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װאָס זיינען געדרוקט נעװאָרן אין משך פון  8991ביז  ,)98991און פון דעם נאַטירלעכן צואוואוקס פון נייע פּערזאַ-
נען אויפן נעביט פון יידישן טעאַטער ,זיינען מיר געבליבן הינטערשטעליק מיט הונדערטער קלענערע און עטלעכע גרע-
סערע ביאָגראַפיעס,
ווי קאָן מען רעזיגנירן און אָפּשליסן א ,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער? אָן אַן אויספירלעכער מאָנאָגראַפיע
ווענן קרוין פון דער יידישער טעאַטער-שאַפונג אין אַמעריקע  --דאָס ,יידישע קונסט-טעאטער" ,און זיין פאָרגייער ---
דאָס ,נייע יידישע טעאַטער" ?
וי קאָן מען ביי זיך פּועלן צו פאַרענדיקן אַ ,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער
ווענן דער ,מאַמע פון יידישן טעאַטער אין אייראָפּע?  ---אסתר רח? קאַמינסקאַ ?

אָן אַ געהעריקע

מאָנאָגראַפיע

וי קאָן מען באַטראַכטן פאַר אַ פו? פאַרענדיקט ווערק א ,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער? אֶן די ביאַנראַפיעס
פון אַזאַ גרונט-ליינער פון דער יידישער דראַמאַטורגיע װוי ישראל אָקסענפעלד ,אַזעלכע דראַמאַטורנן װוי יצחק קאַצע-
נעלסאָן ,א ,קאַציזנע ,ב .רעסלער ,אַזאַ טעאַטער-פאָרשער וי דר .יצחק שיפּער ,װוי די אַמעריקאַנער שוישפּילער דיינע
פיינמאַן ,אברהם פישקינד א .א ,.אָדער אַזעלכע אייראָפּעאישע וי אברהם פישזאָן ,אברהם יצחק קאַמינסקי ,אלעזר
ראַפּעל ,אבא קאָמפּאַנעיעץ ,אָדער די נאַנצע יירישע אַרטיסטן-משפּחה אין אַרגענטינע?

און וי קאָן מען אפילו צולאָזן דעם געדאַנק ניט צו פאַראייביקן די בערך  002אומגעבראַכטע קדושים דורך
היטלערן און סטאַלינען ,װאָס פון אַ סך פון זיי איז קיין זכר ניט געבליבן און זיי האָבן קיין מענטשלעכן קבר אפילו
ניט באַקומען ?

,עקסיקאָן פון יידישן
דער ענטפער אין אַ קלאָרער :עס דאַרף און מוז דערשיינען כאָטש נאָך איין באַנד פון ל
טעאטער",
עס איז אָבער אַ שווערער

ענין ,זייער א שווערער

ענין.

שוין דער איצטיקער באַנד ,וואָס איז שרייבעריש אוֹן רעדאַקציאָנעל געפאַלן אויף די אַקסלען פון איין מענטש
(נאָך יעקב מעסטלס טויט) ,דער מאַנג? און פאַרשטענדעניש פאַר דעם ענין אפילו אין די יידישע קולטור-קרייזן,
און ,ניט-ווייניקער ,אין דער איינענער טעאַטער-סביבה ,די אָפּנעריסנקייט פון דער מעטראָפּאָליע ,און דאָס מוזן מאַכן
ספּעציעלע אָפטע נסיעות קיין ניויאָרק פאַר שטודיר-צוועקן ,דאַן דאָס אַרומניין מיט דער ,טאָרבע" ,קלאַפּן איבער
טירן פון אינסטיטוציעס ,חברות און סתם באַרמהאַרציקע יידן ,זיינען ניט קיין צו נוטע רעקאָמענדאַציע צו קוראַ-
זשירן ווידער אונטערצונעמען אַזאַ גיגאַנטישע אַרבעט ,אָבער די שטאַרקע ליבע פאַר דער אידעע ,דער נעפיל ,אַז עס
ווערט נעשאַפן אַ היפטאָרישער אָנדענק פאַר דעם וויכטיקן יידישן קולטור-צווייג  ---יידיש טעאטער ,מאַכט טיילמאָל
פאַרגעסן אַלע מניעות און שפּאַנט ווידער איין אין שפּאַן.
,שטיי

איך אויף

ווידער  /און שפּאַן אַװעק ווייטער?

(ה .לײטיק)

אַ דאַנק פאַר דער געגעבענער הילף ביים אַרויסהעלפן זוכן מאַטעריאַלן און דאָקומענטן פאַרדינען פ' בריסמאן,
געוועזענער ביבליאָטעקאַר פון דער קהלה-ביבליאָטעק אין לאָס אַנדזשעלעס ,פ' דינה אַבראַמאָוויטש און י .ליפשיץ ,דער

אומפאַרגעסלעכער מענדל עלקין ע"ה פון ייוו"א ,דער דירעקטאָר פון דער
פּאָבליק לייברערי דר .אברהם בערגער און זיין געהילף נאָרמאַן געטשלינ.

יידישער

אָפּטײלונג

אין

דער

ני-יאָרקער

אַ נאָר שטאַרקע פריינטלעכקייט האָט אַרױסנגעװיזן די גאַנצע גרופּע פון ,פּערהיפט" אין מילװאָקי ,וועלכע האָט
נעשאַפן אַ גרעסערע סומע ,.דערביי זיינען באַזונדערס געווען אַקטײו די הברים וויינש? און טעפּער,
אַ גאַנץ באַזונדער קאַפּיטל פאַרנעמט מעקסיקאָ מיט איר וװואונדערבאַרער באַציאונג פון אירע יידישגייסטיקע
פירער רעדאַקטאָר משה רובינשטיין ,דער פּרנס טוביה מייזעל ,שעפּס? סולקעס ,די שריפטשטעלער ז ,בערעבאיטשעס
און סאָלאָמאָן קאַהאַן ,און דער דיכטער יעקב גלאַנץ.
אַ גרויסן דאַנק פאַר דעם פיינעם אופן װוי אַזױ דער באַנד איז טעכניש אַרױס ,קומט דעם אייגנטימער
;,שולזינגער דרוקעריי" מר ,ש ,שולזיננער ,דעם פאַרװאלטער מר .אוירווינג הוננער און דעם זעצער-שטאַב.

פון

איז הגם דער נאָר-גרויסער אַדמיניסטראַטיוער טייל איז אויך געטאָן געװאָרן דורכן אונטערגעשריבענעם ,און
דערצו אַלץ שלא על מנת לקב? פּרס ,װאָלט אָבער זיכער געווען אוממענלעך צו דערגרייכן דאָס אַרױיסגעבן דעם באַנד,
װאָס איז אין כמות דער גרעסטער פון די פריערדיקע דריי בענד ,און נאָך דערצו אין משך פון אַזא קורצע צייט ,ווען
ניט די פון צייט-צו-צייט נעגעבענע הילף פוֹן די מיטנלידער פון ,לעקסיקאָן-קאָמיטעט" ,באַזונדערס פון די פריינט
סימאָר רעכטצייט ,ראזעל פּיואַר ,טשאַרלס קאַהען ,מאַקס באָזשיק ,מאַקס פרידלענדער ,ישרא? ראָזענבערנ אוֹן ראָוז
שושנה .נאַנץ באַזונדערט דאַרף אָבער אַרויסגעהויבן ווערן די הילף ,װאָס עס האָט געבראַכט די אַקטיוע מיטארבעט
פון פאָרזיצער פון קאָמיטעט ,דעם באַקאַנטן קאָמפּאָזיטאָר שלום סעקונדא .ער האָט באַויזן ,דורך זיין פּרעסטיזש,
צוֹ פאַראינטערעסירן עטלעכע מעאטער-פריינט און באַקומען ביי זיי גרעסערע ביישטייערוננען.
די נדויטע יידישע נאַציאָנאַלע פאָלקסטימלעכע אָרגאַניזאַציעס ,דער ,אַרבעטער-רינג" און דער ,ייריש-נאַציאָנאַ-
לֶער אַרבעטער פאַרבאַנד" האָבן געטאָן זייער חלק .דער ערשטער  --דורך מיטהעלפן דעקן א טייל פון די הוצאות
פֿאַר דער דוד קעסלער מאָנאָגראַפיע ,דער צווייטער  --דאָפזעלבע פאַר דער שלום-עליכם מאָנאָנראַפיע .פאַר דעם
צוועק האָבן זיך אויך בייגעשטייערט דער אַרויסגעבער פון ,טאָנ-מאָרנען זשוֹרנאַל? מר .מאָריס וויינבערג ,און דער
געוועזענער מיטנליד פון ,פּערהיפט" מר .אַלעקס שניידמאַן אין מיאַמי ,די ייידישע טעאַטריק? עלייענס" ,די
אַמאַלגאַמייטעדל? (דורך דעם נאָר-װואָס פאַרשטאָרבענעם פריינט אברהם מילער) און די ,אינטערנעשאַנאַל? (דורך
איר פּרעזידענט דוד דובינסקי) ,אויך די ,פּאָרווערטס" אַסאָפיאײישאָן האָבן מאַטעריעל מענלעך נעמאַכט צו דעקן אַ טייל
פוֹן די הוצאות פון דעם באַנד,
דער דאָזיקער באַנד איז געווידמעט דעם אָנדענק פון דעם פארשטאָרבענעם פאַרװאַלטער פון דער יידישער
אַקטיאָרן יוניע ראובן גוסקין ,וועמען ס'איז אין אַ נרויסער מאָס צו פאַרדאַנקען ,װאָס ס'איז בכל? מענלעך געװאָרן
צו פאַהווירקלעכן די אידעע פון אַרױסנעבן דעם ,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,װאָס האָט אויסנעזען וי א חלום
אפילו אין דעם בלײ-פּעריאָר פון יידישן טעאַטער ,אַלֶע די,וועלכע האָבן זיך אין כבוד פוֹן פֿאַרשטאָרבענעם ביינע-
שטייערט ,ווערן דערמאָנט אויף דער ווירמונג.
אַ גרויסע מאַטעדיעלע הילף איז אויך פאַר דעם באַנד געווען דאָס איינפירן דעם אָפּטײל ,אונדזערע בויער",
וועלכע האָבן דורך זייערע ביישטייערוננען מענלעך נגעמאַכט ,אַז דער באַנד זאָל אַרוױסנגענעבן ווערן ,אויב עס זאָל
אַרוסנעגעבן ווערן נאָך א באַנד ,װאָלט אָט די אָפּטײילונג געדאַרפט פאַרגרעסערט און מערער געשטיצט וערן.
מיר האָבן נעשלאָסן די הקדמה צום דריטן באַנד פיט די װערטער;
אַטער-לעקסיקאָן? ווערן פאַרטנעזעצט און פאַרענדיקט ,און בקרוב" ,צוויי
,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער? איז פאָרטנעזעצט נגעװאָרן ,און בקרוב.
דריי יאֶר פון דריטן ביזן פערטן באַנד .,איצט דאַרף נאָך מקויים ווערן דאָס
פּאַרענדיקט ווערן .עס איז אָפּהענניק אִן די פריינט פון יידישן װאָרט און

,אויב איר װועט װועלן  --װועט דער ,טע-
דריטל דערפון אין מקוים געװאָרן .דער
עס האָט גענומען ניט מער וי פאַקטיש
לעצטע דריט?  --דער ,לעקסיקאָן" דאַרף
פון יידישן טעאַטער.

זלמן זילבערצווייג

רשימה

פון די בּיאַגראַפיעס

אין פערטן באַנד ,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער"
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אינװוענטאַרזש ,יצחק
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באָריסאָוואַ
בלומענפעלד-טורקאָוו ,דיאַנאַ
בלייך ,יהודה
בן-אַרי ,ר,
ברידזשער ,דוד
בריסמאַן ,חיים
גאָלד ,זישא
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צוקערמאַן ,לייזער

2068
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לובינסקי ,לעאָן
ליבערט ,שרה

מאָזער ,בנציון
מאַנדעל ,ישראל

2063
2008

סאָלאָמאָן ,אסתר
סאַנטאָפּ ,שלום
סטראָמבערג ,חנה
סלאָוועס ,חיים ,דר,
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האָכבאַן ,אברהם
האַלפּערן ,דינה
היידען-פּריזאַמענגט,
העריס ,אֵל,
הררי ,עזרא

2515
267
2)111

גיזי

231
2065

פּאָוֹל ,רחל-לאה
פּאַניץ ,פייגעלע
פּורים-שפּילן
;פּערהיפט"

2008
2003
2010
2111

פ
פאַרבאַ ,אַלעקסאַנדער
פורמאַן ,נאָרמאַן
פייל ,יהושע
פיין ,איידאַ

וו
װיינפּער ,זישע
וויינבערג,

יששיהו-דניאל

{ס .ד,ן

ווייסבערג ,פייוול

װועליטשאַנסקי ,ישראל
וועליש ,העלענא

זאַר ,הערי
זאַרזשעװוסקא ,פּאולינאַ
זיידמאַן ,מאָריס
זיידענבערג-סאַנטאָפּ ,לאהלע
זינשטיין ,שלמה

זשיטאָמירסקי ,יוסף

280
2807
2039
2177
2068

2069
2070
2514
3295
2598
2088

(שׂ

יידישע טעאַטריקל עלייענס

ירדני ,מרדכי

2006
2006

צוקערבערג ,הערשל

2002
28+)}13
2041
2165

פיינמאַן ,זיגמונד
פילאַדעלפיער דראַמ .געז,
פילאָפּ
פינקעל ,אַנעטאַ
פינקעל ,בעלא
פינקעל ,לוסי
פינקעל ,מאָריס
פינקעל ,עמאַ
פישזאָן ,מישאַ
פישער ,יעקב
פרומקין ,אברהם
פרידלענדער ,עדװואַרד
פרידמאַן ,יצחק
פרידמאַן ,ראָזעש
פריימאַן ,לואיס
פריימאַן ,פלאָראַ
פרענקעל ,יצחק

2114
229
595
222
2544
2081
2816
2618
2805
2804
2668
2080
2082
2064
2032
2)1
2107
282
2069
202
2024

צייטלין ,אהרן
צייטלין ,שפרה

2002
2044
2046
2124
2071
2154
2043
2061
2001
2149
2081
2036
2125
2001
2085
200

קאָברין ,לעאָן
קאָברין ,פּאַולינאַ
קאָגוט ,אייב
קאַדיסאָן ,לייב
קאַהאַן ,אבןרהםן
קאָהן ,ס ,ה,
קאָהן ,ראָזעטאַ
קאָהען ,הערי
קאָוואַלסקי ,מתתיהו
קאָזיגיץ ,ש .י,
קאַטץ ,משה
קאַליך ,יעקב
קאַליש ,בערטאַ
קאַלמאַנאָוװויטש ,הערי
קאַָמפּאַנעיעץ ,מאַקס
קאַמראַש ,װאָלף
קאַנדעל ,ה ,א.
קאַניעווסקי ,אהרן
קאַפּלאַן ,זעלדע
קאַפּלאַן ,סעם
קאַנער ,שרה

קאַנער ,לעאָפּאָלד
קאָנראַד ,װיליאַם
קאַץ ,בן-ציון
קאַצמאַן ,יעקב

קאַצער ,אַדאָלף
קאָרנבליט ,זױישען
קאָרנשטײן ,מלכה
קאַרפּ ,מאַקס

קאַרפּ ,סאָפיע
קאַרפּ ,ראָזע
קויפמאַן ,הערשל
קוסמאַן ,לעאָן
קופּערמאַן ,סאַמועל
קוראַזש ,גאָדל |?|
קורלענדער ,יעקב
קייזער ,דזשעני
קירשענבוים ,הירש-מאיר
קעניג ,מאָריס

קעסמאַן ,נעלי

|

2003
2841
2997
2120
2059
2051
2943
2166
2011
2178
214
2148
2985
2388
2393
223
2117
2)112
2006
204
2000
2594
3120
2031

קראַנצפעלד ,שרה

4462

קרויזע ,שלמה
קרישטאָל ,לעאָן

5012
9502
102
9802

ראַקאָוו ,ג,
רובין ,גרשון
רובין ,מנחם
רובין ,ראַזאַ
רויך ,יעטאַ

קעסלער ,יאָזעף

קרעמער ,איזאַ
קעסלער ,דוד

7942
1002
7302
2502
1682

שולמאַן ,גײיטאַן
שטויב ,פערדינאַנד
שטיינבערג ,שלמה
שטרענג ,מאַקס
שילדקרויט ,רודאָלף

6612
8082
6802
1802
7182

5802

רוניטש ,אָסיפּ

792

שילינג ,סעם

3602

ראַבינאָװיטש ,לעאָן

6802

רוסאָטאַ ,הענרי
רייצץ (רייצען) ,דוד
ריכטער ,משה

ראַבינער .,אסתר

242
7402
9002

שימאַנסקי {סיימאָן| ,אברהם-שמואל
שיקאַגער דראַמאַטישע געזעלשאַפט
שלום-עליכם

62

רייכער ,עמנואל

1652
1223
9032

2502

שליף ,נײיטאַן

2602

ראָגאָוו ,דוד
ראָזאַנקאָ ,װיעראַ
ראָזענבערג ,ישראל (רוסלאַנד)
ראָזענבערג ,ישראל (אַמעריקע)
ראָזענטאַל ,יאַשאַ
ראָזענטאַל ,מאַקס
ראָזענטאַל ,סאַבינאַ
ראָזענפעלד ,יונה
ראָזענפעלד ,מאָריס
ראָזענשטיײין ,לייזער
ראָזענשטיין ,סעמיועל
ראָטשטײן ,עליאַס
ראַסקין .,שאול
ראַפּעל ,מישאַ
ראַפּאַלאַ ,קלאַראַ

61)2
512
712
332
012
5142
6502
8082
1682
592
282
2502
2302
6002
9402

ריינגאָלד ,לואיס
ריינהאַרט ,פעני
רעכטצייט ,יעקב
רעלקין ,עדווין ,א.

3712
1142
3102
2912

שאַצקי ,יעקב ,דר,
שאָר (שור) ,אַנשל
שאָר ,יהושע-העשל
שאָר (שור) ,משה
שאַראַװונער ,דוד
שאַרקאַנסקי ,אברהם-מיכל
שװאַרץ ,מאיר
שװאַרצבערג ,יוסף
שווייד ,מאַרק

9542
7002
5502
0502
602
002
4252
2482
7602

שמש ,משה
שניאור ,חיים
שנייער ,סעם
שנייער ,רשי
שניצער ,לואיס
/
שעהנגאָלד ,אבא
שעהנגאָלד ,בעני
שעהנגאָלד ,קלאַראַ
שעהנהאָלץ ,דוד
שעהר ,מאיר
שעיווער-לאַזאַראָוו ,עמאַ
שענקמאַן ,דוד |?ן
שענקמאַן ,זיגמונד
שערמאַן ,פּנחס
שפּיטאַלניק ,לייבוש

2002
6002
4262
8402
0502
4492
5152
1802
9982
3112
872
0882
7752
0002
5852

ר

אויסבעסערונגען

בליי ,העלען (! ,ז)081 .
הייסט באמת העלען בלעי ,און איר פאָטער איז ניט געװען קיין באַזיצער
פון אַ באָד ,נאָר א גצשעפטסמאַן ,א ציוניסט ,אַן איבערגטגעבענער אידעאליסט,

גורסקא ,סאָניא (ו ,ז)474 .
איז געדרוקט ,אַז ,אויפן חשד פון שפּיאָנאַזש װערט זי אַרעסטירט און מֿון
פארלאָזן עסטרייך" ,דאַרף זיין קלאָר ,אַז צוליב באַזאָרגן מיט עסן רוסן,
קעגענדיק זיך מיט זיי שפּראַכלעך פארשטענדיקן ,איז זי אויף אַ בלבול אין
שפּיאַנאַזש אַרעסטירס געװאָרן אויפן װעג פון װין קיין שװוייץ ,אָבער נאָך
אַױןיספאָרשונג פון  21טעג ארעסט ,באפרייט געװאָרן ,און זי איז פריי-
װיליק אָפּגעפאָרן קיין שווייץ,

נעראָסלאַווסקאַ ,נאַדיא (וו ,ז)0341 .

זי איז ניט אויפגעטראָטן אין  41אָפּערעס ,נאָר אין פאָלגנדיקע  7אָפּערעס :
פאַוסט ,ריגאָלעטאָ ,גלינקאָס ,זשיזן זא צאַריאַײ ,מאַסקאַראַדן"באַל ,גאָרמא,
קאַװאַלעריא

רוסטיקאנאַ און קאַרמען,

איז

געדרוקט :

66291:7291

געשפּילט

א

סעזאָן

דייטש

איז

געװען

דער

(לאָרע טעאַטער")" ,דאַרף זיין (אין ש,וישפילהויז לאבע").

אין

ברעסלי

צלס

דארף

פארצייכנט

יונה ראָזענפעלד,

מ' טאָר ניט חתונה

האָבען

איין-אַקטער
{;די צוקונפט" ,נ .י ,,יאַנואַר  ,2291זז06:55 .ן,
יונה ראָזענפעלד ,דאָס לערניינגל

קינדער-פּיעסע אין איין אקט און דריי סצענעס
אינסצעניזירט פון י .רייזמאַן (סאנטאס ,בראזיל)

אז בעת

ער

ווילנע 6 ,8391 ,זז .דאָבל עמודיםן,

,אָלדגרעבער" (ז)6783 ,
שלום עליכם  --נ

אַלפרעד י .גולדאן (ווו ,ז)1919 .
וערן,

ראָזענפֿעלד ,יונה (זז)11-8082 .
זיינען דורכגעלאָזט געװאָרן צװיי געדרוקטע פּיעסן און א דראמאטיזאציע :
ראָזענפעלד יונה ,קאַנקורענטען
טראַגי-קאַמעדיע אין דריי אקטען און פיער בילדער
|;די צוקונפט" ,נ .י ,.סעפּטעמבער  ,32291זו04-925 .ן,

{,גרינינקע ביימעלעך" ,װילנע ,מערץ ,3391
דערשינען אין ,פאַרלאַג גייצ יידישע שול",

פּרייס ,מיכאל (ווו ,ז)8781 .
--

אפרים צימבאַליסט ,האָט ער דורכן געבן אים פאַר א קאָנצערט צום דאמאָל-
טיקן פאַרװאַלטער פון ברוקלינער לעיבאָר לייסעאום סאול יוראָק ,געלייגט
דעם יסוד פאַר יוראָקס שפּעטערדיקן שטייגן אַלס אַראַנזשירער פון װעלט-
קאָנצערטן .גולדאן האָט אויך פאַרװאַלטעט מיטן  51יאָריקן יובילעאום פון
,פאַרװערטס" אין היפּאָדראָם,

מענעדזשער

פון

דאַרף צוגעגעבן װערן ,אז דעם  71אַפּריל  1391איז די פּיעסע אויפגעפירט
געװאָרן אין גראָדנער פּולישן שטאָט-טעאַטער אין דער פּולישער איבערזע"
צונג ,באַאַרבעטונג און רעזשי פון מאַרק אַרגשטיין ,איג  31,פעסלעך גאָלד",

| קאַליש ,בערטאַ
{ביילקע קאַלאַךן
וגעב -- 2781 .געשט 81 .אַפּריל 9391ן

געבוירן  2781אין לעמבערג ,גאַליציע,
זי דערציילט אין אירע דעראינערונגען,
זי געווען אַ בת יחידה ,געבוירן  01יאָר
אירע עלטערנס חתונה .איר פאָטער
זיידע זיינען געווען בערשטל-פאַבריקאַנטן,
עלטער פון  8יאָר האָט זי ,נאָכן באַזוכן

אָפּערע ,קאַרמען",

וי
איז
נאָך
און
אין
די

נאָכגעזונגען די אַריעס,

בעתן באַזוכן גאָלדפאַדענס פאָרשטעלונגען
אין לעמבערגער גאָרטן-טעאַטער ,האָט זי
באַשלאָסן ,אַז זי קאָן אויך אַזױ זינגען וי
די אַקטיאָרן און אַקטעריסעס ,און האָט דערנאָך אין דער היים ,אָנ-
טוענדיק זיך איר מוטערס קליידער ,אָפּגעשפּילט גאַנצע ,טעאַטער-
שטיק"? .ויט דער איניציאַטיוו פון פרוי שאַפּיראָ ,וועמענס מאַן
איז געווען אַ װאָליניסט אין ,האַרמאָניע? ,ווערט זי אַרײנגעגעבן
פון אירע עלטערן אין אַ מוזיק שול .שפּעטער לערנט זי אין דער
יידישער שול פון טשאַצקי .אין עלטער פון  11יאָר הייבט זי שוין
אָן טראַכטן וועגן אַ תכלית ,טרעט אַרין שפּעטער אין דער לעמ-
בערגער קאַנסערװאַטאָריע און נעמט חלומן וועגן ווערן אַ פּוילישע
אַקטעריסע .אַזױ װי די פּרנסה אין שטוב איז געװאָרן שװאַכער,
און מען האָט זיך גענויטיקט אין הילף ,טרעט זי אַרײן אין עלטער
פון  21יאָר ,אויסזעענדיק װוי  ,61אין כאָר פון אָרטיקן פּוױלישן
טעאַטער און טרעט אויף אין אַ ראָל אין ,טראַװיאַטאַ" .דער כאָר-
דיריגענט קאַמינסקי צאָלט איר  01גילדן אַ חודש מער וי די
אַנדערע כאָריסטקעס און דאָס רופט אַרױס צווישן זיי אַ גװאַלדיקע
קנאה ,אין דער אָפּערע ,מיניאָן* באַקומט זי שוין אַ קליינע ראָל
, -דאָס קליינע מיידעלע װאָס פירט דעם אייזל ביים צוים" .איןעלטער פון  41יאָר טרעט זי אַרײן אין אַ פּריװאַטער שול ,וואו
זי לערנט דעקלאַמאַציע און שישפּיל-קונסט .זי לייענט פלייסיק
דייטש ,לערנט זיך דעקלאַמירן ,מימיק און שפּילן אויפן קלאַוויר
און באַטײליקט זיך אַלס ;די טאָכטער* אין דייטשן אײנאַקטער
;,איך הייראַטע מיינע טאָכטער*
מעצענאַטן ,וועלכע הערן זי זינגען ,ווילן זי אַועקפירן קיין איטאַליע צו קולטיווירן איר שטים ,אָבער עס געלינגט דעם יידישן
טעאַטער-דירעקטאָר יעקב בער גימפּל זי צוצוריידן צו ווערן אַ
פּרימאַדאָנע אין זיין יידישן טעאַטער .איר ערשטער אויפטריט איז
אַלס מיידעלע אין דער סצענע פון ,שולמית* ווען זי זינגט ,קום
צו מיר ,דו שיינער בחור" ,דערנאָך טרעט זי אויף אין ,די צויי
ווייזן" .,ערשט לויט דער איניציאַטיוו פון שוישפּילער טאַבאַטשננ
קאָוו באַקומט זי די מעגלעכקייט אויפצוטרעטן אַלס ,שולמית" און
ווערט אַנאָנסירט אַלס ;אַ יידישע טאָכטער פון לעמבערג בערטאַ
קאַליך? .דערנאָך טרעט זי אויף אין שליפערשטיינס ;מיליאָנער
אַלס בעטלער* אין אַ שפּיל-ראָל ,אָן געזאַנג.
אין עלטער פון  71יאָר פאָרט זי מיט עסקרייז קיין בודאַפּעסט,
אונגאַרן ,וואו זיי טרעטן אויף אין קאַבאַרע ,אימפּעריאַל" ,וואו
זי זינגט נומערן פון ,שולמית* .,ניט געקוקט דערויף װאָס דער
עולם ,ניט-יידן ,איז דאָרט צוגעוואוינט צו הערן שאַנסאָנעטן-לידער,
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פּאַרבײיגן זיי בעסער די שאַנסאָנעטן-לידער זי צו הערן אין ,שול-
מית? .זי קערט זיך צוריק קיין לעמבערג ,און אין  0981טרעט
זי דאָרט אויף ,צוזאַמען מיט אשר זעליג שאָר ,אין דר ,י .ל,
לאַנדױיס פּיעסע ,הורדוס און מרים" ,וועלכע ער אַלײין זעצט איבער
פון זיין העברעאישן אָריגינאַל ,און ווען גאָלדפאַדען קומט אָן אין
דער צייט אין לעמבערג און נעמט איבער די אָנפירונג פון אָרטיקן
יידישן טעאַטער ,פירט ער דאָרט אויף מיט איר זיינע פּיעסן ,,מליץ
יושר* (רבי יאָזעלמאַן), ,רויטשילד", ,לא תחמוד" (דאָס צענטע
געבאָט) און ,משיחס צייטן? .דערנאָך פאָרט זי װוידער צוריק קיין
אונגאַרן,
ק .האָט חתונה מיט לעאָפּאָלד שפּאַכנער ,ציט זיך צוריק אַ
שטיקל צייט פון דער בינע ,וייל זיינע עלטערן לאָזן איר ניט
שפּילן ,אָבער דער סופלער בערנאַרד ווילענסקי פּועלט ,אַז זי זאָל
אויפטרעטן אויף גימפּעלס ערן-אָוונט און זי בלייבט שוין ווידער
שפּילן אין יידישן טעאַטער .דאָ װוירקט אויס אברהם גאָלדפאַדען
ביי איר פאַמיליש ,אַז זי זאָל ,אויף אייניקע חדשים ,פאָרן מיט
אים און מאָריס גליקליך קיין בוקאַרעסט דאָרט שפּילן יידיש
טעאַטער ,אָבער נאָכן סעזאָן קומט איר אויס דאָרט ממש צו הונגערן,
זי זינגט סאָלאָס און טרעט אויף אין כאָר יום כפּור אין דער סינאַ-
גאָגע ,וואו דער אַקטיאָר סעגאַלעסקאָ איז חזן .דער אָרגאַניסט װאָס
האָט איר אַקאָמפּאָנירט ,אַ מיטגליד פון רומענישן נאַציאָנאַל טעאַ-
טער ,פּועלט ,אַז מיטגלידער פון טעאַטער זאָלן איר קומען הערן.
זי ווערן פון איר באַגײסטערט ,אָבער צוליב איר יידישקייט ווערט.
זי דורך זיי ניט אַנגאַזשירט .ק .פאָרט צוריק קיין בודאַפּעסט צו
אירע עלטערן האָבן איר זון .סווערט פאַרשפּרײט אַ קלאַנג ,אַז
זי איז געשטאָרבן און עס ווערט אַפילו אין צייטונג אָפּגעדרוקט אַ
נעקראָלאָג .זי טרעט דערנאָך אַריין אין אַ װאָדעװיל און זינגט
דייטשע לידער .ליבליך ברענגט איר צוריק קיין בוקאַרעסט ,וואו 
דער עולם גיט איר אַ פייערלעכן קבלת פּנים אויף דער גאָס .זי
טרעט דאָ אויף ,צוזאַמען מיט קלמן יאָװילער ,אין ,צ,יגיינער באַראָן". ,
אַקטיאָרן פון רומענישן נאַציאָנאַל טעאַטער קומען זי הערן ,דער
דירעקטאָר שטעפאַנעסקו קומט צו איר אין טעאַטער און נעמט זי
אויף פּראָבע אין זיין טעאַטער ,וואו זי ווערט אַנגאַזשירט פון פּרינץ
קאָנטאַקוזינו .די אַנטיסעמיטן ציען צוריק זייער פּלאַן זי צו באַװאַרפן
מיט ציבעלעס און באַװאַרפן זי מיט בלומען .זי הייבט אָן קומען
אין קאָנטאַקט מיט דער רומענישער אַריסטאָקראַטיע ,אָבער אין
דער זעלבער צייט אַרבעטן שטאַרק קעגן איר דער דיריגענט ,דער
משומד בארמאַן ,און די קאַנקורענטן-פּרימאַדאָנעס ,און עס ווערט
צוגעגרייט אַן אַטענטאַט קעגן איר ,אַנטלויפט זי מיט יוסף עדעל-
שטיין ,אַ טאָג איידער זי דאַרף אויפטרעטן פאַרן רומענישן קעניג,
ענדע  6981פאָרט זי אָפּ ,דורך ברעמען ,מיט איר פאַמיליע ,קיין
אַמעריקע ,וואו זי טרעט אויף אין ט,אַליאַ טעאַטער" ,פאַר  52דאָלאַר
אַ װאָך .,און דעם צווייטן סעזאָן שוין פאַר  051דאָלאַר אַ װאָך .איר
,י ווילדע קעניגין" .וי ק .דערציילט,
ערשטער אויפטריט איז אין ד
איז זי אויפגעטראָטן אין ,שולמית" .דעם  4דעצעמבער  6981שפּילט
י ,פּערעלע* פון רודאָלף מאַרקס און דערנאָך די הויפּט-פרויען-
ָ,טעלאָ* און ,ראָמעא און דזשולעט".
ראָלן אין שעקספּירס א

וועגן ק'.ס ערשטע יאָרן אויף דער בינע שרייבט דער היסטאָריקער
פון יידישן טעאַטער ,אויפן גרונד פון געשפּרעכן מיט אַקטיאָרן פון
איר עפּאָכע :
20

לעטסיטאָן
בערטא קאַליש איז געווען נאָך נאָר אַ יוננע מיידל ווען זי
איז אַרײינגעטראָטן צו נימפּל ,איר פאָטער האָט געהאָט אַ בערשטל-
פאַבריק און איר מוטער האָט געהאט אַ װוערקשטאַט וואו מען האָט
גענייט פרויען-קליידער ,נאָר ביידע זיינען נישט נגעווען די מענטשן
צו זאָרנן ווענן אַ תכלית .דער פאָטער האָט ליב געהאַט צו שפּילן
פיד? און די מוטער האָט אָפט מיטנענומען די טאָכטער אין דער
אָפּערע.

האָט אַרױסנעװיזן

בערטאַ

אַ נייגונג

צו נגינה

נאָך נאָר

פון די קינדערשע יאָרן .איר ערשטן איינדרוק פון יידישן טעאַטער
האָט זי געהאָט ווען די גראדנערס האָבן נאַסטראָלירט אין לעמבערג
פאַר זייער אָפּפאָרן קיין רוסלאַנד .זיי האָבן דאַמאָלט נעשפּילט די
,שופמאכערין",
כ

און יאָרן און יאָרן נאָכדעם האָט זי ניט געקאָנט

פאַרגעסן די גראַדנערשע .ווען זי איז אַלט געווען אַ יאר צען,
האָט זי זיך באַקענט מיט דער פּוילישער פּרימאַדאָנע באַבינסקאַ,
וועלכע האָט געוואוינט אַקעננאיבער זייער דירה .זי פלענט אָפט
אַריבערקוקן פון פענסטער צו איר ווען יענע האָט פּראַקטיצירט
און יענע האָט איר פון צייט צו צייט אַריינגענומען צו זיך און
באַקאַנט געמאַכט איר מיט די סאַמע עלעמענטאַרע כללים פון זינגען.
די תשוקה צום זיננען איז ביי איר געווען גרעסער פון אַלץ.
אַ דירעקטאָר פון דייטשן טעאַטער האָט זיך מיט איר פאַראינטע-
רעסירט און געלערנט איר קלאַוויר ,דעקלאַמירן ,און אונטער זיין
אויפזיכט

איז

זי צום

ערשטן

מאָל אויפנעטראטן

אין

אַן איין-

אַקטער .די פאָרשטעלונג איז געווען אין אַ גרויסן האָטעל .אָבער
זי האָט דאַמאָלט אַרױיסנגעװויזן מער נייגונג צום זיננען ,און דער
דירעקטאָר האָט איר געראַטן אַריינצוטרעטן אין דעם שטאָטישן
קאָנסערװואַטאָריום ,און אַ שכנה האָט איר דערין געהאָלפן און
מען האָט איר אַריינגענומען אָן נעלט .זי איז אין דעם קאָנסער-
װאַטאָריום פאַרבליבן פך הכל אַ האַלב יאָר און איז פון דאָרטן
באַלד אַרין אין פּוילישן טעאַטער אַלס כאָריסטקע .אין דעם
דאָזיקן טעאַטער האָט מען נעשפּילט אָפּערע ,דראַמע און אָפּערעטע,

און עס האָט לאַנג ניט געדויערט און מען האָט איר אָנגעהויבן
אָנצופאַרטרויען קליינע ראַלעכלעך ,און זי האָט גלייך אַרויסגערופן
די קנאה פון די קריסטלעכע כאָריסטקעס .אין דעם כאָר האָט זי
דאָרטן געטראָפן פריילין פּראַנער און נימפּעל ,און דער לעצטער
האָט דאָ איבער איר גענומען

ריידן ,אַז זזיאָל

גיין מיט אים אין

זיין טעאַטער ,אַלס איינער װאָס האָט פערציק יאָר פאַרבראַכט אין
דעם כאָר ,האָט ער איר דערקלערט ,אַז זי װעט דאָ קיין האָניק
ניט לעקן .װאָס מער זי װעט זיך אויסצייכענען ,אַלץ מער ננישות,
וועט מען איר אָפּטאָן ,און אים װועט קיין וואונדער נישט זיין אַז
מען וועט איר דאָ פאַרסמען .,לאפוקי |דאַקענן| אָבער ביי אים
אין טעאַטער וועט זיך פאַר איר עפענען אַ קאַריער און זי ועט
מיט דער צייט ביי אים פאַרנעמען אַ גרויסן פּלאַץ ,זי איז אָפּנעוען
אנדערהאַלבן יאר אין דעם פּוילישן טעאַטער און זי איז נאָכדעם
אַריבער צו נימפּע? ,זי איז דאָ אַריין אין כאָר און מען האָט איר
אויך גענעבן קלענערע ראָלן ,אַ שטאַרקן איינדרוק האָט דאָ אוֹיף
איר נעמאַכט די פּרימאַדאָנע טאַנצמאַן און זי האָט זיך צונעקוקט
צו איר שפּילן און פאַרנומען איר טאַנצן .אין דער צייט אין אין
לעמבערג אָנגעקומען פון אַמעריקע מאַנדעלקערן ,וועמען מען האָט
געשיקט נאָך א פּרימאַדאָנע .פרוי טאַנצמאַן האָט זיך ניט געלאָזט
בעטן און איז באַלד אַװעקגעפאָרן צוזאמען מיט מאַנדעלקערן.
נימפּעל איז געבליבן אָן אַ פּרימאַדאָנע און בערטא קאַליש האָט
איצט געהאַט די זעלטענע געלעגנהייט אַריינצוכאַפּן זיך אין די
פּרימאַדאָנישע שיך.
גימפּעל האָט זיך געקווענקלט ,נאָר ער האָט געמווזט נאָכנעבן,
און קאַליש איז אוױיפגעטראָטן אין ,שולמית", ,שלמה חמלך" און
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;בר כוכבא",

אין דער צייט האָט מען אויך אויפגעפירט

פון
די אֶפּע-

רעטע ,שמשון הנבור" ,און די מוזיק דערצו האָט פאַרפאסט דער
לעמבערנער חזן ברוך שאָר ,נאָכן צווייטן אַקט האָט דער עולם
אים אַרױיסנערופן ,און קאַליש ,וועלכע האָט געשפּילט די ראָל פון
,דלילה" ,האָט אים נעדריקט די האַנט אויף דער בינע .די לעמ-
בערנער קהלה האָט אים פאַר דעם חטא אָפּנעשיקט דעם כתב
א|ָפּנעזאָנט פון דער שטעלן .אינניכן איז אין לעמבערג אָננעקומען
ר איז באַלד אַועק קיין בוקארעסט און
ע.
אברהם גאָלדפאַדען ...
ָ.לד-
איז אַריין אַלְס דירעקטאָר אין דעם טעאַטער ,זשיגניצאַ" . .נא
פאדען האָט באַלד אַריכערגעבראַכט קאַליש און |{קאַרלן שראַמעק
און אויפנעפירט ,דאָס צענטע נעבאָט" .קאַליש האָט דאָ אַזױ
שטאַרק אויסנגענומען ביי די טעאַטער-באַזוכער ,אַז איר שם האָט
דערנרייכט צום אימפּרעסאַריאָ פון דעם רומענישן נאַציאָנאַל-
טעאַטער ,און ווען זי האָט דעם דריטן סעזאָן נעשפּילט ביי נאָלר-
פאַדען ,האָט ער איר אַננאַזשירט פאַר דעם טעאַטער .זי האָט
באַלד איינשטודירט אַ רומענישע אָפּערעטע ,די ווייסע דאַמע" און
איז געװאָרן אַ קייזערלעכע זינגערין .אַ רומענישער טענאָר האָט
איר נעװאָרנט ,אַז זי זאָל ניט טרינקען קיין װאַסער אין טעאטער
און ניט שמעקן די בלומען װאָס מען װועט איר שענקען ,ווייל די
קנאה פון די אַנדערע זינגערינס איז געווען זייער גרויס צו איר
און מען האָט נעדאַרפט

מורא

האָבן,

אַז מען

זאָל איר ניט זוכן

צו פאַרסמען .,דער דאָזיקער אומשטאַנד האָט פיל געווירקט ,אַז
ווען באַלד איז אין בוקארעסט אָננעקומען עדעלשטיין פון דעם
ט,אַליאַ טעאַטער? אין ניו-יאָרק און האָט איר אָנגעבאָטן צו
נעמען

איר קיין אַמעריקע,

און זי וועט שפּילן אין אַזאַ טעאַטער

אַנטקעגן וועלכן דער קייזערלעכער רומענישער טעאַטער זעט אויס

וי אַ באַלאַגאַן ,און זי װעט דאָרטן טרעפן אַלע באַקאַנטע אַקטיאָרן
מיט וועלכע זי האָט נעשפּילט ביי גימפּעל ,זאָל זי זיך צו אים
צוהערן און האָט געבראָכן דעם קאַנטראַקט מיטן נאַציאָנאַל טעאַטער
און איז אין אַ קורצע צייט אַרום אַנטלאָפן מיט אים פון רומעניע

צוזאַמען מיט איר מאַן לעאָפּאָלר שפּאַכנער".
דעם  5סעפּטעמבער  8981טרעט ק .אויף אַלס ,מ,רים" אין זיג-
מונט פיינמאַנס אָפּערעטע ,דער יידישער וויצע-קעניג" ,דעם 81
סעפּטעמבער  8981טרעט זי אויף אַלס ,עלװויראַ* אין שאַרקאַנסקיס
,כל נדרי",
וועגן די ערשטע יאָרן פון ק'.ס שפּילן אין אַמעריקע שרייבט ב.
גאָרין :

צ,וזאַמען מיט קעסלערן האָט אין טאַליאַ טעאַטער נעשפּילט
בערטאַ קאַליש .געקומען איז זי קיין ניו יאָרק אַלס פּרימאַדאָנע,
נאָר באַלד האָט זי גענומען אַרויסװוייזן ,אַז זי באַזיצט א דראמא-
טישן טאַלאַנט .,די שטיקער ,אין וועלכע זי האָט פריער נעשפּילט,
האָבן איר ניט גענעבן די מענלעכקייט אַרויסצושיינען אין איר
פולער קראַפט ,און אַלס אַרטיסטין האָט זי דערפילט ,אַז די
שאַבלאָנע שטיקער זיינען אַ קבר פאַר איר טאַלאַנט .זי האָט זיך

געזוכט צו ראַטעװען מיטן זעלביקן מיטל װוי די אַקטיאָרן פאַר
איר ,ווען זיי האָבן זיך דערזען אין אַזאַ לאַנע .דאָס הייסט ,זי
האָט זיך אַ וואָרף נגעטאָן אויף אייראָפּעאישע פּיעסן ,און מען
האָט פאַר איר איבערזעצט אַ פּאָר שטיקער פון סאַראַ בערנהאַרטס
רעפּערטואַר ,און דער רעזולטאט איז נעווען דער זעלביקער װאָס מיט
די פריערדיקע שוישפּילער .,דער פּראָסטער עולם האָט גענענעצט
אין טעאַטער און דער בעסערער עולם איז ניט געקומען און אין
די אינטעלינענטע קרייזן האָט מען אַפילו ניט נעוואוסט ,אז א
העכסט באַנאַבטע אַקטעריסע ואַרט אויף אַ געלעגנהייט צו פאַר-
נעמען

אין ניכן דעם

סאמע

אויבך-אָן

אויף

דער

בינע".
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טעאַטער

דער דראַמאַטורג לעאָן קאָברין ,וועלכער האָט געזען שפּילן ק,
אין אָנהײב פון איר קאַריערע אין אַמעריקע ,אין דער מעלאָדראַמע
;די צוויי יתומות" ,שילדערט אַזױ איר שפּילן :
...,איך האָב זי דעם ערשטן מאָל נעזען  --איידער זי האָט
זיך נאָך געוויזן אין דער בעסערער פּיעסע  ---אין דער באַקאַנטער
מעלאָדראַמע ,די צוויי יתומות"  ..,מאדאַם קאַליש איז געיוען
איינע פון די יתומות .בלינד איז זי נעווען ,אין שמאַטעס איינגע-
הילט ,פאַרפּייניקט פון דער שלעכטער פרוי  ---די שכור'טע  . ..און

די באַזונדערע עלעגאַנץ און נראַציע און פיינקייט פון דער קאַליש
זיינען אַפּילן אין דעם דאָזיקן בארג שמאַטעס ,אין דער דאָזיקער
בלינדקייט און אין דעם דאָזיקן פּיין ,ניט פאַרלאָרן געגאַנגען.
 ...אין דעם האָט זיך אויסגעדריקט די פּערזענלעכקייט פון דער
אַרטיסטקע ,וועלכע ,װווי זי האָט זיך ניט צונויפגעשמאָלצן מיט דער
ראָל ,װאָס זי האָט געשפּילט ,האָט זי דאָך איר אייננאַרטיקן איך
קיינמאָל ניט פאַרלאָרן".
אין  9981טרעט ק .אויף אין קאָברינס פּיעסע ;די איסט סייד
געטאָ? און וועגן איר שפּילן אין זיין פּיעסע ,שרייבט דער מחבר :
,דערנאָך פירט מען אויף אין ,טאַליאַ"-טעאַטער מיין פּיעסע
 ,די איסט סייד געטאָ? ,קאַליש באַקומט די ראָל פון דער יוננער
אַרכנעטער-מיידל ,דאַן דערזעט זי איר געלעגנהייט ,און מיט װאָס
פאַר אַן אייפער זי אַרבעט איבער דער ראָל .נאָך די פּראָבן אין
טעאַטער קומט זי מיט מאָשקאָוויטשן צו מיר אַהיים כדי נאָך
אַמאָל און נאָך אַמאָל איבערצוגיין מיט מיר די ראָל ,און דאָס
איז נאָך ניט נגענוג  --איך מון נאָך קומען צו איר אַהיים אויך
צו שטודירן מיט איר די ראָל ... .זי האָט מיט יענער ראָל גע-
מאַכט אַן אמתן פוראָר ,כמעט וי קעסלער און מאָנולעסקאָ מיט
זייערע ראָלן ... .פון דער דאָזיקער פּיעסע אָן ווערט זי אַלְץ מער
און מער באַרימט .זי זוכט די בעסערע פּיעסע און שפּילט די
בעסערע פּיעסע און מיט יעדער אין די דאָזיקע פּיעסן װאַקסט זי
אַלץ מער און מער אויס ,ווערט אַלץ מער באַליבט סיי ביים פּובלי-
קום און סיי ביי דער קריטיק".
וי ק .דערציילט אין אירע זכרונות ,האָט די אַקטעריסע סאָפיאַ קאַרפּ
ודאַמאָלטיקע גרעסטע פּרימאַדאָנע אויף דער יידישער בינען געװאָלט
מאַכן מיט איר ;אַ טראָסט* .ק .האָט אָבער באַקומען אַ שטרעבונג
צוריקצופאָרן קיין אײיראָפּע און האָט זיך ניט אַנגאַזשירט פאַרן דריטן
סעזאָן ,אַ האַלבער ווינטער איז אַװעק מיט גאָרנישט ,דערנאָך האָט
זי גאַסטראָלירט אין פילאַדעלפיע און איז שפּעטער אַרײן אין ,רו-
מעניע אָפּערע האָוז" ,וואו זי האָט געשפּילט מיט קעסלער און פיינ-
מאַן און אויפגעטראָטן אַלס ,חנהלע* אין פיינמאַנס ,חנהלע די פיני-
שערין* (נײטאָריןן .אַ סעזאָן שפּעטער איז זי געװאָרן דער דירעק-
טאָר פון ,טאַליאַ"-טעאַטער מיט שפּאַכנער ,קעסלער ,מאָגולעסקאָ,
פיינמאַן אוֹן סימאָוויטש .דאָ טרעט זי אויך אויף צוזאַמען מיט קעס-
לערן אין שמ"רס פּיעסע ,די גרינע" .שפּילנדיק אין די פּיעסן פון
קאָברין און ליבין קריכט זי איינציקווייז אַרױס פון שפּילן אין די
אָפּערעטן ,ביז קעני ליפּצין טרעט אַריין אין דעם טעאַטער צו שפּילן
שבתים און זונטיקס און ק .אין מיטנװאָך.

וועגן דעם דערציילט בעסי טאָמאַשעװסקי אין אירע זכרונות :
;מיר האָבן זיך גרימירט און גערעדט מיט נאָרדינען .,ער האָט
נעמאַכט עפּעס אַ באַמערקונג וועגן קאַלישעס שיינע האָר ,און די
קאַליש רופט זיך אָן צו אים , :מיסטער נאָרדין ,שרייבט מיר אָן
עפּעס אַ ראָלע צו מיינע האָר ,איר האָט נעהערט פון אַ שרייבער
טאָלסטאָי? ער האָט אָנגעשריבן א בוך ,איז דאָרט דאָ אַ העלדין,
װאָס האָט שיינע ,לאַנגע האָר וי מיינע .שרייבט מיר אָן אַ ראָלע
|
צו מיינע האָר".
גאָרדין האָט זיך אַ גלעט געטאָן איבער דער שװאַרצער באָרך
זיינער און האָט מיט אַ סאַרקאַסטישן שמייכ? געענטפערט :
,עהערט" פון אַ שרייבער טאָלסטאִי.
 --יעס ,מאַדאַם ,איך האָב גאון גאָרדין האָט געשריבן

פאַר איר ,קרייצער

סאָנאַטאָ"?

אין סעזאָן  1091-70091טרעט ק .אויף אין דער טיטל-ראָל פון
יעקב גאָרדינס ;,סאַפאָ? ,ספּעציעל געשריבן פאַר איר ,און אין
יאַנואַר  2091װוערט אויפגעפירט די ספּעציעל פאַר איר-געשריבענע
גאָרדין-פּיעסע קקרייצער סאָנאַטאָ? מיט ק .אַלס ,עטי".
וועגן איר שפּילן ,עטי* אין ;קרייצער סאָנאַטאָ" ,שרייבט שלום
פּערלמוטער :
,דורך איר שפּילן האָט איר געמוזט באַוואונדערן די שטאַרקייט,
די פול-בלוטיקייט און די גרויסע דראַמאַטישע קראַפט װאָס די
פּיעסע

פאַרמאָנגט.,

אירע

טענער

אין

,קרייצער

סאָנאַטאָ?

זיינען

געווען װי די זיסטע מוזיק ,און אירע דראמאַטישע סצענעס און
איבערגענגע {גאַנגען|| האָבן זיך איינגעקריצט טיף אין זכרון און
איבערגעלאָזט אַן אומפאַרגעסלעכן איינדרוק .,אַזױ פיל פרויען-
צאַרטעס און אין דער זעלבער צייט אַזױ פיל דראַמאַטיש-רירנדעס
אין איין ראָלע האָט נאָר געקאַנט דורכפירן אַזא באַגאַבטע קינסט-
לערין וי בערטא קאַליש".
דער אַקטיאָר בועז יאָנג אין זיינע זכרונות ,רעדט ועגן אסתר
רחל קאַמינסקאַס גאַסטראָלירן אין אַמעריקע און פאַרגלייכט זי
מיטן שפּילן פון בערטאַ קאַליש:
,די קאַמינסקי איז אױפנעטראָטן אין ,טאליאַ"-טעאַטער אין
גאָרדינס רעפּערטואַר :אַלס  עטעניו? אין  קרייצער סאָנאַטאָ",
אין ,סאַפאָ? און אין דער ,װאַרהײט?  ,--אין אַלֶע ראָלן ,װאָס
די פרוי קאַליש האָט נעשפּילט .זי איז שוין ראַמאָלט אַלט געווען
אַ יאָר פערציק און איר פיגור האָט זי געמאַכט אויסזען נאָך עלטער.
דע.ר אונטערשיד צווישן די צוויי אַקטעריסעס אסתר רח? קאַ-
..
מינסקי אוֹן בערטאַ קאַליש (אויב מען קאָן אַזױ אונטערשיידן)
איז געווען וי דער אונטערשייד צווישן דער דוזע און סעראַ
בערנאַרד .,דוזע איז געווען די נאטירלעכסטע גרויסע אַקטעריסע

צו יענער צייט ,זי האָט גערירט הערצער מיט איר איינפאַכקייט,
מיט איר נאַטירלעכקייט .דאַקעגן בערנאַרד  --מיט איר ראָמאַן-
טישקייט ,מיט דעם איידעלן אויסזען ,מיט איר שיין ריירן ,מיט
איר אויפברויזנדיקן טעמפּעראַמענט . . . .די קאַמינסקי איז געווען
די יידישע דוזע ,און ביי די מאַָסן האָט טרוי קאַליש-סעראַ בער-
נאַרד געהאַט מער דערפאָלנ אין די ראָלן".
וועגן איר שפּילן אין די פּיעסן ,שרייבט אב .קאַהאַן :

אַ0ביס? שפּעטער האָט אַלס שוישפּילערין אין גאָרדינס ווערק

דעם  12סעפּטעמבער  0091טרעט ק .אויף אַלס ,פריידעניו" אין
דער ערשטער אויפפירונג פון יעקב גאָרדינס ,גאָט ,מענטש און
טייוול".

דאַמענט,

ק .דערציילט אין אירע זכרונות ,אַז ווען זי האָט פאָרגעלייגט
גאָרדינען ,אַז ער זאָל פאַר איר שרייבן אַ ספּעציעלע פּיעסע ,האָט ער
זיך אָפּגעזאָגט מיט דער דערקלערונג ,אַז ער שרייבט איבערהויפּט
ניט ס פ ע צ י על פאַר אַקטיאָרן ,נאָר ער שרייבט פאַר דער בינע.

(שפּאַכנער) איז געווען דער דירעקטאָר (אָדער איינער פון די
דירעקטאָרן) פון דעם טעאַטער אין וועלכן זי האָט געשפּילט".
אויספירלעכער וועגן דעם שטעלט זיך אָפּ ב .גאָרין:
 ... ,די ,יידישע סאַפאָ? האָט גלייך צונעצוינן צו דער יונגער
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,רייצער סאָנאַטאָ? און אַנדערע) זיך ערװאָרבן
,אַפאָ" ,ק
(אין זיין ס

אַ נרויסן נאָמען בערטאַ קאַליש.

זי האָט אויך געהאַט טעמטע-

און דערצו איז זי געווען יוננ און זייער שיין.

איר מאַן

2480

לעססיקאָן
קאַליש די אויפמערקזאַמקײט פון דעם בעסערן פּובליקום און דאָ
האָט זי צום ערשטן מאָל געהאָט די מענלעכקייט צו ווייזן זיך אין
איר פולן גלאַנץ און צו צייגן ,אַז זי באַזיצט אַן אױיפעראָרדענט-
לעכן טאַלאַנט".
ויליאַם עדלין אין

ריידנדיק וועגן איר שפּילן ;סאַפאָ" ,שרייבט
זיין נעקראָלאָגיאַרטיקל :
 ... ,אַזא טיפן איינדרוק האָט זי אויף מיר געמאַכט אין דער
ראָלע פון סאָפיע פינגערהוט ,אַז איך קאָן איר דאַמאָלטיקן שפּילן
ניט פאַרגעסן .די פּיעסע איזן טאַקע איינע פון גאָרדינס בעסטע
און אינטערעסאַנטסטע ,אָבער ווער וייסט צי װאָלט זי געהאַט
דעם אָנזען און דעם קינסטלערישן דערפאָלנ ווען אין דער הויפּט-
ראָל װאָלט די קאַליש ניט געשפּילט .,די ראָל אין אַ געװאַנטע ,אַ
העכסט-ראָמאַנטישע .נאָרדין האָט אין איר כאַראַקטער אַרייננעגעבן
אן איבסענישן שטריך .זי איז די פרייע פרוי פון דער נייער צייט.
,לעגט בערטא קאַליש שפּילן די דאָזיקע ראָל מיט אַזאַ קינסט-
 ..פ
לערישער פארשטענדעניש און מיט אַזויפי?ל עלאַפטישער עלעגאַנץ,
אַז זי פלענט האַלטן דעם עולם באַצױיבערט ,די ריין-ראָמאַנטישע
מאָמענטן מיט איר צווייטן נעליבטן אין דער האַנדלונג ,דער
פּיאַניסט מיטן קלינגענדיקן נאָמען אַפּאָלאָן זאָנענשיין ,פלענן ביי
דער קאַליש אַרויסקומען װוי די פיינסטע טענער אין א מוזיקאַלי-
שער סימפאָניע .דאָס איזן נעווען טעאַטער וי מען פארשטייט
ווען מען רעדט פון אַ סאַראַ בערנאַרד אָדער אַן עלענאָראַ דוזע.
אַזאַ הויכן סטאַנדאַרט פון שוישפּילעריי האָט בערטאַ קאַליש

פון

האָט געהאַט אַ דיקציע ,װאָס איז געווען זעלטן אויף דער יידישער
בינע און א יי גנ צ י ק צוישן די פרויען-ראָליסטקעס .דערצו
די קלאָרע ,פאַרשטענדיקע שפּראַך ,דער אינטעליגענטער אויסדרוק".
אין זעלבן סעזאָן איז אויך אויפגעפירט געװאָרן יעקב גאָרדינס
פּיעסע ;די װאַרהײיט* מיט ק .אין דער הױפּטראָל ,ראָזאַ".
אין  4091איז ק .אויך אויפגעטראָטן ,אין יידיש ,אין דער טיטל-
ראָל פון שעקספּירס ,האַמלעט* |די אַנאָנים-יידישע איבערזעצונג
געפינט זיך אין אַרכיוו פון ייוו"אן,
אין נאָוועמבער  4091איז אין ,גרענד"-טעאַטער אויפגעפירט גע"
װאָרן גאָרדינס פּיעסע ,די אמתע קראַפט" און ק .איז די ערשטע
צו שפּילן די ראָל ,פאַניע" ,װאָס װוערט באַלד איבערגענומען פון

|

סערע אַדלער.

אַנגעשלאָנן".

דעם  81דעצעמבער  2091איז ק .אױפגעטראָטן אין ,טאַליאַ-
טעאַטער* אַלס ,לידיאַ האָפּמאַן* אין יעקב גאָרדינס פּיעסע ,אייגע-
יי
נעס בלוט",
אין  2091איז דורך ק .אויפגעפירט געװאָרן אויף אירס אַן
ערן-װאָרט יעקב גאָרדינס דראַמאַטישע סצענע עדי װאַנזיניקע
אַקטעריסע* {פאַרעפנטלעכט אגיןאָרדינס ;אײינאַקטערס"ן.
דעם  21פעברואַר  3091איז ק .אויפגעטראָטן אַלס ,ה,ענעלע" אין
ז .ליבינס ,די יידישע מעדעא" ,דעם  01אַפּריל אַלס ,סאָניאַ? אין
,ער בטלן* ,דער תלמיד חכם"ן און דעם  8מאַי 3091
נ .ראַקאָווס ד
אַלס ,אדעלאַ* פון זאָלאָטאַרעװסקי,
דעם  21אָקטאָבער  2091איז אין ,טאַליאַ*-טעאַטער אויפגעפירט
געװאָרן יעקב גאָרדינס ,די יתומה" אָדער ,חאַסיע פון קאַראַטשעק-
ראַק* |שפּעטער פּאָפּולער א"נ ,כ,אַסיע די יתומה"ן ,מיט ק .אין דער
טיטל-ראָל ,קורץ דערויף איז די פּיעסע אַריבער צו קעני ליפּצין.
דער שריפטשטעלער און איבערזעצער א .פרומקין שרייבט :
,בערטאַ קאַליש האָט אין ,טאַליאַ"-טעאַטער פאַרנומען אַן
אױיבנאָן ,ניט ד ע ם אויבנאָן ,נאָר א | אױבנאָן .די קרוין האָט
געטראָנן קעני ליפּצין ,די אריגינעלע ,מירעלע אפרת'" -- ,די
ק,עניגין ליר" ... .זי האָט געהאט אַ פעסטע פּאָזיציע .איר מאַן,
מייק? מינ ץ ,אי געוען ניט בלויז איינער פון די הויפּט-
שותפים אין ,טאַליאַ? ,נאָר אויך דער אַרױיסגעבער פון אַ צייטונג
,דער טענלעכער אידישער העראָלד" ... .אָבער די קאליש האָט
פּיעסן ,וואו זי האָט נעשפּילט ערשטע פירפ,
געהאָט א י רע
/פאַרנומען דעם ערשטן פּלאַץ .נאַטירלעך האָט זי אויך געהאט
,פּאַטריאָטן" ,ענטוזיאַסטישע פאַרערער ,אָבער אַזױ וי איך גע-

דענק ,האָבן זיי זיך ניט געקאָכט ,ניט געמאַכט קיין טומל ,נאָר אין
זיך הנאה

געהאַט פון איר גרויסן טאַלאַנט.

ס'איז געווען אַ אמת

נייסטיק פאַרגענינן זי צו זען שפּילן .אַ נחת-רוח פאַר דער נשמה.
אַ תענוג פאַרן אויג ,און באזונדערס ,פאַרן אויער .בערטאַ קאַליש
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ערט א קא לי ש
ב
אָלס ,האַמלעט",

איר

און װעגן
רומשינסקי :
,אַלע אייראָפּעאישע שפּראַכן איז נאָך לייכט צו לערנען אין
געזאַנג .אָבער צו זיננען אין רוסיש ,מוז מען זיין איינגעבוירן.
װוי איבעראַשט

זינגען

פלעג

איך

אין

די

בערטא קאַליש אלס
,דאָלאר-פּרינצעסין",

אָבער

גאָרדין-פּיעסן,

ווערן

ווען

אין

שרייבט

יעקב

יוסף

גאָרדינס

פּיעסן ,וועלכע זיינען מערסטנטייל פון רוסיש-יידישן לעבן ,פלענט
אויסקומען מאַדאַם קאַליש צו זיננען א רוסיש לידל ,אַ פאָלקס-
ליד? װוי ,װויכאָזשו אִדין יאַ נאַ דאָראָנו" .ווען זי פלענט עס
זינגען ,פלענט זיך מיר קיינמאָל ניט גלויבן ,אַז דאָס זיננט אַ
פּערזאָן ,װאָס אין געבוירן געװאָרן אין לעמבערג און דערצוינן
געװאָרן אויף נאָלדפאַדענס מעלאָדיען .נאָר אַ פּערזאָן ,װאָס איז
2182

יידישן טעאַטערד
א

אס

סאמאט

געבוירן געװואָרן אויף די רוסישע סטעפּעס ,און האָט איינגעזויגן
אין זיך רוסישע מילך  --נאָר אַזאַ קאָן אַזױ זינגען אַ רוסיש
פאָלקס-ליד ווי מאַדאַם בערטאַ קאַליש פלענט עס זינגען".
דעם  11מאַי  6091גיט ק .עטלעכע פאָרשטעלונגען אין יידיש
און דעם  81מאַי טרעט זי אויף אין ,קאַליש*-טעאַטער אין ,די
שוועסטער" פון פרץ און פּינסקי |באמת זיינען געשפּילט געװאָרן
צוויי אײינאַקטערס :פּרצס ,שװועסטער" מיט ק .אַלס ,לאה" און
פּינסקיס ;גליקס-פאַרגעסענע" מיט ק .אַלס ,פאַניאַ? ,אָבער וי
פּינסקי גיט אָן ,וי עס וייזט אויס ,האָט שפּאַכנער ,דער מאַן און
אימפּרעסאַריאָ פון מאַדאַם קאַליש ,מורא געהאַט צו אַנאָנסירן אַן
אײינאַקטער .אַנאָנסירנדיק ,שוועסטער" פון פּרץ און פּינסקי .,האָט
ער געװאָלט מאַכן דעם איינדרוק פון אַ צוזאַמענהאַנג און אַ גרעסערע
זאַך*ן.
ק .װווערט איצט איבערגענומען אויף דער ענגלישער בינע ,און
טרעט אויף דעם  2סעפּטעמבער  6091אין פּיטסבורג ,פּענסילוייניא,
און דעם  01סעפּטעמבער  6091אין ניו-יאָרקער ,ליריק-טעאַטער"
אַלס ,מרים? {געענדערטער נאָמען פון דער אָריגינעלער קעטי"ן
אין יעקב גאָרדינס קקרייצער סאָנאַטאָי {|פריער געשפּילט פון דער
אַמעריקאַנער אַקטעריסע בלענטש װאָלשן ,אין דער ענגלישער
איבערזעצונג פון לאָנדאָן מיטשעל,
וועגן איר אַריבערגײין צו דער ענגלישער
פּערלמוטער :
איז נעװוען

ד,אָס

אין דעם

די קאַליש האָט פאַרענדיקט

בינע ,שרייבט

יאר .|809116091

שלום

נאַכדעם

וי

איר נרויסן דערפאָלג אין ,װוינדזאָר"-

טעאַטער מיט י ,? .פּרץ'ס ,שוועסטער" ,האָט זי פאַרלאָזט די
יידישע בינע און איז אַװעק אויף בראָדוויי .מיט איר אַװעקניין
פון דעם יידישן טעאַטער איז אוממענלעך געווען צו שפּילן אַ סך
פּיעסן פוֹן איר רעפּערטואַר |זי האָט געהאַט די איינציקע שפּיל-
רעכט אויף זיין ,און אַזױ זיינען פאַרשטומט נגעװואָרן צום אונ-
טערגרונד ,סאַפא", ,קרייצער סאָנאַטאָ", ,די װאַרהייט" און אַ סך

אַנדערע פיעסן אין וועלכע זי האָט זיך אויסגעצייבנט".
וועגן איר אַריבערגײין צו דער ענגלישער בינע ,שרייבט איר
ענגלישער דירעקטאָר ,העריסאָן גרעי פיסקע ,אין :1291
,איין אָוונט אין מאַי מיט אַ פערט? יאָרהונדערט צוריק בין איך
געווען אין אַמעריקען טעאַטער ווען מאַדאַָם בערטאַ קאַליש האָט
געמאַכט איר באַשײידענעם עקספּערימענטאַלן אויפטריט אין ענגליש
אַלס די העלדין פון סאַרדאָוס ,פּעדאָראַ" .כאָטש איך האָב אָפט
געהערט

ריידן

ווענן איר אַלס דעם

ליבלינג

פון איסט

סייד פּוב-

ליקום ,האָב איך זי פריער קיינמאָל ניט געזען שפּילן ,איר שפּילן
איז געווען פאַר מיר אַ פולשטענדיקע ניט דערװואַרטע אַנטפּלעקונג
 ..{.איך האָב נעזען אַ הויכע ,עלענאַנטע פרוי מיט ברענענדיקע
אויגן ,אַן אַרינינע? באַווענלעך פּנים ,פּרעכטיקע הענט און אַ
קערפּער ,װאָס איז נעווען מלא חן .איך האָב נעהערט א שטימע
מיט אַ מערקווירדיקן טעמבער ,קראַפטפול ,קלאַנגפול ,װאָס באַ-
הערשט פולשטענדיק אַלע דראַמאַטישע שטאַפּלען .אָ ,װאָס פאַראַ
שטימע ! און איר שפּילן די ראָל ,הנם ס'האָט טיילמאָל געפעלט
צוריקגעהאַלטנקײיט און ס'האָט זיך לייכט באַמערקט דער אויסדרוק
פון אַ פרעמדן אַקצענט ,איז געווען שטאַרק און אויסדרוקספול.
דער לעבעדיקער זכרון פון דוזע און בערנאַרד אין דער דאָזיקער
ראָל ,האָט גאָרניט נעמינערט פון דער נייער אַקטעריסע ,װאָס האָט
אויף

מיר

געמאַכט

דעם

איינדרוק,

אַז זי באַזיצט

דאָס הייליקע

פייערל .צומאָרגנס האָב איך געפרענט מאַדאם:קאַליש צי זי ווע
וועלן אַריבערנײן אויף שטענדיק אויף דער עננלישער בינע אוך -
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אָנהייבן קומענדיקן האַרבסט אין מיין מאַנהעטן-טעאַטער און אויפ-
טרעטן אין דער טיט?-ראָל פון מעטערלינקס ,מאָנא װאַנאַ"",

פיסקע דערציילט ,אַז עס זיינען געווען מניעות אין וועג ,קודם
כל דאָס װאָס ק .איז געשטאַנען אין דער שפּיץ פון איר איגן
טעאַטער און איר אַװעקגײן װאָלט געמיינט צונעמען פון טעאַטער
דעם שטאַרקסטן כוח ,דערנאָך די פראַגע וועגן איר אַקצענט .וועגן
דעם און איר אויפטריט אַלס ,מאָנאַ װואַנאַי ,שרייבט פיסקע :
,עטלעכע חדשים האָט זי געאַרבעט איבער דער מעטערלינק-
ראָל ,וועלכע זי איז מיט מיר איבערגעגאַננען יעדן טאָג ,איבער-
הױיפּט כדי צו פאַרלירן איר פּוילישן אַקצענט ,באַקומען אן עכטע
ענגלישע אױיסשפּראַך פון די ווערטער און באַזייטיקן יעדן שפּור
פון עקזאָטישע טאָנאַציע אד"ג.

זי איז געווען קאָנצענטרירט ,נאָכ-

גיביק און געדולדיק ,און ווען זי איז אויפגעטראָטן ,זיינען אַלע
געווען איבעראַשט פוֹן איר עכטקייט אין עננליש ,,. .זי האָט
געשפּילט די ראָל נעפילפול  ...מיט דראַמאַטישן עפעקט  ...און
א סך האָבן געפילט ,אַז אַ נייער גרויסער טאַלאַנט איז צוגעקומען
צו דער בינע".
וועגן איר שפּילן אויף דער ענגלישער בינע ,שרייבט
עדלין ;

װויליאַם

 .... ,אין אַ קורצער צייט האָט זי גערעדט ענגנליש גוט גענוג
און קלאָר גענונ ,אַז מען זאָל איר אָנפאַרטרױען אַזאא ויכטיקע
ראָל װוי סאַרדוס ,פּעאָדאָראַ" .דאָס אין אייננטלעך געווען אַ
פּראָבע ,װאָס זי האָט אַזױ גוט אוױיסגעהאַלטן ,אַז אַזעלכע בראָך-
ווייער טעאַטער-דירעקטאָרן וי דייוויד בעלאַסקאָ ,דאַניעל פראָהמען
און העריסאָן גרעי פיסק זיינען פון איר געווען אַנטציקט .מר.
פיסק ,וועמענס פרוי ,מיני מעדען פיסק ,איז דאַמאָלט געווען
איינע פון די באַרימטע אַקטעריסעס אויף דער עננלישער בינע.
האָט אָנגעבאָטן דער קאַליש אַ קאַנטראַקט צו שפּילן אויף בראָדוויי,
און פאַר צװואַנציק יאָר צייט |?} האָט זי געשפּילט אין ענגליש .בער-
טאַ קאַליש איז געװאָרן איינע פון די וויכטיקסטע שטערן אויף דער
עננלישער בינע .זי האָט נעשפּילט אין ליטערארישע פּיעסן און
אויך אין מעלאָדראַמעס  --אין מאקעיס ,סאפאָ ענד פעאָן",
אין דזשאַקאָביס ,דהי ריד? וואומען" ,אין מעטערלינקס ,מאַנא
װאַנאַ" ,אין זאָלאַס ,טערעזאַ ראקען" ,אין נאָרדינס ,קרייצער
סאָנאַטאָ? .וען עס אין מיט אַ פּאָר צענדליק יאָר צוריק אויף
סענטראַל פּאַרק אויפגעבויט געװאָרן דער רייכער ,ניו (פענטשורי)
טעאַטער? ,װאָס האָט געזאָלט ווערן די חיים פון דער אַמעריקאַנער
נאַציאָנאַלער טעאַטער-קונסט ,איזן בערטא קאַליש אַרײננגענומען
געוװואָרן צווישן די הויפּט-שוישפּילערינס און אין דאָרט אויפנע-
טראָטן אין דער פּיעסע ,דהי וויטש" .אין קורצן איז די אין
לעמבערג-געבוירענע יידישע אַקטעריסע געװאָרן פאַררעכנט פאַר
איינער פון די סאַמע וויכטיקסטע פּערזענלעכקייטן אין דער אַמע-
ריקאַנער טעאַטער-װעלט .מיט דער צייט האָט זיך אָבער געביטן
די לאַנע אין ענגלישן טעאַטער .די פּעריאָדע פון גרויסע טעאַטער-
דירעקטאָרן איז כמעט וי געענדיקט געװאָרן .די קאָנצענטראַציע
פון קאַפּיטאַל ,װאָס האָט פאַראומנליקט אַזויפיל קליינע נגעשעפטס-
לייט ,האָט זיך אַריבערגעטראָנן אויפן טעאַטער-װועזן און דער
בראָדװוייער טעאַטער איז אַריבער אין די הענט פון ריעל-עסטייט-
יניקעס |{אייננטימער פון הייזער און פּלעצערן און פּינאַנס-מאַגנאַטן,

אין דער איבערנאַנגס-צייט האָט די קונסט פון דעם פיל געליטן,
און די קאַריערע פון מאַדאַם בערטאַ קאַליש אויף דער ענגלישער
בינע האָט זיך געענדיקט .איר נאָמען איז דאָרט נעבליבן נרויס,
אָבער מיט איר שפּילן דאָרט האָט זי זיך געמוזט געזענענען".
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לעטסיקאָן
און וועגן זעלבן ענין .,שרייבט י .ב ,ביילין :
,די דירעקטאָרן פון די אַמעריקאַנער-ענגלישע טעאַטערס האָבן
פון צייט צו צייט אַ קוק געטאָן װאָס עס טוט זיך אין די ניט-
ענגלישע טעאַטערס ,װאָס זיינען דאַמאָלט געווען שיר ניט אין אַ
גרעסערער צאָל וי די ענגלישע ,זיי האָבן ניט געקאָנט זיין בלינד
צו בערטא קאַלישעס מין שפּילן  ...צוֹ איר גאַנצער בינעפּער-
דאָ.ס יידישע טעאַטער האָט גאַנץ שאַרף געפילט
זענלעכקייט.. .
דעם

פאַרלוסט,

אין געוויסע

קרייזן

האָט מען

זי קריטיקירט

פון

ווידער ניט געהאַט קיין דערפאָלג ,דערנאָך האָט זי געשפּילט אין
אָסיפּ דימאָווס אַן איינאַקטער,
קרעמער באַמערקט, :זי איז אַ טיפע דענקערין .זי לייענט אַ
סך און אירע מיינונגען וועגן ליטעראַטור זיינען אינטערעסאַנט,
א

ןע

יע

א

0

פאַר

יאיר פּאַרלאָזן דעם יידישן טעאַטער ... ,איר ערשטער אַרויסטריט
אין ,פּעדאָראַ? האָט געמאַכט אַן איינדרוק .. .איר צוייטער
אַרויסטריט אין ,מאָנאַ װואַנאא? איז געווען נאָך מער דערפאָלגרייך,

|און די קריטיק אין דער ענגלישער טעאַטער-פּרעסע האָט געזונגען
איר לויב ... .מאַדאַם קאַליש איז אין משׂך פון נאָנט צו דריי
צענדליק יאָר נישט אַראָפּ פון די טעאַטער-קאָלומס אין דער ענגלי-
שער פּרעסע .זי האָט נעשפּילט אין ,די אָנבראָוקן ברייד ,/אין
,הי ריד? וואומען" ,און אין בערנאַרד שאָוס ווערסיע פון טרע-
ט
ביטשעס א שטיק היעטאָס אַטאָונטענט' .,.. .כ'האָב זי געזען
אין אַ ריי איבסעןפּיעסן

און מיר איז געווען נאזימאָװאַ.

מ ע ר

אַפּעלירנדיק .אָבער איר ראָלע אין ,קרייצער סאָנאַטאָ? איז געווען
די בעסטע ואָס איך האָב ווען און וואו עס איז נעזען".
וועגן יענער עפּאָכע ,באַמערקט יעקב מעסטעל,; :בערטאַ קאַליש
האָט אויך געפּרובט שפּילן דעם סאַראַ בערנאַרד-רעפּערטואַר ,אָבער
אָן דערפאָלג*,
און וועגן איר פאַרבלייבן אַן ענגלישע שוישפּילערין ,ריידנדיק
וועגן ,סטאַר-סיסטעם" ,װאָס דאָס יידישע טעאַטער האָט איבערגע-
נומען פון אַמעריקאַנער-ענגלישן טעאַטער ,וועלכער האָט אין דער
ערשטער צייט אימפּאָרטירט זיינע סטאַרס פון ענגלאַנד ,באַמערקט
יעקב מעסטעל ,אַז טראָץ דעם ,/האָט די יידישע שוישפּיל-קונסט אין
אַמעריקע זיך דערהויבן צו אַן אָנגעזעענער הויך ,איז עס נאָר אַ
דאַנק דער גרויסער צאָל קערנדיקע טאַלאַנטן .די יידישע בינע
בכלל שמ'ט מיט גוטע אַקטיאָרן ,און אַמעריקע פאַרמאָגט נאָך היינט
דעם בעסטן יידישן שוישפּילער-מאַטעריאַל ,זיינען טאַקע אַ גאַנצע
ריי פון זיי פאַרבעטן געװאָרן אויפצוטרעטן אויף דער ענגלישער
בינע (אַדלער ,קעסלער ,בערטאַ קאַליש ,)...אָבעֶר גאָר וייניק
פון זיי האָבן דאָרט געקאַנט זיך איינבירגערן",
און ביי אַן אַנדער געלעגנהייט וועגן די יידישע אַקטיאָרן אויף
דער אַמעריקאַנער-ענגלישער בינע ,שרייבט יעקב מעסטעל :איידישע
טראַגיקער אן דראַמאַטישע שױישפּילער האָבן שוין אַ סך אַ קלע-
נערן דערפאָלג ביים ברייטן עולם (בערטא קאַליש),"/
לויט אַ געשפּרעך ,װאָס מ .פּ .קרעמער האָט אין  6191געהאַט
מיט דער שוישפּילערין ,גיט ער איבער פאָלגענדיקע דאַטעס וועגן
איר :אין  4091איז זי קראַנק געװאָרן און מ'האָט איר אויסגע-
דונגען דאָס טעאַטער ,האָט איר מאַן געדונגען דאָס אװינדזאָר"-
טעאַטער און עס גענומען רופן ,קאַליש-טעאַטער" .ענדע  5091האָט
זי געשלאָסן דעם קאָנטראַקט מיטן אַמעריקאַנער טעאַטער-דירעקטאָר
פיסק .זי איז צוערשט אויפגעטראָטן אין ענגליש אין גאָרדינס
!,קרייצער סאָנאַטאָ? ,דערנאָך אין מעטערלינקס ,מאָנאַ װואַנאַ* .ביידע
פּיעסן האָבן געהאַט אַ דערפאָלג סיי אין ניו-ייאָרק ,סיי איבער דער
פּראָװוינץ ,און איר זייער פּאָפּולער געמאַכט .זי איז דערנאָך אויפ-
געטראָטן אין עטלעכע פּיעסן ,וועלכע האָבן ניט געהאַט קיין דער-
פאָלג ,איבערהויפּט זיינען די פּיעסן דורכגעפאַלן אין ניו-יאָרק ,זי
איז דערויף מיט דערפאָלג אויפגעטראָטן אין אַן ענגלישן אײינאַקטער
אין װאָדעװיל ,פריער אין ניו-יאָרק ,דערנאָך איבער דער פּראָװינץ,
אין  3191איז זי אויפגעטראָטן אין ענגליש אין ,ראַשעל* און
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ב ע ר ט א קא לי ש
א'ן ,די נשמה פון א פרוי".

ב ע ר ט אַ קא לי ש
אַלס ,סאַפאָ".

און ווען זי לייענט ניט ,פאַרברענגט זי איר צייט אין מאָלערײ".
אין סעפּטעמבער  5191קערט זיך ק .ווידער צוריק צו דער יידי-
שער בינע און גיט עטלעכע פאָרשטעלונגען מיט דוד קעסלערן בעת
דער דערעפענונג פון ,סעקאַנד עוועניו טאַטער" ,און אַזױ טרעט
זי אויף דעם  91סעפּטעמבער  5191אַלס ,קאַטישאַ מאַסלאָװאַ" אין
טאָלסטאָיס ;רעזורעקשאָן* |,תחית המתים"ן ,אין סעפּטעמבער 6191
גיט זי ווידער דאָרט עטלעכע יידישע פאָרשטעלונגען ,און דעם 7
אַפּריל  7191ווערט אין טאָמאַשעווסקיס ,נעשאָנאַל"-טעאַטער אויפ-
געפירט דר .ה .זאָלאָטאַרעװוסקיס פּיעסע ,פאַר אירע קינדער" מיט
ק .אין דער הויפּט-ראָל ,דבורהלע גינזבורג".
אין מערץ  7191גאַסטראָלירט ק .אין יידיש ביי מייק טאָמאַשעװסקי
אין פילאַדעלפיע.
וועגן יענער עפּאָכע פון איר צוריקקומען צום יידישן טעאַטער,
דערציילט א .פרומקין פאָלגענדיקן עפּיזאָד וועגן איר שפּילן אין
פילאַדעלפיע :
;איך נלויב ,אַז עס איז געווען אין  ,6191171911האָט דער
יירישער טעאַטער-עולם אין פילאַדעלפיע געהאט אַ גרויסע איבע-
ראַשונג .,ס'איז אַנאַנסירט נעװאָרן ,אַז  ,די באַרימטע בערטא קאַ-
ליש ,װאָס שפּילט מיט גרויס דערפאָלג אין עננליש אויף דער
אַמעריקאַנער בינע ,האָט באַװיליקט צו נעבן עטלעכע פאָרשטע-
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יידישן

טעאַטצער
אט

לוננען אויף יידיש" ,אין דעם דאָרטיקן אַ,מעריקען טעאַטער".

 ..,זי איז אויפגעטראָטן אין גאָרדינס ,קרייצער סאָנאַטאָ" אַלס -
עטי פרידלענדער ,אַ ראָלע אין וועלכער זי האָט מיט יאָרן פריער
נעהאַט אַ גרויסן בייפאַל ,אָבער זי האָט מיך דאָסמאָל אַנטישט,
ס'איז ניט געווען דער רייץ פון אַמאָל ,ניט די אַמאָליקע דיקציע,
ניט די אַמאָליקע נאַטירלעכקייט .די אַלֶע יאָרן אויף בראָדויי
האָבן קענטיק געהאָט אויף איר אַ ווירקונג  --ניט צום בעסערן...
דערצו האָט זי דאָ נעשפּילט מיט אַן אָרעמען ,זייער שװאַכן אַנ-
סאַמבל? ... .הקיצור ,די פאָרשטעלונג איז נאָרניט נגעווען קיין יום-
אָ.בער מאַדאַם קאַליש האָט זיך ניט באַננוגנט בלויז
טובדיקע.. .
מיט שפּילן טעאַטער ; זי פלענט אויך האַלטן רעדעס ,און אין אַ
,ספּיטש"

נאָך דער

פאָרשטעלונג

האָט

זי ראשית

דערמאַנט

די

טעאַטער-באַזוכער ווער עס שטייט פאַר זיי .זיי זאָלן נעדענקען,
אַז זי ,די באַרימטע קאליש ,פון דער גרויסער אַמעריקאַנער בינע,
האָט געמאַכט אַן אָנשטרענגונג און ,אַראָפּנענידערט" אַהער אין
פילאַדעלפיע צו שפּילן פאַר זיי אין יידיש . . .והשנית ,זאָלן זיי וויסן
און נעדענקען װאָס טעאַטער-שפּילן מיינט .אט אַזױ דאַרף מען
שפּילן טעאַטער".
פ .דערציילט ,אַז די רעדע האָט אים זייער פאַרדראָסן און ער
האָט אָנגעשריבן אַן אַרטיקל אונטערן טיטל ;אָט אַזױ דאַרף מען
שפּילן טעאַטער" ,אין וועלכן ער האָט זייער שאַרף קריטיקירט די
שוישפּילערין ,און דער אַרטיקל האָט אַרױיסגערופן אַ גרויסן אויפ-
רודער אין די טעאַטער-קרייזן ,פאַרשטייענדיק ,אַז די שוישפּילערין
איז זיכער געװאָרן אויף אים שטאַרק אין כעס ,איז ער מער צו
אירע פאָרשטעלונגען ניט געגאַנגען .אין  ,1291ווען ער האָט
געאַרבעט אין ,מאָרגען זשורנאַל* אין ניו-יאָרק ,און פלעגט פאַר-
עפנטלעכן אינטערוויוס מיט די ,ס,טאַרס* ,האָט ער נאַטירלעך אויס-
געמידן צו האָבן אַן אינטערוויו מיט ק ,אָבער דוקא די שישפּי
לערין האָט פאַרלאַנגט ,אַז ער זאָל קומען צו איר נאָך אַן אינטערוויו
אין וועלכן זי האָט אויסגעדריקט איר מיינונג וועגן צושטאַנד פין
יידישן טעאַטער און װאָס מ'דאַרף טאָן אים צו ראַטעװען.
,זי האָט מיך אָפּגעהאַלטן פיר שעה צייט  --שרייבט פרומקין ---
און גערעדט און נערעדט  ---רק פון זיך .ניט פון איר פאַרנאַנגענ-
הייט ,ניט וועגן איר אַמאָליקער ,נלאָריע" ,ניט ווענן אירע גרויסע

טענ אויף דער יידישער און ענגלישער בינע .דאָס װאָלט געווען
נאַטירלעך אין איר טרויעריקער ,אומטעטיקער לאַנע ,אָבער ניין,
זי האָט גערעדט ווענן איר ,צוקונפט" ; וועגן גרויסע פּלענער ,װאָס
זי האָט נאָך ,ווענן וואונדערלעכע פּיעסן וואָס מ'האָט פאַר איר
ספּעציעל? געשריכבן .דערביי האָט זי דעקלאַמירט גאַנצע שטיקער
פּ,ראָזע" אין עננליש און אין יידיש און אָפּנעשפּילט נאַנצע סצע-
נעס".

אין מאַי  8191טרעט ק .אויף אין ,קעסלערס סעקאָנד עוועניו"-
טעאַטער אין איר יידישן רעפּערטואַר און קערט זיך באַלד צוריק
צו דער ענגלישער בינע ,וואו זי טרעט אויף אין דער פּיעסע ;די
רעטזעל-פרוי",
אין אַפּריל-מאַי  1291איז ק .ווידער אויפגעטראָטן אין עטלעכע
יידישע פאָרשטעלונגען און געשפּילט אין קאוירווינג פּלײיס-טעאַ-
טער", :סאַפאָ", ,די וואַרהײיט? און ;די יתומה.
דעם  62סעפּטעמבער  1291ווערט אונטער דער רעזשי פון אָסיפּ
דימאָוו אויפגעפירט אין ,אוירווינג פּלײיס-טעאַטער* ראָזע שאָמער
און מרים שאָמער-צונזערס דראַמע ,איינע פון פאָלק",
וועגן דעם דערציילט ראָוז שאָמער ,אַז אין  ,0291ווען זי און
איר שוועסטער האָבן אָנגעשריבן זייער פּיעסע ,איינע פון פאָלק",
איז ק .שוין געווען  |?|02יאָר אויף דער ענגלישער בינע .איז
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קראַנק געװאָרן אויף אַ נערוון-צוזאַמענברוך ,און ווען זי איז צוריק-
געקומען צו די כוחות ,האָט דער דאָקטאָר זי געהייסן צוריקקערן
זיך צו דער בינע .זי האָט זיך טאַקע צוריקגעקערט שפּילן אין
;,אוירווינג פּלײיס? יידיש טעאַטער ,ווייל זי האָט פאַרגעדענקט דעם.
יידישן רעפּערטואַר פון אױיסנװייניק .איר דערפאָלג איז געווען אַזױ
גרויס ,אַז דער מענעדזשער מאַקס ווילנער האָט זי אַנגאַזשירט אויך
פאַרן קומענדיקן סעזאָן ,אָבער דאָ האָט זי שוין גענומען זוכן נייעם
רעפּערטואַר און אברהם שאָמער רעקאָמענדירט איר זיינע שוועס-
טערס פּיעסן .קומענדיק אין נאָנטן קאָנטאַקט מיט ק ,.שילדערט
זי ראָוז שאָמער אַזו :
 ...,די ענערניע װאָס מאַדאַם קאַליש האָט פאַרמאַנט ,איז
געווען אויסערגעוויינלעך ,אַ שטראַָמענדיקער קװאַל ,ואָס האָט
קיינמאָל ניט גערוט .אַז זי האָט נישט שטודירט איר ראָל ,האָט
זי געלייענט אַ בוך ,און טאַקע הויך אויפן קול ,אָדער פלעגט מאָלן
בילדער ,זיננען אָדער ריידן ,און אינטערעסאַנט ריידן  ---וועגן ליטע-
ראַטור ,ווענן מוזיק ,ווענן ציוניזם .זי האָט איבערהויפּט ליב
געהאט צו ריידן ווענן רעליגיע און ווענן דער ביבל .טיף אין איר
האַרצן איז זי געווען אַ גלױיביקע ,אַ רעליניעזע ,און האָט געגלייבט
אין אַ פ ע ר ז ע נ ?ע כ | נאָט ,וועלכער װאַכט איבער איר און
היט זי אֶפּ פון שלעכטס ... ,אירע שטימוננען פלעגן זיך בייטן
װווי דער וועטער אין פריליננ ,פרייד און טרויער ,געלעכטער און
טרערן האָבן זיך ביי איר כסדר געביטן ,זי איז געווען אויך זייער
סענסיטיוו .א מיינונגס-פאַרשידנהייט פלענט זי באַטראַכטן וי אַ

פּערזענלעכע באַליידיקונג .דאָס פלעגט זי |{איר| אַריינברענגען אין
אַ שרעקלעכן כעס ,אָבער אַ גוט װאָרט ,א קאָמפּלימענט ,האָט שנעל
פאַרטריבן איר בעס".
און כאַראַקטעריסטיש זיינען אירע געפילן וועגן דער פּיעסע ,וי
ק .האָט זיך אויסגעדריקט :
ע,פּעס א מאָדנע פּיעסע .די ווערטער קומען מיר אַרױס ניט פון
די לִיפּן ,נאָר פון מיין טיפסטער טיפעניש ... .װאָס האָט איר
געהאָט צו מיר ,װאָס אין דער גאַנצער פּיעסע האָב איך ניט קיין
איין סצענע ,וואו איך קאָן זיך שיין אָנטאָן? ! עס איז דאָך אומ-
דערהערט ,אַז איך ,בערטאַ קאַליש ,ואָס איז באַוואוסט אויף
בראָדוויי מיט איר אַרטיסטישן קליידן זיך ,זאָל ניט האָבן די
געלעננהייט כאָטש איין מאָל אין דער פּיעסע צו דערשיינען אין
יך וועל? די פּיעסע ניט שפּילן .,איר הערט?
אַ שיין קלייד. .א..
איר שרייבט אַרײן אַ סצענע אין וועלכער איך קאָן זיך שיין
אָנטאָן ".
אָבער אַ קאָמפּלימענט ,אַז זי דאַרף נישט קיין שיינע קליידער,
ווייל זי אַליין און איר שפּילן זיינען גענוג שיין ,שטילן זי איין,
וועגן דער פּיעסע שרייבט איינע פון די פאַרפאַסערינס ראָוז
שאָמער :

א,יינע פון פאלק" האָט געהאַט אַ גרויסן דערפאָלג ,ווען זי
איז אויפנעפירט געװאָרן יענעם פעזאָן ,אָבער נאָך אַ נרעסערן דער-
פאָלג האָט געהאט די קינסטלערין בערטאַ קאַליש .די פּרעסע איז
ניט מיד געװואָרן צו לויבן זי ,איר וואונדערבאַרן שפּילן און איר
פיינע אויסטייטשוננ פון איר ראָל אַלס אסתר שטיינבערג .דעם
קומענדיקן פעזאָן האָט מאַדאַם קאַליש געמאַכט אַ טור מיט דער
פּיעסע איבערן לאַנד ,וואו זי האָט געשפּילט די פּיעסע אומצייליקע
מאָל אין אַלע גרויסע שטעט".

-

דעם  02יאַנואַר  2291גיט ק .ווידער  4פאָרשטעלונגען אין יידיש
אין ,אוירווינג פּלײס טעאַטער* און פאַרבלייבט שפּילן נאָך אַ ואָך,
און גייט דערנאָך איבער אויף גאַסטשפּילן אין יידיש אין ?;געבילס
טעאַטער* אין האַרלעם און דערנאָך אין ;{קעסלערס סעקאָנד עוועניו"".
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לעקסיקאָן

פון

וקוההוואאוואט
ארי

אין דער פּיעסע ;קינד פון דער ועלט"

טעאַטער ,אויפטרעטנדיק
פון פּרץ הירשביין,
אין מאַי  3291באַנײיט זי אין ,אוירווינג פּלײיס?" ליבינס פּיעסע
;הענעלש? (די יידישע מעדעא").
דעם  13מאַי  3291טרעט ק .אויף אין ;סעקאָנד עוועניו"-טעאַטער
אַלס *שולמית? פאַר דעם וילנער הילפס-קאָמיטעט,
יוסף רומשינסקי דערציילט וועגן איר אויפטרעטן אַלס ,שולמית",
אַז ווען ער האָט באַקומען די איינלאַדונג פון אב .קאַהאַן און װלאַדעק
וועגן אַן אונטערנעמונג פאַר זיין היים:שטאָט ווילנע ,איז אים באַלד
איינגעפאַלן דער געדאַנק צו מאַכן אַ גרויסע אויפפירונג פון גאָלד-
פאַדענס ,,שולמית" מיט בערטאַ קאַליש אין דער טיטל-ראָל .זיין
פּלאַן איז אָנגענומען געװאָרן .מען האָט אינפאָרמירט דער אַקטע-
ריסע וועגן פּלאַן און זי האָט פאַרבעטן רומשינסקין צו קומען צו
איר איבערזינגען די ראָל .און אָט װוי רומשינסקי שילדערט איר ;
 ...,זי האָט געוואוינט אין אַ זייער אַריסטאַקראַטישן אַפּאַרט-
מענט אויף דער פּאַרק עוועניו .צום ערשט האָב איך מיך געדאַרפט
מעלדן ביים שװוייצאַר און דערנאָך ביי פאַרשידענע דינסטן ביז
כ'בין אָנגעקומען אין װאַרט-זאַל ,וואו כ'האָב געדאַרפט אַ שפּאָר
ביסל װאַרטן ווען בערטאַ קאַלִיש האָט זיך סוף 2כ? סוף באַוויזן
אין איר לאַנג ,שװואַרץ זיידן קלייד אוֹן גענומען ריידן ווענן איר
סוקסעס

אויף

דער

בינע,

ענגלישער

און

טאַקע

אויסגעזוכט

די

שווערסטע ווערטער פון ענגלישן ווערטערבוך און אָנגערופן אַלע
גרויסע מענטשן מיט וועלכע זי באַגעגנט זיך לעצטנס און פאַר
וועמען זי שפּילט".
איז ר .באַפאַלן דער געדאַנק ,אַז עס איז אומזיסט זיין גאַנצער
פּלאַן און ער האָט ריזיקירט און אויף יידיש איר איבערגעריסן:
זאָגט מיר ,איר האָט נאָך אַ שטימע ? איר קענט נאָך זינגען ?
און זי האָט מיר גלייך געענטפערט אויף איר געשמאַקן ייריש:
,װאָס מיינט איר צי איך האָב נאָך א שטימע ? איך זינג נאָך בעסער
וי אַלע אייערע פּרימאַדאָנעס ,וועלכע איר האָט איצט" ,אָבער זי
כאַפּט זיך נלייך צוריק, :אויסער פיין יוגנט-פריינדין רענינע
פּראַגער".
באַלד דערויף איז רומשינסקי צו צו דער פּיאַנאָ און אָנגעהויבן
שפּילן די מוזיק פון ,שולמית" ,און אָט װי ר .שילדערט דאָס

ווייטערדיקע :

|

,זי האָט זיך דערמאַנט אין איר פריעסטער יוגנט און געזונגען
אַזױ וי עס װאָלט ערשט נעכטן פּאַסירט ,און טאַקע אויך די
מוזיק פון ,עקדת יצחק" און ,בר כוכבא" .און מערקוירדיק,
כאָטש זי האָט עס שוין פון עטלעכע און צװאַנציק יאָר ניט נע-
זונגען ,דאָך האָט זי געדענקט יעדעס װואָרט און יעדן טאָן .װאָס
אַ מינוט האָט זי זיך מער צעװואַרעמט ,פאַרגעסן אין אירע ענגלישע
סוקסעסן און אויסגעדריקט איר צופרידנקייט פון דער איינלאַדונג
צוֹ דער פאָרשטעלונג פון ,שולמית" ,צונעבנדיק ,אַן כאָטש זי
האָט שוין גנעשפּילט פּיעסעס פון די גרעסטע װעלט-פאַרפאַסערם,
זיינען דאָך אירע באַליבטסטע צוויי פאַרפאַסערס אברהם נאָלדפאַדען
און יעקב נאָרדין".
,ולמית" :
און אָט װוי רומשינסקי שילדערט איר שפּילן ש
 ... ,שוין ביי איר ערשטער דערשיינונג ,ווען זי קומט אַרונטער
פון די בערג מיט איר פאָטער מנוח ,איז דאָס פּובליקום געבליבן
זיצן וו פאַרגאַפט .איר אינטעליגענט און פאָרזיכטיק באַהאַנדלען
די מעלאָדיעס ,איר יום טוֹבדיק זינגען אונטער דער באַנלייטונג
פון דעם סימפאַנישן אָרקעסטער ,װאָס איז באַשטאַנען פון פערציק
געשולטע מוזיקער ,איז געווען וואונדערבאַר .די משונעת-סצענע
פון שולמית אין דריטן אַקט ,וואו דער גרויסער מאָנאָלאָג איז געווען
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אונטער דער באַגלייטונג פון אָרקעסטער ,האָט מיך אַזױ געטרילט
{גערירט} ,אַז איך האָב זיך כמעט וי פאַרלאָרן דיריגירנדיק",
דער דערפאָלג איז אַזױ גרויס ,אַז זי װידערהאָלט איר שפּילן
;שולמית? אייניקע מאָל אין אָקטאָבער  3291און דעם  1נאָוועמבער
 ,32לכבוד דעם גאַסט איזראַעל זאַנגװיל ,און אין דעצעמבער
שפּילט זי אַ וואָך אין ,ליבערטי*-טעאַטער גאָרדינס ;אייגן
3
בלוט?,
דעם  42מאַי  4291באַנײיט זי די ענגלישע אויפפירונג פון ,קרייצער
סאָנאַטאָ? אין ,פראַזיי-טעאַטער אין ניו-יאָרק,
ּ,אַ-
אין פעברואַר  5291גאַסטראָלירט זי אין יידיש אין שיקאַגער פ
לאַס"-טעאַטער ביי גליקמאַן ,אין פרילינג  5291גאַסטראָלירט זי אין
;האָפּקינסאָן*-טעאַטער און פון מיטן מאַי  5291אין ;לענאָקס"-
טעאַטער.
פון  7מערץ ביזן  72מאַי  5291פאַרעפנטלעכט זי אין ,טאָג"
(געשריבן פון צ .ה .רובינשטייןן איר לעבנסגעשיכטע ,אין וועלכער
זי נעמט אויך אַריין שילדערונגען פון אַמאָליקן לעבן אין איר
|
געבוירן-שטאָט לעמבערג.
דעם  72סעפּטעמבער  7291טרעט זי אויף אין ;אוירווינג פּלעיס"-
טעאַטער אין משה שאָרס פּיעסע ,אין מיטן וועג".
און וועגן איר שפּילן אין דער פּיעסע שרייבט הלל ראָגאָף :
 ...,מאַדאַם קאַליש נוצט אויס איר געלעגנהייט אין פול ,אין
מאַנכע סצענען איז זי אַ ראָמאַנטיש פאַרליבט מיידל ,אין אַנדערע
סצענען איז זי אַ שטיפעריש יונג ווייבעלע ,אין מאַנכע סצענען איז
זי אַ טיף ליידענדע ,צעשראָקענע פרוי ,וועלכע זעט פאָר דעם |דין
געפאַר פון פאַרלירן איר געליבטן ,און אין אַנדעדע איז זי די אויפם-
גערייצטע קעמפענדע פרוי ,וועלכע איז גרייט קריג צו פירן . . . ,יע-
דע פון די סצענען פירט מאַדאַם קאַליש דורך מיט א קינסטלערישע
קראַפט פון אַ נאָר הויכן גראָד .זי איז פּונקט אַזױ איבערצייגנך
און איינדרוקספול

אין די צאַרטע

סצענען

פון ראָמאַנטישע

ליבע

סצענען פון טיפע ליידן אָדער מוטיקן ווי-

װוי אין די שטורמישע
דערשטאַנר".
דעם  2מערץ  8291טרעט זי אויף אין ,האָפּקינסאָן"-טעאַטער
אין משה שאָרס פּיעסע ,די פרעמדע" ,און שפּילט דערנאָך משה
שאָרס ,אין מיטן וועג".
דעם  9אַפּריל  9291טרעט זי אויף איין מאָל אַלס ;עטי" אין
;קרייצער סאָנאַטאָ? אין ,ראָלאַנד"-טעאַטער,
דעם  41פעברואַר  0391טרעט ק .אויף ,א"ר פון איזידאָר קעשיער,
אין ;נעשאָנאַל"-טעאַטער אין ה .קאַלמאַנאָוויטשעס פּיעסע ;די נשמה
פון אַ פרוי",
דעם  81יאַנואַר  1391האָט די ענגלישע טעאַטער -פּראָפּעסיע
איינגעאָרדנט לטובת איר אַ גרויסע פאָרשטעלונג אין ;מאַדזשעס-
טיק"-טעאַטער און געשאַפן  21טויזנט דאָלאַר זי זאָל זיך קאָנען
קורירן,
דעם  02אָקטאָבער  2291איז פאַרן זעלבן צװועק פאָרגעקומען
אַ בענעפיס-פאָרשטעלונג אין ,יידישן קונסט טעאַטער",
דעם  22פעברואַר  2291איז ווידער פאָרגעקומען אַַ בענעפיס-
פאָרשטעלונג פון דער אַמעריקאַנער טעאַטער-פּראָפעסיע און ק,
איז ,צום לעצטן מאָל ,אויפגעטראָטן אין אַ טייל פון לואיס אונטער-
מייערס פּאָעמע אהיינריך היינעס טויט".
אין  4291טרעט זי אויף אַלס פשרה" אין גאָלדפאַדנס ,עקדת
יצחק" ,און וועגן דעם שרייבט משה שמש:
יידישע פּרימאַדאָנאַס פון יידישן טעאַטער האָבן
לע
י.
,פ..
געזונגגען
שרה .איך אונטערשטרייך דאָס װאָרט געזוננען,
ווייל יעדע

יידישע

פּרימאַדאָנע האָט נאָר געוואוסט

אַז שרה

איז

2440

יידישסן

טעאַטצער

אַ חיסטאָרישע פּערזאָן וועמענס ראָלע מוז אויסנעזונגען ווערן,
און מ'מוז האָבן אַ פיינע שטימע צו קאָנען שפּילן שרה ,און פילע
האָבן זיך טאַקע אויסגעצייכנט מיט זייער זינגען ,און דאָס אַלעס,
אַז שרה איז אַ טראַנישע ראָלע פון אַ מאַמען  ...דאָס האָבן די
אַלֶע שרהס ניט אַרױסנגעבראַכט מיט זייער זינגען די ראָלע .אין
איצט געקומען בערטאַ קאַליש ,די גרויסע קינסטלערין ,אויף אירע
עלטערע יאָרן ,און באַיוגנט ,באַנייט די ראָל פון שרהן ... .פון
דער ערשטער מינוט אָן װאָס זי ערשיינט אויף דער בינע ,ווערט
איר עלעקטריזירט פון דעם פּאַטאָס ,װאָס גייט אַריבער פון דער
קינסטלערין ,איבער די פוט-לייטס {1עלעקטרישע לעכמפּלעךן צו
אייך ... .און ווילט איר ריידן ווענן דאָס זינגען פון גאָלך-
פאַדענס מוזיק ,װאָס ער האָט געשריבן צו עקדת יצחק ,האָט אַפילן
די מוזיק אַ תיקון געפונען אין בערטא קאַלישס זיננען ,אַזויפיל
שטימע און אַזויפי? קלאנג אוֹן קאָליר ,אָבער דערהויפּט איז איר
אויסטייטש פון שרחס ראָלע .עס איז גענוג צו זען וי שרה כאַפּט
זיך אויף נאָך דעם שלאָף-ליד און געפינט ניט איר יצחקל ,און
וי א פאַרצווייפלטע טינערין רייסט זי זיך אויף פון איר חלום.
 ,,,און ער קאָן נאָך אַזוי אָפּשפּילן די סצענע פון דער פינסטערער
בשורה װאָס דער מלאך זאָנט אָן שרהן ,אַז מ'האָט איר זון יצחק
געקוילעט-שיר .,דער נאַנצער קערפּער פון דער קינסטלערין ווערט
פּלוצלינג אייננעשרומפּן".
און ריידנדיק וועגן איר שפּילן אין שװוערסטן מאָמענט פון איר
לעבן ,אין איר בלינדקייט ,שרייבט רומשינסקי :
,עס איז מערקווירדיק ,אַז שוין זייענדיקּ אינגאַנצן בלינד ,אין
ווען זי פלענט קומען צו די פּראָבעס און דערשיינען ביינאַכט אויף
דער בינע ,פלעגט ווערן ליכטיק אין אַלע ווינקעלעך .מיר אַלע
פלענן זיך ריכטן צו זען פאַר זיך אַ שרעקלעך-טרויעריקע פּערזענ-
לעכקייט ,אָבער איר קלינגענדיקער ,העלאָו" מיט איר פיין שמיי-
כעלע פלעגן מאַכן פאַרגעסן אָן אירע צונעמאַכטע פינסטערע אויגן.
צווישן אירע ראָלעס אין די לעצטע יאָרן איז אייניקע מאָל געווען
,שרה" פון ,עקדת יצחק" .איז מערקווירדיק ,אַז ניט-זעענדיק,
פלענט זי וויסן ווען די דעקאָראַציעס זיינען ניט עפּעס װי עס
באַדארף צו זיין .דאַמאָלט פלענט זי פרעגן, :װאָס איז עפּעס
חיינט אַזאַ אָרעמקייט אויף דער בינע ?" ,און מיר פלעגט זי
אויסרעכענען

די צאָל מוזיקער ,װואָס איך האָב אין אָרקעסטער און

חוש און געהער האָבן זיך בעסער
דאָס ליכט פון אירע אויגן",
צו צייט אויף ספּאָראַדישע פאָר-
/,שרה" אין איין אַקט פון ;עקדת
ּ,אַרקװעיל?-
דעצעמבער  8391אין פ
ניט .וועגן דעם דערציילט מ,

וועלכע אינסטרומענטן ,ווייל איר
אַנטװויקלט זינט זי האָט פאַרלאָרן
ק .טרעט נאָך אויף פון צייט
שטעלונגען ,אַזױ שפּילט זי אַלס
יצחק" אויף איר בענעפיס דעם 51
טעאַטער .אָבער זי רעזיגנירט
אָשעראָװיטש:
,איך געדענק וי מיט אַ פּאֶר יאָר צוריק איז זי היבשע עטלעכע
וואָכן יעדן זונטאָג אויפגעטראָטן אויף דער ,פאָרווערטס? ראַדיאָ-
שטונדע .זי האָט דאַן אויסגעקליבן פאַר אירע אויפטריטן סצע-
נעס פון גאָלדפאַדענס היסטאָרישע אָפּערעטן  --פון ,שולמית",

פון ,בר כוכבא" און פון אַנדערע .זי האָט דאַן אויף דער ראַדיאָ
ניט נאָר געשפּילט ,נאָר אויך נעזונגען ... .און מ'האָט געדאַרפט
זען ווי נליקלעך זי האָט זיך דאַמאָלט געפילט און װי זי האָט
אָנגעקװאָלן ווען זי האָט געהערט אַז זי נעמט שטאַרק אוֹיס מיט
איר זינגען און שפּילן .מ'האָט אויך געדאַרפט זען וי ערנסט,
קינסטלעריש ערנסט ,זי האָט זיך באַצױנן צו די קורצע אויפטריטן
אירע ,װאָס האָבן געדויערט ניט מער וי צען מינוט .זי האָט מער
פון אַלֶע אַנדערע געמאַכט רעפּעטיציעס .זי איז די גאַנצע װאָך
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געווען פאַרנומען מיט די רעפּעטיציעס ,און יעדעס מאָל ווען זי איז
צום מאַיקראָפּאָן צונענאַננען ,האָט זי נעציטערט פּונקט װוי דאָס
|
װאָלט געווען איר ערשטער אויפטריט פאַר אַן עולם,
אין יענער

צייט ,געדענק

איך ,האָט

זי נעבעטן

איך

זאָל פאַר

איר אָנשרייבן אַ דראַמאַטישן סקעטש ,וואו זי זאָל שפּילן די ראָלע
פון

דער

באַרימטער

רוסישער

רעװאַלוציאַנערקע

װוויעראַ

פיננער.

זי האָט זיך מיטן לעבן פון יענער גרויסער רעװאָלוציאָנערקע שטאַרק
אינטערעסירט ,און ווען איך האָב פאַר איר דעם קורצן סקעטש
פאַר דער ראַדיאָ אָנגעשריבן ,האָט זי פאַרלאַנגט ,אַז מ'זאָל איר
נעבן ,כאָטש אַ פינף-זעקס װואָכן" די ראָלע איינצושטודירן .און
נאָכדעם האָט זי מיר יעדן טאָנ עטלעכע מאָל טעלעפאָנירט ,און
יעדעס מאָל האָט זי געהאַט עפּעס אַ נייעס צו זאָגן ווענן דעם וי
אַזױ זי װועט די ראָלֶע אויפפאַסן און װאָס פאַר אַ באַטאָנונג זי
וועט מאַכן דאָ אָדער דאָרט?.

דעם  81אַפּריל  9391איז ק .געשטאָרבן אין ניו-יאָרק,
יעקב באַטאָשאַנסקי ,דער אַרגענטינער יידישער שרייבער ,וועלכער
איז גראָד געווען אין ניו-יאָרק און בייגעוואוינט די לויה ,שרייבט :
ב,יז דער לעצטער מינוט האָט זי ניט אויפנעהערט צו ריידן
וועגן טעאַטער און זיך צו מאכן אילוזיעס ווענן יידיש טעאַטער,.
זי האָט אפשר נגעשפּילט מער עננליש װי יידיש ,אָבער די לעצטע
יאָרן האָט זי גערעדט נאָר ווענן יידיש טעאַטער ,זי איז געווען
אבערנלויביש און פרום .זי האָט נישט נעגלויבט ,אַז די דאָקטוירים
קאָנען איר העלפן .זי האָט אָבער נעגלויבט ,אַז גאָט קאָן איר העלפן,
דאָס אפּלייגן די לויה אויף אַזױי שפּעט |עטלעכע טעג נאָכן טויט),
איז געווען געטאָן מיט דער כונה צו מאַכן אַ נרויסע לויה .די
צייטונגען האָבן דער טרויעריקער געלעננהייט נענעבן זייער אַ סך
פּלאַץ .אויך די ענגלישע בלעטער האָבן געדרוקט גרויסע נעקראָ-
לאָנן .,אין די יידישע בלעטער האָט מען געשריבן נעקראָלאָגן און
זכרונות און אָפּשאַצוננען .ס'האָבן געשריבן אַרטיקלען ניט נאָר
די טעאַטער-קריטיקער ,נאָר אויך זשורנאַליסטן ,װואָס שרייבן גע-
וויינלעך ווענן פּאָליטיק .מ'האָט געהאַלטן רעדעס אין ראַדיאָ ,פונ-
דעסטוועגן איז קיין גרויסע לויה ניט געוװוען ... .די לויה פון
בערטא קאַליש איז פאָרגעקומען פון זינמונט שװאַרצס ,טשעפּל",
װאָס געפינט זיך אויף סאַמע סעקאַנד עוועניו ,צווישן דער ניינטער
און צענטער נאָס ,אַ צוויי קװאַרטאַלן פון קאַפע ,ראֵיאַל? און אין
דער נאָנט פון די יידישע טעאַטערס ,האָט מען געקאַנט דערװאַרטן,
אַז פ'וועט קומען אַ נאָר גרויסער עולם ,אָבער ס'איז נישט אַזױ
געווען .ניט אַפילו דער נאַנצער קװאַרטאַל איז געווען פאַרפולט,
לויט מיין אָפּשאַצונג זיינען נעקומען אַ  0081פּערזאָן ... ,דער
עלטערער דור איז נישט געקומען ,כאָטש פאַרגעסן האָט מען זי
ניט געקענט ,אויב מ'האָט זי געזען אין אירע בעסערע ראָלן ,אָבער
אַ פאַקט איז ,אַז ס'איז נישט געווען קיין גרויסע לויה".
דער טעאַטער-היסטאָריקער ב .גאָרין כאַראַקטעריזירט אַזױ איר
שפּילן :
,זי האָט געקאָנט זיין מאַיעסטעטיש ,אינטעלינענט ,אויסגעלאַסן,
פאַרגרעבט .... .אַ דיקציע מיט וועלכער זי האָט געקאָנט ריידן
אויפן נאַטירלעכסטן אופן ,און איר שטים זאָל דערגרייכן אין די
סאַמע ווייטסטע ווינקלען פון טעאַטער .איר טעמפּעראַמענט האָט
איר ערלויבט אויסצודריקן די טיפסטע ,שטאַרקסטע און איירלסטע
געפילן ,און די מוסקולן פון איר נגעזיכט האָבן זי אַזױ געלאָזט

קאַנטראָלירן ,אַז אָן דער מינדסטער אנשטרענגונג איז זי אַריבער
פון איין מוט |נעמיט|

צום

צווייטן.,

אירע

אוינן האָבן

זיך מאָ-

מענטאַן פון דער ווייכסטער ליבע אָנגעצונדן מיט |אַן העלישן פייער.
די בוינזאַמקײט פון איר שטימע און געזיכסטצינע האָבן פאַר
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לעקסיטאַן
איר מענלעך געמאַכט איבערצונעבן די איידלסטע שאַטירונגען פון
אַ געפיל ,און דאָס האָט זי געמאַכט אומשאַצבאַר פאַר אינטעלי-
גענטע ראָלְן",
דער טעאַטער:קריטיקער דר .א .מוקדוני שילדערט אַזױ איר
|
באַדײיט ;
 ...,עס איז געווען מער וי געוויינלעכע פרויען-גראַציע ,עס
איז נעווען מער וי בינע-פּערזענלעכקייט און מער פון ברייטע

שוישפּילערישע פּאָזע.

עס איז געווען איינגעבוירענע מאַיעסטע-

יך האָב זי ניט געזען אין אירע יוננע ,בליענדע
א.
טישקייט.. ,
יאָרן .איך האָב זי געזען שוין א מיטל-יאָריקע פרוי ,אַ ביס? אַ
קראַנקע ,אַן אָפּגעריסענע אי פון דער יידישער און אי פון דער
ענגלישער בינע ,און אַן אַנטוישטע ,וי יעדע פרוי-שוישפּילערין
ווען די עלטער ניט זיך א רוק אויף איר מיט רציחה .אָבער אַפילן
אין די יאָרן איז זי געווען אַן אויסערסט אימפּאָזאַנטע פרויען-
געשטאַלט אויף דער בינע ... .בערטא קאַליש איז געקומען וי
אַ זינגערין צום יידישן טעאַטער ,זי האָט געהאט אַ גאָר גרויסן
ערפאָלג װי אַ זינגערין אין גאַלרפּאַרענס רעפּערטואַר ,אָבער זי
איז געווען אין תוך א דראמאטישע שוישפּילערין ,אַ דראמאַטישע
שוישפּילערין מיט מעלאָדראַמאַטישע אויבערטענער  .,,זי געווען
דורך און דורך אַ נאָרדין-שוישפּילערין ... .יעקב נאָרדין איז
געווען דער ערשטער יידישער דראַמאַטורג װאָס האָט אַרויסנעפירט
די יידישע דראַמאַטישע שוישפּילערינס ,ער האָט פאַר זיי געשאפן
גרויסע ,פאַראַנטװאַרטלעכע און פירנדיקע ראָלן ,.. ,און דאָס האָט

געליינט אַ סטעמפּל אויף זייער שוישפּילערישער קאַריערע.

דער

גאָרדיניסטישער טאָן איז זיי אַריין אין בלוט אויף אייביק ,זיי
האָבן זיך פון אים ניט געקאָנט באַפרײיען .,יעקב גאָרדין האָט
אייננטלעך גענומען און פּאָפּולאַריזירט גרויסע פרויען-ראָלן פון
דעם װעלט-רעפּערטואַר ,און די נאָרדין-שוישפּילער און שוישפּילע-
רינס זיינען נעווען פּאָפּולאַריזאַטאָרן פון נרויסע פרויען-געשטאַלטן,
עס האָט אַלע מאָל געפעלט אָט דאָס ביסעלע װאָס מאַכט א ראָלע
אמת גרויס ,עכט גרויס .די נאָרדין-שוישפּילערינס פלענן זיין עפּעס
פאַרטייטשערינס ,דערקלערערינס ,צעקייערינס פוֹן גרויסע ראָלן,
 ...בערטאַ קאַליש האָט זייער ליב נעהאַט צוֹ צעקייען א ראָלע,
צעליינגן זי ,װוי מען זאָנט ,אויף טעלערלעך ,צו אויסזאָגן אַלץ עס
זאָל גאָרנישט בלייבן צום נאַכדענקען פאַרן צוזעער ... ,זי האָט
געוואוסט פון איר קערפּערלעכער מאַיעסטעטישקייט אויף דער בינע
און פלענט דעריבער ליינן דעם נרעסטן אַכט אויף איר אייננע-
בוירענעם רייץ .און דאָ פלענט זי אָפט קומען אין קאָנפליקט מיט
נאָרדינען .נאָרדין האָט געװאָלט מאַכן פון זיינע העלדינס ניי-
מאָדנע זאָנערינס .דאָ איז זי ניט נאָכגענאַננען נאָרדינען ,אַ ריכ-
טיקע שטע? פון איר פיינעם קאָפּ ,אַ ריכטיקער בוינ מיט איר
שלאַנקן האַלז ,איז געווען פאַר איר וויכטיקער וי א ריכטיקע
מינעלע ,אַ קרעכצעלע אָדער זיפצעלע .זי האָט געהאט |אַ| וואונ-
דערלעכע יידישע דיקציע .יידישע ווערטער פלענן אַרויס געפּערלטע
פון איר מוי? ,אַ זאַץ איז אַרויס א באַ'טעמ'טער פון איר מויל.
זי האָט פאַרמאָנט די ריינסטע און אָנגענעמסטע שטים ,ניט איבריק
מוזיקאַליש ,אָבער קלאָר און ריין .אירע געוויינלעכע פּאָזעס זיינען
געווען פול מיט רייץ .איז זי געזעסן ,איז געווען אַ בילד .איז זי
געשטאַנען ,איז ווייטער געווען אַ בילד פון א שלאַנקער ,מאַיעסטע-
טישער פרוי .זי האָט נעקענט און ליב נעהאט איר קערפּער און
האָט געוואוסט װאָס צו טאָן מיט אים אויף דער בינע .זי אין
געווען שטאַרק דראַמאַטיש ,אָבער וי יעקב גאָרדין פלעגט זי אָפט
אַרײינפאַלן אין מעלאָדראַמאַטישקײט ,אָבער אָן היסטערישן קוויטש
און אָן ווילדע העויות.
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פון

 . ,.,זי האָט פאַרמאָגט גוטע אַקטיאָרישע קװאַליטעט .די דאָזיקע
קוואַליטעט האָט באַדאַרפט אַ ביס? דורכנעלייטערט ווערן ,אַ ביסל
גערייניקט ווערן פון פּסולת ,אָבער קװאַליטעט אין געווען גוטע,

קערנדיקע קװואַליטעט .זי האָט וי אַלֶע שוישפּילער פון דעם ערשטן
דור ליב געהאט צו האַלטן רעדעס נאָך די פאָרשטעלונגען .פלעגט
זי שפּילן די רעדעס אירע ,שפּילן װוי אַ ראָלע .זי פלענט ניט ריידן
סתם ,זי פלענט אַרױיס מיט אַ פייערלעכן מאַניפעסט .פלענט זי
קומען פון בראָדוויי שפּילן יידיש טעאַטער ,האָט עס געהייסן ,אַז
זי האָט זיך צוריקנעקערט צו איר געליבטן יידישן פאלק נאָך וועלכן
זי האָט געבענקט און נעלעכצט דאָרט ,אין דער פרעמד ... .זי
האָט געשפּילט ,אַלץ געשפּילט ,כסדר געשפּילט ... .זי האָט נע-
גלויבט ,אַז זי איז אַ סטאַר בחסד עליון ,ניט װוי אַנדערע סטאַרס.
זי פלענט זיך באַווייזן אויף דער בינע ,האָט זיך באַוויזן בפירוש
א סטאַר .איר האָט עס נעזען ,איר האָט עס נעפילט .עס האָט
אַמאָל אויסנעזען נאאיוו ,אָבער עס האָט אייך אימפּאָנירט ... .זי

פלעגט אַפילו זיין אַ סטאַר ניט אויף דער בינע .איך האָב זי אַמאָל
געזען אין נאַס ,איזן זי ניט געגאַננען ,זי אין אויפנעטראָטן וי
אַ סטאַר ,און פאַרשטייט זיך ,אַז דער עיקרשט האָט זיך דאָס געפילט
אויף דער בינע .זי האָט געשפּילט ,זי האָט געקעניגט .,די אַנדערע
שוישפּילער זיינען געווען די פּאַזשן ,די הויף-דאַמען און סתם דער
אַנטראַזש .,זי האָט נעטראָגן די פּאַפּירענע קרוין פון טעאַטער וי
אַן אמתע קרוין פול מיט שווערע דימענטן ,װאָס דאָס פֿאָלק האָט
אויף

אַרויפגעזעצט

איר

קאָפּ".

דער שוישפּילער מאָריס שװאַרץ כאַראַקטעריזירט איר אַז:
ב,ערטאַ קאַליש איז געווען שיין װוי א גריכישע נעטין .איר
,עטי" אין ,ק,רייצער סאָנאַטאָ? און איר ס,אַפאָ? האָבן באַצױבערט
און פאַרכשופט

דעם

יידישן

טעאַטער-עולם.

יונג און אַלְט זיינען

געלאָפן קוקן אויף דער נעטלעכער קאַליש .איר יעדער ריר ,איר
יעדע פּאָזע ,איר הויכע פינור ,אירע לאַננע הענט מיט די נע-
טאָקטע פינגער ,האָבן אָפּנעשטעלט דעם אָטעם פון דעם צושויער.
אין טעאַטער האָט מען אַ חוץ אַפּלאָדיסמענטן אויך געהערט דאָס
זיפצן ,אך ווי שיין ! ,אַ געזונט אויף איר ! אַ בלום ,אַ שמעקנדיקע
בלום ,אַן ארץ-ישרא? מאַראַנץ" .היינט איר קול?ל  --די קאַליש
האָט אין איר האַלז פאַרמאַנט אַ נאַנצן אָרקעסטער ,און זי האָט
געוואוסט װוי אַזױ די אינסטרומענטן צו באַנוצן .אָט האָט זי זיך
אויפגעהויבן הויך ,כמעט צום קלאַנג פון אַ פירל ,אט איז זי אַ
טשעלאָ און אָט רעדט זי אויף די באַסאָווע טענער .איך האָב די
קאַליש באַוואונדערט ,אָבער באַנייסטערט בין איך קיינמאָל ניט
געװאָרן.

כאָטש

איר ,סאַפאָ?

איז געווען

א געוואנטע

פינור,

א

מאָדערנע יוננע פרוי מיט אַ באָהעמישן כאַראַקטער ,האָב איך אָבער
ניט געקאָנט נלויבן ,אַז אַ פרוי רעדט אַזױ ,פילט אַזױ און לעבט

אַזױ אַלץ איבער אין לעבן ,װי די קאַליש האָט דעם כאַראַקטער
פאָרגעשטעלט,
דער דערפאָלנג פון בערטא קאַליש אויף דער עננלישער בינע איז
געווען אויסערגעוויינלעך נרויס ,און די יידן זיינען געלאָפן זען
די שיינע בראָדווייער שלאַנקע אַקטעריסע אין גאָרדינס רעפּער-
טואַר .עס זיינען געווען פּראָפיטן אין די טויזנטער ,אָבער קעסלערן
האָט די שמחו ניט געשמעקט .ער האָט ניט געהאַלטן פון דעם
סאָרט שפּילן, .עס איז פאַלשער טעאַטער  ---האָט ער געבורטשעט
 ---מואווינג

פּיקטשורס".

און דער דיכטער משה נאַדיר שרייבט אַזױ:
מ,אַדאַם קאלישס אייננאַרט איז געווען װאָס זי האָט געשפּילט
נישט ליטעראָריש אָדער דראַמאַטיש ,נאָר מוזיקאליש און ס ק ו -5
פ5טור על .זי האָט זיך נענעבן דעם אויג  ---וי אַ מענטש ,װאָס
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יידישן

טצאַטער

אַ מענטש װאָס פּאָזירט אַלס סטאַטוע  --אַ סטאַטוע ,װאָס קאָן
וואונדערלעך-שיין נליווערן ,דעם אָטעם איינהאַלטן מ'זאָל נישט
וויסן אויף זיכער צי עס איז אַ לעבעדיקע זאַך ,צי אַ מייסטערווערק,
צי אַ טרוים .,אין אַנדערע (רויע) בינע-פעלזן זיינען מסתמא ווערט-
פולע ,מאַדאָנאַס? פאַראַנען ,אָבער בערטא קאַליש איז אין אֶנהוֹיב
פון איר דערשיינונג געווען די איינציקע ,וועלכע איז געווען ר יי|-
אוױיסנעהאַקט ,קלאָר-לינירט ,אַ באַהערשערין פון אַלֶע מאַטעריאַלן
אין פעלז ,װואָס מ'דאַרף נ י ט האָבן צום ווערק .מיט אַ וואונ-
דערלעך איינגעבוירן געפי? פאַר ריטם ,אין איר קערפּער אַלֵיין
אויך געווען מוזיקאַליש .כאָטש זי האָט נישט געקאַנט טאַנצן
(שיינט מיר) ,האָט איר אָבער געהאַט ס'נעפיל ,אַז אינעוייניק
אין דידאָ שווייננדיקע גלידער אירע ,ווערט באַהאַלטענערהײיט גע-
טאַנצט אַ באַלעט פון קאָלירטן שניי ,אַ פאַנאַטיזם פון  771שטאַרבנ-
דיקע שװאַנען ,בערטא קאַליש האָט מיט זיך פאָרנעשטעלט שטיין-
געבליבענע מוזיק און באַװעגלעך-געװאָרענע סקולפּטור".
און ריידנדיק וועגן די ראָלן װאָס זי האָט געשאַפן פריער אויף
דער יידישער און שפּעטער אויף ענגלישער בינע ,דריקט זיך אויס
משה נאַדיר ;
ל,אָמיך אומיסנע דורכלאָזן אין זכרון-פּאַראַד אירע נעשאַפענע
ראָלן,
דעבאָראַ ? הם .שטיקלעך סטי? פון אַלע טיילן וועלט .די קנופּן
זעען זיך אַרױיס ,נאָר וי נלאט זי נלעט דאָס אויס מיט איר צונג-
און-גומען ! אין וויפל סאַמעטענעם פּוך זי דערטרינקט איר אוםמ-
באַהאָלפנקײט ! איר נאַנג אויף דער בינע  --אַ לעמפּערטין גייט
מיט ווייכע ,שטילע טריט ,אָבער אין אייערע אוינן טראָגט זי צויי
פאַרציקטע לעמעלעך,
קרייצער סאָנאַטאָ ? בראַואָ ! בראַװאָ!  ---דער הענגלייכטער פון
טעאַטער ציטערט ,די קרישטאָלדלעך קליננען .די הערצער זינגען.
עס איז ראָמאַנטיש ביז נאָר ...די צייט איזן ...א ראָמאַנטישע

דורכאויס!
ל,יאַלקע הויז" ? ,די װאַרהייט ? נומענע פינורן ביי וועלכע
איר קערפּערלעכע און שטימלעכע עלאַסטישקײיט דינט איר וי אַ
מאַמע,
דער גאָלדפאַדען-רעפּערטואַר װאָס איז שייך ? ס'איז פריילעך.
ס'האַרץ
,עוורי

צענייט.

 ...דערנאָך

ביי די גויים' :

וואומען"  ---אימפּאָזאַנט,

ווייל קאַלט און דורכזיכטיק.

מ,אָנאַ װאַנא?  --אַ לבנה באָדט זיך אין א זילבערנעם טייך.
דער סוד ווערט סודותדיקער . . .די כישוף-פּידעלעך פאַרמאַכן זיך
מיט אַ קנאַק ,און מ'עט נענונ שוויצן איידער מ'עט זיי אויםמאַכן
צוריק און זען אַז מ'זעט ניט !
טערעזאַ ראקין"? ,ראַשעל?  ---אַ שטיקל דערפאָלג ,ווייל עס
איסט בראָדווייעט זיך אויף בראָדוויי .,בראָהוײי שטופּט זיך אַראָפּ
נענטער צו דער 22טער גאָס און סעקאַנד עוועניו .אינמיטן אין
,דער וואונדער פון דער איסט-פייד" ,די יידישע אַקטעריסע בערטאַ
קאַליש ,װאָס רייסט ניט קיין קוליסן ,טראָגט ניט קיין נומער עלפער
שיך . . .אוֹן רעדט ניט דורך דער נאָז.
די מאַדאַם קאַליש בילדעט זיך ,ווערט וועלט-מענטש .שפּראַכן
רעדט זי זייער נוט ,נאָר אין קיין שׂום שפּראַך האָט זקייין טיפע
וואָרצלען ניט".
דער טעאַטער-קריטיקער נ .בוכװאַלד באַשרײבט אַזױ איר קאַריע-
רע:

 ...,אין דער קאַריערע פון אַן אַנדער שוישפּילער װאָלט דער
יאָר-צענדליק אויף דער יידישער בינע געווען ניט מער װי אַ
לעננערער עפּיזאָד ,אָבער בערטא קאַליש האָט אַרום זיך געשאַפן
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אַ לעגענדע פון אַ גרויסער ,שיר ניט  ---דער גרעסטער יי ד י שע ר
טראַגעדיסטין .די דאָזיקע לעגענדע איז אויף אַ האָר ניט געמי-

נערט געװואָרן דורך דעם ,װאָס מאַדאַם קאַליש האָט פאַרלאָזט די
יידישע בינע און איז אַװעק אויף בראָדוויי ,פאַרקערט  --אין די
אויגן פון אירע ,פּאַטריאָטן? איז דאָס געווען אַ נייער באַווייז און

אַן איבעריקע באַשטעטיקונג פון איר גרויסקייט .מיט װאָס דער-
קלערט זיך די רעטעניש פון דער בערטאַ קאליש לענענדע ? וי
קומט עס װאָס זי האָט זיך אַזױ טיף אָפּנעשטעמפּלט אין דעם
באַוואוסטזיין פון צוויי דורות יידישע טעאטערזייער און איז,
וי אַ לענענדע ,איבערגעגאַנגען בירושה אויך צו אונדזער דור'?
טיילווייז  --מיט דער ,גאָלדענער עפּאָכע? פון יידישן טעאַטער,

װאָס די קאַליש האָט מיט זיך סימבאליזירט.
נאָמען זיינען געווען פאַרבונדן

מיט איר גרויסן

,נרויסע ראָלן? פון דעם גאָרדין-

קרייצער סאָנאַטאָ? ,און פון דעם
,אַפאָ? און ,
רעפּערטואַר ,וי ס
,אַנדאַ".
אייראָפּעאישן רעפּערטואַר וי זודערמאַנס ,היימאַט? און מ

 ..,זי איז געווען אַ מין פּריסטערין פון דער הויכער דראַמע (צי
די הויכקייט איז געווען אַן אמתע צי ניט  ---איז אַן אַנדער פראַנע).
און האָט מיט זיך פאָרגעשטעלט דאָס דערהויבנדיקע ,דאָס טיפע,
דאָס גרויסע אין טעאַטער  ---להיפּוך דער פלאַכקייט און װאַכע-
דיקייט און שפלדיקייט פון טאַנ-טעגלעכער ווירקלעכקייט .אָבער
בערטאַ קאַליש אין געווען ניט בלויז איינע פון א גרופּע אָנגעזעענע
שוישפּילער ,װאָס האָבן בא'יום-טוב'ט דאָס שווערע אויסקומעניש
פון די יידישע אימיגראַנטישע מאַסן .איר פּערזענלעכקייט האָט באַ-
הויכט די בינע מיט אַ באַזונדערן צויבער ,מיט אַ מין פאָרכטיקייט
אַלע אירע יאָרן ---
און מיט אַ ראָמאַנטישער פ ר ע מ ד ק ייט.
אויף דער יידישער און דער ענגלישער בינע  --איז זי געווען אַ
פאָרשטייערין פון אַ פרעמדער וועלט .צי די וועלט איז געװוען
אַן אמתע ,צי אַ ראָמאַנטיש-אױסנעטראַכטע  --אַנדערש וי די
באַקאַנטע סביבה איז זי זיכער געווען.
ווענן מאַדאַם קאַליש פלעגט מען זאָגן ,אַזן זי איז אַן א יי ר אַ-
קנסטטלערין .מען פלענט זי לויבן מיט אַזױינע ווער-
פּעאישע
,אַיעסטעטיש", ,נאָבל?", ,מייסטעריש" ,אויף דער יידי-
טער וי מ
שער בינע איז זי אַלע אירע יאָרן פאַרבליבן אַ נאַסט ,א גרויסער
גאַסט פון אַן אַנדער גייסטיקער מדינה .זי האָט געצויבערט די
יידישע צושויער נראָד דערמיט ,װאָס זי איז געווען אַזױי ,אַנדערש",
צווישן די יידישע פּערזאָנען פון אַ שפּיל ,איז זי כסדר געווען אַ
מין פּריצטע ,און איר אופן פון שפּילן האָט פאַרמאָגט די אויטאָ-

ריטעט פון אַ האַרינטע .װואָס פאַראַ ראָל זי האָט ניט געשפּילט ---
אַזױ פאַרזיכערן מיר װעטעראַנען פון דער ,גאָלדענער עפּאָכע? ---
האָט זי נעשפּילט וי אַ קייסערינע פון איר קונסט .אין דער
ביאָנראַפיע פון בערטאַ קאַלִיש לייענען מיר ,אַזן זי שטאַמט פון
אָרעמע עלטערן אין גאַליציע .איר טאַטע איז געווען אַ באַרשטער,
איר מאַמע  --אַ שניידערין ,ואָס פלענט נייען קליידער פֿאַר
אַקטעריסעס .אין דעם סטיל און דעם רעפּערטואַר פו מאַדאַם קאַליש
געפינען מיר דעם ח י פּ ו ך פון איר קינדער-סביבה  --אַקוראַט
וי זי װאָלט אין דער ראָמאַנטיק פון איר שפּילן און אירע טיפע
און שטורעמדיקע ראָלן געזוכט אַ פאַרניטיקונג ,אַ קאָמפּענסאַציע
פאַר דער אָרעמער וואָך ,פאַר די קנאַפּע עמאַציאָנעלע איבערלע-
בוננען פון איר קינדהייט און פריער יוננט ,און די זעלבע נייסטיקע
קאָמפּענסאַציע האָט זי ,ווייזט אויס ,געבראכט אירע אימינראַנטישע
וירישע צושויער ,װאָס האָבן אין איר זכות מיטגעלעבט מיט די
טיפע עמאָציאָנעלע שטורעמס פון העלדישע פרויען פון אַ פרעמ-
דער וועלט ,אויך אויף בראָדוויי האָט מאַדאַם קאַליש געשפּילט
העלדישע ראָלן פון אַ ראָמאַנטיש-פרעמדער וועלט .אויך דעם ניט-
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יירישן עולם האָט זי גערייצט סמיט איר ,אייראַפעאישקייט'.
אָנשטאָט די באַקאַנטע שטייגערישע פרויען ,װאָס די אַמעריקאַנער
בינע פירט זיי אַדױס מיט אַזאַ גלאַנץ ,מיט אַזאַ אויבערפלאַכלעכער
נאַטוראַליסטישער פּינקטלעכקייט ,האָט מאַדאַם קאַליש געבראַכט
אויף דער בינע ניט קיין דריבנע איינצלנע מענטשן ,נאָר גרויסע
;אוניװערסאַלע ראָלן" ,טיפע עמאָציעס .זי האָט ניט נעשפּילט
גען,
נ לע
ור
בבע
אי
לפט
יש
קיין מענטשן ,זי האָט ג ע
און װאָס ווייניקער די איבערלעבוננען פון אירע העלדינס זיינען
געווען ענלעך אויף דער טאָניטענלעכער ואָך ,אַלְץ מער האָבן זיי

(גערייצט".
פּערזענלעכן

און װעגן
בוכװאַלד ;
מ,יר איז אויסנעקומען

איינדרוק

פון איר

שפּילן ,שרייבט

ג.

צוויי מאָל צו זען מאַדאַם קאַליש ,און

ביידע מאָל בין איך אַרױס פון טעאַטער מיט אַ שוערן געמיט.
איינמאָל האָב איך זי נעזען אויף בראָדוויי  --כ'נעדענק שוין
נים אין װאָסער פּיעסע  --און ס'איז מיר געװאָרן קאַלעמוטנע
אויפן האַרצן פון איר קינסטלעכן ראָמאַנטישן סטיל פון גרויסע
אָנשטעלן און ס ת ם ע טמ אצ י ע ס .א צוויטן מאָל האָב
איך זי געזען אין אוירווינג פּלעיס טעאַטער ,אין ( ,817291ווען איר
שטערן אויף בראָדוויי איז שוין פאַרנאַנגען און זי האָט נעמאַכט
אַ פאַרזוך צו קומען צוריק צו דער יידישער בינע און צו אירע
טויזנטער און טויזנטער ,פּאַטריאָטן" .ס'איז אָבער געווען  8טרויע-
ריקער אַהיימקער .מאַדאַם קאַליש איז שוין דאמאָלט אַלט געווען
דריי אוֹן פופציק יאָר ,אָבער געשפּילט האָט זי אַ ראָל פון אַ יונגער
מייד? .,איר שטים האָט איר שוין ניט געדינט ,און די שמינק-
פאַרבן האָב ניט געקאָנט מער שאַפן די אילוזיע פון יוננטלעכן רייץ.
איך האָב דאַמאָלט נעשריבן וועגן איר אויפטריט

אין שורס מעלאָ-

פון

האָט זי פאַרטראָגן דעם צושויער ערנעץ אין אן אינטימען זאַל,
וואו אַ סימפאָני-אָרקעסטער גיט אֶָפּ קאָנצערט .אין אַ מינוט אַרום
ווערט דער זאָל פול מיט פּאַטעטישע ,מעלאַנכאָלישע מעלאָדיען,
װאָס רירן דאָס האַרץ און נאָגן די נשמה מיט זייער זיסן טרויער
און פּיינלעכן צויבער .פאַרמאַכסט די אוינן און דו דערזעסט די
וואונדערבאַר-בױיניקע פינור ,דאָס חנ'עוודיקע פּנים רייך אין אויס-
דרוק ,װאָס קאָן מיט אַ קליינעם קנייטש דערציילן ואָס עס טוט

זיך אין דער טיפעניש פון דער נשמה; װאָס קאָן מיט אַ פאָך פון
דער האַנט זאָגן מער וי אַ בוך מיט שילדערונגען ,און װאָס האָט
די קראַפט מיט דער שטים צו טאָן מיט דיר װאָס זי װיל  --אַ
שטים ואָס קאָן זיך מאָדולירן אין אומענדלעכע וװאַריאַציעס און
אַרויסרופן ,אויפוועקן און צעטרייסלען אַלֶע נעפילן ,װאָס קאָכן
זיך ביים מענטשן אין האַרצן ,פאַרמאַכסט די אוינן און דו זעסט
פאַר זיך יענע מאַננעטישע פּערזענלעכקייט מיט דעם בריזנדיקן
טעמפּעראַמענט און געבוירענער אינטעלינענץ .דו דערהערסט יענע
גלאָקן-שטימע ,װאָס האָט דיך צעשטורעמט אין די נאָרדינישע פּיעסן
און דיך נעגלעט און געצערטלט מימי אנוליא'ש אין די שטילערע
זאַפטיקע דראַמען. .ע.ט.לעכע מאָל זי געהערט זיננען אין מאַר-
שירענע גאָלדפּאַדענישע אָפּערעטעס ,אָבער איר שטים אין דראַמע
האָט מיך מער נעצויבערט ,האָט מיט מער קראַפט אויפגעװועקט
אין מיר זיסע מעלאַנכאָליע איידער אירע מעלאַנכאָלישע מעלאָדיען
פון אָפערעטע.
{ ..זי האָט געמעגט אויפטרעטן אין אַן אָפּנעלעבטער ווינטיקער
דראַמע ,װאָס האָט קיין ברעק? ווערט פאַר דער דראמאַטישער
ליטעראטור ,אָבער זי האָט מיט זיך נגעבראַכט ניי לעבן ,פרישקייט
 --זי האָט די דראַמע מחיה געווען ,אין דעם אָפּגעלעבטן גוף פרישלעבן

אַריינגעאָטעמט.,

פאַרמאַכט

די

אוינן

און

דערמאַנט

זיך:

דראַמע ,אין מיטן וועג", :מען מעג ליב האָבן איר סטיל אָדער
ניט  --אַ קראַפט איז זי נאָר אַ באַדייטנדיקע  ...איר רוטין נופא

עס האָט אַרומנעשװעבט איבער די ברעטער אַ שלאַנקע פינור ,א
בויניקע און אַ נראַציעזע ,אוינן וואונדערבאַרע און איינדרוקספולע,
דאָס פּנים לעבעוודיק און ריידעוודיק ,און ווען דאָס איז געוען

זי ציינט אַרויס דערפינדערישקייט,

דאַרף

(איז אינטערעסאַנט.

איר טעכניק

פּלאַסטיק  ---אַ באצווינגענדיקע.

איז אַ פליסיקע,

א זיכערע.

װאָס פאַרכאַפּט אייך אַמאָל אויף איר איינענעם חשבון.

איר

יעדן אמת'?

באַזונדער פירט זי דורך מיט עפעקט" .איך האָב ביי זיך אָבער
ניט נגעקאָנט פּועלן דאַמאָלט צו שרייבן ,אַז בערטאַ קאַליש האָט
אין יענער מעלאָדראַמע געמאַכט אַ טראַגישן פאַרזוך צוריקצוקערן
איר יוננט ,איר לויטערע שטים ,איר בינע-מאַננעטיזם .געזאָגט האָבן
דאָס איר אירע אַמאָליקע ,פּאַטריאָטן" ,זיי זיינען געקומען ,האָבן
אַ קוק געטאָן און דערציילט זייערע פריינט און שכנים ,אַז --
ס'איז שוין ניט דאָס .א געקרענקטע און אַנטוישטע איז מאַדאם
קאַליש אַועק פון אוירווינג פּלײייס טעאטער נאָך עטלעכע װאָכן
שפּילן.
איר טראַנעדיע איז געווען א דאָפּלטע .זי האָט ניט באַמערקט,
אַז איר סטיל באַלאַנגט שוין צו אַ פאַרנאַנגענער עפּאָכע ,צום
שטורעמדיק-ראָמאַנטישן טעאַטער פון 91טן יאָרהונדערט .זי איז
געווען פאַרביטערט קענגן דעם נייער דור טעאַטער-נייער ,נלייך וי
ס'איז געווען זייער שולד ,װואָס די אַמאָליקע נאָרמען פון דעם
ראָמאַנטישן טעאַטער זיינען אױסנעשפּילט .זי האָט בשום אופן
ניט געװאָלט און ניט געקאָנט שלום מאַכן מיט איר עלטער .און
ווען ס'האָט איר געטראָפן אַ גרויס אומנליק  ---זי האָט אָנגעהויבן
ווערן בלינד ,האָט זי זיך נאָך מער איינגעקלאַמערט אין דער אילוזיע,
אַז זי איז די זעלביקע שוישפּילערין װוי מיט עטלעכע און דרייסיק
יאָר צוריק".
אַ גאַנץ אַנדערע מיינונג האָט דער שרייבער ב .י .גאָלדשטײן:
אומעטום ,אין סיי װואָס פאַר אַ פּיעסע זי איז אױיפנעטראָטן,
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אַ געליבטע,

האָט איר

געזען ,אַז עס

איז

נישטאָ

און עס

נישט זיין קיין בעסערע ,קיין שענערע ,קיין מער רייצנדיקע גע-
ליבטע .און אין עס געווען אַ שװעסטער ,א מאַמע ,אָדער אַ
טאָכטער ,האָט זיך דער צושויער געוואונטשן אין דער שטיל ,אַז
הלואי האָט ער אַזאַ צויבערלעכע פּערזענלעכקייט פאַר אַ שוועסטער,
אַ טאָכטער אָדער אַ מוטער .אַ זשעסט ,אַ באוועגונג ,אַ פיר מיט
דער האַנט ,א קנייטש מיטן פּנים אָדער אַן אַרױיסגערעדט װאָרט
פון ברייטן טאָן און פולן טעמבער  ---דאָס האָט זי דערנענטערט
צום האַרצן פון יעדן מאַן און פרוי ,וװואָס איז געזעסן אין טעאַטער,
דאָס האָט אַריינגעצויגן אין פאַרנאַפונג דאָס פּובליקום ,װאָס קומט
אין טעאַטער אַריין זען שיינקייט ,רייבקייט ,טאַלאַנט ,אַפילן אין
מאַמענטן ווען זי האָט אונטערגעזוננען איר ,פּראָזע" ,אָדער ווען
זי האָט געפּרובט פּרינצעסעווען ,צו דעקלאמירן  ---מאַמענטן ,װאָס
זי איז פאַר זיי ניט באַשאַפן נגעווען און װאָס האָבן שאָקירט דעם
מבין  --אַפילו דאָ האָט מען ניט נעקאָנט פאַרגעסן ,אַז דאָ שטייט
פאַר דיר אַ טאַלאַנטפולער מענטש".
דער שרייבער י .ב .ביילין איז מער קריטיש;
 ...,זיכער האָט זי אַרויסנערופן ביי אירע מאַסן-פאַרערער אויך
אַ היבש ביס? אויפריכטיקע ליבשאַפט .אָבער דער צובונד צו איר
און די איבערגעבנהייט איז געווען מער פון ערפורכט וי פון ליב-
שאַפט. ,א.י.ן פּראָצעס פון שפּילן גרויסע דראַמאַטישע ראָלעס
האָט זיך ערשט איר טאַלאַנט רעכט צעוויקלט ,זי איז געװאָרן פריער
אַ לעגענדע איידער זי האָט נאָך באַװויזן צו דערגיין צום העכסטן
שפּיץ

פון איר

דערפאָלגרייכער

קאַריערע.

 ...עס

זיינען

געווען
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טעאַטער

יידישן

מיינונגען ,אַז דער קורצער רענעסאַנס ,װאָס דאָס יידישע טעאַטער
האָט דורכגעמאַכט אין אַמעריקע ,איז געווען מער פאַרבונרן מיט
בערטאַ קאַלישעס דערשיינוננען וי מיט וועלכן עס איז אַנדערן
פאַקטאָר .אויב דאָס אין אַן איבערטרייבונג ,איז אָבער פאַראן
אַ גרויסער אמת אין דער באהויפּטונג ,אַז דער בעסערער ,דער
קינסטלערישער יידישער טעאַטער אין אמעריקע ,האָט געקראָגן די
קורצע שענערע מערכה ,וואָס ער האָט געהאט ,דורך א י ר דראַ-
מאַטישער דערשיינונג אויף דער יידישער בינע.
די צאָל פון אירע ראָלעס ,װאָס זי האָט געשפּילט אין איר לעבן,
איז געווען אַריבער הונדערט און פערציק ווען מ'שליסט אויך
(איין איר ערשטן אָפּערע-פּעריאָד .ביים שפּילן איז יעדעס מאָל איר
פּנים אַזױ אינדיװוידואַליזירט געװאָרן ,אַזן זי איז בוכשטעבלעך
געווען אַן אַנדערע .בלויז איר וואַרעמע ,מערקווירדיקע שטים האָט
איר ערטערווייז אַרויסגעגעבן.
אין אָנהייב  1291האָט זי געליטן איר ערשטן ערנסטן צוזאַמענ-
זי האָט זיך געמוזט צוריקציען

ברוך.

פון דער

בינע.

אין 2991

האָט די טעאַטער-פּראָפּעסיע געגעבן ,לכבוד איר 04טן יוביליי און
אין יידישן
טעאַטער-רדינסט ,אַ ,טעסטימאַניאַל"-פאָרשטעלונג
קונסט-טעאטער ,אין | 3/4291האָט איר די ענגלישע טעאַטער-פּראָ-
פעסיע נגעגעבן אַ צווייטן טעסטימאָניאַל אינעם װאַנדערבילט טעאַ-
מער ,אין ניודיאָרק .פון צייט צו צייט איז זי נאָך אַרױסגעטראָטן
אין אַ בעסערער

יידישער פּיעסע.

אַזױ האָט זי געשפּילט אין פּרץ

הירשביינס ווייטע ,פרעמדע ,האלב-סימבאָלישע פּיעסע ,,קינד פון
דער וועלט" ,אָבער דער עולם האָט זי נישט פארשטאנען און זי
איז דודכנעפאַלן .זי האָט נעשפּילט אין אַ פּיעסע פון ראָזע שאָמער
באטשעליס |{שוועסטער שאָמערן ,װאָס האָט אויך נישט נעהאַט קיין
לאַנגע טעג .געמיינט האָט מען ,אַז דאָס קערט זי זיך צוריק אום
צום יידישן טעאַטער ,דאָס זעלבע האָט מען געמיינט ווען מאַדאַם
קאַליש האָט געשטעלט צוויי נייע יידישע פּיעסן ,אינעם סעזאָן פון
,,1

אינעם ,אוירווינג

פּלייס

טעאַטער".

אָבער

אין

די

דרייסיקער יאָרן האָט זיך שוין נישט געקאָנט האַנדלען וועגן קיין
שום צוריקקער . .. ,זי האָט אָנגעהויבן בלינד צו ווערן".

דער טעאַטער-קריטיקער װיליאַם עדלין איז מער באַגײסטערט:
 ...,זי איז געווען איינע פון די נאַנץ-וייניקע פונעם יידישן
טעאַטער ,װאָס האָט אין זיך געהאַט דעם פונק פון אַ געני .זי אין
געווען א נגעבוירענע קינסטלערין ,באַנאַבט פון דער נאַטור מיט
אַלֶע אייננשאפטן פון אַ קינסטלערין  ---שיין אין אויסזען ,שלאַנק
אין פיגור ,גראַציעז אין יעדער באַװענוננ ,מיט אַ פאַרביקער שטי-
מע ,אַ קלאָרע דיקציע און אַ ליידנשאפט צום טעאַטער .דערצו
נאָך איז זי ניט געווען אומוויסנד ,וי אַ סך גרויסע אַקטעריסעס
זיינען .זי האָט שטודירט די פיינסטע דראַמאַטישע ליטעראַטור
און האָט זיך איבערנענעבן צו אירע ראָלן מיט אַן אינטעליגענטן
צוגאַנג  --ניט אויבערפלעכלעך ,אַבי צו שאַפן אילוזיע ,נאָר טיף,
כדי צו מאַכן די ריכטיקע אינטערפּרעטאַציע ,אינעם גייסט פון
דעם

שרייבער".

אַזױ איז אויך דער טעאַטער-קאָמפּאָזיטאָר יוֹסף רומשינסקי:
 ... ,יעדעס מאָל ווען איך האָב באַנעגנט בערטאַ קאַליש ,פלעגט
זי מיך דערמאַנען אָן דער לאָנדאָנער ציוניסטישע פאַרזאמלונג אין
קיננס האָל ,וואו איך האָב באַנעננט דר .הערצלען ,ווען פון די
אַלערלײ סאָרטן אינטערעסאַנטע פּערזענלעכקייטן ,וועלכע האָבן זיך
דאָרטן געפונען ,האָט מען אַרױסגעזען איין פּערזאָן ,איין מאַיעס-
טעטישע פינור  ---טעאָדאָר הערצלען+ .מ.אַ.דאַם בערטא קאַליש
איז אין אַ געוויסן זינען געווען אויף דער בינע אַלס פרוי דאָס,
װאָס יעקב  .8אַדלער איז געווען אַלס מאַן ... :אַזױ וי אַדלער
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פלעגט מיט זיך מיטברעננען יום-טובדיקייט ,אַזױי פלענט אויך
מאַדאַם בערטאַ קאַליש שוין מיט איר דערשיינונג אויף דער בינע
אייך אַועקנעמען פון אייער װאָכעדיקן לעבן .עס האָט ניט אויסגע-
מאַכט װאָס זי האָט געשפּילט ; אַ שניידער-מיידל צי אַ פּרינצעסין,
אַן אָרעמע פרוי אָדער אַ קעניגין  ---דער יום-טובדיקער טאָן ,דער
ַ.דאַם קאַ-
הייליקער טעאַטער-פונק האָט אַלע מאָל געברענט. . .מא
ליש האָט געהאָט אַ נאַנצן אָרג? ביי זיך אין האַלז .אַזױי זוי אַן
אָרג? האָט אַלֶע מענטשלעכע און אינסטרומענטאלע טענער ,אַזױ
האָט מאַדאַם קאַליש געקאַנט אַרוױסברעננען אַלע טענער פון איר
האַלז .ביי אַ גרויסן מאָנאָלאָנ ,וואו מען האָט באַדאַרפט אָפט
בייטן טענער ,פלעגט זיך צעשפּילן דער ,אָרג?? ביי איר אין האַלז,
און עס פלעגן זיך נעמען הערן אַזעלכע טענער ,אַן עס פלענט
זיך קוים נלויבן ,אַז דאָס קומט פון איין האַלז ... .זי האָט
געקאָנט לאַכנדיק אַריבערגיין פון איין זייט בינע צו דער צווייטער
אין איין אָטעם ; איר שטיל ,האַרצרײסנדיק וויינען פלענט אַרינ-
דריננען טיף אין דעם צושויערס נשמה ... .די נאַאװוסטע און
אומפּראַקטישסטע פּערזאָן ,װאָס איך האָב באַנעגנט צווישן שוי-
שפּילער ,איז געווען מאַדאַם בערטאַ קאַליש .ביי איר איז די
גאַנצע װעלט געווען א גרויס טעאַטער .פאַר איר האָבן ניט
עקזיסטירט גוטע מענטשן אָדער שלעכטע מענטשן ,נאָר נוטע
אַקטיאָרן און שלעכטע אַקטיאָרן .זי האָט געהאַסט שלעכטע
אַקטיאָרן און פלעגט נאָר חלומען פון גרויסע קינסטלער ... .איר
בעסטער צייט-פאַרטרייב איז נגעווען לייענען היינעס פּאָעזיע און
הערן שאָפּענס מוזיק".
פאַרגלייכנדיק ק'.ס שפּילן אויף דער ענגלישער און יידישער בינע,
שרייבט יוסף רומשינסקי אין זיין בוך דעראינערונגען:
 ... ,ווען די אַמעריקאַנער פיר הונדערט האָבן אויפגעבויט דעם
סענטשורי טעאַטער ,װאָס האָט געזאָלט ווערן אַן אַמעריקאַנער
קונסט-טעאַטער ,האָט מען דאָרט אויפנעפירט די גריכישע טראַ-
געדיע ,סאַפאָ" מיט בערטאַ קאַליש .די אויפפירונג ,דער סימפאַ-
נישער אַרקעסטער ,די באַלייכטונג  --אַלֶץ איז געווען דאָס גרעסטע
און שענסטע ,װאָס אַן אויג קאָן זען און אַן אוער קאָן הער ;
איר מאַיעסטעטישע פינור ,איר ,אָרג?" ,איר שפּילן  --אַלְץ האָט
האַרמאָנירט מיט דער רייכער אױיסשטאַטונג און דער באַנלייטונג
פון דעם סימפאָנישן אָרקעסטער ,זיצנדיק ביי יענער פאָרשטעלונג,
איבערהויפּט ביי יעדער פאָרשטעלונג אויף וועלכער מיר איז אוים-
געקומען צו זען בערטא קאַליש אויף בראָדוויי אין ענגליש ,פלענ
איך זיי ניט פאַרגינען אונדזער בערטאַ קאַליש ,אָבער גלייכצייטיק
פלעג איך האָב אַ שטיקל נקמה ,װאָס זיי ,די אַמעריקאַנער ,האָבן די
געקינצלטע בערטאַ קאַליש ,און מיר האָבן די אמתע בערטא קאַליש.
דאָס אמתע פלעגט אַ סך אַװעקפאַלן בעת די ענגלישע פאָרשטע-
לונגען פון מאַדאַם קאַליש ,און די ,וועלכע קען אַזױ האַרציק וויינען
און לאַכן ,און וועלכע זיננט אַזױ זיס די יידישע לידלעך  ---אָט די
ד.אָ.ס שוויינן און ליידן פון
בערטאַ קאַליש האָבן מיר געהאַט.. .
,עטעניו" אין גאָרדינס ,קרייצער סאָנאַטאָ" ,דער צוזאַמענשטויס
צווישן ייד און קריסט אין דער ,װאַרהייט" ,דער שלוס פון צווייטן
אַקט פון  די יתומה" ,און נאָך און נאָך אַזעלכע ענלעכע יידישע
ראָלעס  ---אַזא שפּילן האָט די ענגלישע בינע ניט געקראָגן פון

מאַדאַם בערטאַ קאַליש".
און וועגן איר שפּילן אויף דער ענגלישער בינע שרייבט דר .א.
מוקדוני :

,בשעת איך האָב זי געזען צום ערשטן מאָל אויף דער ענגלי-
שער בינע ,איז זי שוין געווען אַ היבש ביס? אַלט-מאָדיש וי אַ
שוישפּילערין .זי האָט זיך ניט צוגעפּאַסט צו דער עננלישער בינע,
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לעססיקאָן
צו אירע

נייערע

פאָדערונגען

פון שוישפּיל.

מיט

זי אין נעקומען

איר יידישן שוישפּילערישן באַנאזש אויף דער ענגלישער בינע און
האָט זיך מיט אים ניט געשיידט ... .זי האָט געשפּילט מיט אַלע
חושים ,מיט אַלע אברים ,זי האָט געברענט די סצענע .זי האָט
פאַרנומען די נאַנצע סצענע .זי האָט אַלע אַנדערע שוישפּילער
פאַרוקט אין אַ ווינק? ,די אַלטע ,די גוטע אַקטיאָרישקײיט האָט זיך
דאָ געלאָזט פילן אי מיט אירע מעלות און אי מיט אירע חסרונות,
פאַר דער ענגלישער בינע ,וואו מען זיצט נעמיטלעך און מען
שמועסט נאָך נעמיטלעכער ,איז זי געווען צו שטורמיש ,צו מעלאָ-
דראַמאַטיש און צו אַלטמאָדיש .אָבער א שוישפילערין איז זי פאָרט
געווען אַ סך אַ גרעסערע פון פיל ,פיל באַרימטע שוישפּילערינס
אויף דער ענגלישער בינע",

וועגן איר איבערגיין פון דער יידישער צו דער ענגלישער בינע,
שרייבט זלמן זילבערצווייג :
א,יר יידיש האָט געהאָט אַן אייננאַרטיקן חן .זייער זעלטן האָט
זיך אַריינגע'גנב'עט אַ דייטשער קנייטש .אָבער אַזױ איז די שפּראַך
געווען פולבלוטיק ,ווייל איינע פון אירע גרויסע מעלות איז געווען
איר נאַטירלעכע ניינונג צו פילאַלאָניע און איינבירגערן פרעמדע

ב ע ר ט א

קא

לי

ש

אַרטיסטן ,וװואָס האָבן זיך אַליין נ,עסטאַרעװעט? און האָבן פאַר
ערשט-קלאַפיקע אַרטיסטן ניט געהאט קיין פּלאַץ .,דערצו נאָך,
דאַרף מען ניט פאַרנעסן ,איז די צוריקגעקומענע בערטא קאַליש שוין
געווען אין די מיטעלע יאָרן ,מיט אַ טיף-איינגעװאָרצלטן סטי? פון
שפּילן ,װאָס אין מער ניט געווען אַזױ צונעפּאַסט פאַר די נייע
מאַסן יידישע טעאַטער-באַזוכער .איז ,פאַרשטײט זיך ,פאַר איר
מער ניט געווען איר אַמאָליק אָרט ,אָדער פאַקטיש קיין אָרט ניט.
פלענט זי אויפטרעטן נאָר פון צייט-צו-צייט ,און כאָטש יעדעס
מאָל פלענט זי אויפנענומען ווערן מיט וואַרעמקייט און באַנייסטע-
רונג ,איז זי שוין פאַרבליבן כמעט וי אַ פרעמדע אָדער געוועזענע.
א.ָ.בער דער פאַקט איז ,אַז ביז צו איר טויט האָט זיך בערטאַ
;
קאַליש נגעריסן צו דער בינע .שפּילן טעאַטער איז געווען איר גרעסטע
ליידנשאפט ,איר גרעסטער אומנליק איז אָבער געווען װאָס זי
האָט אויף די עלטערע יאָרן אָנגעהויבן ליידן אויף אירע אויגן --
די אוינן ,װאָס האָבן אַזויפיל? דראַמאַטישן צויבער געהאַט .ביס-
לעכווייז האָבן אירע אוינן אָנגעהויבן אױיסנעלאָשן ווערן ,און מער
וי איין מאָל אין די לעצטע  01יאָר איז זי אױיפגעטראָטן אויף
דער יידישער בינע מער בלינד וי זעענדיק .לעצטנס איז זי טאַקע
איננאַנצן געווען בלינד און זי האָט דאָך געמאַכט אויפטרעטוננען
עס
אויף דער בינע אין סצענעס פון איר באַקאַנטן רעפּערטואַר. ., ,
איז פאַר דער גרויסער בינע-טראַגעדיסטין געווען אַן עכטע פּער-
זענלעכע טראַנעדיע ,װואָס זי האָט אויף דער עלטער געדאַרפט אויס-
שטיין אַזאַ שווערן

אין יעקב גאַרדינס

צייט-צו-צייט באַדאַרפט אָנקומען צו אירע קאָלעגן ,אַז מען זאָל איר
העלפן דודכפירן אַן אויפטריט צוליב פאַרשטענדלעכע צוועקן .זי
איז געווען די נאַנצע צייט גייסטיק אַקטיו .זי האָט נגענומען אַ
טיפן אינטערעס אין די פּאַסירונגען אויף דער וועלט בכלל און אין
דעם יידישן לעבן בפרט .זי האָט געהאט איר איינענעם וועלט-
בליק ,זי איז געווען א באַגייסטערטע יידישע נאַציאָנאַליסטין .האָט
זיך נעמאַכט אַ געלעננהייט מיט וועמען צו ריידן וועגן אַנדערע
ענינים װוי טעאַטער ,האָט זי גערעדט מיט האַרץ און איבערצייגונג.
זי איז געווען עמאַציאָנע? און שטאַרק טעמפּעראַמענטפול ,און
ווענן טעאַטער ,אַלס אַ קונסט און קולטור-פאַקטאָר ,פלענט זי תמיר

שפּראַכן אין זיך ,װוי זי װאָלט זיי אייננעזויגן מיט איר מוטערס
מילך .אָבער דוקא די דאָזיקע פעאיקייט אירע צו שפּראַכן ,האָט
זי אינטערנאַציאָנאַליזירט אין איר באַציאונג צו קולטור .יידיש
טעאַטער ,װאָס איז טאַקע ניט נעווען דער אנהייב פון איר בינע-
קאַריערע ,אָבער די טרעפּן צום אֶלִימפּ פון דער געטין טאַליאַ ,איז
ביי איר געװאָרן נישט מער וי אַ מאנטל ,און ווען דער ענגלישער
מאַנטל איז געווען רייכער און שענער ,האָט זי מיט אַ לייכט געמיט
אויסגעטוישט די יידישע בינע אויף דער ענגלישער בינע און דאָרט
זיך אַזױ לאַנג געװארעמט ביז דער מאַנטל איז אויסגעריבן גע-
װאָרן ,און ערשט דאַמאָלט איז זי צוריקגעקומען צו דער יידישער
בינע .די יידישע טעאַטער-געשיכטע האָט אָבער דערווייל ווייטער
געשריבן אירע בלעטלעך און גראָד בערטאַ קאַליש ,איינע פון
אונדזערע טאַלאַנטפולסטע יידישע קינסטלערינס ,האָט אין די
דופטנדע בלעטלעך פון דעם בעסערן ,קינסטלערישן ,יידישן טעאַ-
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נאָכדעם וי דער צושטאַנד אין אַמעריקאַנער טעאַטער האָט זיך
אַזױ ראַדיקאַל געענדערט ,אַז עס איז דאָרט מער ניט געװען קיין
פּלאַץ פאַר ק ,.איז זי צוריקגעקומען צו דער יידישער בינע ,און
וועגן דעם פּעריאָד שרייבט װיליאַם עדלין:
 ... ,אָבער אויך דאָ ,ביי אונדז ,איז שוין געווען א געענדערטע
לאַגע .די גרויסע פּערזענלעכקייטן ,װאָס האָבן די יידישע פּיעסע
אַרױיסגעבראַכט אויף דער ליכטיקער וועלט ,זיינען שוין געוען
אַלט ,שװואַך אָדער טויט ,און די טעאַטערס ,דוקא אַ סך אין צאָל,
זיינען שוין געלענן אין הענט פון צווייטע אָדער דריט-קלאַסיקע

אלס ,עטעניו"

,די קרייצער סאָנאַטאַ",

טער ,נישט אַריינגעהויכט איר אָטעם.

פון

דאָס איז אַ גרויסער שאָר".

קאַמף

פאַר איר עקזיסטענץ,

און זי האָט פון

ריירן מיט ענטוזיאזם".

וועגן איר צוריקקומען צום יידישן טעאַטער ,שרייבט דער דראַ-
מאַטורג לעאָן קאָברין :
 .... ,שפּעטער ,ווען זי האָט זיך צורּיקגעקערט פון דער עננ-
לישער בינע ,האָט זי שוין ניט געקענט מער דערקענען איר אַמאָליקן
יידישן טעאַטער .דאָס יידישע טעאַטער האָט שוין דאַמאָלט געהאַט
פאַדלאָרן זיין פריערדיקן נלאַנץ ,זיין פריערדיקע אמביציע און זיינע
פריערדיקע דראַמאַטורגן ,און ווען זי איז דאַמאָלט אױיפּנעטראָטן
אַמאָל אין אַ נייער פּיעסע ,איז דאָס געווען נאָר פון אַנדערן סאָרט,
ניט פון יענע פּיעסן ,װאָס האָבן זי אַמאָל אַזױ באַרימט נעמאַכט.
ניט איינמאָל האָט זי צו מיר געשריבן און נגערעדט ,אַז איך זאָל
פאַר איר שרייבן אַ פּיעסע .ערשט מיט אַ פַּאַר יאָר צוריק קלינגט
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יידישן

טעאַטער

זי אָן איינמאָל צו מיר אין טעלעפאָן, :קאָברין ,איך בין נאָך
גענוג שיין ,איך בין נאָך גענונ יונג ,פאַרװאָס שרייבט איר ניט
אָן פאַר מיר אַ פּיעסע  ... 47זי האָט ניט געװאָלט אָנערקענען די
עלטער .זי האָט אפשר ניט געפילט אויך .איר נשמה איז פאַרבליבן
יונג ,נישט קוקנדיק אויף די מוראדיקע פיזישע יסורים ,וואָס זי האָט
געליטן די לעצטע יאָרן .ניט קוקנדיק אַפילו אויף איר בלינדקייט
; ..מען האָט געדארפט נאָר הערן איר קול פון דער בינע ,צי נאָר
איר געזאַנג דורך דער ראַדיאָ  ...אַז מען זאָל גלייך דערפילן איר
אינערלעכע יונגקייט".
אין זומער  2391איז ק .געווען צו גאַסט אין לאָס אַנדזשעלעס ,און
דאָרט האָט זי זיך געטראָפן מיט דער שרייבערין ראָוז שאָמער:
באַטשעליס ,וועלכע באַשרייבט אַזױ איינע פון זייערע באַגעגנישן:
שפּעטער ,ווען מיר זיינען געבליבן אַליין ,האָט זי פאַר מיר
געעפנט איר האַרץ .זי האָט מיר דערציילט װאָס זי האָט דורכנע-
מאַכט דורך די יאָרן וואָס מיר האָבן זיך ניט געזען .,זי איז געווען
האַלב-בלינד ,אָבער זי האָט נעהאַט די האָפענונג ,אַז זי זועט אויס-
געקורירט ווערן און װעט נאָך שפּילן אויף דער בינע.
 --איך פיל זיך נאָך אַזױ יונג אין גייסט און אין קערפּער --האָט זי געזאָגט  --איך קאָן נאָך דער וועלט אַזויפי? נעבן .איך
ווייס ,אַז מ י י ן נאָט װועט מיך ניט פאַרלאָזן .דו זעסט ,ראָוז,
װאָס איך טראָג מיט זיך ? דאָס האַלט איך מיט מיר וואו איך
שטיי און ניי.
פון איר האַנט-טאַש האָט זי אַרויסגענומען אַ וייס בוינעלע
פּאַפּיר און עס אויפנעוויסלט ,אויפן פּאַפּיר איז נגעווען אָנגעשריבן
אויף ענגליש ,מיט גרויסע אותיות ,אַזױ ,אַז זי זאָל קאָנען לייענען,
אַ טייל פון דודס תפלה :
,ד' רועי לא אחסר...
לֵא אירא רע כי אתה עמרי".
און זלמן זילבערצווייג שרייבט :
 ... ,אירע לעצטע יאָרן זיינען אויך ניט געווען קיין אויסנע-
לאָשענע ,נאָר װוי אויסברוכן פון אַ טליענדן ואולקאַן .פון צייט
צו צייט פלענט זי ווידער אויפבליצן און דערביי אַרויסרופן כמעט
דעם זעלבן איינדרוק וי אין די יאָרן פון איר גלאַנץ .עפּעס אַזוי
,עבעך"
זוי זי װאָלט זיך ביי דער נאַטור אויסגעבעטן ,אַז קיין נ
זאָל מען אויף איר נישט קאָנען זאָנן .אַפילן איר אויסערלעכקייט,
איר פּנים ,איז װוי געשוינט געװאָרן און נישט גע'מסר'ט איר
טיפן עלטער .איר שטים ,די געטלעכע מתנה ,מיט וועלכער זי איז
געווען אַ בת-יחידה אויף דער יידישער בינע ,איז נישט געענדערט
געװאָרן ,טראיץ די קולות וברקים מיט וועלכע זי האָט אויסנעדונערט
די הונדערטער וויכטיקע און מינדערוויכטיקע ראָלן אין משך פון
אירע קנאַפּע  08יאָר שפּילן אויה די פאַרשידנסטע בינעס .אירע
הענט ,װאָס װאָלטן געקאָנט דינען פאַר מאָלער אַלס מאָדעלן ,זיינען
געווען נאָך אַזױ לעבעדיק און קרעפטיק וי אין די יונגע יאָרן,
ווען זי האָט מיט זיי דערנענצט גאַנץ אָפט דאָס שטומע לשון פון
די לאַטיינער און הורוויץ-העלדן .,איר עלענאַנץ און פרישקייט זיינען
געווען און נעבליבן א דיסאָנאַנס אין אונדזער נעטאָהוויבערישקייט
אויף דער יידישער בינע ... .זי אַליין איז געווען אַ סך לעבנס.
זי האָט אייננטלעך נישט נעדאַרפט ערשט אַדאָפּטירן אַנדערע טיפּן.
עס איז גענונ געווען ,אַז זי זאָל עפענען אירע איינענע אוצרות פון
ליבע אוֹן האַס ,פון שטאָלץ און דערשלאָגנקייט ,פון קאַמף און
הכנעה ,פון מוט און געפאַלנקייט ,אַז מיר זאָלְן פאַר זיך זען אַ סך
פדויען-טיפּן .אין דער הינזיכט איז זי געווען א דיכטער .זי האָט
געדיכטעט איר איינן ליד ,ואָס איז נעווען רייך אין טענער און
פאַרבן".
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וועגן דעם קאַמף ,װאָס זי האָט געפירט
דער שריפטשטעלער מ .אָשעראָװויטש;
,די פאַרשטאָרבענע קינסטלערין האָט ביזן לעצטן טאָג פון איר
לעבן ממש רעװאָלטירט קעגן די נעזעצן פון דער נאַטור  --קעגן
עלטער ,זי האָט די נאַנצע צייט געלעבט מיט איר יוגנט און מיט
יעדן נייעם גלענצענדן אָנהויב ,װאָס זי האָט ווען נעמאַכט אין איר
קאַריערע סיי אויפּ דער יידישער און סיי אויף דער ענגלישער בינע.
זי האָט

שטענדיק

נעדענקט

די נרויסע

דערפאָלגן,

ואָס

זי האָט

געהאַט אין די גוטע פּיעסן ,װאָס זי האָט אין איר לעבן נעשפּילט,
און אויב זי האָט אַמאָל געהאַט אַ דורכפאַל אין אַ  שלעכט-צונעקלי-
בענער פּיעסע ,האָט זי דאָס פון איר זכרון אויסנעמעקט ,געפּרובט
פאַרגעסן אָן דעם ,וי ווייט זי האָט נאָר געקענט ,אין די געשפּרעכן
מיט פריינט און באַקאַנטע האָט זי  --װוי יעדע קינסטלערין --
אַ סך נערעדט ווענן זיך ,און אַלְץ ווענן אירע דערפאָלנן אויף
דער בינע .און אין דעם איז ניט געווען קיין בלויזע באַרימערײי.
דאָס איז געווען דערפאַר ,װאָס ביי איר איז יעדער דערפאָלג געווען
פאַרבונדן מיט אַן אָנהויב אין קינסטלערישן שאפן ,און אין יעדן
אֶנהוֹיב האָט זי געפילט יוננט און אַן אַבסאָלוטע אָפּלייקענונג פון
ס איז שווער צו נעפינען נאָך אַ פרוי ,װואָס זאָל די
ע.
עלטער ..
יוננט פון לעכן און שאַפן קאַנען אַריײנטראָגן אין דער עלטער
אַזױ װי מאַדאַם בערטאַ קאַלִיש האָט דאָס געקאָנט ... .אַלס אַ
פרוי האָט זי אפשר דאָך נגעקאָנט פּועלן ביי זיך ,אַז זי ווערט אַלְט.
אַלס שוישפּילערין אָבער האָט זי דאָס ביי זיך בשום אופן נישט
געקאָנט פּועלן .די שאַרף-אױיסגעשפּראָכענע טעאַטראַלישע פּערזענ-
לעכקייט אין איר האָט רעװואָלטירט קעגן דעם ,און זי האָט דערפאַר
ביזן לעצטן טאָנ פון איר לעבן מיט אַזאַ עקשנות אָנגעהאַלטן די
מאיעסטעטישע מאַדאַם קאַליש-פינור און דעם אַלטן סטיל פון איר
שפּילן ,דערפאַר האָט עס זי שטענדיק אַזױי געצויגן צוריק צום
אֶנהוֹיב פונם יידישן טעאַטער  --צו אברהם גאָלדפאַדענס היסטאָ-
רישע אָפּערעטן און אויך צו דער ,נאָרדין-עפּאָכע",

װאָס אין גע-

ווען דער אֶנֹהוֹיב פון אַ בעסערן יידישן טעאַטער אין אַמעריקע,
ווייל יעדער אֶנהוֹיב איז געווען פאַרבונדן מיט איר יוגנט און גלאַנץ
אין איר קאַריערע און אויך אין איר לעבן".
י .ב .ביילין דערציילט ,אַז אין  7291אָדער  8391האָט ער באַזוכט
די קינסטלערין און זי האָט זיך דערפרייט מיט זיין קומען און זיך
אויסגעדריקט :
,ענטשן האָבן שוין איננאַנצן פאַרגנעסן וועגן מיר .וויפל
מ
מענטשן עס האָבן מיר מיט אַזויפיל פרייד ,אין די פריערדיקע יאָרן,

גע,דריקט די הענט ,געשיקט לופט-קושן  ...איך האָב
אַפּלאָדירט . .
זיי דאַמאָלט נעהאַט גענוג ,צופי? .איצט האָב איך נאָרניט".
ווייטער דערציילט ביילין ,אַז ק .האָט גערעדט ועגן דער טראַ-
געדיע פון קינסטלער ,און בערך אַזױ זיך אויסגעדריקט:
,ווער קאָן פאַרשטיין די טראַגעדיע פון מילטאַנען ,אַ מענטש מיט
אַזעלכע וויזיעס ...ער האָט דאָך גנ ע ז ע | טיפער ,וייטער ,וי
אַלע מענטשן אין זיין דור ,און געווען איז ער פיזיש בלינד .ווער
קאָן דורכפילן די טראַגעדיע פון בעטהאַָװוענען ווען ער האָט שוין
פון טויבקייט ניט געקאָנט הערן זיינע אייגענע וואונדער-קאָמפּאָ-
זיציעס ?".
רעדאַקטאָר יעקב פישמאַן ,וועלכער האָט געזען ק .שפּילן אין איר
גלאַנץ-פּעריאָד ,און האָט די לעצטע  65יאָר פון איר לעבן געוואוינט
מיט איר בשכנות ,שרייבט :
,ס'איז נישט ריכטיק צו מיינען ,אַז בערטא קאַליש האָט אין
געוויינלעכע געשפּרעכן מיט פריינט ,נעשפּילט טעאַטער" אָדער
דעקלאַמירט ,דאָס װואָלט געמיינט ,אַז ס'איז געווען קינסטלעך אָדער
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לעקסיסאָן
איינשטודירט.

ניט טעאַטער האָט זי געשפּילט אין לעבן ,נאָר דאָס

לעבן איז ביי איר געווען טעאַטער.

זי האָט אַנדערש נישט געקענט.

דאָס איז ביי איר געווען אַזױ נאַטירלעך אַזױ וי די אַלטענלעכע
געשפּרעכן ביי אַנדערע מענטשן .... .זיכער איז זי געווען אַביסל
ענאָצענטריש .זי פלענט באַטאָנען א י ר קונסט און א י ר ע
אַמביציעס אין קאָנטראַסט מיט אַנדערע שוישפּילערישע טענדענצן.
אָבער אויב עמיצער האָט געהאַט אַ רעכט צו זיין זעלבסטבאַוואוסט-
זיניק ,איז עס געווען מאַדאַם קאַליש ,זי איז געווען אַ קינסטלערין
אין איר נאַנץ וועזן ,מיט אַלֶע אברים .און נישט נאָר איז זי געווען
אַ קינסטלערין ,נאָר זי איז געווען איינע פון די ווייניקע יידישע
אַקטעריסעס װאָס האָט באַזעסן אַן איינגעבוירענע אינטעלינענץ,
וועלכע זי האָט אין לויף פון יאָרן נעלאָזן אויסבילדן אין אמתער
קולטור .און אַלס צונאָב צו אירע קינסטלערישע פעאיקייטן ,איז
מאַדאַם קאַליש געווען אַ דאָמינירענדע פּערזענלעכקייט פון גרויס
מאַננעטישער קראפט ,באַשענקט פון דער נאָטור מיט אַלע אַטריבוטן,
װאָס אַ פדוי ,און ספּעציעל אַ שוישפּילערין ,קאָן |זיךן ווינטשן :
אַ ליכטיקן פּנים ,אַ שלאַנקע פינור ,א שטימע וועלכע זי האָט באַ-
הערשט וי אַ מוזיקאַלישן אינסטרומענט ,דורכדרינגענדע אויגן און
אַ נאָביליטעט װאָס האָט אַרויסנערופן אַכטונג און באוואונדערונג.
 ..אויב די מאַדאַם קאַליש איז באַנאַנגען אַ פעלער ,װואָס זי איז
צוויי צענדליק יאָר געווען אַוועק פון דער יידישער בינע ,האָט זי
גענוג געליטן דערפאַר .פון דער אַנדער זייט האָט זי אויך נגעהאַט
טענות צו מענעדזשערס און צום פּובליקום .און ווער קאָן זאָגן
וואו דער אמת איז דאָ געווען ?  ...אין דער טראַגנישער פּעריאָדע,
ווען אַנדערע װואָלטן צוזאַמענגעבראָכן ,האָט מאַדאַם קאַליש געוויזן
אַ וואונדערבארן קוראַזש און אויסדויער .,מען קאָן זאָגן ,אַז זי
האָט אין די לעצטע יאָרן געלעבט בלויז מיט גייסט און מיט דעם
געדאַנק צו באַוייזן איר ,ליבן פּובליקום" ,אַז די קאַליש קאָן זיי
נאָך אַלץ עלעקטריזירן מיט איר קונסט .אין דעם פּרט איזן זי
געווען צו פאַרגלייכן מיט דער אומשטערבלעכער סאַראַ בערנאַרד.
ביידע זיינען בייגעקומען זייערע קערפּערלעכע קראַנקהייטן אַזױ ניך
ווי זיי זיינען אַרױף אויף דער בינע".
דער טעאַטראַל שלום פּערלמוטער כאַראַקטעריזירט זי אַזױ :
 ...,די בינע איז ביי איר געווען אַ הייליקטום ביז דער לעצטער
מינוט פון איר לעבן ,אוֹן איר שפּילן  --אַ גאָטס תפילה צו וועלכן
זי האָט געווידמעט אַלע אירע נערוון און חושים ,קיין אונטערשיד
ניט װוי גרויס אָדער וי קליין איר פּובליקום האָט ניט געזאָלט זיין.

 ..,זי אַליין פלענט אויך איבערלעבן אַ יעדע ראָלע װאָס זי האָט
געשפּילט .זי פלעגט ניט איינמאָל וויינען מיט אמתע ,ניט-טעאַט-
ראַלע טרערן ,אויף דער בינע. .א.ַ.פילו אירע קאַפּריזן און מאָדנע
איינפאלן האָבן אויך געהאָט אַ באַזונדערן אַרטיסטישן חן".
און דער קאָמפּאָזיטאָר יוסף רומשינסקי שרייבט;
 ,זי האָט נגעאָפּטערט פאַר דער בינע איר פּערזענלעך לעבן .זי
האָט איר אייגן לעבן פאַרנאַכלעסיקט .זי האָט אַפילו אין איר
יוננסטער יוננט זיך ניט צוגעהערט צו די געוויינלעכע און אויסער-
געוויינלעכע קאָמפלימענטן מיט וועלכע זי איז געװאָרן באַשאָטן,
זוייל זי האָט נאָר געהערט און געזען טעאַטער ,און נאָר געטראַכט
וועגן שטודירן ,אויסער אירע ראָלן ,אויך שפּראַכן ,און אַלץ װאָס

האָט אַ שייכות צו טעאַטער.

זי האָט אַפילו פאַרנאַכלעסיקט אירע

נאָנטסטע ,אַפילון איר איינציק קינד .יאָ ,די טאָכטער {ליליען| פון
מאַדאַם קאַליש ,קאָן מען זאָנן ,איז אויך געבראכט געװאָרן אויפן
מזבח פאַר איר מוטערס קונסט".

די אַקטעריסע סאָניאַ גורסקאַיאַ  ---װוי ס'גיט איבער יעקב באָטאָ-
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שאַנסקי  ---האָט דערציילט ,אַז בערטאַ קאַליש פלעגט בעטן מזאָל
איר קומען לייענען פון דער נייער יידישער פּאָעזיע ,צו וועלכער זי
האָט אַרױסגעװיזן אַ גרויסן אינטערעס .ספּעציעל האָט זי ליב גע-
האַט קאַדיאַ מאָלאָדאָוװסקאַ .ענגליש האָט איר פאָרגעלייענט די
טאָכטער ,יידיש האָט איר געמוזט פאָרלייענען אַ פרעמדע.
ב .גאָרין , --געש .אידיש טעאטער" װ ,זז,361 ,061--16 ,241--641 ,621 .
,671--7
ד .ב .וְש .יאַנאָװוסקין  --אין טהעאַטער, ,פא"ש" ,נ .י 62 ,מאַי ,6091
װ .צדלין , --קרייצער סאַנאַטאָ* ,דאָרט 6 ,אָקט,6091 .
א .ק .ואב קאהאןן  --א פּאַר װערטער צו מאדאם קאליש, ,פאַרװערטס",
נ י 02 ,יאַנואַר ,2191
גרשם באַדער  --געװעזענע, ,טהעאטער און מואװוינג פּיקטשורס" ,ג .י,
נ' ,2191 44
דר .מאַרקאָף  --בערטא קאליש אין ,ראשעל" ,דאָרט 4 ,דעצ.3191 .
בעסי טהאָמאַשעװסקי ,, ---מיין לעבענס-געשיכטע" ,נ .י ,6191 ,.זז,942 ,532 .
מ .פּ ,קרעמער  --בערטהא קאַליש דערצעהלט איהר לעבענס-געשיכטע פאַר
א פאָרשטעהער פון ,פאָרװערטס", ,פּאָרװ ,'.נ .י 42 ,.דעצ,6191 .
י .ענטין  --דר ,זאַלאָטאַראָװ'ס דראַמא און מאדאם קאליש'ס שפּיעלען, ,דיא
ווארהייט",

ג .י 11 ,.אַפּריל ,7191

,אָרו ,".נ .י 81 ,.אַפּריל ,7191
אב .קאַהאַן , ---פאַר איהרע קינדער" ,פ
ישראל דער יענקי  ---אין דער טעאטער װעלט ,איידטג"בלט" ,נ .י 3 ,מאַי
,8
מ .א .הערבערט  --בערטהא קאליש, ,דער טאָג" ,נ .י 52 ,.מאַי .8191
הלל ראַגאָף  --בערטהא קאַליש אין א נײיער ראָלע אויף דער ענגלישער
ביהנע, ,פאָרו ,".נ .י 11 ,.דעצ,8191 .
,יינע הענט האָבען פאַרגאָסען דאָס דאָזיגע בלוט" ,ניו-יאָרק,
משה נאדיר  ---מ
 ,9זז,907501 .
דער קריטיקער  --די רעטזעל-פרוי, ,גערעכטיגקייט" ,נ ,י ,.נ'ן.9191 ,
עלבערט איידלין-טראַממער  --א יידישיענגלישע סטאַר װאָס ליבט די יידישע
בינע אַמבעסטן, ,דער טאָג" ,ג .י 2 ,.סעפּט,1291 .
אב קאַהאן  --מאַדאם קאַליש אין א פּיעסע געשריבען פון צװיי שװעסטער
שאַמער, ,פאָרװו ,",ג .י 6 ,.אָקט.1291 .
ס .דינגאָל  --די נייע פּיעסע אין אוירװינג פּלײס טעאַטער, ,טאָג" ,ג, .
 7אָקט,1291 .
אבא ליליען  --מאַדאַם קאַליש אין אוירװינג פּלײס טעאַטער, ,די צייט",
נ .י 7 ,אָקט,1291 .
וויליאם עדלין  --די קונסט פון בערטא קאליש, ,טאָג" נ .י 11 ,.אָקט,1291 .
ד .ק, -- .א,יינע פון פאָלק", ,דער ועקער" ,נ .י 51 ,.אָקט,1291 .
ב .גאָרין  ---אין א ווייבערישע מלוכה,, ,מאָיזש" ,נ .י 61 ,.אָקט,1291 .
אהרן ראָזען  ---אַן אינטערוויו מיט בערטא קאַליש, ,ייטג"בלט" ,נ .י81 ,
נאָװ,1291 .
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אב .קאַהאַן  --מאַדאַם קאַליש און מאָריס שװאַרץ אין צװײ פּסחדיגע פּיעסען,
,טאָרװ,".

נ .י 91 ,.אַפּריל ,2291

קאליש אין ,איינע

,ידישע
פון פאָלק" ,א

א .פרומקין  --בערטא
פילא 8 ,,יוני ,3291
רעי ראַסקין  ---װאָס בערטא קאליש האַט צו זאָגען װעגען טעאטער ,דראמא-
טורגען און טואַלעטען, ,טאָג" ,ג .י 22 ,.מערץ .4291
פון א אידישען

דראמאַטורג",

װעלט",

ניו יאָרק,

לעאַן קאָברין , --עראינערונגען
צווייטער באַנד ,)5291{ ,זז,53--93 .
צ .ה .רובינשטיין  --בערטא קאַליש אין ,איינע פון פאָלק" ,קטאָג" ,נ,. .
 4אַפּריל ,5291
,גאָלדפאַדען-בוך" ,ניוייאָרק ,6291 ,ז,83 .
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טעאַטצער

יידישן

,אטא

,אַגדאַ" איהר אייגענע טראַגעדיע
װיקטאָר מירסקי  --בערטא קאַליש שפּיעלט מ
אַלס אידישע אַרטיסטין, ,אידישע װעלט" ,פילא 42 ,.מערץ ,7291
צ .ה .רובינשטיין  --בערטא קאליש אין א נײיער דראמע, ,טאָג" ,ג .י,
 0סעפּטעמבער ,7291
הלל ראָגאָף  ---בערטא קאליש אין א נייער דראַמע ,אין מיטן װעג", ,פאָרװ,",
ג .י 21 ,.אָקט,7291 .
יעקב קירשענבוים  --בערטאַ קאַליש ,אין מיטען װעג", ,אַמעריקאַנער",
 .1י 41 ,.אָקט,7291 .
א .פרומקין  --אידיש טעאַטער מון איבערגעהן אין געזעלשאַפטלעכעץ
הענט, ,מאָ"זש" ,נ .י 2 ,.מערץ ,8291
זלמן זילבערצווייג , ---װאָס דער יידישער אקטיאָר דערציילט" ,װילנע,8291 ,
זז,01---11 .
אב .קאַהאן , --בלעטער פון מיין לעבען" ,פערטער באַנד ,ניו-יאָרק,8291 ,
זז,853 ,353 ,843 ,543 .
עמיליע אַדלער  --דאָס לעבען פון אַ אידישער אקטעריסע, ,אידישע װעלט",
קליװלאַנד 91 ,אויגוסט .03291
ד ,קאַפּלאַן  ---מאַדאם בערטא קאליש אין א נייע פּיעסע אין נעשאָנאַל טעאַטער,
פ,אָרוו ,".,ג .י 12 ,פעבר,0391 .
ב .י .גאָלדשטײן  ---אויף דער טעאַטער עועניו; ,פאי"ש" ,ג .י 82 ,.פעברואר
,0
דר .,יעקב שאַצקי , ---אַרכיו פאַר דער געשיכטע פון יידישן טעאטער און
דראַמע" ,ווילנע-ניו יאָרק ,0391 ,זו,815 ,615 ,905 7051 ,5172 .
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משה שמש  --בערטהא קאַליש אלס שרה, ,די אידישע בעקערס שטימע",
נ; י 02 ,מערץ ,4391
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 21, 6391.עקא  +.א
א פאַרעהרער  ---בערטא קאַליש  --די פאַרקערפּערונג פון קינסטלערישע שוי
שפּילערײי, ,דער
.צ זֵן 7611
''41006-
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מ .אַשעראָװיטש  --בערטא קאליש אויף דער בינע און אין פּריװאַט לעבן,
,פאָרװ ,".נ .י 02 ,.אַפּריל .9391
יעקב קירשענבוים  --בערטא קאַליש האָט אָנגעפאַנגען װי אַ כאָריסטקע אין
פּוילישען טעאַטער, ,מאָיזש" ,נ .י 02 ,,אַפּריל ,93291
ה .ל ,זשיטניצקי  ---צום טיט פון בערטא קאַליש; ,די פּרעסע" ,ב"א,
 0אַפּריל .9391
װיליאַם עדלין  --בערטא קאַליש---א פינקעלנדיגער שטערן פון אידישען
און ענגלישען טעאַטער, ,טאָג" ,נ .י 02 ,.אַפּריל ,9391

ג .בוכװאַלד  ---בערטא קאַליש ---א לעגענדע, ,מ"פ" ,נ .י 02 ,.אַפּריל ,93291
י ,פישמאַן  --פון טאָג צו טאָג, ,מאַ"זש" ,ג .י 02 ,.אַפּריל .9391
דר ,א .מוקדוני  --בערטאַ קאליש און איר דור פון גרויסע פּיאָנערן-שוישפּי

לער ,דאָרט 12 ,אַפּריל .9391
ב .י .גאַלדשטײן  --װי בערטא קאַליש האָט געשפּילט טעאַטער, ,טאָג" ,נ .יי
 1אַפּריל ,9391

ל!עאַן קאָברין  ---בערטאַ קאַליש ,דאָרט 12 ,אַפּריל ,9391
,ייפ" ,ג .י 32 ,.אַפּריל ,9391
! חיים גילדין  ---גאָלדפאַדען און בערטא קאַליש ,מ
א .פרומקין  --בערטא קאַליש, ,פא"ש" ,נ .י ,.בֿאַי .9391
יאנקעוו באַטאַשאַנסקי  --דער עפּילאָג פון דער טראַגעדיע בערטאַ קאַליש,
,די פּרעסע" ,ב"א 9 ,מאַי .9391
,עאַטער מאָזאַאיק" ,ניו יאָרק ,1491 ,זז,813 ,71'61 .
זלמן זילבערצווייג  ---ט
יעקב מעסטעל , --אונדזער טעאַטער" ,נין יאָרק ,3491 ,זו.66 ,73 ,52 ,71 .

2487

יוסף רומשינסקי , ---קלאַנגען פון מיין לעבן" ,ניו יאָרק ,4491 ,זז,893---214 .
בועז יאָנג , ---מיין לעבן אין טעאטער" ,ניו יאָרק ,0591 ,זז.27-171 .
יעקב מעסטעל  07, --יאָר טעאַטער:רעפּערטואַר" ,נין יאָרק ,4591 ,זו,91 .
:
,95 ,24 ,23 0
ראָזע שאָמער-באטשעליס , --װי איך האָב זיי געקענט ,פּאָרטרעטן פון באַי
וואוסטע יידישע פּערזענלעכקייטן" ,לאָס אַנדזשעלעס ,5591 ,זז.331--341 .
י ב ,ביילין  --בערטא קאַליש  ---זי איז געװאָרן א לעגענדע ביי איר לעבן 
,מ"פי ,נ .י 42 ,.מאי ,9591
י .ב .ביילין  --בערטא קאַליש אין אירע גלאַנץ-ראָלן ,דאָרט 13 ,מאַי ..9591

אניסמאַן ,הערי
{געב.

2981

--

געשט.

51

דעצ.

0591ן

געבוירן  2981אין קיעוו ,אוקראַאינע ,ביי
האַלב-פאַרמעגלעכע עלטערן ,וועלכע האָבן
זיך איבערגעטראָגן קיין װאַרשע .געלערנט
אין חדר און ישיבה .נאָך אַלס קינד באַקומען
אַ גװאַלדיקע ליבע צום יידישן טעאַטער און
פלעגט זיך אַרױסגנבענען פון שטוב כדי צו
קאָנען זען יידיש טעאַטער .צו  41יאָר פאַר-
לאָזט די היים ,אַרומגעװאַנדערט איבער פאַר-
שידענע שטעטלעך ,געווען אַ שיק-יינגל ,זיך
געלערנט אַ קורצע צייט ביי אַ זייגערמאַכער,
אָבער די לוסט צום טעאַטער לאָזט אים ניט אָפּ ,ביז ער שליסט
זיך אָן ,פריער אין אַ קינדער-טרופּע ,דערנאָך אין אַ װאַנדער-
טרופּע אַלס בוף-קאָמיקער .דאָס שטעלט אים אָבער ניט צופרידן,
ווייל זיין שטרעבן איז צו שפּילן ערנסטע ראָלן
ענדלעך ווערט ער אַנגאַזשירט צו שפּילן ערנסטע הוױיפּט-ראָלן
באַקענט זיך אין דער טרופּע מיט דער יונגער שוישפּילערין רחלע
קליין ,האָט חתונה ,האָט צוויי קינדער ,אָבער בעת אַ כאָלעריע-
עפּידעמיע שטאַרבן די פרוי און דאָס יונגסטע קינד .ער עמיגרירט
קיין קאָנסטאַנטינאָפּאָל און שפּילט מיט אַ דאָרטיקער יידישער
טרופּע ,דערנאָך דערשלעפּט ער זיך מיט זיין קינד קיין פּאַריז
און שפּילט דאָרט יידיש טעאַטער אייניקע יאָר.
געקומען  5291אין אַמעריקע ,ווערט ער אַנגאַזשירט אין ליט-
ּ,יפּלס*-טעאַטער אין דעטראָיט ,וואו ער שפּילט צוויי סעזאָ-
מאַנס פ
נען ,אין  7291געשפּילט מיט אַן אײראָפּעאיש-יידישע טרופּע אין
וויניפעג און האָט דערנאָך חתונה מיט דער אַקטעריסע מאַלװינאַ
סאַמואילאָוו .,אין  8291װוערט ער מענעדזשער פון אַ װאָדעװיל-
טרופּע אין ;אַמפיאָן"-טעאַטער אין ברוקלין ,ניו-יאָרק-- 9291 .
שפּילט ער אין לאַנדאָיטעאַטער אין פּיטסבורג .אין  0391קראַנק
געװאָרן אויף אַרטרײטיס און צוליב דעם זיך געמזט אַנגאַזשירן

צו שפּילן קליינע ראָלן און אַלס בינע-מענעדזשער אין מאָנטרעאַל,
דערנאָך פּרובט ער פונדעסטוועגן װידער אַ סעזאָן אָנפירן מיטן
לאַנדאָדטעאַטער אין פּיטסבורג ,אָבער די קראַנקהײיט פאַרשאַרפט
זיך ,און ער מוז מאַכן אַ קאָנצערט-טור מיט אַ קליין קונסט-טרופּע,
ביז ער דערשלאָגט זיך צו אַ קור-פּלאַץ,
הגם ניט קיין יוניע-מיטגליד ,האָט א .כסדר געשפּילט מיט יוניע-
אַקטיאָרן און איז אויך אַ סך יאָרן געווען צו צוויי און דריי סעזאָנען
סאָשל-דירעקטאָר אין די זומער:-חדשים אין די האָטעלן אין די בערג.
| דעם  51דעצעמבער  0591איז א .געשטאָרבן אין ניו-יאָרק.
ש .ע .פון מאַלװינא סאַמואילאָו.
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געבוירן  2981אין װאַרשע ,פּױילן .פאָטער,
בצלאַליבער ,אַ צושטעלער פון שפּייז פאַרן

מיליטער.
אין חדר
דערנאָך
שפּעטער
גע ,דעם

באַקומען די ערשטע

דערציאונג

און ביי פּריואַטע לערער ,האָט ער
געאַרבעט אין אַ טוך-געשעפט ,און
אין אַ ביוראָ .לויט זיין שול-קאָלע-
דיכטער נ .ב .מינקאָוו ,געלערנט

אין פּטאַשניקס

שול (אַ חדר

מתוקן) ,אין

מוראַװוטשאָווס קאָמערץ-שול און ביי פּריװאַטע
לערער.
ש'.ס פאָטער שטאַרבט נאָך אַ קראַנקהײיט פון  8יאָר ,ווען ש .איז
אַלט  81-91יאָר ,און ,שרייבט נ .ב .מינקאָוו :
,יטן פאָטערס קראַנקהייט איז די דאָזיקע זייער פאַרמעגלעכע
מ
משפּחה פאראָרעמט געװאָרן .דאָס אַלץ האָט שטאַרק געווירקט
אויפן יוננען קובעקן {יעקב} .דאָס לעבן האָט אים טיף באַלייריקט.
דערצו איז צונעקומען נאָך אַ פּרט  --ער האָט געמוזט זוכן באַ-
שעפטיקונג  ---אין נימנאַזיע אָנקומען אין װאַרשע ,דאָס האָט זיך
אים ניט איינגענעבן מחמת דער פּראָצענט-נאָרמע,
 . .,ער האָט געהאָט אַ שטאַרקע ניינונג צו שפּילן טעאַטער .,ער
האָט אַפּילו געטרוימט צו ווערן אַן אַקטיאָר .כ'געדענק גענוי מיט
װאָס פאַרא זשעסטן ,מיט װאָס פארא דראמאַטיזם ער פלענט
.ן די דעקלאַמאַציעס האָט ער מער אַרויסנע-
אי
דעקלאַמירן.. .
שיינט וי אַלֶע אַנדערע קינדער. .ז.י.ין ליבע צו שפּילן טעאַטער
האָט זיך נישט באַגרענעצט מיט דעקלאַמירן לידער .ער האָט טאַקע
געשפּילט אמתן טעאַטער .אין מוראַנאָװער טעאַטער האָט מען
געשפּילט נאַבריעלאַ זאַפּאָלסקאַס צוויי פּיעסן .איינע איז געווען
מ,אַלקאַ (מלכה) שװואַרצענקאָפּ? .די צווייטע , ---יונה פירולקעס".
אין מ,אַלקא שװואַרצענקאָפּ? קומט פאָר אַ חתונה ,האָט מען דאָרט
באַדאַרפט האָבן יידישע קינדער .אין ,יונה פירולקעס" האָט מען
אַודאי געדאַרפט האָבן יידישע קינדער .אויף דער סצענע וויזט
מען דאָך אַ חדר .קובעק איז געווען דער הויפּט-מאַכער צונויפ-
צונעמען די קינדער ,איינשטודירן מיט זיי און שפּילן טעאַטער.
 ...אויך אין אָטװאָצק פלענט ער דורכפירן פאַרשידענע טעאַטער-
שפּילן".
 --- 3אַװעק קיין קראָקע ,וואו ער קריגט מאַטורע ,שטודירט
געשיכטע און פילאָזאָפיע אין לעמבערג ,ווין ,בערלין און װאַרשע.
אין  4191אַרײנגעטראָטן אין פּוילישן לעגיאָן ,וואו ער װוערט סער-
זשאַנט אין דער ערשטער בריגאַדע ,אין ערשטן רעגימענט ,און
וועדט אין קעלץ פאַרוואונדעט אין פוס .בעת דער פּויליש-רוסישער
מלחמה ווערט ער ליײטנאַנט אין דער פּוילישער אַרמײ אין פּאָזן.
 -- 8באַשטימט געװאָרן אַלס רעפערענט פאַר יידישע ענינים
ביים מיניסטעריום פאַר אויסלענדישע ענינים אין באַנייטן פּױלן
אין מאַי  9191געשיקט פון דער פּוילישער רעגירונג אױיסצופאָרשן
די בלוטיקע געשעענישן פון די אַפּריל-טעג ,אָבער  --וי זלמן
רייזען שרייבט  --אַזױ װוי ש'.ס מאַטעריאַלן אין דעם ענין זיינען
אַװעקגעלײגט געװאָרן אין אַרכיוו און קיין אױיספאָרשונג איז ניט
געמאַכט געװאָרן ,האָט ש .זיך אָנגעגעבן אין דעמיסיע ,איז געװאָרן
טעטיק אַלס לערער פון געשיכטע אין די יידיש-פּוױלישע גימנאַזיעס
אין װאַרשע און אַלט אַסיסטענט פאַר געשיכטע אין אוניווערזיטעט.
 --- 2באַקומען דעם טיטל ד"ר ביי פּראָפ .האַנדעלסמאַן פאַר זיין
דיסערטאַציע ,די יידנפראַגע אין קיניגרייך פּולן אין דער פּאַסקע-
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ש .האָט אָנגעהויבן זיין ליטעראַרישע טעטיקייט מיט רעצענזיעס
וועגן יידישע ביכער ,אין פּױליש ,אין ווילהעלם פעלדמאַנס ?קריטי-
קאַ" ,דערנאָך אין ,גלאָס זװויאָנסקו; ,איזראַעליטאַ* ,אין רוסיש אין
;יעוורעיסקאַיאַ סטאַרינאַ" ,און מיט זייער אַ סך אַרטיקלען ,אין
פּױליַש ,וועגן יידישע געשיכטע ,פילאָזאָפיע און ליטעראַטור איך-
;נאַש קוריער" .אין  2291דעביוטירט אין יידיש אין /,ביכער-וועלט"
און זאַמלבוך ;שטראָמען".
ענדע  2291אױיסגעװואַנדערט קיין אַמעריקע ,און דאָ געװאָרן אַן
אָפטער מיטאַרבעטער אין יידיש אין פאַרשידענע צייטונגען ,זשור"/ .

נאַלן און זאַמלונגען .דאָ איז ער אויך מיטבאַטײליקט אַלס לערער
אין יידישע מיטלשולן ,יידישע סעמינאַרן און אין דער ;טעאַליט-
דראַמשול* א"ל פון מענדל עלקין (צווישן אַנדערע :די מיטגלידער
פון מאָסקװער קונסט-טעאַטער :ריכאַרד באָלעסלאַווסקי ,לאַזאַראָװו.
דער קונסט-קריטיקער קײידאַנאָו ,עלקין ,ניגער ,יודא יאַפע א .אַ).
לערנט ש .געשיכטע פון אַמאָליקן יידישן טעאַטער .אין  6291אָר-
גאַניזירט ער ביי זיך אין הויז אַ גרופּע תלמידים אין אַ ספּעציעלן
סעמינאַר פאַר געשיכטע ,װאָס װוערט באַלד צעפאַלן
זיין פרוי ,אידאַ .,דערציילט ,אַז קורץ נאָך זייער ערשטער באַ-
קאַנטשאַפט
 ...,האָט ער זיך באַקלאָנט ,אַז עס איז נישטאָ קיין שרייבערישע
סביבה אין ניודיאָרק און אַז ער וויל צוריקפאָרן קיין פּױלן .נאָר
אַזױ װוי ער האָט אַ פאָרשלאַנ פון א מעצענאַָט |דר ,.קאָפּעלאָוו}
צוצונרייטן אַ ביבליאַנגראַפיע פון דער אלטיידישער ליטעראַטור,
וועט ער אפשר באַשליסן צו בלייבן דאָ דערווייל ביי אונדז אין
אַמעריקע ,װוי מיר אַלֶע ווייסן ,איז ער טאַקע געבליבן  ---געבליבן
מיט מיר .עס האָבן זיך אָנגעהויבן שווערע טעג פאַר אונדז.
ער האָט געזוכט אַריינצוקומען אין אַ צייטונג און ניט געקאָנט.
עסן האָט מען דאָך נעמוזט ,און קיין נעלט איז ניט געווען .ער איז
געלאָפן |איבער די רעדאַקציעס און געדרוקט איינצלנע אַרטיקלען }
 ---...דאָס אַלץ איז נישט געווען גענוג אויף חיונה .נאָך מער ;
שאַצקי האָט נגעלעבט מער פון קויפן ביכער וי פון עסן .עספן
איז ביי אים געווען אַ נעב-זאַך ,אָבער ביכער זיינען נעווען א
נויטווענדיקייט ,װואָס אָן זיי האָט ער ניט געקאָנט לעבן ... .פון
דער נאַטור איז שאַצקי געווען אַ באָהעם ,א ראָמאַנטיקער און
שטאַרק סענסיטיוו .,נישט אַזױ אין די לעצטע יאָרן וי אין די
יינגערע יאָרֹן ... .שאַצקי האָט געקאַנט זיין אויסערנעוויינלעך
נוט .אָבער טאָמער איז ער געװאָרן אויף עמעצן בייז ,איזן ער

געווען אַזױ בייז ,אַז ער האָט פאַר יענעם נישט געהאט קיין גוט
װאָרט. .,ש.אַ.צקי פלענט זיך מאַכן אומזיסטע שונאים צוליב
זיין ברויזנדיקן טעמפּעראַמענט .ער פלענט זיך שנעל אויפרענן.
די שונאים האָבן אים געהאַלטן פאַר אַ שלעכטן מענטשן .דער
פאַקט איז אָבער ,אַז ער איז נעווען צו נוט ווען ער איז געווען
גוט צו עמעצן ,איך האָב נאָך נישט נעטראָפן קיין מענטשן ,װאָס
זאָל אַזויפיל טאָן פאַר אַנדערע ,וי ער האָט דאָס נעטאָן ,ער פלענט
אַוועקגעבן אַ סך אַוונטן פאַר יונגעלייט ,וואָס האָבן נעגרייט דאָק-
טאָר-דיסערטאַציעס .זיי פלענן קומען צו אים און צונעמען ביי
אים טעג און אֶװונטן ,װאָס ער האָט געדאַרפט פאַר זיין שרייבן.
ער פלענט זיי נעבן ביבליאַנראפיעס ,אַנווייזונגען און אױיסבאָרגן
ביכער .ווען זיי האָבן שוֹין אָננעשריבן די דיסערטאַציעס ,פלעגן
זיי ווידער קומען און שאַצקי פלענט אויסבעסערן זייערע אַרבעטן
און קאָרעגירן ,אַז זיי זאָלן זיין זיכער אַז זייערע אַרבעטן זאָלן
אָנגענומען ווערן .ער האָט זיך שטענדיק באַקלאַנט, :װאָס טױנ
מיר מיין אַרבעט ,אַז איך האָב נישט קיין נאָכפאָלנער ?" .דערפאַר
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האָט ער אַ שטיק צייט אָנגעפירט אַ סעמינאַר ביי אונדז אין שטוב.
ער האָט אויסגעקליבן די בעסטע און פעאיקסטע סטורענטן פון
ביידע לערער-סעמינאַרן און געהאָלפן די יונגע מענטשן מיט אַ
ניינונג צו פאָרשונג ,מיט א ניינונג צו יידישער געשיכטע.
שאַצקי איז געווען זייער פאַראַנטװאָרטלעך אין זיין שרייבן.
חדשים לאַנג האָט ער אָפט נאַכגעזוכט אַ נאָמען אָדער א דאַטע
װאָס האָט אים נעפעלט .קיין זאַך האָט פאַר אים דאַמאָלט נישט
עקזיסטירט .ער האָט נעזוכט ,נענישטערט אין אַלטע ביכער און
זשורנאַלן פון דער באַשטימטער עפּאָכע .ער פלענט זיך נאָכפרעגן
אין פאַרשידענע ביבליאָטעקן ,אויסשרייבן מיסראָפילמען ,באַשטעלן
פאַטאָסטאַטן פון אַלערלײ ביבליאָטעקן .ער פלענט אַזױ לאַנג זוכן
ביז ער האָט געפונען װאָס ער האָט נעזוכט . .. ,.געשריבן האָט ער
זייער שנעל .קוים האָט ער צונענרייט דעם מאַטעריאַל ,די קוועלן,
הייסט עס ,און האָט זיי דורכגעזיפּט און דורכגעטראַכט ,האָט ער
זיך געזעצט צום שרייבטיש און געשריבן מיט גרויס טעמפּאָ .ער
האָט אויפגעשטעלט זיין נעביידע לויט אַ געהעריקן פּלאַן .אין זיין
ביבליאָטעק זיינען געווען ביכער אין צען-צוועלף שפּראַכן .ווען ער
איז געוואויר געװאָרן ,אַז אין אַ בוך איז פאַראַן עפּעס ,װאָס האָט
אַ שייכות צו זיין רייכער טעמאַטיק ,האָט ער געקויפט דאָס בוך
אָדער אַפילו אַ זאַץ ביכער וי הויך עס זאָל נישט זיין געווען דער
פּרייז".
וועגן זיינע באַציאונגען צו מענטשן ,שרייבט לייבוש לעהרער:
 ...,ער האָט געקענט ,אין זיין װואַרעמער פריינטלעכקייט ,זיך
אָנשטרעננען איבער די כוחות צו העלפן באַקאַנטע און פריינט
אָדער זיך איינשטעלן פאַר זיי .אין דער זעלביקער צייט אין ער
געווען שטורעמדיק-אימפּולסיוו און געקענט אין אויפגערענטן מאָ-
מענט ,אויף אַן אומקאַנטראָלירטן אופן ,באַליידיקן אַ מענטשן ,װאָס
איז אים ניט נעווען נאָנט ... .ער האָט געקענט זיין װאַרעם ביז
צום פאַרנעסן זיך ,עד האָט אויך נעקענט זיין אומברחמנותריק
קאַלט".
איינער פון זיינע תלמידים ,משה שטאַרקמאַן ,שילדערט אים אַזױ :
 ...,שאַצקי איז נישט געווען קיין קאַבינעט-מענטש ,וי מען
שטעלט זיך פאָר ,געוויינלעך ,דעם נעלערנטן ,דעם פאָרשער .דר.
שאַצקי איז געווען אַן ענערנישער עסקן ,אַן אומדערמידלעכער
קולטור-טוער ,אַ באַצױבערנדיקער לעקטאָר ,און א לערער ביי
זועמען די געטריישאפט צו זיינע תלמידים האָט נישט געהאַט קיין
גרענעץ ... .אוצרות היסטאָרישע אינפּאָרמאַציע ,װואָס ער האָט
מיט אַזויפיל מי און אָנשטרעננונג אויפנעזאַמלט אין ביבליאָטעקן
און אַרכיון ,האָט ער אַועקנגענעבן צו אַנדערע ,אַז זיי זאָלן קאָנען
שרייבן ביכער ,און נישט נאָר דאָס אַליין -- ,ער האָט אויך געשאַפן
פאָנדן ,אַז אַנדערע זאָלן קאָנען זייערע ביכער אָפּדרוקן".
און זיין פרוי כאַראַקטעריזירט אים אַזױ :

,ער איז געווען אַ שטימונגס-מענטש.

ווען די שלעכטע שטי-

מוננען פלענן אים באַהערשן ,איז מיר נעווען אַ װייטאָג צוצוקוקן.
ער פלעגט אויפהערן ריידן .די שיינע אוינן און דאָס אויסדרוקס-
פולע פּנים פלעגן פאַרצוינן ווערן מיט רעזיגנאציע און צער .קיין
זואונדער איז דאָס נישט געווען .דאָס נעמאַטערטע לעבן ,די שטענ-
דיקע זאָרג פאַרן מאָרגן ,און דאָס ,װאָס ער האָט אָפּט געדאַרפט
טאָן װאָס ער האָט נישט געװאָלט טאָן ,און ער האָט נישט געקאַנט
טאָן װאָס ער האָט געװאָלט ,האָט אים געמוזט מאַכן אומצופרידן,
אומנליקלעך .ער האָט דאָס גאַנצע לעבן נגעהאָט פּראָבלעמען .אין
די ערשטע יאָרן דאָ אין לאַנד האָט ער שטענדיק באַדויערט דאָס
בלייבן אין אַמעריקע ,אין פּוילן ,האָט ער נעהאַלטן ,װאָלט ער
געווען אַ פּראָפּעסאָר ,געטאָן דאָס װאָס ער האָט געװאָלט טאָן.
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ער

װאָלט ווייט דערגאַנגען .דאָ האָט ער געמוזט ווערן אַ ביבליאָטעקאַר,
און דערצו נאָך ניט פון זיין געביט .שאַצקי האָט געהאַט אַן
אויסערגעוויינלעכן הומאָר .ער האָט ממש געשפּרודלט מיט ווער-
טער-שפּילן ,וויצן ,גלייכווערטלעך און מעשיות ... ,זיין נאנצער
הומאָר איז אָבער געווען אַ סין ,פֿאַרטיײידיקונגס-מעכאַניזם",

ער

איז געווען בלויז אַ צודעק פאַר דער אינערלעכער אומצופרידנקייט,
װאָס

האָט געמאַכט

וייטאָגן

זיין האַרץ".

אין דער הקדמה אין  ,שאַצקי -בוך* ווערט געזאָגט:

,דר .יעקב שאַצקיס

אויסערלעכע

באַנעמונג,

זיין וויץ ,זיין

נלייכווערטל און זיין שפּילעװודיקער אופן פון ריידן ,האָבן פאַר-
הוילן פון די ,װאָס האָבן אים ניט געקענט נאָנט ,זיין אינער-
לעכן איך ,װאָס איז געווען פּונקט דער היפּך פון זיין באַקאַנטער
אויסערלעכקייט .דר .שאַצקי איז געווען אַן אומצופרידענער און
דערשלאָנענער מענטש ,װואָס האָט אָפט געליטן גרויסע יסורים פון
זיין אייגענער צעשפּאָלטנקײט .ער איז געווען אומרואיק און כסדר
געאַנט אָנקומענדיקע קאַטאַסטראָפעס .ער איז געווען ניט-באַפרי-
דיקט פון כמעט

אַלְץ ,װאָס ער האָט געטאָן און געהאַט

תרעומות

צו זיך און צו זיין סביבה .דער גרויסער אָנזען ,װאָס זיין וויסנ-
שאַפטלעכע אַרבעט האָט אַרױסגערופן אין דער יידישער וועלט ,האָט
אים

ניט גענעבן

די גייסטיקע

באַפרידיקונג

װואָס עס

איז

געווען

צו דערװאַרטן .זיין אינערלעכע אומרואיקייט האָט אים אָפט נע-
טריבן פון איין דערגרייכונג צו דער אַנדערער אָן אַן אָפּשטעל
|
הנאה צו האָבן פון דעם אָפּנעטוענעם".
אויסער אָן אַ שיעור אַרטיקלען אויף פאַרשידענע געביטן פון
יידיש לעבן ,באַזונדערס וועגן טעאַטער ווייטער אַ גענויע רע-
גיסטראַציע פון אַלע געדרוקטע אַרטיקלען אויף דעם געביט) ,האָט
ש .אַרױסגעגעבן אין באַזונדערע אוױיסגאַבן ,אין , ,6291ש,מחת הנפש"
(יידישע לידער מיט נאָטן פון אלחנן קירכהן ,אַן איבערדרוק פון
 )7מיט זיינעם אַ קולטור-היסטאָרישן אַריינפיר ,װאָס איז געווען
דער אָנהייב פון װיסנשאַפטלעכע פּובליקאַציעס אין יידיש ,אין ,7291
,ספּינאָזאַ און זיין סביבה" ,אין  ,8291זיין יידישע איבערזעצונג פון
,יון מצולה" ,װאָס האָט אַרױסגערופן ,צוליב זיינע געװואַגטע אויס-
טייטשונגען פון דער דאַמאָלטיקער יידישער געשיכטע ,אַ גרויסן
טומל ,װאָס איז באַנײט געװאָרן אין  9491מיט דער דערשיינונג פון י.
ש .הערצס בוך ,די יידן אין אוקראַאינע* ,פיל סעפּאַראַטע אָפּדרוקן
פון זיינע אַרטיקלען אין ייװואָדבלעטער און אַנדערע ייואָ-פּובלי-
קאַציעס ,די דריי בענד ,געשיכטע פון די יידן אין װאַרשש? (נ .י.
 ,)3-7491און ,אין שאָטן פון עבר" ,ב"א,7491 ,
אין  5291צוזאַמען מיט י .ל .כהן ,צוגעטראָטן שאַפן אַן אַמערי
קאַנער אָפּטײל פון דער גיײיװואָ? ,און כאָטש אַ מחוסר לחם ,אַלין
אַרומגעגאַנגען קלייבן ביכער פאַר דעם אָפּטײל און פאַר דער
צענטראַלע אין ווילנע און אויך שאַפן געלטער .שפּעטער ,נאָכן
היטלער-חורבן ,געװאָרן איינער פון די וויכטיקסטע עסקנים אַרום
דער ייװואָ אין אַמעריקע ,וועלכער ער האָט געדינט וי אַ רעדאַקטאָר,
אַ פרוכטבאַרער מיטאַרבעטער ,אָרגאַניזאַטאָר און געלט-זאַמלער,
אַרומפאָרנדיק איבער קאַנאַדע ,מעקסיקאָ ,קובאַ ,קאָלאָמביאַ ,בראַזיל,
אורוגוויי ,עטלעכע מאָל אין אַרגענטינע און אין דרום אַפריקע ,באַ-
זונדערס אָבער איבער פאַרשידענע יידישע ישובים פון די פאַר-
אייניקטע שטאַטן אַלס לעקטאָר אין יידיש און ענגליש ,און אין די
שפּאַניש-רײדנדיקע לענדער אין יידיש און שפּאַניש.
זיין תלמיד ,י .ליפשיץ ,שרייבט ועגן זיין מיטאַרבעטערשאַפט
און פאַרבינדונג אין ייוואָ:
,אין זיין הויז איז פאָרגעקומען

די

ע רש ט ע

זיצונג צו שאַפן

דעם אַמעדיקאַנער צוויינ ; אין זיין הויז איז אָרנאַניזירט געװאָרן
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לעקסיקאָן פון
די רּעדאַקציע פון דעם ,פּנקס"; ער איז געװען דער ערשטער
פעקרעטאַר און כמעט איינציקער נעלטזאַמלער פון דעם אַמע-
ריקאַנער אָפּטײ? פאַרן צענטער אין ווילנע און זיין לעצט בריוול
פון שפּיטאָל ,אַ טאָג פאַר זיין טויט ,איז געווען צום ייואָ און
וועגן אַ יײװואָדענין ... .,פון דער ערשטער ייװואָ-אױסגאַבע ,דאָס
לאַנדוי-בוך" ביז דעם לעצטן נומער ייװאָ-בלעטער אין ניװיאָרק,
איז זעלטן ווען דערשינען אין אינסטיטוט עפּעס ואו עס זאָל
נישט זיין דר .שאַצקיס אַן אַרבעט און כמעט אַלע זיינע אייגענע
ווערק זיינען דערשינען דורכן ייוואָ .,ער איז געווען מיטרעדאַקטאָר
פון אַ שורה ייוואָזאױסנאַנעס און מיטרעדאַקטאָר ,פאַר די לעצטע
זעכצן יאָר ,פון די ,ייואָדבלעטער" .ער איז געווען א מיטגליך
פון דער װויסנשאַפטלעכער קאָלעגיע ,פון דער פאַרװאַלטונג ,פון
דירעקטאָרן-ראַט ,ראַטגעבער פון אַ ריי פּראיעקטן און אַן אָפטער
אָנגעליינטער רעדנער פון און פאַרן ייוואָ ביי פייערלעכע און יום-
טובדיקע אונטערנעמונגען און קאָנפּערענצן ... .לאַנגע יאָרן איז
שאַצקי געווען דער רייזנדער-משולח פון יידישן װיסנשאַפטלעכן
אינסטיטוט .ער איז אויסגעפאָרן די לענג און די ברייט פון אַמע-
ריקע און געווען אַן אָפּטער נאַסט אין קאַנאַדע ,באַזוכבט מעקסיקאָ,
קובא ,קאָלאָמביע ,בראַזי? ,אורונוויי און עטלעכע מאָל אַרגענטינע.
ער איז אויך געווען אין דרום-אַפריקע ... .כאָטש ער איז געווען

אַ זייער לעבעדיקער מענטש אין געזעלשאַפט ,איזן ער אין דער
זעלביקער צייט געווען זייער סענסיטיזו .און ער האָט זיך געפילט
שטאַרק געטראָפן ווען מען האָט אים נישט געשענקט די אוים-
מערסזאַמקייט װואָס מען דאַרף שענקן א גאַסט .ער אין פאַנגע
יאָרן געווען א קראַנקער מענטש :ער האָט געהאַט א גאָר הויכן
בלוט-דרוק ,װאָס איז געווען פאַטאַל פאַר אים און האָט אים
געבראַכט צו אַ פריען טויט .ער האָט געליטן פון אומפאַרדייאונג
און געדארפט זיך אָפּהיטן מיטן עסן און דאָס נישט געקאָנט
באַווייזן אויף די אָפטע נסיעות און פון צייט צו צייט געליטן פון
געדריקטע שטימונגען ,װאָס האָבן אים פאַראיינזאַמט פון דער
וועלט און זיינען די לעצטע יאָרן פאַר זיין טויט דערנאַנגען צו
אַזא מדרגה ,אַז ער האָט מורא געהאַט צו בלייבן מיט זיך אַלֵיין".
 --- 9אָנגעקומען וי אַ ביבליאָטעקאַר אין פּסיכיאַטרישן אינ-
סטיטוט פון דער שטאָט ניו-יאָרק ,וואו ער האָט ,אין  ,0491צוזאַמען
מיט דר .לילענד אי היינסי ,אַרױסגעגעבן אַ פּסיכיאַטאָריש ווערטער-
בוך ,אין ענגליש.
וועגן ש'.ס אַרבעט אין ניו-יאָרקער פּסיכיאַטרישן אינסטיטוט
שרייבט זיין פרוי ,אַז ווען דר .קאָפּעלאָו האָט אים פאָרגעלייגט
דעם פּאָסטן אַלס ביבליאָטעקאַר ,האָט זיך
,אַצקי געקווענקלט ,ווייל ער האָט געװאָלט זיין אַ ביבליאָטעקאַר
ש
אין איינער פון די גרויסע יידישע ביבליאָטעקן .ער האָט אָבער
אָנגענומען דעם פּאָסטן .דער געהאַלט איז געווען נאָר אַ קליינער.
,יך װוע? אויפגעבן די שטעלע" .עס
יעדע וואָך פלענט ער זאָגן א
איז נישט געווען זיין געביט און עס האָט אים גענומען אַ שטיק
צייט ביז ער איז פאַרכאַפּט געװאָרן פון דעם נייעם פעלד פון
וויסן ... . .שאַצקי האָט אָפּנעאַרבעט אין דעם פּסיכיאַטרישן אינסטי-
טוט זיבן און צװאַנציק יאָר .די ביבליאָטעק ,וואו ער האָט נע-

אַרבעט ,האָט ער דערהויבן צו איינער פון די גרעסטע ביבליאָטעקן
אין דער וועלט אויף דעם נעביט ,ער האָט באַװיזן צו קויפן פאַר
זיין אינסטיטוציע די זינמונד פרויד-ביבליאָטעק ,װאָס די נאַציס
האָבן געהאט קאַנפיסקירט אין ווין און געזוכט צו פאַרקויפן דורך
אַ דייטשן בוכהענדלער אין דער שווייץ".
זיין תלמיד ,י .ליפשיץ ,זאָגט ,אַז ש .איז ניט געווען צו פיל
צוגעבונדן צו דער פאַמיליע ,אָבער שטאַרק געהאַלטן פון דער
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מוטער (אידאַ .,די צווייטע פרוי ביי זיין פאָטער) אַ פאַרברענטע
רעװיזיאָניסטקע ,וועלכע האָט זיך באַזעצט אין ארץ ישראל ,און
האָט דאָרט איבערגעשיקט אַ טייל פון דער ביבליאָטעק ,װאָס ש .האָט
געהאַט אין ואַרשע .איין ברודער זיינער ,יששכר ,וועלכן ער האָט 
זייער ליב געהאַט ,װאָס האָט געשריבן אין אהצפירה" ,אִיז אין
עלטער פון  02יאָר געשטאָרבן אין  3291אין וין ,אַן אַנדערער
ברודער ,מאַקס ,געווען אַ פּוילישער אַקטיאָר ,האָט זיך געשמדט,
און איז אומגעקומען אין דער ואַרשעװער געטאָ.
און

דאָ איז אַ כראָנאָלאָגישע פאַרצייכענונג פון ש'.ס גרעסערע
קלענערע אַרבעטן וועגן טעאַטער און מוזיק :
|רעצענזיע וועגן| דניאל לייבלס יידישע איבערזעצונג פון וויס-
פּיאַנסקיס ,ריכטער"| ,געדרוקט אין פּויליש אין| ענאַש קוריער",
װאַרשע 5 ,סעפּטעמבער ,1291
די געשיכטע וועגן טעאַטער אין אָריענט| ,אַרױסגעגעבן העקטאָ-
גראַפּיש דורכן פאַראיין פון די פּוילישע פאָלקס-טעאַטערס אין
װאַרשע,1291 ,ן
ראַשעל (צו איר הונדערטסטן געבױירנטאָג) {געדרוקט אין פּױליש
איןן ,נאַש קוריער" ,װאַרשע 32 ,71 ,אָקטאָבער ,1291
טעאַטער אין לעבן({ ,געדרוקט אין פּויליש אין ט,עאַטער לודאָװוי",
װואַרשע ,דעצעמבער ,1291
דער ועזן פון גריכישן טראַגיזם{ ,געדרוקט אין פּויליש איןן
;טעאַטער לודאָוויי ,װואַרשע ,דעצעמבער ,1291
ריכטער  --אַ טראַגעדיע פון סטאַניסלאַוו װיספּיאַנסקי ,יידיש --
,יכער-וועלט" ,װואַרשע ,נ' ,2291 ,1
דניאל לייבל ,ב
(רעצענזיע וועגןן מיכאל וייכערט , --טעאַטער און דראַמע",
;ביכער-וועלט" ,װאַרשע ,נ' .2291 ,3
דער געבורט פון דער טראַגעדיע .נ .יעװורעאינאָוו  --דער אָפּ-
שטאַם פון דער דראַמע{ ,געדרוקט אין פּויליש אין| ,נאַש קוריער",
װואַרשע 5 ,פעברואַר ,2291
באָגומיל דאַװיסאָן (צום -05יאָריקן טויט פון גרויסן שוישפּילער)
(געדרוקט אין פּויליש אין| ;נאַש קוריער" ,װאַרשע 5 ,מערץ ,2291
די פאָטערס פון פּוױילישן טעאַטער .1 .װאָיטשעך באָגוסלאַװסקי,
וגעדרוקט אין פּױליש אין| ,טעאַטער לודאָװוי* ,װאַרשע ,מערץ ,2291
דער פאַרגעסענער דיכטער ,בר כוכבא" ווועגן פאַלענסקיס דראַ-
מע ;בר כוכבא" ,געדרוקט אין פּויליש אין| ;נאַש קוריער" ,װאַרשע,
 2יוני ,2291
פּרץ הירשביין {געדרוקט אין פּױליש איןן ,נאַש קוריער" ,װאַרשע,
 1יולי ,2291
;,אין אָפּגרונט? (נאַ דניע) פון מאַקסים גאָרקי אין מאָסקװער
קונסט-טעאַטער, ,פאָרטשריט" ,נ .י 62 ,.יאַנואַר ,3291
;צוויי טויזנט יאָר יידיש טעאַטער* {רעצענזיע איבער ב .גאָרינס
,געשיכטע פון אידישען טעאַטער"ן, ,דאָס נייע לעבן" ,ניו-יאָרק,
יולי-אויגוסט ,32291
,עאַליט* ,נ .י ,.ני ,3291 ;1
דער גורל פון דער יידישער דראַמע ,ט
אברהם גאָלדפאַדן (זיין לעבן און טעטיקייט) ,דאָרט ,נ' ,3291 ,2
אַ נייע יידישע טעאַטער-געשיכטע |אויספירלעכע רעצענזיע איבער
דר .יצחק שיפּערס ,געשיכטע פון יידישער טעאַטער-קונסט און
דראַמע* .,ערשטער באַנדן ,דאָרט ,נ' ,3291 ,3
אברהם גאָלדפאַדן (זיין לעבן און טעטיקייט) {געדרוקט איןן
פּראָגראַם פון מאָריס שװאַרץ יידישן קונסט-טעאַטער ,ני-יאָרק,
 5מאַי ,4291
דער יחוס-בריוו פון דער ;כשופמאַכערין"{ ,געדרוקט איןן פּרעמ-
יער-פּראָגראַם פון יידישן קונסט-טעאַטער ,נ .י 31 ,.מערץ ,5291
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יידישן

טעאַטער
,פרייע

אַרבעטער

דער ,גליקלעכער פּרינץ* אין קינדערלאַנד,
שטימע" ,נ .י 41 ,.אויגוסט ,5291
אברהם גאָלדפאַדען און זיין טעאַטער, ,צוקונפט" ,נ .י ,.מערץ
,6
גאָלדפאַדענס אױטאָביאָגראַפישע מאַטעריאַלן, ,גאָלדפאַדען-בוך",
נ .י,6291 ,.
מאַטעריאַלן צו דער געשיכטע פון דעם ידישן טעאַטער אין
גאָלדפאַדענס תקופה ,דאָרט,
גאָלדפאַדען-ביבליאָגראַפיע ,דאָרט,
גאָלדפאַדענס בריוו צו שלום עליכמן ,דאָרט.
גאָלדפאַדען און דער מאָדערנער יידישער טעאַטער {געדרוקט איןן
זאַמלבוך צום חנוכת הבית פון אידישען קונסט-טעאַטער ,ג .י.
,6
אין דער טיף {איבער דעם יידישן היסטאָרישן ראָמאַן און דראַמען,
;אונזער בוך" ,נ .י ,.נ' ,6291 ,1
עשלמה .מולכו? (פון א .לעיעלעס) ,דאָרט ,נ' ,6291 ,3
פ,ליישיקס? (וועגן בימקאָס שריפטן) ,דער פאַרבאַנד" .1 ,י,
|
 ,6נ' ,1
איז פאַראַן יידישע מוזיק ?, ,ט,עאַטער און קונסט" ,נ .י ,,אַפּריל
,6
גאָלדפאַדענס ,לא תחמור" אין יידישן קונסט-טעאַטער, ,דער
אויפקום" ,נ .י ,.דעצעמבער .6291
;שאַפּ* פון ה .לייוויק, ,מענדל ספּיװאַק* פון סעמיאָן יושקעוויטש,
דער אויפקום" ,נ .י,7291 ,.
אברהם גאָלדפאַדען און דאָס יידישע טעאַטער, ,טעאַטער און
קונסט* ,נ .י ,.אַפּריל ,7291
צושטייער צו דער געשיכטע פון דעם פאַרגאָלדפאַדענישן טעאַטער,
גיידיש טעאַטער* ,װאַרשע ,בוך ( 7291 ,3איבערגעדרוקט אין ש'.ס
בוך ,אין שאָטן פון עבר" ,בוענאָס איירעס ,7491 ,זז181-161 .ן,
די נייע יידישע היסטאָרישע דראַמע, ,פא"ש" ,נ .י 91 ,.אויגוסט,
 32 ,61 ;2סעפּט 41 ,.אָקטאָבער ,7291
,א"ש" ,נ .י 11 ,.נאָוו,7291 .
סעניאָר לאָפּע דע וועגא ,פ
דר .שלמה עטינגערס כתבים{ .רעצענזיע ,געדרוקט אין| ;פּנקס",
נ .י ,.ב ,1 .העפט ,8291 ,3
הענריק איבסען (צום הונדערטסטן געבורטסטאָג) ,פ,א"ש" ,ג .י
 0מערץ ,8291
אַ ניט-פאַרעפנטלעכטער בריוו פון אברהם גאָלדפאַדען צו שלום
עליכמן; ,פּנקס" ,נ .י ,.ב ,1 .העפט .8291 ,3
,אייש" ,נ .י ,.נ' ,8291 ,21
פּראָלעטאַרישער טעאַטער ,פ
אברהם טייטעלבוימס ,ט,עאַטראַליע*, ,ווילנער טאָג" 7 ,דעצעמ-
בער ,8291
די ערשטע געשיכטע פון יידישן טעאַטער |אויספירלעכע רעצענזיע
איבער דר .יצחק שיפּערס ;,געשיכטש פון יידישער טעאַטער-קונסט
און דראַמע" ,צווייטער באַנדן, ,פילאָלאָגישע שריפטן פון ייװאָ",

ווילנע ,8291
אַ מוסטער פון אַ טעאַטער-לעקסיקאָן ווועגן פּראָספּעקט פון ז.
זילבערצווייגס טעאַטער-לעקסיקאָן), ,ליט"בלט" ,װאַרשע ,נ' ,82
, ,8פאיש" ,נ .י 51 ,.יוני | 8291איבערגעדרוקט אין זלמן זיל-
,עאַטער מאָזאַאיק" ,נ .י1491 ,.
בערצווייגס בוך ט
צו װאָס כעס קאָן ברענגען |מכח ז .זילבערצווייג און זיין ;לעק-
,אייש" ,נ .י 41 ,.סעפּט.
סיקאָן"ן? ,ליט*בלט" ,װאַרשע ,נ'  ,8291 ,73פ
|איבערגעדרוקט אין זלמן זילבערצווייגס בוך ,טעאַטער מאָ-
8
זאַאיק* נ .י.1491 ,.ן
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אומבאַקאַנטע יידישע דראַמאַטורגן, ,פּנקס" ,נ .י ,.ב ,1 .העפט ,3
|
,8
שעדלעכער היפּערקריטיציזם (אַ בריוו אין רעדאַקציע), ,די װאָך",
:
|
|
נ .י ,.נ' ,9291 ,5
הקדמה צו אברהם טייטלבוימס בוך ,טעאַטראַליאַ? ,װאַרשע-נוו-
יאָרק( 9291 ,אויך געדרוקט אין ,פא"ש" ,נ .י 22 ,.מערץ 9291ן.
אהרן האַללע װאָלפסזאָהן ( ,,)53281--4571זיין לעבן און ליטעראַ-
רישע טעטיקייט, ,פּנקס* ,נ .י ,9291 ..ב'  ,2נ; ,1
ערנסט טאָלער ;----װאָך" ,נ .י 81 ,.אָקטאָבער ,9291
אשר לעמלען |דראַמע פון א .לעיעלעסן ,אװאָך" ,נ .י 51 ,.נאָו.
,9
צוויי דראַמען וועגן .יעקב פּראַנק {פון משה קולבאַק און אהרן
|
צייטלין) ,אװאָך" ,נ .י 92 ,.נאָוו,9291 .
צו דער ביאָגראַפיע פון דעם יידישן ,האַנס-וואורסט* יעקב בן
מרדכי ריז ,ט,עאַטער-אַרכיוו פון ייוואָ* ,ווילנע-נ"י,0291 ,
אַן אחשװורוש-שפּיל אין פּראָג מיט  001יאָר צוריק (זיגפריד
קאפּערס זכרונות און טעקסט פון אַ פּורים-שפּיל) ,דאָרט ,
גאָלדפַּאַדענס אַ סטאַטוט פאַר אַ יידישער דראַמאַטישער שול אין
ניו יאָרק ,אין  ,8881דאָרט- ,
דער יידישער טעאַטער אין לעמבערג אין  0981און אין 7981
(לויט נייע מאַטעריאַלן) ,דאָרט.
מאַטעריאַלן צו דער געשיכטע פון יידישן טעאַטער (די עלטסטע
רעצענזיע וועגן יידישן טעאַטער אין ניו יאָרק  ---פון יוסף באַראָנ-
דעסעס טעאַטער-זכרונות .-- .אַן אומבאַקאַנטער פּרווו צו גרינדן
אַ יידישן קונסט-טעאַטער אין לעמבערג אין יאָר  ,)6091דאָרט,
אַ סאַטירע-הספּד אויף דעם יידישן טעאַטער אין ניו-יאָרק פון
 --- ,4מאָריס ראָזענפעלדס אַ סאַטירישער דיאַלאָג אױף דעם
יידישן טעאַטער --- .יידן אַלס מאַריאָנעטנשפּילער ,דאָרט,
אַ זעלטן ביכל צו דער געשיכטע .פון טעאַטער ביי יידן ,דאָרט,
!ותיות פאַר
יידישע פּיעסן אַרױסגעגעבן אין פּעסט מיט גאָטישעא
 ,0דאָרט,
צוויי בריוו פון א .גאָלדפאַדען צו יוסף װײינשטאָק ,דאָרט,
צוויי בריוו פון אסתר-רחל קאַמינסקאַ ,דאָרט,
;טעאַטער-בוך" ,זאַמלונג צום פופציק-יאָריקן יוביליי פונעם יידישן
טעאַטער ,דאָרט,
נ .אויסלענדער-או ,פינקעל  --א .גאָלדפאַדען .מאַטעריאַלן פאַר
|
אַ ביאָגראַפיע ,דאָרט,
08 1541:ט { 144641, 6614 65106631 6106116105טג?
86
;תממזם

1

דאָרט  3291, 8417, 3291,גנמטן  8411םג ת012002
| 104641( 6001 662242 6031 --- 11002610616105,טג?

 61טס

)94414802120

006::1/ 64
דאָרט

6291,

דאָרט 7291,
/0820118 168021,
9222,

60012:0611,

4 2021 162 864 1061261מט +. {. 661102 )056111( 612681/סן086:10040ן +ט862 2מט80 )5114683 )1000002װ05
6603
.דאָרט , 6291,םס/1ר
א .יודיצקי ,וועגן אינהאַלט פון װאָלף קאמראשס פּיעסע קקאַהאַל
אין שטעטל* (געדרוקט אין די ,שריפטן" ,ערשטער באַנד ,קיעו,
 ,)8דאָרט,
זלמן רייזען ; ---די ווייבערשע קניפּלעךר? און זייער מחבר ,דאָרט.
אברהם גאָלדפאַדענס בריוו צו יעקב דינעזאָן ,דאָרט.
 4. 2שֶם (0תסמתק016ט 841 1201065111 621תג 8106 0153101
.דאָרט 0091601, 6641 410,
קלענערע אַרבעטן צו דער געשיכטע

פון יידישן טעאַטער ,דאָרט.
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לעקססיטאַָן
ליטא

סגירת הישיבה בולוזין נושא למחזה תיאטרלי בישיבות
 ...מאת יצחק ריבקינד( ,רשימות ,כרך ה ,תרפּ"ז) ,דאָרט,
 3 80שסץ( םג 412, 5221 6510001 4002001שמטע) 8ג}א .זט
;דאָרט

6

6639

106,

)6102

(7291

00821020166000 6 61
6162

4017

10

,ם610ר 8620,מט)1660442

006261

 )1002 1/סם1כ)

680109116421420 10 01019062 6
;דאָרט , 4291,סגו:ס1

די יידישע אויסגאַבעס פון דער דראַמע /,מלחמה בשלום* (אליעזר
פאווירס ,,ספר גדולת יוסף") ,דאָרט,
וועגן אהרן האללע װאָלפסזאָהנס פּיעסן (נייע מאַטעריאַלן) ,דאָרט.
צוויי טעאַטראַלישע אַנקעטעס ( .3דער רעפּערטואַר און שפּיל-
טעכניק פון דעם ,הויז-טעאַטער* אין װאַרשע סוף :91טן י"ה.
 4וועגן יידישן טעאַטער אין די לאַגערס פון קריגס-געפאַנגענע)
;ייוואָדבלעטער" ,נ .י ,13291 ,ב ,1 .נ' ,2
יוסף רומשינסקי און די יידישע אָפּערעטע, ,דאָס רומשינסקי-
בוך" ,נ .י,1291 ,.
צו דער ביאָגראַפיע פון װאָלף קאַמראַש, ,ייוואָ-בלעטער" ,נ .י.
 ,1ב ,1 .נ' ,2
נאָטיצן וועגן איציק אייכעל ,דאָרט ,2291 ,ב ,4 .נ' 2
ג911 5420 11ט{  8601016-24105411 --- 561גצץמג}ןא
0
גײיװואָדבלעטער",

נ .י3391, .

.,ץ  6892 41.מסץסמת 6512004:0741

 ,7ב .ווא ,נ' .4-5
;. 5411 12226 4410280541011, 6621 6031 132 1064כ1
4
;ייװואָדבלעטער?566 0000510646 9/64121646110, 86116051011, 3391 ,
נ י,7391 ,.

ב .ווא ,נ' .4-5

קליינע נאָטיצן |פּרץ אין האָלענדישן טעאַטער), ,ייװואָ-בלעטער",
נ; י ,7291 ,ב ,21 .נ' ,17-3
וועגן פ .בימקאָס דראַמען, ,פּ,ולישע אידען" ,,נ .י ,.יוני ,7291
א .גאָלדפאַדנס ,די רעקרוטן", ,יידישע קולטור" ,נ .י ,.אַפּריל-
מאַי ,9291
יידישער טעאַטער אין װאַרשע אין דער ערשטער העלפט 91טן
י"ה, ,ײיװואָדבלעטער* ,נ .י ,9291 ,.ב ,41 .נ' ,172
הקדמה צו ,הונדערט יאָר גאָלדפאַדן" ,בריוו פון אברהם גאָלד-
פאַדן מיט אַ חהקדמה און דערקלערונגען; ,הונדערט יאָר גאָלדפאַדן",
|
ניודיאָרק,0491 ,
אברהם גאָלדפאַדען (צום הונדערטסטן
קונפט" ,נ .י ,,מאַי ,0491
די געשיכטע
יידן ,באַנד ,2

געבורטסטאָג),

,די

צו-

פון יידישן טעאַטער ,גאַלגעמײינע ענציקלאָפּעדיף?

דער קאַמף קעגן פּורים-שפּילן אין פּרײיסן אין 81טן יאָרהונדערט,
,ייװואָ-בלעטער" ,נ .י ,.יאַנואַר-פעברואַר ,0491
גאָלדפאַדן אין װאַרשע ,דאָרט,
אַ צענזור דערלויבניש אויף גאָלדפאַדנס פּיעסעס ,דאָרט,
גאָלדפאַדנס אַ לידער-זאַמלונג אין כתב-יד ,דאָרט,
,2

נאָטיצן ( .1מכח זילבערבושס זכרונות וועגן גאָלדפאַדענען.
לערנערס הקדמה צו ,אוריאל אַקוסטאַ") ,דאָרט,
דראַמע און טעאַטער ביי די ספרדים אין האָלאַנד, ,ייװואָדבלעטער*,
נ .י ,.נאָוועמבער-דעצעמבער ,0491
פּורים-שפּילן און לצים אין אַמסטערדאַמער
טער" ,נ .י ,.מערץ-אַפּריל ,2491

ביי די אשכנזים

פון

אין האָלאַנד .אייװאָ-

טעאַטער-פאַרזאַמלונגען
בלעטער" ,מאַיזיוני ,3491
דער טעקסט פון דער קאָמעדיע ,דיא גנאַרטי וועלט" {רעצענזיע),
דאָרט,
פּרצעס שייכות צום טעאַטער און דראַמע |רעצענזיע איבער זלמן
זילבערצווייגס -.טעאַטער-העפט נומער  .01י .ל .פּרץ), ,ײיװואָדבלע-
טער" ,נ .י ,.האַרבסט ,6491
;די חתונה אין פערנװאַלד",,פא"ש" ,ג .י 22 ,דעצ,0591 .
די יידישע דראַמע ,קיאָרבוך---יידישער ביכערראַט פון אַמעריקע*,
נ .י ,.תשיייב ,ב',01
(רעצענזיע איבער קאָברינס ;,דראַמאַטישע שריפטן"ן5 ,צג! 2ופ
 8110041צס ,דאָרט,2591 ,
,א"ש" ,נ .י 8 ,,מאַי ,3591
יעקב גאָרדין ,פ
בריוו צו און פון יעקב גאָרדין ,אייװואָ'בלעטער" ,נ .י,4591 ,.
ב' ,2
אַ בוך וועגן יעקב גאָרדין {רעצענזיע איבער קלמן מרמרס בוךן,
דאָרט.
יידיש טעאַטער אין אַמעריקע {רעצענזיע איבער יעקב מעסטלס
בוך  207יאָר טעאַטער-רעפּערטואַר"ן ,דאָרט,
אויסערדעם האָט ש .רעדאַקטירט פאָלגנדיקע טעאַטער:-אױיסגאַבעס :
;,גאָלדפאַדען-בוך" ,אַרױסגעגעבן פון דעם טעאַטער מוזיי ,ניו-
יאָרק ,יאַנואַר  401 ,6291זז.
,טעאַטער און קונסט?" ,האַלב-יערליכער אילוסטרירטער זשורנאַל
געווידמעט צו טעאַטער ,מוזיק און אַלע אַנדערע צווייגן פון קונסט,
{טער יאָרגאַנג ,נ'  ,1ניו-יאָרק ,אַפּריל  9 + 94 ,6291זז .,אין ענג-
ליש{ ,אַנאָניםן,
;זאַמלבוך צום חנוכת הבית פון אידישען קונסט טעאַטער* ניו-
יאָרק 5 + 34 ,6291 ,זז .אין ענגליש| ,אַנאָניםן.
,טעאַטער-בוך* לכבוד דער ניער היים פון אידישן קונסט
טעאַטער 6 + 54 ,8291 ,זז .אין ענגליש ,ואַנאָניםן,
,אַרכיװו פאַר דער געשיכטע פון יידישן טעאַטער און דראַמף",
ערשטער באַנד ,יידישער װיסנשאַפטלעכער אינסטיטוט ,ווילנע-ניו-
יאָרק  135 ,0391זו.
;הונדערט יאָר גאָלדפאַדן" ,אַרױיסגעגעבן פון יידישן װיסנשאַפט-
לעכן אינסטיטוט ,ניו-יאָרק 881 + 4 ,0491 ,זז|{ .איבערגעדרוקט אין
גאָלדפאַדןדנומער פון ;ייװואָד-בלעטער* ,צוגעגעבן אַ הקדמה און 03
|
בריוו פון אברהם גאָלדפאַדןן.
ש'.ס פרוי ,אידאַ ,דערציילט אין אירע דעראינערונגען אַז זי
איז געװאָרן אַ שילערין אין דער טעאַטער-סטודיאָ ביים ;טעאַליט",
וואו ש .איז געווען איינער פון די לערער:
,דר .שאַצקי האָט אָנגעהויבן טעאַטער-נעשיכטע מיט די אַנטיקע
פעלקער ,.ער האָט אונדז אוועקנעפירט אין אַלט-נגריכישן טעאַטער,
אין דער אַלט-גריכישער דראַמאַטורניע ... .די סטודענטן האָבן
געשלונגען די פאַקטן וועגן די רייכע דראמאטישע מאָמענטן פון
דעם נריכישן טעאַטער. ,ד.אָ.ס טעאַטער ,די דראַמע האָט אונדז
צוזאמעננעפירט ,און דראַמאַטיש איז געווען אונדזער לעבן ,אינ-

טערעסאַנט ביז גאָר".

געטאָ ,גייװואָדבלע-

דר .יוסף טענענבוים שרייבט וועגן שי'ס טעאַטער-אַרבעטן:
שאַצקי איז געווען אַ גנוטער קענער פונם טעאטער .ער האָט

א .גאָלדפאַדן .,געקליבענע דראַמאַטישע ווערק| ,רעצענזיען ,ייוואָ-
בלעטער" ,נ .י ,.סעפּט-.אָקט,2491 .
וועלוול זבאַרזשער ערנקראַנץ (צום 06טן יאָרצײט); ,יאָרבוך---
יידישער ביכערראַט פון אַמעריקע* ,נ .י ,3491 ,.ב' ו.

טעאַטער-

2467

אוֹיף
קריטיק

דעם

געביט

איז געווען

ליב נעהאָט

געשריבן

וויכטיקע

זיין זשאַנער.

די ברעטלעך

אַרבעטן.

מען דערציילט,

און אַליין נעשפּילט

אויך

אז שאַצקי

טעאַטער

האָט

אין די

יינגלשע יאָרן .די ליבע צום טעאַטער איז ביי אים געבליבן .און
2408

יידישן

טעאַטער

אויב שאַצקי האָט אויסנעביטן די טעאַטער-מאַסקעראַד אויף
מאַיעסטעטישע געשיכטע ,איז דאָס געווען צוליב דעם װאָס גע-
שיכטלעכע בינע איז אַ וועלטןווייטע און די שפּילער זיינען פעל-
קער און קאַנטינענטן  --אָט װוי שאצקי איז נעבליבן דער דראַמאַ-
טורג אויף דער וועלט-בינע ,װואָס רופט זיך נעשיכטע .און וי אַ
דראַמאַטורג האָט ער באַלעבט און באַשריבן די וואונדערלעכע
פּאַנאָראַמע מיט אַ זיכערער ,אפשר מיט אַ ביס? צו דיסציפּלינירטער
האנט".

און ריידנדיק וועגן זיינע רעצענזיעס ,שרייבט משה שטאַרקמאַן:
,איך על בלויז דערמאַָנען צוויי אַזעלכע אָפּהאַנדלונגען ,און זיי
האָבן אַלֶע צו טאָן מיטן יידישן טעאַטער .,איך האָב דאָ אין זינען
שאַצקיס רעצענזיעס ווענן ב .נאָרינס טעאַטער-געשיכטע און וועגן
דֹר .,יצחק שיפּערס געשיכטע פון יידישער טעאַטער-קונסט און
דראַמע .דער שענסטער מוסטער פון די צוויי רעצענזיעס אין די
פילזייטיקע אָפּהאַנדלונג ווענגן שיפּערס ווערק .אויף די ראַנדן פון
שיפּערס געשיכטע האָט שאַצקי אָנגעשריבן אַן אייגענע ,אַ נייע
געשיכטע פון דער אַנטװויקלונג פוֹן יידישער טעאַטער-קונסט ,גע-
:
בויט אויף פריער נישט-נענוצטע מקורים".
שייס תלמיד ,י .ליפשיץ ,דריקט זיך אַזױ אויס וועגן ש'ס אינ-
טערעס צום יידישן טעאַטער :
ז,יין אינטערעס אין מוזיק איז געווען ביי אים ענג פאַרבונדן
מיט זיין טיפן אינטערעס אין יידישן טעאַטער .שאַצקי האָט אין
די לעצטע פערציק יאָר פון זיין לעבן אָפּנעגעבן אַ סך צייט און מי
צו דער פאָרשוננ פון יידישן טעאַטער ... .מען דאַרף נאָך צו-
געבן ,אַז ער האָט אָפּנעראַטעװעט אַ סך ווערטפולן טעאַטער-
מאַטעריאַל פאַר דער יידישער געשיכטע .גלייך װוי שאַצקי אין
געקומען קיין אַמעריקע ,האָט ער אויסגעפונען ,אַז עלטערע אַקטיאָרן
האָבן גאָלדפאַדען -און נאָרדין-בריוו ,פּיעסן ,בילדער ,נאָטיצן,
פּלאַקאַטן און פּראָנראַמען .,ער האָט פאַרשטאַנען ,אַז דאָס װועט
פאַרשװוינדן און גלייך דאָס אָנגעהויבן זאַמלען כדי מיט דער צייט
דאָ אין אַמעריקע צו שאַפן אַ טעאַטער-אַרכיוו .,ער האָט שפּעטער
אויך געקראָגן אַ סך אינטערעסאַנטן מאַטעריאַל ביי די קינדער
פון יעקב נאָרדינען .דער מאַטעריאַל? איז אַ וויכטיקער טייל פון
דעם גרויסן טעאַטער-אַרכיו ביים ייוואָ .צו פאַרשטיין שאַצקיס
אינטערעס אין טעאַטער 2ב2כל? און אין יידישן טעאַטער בפרט,
האָט מען געדאַרפט זיין באַקאַנט מיט זיין טעאַטער-ביבליאָטעק
פון עטלעכע הונדערט ביכער אויף אַן ערך צען שפּראַכן וועגן די
פאַרשידנסטע פאַזן פון טעאַטער איבער דער וועלט .דאָרטן האָבן
ניט געפעלט קיין ווערק ווענן כינעזישן ,יאַפּאַנעזישן און אינדישן
טעאַטער ,זוי אויך װועגן מימיק ,טאַנץ און טעאַטער-קונסט ביי די
אַזױ גערופענע פּרימיטיווע שנטים ,ווענן יידישן טעאַטער האָט
ער ,דאַכט זיך ,פאַרמאָנט אַלץ".
אין די לעצטע יאָרן איז ש .געווען ניט ביים בעסטן געזונט ,און
איז דעם  21יוני  6591געשטאָרבן אין ניו-יאָרק.
אויסער די צענדליקער אַרטיקלען וועגן ש .בעת זיין לעבן און
נאָך מער נאָך זיין טויט ,זיינען דערשינען דריי ספּעציעלע ביכער
וועגן אים :

,יעקב שאַצקי ,ביבליאָגראַפיע? ,צוזאַמענגעשטעלט פון מרדכי
קאָסאָװוער און מנשה אונגער ,סעפּאַראַט-אָפּדרוק פון איאָרבוך* פון
ייוואָ-אַמאָפּטײיל װו ,ניו-יאָרק  148 ,9291זז ,61' .װאָס פאַרצייכנט
 0ביבליאָגראַפישע נומערן פּלוס  64נומערן אין די הוספות ,מיט
אַן אינדעקס פון פּערזאָנען-נעמען און ענינים ,װאָס ווערן דערמאָנט
אין דער ביבליאָגראַפיע|.
,יעקב שאַצקי צום אָנדענק" ,רעדאַקציע-קאָלעגיע  :פיליפּ פריד-
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מאַן ,אַלעקסאַנדער הערץ ,יוסף ל .ליכטען| ,אַרױסגעגעבן פוןן קלוב
פון פּוילישע יידן ניו-יאָרק 821 ,7591 ,זז ,61' .מיט אַרטיקלען אין
יידיש און פּויליש ,און גאַנצע אָדער טיילווייזע איבערזעצונגען אין
ענגליש און פּויליש,ן
;שאַצקי-בוך* ,אָפּשאַצונגען וועגן דר .יעקב שאַצקי און דר.
שאַצקיס זכרונות ,בריוו ,רעפּעראַטן און עסייען .,רעדאַקטירט פון
י ,ליפשיץ .יידישער ויסנשאַפטלעכער אינסטיטוט--ייוואָ ,ניו-
|
יאָרק---בוענאָס איירעס 1483 8591 ,זז61' .ן,
וועגן זיין שרייבן יידישע געשיכטע ,דריקט זיך אויס לייבוש
יי
לעהרער :
ָס וואָס ער איז נישט געווען פּערזענלעך אַריינגעטאָן
,ד.א..
אינם קאָך פון יידישן געזעלשאַפטלעכן און גייסטיקן לעבן האָט
געקאַנט אַרויסרופן ביי אים דעם צוטרוי ,אַז ער קאָן מיט געהע-
ריקע מעטאָדן אָביעקטיוויזירן דעם צונאַנג צו יידישער געשיכטע-
שרייבונג, .ז.י.ין גלויבן ,אַז אָט די אַבסאָלוטע אָביעקטיוויטעט
איז מעגלעך פאַר היסטאָריקער צו רעאַליזירן דעם דאָזיקן אידעאַל
אין יידישער היסטאָריאָגראַפיע ,דאָס האָט אים אֶנגעפִילְט מיט אַ
געוויסער פרעמדקייט אין אונדזער אידעאָלאָניש-דורכגענומענער .
וועלט".
משה שטאַרקמאַן שרייבט וועגן דעם:
 ...,שאַצקי האָט מיט זיינע ווערק באַשטעטיקט ,אַז יעדער
באַנאַבטער היסטאָריקער איז אַ בעלעטריסט און דראַמאַטורג ,װאָס
די אמתן פון דער פאַרגאַנגענהייט זיינען זיינע ציג? צו בויען אַן
אייגענעם קינסטלערישן בנין .שאַצקי ,דער היסטאָריקער װוירטואָז.,
מיט נרויסער ערודיציע און אינטואיציע ,איז אויך געקומען צום
אויסדרוק אין זיין מייסטערשאַפט אויף פאַרשידענע געביטן :די
געשיכטע פון יידישן טעאַטער איז געווען זיין ספּעציאַליטעט נישט
װוינציקער װוי די געשיכטע פון יידן אין פּוילן און ליטע .מען
דאַרף זיך נישט וואונדערן װאָס שאַצקי דער היסטאָריקער איז אויך
געווען אַ טעאַטראַל ,שאַצקי האָט אָפּט דערמאַנט דזשאָרדזש
סאנטיאנאנאס מיינונג ,אַז פאַר די אמתע היסטאָריקערס אין גע-
שיכטע אויך אַ שטודיע אין דראַמאַטישער קונסט  ---ווייל געשיכטע-
שרייבונג מיינט אויפשפּילן דראַמאַטיש די אידעען ,געפילן און
האַנדלונגען פון מענטשן ,וועלכע זיינען נישטאָ מער".
דער היסטאָריקער דר .פיליפּ פרידמאַן ,שרייבט צווישן אַנדערס:
ינער פון די פירנדיקע היסטאָריקער פונעם נייעם דור
..
אי
,
איז געווען יעקב שאַצקי .שאַצקיס היסטאָרישע און פאָרשערישע
אַרבעט האָט זייער פי? ביינעטראָנן צו בילדן די בריק צווישן דער
יידישער היסטאָריאַנדאַפיע אין מזרח-אייראָפּע אוֹן דעם נייעם צענ-
טער אין די פאַראײיניקטע שטאַטן  ...ווען ער איז נעקומען קיין
אַמעריקע ,סוף  ,2291איז ער שוין געווען אַן אָנגעזעענער יידישער
היפטאָריקער און קריטיקער ,אָבער במשך פון זיינע עטלעכע און
דרייסיק יאָר לעבן און שאַפן אין אַמעריקע האָט ער זיך אַרויס-
גערוקט וי איינער פון די וויכטיקסטע פאַרטרעטער פון דער יידו"
שער וויסנשאַפט ,אַ פאָרשער און שרייבער פון גאר אַ גרויסן
פאַרנעם און מיט אַ װועלט-נאָמען".
און אָפּשטעלנדיק זיך באַזונדערס אויף זיין מאָנומענטאַל-װערק,
די דריי בענדער ;געשיכטע פון די יידן אין װאַרשע* ,באַמערקט
דר .פרידמאַן ,אַז
שאַצקי האָט זיך קיינמאָל ניט באַשרענקט בלויז צו דעם געביט
פון מזרח-אייראָפּעאישער היכטאָריאָנראַפיע . ער אין געווען א
מענטש

מיט

פילזייטיקע

פאַראינטערעסירונגען,

מיט

אַן אומבאַ-

שרענקטן דאָרשט נאָך וויסן און מיט אַ דינאַמישער ליידנשאַפט פון
אַ פאָרשער און זאמלער ,װאָס יאָגט זיך כסדר נאָך נייע אינהאַלטן,
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לעטסיטאָן
נייע אַנטדעקונגען ,נייע פאַקטן און מאַטעריאַלן .,ער פלעגט פאַר-
שלינגען ביכער און זיין פענאַמענאַלער זכרון האָט פאַרנאטירט
אַן אומנלויבלעכע שפע פון וויסן אויף די פאַרשידנסטע געביטן.
ער האָט פאַרעפנטלעכט אַ גרויסע צאָל שטודיעס ווענן יידישן טעאַ-
טער ,יידישער פּרעסע ,ליטעראטור-געשיכטע און ליטעראַטור-קרי-
טיק ,ביבליאַנראַפיע און ביבליאָטעקועזן ,יידן אין דער מוזיק
און אין דער מעדיצין ,אַרבעטן אויפן נעביט פון פאָלקלאָר ,יידי-
שער שפּראַך-פאָרשונג ,פּסיכאָלאָגיע ,פּסיכיאַטריע און פילאָסאָפיע
; , ,מען קאָן רעכנען די אַלנעמיינע סומע פון אַלע זיינע נעדרוקטע
אַרבעטן

אויף ווייניקסטנס

0001

אָדער אפשר

נאָך מער".

מ .ע ,פון מענדל פלקין.
זלמן רייזען , --לעקסיקאָן יידישע ליטעראַטור" ,װילנע ,9291 ,זו,494-984 .
מרדכי קאָסאָװער ,מנשה אונגער , --יעקב שאַצקי ביבליאָגראַפיע* ,ניויאָרק,
,9
זלמן זילבערצווייג , --טעאַטער מאָזאַאיק" ,ני-יאָרק,1491 ,
פיליפּ פרידמאַן ,אלעקסאנדער הערץ ,יוסף ל ,ליכטען  --גיעקב שאצקי צום
אַנדענק" ,ניו-יאָרק,7591 ,
,אַצקי"בוך" ,בוענאָס איירעס,8591 ,
י .ליפשיץ  ---ש

רײינהאַרט ,פעני
וזלאַטע-פייגע בראָון}
ונעב.

4781

--

געשט,
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יאַנואַר 2591ן

געבוירן  4781אין ברעסט-ליטאָווסק ,פּױ-
לישירוסלאַנד ,אין אַ רבנישער פאַמיליע ,פאָ-
טער ,ר' אהרן ,אַ רב ,שטאַרבט אָפּ ווען זי איז
נאָך אַ קינד .איר מוטער האָט ווידער זזתונה
מיט אַ רב ,ר' יהושע ראַבינאָװיץ ,און די
פאַמיליע באַזעצט זיך אין נעסוויש ,מינסקער
גובערניע .אַלס קינד פלעגט ר ,זינגען און
קאָפּירן חזנים .ניט קאָנענדיק איינשטימען
מיט איר מוטער ,איז זי אין דער פריעסטער
יוגנט אַװעק צוריק קיין בריסק ,וואו זי האָט
געלעבט פון לערנען דערװאַקסענע לײיענען און שרייבן
אין  8881ואַנדערט זי אויס קיין אַמעריקע ,וואו זי פּרובירט
אויס אַ סך מלאכות  :פרויען -און מענער-שניידעריי ,בוכבינדעריי,
היטן ,און אין אַ בעקערי .אירע הענט קלעבן זיך אָבער ניט צו
קיין מלאכה ,און וועגן איר צוקומען צום טעאַטער ,דערציילט זי אַזױ :
,איך בין אַזױ געלעגן אויף אַ קופּע שמאַטעס אין קעלער און
געזוננען ,איז אַ מאַן אַרייננעקומען און נעבעטן מיר {מיךן ,אַז
איך זאָל זיננען פאַר אים דאָס ליד ווענן דער יתומה .איך האָב
געזונגען ,דאַן האָט ער מיר |(מיך| געבעטן קומען צו אַ פּראָבע
פון אַ גרופּע דילעטאַנטן ,וועלכע האָבן געשטודירט אַ פּיעסע מיטן
ַ,לעקסאַנדער" .,ביז דאַן האָב איך קיין טעאַטער ניט
נאָמען א
געזען ,אָבער כ'האָב פארשטאַנען נאָך דער ערשטער פּראָבע ,אַז
דאָס זיינען געווען פּורים-שפּילער .איך האָב נעשפּילט און נע-
.ואָס ווייטער איך בין נגעווען מיט די דילעטאַנטן ,איז
זונגען .. ,ו
מיר אַלץ קלאָרער געװאָרן דער נעדאַנק ,אַז מען דאַרף שפּילן דעם
כאַראַקטער ניט וי פּורים-שפּילער ,נאָר מען מוז זיך איינלעבן אין
דעם כאַראַקטער ואָס מען שטעלט פאָר".
וי איר מאַן ,דר .מאָריס ריינהאַרט ,גיט איבער אין איר
ביאָגראַפיע ,איז זי באַלד דערנאָך אַרומגעפאָרן מיט יעקב פּ .און
סעראַ אַדלער איבער דער פּראָװינץ ,א"נ פעני בראַון ,און געשפּילט

271

פון

די ;מוטער* אין ,אוריאל אַקאָסטאַ* און ,זליכה" אִין ,יוסף מיט
די ברידער" ,דערנאָך איז זי אַריבער צו נייטאַן פרענק אין באָסטאָן,
וואו זי האָט געשפּילט מיט לואיס מיטניק ,מר .און מרס .סיימאן
און אייק זילבערמאַן ,שפּעטער װוערט זי ערשטע שוישפּילערין ביי
משה זילבערמאַן ,וואו זי שפּילט די הױיפּט-ראָלן אין (,חנה מיט די
 7זין"; ,דוד בן ישי", ,שפּאַנישע אינקװיזיציאָן", ,גבור החייל"
און אַנדערע אָפּערעטעס .דאָ ווערט זי דורך פיינמאן אַנגאַזשירט
צו שפּילן אין  6981אין ,ליבערטיי-טעאַטער א"ר פון שמ"ר אין
זיין פּיעסע ,שושנה ,די בלום פון יריחו" ,וואו דער מחבר שרייבט אָן
פאַר איר ראָל ?אַ שקלאַפין" ,אַ שלאָף-ליד מיט וועלכן זי װוערט
איינגעשלאָפן אויף דער בינע ,אָבער  --וי זי דערציילט , --האָט
מען מיר {מיךן| ניט געלאָזט שלאָפן און איך האָב געמוזט וידער
װואַך ווערן און איבערזינגען כאָטש אַ  7-6מאָל דאָס ליד" .פון דאָ
גייט זי איבער צו יעקב פּ .אַדלער אין ,װ,וינדזאָר"-טעאַטער ,וואו זי
שפּילט וויכטיקע ראָלן .,שפּעטער שפּילט זי אין ,טאַליאַי-טעאַטער
מיט מר .און מרס .קאַרפּ ,פינקעל ,פּראַגער און שראַמעק ,אייניקע
סעזאָנען מיט פינקעלס טרופּעס אין פילאַדעלפיע און פון דאָרט
פאָרט זי קיין שיקאַגאָ צו עליאַס גליקמאַן ,וואו שזיפּילט געזאַנגלעכע
ַ,ביגדור" און ,ישיבה-בחור" ,און ,וי
מענער-ראָלן (צװוישן זיי א
מ'זאָגט אויך ,דוד משהלעס*" אין איידישער קעניג ליר") און הויפּט
דראַמאַטישע פרויען-ראָלן ,שפּעטער ווערט זי אַלײן מענעדזשער
און רעזשיסער פון אַ טרופּע ,און צוזאַמען מיט עדווין רעלקין אַלס
איר אָרגאַניזאַטאָר ,עפנט זי נייע טעריטאָריעס איבער דער אַמע-
ריקאַנער און קאַנאַדער פּראָװוינצן פאַר יידיש טעאַטער,
אין איר רעפּערטואַר פיגורירט אויך אָפּט גאָרדינס ,מירעלע
אפרת? ,און וועגן איר שפּילן די דאָזיקע ראָל אין דענווער ,שרייבט
אין אַ בריוו צו איר דר .חיים ספּיוואַק :
,איך האָב פי? פון אייך נעדענקט די לעצטע צייט ,זינט יעקב
נאָרדינם טויט ,איר ווייסט ,אַז איך האָב געזען ,מירעלע אפרת"
דאָס ערשטע מאָל ווען איר האָט געשפּילט אין דענווער ,און ווען
איך דענק פוֹן נאָרדינען ,פּלאָנטערט זיך מיר אין מיינע געדאַנקען
די ,מירעלע אפרת" וועלכע ריינהאַרט האָט פאַרקערפּערט".
אין שיקאַגאָ האָט ר .אין  9881חתונה מיט דר .מאָריס ריינהאַרט,
דאַמאָלט רעדאַקטאָר פון ,אידישער קוריער" ,וועלכער װאַרפט
שפּעטער אַװעק זיין זשורנאַליסטישע קאַריערע און פּראַקטיצירט
אַלס מעדיקער.
וועגן איר דערפאָלג אין יענער צייט ,שרייבט לייזער מעלצער :
מ,אַדאַם ריינהאַרט איז געווען דאַן איינע פון די פּאָפּולערסטע

שוישפּילערינס

און זינגערינס ,און ווען מען איז דערפאָלגרייך,

פעלט ניט קיין אייפערזוכט און אינטרינעס פון קאָלענן ,עס האָט
זיך אָנגעפאַנגען אַ סדרה אינטריגעס ,וואָס האָבן פענין קראַנק
געמאַכט .זי האָט באַשלאָסן צו פאַרלאָזן די רענעלע בינע און
ווערן אַ װאַרײיעטײ-שוישפּילערין .זי איז געװאָרן די פּאָפּולערסטע
סטאַר אין די זייער פאַרשפּרייטע מוזיק-האָלס .איר טאַלאַנט האָט
נעשמט ניט נאָר אין ני-יאָרק .זי האָט מיט אַלע כוחות נע-
פּרובירט דאַן דערהויבן דעם מוזיק-האָל אויף אַ העכערן סטאַנ-
דאַרט .אָט װואָס עס שרייבט וװוענן איר אב .קאַהאַן אין ,פאָר-
ווערטס",

אין

יענער

צייט, :פעני

ריינהאַרט

זינגט

אין

מוזיק-

האָלס חזנישעס מיט אַזאַ פיינקייט און ראַפינירטקייט ,אַז אַ סך
מענער מענן זיך ביי איר לערנען .דאָס װאָס זי ווערט אַזױ האַרציק
אַפּלאָדירט ,באַווייזט ,אז עס איז ניט אמת ואָס מען באַהױפּטעט,
אַז דער עולם האָט ליב שמוציקע לידלעך און קופּלעטן .ווען מען
גיט דעם עולם נוטע ,פיינע לידער ,פיינע חזנישע געזאַנגען ,פיינע
אַרבעטער -און פאָלקס-לידער ,שאַצט ער דאָס אֶָפּ .עס קומט אַ
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יידישן

טעאַטער
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דאַנק פעני ריינהאַרט פאַר מאַכן דעם אָנפּאַנג" .אין יענער צייט,
אַ דאַנק די נייע געזאַנגען ,װאָס פעני ריינהאַרט האָט אַריינגעבראַכט
אין די מוזיק-האָלס ,האָט זיך אונטער דער פירערשאַפט פון דר.
ש ,פּעסקין אָנגעפאַנגען אַ קאַמף צו רייניקן די מוזיק-האָלס פון
ניבול-פּה ,פון נראָבע רייר ,שמוציקע וויצן און לידער .פעני האָט
ביי יעדער געלעגנהייט אונטערשטיצט דעם קאַמף ,און וי דער
פ,אָרווערטס" פון יענער צייט שרייבט ,האָט פעני ביי אבַאַנקעט פון
שוישפּילער פון מוזיק-האָלס גענומען אשַבועה ביי אַלע אַקטיאָרן,
אַז זיי וועלן זינגען נאָר ריינע ,שיינע זאַכן".
דער שוישפּילער מענדל טעפּליצקי ,וועלכער האָט מיט איר אָפט
געשפּילט ,שרייבט :
ו,וען איך פאַרטראַכט זיך ווענן פענין ,זע איך זי פאַר מיינע
אויגן אַלּס קינסטלערין אין פרויען-ראָלן ,װי אויך אין מענער-
ראָלן .,איך זע זי אַלס די שטאָלצע מירעלע אפרת ,און אויך אַלס
ווינדער {אבינדור| פון ,ישיבה בחור".

איך הער איר זיסע שטימע

זיננען דעם קדיש ,און אויך דעם אלי אלי למה עזבתני אין דער
פּיעסע נבריאל .און אויב עמעצער האָט אַמאָל געהערט די ריינ-
האַרט זינגען נם כי אלך בניא צלמות לא אירא רע ,שבטך ומשענתך
המה ינחמני ,דער האָט ניט געקאַנט זאָנן אויב יעקב גאָרדינס
מייסטערווערס ,גאָט ,מענטש און טייוו?ל" ווערט געשפּילט פון
דייוויד

קעפלער

אָדער פון פעני

ריינהארט".

ר .טרעט צוריק אַריין אין לעגיטימען טעאַטער ,און ווייזט גלייב-
צייטיק אַרױס אבַאַזונדער געפיל אויפצוטרעטן און אַפּעלירן פאַר
צדקה-אינסטיטוציעס ,פאַר הילפסלאָזע און קראַנקע און פירט דורך
זאַמלונגען פאָרן .דענווער סאַנאַטאָריע .,אין  2191באַזעצן זיך ר.
און איר מאַן אין לאָס אַנדזשעלעס ,וואו זי פירט אָן מיט אַ יידיש
ראַדיאָ-פּראָגראַם אויף וועלכן זי גייט ווייטער אָן מיט איר הילפס-
אַקציע ,באַזונדערס פאַר די לאָקאַלע צדקה-אינסטיטוציעס.
דעם  81מאַי  1491איז אין לאָס אַנדזשעלעס געפייערט געװאָרן
דער -01יאָריקער יוביליי פון איר יידיש ראַדיאָ פּראָגראַם ,און ביי
דער געלעגנהייט איז דורך אַ קאָמיטע אַרױיסגעגעבן געװאָרן אַ בוך
אין יידיש און ענגליש ;מאַדאַם פעני רײינאַרט אַלס קינסטלערין --
אַלס מענטש*  154זייטן אין יידיש און  12זייטן אין ענגלישן ,מיט
באַגריסונגען און אַרטיקלען פון יוביליי-קאָמיטעט (לואיס סילווער-
בערג ,דזשוליוס לעוויט ,דזשוליוס נאַטאַנזאָן און מאַקס ליכטער)
לייזער מעלצער ,שלמה שמולעוויטש ,י .ש .נאַאומאָוו ,ל .בלאַנק ,ח,
גאָלדאָווסקי ,ש .זאַמד ,ראָזע נעװאַדאָװסקאַ ,מענדל טעפּליצקי,
דזשוליוס נאַטאַנזאָן ,הרב בנימין מאַרקוס ,ראַבײ י .ט ,לאָעב ,ראַבײ
נעכעס ,דזשעק גרינבערג ,א .אַ ,.װי אויך אַ בילד פון ר .מיט איר
מאַן ,און ר .אין די ראָלן פון ,ישיבה בחור"/, ,משהלע סאָלדאַט"
און ,מירעלע אפרת".
דער פאָלקס-דיכטער שלמה שמולעוויטש האָט אין דעם יובל-
בוך ,איר געווידמעט אַ ליד ,װאָס הייבט זיך אָן מיט די ראשי.
תבות פון איר נאָמען:
פיינע זינגערין ,זינג אונדז ,זינג,
עס זאָל לאַנג דיין שטימע קלינגען;

נעמסט אַװעק די ליידן גרינג,
יעדנס שמערץ

פאַרהיילט דיין זינגען

רייך איז דיין טאַלאַנט און גרויס --
יידיש זינגסטו ,מוז מען וויינען,
יידיש זינגסטו ,גייט מען אויס
נאָר דאַן האָט עס טױזנט חנעןף
האָסט געבוירענעם געפיל,
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אין דיין האַרץ אַ געטלעך פייער,
ריינהאַרט ,זינג אונדז ,זינג און שפּיל --
טייער איז עס ,זייער טייער.
ר .האָט אויך רעקאָרדירט עטלעכע פון אירע לידער ,און אין
אונדזער באַזיץ געפינט זיך דער רעקאָרד מיט אליכט בענטשן"
,חותנתטע".
און מ
ר'.ס ברידער זיינען רבנים :הרב יחיאל מיכל טיקאָטשינסקי
אין ירושלים און ראַבײ י.ט ,לאָוב אין אַמעריקע,
די לעצטע יאָרן פון אֹיר לעבן איז ר .געווען זייער קראַנק און
צוגעשמידט צו איר בעט .איר הומאָר האָט איר אָבער נישט פאַר-
לאָזט ביז דער לעצטער מינוט .זי איז געשטאָרבן דעם  22יאַנואַר
 2אין לאָס אַנדזשעלעס און געקומען צוֹ איר אײיביקער רו אויפן
האָליוואוד בית-עולם .הרב ראַקאָװסקי האָט איר מספּיד געווען
גערעדט וועגן איר געזעלשאַפטלעכער און פילאַנטראָפּישער טעטי-
קייט ,אָבער קיין װאָרט ניט דערמאָנט וועגן איר לאַנג-יאָריקער
פאַרבנרייכער בינע-טעטיקייט,
ש .ע .פון איר מאן דר .מאָריס ריינהארט,
פענני רײנהאַרט  --לאָזט מען צו נײיע אַקטאאָרען ?, ,פאַרװערטס",
 2מאי ,5091
לעד פּענסיל  ---זי איז אַריינגעקומען קויפען א גלאָז סאָדעװאַסער בי א
שװעסטער ,װעמען האָט ניט געועהן  54יאָהר ,דאָרט 01 ,יולי ,1391
,מאדאם פעני ריינהארט אַלס קינסטלערין  --אַלס מענש" ,לאָס אַנדזשעלעס,
,1
{-+3ן  --איבער פינף הונדערט געסט נעמען אָנטײל אין פעני רײנהאַרט'ס
,אַרװערטס" ,לאָס אַנדזשעלעס 82 ,מֿאַי ,1491
יובילעי ,פ
ג .י,

קאַרנבליט ,ווישע}
{געב.
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געבוירן  82סעפּט 2781 .אין טשאַן ,װאָלי-
נער גובערניע .פאָטער ,הלל ,אַ הייסער
זינקיווער חסיד ,אַ מלמד ,אַ גרויסער לער-
נער ,גלייכצייטיק אַ קלוגער וועלטלעכער
מענטש .מוטער  --געהאַלטן אַ קלייט כדי
מיטצוהעלפן צו דער פּרנסה אין שטוב.
ביז  51יאָר האָט ק .געלערנט תנ"ך און
גמרא ביים פאָטער און ביי פאַרשידענע
מלמדים .אונטער דער ווירקונג פון עטלעכע
איבערגעלייענטע מליצה-ביכלעך און ראָמאַ-
נען אין יידיש ,אָנגעהויבן שרייבן מליצהדיקע שירים ,אָבער נאָכדעם
וי ער האָט זיך אויסגעלערנט לייענען רוסיש און דייטש און זיך
באַקענט מיט ליטעראַטור אין די דאָזיקע שפּראַכן ,האָט ער אַועק-
געװאָרפן דאָס שרייבן.
אין  2981אױיסגעװאַנדערט קיין אַמעריקע ,און די איינדרוקן אין
דער נייער וועלט האָבן אין אים ווידער דערװעקט אַ דראַנג צום
שרייבן .ער דעביוטירט מיט לידער אין דער ;אַרבײטער צייטונג",
דערנאָך מיט קורצע דערציילונגען ,וועלכע נעמען זייער אויס ביי
די רעדאַקטאָרן ,אָבער כדי צו מאַכן אַ לעבן ,אַרבעט ער די ערשטע
צייט ביי קינדער-הויזן ,און דערנאָך אַלס אַגענט פאַר שפּייז-אַרטיק-
לען .ווען דער ,פאָרווערטס* גרינדעט זיך ,ווערט ער איינער פון
די ערשטע מיטאַרבעטער און האָט אַ סך יאָר דאָרט געשריבן נייעס,
דערנאָך אַרטיקלען און דערציילונגען ,װאָס האָבן אים זייער פּאָפּו-
לער געמאַכט .לויט זלמן רייזען האָט ק .אין די צייטונגען ,אין
וועלכע ער האָט מיטגעאַרבעט ,אָפּגעדרוקט איבער  02צייטונגס-
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האָבן אַ געוויסן ליטעראַרישן

ראָמאַנען פון וועלכע נאָר אייניקע
ווערט.
פון תמיד אָן געװאָלט שרייבן פאַרן טעאַטער ,האָט ער זיין ערשטן
פּרוב געמאַכט אין  ,4091וועגן דעם שרייבט שלום פּערלמוטער :
,אויך קאָרנבליט איז געקומען צום טעאַטער אין דער צייט ווען
די יידישע בינע איז קאַנטראָלירט געװאָרן פון א גרופּע דרא-
מאַטורגן ,וועלכע האָבן פאַרשפּאַרט אַלֶע טויערן פאַר אַ נייעם
יידישן דראַמאַטורג ,ווען מיר בלעטערן דורך די קריטיקן אין דער
פּרעסע וועגן זיינע פּיעסן ,באַנרייפן מיר ערשט װאָס פאַראַ נװאַל-
טיקע שװועריקייטן ער האָט געהאַט אויסצושטיין און װאָס פאַראַ
שווערע משא דער יידישער טעאַטער האָט אויף אים אַרויפנעלײיגט,
ס'איז דאַמאָלט זייער שווער געווען זיך דורכשלאָגן א וועג צו דער
בינע .קאָרנבליט האָט זיך אַפילו אַזאַ וועג יא דורכנעשלאָנן ,אָבער
מיט אַ סך קרבנות און האַרץ-ווייטיק".
וועגן זיין ערשטער פּיעסע זיינען דאָ סתירותדיקע ידיעות  :לויט
זלמן רייזען זאָל עס זיין געווען ;די יידישע טאָכטער" ,אויפגעפירט
פון בערטאַ קאַליש ,װאָס האָט געהאַט אַ דורכפאַל .לוט לעאָן
קרישטאָל איז עס גאָר געווען אַ פּיעסע ;נאָכן באל" ,װאָס איז אין
אויפגעפירט געװאָרן דורך יעקב פּ .אַדלער אין ,טאַליאַ*-
4
טעאַטער ,און לויט אַן אַנאָנס אין דער יידישער פּרעסע איז עס
געווען /,משה רבינו ,אָדער ,די יידן אין דער מדבר" פון זייפערט
און קאָרנבליט ,מוזיק פון מאָגולעסקאָ און ספּיואַק ,אויפגעפירט
געװאָרן דעם  8יאַנואַר  4091דורך באָריס טאָמאַשעװסקי .די אַלע
פּיעסן זיינען מער ניט געשפּילט געװאָרן און קיינמאָל ניט געדרוקט
געװאָרן .אָבער קי'ס אמתער דעביוט ,װאָס האָט אים פאַרבונדן
מיטן יידישן טעאַטער ,איז געווען זיין פּיעסע ,מאָטיע מלך דער
,אָס אמתע גליל"
סטאָלאַר" ,וועלכע האָט אין אָנהייב געהייסן ד
{לויט לעאָן קרישטאָל איז דאָס די פּיעסע ,נאָכן באל"ן.
וועגן אָט דער אויפפירונג ,שרייבט שלום פּערלמוטער:
 ,די יירישע בינע איז אין יענער צייט געשטאנען אויף אַ גאנץ
הויכער מדרנה .ס'אין געװען אין נלאנץ פון דער גנגאָרדין-
עפּאָכע" (יעקב גאָרדין איז דאַמאָלט געווען דער בעל:הבית פון
,טאַליאַ טעאַטער") ווען אויך קאָברין און ליבין האָבן געשאַפן
פאַר דער בינע ,און קאָרנבליט האָט באַשלאָסן אױיסצופּרובן זיינע
כוחות אויפן דראַמאַטישן פעלד .אין  4091שרייבט ער אָן זיין
ערשטע {?} פּיעסע ,דאָס אמתע נליק אָדער מאָטיע מלך דער סטאָ-
ליאַר" און לייענט זי פאַר יעקב גאָרדין.

נאָרדינען איז די פּיעסע

געפעלן געװאָרן ,און אין זעלבן יאָר איז זי אויפנעפירט געװאָרן
אין ,טאַליאַ טעאַטער" ,און כאָטש יעקב פּ .אַדלער און זעליג
מאַנולעסקאָ האָבן זיך אין דער פּיעסע זייער אויסגעצייכנט ,אין זי
קיין פינאַנסיעלער דערפּאָלנ נישט נגעווען ,אָבער זי האָט עטאַבלירט
קאָרנבליטן וי אַ יידישן דראַמאַטורנ .נאָר קאָרנבליט איז געווען
עפּעס צו עניוותדיק  --ער האָט נישט גענלויבט אין זיינע אייגענע
כוחות .נאָך דער אויפפירונג פון זיין ערשטער פּיעסע ,אין ער
אַנטשװינן געװאָרן אויף נאַנצע דריי יאָר".
,אָטיע
,דאָס אמתע גליק" ,װאָס איז מער באַקאַנט געװאָרן אַלס מ
מלך דער סטאָליער" ,איז אַ לענגערע צייט געווען אין טעאַטער-
רעפּערטואַר ,און איז שפּעטער געשפּילט געװאָרן דורך מאָריס
מאָשקאָוויטש אין דער טיטל-ראָל ,,מאָטיע מלך" .די פּיעסע איז
אויך געווען איינע פון די פּאָפּולערסטע דראַמעס אין רעפּערטואַר
פון יידישן טעאַטער איבער דער ועלט ,און איז ,אָן וויסן פון
מחבר ,מיט אַ סך גרין ,אָפּגעדרוקט געװאָרן אין  8091אין
פּשעמישל,
די זעלבע פּיעסע האָט דער מחבר שפּעטער איבערגעאַרבעט
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אַלס קאָמעדיע א"נ  דאָס געוועזענע קאַבאַרעט מיידל" ,און שלום
פּערלמוטער דערציילט גענוי דעם גלגול פון דער נייער באַאַרבע-
טונג ,װאָס איז ווידער באַאַרבעט געװאָרן דורך אַנשעל שאָר ,און
אויפגעפירט געװאָרן דורך אים ,אין  ,2291מיט דאָראַ וייסמאַן
אַלס דאָס קאַבאַרעט:-מײדל אין פילאַדעלפיער ;אַרטש סטריט"-
טעאַטער.
דעם  22פעברואַר  6091איז אין ,פּיפּלס"-טעאַטער ,מיט בעסי
טאָמאַשעװוסקי אין דער טיטל-ראָל ,אויפגעפירט געװאָרן ק'.ס ;די
מומע פון אַמעריקע".
די פּיעסע איז שפּעטער מער ניט געשפּילט געװאָרן און איז
קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן,
אין מערץ  7091איז געשפּילט געװאָרן ק'.ס דראַמע ,צרות פון
קינדער" .די פּיעסע איז מער ניט געשפּילט געװאָרן און איז קיינ-
מאָל ניט געדרוקט געװאָרן |אַ כתב-יד געפינט זיך אין אַרכיו
פון ייוו'?אן.
דעם  72סעפּטעמבער ( 7091ביי ב .גאָרין איז די אויפפירונג
על פּי טעות דאַטירט 2191ן איז אין אװינדזאָר"-טעאַטער אויפגע-
פירט געװאָרן ,מיט קעני ליפּצין אין דער טיטל-ראָל ,ק'.ס פּיעסע
;די בונדיסטקע ,אָדער ,די רעװאָלוציאָן אין רוסלאַנד* ,די פּיעסע
איז שפּעטער מער ניט געשפּילט געװאָרן און איז קיינמאָל ניט
געדרוקט געװאָרן.
דעם  7אָקטאָבער  7091האָט באָריס טאָמאַשעװסקי אויפגעפירט
אין ;פּיפּלס*-טעאַטער ק'.ס יידישע איבערזעצונג פון אָסיפּ דימאָווס
;שמע ישראל",
דעם  9אָקטאָבער  1191איז אין אַדלערס ,טאַליאַ*-טעאַטער אויפ-
געפירט געװאָרן ק'.ס ראָמאַנטישע פאַמיליע-דראַמע אין  4אַקטן
,דער טיגער" מיט יעקב פּ .אַדלער ,מאָריס מאָשקאָװיטש און סעראַ
אַדלער אין די הױפּטראָלן .דער מחבר האָט די פּיעסע ליב געהאַט
צו רופן ,די יידישע מאָנאַ װאַנאַ" ,ווייל איר סוזשעט איז שטאַרק
גענומען פון מעטערלינקס ,מאָנאַ װאַנאַ" .די פּיעסע איז שפּעטער
אין אַמעריקע געשפּילט געװאָרן דורך לעאָן בלאַנק ,און איז אויך
אָפט געשפּילט געװאָרן אויף דער יידישער בינע אין אײיראָפּע ,זי
איז קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן ,אָבער אַ כתב-יד געפינט זיך
אין אַרכיוו פון דער *ייװואָ".
ביי גאָרין איז אויך פאַרצייכנט ,אַז אין  2191איז אויפגעפירט
געװאָרן ק'.ס פּיעסע ,די פאַרבלאָנדזשעטע קינדער".
אין  2191איז ק .געװאָרן דער אָפיציעלער דראַמאַטורג אין קעני
ליפּצינס טעאַטער ,וואו עס ווערן אויפגעפירט דעם  2אַפּריל 2191
;איר ערשטע זינד" ,דראַמע אין  4אַקטן ,מיט קעני ליפּצין אין דער
הױיפּט-ראָל .די פּיעסע איז שפּעטער מער ניט געשפּילט געװאָרן
און איז קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן ,דעם  32אויגוסט  2191ווערט
דאָ אויפגעפירט ,גלייכע רעכט" אין  4אַקטן ,מיט קעני ליפּצין און
זיגמונט מאָגולעסקאָ אין די הױפּטראָלן .די פּיעסע ,וועלכע איז
אַ פאַריידישונג פון דער ענגלישער פּיעסע ,באָט ענד פּעיד פאָר",
איז שפּעטער מער ניט געשפּילט געװאָרן און איז קיינמאָל ניט
געדרוקט געװאָרן |אַ כתב-יד געפינט זיך אין אַרכיוו פון ייװו"אָן,

אין  3191איז געשפּילט געװאָרן ק'.ס פּיעסע ד,אָס געטלעכע ליד",
װאָס איז ניט פאַרבליבן אין רעפּערטואַר און איז קיינמאָל ניט גע"
דרוקט געװאָרן |אַ כתב-יד געפינט זיך אין אַרכיו פון יװו"אָן,
דעם  01יאַנואַר  2191האָט מאַקס געביל אויפגעפירט אין זיין
,קאָמעדיע-טעאַטער* ק'.ס פּיעסע ,אונזערע קינדער" (אַ באַאַרבע-
טונג פון מאַקס האלבעס ,יוגנט*) {ס'קאָן זיין ,אַז דאָס איז די פריער
ביי גאָרין-דערמאָנטע פּיעסע ;די פאַרבלאָנדזשעטע קינדער" אַ
כתב-יד געפינט זיך אין אַרכיוו פון ,ייװאָ?,
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יידישן

טעאַטער

ביי גאָרין איז אויך פאַרצייכנט אַן אויפפירונג אין  3191פון ק',ס
יע
ט,
ָעך
אײנל
מַרש
פּיעסע ,דעם סטאָליערס טרערן" ,װאָס איז װא
מלך דער סטאָליער",
דעם  2מערץ  7191איז אין טאָמאַשעװסקיס ,נעשאָנאַל*-טעאַטער
אויפגעפירט געװאָרן דורך באָריס טאָמאַשעװסקי ק',ס קאָמעדיע אין
 4אַקטן ,אפ טאָון און דאַון טאָון" ,באַאַרבעט פון טאָמאַשעװסקי,
מוזיק פון י .רומשינסקי,
וועגן דער פּיעסע שרייבט שלום פּערלמוטער :
ק,אָרנבליט האָט אַרױיפגעבראַכט נייע טעמעס און אַ נייע פּראָב-
לעמאַטיק אויף דער יידישער בינע .אַפּטאָון" און ,דאַָון טאָון"

האָבן אין יענער צייט מיט זיך פאַרקערפּערט צוויי אַנדערשטיקע
יידישע שיכטן ,װאָס זיינען געווען נאָרנישט פריינטלעך איינס צום
אַנדערן, .אָפּטאָון" האָבן נעוואוינט די רייכע ,זאַטע יידן -- ,די
שוין ,אַמעריקאַניזירטע" ,וועלכע האָבן שוין געשלאָנן װאָרצלען
אין דער אַמעריקאַנער ערד ,און ,דאַון טאָון" איז געווען באַפעל-
קערט פון אָרעמע אימיגראַנטן-אַרבעטער ,װאָס האָבן געפילט אויף
זייער

די בייטש

רוקן

,װועט
פון ס

שאַפּ",

זיך נעמאַטערט

פאַרן

 ..אָט
ביסל חיונה און געטראָנן אַן אייביקן טרויער אין די אוינן. ,
די טעמע האָט קאָרנבליט גענומען פאַר זיין טעמע".
און אין זיין רעצענזיע וועגן דער פּיעסע ,שרייבט אייב קאַהאַן:
,אין טאָמאַשעווסקיס טעאַטער גייט איצט אַ פּיעסע פוֹן ז .קאָרנ-
בליט ,וועלכע איז אין אַ געוויסער באַציאונג אַ זאָנדערבאַרע דער-
שיינונג אויף דער יידישער בינע .געוויינטלעך ,ווען מען פירט אויף
אַן אָפּערעטע ,אַ ליינט שטיק מיט מוזיק און טענץ ,האָט דאָס שטיק
אַן-אופאַר זיך נישט קיין זין; איר סוזשעט אין קיין סוזשעט
ניט ,עס איז נישטאָ קיין געדאַנק ,קיין טעמע; געוויינטלעך איז
דאָס אַ מיש-מאַש פון שטיפעריי אָדער ציבעלע-טרערן ,סצענעס מיט
לידלעך ,טענץ ,כאָר-נעזאַנג אַלס אונטערשלאַק ,אָדער פילייכט גאָר
אַלס אויבערשלאַק ,קאָרנבליטס פּיעסע ,וועלכע ווערט איצט נע-
שפּילט ביי טאָמאַשעווסקין ,האָט אַן אינטערעסאַנטן סוזשעט און
איז געבויט אויף אַן אינטערעסאַנטן נעדאַנק .עס ווילט זיך אויך
באַמערקן איינס פון די צוויי; :ענטװעדער (אָדערן  --פֿאַר אן
אָפּערעטקע איז די טעמע אַ צו נוטע ,אָדער אַן אָפּערעטקע איז צו
ביליק פאַר אַזאַ טעמע  ---דאָס איז אַ שיינע טעמע פאַר אַן ערנסט-
ליטעראַרישע קאָמעדיע ,געמישט מיט טראַגעדיע".
און דער היסטאָריקער פון יידישן טעאַטער און קריטיקער ,ב.
גאָרין ,שרייבט וועגן דער זעלבער פּיעסע:
,פון דעם ערשטן אַקט שטויסן מיר זיך אָן ,אַז דער פאַרפאַסער
פון ,אָפּטאָון

און דאון

טאָון" האָט געהאַָט

אין

זינען

צו שאַפן

אַ קאָמעדיע ,און ער האָט עס אפשר דורכגעפירט ,נאָר ב .טאָמאַ-
שעווסקי איז נישט געווען איננאַנצן זיכער צי דאָס פּובליקום וויל
זען אַ קאָמעדיע אָן טרימיננס |באַפּוצונגען) ,און זיין אַרבעט איז
באַשטאַנען

אין דעם ,ואָס ער האָט דאָרט נעדאַרפט

מאַכן פּלאַץ

פאַר זיי".
משה נאַדיר שרייבט וועגן דער פּיעסע:
א,פּטאַון און דאנטאון" איז נישט נאָר אַ קאָמעדיע אַן-און-פאַר
זיך ,נאָר אַן א,ויפשטאַנד" פון אַלֶע דייטשע און ענגלישע און

פראַנצויזישע קאָמעדיען .די פיר אַקטן לעבן אַזױ אָפּנעזונדערט
איינער פון ס'אַנדערע ,אַז זוען זיי באַנעגענען זיך אין נאָס ,װאָלטן
זיי זיך נישט דערקאָנט ,אַפילן אין דער שפּראַך ,און איין נאָט אין
הימל ווייסט ווער ס'איז שולדיק  :דער מחבר קאָרנבליט אָדער דער

בינען-מייסטער טאָמאַשעווסקי ,וועלכער האָט די פּיעסע געיירישט ?
עס איז נישט צום נלויבן ,אַז דיזעלבע האַנט װאָס האָט נעקאַנט
247

אָנשרייבן אַזאַ פיינעם און לעבעדיקן און רויטבלוטיקן ערשטן אַקט
זאָל קאָנען אַזױ פאַרפושן דאָס איבעריקע".
וועגן אָט דעם פּראָבלעם פון ,אויסבעסערן" זיינע פּיעסן .,שרייבט
לעאָן קרישטאָל;
,ז .קאָרנבליט האָט קיין סך מזל? צום יידישן טעאַטער ניט
געהאט .זיינע פּיעסן זיינען זייער אָפט אויפנעפירט געװאָרן אונטער
שלעכטע אומשטענדן .ווען אַ פּיעסע פון אַ דראַמאַטורג איז דורב-
געפאַלן און דאָס טעאַטער האָט זיך נעמוזט באַלד ראַטעװען מיט
אַן אַנדערער פּיעסע ,האָט מען ,אַרױפּגעכאַפּט" קאָרנבליטס אַ
פּיעסע .און אַזױ װוי קיין סך צייט איז אין אַזאַ פאַל ניט געװען
(אַמאָל האָט מען געמוזט אַזאַ אויפפירונג מאַכן מיט זעקס אָדער
אַכט פּראָבן) האָבן טעאַטער-מענטשן ,בפרט די ,סטאָרס" ,וועלכע
זיינען בטבע אייננענלויבט אין זיך ,אַז זיי ווייסן און פאַרשטייען
מער טעאַטער װוי דער דראַמאַטורג און זיי ווייסן ,װאָס דער עולם
ווי? זען און הערן אין טעאַטער" ,אַלע מאָל צונעליינט זייערע
הענט

דראמאטורגס

צום

ווערק

כדי ,אויסצובעסערן"

די פּיעסע.

 ,,ק,אָרנבליט האָט זיך זייער אָפט געקלאַנט אויף די דאָזיקע האַנד-
לוננען פון די ,סטאַרס" ,וועלכע זיינען זייער אָפּט אויך געווען
די בעלי-דהבתים פון די טעאַטערס .ווען מ'פלענט אים פרעגן ווער
עס רעזשיסירט זיינע פּיעסן ,פלעגט ער ענטפערן ,דער װאָס האָט
דעם ליס {קאָנטראַקטן אויפן טעאַטער" .פונדעסטװוענן האָט ער
קיינמאָל ניט געװאָלט זיך איינרייסן מיט די סטאַרס און האָט אַלִץ
געדולדיק אַריבערגעטראָגן ווייל ער האָט געװאָלט האַלטן פאַר זיך
אָפן דעם װועג צו דער בינע .די ערנסטע טעאַטער-קריטיקער האָבן
זייער אָפּט געפילט די פרעמדע ,אומנעוואונטשענע האַנט אין קאָרנ-
בליטס פּיעסן ,און זיי האָבן אַלע מאָל אָפּנעשאַצט דעם ווערט פון
קאָרנבליטס בייטראָג און אַרונטערגעריסן דעם ביליקן חלק ,װואָס
דאָס טעאַטער האָט בייגעטראָגן צו דער פּיעסע".
דעם  22סעפּטעמבער | 0291ניט  ,8191וי פּערלמוטער גיט אָוְן
ווערט אין ,פּ,יפּלס"-טעאַטער מיט דערפאָלג אויפגעפירט קי'ס קאָ-
מעדיע ,דזשעני לויפט פאַר מעיאָר* מיט בעסי טאָמאַשעװסקי אין
דער טיטל-ראָל ,די פּיעסע איז שפּעטער מער ניט געשפּילט געװאָרן
און איז אויך קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן.
דעם  21אָקטאָבער  3291פירט אויף גוסטאַװ שאַכט אין זיין
;אַמפיאָן*-טעאַטער ק'.ס פּיעסע ,פאַרשפּילטע װעלטן" ,װאָס איז
טיילווייז געבויט אויף מאָפּאַסאַנס דערציילונג ,פּיער און זשאַף"
אין אַפּריל  9291איז די פּיעסע װי אַ לעבנסבילד אין  4אַקטן
געשפּילט

געװאָרן אין טעאַטער

,אַרגענטינע*

אין בוענאָס

איירעס.

די פּיעסע איז מער ניט פאַרבליבן אין טעאַטער-רעפּערטואַר און
זי איז אויך קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן |אַ כתב-יד געפינט
זיך אין אַרכיוו פון ייוו/אן,
וועגן אָט דער פּיעסע שרייבט הלל ראָגאָף:
צ,ווישן אַלע מעלאָדראַמעס ,װאָס ווערן איצט געשפּילט אין די
יירישע

טעאַטערס

פון ניו-יאָרק,

איז ז .קאָרנבליטס ,פאַרשפּילטע

וועלטן"  ..,.די בעסטע .זי איז אויפנעשריבן בעסער און אויפנע-
בויט בעסער װוי אַלע איבעריקע .קאָרנבליט איז אַ ליטעראַט .ער
געהערט צו דער נרופּע פון אונדזערע בעסערע דראַמאַטורגן .זיין
פעדער האָט ביינעשטייערט צו דער בעסערער דראַמע אין יידישן
רעפּערטואַר .,די איצטיקע פּיעסע זיינע איז ,וי געזאָגט ,א מעלאָ-
דראַמע ,אָבער אַפילו אַ מעלאָדראַמע האָט אַ נאַנץ אַנדער פּנים
ווען איר פאַרפאַסער באַזיצט ליטעראַרישע אינטעלינענץ און
פעאיקייטן".

אין מאַי  8291ווערט אין ,פּאַװויליאָן*-טעאַטער אין לאָנדאָן אויפ-
געפירט ;סודות פון ליבע* פון ז .קאָרנבליט .די פּיעסע איז מער
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לעקסיקאָן פון
אין ערגעץ ניט געשפּילט געװאָרן .ס'קאָן זיין ,אַז ס'האַנדלט זיך
וועגן אַ פּיעסע מיט אַן אַנדערן נאָמען,
אין  8291האָט מאַקס געביל אין זיין טעאַטער אויפגעפירט ק',ס
פּיעסע ,די זינד פון די טאַטעס*,
אין פעברואַר  0391האָט לודוויג זאַסלאַװסקי אויפגעפירט אין
לאָנדאָן ק'.ס אַ פּיעסע ,די פרוי װאָס מיר באַגעגענען" ,און אין
מערץ  9391האָט בערטאַ זאַסלאַווסקי געשפּילט אין בוענאָס איירעס
ק'ס אַ פּיעסע ;איר פאַרשפּילט לעבן" .מ'דאַרף אָננעמען אַז אין
אָריגינאַל טראָגן די צוויי פּיעסן אַנדערע נעמעף
אין אַרכיוו פון ,ייװאָ* געפינען זיך אויך פאָלגנדיקע מאַנוסקריפּטן
פון ק'.ס פּיעסן, :בריינדעלע קאָזאַק" ,אינסצענירט לויט אברהם
גאָלדפאַדען; ,אַ טאַטנס חלום" ,דראַמע אין  4אַקטן (אויך געשפּילט

געװאָרן איינ ,היינטיקע מענער"); ,גרעפין חנה דװאָשע" ,קאָמעדיע
אין  3אַקטן, ,זיג פון ליבע? (קאַרשן-בוים") ,קאָמעדיע .אין  3אַקטן
מיט פּראָלאָג און עפּילאָג/ ,די העכערע קראַפט" ,דראַמע אין 4
אַקטן , ,די אידישע טאָכטער* ,אָדער ;,העלדן פון אונדזער צייט",
דראַמע אין  4אַקטן; ,דער געבראָכענער נדר* (געשפּילט געװאָרן
א"נ ;דאָס געטלעכע ליד" וי אויך ,אונזערע פרויען") און ,דאָס
אמתע גליק" ,דראַמע אין  4אַקטן,
א"נ ז .הילעלסאָן האָט ק .געשריבן זייער פיל וועגן יידיש טעאַטער
אין ,,פאָרווערטס", ,פרייע אַרבײטער שטימע" און ,פרייע געזעל-
שאַפט*,
אגַעוויסע צייט האָט ער אויך אָנגעפירט מיט דער ספּעציעלער
טעאַטער-זײיט אין ,פאָרווערטס",
ק .האָט אין ,פרייע אַרבײטער שטימע" ( 92אָקט )0191 .אָפּגע-
דרוקט זיין אײינאַקטער ;דער קריזיס אין הימל" און פון  1אָקטאָבער
ביזן  91נאָוועמבער  6291זיין דריי-אַקטיקע קאָמעדיע עדער שטן
שטרייקט",
ק .איז געווען דער אַנאַנימער רעדאַקטאָר פון ,די אידישע ביהנע,
אַ װאָכענבלאַט געווידמעט אַלע צווייגען פון דער אידישער דראַמאַ
און אידישע מוזיק" ,װאָס באָריס טאָמאַשעװסקי האָט אַרױסגעגעבן
אין ניו-יאָרק פון  9נאָוו 9091 .ביזן  92אַפּריל ,0191
אין  8291האָט ק .אַרױסגעגעבן אין ניו-יאָרק  1542זז'.ן זיין בוך
;די דראַמאַטישע קונסט" ,לעקציעס און דיסקוסיעס ,אַלס יסוד
פאַר די פּרינציפּן פון זיין טעאָריע ,װאָס ער באַהאַנדלט אין זיין
בוך ,באַנוצט דער מחבר די פּיעסן ,,שײילאָק? און ,קעניג ליר" פון
שעקספּיר, ,גאָט ,מענטש און טייוול"; ,מירעלע אפרת" און ;כאַסיע
די יתומה" פון יעקב גאָרדין,, ,מאָשקע חזיר* פון י .ד .בערקאָװויטש,
גאָלדפאַדנס ,לא תחמוד* אין דער אויפפירונג פון יידישן קונסט"
טעאַטער; ,דער פריילעכער חזן" פון משה ריכטער און ,אַמעריקאַנער
חסידים" פון חנא גאָטעספעלד.
וועגן בוך שרייבט יעקב מעסטל אין זיין קריטיק ;
ט,יילן פון דעם בוך זיינען שוין פריער געווען נעדרוקט אין דער
ניודיאָרקער ,פרייע אַרבייטער שטימע" און האָבן אַרוסגערופן אַ
געוויסן אינטערעס מיט דעם ערנסטן צונאַנג צום בעסערן יידישן
טעאַטער .אויך אין בוך-פאָרם ווייעט פון דער דאָזיקער אַרבעט
מיט דער ערנפטקייט פון אוױיטאָדידאַקט און אין די הענט פון אַ
פאָ ר זיכ ט יק | פאַכמאן קאָן זי  --ביי אונזער דוחק אין
טעאָרעטישע ביכער  9 ---אַ ר ט ר ע ט | אַ האַנטבוך פאר דראַ-
מאַטורגיע .פאַרן לייענער אָבער מוז מען איידער מען רעקאַמענ-
דירט דאָס בוך ,מאַכן היפּשע באַװאָרענישן .קודם-כל דאַרף מען
האָבן אין זינען ,אַז פאַרשידענע
פארשידענעם ווערט",
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און אָנװייזנדיק גענוי ,דורך אַן אַנאַליז ,די גערעכטע און אומגע-
רעכטע שטעלן פון בוך ,קומט דער רעצענזענט צום אויספיר ; :קיצור
הדבר :אין אַ .ק אָ נ ד ע נס י ר ט ע ר פאָרם (דורך אַ געניטער
האַנט) װאָלט פון דעם געקאָנט ווערן אַ נוצלעכע ,פּאָפּולערע ב ר אַ-
ש ו ר  ,װאָס זאָל פאַרטרעטן אַ האַנטבוך אין יידיש".
פּ .וויערניק שרייבט וועגן בוך :
 . . . ,די באַטראַכטוננען וועגן דראַמאַטישע קונסט זיינען גרינט-
לעך ,און דער פאַרפאַסער גייט אויף לעסינגס ועג אנצונעמען
אַריסטאָטעל אַלס מורה דרך וועגן די פונדאַמענטאַלע פּרינציפּן פון
דראַמאַ . .. .די מאָדע צו שרייבן מער אָדער וייניקער אָביעקטיוו
ווענן קאָלענן אָדער צייט-גענאָסן איז  8גוטע ,זיין שלעכטע מיינונג
ווענן שעקספּירס ,שיילאָק" איז פאַרשטענדלעך פּונקט װוי עס איז
אויך ,כאָטש ווייניקער באַרעכטיקט ,די הויבע מיינונג ווענן גאָרדינס
דראַמאַטישן טאַלאַנט .ער שרייבט נוט ועגן דראַמע און מעלאָ-
דראַמע ,און דאָס איז נענוג מען זאָל אים מוחל זיין זיין (זיינען
פּערזענלעכע מיינונגען אָדער פּראָפּעסיאָנעלע נייגונגען אין אַ נע-
וויסער ריכטונג .זיין בריף |באַנריףן ווענן אילוזיע אין אַ ריכ-
טיקער ,כאָטש מאַנכע וועלן זיין אומצופרידן מיט אַ באַהויפּטונג
אַז חסידות און השכלה ,סאַציאַליזם און ציוניזם זיינען איין אילוזיע
נאָך די {דער| אַנדערעןרן .די שווערסטע זאך מיט אים איינצו-
שטימען איז וועגן רעאַליזם ,װאָס ער באַצײיכנט אַמאָל אַלס אילוזיע,
אַמאָל אַלס אידעאַליזירונג ,מייסטנס אַלס שיינהייט ,װואָס אין אַ
רעכט ביס? אַנדערש וי די נייגונג צו העסלעכקייט און צו דעם
נאַקעטן אָדער אָפּנעשונדענעם און אָפּשטויסנדן אמת ,װאָס מען
געפינט ביי פילע רעאַליסטן .אָבער דער אַרנומענט אין גאַנצן איז
אַ גוטער ,און אויב דער סוף מיט די אָפּהאַנדלונגען װועגן פּראָלאָג
איז אַביס?ל פּלוצלינג און זעט אויס וי אָפּגעהאַקט ,ווייזט דאָס נאָר
אַז דער קריטיקער איז ניט אימער אַ קינסטלער אַז מען קאָן געבן
גוטע עצות װוי צו בויען אַ דראַמע און דאָך ניט זיין קיין ספּעציאַ-
ליסט איבער די {דערן אַרכיטעקטור פְזו א בוך".
אין מערץ  9291האָט ק .אָנגעהויבן שלעכט פילן ,האָט זיך באַפרײט
פון דער רעדאַקציע ,אָבער זיין צושטאַנד איז געװאָרן אַלץ ערגער,
ער איז אַריינגענומען געװאָרן אין ,בית ישראל" האָספּיטאַל ,וואו
|
ער איז דעם  1מאַי  9291געשטאָרבן.
ק'.ס אַ זון ,לעאָן קאָרנבליט ,איז אַ שרייבער און איין טאָכטער,
אַטילי ,איז אַן ענגלישע װאָדעװיל-אַקטעריסע א"נ ;אַטילי קאַרדעי",
ל .קרישטאָל כאַראַקטעריזירט אים אַזױ :
,קאָרנבליט האָט אין זיין לעבן אַ סך געשריבן ,אָבער ער האָט
זיך געהאַלטן פאַר אַ יונגען ... .ער האָט געאַרבעט און דערװוארט
אַז דאָס יידישע טעאַטער זאָל נאָך אַמאָל דערזען זיין אמתן ווערט

און שטעלן די פּיעסן װאָס ער האַלט אין שרייבן ,אָדער װאָס ער
איז בכח און ו ו ע ט שרייבן ביי גינסטיקערע אומשטענדן .זיינע
אַמביציעס זיינען געווען ניט פון איינעם װאָס האַלט שוין ביים
ענדיקן ,נאָר פון איינעם װאָס האַלט ערשט אין סאַמע ברען פון זיין
טעטיקייט . . . .הומאָר  --נוטמוטיקער שפּאַס אַזױ גוט װוי סאטירע
 --איז געווען אַ הויפּט-שטריך אין זיין שרייבן .ס'איז קיין צווייפלניט ,אַז ווען קאָרנבליט זאָל זיך געווען ,ספּעציאַליזירן" אויף
הומאָר ,האָט ער געקאָנט וערן אַ באַדיײיטנדער הומאָריסט אין

אונדזער פּרעסע .ער האָט אָנגעשריבן אייניקע קאָמעדיעס ,אָבער

אַפילן אין זיינע ,ערנסטע" שטיקער פאַר דער בינע איז פאַראַן
אַ היבש ביס? הומאָר און סאַטירע .קאָמעדיע אין אַ זעלטענער
אַרטיקל אויף יעדער בינע ,און אויף דער יידישער בינע איז אַ גוטע
קאָמעדיע נאָך זעלטענער װוי ביי די אומות העולם ,קאָרנבליט האָט
געהאָט בכח צו ווערן אַ גנוטער קאָמעדיע-שרייבער ביי יידן .ער
2100
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האָט טאַקע אַ היבש ביס? ביינעטראָנן אויף דעם נעביט ,אָבער
ער האָט געקאַנט שאַפן פיל ,פי? מער ,ווען ניט די אייזערנע פּענ-
טעס ,װאָס אונדזער טעאַטער האָט אויף אים אַרויפגעלייגט .דאָס
אין ניט גלאָט אַ באַהױפּטונג .ווען איר קוקט דורך די קריטיקן
וואָס זיינען אין פאַרשידענע צייטן דערשינען אין דער פּרעסע וועגן
זיינע פּיעסן ,באַגרייפט איר באַלד װאָס פאַרא נװאַלדיקע שווערי-
קייטן קאָרנבליט ,װוי יעדער געבילדעטער און אינטעלינענטער דראַ-
מאַטורג,

האָט געהאַט אויסצושטיין

פון דעם
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הלל ראָגאָף כאַראַקטעריזירט אַזױ זיין דראַמאַטורגיע :
,אַלס דראמאַטורג האָט ער זיך ערװאָרבן אַ פּלאַץ אין דער
געשיכטע פון דעם יידישן טעאַטער .ער האָט געשריבן א היבשע
צאָל דראַמען און קאָמעדיעס ,און מאַנכע פון זיי זיינען פאַרבליבן
אין דעם רעפּערטואַר ביז היינטיקן טאָנ .די מערסטע פון זיינע
פּיעסן נעהערן צו דער קאַטעגאָריע פון מעלאָדראַמעס ,אָבער קיינע
פון זיי קאָן ניט אָנגערופן ווערן שונד .די שפּראַך איז אַ ריינע,
אַ ליטערארישע .די דיאַלאָגן זיינען אָפט קלונ ,װויציק און אינ-
האַלטסרײך ,אֶפּט איז אים געלוננען צו מאָלן א לעבעדיקן טיפ,
אַן אינטערעסאַנטע סיטואציע".
טשיקאַווע שטריכן וועגן ק .װאַרפט אָן מרדכי דאַנציס :
 . .. ,אַ מענטש מיט טאַלאַנט ,אַ צעטרענצעלטער טאַלאַנט ,אָבער
דער ,חסד עליון" האָט זיך דורכגעבראַכן פון צייט צן צייט
 ...העכער פון מיטעלן וואוקס ,א גרוילעך אוױיליק פּנים ,וואס
פלעגט פּלוצלינג פאַרדעכטיק נעמען זיך אנטרינקען מיט רויטעל-
דיקע פאַרב וי ביי איינעם ,וואָס ליידט פון הויכן בלוט-דרוק :
אַ קוטשמע אייזגרויע האָר ,אונטערן הויכן שטערן טונק?-בלויע,
װואַסערדיקע אוינן מיט בלוט-פלעקן אַרום די ווייסלעכע ,וי פון
ניטדערשלאפנקייט .ער איז שטענדיק געווען נעקליירט נעט, ,פּראַנ-
טאַװאַטע" ,איז נגעווען א פיינער שמועסער .ער האָט געקאָנט
דערציילן אַ מעשה .די מערסטע מעשיות  --פּיקאַנט ,היפּשלעך
פעפערדיקע".
פּיעסן:

ק'ס געדרוקטע
 }1קאָרנבלוטה
מאָטי מלך דער סטאָליער
לעבענס בילד אין  4אַקטען
פּשעמישל ,תרס"ט 145 ,8091 ,זז61' .ן
פערלאַג אמקרויט עט פריינד
12ן דער קריזיס אין הימעל
קאָמעדיע אין  1אַקט פון ז .קאָרנבליטה
;פרייע אַרבײיטער שטימע" ,ג .י 92 ,אָקט0191 .
{גן דער שטן שטרייקט
(אַ לאַנד אָן זינד)
;פרייע אַרבײטער שטימע" 1 ,אָקטאָבער 91--נאָוועמבער 6291
מ .ע.
זלמן רייזען . ---לעקסיקאָן פון יידישער ליטעראַטור" ,צו ,זז,2757075 .
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גאָט אין אַמעריקע, ,דער טאָג" ,ג .י 7 ,.סעפּט.5391 .
שמואל

,יהר
ראָזשאנסקי  --א

,די אידישע צייטונג",
מרדכי דאַנציס --
שלום פּערלמוטער
ניו יאָרק ,2591 ,זז.

פאַרשפּילט לעבען" ,מיט בערטא

זאַסלאװסקי,

ב"א 7 ,מערץ .9391
לכבוד שבת ,אדער טאָג" ,ג 3 ,. .דעפּט.9491 .
 -אײידישע דראמאטורגן און טעאַטער -קאָמפּאַזיטאָרס",,28222

ראָזענשטיין,

סעמועל

ושמואל)
(געב 5 .יאַנואַר 678?1{ 9781ן  ---געשט 03 .יאַנואַר 0391ן
געבוירן  5יאַנואַר 6781 ?| 9781ן אין יאַסי,
רומעניע .פאָטער  --געאַרבעט אין דער
שטאָטישער באָד ,געקלעבט אַפישן פון יידישן
טעאַטער און געווען אַן אָרדנער אין אַ רומע-
נישן טעאַטער .געלערנט אין חדר ,פאָלקס-
שול און באַזוכט אַ מיטל-שול .פון דער
פריסטער יוגנט געזונגען אין ניישאַצס סינאַ-
גאָגע און צוליבן פאָטערס באַשעפטיקונג
כמעט אויפגעצויגן געװאָרן אין אַ טעאַטער-
אַטמאָספערע .צוזאַמען מיט זיין חבר יאָסעלע
שערמאַן אַנטלאָפּן פון דער היים און אָנגעהויבן זייער יונג װאַנדערן
איבער דער פּראָװוינץ אַלס לידער-זינגער ,נאָכזינגנדיק די לידלעך
פון יידישן און רומענישן טעאַטער .נאָכן װאַנדערן איבער שטעט-
לעך און דערפלעך ,אין וועלכע זיי האָבן געזונגען אין שענקען און
קאַפּע-הייזער ,קערן זיך ביידע צוריק אַהים ,אָבער אויפן וועג
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לעקסיטאָן
טרעפן זיי זיך מיטן טעאַטער-דירעקטאָר סעגאַלעסקאָ און ער נעמט
זיי אַרײין אין כאָר פון זיין יידישער טרופּע,
בעת אברהם גאָלדפאַדן באַזוכט די סעגאַלעסקאָ-טרופּע ,דערמו-
טיקט ער ר'..ן צו ווערן אַן אַקטיאָר ,און תיכף נאָכן דעביוטירן אַלס
,הערמאַן? אין גאָלדפאַדנס ,משיחס צייטן" ,פאַרבלייבט שוין ר.
אין סעגאַלעסקאָס טרופּע אַלס שוישפּילער 2 .,יאָר שפּעטער גייט
ר .איבער אין אברהם אַקסעלראָדס טרופּע ,וואו ער שפּילט שוין
ליבהאָבער-ראָלן .פון דאָ גייט ר .איבער אין קלמן יאָװילערס טרופּע
מיט וועלכער ער קומט אין  0091אין אַמעריקע.
זלמן זילבערצווייג שרייבט וועגן דעם :
ר,אָזענשטיין איז דאַמאָלט גֶעווֹען יונג ,עלעגאנט ,שיין ,מיט
אַ פּרעכטיקער טענאָר-שטימע און מיט בינע-פעאיקייטן .עס אין
דעריבער פארשטענדלעך ,אַז ער איז באַלד אָנערקענט געװאָרן אַלם
דער ,יוננטלעכער ליבהאָבער" ,און ווען ער איזן  2יאָר שפּעטער
אַריבער

אין פּיפּלס-טעאַטער

צו באָריס

טאָמאַשעוװוסקי,

האָט אים

טאָמאַשעווסקי אויך דאָרטן געלאָזט שפּילן ליבהאָבער-ראָלן און
אָפט אים אָפּנעטראָטן די ראָלן ,וועלכע ער ,טאָמאַשעוװוסקי ,האָט
געשפּילט .עס האָט לאַנג ניט געדויערט און ראָזענשטיין ,איצט
שוין סאַמועל ,נישט שמואל ,איז געװאָרן דער ,מאַטינע-איירפ"
{ד,ער נאָכמיטאָנ-ליבליננ"ן. .ר.אָ.זענשטיין איז געװאָרן דער
ליבלינג פון דעם שיינעם געשלעכט ,ער האָט דאָס ניט אויסגענוצט,
עס איז קיין שום נוזמא צו זאָגן ,אַז ראָזענשטיין האָט מיט זיינע
טאָטן ניט באַשטעטיקט דעם אָנגענומענעם כלל וועגן דעם פרייען
לעבן פון אַקטיאָרן ,ער האָט אַפילו ניט גערויכערט ,ניט געטרונקען
און

ניט

געשפּילט

אין

קאָרטן,

און

װאָלט

ער ניט

געפירט

קיין

רייכע שטוב און ניט געפּרובט זיך אַלס מענעדזשער ,װאָלט ער
ניט נעקומען צו דער שווערער עקאָנאָמישער לאַנע דוי לעצטנס".
פון טאָמאַשעװסקין איז ר .אַריבער אין אַדלערס ,גרענד"-טעאַטער,
וואו עס איז אים שוין אויסגעקומען מער צו שפּילן אין דער דראַמע
און דאָ האָט ער געשאַפן  2אינדיווידועל אױיסגעפּרעגטע טיפּן אין
גאָרדינס ,אָן אַ היים* (,,מאָרי) און ,גלות גאַליציע? (,דער פּרוש*).
פון אַדלערן איז ר .צוריק אַריבער צו טאָמאַשעװסקין ,וואו ער האָט
געשפּילט  8-7סעזאָנען און אויפגעטראָטן אין דער הױפּטראָל פון
טאָמאַשעװסקיס ;די יידישע קרוין" --- 31-2191 .האָט ר ,.צוזאַמען

מיט לואי גאָלדבערג ,ראָזאַ קאַרפּ און לעאָן בלאַנק ,איבערגענומען
דאָס ,לענאָקס"-טעאַטער אין בראָנקס ,אָבער דאָס טעאַטער האָט עק-
זיסטירט נאָר אַ קורצע צייט ,און פאַרלירנדיק אַ גרעסערע סומע ,איז
ר .צוריק אַרײנגעטראָטן צו טאָמאַשעװװסקי-לואי גאָלדבערג אין
;נעשאָנאַל*-טעאַטער ,וואו ער האָט געשפּילט  2סעזאָנען און גע"
מאַכט אַ שטאַרקן איינדרוק אין רומשינסקיס אויפפירונג פון ,דאָס
צעבראָכענע פידעלע" .שפּעטער האָט ר .געשפּילט  2סעזאָנען אין
,פּיפּלס?-טעאַטער ביי עדעלשטיין ,דערנאָך אַ סעזאָן אין ,נעשאַ-
נאַל*-טעאַטער ,דאַן װוידער ביי עדעלשטיין אין ,סעקאָנד עוועניו"-
טעאַטער ,וואו ער האָט וידער געהאַט אַ גרויסן דערפאָלג אין
באַדער-רומשינסקינס אָפּערעטע ,דעם רבינס ניגון" פאַר וועלכער
ר .האָט אויך געשריבן די ,ליריקס? און איז דערנאָך צוריק אַריבער
אין ,נ,עשאָנאַל?-טעאַטער,
אַלטער עפּשטײן א"פ ,אוריאל מזיק" ,כאַראַקטעריזירט אים אַזױ
(אין :)7191
ר,אַזענשטיין איז אָן ספק איינער פון די געבענטשסטע מענטשן

אויף אונדזער בינע .ער איז שיין ,זיין פינור איז א פּראַכטפולע.
זי דערמאַנט די פינור פון אַ גריכישן נאָט .זיין שטימע אין אַ
נוטע .עס איז אנגענעם צו הערן .ליב האָט מען אים ממש דאָס
לעבן ,אָבער מיט שפּילן גוט טעאַטער האָט דאָס ניט צו טאָן.
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פון

 ...ער איז נישט קיין נאָט-געבענטשטער אַקטיאָר . . . ,ראָזענשטיין
איזן אַ געאיבטער בעל-מלאכה אויף אונדזער בינע .אויסערלעך,
אויב איר װועט זיך ניט אָפּנעבן קיין חשבון ,װועט זיך אייך דאכטן,
אַז דאָ שטייט פאַר אייך אַ גוטער אַקטיאָר ,אָבער ווען איר פאַר-
טראַכט זיך ווענן דער ראָלע אין וועלכער ער טרעט אויף ,וי אַזױ
ער שפּילט עס אויף ,דאַן דערפילט איר ,אַז עס אין נישט דאָס,
אַז עפּעס פעלט אים .איר בלייבט נישט צופרידן ,ווייל דאָס איז
פּראָסטע בעל-מלאכהשע אַרבעט ... .מיר האָבן ראָזענשטיינען
געזען אין פילע ראָלן .מיר האָבן זיך מיט דער שטאַרקסטער
אויפמערקזאַמקײט פאַר אַ לאַנגע צייט צונעקוקט צו זיין שפּילן,
אָבער קיינמאָל האָבן מיר אים ניט געזען עפּעס שאַפן .,שטענדיק
האָבן מיר אַרױסגעטראָגן דאָס געפיל ,אַן ער איז אִן אַקטיאָר,
װאָס שפּילט ,אָבער נישט קיין אַרטיסט ,װאָס שאַפט".
 --פּרובט ר .ווידער (צוזאַמען מיט ראָזאַ קאַרפּ) װוערן6
מענעדזשער אין ,לענאָקס?-טעאַטער ,דערשלעפּט אָבער דאָרט קוים
דעם סעזאָן און פאָרט דערנאָך אָפּ קיין פילאַדעלפיע ,וואו עֶר שפּילט
 2חדשים ביי מייק טאָמאַשעװסקי און פאַרענדיקט דעם סעזאָן ביי
אַנשל שאָר אין ,ליבערטי"-טעאַטער -- 8-7291 .שפּילט ר .אין
פּ,אָבליק?-טעאַטער ביי לואי גאָלדבערג -- 978291 .אין שיקאַגאָ
ביי גליקמאַן ,דאָ ווערט ר .קראַנק און מוז איבעררייסן זיין שפּילן.
 ---+שפּילט ער אין געבילס ,פּאָבליק?-טעאַטער .ער ווערט
0
אָבער זייער אָפּט קראַנק און מוז לסוף איבעררייסן דאָס שפּילן און
אַװעקפאָרן קיין קאַליפאָרניע.
וועגן דעם פּעריאָד שרייבט זלמן זילבערצווייג :
,און דאָ הויבט זיך אָן די טראַגעדיע פון דעם אַקטיאָר; אין
לעבן  --אַ קראַנקער ,אַ צעבראָכענער ,בלאַס און מיד ,הינטער די
קוליסן  --אַ חולה מסוכן ,אָפּט דערמינטערט דורך פּילן אָדער
אַנדערע מעדיצינישע מעדיקאַמענטן ; אויף דער בינע א פריילעכער,
אַ לוסטיקער ,אַ מונטערער ,אַ זינגענדיקער ,אַ טאַנצנדיקער ,אַ שווער
דאָפּלט-שפּיל ,אַ שפּיל ,װאָס פאָדערט באַלדיקע נקמה ,און ראָזענ-
שטיין האָט אָנגעהויבן צו באַצאָלן .ער האָט אָנגעהויבן אויספעלן
צו פאָרשטעלונגען .מען האָט אים אָנגעהוֹיבן פאַרטרעטן אין זיינע
ראָלן ,ראָלן ,וועלכע ער איז פיזיש שוין אַפִילו געווען צודשוואך
אויסצולערנען .ראָזענשטיין האָט געפילט װאָס דאָס באַדייט פאַר
אים .ער איז געווען דער קראַנקער ,וואָס וייסט ,אַזן ער איז
קראַנק ,און אָט דאָס וויסן מאַכט אים נאָך קראַנקער .ער האָט
אָנגעהויבן ווערן נערוועז און אָפּט צוזאַמענברעכן ,ביז די דאָקטױי-
רים האָבן אים פאַרווערט צו שפּילן און פאַראָרדנט ,אַז ער מוז
תיכף אָפּפאָרן קיין קאַליפאָרניע .ראָזענשטיינען האָט מער ניט
גענוצט די װאַרעמקייט פון די בינע-לעמפּלעך און פון די אַפּלאָ-
דיסמענטן .ער האָט שוין נע מוזט האָבן די אמתע װאַרעמקײיט
פון דער קאַליפאָרניער זון".
אויפן וועג ווערט אים ערגער .אַן ערנסט קראַנקן נעמט מען אים
אַראָפּ אין שיקאַגאָ ,וואו ער שטאַרבט דעם  02יאַנואַר  0291אין
ווערט געבראַכט צו זיין אייביקער רו אין ניו-יאָרק אויפן בית-עולם
פון די יידישע טעאַטריקל עלייענס פון וועלכע ר .איז געווען איינער
פון די מיטגרינדער און דער ערשטער פּרעזידענט,
יאָזעף רומשינסקי כאַראַקטעריזירט אַזױ ר.ץ:
ראָזענשטיין

האָט זיך נים נעדאַרפט

שפּילן אַ ליבהאָבער אויף דער בינע.
גרימירן זיך דעם פּנים אום אויסצוזען
בייטן זיין שטימע אום צו ריידן מילד.
זיין גאַנג אום צו גיין נאַלאַנט .ער
אַרױפניין גלייך אויף דער בינע און

פיל אָנשטרענגען

אום

צו

ער האָט ניט באַדאַרפט פיל
שיין ,ער האָט ניט געדאַרפט '
ער האָט ניט געדאַרפט בייטן
האָט געקאַנט פון דער גאַס
שפּילן זיין ראָל ,ווייל ער
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יידישן

טעאַטער
0

איז ניט געווען קיין געמאַכטער ,קיין געקינצלטער
אַרט ריידן ,זיין גיין ,זיין אָנטאָן זיך ,זיין קוק,
אַלץ ,װאָס איז געווען פאַרבונדן מיט אים ,האָט
אָט גייט דער "מאַטינע-איידאָל? ,דער ליבהאָבער,

ליבהאָבער ,זיין
זיין שמייכל --
באַשטעטיקט ,אַז
דער אַפּאָלאָ פון

יידישן טעאַטער".
און יעקב קירשענבוים שילדערט אים אַזױ :
כ,אָטש דער פאַרשטאָרבענער איז שוין געווען אַריבער  08יאָר
אַלט ,איז ער אָבער תמיד געווען יונג און מונטער ,און עס האָט
אויסנעזען ,אַז די צייט האָט אין אים איננאַנצן פאַרנעסן ,אַז ער
האָט עפּעס אַ סוד זיך צו האַלטן יונג און פריש .ער איז געווען
געבענטשט פון דער נאַטור מיט אַלֶע מעלות ,װאָס אַן אַקטיאָר באַ-
דאַרף  :אַ שיינע ,שלאַנקע פינור ,א שיין ,געטאָקט פּנים ,שיינע,

שװואַרצע געקרויזלטע האָר און אַ פּאֶר גרויסע ,ברענענדיקע אויגן,
וועלכע פלעגן ריידן צום עולם נאָך איידער זיי האָבן געהערט זיין
זיסע ,אָנגענעמע שטימע .ער איז געווען דער ,מאַטינע איידאָ?ל",
ער האָט באַמערקט ,אַז זיין
דער יידישער רודאָלף װאַלענטינאָ. . . .
גלאַנץ ווערט אָפּנעבליאַקעװעט ,אַז זיין זון פון יוגנט גייט אונטער,
און אַז זיינע שטרעבונגען צו בלייבן דער אייביק-יוננער ,גראַציעזער
ליבהאָבער-זינגער פון דער יידישער בינע זיינען צו ענדע".
ר'.ס ברידער  --אברהם און לייזער  --זיינען יידישע פאָלקס-
זינגער און שוישפּילער ,ר'.ס שוועסטער  --ראָזאַ זיגלער  --איז
געווען אַ יידישע שישפּילערין ,און די גאַנצע זיגלער-משפּחה --
יידישע אַקטיאָרן,
מ .ע.
ב .גאָרין , --געש .איד .טעאַט ".װ ,ז.051 .
אוריאל מזיק  --בילדער-גאַלעריע פון אונזערע אידישע שוישפּילער, ,טאָג",
ג .י 71 ,.פעברואַר ,7191
יעקב קירשענבוים  ---סעמועל ראָזענשטײן, ,אַמעריקאַגער" ,נ .י 21 ,.פעב-
רואַר ,6291
נעקראַלאָגן אין דער ניו-יאָרקער יידישער פּרעסע.
זלמן זילבערצווייג  --דער פאַרשטאָרבענער סעמועל ראָזענשטײין  --זין
קאַריערע אויף דער אידישער ביהנע, ,פאָרו ,".נ .י 3 ,.פעברואַר { 0291איבער-
געדרוקט אין זיין בוך ,ט,עאטער-פיגורן" ,ב"א ,6391 ,זז101:39 .ן,
יעקב קירשענבוים  --אַ טרעהר אויף דעם פרישען קבר פון שוישפּילער
סעמועל ראָזענשטיין, ,מאָזײש" ,ג .י 32 ,.פעברואַר ,0391
יאָזעף רומשינסקי  --סעמועל ראָזענשטײן  --דער ליבהאָבער זינגער פון
אידישען טעאטער, ,פאָרו ,".נ .י 7 ,.פעברואַר ,0391
{ -- }-די לעצטע טעג פון פאַרשטאָרבענעם שוישפּילער סעמיועל ראָזענשטײן,
|
דאָרט 7 ,פעברואר ,0391
זלמן זילבערצווייג ; ---אַלבאָם .פון יידישן טעאטער" ,נ .י ,7391 ,.זז,78 ,02 .

ראָזענטאַל ,מאַקס
(געב681... .

--

געשט.
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געבוירן אין די סוף זעכציקער אאָרן פון
ניינצנטן יאָרהונדערט אין לאָדזש ,פּױלן
וועגן זיין אָפּשטאַם שרייבט זיין בן-עיר און
קרוב ,זלמן זילבערצווייג :
,זייער ווייניק פון די יידישע שוישפּילער
נעהערן צו דער זעלבער קאַטענאָריע אָפּשטאַ-
מונג װי מאַקס ראָזענטאַל .,דער נרעסטער
טייל ,אָדער כמעט אַלֶע ,מיט זייער וייניק
אויסנאמען,

שטאַמען

אִפּ פון פַּשוטן פֿאָלק,

אָפט פון ,עמך"-עלעמענט ,אָרעמע בעלו-
מלאכות אָדער נאָר לומפּן-פּראַלעטאַריאַט .,די אַמאָליקע באַציאונג
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צום יידישן טעאַטער און צו שוישפּילער איז געווען אַזאַ ,אַז יעדער
איינער פון אַ לייטישער פאַמיליע ,פון אַ בכבודער משפּחה ,האָט
אויסגעמידן די טעאַטער-פּראָפעסיע .ראָזענטאַל איז אַ יחיד במינו.
סיי פון זיין פאָטערס צד ,סיי פון זיין מוטערס צד ,שטאַמט ער
אֶפּ פון יחוס :תורה און סחורה .זיין פאָטער איז נעווען אַ פרו-
מער ייד ,אַ למדן ,פוֹן דור-דורות למדנים און אנשים חשובים.
פון דער מוטערס צד איז ער נעווען אַ נאָנטער קרוב צום גרעסטן
יידישן אינדוסטריעלער אין מזרח-אייראָפּע ,צום בארימטן טעקסטיל-
אינדוסטריעלער י .ק .פּאָזנאַנסקי ,װאָס איז א לאַנגע צייט געווען
דער שטאָלץ פון יידנטום אין פּוילן",
ז .האַלט ,אַז ר ,איז געװוען עלטער וי ער פלעגט אָנגעבן און
אַפילון עלטער וי ס'איז געווען אין די געקראָלאָגן .מ'דאַרף אָנ-
נעמען ,אַז ר ,איז געבוירן געװאָרן בערך  5681אָדער ,6681
וי ז .שרייבט ,איז אויך ר',ס פאַמיליע געווען באַשעפטיקט ביי
פּאָזנאַנסקין ,וועלכער האָט זיי געגעבן אַ פאַרטרעטערשאַפט פון זיינע
טעקסטיל-סחורות ,און דאָס האָט דער פאַמיליע געגעבן גוט פּרנסה,
אַזױ ,אַז
מ,אַקס האָט געהאַָט די מאַטעריעלע מענלעכקייט צו באַקומען
אַ גנוטע דערציאונג .אויסער אין חדר ,האָט ער אויך געלערנט ביי
פּריוואַטע מלמדים און לערער ,און ווען ער האָט אָנגעהויבן אונ-
טערצוװואַקסן האָט מען אים אַפילו אַוװעקנענעבן אין אַ פּריװואָט-
שול ,װאָס איז צו יענער צייט געווען א גאַנץ געשעעניש .באַשאָנ-
קען מיט אַ שיינער שטימע ,האָט דאָס יינגל מאַקס געזוננען וי
אַ משורר אין דער ,דייטשער סינאַנאָגע" ,וי מען האָט דאַמאָלט
גערופן דעם רעפאָרם-טעמפּל".
עלטער געװאָרן ,גענומען טראַכטן וועגן אַ תכלית ,איז ר .געװאָרן
אַן אָנגעשטעלטער ביי דער פירמע פּאָזנאַנסקי .ער ווערט אַן אָפטער
באַזוכער אין דייטשן טעאַטער ,און ווערט אַזױ פאַראינטערעסירט
אין טעאַטער ,אַז ער הייבט זיך אָן באַקענען מיט טעאַטער-ליטעראַ-
טור .ער באַזוכט אַ יידישע טעאַטער-פאָרשטעלונג ,אָבער וװוערט
זייער אַנטױישט צוליבן אינהאַלט פון דער פּיעסע און דעם אופן
,וריאל
פון שפּילן ,נאָר אַ צווייטע יידישע טעאַטער-פאָרשטעלונג ,א
אַקאָסטאַ* ,געפעלט אים שוין מערער .אָבער אין פאַרגלייך מיט דער
זעלבער פּיעסע אין אַ דייטשער אויפפירונג ,זעט ער אַ גװאַלדיקן
צוריקגאַנג ,און טראַכט וװעגן פאַרבעסערן דעם מצב פון יידישן
טעאַטער .צוליב פאַמיליע-סיבות קאָן ער דאָס אָבער נישט טאָן
אין זיין היים-שטאָט ,ואַנדערט ער אס קיין לאָנדאָן ,ענגלאַנד,
וואו ער זוכט צוצוקומען צום דאָרטיקן יידישן טעאַטער .ער ווערט
אַ כאָריסט ,און ,װוי דער שטייגער ,קריגט ער איינציקווייז צו שפּילן
קלענערע ראָלן ביים דירעקטאָר פון טעאַטער ,ישראל גראדנער,
גאָלדפאַדנט ערשטער אַקטיאָר ,וועלכער איז אים מקרב ,אָבער ערשט
ווען ער שפּילט די ראָל ,רפאל" אין שמ"רס ;בעל תשובה" ,חייבט
ער אָן באַקומען גרעסערע ראָלן .נאָכן שפּילן אַ האַלב יאָר מיט
גראדנערן ,טרעט ער אַרײן אין אַדלערס טרופּע ,און אַזױ שפּילט
ער אייניקע יאָר אין לאַנדאָן און אין דער ענגלישער פּראָװינץ ,וי
אויך אין פּאַריז,
ר .ווערט זייער באַפריינדעצט מיטן אַקטיאָר מאַקס ראַדקינזאָן
ושפּעטער באַקאַנט אַלס רודאָלף מאַרקסן און ווען מ'מוז אין מאַן-
טשעסטער אויף שנעל אויפפירן די פּיעסע ,דאָן יוסף אַבאַרבאַנעל",
קומט ר ,צוהילף ,שרייבט אָן עטלעכע מוזיק-:נומערן און שטודירט
איין מיט ראַדקינזאָן די ראָל פון ,אָפיציר* ,װאָס פלעגט געשפּילט
ווערן פון אַנעטאַ גראדנער ,וועלכע האָט פאַרלאָזט די טרופּע .אַלס
דאַנק דערפאַר האָט ראַדקינזאָן שפּעטער איבערזעצט ,פון זכרון,
די ענגלישע פּיעסע ;טהי סטראָוועי" א"נ ;דער סעילאָר |מאַטראָזן
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היוה

אין געפאַר* אָדער ;דער יתום אין געפאַר* און דערנאָך  ,דאָס זעלבע,
פון זכרון ,די מעלאָדראַמע ,דער זילבער קעניג" ,אין וועלכע רי.
האָט געשפּילט די הױיפּט-ראָלן און זיך אין זיי אַזױ אויסגעצייכנט,
אַז זיי האָבן באַשטימט זיין ווייטערדיקן גורל,
/אין  4981איז אין לאָנדאָן געקומען דער אַקטיאָר קוראַזש צו
אַנגאַזשירן אַקטיאָרן פאַר אַמעריקע ,און צווישן די וועלכע ער האָט
געבראַכט ,איז אויך געווען ר ,,וועלכער טרעט אויף ,דעם  71אויגוסט
 ,4אין אַדלערס טעאַטער אין דער פּיעסע ,דער גרויס אינקווי-
זיטאָר* ,און דעם  82אױיגוסט  4981אין ;די רוסישש קנוטע" אָדער
;דער קניאַז דאָלגאָרוקאָװו אַלס שקלאַוו ,איינע היסטאָרישע בעגע-
בענהייט פון דער פּאַנטשיזנע פון קניאַז שיכאָווסקי ,בעאַרבײט פון
מאַקס ראָזענטאַל און יעקב אַדלער".
אין משך פון אַ גאָר קורצער צייט ווערט ר .פּאָפּולער און באַליבט
אַלס איינער פון די אָנגעזעענסטע שוישפּילער אויף דער אַמעריקאַ-
נער יידישער בינע ,װוי אויך אַלס רעזשיסער .ער שפּילט יאָרן לאַנג
מיט אַדלער ,מאָשקאָװויטש ,טאָרנבערג און קאַצמאַן אין פאַרשידענע
טרופּעס אין ניו-יאָרק ,אָבער היות וי אין ניו-יאָרק ,ניט האָבנדיק
קיין אייגענעם טעאַטער ,קאָן ער נישט זיין קיין סטאַר ,נעמט ער
גערן אָן דעם פאָרשלאַג פון די מענעדזשערס אין פילאַדעלפיע,
וואו ער פאַרנעמט דאָס ערשטש אָרט אין דאָרטיקן יידישן טעאַטער
און פירט דאָרט אויף צום ערשטן מאָל פּיעסן ,װאָס ווערן ערשט
שפּעטער געשפּילט אין ניו-יאָרק .אַזױ פירט ער אויף אין 7981
אין פילאַדעלפיע זאָלאָטאַרעװוסקיס ,דער יידישער האַמלעט* |שפּע-
טער פּאָפּולער אַלס ,דער ישיבה בחור"ן ,שפּילנדיק די הױפּטראָל
;אביגדור" .,אַ גאַנצע ריי סעאָנען שפּילט ער אין ניו-יאָרקער
,פּיפּלס-טעאַטער" :אין סעזאָן ( 2071091צוזאַמען מיט בעלא גו-
דינסקי ,יעקב פּ .אַדלער אוֹן מאַלװינאַ לאָבעל) אין דער טיטליראָל
פון זאָלאָטאַרעווסקיס דראַמאַטיזאַציע פון דיומאָס ,גראַף מאָנטאַ
קריסטא" און אין דער טיטל-ראָל פון זאָלאָטאַרעװוסקיס דראַמאַטי-
זאַציע און איבערזעצונג פון ענגלישן ראָמאַן עװענדעטאַ? פון
מאַריאַ קאַרעלי א"נ ,פאַבי ראָמאַנאַ .מיט די דאָזיקע צוויי ראָלן
געװוינט ער אַן אויבן-אָן אין דער אַמעריקאַנער יידישער טעאַטער-
וועלט ,און קיינער קאָן זיך צו אים ניט פאַרגלייכן אין די דאָזיקע
ראָלן .אין סעזאָן  3072091שפּילט ער אין פּ,יפּלס טעאַטער" ,צוזאַ-
מען מיט באָריס טאָמאַשעווסקי ,אַ טיטל-ראָל אין זאָלאָטאַרעווסקיס
;דער מאָדערנער קין און הבל" ,אין  4091טרעט ר .אויף אַלס ,דער
גרינער אַקטיאָר? פון נ .ראַקאָװ .אין סעזאָן  ,51'4191אין זעלבן
טעאַטער ,צוזאַמען מיט בעסי טאָמאַשעװסקי די הויפּט :ראָלן אין
זאָלאָטאַרעווסקיס ,דער פּרייז פון ליבע".
אין  6191פירט ר .אויף אין בעסי טאָמאַשעװוסקיס ,פּיפַּלס"-

טעאַטער ,פאַרבאָטענע פרוכט" פון נ .ראַקאָו,
אין  7191האָט ר ,,שפּילנדיק אין פילאַדעלפיער אַרטש סטריט-.
טעאַטער ,אויפגעפירט און געשפּילט די הױפּטראָל אין אברהם שאָ-
מערס ;סטייל? (די מאָדע) ,װאָס איז נאָך זיין דערפאָלג ערשט אויפ-
געפירט געװאָרן אין ניו-יאָרק דורך קעסלערן ,וועלכער האָט זיך
פריער אָפּגעזאָגט צו שפּילן די פּיעסע.
דעם  2סעפּטעמבער  0291פירט ר .אויף אין ,פּיפּלס"-טעאַטער
ראַקאָווס קאָמעדיע , --די טיר צום גליק" .דעם  11מערץ 1291
פירט ער דאָרט אויף ;די צעשטערטע חופּה* פון ראַקאָוו און װאָלף,
ּ,יפּלס?-טעאַטער אויפ-
און דעם  51סעפּטעמבער  1291האָט ר .אין פ
געפירט און געשפּילט די הױפּטראָל אין לאַטײנערס ,דעם צדיקס
משפּחה" .אין זעלבן סעזאָן האָט ער אין זעלבן טעאַטער אויפגע-
פירט זאָלאָטאַרעווסקיס ,דער פּריז פון אַ גט* און פון זעלבן מחבר
,אַרף אַ פרוי דערציילן ?,7
ד
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דעם  21יאַנואַר  3291פירט ער אויף אין זעלבן טעאַטער לאַטײנערס
;שלום בית".
דעם  02נאָוועמבער  3291טרעט ער אויף מיט זיין פרוי אין
,ליבערטי?-טעאַטער אין ראַקאָווס ;היץ-קאָפּ",
 --שפּילט ר .אין אוירווינג פּלייס טעאַטער און א"ר76
פון יעקב בן עמי {און יעקב מעסטעלן טרעט ער אויף אַלס קנילך"
אין לייוויקס ,שאַפּ* און אַלס ,מוזיקער? אין יעװרעאינאָווס ;די
שיף מיט צדיקים" -- 82-7291 .ווערט ער מיטדירעקטאָר און שׂוי-

שפּילער אין זעלבן טעאַטער און פירט אויף (מיט צילע און סטעלאַ
אַדלער און ר .אין די הױפּטראָלן) זאָלאָטאַרעווסקיס ;אַלימאָני" ,און
דעם  1דעצעמבער ( 7291מיט די זעלבע) ל .מלאךס ;גאַסן-פרויען"
{,איבערגוס"ן .אין סעזאָן  9278291האָט ר .געשפּילט אין איידישן
קונסט-טעאַטער* .אין  2391האָט ר .געשפּילט אין בראָנקסער ,פּראָס-
פּעקט*ײ-טעאַטער .ר .איז די לעצטע יאָרן געווען קראַנק ,און איז
געשטאָרבן דעם  4אַפּריל  8291אין ניו-יאָרק און געקומען צו
קבורה אויפן הר חברון פון דער יידישער טעאַטריקל עלייענט .
ר'.ס פרוי איז געווען די יידישע שוישפּילערין סאַבינאַ ראָזענטאַל
(װיינבלאַט),
אַלטער עפּשטײן א"פּ ,אוריאל מזיק" ,כאַראַקטעריזירט אים אַזױ
(אין :)7191

איז דער שוייגנדיקסטער אַקטיאָר אויף אונדזער
.ס
,ד.אָ.
יידישער בינע .איר קוקט אויף אים לאַננע מינוטן :ער באַװעגט
זיך ,ער טוט עפּעס ,אָבער ער שויינט ,זעלטן הערט איר פון אים
אַ װאָרם ,אַן אָפּנעהאַקטע פראַזע ,און דאָס אויך שטיל ,קוים
וואָס איר כאַפּט עס אויף .ער רעדט וייניק ,אָבער אויף קיין
מינום

פילט

איר

דאָס

ניט.

זיין

יעדער

קער,

זיין

יעדער

ריר,

דער ווייטאָגדיקער שמייכל אויף די ליפּן ריידן פאַר אים ,און ריידן
חויך ,שטאַרק ,אַזױ ,אַז אָפטמאָל כאַפּט איר זיך ,אַז איר ציטערט
פאַר אויפרענונג.

ן ....מאַקס ראָזענטאַל מיט זיין אַרט שפּילן איז ניט קיין פרעמדע
דערשיינונג אין אונדזער לעבן .ער דריקט ניט אויס קיין פרעמדע,
ניט-יידישע געפילן .ער אין אַזױי נאַציאַנאַל און יידיש וי עס
זיינען געווען יידיש אונדזערע זיידעס ,װואָס האָבן אין די גרעסטע
ליידן נאָר אויסגעזיפצט ,אַך ,רבונו של? עולם ,טאַטע פאָטער",
און מער

ניט".

זלמן זילבערצווייג שרייבט :
,דעם אמת געזאָגט ,האָט ראָזענטאַל זיך נישט אויסגעצייכנט
אין דיקציע .דערפאַר אָבער איז ער געווען דער איינציקער יידישער
דראַמאַטישער שוישפּילער אין אַמעריקע ,וואָס האָט זיך נוט גע-
פילט אין אַ פראַק .זיין האַלטונג איז תמיד געווען אן עלעגאַנטע,
זיינע זשעסטן זיינען געווען געוואוינן און געמאָסטן ,פּאַסיק פאַר
די ראָלן ,וועלכע ער האָט נעשפּילט ,און זיין פּנים אין געווען אַ
קוואַל פון מימיק .יעדע קלענסטע ענדערונג אין דעם כאַראַקטער,
וועלכן ער פלענט פאָרשטעלן ,פלענט זיך תיכף אויסדריקן אין
זיינע געזיכטס-צינן .זיינע אויפפירוננגען פון וװעלט-רעפּערטואר
און פון אַרינינעלע יידישע מעלאָדראַמעס זיינען נעװאָרן אַ שם דבר,
אַז נאַנץ אָפּט האָט מען געוויסע פּיעסן פריער אויסנעפּרובט ביי
אים אין פילאַדעלפיע און ערשט נאַכדעם וי זיי זיינען געווען א
דערפאָלג ביי אים ,האָט מען זיי נאָכקאָפּירט אין ניו-יאָרק.

ראָזענטאַלס לעצטער אויפטריט אויף דער בינע איז געווען אויף
זיין איינענעם ערן-אָוונט אין ניװודיאָרק ,און דער צופאַל האָט נע-
װאָלט ,אַז דער דאָזיקער ערן-אָוונט זאָל נאָך מער דערשלאָגן דאָס
דערשלאָגענע געמיט פון ראָזענטאַלן ,ראָזענטאַל ,וועלכער האָט גע-
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יידישן

טעאַטער

האַט אַ שאַרפן חוש פאַרן אמת און נאַטירלעכקייט ,האָט זיך אָנ-

געשטויסן מיט דער נאַקעטער ווירקלעכקייט ,אַז פון זיין אַמאָליקן
גלאַנץ זיינען געבליבן בלויז קליינע שיריים ,אַז זיין אַמאָליקע
באַרימטקײט ,װאָס האָט געצויגן פולע הייזער ,איז געװאָרן אַן ענין
פאַר געשיכטע ,אָבער פאַרן היינטיקן פּובליקום איז דער נאָמען

ראָזענטאַל מער נישט דער ,װאָס פאַר די ערשטע דורות יידישע
אימינראַנטן".

דער פילאַדעלפיער מ .מלמד שרייבט:
,אין פילאַדעלפיע אין מאַקס ראָזענטאַל געווען באַזונדער גוט
באַקאַנט .ער האָט דאָ אַ סך מאֶל געשפּילט אַלס הויפּט-סטאַר אין
דעם געוועזענעם .אַרטש סטריט טעאַטער ,און אויסערדעם פלענט ער
אָפּט קומען אַהער אויף גאַסט-פאָרשטעלונגען .אַ סך פון אונדו
נגעדענקען אים נאָך פון דער צייט ווען ער פלעגט דאָ אויפטרעטן
אין די פּיעסן פון אונדזער מ .קאַטץ .ער האָט באַזונדערס זיך
אויסגעצייכנט אין פאָרשטעלן דעם טיפּ מענטשן ,וועלכער פאַר-
קערפּערט אין זיך האַרטקייט און סענטימענט צוזאמען .ער איז
ניט געווען ,װוי מ'זאָגט קיין ,פּאַרשוין"; זיין לאַנגע נאָז האָט
זיך צופיל געװואָרפן אין די אוינן ,אָבער ווען ער האָט געשפּילט,
האָט ער געהאַָט די פעאיקייט אַזױי צו פאַראינטערעסירן דעם צו-
שויער ,אַזױ צו פאַרכאַפּן זיין אינטערעס ,אַז ער האָט פאַרנעסן
װאָס פאַר אַ פּנים מאַקס ראָזענטאל האָט ... .עס פאַרשטייט זיך,
אַז ער האָט ,װוי אַ סך שוישפּילער פון זיין צייט ,דורכגעלעבט גוטע
און שלעכטע צייטן ,אָבער דאָס איז געווען בלויז אויף אזויפיל
וויפל דעם ענין פּרנסה איז נונע .װאָס שייך אָבער זיינע קינסטלע-
רישע דערנרייכוננען ,האָט ראָזענטאַ? ניט געהאט װאָס זיך צו
באַקלאָנן .,די קריטיק האָט אים אַלעמאָל אָנערקענט אַלס איינעם
פון

די וויכטיקסטע

זיילן פון

דער

יידישער

בינע.

 ...מיט .זיין

אָפּשטאַרבן האָט די יידישע בינע אין אַמעריקע פאַרלאָרן אַ וויכ-
טיקע קראַפט ,כאָטש די קראַפט ,וואָס ראַזענטאַל האָט מיט זיך
פאָרנעשטעלט ,איז שוין געווען טויט פון עטלעכע יאָר פריער.
ראָזענטאַ? האָט אָבער נעהערט צו יענער גרופּע שוישפּילער ,וועלכע
האָבן געשטאַלטעט דאָס יידישע טעאַטער דאָ אין אַמעריקע".
אין נעקראָלאָג אין /,מאָרגען זשורנאַל* װוערט געזאָגט:
,ער האָט שוין אַ לעננערע צייט ניט נעשפּילט ,טראָצדעם װאָס
ער איז נעווען באקאנט אַלס דער ראָמאַנטיקער אין דער מעלאָ-
דראַמע און האָט נעשאַפן אַ גרויסע צאָל מיט טיפּן אין קאָברינס,
ליבינס ,שאָמערס ,און שפּעטער אין זאַלאַטאַרעװוסקיס פּיעסן ,זיין

דערפאָלנ האָט ער דווקא נעמאַכט אין איבערזעצוננען פון וועלט-
לעכע פּיעסן ,ער האָט זיך אין אַמעריקע באַרימט נעמאַכט אין די
פּיעסן ,פאביאָ ראָמאַני", ,דער זילבער קענינ", ,גראַף מאָנטאָ
קריסטאָ" און אין הויפּטמאַנס ,די וועבער" ,וואו ער האָט געשפּילט

אלס וועבער ,וועלכער רופט צו רעװאָלוציע. .ר.אַ.זענטאַל איז
תמיד געווען באַטראַכט אַלס איינער פון די סאמע פיינסטע און
צאַרטסטע אַקטיאָרן פון דער בינע .ער האָט דאָס געזוכט צו פאַר-

שענערן די יידישע בינע דורך גרויסע מעלאָדראַמען אין וועלכע
ער האָט אַרײינגעטראָגן זיין ספּעציפישן חן ,וועלכער האָט שטענדיק
געווירקט אויף די צושויער .אין ? ,קאָברינס ,דער בלינדער מוזי-
קאַנט? האָט ראַזענטאַל געשאַפן אַ טיפּ ,וועלכער װועט אייביק
בלייכן אין זכרון פון יענע ,וועלכע האָבן אים געזען ,פּונקט וי
מען קאָן ניט פאַרנעסן דעם ,זילבער קעניג", ,נראַף מאָנטאָ קרים-
טאָ? ,אָדער זיין ,בערעלע שיינעץ" אין לאַטײנערס ,בלימעלע".
זיינע ראָלן אין ליבינס ,דער קריפּל, ,/צוויי מאַמעס" אָדער אין

זאַלאַטאָרעווסקיס ,דער פּרייז פון זינד" ,האָבן זיך טיף איינגעקריצט
אין זכרון פון טעאַטער-ליבהאָבער . .. .ער האָט זיך אויסגעצייבנט
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ניט נאָר אַלס אַקטיאָר ,נאָר אויך אַלס רעזשיסער ,ער האָט אוים-
געפירט אייניקע פּיעסן ,צװוישן זיי שאָמערס ,סטייל" .., .פון
צייט צו צייט האָט זיך מאַקס ראָזענטאָ? באַװיזן אין קאפע צווישן
זיינע סאָלעגן .,ער האָט זיך שטענדיק געהאלטן ,מאַיעסטעטיש",
ציכטיק און איז געװען זויבער און עלענאנט געקלליידט .װעגן
טעאַטער פלענט ער ריידן בלוין מיט אַלטע באַקאַנטע פון יענער
,גאָלדענע עפּאָכע? אין וועלכער ער אין געווען איינער פון די
וויכטיקע זיילן".
מ .ע.
ב .גאַרין , --געש .אידיש טעאַטער" ,װ ,זז.151 ,621 ,84 .
אוריאל מזיק  --בילדער-גאַלעריע פון אונזערע אידישע שױישפּילער, ,טאָג",
נ .י 02 ,יאַנואַר ,7191
בערטא
ז.

קאַליש (זכרונות) , --טאָג" 32 ,סעפט,5291 .

זילבערצווייג

---

אינטערעסאנטע

איינצעלהייטען

װעגען

דעם

אַקאַרשט

געשטאָרבענעם רודאָלף מאַרקס, ,פאָרװ ,",נ .י 8 ,מאַי { 0291איבערגעדרוקט
אין זילבערצווייגט ,ט,עאטער-פיגורן" ,ב"א ,63291 ,זז711-901 .ן,
זלמן זילבערצווייג , ---אַ,לבאָם פון יידישן טעאטער" ,ג .י ,7291 ,.זו.78 ,02 .
,901 ,801 ,501 ,301 ,15 ,94 ,64 ,7
מ .מלמד  --וועגען דעם ערשט פאַרשטאָרבענעם מאקס ראַזענטאַל, ,ד,י אידישע
ווצלט" ,פילא 8 ,,אַפּריל ,8391

ראָזענטאל, ,נייער

פאָלקסבלאַט",

לאָדזש42 ,

זלמן זילבערצווייג  ---מאקס
אַפּריל ,8391
,עאטער-מאָזאַאיק" ,ניו-יאָרק ,1491 ,זו,42781 .
זלמן זילבערצווייג  --ט
,ילי אַדלער דערציילט" ,ניויאָרק ,9591 ,זו7624 ,441 ,27 .
צילע אַדלער  --צ
|
,556 ,6

שאַרקאַנסקי ,אברהם מיכל
{|געב -- 9681/?{ .געשט 72 .יוני |7091

געבוירן  ---לויט זלמן רייזען  8 ---סעפּט.
 ,9לויט ידיעות פון ש'.ס מוטער ,0681 --
לויט אַנדערע צווייפלהאַפטע ידיעות 2581 --
אָדער גאָר  ,7681אין ליובאָווע ,נעבן קאַלװאַ-

ריע ,סווואַלקער געגנט ,פּוילן ,אין אַ מיוחס-
דיקער פאַמיליע .זיין פאָטער איז געווען אַ
גרויסער למדן און א זייער פאַרמעגלעכער,
און האָט פאַר זיין אייגן געלט אויפגעבויט די
קלויז אין ליובאָווע .צו  11721יאָר געבליבן
אַ יתום נאָכן פאָטער ,און די פאַמיליע טראָגט
זיך אַריבער קיין קאַלװאַריע .געלערנט אין חדר און זיך אויך באַ-
קענט מיט רוס"ש און דייטש .געלערנט אין דער קאָוונער ישיבה,
וואו ער האָט באַקומען אַ צוטריט צו ספרים חצונים און אונטער
דער באַגייסטערונג פאַר אברהם מאַפּו ,צו  51יאָר ,אים געווידמעט
אַ שיר .,לויט איײזענשטאָטס ,חכמי ישראל באמריקה" האָט :ש .גע-
לערנט אין ישיבה איןיליבאַװוע .ווען די מוטער האָט צום צוייטן
מאָל חתונה מיט אַ ריגער תבואה-סוחר (לויט משה שטאַרקמאַן האָט
ער געהייסן בערל שאַרקער ,לויט אײזענשטאַט איז דאָס גאָר דער
נאָמען פון ש'.ס פאָטער) ,טראָגט זיך ש .אַריבער צו זיי קיין ליבאַװע.
דאָ שטודירט ער פלייסיק דייטש און רוסיש ,און בטבע אַ שטילער
און אַ שעמעוודיקער ,פאַרברענגט ער מערסטנטייל אַליין ביים לייענען
און שפּאַצירן 0981 ,באַקענט ער זיך מיט אַ געוועזן גאַסן-מיידל,
פאַרליבט זיך אין איר און קעגן ווילן פון זיינע עלטערן ,האָט ער
מיט איר חתונה און זיי עמיגרירן קיין אַמעריקע ,וואו זיי באַזעצן
2490

לעקסיקאָן
זיך אין שיקאַגאָ .דאָ דעביוטירט ער דעם  6פעברואַר  1981מיט א
פּאָעמע ,דאָס שעפעלע" אין ;אידישער קוריער"

דאָס צוזאַמענלעבן מיט זיין פרוי איז אַן אומגליקלעכעס .ש .איז
אַ שטילער ,פאַרחלומטער ,צוריקגעצויגענער לידער-שרייבער ,און
זיין פרוי  --אַ לעבנסלוסטיקע מיט אגַרויסן חשק צו רייכטום און
אַ שטאַרקן ווילן מיטצומאַכן אַלע מענטשלעכע פאַרגעניגנס .דער
רעזולטאַט איז ,אַז זי פאַרלאָזט אים ,און די פּאַסירונג ווירקט אַזױ
שטאַרק אויף אים ,אַז ער פאַרלירט זיין גלייכגעוויכט .ער באַשליסט
צו פּרובן זיך פאַרגעסן אין זיין טראַגעדיע פאָרט ער אָפּ קיין ניו"
יאָרק וואו ער מאַכט זיין היים ,און הייבט אָן דרוקן אין דער פּעריאָ-
דישער יידישער פּרעסע גרעסערע און קלענערע לידער און פיינע
איבערדיכטונגען פון דער װעלט-פּאָעזיע ,וי אויך סקיצן ,הומאָ-
רעסקעס און פּעליעטאָנען .שטאַרקע אונטערשטיצונג האָט ש .באַ-
קומען פון דיכטער מאָריס ראָזענפעלד ,וועלכער האָט געטראָגן אַ
אַ קנאה צו אַלע אַנדערע שרייבער ,מיטן אויסנאַם צו אים ,און פון
דאַמאָלטיקן שרייבער און רעדאַקטאָר פיליפ קראַנץ ,וועלכער האָט
אַפילו צוזאַמען מיט אים אַרױסגעגעבן אין  3981דעם חודש-זשורנאַל
,דער שטאָדט-אנצייגער" .אין  4981גיט ש .אַרױס ,צוזאַמען מיט
מאָריס ראָזענפעלד ,דאָס סאַטירישע װאָכנבלאַט ,דער אשמדאי"
אין  7981האָט ער אַלין אַרױסגעגעבן אַ מאָנאַטשריפט ,די נייע
וועלט" ,און אין אַפּריל  0091האָט ש ,.צוזאַמען מיט ראָזנפעלדן,
אַרױסגעגעבן אַ פערטל-יאָריקן זשורנאַל ,דער פּנקס",
אין זאַמלבוך ,די אידישע ביהנע* (ניו-יאָרק )7981 ,האָט ש .אָפּ-
געדרוקט דאָס ליד עװאָס אברהם גאָלדפאַדען קאָן זאָגן" :
איך האָב געגרינדעט פאַר יידן אַ בינע --
,ולמית" ,קלינגט אין יעדער
;בר כוכבא" ,ש
,רבי יאָזעלמאַן* אויך איז מיין אַרבעט געווען.
,המכשפה" האָט איטלעכער ייד שוין געזען
;מליץ יושר* איז אויך אַ באַװײז אַז איך קען,
;יהנום און גן עדן" איז דאָס װערק פון מיין פּען,
ג
;אחשורוש? איז מיינע אַן עכט-יידישע שטיק --
לידער האָב איך געשריבן ,מען זאָגט אַן אַנטיק.
די באָבע מיטן אייניקל* זיינען ביידע מיינע,
,
,פֿאָדריאַטשיק? איז אויך אַ שטיק אַ פיינע,
אַ ,שמענדעריק" ,אַ ,קוני לעמעל" האָב איך אױיסגעמאָלן,
ד,אָקטאָר אלמאסאדא" איז ניט צו באַצאָלן,
עקדת יצחק"  --דאָרט קלינגט אַזױ זיס יעדעס לידל,
;
;ניע בע ,ניע מע ,ניע קוקעריקו? איז דער סוף פון מיין ירידל,,,
מדינה,

ש .האָט אין  5981אַרױסגעגעבן אין
לידער ,אידישע ניגונים" ,אין 9981
שפּילער* {וויצן ,אַנעקדאָטן ,אד"גלן,
לונג ,גלות-לידער? (לידער ,בילדער
,)5

ניו-יאָרק זיין ערשטע זאַמלונג
;אַ שפּיטצעל פון אַ פּורים-
און אין  5091אצַווייטע זאַמ-
און באַלאַדען פון  9981ביז

לויט זלמן רייזען האָט ער אויך געשריבן ראָמאַנען פאַר די יידיש-
אַמעריקאַנער פאַרלעגער ,באַזונדערס פאַר דער ,היברו פּאָבלישינג
קאָמפּאַני" ,װי למשל ,דער פרויענהענדלער" .און רייזען כאַראַק-
טעריזירט אים אַזו :

און זיינען דורכגעדרוננען
הגם אויף

זייער פאָרם פילט

ראָזענפעלד".
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שאַפּונגען מערקט זיך שטאַרק דער איינפלוס פון ש .פרוג .שאר-
קאַנסקי איז אויך אַן אויסנאַם פון זיינע חברים-דיכטער אין יענע
יאָרן דערמיט ,װאָס ער האָט כמעט וי נישט געשריבן קיין אַרבע-
טער-לידער ,דאָס רוב פון זיינע פּאַעטישע ווערק זיינען געשאַפן
אויף נאַציאָנאַלע און פאָלקסטימלעכע מאָטיוון".
וועגן זיין צוקומען צום יידישן טעאַטער ,שרייבט משה שטאַרקמאַן :
,פון שרייבן לידער און רעדאַקטירן זשורנאַלן האָט מען קיין
גרויסע פאַרדינסטן ניט געקאַנט האָבן .שאַרקאַנסקי האָט דעריבער
געלעבט אין גרויס דחקות ,כאָטש קיין גװאַלדיקער באַדערפער איז
ער ניט געווען .ער האָט גענומען פּרובן זיינע כוחות אויפן דראַמאַ-
טישן געביט און עס האָט זיך אים אייננעגעבן .שאַרקאַנסקי האָט
אָנגעשריבן אַ היסטאָרישע דראַמע אונטערן נאָמען ,ונתנה תוקף"
(וועגן רבי אמנון ,מחבר פון דער באַרימטער תפילה) ,און זי
אַװעקגעטראָנן צו דוד קעסלער ,דער סטאַר און דירעקטאָר פון
ט,אַליאַ טעאַטער" .קעסלער האָט שטענדיק געזוכט אויפצופירן
בעסערע דראַמען וי די ,וואָס עס האָבן מיט גרויס פלייס געליפערט
,ויטאָרן" פּראָפּעסאָר האָראָוויץ און יוסף לאַטיי-
די פּאַטענטירטע א

נער ,מענטשן ,וועלכע ער ,קעסלער ,האָט אַזױ שטאַרק געהאַסט און
ביטער באַקעמפט .שאַרקאַנסקיס דראַמע האָט ביי אים שטאַרק

נושא חן געווען און אין נאָוועמבער  9981איז ,ונתנה תוֹקף"
אויפגעפירט געװאָרן .די דאָזיקע דראַמע האָט געהאַט אַן אויסער-
געוויינלעכן דערפאָלג און זי איז זייער װאַרעם רעקאָמענדירט גע-
װאָרן פון דער קריטיק .די ,ראִיאַלטיס?" {האָנאָראַרן האָט שאַר-

קאַנסקי ניט אויסגעגעבן פאַר עולם-הזהדיקע זאַכן ,נאָר ער האָט
נאָמען ,יידישע

אָפּגעדרוקט אזַאַמלונג פון זיינע לידער אונטערן
:
|
ניגונים"".
אויך בערטאַ קאַליש דערציילט אין אירע זכרונות ,אַז דוד קעסלער
האָט ;אַנטדעקט* דעם דראַמאַטורג אין ש,
די פּיעסע קונתנה תוקף" איז קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן.
אַ כתב-יד קרבי אמנון בעל ונתנה תוקף" (אין  4אַקטן) געפינט
זיך אין אַרכיוו פון ;ייװואָ",
וועגן יענעם פּעריאָד און די ראָל פון ש ,.שרייבט דער היסטאָ-
ריקער פון יידישן טעאַטער ב .גאָרין :

ד,י צייט איז געווען א שעת הכושר פאַר נייע שרייבער צו ווייזן

הומאָר,

פון מאָריס

דאָזיקע צוויי שטיקער האָבן זאיוךיסגעצייכנט דערמיט ,װאָס זיי

און אַ לייכטן סטי? ,פאַרמאָגן מאַנכע פון זיי עכט פּאֶעטישע טענער
מיט אַן אַנגענעמען

משה שטאַרקמאַן האַלט ,אַז
גלייך אין אָנהייב פון זיין ליטעראַרישער קאַריערע האָט זיך
אַרױסגעװיזן ,אַז שאַרקאַנסקי שטייט פי? העכער פון אַ סך פון
זיינע צייט-חברים דיכטער .זיינע לירישע ,נאַציאָנאַלע און הוֹמאָ-
ריסטישע לידער זיינען געווען כ מ ע ט איננאַנצן פריי פון דער
מאַסע דייטשמעריזמען ,וועלכע האָבן אין יענע יאָרן געהאָט בירגער-
רעכט אין דער אַמעריקאַניש-יידישער ליטעראַטור און פּיעסע .די
זעלבע מעלה האָבן אויך געהאַט זיינע דערציילונגען און פעליעטאָ-
נען ,וועלכע זיינען געשריבן געװאָרן אין אַ זאַפטיקן ,קערנדיקן און
פאָלקסטימלעכן יידיש .סיי אין זיינע לידער און סיי אין זיינע פּראָזע-

זיך אויף דער בינע .אברהם מיכ? שאַרקאַנסקי ,איַונגער פּאָעט,
ערשט אַ פּאֶר יאָר אין לאַנד ,איז אַרױסגעטראָטן מיט זיין ,ונתנה
תוקף" ,און דאָס שטיק האָט געהאָט אגַרויסן דערפאָלג ,און תיכף
נאָכדעם איז ער אַרויסגעקומען מיטן צוייטן שטיק ,כל נדרי"
{,כל נדרי" ,אָדער, ,די געהיימע יידן אין מאַדריד" ,מוזיק פון
פרידזעל ,אויפנעפירט דעם  82פעברואַר  6981אין ,טאַליאַ"-
טעאַטער דורך דוד קעסלער ,מיט אים און בערטאַ קאליש אין די
הױיפּטראָלן|ן ,װאָס האָט געפאַנגען דעם טעאַטעררבאַזוכער .די

,באַזונדערס אָבער צייכענען זיך אויס זיינע לידער ,וואו מ'זעט
זיין אמת לירישן טאַלאַנט ,געשריבן אין אַן אויסגעהאַלטענעם ריטם
האַרציקן

די השפּעה

פון

זיינען געווען יידישע

נישט נאָר אין נאָמען ,נאָר אויך אין דעם
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יידישן

טעאַטער

אינהאַלט ,און װאָס זיי האָבן געהאַט אַן אָנהייב ,אַ מיטן און אַ
סוף ,הנם די פּערזאָנען האָבן געוויזן וייניק לעבן ,די דאָזיקע
שטיקער זיינען געווען ניט ווייט אַװעקנגערוקט פון דער דורכשניט-
לעכער היסטאָרישער אָפּערעטע ,װאָס מען האָט פריער געזעען אויף
דער בינע ; דאָ איז געווען די זעלבע באָמבאַסטיק ,דער זעלביקער
ביליקער עפעקט ,די זעלביקע נעדיכטע פאַרבן ,נאָר אין דער זעלבי-

קער צייט איז די האַנדלונג געווען ניט קיין פרעמדע און דער
סוזשעט ניט קיין פאַרפּלאָנטערטער און ניט קפיאיַןרדרייטער ,אויף
אַזאַ אופן האָט שאַרקאַנסקי צוריק פאַרקניפט דעם פאָדעם ,װואָס
האָט זיך איבערגעריסן ביי דער קלאַסישער מגפה און האָט זיך
נעלאָזט נגיין מיט דעם אוױיסנגעטראָטענעם וועג פון דער באַקאַנטער
היסטאָרישער אָפּערעטע ,אָבער ער איז ניט גענאַנגען אין די זעל-
ביקע טריט פון די פּאַטענטירטע אויטאָרן .אין זיינע שטיקער
האָבן זיך די ווערטער נעקלעבט און די האַנדלונג האָט זיך ניט
איבערגעריסן".
בערטאַ קאַליש דערציילט אין אירע זכרונות :צ,ו זיין .בל נַדְרֵי"
איז מען געלאָפּן ,ניט געגאַנגען ,אָט טאַקע פּונקט וי יידן לויפן
צו ;כל נדרי*" ערב יום כפּור אין שול אַרייף.
וועגן יענער עפּאָכע שרייבט שלום פּערלמוטער:
 . .. ,אַ שטילע רעװאָלוציע אין אָנגעגאַנגען אין יענער צייט
צווישן די אַקטיאָרן ,וועלכע האָבן שטילערהייט רעװאָלטירט און
חוזק געמאַכט פון די פּאַטענטירטע דראַמאַטורגן ,און האָבן דאַמאָלט
זיך א וואָרף געטאָן אויף די כעסטע דראַמען פון דעם וועלט-
רעפּערטואַר .דעם אויבנאָן פון די פרייטיק ,שבת און זונטיקס
| האָבן אין יענער צייט פאַרנומען ,האַמלעט", ,אָטעלאָ", ,ראָמעא
,יטשאַרד דער דריטער", ,די רוי-
און דזשוליעט", ,מאַקבעט"? ,ר
,אַריאַ סטואַרדט", ,יוליוס צעזאַר", ,די היי"
בער", ,פאָוסט" ,מ
מאָט" און אַנדערע .... .אָבער די קלאַסישע פּיעסן האָבן ניט פאַר-
מאָגט די נייטיקע עלעמענטן צו פאַנגען די פאַנטאַזיע און דאָס
האַרץ פון דעם פּראָסטן טעאַטער-באַזוכער ; די גרויסע נעמען פון
שעקספּיר ,שילער ,געטע און זודערמאַן האָבן דעם פּראָסטן עולם
זייער פרעמר געקלוננען ,און דער עולם האָט זיך ביסלעכווייז אִמּי
געקערט פון יידישן טעאַטער ... ,אין יענער ציים  ...האָט זיך
.ר עולם איז געלאָפן צוֹ ,ונתנה
באַװויזן  ...שאַרקאַנסקי. ,ד.ע
תוקף"

און צו ,כל

נדרי"

אין טעאַטער

אַרין פיל מער

וי אין

שול אַריין".
דער ראָמאַניסט און דער פּיעסן-שרייבער מ .זייפערט שרייבט אין
וועגן זעלבן ענין:
7
,אַז דאָס יידישע

פּובליקום האָט שוין אַ שטאַרקן

מאָגן-קאַטאַר

פון די קלאַסישע װוי אויך פון די שאַבלאָןפּיעסן ,באַװייזט דער
פאַקט מיט וועלכן ענטוזיאַזמוס און מיט וועלכער צופרידנהייט זי
האָט

אין

דער

לעצטער

צייט

א.

מ,

שאַרקאַנסקיס

צויי

פּיעסן

כ? נדרי" אָנגענומען .זי האָט זיך דערפרייט
,ונתנה תוקף" אונד ,
ענדלעך ,נאָך אלַאַננע ריי פון יאָרן ,װוידער אַ יידישע האַנדלונג
אונד יידישע כאַראַקטערן אויף דער בינע צו זען .דעם ערפאָלג פון
דיזע צוויי פּיעסן האָט א .מ .שאַרקאַנסקי נאָר דעם אומשטאַנד צו
פאַרדאַנקען דאָס ה' ד .קעסלער האָט אויף אַ וויילע אָן הערמאַן
זודערמאַן פאַרגעסן אונד האָט זיך דערמאָנט ,אַז ער איז אַ יידישער
שוישפּילער אונד דאָס ער שפּילט נאָר פאַר אַ יידישן פּובליקום".
די פּיעסע ,כל נדרי* איז שפּעטער געשפּילט געװאָרן איבער
אַלע יידישע טעאַטערס פון דער וועלט און איז געזען געװאָרן זייער
אָפּט אין די יידישע אָפּערעטן-טעאַטערס .אַ סך יידישע אָפּערעטן-
זינגער האָבן געהאַט זייער דערפאָלג צו פאַרדאַנקען די ראָלן פון
,עלװויראַ* אָדער ;בארטעלא".
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די פּיעסע ,כל נדרי* איז ,אָן װויסן פון מחבר ,געדרוקט געװאָרן
אין װאַרשע ,אַפּילן אָן נאָמען פון מחבר, :כל נדרי ,היסטאָרישע
אָפּערעטטאַ אין  4אַקטען פון מ .יש .װאַרשאַ ,7091 ,יודישע טהעאַטער-
ביבליאָטעק ,נוי  104 *2זז ,61' .אַ כתב-יד ;כל נדרי ,אָדער ,די
געהיימע יודען אין מאַדריד" ,געפינט זיך אין אַרכיוו פון אייװואָ",
אָבער פאָרט האָט ש .זיך ניט איינגעבירגערט וי אַ פעסטער
דראַמאַטורג אַפילו אין יענער צייט ,ווען די יידישע בינע איז
געווען אַזױ אויסגעהונגערט נאָך נייע פּיעסן .וי ב .גאָרין דערציילט,
איז די סיבה געווען דאָס :
,וי נגעזאָנגט איז ער גענאַנגען אין דעם אױיפגעטראָטענעם װענ
פון דער באַקאַנטער היסטאָרישער אָפּערעטע ,און דאָס האָט אים
קיין חן ניט צונעגעבן אין די אוינן פון די אַקטיאָרן .,כל זמן ער
האָט געשאַפן אַזעלכע שטיקער ,ואָס האָבן געבראַכט געלט אין
דער קאַסע ,האָבן די אַקטיאָרן געשווינן .נאָר אַזױ ניך ווי די קאסע
האָט אים קיין רעקאַמענדאַציע ניט געקאָנט געבן ,איז ער שטאַרק
נעפאַלן אין פּרייז ,ביז ער איז אינגאַנצן דערווייטערט געװאָרן פון
דעם טעאַטער ,ער האָט פך הכלאַנגעשריבן אַ פינף שטיקער, :כל
נדרי", ,ונתנה תוקף", ,רח? אָדער
השרון?" און ,איוב" .אויסנגענומען
און די אַנדערע זיינען דורכגעפאַלן",

דנ? מחנה יהודה", ,חבצלת
האָבן נאָר די ערשטע דריי,

משה שטאַרקמאַן אונטערשטרייכט :
,...,כ? נדרי" האָט נאָך מער אויסגענומען וי זיין ערשטע
שאַפונג פאַר דער יידישער בינע .כדי זיך פאָרצושטעלן וי שטאַרק
שאַרקאַנסקיס צוויי ערשטע דראַמעס האָבן אויסגענומען ביים דאַ-
מאָלטיקן טעאַטער-פּובליקום ,איז גענוג אנצוווייזן אויפן פאַקט ,אַז
דעם  1אַפּריל  ,6981בעת מען האָט אין טאַליא-טעאַטער געפייערט
דעם צװאַנציק-יאָריקן יוביליי פון דעם מאָדערנעם יידישן טעאַטער,
חוץ אברהם גאָלדפאַדענס ,שולמית" ,אויפגעפירט דעם
האָט מען א
דריטן

אַקט

פון ,כל

נדרי?

און

געזוננען

די לידער

תוקף".

פון ,ונתנה
|

ווייטער דערציילט משה שטאַרקמאַן ,אַז ווען יעקב פּ .אַדלער האָט
געזען ש'.ס דערפאָלג ,האָט ער ביי אים געקויפט די דראַמע ,איוב"
|ד,אָס געטלעכע דראַמאַ פון משה רבינו"ן און זי אויפגעפירט דעם
 7אַפּריל | 6981ביי גאָרין װוערט די אויפפירונג פאַרצייכנט ערשט
אין  ,40911און װי שטאַרקמאַן שרייבט,, ,האָט ,איוב" געהאַט כמעט
דעם זעלבן דערפאָלג װאָס שאַרקאַנסקיס פריערדיקע דראַמען ,און
די דאָמאָלטיקע טעאַטער-רעצענזענטן זקף גדול (אין ,די אידישע
גאַזעטן) און פיליפ קראַנץ (אין סאַציאַליסטישן ,אָבענד דבלאַט")
האָבן זיך וועגן ;,איוב" זייער װאַרעם אָפּגערופן".
די פּיעסע ק;איוב" איז שפּעטער מער ניט געשפּילט געװאָרן און
:
איז אויך קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן.
דעם  92אויגוסט  6981האָט דאָס ,װוינדזאָר"-טעאַטער זיך געעפנט
מיט ש'.ס פּיעסע ,רב יצחק אלחנן" ,אָדער ,דער גראַף פון פּױלן",
לשבנסבילד אין  4אַקטן .וועגן דעם שרייבט מ .שטאַרקמאַן :
,דער ,װינדזאָר"-טעאַטער ,וואו יוסף לאַטײנער איז געווען דער
אָפיציעלֶער  אויטאָר" ,האָט אויך געװאָלט פּרובן זיין גליק מיט
שאַרקאַנסקיס אדַראַמע . .ד.אָס איז נעווען אַ דראַמאַטיזירונג פון
אַ געוויסן פאַל אין רבי יצחק אלחננס לעבּן בעת ער איז נאָך געווען
רב אין נאַװאָרידאָק .,דאָס דאָזיקע ,לעבנסבילד" איז גלייך אַראָפּ-
נענומען געװואָרן פון דער בינע .צי איז דאָס געווען די שולד פונם
,וינדזאָר"-טעאַטער
מחבר ,אָדער דער אָפּיציעלֶער פאַרפּאַסער פון װ

האָט ניט דערלאָזט ,אַז די דראַמע זאָל ווייטער געשפּילט ווערן --
איז ניט באַקאַנט .קיין רעצענזיעס ווענן ,רבי יצחק אלחנן" זיינען
אין קיין שום

צייטונג

ניט געדרוקט

געװאָרן".
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לעקסיטאָן
די פּיעסע איז מער ניט געשפּילט געװאָרן און זי איז אויך קיינ-
מאָל ניט געדרוקט געװאָרן.
אָנהײב טעאַטער-סעזאָן  8981איז אין ,טאַליאַ*-טעאַטער אונטער
דוד קעסלערס רעזשי אויפגעפירט געװאָרן ש'.ס ,רח?" ,אָדער ,דגל
מחנה יהודה" מיט אַ גרויסן דערפאָלג ,ענלעך וי ביי זיינע ערשטע
פּיעסן, .פון די שױישפּילער  ---שרייבט מ .שטאַרקמאַן  --האָט זיך
באַזונדערס אויסגעצייכנט מאַדאַם בערטא קאַליש אין דער טיטל-
ראָל .,צו איר ערך-אָװונט דאָס יאָר איז געשפּילט געװאָרן אָט די
שטאַרק-באַליבט געװאָרענע פּיעסע" .אויך שלום פּערלמוטער
שטעלט זיך אָפּ דערויף ,אַז מיט אָט דער פּיעסע האָט ;שאַרקאַנסקיס
נאָמען ווידער אָנגעהויבן שיינען .אין דער פּיעסע האָבן געשפּילט
דוד קעסלער און בערטאַ קאַליש .יוסף ברוידי האָט צו דער פּיעסע
געשאַפן זייער שיינע יידישע מוזיק ,און דאָס אַלץ האָט געהאָלפן
צו שאַרקאַנסקיס נייעם דערפאָלג",
די פּיעסע איז אַריינגענומען געװאָרן אין װעלט-רעפּערטואַר פון
יידישן טעאַטער און איז זייער אָפט געשפּילט געװאָרן אין אײיראָפּע
אונטערן נאָמען /,חפני און פּנחס" ,און איז געדרוקט געװאָרן אֶָן
וויסן פון מחבר און אינגאַנצן אַנאָנים א"נ ,חפני און פּנחס* אָדער
;דגל מחנה יהודה" ,מעלאָדראַמאַ אין  4אַקטען ,װאַרשאַ7091 .
 1זז ,611' .אַ כתב-יד געפינט זיך אין אַרכיוו פון ,ייואָ",
אין  1091איז אויפגעפירט געװאָרן ש'.ס ,דער משפּט" ,אַ היסטאָ-
רישע אָפּערע ,און ,װי ש .פּערלמוטער גיט איבער ,מיט אַ גרויסן
דורכפאַל .,די פּיעסע איז מער ניט געשפּילט געװאָרן און איז אויך
|
קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן.
דעם  21פעברואַר  4091איז אין ,װינדזאָר"-טעאַטער אויפגעפירט
געװאָרן ,אָן דערפּאָלג ,ש'.ס ,יזכור ,אָפּערעטע אין  4אַקטן ,מוזיק
פון פּערלמוטער און וװואָהל" .די פּיעסע איז מער ניט געשפּילט גע-
װאָרן און איז אויך קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן .אַ כתב-יד
,יזכור ,מעלאָדראַמע אין  4אַקטן" ,געפינט זיך אין אַרכיוו פון
ייװואָ".
ביי גאָרין און פּערלמוטער זיינען אויך פאַרצייכנט אַן אויפפירונג
אין  4091פון ש'.ס אַ פּיעסע ;מורד במלכות" ,װאָס איז מער ניט
געשפּילט געװאָרן און איז קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן ,און אַן
אויפפירונג (לויט פּערלמוטער אין די ניינציקער יאָרן פון ניינצנטן
יאָרהונדערט ,און לויט ב .גאָרין ערשט אין  )4091ש'.ס פּיעסע
,חבצלת השרון" (די רויז פון שרון) ,וועלכע איז אויך ניט אַריין
אין טעאַטער-רעפּערטואַר און איז קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן.
אין זלמן זילבערצווייגס ביבליאָטעק געפינט זיך ש'.ס אַ געדרוקטע,
אין ערגעץ ניט דערמאָנטע ,פּיעסע ,ר' זעלמעלע ,אָדער ,תורה איז
דיא בעסטע סחורה ,קאָמעדיע אין  4אַקטען פון א .מ .שאַרקאַנסקי?
( 432זז ,61' .אָן אַ דאַטען.
אין דער הקדמה צו דער געדרוקטער פּיעסע ,שרייבט דער פאַר-
פאַסער :

,דיזעס שטיק ,ר' זעלמעלע" ,וועלכע איך גיב יעצט פאַרן לעזע
פּובליקום ,איז די ערשטע פון אַ סעריע דראַמען און קאָמעדיען
וועלכע איך ניי יעצט פארעפנטלעכן אין דעם פערטל יערלעכן זשור-
נאַל ,פּנקס" |0091ן| .נאָך ,ר' זעלמעלע" ,וועלכע דער לעזער
האַלט יעצט פאַר זיינע אוינן ,ניי איך אָפּדרוקן מיינע אַ דראַמע
לעבן מיטן נאָמען ,דיא ווילדע ראָזע",
פון א מת ן{ן יידישן
און די באַזוכער פון יידישן טעאַטער ,וועלכע האָבן ביז יעצט
געהאַט די געוואוינהייט צו פרענן אין די |{דער| גאַנצעןרן צייט
פון שפּילן ,װאָס

מען שפּילט",

און האָבן

זעלטן

נעוואוסט

ביים

אַרױסגײן אום װאָס עס האָט זיך געהאַנדלט ,דיזע טעאַטער פריינט
וועלן יעצט האָבן די געלעננהייט זיך צו פאַרשאַפן דאָס ווערק,
2198

פון

זיי זעען עס אין

װאָס ווערט פאַר זיי פאָרגעשטעלט נאָך איידער
טעאַטער.
ביי די אומות העולם אין עס שוין לאַנג אַזױ .יעדע דראַמע,
װאָס איז נאָר נוט געשריבן ,איז אָפּנעדרוקט אין בוך-פאָרם און די
נאַנצע וועלט קאָן עס לעזן און באַאורטײילן .ביי אונדז יידן איז
עס אָבער א נייעס ,אוֹן איך האָב נאָר דעם פאַרדינסט צו זיין דער
ערשטער {?| אָנפאַנגער ,איך נלויב אויך ,אַז באַלד וועלן מיר פילע
נאָכטאָן ,וי דער שטיינער איז ,און אַזױ וועלן זיך מערן ביי אונדז
שרייבער און שריפטן .כן ירבו!".
די פּיעסע ,די װוילדע ראָזע*" איז קיינמאָל ניט געשפּילט געװאָרן
און איז אויך קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן ,סיידן מען זאָל אָנ-
נעמען ,אַז דאָס איז ,די רויז פון שרון" ,און ,אַז זי איזן טאַקע
געשפּילט געװאָרן ערשט אין ,4091
אין די לעצטע יאָרן פון זיין לעבן ,האָט ש ,פאַרעפנטלעכט לידער,
פעליעטאָנען און קלענערע דערציילונגען אין ,,טאַגעבלאַט* און באַ-
זונדערס אין ,מאָרגען זשורנאַל* ,וואו ער האָט געשריבן די פעליע-
טאָנען-סעריע אונטערן טיטל ,די בשמים קרעמל",
שלום פּערלמוטער שרייבט ;
,אין משך פון אַלע זיינע ליטעראַרישע דערפאָלגן האָט א .מ,
שאַרקאַנסקי ניט געקאָנט פאַרנעסן זיין פרוי ,וועלכע ער האָט אַזױ
שטאַרק ליב נעהאַט .ער האָט שפעטער איבערנעלעבט אַ צוייטע
פּערזענלעכע טראַנעדיע ,אין געוויסע פּרטים ענלעך צו דער ערשטער,
און געװאָרן נאָך מער מעלאַנכאָליש װוי פריער.
אַ קראַנקער ,מיט צעשרויפטע נערוון ,האָט שאַרקאַנסקי א פּאָר
מאָל געפּרובט באַגיין זעלבסטמאָרד ,גוטע פריינט האָבן אים געהיט,
און ס'איז באַלד קלאָר נעװאָרן ,אַז קיין אַנדער אויסוועג איז ניטאָ
וי נאָר אַריינגעבן אים אין אַ שפּיטאָל פאַר גײיסטיק-קראַנקע .מען
האָט דעם קראַנקן דיכטער און דראַמאַטורג אַוועקנעפירט אין ,מאַנ-

העטן סטעיט האָספּיטאַל" פון סענטראַל אייסליפּ ,לאָנג איילאַנד,
וואו ער האָט אויפן טענלעכן שפּאַציר זיך פאַרקילט און איז דעם
 4יוני  7091געשטאָרבן פון לונגן-אָנצינדונג |{ביידע טויטן-
דאַטעס 02 :נאָוו 7091 .לויט זלמן רייזען און  91יוני 7091
לויט משה שטאַרקמאַן ,זיינען ניט ריכטיקן| .מען האָט אים מקבר
געווען אויפן סילווערלעיק בית עולם אין סטעטן איילאַנד ,אויף דער
קרקע פון דער חברה ,אנודת אחים חסד של אמת""
ש'.ס געדרוקטע פּיעסן זיינען :
ו|ן ר' זעלמעלע
אָדער
תורה איז דיא בעסטע סחורה
קאָמעדיע אין  4אַקטען פון א .מ .שאַרקאַנסקי
וְניו יאָרק 43 ,0091 ,זז61' .ן
{ }2כל נדרי
היסטאָרישע אָפּערעטטאַ אין  4אַקטען פון מ .ש.
װאַרשע 04{ 7091 .,זז61" .ן
;יודישע טהעאַטער ביבליאָטעק" נוי ,3
{בן חפני און פּנחס
אָדער

דגל מחנה יהודה

מעלאָדראַמאַ אין  4אַקטען
װאַרשאַ7091 ,

{ 84זז61' .ן|.

זלמן רייזען , --לעקס .יידיש .ליטעראַטור" ,צו ,זו,4057005 .
ב .גאָרין , ---געשיכטע אידיש טעאַטער" ,װ ,זז.61-512 ,131 ,031 .
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יידישן

טעאַטער
טהעאטערס,

מ .א .והערמאַלין|  ---דריי נייע פּיעסען אין דיא דרײי אידישע
,דיא אַרבײטער צייטונג" .1 ,י 92 ,.נאָװ,5981 .
מ .זייפערט אין ,די אידישע ביהנע" ,ניו יאָרק,7981 ,
ל, -- .יזכור", ,פ,איש" ,נ .י 02 ,.פעברואַר ,4091
ר .אפּאָטהעקער  --אין מיינערס טהעאטער, ,דיא אידישע ביהנע" ,נ6 .
 1אאַנואַר ,0191
בערטא קאַליש ( --זכרונות), ,דער טאָג" ,נ .י 71 ,.אָקטאָבער .5291
משה שטאַרקמאַן  --א .מ ,שאַרקאַנפקי --א פאַרגעסענער שרייבער, ,מאָ"זש",
נ .י 81 ,אויגוסט ,9291
אליהו שולמאַן , --געשיכטע

פון דער ידישער

ליטעראטור

אין אַמעריקץ",

נ .י ,3491 ,.זז,832 ,4617751 .
שלום פּערלמוטער , --יידישע דראַמאַטורגן און טעאַטער-קאָמפּאָזיטאָרס" ,נין"
יאָרק ,2591 ,זז,161'751 .
ראָזע שאָמער-באטשעליס , ---פּאָרטרעטן פון באַװואוסטע אידישע פּערזעגלעכ-
קייטן" ,לאָס אנדזשעלעס ,5591 ,זז,61731 .

ראַקאָוו ,נ.
(נחום ,נחמיהז
(געבוירן

 02פעבר.

6681

--

געשט.

 92דעצ7291 .ן

געבוירן  02פעברואַר  6681אין אִשמיאַנאַ ,ווילנער געגנט ,פּוליש-
ליטע .פאָטער ,דוד-צבי ,איז געווען הױיפּט-בוכהאַלטער אין דבורה
ראָמס דרוקעריי אין ווילנע .דורכגעמאַכט די רוסישע קרייז-שול
אין אָשמיאַנאַ ,האָט ער שפּעטער באַזוכט אַ יאָר די טעכנישע שול
אין קרעמענטשוג ,אָבער די אַרבעט דאָרט איז געווען פאַר אים צו
שווער און ער איז אַװועק קיין סואװואַלק אָפּצוגעבן עקזאַמען אין 5טן
קלאַס גימנאַזיע .,צוליב פּאָליטישע טעמים פאַרלאָזט אין 5881
רוסלאַנד ,געלעבט אַ קורצע צייט אין דיײיטשלאַנד ,דערנאָך אין
קאָפּענהאַגען און אין  7881געקומען אין לאָנדאָן ,ענגלאַנד,
וועגן זיין צוקומען צום יידישן טעאַטער ,שרייבט

שלום פּערל-

מוטער :

ז,יין קאַריערע ביים יידישן טעאַטער האָטינחום ראַקאָו אָנגע-
דאָ.רט |{אין לאָנדאָן| זיך באַקענט מיט
הויבן װי א סופלער.. .
די שוישפּילער מאַקס ראָזענטאַל און רודאָלף מאַרקס ,שפּעטער
אויך מיט יעקב פּ .אַדלער .אַזױי װוי אין יענער צייט אין ביים
טעאַטער געווען א מאַנגל אין יונגעלייט ,וועלכע זאָלן קאָנען לייענען
יידיש ,איז אין אַ שעת-הכושר נחום ראַקאָוו געװאָרן אַ סופלער.
אַזױ וי אַלס סופלער האָט ער ניט געהאט קיין גרויסן דערפאָלג ,האָט
ער אָנגעהויבן פּרובן זיין מזל מיט דער פּען .פּיעסן פאַר דער
יירישער בינע האָבן אין יענער צייט שטאַרק אויסגעפעלט ,און ווען
ראַקאָוו האָט שוין אַביס? אױיפגעכאַפּט די עננלישע שפּראַך ,האָט
ער גענומען נאָכטאָן רודאָלף מאַרקס און אָנגעהויבן באַזוכן אין
לאָנדאָן די עננלישע טעאַטערס ... .די ערשטע פּיעסע וואָס ראַקאָוו
האָט אָנגעשריבן אין לאָנדאָן ,אין סוף פון די אַכציקער יאָרן ,איז
דער נרינער אין לאָנדאָן" ,און באַלד נאָכדעם זיינען גע-
געווען ,
קומען ,דער נר צדק" |טראַנישע אָפּערעטע אין  4אַקטן 6 ,בילדער.
,זרות פּאָרטוגאַל"
אַ כתב-יד געפינט זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א) ,נ
וְאַ מאַנוסקריפּט ,די נזרה פון פּאָרטונאַל" ,היסטאָרישע מעלאָ-
דראַמע אין  5אַקטן מיט אַ פּראָלאָג ,געפינט זיך אין אַרכיו פון
ייוו"אן, ,דער סטרייק אין לאָנדאָן?" |אַ באַאַרבעטונג ,אין 8
אַקטן .אַ כתב-יד נעפינט זיך אין אַרכיוו פון יוו"א| און ק,אַפּיטאַן
דרייפוס ,אָדער ,עמיל זאָלאַ" .דאָס זיינען אַלץ געווען צייט-פּיעסן".
זלמן רייזען באַמערקט וועגן דער לעצטער פּיעסע:
,דער דערפאָלג פון דעם שטיק בשעת דעם דרייפוס-פּראָצעס האָט.
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דעם אַרטיפט מאָריס װאַקסמאַן גענעבן די מענלעכקייט אויפצולעבן
דעם יידישן טעאַטער אין לאָנדאָן און אָנהאַלטן אים אין משך פון

עטלעכע יאָר".
ר .אַלײן דערציילט אין זיין אױטאָביאָגראַפיע,

אַז דאָס ערשטע

האָט ער אין לאָנדאָן אַדאָפּטירט אַ פּיעסע פון פּױליש און זי איז
דאָרט אויפגעפירט געװאָרן אין זומער  .7881ער איז געװען א
סופלער און פלעגט אָפט צונויפשטעלן אַמאַטאָרן-טרופּעס און מיט

זיי שפּילן אין האָלס {זאַלן.
וועגן דעם פּעריאָד שרייבט דער היסטאָריקער פון יידישן טעאַטער
ב .גאָרין ;

,לאָנדאָן האָט ,צייט טעאטער איז פאַרבאָטן געװאָרן אין רום-
לאַנד ,געהאַט די בעסטע יידישע אַקטיאָרן און אַקטעריסעס .לאָנדאָן
איז געווען דער ערשטער פּונקט צו וועלכן ס'האָבן זיך נגעצויגן סיי
איינצלנע שפּילער און סיי גאַנצע טרופּן .נאָך מער פון אַלְץ האָט
זיך די שטרעבונג צו זיין זעלבסטשטענדיק אַרויסגעוויזן אין דעם
װאָס לאָנדאָן האָט פאַרמאָגט אַ קליינעם רעפּערטואַר אייגענע פּיעסן.
פון  7881איז כמעט ניט אַריבער דאָס יאָר ,אַז נחום ראַקאָוו זאָל
נישט ליפערן  8נייע שטיק".
דער מוזיקער פ .שטויב גיט איבער ,אַז ר .האָט איבערזעצט די
באַרימטע פּױלישע פּיעסע ,האַלקאַ*" ,װאָס איז אין די ערשטע אאָרן
פון יידישן טעאַטער אין לאָנדאָן דאָרט געשפּילט געװאָרן מיט
אַנעטאַ גראדנער .אויסער דריי אָריגינעלע מוזיק:נומערן ,האָט די
איבריקע פאַרפאַסט פערדינאַנד שטויב,
אין { 2091ניט וי רייזען גיט אָן אין 6091ן איז ר .געקומען
אין אַמעריקע און דאָ באַשלאָסן פאָרטצוזעצן וי אַ פּיעסן-שרייבער.
אָבער  --שרייבט ש .פּערלמוטער  --ווען ראַקאָוו איז אין
(2091ן געקומען אין אַמעריקע ,זיינען שוין די אַלע צייט-
0
טעמעס געווען אויסגענוצט און אָפּנעשפּילט פון אַנדערע מחברים.
; ..ער האָט באַלד דערפילט ,אַז דאָ וועט אים זיין שווער צו קאָן-
קורירן מיט די דאַמאָלטיקע דראַמאַטורגן ,בפרט מיט יעקב נאָרדין
,ל.ע.אָן קאָברין און ז .ליבין ... ,צי מיט יוסף לאַטײנער און
איזידאָר זאָלאָטאַרעװוסקי ,וועלכע האָבן דאַמאָלט ,געהאַלטן די
אַרענדע?" אויפן ביליקן טעאַטער מיט זייערע שטאַרקע מעלאָדראַ-
מאַטישע און אָטעם-פאַרכאַפּנדיקע סוזשעטן (די אַזויגערופענע
שונד-פּיעסן) ,האָט ער אָנגעהויבן זוכן וועגן וי אַזױ זיי איבער-
צושטיינן אויפן דאָזיקן געביט ,מיט נאָך אַ מער שונדיסטישן
צוגאַנג ,און אַזױ האָט ער אין  2091אויפנעפירט זיין ערשטע
פּיעסע אין אַמעריקע מיט אַן אומבאַקאַנטער טרופּע אין נידיאָרקער
טעאַטער אויף דער -921טער גאַס ,די מעלאָדראַמע ,אין ווילדן
רופלאַנד" ,ווען די פּיעסע האָט ניט אויסגענומען ,האָט זיך ראַקאָוו
אַ נעם געטאָן צו שעקספּירס ,ראָמעאַ און דזשולעט" און געמאַכט
דערפון אַן אָפּערעטע ,וועלכע איז צוערשט אויפנעפירט געװאָרן
אין יאָר  8091אין באָסטאָן ,דערנאָך אין דער פּראָווינץ אין ניו"
ענגלאַנד אויך מיט אַ קנאַפּן דערפאָלג {און דעם  01אַפּריל 7091
אין פּיפּלס-טעאַטער ,די שבועה ביים ספר תורה ,אָדער ,די אידישע
ראָמעאַ און יוליאַ" ,מוזיק פון מאָנולעסקאָ און ספּיוואַק ,סצענירט
און אויפגעפירט פון באָריס טאָמאַשעװוסקי| און מיט יאָרן שפּעטער
איז די פּיעסע געשפּילט געװואָרן פון סעמיועל ראָזענשטיין אין ניו-
יאָרקער נעשאָנאַל טעאטער".
דעם  01אַפּריל  2091איז אין ,טאַליאַ"-טעאַטער אויפגעפירט
געװאָרן ר'.ס פּיעסע ;דער בטלן" מיט פאָלגענדיקן פּערסאָנאַל;

;אברהם מייבלום?  ---היימאַן מייזעל;

|

;סאָניאַ?  --בערטאַ קאַליש;
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לעקסיקאָן פון
;דער בטלן?  --קלמן יואווילער ;
;ברונין?  ---מאָריס מאָשקאָװיטש ;

ווייב?", ,דער

גרינער

טאַטע", ,די

נרינע

קינדער".

װאָס

מער

גדינע ס'זיינען אַרייננעקומען אין לאַנד ,אַלץ בעסער האָט זיך
,ינטל
ראַקאָוון געלעבט .ער איז געװאָרן אַזױ אַרינגעטאָן אין ב
גרינם" ,אַז ווען ער האָט מיט יאָרן שפּעטער איבערזעצט פאַר

;צמח?  --זיגמונט פיינמאַן;
{זעלדע?  --סאָניאַ נאַדאָלסקי ;

אַלטער זלאַטעס"  --יעקב קאַצמאַן:

מאַקס ראָזענטאַלן אַלעקסאַנדער דיומאַס ,קיען" ,האָט ער די פּיעסע

;מאָטעל?  ---אַדאָלף לאַנסקי;

גערופן ,דער גרינער אַקטיאָר?,
לויט ב .גאָרין איזן אין  4091אויפגעפירט געװאָרן ר'.ס ;די
גרינע מויד ,אָדער אַ פּאַסאַזשיר פון קעשענעוו" און אין זעלבן יאָר
,ער גרינער אַקטיאָר* ,װאָס איז
איז אויך אויפגעפירט געװאָרן ר'.ס ד
אויך שפּעטער געשפּילט געװאָרן אין אײיראָפּע.
דעם  71פעברואַר  5091איז אויפגעפירט געװאָרן פון טאָמאַ-
ּ,יפּלס"-טעאַטער ,דער גרינער בחור ,לאָקאַלע קאָ-
שעווסקין אין פ
מעדיע פון באָריס טאָמאַשעװסקי ,סוזשעט פון ראַקאָו ,מוזיק פון
פרידזע?",

;כייקע?  ---מערי ווילענסקי,
די ראָל ,סאָניאַ* איז אויך דובלירט געװאָרן פון דיינע פיינמאַן,
און דעם  71אַפּריל  2091איז דוד קעסלער אויפגעטראָטן אין דער
ראָל ;,בטלן* (מוזיק פון ברוידי),
אָט די פּיעסע ,מער נאָך באַקאַנט װי ,דער תלמיד חכם* ,געדרוקט,
אָן װויסן פון מחבר, ,נ .ראַקאָוו .דער בטלן אָדער האָכצײט פּער
שפּאַסס ,לעבענסבילד אין  4אַקטען .פערלאַג פון אַמקרױט עט
פרוינד ,פּאָדגורזע 36 ,9091 ,זז ,/61' .איז שפּעטער געװאָרן איינע
פון די פּאָפּולערסטע פּיעסן אין יידישן טעאַטער-רעפּערטואַר און איז
געשפּילט געװאָרן אין דער גאַנצער וועלט פון יעדן פּאָפּולערן שוי-
שפּילער און אויך פון אַ סך ליבהאָבער-גרופּן,
אין  ,7091בעת יוליוס אַדלער איז געקומען צוריק פון אַמעריקע,
האָט ער אויך מיטגעבראַכט און אויפגעפירט די פּיעסע אין אײיראָפּע,
די זעלבע פּיעסע איז אויך באַאַרבעט געװאָרן אין רוסיש פון אַקטיאָר
י .יולין א"נ ,מענדל שנײיערסאָן ,דראַמע אין  4אַקטן" ,איז פון אים
אָפּגעדרוקט .געװאָרן אין ווילנע און געשפּילט געװאָרן דורך רוסישע
אַקטיאָרן .די זעלבע פּיעסע איז אין  8391פריי באַאַרבעט געװאָרן
פון .ישראל ראָזענבערג א"נ ,דער בערדיטשעווער חתן* און איז גע-
שפּילט .געװאָרן אין פּאָבליק:טעאַטער מיט לודוויג זאַץ אין דער

טיטל-ראָל,
,איינער פון די גרעסטע דערפאָלנן ביים ייִדישן טעאַטער-עולם
פון יענער צייט איז געווען זאָלאָטאַרעווסקיס ,ישיבה בחור" .די

פּיעסע איז נעשפּילט געװאָרן מיטן גרעסטן דערפאָלנ איבער נאַנץ
אַמעריקע ,האָט ראַקאָוו זיך ווידער מתקנא געװוען אין זאַלאָטאַ-
און האָט אין

יאָר 3091

אָנגעשריבן

זיין פּיעסע ,דער

בטלן" (שפּעטער גערופן ,דער תלמיד חכם") ,וועלכע איז אויפנע-
פירט געװואָרן דורך דוד קעסלער אין טאַליאַ-טעאַטער .די פּיעסע
האָט שטאַרק אויסגענומען און דאָס האָט פאַר ראַקאָוון נעעפנט
די טירן פון אַלֶע אַנדערע יידישע טעאַטערס",
דעם  81סעפּטעמבער  2091איז אין ,װינדזאָר-טעאַטער* אויפ-
געפירט געװאָרן ר'.ס פּיעסע ,די נייע מלוכה אין ציון" ,מוזיק פון
פּערלמוטער און װאָהל,
באַלד דערנאָך הייבט ר .אָן פאַרפאַסן אַ גאַנצע ריי פּיעסן מיט די
נעמען ,גרינע" ,און וועגן דעם שרייבט שלום פּערלמוטער:
ד,אָס איז געווען אין דער צייט פון דער נרויסער יידישער
אײינגװאַנדערונג אין אַמעריקע ווען יעדן טאָג האָבן שיפן פון
יענער זייט ים אַרינגעבראַכט הונדערטער ,נרינע?  --נייע אי-
מיגראַנטן ,ראַקאָוו האָט זיך אַ נעם געטאָן צו דעם ,בינט? גרינע"
און האָט אָנגעהויבן אַריינברענגען גאַנצע פּעק פון דעם ,גרינעם
עלעמענט? אין זיינע פּיעסן .באָריס טאָמאַשעװװוסקי איז געווען
דער ערשטער בעלן אויף אָט דער סחורה און ער האָט ביי ראַקאָוון
אָפּנעקויפט דאָס גאַנצע ,פּעק? נרינע" ,װאָס ער האָט אים געבראַכט,
און באַלד האָבן זיך באַװויזן אין די צייטונגען און אויף די אַפישן
די נעמען פון ראַקאָווס פּיעסן ,דער גרינער בחור", ,די גרינע
מויד" |אַ כתב-יד ,מעלאָדראַמע אין  4אַקטן ,איבערגעאַרבייטעט
פאָן ענגלישן" ,געפינט זיך אין אַרכיוו פון ייו"אן, ,דאָס גרינע
2409

(געמאַכט פון אַן ענגלישער מעלאָדראַמע ,רייטש? גאָלרשטיין?),
;די גרינע קינדער", ,דאָס גרינע ווייב? ,אָדער ,דער יידישער יענקי
דודל" (אַנטליען פון אב .קאַהאַנס נאַוועלע ,יעק? דער יענקי") און
,ער
ד

וועגן דער אָריגינעלער פּיעסע ,שרייבט שלום פּערלמוטער:

רעווסקין

אין מאַי  5091איז דורך טאָמאַשעװסקין אויפגעפירט געװאָרן
ּ,יפּלס"-טעאַטער ר',ס צייטבילד אין  4אַקטן ,די רעװאָלוציאָן
אין פ
אין רוסלאַנד* ,באַאַרבעט פון ב .טאָמאַשעװסקי,
וועגן דער גרינער מגפה דערציילט אויך בעסי טאָמאַשעװסקי אין
אירע דעראינערונגען :
,דאַן |{נאָך דעם ריזיקן דערפאלנ פון שמ"רס ,אימינראַנטן"}
קומט דער ,גרינער סעזאָן" ,דאָס הייסט דער ווינטער װאָס פּיפּלס
,רינס" , :די גרינע מויר"
טעאַטער האָט זיך געבאָרן אין גאָלע ג

גרינער בחור" ,קורץ --

אַ גרינער

סיזאָן מיט אַ סך גרינע

דאָלאַרס אין די צענדליק טויזנט".
לויט ב .גאָרין זיינען אין  7091געשפּילט געװאָרן ר'.ס קאָמעדיעס
;דער מאָרגענשטערן? און ,סערקעלע" ,אין , 0191דאָס גרינע
ווייבל" .אין אַפּריל { 1191ניט וי גאָרין גיט אָן אין 5091ן איז
געשפּילט געװאָרן ר',ס ,דאָס דאָרפסמײידל" ,באַאַרבעט פון טאָמאַ-
שעווסקי {אונטערן זעלבן נאָמען איז אויך געשפּילט געװאָרן ז.
ליבינס פּיעסע ,דער וילדער פאָטער".
דעם  2דעצעמבער  0191איז אין ;אַדלערס טאַליאַיטעאַטער"
אויפגעפירט געװאָרן ר',ס ,אַ מענטש אַ מלאך" און דעם  42פעברואַר
,י גנבטע* מיט קעני ליפּצין אין דער
 1אין ,ליפּצין-טעאַטער* ד
טיטל-ראָל |אַ כתב-יד ,דראַמע אין  4אַקטן ,געפינט זיך אין

1
אַרכיוו פון ייוויאן- ,
אין  2191ווערט לוט ב .גאָרין אויפגעפירט ר'.ס ,די יידישע קרוין".

|

די זעלבע פּיעסע ווערט אויך ביי גאָרינען פאַרצייכנט אַלס אוים-
געפירט א"נ ;אל רחום" אין  ,2191בעת זי איז פריער געשפּילט
געװאָרן אונטער דעם נאָמען און ערשט שפּעטער באַאַרבעט גע-
װאָרן פון טאָמאַשעװסקין אַלס ,די יידישע קרוין" ,און איז אויך
געשפּילט געװאָרן אין אײיראָפּע |ְאַ כתב-יד ,אל רחום ,דראַמע אין
|
 4אַקטן" ,געפינט זיך אין אַרכיוו*פון ייוו"אן,
דעם  52אָקטאָבער  2191ווערט אין ליפּצין טעאַטער מיט קעני

ליפּצין אויפגעפירט ר'.ס פיעסע ,דער גענגסטער",
אין  3191ווערט אויפגעפירט ר'.ס מוזיקאַלישע קאָמעדיע ,ח,אַנטשע
אין אַמעריקע? (מוזיק פון יוסף רוֹמשינסקי) מיט בעסי טאָמאַשעװוסקי
אין דער הױפּטראָל .די דאָזיקע פּיעסע איז שפּעטער יאָרן לאַנג
געווען דער הױיפּט-שלאָגער אין אַלע יידישע טעאַטערס איבער דער
וועלט ,באַזונדערס מיט קלאַראַ יאָנג אין דער טיטל-ראָל ,די פּיעסע
ּ,ערלאַג
איז ,אָן וויסן פון מחבר ,דערשינען אין  4191אין װאַרשע  :פ
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טעאַטער
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;טעאַטער-ביבליאָטעק" .חנה'טשע אין אַמעריקא .אָפּערעטע אין 4
אַקטן פון נ .ראַקאָוו .מוזיק פון רומשינסקי .,ווארשא .תרע"ד75 .
זז,"61" .
לויט זלמן רייזען אי די פּיעסע אויך געשפּילט געװאָרן ,דורך
יידישע אַקטיאָרן ,אין רוסיש,
פעברואַר  3191ווערט אין געבילס ,קאָמעדי-טעאַטער* אויפגע-
פירט פון מאַקס געביל ר'.ס איבערזעצונג פון סעמיאָן יושקעוויטשעס
,מענטשן און חיות" (באַאַרבעט פון געביל) |אַ כתב-יד געפינט זיך
אין אַרכיוו פון ייוו"אן,
אין נאָוועמבער  2191װערט אין אַדלערס טעאַטער אויפגעפירט
ר'.ס ,שטילע ליידן" און דעם  5דעצעמבער  2191ווערט אין לענאָקס-
טעאַטער אויפגעפירט פון לעאָן בלאַנק ר'.ס ,פריינדע* (מוזיק פון
פרידזעל) |אַ כתב-יד ;אין  4אַקטן* ,געפינט זיך אין אַרכיו פון
ייוו"אן.
לויט ב .גאָרין זיינען אין זעלבן יאָר ,3191 ,אויפגעפירט געװאָרן
נאָך פאָלגענדיקע ר'.ס פּיעסן, :די יידישע מלוכה", ,דער ביגאַ-
מיסט", ,די נשמה פון ישראל" (די פּיעסע איז ,אָן וויסן פון מחבר,
דערשינען אין  6291אין װאַרשע, :די נשמה פון מיין פאָלק (די
נשמה פון ישראל) אָפּערעטע אין  4אַקטען פון נ .ראַקאָו ,פּערלאַג
מ .גאָלדפאַרב? 04 .זז ,61' .און איז אַ סך געשפּילט געװאָרן אויך
אין אייראָפּע) ,די קאָמעדיע ,שפּרינצע אין קוני אײילאַנד", ,צערי-
סענע סטרונע" ,די מעלאָדראַמע ,דער פּאָליטישען ,אָדער ,אַ ביסעלע
גליק" און ;דער פילאַנטראָפּ",
דעם  91סעפּטעמבער  4191איז אין אַדלערס פּיפּלס טעאַטער
אויפגעפירט געװאָרן ,מיט בעסי טאָמאַשעװסקי און ראָזאַ קאַרפּ ,ר',ס
מוזיקאַלישע קאָמעדיע ,די וייבערישע מלוכה" (מוזיק פון יוסף
רומשינסקי) |אַ כתב-יד ,מ,יוזיקל-פאַרס אין  4אַקטן" ,געפינט זיך
אין אַרכיוו פון ייוויאן,
דעם  5נאָוועמבער  5191איז אין קעסלערס ,סעקאָנד עוועניו
טעאַטער* אויפגעפירט געװאָרן פון דוד קעסלער ,דער שפּיגל פון
לעבן" ,דראַמע אין  4אַקטן מיט אַ פּראָלאָג און עפּילאָג ,פון קאַל-
מאַנאָװיטש און ראַקאָװו |די פּיעסע איז אַ ביסל פריער געשפּילט
געװאָרן אין ,ליריק-טעאַטער* א"נ  זיין לעצטער דאָלאַר"ן,
,ער שפּיגל פון לעבן" ,לעבנסבילד אין  4אַקטן,
(אַ כתב-יד א"נ ד
פּראָלאָג און עפּילאָג ,געפינט זיך אין אַרכיו פון ייוו"א.ן
לויט ב .גאָרין זיינען אין זעלבן יאָר אויך געשפּילט געװאָרן ר'.ס
,ליבע און האָס* און ,אָן אַ מאַמע?.
דעם  41אַפּריל  6191איז אין בעסי טאָמאַשעװסקיס  פּיפּלס-
טעאַטער* אויפגעפירט געװאָרן דורך מאַקס ראָזענטאַל ר'.ס ,פאַר-
באָטענע פרוכט" ,מוזיק פון יוסף רומשינסקי ,מיטן אָנטייל פון
דוד קעסלער און בעסי טאָמאַשעװוסקי ,און דעם  42אַפּריל  6191האָט
באָריס טאָמאַשעװסקי אויפגעפירט אין זיין ,נעשאָנאַל טעאַטער"
ר',ס ,העללאָו ניו יאָרק ,אַ מוזיקאַלישע קאָמעדיע ,מוזיק פון פּערל-
מוטער און ואָהל*.
לויט ב .גאָרין זאָלן אין דעם יאָר  6191אויך זיין אויפגעפירט
געװאָרן ר',ס פּיעסן , :װוער איז זי ?*,, ,גאָטס מתנה" און ;אין אַמע-
ריקע" |געשפּילט דעם  41יוני  7191אין ,נעשאָנאַל רוף גאַרדן?
ליריקס פון גילראָד ,מוזיק פון בראָודין,
דעם  62יאַנואַר  7191איז אין טאָמאַשעװסקיס ,נעשאָנאַל טעאַ-
טער* אויפגעפירט געװאָרן דורך באָריס טאָמאַשעװוסקי ראַקאָווס און
מילערס |היימאַן מילער פון קליװולאַנדן גיידישע מלחמה כלות" אַ
צייט-בילד אין  4אַקטן,
משה נאֲדיר ,וי זיין שטייגער ,איז זייער בייסיק וועגן דער פּיעסע :
מלחמה כלות" איז נישט קיין שטיק ,נאָר  ---אַ שטיק שויי-
,
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געריי ,עס איז אפילו נישט טאַלענטלאָז ,ווייל די מחברים האָבן
נישט גענוג טאַלענט דערצו. .ג.ע.שפּילט איזן די פּיעסע געװאָרן
אַזױ שלעכט װי עס פּאַסט פאַר אַזאַ אבשיילעך טעאַטער-שטיק".
דעם  2פעברואַר  7191איז אין ,ליריק-טעאַטער* אויפגעפירט
געװאָרן אַ קלעבן פאַר אַ לעבן" פון ראַקאָו און סיגעל" .אין
;לענאָקס?-טעאַטער געשפּילט א"נ ,ווייסע שקלאַפן פון ניו-יאָרק?,
דעם  82סעפּטעמבער  7191איז אין ,ליריק-טעאַטער* אויפגע-
פירט געװאָרן ר'.ס ;שאָטנס פון לעבן" אין  4אַקטן.
דעם  72סעפּטעמבער  8191איז אין גליריק-טעאַטער* אויפגעפירט
געװאָרן ר'.ס ,לייכטזיניקע יוגנט" אין  4אַקטן ,און אין זעלבן יאָר
איז אין ,לענאָקס-טעאַטער* און דערנאָך אין ;סעקאַנד עוועניו טעאַ-
טער* אויפגעפירט געװאָרן ר'.ס יידישע באַאַרבעטונג פון ,פּאָטאַש
און פּערלמוטער" ,און ס'איז אויך געשפּילט געװאָרן ר'.ס פּיעסע
,קרבנות פון ליבע".
,ענאָקס:-טעאַטער* אויפגעפירט
דעם  1נאָוועמבער  8191איז אין ל
געװאָרן דורך גײטאַן גאָלדבערג ,די אָרימע רייכע לייט" ,מוזי-
קאַלישע קאָמעדיע פון נ .ראַקאָוו| .אַ כתב-יד ,די אָרעמע גבירים",
קאָמעדיע אין  4אַקטן ,געפינט זיך אין אַרכיוו פון ייוו"אן.
דעם  01יאַנואַר  9191איז אין ,געבילס טעאַטער" אויפגעפירט
געװאָרן ,פאַרלאָזט זיך אויף קיידי" ,מוזיקאַלישע קאָמעדיע אין 4
אַקטן פון נ .ראַקאָוו און מאַקס געביל ,ליריקס פון איזידאָר ליליען,
מוזיק פון אַרנאָלד פּערלמוטער".
לויט ב .גאָרין איז אין  9191אויך אויפגעפירט געװאָרן ר'.ס
,וי מענער ליבן".
דעם  02יאַנואַר  0291איז אין ,געבילס טעאַטער" אויפגעפירט
געװאָרן פון מאַקס געביל ר'.ס דראַמע ,זינד פון עלטערן",
דעם  2סעפּטעמבער  0291איז אין ,פּיפּלס טעאַטער* אויפגעפירט
געװאָרן דורך מאַקס ראָזענטאַל ,די טיר צום גליק" ,קאָמעדיע-דראַמע
מיט אַ פּראָלאָג און עפּילאָג פון נ .ראַקאָוו ,מוזיק פון יאָזעף ברוידי".
דעם  11מערץ  1291האָט מאַקס ראָזענטאַל אויפגעפירט אין
פּ,יפּלס טעאַטער* ,די צעשטערטע חופּה* ,מעלאָדראַמע אין  4אַקטן
פון נ .ראַקאָוו און סיימאָן וואולף?,
דעם  32אַפּריל  1291איז אין קעסלערס סעקאַנד עוועניו טעאַטער"
אויפגעפירט געװאָרן ;,האָט חתונה" ,מוזיקאַלישע קאָמעדיע אין 3
אַקטן מיט אַ פּראָלאָג פון נחום ראַקאָוו ,מוזיק  ---י .רומשינסקי",
,אָפּקינסאָן:טעאַטער* אויפגעפירט
דעם  91יאַנואַר  3291איז אין ה
געװאָרן ,דאָס מיידל פון בית יתומים" ,אין  4אַקטן ,פון נ .ראַקאָו".,
,ענאָקס-טעאַטער* אויפגעפירט
דעם  5אָקטאָבער  3291איז אין ל
געװאָרן פון נייטאַן גאָלדבערג ר'.ס מעלאָדראַמע ;אַ פרעמד קינד",
דעם  91אָקטאָבער  3291האָט איזידאָר האָלענדער אויפגעפירט
אין ,האָפּקינסאָן:טעאַטער" די מאָראַל-דראַמע ,סודות פון אַ פאַר-
הײיראַטע פרוי* פון נ .ראַקאָוו".
דעם  02נאָוועמבער  3291האָבן מאַקס און סאַבינאַ ראָזענטאַל
,ער היץ-קאָפּ" ,אין 4
גאַסטראָלירט אין ,ליבערטי-טעאַטער" מיט ד
אַקטן פון נ .ראַקאָוו".
דעם  82מערץ  4291איז דורך לעבעדעוו און ראָזענשטיין אויפ-
געפירט געװאָרן אין ;נעשאָנאַל-טעאַטער* ר'.ס אָפּערעטע ,מענדל
אין יאַפּאַן" ,מוזיק פון פּרץ סאַנדלער" .די פּיעסע איז באַאַרבעט
1
געװאָרן פון ישראל ראָזענבערג.
דעם  21סעפּטעמבער  4291איז אין ,ליליענס ליריק טעאַטער"
אויפגעפירט געװאָרן דורך מאָריס קראָנער ,די גרויסע אינטריגע",
1
מעלאָדראַמע אין  3אַקטן מיט אַ פּראָלאָג פון נ .ראַקאָ",
דעם  4דעצעמבער  5291ווערט אין ,אוירווינג פּלעיס טעאַטער"
אויפגעפירט פון לודוויג זאַץ ,אַ מיליאָנער אויף צרות ,קאָמעדיע
2802

לעטסיקאָן
אין  4אַקטן פון נ .ראַקאָוו ,ליריקס און מוזיק פון לודוויג זאַץ?
דעם  52דעצעמבער  5291פירט אויף מישע גערמאַן אין ;האָפּקינ-
סאָן-טעאַטער* ר'.ס קאָמעדיע-דראַמע ,איר חתונה-נאַכט",
,עקאָנד עוועניו
דעם  82מערץ  6291פירט אויף יעקב קאַליך אין ס
טעאַטער* ,קאַטינקאַ ,סוזשעט אַנטנומען פון נ .ראַקאָוו ,מוזיק   --י,
רומשינסקי ,ליריקס  --מאַלי פּיקאָן און באָריס ראָזענטאַל".
אין יוני  7291ווערט אין לאָנדאָן געשפּילט ר'.ס פּיעסע קאַ זונס
אָפּפער? ,און דעם  81יאַנואַר  9291וװוערט אין עגעבילס פּיפּלס
טעאַטער* אויפגעפירט מיט מאַקס געביל און דזשעני גאָלדשטײן
אין די הױפּט-ראָלן ;אַ קינד פון צוויי מאַמעס ,אין  4אַקטן פון
מאַקס געביל ,אידעע פון נ .ראַקאָו".
אין נחום ליפּאָווסקיס טעאַטער-אַרכיוו ,װאָס האָט זיך געפונען
אין דער ווילנער אייװואָ" ,און איז אָפּגעראַטעװעט געװאָרן אין ניו-
יאָרק ,געפינען זיך פאָלגנדיקע מאַנוסקריפּטן פון ר'.ס פּיעסן ; :דער
ביגאַמיסט ,אָדער ,די הייליקע ,דראַמע אין  4אַקטןי, ,די יידישע
קרוין", ,שפּרינצע אין קוני אײילאַנד ,פאַרס-קאָמעדיע אין  4אַקטןײ,
;דעם צדיקס קללה" |דאַכט זיך גאָר לאַטײינערס?, ,די גנבטע,
,יין פאָלק ישראל ,דראַמע אין  4אַקטן?,
דראַמע אין  4אַקטן" ,מ
אין אַרכיוו ביי דער ,ייװואָ? געפינען זיך אויך פאָלגנדיקע מאַנו-
סקריפּטן אויף ר'.ס נאָמען פון וועלכע ,לויט די נעמען ,איז אָנצו-
נעמען ,אַז אַ סך פון זיי געהערן גאָר צו אַנדערע; :שאָטנס פון זינד"
(אין  4אַקטן), ,די אָרעמע גבירים" ,קאָמעדיע אין  4אַקטן עדי
פאַרשטויסענע ,אָריגינעלע דראַמע אין  4אַקטן; ,אַ ביסעלע גליק"
(אין  4אַקטן), ,ניקאָלאײיס נאַסלעדניק* ,מוזיקאַלישער בורלעסק אין
 1אַקט ,געשפּילט  ,6091אליבעס זיסער טרוים" ,אַ מזיקאַלישע

פאַרס-קאָמעדיע מיט אַ פאָרשפּיל אין  3אַקטן ,קאַפּיטאַל און אַר-
בעט ,אָדער ,דאָס גאָלדענע קאַלב", ,חצקעל המלך" ,אָדער, ,דער
קעניג אין זאַק" ,אַ בורלעסק מיט געזענגע אין  1אַקט; ,דער גענגס-
טער" ,דראַמע אין  4אַקטן ,ד,אָס טרייע קינד" ,לעבנסבילד אין 4
אַקטן, ,ווער איז זי*, ,די אונרוהיגע צייטען" ,מעלאָדראַמע אין 4
אַנדערער" ,קאָמעדיע-דראַמע אין  4אַקטן, ,דעם שוס-
ר
ע,
דטן,
אַק
טערס טאָכטער* ,מעלאָדראַמע אין  4אַקטן, ,געלט" ,קאָמעדיע מיט
געזענגע אין  4אַקטן, ,געטלעכע ליבע" ,פאַמיליע:-דראַמע אין 4
אַקטן, ,די צעשטערטע חופּה" ,מעלאָדראַמע אין  4אַקטן, ,די גרויסע
אינטריגע" ,מעלאָדראַמע אין  3אַקטן מיט אַ פּראָלאָג , ,די קראַפט
פון שיקזאַל* (אין  4אַקטן), ,דער מאָרגענשטערן" ,קאָמעדיע אין 4
אַקטן, ,גאָטס גנב" (אין  4אַקטן), ,ביי די װאַסערן פון בבל" ,היס-
טאָרישע דראַמע מיט געזענגע אין  4אַקטן; ,די אַמעריקאַנער גליקן"
|די זעלבע פּיעסע א"נן ,דער אַרכעטער* ,דראַמע אין  4אַקטן
;געקויפט און באַצאָלט* ,אָדער, ,די ערװאַכונג* ,לעבנסבילד אין 4
אַקטן, ,מיש-מאַש" ,אָפּערעצטע אין  4אַקטן, ,אין ווילדן רוסלאַנד*,
דראַמע אין  4אַקטן 5 ,כילדער מיט געזענגע און טענצע ,באַארביי-
טעט פון ענגלישן, ,מוטער און טאָכטער* ,דראַמע אין  3אַקטן, ,גרינע
ווייבער" (אין  4אַקטן), ,אויפן פּארדי" ,דראַמע אין  4אַקטן, ,סערעלע
די שוירטמעיקערין" ,קאָמעדיע אין  4אַקטן, ,האָפנונג ,טויט אונד

ליבע" ,טראַגישע לעגענדע אין  4אַקטן, ,איר מאַן" ,דראַמע אין 4

אַקטן; ,שאָטנס פון לעבן" ,קאָמעדיע-דראַמע אין  4אַקטן ,אָן אַ
מאַמע" ,דראַמע אין  4אַקטן; ,אַ זונס אָפּפער* ,דראַמע אין  4אַקטן,
;פאַרבאָטענע פרוכט" ,קאָמעדיע-דראַמע אין  4אַקטן; ,די יע

וועלט? ,דראַמע אין  3אַקטן, ,נאָר אַ פרוי" ,לעבנסבילד אין  3אַקטן
מיט אַן עפּילאָג ,איבערזעצט פון דעם ענגלישן פון מ .גאָלדבערג,
פריי באַָארבעטעט פון נ .ראַקאָוו ,ה,יט אייערע טעכטער" ,קאָמעדיע-
דראַמע אין  4אַקטן פון ראַקאָוו און סיגעל ,װי אויך אַ מאַנוסקריפּט
פון ;דער בטלן ,אָדער דער יידישער דין" ,לעבנסבילד אין  4אַקטן,
2008

פון

וועגן ר;'ס לעצטע יאָרן שרייבט שלום פּערלמוטער:
,ג .ראַקאָוו האָט די לעצטע יאָרן פון זיין לעבן געוואוינט אין
מאָונט וואױירנאָן .קיינער פון דער טעאַטער-משפּחה האָט אים קיינ-
מאָל ניט באַזוכט ,א חוץ אַמאָל איזידאָר זאָלאָטאַרעווסקי ,וועלכער
איז דאָרט געווען

זיינער א שכן.

אָבער

נעוואוסט

האָט מען ,אַז

זיין פרוי ,מיט וועלכער ער האָט חתונה געהאט נאָך אין לאָנדאָן,
איז

נישט

קיין

יידישע,

און

זי האָט

פיינט

געזעלשאַפט.

אַ חוץ

דעם האָט מען זיך געהיט פאַר די צוויי גרויסע הינט ,װאָס ראַקאָװ
האָט שטענדיק נגעהאַלטן ביי זיך אין הויז ,און אַזױ האָט קיינער
נישט געוואוסט ווען ער איז קראַנק געװאָרן און אויך נישט וען
ער איז נעשטאָרבן  ---אַפילן נישט זיין נאָנטסטער שכן זאַָלאָ-
טאַרעווסקי ,אין דער יידישער פּרעסע איז אמילו נישטן|?ן געווען
קיין נאָטיץ נאָך זיין טויט און קיינער ווייסט נישטן|?| ואו זיין
קכר נעפינט וֹיך", .
די לעצטע אינפאָרמאַציע שטימט ניט ,וייל אין ,פאָרװוערטס"
-איז פאַראַן אַ גרעסערע נאָטיץ ,אַז ר .איז געשטאָרבן דעם  92דעצעמ-

בער  ,7291און איז געקומען צו זיין אייביקער רו אויפן בית עולם
פון די יידישע טעאַטריקל עלייענס אויפן הר חברון.

וועגן ר .אַלס דראַמאַטורג האַלט שלום פּערלמוטער :
,נחום ראַקאָוו האָט קיינמאָל נישט געלעבט בשלום מיט דער
טעאַטערד-פּראָפעסיע .,ער האָט נעפילט ,אַז זיינע פאַרדינסטן וי אַ
דראַמאַטורג זיינען זייער קליינע און ער געהערט זיכער ניט צו
די אָנערקענטע דראַמאַטורגן  --אַ סימן ; אַלע זוכן אין אים חסרו-
נות ,קריטיקירן אים .איז ער דערפאַר געווען יעדן אונטערטעניק,
דעם מענעדזשער וי דעם שוישפּילער ,אַ פּשיטא שוין דעם סטאַר,
וועלכער האָט תמיד געהאַט דאָס לעצטע װאָרט אין מבינות אויף
אַ פּיעסע .און מיט דעם װאָס ער האָט אַליין נישט געגלויבט אין
זיך ,האָט ראַקאָװ א סך מאָל פאַרקלענערט זיין אייגענעם ווערט
י
ר
װוי אַ דראַמאַטורג.
די ערשטע צייט האָט ראַקאָוו געמוזט שטארק קעמפן פאַר זיין
פּאָזיציע אין טעאַטער .אָבער שפּעטער האָבן זיינע מעלאָדראַמעס
אָנגעהויבן געפעלן דעם עולם ,און זאָלאָטאַרעווסקי האָט אין אים
באַקומען אַ נאַנץ נישט-קשהדיקן קאָנקורענט .נאָכמאַכנדיק זאַלאָ-
טאַרעווסקין ,האָט אויך ראַקאָװו גענומען דעם מאַטעריאַל פאַר
זיינע מעלאָדראַמעס פון דעם אַמעריקאַנער יידישן לעבן .ער האָט
עס באַאַרבעט  --אפשר מיט ווייניק טאַלאַנט ,אָבער מיט אַ נע-
וויסער טעכניק ,געכאַפּט פון זאַלאַטאַרעװסקין ,און אַזױ האָבן
זיינע פּיעסן אַ סך מאָל געווירקט אויפן עולם מיט זייערע דרא-
מאַטישע קאָנפליקטן און סיטואַציעס. ,ר.אַ.קאָוו האָט אָבער גע-
שריבן מעלאָדראַמעס נישט פון פיינסטן סאָרט ,אַפילן זיינע אֶפּע-
רעטעס זיינען געווען שטאַרק מעלאָדראַמאַטיש ,ווייל פאַקטיש האָט
ער קיין אָפּערעטעס קיינמאָל נישט געשריבן .זיינע מעלאָדראַמעס
פלעגן איבערגעמאַכט ווערן אויף אָפּערעטעס . . . ,ראַקאָווס פּיעסן
זיינען געווען א סך שװואַכער פון זאָלאָטאַרעװוסקיס ,און דאָך האָט

ראַקאָוו געקאָנט גיכער פאַרקויפן אַ מעלאָדראַמע וי זאַלאָטאַ-
רעווסקי .,ראַקאָוו ,אַלס אַ געוועזענער סופלער ,האָט געהאַט אַ טבע
ביים לייענען זיינס אַ מעלאָדראַמע ,אויסצושפּילן אַלע דראַמאַטישע
סיטואַציעס ,און ביי געוויסע סצענעס פלעגט ער זיך אַזױ צעוויינען,
אַז די נגאַנצע טרופּע פלענט אויס רחמנות מיט אים מיטוויינען.
אַזױ פלעגט ער מיט

זיינע טרערן

אַרייננאָרן

דעם סטאַר און דעם

מענעדזשער ,און מען האָט ביים אים די פּיעסע געקויפט .ערשט
שפּעטער ,ביי פּראָבן ,פלעגט מען זיך אַרומזען ,אַז די סצענעס
זיינען אומגעלומפּערט נעשריבן ,און מ'האָט זֵיי געמוזט אויס-.
שניידן.

דערצו

האָט

ער

נאָך

געהאט

א ,שװאַכן

זכרון".

ער

2004

יידישן
פלענט

טעאַטער

באַאַרבעטן

אָדער בלויזן איבערשרייבן

פרעמדע

פּיעסן

און

דערנאָך זיך אַלֵיין איינריידן ,אַז זיי זיינען זיינע .אַזױ איז געווען
דער פאַל מיט יושקעוויטשעם ,מינא גלאַנק? און ,מענטשן און
חיות" ,מיט הערי קאַלמאַנאָוויטשעס ,שפּינל פון לעבן" ,מיט מיין
איינענער פּיעסע ,די פאַרשעמטע כלה" און אַ סך אַנדערע .דאָס
האָט אָפט געבראַכט צו מחלוקת און דין-תורחס ,אָבער ראַקאָוו איז
אַלץ געבליבן ביי זיין געוואוינהייט".
אַ גאַנץ אַנדערע

מיינונג דריקט

דערהויפּט

נעשפּילט

אָבער אויך אין לְאָנ-

אין ניו-יאָרק,

דאָן ,פּוילן ,רוסלאַנד ,דרום-אַפריקע א .אַ .וו ,בשעת דער {ערשטער
וועלט |-מלחמה ,ווען אויפפירונגען

אין יידיש זיינען אין רוסלאַנד

געווען פאַרבאָטן ,האָבן די יידישע אַקטיאָרן ,װוי נוזיק ,צוקער א.
,אַנטשע
אַנד ,אויפנעפירט צ"אַ אויך ר'.ס פּיעסן ,דער בטלן" און כ
אין אַמעריקע? אין רוסישער איבערזעצוננ.
ר .האָט באַזעסן אַ געוויסע אינטעלינענץ ,נוט באַהערשט רוסיש
און ענגליש ,געווען אַ שטילער ,באשיידענער מענטש ,אָבער אַ
שרעקלעכער שיכור .  291/איז ער געווען פאָרזיצער פון דער
ויידישער |דראַמאַטורגן-ליגע אין אַמעריקע ,דאַן צוריקגעפאָרן
קיין לאָנדאָן ,וואו ער האָט געהאַט צוויי זין אין ענגלישן לופט-
פלאָט .זיין פרוי ,מיט וועלכער ער האָט חתונה געהאַט אין לאָנדאָן,
איז געווען אַ קריסטין ,און נאָך זיין טויט האָט זי אים ניט געלאָזט

באַערדיקן אויפן יידישן בית עלמין ,אָבער עס ניט אויסנעפירט".
אין נעקראָלאָג פון ,פאָרווערטס*

ווערט

געזאָגט;

נ,חום ראַקאָוו געהערט צו די עלטערע דראמאַטורגן פון איזי-
דאָר זאָלאָטאַרעווסקיס שולע ,װאָס האָט אין זיין צייט פאַרנומען
אַ גרויסן אָרט אויף דער מעלאָדראַמאַטישער בינע  --איבעראַל,
וואו יידישעס טעאַטער איז געשפּילט געװאָרן.

.ין זיינע פּיעסן
 ...א

האָבן זיך אויסנעצייכנט די גרעסטע יידישע סטאַרס ... .נחום
ראַקאָוו האָט געמאַכט פילע פאַרזוכן צו שרייבן בעסערע פּיעסן.
איינע פון זיי האָט אויפגעפירט דער פאַרשטאָרבענער יעקב פּ.
,י צעשטערטע היים" ,עס איז
אַדלערר ...די דראַמע האָט געהייסן ד
אַ סאָרט נאָכמאַכונג פון גאָרֹדינס ,קרייצער סאָנאַטאָ" .אייניקע
זיינע האָט אויפגעפירט

פּיעסן

מאַקס

ראָזענטאַל,

און בכלל

ווערן

זיינע שטיקער נעשפּילט אין אלע יידישע טעאַטערס .זיינע מערסטע
פּיעסן זיינען א פאָרט פאַרס און נעמען אויס ביים עולם .זיי האָבן
שטענדיק אַ מוסר השבל",
ר;'ס געדרוקטע

}

פּיעסן זיינען :

נ .ראַקאָו.
דער בטלן ,אָדער האָכצײיט פּער שפּאַסס
לעבנסבילד אין  4אַקטען

פּשעמישל ,פּערלאַג פאָן אמקרויט עט פריינד
| 9ג 6זז|.61' .
1ן

פערלאַג ,טעאַטער-ביבליאָטעק".
חנה'טשע אין אַמעריקא
אָפּערעטע אין  4אַקטען
פון נ .ראַקאָוו .מוזיק פון רומשינסקי
װואַרשע תרע"ד 75| ,זז,.61' .ן

2809

פּערלאַג מ ,גאָלדפאַרב ,װאַרשע 104 6291 .,זו61' .ן,
מ 800066111פ6ת611
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אויס זלמן רייזען:

;אין זיינע מעלאָדראַמעס און אָפּערעטעס איז ר .געשטאַנען העכער
פון דעם דורכשניט יידישע שונד-דראַמאַטורגן ,און מאַנכע פון
זיינע טעאַטער-שטיק קאָנען באַטראַכט ווערן אַלס איבערגאַנג פון
דעם לאַטיינער-שונד צו דעם נאָרדין-רעפּערטואַר ,זיינע פּיעסן זיינען
געװאָרן

{בן די נשמה פון מיין פאָלק
(די נשמה פון ישראל)
אָפּערעטע אין  4אַקטען פון נ .ראַקאָו.
פּרייז  ,1זל,

ש.{ ,
מ .9 .פון פערדינאנד שטויב.
זלמן רייזען , --לעקסיקאַן יידישע ליטעראטור" שו ,זו,74:342 .
,עשיכטע אידיש טעאטער" ,ו ,זז,282 ,472 ,251-151 .
 .גאָרין  ---ג
ענטין  --דער בטלן, ,פאָרוו ,".נ .י 21 ,.אַפּריל ,3091

ב .וְש .יאַנאָװסקין  --אין טהעאַטער ,פא"ש" 11 ,מערץ .0191
ב-- .

אין טהעאטער,

דאָרט 22 ,אפּריל ,1191

ב -- .אין טהעאטער ,דאָרט 51 ,נאָװ,3191 .
ב -- .אין טהעאטער ,דאַרט 42 ,אָקט.4191 .
ב -- .אין טהעאטער ,דאָרט 72 ,נאָװ,5191 .
{4+ז{4*+ןזי' *-ב -- .אין טהעאַטער ,דאָרט 71 ,פעברואר .7191
ד .ב -- .אין טהעאטער ,דאָרט 52 ,יאַנואַר .9191
הלל ראָגאָף  ---אין צװײי אידישע טהעאטערע, ,פאָרו ,".ג .י 8 ,.אָקט.8191 .
ב .גאָרין  --נייע שטיקער אויף דער אידישער ביהנע; ,מאָ"זש" ,ג .י9 ,
אָקט,8191 ,
א .פ--ן זפרומקיןן  ---אין טעאַטער ,פא"ש" ,נ .י 12 ,.פעברואַר ,0291
מ .נאדיר , --מ,יינע הענט האָבן פאַרגאָסן דאָס בלוט" ,זו6939 .
דר .א .מוקדוני  ---מענדעל אין יאַפּאַן,, ,מאָיזש" ,נ .י 4 ,.אַפּריל ,4291
ב .י .גאַלדשטײן  --אין אידישען און ענגלישען טעאַטער, ,טאָג" .1 ,י,
 4אַפּריל ,4291
,ענדעל אין יאָפּאַן" אין געשאָנאַל, ,ײיטג"בלט" ,ג .י,
ישראל דער יענקי  ---מ
 4אַפּריל ,4291
,אָרװ ,",נ .י 8 ,.אַפּריל ,4291
אב .קאַהאַן  ---טהעאטער נאָטיצען ,פ
ל--ט  --יאפּאַנעזישער געזאנג אין אַן אידישער אויסטייטשונג, ,פרייהייט",
נ י 11 ,.אפּריל ,4291
ל .קעסנער , ---אַ מיליאָנער אויף צרות", ,יידטג"בלט" ,ג .י 11 ,.דעצ,5291 .
ב .י .גאַלדשטײן  ---א קאָמעדי דראַמע און א טראַגישע קאָמעדיע, ,טאָג" ,ג .יי,
 1דעצ,5291 .
,אָרװ ,".נ .י 03 ,.אַפּריל .6291
אב .קאהאן  --עטליכע טעאַטער נאָטיצען ,פ
קריטיקוס  ---אַ זוהןס אָפּפער, ,די צייט" ,לאָנדאָן 72 ,יוני .7291
נעקראָלאָג אין ,פאָרװערטס" ,ג.י 03 ,.דעצ.7291 .
דער לעבעדיקער , --שפּיל און לעבן" ,װאַרשע ,זז.53'331 .
שלום פּערלמוטער , ---יידישע דראַמאַטורגן און טעאטער-קאָמפּאָזיטאָרס* ,ניו"
יאָרק ,2591 ,זז.881:481 .
יעקב מעסטל  07, --יאָר טעאַטער-רעפּערטואַר" ,ג .י ,4591 ,.זו12 .י ,33
,901 ,79 ,59 ,39-88 ,75 ,0

קאַמראַש ,װאָלם
{געב -- 2281 .געשט?{ .ן|

לוט אַ ביט-שריפט װאָס ק .האָט צוגעשיקט צום גענעראַל-
גובערנאַטאָר אין קיעוו ,דערציילט ער ,אַז ער איז געבוירן גע"
װאָרן אין  2281אין בערדיטשעוו ,אוקראַאינע ,אַלס אַ זון פון
אַ שטאָטישן בעל-הבית .ער איז אָנגעקומען אין דער זשיטאָ-
מירער ראַבינער-שול דעם  71נאָיאַבר  ,7481אין יאָר װען די
שול האָט זיך געעפנט ,און האָט זי פאַרענדיקט דעם  21סענ-
טיאַבר  8 .,6581יאָר האָט ער באַקומען אַ מלוכהשע סטיפּענדיע.
אין זיין ביט-שריפט האָט ער געבעטן אָנצוקומען אויף דער שטעל
פון ;אַ געלערנטן יידן" .דער קיעווער גענעראַל-גובערנאַטאָר האָט
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אויף דער שטעל געװאָלט באַשטימען דעם צענזאָר ,דעם משומד
פיאָדאָראָװו ,אָבער ווען דאָס אינערן-מיניסטעריום האָט אָנגעוויזן ,אַז
אַזאַ אַמט קאָן נאָר פאַרנעמען אַ ייד ,האָט דער גענעראַל-גובערנאַטאָר
באַשלאָסן ,אַז איידער אַ ייד זאָל בעסער קיינער דעם אַמט ניט
פאַרנעמען,
ק .האָט דאַמאָלט אָנגענומען די שטעל פון אַ יידישן לערער .אין
 4איז ער געװאָרן לערער אין אַ קרוינישער יידישער שול אין
בעלאצערקאָוו 5681 ,איז ער פאַרװאַלטער פון דער העכערער קרויגי-
שער יידישער שול (ערשטער גראַד) אין לעטיטשעוו (געוועז .פּאָדאָ-
לער גובערניע) .אַ ספּעציעלע קאָמיסיע ביים גענעראַל-גובערנאַטאָר
איז באַשטימט געװאָרן צו באַהאַנדלען די פראַגע וועגן די קרוינישע
(;קאַזיאָנע*) יידישע שולן ,ראַבינער-שולן און וועגן יידישער ביל-
דונג בכלל ,און אַרױסגעשיקט וועגן דעם אַן אַנקעטע .צווישן די,
וועלכע האָבן געענטפערט ,איז אויך געווען ק( .זיין ענטפער איז
אָנגעגעבן אין שטיפס אַרטיקל אין ;,טעאַטר-בוך".

שטיף באַמערקט :

|

 ... ,מ'קאָן זיך פאָרשטעלן ,אַז אַלס פּראַקטישער לערער ,דערצו
נאָך איבער נויט אונטערטעניק פאַר ,נאַטשאַלסטװאָ" |{רעגירוננ-
פאָרשטייער| ,האָט ער זיך ניט נגעקאָנט באַטײליקן אָפן און פריי
אין דער פּובליציסטיק ,איז ער געבליבן אומבאַקאַנט ,אָבער ער
האָט פאַרמאָגט אַ קלאָרן קוק און ליטערארישן טאַלאַנט (דאָס איז
צו זען פון זיין מעמאָראַנדום) ,און ער האָט דאָס ערלעך געמיינט
מיט אויפקלער-אַרבעט .אומדירעקט ואַרפט דאָס אַ שיין אויף
זיין טעאַטער-פּרוב דאָס {אין| יאָר  4881און אויף זיין דראמע
,קהל אין שטעטל" ,װאָס איז ליידער פאַרפאַלן געגאַנגען ,ער האָט
.
פאַרדינט ,ער זאָל דערמאָנט ווערן".
מנשה מרגלית (פון אָדעס) ,אַ געוועזענער שילער פון דער זשי-
טאָמירער ראַבינער-שול וי אַן עד-ראיה ,דערציילט אין אַן אַרטיקל
אין ;װאָסכאָד* (מאַיייוני  ,)6981אַז צוויי שילער פון דער זשיטאָ-
מירער ראַבינער-שול ,וועלכע ער רופט ניט אָן ביי די נעמען ,װאָס
זיינען פון לאַנג געווען באַקאַנט פאַר פאַרברענטע טעאַטראַלן ,האָבן
אין דער פרייער צייט אין יאָר פון דער קרימער מלחמה געשטעלט
אין בערדיטשעווער שטאָט-טעאַטער אַ ספּעקטאַקל אויף יידיש פון
לעבן פון יידישן קהל .די פיעסע איז ניט געווען צענזורירט ,זי
האָבן אָבער באַקומען אַ דערליבעניש פון ,גאָראָדניטשי" |דעם
ליבעראַלן מעיאָר טעמיאָן גראמעקאן ,ווייל זיי האָבן אין פאָראויס
באַשטימט די הכנסה פאַר די פאַרוואונדעטע סאָלדאַטן ,און די הע-
כערע אָפיצירן פון בערדיטשעווער גאַרניזאָן האָבן דעריבער פּראָ-
טעזשירט דעם אויפטו .אויפן ספּעקטאַקל זיינען געווען אָפיצירן
און יידן .,ביי די ערשטע האָט די פאָרשטעלונג זייער אויסגענומען,
כאָטש זיי האָבן די שפּראַך ניט פאַרשטאַנען .די יונגע אַקטיאָרן
האָבן געגעבן אויף דער בינע באַקאַנטע טיפּן פון אָרטיקע יידישע
קהל-פירער .אָבער דער אינהאַלט פון דער פּיעסע האָט שטאַרק
פאַרדראָסן די יידן ,וועלכע האָבן זיך דערזען בלויז-געשטעלט און
באַלײדיקט .דער געוויסער תקיף ,יעקב יוסף האַלפּערין ,האָט זיך
אַריינגעמישט ניט צו דערלאָזן די ווייטערדיקע אויפפירונגען פון
דער פּיעסע .ס'האָט זיך אים אָבער ניט איינגעגעבן ,ווייל די אָפיצירן
האָבן זיך אַרױסגעשטעלט פאַר שטאַרקער ,און די פּיעסע האָט מען
געשפּילט עטלעכע מאָל .די זעלבע שילער האָבן דערנאָך אויפגע-
פירט נאָך אַן אוקראַאינישע און אַ רוסישע פּיעסע .שפּעטער איז
אין דער ראַבינער-שול אָנגעקומען אַן ?;אַלהעכסטער*? דאַנק די טעאָט-
ראַלן פאַר זייערע ספּעקטאַקלען לטובת די פאַרוואונדעטע.
ב .גאָרין ,וועלכער באַנוצט זיך אויך מיטן זעלבן קװאַל ,נישט
דערמאָנענדיק אים ,דערציילט ,אַז די צוויי תלמידים פון דער ראַבי-
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נער-שול האָבן צוגעצויגן צו זיך די אויפמערקזאַמקײט פון זייערע
חברים .אין די למודים פון שול האָבן זיי זיך ביידע װייניק אויס-
געצייכנט ,נאָר ביידע האָבן זיך אָפּגעגעבן מיט איין צוייג פון
ליטעראַרישער טעטיקייט ,װאָס איז גאָרנישט געגאַנגען צו זייער
באַרוף אַלס לערער און רבנים ,און גאָרין לאָזט זיך אַרין אין

פאָלגנדיקער געשיכטע:

|

ב,יידנס ספּעציאַליטעט איז געווען די בינע .מען האָט זיי דערי-
בער גערופן דראַמאַטורגן .ווען אַלע תלמידים פלעגן שוין לאַנג
שלאָפן ,האָבן זיי נאָך געאַרבעט .צייטנווייז פלענט מען הערן וי
זיי האָבן געזונגען מעלאָדיען פֿון פאַרשידענע אָפּערעס ,דאָס רוב
פון נ,אָרמאַ" .,איינער פלעגט פאַרן צווייטן לייענען עפּעס פון אַ
מאַנוסקריפּט ,נאָר דאָס אין אַלץ געטאָן געװאָרן בסוד סודות.
די אַנדערע תלמידים האָבן זיך בשום אופן ניט געקאָנט אָנשטויסן
װאָס זיי לייענען און װאָס זיי טוען .מען האָט זיך נאָר אָנגע-
שטויסן ,אַז זיי קלייבן זיך צו טאָן עפּעס אַן אומנעוויינלעכע זאך,
עפּעס אַן אומדערהערטע אונטערנעמונג  ...מען האָט זיך פֿאַר"
קליבן צו זייער שאַפע ,האָט מען דאָרטן אויפן ערשטן פּלאַץ גע-
פונען ווירגילס ענעאידא ,איבערזעצט אין מאַלאָרוסיש ,שילערס
דראַמאַטישע ווערק און נעטעס און דאָס גלייכן ,וי אויך מאַנו-
סקריפּטן אין י י ד י ש און מאַלאָרוסיש ,פֿאַרשידענע לידער
און דאָס גלייכנס .עס איז געװאָרן קלאָר פאַר אלעמען ,אַז מען
גרייט זיך אויפפירן עפּעס פאַר דער בינע .די פראַנע איז נאָר געווען
וי אַזױ וועלן דאָס צוקונפטיקע רבנים און מוסרזאָגער אַרױים-
טרעטן אויף אַ בינע. .א..יינמאָל אין קאַניקל צייט האָבן זיך
ביידע אַװעקגעלאָזט קיין בערדיטשעוו ,וואו עס זיינען געווען א סך
תלמידים פון ראַבינער-שול ,נגרויסע און קליינע .דאָרטן האָבן זיי
אין דער ניך צוזאַמענגעשטעלט אַ טרופּע פון חברים ,עס פאַרשטייט
זיך ,אַז קיין פרויען האָבן זיך דערין ניט באַטײליקט .די שענערע
תלמידים האָבן זיך אונטערגענומען צו שפּילן פרויען-ראָלן .... .אין
יענער צייט האָט מען אין דעם זיד וועסטערנעם |דרום-מערב|
ראַיאָן ,וואו נאָר עס איז געווען אַ טעאַטער ,געשפּילט אויסשליסלעך
פּוילישע פּיעסן ,וועלכע די רוסישע {מענטשן| האָבן ניט באַזוכט,
די אונטערנעמונג פון די צוקונפטיקע רבנים האָט דעריבער געמאַכט
אַ דושם ווען מודעות זיינען אַרױסגעלאָזט געװאָרן ,אַן מען וועם
שטעלן רוסישע ,מאַלאָרוסישע און יידישע פּיעסן .די ערשטע פּיעסע
איז געווען אַ יידישע ,אויפנעפירט אין יידיש .די טעמע איז געווען
פון יידישן קהל ,נאָר ואָס די האַנדלונג איז נעווען ,ווערט ניט
אָננעגעבן .די פּיעסע ווערט נאָר פאַרצײיכנט אַלס אַ מעלאָדראַמע
מיט לידער .אַלס פאַרפאַסער זיינען אָנגעגעבן געװאָרן די נעמען
פון ביידע דראַמאַטורנן א .און ב .די ראָלע פון ראש הקהל האָט
געשפּילט ב ,.און ער האָט דערביי אַרױסגעװויזן טאַלאַנט פאַר דער
בינע .דער ראַבינער ,װאָס האָט געשפּילט די פרויען-ראָלע ,האָט
פּשוט אויסגעלייגט דאָס טעאַטער .דאָס פּובליקום איז באַשטאַנען
פון אָפיצירן ,סאָלדאַטן און יידן .די אָפיצירן האָבן שטאַרק געלויבט
די בראַווע צוקונפטיקע ראַבינער פאַר דעם מוט אַרויסצושטעלן
אָפּן די מעשים תעתועים פון קהל .נאָר די יידן האָבן דערפון
ווייניק נתת געהאַט ... .די יידישע פּיעסע איז נעשטעלט געװאָרן
עטלעכע מאָלּ און יעדעס מאָל איןז זי אויפנענומען געװאָרן מיט
גרויס באַגייסטערונג .נאָכדעם האָט מען געשטעלט א מאַלאָרוסישע
פּיעסע און נאָכדעם אַ רוסישע ... .ווען די קאַניקולן האָבן זיך
געענדיקט ,איז געװאָרן אויס טרופּע ,אויס טעאַטער און אַלֶע האָבן
זיך צוריקגעקערט אין שול".
אָבער דערמיט האָט זיך ניט פאַרענדיקט דער פּרוב צוֹ שפּילן
טעאַטער אויף יידיש,
2008

יידישן

טעאַטער

לויט נ .שטיף ווערט אין צוויי דאָקומענטן ,נוי  )4581( 62און נו'
 )55-4581( 32אין אַרכיוו פון דער זשיטאָמירער ראַבינערישול,

דערציילט ,אַז דעם 5טן נאָיאַבר  4581האָבן  9שילער פון דער
זשיטאָמירער ראַבינער-שול :װאָלף קאַמראַש (פונעם 7טן קלאַס)
בנימין ראַבינאָװיטש ,דוד באָהוסלאַװוסקי ,משה שעפטעלסאָן ,קהת
פּראָסיאַן ,יעקב טאַפט ,משה גרינבערג ,חיים בראָמבערג און בער
האָרענשטיין זיך געװענדעט צו זייער דירעקטאָר (קאַװאַלסקי) ,אַ
היות ווי זיי האָבן דעם  9אָקטיאַבר ,זייענדיק אין בערדיטשעו,
געשטעלט דאָרט אַ ספּעקטאַקל לטובת די פאַרוואונדעטע סאָלדאַטן
(ס'איז געווען אין יאָר פון דער קרימער מלחמה) ,מיט אַ געהעריקע
דערלויבניש און האָבן אָפּנעשיקט די הכנסה  1001רובלן אין געהע-
דיקן פּלאַץ ,באַװעגט זיי די גוטע באַציאונג פון גאַנצן עולם צו
בעטן ,אַז מען זאָל זיי אין דער פרייער צייט דערלויבן שפּילן אַ

ספּעקטאַקל אין זשיטאָמירער טעאַטער פּאַרן זעלבן צוועק.
דער דירעקטאָר איז געװאָרן זייער גערירט פון דעם פּאַטריאָטיזם
און זיך געװוענדעט צום גענעראַל-גובערנאַטאָר אין קיעוו וועגן אַ
דערלויבניש צו שפּילן עטלעכע פּיעסן אין יידיש און רוסיש .דער
גענעראַל:גובערנאַטאָר האָט דערויף געענטפערט ,אַז ער דערלויבט
דעם דירעקטאָר זיי צו לאָזן שפּילן אין זשיטאָמירער טעאַטער נאָר
איין ספּעקטאַקל פון רוסישע און יידישע פּיעסן ,אָבער מ'זאָל אים
פריער צושטעלן די פּיעסן צו באַװיליקן.
װ|ואָלף קאַמראַש האָט דעם  92דעקאַבר צוגעשטעלט דעם דירעק-
טאָר זיינע אַ דראַמע אין  3אַקטן אויף יידיש א"נ ;קהל אין אַ
שטעטל" |דעם נאָמען פון דער פּיעסע גיט ש .אָן לױטן רוסישן
נאָמען אין די דאָקומענטןן .דער ענטפער פון גענעראַל-גובערנאַטאָר
איז דערנאָך געווען ,אַז פון צענזור-שטאַנדפּונקט איז די פּיעסע
געפערלעך און ס'איז לחלוטין פאַרווערט זי צו שטעלן
אין די באַמערקונגען פון צענזאָר |דער משומד ולאַדימיר פּיאָדאָ-
,י באַגריפן וועגן
ראָוו ,פריער  :צבי גרינבוים} ווערט געזאָגט ,אַז ד
פּערזענלעכע און געזעלשאַפטלעכע באַציאונגען װאָס קאַמראַש האָט
אויסגעדריקט אין זיין דראַמע באַװייזן ניט ,אַז ער זאָל האָבן געקראָגן
אין זיין בילדונג אַ ,גוטע ריכטונג" .מ'דאַרף אויפמערקזאַם מאַכן
דעם אינספּעקטאָר (אין דער ואַבינער-שול) אייכענבוימן ,אַז ער
זאָל אַכטונג געבן אויף קאַמראַשן אין אַלע פּרטים ,און מ'זאָל אים
געבן די ,ריכטיקע באַגריפן* וועגן די זאַכן װאָס ער (קאַמראַש)
האָט וועגן זיי געשריבן?,
צו דעם באַמערקט שטיף:
פרּעקטאַקל װואָס וואָלף קאַמראַש
,ס'איז ראשית .צו זען ,אַז סדע
און זיינע חברים האָבן געשפּילט אין בערדיטשעוו ,איז געווען אַן

יע פנ ט לע כ ע ר.

אַזױנע פאַקטן וי געשפּילט אין אַ טעאַטער

און אָפּנעלײזט  001רובל (פאַרּ יענער צייט אין אַזאַ שטאָט .וי

דאָס צו שטעלן אָדער צו דרוקן.

ס'איז דעריבער גיכער צו גלויבן,

דראַנדע,

יגעטאָרן

אַז דאָס

איד

די זעלבע

װטָס

שוין

איז

געשפילט

פריער דעם { 91פטןן אַסטיאַבר אש בערדיטשעט (און געשריבן
געװאָרן מסתמא אין דער פרייער זומער-צייט) .די קורצע צייט
האָט קאַמראַש געקאַָנט און געדאַרפט האָבן אויף צו פיילן ,שלייפן
די פּיעסע ,אַפּילו פּשוט זי איבערשרייבן אויף דעם פיינעם כתב
,אַטשאַלסטװאָ" .די טעמע ,קהל אין שטעט?" האָט זיכער
פֿאַר נ
געפּאַסט פאַר בערדיטשעוו ,װואָס מענדעלע האָט פון דאָרט אינניכן
געצאַפּט אַזופיל מאַטעריאַל און פּאַרשױינען (אַ שטיינער ,די
ַמראַש האָט זיכער ניט געהאַלטן פון יידיש נישט
טאַקסע") .ק.א.
מער וי אַנדערע יידישע האַלב-רוסיפיצירטע אינטעליגענטן  ...איז
דאָס אסַימן ,אַן עפּעס אין זי ג ע  9ע ג ן אין דעם .דאָ האָט
זיכער געשטעקט די משכיליש-פּראָפּאַנאַנדיסטישע טענדענץ

אוים-

עולם זיין װויסטן לעבנסשטייגער
יידישן
דעם
צוקלערן
בכלל ,די קהלשע פירונג בפרט ,פ ר ע ד יק | בילדונג און ביר-
גער-פליכט .אָבעד דעם עולם ,בפרט נאָך יענע צייט און אין אזא
פרומער שטאָט װי בערדיטשעוו ,וואו רוסיש האָבן פאַרשטאַנען
עטלעכע יידן ,האָט מען געקאָנט נעמען נאָר מיט
גע ציילטע
יידריש".

בנוגע דעם אינהאַלט פון דער פּיעסע ,שרייבט נ ,שטיף :
,דער אינהאַלט פון קאַמראַשס ,נעפערלעכע?" דראַמע איז אונדז
געבליבן אומבאַקאַנט; אין אַרכיוו פון קיעווער צענזור-קאַמיטעט,
װאָס איך האָב אים דורכשטודירט איננאַנצן (אין זיין יירישן טייל),
איז די דראַמע ניט נעבליבן .., .אָבער אַ שאַרפער רמז דערויף
איז דאָך געגעבן אין דעם נאָמען פון דער פּיעסע און נאָך מער
אין דער באַציאונג פון דער יידישער צענזור ,די דראַמע האָט
באַהאַנדלט קהל ,ד .ה ,די אָפיציעלע יידישע אינסטיטוציע פון יענער
צייט ,און אויב דעם צענזאָר און דעם גענעראַל-נובערנאַטאָר האָט זי
אויסגעזען געפערלעך ,איז ניט אַנדערש נאָר דערפאַר ,ווייל דאָס
אַ רפע

איז געווען אַ

ק רי טיק

אוֹיף קהל ,אָט די קריטיק

װאָס איז געוועדאַמאָלט אכַל? ביי משכילים. .ד.א ָ.װאָלט מען
אפשר געקאַנט געפינען דעם פּראָטאָטיפּ פון די סאַטירישע דראַמעס
און שריפטן ביי מענדעלען (דערהויפּט ,די טאַקסע") און ביי אַנ-
דערע יידיש-שרייבער משכילים ,ואָס האָבן זיך באַװויזן אין די
זעכציקער

יאָרן.

ביי

דעם

קיעווער

גענעראלגובערנאַטאָר,

פאַר

ניקאָלײי דעם ערשטנס צייטן ,האָט אַזאַ נעזעלשאפטלעכע קריטיס,
דערצו נאָך געשריבן פון אַ יונגערמאן אַן ענטוזיאָסט ,װאָס האָט
מסתמא ניט געקאַרנט קיין פעפער  ---געמוזט הייסן ,צעשטערן די
גרונטפעסטן" ... .די דאָזיקע ,געפאָר" פון דער דראמע האָט אונ-
טערנעזאָגט דעם גענעראַלגובערנאַטאָר דער יידישער צענאָר.
,

 .אַזױ האָט אַ משומד,

אֵן אַגענט פון גאָטס סטראפּטשעס,

מסתמא

בערדיטשעוו ,אַ היבשער באַטרעף !) זיינען די בעסטע עדות .דאָ

ידדאחת

איז גאָרניט געזאָגט װענן דער שפּראַך פון דעם בערדיטשעווער
ספּעקטאַק? .איך מיין אָבער ,אַז מ'קאָן זיכער זאָגן ,אַז זיי האָבן
נעשפּילט אויף יי ד י ש .דאָס איז אַרויסצוזען קודם כל דערפון,

פּרוב פון אַ יונגען ענטװזיאָסט ,אָפּנעפליקט פון אנהייב אֶן דאָס
ערשטע צווייגל פון אַ היינטוועלטיק יידיש טעאטער".
,עקב שאַצקי באַהאַנדלט די פראַגע װער עס איז געווען דער
י
מחבר פון דער פּיעסע ,וי האָט זי געהייסן ,און װאָס האָט זי באַ-
|
האַנדלט ;
,רגלית דערציילט ,אַז די פּיעסע האָבן פאַרפאַסט צוויי שרייבער
מ

װאָס

זיי האָבן

געװאָלט

שפּילן

אין

זשיטאָמיר

װאָס וואָלטן זיי אַזױינס נעטאָן אין זשיטאָמיר
דאָס פדיער נים געטאָן אין בערדיטשעוו? ...

אויף

יידיש.

צו

אויב זיי האָבן
פוֹן דעם ספּור

מיט

די דאָזיקע

לייט ,אָפּנעהאַקט

די פליגל?

אַן ערלעכן

המעשה איז צו זען ,אַז קאַמראַש האָט צונעשטעלט זיין דראַמע

וועמענס נעמען ער ניט נישט אָן .דר .ווייסנבערנ

בערך אין אַ חודש צייט .ס'איז זיך שווער פֿאָרצושטעלן ,אַז אַ

אינערונגען אין ,יעװורעיסקאַיאַ ניעדיעליאַ" |6191 ,ניט איבער אין
נאָמען פון זיין שווינער ,אַז דער מחבר פון דער פּיעסע איז געווען
װאָלף קאַמראַש. . .מ.רנלית רופט נישט אָן דעם נאָמען פון דער
פּיעסע ; ווייסנבערנ דערציילט אונדז ,אַז די פּיעסע האָט געהייסן
 ,די אלמנה" און האָט געשילדערט דאָס לעבן פון דער קהלה.

שילער ,פאַרנומען אין דער ראַבינער-שו?  ...זאָל אין קאַרנע פיר
װאָכן אָנשרייבן אַ פריש נייע דראַמע אין דריי אַקטן .ס'איז אויך
אַ קנאַפּע סברא ,אַז ער זאָל שרייבן דראַמעס אוֹיף יעדן פאַל
'סתם אין דער וועלט אַרײן ,ניט צו האָבן קיין האָפנונג (יענע צייט)
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שטיף דערציילט ,אַז קאַמראַש האָט דעם 92ט| דעצעמבער 4981
צונעשטעלט דעם דירעקטאָר פון דער ראַבינער-שול אַ דראַמע אין
דריי אַקטן אין יידיש, ,װאָס ער נופא האָט געמאַכט" ,מיט דעם
נאָמען ,קהל אין אַ שטעטל" .דאָ איז דער טעות נאָר אין נאָמען,
לויט דעם אינהאַלט  --האָבן מיר דאָ צו
ווייל אורטיילנדיק
טאָן מיט איין און דערזעלבער פּיעסע .ואָס איז שייך דער אויטאָר-
שאַפט ,איז קלאָר און זיכער ,אַז קאַמראַש אין איר מחבר און
דר .ווייסנבערגס שוויגער האָט פּשוט נישט געוואוסט וועגן דעם,
הנם זי ניט איבער זייער פאָרזיכטיק ,אַז ,חיים בראָמבערנ זאָל
זיין דער מחבר פון דער פּיעסע" (ד .ה ,.אַז זי איז אַליין נישט
געווען זיכער) .,אין דער פּיעסע ווערט געשילדערט וי די קהלה
רערלפירער שעמען זיך נישט אָפּצונעמען ביי אַן אָרעמער ,אומנליק-
לעכער אלמנה איר בך-יחיד כדי אָפּצונעבן אים פאַר אַ סאַלדאַט

אָנשטאָט אַן אױסגעפּיעשטעטן ,בנאָק" פון אַ כלל-טוער ,אַ דריי-
קאָפּ .,אין דער דאָזיקער פּיעסע האָט בראָמבערג געשפּילט די אלמנה
און באָנוסלאַווסקי  ---דעם ראש הקה?".
דר .שאַצקי ברענגט דאָ אַ פראַגמענט פון דער פּיעסע װאָס דר.
ווייסנבערג האָט פאַרשריבן דורך דער פאַרמיטלונג פון זיין שוויגער,
און באַמערקט דערצו:
,ער דאָזיקער דיאַלאָג ,דער איינציקער פראַגמענט פון קאַמראַשס
ד
פּיעסע ,וװואָס איז צן אונדז דערנאַנגען ,גיט אַ בולט און קלאָר
בילד פון דעם ? יט ע ר א רי שן כאַראַקטער פון דער דראַמע,
און איז ,אָן ספק ,דער פּראָטאָטיפּ פון מענדעלעס ,טאַקסע""".
דר .שאַצקי גיט אויך איבער ,אַז לעאָ ווינער אין זיין געשיכטע
פון דער יידישער ליטעראַטור ( ,9981זז )52-432 .באַמערקט ,אַז
קאַמראַש איז דער מחבר פון דער פּיעסע ,װאָס האָט געשילדערט
לויט זיינע ווערטער ,דאָס לעבן פון דעם יידישן סאָלדאַט און פון
דער קהלה" .ווינער ברענגט אָבער גאָר אַן אַנדער ווערסיע .ער
דערציילט ,אַז אין יאָר  5581האָבן די תלמידים פון דער זשיטאָמי-
רער ראַבינער-שוֹל געפייערט די קאָראָנאַציע פון אַלעקסאַנדער דעם
צווייטן ,שפּילנדיק די דאָזיקע פּיעסע .ליידער גיט וינער ניט אָן
דעם קװאַל פון זיין אינפאָרמאַציע .עס וייזט אויס  --באַמערקט
דר .שאַצקי  ---אַז די סטודענטן פון דער ראַבינער-שול האָבן צום
צווייטן מאָל דערלאַנגט אַ בקשה ,אַז מ'זאָל זיי דערלויבן צו שפּילן
די פּיעסע און ביי די געביטענע פּאָליטישע אומשטענדן ,איז זיי
געלונגען צו באַקומען אַזאַ דערלויבניש .דערביי האָט זיי אויסגע-
האָלפן דער גליקלעכער ,פּאַטריאָטישער? מאָטיוו ,וי דאָס באַערן
די קרוינונג פון דעם נייעם קיסר ,אַזױ וי אין  4581די זאָרג פאַר
די פאַרוואונדעטע סאָלדאַטן אין דער סעװאַסטאָפּאָלער מלחמה.
א .יודיצקי ,דער סאָוויעטיש-יידישער פאָרשער ,האָט אָפּגעזוכט
דעם ראַפּאָרט פון צענזאָר פיאָדאָראָוו וועגן פאַרבאָט צו שטעלן די
פּיעסע ,און דרוקט אָפּ אין ,שריפטן* (קיעוו ,ערשטער באַנד,8291 ,
זז )63-133 .אַ ריי מאָטיווירונגען פון צענזאָר פאַרװאָס מען טאָר
נישט דערלויבן אויפצופירן די פּיעסע .דערביי גיט דער צענזאָר
איבער אייניקע סצענעס פון דער פּיעסע ,װאָס איר פולער טעקסט
איז ביז היינט ניט געפונען געװאָרן .אָבער יודיצקי דריקט אויס די
השערה ,אַז קאַמראַשס פּיעסע האָט גאָרניט צו טאָן מיט דער פּיעסע,
װאָס פרוי זאַק ,די שוויגער פון דר .ווייסנבערג ,גיט איבער ,אַז זי
האָט זי געזען אויפפירן אין בערדיטשעוו אין  ,4581דר .שאַצקי
אָבער האַלט ,אַז דוקא די שטעלן וועגן וועלכע עס רעדט דער צענזאָר
שטימען מיט די שטעלן פון די פראַנמענטן פון נ .שטיף און מיט
די באַמערקונגען פון דר .ווייסנבערג.
דער יידיש-סאָוויעטישער פאָרשער ש .ניעפּאָמניאַשטשי אין זיין
אַרטיקל ;גאָלדפאַדען אין בוקאַרעסט? אין ,צייטשריפט* (מינסק,
2811
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 ,8ז )287 ,דערציילט ,אַז דער העברעאישער מחבר בערנאַרד
נאַטאַנסאָן אין זיינער אַ קאָרעספּאָנדענץ אין  8781אין ,המליץ? וועגן
גאָלדפאַדענען ,דערמאָנט אויך דעם קוואונדערלעכן שרייבער ה' קאַמ-
ראַש ,וועלכער איז באַקאַנט פילע פון אונדזער פאָלק מיט דער שפּיל-
פאָרשטעלונג װאָס איז אַרױס פון אונטער זיין פעדער ,װאָס הייסט
,דאָס קהל-שטיבל ,אָדער ר' מענדעלע פאָלנימאָץ* {פּאָלנאָמאָטש,
אופּאָלנאָמאָטשעני ,באַפולמעכטיקטער פון דער רעגירונג איבער
קהלשע ענינים .ש .נ.ן .די דאָזיקע קאָמעדיע האָט געמאַכט אַ
גרויסן און שטאַרקן רושם אויף די ,װאָס האָבן זי געהערט אין
זשיטאָמיר און בערדיטשעוו ,וואו די הויפּט-שפּילער און שפּילערינס
זיינען געווען פון די בעסטע תלמידים פון זשיטאָמירער רבנים-שול.
לויטן באַריכט פון דר .ש .יוייסנבערג זיינען די אָנטײילנעמער אין
דעם בערדיטשעווער ספּעקטאַקל  :חיים בראָמבערג (שפּעטער ראַבי-
נער אין קרעמענטשוג) ,פעסיס ,פּראָסיאַן (שפּעטער דאָקטאָר אין
קעלן) ,מנשה מרגלית און באָגוסלאַװוסקי .ווייסנבערג האָט די אינ-
פאָרמאַציע צו פאַרדאַנקען זיין שוויגער ... .מיר האָבן דאָ צו טאָן
מיט אַ שפּעטערדיקן דערמאָנען זיך ווען דער זכרון האָט געקאָנט
פאַרפירן  --באַמערקט דר .שאַצקי -- .די שוויגער האָט אים דער-
ציילט ,אַז די פּאָרשטעלונג איז פאָרגעקומען אין | 5581לויט יודיצקי
אין 4581ן .אָבער דער פאַקט אַלײן ,אַז עס ווערן אין דער רשימה
דערמאָנט דריי נעמען ,די זעלביקע װאָס אין דער צווייטער רשימה
פון מרגלית ,באַװוייזט ,װי דר .שאַצקי האַלט ,אַז מיר האָבן דאָ צו
טאָן מיט דער זעלבער ,טרופּע* .ס'איז אָבער מעגלעך ,אַז זומער
האָבן זיי אויפסניי געשפּילט אין בערדיטשעו.
5
אין אַ צווייטן באַריכט פון נחום שטיף (בעל דמיון) ,אויפן סמך
פון אַרכיוו-מאַטעריאַלן פוֹן קיעווער צענזאָר ,װוערן דערמאָנט פאָלגנ-
דיקע נעמען :װאָלף קאַמראַש ,בנימין ראַבינאָװיטש ,דוד באָהו-
סלאַווסקי ,משה שעפּטעלסאָן ,קהת פּראָסיאַן ,יעקב טאַפט ,משה
גרינבערג ,חיים בראָמבערג און בער האָרנשטיין .די דאָזיקע ליסטע
איז אַ סך אַ גרעסערע און אין איר פיגורירן נאָר דריי נעמען פון
דער ערשטער ליסטע און זעקס גאָר נייע,
צווישן די צוויי באַריכטן זיינען אויך פאַראַן אייניקע סתירות :
לויט מנשה מרגלית זיינען די פאָרשטעלונגען פאָרגעקומען זומער,
בעת לויטן באַריכט פון די שפּילער איז דאָס געווען גאָר סוכות-
צייט (אין אָקטאָבער).
מרגלית דערציילט ,אַז מען האָט געשפּילט עטלעכע מאָל ,בעת די
אָנטיילנעמער פאַררופן זיך אין זייער בקשה נאָר אויף איין ספּעקטאַקל,
דעם  9אָקטיאַבר  .4581ס'איז אָבער מעגלעך ,אַז נאָכן אָפּזאָג פון
קיעווער גענעראַל-גובערנאַטאָר צו שפּילן אין זשיטאָמיר האָבן די
תלמידים זי געשפּילט צום צווייטן מאָל אין בערדיטשעוו זומער .5581
מער קיין פּרטים וועגן ק .זיינען נישטאָ .עס איז אויך ניט באַקאַנט
ווען און וואו ער איז געשטאָרבן,
זלמן רייזען , --לעקסיקאָן יידישע ליטעראטור" ,װו ,זו,75:554 .
ב .גאָרין , --געשיכטע אידיש טעאַטער" ,| ,זז,34-7321 .
נ .שטיף  ---װאָלף קאַמראַש און דער ,ערשטער אידישער ספּעקטאַקל" אין
רוסלאַנד,, ,טעאטר-בוך" ,קיצו ,7291 ,זז,83-12 .
דר .יעקב שאַצקי  --צושטייער
טעאסער,

,ידיש
ײ

טעאטער",

צו דער געשיכטע

װאַרשע,

,7291

פון דעם

זן,88-772 .

א .יודיצקי  ---װעגן אינהאַלט פון װאָלף קאַמראשס
שטעטל", ,שריפטן" ,קיעוו ,8291 ,זז,632"133 .
ש.
,8

ניעפּאָמניאַשטשי

---

גאָלדפאַדען

פאַרגאָלדפאַדענישן

אין בוקאַרעסט,

פּיעסע ,קאַהאָל אין
,צייטשריפט",

מינסק,

ז,281 .

דר .יעקב שאַצקי---א .יודיצקי  ---װעגן אינהאַלט פון װאָלף קאַמראַשס פּיעסע
,קאָהאָל אין שטעטל" ,ט,עאַטער-ארכיוו" ,ווילנע-ניו יאָרק ,0391 ,זו,7:674 .
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געבוירן  0581אין קאָריץ ,זשיטאָמירער
גוב ,.אוקראַאינע .אין עלטער פון  9יאָר האָט
אים אַן אָרטיקער חזן קאַנטדעקט* און אים
צוגענומען פאַר אַ משורר און ער איז באַלד
געװאָרן דער ליבלינג פון שטאָט .זיין נאָמען
האָט אָנגעהויבן דערגרייכן אין דער סביבה
און דער בערדיטשעווער חזן ;,הערשקע פון
הינטער דער גרעבליע* האָט צוגעשיקט אין
שטעטל עטלעכע שטאַרקע יונגען .וועלכע
האָבן אים ,געקידנעפּט* און געבראַכט קין
בערדיטשעוו .בעת ניסי בעלזער קומט אין בערדיטשעוו און הערט
אים ,נעמט ער אים מיט זיך ,און צ .פאַרבלייבט ביי אים ביזן עלטער
פון  81יאָר .דערנאָך פאָרט ער צום חזן ישראל קופּער אין בוקאַרעסט,
וועגן דעם דערציילט דער שפּעטער-באַרימטער יידישער קאָמיקער
זיגמונט מאָגולעסקאָ ,אַז צ .איז צוזאַמען מיט אים געווען אַ משורר
ביי קופּערן און געלערנט מיט אים גלייכצייטיק אין קאָנסערװאַטאָ-
ריע .ווען מ'האָט אָנגעהויבן שפּילן אין רומענישן טעאַטער פראַנ-
צויזישע אָפּערעטקעס און געזוכט כאָריסטן ,האָט מען זיך ועגן
דעם געװענדעט צו דער קאָנסערװאַטאָריע און זי האָט רעקאָמעג-
דירט דריי פון אירע שילער :מאָגולעסקאָ ,דינמאַן און צוקערמאַן,
וועלכע זיינען אַלע שפּעטער געװאָרן יידישע אַקטיאָרן,
יצחק ליברעסקאָ .דער איניציאַטאָר פון גאָלדפאַדען-טעאַטער,
דערציילט ,אַז צ .איז געווען אַ באַס ביים חזן קופּער ,און אַלע דריי
פריער דערמאַנטע פלעגן אויך זינגען אין אַ קלויסטער ,האָט דער
רב געװאָלט זיי פּסלענען צו זינגען ביים חזן ,אָבער דער חון האָט
געוואונען די אויבערמאַכט,
וועגן דער אינטימער חברשאַפט צװוישן צ .און מאָגולעסקאָן
שרייבט ז .קאָרנבליט :
,זיי זיינען געווען מיט זייערע נאַטורן און נייגונגען װוי פון איין
געװואַנט געשניטן ,.ביידע זיינען געווען לעבעדיקע ,לוסטיקע חברה-
לייט ,קונדייסים ,שטיפער ,אָפּלאַכער ,נישט געזאָרנט פאַרן מאָרגן,
ניט אין זינען געהאַט קיין תכלית ,און אויף ביידע איז געווען אויס-
געגאָסן אַזאַ מערקווירדיקער חן ,אַז ווער עס האָט זיי געזען ,האָט
זיי באַלד ליב באַקומען .און ביידע האָבן געקענט טאַנצן ,פאַר-

שטעלן זיך ,זינגען געשמאַק און פריילעך מאַכן אַ געזעלשאַפּט .קיין
איין חתונה ,קיין איין ברית ,קיין איינציקע שמחה אין שטאָט אין
ניט געווען

קיין אמתע

שמחה

אָן צוקערמאַנען

און מאָנולעסקאָן.

זיי זיינען ביידע נגעווען באַגאַבטע קאָמיקער איידער זיי האָבן נאָך
נגעוואוסט װאָס דאָס וואָרט ,קאָמיקער" מיינט".
וי אזוי צ .איז צוגעקומען צום טעאַטער ,שילדערט דער היסטאָ-
ריקער פון יידישן טעאַטער ב .גאָרין ,אַזױ :
 ,די חזנישע וועלט האָט שוין ביי די ערשטע טריט פון דעם יירישן
טעאַטער אַרױיסנעוויזן א פיינטשאַפט צו אים .די חזנים גופא ,אלס
פאָרשטייער פון שול און בית:-המדרש ,האָבן ניט געװאָלט האָבן
קיין מנע ומשא מיט אַן אינסטיטוציאָן ,װאָס האָט פאַרשפּראָכן
צו פאַרשפּאָטן יידישע טראדיציעס און אַלס מנגנים האָבן זיי גע-
רעכנט פאַר פּחיתת הכבוד צו האָבן עפּעס א שיכות מיט אַ קונסט,
װאָס האָט איר מקום מנוחה געפונען אין טראַקטירן און סטאָדאָ-
לעס .אָבער די חזנישע וועלט איז ניט באַשטאַנען בלויז פון גע-
ציילטע חזנים .די חזנים-וועלט איז געווען אַ סך ,אַ סך רייכער
אין משוררים ,און פאַר יענע האָט דאָס טעאַטער געהאָט מער
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וי אַ קלאַס ,זיינען נייסטיק גע-

מיט איין פוס אויסער בית-המדרש.

די שול? איז פאַר זיי

געווען ניט מער ווי אַ פּרנסה ,און אַזױ גיך װוי זיי זיינען אַװעק פון
עמוד ,האָבן זיי אױיסנעטאָן דעם נייסטיקן טלית און געפירט אַ
לעבן פון הפקרות .אין יעדער שטאָט און שטעטל זיינען די משור-
רים געווען די פריילעכסטע קונדסים ,אין אַ לוסטיקער געזעלשאַפט
האָבן זיי נאָכגעקרימט און איבערנעמאַכט די תנועות און העויות
פון די אָנגעזענסטע בעלי-הבתים װווי אויך פון די חזנים .קיינער
איז פאַר זיי ניט געווען צו חשוב ,קיין זאַך איז פאַר זיי ניט געווען
צו הייליק",
ווייטער דערציילט גאָרין ,אַז ווען גאָלדפאַדען איז געקומען אין
בוקאַרעסט ,האָט ער ביים חזן קופּער געטראָפן מאָגולעסקאָ ,דינמאַן,
צוקערמאַן און זילבערמאַן אַלס משוררים ,וועלכע האָבן אויך גע-
זונגען אין אַ קלויסטער ,אָבער , ---עס פאַרשטייט זיך ,אַז דער חזן
און די בעלי:הבתים האָבן דערפון ניט געטאָרט וויסן .זיי האָבן
אויך שוין געהאַט אַ געלעגנהייט צו זינגען אַלס כאָריסטן אין אָפּע-
רעס ,גאָלדפאַדען האָט געשיקט נאָך זיי און זיי פאַרהערט .צוקער-
מאַן האָט געקראָגן ביים פאַרהער צו זינגען עפּעס פון ,לוטשיא".
ער האָט זיך זייער אויסגעצייכנט מיט זיין שטים און אַלע צוזאַמען
מיט מאָגולעסקאָן זיינען אַרינגענומען געװאָרן אין דער טרופּע",
וועלכע גאָלדפאַדען האָט צונויפגעשטעלט,
לויט גאָרין האָט צ .געשפּילט דער ערשטער די ראָל פון ;טערק*
אין לעצטן אַקט פון גאָלדפאַדענס ;די באָבע מיטן אייניקל" .ווען
מאָגולעסקאַ איז עטלעכע חדשים שפּעטער אַװעק פון גאָלדפאַדענס
טרופּע ,איז צ .געװאָרן די הױיפּט-קראַפּט .גאָרין באַמערקט ,אַז ,צו-
קערמאַן איז אפשר געווען דער איינציקער װאָס איז פון דאַמאָלט
אָן געבליבן מיט גאָלדפאַדען ,ביז דאָס יידישע טעאַטער איז מיט
יאָרן שפּעטער פאַרבאָטן געװאָרן אין רוסלאַנד .און צוליב זיין
איבערגעגעבענהייט צום גרינדער פון יידישן טעאַטער ,האָבן די
אַנדערע אַקטיאָרן אים גערופן :אליעזר עבד אברהם" .גאָרין דער-
ציילט אויך ,אַז ווען גאָלדפאַדען איז געקומען אין אָדעס ,אין צ.
געווען דער פּער פון דער קאָמפּאַניע און די פּרעסע האָט אים זייער
געלויבט און ער איז געווען דער ליבלינג פון טעאַטער .צ .איז אויך
געווען דער װאָס האָט געהאָלפן גאָלדפאַדענען פאַרשאַפן אַקטיאָרן.
אַזױ איז ער געפאָרן קיין פּאָלטאַװא ,וואו עס האָט געשפּילט די
טרופּע א"פ פון גאָלדפאַדענס ברודער טוביה {נפתלין און פון דאָרט
איבערגענומען דעם אַקטיאָר טאַבאַטשניקאָװ .צ'.ס ראָלע ביי גאָלד-
פאַדענען איז געווען אַזױ גרויס ,אַז שפּילנדיק אין מאָסקװע ,האָט
אים גאָלדפאַדען איבערגעגעבן די טרופּע ,אַז ער זאָל מיט איר פאָרן
קיין ליטע .מאָריס פינקעל האָט זיך דערפון געפונען אַזױ באַלײ-
דיקט ,אַז ער איז אַרױס פון דער טרופּע,
זייער אַ כאַראַקטעריסטיש בילד וועגן דאַמאָלטדיקן מצב פון
יידישן טעאַטער שילדערט ב .גאָרין :
צ,וקערמאַן האָט איבערגענומען די ממשלה איבער דער טרופּע,
נאָר קיין געלט מיט װאָס צו פאָרן איז ניט געווען ,ער האָט דערי-
בער איבערגעלאָזט די קאָמפּאַניע אין מאָסקװא און אין אַלֵיין
אװעקגעפאָרן קיין מינסק ,דאָ האָט ער נישט נאָר באַדאַרפט באַ-
זאָרנן א טעאַטער ,נאָר אויך שאַפן געלט אויף אַריבערצוברענגען
די קאָמפּאַניע .אין שטאָט האָט מען אים אָנגעוויזן אויף אַ מלוה
און ווען ער האָט זיך צו אים געווענדעט נאָך דער הלואה ,האָט
יענער געפרעגט :
 --אוֹן וואו איז דער משכון ? --די נאַרדעראָב פון שולמית.נאָר אַזױ װי די סומע װאָס צוקערמאַן האָט געבעטן ,איז נע-
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לעטסיקאָן
ווען טויזנט רובל ,האָט ער זיך געקװענקלט
ישוב הדעת האָט ער נעפרעגט :

און נאָך אַ לענגערן

 -און װאָס איז מכח די פערד ?| -צוקערמאַן האָט פאַרשטאַנען ,אַן דער מלוה מיינט ,אַז ער האָט
דאָ צו טאָן מיט אַ צירק און ער האָט אים נעענטפערט :

 -אָ ,מיר האָבן פערד און שקאַפּעס !און די חלואה איז געשאַפן געװאָרן".

די טרופּע האָט ,ביי גלענצנדע געשעפטן ,געשפּילט  6װאָכן אין
מינסק ,דאָסזעלבע איז געווען אין קאָוונע ,פון וואו די טרופּע איז גע"
פאָרן קיין דינאַבורג {דווינסקן,
וועגן יענער עפּאָכע דערציילט זיגמונט מאָגולעסקאָ ,אַז צ .איז
געווען אַ שיינער יונג ,מיט אַ רייכער באַסאָװער שטימע ,אַן אויס-
ווען ער
געצייכנטער טענצער ,אַ פייערדיקער טעמפּעראַמענט.
פלעגט אַרויפקומען אויף דער בינע ,איז געווען פלאַם-פייער .דאָס
טעאַטער האָט געקאָכט .נאָכדעם װי מאָגולעסקאָ איז אַרױס פון
גאָלדפאַדענס טרופּע ,האָט גאָלדפאַדען אָנגעשריבן פאַר צ .די
ראָל ,חיים שאַיע קאָטער? אין דער קאָמעדיע עדי רעקרוטן" און
צ .האָט אין דער ראָל געמאַכט אַ גרויסן רושם ,אין אָדעס איז ער
געווען דער קעניג פון יידישן טעאַטער.
נאָכן פאַרבאָט פון יידישן טעאַטער אין רוסלאַנד ,האָבן די יידישע
טרופּעס גענומען עמיגרירן קיין אױיסלאַנד ,און צ .איז מיט דער
טרופּע ,װאָס איז באַשטאַנען פון ספּיואַקאָוװוסקי ,שיינגאָלד ,שרה
גאָלדשטײן ,גאָלדשמידט ,װיינשטאָק ,ויינשטיין ,קויפמאַנס א .א.
אויסגעװאַנדערט קיין דיײיטשלאַנד ,וואו זיי האָבן א"פ פון סופלער
בערגער געשפּילט אין קעניגסבערג ,דאַנציג און בערלין ,וואו דער
באַרימטער יאָאַכים האָט נאָך דער פאָרשטעלונג פון אשולמית"
אַרױסגערופן צוקערמאַנען און אים געפרעגט וועמענס עס איז די
מוזיק פון צווייטן אַקט ,און נאָכן ענטפער געבעטן שיקן אין זיין
נאָמען אַ דאַנק צו גאָלדפאַדענען .,די טרופּע פאָרט דערנאָך שפּילן
אין האַמבורג און ווידער אין בערלין ,וואו זי צעפאַלט זיך ,און צ.
מיט זיין פרוי און די שיינגאָלדס קערן זיך צוריק קיין װאַרשע ,וואו
מען טאָר אָבער ניט שפּילן קיין יידיש טעאַטער ,און זיי שפּילן אין
ע,לדאָראַדאָי-טעאַטער א"פ פאיידישע אָריענטאַלע קאָמפּאַני? אין
דער פאָרם פון ,קאָנצערטן? אַן אַקט פון אַ פּיעסע און אַמאָל ,כאַפּן
זיי אַריין* אַ גאַנצע פּיעסע,

אין די ניינציקער יאָרן נאָך גאָלדפאַדענס צוריקקערן זיך פון
אַמעריקע קיין אײראָפּע ,איז ער אָנגעקומען אין בוקאַרעסט ,האָט ער

דאָרט אין טעאַטער ,זשיגניצא? אָנגעטראָפן די סעגאַלעסקאָ-צוקער"
מאַן טרופּע ,און וי גאָרין שרייבט , :צוקערמאַן איז ,װי אין די פרי-
ערדיקע יאָרן ,דאָ געווען דער באַליבטסטער קאָמיקער און סעגאַ-
לעסקאָ האָט צו יענער צייט פאַרנומען דעם אויבן-אָן אויף דער ביגע",
וועגן יענעם פּעריאָד דערציילט בערטאַ קאַליש אין אירע זכרונות,
אַז צ .האָט באַזעסן גראַציע ,לייכטקייט פון באַװועגונג און מער פון
אַלץ איז ער געווען אַ קרעאַטיווער שוישפּילער .ער האָט אַלע מאָל
געשאַפן עפּעס נייעס און קיינמאָל קיינעם ניט נאָכגעמאַכט .דאָס
טעאַטער אין בוקאַרעסט װאָלט שוין דאמאָלט געהאַט אַ שטיקל באַ-
דייטונג ,ווען ניט ער און סעגאַלעסקאָ ,די הױיפּט-שוישפּילער ,װאָס
האָבן זיך צופיל אַריינגעלאָזט אין טרינקען.
אין  1091ווערט צ .געבראַכט קיין אַמעריקע דורך יאָזעף עדעל-
שטיין און שפּילט די גאַנצע צייט ביי טאָמאַשעװסקין ,זיינע לעצטע
פאָרשטעלונגען זיינען געווען אַלס ,קוני לעמל* און זיין אייגענע
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פון

,ייזער צוקערמאַן* אין טאָמאַשעװסקיס ,דער גאָלדענער
ראָל ל
יי
פאָדעם",
אין אַן אַרטיקל ,געדרוקט אין  ,2291שרייבט ז .קאָרנבליט :
צוקערמאַן איז איצט אַלט  27יאָר ,אָבער ער איז נאָך פול מיט
לעבן און מיט יוננטלעכן פייער און טאַנצט אויהף דער בינע מיט
דער לייכטקייט און דעם חן פון די יונגע יאָרן .זיין מאַגנעטיום,
קונדסדיקעד

שמייכ?

גייט אויף א סעקונדע

נישט אַראָפּ פון זיין

חנודיקן מוי? ,און די קלונע אויגן פינקלען נאָך אַלְץ אַ שטיפעריש
פייערל ,ער איז דער באַשײדנסטער מענטש אין דער װועלט ,רערט
נישט קיינמאָל ווענן זיין טאַלאַנט און זיינע טריומפן ,און ווענן

יעדן אַקטיאָר און יעדער אַקטעריסע רערט ער מלייטבשאַפּט און .
אַכטוננ".

ב .באָטװיניק שרייבט :
 ...,זיין לעצטע נייע ראָלע ,וואָס ער האָט געשפּילט ,איז געווען
לעצטן סעזאָן אין טאָמאַשעװוסקיס אָפּערעטע ,דער גאָלדענער פאָ-
דעם" .דאָס איז נגעווען אַ טעאַטער-שטיק פון אברהם גאָלדפּאַדענס
לעבן ,צוקערמאַן ,אַלס גאַלדפאַדענס ערשטער קאָמיקער ,האָט גע-

שמילט זיך אַליין ,זיין ראָלע איז געווען אַלס יענער לייזער צוקער-
מאַן ,דער טענצער ,דער לעבנסלוסטיקער לייזער פון רומעניען און
אָדעס .,די ליבלעכקייט פון זיין פּערזענלעכקייט האָט פאַרכשופט
דאָס טעאַטער .ווען ער איז ערשינען אויף דער בינע ,האָט אויסי
געבראָכן אַן אַפּלאָז .דער עולם האָט אים באַגריסט אין זיין יוננט-

ר
..
ראָלע ,און ער האָט געטאַנצט ,דער אַלט-יונגער באָיטשיק. .ע
האָט דערלעבט אַ טיפן עלטער .ער איז נגעווען ביי אַלֶע זיינע חושים,
ער האָט געשפּילט און נעטאַנצט אויף דער בינע ,פאַרבראַכט מיט
חברים אין אַקטיאָרן-קלוב און געזאָנט וויצן ... .מיט זיין האַלטן
זיך ,מיט זיין אימער יוננע האַרץ ,מיט זיינע טאַנצנדיקע פיסעלעך

פון אַ קאָמיקער ,מיט זיין ברייטן ,צעשפּרײיטן שמייכ? אויפן פּנים
פלעגט ער ליכטיק מאַכן די הערצער און די שטימוננ פון די אַרו-
או.ן איידל? איז ער געווען ,קיינעם ניט אָננע-
מיקע מענטשן.. ,
רירט ,קיינעם ניט באַליידיקט .יעדערער איז געווען זיין חבר ,יע-
דערן האָט ער אָפּנענעבן כבוד און דערפאַר האָט יעדער געשוינט
צוקערמאַנס כבור".
צ .האָט דעם גרויסן פאַרדינסט ,אַז ער האָט ,מיט עפּיזאָדן ,פאַקטן
און דאַטעס ,פיל צוגעהאָלפן דעם היסטאָריקער פון יידישן טעאַטער,
ב .גאָרין ,מיט מאַטעריאַלן פאַר דער גאָלדפאַדען-עפּאָכע אין זיין
בוך ;געשיכטע פון אידישען טעאַטער?
װאָס פאַראַ איינפאַלן צ .האָט געהאַט ,גיט איבער שלום פּערל-
:

מוטער :

,רעפט אַמאָל ,אַז מ'האָט נעמאַכט פּראָבן פון ז .קאָרנבליטס
ט
פּיעסע ,אפ טאון און דאַן טאון" ,אַז דער אַקטיאָר לייזער צוקער-
מאַן ,וועלכער האָט אין דער פּיעסע נעשפּילט די ראָלע פון דעם
מאַן ,װאָס פירט

דעם ,עלעװוייטאָר?

װװווינדען און האָט אינגאַנצן

צו זאָגן בלויז צוויי ווערטער ,אִפּ" און ד,אָון" ,האָט פאַרשפּעטיקט
די פּראָבע (צוקערמאַן איז שוין אין יענער צייט געווען אין די טיפע

זיבעציקער.

טאָמאַשעװוסקי האָט אים זייער ליב געהאַט ,און ווען

ער האָט אים אַנגאַזשירט ,האָט ער אים געזאָנט :צוקערמאַן ,איך
אַנגאַזשיר אייך נישט בלויז פאַרן סעזאָן ,נאָר פאַר אַזױ לאַננ וי
איך װעל האָבן אַ טעאַטער) .וי אַלעמאָל זיינען טיר און טויער
וַפון טעאַטערן שוין געווען פאַרמאַכט ,און צוקערמאַן איז אַהייט-
געגאַנגען .ווען צוקערמאַן איז ביי דער נאַכט געקומען צו דער פאָך-
שטעלונג און טאָמאַשעװסקי האָט אים געמאַכט אַ שטאַרקן אויס-
רייד פאַר װאָס ער האָט ופאַרשפּעטיקט די פּראָבע ,האָט זיך צוקער-
2010

יידישטסן

טעאַטער
ר

,,6:

מאַן פאַר אים פארענטפערט , :מיסטער טאָמאַשעװסקי ,איר וועט
מיר מוזן מוח? זיין .איך האָב אַ גאַנצע נאַכט שטודירט די ראָלע,
האָב איך מיך אין דער פרי אביס? פאַרשלאָפן' "
זיינע שטיקלעך און איינפאַלן האָבן געהאַט אַ שם אין דער טעאַ-
טער-װועלט .אַזױ האָט ער דורכאויס זיך געװאָלט באַזאָרגן מיט אַ
קבר אויף דער ואַשינגטאָן סעמעטערי נעבן זיין לאַנג-יאָריקן חבר
זיגמונט מאָגולעסקאָ .ער האָט אָבער ניט געהאַט גענוג געלט ,האָט
ער זיך אױיסגעצאָלט דאָס קבר מיט  052אַ װאָך אין משך פון צוויי
יאָר .גאַנץ אָפּט פלעגט ער צופאָרן צום קבר און זיך אַװעקשטעלן
דערויף טאַנצן און פלעגט לצעווען ,אַז ,,לענדלאָרד ,איר האָט מיר
שוין איינגעפיקסט סטים ?* {בעל-הבית ,איר האָט שוין איינגעאָרדנט
באַהײיצונג ?} .איר האָט שוין דאָרט אַ קאָמפּאַניע ,אָבער ניט קיין
דראַמאַטורגן ,איך דאַרף דאָרט פריילעכע חברה ,ווייל כ'וויל דאָרט.
יעדע נאַכט שפּילן קאָמעדיעס .כ'האָב דאָרט מאָגולעסקאָן",
ווען ער איז געלעגן אויפן טויטן-בעט ,האָט ער געטראָגן אַ טלית
קטן ,און צום קברן זיגמונט שװואַרץ האָט ער געזאָגט, :שװאַרצעלע,
זאָלסט מיך נעמען צו דיר |אין זיין קבורה-פּלאַץן .דו ווייסט דאָך,
אַן אַלטער מאַן ,אַן אָרעמאַן .נאָר ס'וועט זיך נאָר ווער אָפּזוכן ,װאָס
זאָל מיך זען" .זיין טויט איז געווען אַ פּלוצלינגער ,אָבער אַ רואי-
קער .בײטאָג האָט ער זיך נאָך געזען מיט זיינע פאַרערער און
פריינט און זיי באַצױיבערט מיט זיין מאַגנעטישן שמייכל און מיט
זיינע קלוגע רייד",
צ .איז געשטאָרבן דעם 71טן יוני  2291אין ניו-יאָרק.
די לויה איז געווען זייער אַ גרויסע און מספּיד געווען אים האָבן
אב .קאהאן ,י .פישמאַן ,י .י .פרידמאַן ,יאָזעף באראנדעס און דער
אַקטיאָר טאַבאַטשניק.
זיין פרוי איז געווען די שוישפּילערין מינדל צוקערמאַן.
מ .ע .פון יצחק ליברעסקאָ.
ב .גאָרין ; --געש .אידיש טעאַט ,| ,".וז,522---62 ,902---01 ,181--98 ,671 .
 183,2וו ,ז,641 .
לעד פּענסיל  ---לייזער צוקערמאן'ס וויצען װעגען זיין דירה אויף יענער װעלט,
,פאָרװ ,",נ .י 32 ,.נאָװ,6191 .
גבריאל הערמאַן  --דער זיידע פון די אידישע אקטיאָרען אין אַמעריקא,
דאָרט 6 ,מערץ ,9191
ב .סאמואילאָף  ---אַ בריעף פון די אידישע אַקטיאָרען ,דאָרט 82 ,מערץ ,9191
ז .קאָרנבליטה  --דער עלטסטער אַקטיאָר אויף דער אידישער ביהנע ,דאָרט,
 3אַפּריל ,2291
! |--לייזער צוקערמאַן ,דער ערשטער אידישער אַקטיאָר ,דאָרט 91 ,יולי ,2291
ב .באָטװיניק  --אָפּגעטאַנצט דעם גאַנצן לעבען און געשטאַרבען כמעט טאַנ-
צענדיג, ,פאָרו ,".נ .י 12 ,.יולי ,2291
ב .גאָרין  ---לייזער צוקערמאַן צ"ה, ,מאָז"ש* .1 ,י 91 ,.יולי ,2291
בערטאַ קאַליש ( ---זכרונות), ,ד,ער טאָג" ,נ .י 6 ,.יוני ,5291

ראַָזענבערנ,

ישראל

{געב -- }?{ .געשט} |;( .
איינער פון די סאַמע ערשטע אַקטיאָרן און אָרגאַניזאַטאָרן פון
יידישן טעאַטער אין רוסלאַנד .וועגן זיין אָפּשטאַמונג ,זיין געבוירן"
אָרט ,דאַטע פון געבורט און טויט ,זיינען נישטאָ קיין אינפאָרמאַציעס.
זיין נאָנטער פריינט ,דער שפּעטער-באַרימטער שוישפּילער יעקב
פּ ,אַדלער ,כאַראַקטעריזירט אים אַזױ:
,ער איז נגעווען אַ כאַראַקטעריסטישער ,ווינקל-אַדװאָקאט" ,ניט
קיין געענדיקטער ,ניט קיין שטודירטער ,איינער פון יענע אדואָ-
קאַטן ,װאָס פאַרנעמען זיך מיט שרייבן פאַר אַלערלײי מענטשן
אַלערלײי ,פּראָשעניעס? {ביטעס צום נעריכטן ,מסירות ,מאַכנדיק
2917

אַ קערבל אויף ואָס נאָר פאַר אַן אופן עס לאָזט זיך .ער אין
געווען ,װאָס מען רופט ,אַ גערויכערטע פיולקע ,דורך אוֹן דורך
אַ קענער פון מענטשן און דער וועלט און אַמבעסטן האָט ער זיי
נעקענט פון דער שלעכטער זייט.
אַז ס'איז געקומען דער רוסיש-טערקישער קריג ( ,}7781איז ער
אַװעק קיין רומעניע .דאָרט האָט ער זיך צונעשארט צו נאָלך-
פאַדענען ,מיט אים נעשפּילט ,נענאַשט פון אים אַפילן פיעסן,
און צוריקנעקומען קיין אָדעס ,האָט ער דאָרט אָנגעהויבן געבן

|

יירישע פאָרשטעלונגען". .

און ביי אַן אַנדער געלעגנהייט שילדערט אַדלער אים אַזױ:
,אַן אָדעסער ,ניט פּריוילעגירטער אַדװאָקאַט ,אַ הויכער און
דאַרער ,מיט א לאַנג ,שמאָל פּנים ,נרויסע אויגן ,ברייט מויל ,מיט
אַרוױיסגערוקטע אונטערשטע ציינער ,לאַננע הענט און זייער לאַננע
פינגער ,תמיד מיט האַנדשו |הענדשקעסן און אייביק מיט אַ
פּאַפּיראָס אין מויל ,ער אין געווען אַ וויצלינג ,אַ בעל דברן און
געווען פעאיק צו קאָפּירן און כאַראַקטעריזירן איינצלנע אינטע-
רעסאַנטע סוביעקטן .,ער איז שטענדיק געווען אַרומגערינגלט מיט
אַ מחנה יוננעלייט ,וועלכע ער האָט אַמזירט .ער איז געפאָרן
אין מלחמה קענן טעדק און אין אין בוקארעסט געװאָרן אַן
אַקטיאָר ,אַ קאָמיקער פון וועלכן מען האָט זיך אָנדערציילט נסים.
איך האָב באַלדך אָנגעשריבן אַן אויפאָדערונג אין ,אָדעסקי
וויעסטניק" ,אַז די גאָלדפאַדען-טרופּע זאָל קומען נאָך אָדעס ,און
אַועקנעשיקט אַ בריוו צו ראָזענבערנן און פאַרזיכערט אים נוטע
נעשעפטן אויב דאָס יידישע טעאַטער טראָנט נאָר א פּנים פון
אַ טעאַטער.
ויהי היום און אַ טרופּע אונטער דער לייטונג פון ראָזענבערג
און ספּיוואַקאָווסקי אין אָנגעקומען אין אָדעס .זיי האָבן צו זיך
צונעצוינן אַלע אַנדערע פאָלקס-זינגער ,וועלכע האָבן זיך געפונען
אין שטאָט :יאַנקעלע קאַצמאַן ,מענדעלע אַבראַמאָװויטש ,שראַנע,
טאַנער ,באָריס אַלטמאַן ,פר? .סאָפיע אָבערלענדער .זיי האָבן
געשפּילט ,בריינדעלע קאָזאַק? פון נאָלדפאַדען אין ,רעמעסלעני
קלוב" .דאָס טעאַטער איז געווען געפּאַקט מיט יידן און קריסטן.
אַלֶע האָבן באַוואונדערט און שטאַרק אַפּלאָדירט ראָזענבערנ ,ספּי-
װאַקאָווסקי און פרל .אָבערלענדער ,אין אַלֶע יידישע הייזער האָט
מען נגערעדט פון יידישן טעאַטער ,און די יידישע בינע אין גע-
װאָרן א טאָנג-פראַגע.

אין אַ שיינעם פרימאָרגן ,ווען אַלע זיינען געװען פאַרזאַמלט
אין טעאַטער אויף פּראָבע ,בין איך געקומען זען װאָס מען שטו-
דירט פאַר דער קומענדער פאָרשטעלונג ,און אַזױי װוי ראָזענבערג
האָט מיך דערזען ,האָט ער אויסגעשריגן, :נוט װאָס ער אין
דאָ ,אַדלער װועט שפּילן" ,און מען האָט סיך צונעפירט צו דער
בינע .אַרום פאַר פּסח האָט אָנגעפאַנגען אַ רעדעריי ,אַז נאָלך-
פאַדען אַליין מיט אַ גרויסע טרופּע קומט קיין אָדעס .אַלעמען האָט
דאָס זייער געפרייט ,וויי? איצט װעט מען ענדלעך זען דעם אֶריּ-
גינאַל ,אויף ראַזענבערנס פּנים האָט זיך נעוויזן טרויער און ענמת
נפש, ,מיך

און נאָך פיל אַנדערע

וועט גאַלדפאַדען

ניט צולאָזן 

ער וועט אַלְץ פארנעמען פאַר זיך ,אָבער עס מאַכט ניט ,עס וועט
זיך באַלד אָנהייבן אַ קאָנקורענץ" .דורך מיטל און פאַרמיטלער
האָט גאָלדפאַדען צוגענומען זיינע אַקטיאָרן ,און אָן אַ שטעלע
איז געבליבן דער איניציאַטאָר ישרא? ראָזענבערנ פאַר דער פרעכ-
הייט אָנצופאַנגען טעאַטער אָן דעם רבינס הסכמה .די געשעפטן
זיינען געווען שלעכטע ,צוליב א פּראָטעסט פון די אַרטיסטן אין
די טרופּע צעשפּאָלטן געװאָרן ,און ראָזענבערג מיט אַ טייל פון
דער צעשפּאָלטענער טרופּע האָט גענומען אַרומפאָרן אין די
8

לעטסיקטאָן
נאָנטסטע

שטעט

צו וייזן

,מענדעריק".
ש

ווען

טרופּע

ר'.ס

איז

געװאָרן נוט אָרנאַניזירט ,איז זי אָפּנעפאָרן קיין כערסאָן ,וואו זי
האָט געשפּייט  4װאָכן ,נאָך אַ קורצער רייזע איבער די קליינע
שטעטלעך ,שוין אונטער דער דירעקציע פון טוליע |{נפתלי| נאָלך-
פאַדען ,שפּילט די טרופּע לעננער אין קעשענעוו ,דאָ טרעט אויף
|
צום ערשטן מאָל |דודן קעסלער אַלס סטאַטיסט",
קעסלער דערציילט ,אַז ר ,האָט זייער אויסגענומען אין ;די רעק-
רוטן* און אין קניע בע ,ניע מע",
וועגן ר',ס ראָל ביי גאָלדפאַדען דערציילט גאַנץ אַנדערש דער
איניציאַטאָר פון גאָלדפאַדען-טעאַטער אין רומעניע ,יצחק ליב-
רעסקאָ:
,ראָזענבערג איז געווען אין מלחמה-צייט אין בוקאַרעסט ,און
איז דאָרט געווען אויף נגרויסע צרות ,האָט ער זיך געדרייט אַרום
יידישן טעאַטער .מען פלענט אים אַמאָל נעבן אַ סטאטיסטן-ראָל?.
יעקב קאַצמאַן אין זיין אױטאָביאָגראַפיע שרייבט ,אַז ר .האָט,
צוריקקומענדיק פון גאָלדפאַדענען ,זיך פאַראייניקט מיט אייניקע
פון די אָדעסער פאָלקסזינגער און האָט מיט יי איינשטודירט
גאָלדפאַדענס ,באָבע מיטן אייניקל", ,שמענדעריק" און ,דאָס בינטל
האָלץ* .,אין אָנהייב האָט מען געשפּילט אין די וויינקעלערס .מ'האָט
צוזאַמענגעשטעלט טישן און אַרופגעלײגט ברעטער אַלס אַ בינע.
;,דאָס בינטל האָלץ* האָט ר .געשפּילט אָן אַ טעקסט .מ'האָט גע-
רעדט אייגענע פּראָזע .ער האָט בלויז די מיטשפּילער איבערגעגעבן
דעם אינהאַלט .ר .האָט געשפּילט אַ יונגערמאן אַ שאַרלאַטאַן
ערשט וען ספּיװאַקאָװוסקי איז געקומען און אַרױסגענומען אַ
דערלויבניש צו שפּילן ,מוזיקאַליש-ליטעראַרישע אוונטן" ,זיינען
די שפּילער אַריבער אין רעמעסלעני קלוב.
עס וייזט אויס ,אַז ר ,האָט געהאַט אַלין אָדער דורך אַדלערן
אַ צוטריט צו דער אָדעסער רוסישער פּרעסע ,אויב ער האָט געקאָנט
דורכפּירן אַזאַ רעקלאַמע פאַר זיך ,װוי עס ברענגען די שרייבער
נ .אויסלענדער און או .פינקעל אין זייער בוך קא .גאָלדפאַדן* די
פאָלגנדיקע נאָטיץ פון דער אָדעסער רוסישער צייטונג ;אָדעסקי
|
וויעסטניק?:
,יר דערוויסן זיך ,אַז די טענ איז אין אָדעס אָנגעקומען פון
מ
בוקאַרעסט
ראָזנבערג,

טרעפלעך
ראָזנבערג,

דער באַרימטער צוישן די דאָרטיקע יידן ,ישראל
אַ יידישער אַקטיאָר ,אַ קאָמיקער ,ואָס שילדערט

די לעכערלעכע
דערציילט

זייטן פון די פאַרביסענע

מען ,האָט געהאט

פאַנאַטיקער.

אַ באַדײטנדיקן

דערפאָלנ

אויף דער סצענע אין בוקאַרעסטער יידישן דראַמאַטישן {?| טעאַ-
טער .צי האָט ראָזנבערנ בדעה צו נעבן אין אָדעס פאָרשטעלונגען,
איז אונדז ניט באַקאַנט .אָבער מיר צווייפלען ניט ,אַז זיינע פאָר-
שטעלוננען װואָלטן האָבן דערפאָלג שוין דערפאַר אַליין ,ווייל דאָס
װאָלט זיין דער ערשטער פאַ? פון אַ פאַרשטעלונג אויף יידיש אין
אָדעס".
נאָך ר'.ס ערשטע פאָרשטעלונגען ,שרייבן די צוויי שרייבער ,אַז
,עס איז קענטיק ,אַז די ערשטע שוועריקייטן האָט ראַזנבערנ באַ-
געננט מצד דער צענזור .סמיט צויי װואָכן שפּעטער נאָך דער
ערשטער מעלדונג וועגן ראָזנבערגס קומען ,באַווייזט זיך אין דער
זעלביקער צייטונג אַ צווייטע נאָטיץ אין וועלכער עס ווערט דער-
ציילט ,אַז ראָזנבערג האָט געהאָט בדעה צו פאָרשטעלן דעם 69
דעם פאַנאַטיזם פון די יידן".
אוינוסט ,די שטומע כלה" ,אָדער ,
צוליב דעם צוועק האָט ער שוין איינגעלאַדן אַקטיאָרן און אַקטע-

פון

באַזייטיקן ,און עס זאָל באַפרידיקט ווערן דער פאַרלאַנג פון די
אָדעסער יידן צו זען א טאַלאַנטפולע אָפּלאַכונג פון די פאַרעל-
טערטע פעלערן פון זייער ראַסע.
 ...סוף כל סוף האָט ראָזנבערנג די דערלויבניש באַקומען .די
ערשטע שוועריקייט איז געווען באַזײטיקט .אָבער ראָזנבערג האָט
בשום אופן ניט נעקאָנט נובר זיין די גרעסערע שװעריקייט; :ער
האָט זיך ניט געקאָנט אָריענטירן אין דער נייער סביבה אין אָדעס.
װוי עס ווערט איבערנעגעבן ,זיינען די ערשטע יידישע פאָרשטע-
לוננען אין אָדעס דורכנעפירט געװאָרן באַדייטנדיק ערגער װווי דאָס
האָט שוין אין דער זעלבער צייט נעקאַנט באַווייזן א .נאַלדפאַדן.
ראָזנבערגס טרופּע האָט זיך ניט געקאָנט דערהויבן העכער פון אַ
באַלאַנאַן ,און די יידישע פאָרשטעלונגען האָבן קיין דערפאָלג ניט
געהאַט .דאָס האָט געדויערט אַ היבשע צייט בין עס איז אין
אנהייב

יאָר 9781

נעקומען

קיין אָדעס גאָלדפּאַדן".

דער היסטאָריקער פון יידישן טעאַטער ,ב .גאָרין ,גיט איבער
פאָלגנדיקעס וועגן ר .און זיינע ערשטע פאָרשטעלונגען:
ר,אָזענבערנג איז פריער נעווען אַן אָדעסער וואוילער יונג ,האָט
זיך געדיבן אַרום געריכט ,געשריבן פּראשעניעס און תמיד געזוכט
אַ נרינגן רוב? צו פאַרדינען .בשעת די {טערקיש-רוסישע| מלחמה
האָט אױיסגעבראָכן ,איז ער אַװעק קיין בוקאַרעסט ,וואוהין עס
זיינען נעלאָפן אַלע ,װואָס האָבן נעהאט אַן אויסקוק אוֹיף אַ גרינגן
פאַרדינסט .נאָר אַ לץ פון דער נאַטור און אָן אַ באַשטימטן צוועק
אין לעבן ,איז ער אַרײיננעפאַלן אין גאָלדפאַדענס טרופּע און אין
געװאָרן אַן אַקטיאָר .ער איז נעווען אַ קאָמיקער און האָט זיך
דאַמאָלט אויסגעצייכנט מיט זיין שפּילן ,אַזױ גיך װוי ער האָט
דערזען ,אַז אין טעאַטער אין בוקאַרעסט ווערט אומעטיק ,האָט ער
זיך מיישב געווען און אַװעקנעלאָזט זיך צוריק קיין אָדעס .אים
זיינען געווען באַקאַנט אַלע ווענן און שטענן פון דאָרטן און {ער|
האָט ריכטיק אויסנערעכנט ,אַן אין אָדעס אין פאַראַן אַ נוטער
פּלאַץ פאַר אַ יידישן טעאַטער.

ראָזענבערנ און ספּיואַקאָווסקי האָבן צונעצוינן צו זיך די
אדעסער פאָלקסזינגער ,צוזאַמענגעשטעלט אַ טרופּע ,אין וועלכען ר |
עס זיינען אַרין יאַנקל קאַצמאַן ,מענד? אַבראַמאָװיטש (ער איז
שפּעטער געװואָרן דער מאַן פון דער באַקאַנטער אַקטעריסע מרס.
אַבראַמאָװויטש ,וועלכע איז איצט מרס .יאָוועלִיר) ,אריה שראַנע,
אהרן טאַגער ,באָריס אַלטמאַן און סאָפיע אָבערלענדער ,וועלכע
האָט נעשפּילט אונטערן נאָמען מיכעלסאָן (זי האָט שפּעטער חתונה
געהאַט פאַר דעם באַוואוסטן שוישפּילער יעקב אַדלער) ,געדונגען
דעם רעמעסלעני קלוב ,און צום ערשטן מאָל אין אָדעס האָט מען

0

גענומען שפּילן יידישע שטיקער.

דעם ערשטן אֶוונט ( 32יאַנ9781 .ן האָט מען נעשפּילט דריי
וואָדעװילן , :פיר פֹּאֶר פּאָרצעלײיענע טעלער", ,די שוועבעלעך"
און ,די דריי טויבע" .אַלֶע נעשריבן פון א ,גאָלדפאַדען .א חוץ
דעם האָבן די נעכטיקע פאַלקסזיננער נגעזונגען קופּלעטן פון נאָלך-
פאַדענס רעפּערטואַר .דער עולם האָט דערפון געלעקט די פיננער
און מען האָט דעמזעלביקן פּראָנראַם אָנגעהאַלטן עטלעכע מאָל.
עס ווייזט אויס ,אַז ראָזענבערג און ספּיװואַקאָווסקי ,וועלכע האָבן
זיך שוין באַטראַכט אַלס גרויסע קינסטלער ,האָבן מורא געהאַט
צו פאַרלאָזן זיך מיט אַ נאַנצע שטיק אויף די נעכטיקע פאָלקס-
זינגער און דעריבער

האָבן זיי אָנגעהויבן

מיט

ואָדעװילן,

וועלכע

זיינען געווען נענטער צו זיי .די ערשטע נאַנצע שטיק איז געווען

ריסעס .ער האָט שוין צונגענרייט אַלץ ,װאָס עס איז נויטיק ,אָבער

בריינדעלע קאָזאַק? פון א .גאָלדפאַדען .מען איז פּשוט נעשטאנען
אויף די קעפּ ,אַזאַ גרויסער עולם איז געקומען זען די קאָמעדיע.

געוואונטשן  --שרייבט די צייטוננ  --מען זאָל די דאָזיקע מניעה

די פּאָדריאַטשיקעס ,ואָס האָבן זיך צוריקגעקערט פון בוקאַרעסט,

ער האָט באַגעגנט אַ מניעה

2019

מצד דער פּאָליציי, .עס

װאָלט געווען

2020

טעאַטער

יידישן

האָבן זיך נסים אָנדערציילט פון יידישן טעאַטער .די פאָלקס-
זינגער האָבן אױיפנעכאַפּט די קופּלעטן פון גאַלהפאַדענס שטיקער
און אַרײינגעבראַכט זיי אין די יידישע הייזער ,און דאָס אַלץ האָט
אָנגעצונדן די ניינירדע צו זען װאָס מען שפּילט אין אַ יידישן
טעאַטער .מען האָט נאָכדעם געשטעלט ,שמענדעריק? און ,די
קאַפּריזנע

טאָכטער",

 ,...די קאַפּריזנע

טאָכטער"

פאַרדינט

דאָ

צו ווערן ספּעציעל דערמאָנט ,וייל? אין דעם דאָזיקן שטיק ,אין
,עמעסלעני קלוב" ,האָט יעקב אַדלער געמאַכט זיין דעביוט . . . .ער
ר
איז נגעווען אַ גנוטער ברודער מיט ראָזענבערנ און דער לעצטער
האָט אים איינגעטיילט אַ שטומע ראָלע".
וועגן ר'.ס ערשטע פאָרשטעלונגען אין אָדעס ,דערציילט דער עד-
ראיה ,ב .ויינשטיין :
 ...,דער טעאַטער ,וואו יענע ערשטע יידישע אַקטיאָרן האָבן
דאַן נעשפּילט ,איז געווען אין אָדעסער ,האַנטװערקער קלוב"
אויף דער ,יידישער נאָס" .עס איז נעווען אַ זאָל מיט אַ בינע
און אויך מיט אַ באַלקאָן ,אין יענעם טעאַטער זיינען געווען זיצ-
פּלעצער פאַר אַ  001מענטשן .... .ווער ס'האָט נאָר געקאָנט קויפן
א בילעט איז נעלאָפן אין יירישן טעאַטער.

 ...די מענטשן ,װאָס

האָבן געהאַט בילעטן אַריינצוניין אין יענעם טעאַטער ,האָבן קוים
דערלעבט זיך צו דערװואַרטן ביז מען װועט שוין אָנפאַננען שפּילן.
צווישן פּובליקום ,ואָס האָט געװאַרט אַריינצוניין אין טעאַטער,
זיינען געווען אַזעלכע ,װאָס האָבן שוין געקאַנט די נייע יידישע
אַקטיאָרן און געוואוסט זייערע נעמען .מען האָט גענומען אויס-
רעכנען  :אָט נייט . . .אָט דאָ איז ראָזענבערנ ,דער דירעקטאָר פון
דער טרופּע, .אוי ,איך קען אים  --האָט אַ ייד געשריען  --ער
איז דאָך געווען דאָ אין אָדעס אן אַדװאָקאַט".
די צייטונג ,נאָװאָראָסיסקי טעלעגראַף" האָט אין אַ נאָטיץ פּראָ-
טעסטירט ,װאָס ספּיװאַקאָוװוסקי ,ראָזענבערג און שראַגע רופן זיך
;בוקאַרעסטער טרופּע? בעת זיי זיינען אין דער ווירקלעכקייט באַ-
קאַנטע אָדעסער ליבהאָבער .די צייטונג פאָדערט ,אַז זיי זאָלן דער-
פאַר באַשטראָפט ווערן.
נאָכדעם וי גאָלדפאַדען האָט אַ צייט געשפּילט אין אָדעס ,און
ס'איז אַרױס אַ פאַרבאָט דאָרט צו שפּילן ,איז ג .אָפּגעפאָרן קיין
פּעטערבורג צו פּועלן וייטער אָנצוגיין מיט די פאָרשטעלונגען
אַלס איידיש-דייטש" ,און ליברעסקאָ האָט צוריקגעקערט די טרופּע
קיין רומעניע .ערשט וען ס'געלינגט גאָלדפאַדענען צו קריגן אַ
דערלויבניש צו שפּילן ,קומט די טרופּע מיט ליברעסקאָן צוריק אין
אָדעס ,און דער לעצטער דריקט זיך אויס, :אין אָדעס האָבן מיר
שוין געטראָפן גאָלדפאַדענען און נעבן אים האָט זיך געדרייט ישראל
ראָזענבערג .ער האָט אין דער טרופּע געשפּילט קליינע ראָלן ,אָבער
דערפאַר האָט ער געשפּילט אַ גרעסערע ראָל ביי דער פּאָליצײי",..
ווייטער דערציילט ליברעסקאָ ,אַז היות װווי דער פּראָצענטניק
לודנער ,וועלכער האָט אױיסגעבאָרגט געלט צו ברענגען די טרופּע
פון יאַסי קיין אָדעס ,האָט נאָך די פאָרשטעלונגען פון די ערשטע
צוויי װאָכן נישט צוריק-באַקומען ,וי אָפּגערעדט ,זיין געלט ,און
ער האָט אָנגעהויבן מאָנען מיט דער טענה ,אַז ער קאָן מער ניט
בלייבן,

,דאָ איז ראָזענבערג געקומען מיט אַ פּראִיעקט .מילא ,צוריקגעבן
אים זיין געלט אין נישטאָ ,אָבער מאַכן אַז ער זאָל אַהיײמפאָרן,
דאָס קאָן מען יאָ ,אַזױ װוי לודנער האָט נישט נגעהאַט קיין רעכט
צו וואוינען אין אָדעס |זייענדיק אַ רומענישער בירגער| ,האָט
ראָזענבערג

אים

געװאָלט

משלח

זיין דורך

פּאַלִיציי".

דער פּלאַן איז ליברעסקאָן זייער שטאַרק נישט געפעלן .ער האָט
עס פאָרגעװאָרפן גאָלדפאַדענען און ,ראָזענבערג האָט צוגעזאָגט ,אַז
2821

ער װעט עס ניט טאָן .איך האָב אים דערביי ניט געשויגן ,ווייל
כ'האָב אים פיינט געהאַט ,אָבער ער פלעגט מיך שטאַרק רעס-.

פּעקטירן".

:

אַדלעפאצערציילט אין זיינע זכרונות ,אַז ווען עס צעפאַלט זיך אין
 2די ראָזענבערג-ספּיװואַקאָװוסקי טרופּע ,פאָרט ר .אַװעק קין
ליטע ,און אין בריסק הייבט ער אָן שפּילן יידיש טעאַטער אויף אַ
דייטשמערישן

אופן אונטערן נאָמען דייטש

טעאַטער.

בעת ר .האָט געשפּילט אין לאָדזש ,זאָל ער דאָרט האָבן איבער-
זעצט אוריאל אַקאָסטאַ +אויף יידיש,
דער שוישפּילער פּנחס טאַנצמאַן גיט איבער ,אַז אין  7881האָט
ר .געבראַכט אונטער זיין און ספּיװאַקאָווסקיס דירעקציע פון ריגע
קיין װאַרשע פרל .בערטאַ בערלין (שפּעטער פרוי טאַנצמאַן) ,זי
פאַראייניקט מיט די אַקטיאָרן ,װאָס האָבן געשפּילט אין װאַרשע,
און גענומען שפּילן אין טעאַטער ,עלדאָראַדאָ** ,ביז די רעגירונג
האָט פאַרװערט יידיש טעאַטער .דאָ איז ר .קראַנק געװאָרן ,געלעגן
אַ פּאַראַליזירטער אין אָרטיקן שפּיטאָל ,פון װאַנען מען האָט אים
דערנאָך אַהײימגעשיקט קיין אָדעס.
וועגן די ;שטיקלעך" װאָס ר ,פלעגט אָפּטאָן ,איז אינטערעסאַנט
די געשיכטע װאָס עס דערציילט אַן עלטערער יידישער אַקטיאָר ,אַז
ר .האָט געהאַט אַ שיין יונג ווייבל ,וועלכע איז שטאַרק געפעלן אַ
טעאַטער-פּאַטריאָט ,האָט ר .גענומען פון אים שלעפּן געלט ,און
פאַרהוילנדיק ,אַז דאָס איז זיין פרוי ,האָט ער זי כלומרשט פאַרקנסט
צו דעם יונגנמאַן.
ב .גאָרין , ---געשיכטע פון אידישען טעאטער".
דייוויד קעסלער  --װי אַזױ איך בין געװאָרען אַן אקטיאָר ?, ,דער
נ; י 7 ,יאַנואַר ,7191
יאַקאָב פּ .אַדלער  04 ---יאָהר אויף דער ביהנע, ,דיא ווארהייט" ,נ .י,81 ,7 .
 5אאַנואַר;  12 ,8 ,1פעברואר;  5מערץ;  5אַפּריל;  21 ,9 ,1מאי;  03 ,2יוני;
 7יולי;  92סעפּט 72 ,62 ,6 ;.אָקטאָבער;  71 ,01 ,3גאָװעמבער  5 ;7191יאַנואַר
,8
דזשייקאָב פּ .אַדלער , ---מיין לעבען", ,די נייע וארהייט" ,ג .י32 ,12 .
מערץ ,5291
י .רימיניק  --ערשטע פינף יאָהר אידישער טעאַטער אין אָדעס, ,די רויטע
װעלט" ,כאַרקאָװ ,נ' ,6291 ,21
י .רימיניק  --די ערשטע טריט פונם אידישן טעאַטער, ,דער האמער" ,נ .יי
פעברואַר ,8291
זלמן זילבערצווייג , ---הינטערן פאָרהאַנג" ,װילנע ,8291 ,זז.58'38 ,55 ,25 .
דר .יעקב שאַצקי , --אַרכיו פאר דער געשיכטע פון ידישן טעאַטער און
דראמע" ,ווילנע--ניו יאָרק ,0391 ,זו,642 ,442 .
טאָנ",

פיין ,איידאַ
(געב.... .

ונראַבינאָוויטשן
 -- 881..געשט 3 .מערץ |8191

געבוירן  881..אין ביאַליסטאָק ,פּױילן
פּאָטער  ---אַן אַרבעטער אין אַ טוך-פאַבריק,
װאַנדערט אויס קיין עלזאַס לאָטרינגען ,וואו
פ .ווערט דערצויגן און ענדיקט דאָרט אַ שול,
אין  8981איז פ .געקומען קיין אַמעריקע,
וואו זי איז אין  2091דורכן אַקטיאָר טשאַרלס
קאָהען אַרויפגענומען געװאָרן אויף דער בינע
פון אַ יידיש װאָדעװויל-הויז .אין פאַרלויף
פון אַ קורצער צייט ווערט פ ,אַ דאַנק איר
אויסערגעוויינלעכן טעמפּעראַמענט ,איינע פון

די פּאָפּולערסטע יידישע סוברעטינס,
פון װאָדעװיל גייט פ .איבער צום לעגיטימען טעאַטער און שפּילט
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אין /,אַדלערס גרענד סטריט טעאַטער* .אין דער ערשטער אויפפי-
רונג פון לעאָן קאָברינס איאַנקל בוילע" אין  2191שפּילט זי די
ראָל פון ,כייקע* ,און דער קריטיקער ישראל דער יענקי |י .י.
פרידמאַןן שרייבט וועגן איר :
איידאַ פיין שפּילט אַ ווייבערישן שמענדעריק באַלד מיט דעם
זעלבן טאַלאַנט מיט וועלכן מאָגולעסקאָ שפּילט דעם מענלעכן שמענ-
דעריק .אָבער אויב זי שפּילט כייקען אין אַן אַנדערע פראנע.
עס איז געוויס שמענדעריק און ניט חייקע .דער עולם אַמוזירט זיך
אַזױ פון איר שפּילן ,אַז עס מאַכט שוין נישט אויס װאָס זי שפּילט",
פון סוברעטין-ראָלן איז פ .שפּעטער אַריבער צו מוטער-ראָלן
אָבער זי ווערט קראַנק ,און דעם  2מערץ  8191שטאַרבט פ .כמעט
אויף דער בינע פון ;סוירקל"-טעאַטער אין דעטראַָיט .פ .איז
געקומען צו איר אייביקער רו אין ניו-יאָרק ,וואו מ'האָט איר דעם
 6נאָוועמבער  6291געשטעלט אַ מצבה,
אין נעקראָלאָג אין ,פאָרװוערטס" ווערט געזאָגט :
,איידע פיין איז געווען איינע פון די בעסטע כאַראַקטער-שוישפּי-
לערינס .איר שפּילן אַלס  ,כייקע? אין קאָברינס ,יאַנקל בוילע"
איז געווען מערקווירדיק און איז געלויבט געװאָרן פון אַלֶע קרו-
טיקער ,זי האָט אָבער ניט געהאט קיין נגעלעגנהייט צו שפּילן אָפט
אַזעלכע ראָלן ,צוליב פּרנסה ,צוליב מאַכן אַ לעבן ,האָט זי מערס-
טענטיילס געמוזט זינגען קופּלעטן און טאַנצן".
מ .ע .פון :ה .ראַבינאָװיטש און טשארלס קאַהען.
ישראל דער יענקי , ---יאנקל בוילע" ,טהעאטער
נ 42 ,.1 .אַקט,3191 .,

און מואװינג פּיקטשורס",

קויפמאַן ,הערשל
'

{פיינערן

{(געב -- 0881 .געשט 1 .יאנואר 9591

געבוירן  0881אין בריטשאן ,בעסאַראַביע,
ביי בעל:הבתישע עלטערן .ביז  6יאָר געווען
פולשטענדיק שטום .ביז  41יאָר געלערנט אין
חדר .זיין איינציק חתונה-געהאַטע שוועסטער,
וועלכע איז געווען אין אַמעריקע ,ברענגט
אים צו זיך ,אוֹן נאָך  2יאָר מאַטערן זיך ביי
פאַרשידענע מלאכות ,ווערט ק .אַפ.וטער-
אַרבעטער און נעמט אָן זיין שװאָגערס פאַמי-
ליע-נאָמען קקויפמאַן".
צו .יענער צייט האָבן פיל-שפּעטערדיקע
אַקטיאָרן געאַרבעט אין פוטער-פאַך און פלעגן פון צייט צו צייט

געבן ליבהאָבער-פאָרשטעלונגען ,און אַזױ װי ק .האָט געהאַט אַ
גוט קול צום זינגען און נאָך אין דער אַלטער היים האָט ער אַלס
;אַלט* געזונגען ביים חזן משה אכלער (מ'האָט אים אַזױ גערופן,
ווייל ער האָט ליב געהאַט אסַך צו עסן) ,ביים חזן גדליה שאָלטיק
אין קאַמענעץ-פּאָדאָלסק און ביי זיידל ראָונער ,האָט ק .זיך גענומען
באַטײליקן אין די דאָזיקע פאָרשטעלונגען ,דעביוטירנדיק אַלס.

;שמעיה" אין ;כבוד אב".
ווען ס'עפענען זיך אין ניו-יאָרק די יידיש |ע װאָדעויל -הייזער,
טרעט ק .דאָרט אַרײן ,און אויסער שפּילן ,שרייבט ער אויךפאַר זֵיי
2:
אייגענע איין-און דריי-אַקטערס.
 ,5בעת אסַופלער איז קראַנק געװאָרן ,האָט אים ק .פאַר-
טראָטן און איז שוין זינט דאַמאָלט פאַרבליבן אסַו:פלער+
 4יאָר איז ק .געווען פּראָטאָקאָל-פירער אין דער יידישער װאָדעי
וויל-יוניע ,און זינט ער איז אַרײן אין דער אַקטיאָרן-יוניע ,איז ער

2804

דאָרט איבער  02יאָר געווען פּראָטאָקאָל-סעקרעטאַר ,און דערנאָך,
אויך אין זעלבן אַמט ,אין די יידישע טעאַטריקל עלייענס,
ק .האָט אויך אָנגעשריבן פאָלגנדיקע מעלאָדראַמעס און לעבנס-
בילדער , :די ערשטע", ,ד,י געשטראָפטע מאַמע*, ,ייד און קריסט",
;דער פּרייז פאַר רייכטום"; ,ערלעכע פרויען", ,הײיליקע נשמות",
;אַ האַרץ פון שטיין", ,דער יידישער שטערן" ,וועלכע זיינען גע"
שפּילט געװאָרן אין די יידישע טעאַטערס פון אַמעריקע.
אין די לעצטע יאָרן איז ק .אויך געווען אַ בעל-קורא אין אַ שול,
נאָך אַ לענגערער קראַנקהײיט איז ק .געשטאָרבן דעם  1יאַנואַר
אין ניו-יאָרק און געקומען צו זיין אייביקער רו אויפן הר
9
חברון ,אויף דער קרקע פון זיינע לאַנדסלײט,
ש.{ .

נעקראָלאָג אין ,פאָרװערטס",

שװאַר'ץ ,מאיר
געבוירן  62אַפּריל  9881אין סלאָנים ,פּוי"
ליש-ליטע ,און באַלד אַריבערגעפירט געװאָרן
מיט דער פאַמיליע קיין ביאַליסטאָק ,פאַ-
טער  --אַ סוחר פון ניי-מאַשינען און וועלי-
סאָפּעדן .,געלערנט אין חדר ,געענדיקט א
שטאָטישע רעגירונגס-שול ,שטודירט אַ יאָר
אין אַ פּריװאַטער רעאַל-שול אין װאַרשע,
פון וואו ער וװערט באַזײטיקט צוליב זיין
אַרױסטריט קעגן אַן אַנטיסעמיטישן לערער.
אין מאַי  2091אַלײן געקומען אין אַמעריקע,
וואו ער טוט פאַרשידענע אַרבעטן ,איז אויך אַ צייטונגס-פאַרקויפער
און װוערט לײדנשאַפטלעך פאַרליבט אין יידישן טעאַטער .נישט
האָבנדיק די מאַטעריעלע מעגלעכקייטן צוֹ זען אַלע פאָרשטעלונגען,
ווערט ער אַן עפּל-פאַרקויפער אויף דער גאַלערעע פון ;טאליא"-
טעאַטער ,וואו עס שפּילן דאַמאָלט קעסלער ,מאָגולעסקאָ ,קאַליש א.
א .אָנהייב  ,5091אויפן פאַרלאַנג פון די עלטערן ,זיך צוריקגעקערט
קיין ביאַליסטאָק ,אָבער ניט האָבנדיק דאָרט די יידישע טעאַטער-
אַטמאָספערע ,האַלט ער זיך דאָרט בלויז אייניקע חדשים ,און פאָרט
צוריק קיין אַמעריקע ,באַזוכנדיק אויך די יידישע װאָדעװיל-הייזער,
זעט ער דאָרט שפּילן אַן איינאַקטער ,װאָס געפעלט אים ניט ,און ער
באַשליסט צו פּרובן זיינע שרייבערישע כוחות .דעם  42נאָוועמבער
ווערט אין גרעסטן ואָדעװיל-הויז ,אוירווינג מוזיק האָל"
5
אויפגעפירט ש'.ס ערשטער אײנאַקטער ;אַ געצוואונגען לעבן" (פאַרן
האָנאָראַר פון  5דאָלאַר)
ש .פאַרלאָזט דעם שאַפּ פון לעדערנע בייטלען ,וואו ער האָט גע-
אַרבעט ,און נעמט זיך צום שרייבן סקעטשעס פאַר די װאָדעוויל-
הייזער .אין  6091ווערט ער אַנגאַזשירט פון זיגמונט ויינטרויב
אין ;טאליא מוזיק האָל* אַלס סופלער און וי דער צושטעלער פון
דריי-אַקטיקע סקעטשעס יעדע ואָך (פאַרן האָנאָראַר פון  01דאָלאַר
אַ װאָך).
מיט דער צייט װוערט ש .זייער פּאָפּולער אַלס סקעטשן-שרייבער
און זיינע דריי-אַקטיקע סקעטשעס וערן געשפּילט אויך איבער די
אַנדערע יידישע װאָדעװויל-הייזער.
דעם  9מאַי  1191וערט אין ;יוניאָן*-טעאַטער אויף עלדריטש
סטריט אויפגעפירט ש',ס ערשטע פּיעסע ,קינדער פון דער איסט
סייד" ,װאָס װוערט דערנאָך אויך געשפּילט אין ,גרענד מוזיק האָל*,
אין ,ליפּצין"-טעאַטער און אויך איבער דער פּראָװינץ .אין 5291
איז די זעלבע פּיעסע א"ג ,גאַסן פון ניו-יאָרק* געשפּילט געװאָרן
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יידישן טעאַטער
אין פילאַדעלפיע ,און דערנאָך אין יאָזעף קעסלערס ,מעקינלי
|
סקווער"-טעאַטער אין בראָנקס ,נ .י
אין  1191זיינען אויך געשפּילט געװאָרן אין א;יוניאָן" טעאַטער
ש'..ס פּיעסן ,די פאַמיליע פרומקין", ,די ענדע" און אין ;גרענד
מוזיק האָל* און *דריטע סטריט"-טעאַטער ,דער טעות",
אין  2191ווערט אין ,דריטע סטריט"-טעאַטער אויפגעפירט ש'.ס
,צוריק צום לעבן" ,און אין זעלבן יאָר פאָרט ש .ווידער צוריק קיין
ביאַליסטאָק .אויף אַ קורצער צייט פאַרבינדט עֶר זיך מיטן קאָמפּאַ-
נעעצס טרופּע אין װאַרשעװער ,עליזעאום"-טעאַטער ,אָבער גרייט
זיך צוריקצופאָרן קיין אַמעריקע ,װאָס ער קען אָבער ניט דורכפירן
צוליב דעם אויסברוך פון דער ערשטער וועלט-מלחמה,
 8יאָר פאַרבלייבט ש .אין אײראָפּע .אַזױ וװוערט ער בעת דער
דייטשער אַקופּאַציע אָנגעשטעלט אין אַ דייטש טעאַטער אַלס בינע-
פאַרװאַלטער און שפּילט אויך ,אויף דייטש ,קליינע ראָלע ,שפּעטער
אָרגאַניזירט ער אַ יוגנטלעכע גרופּע און פירט מיט זיי אויף
אין יידיש ,מערסטנטייל גאָרדינס פּיעסן .מיט דער צייט נעמט אָן
די ליבהאָבער-גרופּע אפַּראָפּעסיאָנעלן כאַראַקטער און אצַאָל פון
אירע אָנטײילנעמער ווערן פּראָפּעסיאָנעלע אַקטיאָרן .אין  71האָט
ער חתונה מיט רחלע סלאָפּאַק (די שפּילערין פון ,סאָניעטשקאַ*
אין דימאָװוס ,הנודד הנצחי" אין צמחס העברעאישער גררפּע
,הבימה*) ,שפּעטער גרינדעט ער מיט יהודה גרינהויז ,האש און
טרילינג די ג,שחט*-טרופּע ,וועלכע עקזיסטירט אָבער נאָר אַ קור-
צע צייט ,און אין  8191פאָרט ש .אָפּ קיין מאָסקװא ,שפּילט דאָרט
אַ קורצע צייט אין זשיטאָמירסקיס יידישער טרופּע ,און ניט זייענדיק
צופרידן פון כאַראַקטער פון דעם טעאַטער ,פאָרט ער אָפּ קיין ווילנע,
וואו ער טרעט אַריין ,אַלס כאַראַקטער-קאָמיקער ,אין ;ערשטן יידישן
מלוכה-טעאַטער* (מיט עזרא און עלמית) ,װאָס גרינדעט זיך דאָרט,
וואו ער שפּילט די ראָלן ?שכנא* אין ,די פּוסטע קרעטשמע", ,אב-
רוש" אין ;די נבלה" א .א ,אויפפירונגען .פּסח  9191ווערט ווילנע
פאַרנומען פון די פּאָליאַקן ,וועלכע פירן דורך אַ פּאָגראָם אויף יידן
און ש .ווערט לייכט פאַרוואונדעט .ער קערט זיך צוריק קיין ביאַליס-
טאָק ,וואו ער שליסט זיך אָן אין דער מיניאַטור -טעאַטער טרופּע פון
סאָלאָמאָן און סאָניאַ קוסטין ,פּסחקע בורשטין ,אידאַ ערוועסט א .א,.
און אויסער שפּילן ,שרייבט ער פאַר דער טרופע אײנאַקטערס אויף
אַקטועלע טעמעס .די טרופע שפּילט אין ווילנע ,לאָדזש ,מינסק,
אָבער צוליב דער רוסיש-פּולישער מלחמה ,מוז ער אַנטלויפן ,ווערט
אויפן וועג מאָביליזירט פון דער רויטער אַרמעע ,וואו ער דינט אַלס
סעקרעטאַר אין גענעראַל טוכאַטשעווסקיס שטאַב ביזן סוף פון דער
מלחמה .מיט גרויסע שװעריקייטן דערשלאָגט ער זיך ווידער קיין
ביאַליסטאָק פון וואו ער פאָרט אֶפּ אין אויגוסט  1291קיין אַמעריקע.
װיסנדיק די שווערע יוניע-באַדינגונגען ,באַשליסט ער דאָ ווייטער
צו זיין בלויז סופלער און שרייבן פּיעסן און דעם  9דעצעמבער 1291פירט ער דאָ אוֹיף אין ,ליבערטי"-טעאַטער ,מיט לעאָניד סניעגאָוו.
זיין פּיעסע ;דער שרעקלעכער אמת" ,דראַמאַטישער עפּיזאָד אין 4
אַקטן.
דעם  71מערץ  2291ווערט אין ,ליפּצין"-טעאַטער אויפגעפירט
ש'.ס קאָמעדיע ,לאָקשן" |אַ פּאַראָדיע אויף גאָגאָלס ,רעזיװאָר"} מיט
דודאָלף שילדקרויט אַלס ,שמערל פּאָפּלאַװויצקי* ,װאָס װוערט שפּע-
,עבילס מאָונט מאָריס"-טעאַטער און אויף
טער אויך געשפּילט אין ג
דער פּראָװוינץ .דעם  61נאָוועמבער  2291ווערט די זעלבע פּיעסע
געשפּילט אין ,ליבערטי"-טעאַטער א"ג ,מיליאָנען",
אין  3291ווערט ש .אַרײינגענומען ,אַלס סופלער ,וי אמַיטגליד
אין דער אידישער אַקטיאָרן-יוניע ,וואו ער איז אויך אַ צייט געווען
אין אַמט אַלס עקזעקוטיװו-סעקרעטאַר און ווייס-פּרעזידענט,
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דעם  82מערץ  4291ווערט אין ,האָפּקינסאָן"-טעאַטער אויפגע-
פירט ;אַ שפּיל מיט פייער" ,טראַגיקאָמעדיע פון מ .שװאַרץ ,מוזיק
פון יוסף רומשינסקי (מיט לודוויג זאַץ ,צילע אַדלער ,חנה און איזי-
דאָר האָלענדער א .א ,).און דעם  2יוני  4291ווערט דיזעלבע פּיעסע
סעקאָנד עוועניו"-טעאַטער

געשפּילט אין ,קעסלערס
אויף שפּאַס*,
דעם  42דעצעמבער  6291ווערט אין ,סעקאַנד עוועניו"-טעאַטער
אויפגעפירט פון יעקב קאַליך ,מאַמעלע ,קאָמעדיע אין דריי אַקטן
פון מייער שװאַרץ ,מוזיק  ---יוסף רומשינסקי" מיט מאַלי פּיקאָן
אין דער טיטל-ראָל .די קאָמעדיע ווערט דערנאָך געשפּילט איבער
דער
!

אַמעריקאַנער

א"נ ;אַ חתן

פּראָװוינץ ,אײיראָפּע און אַרגענטינע ,ווערט אויך

געשפּילט אין אַמעריקע דורך גוירטרוד בולמאַן און דיינע גאָלדבערג,
און ,בעת דער צווייטער וועלט-מלחמה ,דורך סידי טהאל אין סאָ-
וויעט-רוסלאַנד .די קאָמעדיע ווערט אין  9391פילמירט אין װאַרשע
דורך יוסף גרין און ווערט וי אַ קלאַנג-פילם געשפּילט איבער דער
גאַנצער יידישער וועלט,
אין  6291ווערט אין פילאַדעלפיער ;אַרטש סטריט"-טעאַטער
אויפגעפירט דורך רודאָלף זאַסלאַוװוסקי ש'.ס ,דער גאָלדענער שדוך"
{;יעדן טאָג" ,גערופן ביים מחברן ,מיט וועלכער זאַסלאַווסקי גאַסט-
ראָלירט שפּעטער אַ לענגערע צייט אין פּוױלן .אין  9291גאַסטראָ-
לירט מיט דער פּיעסע יאָזעף שעהנגאָלד אין אַרגענטינע ,און אין
,אַן און ווייב",
 0שפּילט זאַסלאַווסקי די פּיעסע אין לאָנדאָן א"ג מ
דעם  7דעצעמבער  8291ווערט אין ,פּראָספּעקט"-טעאַטער אויפ-

(געפירט דורך נייטאן גאָלדבערג ,דער קעניג פון געמבלערס" ,צייט-
דראַמע פון מאיר שװאַרץ ,מוזיק פון פ .לאַסקאָוװוסקי ,און דעם 31
דעצ 9291 .אין ,פּראָספּעקט*-טעאַטער.
דעם  5אָקטאָבער  9291ווערט אין ,פּראָספּעקט*-טעאַטער אויפ-
געפירט דורך נייטאן גאָלדבערג ;די גרויסע שוועסטער ,קאָמעדיע-
דראַמע פון מאיר שװאַרץ ,ליריקס  --נחום סטוטשקאָוו ,מוזיק --
פיליפּ לאַסקאָוװוסקי* ,די זעלבע פּיעסע א"נ ;שװעסטער-ליבף"
ווערט דעם  1נאָוועמבער  ,9291מיט מוזיק פון שלום סעקונדא,
אויפגעפירט דורך מישש גערמאַן אין ,ראָלאַנד"-טעאַטער .אין
איז די פּיעסע געשפּילט געװאָרן דורך די האָלענדערס אין
0
קענעדע.
אין  9291ווערט אויפגעפירט דורך יעקב קאָהען אין פילאַדעל-
פיער ;ארטש סטריט"-טעאַטער (מיט צילע אַדלער ,אוירווינג גראָס-
מאַן ,פּסחקע בורשטיין א .א ).ש'.ס אָפּערעטע ,די יידישע שטונדע" ,
וועלכע ווערט דעם  02דעצעמבער  9291געשפּילט אין ,נעשאָנאַל*-
טעאַטער א"נ ,אַמעריקאַנער ליבע* און באַלד דערויף דאָרט ,דעם 42
דעצעמבער  ,9291א"נ ,מזל אין ליבע ,מוזיקאַליש ליבע-שפּיל פון
מאיר שװאַרץ ,ליריקס  --דזשעיקאָב דזשעיקאָבס ,מוזיק  --א.
אָלשאַנעצקי ,אויפגעפירט דורך מיכאל מיכאַלעסקאָ?.
דעם  8יאַנואַר  0291ווערט אין ,ליריק"-טעאַטער אויפגעפירט
דורך סעם אױערבאַך ;דעם טאַטנס טעכטערל ,מויקאַלישע קאָ-
מעדיע פון מאיר שװאַרץ" .אין  6291מיט דיינע גאָלדבערג און
אוירווינג גראָסמאַן אין ,פּראָספּעקט*-טעאַטער און אין  7291אין

פילאַדעלפיע ,דורך זיי ,א"נ ,דער קליינער מזיק" .שפּעטער אויך
(געשפּילט אין אַרגענטינע.
אין  2291ווערט דורך סעמיועל גאָלדענבורג אויפגעפירט ,פריער
אין ,לאָנדעיל?-טעאַטער אין שיקאַגאָ ,דערנאָך אין ני-יאָרקער
,עקאַנד עוועניוי-טעאַטער און אין  6291אין אַרגענטינע ,אונטער
ס
איין דאַך* פון מאיר שװאַרץ און רחל פילד,
דעם  51יאַנואַר  2291האָט ש .אויפגעפירט אין פילאַדעלפיער
;ארטש סטריט"-טעאַטער זיין פּיעסע ;אויפן מזרח-פראָנט* ,וועלכע
2026

לעקסיטאָן
איז דעם  4יוני  6291געשפּילט געװאָרן דורך דיינע גאָלדבערג
אין אַרגענטינע א"נ ,די קליינע סוחרטע".
דעם  61מערץ  8391איז אין האָפּקינסאָן טעאַטער אויפגעפירט
געװאָרן ש',ס פּיעסע ,מלחמה-װאָלקנס",

אין דעצעמבער  0491איז אין ;סעקאָנד עוועניו"-טעאַטער אויפי
געפירט געװאָרן א"ר פון ראָבערט העריס אין ש'.ס יידישער אי-
בערזעצונג סידני קינגליס פּיעסע ,מען אין ווהייט" .אין יולי
 2האָט סאָלאָמאָן שטראַמער אויפגעפירט אין ,אמבו"-טעאַטער
אין בוענאָס איירעס ,דער ערשטער שניי ,אין דריי אַקטן ,פיר ביל-
דער פון מאיר שװאַרץ,
ש .האָט אויך אָנגעשריבן די פּיעסן ,די דריטע פּערזאָן"; ,אירע
בעסטע יאָרן",, ,שװאַרץ אויף ווייס? א .א ,.װאָס זיינען נישט אויפ-
געפירט געװאָרן,
זינט  3491האָט ש .זיך צוריקגעצויגן פון יידישן טעאַטער און
איז אַרֹיין אין מסחר,
ש.{ ,
ב .גאָרין , --געש .אידיש .טעאטער" ,ג .י ,0 ,ז,282 .
ישראל דער יענקי , --דער שרעקליכער אמת" ,ייטגבל"ט" ,נ ,י 31 ,דעצ.
,1
ב .י .גאָלדשטײן , ---דער שרעקליכער אמת" אין ליבערטי טעאַטער, ,דער
טאָג" ,ג 61 , .דעצ,1291 .
הלל ראָגאָף  --שילדקרויט אין א געלונגענער קאַמעדיע אין ליפּצין טעאַטער,
,פאָרוו ,".נ .י 12 ,.מערץ ,2291
ב .י גאָלדשטײן , ---לאָקשען" ,א נייע קאָמעדיע אין ליפּצין טעאַטער, ,דער
טאָג" ,ג .י 42 ,.מצרץ ,2291
לעאָן קוסמאן , --לאַקשען", ,מאָזײש" ,נ .י 42 ,מערץ ,2291
א .מ ,מאנדעלבוים  --אַ מיאוסער סקאנדאל אין  3אַקטען מיט לודוויג זאַץ
אַלס הױפּט-סקאַנדאַליסט, ,אידישער זשורנאל" ,טאָראַנטאָ 3 ,יוני,4291 ,
דר ,א .מוקדוני  ---א שפּיעל פון קאַנטראַסטען,, ,מאָז"ש" ,ג .י 6 ,.יוני ,4291
א .דראזשנער
3

--

אַ נײיע הפקרות

פון א ,דראמאטורג",

עדער

טאָג",

ג .יו

יוגי ,4291

אב .קאהאן , ---דאָס מאַמעלע" פון מאיר שװאַרץ, ,פאָרו ,",נ .י 5 ,.יאנואר
,7

,אַזײש" 7 ,יאַנואַר ,7291
,אָס מאַמעלע" ,מ
ל .ס ,ביעלי  ---ד
א .מ .מאַנדעלבוים  ---מאלי פּיקאָן אין א נייער ראָל, ,פרייהייט",
 7יאַנואר .7291
. 9, 7291.מגן 0},

סא

 6265,ץ1400901

,ש61ט6טת /ג-- 12

ב .באָטװיניק  --מאלי פּיקאָן אין ,,מאַמעלע", ,װעקער",
,7
 } 140 062. 41,שסאן  1201,טסן 841םסט.2

7291.

 .1י,
|-ץ

נ .י 51 ,אאַנואַר

)40114423 --- - 4141 66060/1,

מ .קיפּניס , ---דער גאָלדעגער שידוך", ,היינט" ,וװארשע 91 ,אָקטאָבער.8291 ,
י .ב| .באָטאָשאַנסקי} , --דער גאָלדענער שידוך", ,די פּרעסע" ,ב"א 2 ,יוני
,9
דראמע,

נון צדיק {נ ,צוקער}  --יאַזעף שינגאָלד אין אן אינטערעסאַנטער
,אַרגענטינער טאָג" ,ב"א 2 ,יוני ,9291
ש .ר{| .ש .ראָזשאַנסקי| , --דער גאָלדענער שידוך" פון מאיר שװאַרץ ,אויפ-
געפירט פון יאָזעף שינגאָלד, ,א,ידישע צייטונג" ,ב"א 2 ,יוני ,9291
װיליאם עדלין  --א בליק אין די נין יאָרקער אידיש טעאטער:װעלט, ,דער
טאָג" .1 ,י 11 ,אָקט,9291 .
הלל
נ .י,.
הלל
נ :י,
דר.

אין פּראָספּעקט טעאטער, ,פאָרו,".

ראָגאָף , ---די גרויסע שװעסטער"
 81אָקטאָבער ,9291
ראָגאָף , --די גרויסע שװעסטער" אין פּראָספּעקט טעאטער, ,פאָרװ,",
 81אָקט,9291 .
א .מוקדוני  ---צװויײי איבערראשונגען, ,מאָזיש" 1 ,י 51 ,.נאָװ,9291 .

טעאַטער-מענש  ---פון יידישן טעאַטער, ,נייער פאָלקסבלאַט" ,לאָדזש81 ,
נאָוו,9291 .
2927

ב .י .גאָלדשטײן  --אויף דער טעאטערר-עועניו,
.9

,פא"ש",

פון

ג .י 92 ,נאָװ.

אהרן קאניעווסקי  --אידישע ראַדיאָישטונדע פאַראייניגט צװיי הערצער װאָס
האָבן זיך אַמאָל געליבט, ,ד,ער טאָגײ ,פילאַדעלפיץ 62 ,דעצ,9291 ..
װיליאם עדלין  --צװײ גייע מוזיקאלישע פּיעסן, ,ד,ער טאָג" ,ג .י 72 ,.דעצי
:
,9
ד .קאַפּלאַן , ---מזל אין ליבע" אין נעשאָנאַל טעאַטער, ,פאָרו ,".ג .י72 ,.
דעצ9291 .
א .פרומקין , ---מ,זל אין ליבע" אין נעשאָנאַל טעאַטער, ,ברוקלינער אידישצ
שטימע" ,ג .י ,נ' ,9291 ,62
םן צ!8סט/ .1ג; 11סע
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840, 0621. 03,
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.אנ" 6701,

ב .י .גאָלדשטײן  ---אויף דער טעאַטער עװעניו, ,פא"ש" ,ג .י 71 ,יאַנואר
,0
ל .פליישמאן ,; --דעם טאַטענס טעכטערל" אין ליריק טעאטער, ,דער טאָג",
נ .י 13 ,יאַנואַר ,0391
קריטיקוס |מאָריס מייערן| , ---מאן און וייב" פון מ ,שװאַרץ אויפגעפירט
פון זאַסלאַװסקי, ,די צייט" ,לאָנדאָן 41 ,מערץ ,0291
י .שאיאק  --גרויסער ערפאָלג פון לוסי און מישא גערמאן אין דער נײיער
פּיעסע ,די גרויסע שװועסטער", ,די פּאָסט" ,לאָנדאַן 02 ,יוני ,0391
י .ראַבינאָװיטש  --די האָלענדער טרופּע אין מאָנטרעאָל, ,קענעדער אָדלער",
מאָנטרעאָל 92 ,אָקטאָבער ,0391
אהרן קאניעווסקי , --די גרויסע שװעסטער" ,א פּיעסע פון בעסערן סאָרט,
געשפּילט ערפאָלגרייך אין ארטש סטריט טעאטער, ,דער טאָג" ,פילאַדעלפיע,
 5נאָװו,0291 .,
נ .פראַנק  ---מאַלי פּיקאָן אלס ,מ,אַמעלע", ,פּאַריזער היינט" 82 ,דעצ,1391 .
,אָרװ ,*.פילאַדעל-
אַ בעאָבאַכטער  --די גייע פּיעסע ,אויפ'ן מזרח-פראָנט" ,פ
פיע 71 ,יאַנואַר ,2291
ס .רעגענסבורג , ---אויפין מזרח-עראָנט"  --א פּיעסע פון בעסערן סאָרט
אין ארטש, ,אידישע װעלט" ,פילאַדעלפיע 91 ,יאַנואַר ,2291
אב .קאהאן  --קאונטער איין דאך", ,פאָרו ,*.נ .י 21 ,.פעברואַר ,2391
ב ,י .גאָלדשטײן  ---גרויסער מאָראַלישער דערפאָלג ,פ,אייש ,נ .י 91 .פעברואר
,2
,אַמעלע", ,די פּרעסע" ,ב"א 01 ,אפּריל 2391
פּ .קאץ  --מאַלי פּיקאָן אַלס מ
ש .ר, -- .אונטער איין דאך" ,א ריהרענדע פאָרשטעלונג מיט מאָס, ,אר"צ",
ב"א 62 ,אַפּריל ,6391
װאָלף ברעסלער , --אונטטר איין דאך", ,מאַרגנצײיטונג" ,ב"א 72 ,אפּריל
,6
ט .ביילין , --די גרויסע שװעסטער", ,די פּרעסץ" ,ב"א 62 ,מאַי ,5391
װ .ברעסלצר , --די קליינע מלחמה סוחרטע" ,דאָרט 6 ,יוני ,6391
ט .ביילין , ---די קליינע מילכאַמע סויכערטע", ,פּרעסע" ,ב"א 7 ,יוני ,6391
מ .מלמד  --די קליינע דיינע גאָלדבערג אין א גרויסער ראָלע אין לינקאַלן
טעאטער, ,די אידישע װעלט" ,פילאדעלפיע 62 ,אָקט.7391 .
ב .י .גאָלדשטײן , --מלחמה-װאָלקנס" ,א פּיעסע פאַר איין אַװגט, ,טאָג",
|
נ .י 91 ,.מערץ ,8391
י .האָראָװיץ  ---די פרייד מיט װעלכע מאלי פּיקאָן האָט געשאפן איהר ראַליע
אין דעם פילם ,מאַמעלע", ,ד,ער טאָג" ,נ .י 52 ,.דעצ,8291 .
ח .גוטמאן  --די נייע מואוויס פון דער װאָך, ,מאָזיש" 1 ,י 62 ,.דעצ,8291 .
,אמעלע" אין א אידישער טאָקי ,פ,אָרװו,".
אב .קאהאן  ---מאָלי פּיקאָן אַלס מ
|
נ .י 02 ,דעצ,8291 .
א .מ--ן {א .מאַרגאָלין|  ---דיינע גאָלדבערג אַלס ,מ,אַמעלע" ,די צווייטע װאָך
אין ,דאָגלאס פּאַרק טעאטער", ,דער אידישער קוריער" ,שיקאגאַ 72 ,יאַנואר
,9
אהרן קאניעווסקי  ---א אידישע טאָקי האָט די װערט געזעהען צו װערען, ,דער

טאָג" ,פילאדעלפיע 8 ,פעברואר ,93291
א .הינטערקוליסניק |דר .א .מאַרגאָלין| ,, --מאַמעלע" ,דאַרט 7 ,אַפּריל ,9391
ל .פאָגעלמאַן  --די אידישע אויפפירונג פון דער בארימטער אַמעריקאנער
דראַמע ,מען אין װהייט" אין סעקאָנד עװעניו טעאטער, ,פאָרװ70 ,. .1 ,".
יו
דעצ,0491 .
שמואל ראָזשאַנסקי  ---מאַלי פּיקאָניס חן באַשעהנט און באַחנט דעם אידישען
פילם ,מאַמעלע", ,דא"צ" ,ב"א 6 ,אויגוסט ,0491
וו .ב,, --- .מאמעלע", ,מאָרגנצײטונג" ,ב"א 7 ,אויגוסט ,0491
שמואל ראָזשאַנסקי  ---טעאטער-רעצענזיעס ,ד,אײצײ ,ב"א 02 ,יולי ,2491
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יידישן

טעאַטער
טא

פורמאַן ,נאַרמאַן
יי
געבוירן אין  1091אין דאַטשעװ ,װאָלינער
כֹ

גוב ,.רוסלאַנד.

:

כֹ

אין  9091געקומען צוזאַמען

=

2

קאָאָפּעראַציע פון דער יידישער אַקטיאָרןייוניע און מיטן אָנטײל
פון די באַרימטסטע יידישע שוישפּילער.
ווען דער ,,פאָרווערטס* נעמט איבער די סטאַציע טעשד ,גייט

פ.

דאָרט

איבער

און

פירט

מיט

אָן

אַ גאַנצע

רי

יידישע

מיט זיין פאַמיליע אין אַמעריקע .דאָ געלערנט
און אין  5191גראַדואירט די ערשטע ראַדי"
קאַלע יידישע שול א"א פון יואל ענטין ,גלייכ-
צייטיק פאַרענדיקט פּאָבליק סקול ,באַזוכט
היי-סקול און דערנאָך קורסן אין יידישן
לערער-סעמינאַר.
אין  7291געװאָרן פּרעס-אַגעגט פון פַּאָול

טעאַטער-אויפפירונגען ביז  ,2591װען ער הייבט אָן פאַרװאַלטן
מיט אַ ראַדיאָדסטאַציע אין באָסטאָן ,וועלכע האָט אויך אויסער
סטודיאָס אַ טעאַטער-בנין מיט  006זיץ-פּלעצער .פ .גיט דעם
טעאַטער פריי צו דער יידישער אַקטיאָרן-יוניע כדי מעגלעך צו
מאַכן יידישע טעאַטער-פאָרשטעלונגען ,אין וועלכע עס באַטײליקן
זיך מיכאל מיכאַלעסקאָ ,אהרן לעבעדעוו ,נייטאַן גאָלדבערג ,ראָזעטאַ
*
ביאַליס ,מיכאל ראָזענבערג א .אַנד.

מוניס שפּילן אויף דער ענגלישער בינע אין
,פאָר װאָלס? ,דערנאָך געטאָן די זעלבע אַרבעט פאַר עדװואַרד דזש,

אין  7591גייט ער וידער איבער צו דער ראַדיאָדסטאַציע תשמשי
אין ניויאָרק ,וועלכע ער פאַרװאַלטעט צזאַמען מיט הענרי גרינ-

ראָבינסאָן .אין  0291אַריבער צו דער יידישער ראַדיאָ און אָנגעפירט

פעלד,

אויף דער סטאַציע 088שי אין ברוקלין ,ניו-יאָרק ,װאָס פירט די
ערשטע איין אַ יידיש ראַדיאָיפּראָגראַם .,מיט אַ גאַנץ שעהדיקן

פ .איז געווען וויצע-פּרעזידענט
און בוך-קאָמיטעט",

פּראָגראַם א"נ ,דער יידישער טעאַטער אויף דער לופט" ,מיט דער

|

|
פון ,צילי אַדלער
|

פאָונדעישאָן

ש .עי

פון רעכטס צו ליגטס .פט אונטן ארױף.
|
|
ערשטע ריי  :אל ,ענטין ,אייב סינקאָף ,בעטי סימאָנאָף ;
צװייטע ריי  :דאָראָטי ענטין ,ראָוז פאַקס ,פּלאָרענס װײס ,ראַוז גרינפעלד ,ראובן גוסקין ,דר .אליהו קאַץ ,חנה אפּעל ,בערטא

גערסטין ,געלי קעסמאַן;

דריטע רײי  :הערי ענטין ,דעיח ענטין ,אומבאקאַנטע ,א .באַראָן (ראַבײ זיידמאן) ,מישע בודקין ,ראָוז פּיװאַר ,נאָרמאַן פאָרמאַן ,מ .גאָלדמאַן ,אומבאַקאַנט ,פייוויש
פינקעל :
פערטע רײ  :אומבאַקאַנט ,אוירװינג דזשייקאָבסאַן ,מרים קרעסין ,היימי דזשייקאָבסאָן ,צילע בודקין ,מעי שעהנפעלד ,פעני לובריצקי ,אוירװוינג גראָסמאַן ,דעיו
קלומאָק ,אַסקאר דזשוליוס ,אומבאַקאַנט און מאַקס ראַזענבלאַט.
די

9

-
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לעקססיקאַָן
פדידלענדער ,עדװואַרד

דערנאָך אין ס"ס ,טוליעט זיך צו דער אינטעליגענץ ,ווערט אַ מיט-
גליד אין ,ליבהאָבער"-קרייזן און שפּילט קליינע ראָלן אין יידיש
און אין רוסי"ש ביי גאַסטראָלירנדע װאַנדערנדע פּראָפּעסיאָנעלע
טרופּעס .בעת שלום עליכם האָט באַזוכט באַראַנאָװיטש ,וואו ער
איז קראַנק געװאָרן ,איז ה .געווען פון זיינע באַװאַכער און געװאָרן
אַזױ באַאיינפלוסט ,אַז ער האָט אים שפּעטער זייער אָפט קאָפּירט
אויף דער בינע ,און זיך געווידמעט פאָרצולייענען שלום:עליכמס
ווערק.

{אליהו}
געבוירן דעם  72יאַנואַר  9191אין שיקאַגאָ,
אַמעריקע .פאָטער  --אַ סופלער און פּיעסן-
שרייבער ביים יידישן טעאַטער.
צו  4יאָר זיך באַטײליקט אין גערטנערס
;אינדעפּענדענס"-טעאַטער אין שיקאַגאָ אין אַ
פּראָלאָג פון שטומען פילם ;יזכור" .צו 6
יאָר געשפּילט קינדער/ואָלן מיט מאַקס
,גאַרדען"-
ראָזענטאַל אין פילאַדעלפיער
טעאַטער ,דערנאָך אין קליװולאַנד ,אין ,דאָ-
טשעס"-טעאַטער ,אין ,ליבערטי*-טעאַטער,
,אָפּקינסאָן"-טעאַטער ,אין  9291אין
,ראָלאַנד"-טעאַטער און אין ה
,פּראָספּעקט"-טעאַטער ,און באַװויזן גלייכצייטיק צו שפּילן אין פּ,אָב-
ליק"-טעאַטער (אין פּראָלאָג פון ,פאַרלאַנגט אַ חתן" אין ,פּראָס-
פּעקט*-טעאַטער און אין דעם שלוס-אַקט פון ,קראַפט פון דער
נאַטור" מיט לעאָן בלאַנק אין ,פּאָבליק"-טעאַטער) ,דערנאָך אין
פּ,אָבליק?"-טעאַטער מיט לודוויג זאַץ ,אין ,פאָלקס"-טעאַטער מיט
מאַלי פּיקאָן אין קאַלמאַנאָװויטשעס ,דאָס מיידל פון אַמאָל" ,און אַ
סעזאָן שפּעטער ,אין בראָנקס ,אַרט"-טעאַטער מיט די גערמאַנס
|
אין קאַלמאַנאָוויטשעס ,שטיף מאַמעס*.
אין סעזאָן  62-53291איז פ .איבערגעגאַנגען צו דערװאַקסענע
יוגנטלעכע ראָלן אין 94,טע סטריט"-טעאַטער ,אין ,יידישן קונסט-
טעאַטער* אין דער פּיעסע ;די גרענעץ" ,דערנאָך אין שיקאַגער
|דאָ,גלאַס פּאַרק*-טעאַטער מיט דינה האַלפּערן אִין ;די דריי קליינע

פ.אָקסעס".

אין  9091געקומען אין אַמעריקע ,זיך באַזעצט אין פילאַדעלפיע,
וואו ער לערנט די לאַנד-שפּראַך ,װוערט אַ רענצל-אַרבעטער ,באַ-
טײיליקט זיך אין דער ;היברו ליטעראַטור סאָסייעטי* מיט רעצי-
טאַציעס און דעקלאָמאַציעס און אונטער דער רעזשי פון שרייבער
משה קאַץ ,שפּילט ער אין אַ גאַנצע ריי אײנאַקטערס און פּיעסן
דער גלח" אין סטרינדבערגס ,פאָטער*, ,אברוש" אין הירש-
(ווי ,
ביינס ,נבלה") .,אין  2191באַטײליקט זיך ה .אין סלאַװוישע ,מעק-
סיקאַנער און אינדישע טיפּן אין דער שטומער ;לובין פילם
קאָמפּאַני.

און זיך דערדינט

ביז ערשטער

געהאַט :מיט דער יונגער שױישפּילערין עני סיגאַל,

אין אַ שלום-עליכם יאָרצײיט פייערונג

אורּלױב חתונה

| אין  ,5491נאָכן באַפּרײיט װערן פון דער אַרמײ ,געשפּילט אין
,אָלקס"-טעאַטער מיט בן-עמי אין לייוויקס ,װאַרשעװער געטאֵ*,
פ
דערנאָך אַװעק קיין שיקאַגאָ וואו ער האָט פאָרטגעזעצט זיין שטודיום
אין קאָלעדזש ,און פאַרענדיקט שפּעטער אַלס אויגן -דאָקטאָר אין
שיקאַגאָ ,צוריקציענדיק זיך פולשטענדיק ,צוזאַמען מיט זיין פרוי,
פון דער טעאַטער-פּראָפּעסיע.
פ .האָט זיך אויך באַטײליקט אין די יידישע פילמען מיט
מעי סיימאן ,אסתר פילד ,לעאָן פוקס ,יידל דובינסקי א .אַנד,

העריס אַלס שלום עליכם

אֵל.

נאליהו חרש}
2981

אין אַ דאָרף

! נעבן לעכעוויץ ,װײיסרוסלאַנד.

אַ יאָר שפּע-

געבוירן  51פעברואַר

ה .האָט אויך אין  8191זיך באַטײליקט אין ,יידישן קונסט טעאַ-
טער* אין ;סוקסעס" פון משה נאַדיר און אין אַנדערע אײנאַקטערס.

טער טראָגט זיך איבער די פאַמיליע קיין
מעזביש ,פּאָדאָלער געגנט ,און פון דאָרט
קיין אָדעס ,אַלס קינד פון  9יאָר שיקן אים

אין  9291זיך באַטײליקט (אַלס ,זאזולע") מיט מאָריס שװאַרץ אין

די עלטערן צו זיין זיידן ,אַ שמש ,אין ליטע,
אַכטונג צו געבן אויף זיין יידישער דערציאונג.

דאָ לערנט ער אין פאַרשידענע חדרים .אָנ-
געשראָקענע פון קישענעווער פּאָגראָם ,באַ-
זעצט זיך די פאַמיליע אין באַראַנאָוויטש ,וואו
צוליב דער מאַטעריעלער לאַגע מוז ה .איבעררייסן די לימודים און
לערנט זיך שוסטעריי .ה .ווערט אַ מיטגליד אין ,קליינעם בונד",

2531

און ציט דעם אויפמערק פון דער
יידישער קריטיק אַלס שלום:עליכם
פאָרלייענער --- 9191 .געווען געהילף
בינע-דירעקטאָר אין שניצערס ;נײי
יידיש טעאַטער" ,און באַטײליקט זיך
אין די פאָרשטעלונגען פון ,שטומער
משיח"; ,בראָנקס עקספּרעס? און
;שמשון און דלילה".

זייט  1291האָט ה .זיך געווידמעט צו אָרגאַניזירן און זיך באַ-
טײיליקן אין טורס איבער דער גאַנצער אַמעריקאַנער יידישער
פּראָװוינץ ,פריער מיט אַ קאָנצערטיטור (אָרגאַניזירט דורכן יידישן
נאַציאָנאַלן אַרבעטער-פאַרבאַנד) פון פאָלקסזינגער חיים קאַטילאַנסקי,
דערנאָך דורך אַנדערע יידישע פראַטערנאַלע אָרגאַניזאַציעס (אַר-
בעטער רינג ,דזשואיש וועלפעיר באָארד און דער נאַצ .אַרב .פאַר-
באַנד) ,שפּעטער מיט גרעסערע און קלענערע טעאַטער גרופּעס,
וועלכע פאָרן אַרום  51ביז  02װאָכן יעדעס יאָר איבער שטעט און
שטעטלעך אין די פאַראייניקטע שטאַטן און קאַנאַדע מיט יידישע
קורצע פּיעסן און קאָנצערט-נומערן.

ש .ע .פון זיין פאָטער מאַקס פרידלענדער.
הערים,

|

נאָך זיין חתונה אין  5191טראָגט ער זיך איבער קיין ניו-יאָרק,
וואו ער אַרבעט אין אַ שאַפּ פון פרויען-היט און לעבט זיך אויס
גייסטיק אין דער דאַמאָלט-פּאָפּולערער ששנאָרער אַסאָסיעישאָן.
אין  ,8191צװאַמען מיט בערטאַ
קאַליש ,סעמיועל גאָלדענבורג און
אליהו טענענהאָלץ ,זיך באַטײליקט

 -- 1491אַרײנגעטראָטן אין דער אַמעריקאַנער אַרמײ
לײטענאַנט . בעת

פון

-

,וביה דער מילכיקער" פון שלום עליכם ,אין 5491
קלאַנג-פילם ט
מיט יעקב בן-עמי אין לייוויקס ,דער פּאָעט איז בלינד" .אין 5591
האָט ה .באַזוכט מדינת ישראל און איז דאָרט אױפגעטראָטן אין
 2װאָרט-קאָנצערטן אין יידיש ,פּערזאָניפיצירנדיק שלום-עליכמס
העלדן ,און אין  0691האָט ער זיך באַטײליקט ,מיט מאָריס שװאַרץ
(אין ענגליש) ,אין זינגערס ;יאָשע קאַלב* און (אין יידיש) אין
לייוויקס ,,שמאַטעס",
ש,

{.
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טצאַטער
הההוון
נווועל

ראַזענבערג ,ישראל
געבוירן  5981אין לובלין ,פּוֹילן ,אין אַן
אָרטאָדאָקסישער משפּחה .פאָטער  --יהודה,
אַ רב אין פאַרשידענע שטעט אין פּױלן
דערנאָך אין טאָראָנטאָ ,קאַנאַדע ,צום סוף רב
הכולל אין מאָנטרעאַל .מחבר פון אַ סך ספרים,
צווישן זיי די העברעאישע איבערזעצונג פון
,זוהר" ,שרייבער פון פאַרשידענע פאָלקס-
מעשיות אין יידיש {זע אויספירלעך אין
רייזענס ,לעקסיקאָן*ן .ברידער און פּלימע-
ניקעס  --רבנים .געלערנט אין דער היים,
חדרים ,בית המדרש און אויך פאַר זיך,
זייענדיק אין דער פריער יוגנט אַ מיטגליד פון די ס"ס ,איז ער

דורך זיין חבר שמאי גאָלדבלאַט אַריינגעפירט געװאָרן אין ליב-
האָבער-גרופּן און גענומען שפּילן מיט זיי און דערנאָך ,אין אָנהײיב
אויף קליינע ראָלן ,געװאָרן אַן אַקטיאָר אין װאַרשעװער ,עליזעאום"-
טעאַטער .אין  2191אַרײנגעטראָטן אין דער װאַנדער-טרופּע פון
שאַראַװונער ,וועלכע פירט אויף אין וועליש זיין פּיעסע ;פרויען-
הענדלער" (מיט מאַרק מײיערסאָן אין דער הױפּט-ראָל) .דאָרט האָט
ער אויך חתונה מיט שאַראַוװונערס שוועגערין פיראַ (די שפּעטער-
דיקע שרייבערין און שוישפּילערין א"נ ;װיעראַ ראָזאַנקאַ" אָדער
,די יידישע שיקסע") ,אין  ,7191צוזאַמען מיט זיין פרוי ,געקומען
אין קאַנאַדע ,וואו ,צוליב פאַמיליע-סיבות ,מיידט ער אויס צו שפּילן
טעאַטער און ווערט סופלער .דאָ װוערט אין  8191אין אליריק"-
טעאַטער ,אין טאָראָנטאָ ,אויפגעפירט דורך יעקב און ליזאַ זילבערט,
ר'.ס מעלאָדראַמע ,צוריק נאָך רוסלאַנד" ,אין זעלבן יאָר װערט
אויך אין טאָראָנטאָ געשפּילט ר'.ס מעלאָדראַמע ;דער פּרײז פון
לייכטזין" ,װאָס ווערט דעם  42דעצ 0291 .געשפּילט אין ,געבילס"-
טעאַטער אין ניו-יאָרק א"נ ,דאָס ראָד פון לעבן ,דראַמע אין 4
אַקטן פון מאַקס געביל ,סוזשעט פון איזראַעל ראָזענבערג" ,און אין
 6אויפגעפירט דורך מאַקס געביל א"נ ,אויפן לייטער פון לעבן"
פון געביל און ראָזענבערג .די אָריגינעלע פּיעסע איז שפּעטער
געשפּילט געװאָרן א"נ ,ווילדע יוגנט" אין האַרלעמער ;לענאָקס*-
טעאַטער און דעם  1אָקטאָבער  2291אין ,ליריק"-טעאַטער ,אין
פילאַדעלפיע ,א"נ אאַראָפּ פון וועג* און דעם  6דעצ 2291 .מיט
מיכאַלעסקאָ אין ,סעקאַנד עוועניו"-טעאַטער.
בערך  0291ווערט אין װױיניפּעג ,אין ,קווינס"-טעאַטער ,אויפגע-
פירט (מיט מעני וייסמאַן ,משה מאָריס ,בענדעל ,זילבערבוש און
װויעראַ ראָזענבערג) ר'.ס דראַמע ;די פרוי װאָס האָט געװאַגט",
און אין דער זעלבער צייט זיין דראַמאַטיזאַציע פון דר .הערצלס
ראָמאַן ;,אַלטנײלאַנד*,
 --- 1געקומען אין ניו-יאָרק ,וואו ער איז  4יאָר סופלער.
דעם  4נאָוועמבער  1291װוערט אין בראָנזווילער אליבערטי"-
טעאַטער אויפגעפירט דורך בערנאַרד יאָנג ,אין ר'.ס באַאַרבעטונג
און איבערדראַמאַטיזאַציע ,װאָלף מערקורס יידישע איבערזעצונג
פון דער דייטשער אָפּערעטע  האָלאַנד ווייבכען" א"ג ;אַ כלה אָן
אַ חתן ,אָפּערעטע אין  2אַקטן פון איזראַעל ראָזענבערג (סוזשעט
אַנטנומען) ,מוזיק פון שלום סעקונדאַ" (מיט קלאַראַ יאָנג אין דער
טיטל-ראָל),
דעם  81נאַוועמבער  1291ווערט דורך בערנאַרד יאָנג מיט קלאַראַ
יאָנג אין אַ הױפּטראָל אויפגעפירט אין גליבערטי"-טעאַטער ;שטיי-
נערנע הערצער ,מעלאָדראַמע פון איזראַעל ראָזענבערג ,ליריק --
טאַנצמאַן ,מוזיק פון שלום סעקונדאַ" ,שפּעטער געשפּילט דורך
2038
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קלאַראַ יאָנג איבער דער פּראָװינץ א"נ ;נאַטור ליבע" ,באַאַרבעט
(אָן וויסן פון מחבר) פון ש .שטיינבערג.
יאַנואַר  2291ווערט אין אליבערטי"-טעאַטער אויפגעפירט ר'.ס
קאָמעדיע ,בערעלע טרעמפּ (.בערעלע באָסיאַק") ,ליריקס  ---װאָלף
מערקור ,מוזיק  --שלום סעקונדאַ" ,װאָס װערט דאָס זעלבע יאָר
געשפּילט דורך בעסי טאָמאַשעװסקי און מוני וויזענפריינד אין
;סעקאָנד עוועניו?-טעאַטער ,און דערנאָך איבער דעם גרעסטן טייל
|
פון דער יידישער טעאַטער:-װעלט,
די פּיעסע איז אַנאָנים ,אָן וויסן פון מחבר ,געדרוקט געװאָרן
אין װאַרשע אין ; :6291בערעלע באָסיאַק ,קאָמישע אָפּערעטע
אין דריי אַקטן ,אַרױסגעגעבן פון פאַרלאַג ח .יאַקובסאָן און מ,
גאָלדבערג",
דעם  01מערץ  2291ווערט דורך מאַקס געביל אין זיין 6661
סטריט"ײ-טעאַטער אויפגעפירט ,ווען אַ מאַמע זינדיקט ,קאָמעדיע-
דראַמע אין  4אַקטן פון איזראַעל ראָזענבערג ,מוזיק פון לואיס
פרידזעל און שלום סעקונדאַ* (מיט מאַקס געביל און דזשעני גאָלד-
שטיין אין די הויפּט-ראָלן),
דעם  31אַפּריל  2291װוערט אין ,קעסלערס סעקאַנד עוועניו"-
טעאַטער (מיט בעסי טאָמאַשעװסקי ,סעם ראָזענשטיין און מוני
ווייזענפריינד) אויפגעפירט דורך סעם ראָזענשטיין ר'.ס קאָמעדיע
;דאָס בינטל בריוו" ,מוזיק פון רומשינסקי.
דעם  62יאַנואַר  2291װוערט דורך ס .ראָזענשטײן און אהרן לעבע-
דעוו אויפגעפירט אין ,טאָמאַשעװוסקיס נעשאָנאַל"-טעאַטער ,יאַנ-
קעלע ליטװאַק ,אין  3אַקטן פון איזראַעל ראָזענבערג ,מוזיק --
הערמאַן װאָהל ,ליריקס  ---לואיס גילראָד*,

דעם  52דעצעמבער  3291ווערט אין ,ליליענס ליריק"-טעאַטער
ַ4קטן
אויפגעפירט איעקבס קינדער ,מוזיקאַליש פאָלקסשטיק אין א

פון ליליען און ראָזענבערג",

|

|

דעם  82מערץ  4291װערט אין ,טאָמאַשעװוסקיס געשאָנאַל*-
טעאַטער אויפגעפירט ,מיט לעבעדעוו אין דער טיטל-ראָל, ,מ,ענדל
אין יאַפּאַן ,אָפּערעטע פון ראַקאָוו און ראָזענבערג ,ליריקס  --גיל-
ראָד ,מוזיק  --פּרץ סאַנדלער".

דעם  3אָקטאָבער  4291ווערט אין ,נעשאַנאַל*-טעאַטער אויפ-
געפירט דורך לעבעדעוו און ראָזענשטיין ,מיט זיי אין די הויפּט-
ראָלן; ,קאַװקאַזער ליבע ,אָפּערעטע אין  3אַקטן פון איזראַעל ראָזעג-
בערג ,ליריקס  ---גילראָד ,מוזיק  ---פּרץ סאַנדלער*,
די פּיעסע איז ,אָן וויסן פון מחבר ,אונטער פאַלשער מחברשאַפט,
דערשינען אין  6291אין ואַרשע,; :קאַװקאַזער ליבע ,אָפּערעטע
אין דריי אַקטן פון א .פריימאַן ,אַרױסגעגעבן פון פאַרלאַג ש,

גאָלדפאַרב".

|

.

דעם  2אַפּריל  5291ווערט אין ,נעשאַנאַל"-טעאַטער אויפגעפירט
דורך לעבעדעוו און ראָזענשטיין ,אַ חתונה אין פּאַלעסטינע ,קאָמעדיע
אין  3אַקטן פון איזראַעל ראָזענבערג ,מוזיק פון פּרץ סאַנדלער".
דעם  91סעפּטעמבער  5291וערט דורך יאָזעף שעהנגאָלד אוים-
געפירט אין ,ליליענס ליריק"-טעאַטער ר'.ס ;אַ נאַכט פון ליבע,
מוזיקאַלישע פּראָדאָקשאָן אין  3אַקטן און אַ פּראָלאָג ,מוזיק --
שלום סעקונדאַ? ,דערנאָך געשפּילט געװאָרן דורך דאָראַ ווייסמאַן
אין פילאַדעלפיער ,אַרטש סטריט*-טעאַטער און צו פּנחס לאַװענדאַס
ערשטן אויפטריט אין אַמעריקע ,אין ,נעשאָנאַל*-טעאַטער,
אין סעזאָן  5-4291אויפגעפירט (מיט אהרן לעבעדעוו און לעאָן
בלאַנק) אין ,פּאַרקװעי*-טעאַטער ;דעם רבינס חשק" פון ראָזענ-
בערג און שטיינבערג ,ליריקס  --ראָזענבערג ,מוזיק  --שלום
סעקונדאַ".
אין זעלבן סעזאָן ווערט אין ,האָפּקינסאָן"-טעאַטער אויפגעפירט
2004
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;הערצער צו פאַרקויפן" ,פּיעסע פון סיימאן װאָולף ,באַאַרבעט פון
ישראל ראָזענבערג (געשפּילט דורך מישע און לוסי גערמאַן ,יזיאל
גאָלדשמידט ,יידל דובינסקי א .אַנד,.
| ר .הייבט ווידער אָן אויפטרעטן אַלס שױשפּילער ,און דעם 91
יאַנואַר  6291ווערט אין אָסקאַר גרינס ,האָפּקינסאָן"-טעאַטער אויפ-
געפירט ר'.ס מוזיקאַלישע קאָמעדיע ,מאַשקאַ ,ליריקס פון מחבר,
מוזיק  --שלום סעקונדאַ* (געשפּילט דורך מישאַ און לוסי גערמאַן,

יידל דובינסקי ,יחיאל גאָלדשמידט א .אַנד ,).די פּיעסע איז דערנאָך
געשפּילט געװאָרן איבער אַ סך יידישע טעאַטערס איבער דער וועלט,
און איז שפּעטער געשפּילט געװאָרן דורך קאַראַלאָװאַ א"נ ,מיידל
פון װאָלגאַ* און ,,מאַשקאַ ווערט אַ כלה" ,דערנאָך אויך דורך װיעראַ
ראָזאַנקאַ אין ,,קלינטאָן*-טעאַטער אין נ .י.
דעם  42דעצעמבער  6291איז מיט מישע און לוסי גערמאַן
יידל דובינסקי א .אַנד .געשפּילט געװאָרן אין ,האָפּקינסאָן"-טעאַטער
ר'.ס אָפּערעטע ;,מאַרגאַריטאַ ,ליריקס פון מחבר ,מוזיק  --שלום

סעקונדאַ*,
;שמערל ראָקעפעלער* ,קאָמעדיע ,אויפגעפירט אין פילאַדעלפיע
אין  6291דורך רודאָלף זאַסלאַװוסקי ,ליריקס און רעזשי  --מחבר
און אַנשל שאָר .מוזיק  --ש .סעקונדאַ .שפּעטער געשפּילט געװאָרן
אין ,האָפּקינסאָן*-טעאַטער מיט זאַסלאַװסקי און קעסטין אין די
הױיפּט-ראָלן,
,יינדעלע* און גרייזעלע פון
,פּאַפּיראָסן-מאַכערין" ,אויך א"נ ש
סלאָבאָדקע* ,אויפגעפירט אין  7291אין ;האָפּקינסאָן* טעאַטער,
דערנאָך אין פילאַדעלפיע מיט קלאַראַ יאָנג ,לוסי גערמאַן און װיעראַ
ראָזאַנקאַ.
דעם  8פעברואַר  7291װוערט דורך מישע גערמאַן אויפגעפירט
,אָפּקינסאָן?-טעאַטער ר'.ס קאָמעדיע-דראַמע ,אויף יענער זייט
אין ה
ים ,ליריקס פון מחבר ,מוזיק  --שלום סעקונדאַ".
דעם  22פעברואַר  9291ווערט דורכן מחבר אויפגעפירט אין
;האָפּקינסאָןײ"-טעאַטער ר'.ס אָפּערעטע ,שװאַרצע אויגן ,מוזיק  ---ס,
גערעכטמאַן* (געשפּילט דורך משה אוישער ,פלאָרענס ווייס ,לואיס
ווייס א .אַנד ,).און דעם  62אַפּריל  9291אויפגעפירט געװאָרן א"ג
;נאַטאַשאַ* דורך נייטאן גאָלדבערג אין ,פּראָספּעקט?-טעאַטער,
בראָנקס.
דעם  72מערץ  9291ווערט אין ,נ,עשאָנאַל*-טעאַטער אויפגעפירט
דורך אהרן לעבעדעוו ;,אין אַ קליין שטעטל ,פאָלקסטימלעכע קאָ-
מעדיע פון היימישן לעבן פון ישראל ראָזענבערג ,ליריקס  ---דזשיי-
קאָב דזשייקאָבס ,מוזיק  --א .אָלשאַנעצקי* ,װאָס ווערט באַלד צו-
מאָרגנס גערופן ,הוליע קבצן.
דעם  52אַפּריל  9291ווערט אין ,האָפּקינסאָן*-טעאַטער אויפגע-
פירט ר'.ס אָפּערעטע ;טאַטע-מאַמעס חתונה ,ליריקס פון מחבר,
מוזיק  --ס .גערעכטמאַן" (מיט משה אוישער ,פּלאָרענס און לואיס
ווייס א .אַנד?,
דעם  72נאָוועמבער  9291ווערט אונטער דער רעזשי פון מאַקס
ּ,אָבליק"-טעאַטער ,מיט דזשעני גאָלדשטײן
געביל אויפגעפירט אין פ
אין דער טיטל-ראָל ,ר'.ס אָפּערעטע ;די גאַליציאַנער רביצין
ליריק פון מחבר ,מוזיק  --הערמאַן װאָהל".
דעם  82פעברואַר  0291ווערט דורך מאַקס געביל אויפגעפירט
אין ,פּאָבליק"-טעאַטער ,מיט דזשעני גאָלדשטײן אין דער טיטל-
ראָל ,ס,אָניטשקאַ ,קאָמעדיע-דראַמע פון י .ראָזענבערג ,ליריקס --
מחבר ,מוזיק  --הערמאַן װאָהל" .די זעלבע פּיעסע איז שפּעטער
דורך דזשעני גאָלדשטײן געשפּילט געװאָרן אין עהאָפּקינסאָן"-
טעאַטער א"נ ,שטרויענע אלמנה" און דערנאָך דורך איר א"ג ,דאָס
פריילעכע ווייבל".
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אין מערץ  0391איז אין ,פּאַרקװעי*-טעאַטער געשפּילט געװאָרן
(מיט מישע און לוסי גערמאַן ,אַנאַטאָל װינאָגראַדאָוו א .אַנד; ),זי און
זיין ווייב* פון ישראל ראָזענבערג און לואיס פריימאַן ,ליריקס פון
ישראל ראָזענבערג ,מוזיק  ---שלום סעקונדאַ.
נאָוועמבער  0391ווערט אין ,פּראָספּעקט"-טעאַטער אויפגעפירט
,איך וויל אַ קינד" פון אברהם בלום ,באַאַרבעט פון ישראל ראָזעג-
בערג ,ליריקס ,י .ראָזענבערג און א ,ליליען ,מוזיק  ---אָלשאַנעצקי"
(מיט מיכאל מיכאַלעסקאָ און בעלאַ מייזעל אין די הױפּט-ראָלן).
דעם  1פּעברואַר  1291איז אין ,פּראָספּעקט*-טעאַטער אויפ-
געפירט געװאָרן א"ר פון מחבר ר'ס מעלאָדראַמע ;דער געדע-
מעדזשטער מאַן |ד,ער מאַן איז קראַנקײן ,מוזיק פון א .אָלשאַנעצקי.
דעם  12פעברואַר  1291ווערט אין ,ראָלאַנד*-טעאַטער אויפגע-
פירט ,ליבע אויף אוױיסצוצאָלן ,מוזיקאַלישע קאָמעדיע פון ראָזענ-
בערג און פרידמאַן ,ליריקס  ---ראָזענבערג ,מוזיק  --שלום סעקונ-
דאַ* (מיט מישע און לוסי גערמאַן אין די הױיפּט-ראָלן),
אין אָקטאָבער  1291ווערט אין ,פּאָבליק*-טעאַטער אויפגעפירט
דורך לודוויג זאַץ ,מיט אים אין דער טיטל-ראָל ,ר'.ס אָפּערעטע
,דער בערדיטשעווער חתן" |אַ פרייע באַאַרבעטונג פון נ .ראַקאָוװוס
;תלמיד חכם"ן.
ּ,ראָספּעקט*-טעאַטער אויפגעפירט
אין אָקטאָבער  1291ווערט אין פ
אברהם בלומס ,דער ערשטער קוש ,באַאַרבעט פון ר ,.ליריקס --
י .ראָזענבערג ,מוזיק  --א .אָלשאַנעצקי* (מיט מיכאַלעסקאָ ,בעלאַ
מייזעל ,װויעראַ ראָזאַנקאַ א .אַנד,).
דעם  62פעברואַר  2291איז אין ,ראָלאַנד"-טעאַטער אויפגעפירט
געװאָרן דורך נייטאן גאָלדבערג ר'.ס דראַמאַטיזאַציע פון יעקב באָטאָ-
שאַנסקיס ראָמאַן /,,בוענאָס איירעס" (געדרוקט אין ;טאָג"
דעם  1אָקטאָבער  2391איז מיט מנשה סקולניק אין דער טיטל-
ראָל אויפגעפירט געװאָרן אין ,,האָפּקינסאָן* -טעאַטער ר'.ס קאָמעדיע
;מיסטער שלומיאל" ,ליריקס פון מחבר ,מוזיק  --ס .גערעכטמאַן
אין  2391ווערט מיט מנשה סקולניק אין דער טיטל-ראָל אויפ-
געפירט דורך אים אין ,האָפּקינסאָן*-טעאַטער יצחק פרידמאַן און
ישראל ראָזענבערגס קאָמעדיע ,געצל וערט אַ חתן" ,ליריקס און
מוזיק פון ישראל ראָזענבערג,
סעפּטעמבער  3391ווערט אין ,האָפּקינסאָן"-טעאַטער אויפגעפירט
ד,ער אַמעריקאַנער מנחם
װיליאַם סיגעלס קאָמעדיע /,מנחם מענדל" {,
מענדל") ,באַאַרבעט פון ישראל ראָזענבערג ,מיט מנשה סקולניק אין
דער טיטל-ראָל,
אין אָקטאָבער  5291ווערט אין ,נעשאָנאַל" -טעאַטער אויפגעפירט
דורכן מחבר ,מיט דזשעני גאָלדשטײן און יוסף שעהנגאָלד אין די
הױיפּט-ראָלן ,ר'.ס מעלאָדראַמע ,זינדיקע מענטשן?,
אין פעברואַר  9291ווערט דורך ר .אויפגעפירט אין ,מעקינלי
סקווער*"-טעאַטער ,מיט דער טרופּע פון ,ראָלאַנדס פּאָבליק"-טעאַ-
טער און װיעראַ ראָזאַנקאַ; ,זאָל אַ פרוי מוחל זיין" פון ישראל
ראָזענבערג און יצחק פּרידמאַן .די פּיעסע איז שפּעטער געשפּילט
געװאָרן אין בוענאָס איירעס דורך דזשעני גאָלדשטײן א"נ ,געזעצ-
|
לעכע ווייבער".
אין פעברואַר  0491איז אין ,האָפּקינסאָן"-טעאַטער אויפגעפירט
געװאָרן ר'.ס מעלאָדראַמע ,,מענטשן אָן אויגן" ,וועלכע ער האָט
דראַמאַטיזירט פון זיין אייגענעם ראָמאַן ,געדרוקט אין ,טאָג" (מיט
װיעראַ ראָזאַנקאַ ,בעטי פּערלאָו ,ישראל ראָזענבערג א .אַנד.).

שפּעטער איז די פּיעסע אויך געשפּילט געװאָרן אין אקלינטאָן"-
טעאַטער.
ּ,אַרקװעי*-טעאַטער אויפגעפירט געװאָרן
אָקטאָבער  2491איז אין פ
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טעאַטער

ר'.ס מעלאָדראַמע ,דער חתן האָט חרטה" ,געבויט אויף אַ סעריע,
װאָס איז פריער געשפּילט געװאָרן איבער דער ראַדיאָ.
זינט דעם סעזאָן  34:2491האָט ר ,.צװואַמען מיט זיין פרוי,
װיעראַ ראָזאַנקאַ (;די יידישע שיקסע") ,אָנגעפירט מיטן ,קלין-
טאָן*-טעאַטער ,וואו ער האָט אין משך פון  6יאָר אויפגעפירט זיינע
אייגענע פּיעסן ,אײינאַקטערס און קאָנדענסירטע פּיעסן פון אַנדערע
שרייבער ,מיטן אָנטייל פון די ויכטיקסטע יידישע שוישפּילער.
דערנאָך האָט ער צויי יאָר אָנגעפירט מיטן ,נעשאָנאַל?-װאָדעװיל
טעאַטער, ,פּאַרקװעי"-טעאַטער און אָנדערהאַלבן יאָר מיטן ,עלז-
מיר"-טעאַטער.
צום סעזאָן  1591ווערט דאָס ,פּאַרקװעי*-טעאַטער געעפנט אונטער
דער רעזשי פון מחבר ,מיט זיין מעלאָדראַמע ,פאַרבלאָנדזשעטע
מענער* (וויערא ראָזאַנקאַ ,ישראל ראָזענבערג ,מיכל גיבסאָן ,לעאָן
ליבגאָלד ,ברכה סקולניק ,י .ליפּינסקי ,משה פעדער א .אַנד ,).מוזיק
 -פ .לאַסקאָװסקי.אין זעלבן סעזאָן ווערן אין זעלבן טעאַטער אויפגעפירט מיט
דער זעלבער טרופּע ר'.ס אָפּערעטע ,געזאַנג פון ליבע* ,ליריקס פון
מחבר ,מוזיק  ---פ ,לאַסקאָווסקי ,ווי אויך ר',ס ,הינטערן פאָרהאַנג
פון לעבן" ,און זיין איבערזעצונג ,מיט אַ צוגעגעבענעם אַקט פון
;די ערלעכע פּראָסטיטוטקע? (,רעספּעקטפול פּראָסטיטוט*) פון דזשין
סאַטרי,
סעפּטעמבער  5591ווערט אין /,עלזמיר"-טעאַטער אויפגעפירט פון
מחבר ר',ס מוזיקאַלישע קאָמעדיע-דראַמע ;אַ חתונה אין ישראל",
ליריקס  --מחבר (מיט װיעראַ ראָזאַנקאַ און יעקב רעכטצייט אין
די הױיפּטיראָלן) ,און דערנאָך ,אין זעלבן טעאַטער ,מיט דער זעלבער
טרופּע ,זיין פּיעסע ;דאָס לעבן הייבט זיך אָן מיט ליבע* |אַ פּאַראַ-
,אָט ,מענטש און טייוול"ן .אין זעלבן סעזאָן ווערן דאָרט
פראַזע פון ג
אויפגעפירט ,יוסף מיט זיינע ברידער" ,אַ נייער מכירת יוסף שפּיל
פון ישראל ראָזענבערג ,מוזיק פון פיליפּ לאַסקאָװוסקי ,שפּעטער אויך
געשפּילט אין ,קלינטאָן*-טעאַטער (מיט מיכאל גיבסאָן ,ברכה סקול-
ניק ,פּנחס לעװאַנדאַ ,אהרן לעבעדעו ,סימאָר רעכטצייט ,מרים
קרעסין ,װיעראַ ראָזאַנקאַ ,ישראל ראָזענבערג א .אַנד ,).ווי אויך
די קאָמעדיע ;אַ ווייב אויף שבת" (מיט װיעראַ ראָזאַנקאַ ,יעקב
רעכטצייט ,מאַקס ווילנער א .אַנד ).אין ע,לזמיר"-טעאַטער.
אין ,קלינטאָן*-טעאַטער זיינען אויך ,מיט װיעראַ ראָזאַנקאַ אין די
הױפּטראָלן ,אויפגעפירט געװאָרן אין איר און ר',ס איבערזעצונג די
אוקראַאינישע פּיעסן ,די יידישע ציגאַנקאַ אַזאַ" |,ציגאַנקאַ אַזאַײן,
;זשידאָווקאַ וויקריסטי", ,נאַטאַלקאַ פּאָלטאַװקאַ*, ,זאָלסט ניט גיין
מיט אַנדערע מיידלעך".
אויסער דעם זיינען אויך געשפּילט געװאָרן פאָלגנדיקע ר'.ס
פּיעסן :
אין  2491האָט פּסחקע בורשטיין אויפגעפירט ר'.ס פּיעסע ,צי-
גיינער ליבע".
;גאָלדענע חלומות* (,דאָס האַרץ פון אַ מאַן") ,אויפגעפירט אין
טאָראָנטאָ דורך יעקב מעסטעל.
אין  4491ווערט אין ,קלינטאָן*-טעאַטער אויפגעפירט ,העלדן
פון װאַרשעװער געטאָ* ,רעווי אין צוויי טיילן פון ישראל ראָזענבערג,
ליריקס און רעזשי פון מחבר ,מוזיק  ---פ .לאַסקאָװסקי,
;דער גולם" ,דראַמאַטישע אָפּערעטע פון י .ראָזענבערג ,אויפ-
געפירט פון מחבר אין ,קלינטאָן"-טעאַטער,
אין דעצעמבער  9491אויפגעפירט אין ,נעשאָנאַל*-טעאַטער זיין
רעווי ?שלום ,תל אביב* אין  2אַקטן און  8בילדער ,מיט די אַראָפּ-
געבראַכטע אַקטיאָרן מתתיהו ראָזען און מינאַ בערן און דעם שרייבער
י .ש .גאָלדשטײן ,געבויט אויף סקיצן פון י .ש .גאַלדשטײן ,יוסף
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ראָזענבערג,

מוזיק פון פ .לאַסקאָװסקי

הייבלום און ישראל
ישראל-ניגונים,
אין  8591ווערט אין ,אַ,נדערסען"-טעאַטער אויפגעפירט ,מיט לעאָ
פוקס אין דער הױפּט-ראָל ,ר'.ס מוזיקאַלישע פּיעסע ,פאַמיליע מיש-
מאַש* {פּאַראַפּראַזע פון גאָרדינס ,שלמהקע שאַרלאַטאַן"} ,וועלכע
ווערט דערנאָך געשפּילט אין פילאַדעלפיע און שיקאַגאָ.
אויסער דעם האָט ר .אָנגעשריבן פאָלגנדיקע
פּיעסן; :עמאַ גאָלדמאַן" ,דראַמאַטיזירט פון
איבערזעצונג ,לויט גאָלדמאַנס בוך אליווינג עי
רעגענסבורג" ,דראַמאַטיזירט לוט אָפּאַטאָשוס
|
הסכמה פון מחבר,

און

ניט-אויפגעפירטע
מ .אָשעראָװיטשס
לייף", ,א טאָג אין
ראָמאַן ,מיט דער
7

ר .האָט  41יאָר כסדר ,צוזאַמען מיט זיין פרוי ,אָנגעפירט אַ יידיש
ראַדיאָ-פּראָגראַם  2מאָל אַ װאָך אוֹיף דער סטאַציע ,אי .װוי .ד,".
געווען נייעס-קאָמענטאַטאָר און אָנגעפירט אַ צאָל אַנדערע פּראָגראַ-
מען --- 9278291 .אָנגעפירט מיט אַ שעהדיקע ראַדיאָ-פּראָגראַם פאַר
דער יידישער אַקטיאָרן-יוניע ,וועלכן ער האָט אַליין געשריבן און
אַראַנזשירט (מוזיק  --שלום סעקונדאַ) ,אויך דורכגעפירט איף
דער ראַדיאָ אַ גרויסע צאָל ראַדיאָ-דראַמאַטיזאַציעס ,געבויט אויף
דערציילונגען און לידער פון יידישע שריפטשטעלער ,אַ גרעסערע
דראַמאַטיזאַציע פון פּרצס ,באָנטשע שווייג" און ,דער ראָמאַנס פון
יידישן טעאַטער" ,געבויט אויף גאָרינס ,געשיכטע פון יידישן
טעאַטער* און זילבערצווייגס ,לעקסיקאָן" ,און דראַמאַטיזירט ,בר
כוכבא" ,באַנוצנדיק זיך מיט גאָלדפאַדענס פּיעסע .,דער עיקר מיט
זיינע לידער.
אויסער זיין ראָמאַן מ,ענטשן אָן אויגן" ,געדרוקט אין ,טאָג",
האָט ר ,אויך אָפּגעדרוקט אין ,טאָג* ( 31יאַנואַר 01---פעברואַר )7191
,אָספּאָדין מישאַראַט* (מעשיות פון יידישן טעאַטער
אַ קורצע סעריע ג
אין אַלטן רוסלאַנד) ,אַ סך אַרטיקלען ועגן יידישע טעאַטער-
פּראָבלעמען אין פאַרשידענע פּעריאָדישע אױיסגאַבן; ,די אַנאַרכיס-
טישע מלחמה קעגן רבונו של עולם" אין דאַנציסעס איום:טוב
בלעטער" ,װי אויך פעליעטאָנען א"פּ ,ישראלקע שמש",
ר'.ס טאָכטער ,בעטי פּערלאָו ,האָט אַ געוויסע צייט געשפּילט
אויף דער יידישער בינע.
ר'.ס געדרוקטע פּיעסן זיינען :

{1ן קאַװקאַזער ליבע
אָפּערעסע אין דריי אַקטן
פון א .פריימאַן
אַרױסגעגעבן פון פאַרלאַג ש .גאָלדפאַרב ,װאַרשע,6291 ,

12

בערעלע באָסיאַק
קאָמישע אָפּערעטע אין דריי אַקטן
וָאַנאָניםן
אַרױיסגעגעבן פון פאַרלאַג ת .יאַקובסאָן און מ .גאָלדבערג,
װאַרשע,6291 ,

מ .און ש.{ .
ב .גאָרין , --געש .אידיש .טעאט ,".ו ,ז,1822 .
איזראַעל ראָזענבערג , ---גאָספּאָדין מישאַראַט", ,דער טאָג"  .1י,02 ,31 ,.
 7יאנואר 01 ,3 ,פעברואַר .7191
צ .ה .רובינשטיין , --אויפן לייטער פון לעבען" אין געבילס טעאַטער, ,דער

טאָג" .1 ,י 92 ,.דעצ.0291 .
א .פרומקין  ---אין די ניו יאָרקער אידישע טעאַטערע, ,אידישער זשורנאַל",
טאָראָנטאָ 21 ,יאַנ,1291 .
ב .י .גאָלדשטײן , --כלה אָהן א חתן" אין ליבערטי טעאַטער, ,דער טאָג",
נ .י 9 ,נאָװ,1291 .
ב .י .גאָלדשטײן  --שטיינערנע הערצער, ,דער טאָג" ,ג .י 32 ,.נאָװ,1291 .
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אַ דראזשנער  --בינטעל בריעף אין קעסלערס טעאַטער, ,דער טאָג" .1 ,י,
אפּריל ,2291
ב .י .גאָלדשטײן  --אהרן לעבעדעוו אַלס ,יאַנקעלע ליטװאק", ,טאָג" .1 ,י,
פעברואר ,3291
פ .בראָון , ---י,אַנקעלע ליטוואק", ,מאָ"זש" ,נ .י )?( ,.פעברואַר ,3291
ל ,פלאַמשטיין  --איעקב'ס קינדער" אין ליריק טעאַטער, ,טאָג",, .1 ,
יאַנואַר ,4291
יעקב קירשענבוים  --אין צװײי ברוקלינער אידישע טעאטערס, ,מאַ"זש",
י 12 ,.סעפט.4291 .
ר .לעװוין , --קאװקאַזער ליעבע", ,טאָג" ,ג .י 71 ,.אָקטאָבער ,4291
ישראל דער יענקי |י .י .פרידמאןן , --קאַװקאַזער ליבע", ,יידטג"בל" .1 ,י,
אָקטאָבצר ,4291
אב .קאַהאַן  --טהעאַטער-נאָטיצן, ,פאָרו ,".ג .י 71 ,.אָקטאָבער ,4291
נ .בוכוװאלד  --נייע לעבעדעו שאָו, ,פרייהייט" ,ג ,י 71 ,.אָקט,4291 .
ל .קרישטאָל  --דעם פאָלק'ס טעאטער, ,פאָיש" ,נ .י 82 ,נאָװ,4291 .
ז ,טיגעל , --קאווקאזער ליבע", ,פאַרבאַנד" ,נ .י 1 ,דעָצ,4291 .
|  --אייניגע װערטער װעגען ,קאַװקאַזער ליבע" ,אידישע װעלט" ,פילאַי,יאנואר ,5291
ישראל דער יענקי  --עאַ חתונה אין פּאַלעסטינא" אין נעשאָנאַל ,יידטג"בלט",

נ .י 8 ,.אפּריל ,5291
ב .י .גאָלדשטײן , --אַ חתונה

אין פּאַלעסטינאַ",

52
אָסקאַר קאַרטאָזשינסקי  --אַ חתונה
נ .י01 ,.

אפּריל

,טאָג",

נ .י 01 ,אַפּריל

אין פּאַלעסטיגא, ,די גע

װאַרהײט",

,5291

מויקאַלישע

קאָמעדיע

אין געשאָנאַל

טעאַטער,

אב .קאהאַן  --די ניע
פ,אָרװ ,".נ .י 1 ,.מאַי ,5291
יצחקי  --דער כח פון א ליטװאַק, ,אידישער זשורנאַל" ,טאָראָנטאָ 6 ,יאַנואַר
|
,6
ה .מ .קירשענבוים  --טעאַטער פּיעסען אויף דער פּראָװינץ, ,אידישער זשור-
נאַלײ ,טאָראַנטאָ 3 ,פעברואַר ,6291
עוזיאל פליישמאַן  --אינטערעסאַנטע אָפּערעטע אין האָפּקינסאָן טעאַטער,

,טאָג" ,נ .י 5 ,.פעברואַר ,6291
א .מ .מאַנדעלבוים  ---זאַמד און שטערן און אָפּערעטעס, ,פרייהייט" .1 ,י,,
 5פעברואָר ,6291
דר .א .מוקדוני  --אין האָפּקינסאָן טעאטער, ,מאָ"זש" ,נ .י 8 ,.פעברואר
,6
יעקב קירשענבוים , --מאַשקא*" פריילעכע אָפּערעטע, ,דער אמעריקאנער"
נ .י 9 ,.פעבר,6291 .
דער לעבעדיגער  --מאַרגאַריטא, ,מאַ"זש" ,נ .י 12 ,.יאנ,7291 .
,אַרגאַריטאַ* גאַרניט קיין שלעכטע אָפּערעטע, ,פרייהייט",
נ .בוכװאלד  --מ

נ .י2 ,י1אַנ,7291 .
דר .א .מוקדוני  --אין אַן אינטימען טעאטער, ,מאַיזש" ,ג .י 12 ,.יאַג,7291 .
יעקב קירשענבוים  --א שיינע אָפּערעטע ,מאַרגאַריטאַ", ,דער אַמעריקאַנער",
נ .י 62 ,.יאַנ,7291 .
,ארגאריטא", ,פאָרװ ,",נ .י,
הלל ראָגאָף  --שלום סעקונדא'ס אָפּערעטע מ
|
 8יאַנואַר ,7291
ב ,באַטװיניק ,, --מארגאַריטא* אין האָפּקינסאָן טעאטער, ,דער װועקער" ,ג .י,
.
 9יאַנואַר ,7291
נ; ב .לינדער , ---אויף יענער זייט ים" אין האָפּקינסאָן טעאַטער, ,טאָג",
נ .י 11 ,מערץ ,7291
װיקטאָר מירסקי , ---מ,אַרגאַריטא?  --די שענסטע ,ליבלעכסטע און לעבעדיגסטע
פון זיי אַלע, ,א,ידישע װעלט" ,פילא 4 ,מאַי ,7291
,ידישער זשורנאַל" ,טאָראַנטאָ,
ה .מ .ק -- .א יום טובידיגער ערב יום טוב ,א
 8יוני ,7291
,אָרװ" ,נ .י 8 ,.מערץ
ל .פאָגעלמאַן  --די נייע אָפּערעטע אין האָפּקינסאָן ,פ
,9
דר .א .מוקדוני  ---הוליע קבצן, ,מאַ"זש" ,נ .י 21 ,.אַפּריל ,9291
א .גלאנץ  --די נייע אָפּערעטע אינים נעשאַנאל טעאטער, ,טאָג" ,1 ,י,
 2אַפּריל ,9291
ב .י .גאַלדשטײן  ---אויף דער טעאַטער עוועניו, ,פ,אָ"ש" ,ג .י 62 ,.אַפּריל ,9291
וויליאם עדלין  ---צװויי נייע געלונגענע אָפּערעטען אויף דער אידישער ביהנע,
;טאָג" ,ג .י 5 ,.דעצ,9291 .
א .פרומקין , --די גאַליציאַנער רביצין" אין פּאָבליק טעאַטער, ,ברוקלינער
אידישפ שטימע" ,נ .י 31 ,דצצ,9291 .
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ב .י .גאָלדשטײן  --אויף דער טעאטער עועניו,, ,פאַיש" ,ג .י 31 ,.דעצ,9291 .
ד .קאַפּלאַן , --די גאַליציאנער רביצין" אין געביל'ס טעאַטער, ,פאָרװ,",
ג .י 31 ,דעצ.9291 .
ד .קאַפּלאן  --אליבע אויף אױיסצאָהלען" אין ראַָלאַנד טעאַטער, ,פאָרו,".

נ .י 7 ,מערץ ,03291

|

א .פרומקין  --די מוזיקאלישע קאַמעדיע אין געביל'ס טעאַטער, ,ברוקלינער
אידישע שטימע" ,נ .י 7 ,מערץ ,0391
ב .י .גאָלדשטײן  ---אויף דער טעאטער עועניו, ,פאָיש" ,ג .י 12 ,מערץ
.0
הלל ראָגאָף , --דער בערדיטשעװער חתן" ,די גייע אָפּערעטע אין פּאַבליק
טעאטער, ,פאָרװ ,".ג .י 4 ,.אָקטאָבער .0291
וויליאם עדלין  ---צוויי אָפּערעטען און א דראַמע, ,טאָג" ,נ .י 01 ,.אָקטאָבער

,0
ד .קאַפּלאַן , --די שטרויענע אלמנה" ,א נייע קאָמעדיע אין האָפּקינסאַן
טעאטער, ,פאָרװו ,".נ .י 13 ,.אָקטאָבער ,0391
ל .פלאַמשטיין , --שטרויענע אלמנה", ,טאָג" ,נ .י 13 ,.אָקטאָבער ,0391
ש .פּאַן ; --ווילדע יוגנטי פון ראָזענבערג אויפגעפירט אין פּאַװיליאָן טעאַטער
פון יאָזעף קעסלער, ,די פּאָסט" ,לאָנדאָן 22 ,נאָװ.0391 .
ל פאָגעלמאַן  --די גייע פּיעסע אין דעם פּראָספּעקט טעאטער, ,פאָרו,".
נ .י 02 ,.פעברואר ,1391
װו ,עדלין  --דער געדעמעדזשטער מאַן אין פּראָספּעקט טעאַטער, ,טאָג" .1 ,י,
 7פּעברואַר ,13291
ס .רעגענסבערג  --די אויפפיהרונג פון דער ראָמאַנטישער אָפּערעטא ,דער
,ידישע װעלט" ,פילא 22 ,אַפּריל
ערשטער קוש" אין ארטש סטריט טעאַטער ,א
,1
ז .זילבערצווייג  --אַ בלעטל הפקרות פון אונזערע פאַרלאגן, ,שיקאגאָ",
שיקאגאָ ,יולי ,1391
,אָג",
עוזיאל פליישמאַן , --מיסטער שלומיאל"  ---אין האָפּקינסאָן טעאַטער ,ט
נ י 7 ,.אַקטאָבער ,2391
ל .פאָגעלמאַן  --מנשה סקולניק אין א נייער פּיעסע אין האָפּקינסאָן טעאַטער,
,פּאָרוו ,*.נ .י 12 ,.אָקטאָבער ,2391
ב .י .גאָלדשטײן  --איבער זאַלן און טעאַטערס, ,פאָיש" ,נ .י 81 ,מערץ
,2
ישראלי, ---געצל װערט א חתן", ,קענעדער אדלער" ,מאַנטרעאַל 61 ,יוני
,3
ב .י .גין  --מנחם מענדל אין האָפּקינסאַן, ,טאָג" ,נ .י 92 ,.סעפּט,3391 .
דר .,ל .זשיטניצקי  --לוסי און מישא גערמאן אין אָפּערעטןזשאַנר, ,די
|
פּרעסע" ,ב"א 21 ,מאַי ,5391
א .ליטװין  --אַ מערקוירדיגער רב אין מאַנטרעאל, ,מאַיזש" ,נ .י11 ,
אויגוסט ,53291
שלום פּערלמוטער  ---װאָס הערט זיך אין די ניויאַרקער אידישער טעאַטערס ?,
,אידישע װעלט" ,פילאַ 1 ,.נאָװ,5391 .
ישראל ראָזענבערג  --די אומברענגער פון אידישן טעאַטער, ,ניו יאָרקער
|
װאָכנבלאַט" ,נ .יי נ' ,5391 ,13
שלום פּערלמוטער  --מענטשן האָבן פיינט דעם אמת; ,ניויאַרקער װאָכנ-
|
בלאַט",5391 ,33 ,
אב .קאַהאן  --די נייע פּיעסע אין דעם געשאָנאל טעאַטער, ,פאָרװ ,".נ .י,,
 2יאַנואַר .6391
יעקב קירשענבוים , --זינדיגע מענשען" אין נעשאָנאל טעאטער, ,מאַיזש",
נ .י 01 ,.יאַנואַר ,6291
וויליאם עדלין , --זינדיגע מענשען" ,צװייטע פּיעסע פון היינטיגען סעזאָן
אין דזשעני גאָלדשטײנס נעשאָנאַל טעאַטער, ,טאָג" ,נ .י 11 ,יאַנואַר 6291
ישראל ראָזענבערג  ---אַן ענטפער צו װיליאַם עדלין אויף זיין קריטיק איבער
דער פּיעסע ,זינדיגע מענשען", ,טאָג" ,ג .י 42 ,יאַנואַר ,6291
ט .ביילין  --טעאַטער-כראָניק, ,געזעצלעכע װייבער" ,לעבנסבילד אין 3
אַקטן פון י .ראָזענבערג ,אויפגעפירט פון דזשעני גאָלדשטײן אין עקסעלסיאָר,
:
;די פּרעסע" ,ב"א 11 ,אַפּריל ,7391
ד .קאַפּלאַן , --זאָל א פרוי מוחל זיין"  --אין מעקינלי סקװער טעאטער,
|
פאָרװו 2 ,".,מערץ ,9391
ס-אַציע שפּיל אין מעקינלי
ע"נ -
ע .פליישמאַן , --זאָל אַ פרוי מוחל זיסין
סקווער טעאַטער, ,טאָג" ,נ .י 5 ,.מערץ ,9391
,יגיינער ליבע" ,געשפּילט אין דאָגלאַס פּאַרק טעאַטער, ,פאָרו,".
ש .זאַמד  --צ

שיקאגאָ 02 ,פעברואַר ,2491
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טצעאַטער
אט

אט

ב .לעװויטין , --דער חתן האָט חרטה"  --א פיינע מעלאָדראַמע אין פּאַרקװעי
טעאַטער ,ברוקלין, ,פאָרו ,".ג .י 9 ,.אָקטאָבער .2491
װיליאַם עדלין  --אין דער װעלט פון אַמוזירונג, ,טאָג" ,נ .י 01 ,.אַקטאָבער
,2
,ערקויאָזן" ,פילאדעלפיע ,8491 ,זז.31:27 .
װאָלף מערקור  --מ
ד .װענגראָװ , ---א פאַמיליע מישמאַש" אין אַנדערסאָן פון ישראל ראָזענבערג,
פ,אָרװ ,".ג .י 42 ,.אָקט,8591 .

האהאאט

0

איז ער

געשטאָרבן

און געקומען

צו זיין אייביקער

הר לבנון אין פילאַדעלפיע.
מ .ע .פון זיין טאַכטער מאַלי,
יוד לאַמעד מאַלאַמוט -- פילאַדעלפיער
פיהרער" ,פילאַדעלפיע ,2491 ,זז,37283 ,
דוד בער טירקל , --די יוגנטלעכע בינע" ,פילא ,0491 ,.זז,24 ,14 ,73 ,03 .
.86 ,95 ,35 ,45 ,44} 3
אידישע

רוסאָטאַ ,הענרי 
וחיים

קאַניעווסקי ,אהרן
{געב 71 .יולי  -- 0981געשט 01 .יאַנ0691 .ן

געבוירן דעם  71יולי  0981אין רעזישטשעוו,
קיעווער גוב ,.אוקראַאינע .פאָטער  --אַ
תבואה-סוחר ,געשטאַמט .פון רבנים און שוח-
טים .באַקומען אַ יידיש-טראַדיציאָנעלע דער-
ציאונג ,געלערנט אין דער אָרטיקער ישיבה,
אין  5091דורכגעמאַכט אַ שוידערלעכן פּאָג-
ראָם אין קיעוו און אַרײנגעטראָטן אין דער
יידישער רעװאָלוציאָנערער באַועגונג .פון
דער סאַמע פריעסטער יגנט אַרױסגעװיזן
אַ שטאַרקן אינטערעס צו יידישע ליטעראַטור,
איבערהויפּט צו די קלאַסיקער ,זיך אויך גענומען אינטערעסירן מיט
יידיש טעאַטער ,באַזונדערס מיטן גאָלדפאַדען:רעפּערטואַר.
אין  8091אױיסגעװואַנדערט קיין אַמעריקע ,וואו ער באַזעצט זיך
אין פילאַדעלפיע ,באַטײליקט זיך אין  9091אין סעקלערס ,יוקל
גנב" ,גרינדעט דאָס ,קונסט-ווינקל" ,ווא ער איז אויך רעזשיסער,
גרינדעט די ,ליטעראַריש-דראַמאַטישע געזעלשאַפט* ,וואו ער שפּילט
און רעזשיסירט ,איז אַקטיוו אין ;היברו ליטעראַטור סאָסייעטי,
טרעט אַרױס אַלס רעציטאַטאָר ,שפּעטער גיט ער זיך שטאַרק אָפּ
מיט גרינדן יידישע פאָלקס-שולן ,גרינדער פון אָרטיקן צוייג
,קולטור געזעלשאַפט* ,אײיװאָי ,העלפט מיט דעם פאַרקויף פון
יידישע ביכער און איז בכלל אַקטיוו אויף אַלע געביטן פון יידישער
קולטור,
באַזונדערס אָבער האָט ק ,.אין זיין גרויסער ליבע צום יידישן
טעאַטער ,פיל געהאָלפן סיי דעם פילאַדעלפיער יידישן טעאַטער,
סיי די געקומענע גאַסטראָלירנדיקע טרופּעס אָדער איינצלנע אַקטיאָרן
דורך זיינע אויספירלעכע רעצענזיעס און אַרטיקלען וועגן יידישן
טעאַטער ,װאָס ער פלעגט דרוקן אין דער לאָקאַלער אױיסגאַבע פון
;טאָג* פאַר אַ משך פון  04יאָר צייט ,אונטער זיין אייגענעם נאָמען
און אויך א"פּ אהרן מאליעס און ארקאניעוו .ר .האָט אויך געשריבן
וועגן יידישע שרייבער און יידישע געזעלשאַפטלעכע פּראָבלעמען
אין דער פילאַדעלפיער ,אידישע וועלט" ,און אין מאַלאַמוטס איום-
טוב בלעטער".
ק .האָט דערצויגן זיין איינציקע טאָכטער מאַלי (סילווער) אין
אַן עכט יידישן גייסט ,און נאָכן פאַרענדיקן אַ קונסט-שול ,איז זי
/געװאָרן אַ מאַלערין .זי איז אויך אַ לערערין אין די אַרבעטער-
רינג שולן ,רעזשיסירט מיט ליבהאָבער-גרופּן און טרעט אַליין אַרױס
זוי אַ רעציטאַטאָר אין יידיש,
ק .האָט זיך געקליבן אַרױסגעבן זיין אױיטאָביאָגראַפיע צוזאַמען
מיט אַן אויסקלייב פון זיינע געדרוקטע אַרטיקלען .זיין קראַנקהייט
האָט אים אָבער געשטערט דורכצופירן דעם פּלאַן .דעם  01יאַנואַר
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נעסוויזשסקי)

{געב 82 .מערץ  -- 9681געשט 41 .פעברואַר 5291ן

געבוירן  82מערץ | 9681זלמן רייזען גיט אָן
פאַלש לאָדזש אַלס זיין געבוירן -שטאָט} אין
רוזשאַני ,זון פון דאָרטיקן חזן ,זיסל נעס-
וויזשסקי ,וועלכער איז ,א"נ זיסל רוזשאַנער,
געווען באַקאַנט צװוישן די אַמאָליקע חזנים
אַלס פיינער מנגן ,מחבר פון אַ חזנישן סדר
התפילה א"נ ;אהמתפּלל" ,װאָס איז אַרױס
מיט הסכמות פון די באַוואוסטע חזנים א .מ.
בערנשטיין און א .ב .בירנבוים ,אָבער די
שטרענגע קריטיק פון פּנחס מינקאָווסקי האָט
אויפן מחבר געהאַט אַזאַ ווירקונג ,אַז ער איז אַרײנגעפאַלן אין אַ
מרה שחורה און האָט זיך גענומען דאָס לעבן.
וי יוסף רומשינסקי דערציילט אין זיינע זכרונות ,איז ר .געווען
אַ דיריגענט אין ווילנער כאָר-שול ,וואו רומשינסקי איז געווען אַ
משורר .ר .האָט חתונה געהאַט מיט אַ שילערין פון ווילנער קאָנ-
סערװאַטאָריע ,רוסאָטא ,און האָט אָנגענומען איר נאָמען ,און רומ"
שינסקי געדענקט וי אויף דער חתונה האָבן געזונגען דער כאָר
פון דער ווילנער גרויסער שול און דער כאָר פון דער כאָר'שול,
לויט זלמן רייזען איז איינע פון ר'.ס ערשטע מוזיקאַלישע אויפטוען
געווען ,ווייזט אויס ,צו אינסטרומענטירן די מוזיק צו גאָלדפאַדנס
;אחשורוש" ,און דאַן האָט אים גאָלדפאַדן ,מיט דער הילף פון
יעקב פּ .אַדלער ,געבראַכט קיין אַמעריקע .דאָ האָט ר .פאַרפאַסט
מוזיק צו זייער פיל יידישע לידער ,וועלכע האָבן אים געמאַכט אין
אַמעריקע זייער פּאָפּוילער .אויך האָט ר .באַאַרבעט די מוזיק צו
;התקוה" .פון זיין מוזיק ,װאָס איז דורכגעדרונגען מיט פאָלקס-
טימלעכקייט און האַרציקײט ,זיינען אַרױס  2בענדער ,װאָס זיינען
זיך צעגאַנגען אין צענדליקער טויזנטער עקזעמפּלאַרן.
אין  6981געפינען מיר אים אַלס דיריגענט אין ניו-יאָרקער
ליבערטי"-טעאַטער א"ד פון שמ"ר ,וואו ער פאַרפאַסט די מוזיק
צו שמ"רס ,שושנה",
רומשינסקי שרייבט ,אַז ,ווען ער איז אָנהײיב פון 02טן י"ה גע-
קומען אין אַמעריקע ,איז ר .געווען איינער פון די פּאָפּוילערסטע
מוזיקער אויף דער איסט-סייד .ער פלעגט געבן פּיאַנאָילעקציעס
און אַראַנזשירן אַלע יידישע לידער פאַר פּיאַנאָ ,וועלכע די ,היברו
פּאָבלישינג קאָמפּאַני" פלעגט דרוקן .ער איז אויך געװוען דער
ערשטער ,וועלכער האָט פאַרשריבן די ,התקוה" אויף נאָטן ,װאָס
דער פאַרפאַסער נפתלי אימבער האָט פאַר אים פאָרגעזונגען".
לויט זלמן רייזען ,איז ר .די לעצטע יאָרן געווען חזן אין ניו-
יאָרק און אָנפירער פון גרויסן כאָר ביים חזנים-פאַראיין ,און ר',ס
אַ ברודער (ניט פון איין מוטער) איז געווען דער באַרימטער פּיאַניסט
ניסוויזשסקי ,איינער פון די אַקטיװוסטע טוער פון דער ,געזעלשאַפט
פאַר יידישער פאָלקס-מוזיק" אין פּעטערבורג.
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וי זיין זון לעאָ גיט איבער ,איז ר .געקומען אין אַמעריקע אין
 1און געווען פאַרבונדן מיטן יידישן טעאַטער ביז  ,9981ווען ער
איז געװאָרן דער מוזיקאַלישער דירעקטאָר פון דער ערשטער רוסי-
שער אָפּערע קאָמפּאַני אין אַמאָליקן ,טאַליאַ"-טעאַטער אויף דער
בויערי אין ניו-יאָרק .ווען ס'האָט זיך געגרינדעט דער חזנים-
פאַרבאַנד ,איז ר .געװאָרן דאָרט דער מוזיקאַלישער דירעקטאָר .פון
 8ביז  7191איז ר .געווען חזן אין טעמפּל ;איזראַעל* אין פאַר
ראַקאָװעי ,ניו-יאָרק.
אין  9191האָט זיך ר .צוריקגעקערט ,אויף אַ קורצער צייט ,צום
יידישן טעאַטער .דורך דער רעקאָמענדאַציע פון דזשען פּיערס
האָט די אר .סי .עי.װיקטאָר קאָמפּאַני* אַרױסגעגעבן ר'.ס אַראַנ"
זשירונג פון ;כל נדרי",
ר .זאָל  ---לויט זלמן רייזען  ---זיין געשטאָרבן אַרום  ,2291װאָס
שטימט ניט ,ווייל באמת איז ער געשטאָרבן דעם  41פעברואַר
,5
פון ר'.ס מוזיקאַלישע אַרבעטן ,זיינען דערשינען:
 5נומערן פון גאָלדפאַדנס ,אחשורוש" ,אַראַנזשירט דורך ה ,אי
,הי היברו פּאָבלישינג קאָמפּאַני" ,ניו-יאָרק .9981
רוסאָטאָ ,ט
 0נומערן פון גאָלדפאַדנס ;דיא צויבערין" ,אַראַנזשירט דורך
ה .א .רוסאָטא, ,ט,הי היברו פּאָבלישינג קאָמפּאַני" ,ניו-יאָרק ,0091
 5נומערן פון גאָלדפאַדנס ;בר כוכבא" ,אַראַנזשירט דורך ה .א.
רוסאָטא/; ,טהי היברו פּאָבלישינג קאָמפּאַני ,ניו-יאָרק .9091
 5נומערן פון גאָלדפאַדנס ,שולמית" ,אַראַנזשירט דורך ה .א.
רוסאָטא, ,טהי היברו פּאָבלישינג קאָמפּאַניי ,ניו-יאָרק ,1191
 4נומערן פון גאָלדפאַדנס ;מליץ יושר" ,אַראַנזשירט דורך רוסאָטא
און פרידזעל, ,טהי היברו פּאָבלישינג קאָמפּאַני" ,ניו-יאָרק ,1291
ג,יהנום און גן עדן" ודער קװואַרטעט פון גאָלדפאַדנס ;לא תחמודין,
אַראַנזשירט דורך ה .א .רוסאָטאָ ,פערלאַג פון י .קאַצענעלבאָגען,
ניודיאָרק,
,אָקטאָר אלמא-
;פאַריאָמערט פאַרקלאָגט? {פון גאָלדפאַדנס ד
סאדא"ן ,אַראַנזשירט פון ה .א .רוסאָטאָ ,היברו פּאָבלישינג קאָמפּאַני,
ניודיאָרק,
;יצר הרע* {פון גאָלדפאַדנס ;לא תחמוד"ן ,אַראַנזשירט פון ה .א.
רוסאָטאָ און י .י ,קאַממען; ,טהי היברו פּאָבלישיננ קאָמפּאַבי",
ניודיאָרק,
,שטיי אויף מיין פאָלק? (פון גאָלדפאַדנס ד,אָקטאָר אלמאסאדא"ן,
אַראַנזשירט פון ה' רוסאָטאָ, ,היברו פּאָבלישינג קאָמפּאַני* ,נין-
|
יאָרק,
,ניקאָלײייס מפּלה? פון סאָל סמאָל (שמולעוויטש) ,מוזיק פון א,
גאָלדפאַדען (מאָטיוו פון ,ראָזשינקעס און מאַנדלען"ן ,אַראַנזשירט
ביי ה .א .רוסאָטאָ; ,היברו פּאָבלישינג קאָמפּאַני" ,ניו-יאָרק,
 4נומערן פון יעקב גאָרדינס ,דער יידישער קעניג ליר" ,אַראַנ-
זשירט פון ה .א .רוסאָטא, ,היברו פּאָבלישינג קאָמפּאַני" ,ניו-יאָרק.
לויט רייזען זיינען אויך געדרוקט זיינע אַראַנזשירונגען צו די
לידער ,חורבן טיטאַניק*, ,יום הכפּורים", ,יוסף מיט זיינע ברידער",
;כל נדרי", ,ליכט בענטשן", ,שבת האַלטן", ,שיינע מרים". ,תחית
המתים" ,צו מאָריס ראָזענפעלדס געזאַנגילידער און צו מאָגולעסקאָס
לידער.
ש .ע .פון זיין זון לעאָ.
ז .רייזען , --לעקסיקאָן יידישע ליטעראַטור" ,שו ,זז,703---903 .
יוסף רומשינסקי , ---קלאנגען פון מיין לעבן" ,ניו יאָרק ,4491 ,זז,862---172 .
8+1טטן
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פיינמאַן ,זינמונד
{אשר-זעליג }
(געב 82 .אַפּריל 2

 ---געשט 1 .יולי 9091ן

געבוירן  82אַפּריל  2681אין אינשעסט ,נעבן
קעשענעוו ,בעסאַראַביע .פאָטער  --אַ מאַנו-
פאַקטור-סוחר ,זיידע  --אַ חזן .אויפגעצויגן
אין קעשענעוו .געלערנט יידישע לימודים און
געענדיקט  4קלאַסן גימנאַזיע.
פ ,האָט געהאַט אַ שיינע ,האַרציקע שטים,
איז געווען אַ מנגן און אַ משורר אין שול.
בעת נפתלי גאָלדפאַדן איז געקומען מיט
זיין טרופּע אין קעשענעוו ,איז פ .אַװעק פון
דער שול און איז אַרײנגעטראָטן צו אים אַלס
כאָריסט .עס האָט ניט לאַנג געדויערט ,האָט מען באַמעױקט פ'.ס
דראַמאַטישע פעאיקייטן און ער האָט באַקומען צו שפּילן די ראָל

;אליעזר? אין גאָלדפאַדנס ,בר-כוכבא" ,און שוין פאַרבליבן אַן
אַקטיאָר אין דער טרופע.
אין  ,2881ווען יידיש טעאַטער איז פאַרװערט געװאָרן אין
רוסלאַנד ,האָט פ ,אױיסגעװאַנדערט צוזאַמען מיט די אַנדערע אָנ-
געזעענע יידישע אַקטיאָרן קיין רומעניע ,וואו ער וערט נאָך אַ
קורצער צייט ,דער אָנפירער פון פאַרשידענע טרופּעס.
אַן אימפּאָזאַנטע פיגור ,בריײיטבייניק ,אַ שיין ,אויסדרוקספול גע-
זיכט ,אַ פעסטן ברוסט-טאָן ,פאַרשטענדיק ,הויבט ער אָן שפּילן
אַ באַדײיטנדיקע ראָל אין דער יידישער טעאַטער-משפּחה ,און ווען
מאָגולעסקאָ און פינקל שטעלן צונויף פאַר אַמעריקע אַ גרויסע
טרופּע ,ברענגען זיי אים צו זיך אין אויגוסט  6881פון לאָנדאָן ,וואו
פ .שפּילט דאַמאָלט,
אין  7881האָט זיך פ .באַטײליקט אין דער ראָל פון ;שמש" אין
;פּראָפ* ,האָראָװיצעס ;/טיסא עסלער" ,און אב .קאַהאַן דריקט זיך
אַזױ אויס וועגן זיין שפּילן ;
,פיינמאַן

איז געווען אַ יונגערמאן מיט

אַ שװער-קליננענדער

באַריטאן שטימע ,ער פלעגט זיינע ווערטער דעקלאַמירן אויף דעם
אַלט מעלאָדראַמאַטישן שטייגער ,וועלכן דער עולם האָט ליב גע-
האַט  ---יעדנפאלס מער וי היינט".
באַלד הויבט פ .אָן אויפצופירן זיינע פּיעסן ,וועלכע זיינען על פּי
רוב געווען ניט קיין אַריגינעלע ,נאָר איבערזעצונגען אָדער באַ-
אַרבעטונגען,
דעם  2יוני  9881איז אין ניו-יאָרקער ,פּולס"-טעאַטער אוים-
געפירט געװאָרן פ'.ס פּיעסע ,דער גט ,אָדער ,דער ניקאָלאַיעווסקי
סאָלדאַט? |ביי ב .גאָרין פאַרצײיכנט אַלס ,דער יידישער סאָלדאַט",
און באַזונדער אַלס ,דער גט* אויפגעפירט אין 0981ן ,די פּיעסע איז
מער ניט געשפּילט געװאָרן און איז אויך ניט געדרוקט געװאָרן,
לויט ב .גאָרין איז אין זעלבן יאָר אויך אויפגעפירט געװאָרן פ'.ס
פּיעסע ,דאָס רויטע מענטשעלע" ,װאָס איז אויך שפּעטער מער
ניט געשפּילט געװאָרן און איז ניט געדרוקט געװאָרן
אַ מאַנוסקריפּט ;דאָס רויטע מענשעלע (אין אַקטען) ,אויפגעפירט
דעם  11דעצעמבער  ,1981געפינט זיך אין ניו-יאָרקער אַרכיוו פון
ייוו"א,
דעם  42אָקטאָבער  0981איז אין ;טאַליאַ*-טעאַטער אויפגעפירט
געװאָרן פ'.ס פּיעסע ;די פרוי ,אָדער ,צוויי חתונות אויף להכעיס,
לעבנסבילד אין  5אַקטן ,מוזיק פון מאָגולעסקאָ? {לויט איציקל
גאָלדענבורג אַ באַאַרבעטונג פון ,דער היטן-באַזיצער* פון זשאָרזש
2544

יידישן

טעאַטער

אָנעין .די פּיעסע איז ניט פאַרבליבן אין רעפּערטואַר און איז ניט
געדרוקט געװאָרן,
אַ כתב יד ;דיע פרוי ,דראַמע אין  5אַקטען" ,געפינט זיך אין אַרכיו
פון ייוו"א,
לויט ב .גאָרין איז אין  1981אויפגעפירט געװאָרן פ'.ס פּיעסע
;געלט ,אָדער ,דער טרעמפּ* ,װאָס איז שפּעטער מער ניט געשפּילט
געװאָרן און איז אויך ניט געדרוקט געװאָרן .אין זעלבן יאָר איז
 -קויט ב .גאָרין  --אויך אויפגעפירט געװאָרן פ'.ס פּיעסע ,דעםפאָטערס קללה" ,וועלכע פ .האָט שפּעטער געשפּילט אין לעמבערג.
די פּיעסע איז ניט פאַרבליבן אין רעפּערטואַר .זי איז ניט גע-
דרוקט געװאָרן .אַ מאַנוסקריפּט געפינט זיך אין באַזיץ פון י .שטייג-
בערג אין װיניפּעג ,קאַנאַדע.
אַ כתב יד פון ,געלד אָדער דער טרעמפּ ,קאָמעדיע-דראַמאַ אין 4
אַקטען* און אַ כתב יד ,דעם פאָטערס קללה ,דראַמאַ אין  4אַקטען,
 5בילדער ,מוזיק פאָן ז .מאָגולעסקאָ? ,געפינען זיך אין אַרכיוו פון
ייוו"א,
,עווין" אין ,י,וניאָן*-טעאַטער
אין  1981האָט פ .געשפּילט די ראָל ל
אין דער פּרעמיערע פון גאָרדינס ערשטע פּיעסע ;סיביריאַ",
הגם אַלע ווייזן אָן אויף דער אינטעליגענץ פון פ ,דאָך דער-
ציילט ב .גאָרין וועגן אַן ערנסטן באַלײדיקנדיקן סכסוך צווישן פ.
און יעקב גאָרדין :
,אין אַן אַנדער טעאַטער ביי אַן אַנדער פּיעסע האָט זיך אַמאָל
אָנגעהויבן אַ וכוח צווישן אים ויעקב גאָרדיןן און פיינמאַן .דער
לעצטער האָט קאַטענאָריש אָפּנעזאָגט זיך צו פאָלנן װאָס גאָרדין
האָט פאַרלאַננט ,און דערקלערט ,אַז ער װועט ריידן װאָס ער וויל,
גאָרדין איז דערפון אַזױ אויפנעבראכט געװאָרן ,אַז ער האָט אים
דערלאַנגט א פּאַטש",

אַ כתב יד ;דיא יודען אין מארראקא אָדער דער תלמיד פאָן '
יצחק אברבנאל ,היסטאָרישע-ראָמאַנטישע אָפּער אין  4אַקטען אונד
 8בילדער" ,געפינט זיך אין אַרכיו פון ייוו"א.
אויך געפינט זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א אַ כתב יד ,דער שטומער
אָדער לעבענדיק בעגראָבען ,טראַגעדיע אין  4אַקטען",

אין  2981איז פ .געווען (צוזאַמען מיט אַדלער ,מאָגולעסקאָ און
קעסלער) דירעקטאָר פון ,פּולס*-טעאַטער ,אָבער עס האָט ניט גע-
הערשט קיין שלום-בית צוישן זיי ,און פ .שפּילט איבער דער
פּראָווינץ.

לויט שלום פּערלמוטער איז אויך אויפגעפירט געװאָרן א פּיעסע
;דאָס לעבן אין ניו יאָרק* אַלס פ',ס פאַרפאַסונג,
אַ כתב יד ,דאָס לעבען אין ניו יאָרק ,פאָלקסבילד אין  4אַקטען
מוז .ז .מאָגולעסקאַ" ,געפינט זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א,

לויט ב .גאָרין איז אין  6981אויפגעפירט געװאָרן אין ,װוינדזאָר"-
טעאַטער פ'.ס פּיעסע ,עזרה |עזריהן דער גבור החייל ,אָדער ,דער
פּרינצעסינס נדר* {לויט איציקל גאָלדענבורג איז עס אַ פרייע באַ-
אַרבעטונג פון דער פראַנצויזישער פּיעסע ;גיזמאָנדאַ"ן ,די פּיעסע
האָט זיך לענגער געהאַלטן אין רעפּערטואַר ,איז אויך אָפּט געשפּילט
געװאָרן אין די יידישע טעאַטערס פון מזרח-אײיראָפּע ,און איז אויך,
אָן װוויסן פון מחבר ,געדרוקט געװאָרן אין  9091אין לעמבערג אין
,זריה גבור החייל (דער טאַפּפערע
פאַרלאַג פון דוד ראָטה ,א"נ ע
העלד) ,היסטאָרישע אָפּערעטע אין  4אַקטען פאָן ס ,פיינמאַן".

בערך  9981איז אין ,ר,ומעניע אָפּערע הויז" (מיט בערטאַ קאַליש,
דוד קעסלער ,זיגמונט מאָגולעסקאָ און פיינמאַן) אויפגעפירט געװאָרן
פ'ס פּיעסע ;חנהלשע די פינישערין{ .לויט שלום פּערלמוטער זיינען
די לעצטע צויי פּיעסן באמת געשריבן געװאָרן פון אַ געװיסן
וַשוישפּילערן שענקמאַן ,וועלכער האָט זיי פאָרגעלייענט פאַרן דאַ-
מאָלטיקן סופלער און פּיעסן-שרייבער נחום ראַקאָװ און פאַר פ.
ראַקאָוו האָט די צוויי פּיעסן אַביסל אויסגעבעסערט און אַרויפגע-
שטעלט אויף זיי זיין נאָמען און זיי פאַרקויפט צו שפּילן איבער דער
פּראָווינץ .פ .האָט די פּיעסן אויסגעבעסערט און זיי אויפגעפירט

צוויי מאַנוסקריפּטן ,גבור החייל |אין  4אַקטןן ,מוזיק פאָן מאָגוי
לעסקאָ" ,און ;דער פּרינצעסינס נדר" ,געפינען זיך אין אַרכיו
פון ייוו"א.
לויט ב .גאָרין װוערט אין  7981אויפגעפירט פ'.ס פּיעסע ;צירעלע
דעם רבינס ,אָדער ,די שיינהייט פון קראָקע* ,וועלכע פאַרבלייבט
ניט אין רעפּערטואַר .די פּיעסע איז קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן.
אַ כתב יד ,צירעלע דעם רב'ס ,האַלב-היסטאָרישע אָפּערעטאַ אין
 4אַקטען און אויפצוגען" ,געפינט זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א.

אין ניו-יאָרק אויף זיין נאָמען}

דעם  5סעפּטעמבער  8981ווערט (מיט דוד קעסלער ,רעגינאַ
פּראַגער און פיינמאַן) אויפגעפירט פ'.ס ,דער יידישער וויצע-קעניג,
אָדער ,אַ נאַכט אין גן עדן" .די פּיעסע האָט זיך אויך גערופן ,דער
שטראַסנזינגער" ,און איז אונטער דעם נאָמען אָפּט געשפּילט געװאָרן
אויף דער יידישער בינע אין מזרח-אײראָפּע .פ .האָט אויך די
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אָפּערעטע געשפּילט אין לעמבערג .אַ מאַנוסקריפּט פון דער פּיעסע
געפינט זיך אין ליפּאָווסקי-אַרכיוו אין ייוו"אָ .די פּיעסע איז אָן
,ער וויצע-קעניג ,אָפּץ-
וויסן פון מחבר ,געדרוקט געװאָרן א"נ ד
רעטע אין  4אַקטען פאָן זיגמונד פיינמאַן ,פערלאַג פאָן דוד ראָטה,
|
|
בוכהאַנדלונג ,לעמבערג,90917 ,
אַ כתב יד ;,וויצע קעניג" און אַ כתב יד ;אַ נאַכט אין גן עדן"
ואין  1אַקט} ,געפינען זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א,
לוט ב ,גאָרין איז אין  8981אויך אויפגעפירט געװאָרן פ'.ס
פּיעסע ;די קליינשטעטלדיקע אַריסטאָקראַטן? ,די פּיעסע איז שפּע-
טער מער ניט געשפּילט געװאָרן און אין אויך ניט געדרוקט
געװאָרן,
אַ כתב יד ,דער רייכער בעטלער אָדער די קליינשטעטעלדיגש
אַריסטאָקראַטען ,לעבענסבילד אין  5אַקטען" ,געפינט זיך אין אַרכיו
פון ייוו"א,
,אַליאַ*-טעאַטער אויפגעפירט
דעם  82אָקטאָבער  8981איז אין ט
געװאָרן דורך קעסלערן פי'ס ,די גאַסן קינדער ,לעבנסבילד אין 4
אַקטן 6 ,בילדער ,מוזיק  --מאָגולעסקאָ? .די פּיעסע איז שפּעטער
מער ניט געשפּילט געװאָרן און איז קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן,
אין  9981זיינען  --לויט ב ,גאָרין  ---אויפגעפירט געװאָרן פ'.ס
,ער שטומער ,אָדער ,לעבעדיק
פּיעסן ,ד,י יידן אין מאַראָקאָ* און ד
באַגראָבן? .ביידע פּיעסן זיינען מער ניט געשפּילט געװאָרן און זיינען
אויך ניט געדרוקט געװאָרן.

די פּיעסע איז שפּעטער אַ לענגערע צייט נאָך געשפּילט געװאָרן
אין אַמעריקע און איז געווען איינע פון די פּאָפּולערסטע פּיעסן אין
יידישן רעפּערטואַר אין אײיראָפּע .זי איז ,אָן װויסן פון פ ,.געדרוקט
געװאָרן א"נ ,חנהלע די נעהערין ,לעבענסבילד אין פיער אַקטען
פון ז .פיינמאַן ,פערלאַג פון אַמקרױט עט פריינד ,פּשעמישל,90912 ,
אַ כתב יד ,חנהלע די נעהערין אָדער חנהלע די פינישערין,
לעבענסבילד אין  4אַקטען אונד  6בילדער ,איבערזעצט פאָן זיגמונט
פיינמאַןי ,געפינט זיך אין אַרכיוו פון ייוי"א.
וועגן דער פּיעסע און דאָס שפּילן דערציילט צילי אַדלער אין
אירע זכרונות :
,דער דערפאָלג פוֹן ,חנהלע די פינישערין" ,סיי די פּיעסע,
געשריבן פון מיינמאַן ,סיי דאָס שפּילן פון זינמונד און דיינע
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לעטסיקאָן

פון

פיינמאַן ,האָט זיי דערהויבן צו נאָר אַ וויכטיקע פּאָזיציע אין דעם

דעם אױיבנאָן אין יידישן טעאַטער סיי אַלס אַקטיאָר און סיי אַלס

װואַקסנדן יידישן טעאַטער אין ניו-יאָרק ,אַזױ ,אַז אַ סעזאָן אָדער

יאָרן און יאָרן איז פיינמאן געשטאַנען אין די ערשטע

צוויי

שפּעטער

און בערטאַ

טרעטן

זיי אַריין

וי שותפים

מיט

דוד

קעסלערן

קאַליש אין ,טאַליא"-טעאַטער.

אַ גאַנץ אַנדערע מיינונג האָט אָבער דער ראָמאַניסט ,פּיעסן-
ישרייבער און איינער פון די ערשטע שרייבער פון יידישער טעאַטער-
געשיכטע ,משה זייפערט .:
,זיגמונד פיינמאַן איז אַ נוטער שוישפּילער אין דראַמאַטישע
און פאָטער-ראָלן ,ווען ער זאָל זיך נאָר נישט איינבילדן ,אַז ער
איז אויך אַ דראַמאַטורג .ווען מען שטעלט אַרויף דעם איינענעם
נאָמען אויף פרעמדע פּיעסן ,איז נאָך דורכאויס ניט געדרונגען ,אַז
מען איז אַ דראַמאַטורג און אַ ליטעראט".
בערטאַ קאַליש אין אירע זכרונות ,שרייבט;.
גיענעם סעזאָן פוֹן ,חנה די פינישערין" האָט פיינמאַן אויך
אויפגעפירט ,נאַטאַן דער ווייזע" ,און דאָ האָט ער באַװיזן ,אַז
אים פעלט ניט קיין אינטעליגענץ און קיין אויפפאַסונגס-קראַפט.
ער פלעגט אַליין שרייבן פּיעסן און זיי זיינען געווען מער אָדער
װוייניקער דערפאָלנרייך".

דראַמאַטורג,

רייען צוזאַמען מיט דוד קעסלער און יעקב פּ .אַדלער ,וואו ער האָט
צוזאַמען מיט זיי געקעמפט פאַר דער בעסערער דראַמע און אַרױיס-
געוויזן פיל פאַרשטענדעניש צו שפּילן אמתע לעבנס-ראָלן .פיינמאַן
איז נגעווען דער איינציקער אין יענער צייט ,װאָס האָט געשפּילט

בערך  2091ווערט אין ;גערמאַניאַ"-טעאַטער אויפגעפירט פי'ס
פּיעסע ;נומער  ,785אָדער ,די מאַמע שרה" .דאָס טעאַטער האָט
זיך באַלד געשלאָסן .די פּיעסע איז מער נישט געשפּילט געװאָרן
און זי איז אויך ניט געדרוקט געװאָרן.
אַ כתב יד ;שפרהלע אָדער נומ ,785 .לעבענסבילד אין  4אַקטעך",
געפינט זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א.
דעם  51אָקטאָבער  2091ווערט אין ,טאַליאַ*-טעאַטער אויפגע-
פירט ,די נאַכטיגאַל פון ירושלים" ,היסטאָרישע אָפּערע אין  4אַקטן
און  21בילדער .די פּיעסע איז לאַנג ניט געשפּילט געװאָרן און זי
איז אויך ניט געדרוקט געװאָרן.
,אַליאַ*"-טעאַטער
דעם  01אַפּריל  3091איז פ .אויפגעטראָטן אין ט
אַלס ;צמח" אין נ .ראַקאָװס ,דער בטלן" ,װאָס איז שפּעטער
פּאָפּולער געװאָרן א"נ ,דער תלמיד חכם".
אין זעלבן יאָר קומט אויך פאָר אין ;גרענד"-טעאַטער אַן אויסער-
געוויינלעכע גאָלדפאַדען-פאָרשטעלונג לכבוד דעם מחבר ,וועלכער
איז דאַמאָלט צום צווייטן מאָל געקומען אין אַמעריקע ,און פ .טרעט
אויף אַלס ,,אליעזר המודעי* אין אַן אַקט פון ג',ס ,בר כוכבא".
אין  4091ווערט אויפגעפירט פ'.ס ,דאָס צעבראָכענע לעבן" ,װאָס
ווערט מער ניט געשפּילט ,און איז אויך ניט געדרוקט געװאָרן.
אין  4091איז אויך אויפגעפירט געװאָרן פ'.ס ,דער ייד אין
סאָביעסקיס צייטן ,אָדער ,שבת קודש" .,די פּיעסע האָט זיך אַביסל
לענגער געהאַלטן אין יידישן טעאַטער-רעפּערטואַר אין אַמעריקע,
איז געווען אַ שלאגער אין מזרח-אײראָפּעאישן טעאַטער ,ואו זי
איז אָפט געשפּילט געװאָרן א"נ ,חיה שמעיה" .די פּיעסע איז אָן
וויסן פון מחבר ,געדרוקט געװאָרן אין  8091אין װאַרשע אין פאַרלאַג
;יודישע טהעאַטער-ביבליאָטעק* א"נ ;שבת קודש ,אָדער חיה
שמעיה ,היסטאָרישע אָפּערעטע אין  4אַקטען פון ז .פיינמאַן",
אַ כתב יד .שבת קודש ,היסט .אָפּערעטע אין  4אַקטען" ,געפינט
זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א.
וועגן פ .אַלס שוישפּילער אין יענע יאָרן ,שרייבט שלום פּערל-
|
מוטער :
,פיינמאַן האָט באַלד נושא חן נעווען ביים עולם .זיין אינטע-
לינענטעס אויסזען אין לעבן ,װוי אויך אויף דער בינע און זיין
גרויסער דראַמאַטישער טאַלאַנט האָט |האָבןן באַלד אָנגעהויבן
שיינען .אין אַ גאַנץ קורצער צייט האָט פיינמאַן שוין פאַרנומען
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זיגמונד פיינמאַן אַלס ,אברהם" און צילי פיינמאַן אַלס ,יצחק" אין גאָלדפאַדנס
,עקדת יצחק",

נאָך אַדלערן גאָרדינס ,יידישער קעניג ליר" ,און נאָך דוד קעסלער
,ערשעלע דובראָוונער" ,און דאָס האָט געפירט דערצו ,אַז די
ה
ערשטע האָבן ניט געקאָנט אַריבערטראָנן די גרויסע אָפּלאָריסמענטן
װאָס פיינמאַן האָט באַקומען ,און דער שלום איז צעשטערט נע-
װאָרן .,ס'האָבן זיך אָנגעהויבן מחלוקתן ,און פיינמאַן ,וועלכער
איז געווען אן אַריסטאָקראַט און האָט קאָקעטירט מיט אינטעליגענין
און זיין איינענעם ,איך" ,האָט זיך אָפּנעטײלט פון אַדלער און
קעסלער מיט וועלכע ער איז געווען יאָרן לאַנג פאַרבונדן און האָט
באַשלאָסן צו ווערן אַ בעל-הבית פֿאַר זיך".
וועגן זעלבן ענין דערציילט צילי אַדלער :
,זינמונד פיינמאַן האָט זיך ניט געקאָנט צופּאַסן צו קיינעם פון
זיי וָדִי סטאַבילע פירמעס :יעקב און סעראַ אַדלער ,באָריס און
בעסי טאָמאַשעװוסקי ,דייוויד קעסלער און בערטאַ קאַליש אָדער קעני
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טעאַטער

ליפּצין) .סיי די הינטער-קוליסן פּאָליטיק ,סיי דאָס איינטיילן פון
די ראָלן האָט ניט נעשטימט מיט זיין געשמאַק ,מיט זיינע אַמביציעס
און מיט זיין געפיל פאַר יושר .ס'איז אים ענג געװאָרן די טעאַטער-
וועלט אין ניודיאָרק ,האָט פיינמאַן זיך געלאָזט װאַנדערן איבער דער
אַמעריקאַנער פּראָווינץ ,וועלכע איז בנוגע יידיש טעאַטער נאָך
דאַמאָלט נגעווען אין די וויקעלעך .אויך די אַדלערס און די טאָמאַ-
שעווסקיס האָבן ,מיט עטלעכע יאר פריער ,נעפּרובט זייער מזל
אויף דער פּראָװוינץ און ס'איז זיי ניט געלונגען ,האָט אויך פיינמאַן
געהאָט דעם זעלבן נור? .נ.אָ.ך עטלעכע יאָר װאַנדערן איבער די
פּראָווינץ-שטעט אין אַמעריקע און קאַנאַדע מיט זייער מאָנערע
רעזולטאַטן און נאָר אַ סך פאַרדרוס און האַרצװייטאָג ,איזן עס
פיינמאַנען שטאַרק נמאס געװאָרן .די סטאַבילע ,איינגעפונדעוועטע
טעאַטער-פירמעס אין נידיאָרק האָבן קיין פּלאַץ ניט געהאַט פאַר
אַזא שוישפּילער-פּאַרפאָלק װוי זינמונד און דיינע פיינמאַן .פֿאַר
פיינמאַנען ווידער צו עפענען אַליין אַ נייעם טעאַטער-געשעפט אין
,טארס"
קאָנקורענץ צו די שוין שטאַרק אָנערקענטע און פּאָפּולערע ס
איזן געווען צו ריזיקאַליש ... .פיינמאַן האָט פאַר זיך ניט געזען
קיין אַנדער אויסווענ וי צו פּרובירן זיין מזל אין אײיראָפּע .נאָך אַ
לאַנגן ישוב-הדעת האָבן ער און די מאַמע באַשלאָסן ,אַז פיינמאַן
זאָל פאָרן קיין לאָנדאָן ,ער זאָל דערוויי? פאָרן אַלֵיין און זען װאָס
עס קאָנען זיין די אויסזיכטן זיך דאָרט צו עטאַבלירן .אין יענער
צייט איז שוין דער יידישער טעאַטער אין לאָנדאָן אַרױס פון די
הינטער-שטיבעלעך און ניר-סאַלונס ,און להבדי? ,פון די קלוב-
זאַלן .,דער פּאַװיליאָן-טעאַטער ,אַ זייער שיינער און באַקװעמער
טעאַטער ,אינעם אַריסטאָקראַטישן טייל פון װייטשעפּל ,װאָס אין
פאַר יאָרן געווען אַן ענגלישער טעאַטער ,איז איבערנענומען געװואָרן
פון יידישע טעאטער-אונטערנעמער ,דאָרט האָט דאַן געשפּילט אַ
טרופּע מיט דעם פיינעם אַקטיאָר טשארלס נאַטאַנסאָן בראש ,פיינ-
מאַן איז דאָרט אױיפגעטראָטן אַלס גאַסט-אַקטיאָר אין עטלעכע פאָר-
שטעלונגען .דער לאָנדאָנער יידישער טעאַטער-עולם האָט אים
אויפנענומען מיט גרויס באַגייסטערונג .,די אייגנטימער האָבן אים
פאַרהאַלטן ביזן פוף סעזאָן .,ער איז געװאָרן שטאַרק באַליבט אין
לאָנדאָן .,מיר האָבן פון אים באַקומען באַגײיסטערטע בריוו און
וועכנטלעך נעלט .די באַלעבאַטים האָבן אים פאָרגעלייגט ,אַזן ער
זאָל איבערנעמען דאָס טעאַטער אויף דעם קומענדיקן סעזאָן .,ער
האָט מיט זיי געשלאָסן אַן אָפּמאַך?.
פ .נעמט באַלד ווידער װאַנדערן און שלום פּערלמוטער האַלט ,אַז
 ,די ערשטע רייזע האָט פיינמאַן געמאַכט קיין אַרגענטינע .דאָרט
האָט ער אַ קורצע צייט געשפּילט אונטער דער דירעקציאָן פון
מאַריענהאָף ,וואו ער האָט געהאַָט אַ זייער גרויסן דערפאָלג סיי
אַלס שוישפּילער און סיי אַלס דראמאטורג ,וייל פיינמאן האָט
דאָרט געשפּילט כמעט אַלֶע זיינע אייגענע פּיעסן ,און פון דאָרט
לאָזט זיך פיינמאַן װאַנדערן איבער איײיראָפּע .זיין ערשטע סטאַנציע
איז געווען לאָנדאָן (ענגלאַנד) ,אָבער נאָכדעם װוי ער האָט אָפּנע-
שפּילט עטלעכע װאָכן און האָט געהאַָט זייער אַ גרויסן בייפאַל,

פאָרט ער אַוװעק אין לעמבערג".
דאָ איז ער אויפגעטראָטן אונטער גימפּעלס דירעקציע אין גאָר-
דינס ,יידישער קעניג ליר" ,און וועגן זיין דערפאָלג שרייבט שלום
פּערלמוטער :
;דער רושם װאָס פיינמאַן האָט נעמאַכט מיט זיין ערשטן אויפ-
טריט האָט געצוואונגען דעם דירעקטאָר י .ב .נימפּעל צו פאַרהאַלטן
פיינמאַנען אויף נאָך עטלעכע פאָרשטעלוננען .דעם צווייטן אויפ-
טריט האָט פיינמאַן געמאַכט אין זיין איינענער פּיעסע ,דעם
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פאָטערס קללה" .דער עולם אין טעאַטער האָט ממש דעמאַנסטרירט
פאַר באַגייסטערונג און פאַרלאַנגט ,אַז ער זאָל בלייבן אין לעמבערנ,
און כאָטש פיינמאן האָט שוין געהאָט געמאַכט אַלע פאָרברייטונגען
צו פאָרן שפּילן אין בוקאַרעסט ,רומעניע ,האָט ער נאָכגענעבן זייער
פאַרלאַנג און אויפנעפירט זיין פּיעסע ,דער וויצע קענינ" .אַזױי
איז פיינמאַן פאַרבליבן אין לעמבערג גאַנצע צען װאָכן ,און װואלט
ניט געקומען ספּעציעל דער דירעקטאָר ליבליך פון בוקאַרעסט אים
אַרויסנעמען שפּילן אין רומעניע ,װאָלט פיינמאַן נאָך געווען פאַר-
בליבן אַ לענגער צייט אין לעמבערג",
און וועגן פ'.ס גאַסטשפּילן אין בוקאַרעסט ,גיט שלום פּערלמוטער
איבער אַ סענסאַציאָנעלע געשיכטע וי די רומענישע סטודענטן
האָבן געװאָלט מאַכן אַ שטאַרקע דעמאָנסטראַציע אין טעאַטער ווען
עס איז באַקאַנט געװאָרן ,אַז פ .גרייט זיך אויפצוטרעטן אַלס ;אָטע-
לאָ* ,דער דירעקטאָר ליבליך האָט זיך דערשראָקן און געװאָלט
צוריקציען די אויפפירונג ,אָבער אויף פי'ס פאַרלאַנג האָט מען יא
געשטעלט ;אָטעלאָ? ,און אָט װאָס עס האָט זיך  --לויט שלום פּערל-
מוטער  --אָפּגעטאָן אין טעאַטער :
ד,אָס טעאַטער איז יענעם אֶװונט געווען נעפּאַקט מער מיט
אַנטיסעמיטישע סטודענטן װוי מיט יידן ,מחמת די יידן האָבן פּשוט
מורא געהאט צו קומען אין טעאַטער .,די סטודענטן זיינען געווען
באַװאָפּנט מיט פוילע עפּל ,אייער און פּאַטלעזשאַנעס (טאַמײטאָס)
כדי מיט דעם מכבד צו זיין דעם ,זשידאַן" .דער דירעקטאָר ליבליך
ווידער האָט זיך באַזאָרנט מיט פּאַליצײי ,און אין אַן אטמאַָסטערע
פון טויט-שרעק האָט זיך דער לאַנג-דערװוארטער ,אָטעלאָ"-ספּעק-
טאַקל אָנגעהויבן ,אָבער באַלד נאָכן ערשטן אַקט האָט מען אַנגע-
הויבן פילן ,אַז די מיינונג פון די אַנטיסעמיטן האָט זיך געביטן,
און נאָך דער פאָרשטעלונג ,האָבן די זעלבע סטודענטן ,באַנייסטערט
פון פיינמאַנס

שפּילן ,אים

אין אַ קאַרעטע,

אַריינגעזעצט

שפּאַנט די פערד און אים געשלעפּט פון טעאַטער
האָטעל אונטער הילכיקע בראַװואיגעשרייען".

אויסנע-

בין אין זיין

פ .פאָרט ווידער שפּילן קיין לאָנדאָן ,ער שטעלט צונויף אַ גרויסע
טרופּע פאַרן סעזאָן  8-7091אין ,פּאַװיליאָן*-טעאַטער ,און וועגן דעם

דערציילט צילי אַדלער:
,ער האָט דאַן מיט דער ריזיקער טרופּע ספּעציעל אויפגעפירט
זיין איינענע

שבת
אָפּערעטע ,

קודש".

 ...די אָפּערעטע

האָט אין

לאַנדאָן געהאט אַ ווואלדיקן בייפאַל און געגאַנגען עטלעכע װאָכן,
דעם נרעסטן

האָט געהאַָט דוקא

דערפאָלנ אין דער אָפּערעטע

דנ-

מונד פיינמאַן אַליין .מיר איז דאַן אויסנעקומען צום ערשטן מאָל
זען די נװאַלדיקע באַגייסטערונג פון עולם פאַר זינמונד פיינמאַן.
אין דער אָפּערעטע האָט ער געשפּילט אַן אָריענטאַלישן יידן ,רב
לייב ספרדי.

זיין מאַיעסטעטישער

אויסזען,

זיין מאַגנעטישע

פּער-

זענלעכקייט ,זיין פיינע ,װאַרעמע באַסאָװע שטימע ,זיין האַרציק-
נאַטירלעכער טאָן האָבן אַרױיסגערופן גרויס באוואונדערונג ביים

עולם און אויך ביי מיר. .פ.י.ינמאַן

אין זיין פּאַטריאַרכאַלער

ראָלע אַלְס רב לייב ספרדי ,וויקלט זיך איין אין א טלית און זינגט
י,הי רצון מלפניך" . .. .ער האָט אין דער סצענע דערגרייכט אַזא
הויכן עקסטאַז ,אַזאַ הייליקע התלהבות ,אַז דער עולם איז ממש
נעזעסן אַ פאַרציטערטער ,און ווען ער איז אין זיין געבעט זיך
פאַרנאַנגען אין טענער פון האַרצרייסנדיקע יללות ,האָבן זיך פון
אַלע ווינקעלעך פון טעאַטער נעהערט שלוכצן און היסטערישע
געװויינען .ווייס איך פון אַ סך לאָנדאָנער טעאַטער-גײער ,װאָס
פלענן נאָך עטלעכע מאָל זען די פּיעסע ,קומען אין טעאַטער נאָכ-
אַמאָל בלויז צום דריטן אַקט ,באַצאָלן ,פאַרשטייט זיך ,פאַר א
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בילעט ,כדי בייצווואוינען די סצענע פון ,יהי רצון" ,זיין פּאָפּו-
לאַריטעט אין יענער סצענע האָט דערגרייכט די העכסטע שטופּע".
פ .האָט אויך אין יענער צייט דורכגעפירט ,וי צילי אַדלער דער-
ציילט ,אַן עקספּערימענט ,און אויפגעפירט ,בלויז מיט שוישפּילע-
רינס ,גאָלדפאַדנס ,בר כוכבא" ,אין וועלכער רעגינע צוקערבערג
האָט געשפּילט אַלס ;שולמית" און פרידע זיבעל אַלס ק;אבשלום",
דעם  9יאַנואַר  7091פייערט פ .אין לאָנדאָן זיין -52יאָריקן בינע-
יוביליי און פירט דאָרט אויף ,צום ערשטן מאָל אין יידיש, ,מנשה"
פון רענעטי ראָמאַן ,און גיט אַרױס ביי דער געלעגנהייט אַ ספּעציעלע
בראָשור אין וועלכער ער באַשרײבט דעם אינהאַלט פון דער פּיעסע,
זיין באַזוך ביים מחבר פון דער פּיעסע ,דערציילט וועגן דעם גרויסן
דערפאָלג װאָס ער האָט געהאַט ביים אויפפירן די פּיעסע פריער
אין ניו-יאָרק אין ,װינדזאָר"-טעאַטער ,און צום סוף רעדט ער זיך
אַראָפּ פון האַרצן :
 ,די אומפריינטלעכקייט פון דער יידישער פּרעסע ,די באַמער-
קונגען פון פילע פּריװואט מענטשן ,וועלכע ריידן נאָר דאָס װאָס
זיי הערן ,דאָס האָט מיך אָנפאַנגס דיסקוראַזשירט ,און {איך| האָב
געװאָלט דעם פּלאַן צו עסטאַבלישן {אײינאַרדנעןן אַ יידיש טעאַטער
אויפנעבן ,אָבער איך האָב מיך דערמאַנט ,אַז איך האָב דעם
דאַנקבאַרן לאָנדאָנער פּובליקום נגענעבן מיין װאָרט פון דער בינע,
אַז איך פאַרבלייב אין לאָנדאָן ,און איך האָב באַשלאָסן צו בלייבן.
יאָ ,עס איז זייער לייכט צו זיצן אין דער חיים און אַרויסגעבן
ער יידישער
אומגערעכטע קריטיק און פּערזענלעכע אָנגריפע, .ד. .
,זשורנאל" קאָן זיך נאָרניט אָפּלױבן פון די שוישפּילער ,וועלכע
האָבן דאָ לעצטן זומער אַ פֹּאֶר מאָל נאַסטראָלירט ,און ווען איך
בין געקומען און די צייטונג האָט גענלויבט ,אַז איך וועל זיין אַ
גאַסט בלויז אויף אייניקע פאָרשטעלוננען ,האָבן זיי מיך אויפנע-
נומען פאַר אַ גאַסט און געזאָגט ,אַז איך בין זייער נוט ,קוים האָבן
זיי דערפאַרן ,אַז איך פארבלייב אַ הינער ,האָב איך זיי אויפנעהערט
צו געפעלן .וען זיי זאָלן אָבער באַנרייפן ,אַז ווען מען קומט
אויף  8אָדער  0מאָל צו שפּילן ,סאָן מען שפּילן װאָס מען ווי? און
וי אַזױ מען וויל .אָבער ווען מען דאַרף זיך אַװעקשטעלן אויף אַ
גאַנצן סעזאָן מיט אַ גאַנץ פרעמדן ,נישט איינשטודירטן אַנסאַמבפ,
ווען מען דאַרף מאַכן יעדן טאָג פּראָבכע ,יעדע ואָך אויפפירן איין
נייעס שטיק און דאַבײ באנאה {דערצו כמעטן יעדן אֶוונט אַלֵיין
שפּילן ,איבערהויפּט אין לאָנדאָן ,ווען די וועטערן זיינען פיר איין
נפאַר אַן צוגערייזטן

אַזױי אומגינסטיק,

|אוןן שעדיקן

דעם

אָרגאַן,

די ברוסט ,ווען זיי זאָלן דאָס אַלץ באַגרייפן ,װואָלטן זיי מיך פיל
פריינטלעכער באַהאַנדלט".

אין  8091גאַסטראָלירט פ .אין טשערנאָוויץ .וועגן דעם דערציילט
דער אַקטיאָר בנציון פּאלעפּאדע אין זיין בוך זכרונות :
 ...,האָט זיך אַקסעלראָדן איינגענעבן אַריבערצוברענגען דעם
אַרטיסט פיינמאַן קיין טשערנאָװויץ אויף גאַסטראָלן און דאָס יידישע
טשערנאָוויץ איז געגאַנגען כאָדאָראָם . . . ,צו יעדער פאָרשטעלונג

מיט פיינמאַנען אין דער שפּיץ ,איזן דער גאָרטן געווען אַזױ פופ
געפּאַקט ביז אַלֶע ברענעס ,אַז עס װאָלט אוממעגלעך געווען איבער-
צוציילן וויפל מענטשן עס זיינען געקומען זען אונדזער פאָרשטע-
לונג ... ,פיינמאַנס נאַסטשפּילן אין טשערנאָוויץ זיינען געווען אַ
גרויסע סענסאַציע און די נעשעפטן האָבן איבערנעטראַפן אַלע
דערװאַרטונגען און זיי זיינען נישט געװאָרן שװאַכער ביז צום
אָפּפאָרן פון דעם נרויסן נאַסט".
לויט י .פּערקאָף איז פ .געווען פריער אין לאָנדאָן ,דערנאָך איז
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ער געפאָרן קיין אַרגענטינע ,און אָט װי פּערקאָף שילדערט
פאָרשטעלונגען אין לאָנדאָן :
,מיט דעם אָפּרייזן פון אַדלערן | }881/נאָך אַמעריקע ,איז דאָס
לאָנדאָנער יידרישע טעאַטער פאַראָרעמט געװאָרן ,און אויב אייניקע
שװאַכע גרופּעס פון אַסטיאָרן ,האָבן דורך די צװואנציק יאָר {זינט
פּרינצעס סטריט קלובן פאַרזוכוננגען געמאַכט צו שפּילן ,איז דאָס

ניט מער געווען וי א פּ ו ר י ם -שפּיל ,וועלכעס האָט נאָר געהאָלפן -
צו איבערצייגן דעם אינטעליגענטן פּובליקום ,אַז קיין יידיש טעאַטער
אי לאַנדאָן איז גישטאָ .די נישט-געלונגענע פאַרזוכונגען האָבן
געציינט דאָס יידישע טעאַטער פון דער ערנסטער זייט און דערמיט
דערווייטערט דעם אינטעליגענטן קלאס און {איןן אים אייננע-
װאָרצלט אַ פאַראַכטונג צו דער יידישער ,בינע" ,און צו דער
זעלבער צייט צוגעצוינן דעם ערגסטן עלעמענט פון פּובליקום,
וועלכעס האָט דעם ערנסטן חלאם אַפּלאָדירט מיט התפּעלות ,אַזױי
לאַנג װוי די אַקטיאָרן האָבן נעשאָטן מיט נראָבע וויצן און געקיצלט
דעם גראָבן געשמאַק פון דער דאַמאָלסדיקער גאַליאָרקע .די דעמאָ-
ראַליזירטע אַקטיאָרן פון איין זייט ,און דאָס ניט-אַנטװיקלטע
פּובליקום פון דער צווייטער זייט זיינען געװאָרן די דערציער פונם
לאָנדאָנער יידישן טעאַטער .אַזעלכע דערציער האָבן נאטירלעך עס
נאָר געקאָנט פאַרדאַרבן ,און מיט א מאָל איז זיגמונד פיינמאַן
געקומען קיין לאָנדאָן און גענומען דאָס טעאַטער אין זיינע הענט.
; ..צו אַזאַ גרויסע

אַרבעט

איז נאָך ניט גענונ געווען

צו זיין

אַ נוטער אַקטיאָר .,עס איז נויטיק געווען אַ גרויסער אונטערנע-
מוננס-נייסט,

ריזיקע

ענערגיע

און

אַן איבערנעבנהייט

צו דער

זאַכע .די אַלֶע מעלות האָט ער געהאַט ,און דערום איז ער פּאַסיק
געווען צו ווערן דער פּיאָניר פון |דערן לאָנדאָנער יידישער בינע,
נאָך פילער שווערער אַרבעט האָט פיינמאַנען געלוננען דאָס טעאַ-
טער צו ברענגען צו אַזאַ שטופע ,אַז עס האָט צונעצוינן אויך אינ-
טעליגענטעס פּובליקום .פיינמאַן האָט ניט נאָר די אַקטיאָרן ,נאָר
אויך דאָס פּובליקום דיסציפּלינירט1 .אָבערן  ...חוץ אַ קליינעם
טייל סימפּאַטיקער איז די גרעסטע טייל געשטאַנען פון ווייטן און
זיי האָבן זיך וינציק אינטערעסירט וװועגן דער עקזיסטענץ פון
טעאַטער. .ז.י.י האָבן געװואָלט ,אַז דאָס טעאַטער זאָל שטענדיק
אפן זיין ווען עס וועט זיך זיי אַמאָל פאַרנלוסטן באַזוכן ,אָבער
געטאָן פאַרן טעאַטער האָבן זיי גאָרניט . . . .די טרופּע אַקטיאָרן,
וועלכע פיינמאַן האָט מיט גרויס מי צוזאמענגעשטעלט ,איז צעפאַלן
געװאָרן ,און דאָס טעאַטער האָט זיך צונעמאכט .איך געדענק
זיין לעצטע רעדע אויף דער בינע איידער ער אין נאָך בוענאָס
איירעס געפאָרן ,אַז ער האָט די האָפנונג ניט פאַרלאָרן דאָס טעאַטער
נאָך אַמאָל אויפצולעבן .און ער האָט זיין װאָרט געהאלטן",

וועגן דעם שפּילן יענע צייט אין לאָנדאָן ,שרייבט
אין אירע זכרונות :

צילי אַדלער

,יר האָבן אָנגעהויבן אַ טעאַטער-סעזאָן אין לאָנדאָן. .ל.אָ,נ-
מ
דאָן ,װאָס איז טרויעריק באַרימט מיט אירע טומאַנען, ,פאָנעס"
רופן זיי עס דאָרט ,האָט זיך יענעם ווינטער צעלאָון אָן אַ סוף
און אָן אַ נרענעץ.. ,ה.אָ.ט עס ,פאַרשטײט זיך ,געהאַט אַ שעך-
לעכע ווירקונג אויף דעם געשעפטלעכן טייל פוֹן אונדזער טעאַטער,
זיך אַרױסלאָזן אין די אָװונטן אין אַזעלכע פאָגעס איז געווען פּשוט
אַ לעבנס-געפאַר .פיינמאַן האָט ליב געהאַט אַלץ מיט דער ברייטער
האַנט ,אַזױ אויך אין טעאַטער .ער האָט צוזאַמענגעשטעלט אַ נאָר
פיינע טרופּע ,אַפילו געבראַכט עטלעכע שוישפּילער פון אַמעריקע,
און זיי נעצאָלט נאָר הויכע גאַזשן .מיט די קלעגלעכע אייננאמעס
האָט ער קוים ,קוים געדעקט די הוצאות ... .צום סוף פון יענעם
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יידישן

טעאַטער

שלים-מזלדיקן קעזאָן אין לאָנדאָן איז פיינמאַן אַליין אַװעק אויף
נאַסטדאין קיין נאליציע ,פּוילן און ליטע כדי צו פאַרדינען אַביסל
נעלט,
ווען מיר זיינען צוריקגעקומען קיין ניװודיאָרק נאָך יענעם סעזאָן
אין לאָנדאָן ,איז אונדזער פינאַנסיעלע לאַנע גאָרניט געווען קיין
דערהויבענע .פיינמאַן האָט פּרובירט זיך צו פאַרבינדן מיט אַ
טעאַטער אין ניודיאָרק ,אָבער ס'איז אים ניט געלונגען .איך קען
ניט פאַרשטיין פאַרװאָס אַזאַ באַנאַבטע שוישפּילער-
ביז היינט
פּאָר װוי זינמונד און דיינע פיינמאן האָבן אין יענע יאָרן זיך ניט
געקאַנט דעריטלאָנן צו א דערפאָלנרייכער פּאָזיציע אין יידישן טעאַ-
טער ... .כאין ברירה האָט פיינמאַן ווידער גענומען דעם ואַנ-
דערשטעקן און זיך אַװעקנעלאָזט איבער אייראָפּע ... .ענדלעך
האָט פיינמאַן געלאָזט וויסן דער מאַמען ,אַז ער האָט אויסגעאַרבעט

אַ טור פאַר זיי ביידען איבער פּוין ,ליטע און רומעניע  --זי זאָל
באלד קומען".

אין  8091האָט פ .ווידער געשפּילט אין אַרגענטינע אין ביענאָס
איירעס אויף טשאַקאַלקובאַ  .869בעת די דאָזיקע גאַסטראָלן ,איז
ער אויך אױיפגעטראָטן אַלס ;אָטעלאָ .ער האָט אויך מיט זיך מיט-
געבראַכט די שוישפּילערין פעני װאַדיאַ עפּשטײן
פ .קערט זיך צוריק אין ניו-יאָרק ,וואו ער פּרובט זיך אײינאָרדנען,
אָבער עס גיט זיך אים ניט איין און ער טרעט אויף בלויז אויף איין
פאָרשטעלונג אין אַדלערס ,גרענד"-טעאַטער ,וואו ער פירט אויף
זיין פּיעסע ,דער ביגאמיסט" ,װאָס איז ניט פאַרבליבן אין רעפּער-
טואַר און איז אייך ניט געדרוקט געװאָרן.
פ .פאָרט ווידער קיין לאָנדאָן ,און װעגן יענעם סעזאָן דערציילט
י .פּערקאָף :

האָב באַמערקט ,אַז די טעמע מאַכט אויף אים ניט קיין נוטן
איינדרוק און ווען מען באַרירט די פראַנע וועגן זיין ליבליננ
פּ,אַוװויליאָן טעאַטער" ,ליידט ער פּונקט וי מען זאָל זיך צורירן
צו אַ וואונד..

די שווערע באַדינגונגען אונטער וועלכע ער שפּילט דאָרט ,און
זיין געזונט-צושטאַנד ,װאָס איז ניט צום בעסטן ,לאָזן אים אָבער מער
ניט זיין אַזױ ענערגיש ,און ער שטעלט זיך וידער אָפּ .לויט וי
א .פרומקין גיט איבער ,האָט טשאַרלז נאַטאַנסאָן אויסגעדונגען ביי
אים דאָס ,פּאַװויליאָן*-טעאַטער .פ .האָט גענומען אַ זאָל און דאָרט
אויפגעפירט עטלעכע סקעטשעס .ער גיט זיך אָבער נאָך נישט
אינגאַנצן אונטער און האָפט נאָך אַלץ צוריקצוקומען אין אַ טעאַטער
,ײילאָק* .וועגן דעם דערציילט י .פּערקאָף :
און אויפצוטרעטן אין ש
 ...,קוים האָכ

איך ,שיילאָק"

דערמאַנט,

איבער

וועלכן

ער

האָט מיט מיר די לעצטע צייט פיל נעשפּראָכן ,איז ער באַלעבט
געװארן װוי דורך עלעקטריציטעט .ער האָט זיך באַלד אויסנע-
גלייכט ,אויפנעשפּרונגען פון שטול און מיט פינקלנדיקע אויגן
אוֹן גרעסטן ענטוזיאַזמוס נאָך אַמאָל גערעדט פון זיין קומענדן
,שײילאָק" ,וועלכן ער האָט אייניקע יאָר שטודירט .אין זיין ,שיי-
לאָק" וועט ער ווייזן ,אז שעקספּיר האָט ניט געמיינט צו מאָלן אַ
שלעכטן יידן ,א .ז .װו ,ריידנדיק איז ער זייער באַגייסטערט געװאָרן
און מיר געוויזן אַ רייכן שיילאָקס קאָסטיום ,זיך מיט מיר געראטן
אין װאָסערע פּאָזע אַמבעסטן פאַטאָנראַפירן",
,רויסעס טעאַ-
אין יוני  9091קומט פ .אין לאָדזש צו שפּילן אין ג
ָ,טעלאָ? .וועגן
טער" (דיר .יצחק זאַנדבערג) .ער טרעט אויף אין א
זיין אויפטריט און זיין טראַגישן סוף שרייבט זלמן זילבערצווייג:
ער באַגייסטערט די קריטיק און דאָס פּובליקום.

אַזאַ ברויזנדן

שער-בלעטער פון זיגמונד -פיינמאַנס פּיעסן,
= יי

;ער האָט נאָך אַמאָל פּרובירט פאָרטזעצן מיט זיין געוויינלעכער

ענערגיע דאָס װאָס ער האָט אָנגעפאַנגען ,אָבער ליידער אויף אַ
קורצע צייט .מיט די קאָנדיציאָנען אונטער וועלכע ער האָט גע-
שפּילט די לעצטע צייט איז ער ניט צופרידן געווען און האָט זיך

טעמפּעראַמענט ,אַזאַ אויסדרוקספולע דיקציע ,אַזאַ פינור
מען נאָך ביז דאַמאָלט אויף דער לאָדזשער יידישער בינע ניט
עס מאַכט דעם איינדרוק ,אַז פיינמאַן װעט זיך אַזױ שנעל
שיידן מיטן לאָדזשער טעאַטער-פּובליקום .מען טרעט צו צו

זייער פיל געערגערט .איך האָב אויך באַמערקט צו מיין באַדױערן,

פון ,אוריאל

אַז זיַן אייזערנע ענערניע איז אונטערגעבראָכן און זיין געזונט איז

דערוויי? ;פאַרערגערט.

ניט אַמְבֶעסְטן. ,א.י.ין

אַוונט אין זיין צימער אין פּאַװיליאָן-

אַקאָסטאַ".

פיינמאַנס

די דאָקטוירים

געזונט-צושטאַנד

האָבן

אים

האָט
געזען.
נישט
פּראָבן

האָט

זיך

פאַרווערט זיך

אויפצורעגן .דאָס איז נעפערלעך ביי זיין דיקער פיגור .אָבער וי

טעאָטער האָבן מיר אַ לאַנגע צייט געשפּראָכן איבער דער צוקונפט

אַזױ קאָן ער פאָלגן די דאָקטוירים ,אַז ער לעבט איבער יעדע ראָל,

איך

אַז די ליידן פון אָטעלאָ און פון אוריאל אַקאָסטא זיינען זיינע
ליידן ,און אַזױ האָט עס פּאַסירט ,אַז דאָנערשטאָג דעם 1טן יולי

פון יידישן טעאַטער און אויך וועגן טעאַטער אין לאָנדאָן .וועגן
לעצטן האָט ער געשפּראָכן אין אַ מידן ,טרויעריקן
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טאָן,

,
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לעקססיקאָן
 21 ,9אַזייגער בייטאָג ,האָט ער זיך אויף דער פּראָבע פוֹן
אוריאל אַקאָסטאַ" אַזױ אויפגערעגט ,אַז ביים באַרימטן מאָנאָלאָג
,יאָ ,רבי ,איך בין אַ ייד" ,האָט ער ,אַרױסזאָגנדיק די ערשטע
ווערטער ,זיך פּלוצלונג אַראָפּנעלאָזט אויף דער ערד וי אַן אונ-
טערנעהאַקטער בוים .עס איז געװאָרן אַ טומל .מען האָט שנעל
געבראַכט אַ דאָקטאָר ,אָבער עס איז שוין געווען צו שפּעט ,יוליוס
אַדלער ,וועלכער איז דעם זעלבן טאָג גראָד אָנגעקומען אין לאָדזש
און געזאָלט באַנריסן פיינמאַנען ,האָט זיין באַגריסונגטואָרט געמוזט
ענדערן אויף אַ הספּד.

פון

פ .האָט איבערגעלאָזט פון זיין ערשטער פרוי אַ זון ,דזשאָו ,און
אַ טאָכטער ,בעקי .און פון זיין צווייטער פרוי ,דיינע (שטעטין) ,אַ
טאָכטער ,לילי (שפּעטער די פרוי פון לודוויג זאַץ) ,וועלכע האָט
געשפּילט אַ געוויסע צייט יידיש טעאַטער ,און די אַדאָפּטירטע
טאָכטער ,די באַקאַנטע שוישפּילערין צילי (די טאָכטער פון דיינע
און יעקב פּ .אַדלער) ,וועלכע האָט שפּעטער געביטן איר נאָמען פון
פיינמאַן אויף אַדלער,
אין  1191זיינען זיין פרוי ,דיינע ,און די צוויי טעכטער צילי און
לילי געקומען אין לאָדזש ,וואו זיי האָבן געשטעלט פין אַ מצבה,
װאָס שטע:ט מיט זיך פאָר אַן אָפּגעהאַקטן בוים ,און פון אונטן
זיינען אויסגערעכנט זיינע װויכטיקסטע פיעסן.
פ .האָט אויך אַ קורצע צייט געשפּילט אויף דער ענגלישער בינע
אין דער פּיעסע ;נחס תבה".
אין אַרכיוו פון ייוו"א געפינען זיך פאָלגנדיקע מאַנוסקריפּטן פון
פ'.ס פּיעסן ; :דוד און דבורה אָדער דער פאַלשער משיח ,היסטאָרישע
אָפּער אין  4אַקטען אונד  8בילדער ,בעאַרבײטעט פאָן זיגמונט
פיינמאַן ,סוזשעט אַנטנאָמען פון יאַקאָב טער'ס אַ פּיעסע* ויעקב
טער האָט געהאַט אַ פּיעסע ,ד,ער פאַלשער משיח אָדער דוד אלראי*ן,
;שלום אויף דער וועלט" |אין  4אַקטןן; ,שטאַרקער פון ליעבע ,אין
 4אַקטען" 03; ,יאָר אונטער דער ערד ,דראַמא אין  4אַקטען" ,און
;די ירושה ,אָרער נאַכטװעכטלער ,אין  4אַקטן?,
וועגן איינדרוק פון פ'.ס טויט ,שרייבט מאָריס מייער :

פ.

אין

,וויצע

קעניג".

פ.

אין

,די

הײימאַט".

אָבער ווען דער ערשטער צעשמעטערנדיקער איינדרוק פון דער
קאַטאַסטראָפע איז אַריכער ,האָט זיך אָנגעהויבן אַ נייע זארג ביי דער
פרוי פון טראַניש-פאַרשטאָרבענעם און ביי דער דירעקציע און די
אַקטיאָרן .לויט די אַמאָליקע רוסישע געזעצן האָט אַן אויסלענדי-
שער ייד נישט נעטאָרט אַריינקומען אין רוסלאַנר .פיינמאן אֵלס
אויסלענדישער ייד איז אויך אַרונטערגעפאַלן אונטער דעם געזעץ.
כדי אָבער ער זאָל פאָרט קאָנען קומען ,האָט מען אים פאַרשאַפט
אַ פּאַס אויף אַן אַנדערן ,קריסטלעכן נאָמען ,און עס האָט געהייסן,
ס האָבן זיך
ע.
אַז זיגמונד פיינמאַן איז נאָר זיין בינע-נאָמען... .

אָנגעהויבן השתדלות'ן דאָרט וואו מען דאַרף ביז עס איז זאַנדבערגן
געלונגען צו ברעננען פיינמאַנען צו זיין אייביקער רו אויפן לאָדרזשער
יידישן בית-עולם .די לויה איז געווען אַ גראַנדיעזע .א סך פון
טעאַטער-פּובליקום האָט זיך אין איר באַטײליקט .הספּדים האָבן
געהאַלטן יוליוס אַדלער ,טיטעלמאַן ,מאַרק ארנשטיין ,ישעיהו
אונער

א .אנר.",

קורץ דערויף איז אין ,וואונדערלאַנד" ,אין לאָנדאָן ,אונטער
דער לייטונג פון דער ,פיינמאַן ליטעראַרישע געזעלשאַפט* ,פאָר-
געקומען אַ מעמאָריאַל אין וועלכן עס האָבן זיך באַטײליקט קלמן
מרמר ,א .קאַפּלאַן ,י .פּערקאָף און א .סטערלינג ,און די פיינמאַן"
קאָמפּאַני מיט אַ געמישטן כאָר האָט געזונגען ;שויתי* מיט זול-
צערס מוזיק .עס איז אויך אַרױסגעגעבן געװאָרן אַ ספּעציעלער
פּאַמפּלעט אין וועלכן עס איז אָפּגעדרוקט געװאָרן דאָס ליד ,דער
פאָרהאַנג איז געפאַלן צו פרי" ,ספּעציעל פאַרפאַסט פון סעם לעוועג-
ווירט ,מיט מוזיק פון פּראָפּ .שטויב ,װאָס דער שוישפּילער מ .ד.
וואַקסמאַן האָט פאָרגעטראָגן.
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 ,די ידיעה פון פיינמאַנס טויט האָט דאָ אין לאָנדאָן געמאַבט
אַ זייער נרויסן רושם .מען האָט געוואוסט ,אַז זיין אַװעקפאָרן
פון דאַנען האָט אים גאָר שטאַרק געערגערט ,און מען האָט אָננע-
נומען ,אַז דאָס איז געווען די סבה פון זיין פּלוצלונגען טויט.
.ך בין געווען זייער נוט באַפריינדעט מיט זיגמונד פיינמאַן
,א.י
ביי זיין לעבן ,ער איז געווען פון די ווייניקע קינסטלער ,וועלכע
.ן
או
האָבן געקאָנט דערטראָגן אַפילו אַ שאַרפן קריטישן װאָרט ..
זיין איבערגעבנהייט צום יידישן טעאַטער האָט גאָר קיין גרענעץ
ניט געהאַט .איך האָב אים דערפאַר שטאַרק געשעצט . ... .זיגמונד
פיינמאַן האָט שטענדיק געהאַט פילע גרויסע פּאַטריאָטן 1אָנהענגערן,
איבערהויפּט נאָך זיין טויט איז דער פּאַטריאָטיזם צו אים זייער
שטאַרק געװואַקסן ,און מען האָט געשאַפן אַ באַװעגונג אויפצובויען
אַ יידיש פאָלסס-טעאַטער ,װאָס זאָל טראָנן דעם נאָמען פיינמאַן"
|וועגן דער באַװענונג און די רעזולטאַטן ,זע ,פיינמאַנס יידיש
פאָלקס-טעאַטער"ן.
דער שוישפּילער בנציון פּאלעפּאדע גיט אַזאַ שילדערונג פון פ.
אָלס שוישפּילער און רעזשיסער :
,פיינמאַן איז נגעווען פון דער אַלטער שול און ער װאָלְט זיך
זיכער געפּאַסט פאַר דעם קלאַסישן רעפּערטואַר ,אָבער אַלס גרוי-
סער טאַלאַנט ,האָט ער אויסגענומען אין יעדער ראָל .איך פוז
מודה זיין ,אַז ביז צו אים האָב איך נאָך סיין ריכטיקע רעזשי
ניט געפילט און קיין ריכטיסן רעזשיסער ניט געזען .פיינמאַן איז
געווען אַ גרויסער אַסטיאָר און אַ נאָר גרויסער און באַוואוסטזי-

ניקער רעזשיסער.

די בינע איז ביי אים געווען א הייליקטום ,און

צום שוישפּיל האָט ער זיך אָפּגעגעבן מיטן נאַנצן פייער פון זיין
שעפערישער נשמה .בעת דרי פּראָבן האָט פיינמאַן אָפּנעשפּילט זיין
ראָל פּונקט אַזױ װי ביי די פאָרשטעלונגען ,און ביי די ערנסטע
סצענעס האָט מען אין פיינמאַנס אוינן נעזען אמתע טרערן ,אַזױ
איינגעלעבט און אַזױ אַריינטיפט האָט ער זיך אין די ראָלן װאָס
ער האָט באַדאַרפט פאַרקערפּערן .און כאָטש פיינמאן איז געווען
אַ פעסטגעבויטער מאַן פון שווערער װאָנ ,האָט ער ביי די פּראָבן
2090

יידישן

טעאַטער
דער לאַנגזיאָריקער תושב פון לאָנדאָן ,רעדאַקטאָר מאָריס מייער,
שילדערט אַזױ פ'.ס ראָל אין לאָנדאָנער יידישן טעאַטער:
,ער ערשטער יידישער קינסטלער ,וועלכער האָט אין מיין צייט,
ד
מיט איבער  03יאָר צוריק ,געליינט פונדאַמענטן ,אַז ס'זאָל דאָ
עקזיסטירן אַ שטענדיקער יידישער טעאַטער בכל? ,אין געוען
האָט באמת זייער פיל אױפנעטאָן פאַר
ר
ע.
זיגמונד פיינמאַן... ,

אָנהאַלטן דאָ אַ יידיש טעאַטער .צוערשט איז ער געקומען אַהער
אַליין ,נאָכדעם האָט ער געבראַכט זיין פרוי ,די דאָ זייער שטאַרק
באַליכטע דיינע פיינמאַן .זיי האָבן די ערשטע נעשפּילט ביי אונדז
אַ גרעפערן רעפּערטואַר פון בעסערע פּיעסן .פיינמאַן האָט דאָ
דער ערשטער אויפנעפירט יעקב גאָרדינס דראַמעס ,און אויך אַזאַ
זינמונט פיינמאַן
דראַמע װוי מאַקסים נאָרקיס ,מיעשטשאַניע".
האָט נאָך געהאט די זייער גרויסע מעלה :כאָטש ער אין געווען
אַ גרויסער קינסטלער און זיין פרוי א באדייטנדע קינסטלערין,
האָט ער אויף זיך אַלֵיין און זיין פרוי ניט געשטעלט .ער האָט
שטענדיק נעזוכט צו האָבן אַן ערשט-קלאַסיקע טרופּע ,און ער האָט
נעבראַכט זייער נוטע קרעפטן פון אַמעריקע ,וי באָריס ראַזענטאַל,
ב .שעהננאָלד .ער האָט אויך געבראַכט זאַצן צום ערשטן מאָל
קיין לאָנדאָן,

און

אַ חוץ

דעם

האָט

ער געהאַט

אין

זיין טרופּע

זיין פרויס טאָכטער ,די זייער טאַלאַנטירטע שוישפּילערין צילי
אַדלער .... ,עס איז געווען נאַטירלעך ,דאָס אַזעלכע קינסטלער וי
פיינמאַן מיט זיין פרוי ,וועלכע זיינען געווען אַזױי איבערגעגעבן
צום יידישן טעאַטער ,און וועלכע זיינען נאָך דערצו געווען זייער
פריינטלעך ,אָן אַ סימן פון אָנגעבלאָזנקייט ,זאָלן זיין שטאַרק
באַליבט און געשעצט ביי דעם נאַנצן יידישן פּובליקום אין
לאָנדאָן ,אַזױ האָבן זיי אָפּנעשפּילט לערך פינף יאָר און פּאַװיליאָן-
טעאַטער מיט גרויס דערפאָלנ ,אָבער נאָכדעם זיינען אַנטשטאַנען

שוועריקייטן
זיגמונד

פיינמאַנס

מצבה

אויפן

יידישן

בית

אין

עולם

לאָדזש

(פוילן.

דייגע ,ציליע (אַדלער) ,לילי פיינמאַן און דירעקטאָר יצחק זאַנדבערג.

מיט אויסערנעוויינלעכער פלינקייט אָפּנעשפּילט יעדנס סצענע און
געוויזן אַ מוסטער וי אַזױ מען דאַרף עס מאַכן און ער האָט
דערביי נענעבן צו פאַדשטיין פאַרװאָס מען דאַרף עס מאַכן אַזױ
און נישט אַנדערש ,און ער האָט בעת די פּראָבן אַריינגעלייגט אַזױי.
פיל מי

מיט

זיינע

אָנווייזונגען

מען האָט זיינע קליידער

און

פּעדאַנאָגישע

נאָך דער פּראָבע

לעקציעס,

אַז

געקאַנט אויסדרייען,

אַזױ נאָס זיינען זיי געווען פון אַָנשטרענגונג".

;ווען

עס

קומט

פּובליקום

ס'האָט שוין געזען גענונ יידיש טעאַטער ,און ס'איז נעװאָרן שיטע-
רער ביי די פאָרשטעלונגען .דער דאַמאָלטיקער אייגנטימער פון
טעאַטער האָט פאָלנליך אָנגעהויבן אַרױסצוצייגן אומצופרידנקייט,
ס'איז נאָך אַריינגעקומען אַ קאַנקורענ'ץ  :אַ צווייטער שוישפּילער
האָט אָנגעהויבן שפּילן אין אַ צווייטן טעאַטער ,און האָט אויך
אָננעהויבן אין דער שטיל פֿאַרהאַנדלען מיטן אייננטימער פון
פּאַוויליאָן .דער סוף איז געװען ,אַז זינמונד פיינמאַן איז אין
זומער  9091אַװעקגעפּאָרן פון לאָנדאָן.

אויזףיגמגואנד פיינמאַן איז געקומען קיין לאָנדאָן אין  ,6091צוערשט
ַסטראָלן אין פּאַװיליאָן טעאַטער

אַ באַזוך אין רומעניע.

זלמן זילבערצווייג שרייבט;
אָן אין

 ...עס האָט זיך דעם

אוֹיסגעדוכט,

אַז

בעת

זיין-.צוריקרייזע

ער איז געווען זייער דערפּאָלנרייך

פון

מיט

זיינע פּאָרשטעלונגען ,און ער איז דאָ געבליבן אויף.עטלעכע ואָר.
אַמעריקע

דער

פּעריאָד,

װאָס

צוליב

קאָנקורענ'ז-צוועקן האָט זיך יעדעס טעאַטער זיין אייגענעם מחבר,
וועלכער שרייבט נאָר פֿאַר זיין כשרער עדה ,טוט זיך פיינמאַן אָן
דעם מאַנטל פון אַ דראַמאַטורג און שטעלט זיך אין דער שבּיץ
פון אַ טעאַטער ,אין אֶנְהוֹיב באַגנוננט ער זיך מיט איבערזעצן
דעם קלאַסישן רעפּערטואַר ,וועלכער פּאַסט זיך זייער פאַר זיין
אויסערלעכער פינור און זיין פּאַטעטישן אָרנאַן ,באַלד אָבער ווערט
,חבר" און באַאַרבעטער פון אַ נאַנצער ריי פּיעסן ,וועלכע
ער מ
האָבן זיך אויף יאָרן לאַנג איינגעבירגערט אין יידישן רעפּערטואַר.
פאַרשטייט זיך ,אַז קיין ליטעראַרישן ווערט האָבן די אַלע
פּיעסן ניט ,אָבער דאָ און דאָרט זיינען אין זיי פאַראַן סצענעס,

זיינען געווען צוויי יידישע קינסטלער וועלכע האָבן נע-
ס
ע.
לערנט פון דעם באַרימטן עננלישן טעאַטער-דירעקטאָר סיר הער-
בערט בירבאָס טרי אויפצופירן פּיעסן .ער האָט .איינגעפירט
ספּעקטאַקולאַרע פאָרשטעלונגען .די צוויי יידישע סינסטלער ,וועלכע
האָבן נאָכגעפּאָלגט

סיר הערבערט

בירבאָס

טריס

מעטאָדע,

זיינען

געווען זיגמונד פיינמאַן און מאָריס שווארץ .פיינמאן איז געווען
דער ערשטער ,וועלכער האָט אויפנעפירט אין לאַנדאָן ספּעקטאַקו-
לאַרע פאָרשטעלונגען .,עס פאַרשטייט זיך ,אַז ער האָט ניט באַזעסן
די נרויסע קינסטלערישע פעאיקייטן און מיטלען פון מאָריס שווארץ.
אָבער פֿאַר זיין צייט איז ער געווען דערפאָלגרייך .זיגמונד פיינמאַן
איז אויך געווען אַ טאַלאַנטירטער ,ערנסטער רעזיאַנער און כאַ-

ווֹאָם באַװײזן ,אַז פיינמאַן באַזיצט אינטעליגענץ ,מענטשן-קענט-

ראַקטער-שוישפּילער.

ניש און בינע-פּראַקטיק".

אַפילו שוין געהאָט גרויסע חסרונות  :ער איז געװאָרן צו פעט און

2584

ווען ער איז

נעווען

אין

לאַנדאָן,

האָט ער

2008

פון

לעקסיקאָן
א
אע

די שטימע זיינע איז ניט מער געווען זייער ריין .,אָבער טראָץ די
חסרונות ,האָט ער גוט געשפּילט .עס פאַרשטייט זיך ,אַז אין ראָלן,
װאָס האָבן זיך ניט געפּאַסט צו זיין קערפּער-געבוי ,אין ער ניט
געווען נאָר געלוננען ,אָבער אין ראָלן ,װאָס האָבן זיך געפּאַסט
פאַר אים ,איז ער געווען פאַרטרעפלעך.
ווען ער האָט געשפּילט דאָס ערשטע מאָל ביי אונדז ,אוריאל

יודישע טהעאַטער-ביבליאָטעק נומ41 .
װאַרשע תרס"ח ( 45 ,8091זז.61' .ן
פּרייז  02קאָפּ,
{2ן חנה'לע די נעהערין
לעבענסבילד אין פיער אַקטען פון ז .פיינמאַנן
פערלאַג פון אַמקרױיט עט פריינד ,בוכהאַנדלונג,

פּשעמישל 76{ 9091 ,זז,611' .

,ייערער פיינמאַן,
אַקאָסטאָ? ,האָב איך אים געזאָגט גוטמוטיק  :ט
ווען אוריאל אַקאָסטאָ װאָלט נגעווען אַזױ וי איר ,װאָלט ער ניט
נעווען דער העלד אין אַזא דראַמע" .ער האָט לאַכנדיק געענט-
פערט ; ,איך פאַרשטיי אייך ,אָבער די מאָנאָלאָנן האָב איך גוט
געזאָגט ?" .איך האָב צוגעגעבן ,אַז די מאָנאָלאָגן האָט ער זייער
גוט געזאַנט .ער האָט ריכטיק פאַרשטאַנען און אויסגעדריקט די
געדאַנקען ,װאָס זיי אַנטהאַלטן,
נאַנץ גוט האָט ער נעשפּילט אַלס ,הערשעלע דובראָוונער?" אין
גאָרדינס ,גאָט ,מענטש און טייוול" .ער איז געווען זייער כאַראַק-
טעריסטיש אַלס דער סופר ,ואָס איז געװאָרן א געשעפטסמאַן,
וועלכער ליינט אָפּ צו קושן זיין יונגע פרוי אויף נאָכדעם װאָס ער
וועט איבערציילן ...נאָך א ראָלע האָט ער געשפּילט מיט גרויס
,רייצער סאָנאַטאָ? ,ער
דערפאָלג ,אַלס ,רטאל פרידלענדער" אין ק
איז געווען זייער כאַראַקטעריסטיש און האַרציק אלס דער קאַ-
צאַפּסקער אַלטער יידישער אינטעליגענט ,וואָס האָט צרות פון
טעכטער,
אַז פיינמאַן האָט אויך
דראַמען ,קאָן מען זען פון
אויפנעפירט אין לאָנדאָן
דער פּיעסע געשפּילט מיט

געהאָט פאַרשטענדניש פאַר מאָדערנע
דעם פאַקט ,װאָס ער האָט דער ערשטער
נאָרקיס ,מיעשטשאַניע" .ער האָט אין
פיל כאַראַקטער אַלס ,טימערעוו".

אַמבעסטן איז ער מיר נעפעלן אַלס ,מנשה" אין ראָנעטי ראָמאַנס
דראַמע מיט דעם זעלבן נאָמען... .ער האָט פאָרגעשטעלט אַ
טיפּ פון אַ יידישן תלמיד חכם און פון אַ זיידן אין פּראַכטפולסטן
יי
סטיל",
בערטאַ קאַליש כאַראַקטעריזירט אים אַזױי אין אירע זכרונות:
,ער איז נגעווען אַ וואוילער ,צאַרטיפילנדער ,חברישער מענטש.
ער האָט געשעצט מענטשן און געשעצט קונסט און ליב געהאט
האָט ער דאָס יידישע טעאַטער מיט אַ שטאַרקער ליידנשאפט".
און זיין אַדאָפּטירטע טאָכטער ,צילי אַדלער ,שרייבט וועגן אים
אַזױי;

,ער איז נעווען אן ערנסטער און זייער אַן אינטעלינענטער
מענטש .ער איז גיך געװאָרן אַ פירנדער כוח אין דער דאַמאָלטיקער

טעאַטער-משפּחה,

גיך פאַררעכנט

געװאָרן אַלס איינער פון די

סטאַרס .ער האָט אויך אָנגעשריבן אַ צאָל פּיעסן פאַרן יידישן
טעאַטער .אַ סך פֿון זיי זיינען סיט גרויס דערפאָלג געשפּילט גע-
װאָרן אין יענע יאָרן און פאַרבליבן אין יידישן טעאַטער-רעפּער-
טואַר .ער האָט צו זיך אַרויסנערופן גרויס דרך-ארץ סיי מיט זיין
שוישפּילערישן טאַלאַנט ,סיי מיט זיין אינטעליגענץ .מ'האָט זיך
שטאַרק נערעכנט מיט זיין מיינונג און מען איז באווירקט געװאָרן
פון זיין װאָרט".

פ'ס געדרוקטע פּיעסן :
|| שבת קדש
אָדער

חיה שמעיה
היסטאָרישע אָפּערעטע אין  4אַקטען פון ז .פיינמאַן
2089

טאסנננמאונט

{גבן שזריה גבור חיל
(דער טאַפּפּערע העלד)
היסטאָרישע אָפּערעטע אין  4אַקטען פאָן ס .פיינמאַן
פערלאַג פון דוד ראָטה ,בוכהאַנדלונג אין לעמבערג
תרס"ט 25| 9091 ,זז,}61" .
{( |4דער וויצע-קעניג
אָפּערעטע אין  4אַקטען פאָן זיגמונד פײינמאַן
פער! אַג פון דוד ראָטה ,בוכהאַנדלונג ,לעמבערג
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 6דעצ{ 8291 .איבערגעדרוקט אין זיין בוך י,ידישע דראַמאַטורגן און טעאַטער-
קאָמפּאָזיטאָרס ,ג .י ,7591 ,.זז.911:511 .
זלמן זילבערצווייג  ---זיין גאַנצען לעבען געװען א יוד און געשטאָרבן אַלס
קריסט מיט די װערטער איאָ ,רבי ,איך בין אַ יוד", ,נייער פאָלקסבלאַט* ,לאָדזש,
 8דעצ( 8291 .איבערגעדרוקט אין זיין בוך ,טעאַטער פיגורן" ,ב"א,6391 ,
זז,}24773 .
זלמן זילבערצװוייג , --אַ,לבאָם פון יידישן טעאטער" ,ניו יאָרק  ,7391זז.14 ,4 .
מאָרריס מייער  ---א,ידיש טעאַטער אין לאָנדאָן" ,לאָנדאָן2491( ,ן זו,25:342 .
|
|
,3
בנציון פּאלעפּאדע , ---זכרונות" ,בוענאָס איירעס ,6491 ,זז,457152 ,01'802 .
יעקב מעסטל  07, --יאָר טעאַטער:רעפּערטואַר" ,נ .י ,4591 ,זו,09 ,82 .
צילי אַדלער , ---צילי אַדלער דערציילט" ,נין יאָרק ,9591 ,וז,45:54 ,61 ,7 .
,1:042 ,522 ,61:012 ,302'391 ,871 ,351 ,5'441 ,7631 ,521289 ,29 ,87
.546 ,426 ,004 ,793 ,37282 ,412 ,0

2060

יידישן מצאַטער
רויך ,יעטאַ
(גצב .יוני 2681

--

געשט.

}8091

געבוירן יוני  2681אין לעמבערג ,גאַליציע,
ביי רייכע עלטערן .נאָך איר מוטערס טױט,
האָט איר פאָטער חתונה מיט אַ צווייטער פרוי,
וועלכע באַהאַנדלט איר שלעכט ,און זי מוז
טר}:כטן וועגן אַ תכלית פאַר זיך.
באַזיצנדיק אַ שיינע שטימע ,טרעט זי אַרין
טלס כאָריסטקע אין אָרטיקן פּוילישן טעאַ-
טער .ווען פּראָפ .האָראָוויץ הערט זי זינגען,
אַנגאַזשירט ער זי באַלד פאַר זיין יידישער
טרופּע אין ווין .,די טרופּע הייבט אָבער דער"
ווייל אָן שפּילן אין בוקאָװוינע ,אין צוליב דעם װאָס אַנעטאַ גראַדנער
פאַרלאָזט די טרופּע ,װערט ר .באַלד די פּרימאַדאָנע .נאָך דער
חתונה מיט קלמן יאַװוילער ,פאָרט די טרופּע אַרום איבער גאַליציע,
וואו יאָװילער ווערט דערוייל אַלײן אַ טעאַטער-דירעקטאָר .ר.
שפּילט  91יאָר אונטער איר מאַנס דירעקציע איבער גאַליציע,
בוקאָװוינע ,רומעניע ,טערקיי ,עגיפּטן ,ביז אין  0091קומט פּראָפ.
האָראָװויץ קיין טשערנאָװויץ ,וואו די טרופּע שפּילט דאַמאָלט ,און
נעמט אַריבער די גאַנצע טרופּע קיין אַמעריקע.
דאָ שפּילט ר .שוין מוטער-ראָלן .אין  8091שטאַרבט זי אין ניו-
יאָרק און קומט צו איר אײיביקער רו אויף דער אָפּטײלונג פון דער
סטריער סאָסייעטי אויפן ואַשינגטאָנער בית עולם .איר טאָכטער
מינאַ (יאָװוילער) ,וועלכע האָט שטודירט אין ווינער קאָנסערװאַטאָריע
און האָט דערנאָך געזונגען אין דער שיקאַגער אָפּערע ,איז אין 7191
געשטאָרבן אין ניו-יאָרק .איר אַנדערע טאָכטער ,דזשין יאָװוילער,
האָט }; צייט געשפּילט אויף דער יידישער בינע.
וי איר מאַן ,קלמן יאָװילער ,גיט איבער ,איז ר .געווען זייער
אַ פאַרשטענדיקע און סאָלידע שוישפּילערין ,איז געווען זייער באַ-
ליבט ביים פּובליקום און די אַקטיאָרן .זי איז איינע פון די ערשטע,
וועלכע האָבן אין שווערע צייטן אױיסגעטראָגן דאָס יידישע טעאַטער
און פאַרשפּרײט די יידישע טעאַטער-קונסט איבער אײראָפּע ,קליין-
אַזיע און אַמעריקע.
מ .ע .פון קלמן יאַָװילער.
זלמן זילבערצװוייג , --אַלבאָם פון יידישן טעאַטער" ,ניויאָרק ,4391 ,ז,22 .

ישימאַנסקי {סיימאָן} ,אברהם-שמואל
(געב -- 2881 .געשט 2 .מערץ 1291

דאָ געווען אַ מיטגליד אין דער װאַריעטע-יוניע לאָקאַל  2און גע-
שפּילט װאָדעװיל אין מעטראָפּאָליטאַן מוזיק האָל אין פּיטקין עוועניו
אין ניו-יאָרק ,דערנאָך מיט זילבערט און באָריס ראָזענטאַל אין
,דריטע סטריט"-טעאַטער .נאָך דער פאַראייניקונג פון לאָקאַל 5
און  ,1געשפּילט אַ געוויסע צייט מיט באָריס טאָמאַשעװסקי ,דערנאָך
אַ סעזאָן אין באָסטאָן און איבער דער אַמעריקאַנער פּראָווינץ,
קראַנק געװאָרן אויפן האַלז ,האָט ש .געמוזט איבעררייסן דאָס
שפּילן ,און איז ,מיט דער הילף פון ברענטש  795אַרבעטער רינג
און פון דער יידישער אַקטיאָרן-יוניע ,אָפּגעשיקט געװאָרן קיין
לאָס אַנדזשעלעס ,קאַליפאָרניע ,וואו ער איז אַ געוויסע צייט געווען
,סטיידזש מענעדזשער" און פון צייט צו צייט אויך געשפּילט אונטער
ביידע פאַמיליע-נעמען .אַרבעטנדיק אַליין ביי דער טעכניק פון דער
בינע ,האָט ער זיך זייער דערהיצט ,פאַרקילט ,באַקומען אַ גאַלאָפּ
שווינדזוכט און איז דעם  2מערץ  1291געשטאָרבן אין לאָס אַנדזשע-
לעס ,וואו ,דורך דער הילף פון זיין ?אַנדסמאַן אהרן בלום ,איז
אים אין  7291געשטעלט געװאָרן אַ מצבה.
ש .ע .פון זיין ברודער

אַלעקס סיימאן,

פריימאַן ,פּלאָראַ
געבוירן  02סעפּטעמבער  5191אין שיקאַגאָ,
אַמעריקע .פאָטער  --דער אַקטיאָר און שפּע-
טערדיקער פּיעסן-שרייבער לואיס פריימאַן.
 -- 2געקומען מיט אירע עלטערן אין ניו-
יאָרק .געלערנט אין אַ שלום עליכם פאָלקס-
שול ,די פריעסטע יוגנט פאַרבראַכט אין
קעמפּ בויבעריק ,וואו זי האָט באַקומען אַ
גאָלדענעם מעדאַל אין דער סקולפּטור-אָפּטײ-
לונג .באַטײליקט זיך וי אַ קינד אין די
דאָרטיקע פאָרשטעלונגען ,אָנגעפירט פון משה
פעדער אזן ראָוז זשעלאַזאַ ,אויך געשפּילט אין אַרבעטער רינג קעמפּ
מיט עלע מינץ.
פּראָפּעסיאָנעל דעביוטירט אין  3391מיט פּסחקע בורשטיין און
ליליען לוקס אין ,ה,אָפּקיַנסאָן?!-טעאַטער אין איר פאָטערס קאָמעדיע
,די גאַסן-זינגער" -- 4291 .אַריינגענומען געװאָרן וי אַ מיטגליד
אין דער יידישער אַקטיאָרן יוניע -- 5391 .געשפּילט אין איר
פאָטערס אָפּערעטע ,דוד און אסתר" אין ,נעשאָנאַל*-טעאַטער (מיט
דזשוליוס נאַטאַנסאָן ,אָלאַ ליליט ,לעאָ פוקס ,סעם קעסטין א .א).
און אין זעלבן סעזאָן ,דאָרט ,געשפּילט איינע פון די הױיפּט:ראָלן
אין איר פאָטערס דראַמע ,די שװאַרצע מאַמע" 6291 .האָט פ .גע"
שפּילט װאָדעװיל אין ,מ,עקינלי סקווער"-טעאַטער אין בראָנקס ,און
צום סוף פון סעזאָן (מיט דזשעני גאָלדשטיין) אין איר פאָטערס
פּיעסע ;דאַרף אַ מאַמע דערציילן ?* -- 7391 .געשפּילט אין ,נעשאָ-
נאַל"-טעאַטער אין י .י .זינגערס ;חבר נחמן" (מיט בן עמי ,גערסטין
און צילע אַדלער) .אין  ,8291אין זעלבן טעאַטער ,מיט סעמיועל.

געבוירן  2881אין אָזאָרקאָוו ,פּױלן .פאָטער
 -אַ װאַטע-מאַכער .געלערנט אין חדר.צוליב מאַטעריעלע אומשטענדן געמוזט אין
עלטער פון  01יאָר איבעררייסן די למודים,
און װוערן אַ וועבער .גלייכצייטיק האָט ש.
געזונגען ביים שטאָט-חזן.
 -- 7באַזוכט אַ פאָרשטעלונג פון שלי-
פערשטיינס װאַנדערנדיקע טרופּע און געװאָרן
פאַרכאַפּט פאַר יידיש טעאַטער .קורץ דערויף
אַװעק קיין װאַרשע ,וואו ער טרעט אַרין אין
ווייספעלדס טרופּע ,צוערשט אַלס כאָריסט ,דערנאָך אַלס אַקטיאָר,
וואַנדערט איבער פאַרשידענע טרופּעס :זאַנדבערג ,קאַמינסקי א8 .א

גערסטין ,מאַקס קלעטער ,עלע מינץ ,דזשוליוס אַדלער און הענריעטאַ

אין ווילנע און לאָדזש -- 8091 .אױיסגעװאַנדערט קיין אַמעריקע.

דזשייקאָבסאָן) .אין  4491שפּילט זי אין איר פאָטערס ראַדיאָיפּיעסע:
,װוער איז שולדיק" אין זעלבן טעאַטער ,און אין  ,6491אין זעלבן

נאָכן דינען אין דער רוסיש-יאַפּאַנישער מלחמה .וִוידער געשפּילט
.בה

2801

ייס זט

די ואש לש

גאָלדענבורג און לודוויק זאַץ אין קאַלמאַנאָװויטשעס ,װאָס װעלן
=

מענטשן זאָגן ?*.
פ .רייסט איבער אויף אַ שטיקל צייט איר בינע אַקטיװױטעט.
אין  2491טרעט זי וידער אויף ,אין ;האָפּקינסאָן"-טעאַטער ,אין
איר פאָטערס ראַדיאָ-פּיעסע ,קינדער אָן אַהײים" (מיט בערטאַ

קמע 2

2002

לעקססיקאָן
 00:טקקע
000:
סעמאט
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טעאַטער,
;טויזנט

עטאט

אין דער הױיפּטראָל פון איר פאָטערס

יי

ראַדיאָ-קאָמעדיע

ווייבער".

פ .האָט זיך אויך באַטײליקט איבער

ראַדיאָ אין די פּיעסן פון

איר פאָטער.

אין  7491האָט פ .חתונה מיט מאָרי ראָטה און ציט זיך צוריק פון
דער בינע.
ש .ע .פון לואיס פרײימאַן.

שילינג ,סעם {שמחחן
{געב 31 .יולי  -- 8681געשט 22 .אפּריל |6291

געבוירן  321יולי  8681אין סטאַניסלאַו,
גאַליציע .פאָטער  --אַ סוחר .געענדיקט אַ
פאָלקס-שול ,פּורים פלעגט ש .צונויפנעמען
;חברה" און פלעגט שפּילן /,,טעאַטער* איבער
די גבירישע היזער .קעגן וילן פון די
עלטערן אַװעק אין  0981מיט חנא שטרודלער
אויף דער פּראָווינץ און אָנגעהויבן אויפצו-
טרעטן מיט פאָלקס-לידער -- 1981 .אַרױס-
טרעטנדיק אין קאַלאָמעא  ---געװאָרן אַ כאָ-

ריסט אין יאָװילערס טרופע ,וועלכע האָט
דאָרט גאַסטראָלירט,
אַנטװיקלען

דאָ באַקומט ער די ערשטע

מעגלעכקייט צו

בינע-פעאיקייטן.

ער פאָרט אָפּ

זיינע איינגעבוירענע

קיין בערלין ,וואו ער שפּילט אַ סעזאָן מיט אַ גרויסן דערפאָלג
כאַראַקטער-קאָמישע ראָלן.
ש .פאָרט דערנאָך אַרום מיט װאַנדער-טרופּעס איבער גאַליציע.
דער שױישפּילער בנציון פּאַלעפּאַדע דערציילט ,אַז אין האַרטס טרופּע
האָט ער געטראָפן כמעט בלויז נייע אַקטיאָרן ,צװוישן זיי שילינג
מיט זיין פרוי .די טרופּע איז געווען אויף קאָאָפּעראַטיווע יסודות.
שילינג איז אַנאָנסירט געװאָרן אַלס דער קעניג פון די קאָמיקערס.
די געשעפטן זיינען געווען שלעכטע ,און ,עס האָט נישט געהאָלפן
די שרייענדיקע רעקלאַמע און וי פאַרדריסלעך עס זאָל נישט זיין,
האָט דער אמתער הומאָרפולער קינסטלער שילינג נישט געקאַנט
ביים פּרימיטיוון טעאַטער-באַזוכער פאַרטרעטן דאָס פּלאַץ פון
וועטשטיינען".
ש .ווערט אַנגאַזשירט קיין לעמבערג ,וואו ער פאַרטרעט דעם
אַקטיאָר קאַרל זילבער ,וועלכער איז אַװעקגעפאָרן קיין אַמעריקע.
דאָ רופט ש .אַרױס אַ באַזונדערע אויפמערקזאַמקייט אין דער ראָל
,חיים יואל?" אין ריכטערס ,הערצעלע מיוחס" ,אויפגעפירט פון
יי
|
|
מחבר,
ש .ווערט דער ליבלינג פון לעמבערגער יידישן טעאַטעריעולם.
וועגן דעם שרייבט דער שריפטשטעלער און דראַמאַטורג ישראל
אַשענדאָרף :
,סעם שילינג איז געווען דער קאָמיקער פון גימפּלס טעאַטער.
וי געוויינלעך ,האָט מען אַמאָל נעזען אין אַ קאָמיקער קודם -בל
אַזעלכן ,װאָס דאַרף פאַרוויילן מיט אלֶע מיטלען ,משהן" ,וועלכער
שטעלט זיך נישט אִפּ פאַר קיין ניבוליפּה און נישט פאַר קיין
,קאָזשעלקעס" ,אַבי אַרויסצורופן דעם געהעריקן עפעקט .איך האָב
געזען שפּילן שילינגן אין פאַרשידענע ראָלן .ס'איז גענוג געווען
מען זאָל הערן זיין שטים הינטער די קוליסן ,אַז דער עולם אין
זאָל זאָל אויפלעבן .ער האָט קיינמאָל נישט שאַרזשירט .ער האָט
אויפנענומען זיין ראָל װוי אַ קאָמיקער מיט נישט ווייניקער ערנסט
װוי ס'נעמט אויף זיין ראָל א טראַניקער .., .,סעם שיליננ אין

פון

םערוט

אויך געווען אין לעבן אַן ערנסטער און שטילער מענטש ,אַ מענטש
וועמען מען האָט נישט נאָר ליב געהאַט ,נאָר אויך געהאַָט פאַר
אים דרך ארץ".
און דער שריפטשטעלער און דראַמאַטורג בנימין רעסלער שרייבט :
,ווער ס'איז דער גרויער מאַן מיטן אויסזען און די מאַניערן
פון אַן ענגלישן לאָרד ,דאָרט ביים קיילעכדיקן טיש ? דאָס איז
שמחה שיליננ ,דער גרויסער יידישער קאָמיקער !
שילינג ,װאָס קומט
איז יונגערהייט געווען
יידישע קינדערלעך אין
מיט פּראָפעסאָר חיות
נאַציאָנאַלע פּאָליטיק.
דערזעלבער

פון
אַן
חדר
און
װאָס

שילינג,

נעדיכטן יידישן דלות און נויט ,װאָס
אונטערבאַהעלפער און האָט געשלעפּט
אַרײן -- ,ער אונטערהאלט זיך איצט
וועגן סאַציאַל-עקאָנאָמיק און אינטער-
מאַכט

די

טעאַטער-װוענט

פון

קראַכן

געלעכטער ווען ער שטעקט נאָר אַרױיס די נאָז אויף דער בינע,
וועמעס לידלעך ,עמך" זינגט נאָך און זאָגט נאָך זיינע וויצן-- ,
ער האָט אין פּריװאַטן לעבן א פאַרצערנדיקע ליידנשאַפט זיך צו
באַװועגן צווישן דער העכסטער אינטעלינענץ און האַלט זיך מיט
אַזויפי? ערנסטער ווירדע ,אַז מען בלייבט פאַרנאַפט".
און דער רעצענזענט פישל װיטקאָװער באַמערקט:
,ס איז חידושלעך און אומפאַרשטענדלעך װאָס סעם שיליננג,
ע
ניט האָבנדיק קיין שום יידישע בילדונג און ניט קענענדיק לנמרי
דאָס

יידישע

קלוין

און

בטלנות-לעבן,

האָט

אויף

דער

בינע

זי

אַזױי געטריי פאָרגעשטעלט",
פון לעמבערג וערט ש .אַנגאַזשירט קיין וין ,דערנאָך קיין
לאָנדאָן ,וואו ער פירט אָן אין  ,6091צוזאַמען מיט פרידאַ צוויבעל,
דאָס ,פּאַװיליאָז"-טעאַטער .אין לאָנדאָן שפּילט ש 001 .מאָל כסדר
אַלס ,חיים יואל* אין ,הערצעלע מיוחס" ,טרעט אויך אויף אין
כאַראַקטער-ראָלן אין דער דראַמע מיט קעסלער ,מאָשקאָװיטש און
פיינמאַן .אין  8091אָנגעפירט אַ סעזאָן מיט יידיש טעאַטער אין
אַרגענטינע (פּיעדראס  ,465בוענאָס איירעס) ,צוריק אין לעמבערג
און ווערט צוזאַמען מיט זיין פרוי ראָזע בריה (שילינג) געבראַכט
אויף גאַסטראָלן קיין װאַרשע צו ראַפּעלן ,אָבער פאַרבלייבט שוין אין
דער טרופּע און פירט דאָרט אויף לאַטײנערס ,דאָס יידישע האַרץײ,
וואו ער שפּילט  29מאָל די פּיעסע ביי אויספאַרקויפטע הייזער
|
|
דוד פרישמאַן כאַראַקטעריזירט אַזױ זיין שפּילן :
,הער סעם שילינג איז קאָמיקער און כאַראַקטער-ראָליסט .אין
צוויי ראָלן האָב איך אים ביז איצט געזען ,און אין ביידע האָט ער
איבעראשט .אין איינער האָט ער גענעבן אַ טיפּ :אַ נאַליציאַנישן
ייד .טויזנט מאָל האָב איך געזען אַזעלכע יידן אין קראַקױ ,אין
לעמבערנ ,אין טאַרנאָפּאָל און אין קאָלאָמעא  --און די קאָפּיע
איז לעבעדיק .מאַסקע און געשטאַלט און דאָס ריידן און דער
טאָן ,אַלץ  ---איז געטראָפּן ,הער שילינג איז יעדנפאַלס אַ פאָר-

ציגלעכער באַאָבאַכטער.

ער קאָפּירט טויזנט קלייניקייטן און באַ-

וועגונגען ,װאָס אַן אַנדערער וועט אפשר נאָרנישט האָבן געזען .,עס
איז נאָר אַ שאָד ,װאָס אַ שוישפּילער ,וועלכער אַרבעט מיט אַזאַ
פאַרשטענדניש ,גייט נישט נאָך אַ טריט און בילדעט אויס זיין
נגעשמאַק .,דער דאָזיקער נאַליציאַנער ייד ,למשל ,קומט פאָר אינעם
שטיק ,שבת

קודש".

דאָס שטיק שפּילט אין שפּאַניען  ...אַ מעשה

פון -91טן אָדער -61טן יאָרהונדערט  ---און פּלוצלונג באַװייזט

זיך דאָס קראַקױיער יידל .האָט זיך ה' שילינג נישט געשטעלט די
פראַנע ווי קומט א נאַליציש ייד? פונעם -91טן יאָרהונדערט אַהין
קיין שפּאַניען אין יענער צייט ,און וי פּאַסט .ער דאָרט אריין ?

עס איז נישט גענוג פון א גוטן שוישפּילער ווען ער שאַפט אַ
א

2003

2564

יידישן

טעאַטער

פיגור ; ער מוז אויך וויסן אוב
אַריין.
אַ פיל באַדייטנדיקערע

די פיגור פּאַסט אינעם

פינור האָט הער סעם שילינג

שטיק

באַשאפן

פון זיין ז,יידעגיו" אינעם שטיק אַ ,סמאטשארש" (,אָדעסער
בעטלער"ן ,איך האָב די דאָזיקע ראָלע געזען פאַר א סך יאָרן
אויף דער יידישער סצענע געשפּילט פונעם ,גרויסן' יעקב פ.
אַדלער .דער ,נרויסער" יעקב אַדלער מעג יעדנפאַלס גיין אין די
לער צו דעם דאָזיקן סעם שילינג .סעם שילינגס  זיירע' אין אַ
כאַראַקטער-פינור מיט וועלכער קיין שום שוישפּילער דאַרף זיך
נישט

שעמען,

מען דערקענט

דעם דענקענדן

שוישפּילער אין יעדן

פּיצעלע ; װוי ער זיצט ,וי ער זאָגט ,װוי ער שטייט ,וי ער פאַלט
און װוי ער שכורט .אפשר נאָר ביים שכורן אַלֵיין זעט מען אַ
קליינע איבערטרייבונג,

וועלכע מאַכט דעם איינדרוק פון אַ שטיקל

שאַרזש ,און צוואר {אייננטלעךן דאַדורך װאָס ער איבערחזרט
צען-פופצן

מאָל דאָס װאָרט ,דו וועסט

דיר אַ שװאַרץ

אַ

יאָר אויס-

ריכטן" .,עס קאָן שוין זיין ,אַז הער סעם שילינג האָט געמאַכט
אינעם לעבן די באַאָבאַכטוננ דאָס אַ שכור איבערחזרט אָפט אַ
װאָרט ביז צום עק?ל; מען מון אָבער האָבן געשמאַק און וויסן
די ליניע און די גרענעץ .דורך איין מאָל צופי? ווערט דאָס נאַנצע
שטיק שאַרזש  --און עס איז אַ שאָד קאליע צו מאַכן אַזא שיינע
סצענע,
אחרי כ? אלה |נאָך אַלעםן ווערט אָבער טרויעריק אין דער נשמה
ווען מען באַטראַכט אין װאָס פאַר אַ שטיק א טאַלאַנטפולער שוי-
שפּילער מוז אויפטרעטן ... ,עס איז נאָרנישט צו באַגרייפן וי
אַ שוישפּילער ווי סעם שילינג קאָן עס אויסהאַלטן אין אַזאַ שטיק
און װוי אין דעם דאָזיקן שטיק דוקא האָט ער איינע פון זיינע
יך וועל שוין װאַרטן ביז איך וװועל? האָבן די
בעסטע ראָלן. ,א. .
נגעלעננהייט צו זען דעם דאָזיקן שוישפּילער אין אַ בעסער שטיק.
איך װעל אפשר נאָך מוזן אָנקומען צו די ,ליטעראַטן" .זאָל שוין
זיין ווייניקסטנס אין אַ שטיק פון יעקב נאָרדין".
ש .פירט דערנאָך אָן אַ יאָר מיט אַן אייגענער טרופּע איבער
רומעניע -- 2191 .קערט זיך ש .צוריק קיין לעמבערג ,וואו ער
שפּילט אין אָרטיקן יידישן טעאַטער ,ביז צום אױיסבראָך פון דער
ערשטער וועלט-מלחמה ,באַטײליקט זיך אייניקע יאָר אין עסטריי-
כישן מיליטער ,דערנאָך ווידער געשפּילט אין לעמבערגער יידישן
טעאַטער.

ב .צעגראָווסקי שרייבט :

1

,ער איז אויפגעטראָטן אין הונדערטער פּיעסן אַלס קאָמיקער
און געווען אין זיינע ראָלן אַ מייסטער .סמיט דער צייט איז ער
,ילינג װועט היינט
אַזױ צוזאמענגעװאַססן געװאָרן מיטן עולם ,אַז ש
ָסל פלייש" אין
שפּילן" איז געווען די בעסטע רעקלאַמע. .ר..א,
דער ,יידישער נשמה" איז געווען איינע פון זיינע גלאַנץיראָלן.
שלום עליכם און פּרץ ,זייענדיק אין נאַליציע ,האָבן אים אויסנע-
דריקט זייער אָנערקענונג . . . .ער פלענט געטריי און מייסטערהאַפט
איבערגעבן יעדע באַװענונג און קנייטש פון די טיפּן ,וועלכע ער
האָט געשילדערט . .. .פאַר דער מלחמה איז ער געווען איינער פון

די רייכסטע יידישע שוישפּילער .בשעת די אומרוען אין לעמבערג

נאָך דער מלחמה ,איז זיין פאַרמעגן צערויבט געװאָרן און ער איז

געװאָרן אַן אָרעמאַן . ... .דאָס טעאַטער אין לעמבערג איז {געוועןן
סאָאָפּעראַטיוו ,די ש,ותפים" האָבן ניט {געהאַטן קיין פּרנסה ,ביז
ס'איז געקומען דערצו ,אַז דאָס טעאַטער האָט זיך פאַרמאַכט .ער
איז געווען א מענטש מיט אַמביציע און ער האָט געליטן הונגער
אין דער שטי? צוזאמען מיט ווייב אוֹן קינד. .נ.ע.שטאָרבן איו
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שילינג אויף דער נאַס פון קאַפּע-הױז אַהיים .געטראָפן
האַרץדשלאַג .צו דער לויה איז געקומען דאָס פּאָלט".
יאָנאַס טורקאָוו גיט איבער ,אַז אין סוף  7191האָט אין אַ צווייט
,וסאַלקאַ* ,אָדער וי מען האָט עס גערופן ,ווענוס",
יידיש טעאַטער ,ר
אין לובלין ,פּוילן ,װאָס האָט זיך דאַמאָלט געפונען אונטער דער
עסטרייכישער אָקופּאַציע ,געשפּילט אונטער דער אָנפירונג פון

אַקטיאָר ש .הערשקאָוויטש ,מיין ליבלינג נאָך פון פאַרן קריג --
סעם שילינג פון לעמבערג.
יאָריקער
זייענדיק
מיט יידן
האָט ער
צוטרעטן

שילינג האָט דאַמאָלט ,וי אַן איינ-

פרייוויליקער ,געדינט אין עסטרייכישן מיליטער ,און
אין לובלין ,װאָס איז אַגב צו יענער צייט געוען פול
 -סאָלדאַטן און אָפּיצירן ביז צו דער העכסטער ראַנג --פון דער מיליטער-מאַכט באַקומען אַ דערליבעניש אויפ-
אינעם דאָרטיקן יידישן טעאַטער".

ויעקב מעסטל באַמערקט ,אַז זיין ,אַן אײניאָריק פרייוויליקער"
איז געווען די פּריװילעגיע פון אַקאַדעמיש-געבילדעטע ,און שילינג
האָט ניט געהאַט קיין שום סיסטעמאַטישע בילדונג.ן
ש ,איז געווען דער וויצע-פּרעזידענט פון יידישן אַרטיסטן פאַריין

אברהם גאָלדפאַדען אין לעמבערג.

|

ש .איז געשטאָרבן אין לעמבערג דעם  22אַפּריל ,6291
מאָריס מייער כאַראַקטעריזירט אים אַזױ:
,דער ערשטער קאָמיקער ,וועלכער איז מיר געפעלן אין לאָנדאָן,
איז געווען שילינג ,אָבער כאָטש ער איז מיר נעפעלן אַלס קאָמיקער,
האָט ער אַרױסגערופן ביי מיר צו זיך אַן אומחן דורך די מין פּיעסן
אין וועלכע איך האָב אים צוערשט נעזען ,און איבערהויפּט דורך
די וואולגאַרע וויצן ,װאָס ס'איז אים אויסנעקומען צו זאָנן אין
רי פּיעסן.
ווען זיגמונד פיינמאַן איז געקומען קיין לאָנדאָן און ער האָט
אָנגעהויבן אויפצופירן בעסערע פּיעסן ,האָט דער טאַלאַנט פון
שילינגן זיך שטאַרק אַרױיסגעזען .ער האָט געשפּילט באַזונדערס
שיין כאַראַקטער-ראָלן פון אַלטע לייט .זיין לייזער בדחן אין ,גאָט,
מענטש און טייוול" איז געווען אַ מייסטער-ראָלע דורכגעפירט אוֹיף
אַ גלענצנדן אופן .איך האָב נעזען זייער טאַלאַנטירטע שוישפּילער
אין דער ראָלע ,צווישן זיי זשעלאזא און זילבערקאַסטן .זיי זיינען
געווען זייער גוט אַלס לייזער בדחן .שילינג איז געווען נאָך בעסער.
ער האָט געהאַָט אַ פּיעסטשעדיקן טאָן אין זיין שטימע .צו דער
ראָלע פון אַן אַלטן מאַן האָט זיך דאָס זייער גוט געפּאַסט .ער
האָט אויך געהאַט פיינע באַװעגונגען .די סצענע מיט אוריאל
מזיק ,באַזונדערס די סצענע ווען ער דערקלערט אים זיין פילאָזאָפיע
אַלס בדחן ,ווועןן ער מאַכט לאַכן ווען דאָס האַרץ (זיינסן ווערט
צעריסן ,האָט ער דורכגעפירט פאָרטרעפלעך.

נאָך אַ ראָלע זיינע איז מיר געבליבן שטאַרק אין זכרון .ער האָט

רת
מסשדער
געמאַכט אַ גלענצנדן איינדרוק אַל

שאָר אין ראנעטי

ראָמאַנס ,מנשה" .נוט איז ער אויך נעווען אַלס ישראל יעקב,
דער אַלטער זייגערמאכער אין ,מטורף".
 ...סעם שילינג האָט באַלאַננט צו די בעסטע כאַראַקטער-
קאָמיקער פון דער יידישער בינע .ער איז געווען באמת אַ באַגאַב-
טער קינסטלער .ער האָט אפילו געהאָט אַ זייער שלעכטע שולע,
דעם אַלטן יידישן טעאַטער .אַלס פאָלגע {רעזולטאַטן דערפון האָט

ער געהאַט ניינונגען צו דעם באַקאַנטן טעאַטער-שונד אין וועלכעס
זייער פילעס ווערט איבערגעטריבן און איבערגעזאַלצן ,און פאָלנלעך
בופאָנירט און איבערגעפירט .אָבער טראָץ דעם האָט סעם שילינג
שטענדיק געשטראַלט מיט זיין שפּילן ,און ווען ער האָט נאָר געהאַט
אַ מעגלעכקייט צו שאַפן א כאַראַקטער ,האָט ער דאָס געטאָן אויף
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גוט-האַרציקער שלומיאל וועמען דער לעבן טוט אִפּ שפּיצלעך ,און
ער לאַכט זיך אויס דערפון ,און מאַכט אויך אַנדערע האַרציק לאַכן".
מ .ע .פון ראָזאא בריה-שילינג און ש .ע .פון יוליוס גוטמאַן.
פ .װו{ .פישל װיטקאָװערן  63 --יאָהר לאַכענדיג געמאַכט דעם יודישען עולם
אין גאַליציע און איצט געשטאָרבען פאַר הונגער, ,טאַגעבלאַט" ,לעמבערג72 ,
אַפּריל 6291

ב .צעגראָװסקי  --דער עלטסטער אידישער קאָמיקער אין גאַליציען געשטאָרי
בען, ,היינט" ,װאַרשע 2 ,מאַי ,6291
מאָרריס מייער  --סעם שילינג און זיין טראַגישער סוף, ,די צייט" ,לאָנדאָן,

 4מאַי ,6291
מאָרריס מייער , --א,ידיש טעאטער אין לאָנדאָן" ,לאָנדאָן ,2491( ,זז,46 .
.272 5
בנימין רעסלער  --פון א זייט, ,דער טאָג" ,ג .י 41 ,.אױגוסט ,4491
נחמיה צוקער , --פיר דורות אידיש טעאַטער" ,בוענאָס איירעס,4491 ,
ז,952 .
ב .פּאַלעפּאַדל , --זכרונות" ,בוענאָס איירעס  ,6491זז,05-942 .
דוד פרישמאַן , --אַלע ווערק" ,פינפטער באַנד ,מעקסיקאָ 194914{ ,זז,71"51 .
,אַרלאַשענע שטערן" ,בועַנאָס איירעס ,| ,3591 ,זו,71 .
יאָנאַס טורקאָװ  ---פ
,742 ,542 ,932 ,8
ישראל

אַשענדאַרף

 ---ס .מ .גימפּלס

,י
טעאַטער ,ד
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 4סעפּט,4591 ,
יעקב מעסטעל  --יזכור-בלעטער נאָך אומגעקומענע
קולטור" ,ג .י ,.דעצעמבער  ,4591ז.04 .
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געבוירן  82דעצעמבער  2681אין דאָרף
באָקשא ,דריי מייל פון סייני ,סוװואַלקער
גוב .פּוילן ,אין אַ פאַמיליע פון פיש-כאַפּער
און פּאַקערס .זיין פאָטער (אפרים-לייב ,איז
געשטאָרבן אין ניו-יאָרק אין עלטער פון 601
יאָר) איז שפּעטער געװאָרן אַ מיליטערישער
שניידער .דער שרייבער לעאָן גאָטליב ,וועל-
כער האָט זיך מיט אים באַקענט אין לאָנדאָן,
אויפן וועג קיין אַמעריקע ,שילדערט אים וי
|
אַ פּשוט פרומען ייד,
אַלס קינד איז ר .מיט זיינע עלטערן אַריבערגעפאָרן קיין װאַרשע,
און דערנאָך ,קענטיק ,אין סוװואַלק ,וואו ער האָט געלערנט אין
חדר תנ"ך און גמרא ,שפּעטער זיך אויך אַביסל באַקענט מיט
דייטש און פּױליש .ר .האָט געקענט פון אױיסװייניק די לידער פון
אליקום צונזער ,מיכל גאָרדאָן ,אברהם גאָלדפאַדן א .אַ ..און זינ-
גענדיק זיי מיט זיין זיסער שטים (וי זיין אלמנה האָט שפּעטער
איבערגעגעבן) ,פלעגט ער אַלעמען ממש באַצויבערן.
| שוין צו  51יאָר פלעגט ער שרייבן אין יידיש מליצות און שירים,

געלייענט אַ סך דייטשע און העברעאישע ביכער .נאָכן געבורט
פון ערשטן קינד אָנגעהויבן זוכן אַ תכלית און אין  2881זיך געלאָזט
קיין אַמעריקע .אויפן וועג זיך אָפּגעשטעלט אין אַמסטערדאַם ,האָ-
לאַנד ,וואו ער אַרבעט עטלעכע חדשים ביי דימאַנטן-שלייפערי.
ער קומט אינגיכן צוריק פון אַמעריקע אַן אַנטױישטער ,אָבער אַזױ
וי זיינע עלטערן האָבן אינצװוישן עמיגרירט קיין לאָנדאָן ,פאָרט
ער צוריק אַהין ,אין  ,2881און ווערט אַ שניידער וי זיין פאָטער.
אַ האַלב יאָר שפּעטער קערט ער זיך צוריק קיין סוואַלק און
ברענגט מיט זיך קיין לאָנדאָן זיין פרוי און צוויי קינדער .ליידנדיק
גרויס נויט ,טרעט ר .אַריין אין דער אַרבעטער-באַװעגונג ,ווערט אַ
מיטגליד אין אַנאַרכיסטישן ,בערנער סטריט קלוב" ,נעמט שרייבן
,ער אַרבײטער
אַרבעטער-לידער ,אָבער זיי זיינען נאָך אַזױ רוי ,אַז ד
פריינד" זאָגט זיך אָפּ זיי צו דרוקן,
סוף זומער  6881איז ר .ווידער אַװעק קיין אַמעריקע און גע-
אַרבעט אין שניידער-שעפּער .דעם  71דעצעמבער  6881דרוקט
ער אָפּ זיין ערשט ליד אין דער ניו-יאָרקער ,די יודישע פאָלקס-
צייטונג" ,דערנאָך אַנדערע לידער אין דער צייטונג ,און אין משך
כון  2881דרוקט ער אֶפּ  98סאַציאַליסטישע-אַגיטאַטאָרישע לידער
אין לאָנדאָנער ;אַרבײטער פריינד" .,אין  8881גיט ער אַרױס אין
ניו-יאָרק זיין ערשטע זאַמלונג לידער א"נ ,דיא גלאָקע* .אין 0981
דערשיינט זיין צווייט בוך ,די בלומענקעטטע* .ביידע ביכער האָבן
ניט געהאַט קיין דערפאָלג ,און ר .האָט שפּעטער אָפּגעקיפט די
פאַרבליבענע אויפלאַגע פון צווייטן בוך און פאַרניכטעט,
ר .נעמט שרייבן אין דער ערשטער ניו-יאָרקער יידישער אַנאַר-
כיסטישער צייטונג ,דיא װואַרהײיט? ,אין דער אַרבעטער-צײיטונג
,דער מאָרגענשטערן? און אין פּעטערבורגער ;יודישעס פאָלקס-
בלאַט* ,און מיט דער דערשיינונג פון ;די אַרבײטער צייטונג? ווערט
ר .איר אָפיציעלער דיכטער .זיינע לידער הייבט מען אָן זינגען
אין די שעפּער ,אין די טענעמענט:הייזער ,אויף אַרבעטער-פאַר-
זאַמלונגען און אַרבעטער-קאָנצערטן .אַלין אַן אויסגעצייכנטער
דעקלאַמאַטאָר ,פלעגט ר .אויפטרעטן מיט זיינע לידער אױיף די
פאַרשידענע אונטערנעמונגען פון די סאָציאַליסטן און די יוניאָנס
ביז ער פאַרלאָזט דעם שאַפּ און פּרובט ציען זיין חיונה פון די
אונטערנעמונגען ,װאָס אַרבעטער-אָרגאַניזאַציעס האָבן פאַר אים
אַראַנזשירט אין פאַרשידענע שטעט,
ניט געקוקט אָבער אויף זיין שװאַכן געזונט-צושטאַנד ,האָט עֶר
זיך געמוזט צוריקקערן אין שאַפּ ,ווייל אַנדערש איז אים אויסגע-
קומען צו לעבן אין גרויס דחקות .ער ווערט אָבער קראַנק פון דער
אָנגעשטרענגטער אַרבעט און ער הייבט אָן פּעדלען מיט זיינע ביכער
אין ניו-יאָרק און איבערן לאַנד ,דעקלאַמירט און זינגט זיינע לידער,

פאַרלאַנגנדיק אַלס האָנאָראַר ,אַז מ'זאָל קויפן זיינע ביכער.
וועגן יענער עפּאָכע שרייבט דער ליטעראַטור:קריטיקער

ב.

ריווקין :
,די פֿאָרם פון ר'.ס לידער איז דירעקטע ווענדונג ,דעקלאַמאַציע,

עס איז דערלאַנגט געװאָרן צום עולם פון דער בינע פון די ליטע-
ראַרישע אֶוונטן .מען פאַרזעט די ראָלע פון דער ליטעראַרישער
בינע אין דער אוױיספאָרעמוננ פון ראָזענפעלדס ליד (און אויך פון

אָבער די עלטערן האָבן דערפון ניט געהאַלטן און ער פלעגט זי

דער פּיאָנערישער דערציילונג) ..אַיִידער ער איז געװאָרן אַ בן-בית

ווידמען און פאָרלייענען נאָר פאַר זיין חברטע פון די קינדער-יאָרן
אָן ..אסנה-ביילע יאַװאָראָווסקי (אין אַמעריקע  --גוטענבערג) ,מיט
וועלכער ער האָט צו  81יאָר חתונה געהאַט .עטלעכע יאָר איז ר.
געווען אויף קעסט ביי די שוויגער-עלטערן ,געלערנט אין בית-
המדרש גמרא און מיט חברה ש"ס .אין דער זעלבער צייט אויך

אין דער פּרעסע ,נאָר געדרוקט זיך דאָ און דאָרט ,האָט ראָזענפעלד

זִיך שוין באַגעגנט פּנים אל פּנים מיטן עולם ,אַראָפּדעקלאַמירנדיק
אָדער אַפילו אַראָפּזינגענדיק זיין ליד פון דער ליטעראַריש-מוזיקאַ-
לישער בינע ,װאָס איז דאָ אויפנעקומען גלייכצייטיק מיט דער

סאַציאַליסטישער

טריבונע.

 ...און

קענטיק,

אַז זיינע בינע-
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יידישן

טעאַטער

אויפטריטן האָבן אים אַזױ צופרידנגעשטעלט ,אַז איין צייט האָט
ער אַפילו געחלומט צו ווערן אַן ארומרייזנדיקער פּאָעט-זינגער-
דעקלאַמאַטאָר ,װאָס דאָס האָט געזאָלט זיין די פּראָפעסיע ,ואָס
וועט אים אַרױסראַטעװען פון שניירער-שאַפּ.
די בינע-אָפּשטאַמונג האָט געליינט איר שטעמפּ? אויף ראָזענ-
פעלדס ליד... .ראָזענפעלדס ליד איז בפירוש געשריבן געװאָרן פאָר-
געטראָנן צו ווערן בפרהסיה ,פאַר אַן עולם ,װאָס איז זיך צונויפנע-
לאָפן פון טומלדיקן גרויס ני-יאָרק .עס טאָר נישט זיין שטיל,
עס מוז נעמען מיט קול אָדער מיט טרערן ,איבערשרייען ,איבער-
וויינען איז קיין חסרון נישט .אדרבא ,עס מוז זיין שטורמיש אָדער
מעלאָדראַמאַטיש ,שטורעמען וי אַ ים  ...אָדער סענטימענטאַל
,נ.י.גון מוז זיין ,אָבער עס מאַכט נישט ,אַז די ווערטער וועלן
נישט אַזױ איבערקלייבעריש

זיין  .אויב זיי זיינען בלאַס ,זאָגעריש,

ווערט פאָראויסגעזעצט ,אַז דער פּאָעט װעט דערביי זיין  ---אָדער
איינער װועט אים פאַרבייטן  --און װועט צונעבן אויסדרוק מיט
זיין דעקלאמירן ,זינגען אָדער שפּילן".
די שרייבערין ראָוז שמ"ר-באַטשעליס ,דערציילט :
,אָזענפעלד פלעגט אָפט אויפטרעטן אויף קאָנצערטן און פאָך-
ר
טראָנן זיינע לידער .,ער האָט געהאט אַ קלאָרע דיקציע און שאַרף
אַרוױיסגעבראַכט דעם ,ר" .ער האָט זיינע לידער דעקלאַמירט מיט
אַ סך פאַרב און פייער .געוויינלעך פלעגט ער פֿאַרטראָגן זיינע
לעננערע פּאֶָעמען ,און די וועלכע האָבן געהאָט אַ מער אָדער
ווייניקער דראַמאַטישן אינהאַלט .איך האָב אים געהערט דעקלאַ-
מירן מערערע מאָל פון דער פּלאַטפּאָרמע ,די ליכט-פאַרקויפערין",
,דער בלינדער בעטלער", ,אויפן בוזעם פון ים" אוֹן ,חנוכה-
ליכט" .ווען ער פלעגט קומען צו אונדז אין הויז ,פלענט ער ,אויף
מיין פאָטערס בקשה ,אויך פאַָרטראָגן אייניקע פון זיינע לידער,
אָבער די מער-שטילערע ,די פיינערע ,וי ,הערבסט-בלעטלעך",
,זכרונות", ,מיין יינגעלע? און אַנדערע .ער פלענט אויך זינגען
זיינע לידער צו וועלכע ס'איז צונעפּאַסט געװאָרן מוזיק .די לידער,
װאָס איך געדענק נאָך ביז היינטיקן טאָג ,זיינען ,דאָס ווינ-ליד",
מ,יין רוהע-פּלאַץ? און ,אַ לאַנגער אויגנבליק" .ווער עס האָט
פאַרפאַסט די מוזיק ,ווייס איך ניט .קאָן זיין ,אַז ראָזענפעלר
אַליין האָט עס געטאָן".
זלמן זילבערצווייג באַמערקט ,אַז ביי זיין לעבן און אויך נאָך זיין
טויט איז ר .געווען איינער פון די פּאָפּולערסטע יידישע דיכטער,
װאָס איז רעציטירט געװאָרן אויף עפנטלעכע אונטערנעמונגען פון
;ליבהאָבער* און פון אַ סך פּראָפּעסיאָנאַלע יידישע שוישפּילער .די
ניו-יאָרקער ,פאָלקסבינע* האָט אויך דראַמאַטיזירט און אויפגעפירט
,רייבער-אָװונטן" ר'.ס ,שאַפּ* און ,קאַנטאָניסטן? .אין
אויף אירע ש
איז אין ניו-יאָרק דערשינען ,אין פאַרלאָג ,װאַנגאַרד" ,אַ
0
רעקאַרד פון ר'.ס לידער ;גלות-מאַרש* און ,מיין רוהע -פּלאַץײ,
געזונגען פון באַס לעאָן לישנער ,פּיאַנאָ-באַגלײטונג  --לאַזאַר
וויינער.
;די בראָדערהוד אָוו טיילאָרס" (די שניידער-יוניע) באַשטימט ר.
אַלס ,װאָקינג-דעלעגאַט* (געשעפטס-אַגענט) ,אָבער ניט ליב האָבן-
דיק די אַרבעט ,זאָגט ער זיך אֶפּ פון איר נאָך עטלעכע חדשים.
וי רודאָלף יאָנקערס גיט איבער ,האָט ר .אין  ,9881בעת אַ סכסוך
,ומעניע אָפּערע הויז" אין ניו-יאָרק ,געשפּילט טעאַטער; די
איִן ר
ראָל פון ,רב" אין שמ"רס פּיעסע ,רבקה ,אָדער ,אַ פונק פון
יידישקייט".

נאָך אין  0981האָט ר ,געשריבן טעאַטער-רעצענזיעס אין ,פאָלקס-
אַדװאָקאַט* .דעם  6פעברואַר  1981האָט ער אין ,פאָרווערטס"

2009

אָפּגעדרוקט אַן אײנאַקטער ,עלענד און נויט" .אין  2981האָט ער
אין ,,פאָלקס-אַזיװאָקאַט* אָפּגעדרוקט אַ פּראָטעסט קעגן דעם װאָס
דער פּיעסן-שרייבער יאָזעף לאַטײנער האָט באַאַרבעט זיין ליד ,אַ
פונק יידישקייט" און עס א"נ ,דאָס פּינטעלע ייד" אַריינגענומען אין
זיין פּיעסע ,גלות רוסלאַנד* און דערנאָך אָפּגעדרוקט אין אַ זאַמלונג
פון טעאַטער:-לידער .אין  4981האָט ר ,.צוזאַמען מיט א .מ ,שאַר-
קאַנסקי ,אַרױסגעגעבן אַ סאַטיריש װאָכנבלאַט ,דער אשמדאי".
אין  6981האָט ר .געפּרובט זיינע דראַמאַטורגישע פעאיקייטן מיטן
אָנשרייבן די פּיעסע ,דער לעצטער כהן גדול" ,װאָס איז אויפגעפירט
געװאָרן אין טעאַטער ,און װוי דער היסטאָריקער פון יידישן טעאַטער,
ב .גאָרין ,שרייבט ;
,אַרום דער זעלביקער צייט איז אויך אַרויסגעקומען מיט אַ
היפטאָרישער פּיעסע דער באַוואוסטער פּאָעט מאָריס ראָזענפעלר.
די פּיעסע האָט געהייסן ,ד,ער לעצטער כהן נדול" ,און אַזױ װי
דאָס איז שוין געווען די צייט ווען די אַקטיאָרן האָבן דיקטירט
די פאַרפאַסערס װאָס און וי צו שרייבן ,האָבן זיי צוגעלייגט א
אַ האַנט צו דער פּיעסע און אויסנעשניטן און אַריינגעשטעלט װאָס
זיי האָבן געװואָלט, .דער לעצטער כהן נדול" איז דורכגעפאַלן און
אַזױ זי ראָזענפעלד האָט געהאַט אַן אורזאַך צו דענקען ,אַז דאָס
איז געשען דערפאַר װאָס מען האָט זיין פּיעסע ניט אויפגעפירט
וי ער האָט געשריבן ,איז ער אַרױסגעטראָטן אין אַ צייטונג קעגן
די אַקטיאָרן און האָט זיי מכבד געווען מיט אַזאַ פּאָרציע ,אַז ער
האָט זיך אַ צייט ,אַ צייט לאַנג ,ניט נעטאָרט ווייזן אין טעאַטער,
און דערמיט האָט זיך געענדיקט זיין קאַריער אַלס דראַמענשרייבער".
בעסי

טאָמאַשעװוסקי

דערציילט אין אירע

און די שוישפּילערין
זכרונות :
,ען האָט אונדז געזאָגט ,אַז אין ניודיאָרק איז פאַראַן אַ ייד,
מ
װאָס שרייבט אין גראַמען און די יידישע אַרבעטער האָבן אים
זייער ליב .אָט דער ייד ,האָט מען אונדז געזאָגט ,קאָן ברעננען
געפּאַקטע הייזער עטלעכע ואָכן סטרייט {(כסדרן .היינט ,אַז דער
ייד ברענגט אונדז אַ פּיעסע ,איז דאָך אַוודאי וואויל און גוט .דער
ר אָזענ-
מ א ריס
ייר וואָס שרייבט אין נראַמען איז געװען
פ ע ? ד  .ער איז נאָך דאַן נישט געווען אַזױ װעלט-באַרימט,
און ביי די יידישע אַקטיאָרן מוז אַ פּאָעט זיין וועלט-באַרימט ,אַז
ניט, ,ב,אַדערט" מען זיך {פארנעמט מען זיך| נישט מיט אים .אָבער
מיר האָבן געגלויבט אויפן װאָרט ,דאָס מסתמא ,אַז מען זאָגט
אַז מאָריס ראָזענפעלד קאָן שרייבן שיינע זאַכן און נאָך אין גראַ-

מען דערצו ,מעג מען ביי אים קויפן אַ פּיעסע .דער נאָמען פון
ראָזענפעלדס פּיעסע איזן געווען ,דער לעצטער כהן גדול" .די
פּראָזע איז נגעווען אַ גאַנץ שיינע ,אָבער אַלס טעאַטער-שטיק האָט
געפעלט ,דזשינדזשער" ,דאָס הייסט ,שטאַרקע האַנדלונג .די פּיעסע

| איז דורכגעפאַלן מיט פּראַכט און גלאַנץ ,און מאַנכע פון אונדזערע
אַקטיאָרן האָבן דאַן ,נביאות" געזאָנט ,אַז דער מאָריס ראָזענפעלד
וועט נעווער {קיינמאָלן מאַכן סוקסעס ,װאָרום ,מסתמא זיינען
זיינע נראַמען אויך אָן דזשינדזשער" .אָבער דאָס מאַכט נישט אויס.
די זעלבע אַקטיאָרן וועלן היינט אייך זאָנן ,אַז ז,יי האָבן געוואוסט

באַלד ,אַז ראָזענפּעלד וועט זיין איינער פון די גרעסטע דיכטער",
כאָטש זיי האָבן דאַן ,און אפשר נאָך היינט אויך ניט איבערגעלעזן
אַפילן קיין צען לידער פון מאָריס ראָזענפעלד".
וועגן זעלבן ענין שרייבט אויך דער ערשטער געשיכטע-שרייבער
פון יידישן טעאַטער אין אַמעריקע ,מ .זייפערט :
װ,וייניקער גליק האָט מיט זיין ערשטער פּיעסע ,דער לעצטער

כהן גדול" מאָריס ראָזענפעלד געהאַט.

די פּיעסע זיינע האָט אַ
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לעטסיקאָן
שטאַרקן סוזשעט אונד איז באַדייטנד בעסער געשריבן פון {א .מ.
,וינדזאָר"-
ונתנה תוקף" און ,כל נדרי" ,אָבער אין װ
שאַרקאַנסקיסן ,

טעאַטער ,וואו מען האָט זי אויפנעפירט ,זיינען נאָך דאַמאָלט צוויי
גייסטן {שטרעמוננעןן געוועזן  :די קלאַסישע אינפלוענציע אונד די
פּאָליטיק",

טעאַטער

לויט װווי קלמן מרמר ,וועלכער האָט צונויפגעשטעלט ר'.ס ליטע-
ראַרישע ירושה ,שרייבט ,האָט ר .אויך איבערגעלאָזט אַ כתב:יך
פון אַ -4אַקטיקע דראַמע ,װאָס ער האָט געגרייט אויפצופירן אויף
דער יידישער בינע.
עס איז קענטיק ,אַז ס'האַנדלט זיך וועגן פאָלגנדיקן מאַנוסקריפּט
פון ר',ס אַ -4אַקטיקע דראַמע ,געשריבן אויף  97זייטן געוויינלעכן
העפטן-פאָרמאַט ,אָן אַ שער-בלאַט ,און דעריבער אָן אַ נאָמען ,װאָס
געפינט זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א.
מיר גיבן דעריבער דאָ אָן דעם פּערסאָנאַל:
א קינסטלער,

שלום גליקמאן --
זעלמא  --זיין פרוי
קלאריצא  --זייער טאָכטער
בערל --

שמערל --
ווייצנער

גאָלד-ארבעטער

|דינער ביי גליקמאן
א ראבינער

--

סאלװאַטאָרע פּאַרטונעטא  --א קינסטלער ,פילאַנטראָפּ
מאַציאַ  ---זיין פרוי

אַלעקסאַנדראַ  ---זייער זון
פּערטא

--

|זיײערע

דיגער

מאַרטאַ --
לאָרענצאָ  ---מוזיק"פּראָפּעסאָר
מאַלװינא פאָרמא  --א יונגע זינגערין

רופא  ---פרייגט פון אַלעקסאַנדראָ
מסדר

קדושין

שמש

געאָקאָמאַ מאַרקאָ  --א פידל-שפּילער.

פון

ליד א"נ ,קונע לעמעל און דער אידישער קעניג ליער".
איבערדרוקנדיק דאָס ליד אין פאַרכיוו פאַר דער געשיכטע
יידישן טעאַטער* ,באַמערקט דר .יעקב שאַצקי:
ד,אָס דאָזיקע ליד טראָנט אַלע סימנים פון א באַשטעלונג מצד
דעם רעדאַקטאָר נ .מ ,שייקעוויטש ,דער דיאַלאָג צווישן גאָלדפאַדען
און גאָרדין פאַרענדיקט זיך מיט אַ לויבגעזאַנג פאַר שמ"רס דראמען
און מיט אַ שלוס ,אַז ביידע ,ד"ה גאָלדפאַדען און גאָרדין ,ש,טאַמען
,וייזן אייך אַ ייד מיט ביינער קען שייקעוויטש
פון גויים" ,נאָר ו

פון

מער נישט איינער".

ליד פאַרמאָנט אַ קולטור-היסטאָרישן
אילוסטראַציע פון דעם דאַמאָלסדיקן
דראַמאַטורגן און פאר דער ראָלע פון
דאָזיקן קאַנקורענץ-קאַמף  ...אין די
ראָזענפעלד איז דאָס ליד ניט איבער-

דאָס דאָזיקע סאַטירישע
ווערט און אין אַ פּיקאַנטע
קאַמף צווישן די ניו-יאָרקער
מאָריס ראָזענפעלד אין דעם
געזאַמלטע ווערק פון מאָריס
געדרוקט געװואָרן".
אין  7981האָט ר .אַרױסגעגעבן אַ גרעסערע זאַמלונג פון זיינע
לידער א"נ ד,אָס ליעדער בוך* .דאָס בוך ציט אויף זיך די אויפ-
מערקזאַמקײט פון פּראָפ .לעאָ ווינער ,וועלכער איבערזעצט אייניקע
פון זיינע לידער אין ענגליש ,און אַ דאַנק דעם האָט זיך פאַרן
דיכטער אָנגעהויבן אַ נייער פּעריאָד :די װעלט-פּרעסע אין פאַר-
שידענע שפּראַכן הייבט אָן שרייבן וועגן אים .ס'דערשיינט אַ בוך
פון זיינע לידער אין ענגליש .ס'דרוקן זיך אויך זיינע לידער אין
איבערזעצונגען אין פאַרשידענע שפּראַכן .ר .הייבט אָן פאָרלייענען
זיינע ווערק אין אוניװוערזיטעטן און אין  0091איז ער געפאָרן
אַלס דעלעגאַט צום פערטן ציוניסטישן קאָנגרעס.
רעם  1דעצעמבער  3091האָט ר .אָפּגעדרוקט אין ,פאָרווערטס*
זיינעם אַן איינאַקטער ,באַנקראָט פון צדקה",
ר .ווערט אַ מיטאַרבעטער אין פאַרשידענע יידישע צייטונגען
אין אַמעריקע און אײראָפּע .אין  4091דערשיינט אין ניו-יאָרק זיין
בוך ,געזאַמעלטע ליעדער" ,אָבער דאָס גליק דויערט ניט לאַנג,
זיין איינציקער זון יוסף (וועלכער האָט שוין צו  01יאָר געשריבן
לידער אין ענגליש) שטאַרבט ,און דאָס אומגליק ווירקט אַזױ אויפן
פאָטער ,אַז ער ווערט פּאַראַליזירט אויף אַ האַלבן קערפּער .צוליב

יוסף רומשינסקי דערציילט ,אַז נאָכדעם וי אַדלער האָט גענומען
,אַליאַ*-טעאַטער און אַלץ צוגעגרייט ,האָט מען זיך אין דער
דאָט ט
לעצטער מינוט גענומען זוכן װאָס צו שפּילן :
;עס איז געװאָרן אַ געלאַף ,א זוכעניש אויף פּיעסעס ,און עס
האָט נגעלייענט כמעט יעדער שרייבער יעדן טאָג אַן אַנדערע פּיעסע,
צווישן זיי אויך מאָריס ראָזענפעלד .איך בין באַנייסטערט געװאָרן - --זיין שרעקלעכער מאַטעריעלער לאַגע און צוליב דער קראַנקהײט,
װאָס באַדראָט אים בלינד צו װוערן ,שאַפט זיך אַ באַװעגונג צו זיכערן
פאַר מאָריס ראָזענפעלדס ,זאַך" .איך זאָג זאַך און ניט פּיעסע,
אַ פאָנד פאַרן דיכטער ,אָבער דער פּלאַן װערט ניט רעאַליזירט.
ווייל ליידער האָט עס נעהאַט אַ זייער שװאַכן אינהאַלט .עפּעס אַ
ר .קומט צו זיך פון דער קראַנקהייט ,טרעט אַרין אַלס מיטאַרבעטער
יירישער זינגער לערנט אין איטאַליע אין אַ קאָנסערװאַטאָריע .עס
אין ,פאָרװוערטס" ,וואו ער שרייבט אויך פּראָזע ,און אין  8091מאַכט
האָט געהאַט פון אָנפאַנג ביז צום סוף זעלטענע לידער ,קאָמישע
ער איבער גאַליציע אַ רייזע ,װאָס ווערט פאַרװאַנדלט אין אַ טריומף.
און ערנסטע ,אַפילו דאָס װאָס דער כאָר זיננט ,איז געווען אַלאַ
ער באַזוכט אויך טשערנאָוויץ ,ווין ,בודאַפּעסט און לאָנדאָן .אויף
מאָריס ראָזענפעלד ,אָבער אָן אינהשלט ,במעט נאָרניט קיין פּיעסע,
זיינע אָװנטן טרעטן אַרױס גרויסע פּערזענלעכקייטן ,צװישן זי
נאָר אַ צוזאמעננעשטעלעכץ פון שיינע לידער .און ווען דער סעזאָן
איזראַעל זאַנגװיל און דער װעלט-באַרימטער שוישפּילער אַדאָלף
האָט זיך נעעפנט און מען האָט אויף דער סוכות-װואָך אַנאָנסירט
פאָן זאָנענטאַל ,וועלכער רעציטירט זיינע לידער.
אין אַלֶע טעאַטערס די אַלע פּיעסעס ,וועלכע האַנדלען מיט יידיש-
קייט ,איז אַרױס מאָריס ראָזענפעלר מיט אַן אַרטיקל אין ,פאָר-
ווערטס" א"נ ,די נאַרישע וואָך" ,און האָט  . . .נעשניטן און געביסךב
אַלאַ מאָריס
אַדלערן און
זייער ברונז
פּיעסע פֿאַר

ראָזענפעלד ... .אָבער אמערסטן האָט ער קריטיקיצשצ
אַמשטאַרססטן מיך ,ווייל ער איז געווען אויף מיר
פאַר מיין כאמערסונג ווען ער האָט פאָרגעלייענט זיין 
אונדז ,און איך האָב נאָכדעם געמאַכט אַ פאָרשלאַג,

אַז מען זאָל קויפן די לידער פון ראַזענפעלדן און זיי אַריינשטעלן
אין אַן אַנדערע פּיעסע".
דעם  71מערץ  7981האָט ר .אָפּגעדרוקט אין שמ"רס ,המן טאַש,
אַ הומאָריסטישעס בלאַט לכבוד דעם עוויגען פּורים" ,אַ סאַטיריש
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דעם  21יאנבאב  8091איז אין ,פאָרווערטס"
ר',ס אײינאַקטער שיענט סטרייק".

געדרוקט געװאָרן

5ון  52אָקטאָבער  0191האָט ר .פאַרעפֿנטלעכט
 דעם  022 ,91אאין ,,פּאָרװוערטס" א"נ ,דיא נאַרישע װאָך* ,רעצענזיעס וועגן פּיעסן
פון טאָמאַשעװסקי ,זאָלאָטאַרעװוסקי ,דר .שניצער און לאַטײנער ,דעם
 2נאָוו ,0191 .דאָרט, ,דער שרעק פאַר'ן פּסוק" ,דעם  51סעפּט.
 ,2דאָרט, ,ויא איך האָב געזעהען שפּיעלען ,קרייצער סאָנאַטאָ",
,העאַטער
דעם  62נאָוועמבער און דעם  32דעצעמבער  ,3191דאָרט ,ט
מעשה'לעך ,געזאַמעלט און איבערדערצעהלט".
מ .אָשעראָװיטש דערציילט אין זיין בוך ,דוד קעסלער און מוני
2012

יידישן

טעאַטער

ווייזענפריינד" אַ מערקװוירדיקן טעאַטראַלן עפּיזאָד צווישן קעסלערן
און ר.
אין  2191ווערט איבער אַ גאַנצע ריי שטעט פון אַמעריקע גע-
2
פייערט ר'.ס -05יאָריקער יובל,
צו יענער צייט רייסט ער איבער מיטן ,פאָרווערטס" און גייט
איבער אין ,יודישעס טאַגעבלאַט* ,דערנאָך שרייבט ער פון צייט צו
צייט אין ,אַמעריקאַנער* און ,מאָרגען זשורנאַל? .אין די לעצטע
יאָרן איז ר .געווען כמעט אַ פאַרװאָגלטער און אַ פאַרלאָזענער און
קיינער האָט זיך אויף אים ניט אומגעקוקט .ער פאַרלירט דעם זכרון
און רייסט זיך אינגאַנצן אָפּ פון דער ליטעראַרישער און לייענער-
סביבה .בלויז אַ באַנקעט צו זיינע  06יאָר ,דערמונטערט אים אַביסל,
אָבער קורץ דערויף ,דעם  22יוני  ,3291שטאַרבט ער פון אַ שווערן
פּאַראַליז ,אין זיין היים ,װאָס זיין איידעם דר .לעאָן גאָלדענטאַל
האָט אים געקויפט אין פּעלהאַם-קעי .ר .איז געבראַכט געװאָרן צו
זיין אייביקער רו נעבן די קברים פון שלום עליכם ,פיליפ קראַנץ
און װלאַדימיר מעדעם אין ברוקלין ,ניו-יאָרק.
וי דער דיכטער ב .י .ביאַלאָסטאָצקי שרייבט ,איז ;אַ גרויסער
עולם געקומען צו זיין לויה :אַרום פינף און צװאַנציק טױיזנט
מענטשן .מען האָט געהאַלטן הספּדים און מען האָט דערציילט
וועגן זיין טראַגישן לעבן .מען האָט גערעדט וועגן זיינע וואונדער-
לעכע שאַפונגען .יינגערע יידישע פּאָעטן האָבן פאָרגעלייענט פון
זיינע ביכער .קינדער פון יידישע שולן זיינען אויך געגאַנגען צו
ראָזענפעלדס לויה" .זלמן רייזען ,דאַקעגן ,שרייבט; :א גרויסער
עולם פון  01ביז  52טויזנט מאַן איז געקומען אויף זיין לויה ,אָבער די
אַרבעטער-מאַסן ,פאַר וועלכע ער האָט געזונגען זיינע בעסטע לידער,
האָבן געפעלט".
ש .ניגער שרייבט ,אַז
,אַ שטאַרק אימפּולסיוע נאַטור ,איז ר .אויך אין זיין פּערזענלעכן
לעבן געווען פול טעמפּעראַמענט ,אימפּעט ,שאַרפזיניק-בייסיק און
נאַליק-ביטער ,אָבער גלייכצייטיק אויך סענטימענטאל ,אַמװאַנט
אין אַ געזעלשאַפט ,וויציק ,טיף דאַנקבאַר פאַר אַרױסגעוויזענער
אויפמערקזאַמקײיט .צוליב די טראַנישע אומשטענדן איז ער אָפט
געצוואונגען געווען אַרױיסצוווייזן זיך מיט נענאטיווע מאָמענטן
אַלְס מענטש ,אָבער די ,װאָס האָבן אים געקענט נעענטער ,וי ק.
מרמר .און א .רייזען ,שילדערן אים אַלס העכסט פריינטלעכן און

נוטמוטיקן מענטשן ,אַן איידעלן און אין אַ געוויסער מאָס אַפילן
אַ ראַפינירטן און באַשיידענעם".

דער דיכטער און דראַמאַטורג ה .לייוויק האָט דאָס לעבן פון ר.
באַנוצט אַלס סוזשעט פאַר זיין דריי-אַקטיקע דראַמע ,דער פּאָעט
איז בלינד געװאָרן" ,װאָס איז דעם  4סעפּטעמבער  6291אויפגע-

ַןטער
עאאי
פטעל
עספירט געװאָרן דורך יעקב בן עמי און יעקב מ
;אַרגענטינע" אין ב"א ,און איז שפּעטער א-וציךששפילט-צעהארן
אין אַמעריקע.
{אויספירלעך וועגן ר'.ס ווערק אין פאַרשידענע שפּראַכן און אָפּ-
שאַצונגען וועגן אים אַלס דיכטער ,זע ז .רייזענס ,לעקסיקאָן פון
יידישער ליטעראַטור*.ן

יר'.ס געדרוקטע פּיעסן זיינען:
וִון .עלענד און נויט
אַ טראַגעדיע אין איין אַקט און פיער בילדער
{;דיא אַרבײטער צייטונג" ,נ .י 6 ,.פעברואַר 1981
 1באַנקראָט פון צדקה
שױישפּיעל אין  1אַקט
{,פאָרווערטס" ,נ .י 1 ,.דעצעמבער )3091
2018

וֵנּן

רענטיסטרייק

טהעאַטער שטיק אין איין אַקט
{;פאָרווערטס" ,ג .י 21 ,.יאַנואַר 8091ן}
מ .ע .פון רודאָלף יאָנקער ,און ש .ע .פון מענדל עלקין.
ז .רייזען , --לעקסיקאָן פון יידישער ליטעראטור" ,צו ,זז,9617141 .
ב .גאָרין , --געש .אידיש טעאַט ,".װ ,זז,472 ,131 .
מ .זייפערט  --דיא געשיכטע פון יודישען טהעאַטער ,אין ,דיא אידישץ
ביהנע" ,נין יאָרק,7981 ,
מאָרריס ראָזענפעלד  --חוצפּה פון א טהעאַטער-שמירער, ,דער פאָלקס אַדװאָ
קאַט" ,נ .י 4 ,.מערץ .2981
בעסי טאָמאַשעװסקי , --מיין לעבענס:געשיכטע" ,ניו יאָרק ,6191 ,ז,432 .
קלמן מרמר  ---פון מאָריס ראָזענפעלדס ליטעראַרישער ירושה, ,פּנקס" ,ניו
יאָרק ,8291 ,ז,102 .
י .ש( .דר .יעקב שאַצקין  --מאָריס ראָזענפעלדס א סאַטירישער דיאַלאָג אויף
דעם יידישן טעאַטער, ,אַרכיו פאַר דער געשיכטע פון יידישן טעאַטער" ,נין-
יאָרק---װוילגע ,0291 ,זו,94-844 .
מ .אָשעראָװיטש ; --דוד קעסלער און מוני װיזענפריינד" ,נייאָרק ,0391
זו,88'68 .
מ .דאַנציס  --אַ פערטעל יאָרהוגדערט באַגעגענישען מיט מאָריס ראָזענפעלד'ן,
,טאָג" ,נ .י 51 ,.יולי .3391
מ .דאַנציס  --די טרויעריגעץ לעצטע יאָהרען פון מאָריס ראָזענפעלד ,דאָרט,
 6יולי .3391
ב .י .ביאַלאָסטאָצקי , ---מאָריס ראָזענפעלד" ,ניו יאַרק,1491 ,
יוסף רומשינסקי , --קלאַנגען פון מיין לעבן" ,ניריאָרק ,זו,362--56.
",פ" ,נ .י 62 ,.יוני .3491
קלמן מרמר  ---מאָריס ראָזענפעלד'ס יוגנט-יאָרן ,מ
ב .ריווקין ,, --גרוגט טענדענצן פון דער יידישער ליטעראטור אין אַמעריקן",
גיו יאָרק ,8491 ,זז.67:76 .
ראָזע שאָמער-באטשעליס , --װי איך האָב זיי געקענט ,פּאָרטרעטױ ,לאָס
אַנדזשעלעס,

,5591

זן.96716 .

זיירמאַן ,מאַריס
(געב .מערץ  -- 4881געשט 32 .יוגי 0591ן
געבוירן מערץ  4881אין טעפּליקי ,נעבן
אומאַן ,אוקראַאינע .געלערנט אין חדר און
דערנאָך אין ישיבה אין קאַרסען ,וואו דער
פאָטער איז געווען חזן .פון  6יאָר אָן געזונגען
אַלס משורר ביים פאָטער .פאַרלירנדיק זייער
פרי זיינע עלטערן ,איז ער דערצויגן געװאָרן
ביי זיין זיידען אין אומאַן און דאָרט געזונגען
ביים חזן שנייער אין דער נייער שטאָט-שול,
וי אויך ביים חזן אברהמעלע פון טאַלנע,
ביז ער האָט פאַרלאָרן די ,קנאַבען-שטימע".
אין  0091עמיגרירט קיין לאָנדאָן ,ענגלאַנד ,און די ערשטע צייט
זיך זייער געפּלאָגט ,געװאָרן אַ היטל-מאַכער ,אָבער עס ציט אים
אלץ צום זינגען און ווען ער האָט ,צו  81יאָר ,געפילט ,אַז ער
האָט באַקומען אַ טענאָר ,איז ער אַריין אין יידישן טעאַטער ,און
דעביוטירט אין ,פּאַװיליאָן"-טעאַטער אַלס איינער פון די דריי חתנים
,ולמית" .דערנאָך אַריבער אין כאָר און אויף קליינע ראָלן
אין ש
צו מ .ד .װאַקסמאַן אין לאָנדאָנער ,סטענדאַרד"-טעאַטער .אין
דורכן שוישפּילער קאַרל גוטענטאַג ,אַנגאַזשירט געװאָרן
,5
אַלס ערשטער ליבהאָבער פאַר זיין טרופּע אין אַרגענטינע .אין 7091
געקומען אין אַמעריקע ,וואו ער איז געװאָרן אַ מיטגליד אין דער
אַקטיאָרן-יוניע לאָקאַל  ,5טרעט אַרױס מיט ,סינגל טוירנס" אין
;,ברום סטריט מוזיק האָל* און ווערט דורך נײיטאַן גאָלדבערג אַרײנ-
געצויגן צו שפּילן אין די ,סקעטשעס" .באַלד דערנאָך טרעט ער
אַריין אין לעגיטימען טעאַטער ,פריער אין באָסטאָן (מיט יעקב
קאַליך און מאַלי פּיקאָן) ,אַ לענגערע צייט מיט סעמיועל גאָלדענ-
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לעקסיטאָן
בורג אין פילאַדעל?פיער ,גאַרדען":-טעאַטער ,מיט לודוויק זאַץ ,און
די לעצטע יאָרן אין ,האָפּקינסאָן"-טעאַטער (מענ .אָסקאַר גרין).
צוליב קראַנקהייט אויפגעהערט שפּילן און דעם  52יוני  0591גע-
שטאָרבן אין ניו-יאָרק ,וואו ער איז געקומען צו זיין אייביקער רו.
זג'ס יונגערער ברודער ,בעני ,איז פריער געווען א ידישער
אַקטיאָר און שפּעטער געװאָרן אחַזן.
בעני זײדמאַן.

ש .ע .פון זיין ברודער

שעהננאָלד ,בעני
|געב -- 1881 .געשט 12 .סעפּט5191 .ן|
געבוירן  1881אין בוקאַרעסט ,רומעניע,
עלטסטער זון פון די ערשטע יידישש אַקטיאָרן
אבא און חיה:שרה שעהנגאָלד .,אין עלטער
פון  6יאָר געקומען מיט זיינע עלטערן אין
אמצריקע ,וואו ער ענדיקט היי-סקול .אַ האַלב
יאָר שטודירט אלס דאָקטאָר .ניט געפּלאַנט
צו ווערן קיין אַקטיאָר .אויף דער עצה פון
טאָמאַשעװסקין געװאָרן אצַיגאַרן-מאַכער און
ביינאכט אָנגעהויבן שפּילן יידיש טעאַטער,
האָבנדיק די געלעגנהייט צו שפּילן מיט
בערטא קאַליש.
זיגמונט פיינמאַן ברענגט אים שפּילן מיט זיך אין לאָנדאָנער
פּאַװיליאָן!-טעאַטער -- 8091 .געשפּילט אין אַרגענטינע ,דערנאָך
אין פּאַריז און פאָרט צוריק קיין אַמעריקע ,וואו ער ווערט אַ דירעק-
טאָר פון אַ פּראָװינץ-טרופּע ,מיט וועלכער ער פאָרט אַרום ביז
קאַליפאָרניע .מאַי  -- 4191וידער געקומען אין לאָנדאָן ,אָבער
געשפּילט נאָר איין װאָך צוליבן אויסבראָך פון דער ערשטער וועלט-
נמולחמה ,איבערגעריסז די פאָרשטעלונגען און צוריק געפאָרן אַהיים,
אויפן וועג ,אויס שרעק פאַר די סאָבמאַרינס ,אַראָפּ פון זינען
זעענדיק אומעטום נאָר סאָלדאַטן און ;הערנדיק" כסדר שיסערייען.
אַרײינגענומען געװאָרן אין אַ הויז פאַר גייסטיק-קראַנקע ,דעם 12
סעפּטעמבער  5191געשטאָרבן אין ניו-יאָרק ,און געקומען צו זיין
אײיביקער רו אויפן ואַשינגטאָן בית עולם,
ש .האָט זיך אויך באַטײליקט אין פילם ,דאָס האַרץ פון איַידן".
ש האָט זיך זייער אויסגעצייכנט אין ליבהאָבער:ראָלן און איז
געווען באַרימט מיט זיין קערפּערלעכער שיינקייט.
מ .ע .פון זיין טאָכטער,

האָכבאַן ,אברהם
ְגעב -- 3981 .געשט 02 .אויגוסט 6391ן
געבוירן  3981אין אָסטראָ ,װאָלינער גוב.
רוסלאַנד .דערצויגן געװאָרן אין חדרים ,גע
לערנט רוסיש אין דער שטאָטישער שול .צו
 6יאָר אַװעק פון דער היים און זיך אָנגע-
שלאָסן אין אַ טעאַטער-טרופּע ,װאָס פלעגט
אַרומפאָרן איבער פאַרשידענע שטעט.
אין  3191געקומען אין פילאַדעלפיע ,אַמע-
ריקע .געהאַט אַ צייטונגס-פאַרקויף פּלאַץ
געלערנט ענגליש ,און אין די אָװנטן גענומען
אַ קורס אין צייטונגס-רעקלאַמע אין טעמפּל
אוניווערזיטעט .אין  9191אַרײנגעטראָטן אין דער געשעפט;אָפּטײײ
לונג פון פילאַדעלפיער צווייג פון ,פאָרװערטס".
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פון

ה .האָט אָנגעפירט די ,דראַמאַ גילד* (אויך באַקאַנט אַלס ,טהי
אינסטיטוט דראַמאַ גילד" אויפן נאָמען פון דעם לעיבאָר אינסטיטוט,
וואו די ,גילד" האָט זיך געפונען).
דוד בער טירקעל שרייבט:
,ווען האָכבאַן איז שפּעט אין אַוונט פאַרטיק געװאָרן מיט זיין
אַרבעט אין ,פאָרווערטס",

האָט ער זיך גענומען

צו דער קונסט,

ער פלעגט זיצן דורך די נעכט און איבערזעצן אין יידיש דראַמעס
און איינאַקטערס פון רוסיש ,צוגרייטן די ראָלן פאַר די מיטנלידער
 . . .מיט

און בכלל אויסאַרבעטן אַלֶע דעטאַלן פאַר די אויפפירונגען.

דעד צייט איז די ,מענדעלע פאָלקס בינע" שטאַרק אָפּנעשװאַכט
געװאָרן און אברהם האָכבאַן האָט צונויפגענומען די צעפאַלענע
קרעפטן צווישן וועלכע עס האָט זיך אויך געפונען דרי ,י .ל .פּרץ
דראַמאַטישע

געזעלשאַפט"

און האָט אין 0291

אַרגאַניזירט ,טהי

אינסטיטוט דראַמאַ נילד' ... .די ,דראַמאַ גילד" אין געװען
מזלדיק גענוג צו קריגן די פולע מיטהילף פון אַרבעטער אינסטיטוט,
סאַציאַליסטישער

פּאַרטײ

און אַרבעטער

רינג.

 ...די הויפּט-טוער

און שפּילער פון ,נילד" זיינען אַלֶע געווען אינטעלינענט און ערנסט
איבערגעגעבן דעם יידישן שוישפּיל ... ,די ,דראַמאַ גילדר" האָט
זיך ניט באַגרענעצט מיט שפּילן בלויז אין דעם אוידיטאָריום פון
ליײיבאָר אינסטיטוט ,פון צייט צו צייט פלענט די טרופּע געלאַדן
ווערן אין אַנדערע זאַלן און אין קליינע שטעטלעך אַרום פילאַ-
דעלפיע".

י

דעם  9יאנואַָר  8291האָט די ,דראַמאַ גילד" א"ר פוך ה .אויפ-
געפירט ד,ער זייגער װאָס האָט געשלאָגן  ,"321אפַאָלקס-קאָמעדיע
פון אברהם האָכבאַן ,און ,געלט" ,סאָציאַלע דראַמע פון מייקל גאָלד,
איבערזעצט פון אברהם האָכבאַן.
דעם  61דעצעמבער  8291פירט ה .אויף אין ;מוז .האָל" אין
אַטלאַנטיק סיטי די אײנאַקטערס ,הערקולעס" פון בעל ,עדאָס
איײיביקע ליד" פון ארנשטיין און ;זיין ערשטער קלעיענט" פון יי
פּאָדרוזשניק,
| דעם  9מערץ  0291פירט ה .אויף מיט דער ,גילד" אין אַטלאַנטיק
סיטי גאָטעספעלדס ,פּרנסה" ,װאָס ווערט .דעם  22מערץ  1391אויפ-
געפירט אין רעדינג ,פּאַ .דעם  72אַפּריל  0291פירט ער אויף אין
יידישן צענטער אין פילאַדעלפיע גאָטעספעלדס ,די נייע אַלמנה"
|וואַרשײינלעך ,פּרנסה"ן .דעם  21יוני  2391פירט ער איף אין
פילאַדעלפיער ,לעיבאָר אינסטיטוט" נאַדירס ,משיח" ,מייקל גאָלדס
,געלט? און דייקסעלס ,שלאָפּלאָזע נאַכט*,
טירקעל דערציילט ,אַוֹ די /דראַמאַ ליג" ,וועמענס אויפגאַבע איז
געווען אַריינצוברענגען די ב ע ס ע ר ע ידישע דראַמע צװוישן די
,ונטערזינדיקן" דורך
יידישע אַרבעטער-מאַסן ,האָט אָנגעהױבן א
אויפפירן פּיעסן אין ענגליש .איינע פון זיי איז געווען די פּיעסע
;רעסט ראָסט" ,אסַאָװיעטישע פּיעסע פון וו .קריכאַן און א .אוס-
פּענסקי .די פּיעסע איז איבערזעצט געװאָרן אין ענגליש פון וויר-
דזשיניאַ און פרענק װערנאָן ,און איז אין  6291אויפגעפירט געװאָרן
אין ניו-יאָרק .די פּרעסע איז אַרױסגעקומען ,אַז די פּיעסע איז
קאָמוניסטישע פּראָפּאַגאַנדע און דאַרף פאַרװוערט ווערן .ה .האָט
באַשלאָסן צו מאַכן אַן אייגענע איבערזעצונג ,נענטער צום אָריגינאַל
וי די געשפּילטע ,און ער האָט די פּיעסע אין זיין איבערזעצונג
אויפגעפירט דעם  71אָקטאָבער  0291אין פילאַדעלפיער אינסטיטוט,
|און ער האָט געשפּילט די ראָלע פון ,לוקיטש".
דעם  02אױגוסט  6291איז ה .געשטאָרבן אין מייא קליניק אין
ודאטשעסטער און געבראַכט געװאָרן צו זיין אײביקער רו אויפן
|
מאָנטעפיאָרא בית עולם אין פילאַדעלפיע.
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יידישן

טעאַטער

פון ר'.ס קינדער ,איז איינע ,אַ טאָכטער ,אַ נאַציאָנאַל-באַרימטע
קינדער

כאָטאָגראַפיסטקע

און אַ זון אַ מאָלער און אַ שרייבער

פון

ענגלישע ביכער פאַר קינדער.
ש .ע .פון זיין ברודער דזשעק האָבען.
דוד בער טירקעל , --די יוגנטלפכע בינע" ,פילאדעלפיע ,0491 ,זו,24 ,14 .
.091 ,98 ,78 ,58 ,5

שענקמאַן ,זינמונד |זיינוולן
{געב 82 .מאי  -- }668112געשט 81 .סעפּט|2391 .

געבוירן ,װי ער האָט אָנגעגעבן  82מאַי
( 60װאָס קאָן ניט שטימען לוט זיין ווירק-
לעכן עלטער) אין װאַרשע ,פּוילן .עלטערן --
פרומע רעסטארזן-אייגנטימער .געלערנט אין
ט הדר און אַ ישיבה און פאַרענדיקט|?ן|
גימנאַזיע .אַלס סאָפּראַן געזונגען ביים חזן
גריצהענדלער ,באַלומט שפּעטער אַ טענאָר-
שטימע ,און ווען יעקב ספּיואַקאָווסקי קומט
אין  9781אין װואַרשע ,שפּילן אין ,עלדאָ-
ראדא"-טעאַטער און הערט אים זינגען ,ציט
ער אים אריין אין זיין טרופּע ,וואו ער שפּילט ,אָן שטערונגען פון
די עלטערן 4 ,הדשים ,און טרעט באַלד אויף אַלס ;אבשלום?" אין
,שולמית" ,כאָרט דערנאָך קיין לאָדזש ,וואו ער טרעט אוױף אין
ער פּיעסע ,יוסף מיט די ברידער" .דאָ זעט אים אַדלער שפּילן
אוןן נעמט אים מיט קיין לאָנדאָן ,וואו ער טרעט אויף א"ד פון סמיט,
ווען די טרופּע װערט ,מיט דער הילף פון גרענד ראַבײ אַדלער
אַרויסגעשיקט קיין אַמעריקע ,פאָרט ש .מיט ,און אין  7881טרעט
,אַליאַ*-טעאַטער אַלס ,אבשלום".
ער אויף אין ט
וי בעסי טאָמאַשעװוסקי דערציילט אין אירע זכרונות ,האָט טאָמאַ-
שעווסקי אין  8881אים געבראַכט קיין באָסטאָן מיט זיין ברודער,
דעם אַלטן שענקמאַן .איינער האָט ,ג,עזונגען" ,דער אַנדערער האָט
,געשפּילט",
וי גאָרין גיט איבער ,האָט ש .זיך אויך געפּרובט אַלס פּיעסן-
שרייבער און אין  0981זיינען אין ניו-יאָרק אויפגעפירט געװאָרן
,אָס לעבן אין ניו יאָרק ,אָדער 2 ,קעץ אין איין זאַק*
זיינע פּיעסן ד
אין ,דער אידיאָט ,אָדער ,די גלאָקע".
דראָזדאָװויטש נעמט אים קיין שיקאַגאָ ,וואו ש .טרעט אויף מיט
אַדלערן אין ,מעדיסאָן סטריט"-טעאַטער .ש .שפּילט אױיך מיט
אַדלערן אין ,אָריענטאַל-טעאַטער ,מיט קעסלערן אין פּיטסבורג
,עטראָפּאָליטאַן"-טעאַטער ,פאָרט
און ביי גליקמאַן אין שיקאַגער מ
אָפּ מיט סעם אַדלער קיין סאַן פראַנציסקאָ ,וואו זיי מאַטערן זיך
מיט יידיש טעאַטער כמעט אַ יאָר צייט ,קומט צוריק אין ניו-יאָרק,

ווערט אַנגאַזשירט אין די יידישע װאָדעװיל:הייזער

און טאָמאַי

שעווסקי אַנגאַזשירט אים אין לעגיטימען טעאַטער אין פילאַדעלפיע.
טאָמאַשעװסקי דערציילט ,אַז ש .איז געקומען פון אײיראָפּע קיין
פילאדעלפיע צו אים אין טעאַטער ,איז ער אויפגעטראָטן אַלס ,אב-
שלום" אין ,ש,ולמית" און אין דער טיטל-ראָל פון גאָלדפאַדענס
,בר כוכבא* און געהאָט אַ ריזיקן דערפאָלג .טעאַטער:מענעדזשערס
האָבן אים באַלד געװאָלט אַנגאַזשירן ,אָבער ער האָט געשטעלט
געוויסע שווערע באַדינגונגען .טאָמאַשעװסקי אַליין האָט אים ביי
זיך אין טעאַטער ניט געקאָנט האַלטן ,וייל ער איז געװען אין
זעלבן אמפּלואַ און אַ גרויסע קאָנקורענץ פאַר אים .ש .איז אַװעק
קיין קאַליפאָרניע מיטן אַקטיאָר אברהם טאַנצמאַן און דאָרט אויפ-
געט-אָטן אַלס ,אבשלום? .אין דער זעלבער צייט האָט דאָרט גאַסט"
2877

ראָלירט דער אין יענער צייט גרעסטער איטאַליענישער זינגער
זשילי ,אָבער די ענגלישע פּרעסע האָט זיין שטימע געשטעלט העכער
|
װוי זשיליס,
ש .װאַנדערט אַרום  877יאָר איבער דער פּראָװוינץ ,ווערט דערווייל
פאַרגעסן אין ניו-יאָרק און ווען ער קומט צוריק ,גייט ער איבער
פון געזאַנג צו כאַראַקטער-קאָמישע ראָלן  ער טרעט שין אויף
זעלטן אין ניו-יאָרק ,שלעפּט זיך אַרום עטלעכע יאָר איבער קליינע
שטעטלעך ,קומט צוריק מיט אַ פּאַראַליזירטן פוס און מוז זיך
בכלל אָפּזאָגן פון דער בינע.
טאָמאַשעװסקי דערציילט וועגן דעם ,אַו ש .איז פּלוצלונג ערנסט
קראַנק געװאָרן .זיין ערשטע פרוי איז געשטאָרבן ,ער האָט װוידער
חתונה געהאַט ,אָבער זיין צווייטע פרוי האָט אים איבערגעלאָזט
און איז אַװעק פון אים .פון זיין קראַנקהײט איז ש .אַרױסגעקומען
אַ קריפּל מיט צוויי האַלב-פּאַראַליזירטע פיס .ער איז אָבער ,ניט
געקוקט אויף זיין טראגישער לצַגע ,געבליבן ביים זעלבן גוטן הומאָר
און געזאָגט וויצן.
די לעצטע יאָרן האָט ער געזונגען אַריעס און אייגן-פאַרפאַסטע
לידער אין די יידישע ואָדעװויל-הייזער ,ער האָט אויך געפּרובט
שפּילן אויף דער פּראָװוינץ ,אָבער אָן מאַטעריעלן דערפאָלג.
אין  2291האָט אים טאָמאַשעװסקי געהערט זינגען אין אַ יידישן
האָטעל נאָך פול ביי דער שטימע.
װוי ש .האָט איבערגעגעבן צו ז .זילבערצווייג ,פלעגט ער אויך
שרייבן קופּלעטן ,די ווערטער מיט דער מוזיק ,און פלעגט ,זינגענ-
דיק אין גרים ,כאַראַקטעריזירן די לידער .ס'איז אויך געוען אַ
צייט ווען מ'האָט אים געװאָלט אַנגאַזשירן אין דער אָפּערע.
וועגן ש .אַלס שוישפּילער און זינגער ,שרייבט באָריס טאָמאַי
שעווסקי.
,אַ גרויסע טראַגעדיע האָט פּאַסירט מיטן צוייטן ברודער,
זאַנוול שענקמאַן .דעם יונגערן שענקמאַן האָט די נאַטור גע"

בענטשט מיט אַ וואונדערבאַרע טענאָר-שטימע.
מען מיט באַשטימטהײט

אַלם זינגער קאָן

זאָגן ,אַן ער איז דער שענסטער יידישער

טענאָר װאָס מיר יידן פאַרמאָגן,

ווען דער יונגער זאַנװל שענק-

מאַן װאָלט שטודירט ,װאָלט ער היינט געווען אפשר דער גרעסטער
טענאָר אויף דער וועלט ... .ער איז א שטילע נאַטור ,קאָן זיך

ניט שטופּן צום פּראָנט ,קאָן ניט חנפענען ,קאָן ניט בעטן ,און.

דאָס

האָט אים

זייער

פיל נעשטערט

צו זיין

גרויסער

קאַריערע,

וועלכע ער האָט פאַרלאָרן".
זלמן זילבערצווייג כאַראַקטעריזירט אים אַזױ :
 . .,,שענקמאַן האָט געשפּילט אַ ראָלע מיט יאָרן צוריק אין ניו

יאָרק ,אָבער נאָך מעד אויף דער ראוד {פּראָװינץ) ,זואו ער האָט
געשאַפן דאָס ערשטע יידישע טעאַטער"-פּובליקום ,ווייל שענקמאַן
האָט אָנגעהויבן צו שפּילן אין אַמעריקע יידיש טעאַטער אין שטעט,
וואו מען האָט נאָך פריער קיינמאָל קיין יידיש טעאַטער ניט געזען.
שענקמאַן

האָט דאָרט צום ערשטן

מאָל געבראַכט

די עכט-יידישע

לידער און נגונים פון גאָלדפאַדען ,ער איז געווען דער העלדישער
,בשלום" ,און מיט זיין זיסער,
,בר כוכבא" ,דער פאַרליבטער א
העלדישער טענאָר-שטימע ,האָט ער באַגײיסטערט די ערשטע יידישע
טעאַטער-באַזוכער אוֹן זיי צונעבונדן אַלס שטענדיקע און אָפטע
כאַזוכער פון יידישן טעאַטער ,און שפּעטער ווען ער איז פון ליב-
האָבער-ראָלן אַריבער צו קאָמישע ראָלן ,ווען ער איז אַריינגעטראָטן

אין די װאַרײעטײטעאַטערס ,האָט מען אים ממש פון דער בינע
 . .עס זיינען זיכער
ניט אַראָפּנעלאָזט פאַר זיינע קאָמישע קופּלעטן .
געווען און עס זיינען פאַראַן איצט גרעסערע שוישפּילער וי שענק-
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לעקסיקאָן
מאַן,

אָבער איך צווייפ? צי עס זיינען ווען עס אין אַמאָל געוען

צווישן יידישע אַקטיאָרן גרעסערע לצים ,קונדסים ,שטיפערס וי
שענקמאַן .שענקמאַן פלעגט זייער אָפט אָפּטאָן אַקטיאָרן אָדער
טעאטער-מענעדזשערס אַזעלכע שפּיצלעך פון וועלכע מען פלעגט
קייכן פון נגעלעכטער| .אייניקע פון די שפּיצלעך ברעננט ז .אין
,עאַטער-פינורן"ן .ער איז געווען אַן אייננאַרטיקער לץ,
זיין בוך ט
אַ שטיפער ,און פיל ואָדעװויל-וויצן ,וועלכע ווערן דערציילט פון
קאָמיקערס אויף דער בינע ,זיינען דורך אים געשאַפן געװאָרן ,ער
אַליין האָט טאַקע אָפּגעטאָן די שפּיצלעך .אין דער הינזיכט אין
ער געווען א מין ,הערשעלע אָסטראָפּאָליער? אָדער ,מאָטקע
חב"ד" .יענער האָט אָפּנעטאָן שפּיצלעך קהל ,דעם רב אָדער
להבדיל

דעם

בעדער,

דאָס הייסט,

זאָנען מיט וועלכע ער איז געקומען

מענטשן

פון זיין סביבה,

אין באַרירונג.

שענקמאַן

פּער-
איז

געקומען אין באַרירונג מיט אַקטיאָרן .זיין סביבה איז נעווען די
יידישע טעאַטער-װועלט ,האָט ער זיינע וויצן ביי זיי אויסנגעבראַכט.
אין די לעצטע יאָרן ,ווען שענקמאן איז שוין געווען אויסנע-
שטעלט צו מאַכן אַ לעבן פון אַזו-גערופענע קאַנצערטן אָדער פון
הלואות ,פלעגט מען אים זייער אָפּט טרעפן גאַנצע טעג ,באַזונדערס
אָבער אין די נעכט ,זיך אַרומדרײען פאַרן קאַפע ראַיאַל אָדער אויף
דער פעקאָנד עוועניו ,עטלעכע בלאָק אַרום דעם קאַפע-הויז .אין
קאַפע גופא פלעגט ער זעלטן אַרײנגיין ,אויסער איינמאָל ווען עס
איז אים געװאָרן זייער שלעכט ,איז ער אַריין און זיך אַװעקגע-
שטעלט

זינגען צווישן די טישלעך.

עטלעכע אַקטיאָרן

האָבן באַלך

געשאַפן פאַר אים אַ קליינע סומע און אים אַרױיסנעפירט .וען
באָריס טאָמאַשעווסקי איז צוריקנעקומען פון אייראָפּע און געטראָפן
שענקמאַנען,

מיט

וועמען

ער האָט געשפּילט אין די ערשטע

יאָרן

פון יידישן טעאַטער אין אַמעריקע ,האָט ער אים אונטערשטיצט,
אָבער שענקמאַן האָט זיך נישט געקאָנט באַרואיקן .ער איז זייער
אָפט געשטאַנען מיט אַ פּעקל פּאַפּירן אין האַנט און געטענהט .דאָס
איז געווען אַ פּעקל קאָפּיעס פון בריוו און טעלעגראַמעס ,װאָס די
,האַיאַס" האָט ,אויף זיין ביטע ,געשיקט

אין די שטעט,

וואו זיין

זון ,דער ענגלישער װואָדעװי?-אַקטיאָר {על שענקן ,האָט זיך געפונען,
אַז ער זאָל צושיקן שטיצע פאַר זיין פאָטער .דער שיקזאַל האָט גע-
װאָלט ,אַז די בריוו און טעלעגראַמעס האָבן קיינמאָל נישט געטראָפן

דעם געזוכטן .שענקמאַן איז אַריינגעפאַלן אין אַ שרעקלעכער מרה
שחורה .ער איז אַרוסגעגאַנגען פאַרצווייפלט ,מעלאַנכאָליש און
זייער אָפּט געוויינט .טיילמאָל פלעגט ער קראַנק ווערן און אין זיין
ענגן צימער ,אויף דער -21טער סטריט ,וואו איך פלענט אָפט קומען,
פלענט ער ליגן איינזאַם אין זיין בעטל? און בעטן אויף זיך דעם
טויט .געווען אַ סך פאַלן ווען ער האָט געסטראשעט מיט באַגיין
זעלבסטמאָרד .ע.נ.דלעך האָט ער  ...געפונען זיין זון און דער
זון האָט אים אַרױסגעשיקט אין אַ זומער-פּלאַץ צו פאַרבעסערן
זיין געזונט",

אין דעם זומער-פּלאַץ איז געווען אַ בענעפיס פאַרן עלטערן
אַקטיאָר אברהם פישקינד ,וועלכן מ'האָט פאָרגעשטעלט אַלס עלטסטן
לעבן-געבליבענעם קאָמיקער .ש .האָט געפּועלט ,אַז מ'זאָל אים אויך
אַרױפלאָזן אויף דער בינע און וייזן ,אַז ער לעבט נאָך .דאָס איז
געווען זיין לעצטער ;אויפטריט" .אַביסל שפּעטער ,דעם  81סעפּ-
טעמבער  ,2291איז ער געשטאָרבן אין ניו-יאָרק.
מ.{ .
ב .גאָרין , --געש .אידיש טעאַטער" ,װ ,זו,672 ,66 .
בעסי טאָמאַשעװסקי , ---מיין לעבענס געשיכטע" ,ניויאַרק ,6191 ,ז,36 .
באָריס טהאָמאַשעװסקי  ---די ברידער שענקמאַן ,װאָס האָבען געהאַט ערפאָלג
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די ביהנע,

,פאָרװערטס",

פון
ג .י01 ,

אַלס אידישע אַקט אַרען און פאַרלאָזען
נאָװ.3291 .
זלמן זילבערצווייג  ---האָט פרעהליך געמאַכט טויזענטער מענשען ,און אַלײן
איז ער געװען דער גרעסטער מרה שחורהניק, ,די אידישע ועלט" ,פילא,11 ,.
 31אַקטאָבער | 2391איבערגעדרוקט אין זיין בוך ,טעאטער-פיגורן" ,ב"א,
 ,6זז,36-841 .

עלטערער ברודער פון זאַנװל שענקמאַן .קיין ביאָגראַפּישע דאַטעס
וועגן אים זיינען אין ערגעץ נישטאָ ,ווערט אויך אין ערגעץ ניט
דערמאָנט ,אויסער ביי די טאָמאַשעװוסקיס .בעסי טאָמאַשעװסקי ,אין
אירע דעראינערונגען ,שרייבט ,אַז אין  8881ברענגט טאָמאַשעװסקי
אים און זיין ברודער זאַנװל קיין באָסטאָן .איינער האָט ,געזונגען"
און דער אַנדערער האָט ,געשפּילט? .באָריס טאָמאַשעװסקי איז
אַפילו ניט זיכער צי ער האָט געהייסן דוד,
טאָמאַשעװוסקי כאַראַקטעריזירט אים אַזױ:
איז געווען איינער פון די בעסטע ,נאַטירלעכסטע
ד
ו.
ד..
,
אַקטיאָרן ,װאָס מיר האָבן צו יענער צייט פאַרמאָנט .דער עלטערער
שענקמאַן האָט אָננעפּאַנגען זיין קאַריערע אַלס יידישער אַרטיסט
אין

ווארשע.

שפּעטער

אין

ער

מיט

אָנגעקומען

קיין

נראַדנערן

לאָנדאָן ,און דיזע צוויי ארטיסטן ,שענקמאן און נראַדנער ,האָבן
זיך נעמאָסטן ווער װועט וועמען איבערשטיינן אין גרימירן זיך,
אין שאַפן געוויסע כאַראַקטערן און ווער פון ביידע וועט נאַטיר-
לעכער און מענטשלעכער שפּילן זיין ראָלע ... .איך האָב דעם
עלטערן שענקמאַן צום ערשטן מאָל נעזען שפּילן אין ני-יאָרק,
אין רומעניע

אָפּערע

דער

האָוז ,אויף

בויערי,

און איך קאָן

ביז

היינט נישט פאַרגעסן דעם איינדרוק װאָס ער האָט אויף מיר גע-
מאַכט .איך האָב פאַר מיר געזען אַ נרויסן ,נרויסן קינסטלער,
צווישן אַלֶע איבריקע שוישפּילער וי
וועלכער האָט אַרױסנעשײנט
אַ שיינענדער דימאַנט .די שוישפּילער פון רומעניע אָפּערע האָז,
צו

יענער

צייט,

זיינען

באַשטאַנען

פון

די גרעסטע און בעסטע

יידישע קינסטלער | :מאָריסן פינקעל ,מאַנולעסקאָ ,פיינמאַן ,קעס-
לֶער ,וויינבלאט ,מאַקס אַבראַמאָװיטש ,פייוועלע פרירמאן ,קעני
ליפּצין ,סאָפיע קאַרפּ ,דובינסקי,

{אבאן שעהננאָלד און זיין פרוי,

פּראָפּעסאָר הורוויץ און שענקמאַן .צווישן די אַלע װאָס איך האָב
דאָ אויסגערעכנט ,איז שענקמאַן געווען דער נאטירלעכסטער אַר-
טיסט .ער האָט פאַרשטאַנען וי אַזױ צו שאַפן כאַראַקטערע ,וי
אַזױ אויסצוקלעפּן פון ווערטער לעבעדיקע מענטשן . . . .אָט צווישן

די אַלֶע הילצערנע פיגורן |אין די היסטאָרישע פּיעסן|ן האָט זיך
אַרומגעדרײט איינער ,וועלכער האָט אויף זיך פלייש און בלוט פון

אַ לעבעדיקן מענטשן .ניט די היסטאָריע ,ניט די היסטאָרישע
העלדן און ניט די דייטשמעריש-יידיש האָט |האָבןן געקאַנט באַזיגן
דעם אַרטיסט שענקמאַן .שענקמאַן האָט אַרױסנעװויזן דעם געניאלן
אַרטיסט אַפילו אין דער נאַרישסטער ,אומנעלומפּערטסטער ראָלע,
װאָס ער האָט נעשפּילט .זיין נרימירן זיך ,זיין האַלטונג ,זיין טאָן-
וועקסלוננ ,זיינע ליידן ,זיינע פריידן ,זיינען נעווען מענטשלעכע,
נאַטירלעכע .שענקמאַנס געזיכטס-איבערנעננע װעל איך אין מיין
נאַנצן לעבן ניט פאַרגעסן .איך האָב מיך מיט שענקמאַנען שטאַרק
באַפּריינדעט און מיר האָבן צוזאַמען אָנגעהוֹיבן אַ שטילן קאַכף
קעגן די היסטאָדישע

אָפּערעס.

מיר

האָבן

מיט

לאַטײנערן

אַ כך

אונטערהאַנדלט און אים איבערגערעדט און אויסגעווירקט ,אַז ער,

יאָזעף לאַטיינער ,דער דאַמאָלסטיקער דערפאָלגרייכסטער דראַמאַ-
טורג ,דער נאָכפּאָלנער פון נאַלדפאַדען ,האָט אָנגעפאַנגען צו שרייבן
דראַמעס און קאָמעדיעס פון לעבן .לאַטײנער האָט אָנגעשריבן
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יידישן
,בוד
כ

אב"

טעאַטער
שענקמאַן

און

איז

נאָך פינקלען

אויפגעטראָטן

אין

דער ראָלע פון חזן. .ש.ע.נקמאַן האָט איבערגעטראָפן פינקלען.
שענסמאַנם חזן ,שענסמאַנס שלמהלע מירלין ,שענקמאַנס ראָלע
,וטער ליבע" ,ווער קאָן זיך אָנגעדענקען די אַלע אַרטיס-
אין דער מ
טישע לעבעדיקע כאַראַקטערע ואָס שענקמאַן האָט צום לעבן
נעבראַכט .אָבער דאָס אַלגעמײנע פּובליקום האָט שענקמאַנען ניט
פאַרשטאַנען ,ניט אָפּנעשאַצט זיין אַרטיסטישע נשמה ,און ער האָט
דערפון שטאַרק

געליטן".

ווייטער דערציילט טאָמאַשעױיסקי ,האָט ש .געסטראַשעט ,אַז ער
וועט אַװעק פון דער בינע ,און אַ געוויסע צייט האָט ער טאַקע
אויסגעפעלט פון נװ-יאָרק .דערנאָך האָט ער איף זיין נאָמען
געעפנט אַ קאַפע-הויז ,וואו די אַקטיאָרן פלעגן אַרײינקומען .ער האָט
געמאַכט גלענצנדע געשעפטן ,איז געװאָרן רייך ,האָט דערנאָך אָנגע-
הויבן פּלאַנירן צו עפענען אַן אייגן טעאַטער ,אָבער ס'איז דערפון
גאָרניט געװאָרן ,און עס איז ניט באַקאַנט װאָס עס איז מיט אים
געשען.
בעסי

טאָמאַשעװסקי

--

,,מיין לצבענס

געשיכטע",

ניו יאָרק,6191 .

ז.36 .

באָריס טהאָמאַשעװסקי  ---די ברידער שענקמאן ,װאָס האָבען געהאט ערפאָלג
,אָרװו ,",ג .י 01 ,.נאָװ,3291 .
אלס אידישע אקט אָרען און פארלאַזפן די ב'הנע ,פ

שטרענג ,מאַקס
|געב 02 .יוני 4781

--

געשט.

 5אויגוסט

ביי היינטיקע צייטן פון אינסאָלװענצן
צרות ,קאַטאַרן און אינפלוענצן,

די װייבער װייסן ניט װאָס צו ליגן אין טאָפּ,
די מאַנסבילן האָבן זאָרגן א פולן קאָפּ;
לס איז

נישטאָ

קיין דירה,

מען

ואוינט

ענג --

װאָס איז עפּעס פלוצים א יובילעאום פאָר שטרענג ?
קיין אנדערע צייט האָט עס נישט געקאָנט זיין,
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און פאדװאָס גאָר פּלוצים אין מיטן
לאַדט איר מיך איין כזאָל זיין א מחותן ?
דער ענטפער דערויף איז פּשוט דער --
איר מוזט מיטװאָך אויך קומען אהער,
װאָרום וויפל מאָל האָט איר אייך געהאַלטן ביי די זײטן
ווען איר האָט דערזען שטרענגן נאָר פון װייטן ?
און זיינע חכמות װען איר פלעגט הערן
האָט איר דען נישט געלאַכט ביז צו טרערן ?
זיינס אַ לידל אָדער א טענצל װען איר פלעגט זען
אזוי פלעגט איר דאַך ואָר פּשוט פאַר נחת צעגיין.
דערפאַר זאָלט איר באַערן שטרענגס פעסט ויום-טובן
ביים יובילעאום מוזט איר זיין געסט,
ס'מאַכט נישט אויס איר מעגט אים א שיינעם פּרעזענט געבן
װײיניקסטנס װוינטשן מזל טוב און אַ לאַנג לעבן,
די גרויסע שמחה מוזט איר מיט אונדז טיילן
און דאָס גייעס אייערט פריינט דערציילן.

דעם  2אױגוסט  8291איז ש .געשטאָרבן אין ווין אין ראָטשילד-
שפּיטאָל און געבראַכט געװאָרן צו קבורה אויפן צענטראַלן פרידהאָף.
מ .ע .פון יהודה בלייך ,פּאָול ברייטמאַן און יוליוס גוטמאַן.
|, -- |--יודיש טעאטער" ,װן.7291 ,| ,
יוכף גראָב  --דער טויטער קאָמיקער, ,דער מאָרגען" ,לעמבערג 52 ,אוגוסט
,,8
ב .פאלעפּאַדע , ---זכרונות" ,בוענאָס איירעס ,6491 ,זו.252 ,371 ,651 .

8291ן

געבוירן  02יוני { 6781לויט יוליוס גוט-
מאַן4781 :ן אין לעמבערג ,גאַליציע .זיין
פאָטער האָט געפירט ברויט און זיך געגט
מיט זיין פרוי וען ש .איז נאָך געווען אַ
קינד .די מוטער איז געװאָרן אַ קראַנקן-
וועכטערין אין שפּיטאָל אין לעמבערג און
ש .איז דאָרט דערצויגן געװאָרן .געאַרבעט
אין אַ דעליקאַטעסן-געשעפט און געװאָרן
שפּעטער אַ כאָריסט אין גימפּלס טעאַטער,
געוויזן אַרטיסטישע פעאיקייטן און געװאָרן
אַ באַרימטער סאַלאָן:קאָמיקער צוליב זיין גראַציעזקײט .אָנגעהויבן
שפּילן דעם  22דעצעמבער  1981לכתחילה איף דער פּוילישער
בינע אין לעמבערג ,באַלד דערנאָך אַריבער אויף דער יידישער
בינע .דורכגעװאַנדערט ענגלאַנד ,פראַנקרייך ,רומעניע ,פּױלן,
דייטשלאַנד .געשפּילט אַ סך יאָרן ביי אַקסעלראָד אין טשערנאָוויץ,
דערנאָך אַװעק קיין ווין ,וואו ער האָט אָנגעפירט עטלעכע יאָר
יידיש טעאַטער צוזאַמען מיט שלום פּאָדזאַמטשע און דערנאָך אַלין.
אין  7291אָנגעפירט אין ווין מיטן ,יידישן קינסטלער קאַבאַרעט".
דעם  22דעצעמבער  6291איז אין דעם קאַבאַרעט (פּראטער שטראַסע
 )0גשפייערט געװאָרן זיין -52יאָריקע בינע-טעטיקייט און עס איז,
צווישן אַנדערן ,אויפגעפירט געװאָרן אַן אײינאַקטער פון א .מייזעלס
מ,אַקס שטרענג האָט חתונה מיט דער קונסט" (אין וועלכן עס האָבן
פיגורירט אברהם גאָלדפאַדען ,יעקב גאָרדין ,י .ב .גימפּעל ,אַ בדחן,
אַ שוישפּילערין ,שטרענג אַלס ,חתן* און די קונסט אַלס ,כלה") ,און
אין פּראָגראָם איז אָפּגעדרוקט אַזאַ ,ליד" ;

זייער

נאָר דאַמאָלס װען עס רינט אין די שטיװל אַרײין?

פרידמאַן ,ראָוע
וגעב.

581...

--

געשט.

 9מערץ

)8191

וואו און ווען פ .איז געבוירן געװאָרן ,זיינען ניטאָ קיין פעסט-
געשטעלטע אינפאָרמאַציעס .אַזױ זיינען אויך ניט באַקאַנט די באַ-
דינגונגען דורך וועלכע זי איז געקומען צום יידישן טעאַטער ,באַלד
אין די ערשטע אָנהייבן פון גאָלדפאַדען-טעאַטער.
גאָלדפאַדענס טרופּע איז לכתחילה באַשטאַנען פון בלויז מענער.
די ערשטע פרוי וועלכע עס איז געלונגען צו באַװעגן ,אַז זי זאָל
ווערן אַ יידישע אַקטעריסע ,זאָל זיין געווען סאָפיע גאָלדשטײן ,די
פרוי פון אַקטיאָר שכר גאָלדשטײן (שפּעטער די פרוי פון קאַרפּ),
וועלכער האָט מיט איר חתונה געהאַט כדי די פאַמיליע זאָל איר
דערלויבן צו שפּילן טעאַטער ,אָבער אויף דער פּראָװוינץ האָט מען
זי ניט געלאָזט מיטפאָרן ,און ווען גאָלדפאַדענס טרופּע קומט צוריק
אין יאַסי און פירט דאָרט אויף זיין פּיעסע ,די שטומע כלה" ,װוערט
אַ געוויסע ראָזע צוגעצויגן צו שפּילן די ראָל פון דער ;,כלה" אָן
ווערטער).
|
זלמן זילבערצווייג שרייבט :
;זיכער קאָן מען ניט וויסן ,אָבער עס איז ניט אױסגעשלאָסן,
אַז דאָס איז געווען טאַקע ראָזע פרידמאַן .באַלד אָבער הערט מען
ווידער ניט פון איר ,און נאַלדפאַדענען געלינגט אַריינצוציען אין
דער טרופּע אַ געוויסע נאָלדיצע... .די ערשטע ידיעות ועגן
ראָזע פרידמאַן אַלס אַקטעריסע זיינען ניט פון נאָלהפאַדענס טרופּע,
נאָר פון דער ניי-געגרינדעטער אָפּגעשפּאָלטענער טרופּע אונטער
דער אָנפּירונג פון ערשטן יידישן אַקטיאָר ,ישראל גראַדנער .ערשט
ווען די טרופּע פּלאַצט ,און זי ווערט פאַראייניקט צוריק צו גאָלד-
פאַדענס טרופּע ,קומט דער גלאַנץדפּעריאָד אין ראָזע פרירמאַנס
בינע-קאַריערע .גאָלדפאַדען שרייבט פאַר איר אָן דסיקאָמעדיע
בריינדעלע קאָזאַק" ,א נאָמען ,װאָס איז װוי שמענדעריק אָדער
קוני לעמעל ,נעװאָרן א סינאָנים אין יידישן לעבן .גאָלדפאַדען
דערציילט ,אַז אָנגערענט געװאָרן צו שרייבן פאַר איר די פּיעסע,
איז ער נאָך אַ שמועס מיט איר ועגן איר פּריװאַט לעבן .ער
2082

לעקסיקאָן
האָט דאַמאָלט נגענומען די באַקאַנטע אָפענבאַך-אָפּערעטע ,בלוי-
באַרד" און זי אַדאָפּטירט אַלס ,בריינדעלע קאָזאַק" ,און זי אוים-
געפירט מיט ראָזע פרידמאַן אין דער טיט?-ראָל אין בוקאַרעסט".
וועגן דעם דערציילט גאָלדפאַדענס ערשטער פאַרװאַלטער ,יצחק
ליברעסקאָ:
ג,אָלדפאַדען פלעגט האָבן אַ טבע אנצושרייבן די הויפּט-ראָלן
פון זיינע פּיעסן צונעפּאַסט פאַר זיינע אַקטיאָרן .ער האָט אויס-
געצייכנט אויסשטודירט דעם כאַראַקטער פון זיינע הויפּט-אַקטיאָרן
און נאכדעם אָנגעשריבן אַ גרויסע ראָל ,וועלכע האָט געהאַט אין
זיך די זעלבע אייגנשאַפטן ,װאָס דער אַקטיאָר ,וועלכער האָט זי
געדאַרפט שפּילן .,און ממילא איזן דער אַקטיאָר געװוען אויסנע-
צייכנט אין דער ראָל .., .אַזױ האָט ער געמאַכט ,בריינדעלע
קאָזאַק" פאַר ראָזע פרידמאַן .זי איז געווען אַזױ גלענצנדיק אין
דער ראָל ,אַז מען האָט נאָר פאַרנעסן וי זי הייסט און אומעטום
האָט מען זי גערופן ,בריינדעלע קאָזאַק" .ווען זי פלעגט גיין אין
גאַס ,האָט מען איר נאָכגעוויזן מיט די פינגער אָט גייט בריינדעלע
קאָזאַק'".

אַ צווייטער אויגן-עדות פון יענער עפּאָכע ,דער דראַמאַטורג יאָזעף
לאַטײינער ,דערציילט ,אַז ווען פ .איז ,צום ערשטן מאָל אויפגעטראָטן
אין דער ראָל פון דעם ,יונגן מיידל?" אין גאָלדפאַדענס ;באָבע מיטן
אייניק?" ,איז זי שוין ניט געװוען יונג און אויך ניט שיין ,און
דערצו האָט זי געהאַט אַ הייזעריקע שטימע.
נאָך
איבער,
שטיין
פלעגט

אַן אויגן-עדות .,דער שוישפּילער צעזאַר גרינבערג ,גיט
אַז ער האָט זי געטראָפן אין די גאַסן פון גאַלאַץ ,רומעניע,
מיטן זינגער בויקע ,מיט אַ טעצל בי אַ קאַטערינקע .זי
זינגען און קלייבן דעם ;האָנאָראַר".

דער שוישפּילער זיגמונד מאָגולעסקאָ ,װועלכער האָט געשפּילט
מיט איר אין דער ערשטער צייט פון אָנהייב פון יידישן טעאַטער,
גיט איבער ,אַז זי איז געווען אַ זינגערין און אַ טענצערין אין די
קאַפע-הייזער פון קאָנסטאַנטינאָפּאָל ,טערקיי .ער באַמערקט דערביי
סאַרקאַסטיש, :זי האָט זיך ניט געהאַט װאָס צו שעמען און איז
געװאָרן אַ יידישע אַקטעריסע?.
דער שוישפּילער מאיר:װואָלף שװאַרץ גיט איבער ,אַז אין די
ערשטע טעג פון יידישן טעאַטער אין רומעניע ,האָט ער ,צװאַמען
מיט איר ,געגרינדעט אַ דראַמאַטישן קלוב ,װאָס פלעגט אויפפירן
װאָדעװילן אויף יידיש.
זלמן זילבערצווייג שרייבט :
,קענטיק אָבער ,אַז איר גרויסן בינע-תיקון האָט זי באַקומען
אין דער טיט?-ראָל פון ,בריינדעלע קאָזאַק" .מען קאָן דאָס לייכט
זען ,װאָס זי האָט מיט איר אָפּוװעזנהײט אין אָדעס דערפירט צו אַ
סקאַנדאַל אין דאָרטיַקן יידישן טעאַטער .דאָס איז געווען אין
מאַי  ,9781ווען צוליב דער רוסיש-טערקישער מלחמה האָט דאָס
יידישע טעאַטער געמוזט זיך אַריבערטראָנן פון רומעניע קיין רוס-
לאַנד .גאָלדפאַדען איז נעקומען מיט זיין טרופּע אין אָדעס און
אנגעהויבן שפּילן אין קלוב פון מאַרינסקי טעאַטער .ער האָט דאָ
אויפגעפירט די קאַמעדיע ,בריינדעלע קאָזאַק" ,אָבער דערווייל
האָט ער שוין באַוויזן צוצוציען אין זיין טרופּע אַ נייע אַקטעריסע,
מאַרגאַרעטאַ שווארץ ,וועלכער ער האָט גענעבן צו שפּילן די טיטל-
,ריינדעלע קאָזאַק? ,אָבער אַזױי װוי זי האָט זיך באַװויזן אויף
ראָל ב
דער בינע ,איז אױסנעבראָכן אין טעאַטער אַ סקאַנדאַל ,און דער
עולם ,וועלכער האָט אין רומעניע נעזען אין דער ראָל ראָזע פריךד-
מאַן ,האָט אָנגעהויבן פזאיַרלאַנגען .דער רעזולטאַט איז געווען ,אַז
נאַלדפאַדען האָט נעמוזט שיקן נאָך איר אין יאַסי ,וואו זי האָט

פון

שוין דערוויי? אַלֵיין אָנגעפירט מיט אַ טרופּע ,און דעם  21מֹאַי
איז זי איפנעטראָטן אין אָדעס אין דער ראָל ,און דאָס
9

טעאַטער האָט אָנגעהוֹיבן צו וערן אַזױ איבערפולט ,אַזן די
אַקטיאָרן האָבן זיך צעלאָזט אין אַ ראָסקאָשנע לעבן .דאָ פאַרלירן
מיר ווידער

אויףה עטלעכע

יאָר דעם פאָדעם

פון איר

טעטיקייט'.

ב .וויינשטיין  ---אַן עד:ראיה פון די גאָלדפאַדען-פאָרשטעלונגען
אין אָרעס ,שרייבט ;
ג,אָלדפאַדען האָט אין יענער צייט אויך איבעראַשט דעם אֶדע-
סער עולם מיט אַ נייער אַקטעריסע ,אַ געוויסע מאַדאַם פרירמאַן,
װאָס ער האָט געבראַכט פון רומעניע און זי איז אױיפגעטראָטן
דעם ערשטן מאָל אַלס ,בריינדעלע קאָזאַק" .דעם עולם אין זי
שטאַרק נעפעלן .,מאַדאַם פרידמאַן האָט געשפּילט די ראָלע פון
דער שטיפמאַמע אין דער ,כשוף-מאַכערין" און רי מוטער-ראָלן
אין אַלֶע אַנדערע פּיעסן .זי פלענט אויך זינגען קופּלעטן",
לויט דער אינפאָרמאַציע פון לטאָן קאָרנפעלד ,וועלכער האָט יאָרן-
לאַנג אָנגעפירט מיט יידיש טעאַטער אין קאָנסטאַנטינאָפּאָל ,האָט זי
דאָרט געשפּילט מיט קלטן יאָװילערס טרופּע .דאָ זאָל זי האָבן
חתונה געהאַט מיט אַ זינגער ,אַ געוויסן יהושע ,אין ווען די טרופּע
האָט פאַרלאָזט קאָנסטאַנטינאָפּאָל ,איז זי דאָרט פאַרבליבן ,האָט
געגרינדעט אַ קװאַרטעט (זי ,איר מאַן ,אַ זינגער חיים-יאַנקל און
אַ געוויסער ראדעסקאָ) ,דערנאָך איז זי אָפּגעפאָרן קיין גריכנלאַנד,
וואו זי איז זיך צעגאַנגען מיט איר מאַן ,איז װוידער צוריקגעקומען
אין קאָנסטאַנטינאָפּאָל און האָט  8חדשים געשפּילט יידיש טעאַטער,
מיט ליבהאָבער ,אונטער דער אָנפירונג פון לעאָן קאָרנפעלד.
ווידער ווערט זי אויף אַ געוויסער צייט פאַרשוואונדן פון יידישן
טעאַטער .אין  5191גאַסטראָלירט זי אין בוקאַרעסט ביי איציקל
גאָלדענבורג אַלס ,בריינדעלע קאָזאַק* און האָט ווידער א דערפאָלג.
זי שפּילט אָבער ניט לאנג אין ווערט ביים זעלבן דירעקטאָר ,אין
יאַסי ,אַ קאַנטראָלערשע (בילעט-אָפּנעמער) אין טעאַטער,
אין סיף  7191האָט זי דער אַקטיאָר משה לאָוניק געטראָפן אין
בעלץ ,בעסאַראַביע ,שפּילן מיטן אַקטיאָר מאַסאָף און אייניקע
אָרטיקע ליבהאָבער .זי איז אויפגעטראָטן אַלס ,באַסיע* אין גאָלד-
פאַדענס ,כשוף-מאַכערין" ,דערנאָך אין איר קרוין-ראָל ,אַלס
,בריינדעלע קאָ:אַקײ .װי לאָזניק גיט איבער ,האָט זי אויסגעקוקט
מונטער ,לוסטיק פלעגט אַ סך דערציילן פון אירע איבערלעבונגען.
דערנאָך האָט זי געשפּילט מיט לאָזניקן אין בריטשעוע ,ווידער
אַלס ,בריינדעלע קאָואַק" ,וי אויך ;שפרה" אין גאָרדינס ,דער

ווילדער מענטש" .שפּעטער זיינען זיי געפאָרן קיין ריטשקאַן ,וואו
זי איז קראַנק געװאָרן און ניט געקאָנט שפּילן ,האָט מען זי איבער-
געפירט קיין בעלץ ,וואי זי איז געלעגן אייניקע װאָכן אין שפּיטאָל
|
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זלמן זילבערצווייג שרייבט:

יי

;וועגן איר טויט און די דאַטעס פון איר טויט זיינען אַרומנע-
גאַנגען פאַרשידענע ווערסיעס .אַזױ האָט מיר דער טעאַטער-
דירעקטאָר און אַקטיאָר איציק? גאָלדענבורג געהאַט איבערגעגעבן,
אַז נאָך אין  0291איז זי געווען קאָנטראָלערשע ביי אים אין
טעאַטער אין יאַסי אוֹן אַז געשטאָרבן .שפּעטער אין זי אין קעשע-
געוו .אָבער זייענדיק אַליין אין בעלץ |אין 4891ן בעת מיינע רייזעס

איבער רומעניע און בעסאַראַביע ,האָב איך געהערט ,אַז זי איז
דאָרט געשטאָרבן .אַ גאַנצע גרופּע טעאַטער-ליבהאָבער און פריינט
האָבן מיט מיר כסדר גערעדט וועגן איר און דרך אגב אָנגעוויזן

אויף דעם מערקווירדיקן פאַקט ,אַז בעלץ ,וואו עס האָט געפונען

איר אייביקע רו ,אַלנפאַלס די ערשטע יידישע סוברעטין ,טאַקע

2684

טעאַטער

יידישן

ראָזע פרידמאַן ,האָט אויך שפּעטער אַרױיסגעגעבן איינע פון די
אָננעזעענסטע און באַדייטנדסטע מאַדערנע יידישע סוברעטינס,
 . ..אין דער ווייבערישער אָפּטײלונג פון בית עולם

איזא קרעמער.

זיינען מיר צוגעקומען צו אַ פּלאַץ ,וואו איבער אַ קבר איז געשטאַ-
נען ,אין דער פאָרם פון א מאָנומענט ,אַ מצבה ,אויף וועלכער
עס איז געווען אויפנעשריבן ,בלויז אין העברעאיש :אשה נכבדה
דייזי? בת ר' אברהם פרידמאַן מראָמיניע ,נפ' כה אדר תרע"ח
אָ.בער צוויי זאַכן אויף דער מצבה לאָזן זיך אריינ-
תנצב"ה".. .

טייטשן .איינס ,דאָס װאָס איר פאָטערס נאָמען ווערט אָנגענעבן
אַלםס אברהם .דאָס מיינט ניט צו זאָגן אויף זיכער ,אַז ער האָט
טאַקע געהייסן אברחם.

מיר ווייסן פון פּראקטיק ,אַז ווען מען ווייס

ניט ביי יידן דעם נאָמען פון פאָטער ביי רעליניעזע צערעמאָניעס,
באַנוצט מען זיך מיטן נאָמען אברהם .צווייטנס ,אַז דאָס װאָס
עס שטייט ,אַז זי שטאַמט פון ראָמיניע (רומעניע) ,באַװייזט עס
נאָך נישט צי זי איז נישט געבוירן געװאָרן אין בעלץ אָדער צי
אין אַן אַנדער שטאָט פון בעסאַראַביע ,וייל דאַמאָלט וען זי
איז געשטאָרבן ,אינפאַלס ווען מען האָט נעשטעלט די מצבה ,איז
בעלץ און בעסאַראַביע באַטראַכט נעװאָרן װוי א טייל פון דער
מלוכה ,און אונטער

רומענישער

פּאָליטישע

די שווערע

באַדיננונ-

נען ,װאָס האָבן דאַמאָלט דאָרט געהערשט ,װואָלט קיין ייד נישט
געװואַגט צו שרייכן

אויף בעלץ אָדער אַן אַנדערע

רוסישע

בעסאַ-

ראַבישע שטאָט  :בעפאַראַביע אָדער נאָר רוסלאַנד .אָרטיקע ליב-
האָבער האָבן מיר נאָך צונעגעבן ,אַז זייענדיק אין בעלץ ,פלעגט
זי איינשטודירן מיט כאָרן און מיט זיי רעזשיסירן .דערביי איז
אינטערעסאַנט ,אַז אין פּריואַטן לעבן איז זי געווען זייער אַלט,
אָבער קוים איז זי אַרויפגעקומען אויף דער בינע ,איז זי ממש
ניט געווען צו דערקענען און מען האָט בשום אופן ניט נגעקאָנט
זען איר עלטער .די דאַמאָלטיקע פּאָליטישע באַדינגונגען אין
בעסאַראַביע זיינען געווען אַזעלכע ,אַז דער נגרעסטער טייל יידישע
אַקטיאָרן

האָבן

פאַרלאָזט

בעלץ,

און

ראָזע

צו

פרידמאַנס

לויה

זיינען נאָד פאַרבליבן געציילטע אַקטיאָרן .מרים-לאה די שוחטקע
האָט פאַרקויפט די זאַכן ,װאָס די פאַרשטאַָרבענע האָט איבערנע-
לאָזט ,און דערפאַר

איבערגעבליבענעם

איר נעקויפט

תכריכים,

געלט געלאָזט אויפשטעלן

ש .ע .פון לעאַן קאַרנפעלד ,מ .ע .פון משה
יאָזעף לאַטײנער ,מאיר:װאָלף
ב .גאָרין --

,עש.
ג

אידיש

אַ קבר און פון דעם

די מצבה".

לאָזניק ,איציקל גאָלדענבורג,

שװאַרץ און צעזאַר גרינבערג.
טעאטער",

| ,זז,391 .
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,ינטערן פאָרהאַנג" ,װילנע ,8291 ,זז.67711 .
זלמן זילבערצווייג  ---ה
ב .וויינשטיין  --די ערשטע יאָרן פון יידישן טעאַטער אין אָדעס און אין

ניוייאָרק ,אַרכיוו װוילנע-װאַרשע ,0391 ,ז642 .

קאַרפּ ,מאַקס
(געב .בערך  -- 6581געשט 71 .נאָװ)8981 .
זאָל זיין געבוירן געװאָרן בערך  6581אין
סאַנדאָוו װישניאַ ,ביי לעמבערג ,גאַליציע,
האָט אױיסגעװאַנדערט קיין רומעניע ,וואו ער
האָט געאַרבעט אַלס אָנגעשטעלטער אין אַ
גרויסער פירמע אין גאַלאַץ ,וואו אברהם
גאָלרפאַדען טרעפט אים אין פעברואַר 7781
אויף אַ פאַרזאַמלונג פון פאַראיין ל,בנון" ,און
אָט װוי גאָלדפאַדען שילדערט אין זיין אויטאָ-
ביאָגראַפיע זייער ערשטע באַגעגניש:
,נדלעך עפנט זיך די טיר ,און עס קומט
ע
אַריין אַן עלענאנט-געקליידטער יונגערמאַן ,אין זיין פיזאָנאַמיע

האָט מען לייכט געקענט דערקענען ,אַז ער איז פון דעם נאָבלסטן
יידישן אַדעל,
פיין באַנעמען,

ער איז בוכהאלטער פון א גרויסער פירמע .זיין
זיין שיינע דייטשע און פראַנצויזישע שפּראך ,האָט

{האָבן} מיך איבעראַשט ,און וי אַלֶע ברידער ,נאָך די צערעמאָניאַלעפאַראיינס-צייכנס ,האָט ער זיך אויך מיט מיר צעקושט און מיר
מיין האַנט לויט דעם פאַראיינס-צייכן געדריקט און זיך פאַר מיר
פארגעשטעלט ,ברודער קאַרפּ" ,און אָט דער דאָזיקער ברודער
קאַרפ וועט פֿאַרנעמען שפּעטער א ויכטיקן קאַפּיט? פון פיין
דערציילונג ,ווייל ניט מיר ,און ניט אים ,האָט זיך אין דעם מאָמענט
געקאָנט חלומען .ניין ,מיר האָבן גאָרניט געװאַגט צו דענקען ,אַז
ער װועט מיט דער צייט אַליין ווערן אַ יידישער אַקטיאָר ,און אַז
ער וועט מיט אַ צויט שפּעטער שפּילן נאָר אַ גרויסע ראָלע צווישן
די בעסטע אַרטיסטן פונם יידישן טעאַטער .מיר וועלן נאָך שפּע-
טער צוריקקומען צו דער פּערזאָן ,איבערהויפּט וועלן די לעזער זיך
מיט אים באַנענענען אין רוסלאַנד ,וואו ער האָט אין פּעטערבורנ
ביי מיר אָנגעפאַנגען זיין קאַריערע אַלס יידישער שוישפּילער".
אין אַן אַנדער שטעל אין זיין אױטאָביאָגראַפיע .,שרייבט אברהם
גאָלדפאַדען :

,די נאַכט צװישן אַלע געסט איזן אויך געװען געלאַדן דער
יונגערמאן קאַרפּ ,וועלכן איך האָב שוין איינמאָל בעפאָר {פריערן
דערמאַנט .אַ זייער עלעגאַנטער קאַװאַליער ,נעט און זויבער גע-
קליידט ,באַזיצט אַביס? בילדונג ,פראנצויזיש ,דייטש ,אינקלוזיוו
רומעניש ,ער איז געווען אַ בוכהאַלטער פון אַ גרויסער גאַלאַצער
פירמע ,און שטאַמט פון זייער אַ פיינער פאמיליע .װוי איר געדענקט
פון פדיער איז ער געווען איינער פון מיינע ברידער פון דעם פאַראיין
לבנון",

אַמאָל האָט ער מיר געמאַכט

אַ וויזיט און האָט פאַר א

שפּאַס אַ זינג נעטאָן ,איך האָב דערהערט זיין מערקווירדיק-
געבוירענע באַס-שטימע-פּראָפּאַנדא ,בין איך איבעראַשט געװאָרן.

איך האָב ניט געװואַגט אים צו מאַכן דעם אנטראג {פאָרשלאַגן ,אַז
ער זאָל זיך אַננאַזשירן צו דער יידישער בינע ,ווייל ,וי איר זעט,
,עאַטער" .עס האָט
האָט מען דאָס נאָך ניט געקאָנט אָנרופן קיין ט
נאָך אַ פּנים געהאַט וי אַ באַלאַנאַן ,און ער װאָלט רעכט געהאט
ווען ער װאָלט זיך געווען געפינען באַליידיקט ,נאָר דאָך האָב איך
אים לייכט גענעבן אָנצוהערן ,אַז ער טראָגט אין זיין האַלז אַ

שטימע ,אַ נאָטעס גאַבע |מתנהן ,און ווען ער זאָל זיך ווידמען
צו אַן אײיראָפּעאישער בינע ,װאָלט ער געמאַכט ערע פאַר זיך און
פֿאַרן נאַנצן יידנטום .ער האָט מיר ניט געענטפערט ,נאָר אין זיין
אַראָפּלאָזן די אוינן צו דער ערד ,און זיין פּנים ,װואָס איז פּלוצלוננ
רויט געװאָרן ,האָב איך פאַרשטאַנען ,אַז ער האָט זיך געפונען
באַליידיקט  . ..איך האָב באלד דאָס נעשפּרעך נגעװוענדעט אויף אִן
אַנדערע טעמע".
ערשט ווען גאָלדפאַדען האָט גענומען שפּילן אין אָדעס ,האָט ק.
באַשלאָסן צו ווערן אַ יידישער אַקטיאָר און איז אַרײנגעטראָטן אין
גאָלדפאַדענס טרופּע .ועגן דעם שרייבט דער היסטאָריקער פון
יידישן טעאַטער ,ב .גאָרין :
,אין אָדעס איז איצט אויך אָנגעקומען מאַקס קאַרפּ .ער אין
נאָך קיין אַקטיאָר ניט געווען ,נאָר ער האָט נעהאט אַ נאַָנטע
באַקאנטשאַפט מיטן יידישן טעאַטער ,און אַזױ וי ער האָט געהאַט
אַ גוטע שטימע ,האָט מען אים באַלד אַריינגענומען אין טעאטער".
וי גאָלדפאַדען האָט באַמערקט אין זיינע דעראינערונגען ,האָט ק,
שפּעטער געשפּילט אַ גרויסע ראָלע בעת די פאָרשטעלונגען אין דער
טרופּע אין פּעטערבורג .ק .האָט ,שפּעטער ,וי אַלע יידישע אַקטיאָרן,
נאָכן פאַרבאָט אויף יידיש טעאַטער אין רוסלאַנד ,אויסגעװאַנדערט
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לעטסיקאָן
קיין לאָנדאָן ,ענגלאַנד ,און אין  2881איז ער ,צוזאַמען
טרופּע ,אָנגעפירט פון זילבערמאַן ,װאָס איז באַשטאַנען
אוֹן אסתר זילבערמאַן ,מ .חיימאָוויטש און זיין פרוי (די
דיקע סעראַ אַדלער) ,מ .באראָדקין און פרוי ,מ .װאַכטעל

מיט דער
פון משה
שפּעטער-
און דער

קאַרפּ ,סאָפיע
ושׁרה סיגאַל ,גאַלדשטײן|
{גצב.

ק .האָט אין אַמעריקע געשפּילט אין פאַרשידענע טרופּעס און איז
אָפּגעפאָרן קיין אײיראָפּע ,פון וואו ער האָט געבראַכט סאָפיע גאָלד-
שטיין ,מיט וועלכער ער האָט חתונה געהאַט און ווידער געשפּילט
איז אַמעריקע .לויט בעסי טאָמאַשעװסקי איז ער אין  8881אויפ-
געטראָטן אין באָסטאָן אַלס ,אוריאל אַקאָסטאַ",
ק .האָט אין  0981געגרינדעט
מאַטישער יאָנג-מען סאָסייעטי".

דראַ-

אין ניו-יאָרק אַ ,שילערס

אין  2981האָט ק .געשפּילט די ראָל ,יצחק האַלפּערן" אין יעקב
גאָרדינס ערשטער פּיעסע ,דער פּאָגראָם אין רוסלאַנד",

אין  4981האָט ער געשפּילט אין פילאַדעלפיע.

שפּילנדיק אין

פיטסבורג ,איז אַרױסגעבראָכן אַ פייער אין אַ פּלאַץ ,וואו ער האָט זיך
געפונען .אַרױסלױפנדיק אין גאַס ,אָן מלבושים ,האָט ער זיך פאַר-
קילט און איז צוויי יאָר נאָכדעם ,נישט אַרױיסקומענדיק פון אַ לונגען"
אָנצינדונג ,צו וועלכער ער האָט נאָך דערצו זיך ניט אָפּגעהיט פון
טרינקען אַלקאָהאָל ,געשטאָרבן דעם  71נאָוו 8981 .אין סאַן פראַנ"
ציסקאָ ,קאַליפאָרניע,
אין דער יידישער אָפּטײלונג פון דער ני-יאָרקער פּאָבליק-
לייברערי געפינט זיך אויך אַ ביכל ,שירים חדשים בארץ חדשה,
ענטהאַלטענד יודע אונד אַנטיסעמיט אונד אַנדערע דיכטונגען
ערנסטען אונד הומאָריסטישען אינהאַלטעס פאָן מאַקס קאַרפּ* |אויף
ענגליש איז אויך באַמערקט ,פון אָריענטאַל טעאַטער*) ,ניו יאָרק
 66 ,7זז ,61' .מיט באַזינדערע זייטן פון אַנאָנסן .דאָס ביכל
האָט  01לידער און איז געווידמעט ,לכבוד הרבני הגביר ,יקר רוח
ונדיב לב ,המכונה בשם תפארתו מו"ה נחמיה הכהן נ"י ,הובל שִי
לאות כבוד תודה וברכה מאת עבדו ומכבדו".
אין טעאַטער-אַרכיוו פון ייוו"א איז
מצבה,

דאָי אפַאָ-טאָגראַפּיע

פון זיין

געש.
ב .גאָרין , --

| ,זז,291 .

 ,242 ,112וו ,זז.051 ,25 ,03 .

באָריס טהאָמאַשעװסקי  ---טהאָמאשעװוסקי בעשרייבט דעם אידישען טהעאטער
אין סאַן פראַנציסקאָ, ,פאָרו,".

 .1י 62 ,.מערץ

.1291

,גאָלדפאַדען-בוך" ,ניו יאָרק  ,6291ז.26 .
שלום פּערלמוטער  ---דער אָנפאַנג פון אידישען טעאַטער, ,די אידישע װצלט",
פילאַדעלפיע 03 ,אַפּרֹיל 7 ,מאי ,9291
באָריס

טאָמאַשעװסקי

באָריס

טאָמאַשעװסקי

,6
,5

2884

זין

-:

,פאָרוו,".

לעבענס-בוך,

ג.

י,52 ,.

62

מערץ

.

, -מיין לעבענס-געשיכטץ",ו'

--

טעאַטער.

זי האָט זיין פאָרשלאַג אָנגענומען.

דער היסטאָריקער פון יידישן טעאַטער ,ב .גאָרין ,שרייבט
;אין זיינע דעראינערונגען ניט אונדז איבער זעליג מאָנולעסקא,
אַז די ערשטע פרוי אויף דער יידישער בינע אי געווען ראַזאַ
פרידמאַן .ער דערציילט ,אַז ווען דער {|דאָסן יידישע טעאַטער האָט

זיך באַװויזן ,האָט ראָזאַ פרירמאַן געטאַנצט און נעזונגען אין די
קאָנסטאַנטינאָפּאָלער קאַפעס,

זי האָט זיך דעריבער ניט נעהאָט װאָס

צו שעמען פאַרן יידישן טעאַטער און זי איז געװאָרן די ערשטע
יידישע אַקטעריסע און איז אַװעק אין נאָלדפאַדענס טרופּע ,לייזער
צוקערמאַן באַהױפּטעט ,אַז מינדל צוקערמאַן און גאָלדיצע זיינען
,מענדעריק" האָבן
געווען די ערשטע אַקטעריסעס און שוין ביי ש
זיי זיך געוויזן אויף דער בינע .נאָר דער אַלנעמײנער איינדרוק
ביי טעאַטער-מענטשן ,װאָס האָבן נוט געדענקט יענע צייט ,אין
געווען ,אַז די ערשטע אַקטעריסע איז געווען שרה ,אָדֶער וי זי
איז שפּעטער בעסער באַוואוסט געװאָרן אונטערן נאָמען סאַפיע
קאַרפּ ,און דער דאָזיקער איינדרוק איז ניט קיין אומזיסטער, ,, ,זי
איז דערשינען אויף דער בינע מיט גאָר דער ערשטער קאָמפּאַניע
{|טרופּען ,נאָך איידער גאָלדפאַדען איז צונעקומען צו בוקאַרעסט.
דאָס איז געווען אין נאַלאַץ ,ווען נאַלדפאַדענס קאָמפּאַניע אין
ר האָט געדאַרפט האָבן
ע.
באַשטאַנען פון דריטהאַלבן אַקטיאָרן.. .
מער קרעפטן װוי ער האָט פאַרמאָנט ,און ער האָט זיי געזובט מיט
ליכט .אין נאַלאַץ איז זיין בליק געפאַלן אויף א יונג מיירעלע ,אַ
נייטערקע סיטן נאָמען שרה ,וועלכע האָט זיך אויסגעצייכנט מיט
אַ זיסן קולכל .פאַר איר זיס זיננען ,האָט מען איר גערופן ,פּאסא-
ריקא".

דאָס איז אַ רומעניש

װאָרט ,װאָס באַדייט פויגעלע.

ניו יאָרק,7391 ,

זז,231 .

און

נאַלדפאַדען האָט געבראַכט דערצו ,אַז זי האָט איינגעװויליקט
שפּילן אַ דאָלע אין דעם שטיק ,װואָס ער האָט זיך געקליבן צו שטעלן,
זי האָט איין אַָװונט אָפּנעשפּילט ,נאָר איר מוטער האָט דערקלערט
מיטן האַרבן װואָרט ,אַז זי װועט ניט לאָזן איר טאָכטער מער שפּילן
און שרהעס שידוך מיט דער בינע האָט זיך נאָך יענעם אֶװנט
געענדיקט אין גאַלאַץ .אָבער די יונגע שרה האָט דוקא חשק געהאַט
צו שפּילן און זי האָט אַריינגעטענהט

מ .ע .פון מאַקס ראַזענטאַל,
איד .טעאטער",
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געשט.
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מערץ

4091ן

געבוירן בערך  9581אין גאַלאַץ ,רומעניע,
אירע עלטערן זיינען געווען ניט רייך .לויט
ליברעסקאָ האָט איר מוטער געהאַלטן אַ רעס-
טאָראַן .ק .האָט געאַרבעט ביי אַ נײטאָרין.
לויט איין ווערסיע האָט שמעון מאַרק ,ביי
וועמען אין גאָרטן גאָלדפאַדען האָט געשפּילט
אין  ,7781פאַרבייגייענדיק אין גאַס ,זי גע-
הערט זינגען ,איז זי אים אַזױ געפעלן ,אַז ער
האָט זי פאַרבעטן צו קומען זינגען איו

פאַרפאַסער יאָזעף לאַטײנער ,געקומען אין אַמעריקע.
מאַקס ראָזענטאַל גיט איבער ,אַז ק .איז געווען אַ שיינע פיגור
אויף דער בינע .ער איז געווען דער געשמאַקסטער און בעסטער
זינגער ,א באַס-באַריטאָן .ער האָט אין זיין ליד געהאַט דעם יידישן
קרעכץ װי קיין אַנדערער יידישער זינגער.
ווען ק .האָט אָנגעהויבן שפּילן אין אַמעריקע ,באַמערקט באָריס
טאָמאַשעװוסקי, :מאַקס קאַרפּ ,דער טאַלאַנטפולער זינגער ,קערט
,ולמית" ,באַמערקט
,נוח" אין ש
וועלטן" .און זעענדיק אים שפּילן מ
טאָמאַשעװסקי, :מאַקס קאַרפּ איז געווען שלעכט גרימירט און
שלעכט אָנגעטאָן ,אָבער ווען ער האָט גענומען זינגען האָט מען
לץ מוחל געווען .ער איז געווען אַ שיינער זינגער ,מיט אַ וואונדער-
לעכער באָס-באַריטאָן שטימע און אַ גרויסער מנגן".

פון

מיט

איר

מאַמען.

נאָר די

טענות האָבן איר נאָרניט געהאָלפן און די מוטער האָט קאַטעגאָריש
דערקלערט ,כל? זמן זי איז ביי איר ,טאָר קיין טעאַטער ניט געראַכט
ווערן ,נאָר ווען זי װעט חתונה האָבן ,װעט זי קאָנען טאָן װאָס
זי וויל .שרה האָט געלאָזט וויסן גאָלדפאַדענען דעם אורטיי? ,װאָס
איר מוטער האָט אַרױיסגעגעבן ,און דער גרינדער פון יידישן טעאַ-
טער האָט צוזאַמענגערופן זיינע צוויי אַקטיאָרן ןישראל נראַדנער
און שכר גאָלדשטײןן און האָט מיט זיי געהאַלטן אַ באַראַט .ער
אַליין האָט געהאַט אַ ווייב .נראַדנער איז אויך געווען אַ באַװייכטער,
און אויף אַזא אופן איז שכר נאַלרשטײן געוװוען דער איינציקער
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יידישן

טעאַטער

וועלכער האָט מיט איר געקאָנט חתונה האָבן ,מיטן צװעק צו
געווינען איר פאַר דער בינע .גאַלדפאדען און גראַדנער האָבן אים
איבערגערעדט אַז ער זאָל עס טאָן ,נאָר וי עס וייזט אויס ,האָט
עס אָנפאַנגס נעקלונגען װוי אחַמצאה ,נאָר װוי עס האָט זיך אַרױס-
געוויזן אין עטלעכע חדשים אַרום איז שכר גאַָלדשטײן טאַקע
אַריבערגעפאָרן קיין גאַלאַץ ,האָט מיט איר חתונה געהאַט און נע-
בראַכט

איר

קיין

יאַסי

שפּילן".

דאָס זעלבע װערט באַשטעטיקט פון דזשוליוס סאנד ,וועלכער
איז געווען דער קאָנטדאָלער פון פאַראיין ,לבנון" ,װאָס האָט אין
מעברואַר  7781איינגעלקאָדן גאָלדפאַדענען מיט זיין טרופּע צו קומען
שפּילן אין גאַלאַץ ,אָבער גאָלדפאַדען האָט געזוכט אַ פרויען-קראַפּט
פאָר זיין טרופּע ,סאַנד דערציילט ,אַז מען האָט געשטעלט אַ שטילע
חופּה אין פאַראיין און אויפן דריטן טאָג נאָך דער חתונה ,האָט
;דאָס יונגע ווייבל ,מאַדאַם גאָלדשטײן ,געשפּילט דאָס אייניקל אין
;די באָבע מיטן אייניקל? אָנשטאָט איר מאַן ,וועלכער האָט פריער
געמוזט שפּילן די ראָל",
לויט גאָלדפאַדען קומט אָבער אויס ,אַז איר ערשטע ראָל איז
גאָר געווען די ראָל ;רחלע* אין זיין פּיעסע ,די אינטריגע ,אָדער
דװאָסי די פּליאָטקע מאַכערין" .צוליב דעם װאָס ק .האָט נאָך ניט
געהאט קיין שום בינע:-דערפאַרונג ,האָט גאָלדפאַדען פאַר איר אָנגע
שריבן אַ קליינע ראָל .מער ,צו דערשיינען אויף דער בינע" וי
אויף צו שפּילן .ער האָט אויך פאַר איר אַרײינגעשטעלט אין דער
פיעסע צוויי לייכטע נומערן געזאַנג א"נ ,אַ קוש-דועט" און אַ ליד,
וי אויך אַן איבערזעצונג פון דעם דאַמאָלט פּאָפּולערן קופּלעט
,מאַדאַם אַננאַ" פון לעקאָקס אַפּערעטע ;די טאַכטער פון גיהנום",
ווען די טרופּע פאָרט אָבער אַװעק פון דאָרט קיין בראַאילאַ ,פאָרט
ק .ניט מיט ,ווייל איר ברודער האָט איר דאָס ניט דערלויבט צוליב
געוויסע פאָרמאַליטעטן .נאָך פּסח  7781פירט גאָלדפאַדען איבער
זיין טרזפּע קיין בוקאַרעסט ,און דאָ געפינען מיר ווידער ק .מיט-
שפּילן ,ניט געקוקט אויף דער גאָר קליינער צאָל יידישע אַקטיאָרן,
האַלט גאָלדפאַדען לאַנג ניט אָן די העגעמאָניע איבער זיין טרופּע.
זי צעטיילט זיך ,גראַדנער שאַפט אַן אייגענע טרופּע; ,פּראָפ"
האָרוויץ שאַפט אַ טרופּע .די אַקטיאָרן האַלטן אין איין איבער-
לויפן פון איין טרופּע אין דער אַנדערער ,און גאָרין דערציילט ,אַז
;אַלס שוישפּילער האַט גראַדנער ניט געקאָנט פאַרטראָגן ווען דער
עולם האָט אַפּלאָדירט מאָגולעסקאָן און מרס .גראַדנער האָט ניט
געקאָנט פאַרטראָגן די אַפּלאָדיסמענטן װאָס מען האָט געשענקט שרה
גאָלדשטײן (שפּעטער באַוואוסט אַלס סאָפיע קאַרפּ) .די קנאה צווישן
די אַקטיאָרן און די אַקטעריסעס איז געװאָרן אַזױ גרויס ,אַן זיי
האָבן מער ניט געקאָנט שטיין צוזאַמען".
גאָלדפאַדענס ערשטער
אין זיינע זכרונות :

פֿאַרװאַלטער ,יצחק ליברעסקאָ ,דערציילט

פּ,רימאַדאָנע אין אונדזער טרופּע איז געווען שרהלע נאָלדשטײן,
אָבער אין געהײַם האָבן זי און איר מאַן זיך אָפּנערעדט מיט
מאָגולעסקאָן ,אַז זיי זאָלן פאָרן צו אים קיין אָדעס .גראדנערס
ווייב ווידער איז געווען בייז ,װאָס שרהלע איז די פּרימאַדאָנע,
איז זי צוזאמען מיט איר מאַן אַרױס פון דער טרופּע ,און אונדזער
גאַנץ שיינדל איז פאַרבליבן שרהלע נאָלרשטיין".
ווייטער דערציילט ליברעסקאָ װוי ער האָט געבאָרגט געלט כדי
די טרופּע זאָל קאָנען שפּילן אין יאַסי ,אָבער ער האָט זיך דער-
וואוסט ,אַז ק .מיטן מאַן זיינען פאָרט אָפּגעפאָרן קיין אָדעס צו
מאָגולעסקאָן ,האָט ער אַרײנגעטראָגן צו דער פּאָליצײ אַ קלאַגע ,אַז
זיי האָבן אים באַגנבעט און אַזױנאָך האָט מען זיי פאַרהאַלטן אין
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מיטן וועג .זיי זיינען צוריקגעבראַכט געװאָרן קיין יאַסי דאָרט צו
שפּילן ,און אין אַ שאַרפּער דיסקוסיע וועגן דעם ענין ,האָט ליברעסקאָ
געפּאַטשט שרהן און ערשט דערנאָך איז זי מיטן מאַן פאָרט אָפּגעפאָרן
קיין אָדעס,
דאָ האָט זי ,מיט איר מאַן ,געשפּילט אין פאַרשידענע טרופּעס,
|
ביי גאָלדפאַדען און אַנדערע.
גאָרין דערציילט ,אַז ק .האָט אויך געשפּילט ביי י .י .לערנער אין
אָדעס ,בעת ער האָט אויפגעפירט אין זיינע איבערזעצונגען גוצקאָווס
;אוריאל אַקאָסטא" און סקריבס ;די יידין" |,זשידאָװוקאַ*ן ,און ,די
הױפּטראָלן אין די דאָזיקע צוויי פּיעסן האָבן געשפּילט אבא שיינגאָלך
און סאָפיע גאָלדשטײין (קאַרפּ) |,יהודית" און ,רחל"ן און האָבן זיך
אויסגעצייכנט אין זיי",
נאָכן פאַרבאָט אויף יידיש טעאַטער אין רוסלאַנד ,האָט זי אויך
אױיסגעװאַנדערט קיין אויסלאַנד,
ב .גאָרין דערציילט ,אַז אַ טרופּע ,װאָס איז באַשטאַנען פון צוקער-
מאַן ,ספּיוואַקאָווסקי ,שיינגאָלד ,שרה גאָלדשטײן ,גאָלדשמידט ,די
װײינשטאָקס ,וויינשטיין ,די קויפמאַנס און נאָך אַנדערע ,האָט אויס-
געװאַנדערט קיין דייטשלאַנד,
דוד קעסלער דערציילט אין זיינע זכרונות ,אַז פון בערלין האָט
מען געבראכט ק .קיין יאַסי
מ .היינע-חיימאָװויטש גיט איבער אין זיינע זכרונות ,אַז מאַקס
קאַרפּ איז געפאָרן קיין אײיראָפּע און האָט זי געבראַכט ערב יום כפּור
קיין אַמעריקע ,וואו זי איז אויפגעטראָטן אַלס ,דינה" אין ,בר
כוכבא" אין ,אָריענטאַל"-טעאַטער ,און איז דורכגעפאַלן ,און ער
דערציילט :
,ולדיק אין דעם איז ניט געװוען סאָפיע ,נאָר דער מוזיקער
ש
פון טעאַטער .,אין יענער צייט האָט אַ יידישער טעאַטער-קאָמפּאָ-
זיטאָר און מוזיקער ניט נעוואוסט פון אַזאַ זאַך וי אָרקעסטרירן
די מוזיק ,אַזױי ,אַז זי זאָל זיך צופּאַסן צו דער שטים פונם זיננער
אָדער זינגערין .סאָפיע קאַרפּ האָט דוקא געהאַט זייער אַן אנגענעמע
אאַלאנטפולע שוישפּילערין ,מען האָט
שטים און זי איז געווען ט
אָבער די מוזיק ניט אָרקעסטרירט ,אַזױ ,אַז זי זאָל זיך צופּאַסן
צו איר שטים ,מען האָט זיך מיט אַזא ,קלייניקייט" ניט נערעכנט.
און דאָס איז געווען די אורזאך פארװואָס סאָפיע קאַרפּ האָט מיט
איר עדשטן אויפטריט אין אַמעריקע ניט אויסגענומען .איר שולך
איז דאָס זיכער ניט געווען".
אָבער אירע שפּעטערדיקע אויפטריטן זיינען געװאָרן אַ גרויסער
דערפאָלג ,זי האָט דאַמאָלט חתונה מיט מאַקס קאַרפּ ,און טרעט
שוין אויף אַלס סאָפּיע קאַרפּ,
וועגן איר שפּילן אין ר,אָמעאָ און דזשולעט" אין יידיש ,דערציילט
באָריס טאָמאַשעװסקי:
,יידלעך פלענן ברעננען זייערע יוננעלייט ,אַז זיי זאָלן זיך
מ
לערנען ביי טאָמאַשעװוסקין און פאָפיע קאַרפּ וי אַזױ מען דאַרף
זיך ליבן .ביי יעדער פאָרשטעלונג פון ,ראָמעא און דזשולעט"
איז דאָס טעאַטער געווען געפּאַקט מיט יונגע באִיס און יוננע
| מיידלעך .מענער פלעגן אויך ברענגען זייערע ווייבער און ווייבער
זייערע מענער ,אַז זיי זאָלן אויך נעמען אלַעסאָן {לעקציען אין
ליבע".
אין אַן אַנדער אָרט דערציילט באָריס טאָמאַשעװסקי ,אַז פּראָפ,
האָרװיץ האָט אָנגעשריבן ( )6981אַן אָפּערעטע ;ברכה" און ק .האָט
געזאָלט שפּילן די טיטל-ראָל .אין דער פּיעסע קומט פאָר אסַצענע
װי אַ יידיש מיידל וװוערט געיאָגט פון אַנטיסעמיטן און פאַר אַ
געוויסן חטא פאַרמשפּט מען זי געקרייציקט צו װערן אין מיטן
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לעקסיטאַן
מאַרק .מ'בינדט זי צו צו אַ גרויסן הילצערנעם קרייץ און אַלע
פאַרבייגייער שפּייען אין איר פּנים און װאַרפן אויף איר שטיינער.
פאַר אָט דער קרייץ-סצענע האָט דער מחבר אָנגעשריבן אַ גרויסן

מאָנאָלאָג אויף עטלעכע בלעטלעך ,ק .האָט זיך געמוטשעט עטלעכע.
טעג און נעכט און געלערנט דעם מאָנאָלאָג און זי האָט פּשוט גע-
וויינט ,אַז מען זאָל איר שניידן דעם צו לאַנגן מאָנאָלאָג .אָבער דער
מחבר האָט בשום אופן גאָרניט געװאָלט ענדערן .היות וי זי האָט
פאָרט ניט געקענט אויסלערנען דעם מאָנאָלאָג ,האָט טאָמאַשעװסקי
אויפגעצוואונגען דעם מחבר ,אַז אָנשטאָט אַ מאָנאָלאָג זאָל מען מאַכן
אַ ליד ,װאָס די קעלדין זאָל זינגען .ט .האָט גענומען דעם פּסוק פון
תהלים ,אלי ,אלי למה עזבתני? און צוגעשריבן דעם יידישן טעקסט,
דער כאָרמײיסטער פון דער טרופּע ,יעקב-קאָפּל סענדלער ,האָט אָנ-
געשריבן די מוזיק ,און אַזױ איז געשאַפן געװאָרן דאָס שפּעטער-
באַרימטע ליד ,אלי ,אלי? .אויף װוי ווייט דאָס ליד איז געװאָרן דער
עיקר פון דער פּיעסע ,דערציילט וייטער טאָמאַשעװסקי ,אַז ווען
דיינע פיינמאַן האָט איבערגענומען צו שפּילן די ראָל פון ,ברכה"
און האָט אָנשטאָט צו זינגען דאָס ליד ,גענומען דעקלאַמירן ,איז אין
טעאַטער געװאָרן אַ סקאַנדאַל און מ'האָט געמוזט ברענגען ק .צו
זינגען דאָס ליד.
אין  2091האָט ק .געשפּילט אין שמ"רס ,גאָלדענט מדינה".
ק .איז אויך געווען אינסטרומענטאַל צו בויען דעם ערשטן יידישן
טעאַטער-בנין אין ניו-יאָרק ,דאָס ,גרענד"-טעאַטער אויף גרענד
סטריט ,אין סאַמע האַרץ פון דער יידישער געגנט .די שותפים אין
דעם טעאַטער זיינען געווען :סאָפיע קאַרפּ ,מאָריס פינקל ,יאָזעף
ראַטײינער ,לואיס גאָטל?יב ,בערל בערנשטיין און לואיס פרידזעל,
דאָס טעאַטער איז געבויט געװאָרן דורך הערי פישל ,און איז גע"
עפנט געװאָרן דעם  5פעברואַר  3091מיט לאַטײנערס ,ציון ,אָדער,
על נהרות בבל".
וועגן דעם שרייבט דער היסטאָריקער פון יידישן טעאַטער ,ב.
גאָרין :

,אין דעם טעאַטער האָט די קאָמפּאַני זיך געזוכט צו באַשיצן קעגן
דעם נייעם שטראָם ,װאָס האָט שוין פאַרפלייצט די בינע . . . .אָבער
עס האָט לאַנג ניט געדויערט און די קאָמפּאַני האָט איינגעזען ,אַז

קענן שטראָם קאָן מען ניט נגיין .דער פּועל יוצא פון דער שלים-
מזלדיקער אונטערנעמונג איז געװוען ,אַז די קאָמפּאַני האָט ניט
אױסגעהאַלטן און סאָפיע קאַרפּ אין באַלד פון שברת הלב נע-
שטאָרבן".
ק .איז געשטאָרבן דעם  023מערץ  4091אין ניו-יאָרק .זי האָט

איבערגעלאָזט אַ טאָכטער ,ראָזע {,רחל" ,אויפן נאָמען פון איר

ערשטער ראָל ,רחל? אין ,ד,װאָסיע די פליאָטקע-מאַכערין"ן ,וועלכע
איז אויך געווען אַ יידישע אַקטעריסע.
אין נעקראָלאָג אין דער יידישער פרעסע װערט דערציילט אין
נאָמען פון ק ,אַז דאָס טעאַטער איז געווען איר נשמה .זי האָט
געװאָלט האָבן אַן אייגענע חיים און דערפאַר האָט זי אַװעקגעלײגט
אַזויפיל געלט און מי פאַר אַן אייגן טעאַטער,; .אין די אַנדערע
טעאַטערס  --אַזױ האָט זי דערקלערט  --האָט מען זי אונטערדריקט.
דערפאַר האָט זי באַשלאָסן צו האָבן אַן אייגענע היים" .דער שיקזאַל

האָט אָבער געװאָלט ,אַז זי זאָל דאָס טעאַטער לאַנג ניט האָבן.

וועגן דעם ענין ,גרענד-טעאַטער?,
יוסף רומשינסקי:
,איר טויט איז געווען פאַרבונדן מיט אַ קאַמף ,און עס איז אַ
סברה ,אַז דער קאַמף האָט פאַראורזאַכט איר פריצייטיקן טויט.
די קריגעריי איז אַרױסנעקומען איבער דער פּאַרטנערשיפּ |ְשותפותן
שרייבט

2001

דער

קאָמפּאָזיטאָר

פון

פון דעם נאָר-װאָס געבויטן גרענד טעאַטער ,וואו זי איז געווען
איינע פון די פּאַרטנערס .ס'האָט זיך געהאַנדלט ווענן דעם ווער
ס'זאָל בלייבן ביים טעאַטער  ---סאָפיע קאַרפּ ,אָדרער יעקב אַדלער,
סאפיע קאַרפּ ,מורא האָבנדיק פאַר אַ דיספּאָזעס |אַרויסשטעלן) ,איז
ניט אַרױס פון טעאַטער ,דאָרט גענעסן ,דאָרט געטרונקען ,אַפילן
געשלאָפן איז זי אין טעאַטער ,אין טעאַטער האָט זי זיך שטאַרק
צונגעקילט און נעקראָגן א לונגען-אָנצינדונג (ניומאָניע) ,געלעגן
אַ פּאָר טענ און איז געשטאָרבן ,ס'איז געווען די ערשטע גרויסע
לויה אויף דער איסט-סייד ,מענטשן זיינען נעהאַנגען איבער די
הייזער .מען איז ניט נאָכנעגאַנגען ,נאָר מען האָט געטראָנן איינער
דעם אַנדערן .עס איז אויך ניט געװוען קיין שטילע לויה ,וייל
אירע

פאַרערערינס,

האָבן

וועלכע

זיך נעציילט

אין די טויזנטער,

האָבן געוויינט אויפן קול .עס האָבן זיך נעהערט אומנעפער
אַזעלכע געשרייען , :וי אַזױ קאָן מען אַזאַ שיינעם קערפּער און
אַזאַ ליכטיק פּנים אַרײנלײגן
ניט געווען ,.פ.ּ.אַליציי איז

איז
ניט

אין דר'ערד ?" .קיין אַרדנונג
געווען וייניק .מען איז נאָך

געוואוינט געווען צו אַזעלכע זאַכן .די יידישע נאָס האָט נעקאָכט".
מאַקס ראָזענטאַל זאָגט ,אַז זי איז געווען אַ באַטעמטע אַקטעריסע,
זייער אָנגענעם אויף דער בינע .זאָס פּובליקום האָט איר זייער
געליבט .זי פלעגט געשמאַק זינגען אַ ליד .אין ניו-יאָרקער יידישן
טעאַטער האָט זי געשפּילט אַ גרויסע ראָל און עס האָט גענומען
אַ סך יאָרן ביז דער עולם האָט זי פאַרגעסן,
בערטאַ קאַליש אין אירע זכרונות גיט איבער:
ס,אָפיע קאַרפּ איז געווען שיין ,אָנציענד און אַן אויסגעצייכנטע
שוישפּילערין .זי האָט געהאַט אַ גרויסע אָנהענגערשאַפט צוישן
טעאַטער-עולם.

ווען איך בין געװאָרן

דער סטאַר ,און זי  ---שני

למלך ,האָט פינקל זי איבערגענומען פוֹן ,װוינדזאָר" (עדעלשטיינס
טעאַטער) צו זיך אין טעאַטער ... ,איר פאַמיליע-לעבן איז ניט
געווען אַזױ נליקלעך וי זי האָט עס זיך נעוואונטשן ,און זייער
אָפט איז זי צוליב דעם געווען זייער פאַרביטערט .., .זי האָט
געשפּילט מיט אַדלערן אין גרענד סטריט טעאַטער און האָט זיך
פאַרקילט ,געקראָנן לונגען-אַנצינדונג און איז אַװעק פון דער וועלט".
באָריס טאָמאַשעװוסקי כאַראַקטעריזירט זי אַזֹי:
,אַ גאַנצע ועלט מיט חן איז געווען אין איר שמייב? ,אִן
אַקטעריסע איז סאָפיע געווען אַ שװאַכע ,אָבער מיט איר חן ,מיט
איר שיינעם זיננען ,האָט זי געפאַננען די הערצער פון דעם טעאַטער-
עולם.

קיין מוזיק האָט זי ניט געקענט ,מען האָט געמוזט מיט איר

שטודירן יעדעס ליד? אַזױ וי מיט אַ סקול|שול-קינד ,אָבער די
נאַטור האָט איר באַשאַנקען מיט אַ וואונדערלעך שיינע שטימע
און מיט טעמפּעראַמענט".
און בעסי טאָמאַשעװסקי

דריקט זיך אויס :

,סאַפיע קאַרפּ האָט נאָך געליטן פון איין שװואַכקייט ,און דאָס
איז ,װאָס זי האָט גערעדט דייטשמעריש ,אַ דייטשמעריש ,װאָס האָט
דערמאַנט אָן דעם באַדימטן ,קאַלװאַריער דייטש" ,וועלכן דער
אומשטערבלעכער פאָריס ראַזענפעלד האָט אַזױ נאַליק אויסנע-
לאַכט ..- .די ראָלן ,שולמית", ,דינה" אוֹן נאָך אַזעלכע יידישע
טעכטער ,האָט סאָפיע געשפּראָכן אויף ,דייטשיש"'"
מ .ע .פון מאקס ראַזענטאַל.
ב .גאָר'ן , --געש .איד .טעאט",
.
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יוסף רומשינסקי  ---ק,לאנגען פון מיין לעבן" ,ניו יאָרק ,4491 ,זז,482 58 .

קאַרפּ ,ראָוע
{געב 01 .יאַנואַר  -- 2881געשט ;92 .מערץ 5391ן
געבוירן דעם  01יאַנואַר  2881אין פאָקשאַני,
רומעניע ,ביי די אַקטיאָרן ישכר גאָלדשטײן
און זיין פרוי ,סאָפיע ,וועלכע האָט שפּעטער
חתונה געהאַט מיט מאַקס קאַרפּ ,וועלכער
האָט זי אַדאָפּטירט אַלס טאָכטער.
אַלס -4יאָריק קינד געקומען מיט איר מו-
טער אין אַמעריקע ,וואו זי האָט געלערנט
אין פּאָבליק סקול ,דערנאָך פאַרענדיקט היי-
סקול .אין עלטער פון  8יאָר אויפגעטראָטן
אין אַ קינדער-ראָל מיט איר מוטער .פון צייט
צו צייט פלעגט זי זינגען אויף דער בינע לידלעך מיט מאָגו-
לעסקאָ ,אָבער איבערגעריסן ,און צו  21יאָר אױיפגעטראָטן אין אַ
פרימאַדאַנעיראָל אונטער דער רעזשי פון לעאָן בלאַנק .זי האָט
זייער אויסגענומען ,אָבער ווידער איבערגעריסן דאָס שפּילן בין זי
איז אַלט געװאָרן  61יאָר און איז אָפּגעפאָרן מיט אירע עלטערן
קיין קאַליפאָרניע ,וואו זי האָט געשפּילט עטלעכע חדשים .צוריק-
געקומען אין ניו-יאָרק ,האָט זי ווידער איבערגעריסן מיט דער בינע,
ביז איר מוטערס טויט ,אין  60-5091איז זי אַרײין אין טאָמאַשעװוסקיס
פּ,יפּלס"-טעאַטער ,וואו זי האָט אַ לענגערע צייט געשפּילט די
פרימאַדאָנעיראָל אין ,פּרינץ אַלעקסאַנדער* ,דערנאָך מיט אַדלערן
אין ,װינדזאָר*-טעאַטער אין געזאַנג און דראַמאַטישע ראָלן ,ווידער
צוריק צו טאָמאַשעװוסקין אַלס געזאַנגס פּרימאַדאָנע ,דערנאָך גע-
עפנט מיט קעסלערן דאָס ,סעקאָנד עװעניו"-טעאַטער ,שפּעטער
אַריבער צו טאָמאַשעװסקין אין ,נעשאָנאַל"-טעאַטער ,דערנאָך מיט
לואיס גאָלדבערג ,בעלאַ גודינסקאַ ,סעמיועל ראָזענשטיין און לעאָן
בלאַנק אָנגעפירט אַלס שותפים מיטן ,לענאָקס"-טעאַטער .צוליב
די שלעכטע געשעפטן אין דעם טעאַטער ,אַריבער צו בעסי טאָמאַ-
שעווסקין אין פּ,יפּלס"-טעאַטער .בערך  6מאָל געפאָרן קיין קאַלי-
פאָרניע מיט אייגענע טרופּעס ,געשפּילט עטלעכע סעאָנען אין
,ליבערטי*-טעאַטער ,צוריק צו קעסלערן אין ,סעקאָנד עוועניו"-
טעײַטער .אין  ,3291נאָכן שפּילן אין ,דער באָבעס ירושה" ,כמעט
וי זיך צוריקגעצויגן פון דער בינע ,אויפטרעטנדיק אין נאָוועמבער
 4אין ,פּראָספּעקט*-טעאַטער.
ק .האָט געשפּילט אין איר טעאַטער-קאַריערע בערך  002ראָלן,
|
,עדע פרוי".
,וני לעמעל" ביז י
פון ,ליבעלע? אין ק
אין אירע לעצטע יאָרן איז ק .געווען קראַנק ,האָט אין יאַנואַר
דורכגעמאַכט אַן אָפּעראַציע און איז זינט דאַמאָלט געווען
4
אונטער דער אויפזיכט פון אַ דאָקטאָר .דעם  92מערץ  5391איז זי
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געשטאָרבן אין ניו-יאָרק ,און געקומען צו איר אײיביקער רו אויפן
הר חברון,
ק .איז געווען פאַרהײיראַט צום טעאַטער-לאָיער טשאַרלז גראָל,
זי האָט איבערגעלאָזט אַ טאָכטער ,אַ מאָלערין ,וועלכע איז פאַר-
הײיראַט צו דר .בידערמאַן,
,אָרגען זשורנאַל? {געשריבן פון יעקב
אין דעם נעקראָלאָג אין מ
קירשענבוים) ,ווערט געזאָגט ,אַז
,ראָזע קאַרפּ איז צונעטראָטן צום טעאַטער בעת עס איז אָנגע-
גאַנגען דער קאַמף צווישן די מוזיק-האָלס און די טעאַטערס ,און
זי ,זייענדיק אַ געשולטע זינגערין ,מיט אַ נוטער אַמעריקאַנער-
יירישער דערציאונג ,האָט פיל בייגעטראָנן צו דעם זיג פון טעאַטער
איבער די מוזיק-האָלס ,זי איז געווען א שיינע ,יוננע דאַמע ,געהאַט
אַן אננענעמע שטימע און האָט אויסגענומען ביים עולם אוֹן ביי
די קריטיקער ,סיי מיט איר זיננען ,סיי מיט איר שפּילן .ראָזע
קאַרפּ האָט זיך ספּעציעל אויסגעצייכנט אין גרשם באַדערס אָפּע-
רעטע ,דעם רבינס ניגון" ,צו וועלכער יאָזעף רומשינסקי האָט

,למא ,וואו וואוינסטו ?",
געשריבן מוזיק ,און אין דער אָפּערעטע א
דאָס זיינען געווען כמעט אירע לעצטע ראָלן ,ווייל זי איז אַװעק
פון יידישן טעאַטער אין אַ צייט ווען זי האָט אָנגעהויבן איינזען,
ר.אָ.זע קאַרפּ איז ניט נאָר
אַז דאָס טעאַטער גייט באַרג אַראָפּ.. .
געווען איינע פון די בעסטע דראַמאַטישע סאָפּראַנאָס ,נאָר זי איז
אויך געווען אַ גוטע דראַמאַטישע אַקטעריסע ,און אַזױ האָט זי
זיך אויסגעצייכנט אין דוד פּינסקיס ,יאַנקל? דער שמיד" און אין
,הערשנדע שקלאַפן" ,וועלכע דוד קעסלער האָט אויפנעפירט און
געשפּילט".
מ.{ .

געקראָלאָג אין ,מאָרגען זשורנאל".
,אַרוי ,".ג .י 2 ,.אַפּריל ,6391
באָריס טאָמאַשעװסקי  --זיין לעבענס-בוך ,פ

קירשענבוים,

הירש-מאיר

|נעב --- 9881/?| 2981 .געשט 12 .יאַנואַר )2491

געבוירן { 9881לויט רייזען 2981 ---ן אין
ליפּסק ,ראַדאָמער געגנט ,פּױלן ,אין אַ חסי-
דישער משפּחה .באַקומען אַ שטרענג רע-
ליגיעזע דערציאונג ,געלערנט אין חדר און
ישיבה און זיך געגרייט צו ווערן אַ שוחט.
אונטער דער ווירקונג פון מיכל וועבער פאַר-
עפנטלעכט אין  9091אין ,אונזער לעבען" אַ.
תשעה באב-בילד ,דערנאָך זיך געדרוקט אין
אַנדערע פּעריאָדישע אױסגאַבן ,און געזאַמלט
פאָלקס-לידער פאַר נח פּרילוצקי.
אין  ,2191פאַר דער ערשטער ועלט-מלחמה ,אױסגעװאַנדערט
קיין טאָראָנטאָ ,קאַנאַדע ,וואו ער האָט זיך תיכף אַרײנגעװאָרפו אין
געזעלשאַפטלעכער אַרבעט און אָנגעהויבן שרייבן אין דער קאַנאַ-
דער יידישער פּרעסע -- 5191 .געװאָרן אַ מיטאַרבעטער פון ;אידי-
שער זשורנאַל* ,די טעגלעכע יידישע צייטונג אין טאָראָנטאָ ,אין
געװאָרן איינער פון די אייגנטימער פון דער צייטונג ,זינט
2
פאַרװואַלטער פון דער צייטונג ,אָנהאַלטנדיק גלייבצייטיק.
7
ווייטער זיין רעדאַקציאָנעלע מיטאַרבעטערשאַפט ,ביז  ,1291ווען ער .
האָט פאַרלאָזט די צייטונג און געעפנט אַ פּריװאַטע דרוקעריי.
זינט  6191געשריבן אָפטע רעצענזיעס ועגן יידישן טעאַטער ,און
פאַרפאַסט די פּיעסן ,דער פאַרברעכער" ,לעבּנסבילד אין  4אַקטן
(דראַמאַטיזירט פון זיין ראָמאַן ,געדרוקט אין צייטונג) ,אויפגעפירט
2004

לעקסיקאָן פון
דעם  62יאַנואַר  3291אין ,נעשאָנאַל"-טעאַטער אין טאָראָנטאָ דורך
בערנאַרד עלווינגס טרופּע ,און ,וי אַזױי לעבן" ,אײינאַקטער ,אויפגע-
פירט אין ,סטאַנדאַרט*"-טעאַטער אין טאָראָנטאָ ,דורך מאָריס נאָווי"
קאָוו ,װוי אויך אַן אײינאַקטער ,דער אַנטוישטער מאַן".
ק .איז געווען אַ פירנדיקע פּערזענלעכקייט אין יידיש נאַציאָנאַלן

אַרבעטער-פאַרבאַנד אין טאָראָנטאָ און טעטיק אין אַלע שטאָטישע
אינסטיטוציעס און אַנשטאַלטן ,ער איז געווען דער גרינדער און
ערשטער עקזעקוטיוו סעקרעטאַר פוֹן פּוילישן פאַרבאַנד אין קאַנאַדע,
אַקטיוו אין אַ צאָל יידיש-פּוילישע לאַנדסמאַנשאַפטן און אַ סך יאָרן
פאָרזיצער פון שטאָט-קאָמיטעט פון יידיש נאַציאָנאַלן אַרבעטער-
פאַרבאַנד אין טאָראָנטאָ,
ק .איז געווען שטאַרק איבערגעגעבן די אינטערעסן פון יידישן
טעאַטער און אגַװאַלדיקער מכניס אורח פון יידישע אַקטיאָרן.
זיין פרויס ברודער איז דער אַקטיאָר ישראל מאַנדעל,
דעם  12יאַנואַר  3491איז ער פּלוצלונג געשטאָרבן אין גאַס אין
טאָראָנטאָ ,און איז דאָרט געקומען צו זיין אייביקער רו אויף דער
קרקע פון יידיש נאַציאָנאַלן אַרבעטער-פאַרבאַנד,
מ.{ .
זלמן רייזען , --לעקס ,ייד .,ליט ,".װ} ז,266 .
נעקראָלאָג אין ,אידישער זשורנאַל".

ראַזענשטיין ,לייזער
 {געב 22 .יאַנואַר  -- 1881געשט 41 .יאַנואַר 0691ןגעבוירן  22יאַנואַר  1881אין יאַסי ,רומעניע.
פאָטער  --געאַרבעט אין דער שטאָטישער
באָד ,געקלעבט אַפישן פון יידישן טעאַטער
און געווען אַן אָרדנער אין אַ רומענישן
טעאַטער .הערי שוצמאַן באַמערקט וועגן ר'.ס
פאָטער ; :ער איז געווען אַזױ וי אַ באַוואוסטע
אינסטיטוציע אין יאַס ,וי אויך בי אַלע
אַקטיאָרן ,װאָס האָבן זיך געפונען אין רומעניע
אָדער זיינען געקומען גאַסטראָלירן אַהינצו
פון אַנדערע לענדער".
ר'.ס ברידער סעמיועל (יעקב-שמואל) און אברהם און זייער
שוועסטער ראָזע (זיגלער) זיינען געווען יידישע אַקטיאָרן .אַ שוועס-
טער ,רחל ,איז געווען אַ גאַרדעראָבערין.
באַזוכט חדר און שול ,וואו ער האָט פלייסיק געלערנט דייטש
און רומעניש .געזונגען אַלס ;אַלט? ביי אַ חזן .אָנגעהויבן אַלס
קינדער-ראָליסט אין יידישן טעאַטער און געזונגען אין כאָר בי
ראָזענבלום און זילבערט ,וי אויך געשפּילט קליינע ראָלעכלעך,
דערנאָך דאָס זעלבע ביי יאָווילערן.
נאָכדעם וי יאָװילער איז אין  0091אָפּגעפאָרן קיין אַמעריקע,
האָבן זיך צונויפגענומען עטלעכע יונגע כאָריסטן און אַנהייבער-
אַקטיאָרן און האָבן אַלײין דורכגעפירט יידישע טעאַטער-פאָרשטע-
לונגען בעת וועלכע ר .האָט דעביוטירט אַלס ,אברהם?" אין גאָלד-
פאַדענס ,עקדת יצחק" .שפּעטער געשפּילט וי אַ פּראָפּעסיאָנעלער
אַקטיאָר ביי אַקסעלראָד ,דערנאָך מיט פּאָדזשאַמטשע און יונה רייז-
מאַן 4 .יאָר געווען אַ פאָלקסזינגער אין לעמבערג ,געזאַמלט פיל
פאָלקסלידער און זיי געשיקט צו לעאָ ווינץ ,וועלכער האָט טייל
פון זיי ,קאָמפּאָנירט פון אַרנאָ נאדעל ,פאַרעפנטלעכט אין דייטשן
ָ,סט אונד וועסט".
זשורנאַל א
ר .שפּילט יידיש טעאַטער אין ווין מיט קאנער ,פּאָדזשאַמטשע
אוֹן רייזמאַן ,דערנאָך אין בערלין מיט לאַרעסקאָ ,שפּעטער אין לאָנ-
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דאָן ביי טשאַרלז נאַטאַנסאָן און ווערט פון די װאַלערשטײנס אַנגאַ-
זשירט קיין פּאַריז און פון דאָרט צוריק צו אַקסעלראָד און דערנאָך
אין קאַרלסבאַד מיט קלוג,
אַ רייכער אַמעריקאַנער ייד ,וועלכער הערט אים זינגען ,גיט אים
די רייזע-הוצאות קיין אַמעריקע ,וואו ער שפּילט אַ סעזאָן אין
שיקאַגאָ {מיט מאָריס שװאַרץ און קלמן יאָװילער) ,וװוערט צויי
סעזאָנען דער דירעקטאָר אין מינעאַפּאָליס און שפּילט דערנאָך אין
ניו-יאָרק (מענ .ז .וויינטרויב) ,שיקאַגאָ (מענ .הערשל צוקערבערג)
אין קאַליפאָרניע ,ליבערטי אין ברוקלין ,קליװלאַנד ,טאָראָנטאָ,
מאָנטרעאַל ,אין ;אַמפיאָן"-טעאַטער (מענ .גוסטאַוו שאַכט), ,מעקינלי
סקווער" (מענ .קעשיער) און פאַרלאָזט ניו-יאָרק ,אָפּשטעלנדיק זיך
איבער אַמעריקאַנער שטעט מיט יידישע פאָלקסלידער-קאָנצערטן
ביז ער באַזעצט זיך אין קאַליפאָרניע ,קומענדיק צוריק קיין נין-
יאָרק בלויז זעלטן און איינמאָל אין אָנהײב פון די פערציקער יאָרן
אויפגעטראָטן מיט אַ קאָנצערט ,דערנאָך זיך ווידער צוריקגעקערט
קיין קאַליפאָרניע ,וואו ער איז דעם  41יאַנואַר  0691געשטאָרבן אין
לאָס אַנדזשעלעס ,אין גאַס,
אל ,העריס שרייבט וועגן אים :
 ...,דער יידישער זיננער ואָס האָט נאָך דער ערשטער וועלט-
מלחמה אין די צװאַנציקער יאָרן נעבראַכט צו דער יידישער קאָנ-
צערט-בינע אַ נייעם ציקל פון פאָלקס און ליבעסילידער ,ואָס ער
האָט צונויפנעזאַמלט אין רומעניע און האָט זיי אויסנעזונגען און
אַרױיסגערופן ביי דעם עולם דאַנקבאַרע ,הילכיקע אַפּלאָריסמענטן,
לייזער ראָזענשטיין האָט זיך רעקלאַמירט אַלס אַקטיאָר און זינגער
פון פאָלקס-לידער ,און דער טיטל? האָט אים געפּאַסט .ער האָט
זיך שטענדיק געהאַלטן מיט אַקטיאָרישער ווירדע און זויבערקייט,
אָפּנעהיט סיי זיין קערפערלעכע שיינקייט ,סיי זיין הלבשה. , .א.ין
ווינטער-סעזאָן אין  9991האָט דער יידיש נאַציאָנאַלער אַרבעטער-
פֿאַרבאַנד אונדז ביידען אַרויסגעשיקט אויף אַ קאָנצערט-טור איבערן
.ייזער ראָזענ-
לאַנד .די רייזע האָט נעדויערט אַרום  81װאָכן . . ,ל
שטיין איז שטענדיק געווען אַ פּרינציפּיעלער װעגעטאָריער.., .אייניקע
מאָל ,פאָרנדיק מיט אים אין באַן ,האָב איך מיט אים פאַרפירט
שמועסן וװוענן זיין רגילות פון בייטן יעדן טאָג אַ פרישע בלום
אין לאַיץ .,ער האָט עס אָפּנעהיט מיט ארַעליגיעזער פּינקטלעבקייט.
 ..ו.ויפל מאָל איך האָב ביי אים געפּרובט אויסגעפינען װאָס פאַראַ
געהיימע פליכט איז פאַרבונדן מיט דעם דאָזיקן ריטואַל ,פלעגט ער
ניט גערן ענטפערן ,נאָר פון האַלבע ווערטער און פון זייטיקע
באַמערקונגען ,האָב איך זיך אָנגעשטויסן ,אַז עפּעס אַ יוננטלעכער
ער
ראָמאַן ,אַן עפּיזאָד פון ליבשאַפט איז יאָ פאַרבונדן דערמיט. .. .
האָט אויפגעגעבן די טעאַטער-פּראָפעסיע ,נעװאָרן אוַואנדערנדיקער
געשעפטסמאַן פון אַנטיקן ,דוכט זיך .,רכילותדיקע קלאַנגען האָבן
זיך אַרומגעטראָנן ווענגן אים ,אַז ער האָט עפּעס אָפּנעטאָן נארישע,
נישט-ערלעכע זאַכן ,געמאַכט געשעפטלעכע אַװאַנטורעס ,װואָס האָבן
פארשעמט זיין נאָמען און פאַרשעמט דעם פאַך פון יידישע שי"
שפּילער ,ווייל ער האָט די אַלע געשעפטן געמאַכט אַלס געוועזענער
יידישער אַקטיאָר .ל.א.ָ.מיר לייזער ראָזענשטיינען נעדענקען װוי
דעם עלענאַנטן זינגער ,ואָס האָט באַגײיסטערט טויזנטער יידישע
הערצער ,און מיט זיינע ראָמאַנטישע ליבע-לידער אַרױסגערופן
דעראינערוננען פון אויסנעחלומטע יוננע טענ".
אין אַ גרעסערע נאָטיץ וועגן ר .אין ,פאָרװוערטס" ,ווערט געזאָגט :
ל,ייזער איז אַמאָל געווען אַן אָנגעזעענער אַקטיאָר ,אָבער די
לעצטע צוויי צענדליק יאָר ,זינט ער האָט זיך באַזעצט אין קאַלו-

פאָרניע ,האָט ער מער קיין טעאַטער ניט געשפּילט ,נאָר זיך אָפּנע-
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יידישן

טעאַטער

געבן מיט קאָנצערטן .ער האָט געהאַָט א גואלדיק נעפיל ,געוען
אַ גרויסער מננן ,און כאָטש ער האָט שוין לעצטנס ניט געהאַט
קיין שטימע ,האָט ער אָבער דאָך זייער אויסנענומען צוליב זיין
אייננאַרטיקן אופן פון אינטערפּרעטירן אַ יידיש ליד.
נאָך מיט איבער  02יאָר צוריק האָט לייזער ראָזענשטיין ,װאָס
פלענט זיך ניט רירן אָן אַ בלום אין לאַץ ,פארלאָזט די פאַמיליע
אין ניו-יאָרק און איז אַװעק קיין לאָס אַנדזשעלעס ,וואו ער האָט
אַ געוויסע צייט געאַרבעט אין אַנטיקן-סטאָר ,װאָס עס האָט אָנגע-
פירט דער באַװואוסטער שוישפּילער דזשוליוס נאַטאַנסאָן .,שפּעטער
האָט ראָזענשטיין אָנגעהויבן אַליין צו האַנדלען מיט אַנטיקן ,לייזער
איז געװאָרן א טראַגישע פינור .ער האָט ניט נעמאַכט קיין מחיצה
צווישן מיינס און דיינס .ער האָט צענדליקער מענטשן ,דערונטער
די נאָנטסטע פריינט ,אַרייננגעפירט אין זיינע מסחרים ,צוגעזאַנט
גאָלדענע נליקן ,גענומען ,הלואות" ,וועלכע ער פלענט ניט צוריק-
צאָלן און געקראָגן אַ שלעכטן נאָמען .עטלעכע מאָל איז ער אַרעס-
טירט נגעװאָרן ,אָבער באַפּרייט געװאָרן און ווידער אָנגענאַנגען
מיט דעם אופן ביז עד איז ווידער אַרעסטירט נעװאָרן ... .אין
דער גאָר לעצטער צייט פלענט שוין ראָזענשטיין ניט אויפטרעטן
אויף קאָנצערטן ,נאָר פּשוט לעבן פון קליינע ,הלואות" אָדער
פּשוט ממתנת בשר ודם . .,. .ער איז געפאַלן אין גאָס ,מ'האָט אים
אַריינגענומען אין איינעם פון די ,פּריוטן" ,וי אַ העלד פון גאָרקיס
,נאַ דניע" ,און דאָרט איז ער געשטאָרבן,

פון דאָרט

האָט מען

אָפּנערופן דעם אָנדערטעיקער {קברןן נראָמאַן און ער האָט אים
געגעבן אַ פרייע לויה ,אין וועלכער עס האָבן זיך באַטײליקט בלויז
צוויי פאַרקויפערינס פון אַנטיק-שאַפּ ,וואו ראָזענשטיין פלענט
לעצטנס אַריינקומען .ווען די היגע |לאָס אַנדזשעלעס יידישען
געזעלשאַפטלעכקייט האָט זיך דערוואוסט וועגן דעם טראַגישן טויט,
האָט זיך גענומען שאַפּן קאַאָמיטעט ,װאָס נרייט זיך אים צו שטעלן
אַ מצבח",
מ., .
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 --טראגישער טויט פון אקטיאָר און פאָלקסזינגער לייזער ראָזענשטיין,

,אָרוו,".
פ

נ .י52 ,

מערץ

.0691

הער שוצמאן  --בריף פון לייענער ,דאָרט 1 ,אפּריל ,0691
אל .העריס  ---לייזער ראַזענשטין האָט אָפּגעזונגען זיין ליד, ,טאָג-מאָײזש",
נ .י 82 ,.אַפּריל ,0691

רוניטש,

אָסיפּ

{געב -- 9881 .געשט 6 .אַפּריל 7491

געבוירן  9881אין פּעטערבורג ,רוסלאַנד,
וואוהין די עלטערן ,אַסימילירטע יידן ,האָבן
זיך .אַריבערגעצויגן פון וויטעבסק .צוליב
דעם װאָס זיינע צוויי ברידער זיינען שין

געווען אַקטיאָרן ,האָט דער פאָטער פון אים
געװאָלט מאַכן אַן אינזשעניר ,אָבער דער
אַקטיאָר פּאַװעל אָרלענעוו הערט אים אַמאָל
דעקלאַמירן אוֹיף אַ סטודענטן-באַל ,רעדט
אים שטאַרק צו צו וערן אַן אַקטיאָר ,און
נעמט אים אַריין צו זיך אין טרופּע .אסעַזאָן
שפּעטער וװערט ר .אַנגאַזשירט צו בילאַיעו ,פון דאָרט ווערט
,ױיסגעכאַפּט* פון דירעקטאָר און רעזשיסער סינעלניקאָוו ,ביי
ער א

וועמען ער שפּילט  5יאָר,
זייענדיק אדַעלעגאַט אויף אַן אַרטיסטן-קאָנפערענץ אין מאָסקוע,
באַקאַנט זיך דאָרט ר .מיט פּראָטאַזאַנאָוו ,איינער פון די ערשטע
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פּיאָנערן פון רוסישן שטומען פילם ,און ער װערט דורך אים
אַנגאַזשירט צו שפּילן אין פילם ,מלחמה און שלום" פון גראַף
טאָלסטאָי .פון דאַמאָלט אָן ווערט ר .אַן אָפּטער באַטײליקטער אַלס
הויפּט-ראָליסט אין די רוסישע שטומע פילמען און ווערט אומגע-
הויער פּאָפּולער און באַליבט איבער גאַנץ רוסלאַנד .גלייכצייטיק
שפּילט ער אָבער וייטער אויף דער רוסישער בינע .נאָך דער
רוסישער רעװאָלוציע פאַרלאָזט ר .רוסלאַנד און באַטײליקט זיך
אין שטומע פילמען אין דייטשלאַנד (אופא) און דערנאָך אין איטאַליע,
פון וואו ער קומט קיין ריגע ,וואו ער שפּילט אין דער רוסישער
דראַמע ,און פאָרט מיטן רוסישן טעאַטער גאַסטראָלירן איבער פּױלן,
דומעניע ,ליטע ,טשעכאָסלאָװאַקיע ,יוגאָסלאַװיע א .אַנד .לענדער,
ביז ער קומט צוריק אין ריגע און גייט איבער צו דער יידישער
בינע ,וואו ער טרעט אויף צ .א .אין ,אַזעװו", ,דער אַנטיסעמיט"
פון אַנרי בערנשטיין, ,דוד גאָלדער", ,דער וועג צום גליק" (,די
קירכן-מויז") .ר ,האָט אויך געשפּילט אויף דער יידישער בינע
אין קאָװונע (ליטע).
אין  9391איז ר .געקומען אין דרום-אַפריקע און האָט דאָרט
אויפגעפירט אין יידיש ,דוד גאָלדער", ,דער אַטעסטאַט*, ,פרילינג
אין סעפּטעמבער"*, ,ד,אָס פרעמדע קינד" און אקרייצער סאָנאַטאָ,
אין די לעצטע  5-4יאָר איז ר .געווען דער הויפּט:רעזשיסער אויפ-
צופירן די אָפּערעס אין אָפּערע-סעזאָן איבער דרום-אַפריקע.
דעם  6אַפּריל  7491איז ר .געשטאָרבן אין יאָהאַניסבורג ,דרום-
אַפריקע .אַ גרויסער עולם ,יידן און ניט-יידן פון דער אינטעלעקטו-
עלער וועלט ,האָבן אים באַגלייט צו זיין אייביקער רו .חזן ישראל
אַלטער האָט געזאָגט די געהעריקע תפלות און די רעדנער זיינען
געווען ב .גערשמאַן ,מ .סגל ,פאָרזיצער פון חברה קדישא און דער
אַפריקאַנער אַרטיסט גדעון רוס.
בעת זיין שפּילן אין ריגע ,האָט די ריגער יידישע פּרעסע גע"
שריבן וועגן אים :
;אָסיפּ רוניטש מיט זיין אימפּאָזאַנטער און עלענאַנטער דער-

שיינונג באַשיינט ממש

די בינע.

עס שטראַלט אַרױס פון אים

הויכע בינע-קולטור פון זיין .שפּיל; זעלטענע אַריסטאַקראַטישע
איידלקייט און אינטעליגענץ .אָסיפּ רוניטש גיט עכטע בינע-פיגורן
מיט וועלכע ער הייבט זיך אַרויס אווף אַ קלאַס העכער פאַרן
|
איבריקן אַנסאַמבל,
אָסיפּ רוניטש ,דער גום רוטינירטער אַרטיסט מיט זיין פיינער
האַלטונג ,אימפּאָזאַנטע דערשיינונג ,טאַקט און פארשטענדניש ,גיט
צו אַ חשיבות דער פאָרשטעלונג ,אֶסיפּ רוניטש ניט עכט אייראָ-
פּעאישע פיגורן ,נאַטירלעך ,ניט געצואונגען ,מיט עלענאַנטע
מאַניערן ,וי מען זעט דאָס אויף די גרויסע סצענעס און װאָס אין
אַזא זעלטענע דערשיינונג אויף דער יידישער בינע .מיט אֶסיפּ
רוניטש האָט דער יידישער טעאַטער נעוואונען ניט נאָר אַן אָנגע-
זעענעם בינע-קינסטלער ,נאָר אויך אַ לערער און שעפער פון
אַקטיאָרישער סביבה".

און די קאָוונער יידישע פּרעסע שרייבט:
רוניטש איז אַן אַקטיאָר מיט רוטין און מיט גרויס געשמאַק.
זיין יעדער ריר און קער איז געמאָסטן ,און זיינע אַ שטילע באַ-
וועגונג איז אַ פּראָזשעקטאָר ,װאָס װאַרפט ליכט אויף דער כאַראַק-
טעריסטיק פון זיין ,רוניטשעס ,געפּאָרמטן טיפּ .זייער קלוג און
פּראַקטיש ניט רוניטש דעם באַנק דירעקטאָר {אין ,דער וועג צום
נליק"ן ,די ענדערונג װאָס װאַקסט אינם דירעקטאָרס וועזן צו זיין
סעקרעטאַרין, ,די קירכן מייזל" ,שפּירט מען בחוש .פאַראַן א
סך לירישע מאָמענטן אין דער קאָמעדיע ,הױיפּטזאַכלעך אין -2טן
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לעססיקאָן
טסואה

און -3טן אַקט ,וועלכע רוניטש שפּילט אויס באַזונדערס שיין און
ארינינעל,

אֶסיפּ רוניטש אין דער ראָל פון דעם באַנק דירעקטאָר

און

באַראָן אולריך האָט קודם כ? איבערצייגט (וואו נעמט מען יידישע

אַקטיאָרן ,װאָס זאָלן באמת איבערצייגן אין דער צייכענונג פון
אַן אײיראָפּעאישן אַריסטאַקראַט ?) ,זיין אימפּאָזאַנטע דערשיינונג,

זיין פיינע האַלטונג און הילוך ,זיינע מאַניערן .פון אַלץ רעדט
און אָטעמט מיט פאַרנעמקייט און אײראָפּעאישקײיט.

רוניטש איז

און באַװעגונג

און מימיק

דער קינסטלער אין זשעכטיקולאַציע

(דער שטומער קינאָ ,איז ,פאַרשטײיט זיך ,געווען דער עיקר-שול
ביי אים) .ניט צעשטרייט און צעװאָרפן ,נאָר קאַרג איינגעהאַלטן,
ציל-באַוואוסט און שיין אין זיין זשעסט ,זיין באַוועגונג ,זיין בליק,
טאַקט און מאָס באַשטימען רוניטשעס קינסטלערישן שפּיל".
און וועגן זיין טעטיקייט און לעבן אין אַפריקע ,שרייבט ;די
אַפּריקאַנער אידישע צייטונג":
,יידער
ל

האָט

דער

דרום

אַפריקאַנער

יידישער

באַנגרענעצטער

פאַרשטאַנד פאַר אמתע קונסט און די צעשפּליטערטקייט פון די
היגע יידישע דראַמאַטישע כוחות ניט נעגעבן אים די נויטיקע
דערמוטיקונג צו ווידמען זיין גרויסן טאַלאַנט פאַר דער יידישער

בינע דאָ .ס'מוז קאַנסטאַטירט ווערן ,אַז די אַפּריקאַאַנס טעאַטער-
מער אָנערקענט און האָבן מיט זיין רעזשי

יאָרן געטראָגן  ---פריער די לאַסט פון דחקות ,שפּעטער פון איבער-
האָרעװאַניע ,און אין פארשידענע צייטן פון קליינלעכער ,אומ-
באַהאָלפענער און עקלדיקער פיליסטערישער אינטרינע מצד מאַנכע
נישטיקייט

קענן אים".

ש .עי
ל .מירקעס {מאַרק ראַזומנין  --אָסיפּ רוניטש דער מלך פון די ,שאָטנס
אַפן װאַנד" און זיין װעג צום אידישן טעאַטער, ,באטאג" ריגע 8 ,7 ,סעפּט,2391 .
| -- }--אָסיפּ רוניטש ,באַרימטער אַרטיסט און רעזשיסאָר געשטאָרבן
,אַפּריקאַנער אידישע צייטונג" ,יאָהאַניסבורג 01 ,אַפּיל ,7491
באָריס גערשמאן  --ניטאָ מער אָסיפּ רוניטש ! ,דאָרט,
י .כאַרלאַש  ---א,יבערגעריסן דאָס ליד" ,דאָרט,

פירט פיל פּיעסן פון רוניטשעס

און לייטונג אויפנע-

באָריס גערשמאַן שרייבט ;
,אפשר  09יאָר צוריק  :אָסיפּ רוניטש אויף די הויכע שטאַפּלען
פון

זיין דערפאָלג.

אָדעס.

עס

וואַרפן

זיך פרויען

אונטער

די

פערד פון זיין קאַרעטע .זיי ווילן שטאַרבן פאַר אים .עה אין אַ
פּרינץ אין אויסזען ,אַ פאַרגעטערטער קינסטלער. .צ..וציענדיקע

בולטע שטריכן .קלוגע און לעבנספולע אויגן.
אַרױס דער כאַראַקטער פון איידלקייט און קולטור"-.

עס סטאַרטשעט

און י .כאַרלאַש שרייבט :

ער איז נאָך געווען פו?ל מיט שאַפונגס-ענערגיע ,געשפּרודלט
מיט איניציאַטיוו און פּלענער און ער װאָלט אונדז זיכער געקאַנט
פאַרשאַפן נאָך אַ סך עסטעטישן פאַרנניגן ווען ער װאָלט געלעבט.
 ...אָסיפּ רוניטש איז געווען דורך און דורך פון דער קונסט .ניט
בלויז אַן אַקטיאָר און אַ רעזשיסער און אַ טעאַטער-לערער ,נאָר
אויך אַ גװאַלדיקער ליבהאָבער און פאַרערער פון טעאַטער .און אַ
גרויסער קענער פון טעאַטער ,פון דער געשיכטע פון טעאַטער-
סטילן ,פון דער געשיכטע פון קאָסטיומען און אױסשטאַטונג אין
פאַרשידענע עפּאָכעס און אין פאַרשידענע לענדער .אויך א גרויסער
ליבהאָבער און פאַרערער פון אַלע פאָרמען פון קונסט  ---אויסער
טעאַטער. .ר.ו.ניטש איז אויך געווען אַן ערשטקלאַסיקער דער-
ציילער .מיט זיין רייכער און זאַפּטיקער שפּראַך ,מיט דעם לאָגישן
און זינפולן זשעסט ,מיטן מאָדולירן די מעלאָרישע שטימע ,מיטן
אימיטירן די פאַרשידענע פּערסאָנאַזשן ,האָט ער איטלעכע געשיכטע
און יעדע שילדערונג נעמאַכט לעבעדיק ,אינטערעסאַנט און שפּאַ-
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שערמאַן ,פּנחס
ושוכמאַכער |

אין אַפרי-

קאַאַנס און באַרײיכערט זייער נאַציאָנאַלע קולטור ... .אַ חוץ זיין
געניאַלן אַרטיסטישן טאַלאַנט האָט ער געהאַט זייער אַן איידעפן
כאַראַקטער און האָט זיך זייער באַליבט נעמאַכט ביי יעדן איינעם
װאָס איז געקומען אין קאָנטאַקט מיט אים .צו זיינע שילער און
שפּילער האָט ער זיך באַצױגן מיט פאָטערלעכער ליבע און האַרצי-
קייט ,און ער האָט דערװאָרבן ביי זיי גרויס רעספּעקט אוֹן פאַר-
ערונג".

=

נענדיק .און ער האָט געהאַָט װאָס צו דערציילן  --נאָך אַ לעבן
פו? מיט אַזױנע דערפארונגען און איבערלעבענישן ,וי ער האָט
דורכגעמאַכט .דערצו איז ער געװען אַ גרויסער און פלייסיקער
ביכער-לייענער . .. ,רוניטש איז געווען זייער אַ שטאָלצער מענטש,
און פיזיש שטאַרק און גרויס ,איז ער געווען זייער אַ רואיקער
מענטש ,קיינמאָל זיין שטימע הויך ניט אויפנעהויבן .עס האָט
אויסגעזען װוי עס װאָלט נאָר אוממענלעך געווען אים פון גלייכ-
געוויכט אַרױסצושלאָנן .,וי אייד? אוֹן שטי? און אָן וועלכע
תרעומות ער האָט עס דאָ אין פאַרלויף פון די אַכט אַפּריקאַנער

קרייזן האָבן דעם דאָזיקן גרויסן טאַלאַנט פון אָסיפּ רוניטש פיל
רעפּערטואַר איבערזעצט

אס

פון

געבוירן  41סעפּט 5881 .אין ביאַלע ,שעד-
לעצער גוב ,.פּױלן ,ביי פרומע עלטערן ,וועל-
כע האָבן אים געגעבן אַ טראַדיציאָנעלע
יידישע דערציאונג :אין חדרים און ביי אַ
פּריוואַטן לערער .האָבנדיק פון די פריעסטעצ
יאָרן אַ נייגונג צו טעאַטער און זייענדיק
פאַרליבט אין יידישער ליטעראַטור ,איז ער,
אין  ,6091נאָכֿן קומען אין אַמעריקע ,אַרײנ-
געטראָטן אין ,,פּראָגרעסיוו דראַמאַטיק קלאָב",
| וואו ער איז נאָך מער צוגעצויגן געװאָרן צום
יידישן טעאַטער דורך יואל ענטין .בײיטאָג האָט ש .געאַרבעט אין
אַ שניידער-שאַפּ און אין די אָװונטן איז ער אױיפּגעטראָטן מיט פאָר-
לעזונגען ,באַזונדערס אויף די אונטערנעמונגען פון יידישע אָרגאַ-
ניזאַציעס ,וואו ער שפּילט אויך דעם ,יונגערמאַן" אין שלום עליכמס
,עצה" .אין  9191אַריין אויף עפּיזאָדן-ראָלן אין ,ד,אָס נייע יידישע
טעאַטער" פון שניצער ,אין  0291מיטגעשפּילט אין ;אוירוינג
פּלייס*"-טעאַטער אין שװאַרצס אויפפירונג פון פּרצס ;גאָלדענע
קייט" ,אין  22-71291געשפּילט אין זעלבן טעאַטער די ראָל פון
,דאָקטאָר הייק" אין דימאָווס אויפפירונג פון מאָלנאַרס ,ליליאָם"
און דעם ,,געריכט פּרעזידענט? אין גאָרדינס ,אייגענעס בלוט" מיט

בערטאַ קאַליש.
אין סעזאָן  42-72291אַרײנגעטראָטן ,װוי אַ שטענדיקער מיטגליד,
אין מאָריס שװאַרצס איידישער קונסט טעאַטער" ,וואו ער האָט
געשפּילט  01יאָר ,מיט קליינע הפסקות ,פריער עפּיזאָדן-ראָלן
,ער שפּאַנישער ייד" אין זשולאַווסקיס
דערנאָך גרעסערע ראָלן ,וי ד
,אבוק" אין
;שבתי צבי", ,קאַנאַריק* אין אַשס ,מאָטקע גנב" ,פ
האָופּטמאַנס ,פורמאַן הענשל", ,דער סוחר אַבדולין? אין גאָגאָלס
,רעװויזאָר* ,שפּעטער די זעלבע ראָל אין ענגליש מיט מאָריס שװאַרץ
אין -84טע סטריט טעאַטער ,צוריק אין ,קונסט טעאַטער* אין די

ראָלן; :דער ציגל-דעקער" ,און דערנאָך ,פּאול גראָסמאַן? אין

| 2600

יידישטן

טעאַטער
55

טאָלערס ,בלוטיקער געלעכטער"; ,גראַף דיאן? אין מערעשקאָווסקיס
פּעטער דער גױויסער", ,קעלנער פריץ" און גאָלדפאַדנס ;דאָס
צענטע געבאָט", ,איװאַן זאלקא" אין אַשס ,קידוש השם" ,עעליק"
אין שלום עליכמס ,,סטעמפּעניו", ,מאָזעס" אין סעקלערס ,מאַיאָר
,יקיטאַ גאַלאַגאַן* אין שלום עליכמס ,טביה דער מילכיקער",
נח" ,מ
;דער רויטער בעטלער" אין זינגערס ,יאָשע קאַלב* .ש .האָט זיך
אויך באַטײליקט אין די גאַסטשפּילן פון קונסט טעאַטער איבער

דער אַמעריקאַנער פּראָװינץ,
זינט  4291האָט ש .זיך צוריקגעצויגן פון דער בינע.
ש.

{.

מ.

רינג

קרייז ליבהאָבער פון יידישן טעאַטער (וועלכער איז דורך די רוסן,
בעת דער מלחמה ,פולשטענדיק פאַרווערט געװאָרן) ,אַנטשטאַנען
דער געדאַנק צו גרינדן אין ווילנע אַ שטענדיקן יידיש-דראַמאַטישן
טעאַטער ... .און הנם אין אָנהייב זיינען נעמאַכט געװאָרן שווע-
(ריקייטן מצד דער מאַכט (צוליב די באַמיאונגען פון אַנדערע
קרייזן צו באַקומען אַ דערלויבניש אויף א יידיש טעאַטער לויטן
עלונגען צו באַקומען
ס?וף .ג..
אַלטן שטיינער) איז דאָך סוף כ
א דערלויבניש צו שפּילן ,וועלכע איז געגעבן געװאָרן אויפן נאָמען

פון פּראָפעסיאַנעלן אַקטיאָר מתתיהו קאַװואַלסקי ,אין ווילנע זיינען
צו יענער צייט ,אַ חוץ קאַװאַלכקין,

--

טשאַטעריײי,

,פרייהייט",

נ.

י,
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קאַוואלסקי ,מתתיהו
וקאַװואַל|
וגעב 51 .יאַנ -- 0881 .געשט 7 .אָקט6391 .ן

געבירן  51יאַנואַר  0881אין לופץ,
מינסקער גוב ,.וייס-רוסלאַנד .עלטערן --
פלאַקס-סוחרים .געלערנט אין חדר און אין
דער ישיבה פון װאַשילישאָק .אין דער זעל-
בער צייט ,אַלס מנגן ,געזונגען ביי חזנים
און איינמאָל בשתיקה באַטײליקט זיך אין
דער ראש-
וואַשילישאָק אין ,שולמית".
ישיבה ר' לייב דערװויסט זיך דערפון און
טרייבט אים אַרױס פון ישיבה ,פאָרט ק,
צוועק קיין ראַדין אין ישיבת חפץ חיים ,פון
דאָרט פאָרט ער קיין איוויע ?ערנען פאַר זיך ,און אין דער זעלבער
צייט באַטײליקט ער זיך אין ליבהאָבער-פאָרשטעלונגען.
 --- 9אַװעק אין מיליטער:דינסט און צוריק קומענדיק אין
 0אין לידע ,טרעפט ער דאָרט בעקערס טרופּע און טרעט אַהין
אַרײן ,דעביוטירנדיק מיטן זינגען ,הייסע באָבקעלעך" אין גאָלך-
פאַדנס ,באָבע יאַכנע" .אַ יאָר פארט ק .אַרום מיט דער טרופּע
איבער פאַרשידענע קליינע שטעטלעך און דערנאָך טרעט ער אַריין
צו בערנשטיין ,פון דאָרט צו קאָמפּאַנעיעץ ,פישזאָן ,זשיטאָמירסקי,
בערנשטיין ,בעקער ,גענפער און ווידער בערנשטיין .אין  5091פאָרט
ק .מיט אַ חברים-טרופּע איבער קרים ,דערנאָך טרעט ער צוריק אַריין
צו זשיטאָמירסקי ,גענפער ,סאַבסיי ,גענפער ,זאנדבערג ,גענפער,
קאַמינסקי ,אַדלער ,פאַרשידענע קליינע טרופעס ,ווידער גענפער און
ליפּאָווסקי.

אין  1191פירט ק .אויף מיטן אַקטיאָר שומסקי שלום אַשס ,יצא
וחזר" אויף העברעאיש ,און אין אָנהייב ערשטער וועלט-מלחמה,
ווען עס איז פאַרװוערט געװאָרן צו שפּילן יידיש טעאַטער ,פירט
ער אויף ,אוריאל אַקאָסטא* אויף העברעאיש ,שפּילנדיק די טיטל-
ראָל,

נעלע יידישן אַקטיאָרן.

ניט געבליבן

קיין פּראָפּעטיאָ-

די טרופּע איז דעריבער

צונויפנעשטעלט

,יבהאָבער"  . . .די אָנפירונג פון טעאַטער איז געלענן
געװואָרן פון ל
אין די הענט פון אַן אַזוייגערופענעם ,לייטנדן אָרנאַן" ,װאָס זיין

צוזאמענשטעל פלענט זיך אָפּט בייטן ... .די ערשטע צייט זיינען
אין אים אַריין קאַװאַלסקי ,קאַדיסאָן ,שניאור ,אזרא און דער
נעשעפטספירער פון דער טרופּע מ .מאזא .די ני-אַרגאַניזירטע
גרופּע האָט זיך אַ נאָמען נגענעבן ,פאַראיין פון אידישע דראַמאַטישע
אַרטיסטן אין ווילנע אונטער דער לייטונג פון מ .קאָװואַלסקי?"
(פאד"א)".
חיים שניאור ,איינער פון די ערשטע מיטגלידער פון דער עװויל-
נער טרופּע" .באַמערקט אין אַ בריוו צו דער רעדאַקציע פון ,לעק-
סיקאָן פון יידישן טעאַטער":
ב,יז צו דער ערשטער וועלט-מלחמה איז אין ווילנע קיינמאָל
ניט געווען קיין סטאַבילער יידישער טעאַטער .עס פלענן בלויז פון
צייט צו צייט גאַסטראָלירן יידישע |?ן טעאַטער װאַנדער-טרופּעס
און נעבן פון  01ביז  51פאָרשטעלוננען .ווען די מלחמה האָט
אױסנעבראָכן ,האָט אין וילנע געשפּילט נענפערס טרופּע אין
וועלכער עס האָט זיך נעפונען דער אַקטיאָר קאָװאַלסקי ,און ווען
די רוסן האָבן אין  5191עואַקואירט ווילנע ,איז ק .דאָרט פאַר-

בליבן דער איינציקער פּראָפּעסיאַנעלער יידישער אַקטיאָר ,וֹען
די אָרנאַניזאַטאָרן פון דער שפּעטערדיקער ,ווילנער טרופּע" האָבן
געוואלט ,אַז זייער גרופּע זאָל ניט טראָגן קיין ,ליבהאָבער" נאָר
אַ פּראָפּעסיאַנעלן כאַראַקטער ,האָבן זיי זיך געװאָנדן צו קאָוואַלסקין,
אַז ער זאָל אַריינטרעטן אין דער טרופּע .קיין צו גרויסן חשק
דערצו האָט ער ניט געהאַט ,האָט מען אים דערפאַר צוגעטיילט
דעם כבוד ,אַז אויפן אַפיש זאָל ער שטיין וי דער ,דירעקטאָר",
און ער זאָל אויסקלייבן ראָלן וועלכע וועלן אים נעפעלן .דערפאַר
האָט די טרופּע דאָס ערשטע יאָר געשפּילט אונטער ,זיין דירעקציע".
אין דעם ערשטן יאָר האָט קאַָװאַלסקי געשפּילט כמעט אַלֶע הויפּט-
ראָלן אין די פּיעסן ,ווי דעם ,לאַנדסמאַן" פון שלום אש, ,טוד-
רוס"

אין ,דאָס פאַרװאָרפענע

פון הירשביין

ווינקל"

בוילע? אין קאָברינס ,דער דאָרפסיונג".
איז קורץ דערויף

אָנערקענט

געװאָרן

און ,יאַנקל

זינט די ,ו,וילנער טרופּץ"

ניט וי ,א סטאַר"

נאָר זי

אין דער צייט ווען די דייטשן באַזעצן ווילנע ,באַקומט ק ,.אַלס
פּראָפּעסיאָנעלער אַקטיאָר ,די דערלויבניש צו שפּילן יידיש טעאַטער
און שטעלט צוזאַמען אַ טרופּע פון אַקטיאָרן און ליבהאָבער ,וועלכע
הייב אָן שפּילן א"פ ,פאד"א" (די שפּעטערדיקע ,ווילנער טרופּע")
מיט וועלכער ער פאָרט איבער פּוילן ,ליטע און שפּעטער איבער
מערב-אייראָפּע.

אַן אַנסאַמבל"-טרופּע ,האָט קאַװאַלסקי זיך צונעפּאַסט און איינ-
גענלידערט זיך וי אַ זייער פעאיקער שוישפּילער ,אן ערלעכער,
מיט א פיינער באַציאונג צו אַלץ װאָס ער האָט געשפּילט .ער
האָט זיך אויסגעצייכנט אַלס זייער נוטער אַנסאַמב?-אַקטיאָר אין
א סך ראָלן (באַזונדערס אַלס ,פענדער" אין אַנסקיס ,דבוק").
ער איז אויך נעווען זייער פיין אין דער טיטל-ראָל פון ארנשטיינס
דער ווילנער בעל הביתל""'"

בעת ווילנע איז אין דער צייט פון דער {ערשטערן| ועלט-
מלחמה באַזעצט געװאָרן פון דייטשן מיליטער ,איז ביי א קליינעם

 --- 4איז ק .געקומען מיט ;ווילנער טרופּע? אין אַמעריקע,
וואו ער האָט אין איר געשפּילט ביז  -- 0291 .9291אַרױסגעפאָרן
קיין אײיראָפּע מיט אזראס טרופּע ,צוריקגעקומען ,האָט ער וידער

וועגן דעם שרייבט זלמן זילבערצווייג :

2001

2002

לעטסיקאָן
פון צייט צו צייט געשפּילט ,ביז ער איז פאַרבליבן אין לאָס
אַנדזשעלעס ,וואו ער איז דעם  7אָקטאָבער  6291געשטאָרבן ,ניט
קריגנדיק אַפילו קיין נאָטיץ אין דער יידישער פּרעסע.
ק'.ס פרוי איז די יידישע אַקטעריסע פּאַלאַ וואלטער.
נ.{ .
ש .ע .פון חיים שניאור,
זלמן זילבערצווייג  ---די ,װ,ילנער

טרופּע*

{אין זאַמעלבוך ,וילנע" ,רעדאַק-

טירט פון יצפים ישוריןן ,נין יאָרק ,5391 ,זז.68:275 .

קאַנדעל ,ה .א.
{קאָהן|
וְגעב 42 .יאַנ -- 6091 .געשט 6 .נאָװעמב1591 .ן
געבוירן  42יאַנואַר  6091אין בערלין
דייטשלאַנד ,געענדיקט אַ פאָרשול ,גימנאַזיע
און העכערע שול אין בערלין,
פון  2291ביז  5291שטודירט בי פּראָפ,
ערנסט שטערן אין בערלין .פון  5291ביז
געווען דעקאָראַציע-צייכענער אין די
8
טעאַטער קונסט-סטודיעס פון הערמאַן י.
קויפמאַן ,ריינמאַן און הוגא באַרוך אין בער-
לין ,פון  8291ביז  1291האָט ער געמאָלן
דעקאָראַציעס און קאָסטיומען אין די דייטשע
טעאַטערס  :נויעס טעאַטער ,בערלינער טעאַטער ,נעלסאָן רעווי ,און
דעקאָראַציעס פאַר צעלניק:מארא פּראָדאָקשאָן .פון  1391ביז 2391
 -הױיפּט-דעקאָראַטאָר און קאָסטיומען-צייכענער פאַרן מעליני טעאַ-טער אין האַנאָװער .אין  -- 2391הױיפּט-דעקאָראַטאָר און קאָסטיו-
מען-צייכענער אין דער שטאָטישער אָפּערע אין בערלין.
אין  ,2291ווען היטלער י"ש איז געקומען צו דער מאַכט אין
דייטשלאַנד ,איז ק .געװאָרן איינער פון די מיטגרינדער אין יידישן
,קולטור בונד טעאַטער* ,וואו ער האָט געאַרבעט ביז  ,83291און
דאָרט פּראָיעקטירט און צוגעגרייט דעקאָראַציעס און קאָסטיומען
צו זייערע ויכטיקסטע אויפפירונגען .,צווישן אַנדערע;, :גולם"
פון ה .לייוויק, ,עמך* (,דאָס גרויסע געווינס") פון שלום עליכם,
,די גאָלדענע קייט* פון י .ל .פּרץ; ,בראָנקס עקספּרעס* פון אָסיפּ
דימאָוו, ,גרינע פעלדער" פון פּרץ הירשביין;, ,שבתי צבי" פון
נתן ביסטריצקי, ,זומערנאַכט-חלום", ,האַמלעט", ,די לוסטיקע
ווייבער פון װינדזאָר" פון שעקספּיר, ,פּאָסט-אַמט* פון ר .טאַגאָרע,
א .אַנד,
אין  8391האָט ק .עמיגרירט קיין אַמעריקע און איז באַלד אַנגאַ-
זשירט געװאָרן אין ואַשינגטאָן צו מאָלן דעקאָראַציעס פאַר עדי
הייליקע יאָהאַנאַ* מיט לואיזע ריינער ,דערנאָך ביז  0491דעקאָראַציע
און קאָסטיום-צייכענער פאַר די ניו-יאָרקער באַלפור שפּילער ,אַמע-

ריקען ליג פאַר אָפּערע ,דאס עסטרייכישע טעאַטער אין ניו-יאָרק

און סיוויק טעאַטער אין ואַשינגטאַן.
אין  0491איז ק .בינע און קאָסטיומען-צייכענער און אינסטרוקטאָר
אין דער אַקאַדעמי פון װאָקאַלער קונסט אין פילאַדעלפיע ,ניו-
יאָרק קאָלעדזש פון מוזיק ,וי אויך אין פּיסקאַטאָרס טעאַטער ,דראַ-
מאַטיק װאָירקשאַפּ" ,און דראַמאַטישע אַרבעטס-קלאַסן אין דער
נייער שולע פון סאָציאַלער פאָרשונג .אין  1491ביי פאַרשידענע
אָפּערע-פאָרשטעלונגען אין דער פילאַדעלפיער אַקאַדעמי פאַר װאָ-

קאַלער קונסט ,דערונטער די וועלט-פּרעמיערע פון דער אַמערי-
קאַנער אָפּערע /ד,אָס מייסטערווערק" פון פּאָול נאָרדאָף.
אין  2491צייכנט ק .די דעקאָראַציעס צו די פּיעסן ,קרימינאַ-
2009

פון

ליסטן* ,ענתן דער חכם", ,מלחמה און שלום" און ,ווינטער סאָל-
דאַטן? ,וועלכע ווערן אויפגעפירט דורך ערווין פּיסקאַטאָר אין ניו-
,ראַמאַטיק װאָירקשאַפּ* .אין  3491מאָלט ער די דעקאָ-
יאָרקער ד
ראַציעס צו דער אָפּערע ,האָפמאַנס מעשהלעך" אין האַנטער-
קאָלעדזש ,ניו-יאָרק ,אויפגעפירט דורך לעאָפּאָלד סאַקסע ,און צו י .י.
זינגערס ,פאַמיליע קאַרנאָווסקי" ,אויפגעפירט דורך מאָריס שװאַרץ
אין ,יידישער קונסט טעאַטער" .אין  2491פאַרבינדט ער זיך אויך
מיט דער ,פאָלקסבינע* אין ניו-יאָרק פאַר וועלכער ער וערט דער
כסדרדיקער דעקאָראַציע-צייכענער פאַר אַלע פאָרשטעלונגען ,אָנ-
הייבנדיק מיט ;אָנקעל מאָזעס* ,ר,יווערסייד-דרייוו!"  ---ביז דער
לעצטער פאָרשטעלונג ;אַ חתונה אין פערנװאַלד" (קורץ פאַר זיין
טויט),
אין  4491װערט ק .דער דעקאָראַטאָר אין דער ,סיטי סענטער
אָפּערע קאָמפּאַני* אין ניו-יאָרק ,וואו ער מאָלט די דעקאָראַציעס
צו ,לאַ באָהעם", ,טוראַנדאָט", ,די מייסטערזינגער" ,קאַאידאַ?
;סאלאָמעא*, ,פאָוסט?, ,מאַדאַם באָטערפליי", ,דאָן דזשאָװאַבי,
,די חתונה פון פיגאַראָ?, ,דער ציגיינער באַראָן* ,ר,אָזענקאַװאַליער*.
;די אַלטע מויד און דער גנב", ,מענאָן" ,װוי אויך ,קאַרמען* פאַרן
קאָלאָמביאַ קאָנצערט טור מיט לעאָפּאָלד סאַקסע.
ק .האָט אויך געשאַפן די דעקאָראַציעס צוֹ ;סענדער בלאַנק" פון
שלום עליכם ,אויפגעפירט פון יעקב ראָטבאָום אין ,יידישער קונסט
מיר װועלן לעבן"
טעאַטער* ,צו לייוויקס ,דער נס פון געטאָ* און ,
פון דוד בערגעלסאָן ,אויפגעפירט דורך יעקב בן עמי (, ,)4491די
דריי מתנות" פון י .ל .פּרץ און ,דר .הערצל" אין ,יידישער קונסט
טעאַטער* (, ,)5491מזל טוב ,מאַלי* פאַר מאַלי פּיקאָן ,און פאַר-

שידענע פאָרשטעלונגען פאַרן ,אַנסאַמבל טעאַטער" (,ארטעף?).
דעם  6נאָוועמבער  1591איז ק .געשטאָרבן אין ניו-יאָרק און
געקומען צו זיין אײיביקער רו אויף לבנון בית עולם פונם אַרבעטער-
רינג.
באָריס לעווין שרייבט

|

 ...,די לעצטע אַרבעט זיינע אין בערלין (זיין געבורט-שטאָט)
איז נעווען ,יהודית" פון פרידריך העבע? פאַר דעם ,יידישן קולטור
בונד" .די דעקאָראַציעס זיינען געווען נעמאָלן אין טונקעלע קאָלירן
וי דאָס לעבן איז דאָרט געווען פינסטער.
ה .מ ,קאנדעל האָט אין זיין לעבן זייער פי? ביינעטראָנן דער
טעאַטער-קונסט ,צו דעם יידישן טעאַטער אין אַמעריקע האָט ער
ביײינעטראָנן זיינע וואונדערלעכע פאַרבן און קאָלירן .מיט זיינע
דעקאָראַציעס האָט ער קינסטלעריש באַלױיכטן אַלֶע אויפפירוננען
,יוראָ אָוו דזשואיש
אין וועלכע ער האָט אָנטייל גענומען ... .די ב
עדוקעישאָן"

|{ביוראָ פאַר יידישער

דערציאונגן

האָט זיך באַנוצט

מיט קאנדעלס אַריינדרינגען אין דער יידישער טעאַטער-קונסט און
באַשטעלט ביי אים צייכענונגען פאַר קינדער-פארשטעלונגען פון
פּיעסן וועגן אַלע יידישע יסים -טובים ,ואָס זאָלן דורכגעפירט
ווערן אין די פֿאַרשידענע טיפּן יידישע שולן .,די ביוראָ האָט די
אַלע צייכענונגען פון די בינע-דעקאָראַציעס און קאָסטיומען אַרויס-
גענעבן אין אַ בוך ,װאָס ווערט נענוצט אין די אַלֶע שולן ,װאָס
זיינען פארבונדן מיט דער ביוראָ .זיין לעצטע ארבעט פאַר דער
ביוראָ ,װאָס ער האָט געמאָלן שוין אויפן קראַנקן-בעט ,איז געווען
פאַר אַ קינדער-פארשטעלונג פון ש .ציטרינס דראַמאַטיזירונג אין
ענגליש

פון י .7 .פּרצס

,א דין תורה

מיטן

דער
ווינט", ,

מאַכער" און ,די לבנה דערציילט".
אין  2491ווערט ער פֿאַראינטערעסירט
נגעבראכט

קונצן-

הור
אין דער פאָלקסבינע,

האָט אים אַהין זיין פרוי ליובאַ (ליליען).

די ערשטע
2004

טעאַטער

יידישן

שאַראַוונער ,דוד

ָ,נקעל מאָזעס",
אויפפירונג זיינע מיט דער פאָלקסבינע איז געווען א
דערנאָך ,ריווערסייד דרייוו" און ,א גאָלדפאַדען חלום" .אומ"-
,וני לעמעל".
,אָבע יאַכנע" און ק
פאַרנעסלעך זיינען די פינורן פון ב
ער האָט אין זיי אַריינגעהויכט ליבע און פאַרשטענדניש .היינט
דאָס ,הילצערנע פערד?" ,װאָס האָצמאַך לאָזט זיך אַװעק רייטנדיק
אויף דעם ,איז געווען ממש אַ וואונדער פאַרן אוינ .מיר קאָנען
ניט פאַרגעסן די דעקאָראַציעס פון ,די אָרעמע מלוכה" ,דעם פייכטן
קעלער ,די קליידער פון די בלעטער ,די באַלײיכטונג .אַזױ איז אויך
קאנדעל געווען דערפאָלנרייך מיט אויפפירוננען פון ד,אָס נגרויסע
געווינם", ,מנחם מענדל חלומט" און ,אין פּאָליש אויף דער קייט".
דער נגרויסער קינסטלערישער פאַרנעם אין געקומען מיט גיהו-
דית" .דאָ האָט ער זיך אַלײן איבערטראָפן ,גאָר אַן אַנדערער
צוגאַנג וי צו דער אויפפירונג אין דייטשלאַנד .דאָ איז ער געווען
פריי אין זיין קונסט .ער האָט אויך דערפילט דעם קאַמף פאַר
פרייהייט װאָס די יידן האָבן דאַן געפירט אין ישראל .אין די
דעקאָראַציעס פון אייננעמויערטע ווענט ,וואו יידן נעפינען זיך
אין דער צייט פון באַלאַגערונג ,װאַרפט ער אַריין העלע ,פריידיקע
שטראַלן ,ואס זאָגט אָן אויף נייע האָפנוננען ,אַז די יידן װעלן
זינן ,און ווען די יידן זיינען נובר דעם שונא האַלעפערנעס ,רייסט
זיך אַריין דורך די ווענט די זון  --אַן אָנזאָג אויף אַ ניי לעבן.
מיט אַ צייט שפּעטער האָט קאנדעל געמאָלן די דעקאָראַציעס
,אָס אין פידעלע שטעקט", ,אַ מעשה מיט אַ פּרינץ" און
פאַר װ
די לעצטע ,נישט-פאַרגעסלעכע דעקאָראַציעס פון ,אַ חתונה אין
פערנוואלד".

אין יעדער

אויפפירונג

האָט מען

נגעזען און נעפילט

דעם גייסט פון דעם קינסטלער ... .אין דער אויפפירונג פון ,אַ
חתונה אין פערנװאַלד" האָט זיך קאַנדע? אַרױיסגעװויזן אין זיין
פולער דערהויבנקייט ,ער איז מיט זיינע דעקאָראַציעס אוֹן באַ-
לייכטונג מיטגענאַננען מיט די געראַטעװעטע יידן פון די נאַז-
קאַמערן ,ער האָט געפילט ,אַז ער איז איינער פון זיי ,אַז זייער
נור? איז אויך זיין נור? ,און ווען די פּליטים גייען צו אַ ניי לעבן,
נייט ער אויך מיט זיי ,אָבער ניט לאַנג איז ער מיטגעגאַנגען מיט
זיי ,די קראַנקהײיט האָט אים אַװעקנעריסן פון דעם נייעם לעבן,
װאָס ער האָט פאַר זיך געפונען דאָ אין לאַנד.
קאַנדעל איז געווען א קינסטלער ,װאָס האָט געטאָן זיין אַרבעט
מיט אחריות און ערנסטקייט ,די ערנסטקייט האָט זיך אויסגעדריקט
אין זיין האַלטוננ ,פּינקטלעכקייט און שטימונגען .געווען אַ האַר-

ציקער מענטש פול מיט אַמביציע צוֹ שאַפן ניט נאָר פאַר דעם
יידישן טעאַטער ,נאָר אויך פאַר דער אַמעריקאַנער בינע".
דער באַרימטער קונסט-קריטיקער

מאַקס אָסבאָרן ,שרייבט ועגן

ק: .

ק,אַנדע?ל האָט ווידער אַרױסנעבראַכט אַ כשופדיק קונסט-ווערק.
ער שאַפט אַן אויסשטאַטונג ,װאָס געהערט מיט דער פֿאַרביקייט
און געשמאַק אין פּלאַסטיק און איינהייטלעכקייט אין סטיל צום
פּערפעקטסטן און רייצפולסטן ,װאָס מיר האָבן ווען עס איז אַמאָל
געהאַט".

ש .ע .פון יאָנאַס טורקאָ.
באָריס לעװין  ---דער פאַרשטאָרבענער בינע דעקאָראַטאָר ה .א .קאַנדעל,
פאָרוו ,".ג .י 03 ,.נאָװעמבער .1591
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בערך

0681

--

גצשט.

3291ן

געבוירן בערך  0681אין פאַלעשט ,בעסא-
ראַביע,
די אַקטעריסע עמיליע אַדלער געדענקט
אים פון זאַמאָשטש מיט זיין ערשטער פרוי
גוסטיע .זי פלעגט טאַנצן און פּייקלען מיט
אַ פּייקל און ער איז געווען אַ שנעל-לויפער

איבער געוויסע שטרעקעס פון דער גאַס.

דערנאָך
אַריבער

ש .ווערט דערנאָך אַ יידישער אַקטאאָר.
אין  1981האָט ער געשפּילט ביי שטומאַכער
אין בענדין ,וואו ער איז געווען רעזשיסער,
האָט ער איבערגענומען שטומאַכערס טרופּע ,שפּעטער
אין ווייספעלדס טרופע.

מ .מיאָדאָװוניק

דערציילט

אין זיינע

זכרונות :

 ,די נגעשעפטן פון דער װאַנדער-טרופּע אין טאָמאַשאָוו זיינען
געווען זייער שלעכט ... .דאן האָט |האָבן| דעם טעאַטער איבער-
גענומען שאַראַװנער און טיטעלמאַן .פון טאָמאַשאָוו זיינען מיר
אַרױסגעפאָרן קיין אָפּאָטשנאַ אָדער קוטנע .דאָרט האָבן מיר גע-
טראָפן יצחק לייב פּרץן?} ,האָט זיך די ,דירעקציע' געווענדעט צו
אים

ער זאָל אונדז

בייהילפיק

זיין ,אַז מיר

זאָלן קאָנען

שטעלן

עטלעכע פאָרשטעלונגען .פּרץ האָט אונדז אויסגעאַרבעט מיר זאָלן
קריגן דעם טעאַטער אויף  2נעכט .מען האָט געשטעלט /קוני
לעמעל' און ,טרייפניאַק' ,די געשעפטן זיינען געווען שלעבטע.
 ...און אַז מיר האָבן נעענדיקט די  2פאָרשטעלונגען האָט {האָבן|
זיך אויפגעהויבן שאַראַוונער ,טיטעלמאַן און טשיזשיק און זיינען
אַװועקנגעפאָרן קיין װאַר'שע צו ווייספעלדן .געווען איז עס אין יאָר
.,.17
דער באַקאַנטער יידישער שרייבער

מ .ספּעקטאָר ,שרייבט וועגן

זיין שפּילן :
 ,ה' שאַראַוונער איז פון דער נאַטור אַן אַרטיסט און אין זיין
שפּילן איז ער מיט אַ סך ענלעך צום אַלטן פישזאָנען ביים אויספירן
ערנסטע ראָלן .ער איז אָבער פיל שטאַרקער און געװועלטיקט איבער
דעם פּובליקום ווען ער שפּילט קאָמישע ראָלן בכלל און יידישע
טיפּן פון די אַלטע נוטע צייטן בפרט .מען קאָן נאָר ניט שענקען
ה' שאַראַוונערן זיין דייטש ריידן אויף דער יידישער סצענע ,כאָטש
ער קען זייער גוט דאָס יידישע לעבן און דעם לשון מיט וועלכן
דער ייד רעדט .אים פארענטפערן קאָן מען נאָר מיט דעם ,װאָס
אין דער צייט ווען מען האָט דערלויבט שפּילן דעם יידישן טעאַטער
,אויף דייטש" ,האָט מען זיך איינגעחזרט די ראָלן אויף דייטש
און איצטער איז שווער פּראָסט זיך אָפּצוגעװײינען פון דעם דאָזיקן
,יידיש-דייטשמעריש" ,װאָס גרילצט אין די אויערן ביי דעם ,וועל-

כער קומט אין טעאַטער הערן אַ יידיש װאָרט".
ש .איז שפּעטער אַליין געװאָרן דירעקטאָר פון אַ יידישער טרופּע
און ביי אים האָבן אין געוויסע צייטן געשפּילט אַזעלכע שפּעטער-
באַרימטע אַקטיאָרן וי מיכאַלעסקאָ ,לעבעדעוו ,מײיערסאָן .,ליכטענ-
שטיין ,גאַרטעלעװיטש און דער אַקטיאָר און פּיעסן-שרייבער ישראל
ראָזענבערג ,וועלכער איז שפּעטער אויך געװאָרן זיין שװאָגער.

וי ראָזענבערג גיט איבער ,האָט ש .געשפּילט אַלע הופּט-ראָלן
2000

לעקסיקאָן

פון

אטא

אין יעדן זשאַנר ,אָבער באַזונדערס
;שלמהקע שאַרלאַטאַן".

האָט אים געצויגן צו שפַּילן

דער אַקטיאָר ז .קאַץ דערציילט ,אַז ,ש .האָט צו זיינעם אַ בענעפיס
געשטעלט שמ"רס ,בעל תשובה' ,אָבער איינער װאָס האָט געדאַרפט
שפּילן די ראָל פון ,דינער' ,וועלכער דאַרף נאָכן טויט פון בעל תשובה
אים צודעקן און זאָגן אויפן קול ,שויתי! מיט װאָס די פּיעסע ענדיקט
זיך ,איז נישט געקומען .ש .האָט פאַרגעסן ,אַז ער האָט ניט װוער
ס'זאָל שפּילן די ראָל ,און אין לעצטן אויגנבליק האָט ער געכאַפּט
דעם בחור ,װאָס איז באַשעפטיקט ביים רעקוויזיט ,און אים געגעבן
צו שפּילן די ראָל .דער בחור האָט זיך אָבער אויף דער בינע אַזױ
דערשראָקן ,אַז ער האָט נאָר באַװיזן צוצודעקן דעם טױטן און
שטעלן די ליכט אים צוקאָפּנס ,אָבער האָט ניט געעפנט דאָס מויל
צו זאָגן ,שויתי' .ש .האָט ,ליגנדיק אַ ,טויטער! ,גענומען קרעכצן,
קריצן מיט די ציין ,שילטן ,זידלען ,שרייען צום סופלער צו לאָזן דעם
פאָרהאַנג און וען דאָס אַלץ האָט ניט געהאָלפן ,האָט ש .אַלס
טויטערי גענומען אַלײן נאָך זיך זינגען הויך ,אויפן קול ,שויתי""
זיין צווייטע פרוי שרה (סאָפיע) האָט געשפילט ביי אים אין
טרופּע .,זייער טאָכטער ,יעװאַ ,איז אַ יידישע שישפּילערין .שרהס
שוועסטער איז די שוישפּילערין און שרייבערין װיעראַ ראַזאַנקאַ
(,די יידישע שיקסע")

ש .איז אין זייער שלעכטע מאַטעריעלע באַדינגונגען געשטאָרבן
אין  2291אין משוגעים-הויז אויף קירילאָווקע אין קיעוו.
ש .ע .פון מארק לײפּציקער ,מ .ע .פון װיערא ראָזאַנקא.
נ .ספּעקטאַר  --דאָס יודישע טעאטער אײאָל און איצט, ,דאָס יודישע פאָלק",
װילנע,

נ' .6091 ,6

ז .קאַץ  --תחית המת ם, ,די יידישע בינע" ,װאַרשע ,נ'  ,3סעפּטעמבער .4291
מ .מיאָדאַװניק  --מיינע טעאטעריזכרונות, ,שטערן".6291 ;2 ,1 ,
עציליע אַדלער  --דאָס לעבען פון א אידישער אקטעריסע ,ד,י אידישע װעלט",
קליוולאנד 11 ,יולי ,0391

שאַראַוונער ,סאַניא

וסאָפּיאַ ווינערן
(געב -- 5881 .געשט)4291 .
געבוירן אין  5801אין קאָנאָטאָפּ ,איקראַ-
אינע.
װי איר שװעסטער װויערא ראָזאַנקאַ גיט
איבער ,זיינען זיי געווען 5שיועסטער ,יתומות.
ש .איז געווען זייער אַ שיינע ,האָט זיך גע-
לערנט נייען ביי אַ מאָדיסטקע .וען שאַראַװ"
נער איז געקומען שפּילן אין קאָנאָטאָפּ ,האָט
ער זי איבערגערעדט צו וערן אַן אַקטעריסע.
זי איז צוזאַמען מיט אים אַנטלאָפן פון שטעטל,
חתונה געהאַט מיט אים און כסדר געשפּילט
אין זיינע טרופּעס אָדער צוזאַמען מיט אים.
אין  4291איז ש ,.לויט מאַרק לײיפּציקער ,געשטאָרבן אין שפּיטאָל
אין לענינגראַד.
זייער טאָכטער,
רוסלאַנד.

יעװאַ ,איז אַ יידישע שוישפּילערין אין סאָוויעט-

ש .ע .פון מאַרק לײפּציקער און מ .ע .פון װיערא ראָזאַנקאַ.
2007

פּאָול ,רחל-לאה
געבוירן אין לעמבערג .גאַליציע ,ביי פרומע
עלטערן .באַקומען אַ טראַדיציאָנעלע דער-
ציאונג .נאָך אַלס קינד אױפגעטראָטן ,ביי
פאַרשידענע געלעגנהייטן ,מיט זינגען יידישע
לידער .שפּעטער אַרײנגעטראָטן וי אַ זינגע-
רין און דערנאָך אַלס פּרימאַדאָנע אין גימ-
כּע.ס טעאַטער ,לסוף אַריבער אין פּוילישן
טעאַטער ,וואו זי האָט געשפּילט ביז ,4191
 -- 4געקומען אין אַמעריקע און חתונה
געהאַט מיטן אַקטיאָר יוסף פּאָול און מיט
אים אויפגעטראָטן מיט ,סינגל טוירנס" און ,ס,קעטשעס? אין װאָדע-
וויל-הייזער .שפּעטער אַריבער צום לעגיטימען טעאַטער און גע-
שפּילט מיט הערי פעלד ,סאָניאַ װידאָוו (לאַסקאָווסקי) די ראָל ;יצחק"
אין ,עקדת יצחק" ,די ראָל ,שולמית" מיטן לעמבערגער ידישן
שוישפּילער פינקעלשטיין .דערנאָך ,צוזאַמען מיט איר מאַן ,אַרומ-
געפאָרן מיט אַ יידישער טרופּע איבער שטעט און שטעטלעך פון
אַמעריקע .זי האָט אויך קנאַכּע צוויי יאָר געשפּילט אַלס פּרימאַדאַנע
מיט שעכטער און לאַסקי אין בראָנקס.
פ.יס טאָכטער ,דבורהלע ,האָט געשפּילט קינדער-ראָלן מיט לוסי
גערמאַן.
פּ .איז אויך שפּעטער מיט איר מאַן און טאָכטער אױיפגעטראָטן
פון צייט צו צייט אויף יידישע טעאַטער-פאָרשטעלונגען ,און זינט
איר מאַנס טױט ( 21אַפּריל  )7591טרעט זי אַרױס אַלײן אויף
קאָנצערטן מיט טעאַטער-שפּילן און געזאַנג.
ש .צע .פון מרדכי

יחסן.

סאַלאַמאָן ,אסתר
ס .האָט זיך אין  1391באַטײליקט אין די
פאָרשטעלונגען פון ,קונסט ווינקל" אין פילאַ-
דעלפיע .דעם  21יוני האָט זי געשפּילט די
ראָל ,איטעלע* אין שלום עליכמס ,צעזייט
און צעשפּרײט" איר פון סעם ראַטנער ,און די
ראָל ,יוכבד" אין שלום עליכמס ,מענטשן"
א"ר פון װיליאַם שפּערלינג,
דוד בער טירקעל שרייבט וועגן איר:
,צווישן די פרויען פון דעם קונסט וינקל האָט זיך געפונען
איינע וועלכע האָט אַרױסגעװיזן א גאַנץ שיינעם טאַלאַנט און

באַגריף אין דעם צוזאַמענשטעל פון אַ פּיעסע ,די פרוי ,מאַדאַם
אסתר סאָלאָמאָן האָט אין ווינטער  8291אָנגעשריבן אַ פּיעסע
אונטערן נאָמען  8 ,מענטש אָן אַ נאָמען" ,װאָס זי האָט שפּעטער

געביטן אויף ,סודות פון לעבן" .מ.אַ.דאַם סאָלאָמאָן האָט עט-
לעכע מאָל פאָרגעלעזן די דאָזיקע פּיעסע פאַר די מעמבערס |מיט-
נלידער} פון דעם קונסט וינקל ,און מען האָט באַשלאָסן איר
אויפצופירן אין דער היבריו ליטעראַטור סאַסײיעטי",
וי טירקעל גיט איבער ,איז די פּיעסע ,וועמענס אינהאַלט ער
ברענגט אין זיין בוך ,ד,י יוגנטלעכע בינע" זז ,27717 .אויפגעפירט
געװאָרן דעם  62נאַי  5391אין אוידיטאָריום .,די פאַרפאַסערין האָט
זיך אויך מיטבאַטײליקט אין שפּילן .די יידישע צייטונגען זאָלן זיך
האָבן סימפּאַטיש אָפּגערופן און האָבן געלויבט די פאַרפאַסערין און
אויך די שישפּילער.
דוד בער טירקעל , --די יוגנטלעכע בינע" ,פילאדעלפיע ,0491 ,זו,15 ,25 .
,37 ,217 ,8

יידישן

טעאַטער
טוט

ריכטער ,משה
(געֵב 1 .אי  -- 1781געשט 7 .אַפּריל 9391ן
געבוירן  1מאַי  1781אין יאַנאָוו ,גאַליציע.
פאָטער ,אַ בעלזער חסיד ,איז געשטאָרבן דעם
צווייטן טאָג ראש השנה ביים בעלזער רבינס
טיש ,אייניקע חדשים אײדער ר .איז גע-
בוירן געװאָרן און ער האָט באַקומען זיין
פאָטערס נאָמען .ר .איז דערצויגן געװאָרן
ביי זיין זיידן ,אַ רייכער חסיד ,ביי וועמען ער
האָט באַקומען אַ שטרענג חסידיש-אָרטאָדאָק-
סישע דערציאונג .געלערנט אַ סך יאָרן אין
ישיבה אונטער דער השגחה פון אָנגעזעענע
רבנים פון יענער צייט ,אָבער דאָך באַװיזן איינצוזאַפּן די השכלה-
ליטעראַטור ,װאָס האָט אין אים דערװעקט דעם וילן אַװעקצוגיין
פון ישיבה אַרט:-לעבן .ער האָט אָנגעהױבן שרייבן לידער ,צוערשט
אין העברעאיש ,דערנאָך אין יידיש.
לויט יעקב קירשענבוים האָט ר ,.נאָך פאַר דער בר-מצוה .אָנגע-
שריבן אַ פּורים-שפּיל ,מכירת יוסף" ,װאָס איז אויפגעפירט געװאָרן,
דורך באַהעלפערס ,פורים-צייט אין שטעטל װאַריש ,נעבן בעלז.
זיין ליטעראַרישע טעטיקייט האָט ר .אָנגעהויבן אַלס מיטאַרבעטער
פון ראובן אשר ברוידעסעס יידיש ואָכנבלאַט ,כרמל" און ו,ועקער".
 -- 5רעדאַקטירט אַ ציוניסטיש װאָכנבלאַט ,העברי" אין לעמ-
בערג.
ווען זיין זיידע איז געשטאָרבן ,האָט ר .חתונה געהאַט אין לעמבערג
מיט דער טאָכטער פון ר' יעקב כאָדאָראָװער ,אַ ייד אַ למדן און
אַ גרויסער אָקסן-סוחר .דער שווער האָט אים געהאַלטן זייער בכבוד,
אים צוגענומען פאַר אַ שותף ,און קעגן ר'.ס ווילן אים געמאַכט
פאַר אַן אָקסן-סוחר .אָבער ר .האָט זיך דערמיט ניט באַפרידיקט
און אין אַ קורצער צייט אַרום האָט ער זיך וידער גענומען צום
שרייבן און אָנגעהויבן שאַפן פאַרן יידישן טעאַטער.
וועגן דעם שרייבט שלום פּערלמוטער :
,ער האָט אָנגעהויבן זיין טעאַטער-קאַריערע ווען ער איז נאָך
געווען פאַרהעלטנישטמעסיק יונג (ער האָט נאָך דאַמאָלט נעטראָגן
א חסידישע זשופּעצע ,אַ שטריימל מיט דרייצען שפּיצן און אַ
געדיכטע ,שװאַרצע באָרד) ,און דאָך אין ער באַלד אָנערקענט
געװארן װוי דער וויכטיקסטער דראַמאַטודג אין נאַליציע.
די ערשטע פּיעסע ,ואָס ריכטער האָט אָננעשריבן ,איז געווען
עקדת יצחק" (די פּיעסע איז קיינמאָל נישט
א ביביישע דראַמע ,
אויפנעפירט געװאָרן) .,דאָס איז געווען אין  ,1981נאָך איידער
,קדת יצחק" .גאָלדפאַדען איז
נאַלדפאַדען האָט אָנגעשריבן זיין ע
דאמאָלט געווען אין לעמבערנ און משה ריכטער האָט זיך געווענדעט
צו אים מיט זיין דראַמע .נאָכן איבערלייענען ,האָט אים נאָלֶך-
פאַדען צוריקנעגעבן די פּיעסע און אים געזאָנגט בזה הלשון:
,יוננערמאַן ,אָט האָט איר צוריק אייער ביבלישע דראַמע .זי
טויג צו גאָרנישט .אָבער דער געדאַנק איז זייער אַ גנוטער" (ריכטער
פלענט זיך דערנאך באַרימען ,אַז ער האָט דאָס געגעבן נאָלך-
עקדת יצחק") ,אָבער גאָלדפאַדען
פאַדענען דעם געדאַנק צו זיין ,
האָט אים דאַמאָלט דערמוטיקט און אים געראָטן וייטער צו
שרייבן פאַר דער בינע ,און דאָס האָט דעצידירט ,אַז ריכטער זאָל
געפינען דעם תיקון וי אַ שרייבער דוקא ביים יידישן טעאַטער".
די פּיעסע איז קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן און ס'איז ניטאָ
פון איר ליין כתב-יד.
וועגן ר'.ס דעביוט פאַרן יידישן טעאַטער ,שרייבט גרשם באַדער :
2009

ו,וען ריכטער האָט אָנגעהויבן זיין טעטיקייט אויף דער יידישער
בינע ,האָבן זיך די יידישע דראַמאַטורגן אָפּגעגעבן מיט איבערזעצן
דעם נויאישן שונד און אויסערדעם האָבן זיי געװאָלט פּאָפּולאַ-
ריזירן פאַרשידענע היסטאָרישע מאָמענטן פונעם יידישן לעבן ,און
אין באַצוג צו די היסטאָרישע מאָמענטן ,האָט ריכטער געװאָלט גיין
אויף דעם זעלבן וועג ,איז די ערשטע פּיעסע זיינע געווען וועגן דער
געשיכטע פונעם ,חרם דרבנו גרשם" .ער האָט זיך אָבער באַלד
אָפּנעקערט פון דעם דאָזיקן װועג און ער האָט זיך גענומען צו
די שילדערונגען פונעם גענענװערטיקן יידישן לעבן'.
;חרם דרבנו גרשם" איז אויפגעפירט געװאָרן אין אָקטאָבער
 7אין לעמבערג ביי גימפּל ,װי דער מחבר האָט איבערגעגעבן,
האָט ער זיין פּיעסע געשריבן אין א ריינעם יידיש ,אָבער די אַקטיאָרן
האָבן עס אַביסל איבערגעאַרבעט אין ,דייטש".
שלום פּערלמוטער דערציילט אַן אינטערעסאַנטן עפּיזאָד אין
שייכות מיט ר'.ס ערשטער אויפגעפירטער פּיעסע:
ז,יין

מאַמע ,וועלכע

איז

נעווען

זייער אַ פרומע,

האָט געהאַט

גרויסע יסורים ,װאָס איר בן יחיד ,משהלע ,האָט זיך אַועקנע-
לאָזט אויף א ,שלעכטן וװעגנ?  --טעאַטער איז געווען פאַר איר
פּשוט אַ בושה .זי האָט דערפאַר בשום אופן נישט געװאָלט גיין
זען איר זונס פּיעסע .ווען זי האָט נעהערט נאָכזיננען די שיינע
נינונים פון איר משהלעס ,,חרם דרבנו גרשם" ,האָט זי זיך דאָך
געלאָזט איינריידן צו גיין אין טעאַטער אין אַ שבת נאַכט .נאָר
ווען זי איז צונעקומען צום טעאַטער ,האָט זי באַקומען אַ האַרץ-
אַטאַקע און איז נעשטאָרבן אויפן שווע? פון טעאַטער .אֶט-די
פּאַסירונג מיט זיין מוטער איז געווען איינע פון די סיבות ,װאָס
ריכטער האָט באַשלאָסן צו פֿאָרן צו זיין משפּחה אין אַמעריקע
;דאָרט צו זובן נליקן"?.
וועגן יענער עפּאַכע שרייבט דער היסטאָריקער פון יידישן טעאַ-
|
טער ,ב .גאָרין :
אַ,מאָל אין אַ שמיטה האָט זיך עמעצער אַדרױיסגעבאַפּט מיט אַ
ניי שטיק ,נאָר קיין נויטיקייט איז דערין ניט נגעווען .און ערשט
צום סוף פון די ניינציקער יאָרן האָט מען אויפנעפירט משה ריכ-
טערס ערשטע שטיק ,,חרם דרבנו גרשם" ,און ער האָט נאָכדעם
געליפערט מערערע שטיק פאַר דער בינע און נאַליציען און רומעניען
און האָט אַליין באַקומען אַ קאַנצעסיע אַרומצופאָרן מיט אַ קאָמ-
פּאַניע איבער דער פּראָווינץ".
די פּיעסע איז קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן ,אַ כתב-יד געפינט
זיך ביים מחברס זון ,יוסף-יונה ריכטער.
מיוחס".

אין  9981האָט ר .אָנגעשריבן זיין פּיעסע ;הערצעלע
|
וועגן אָט דער פּיעסע שרייבט גרשם באַדער:
,פּעטער האָט ער זיך נענומען באַהאַנדלען די פראַנע
ש
,חוס",
י

וועלכע

האָט אין יענע

יאָרן אָננעמאַכט

א חורבן

פון

אינעם

,חוס"
יירישן לעבן . .. .האָט זיך ריכטער נעסטאַרעט דעם דאָזיקן י
לעכערלעך צו מאַכן ,און אַזױ וי דער נאַנג פונעם לעבן האָט
אים דערצו נגעהאָלפן ,קאָן מען היינט זאָנן ,אַז די טענדענץ פון
דער דאָזיקער ריכטערישער פּיעסע וועט נאָך זיין פאַר לאַנגע יאָרן
וי אַ לעבעדיקער אָנדענק פון יענער צייט".
די אַקטיאָרן האָבן זיך אָפּגעזאָגט צו שפּילן די פּיעסע ,וייל זי
איז זיי ניט געפעלן .ערשט אָנקומענדיק אין נאָוועמבער  0091אין
אַמעריקע ,איז אים געלונגען אַז די פּיעסע זאָל (מיט בערל בערנ-
שטיין און עליאָס ראָטשטײן) אויפגעפירט וערן אין פילאַדעלפיע,
און צוויי חדשים שפּעטער אין ני-יאָרק אין ,טאַליאַ* טעאַטער
א"ג ,טייבעלע" ,מוזיק פון יאַריכאָווסקי (מיטן אָנטייל פון בערטאַ
2010

לעקסיטאָן

פון

עקעטאטא
גע

קאַליש ,דוד קעסלער ,זיגמונד פיינמאַן ,לעאָן בלאַנק ,בערל בערג-
שטיין),
באַלד קערט זיך ר .צוריק קיין לעמבערג און פירט אויף אין
גימפּלס טעאַטער די פּיעסע ,וועלכע ווערט דאָרט געשפּילט צוויי יאָר
כסדר ,אין דער זעלבער צייט װערט די פּיעסע געשפּילט איבער
גאַנץ גאַליציע ,שפּעטער אויך אין אַנדערע אײראָפּעאישע און דרום-
אַמעריקאַנער שטעט .אַקטיאָרן און אַקטעריסעס ,װאָס זיינען ביז
דאַמאָלט געווען אומבאַקאַנט ,צייכענען זיך אויס אין די פאַרשידענע
ראָלן פון דער פּיעסע און ווערן אָנערקענט װי גרויסע שוישפּילער,
אַ שטייגער ,די גאַליציאַנער אַקטיאָרן סעם שילינג ,בערטאַ פישלער,
סאַמועל לאַרעסקאָ ,יידל גוטמאַן .די פּיעסע ווערט אויך געשפּילט
דורך אַ סך ליבהאָבער:גרופּן .די פּרעסע רופט זיך אָפּ מיט די
גרעסטע לויב-געזאַנגען ,און ר .וװוערט אָנערקענט וי איינער פון
די וויכטיקסטע דראַמאַטורגן,
וועגן דעם שרייבט שלום פּערלמוטער:
,שה ריכטער איז געווען אַן אייננאַרטיקע דערשיינוננ פאַר דער
מ
ייריש-דראמאַטישער ליטעראַטור און איינער פון די ליכטיקסטע
מענטשן אין דער פֿאַרבנרייכער עפּאָכע פון ערשטן דור יידיש
טעאַטער אין נאליציע .ער האָט מיטנעבראַכט שבת-יום טוב אויף
דער דאַמאָלט פאַרחושכטער יידישער בינע אין גאַליציע ,און איז
געווען דער ערשטער צו שילדערן טיפּן פון יידיש-גאַליצישן לעבן.
,ערצעלע מיוחס" ,אַ פֿאַרביקער שמעטערלינג צווישן דעם
זיין ה
פאַראומערטן רעפּערטואַר פון יענער צייט ,האָט לאַנג פאַרנומען
דעם אויבן-אָן אויף אַלע יידישע בינעס איבער דער וועלט ,און
געבראַכט שפע ,כבוד און אָנזען דער יידישער טעאַטער-פּראָפּעסיע",
און צ .ה .רובינשטיין באַמערקט:
ד,אָס טעאַטער האָט ביי אים ניט אַוװעקגענומען זיין חסידיזם,
ער איז ניט געװאָרן דער אפּיקורס ,וואָס לאַכט אָפּ פון זיין איינגע-
נעם נעכטן ,און דערפאַר זיינען זיינע חסידישע טיפּן אויף דער
בינע געוועזן עטװואָס מער וי ,באָרד און פּאות" ,סיי אין סטייל
און סיי אין טעכניק .אין די באָרד און פּאות פון ריכטערס העלדן
האָט מען אויך נעזען די חסידישע נשמה, .הערצעלע מיוחס"
איז אַן אױיסנעהאַלטענער שיינער ,יידישער באַלעבאָס ,זיין פאַנאַ-
טיזם האָט ריכטער באַקעמפט ,אָבער די פּערזענלעכקייט פון א
הערצעלע איז נעבליבן .ריכטער איז אַרױסנעטראָטן קענן הער-
צעלעס עקשנות פאַר ניט וועלן צולאָזן אַ שדוך צווישן זיין בן-
יחיד אוֹן דעם בעללסענלהס טאָכטער ,אָבער אָפּלאַכן הערצעלעס
מידות ,חוזק מאַכן פון הערצעלעס פּערזענלעכקייט האָט ריכטער
ניט געװואַנט .אונדזערע ערשטע דראַמאַטורנן האָבן דאָך געהאט
אַ טבע צו פאַרטיליקן זייערע פאַנאטישע העלדן ,זיי געמאַכט
אויסזען לעכערלעך כדי שטאַרקער אַרויסצוברעננען דעם דראַמאַ-
טישן קאָנפּליקט .ריכטער האָט זיך מיט אַזעלכע מיטלען ניט
באַנוצט".
פּראָפּ .מאיר באַלאַבאַן באַמערקט ,אַז אין לעמבערג האָט ר'
הערצעלע בערנשטיין געגאָלטן פאַר אַ גרויסן מיוחס ,און ר .האָט,
אַ סך יאָרן נאָך זיין טויט ,לויט זיין נאָמען ,אָנגערופן זיין פּיעסע
;,הערצעלע מיוחס".
די פּיעסע איז אויך אין  6291א"נ ,הערצעלע מיוחס" אָדער
;אַרבעט און קאַפּיטאַל* געשפּילט געװאָרן אין כאַרקאָוו ,סאַוויעטישע
אוקראַינע.
דעם  2איגוסט  1291איז די פּיעסע אין דער העברעאישער
איבערזעצונג פון צוהר {לעאָן גאָטליב אין ארץ ישראלן געשפּילט

געװאָרן אין ירושלים ,אין טעאַטער ,ציוך".
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די פּיעסע ,ר' הערצעלע מיוחס ,אָדער יעקעלע בעל-עגלה,
לעבענסבילד אין  4אַקטען מיט עפּילאָג און  8בילדער פון משה
ריכטער ,מוזיק פאָן יאַראַחאָווסקי אויס נעװ-יאָרק" איז אין 7091
דערשינען אין ,פערלאַג אונד אייגענטהום דעס דוד ראָטה ,בוכ-
האַנדלונג אין לעמבערג".
דער אָריגיגעלער כתב-יד א"נ ;ר' הערצעלע מיוחס" ,אָדער ,דער
זיווג מן השמים ,שױשפּיעל אין  4אַקטען" ,געפינט זיך אין אַרכיו
פון ייוו"א ,וואו ס'איז אויך דאָ אַ כתב-יד ,יעקעלע בעל עגלה ,פון
מאָזעס ריכטער ,מווזיק פאָן קאַרל זילבער".
אין יענער צייט  ---װוי פּערלמוטער באַמערקט  --איז ר .געווען
אַ הייסער ציוניסט און האָט אָנגעשריבן אַ נאַציאָנאַלע פּיעסע ,חורבן
בית שני ,אָדער ,בשוב ד' את שיבת ציון" .די פּיעסע איז קײינמאָל
ניט אויפגעפירט געװאָרן .זי איז אויך ניט געדרוקט געװאָרן ,און
קיין כתב-יד פון איר איז אויך ניט פאַרבליבן
אין  2091הייבט ר .אָן זיך אָפּגעבן מיט יידישער זשורנאַליסטיק,
ער דרוקט זיך עטלעכע מאָל אין גרשם באַדערס לעמבערגער ,טאַגע-
בלאַט* ,אָבער באַלד לאָזט ער איבער די צייטונג און גייט צוריק
צום טעאַטער ,שרייבט אָן די פּיעסע ,משה חייט אַלס געמיינדעראַט",
אַ סאַטירע אויף טאָג-טעגלעכע פּאַסירונגען אין יידישן לעבן פון
גאַליציע .די פּיעסע ווערט באַלד אויפגעפירט אין לעמבערג און
מאַכט װוידער א רושם .אין דער פּיעסע פירט ער אַריין דעם
עפּיזאָד פון זיין פאָטערס טויט און דאָס געבן אַ נאָמען אַ זון נאָך
זיין פאַרשטאָרבענעם טאַטען .אויך די פּיעסע איז געװאָרן גאָר אַן
אָפטער גאַסט איבער דער גאַנצער יידישער טעאַטער:װעלט ,זי
איז אין דער באַאַרבעטונג פון משה און אַנשל שאָר געשפֿילט
געװאָרן א"נ ,די אלמנה? אין ניו-יאָרקער ,װינדזאָר"-טעאַטער.,
די פּיעסע ,משה חייט אַלס געמיינדעראַטה ,לעבענסבילד אין 5
אַקטען פון משה ריכטער ,מוזיק פאָן אָטטאָ מאָטשאן ,ק .ק .אונטער-
אָפיציער* איז אין אין  7091דערשינען אין פאַרלאַג פון דוד ראָטה.
לויט שלום פּערלמוטער האָט ר .אין  5091אָרגאַניזירט די ערשטע
טעאַטער-טרופּע אונטער זיין דירעקציע ,אין וועלכער ער האָט געהאַט
די בעסטע שוישפּילער פון יענער צייט ,און האָט זיך מיט זיי אַרױס-
געלאָזט איבער דער פּראָװוינץ פון גאַליציע .אין דער טרופּע ,וועלכע
איז צונויפגעשטעלט געװאָרן כמעט אויף קאָאָפּעראַטיווע יסודות,
האָבן זיך געפונען ,צווישן אַנדערע :זיגמונד און רעגינע צוקער-
בערג ,פעסל ,עבל ,שנעק און שלום פּערלמוטער .אין פּשעמישל
האָט ער אויפגעפירט זיין נייע פּיעסע ;שלום בית" ,װאָס איז געווען
זיין ליבלינגס-פּיעסע ,ווייל אין איר האָט ער געשילדערט די אינטע-
רעסאַנטסטע איבערלעבונגען פון זיין אייגן פאַמיליע-לעבן ,די
פּיעסע איז טאַקע אָנערקענט געװאָרן װי די בעסטע פון זיינע
דאַמאָלטיקע שאַפונגען .דאָס איז געווען די לעצטע פּיעסע ,װאָס ער
האָט געשריבן אין גאַליציע.
וועגן יענער עפּאָכע .,שרייבט מ .ספּעקטאָר :
,מ .ריכטערס פּיעסן זיינען ניט ווייט אַװעק פון שמרס עט
קאָמפּ .פאַרסן און ניט דערגאַנגען צו גאָרדינס און פּינסקיס דראַי
מען .ריכטערס פּיעסן זיינען די שװאַלבן ,װאָס זאָנן אונדז אֶן ,אַז
פאַר דעם יידישן טעאַטער ועט אין ניכסטן קומען דער אמתער
פריליננ ,פּונקט אַזױ װוי נאָך זייפערטס מיט בלאָשטיינס ראָמאַנען
|איז נעקומען דער פרילינג פאַר די |דערן יידישעןרן ליטעראַטור".
יעקב קירשענבוים

האַלט ,אַז

,אַראַקטעריסטיש וי ביי ריכטערן זיינען ניט פאַראַן אין אַלֶע
כ
זיינע פּיעסן קיין ליבעס-סצענען צווישן יוננעלייטלעך .ביי אים
ליבן זיך גאָר מיטליאָריקע מענטשן ,און עס איז פראגלעך .פאַר-
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שטייט ער ניט די ליבעס-געפילן פון יונגע מענטשן? און במעט
אין אַלע ריכטערס פּיעסן זעען מיר פאַר זיך שלחן ערוך-פּראָבלעמען,
און ער טייטשט זיי אויס אויף דער בינע ,און נאָר אָפט האָט
ער צו טאָן מיט כהנים ,וועלכע זיינען זאָנסט |בכללן מאָדערנע
מענטשן ,אָבער זיי היטן אִפּ דעם שלחן ערוך .סיר האַלטן ,אַז
דאָס איז זיינס אַריגינעל ,איזן עס אָבער ניט מאָדערן ,און מען
קאָן חושד זיין ריכטערן ,אַז ער זוכט צו נעפעלן די רעליניעזע
יידן מיט זייערע אַלטע טראַדיציאָנען ... .דורך ריכטערס פּיעסן
ציט זיך ווי אַ רויטער פאָדעם דורך דער באַזונדערער גאַליציאַניזם,
װאָס איזן אַ נעמיש פון זיסלעך-זויערער סענטימענטאליטעט און
קלייןדשטעטלדיקע וועלט-אַָנשויאונג .די נישטיקע אַמביציעס פון
אַ קה?-תקיף ,די בלוטלאָזע ליבע פון אַ ישיבה-בחור ,די חלומות
פון אַ קליינשטעטלדיקן קרעמער ,די איבערלעבונגען פון אַ יידענע
אין אַ שייט?  ---דאָס זיינען אַלץ ריכטערס טעמעס ,דאָ און דאָרט
קליננט דורך דער רויש פון דער גרויסער וועלט ,אָבער דער
דעפריין איז תמיד דער זעלבער ,דער מאָנאַטאָנער ניגון פון דעם
קליינעם שטעטל אין גאַליציען".

די פּיעסע ,שלום בית ,אָדער ליידען און אייפערזוכט ,לעבענס-
כילד אין  4אַקטען פון משה ריכטער" איז אין  7091דערשינען אין
לעמבערג ,אין פאַרלאַג פון דוד ראָטה.
אַ כתכ-יד א"ג ,מענדעלע מאַרטירער ,אָדער ליעבע און אייפער.
זוכט ,לעבענסבילד אין  4אַקטען" ,געפינט זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א.
ביז  8091האָט ר .אָנגעפירט מיט דער װואַנדערנדיקער טרופּע און
דערנאָך איז ער מיט זיין גאַנצער משפּחה אָפּגעפאָרן קיין אַמעריקע,
וואז ער האָט מיטגעבראַכט זיינע צויי נייע פּיעסן ,שלום בית"
און ,משה הייט* מיט דער זיכערקייט ,אַז זיי וועלן אים דערווייל
געבן פּרנסה ביז ער װועט זיך ;אויסגרינען" ,אָבער ,װי שלום
פּערלמוטער שרייבט :
,וי אַנטוישט איז ער געװאָרן ווען ער האָט אויסגעפונען ,אַז
זיין ש,לום בית" האָט דער שוישפּילער עליאס ראָטשטײן שוין

לאַנג אָפּגעשפּילט אונטערן נאָמען מ,ענדעלע מאַרטירער" ,און זיין
משה חייט" האָט רעגינא פּראַנער נעהאט אָפּנעשפּילט אונטערן
,
נאָמען  ,די אלמנה" .דעם האָנאָראַר פאַר די פּיעסן האָט באַקומען
אַ מחבר ,װאָס האָט בלויז אַרויפגעשטעלט זיין נאָמען אויף זיי ---
אַנשל שאָר .ריכטער איז געווען שטאַרק פאַרביטערט און האָט
צוליב דעם זייער נעליטן ,מחמת ער האָט די ערשטע צייט אין
אַמעריקע

ממש

געהוננערט

מיט זיין משפּחה.

ער האָט אַפילְן נע-

װאָלט פאַרפירן אַ געזעצלעכן קאַמף פאַר זיין רעכט ,אָבער מען
האָט זיך פאַרנלייכט אויף אַ פרידלעכן אופן און די רעכט פון
ביירע פּיעסן איז צוריק אַריבערגענאַננען צו זייער אמתן מחבר,
משה ריכטער .זייער אַ שווערע צייט האָט משה ריכטער איבער-
געלעבט אין פאַרבינדונג מיטן יידישן טעאַטער אין אַמעריקע .ער
האָט לאַנג נעמוזט קעמפן ביז ער איז נגעװאָרן באַקאַנט און אָנער-
קענט .זיין מאַטעריעלע לאַגע איז נגעווען זייער אַ שווערע און ער
האָט אָנגעהויבן פּרובן זיין ,גליק" אויפן זשורנאַליסטישן פעלר,
צוערשט

האָט ער מיטנעאַרבעט

,װאַכענבלאַט",

אין יעקב פעפערס

דערנאָך אין ,קונדס", ,װאַרהייט", ,יודישעס טאַנעבלאַט? און
,דער פיהרער" .אין  0191איז ר .געווען רעדאַקטאָר פון ,פאָלקס-
בלאָט".
ר .שרייבט אָן די פּיעסע ;דער אייזערנער מאַן" ,וועלכע ווערט
,ה האהבה" ,און די פּיעסע ווערט געשפּילט אין גאַ-
אויך גערופן כ
ליציע .אין  9091איז די פּיעסע אויפגעפירט געװאָרן דורך מאַקס
ראָזענטאַל אין פילאַדעלפיער ,טאָמאַשעװוסקיס אַרטש טעאַטער"
=
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מאָריס נאָשקאָװיטש ,מאָריס שװאַרץ ,מרס .מאנע און מאַלװינא לאבעל
אין ,צו שפּעט".

(מיט מאַקס ראָזענטאַל ,דיינע פיינמאַן .שרה קאַנער ,א .אַנד ,).זי
איז שפּעטער געשפּילט געװאָרן אין ניו-יאָרק אין ,ליפּצין"-טעאַטער
דורך מאַקס ראָזענטאַל און איז אין לאָנדאָן אויפגעפירט געװאָרן
דורך יאָזעף קעסלער (מיטן אָנטײל פון יאָזעף קעסלער ,דיינע און
לילי פיינמאַן .לודוויק זאַץ ,מאקס גװאָווסקי און אייזיק און צילע
אשכנזי) .זי איז אויך אין  2291וידער באַנייט געװאָרן א"נ ,כח
האהבה" א"ר און מיטן אָנטײל פון גאַסטראָלירנדיקן יידישן אַקטיאָר
פון אַמעריקע ,דוד באַראַץ ,בעתן דאָרטיקן באַזוך פון מחבר.
אין  4191איז די פּיעסע א"נ ,כח האהבה" (,דער איזערנער
מאַן") דערשינען אין לעמבערג-ניו יאָרק פאַרלאַג פון אָסקאַר שרעק
אין קאָמפּ.
אין מאַיייוני  0191האָט ר .אָפּגעדרוקט אין ניו-יאָרקער ,פאָלקס-
בלאַט* זיין איינאַקטיקע דראַמע ,פּחד". .
אין  2191האָט נ .גאָלדבערג אויפגעפירט אין זעלבן טעאַטער ר',ס
פיעסע ,ביים אונטערגאַנג? .די פּיעסע ווערט מער אין ערגעץ ניט

דערמאַנט און זי האָט װאַרשײנלעך שפּעטער געקראָגן אַן אַנדערן
נאָמען.
דעם  5יאַנואַר  2191איז א"ר פון נײיטאַן גאָלדבערג אויפגעפירט
געװאָרן אין ניו-יאָרק אין ,דריטע סטריט טעאַטער* ר'.ס פּיעסע
;שקלאַפן-הענדלער" .די פּיעסע האָט זיך לאַנג ניט געהאַלטן אין
רעפּערטואַר .זי איז דערשינען אין דרוק אין  4191אין לעמבערג
אין פאַרלאַג פון אָסקאַר שרעק און קאָמפּ,
דעם  52סעפּטעמבער  2191ווערט אין ,ליפּצין"-טעאַטער (מיט
קעני ליפּצין ,עליאס ראָטשטײן ,יעקב קאַצמאַן ,ראָזעטאַ קאָהן
דזשעיקאָב קאָן ,מר .און מרס .מאַנע ,מערי ווילענסקי) אויפגעפירט
ר'.ס פאַמיליע-דראַמע אין  4אַקטן, ,ליבענדע הערצער" .די פּיעסע
האָט זיך לאַנג ניט געהאַלטן אין אַמעריקאַנער רעפּערטואַר ,זי איז
אָבער לאַנג געשפּילט געװאָרן אין מזרח-אײיראָפּעאישן יידישן טעאַ-
טער .אין  4191איז די פּיעסע דערשינען אין לעמבערגער פאַרלאַג
פון אָסקאַר שרעק און קאָמפּאַני.
דעם  132אָקטאָבער  2191איז א"ר פון מאָריס מאָשקאָװיטש אויפ-
געפירט געװאָרן אין ,מאַלװינאַ לאָבעלס ראָיאַל"-טעאַטער (מיט
מאַלװינאַ לאָבעל און מאָריס מאָשקאָװיטש אין די הױיפּט-ראָלן) ר'.ס
פּיעסע ,צו שפּעט* (מוזיק  --י .רומשינסקי).

2

2014

לעטסיטאָן

פון

די פּיעסע איז געװאָרן איינע פון די גרעסטע דערפאָלגן אין
יענעם סעואָן ,איז אויך געשפּילט געװאָרן איבער דער אַמעריקאַנער
פּראָװוינץ ,זייער אָפט אין אײראָפּעאישן יידישן טעאַטער ,מיט פאַר-
שידענע גאַסטראָלירנדיקע אַמעריקאַנער יידישע אַקטיאָרן ,באַזוג-
דערט דורן עליאס ראַטשטײן,
דעם  11אױיגוסט  4291איז די פּיעסע געשפּילט געװאָרן אין
אַלעקסאַנדריע ,עגיפּטן ,דורכן ,יידישער קונסט פאַראיין פון קאַ-
איראָ,
וועגן דער אַמעריקאַנער אויפפירונג שרייבט שלום פּערלמוטער:
,לי-צייט? ביים טעאַטער איז געווען  ...זיין פּיעסע ,צו
,זיין ב
שפּעט" ,וועלכע האָט אים נעבראַכט אַ ביס? פּרנסה ,אָבער אָט די
פאַרדינסטן

האָבן

באַפרייט פון זיינע עקאָנאָמישע

אים אַלְץ נישט

זאָרגן ,און ער האָט אָנגעהויבן אונטערהאַנדלען מיט ,ריעל עסטייט?
(הייזער-געשעפטן) ,דאָס ווידער האָט אים נעשטערט אין זיין שאַפן
פאַר דער בינע".

דערשינען

אין לעמבערגער

פאַרלאַג

די פּיעסע איז אין 4191
פון אָסקאַר שרעק און קאָמפּ.
אין  4191איז ר .אָפּגעפאָרן קיין אײיראָפּע ,איבערגעלעבט אין
גאַליציע דעם אוױיסבראָך פון דער ערשטער וועלט-מלחמה ,און באַלד
זיך צוריקגעקערט קיין אַמעריקע ,וואו ער האָט פון  7נאָוועמבער
באַשריבן אין ,די ואַרהייט?* אין אַ גרעסערע סעריע די
4
מלחמה-געשעענישן ,באַזונדערס דעם פּיין פון די יידן ,װאָס זיינען
דורך דער רוסישער מאַכט עװאַקואירט געװאָרן .אויפן גרונד פון
אָט די אַרטיקלען האָט ער געשריבן אַ צייט-פּיעסע /,מלחמה קרבנות",
װאָס איר אינהאַלט האָט דער מחבר אויספירלעך באַשריבן אין
אַן אַרטיקל דעם  61אָקטאָבער  4191אין דער ;אידישע וועלט"
אין פילאַדעלפיע ,וואו די פּיעסע איז אויפגעפירט געװאָרן אין
;אַרטש"-טעאַטער .די פּיעסע איז באַלד געבראַכט געװאָרן קיין
ניו-יאָרק ,וואו זי איז געשפּילט געװאָרן מיט יעקב פּ .אַדלער אין
,ליבערטי*-טעאַטער און דעם  1דעצעמבער  5191ביי באָריס טאָמאַ-
שעווסקין אין ,נעשאָנאַל"-טעאַטער,
די פּיעסע איז אויך געשפּילט געװאָרן אין שיקאַגאַ מיט יאָזעף

קעסלער און סעראַ אַדלער,
אין דער
און גערופן
ביים הערן
ווידמעט אַ

פּיעסע איז געווען אַ ליד ,װאָס האָט באַװויינט די קרבנות
צו הילף ,פלעגט מען אויף דער בינע אַרױפּװואַרפן געלט
דאָס ליד, .די װאַרהײיט? האָט דער פּיעסע אַפילו גע-
לייט-אַרטיקל.

י .פ| .פאללערן

איז באַגײסטערט

פאַר דער פּיעסע:

,מר .ריכטער האָט געזען די שרעקלעכע ווירקלעכקייט מיט די
אוינן און ער האָט פאַרשפּאָרט צו רופן צו הילף די פאַנטאַזיע.
{ ..ער איז געווען אַם |אויפןן פּלאַץ ווען די שרעקלעכע מלחמה
האָט אױיסגעבראָכן און ער האָט אַליין מיטנעליטן און מיטנעפילט
מיט די אומנליקלעכע.. .א.ו.יסערדעם איז מר .ריכטער אין שרייבן
זיין דראַמע געווען באַהערשט פון א פּאַטריאָטישן געפיל צו זיין
פאָלק .ער האָט געהאַלטן ,אַז אַלֶע יידן זאָלן מיט די אוינן זען
װאָס ער האָט געזען ,זיי זאָלן פילן דעם יידישן אומנליק אַזוי,
וי ער האָט אים דורכגעלעבט און זאָלן זיך אָפּרופן אויף דעם
שרעקלעכן הילפס-געשריי פון זייערע ברידער . .. .פון יענער סצענע

און יעדעס בילד אין דער |דעםן שטיק שלאָנט אַרױס אַן אויפריכ-
טיקייט,

וועלכע

יעדער

צושויער

דערקענט

אינסטינקטיו.

מיט ,מלחמה קרבנות' האָט דער אויטאָר געציינט ,אַז ער האָט
אַ זייער קינסטלערישן חוש פאַר דער בינע .אָנצושרייבן אַזאַ פּיעסע,
הױפּטזאַכלעך ווען דער אויטאָר האָט אַליין דורכגעלעבט אַ היבשן
2019

מערי עפּשטײן ,לעאָן בלאַנק ,יקב בךעמי און בערטא גערסטין
אין ,,מלחמה-קרבנות",

טייל
מען
דאָס
מאָל
דיזן
דעם

פון דעם אַלעם ,װאָס ווערט געציינט דעם פּובליקום ,דאַרף
באַזיצן אַ שטאַרקע קראַפט ניט הינגעריסן צו ווערן ,אויב
אַרױפזאָגן אַלעס ואָס מען ווייס ,איז שווער ,אין מאַנכע
דאָס פאַרשװוייגן ,דאָס אויסמיידן ,פיל שווערער ,און אַ דאַנק
פאַרשווייגן ,אַ דאַנק דיזע קינסטלערישע אויסרעכענוננ ,איז
אויטאָר געלוננען צו שאַפֿן אַ פּיעסע ,וועלכע מאַכט אויפן

צושויער

אַ זייער שטאַרקן

איינדרוק",

אַ סך קילער איז א .פרומקין
זעלבער פּיעסע אין פילאַדעלפיע :

וועגן דער אויפפירונג

פון דער

ד,אָס איז ניט קיין מלחמה-פּיעסע אינם אמתן זינען פוֹן װאָרט,
דעם ווירקלעכן שוידער פון דער איראָפּעאישער מענטשךאויס-
שלאַכטונג פילן מיר דאָ ניט,

 ...ער האָט זיך אין זיין סוזשעט

באַשרענקט אויף אַ פֿאַרהעלטניסמעסיק קליינעם שטח און אויף אַ
נאַנין קליינעם קרייז פון מענטשן .מיר זעען ניט קיין בילדער פון
קרינ.{. .א.ויסער עטלעכע סצענעסן אַלעס אַנדערע דרייט זיך
רוס דער מלחמה ; דאָס זיינען פאָלגן פון דעם שוידערלעכן קריג ---
מלחמה קרבנות" . .. .איין שטריך אין דער פּיעסע איז באזונדערס
,
אינטערעסאַנט .דאָס איז די באַציאונג פון די מענער צו זייערע
2016

יידישן

טעאַטצער

יעקב װעקסלער ,קעגי ליפּצין ,װיליאַם שװאַרץ ,מרס .טאָביאַס און דזשייקאָב קאָהן אין ,איר ערואכונג".
געשענדעטע פרויען ,די אָפּפער פון די מענטשלעכע בעסטיעס ,די
רוסישע קאָזאַקן .עס ציינט זיך אַרױס ,אַז עס קומען פאָר פעלע
|פאַלןן וואו אַזעלכע אומגליקלעכע פרויען ווערן פאַרשטויסן פון
זייערע מענער .קיין שוידערלעכערע טראַנעדיע װוי דיזע קאָן מען
זיך ווירקלעך ניט פאָרשטעלן .דער פאַרפאַסער ברענגט עס אַרויס
אין אַ פּאָר בילדער ,וועלכע לאָזן איבער אַ זייער טיפן איינדרוק
דעם

אויף

צושויער".

וי אַ צייט-פּיעסע איז זי באַלד אַרױס פון רעפּערטואַר .זי איז
ניט געדרוקט געװאָרן .אַ כתב-יד געפינט זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א.
,יפּצין*-טעאַטער,
דעם  02מערץ  5191איז געשפּילט געװאָרן אין ל
מיט קעני ליפּצין אין דער הויפּט-ראָל ,עמאַ" ,ר'.ס פּיעסע ;איר
ערװאַכינג",
די פּיעסע האָט זיך א לענגערע צייט געהאַלטן אין יידישן טעאַטער-
רעפּערטואַר אין אַמעריקע און אין אײיראָפּע.
די פּיעסע איז קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן .אַ כתב-יד געפינט
זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א.
ווערט אין בעסי טאָמאַשעװסקיס ,פּיפּלס*-
דעם /4פּעַברואַר 6
טעאַטער א"ר פון מאַקס ראָזענטאַל +אויפגעפירט ר'.ס דראַמע אין
 4אַקטן  ,פּאַרדאַכט?.
.אללער שרייבט וועגן דער פּיעסע;
פ
אין

,פאַרדאַכט?

האָט

דער

אױטאָר

געצייגט

אַמבעסטן

און

אַמשאַרפסטן ,אַז אָפּהענגיקייט איז אַ נויטווענדיקייט אין אַ פּיעסע.
דער אויטאָר מוז אַזױ שרייבן זיין פּיעסע ,אַז זי זאָל זיין אָפּהענגיק

! פון די שוישפּילער ... .דער אוױיטאָר טאָר ניט צונעמען אַלעס
,אַרדאַכט?
פאַך זיך ... .ה' ריכטער  .. .האָט אָנגעטרויט זיין פ
א,ַ,ר-
דער פּיפּלס טעאַטער קאָמפּאַני און ער האָט נעוואונען. .פ. .
דאַכט? איז גענוג שטאַרק ,גענוג פול מיט עכטעס לעבן און גענוג
רירנד ,אַז זי האָט זיך זייער שיין געקאָנט באַניין אָן די אַריינגע-

פּלאָכטענע לידער". .
דל פּיעסע איז ניט פּאַרבליבן לאַנג אין רעפּערטואַר .זי איז ניט
געדרוקט געװאָרן און אַ כתב-יד געפינט זיך אין אַרכיו פון ייוו"א,
אין אָקטאָבער
אויפגעפירט מיט
קאָן ,ראָזאַ קאַרפּ,
ר',ס .מוזיַקאַלישע
2017

 6191ווערט אין ניו-יאָרקער ,ליבערטי"-טעאַטער
קלמן יאָװוילער ,בינע אַבראַמאָװיטש ,דזשיקאָב
לילי קעסטין ,מאַטילדע שראַגע און ווילי שװאַרץ,
קאָמעדיע אין  4אַקטן ,די צוויי שוויגערס".

אין  7191איז די קאָמעדיע געשפּילט געװאָרן אין פילאַדעלפיער
;אַרטש*-טעאַטער מיט לוסי און מישע גערמאַן ,דיינע פינמאַן,
דייוויד באַראַץ ,באָריס ראָזענטאַל ,מאַלי פּיקאָן און לודוויק זאַץ.
דעם  12איגוסט  7191ווערט די קאָמעדיע א"ר פון סעמיועל
ראָזענשטיין אויפגעפירט אין ניװו-יאָרקער ,פּיפּלס"-טעאַטער מיט
בעסי טאָמאַשעװסקי ,סעמיועל ראָזענשטיין און ראָזע קאַרפּ (מוזיק
 --פרידזע?).א .פרומקין

שרייבט

װועגן דער

פּיעסע:

,ס'איז אַ פּיעסע כמעט אָן טרערן ,אָבער אין דער זעלבער צייט
פעלן ניט אין איר קיין ערנסטע ,רירנדע מאָמענטן ,און דער סוזשעט
איז ניט קיין אומנעלומפּערטער ,ער איז ניט צוזאַמענגעשטשאָבעט
פון לעכערלעכע סיטואַציעס ,וועלכע זיינען ניט געשטוינן און גע-
פלוינן און קלעבן זיך איינע צו די אַנדערע וי אַן אַרבעס צו דער
װאַנט... .די מערסטע פּערזאָנען אין דער פּיעסע זיינען ניט
געצייכנט קאַריקאַטור-מעסיק ,זיי זיינען לעבעדיסע מענטשן ,און
דער פאַרפאַסער ווייזט זיי אייך אין זייערע פריידן און ליידן .,איר
זעט זיי אין מאָמענטן פון צער און אָפּט אין דער צער זייערער
נאַנץ טיף און דאָך ווערט אייער הארץ דערביי ניט פאַרדריקט,
מחמת
דער
;

די סיטואַציע איז אימער אקַאַמישע?".
בעאָבאַכטער* שרייבט אין ;/צוקונפט?;

משה ריכטער האָט בייגעשטייערט צוויי דראַמען .איינס אין
,
פּיפלס טעאַטער און איינס אין אַדלערס גרענד טעאַטער .די ערשטע
,וויי שוויגערס") האָט זאָגאַר געצוינן די אויפ-
(איר נאָמען איז צ
מערקזאַמקײט פון די ודערן קריטיק .זיי האָבן אין איר אָנגעטאַפּט
אַ ליטעראַרישן סוזשעט פון וועלכן מען האָט ;געקענט עטװאָס
מאַכן" .אָט דיזער פאַקט ,אַז ערנסטע קריטיקער קאָנען זיך טרייסטן
מיט אַזױינע פּיעסן וי ,וי די צוויי שווינערס" ,אָט דער פאַקט,
װאָס קריטיקער-שרייבן זאָנאַר וועגן אַזױנע דראַמען ,איז אַ טרוו-
עריקער אורטייל וועגן דעם צושטאַנד פון אונדזער בינע .אויסער
צינישע און:גראָבע וויצן ,אויסער אפַֹּאֶר נאַרישע לידלעך איז אין
י {דערן פּיעסע גאָר ניטאָ, .די צוויי שווינערס? זיינען לעבעדיקע
טוּפּן ,אָבער נגעשאַפן זיינען זיי פון די אַקטיאָרן ,פון מרס .וויינ-
טרויבּ און מרס .טאָביאַס ,וועלכע שפּילן מייסטערהאַפט .דער פאַר-
פאַסער איז אין .דעם ניט שולדיק .פון דראַמאַטישן אינהאַלט איז
2018

לעקסיקאָן
קיין שום שפּור ניטאָ ,ווען ניט די גראָבע קאָמישע סצענען װאָלט
די פּיעסע קיין וואָך ניט אוױיסגעהאַלטן".
די פּיעסע איז אויך ניט פאַרבליבן אין רעפּערטואַר .זי איז
קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן .אַ כתב-יד אַלס קאָמעדיע אין 3
אַקטן ,געפינט זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א.
דעם  32דעצעמבער  6191איז אין ,ליבערטי"-טעאַטער אויפגע-
פירט געװאָרן ר',ס פּיעסע ,אין דער נייער וועלט" ,אויך געשפּילט
געװאָרן א"נ ,אין דער גרויסער שטאָט* ,און איז אין  0291אויפגע-
פירט געװאָרן אין פילאַדעלפיע דורך סעמיועל גאָלדענבורג א"נ
,צוויי וועלטן" .די פּיעסע איז ניט געדרוקט געװאָרן
אַ כתב-יד ,אין דער גרויסער שטאָט* געפינט זיך ביים מחברס
זון ,אַ כתב-יד ;אַ נייע וועלט" (בלויז דער ערשטער און אַ טייל
פון צווייטן אַקט) געפינט זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א.
דעם  41סעפּטעמבער  7191האָט יעקב פּ .אַדלער אויפגעפירט
אין זיין ;גרענדי-טעאַטער (שפּילנדיק די הויפּט-ראָל ,ר' אברהם
פּרנס*) ר'.ס פּיעסע ;דער יידישער שטאָלץ ,אָדער ,דער מאָדערנער
איוב" .,די פּיעסע אין ניט פאַרבליבן אין רעפּערטואָר .זי איז
קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן .אַ כתב-יד געפינט זיך אין באַזיץ
פון מחברס זון יוסף יונה ריכטער.

פון

טאָמאַשעװוסקיס ,פּיפּלס*-טעאַטער ר',ס לעבנסבילד אין  4אַקטן
(מוזיק פון הערמאַן װאָהל) ;אַ פרויס פליכט" .די פּיעסע איז לאַנג
ניט פאַרבליבן אין רעפּערטואַר .,זי איז ניט געדרוקט געװאָרן אַ
כתב-יד געפינט זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א.
דעם  51אַפּריל  9191האָט הערי טאָמאַשעװסקי אויפגעפירט אין
טאָמאַשעװוסקיס ;נעשאָנאַל"-טעאַטער ר'.ס קאָמעדיע אין  4אַקטן
;וי מענער ליבן" (מיט בעסי טאָמאַשעװוסקי און יוסף שעהנגאָלד
אין די הױיפּט-ראָלן) .זי איז ניט געדרוקט געװאָרן .אַ כתב:יד
געפינט זיך אין ארכיוו פון ייוו"א,
דעם  62פעברואַר  1291איז אין ,פּראָספּעקט"-טעאַטער אויפגע-
פירט געװאָרן ;אַ כלה צום פאַרקויפן" ,פאַרס אין  4אַקטן פון משה
ריכטער.
דעם  321אַפּריל  2291אין די פּיעסע געשפּילט
;פּיפּלס"-טעאַטער מיט לודוויק זאַץ אַלס ;די כלה",
דעלפיע מיט דאָראַ וייסמאַן אין דער טיטל-ראָל,
אויך ניט פאַרבליבן אין טעאַטער-רעפּערטואַר ,איז
געװאָרן .,אַ כתב-יד אַלס קאָמעדיע-דראַמע אין 4
זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א.

געװאָרן אין
און אין פילאַ-
זי אין אָבער
ניט געדרוקט
אַקטן ,געפינט

אין  2291איז ר .געפאָרן אויף אַ באַזוך אין זיין געבוירן לאַנד,
גאַליציע ,און ס'איז אין לעמבערג אינגעאָרדנט געװאָרן לכבוד
אים אַ גרויסע פאָרשטעלונג און לכבוד זיין -52יאָריקן יובל האָט
דאָס לעמבערגער ,טאַגעבלאַט* געווידמעט דעם בעל-יובל די שבת-
אויסגאַבע ,פון וואָך צו ואָך" ( 2דעצעמבער  ,)2291אין וועלכער
עס איז איבערגעדרוקט געװאָרן אַ סצענע פון צווייטן אַקט פון זיין
פּיעסע ;הערצעלע מיוחס" און ס'זיינען פאַרעפנטלעכט געװאָרן דריי
אַרטיקלען :פון י .שפּיגעל ,פון אַקטיאָר יוליוס גוטמאַן און פון
דר .אַנזעלם קליינמאַן.
י .שפּיגעל שרייבט ;
געקומען איז ער גראָד אין
בינע האָט געמוזט האָבן שוין די
נישט מענלעך געווען צו שפּייון
די טינג?ל-טאַנגל שטיקע ,ווייל אַ

טע

אנא אַפּעל ,לודוויג זאַץ ,יעקב פּ .אַדלער און װיליאַם שװאַרץ
אין ,דער מאָדערנער איוב",

צ .ה .רובינשטיין שרייבט וועגן דער פּיעסע:
,אין אַלע דראַמען און קאָמעדיען ,װאָס משה ריכטער האָט
געשריבן ,איז פאַראַנען דער פאָלקסטימלעכער טאָן ,ער האָט זיך
שטענדיק געהיטן פון פּאַיאַצערײ אין זיין קאָמעדיע ... .די בעסטע
דראַמע פון משה ריכטערס פעדער איז ,אין אונדזער פיינוננג,
זיין ,מאָדערנער איוב" .דאָרטן פאַרמעסט זיך ריכטער אַביסל
העכער וי אין זיינע אַנדערע דראַמען .חוץ דעם דראמאַטישן
אינהאַלט ,איז דאָרט אויך פאַראַן אַ העכערער געדאַנק ,אָבער טאַקע
אפשר צוליב דעם האָט די פּיעסע געהאַט א קלענערן פינאנסיעלן
דערפאָלג וי זיינע אַנדערע דראַמען".
אין נאָוועמבער  4291איז די פּיעסע אויפגעפירט געװאָרן דורך
דר .בן-צבי באַראַטאָװו אין פילאַדעלפיע א"נ ,דער ייד און זיין
גאָט?.
דעם  82נאָוועמבער  7191האָט דוד קעסלער אויפגעפירט אין
זיין טעאַטער ר'.ס קאָמעדיע אין  4אַקטן  די צוויי חתנים" .די
פּיעסע איז לאַנג ניט פאַרבליבן אין רעפּערטואַר .זי איז ניט גע"
דרוקט געװאָרן .אַ כתב-יד געפינט זיך ביים מחברס זון י .י .ריכטער,

דעם  03אױגוסט  8191האָט דוד קעסלער אויפגעפירט אין בעסי
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אַזאַ צייט .ווען די היגע יידישע
איבערגאַנג-עפּאָכע .עס איז שׁוין
דעם יידישן טעאַטער-עולם מיט
חוץ נאָלדפאַדענס זאַכן האָט מען

אויף דער לעמבערגער יירישער בינע מער נישט געזעען װי נאָר
סצענעס פון ,יאָנטל שנאָרער" וכדומה ... ,משה ריכטער האָט
אַרײינגעבראַכט אַן אַנדערן טאָן אין טעאַטער ,זיינע פּיעסן  ...האָבן
אויפגעדעקט פֿאַרן יידישן טעאַטער-פּובליקום אַן אינטערעסאַנטן
ווינקל אינם יידישן פאָלקס-לעבן .,עס איז זעלבסטפאַרשטענדלעך,
אַז אויך אין די דאָזיקע פּיעסן האָבן נישט געװאָלט פעלן די
,נעפעפערטע פאָלסס-וויצן" ,ווייל אָן זיי האָט דער עולם נישט
געפילט קיין טעם אין טעאַטער ,אָבער זיי זיינען שוין מער געווען

דיסקרעט .משה ריכטער ,דער געוועזענער חסיד ,דאָס געוועזענע
לערן-יונגל ,האָט נישט געקאַנט ריידן סיין ניבול פּה ... .משה
ריכטערס פּיעסן זיינען בשעתם געווען די אממייסטן געשטעלטע
אויף דער יידישער בינע .משה ריכטער מיט זיינע ערשטע פּיעסן
איז די איבערנאַנגס-עפּאָכע אינם יידישן טעאַטער .ער האָט פאַר-
פיינערט דעם נעשמאַק פונם יידישן טעאַטער-פּובליסום ,וועלכער
איז נאָך געווען צונעויינט צו די קופּלעטן פון די ,ברעטל-
זינגערס" מיט די דאָס אויער-קראַצנדיקע וויצן ... .ערשט משה
ריכטער האָט צונעגרייט די בינע פֿאַר נאָרדינס דראַמען ... .נאָר
ווען גאָררין שטייט העכער פאַר ריכטערן אין דער טעכניק ,אינם
סטיל ,שטייט אָבער משה ריכטער פאַר אים העכער מיט דעם ,װאָס
ביי גאָרדינס זאַכן זעען מיר נישט קיין שום ספּעציפיש יידישעס,
נאָר בלויז די נעמען ,װאָרום די טראַגעדיע פון ,מירעלע אפרת"
2020

יידישן טעאַטער
װאָלט געקאָנט זייער גוט אויך זיין א טראַגעדיע ,מאַריאַ זניעאַב
טאָווסקאַ" ,זעען מיר אין ריכטערן אַ ריין טיפּיש יידיש לעבן".
און דר .אַנזעלם קליינמאַן רעזומירט :
,אמת ,זיינען פּיעסן זיינען אפשר מאַנכעסמאָל צו לייכט ,עס
פעלט זיי דער גראַנדיאָזער שוואונג ,רעאַליסטישע גרינטלעכקייט
און סטיליסטישע פיינקייט ,אָבער ,שלום בית", ,הערצעלע מיוחס"
און ,צו שפּעט" זיינען דאָך געווען צווישן די ערשטע רעפאָרמאַ-
טאָרישע פּיעסן ,װאָס האָבן אַרױפנגעבראַכט אויף די בינע-ברעטלעך
אַן ערנסטע האַנדלונג ,דערציערישן אינהאַלט און מאָראַליזירנדע
טענדעני'ץן .,און ,משה חייט אַלְס געמיינדעראַט" איז דאָך געוועזן
איינע פון די ערשטע אמתע קאָמעדיעס אין דער יידישער שפּראַך,
װאָס איז טאַקע געװועזן ניט מער װוי אַ קאָמעדיע אין דעם ריינעם
און פּשוטן זין ,וועלכערס צוועק ס'איז ניט מער וי צו אַמוזירן
דעם צוקוקער מיט אַן עלענאַנטן הומאָר און מיט אַ סאַציאַלער
סאַטירע".
נאָך זיין צוריקקומען אין אַמעריקע האָט ר .פאַרעפנטלעכט אין
,מאָרגען זשורנאַל* אַ סעריע אַרטיקלען וועגן זיין באַזוך אין
גאַליציע.
דעם  02מערץ  3291איז אין /פּיפּלס"-טעאַטער אויפגעפירט
געװאָרן ,מיט בעסי טאָמאַשעװוסקי אין דער טיטל-ראָל ,ר'.ס מוזי"
קאַלישע קאָמעדיע (מוזיק פון יוסף ברוידי) ,דאָס אימפּאַָרטירטע
ווייבל" .די זעלבע פּיעסע (מיט מוזיק פון א ,אָלשאַנעצקי) איז דעם
 9יאַנואַר  5291געשפּילט געװאָרן אין ,לענאָקס"-טעאַטער .די
פּיעסע איז געשפּילט געװאָרן אויך איבער דער אַמעריקאַנער
פּראָווינץ ,און אין אַרגענטינע אין סעפּט .9291 .די פּיעסע איז
ניט געדרוקט געװאָרן .אַ כתב-יד א"נ ,די אימפּאָרטירטע כלה",
אָדער ,דאָס אימפּאָרטירטע ווייבל ,קאָמעדיע אין  3אַקטן" ,געפינט

זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א.
א .פרומקין שרייבט וועגן דער פּיעסע :
 ,אַפּיעסע אָן טרערן און אָן ש,טאַרקע" ,נערוון-רייסנדע סצענעס,
אימפּאָרטירטע ווייבל" פון משה ריכטער
ס
ָ,
איע
דָמעד
; ..די קא
האָט די מעלה װאָס זי זוכט ניט צו לעזן קיין פּראָבלעמען ,האָט
ניט קיין אידעען און אַנטהאַלט ניט אין זיך קיין מוסר-השכל.
 ..ער האָט גענומען אַ לייכטן סוזשעט און האָט אים אַנטװיקלט
אין דריי לייכטע ,לעבעדיקע ,רירעוודיקע אַקטן ,פול מיט שפּאַס-
האַפטע ,קאָמישע סיטואציעס ,וועלכע בינדן זיך צוזאמען אוֹיף
אַ מער אָדער ווייניקער נאַטירלעכן אופן ,און וועלכע רופן אַרױס
אָן אַ שיעור האַרציקע ,נאַטירלעכע .געלעכטערס .עס מוז נאָך דאָ
צונעגעבן ווערן ,אַז די קאָמעדיע איז אַ ריינע ,ניטאָ אין איר קיין
ביליקער וויץ ,קיין צוויי-דייטיקע אָנצוהערענישן . .. ,די אַמוזירוֹנג,
דאָס נעלעכטער קוועלט אַרויס פון דער האַנדלוננ ,פון די קאָמישע
סיטואַציעס ,וועלכע זיינען פילייכט דאָ און דאָרט אַ ביסעלע איבער-
געטריבן .אָבער בכלל גענומען ,טראָנן זיי אויף זיך דעם שטעמפּל
פון לעבן ,פון נאַטירלעכקייט".
דעם  91סעפּטעמבער  5291איז דורך לודוויק זאַץ אויפגעפירט
געװאָרן אין א,וירווינג פּלײיס*"-טעאַטער ר'.ס ,דראַמאַטישע קאָמעדיע
אין  3אַקטן (ליריק און מוזיק פון לודוויק זאַץ) ;דער פריילעכער
חזן" (מיט זאַץ און רודאָלף שילדקרויט אין די הױפּטראָלן) .די
קאָמעדיע איז אין יוני  0291געשפּילט געװאָרן דורך זאַצן בעת
זיינע גאַסטראָלן אין לאָנְדאָן ,מעקסיקאָ ,און אויך אין אַנדערע שטעט
פון אײיראָפּע און אין אַרגענטינע .זי איז ניט געדרוקט געװאָרן .אַ
פריילעכער חזן" װי אויך אַ כתב-יד א"נ ,ליבע און
ר
ע ,
ד-יד
כתב

2001

אָדער דער

רחמנות,
פון ייוו"א,
ל .ס .ביעלי שרייבט וועגן דער פּיעסע:
;,אַ שטיק לעבעדיקע ענציקלאָפּעדיע פון עכט יידישן הומאָר
און וויץ ,אין נראמען און מוזיק ,אין פּשוטע פאָלקס-מעשהלעך
און

נמרא-ווערטלעך,

פריילעכער

אָט

חון",

דאָס איז

משה

געפינען

זיך אין אַרכיו

ריכטערס

פּיעסע ,דער

פריילעכער חזן" .., .אין י .ח .ראַווניצקיס נייעם וויצן זאַמלבוך
נעפינט מען פילייכט ניט מייסטע פון די המצאות פון דיזער
פּיעסע ,אָבער ווער ס'איז באַקאַנט און

בענקט

נאָך די פּאֶָעטישע

און פאַרקאַסטישע און בדחנישע געשיכטעלעך פון עוזר מאַרשאַ-
לעק ,פון אליקום צונזער און הערש? אָסטראָפּאָליער ,דער געפינט
אין דער פּיעסע אַן אומשעצבאַרן אוצר .די חכמהלעך שיטן זיך
אָבער ניט וי פון אַ זאַק ,אָן אָרדנונג און ריכטונג .זיי זיינען
אויפנעסילעט לאָניש און ניט אומװאַרשיינלעך .דער פארפאַסער
געברויכט ניט קיין געקינצלטע מיטלען צו ,ציען די עצמות" ,צו
האלטן די שפּאַנונג און שאַפן עפעקטן".
ז .קאָרנבליט אין זיין בוך ,די דראַמאַטישע
די דאָזיקע פּיעסע:

קונסט" אַנאַליזירט

,ומגליקן ,װאָס זיינען אומ-
,אַן אויסגעצייכנטן ביישפּיל ,אַז א
פאַרמיידלעך און קיין מענטש איז פאַר זיי ניט פאַראַנטװאָרטלעך",
האָבן אין זיך ניט דעם עלעמענט פון טראגעדיע ,האָבן מיר אין
דער פּיעסע ,דער פריילעכער חזן" פון משה ריכטער.
משה ריכטער האָט אַ געזונטן דראַמאַטישן אינסטינקט .ער האָט
נעשריבן עטלעכע פּיעסן ,װאָס האָבן געהאַט א גרויסן דערפאָלנ
און זייער דערפאָלג איז געווען א כשר-פארדינטער ,װאָרום ער האָט
ניט געזוכט און זוכט קיינמאָל ניט צו ווירקן אויפן פּובליקום
דורך שמד-שטיק-מיטל, ,צו נעמען אויף זיכער" ,אין אָנשרעקן און
צאַפּן פון אים טרערן דורך ווילרע געשעענישן ,װאָס ווערן אַריינ-
נעשלעפּט ביי די אויערן .,ער איז ערלעך און אויפריכטיק אין
זיין אַרבעט ,זיינע אַ דראַמע אין אַן אינטערעסאַנטע ,פּאַקנדע
מעשה ,געבויט אויף אַ סיטואַציע ,װאָס טרעפט אַמאָל ,און פון
רער דאָזיקער סיטואַציע וואַקסן אַרױס צוזאמענשטויסונגען ,װואָס
רירן צו טרערן און טראָגן אין זיך פאַלקסטימלעכן מוסר-השבל,
דער פריילעכער חזן" אין ניט קיין שונד .נאָך דעם באַגריף
פון יענע רעאַליסטן ,וועלכע יחאַלטן ,אַז דער דיכטער דאַרף אונדז
געבן דאָס לעבן װי עטסיז ,אין זיין פּשוטער ,רויער פאָרם ,ניט
אידעאַליזירט?  .. .איז דער ,פריילעכער חזן" די רעאַליסטישסטע
פון די רעאַליסטישע דראַמען .ריכטער ברעננט אַרױף אויף דער
בינע די געוויינלעכסטע טאָנ-טענלעכע פּאַסירוננען".
ק .גיט איבער בקיצור דעם אינהאַלט פון דער פּיעסע ,וי ביי אַ
גליקלעך פּאָרל ,אַ באַרימטער פּיאַניסט מיט זיין פרוי ,האָט אויס-
געבראָכן אַ שרפה ,דאָס יונגע וייבל איז אַראָפּגעשפּרונגען זיך
צו ראַטעװען און איז געװאָרן אַ קאַליקע און ווערט באַדינט דורך
אַ קראַנקן-שוועסטער ,ויעלכע קעמפט מיט דער קראַנקער פאַר דער
ליבע פון דעם מאַן ,און
,אַ מענטש האָט אָנגעשריבן אַ טראַגעדיע און זי איז פאַרװאַנדלט
געװאָרן אין אַ קאָמעדיע .אויף די טראַנישע פּאַסירונגען פאַרגיסט
קיינער ניט קיין טרער .אין די ליידן און אין דעם קאַמף פון די
הויפּט-פּערזאָנען איז קיינער ניט פאַראינטערעסירט .אויף דער
בינע דרייט זיך אַרום א זייטיקע פּערזאָן ,אַ חזן ,װאָס זאָגט וויצן
און קיבעצט זיין ווייב און זיין מחותן ,פאַרכאַפּט דֶער .דאָזיקער
חזן ,די זייטיקע פּערזאָן ,דעם גאַנצן אינטערעס פון פּובליקום .ניט
נאָר שטורעמט מיט געלעכטער ווען ער איזן אויף דער בינע ,נאָר
2022

לעקסיקטאָן
ווען ער איז דאָרט ניטאָ ,טראַכט מען פון אים ,בענקט מען נאָך
אים ,און די ערנסטע און טראַנישע סיטואַציעס נייען קיינעם ניט
אָן .. .,די דאָזיקע אומנאַטירלעכע משונהדיקע דערשיינונג האָט
נאָר

געקאַנט

געשען,

וייל

אין

דער

אין

טראַגעדיע

ויטאָ

קײן

טראַגישער עלעמענט ... .ווען אָנשטאָט אַ צופעליק פייער ואָלט
דאָס פייער נעווען געפּלאַנט פון אַ שלעכטן מענטשן צוליב א בייזן
צוועק ,דאַמאָלט װאָלטן מיר געהאַט אַ טראַגעדיע .עס װאָלְט געווען
אויף וועמען צו צאָרנען ,וועמען צו האַסן ,דער רחמנות אויפן
קרבן װאָלט אויפגעטרייסלט די איידלסטע סטרונעס אין דעם צו-
שויערס נשמה ,ווייל דאָ װאָלט ער נעזען אַ פיינעם נאָבעלן מענטשן
װאָס

ליידט

דורך

דער

נידערטרעכטיקייט

אַ פאַרדאָרבענעם

פון

מענטשן און דער צושויער װאָלְט איבערנעלעבט א
לייטערנדן שרעק :דעם שרעק ,אַז ער אַליין קאָן װערן
פון אַזא אומנליק און דאָס װאָלט פאַרשטאַרקט

טאָפּלטן
א קרבן

און פאַרטיפט

זיין

רחמנות אויפן ליידנדן ,ווייל די ליידן פונם העלד װאָלטן אים
געװאָרן נאָענט  ...און דעם שרעק אַז ער אַלֵיין זאָל ניט אין אַ
בייזער שעה ווערן איבערנגעװועלטיקט פון זיינע שלעכטע ניינונגען
און אַלֵיין באַגיין אַ נידערטרעכטיקייט".
אין  6291איז אין פילאַדעלפיער ;אַרטש סטריט"-טעאַטער קלאַראַ
שטראַמער אויפגעטראָטן אין ר'.ס ,פאַרװאָס מיידלעך אַנטלויפן פון
|
דעם היים".
מ .קאַטץ שרייבט וועגן דעם:
,דאָס איצט אויפגעפירטע שטיק פון משה ריכטער אין אַרטש
סט .טעאַטער ווערט באַצײיכנט אַלס אַ לעבנסבילד .דאָס האָט א
רעכט אַזױ באַצייכנט צו ווערן .,אין עצם איז דאָס טאַקע אַ בילך
פון לעבן ,װאָס איז אָבער געשילדערט געװאָרן בלויז מיט אויבער-
פלאַכלעכע שטריכן ,ווען אַפילו די שטריכן זיינען גאַנץ בולטע,
מיט דיקע פאַרבן. ,ל.ו.יט די אייגנשאַפּטן פון לעבנס-װואַרהייט-
לעכקייט ,פוֹן לאָגישער קאָנסעקווענץ און פון ריינער שילדערונג
באַלאַנגט משה ריכטערס ווערק צו דער קאַטעגאָריע פון דראמע".
די פּיעסע איז אין ערגעץ ניט רעגיסטרירט און האָט װאַרשײינלעך

|

לכתחילה געטראָגן אַן אַנדערן נאָמען.

דעם  9דעצעמבער  7291איז דורך נײטאַן גאָלדבערג אויפגע-
פירט געװאָרן אין ,פּראָספּעקט*-טעאַטער ר'.ס קאָמעדיע ;הויכע

פענסטער" (מיטן אָנטײיל פון מאַלװינאַ לאָבעל ,דוד באַראַץ ,נייטאַן
גאָלדבערג ,לוסי פינקעל ,פּיטער גראַף ,הערי פעלד א .אַנד.).
א .גלאַנץ שרייבט וועגן דער פּיעסע:
,אין די טעאַטער-קרײיזן
ווענן ה' משה ריכטער :

דערציילט

מען שוין

לאַנג אַזאַ וויץ

 --איך וויל אַמאָל  ---זאָנט ה' ריכטער  ---שרייבן שונד,איר ווייסט דאָך ,װאָס דעם ברייטן עולם זאָל געפעלן .אָבער ווים5
איך מי זיך ניט צו געבן שונד ,קוסמט אַלֵץ אַרױס קונסט .די
פעדער לאָזט ניט.
איך מוז זיך דאָ נלייך מודה זיין ,אַז ח' ריכטערס קאָמעדיע אין
פּראָספּעקט טעאַטער איז טאַקע ניט קיין שונד .איך בין ניט
זיכער צי איך װאָלט מיט אַזאַ פּאָזיטיווקײיט געקאָנט זיך שווערן
צי ,די הויכע פענסטער" זיינען קונסט .די צו-קענטיקע שטעך ביים
אויפנייען דאָס געואַנט פון דער פּיעסע װאָלטן ניט געלאָזט מאַכן
אַזאַ  שבועה .אָבער עס איז פאַר מיר קלאָר געווען ,אַז פון ה'
ריכטערס פעדער קומט אָן צווייפ? אַרױיס עפּעס ,ואָס מען קאָן
זען און הנאה האָבן דערפון . .. .ריכטער האָט אָפּכאַראַקטעריזירט
עטלעכע אמתע יידישע פּאַרשױנען פון ניו יאָרק און זיי לעבעריט
אַרויסגעשטעלט אויף דער בינע ... .אין אָט דעם סאָמישן ספּור-
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המעשה

זיינען אַרינגעפּלאָנטערט

א סך קאַמישע

פון

סיטואַציעס

און

עס פינקלט אויף דער בינע מיט אמתן אָנגענעמען הומאָר".
יעקב קירשענבוים שרייבט:
,ריכטער פּרובירט ניט צו לעזן שווערע פּראָבלעמען ,ער גריבלט
זיך ניט אין פּסיכאָלאָנישע טיפענישן און דעריבער זעען מיר אין
זיין קאָמעדיע ,הויכע פענסטער" אַ בילד פון דער יידישער נאַס.
מיר זעען וי יידישע אימיגראַנטן אַרבעטן זיך אַרױף אין אַמעריקע,
וי זיי פאַרברענגען און װאָס זיי טוען .דאָס {דער פּערסאָנאַל פון
דער פּיעסען איז איין פאַמיליע ,אַ גרופּע לאַנדסלייט ,און זיי שפּינען
פאַר אייך אויס אַ בילד ,וועלכעס איר האָט הנאה צוֹ זען ... .דער
אינהאַלט פון דער קאָמעדיע איז אַ סאָרט קאַנפליקט צווישן אָרעמע
און רייכע ,צווישן אויפנעקומענע ,אַלרייטניקעס" און פּשוטע
|

פאָלקס-מענטשן?".

און א .אויערבאַך דריקט זיך אויס :
,א געזונטע ,קערנדיקע קאָמעדיע. ... .דער הומאָר אין איר איז
ניט קיין געצוואוננגענער ,די וויצן ווערן ניט אַרױפגעשלעפּט אויף
דער בינע מיט גװאַלד ,דער קאָמיזם אַנטװיקלט זיך און װאַקסט
אַרוױיס פון דער האַנדלונג .אוֹיף דער בינע דרייען זיך אַדום
לעבעדיקע מענטשן ,איר פילט זיך מיט זיי היימיש ... .די ניט-
נייקייט פון דער טעמע ווערט לייכט פאַרגעבן צוליבן רעאַליזם,
צוליב דעם װאָס די קאָמעדיע איז א שטיק יידיש לעבן אין אַמע-
ריקע ,װאָס די טיפּן זיינען בלוט-און-פליישיקע און ברעננען דערפאַר
מיט זיך אַ פרישקייט אויף אונדזער בינע ,וואו די מערסטע פּיעסן
הענגען אין דער לופטן אָן אַ באָדן פון לעבן הינטער זיך".
די פּיעסע איז אויך געשפּילט געװאָרן אין ,פאָלקס-טעאַטער"
(דיר .מנשׂה סקולניק און יוסף רומשינסקי).
דעם  61יוני  9291איז אין ,עקסעלסיאָר"-טעאַטער אין בוענאָס
איירעס ,אַרגענטינע ,אויפגעפירט געװאָרן ר'.ס ,ד,י אויפגעקומענע
נגידים" .אין אַפּריל  4291איז אין ווילנע ,פּוילן ,אויפגעפירט
געװאָרן ר'.ס ,דער גרויסער אַריסטאָקראַט" .ס'איז העכסטװאַרשײנ-
,ויכע פענסטער" .די
לעך ,אַז ביידע פּיעסן זיינען פאַקטיש ר'.ס ה
פּיעסע איז קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן .אַ כתב-יד געפינט זיך

|

ביים מחברס זון.

דעם  5אַפּריל  8291איז אין  ,פּראָספּעקט*-טעאַטער אויפגעפירט
געװאָרן דורך נייטאַן גאָלדבערג ר'.ס קאָמעדיע ,גאָלדעלעס חתונה".
די פּיעסע איז לאַנג ניט פאַרבליבן אין רעפּערטואַר .זי איז קײינמאָל
ניט געדרוקט געװאָרן .אַ כתב-יד געפינט זיך ביים מחברס זון. .
דעם  42יאַנואַר  0291איז אין ,ראָלאַנד"-טעאַטער אויפגעפירט
געװאָרן דורך מישע גערמאַן ר'.ס פּיעסע ,זיין פרויס פאַרגאַנגענהייט"
(ליריק פון ישראל ראָזענבערג ,מוזיק  --שלום סעקונדאַ).
וועגן דער אויפפירונג

שרייבט ד .קאַפּלאַן:

אין אַלגעמײן אַן איידעלע סאָרט מעלאָדראַמע ,איידעלער און
בעסער זוי דאָס דוב זאַכן ,װאָס ווערן יעצט געגעבן אין יירישע
טעאַטערס .,און די אויפפירונג בכלל איז אויך א ריינערע ,אַן
אנגענעמערע,

ניט ,צונעפּוצט"

מיט די האַמאָטנע

אבשוילעכקייטן

און {ניטן סמאַטשנע ניט-זויבערע סצענקעס ,װאָס מ'באַגעגנט אַזױי-
אָפט אין אַ מאַסע פאָרשטעלוננען אויף דער יידישער בינע".
אין  1291עפנט ר .אונטער זיין דירעקציע דאָס ,אָדעאָן"-טעאַטער
אין ניו-יאָרק ,און פירט דאָרט אויף דעם  12סעפּטעמבער (מיט
הענריעטאַ שניצער אין דער הויפּט-:ראָל ,אָנשטאָט דער פּלוצלונג-
פאַרשטאָרבענער בערטאַ ראָזענבערג) די זעלבע פּיעסע א"ג ,פאַ-
מיליעןיסודות".
די פּיעסע איז ניט געדרוקט געװאָרן .,אַ כתב:יד געפינט זיך
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ייךישן

טעאַטער
יט

אין אַרכיוו פון ייוו"א .אַ כתב-יד א"נ ,זיין פרויס פאַרגאַנגענהײט"
געפינט זיך ביים מחברס זון.
ביי ב .גאָרין זיינען אויך פאַרצייכנס פאָלגנדיקע אויפפירונגען:
,דרייפוס" ( )8981און ;יוגנט-זינד" (,)2191
אין אַרכיוו פון ייוו"א געפינט זיך אויך ר'.ס אַ פּיעסע ;/משה
רבינו ,אָפּערעטע אין  5אַקטען" .ביי זיין זון ,י .י .ריכטער ,געפינען
זיך ,נישט-געשפּילטע 4 ,פּיעסן ; :די שטומע כלה" ,צוויי אײינאַקטערס
און אַ דראַמע אָן אַ טיטל-נאָמען,
ר .איז געשטאָרבן דעם  7אַפּריל  9391אין ניו-יאָרק און איז
געקומען צו זיין אייביקער רו אויף דער באַראָן הירש סעמעטערי
אין סטעטען איילאַנד ,ניו דזשוירזי.
דער אַרגענטינער יידישער שרייבער יעקב באָטאָשאַנסקי ,וועלכער
האָט זיך באַטײליקט אין ר'.ס לויה ,שרייבט:

 ...,די אַקטיאָרן האַנן נאָך ניט באַװיזן צו לייענען ,און האָבן
גיט געוואוסט ,אַז ס'איז נעשטאָרבן אַ מחבר ,װאָס זיינע פּיעסן
האָבן גענעבן א סך שפע דעם יידישן אַקטיאָר ,איז קיין איײן
יידישער

אַקטיאָר

גיט געװען

בײ

דער

לויה.

די שרייבער

האָבן

אויך ניט באוויזן צו לייענען די צייטונגען {מיט דער ידיעה ווענן
טויטן .ז.י.ינען פאַקטיש געווען דריי יידישע שרייבער |נרשם
באַדער ,שלום פּערלמוטער און יעקב באָטאָשאַנסקין  ...כאָטש קיין
שריפטשטעלער און קיין זשורנאַליסטן און קיין שוישפּילער זיינען

ניט געקומען ,איז פונדעסטוועגן נעקומען אַ גרויסער עולם ,צום
מיינסט פון מיטליעריקע און עלטערע מענטשן ,שכנים און שכנות,
 ...אָט די יידן זיינען געקומען אַ פַּאַר הונדערט צום פאַרשטאָר-
בענעם דראמאַטורנס לויה ,וויי? ער איז געווען איינער פון זיי
און זייערער א פירער .יאָ ,משה ריכטער איז געווען אַ פולשטענ-
דיקער סינייטער ייר .ער האָט אויך געהאַָט א הויז מיט אַ
מאָרטגעדזש {משכנתאן ,ביי וועלכן ער האָט זיך געמוטשעט אין
די זומערדיקע חדשים און אַרױסגענומען א קליין ביס? חיונה

און עֹר איז געווען א קבצן אין דריי פּאָלעס און ער האָט זיך
נעקהלט און איז געווען אַ שטיק ראש הקהל רק"ק סיגייט.
די לעצטע יאָרן האָט ער צום טעאַטער שוין ניט געקאָנט צוקומען,

האָט ער זיך אויסגעלעבט אסיהןלעכטס.

ער איז געווען אַ שרייבער

פֿאַר אַנסאַמבליטרופּעס ,ניט פאַר קיין סטאַר  ...איז ער אַרױיס
פון מאָדע .און ער איז דערצו אויך געווען פאַרעלטערט .אַ ייד
פון קנאַפּע  86יאָר ביים שטאַרבן ,איז ער די לעצטע צען יאָר שוין
געווען צו אַלטמאָדיש פאַרן טעאַטער פון סעקאַנד עוועניו .ער
איז געווען אַ ייד אַ משכיל ,און סעקאָנד עוועניו האָט פאַרלאַנגט
שלעכטע אימיטאַציע פון דעם ערגסטן אויף בראָדוויי ,האָט ער
זיינע אַמביציעס אויסנגעלעבט אין קהלעכטם ... .ו|אין 1391ן האָט
ער געמאַכט אַ קאָלאָסאַלע אָנשטרעננוננ און גענומען א קלין
טעאַטערל אויף דער איסט סייד און צו די זעקס װואָכן האָט ער
דאָס טעאטער געמוזט שליסן .דאָס איז נעווען זיין שװאנען-ליר
אין טעאַטער ,כאָטש פּיעסן האָט ער נאָך נעשריבן .די לעצטע
יאָרֹן איז משה ריכטער נעוען אַ שיינער באַלעבאָס פון סיגייט
(אייניקע זאָגן  :דער שענסטער באַלעבאָס) ,אַ ראש הקהל ,און די
לויה איז געווען אין פולן חסכם סמיט זיין לעבן אין די לעצטע
יאָרן און אַ פולשטענדיקע פֿאַרלייקענונג פון זיין גאַנצער טעאַטרגַ-
לישער טעטיסיים.
 ...די לויה איז געווען אַן אָרטאָראָקסישע... .און כאָטש
ס'איז על פּי דין פֿאַרבאָטן צו האַלטן הספּדים אום חול המוער,
האָבן צוויי רבנים און איין גנוטער ייד דאָך געהאַלטן הספּדים.
;  . .די רבנים האָבן געזאָגט ,אַז ס'איז ביי אים געווען דאָס שענסטע
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יידישע הויז אין  --גאַנץ אַמעריקע ,און האָבן דערציילט זי אַזױ
ער האָט נעגרינדעט מפזרחיאָרגאַנזאַציעס (ער אין געװען אַ
מזרחיסט) .ס.'.האָט אָבער קיינער ניט דערמאַָנט ,אַז ער אין
דער מחבר פון ,הערצעלע מיוחס" ,אַ פאָלקס-פּיעסע ,װאָס אין אַ
גאַנץ יאָרצענדליק ניט אַראָפּ פון דער יידישער בינע ,און װאָס האָט
אַרויסגערופן אומגעהויערע פרייד און אומנעהויערן טרויער ביי
די צושויער .ס'האָט קיינער ניט דערמאָנט ,אַז אין ,הערצעלע
מיוחס" איז געווען א געוויסער פאָלקס-סענטימענט ,א סאַטירע
קענן יחוס ,פּאַטעטישע אויסגעשרייען פאַרן האָראָפּאַשניק און
זיינע ליידן .ס'האָט קיינער ניט דערמאַנט ,אַז אין ,הערצעלע
מיוחס"? איזן געווען די ערשטע צאַרטע פרויע-געשטאַלט אין
יירישן טעאַטער  ---טייבעלע ,װאָס איז עד היום זעלטן ווען איבער-
געשטיגן געװואָרן אין צאַרטקײיט .ס'האָט קיינער ניט דערמאַנט,
אַן משה ריכטער האָט אָנגעהויבן שרייבן נאָך ווען גאָלדפאַדן אין
געווען אין בלי און ער איז געווען זיינער אַ בן דוֹר אוֹן --
זיינער א קרוב.

ס'האָט

קיינער

ניט דערמאַנט,

אַז משה

ריכטער

איז געווען איינער פון די ערשטע יידישע טעאַטער-ביער אין
גאַליציע .ס'האָט קיינער ניט דערמאַנט ,אַז משה ריכטער איז
געווען דער מחבר פון ,צו שפּעט" ,אַ פּיעסע ,אַ פּאַמפּלעט קעגן
פרויען-הענדלער און אַז אַמאָל אין אַרגענטינע האָבן אים די
טמאים זייער פיינט געהאַט ,קיינער האָט ניט דערמאַנט די לעצטע
קאָמעדיעס ריכטערס ,אין וועלכע ס'האָט ניט נעפעלט קיין געראנק
און קיין מענטשלעך װאָרט. .ק.י.ין ליטעראַרישע פּיעסן האָט ער
גיט געהאַט ,אָבער צווישן זיינע פּיעסן זיינען אויך געווען אַזעלכע

װאָס זיינען געווען זייער ווייט פון שונד .זיי זיינען געווען פאָלקס-
טימלעך אין דער שפּראַך ,אין דעם מענטשפּערסאַנאַל און
געדאַנק .,ער האָט אין זיינע פּיעסן נעקעמפט קעגן יחוס,
רשעות ,קעגן פאַלשקייט ,פאַר אויפריכטיקייט ,פאַר ריינקייט.
האָט דאָס אַלץ געמאַכט אויף אַ זייער פּרימיטיוון אופן און
דערפאַר בשעתו געווען זייער צוגעננלעך צום עולם".

אין
קענן
ער
אין

דער היסטאָריקער פון יידישן טעאַטער ,ב .גאָרין ,וועלכער איז
געשטאָרבן אין מיטן פון ר'.ס דראַמאַטורגישער קאַריערע ,כאַראַק-
טעריזירט אים אַזױ אויפן גרונד פון זיינע פריערדיקע פּיעסן:

,משה ריכטער ,הנם זיין ,טייבעלע! {ה,ערצעלע מיוחס"} האָט
געהאַט מיט יאָרן צוריק אַ היבשן דערפאָלגנ ,איז ער ביז די
לעצטע יאָרן געווען דעהווייטערט פון דער בינע און אַרויסגעריסן
האָט ער זיך מיט זיין ,צו שפּעט" און ,איר ערוואכונג" .ביידע
שטיקער פון דער אונטערוועלט ,ער און אַזױ אויך קאָרנבליט שיירן
זיך אונטער פון די אַנדערע שרייבער פוֹן דעם סאָרט ,דערמיט,
װאָס זייערע שטיקער זיינען איינפאַכע און עס באַמערקט זיך אין
זיי מער אָדער ווייניקער אַ שטרעבונג צו נאַטירלעכקייט .אין זיי
באַנעגנט מען אָפט אַ לאָקאַלע סצענע סיט דעם ריכטיסקן קֹאֶלַיר,
נעמאָלט אויף אַ בעלדהבתישן אופן",

לעאָן וויזענפעלד שרייבט :
,נאָך גאָר אַ יוננערמאַנטשיס ,ניט מיט קיין באַזונדערס נרויסע
קענטניסע פון דעם אייראָפּעאישן טעאַטער ,האָט ער זיך באַוויזן
אין דער יידישער טעאַטער-װועלט .זיינע פּלענער זיינען נעווען באַלד
צו רעפאָרמירן די בינע און צו סמאַכן איר פאַר אַ קולטורעלע
אינסטיטוציע ביי יידן ... .ווער עס דערמאָנט זיך דאָרטן וי אַזױ
דאָס יידישע טעאַטער אין גאַליציען האָט אויסנעזען אין דער
צייט ווען משה ריכטער איז צו אים געקומען ,דער מוו פילן אַ
טיפע דאַנסבאַרקײט צו ריכטערן ,וועלכער האָט פון ביליקע און
וואולגאַרע אונטערהאַלטונגס-שטיבלעך געשאַפן אַ טעאַטער ,װאָס
2006

לעטסיקאָן
כאָטש ער פאַרנעמט נאָך ווייט ניט דאָס אָרט וועלכן עס װאָלְט
באַדאַרפן פאַרנעמען ,איז עס דאָך אַ טעאַטער ,װאָס שטייט ניט
ווייט אָפּ פון דער יידישער בינע אין אַנדערע לענדער ... .ריכטער
האָט נישט נאָר געשאַפן בעסערע פּיעסן ,נאָר ער האָט אויך אָננע-
פירט אַ שווערן קאַמף ,אַז דיזע פּיעסן זאָלן אויפנעפירט וערן
און דער עולם זאָל זיך אייננעוויינען צו מער וייניקער ליטעראַ-
רישע

דראַמען".

שלום פּערלמוטער סומירט ;
,מער וי פערציק יאָר האָט ריכטער געקעמפט פאַר דער בעסע-
רער יידישער דראַמע ,אָבער אין די לעצטע יאָרן פון זיין לעבן
האָט ער זיך אויף אַ באַלעבאַטישן אופן צוריקגעצויגן פונם טעאַ-
טער ,זיך באַזעצט אויף דעם ,אינזל סי-געיט" |ביי ניו-יאָרקן ,און
איז מיט דער צייט במעט איננאַנצן פאַרנעסן געװאָרן אין דער
יידישער טעאַטער-װועלט .און ווען די יירישע פּרעסע פלענט אַמאָל
דערמאָנען

זיין נאָמען,

װוי ,דער

אַמאָל

באַוואוסטער"

יידישער

דראַמאַטורג ,האָבן שוין אַ סך שוישפּילער און מענעדזשערס אַפילן
נישט געוואוסט (אָדער גנאר געהאָט פאַרגעסן) ,אַז עס לעבט נאָך
אַן אַלטער יידישער דראַמאַטורג משה ריכטער ,וועלכער האָט,
צוזאַמען מיט אַנדערע דראַמאַטורגן פון זיין צייט ,געהאָלפן בויען
און אַנטװיקלען דאָס יידישע טעאַטער  --פריער אין נאַליציע,
דערנאָך אין אַמעריקע.
און גרשם באַדער כאַראַקטעריזירט אים אַזױ:
,אין די שפּעטערע פּיעסן זיינע האָט ער אויפגענומען אַנדערע
פּראָבלעמען פונם יידישן לעבן .דאַבײ האָט ער זיך נישט געװאָלט
סקיינמאָל אונטערנעמען אויפצולייזן גרויסע וועלט-באַועגנדע פּראָגן

אָדער אַריינמישן זיך אין די קאַמפן פון די פאַרשידענע אירעען.
ער האָט בלויז געװאָלט שילדערן די שיינע זייטן פונם יידישן לעבן,
און ווען עס איז אים אַמאָל אויסגעקומען צו זען דאָס לעכערלעכע
פוֹנם אַמעריקאַנער יידישן אימיגראַנט ,פלעגט ער דאָס טאָן נישט

אויף חוזק צו סמאַכן פון יענע מענטשן ,וי אַנדערע פלעגן דאָס
טאָן.
געפיל
וי אַ
לעבן

ער האָט בלויז געװאָלט דערוועקן ביים צושויער א מיט-
פֿאַר דער לעכערלעכקייט ,וועלכע איז מערסטנטיילס געקומען
רעזולטאַט פון דער גװאַלדאָוונער ענדערונג ,װאָס דאָס יידישע
רכגעמאַכט ,ווען צו דער שרעקלעכסטער אַרעמקייט
הדאוָט

צוגעוויינטער אימינראַנט

האָט

זיך אַרױיפגעאַרבעט

אין אַמעריקע

צו אַ באַלעבאַטיש לעבן ,אַנדערש זיינען ריכטערס אַלע העלדן
מענטשן אָן גרויסע באַזונדערקייטן .דאָס לעבן זייערס האָט נישט
קיין שווערע דראַמאַטישע קאַנפליקטן .ער האָט אָבער שטענדיק
מיט דער פאָלקסטימלעכקייט פון זיינע טיפּן אַריינגעבראַכט א
|
נֵייעם טאָן אויף דער יידישער בינע,
!ריכטער האָט אין אַלע זיינע פּיעסן געשריבן בלוין אַזעלבעס,

ואס ער האָט פּערזענלעך געזען אָדער אַלֵיין דורכגעלעבט .שטאַמען
דערפאַר אַלע זיינע העלדן פונם גאַליצישן ,שטעטל" ,און דוקא
פון יענעם ווינקל וואו ריכטער איז געבוירן און וואו ער האָט
פאַרבראַכט זיין יוגנט .און ווען זיינע טיפּן פּאַרלאָזן זייער שטעטפ,
גייען זיי נישט ווייטער װי צו דער ניודיאָרקער איסט סייד .דאָרט

ווערט יעדער דראַמאַטישער קאָנפליקט אויפגעלייזט און עס פאַר-
ענדיקט זיך יעדע פּיעסע.

משה ריכטערס טיפּן זיינען ביי אים געשילדערט מער מיטן
האַרצ} וי מיטן קאָפּ ,קומען זיי דערפאַר אַרוױיס מער יום-טובדיק
וי רעאַליסטיש .די פאַמיליע אין ביי אים עטװאָס הייליקעס און
דאָס לעבן גייט זיך אַ רואיקן נאַנג אָן זייטיקע פאַרליבענישן .אַפילן
דער פרויענהענדלער איז ביי אים אויך אַ באַלעבאטישער מענטש
2024

פון

און די פּראָסטיטוטקע איז אַ יירישע טאָכטער מיט אַ געוויסן ,װאָס
איז בלוין פאַר אַ מאַמענט אַנדרימלט געװאָרן .און ווען ריכטער
פירט

אַמאָל אַרױיס

אינטרינאנט"
אַן ,

אויף

דער

בינע,

אין

ער

נישט חלילה קיין אויסוואורף ,װאָס איזדיעקעוועט זיך איבער זיינע
קרבנות .כמעט אַלֶע זיינע ,אינטרינאַנטן" זיינען נישט בטבע
קיין שלעכטע מענטשן ,קאָנען זיי זיך דערפאַר אין איין רנע
איבערדרייען צום נוטן און גלייך זוי זיי זיינען לכתחילה אַנטי-
פּאַטיש פאַרן צושויער ,קאָנען זיי נאָר פּלוצים ווערן סימפּאַטיש,
אַז דער צושויער זאָל בלייבן אַ צופרידענער".
און וועגן ר .אַלס מענטש ,שרייבט גרשם באַדער:
,אַלס מענטש איז משה ריכטער געווען אַ באַלעבאָס פון אונדזער
אַלטן ,סטאָק" |שטייגערן ,אויפגעצוינן ביי צוויי זיידעס גבירים,
װאָס זיינען געווען באַקאַנט אין זייער סביבה מיט אַן אויסער-
געוויינלעך ברייטהאַרציקײיט ,האָט ער געירשנט זייערע מדות און
עס האָט זיך אים שטענדיק געװאָלט שפּילן די ראָלע פון אַ
פילאַנטראָפּ ,פלענט ער זיך טיילן מיט זיינע פריינט מיטן ביסן
און ער פלענט אויך אַרומטראָגן אַלעמענס זאָרג אויף זיין קאָפּ,
אָבער אין אַ געוויסער באַציאונג איז משה ריכטער אַריבערגעװואַקפן
יענע צוויי זיידעס זיינע ,ווייל זיי פלענן נעבן פון דעם װאָס זיי
האָבן איבריק געהאט ,און ער פלענט אָפּטמאָל אַועקגעבן פון דעם,
װאָס עס האָט אים געפעלט .דער גליקלעכסטער מאָמענט אין זיין
לעבן פלעגט ביי אים זיין ווען ער האָט געקאָנט האָבן אַרום זיך
אַ גרופּע,נוטע ברידער" ,און עס איז מיר אין אַזעלכע מאמענטן
זייער אָפּט אויסגעקומען צו זען וי די פרוי זיינע ,וועגן וועלכער
עס פלענט זאיוךיסדאַכטן ,אַז זיי פאַרמאָנן ביידע איין נשמה ,האָט
פאַרטיילט איר חלק עסן און דאָס עסן פון די קינדער ,צופרידנ-

צושטעלן זיין וואונטש פון גאַסטפרײנטשאַפּט.

 ...אין ריכטערכ

הויז פלענן געפייערט ווערן די פרייטיק-צוינאכטסן אויפן אַלטן
היימישן שטייגער ,מיט זמירות און שבתדיקע אורחים ביים טיש.
ער האָט אויך אויסערדעם שטענדיק געחלומט ועגן שאַפן אַ
צענטער פֿאַר יידישער גייסטיקייט ,און ווען ער האָט אין די לעצטע
יאָרן איינגעזען ,אַז ער קאָן ניט מער ווירקן אויף דער יידישער
גייסטיקייט דורכן יידישן טעאַטער ,האָט ער גענומען גרינדן אין

סיגעיט אַן אַזױיגערופענע ,כנופיא" ,וועלכע פלענט זיך צונוים-
קומען ביי אים אין הויז און ביי פיין-געדעקטע טישן פלענט מען
זיך דאָרט אונטערהאלטן סמיט יידישע ניגונים .גלייכצייטיק האָט
מען דאָרט אויך פאַרבעטן לעקטאָרן ,וועלכע פלענן באַלױכטן

געוויסע פּראַגן פונם טאָג .צװוישן די דאָזיקע לעקטאָרן זיינען.
געווען אַזעלכע שריפטשטעלער װי אפרים קאַפּלאַן ,אב .גאָלדבערג,
דר ..הירש לייב גאָרדאָן ,מ .ליפּסאָן ,יודל מאַרק און פילע אַנדערע
|
פּראָמינענצן פון דער פעדער".
און וועגן זעלבן ענין שרייבט

שלום פּערלמוטער:

,אין פּריװואַטן לעבן איז משה ריכטער נעווען א שטאַרק נישט-
צופרידענער .ער האָט טיף נגענלויבט ,אַז דער שרייבער דאַרף אויך
זיין אַ כל?-טוער ,אַן אָנפּירעד פון נעזעלשאַפטלעכע טעטיקייטן און
דאַרף אומעטום האָבן דאָס װאָרט און די דעה ,האָט אים שטענדיק
ו!ויי געטאָן ווען עמעצער

האָט אַרונטערגעקוקט אויפן שרייבער און

כלל-טוער .ער פלענט זען אין דעם עם הארצות ,און דעם עם האריץ
האָט ער פיינט נעהאָט מיט אַלע זיינע חושים .ער פלענט זיך אָפּט
באַקלאָנן ,אַז אין יעדן ווינק? פון היינטיקן יידישן לעבן שוויבלט
און נריבלט מיט עם הארצים ,איז ער אָפט געווען פאַרביטערט,
און זיין נעמיט-צושטאַנד האָט אויך געווירקט אויף זיין פאַמיליע
און אויף זיין באַציאונג צו נאָנטע פריינט .אָבער וייטער איז
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טעאַטער

ריכטער געווען װאָרעם ,צונעלאָזט צו יעדן איינעם ,האָט ליב נע-
האָט געזעלשאַפט ,געווען אַ מכניס אורח און נישט איינמאָל גע-
שטיצט אַן אַרעמען ,אָבער מער פון אַלץ האָט ער ליב געהאַט זיין
היים ,זיין פרוי ,זיינע קינדער .אין זייער סביבה האָט ער שטענדיק
געפונען די בעסטע געזעלשאַפט .אויך דאָס איז געווען אַ טייל
פון זיין יידישקייט .אין ריכטערס הויז האָט מען תמיר געקאָנט
דערקענען ווען ס'איז שבת און ווען יום-טוב .נלייך זיינע  08יאָר
אין אַמעריקע װאָלטן אויף אים נאָרנישט געווירקט .די זעלבע
שבתים װוי ביי דעם זיידען אין דער היים ,די זעלבע ימים-טובים
וי ביי זיין שווער אין לעמבערנ ,די זעלבע מנהנים װווי ביים רבין
אין בעלז .דאָס איז אויך שפּעטער איבערנעגאנגען בירושה צו
זיין פרוי און זייערע קינדער",
און דער שרייבער חנא גאָטעספעלד כאַראַקטעריזירט אים אַזױ:
,ביי אים זיינען דראַמען געווען הייליק .ער האָט געקענט פון
זיינע דראַמען אויסעװייניק יעדעס װאָרט .אפילו זיין ווייב ,זייער
אַן איבערנענגעבענע פרוי צו אים ,האָט אויך נגעקענט אויפעװייניק
זיינע פּיעסן .זיינע קינדער האָבן געזונגען די לידלעך װאָס מען
האָט נעזוננען אין זיינע דראַמען און קאָמעדיעס .פונדעסטווענן
האָט ער אויך אין דער זעלבער צייט זיך באשעפטיקט מיט ריעל
עסטעיט ,נגעקויפט הייזער און לאַטס |פּלעצערן אין סי-נעיט און
זיי פאַרקויפט .פאַרדינט און אָנגעוואוירן ... ,משה ריכטער פלענט
אָפט שטיין ביי דער טיר פון זיין הויז (ער האָט געהאַט אַן אייגן
הויז) ,װאָס האָט אַרױיסגעקוקט דירעקט צום ים .מיט אים זיינען
געשטאַנען אַ הונט און אַ קאץ ,װאָס האָבן געלעבט בשלום צווישן
זיך ,זיי האָבן געהאַט יידישע נעמען .דעם הונט האָט ער גערופן
שלמה און די קאץ  --פּנחס .ער האָט גערעדט יידיש מיט זיי.
ער פלענט אָפּשטעלן יעדן יידישן פאַרביינייער לעבן זיין הויז און
אים נעזאָגט , :איר מוזט מיך באַזוכן .,ווער עס קומט אין סי-געיט,
מוז טרינקען א שנאַפּס ביי משה ריכטער ,אויב ניט ,בין איך אוֹיף
אים ברונז' ".
ר'.ס געדרוקטע פּיעסן :
| }1ר' הערצעלע מיוחס
אָדער יעקעלע בעליעגלה
לעבענסבילד אין  4אַקטען מיט עפּילאָג און  8בילדער
פון משה ריכטער
מוזיק פון יאַראָחאָווסקי אויס נעװ-יאָרק
פערלאַג אונד אייגענטהום דעס דוד ראָטה ,בוכהאַנדלונג אין
לעמבערג 175 ,7091 ,זז.ן.
{(2ן שלום בית
אָדער ליידען און אייפערזוכט
לעבענסבילד אין  4אַקטען
פון משה ריכטער
פערלאַג אונד אייגענטהום דעס דוד ראָטה ,בוכהאַנדלונג,
לעמבערג .דרוק י .פישער ,קראַקױי,
 8196 7זז.ן.
ובן משה חייט אַלס געמיינדעראַטה
לעבענסבילד אין  5אַקטען פון משה ריכטער
מוזיק פאָן אָטטאָ מאַטשאַן ,ק .ק .אונטעראָפיציער
פערלאַג אונד אייגענטהום דעס דוד ראָטה
בוכהאַנדלונג אין לעמבערג  36( 7091זזין.
( |}4משה ריכטער
פּחד
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דראַמאַ אין איין אַקט
(געדרוקט אין ,פאָלקסבלאַט* ניו יאָרק ,מאַיייוני 0191ן,
|5ן צו שפּעט
לעבענסבילד אין  4אַקטען
פּרייז  52סענט
לעמבערג-נואָרק
פּערלאַג אָסקאַר שרעק און קאָמפּ,
דרוק ,דרוקאַרניאַ לװאָווסקאַ" ,לעמבערג 37| 4191 ,זז,ן,
| }8כח האהבה
(דער אייזערנער מאַן)
פּערלאַג אָסקאַר שרעק און קאָמפּ,
לעמבערג4191 ,
|ז} שקלאַפן-הענדלער
פערלאַג אָסקאַר שרעק און קאָמפּ,
לעמבערג4191 ,
מ,
ש.
ז.
ב.
מ.

עי
ע .פון זיין זון יוסף יונה ריכטער,
רייזען , --לעקס .יידיש .ליט ,",שו ,זז,49:293 .
גאָרין , --געשיכטע אידיש טעאטער" ,ג .י ,װ ,זז,282 ,512 ,812 ,612 .
ספּעקטאָר  --דאָס יודישע טהעאַטער אַמאָל און איצט ,ד,אָס יודישע פאָלק",

ווילנע 92 ,יוני .6091

טריי פֿאָרגעשטעלט, ,מאַײזש" ,ג .י 9 ,אאַנואַר

 -- 31שקלאפען-הענדלער
.2
ישראל דער יענקי  --װאָס טהוט זיך אין טהעאטער ,אײדטג"בלט" ,ג .י,
 6אאַנואַר ,2191
י .ל .דאָלידאַנסקי ,, ---צו שפּעט", ,טהעאטער און מואווינג פּיקטשורס" ,נ .י,.
|
נַי 3191 4
ן.ש .יאַנאָװסקין  ---אין טהעאַטער, ,פאייש" ,נ .י 8 ,.נאָװ,3191 .
= קירשענבוים  ---אין דער אידישער טהעאַטער װעלט; ,דיא אידישע
ווצלט" ,קליװלאַנד 11 ,יוני ,5191
ד .ב -- .אין טהעאַטער, ,פא"ש" ,נ .י 21 ,,יוני ,5191
ד .ב -- .אין טהעאַטער, ,פא"ש" ,נ .י 71 ,.נאָװ,5191 .
י .פ -- .משה ריכטער'ם נייע פּיעסע אינים בראַנזװיל אידישען טהעאַטער,
,דיא .װאַרהײט" ,ג .י 81,.נאָ,5191 .
י .פאַללער  --אין.דער װעלט פון דראמא און מוזיק, ,דער אַמעריקאַגער",
|
ג .י 91 ,.נאָװ,5191 .
יעקב קירשענבוים  --גאַליצישע טאַלענטע אין גלות, ,דיא אידישע װעלט",
קליוולאנד 41 ,יאַנואַר ,6191
י .פאַללער  --אין דער װעלט פון דראַמאַ און מוזיק, ,דער אַמעריקאַנער",
ג .י 11 ,.פעברואַר ,6191
אב .קאַהאַן  ---איינדריקע װעגען אידישע און ענגלישע טהעאטערע, ,פאָרו,".
נ .י 92 ,פעברואַר .6191
,א"יש" ,ג .י 4 ,.מערץ ,6191
ד .ב -- .אין טהעאַטער ,פ
י .ז .שיין , --צװיי שוויגערס" אין ליבערטי טעאטער, ,דער טאָג" ,נ .יי
 7אָקט,6191 .
א .פרומקין , --די צװײי שוויגערס" אין אַרטש סטריט טעאַטער, ,די אידישעץ
װעלט" ,פילא 51 ,.מערץ .7191
ב .גאָרין  --דיא גײיע פּיעסען אין אידישען טהעאַטער, ,מאַָ"זש" ,ג .יי
בו סעפּט.7191 .
אב .קאַהאַן  --די ,צוויי שװויעגערס" פון משה ריכטער אין פּיפעלס טהעאַטער,
,פאָרװ ,".ג .י 41 ,סעפּט.7191 .
דר .י .װאָרטסמאַן , --די צוויי שװיגערס", ,טאָג" ,נ .י 51 ,.סעפּט.7191 .
י .ענטין  ---ריכטעריס ,אידישער שטאָלץ" און ליבינ'ס ,נייער מענש", ,דיא
|
װאַרהײט" ,נ .י 02 ,סעפּט.7191 .
משה גאַדיר  ---טהעאַטערײ, ,דער גרויסער קונדס" ,נ .י 12 ,.סעפּט,7191 .
דר .י .װאָרטסמאַן  --דער אידישער שטאָלץ, ,טאָג" ,ג .י 22 ,.סעפּט,7191 .
ב .גאָרין  ---דער מאַדערנער איוב,, ,מאָײזש" ,נ .י 42 ,.סעפּט.7191 .

ישראל דער יענקי  --דער אידישער שטאָלץ ,אָדער דער מאָדערנער איוב,
?יידטג"בלט" ,נ .י 42 ,סעפּט.7191 .
ד .ב --- .אין טהעאַטער, ,פא"ש",

נ .י 92 ,.סעפּט.7191 .

לעקסיקטאָן
 --דער ניער

דער בעאָבאכטער
אָקטאָבער .7191
אב .קאהאן  --א לוסטיג שטיק אין קעסלער'ס טהעאַטער  --די ,צװײ חתנים"
פון משה ריכטער, ,פאָרװ ,".ג .י 4 ,.דעצ,7191 .
דר .י .װאָרטסמאן , --די צוויי התנים", ,טאָג" ,נ .י 8 ,.דעצ,7191 .
ד .ב -- .אין טהעאַטער, ,פא"ש" ,נ .י 7 ,סעפּט,8191 .
ריכטער

י .שפּיגעל  --משה

טהעאטער

סעפאָן, ,די צוקונפט",

פארץן יודישען טטאטער,

נ .י,

,טאָגבלאַט" ,לעמבערג,

 2דעצעמבער ,2291
יוליוס גוטמאן  ---מיינע זכרונות װעגען משה ריכטער ,דאָרט,
דר ,אַנזעלם קליינמאן  --משה ריכטער ,דאָרט,
צ .ה .רובינשטיין  ---א יובילעאום פון א אידישען דראמאַטורג, ,די אידישע
וועלט" ,קליוולאנד 92 ,דעצ,2291 .
א .צ .ר{ .ראָמאנאָװסקין  ---די ,צװיי שויגערס", ,די צייט" ,לאָנדאָן71 ,
יאַנואר ,3291
שלום פּערלמוטער  --משה ריכטער  52 --יאָהר אויף דער אידישער בינע,
,אידישפ ועלט" ,פילא 91 ,.יאַנואַר .3291
גרשם באַדער  --משה ריכטער אלס דראַמאטורג, ,ײדטג"בלט" .1 ,י62 ,
יאנואַר ,3291
יעקב קירשענבוים  --משה ריכטער'ס -52יעהריגער יובילעאום, ,דיא אידישע
וועלט" ,קליװלאַנד 51 ,פעברואר

ל .ס .ביעלי , ---דער פרעהליכער חזן* אין אוירווינג פּלײס, ,יידטג"בלט" ,1 ,י

 5סעפּט,5291 .
הלל ראָגאָף --
אָקטאָבער ,5291
מ .רינג  ---ביי לודוויג זאַצין אין אוירווינג פּלײס טעאַטער ,פ,רייהייט" .1 ,י,,
 2אָקט,5291 .
ב .י .גאָלדשטײן  ---אין אוירווינג פּלײיס טעאַטער ,ט,אָגײ ,נ .י 8 ,.אָקט,5291 .
מ .קאַטץ  --דער אויפטריט פון מאדאם שטראַמער אין משה ריכטער'ס א
לעבענסבילד, ,די אידישצ װעלט" ,פילא 6 ,.אָקט,6291 .
רודאָלף שילדקראָוט און לודויג זאַץ, ,פאָרװ ,".ג .י2 ,.

אלף-אלף  --משה

געלונגענע קאָמעדיע, ,מאַײזש" ,נ .י 61 ,דעצ.

,7
אג.לאַנץ , --טערעזע ראַקען" אין דעם אידישען קונסט טעאטער און ,הויכע
פענסטער" אין דעם פּראָספּעקט טעאַטער, ,דער טאָג" ,ג .י 61 ,.דצצ,7291 .
ז .קאָרנבליט , ---די דראַמאַטישע וועלט" ,ניו יאָרק ,8291 ,זז,53-131 .
יעקב קירשענבוים  --אין דער װעלט פון טעאטער, ,דער אמעריקאנער",
5אַנואַר. : ,8291.
ג .י ,י
ל .פאָגעלמאן  --די גייע פּיעסע אין פּראָספּעקט טעאטער, ,פאָרוו ,".ג .י,
 2אַפּריל ,8291
ש .ר .וראָזשאַנסקין , ---דאָס אימפּאָרטירטע ווייבל" (פון משה ריכטער) אין
טעאַטער ,עקסעלסיאַר", ,אידישע צייטונג" ,ב"א 32 ,סעפּט,9291 .
ברוך בערגער --סעמיועל -גאָלדינבורג דער גאַסט, ,מאָיזש" ,פילאדעלפיע,
 4אאַנ0391, .
+ד .קאַפּלאַן , ---זיין ווייב'ס פ:אַרגאַנגענהייט? אין ראָלאַנד טעאטער, ,פאָרוו,",
נ .י 12 ,יאַנואר ,0391
,אָיש" ,נ .י 7 ,פעברואַר
|-ב .ײ .גאַלדשטײן  ---אויף דער טעאטער .עוועניו ,פ
,0
אאָמעדיע און א מעלאָדראַמע, ,טאָג" ,נ .י 7 ,פעברואַר
װיליאַם עדלין  --ק
,0
קריטיקוס וָמאָריס מייערן  +--לודוויג זאץ אין אדער .פריילעכער חזן" (פון
משה ריכטער), ,די צייט" ,לאַנדאָן 9 ,יוגי ,0391
| לי פאָגעלמְאַן
,פאָרװו ,".ג .י,.
ג .ב .לינדער
,טאָג" ,,ג ,י2 ,.

, -פאַמיליען :סודות"  --אַ גייע פּיעסע אֵין אָדעאָן טעאַטער, 02סעפּט,1291 .
; -פאַמיליען-סודות" אין משה ריכטער'ס אַדעאַן טעאַטער,,
אָקטאָבער .1291

לעבעדיגער  --משה ריכטער -יאין אייגענעם
1762
2:
 2אָקטאָבער 1391,

טעאַטער,

,מאַיזש",

גי ( ל

ל .מירקעס  --פּרעמיערע פון;.די הויכע פענסטער" אין אידישן טעאַטער,
|
,פרימאָרגן" ,ריגע 71 ,דעצ,3391 .
עאר
ט
א
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אין ;פאָלקס-טעאטער",

סװע {סװערדליןן ; --דער גרויסער
,די צייט" ,ווילנע 32 ,אפּריל ,4291
זלמן זילבערצווייג ; ---אַלבאָם פון יידישן טעאַטער" ,ג .י ,7391 ,.זז.111 ,09 .
גרשם באַדער  --דער דראַמאַטורג װעמעס העלדען זיינען פונים גאַליצישן
שטעטעל , ,מאָיזש" ,נ .י 32 ,.אפּויל ,9391
ג; באַדער  --די װעלכע מיר ווילן פאַראײיביקן אין אונזער זכרון, ,פּוױלישע
אידען" ,ניו-יאָרק,9291 ,
יאַנקעװ באָטאָשאַנסקי  ---מוישע ריכטערס שטילע און פרומע לעווייע אין ניו"
יאַרק, ,די פּרעסע" ,ב"א 91 ,אפּריל .93291
בועז יאָנג , ---מיין לעבן אין טעאטער" ,ג .י ,0591 ,.זז,337232 .
שלום פּערלמוטער , --יידישע דראמאטורגן און טעאטערקאָמפּאָזיטאָרט",
ניו-יאָרק ,2591 ,זז,571-071 .
יעקב מעסטעל  07, --יאָר טעאַטער-רעפּערטואַר" ,ניוײיאָרק,4591 ,
חנא גאָטעספעלד  --װאָס איך געדענק פון מיין לעבען", ,פאָרװ" ,.נ, .
 0פעברואַר,9591 ,

פרומקין ,אבגרהם
וגעב .אַפּריל  --- 3781געשט 92 .אַפּריל 0491ן

,3291

אלף-אלף  ---משה ריכטער'ס געלונגענע קאָמעדיע, ,מאָיזש" ,ג .י 61 ,.דעצ,
,3
לואיס עפראַן  --באַראַטאָװ'ס אויפטריט אין ,דער ייד און זיין גאָט" אין
גאָרדאָן פּיער טעאטער" ,ץ6 006041644 186603ת 9 ,"1נאָװ,4291 .
,ייי און ביי אונז, ,מאָ"זש" ,ג .י 42 ,סעפּט,5291 .
דר .א .מוקדוני  ---בי ז

ריכטער'ס

אַריסטאַקראַט"

פון

געבוירן פּסח  3781אין ירושלים ,אַלס זון
פון שרייבער און כלל-טוצר ישראל:דוב,
ואָכנבלאַט
פון העברעאישן
אַרױסגעבער
,החבצלת" ,און ,אין  ,7781אויך פון דער
ערשטער יידישער צייטונג אין ארץ-ישראל,
דאָס ואָכנבלאַט ,די ראָזע" .געלערנט אין
חדר ,ביי פּריואַטע מלמדים און אין דער
לעמעל-שול ,און נאָכן ענדיקן ,אין ,9881
געװאָרן לערער פון אַראַביש אין בעלקינדס
שול אין יפו --- 1981 .אַװעק קיין קאָנסטאַנ-
טינאָפּאָל דאָרט שטודירן טערקיש און יוריספּרודענץ.
פ .האָט אָנגעהויבן זיין זשורנאַליסטישע טעטיקייט אין 6881
אין זיין פאָטערס ,החבצלת" ,דערנאָך אין ,המליץ" און ,הצפירה".
 -- 2אױיסגעװאַנדערט קיין לאָנדאָן און דערנאָך קיין ניו-יאָרק,
צוריקגעפאָרן קיין קאָנסטאַנטינאָפּאָל ,און אָפּגעפאָרן קיין לאָנדאָן.
 -דעביוטירט אין יידיש אין דעם אַנאַרכיסטישן אָרגאַן5
,דער אַרבײטער פריינד" .פון נומער  6981 ,02איבערגענומען די
רעדאַקציע .אין  7981אָנגעהויבן אַרױסגעבן אין לאָנדאָן אַן אַנאַר-
כיסטישן אָרגאַן ,דער פּראָפּאַגאַנדיסט? .,פון  9981ביז 2091
געלעבט אין ניו-יאָרק אַלס שטענדיקער מיטאַרבעטער פון ,פאָר.
ווערטס" און ,די אידישע וועלט" וי אויך פון שיקאַגער ;הפּסגה",
| דערנאָך זיך באַזעצט אין פּאַריז ,וואו ער ווערט אַ טעטיקער קאָרעס-

פֿאָנדענט און מיטאַרבעטער פון פּעטערבורגער ,פריינד" א"פ אביב,
אייניקע יאָר שפּעטער זיך װוידער .באַזעצט אין לאָנדאָן און אויך
אַ צייט געוואוינט אויף דער פּראָװינץ ,װאָו ער האָט גענומען אַ
גאָר טעטיקן אָנטײל אין די אַנאַרכיסטישע אָרגאַנען ,דער אַרבײטער
פריינד" און ;זשערמינאַל? ,און אָנגעהויבן פאַרעפנטלעכן זייער פיל
איבערזעצונגען פון דער מאָדערנער אײראָפּעאישער און אויך רוסי-
שער ליטעראַטור (זלמן רייזען באַמערקט, :די לעצטע משמעות ניט
פון אָריגינאַל*) ,באַטײליקט זיך אויך פון צייט צו צייט אין ,פאָר-
ווערטס*, ,היינט" א .אַנד .דאָ הייבט ער אָן אַרױסגעבן אַ סך פון
זיינע איבערזעצונגען ,צווישן זיי פון העברעאיש ,פּרצס ;די אַכטע
אָפּטײלונג פון גיהנום" און אַנדערע דערציילונגען.
בשעת דער ערשטער וועלט-מלחמה האָט פ .פאַרלאָזט לאַנדאָן און
געמאַכט זיין היים אין ניו-יאָרק ,וואו ער האָט מיטגעאַרבעט אין
דער אַנאַרכיסטישער װאָכנשריפט ,פרייע אַרבײיטער שטימע" און
שפּעטער אין איר רעדאַקציאָנעלער קאָלעגיע ,דערנאָך געאַרבעט אין

א
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יידיטן

טעאַטער

,אָג? און אין ,מאָרגען זשורנאַל",
אַנדערע צייטונגען ,באַזונדערס אין ט
אין די לעצטע צוויי צייטונגען האָט ער געשריבן אַ סך אַרטיקלען
/
וועגן יידישן טעאַטטר.
אין  0491איז אין ניו-יאָרק ,אַרױסגעגעבן פון ,א .פרומקינס
יוביליי-קאָמיטע* ,דערשינען פ'.ס בוך ;אין פרילינג פון אידישן
סאָציאַליזם? ,אין וועלכן ער באַשרײבט זיינע זכרונות ביז  8981און
גיט אויך אייניקע פּאָרטרעטן פון באַקאַנטע אַנאַרכיסטן
פ .איז געשטאָרבן אין ניו-יאָרק דעם  92אַפּריל ,0491
צווישן פ'.ס געדרוקטע איבערזעצונגען זיינען פאָלגנדיקע פּיעסן :
אַנטאָן טשעכאָוו, .דער בער" ,לאָנדאָן ,סעפּטעמבער ,5091
אַנטאָן טשעכאָוו; .דער שידוך" ,לאָנדאָן ,סעפּטעמבער .5091
{ביידע אײינאַקטערס זיינען אין  1191דערשינען אין ניו-יאָרק,
פאַרלאַג מייזעלן,
געאָרג ביכנער; ,דאַנטאָן'ס טויט" ,אַ טראַגעדיע אין דריי אַקטען,
לאָנדאָן ,דעצעמבער ,5091
הענריק איבסען, .די שטיצען פון דער געזעלשאַפט" ,פּערלאַג
אַרבײטער פריינד" ,לאָנדאָן .,מערץ ,6091
מאָריס מעטערלינק, .די בלינדע" ,לאָנדאָן,6091 .
מאָריס מעטערלינק, .דער אומגעבעטענער גאַסט"65( ,ט;זמ'1ן)
אַ דראַמאַ {|אין  1אַקט ,געדרוקט אין ,דער זשערמינאַל" ,לאָנדאָן
ני  ,6091 ,272דערנאָך אין אַ סעפּאַראַטער אויסגאַבע ,צוזאַמען מיט
;די בלינדע" .,לאָנדאָן6091 ,ן.
סטאַניסלאַוו פּשיבישעווסקי, .די געסט" ,אַ דראַמאַטישער עפּילאָג
{געדרוקט אין ,דער זשערמינאַל" ,לאָנדאָן ,נ' 6091 ,9ן,
אָקטאַוו מירבאָ, .געשעפט איז געשעפט" ,קאָמעדיע אין דרי
אַקטען ,אַרױסגעגעבען פון ל .פרידמאַן ,לאָנדאָן,8091 ,
אָסקאַר וויילד/, .סאלאמע" ,טראַגעדיע אין איין אַקט ,אַרױסגע-
געבן פון ל .פרידמאַן ,לאָנדאָן.9091 ,
הענריק איבסען; .ווען מיר טויטע דערװאַכן" ,אַרױסגעגעבן פון
ל .פרידמאַן; לאָנדאָן| .8091 ,איבערגעדרוקט אין ניו-יאָרק דורך
מייזעלס פאַרלאַג אין ,הענריק איבסענס געזאַמלטע ווערק"ן
מאָריס מעטערלינק, .מאָנאַ .װאַנאַי ,דראַמאַ אין דריי אַקטען.
פּערלאַג פּראָגרעס ,לאָנדאָן ,אַרױסגעגעבן פון מ .זוסמאַן ,לאָנדאָן,
,יינזאַמע :מענטשן" ,דראַמאַ אין פינף אַק-
גערהאַרט הױפּטמאַן ,א
טען .פּערלאַג ?פּראָגרעס* ,לאָנדאָן| .9091 ,געשפּילט געװאָרן דעם
ָס נייע אידישע טעאַטער* אין ניו-יאָרקן,
א,
דין
 4אָקט 9191/ ,א
הענריק איבסען; .די ווילדע ענטע" ,איבערזעצט פון א .פרומקין,
פ' מייזעל ,ניו-ײיאָרק 941 ,0191 ,זז,

הענריק .איבסען .איאָהאַן גאַבריעל באָרקמאַן" ,איבערזעצט פון
א .פרומקין; פ' מייזעל ,ניו-יאָרק 021 ,0191 ,זז,
אַ גרויסער טייל פון די דאָזיקע איבערזעצונגען זיינען געשפּילט
געװאָרן דורך ליבהאָבער און פּראָפּעסיאָנעלע אַקטיאָרן ,אָבער זעלטן
איז אָנגעגעבן געװאָרן דער נאָמען פון איבערזעצער.
וועגן זיינע איבערזעצונגען שרייבט זלמן רייזען :
,חנם .זִייִנֶע איבערזעצונגען קאַנען ניט אינגאַנצן באַפרידיקן,
דאָך געהערט פ'.ן דער פארדינסט ,װאָס ער האָט איינער פון די
ערשטע אַרײינגעבראַכט אין דער יידישער ליטעראַטור די מאָדערנע
אייראָפּעאישע שריפטשטעלער".
אויך י .ראַפּאָפּאָרט אין זיין אַרטיקל וועגן הויפּטמאַן שרייבט :
,איינזאַמע מענטשן זיינען דערשינען אין לאָנדאָן אין א .פרומקינס
איבערזעצונג .די איבערזעצונג איז נישט קיין גוטע",
גאַנץ אַנדערש איז דמיינונג פון קריטיקער ב .טשובינסקי:
2039

ז .י.י.ן אויפטו וי אן איבערזעצער ,אַלין פאַר זיך ,האָט
,
אסור ניט קיין נגלייכונג צו זיך אין דער געשיכטע פון דער מאָדער-
נער יידישער ליטעראַטור .קנאַפּע זעכציק ווערק ,לרוב פון די
אָנגעזענסטע וועלט-שרייבער פון זיין צייט ,האָט פרומקין ,מיט
זיין ברייטנגעביקער האַנט ,צוגעטראָנן דעם אומערזעטלעכן ,אָקערשט
אונטערנעװואַקסענעם" יידיש-לייענער פון סוף -91טן און ערשטע
פַּאָר צענדליק פון אונדזער יאָרהונדערט ,און דאָס באַציט זיך בלויז
אויף יענע אַרבעטן זיינע ,װואָס זיינען אַרויס אין בוכפאָרם .זיינע
גרעסערע און קלענערע איבערזעצוננען ,װאָס זיינען פאַרבליבן צע-
זייט און צעשפּרײיט איבער פאַרשידענע צייטוננען און צייטשריפטן,
האָט לעת עתה

קיינער נאָך ניט אויפגעציילט.
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די גרויסע

יידישע שרייבער אָפּנעזען ,איז פרומקין אין פּרט פון סטיל איינער
פון די נאָר-נאָר ווינציקע ,װאָס האָבן אין זיין צייט ,מחוץ די
דעמאַלטיקע רוסישע גרענעצן ,נעשריבן אַזאַ ריינעם עכטיידישן
יידיש .,. .אין אַריינברענגען אין דער יידישער ליטעראַטור דאָס
בעסטע און װוערטיקסטע פון דער וועלט-ליטעראטור פון זיין צייט,
האָט פרומקין נעזען דאָס זיכערסטע מיטל אויפצוהייבן דעם יידישן
מאָסן-לייענער אויף אַ העכערער קולטור-מדרגה ... .נינער זאָנט
אויף אים עדות; :ניטאָ נאָך אַן איבערזעצער ,ואָס זאָל האָבן
אַזופיל אויפגעטאָן װוי פרומקין צו באַרײכערן די יידישע שפּראַך
מיט איבערזעצן אויף יידיש די פיינסטע װוערק פון דער מאָדערנער
װועלט-ליטעראַטור"".
ז .רייזען , ---לעקס .ייד .ליט ,".װו ,זז,76:361 .
י .ראַפּאָפּאָרט  --גערהאַרדט האַופּטמאַן ,װאָכנשריפט ,װאַרשע ,נ' .2391 ,54
,אַ"ש",
ב .טשובינסקי  ---קאָסמאָפּאַליטישער איבערזעצער ,פאַרװאָרצלטער ייד ,פ
נ .י 51 ,.מאַי ,0691

שנייער ,סעם
(געב --- 8781 .געשט 21 .נאָװ}5191 .

געבוירן  8781אין בוטענקאָװע ,פּאָלטאַװוער
גוב ,.אוקראַאינע .פאָטער  --אַ סוחר ,אַן אָנ-
געזעענער בעל-הבית אין שטעטל .אין אַ גע-
שפּרעך װאָס ש .האָט אין  2191געהאָט מיט א
צייטונגס-מאַן ,האָט ער זיך אויסגעדריקט ,אַז
אַלס קינד האָט ער ניט פאַרשטאַנען ,אַז זיין
פאָטער האָט געהאַט זייער שװערע צייטן
אָבער אים אין דער היים האָט פּערזענלעך
גאָרניט געפעלט .אין עלטער פון  01יאָר
האָט ער געזען אין זיין געבורט:שטעטל א
רוסישע פאָרשטעלונג,
אין  0981האָט די פאַמיליע אוױיסגעװאַנדערט קיין אַמעריקע .דאָ
האָט דער פאָטער געעפנט אַ גאַלאַנטערע-געשעפט און ש .האָט
אַ ביסל געלערנט ,אָבער מער געאַרבעט .ער האָט באַלד אָנגע-
הויבן באַזוכן יידישע טעאַטער-פאָרשטעלונגען און ,דאָס טעאַטער
האָט אים געצויגן װי מיט צװאַנגעןי
עטלעכע יאָר שפּעטער ,דערוויסנדיק זיך וועגן ,קעסלער דראַמאַ-
טיק פאַראיין" ,איז ער דאָרט געװאָרן אַ מיטגליד און זיך באַטײליקט
אין אייניקע פאָרשטעלונגען ,צוזאַמען מיט די אַנדערע מיטגלידער,
די שפּעטערדיקע אַקטיאָרן יאָזעף קעסלער ,עליאַס ראָטשטײן א .א.
גלייכצייטיק האָט ער געאַרבעט אין אַ שאַפּ ,אָבער שפּעטער אויפ-
געגעבן דעם שאַפּ ,און אין עלטער פון  12יאָר אָפּגעפאָרן קיין
האַרטפאָרד ,קאַנעדיקוט ,דאָרט שפּילן ,אוּן דערנאָך אין פילאַדעל-
פיע ,וואו ער איז אויפגעטראָטן אין קליינע ראָלן.
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לעטסיקאָן
דער אַקטיאָר יאָזעף קעסלער גיט איבער ,אַז ווען ער איז אַנגאַד
האָט ער

זשירט געװאָרן צו שפּילן אין פילאַדעלפיע,
אויך ש ,זאָל דאָרט אַנגאַזשירט ווערן.
ש .אַלײן דערציילט ,אַז אין פילאַדעלפיע האָט ער געשפּילט
נאָר אַ קורצע צייט און איז אַריבער שפּילן אין שיקאַגאָ ,אין גליק-
מאַנס טורן-האָל ,וואו ער האָט שוין באַקומען שכירות; ,גאַנצע 01
דאָלאַר אַ וואָך" .די געשעפטן אין דעם טעאַטער זיינען געווען
גוטע ,און דער מענעדזשער איז אַריבער מיט דער טרופּע שפּילן
אין דיספּלײין סטריט טעאַטער ,וואו ש .האָט געשפּילט  4יאָר .צוליב
אַ שרפה פון טעאַטער איז ער אַװעק שפּילן קיין טשעלסי ,באָסטאָן,
און פלעגט אָפּט מיט זיין פרוי רעי אַרײנפאָרן שפּילן קיין פילאַ-
דעלפיע ,אונטער דער דירעקציע פון מייק טאָמאַשעװסקי.
ענדלעך קומט ש .מיט זיין פרוי צוריק אין ניו-יאָרק ,וואו זי
שפּילן אַ לענגערע צייט אין מוזיק האָלס ,און דערנאָך ווערט ער
אַנגאַזשירט אין לעגיטימען טעאַטער ,אין פּיפּלס טעאַטער ביי טאָ-
מאַשעווסקין און שפּעטער ביי דוד קעסלער.

געזען ,אַז

וועגן יענער צייט דערציילט ש ,אין זיין געשפּרעך מיט אַ פאָר-
שטייער פון ,פאָרווערטס? :
,יך האָב געמיינט ,אַז איך בין שוין אַ גרויסער אַקטיאָר,
א
מענעדזשערס

האָבן אָבער

ווענן מיר אַן אַנדערע

אפילו ווען איך בין שוין אָנגעקומען אין קעסלערס
מיט  4יאָר צוריק ( ,)8091האָט מען מיר אויך
געלעננהייט צו שפּילן די ראָלן אין וועלכע איך
איך װואָלט זיך געקאָנט אויסצייבענען .קעסלער

מיינוננ

די

געהאט.

טאליא-טעאַטער,
ניט נעגעבן קיין
האָב געפילט ,אַז
האָט פּשוט ניט

געגלויבט אין מיין טאַלאַנט".
אָבער דאָ האָט פּאַסירט ,אַז דער אַמעריקאַנער מענעדזשער האַ-
מערשטיין ,וועלכער האָט געזען שפּילן ש .אין ,מאַדאַם עקס" ,האָט
אים אַנגאַזשירט צו שפּילן אַ ראָל אין דער ענגלישער פּיעסע ;האַנס
דהי פלייט פּלעיער" .נאָר אַזױ װוי די ראָל איז שי'ן ניט געפעלן
האָט ער זיך אָפּגעזאָגט ,און גאיעזבליבן שפּילן ביי קעסלערן.
שפּעטער האָט אים פאָרט האַמערשטײן אַנגאַזשירט פאַר  דער
ענגלישער פיעסע ,דחי מעסטערס מעסטערפּיעס" .די פּיעסע איז
אָבער געווען אַ דורכפאַל און ש .איז צוריקגעגאַנגען

טעאַטער.

צום

יידישן

וועגן דעם דערציילט ווייטער ש: .

ו,וען האַמערשטיין האָט זיך אָבער אין מיר פאַראינטערעסירט,
ווען איך האָב נעשפּילט אויף דער ענגלישער בינע ,דאַן האָבן די
יירישע מענעדזשערס מיך אָננעהויבן נאַנץ אַנדרערש באַהאַנדלען".
אַ ,פאָרווערטס"-מיטאַרבעטער שרייבט אַזױ וועגן ש'.ס קאַריערע :

,אין אַמעריקע איז שנייער געקומען מיט אַ יאָר צװאַנציק צוריק
און האָט אָנגעהויבן צו אַרבעטן אין אַ שאַפּ פון ניע פּענטעס {קינ-
דער-הייזלעךן .אין דער זעלבער צייט האָט ער מיט נאָך אייניקע
יונגע לייט נעגעבן פּאָרשטעלונגען בלויז פון פאַרגעניגן ועגן.
מבינים האָבן אים דאַן געזען שפּילן און האָבן אויסגעדריקט זייער.

אַ גוטע מיינונג וועגן אים .ער האָט געהאַט גרויס חשק צו דער
בינע און האָט פאַרלאָזן אינגאַנצן דעם שאַפּ פון די ניע פּענטעס,
ער איז אַװעקנגעפאָרן איבער דער פּראָווינץ און האָט געשפּילט וואָ-
דעוויל .מיט צען יאָר צוריק איז ער געװאָרן אַ מיטגליד פון דער
טעאַטער יוניאָן און האָט פון דאַנען אָן געשפּילט אין די יידישע
גרויסע טעאַטערס פון ניודיאָרס.
אין דיזע צען יאָר האָט שנייער גװאַלדיק געשטיגן .ער איז
געשטאָרבן צו  78יאָר אַלט ,ער איז אָבער פון אַלעמען באַטראַכט
געװאָרן װוי אַן אַלטער גנוטער פּאָטער פון דער יידישער בינע .יעדע
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וויכטיקע אונטערנעמונג אין דער יידישער טעאַטער-וועלט איז ניט
געטאָן געװואָרן אָן שנייערן,

ער איז געווען זייער איבערגעגעבן צו זיין שוישפּילער-קונסט.
ער האָט זיין פאַך אַלס שוישפּילער באַטראַכט זייער ערנסט .און
יעדע ראָל ,װאָס ער האָט געשפּילט ,האָט ער זי פריער גוט אויסנע-
שטודירט ,ער איז געווען באַקאַנט מיט דער דראַמאַןטישער ליטע-
ראַטורן פון אַלע פעלקער אין אַלע שפּראַכן ,וויי?ל ער האָט פיל
געלעזן ,און האָט געהאַט אַ גוטן באַנריף אין ליטעראַטור ,איבער-
הויפּט האָט ער ליב נעהאַָט די יידישע ליטעראטור און האָט זיך
געהאַלטן פיט אַלע יידישע שרייבער וי אַ חבר.
שנייער

האָט זייער פיל ביינעטראָנגן,

אַז דער יידישער

טעאַטער

זאָל זיין שענער ,בעכער און איידעלער .אַלס אינטעלינענטער
מענטש האָט ער געקראָנן צוטרויען פון די מענעדזשערס אויסצו-
קלייבן פּיעסן ,און ער האָט אימער געזוכט דאָס איירעלע ,דאָס
שיינע.
פאַר דעם שרייבער פון דיזע ציילן פלענט זיך שנייער אימער
באַקלאָנן דאָס ער קאָן ניט פאַרטראָנן די ביליקע אַטמאָספערע פון
פון דעם טעאַטער , :איך ליב דאָס טעאַטער מער װוי מיין לעבן --
פלענט ער טענהן  --און דעריבער ווי? איך ,אַז דאָס טעאַטער זאָל
זיין שיין ,ערהאבן און ליטעראַריש'.
ער פלענט זיך באַקלאָגן דאָס דער אַקטיאָר דאַרף זוכן ביליקע
מיטלען צו אַדװערטײזן {אַנאָנסירןן זיך ,און די שטילע ,די איידעלע
קינסטלער ווערן פאַרטומלט און פאַרשטויסן .,די לעצטע יאָרן האָט
שנייערס גייסט און נעשמאַק ווענן דעם טעאַטער געזינט .די אינ-
טערעסאַנטסטע אַקטיאָרן זיינען אָנערקענט געװאָרן .זיי האָבן גע-
פירט דאָס טעאַטער און די לופט אין דעם טעאַטער איז נגעװאָרן
פיל ריינער און אנגענעמער.

אין די זומער-מאָנאַטן האָט שנייער אויפנעפירט פּיעסן אויפן
רופּ-גאַרדן {דאַךן פון קעסלערס טעאַטער ,ער האָט צו די פאָרשטע-
לונגען צונעלייגט געלט ,אָבער דאָס האָט אים ניט געאַרט ,זיין
צוועק איז געווען אויפצופירן מער אָדער ווייניקער איירעלע פּיעסן

און אויך געבן גאעלעגנהייט יונגע דראַמאַטורגן אויפצופירן זייערע
ווערק,
וצווישן אַנדערע פּיעסן האָט ש .אויפן רוף-גאַרדן פון קעסלערס
,ער
/סעקאָנד-עוועניז טעאַטער-אזיפנעפירט לעאָן קוסמאַנס פּיעסן ד
לייכטזיניקער

מענטש"

און ,דער

ווענ צו פרייהייט".ן

שנייער האָט געשפּילט פאַרשידענע ראָלן ,איבערהויפּט האָט ער
זיך אויסגעצייכנט אין העלדן-ראָלן .זיין פינור איז געווען אַ שלאַנ-
קע ,אַ גראציעזע און זיין שטימע אַן איינדרוקספולע און אָנגענעמע,
און דאָס האָט אים אַמבעסטן געפּאַסט צו זיינע העלדן-ראָלן.
וי ווייט שנייער איז געווען מיט אַ פיינעם געשמאַק פאַר דער
בינע ,קאָן אויך דינען דער פאַקט ,װאָס ער האָט אַליין אָנגעשריבן

(דעם אינהאַלט האָט ער אַנטנומען) אַן איינאקטער ,דער חלום,,
וועלכן ער פלעגט שפּילן מיט זיין פרוי צו אונטערנעמונגען פאַר
וואוילטעטיקע צוועקן, .דער חלום' איז אַן איידעלע שטיפעריי און
אויך א פיינער מאָראַל ווענן דעם פאַמיליע-לעבן .דער איינאַקטער
איז לוטעראַָריש און האָט אימער שטאַרק אויסגענומען ביים עולם.
שנייער איז געווען א הויךגעוויססיק ,נגעזונטער מענטש .אין
דענייודאָך פון זיין קראַנקהײיט האָט ער זיך אָבער געענדערט אַזױ,
אַז בעפּאָרגעסטערן ווען מען האָט אים אָפּגעװאױגן ,האָט ער בלויז
געוואויגן זעכציק פונט .די גאַנצע נערוועזע איבערקערעניש האָט
אָפּגעשװאכט זיין האַרץ אוֹן זי האָט געפּלאַצט .... ,ער איז ניט
נאָר געווען אַ פעאיקער אַסטיאָר ,נאָר אויך אַ שטאַרקע פּערזענ-

לעכקייט.

ער האָט דערגרייכט גאַנץ שנעל צו אַ הויכע שטופע
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יידישן

טעאַטער

אינם יידישן טעאַטער .אַלֶע האָבן אים שטאַרק ליב געהאַט .מען
האָט אים ליב געהאַט וי אַ ברודער .אין אַלע טעטיקייטן פון דעם
יידישן טעאַטער-לעבן איז שנייער געווען דער פירער ,דער ראט"

געבער ,אין קעסלערס טעאַטער ,וואו ער האָט געשפּילט די לעצטע
יאָרן ,איז ער געווען דער ,װאָס האָט געלעזן פּיעסן ,אויסגעטיילט
ראָלְן און אימער נעשפּילט די צווייטע ראָלע נאָך קעסלערן .מאַנכע
מאָל די ערשטע ראָלע".
אויף ווי ווייט אַמביציעז ש .איז געװען אַלס שױישפּילער ,קאָן
דינען דער פאַקט ,װאָס ער האָט אַרױסגערופן דעם ,אין יענער
עפּאָכע ,גרויסן יידישן שוױישפּילער יעקב פּ .אַדלער ,ווען דער לעצ-
טער האָט האָט אין אַ געשפּרעך זיך אויסגעדריקט ,אַז דאָס יידישע
טעאַטער האָט אין די לעצטע אאָרן ניט אַרױיסגעגעבן קיין נייע
יונגע טאַלאַנטן ,און ס'איז ניטאָ ווער עס זאָל שפּילן די ראָלן פון
די דאַמאָלטיקע סטאַרס,
אויף אַדלערס דערקלערונג האָבן זיך אָפּגערופן די דאַמאָלט יונגע
שוישפּילער מאָריס שװאַרץ און ש ,.וועלכע האָבן אָפּגעדרוקט אין
,פאָרװוערטס* אַ בריוו אין רעדאַקציע ,אין וועלכן ש .האָט געזאָגט :
,ר ,אַדלער ,ואָרום זאָלט איר פאַרלאַנגען צו נעמען אַד-
מ
ווענטעדזש |אויסנוצן| פון די יוננע שוישפּילער און זיי טשאַ-
לענדזשן |אויפּפאָדערן| גראַדע אין אַזעלכע ראָלן אין וועלכע איר
האָט געהאָט די געלעגנהייט אזויפיל יאָרן צו שפּילן און שטודירן,
און איר ווייסט דאָך אַז קוים געלינגט אייך צו איבערצייגן דער
וועלט ,אַז ס'זיינען ניט צונעקומען צו דער יידישער בינע קיין
פעאיקע קרעפטן ,הייסט עס ,אַז מיט דעם וי איר פאַרשווינדט
פון דער.בינע ,איז אויס יידישע בינע .און עס איז דאָך אוֹממענ-
לעך ,אַז איר ,זייענדיק א קינסטלער ,זאָלט אַזױ װייניק ליבע באַ-
זיצן פאַר דער בינע ,אַז איר זאָלט וועלן ,אַז נאָכדעם װוי איר װועט
אַראָפּגיין פון איר ,זאָל זי גענצלעך צו גרונדע גיין ,דאַרום האָב
איך פאַר אייך אַן אַנדער פאָרשלאַג.
עס זיינען דאָ אין יידישן רעפּערטואַר דריי ראָלן ,וועלכע איך
האַלט פאַר קונסט-ראָלן ; ,אוריאל מזיק' פון ,גאָט ,מענטש און
טייוול', ,סטענטאָן' ביי ,די ווארהייט', ,חאיוטין' ביי ,די אמתע
קראַפט' ,דיזע ראָלן זיינען נעשאַפן ניט פון אייך און ניט פון
מיר ,פֿאָלנלעך האָבן מיר ביידע קיין דיסאַדװענטעדזש {בכורהן.
צו דיזע ראָלן פאָדערט זיך ניט קיין ספּעציעלע יוגנטלעכע קראַפט,
יהייסט עס ,אַז איר האָט אין דער הינזיכט אויך קיין דיסאַנטװענ-
טעדזש ,איר האָט דעם גרויסן אַדװענטעדזש |פּריווילעגיע ,מעלה |
װאָס איר האָט מער ערפאַרונג אויף דער בינע ,אָבער איך האָב
נעהאַט די געלעגענהייט אבַיסל מיינע קרעפטן צו פּרובירן אין דיזע
ראָלן און איך בין צופרידן מיט די ראָלן זיך צו מעסטן צי עס

שוישפּילער וי ער .נאָר טאָמער ,מר .אַדלער,
שוין שווער צו שטודירן און איר ווילט אויף
איינגיין און ווילט דורכאויס נאָר טשאַלענדזשען
בין איך פולקום צופרידן איינשטודירן אירנענד
ראָלן ,וועלכע איז פּאַסנד פאַר מיר און זאָל די
די יידישע בינע האָט נאָך עפּעס יוננע קרעפטע.
מיט פריינטלעכן נרוס
סע

מיוע?

ס.

איז אייך ווירקלעך
מיין פאָרשלאַג ניט
אין אייערע ראָלן,
וועלכע פון אייערע
וועלט אורטיילן צי

שנייער".7

עטלעכע טעג שפּעטער האָט אַדלער געענטפערט די צויי יונגע
אַקטיאָרן ,און אָנגעװויזן ,אַז דער טומל איז אַרױסגעקומען צוליב דעם
װאָס ריידנדיק וועגן מאַטעריעלן מצב פון יידישן טעאַטער ,האָט
אַ צייטונגס-מאַן אים געפרעגט צי דער עקאָנאָמישער מצב װאָלט
זיך פאַרבעסערט וען יונגע טאַלאַנטן זאָלן שפּילן זיינע ,אַדלערס,
ראָלן ,אויף װאָס עֶר האָט אָנגעויזן ,אַז עס זיינען ניטאָ אַזעלכע
יונגע טאַלאַנטן .,ווייטער ענטפערט אַדלער ש.ן אַזױ:
;װאָס אַנבעלאַנגט מר .שנייער ,גלויב איך ,אַז עס איז נאָר אַ

באַרימערײ פֿאַר זיינע חברים און פאַר דער ענגלישער בינע ,וועלכע

האָט אים אָפּנעשיקט צו דער יידישער בינע אין פאַרלױיף פון
אַ פּאַר װאָכן .,אויך מיט אים וועל איך זיך ניט מעסטן .נאָר אויב
זיי {שװואַרץ און ש }|.זיינען ווירקלעך אַזױ איינגעגלויבט אין זיך,
אַז זיי קאָנען שפּילן מיינע ראָלן ,זאָלן זיי לאָזן װויסן דעם מע-
נערשמענט ,און וועלכן טאָג מיר וועלן האָבן פריי ,וועלן מיר זיי
נעבן צו שפּילן אירגענד וועלכע פוֹן מיינע ראָלן".
אין אַ נעקראָלאָג אין ,דיא װאַרהײט? ווערט צװישן אַנדערע.
געזאָגט ,אַז אין ניו יאָרק האָט ש .צום ערשטן מאָל געשפּילט
לעגיטים יידיש טעאַטער ביי קעסלער אין טאַליאַ טעאַטער .לעצטנס
איז ער געווען אַ מיטגליד אין דער עקזעקוטיווע פון דער יידישער
אַקטיאָרן-יוניאָן .ער האָט אַ סך געלייענט ,זיך אינטערעסירט מיט
קונסט און ליטעראַטור ,ליב געהאַט צו פאַרברענגען אין קרייזן פון
שריפטשטעלער ,דראַמאַטירגן און מוזיקער און האָט זיך זייער
ערנסט באַצױיגן צו דער קריטיק .ער פלעגט אויסלערנען זיינע ראָלן
פון אוױיסװייניק און פלעגט ניט אָנקומען צו קיין סופלאָר,
וועגן די לעצטע טעג פון ש ,.זיין פּלוצלינגע קראַנקהייט און זיין
אָפּשטאַרבן ,שרייבט אַ ,פאָרװוערטס"-מיטאַרבעטער :
,נייער איז געווען יונג און שטאַרק ,ער איז ניט קראַנק געווען,
ש
נאָר פון א פּלוצלינגען אָנפּאַל פון װאַנזין ,האָט זיין האַרץ געפּלאַצט,
און נאָך אַ פֹּאָר טעג ליגן אין אַ סאַנאַטאָריום איז ער נעכטן פֿרי
געשטאָרבן .מיט אַ נאַכט פאַר זיין אומנליק האָט דער שרייבער
פון דיזע ציילן פאַרבראַכבט מיט שנייערן .דאָס איז געווען פאַראַכ-
טאָגן דאָנערשטאָג אַװנט .שנייער האָט אויסגעקוקט געזונט און
זיינען צוגעקומען נייע קרעפטן אויף דער יידישער בינע .רדאָס.
זיינען דריי פארשידענע כאַראַקטער-ראָלן ,וועלכע -שײמץ ישראגענד = רמאל וי אַלע מאָל .ער איז אַװעק אין קעסלערס טעאַטער צו
"-
ש  ,רעזורעק
שאָן" ותחית המתים | פון טאָלסטאֵי .ער האָט
וועלכן שוישפּילער אגַעלעגנהייט צו אאיבערצייגן ,איז"שדיששאט שאה =
זיך געזעגנט מיט דעם שרייבער און קיין פאַרדעכטיקעס אין ניט
לאַנט פאַר דער בינע ,אַז ער באַזיצט קראַפט פּֿאַר קאָמפּאָלשאָן
געווען צו מערקן אויף אים .צומאָרגנס ,פרייטיק בייטאָג ,ווען ער
|דראַנגן און קראַפט פּאַר עקספּרעשאָן {|אויסדרוקן 2 ,גרעסטע
איז געווען אויף דער בינע צו פּראָבע ,האָט פּאַסירט מיט אים דער
פעקטאָרס פאַר אַ שוישפּילער.
אומגליק .ער האָט געקראָגן אַן אָנפּאַל פון װאַנזין און פּונקט צו
איך האָף ,דאָס ווען איר װעט אָננעמען מיין פאָרשלאַג ,װעט
דער װאָך ,נעכטן ,איז ער אױיסגעגאַנגען".
איר פּראָפּיטירן ,איר װועט זיך קאָנען טרייסטן ,אַז די יידישע בינע
וי זיין פרוי רעי ,וועלכע האָט צוזאַמען מיט אים געשפּילט אין
איז נאָך גאָרניט אַזױ אָרעם אין קרעפטע וי איר מיינט ,און עס
קעסלערס טעאַטער ,האָט שפּעטער איבערגעגעבן ,איז ער מיט אַ
װעט אייך לערנען איר זאָלט ניט װאַגן מיט איין ערקלערונג אייערע
װאָך פריער אין דער פרי אױיפגעשטאַנען און מיט האַסט זי אויפ-
צו מאַכן אַ ת? פון אַלע יידישע שוישפּילער ,דען איר דאַרפט ניט
געװעקט מיט אַ געשריי, :דו וייסט ,מען װאַרפט אונדז ביידען
פאַרגעסן ,אַז ניט לאַנג צוריק איז משה זילבערמאַן געווען אויף
אַרױס פון טעאַטער? .דערביי האָבן זיינע אויגן גענומען אויסקוקן
דעם טראָן פון דער יידישער בינע און איר האָט געהאַט אגַרויסן
ווילד ,און דאָס האַרץ האָט ביי אים שטאַרק געקלאַפּט .זי האָט זיך
קאַמף צו איבערציינן דער וועלט ,אַז איר זענט אויך אַזאַ גרויסער
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לעקסיקאָן
זייער דערשראָקן פון זיין אויסזען און זיין טענה װאָס האָט ניט
געהאַט קיין זין ,ווייל ער איז געווען פאַררעכנט אַלס אַ סטאַר און
ער האָט ניט געהאַט קיין זאָרג צו קריגן אַ פּאַסיקע שטעלע ,די
פרוי האָט אים באַרואיקט און אים געבעטן ניט צו גיין צו פּראָבע,
ווייל זי פילט ,אַז ער איז ניט געזונט .אָבער ער האָט געזאָגט ,אַז
ער פילט זיך יאָ געזונט און איז אַװעק צו פּראָבע .זי האָט אים
נאָכגעקוקט און געזען ,אז ער טראָגט ניט װי געהעריק זיין מאַנטל
און אַז זיינע טריט זיינען ניט קיין זיכערע .זי איז דעריבער אויך

באַלד צו אין טעאַטער .דאָרט האָט זי אים געטראָפן נאָרמאַל וי
שטענדיק .ער האָט געשפּאַסט און פאַרזיכערט אַז ער פילט גוט,
אָבער אין א שעה שפּעטער האָט מען אים פון טעאַטער אַהײימגע-
בראַכט אין א שרעקלעכן צושטאַנד ,נערוועז צעבראַָכן .די אויגן
האָבן געקוקט ווילד .ער האָט זיך געשליידערט ,געװאָרפן און גע-
שאָלטן די גאַנצע װועלט .דאָקטוירים האָבן אים איינגעשטילט .ער
איז געווען ביז זונטיק אין דער היים .די גאַנצע צייט האָט ער
גערעדט וועגן ראָלן ,שפּילן און געטענהט ,אַז ,מען וויל אים צונעמען
זיין קונסט" .זונטיק איז ער געװאָרן גאָר שטאַרק וילד .מ'האָט
אים צוגענומען פריער אין בעלוויו האָספּיטאַל ,וואו עֶר איז געװאָרן
רואיקער ,אָבער שװאַכער ,און דעריבער האָט אים די אַקטיאָרן-
יוניע אַרױיסגענומען פון דאָרט און איבערגעפירט אין אַ פּריװאַטן
סאַנאַטאָריום .פאַרבייפאָרנדיק דאָס סעקאָנד עוועניו טעאַטער ,האָט
ער אַלץ רואיק באַטראַכט ,אַלעמען דערקענט ,אָבער פּלוצלינג ווידער
גענומען שרייען ,, :מיין ראָלע ,מיין קונסט ,איר ווילט ביי מיר אַלץ
אַוועקרויבן .איך װעל זיך ניט לאָזן" .די דאָקטױירים האָבן אים
אין דער סאַנאַטאָריע געמוזט בינדן צוליב זיין שווערן צושטאַנד,
אָבער דאָך האָבן זיי געגלויבט ,אַז צו דער װאָך װועט ער ווערן רואיק,

דרעצור
נאָ

װאָך איז ער געשטאָרבן.

.

ווייטער שרייבט זיך אין זעלבן ,פּאָרווערטס"-אַרטיקל:
די אורזאַכע פון שנייערס אומנליק קאָן מען ניט זאָגן באַשטימט,
אַז דאָס איז דערפאַר ,װאָס מען האָט ביי אים צוגענומען אַ ראָלע.
די ראָלע פון דער יעצטיקער פֿיעסע אין קעסלערס טעאטער איז ניט
אַזאַ וויכטיסע ,אַז אַזאַ אַקטיאָר װוי שנייער זאָל זיך נעמען שטאַרק
צום האַרצן .שנייער האָט שוין געשפּילט נאָר גרויסע ראָלן .װואָס

עס קאָן יאָ זיין די אורזאַכע איז אַן אינטרינע .טעאַטער-פּאַטריאָטן
האָבן געטראָגן רכילות צו קעסלערן אויף שנייערן .שנייער האָט
זיך פון דעם

דערוואוסט

און דאָס האָט

אים

שטאַרק

געקרענקט.

ער האָט די לעצטע צייט אימער נגערעדט וװענן דיזע רכילות און
ער האָט עס גענומען זייער ערנסט ,וי ער איז צו יעדער זאַך שטאַרק
ערנסט געווען .אַ טיף-פילנדע נשמה האָט ער געהאַט און דאָס
האָט אים איננאנצן צעבראָכן".
וי אַ שליסל צו דער טראַגעדיע פון ש .קאָן דינען באָריס טאָמאַ-
שעווסקיס שילדערונג :

שנייער האָט ביי מיר געשפּילט אַ סעזאָן אין דעם אַלטן פּיפּלס
טעאַטער און איך כין שטאַרק צופרידן נעווען פון אים אַלס אַקטיאָר,
אָבער נאָך מער אַלס מענטש .ער איז געווען ,וי מען זאָגט ,אַ
יעבעדיקער מענטש ,אַ גנוטער ברודער ,אַמאַנט ביים קאַפע-מיש,
װויציק אין לעבן און אינטערעסאַנט אין נעזעלשאַפט ,און איך האָב
אים ליב נעהאט .ווען עס איז אונדז אויסנעקומען צוזאַמען פֿאַר-
כדעננען ,איז מיר זיין נעזעלשאַפט ליב נגעווען ... .ערשט מיט אַ
פַּאָר חדשים צוריק איז מיר אויסנעקומען צו זיין מיט שנייערן
אויף אַ תנאים ביי אונדזערן אַ באַקאַנטן מוזיקער ... .שנייער
האָט אויך געהאַלטן אַ רעדע (דאָס האָט ער שטאַרק ליב געהאָט).
ער האָט זיין רעדע אָנגעפאַנגען מיט טרינקען צופיל שאַמפּאַניער
און געענדיסט מיט שילער ,געטע און שעקספּיר און אויך געבראָסט
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אַ פּאָר משלים פון דער נמרא .זיצן {זיצנדיקן און הערנדיק שנייערס
רעדע ,איז מיר דורכגעפלויגן אַ געדאַנק אַזױ שנעל וי אַ בליץ ,אַז
עפּעס איז ניט ריכטיק מיט אים  ...אָבער איך האָב מיר געטראַכט,

אַז דאָס האָט דער שאַמפּאַניער אָנגעאַרבעט..

 .נאָך די רעדעס האָט

מען ווייטער נאַנץ פריילעך פאַרבראַכט ,מען האָט געזונגען ,גע-
טאַנצט ,שנייער האָט נאָר אַרומשפּאַצירט ,געװאָרפן אַ פּאָר שטעך-
ווערטלעך די יידישע מענעדזשערס ...אָבער איך האָב אַלץ נע-
װאָרפן די שולד אויף דעם אומשולדיקן שאַמפּאַניער ,נעבעך"...
די מיסטעריע װאָס האָט דערפירט צו ש'ס טראַגעדיע קלערט
זיך אפשר אַמבעסטן אויף ווען מ'באַקענט זיך מיט דעם װאָס ש..
אַלײין האָט אָנגעשריבן אַ נאַכט איידער ער איז אַראָפּ פון זינען
,די װאַרהײט* ,וועלכע האָט אָפּגעדרוקט דעם אַרטיקל ערב זיין
,יא ביטערע געדאַנקען פון אַ געפּלאָגטען אַקטיאָר" ,באַ-
טוט א"נ ד
מערקט ,אַז װי מען קאָן זען פון דעם אָפּגעדרוקטן ,האָט ער זיין
שרייבן ניט פאַרענדיקט און ערטערוייז איבערגעריסן.
ש'.ס אַרטיקל גייט אַזױ:
,ו מיין -75טן יאָר ,נאָך אַזופיל יאָרן (אויף דער בינע) וי
צ
/די פאָלנענדע צוויי פראַנן האָבן מיך געפּלאָנט :
צו װאָס פאַרע שטרעמוננג באַלאַנג איך פּאָליטיש ?
צי באַזיץ איך ווירקלעך טאַלאַנט אַלס שוישפּילער?
איך האָב מיך אויפגעכאפּט אין אַ מיטן נאַכט נאָך אַן אַרגו-
מענט צװוישן מיר און קעסלערן וענן אַ ראָלע וועלכע ער האָט
איינגעטיילט |צוגענומען ביי ש |.צוליב צוויי אורזאַכן ,דורך אַ
קאַפּריז מיט זיין פּאַרטנער ,אָדער דורכדעם װאָס ביי אים איז געווען
איינגעפלאַנצט דער געדאַנק ,אַז איך האָב קעגן אים אינטריגירט

אין טעאַטער ,וועלנדיק פאַרנעמען זיין פּלאַץ אַלס ערשטער שוי-
שפּילֶער .,קיינע אַנדערע אורזאַכן האָט ער ניט געהאַט ,דען איף.
בין נגעווען מיט אים באַפריינדעט אויף אַזויפיל וי אַ סטאַר-
אַקטיאָר-מענעדזשער קאָן זיין באַפּריינדעט מיט זיין צווייטן מאַן.

די נאַנצע צייט ,װאָס איך בין געווען אין ניו יאָרק ,אַ רעכנונג
פון  6יאָר .און די מערסטע פון דער קאָמפּאַניע האָבן מאַנכע
גיעךדאַרפט
מיר און אַנדערע אים ערקלערט אַז די ראָלע װאָלט א
הו
שפּילן,
ערגערניש
נאַטירלעך ,נאָר אַ שוישפּילער קאָן פילן װאָס פאַר א
דאָס איז און אַלס פאָלנע {רעזולטאַטן פון דער ערגערניש ,האָב
איך נעכט נאָבאַנאַנד ניט געקאָנט שלאָפן ,דען עס האָט מיר אַלְץ
געפּלאָגט די פראַנע  :ווער איז שולדיק אין דעם ? וועלכער מענטש
האָט אינטרינירט קעגן מיר ? ווער האָט עס געבראכט דערצו ,אַן
איך זאָל די ראָלע ניט קרינן ? וועמען קאָן איך בלעימען (באַ-
שולדיקן }| דערפאַר ? ,און דאָך ,זייענדיק שטאַרק איבערצייגט ,אַז
מאַנכע ,װאָס איך קען ,האָבן אינטרינירט ,מאַנכע ,כאָטש זיי
זיינען באַפריינדעט מיט מיר ,זיינען זיי אָבער שטאַרקער באַפריינ-
דעט מיט אים ,בין איך געקומען צו דער איבערצייגונג; אַז די
פּערזאָנען קאָן איך ניט בלעימען ,דען יעדער האָט געהאט זיינע
אינטערעסן .פאָלנלעך ,נלויב איך ,אַז שולדיק זיינען נאָר די
סוירקאָמסטענסעס |אומשטאַנדן} ,און וויסנדיק ,אַז איך האָב אַ
סך מאָל ,נאָכדעם וי איך האָב געסלאַנט אויף מענטשן ,דאָך ביי
זיך אין האַרצן זיי פאַרטײידיקט ,בין איך געקומען צו דער איבער-
ציינונג ,אַז פּאָליטיש געהער איך צו די סאַציאַליסטן.
אויף דער פראַנע צי האָב איך טאַלאַנט אַלס שוישפּילער ? קאָן
איך ,נאַָכדעם װוי מען האָט מיך פֿאַר  6יאָר צייט געהאַלטן אַלס
צווייטן מאַן צו קעסלערן אין טעאַטער און מאַנכעס מאָל טאַקע אַלס
ערשטער ,מיר אַלץ קיין באַשטימטע אַנטװאָרט ניט געבן .און די
שפּורֹן האָב איך באַמערסט ביי קעסלערן ,ביי אַדלערן ,ביי בלאַנס,
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טעאַטצער

און |{ביין מערסטע פון די שוישפּילער ,וועלכע איך קען .דען
טאָמער האָט איינער אַלֵיין זיך געװאָלט איבערציינן די װואַרהײט,
האָט ער געקאַנט דרייען די פראַנע וי אַזױי ער האָט געװאָלט .האָט
ער געהאַט אַ גוטע ראָלע  ---קאָמפּלימענטן ,אַ גנוטער אַקטיאָר; אַ
שלעכטע ראָלע ,שא ,שטיל .,האָט מען נגעשריבן אין די צייטוננען,
גוט ,זאָגן שונאים; ,באַפריינדעט', ,שלעכט'  --זאָגן פריינדע :
;אַ פּערזענלעכער נראָדזש |{טענה|' .איצט ,ביים אָנפאַנג ,ווען דער
אַקטיאָר גייט אַריין אין דער יוניאָן ,זאָגן שונאים , :ער האָט דאָרט
געהאַט נוטע פריינט' .ער ווערט אַננאזשירט ,זאָנן שונאים / :אַ
פּערזאָן מיט איינפלוס האָט אים דאָרט אַרײינגעשלעפּט אין טעאַטער'.

ער קרינט אַ גוטע ראָלע , :אַ פריינט פון סטאַר האָט אים באַאײנ-
דאָס פּובליקום פּאַטשט אים בראַואָ,

פלוסט אים צו נגעבן אַ ראָלע'.

זאָגן שונאים ; ;וויים איך ,דאָס פּובליקום
טעאַטער',

די צייטונגען

שרייבן ,אַז ער איז

פאַרשטייט

ניט קיין

גוט ,זאָגן שונאים :

;ער פאַרשטייט וי צו זיין נוט מיט די שרייבער' .ער ווערט אַ
צווייטער אַקטיאָר צום סטאַר און קריגט גוטע ראָלן ,זאָגן שונאים :

ער .עסט פיש (אין טעאַטער-לשון ,ער חנפעט זיך') ביים סטאַר'.

ווערט ער אויך אַ סטאַר ,זאָגט מען , :נו ,יאָ ,אַז ער האָט אַ ליעס'
|אַרענדאַטאָר פון אַ טעאַטער|.
שונאים ; ;ער האָט נעהאַט

שטאַרבט א גרויסער אַקטיאָר ,זאָגן

מזל.

איר האָט געלאַכט ?
איצט פאַרשטייט איר דאָך ,אַז ניט יעדעך שטאַרבט אַ גרויסער,

ניט יעדער ווערט א סטאַר ,ניט אַלֶע סאל קרינט מען גוטע רע-
צענזיעס ,ניט אַלֶע מאָל פּאַטשט מען בראַװאָ ,ניט אַלע מאָל קרינט
מען גוטע ראָלן ,ניט יעדער קאָן אַלע מאָל ווערן אַנגאַזשירט און
ניט אַזױ לייכט

נייט מען

אַרײן אין דער יוניאָן.

מיר וועלן אָפּלאָזן די וועלכע זיינען נאָך ניט אַרין אין דער

יוניאָן".

אויף וויפל אָנעדקענונג ש .האָט געהאַט אין דער יידישער טעאַ-

טער -און שרייבער-וועלט איז אַמבעסטן צו זען דערפון װאָס די
נייעס וועגן זיין טויט און וועגן זיין לויה איז געגעבן געװאָרן אויף
דער ערשטער זייט פון דער יידישער פּרעסע ,און אויסער די נעקראָ-
לאָגן און אָפּשאַץזאַרטיקלען איז אויך אָפּגעגעבן געװאָרן זייער אַ סך
פּלאַץ פאַר בילדער פון זיינע ראָלן ,פון וועלכע עס איז צו זען ,אַז
ער האָט זיך באַזונדערס פּאָפּולער געמאַכט אין די ראָלן פון {,סטענ-
טאָן" אין גאָרדינס ,די װאַרהײיט*, ,דער סטודענט" אין ,דער גרינער
ּ,אָלנישעװ* אין טאָלסטאָיס ,ק,רייצער סאָנאַטאָ*, ,אַפּאָלאָן"
מלמד" ,פ
אין גאָרדינס ,,סאַפאָ* און ,אוריאל מזיק" אין גאָרדינס ,גאָט ,מענטש
און טייוול" ,ספּעציעל אָבער אין דער ראָל פון גאָרדינס ;שלמה
,אָרווערטס*;
חכם" .וועגן דער לעצטער ראָלע ווערט געזאָגט אין פ
,ער האָט די -אָל מערקווירדיק ליב געהאָט און האָט זיך אין
איר זייער אויסגעצייכנט .אין די |{דער| ראָלע פון ,שלמה חכם"
שטעלט שנייער פאָר אַן אַרטיסט ,אַ ויסנשאַפּטסמאַן ,וועלכער
האָט אויסגעטראַכט

די קראַפט פון פּאַרע ,װאָס טרייבט

אַ לאָקאָ-

מאָטיוו .אַן ענגלישער לאָרד נאַרט ביי אים אויס די ערפינדוננג.
יענער ,דער לאָרד ,װוערט באַרימט און רייך פון דער ערפינדונג
און ער ,דער ערפינדער ,שלמה חכם ,ווערט פאַרגעסן אין אָרימקייט
און עלנט .שלמה חכם האָט אַזופיל געליטן פון זיינע פריינט,
מען האָט פון אים געלאַכט ,פאַרשפּאָט זיין מאַשין ,און ענדלעך
זוען די מאַשין ברענגט נליק דער מענטשהייט ,געניסט יענער ,דער
דייכער .שלמח חכם ווערט גערירט פון זינען און שטאַרבט .די
סצענע װווי שלמה חכם וװערט גערירט פון זינען פלעגט שנייער
שפּילן מיט אַ מערסווירדיקע נאַטירלעכע קראַפט".
און דער שרייבעד פאַרענדיקט דערמיט װי מערקווירדיק עס איז,
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אַז ש .האָט אַזױ פאַרענדיקט זיין לעבן וי זיין העלד ,שלמה חכם,
וי אַ מענטש װאָס איז אַראָפּ פון זינען.
צו דער לויה זיינען געקומען טויזנטער מענטשן ,ניט נאָר איז דאָס
סעקאָנד עוועניו טעאַטער ,וואו די טרויער-צערעמאַניע איז אָפּגע-
האַלטן געװאָרן ,געווען איבערגעפּאַקט ,נאָר טויזנטער מענטשן האָבן
באַלאַגערט די אַרומיקע גאַסן .עס האָבן ביי דער לויה גערעדט
פאַרטרעטער פון די יידישע צייטונגען און פון די טעאַטער-יניאָנס,
זייער רירנד איז געווען די רעדע פון סופלער און פּיעסן-שרייבער
ראובלע וייסמאַן ,וועמען דער פאַרשטאָרבענער ,האָט ערב זין
שטאַרבן ,געבעטן אים מסספּיד צו זיין .חזן יאָסעלע ראָזענבלאַט,
צוזאַמען מיט די מענער-כאָרן פון די יידישע טעאַטערס ,האָבן גע-
זונגען די פּאַסיקע תפילות .אין פראָנט פון דעם ארון זיינען געגאַנ-
גען יעקב פּ .אַדלער ,דוד קעסלער און באָריס טאָמאַשעװסקי און
נאָך זיי די אַנדערע שוישפּילער.
די לויה האָט זיך אָפּגעשטעלט פאַר די אַנדערע יידישע טעאַטערס
און פאַרן יתומים-הויז אויף  75איסט זיבעטע גאַס ,וואו ש .איז געווען
אַ מיטגרינדער.
ש .איז געבראַכט געװאָרן צו זיין אייביקער רו אויפן בית-עולם
פון די ;אַדלערס יאָנג מענס" ,וואו ער איז געווען אַ מיטגליד,
טאָמאַשעװסקי דערציילט װי ,אין דער צייט װי ש ,ליגט שוױן
אַ טויטער ,קומט פאָר אַ מיטינג אין דער אַקטיאָרן-יוניע און דאָרט
באַרירט מען די טראַגעדיע פון ש .און
,ר .דוד קעסלער האָט אויך גענומען דאָס ואָרט .ער האָט פּרו-
מ
בירט ערקלערן די אַקטיאָרן און אַקטעריסעס וי שנייער האָט זיך
אויפגעפירט ביי די לעצטע פּראָבן ,וי ער (קעסלער) האָט עפּעס
באַמערקט ,אַז שנייער איז ניט וי אַלע מאָל ,שנייער האָט זיך
געריסן צו אים מיט שטעכעדיקע ווערטער ,מיט טענות און פּרע-

'טענזיעס ,אָבער ער האָט אים באַרואיקט און געהאַנדלט קעגן אים
יי
מעשה דזשענטעלמען",
טאָמאַשעװוסקי שילדערט אַזױ זיין לויה:
ד,אָס בילד איז געווען אַ שרעקלעכעס ,די סצענע  --אַ האַרצז.-
רייסנדע .אויף דער זעלבער בינע האָט ערשט מיט עטלעכע טעג
צוריק שנייער נעשפּילט ,אַמביציעז זיינע ראָלן דורכגעפירט ,גע-
לאַכט און געוויינט ,זיך געערנערט און זיך געפרייט .יעדע נאַכט
געווען אַן אַנדערער  :א מיליאָנער ,אַ בעטלער ,אַ קעניג ,אַן אַרבּע-
טער .פרויען האָבן געקװאָלן ,מיידלעך האָבן געשמייכלט ,מענער

האָבן באַוואונדערט ,און אַלע האָבן אַפּלאָדירט די גרויסע און
אומבאַדייטנדע ראָלן ,װאָס שנייער האָט געשפּילט ,און אַצינד,
אויף דער זעלביקער בינע ,די זעלבע עלעקטרישע לעמפּלעך ,צווישן
די זעלבע דעקאָראַציאָנען ,וועלכע האָבן פאַר אים געבלענדעט און
געווען א האָפנונגספולע צוקונפט ,אַצינד ליגט שנייער אונטער אַ
 ..און גדולים האַלטן רערעם ,עס ספּיטשן איבער
שװואַרצע חופּה. .

זיין טויטן סערפּער ליפּן ,וועלכע האָבן ערשט מיט עטלעבע טעג

צוריק ,ווען שנייער האָט געלעבט ,אַנדערש גערעדט .איך טראַכט
ביי מיר  . ..ווען איר װאָלט ביי שנייערס לעבן געזאָגט וועגן אים

כאָטש אַ העלפט ,כאָטש אַ קליינעם טייל ,װאָס איר רעדט אַצינד,
װאָלט אפשר

שנייער עררייכט

זיין אַמביציעזן

ציל און װאָלט גע-

לעבט א גליקלעכער".
מאָריס שװאַרץ גיט איבער פאָלגענדיקס וועגן ש'.ס שפּילן אין
,ליריק"-טעאַטער מיט קעסלערן:
,אין דער טרופּע האָט פאַרנומען אַ ויכטיקן אָרט סעמועל
שנייער ,אַ יונגער אַקטיאָר פון דער פּראָװינץ ,אַ הויבער מיט אַ
שװאַרצן קאָפּ האָר און לענגלעכע באַקן-בערר .שנייער האָט גע"
סענט נישקשהדיק ענגליש און צוליב דעם האָט קעסלער געהאַט
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לעקסיטאָן

פון

אי

פאַר אים דעם גרעסטן

דרך-ארץ,

װאָס

װועט מיר עפּעס העלפן ? פון אייך קען איך קרינן
טענות,
איך װויל  ---פארשטייט איר דאָס ניט?' ".
און קעסלערס ביאָגראַפער ,מ .אָשעראָװיטש ,שרייבט:
,אויך דער פאַרשטאָרבענער סעמועל שנייער ,קעסלערם אַ נו-
טער תלמיד ,האָט זיך אין די לעצטע יאָרן פון זיין לעבן אַרומ-
געטראָגן מיט א געדאַנק צו גרינדן א טעאַטער ,וואו מען זאָל
אויפפירן בעסערע ,ליטעראַרישע פּיעסן ; און ווען ער װאָלט אַזױ
יונג ניט נעשטאָרבן ,װאָלט ער זיכער עפּעס געווען אויפגעטאָן אויף
דעם געביט ,ווייל װוי די מערסטע גוטע תלמידים ,וועלכע האָבן
געקוקט אויף קעסלערן וי אויף זייער רבין און אים גענומען אַלס
אַ ביישפּיל פאַר זיך ,איז שנייער געווען זייער אַמביציעז און זייער

פּונקט וי אַדלער איז געווען אַ

ליבהאָבער פון רוסיש ,אַזױ איז קעסלערן אוױיסגענאַנגען דאָס חיות
צו ריידן ענגליש ... .צוליב זיינע דעבאטן מיט קעסלערן אויף
עננליש ,האָט שנייער נושא חן געווען אין קעסלערס אוינגן און ער
האָט אים גערופן ,סעם' .דאָס האָט שוין געמיינט ,אַן שנייערס
פּיקטשור |בילד| װועט שטיין אויף דעם אַפיש פון אויבאָן ,און

אַז ער װועט באַקומען די צווייטע ראָלע נאָך קעסלערן ,און אַזוי
איז טאַקע געווען .ביי ,נאָט ,מענטש און טייוול" האָט שנייער
באַקומען די ראָלע פון ,א,וריא? מזיק" .,שפּילן אין ניו יאָרק נאָך
מאָריס מאַשקאָוויטש די ראָלע פון ,אוריא? מזיק" האָט מען זיך,
וי מען זאָנט אויף טעאַטער-לשון ,געדאַרפט אונטערגאַרטלען.
;ש.נ.ייער איז געווען אַ פלייסיקער אַקטיאָר ... .ער האָט זייער
ליב געהאַט דאָס טעאַטער .זייענדיק א געבוירענער {?| אַמערי-
קאַנער ,האָט ער זיך אויסגעלערנט נוט יידיש כדי צו קאַנען שפּילן
טעאַטער ,אַמביציעז איז ער געווען ביז גאָר .ער האָט זיך אַ װאָרף
געטאָן אויף דעם ,אוריאל מזיק" מיט זיין נאַנצן וועזן.

ענערגיש",

מ .ע .פון יאָזעף קעסלער,
ב .גאָרין , --געש .אידיש .טעאַט ,".װ ,ז,422 .
סעמיועל ס .שנייער  ---צװײי יונגע אַקטיאָרען ענטפערען אויף אַדלער'ס
טשאַלענדזש, ,פאָרװ ,".נ .י 51 ,.יאַנואַר ,3191
{ -- }--מר .אַדלער ענטפערט שװאַרצ'ן און שנייער'ץן ,דאָרט 81 ,יאנואַר ,3191
יעקב קירשענבוים  --קונסט און קינסטלער, ,דיא אידישע װעלט" ,קליװלאַנד,
 3יולי ,5191
סעם שנייער  --דיא ביטערע געדאַנקען פון א געפּלאָגטען אקטאָר, ,די
ווארהייט" ,ג .י 01 ,.נאָ,5191 .
{ -- }-1אַקטיאָר סעמיועל שגייער געשטאָרבען, ,פאָרו ,".ג .י 31 ,נאָװ,
,5
מ .מ -- .דער טראַגישער טויט פון דשעוםישפּיעלער שגייער ,דאָרט31 ,
נאָו,5191 .
|ז  --סעמיועל שנייער געשטאָרגען נאָך א װאָך ליידען, ,דיא װאַרהײט",
ג .י 31 ,נאָװֹ,5191 .
{ -- }--דער טרויער אין דער אידישער טהעאַטער-װעלט ,דאָרט 31 ,נאָו,5191 ,.
| -- }-שנייער האָט דערצעהלט װי אַזױ עֶר איז געװאָרען אַן אַקטאָר,
,פאָרוו ,".ג .י 61 ,נאָװ,5191 .
 -טויזענטער מענשען ביי דער ליה פון אַקטיאָר שנייער ,דאָרט, 6נאָװ,5191 .
באָריס טהאָמאַשעװסקי  ---טהאָמאַשעװסקי שרייבט װעגען שגייער'ס טוט און
וועגען זיין לויה ,דאָרט 12 ,נאָװ,5191 .
מ .אַשעראָװיטש , ---דוד קעסלער און מוני װייזענפריינד" ,ניו יאָרק,0391 ,
ז,13 .
מאָריס שװאַרץ  ---מאָריס שװאַרץ דערצעהלט, ,פאָרװ ,".ל .אַ 61 ,.סעפּט,1491 .
,ילי אַדלער דערציילט" ,ניו יאָרק ,9591 ,זז,843--94 .
צילי אַדלער  --צ

ער האָט

די ראָלע איינגעביסן ביז בלוט ,װוי מען זאָגט אויף טעאַטער-לשון.
עהראָט-דעם פּראָלאָנ-אויסגעדונערט מיט פייער ,מיט טעמפּעראַ-
מענט .ער האָט געמאַכט נװאַלדן און זיך געקרינט מיט נאָט אַזױ
הויך ,אַז קעסלער האָט אַזש געהערט זיין שרייען אין זיין נאַרדע-
ראָבע-צימער .קעסלער האָט געשריען ,קוועלנדיק , :דזשיזוס קרייסט,
סעם איז אֶלרייט ,ער דעליװוערט די נודס' |י,עזוס קריסטוס ,סעם
איז אויסגעצייכנט ,ער טוט דאָס ריכטיקע"}".
אָבער ,דערציילט ווייטער שװאַרץ ,אַז ווען ס'איז געעפנט געװאָרן
ד,אָס קעסלער סעקאָנד עוועניו"-טעאַטער ,האָט מען פאָרט די ראָל
ניט געגעבן צו שפּילן שנייערן ,נאָר צו שמואל טאַבאַטשניקאָו,
ווייל אַנדערש האָט ער געסטראַשעט װעט ער ניט לאָזן שפּילן זיין
|
פרוי,
צילי אַדלער דערציילט ;

ש,נייער איז געווען אַ זייער טאַלאַנטירטער אַקטיאָר מיט אַן
ערנסטער באציאונג צום טעאַטער ,ער האָט אין די קורצע עטלעכע
יאָר ,װואָס ער האָט געשפּילט אין ניו-יאָרק ,זיך גנעמאַכט אַ היבשן
נאָמען ביי דער פּרעסע און אין דער טעאַטער-פּראָפעסיע ב2כל? ,ער
האָט אַ סך יאָרן געשפּילט מיט קעסלערן ,וועלכער האָט פון אים
שטאַרק נעהאַלטן .ביי יענע פּראָבן |פון ליבינס פּיעסע ,טאָג און
נאַכט" .זיכער אַ טעות ,ווייל די פּיעסע איז געשפּילט געװאָרן אין
האָט קעסלער זייער אָפט אַרױיסנעוויזן אומצופרידנקייט
28

קראַנצפעלד ,שרה

מיטן אופן װי שנייער האָט זיין ראָלע פּראָבירט .כמעט ביי יעדער

|געב.

פּראָבע האָט ער אים ביי געוויסע סצענעס אָפּגעשטעלט און געהאַט, ,
טענות.

שנייער האָט אים יעדעס מאָל זייער געדולדיק אויסגעהערט 

און זיך געגעבן די גרעסטע מי אַרויסצוברענגען דאָס װאָס ער האָט
געמיינט ,אַז קעסלער װויל .  ...איך האָב באַמערקט ביי די פּראָבן,
אַז שנייער האָט יעדן טאָג געגעבן אַן אַנדער ווערסיע פון די סצע-
נעס מיט וועלכע קעסלער איז ניט געווען צופרידן .אָבער קעסלער
איז אַלץ אַרױס מיט בייזע טענות .שנייער האָט זיך מער ניט גע-
קאָנט באַהערשן ,ער איז געװאָרן זייער אויפנערענט און אויס-
געשריען , :װאָס האָט איר זיך פאַרליינגט אויף מיר ? נאָר צו מיר
האָט איר טענות .װאָס איך טו ,געפעלט אייך ניט .מיין נאַנצע מי
אייך צופרידנצושטעלן ,האָט מיר נאָרניט נעהאָלפן .ויפ? אין
דער שיעור מיך צו מוטשען ? זיי אַלע געפעלן אייך ? ער ,למשל,
שטעלט .אייך צופרידן ? איר האָט דאָך צו אים קיין איינמאָל קיין

טענה ניט געהאָט  --אים קיין װאָרט ניט געזאָגט' .,קעסלער האָט
זייער מילד געקוקט אוֹיף שנייערן און אים צוריק נלייך געענט-
פערט , :און אַז איר על אים זאָגן ,אַז איך על צו אים האָבן
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אָן שום ספק די ערשטע פרוי ,װאָס האָט אין 2881
יידיש טעאַטער אין ניו-יאָרק ,אַמעריקע.
אַלע אינפאָרמאַציעס וועגן איר שטאַמען פון באָריס טאָמאַשעװסקין,
וועלכער האָט וועגן איר געשריבן עטלעכע מאָל ,אָבער שוין דער
כאַקט ,װאָס יעדעס נאָל אין אַן אַנדער ווערסיע .,שטעלט הינטער
אַן אָפּפרעג-צייכן די פּינקטלעכקייט פון זיינע אינפאָרמאַציעס.
,האָמאַשעפסקײס טהעאַטער שריפטען" (ניו יאָרק,
אין זיין בוך ט
 )8גיט איבער טאָמאַשעװסקי ,װוי אַרבעטנדיק אין אַ ציגאַר-
פאַבריק ,האָט איינער פון די אַרבעטער ,אברהם גאָלובאָק ,ביים זינגען
יידישע טעאַטער-לידער ,דערציילט ,אַז זיינע צוויי ברידער שפּילן
אין לאָנדאָן ,ענגלאַנד ,יידיש טעאַטער ,און געוויזן אַן אַפיש ,אויף
וועלכן עס איז אויך געװוען אָנגעגעבן ,די ראָלע פון ,מירעלע'
אין ,די כשוף-מאַכערין' װעט זינגען און שפּילן די איינציקע ,וועלט-
באַרימטע יידישע סאַראַ בערנהאַרד ,מאַדאַם קראַנצפעלד" .טאָמאַ-
שעווסקי דערציילט דערנאָך ,אַז אַ געוויסער נ .נ{ .פרענק וואולףן,
אייגנטימער פון אַ ביר-סאַלון ,האָט אַרױסגעשיקט  8שיפס-קאַרטן
24

יידישן טעאַטער
קיין לאָנדאָן און אַלע שפּילער זיינען געבראַכט געװאָרן קיין ניו"
יאָרק ,וואו זיי האָבן דעם  21אױיגוסט  2881געגעבן די ערשטע
יידישע פאָרשטעלונג ,שפּילנדיק גאָלדפאַדענס ,קאָלדוניאַ .אָדער,
די באָבע יאַכנע* |;די כשוף-מאַכערין'ן אין ,טורן האָל* (נַיו-
יאָרק ,פערטע סטריט צװוישן סעקאַנד עוועניו און דריטע עװועני)
ואויספירלעך וועגן דער פאָרשטעלונג זע טאָמאַשעװסקיס ביאָ-
גראַפיע, ,לעקסיקאָן" ,צווייטער באַנד ,זז ,70-5081 .מיט מאַדאַם
קראַנץ {קראַנצפעלדן אַלס ,מירעלע".
אָבער װי טאָמאַשעװוסקי דערציילט (אין דער ערשטער ווערסיע):
,אַלע אַקטיאָרן ,כאָריסטן און שטאַטיסטן האָבן זיך אויסגע-
שטעלט אויף זייערע פּלעצער {אויף דער בינע| וי מען האָט זיי
געלערנט ביי די פּראָבן .אַלע זיינען געווען אֵם פּלאַץ ,נאָר איינע
האָט געפעלט ,און דאָס איז געווען די פּרימאַדאָנע ,מאַדאַם קראַנצ-
פעלד .איך ניי צו איר גאַרדעראָבע ,קלאַפּ אָן |אין| דער טיר
און רוף זי  ---קיינער ענטפערט ניט .איך עפן די טיר  --עס
איז פינסטער .איך צינד אֶן די נעז ,זע איך ,אז דאָס וייסע
קלייד ,װואָס די פּרימאַדאָנע דאַרף טראָגן אין ערשטן אַקט ,הענגט

אָן אויף דער װאַנד .דער פּאַרוק  ---אויף דעם שפּיגל .די ווייסע
שיכלעך שטייען אויף דער פּאַלִיצע .די פּוױידער און די שמינק
איז ניט גערירט  ---אַלץ שטייט נאָך פאַרפּאַקט און די פּרימאַדאָנע
איז ניטאָ ,אַ נעשריי ,אַ נװאַלד ,אַ ליאַרם  --די פּרימאַדאָנע
איז ניט נעקומען שפּילן .מאַדאַם קראַנצפעלד איןז ניטאָ .מען
קאָן אָן איר ניט אָנפאַנגען .זי האָט באַדאַרפט שפּילן מירעלע ,אַ
נדויסע געזאַנגס-ראָלע .אפשר קראַנק? אפשר שטייט זי אין
דרויסן און קאָן זיך ניט דורכשטופּן דורך דעם עולם ? .מען
לויפט,

מען

שרייט,

מען

זוכט,

מען

רופט

אין

דרויסן ,מאַדאַם

קראַנצפעלד !" .מאַדאַם קראַנצפעלד איז ניטאָ ...דער אָרקעסטער
האָט געענדיקט איין נומער .ער האָט שוין נעשפּילט א צוייטן,
אַ דריטן .,דער זיינער איז שוין ניין  ---ניטאָ קיין פּרימאַדאָנע.

דאס פּובליקום איז דערווייל געװאָרן אומרואיק.

מען האָט נע"

שריען ,געפייפט און געקלאַפּט מיט די הענט און מיט די פיס .אַלעס
ואס

מיר

האָבן

צן זיין נעדולדיק
פּרימאַדאָנע

נעקאָנט

טאָן ,איזן געווען

אייניקע סינוטן.

אָבער איז

אַלץ ניט

בעטן

דאָס האָבן

דאָס פּובליקום

מיר געטאָן.

די

נעקומען.

איך און נ .נ .האָבן דאַן נעכאַפּט א קערעדזש

|{װאָנן| און מיר

זיינען אַװעק צו דער פּרימאַדאָנאַ אַהיים .דאָרטן האָבן מיר זי
געטראָפּן ליגן אין בעט מיט אַ פאַרבונדענעם קאָפּ, .זי איזן קראַנק
 --זאָגט זי  ---און קאָן היינט ניט שפּילן', ,ס'טייטש ,די ערשטעפארשטעלוננ ! אַזויפיל מענטשן אין טעאַטער ! די עקזיסטענץ פון
אַזופיל פאַמיליען ! די בושה !' .זי לינט זיך אין בעט און זאָגט
אַז זי איז קראַנק און הייזעריק ,און װעט ניט שפּילן .איך האָב
איינפאַך אָנגעהויבן פאַר איר וויינען ,פאַלן איר צו די פיס ,בעטן,
עדקלערן איר ,װאָס עס מיינט היינט ניט שפּילן .מיר וועלן בלייבן
אָן ברויט ,מען װועט אונרז לינטשן .ג .נ .האָט אויך געבעטן
און געוויינט .עס האָט ניט געהאָלפן .זי ווי? ניט .זי איז הייזעריק.

זינגען װעט זי ניט קענען און קיין בושח וויל זי ניט ליידן.
מאַדאַם קראַנצפעלדס מאַן האָט אָבער ניט געקאָנט צוזען אונ-

דפזאעַררלעגנהייט ,אונדזערע צרות ,און ער איז אַרוױיס מיט לשון :
;הערט מיך אויס  ---האָט ער אַרױסנעפּלאַצט  --מיסטער נ .ג.
|זיכער אַ דרוקכעלער| האָט מיר צונעזאַנט קויפן אַ סאָדע-װאַסער
סטענד {פּלאַץן און נאָך געבן אַ פּאֶר הונדערט דאָלאַר קעש {מזומן|
ווען מיין ווייב וועט נִיט שפּילן.

איך בין אַ ייד אַן אָרעמאַן און

אַ גרינער דערצו ,און ניט אַלֶע מאָל טרעפט זיך אַזאַ גליק.
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איר ,מר ,נ .נ ,.װועט מיר געבן דריי הונדערט דאָלאַר קעש ,װעל
איך לאָזן מיין ווייב שפּילן,
מיספטער נ .נ .האָט לאַנג ניט געקלערט און אַרוױיסגענומען פון
פּאַקעט דריי הונדערט דאָלאַר און זיי געגעבן דער מאַדאַם קראַנצ-
פעלד אין דער האַנט אַרײן .דיזע ליידי האָט דאַן אַראָפּגעװאָרפן
דעם ווייסן האַנטוך פון איר קאָפּ ,זיך אָנגעטאָן אַ שמוציק ווייסטל,
ארויפגעװואָרפן אויף זיך אַ פאַרשמאָלצעװעטן שאַל מיט פעדערן,
און אַרײינקריכנדיק אין אַ פּאַר גרויסע מענערשע שיך ,האָט זי
זיך אַריינגעזעצט מיט אונדז אין קערעדזש ,וועלכער האָט אונדז
אַוועקגעפירט אין טעאַטער,
קומענדיק

צוריק

אין טעאַטער

איז שוין דער זיינער געווען
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מינוטן נאָך צען .,מער וי אַ האַלב פון פּובליקום איז שוין געווען
צענאַננען .אין האָל איז געווען אַ שרעקלעכער ליאַרם .מען איז
אַרומגעלאָפן ,געשריען ,נעשאָלטן ,געבראָכן טשעירס |שטולן|
און נעסמוקט ,סאַמאַפּאַלנע! |{גערויכערט אייגן-געמאַכטען סינאַ-
רעטלעך .דער ארקעסטער און דער כאָר זיינען זיך צעגאַנגען.
די פּרימאַדאָנאַ איז אַריין אין גאַרדעראָבע זיך אָנטאָן .נ .נ .איז
אַרױסגעגאַנגען ספּיטשן |ריידן| פאַרן פּובליקום ,אַז די פּרימאַ-
דאָנאַ איז דאָ ,און אַז די פאָרשטעלונג הייבט זיך אָן .די האַלב-
ליידיקע האָל האָט זיך ווידער אויסנעזעצט ,עס איז געװאָרן רואיק,
מען וויל אָנפאַנגען שפּילן ,ניטאָ קיין אָרקעסטער ,ניטאָ קיין כאָר.
מען האָט אויסגעשטעלט די שטאַטיסטן אַלס די געסט וועלכע
האָבן באַדאַרפט זינגען .עפּעס א פּיאַניסט האָט נענומען צימבלען
אויף דער פּיאַנאָ ,װאָס ער האָט אַמאָל געקענט פון ,קאָלדוניאַ",
ווייל דער קאַפּעלמײסטער האָט צונענומען די מוזיק .דער פאָרהאַנג
איז אויפנעצויגן נעװאָרן .די שטאַטיסטן האָבן ניט געוואוסט װאָס
צו טאָן  . , .געזונגען האָבן מיר אַלֶע הינטער די קוליסן .עס איז
געווען אמתע קאַצן-מוזיק.
די פּרימאַדאָנאַ װי? ניט אַרויפגיין זינגען אָן מוזיק .הינטער
די קוליסן איז נעװאָרן אַ סקאַנדאל .די פּרימאַדאָנאַ האָט זיך
געקריגט מיט די גאַלוכאָקס ,און די נאַלובאָקס מיט דער פּרימאַ-
דאָנא .אָנשטאָט נעזאַנג האָט מען נעהערט רוסישע מי שברך'ס,
אין ,טאַטנס טאַטן אַריין' און נאָך אַזעלכע שיינע אויסדריקע .מיט
נװאַלד האָט מען די פּרימאַדאָנאַ אַרױפּנעשטופּט אויף דער בינע. .
זי האָט אָבער ניט געװאָלט זינגען ,און האָט אָנשטאָט דעם אָננע-
פאַנגען דעקלאַמירן .דאָס פּובליקום האָט אָנגעהויבן פייפן און
שרייען און װאַרפן פרוכטן אויף דער בינע .צום נליק האָט מען
זיך אָנגעהויבן צעניין פון האָל .אַ פּאַר טוץ נאָנטע באַקאַנטע
זיינען אָבער געבליבן און מיר האָבן געענדיסט די פאָרשטעלונג

אויף גרויסע צרות  ---מיט געשלענ ,זידלעריי און סקאַנדאַלן .אַהיים
זיינען מיר געגאַנגען דורך דער הינטערשטער טיר ,פאַרװיינט,
פֿאַריאָמערט ,פאַרחושכט .עטלעכע טעג האָבן מיר זיך געשעמט
צו ווייזן אויף דער ליכטיקער וועלט".
יאָרןשפּעטער ,ווען טאָמאַשעװסקי האָט אין ,פאָרווערטס" (-63
 )5אָנגעשריבן זיין לעבנסגעשיכטע ,פון וועלכע אַ טייל איז
אַרײן אין זיין בוך ,מיין לעבענס-געשיכטע*" (ניו-יאָרק ,)7391
דערציילט ער שוין אַ גאָר אַנדערע ווערסיע וועגן זעלבן ענין:
,מיר האָבן געהאַט אַ היבש ביס? יסורים ביי דער גענעראַל-
פּראָבע  ---די פּרימאַדאָנא ,מאַדאַם קראנצפעלד ,האָט ניט געװאָלט
קומען צו דער פּראָבע .זי האָט געזאָגט ,אַז זי איז מיד פון די
פילע פּראָבן און וויל זיך ניט אָנשטרענגען .זי וויל קענען גוט
זינגען ביינאַכט ביי דער פאָרשטעלונג .און זינגען האָט זי געקענט
זייער גוט :זי האָט געהאט אַ שיינע סאָפּראַן-שטימע .האָב איך
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ביי די פּראָבן געזונגען אַלע אירע לידער .איך האָב געקענט די
גאַנצע מוזיק פון דער אָפּערעטע ,וויי? איך האָב דאָך איינשטודירט
מיטן כאָר".

ווייטער דערציילט טאָמאַשעװוסקי װוי דער זאַל איז געווען אויס-
פאַרקויפט און װועגן דעט טומל אין די איבערגעפּאַקטע גאַסן אַרום
זאַל ,און דאָ װידערהאָלט ער גענוי װאָס ער דערצײילט אין דער
ערשטער ווערסיע .ער האָט ניט געפונען די פּרימאַדאָנאַ  מרס .ק,
אין איר גאַרדעראָבע ,אָבער ווייטער גיט ער שוין אַ גאַנץ אַנדער
בילד:

ג,עוואוינט האָט די קראנצפעלד ניט ווייט ערגעץ אין פאָרסייט
סטריט .איך הייס ,אַז דער אָרקעסטער זאָל נאָך אַמאָל איבער-
שפּילן די אַווערטורע און לויף אַװעק צו איר אין דער היים .,איך
געפין זי זיצנדיק מיט אַ טיכל פאַרבונדן דעם קאָפּ, .קראַנצפעלר,
 --גיב איך אַ נעשריי מיט אַלֶע מיינע כוחות  --װאָס איז געשען ?מען דאַרף שוין אנהייבן שפּילן ,דער ארקעסטער שפּילט דאָך
שוין דאָס צווייטע מאָל די אַװערטורע ! ואָס זיצט איר דאָ ?
קומט !' .זי ענטפערט מיר גאַנץ געלאַסן ,אַז זי איז קראַנק ,דער
קאָפּ טוט איר וויי ,די ציין רייסן איר און הייזעריק איז זי אויך.
קורץ ,היינט קאָן זי ניט שפּילן ,מען מוז אָפּליינן די פאָרשטעלוננ
ביז זי װעט פילן כעסער .איך רייד ,איך שריי ,איך בעט זיך,
אָבער רייד צו דער וװאַנט .לאָז איך זי איבער מיטן קאָפּיװייטיק
און מיטן ציין-וייטיק און לויף צוריק אין האָל אַרין ,איך דער-

צייל פאַר מיינע קאָלעגן װאָס די קראַנצפּעלד האָט מיר געזאָגט
און לויף שנעל אַראָפּ אין איר דרעסינג-רום און טו זיך אָן אירע
קליידער ,און אַזױ בין איך אַרױיף אויף דער בינע ,און די פאָר-
שטעלונג האָט זיך אָנגעפאַנגען  --די ערשטע יידישע טעאטער-
פאָרשטעלונג אין אַמעריקע .איך האָב געשפּילט די ראָלע פון
;מירעלע' .אין דעם דריטן אַקט האָב איך זיך איבערגעטאָן פאַר
אַ ייננגעלע און געזוננען דאָס לידל ,די באַבקעלעך',
די פאָרשטעלונג איז אַדורך נלאַט ,אָבער דער עולם איז געווען
ניט

צופרידן

צוליב

דעם

ואָס

מען

האָט ערװאַרט

צו

הערן

די

פּרימאַדאָנאַ קראַנצפעלד ,וועלכע א סך האָבן געקענט נאָך פון
און נאַליציע .די גאַנצע טרופע האָט גאַנץ
רוסלאַנד ,רומעניע

פיין אויסגענומען ביים פּובליקום ,אָבער עס איז ניט געווען דאָס,
װאָס מיר האָבן דערװאַרט .אַלע אונדזערע פריינט ,אויך מיינע
עלטערן ,זיינען אַרומנעגאַנגען מיט אַראָפּנעלאָזענע קעפּ .פרענק
וואולף איז אָבער פון טעאַטער אַװעק אָן אַ נודביי.
שפּעטער האָבן -מיר:זיך דערוואוסט ,אַז קראַנצפעלד

קומען פון אימוגראַנטן-קאָמיטעט

|{װאָס איז געװען

האָט באַ-

קעגן דעם,

אַז מען זאָל שפּילן יידיש טעאַטער} דריי הונדערט דאָלאַר ,אַז
זי זאָל ניט קומען שפּילן צו דער פאָרשטעלונג ,און איר מאַן
האָט מען נגעקויפט אַ סאָדאַיװאַסער סטענד אויפן קאָרנער
דיוויזשאָן און באוערי דערפאַר װאָס ער האָט געפּועלט בי זיין
פרוי ,אַז זי זאָל אונדז ,אַרטיסטן ,פאַרראַטן".
לויט טאָמאַשעװסקיס צווייטער ווערסיע
ק .האָט כלל ניט געשפּילט,

קומט ,אַלזאָ ,אויס ,אַז

דר .מאַרװין לעאָן זייגער ,וועלכער האָט באַקומען זיין דאָקטאָראַט
אין דער אינדיאַנאַ אוניווערזיטעט אויף זיין דיסערטאַציע אין
ענגליש ,די געשיכטע פון יידישן טעאַטער אין ניו-יאָרק ביו
ועקזעמפּלאַרן פון דער מימיגראַפירטער אַרבעט געפינען זיך
2
אין דער דערמאָנטער אוניווערזיטעט און אין ייװאָן ,האָט ,אויפן
גרונד פון די אַנאָנסן אין דער דאַמאָלטיקער יידישער און דייטשער
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פּרעסע אין ניו-יאָרק ,פעסטגעשטעלט ,אַז די פאָרשטעלונג פון
;די כשוף-מאַכערין" האָט געזאָלט געגעבן וערן אין ;טאַליאַ*-
טעאַטער אויף דער באַוערי ,און איז אין דער לעצטער מינוט אַרי-
בערגעפירט געװאָרן אין ;טורן האָל" ,און אַז די פּרעמיערע איז
פאָרגעקומען דעם  21אױגוסט  .2881אין דער דייטשער צייטונג
עניו יאָרקער שטאַטס צייטונג?" וװערט אַפילו אָנגעגעבן ,אַז עס
איז ?;אַ בענעפיס פאַר  01אָרעמע רוסישע משפּחות" .דר .זייגער
כאַמערקט ,אַז אין די ווייטערדיקע פאָרשטעלונגען פון דער טרופּע,
װאָס האָט פאָרטגעזעצט שפּילן סוכות-צייט ,האָט זיך ק .מער ניט

באַטײליקט,
ב .וויינשטיין ,וועלכער איז צו יענער צייט אָנגעקומען אין ניו-
פאָרק ,באַשרײיבט אין זיינע זכרונות די ערשטע יידישע טעאַטער-
פאָרשטעלונגען אין ניו-יאָרק .לויט אים קומט אויס| ,װאָס עס
שטימט ניטן אַז די ערשטע יידישע טעאַטער-פאָרשטעלונג אין ניו-
יאָרק איז געגעבן געװאָרן אין ,ב,ויערי גאַרדען" אין אַז געשפּילט
האָט מען ;שמענדעריק" ,און אַז ערשט ביי דער צוייטער אויפ-
פירונג ,אין זעלבן פּלאַץ ,איז געגעבן געװאָרן ;די כשוף-מאַכערין",
װאָס איז געשפּילט געװאָרן עטלעכע װאָכן צייט ,און ,דער יונגער
זינגעריל באָריס טאָמאַשעװסקי ,אַ בחורל פון אַ יאָר  ,81-71וועל-
כער האָט געהאַט אַ שיינע סאָפּראַן-שטימע (יינגלווייז איז ער געווען
אַ משורר ביים חון ניסי בעלזער) האָט געקראָגן די ראָלע פון
מירעלע און אין איר אויסגענומען".
דער היסטאָריקער פון יידישן טעאַטער ב .גאָרין ,נאָכדעם וי ער
גיט איבער די געשיכטע פון אָנקומען פון די ערשטע שפּילער און
װאָס עס האָט פּאַסירט מיט דער ערשטער פאָרשטעלונג ,געשטיצט
|
אויף טאָמאַשעװוסקיס זכרונות ,שרייבט:
די אַנדערע

אַקטיאָרן,

װאָס האָבן

געשפּילְט אויף

יענער פֿאָר-

שטעלונג ,ניבן איבער די מעשה גאָר אַנדערש ,אַ סך איינפאַכער
און פּראָזאַאישער .זיי זאָגן ,אַז קיין גרויסע אױיסכאַפּעניש אוֹיף
די בילעטן איז ניט געווען.

און זיי נגעדענקען

זיכער ,אַז עס האָט

זיך ניט געפונען קיין איינציקער בעלן צו צאָלן פינף דאָלאַר פאַר
אַ פופציק סענטיקן בילעט וי מר .טאָמאַשעװװוסקי באַהויפּטעט.
זיי געדענקען אויך ניט ,אַז מען האָט אַזױ באַלאַנערט דעם טורן-
האָל ,אַז מען האָט געדאַרפט אַרויסרופן אַ סקאַדראָן פּאַליסלייט.
אַלנפאַלס איז די אייננאַמע ניט געווען אַזאַ געהויבענע ,אַן .דער
אַנטרעפּעניאָר זאָל אַרױסלײגן דריי הונדערט דאָלאַר דער פּרימאַ-
דאָנאַ .אין יענע צייטן װאָלט זיך ביי אַ שוישפילער ניט נאָר

פאַרדרייט דער קאָפּ פון אַזאַ סומע געלט ,נאָר ער װאָלט געקאָנט
קרינן אַ חאַרץ-קלאַפּ פון שרעק.

פרוי קראַנצפעלד

האָט זיך ניט

נעמאַכט קראַנק ,נאָר זי איז טאַקע געווען הייזעריק און זי האָט
יענעם אֶוונט ניט געקאַנט זינגען .אויך נעדענקען זיי ניט ,אַז
דער עמיגראַנטן קאָמיטעט זאָל מאַכן אַזעלכע אָנשטרעננוננען צו
'שטערן די אויפפירוננ פון דער ,קאָלדוניאַ'"?,
מ .זייפערט אין זיין געשיכטע פון יידישן טעאַטער (געדרוקט
אין  ,7981אינגאַנצן  5יאָר נאָך דער פאָרשטעלונג) גיט איבער
דאָס בילד וועגן דער ערשטער פאָרשטעלונג כמעט אין זעלבן
ליכט וי טאָמאַשעװסקי ,און שרייבט אַזױ:
,די באַאַמטע פון דעם יידישן עמיגראַציאָנס קאָמיטעט (מייס-

טענטיילס דייטשע רעפאָרמירטע יידן) האָבן אַזאַ אונטערנעמונג
(די פּאָרשטעלונג אין יידיש} ,פון זייער שטאַנדפּונקט ,באַטראַכ-
טעט אַלס באַליידינונג פאַר דעם גאַנצן אַמעריקאַנישן יידנטום,
אַ באַליידיגונג ,װאָס קאָן זיי מאַכן צו שאַנדע און צשופּאָט

אין אדוייגן-פון די אַמעריקאַנער ,אונדי קומענדיק אין טעאָטער,
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יידישן

טעאַטער

האָבן זיי זיך געווענדעט מיט ריידן צום פּובליקום אום די באַז-
כער צו באַװעגן אַהיימצוגיין ,אונד אַלס זיי האָבן איינגעזען ,אַז
זייערע ריידן ווירקן ניט אויף דעם פּובליקום ,האָבן דיזע
,פּאַטריאָטן' אונטערגעקויפט די מאַדאַם קראַנצפעלד ,דאָס זי זאָל
ניט אויפטרעטן אין איר ראָלע .די איבריקע שוישפּילער האָבן
ענדלעך ביי דער מאַדאַם קראַנצפעלד אויסגעווירקט ,אַז זי זאָל

אין איר ראָלע אויפטרעטן.

(געב.

 11אַפּריל 2

איז נאַטירלעך זייער אומצופרידן

אַװעקגעגאַנגען.

דאָס פּובליקום
די טרופּע האָט.

קיין ערפאָלג געהאַט אונד די שוישפּילער האָבן זיך ווידער גענומען
צו זייער אַרבעט אין די פאַבריקן".

אַלנפאַלס װוערט אין די שפּעטערדיקע יידישע פאָרשטעלונגען
אין ניו-יאָרק און אויף דער פּראָוינץ מער ניט דערמאָנט דער נאָמען
פון ק ,.אָבער אין זיינעם אֵן אַרטיקל ,אין וועלכן ער שילדערט,
 3יאָר שפּעטער ,אַ באַגעגעניש מיט ק ,.דערציילט באָריס טאָמאַ-
שעווסקי ,אַז זי האָט געשטאַמט פון אַ פּראָסט יידיש הויז .זי איז
געבוירן געװאָרן ערגעץ אין אַ קליין שטעטל .דעם נאָמען גיט ער
ניט אָן .זי האָט מסתמא גענייט ביי אַ שניידערקע אָדער געטאָן
אַן אַנדערע אַרבעט ביי איר אין שטעטל ,האָט דאָרט קיינמאָל ניט
געזען קיין טעאַטער און ניט געטראַכט דערפון .איר פאָטער איז
געווען אַ שטיקל מנגן און האָט נאָכגעזונגען אַלצ חזנישע ,שטיקלעך'
און באַאיינפלוסט דערמיט זיין טאָכטער .פּלוצלינג איז אַ יידישע
טרופּע געקומען אין דעם שטעטל שפּילן ,איז זי דורך זיי צוגעצויגן
געװאָרן צום טעאַטער ,און איידער װאָס-װוען געװאָרן אַ פּרימאַדאָנאַ,
זי האָט געשפּילט אין רוסלאַנד ,עסטרייך ,רומעניש און ענגלאַנד
|אין קיינע פון אַלע אינפאָרמאַציעס וועגן יידיש טעאַטער אין די
לענדער ווערט איר נאָמען קינמאָל ניט דערמאָנטן וואו זי האָט
זיך דערװאָרבן אַ גאָר נישקשהדיקן נאָמען אַלס פּרימאַדאָנאַ .אין
אַמעריקע ,זאָגט טאָמאַשעװסקי ,האָט זי עטלעכע יאָר געשפּילט מיט
אים |?} ,אָבעֶר מיט ,אַמאָל איז זי פאַרפאַלן געװאָרן װי אין װאַסער
אַריין" .ווען זי האָט זיך (אין  )3291געטראָפן מיט טאָמאַשעװסקין,
האָט זי אים געזאָגט ,אַז אַזוֹי װוי קיין פּרנסה פון טעאַטער האָט זי
ניט געהאַט ,האָט איר מאַן פון איר פאַרלאַנגט ,אַז אָדער זי זאָל
שפּילן טעאַטער און אַהײימברענגען געלט ,אָדער זי זאָל אויפגעבן
דאָס שפּילן ,װעט ער זאָרגן פאַר פּרנסה .זי האָט אויפגעגעבן
דאָס שפּילן .זי זיינען אַװעק קיין סיאַטל ,װואַשינגטאָן ,וואו ער האָט
געעפנט אַ געשעפט פון אַלטע קלײידער און געווען דערפאָלגרײיך.
די ערשטע צייט האָט זי שטאַרק געבענקט צו דער בינע .זי פלעגט
נעכט ניט שלאָפן ,האָט אַ סך געוויינט .ס'איז אַפילו געווען אַ צייט
ווען זי האָט געװאָלט צוריקגיין צו דער בינע ,אָבער זי האָט אַלײן
ַלט,
איינגעזען ,אַז זי האָט מער ניט די פּאַסנדע פיגור ,איז שוין אצו
און האָט אויפגעגעבן דעם געדאַנק .
ווען און וואו ק .איז געשטאַרבן

איז ניס באַקאַנט.

ב .גאָרין ,, ---געש .יידיש .טעאַטער" ,װ ,זז,32761 .
(אין ,די אידישץ

מ .זייפערט , --די געשיכטע פון יודישען טהעאטער"
ביהנע") ,ניו יאָרק,7981 ,
באָריס טאָהמאַשעװסקי  ---טהעאַטער שריפטען ,ניו יאָרק,8091 ,

באָריס טהאָמאַשעװסקי  --א באַגעגעניש מיט אַ אידישע אַקטריסע ,װאָס
האָט געשפּילט אידיש טהעאטער מיט  34יאָהר צוריק, ,פאָרװ ,".נ .י11 ,
אויגוסט ,3291
ב .װיינשטיין  ---די ערשטע יאָרן פון יידישן טעאַטער אין אָדעס און אין
ניו-יאָרק, ,אַרכיװ" ,ווילנע-ניו יאָרק ,0391 ,זז,25:052 .
,יין לעבענס-געשיכטע" ,ניו יאָרק ,7391 ,זו,48718 .
באָריס טאָמאַשעװסקי  ---מ

--

געשט.

געבוירן דעם  11אַפּריל  2781אין גאַלאַץ,
רומעניע .געשטאַמט פון אַ רבנישער משפּחה.
זיין זיידע ,ר' יהושע-העשל ,וועלכער איז
צוערשט געװוען רב אין סאַָקאָלאָווקע און

זי האָט דאָס' געטאָן ,אָבער זי האָט

אין דער נאַנצער ראָלע נאָר איין ליד געזונגען.
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 82סעפּט.

9491ן

אין זאַלאָזעץ (גאַליציע) ,דערנאָך אין יוזע-
פאָוו און דובענקאָ (פּוילן) ,האָט געהאַט צען
זין און איין טאָכטער .עטלעכע פון זיינע
זין זיינען געווען רבנים (ר' אלעזר שור אין
כעלעם ,ר' נטע שור אין לובלין ,ר' לייבוש
שור אין דובענקאָ און ר' יקותיאל שור אין
פּאָדקאַמין) .זיין בכור ,אשר-זעליק ,גערופן ,דער עילוי פון פּוױלןײ,
האָט געזאָלט זיין ממלא מקום נאָכן פאָטער ,אָבער ער אין פאַר-
כאַפּט געװאָרן פון דער השכלה ,אַראָפּגעװאָרפן דאָס שטריימל און
די קאַפּאָטע ,און געװאָרן לערער אין דער שטאָט-שול אין גאַלאַץ
(רומעניע) ,דערנאָך רעליגיע-לערער אין בראָד (גאַליציע) ,שפּץ-
טער געקומען אין אָדעס ,וואו ער גרייט זיך צו גרינדן אַ העברעאיש
טעאַטער און וװערט אָבער אַ שוישפּילער אין יידישן טעאַטער
|אויספירלעך וועגן דעם זע ;לעקסיקאָן פון יידִישןט;עאַטער" ,דריטער
באַנד ,זז14-79212 ,ן,
ש .האָט באַקומען זיין ערשטע דערציאונג אין גאַלאַץ .ווען ער
האָט אַרױסגעװיזן גרויסע פעאיקייטן אין לערנען ,האָט אים זיין
פאָטער ,אויף דער עצה פון פּרץ סמאָלענסקין און ראובן-אשר
ברוידעס ,אַװעקגעשיקט אין דער אָדעסער ישיבה ,און צו ר' נתן
צעסאַרסקי ,וואו ער האָט געלערנט ביזן עלטער פון  51יאָר .ווען
זיין פאָטער איז געװאָרן אַ יידישער אַקטיאָר ,פאַרבינדט זיך אויך
|
ש .מיטן יידישן טעאַטער.
,נאָך אין די יוננע יאָרן  --שרייבט שלום פּערלמוטער --
אָנגעזאַפּט מיט אסַך למודים און יירישע מנהגים ,מיט א גרינט-
לעכער יידישער און וועלטלעכער בילדוננ ,איז ער אויף זיין גאַנץ

לעבן געבליבן אַ מתמיד און קיינמאָל ניט אויפגעהערט לערנען.
אַזױ אין די יוננע יאָרן אין רומעניע ,אַזֹ אויך שפּעטער אין
דער אָדעסער ישיבה און אין די לעמנערנער בתי מדרשים .דער
נייער גייסט פון אויפקלערונג האָט שוין לאַנג געהאַט זיך אַרײנ-
געריסן אין די טונקעלע מויערן ,וואו יידישע בחורים זיינען נע-
זעסן איינגעבוינן איבער די נמרות ,און אונטער דער נמרא באַ-
האַלטן אַ ,צייט-שריפט" אין דער העברעאישער שפּראך ... .פון
תלמוד און פּוסקים ,פון ,ר"ן" און ,רמב"ם" אין מען אַריבער
צו די השכלה-ספרים

און מ'האָט אין בראָד און אין טאַרנאָפּאָל

זיך גענומען וואַרעמען ביי די השכלה-פייערן פון נחמן קראָבמאַל
און יוסף פּער? ,און אין דער אייגענער צייט האָט מען אייננעזאַפּט
דייטשע קולטור ,שטודירנדיק ,פאַרבאָרגן אויף פינצטערע בוידע-
מער ,לעסינגען און געטע ,לערנענדיק אויף אויסנוייניק שילער
און היינע .אין אָט דעם שמעלץ-טאָפּ פון קולטורן ,אידייען ,לעבנס-
באנעמונגען ,האָט זיך אויסנעפורעמט אַ זעלטענער דור יידישע
אינטעלעקטואַלן ,שרייבער ,דיכטער ,דראַמאַטורגן ,צווישן זיי אויך
משה שור .ער איז געווען דער ערשטער טיפּישער רעפּרעזענטאַנט

פון אַ דור יידישע אינטעלינענטן אין נאַליציע ,װאָס האָבן געשאַפן
אַ וואונדערלעכן סינטעז צווישן דער אַלטער און וועלטלעכער העב-
רעאישער און אייראָפּעאישער קולטור ,און זיינען נעקומען צום
יידישן טעאַטער מיט אַ באַנאַזש פון יידישן און וועלטלעכן וויסן.
משה שור איז געקומען קיין לעמנערג אין אַ צייט ווען דער
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עם הארץ האָט זיך שוין געהאַט נאַנץ ברייטלעך צעלייגט און
צעשפּרײיט אויף דער יירישער בינע און אין דער יידישער עפנטלעכב-

קייט..בכל? . שוין צוליךָ זיין ערשטער פּיעסע ,קהלת ,אָדער ,דער

יירישער פאוסט ,אָדער ,דער טייפ? אַלם רעגענט" ,װאָס ער האָט
אין יענער צייט אויפגעפירט אין גימפּעלס טעאַטער אין לעמבערג

|מיט רעגינע פּראַגער ,קאַר? שראמעק און פּיטער גראַףן ,האָט מען
נעלייגט גרויסע האָפנונגען

אויף אים.

די באַנגרענעצטע קליינע

טעאַטער-פּראָפעסיע אין נאַליציע האָט דאַמאָלט אַרויפנעקוקט צו
אים מיט גרויס דרך-ארץ און יראת הכבוד ,מחמת זי האָט שוין
געוואוסט ,אַז משה שור קאָן אָפּערירן מיט אַ קאַפּיטל קאַנט אָדער
שפּינאָזאַ מיט דער איינענער לייכטקייט וי מיט אַ פאַרפּלאָנטערטן
תוספות און האַרבן מהרש"א".

די פּיעסע ,קהלת" איז שפּעטער מער ניט געשפּילט געװאָרן.
אַ כתב-יד ,קהלת ,אָפּערעטע אין  4אַקטען* געפינט זיך אין אַרכיו
פון ייוו"א.
אין  2981האָט ש ,.צוזאַמען מיט ד"ר מעהר און סאַלאַמאַנדרע,
געגרינדעט אין לעמבערג אַ יידישע אַרבעטער-צייטונג(? ,נאָר
אַזױ וי די צייטונג האָט לאַנג ניט אָנגעהאַלטן ,איז ער ,אויף
אברהם גאָלדפאַדנס עצה ,געװאָרן אַ סופלער אין יידישן טעאַטער אין
לעמבערג .אין דער זעלבער צייט איז ער וייטער אָנגעגאַנגען מיט
זיין שרייבן .אין  4091איז ער געװאָרן אַ מיטאַרבעטער אין גרשם
באַדערס לעמבערגער צייטונג ,דאָס טאַגעבלאַט* ,וואו ער דרוקט
אַ ריי לידער .בערך אין דער זעלבער צייט גרינדעט ער אייגענע
טעאַטער-טרופּעס ,מיט וועלכע ער פאָרט אַרום איבער גאַליציע,
בוקאָװוינע און רומעניע ,וואו ער שפּילט אויך מיט,
וועגן אָט דער צייט ,װאָס ש .האָט אָנגעפירט מיט אַ װאַנדער-
טרופּע איבער גאַליציע ,דערציילט דער שוישפּילער בנציון פּאַלץ-
פּאַדע אין זיין בוך ,זכרונות" :
צ,ווישן

די עטלעכע

זיך דאמאָלט געפונען

צענדליק

יידישע

אין לעמבערג,

ואָס

שוישפּילער,

האָט נעהערשט

האָבן

דחקות און

נויט .אַ קליינער טייל פון זיי האָט אַקטואירט אין גימפּל-טעאַטער,
עטלעכע האָבן זיך אַרױסנעהאָ?פן אין די אַזויגערופענע װאַריעטעס
און די איבעריקע זיינען פּשוט אַרומגעגאַנגען און געהונגערט .אויך
די ,װואָס האָבן געאַרבעט ,האָבן נישט געלעבט אין װאױילטאָנ;
הונגער און נויט האָכן דעם יידישן אַקטיאָר באַגלײיט אויף אַלע זיינע
וועגן ,און די אַקטיאָרן זיינען נישט געווען אַלין; דאָס זיינען
געווען פאַמיליע-מענטשן ,װאָס האָבן געהאַט פרויען און קינדער".
די טרופּע אין וועלכער פּאַלעפּאַדע שפּילט ,דערשלעפּט זיך ביז
קראָקע ,און דאָרט באַװוייזט זיך ש ,.וועלכן פּאַלעפּאַדע שילדערט
אַזױ ;
מ
,ישה

שאָר

איז

געווען

אַ מיטל-הויכער

מאַן

מיט

פלינקע

באַ-

וועגוננען װוי אָנגעצויגן מיט שפּרוזינעס .ער האָט נישט געקאַנט
איינשטיין אויף אַ פּלאַץ ,און אַלע אברים האָבן זיך אים באַוואױיגן
ווען ער האָט נערעדט ,און אַז ער האָט מיט עמיצן גערעדט ,האָט
ער יענעם אָנגענומען ביים פּנים מיט ביידע הענט און יענעם
נעהאלטן אַזוי ,אַז יענער האָט נישט געקאַָנט אַװעקדרײיען דעם
קאָפּ אוֹן נעמוזט אים אויסהערן װאָס ער זאָגט ,און טאָמער האָט
שוין יענער נאָכגעלאָזן דעם קאָפּ ,האָט ער אים נאָך צוֹנעהאַלטן ביי
אַ לאַץ פון מלבוש,

ביז ער האָט איננאַנצן

פאַרענדיקט

מיט

אים

און ער האָט זיך גענומען צו אַן אַנדערן  ...מיט זיין האָפּערדיקייט
און מיט זיין פריילעכקייט ,איז ער מיט יעדן באלד געװאָרן היימיש-
פאַמיליער און ער האָט זיך אימפּאַנירט מיט זיין אָפּנהאַרציקייט
און נוט-ברודערישקייט".
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"פּאַלעפּאַדע
צו

אים

אין

און מאַקס
טרופּע,

שטרענג

װאָס

איז

וערן

באַלד אַנגאַזשירט

מערסטנטייל

באַשטאַנען

פון
פון ש.
פון

זיין

אייגענער פאַמיליע (דער פאָטער זיגמונד שאָר ,די מוטער ,די שוועס-
טער מאַני און דער ברודער שלמה ,ליבגאָלד און זיין פרוי סטעפאַ
און רוזשאַ ברי) .די טרופּע שפּילט אין די שטעט ניי סאַנדז ,ריישע,
יאַראָסלאַוו ,פּשעמישל ,אָבער מערסטנטייל זיינען די הכנסות געווען
אַזעלכע קליינע ,אַז :די אַקטיאָרן האָבן ניט געהאַט צו עסן און
דערביי דערציילט פּאַלעפּאַדע װי ש .האָט זיך ניט צוריקגעהאַלטן
|
פאַר אַלע מיטלען אָנצוגיין מיטן טעאַטער.
אין יאַראָסלאַוו האָט ש .צוגענומען די קליינע הכנסה פון דער אָפּ-
שייד-פאָרשטעלונג פון דער טרופּע און זיך אָפּגעטראָגן מיט דער
טרופּע ,ניט געבנדיק קיין פאָרשטעלונג ,דאָס האָט דערפירט  --װי
|
/
פּאַלעפּאַדע שרייבט  --אַז:
עטלעכע צענדליק מענטשן זיינען געקומען זיך געזעגענען מיט
דער טרופּע .זיי האָבן געקויפט בילעטן און זיי האָבן געװאָלט
זען די לעצטע פאָרשטעלונג און די אַקטיאָרן האָבן צונענומען
זייער געלט און אַנטלאָפן ,די מענטשן האָבן נישט באַשולדיקט
בלויז משה שאָר ,נאָר זיין גאַנצע פאַמיליע און די געזעלשאַפט
האָט דער פאַמיליע שאר נאַכנעשליידערט זייער קללה און פֿאַר-
דאַמונג ,נישט פאַרטראַכטנדיק זיך וועגן די סבות ,װאָס האָבן משה
שאָרן געצוואונגען צו דעם פאַרברעך ,און נישט נענומען זיך די מי
צו גריבלען זיך אינעם לעבן פון די פאַרשטויסענע יידישע קינסט-
לער ,נאָר נעשליידערט זיד?-ווערטער און פאַרדאַמט די קאָמעדיאַנ-
שטשיקעס ,וועלכע זיינען דאָס ערנסטע פונעם ערנסטן און מען
דאַרף אונטערברעכן זייערע טריט".,.
אין פּשעמישל זיינען די געשעפטן געווען אַזױ שלעכט ,אַז ש.
האָט נישט געהאַט קיין געלט צו קויפן באַן-בילעטן אַװעקצופירן די
טרופּע ,און אין דער לעצטער מינוט האָט ער געכאַפּט אַ יידישן
פיש-הענדלער און אים איינגערעדט גאָלדענע גליקן און געפּועלט
ביי אים צו קויפן באַן-בילעטן און אים מיטנעמען װי ;אַ שותף".
װואַנדערנדיק איבער נאָך שטעט און שטעטלעך איז ש .אָנגעקומען
מיט דער טרופּע (פון וועלכער מאַקס שטרענג איז אַרֹױס) אין
סטאַניסלאַוו ,וואו ער האָט געדונגען דאָס גרויסע ,מאָנושקאַ"-
טעאַטער און צוגעצויגן די אַקטיאָרן זיגמונד און רעגינע צוקער-
בערג .די געשעפטן זיינען דאָ געװאָרן גוטע ,און ש .האָט דאָ אַלע
אַקטיאָרן באַצאָלט מיט דער ברייטער האַנט .די צוקערבערגס טרעטן
אָבער אינגיכן אַרױס פון דער טרופע ,וועלכע נעמט זיך וידער
שלעפּן איבער שטעט און שטעטלעך ,און װוידער האָט ש -- .לויט
פּאַלעפּאַדע  --געמוזט אָנװענדן פאַרשידענע דערפינדערישקייטן;
וי פאַרזעצן דעם געבאָרגטן גאַרדעראָב א .ד .גל ,כדי אַרױס-
צוראַטעװען די טרופּע פון איין אומגליק אין אַנדערן .אַזױ שפּילט
די טרופּע אין סטרי ,אין סאַמבאָר ,און אין נאָך אַנדערע שטעט ,און
,ווידער האָט משה שאר געאַרבעט מעשים ,געזוכט ,קרבנות"
װאָס זאָלן אים העלפן שלעפּן דעם יאָך פון יידיש טעאַטער ,אָבער
כסדר איז געװואָרן ערנער און ערנער ... .די האַנדלונגען פון משה
שאָר זיינען וי אַ בייזע פּאָסט אונדז נאָכגעגאַנגען ,און אונדזער

טרופּע האָט באַקומען אַ נאָמען פון פּשוטע שלעפּערס און מענטשן
האָבן אָנגעהויבן ווייכן פון אונדז/ ,
; ..איך דערמאָן דאָ די געשעענישןןן נישט כדי צו װאַרפן אַ
שװואַרצע ליכט אויף דער טעטיקייט פון דירעקטאָר משה שאָר,
נאָר בלויז כדי צו פאַרצייכענען די טרויעריקע פאַקטן פון דעם
.שה שאר איז פון דער נאַטור געווען
יידישן טעאַטער-נע ונד .. ,מ
אַ זייער וואוילער מענטש ,נעהאָט אַ ברייטהאַרציקע נאַטור און
2002

יידישן

טעאַטער
טע

ייט

קענענדיק זיך אַלֵיין ,האָט ער דעריבער קיינעם ניט געלאָזן צום
װאָרט ,מורא האָבנדיק ,אַז מען װועט אים באַװירקן און ער וועט
דאַרפן האַנדלען אַנדערש וי ער האַנדלט .און דאָס װועט זיין צום

שאָדן פאַר דער טרופּע ,צום שאָדן

פון טעאַטער,

צום שאָדן

פון זאיוןנטערנעמונג ,זיך צו שלעפּן פון שטאָט צשוטאָט און
פון שטעטל צו שטעטל מיט אַ זעקל? פרייד פאַר דעם יידישן עולם,
װואָס פרייט זיך זעלטן . ..משה שאָר און בכל? די גאַנצע פאַמיליע
שאָר האָט אַזױ ליב געהאט דאָס יידישע טעאַטער און זיי האָבן
אַזױ ציל-באַוואוסטזיניק געקעמפט דערפאַר ,אַז משה שאר האָט זיך
ניט אָפּנעשטעלט פֿאַר קיין שום זאַך אַבי אויפצוהאַלטן די טרופּע
און אָנגיין מיט זיין אַרבעט .ער איז אַזױי שטאַרק געווען פאַר-
נומען מיט זיין האַװון און שמאַיען לטובת דער נאַנצער טרופּע,
אַז ער האָט אַפִילְו נישט געהאַט קיין צייט און קיין געלעגנהייט
אַ קוק צו טאָן אויף זיין איינענעם עלנט און אויף דעם עלנט פון
.ר איז נעווען דער קאַפּיטאַן װאָס האָט געהאַלטן
זיין משפּחה .. .ע
די הוױיפּט-ראָד פון אונדזער טעאַטער-שיף אין האַנט ,און די כסדר-
דיקע שטורעמס ,מיט וועלכע ער האָט באַדאַרפט קעמפן ,האָבן אים
ניט נענעבן קיין געלעננהייט דאָס ראָד איבערצולאָזן כאָטש אויף
איין מינוט; ער האָט זיך מיט זיין נאַנץ וועזן אַרינגעלאָזן אין
דעם טראַגישן אַזארט-שפּיל פון יידיש טעאַטער און כסדר האָט זיך
אים אויסנעוויזן ,אַז אָט באַקומט ער א נוטע קאָרט ,װאָס וועט
אים ענדלעך ברענגען דאָס גרויסע געווינס ,און נישט נאָר אים,
וויי? ער אַליין איז גאַרנישט ,ווענן אים אַליין אַרט אים נישט,
נאָר זיין טעאַטער ,זיין שיף .יאָ ,ער מוז זי אַרויספירן פון שטורם
און ער װועט זיך נישט

אָפּשטעלן

ביי נאָרנישט.

ער װועט טרעטן

איבער קברים .ער מוז זינן .,ער מוז זינן ,ווייל ער קעמפט פאַר
אַ גערעכטע זאַך ,ווייל ער טראָגט פרייד און דערהויבונג פאַר די
יידרישע מאַסן און פאַרלאַנגט פאַר די פרייד זייער וייניק ,בלויז
אַ שטיקל ברויט פאַר זיינע קינסטלער און אַ מעגלעכקייט פאַר זיי,
זיי זאָלן זיך קאָנען אויסלעבן קינסטלעריש".
אין  5091איז ש .געקומען אין אַמעריקע ,און װי שלום פּערל-
מוטער גיט אָן ,האָטש .די ערשטע צוויי יאָר געשריבן דריי-אַקטיקע
,סקעטשעס" |קורצע פּיעסן| פאַר די דאַמאָלטיקע יידישע װאָדעװיל-
טעאַטערס,
אין  7091האָט ער אָנגעשריבן די פּיעסע ;עמק הבכא" און זי
אויפגעפירט צוערשט אין באָסטאָן מיט יעקב זילבערט און דערנאָך
אין ניו-יאָרק ,אין אַ טעאַטער אויף דער דריטער סטריט .ניט געי
קוקט אויף דעם העברעאישן נאָמען ,קומט פאָר די האַנדלונג פון
דער פּיעסע אויף דער איסט סייד פון ניו-יאָרק .די פּיעסע איז
שפּעטער אויך געשפּילט געװאָרן א"נ ,דער שטאָלצער קבצןף"
אַ כתב-יד; :עמק הבכא ,אין טאָל פון טרערן ,אָריגינעלעס לעבנס-
בילד פון דער איסט סייד 3 ,אַקטן ,געפינט זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א.
אין  7091ווערט אויך אויפגעפירט אין ניו-יאָרק ,אין אַ טעאַטער
אויף דער -521טער סטריט ,ש'.ס פּיעסע ,די װענט פון יריחו".
די פּיעסע איז מער ניט געשפּילט געװאָרן .זי איז קיינמאָל ניט
געדרוקט געװאָרן .,אַ כתב-יד; :די מרגלים ,אָדער ,די ווענד פון
יריחו ,אָפּערעטע אין  4אַקטען" ,געפינט זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א.
אין  80-7091ווערט אין ,װינדזאָר"-טעאַטער אויפגעפירט ש .און
אַנשעל שאָרס אָפּערעטע ;אַ מענטש זאָל מען זיין" ,און װי
יעקב מעסטל דריקט זיך אויס..., :װאָס האָט  --אפשר צום
ערשטן מאָל אין דער יידישער אָפּערעטע  ---פאַרװאָרפן דאָס דאַמאָל-
טיקע ,דייטשמעריש* אויף דער יידישער בינע ,געהאַלטן דעם
2008
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דיאַלאָג און די געזאַנג:נומערן אין אַ ריינעם יידיש און בכלל
געמאַכט דעם איינדרוק פון אַ מער אײראָפּעאישער אָפּערעטע.
די אָפּערעטע גייט לאַנג ניט אַראָפּ פון יידישן טעאַטער-רעפּער-
טואַר און ווערט אויך געשפּילט סעזאָנען-לאַנג איבער דער גאַנצער
יידישער טעאַטער:-װעלט .אַ כתב-יד געפינט זיך אין אַרכיוו פון 
ייוו"א.
די פּיעסע איז אָן װויסן פון די מחברים אָפּגעדרוקט געװאָרן אין
װאַרשע אין ,1191
דר .א .מוקדוני ווייזט אָן ,װי פון סוף  0191ביז  2191הויבט
זיך אָן דער אַמעריקאַנער פּעריאָד אין יידישן טעאַטער אין װאַרשע,
ווייל עס הויבן אָן אָנקומען גאַסטראָלערן פון אַמעריקע מיט זייער
רעפּערטואַר ,און אַז ביז דאַמאָלט האָט זיך דער יידישער טעאַטער-
רעפּערטואַר אין פּוילן געשפּײזט מיט אַמעריקאַנער פּיעסן ,װאָס
פלעגן צוגעשטעלט וערן פון אַמעריקע:
שטיק" זיינען ביז דער צייט נישט סיס-
,די אַלע אַמעריקאַנער ,
טעמאַטיש אימפּאָרטירט געװאָרן ,עפּעס איז געווען אַ שטיקל
געווען עפּעס קליינע מעקלערלעך,
פאַרבינדוננ מיט אַמעריקע.
וועלכע האָבן אַלֶע מאָל געהאַט ,עפּעס? פון אַמעריקע .דאָס
ע,פּעס" איז מייסטנס געווען בלויז עפּעס ,שטיקלעך ,ברעקלעך פון
אַ פּיעסע ,שלעכט צונויפגעבונדן ,און שלעכט ,נאָר כאַאָטיש,
צונויפגעקניפּלט .דאָ פלענן טאַקע די דירעקטאָרן האָבן אַרבעט,
זיי האָבן נעמוזט צולייגן אַ האַנט און מאַכן ,אַז די אַמעריקאַנער
,חורה" זאָל אויסזען װוי אַ דראַמע אָדער וי אַן אָפּערעטע ,פון
ס
האָט זיך איינגעשטעלט ,װוי עס שיינט ,א בעסערע פאַרבינ-
0
דונג מיט אַמעריקע .די מעקלערס פלענן צושטעלן נוטע עקזעמ-
פּליאָרן פון אָפּערעטעס און מעלאָדראַמען . . . ,די ערשטע אָפּערעטע,
,לאַנץ און פּראַכט",
װאָס איז דערגאַנגען צו אונדז מיט איר גאַנצן ג
איז געווען שאָרס ,א מענטש זאָל מען זיין" .איך מוז זאָגן ,אַז
אין פאַרגלייך מיט אונדזערע פריערדיקע  אָפּערעטעס" איז די
דאָזיקע אָפּערעטע אַ שעדעווער ,און עס איז קיין וואונדער ניט,
װאָס זי איז דער קריטיק ,מער אָדער וייניקער ,נעפעלן געװאָרן.
מיר האָכן דערזען פאַר זיך אַ שטיקל טעמע ,װאָס אַנטװיקלט זיך
ביזן לעצטן אַקט .מיר האָבן געזען װוי די טעמע פאַרוויקלט זיך
און װוי זי ווערט פונאַנדערנעפּלאָנטערט .מיר האָבן געהערט ,מער
אָדער װוייניקער ,אַ מענטשלעכן דיאַלאָג און עטלעכע נישקשהדיקע
קופּלעטן ,אַ חוץ דעם האָט די מוזיק דערמאַנט אָן מוזיק .דער
ערשטער ריכטיקער גרוס פון דעם אַמעריקאַנער רעפּערטואַר האָט
אונדז ניט שטאַרק פאַרשעסמט ,ביי אונדזער דלות איז דאָס געווען
אַ נרוס פון עשירות.
,א מענטש זאָל מען זיין" האָט אָנגעהויבן גיין מיט גרויס דער-

פאָלג אין ,ע,ליזעאום".

,יטע-
באַלד האָט זיך מתקנא געווען די ל

ראַרישע" טרופּע, ,די פאַראייניקטע" .זיי האָבן אויך באַקומען אַן
עקזעמפּליאַר. .,א,ַ.ז צוויי טעאַטערס זאָלן קאָנקורירן מיט דער
זעלביקער פּיעסע איז געווען א נאַנץ געוויינלעכע און נאַנץ אָפטע
דערשיינונג .דער פאַרפאַסער האָט דאָ קיין דעה ניט געהאַט .ניט
עמיצער האָט ביי אים געבעטן די פּיעסע ,ניט עמיצער האָט געהאַט
מיט אים אַן אָפּמאַך און ניט עמיצער האָט געהאָט וועלכע עס איז
ער פאַרפּאַסער האָט מסתמא פון דעם
ד.
התחיבותן צו אים.. .
דאָזיקן שטיקל האַנד? מיט זיין פּיעסע דורך די איבערשרייבער
אין אַמעריקע און די צושטעלער קיין אייראָפּע אפשר גאָרניט גע-
וואוסט .ער האָט אין דעם דאָזיקן מקח וממכר מיט זיין שאַפונג
קיין שום אָנטייל ניט גענומען".
דעם  9אַפּריל  8091פירט ש .אויף אין ניו-יאָרק ,אין ;ניו-סטאַר"-
2004
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טעאַטער אויף -601טער סטריט ,זיין פּיעסע ,דער יחסן( ,מיט קלמן
יאָװילער און רעגינע פּראַגער) ,פאָלקסשטיק אין 4 .אַקטן ,מוזיק פון
פּערלמוטער און װאָל" .די פּיעסע איז יאָרן שפּעטער ,וי אַ קאָמעדיע,
געשפּילט געװאָרן פון רודאָלף זאַסלאַװוסקי אין לאָדזש ,פּױלן און
איז בכלל געשפּילט געװאָרן אויף דער יידישער בינע אין אײראָפּע.
אַ כתבייד, :דער יחסן ,גענרבילד |זשאַנער-בילדן ,אין  4אַקטןײ,
געפינט זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א,
דעם  92סעפּטעמבער  9091ווערט אין ;טאַליאַ*-טעאַטער אויפ-
געפירט דורך דוד קעסלער ש'ס און אַנשעל שאָרס עדי ערשטע
ליבע ,אָריגינעלעס פאָלקס-שטיק פון יידישן לעבן ,מוזיק פון מאָגו-
לעסקאָ און ברוידי" .די פּיעסע איז לאַנג ניט פאַרבליבן אין רעפּער-
טואַר ,איז קײינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן .אַ כתב:יד א"ג ;איר
ערשטע ליבש" ,געפינט זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א.
טרעט רודאָלף שילדקרויט אויף אין װעסט
אין מערץ 3
ענד טעאַטער" אין משה שאָרס ,נומער { "73פאַקטיש בלױיז אַן
איבערזעצונג פון ריכאַרד פאָס אַ פּיעסען.
דעם  82אוױיגוסט  3191ווערט אין ,ראָיאַל"-טעאַטער אויפגעפירט
ש'.ס פּיעסע ;די פרעמדע פייגל ,אָדער ,די צעשטערטע נעסט ,לעבנס-
בילד אין  4אַקטן ,מוזיק י .רומשינסקי" .די פּיעסע איז ספּעציעל
געשריבן געװאָרן פאַר מאַלװינאַ לאָבעל און איז געשפּילט געװאָרן
מיט איר אין דער הױפּט-ראָל ,זי איז דעם  2מערץ  8291געשפּילט
געװאָרן דורך בערטאַ קאַליש אין ,האָפּקינסאָן"-טעאַטער א"ג עדי
פרעמדע" .די זעלבע פּיעסע איז אויך געשפּילט געװאָרן א"נ ,צוריק
אַ היים" .די פּיעסע איז ניט געדרוקט געװאָרן .אַ כתב-יד געפינט
זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א,
דעם  42נאָוועמבער  3191פירט אויף באָריס טאָמאַשעװוסקי ש',ס
,מענדל בייליס ,צייטבילד אין  4אַקטן" .די פּיעסע איז נישט
געדרוקט געװאָרן .אַ כתב-יד געפינט זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א,
דעם  8יאַנואַר  5191פירט אויף מאָריס מאָריסאָן אין ט,אָמאַ-
שעווסקיס נעשאָנאַל"-טעאַטער ש'.ס איבערזעצונג פון אליבע און
שטאָלץ ,דראַמע אין  4אַקטן פון געאָרג אהנעט" .אַ כתב-יד, :ליבע
און שטאָלץ ,שוישפּיל אין  4אַקטען פון דזשי אָנעט ,לאָקאַליזירט
פון משה שאָר* ,געפינט זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א,
דעם  4פעברואַר  6191פירט אויף באָריס טאָמאַשעװוסקי אין זיין
,נעשאָנאַל*-טעאַטער ,טױיט-שטראָף ,מעלאָדראַמע אין  4אַקטן פון
משה שאָר ,מוזיק  ---פּערלמוטער און װאָהל" .אַ כתב-יד געפינט זיך
אין אַרכיוו פון ייוו"א,
די פּיעסע ,פריי באַאַרבעט און לאָקאַליזירט ,איז אַנאָנים געדרוקט
א"נ ,דער גרויסער מאָמענט' ,אָדער ,טויט שטראָף' ,ואַרשע ,6291
פ"ג ש .גאָלדפאַרב,
דעם  1יוני  6191ווערט אין זעלבן טעאַטער אויפגעפירט פון
אַנשעל שאָר ,אויפן שלעכטן וועג ,אין  4אַקטן פון משה שאָר ,מוזיק
 -יידל בעלזער (ספּיװואַק) ,פּערלמוטער און װואָהל" .די פּיעסעאיז א"נ ,א,ין מיטן וועג* אויפגעפירט געװאָרן דורך לייב קאַדיסאָן
דעם  72סעפּטעמבער  7291מיט בערטאַ קאַליש אין ,אוירווינג
פּלעיס"-טעאַטער .די פּיעסע איז נישט געדרוקט געװאָרן און ס'איז
פון איר נישטאָ קיין כתב-יד,
הלל ראָגאָף שרייבט וועגן ,אין מיטן וועג":
דימערסטע פּיעסן װאָס מ'זעט אויף דער יידישער בינע
...,
זוערן הױיפּטזעכלעך אַזױ נעשריבן ,אַז בלויזן דער סטאַר זאָל זיך
גוט אַרױסזען .די איבעריקע כאַראַקטערע ווערן פון דעם שרייבער
פאַרנאַכלעסיקט ,אָפּטמאָל אָפּנעבאַטשט {טאַנדײטן .משה שאָר האָט
עס ניט געטאָן .ער האָט ,קענטיק ,שרייבנדיק אין זינען געהאַט ניט
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די אַקטיאָרן ,נאָר טאַקע די פּיעסע און דערפאַר איז יעדער כאַראַק-
טער פון דעם סאַמע קלענסטן ,אומװויכטיקסטן ,ביז דעם סאַמע-
וויכטיקסטן אַזױ אויפגעפאַסט ,אַז דער אַקטיאָר אָדער די אַקטע-
ריסע ,װאָס שפּילט די ראָלע ,האָט א נעלעגנהייט ווירקלעך צו
שפּילן ,צו שאַפן אַ טיפּ ,אַרױסװייזן טאַלאַנט".
דעם  12פעברואַר  7191ווערט אין ,קעסלערס סעקאָנד עוועניו"-
טעאַטער אויפגעפירט דורך דוד קעסלער (מיט אים און קעני ליפּצין)
;מלחמה מאַמעס ,צייטבילד אין  4אַקטן פון משה שאָר ,מוזיק פון
ברוידי און מײיעראָוויטש" .,אַ כתב-יד געפינט זיך אין אַרכיוו פון
ייוו"א,
דעם  7מערץ  8191וװערט אין זעלבן טעאַטער ,צום בענעפיס
פון מאָריס שװאַרץ (אין דער ראָל ;מעפיסטאָ") אויפגעפירט פון
אים ש'.ס איבערזעצונג פון געטעס ,פאָוסט" .אַ כתב-יד; :פאָוסט
אין  4אַקטען פון געטהע ,בעאַרבייט פאַר די אידישע ביהנע פון
=
משה שור" ,געפינט זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א,
דעם  32דעצ 1291 .ווערט אין ,אוירווינג פלעיסי-טעאַטער: .אויפ-
געפירט דורך רודאָלף שילדקרויט ,מיט אים אַלס ,דזשייקאָב פאַר-
בער" ,ש'ס פּיעסע ;דער פאַרברעכער און זיין טאָכטער ,קאָמעדיע-
דראַמע אין  4אַקטן ,אַדאָפּטירט פון משה שאָר" .די פּיעסע א"ג
;דער פאַרברעכער" ווערט אין סעפּטעמבער  8291געשפּילט אין
לעמבערג ,גאַליציע ,און אין יאַנואַר  9291אין לאָנדאָן ,ענגלאַנד,
דורך יאָזעף קעסלער.
די פּיעסע איז ניט געדרוקט געװאָרן און ס'איז פון איר ניטאָ
קיין כתב-יד,

דעם  82אַפּריל  2291ווערט אין ,ליפּצין*-טעאַטער אויפגעפירט,
מיט סעראַ אַדלער ,ש'.ס פּיעסע ,די ליבע פון הומאָרעסק" ,די
פּיעסע איז ניט געדרוקט געװאָרן און ס'איז ניטאָ פון איר קיין
כתב-יד,
געביל אויפגעפירט
און דזשעני גאָלד-
קאָמעדיע-דראַמע
איז ניט געדרוקט

דעם  51סעפּטעמבער  2291ווערט דורך מאַקס
אין זיין -611,טע סטריט"-טעאַטער (מיט געביל
שטיין) ,די נאַכט פון דער חתונה ,מוזיקאַלישע
פון משה שאָר ,מוזיק  --פרידזעל" .די פּיעסע
געװאָרן און ס'איז ניטאָ פון איר קיין כתב-יד,
,יבערטי"-טעאַטער אויפגע-
דעם  6אָקטאָבער  2291ווערט אין ל
פירט ש'.ס ;אַ חתונה אויף צו להכעיס ,מוזיקאַלישע קאָמעדיע אין
 4אַקטן ,מוזיק פון פּרץ סאַנדלער" .די פּיעסע איז ניט געדרוקט
געװאָרן און ס'איז אויך ניט פאַרבליבן קיין כתב-יד.
| דעם  12אױגוסט  3291ווערט דורך איזידאָר האָלענדער אויפגע-
פירט אין ,האָפּקינסאָן!-טעאַטער ש'.ס ,איר ערשטער מאַן ,לעבנס-
דראַמע אין  4אַקטן?,
די פּיעסע איז קײנמאָל ניט געדרוקט געװאָרן און קיין כתב:יד
פון איר איז אויך ניטאָ,
דעם  11סעפּטעמבער  3291ווערט אין ,נ,עשאַנאַל"-טעאַטער אויפ-
געפירט פון סעמיועל ראָזענשטיין און אהרן לעבעדעוו ,די רומע-
נישע חתונה ,אָפּערעטע אין  2אַקטן פון משה שאָר ,מוזיק  --פּרץ
סאַנדלער" .די אָפּערעטע וערט אַ שלאַגער איבער אַלע יידישע
בינעס פון דער ועלט .אַ גרויסן חלק אין דעם דערפאָלג האָט,
אויסער דער פּרעכטיקער מוזיק פון סאַנדלערן ,געשפּילט דאָס ליד
,קינדער יאָרן* פון מרדכי געבירטיג ,ואָס איז אַריינגענומען
געװאָרן

אין דער

מאָדערניזירטער
ישראל,

אָפּערעטע.

די פּיעסע וװוערט אין ,0691

פאָרם ,אויפגעפירט

אויף העברעאיש

אין אַ

אין מדינת

הלל ראָגאָף שרייבט וועגן דער אַמעריקאַנער אויפפירונג :

יידישן

טעאַטצער

,די רומענישע חתונה איז פון אנהייב ביון סוף אַ פריילעכע,
לוסטיקע אונטערהאלטוננ .,די מוזיק ,די טענץ ,די קופּלעטן ,דער
י ליברעטאָ פון דער אָפּערעטע,
ד.
כאָר ,אַלֵץ איז געשמאַקפול.. ,
די ווערטער און דער ,פּלאט" |סוזשעטן ,הייסט דאָס ,איז די
אַרבעט פון משה שאָר .,אין אַן אָפּערעטע שפּילט דער פּלאט
אייננטלעך קיין ראָלע ניט ... .דאָך איז בעסער ,אַז אין דעם אינ-

האַלט איז דאָ װאָס ווייניקער נאַרישקײיט.
חתונה"

איז

דער

,פּלאט"

טאַקע

ניט

אַזױ

אין דער רומענישע
נאַריש

װוי אין

דער

דורכשניטלעכעןרן אָפּערעטע .פיר זיינען גענייגט צו גלויבן ,אז
אַ טייל פון דעם קרעדיט דערפּאַר קומט סאַנדלערן .ער האָט אָנגע-
שריבן אַזופיל מוזיק ,אַז עס איז פּשוט ניט פאַרבליבן קיין פּלאַץ
פאַר צופיל געשפּרעכן און צופיל האַנדלונגען .בלויז אין דעם
דריטן אַקט האָט די פּראָזע זיך די הענט פאַנאַנדערגענומען ,און
דאָרט ווערט טאַקע אַ היבש ביס? דומהייט אַרײנגעזאַלצן ... .די
מאַסקן-סצענע אין צווייטן אַקט איז א מערקווירדיק שיינער ואָדע-
וויל ,צונויפנעשטעלט איז ער פון געלונגענע קופּלעטן ,שיינע טענץ
י איינציקע ראָלע אין דער פּיעסע
ד.
און גרויסאַרטיקע מוזיק.. .
צו וועלכע עס פאָדערט זיך ניט זינגען ,נאָר שפּילן ,איז אָנפּאַרטרױט
.ַ,טאַנזאָן שפּילט די ראָלע זייער גוט,
טשאַרלס נאַטאַנזאָן+ .נ.א
; . .ער מאַכט פון דער ראָלע פיל מער װוי דער דראַמאַטורג האָט אין
דער ראָלע אַריינגעשריבן.{. .נ.אַטאַנזאָןן הויבט אַרױס פילע
סצענען פון בורלעסק צו עטװאָס בעסערס . .. .די צוויי שוישפּילער
װאָס פירן דורך די צוויי וויכטיקסטע ראָלן אין דער אָפּערעטע
זיינען אהרן לעבעדעוו און בעסי ווייסמאַן ... .קיין בעסערע טיעם
|פּאָרלן וי די צוויי פאַר אַזאַ סאָרט אַרבעט איז ניטאָ".
אין סעזאָן 62-5291

איז בועז יאָנג געפאָרן שפּילן קיין פּױלן

און אָט װאָס ער דערציילט אין זיינע זכרונות :
,אין ווארשע זיינען באַלד צו מיר געקומען דירעקטאָרן און מיך

געפרענט אויב איך האָב געבראַכט עפּעס ,סחורה" פון אַמעריקע
(פּיעסן ,הייספט עס) ,אויף דער שיף האָט מיר אַן אַקטיאָר ,וועלכער
איז געפאָרן קיין רומעניע ,פאַרקויפט אַ קאָפּיע פון משה שאָרס
פּיעסע ,די רומענישע חתונה" .די פּיעסע האָב איך אויפגעפירט

אין װאַרשע אין קאַמינסקיס

טעאַטער מיט אַ צוייט-קלאַסיקער

טרופּע ,און דאָך איז זי נגעווען אַ קאַָלאָסאַלער דערפאָלג .משה
שאָרס ,רומענישע חתונה" איז גענאַנגען אין װאַרשע פינף הונ-
.ך האָב די פּיעסע אויך אויפגעפירט אין ווילנע
דערט מאָל. ,א,י
און אין אַנדערע שטעט .א דירעקטאָר האָט זיך פאַר מיר שפּעטער
אויסגעדריקט , :ווען איר קומט ניט מיט דער ,ר,ומענישער חתונה",
װאָלט זיך אין פּוױלן דאָס יידישע טעאַטער געווען פאַרמאַבט".
אַזױ שלעכט זיינען געווען די נעשעפטן .איך וויל באַמערקן ,אַז
ליידער האָב איך ניט נגעהאָט מיט זיך די נאַנצע פיינע מוזיק ,װאָס
דער אויסנעצייכנטער מוזיקער פּרץ סאַנדלער האָט צו דער אָפּערעטע
געשריבן .האָב איך ,צװוישן אַנדערע נומערן ,אַריינגעשטעלט אין
דער פּיעסע צוויי לידער פון דעם קראַקאָװער פאָלקס-זינגער ,דעם
קדוש ,געבירטיג, ,ק,ינדער יאָרן" און ,הוליעט ,הוליעט ,קינדער-

לעך" און נאָך אַנדערע מוזיק . . . .דער בייפאַל װאָס ,די רומענישע
חתונה" האָט געהאַָט אין װאַרשע האָט נעצוואונגען קלאַרא יאָנג
(וועלכע איז אויך דאַמאָלט געווען אין פּוילןן איך זאָל די פּיעסע מיט
,בורה" ,װאָס
איר אויפפירן אין לאָדזש... .איך האָב די ראָלע ד
די אַקטעריסע שטאָקפעדער האָט געשפּילט אין ואַרשע ,איבערגע-
מאַכט פאַר קלאַראַס זשאַנר און עס אויפנעפירט מיט איר אין
לאָרזש".
דר .מ .ווייכערט שרייבט וועגן דער װאַרשעװער אויפפירונג:
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;די רומענישע חתונה" האָט פאַר יעדן
קאָסטיומען מאָלערישע ,פאַרביקע( ,דערפאַר,
,ומענישע") ,פאַר וועמען
זיך די חתונה אַ ר
נאַניק?ל ,אַ וװועראַנדע ,ביימער ,נאָרטן-בענק,
און עלעקטרישע לעמפּלעך אָן אַ צאָל ,פאַר

עפּעס .פאַר ועמען
בלויז דערפאַר ,רופט
דעקאָראַציעס מיט אַ
פאָטעלן שטרויענע
וועמען מוזיק-נומערן

אָן אַ שיעור  :קופּלעטן ,דועטן ,קװואַרטעטן ,,סעקסטעטן

און ווייסט

גאָט װאָס .,פאַר וועמען ווינער מעלאָדיעס ,פאַר וועמען רוסישע
ראָמאַנצן ,פאַר וועמען אַמעריקאַנער מוזיק-האָל-לידלעך און פאַר
וועמען יידישע פאָלקסטימלעכע ניגונים (דע .סוד פון דערפאָלג)
אָדער נאָר אַקטועלע קופּלעטן .און ווער עס איז נאָך אַזױ נאַאיו
און זוכט אין אַן אָפּערעטקע א ספּור:המעשה ,דער נעפינט אַ
געשיכטע

ווענן

אַ ייד אַן אלמן ,וועמען

מען

האָט --

בעת

ער

איז געגאַנגען חתונה האָבן מיטן ...זעקסטן וייב  --אונטער-
נערוקט במקום אן אומנליקלעך עופהלע אַ פעסטע דינסטמיד,
װאָס האָט מיט אים שוין געלערנט בלק און ...זיך געעלטערט
מיט

אים

אין עושר

און כבוד".

די פּיעסע איז ,אָן װויסן פון מחבר ,געדרוקט געװאָרן אין 5291
אין װאַרשע.
דעם  21אָקטאָבער  2291ווערט אין ,ה,אָפּקינסאָן"-טעאַטער אויפ-
געפירט דורך איזידאָר האָלענדער ,פרוי קעגן פרוי ,דראַמע אין 4
אַקטן פון משה שאָר* .די זעלבע פּיעסע איז דעם  5מאַי 6291
געשפּילט געװאָרן דורך דזשעני װאַליער אין ,קעסלערס סעקאָנד
עוועניו"-טעאַטער ,און דעם  42דעצעמבער  6291איז זי מיט דער
פּיעסע אויפגעטראָטן אין דער ,ווילנער טרופּע" .וועגן דער פּיעסע
שרייבט אב .קאַהאַן :
 . . .,די פּיעסע איז אַ מעלאָדראַמע אָן שום פּרעטענזיעס אויף
ערנסטע שילדערונגען ,פאַר כאַראַקטער-מאָלערײ אָדער אויף דער
פראַנע צי די סצענעס און די ווערטער זיינען נאַטירלעך ,צי ניט,
דער סוזשעט איז אָבער איינער פון די שטאַרקסטע אין דער נאַנצער
מעלאָדראַמע ליטעראַטור מיט וועלכער איך בין באַקאַנט ... .די
פּיעסע אַנטהאַלט אין זיך אַ סך נאַרישקייטן ,זי איז אויך צעצוינן,
אָבער אין סך הכל איז עס א נלענצנדע פּיעסע פאַר אַזאַ שוישפּי-
לערין װוי מאַדאַם װאַליער".
אין אויגוסט  8291איז די פּיעסע אויפגעפירט געװאָרן אין לעמ-
בערג ,גאַליציע,
די פּיעסע איז קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן און קיין כתב:יד
פון איר איז אויך ניטאָ.
דעם  41מערץ  4291איז אין ,ליבערטי"-טעאַטער אויפגעפירט
געװאָרן ;שקלאַפן פון אָפּיום ,קאָמעדיע-דראַמע פון משה שאָר* מיט
יאָזעף שעהנגאָלד,
די פּיעסע איז ניט געדרוקט און קיין כתב-יד פון איר איז אויך
ניטאָ,
אין מערץ  9291ווערט אין טעאַטער פאַרגענטינע* אין בוענאָס
איירעס אויפגעפירט ש'.ס פּיעסע ,די געפאַלענע? .אַ כתב-יד געפינט
זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א .אין אַפּריל  9291ווערט אין זעלבן טעאַטער
אויפגעפירט ש'.ס מעלאָדראַמע אין  4אַקטן ,די צעבראָכענע היים".
רייזען שרייבט ,אַז ש .האָט אויך אַ שטיקל צייט געשפּילט אין
בערלין און אין מערן .פון צייט צו צייט האָט ש .פאַרעפנטלעכט
סקיצן און הומאָרעסקעס אין די שיקאַגער ,אידישער קוריער"
און ,רעקאָרד* .ש .האָט איבערזעצט פּיעסן פון דייטש ,רוסיש,
פּוױיליש און העברעאיש.
ש .איז אויך אין אַמעריקע ביי פאַרשידענע געלעגנהייטן אויפ-
געטראָטן אַלס שוישפּילער און רעזשיסער .ער האָט אויך עטלעכע
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לעקסיקאָן פון
מאָל פּרובירט אָנצופירן מיט טרופּעס ,אַליין אָדער מיט שותפים.
אין  0291איז ער געווען דירעקטאָר אין באַלטימאָר ,אין  2391אין
פילאַדעלפיע .די לעצטע יאָרן האָט ער געשפּילט קלענערע ראָלן
אין ,יידישער קונסט טעאַטער" און האָט זיך אויך באַטײליקט אין
ר
פילם ,די קליאַטשע",
ש .איז אויך געווען אַקטיוו אין דער יידישער אַקטיאָרן-יוניע
און איז מערערע מאָל געווען אַ מיטגליד אין דער עקזעקוטיווע.
אין אַרכיוו פון ייוו"א געפינען זיך נאָך פאָלגנדיקע פּיעסן אויף
וועלכע ש .ווערט אָנגעגעבן אַלס מחבר , :גאולת ישראל" ,צייטבילד
אין  2אַקטען מיט פּראָלאָג און עפּילאָג , ,שטיללע ליעבע" ,שי
שפּיעל אין  4אַקטען;, ,האָטעל סודות" ,מוזיק .פאַרס אין  4אַקטען,
;דער וועג צום גיהנום" ,מאָראַלע דראַמע אין  3אַקטען און איין
בילד, ,ליעבע און ליידענשאַפט* ,שוישפּיעל אין  4אַקטען ;חיים
חייקעל פון כיראָווקע" ,קאָמעדי אין  2אַקטען און  6בילדער, ,צוויי
מאַמעס" ,מעלאָדראַמע אין  01בילדער, ,אין אַ בעסער שעה" ,דראַמע

אין  4אַקטען, ,צווישען דערנער" ,אין  4אַקטען ;דער עדעלמאַן
אָדער דער מעלאַנכאָליקער" ,שױשפּיעל אין  4אַקטען, ,משה גוי",
טראַגיקאָמעדי פון דעם יודיש-פּוילישען לעבען אין  3אַקטען, ,ער"
װאַכט ,פאַמיליענ-דראַמאַ אין  4אַקטען, ,גענעראַל גערשעלמאַן",
;די געצווינגענע חתונה" ,קאָמעדיע אין  4אַקטען; ,נײיער דוך"
וְאין  4אַקטז}, ,זעליג איציק? |אין  4אַקטןן, ,פּלגש בגבעה אָדער
מלחמת האחים" ,שוישפּיעל אין  4אַקטען (די פּיעסע הייסט אויך
;שבט בנימין" ,היסטאָריש ביבלישע אָפּער, ,).דער מאָרד אין בית
המקדש" ,אין  3אַקטען; ,מלכה שבע" ,אָפּערעטע אין  5אַקטען
וי אויך די איבערזעצונגען און באַאַרבעטונגען; :שמע ישראל",
אין  3אַקטן פון א .דימאָוו ,בעאַרבײיטעט פון משה שאָר, ,געלד-גייץ",
לויט מאָליערן, ,דער הונגער" ,אין  4אַקטען פון יושקעוויטש ,בע-
אַרבײיטעט פיר דיא יודישע ביהנע פון משה שור, ,דער בלינדער
קעניג" ,קאָמעדי:-מערכען אין  4אַקטען פון פולדא ,בעאַרב .פיר די
יוד . ,בִיהנע פון משה שאָר; ,שערלאָק האָלמס* ,קאָמעדיע אין 4
אַקטען (פריי איבערזעצט פון רוססישען פון משה שור) און די
אײינאַקטערס , :שולדיג" ,דראַמאַ אין  1אַקט, ,דער קדוש ,אָדער,
ר' שלמה סלואשטש דיין פון אַנדעס* ,צייט-בילד אין  1אַקט.
|ויסערדעם זיינען אין אַרכיו פון ייוו"א פאַראַן פאָלגנדיקע פּיעסן
א
אויף וועלכע ש .איז אָנגעגעבן אַלס מחבר ,אָבער דער שישפּילער
יאָנאַס טורקאָוו איז מסופּק צי זיי זיינען טאַקע געשריבן פון ש:.
;דער געלער פּאַספּאָרט* ,דראַמאַ אין  4אַקטען פון שיר, ,מוטערס
קללה" ,דראַמע אין  4אַקטען מיט פּראָלאָג און עפּילאָג,, ,מאַמעס
ברכה" (אין  4אַקטען); ,צוויי וועלטען" {אין  3אַקטן, ,באָריס
מאַרטין* {|אין  3אַקטן), ,חיים גאַרבער*, ,באָריס ווערנער", ,יוליוס
'שיפמאַן* (אין  3אַקטןן.
יעקב באָטאשאנסקי אין אַ שילדערונג פון ,,ראָיאַל קאפע" ,שרייבט :
,נעבן שלום פּערלמוטער זיצט זייער אָפּט דער דראַמאַטורג משה
שאָר ,װאָס איז אויך אַ שוישפּילער .אייניקע פון זיינע פּיעסן ,וי
,די רומענישע חתונה" ,האָט געהאַט גרויס דערפאָלנ .,ער אין אַ
ייד קיין עין הרע אין די זיבעציקער ,אַ מיטלויקסיקער ,כמעט
נידריקער און געפּאַקטער .ער האלט זיך זייער פעסט .ער אין אַן
עפּיזאָדןדשוישפּילער .קומט אים אָפּט אויס צו שפּילן ערשט אין
דריטן אַקט ,האָט ער צייט .ער איז אויך אַ ייד אַ למדן און ער האָט
ליב צו בראָקן פּסוקים .ער האַלט ,אַז דאָס יידישע טעאַטער גייט
אונטער צוליב דעם ,װאָס מען שפּילט ניט קיין טעאַטער ,נאָר סטאר-
ראָלן.

מיט משה שאר האָט אַמאָל פּאַסירט אַ מוראדיק נעשעעניש ,אין
שווייץ האָט אים דער בעדער על פּי טעות אָפּגענאָסן מיט צוױי
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שעפעלעך זידיק אנשטאָט קאַלט װאַסער .ער אין שיר ניט גע-
שטאָרבן דערפון ,.אָבער ווייל ער איז אַ שטאַרקער מענטש ,האָט
ער אויסגעהאַלטן ,און אַז ער נעמט דערציילן זכרונות ,שטעלט מען
אויף מויל און אויער",
שלום פּערלמוטער שרייבט :
,די לעצטע יאָרן,
דר .הערי שור ,האָט
האַר'ץ ,זיין לעבן איז
פוֹן פּיין און מאַרטער,

זייט ער האָט פאַרלאָרן זיין איינציקן זוֹן,
משה שור געטראָגן אַ שווערע וואונד אין
געװאָרן אַקייט פון שווערע איבערלעבונגען,
פון שטענדיקע זוכענישן און אַנטוישונגען".

ש .איז קראַנק געװאָרן ,האָט פאַרבראַכט עטלעכע חדשים אין אַ
סאַנאַטאָריום אין פּאַרק ריטש ,ניו דזשוירזי ,וואו ער איז דעם 82
סעפּטעמבער  9491געשטאָרבן און געקומען צו זיין אייביקער רו.
ש.יס פרוי ,סאַלטשאַ ,איז אַ יידישע אַקטעריסע.
שלום פּערלמוטער כאַראַקטעריזירט אים אַזוֹי:
אַרום זעכציק יאָר איז משה שור געשטאַנען אין סאַמע קאָך
פון יידישן טעאַטער ,וי אַ שרייבער ,האָט ער פאַרמאָנט אַ קלאָרע,
שאַרפע פּען ,מיט אַן אייננאַרטיקן טעמפּעראַמענטפולן סטיל ,קאָנ-
צענטרירט און בייסיק ,איך האָב אים געקענט כמעט דאָס גאַנצע
לעבן ,אים באַגעננט אין פאַרשידענע צייטן אין דער אַלטער היים,
און כמעט אין דער איינענער צייט וי ער ,געקומען אין אַמעריקע.
ער איז געווען מיינער אַ נאַנטער ,האַרציקער פריינט ,אַ בן-בית
ביי מיר אין הויז ,און איך האָב אים שטענדיק רעספּעקטירט און
געהאָט דרך-ארץ פאַר זיין וויסן .,ער איז געװוען א מענטש מיט
גרויסע װידערשפּרוכן ; אַ טיף-גלויביקער און אַ שטענדיקער צוויים-
לער ,אַ גריבלער ,אַמאָל שטייף ,הארט ,עקשנותדיק און אַמאָל ווייך
סענטימענטאַל און שעמעוודיק ,עפּעס װי אַן אייביקער קאַמף פון
געפילן האָט שטענדיק געברויזט אין זיין נשמה .ער איז געוען
דער ,נישט געקרוינטער פירער" אין דער יידישער טעאַטער-װעלט,
ער האָט אַ סך מאָל גענומען א שטעלונג ,נעהאַט זיין באַשטימטע
מיינונג ,און אַ סך אין דער טעאַטער-פּראָפעסיע האָבן גערן געװאָלט
הערן ,װאָס ער האָט צו זאָנן און אַלע מאָל זיך גערעכבנט מיט
זיין װאָרט,
וי אַ מענעדזשער האָט ער אַרױיסנעוויזן געװאַגטקײט און פּיאָ-
נערישקייט .וי אַ שוישפּילער איז ער געווען פיין און ווירקזאם.
אַלס דראַמאַטורג  --אַן אַנטשלאָסענער ,אומבוינזאַמער קעמפער.
װאָס פארא טענות מיר האָבן ניט געהאט צו אים ,איז אָבער קיין
ספק נישט ,אַז ער איז געווען א מענטש מיט פּרינציפּן ,אַ קעמפער
פאַר דעם ,װאָס ער האָט געהאַלטן פאַר רעכט .זיין גאַנצער לעבנס-
נאַנג איז געווען דער וועג פון  8מענטש ,װאָס האָט קיינמאָל נישט
אָפּגעטראָטן פון זיינע פּרינציפּן און איזן אַלע מאָל געווען גרייט
זיך מוסר נפש זיין פאַר דעם".
ש'.ס געדרוקטע

פּיעסן זיינען :

{נן אַ מענש זאָל מען זיין
אָפּערעטע אין  4אַקטען 5 ,בילדער
פון מ .און א .שור
|
מוזיק פון פּערעלמוטער און וואָהל
פערלאַג ,,עליזעאום" ,װאַרשע 29( 1191 ,זז.ן.
{2ן משה שאָר
די רומענישע חתונה
אָפּערעטע אין דריי אַקטען
פערלאַג ש .גאָלדפאַרב ,װאַרשאַ 146 5291 ,זז.ן,
2000

יידישן

טעאַטער
צוקערבערנ ,הערשל

(3ן דער גִרְּזַיִסֶער מאָמענט
{אויפן צווייטן זייטלן אָדער טיט שטראָף

.

,

{געב 21 .נאָװ1881 .

מעלאָדראַמע אין  4אַקטן

געבוירן  21נאָוועמבער  1881אין סאַמבאָר,
ס-וחרים .געלערנט אין
גאַליציע .עלטערן -
חדר און שול ,אין עלטער פון  51יאָר אויס-
געװאַנדערט מיט אַ פעטער קין אַמעריקע.

פאַרלאַג ש .גאָלדפאַרב ,װאַרשע 23 6291 ,זוין
ז .רייזען  --אלעקס ,יידיש .ליט ,".צו ,זז+11-965 .

.

טעאַט ,".װ ,ז,572 .
אין טהעאַטער, ,פא"ש" ,ג .י 71 ,.אָקט,8091 .
דאָרט 4 ,מערץ ,6191
װעגען אידישע און ענגלישע טהעאטערס, ,פאָרו,".

ב ,גאָרין  ---געש .אידיש
ד .ב .וְשׂ .יאַנאָװוסקין --
ד .ב -- .אין טהעאטער,
אב .קאַהאַן  --איינדריקע
נ .י 92 ,.פעברואר .6191
סאָול פּויזנער  ---אין אידישעטן טהעאַטער, ,א,ידישע אַרבײטער וועלט" ,שיקאגאָ,
מערץ ,6191
3
צ .ה .רובינשטיין , ---די רומענישע חתונה", ,טאָג* ,נ .י 12 ,.סעפּט,3291 .
ישראל דער יענקי  ---די רומענישע חתונה, ,יידטגיבל" ,נ .י 12 ,.סעפּט.3291 .
אַלטער 'בֿאַקאַנטער , ---די רומענישע חתונה", ,פרייהייט" ,נ .י 12 ,.סעפּט,
|
-,3
הלל ראָגאָף , --די רומענישע חתונה"  --אַן אָפּערעטא אין נעשאָנאַל טהעאַ-
טער, ,פאָרו .1 ,".י 12 ,.סעפּט.3291 .
דר .א .מוקדוני  ---דער נוטער סוף, ,מאָיזש" ,נ .י 82 ,סעפּט,3291 .
שלום פּערלמוטער  --צו דעם פופציק יעריקן יובל פון משה שור, ,אידישע
וועלט" ,קליװלאַנד ,מ4אַי ,4291
,ומענישע חתונה" אין פּאַװיליאָן
קריטיקוס  --דער גרויסער ערפאָלג פון די ר
טהעאַטער, ,די צייט" ,לאָנדאָן 91 ,אָקט,5291 .
און דראַמע",

װילנע ,6291 ,צװייטער

מיכאל ווייכערט , --טעאטער
זז,437331 .
אב .קאַהאַן  --טהעאַטער נאָטיצען ,פ,אָרװ ,".ג .י 7 ,.מאַי ,6291
צ .ה .רוביגשטיין  --בערטאַ קאַליש אין אַ נייער דראַמע,, ,טאָג" 03 ,סעפּט.
.
,7

באַנד,

,אָרװ,",
הלל ראָגאָף  ---בערטא קאַליש אין א נייער דראַמע ,א,ין מיטען װעג" ,פ
נ .י 21 ,אָקטאָבער ,7291
ל .פאָגעלמאן  --די נייע פּיעסע אין האָפּקינסאָן טעאַטער, ,פאָרװ ,".נ .י
 9מערץ ,8291
,אָג" ,ג .י 61 ,.מערץ ,8291
א .גלאַנץ  --צװויי נייע מעלאָדראַמעס ,ט
דר .משה לוסטיג  --משה שאָראָװנט ,פּרעמיערע פון זיין פּיעסע ,פרוי
געגען פרוי", ,דער מאָרגען" ,לעמבערג 72 ,אױיגוסט ,8291
דר .משה לוסטיג , ---דער פאַרברעכער" ,פּיעסע אין  4אקטען פון משה שאָר,
דאָרט 4 ,סעפּט.8291 .
ה .שק, -- .די רומענישע חתונה", ,אידישע שטימע" ,קאָװנעי  6דעצ.8 .
קריטיקוס  --ה' י קעסלער אין ,דער פאַרברעכער", ,די צייט" ,לאָנדאָן,
 8אאַנואַר ,9291
ה .שק, -- .רומענישע חתונהיי אין מלוכה טעאַטער, ,אידישע שטימע" ,קאָװנע,
 1פעברואַר ,9291
יעקב באָטאָשאַנסקי , --די געפאַלענע" פון משה שור ,אויפגעפירט אין
טעאטער ,ארגענטינע", ,די פּרעסע" ,ב"א 61 ,מערץ .9291
ש .ר .ראָזשאַנסקי , ---די געפאַלענע" פון משה שור ,אויפגעפירט אין טעאַטער
;אַרגענטינע", ,דא"צ" ,ב"יא 71 ,מערץ ,9291
נ .צוקער  --פון טעאַטער אַרגענטינע, ,די צעבראָכענע היים" (מעלאָדראַמע
אין פיר אַקטן פון מ .שאָר), ,אַרגענטינער טאָג" ,ב"א 3 ,אַפּריל ,9291
דר .א .מוקדוני  --זכרונות פון א אידישן טעאַטער-קריטיקער, ,אַרכיװ",
ווילנע דנין יאָרק ,0391 ,זז,87783 .
יאנקעוו באָטאשאָ נסקי  --קאַפע ראַיאַל ,די אידישע אַקטיאָריש-ליטעראַרישע
קיבעצאַרניע אין ניו-יאָרק, ,די פּרעסע" ,ב"א 5 ,מאַי ,0491
יעקב מעסטל  --מענדעלע מוכר ספרים אויף דער בינע, ,ד יי יידישע קולטור",

נ .י ,דעצעמבער .6491
בנציון פּאַלעפּאַדץ , --זכרונות" ,ב"א ,6491 ,זז,6817851 .
,יין לעבן אין טעאַטער" ,ג .י ,0591 ,.זז,3"233.
בועז יאָנג  --מ

2001

--

געשט.

 01אויגוסט

}6391

דאָ תיכף

געװאָרן

אַן אַרבעטער

פון

עקני"

פּענטס? |קינדער-הויזן| און שפּעטער צו-
זאַמען מיט מאַקס פּיין ,באַראָנדעס און דוד
וויזענפעלד אָרגאַניזירט די יוניע פון די דאָ-
זיקע אַרבעטער .געװאָרן אַ מיטגליד אין
ס .ל .פּ ,דאַן אַריבער צו ס .ד ,געװאָרן
דעלעגאַט פון דער ני פּענטס-יוניע און אַ מיטגליד אין די פאַר-
אייניקטע יידישע געװערקשאַפטן .שפּעטער געוען עטלעכע יאָר
מענעדזשער פון דער יידישער אַקטיאָרן-יוניע ,דערנאָך  2סעזאַנען
מענעדזשער פון אַ יידישער טרופּע אין אַמעריקען-טעאַטער אין
פילאַדעלפיע 2 ,סעזאָנען מענעדזשער פון עמפּייר טעאַטער אין -8טע
סטריט-טעאַטער אין שיקאַגאָ צו סעאָנען  --מענעדזשער פון
מאָנומענט-נעשאָנאַל טעאַטער אין מאָנטרעאַל ,אָדעאָן אין סט .לואיס
און דאָטשעס אין קליװולאַנד און נואַרק ,אַרומגעפאָרן מיט טרופּעס
איבער דער פּראָװוינץ פון אַמעריקעאון קאַנאַדע ,אסַעזאָן געווען
מענעדזשער פון מעקינלי-סקווער -טעאַטער אין בראָנקס ,נִיו יאָרק.
|  -- 978291מענעדזשער פון סט .לואיס און קליװולאַנד און --- 9291'02

צוזאַמען מיט מיטניק ,מענעדזשער אִין מאָנטרעאַל .

צ .האָט אין  9291אין דער סט .לואיסער יידישער צייטונג געדרוקט
02
ראב
|
אַרטיקלען וועגן יידישן טעאַטער.
די לעצטע  54יאָר איז צ .געווען קראַנק אויף שווינדזוכט און
צוקער .ער האָט זיך אַ לענגערע צייט געפונען אין אַרבעטער רינג
סאַנאַטאָריע פאַר שווינדזיכטיקע ,וואו ער איז דעם  01אויגוסט 6291
געשטאָרבן.
וועגן זיין אַמטירן אַלס פאַרװאַלטער פון דער יידישער אַקטיאָרן"
יוניע און שפּעטער אַלס טעאַטער -מענעדזשער ,שרייבט י.ש .פּרע-
|
|
נאָוויץ :
,דאָ האָט ער זיך נגעפילט וי אַ פיש אין װאַסער ,ול  ...ווען
צוקערבערג איז געװאָרן דער מענעדזשער פון דער אַקטיאָרן יוניאָן,
האָט דער יידישער טעאַטער געבליט . .פאַר זיין הומאָר און וויץ

האָט אים די יידישע טעאַטער-װעלט ליב געהאַט און דֹערצו איז
אַ,פילו שוישפּילעה ,וועלכע זיינען
ער געווען אַ ייד מיט שבל.
זייערעמפינדלעך ,סענסיטיוו | פלעגן אים מוח? זיין א}געזונטן
קיבעץ וענן זייער זיננען ,ועגן זייער שפּילן און אזוי ווייטער.
 . . ,יעדן פעזאָן פלעגט ער אַננאַזשירן שוישפּילער און פלענט פאָרן
מיט זיי אין פאַרשידענע שטעט שפּילן . .. ,צוקערבערג איז געווען
אַן איינפאַכער מענטש .ער האָט זיך קיינמאָל ניט נגערוקט צווישן
אינטעליגענטן ..אין קעננטייל ,ער פלעגט אַלֶע מאָל ליב האָבן אינ-
טעלינענטן צו קיבעצן ,אָבער פילע פון זיי פלענן זיך אָפּט-מאָל
| רוקן צו אים- ,ווייל ער איז נגעבוירן נעװאָרן מיט אַ נאַטירלעכן
מאָל געווען בייסנד .זיינער א וויץ פלענט אַמאָלטון
פרּ א
ָאָ
אומ
!ח
פאַרניין אין צענטן ריפּ ,אָבער מען האָט אים אַלע מאָל מוחל
געווען ,ווייל .מען האָט אים ניט געקענט פאַר איינעם ,ואָס זאָל
מיט זיין הומאָר ,מיט זיין וויץ ,עמיצן וועלן וויי טאָן .,ער פלענט
קיבעצן ,וויי? ער איז געווען װוי אַ פאָנטאַן פון הומאָר;און-פון

.
| ווייץ. ,צ.ו

קיבעצן איז ביי אים געווען א מין סאָרט ,מצוה,

און ער פלעגט גערן ,ערלויבן ,אַז אַנדערע זאָלן אַזאַ ,מצוה' פֿאַר-

2002

לעקסיקאָן
דינען אויך אויף זיין חשבון ... .נגעווען צייטן ,ווען ער האָט
אַפילו קיין גאַנצע שיך אויף די פיס ניט געהאַט ,אָבער זיין נאַטיר-

לֶעכער הומאָר האָט אים אַלע מאֶל געקרעפטיקט.

 ...וװען ער

יפלענט דאַרפן קאָנפּערירן מיט עמיצן וועגן ביזנעס אנגעלעגנחייטן,
פלעגן .אָפט-מאָל פאָרקומען צוזאַמענשטויסן צווישן די פאַרהאַנד-
לענדע צדדים ,אָט אין יענע מאָמענטן פלענט צוקערבערג זאָגן אַ
געלונגענעם וויץ ,געבן אַ נוטן קיבעץ ,און  ---די שטימונג פלענט
/
זיך שנעל בייטן?.
מאָריס

שװואַרץ

כאַראַקטעריזירט

אים

אַװ:

{בעל הבית| מוז מען דאָך האָבן אַ שטעקן ,דענקן מאַנכע.

האָט

טאַקע צוקערבערג זיך ניט גערירט אָן זיין גרויסן שטעקן מיט
דעם ניט וייניקער גראָבן צינאר אין דער לינקער זייט פון זיין
מויל ,און כאָטש הערש? האָט אָפט אַ קלאַפּ געטאָן מיטן שטעקן
ווען ער האָט נערעדט מיט די מענעדזשערס {טעאַטער-פאַרװאַל-
טער| ,האָבן אים אַלע ליב געהאַט .מען האָט אים ליב געהאַט
צוליב זיין חומאָר ,זיינע גלייכווערטלעך און זיינע שפּאַסיקע
מעשהלעך ,ער האָט דאָס אַריײינגעבראַכט דאָס ווערטל ,בי אֶלרייט,
בי אֶלרייט' .דאָס האָט נעמיינט ,ס'וועט שוין זיין גוט' .,. .ער
האָט ,למשל ,געקאָנט זאָנן אַ מענעדזשער; :איר ווילט ניט דעם
אַקטיאָר ? אֶקעי |פיין| ,וועלן מיר אייך הערן וי דעם קאָטער'.

האָט זיך אַן אַקטיאָר געקלאָנט פאַר אים ,אַז דער עקטינג מענעדזשער
(רעזשיסער) וויל אים שניידן די ראָלע ,האָט ער אים געענטפערט :
;בי אלרייט ,בי אֶלְרייט ,טוט ביי פּראָבע וי ער הייסט אייך ,און
צוקער-
ביינאַכט ,ביים שפּילן ,רעדט דאָס אוֹיסנעשניטענע'.

בערג האָט אויך פיינט נעהאָט ,אַז מ'האָט גערעדט צו שטיל אויף
דער בינע און ווען מ'האָט נערעדט

,דער קאָסטאָמער

באַזוכער| אין טעאַטער האָט די גאַנצע דעה ,ער דאַרף הערן יעדן
װאָרט ,מ'טאָר אים ניט אָנזעצן קיין פּראָזע (די ווערטער פון דער
ראָלע) און מען דאַרף ריידן הויך ,ווייל ס'זיצן א סך טויבע מענטשן
אין טעאַטער'.

:

אין אַקטיאָרן קלוב (ס'איז אויך דאָרט געווען אַ רעסטאָראַן מיט

אַ ספּעציעלן צימער פאַר שפּילן קאָרטן) האָט צוקערבערג ליב נע-
האָט ,ערשטנם ,אַליין אַמאָל צו שפּילן אַ פּינאַקל ,אָבער נאָך מער
האָט ער געהאט הנאה צו קיבעצן די פּאָוקער-שפּילער .זיינע נלייב-
ווערטלעך איבער קאָרטן זיינען געווען זייער אַרינינעלע.
מיט דער צייט האָט צוקערבערג זיך אָנגעהויבן צו פילן ניט
וי קיין דעלענאַט {יוניע-פאַָרשטייערן ,נאָר וי א ,סאַמאָדערזשאַ-
וויעץ' |{זעלבסטהערשערן ,אַ קליינער צאַר ,װאָס הערשט מיט אַן
אייזערנער האַנט ,און מיט אַ שמייכל און אַ וואונק פון אויג ... ,זיין
עקשנות האָט אים אָפט נעפירט דערצו ,אַז ער האָט אין געוויסע
פאַלן געבראַכט שאָדן סיי פאַרן מענעדזשער און סיי פאַר דער
יוניאָן .ער איז אָבער נגעווען אַזאַ ליבע פּערזענלעכקייט ,אַזאַ גור
באִי {גוטער ברודער} ,אַז אַלע זיינע חסרונות האָבן אויסגעזען וי
מעלות .אין כעס האָט מען ניט געקאַנט זיין אויף אים .דער
קאַפּיט? ,צוקערבערנ' איז אויסערגעוויינלעך אינטערעסאַנט און
פאַרמאָגט גענוג שטאָף פאַר אַ פּיעסע אָדער אַ בוך.

ער איז געווען

אַ פאָלקס-מענטש מיט אַן אייגנאַרטיקן הומאָר דורך וועלכן ער האָט
אַרױפגעקדאָגן ביי די טעאַטער-באַלעבאַטים גרויפע שכירות פאַר די

אַקטיאָרן .זיינע ,קריטיקן' איבער פּיעסן האָבן צו זיך גלייכן ניט
יט אַלֶע זיינע וויצן און סאַרקאָס-
..
אין זייער ארינינאַליטעט. .מ
טישע גלייכווערטלעך האָט הערשל? צוקערבערג פאַרמאָגט אַ ברייט
2005

מיט זיין דאָלאַר האָט זיך

מ .עי
נייטהען פליישער  --הערשעל
|
/ ...
 0פעבואַר .1391
י .ש .פּרענאָװיץ  ---מעשה'לעך װעגען הערשעל צוקערבערג ,װאָס מען
דערצעהלט אין דער אידישער טהעאַטער-װעלט, ,פאָדו ,*.ג .י 21 ,.אױיגוסט ,6391
מאָריס שװאַרץ  ---מאָריס שװאַרץ דערצעהלט, ,פאָרוו ,".ל .אַ 7 ,5 .נאָו.1491 .
צוקערבערגי

;די אידישע

װעלט" ,פילאי,

נאָרדאָן ,װויעראַ

ה,ערשל?ל צוקערבערג האָט אָנגעהויבן פירן די אַקטיאָרן יוניאָן
אויפן שטייגער װוי מען פירט אַן אַרבעטער יוניאָן ... .צו אַ באָס

צו שנעל.

האַרץ מיט נאָך אַ ברייטערער
יעדער געסאָנט טיילן".

האַנט.

פון

פ{ּאָנאָרעלסקי|
וגעב -- 8881 .געשט 8 .מאַי 8491ן
געבוירן  8881אין יעקאַטערינאָסלאַו ,אוק-
ראַינע ,ביי זייער רעליגיעזע עלטערן ,סוחרים,
אין עלטער פון  71יאָר חתונה געהאַט מיט
נאַאום גאָרדאָן ,אַן אַקטיווער סאַציאַל:רעװאַ-
לוציאָנער ,און צוליב דעם געמוזט אין געהיים
פאַרלאָזן רוסלאַנד .זי עמיגרירט פריער קיין

לאָנדאָן און דערנאָך קיין טאָראָנטאָ ,קאַנאַדע,

וואו זי שליסט זיך אָן אין אַ דראַמאַטישן
פאַראיין און שפּילט מיט זיי אין יידיש אין
רוסיש פאַר פאַרשידענע אָרֹגאַניזאַציעס ,שפּע-
טער טרעט זי אַרײן פּראָפּעסיאָנעל אין אַן אָרטיקער יידישער טרופּע.
אין  9091געקומען מיט איר פאַמיליע אין ניו-יאָרק ,וואו זי
טרעט אַרין שפּילן פּראָפעסיאָנעל אין יידישע טעאַטערס ,איינמאָל,
שפּילנדיק אַ מוטער-ראָל מיט סעראַ אַדלער אין רוסיש ,ציט זי
די אויפמערקזאַמקייט פון דער באַקאַנטער אַמעריקאַנער שרייבעריו
פעני הוירסט ,וועלכע רעקאָמענדירט זי צו שפּילן די מוטער-ראָל
אין איר פּיעסע ,יומאָרעסק* אין ענגליש .ג .נעמט אַזױ שטאַרק
אויס אין דער ראָל ,אַז שפּעטער ,ווען די פּיעסע וװערט באַ-
אַרבעט פאַר אַ פילם ,שפּילט זי אויך דאָרט די ראָל ,איר דערפאָלג
אין דער פּיעסע איז אַזױי גרויס ,װי ס'גיט איבער א .באַביטש ,אַז
מען האָט אַראָפּגענומען דעם נאָמעןן -פון סטאַר עלמאַ גלוק און
אַרויפגעשטעלט איר נאָמען .אָט די ראָל האָט זי געמאַכט פאַר אַ
סטאַר .זי ווערט פּאָפּולער אונטערן נאָמען ,די יידישע מאַמע",
שפּילט דערנאָך כסדר  02יאָר אויף דער ענגלישער בינע און פאַר-
שידענע פילמען ,וי אויך אויף דער לעגיטימער ענגלישער און
װאָדעװיל בינע ,צווישן זיי אין דער פּיעסע ,פּאָטאַש און פּערלמוטער",
אין צווישן-צייט פלעגט זי אויך אויפטרעטן אויף יידיש.
קראַנק אויף קענסער ,איז זי דעם  8מאַי  8491געשטאָרבן אין
לאָס אַנדזשעלעס .איר זון ,ויליאַם ,איז אַ דירעקטאָר אין דער
מואווי-סטודיש ;יוניוואוירסל" .איר שוועסטער ,לובאַ ,איז די פרוי
פון געזעלשאַפטלעכן ציוניסטישן אַרבעטער-טוער אברהם באַביטש,
געוועזענער מיטאַרבעטער אין ;די אידישע שטימע" אין לאָס
אַנדזשעלעס און איינער פון די ערשטע מיטגלידער פון ניו-יאָרקער
,פּראָגרעסיוו דראַמאַטיק קלוב".
אין נעקראָלאָג אין  ,די אידישע שטימע*" ווערט געזאָגט ;
ש,וין איבער  82יאָר איז זי כסדר געוװוען אַקטין אין אַלע
וויכטיקע הינע אינסטיטוציעס  ---אין מושב זקנים ,סאַנאַטאָריום,
הילף פאַר אייראָפּע ,קינדער-רעטונג .חוץ װאָס זי אין שטענדיק
געווען גרייט אויפצונעמען און העלפן מענטשן אין נויט ,איר הויז
איז געווען באַקאַנט אַלס די האָליוואודער אכסניה פאַר אַלע אַרי-
בערנעקומענע יידישע אַרטיסטן און בילעטן-פאַרקויפערינס ,אויפן
2004

יידישטן

טעאַטער
:םע
0722

טערט
יהי

קראַנקן-בעט פלעגט זי נאָך אַרבעטן מיטן טעלעפאָן ווען עס האָט
זיך געהאַנדלט וועגן אַ טובה אָדער אמַצוה .זי האָט אויך אסַך
מיטגעהאָלפן אינם אויפבויען פון וועסטערן

{ראַביי נעכעס שול ,שפּעטער ,שערי
ש יק .פון אברהם

דזשואיש

אינסטיטוט"

תפילה"ן.

באַביטש,

דוד דרוק  ---װעראַ גאָרדאָן ,מאָרגען זשורנאַל" ,נ .י 01 ,יאַנואַר ,5391
2ב -- }-װיעראַ גאָרדאָן ,באַװאוסטע בינעאון

געשטאָרבען,

.די אידישע שטימע",

מואװי אַרטיסטין ,פּלוצלינג

לאָס אַנדזשעלעס 41 ,מאי 8491

מ .שאַליט  --אין לאָס אַנדושעלעס ,דאָרט,

הררי ,עורא
{|בלומבערג |
געבוירן  02אַפּריל  4981אין דווינסק ,לעט-
לאַנד .פאָטער  --אַ סוחר ,אַ ציוניסטישער
עסקן ,מחבר פון די ספרים ,מצות ישוב ארץ
ישראל" און ,דבור העברי" .געלערנט אין
אַ חדר מתוקן און תנ"ך ביים באַקאַנטן תנ"ך-
קענער אברהם-זעליק קאַלמענזאָן .,צוליב זיין
פאָטערס באַשלוס צו פאַרבלייבן אין ארץ
ישראל ,וואוהין ער איז געפאָרן בייוואוינען
זיין עלטערן זונס חתונה .פאָרט אויך אַהין ה.
מיט זיין מוטער אין  .6091לכתחילה אַרבעט
ער ביי לאַנדװירטשאַפט אין פּתח תקוה און רחובות ,אָבער דערנאָך
גייט ער איבער אַרבעטן צום פאָטאָגראַפיסט סאָסקין אין תל-אביב,
| -נאָך אַלס קינד באַװירקט פון זיין ברודער משה און דעם שפּעטער-
באַרימטן סאַװיעטיש-יידישן שוישפּילער מיכאָעלס שפּילן אין העב-
אָבער-פאָרשטעלונגען ,און שפּעטער צוליב זיין ברו-
רלעיאביהשע
דער חיימס מיטאַרבעט אין ,חובבי הבמה העברית" אין ארץ ישראל,
הייבט אויך ה .אָן זיך צו באַטײליקן אין די דאָזיקע פאָרשטעלונגען
אין יפו ,און טרעט אויף אין  0191אַלס ,מאָטיע שטרייכל" אין מ,
קריטשעווסקיס העברעאישער איבערזעצונג פון ,כאַסיע די יתומה"
(;כאַסיע*  ---ליזאַ .װאַראָן) ,און אין  1191אין שלום עליבמס ,גט",
 -- 2אָפּגעפאָרן קיין רוסלאַנד צו באַזוכן זיין ברודער און דעם
 1מערץ  3191געגעבן אַ העברעאישע פאָרשטעלונג אין דווינסק,
װאָס ציט צו די אויפמערקזאַמקײט פון נחום צמח אין ביאַליסטאָק,
וועלכער רופט אים אַרױיס אַהין ,און ער באַטײליקט זיך אין צמחס
העברעאישער טרופּע מיט דימאָווס ,דער אײביקער װאַנדערער"
אויפן ציוניסטישן קאָנגרעס אין ווין און דערנאָך אין אַ גאַנצע ריי
שטעט פון רוסלאַנד,
 --- 4צוריקגעפאָרן קיין ארץ ישראל ,דאָרט געגרינדעט אַ נייע
העברעאישע טעאַטער-גרופּע און זיך באַטײליקט אין גאָרדינס ;גאָט,
מענטש און טיייול" .צוליבן גרוש אַװעק קיין עגיפּטן ,וואו ער
אַרבעט אַלס פאָטאָגראַפיסט --- 5191 .געקומען אין אַמעריקע ,וואו
ער באַטײליקט זיך אין אַ ריי העברעאישע פאָרשטעלונגען (;כאַצקל
דראַכמע? אין ,,גאָט ,מענטש און טייוול" ,א .אַ ).און ווערט אַ העברע-
אישער לערער .ענדע  6191העלפט ער אָרגאַניזירן דעם איידישן
לעגיאָן* און פירט אויף ,אין יידיש ,און באַטײליקט זיך אין אַמפי-
טעאַטער אין לעגיאָן ,נעבן לוד (ארץ ישראל) ,אין הירש-לייב גאָר-
דאָנס אײנאַקטער ,דאָס אייביקע ליד" .נאָך דער דעמאָביליזאַציע,
פאָרט ער צוריק קיין אַמעריקע ,וואו ער פירט אויף דעם  02יוני ,5191
אין העברעאיש, ,אברהמעלע דער שוסטער" פון ב .שאַפיר; ,נאָר אַ
דאָקטאָר" פון שלום עליכם און פּרצס ,דער משוגענער בטלן"

2:

(דורכגעפירט דורך מאַרק שווייד) ,דערנאָך ווידער שאַפירס איינ-
אַקטער ,אַרנשטײײנס ,דאָס אייביקע ליד" און שלום עליכמס ;מזל
טוב" ,און באַטײליקט זיך דעם  42איגוסט  5191אין פרידלאַנדס
העברעאישער איבערזעצונג פון פּינסקיס ,פאַמיליע צבי" (געשפּילט
גףאַ-רדן) און אין די אַנדערע העברעאישע פאָר-
אויף קעסלערס רו
שטעלונגען ,װי הירשביינס ,פאַרװאָרפענער ווינקל" (איבערזעצט פון
ח .א .פּרידלאַנד) ,הירדשביינס/ -שמידס טעכטער" אין קאוירווינג
פּלײיס טעאַטער* ,און אין פילאַדעלפיע ,אין העברעאיש ,אין טשירי-
קאָווס ,די יידן",

ה .האָט אויך אַ געוויסע צייט מיטגעשפּילט אין יידיש אין
יידישער קונסט טעאַטער* און מיט סעמיועל גאָלדענבורג אין
פילאַדעלפיע.
אַ לענגערע צייט געווען אַ העברעאישער לערער ,און אין 7391
רעזשיסער אין דראַמאַטישן קרייז אין טאָראָנטאָ ,קאַנאַדע ,וואו ער
פירט אויף ,אין יידיש ,צ .א .כאַװער פּאַװערס דראַמאַטיזאַציע
,יאָסעלע* פון יעקב דינעזאָן און שלום עליכמס ;נאָר אַ דאָקטאָר"
אין דער באַאַרבעטונג פון לאסאווין,
אין  6491ווערט ער לערער און רעזשיסער פון אַ דראַמקרײז אין
סאַן פראַנציסקאָ ,וואו ער פירט אויף צ .אַ ,.אין יידיש ,אַ דראַמאַ-
טיזאַציע פון שלום עליכמס ,די נגידישע פּרעזשניצע" ,רייזענס
;אַ שטילע דירה" און פּרצס ;נאָך קבורה",
זינט  9491זיך באַזעצט אין מעקסיקאָ ,וואו ער פירט אויף ,אין
יידיש ,דעם  92אױיגוסט  9491אַ דראַמאַטיזאַציע פון שלום עליכמס
,די נגידישע פּרעזשניצע" ,איידן זינגען" פון דער טונקעלער און
טשעכאָווס ;דער שידוך" .דעם  42נאָוועמבער  -- 9491אַ געטאָ-
מאָנטאַזש אין  01בילדער, ,לעבן און געראַנגל* פון ישעיהו אויסטרי-
דן און (מיט דער יידישער טעאַטער-גרופּע אין ספּאָרט-צענטער)
דעם  22סעפּטעמבער  6591קאָברינס ,צוריק צו זיין פאָלק" ,דעם 71
אויגוסט ; 7591אַננאַ פראַנק" |אין זיין איבערזעצונגן ,דעם 41
אויגוסט  8591מ .דלוזשנאָווסקיס ,די איינזאַמע שיף" ,דעם  92מאַי
 9פּרץ הירשביינס ,ג,רינע פעלדער" ,און דעם  8אױיגוסט 0691
(מיט דער טעאַטער-גרופּע ביי דער קהלה) אַנסקיס ,דער דיבוק".
ה'ס ברודער .,משה אפרים ,רוסישער איבערזעצער פון דוד
פּינסקיס ,פאַמיליע צבי" ,שפּעטער מיטגליד פון העברעאישן טעאַ-
טער ,הבימה" ,איז דערהרגעט געװאָרן אין  9291אין פאַרטיידי-
קונגס-קאַמף קעגן אַראַבישע איבערפאַלער .ה'ס אַנדערער ברודער,
דר .חיים הררי ,איז איינער פון די ערשטע העברעאישע שפּילער און
רעזשיסאָרן אין ארץ ישראל ,ה'.ס זון ,כרמי הררי ,קלינישער
פּסיכאָלאָג פאַר יוגנטלעכע געריכטן אין ניו-יאָרק.
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פון

פינקעל ,מאָריס {משהן
{געב .בערך  -- 2581געשט 7 .יוני }4091

געבוירן בערך  2581אין אָדעס ,אוֹקראַאינע.
וי גאָלדפאַדענס סעקרעטאַר יצחק ליברעסקאָ
גיט איבער ,האָט זיין פאָטער גאָר געהייסן
 פרידמאַן ,און אַ ברודער  --אַבראַמאָװויטש,די ענדערונגען אין די פאַמיליע-נעמען זאָלן
זיין צוליב דדיאַמאָלטיקע באַדינגונגען פון
דינען אין רוסישן מיליטער.
ווען גאָלדפאַדען האָט געגרינדעט דאָס
יידישע טעאַטער אין רומעניע ,האָט ער דאָרט
געטראָפן פ'.ן,
וועגן דעם דערציילט דער היסטאָריקער פון יידישן טעאַטער ,ב.
גאָרין :
צווישן די אָנגעלאָפענע אין בוקאָרעסט איז אויך געווען משה
פינקעל.,

ער איז

געקומען

פאַרדינען

אַ גרינגן

רובל

ביים

קאַמי-

סאַריאַט ,נאָר ער איז באַלד אַרייננעפאַלן אין נאָלדפאַדענס טרופּע.
משה פינקעל איז געווען א װואַנדערער פאָלקס-זיננער ,און ,וי עס
זעט אויס ,האָט ער אַלס אַזעלכער שוין גענעבן פריער פאָרשטע-
לונגען אין רומעניען ,נאָך איידער גאָלדפאַדען איז אַהין געקומען.

דערפון

וואַרשיינלעך

האָט זיך גענומען

דער פאַרשפּרײטער

איינ-

דרוק ,אַז נאָלדפאַדען האָט ביי זיין אָנקומען אין רומעניען געטראָפן

גראַדנערן און פינקעלן ,און מיט זיי האָט ער געגעבן זיינע ערשטע

שטיקער.

מאָנולעסקאָ דערציילט עס אין זיינע עראינערונגען אַלס

אַ פאַקט ,און פילע ,װאָס געדענקען נאָך די ערשטע גאַלדפאַדען-
שטיקער ,זיינען אויך אונטער דעם זעלבן איינדרוק ,נאָר דאָס איז
ניט ריכטיק .פינקעל איז ניט געווען אין גאָלדפאַדענס טרופּע
ביז דער רוסישער קאָמיקאַריאַט איז אַריבער אין בוקאַרעסט".
וועגן זעלבן ענין שרייבט ליברעסקאָ:
,גראַדנער האָט באַלד געבראַכט |צו גאָלדפאַדענען| א גאַנצע.
חברה .ווען זיי זיינען געווען ,נעדענק איך ניט. .א.ו.יב פינקעל
איז אויך געווען ,נעדענק איך ניט .אָבער ער איז זיכער אויך
געווען פון די ערשטע .ער האָט נעשפּילט צוזאַמען מיט נראַדנערן
אין מאַרקס נאָרטן ,נאָר ,דאַכט זיך ,אַז שפּעטער איז ער אַװעק-
געפאָרן ,און פינקעל איז ניט געווען ביי דער גרינדונג פון יידישן
טעאטער".
אַז פ .איז ניט געווען ביי דער גרינדונג פון יידישן טעאַטער,
זאָגט אַמבעסטן עדות גאָלדפאַדענס בריוו צו אים קיין אָדעס ,גע-
שריבן דעם  4אָקטאָבער  6781פון יאַסי ,פאַרעפנטלעכט דורך משה
שטאַרקמאַן אין ,אַרכיוו פאַר דער געשיכטע פון יידישער טעאַטער"
וְאין אונדזער אָרטאָגראַפיען :
י,דידי משה פינקעל !
אַזױי װוי איך בין יעצט אין יאַסי און האָב נעהערט פון אייערע
פאָרשטעלונגען ,האָב איך מיך ענטשלאָסן ,אויף אַלגעמײן פֿאַר-
לאַנגען ,צוזאמענצושטעלן אטַרופּע פון די בעסטע אַרטיסטן און
דאָס איינאָרדנען אייראפּעאיש וי עס איז איבעראַל און עס זאָל
אַ פּנים האָבן ,אין יאַסי היר זוירד געבוירן ווערדן אַ יידיש טעאַטער

סטאַביל (פיר שטענדיק) ,מיך ערוויילן זיי דציורםעקטאָר .,אויסער-
| דעם װאָס עס נעפינען זיך ביי מיר יעצט די נייעסטע לידער ,וואָס
איך האָב די לעצטע צייט פאַרפאַסט ,וי אויך טעאַטערע {טעאַטראַ-
לע | ,װועל איך אימער שרייבן נייעס פיר דאָס טעאַטער ,און עס
וועט זיין איינס אין דער נאַנצער וועלט ,אויך פרויענצימער ועלן
אנטיילֿ נעמען ,איר ווייסט געוויס ,אַז יעצט איז פאַסט {כמעטן
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יידישן

טעאַטער
קווואן

אואואגאאטשששאנ

קיינער ניטאָ פון די שרייבער װאָס זאָלן עטװאָס נייעס ליפערן,
איבערהויפּט פאַר דער בינע ,און איך בין יעצט דער איינציקער,
דאַרום רעכן איך אַז ווען איר וועט דערהאַלטן דעם בריוו ,װועט
איר לאַנג ניט טראַכטן און אויגנבליקלעך קומען צו מיר .נעבן
מיר וועט-אייך זיין װאַרעמער וי איבעראַל ...און דאָס איבריקע
וועלז מיר דאָ איבערריידן ,אַלץ אייך לטובה".
פ .איז באַלד אַריבער אין גראַדנערס טרופּע און דערנאָך צוריק
צו גאָלדפאַדענען.
ווען גאָלדפאַדען איז אין  9781געקומען אין אָדעס און באַלד
דערויף אַראָפּגעבראַכט פון רומעניע זיין טרופּע ,איז פ .שוין דאָרט
געווען אַ פולשטענדיקער אַקטיאָר .גראַדנער רעדט אים באַלד אָפּ
פון דער טרופּע און נעמט אים אַריין אין זיינס אַ טרופּע ,וועלכע
פּלאַצט אָבער באַלד ,ווייל גאָלדפאַדען דערלויבט איר ניט שפּילן
זיין רעפּערטואַר .די טרופּע ,אָן גראַדנערן ,קערט זיך ווידער צוריק
אין אָדעס און טרעט צוריק אַריין צו גאָלדפאַדענען ,וועלכער לאָזט
זיך אַביסל שפּעטער װאַנדערן איבער רוסישע שטעט ,ביז ער קומט
אָן אין מאָסקװע ,וואו ער לעזט אויף די טרופּע און גיט איבער
דעם אָנפיר צום אַקטיאָר לייזער צוקערמאַן .פ .האָט זיך דערפון
געפונען  ---וי ב .גאָרין גיט איבער  ---באַלײדיקט ,ער האָט חתונה
מיט דער אַקטעריסע אַנעטאַ שװאַרץ און פאָרט אַװעק מיט איר קיין
אָדעס,
אין סעפּטעמבער  ,2881נאָכן פאַרבאָט אויף יידיש טעאַטער אין
רוסלאַנד ,פאָרן זיי אָפּ ,מיט אַ טייל אָדעסער אַקטיאָרן ,קיין רומעניע.
בועז יאָנג גיט איבער ,אַז מאָגולעסקאָ האָט אים אַמאָל דערציילט,
אַז אין אײראָפּע האָט אַן אַקטיאָר פון פינקעלס טרופּע געבעטן בי
פ .אַ רובל ,ווייל ער האָט נאָך נישט געגעסן .פ .האָט געמאַכט אַ
פאַרוואונדערטן פּנים ,אָנגענומען די װאָנצע זיינע און זי אַ דריי
געטאָן און געענטפערט קאַלט, :שלעכט".
אין איינע פון די ערשטע רעצענזיעס ועגן יידישן טעאַטער,
וװוערט אין דער בוקאַרעסטער צייטונג ,פראַטערניטאטעא* פון 7
יוני ( 5881אין דער יידישער איבערזעצונג פון ש'ס ראָמאַן) געזאָגט :
,שוין אַ שטיק? צייט וויילט אין בוקאַרעפט די איזראַעליטישע
טרופּע אונטער דער דירעקציע פון ה"ה מאָנולעסקו און פינקעל,
וועלכע גיט אירע פאָרשטעלונגען אין טעאַטער זשיגניצא ...דער
רעפּערטואַר פון דערדאָזיקער טרופּע איז אַ נאָר-װאַריעאירטער און
אויסדערוויילטער .די ראָלעס זיינען מייסטנס גוט פאַרטיילט און
אייניקע מיטנלידער פון דער טרופּע פאַרדינען דאָס טיט? אַרטיסטן.
 ..,דער ה' פינקעל ,א בריהשער איינאָרדנער ,וועלכער באַוייזט
זיך ,צו אונדזער באַדױיערן ,נאָר זעלטן אויף דער בינע ,האָט
געשפּילט אַזױ נאַטירלעך ,אַז ער האָט אַרוױסגערופן אַלעמענס
באַוואונדערונג .אַ סך אַרטיסטן ,אַפילו פון ,נאַציאָנאַל טעאַטער',
י
ד.
װאָלטן אים געמענט אין דעם פּרט נעמען פאַר אַ מוסטער.. .
טרופּע מאָנולעסקו און פינקע? פאַרדינט בכן אויפמערקזאַמקײט,
סיי צוליבן שפּילן ,סיי צוליב די נוט-אויסנעוויילטע פּיעסעס ,װואָס
שטעלן צונויף איר רעפּערטואַר ,זי פאַרדינט פון אַלעמען דער-
מוטיקט צו ווערן".
וי גאָרין שרייבט ,איז די טרופּע אין רומעניע געווען אויף גרויסע
צרות און נאָכדעם וי זיי האָבן זיך עטלעכע יאָר אָפּנעמאַטערט,
איז פ .אַװעקגעשיקט געװאָרן קיין גאַליציע ,אַז ער זאָל אַרוסקריגן
אַ קאָנצעסיע דאָרט צו שפּילן יידיש טעאַטער .אין אָנהייב זומער
 6האָט ער אַרױסגערופן צו זיך קיין לעמבערג מאָגולעסקאָן .פון
דאָרט פאָרן זיי אָפּ קיין לאָנדאָן ,וואו עס דערגייען די ידיעות וועגן
די גאָלדענע גליקן פון יידישן טעאַטער אין אַמעריקע ,און אין סוף
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יולי  6881פאָרן זיי אָפּ קיין ניו-יאָרק ,וואוהין זיי ברענגען סוף
אויגוסט די גאַנצע טרופּע ,װי דוד קעסלער ,זיגמונט פיינמאַן ,ישראל
װויינבלאַט ,לעאָן בלאַנק ,ה' און פ' אַבראַמאָװויטש ,סאַבינאַ װיינבלאַט,
זיגמונט מאָגולעסקאָ ,מאָריס און אַנעטאַ פינקעל,
גאָרין דערציילט ,אַז אין די ערשטע יאָרן פון יידישער טעאַטער,
אין ניו-יאָרק ,ווען עס איז אָנגעגאַנגען אַ גװאַלדיקע אויסדינגעניש
פון די טעאַטערס ,האָט פּאַסירט ,אַז
 ....,די קאָמפּאַניע פון פּולס טעאַטער האָט אויסנעדונגען טאַליא
טעאַטער .איצט האָט פינקעל געקראָנן דעם טעאַטער און די
קאָמפּאַניע פון פּולס עאַטער איז איבערגעגאַנגען צו אים .אַז פּוכס
טעאַטער איז געװאָרן ליידיק ,האָבן מאָנולעסקאָ און היינע גענומען
צוריק פּולס טעאַטער .פינקעל האָט אָבער ביים אויסדינגען דאָס
טעאַטער איבערגעכאַפּט א ביס?ל די סמאָס .ער איז איננעגאַנגען
אויף צו שווערע באַדינגוננען ... ,די קאָמפּאַניע אין טאַליאַ טעאַ-
טער איז געווען אומצופרידן ,און אַנטקעגן ניײיאָר איזן דעם
דירעקטאָר פון פּולס טעאַטער געלונגען אָפּצורײידן פון טאַליא
טעאַטער קעסלערן ,פיינמאַנען און פרוי ליפּצין .,. ,היינע האָט
איצט געפונען די נעלעגנהייט אַריינצוקרינן צוריק טאַליאַ טעאַטער
און אַרױסטרײבן פון דאָרטן פינקעל מיט זיין קאָמפּאַניע און ער
האָט עס טאַקע געטאָן",
לויט אַ גענויע פאָרש-אַרבעט ,װאָס ס'האָט דורכגעפירט דר ,מאַר-
ווין זייגער אין דער דאַמאָלטיקער פּרעסע ,שטעלט זיך אַרױס ,אַז
פון  21אָקטאָבער ביזן  22אָקטאָבער  6881האָט די טרופע (זיגמונד
מאָגולעסקאָ און מאָריס פינקעל  --מענעדזשערס) געשפּילט אין
;טעראַס גאַרדען טעאַטער* (-85טע סטריט און לעקסינגטאָן) ,פון 7
יאַנואַר ביזן  12מאַי  ,7881ווען די טרופּע האָט זיך גערופן ,רומעניע
אָפּערע טרופּע?  --אין ,רומעניע אָפּערע האָוז* (װאָס האָט פריער
געהייסן ,נעשאָנאַל טעאַטער*) אויף  601-401בויערי סטריט ,פון
 6אױיגוסט  7881כיזן  12מערץ  8881האָט די טרופע ווידער גע-
שפּילט אין זעלבן פּלאַץ ,און פון  91סעפּטעמבער ביזן  02נאָוועמבער
ווערן שוין אַנאָנסירט מאָריס זילבערמאַן אַלס מענעדזשער
8
און מאָריס פינקעל אַלס רעזשיסער ,פון  7דעצעמבער  8881ביזן 22
ּ,ולס טעאַטער* אויף -8טע סטריט
יוני  9881נעמט פ .איבער דאָס פ
און דריטע עוועניו ,וואו ער ווערט אַנאָנסירט אַלס רעזשיסער און
מענעדזשער און פאַרבלייבט דאָרט פון  61סעפּטעמבער ביזן 8
אָקטאָב ,9881 .פון  9אָקטאָב 9881 .ביזן  6פעבר 0981 .גייט פ,
איבער אַלס רעזשיסער און מענעדזשער אין ;טאַליאַ טעאַטער* (84-64
בויערי) ,פון  7פעברואַר ביזן  72מערץ  0981קערט ער זיך צוריק
אין פּ,וילס טעאַטער* ,פון  32מאַי ביזן  9יולי  0981און פון  8אויגוסט
 0ביזן  21יוני  -- 1981רעזשיסער און ביזנעס-מענעדזשער אין
,רומעניע אָפּערע האָוז" ,פון  41אױיגוסט  1981ביזן  12מאַי ,2981
דאָרט ,אַלס רעזשיסער און מענעדזשער און פון  02מאַי ביזן  21יוני
 --- 2רעזשיסער און מענעדזשער אין /,טאַליאַ טעאַטער".

פ .זאָל ,לוט יעקב פּ .אַדלער ,זיך האָבן אויסגעצייכנט אַלס ,משה"
אין גאָרדינס ,דער יידישער גלח" און אין ;רב שראַגע* אין גאָרדינס
,די ברידער לוריא? (.)4981
אין ;אַרכיוו פאַר דער געשיכטע פון יידישן טעאַטער און דראַמש*

(א"ר פון דר .יעקב שאַצקי) ,האָט שלום פּערלמוטער איבערגעדרוקט
אנ ,דער ערשטער סטאַטוט פאַרן יידישן טעאַטער אין אַמעריקע
און זיין פאַרפאַסער משה פינקעל" ,אַ בראָשור פון  61זז ,.װאָס פ.
האָט אַרױסגעגעבן אין ניו-יאָרק אין  8881א"נ ;טהעאַטער אונד

ביהנע רעגולאמענט" פיר אָריענטאַל טהעאַטער,
בויערי.

מ .זילבערמאַן,

מענעדזשער.

מ .פינקעל,

 211עט געבּון
רעגיססאר".
2660

לעססיקאָן פון
די בראָשור אַנטהאַלט  28אַרטיקלען {פּונקטןן ,איינגעטיילט אין
פאָלגנדיקע .אָפּטײילונגען :
דיא פּראָבען ,ראָללען אָננעמען אונד שטודירען ,ערקראַנקונגען,
דיא צייט פון אָנטהאָן ,דיא האלטונג אויף דער ביהנע ,קליידער,
פריזור ,רעקוויזיטע ,בוטאַפאָר ,האַנציען אונד אָפּהיטען ,דאָס רויכען
אונד ליכט לעשען ,פערשידענעס".
שלום פּערלמוטער באַמערקט דערצו:

קיין אַמעריקע ,וואו

,אין יולי  6881איז פינקע? אָנגעקומען

ער האָט זיך זייער שנעל אויסנעצייכנט אַלס שוישפּילער און
טעאַטער-דירעקטאָר .זיין ספּעציאַליטעט איז געווען די היסטאָרישע
אָפּערעטע ,װאָס

איז

זיין ענערניע

אַ דאַנק

און אונטערנעמונגס-

גייסט דעדפירט געװאָרן צו א העכערע מדרנה אין זין
כעןר| אוױיסשטאַטונג .פינקעל האָט שאַרף באַקעמפט
רעפאַרמאַטאָרישע טעטיקייט אויף דער אַמעריקאַנער
אַ חוץ דעם ,װאָס פינקעל איז געווען אן אַקטיאָר,

פון אויסערלע-
יעקב נאָרדינס
יידישער בינע.
טעאַטער-פאַר-

װאַלטער און רעזשיסער ,האָט ער אויך פאַרפאַסט פאַרשידענע לידער
פאַָרן טעאַטער,
 . .,די בינע-תקנות פון משה אָדער מאָריס פינקע? זיינען אֶן
ספק קאָמפּילירט פון אַ דייטש ביכל .די שפּראַך איז שטאַרק
פאַרדייטשמערישט .דאָך האָט דער דאָזיקער דאָקומענט אַ היסטאָ-
רישן ווערט װוי דער ערשטער (און לעת-עתה דער איינציקער) פּרוב
צו שאַפן

אַ פּראָפּעסיאָנעלן

קאָדעקס

יידישן

פאַר דעם

אַ חוץ דעם איז דאָס א קולטור-טעאטראַלישער

טעאַטער.

דאָקומענט,

װאָס

ניט א מעגלעכקייט אַריינצוקוקן טיפער אין דער יידישער טעאַטער-
סביבה

פון ניװו-יאָרק,

אין

יאָר ,8881

וען

יידיש

טעאַטער

איז

נאָך געווען אין די וויקעלעך .דער דאָזיקער סטאַטוט ווערט איבער-
געדרוקט פון דעם אַריגינאַל אָן ענדערוננגען פון ,סטיל' און אָרטאָ-
גראַפיע ,נאָר די אַננליציזמען ווערן פאַרטײיטשט אין ספּעציעלע

הערות"..
בועז יאָנג שרייבט :
,אין ניודיאָרק האָט דאָס יידישע טעאַטער זיך צעװואַקסן .יעדעס
יאָר האָבן שיפן געבראַכט טויזנטער נייע באַזוכער פאַרן טעאַטער,
און דער אַסטיאָר מאָריס פינקעל אין נעווען דער ,צאַר" פון
טעאַטער ,אַלע אַקטיאָרן האָבן פאַר פינקלען מורא געהאַט ,אַפילן
סטאַרס .פינקעל איז נעווען אַ נוטער ,ערלעכער כאַראַקטער -שווי-
שפּילער ,אָבער נאָך אַ בעסערער

מענעדזשער

אויגוסטוס

געשעפטסמאַן.

דער אַמעריקאַנער

דעילי האָט אַמאָל גנעזאָגט ,אַז נאָר דער

מענטש מעג זיין אַ דירעקטאָר ביים טעאַטער ,וועלכער קאָן האַלטן
אַקטיאָרן אין צוים ,און פארשטייט ווי אַזױ צו ,קעסטן' |איינטיילן
דעם פּערזאָנאַל פון| א פּיעסע .איך ווייס ניט צי פינקעל האָט

געוואוסט וי אַזױ איינצוטיילן ראָלן ,אָבער וי אַזױ צוֹ האַלטן
אַקטיאָרן אין צוים ,האָט ער פאַרשטאַנען .ער איז געווען א קאַל-
טער ,אַן אויסגערעכנטער ,פּינקטלעך און איבערלייגט ,האָט זייער
װוייניק נערעדט .פון אים האָט מאָנולעסקאָ גענומען דאָס ווערטל
,לעכט",
ש

װאָס

ער האָט גענוצט

ביי

לאַטינערס

סוקפעספּיעסע

ד,אָס יידישע האַרץ".

געלט האָט פינקעל אין קיין טעאַטער ניט אַרינגעלײגט.

ער

פלעגט אַנגאַזשירן אַקטיאָרן ניט ,חלילה ,אויף געהאַלט ,נאָר אויס-
טיילן אַ מאַרקע (פינקעל האָט געהאַט זיין איינענע נארדעדאָב
פאַר ,היסטאָרישע' פּיעסן און פלענט נעמען אַן עקסטראַ מאַרקע
דערפאַר) ,און דאָך איז ער געווען דער נאַנצער ,באָס!' פון טעאַטער,
פינקע? איז געווען אַ שיינער ,הויכער מאַן ,אַ ברונעט ,האָט
שטענדיק געטראָגן װאָנצעס און איז געווען אַזױ אָנגעזען אין דער
טעאַטער-פּראָפעסיע ,אַז ווען ער האָט נעמאַכט אַ חייראט-פאָרשלאַג
2011

דער חנודיקער-71 ,יעריקער סוברעטין עמאַ ,אַ שװעסטער פון
באָריס טאָמאַשעװוסקי ,איז זי געווען גליקלעך ,כאָטש פינקעל איז
שוין

דאַמאָלט

נעווען

אין

די

טיפע

פערציקער

און

איר

נאַנצע

פאַמיליע איז געווען קעגן דעם שידוך.
אַזױי האָט פינקעל געקענינט און דיקטאַטאָרעװעט אַ שיינע פּאָר

יאָר אין ניו-יאָרקער יידישן טעאַטער ,ביז עס איז געקומען צו אַן
,אויפשטאַנד' קענן אים און מען האָט דעם דיקטאַטאָר אַראָפּנע-
זעצט .דער אָנפירער פון יענער ;רעװאָלוציע' איז געװוען דער
קאָמיקער רודאָלף מאַרקס ,וועלכער האָט שוין דאַמאָלט געהאט
אויסשטודירט אויף לאַיער און האָט נאָך נעשפּילט יידיש טעאַטער.
;פ.י.נקע? האָט נאָכאַמאָל נעמאַכט אַ פאַרזוך צו הערשן איבערן
טעאַטער ,איז אַפילו געװאָרן איינער פון די גרינדער און בויער
פון דעם ,גרענד'-טעאַטער -- ,אָבער שוין אָן דער אַבסאָלוטער
מאַכט ,װאָס ער האָט פריער געהאַט .און ווען ער איז שפּעטער
געווען געצוואוננען צו ווערן אַ מיטנליד אין דער אַקטיאָרן-יוניאָן,
װאָס האָט נעמיינט ,אַז ער איז ניט מער קיין באַלעבאָס ,נאָר אַן
איינפאַכער אַקטיאָר ,האָט ער ביסלעכווייז אויך פֿאַרלאָרן דעם
רעספּעקט פון זיין יונגער פרוי ,עמאַ".
|
באָריס טאָמאַשעװוסקי שרייבט :
,אַלע אַקטיאָרן האָבן אים געהאַלטן פאַר אַ גרויסן חכם .איך
בין געווען דער איינציקער ,װאָס האָב אים גוט געקענט מיט אַלע
זיינע חכמות און מיט אַלע זיינע טעאַטערפּאָליטיקס ,און איך
פלעג זאָגן ,אַז קיין גרויסער חכם איז ער ניט און אַז ער איז ניט
קיין נוואלטיקער פּאָליטיקער .ער איז אַ מענטש ,װואָס רעדט ווייניק
און האַלט אין איין דרייען די װאָנצעס ,מען זאָל מיינען ,אַז ער
דענקט ,אַז ער טראַכט .די גרויסע אַרטיסטן וי קעסלער ,פיינמאן
און מאָנולעסקאָ האָבן פינקעלן באַטראַכט פאַר אַ גרויסן רעזשיסאָר.
ו.ען מען פלענט מאַכן פּראָבע ,איז ער זיך נעזעסן אויף אַ
ו.
בענקל נעבן סופּליאָר און ניט געלאָזט די אַקטיאָרן ריידן נאַריש-
קייטן ,ער האָט אויך ניט געלאָזט די אַקטיאָרן רויכערן ביי פּראָבע.
אָבער אָנווייזן דעם אַקטיאָר געוויסע שטעלונגען ,איבערגאַנגען,
ערקלערן אים וי אַזױ ער זאָל אַרױסברעננען נגעוויסע געפילן ,לייר,
פרייד ,ליבע ,האַס  --דאָס האָט פינקעל ניט אָנגעוויזן .אַלֶע
אַקטיאָרן פלענן שטיין אויסנעשטעלט וי רעקרוטן און זיי פלעגן
נאָכזאָגן דאָס װואָס דער סופליאָר האָט נעזאָנט .ווען איך האָב
נעשטעלט אין רומעניען אָפּעראַ הויז די ערשטע פּיעסע ,וואָס
לאַטײינער האָט פאַר מיר אָנגעשריבן ,האָב איך דאָס שטיק אַלֵיין
רעזשיסירט .איך האָב אויך די דעקאָראַציעס נעהייסן מאַכן לויט
מיינע אָנווייזונגען און מוזיק אַריינגענעבן ,האָט די קאָמפּאַניע מיך
דאַמאָלט באַטראַכט אַלס רעזשיסאָר .דאָס האָט פינקעלן ניט גע-
שמעקט .ער אין אָבער געווען אַ פּאָליטישען ,האָט ער מיר קיין
שנאה ניט ארויסנעוויזן ... .איצט ווען פינקעל איז אַריבער אין
װוינדזאָר טעאַטער ,האָט ער קיינעם פון אונדז ניט נעפעלט .די
פּיעסן זיינען אויפנעפירט געװאָרן נאָך בעסער וי פריער אונטער
פינקעלס רעזשי .די אַקטיאָרן האָבן זיך איצט ארומנעזען ,אַז
פינקע? איז אייגנטלעך געווען ניט מער וי אַן אַכטונג-געבער ,װאָס
האָט אוױיפגעפּאַסט אויף נגעוויסע קלייניקייטן ,אָבער קיין רעזשיסאָר
איז ער ניט געווען".
וועגן זיין רעזשי ,שרייבט בועז יאָנג :
,אויסצושטאַטן אַ היסטאָרישע פּיעסע נאָכן דעמאָלטיקן באַגריף,
מיט בלומען פאַד דעם כאָר ,פּייקלעך און נאָך אזעלכע זאַכן ,און
אויך

אַַ שיינע,

היסטאָרישע

דעקאָראַציע

--

דאָס

האָט

פינקעל

פאַרשטאַנען".
בערטאַ קאַליש שרייבט אין אירע זכרונות :
2012

יידישן

טעאַטער
טקא

ארי

,דער געשעפטס-פירער פֿון ווינדזראָ טעאַטער (טאָמאַשעװסקי ---
סטאַר) איז געווען מאָריס פינקעל ,דער |שפּעטערדיקער| מאַן פון

עמאַ פינקעל ,ער איז געווען דער אמתער טיפֿ פון דעם טעאַטער-
פּאָליטיקער ,ער איז געווען קורץ געװאַקסן און געהאט אַ שטאַרקן
ווילְן .גערעדט האָט ער ווייניק ,כמעט נאָרניט ,געווען אַ שטרעננער
אין זיינע באַציאוננען און אַ גרויסער בעל שבפ".
וועגן פ'.ס ראָמאַן מיט עמא טאָמאַשעװוסקי ,שרייבט א .פרומקין:
,די שוישפּילער פון עלטערן דור ,וועלכע האָבן זיי ביידע גוט
געקענט ,ערקלערן עס דערמיט ,װאָס עמאַ איז געווען זייער שטאַרק
באַנײיסטערט פון פינקעלן ,זי האָט אים פּשוט פארנעטערט .מען
דאַרף ניט פאַרנעסן ,אַז אין יענער צייט איז מאָריס פינקעל נע-
שטאַנען אויפן שפּיץ פון דעם טעאַטער-לײטער .ער איז געוען
דער קענינ פון דער יידישער בינע .אַלֶע האָבן אים געקוקט אין
מויל אַרין און זיין װאָרט איז געווען א נגעזעץ .דערצו איז ער
אויך געווען זייער באַליבט אַלס אַקטיאָר .אין זיין זשאַנר ,אַלס
כאַראַקטער-שוישפּילער ,איז ער דאַן געווען אומפאַרנלייכלעך ,און

אַ טייל פון די טיפּן ,װאָס ער האָט געשאַפן ,זיינען געווען אַזױ
אַרינינעל ,אַז קיינער האָט אים ניט נעקאַנט פאַרבייטן.,

דאָס האָט

געפאַנגען די פאַנטאַזיע פון דער יונגער אַקטעריסע ,און אַזױ אין
עס געקומען

צו דער פאַרבינדוננ צווישן זיי".

וועגן דעם ראָמאַן צווישן פ .און טאָמאַשעװוסקיס שװועסטער עמאַ,
דערציילט טאָמאַשעװסקי אין זיינע דעראינערונגען ,וי פינקעל,
זיצנדיק אין אַ ווייןדקעלער ,װאָס איז דאַמאָלט געווען די טעאַטער-
קיבעצאַרניע ,זאָגט אים ,אַז טאָמאַשעװסקיס שװעסטער עמאַ האָט
אים געזאָגט ,אַז ער האָט אַ פּיעסע ,די חליצה" ,און דערביי באַנוצט
ער דעם אויסדרוק אונדזער עמאַלע' ,און
ד,י ווערטער ,אונדזער עמאַלע' האָט ער עפּעס אַזױ אַרױיסגערעדט,
אז עס האָט מיך געמאַכט אומרואיק .איך האָב זיך וװענן דעם
טיף פאַרטראַכט .פינקעל? פרענט ביי מיר ווייטער , :נו ,װאָס דענקט
איר ,טאָמאַשעוװוסקי ,וועגן דעם װאָס מיר ריידן דאָ ?' ,וועגן װאָס ?'
 --פרעג איך פינקלען ,פֿאַרגעסנדיק אינגאַנצן וועגן װאָס ער רערטמיט מיר .פינקעל גיט אַ שמייכל ,דרייט די װאָנצע און רעדט מער
קיין װאָרט .ער איז געווען אַ דורכנעטריבענער ,כיטרער מענטש.

ער האָט באַלד פּאַרשטאַנען ,אַז זיין אויסדרוק ,אונדזער עמאַלע'
האָט אויף מיר געמאַכט אַן אומאַנגענעמע ווירקונג .פינקעל איז

זי זייער שטאַרק ליב געהאַט .איך האָב געטאָן װאָס איך האָב נאָר
געקאָנט טאָן פאַר איר ערציאונג .איך האָב געצאָלט פֿאַר אַלע
פּיאַנאָדלערער ,פאַר געזאַננדלערער ,פאַר דראַמאַטישע לערער ,אַפילן
מאָלן און צייכענען האָב איך זי געלאָזט לערנען .... .האָט מיר די
נייעס וועגן פינקעלס ארומניין מיט איר שטאַרק צערודערט,
; ..פינקעל איז געווען אַ קלונער ,כיטרער ייד ,אַ שטילער ,רואי"
קער כאַראַקטער ,נאָך צו שטיל ...ער פלענגט ריידן געציילטע ווער-
טער .ער האָט קיינמאָל קיין וויצן ניט געזאַנט ,קיין מעשיות ניט
דערציילט .ער פלעגט פאַר קיינעם קיין שמייכ? ניט ווייזן .געשוויגן
און נעדרייט מיט זיינע וואָנצעס פון צייט צו צייט .פלענט ער
מיט עמיצן ריידן ,האָט עס געמענט זיין זיינער א בעסטער פריינט,
פלענט ער אויף יענעם ניט קוקן.

זיינע גרויסע אויגן האָבן דערביי

שטענדיק געקוקט אָן אַ זייט .פאַר עמאַן האָט ער אָבער שטענדיק
געהאט אַ שמייכ? און אַ גוט װואָרט .דאָס האָב איך א סך מאָל
באַמערקט און דאָס אייננטלעך האָט מיך אַרױפגעבראַכט אויפן
יך האָב פינקעלן געהאַלטן
א.
חשד פון זיין ראָמאַן מיט עמאַן.. .
פאַר א צו קלוגן ,פּראַקטישן מענטשן ,ער זאָל באַגיין אַזאַ
נאַרישקייט",

דערווייל קריגט טאָמאַשעװוסקי אויך אַנאָנימע בריװװועלעך ועגן
ראָמאַן ,ביז ער רופט אַרײן אײינמאָל זיין שוועסטער און רעדט מיט
איר ;אָפּענע דבורים" .זי צעוויינט זיך וי זי װאָלט זיך מודה געווען.
עס וערט צונויפגערופן די גאַנצע טאָמאַשעװסקי-פאַמיליע און
מ'רופט אויך אַרױס פין ,וועמען עס וװערט דערקלערט ,אַז די
פאַמיליע װועט טאָן אַלץ ניט צו דערלאָזן צו דעם שידוך ,אָבער פ.
שווייגט ,און ווען מען װאָרנט אים ,אַז דאָסמאָל װעט עס ניט
אָפּגיין מיט שווייגן ,ענטפערט ער ;מיין ענטפער װעל איך אייך
שולדיק בלייבן" .טאָמאַשעװוסקי דערציילט וועגן ראָמאַן צו די מיט-
גלידער פון דער טרופּע און עס װערט באַשלאָסן אויסצושליסן פי
פון דער טרופּע און די עובדה ווערט איבערגעגעבן צו טאָמאַשעװסקין,
פ .פאַרלאָזט די טרופּע .באַלד דערגייט אַ ידיעה ,אַז פ ,איז אַריין
צו קעסלערן אין װינדזאָר:טעאַטער און דאָרט איז פון דער בינע
אַנאָנסירט געװאָרן ,אַז פ .טרעט אַרין דאָרט שפּילן צוזאַמען מיט
עמאַ טאָמאַשעװסקי ,טאָמאַשעװסקי פּועלט ביי זיין שוועסטער ,אַז זי
זאָל אַרויפגײן אויף דער בינע און שווערן אין דער קעגנװאַרט פון
עולם ,אַז זי װועט אין יענעם טעאַטער ניט שפּילן .אָט דאָס געשעעניש
איז אַ געוויסע צייט דאָס טאָג-געשפּרעך אין דער יידישער גאַס פון
ניו-יאָרק,

שוין געווען אַן עלטערער מענטש ,היבש איבער די פערציקער און
עמאַ איז נגעווען נאָך כמעט אַ קינד .נאָך קיין פופצן יאָר ניט .מיר
האָבן ווייטער געטרונקען וויין ,און טרינקענדיק ,האָבן מיר זיך
אומנעקערט צוריק צום ענין ,די חליצה' ... .איך האָב באַמערקט,
אַז פינקעל זוכט די נעלעגנהייט מיט פמיר צו ווערן אַלץ מער באַ-
י אורזאך פאַרװאָס
ד.
פריינדעט ,אַלץ נענטער ,אַלץ אינטימער.. .
ער וװוי? ווערן מיט מיר אַזא נוטער ברודער ,האָב איך נאַנץ גוט
פאַרשטאַנען א--ו-נדזער עמאַלע .און ער האָט נעוואוסט ,אַז מיר
נעפעלט דאָס ניט .טראָץ דעם אָבער פלענ איך באַצאָלן פאַרן

ציילט ,װוי ער איז שפּעטער דאָרט געבראַכט געװאָרן צו אַ בענעפיס
פאַרן אַקטיאָר ישראל װיינבלאַט ,און געטראָפן דאָס פּאָרל גליקלעך.

וויין .ווען עס איז געקומען צו נעמען זיך צו דער טאַש ,אין ער

אין  2091האָט פ .זיך באַטײליקט אין דער דירעקציע פון גי

געווען אַזױ צוריקנעהאַלטן װוי מיט ווערטער+ ,פ,י.נקעל? איז נאָר
געווען איבערראַשט פון זיין ראָלע אַלס דוד וועלוועלעס טאַטע.
ער איז נעווען אַ פיינער אַרטיסט ,פינקעל,
 ..,מאָריס פינקעל איז מיט דער צייט געװאָרן א גאַנצער גוטער
ברודער מיט מיין שיין שוועסטערל ,עמאַ . . .מענטשן זיינען צו מיר
געקומען און דערציילט ,אַז מיין עמאַ שפּאַצירט מיט פינקלען אויף
בראָדװוײי ,אַנדערע האָבן מיר דערציילט ,אַז מען האָט געזען עמאַן
מיט פינקלען פאָרן אין אַ קערידזש {קאַרעטע| אין סענטראַל פּאַרק.
 ..,איך האָב אין עמאַן גענומען אַ שטאַרקן אינטערעס .איך האָב

היסטאָ-
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אַ געוויסן טאָג הערט מען ,אַז עמאַ איז פאַרשוואונדן פון דער
און דאָסזעלבע איז געשען מיט פ .באַלד דערויף איז פון
אָנגעקומען אַ טעלעגראַמע פון פילאַדעלפיע ,אַז זיי האָבן דאָרט
געהאַט .פ .האָט דערנאָך דאָרט גענומען דאָס ?אַרטש סטריט

טעאַטער*,

וואו זיי האָבן ביידע געשפּילט ,און טאָמאַשעווסקי

דער

דער-

אויפגעבויטן ,גרענד טעאַטער? .וועגן דעם שרייבט
ריקער פון יידישן טעאַטער ב .גאָרין :
,טלעכע װאָס זיינען געװאָרן געטראָפן פון דער נייער אָרדנונג
ע
אויף

דער

בינע,

האָבן

זיך נעזוכט

צו ראַטעוװען

דערמיט,

װאָס

זיי האָבן באַאיינפלוסט אַ געוויסן אויפגעקומענעם רוסישן יידן מר.
הערי פישעל ער זאָל פאַר זיי בויען אַ טעאַטער אין סאַמע האַרצן
פון יידישן קװאַרטאַל .צווישן זיי זיינען געווען  :מאָריס פינקעל
דע.ם טעאַטער האָט מען אויסגעבויט אויף גרענד סטריט און
.,
מען האָט דעריבער אים אַ נאָמען געגעבן גרענד טעאַטער . .ע.ס
2014

לעקסיקאָן

פון

אואפטאאאסטטן

האָט לאַנג ניט געדויערט און די קאָמפּאַניע האָט איינגעזען ,אַז
קעגן שטראָם קאָן מען ניט גיין .דער פּועל יוצא פון דער שלימ"
מזלדיקער אונטערנעמונג איז געווען ,אַן די קאָמפּאַניע האָט ניט
אויסגעהאַלטן",
פאַר פ ,איז ווידער געבליבן צו זוכן אַ מקום מקלט וואו צו שפּילן
מיט זיין פרוי,
א .פרומקין שרייבט :
 . . ,פ.ינקעל און זיינע פיר פּאַרטנערס  . .האָבן געמוזט אוים-
געבן דעם טעאַטער ,וועלכער איז איבערנענומען געװאָרן פון יעקב
פּ .אַדלער .צווישן די שוישפּילער ,װאָס אַדלער האָט אַננאַזשירט,
איז געווען עמאַ פינקע? .מאָריס פינקע? איז געבליבן אין דרויסן.
דער קאַנטראַקט איז נעשלאָסן נעװואָרן אָנפאַנג זומער ,און דער
יונגער לְאִיער טשאַרלי וויינבלאט ,וועלכער האָט דורכנעפירט דעם
,דיעל' |אָפּמאַך| ,האָט געקראָגן אַ ,טיפּ' |{וואונקן צו האַלטן די
זאַך בסוד, .עס איז מיר דאַמאָלט גאָרניט איינגעפאלן  ---דערציילט
מר ,װיינבלאָט  ---אַז דאָס דאַרף בלייבן אויך אַ סוד פאַר פינקעלן.
אַ פרימאָרנן ,אין יוֹלִי |יונין ,איז מאָריס פינקע? געקומען צו
מיר און געפרעגט צי עמאַ איז טאַקע אַנגאַזשירט ביי אַדלערן .ניט
וויסנדיק פון קיין זאַך ,האָב אים געזאָנט ,אַז יאָ .ער אין נלייך
אַװעקגעפאָרן קיין אָרענדזש ,ניו דזשוירזי ,וואו זיין פרוי און קינ-
דער האָבן זיך געפונען ,און דעם זעלבן טאָג האָט פּאַסירט די
דאָפּלטע טראַגעדיע  --עמאַ אַן אייביקער קריפּ? און מאָריס פינ-
קעל טויט'"
וועגן דער טראַגעדיע דערציילט בעסי טאָמאַשעװוסקי אין אירע
דעראינערונגען :
,יין טאָג קומט צו מיר צו נאַסט מיין שװואָנער ,מאָריס פינקעל,
| א
און זיין אויסזען איז עפּעס מאָדנע .ער איז פאַרויינט ,מעלאַנכאָ-
ליש און זייער נידערשלאָנן .איך האָב מיך פּשוט דערשראָקן פאַר
זיין אויסזען און איך נעם אים טרייסטן |{ס'איז געווען נאָך פאָפיע
קאַרפּס טויטן ,אַז אַ מענטש לעבט ניט אייביק ,מסתמא איז עס
באַשערט געווען פון נאָט ,אַז סאָפיע קארפּ זאָל שטאַרבן ,און
אַזױי ווייטער ,וויי? זינט סאָפיע קאַרפּ אין מיט א שטיק? צייט
צוריק געשטאָרבן ,איז פינקעל אַרומגעגאַנגען פאַרטרויערט... .אָבער
כ'האָב אַ טעות געהאַט .פינקעל ,דער אייזן-שטארקער מאַן האָט
געוויינט ,און וויינענדיק מיך נעפרענט ,אויב איך ווייס ניט וואו
זיין ווייב ,זיין עמאַ ,איז .,און ער האָט זיך באַקלאָנט פאַר מיר
ווענן זיין טרויעריקן פאַמיליען-לעבן .נאָר אַצינד אין ער נאָר
באַזאָרגט ,ווייל עמאַ איז אַועק פון אים און האָט מיטגענומען די
קינדער זייערע מיט זיך ,אָבער וואו זי געפינט זיך ,ווייס ער ניט,
ב.י.ז היינטיקן טאָג קען איך דאָס ניט פאַרשטיין .איך האָב
.
גוט געקענט מאָריס פינקעל ,און ,דאַרום טאַקע ,איז דאָס פאַר מיר
אַ רעטעניש .פינקעל איז געווען אַן ענאָאיסט ,א מענטש ,װאָס האָט
ליב נעהאַט זיך אַליין מער פון אַלְץ און אַלעמען ,זיך שטענדיק 
נאָר אָפּנעהיט זיין לעבן .אים האָט גאַנץ וייניק געקימערט דער
מאָרגן פון דער וועלט ,אַבי ער אַליין איז געווען זאט היינט .אט -
דער פינקעל ,אַ מענטש ,װאָס איז געווען פולקום געזונט אין גייסט
וי אין קערפּער ,ענדיקט זיין לעבן מיט אַ קויל פון א רעװאָלוער ? !
און צוליב וואָס ? פֿאַרצוייפלטע ליבע ,אייפערזוכט ? פינקעל
אייפערזיכטיק ? !"
יוסף רומשינסקי שרייבט;
,מיט דער פינקל-טראַנעדיע האָט געקלונגען ניודיאָרק און אויך
גאַנץ אַמעריקע אַ סך יאָרֹן .מערקווירדיק ,אַז אין דער שרעקלע-
כער פינקל-דראַמע זיינען ניט נעווען קיין אינטריגאַנטן .עס איז
איינפאך געווען אַ ניט-גלייכער שידוך ,ניט פּאַסיק אין אַלֶע הינ-
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זיכטן ,סיי אין יאָרן ,סיי אין כאַראַקטער ,זי איז אין די צװאַנצי-
קער ,מיט אַ פּאֶר לעבעדיקע ,גוטמוטיקע ,שװאַרצע אוינן ,אַ שטיק
קוועקזילבער; אַלע מאָל מיט אַ הילכיקן געלעכטער ,האָט ליב גע-
האָט קאָמפּאַני {געזעלשאַפּטן .ער ,אין די פופציקער ,מיט אַ פּאָר

שטרענגע אויגן ,אַ שווערער מענטש ,מיט אַ פעסטן כאַראַקטער,
געשמייכלט,

האָט -זעלטן

פלענט

ליב

האָבן

איינזאמקייט.

פֿון

פינקלס פעסטן כאַראַקטער האָט מען דערציילט גאַנצע אַנעקדאָטן.
פינקלען האָט מען נעקאָנט מיט רעכט אָנרופן דער ערשטער רעזשי-
סער אויף דער יידישער בינע .זיין פּינקטלעכקייט און שטרענגקייט
האָבן זיך אָפּנעשפּינלט אין זיינע פינף:און-צװאַנציק געדרוקטע
פּונקטן ,וועלכע זיינען געהאַנגען אין יעדער דרעסינג-רום {נאַר-
דעראָב| פון טעאַטער ,און דער אַקטיאָר ביים אונטערשרייבן זיין

רענעלן |נאָרמאַלן| קאָנטראַקט ,האָט אויך געמוזט אונטערשרייבן,
אַז ער וועט דורכפירן די פינף-און-צװואַנציק פּונקטן ,וועלכע זיינען
באַשטאַנען ניט בלויז וי אַזױ ער זאָל זיך פירן ביי דער פאָרשטע-

לונג ,נאָר אויך ביי פּראָבן ,און אויך אייניקע פּונקטן ,וועלכע זאַכן
דער אַקטיאָר טאָר ניט דערציילן אין גאָס אָדער אין קאַפע-הויז.

ניט פאָלנן פינקלען האָט געהייסן איינפאַך פאַרלירן די שטעלע ,די
גרעסטע צי די קלענסטע .און די צרה איז געווען ,אַז איר האָט
קיינמאָל ניט געוואוסט ווען ער איז גוט און וען ער איז בייז.

אַלע מאָל מיטן שטרענגן ,ערנסטן בליק ,און צו דער זעלבער צייט
איז ער אויך געווען אַ בכבודיסער מענטש ,אַ מענטש מיט אַ װאָרט..
אויף פינקלס װואָרט האָט מען געקענט בויען הייוער ,ער האָט
אייך קיינמאָל ניט אָפּגענאַרט ,אָבער וויי דעם ,װאָס האָט אים
אָפּגענאַרט ! אַלֶע זיינע אָננגעשטעלטע האָבן נגעציטערט .קיינער האָט
ניט געהאַט קיין מוט אַנטקעננצוריידן פינקלען .און אַזױ האָט
אויך ניט געהאַט דעם מוט די יונגינקע ,לעבעדיקע ,קוועקזילבער-
דיקע

עמאַ

צו

אַנטזאַנן

פינקלען,

ווען ער ,דער

וועלכן די גאַנצע וועלט האָט נעציטערט

רעזשיסער,

פאַר

(ביי אַקטיאָרן איז דאָס

טעאַטער פאַררעכנט פאַר דער גאַנצער וװעלט) ,אים צו זאָגן ניין
ווען ער האָט איר געמאַכט אַ פאָרשלאַנ חתונה צו האָבן מיט אים,
כאָטש זי האָט קיין שטאַרקן ווילן דערצו ניט געהאַט; .וי קאָן
זיין טאָג ווען פינק? װויל ס'זאָל זיין נאַכט'.
און דער ניט-גלייכער שידוך איז נעשלאָסן געװאָרן .אין דער

טעאַטער-וועלט האָט עס געהייסן ,אַז עס איז אַ גליקלעכער שידוך.
. ,עמאַ איז געװואַקסן אין איר פּאָפּולאַריטעט ,אויך אַלס קינסטלע-
רין ,אין דער צייט װאָס באָריס טאָמאַשעװסקי ,טאַקע עמא פינקעלס
ברודער ,איז געשטיגן אַלס דער גרויסער רעזשיסער ,און פינקע?
האָט שוין פאַרלאָרן אַ סך פון זיין גלאַנץ .ראָ האָט עמא געקראָגן
מער מוט און האָט גענומען פּראָטעסטירן קעגן איר איינזאַם לעבן.
זי האָט זיך גענומען מער פרייהייט ,פלעגט שוין ריידן אַנטקעגן
איר מאַן און אַ סך מאָל אויך ניט פאָלנן .,פינקל האָט געפילט ,אַז
ער פאַרלירט זיין פּלאַץ ניט נאָר אין טעאַטער ,נאָר אַפילו אין זיין
היים ,אָבער ער האָט געשווינן .דערווייל האָט אַדלער אויפן צווייטן
סעזאָן אַנגאַזשירט בלויז עמאַן און ניט פינקעלן ,אויסדריקנדיק
זיך ,אַז ער וויל אויסהיטן די שטענדיקע קריגערייען ,װאָס קומען
פאָר צװוישן עמאַן און פינקעלן .דאָ איז פינקעל געבליבן אִן א
היים און אָן אַ פּאַזיציע ,און איז אויף עמאַן געװאָרן זייער אייפער-
זיכטיק .אַלץ צוזאַמען האָט זיך אין אים אָננגעקליבן .,אממערסטן
האָט אים געמוטשעט װאָס ער האָט פאַרלאָרן זיין שטאָלץ ,זיין
ווירדע ,און אין אַ מאַמענט פון אויפרענונג ,אָדער גיכער ,אויס-
רעכענענדיק דאָס אַלץ ,איז ער באַנאַנגען דעם שרעקלעכן טאַט".
וועגן דער טראַגעדיע דערציילט אויך בועז יאָנג:
,י זיין פאַרטרויטער מענטש ,דער {איצט שוין | פאַרשטאָרבע-
ו
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יידישן טעאַטער
נער סעם .דער פּוילישער ,זיין גאַרדעראָבער ,האָט מיר שפּעטער
איבערנעגעבן ,האָט פינקעל זיך נעלערנט שיסן אין ציל מיט אַ
רעװאָלװער ,װאָס ער האָט נעבאָרגט ביי דעם פּראָפּערטי {רעקווי--
זיט|-מאַן פון טעאַטער .האַלטנדיק דעם רעװאָלװער אין האַנט,
האָט פינקעל-ביי אים געפרענט :
 --ואוו דענקסטו ,סעם ,איז דער זיכערסטער פּלאַץ זיך צו שיסןאון טאַקע דערשאָסן ווערן ?  ---און אָנצייננדיק מיטן רעװאָלוער
אויפן רעכטן שלייף ,האָס ער נעזאָנט -- :אָט דאָס איז דאָס
|
זיכערסטע אָרט,
ווען מען איז שפּעטער נעקומען צום פּלאַץ פון דער טראַגעדיע,

האָט מען נעפונען פינקעלן ליגן אַ טויטן און זיינע {שלייפן דורב-
געשאָסן דורך אַ רעוואלווער ,וועלכער האָט דורכגעלעכערט

זיינע|

געהירן ,וועלכע האָבן געאַרבעט אַזױ קלוג ,לעבן זיין קאָפּ .אַן
אויסגערעכנטער ,אַ פּינקטלעכער ביז דער לעצטער מינוט פון זיין
רעבן".
פ ,איז דעם  7יוני  4091צוגעפאָרן אין פוירנדעיל ,אין די קעטס-
קיל-בערג ,וואו זיין פרוי מיט די קינדער האָבן זיך געפונען .אין
זעלבן האָטעל איז אויך אײינגעשטאַנען דער שוישפּילער דוד לעוויג-
סאָן .פ ,.וועלכער האָט לעצטנס זיך אַרומגעטראָגן מיט פאַרדאַכטן
וועגן זיין פרוי ,הגם זי האָט זיך באַמיט אים אויפצוווייזן ,אַז זי
זיינען אומבאַגרינדעט ,האָט ,דערזעענדיק זיין פרוי מיט לעװינסאָנען
שפּאַצירן מיט די קינדער ,גענומען שיסן ,לייכט פאַרוואונדעט לעוויג-
סאָנען און געטראָפן זיין פרוי אין רוקן-ביין דורך װאָס זי איז
געװאָרן אַ קריפּל און באַלד דערויף איז פ .באַגאַנגען זעלבסטמאָרד.
פ'.ס .ערשטע פרוי ,מיט וועלכער ער האָט זיך שפּעטער געגט,
איז געווען די שוישפּילערין אַנעטאַ פינקעל .זייער טאָכטער ליזאַ,
אַ פּיאַניסטין אין אָפּערע-הױז פון בוקאַרעסט ,איז אומגעבראַכט
געװאָרן דורך די נאַצי-לייט .זייער זון אוירװין ה .פענן איז
געווען אַ פּראָפּעסאָר מאַטעמאַטיק ,דער מאַן פון דער שוישפּילערין
בערטאַ גערסטין .פ'.ס און עמאַס קינדער זיינען :אייב ,אַ רעזשיסער
אויף דער ענגלישער בינע ,און די שוישפּילערינס לוסי און בעלאַ
(פאַרהײיראַט צו פּאָול מוני),
ש .ע .פון בערטא גערסטין.
ב .גאָרין , --געש .אידיש טעאַט",
 {832 732 ,5װ ,זז,5646 ,53:43 .
מ ,זייפערט , --דיא געשיכטע פון
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דייוויד קעסלער  --א קלאַפּ דעם אידישען טהעאַטער, ,דער טאָג" ,ג .יי
 4פעברואר ,7191
זלמן זילבערצווייג , ---הינטערן פאָרהאַנג" ,װילנע ,8291 ,זו,2313 .
שלום פּערלמוטער  ---דער ערשטער סטאַטוט פון יידישן טעאַטער אין אַמעריקע
און זיין פאַרפאַסער ,משה
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נייטאַן דראשער  --די ערשטע טראַגישע שיסעריי אין דער טאָמאַשעװסקײ
פאַמיליע מיט קנאַפּע דרייסיג יאָהר צוריק, ,דער טאָג" ,נ .י 51 ,.אוגוסט .1391
באָריס טאָמאַשעװסקי  ---זיין לעבענס-געשיכטע, ,פאָרו ,".ג .י92 ,82 ,72 ,
יאַנואַר.6291 .
באָריס טאַמאַשעװסקי , --מיין לעבענסיגעשיכטע" ,ג .י ,7391 ,זז,691 .
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ש'ס ראָמאַן  --רעצענזיעס װעגן יידישן טעאַטער אין רומעניע, ,הונדערט
יאָר גאָלדפאַדן" ,נ .י ,0491 ,.זז,45:35 .
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פינקעל ,אַנעטאַ
{שווארץ|
וגעב .בערך  -- 3681געשט6291 .
לויט יצחק ליברעסקאָ ,איז זי געבוירן
געװאָרן אין בוקאַרעסט ,רומעניע ,און האָט
געהייסן שװואַרץ ,און האָט געהאַט אַ יונגערע
שוועסטער ,מאַרגאַרעטאַ .שװאַרץ ,אויך אַ
יידישע שוישפּילערין.
װוי בעסי טאָמאַשעװסקי דערציילט {ניט
ריכטיקן אין אירע דעראינערונגען ,זיינען פ,.
מרס .ווערבל און פּאולינאַ (די פרוי פון
אברהם גאָלדפאַדען) געווען שװועסטער.
עס זעט אויס ,אַז זי האָט אָנגעהויבן שפּילן
יידיש טעאַטער באַלד אין די ערשטע יאָרן פון דער גרינדונג.
גאָרין ,דער היסטאָריקער פון יידישן טעאַטער ,דערציילט ,אַז ווען
גאָלדפאַדען האָט אין מאָסקװע זיך צוריקגעצויגן פון דער טרופּע
און איבערגעגעבן די אָנפירערשאַפּט צום אַקטיאָר לייזער צוקער-
מאַן ,האָט זיך דער אַקטיאָר משה פינקעל געפונען דערפון אַזױ
באַלײידיקט ,אַז ער האָט באַלד דערויף חתונה געהאַט מיט פ .און
איז מיט איר אַװעקגעפאָרן שפּילן יידיש טעאַטער אין אָדעס .אין
סעפּטעמבער  ,32881נאָכן פאַרבאָט אויפן יידישן טעאַטער אין רוס-
לאַנד ,איז פ .מיט איר מאַן אָפּגעפאָרן מיט אַ טייל אָדעסער יידישע
אַקטיאָרן קיין רומעניע.
אין איינע פון די ערשטע רעצענזיעס ועגן יידישן טעאַטער,
ווערט אין דער בוקאַרעסטער צייטונג ,פראַטערניטאטעא" פון 7
יוני  5881געזאָגט (אין דער יידישער איבערזעצונג פון ש'ס ראָמאַן) :

 ...,כמעט די גאַנצע טרופּע איז מוזיקאַליש און די פרוי

בעסי :טהאָמאַשעװסקי , ---מיין לעבענס געשיכטע" ,ג י ,6191 ,זו,471 .
,262

בועז יאָנג  ---מיין לעבן אין אידישען

טעאַטער,

,דער

טאָג" ,ג .י 72 ,,מאי

פינקעל פאַרדינט באַזונדערס דערמאַנט צו וערן זוי אַן אויסגע-
צייכנטע אַקטעריסע און זינגערין ... .פון די דאַמען האָבן זיך
אויסנגעצייכנט {אין ,די קאָקעטע'ן פרוי פינקעל ,פרוי ראָזענבערג

.אָנגענעם איז געווען
און פרוי עדעלשטיין (די קאָקעטע) .א.ומ
דער ,דאָקטאָר! .ו.ו.עלכער זינגט אדועןקלאַמירט אָנשטאָט צו
ריידן װי אַ מענטש .דאָס איז אַפילו אַ חסרון ,װאָס מערקט זיך
אויך ביי עטלעכע אַנדערע אַקטיאָרן פון דער טרופּע און סע וואונ-
דערט אונדז ,װאָס די פרוי פינקעל גופא קאָן זיך דערפון ניט
0
|
באפרייען".
און דיזעלבע צייטונג פון  21יולי ,שרייבט וועגן דער אויפפירונג
|
ּ,עריקאָלאַ* :
פון פ
 ,די פרוי פינקעל וי פּעריקאָלאַ האָט דעם דערפאָלג פונם אֶוונט.

באַזונדערס

אַרעסטאַנט" .

גוט איז אויך קעסלער אין דער ראָלע פונם אַלטן

-

'

,אלאטי* פון  9יולי  5881ווערט געזאָגט:
אין ג
,אין גרויסן טעאַטער ,צוליבן אויספעלן פון א רומענישער
טרופּע  --זעצט פאָר די סעריע פאָרשטעלונגען דער פאַראיין פון
איזראַעליטישע אַרטיסטן אונטער דער אָנפירונג פון די ה"ה מאָנו-
לעסקו און פינקעל ,דידאָזיקע פאָרשטעלונגען ציען צו יעדן אַװונט
ניט נאָר איזראַעליטן ,נאָר אויך אַ סך רומענער ,וועלכע ווערן
2018

לעקסיטקאָן
צוגעצוינן

פון

אֵן אָנגענעמער

און

אַרינינעלער

מוזיק

 ...פרוֹי

סאָפּראנאָ-שטימע ,וי אויך פרוי
וועלכע באַקומען אַפּלאָדיסמענטן".
עטלעכע יאָר אין רומעניע ,קומט פ,.
טרופּע ::צווישן זיי אויך איר מאַן,

פינקעל ,מיט אַ סימפּאַטישער
עדעלשטיין ,זיינען די ערשטע
נאָכן מאַטערן זיך עקאָנאָמיש
סוף יולי  ,6881מיט אַג.אַנצער
קיין ניו-יאָרק.
דוד קעסלער דערציילט ,אַז ווען גאָלדפאַדען איז אין  7881געקומען
אין אַמעדיקע .און געװאָלט איבערנעמען די אָנפירערשאַפט אין
טעאַטער ,האָבן זיך די אַקטיאָרן אָפּגעזאָגט דערפון און ס'איז דער-
קלערט געװאָרן אַ שטרייק ,אָבער די צוויי פרויען פון דער טרופּע,
אַנעטאַ פינקעל און סאָפיע קאַרפּ ,זיינען געווען שטרייקברעכער,
אין  8881טרעפן מיר פ .שפּילן אין באָסטאָן מיט איר מאַן .אין
דער קעגנװאַרט פון גאַסט ,אברהם גאָלדפאַדען ,טרעט זי אויף אַלס
,י קוני לעמעלס" ,אָבער װי בעסי טאָמאַשעװוסקי,
,קאַראָלינע* אין ד
וועלכע האָט דאַמאָלט אין איר געזען אַ גװאַלדיקע קאָנקורענטין,
גיט איבער אין אירע דעראינערונגען:
גאָט העלפט אין אַ שיינעם טאָנ ,ביי אַ פּראָבע ,צעקרינן זיך
דער דירעקטאָר מיט דער פּרימאַדאָנע ,אַנעטאַ פינקעל ,און זי
זאָגט ,זי שפּילט ניט .כאָטש רוף צוריק די גאַנצע פאָרשטעלונג,
מען רעדט ,מען טענהט,

אָבער עס העלפט

ניט.

זי וויל ,זאָנט זי,

מיט טאָמאַשעװוסקין צוזאמען ניט שפּילן אַפילן מען זאָל דאַרפן
אומקערן דאָס געלט פאַר אַלע אויספאַרקויפטע טיקעטס |בילעטןן.
זי איז די ,סטאריכע ,,און זי מון אויספירן ,זאָנט זי .נאָך אַ
לאַנגען קריגן הייבט זיך אויף דער דירעקטאָר און גיט אַ שפּיײ
אויס אויף דער פּרימאַדאָנע ,מיט די ,קוני לעמעלם ,,מיט גאַנץ
באָסטאָן.

עס

העלפט

ניט

קיינעמס

בעטן

און

ניט

מיין ויינען.

טאָמאַשעװוסקי איז אַװעק און מיר אַלֶע בלייבן אין מיטן-דרינען.
 . ,די פּרימאַדאָנע ,אַנעטאַ פינקעל ,איז געווען די ,סטאַריכע' מיטן
דיפּלאָם ,אויס ניו יאָרק' ,און זי האָט מיר גענעבן צו פאַרשטיין
װאָס דאָס מיינט .די שיינע גאַרדעראָב ,װאָס איך האָב פאַרנומען
,אָסטאָן מיוזיק האָל' ערשט מיט עטלעכע װאָכן צוריק
אין זעלבן ב
בשעת איך בין אוױיפגעטראָטן אַלס ,שולמית'  ---דיזע שיינע דרע-

סינג רום |{גאַרדעראָב-צימער}

האָט אַנעטאַ פינקעל גענומען פאַר

זיך ,מיר האָט זי נעהייסן זיך אָנטאָן ,כ'בעט אום אנטשולדיקונג,
אין טאָילעט {קלאָזעט}ן ,װאָרום װיבאַלד איך װועל זיך אָנטאָן אין

זעלבן דרעסינג-רום מיט איר ,טאָ פון װאַנען װועט מען וויסן ,אַז
זי איז די ,סטאריכע' ? ,קוק זי אָן  --האָט זי נעלאַכט  --אַ ,סטאַר'
אין קורצע קליידלעך ? האָסט שוין אַ סך נגעליטן פאַר דער יידישער
בינע ? וויפ? חזרים האָסטו שוין געפּאַשעט מיט אַקטיאָרן ?''?,
פ .האָט דערנאָך געשפּילט נאָך אין אַנדערע טרופעס און האָט
אַ געוויסע צייט פאַרנומען אַן אָנגעזעענעם פּלאַץ אויף דער אַמערי-
קאַנער יידישער בינע אַלס פּרימאַדאָנע .זי האָט זיך שפּעטער געגט
מיט מאָריס פינקעל ,פון וועלכן זי האָט געהאַט אַ טאָכטער ליזאַ
(פּיאַניסטין אין בוקאַרעסטער אָפּערע-הויז ,וועלכע איז אומגעקומען
אין בוקאַרעסט בעת דער נאַצי-ממשלה) און אַ זון אוירווין ,וועלכער
האָט נאָך זיין פאָטערס טויט אָפיציעל געביטן זיין נאָמען אויף
אוירווין ה .פענן ,און איז געווען הויפּט פון דער מאַטעמאַטישער
אָפּטײלונג אין פּאָליטעכניקום פון ברוקלין .1 ,י
פ .האָט שפּעטער חתונה געהאַט מיטן מוזיקער און קאָמפּאָזיטאָר
פינקעלשטיין פון פילאַדעלפיע און איז מיט אים אַװעקגעפאָרן קיין
אײיראָפּע ,וואו ער איז געשטאָרבן ,און נאָך זיין טויט ,האָט זי זיך
אין  7091צוריקגעקערט קיין אַמעריקע ,ואו זי איז אין 6291
געשטאָרבן אין פילאַדעלפיע.
איר זון אוירווין ,וועלכער איז געווען דער מאַן פון דער יידישער
2019

פון

שוישפּילערין בערטאַ גערסטין ,איז געשטאָרבן דעם  92פעברואַר
 0אין ניו-יאָרק,
מ .ע .פון יצחק ליברעסקאָ
ב .גאָרין  ---געשיכטע אידיש
בעסי טאָמאַשעװסקי , --מ,יין
ש'ס ראָמאַן  --די ערשטע

און אייזיק אבערמאַן.
טעאַטער ,װו ,ז,53 .
.41
.ּ7
0,7זו
י61
לעבענס געשיכטע" ,ניוײיאָרק91 ,
רעצענזיע װעגן יידישן טעאַטער אריוןמעניצ,

{אין;.-הונדערט יאָר גאָלדפאַדן") ,ניװײיאָרק ,זו,45:35 .

פינקעל ,עמאַ
ט|אָמאַשעווסקי |
|געב -- 7781 .געשט 92 .מערץ 3291ן
געבוירן  7781אין קיעוו ,אוקראַאינע ,אַלס
קינד געקומען מיט אירע עלטערן אין אַמע--

ריקע .עטלעכע יאָר האָט די פאַמיליע פאַר-
בראַכט אויף דער פּראָוינץ און אין 2981
זיך אַריבערגעקליבן קיין ניו-יאָרק .צוזאַמען
מיט איר ברודער באָריס און זיין פרוי בעסי
טאָמאַשעװוסקי טרעט פ ,אַריין אין ;רומעניע
אָפּערע האָוז" ,וואו זי ,צזאַמען מיט דער
שפּעטערדיקער סוברעטין סאַבינאַ װיינבלאַט,
זינגען אין כאָר און שפּילן אויך קליינע ראָלן,
איר ערשטן דערפאָלג האָט זי געהאַט אַלס ,מלאך" אין לאַטײנערס
אָפּערעטע ,קורחס אוצרות",
באָריס טאָמאַשעװסקי דערציילט ,אַז שוין אין עלטער פון  5יאָר
איז

אזױייפגעטראָטן

אין פילאַדעלפיע

אונטער

איר

פאָטערס

רעקציע ,און זייער שיין געזונגען יידישׂע לידלעך,
פריער האָט זי דאָסזעלבע געטאָן אין ניו-יאָרק,
בעסי טאָמאַשעװוסקי דערציילט אין אירע דעראינערונגען

די"

און.אַז נאָך
אַז

,טאָמאַשעווסקי פאַנגט באַלד אָן ( |8881אָרגאַניזירן אַ טרופּע
און ברענגט אַריבער קיין פילאַדעלפיע זיין שוועסטער פעני מיט
איר מאַן גרינבערג און די קליינע עמאַ (די שפּעטערדיקע עמאַ
פינקעל) און אויך דעם אַלטן ר' פּנחס טאָמאַשעװוסקי ,דער אַלטער

ווערט דער מענעדזשער און נעמט ,דראַמאַטיק האָל" אויף קאָרנער
נעסקיל סטריט  ...און מיר נעמען שטודירן אַ נייע פּיעסע מיטן
נאָמען ,יאַנק? יוננאָטש" ,פאַרפאַסט פון אונדזער מענעדזשער
ר' פּנחס טאָמאַשעוװוסקי".

|

און ביי אַן אַנדער געלעגנהייט שרייבט בעסי טאָמאַשעװסקי, :דאָ
האָט עמאַ .טאָמאַשעװסקי אויפגעטראָטן צום ערשטן מאָל אַלס
כאָריסטקע .זי איז געווען אַן אמת שיין מיידעלע ,מיט פּעך-שװאַרצע
האָר און נאָך שװאַרצערע אויגן?. .
מ .אָשעראָװויטש שרייבט :
 ...,אין די מערסטע פּיעסן װאָס מען האָט אויפנעפירט אין
יענער צייט ,האָבן זיי ביידע  --עמאַ און סאַבינא  --געשפּילט
אינאיינעם .אַמאָל איז עמאַ געווען אַ יינגל און סאַבינא אַ מיידל,
און אַמאָל פאַרקערט ,אָבער שטענדיק האָבן זיי אוֹיף דער בינע
געטאַנצט און נעזונגען ,שטענדיק האָבן זיי אויף דער בינע אַרײנ-
געטראָגן אוַועלט מיט לעבן אוֹן פרייד ,און דערפאר האָט זיי דער
עולם ליב געהאַט ,זייער שטאַרק ליב נעהאט ,אלטע יידישע טעאַ-
טער-מענטשן דערציילן ,אַז אַ סך פוֹן די פּיעסן ,װאָס מען האָט
אויפנעפירט אין יענער צייט ,האָבן געהאט אַ נרויסן ערפאָלג און

זיינען געשפּילט געװאָרן װאָכן און װאָכן בלויז א דאַנק דעם װאָס
די צוויי לעבעדיקע ,טאַנצנדיקע מיידעלעך  ---עמאַ און סאַבינאַ ---
האָבן זיך אין זיי באַטײליקט.

אַזױ איז געווען מיט יוסף לאַטיינערס
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פּיעסע ,די פאַרבלאַנדזשעטע נשמה" אין וועלכער סאַבינאַ האָט
געשפּילט די ראָלע פון דעם מייד? ,באבעלע' און עמאַ  --די ראָלע

פןו דעם בחור? ,שמואליקל! .זיי האבן זיך ביידע אין דער פּיעסע
שטאַרק

אויסגעצייכנט

מיט

זייער

לעבעדיקייט

און

מיט

זייער

.ין יענער צייט איז פּשוט געווען שווער זיך
חנודיקן שפּילן .. .א
פאָרצושטעלן

סאַבינאַ.

אַן אָפּערעטע אָן דעם לוסטיקן פּאָרל  --עמאַ און

..ל.אַטיינער און הורוויץ האָבן דאַן פאַר די צוויי לעבע-

דיקע יונגע מיידלעך נגעשריבן ספּעציעלע ראָלן ,אָבער זיי האָבן
געוואוסט ,אַז מיט דעם פאַרזיכערן זיי מער דעם ערפאָלג פון
זייערע פּיעסן .אַ לידל ,געזונגען פון עמאַן און סאַבינאַן ,האָט אַלע
מאָל פריילעך נעמאַכט דעם עולם אין טעאַטער ,א טאַנץ פון די
צוויי יונגע ,רירעוודיקע מיידלעך האָט אַלעמען פאַרשאַפט גרויס
פאַרגניגן און אַרויסגערופן שטאַרקע און האַרציקע אַפּלאָריסמענטן".

פ .האָט זיך שפּעטער אַנטװיקלט צו אַן אויסגעצייכנטע און דער-
פּאָלגרייכע סוברעטין און געשפּילט אין פאַרשידענע טרופּעס ,ביז זי
פאַרליבט זיך אין פון איר אַ סך עלטערן שױישפּילער ,רעזשיסער
און דירעקטאָר מאָריס פינקעל ,אַנטלויפט מיט אים קיין פילאַדעלפיע,
וואו זיי האָבן חתונה,
נאָכדעם וי א .פרומקין שילדערט וי אַזױ ס'איז געקומען צו
איר ראָמאַן מיטן עלטערן שוישפּילער מאָריס פינקעל ,גיט ער איבער
די ענדערונגען ,װאָס זיינען דערנאָך פאָרגעקומען:
,די יאָרן זיינען דערווייל געגאַנגען ,און די צייט האָט זיך געטאָן
אירס .זי האָט אַלְץ ברייטער און וייטער געמאַכט דעם שטה
צווישן דעם מאַן און דער פרוי .עמאַ פינקעל אין געשטיגן אַלץ
העכער ,איז געװאָרן אַלץ פּאָפּולערער .װאָס ווייטער האָט זי גע-
וואונען אַליץ מער פאַרערער .אין  1091האָבן אירע /פּאַטריאָטן'
געגרינדעט אַ קלוב אויף איר נאָמען  --דעם ,עמאַ פינקעל קלוב',
זי פלענט שפּילן אין דעם נאנצן רעפּערטואַר פון לאַטײנער און
הורוויץ אין וועלכן זי האָט געמאַכט אַ גרויסן ערפאָלג .פון דער
אַנדערער זייט איז מאָריס פינקעל געגאַנגען צוריק .דאָס טעאַטער-
רעד? האָט זיך אַזױ געדרייט ,אַז אַנדערע האָבן פאַרנומען דעם
אויבן-אָן און ער איז אַלְץ מער און מער געשטעלט געװאָרן אין

הינטערגרונט,

דאַן  ...עס איז געווען אין  .|19091 4091פינקעל

און זיינע פיר פּאַרטנערס ,מאַדאַם קאַרפּ ,לאַטײינער ,פרידזעל און
בערנשטיין ,וועלכע האָבן געהאַלטן דעם ניי-אויפגעבויטן ,גרענד
טעאַטער! ,האָבן געהאט אַ שרעקלעכן סעזאָן און געמוזט אויפגעבן
דאָס טעאַטער ,וועלכער איז איבערגענומען געװאָרן פון יעקב פּ.
אַדלער ,צװוישן די שוישפּילער ,וועלכע אַדלער האָט אַנגאַזשירט,

איז געווען עמאַ פינקעל .מאָריס פינקעל איז געבליבן אין דרויסן".
ווייטער דערצײַלט פרומקין ,אַז ווען דער אַדװאָקאַט טשאַרלי
ויינבלאַט ,וועלכער האָט דורכגעפירט דעם אָפּמאַך ,האָט דאָס דער"
ציילט פינקעלן ,איז ער גלייך אַװעקגעפאָרן קיין אָרענדזש ,ניו"
דזשוירזי ,וואו פ .און די קינדער האָבן זיך געפונען
די שוישפּילערין דאָראַ װייסמאַן ,ניט אָנרופנדיק ביים נאָמען ,גיט
איבער ,אַז פ .האָט זיך אַרײנגעפּלאָנטערט אין אַ ראָמאַן מיט אַ מיט-

גליד פון דער שרופּע ,און זי שרייבט :
;זי איז געווען איינע פון די בעסטע ,פון די פיינסטע און ער"
לעכסטע ,וועלכע אַ מאַן קאָן זיך נאָר ווינטשן צו האָבן ,און כאָטש
זי האָט שוין דאַן  8קינדער געהאַט ,האָט זי ביי זיך ניט געקאָנט
רעכט

מאַכן צו בלייבן וואוינען

מיט איר מאַן ,וויסנדיק,

אַז איר

האַרץ געהערט שוין צו אַן אַנדערן ,און ווען ה' איקס האָט איר
צוגעזאָגט און מיט טויזנטער שבועות געשוואוירן ,אַז באַלד ,וי
זי װועט זיך באַפרייען פון איר מאַן ,װעט ער מיט איר חתונה
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האָבן ,האָט זי סוף סעזאָן גענומען אירע קינדער ,אַוועק פון מאַנס
הויז און זיך מיט די קינדער אויף אַ זומער-וואוינונג באזעצט".
וועגן דעם װאָס עס איז פאָרגעקומען יענעם טראַגישן טאָג ,דעם
 7יוני  ,4091ווערט געזאָגט אין דעם נעקראָלאָג אין ,טאָג":
פּ,אַסירט האָט דער אומנליק אין פוירנדעיל ,אין די קעטסקיל-
מאָונטענס |{בערגן .עמאַ פינקע? איז דאָרט געווען זומער-צייט,
צוזאַמען מיט אירע קינדער .אין דעם זעלביקן האָטע? איז אויך
איינגעשטאַנען דער יידישער שוישפּילער לעװוינסאָן און אַנדערע
יירישע אַרטיסטן ,פינקעל ,וועלכער איז נעווען עלטער פון דער
רייצנדער עמאַ פינקעל ,האָט ביי אייניקע געלעגנהייטן אַרױיסנעויזן
סימנים פון אייפערזוכט.

עמאַ פינקעל פלענט אָבער אים אַלֶע מאָל

באַרואיקן און אים איבערציינן ,אַז זיין פאַרדאַכט איז אַ גרונט-
לאַזער און זי האָט אים שטאַרק ליב .דער פאַקט אָבער ,װאָס די
באַוואוסטע אַקטעריסע פלענט זיין אַזױ שטאַרק באַליבט ביי אַלֶע-
מען און אַפילו ביי אַלֶע יידישע שוישפּילער ,פלעגט אים מאַכן
אומגליקלעך זיין לעבן .ער פלענט זיין אומרואיק און צייטנווייז
(וען ער אין אָנגע-
פלעגט ער אַרומגיין אַ מרה-שחורהדיקער.
קומען אין האָטעל ,האָט ער גענומען פרענן אויף זיין פרוי ,און מען
האָט אים געזאָגט ,אַז עמאַ איז אַװעק שפּאַצירן אין די פעלדערן.
ער איז געװאָרן שרעקלעך אויפנערעגט און עפּעס אָנגעהויבן
מורמלען מיט די ליפּן .,ער איז שנע? אַרױסגעלאָפן פון הויז און
אָנגעהויבן איר אַרומזוכן .פּלוצלינג האָט ער איר דערזען נייענדיק
מיט דעם אַקטיאָר לעװוינזאָן מיט די קינדער ... .די יידישע שווי-
שפּילער האָבן אים געפּרובט באַרואיקן .,ער האָט אָבער שנעל
אַרוױיסגעצויגן אַ רעװאָלװער . .ה.אָט דריי מאָל אויסגעשאָסן אויף
זיין פרוי און נאָכדעם באַגאַנגען זעלבסטמאָרד .איינע פון זיינע
קוילן האָט אויך געטראָפן לעװוינזאָנען און ער איז לייכט פאַר-
וואונדעט געװואָרן".

חדשים-לאַנג האָט פ .געשװועבט צװישן לעבן און טױיט .איר
לעבן איז געראַטעװעט געװאָרן אָבער זי איז פאַרבליבן אַ קריפּל.
איינש פון די קוילן איז אַרײן אין רוקן-ביין און זי האָט די שפּעטער-
דיקע יאָרן פון איר לעבן געמוזט פאַרברענגען אויף אַ וועגעלע
מיט רעדלעך.
און ווייטער דערציילט דאָראַ ווייסמאַן :
,ום גוטן מוז דאָ דערמאַנט ווערן אַ געוויסע פרוי בלום פון
צ
פילאַדעלפיע .זי האָט איכערגעלאָזט איר רייכע היים ,מאַן און
קינדער און איז מיט עמאַ פינקל אַ גאַנץ יאָר אין אייראָפּע אַרומ-
געפאָרן .,ביי די גרעסטע דאָקטוירים געווען ,קיין צייט און געלט
ניט געשפּאָרט ,אפשר וועט דאָך געלינגען עמאַן אויסצוהיילן .איר
מי איז אָבער געווען אומויסט".

איר פאַרקריפּלונג האָט איר אוממעגלעך געמאַכט וייטער צו
שפּילן אויף דער בינע ,אָבער זי פלעגט אויפטרעטן איין אָדער
מערערע מאָל אַ יאָר .אַזױ האָט זי געשפּילט די ערשטע טעג
דעצעמבער  9091אין פילאַדעלפיע אַלס ,קלעי" אין עדי גאַסןר
קינדער" .דעם  21דעצעמבער  9091טרעט זי אויף ,אויף אלר
ּ,יפּלס*-טעאַטער ,אַלְס ;קריפּל* אין
בענעפיס ,אין ניו-יאָרק ,אין פ
זאָלאָטאַרעװסקיס ,דײמאָנדס? ,און אין דער ראָל ,וועלכע זי האָט
געקאָנט דורכפירן זיצנדיק אויף איר שטול ,האָט זי יעדעס יאָר
ווידער דערמאָנט אירע פאַרערער אין איר טאַלאַנט .אַזױ איז זי
דעם  4און :7אָקטאָבער  5191אויפגעטראָטן ביי בעסי טאָמאַשעװסקין,
דעם  11יאַנואַר  ,7191צו .איר בענעפיס ,איז זי אין לענאָקס-
טטאַטער* אויפגעטראָטן אין צווייטן אַקט פון ד,יימאָנדס?.
יוסף רומשינסקי שרייבט וועגן ראָמאַן און די טראַגעדיע:
;אין דער טעאַטער-וועלט האָט עס געהייסן ,אַז עם:איז אַ גליק-
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לעססיסאָן פון
לעכער שירוך .עכמאַ איז געגאַנגען גלייך נאָכן שפּילן אַהיים ,וואו
פינקל האָט אָנגעגרייט פון כ? טוב ,אָבער יעדער איז געזעסן איינער
אַליין ,זעלטן נערעדט אַ ואָרט ,ניט ער צו איר ,און ניט זי ,פאַר
מורא ,צו אים .,עסא האָט זיך אָבער אויסנגעלעבט אויף דער בינע.
זי איז געווען די איינציקע יידישע סוברעטין ,וועלכע װאָלט געקאָנט

פלענן די קינדער אָנהייבן , :נו ,מאַמע ,זאָג שוין' ,און אַלע קינדער

פלעגן זאָגן אין יוניסאָן ,:מיינע קינדער וװעלן זיין גרויס .מיינע
קינדער וועלן זיין רייך'.
אַזױ װועט עס זיין'.

און עמאַ פלעגט זאָגן, :לאַבט ,לאַכט,

דערביי פלעגט

זי אָנשטעלן

אירע צוויי גרויסע,

שװואַרצע אוינן ,װאָס זיינען איר נאָך פאַרבליבן ,און פלעגט זאָגן :

אַרויפגיין אויף דער אַמעריקאַנער בינע בלויז ווען זי װאָלט נעביטן

;איך זע עס ,איך זע עס' .יאָ ,עמאַ האָט עס פאָרויסגעזען".

די שפּראַך .מיט איר שיינער אַלטאַ-ישטימע ,גראַציעז טאַנצן און
נראַציעזע פינור איז זי געווען די עכטע סוברעטין ,און דערצו א
נאַטירלעכע גוטע אַקטעריסע ,ואָס ס'איז זייער זעלטן צוישן

פ .איז דעם  92מערץ  9291געשטאָרבן אין אַטלאַנטיק סיטי ,אַ
,פאַרגעסענע פון ברייטן טעאַטער-גײענדיקן עולם איבער וועמען זי
האָט מיט  52יאָר צוריק געקעניגט".
פ .האָט געהאַט מיט איר מאַן ,מאָריס פינקעל ,דריי קינדער  :אַ זון,
אייב ,אַ רעזשיסער אויף דער ענגלישער בינע ,און די צוויי טעכטער
לוסי און בעלאַ {(פאַרהײיראַט צו פּאָול מוני) .ביידע טעכטער האָבן
אַ סך יאָרֹן געשפּילט אויף דער יידישער בינע.
פ .איז געקומען צו איר אייביקער רו אין ניו-יאָרק ,אויפן װאַ-
שינגטאָנער בית-עולם,
,אָרװוערטס" ווערט געזאָגט :
אין נעקראָלאָג פון פ
,די לעצטע  81יאָר האָט די פאַרשטאָרבענע קינסטלערין גע"
לעבט א טראַנישן לעבן ,װאָס איז בלויז פאַרלײיכטערט געװאָרן פון
דער זעלטענער ליבע און איבערנעבנהייט פון אירע צוויי טעכטער
און איר איינציקן זון .,ניט אומזיסט האָט די שוישפּילערין פאַר
איר טויט געבעטן ,אַז מען זאָל אין ארון ,אויף איר האַרצן ,אַרופ-
לייגן דעם בוך מיט זכרונות װאָס זי האָט געשריבן דורך די לאַנגע
יאָרן פון איר טראַגישן לעבן ,אין דעם בוך זיינען געוװוען אַרינ-

סוברעטינס.

עמאַ איז אויך געווען די ערשטע,

װאָס האָט געזונגען

אַמעריקאַנער פּאָפּולערע לידער אויף ייריש.
עמאַ איז געװואַקסן אין איר פּאָפּולאַריטעט אויך אַלְס קינסטלערין,
אין דער צייט ,װאָס באָריס טאָמאַשעװוסקי ,טאַקע עמאַ פינקלס
ברודער ,איז געשטינן אַלס דער גרויסער רעזשיפער ,און פינקל
האָט שוין פאַרלאָרן אַ סך פון זיין נלאַנץ .,דאָ האָט עמאַ געקראָגן
מער מוט און האָט גענומען פּראָטעסטירן קעגן איר איינזאַם לעבן,
זי האָט זיך נענומען מער פרייחייט ,פלעגט שוין ריידן אַנטקעגן
איר מאַן און אַ סך מאָל אויך ניט פאָלנן ,פינק? האָט נעפילט ,אַז
ער פֿאַרלירט זיין פּלאַץ ניט נאָר אין טעאַטער ,נאָר אַפילו אין
זיין היים ,אָבער ער האָט געשוויגן,
דערווייל

האָט אַדלער

אויפן

צווייטן

סעזאָן

אַנגאַזשירט

בלוין

עמאַן און ניט פינקעלן ,אויסדריקנדיק זיך ,אַז ער װויל אויסהיטן
די שטענדיקע קריגערייען ,ואָס קומען פאָר צווישן עמאַן און
פינקעלן .דאָ איז פינקל געבליבן אָן אַ היים און אָן אַ פּאַזיציע,
און איז אויף עמאן געװאָרן זייער אייפערזיכטיק .אלץ צוזאַמען
האָט זיך אין אים אָנגעקליבן .,אַממערסטן האָט אים געמוטשעט,
װאָס ער האָט פאַרלאָרן זיין שטאָלץ ,זיין ווירדע ,און אין אַ
מאַמענט פון אויפרעגונג ,אָדער גיכער ,אויסרעכענענדיק דאָס אַלץ,
איז ער באַנאַננען דעם שרעקלעכן טאַט.
| עמאַ איז יאָרן-לאַנג נאָך דער שיסעריי געווען געצוואונגען צו
לינן אין בעט ,בין זי האָט זיך שוין געקאָנט אויפזעצן .איין
מאָל האָט מען נעשפּילט אַ פאָרשטעלונג פאַר איר אין ,פּיפֹּלם
טעאַטער! ,וואו זי האָט נאָך דער פּיעסע געזונגען אַ ליד ,װאָס
זינמונט מאָנולעסקאָ האָט געשריבן די װווערטער און איך די מוזיק.

דאָס ליד האָט געהייסן ,פיינעלעך ,פאַרגעסט ניט אָן מיר' .ווען
מען האָט זי צום ערשטן מאָל אַרויפגעפירט אויף אַ פאָר-שטול
אויף דער בינע ,איז דאָס פּובליקום געװאָרן װווי פאַרנליווערט.
ערשט ווען זי האָט אָפּגעזונגען ,זיצנדיק אין שטול ,דאָס לירעלע
,פיינעלעך ,פאַרגעסט ניט אָן מיר' ,מיינענדיק דאָס פּובליקום ,איז
צווישן עולם אַרױסגעבראָכן אַ געוויין ,אַ יאמער אויסגעמישט מיט

אַפּלאָריסמענטן.

שפּעטער ,ווען זי האָט שוין געקאָנט גיין אויף

קוליעס ,האָט זי געשפּילט אין אַ פּיעסע ,דיימאָנד! װאָס זאָלאָטאַ-

רעווסקי האָט אָנגעשריבן ,אין וועלכער זי האָט געהאַָט א ראָל
אַלס קריפּ? .זי האָט אין דער פּיעסע נעהאַט אַ טרינק-לידעלע,
װאָס איך האָב פאַר איר געשריבן ,פלעגט זי עס מוזן איבערזינגען
אַ פיר-פינף מאָל,
אַזױ פלענט זי זיך לעבן ,זיצן טאָג און נאַכט און טראַכטן און
ריידן ,אָבער ניט פוֹן דער פאַרגאַנגענהײיט ,נאָר פון דער צוקונפט.
און אַ צוקונפט האָט זי פאַנטאַזירט אַ גליקלעכע ,אַ הערלעכע .די
טעכטער אירע זיינען נגעווען ביים טעאַטער ,אָבער פאַרדינט האָבן
זיי זייער װייניק ,און עמאַ פלעגט זיצן און זאָגן װי אַ נביאטע :
מ,יינע קינדער וועלן זיין נרויס .סמיינע קינדער וועלן זיין רייך.
די נאַנצע וועלט װועט ריידן און שרייבן וועגן מיינע קינדער' .און
ווען עס פלענט פּשוט אויספעלן אין שטוב פון דאָס נויטיקסטע,
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געקלעבט אַלע בילדער פון אירע קינדער ,װאָס זיינען ווען געווען
געדרוקט אין די יידישע צייטונגען ,יעדעס מעשהלע ,יעדעס ברעקל
װאָס איז וואו געווען נעדרוקט וועגן אירס אַ קינד אָדער ועגן
איר איידעם ,איז געווען זאָרגפעלטיק איינגעקלעבט אין דעם בוך,

און אין אים האָט זי אויך מיט איר אייגענער האנטשריפט באַ-
שריבן די טראַגישע פּאַסירונגען ,װאָס האָבן געפירט צו איר גרויסן
אומנליק .אָט דעם בוך האָט מען אַװעקגעלײיגט אויף איר ברוסט
איידער מען האָט פאַרמאַכט דאָס דעקל פון אֶרוֹן".
בערטאַ קאַליש שרייבט ועגן איר אין אירע דעראינערונגען:
,זי איז געווען אַ זייער ליב ווייבל ,צאַרט ,עלעגאַנט ,חנודיק
און אַ נוטע שוישפּילערין".
ד .א -- .עמאַ פינקעל'ס בענעפיט א גרויסער ערפאָלג, ,דיא אידישע ביהנץ",
נ .י 71 ,דעצ,9091 .
בעסי טאָמאַשעװסקי ,, --מיין לעבענס-געשיכטע" ,ג .י ,6191 ,.זז,471 ,08 .
,2-012 ,262 ,112 ,1
(--ן  --עמא פינקעל ,באַריהמטע אידישע שוישפּילערין ,געשטאָרבען, ,מאָיזשיי
נ :י 13 ,מערץ .9291
{-ן  --עמאַ פינקעל ,באַקאַנטע אידישע שוישפּילערין ,טוט  :איהר לעבען
איז געװען אַ קייט פון שװערע און טראַגישע איבערלעבונגען ,עדער טאָג"
נ .י 12 ,.מערץ ,9291
{}  --דער אידישער טעאַטער-עולם אין טרויער צוליב דעם טויט פון עמא
פינקעל, ,פאָרו ,".ג .י 5 ,.אַפּרֹיל .9291
א .פרומקין  --דאָס טראַגישע לעבען פון עמא פינקעל, ,מאָיזש" ,ג .י.
 5אַפּריל { 9291איבערגעדרוקט אין ,די פּאָסט" ,לאָנדאָן 42 ,אַפּריל )9291
מ .אָשעראָװיטש  --עמאַ און סאַבינאַ --צװײ בלומען פון דער אידישער
ביהנע, ,פ.אָרװו ,".נ .י 21 ,.אָקטאָב.4291 .
בערטא קאַליש { --זכרונותן, ,דער טאָג" ,נ .י 21 ,.סעפּטעמבער .5291
שלום פּערלמוטער  --די בלוטיגע טראַגעדיע װאָס האָט געמאַכט אַ סוף צו
דער קאַריערע פון באַרידמטער אידישער סוברעטין, ,די אידישע װעלט" ,פילאַ-
דעלפיע 5 ,אַפּריל .9291
נייטען דראַשער  --די ערשטע טראַגישע שיסעריי אין דער טאָמאַשעװסקי
פאַמיליע מיט קנאַפּע דרייסיג יאָר צוריק, ,דער טאָג" 51 ,אױיגוסט ,1391
דאָראַ װייסמאַן  --די טראגעדיע פון עמאַ פינקעל, ,לאָדזער טאַגעבלאַט",
לאָדזש 3 ,מאַי .9291
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יידישן

טעאַטער

באָריס טאָמאַשעװסקי , --מיין לעבענס-געשיכטע",
,92/433 ,497482 ,67:162 ,702 ,402 ,6

ראַבינאַװיטש ,לעאַן {לייבלן

ג .י ,7391 ,.זז,27101 .

וְגעב .דעצעמבער  --- 6881געשט 12 .אויגוסט 0691

,לאַנגען פון מיין לעבן" ,ניו-יאָרק ,4491 ,זו,397982 .
יוסף רומשינסקי  ---ק

געבוירן דעצעמבער  6881אין לאָדזש ,פּױלן,
ביי זייער פרומע ,חסידישע עלטערן .באַקומען
חדר און ישי-
אַ שטרענגזיידישע דערציאונג :

קאַמפּאַנעיעץ ,מאַקס {מרדכי ,מאָטעקן

בה .אַלס יינגל געזונגען אין כאָר פון דער

{געב -- 5091 .געשט 6 .יאַנואַר 9491ן
געבוירן  5091אין װאַרשע ,פּוױלן .עלטערן
 --די יידישע אַקטיאָרן אבא און לאה קאָמ-באַקומען אַ גוטע דערציאונג.
פּאַנעיעץ.
זייענדיק אין אַ טעאַטער-משפּחה ,צוגעצויגן
געװאָרן צו שפּילן יידיש טעאַטער .אין 8291

געװאָרן,

אַרײנגענומען

נאָך עקזאַמען

אין

יידישן אַרטיסטן-פאַראײין אין װאַרשע ,און
זינט דאַמאָלט געשפּילט אין זיין פאָטערס
טרופּע ,פריער אין פּױילן און דערנאָך אין
פּאַריז ,וואו ער איז וי אַ קרבן פון זיינע ליידן
בעת דער נאַצייהערשאַפט געשטאָרבן דעם  6יאַנואַר ,9491
באָרװיןדפרענקל שרייבט ,אַז אין די ערשטע טעג פון דער צויי"

טער וועלט-מלחמה איז ק .אַרײנגעטראָטן אין דער פראַנצויזישער
אַרמײ אַלס פרייוויליקער און בעתן צוריקצוג אין בעלגיע ,איז ער
אַרײנגעפאַלן אין דייטשער געפאַנגענשאַפט פון וואו ס'האָט זיך אים
איינגעגעבן צו אַנטלויפן .,דעם  6יאַנואַר  1491איז ער אַרעסטירט
געװאָרן פון די נאַציס און טראַנספּאָרטירט געװאָרן קיין דייטשלאַנד,
וואו די שווערע אַרבעט ,הונגער און ברוטאַלע באַהאַנדלונג צעברעכן
זיין געזונט-צושטאַנד און נאָך  01חדשים ליידן ווערט ער צוריק-
געשיקט קיין פראַנקרייך ,וואו ער שליסט זיך באַלד אָן אין דער
דאָרטיקער מאַקי (װוידערשטאַנד) -באַוועגונג און וייזט אַרױס אַ
סך איבערגעגעבנהייט ,אַקטיװױיטעט און גרייטקייט צו קרבנות .ער
דערגרייכט אויך צום ראַנג פון אליַיטנאַנט-אָפיציר ,אָבער די פּייני-
קונגען ,װאָס ער האָט געליטן פון די נאַציס ,דערפירן צו זיין טויט,
דעו רזעלבער שרייבעד באַמערקט אויך :
,מיטן טויט פון אַסטיאָר מאַקס קאָמפּאַנעיעץ

איז אױיסגעלאָשן

געװאָרן דער נאָמען קאָמפּאַנעיעץ אויף דער יידישער בינע ,דער
נאָמען ,װאָס איז געווען פאַרבונדן אין משך פון צענדליקער יאָרן

מיטן יידישן פאָלקסטימלעכן טעאַטער ,פאָלקסטימלעכן אין עכטן
זין פון װאָרט ,און דער גור? האָט געװאָלט ,אַז סיי דער טאַטע
אבא קאָמפּאַנעיעץ ,און סיי דער זון ,זאָלן באַנראָבן ווערן אין
זעלבן קבר אין פּאַריז  ---אין דער פּאַריז ,װאָס האָט נאָך געגעבן
דעם לעצטן

געווען

דער

מאַ.קס

נלאַנץ און שפּעטער

באַרימטער
איז געווען

דעם

דירעקטאָר
דאָס

אמתע

אומקום

פון דעם ,װאָס איז

פון ,מוראנאָוװער
קינד פון

יידישן

טעאַטער?

טעאַטער

און

ער האָט מיטנעמאַכט אַלֶע װאַנדערונגען איבער די אומצאָליקע
שטעט און לענדער מיט די אויטענטישע ,בלאַנדזשענדיקע שטערן"
לכע שפּילן איז געווען דער תמצית פון זייער לעבן".
עַר
.פא
ו.ו
.

װי ז .זילבערצווייג גיט איבער ,איז ק .געווען אַ פיינפילנדער

יידישער אינטעליגענט,
דעם  03יאַנואַר  5491איז אין מעקסיקאָ ,אין לאָקאַל פון דער
יידישער פאָלקס-ליגע ,געערט געװאָרן זיין אָנדענק מיט אַ יידישע
פאָרשטעלונג ,אויפגעפירט פון זיין שװועסטער בעטיי.
מ .{ .יפוך זַיין שוװוצסטער

באָריסאַװאָ.

באָר-פרען  --עס איז אויסגעלאַשן געװאָרן א נאָמען , ,פרייוועלטי ,מעקסיקאָ,
 8יאַנואַר .9491
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,דייטשער סינאַגאָגע* ,דערנאָך ,אָן וויסן פון
די עלטערן ,אַװעק מיט אַ ואַנדערנדע טרופּע
פון ,ליבהאָבער* איבער דער פּראָווינץ ,שפּע-
טער אַ פּראָפּעסיאָנעלער אַקטיאָר א"ד פון
יצחק זאַנדבערג ,דערנאָך געשפּילט אַלס פּאַט-
קאָמיקער ביי גענפער ,ביז ער האָט זיך פאַר-
בונדן אַלס פאַט-קאָמיקער און ליבהאָבער מיט דער קאָמפּאַנעיעץ-
טרופּע ,וועלכע האָט געשפּילט איבער רוסלאַנד און פּױלן-- 9191 ,
חתונה געהאַט מיט באָריסאָװאָ (בעטי ,טאָכטער פון אבא און לאה
קאָמפּאַנעיעץ).
ר .גייט שפּעטער איבער צו שפּילן אין דער דראַמע און אויך
רעזשיסירן פּיעסן און קרעאירט אין די ראָלן ,חנן" אין ;דבוק",
;איציק" אין ,די פּוסטע קרעטשמע* און ,יודל* אין ,דער אוצר",
אין די צװאַנציקער יאָרן קומט די טרופּע גאַסטראָלירן אין קראָקע
צום דירעקטאָר יאַקאָב ,און װועגן דעם שרייבט דער אַקטיאָר בנציון
פּאַלעפּאַדע :
ַב.ינאָוויטש האָט זי (די פּיעסע| ,דער דבוק" אויפ-
,א..
ר
געפירט לויט הערמאַנס רעזשי .מיט דעם גרעסטן יראת-הכבוד
האָבן מיר רעפּעטירט און איינשטודירט די ראָלן צו קאָנען שפּילן
אָן אַ סופליאָר ,װאָס דאָס איז אין דעם טעאַטער

אויף בוכענסקא

באמת געווען אַ גרויסע רעװאָלוציע ,און אויך די דעקאָראַציעס,
װאָס זיינען ספּעציעל נעמאָלן געװאָרן און אויך די ספּעציעלע
קאסטיומען .דאָס אַלץ איז געווען אַ גרויסע נייעס אין משה-יאַנקלס

טעאַטער ,און דער עולם איז טאַקע נעלאָפן אויף חידושים און
עס זיינען אין דעם טעאַטער געקומען ניט בלויז אַסימֿילירטע יידן,
וועלכע האָבן געוויינלעך געווייכט פון דער יידישער געגנט ,נאָר
אַפילו קריסטן און נלחים זיינען געקומען זען דעם וואונדערלעכן
ספּעקטאַקל ,און אַלֶע פּוילישע צייטונגען פון קראָקע האָבן געדרוקט
באַנייפטערטע רעצענזיעס סיי ווענן דער פּיעסע ,סיי וועגן אונדזער
שפּילן ,לאַנג איז דער ,דבוק" נעשפּילט געװאָרן ,און אַלם אַ
צווייטע פּיעסע האָט ראַבינאָװיטש אויפגעפירט הירשביינס ,פּוסטע

קרעטשמע" ,װאָס הגם זי האָט ניט דערגרייכט אַזאַ דערפאלג וי

דער ,דבוק" ,אָבער אויך הירשביינס פּיעסע איז געווען פּרעכטיק
שיין אויפגעפירט און אַרויסגערופן דעם ואַרעמסטן אינטערעס ביי
דער

קראָקעווער

אינטעלינענץ,

און

מען

קאָן זאָגן ,אַז די

צויי

אויפפירוננען האָבן זייער שטאַרק דערהויבן דעם פּרעסטיזש פון
יידישן טעאַטער פון וועלכן די קראַקעװוער יידישע אינטעליגענץ
האָט קיינמאָל ניט געהאַלטן .און דאָס איז געווען דער פּאָזיטיווער
פאַרדינסט פון קאָמפּאַנעיעצן מיט זיין אַרטיסטן-פאַמיליע".
ר ,האָט אויך ,צוזאַמען מיט יצחק נאָזשיק ,געגרינדעט דעם יידישן
אַרטיסטן-פאַראיין אין פּױילן ,און געווען אַ צייט זיין סעקרעטאַר,
אין  6391האָט ר .אױיסגעװאַנדערט מיט זיין פרוי קיין מעקסיקאָ,
וואו ער באַזעצט זיך אין מעקסיקאָ סיטי ,און הייבט אָן שפּילן
אין דער אָרטיקער יידישער טרופּע .ווען די טרופּע צעפאַלט זיך,
ציט זיך ר .פאַקטיש צוריק פון שפּילן טעאַטער ,און ,ווערנדיק

געזעלשאַפּטלעך טעטיק אין דער אָרטיקער ,פאָלקט ליגע" ,גרינדעט
ער ביי .איר אַ דראַמסעקציע,

וועלכע ער רעזשיסירט

אַ משך פון

2006

לעססיסאָן פון
וע

האמוט

יאָרן און פירט מיט איר אויף אַ סך איינאַקטערס און עטלעכע פּיעסן
פון ליטעראַרישן כאַראַקטער .ציענדיק אַ ריי יאָרן זיין פּרנסה פון
מסחר ,גיט ער זיך אָבער שטאַרק אָפּ מיט אָט דער דראַמסעקציע,
דערגרייכנדיק אַ גאַנצע ריי קינסטלערישע דערפאָלגן,
אַזױ האָט ער דעם  8נאָוועמבער  2491אויפגעפירט ,די װעלט
אין פלאַמען? (אונטערערדישע אַרבעט) אין  52סצענעס ,דעם 61
מאַי ; -- 3491אין דער פינסטער" פון פּרץ הירשביין, ,טיט-.
סימפאָניע* ,פון יצחק בערלינער ,סצענירט פון רְ ,.און ,אונדזער
משפּחה* פון גאָדינער-זעלדין ,און דעם  4מערץ , -- 5491פּאסטרי-
גאסאס טראַגישע ליבע" ,פּורים-שפּיל אין נוסח פון איציק מאַנגערס
מגילה-לידער ,באַאַרבעט פון ד"ר חיים גאָלדשטרײיך ,אין  3אַקטן
 5בילדער מיט געזאַנג און טענץ.
ר .האָט אויך איבערזעצט פון רוסיש די אָפּערעטע ,די פריילעכע
נאַכט" ,מוזיק פון שלאָסבערג ,וועלכע ער האָט אויפגעפירט אין
פּוילן .זייענדיק זייער מוזיקאַליש ,פלעגט ער פון צייט צו צייט
איינשטודירן מיט די כאָרן און אָרקעסטערס פון די טעאַטערס וואו
ער האָט געשפּילט ,און איז אין פּאַריז און דערנאָך אין מעקסיקאָ
געווען כאָר-דיריגענט אין די דאָרטיקע שולן ,און פלעגט שרייבן
מוזיק פאַר די מעלאָדראַמעס ,וועלכע עֶר פלעגט שפּילן.
דעם  12אױגוסט  0691איז ר .געשטאָרבן אין מעקסיקאָ סיטי.
ר'.ס טאָכטער ,מלכה ראבעל ,איז אַ שרייבערין און זיין טאָכטער,
פאַניאַ ,איז אַ מאָלערין.
זיין שװאָגער ,דער אַקטיאָר אהרן פּאָליאַקאָוו ,שרייבט וועגן ר.ץ:
לעאָן ראַבינאָװיטש האָט געהערט צוֹ דער פּלעיאַדע ערלעכע
אַקטיאָרן ביי לועלכע טעאַטער איז געווען אַ הייליקייט .ער האָט
זיין באַרוף אָפּנעהיט מיט אַלע זיינע רמ"ח אברים  . ..לעאָן ראַבי-
נאָוויטש איז געווען אין טעאַטער אַן אמתער האָרעפּאַשניק  :פון
פרי ביז צו דער פֿאָרישטעלונג איז ער געווען פאַרנומען אויף דער
בינע .דאָ  --מיט די דעקאָראַציעס ,דאָ  ---מיט די ליכט-עפעקטן,
דאָ  --מיט קאָסטיומען ,רעקוויזיטן .ער איז געווען אַ גװאַלדיקער
פּעדאַנט .ער האָט נאָר געלעבט מיט דער בינע-לופט".
מ .ע .פון זיין פרוי באָריסאָװאָ.
,עאַטרא
{ -- }--אימפּאָזאַנט און דערפאַלגרייך איז געװוען די פייערונג אין ט
דעל פּועבלא", ,דער װעג" ,מעקסיקאָ 71 ,נאָװ,2491 .
יעקב גלאַנץ  --א גוטער אָגהױב פאַר אַ אידישן טעאַטער אין מעקסיקאַ,
דאָרט 12 ,נאָװ.2491 .
חיים לאַזדײיסקי  ---א דרייפאַכיקער דערפאָלג ,דאָרט 21 ,מאַי ,3491
דוד זאַבלודאָװסקי  ---א דעריגערונג. ,די שטימע" ,מעקסיקאָ 13 ,אויגוסט ,0691
אהרן פּאָליאַקאָו  --געשטאָרבן לעאָן ראַבינאָװיטש, ,דער טעאַטער שפּיגל",
פּאַריז ,סעפּטעמבער .0691

באָריסאַװאַ
{|בעטי קאָמפּאַנעיעץ-ראַבינאָוויטש|

מען

אין

אַ

יידישצ 

למודים געלערנט ביי נחום סטוטשקאָוו ,מוזיק

ביי די קאָמפּאָזיטאָרן פיליפּ לאַסקאָװסקי און
אַלעקסאַנדער קאָמפּאַנעיעץ און באַלעט אין
ט,עאַטער וויעלקי",
שוין אַלס קינד פון  6יאָר געשפּילט קינדער-ראָלן אין איר פאָטערס

טרופּע און אין  4191איבערגעגאַנגען צו דערװאַקסענע סוברעטן-
2684

יידישן ספּאָרט-צענטער אין מעקסיקאָ.
ב'.ס טאָכטער ,מלכה ראַבעל ,איז אַ שרייבערין און האָט אין שפּאַ-
ניש אַרױסגעגעבן צוויי ראָמאַנען ,אויף דער שוועל פון געטאָ* (װאָס
איז איבערזעצט געװאָרן פון פּיניע קאַץ אין יידיש און געדרוקט
געװאָרן אין דער אַרגענטינער ,פּרעסע* און אין ניו-יאָרקער ,מאָרגן
פרייהייט") און ,שטורעם אויפן טייך פּלאַטאָ? .זי האָט אויך אין
 6פאַרעפנטלעכט אין ,די פּרעסע* אין יידישן אָריגינאַל אירע
רייזע-איינדרוקן ,און האָט אין  0691איבערזעצט אין שפּאַניש ג.
בוכװאַלדס בוך ,טעאַטער" .זי האָט אַ גרויסן אינטערעס פאַרן
יידישן טעאַטער און האָט אויף דעם געביט געהאַלטן עטלעכע

לענגערע לעקציעס אין שפּאַניש.
מ.7 .

זשיטאַמירסקי ,יוסף
ַ,רטש סטריט"-
דעם  22נאָוועמבער  5391איז אין פילאַדעלפיער א
טעאַטער דורכן אָרטיקן ,,קונסט ווינקל" א"ר פון װיליאַם שפּערלינג,
מיטן אָנטײיל פון מחבר ,אויפגעפירט געװאָרן ז',ס פּיעסע ,דער קאַמף"
אין דריי אַקטן,
וועגן דער אויפפירונג דערציילט דוב בער טירקעל:
,דער סאַמע לעצטער אַקט פון ,קונסט ווינקל' איז געווען די
דורכפירונג פון אַ פּיעסע מיטן נאָמען ,דער קאַמף ,געשריבן פון
זייערן אַ מיטגליד ,יוסף זשיטאָמירסקי .,די פּיעסע איז אויפנעפירט
געװאָרן  . . .דעם  22נאָוועמכער .8391

געבוירן  0091אין ריגע ,לעטלאַנד ,אַלס
קינד פון די אַקטיאָרן אבא און לאה קאָמפּאַ-
נעיעץ .באַקומען איר דערציאונג אין װאַרשע,
וואו די עלטערן באַזעצן זיך .געענדיקט די
פּריװואַט שול פון פראָמאַן ,אָפּגעגעבן עקזאַ-
רעגירונגס:גימנאַזיע,

ראָלן .אין מלחמה-צייט אַרומגעװאַנדערט מיט דער משפּחה איבער
רוסלאַנד און בשעת הדחק געדאַרפט אויך שפּילן מוטער-ראָלן
 -- 9חתונה געהאַט מיטן אַקטיאָר לעאָן ראַבינאָװיטש און ביז
זייער קומען אין  6391אין מעקסיקאָ ,מיטגעמאַכט דעם זעלבן בינע-
וועג װאָס איר מאַן.
אין מעקסיקאָ האָט ב .געשפּילט ,אין אָנהייב מיטן דאָרטיקן
יידישן טעאַטער ,און נאָכן צעפאַלן זיך ,מיט אַלע גאַסטראָלירנדע
אַקטיאָרן ,װאָס פלעגן קומען פון צייט צו צייט אין מעקסיקאָ ,אָדער
מיט די אָרטיקע שוישפּילער ,וועלכע אָרדנען איין פון צייט צו צייט
יידישע פאָרשטעלונגען .ב .האָט אויך געבראַכט אין מעקסיקאָ אויף
גאַסטראָלן איר שװאָגער לעאָניד סאַקאָלאָװ מיט וועלכן זי האָט
געשפּילט,
ב'.ס טאָכטער ,פאַניאַ ראַבעל ,איז אַ באַקאַנטע מאָלערין ,מיוראַ-
ליסטין און קינסטלערין אויף מעטאַל און האָלץישניטן ,זי איז אַ
מיטגליד אין דעם מעקסיקאַנער קונסט-מוזיי ,און איז אַ סך מאָל
געווען באַטײליקט אין די קאָלעקטיווע אויסשטעלונגען פון מעקסי-
קאַנער בעיעס אַרטעס איבער דער וועלט .אירער אַ גרויסער מיוראַל,
אַ בלאַט יידישע געשיכטע ,איז ספּעציעל באַשטעלט געװאָרן פאַרן

יענעם אַוונט ,צוליב דעם

שלעכטן וועטער ,זיינען נעקומען אַ הונדערט מענטשן, .דער קאַמף'
האָט אויך געזאָלט געשפּילט ווערן דעם צוייטן אַוונט ,דעם 59
נאָוועמבער ,אָבער צוליב דער זעלביקער סיבה זיינען די טירן פון
טעאַטער גאָרניט אויפגעמאַכט געװאָרן .דערפאַר אָבער האָט דאָס
,קונסט ווינקל' געהאָט די זכיה פאַרשריבן צו ווערן אין דער גע-
שיכטע אַלס די לעצטע טרופּע וועלכע האָט געשפּילט אַ יידישע
פּיעסע אין ,אַרטש פטריט'-טעאַטער .אין עטלעכע חדשים אַרום איז
דאָס ,אַרטש סטריט'-טעאַטער ,וועלכער איז געווען די היים פון יידישן
טעאַטער צענדליקער יאָרן נאָכאַנאַנד ,אַרונטערגעריסן געװאָרן צו
מאַכן פּלאַץ פאַר אַן ,אָפּען עיר גאַראַדזש' "

טירקעל גיט אָן אין זיין בוך ,די יוגנטלעכע בינע" ,זז,51---18 .
דעם גענויעם אינהאַלט פון דער פּיעסע.
דוב בער טירקעל , ---די יוגנטלעכע בינע" ,פילאדעלפיע ,0491 ,זו,51---18 ,25 .
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 געבוירן  0681אין קעשענעוו ,בעסאַראַביע.מ .אָשעראָװיטש

דער

וי זיין ביאָגראַפער
ציילט ,איז:
ז,יין פאָטער ,ישראל יצחק דער שענקער,
געווען זייער אַ פרומער און זייער אַ בייזער
ייר און דערצו נאָך אַ סטופּ? מיט קינדער,
איינס קלענער פונם אַנדערן .איז דער דלות
אין שטוב געווען זייער נרויס און מען האָט
זיך שטענדיק געדאַרפט דרייען דעם קאָפּ
איבער אַ גראָשן .,די מוטער  --שרה די
לאַנגע ,האָט מען זי גערופן  --איז נגעווען זייער א נוטמוטיקע און
זייער אַ גוט-האַרציקע יידענע .זי האָט דודלען זייער ליב געהאַט,
כאָטש ער האָט איר ניט איינמאָל גענונ פאַרדרייט די יאָרן מיט
זיינע קאַפּריזן .,זי האָט געװאָלט ער זאָל אויסװאַקסן אַ למדן,
אַ פרומער ייד ,ער זאָל קאָנען ווערן א רב ערגעץ אין אַ קליין
שטעטל .אָבער זי האָט זיך אַזאַ פאַרנעניגן ניט געקאַנט פאַרגינען,
ווייל עס האָט אויסגעפעלט די נויטיקע מיטלען דערצו .אין די
קינדער-יאָרן האָט דור קעסלער געלערנט אין חדר ,אָבער קיין סך
האָט ער זיך ניט געקאַנט אויסלערנען ,וייל חוץ דעם װאָס ער
האָט קיין חשטק ניט געהאט צום לערנען און ניט געקאָנט תופס זיין
די ,תורה" אַזױי שנעל ,איז נאָך זיין רבי ,וועמען אַלֶע האָבן גע-
,הרן אומגליק" ,געווען זייער אַ בייזער און זייער אַ שטרענ-
דופן א
נער ייד .ער האָט די יינגלעך געשלאָגן און געקאַטעװעט פאַר
.
יעדער נאַרישקייט".
איינמאָל ווען דער רבי האָט געװאָלט דורכפירן אַזאַ עקזעקוציע
איבער ק ,.איז ק .געװאָרן אַזױ ווילד ,אַז ער האָט זיך אַרינגע-
קלאַמערט אין רבינס באָרד ,זיך אַרױסגעריסן פון אים און אַנטלאָפן
פון חדר און דערמיט איבערגעריסן זיינע למודים אין חדר .אַזױ
זוי ער האָט ניט געװאָלט עסן אומזיסט אין דער היים ,האָט ער זיך
אָנגעהויבן יונג אַרומשלעפּן מיט אַ קעסטל צעלניק איבער די גאַסן
פון קעשענעוו און באַקומען דעם בינאָמען ד,ודל קאָבזע",( .קאָבזאַ"
איז אַ מוזיקאַלישער אינסטרומענט ,און דעם װאָס שפּילט דערויף
רופט מען ,קאָבזאַר*) .מ .אָשעראָװיטש באַמערקט ,אַז ס'איז דאָ אַ
סברה ,אַז ק .האָט ניט נאָר אויסגערופן די נעמען פון אַרטיקלען
וועלכע ער האָט פאַרקויפט ,נאָר ער האָט אויך זיי אויסגעזונגען
/און דערפאַר האָט ער באַקומען דעם בינאָמען .די דאָזיקע פּרנסה
איז אים ניט געווען שטאַרק צום האַרצן ,אָבער זיין איינציקער
פאַרגעניגן ,װאָס ער האָט געפונען אין דער באַשעפטיקונג ,איז געווען
דאָס ,וי אָשעראָוויטש באַמערקט :
,מיט זיין מערקווירדיקער פעאיקייט צו באַמערקן זאַכן און
אָנכאַפּן דעם תוך פון זיי ,האָט ער שטענדיק אַרומנעשפּאַנט איבער
די נאַסן פו? מיט איינדרוקן ,וועלכע האָבן אין אים ,געבורטשעט"
און וועלכע האָבן אַלץ געזוכט אַ ווענ זיך אויסצודריקן .געפונען
זייער אויסדרוק האָבן זיי אין דעם ואָס קעסלער האָט אין דער
חיים נאָכגעמאַכט פאַרשידענע העוויות פון פאַרשידענע מענטשן.
שיינע שטריכן פון נוטע מענטשן

האָט ער אַרױסגעבראַכט שיין און.

איידל?ל ,און שלעכטע שטריכן פון פאַרדאָרבענע מענטשן האָט ער
מיט נאַל איבערנעקרימט און דערביי האָט ער געסאָנט מאַכן אַזאַ
כאַמערקונג ,אַז געהרגעט זאָלן זיי ווערן !" .דאָס דאָזיקע ווערטל
איז מיט יאָרן שפּעטער געװאָרן עפּעס זוי זיינס אַן אייגנס .ער
האָט אָן רעם ממש ניט געקאַנט אויסקומען ,און אַלע מאָל ,ווען
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ס'איז אים ניט נעפעלן נעװאָרן אַ שוישפּילער אויף דער בינע,
האָט ער געמוזט געבן אַ קריץ מיט די ציין און בייז אַרױסברומען
,אַז געהרגעט זאָלן זיי ווערן".
ק .פלעגט אויך אָפט גיין הערן מגידים און בעל-דרשנס אין די
שולן און מיסיאָנערן אין די מיסיע-הייזער ,און דערפאַר באַקומען
אויך דעם ביינאָמען ,דודל מישאק" .אָשעראָװיטש באַמערקט דע-
רויף , :פאַר אים איז ניט געווען וויכטיק װאָס זיי ריידן ,נאָר וי
אַזוי זיי ריידן .אין דעם עפנטלעכן אַרױסטריט פאַר אַן עולם מיט
מענטשן האָט ער געזען דעם ספּעקטאַקל ,װאָס האָט אים אַזױ
שטאַרק גערייצט",
אין עלטער פון  71:61יאָר איז ק .געװאָרן אַן אָנגעשטעלטער
אין אַ קראָם פון פרויען-קליידער ,אָבער אויך די באַשעפטיקונג
|
באַפרידיקט אים ניט.
ס'איז ניטאָ קיין שום ספק אַז ק .האָט אין זיין גאָר פריער יוגנט
זיך אָנגעהערט וועגן גאָלדפאַדנס יידיש טעאַטער .אין די אָרטיקע
רעסטאָראַנען און וויינשענקלעך האָט מען אַ סך גערעדט וועגן נייעם
באַשעפעניש :יידיש טעאַטער + ,און אויך וועגן די אַקטיאָרן .בי
אַ  גלעזל וויין פלעגט מען דאָרט זינגען די לידלעך פון יידישן
טעאַטער ,און ק ,,וועלכער איז געווען אַן איינגייער אין אָט די
פּלעצער ,האָט זיכער זיך אָנגעהערט מיט די מעשיות און די לידלעך
און זיי זיינען אים שטאַרק אַריין אין זינען.
די ערשטע יידישע טעאַטער-פאָרשטעלונג וועלכע ק .האָט געזען,
איז געווען גאָלדפאַדנס ,ש,ולמית" מיט אבא שײנגאָלד אַלס {אבשלום",
און װוי אב .קאַהאַן דערציילט :
דייוויד קעסלער האָט אַמאָל (מיט יאָרן שפּעטער) מיר דער-
ציילט װוי שיין און איינדרוקספול דיזער {אבאן שיננאָלד איז
געווען ,ווען ,קעסלער ,האָט אים נעזען אין סקעשענעוו ,װוי ואַזשנע
ער פלעגט אויסזען אין אַ פּעלערינע מיט אַ הויכן קאַפּעלוש ,און
וי דער רופיש-יידישער טעאַטער-עולם האָט אים געליבט .קעסלער
איז דאַן באַצויבערט געװאָרן פון שיינגאָלרס שטפּילן און פון זיין
פּעלערינע ,און דאָס איז געווען די אורזאַכע פאַרװואָס ער ,קעסלער,
האָט זיך אַריינגענומען אין קאָפּ ,אַז ער מוז ווערן אַן אַקטיאָר".
מ .אָשעראָװויטש שרייבט וועגן דעם :
,פון דאַן אָן האָט קעסלער שוין אָנגעהויבן איבערליגן אין
טעאַטער ,און ניט נאָר אין טעאַטער ,נאָר אויך הינטער די קוליסן,
און ער האָט אַרױסנעקוקט אויף דער געלעגנהייט אַז מען זאָ? זיך

מיט אים שאַפן און ער זאָל האָבן דרי מענלעבקייט עפַּעס צו טאָן
פאַר די מענטשן ,וועלכע באַווייזן אַזעלכע וואונדער אויף דער
בינע .די באַקאַנטשאַפט מיט דעם לעבן הינטער די קוליסן האָט
קעסלערן ניט אַנטוישט ,וי עס װאָלט אפשר געווען דער פאַל מיט
אַן אַנדערן ,וועלכער באַקומט מיט אַמאָל אַ שװואַכקייט צו טעאַטער,
; ..דאָס איז געווען דערפאַר ,װאָס הינטער די קוליסן האָט ער
געזוכט דעם סוד פון דעם וואונדער ,װאָס ווערט נעוויזן אויף
דער בינע .ער האָט געװאָלט זען װי אַזױ דער וואונדער ווערט
צוגעגרייט ,װי אַזױ ער ווערט געבוירן ... .עס האָט אים גערייצט
ניט נאָר דער טעאַטער ,נאָר אויך דאָס טעאַטראַלישע .געהאָפט
האָט קעסלער ,אַז ער וועט אין אבא שייננאַלדס טרופּע קריגן אַ

געלעננהייט אַרױסצוגײן אַמאָל אויף דער בינע ,כאָטש אַלס סטאַ-
טיסט  ...אָבער ער האָט ביי שייננאָלדן אַזא געלעננהייט ניט
געקראָגן ,וויי?ל מען האָט זיך אויף אים במעט ניט אומנעקוקט.
.ק.ע.סלער האָט שוין מער ניט געקאָנט אויפנעבן דעם טרוים צו
ווערן אַן אַקטיאָר ,און נאָכדעם װווי די טרופּע איז אװעקנעפאָרן,
האָט ער צונויפגענומען א חברה ייננלעך און מיידלעך און אָנגע-
הויבן שפּילן טעאַטער .דעם אֶנהוֹיב האָט ער נלייך געמאַבט ניט
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לעססיקאָן
נאָר אַלם שוישפּילער ,נאָר אויך אַלס רעזשיסער .ער האָט אויסגע-
רייניקט א שטאַל ,אַלֵיין אוועקגעשטעלט דאָרט לאַנגע בענק ,צונוים-
געקלאַפּט אַ בינע און געשפּילט".
|  ---װ,אָס פאַראַ פּנים יענע פאָרשטעלונגען אין שטאַל האָבן
געהאָט  ---באַמערקט לעאָן בלאַנק אין זיינע מעמואַרן ווענן ק--- .

איז ניט שווער זיך פאָרצושטעלן.

קעסלער אַלֵיין ,בין איך זיכער,

האָט דאַן ניט געהאָט דעם מינדסטן

באַנריף ווענן אַזאַ זאַך זי

פּיעסן .וויי? ער איז פּשוט געווען זייער ווייניק באַהאַװנט אִין די
קליינע אותיותלעך ... .ער האָט בלויז נאָכנעמאַכט פארשידענע
סצענעס און סצענקעלעך ,װאָס ער האָט געזען אין אבא שיינגאָלדס
טעאַטער . .. ,ניט האָבנדיק דעם נויטיקן וויסן און די אינטעליגענץ
צו פארשטיין טעאַטער ,האָט עדראָך ,נאָך דאן ,מיט זיין געזונטן
נאַטירלעך-קינסטלערישן חוש דערפילט ווער פון דעם געזינדל אין
שטאל שפּילְט גוט און ווער עס שפּילט שלעכט .פאַהװאָס עס אין
שלעכט ,האָט ער ניט געקאַנט דערקלערן .עס האָבן אים פּשוט
אויסגעפעלט די נויטיקע ווערטער דערצו".
| ווען ער איז אַהיימגעקומען נאָך דער פאָרשטעלונג ,האָט אים
דער פאָטער אַרױסגעטריבן פון שטוב ,נאָר די מוטער האָט אים
צוריק אַרײינגענומען בגנבה,
אין אָנהייב  1האָט אַן אינטעליגענטער -יונגערמאַן מ .געלער
(שפּעטער געװאָרן אַ דאָקטאָר אין פּאַריז) וועלכער האָט געהאַט
אַמביציעס צו װוערן אַ דראַמאַטורג ,אָנגעשריבן אַ פּיעסע ;מעכטשע
דער שדכן" ,וועלכע איז געשפּילט געװאָרן דורך אַמאַטאָרן (מיט
ק .אין דער ראָל פון דעם ליבהאָבער און דעם שפּעטערדיקן אַקטיאָר
לעאָן נאַדאָלסקי אַלס ,ד,ער שדבן") אין ,מאָזערס זאַל* ,וואו ס'פלעגן
פאָרקומען חתונות און שמחות .צוליב דעם װאָס די אָרטיקע צייטונג
;בעסאַראַבסקיאַ װיעדאָמאָסטי? האָט אָפּגעדרוקט אַ באַריכט פון דער
פּאָרשטעלונג ,האָט מען זיך דערוואוסט אין דער פּראָוינץ וועגן דער
אַמאַטאָרן'-גרופּע און מ'האָט ק .און נאַדאָלסקין פאַרבעטן קיין דובאַ-
סאָרי דאָרט צו שפּילן די זעלבע פּיעסע; וואר.יזי איז געגאַנגען
עטלעכע מאָל.
ניט קאָנענדיק צוריקקריגן מער זיין שטעל אאין קליידער -געשעפט,
ניט קאָנענדיק אָפן צוריקקומען אין זיין היים ,באַשליסט ק .אַז ס'איז
פאַר אים ניטאָ קיין אַנדער אויסוועג וי צו ווערז אַ פּראָפּעסיאָנעלער
"
אַקטיאָר..
| אין יענער צייט קומט אָן אין קעשענעוו אפַּראָפּעסיאַנעלע יידישע
טרופּע ,ווענדעט זיך ק .אַז מ'זאָל אים אַרײננעמען .ער שפּילט פאַר
זי די סצענע פון ,מעכטשע שדכן" ,ווערט אויסגעלאַכט און באַקומט
קלעפּ ,אַז ער זאָל זיך ,אָפּטשעפּן .נאָר ק .שרעקט זיך ניט אָפּ
און שטייט ניט אָפּ ביז דער דירעקטאָר נעמט אים אַרײן ,אָבער
צוליב דער דערמאָרדונג פון אַלעקסאַנדער ידעם צווייטן ,ווערט פאַר-
ווערט יידיש טעאַטער און ס'ליקווידירן זיך אַלע יידישע פּראָפּעסיאָ-
.ייבט ווידער אַרבעטסלאָז און
נעלע טרופּעס אין רוסלאַנד און בקל
ברויטלאָז ,ביז אין אָנפאַנג  2881באַװוייזט זיך אין קעשענעוו די
טרופּע פון יידל גאָלדפאַדן ,וועלכער נעמט אַרײן ק( .און אויך זיין
|
ערשטע פרוי דזשעני ראַיס),
דער היסטאָריקער פון יידישן טעאַטער ב .גאָרין ,שרייבט :
,אין קעשענעוו האָט די דאָזיקע קאָמפּאַניע געגעבן דוד קעסלערן
די ערשטע געלעגנהייט צו פאַרזוכן דעם טעם פון אַ בינע .ער

האָט ניט געהאַט אַזאַ גליק אַרינצושפּרינגען

גלייך אין אַ ראָל,

פאַר דער ערשטער צייט איז געווען איבערגענוג ,אַז ער האָט גע-
קראָגן די זכיה צו שטיין אויה דער בינע אַלס סטאַטיסט ,נאָר ער
האָט געהאַט אַ גוטע שטים ,און ער האָט געקאַנט האָפן צו שטייגן
העכער און דערגרייכן צו דער מדרנה-פון אַן ,אַקטיאָר?"
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זיין ערשטן פּראָפּעסיאָנעלן אויפטריט האָט ק .געמאַכט אין טיראַס-
פּאָל אַלס ,,מאַקס? אין ;די צוויי קוני לעמעלס" .פון דאָרט פאָרט די
טרופּע קיין בענדער ,ווידער טיראַספּאָל ,און אַנטשיקראק ,וואו די
טרופּע רייסט זיך אָפּ פון יידל גאָלדפאַדן און גייט איבער אויף
אייגענע קעסט.
 לעאָן בלאַנק אין זיינע זכרונות וועגן ק ,.דערציילט ,אַז בעתסאבסיי איז געקומען מיט זיין טרופּע אין קעשענעוו ,איז ק .דאָרט
געװאָרן אַן אָפטער גאַסט הינטער די קוליסן און זיך אַזױ לאַנג
געדרייט מיט די אַקטיאָרן ,ביז מ'האָט איַםריינגענומען אין דער
טרופּע .ווען זיינע עלטערן האָבן זיך דערפון דערוואוסט ,זיינען זיי
געזעסן שבעה נאָך אים ,גלייך וי ער װאָלט פאַר זיי געשטאָרבן.
דאָ האָט זיך אויך ק --- .לויט לעאָן קאָברין  ---פאַרליבט אין אַ
שיינער כאָריסטקע פון טעאַטער און האָט מיט איר חתונה געהאַט
אוֹן זיך איינגעאָרדנט וי אַ סאָלידער בעל-הביתל,
דער ביאָגראַפער פון דוד קעסלער ,דער שריפטשטעלער מ .אָשע-
ראָװויטש ,שרייבט וועגן יענער עפּאָכע :
,וען קעסלער האָט אָנגעהויבן זיין קאריערע אַלס שוישפּילער,
ו
איז די יידישע בינע נאָך געווען אין די וויקעלעך .ראָס איז געווען
אין יענער צייט ווען די אַסימילירטע און אויך די משכילישע
יירישע אינטעלינענץ האָט אויף יידיש טעאַטער געקוקט קרום ; די
לומדים ,די פרומע לייט און די װאַזשנע ננידים האָבן זיך צו דעם
באַצוינן װוי צו אַ ,שטותעריי",

און אויף

די אַקטיאָרן

האָבן

זיי

גענאַנגען אין יידישן
געקוקט װוי אויף ,קאָמעדיאַנשטשיקעס".
טעאַטער איז דאַמאָלט דאָס פּשוטע פאָלק און געדרייט אַרום די
אַקטיאָרן האָבן זיך דאַמאָלט די רייך-געװאָרענע גוט-מוטיקע פּראָס-
טאַקעס ,ביי וועמען אַ קערב? איז א ממזר ,.. ,יענע לייט ,וועלכע
זיינען בטבע גענויגט צו שפּי? און שפּילעוודיקייט אין לעבן ,האָבן
זיך אין די ערשטע יאָרן צוגעקלעפּט צום יידישן טעאַטער און אויך
;יי האָבן
צו די 'קוליסן פונם טעאַטער פּונקט וי בינען צו האָניג ז
געפילט אבַאַזונדער מין ליבשאַפּט צו דרי מענטשן ,װאָס פאַר-

שטעלן זיך" ,און דער גרעסטער פאַרגניגן זייערער איז געווען נאָך
אַ פארשטעלונג אַועקפירן יענע מענטשן אין אַ רעסטאָראַן ,אין
אַ שענק און דאָרטן הוליען מיט זיי ,אויף װאָס די וועלט שטייט".
צ,ווישן יענע יונגע מענטשן האָט מען געקאָנט נעפינען א כך

אַזעלכע ביי וועמען דאָס פרייע לעבן אַרום טעאַטער איז געווען
וויכטיקער װוי דאָס טעאַטער גופא .אַ סך פון זיי זיינען טאַקע
שפּעטער פאַרשוואונדן ,און פּונקט אַזױ װוי מען האָט ניט געוואוסט
פון װאַנען זיי זיינען געקומען ,אַזױ האָט מען ניט געוואוסט

וואוהין זיי זיינען אַװעק .מיט קעסלערן איז אָבער דער פאַל ניט
געווען אַזױ .ביי אים איז טעאַטער געװוען וויכטיקער וי דאָס
פרייע לעבן אַרום טעאַטער .דאָס האָט ער באַװיזן אין די אַלע
יאָרן װאָס ער איז געווען אויף דער יידישער בינע .און עס איז
אפשר ניט בלויז אַ צופאל װואָס נאָך דאַן ,ווען קעסלער איז געווען
אַ קליין יינגל ,האָט ער אָנגעהויבן זיין זעלבסטשטענדיק לעבן
ניט נאָר מיט אַרבעט ,װאָס זאָל אים נגעבן די מעגלעכקייט צו
פאַרדינען אשַטיקל ברויט ,נאָר מיט אַ ראָל ,װאָס איז שפּעטער
געשאפן געװאָרן פוֹן אברהם נאָלדפאַדן פאַר דער יידישער בינע
און וועלכע איז נאָך ביז היינטיקן טאָג נעבליבן אין אונדזער
רעפּערטואַר  --די ראָל פון ה,אָצמאַך"".
די טרופּע קומט אין קאַמענעץ-פּאָדאָלסק ,וואו עס געפינט זיך
אויך די שפּעטער באַרימטע יידישע שוישפּילערין בינע אַבראַמאָ-
וויטש ,וועלכע שילדערט אַזױ קי'ן צו יענער צייט;:
,אָס איז געווען מיין ערשטע באַנעגניש מיט דוד קעסלער ,און
| ד
עס איז אינטערעסאַנט צו באַמערקן ,אַז דער ערשטער איינדרוק,
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יידישן טעאַטער
װאָס ער האָט אויף אונדז אלעמען נעמאַכט ,אין נאָרניט געוען
אַזאַ נוטער .געקומען איז קעסלער אָנגעטאָן אין אַ שווערן מאַנטל
און גרויסע שטיוול .אַז ער איז דערשינען אין טעאַטער ,איז פאַר

געמוזט באַמערקן מער זי אַנדערע ,אט וי לעאָן בלאַנק שילדערט
דעם איינדרוק װזאָס ער האָט געהאָט דערזעענדיק דאָס ערשטע מאָל,
אין רומעניען ,קעסלערן אין דער ראָל פון ,בר כוכבא", :וען

אונדז געשטאַנען אַ שווערער מענטש ,אַ פאַרכמורעטער ,כמעט אַ

איך האָב אים אין יענער ראָל דערזען ,האָבן מיר הענט און פיס

בייזער ,האָט צו קיינעם ניט גערעדט קיין ואָרט אוֹן האָט ממש
קיינעם צו זיך ניט געװאָלט צולאָזן.

האָט ער מיט זיין נאַנצן אויס-

זען נעמאַכט דעם איינדרוק װוי ער װאָלט נגעווען ווייט פון אונדזער
פּראָפעסיע .עפּעס האָט זיך ניט נגעװאָלט נלויבן ,אַז אָט דער
מנושמדיקער מענטש איז בכלל אַן אַקטיאָר .. . ,האָט מען דערווייל
אָנגעהויבן מאַכן פּראָבן פאַר דער פּיעסע און קעסלערן איז צונע-
טיילט געװאָרן זיין ראָלע ,ווי מען װאָלט געװואָלט זיך איבערצייגן
צי דער מענטש האָט בכל? אַ שייכות צום טעאַטער .אָבער שוין
ביי די ערשטע פּאָר סצענען  --װאָס פאר אענדערונג ! עפּעס האָט

קעסלער אין אַן

מען נלייך דערשפּירט ,אַז אָט דער מנושמדיקער
אויסערגעוויינלעכער טאַלאַנט?.
און מ .אָשעראָװויטש באַמערקט :
אָבער די ערשטע צייט איז אין זיין שפּילן געווען אסַך פּאָזע,
אַקטיאָרישער אָנשטעל ,טעאַטראַליש-איבערנעטריבענער פּאַטאָס וי
דער מנהג דאַמאָלט ,אָבער פונדעסטווענן האָט זיך שוין דאַמאָלט
נעמערקט אין זיין שפּילן אַ ניינונג צו א שטילן טאָן און צו אַ
נאַטירלעכער האַלטונג ,אָבער עס קומט אים פאָרט נישט אָן אַזױ
גרינג זיך צו ענדערן צו באַפּרײיען זיך פון דער איבערגעטריבנקייט
און פון ,דייטשמעריש" צו וועלכן ער האָט זיך צונעוואוינט".
די אַלגעמײנע לאַגע פון די יידן אין רוסלאַנד איז געווען אטַרויע-
ריקע .אַ רעאַקציאָנערע און אַנטיסעמיטישע פּאָליטיק מצד דער
רעגירונג האָט געדריקט און געשטיקט די יידישע באַפעלקערונג
אין דער גרויסער צאַרישער מלוכה .דעם  41סעפּטעמבער 2881
איז אַרױס דער באַפעל ,װאָס האָט פאַרװוערט צו שפּילן יידיש
טעאַטער אין דער גאַנצער רוסישער אימפּעריע .זיגמונד מאָגו-
לעסקאָ מיט משה פינקל שטעלן צונויף אטַרופּע צו פאָרן קיין
רומעניע ,און אָט אין דער טרופּע האָבן זי אַנגאַזשירט ק .צו שפּילן
די ראָלן פון (,ערשטער ליבהאָבער".
 ,דַארָיסבערכאַפּן זיך קיין רומעניע אין איילעניש  --שרייבט
א
זיין ביאָגראַפער ס ,אַשעראָוויטש  --פּונקט דאַן ווען ער האָט
געהאַלטן ביים סאַמע אָנפאַנג פון זיין קאַריערע ,האָט קעסלערן,
דעם קינסטלער ,זיכער קיין טובה ניט געטאָן ,די לאַנע איז געווען
אַזא ,אַז עס איז אוממעגלעך געווען צו שאַפן עפּעס אויף אַ נעהע-
ריקן שטייגער .. . .מען האָט גלייך געמוזט כאַפּן שפּילן אַלץ װאָס
ס'קומט נאָר אונטער דער האַנט ,אַנדערש װאָלט נאָך אויסגעקומען

צו שטאַרבן פאַר הונגער אָדער גיין בעטלען אשַטיק? ברויט איבער
די הייזער,

 ....די דריי יאָר װאָס דוד קעסלער

איז געווען אין

מאָגולעסקאָס טרופּע אין רומעניען ,האָט ער זיך אָנגעליטן .צוזאַמען
מיט די אַנדערע אַקטיאָרן האָט ער היבשלעך געהוננגערט ... .דאָס
חאָט אָבער אויף אים אַזױ ניט געווירקט וי דאָס שטענדיקע אַרומ-

שלעפּן זיך פון איין שטאָט אין דער אַנדערער .עס איז פאַר אים
אוממעגלעך געווען זיך צו פאַרטיפן אין אַ ראָל ,צקואָֹנצענטרירן
ער האָט די ערשטע צייט פיינט געהאַָט
זיינע שעפערישע כוחות. . . ,
אַ כאַפּילאַפּ שפּיל; געהאַט אין זיך אַלע אייגנשאַפטן צו אַרבעטן
פלייסיק איבער א ראָל און זי דערגרונטעווען .די אומשטענדן זיינען
אָבער געווען אַזעלכע ,אַז דאָס איז געווען אוממעגלעך ,און דאָס

איז אפשר געווען די אורזאַך ,װאָס האָט שפּעטער אַנטװיקלט אין
קעסלערן די ניינונג צו פאַרנאַכלעסיקן אַ ראָל און זי איבערכאַפּן
װוי עס מאַכט זיך .אָבער ניט קוקנדיק אויף די שלעכטע אומ-
שטענדן. ,ה.אָ.ט קעסלער דאָך געשאַפן אַזױ ,אַז מען האָט אים
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אָנגעהויבן ציטערן און די בליקן פון מיינע אוינן האָבן זיך עפּעס
וי צונעקלעפּט צו אים און איך האָב זיי בשום אופן ניט געקאָנט
אָפּרייסן .גאָט מיינער!  --האָב איך זיך געטראַכט  --וי אַזױ
קען אַ מענטש באַוייזן אַזעלכע וואונדער" .אַפילן דאַן האָבן
ווענן קעסלערס שפּילן קיין צוויי מיינונגען ניט נעקאָנט זיין ,אויב
ער האָט נאָר געטאָלט שפּילן ,װאָרום ווען ער האָט דאָס ניט גע-
װואָלט ,האָט ער נעשפּילט זייער שלעכט ,און דאַן האָט ער אַליין
דאָס נגעוואוסט מער װוי אַנדערע",
ביי אַן אַנדער געלעגנהייט דערציילט לעאָן בלאַנק:
,נאָך אינם סאַמע אָנפאַנג פון זיין קאַריערע האָט עס אים שוין
געצוינן צו שפּילן ,עפּעס אַזױנס ,װאָס לאָזט זיך ריידן" .ווען
מיר האָבן מיט פיר און פערציק

יאָר צוריק

1(4881ן| געשפּילט אין

רומעניען די היסטאָרישע פּיעסן אין וועלכע מען האָט דעקלאַמירט
די דייטשמערישע פּראָזע ,פלענט קעסלער זיך קנייטשן אַן אומ-
צופרידענער און אַלץ זאָגן ,אַז עס ציט אים צו שפּילְן ,עפּעס
אַנדערש" ,שפּילנדיק דאַמאָלט אין די היסטאָרישע פּיעסן ,האָט ער
זיך ניט ליב געהאַט ,און אַלע מאָל וֶוען מען האָט אים נעגעבן אַ
ראָלע ,האָט ער זיך אֲלְץ געקנייטשט; .ניט מיר א מענטשן --
פלענט ער זאָנן  --אַ לעבעדיקן מענטשן" .און ווען מיר האָבן
מיט עטלעכע און פערציק יאר צוריק אין רומעניען געשפּילט
אָפענבאַכס אָפּערעטע ,פּעריקאָלאַ" ,האָט קעסלער ניט געװאָלט
שפּילן די ראָלע פון דעם הויפּט-העלד, .מיר גיט בעסער דעם
אַלטיטשקן גנב  ---האָט ער געזאָנט  --אין אים פיל איך בלוט
און פלייש" .דאָס איז געווען א ראָלע פון אַן אַלטן אַכציק-יאָריקן
באַנדיט .מער וי אין איין אַקט איז ער ניטאָ ,אַ קליין ראָלעכל.
קעסלער האָט זיך אין דְעָם קליינעם ראָלעכל אַזױ אויסגעצייכנט,
ער האָט געשפּילט אַזױ גום ,אַזױ עכט-קינסטלעריש ,אַז ער האָט
אַלעמען פאַרטונקלט און מען האָט נאָר ווענן קיין אַנדערן ניט
גערעדט װווי נאָר וועגן אים ,און מען דאַרף ניט פאַרגעסן ,אַז אין
דער זעלבער פּיעסע האָט אויך געשפּילט אַזא גאָט-געבענטשטער
קינסטלער וי זינמונד מאָנולעסקאָ .,קעסלער האָט פון דעם קליינעם
ראָלעכל געמאַכט אַ מאָנומענטאל-אױסגעהאַקטע געשטאַלט; און
שפּעטער ,ווען מיר זיינען געקומען קיין אַמעריקע און ווידער גע-
שפּילט די זעלבע פּיעסע ,האָט מען קעסלערס ראָלע קיינעם ניט
געקאָנט געבן ; אַנדערע אַקטיאָרן האָבן איינפאך מורא געהאָט זיך
צוצורירן צו דער ראָלע נאָכדעם װוי קעסלער האָט זי געשפּילט".
די מאַטעריעלע לאַגע פון דער טרופּע איז אָבער געװאָרן אַלץ
ערגער און ערגער .עס האָט ניט געהאָלפן אַפילו דאָס אַרומשלעפּן
זיך פון שטאָט צו שטאָט און פון שטעטל צו שטעטל ,ביז ק .האָט
געמוזט אָנהייבן טראַכטן וועגן פאַרדינען אויף פּרנסה דורך אַן
אַנדערן אופן ,און זייענדיק אין בוקאַרעסט ,האָט דער שפּעטערדיקער

שוישפּילער לעאָן בלאַנק זיך פאַרטרויט פאַר ק ,.אַז ער גייט אויף
ימים נוראים ווערן משורר ביים חזן טראַכטענבערג ,האָט ק .זיך
פאָרגעלייגט אויך צו ווערן אַ משורר ,און וועגן דעם דערציילט לעאָן
בלאַנק :
אָבער ווען דער חזן האָט גענומען מאַכן פּראָבע מיטן כאָר,
האָבן זיך אָנגעהויבן זיינע צרות .קעסלער איז געװען זייער
שטומפּיק אויף דער עברי ,און ער האָט זיך אין איר אַזױ פאַר-
פּלאָנטערט,

באַרעמען.

אַז נאָר איין נאָט האָט זיך אויף

ער האָט

פֿאַרדרייט

די ווערטער,

אים

געמענגט

איבערגעדרייט

דער-

די
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לעקסיטקאָן
פּסוקים ,אייננעשלונגען גאַנצע שטיקער ווען מען האָט ניט גע-
דאַרפט און ווען עס איז אים נאָר אויסנעקומען קרוטע ,און ער
האָט ניט געוואוסט וי אַזױ זיך אויסצודרייען ,האָט ער גלאַט
געבורטשעט אונטער דער נאָז .דאָס דאָזיקע בורטשען איז אים
אויך מיט יאָרן שפּעטער שטאַרק צונוץ געקומען אויף דער בינע
אין דער צייט פון אַ נויט".
די טרויעריקע לאַגע פון דער טרופע האָט געצואונגען צו אַ

לעזונג ,און װוי מ .אָשעראָװיטש שריבט:
,נאָך א לאַנגע רייע פון ואַנלענישן איבער די גרעסערע און
קלענערע שטעט פון רומעניען ,איז נעשאַפן געװאָרן אַזאַ לאַנע,
אַז די אָנפירער פון דער טרופּע ,אין וועלכער דוד קעסלער איז
געווען ,האָבן מיט אַמאָל דערפילט ,אַז אַלֶע כוחות זיינען שוין
אויסנעשעפּט ,און אַז אַלע מעגלעכקייטן זיינען שוין צונעפירט
געװאָרן צו אַזאַ גרענעץ ,אַז ווייטער קאָן מען שוין ניט גיין ,גע-
גאַנגען איז דאַן דאָס יידישע טעאַטער מיטן זעלבן שטראָם וי די
יידישע אויסװאַנדערונג פון רוסלאַנד ,און ס'איז דעריבער געווען
ניט מער וי נאַטירלעך ,אַז אין דער צייט פון אַ נויט זאָל דער
ערשטער געדאַנק זיין  ---אמעריקע".
די  .טרופּע האָט זיך גענומען גרייטן פריער אַרױסצופאָרן קיין
גאַליציע און פון דאָרט קיין לאָנדאָן און דערנאָך קיין אַמעריקע,
אָבער מאָגולעסקאָס אַ חסיד האָט אים אױסגעבאָרגט אַ גרעסערע
סומע און מאָגולעסקאָ מיט פינקלען זיינען דירעקט געפאָרן קיין
לאָנדאָן ,וואו זיי האָבן געטראָפן דעם אַמעריקאַנער טעאַטער-אונטער-
נעמער מאַנדעלקען ,וועלכער איז פאַקטיש געקומען דאָרט נעמען
קיין אַמעריקע יעקב פּ .אַדלער ,אָבער צוליב אַ סכסוך ,האָט ער
גאָר גענומען מיט זיך קיין אַמעריקע מאָגולעסקאָן און פינקלען
וועלכע האָבן געמאַכט אין אַמעריקע אַ קאָנטראַקט מיט די רייכע
אַמעריקאַנער יידן דראָזדאָוויטש און ראָזענגאַרטן און באַקומען די
מעגלעכקייט צו ברענגען אין יולי  6881קיין אַמעריקע די גאַנצע
טרופּע מיט ק .אַלס דעם הויפּט-ליבהאָבער.
| די טרופּע האָט געגעבן  9פאָרשטעלונגען אין דער װאָך פון סוכות
אין ניו-יאָרקער ,טערעס גאַרדן" ( 85סטריט און לעקסינגטאָן
עוועניו) און געשפּילט ,בלובאַרד" און ,פּעריקאָלאַ* פון אָפּענבאַך
און ,ד,י קאָקעטע דאַמען" פון שייקעוויטש,
בלאַנק דערציילט ,אַז שוין בעת דער אויפפירונג פון ,בלובאַרך"
האָט ק .צוגעצויגן די אויפמערקזאַמקײט צו זיך .דער עולם איז
באמת געקומען זען מאָגולעסקאָן ,וועלכער האָט שוין געהאַט א
גרויסן נאָמען נאָך פון אײיראָפּע .די הױפּטראָל אין דער אָפּערעטע
האָט אָבער געשפּילט ק ,.וועמען דער יידישער עולם אין אַמעריקע
האָט נאָך ניט געקענט ,און ער האָט זיין ראָל געשפּילט אַזױ גוט,
אַז דער גאַנצער עולם האָט אים גלייך אױיפגעכאַפּט און מען האָט
שוין וועגן קיין אַנדערן ניט גערעדט וי נאָר וועגן ק
בעת ק .איז געקומען אין אַמעריקע ,האָט באָריס טאָמאַשעװסקי
געשפּילטאויף דער פּראָװינץ און ער איז ספּעציעל געקומען אין
ניו-יאָרק ,און אָט װי ער שילדערט דעם איינדרוק ,װאָס ער האָט
געהאַט ווען ער האָט דאָס ערשטע מאָל געזען שפּילן ק'.ן:
;איך בין אַרױסנענאַנגען פון דעם קליינעם שמוציקן ,רומעניען
אָפּערע האָוז" וי אַ פאַרחלומטער .איך האָב קיינמאל ניט נע-
טרוימט אַפילן צו טרעפן אויף דער יידישער בינע ,וועלכע איז
נאָך דאַן געווען אין אירע קינדער-אָרן ,אַזאַ טאַלאַנט װי דוד
קעסלער .איך בין געבליבן אין ניו-יאָרק נאָך עטלעכע טעג און
ג!עזען יקעסלערן אין נאָך עטלעכע פֿאַרשידענע ראָלן ,און יעדעס
מאָל' ,באוועדער :פאָרישטעלונג ,בין איך מער איבעראַשט

געװאָרן,

איך בין ;אַוֹנעק פון ניודיארק צוריק אין..מיין פילאַדעלפיע ,צו מיין
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קאָמפּאַני באַהעלפער-יונגען (דאַמאָלסדיקע ,אַרטיסטן") און איך
האָב זיי געזאָגט ,אַז מיר האָבן איצט אין ניױיאָרק אַ גרויסן,
אָבער טאַקע אַ וואונדערבארן וועלטלעכן אַרטיסט ,וועלכער דאַרף
זיך ניט שעמען אויף קיין בינע אין דער וועלט ,און דאָס איז דוד
קעסלער".
ווען יעקב פּ .אַדלער האָט געזען דאָס ערשטע מאָל שפּילן קי
אין אַמעריקע ,האָט ער זיך אויסגעדריקט ,אַז ער איז אַן אמתער
אַרטיסט.
בעסי טאָמאַשעװסקי האָט זיך אויסגעדריקט ,אַז ער איז אַ זשעני.
ער האָט ניט נאָר אַליין געשפּילט װי אַ קינסטלער ,נאָר געמאַכט
אַלעמען אַזױ שפּילן .ער פלעגט געבן דעם טאָן צום שפּילן
וועגן דעם מאַטעריעלן מצב דאַמאָלט פון יידישן טעאַטער ,דער"
ציילט ק .אין זיינע זכרונות :
,יידע |אַדלער און ליפּצין| האָבן געװאָלט אַריין צו אונדז
ב
שפּילן ,איבער פּערזענלעכע חשבונות אָבער האָבן דאָס רוב פון
אונדזערע אַקטיאָרן ,מיט פּראָפּעסאָר הורוויטש אָן דער שפּיצע,
זיי ניט צוגעלאָזן .נאָך צרות און מאַטערנישן איז מאַדאַם ליפּצין.

פאַרבליבן מיט אונדז .דאָס איז שוֹין געווען ביים ענד פון סעזאָן
{| .}7881עס האָט זיך באַלד אָנגעהויבן דער זומער ווען אין ניו

יאָרק איז ניט געווען פיל צו טאָן און קעני ליפּצין האָט מיר
געמאַכט דעם פאָרשלאַג צו פאָרן מיט איר נאָך שיקאַנאָ און שפּילן
איבערן

זומער. ,ג.ע.שפּילט

האָבן מיר פאַר ליידיקע הייזער אין

דעם טורן-האָל און געצילט צוזאַמענצוקלייבן עטלעכע דאָלאַר אום
צו האָבן אויף הוצאות צו פאָרן צוריק קיין ניו יאָרק".
ב .גאָרין דערציילט ,אַז ,,אויף אַדלערן האָט זיך קיין בעלן ניט
געפונען .אין איין טעאַטער זיינען קעגן אים געווען מ .הורוויטע,
קעסלער און פיינמאַן און האָבן אים ניט געװאָלט האָבן ביי זיך".
אָרום יענער צייט ,7881 ,קומט אָן אין ניו-יאָרק אברהם גאָלדפאַדן,
די דירעקטאָרן פון ,רומעניע אָפּערע האָוז* האָבן אים געװאָלט אַרײנ-
נעמען אין זייער טעאַטער ,אָבער די סאַמע װויכטיקסטע כוחות פון
זייער טעאַטער  ---װוי ב .גאָרין גיט איבער  ---װי מאָגולעסקאָ ,פינקל,
קעסלער און פיינמאַן האָבן אַנטשידן דערקלערט ,אַז זיי וװועלן ניט
שפּילן אונטער זיין אָנפירונג ,און ווען די דירעקטאָרן גיבן זיי ניט
נאָך ,טרעטן זי אַלע אַרױיס פון טעאַטער און גאָלדפאַדן מוז זיך אַליין
צוזאַמענשטעלן אַ נייע טרופּע.
ב .גאָרין דערציילט ,אַז באַלד נאָך דער אויפפירונג פון ,מבול
פון דזשאָהסטאָון" אין ט,אַליאַ*-טעאַטער האָט דער מענעדזשער פון
טעאַטער ,היינע ,בשתיקה אָפּגעמאַכט מיט קעסלער ,פיינמאַן און מרס.
ליפּצין ,וועלכע האָבן געשפּילט אין ,פּולס*"-טעאַטער ,אַז ער ועט
זיי צאָלן שכירות ( 51דאָלאַר אַ וואָך) אויב זיי וועלן אַריבערגײן
שפּילן צו אים ווען ער וועט זיי רופן .דערוייל האָט אַדלער זיך
אָפּגעזאָגט צו שפּילן אויב מ'ישטעלט אים ניט אַרוף אויפן קאַנטראַקט,
האָט היינע גערופן קעסלערן און אים אָנגעבאָטן צו שפּילן אַדלערס
ראָל ,אָבער קעסלער האָט זיך אָפּגעזאָגט ,האָט לייביש גאָלד געשפּילט
די ראָל .אַדלער איז אַרױס פון טעאַטער און קעסלער האָט איבער-
גענומען אַדלערּס ראָל,
|עם  21נאָוועמבער  1981איז אין ,יוניאָן" טעאַטער אויפגע-
ד
פירט געװאָרן דורך אַדלערן יעקב גאָרדינס ערשטע פּיעסע ;סי-
ביריאַ?,

אין וועלכער

ק .האָט

געשפּילט

די ראָל ,סאַבוראָוו,

אַן

אױיספאָרשונגס-ריכטער" .דערציילט לעאָן קאָברין,
,אַז אויסער אַדלערן איז קיינער פון דער טרופּע ניט געוען
באַגייסטערט פון דער פּיעסע .נאָרדין איז נעקומען פרייטאָג צו דער
גענגעראַל פּראָבע .ער טוט אַ קוק ; :אינם ערשטן אַקט זינגט קעסלער
מיטן כאָר אַ נאַנצע אָפּערע .פרעגט ער; ,װאָס איז דאָס ?,7
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יידישן טעאַטער
דערקלערט מען אים  :היות װוי קעסלער אין דער ראָל דאַרף זיך
גרייטן צו אַ קאָנצערט פאַר דעם ,רויטן קרייץ" ,פּאַסט זיך פאַר
אַ סלעדאָװאַטע? צו זינגען עפּעס לייטישע מוזיק .האָט דערפאַר
מאָנולעסקאָ איינשטודירט מיט אים פון דער אָפּערע ,רענאני"
{,ערנאני"ן .שפּעטער האָט גאָרדין פעסטגעשטעלט ,אַז אויך מאָגו-
לעסקאָ זינגט אַלייןזצונעשטעלטע לידלעך ,און ווען ער האָט פּראָ-
טעסטירט קענן דעם ,זידלט אים טאָמאַשעווסקי .נאָרדין ענטפערט
צוריק .קעסלער און פיינמאַן מישן זיך אַרין און האַלטן מיט
מאָנולעסקאָן ,בלויז אַדלער האַלט סיט נאָרדינען .דער סוף אין
געווען ,אַז מאָנולעסקאָ האָט גאָרדינען פון טעאַטער אַרױסנעטריבן
און גאָרדין איז צו דער פּרעמיערע פון זיין ערשטער פּיעסע ניט
|
געווען אָנוועזנר".
אין  2981שפּילט ק .איבערזעצונגען , :ו,וידזשיניוס", ,די היימאַט"
פון זודערמאַן ,איבערזעצט פון יעקב בילדער; ,נאַפּאָלעאָן באָנאַ-
פּאַרט* און ,דער שטורמווינד".
,יימאַט? ,שרייבט
וועגן ק'.ס שפּילן די הויפּט-ראָל אין זודערמאַנס ה
בועז יאָנג :
,אגב וויל איך באַמערקן ,אַז קעסלער אין דער ראָל פון פאָטער
|אױיבערלױיטנאַנט שװואַרצע אין ,די היימאט"ן איז געווען אַז
גרויס ,אַז ער האָט זיך געקאַנט פאַרגלייכן מיט יעדן שוישפּילער
פון יעדער שפּראַך אין דער וועלט .איך האָב געזען דעם גרויסן
רוסישן שוישפּילער בראַװויטש אין דער ראָל ,און קעסלער איז

געשטאַנען גלייך מיט אים ,אויב ניט מיט אַ שטאַפּל העכער". ..

עס הייבט זיך אָן אַ ווילד בייטעניש מיט טעאַטערס ,און אין 2981
האָבן אַדלער ,מאָגולעסקאָ ,קעסלער און פיינמאַן גענומען דאָס ;פּולס"-
טעאַטער,
וועגן יענעם פּעריאָד גיט באָריס טאָמאַשעװסקי אַזאַ אָפּשאַצונג:
,די יידישע בינע איז דאַמאָלט געשטאַנען אינגאַנצן אויף לאַטײ-
נערס און הורוויטשעס ליטעראטור .טריקאָ מיט גאָלדענע קרוינען
מיט נאַקעטע הענט ,אויסגעשניטענע העלזער ,אַרומגעװיקלט מיט
זיידענע מאַנטלען ,האָבן דאַן אַלֶע סטאָרס געטראָגן .דער אונטער-
שיד איז נאָר געווען אין די פאַרבן,
| קעסלער האָט געטראָגן אויף דער בינע אַ גרויסן הוט מיט אַ
לאַנגן פעדער ,מיט נאַקעטע פיס און אַ העמרל מיט פּאַטשערקעס
פון רויטער פאַרב.
און אַדלער האָט געטראָנן נאָך אַ נרעסערן חוט מיט דריי
פעדערן ,אַרומגעװיקלט אין אַ גאָלדענעם שאַל מיט רענדלעך ,אויך
מיט נאַקעטע פיס ,נאַקעטע הענט און אַ נאַקעטן האַלז ,נאָר אום
דאָס צו מאַכן רעאַליסטישער ,האָט ער זיך אָנגעטאָן סייטן מיט
בראסלעטן און אַ פּאָר לאַנגע טערקישע אויערינגלעך און פון גרי-
נער פאַרב.
אום זיי צו איבערשטיינן און זיי ווייזן ,אַז דעם קונץ פארשטיי
איך כּעסער פון זיי ,האָב איך זיך אָנגעטאָן מיט זיידענע זאָקן פון
דריי קאָלירן .אָנשטאָט איין מאַנטל?ל האָב איך אָנגעטשעפּעט אויף
זיך דריי מאַנטלען מיט קרוינען ,שווערדן ,פּאַנצערס ,בראַסלעטן,
אויערינגלעך ,טורבאַנעס פון פאַרשידענע פאַרבן און פאַרשידענע
ה'
ה
סאָרטן,
זיי האָבן קעגן מיר אַ פּנים נעהאַט וי פּראָסטע סאַָלדאַטן,
דאַן האָט זיך אָנגעהויבן אַן איבעריאָנעניש .האָבן זיי דעקלאַ-
מירט ,האָב איך געזוננען .האָבן זיי נעשאָסן ,האָב איך נעשטאָכן.
זיינען זיי אַרײיננעפאָרן אויף פערד ,בין איך אַרין אין גאָלדענעם
װאָנן מיט אַ נאַנצער יוניאָן פערד .איז ביי זיי געווען אַ דונער,
!יז ביי מיר נגעווען אבַליץ .האָט ביי זיי געשנייט ,האָט ביי מיר
א
גערעגנט .האָט קעסלער געזוננען ,מן המצר" ,האָב איך געזוננען
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;יתגדל".

האָט מען ביי זיי דערהרגעט

אַ שונא ,האָב איך אויסנע-

הרנעט אַלֶע שונאים אויף איין מאָל",
ב .גאָרין באַמערקט דערצו :
,עס מאַכט ניט אויס ,װאָס טאָמאַשעװוסקי צעמישט דאָ די אַרבעט
פון דעם דראַמען-מאַכער מיט דעם שפּילן פון די אַקטיאָרן .דאָס
בילד ניט אַ קלאָרן באַנריף וועגן די דאַמאָלטיקע קונצן פון די
שוישפּילער און מיט װאָס איין אַקטיאָר האָט געזוכט איבערצויאָגן
דעם צווייטן".
צום סוף פון יענער עפּאָכע האָבן אין ,װינדזאָר"-טעאַטער גע-
שפּילט אַדלער ,קעסלער ,פיינמאַן און מאָגולעסקאָ צוזאַמען ,און אַלע
צוויי װאָכן האָט מען געמוזט אויפפירן אַ נייע פּיעסע,
גאָרין האַלט ,אַז ביידע טעאַטערס האָבן געשפּילט אַן ענלעכן
רעפּערטואַר ,נאָר דער אונטערשיד אין דורכפאַל און דערפאָלג איז
געווען דער ,װאָס די אַקטיאָרן פון ,װינדזאָר"-טעאַטער
האָבן געשפּילט אין דעם זעלביקן סאָרט שטיקער און האָבן
אויך נעמאַכט די זעלביקע קונצן ,נאָר זייער האַרץ און נשמה איז
שוין ניט נעלעגן אין דעם שפּילן .זיי זיינען געקומען צום באַוואוסט-
זיין ,אַז זיי קרומען זיך ,לאָמען זיך ,ברעכן זיך פאַרן פּובליקום,
אַז זיי מאַכן זיך נאַריש ,פּאַיאַצעװען ,און דער דאָזיקער געפיל האָט
זיך גיך איבערגענעבן צום פּובליקום .דאָס פּובליקום האָט באַלד
דערשמעקט ,אַז די אַקטיאָרן שטעלן אים אויס |אַרױסן אַ מאָראַ-
לישע צונג פון דער בינע ,און עס האָט אויפנעהערט צו קומען
אין טעאַטער. . . .די צייט איז שוין ניט געווען ווייט ווען קעסלער
פלענט אויסשטעלן אַן אמתע צונג דעם פּובליקום ווען ער האָט
נעמוזט ווייזן פּאַיאַצערײ אויף דער בינע ,אָבער מיט טאָמאַ-
שעווסקין איז דאָס געווען אַנדערש .ער האָט לאַטײנערס און
הורוויטשעס שטיקער נעשפּילט מיט האַרץ און נשמה .ער האָט
נעגלויבט

באמונה

שלמה,

אַז ער וייזט

גרויסע

קונסט

אין

זיין

שפּילן און קיין אַקטיאָר ועט אים
אין שפּילן די דאָזיקע ראָלן",
עס הייבט זיך אָן דער פּעריאָד ווען די אַקטיאָרן װאַרפן זיך אויף
איבערזעצונגען פון קלאַסישן רעפּערטואַר .וועגן דעם באַמערקט ב.
גאָרין :
,די דאָזיקע שטיקער זיינען מייסטנס איבערזעצט געװאָרן ,נאָר
די איבערזעצונג איז נעווען אזא האַמעטנע ,אַז ניט די שוישפּילער
און ניט דאָס פּובליקום האָבן געוואוסט פון זייערע הענט און פים,
דער עולם איז געזעסן

אין טעאַטער

ניט ,ביטן?

|איבערשטייגן|

און געקוקט

װי אַ האָן אויף

,בני אִדם" ,און די אַקטיאָרן האָבן געהאַקט פראַזן ,װאָס זיי
האָבן ניט פאַרשטאַנען .עס איז פאַרשפּאָרט צו זאָנן אַז די קלאַ-

סישע שטיקער {מיטן אויסנאַם שפעוקןספּירם ,.האַמלעט"- ,ראָ,מעאַ.
ָ,טעלאַ*| זיינען דורכגעפאַלן איינס נאָכן אַנדערן".
און יוליא" און א
אייב קאַהאַן שילדערט אַזױ דעם דאַמאָלטיקן דוד קעסלער :
,דייוויד קעסלער איז אויך געווען זייער דערפאָלגרייך ,עס איז
אָבער געווען אַ גאַנץ אַנדער קעסלער וי דער ,וואָס איז געווען
באַרימט שפּעטער ווען ער איז שוין נעווען אין די מיטעלע יאָרן.
ער פלענט שפּילן ,העלדן"-ראָלן ,ריידן מיט א ,העלדן"-שטימע
און טאַנצן מיט ,העלדן"-פיס .פון דעם טאַלאַנט ,װאָס האָט זיך
אין אים אַנטויקלט שפּעטער ,אין דאַן ניט געווען קיין שפּור,
אין יענע יאָרן פלעג איך איינפאך ניט האָבן קיין געדולד צו אים.

אָבער דער טעאַטער-עולם איז מיט מיר ניט געווען איינפאַרשטאנדן.
מען האָט פון אים געקװאָלן  ---ניט נאָר פרויען ,נאָר מענער אויך.
אין דעם זומער פון  8881האָב איך אים אַמאָל געזען נייענדיק

איבער איסט בראָדוויי  ---אַ הויכער ,א שלאַנקער ,מיט א הויכן
קאַפּעלוש ,אין אַ לאַנגן ראָק מיט אַ פראַנטן-ישטעקעלע אין האַנט.
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לעססיקאַן
אַזױ אויף אים ,ווי אויף
נאָכגעלאָפן ,אייניקע מיט
אין וועלכע עס האָט זיך
אַן אויסדרוק פון ערפורכט

איך האָב זיך אָפּנעשטעלט קוקן ,ניט
דעם קראַוד {עולםן ,װאָס איז אים
שיינענדיקע פּנימער ,מיט שמייכלען,
געשפּינלט באַצויבערונג ,אַנדערע ,מיט
אויף זייערע געזיכטער".
און קאַהאַן דערציילט ווי צוויי פון זיינע שילער ,אַ צווילינג ,שיינע
יונגען ,האָבן אים אַמאָל מיטגענומען זען הורוויצעס אַן אָפּערעטע
אין וועלכער קעסלער האָט געשפּילט:
קעסלער איז אַרויסנגעקומען אויף דער בינע אַלס אַ ,פּרינץ".
,
ער האָט געטראַנן א ,שפּאַנישן" הוט מיט אַ גרינעם פעדער און

יעלב

 .8אַדלער,

זיגמונר

פײומאַן,

זיגמונד

און דערקלערט.

ס'איז אָבער געווען אומזיסט די מי .זיי האָבן

אַלץ געשריען , :ער איז דאָך אַזױ שיין ,אַזױ שיין ,און די גרינע
פעדער װי שיין זי פּאַסט אים" ,ווען איך פלעג קריטיקירן די
יידישע שוישפּילער ,אין פּריװאַט-געשפּרעכן ,פלעג איך זיך אויס-
דריקן ,אַז זיי דעסלאַמירן מיטן מויל און מיט די פיס".
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עטלעכע יאָר האָט ק .געשפּילט אין דעם דאַמאָלטיקן שונד און

ביליקן רעפּערטואַר ,געמישט מיט טאַנדעטנע איבערזעצונגען אָדער
און קלאַסישע

פּאַרטאַטשנע ,באַאַרבעטונגען* פון װעלט-באַרימטע
פּיעסן,
און וועגן דער עפּאָכע שרייבט באָריס טאָמאַשעװסקי:
 ....,דוד קעסלער ,אונדזער פאַרשטאָרבענער גרויסער קינסטלער,
האָט אין די היסטאָרישע פּיעסן מיט די זיידענע טריקאָ-קליידער
און גאָלדענע העמדלעך מיט זיידענע ,רויטע ,גרינע און ווייסע
מאַנטלען ,זיך אַרומגעטראָגן אויף דער בינע און זיי געװאָרפן פון
איין האַנט צו דער צווייטער ,פון איין אַקסל אויפן צווייטן ,נע-

מאַגולעסקאַ,

אַ קאָסטיום עפּעס פון מיטלאַלטער .ער האָט אַרומגעשפּרײזט מיט
פּ,רינצישע? טריט ,דעקלאַמירט ,פּראָפּעסאָר? הורוויץ'ס ,מליצה"
מיט אַ ,פּרינצישן? ניגון ,און דער עולם האָט זיך געשמאָלצן
פון נחת .איינעד פון דעם צווילינג האָט אין דער צייט פון דער
פאָרשטעלונג עטלעכע מאָל מיר אַריינגעקוקט אין די אױיגן און
צוקערדיק געפרעגט וי מיר נעפעלט .איך האָב אים ניט געװאָלט
צעשטערן זיין פאַרגניגן ,האָב איך געענטפערט ,אַז איך על אים
זאגן מאָרגן ,ביים לעסאָן {?מודיםן .אויף מאָרגן ,ווען איך בין
צו זיי געקומען ,האָבן מיר זיך צום ביכל ניט צוגערירט .מיר האָבן
די גאַנצע שטונדע אָפּגערעדט ווענן קעסלערן .,איך האָב דערקלערט

פו

רודאָלף

מאַרקס,

קראַסטאַשינסקי,

דוד

קעסלער

פאָכעט מיט דער בלעכערנער שװוערד ,געטרייסלט מיט דער פּאַפּיי
רענער קרוין און געשטורעמט מיטן קעניגלעכן סצעפּטער (סענינ-
לעכער שטעקן) .ער האָט נעבעך געטאָן װאָס ער האָט געקענט
שאַפן אַ לעבעדיקע פינור .די דייטשמערישע ,פּראָזאַ" האָט נישט

געלאָזט עפּעס טאָן ,ווייל די דייטשע ווערטער ,האַלב פאַריידישט,
האָכ}} אינגאַנצן פּאַרדאָרבן

{די פאָרשטעלונגן

און ניט געלאָזט

דעם אַקטיאָר ריידן וי א לעבעדיקער מענטש".
אויך יוּסף רומשינסקי באַהאַנדלט די עפּאָכצ:
,די ערגסטע צייט פאַר דוד קעסלערן איז געווען דער שוידער-

לעכער דייטשמערישער פּעריאָד ווען אַלע אַקטיאָרן האָבן גערעדט
דעם אַזודגערופענעם ,דייטש" .../ .אַזױ װוי קעסלער האָט געהאַט

אַ שיינע ,קלינגענדיקע טענאָר-שטימע ,פלעגט ער שפּילן דעם ליב-
האָבער-זינגער ,וועלכער פלענט זינגען פון שטערבלעכער ליבע צו
דער אָרעמער מעדכען און ער האָט באַדאַרפט אָנטאָן זיידענע טריקאָ
און גיין מיט די פּאָלקעס אין דרויסן .דאַמאָלט פלענט ער טענהן
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צו די קאָלעגן-שוישפּילער, :אַ נאַנצן
גיי אָנגעטאָן װוי אַ מענטש ,רעד וי אַ
און װוי עס קומט ביינאַכט אין טעאַטער,
פאַר א קאַטשקע ,פאַר אַ 7ץ" .און

אינגאַנצן פאַרטיק,

אָנגעטאָן

טאָג בין איך
מענטש ,עס וי
דאַרף איך זיך
וען ער פלעגט

אַ מענטש,
אַ מענטש,
פאַרשטעלן
שוין זיין

אַלס פּרינץ אָדער קעניג ,מיט די

טריקאָ ,פּאַנצער ,שווערד ,פלעגט ער זאָגן ,זיך אֶנקוֹקנדיק אין
שפּינ? , :ווען איך גיי אַרױס אַזױ אָנגעטאָן אין גאָס ,װאָלט מען
נאָך סיר נאָכגעלאָפן װוי נאָך אַ משונע'נעם .מען װאָלט מיך
פאַרװואָרפן מיט שטיינער ,אָבער אויף דער בינע פּאַטשט מען מיר
בראַואָ" .ווען ער פלעגט דאַרפן זינגען דעם ליבעס-דועט מיט
דער .געליבטער פון זיין האַרצן  . ..פלענט ער שטיין אַ מייל אַװעק
פון דער פּרימאַדאָנע ,וועלכע האָט באַדאַרפט זיין די געליבטע
פון זיין הערצן ,און פלענט זיננען, :איך ליבע דיך ,ניין ,ניין,
ניין" ,אָדער

,ניט

דו ביזט

פיין,

ניט איך בין דיין'".

און וען

אין  5981פירט ק .אויף אין ,טאַליאַ"-טעאַטער שאַרקאַנסקיס
;ונתנה תוקף" ,דעם  82פעברואַר  6981פירט ער דאָרט אויף
,אַרטעלאָ?,
שאַרקאַנסקיס ,כל נדרי* און שפּילט די ראָל ב
דער ראָמאַניסט און פּיעסן-שרייבער מ .זייפערט ,וועלכער איז
אויך געווען דער פּיאָנער אין שרייבן די געשיכטע פון יידישן
טעאַטער ,שרייבט בנוגע די צוויי פּיעסן:
,עם דערפאָלנ פון דיזע צוויי פּיעסן האָט א .מ .שאַרקאַנסקי
ד
נאָר דעם אומשטאַנד צו פֿאַרדאַנקען דאָס ה' ד .קעסלער האָט אויף
אַ וויילע אין הערמאַן זודערמאַן פאַרגעסן און האָט זיך דערמאָנט,
אַז ער איז אַ יידישער שוישפּילער און דאָס ער שפּילט נאָר פאַר
אַ יידישן פּובליקום".
און זייפערט באַנוצט אויך די געלעגנהייטן צו קריטיקירן ק'.ן:
,ד .קעסלער איז זייער גוט אין הויכדראַמאַטישע אונד אין העלדנ-
ראָלן .,ער שפּילט יונגע און אַלטע ראָלן זייער נוט און איז אַ

אים איז אַמאָל אויסנעקומען צו שפּילן די באַרימטע ראָלע ,אַלעק-

באַדייטנדע

סאַנדער" אין ,אַלעקסאַנדער דער קרוינפּרינץ" ,וועלכע איז געווען
טאָמאַשעװסקיס קרוינדעלע ,און ער האָט געדאַרפט זינגען די

פאָלגנדע פעלער  :ער האָט זיך איינגעבילדעט ,אַז ער פאַרשטייט אַ
פּיעסע בעסער פון אַלֶעמען אונד האָט קיין רעספּעקט פאַר דעם
פּובליקום .,איז אים די ראָלע ניט געפעלן ,דאַרף ער זי ניט שפּילן,
אָבער ער דאַרף זיך ניט ערלויבן דעם פּובליקום די ,העסלעכע"

סערענאַדע  ,...וי געפלויגן קאם איך ווידער ,יא ,מיין ליבכען,
דיך צו זען"  . ..און די ווערטער חזרן זיך איבער אַמאָל צען אָדער
אי.ז כאָטש עס איז געווען פאַר אַ געפּאַקט הויז ,האָט
צוועלף.. ,
ער זיך ניט געקאָנט איינהאלטן און האָט אויסגעשרינן צום דירי"
זשאָר פון אָרקעסטער, :הער שוין אויף צו שפּילן דאָרט .אין
דר'ערד אַרין ,זוי לאַנג קאָן איך אַזױ פליען ,װי לאַנג ? !"
און לעאָן בלאַנק כאַראַקטעריזירט אַזױ קי'ן פון יענעם פּעריאָד;
ביי אַ סך מענטשן איז מיט יאָרן צוריק געווען דער איינדרוק,
אַז דוד קעסלער האָט ליב געהאָט צו שפּילן שונד-פּיעסן אין וועלכע
מען קאָן זיך ווייזן מיט ,פּראַכט און גלאַנץ" ,מיט די פּאַפּירענע
ווערדל ביי דער זייט און מעשענע שטיוול
קרוינען אויפן קאָפּ ,אשַ.
אויף די פיס .דאָס איז-:ניט ריכטיק .דאָס מוז קאָרענירט ווערן
אין די אינטערעסן פגועןשיכטלעכן אמת .און דער אמת אין ,אַז
קעסלער האָט אַלע מאָל פיינט געהאַט שונד-פּיעסן װוי דעם טויט.
ער האָט זיי איינפאַך ניט געקאָנט פאַרטראָנן ,עס האָט אים ממש
געעקלט פון זיי און וי ווייט ער האָט נאָר געקאָנט ,האָט ער זיך,

ביים שפּילן ,נוקם געווען אין זיי װי אין חמנען ... .אַלֵיין זייער
ווייט פון מבינות אויף ליטעראַטור ,אַליין זייער אַ קליינער בקי אין
דער טעאָריע .פון דראַמאַטישער קונסט ,האָט ער אָבער געהאט
זייער אגַעזונטן חוש :פאר נאטירלעכקייט ,און דער דאָזיקער גע-
זונטער חוש האָט אים אַלֶע מאָל אונטערגעזאָגט װאָס ס'איז גוט
און װאָס ס'איז שלעכט .ער האָט אין אַ פּיעסע פריער פון אַלץ
געמוזט דערפילן מיטן חוש ,אַז די האַנדלונג קייטלט זיך אויף אַ
מענטשלעכן שטייגער ,אַז קיין זאך איז נײט צונעטראַכט מיטן קאָבֿ,

ניט אויסגעמוחט אוֹיף אַ געקינצלטן שטיינער ,אַן אש זאך איז
מעגלעך אין לעבן ,אַז אַזאַ זאַך קאָן נעשען .און אויד ער האָט
דאָס ניט געפֿילט ,און איז פונדעסטוועגן דאָך געווען געצוואונגען
צוֹ שפּילן אין אַזאַ פּיעסע ,האָט ער אויף דער בינע זיך נוֹקם
געווען אין זיין ראָלע ... .ער האָט אוֹיף צו להכעיס געקאַנט
אויסדרייען דאָס היטל מיטן דאַשעק צו דער פּלייצע ,זיך וישן
די נאָז מיטן אַרבל פון העמד און גלאָט מאַכן ווילדע העויות און
חוזק-מינעס .ניט איין מאָל פלענט ער אין אַזאַ ראָלע אויף צו
להכעיס אַריינבורטשען אַזעלכע ווערטער ,אַז עס איז פּשוט געווען
אַ שרעק .דער עולם אין טעאַטער האָט ניט געקאַנט הערן װאָס ער
בורטשעט דאָרטן ,אָבער די אַקטיאָרן אויף דער בינע האָבן דאָס
געהערט ...: .זיי האָבן זיך נאַנץ אָפט קוים איינגעהאלטן ניט
אויסצושיסן קיין געלעכטער אין מיטן דערינען".
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קראַפט

אױף

דער יידישער

זייט צו ווייזן אונד די איבריקע

בינע.

ער האָט אָבער

שוישפּילער ניט צו לאָזן שפּילן",

אויך בעסי טאָמאַשעװוסקי האָט אויסצוזעצן קעגן ק:.
,איך גיין אין ט,אַליאַ טעאטער" זען אַ קונסט-ווערק מיטן נאָמען
ק,אַפּיטאַ? און אַרבעט" .מען האָט מיר אַלץ דערציילט פון דעם
נװאַלדאָוונעם שפּילן פון דייוויר קעסלער .איך האָב אַלִץ געהערט
זאָגן ,אַיי ,קעסלער!" ,בין איך געלאָפן אים זען .איך מון זיך
מודה זיין ,אַז קעסלער האָט מיך דאַן נאָרניט איבעראשט .אט
דער גרויסער כאַראַקטער-שוישפּילער ,אָט דער וואונדערבאַרער דאַר-
שטעלער פון מענטשלעכע ליידן און פריידן ,אָט דער אמתער
קינסטלער דוד קעסלער האָט דאַן ,ווען איך האָב אים צום ערשטן
מאָל נעזען אין דער פּיעסע ,קאַפּיטאַל און אַרבעט" ,ג ע ש רי ען

אַ ראָלע ,אָבער אַזױ גוט געשריען אוֹיף אַ ,געמבע" ,און זיך
געװאָרפן אומגעלומפּערט ,געאַרבעט מעשים ...זעענדיק דאַמאָלט
דייוויד קעסלערן שפּילן ,בין איך עפּעס וי חשובער געװאָרן ביי
זיך אַלֵיין .ווען איך פלעג הערן פון אַ ,באַרימטקײט" ,האָב איך
תמיד געטראַכט ,אַז מ י ר זיינען קאַרליקלעך אין פאַרגלײיך מיט
די ,ב,אַרימטקײטן" ,נאָר ווען כ'האָב געזען שפּילן קעסלערן ,האָב
איך באַשלאָסן ,אַז מיר זיינען אויך קינסטלער ,און באָטש .מיר
זיינען

,פּראָווינץ

אַקטיאָרן",

פונדעסטװוענן

האָבן

מיר

זיך

ניט

און מיר קאָנען אויך

נעמבעס"
װאָס צו שעמען .מיר האָבן אויך ,
יו
שרייען". ..
דאַקעגן לעאָן בלאַנק דערציילט ווי אַזױ ק .האָט אויך אין דעם
ביליקן רעפּערטואַר געקאָנט אַרױסװײיזן זיין טאַלאַנט:,מען האָט אויפגעפירט אַ היסטאָרישע אָפּערעטע פון די ביב-
לישע צייטן ,און דור קעסלער ,וועלכער האָט שוין דאַן געהאַט
אַ גרויסן נאָמען ,האָט זיך גענומען א קליינע ראָלֶע ,ואָס ווערט
געוויינלעך געשפּילט פון אַ סטאַטיסט .דאָס אין געווען אַ ראָלֶע
פון אַן אַלטן יידישן קרינס-פירער ,א מאַן פון אַ יאָר ניינציק,
וועלכער געדענקט נאָך די אַלְטע גוטע צייטן ,ווען ער איז געווען
דער גרויסער קאָמאַנדיר איבער גרויסע מחנות ,וועלכע האָבן אין
דער מלחמה אַלֶע שונאים באַזינט .,אין דער ראָלע האָט מען קיין
װאָרט ניט נגעדאַרפט ריידן; מען האָט בלויז געדאַרפט דורכפירן
די ,אַרמיי" איבער דער סצענע און אָפּמאַרשירן ,ווייטער ניט מער,
און מען האָט געדאַרפט זען וי אַזױ דוד קעסלער האָט דאָס קליינע

ראָלעכ? נעשפּילט.

ווען ער איז אַרױף אויף דער בינע מיט זיין
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לעטסיטאָן
אַרמײ ,אָננעטאָן וי אַן אַלְטער יידישער קריגס-פירער אין די
ביבלישע צייטן ,האָט ער מיט זיין האַלטונג און מיט זיין גאַנג נלייך
פאַרכשופט אַלע אַקטיאָרן ,וועלכע זיינען דאַן אויף דער בינע
געווען ,און דער דאָזיקער כשוף האָט זיך נלייך אַריבערגעטראָגן
צום גאַנצן עולם אין טעאַטער.

מען האָט פאַר זיך דערזען ניט דעם

געוויינלעכן פּאַפּירענעם העלד מיטן פאַרזשאַװערטן שווערד? .מען
האָט דערזען אַן אַלטן גענעראַל ,װאָס בחורט זיך אין זיין כבלו-

מרשטער פעסטער מיליטערישער האַלטונג פון וועלכער עס איז שוין
מער ניט װי אַ געדעכניש נעבליבן .מען האָט נעזען וי איינער
פטאַרעט זיך מיט אַלֶע כוחות צו שפּאַנען פעסט אין דער צייט
ווען די קני טרייסלען

זיך נאָר ביי אים...

מען

האָט געזען

וי

איינער שפּאַרט דעם קאָפּ אין דער הויך ,צום הימל ,אין דער צייט
ווען ער האַלט אים קוים אויף די פּלייצעס .דאָס איז געווען איינע
פון די זעלטענע סצענעס װאָס מ'האָט ווען ס'איז נעזען אויף דער
יידישער בינע .און דער עולם האָט דאָס ד ע ר פ יל ט .דער עולם
האָט דאָס אָפּנעשעצט .קעסלערס ,שטומער אויפטריט" האָט גע-
מאַכט אַזאַ אומנעהויער שטאַדקן איינדרוק אין יענעם אֶוונט און
מען האָט אים אַזױ שטאַרק אַפּלאָדירט ,אַז ער האָט עטלעבע מאָל
געמוזט אַרױסגײן אויף דער בינע און זיך נוינן פאַרן פּובליקום.
אים אַליין האָט דאָס שטאַרק הנאה געטאָן".
ב .גאָרין שרייבט :
,אין דער שטרעבונג צו די קלאַסישע און מאָדערנע אייראָפּע-
אישע ווערק האָבן זיך באַטײליקט אַלע גרעסערע אַקטיאָרן ,און עס
האָט אויסנעזען וי זיי האָבן דערויף געקוקט וי אויף אַן עקזאַמען,
און ווער עס װועט פאַרפעלן צו נעמען דעם עקזאַמען ,װעט בלייבן
אין הינטערגרונד .זיי האָבן דעריבער געזוכט איבערצויאָגן איינער
דעם צווייטן ,און ווער עס װעט האָבן מער קלאַסישע ווערק אויף
זיין רעכנונג ,װעט פאַרנעמען דעם איבןאָן אויף דער בינע.
אין אֶנהוֹיב האָט מען נאָר געקאַנט זען די שטרעבונג צו פֿאַר-
פלייצן די בינע מיט בארימטע וװוערק ,נאָר שפּעטער האָט זיך
אַרױסנעויזן ,אַז יעדער אַקטיאָר האָט זיינע באַזונדערע געטער.
 . .קעסלער האָט אויסגעקליבן זורערמאַנען ,און צו זייער קרעדיט
דאַרף מען זאָנן ,אַז חנם די גרויסע ווערק פון די אומות העולם
האָט {האָבן| קיין געלט ניט אַריינגעבראַכט ,האָבן אַדלער און
קעסלער אָפּט געשפּילט פאַר ליידיקע חייזער ,אַבי צופרידנצושטעלן
זייער קינסטלערישע אַמביציע.
עס האָט לאַנג ניט גענומען און די אַקטיאָרן האָבן זיך איבער-
ציינט ,אַז די אַנטװיסלונג פון אַ טעאַטער גייט ניט נאָך דעם ווילן
פון איינצלנע פּערזאָנען ,און זי האָט אירע פעסטע געזעצן ,וועלכע
מען קאָן ניט אַריבערטרעטן .דאָס איז געווען אַ ביטערע אַנטוישונג,
ווייל דאָס האָט געהייסן צוריקקערן זיך צו די פאַרפאַסערס ,װאָס
האָבן שוין מער ניט פאַרנומען דעם יידישן טעאַטער-באַזוכער ,נאָר
די שרייבער האָבן שוין מער קיינמאָל ניט פאַרנומען זייער פריער-
דיקן פּלאַץ .דער עיקר אין טעאַטער איז איצט געװאָרן דער אַקטיאָר,
װואָס האָט געוואונען אַ פּובליקום ,און װואָס איז געקרוינט געװאָרן
מיטן נאָמען סטאַר (שטערן) ,און דער פאַרפאַסער און די אַנדערע
אַקטיאָרן זיינען געװאָרן דער טפל .,עס איז אמת ,אַז די סיסטעם
פון די אָנגעשטעלטע פּאַטענטירטע אויטאָרן איז נאָך דערווייל נע-

פון

דרוק ,אַז זיי זיינען דער עיקר אין טעאַטער ,און אויב די נעשעפטן
זיינען ניט קיין געהויבענע ,איז דאָס דערפאַר ,װאָס זיי קאָנקורירן
צווישן זיך .דער לאָנישער שלוס דערפון איז נגעווען ,אַז די שטערן
זאָלן זיך קאַמבינירן און שפּילן צוזאַמען .דער עולם ועט לויפן
נאָר אין זייער טעאַטער און װעט פון אַנדערע ניט ועלן ויסן.
אַדלִער איז ארויס פון זיין איינענעם קליינעם טעאַטער און איז
אַריין אין טאַליאַ טעאַטער צוזאַמען מיט קעסלער און טאָמאַשעװוסקי,
און ביי אַזאַ קאָמבינאַציע איז |זיינען| אַפילו ניט נויַטיק געווען
קיין נייע שטיקער .מען האָט אַרױיסגענומען פון רעפּערטואַר גאָר-
דינס אַן אָפּנעשפּילטע שטיק ,די געברידער לוריאָ" און איינגעטיילט
די ראָלן צװוישן די שטערן .אָבער דער טעאַטער-עולם איז דערמון
ניט נתפּע? געװאָרן און מען האָט קיין איבעריקע בענקלעך ניט
געדאַרפט אַריינשטעלן .אַ חוץ דעם האָט זיך אַרױסגעוויזן ,אַז אַ

בינע פון איין טעאַטער איז צו קליין פאַר עטלעכע שטערן ,און
שוין ביי דער ערשטער פאָרשטעלונג האָט זיך אָפּנעשפּילט אַ
כאראַקטעריסטישע סצענע ,װאָס איז אין דער פּיעסע ניט געווען.
די קנאה צװוישן די אַקטיאָרן איז אַ געוויינלעכע זאַך ,און צווישן
די גרעסערע אַקטיאָרן איז זי נאָך שאַרפער .יעדער האָט דעם צווייטן
אַװועקנעמאַכט מיט דער האַנט .נאָר אויב קעסלער איז געווען נרייט
צו מעסטן זיך מיט די כוחות מיט אַדלערן ,האָט ער בשום אופן
ניט געװאָלט אָנערקענען טאָמאַשעװוסקין פאַר א גוטן אַקטיאָר,
אַזױ ניך וי דער פאָרהאַנג האָט זיך אויפגעהויבן ,און אַלֶע דריי
שטערן זיינען אַרױיס אויף דער בינע ,האָט קעסלער גענומען נאָב-
| קרימען

טאָמאַשעװסקין.

דאָס האָט דעם

לעצטן

נערוועז

געמאַכט

און ער איז אַרױס פון די כלים .ער האָט נעשפּילט די ראָלע פֿון
ג,דליה לוריא" ,און אין דער סצענע געדאַרפט צעברעכן אַ טעלער,
האָט ער שוין פאַר כעס צעבראָכן צוויי טעלער .קעסלער האָט ניט
געשווינן און האָט זיך אויך גענומען צו די טעלער .דעם עולם
איז די מעשה נגעפעלן געװאָרן ,ניט מחמת ער האָט זיך אָנגעשטויסן,
אַז מען איז אים מכבר מיט מער שפּילן װוי אים האָט נעסומט ,ניין,
נאָר אים איז פַּשוט געפעלן געװאָרן דער אַקט פון ברעכן טעלער,
און ער האָט װאָרעם אַפּלאָדירט.
זיי האָבן קוים דורכגעשלעפּט דעם סעזאָן און די קאָמבינאציע
איז צעפאַלן געװאָרן .אַרלער האָט צוזאַמען מיט ערעלשטיין נע-
נומען דעם גרויסן װוינדזאָר-טעאַטער און זיי זיינען געװאָרן די
דירעקטאָרן ,און הגם קעסלער און טאָמאַשעװסקי זיינען אויך אַריין
אין דעם זעלביקן טעאַטער ,איז אָפּנעמאַכט געװאָרן ,אַז מער זאָלן
זיי אַלע צוזאַמען ניט שפּילן ,און אַזױ וי די לעצטע צויי זיינען
אין דער דירעקציע ניט געווען פאַרטראָטן ,האָט מען געהאָפט ,אַז
מען װעט זיך שוין װי עס איז צעטיילן מיט די ראָלן ,נאָר שוין
ביי דעם ערשטן שטיק פון דעם נייעם סעזאָן האָט זיך אַרױסגעויזן,
אַז אין חכמה ,אין עצה ואין תבונה ננד עטלעכע נרויסע אַקטיאָרן
אין איין טעאַטער ,און קעסלער איז נאָך די ערשטע פַּאַר װואָכן
אַרױיס פון ווינדזאָר און צוריק אַריין אין טאַליא.
און אַזױ איז דאָס געבליבן דורך אַ משך פון לאַנגע יאָרן און
די װואַרפעניש פון די גרעסטע אַקטיאָרן פון איין טעאַטער אין
דעם צווייטן האָט מער אָדער ווייניקער אויפנעהערט .קעסלער איז
יאָרן-לאַנג געבליבן אין טאַליאַ טעאַטער ,און עס האָט לאַנגע יאָרן

בליבן ביים אַלטן ,נאָר זיי האָבן שוין מער קיין דעה ניט געהאַט,

ניט נגענומען און ער איז דאָרט געװאָרן איינער פון די דירעקטאָרן.

און דער שטערן האָט זיי דיקטירט ניט נאָר װואָס צו שרייבן ,נאָר
אויך וי צו שרייבן.
די גרעסערע אַקטיאָרן ,אָדער ריכטיקער געזאָנט ,די שטערן ,זיינען
נאך אפשר שטאַרקער געװאָרן {נאָכדעם וי מען האָט געשפּילט

אַזױ וי ער האָט ניט געהאַָט {װי אַדלער און זיין שותף טאָמאַ-
שעווסקין אויף וועמען אַרױפצואװאַרפן די הויפּט:ראָלן פון די
נאַרישע שטיק ,האָט ער זיי אַליין נעשפּילט ,און האָט אויף דער

בינע חוזק געמאַכט פון די שרייבער און פון דעם פּובליקום .צו"

און זייער איינ-

זאַמען מיט אים האָט געשפּילט פיינמאַן ,וועלכער איז דאַמאָלט

פּיעסן

2708

פון שאַרקאַנסקי

און מאָריס ראָזענפעלדן,

2104

יידישן

טעאַטער

געווען פאַררעכנט צווישן די גרעסערע אַקטיאָרן .הנם דער לעצטער
איז געווען אין איינע יאָרן מיט אים ,איז ער אָבער געווען צו
קיילעכדיק צו שפּילן יונגע ראָלן ,און אין יענער צייט זיינען זיי
|אָליסטן | און דאָס האָט מעגלעך געמאַכט
געווען די הויפּט-ראָלן ר
פאַר זיי צו שפּילן צוזאַמען ,אַחוץ דעם האָט פיינמאַן אויך געשריבן
שטיקער פאַר זיין טעאַמער ,און ער איז געווען צופרידן נאָכצונעבן
קעסלערן זאַכן ,װאָס זיינען נוגע געווען צום שפּילן ,אבי ער זאָל
קאָנען אויפפירן זיינע איינענע פּיעסן .ווען ניט פיינמאַנס איבע-
ריקע קיילעכדיקייט ,װאָס האָט אים אוממענלעך געמאַבט צו שפּילן
אַלס ליבהאָבער ,װאָלט מיט דער צייט קעסלער זיך פאַרבונדן מיט
די בעסערע פּיעסן און פיינמאַן װאָלט געבליבן ביי דעם אַלטן פארט
שטיקער .אַזױ אָבער האָט קעסלער געשפּילט די הויפּטראָלן אין
ביידע סאָרטן פּיעסן ,און װאָס ווייטער האָט ער זיך אַלְץ מער און
מער פאַרבונדן מיט דער בעפערער דראַמע".

 ---אַדיו . .אַדיאַ...

אין  6981איז אויפגעפירט געװאָרן יעקב גאָרדינס פּיעסע ,שלמהקע
שאַרלאַטאַן* און  --שרייבט זלמן זילבערצווייג ;

טיפּ ,װאָס מאַכט חוזק פון אַלץ און פון אַלעמען און אויך פון
זיך אַלֵיין".

,מיט דער פּיעסע האָט זיך אָנגעהויבן א נייער פּעריאָד אין
לעבן פון דוד קעסלער ,וועלכער האָט ביז דאַמאָלט זיך אויסנע-
צייכנט אין די היסטאָרישע אָפּערעטן אָדער אין מעלאָדראַמעס פון
ביליקן סאָרט .אַזױ ווי אין דער טרופּע ,װואָס האָט געשפּילט די
פּיעסע ,האָבן זיך באַטײליקט ביידע גרעסטע אַקטיאָרן פון יענער
צייט  :אַדלער און סעסלער ,איז די טיטל-ראָל ש
,למהקע שאַרלאַ-
טאַן" לכתחילה דובלירט געװאָרן פון ביידע ,און ווען איינער
האָט געשפּילט די ראָל פון ,שלמהקע" ,האָט דער אַנדערער גע-
שפּילט די ראָל פון דעם ליבהאָבער ,מישע" .באַלד אָבער האָט
זיך אַוועקגעשטעלט ,אַז קעסלער איז געווען מער פּאַסיק פֿאַר דער
ראָל פון ש
,למהקע" ,און ער איז שוין פאַרבליבן ביי דער ראָל,
און דאָס האָט געשפּילט נאָר אַ וויכטיקע ראָל אין דער ווייטערדיקער
אַרטיסטישער קאַריערע פון קעסלערן .אין אָט דער ראָל פון

וועגן זיין שפּילן די ראָל און דאָס באַנוצן אָט דעם ווערטער-
שפּיל ,שרייבט מ .אָשעראָװיטש:

שלמהקע שאַרלאַטאַן האָט קעסלער באַקומען די בעסטע געלעגנהייט
אַרוױסצוײיזן זיין גרויסן אַרטיסטישן טאַלאַנט .אין דער ווירקלעכ-
קייט איז שלמהסע ניט קיין שאַרלאַטאַן ,װאָס אין פּשוט יידיש

מיינט עס אַן אויסוואורף ,נאָר שלמהקע איז איינפאַך א לץ ,וועמען
דאָס לעבן האָט געטריבן דורך נויט און פּיין אַלְץ צו נעמען
לייבט ,מיט אַ וויץ ,מיט אַ שפּאַס ,מיט א קונץ ,און וויי? קעסלער
איז געווען אַ גרויסער מאדים אויף מאָדולירן מיט דער שטים,
אויף מאַכן נרימאַסן ,וויי? ער איז געווען אַ וואונדערבאַרער מימו-
קער ,און האָט אַפילו ניט געדאַרפט קיין ריכטיקע פּראָזע ,טעקסט,

װאָס אַ שרייבער זאָל {פאַר אים שרייבן ,נאָר האָט געקענט מיט

זיינע העויות ,מיט זיינע באַועגונגען ,מיטן אויסדרוק פון זיין
פּנים ,פון זיינע רמ"ח אברים ,אַרויסברעננגען פאַרשידענע שטריכן,
דעריבער האָט ער אין אָט דער ראָל באַקומען א תיקון.
אין דער פּיעסע זיינען דאָ אַ סך סצענעס אין וועלכע שלמהקע
דרייט איבער ווערטער אָן אַ זין ,אָבער זיי ווערן אַזױ שפּילבאַר,
אַז הנם זיי באַדייטן גאָרניט און מיינען גאָרניט ,פאַרגעסט מען
זיך און מען ווערט אַרײננגעצױינן אין דעם וערטער-שפּיל".
לעאָן בלאַנק דערציילט אין זיינע זכרונות :
,ווען ער האָט ניט געקענט די ראָלע ,וװואָס ער האָט געשפּילט און
ניט דערהערט װאָס דער סופלאָר זאָגט אים אונטער ,האָט ער גלאָט
גענומען בורטשען אונטער דער נאָז .אָבער דאָס בורטשען פלענט
ביי אים אַרויסקומען אַזױ קונציק ,אַזױי שיין און קינסטלעריש-
געלוננען ,אַז עס האָט זיך עפּעס אויף אַ נאַטירלעכן אופן אַרײנ-
געוועבט וי אַ טייל פונם שפּילן און וי אַן אייננאַרטיקע אויס-
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שטעלונג פון דעם כאַראַקטער ,וואָס ער האָט אויף דער בינע
שלמהקע שאַרלאַטאַן"
געשאַפן .און עס איז זאָנאַר אַ סברא ,אַז ,
האָט זיך ביי אים אױיסגעקנאָטן אין אַזאַ אָרינינעלער קינסטלערישער
פינור אַדאַנק דעם װאָס ער האָט די ראָלע ניט נעקענט און אויך
אַדאַנק דעם ,װאָס דער סופלער האָט אים אונטערגעזאָגט .דער
סופלער האָט אים אונטערגעזאָגט דאָס ואָרט יונגערמאַן ,און
קעפלער האָט דאָס ניט דערהערט ,האָט ער אַ בורטשע געטאָן
ניט-זיכער ,יוננערמאן' ,זיך פאַרכאַפּט און אַרױסגעזאָגט ,יוננער-
מען' ,זיך ספּוטיקעװועט און אַ זאָג געטאָן ,יונגעמאָן' ,און אַזױ האָט

ער אַזױ לאַנג נעבורטשעט און זיך געפּלאָנטערט אין די ווערטער
אויף אַזאַ חנוודיק-טשיקאוון און שפּילעװודיקן שטייגער ,ביז עס
איז געװאָרן אַ טיי? פון דער ראָלע און ער האָט שוין דעם גאַנצן
כאַראַקטער געפירט און אויסנעטייטשט אויף דעם זעלבן שטיינער
אַד ..אַדיע ! ,און עס איז

אַרויסנעקומען

אַ

,ער פאַרלאַנג צו זיין אנדערש אויף דער בינע  --דאָס איז
ד
איינע פון די ספּעציפישע ניינוננען ביי אַ שוישפּילער ,װאָס קען
שאַפן .,און אַזאַ ניינונג האָט דוד קעסלער געהאַט אין א גרויסער
שלמה'קע שאַרלאַטאַן" ,יעקב גאָרדינס
מאָס .אין דער ראָל פון ,
אַ פּיעסע מיט דעם נאָמען ,האָט קעסלער באַוויזן דעם וואונדער
צו נעמען אַ ניט;געראָטן שטיק און עס אװעקשטעלן אויף אַ
פּעדעסטאַל אינם רעפּערטואַר פון דער יידישער בינע .ער האָט די
ראָל אויפגעפאסט אַזױ ,אַז דער מענטש שלמהקע שאַרלאַטאַן איז
געװאָרן אַ קונסט-ווערק פאַר זיך אַליין ,איבער דעם װאָס מען איז
אין אונדזער וועלטל נעװועהנט אויף אלץ אַרױיפצולײגן א באַרנ
פון וויצן און וויצלעך ,האָט מען אין די יידישע טעאַטער-קרייזן
דערציילט אַ געשיכטע ,אַז קעסלערס אויפפאַסונג פון דער ראָל
,למה'קע שאַרלאַטאַן" איז נעקומען דורך א צופאַל .ער האָט
ש
פּשוט ניט געקענט די ראָל  --האָט מען דערציילט  --און דערפאַר
האָט ער זיך גענומען פּלאָנטערן אין די ווערטער ,און האָט זיי
איבערנגעדרייט אויף זיין איינענעם קונציסן שטייגער .דער סופלער
האָט אים אונטערגעזאָגט אַ װואָרט ,יוננערמאַן" ,האָט ער דאָס ניט
,ונגער-
דערהערט ,האָט ער ,אָנשטאָט ,יונגערמאַן" אַ זאָג געטאָן י
מאָן" ,דערנאָך ,יונגערמין? און באַלד דערנאָך ,יונגערמען" ,און
ווייל דאָס איז ביי אים אַרױסגעקומען זייער חנ'ודיק און די צו-
שויער האָבן דאָס זייער נוט אויפגענומען ,אין ער שוין וייטער
אויך גענאַנגען אויף דעם זעלבן װענ ,און אַלֶַע מאָל אָנגעהויבן
ריידן אַזױי וי ער װאָלט זיך אין די אייגענע װוערטער געפּלאָנטערט
, --אַדיע ,אַדיע ,אַדיאָ ,אַדיעי ,אַרעואואַר" ,דאָס אין אָבערניט ריכטיק.
ביי קעסלערן איז די אויפפאַסונג פון ,שלמה'קע שאַרלאַטאַן"
אַרויסגעקומען ניט צופעליק .און אויב עס איז אַפילו אמת ,אַז
ער האָט ביי די ערשטע פאָרשטעלונגען ניט געקענט די ווערטער
פון דער ראָל ,האָט ער אָבער זיכער געקענט דעם כאַראַקטער פון
דעם מענטשן ,װאָס ער האָט נעדאַרפט פאָרשטעלן ,און וויי? דער
,למה'קע שאַרלאַטאַן" איז פאַר אים קינסטלעריש
כאַראַקטער פון ש
געווען קלאָר ,האָט ער אים אויסגעטייטשט אַזױ ,אַז ס'איז אַרױיס-
געקומען א מענטש ,װואָס אַפילו אין זיין געפאַלנקייט קוקט ער מיט
איראָניע אויף אַנדערע  :אַ מענטש ,װאָס לאַכט בעת דאָס האַרץ
איז אים פאַרביטערט ,אַ מענטש װאָס ויינט אפשר בלויז דאַן
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לעססיסאָן
ווען קיינער זעט ניט ,ווייל ער איז זיכער ,אַז מענטשן זיינען אַזױ
געמיין און פאַרדאָרבן ,אַז קיינער פון זיי פאַרדינט ניט מען זאָל
אים צולאָזן נאָענט צו זיך און אים געבן די געלעגנהייט אַריינצוקוקן
טיף אין דער נשמה.
אין קעסלערס אויפפאַסונג אין ,שלמה'קע שאַרלאַטאַן" אַרויס-
געקומען דער װאַנדערער ,וועלכער ווייסט ,אַז ער פאַרמאָגט אוצרות
אין זיין נשמה ,כאָטש עס קומט אים אַמאָל אויס אויסצושטרעקן
די האַנט און בעטלען אַ גראַשן .אונטער דער מאַסקע פון פרייד
און שפּילעוודיקייט האָט מען געקענט זען אטַיפן

אומעט און פאַר-

ביסענעם ערנסט .און דער עיקר'שט  --מען האָט אויף דער בינע
די נאַנצע צייט נעזען וי עס ואַקסט אַרױס די קינסטלערישע
געשטאַלט פון אמַענטשן ,וועלכער האָט אין זיך אַלֶע אייננשאַפטן
צו זיין גוט און ניצלעך און וועלכער איז געװאָרן שלעכט און
איבריק דערפאַר װאָס דאָס לעבן האָט אים געקריוודעט ,דערפאַר
װאָס מענטשן זיינען געמיין און פאַרדאָרבן .דאָס איז געווען
,למה'קע שאַרלאַטאַן" אין דער אויפפאַסונג פון דוד קעסלער.
ש
און די אויפפאַסונג איז זיכער ניט געווען קיין צופעליקע ,נאָר א

קינסטלעריש
אברהם

פאַרטראַבטע,

אַ קינסטלעריש

אױסגעטאָקטע".

טייטעלבוים דערציילט;

,אין דער יידישער טעָאַטער-וועלט איז דאָך גוט באַקאַנט דער
כאַראַקטעריסטישער פאַל ווען איינער פון די באוואוסטע יירישע
אַקטיאָרן האָט באַדאַרפט שפּילן מיט קעסלערן זיין ברודער אין
שלמהקע שאַרלאַטאַן" .ער האָט בשום אופן נישט געקאַנט פּועלן,
,
אַז קעסלער זאָל מיט אים מאַכן פּראָבע כדי ער זאָל וויסן װאָס
ער האָט צו טאָן ,ביי דער באַקאַנטער סצענע ווען שלמהקע פאָ-
דערט פון זיין ברודער דין וחשבון און פרענט פּראָטעסטירנדיק
,װוייסטו ,װוער איך בין ?" ,האָט דער אַקטיאָר ,נישט וויסנדיק

אַנדערש ,געענטפערט זיין רעפּליק נישט װוי געהעריק .קעסלער איז
געװאָרן אָנגעצונדן און האָט איבערגעחזרט

די זעלבע פּראַנע אין

אַ העכערן טאָן .יענער האָט אַ צעטומלטער ווידער געענטפערט
וי פּריער .און ווען קעסלער האָט שוין קרומענדיק
אַמאָל געמאַנט אין
האָט יענער אַקטיאָר
אויסגעדונערט , :אַ
זיך ביי דיר געבעטן

זיך ,ווידער

העכסטן עקסטאַז, :ו,וייסטו ,װוער איך בין ??,
שוין לענגער נישט געקאָנט אויסהאַלטן און
בעל ענלה ביזטו ,אַן אויסוואורף ביזטו ,כ'האָב
מאַכן פּראָבע ,דער רוח זאָל דיך נעמען ! מען

דארף מאַכן פּראָבע ,מד .קעסלער"'".

באַלד אָבער גייט ק .ווידער איבער צום דאַמאָלטיקן רעפּערטואַר
און .באַטײליקט זיך אין בילדערס פּיעסע ,אנטיגנוס דער העלד",

און ועגן דעם דערציילט בעסי טאָמאַשעװסקי פאָלגנדיקן עפּיזאָד .
,מיר האָבן אָנגעפאַנגען דעם פיזאָן אין ,װינדזאָר"-טעאַטער
מיט רעפּערטואַר .אָבער יעדער ,פטאַר" האָט זיך געשפּילט זיינע
סוקסעפעס ,סקיינע קאַָמביגײישאָנס .אַזױ איז געווען דער אָפּמאַך זינט
די קאָמביניישאָן פאָרשטעלונג פון ,די געברידער לוריא? אין
ט,אַליא"-טעאַטער .,עס איז אויך געווען אָפּנעמאַכט ,אַז צו אַ
נייעןרן פּיעסע זאָל מען ,ציען קניפּלעך" אָדער ,װאַרפן נורף"
ווער פון די דריי סטאַרס זאָל זיין דער ערשטער אויפצוטרעטן ,און
עס איז נעפאַלן ,אַז קעסלער זאָל זיין דער ערשטער,.
מען פירט אויף אַ פאַריידישטע פּיעסע פון איינעם מיסטער
בילדער .די פּיעסע הייסט ,אַנטיננוס דער העלד" ,טאָמאַשעװוסקי
האָט די פּיעסע רעזשיסירט און אַלס אגַעפאַלן |טובהן אויך מיט-
געשפּילט אקַליינע ראָלֶע ,בלויז אין לעצטן אַקט .איך האָב זייער
ניט געװאָלט ,אַז טאָמאַשעוװוסקי זאָל שפּילן מיט קעסלערן .איך
האָב זיך געשראָקן עס זאָל ניט קומען צו אַ סקאַנדאַל ,וויי? איך
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האָב דאָך גוט געוואוסט ,אַז קעסלער קאָן זיך ניט איינהאַלטן פון
נאָכקרימען יענעם בשעתן שפּילן ,שטייענדיק אויף דער בינע ,מעג
זיין די שטאַרקסטע דראַמאַטישע סצענע ,קאָן זיך מאַכן קעסלער

אַ קונץ ,אַז דער מיטשפּילנדיקער אַקטיאָר זאָל זיך פאַרלירן און

פאַרגעסן װאָס פאַר אַ ראָלע ער שפּילט און אַפילן אויף װאָסער
וועלט ער איז,
| מען האָט שטודירט די פּיעסע און באַלְד ביים שטודירן האָבן
זיך אָנגעהויבן צאַנקערײיען .דער רעזשיסער האָט באַשטימט פּראָבע
אויף  01אַ זייגער ,איז דער סטאַר פון דער פּיעסע געקומען איינס.
האָט מען באַשטימט אויף צוועלף ,איז ער געקומען דריי ,ביז
ס'איז געקומען די אויפפירונג,
קעסלער האָט נעשפּילט דאַן מיט ,,כוח" .ער האָט אין די ערשטע
,עגװאַלדעװועט" ,אַז ס'איז געקומען דער לעצטער
דריי אַקטן אַזױ ג
אַקט ,איז ער שוין געווען גוט הייזעריק און געכריפּעט .טאָמאַ-
שעווסקי ,פאַרקערט ,איז געווען אַן אויסגערוטער ,האָט ער געשפּילט
מיט פרישקייט ,און האָט געמאַכט אַ גוטן איינדרוק מיט זיין
קליינעןר} ראָלע אין לעצטן אַקט .דאָס האָט געפירט צו דער

נויטיקער

פּאָרציע  ,אַרטיסטישע

דזשעלאָסי?

{אייפערזוכטן און

קעסלער טרעט באַלד אַרױיס פוֹן ,ווינדזאָר? און גייט אַריין צוריק
,אַליאַ"-טעאטער,
אין ט
אין  7981איז ק .אויך אויפגעטראָטן אין ,פּראָפ *.הורוויצעס
פּיעסע ;/טאָרן און מרס .נעק" ,און געקומען צו אַן ערנסטן צוזאַמעג-
שטויס מיט דער פּרעסע .וועגן דעם דערציילט קלמן מרמר :
,אַפילו די בעסערע פּרעסע האָט ניט געװאָלט זיך איינרייסן מיט
די איינפלוסרייכע טעאַטער-דירעקטאָרן ,מיט די ,סטאַרס" און
זייערע פּאַטריאָטן ,װאָס פלענן ענטפערן מיט קולאַקעס אויף
קריטיק .אין דעצעמבער  7981אין דור קעסלער אַלֵיין געװאָרן
פאַרשפּאַרט הינטער גראַטעס?" פֿאַר ,צעבלוטיקן"? א צייטוננס-
מאַן ,וועלכער האָט קריטיקירט הורוויטשעס אשַונד-פּיעסע ,טאָרן
און מרס .נעק" ,און קעסלערן פ?אַר זיך דערנידעריקן צו דער ראָלע
פון פּאַרשטשיק גילדענזופּע" ,
דעם  42נאָוועמבער  8981ווערט אין טאַליאַי-טעאַטער אויפגעץ-
פירט לעאָן קאָברינס ,איסט סייד געטאָי מיט ק .אין דער ראָל
;אייבראַם דער ליטװאַק? .לעאָן קאָברין האָט אויך דאָ צו דערציילן
אַ מערקווירדיקן עפּיזאָד וועגן ק'.ס באַציאונג צו דער פּיעסע און
זיין שפּילן די ראָל ,אָבער גאָר פון אַ גאַנץ אַנדערן כאַראַקטער :
מאַדאַם ליפּצין האָט איינגעלאַדן קעסלערן צו זיך אין הוין
 ...ער קומט אַריין אין אַ
ער זאָל אויסהערן מיין נייע פּיעסע.
פּעלערינע ,אין אַ הוט מיט ברייטע
ר
א
ַ
נ
ד
ן
,
מ
י
ט
א
ַ דין שטעקעלע
אין די הענט, .נו ,עפּעס אַ באָמבעטשקע ??  --מאַכט ער אין

אַ וויילע אַרום צו מיר ,זעצנדיק זיך צום טיש און קוקט אויף
מיר מיט זײַינע גרויסע אויגן און ,ווי מיר האָט זיך דאַמאָלט אויס-
געוויזן ,װוי סיט שפּאָט .איך הויב אָן צו לעזן די פּיעסע מיט מיין
ליטווישער אױסשפּראַך .ער טוט אַ גוטמוטיקן לאַך ,דושי ,אַ
לאָסען !" .ל
יפֿצין בעט אים ,קעסלער ,האָב אַ ביסעלע געדולד".און מייק? מינץ מישט זיך אויך אַריין אויף זיין שטייגער, :זאָל
איך קרענקן ,זאָלן מיר אַלע געהרגעט ווערן אויב דו האָסט אויף
דיין לעבן אַזאַ ראָלע געהאַט .קעסלער ,זיי ניט קיין איזוואַשטשיק
ובעל עגלהן", .נו ,נו ,שא ,שאַ ,אַנטשולדיקט  ---מאַכט קעסלער
צו מיר  --איך האָב ,יו נאָו ,גאָרניט .סי? נאָר אַזױי ...לעזט,
לעזט ווייטער"{ .קאָברין האָט געענדיקט לייענען דעם צווייטן אַקט}
מער האָט קעסלער ניט נגעװאָלט הערן .די נאַנצע צייט איז ער געזעסן
מיט אַזאַ אויסדרוק אויפן פּנים ,װאָס האָט גערעדט ,האָט זיך
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געדאַכט ; ,װאָס האַװוקעט ער
זיך געדרייט אויף זיין שטול,
גאָר האַלב-צונעמאַכט די אוינן
באַלד-באַלד על איך דערהערן

דאָרט ,דער ליטװאַק ?" .ער האָט
האָט געגענעצט און דאָ האָט ער
און מיר האָט זיך אויסגעוויזן ,אַז
אַ כראָפּן ...דעם אמת געזאָגט,

האָב איך זיך כמעט דערפרייט ווען נאָכן צווייטן אַקט ,האָט זיך
קעסלער אויפגעהויבן פון
ד,אָש-דאָס-דאָש  . . .וואָש
זיך מיט אַמאָל נוטמוטיק
געמישט , :אַ גוטע ראָלע

זיין אָרט און א שאָק? געטאָן רעם קאָפּ.
איז דאש פאַר אַ לאָסן ??  --האָט ער
צעלאַכט .מייקל מינץ האָט זיך אַרײנ-
פאַר דיר ,קעסלער".

 -אַ חזיר ,אַ פּאַרשוק  --האָט קעסלער געענטפערט און זיךאַ קער געטאָן צו מיר  --יו סי? |איר זעטן (ער האָט אויסגע-
שטעלט צו מיר אַ האַנט מיט אַלע פינף פיננער) יו סי? א האַנט,
האַ ? פינף פיננער ,יו פי ? קוקט אויף דעם .איך וועל אייך געבן
אַ ביישפּיל ,אָט די האַנט איז אַ פּיעסע ,יו סי? איז איין פיננער,
אָט דער קליינער ממזרל (ער האָט אים פאַרבוינן) אין אַ קליינער
חזירל ,יו סי ? אַ חזיר? ! דער צווייטער פיננער איז אַ הונט (דעם
האָט ער אויך פאַרבוינן) ,און דער דריטער אין א שלאַנג ,אן
עקדיש ,אַ פּיפּערנאָטער ,אַלץ! (דעם האָט ער אויך פאַרבויגן),
אָבער דער פערטער ,יו סי? (דעם דוקא האָט ער ניט פאַרבוינן,
נאָר אויסגעצוינן צו מיר) אָט דער דאַרף זיין אַ מענטש מיט שפּראַך,
יו סי ? מיט ליכט ! אָט אַזױ וי יענע שאָטן ,דאַרף דער זיין ליכט,

(ער איז דורכגענאנגען

ווידער זיינע אַלֶע פיננער) הונט ,חזיר,

מענטש ! מענטש ,הונט ,חזיר ! שאָטן ,ליכט ! ליכט ,שאָטן! ביי
אייך אָבער אין דער פּיעסע איז אינגאַנצן חזיר ,חזיר ,חזיר ,קיין

איין לייטישער מענטש נישטא ,נאָר כרוק ,כרוק ,כרוק !
אַזױ אייננאַרטיק אין דאָס געזאָגט געװאָרן און מיט אַזאַ גע-
זונטער נוטמוטיקייט ,אַז מיר איז אַפילו ניט איינגעפאַלן צו באַ-
ליידיקן זיך איך האָבֿ נאָר געװאָלט פאַרשטיין ואָס ער האָט
געמיינט .אויף מיין פראַגע האָט ער מיר דערנאָך אַ לאַנגע צייט
דערקלערט װאָס ער האָט נעמיינט .און הנם עס איז נאָך שווער
געווען

צו דערגיין

װאָס ער האָט נעװאָלט,

אין

אָבער דער

אופן

וי אַזױ ער האָט נערעדט ,געווען אַזױ אומגעוויינלעך ,אַזױ אייננ-
אַרטיק ,אַז ער האָט מיך איננאַנצן פאַרכאַפּט .ער האָט גערעדט
מיט פאַרבן און קלאַנגען ,און די אינטערעסאַנטסטע און מערק-
ווירדיקסטע בילדער האָבן פון זיינע צעפּלאָנטערטע געדאַנקען און
ווערטער פאַר מיר אַרױיסנעטױכט ,אַזוי ווי פון א נעץ װאָלטן זיי

זיך אַרױיסגעריסן אין וועלכער זיי זיינען פאַרפּלאָנטערט געוען.
 ;.צום סוף האָב איך זיך פון זיינע רייד אָנגעשטויסן
ער האָט געמיינט,

אַז אין סיין

פּיעסע

זיינען דורכאויס

פארװאָס
חזירים,

ווייל דאָרט האָט זיך געהאַנדלט וועגן געוויינלעכע שאַפּזאַרבעטער.
אין יענער צייט זיינען די יידישע אַקטיאָרן געוועהנט געווען צו
שפּילן העלדן פון אַן אַנדער מין .אַזאַ פּיעסע ,װאָס אירע הויפּט-
העלדן זיינען געווען יידישע אַרבעטער און סטרייקער ,קליינע הענד-
לער פון דער חיים ,איז אין יענער צייט געווען אַזױ ניט ענלעך
צו דער געוויינלעכער פּיעסע אויף דער יידישער בינע סמיט די
שיינע העלדן ,אַז קעסלער האָט קיין אַנדער װואָרט ניט נעפונען
אויף צו כאַראַקטעריזירן די פּאַרשױינען פון מיין פּיעסע ,װוי --
חזירים .אים איז אָבער באַשערט נעווען צו שפּילן די דאָזיקע פּיעסע
און צו האָבן אין ,א,ײיבראַם דער ליטוואַק" איינע פון די בעס-
טע ראָלן פון זיין רעפּערטואַר".
ווייטער דערציילט דער מחבר וי דער שױישפּילער מאָריס מאָש-
קאָװויטש האָט אויפגעקלערט קי'ן ,אַז דער גרויסער דייטשער דראַ-
מאַטורג גערהאַרד האָופּטמאַן האָט אויך אָנגעשריבן אַ פּיעסע פון
209

א
.,,,,,,,,,ת ,3,ידינכג?גכ3צ}*2;2

ייט

אַרבעטער-לעבן, ,ד,י וועבער" ,און װאָס פאַראַ דערפאָלג די פּיעסע
איז געווען .דאָס איז ק'.ן אַרײן שוין מער אין מוח ,און ווען קאָברין
האָט די פּיעסע אַ צווייט מאָל פאָרגעלייענט פאַר דער טרופּע פון
,טאַליאַ"-טעאַטער ,האָט שוין ק .גאָר אַנדערש זי אויפגענומען ,און
ווען די פּיעסע איז געשפּילט געװאָרן ,שרייבט אַװוי דער מחבר

וועגן דאָס שפּילן פון ק: .
,איך דערקען אים ניט .זיין נאַנג ,זיין יעדע העויה ,זיין קוֹל,
זיין אױיסשפּראַך  ---אַלסדינג אין אים איז דער טיפּישער יידישער
אַרבעטער ,װואָס איז אַהערגעקומען פון דער ליטע ,יענער סאָרט
אַרבעטער ,וועלכער איז אין דערחיים געווען אַ קליינער הענדלער,.
קיין איין רגע מאַכט ער ניט דעם איינדרוק פון אַן אַקטיאָר ,װאָס
שפּילט.

ער דערוויסט

זיך ,אַז זיין שװוענערין

האָט זיך צעקריגט

מיט זיין ענין ,נעמט ער זיך אָן פאַר זיין טאָכטער .בשעת דעם
ווייזט ער איר אַרויס אַזויפיל ליבע ,אַז מען זעט ממש ,ווען ער
זאָגט ,אַז זי איז ביי אים דאָס אויג פונם קאָפּ ,איז .דאָס טאַקע
אַזױ ,אויף זיין שווענערין אָבער ,דאָס עלטערע מיידל ,האָט ער
אויך רחמנות ; און דאָס דריקט ער אויך אויס אויף א מערקווירדיקן,
.לער-אייבראַם איז געווען אַ
איינפאַכן ,קינסטלערישן אופן. .ק.עס
מייסטערווערק פוֹן העכסטן ראַנג .די סצענע אינם שאַפּ ,ווען ער
דערוויסט זיך פאַרװאָס זיין באָס ,פון וועלכן ער האָט אַזױ געהאַלטן,
האָט געגעבן מתנות זיין טאָכטער; דער צעטומלטער געשריי פון
זיינע אויגן ,זיין אַרױסליפן פונם שאַפּ ,זיין אַריינקומען אין הויז
מיט דעם צעמישטן נעשריי ,זואו איז דער בראַנזעלעט ? חיה-שרה,
דעם בראַָנזעלעט אַהער!? און זיין אַריינװאַרפן אים אין דעם
ברענענדיקן אויוון און זיין צוזאַמענברעכן דערנאָך איבער זיין
טאָכטער ,בשעת ער וויל זי שלאָנן ,מיט אַ פאַדצווייפלטן שלוכצן :
ע,ני ,װאָס האָט דער רוצה געהאַט צו דיר ??  --דאָס איז געווען
אמת שוישפּילערישע סונסט . ..אַזױ אויך אין דעם דריטן אַקט,

בעת ער איז געווען שיכור .ווער קען פאַרנעסן זיין געשריי ,חיה-
שרה ,אַ גלעזעלע !" .נאָר אַמבעסטן איז ער געווען אין דעם לעצטן
אַקט ,בשעת ער איז געזעסן פֿאַר דעם ריכטער ,פאַר וועמען מען
האָט אָנגעקלאָנט דעם באָס .אַזויפי? שטילן צער ,שאַנד און דער-
שלאַננקייט

פון זיינע
אויף דעם
אין זיין
וועגן דער

האָט

אויסנעדריקט

זיין יערע

העויה.

דער

אויסדרוק

אויגן ,װאָס זיינען געווענדט געווען אין איין פּונקט --
ריכטער  ---ווער קאָן פאַרגעסן דעם דאָזיקן אויסדרוק ?.7
אַריינפיר צו קאָברינס ד,ראַמאַטישע שריפטן" ,ריידנדיק
פּיעסע ,שרייבט יואל ענטין וועגן ג',ס שפּילן :

,דוד קעסלער ,װאָס פריער האָט ער ניט אָפּט (מסתמא אַ דאַנק
זיין הורוויץדלאטיינערס רעפּערטואַר) אַפּעלירט צו דער אינטעלי-
נענץ ,איז אֶבֶּער איצט אין ,דער איסט סייד געטאָ" ,שפּילנדיק דעם
אומנליקלעכן פאָטער אַלטמאַן ,אין אַ סצענע אין געריכט ,אין עט-
לעכע שיכרות-סצענעס ,און בכלל ,נעווען אַזױ אמתדיק פיין ,אַז
ער האָט זיך דערמיט נעמוזט אויך פיין פאַרעקאָמענדירן אין די
אינטעליגענטע קרייזן".
דעם  92אױגוסט  8981האָט ק .אויפגעפירט אין ,,טאַליאַ*"-טעאַטער

יעקב גאָרדינס ,מירעלע

אפרת" (מיט קעני ליפּצין) ,שפּילנדיק

די ראָל ,יאָסעלע?.
מ .קאַטץ ,אין אַ סעריע פון  6אַרטיקלען וועגן דער אויפפירונג,
דריקט זיך אַזױ אויס וועגן ק'.ס שפּילן (לויט קלמן מרמר):
,דוד קעסלער אַלס יאָסעלע איז געווען גום און נאַטור-טרײ,
כאָטש זיין פינור איז געווען צו קרעפטיק פאַר אַ זאַנפּטמוטיקן
צאַרטן ,האַלב-צעקראכענעם יאָסעלע , --א װױייבערשע נשמה".
אין קעסלערס שפּילן איז געווען װייניק טעאַטראַלישעס און מער
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לעקסיסאָן
רעאַלעס .דאָס איז געווען יאָסעלע דער ערלעכער ,גוטער ,נאָר
סטאַטעטשנער נבירישער יונגערמאַן ,באַזונדערס נלענצנד אין
קעסלער געווען אין דעם מאָמענט ווען ער שפּרינגט אַרױס פון די
כלים און פאַרמעסט זיך ווי צו שלאָגן זיין געליבט ווייב ,שיינדעלע,
ווען זי באַליידיקט זיין אַלְטע מאַמע ,מירעלע אפרת".
דעם זעלבן סעזאָן האָט ק .אויפגעפירט אין ,טאַליאַ"-טעאַטער
מ .שאַרקאַנסקיס ;רחל ,אָדער ,דגל מחנה יהודה".
אין  9981טרעט ק .אויף אין ,טאַליאַ"-טעאַטער אין פיינמאַנס
פּיעסן ,און וועגן זיין באַציאונג און שפּילן אין אַזאַ פּיעסע ,שיל-
דערט לעאָן קאָברין אַזאַ סצענע הינטער די קוליסן מיט ק: .
,איך פרעג אים װאָס אַ מין כאַראַקטער שטעלט ער פאֶר אין
דעם דאָזיקן גרים.
 --אין דעם מייסטערווערקעניו שפּיל איך שוין נאָר אַ פיינעםכאַראַקטער ,פאַרגעסט ניט ,אַז זינמונד פיינמאַן איז דער פאַר-
פאַסער .האָט איר נעזען װאָס פאַר אַ קני ער האָט ?
פרעג איך ווידער :
 -דאָך ,וװאָס שטעלט איר פאָר אין דעם גרים ?ענטפערט ער :
 -אַ קוילעטש-פלעכטער ,אין דעם נרים פלעכט איך אַ קוילעטשפוֹן גייצן . . .
קוק איך אים אָן .צעלאַכט ער זיך נאָך העכער :
 --װאָס קוקט איר אַזױ אויף מיר? איר פאַרשטייט ניט?פרענט מאַשקאָוויטשן .אָט פון די גייצן ,װאָס פיינמאַן האָט אַרויס-
געצוינן פון זיינע קני ,פלעכטן מיר א קוילעטש.
דערווייל זאָגט מען אים אָן ,אַז ער דאַרף באַלד אַרופנײן אוֹיף
דער בינע .מאָשקאָוויטש האַלט אַ צייטונג אין די הענט ,טוט זיך
קעסלער

אַ כאַפּ צו אים :

 --גיט מיר די צייטונג ,מאַשקאָוויטש ! --װאָס דאַרפט איר די צייטונג ,קעסלער ? --גיט אַהער און איך װועל עפּעס אויפטאָן אין דער ראָלעני.{ערן כאַפּט אַרױס ביי מאָשקאָוויטשן די צייטונג פון די הענט,
רייסט אָפּ שטיקלעך פון איר און קלעפּט זיי צום שטערן.
שרייט צו אים מאָשקאָוויטש און לאַכט :
 --מען דאַרף ניט ,קעסלער ,עס װועט ווידער זיין אַ סקאנדאל,ענטפערט קעסלער :
 --זאָל פיינמאַנקע אַ טאַנץ טאָן!דעם העלד ,װאָס קעסלער שפּילט ,דאַרף מען אַרויפפירן אוֹיף

דער בינע אין קייטן געשמידט פון אַ געפענגניש.

קומען צו צו

| קעסלערן צוויי וועכטער מיט קייטן ,װאָס זיי דאַרפן אים שמידן
די הענט .מאַכט צו זיי קעסלער ;
 --אַװעק ,ממזרים !זיי דערזען די שטיקלעך פּאַפּיר ,װאָס באַדעקן זיין גאַנצן שטערן
און זיי צעלאַכן זיך אויך.
דאַן לאָזט זיך גיין קעסלער צו דער בינע מיט פאַרטראַכטע
טריט און פאַרטאָן אין זיך ,וי האַמלעט בעת זיין באַואוסטן
מאָנאָלאָג ,זיין אָדער ניט זיין" .אין די הענט האַלט ער נאָך א
שטיק פון דער צייטונג.
מאַשקאָװויטש

און איך

קוקן אים

נאָך פון הינטער

די קוליסן.

ער זאָנט מיר שטיל ,שטיקנדיק אין זיך דעם געלעכטער :
 --קוקט אים אָן .אָט דאָס איז קעסלער ,ווען ער הויבט אָן צורעוואלטירן קעגן אַ פּיעסע ,װאָס אים נעפעלט ניט ,און איר זעט
דעם אַלטן דאָרטן ,וועלכער האָט זיך אָנגעכאַפּט פאַרן קאָפּ און
שאָקלט זיך וי אַן אבל?  --דאָס איז פיינמאן! זעט וי ער
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בעט זיך ביי קעסלערן אויף שטום-לשון,
זיינע שטוקעם,
איך

זע וי פיינמאַן

פון

אַז ער זאָל ניט מאַכן

זאָגט זיין ,פּראָזע",

שטויס

איך

זיך אָן,

אַז ער שטעלט פאָר קעסלערס פאָטער ,וועלכער בעט דאָרט ביי
אַ ריכטער פאַר זיין זונס לעבן .קעסלער אַליין שטייט דערוייל
מיט דעם רוקן צו דעם ריכטער ,רייסט ווייטער שטיקלעך פון דעםן|ר}
שטיק צייטונג ,פּאַטישט זיי צום שטערן מיט אַ געפּילדער ,דרייט
מיט דער צונג און נלאָצט מיט די אוינן ,און ביי יעדן פּאַטש
פון קעסלערן ,וואָס הילכט אֶפּ אויף זיין שטערן ,ציטערט אוֹיף
פיינמאַן ,קוקט זיך אום ,שאַקלט דעם קאָפּ און אויקעט ,..די
איבריקע אַקטיאָרן און אַקטעריסעס אויף דער בינע ,אין איינעם
מיטן ריכטער ,שטיקן זיך פאַר געלעכטער .און דאָ רופט מען
קעסלערן פאַר דעם ריכטער .װוי איך האָב זיך שפּעטער דערוואוסט
פון מאַשקאָוויטשן ,האָט קעסלער דאַן געדאַרפט האלטן אַ רעדע
פאַר דעם ריכטער ,פון וועלכער עס האָט זיך געזאָלט ארויסװייזן,
אַז דער שולדיקער איז ניט ער ,נאָר דוקא דער אינטריגאַנט ,וועלכער
האָט אויף אים אויסנעטראַכט

אַ בלבול.

נאָך דער דאָזיקער רעדע

האָט זיין פאָטער אים געזאָלט פאַלן אויפן האַלז מיט אַ פריירנס-
געוויין ,און אויב איך האָב ניט קיין טעות ,מיט די ווערטער
װ,וידער האָב איך מיין עדעלען זאָהן צוריק" .און דער פאָרהאַנג
האָט געזאָלט פאַלן.
הקיצור ,רופט מען קעסלערן צום ריכטער ,גייט ער ניט ,נאָר
דרייט איבער דעם פּאַרוק אויפן שטערן ,מיט דעם הינטן אוֹיף
פאָרנט ,און הויבט אָן צו וואִיען װוי אַ הונט ,און ואיענדיק אַזױ
אויף די העכסטע

טענער ,רעדט ער צום עולם זיין איינענע פּראָזע

פון וועלכער מיר ,װאָס שטייען צװוישן די קוליסן ,שטיקן זיך פאַר
נעלעכטער.
ער וואִיעט, :אַ פּובליקוניו אַ ביס?! זע נאָר ,זיי ווישן די
אויגלעך פון אַזאַ קונצעניו .אִי ,ס'אַרא יאשטשערקעס ,ס'ארא
פּיפּערנאָטערס ,פאַר וועמען מען דאַרף דאָס ווייזן דאָס קונצעניו!
אִי ,אַ בראָך איז צו מיר ,און מאַשקאָוויטש וויל ,אַז מען זאָל זי
געבן האָופּטמאַנס ,וועבער"  --טוט ער אַ לאָז זיין קול צו די
קוליסן צו וואו מיר שטייען.
| פיינמאַן

קוקט אויף אים מיט פאַרצווייפלונג

און סאָפּעט וי אַ

פּאַראָוויק .ער רעדט צו אים עפּעס ,טופּעט מיט די פיס ,עס העלפט
ניט ,ביז קעסלער טוט זיך אַ קער צו אים און מיט אַ וילדן .
װואֵיען ,שרייט עד אויס ,צעשפּרײטנדיק פאַר אים זיינע אָרעמס:
,טאַטעניו פון דעם מייסטערווערקעניו ,מען דאַרף שוין ענדיקן
דעם אַקטעניו ,טו שוין א פאַל ,אין דער ערד אַרין ,אויף מיין
האַלדז !" .פיינמאַן .האָט .זיך ניט געקענט העלפן און זיך געװאָרפן

אים אויפן האַלדז.,

דער פאָרהאנג איז געפאַלן ,דאָס פּובליקום

האָט מיט באַגייסטערונג אַפּלאָדירט .פיינמאַן האָט זיך צעשריען
אויף קעסלערן .קעסלער האָט גוטמוטיק נעלאַכט .דאַן האָט ער
זיך אָנגערופן , :האָט איר נעזען אַ פּובליקוני ? דאַרף מען פאַר
דעם האָבן לייטישע פּיעסן? מען װאָיעט ,מען כרוקעט ,מען
ברוקעט ,מען פלעכט אַ קוילעטש פון נייצן ,און עס אַפּלאָדירט !".
אין זעלבן יאָר האָט ק .אויפגעפירט אין ,טאַליאַ"-טעאַטער יעקב
גאָרדינס ;די שחיטה* (מיט קעני ליפּצין) ,שפּילנדיק די ראָל ב,צלאל
|
ראַפּאָפּאָרט?,
,אַליאַ*-טשאַטער
אין סעזאָן  0091-9981האָט ק .אויפגעפירט אין ט
יעקב גאָרדינס ,סאַפּאָ* (מיט בערטאַ קאַליש) ,שפּילנדיק די ראָל

,אַפּאָלאָן זאָנענשײן".
דעם  12סעפּטעמבער

 0091האָט ק .אויפגעפירט אין ,טאַליאַ*-
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יידישן
טעאַטער

טעאַטער

(מיט בערטאַ

קאַליש) יעקב גאָרדינס ;גאָט ,מענטש

און

טייוול" ,שפּילנדיק די ראָל ,הערשעלע דובראָוונער".
,
מ .אַָשעראָװויטש שרייבט :
א,ין יעקב נאָרדינס ,נאָט ,מענטש און טייוול?ל" איז קעסלערן
אין אָנפאַננג זייער שווער זיך צוצופּאַסן צו דער ראָל פון הערשעלע'
דובראָוונער.,

ער

האָט

אין

זיין חומר'דיקייט

ניט

געקענט

אַרינ-

זאַפּן אין זיך דעם גייסט פון דעם פרוֹמען רובראָוונער סופר,
וועלכער איז כולו רוחניות .ספּעציעל אין ערשטן אַקט ,איידער
אוריאל מזיק באַקומט די שליטה איבערן הויז .דער גרויסער קינסט-

לער איז אָבער דאָך ביינעקומען דאָס חומר'דיקע אין זיך ,און ער
האָט  ---אַפילו אין ערשטן אַקט  ---באַזעלט די ראָל מיט רוחניות.
עס האָט געהייסן ,אַז ער ,דער דובראָוונער סופר ,וועלכער האָט
על פּי 'ש ,?2אפשר געדאַרפט זיין אַ קליינינקער ,א דאַרינקער ,אין

שטיינער ,ווען ער געפינט זיך שוין אונטער דער שליטה פונם
טייוול ,און רייסט זיך דאָך צו גאָט ,דאַן האָט קעסלער זיך געוויזן
אין זיין פולער נרויס און מען האָט געזען װי דער מענטש אין
אים ווערט צעריסן צאַפּלענדיק זיך צווישן די צוויי  ---צווישן גאָט
און טייוול".
וועגן זיין שפּילן אין גאָרדינס פּיעסן בכלל שרייבט מאָריס
שװאַרץ :

,הערשעלע דובראָוונער" איז געווען קעסלערס אַ קרוין ראָל,
ס'הייסט ,אַזױ האָט ער געגלויבט .אין דער אמתן האָט ער זיך
ניט געפּאַסט פאַר דעם אויסגעמאָגערטן ,פאַרחושכטן סופר פון
דובראָוונע .ער האָט גערעדט מיט דער געמבע פון ,שלמהקע
שאַרלאַטאַן" אָדער  ,כצלאל ראַפּאפּאָרט? פון דער ,שחיטה".
{ ,.איך האָב געכאַפּט אַ לֶעצטן קוק אויף קעסלערן אין ,רפאל

וְ

דוד סעסלער אט דרײ קרוין ראָלן{ :שלמהקע שאַרלאַטאוױי פון יעקב גאָרדץ ,איאַגטל דער שמידי
{הערשעלע דובראַװנער" אין יעקב גאָרדיגס גגאָט ,מענטש אט טיול".
ניט שולדיק אין דעם ואָס דער רבונו של עולם האָט אים גראָך
געבענטשט מיט אַ געזונטן נוף .ער קוקט זיך סיי װוי סיי דערויף
ניט אום .אַ גייסט פון הייליקייט האָט זיך א טראָג געטאָן פון
דער בינע ווען דוד קעסלער האָט געזונגען ,מזמור לדוד" ,און אין
די אויערן פון טויזנטער און טויזנטער יידישע טעאַטעררגייער
טראָגט זיך נאָך היינט דער אָפּקלאַנג פון דעם טאָן ווען קעפלער
האָט מיט וויי אַרױיסגעזוננען די ווערטער ,גם כי אלך בגיא צלמות
לא אירא רע" .מיט פאַרמאַכטע אוינן פלענט ער דאָס זינגען .די
ברעמען זיינען ביי אים געווען אָננעכמורעט ,דאָס פּנים פאַר'-
דבק'עט ,און פול מיט גלויבן ,פול מיט בטחון.
אין די ווייטערדיקע אַקטן ,ווען דער דובראָוונער סופר ווערט
שוין אַ וועלט-מענטש-,ווען ער פירט שוין געשעפטן אויף אַ גרויסן
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פרידלענדער" אין ,קדייצער סאָנאַטאָ? .איך האָב אים באַוואונ-
דערט װווי שיין ער שפּילט דעם שטאָלצן רוסישן אַריסטאָקראַט ,און
דאָך הער איך באַקאַנטע טענער פון ,שלמהקע שאַרלאטאן" און
אַנדערע ראָלן .,אויך דאָס האַװוקען אויף די אַקטיאָרן  --דאָס
אייגענע .איך בין אויף מאָרגן אים גענאַנגען זען אין ,הערשעלע
דובראָוונער" און האָב אַפּלאָדירט און אין האַרצן אים געוואונטשן
דאָס אייביקע לעבן פאַר זיין זינגען ,מזמור לדוד? און פּאַר זיין
שפּילן .איך האָב אָבער ווידער נגעהערט די טענער פון צלאל
ראַפּאַפּאָרט ,רפא? פרידלענדער און אַנדערע .ואס טוט זיך מיט
מיר?  ---האָב איך זיך אַלֵיין נגעפרענט .האָב איך פריער גאָרניט
פֿאַרשטאַנען ? האָבן זיך מיינע אוינן און אויערן ערשט איצט
געעפנט?

איך בין אַװעק פון טעאַטער

אַ דערשטוינטער.

אין עס

24

לעססיטקאָן פון
א
ראמוה

מעגלעך ,אַז קעסלער ,דער נרויסער קעסלער ,שפּילט די גאַנצע צייט

איין ראָלע ,נאָר אין יעדער פּיעסע האָט ער בלוין אַן אַנדער
גרים ?".
און דער דראַמאַטורג לעאָן קאָברין דריקט זיך אַזױ אויס:
אַמנעסטן

אין ער געווען

אין כאַראַקטער-ראָלן.

בפרט

האָט

זיך קיינער ניט געקאַנט פאַרנלייכן צו אים אין שפּילן פאָלקס-
מענטשן אויף דער יידישער בינע .אין אַזעלכע ראָלן אין ער
געווען אַן אַרטיסט פון העכסטן ראַנג ,אַ גייסטרייכער און טיפער
פאַרטייטשער פון דעם טעקסט און פון דעם כאַראַקטער,

אין אַזױינע

ראָלן האָט ער זיך ערשט ריכטיק דערפילט .זיין אויסזען ,זיין
אָרגאַן ,זיין טעמפּעראַמענט און זיין גאַנצער מהות זיינען וי באַ-

שאַפן געווען צו שפּילן געזונטע ,,פאָלקס-מענטשן" מיט שטאַרקע
און טיפע איבערלעבוננען  --אויסצודריקן זייער נאַאיוויטעט ,זייער
געזונטע גוטסקייט און ווילדע ברוטאַליטעט ... .קיינער האָט ניט
געקאַנט אַזױ אויסדריקן ,װי ער ,דעם געלעכטער פון דעם פֿאָלקס-
מענטשן ,זיין טרער און זיין פרייד  , . ,ווייל אין אים אַלֵיין האָט
דאָס שטאַרק געלעבט ...זיין ,אייבוש" אין דער ,שבועה" איז
,למהקע שאַרלאַטאַן" איז צוזאַמען
געווען אַ מייסטערווערק .זיין ש
מיט אים געשטאָרבן .די דאָזיקע זייער שלעכטע פּיעסע האָט נאָר
מיט זיין לעבן געלעבט ... .דערפאַר איז ער מיר קיינמאָל ניט
געפעלן געווען אַלס הערשעלע דובראָוונער פון ,נאָט ,מענטש און
טייוול" .,צו וייניק קליינשטעטלדיקער סופר איז ער געװען ,צו
ווייניק אין קדושה אויסגעווייקט ,צופיל געזונטער חומר",
אינטערעסאַנט װי ק .האָט דאָס אַליין געפילט ,לויט וי אַ שוישפּי-
לער האָט צו ז ,זילבערצווייג דערציילט פאָלגנדיקן עפּיזאָד :
אין דער טרופּע מיט קעסלערן איז געווען אַ געוויסע אויסגע-
צייכנטע שוישפּילערין ,וועלכע האָט אָבער ניט מקפּיד געווען מיט
איר שפּראַך .זי פלעגט ליב האָבן צו באַנוצן זייער שאַרפע ,ניט-
דרוקבאַרע ,אויסדריקן .אין אַזאַ שפּראַך פלעגט זי זייער אָפט
אויך ריידן צו ק .און ער האָט עס פאַרנומען ,אָבער ווען ער האָט
געדאַרפט שפּילן ,צום ערשטן מאָל ,די ראָל פון ,הערשעלע דוב-
ראָוונער" ,דעם סופר ,דעם פרומען ,הײיליקן ייד ,האָט ער געהאַט
אַ פאָרגעפיל אַז ער מוז יענעם אַװנט אויסמיידן די דאָזיקע
אַקטעריסע מיט אירע וואולגאַרע אויסדריקן און ער האָט עס געטאָן,
פּשוט זיך געהיטן מיט איר זיך צו באַגעגענען יענעם אָװונט ,זי זאָל
אים ניט מטמא זיין ,און עס איז אים געלונגען ,ביז אין דער לעצטער
מינוט ,איידער ער האָט געדאַרפט אויפטרעטן ,איז זי פּונקט ,וי
פון הינטער דער ערד ,אױיסגעװאַקסן נעבן אים ,און זעענדיק אים
גרימירט מיט דער פרומער באָרד און אין דעם אַלטמאָדישן מלבוש,
האָט זי אים באַגריסט מיט אַ גאָר שאַרפן וואולגאַרן אויסדרוק .ק,
איז ממש ווילד געװאָרן ,און ,װי אַ פאַרוואונדעטער לייב ,האָט ער
גענומען ברומען, :יו סי ,אַ בראָך צו מיינע יאָרן ...זי האָט מיך
געקוילעט ...װי קאָן איך איצט שפּילן דעם הייליקן ייד וען זי
האָט מיך טמא געמאַכט?
בערטאַ קאַליש דערציילט אין אירע זִכרונות ,אַז ק .האָט איר
דערציילט ,אַז נאָכדעם װוי ער איז אויפגעטראָטן אין ,גאָט ,מענטש
און טייוול" ,האָבן זיינע פּאַטריאָטן אים אָפּגעװאַרט ,און ער איז
מיט זיי אַװעק אין אַ קאָפע .דאָרט האָט זייער ;ספּאָקסמאַן"
{פאָרשטײיערן געטענהט , :מיר ווילן ניט ,אַז איר זאָלט נאָך אַמאָל
אויפטרעטן אין ,גאָט ,מענטש און טייוול" .דאָס איז ניט אַ פּיעסע
פאַר אייך .,איר דאַרפט זינגען ;בר כוכבא" און ,אבשלום" ,אָבער
זיך אַרײנלאָזן אין אַזעלכע ,ליטעראַטאַציעס* און זינגען אמזמור
לדוד" איז אַ שאַנד פאַר אַזאַ גרויסן קינסטלער וי איר זייט".
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ק .האָט מיט זיי איינגעטענחט און זיך געבעטן ביי זיי װי גזלנים,
אַז זיי זאָלן אים נישט פאַרווערן צו שפּילן די פיעסע .עס איז
אַ נייע זאַך ,אַ נייע פאָרם ,אַ נייער סאָרט שפּילן אַ נײַער סאָרט
פּראָזע ,און פריער אָדער שפּעטער מון מען דאָך אַניסלייזן דאָס
טעאַטער פון דעם שונד ,װאָס באַהערשט די יידישע בַיִנע.
די ,פּאַטריאָטן* האָבן ניט געװאָלט הערן און געדענקען .,זי
האָבן באַשלאָסן ניט צו לאָזן שפּילן גאָרדינס פּיעסע ,און קעסלער
האָט שוין געהאַט בדעה זיי צו פאָלגן ,ווייל קיין אַנדערע ברירה
האָט ער נישט געהאַט .די פּאַטריאָטן קאָנען צעטראָגן אַ טעאַטער,
און װאָס װעט אים אַרוסקומען דערפון? ק .האָט אָבער נִיט אויפ-
ּ,אַטריאָטן?
געגעבן דעם קאַמף ,און נאָך אַמאָל איינגעטענהט מיט די פ
און ענדלעך געמאַכט מיט זי אַ פּשרה ,לויט וועלכער זיי האָבן אים
דערלויבט צו שפּילן  2פאָרשטעלונגען פון ;גאָט ,מענטש און
טייוול" ,און אויב די פּיעסע ועט זיי נאָך אַמאָל ניט געפעלן ,מוז
ער אויפגעבן דעם קאַמף...
|דעם  92נאָוועמבער  0091האָט ק .אויפגעפירט אין ,טאַליאַ*-
טעאַטער יעקב גאָרדינס ,די שבועה" ,שפּילנדיק די ראָל ,א,ייביש".
אין  0091האָט זיך ק .אויך באַטײליקט אין משה ריכטערס פּיעסעץ
 /טייבעלע".

אין
אָדער,
אַן
ציילט
,ער

 1091פירט אויף ק .אין  ,טאַליאַ*י -טעאַטער ,לא מיט אַן אַלף,
די עשרת הדברות" פון מ .קאַטץ,
אינטערעסאַנטן עפּיזאָד וועגן דער דאָזיקער פּיעסע דער-
לעאָן בלאַנק:
האָט איינמאָל געשפּילט אין לאַטײנערס {?| אַ פּיעסע ,לא

מיט אַן אַלף" ,און דאָרטן האָט ער געדאַרפט באַװיינען זיבן
טויטע קינדער מיט איין מאָל ... .סעסלערן האָט די גאַנצע טראַ-
געדיע מיט די זיבן טויטע קינדער ניט גערירט... .ער פלענט
אַלץ טענהן ,אַז ער פאַרשטייט ניט פאַרװאָס מען האָט אויף אים
אָנגעשיקט אַזאַ אומנליק .און ווען עס איז געקומען צו דער סצענע
אין וועלכער ער באַװויינט די זיבן טויטע קינדער און ער האָט נע-
דאַרפט אויסזינגען מיט אַ טרויעריקן ניגון , :װאָס טו איך אין דער
בייזער שעה ,און וי גרויס איז דער אומנליק דאָ" ,האָט ער,
פילנדיק ,אַז אַלץ איז אים דאָ פרעמד ,אויסגעזונגען דאָס טרויע-
ריקע ליד? אַזוי :
;,װאָס טו איך דאָ אין דער בייזער שעה,
און װאָס דריי איך מיך אין דעם ...דאָ ?"

אין זעלבן סעזאָן ,1091 ,פירט אויך ק .אויף אין זעלבן טעאַטער

;די בעלס" {,דער פּױלישער ייד" פון עקערמאַן-שאַרטיאַן,
ב .גאָרין שרייבט וװועגן דעם :
,װאָס אנבעלאַנגט צוֹ די שוי
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די
איבריקע פּערזאָנען האָבן כמעט גאָרניט צו טאָן ,און זיין ראָלע
פירט ה' קעסלער דורך זייער גוט",
אין זעלבן סעזאָן ,1091 ,פירט דאָרט אויף ק, .דער ממור" |אַ
פרייע באַאַרבעטונג פון ,לוקרעציאָ באָרדזיאַ* פון װיקטאָר הוגאָ
וועגן װאָס ב .גאָרין שרייבט ;
,ה' קעסלער האָט נאָר אַ קליינע ראָלע און ער איז געווען דער
איינציקער ,װאָס האָט אַריינגעבראַכט אַביסל לעבן אין דער {דעם}
שטיק ,נאָר דאָס איז געווען אַ טראָפּן אין ים".

מ .אָשעראָװויטש דערציילט אַן אינטערעסאַנטן איינפאַל פון ק; .
;אין שייקעוויטשעס (שמ"רס) פּיעסע ,גרינע" האָט מען אים
גענעבן שפּילן די ראָל פון אַ קראַנקן ,א טשאַכאָטאָטשניק ,װאָס
נייט קוים אַרום ,די ראָל איז ניט געווען פאַר אים ,פאַר דעם פול-
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יידישן

טעאַטער

בלוטיקן קינסטלער ,האָט ער זיך אַלְץ געבעטן ,אַז מען זאָל אים
פון דער ראָל באַפרייען.

 --קוקט אויף מיינע באַקן  ---האָט ער געזאָגט  ---זעט אַ פַּאֶרווארגעס ! װואָס פאַר אַ טשאַכאָטאָטשניק בין איך ? װאָס פאַר
אַ קרענק פעלט סיר ? ווען איך על זיין אויף דער בינע ,װעט דאָך
אַפילו דער גרעסטער אידיאָט ניט גלויבן ,אַז איך בין קראַנק.
דערצו איז אים נאָך די פּיעסע ניט געפעלן און ער האָט אַלץ
אויסגעברייעט ,אַז מען קאָן דאָרטן אַרוױפנעמען אַ ראָל אָדער
אַריינשטעלן אַ ראָל און עס וועט זיין אַלץ איינס  ...ער האָט נע.-
בעטן ,אַז מען זאָל אים באַפרייען פון שפּילן די ראָל וייל מען
קאָן זיך באַגיין אָן אים .מען האָט אים אָבער פארט פון דער
ראָל ניט געקאָנט אָדער ניט געװאָלט באַפרייען ,ווייל זיין נאָמען
האָט דאָך צוגעצוינן אַן עולם.
האָט ק .אַמאָל פאַרן לעצטן אַקט זיך באַהאַלטן אין דער שאַנק
פון זיין .נאַרדעראָב און באין ברירה האָט מען אָפּגעשפּילט דעם
לעצטן אַקט אָן אים .און דאַן איז קעסלער אַרױף אויף דער בינע,
און ווענדנדיק זיך צו די אַקטיאָרן ,וועלכע האָבן אים פריער גע-
װאָלט באַוייזן ,אַז אָן אים און אָן זיין ראָל קאָן מען זיך אין דער
פּיעסע ניט באַגיין ,האָט ער ,מיט אַ כלומרשט תמ'עװאַטן טאָן און
מיט אַ פאַרבאָרגענעם שמייכל אויף די לִיפּן ,געפרענט:
 ---נו ,עמיצער ,האָט דאָ געפרעגט אויף מיר ,האַ ?

און מיט אַ געלעכטער :
 --איך אַ טשאַכאָטאָטשניק ! כאַדכאַ-כאַ ! נו ,בין איך נעשטאָרבןפאָרן לעצטן אַקט ,און  ---פיו ,אָפּנעמעקט".
אין  2091האָט ק .אויפגעפירט ;בת כהן אָדער ,אַלעקסאַנדראַ
המלכה" פון פּראָפּ .הורוויץ .אין אָט דעם טיפּ פּיעסן האָט ק .נישט
געפונען קיין באַפרידיקונג און ער האָט עס איסגעדריקט אויף
פאָלגנדיקן אופן ,װי עס דערציילט לעאָן בלאַנק אין זיינע זכרונות :
פּ,ראָפּעסאָר הורוויץ

האָט איינגערעדט

פאַר אים אָנשרייבן אַ ליטעראַרישע

קעסלערן,

פּיעסע.

האָבן גאָרדינען  ---האָט דער ,פּראָפּעסאָר"

אַז ער ועט

,דו דאַרפסט

ניט

געזאָנט --

איך

אים

אין  2091האָט ק .אויך אויפגעפירט די אָפּערעטע ,דאָס גליקס
קינד" ,באַאַרבעט פון י .זאַלאָטאַרעװסקי ,און וועגן דעם שפּילן
שרייבט ב .גאָרין :
,אויפער קעסלער און קאַליש האָבן די שוישפּילער פון טאַליאַ
טעאַטער-כמעט קיינע שטימען ,און וי אַזױ מיט אַזאַ קאָמפּאַניע
קאָן מען אויפפירן אַן אָפּערעטע ,איז זיך לייכט פאָרצושטעלן ,די

טאַליאַ טעאַטער קאָמפּאַניע װעט אויך געווינען ווען זי זאָל זיך
=מיט אָפּערעטן ניט פאַרנעמען".
אין זעלבן סעזאָן פירט ק .אויך אויף ,דער כלי זמר" ,באַאַרבעט
פון זאָלאָטאַרעװסקי ,און וועגן דעם שרייבט ב .גאָרין:
,די שוישפּילער ,וי עס ווייזט אויס .האָבן אין דעם שטיק גע-
שפּילט על אַפּם ועל חמתם {קעגן זייער ווילן} און האָבן זיך
אַביס? לוסטיק נעמאַכט אויף דער בינע".
וועגן ק'.ס
אָשעראָוויטש :

באַציאונג

צו

אַזעלכע

מינים

פּיעסן,

שרייבט

מ.

,מען האָט פאַר אים איינמאָל געדאַרפט לייענען אַ פּיעסע פון
אַ געוויסן שונדדשרייבער וועמען ער האָט זייער ניט ליב נעהאט.
דער פאַרװאַלטער פונם טעאַטער האָט געוואוסט ,אַז ווען מען וועט

קומען צו קעסלערן מיט אַ פּיעסע פון יענעם פאַרפאַסער ,װעט ער
ניט וועלן אויסהערן ,װועט ער אים אַרױיסטרײבן,
דער פאַרװאַלטער איז נעווען זיכער ,אז דאָס שטיק
אויסנעמען ביים פּשוטן עולם ,איז ער געפאַלן אויף
ער האָט דערציילט קעסלערן אַ מעשה ,אַז ער האָט

מאַקסים

און אַזױי וי
װועט שטאַרק
אַזאַ המצאה:
אַ פּיעסע פון

גאָרֹקי ,אַ פּיעסע פון יידישן לעבן ,און עס אין נאָר

אַזױנס אוֹן אַזעלכעס ! ....דעד פאַרװאַלטער איז געווען זיכער ,אַז
דאָס װועט קעסלערן פאַרבלענדן די אויגן און ער װועט די פּיעסע

אויסהערן מיט גרויס אויפמערקזאַמקײט ,וויי? קעסלער האָט פון
גאָרקין זייער שטאַרק געהאַלטן .אױסגעלאָזן האָט זיך אָבער
אַנדערש.

די ערשטע עטלעכע בלעטלעך האָט קעסלער נאָך וי עס

איז אויסגעהערט ,דער נאָמען נאָרקי האָט אויף אים דאָך געווירקט
אַזױ ,אַז ער האָט איינגעצוימט זיין טעמפּעראַמענט .אָבער באַלד

קען אויך שרייבן,.ליטעראַטור'" ,און ער האָט פאַר קעסלערן אָנ-
נעשריבן אַ פּיעסע ,דער עם הארץ" .אין דער פּיעסע האָט דער
פּ,ראָפּעסאָר" ,קענטיק ,געװאָלט אַרויסוייזן ליטעראַרישע פּרע-
טענזיעס ,האָט ער נגענומען ציקלען די שפּראַך פון די העלדן ,און
עס איז אויסנעקומען אַזױ ,אַז אייניקע פראַזן האָבן זיך אויף פאַר-
שידענערליי אופנים איבערנעחזרט עטלעכע מאָל .אין איין אַקט
האָט אַן אַקטיאָר געדאַרפט זאָנן אַזױ, :אַ חלום האָט זיך מיר
נעחלומט . . .געחלומט האָט זיך מיר אַ חלום  . ..אַ שוידערהאַפטער

דאַן וען ער האָט געשפּילט אין די נאַרישע ,ביליקע שונד-
פּיעסן ,וועלכע זיינען  ---װוי ער פלענט זיך אויסדריסן  ---נע-
שריבן געװאָרן מיט דער קני ,האָט מען אים געקאַנט זען דעם
גרויסן קינסטלער .אַבי ער האָט נאָר נגעהאט אַ מענטשלעכע ראָל,
האָט ער זי אױיסגעטאָקט אַזױ ,אַז ס'איז אַרױיסנעקומען אַ קונסט-

נעדאַרפט האָט דער אַקטיאָר

ווערק פאַר זיך אַליין .ער האָט אין די ערשטע יאָרן אין אַמעריקע

חלום איז דאָס געווען  ..יאָ ,אַ חלום".

דאָס זאָגן ,ריידנדיק צוֹ קעסלערן ,איז ווען קעפלער האָט דערהערט

וי יענער קייט דעם ,פּראָפּעסאָרס" געקינצלטע
עברי ,איבערחזרנדיק

,ליטעראַרישע"

די זעלבע געשיכטע וועגן דעם חלום ווידער

אַמאָל און אָבער אַמאָל ,האָט ער זיך גענומען דרייען וי אין
אַנגסטן ,און דערנאָך איז ער געװאָרן אין כעס ,און ,צולויפנדיק
צום אַקטיאָר ,וועלכער האָט געפּראַװעט דראַמאַטישע שטיק ,ריירנ-
דיק וועגן דעם חלום ,האָט ער פון צווישן די ציין אַרױסגעברומט:
,אַ בייזער ,אַ וויסטער ,אַ פינסטערער חלום אויף דיין קאָפּ ,אוֹיף
זיין קאָפּ און אויף זייערע אַלעמענס קעפּ ,טייאי ! זיך צעחלומט
אַביסל ,אַז געהרגעט זאָל ער ווערן !".
אין יאַנואַר  2091האָט ק .אויפגעפירט (מיט בערטאַ קאַליש) יעקב

גאָרדינס ,די קרייצער סאָנאַטאָ* ,שפּילנדיק די ראָל ,רפאל פריד-
לענדער".
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האָט ער די געדולד

פאַרלאָרן ,און געבנדיק

א קלאַפּ מיטן פויסט

,מזרים ,ניט גאָרקי האָט דאָס
איבערן טיש ,האָט ער אויסגערופן  :מ

 . .אַ לאַפּאַצאַן האָט דאָס אָנגעשמירט!?  . . .אַפילן
געשריבן ! .

געשפּילט גענונ שלעכטע שונד-פּיעסן ,אָבער ער האָט אַלץ געטרוימט
וועגן בעסערע .און שפּעטער ,ווען עס האָט זיך אָנגעהויבן דער
בעסערער פּעריאָד ,האָט קעסלער אויפנעלעבט .ער איז מיט אַמאָל
,וען קעסלער פלעגט אָפּמאַכן
גאָר אַן אַנדערער מענטש געװאָרן .ו
מיט אַ טעאַטער ,וואו ער װועט קאָנען שפּילן בעסערע פּיעסן ,וועלכע
ער האָט ליב  --דערציילט לואיס היימאַן ,וועלכער האָט מיטן
פֿאַרשטאָרבענעם קינסטלער נעשפּילט א סך יאָרן  --פלענט ער
קומען צו לויפן אַ פריילעכער און זיך צעקושן מיט מיר פאַר
גרויס שמחה ,װאָס ער וועט קאַנען שפּילן מענטשלעכע ראָלן ,ער
איז געווען אַ גרויסער רבי .אָפט מאָל אַ בייזער רבי ,אָבער אויך
אַ האַרציקער רבי" ... .עס זיינען אויך געווען די דאַמאָלסטיקע
אומשטענדן וועלכע האָבן אַרױסנעהאָלפן אין דעם ,אַזן מען זאָל

קעסלערס טאַלאַנט באַמערקן פון סאַמע אָנפאַנג אָן ,די צאָל פון
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לעקסיקאָן
אמת

באַדייטנדע

טאַלאַנטן

איז אויף

דער

יידישער

בינע

געוען

נאָך זייער קליין; עס האָבן אויסנעפעלט כוחות פאר די מער
באַדייטנדע ראָלן ,און ווען מען האָט נעפונען איינעם ,וועלכער
האָט ביים שפּילן נעקאָנט א גלאַנץ טאָן מיט טאַלאַנט און האָט
נאָך דערצו געהאַט אַ שטים צום זיננען אויך ,האָט מען אים גענעבן
געלעגנהייטן זיך אַרויסצוווייזן .די ערשטע צייט איז אין קעסלערס
שפּילן נגעווען אַ סך פּאָזע ,אַקטיאָרישער אָנשטעל ,טעאַטראַליש
איכערגעטריבענער פּאַטאָס ,וי עס איז געווען דער שטיינער אין
יענער צייט ווען אַקטיאָרן האָבן נעהאַלטן פון דעם כלל ,אַז מען
דאַרף ריידן אויף נאָטען און ניין אויף שטאָלצעס .אָבער שוין
דאַן  --וי עס דערציילן די אַלטע שוישפּילער וועלכע געדענקן
אים פון יענער צייט  --האָט זיך אין קעסלערס שפּילן נעמערקט
דער אנהייב פון אַ ניינוננ צו אַ מענטשלעכן טאָן און צו נאַטיר-
|
|
ר
לעכער האַלטונג.
איינזאַפּנדיק אין זיך די טעאַטראַלע אַטמאָספערע פון יענער צייט,
איז אים שפּעטער ניט געווען אַזױי גרינג זיך צו באַפרײיען מיט
אַמאָל פון דער פּאָזע ,פון דעם אַקטיאָרישן אָנשטע?; דער גייסט
פון די מ,עשענע שטיוו?"  ---וי ער האָט אָנגערופן די היסטאָרישע

אָפּערעטן פון יענער צייט  ---האָט זיך צו אים אפשר קענן זיין
אייגענעם ווילן ,אַזױ צונעקלעפּט ,אַז ער האָט ניט געקאָנט פּטור
ווערן דערפון מיט אַמאָל .דערצו נאָך ריידן דייטשמעריש ,װאָס האָט
געפּענטעט די צונג און אַרויסגעפירט אויף אַן אומנאַטירלעכן טאָן.
ערשט שפּעטער ,אין אָנהייב פון די ניינציקער יאָרן ,ווען עס האָט
זיך אָגעהויבן די יעקב גאָרדין-עפּאָכע אינם יידישן טעאַטער אין
אַמעריקע ,האָט דוד קעסלער זיך אַליין נעפונען ,און דאַן האָט ער
אויפגעלעבט, .עס איז אַ פאַרגניגן  ---פלענט ער זאָגן  ---מען רעדט
ווי אַ מענטש !" ,און ער האָט אַלֶע מאָל נעשטרעבט צו ריידן אויף
דער בינע וי אַ מענטש ,אַפילו נאָך אין די נאָר ערשטע יאָרן ווען
ס'איז געווען אָנגענומען ,אַז אויף דער בינע דאַרם מען ריידן אויף
נאָטען און ניין אויף שטאָלצעס".
דער שױישפּילער לעאָן בלאַנק דערציילט ,אַז ווען מען האָט אַמאָל
אײינגעשפּאַנט ק'.ן צו שפּילן קלמן יאָװילערס ראָל אין הורוויצעס
באַרימטער פּיעסע ;בן הדור" ,איז ער ביים שלוס פון אַקט ,באַ-
מערקנדיק די קעלבערנע בליקן פון עולם ,געװאָרן אַזױ ווילד ,אַז
אָנשטאָט אויסצושרייען ,איך בין דער פּרינץ בן הדור' ,האָט ער פון
,אָזט מיך אָפּ! איך װעל
צוישן די ציין גענומען ברומען מיט כעס  :ל
זיך אָפּרײיסן וי אַ הונט פון דער קייט .. .איך װעל אַרײנשפּרינגען צו
זי (צום עולם) .איך װעל זיי רייסן ,איך װעל זיי בייסן ,איך װעל זיי
איינשלינגען! ,און געענדיקט אין דעם טאָן װי די ראָל האָט גע-

פאָדערט , :איך בין פּרינץ בן הדור'.
ב .גאָרין שרייבט ;:
,אין טאַליאַ טעאַ
ט
ע
ר
א
י
ז
ק
ע
ס
ל
ע
ר
ג
ע
װ
אָרן דע וויכטיקסטער
דירעקטאָר און ער האָט געקריגן די הויפּט-דעה .אַ דאַנק זיין שפּילן
אין די בעסערע פּיעסן ,האָט ער זיך אַ דוק געטאָן צום אויבן-אָן,

נאָר אין דער זעלביקער צייט איז ער געווען פרעמד דעם אינטע-
ליגענטן יידישן פּובליקום .די קלאַסישע דראַמען װוי אויך זודער-
מאַנס מאָדערנע פּיעסן ,וואָס ער האָט אויפגעפירט ,האָבן דעם
אינטעלינגענטן

יידישן

באַזוכער

ניט

פאַראינטערעסירט,

און

די

מאָנאָפּאָליע אויף די בעסערע יידישע שטיקער האָט ביז דאַמאָלט
געהאָט אַדלער .קעסלער איז דעריבער נעשטאַנען אין אַ פאַלשער
פּאָזיציע .פון איין זייט האָט ער זיך לוסטיק געמאַכט איבער דעם
נאַרישן פּובליקום ,װאָס האָט די פינגער געלעקט פון די באַלאַ-
גאַנסקע שטיקער ,און פון דער צווייטער זייט איז ער נגעווען פרעמד
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פון

דעם בעסערן פּובליקום| .דאַמאָלט הייבט אָן שפּילן קעני ליפּצין,
און כאָטש זי פירט אויף אַלץ גאָרדינס פּיעסן מיט הויפּט פרויען-
ראָלן װוי ,מירעלע אפרת, ,,די שחיטה; ,,די שבועה'ן ,איז דער
אינטעליגענטער עולם אנגענעם איבעראַשט געװאָרן צו זען קעס-
לערן אין די פאַרשידענע כאַראַקטערע פון די דערמאַנטע פּיעסן.
מען האָט ווענן קעפלערן אָנגעהויבן צו ריידן ,דעבאַטירן וועגן זיין
טאַלאַנט ,און קעסלער האָט גרינג געזען ,אַז ער דאַרף נאָר האָבן
די ריכטיקע פּיעסן און ער וועט זיך פאַרמעסטן מיט די כוחות
מיט אַבי וועמען ויעדן איינעםן אויף דער בינע .צואַמען מיט
קעסלערן האָט אין טאַליאַ טעאַטער געשפּילט בערטא קאַליש . . . .די
בעסערע דראַמע האָט איצט אָנגעהויבן צו ווערן א טייערער ביסן.
מיט עטלעכע יאָר צוריק איז הונדערט דאָלאַר פאַר אַ פּיעסע געווען
אַ נישטקשהדיקער פּרייז ,נאָר ,מירעלע אפרת" האָט דעם פּרײז
באַדייטנד אַ הויב נעטאָן ,און ווען נאָכדעם האָט קעסלער באַשטעלט
ביי נאָרדינען דריי פּיעסן פאַר אַ סעזאָן ,האָט די סומע באַטראָפן
אַכצנהונדערט דאָלאַר{ .אָבער דער דערפאָלג פון הורוויטשעס ,בן
הדור" באַװייזט ,אַז דער עולם וויל ווייטער דעם אַלטן רעפּערטואַרן.
די הערצער פון די דירעקטאָרן פון די אַנדערע טעאַטערס זיינען
געװאָרן פאַרביטערט און מער פון אַלעמען איז צערייצט געװואָרן
קעסלער .אין טאַליאַ טעאַטער איז אין דעם זעלביקן סעזאָן געווען
אַן אמתע מנפה אויף שטיקער ,ערגער וי אומעטום .נאָרדין
שרייבט אָן אַ סענסאַציאַנעלע פּיעסע ,אַמעריקע" ,װאָס פאַלט אויך
דורךן און ווען נאָרדין איז באַלר נאָכדעם געקומען לייענען זיין
,קרייצער סאָנאַטאַ" ,האָט קעסלער פֿאַרבראַקירט די פּיעסע ,און
הנם בערטאַ קאַליש האָט די דאָזיקע פּיעסע אויפגעפירט אויף איר
אייגענעם

סמך,

און ,קרייצער

סאָנאַטאַ?

האָט

געהאט

אַ גרויסן

דערפאָלג ,איז שוין קעסלער געבליבן אומצופרידן און אויפן קומענ-
דיקן סעזאָן האָט ער איבערגעלאָזט די נאַנצע גדולה פון זיין אַ
דירעקטאָר און איז אַריין אויף שכירות אין װינדזאָר טעאַטער".
דערנאָך האָט ק .אין זעלבן סעזאָן אויפגעפירט ,רעגינאַ ,די יידישע
גרעפין? פון י .טער ,און דעם  22אָקטאָבער  2091האָט ער אין
(װינדזאָר"-טעאַטער אויפגעפירט גיעקב און עשו" פון ;פּראָפ".
הורוויץ ,שפּילנדיק די ראָל ,ששו".
ב .גאָרין שרייבט :
,װאָס אָנבעלאַנגט צו די שוישפילער ,האָבן זיי נעשפּילט וי
געוויינלעך אין אַזעלכע פּיעסן .זיי האָבן זיך געמאכט לוסטיק אויף
דער בינע און אָפן אַרױסנעװויזן זייער פאַראַכטונג צוֹ אַזעלכע
שטיקער".
לעאָן בלאַנק דערציילט :
,ווען דר .בן-ציון בענעדיקט האָט דראַמאַטיזירט {איבערזעצט|
,זשידאָװוקאַ! |,די יידין' פון סקריב| ,איז קעסלער געווען אויפן
זיבעטן הימ? און ער האָט די פּיעסע געשפּילט.
 --אַיי ,דאָס איז גאָר עפּעס אַנדערש  ---האָט ער געזאָנט  --מעןרעדט וי אַ מענטש .עס איז אַ חיות צו ריירן !"
דעם  8יאַנואַר  3091פירט עֶר אויף אין ;װינדזאָר":-טעאַטער ,צו
זיין ערן-אָװונט ,איבסענס ,דער פאָלקס פיינט" ,דעם  32יאַנואַר 3091
 ,דיאומשולד" פון לעאָן קאָברין ,און אין פעברואַר , 2091דער בדחן"
פון זאָלאָטאַרעװוסקי.
וועגן דער לעצטער פּיעסע ,שרייבט א .גאָניקמאַן :
,די וויכטיקסטע ראָלע אין דער פּלְעי (פּיעסע} האָט מיסטער
קעסלער אַלְס מיכעלזאָן .דיזע ראָלע אין א קאָפּיע פון ,שלמהקע
שאַרלאַטאַן" ,נאָר ניט אַזױ סימפּאַטיש .מען מעג נאָך צולייגן ,אַז
מיכעלזאָן איז דאָס װאָס די גויים רופן ,ווילען" ,אָדער אויף היס-

יידישן

טעאַטער

טאָרישע| ר | אָפּערע לשון ,אינטרינאַנט" .מיסטער קעסלער פירט
די ראָלע דורך פאָרטרעפלעך .עס ועט ניט זיין איבערטריבן צו
זאָנן ,אַז ער האָט װוייניק ראָלן אין וועלכע ער זאָל זיך אַזױ אויס-
צייכענען װי ער טוט דאָס אַלְס מיכעלזאָן.
אָבער מער װוי קעסלערס איז אין דער פּלְעי ניטאָ קיין איין
ראָלע ,װואָס מען זאָל זי קאָנען שפּילן אַפילן נאָנט פון נוט ,און עס
איז דאַרום ניט נויטיק די שוישפּילער צו דערמאָנען איינציקווייז".
,אַליאַ"-טעאַטער
דעם  71אַפּריל  2091האָט ק .אויפגעפירט אין ט
ד,ער תלמיד חכם" ,אָדער ;אַ האָכצײט
ג .ראַקאָווס ,דער בטלן* {|
אויף שפּאַס"ן ,שפּילנדיק די טיטל-ראָל,
אין  2091האָט ק .אויך אויפגעפירט יעקב גאָרדינס ,די װאַרהײיט?,
שפּילנדיק די ראָל ,ווילי",
דעם  21אָקטאָבער  3091האָט ק .אויפגעפירט אין ;טאַליאַ*-טעאַ-
טער יעקב גאָרדינס ,די יתומה" ,שפּילנדיק די ראָל ,װלאַדימיר".
אין נאָװועמבער  4091איז אין ,גרענד"-טעאַטער אויפגעפירט
געװאָרן יעקב גאָרדינס ;די אמתע קראַפט* מיט ק .אין דער ראָל
ּ,ומפּיאן* .באַלד
ד,אָקטאָר גאָלדענווייזער" און יעקב פּ .אַדלער אַלס פ
אָבער איז ק .אַריבער שפּילן ,פּומפּיאן" און אַדלער האָט להבא
געשפּילט ,דר .גאָלדענווייזער".
סעראַ אַדלער דערציילט וועגן דער אויפפירונג פון דער פּיעסע
און ק'.ס האַנדלונג }
 ...,באַלד װוי קעסלער איז צוגעשטאַנען צו דער טרופּע ,האָט
ער אונדז אויף פאַרשידענע אופנים געלאָזט וויסן ,אַז ער װועט זיך
ניט באַגנוגנען מיט שפּילן בלויז גרויסע ראָלן ,עטלעכע יאָר איז
ער שוין נגעווען א ,סטאר"

און דאָס האָט נעמיינט,

אַז ער האָט

זיך נעפילט באַרעכטיקט צו זיין דער רעזשיסער .טענות האָבן ניט
געהאָלפן .... .אין אָנפּאַנג איז מען אָפּנעקומען מיט שטיפעריי.
ווען די שוישפּילער האָבן שוין נעקענט די ראָלן אויף אויסנװוייניק
אוֹן ווען מ'האָט זיך א נעם געטאָן ערנסט צו דער אַרבעט ,איז
געװאָרן אויס קיבעץ ,און קעסלער האָט זיך אָנגעהויבן מיט אַדלערן
אַרומצורײסן .קעסלערן האָט ווייניק װואָס געקימערט וי אַזױ די

פיעסע ווערט איינגעשטודירט אין אַלגעמײן.

כל? זמן ס'האָט זיך

געהאַנדלט וועגן גלאַט שפּילן ,פלענט ער זיצן אין אַ זייט און געבן
אַדלערן אַ פולשטענדיקע פרייע האַנט .אַזױ שנעל אָבער ווי ס'איז
געקומען צו זיין ,קעסלערס ,צוזאמענשפּילן מיט אַנדערע שוי-
שפּילער ,איז אױיסגעבראָכן אַ שטורם .ס'איז דערגאַנגען אַזױ ווייט,
אַז אַ פַּראָבע מיט בלויז צאַנקערייען האָט ביי אונדז אויסגעזען
װוי אַ מתנה פון גאָט .גאָרניט זעלטן איז געקומען צו גװאַלדן,
סקאַנדאלן און אויך פּעטש.
קעסלער איז ניט נלאָט געווען אַ פעלזן-שטאַרקער מענטש .דערצו
האָט ער געהאַָט אַ פלאַמענדיקן טעמפּעראַמענט .ניט נאָר האָט זיין
נשמה געפלאַקערט ביים שפּילן ,נאָר אויך ביי פּראָבע .כל זמן די
אַנדערע אַקטיאָרן זיינען מיט אים מיטגענאנגען ,איז געווען נוט
און וואויל .קוים אָבער איז אים עפּעס ביי פּראָבע ניט געפעלן
אַ װאָרט ,אַ באַוועגונג ,פלענט ער זיך אַזױ אויפרענן ,אַז איך האָב
זיך געחרושט וי אַזױ אַ מענטשלעך האַרץ קאָן אַזעלכע שטור-
מען אויסהאַלטן .עס זיינען געווען מאָמענטן וען גלאָט אַ קרינ
האָט אויסנעזען צו זיין אַ קלייניקייט .ביי אַזעלכע שטורמען האָט
מיך אימער געשראָקן דער געדאַנק ,אַז באַלד װעט קעסלער ענט-
וועדער עמעצן דערהרגענען אָדער אַז זיין האַרץ װועט פּלאַצן פון
ערגערניש און ער װועט פאַר אונדז אַלעמען פאַלן אַ טויטער.
נאָך איינעם פון אַזעלכע סקאַנדאַלן ,האָט אַדלער אַ מאַך געטאָן
מיט דער האַנט , :דו ווייסט ,סאָניאַ --- ,האָט ער געזאָגט  ---כאַפּט
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עס דער ואַטע-מאַכער; זאָל קעסלער רעזשיסירן .אַזעלכע סצענעס
וועלן נאָך אַמאָל פירן צו אַן אומנליק ,און איך ווי? אין דעם
ניט האָבן קיין האַנט' .איז קעסלער געװאָרן דער רעזשיסער פון
זיינע אייגענע סצענעס ,און אַזױ וי די גאַנצע פּיִעסע האָט זיך
געדרייט אַרום זיין ראָלע ,האָט עס געהייסן ,אַז נישט קוקנדיק
אויפן אָפּמאַך ,איז ער פאַקטיש געווען דער רעזשיסער| .אָבער מען
,אַיוטין"
האָט ניט געקאָנט דורכקומען ווער עס זאָל שפּילן די ראָל כ
און דאָס האָט שטאַרק מצער געווען און אַרײנגעבראַכט אין אַ
ברונז דעם מחבר יעקב גאָרדין ,וועלכער איז געווען אויף די פּראָבן,
ביז מען האָט צונעשטימט אַז שאַכט זאָל שפּילן די ראָלן יענעם
טאָג האָט גאָר קעסלערן שטאַרק אָפּנעשראָקן גאָרדינס ברונז זיין
און ער האָט זיך אונטערגעגעבן .ער איז איינגענאַנגען אויף דעם,
אַז ער {אַדלערן זאָל ווידער אַמאָל ווערן דער רעזשיסער".
דעם  62נאָוועמבער  5091האָט ק .אויפגעפירט ז .ליבינס פּיעסע
,די ווילדע" ,און וועגן דעם שרייבט מ .אַָשעראַװיטש:
ווען ז .ליבין האָט פאַר אים געלייענט זיין פּיעסע  די ווילרע",
האָט קעסלער געדרייט מיט דער נאָז .די ראָל פון דעם פּשוטן
פאַרמער אין דער פּיעסע האָט צו אים עפּעס יאָ און עפּעס ניט
אַפּעלירט .ער האָט אַלֵיין ניט געוואוסט צי ס'איז גוט ,צי ס'איז

ניט גוט .ער האָט דאָס ניט געקאָנט צעקייען .ער האָט אָבער די
פּיעסע דאָך געקויפט ,און שפּעטער ,ווען ער האָט זי אויפנעפירט
(אינם יאָר  ,9091אין ,טאליאַ-טעאַטער") ,האָט ער מיט זיין שפּילן
אַזױ אויסנענומען ,אַז מען האָט אומעטום גערעדט פון אים".
אָט װאָס אב .קאַהאַן שרייבט וועגן זיין שפּילן אין דער פּיעסע:
;אין ליבינס נייע פּיעסע ,די ווילדע" נעמען אָנטייל בלויז זעסס
פּערזאָן .קעסלער האָט אין איר פאָרצושטעלן אַ כאַראַקטער-בילך
אַזױ פול מיט לעבן און לעבנס-הומאָר ,אַזױ פריש און ניי ,און
ער שטעלט דאָס פאָר אַזױ לעבהאַפט און קרעפטיק ,אַז ער מאַכט
פּראָסט אַ פוראָר ,אַ רעש פון באַנייסטערוננ און באַוואונדערונג.
זיינע ,פּאַטריאָטן" זיינען פאָריקן זונטאָג אַרומנעגאַנגען װוי אויפן
זיבעטן הימל ,און פאַר סתם מענטשן ,וועלכע האלטן אים פאַר אַ
גוטן שוישפּילער ,איז ער אין דיזער ראָלע געװוען אַזוי וי אַנט-
דעקונג .דאָס איז אָן צווייפ? איינע פון די מערקװוירדיקסטע ראָלן,
וועלכע ווערן דיזן סעזאָן פאָרנעשטעלט אין ניו יאָרק ,עס מאַכט
ניט אויס אין וועלכער שפּראַך עס ווערט נערעדט אויף דער בינע".
אין דעם זעלבן זין האָבן אויך געשריבן
טעאַטער:-קריטיקער.

די אַנדערע

יידישע

דעם  12אױיגוסט  7091האָט ק .דעביוטירט אין ספּרינגפעלד ,מאַס,.
אין ענגליש ,אין ,טהי ספּעל* פון דזשיקאָב שיפמאַן ,ואו ער
האָט אויסגענומען ,אָבער ווען ער איז באַלד דערויף געקומען שפּילן
אין ניו-יאָרק ,איז ער דורכגעפאַלן שוין אויפן ערשטן אָוונט,
וועגן דעם שרייבט אב .קאַהאַן :
;אין זיין ערשטן אֶוונט אין דעם עננלישן ניװ-יאָרקער טעאַטער
איז קעסלער אַלְזאָ געווען נערוועז ,צעשראָקן ; די פרעמדע שפּראַך
האָט אים דאַן דעריבעד מער געשטערט און ער האָט זיך געפילט
וי איינגעהילט אין אַ שייד ,אַזױ וי זיינע גלידער ,זיינע געפילן
און זיין איינבילדוננס-קראַפט װאָלטן געווען געבונדן מיט אַ וויקל-
שנור .דיזע שטערונגען זיינען שוין אַלזאָ פאָריבער און ער שפּילט
שוין פיל בעסער ,אָבער  --עס איז שוין אפשר צו שפּעט וייל
די טעאַטער-קריטיקער פון די ניו-יאָרקער צייטוננען האָבן דיזע
פארשטעלונג זיינע געקוילעט . .. ,מיר לייקענען ניט  --עס װאָלט
געווען לעכערלעך צו לייקענען  --אַז אין דעם ערשטן אֶװונט אין

ומאַדזשעסטיק טעאַטער איז קעסלער ניט געווען געראָטן ; מען מוז
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זיך אויך אונטערשרייבן אונטער די צוויי ווערטער ,וועלכע אַלע
אַמעריקאַנער קריטיקער (אַפילו די באָסטאָנער) האָבן געברויבט,
ריידנדיק װועגן קעסלערס ענגלישן שפּילן .דיזע ווערטער זיינען

מיר איבער הייטלעך איבער די אוינן און איך דערזע פאַר זיך עפּעס
אַזעלכע מאָדנע מענטשעלעך ?'
כאָטש קעסלער האָט ניט געהאָט קיין טעאָריעס ,איז פונדעסטוועגן

ָ,נקוטה" (ניט שיין ,אומגעלומ-
,פריוד" (רוי ,ניט פּאַלירט) און א

דאָך געווען אױיסגעהאַלטנקײט אין דעם שטייגער וי אַזױ ער האָט

פּערט) ... .װעל {אמת| ,קעסלער איז דעם ערשטן אָוונט געווען
ניט געראָטן ,אָבער וי ניט געראָטן ער איז געווען ,האָט איר פאַר

אויפגעפאַסט א ראָל .אין שלום אַשס ,נאָט פון נקמה" האָט ער
די ראָל פון יאַנק? שאַפּשאָוויטש אויפגעפאַסט אַזױ ,אַז ביים קלי-
מאַקס זאָל מען אין דעם אַנטוישטן ,צעבראָכענעם מענטשן דערזען

זיך פאָרט געהאַט אַ מענטשן מיט װאַרעמע בלוט און מיט װאַרעמע

מענטשלעכע געפילן .װי נערוועז ער איז ניט געווען ,וי די פרעמדע

דעם יאַנקל שאַפּשאָװיטש ,װאָס .ער אַלַיין האָט פריער מיט אַלֶּע

שפּראַך האָט אים אין דיזן ערשטן אָוונט ניט געפּענטעט די געפילן,
זיינען דאָך געווען פילע מאָמענטן ווען עס האָט זיך געװאָלט אויס-
שרייען , :בעסער דיזער אומנעלומפּערטער ,אומגעהובעלטער ,אומ-
געבילדעטער יידישער אַקטיאָר איידער הונדערטע|ר| פון די פּאַ-
לירטע ,ראַפינירטע" אַמעריקאַנער טאָקינג |{רייד|-מאַשינען אויף
צוויי פים"  ...איצט ,אַלזאָ ,שפּילט קעסלער פיל ,פיל בעסער.
קריטיקן שרייבט מען אָבער איינמאָל; די פאָרשטעלוננען זיינען
פאַרוויגט אין אַ שלעכטן ווינ און די נאַנצע געשיכטע איז שוין
אַ דורכפאַל".
און .מאָריס שװאַרץ שרייבט וועגן דעם:

כחות געהאלטן פאַררוסט אין אַ ווינק? .אין זיין האַלטונג בעת עס
קומען צו אים אין הויז דער רב און די אַנדערע בכבודיקע בעלי-
בתים פון שטאָט ,איז ניט געווען די הכנעה ,די אונטערטעניקייט
פון אַ געפאַלענעם מענטשן ,נאָר גיכער דער פאַרלאַנג זיך אַליין
צו דערהויבן צו דער מדרנה פון אַ לייטישן מענטשן .זיין אומבאַ-

! ,אַרום יענער צייט איז אויך דוד קעסלער אוױיפגעטראָטן אוֹיף
דער ענגלישער בינע ,אָבער אַנדערש וי אַדלער {וועלכער האָט
אַליין געשפּילט אין יידיש בעת די אַנדערע האָבן געשפּילט ענגליש}
 ...קעסלער האָט זיין איינגענע ראָלע געשפּילט אויף עננליש; פּונקט
וי אַלֶע אַנדערע שוישפּילער ,און קעסלער האָט אויף דער עננלי-
שער בינע ניט אויסגענומען ... .מיך האָט באַזונדערס פאַרדראָסן,
װאָס אבַאַ.וואופטער אַמעריקאַנער טעאַטער-קריטיקער ,עלען דעיפ,
וועלכער איז אויך געווען איַיד ,האָט געשיקט קעסלערן צוריק צו
דער בויערי, .מיט אַזעלכע הענט  --האָט עלען דעיל געשריבן --
פּאַסט זיך ניכער צו זיין אַ האָלץדהעקער איידער אַ באַנקיר .,קעסלער
קען גוט שרייען ,זיך װאַרפן ,זיך שאַקלען ,ריידן אונטער דער נאָז,
אָבער שפּילן טעאטער אויף ענגליש קאָן ער ניט ,וויי? ער הרגעט
אַװעק די ענגלישע שפּראַך .צוריק צו דער בויערי"'"
גאָרין שרייבט ;

דוד קעסלער
אַלס

ייאַנטל

שאַפּשאָװיטשײ
אין

שלום אַשס
,גאָט פון גקמה"

האָלפנקייט ,זיין האַלטן זיך אין אַ זייט ,זיין שטיין אין אַ פּאָזע
פון ג,רייט צו דינען" יעדן מאַמענט ,דאָס אַלץ האָט אין קעסלערס

,דוד קעסלער האָט אויך שפּעטער נעמאַכט אפַאַרזוך צו שפּילן

אויפפאַסונג אויסגעדריקט יאַנקלס דרך ארץ פּאַר די כשרע יידן,

אויף דער אַמעריקאַנער בינע ,נאָר די פּיעסע אין וועלכער ער איז
אַרױסגעטראָטן ,איז גלייך דורכגעפאַלן און ער האָט זיך תיכף

וועלכע קענען לערנען די הייליקע תורה ,דרך ארץ ,און ניט קיין
קנעכטשאַפט .אין קעסלערס אויפפאַסונג פון יענער ראָל האָט מען
פאַר זיך נעזען איין מענטשן אין וועמען עס צאַפּלען זיך בצװײי
,ויבן" ,ביי זיך אין דער היים,
נשמות .דער יאַנקל שאַפּשאָװיטש א
האָט זיך געהאַלטן אַזױ זוי ער װאָלט פון זיך איננאַנצן אָפּנע-
טרייסלט דעם יאַנקל שאַפּשאָװיטש ,װאָס קער זיך אָן מיט ,אונטן",
מיטן חייז? ,און ,אונטן" ,אין חייז? ,האָט ער זיך געהאַלטן אַנדערש,
אַזױ ,אַז אָט האָט מען אין אים געזען דעם ווילדן ברוט ,און אָט ---
דאָס פאַרבלאָנדזשעטע שעפעלע  . . .אָט האָט ער אין הייזל געשפּאַנט
מיט פעסטע און זיבערע טריט  - --דער שטרעננער בעל-הבית ,װאָס
װאַרפּט אַרױף אַ מורא אויף אַלעמען .און אָט אין ער דאָרטן
דורכגעלאָפּן שנעק ,וי איינער ,װאָס יאָנט זיך אדַערשראַקענער
צווישן פּלאַמען פייער ,טראָגנדיק מיט זיך אַ הייליקע זאַך ,װאָס
מען מוז ראַטעװען...
און ווען דער בראָך קומט ,ווען יאַנקל דערוויסט זיך ,אַז אַלַע
זיינע האָפנונגען זיינען געווען אומזיסט ,אַז זיין איינציקע טאַכטער
רבקהלע איז דאָך אַריין אין שמוץ ,פון וועלכן ער האָט זי אַזוי

צוריקגעקערט

צום יידישן טעאטער".

באַלד נאָכדעם איז ק .צוריק אַרײן צו ליפּצין אין ;קאַליש"-
טטאַטער ,גלייכצייטיק אויך געשפּילט אין ,טאַליאַײי-טעאַטער ,און
דעם  21אָקטאָבער  7091איז ער ,צום ערשטן מאָל ,אויפגעטראָטן אין
;טאַליאַ*-טעאַטער אין אַשס ,גאָט פון נקמה".
וועגן ק'.ס שפּילן ;יעקל שאַפּשאָװיטש* ,שרייבט מ .אָשעראָװיטש:
פ,ון שלום אֵשׁ האָט ער שטאַרק געהאַלטן .ער פלעגט אַלץ זאָגן,

אַז אַזאַ פּיעסע וי ,נאָט פון נקמה" שרייבט זיך אָן ניט אַלע 
מאָנטאָג און דאָנערשטאָג.

ער האָט געגלויבט ,אַז פון אַשס פעדער

קאָן מען דערװאַרטן נאָך אַ שטאַרקערע פּיעסע ,אַזאַ ,װאָס וועט
מאַכן נאָך אַ גרעסערן רושם און ציען נאָך מער אויפמערקזאַמקייט,
סיי צווישן יידן און סיי אויף דער וועלטלעכער בינע .און פונדעסט-
וועגן ווען אַשס אַ פּיעסע איז אים גראָד ניט געפעלן ,האָט ער דאָס
אָפן אַרױסגעויזן .פּונקט דאַן ווען אֵש האָט פאַר אים די פּיעסע
געלייענט ,האָט ער אָנגעהויבן דרעמלען ,און דערנאָך האָט ער זיך

אויסגעהיט ! קעסלער .האָט אין דעם מאָמענט ניט געמאַכט קיין

אַנטשולדיקט אַזױ , :װאָס קאָן איך זיך העלפן ,אַז די פּיעסע איז
גראָד אַזאַ ,אַז ווען מען לייענט זי ,דערפיל איך װי עס ציען זיך

אַ
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גװאַלדן .ער האָט ניט געשריגן מיט קיין באַנומענע קולות.
נידערשלאָנענער,

אַ פאַרצווייפלטער ,אַ צעבראָכענער,

אַ מענטש,
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יידישן

טעאַטער

װאָס האָט שוין אַלע האָפנוננען פאַרלאָרן ,אַ  מענטש פאַר וועמען
די זון האָט זיך מיט אַמאָל אױיסגעלאָשן ,איז ער געשטאַנען מיט אן
אָנגעבויגענעם קאָפּ ,און שטיל ,מיט אַ שטים ,װאָס באָדט זיך אין
בלוט און שטיקט זיך אין טרערן ,האָט ער נעמורמלט, :אויס
ווייב ,אויס שטוב ,אויס טאָכטער! אַלְץ אַראָפּ ,אין הייזל ,אין
הייזל !" .און מען האָט פאַר זיך געזען א מענטשן ,װאָס שטייט
ביי דער שוועל פון אַ טיפן אָפַּנרונד .אַ מענטשן ביי וועמען דער
מוח איז אַזױ צעמישט ,אַז ער נעפינט זיך שוין ביים גרענעץ פון
אינגאַנצן פאַרלירן דעם פאַרשטאַנד".
אין אָקטאָבער  6091האָט ק .געשפּילט שלום אַשס ,מיטן שטראָם",
דעם  3נאָוועמבער  7091איז ק .אויפגעטראָטן אַלס ,מענדל נבלה"
אין פּרץ הירשביינס ,די נבלה" .וועגן דעם שרייבט יואל ענטין:
 ,די ערישטע הירשביינס אויפפירונג אויף דער גרויסער בינע
איז געווען נאָך אין אַלטן טאַליאַ טעאַטער ,אַרום  ,8091בימי
ליפּצין וקעסלער .די פּיעסע איז געווען ,די נבלה" .מען האָט זי
געשפּילט

אין

אַ זומערדיקן

שבת

בייטאָג

און

ביינאַכט

--

און

אַראָפּנעכאַפּט פון דער בינע .איך האָב די פאָרשטעלונג ניט געזען.
געהערט האָב איך ,אַז די פּיעסע איז געווען אַ גרויסער דורבפאַל,
י אין שפּילן ,אי ביים עולם .מען האָט מיר דערציילט ,אַז אַרויס-
רופנדיק קעסלערן נאָך אַ פאָרהאַנג ,פלענן מענטשן פון עולם
צו אים שרייען ,נבלה ,קום שוין אַרויס !' . . . .קענענדיק די מענטשן

און אומשטאַנדן ,מאָל איך מיר אויס די זאַך אַזױ  :מיכבאל מינץ
(קעני ליפּצינס מאַן און איר ,אימפּרעסאַריאָ") האָט די פּיעסע
אויפנעפירט ,ערשטנס ,וייל דאָס אין געווען באַלד נאָך דעם
משונענעם דערפאָלג (פון אַשס ,גאָט פון נקמה"ן ,האָפנדיק ,מן
הסתם ,אַז אויך הירשביינס פּיעסע קאָן אנרייסן .,צווייטנס ,אין
ניט אױיסנעשלאָסן אַז מינצן ,װאָס איז תמיד געווען געענגט אין
געלט ,האָט אויך נעלאָקט דאָס װאָס מען דאַרף דעם ווייטן שרייבער

קיין האָנאָראַר ניט צאָלן .בינו לבינו ,קיין אמתן קונסט-אינטערעס
האָט ער פאַר דער פּיעסע ניט נגעהאַט .קאָנען מיר זיך פֿאָרשטעלן
וי אַזױ קעסלער ,װאָס אַפילו ווען מינץ אין געווען גאַנץ אָננע-
װאַרעמט ,פלעגט ער אָפּט דעם ענין אויפנעמען קאַלט ,קאָנען מיר
זיך פאָרשטעלן ,וי אַזױ קעסלער האָט זיך צו אָט דער פּיעסע
אויף טראף באַצויגן( .מען דאַרף געדענקען ,אַז קעסלערן איז געווען
נאָרניט אַזױ גרינג אריינצוהאקן אין האַרצן עפּעס אַ נייעם זשאַנר
פון אַ נייער מאַניר ,אַז ער איז ווייט ניט געווען פון די ערשטע
שלום צו מאַכן אַפילו מיט נאָרדינען) ,אוֹן אַז קעסלער האָט אַ
פּיעסע ניט סוב? נעווען  --צי דאָס איז געווען פּראָפּעסאָר הורווי"
צעס אַ שטיק ,צי איבסענס ,פאָלקס פיינט" ,האָט ער די פּיעסע
פַּשוט אַוועקנעהרנעט .עס הייסט ,שלעכט אויסגעלערנט די ווערטער
פון דער ראָליע ,און ,שפּילנדיק זי ,אָפּנעשאַלאַמייזעט'".
עם  5יאַנואַר  8091האָט ק .אויפגעפירט לעאָן קאָברינס ,די מאַכט
פון ליבע" ,שפּילנדיק די ראָל {,ישראל זאַלקינד?.
אין אַפּריל  8091פּרובט ער ווידער שפּילן אין ,טאַליאַי-טעאַטער,
אין ענגליש ,שיפמאַנס ,טהי ספּעל".
דעם  11סעפּטעמבער  8091האָט ק .אויפגעפירט אין זיין ;טאַליאַײ-
טעאַטער פראַנץ מאָלנאַרס ,דער טייוול" ,שפּילנדיק די טיטל-ראָל,
צו באַקעמפן דעם

י אַזױ ס'איז ק'.ן אויסגעקומען אומדירעקטו
בעסערן רעפּערטואַר ,שרייבט ב .גאָרין :
,אויפן נור? פון קעסלער איז אויסנעפאַלן צו פייערן דער
ערשטער דעם זיג פון שונד איבער דער בעסערער דראַמע .בשעת

האָט מען אין פּיפּלס טעאַטער געשפּילט גאָרדינס לעצטע דראַמע
ד,עמענטיאַ אַמעריקאַנאַ" ,האָט קעסלער אויפנעפירט אין טאַליאַ
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טעאַטער {דעם  9אָקטאָבער 8091ן ,דאָס יידישע האַרץ" פון י.
לאַטיינער ,און קענן אַלע ערווארטונגען האָט דאָס לעצטע שטיק
שטאַרק אויסנענומען ... .,קיינער האָט זיך בשעת מעשה ניט
געקאָנט אָנשטויסן ,אַז דאָס איז ארַבנן קדיש נאָך דער בעסערער
דראמע".

לעאָן קאָברין ,אין זיינע דעראינערונגען ,שרייבט וועגן ד םעם שפּילן
אֹין דער פּיעסע :
ק,אַרג און געלט-גײיציק ,אָפט ביז קליינלעכקייט ,איז ער אַמאָל
אויך צוליב דעם אַרױסנעטראָטן אין אַ שונד-פּיעסע .אָבער אַרויס-
געטראָטן אין איר ,האָט ער כמעט שטענדיק ,באַלד װוי ער האָט
דערשמעקט איר גערוך ,אינגאַנצן פאַרגעסן די נגעלט-חשבונות ,א
רירל האָט ער שוין אין די הענט געהאַלטן אויף דער בינע ,װווי,
למשל ,מיט יאָרן צוריק אין לאַטיינערס ,דאָס יידישע האַרץ" ,איז
דאָס געווען נאָר דערפאַר ,ווייל די אַנדערע אַקטיאָרן ,וואָס האָבן
מיט אים נעשפּילט ,האָבן זי ביים לעבן דערהאַלטן .אַזױ האָט די
פּיעסע ,דאָס יידישע האַרץ" דאַמאָלט פאַר איר ערפאָלג געהאט צו
פאַרדאַנקען איננאַנצן מאָנולעסקאָס קליין פיס? ... .ווען אָבער
אַ שונד-פּיעסע האָט זיך אינגאַנצן געהאַלטן אויף זיינע כחות ,האָט
קעסלער ,געוויינלעך איר אַ ניכן סוף נעמאכט. .. .דערפאַר ,אנב,
האָבן די מענעדזשערס ,ואָס זיינען פאַרבונדן נעווען מיט אים,
כמעט אַלע מאָל נעזוכט אַזעלכע פּיעסן אין וועלכע אַנדערע ,אַ חוץ
! אים; זאָלן /אויך האָבך װאָס צו טאָן .אין אַזעלכע פּיעסן האָט ער,
סך ערגער ,וי א מיטלמע-
געוויינלעך ,געשפּילט זייער שלעכט ,אַ
סיקער אַקטיאָר ,אויב ער האָט אין איר געמוזט שפּילן .אין אַזאַ
שטיק האָט מען אים שטענדיק געזען אמַגושמדיקן ,אָן שום נשמה,
און נאָך אָפּטער  ---אַ בייזן און אַ צערייצטן ,וועלכער האָט גע-
מרוקעט ווערטער ,װאָס מען האָט זיי קוים פאַרשטאַנען'...
און קאָברין פאַרענדיקט די פאַרצייכענונג דערמיט ,װאָס אַ פריינט
זיינער פון אײיראָפּע ,וועלכער האָט דאָס ערשטע מאָל געזען ק .שפּילן
אין אַזאַ פּיעסע ,האָט באַמערקט, :ביי אונדז אין רוסלאַנד ,װאָלט
מען אַזאַ קאַליקע ניט אַרױפגעלאָזץ אויף דער בינע'".
בערטאַ קאַליש דערציילט אין אירע דעראינערונגען ,אַז ווען ק.
האָט זי באַגעגנט אין אַמעריקע ,האָט ער איר געזאָגט, :נו ,איר
ווייסט דאָך ,עס פעלן ביי אונדז אין אַמעריקע שרייבער ,װאָס זאָלן
קאָנען אָנשרײבן עפּעס אזַאַך ,װאָס זאָל ,נעמען און געבן ,נעמען
דעם עולם און געבן דעם שוישפּילער אַ געלעגנהייט עטװאָס צו
טאָן! .די ממזרים שרייבן מיט פעדערן אָן שפּיצן ,און דערפאַר
קומט ביי זיי אַרױס קיבעבע מיט לאָקשן ,אָנשטאָט דראַמע ,סיטואַציע,
פּאָנטש ואַ זעץן און שאַטירונג".
דעם  01סעפּטעמבער  9091האָט ק .געשפּילטאין ,טאַליאַ*י
טעאַטער (צוזאַמען מיט אסתר רחל קאַמינסקאַ) אַרציבאַשעװוס ,סאַ-
נין",
{ אי אָקטאָבער  9091האָט ק .אויפגעפירט אין ,טאַליאַ*-טעאַטער
,יבינס ,מענטשן אָן גלויבן" ,שפּילנדיק די ראָל ;משה .דוד
ל
באַכראָר".
,אָרווערטס" האָט ק.
אין אַ געשפּרעך מיט אַ פאָרשטייער פון פ
דעם  52דעצעמבער  9091דערקלערט:
,אַלס שוישפּילער װאָלט איך זייער געװאָלט שפּילן גוטע ראָלן

און גוטע ליטעראַרישע פּיעסן.

ווען מיר קומט אויס צוֹ שפּילן

אין ביליקע פאָרשטעלוננען ,איז דאָס פאַר מיר ערגער װוי קאַסטאָר-
אויל |אָפּפיר-מיטלן .,איר קאָנט פרעגן די װאָס שפֿילן מיט מיר
צוזאַמען ,וועלן זיי אייך אַלַע זאָנן ,אַז איך בעט זיף זיי זאָלן
מיר געבן סם צו טרינקען איידער אַזאַ קלאָטשע צו קייען{ .און
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(אויף צווייטע עוועניו און צווייטע סטריט) ;קעסלערס סעקאָנד עוועניו
טעאַטער* ,מיט ק .און מאַקס ווילנער אַלס ,ליסערס און מענעדזשערס"
און בערנאַרד {בועזן יאָנג אַלס אַסיסטענט מענעדזשער .צו דער דער-
עפענונג איז געשפּילט געװאָרן ,גאָט ,מענטש און טייוול",

אויסדריקנדיק די מיינוננ ,אַ די אינטעליגענץ דאַרה שאַפן אַ בעסער
טעאַטער ,זאָגט ק .ווייטער| אַזאַ טעאַטער וועט האָבן אמַאָראַלישן
איינפלוס אויך אויף די איבעריקע טעאַטערס און װועט זיי ברענגען
דערצו ,אַז זיי זאָלן אָפּטער אויפפירן נוטע פּיעסן אָנשטאָט שונד-
שטיק".
אין דעצעמבער  0191האָט ק .אויפגעפירט אין ;טאַליאַ*-טעאַטער
דר .י.שניצערס ,די מוטערס זינד" און געשפּילט די ראָל קיוסף
אָפּענהיימער".
|
מ .אָשעראָװוויטש שרייבט :
,דער גליסלעכסטער מאָמענט אין קעסלערס לעבן איז געוען
ווען מען האָט פאַר אים אויסגעבויט דעם ,דוד קעסלערס טעאַ-
טער" אויף סעקאָנד עוועניו {סעקאַנד עוועניו און צווייטע נאַסן
פון די מודעות ,װאָס מען זעט אין די בלעטער פון יענער צייט,
איז קלאָר ,אַז מען האָט זיך גענגרייט צו פּראַווען דעם חנוכת הבית
פון יענעם טעאַטער מיט נרויס פּאַראַד .אַלע מודעות הייבן זיך אָן
מיט די ווערטער ,חנוכת הבית לדוד!  --מיט גרויסע אותיות --
און דערביי ווערט נעזאָנט ,אַז דער גרויסער קינסטלער וועט אויפ-
פירן ,די בעסטע פּיעסן פון די בעסטע יידישע שרייבער' ,קעסלער
אַלֵיין איזן אויך געװוען זיכער ,אַז אין זיין אייגענעם טעאַטער
וועט ער אויפפירן ;די בעסטע פּיעסן פון די בעסטע יידישע שריי-

און ווייטער דערציילט שװאַרץ:
,אין די נעשעפטן ,קאַפעען ,שעפּער האָבן זיך יידן נגעהיצט און
געקאָכט ,אַז נאָר קעסלער האָט נעקאָנט באַווייזן דעם נס ,אַז נאָר
דער גרויסער דוד האָט געקאָנט פאַראינטערעסירן דעם ריעל עסטייט-
ניק {פאַרקויפער פון פּלעצער און הייזער| דזשאָנסאָן צו בויען

ואָס

! אַ גרויסן,

דער

ווען ער האָט אָנגעהויבן דעם פעזאָן ,דעם  92אוינוסט 11191 5191ן
 ---אין אַן אַנדער טעאטער ,וויי? זיין אייגענער איז נאָך ניט געווען

איינציקער,

בער',

און אַלס א באַווייז דערויף

פאַרטיק,

האָט

ער

געשפּילט

שלום

קאָן דינען

אשס

דער

גאָט

פון

פאַקט,

נקמה',

דור

פּינסקיס ,יאַנק? דער שמיד' און יעקב נאָרדינס ,גאָט ,מענטש און
,למהקע שאַרלאַטאַן' .שפּעטער ווען דער טעאַטער
טייוו און ש
איז פארטיק געװאָרן/ ,האָט ער אים נגעעפּנט מיט יעקב ואָרדינס
נייע פּיעסע פון שלום אַש?.
| רעפּערטואַר ,צונרייטנדיק א
ק .הייבט אָן דערווייל שפּילן אין ליריק טעאַטער,
וועגן דעם שרייבט מאָריס שװאַרץ אין זיינע דעראינערונגען :
װוי אַזױ דער גרויסער קעפלער האָט אַפילו געקאַנט טראַכטן
דאָרטן צו שפּילן ,ווייזט קלאָד אויף זיין ניט-באַלאַנסירטן כאַראַק-
טער .ער האָט אַליין קיין דעח ניט געהאָט .שרייען ,זידלען ,באַלײ-
דיקן אַקטיאָרן ,זיי צאַפּן דאָס בלוט ביי פּראָבן און אוֹיף דער
בינע  --אויף דעם איז ער דוקא געווען א מאדים .קיינער האָט
אים אין דעם ענין ניט געדאַרפט קומען צו הילף .ער האָט אַלין
געקאָנט זיין שטעטל באַשטיין ,ווייל קיינער האָט ניט נעקאָנט אַז
חנוודיק שעלטן וי קעסלער .זיינע קללות האָבן געהאַט אסַפּעציעלן
טעם.

ער האָט נעשאָלטן

אויף

דריי שפּראַכן ; יידיש,

רוסיש

און

ענגליש .קעסלער האָט ניט נגעשאָלטן מחמת בייזוויליקייט .פֿאַר-
קערט ,אַ מינוט שפּעטער האָט ער פאַרנעסן די קללות און געװאָרן
אַ גנוטער ברודער .זיין טבע צו שעלטן איז שוין געוװואָרן מעכאניש.
אַפילן ווען אים איז נעפעלן א סצענע ,װאָס אַן אַקטיאָר האָט
נעשפּילט ,האָט ער אים אויך נעשאָלטן ,קוועלנדיק פון זיין אייגענעם
פאַרגניגן צו שעלטן , :ברענען זאָל ער ,דער ממזר ,ער שפּילט די
סצענע אַלרייט ,נאַדעם איט' .אין אַלע אַנדערע ענינים האָט קעסלער
זיך ניט געמישט .זיין גרעסטער אינטערעס איז געווען מ'זאָל אים
יעדן זונטאָג געבן פּעי |שכירות| .דערפאר איז קיין וואונדער ניט,
װואָס קעסלער האָט ניט פּראָטעסטירט צו שפּילן אין אַזאַ טעאטער

וי דער ליריק ,אין ברוקלין ,אויף סיגעל סטריט".
,יריק"-טעאַטער
דעם  21אַפּריל  1191האָט ק .אויפגעפירט אין ל
דר .י .שניצערס ,די ודויי ,שפּילנדיק די ראָל ,אַנשל אפרתי".,
דעו  41סעפּטעמבער
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איז אין ניו-יאָרק געעפנט

געװאָרן

,נאָך דער |{דערעפענונגס |-פאָרשטעלונג ביי וועלכער ס'איז
געווען דער ערן-נאסט ,דער באַרימטער מעיאָר {פון דער שטאָט
ניו יאָרק| געינאר  ---דערציילט מאָריס שווארץ  --האָט קעסלער
אין זיין ענגליש-יירישן פפּיטש |{דרשה| דערציילט וי אַזױ ער
האָט געפּועלט ביי דעם ריע? עסטייטניק דזשאַנסאָן ,ער זאָל בויען
פאַר אים אַ יידיש טעאַטער, ,איך האָב געסטראַשעט דזשאַנסאַנען
 --האָט קעסלער געזאָנט  --אַז איך ניי צו דער ענגלישער בינע,,עיוו ,מיי באִי,
האָט זיך דזשאַנפאָן דערשראָקן און אַ זאָג געטאָן ד
דו בלייבסט ביים יידישן טעאַטער" ,און ער האָט מיר אויפגעבויט
אָט דעם טעמפּ?! .דער עולם און מעיאָר געינאר האָבן אַפּלאָדירט
זיין ספּיטש".

שיינעם .ויירישן

טעאַטער

װאָס איז געווען

ער האָט זיך גערויכערט

אוֹיף סעקאָנד עוועניו.

קאַלט ,רואיק ,אין געווען

זיינע האַװאַנאַ

צינאַרן

קעפלער.

און נעשפּילט

פּינאַקל אין אַקטיאָרן קלוב ,מיט דער זעלביקער זיכערקייט וי
אַלע יאָרן ,אַז אין ,שלמהקע שאַרלאַטאַן" און אין פּינאַקל קאָן
אים קיינער ניט ביטן |איבערשטיינן|  ...מ'האָט ניט געטראַכט
פון נייע דראַמאַטורגן ,נייע אַקטיאָרן ,נייע סאָרטן דעקאָראַציעס,
אַלץ איז נגעבליבן ביים אַלטן ,פאַרשימלטן און שאַבלאָנעם אופן",
דעם  92סעפּטעמבער  1191האָט דאָ ק .אויפגעפירט שלום אַשס
,ער לאַנדסמאַן" ,שפּילנדיק די טיטל-ראָל,
ד
יואל ענטין שרייבט :

,שלום אַשם ,לאַנדסמאַן' איז באַנראָבן געװאָרן קבורת חמור.
און עס איז געווען אַזאַ מין איילעניש דעם מפּיל צו פאַרשיטן ,אַז
יעדערער  ---סיי פריינט ,סיי אומפריינט  --האָט זיך געכאַפּט צו-
פּאַטשן דעם קבר .נאָך איידער מען האָט פּאָספּייעט {באַוויזן |אויפן
;לאַנדסמאַן' אַ בליק צו געבן ,האָט מען אים שוין אַראָפּנעשטורכעט
פון דער מינע פון קעסלערס טעאַטער .אָבער זאָנאַר דאָס טויטע
ביכל ווייזט ,אַז מען האָט שלום אַשס פּיעסע אגַרויפע עוולה געטאָן
פון אַלע זייטן ,איך בין איבערצייגט ,אַז מיט אבַיסל מער מי װאָלט
דיזע גאַנץ אינטערעסאַנטע קאָמעדיע געקאָנט גיין לכל הפּחות מע-
רערע מאָל ,אויב ניט אייניקע ואָכן .,יעדנפאַלס ,די פּרעסע האָט
וועגן דיזן ,צום גרעסטן טייל ,פיין ליטעראַרישן ווערק ,געמענט ריידן
אַ סך װאַרעמער .,אמת ,אין ,לאַנדסמאַן' איז פאַראַן ווייניק האַנד-
לונג ,װייניק אינטריגע ,דאָך איז די פּיעסע ניט אָן אינטערעס אפילו
פון טעאַטראַלישן שטאַנדפּונקט".
וועגן דעם שרייבט ב .גאָרין :
;אין דער צייט איז אין אַמעריקע געקומען שלום אשׁ ... .דאָס
 -איז נעווען

די צייט פון ,פּינטעלע

ייד" ,און אַלְץ ואָס אים

אין

געלונגען איז געווען צו פאַרקויפן קעסלערן דעם ,לאַנדסמאַן" ,אַ
ביליקע קאָמעדיע ,װאָס איז אויפנעפירט געװאָרן שוין נאָך אַשס
אַװעקפאָרן ,און וװאָס איז דורכנעפאלן די ערשטע;װאָך . דער
לאַנדסמאַן" איז אויפנעפירט געװאָרן אין דעם נייעם טעאַטער,
וואָס איז ערשט פאַרטיק געװאָרן און געטראָנן דעם נאָמען ,קעסלער
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יידישן

טעאַטער

טעאַטער" .דער דאָזיקער טעאַטער איז געבויט נגעװאָרן פאַר דער
יידישער בינע אויף אַ שיינער נאס ,און איז דער גרעסטער ,ואס
יידן פאַרמאָנן,
אין דעם נייעןן|םן טעאַטער איז די שפע געווען אַ גרעסערע וי אין
די אַנדערע טעאַטערס ,און דער ערשטער סעזאָן איז דאָרטן געווען
אַ סך פריילעכער װוי אומעטום ,און דאָס האָט די |אַנדערען דירעק-
טאָרן איינגעגעבן אַ געדאַנק ,אַז די אַלטע פאַרופענע גאַס ,וואו

זייערע טעאַטערס

זיינען געשטאַנען ,איזן אױסגעשפּילט,

הערנדיק ק'.ס מיינונג ,אַז נאָכדעם װוי מען האָט קוים געענדיקט ביי
דער פּרעמיערע דעם לעצטן אַקט ,האָט ק .זיך אָנגעטאָן אַ טלית,
געהייסן עפענען דעם ,גרוב" ,װאָס איז דאָ אויף יעדער בינע ,אריינ-
געלייגט דאָרט די פּיעסע און געמאַכט אַן אל מלא רחמים נאָך דער
פזּאױיזלן,
פּיעסע ,און זי מער ניט געשפּילט| .די זעלבע פּיעסע אי
פריער דורך יוליוס אַדלער און הערמאַן סיעראָצקי און שפּעטער ביי

דער ;ווילנער טרופּע" ,דוקא געווען אַ דערפאָלג.ן

.

און זיי

ָ6קטאָ-
די פּיעסע איז באַלד אַראָפּ פון דער בינע און שוין דעם א
בער  1191האָט ק .דאָ אויפגעפירט דזשייקאָב דזשייקאָבסאָנס פּיעסצ.
,הערשנדע שקלאַפן",
י .ענטין שרייבט ;
,עסלערס טעאַטער'
,װאָסערע צען װאָכן נאָכאַנאַנד האָט מען אין ק
אָפּנעשפּילט ,הערשענדע שקלאַפן' ,אָבער קעסלער האָט אין דיזער

געמוזט האָבן גרויסע ,טיפע װואַסערן ,כדי צו קאָנען זיך באַװעגן. ..
אין אַ קליין טייכ?ל װאָלט ער זיך ניט געקאַנט אַ דיר טאָן.
איך דערמאָן זיך װאָס ער מיר אַמאָל דערציילט וועגן אַ געוי-
סער ליטעראַרישער פּיעסע ,וועלכע ער האָט נא ר איינמאָל געשפּילט
אין טאַליאַ {?} טעאַטער :
,יו סי ? איינגערעדט ,פּרוב איך .אַריינגעקראָכן! יו סי?
אַזױ װוי איך וואָלט זיך געלאָזט שווימען אין א װאַש-טאָפּ ! אַפילן
ניט ביז די קני .אַרױיסגעשפּרוננען ,אין דר'ערד אַריין ! אַפילו דעם
דריטן אַקט ניט געװאָלט שפּילן".
קאָברין דערמאָנט ניט ,אַז ס'האַנדלט זיך וועגן אַשס ,לאַנדסמאַן",
אָבער דאָס זעט אויס צו שטימען מיט אַ מעשה װאָס אַקטיאָרן האָבן
דערציילט צו ז .זילבערצווייג ,און װאָס לייגט זיך אויפן שבל,

פּיעסע ניט געשפּילט ,נאָר פּאַזירט ,געשריען און געוויינט. .ק.ע.ס-
לער האָט קיין ראָלע ניט געהאַט ,ניט געהאַט פאַר זיך קיין מענטשן,
און דעריבער ,אויב ער בלייבט נאָך אַלץ באַליבט ביי מענטשן ,איז
עס אַלץ צוליב זיין אַלטן זכות אבות פון ,צלאל ראַפּאָפּאָרט, ,,יאַ-

האָבן אויסגעזוכט אַן אונטערנעמער; װאָס האָט זיף פאַר זיי גע-
שטעלט בויען אַ נייעןןםן טעמפּל פון קונסט אין שכנות מיט
,עסלערס טעאַטער".י
ק
לעאָן קאָברין דערציילט וועגן דעם :
,אַלס אַקטיאָר איז ער געווען װי אַ גרויסע שיף ,וועלכע האָט
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סעלע', ,אייביש ,,א .א .וו,".

דעם  22דעצעמבער  1191האָט ק .דאָ אויפגעפירט װאָלטער בראָונס
,יעדע פרוי" ,שפּילנדיק די ראָל ענימאנד".
י .ענטין שרייבט ;:
ו,ועלן אַזעלכע פּיעסן ,ווי די װאָס קעסלער פירט אויף ,פאַרזייען
וועלכע עס אטירזאַדיציעס אויף דער יידישער בינע ,איבערלאָזן
וועלכע עס איז עכאָס ,וועלכע זָאֶלְן צו די קינדער ריידן און וועקן

אין זיי זייער דרעמלענדע בענקשאַפט נאָך עפּעס היימישעס ,טאַטע-
20

לעקסיקאָן
מאַמעשעס ,אוּן זיי ציען מיט דער קראַפט פון עפּעס אייגנטימלעך
יירישעס ,װאָס זיי קאָנען ערגעץ אַנדערש ניט קרינן ?"
דעם  2אַפּריל  2191פירט דאָ ק .אויף דר .י .שניצערס
לעצטע פּראָבע* ,שפּילנדיק די ראָל ,דוד קאַרלינער".
דעם סעזאָן  3172191עפנט ק .דעם  51אױיגוסט  2191מיט ז.
ליבינס ,מענער און פרויען" ,שפּילנדיק די ראָל ;דר .עדװואַרד גוט-
מאַך".
דעם  52סעפּטעמבער  2191האָט ק .דאָ אויפגעפירט יאָזעף לאַטײ-
נערס ,איר ודוי* ,אַנאָנסירנדיק זיך אַלס ,באַאַרבעטער און סצע-
נירער* פון דער פּיעסע ,אין וועלכער ער האָט געשפּילט די ראָל
,דוד לערנער".
דעם  2אָקטאָבער  2191איז יעקב פּ .אַדלער אַרײנגעטראָטן אין
טעאַטער און ק .שפּילט צוזאַמען מיט אים אייניקע פאָרשטעלונגען
פון יעקב גאָרדינס פּיעסן.
דעם  11אָקטאָבער  2191פירט ק .אויף דוד פּינסקיס ;יעדער מיט
זיין גאָט* ,און שפּילט די ראָל ,מנשה ריווקין".
דערנאָך פאָרט ק .אַרױס מיט דער טרופּע איבער דער פּראָװוינץ
מיט ליבינס ,,מענער און פרויען" ,און קומט באַלד צוריק און פירט
אויף דעם  12נאָוועמבער  2191אין זיין טעאַטער ;געקויפט און
באַצאָלט" ,שפּילנדיק די ראָל /מר .ריטשמאַן",
דעם  31דעצעמבער  2191פירט ק .דאָ אויף באיארד וועילערס
(איבערזעצט פון גאַסטװירט) ,אויפן געזעצלעכן וועג".
דעם  01יאַנואַר  3191פירט ער אויף אברהם שאָמערס ,סטיל",
שפּילנדיק די ראָל ,נייטאַן לאַזאַרוס".
,די

אין זומער  2191איז ק .געפאָרן גאַסטראָלירן קיין אײיראָפּע .זיין
נאָמען איז דאָרט געווען זייער פּאָפּולער ,און די דירעקטאָרן ,וועלכע
האָבן אים איינגעלאַדן צו שפּילן ,זיינען געווען זיכער ,אַז ער װעט
האָבן אַ גװאַלדיקן מאַטעריעלן און מאָראַלישן דערפאָלג .אָנגעהויבן
זיינע גאַסטשפּילן האָט ק ,אין לאָדזש ,אין ;גרויסעס טעאַטער" א"ד
פון יצחק זאַנדבערג .דאָ איז ער אױיפגעטראָטן דעם  032יוני אין
,שלמהקע שאַרלאַטאַן" ,דעם  02יולי אין ,די מאָדע* (סטייל) און
אין /,געקויפט און באַצאָלט*.
דר .א .מוקדוני אין זיינע דעראינערונגען ,וועלכע זיינען אָנגע-
שריבן געװאָרן יאָרן נאָך די פאָרשטעלונגען ,גיט אַזאַ שילדערונג
פון די פאָרשטעלונגען און דעם איינדרוק װאָס ק .האָט געמאַכט:
,נאָך טאָמאַשעװוסקין איז געקומען דוד קעסלער אויף עטלעכע
גאַסטראָלן קיין לאָדז ,אָנהערנדיק און אנלייענענדיק זיך אזויפיל

וועגן דוד קעסלערן ,מוז איך מודה זיין ,אַז אין מיין קורצער
באַקאַנטשאַפט מיט אים ,האָב איך נעזען גאָר אַן אַנדערן קעסלערן.
ביי מיין ערשטער באַגעגניש מיט אים ,האָב איך געזען פאַר זיך
עפּעס אַ בערישן מענטשן ,רעדט ווייניק און קוקט אויף אייך ניט
ווען ער רעדט שוין אַרױס א פּאָר ווערטער .ברייטבייניק ,מיט

אַ ביס? אַ מנושמדיקן געזיכט ,האָט ער גאָר קיין איינדרוק ניט
געמאַכט פון אַן אַקטיאָר .גערעדט האָט ער ניט געבונדן און ניט
פליסיק ,עפּעס מיט אָפּנעהאַקטע זאַצן ,ווי איינער ,וועלכן עס פעלן
ווערטער און איז ניט געוואוינט צונויפצובינדן צוויי זאַצן צוזאמען.
קיין שום לייכטקייט און באַוועגלעכקייט אין פּריװואַטן אומנאַנג.
ער האָט געמאַכט דעם איינדרוק פון אַ ברונזן און אָנגעבלאָזענעם
מענטשן .זיין ערשטער אויפטריט איז געווען אין אַ גאַנץ מאָגערער
מעלאָדראַמע ,די מאָדע" (מיטן אַמעריקאַנישן נאָמען ,סטייל").
ער האָט געשפּילט די ראָלע איינפאך שלעכט.
דער צווייטער אויפטריט זיינער איז געווען אין דער פּיעסע
,למהקע שאַרלאַטאַן" .דאָ איז ער געווען גלענצנד .,איך האָב אים
ש
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פון

צוויי אַװונטן נאָכאַנאַנד געזען אין דער ראָלע .איך האָב אים
געװאָלט אָנטאַפּן אַלס שוישפּילער .,ער האָט דרי ראָלע געשפּילט
אַקטיאָריש וואונדערלעך ,אָבער דאָס ,װאָס איך האָב געזוכט ,האָב
איך ניט נעקאַנט געפינען .איך האָב געזוכט ראַפינירטקייט ,נע-
שליפנקייט ,דאָס װאָס אין אייגנטלעך כאַראַקטעריסטיש פאַר אַ
נרויסן קינסטלער .ער האָט מיך שטאַרק פאַראינטערעסירט .איך
האָב

געװאָלט

זיך

נענטער

באַקענען

מיט

אים,

אָבער

ער

אין

געווען עפּעס פאַרינלט און פאַרשלאָסן אויף זיבן שלעסער ,איינמאָל
האָט זאַנדבערנ אים געבראַכט צו מיר אַהיים .מיר זיינען אָפּנע-
זעסן אַ גאַנצן אָוונט .איך האָב זיך באַמיט צו צעטרייסלען אים.
איך האָב געװאָלט פון אים הערן װענן דער לאַגע פון אַמערי-
קאַנישן טעאַטער ,אָבער מיר האָט זיך ניט איינגענעבן צו אַרֹאָפּ-
טרייסלען פון אים די האַרטע טשערעפּאַכע-הױט ,אונטער וועלכער
ער האָט זיך באַהאַלטן .ער פלענט אַ ברום טאָן ,זייען אַ פֹּאָר
אָפּגעהאַקטע ווערטער און איז ווייטער נעזעסן שווער און פינסטער
אויף זיין אָרט .מיין איינדרוק איז געווען ,אַז ער האָט זיך ניט
געקענט פילן נוט אין אַ נייער און אומבאַקאַנטער סביבה .ער האָט
זיך פּשוט פאַרלאָרן אין דער פרעמד,

איך בין געווען אין וואַרשע און געזען אים דאָרט אין נאָך
עטלעכע אויפטריטן .איך האָב זיך באַנעגנט מיט אים נאָך עטלעכע
מאָל ,אין װאַרשע איז ער געווען שוין אַ ביסל? היימישער ,אָבער
אַלץ אַזױ בעריש ,אַז מען האָט נאָענט צו אים ניט געקענט צו-
קומען .מיר האָבן געוואוסט פון זיין פּאָפּולאַריטעט אין ניודיאָרק.
יל פּרֹץ האָט זיך פאַראינטערעסירט מיט אים און האָט אויך
נגעמוזט זיך אָפּזאָנן פונעם געדאַנק צו באַקענען זיך מיט אים
נאָענט.
איך האָב אים נעזען אין דור פּינסקיס ,יענק?ל דער שמיד" און
דערנאָך אין שלום 8שס ,נאָט פון נקמה" .אין דער ערשטער פּיעסע
האָט ער נגעהאַָט ואונדערלעכע מאָמענטן .די ראָלע אין אָבער
געווען צעריסן ,צעברעקלט ,און אין איר איז ניט געווען קיין נאַנצע
דורכנעטראַכטע ליניע .אין יענקל שאַבשאָװויטש איזן ער געוען
שטאַרק .דאָ איז געווען אַזױ פיל טעמפּעראַמענט ,אַזױי פיל אַקטיאָ-

רישער ברען ,אַז מאָמענטנווייז האָט ער אַריבערגערונען איבער די
ברענן .עס איז אָבער ניט געווען קיין פיינקייט אין דער אויפפאַסונג
פון דער דראַמע ; עפּעס שטורעם ,שטורעם און ווילדער שטורעם
דערצו .אַנב איז ער געוען ,װוי עס וייזט אויס ,אַ שװאַכער
רעזשיסער .אין {מאָריסן מאַשקאָװיטשן האָבן מיר באַוואונדערט,
אַחוץ דעם קולטורעלן שוישפּילער ,אויך דעם פעאיקן רעזשיסער.
ער האָט גענומען אין דער אַרבעט די אָפּנעלאָזענע אַקטיאָרן פון
ע,ליזעאום" און מיט זיי געמאַכט אַ נאַנץ נוטע אויפפירונג .ער
האָט געהאַט אין זינען ,אויסער זיין איינענער ראָלע ,אויך די
נאַנצע אויפפירונג און זיינע מיטשפּילער .דוד קעסלער האָט די
אַלע זאַכן קיין אויפמערקזאַמקײט ניט געשענקט ,ער האָט נעשפּילט
און אַרום אים איז געווען ממש חושך .קיינער האָט ניט נעשפּילט
און די אויפפירונג איז געווען אַזױ כאַפּ-לאַפּיש ,קיין געבונדנקייט,
קיין ברעק? צוזאַמענשפּיל און קיין רמז אויף אַן אויפפאסונג פונעם
נאַנצן שטיק.

דוד קעסלער האָט כמעט קיין דערפאָלג ביי אונדז ניט געהאַט.
וי מען האָט מיר איבערנענעבן ,איז ער אַװעקנעפאָרן אַ ברונזער
און אַן אַנטוישטער .בכלל דאַרף געזאָגט ווערן ,אַז אין דער איינ-
געהאַלטענער אויפנאַמע ,װאָס דער פּאָפּולערסטער אַמעריקאַנער
שוישפּילער האָט געקראָגן ,איז |געוועןן שולדיק די ניטגינסטיקע
צייט פאַר פרייד ,פאַר פאַרוויילונג און בכל? פאַר טעאַטער .דאָס
22

יידישן

טעאַטער

רוסישע יידנטום איז געשטאַנען נאָענט צום בייליס -פּראָצעס .אִן
אימה ,אַ שווערע און אַ פינסטערע ,איז נעלענן אויף די יידישע
מאַסן ,א טיפער יאוש האָט אַלעמען אַרומגעכאַפּט .מען האָט ניט

געהערט קיין געלעכטער ,מען האָט ניט געזען קיין פרייד אין דעם
יידישן לעבן אין דעם זומער פון ."9191
אַ סך שאַרפער און מער קריטיש איז דער באַקאַנטער טעאַטראַל
און פאָלקלאָר-פאָרשער נח פּרילוצקי ביים כאַראַקטעריזירן קי'ס
שפּילן אין װאַרשע ,אין טעאַטער ,עליזעאום" ,וואו ער איז אויך
אויפגעטראָטן אין ,גאָט פון נקמה", ,יאַנקל דער שמיד" און אין
;בר כוכבא? :
. , ,,אין די אַנאָנסן ,וװואָס די דירעקציע האָט געלאָזט דרוקן אין
די צייטונגען ,האָט זי אים געדופן נישט אַנדערש וי ,דער וועלט-
קינסטלער" .עכט-אַמעריקאַנישע העזה !  --דער ריכטיקער נאָמען
װאָלט געווען ,אַ נאַסט פון יענער וועלט" .דוד קעסלער איו אַ
טיפּיש

קינד פון גאָלדפאַדנס

טעאַטער.

 ...די עפּאָכע,

װאָס

איז

פאַרבונדן מיט גאָלדפאַדנס נאָמען ,איז אונדז ליב ,זי פאַרדינט
געשעצט און געפאָרשט צו ווערן ,אָבער נאָר אַלס פאַרגאַנגענהײט,
לכל הפּחות אין אונדזער באַוואוסטזיין איז זי שוין בלויז אַ געכטן.

 ...קעסלערס גאַסטראָלן זיינען דעריבער געווען פאַר אונדז נישט
אַן אנגענעם נייקייט ,נישט אַ שיינער גרוס פון דער יידישער קולטור-
שאַפונג אין נייעם ,גרויסן יידישן צענטער ,נאָר אַ פּריקרע דערמאָנען
עפּעס ,װאָס מיר באַמיען זיך מיט אַלע קרעפטן עס נישט אַרױיס-
צולאָזן מער פון אַרכיוו ... .דער מעכטיקער יידישער קבוץ אין
אַמעריקע האָט אונדז צונעשיקט אַ פאַרטרעטער פון זיין קולטור-
לעבן ,און גלייך ביי דער ערשטער באַקאַנטשאַפט ,האָט זיך אַרויס-
געוויזן ; :אַ פאַרקריפּלט איבערחזרניש פון דעמזעלביקן ,װאָס די
ערשטע יידישע עמינראַציע-כװאַליעס האָבן מיט  02יאָר צוריק
מיטגענומען מיט זיך אויס דער אַלְטער גלות-היים.
פון אַלע פּיעסעס יעקב גאָרדינס האָט דער ניודיאָרקער טעאַטער-
דירעקטאָר אויסגעקליבן דוקא די שװאַכסטע , --שלמהקע שאר-
לאַטאַן" .ס.'.פעלט דאָ די דינאַמיק ,װאָס אין די נשמה פון
דראמע .נישטאָ קיין אויפוויקלונג פון דעם דראַמאַטישן פאָדעם,
דער מחבר ווייזט אונדז נישט די שטאַפּלען פון דער ירידה און
זייער אינערלעכע באַנרינדוננ ... ,װאָס זשע אין דעם אַמערי-
קאַנער שוישפּילער אַזױ געפעלן אין דער ראָלע ,אַז דוקא אין איר
האָט ער געהאלטן פאַר מענלעך ,פאַר נייטיק צו דעביוטירן אין
ואַרשע ? װוי לעכערלעך דאָס זאָל נישט קלינגען :גראָד איר
אויסערלעכע קוריאַזישקייט .צו װאָס זיך געבן די מי איינצו-
שטודירן אַ שווערע ,אַ רייכע ,אַ פולקום-דראַמאַטישע ראָלע ,אַז
מ'קאָן יוצא זיין בלויז מיט װאָלוועלע עפעקטן  :אין ערשטן אַקט
 -אַ מאָלדאַװאַנסקער פראַנט אויף דער סצענע  --א ווייסעראָנצוג ,לאַנגע כאָלעװעס .אין צווייטן  --אַ שכורער בעטלער,

האַלב געפרוירן ,האַלב מטורף ,אַלץ אויסגעוועזן

און געבליבן

ביי די מאַניערן ,וויצן און קינצן פון אַ פּראָװוינציעלישן קלאָון,
אַן ,עובר ובט?" ,גיין אויפן קאָפּ אויף דער בינע! קאָן נאָך זיין
עפּעס דערהויבענערס ,עפּעס טיפערס ,עפּעס פּרעכטיקערס פון אַ
ראָלע ,וואָס גיט די מעגלעכקייט אַ ,וועלט-קינסטלער" זיך צו ווייזן
דעם פּובליקום אין אַזאַ אויסעראַרדענטלעכער פּאָזע ,מיט די פיס
אַרוף ! און ה' קעסלער טוט זיין שטיק? אַרבעט מיט גרויס ערנסט
און איבערגעבנהייט ,זאָנאַר מיט זעלבסטאָפּפערונג .אַ מענטש
שטעלט זיך ממש איין דאָס לֶעבן ,אַ קלייניקייט :אין די יאָרן
זיך שטעלן אויפן קאָפּ און אַרומשפּריננען אויף איין פוֹס .און
פאַר אַזאַ ,מקריב זיין זיך" פאַרלאַנגט דער ,סטאר" פון יענער
2738

זייט ים  --רחבות.
אַקט

די ראָלע איז אַ פלאַכע ,צופעליקע.

אין צווייטן
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טאָר שלמהקע

נישט

פאַרנעמען

מער

וי

פמינוט.

קעסלער איז אין ניו יאָרק אַ בעלדהבית פון אַ טעאַטער, ,טוט ער
זיך וואויל" ,צעליינט זיך אויף דער סצענע זוי ביי זיין טאַטען אין
װיינגאָרטן ,צעציט דעם הומאָריסטישן אויפטריט אויף א קנאַפּע
האַלבע שעה ,חזרט יעדע קונץ איבער צו עטלעכע מאָל ,פאַלט
אַריין אין שאַרזש ,און לסוף פאַרגעסטו וואו דו ביזט ,אין טעאַטער
צי אין צירק ? אין דעם קלענסטן ראַלעכל קאָן מען זיין אויסגע-
צייכנט

ווען מ'באַציט

זיך צו דעם מיט פאַרשטאַנד

און געשמאַק,

ווען מ'באַקלערט עס וי ס'דאַרף צו זיין ,ווען מ'באַזיצט געפיל
פון מאָס ,און דאָס ,װאָס מ'רופט ,דאָס געהיימניס פון דער פאָרם".

 ...דעם הער קעסלער בינדט גאָרנישט ,נישט די אינטעלינענטיש-
קייט ,וועלכע ער האָט זיך נישט באַוויזן צו דערווערבן ,נישט די
אַרטיסטישע קולטור ,וועלכע איז אין אַמעריקע ,קענטיק ,לגמרי נאָך
נישט בנמצא ,נישט די אַכטונג צו דער קונסט ,וועלכע גייט אים,
ליידער ,קנאַפּ אָן ,נישט די הויכע אַרטיסטישע אַספּיראַציעס ,וועלכע
ער האָט קיינמאָל נישט נגעהאַט ,און עס שפּילט זיך אֶפּ אין צווייטן
אַקט פון ,שלמהקע שאַרלאַטאַן" אַן אַמתע אֶרגִיע פון געשמאַק-
לאָזקייט און קאַבאָטאַניזם.
ידער חפרון איז ,װאָס .דוד קעסלערס שוישפּילערישער אַקטיו
איז נישט רייך :אַ זעלטענע פיזישע קראַפט ,אַ שטאַרקער ,אָרגאַן",
וי מ'רופט דאָס אויפן טעאַטער-זשאַרנאָן ,אַ גענונ-באווענלעך גע-
זיכט און געוויסע אימפּולסיוקײיט .דער אַמעריקאַנער רענט זיך
שנעל אויף ,אויפן פאַרלאַנג ,אויף דער מינוט ,וויינט לייכט ,לאַכט
לייכט ,פרייט זיך ,בייזערט זיך גרינג ,אַלזאָ ,מער נישט וי א
שאַבלאָנישער

קאַמפּלעקס ,בלוין טעבנישע

מיטלען ,אַזױ צו זאָגן,

הינטער וועלכע עס פעלט אָבער ,ליידער ,די אויסדריקלעכע אַרטִּים:
טישע פּערזעגלעכקייט ,ואָס זאָל מיט זיי דיריזשירן .עס פעלט
דאָס ,װאָס מאַכט ערשט איינעם פאַר א װאָרן קינסטלער פון דער
בינע .גאַטור פעלט .ואָרום אויסערלעכע מיטלען אַלֵיין זיינען דאָך
נאָך גאָרנישט ,אַ געזונטער קערפּער ,אַ קרעפטיקע שטימע ,מימיק,
זשעסטן ,דאָס זיינען ווי פּאַרבן אין מאַלעריי .נישט זיי אַלֵיין זיינען
דער עיקר ,דער תוך איז ,װוי מ'ליינט זיי און ווער ,װוי מ'קאַמבו-
נירט זיי ,און װאָס דערפון קומט אַרױיס .דאָס נאַנצע ,װאָס בליקט
אויס זייער האַרמאָניע  --די גשמה פון דעם נעמעל ,דער גײסט
פון מאָלער.
קעסלערס ,איך" דערלויבט אים נישט צו שפּילְן עפּעס העכערס
וי פּראָסטע ,מנושמדיקע ,פּרימיטיווע טיפּן ,אָבער זיין שאפונגס-
פעאיקייט

שווערע,

איז

אויף

אַזויפי?

נישט-פאַרװיקלטע,

קליין,

אַז

אַפילו

מיט

איינפאַכיק-געקנאָטענע

די

נישט-

כאַראַקטערם

קאָן ער זיך אויך קיין עצה נישט געבן .ער איז אוממעכטיק צו
געבן אַ פיגור פון איין גאָס ,אַזױנס אויף װאָס מען זאָל קאָנען

זאָגן  :ס'איז אַ געשטאַלט;

כסדר זעט מען אויף דער בינע נאָר

דוד סעסלער ,װאָס פּאַרשטעלט זיך ,דאָ פאַר אַ שלמהקע שאַרלאַטאַן,
דאָ פאַר אַ יעקל שאַפּשאָװיטש ,דאָ פאַר אַיעקל דער שמיד  ---דער

אַקטיאָר קאָן זיך בשום אופן נישט אָפּטײילן פון די פּערזאָנען ,וואס
ער שטעלט-פאָר .,דער שטראָם פון דער שאַפונג האַלט זיך אין איין
איבערהאַקן .סינוטנווייז קאָן זיך אייך אויסדאַכטן ,אן אמתער
שאַפּשאָװויטש! אַ ריכטיקער שמיד ! ,און די דאָזיקע אָפּנעריסענע
מאַמענטן זיינען דער זעניט פון קעסלערס שוישפּילערישער מאַכט,
דער העכסטער פּונקט צו וועלכן זיין באַנאַבונג איז אימשטאנד זיך

צו דערהייבן .נאָר אַ רגע  ---און די אילוזיע איז צעשטרייט .האָסט
פאַר דיר נאָר אַן אַקטיאָר ,װאָס מיינט ,אַז ער שניצט אַ סטאַטוע,
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לעקסיקאָן
דאַן ווען ער פּלאָנטערט זיך אין זיין אייגענער אַרטיסטישער אימ-
פּאָטענץ ,און דיר איז קלאָר:

געווען אין אַמאָל אַ מעגלעכקייט,

נאָר זי איז נישט רעאַליזירט געװאָרן.
דער ניודיאָרקער נאַסטראָלער איז ,זאָנאַר ,נישט ביכולת אָפּצו-
זונדערן איין העלד אויס זיין רעפּערטואַר פון צווייטן .אַלס יעקל
דער שמיד איז ער כאַראַקטעריזירט פּונקט אַזױ וי אין דער ראָלע
פון יעקל שאַפּשאָװיטש; דאָס זעלביקע בערדל ,דער אייגענער
ראָק .,אין דריטן אַקט פון פּינסקיס קאָמעדיע ,אין דער סצענע
פון בעל בריתס אֶנשכורן זיך אין דער קוזניע ,פּלוידערט יעקל
פארשידענע נאַרישקייטן ,און כאַפּט זיך אַרױס מיט אַזא ,וויץ? --
,איך האָב אַ יאַטל ,א ייטל ,אַ יוטל" .דאָס איז אַ ,חכמה" אויס
,למהקע שאַרלאַטאַן" ,וואו דער אַלטער קינצנמאַכער רעדט בער-
ש
דיטשעווער דייטשמעריש און קאַלעטשעט יעדעס ואָרט דרייפאַכיק,
וי למש? ,אַ פערד ,אַ פאַרד ,אַ פאָרד" ,אין דער דראמאטישער
סצענע פאַרגעסט דער פּאַרשױין װאָס ער שפּילט און ,במאַלעט"

אַריין אַ טריוק פון אַן אַנדער ראָלע! אזא ,טועה זיין זיך" אין
אומגעהויער כאַראַקטעריסטיש ,אָן רחמנות פאַרראַטנדיק דעם שוי-
שפּילערס פלאַכקייט און אומבאַהאָלפנקײט .דער מענטש פאַרמאַנט
זיין אייננס אַ בייטעלע אָפּנעריבן מינץ ,אַ בינטל פאַרשמאָלצעװעטע
שטיקלעך פון נישט-פאַרענדיקטע קרעאַציעס ,אַ שנירל אַלט-געבאַ-
קענע איינצלנע עפעקטן און דערמיט מאַכט מען ,וועלט קינסטלע-
רישע" קאַריערע .אַ וואונדער ,אַז מ'געדענקט אָפּטמאָל נישט וואו
מ'איז אין דער וועלט ,אַז מ'פאַרבלאַנדזשעט זיך ,צווישן דריי
סאָסנעס" ,אַז מ'שטעלט די פים אין ,נאָט פון נקמה" און אין
,יעקל דער שמיד" אַקודאַט אַזױי ,אויף אַ האָר ניט אַנדערש ,וי אין
ערשטן אַקט פון ,שלמהקע שאַרלאַטאַן" ,אַז איין פֹּאָר שטיוול
דינט פאַר אַלע דריי פּיעסעס ,איין גרים פאַר די לעצטע צוויי ,און
איין אַרט ריידן ,אויפרענן זיך און וויינען פאָרן גאַנצן רעפּערטואַר !
אַ ביס?ל מי ,עפּעס אױינצוטאָן האָט ה' קעסלער ,קענטיק ,זיך יאַ
ווידניט-איז גענעבן אין אַשס פיעסע ,און ביי וייניק קריטישער
באַציאונג צו דער זאַך ,האָט ער דאָ אַפילן געקענט  געפעלן,/
אָבער אויך אין ,נאָט פון נקמה" איז ער נישט בכח געווען צו געבן

אַן אױיסנעהאַלטענע קרעאַציע ,דאָס אַדורכניין דורך דאָס גאַנצע
שטיק אַלס איץ פּערזאָן ,פון דעם ערשטן אויפטריט ביז צום לעצטן,
אין דעם אַנטשפּרעכנדיקן טאָן ,די איבערלעבונגען פון דעם נע-
שפּילטן ,העלד"

אַרױסנעבנדיק

אין ריכטיק-אַננעטאַפּטע

שטריכן.

דער אַמעריקאַנער ,סטאַר" פאַסט-אויף איטלעכן אַקט פון אַ
פּיעסע אַלס אַ זעלבסטשטענדיק ליטעראַריש וװוערק ,נאָר אָן שום
צוזאַמענהאַנג מיט די איבעריקע טיילן פון דעם שטיק .ער באַגרייפט
נישט ,אַז די שטימונג ,האַלטונג און האַנדלונג פון אַ פּערזאָן אין
צווייטן אָדער אין דריטן אַקט העננט אָפּ ,מון אָפּהענגען ,דערפון
װאָס עס קומט פֿאָר אין ערשטן אָדער אין די ערשטע צויי .זיין
שפּיל איז דעריבער ,אָפּנעריסן ,פּראַנמענטאריש ,און קאָן נישט
האָבן די ווערט פון אַ קינסטלערישער נאַנצקייט,
אין ערשטן אַקט פון אַשס שטיק האָט דער נאַסטראָלער  ---מער
צופעליק װוי באַוואוסטזיניק  ---קאָן מען זאָגן ,געכאַפּט אין אַ
געוויסער מאָס דעם טאָן אין וועלכן ס'איז אַמגעהעריקסטן אַדורכ-
צופירן די ראָלע פון יעקל שאַפּשאָװיטש ,אָבער אין דריטן האָט
ער פאַרלאָרן דעם פֿאָדעם ,אַריבערגעשפּרונגען אויף אַן אַנדער
קיניע און אױיסגעלאָזט נאַרנישט דערמיט מיט װאָס אָנגעהויבן.
 .- .דער שוישפּילער ,װאָס װאָלט פאַרשטאַנען דעם אַרט כאַראַקטער
און זיין ווירקלעכן אינהאַלט ,װאָלט אין דריטן אַקט באַדאַרפט
שילדערן אַ ווילד געוויטער פון בלינדן ,דעספּאָטישן פאַרדראָס,
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פון

בהמהשן ,שכורן צאָרן און נאַאיווער ,אומנעלומפּערטער לאַסטע-
רונג .ה' קעסלער האָט אונדז געוויזן ,להיפּך ,אַ  שטערבלעך-פאַר-
וואונדעטן ,נייסטיק-אומגעהויער צעבראַָכענעם מענטש ,װאָס גייט
אויס פון פּיין און טרערן ,און דאָס בילד פּאַסט זיך ?חלוטין נישט
אין ,גאָט פון נקמה",

 , .,דער ,וועלט-קינסטלער" וויל נישט  ---ער איז ,צום
אויך נישט פעאיק  ---זיך אָפּצונעבן מיט אַזאַ דעליקאַטן
די ווירקלעכע אָדער מענלעכע אידיי פון ווערק ,טאָן
סטי? פון אויפפירונג .ער איז געוואוינט די זאַך צו
אמאויבערפלעכלעכסטן.

ער ליינט ,דעריבער,

באַדױערן,
שטאָף וי
פון טיפּ,
נעמען וי

זייער ווייניק אכטונג

אויף דער אינערלעכער זייט פון די ראָלן ,און רעכנט זיך ,קאָן מען
זאָגן ,נאָרנישט מיט די אינערלעכע מיטלען ,װאָס זיינען דאָס
| טיפסטע

און שענסטע

אין דער דראַמאַטישער

קונסט ,מיסברויכנדיק,

דאַקענן ,אויף דעם באַרבאַרישסטן אופן מיט די אויסערלעכע.
.נסקיס יעקל דער שמיד ,אַ בעל עגלהס אַ זון ,אַלזאָ ,אַ
.י
ּ.
פ
מענטש

פון פּראָפטן

גראַד.

מ'הערט

ווענן

דעם

ריידן

אוֹן אויף

דער בינע איז דאָס זייער גרינג צו וייזן מיט שטילע ,אומבאַ-
מערקבאַרישע מיטלען .ביי קעסלערן קומט אַרין עפּעס אַ פֹאַר-
זעעניש ,הנם דער קליינשטעטלדיקער דאָן זשואַן שמט פאַר אַ שיינעם

יונג ,שטעלט די פיס וי אַ נאָרילע ,און בעת דעם ראָמאַנטישן,
אַנטשײדנדיקן געשפּרעך מיט דעם בעל-הבתישן מיירל ,האַלט {1ערן
אין איין אַרויפציען די הויזן .די נאַליאָרקע קייכט פאַר געלעכטער,
און דער ,סטאַר" ,איר צוליב ,חזרט איבער דעם נאַרישן ,העסלעכן
,פעקט" עטלעכע מאָל .דער אַמעריקאַנישער שוישפּילער איז אַלֵיין
ע
נישט זיכער אין דעם איינדרוק ,ואָס ער מאַכט אויפן פּובליקום,
העלפט ער זיך כסדר אַרױיס מיט דעם אומאויפהערלעכן אונטער-
שטרייבן".

װאַרעמער אָבער רופט זיך אָפּ דער שוישפּילער בועז יאָנג ,וועלכער
איז דאַמאָלט געווען אין פּױלן:
,אויפגעטראָטן איז דאַמאָלט קעסלער אין דער ראָל פון ,שאַפּ-
שאָוויטש" אין שלום אַשס ,נאָט פון נקמה".

ער האָט געהאַט אַ

גאָר פיינע אויפנאַמע ,אָבער אָן דעם ענטוזיאַזם ,וואָס איך האָב מיר
פאָרגעשטעלט .די צווייטע פּיעסע איז געווען יאַנקל דער שמיר"
פון דוד פּינסקי ,און קעסלערס דערפאָלג איז געווען אַ סך קלענער.
די צייטונגען האָבן געשריבן ,אַז ער װוױידערהאָלט זיך ,אַז זיין
מ'האָט געמאַכט אַ
,יאַנק?? דערמאָנט אין ,שאַפּשאָװיטשן".
פאַרגלייך פון קעסלערס ,יאַנקל" מיט דעם אַמאָליקן בעסטן אייראָ-
פּעאישן שוישפּילער יעקב ליבערט .א,י.ן ,ש,למהקע שאַרלאַטאַן",
װאָס אין געווען קעסלערס ,קאַניאָק? {ק,רוין-ראָל"ן ,האָט ער
געהאָט דערפאָלג ,אָבער אויך אָן דעם ניודיאָרקער ענטוזיאַזם.

מיט

בר כוכבא" ,װאָס איך האָב דאַמאָלט געמאַבט קעסלערן צו שפּילן,
כדי מען זאָל אויך הערן זיין שטימע ,האָט ער ניט איבעראַשט

(ער איז געווען אַביס? הייזעריק).
דערפאַר אָבער האָט קעסלער געהאַט אַ שטורמישן בייפאַל ביי
די לאָדזשער יידן ,און דוקא אין אַ פּיעסע ,װאָס איז איבערגעזעצט
געװאָרן פון ענגליש, ,געקויפט און באַצאָלט" ,װאָס קעסלער האָט
געהאַט אויפגעפירט אין סעקאַנד עוועניו טעאַטער .די לאָדזשער
יירן האָבן דוד קעסלערן באַדאַנקט אויך פאַר די ווארשעווער ,און

די אַקטיאָרן ,װאָס האָבן זיך דאַמאָלט געפונען אין לאָדזש ,האָבן
קעסלערן פאַרגעטערט .און דאָס איז זייער אַ סך".
אַן אינטערעסאַנטן עפּיזאָד וועגן ק'.ס באַציאונגען צו די דאָרטיקע
שוישפּילער גיט איבער זיין ביאָגראַפער מ .אָשעראָװיטש+:
ווען ער איז אין יאָר  9191אַרױיסגעפאָרן גאַסטראָלירן אין
206

יידישן

טעאַטער
רוטרא

,,:555555:5

טקאה

גע

עסאמ

אייראָפּע און ס'איז אים דאָרט אויסגעקומען צו שפּילן מיט אַקטיאָרן
און אַקטעריסעס ,וועלכע האָבן ניט נעקענט זיינע קאַפּריזן ,האָט ער
זיך מיט אַ סך פון זיי צעהרנעט ,ווייל יעדע פּראָבע מיט זיי איז

איז ביי אים ניט אַרויסגעקומען פאַרקרימט ,זיין פּנים אין געווען
אַ פּסיכאָלאָגישער שטודיום  ...זיינע זשעסטן איינגעהאַלטן און
זייער נאטירלעך .ער האָט באַזעסן פיל טעמפּעראַמענט און כח דעם
טעמפּעראַמענט איינצוהאלטן .אין זיין נאַטירלעכן שפּילן ,אין דער
מאָדעלירונג פון זיין שטימע ,אין די אויסדריקע אויף זיין געזיכט,
אין זיין שיינעם זשעסט און אין זיין קאָנטראָלירן טעמפּעראַמענט

זי האָט געשטעלט אין אַ סצענע וואו זי האָט געדאַרפט זיין בייז,

איז באַשטאַנען די גרויסקייט פון .דוד קעסלער .אַפּילו אויף דער

פאַר אים געווען אַן אָפּקומעניש.

אין פּוילן האָט ער אין אַ געוויסער

שטאָט געהאַט אַ צואַמענשטויס מיט אַן עלטערע אַקטעריסע,
ווייל ביי דער פּראָבע איז אים ניט געפעלן געװאָרן דער טאָן װאָס

ניט-יידישער בינע זיינען דאָ נאָר ווייניק העכערע פון אים.

 -עס איז פאַלש  --האָט ער אַלץ געשריגן  ---ניט אַזױ !זיך

אַ חויץ שלמהקע שאַרלאַטאַן ,װאָס ער האָט געשפּילט אַזױ
כאַראַקטעריסטיש און פול מיט ניואַנסן ,אַז ס'איז געווען אַ גרויסער
פאַרגנינן אים צו זען ,האָט דוד קעסלער אויך געשפּילט אַלס יעקל

ביז ער האָט איננאַנצן

זיצערין ,אַ פעדערן-פליקערקע ,אַ שטיק האָלץ!
דאָס האָט די אַקטעריסע ניט געקאַנט אַריבערטראָגן אוֹן זי האָט
זיך צעשרינן אויף די העכסטע טענער ,טאַקע מיט אמתן כעס,
זירלענדיק קעסלערן מיט די ערגסטע ווערטער.
און ווען קעסלער האָט דאָס דערהערט ,האָט ער זיך מיט באַ-
גייסטערונג גענעבן אַ כאַפּ:
 -אָ ,דאָס האָב איך נעמיינט ! ..דאָס איז דער ריכטיקער טאָן !און ער האָט נאָר איננאַנצן פאַרגעסן אָן דעם ,אַז זי זידלט אים.
דאָס איז ביי אים געווען ניט וויכטיק .דער עיקר  ---עס איז געווען

טיפּ און

--

אַן אַקטעריסע

פאַרלאָרן

זענט איר?

די געדולד

אַ סעדעכע

און נענומען

זענט איר ,אַ מאַרק-

דער ריכטיקער טאָן".

פון פּױלן איז ק ,.אַן אומצופרידענער ,געפאָרן קיין לאָנדאָן,
ענגלאַנד ,און אָט װי דער טעאַטראַל מאָריס מייער באַשריײיבט דעם
איינדרוק פון ק'.ס שפּילן אין לאָנדאָן 
,דוד קעסלערן האָב איך געזען שפּילן אין יוני  5101וען ער
האָט באַזוכט לאָנדאָן .איך האָב נעזען אַנדערע יידישע קינסטלער
פאַר אים ,אָבער אים קומט דער ערןפּלאַץ נעבן אַדלערן און
מאָנולעסקאָן .זיי זיינען געווען דער חוט המשולש פון דאָס בעסטע
אין אַלטן יידישן טעאַטער ,אין אַ קרייז פון אינטימע פריינט האָט

מען מיך געפרעגט וועלכן קינסטלער שטע? איך העכער,

יעקב

אַדלער אָדער דור קעסלער ? די פראַנע איז מיר דערשינען משונה-
דיק ,איך רעכן זיי ביידע גרויס  ---יעדער אין זיין זשאַנר .ס'איז
צווישן זיי ביידע ניט צו מאַכן קיין פארנלייך. . .אַ.לס רעאַליסטי-
ישער קינסטלער איז דוד קעסלער אומאיבערטראָפן אויף דער יידי-
שער בינע .זיין כאַראַקטעריזירן אַ דראַמאַטישן טיפּ איז וואונ-
דערבאַר .ער ברענגט אַרױיס יעדן שטריך פון כאַראַקטער .יעדע
מאַניערע קומט אַרוס בולט ,און ער דריקט אויס פולקומען די
געפילן װאָס באַװעגן זיין האַרץ ,יעדע ראַנגלעניש אין דער נשמה
פון דעם כאַראַקטער ,װאָס ער שטעלט פאָר,
דוד קעסלער האָט באַזעסן אַלע עלעמענטן װאָס אַ דראַמאַטישער
ישוישפּילער דאַרף האָבן .זיין דיקציע איז געווען אייגנאַרטיק ,נאָר
אונדילירענד ,זיין שפּראַך האָט זיך געביטן .ער האָט געקענט ריירן
ווי ער האָט געװאָלט.

דאָס האָט מען אַמבעסטן

נעקאָנט באַמערקן

אין זיין שפּילן שלמהקע שאַרלאַטאַן .זיין לאַכן מיט קלאַנגען פון
טרערן און זיין וויינען מיט קלאַנגען פון געלעכטער ,זיינען געווען
שפּראַך באווענוננען ,װאָס מען הערט זעלטן אויף דער יידישער
בינע .עס איז געווען אַזױ פילפאַרביק .די גרויסע פעאיקייט צו
מאָדעלירן זיין שפּראַך האָב איך אויך באַמערקט אין אַ פּריװאַטן
געשפּרעך מיט דוד קעסלער .ער האָט מיר דערציילט עפּעס װאָס
פַּרץ הירשביין האָט אים געזאָנט און ער האָט פולשטענדיק נאָכ-
|
נעמאַכט פּרץ חירשביינס ריידן.
דוד קעסלער האָט אויך באַזעסן פיל מימיק ,אָבער ער האָט
ניט נעמאַכט קיין נרימאסן .ער האָט זיך ניט נגעקרימט .קיין שטריך
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שאַפּשאָװויטש.

ער האָט פולשטענדיק

דעם

פאָרגעשטעלט

האָט טיף אַרױסגעבראַכט זיין טראַגיזם  ---די מורא אַז זיין טאָכ-
טער קאָן באַאיינפלוסט ווערן פון זיין נ,געשעפט".

ער האָט געגעבן

פולן אויסדרוק צו דער גראָבקייט פון דעם כאַראַקטער ,צו זיין
רעליניאָזיטעט ,און באַזונדערס צו זיין צערטלעכקייט צו זיין קינד.
די אויפברויזונג ווען ער טרייבט אַראָפּ אין הייזל די פרוי און
טאָכטער ,איז ניט נאָר אַרוױיסגעקומען

ביי אים שטאַרק און נאַטיר-

לעך .ס'איז געווען אַ דעבעליאָן |אויפשטאַנדן קעגן אַלץ און אַלע-
מען .זעלטן בין איך נעבליבן אַזױ שטאַרק אונטער דעם איינדרוק
פוֹן אַ שוישפּילערס שפּילן אַ ראָלע וי ס'איז געווען דער פאַל
ווען איך האָב געזען דוד קעסלער אין שלום אַשס ,נאָט פון נקמה",
אַ שאָד װאָס מער איז ער צו אונדז ניט געקומען".
אַ סך קריטישער ועגן זעלבן ענין דריקט זיך אויס דער שױ"
שפּילער און טעאַטראַל אברהם טייטעלבוים :
מ,יר איז אויסנעקומען צו שפּילן מיט קעסלערן ווען ער איז
נאָך געווען אויף דער העכסטער הויך פון זיין גרויסקייט .אין
לאָנדאָן אין  .3191די ידיעה ,אַז דוד קעסלער קומט צו פאָרן
און אַז איך וועל האָבן די זכיה צו שטיין אויף די ,כרעטער"
צוזאַמען מיטן גרעסטן קינסטלער פון דער יידישער כבינע ,האָט אין
מיר אַרויסגערופן אַן אומכאַשרייבלעכע פרייד און נגערוועזיטעט.
די דערװואַרטוננען סיי ביי דער טרופּע און סיי ביים פּובליקום איז
(זיינעןן דערנאַנגען ביז געשפּאַנטקײט .אָבער זוי גרויס איז געווען
אונדזער אלעמענס אַנטוישונג פון זיין האַלטן זיך און פון זיין
גאַנצער באַציאונג צו זיין איינן שפּילן און זיין מיטאַרבעטן מיט
דער טרופּע.

ער איז אױיפגעטראָטן אין זיינע ליבלינגס ראָלן :שלמהקע שאַר-
לאַטאַן ,יעקב שאַפּשאַװויטש ,רפאל פרידלענדער און אַנדערע .אָבער
אויף קיין פאַל האָט מען ביי אים ניט געקאָנט פּועלן ער זאָל קומען
מאַכן די נויטיקע פּראָבן מיט דעם פרעמדן אַנסאַמבל ,די געציילטע
אויסגעבעטענע פּראָבן זיינען געפירט געװאָרן כאַאָטיש און אָן יעדן
אינטערעס ,און די פאָרשטעלונגען זיינען ,װוי מען האָט געקאָנט
דערװאַרטן ,געווען אַ שוידערלעכער ,קינסטלערישער דורכפאַל.
די צעשראָקענע אַרטיסטן האָבן זיך בשעתן שפּילן געפּלאָנטערט
אונטער די פיס ,און נאָך מער נעפּלאָנטערט מיט דער פּראָזע צוליב
זיין אַרומטרײבן יעדן און זיינע אויפן קול'יקע באַמערקונגען און
חוזעקערייען .אַלֵיין איז ער עטלעכע מאָל אַרויפגעקומען שפּילן אָן
בערד און אָן פּאַרוקן ,מיט זיין הוילן נישט-גרימירטן פּנים און
די איינענע גאָסן-קליידער .צו דער לעצטער פאָרשטעלונג איז שוין
קיין סימן נישט געווען פון דעם רעספּעקט און ליבע מיט וועלכע
מען האָט אים פריער געהאט באַגעגנט .דאָס שטיק איז געשפּילט
געװאָרן

אונטער

די אַלנעמײינע

אויסרופן

,נו!

נו!"

מיט

ועלכן

אַלע אַרטיסטן פון |ודערן טרופּע האָבן באַגלייט יעדן רעפּליק זיינעם
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לעקסיקאָן
קעגן זיין האַנדלען און אויפפירן

אַלס פּראָטעסט
בינע.
א לאַנגע צייט נאָך זיין וויזיט האָב איך נישט
באַפרייען

פון

נעדאַנקען

די שווערע

און

ביטערע

זיך אויף דער
געקאַנט
ספקות

זיך
װוֹעגן

װאָס דער גרעסטער

דעם װאָס איז אַזױינס קונסט און קינסטלער
יידישער אַרטיסט האָט מיר אַרויסגערופן".
צוריקגעקומען פון זיינע גאַסטראָלן איבער אײראָפּע ,פירט ק .אויף

דעם  5סעפּטעמבער  2191זל:יבּינס ,דער איבריקער מענטש".
ליבינס ;טאָג און נאַכט",

אין אָקטאָבער  3191פירט ק .אויף
שפּילנדיק די ראָל ;נחום העלפמאַן".
דעם  9יאַנואַר  4191פירט ק .אויף ע .בריעס (איבערזעצט פון
גאַסטװירט) ,דעמעדזש גודס" ,שפּילנדיק די ראָל פון ,דאָקטאָר".

דוד טעסלער

אי

ז .ליביגס

,דער

דעם  6פעברואַר  4191פירט ק .אויף מאַרק אַרנשטײנס
לעצטער משיח" ,שפּילנדיק די ראָל /שבתי צבי".
,ער קריפּל" ,שפַּילן-
דעם  6מערץ  4191פירט ק .אויף ז .ליבינס ד
|
דיק די טיטל-ראָל,
וועגן זיין שפּילן שרייבט ש .יאַנאָווסקי:
,דעם קריפּל שפּילט הער קעסלער ,אוֹן ער שפּילט אים גוט.
מיר גלויבן ,אַז עס איז דערפאַר ,ווייל? קעסלער האָט ניט געהאט
פיל

צו שטודירן.

דאָס

איז

אייננטלעך

אן

איבערגעניצעוועטער

שלמהקע שאַרלאַטאַן :אַ מענטש ,װאָס אין אויסערלעך
שטויסנד ,אָבער דערפאַר אינערלעך אַ פּראַכבט-מענטש".

אַ פרוי דערציילן?",

נו .קאַטצס ,דאַרף
ציון מזרחי".
דעם  62נאָוועמבער  4191האָט ק .דאָ אויפגעפירט ז .ליבינס
,ב;לינדע אייפערזוכט" ,אָדער ,גלויב דיין פרוי" ,שפּילנדיק די ראָל
דזשייקאָב מילמאַן".
דעם  62פעברואַר  5191האָט ק .אויפגעפירט ז .ליבינס ;זיין
ערשטע כלה" ,שפּילנדיק די ראָל ,אַלעקס?,
דעם  92סעפּטעמבער  5191האָט ק .אויפגעפירט ז .ליבינס לעבנס-
בילד אין  4אַקטן ,מוזיק פון ברוידי און פרידזעל, ,ליבע ,זינד
און אומשולד" ,שפּילנדיק די ראָל קאַלבערט לעווין.
דעם  8אָקטאָבער  5191פירט ק .אויף אַנשעל שאָרס קאָמעדיע
,היט אייך ,מיידעלעך* ,שפּילנדיק די ראָל ,בענדזשאַמין פישמאַן".

,דער איבריסער

שפּילנדיק

פון

די ראָל ,בן

מענטשי

דעם  5נאָוועמבער  5191פירט דאָ אויף ק, .דער שפּיגל פון לעבן"
,אָריס ליידמאַן".
פון קאַלמאַנאָוויטש און ראַקאָוו ,שפּילנדיק די ראָל מ
אין ,פאָרווערטס? ( 92יאַנואַר  )6191ווערט אָפּגעדרוקט אַ דער-
|
קלערונג אין וועלכער ס'ווערט געזאָגט:
ד,ייוויד קעפלער ,דער באַרימטער יידישער אַקטיאָר ,איז נעכטן
געקומען אין רעדאַקציאָן פון ,פאַרווערטס" און האָט אַרױיסנערעדט

זיין פאַרביטערונג קעגן זיין מענעדזשער מאַקס ווילנער,

מר .קעס-

לער האָט דערציילט דאָס ווילנער וויל? אים גאָרניט אָנערקענען אַלס

אִפּ-

פּאַרטנער פון טעאַטער און אין דער זעלבער צייט פאָדערט ער פון
אים ,פון קעסלערן ,ער זאָל באַצאָלן אַלֶע חובות פון טעאַטער.
קעסלער זאָנט ,אַז ער וויל צאָלן די חובות ,אָבער ווילנער ניט אויף

לעצטער קאָנצערט" ,שפּילנדיק די ראָל פּ,ראָפּעסאָר סידני שטראָוס".
דעם  31נאָוועמבער  4191האָט ק .אויפגעפירט אין זיין טעאַטער

זיך

דעם
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 11אַפּריל  4191פירט ק .אויף דר .י .שניצערס ,דער

דעם

קיין נעלט

ניט ,און דעריבער

האָט ער געמוזט

אָננעבן

באַנקראָט ,כדי די קאָורט {דאָס געריכטן זאָל מאַכן אַ סוף און אַלע
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יידישן

טעאַטער
יי

חובות זאָלן נעסעטלט |רענולירט} ווערן .מר .קעסלער באַשולדיקט
ווילנערן דאָס ער האָט  48טויזנט דאָלאַר ,װאָס באַלאַנגען צו ביידן,
צו קעסלערן אויך ,און פון דיזן געלט קאָן מען באַצאָלן אַלע שולדן.
ווילנער וויל אָבער פון דעם נגעלט ניט נעבן.
קעסלער האָט זיך אויך באַקלאָגט דאָס ווען ער האָט געװאָלט
איינמאָל אַריינקומען אין טעאַטער ,האָט מען אים ערקלערט ,אַן
ער האָט דאָ גאָרניט װאָס צו טאָן ; ער איז בלוין אַן אָנגעשטעל-
טער וי אַלע אַקטיאָרן און יעצט קאָן ער זיך נעמען דעם דרך.
אַזעלכע און ענלעכע באַשולדיקונגען ,זאָגט קעסלער ,האָט מיר
|ְהאָבן מיך} נעצוואונגען צו אויפהערן שפּילן אין מיין אייגענעם
טעאַטער.
קעסלער מאַכט שטארקע באַשולדינוננען אויף ווילנערן ,און אַן
די געשיכטע זאָל נעמען אַ סוף ,איז באַשטימט געװאָרן אַ טרייעל
{פּראָצעסן פון אדַזשורי {געשוואוירענען.
צוויי יאָר צייט ,אַז די קריג גייט אָן .אייגענע מענטשן האָבן זיך
פילע מאָל אַריינגעמישט און צו קיין טאָלק איז ניט געקומען.
יעצט װועט די קאָורט מוזן אַנטשײדן ווער עס איז גערעכט און
ער עס איז בע"ב .דער טרייעל װעט פאָרקומען דעם -/טן פעב-

רואַר ,אין יונייטעד סטעיטס דיסטריקט קאָורט בעפאָר דזשאָדזש
וריכטערן מייער".

מאָריס שװואַרץ ,וועלכער האָט געשפּילט אין דער טרופּע ,שרייבט
,די דעה צו באַשליסן דעם רעפּערטואַר ,װאָס פאַר אַ פּיעסע
מען זאָל שפּילן ,האָט געהאָט מאַקס ווילנער .,קעסלער האָט געשפּילט
מיט געלעכטער כמעט יעדע פּיעסע וועלכע ווילנער האָט געקויפט,
ווען קעסלער און ווילנער האָבן זיך צעקרינט ,האָט קעסלער
פאַרלאָזט דעם טעאַטער .איך האָב קעסלערן זייער ליב נעהאַט
און סימפּאַטיזירט מיט אים ,האָב איך זיך אָפּנעזאָגט צו שפּילן
זיינע ראָלן ,וועלכע ווילנער האָט מיך אויפנעפאָדערט צו שפּילן.
איך האָב געװאָלט ס,טרייקן" צוזאַמען מיט קעסלערן ,איז געקומען
|ערשל) צוקערבערג {פאַרװאַלטער פון דער אַקטיאָרן-יוניע| און
ה
אַ קלאַפּ נעטאָן מיטן שטעקן , :איר מוזט שפּילן .די גאַנצע טרופּע
וועט ניט קרינן קיין וויידזשעס אויב איר וועט ניט שפּילן'. .. .און
איך האָב געמוזט שפּילן קעסלערס אַלֶע ראָלן אין דער צייט פון
זיין קאַמפף מיט ווילנערן".
נו .אָשעראָװיטש דערציילט וי ק .האָט אין אַ געשפּרעך מיט אַ
פאַרטרעטער פון אַ יידישער צייטונג זיך באַקלאָגט אויף דעם װאָס
אין יידישן טעאַטער גרייט מען זיך ניט גענוג צו צו אַ נייער פאָר-
שטעלונג און אַז די אומשטענדן זיינען אַזעלכע ,אַז מען האָט ניט קיין
אַנדערע ברירה און מען מוז אַלץ שפּילן אויף אַ כאַפּ-לאָפּ שטייגער,
דעריבער האָט ער אַלץ געהאָפט,
;אַז אין דעם נייעם טעאַטער ,װאָס מען האָט ספּעציעל פאַר אים
אויסגעבויט ,וועט ער האָבן מער מעגלעכקייטן בייצוקומען די אומ-
שטענדן און מער פאַרברייטערן זיין קינסטלערישע טעטיקייט אַלס
שוישפּילער .עס האָט זיך אָבער אויסנעלאָזן ניט איננאַנצן אַזױ וי
ער האָט נעדענקט .ער האָט אין דעם נייעם טעאַטער אויך ניט
געקאַנט בייקומען די אומשטענדן ,און כאָטש ער האָט דאָרטן
אויפגעפירט אַ גאַנץ היבשע צאָל גוטע און באַדייטנדע פּיעסן,
האָט עֶך אָבער דאָרטן אויך אויפגעפירט אַ היבש ביסל? שלעכטע

און נישטיקע פּיעסן.
קעסלער האָט איבער דעם שטאַרק נעליטן אַלס קינסטלער ,און
וען ,ווייל אין
גרעאויז
דאָס האָט אים נעמאַכט נאָך בייזער ,וי ע
יענער צייט האָט ער שוין געהאַָט דערנרייכט די עלטער וען אַ
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מענטש פילט ,אַז אויב ער נייט ניט ווייטער אויף דעם וועג ,װאָס
ער האָט פאַר זיך אָנגעצייכנט ,בלייבט ער ניט נאָר שטיין אויף
איין אָרט ,נאָר ער הויבט אָן גיין צוריק . ...דערצו זיינען נאָך צו-
געקומען אינעווייניקסטע רייסערייען אין טעאַטער נופא ,די פאַר-
װאַלטונג פון טעאַטער האָט שטאַרק אינטרינירט קעגן אים ..אין
יענער צייט האָט מען אים שטענדיק געזען אַן אָנגעכמורעטן ,אַ
בייזן און אַ פאַר'מרה-שחורח'טן .די גוטמוטיקייט האָט זיך אינ-
גאַנצן אָפּגעטאָן

פון אים

און די בייזקייט,

װואָס ער האָט געירשנט

פון זיין פאָטער ,האָט זיך אָנגעהויבן אַרױסצוװייזן נאָך שאַרפער
וי פריער ,ביי אַייניקע געלעננהייטן האָט ער אַרויסגעװיזן אַזאַ
ווילדע גערוועזיטעט ,אַז די אייגענע מענטשן אַרום אים האָבן זיך
פּשוט דערשראָקן .ביי פּראָבע און אויך ביי די פאָרשטעלונגען האָט
ער נאָך מער וי פריער געביסן די פויסטן און די ליפּן ווען עפּעס

איז אים ניט געפעלן ,און אָפּטמאָל האָט מען ביי.איִם געזען טרערן
יי

אין די אויגן.

יי

װאָלט ער געווען פון די מענטשן ,וועלכע ריידן זיך אַמאָל אויס
דאָס האַרץ פאַר גוטע פריינט ,ואָלט מען איצט אפשר געפונען
אַ סך מענטשן ,וועלכע װאָלטן געקאָנט דערציילן אַ סך וועגן דעם
װאָס קעסלער האָט אין יענער צייט איבערנעלעבט ביי זיך אין
דער היים און אויך אין טעאַטער .,איז קעסלער אָבער געװוען פון
די מענטשן ,װאָס זיינען מערסטנטיילס פאַרשלאָסן אין זיך .דערצו
האָט ער נאָך זיין אייגענעם װייטאָג מיט קיין ווערטער ניט געקאָנט
אויסדריקן

און ווען ס'איז אים אויפן

האַרצן

געווען

אַזױ שוער,

אַז ער האָט דאָס שוין ניט געקאַנט אַריבערטראָנן ,האָט ער בלויז
געקריצט מיט די ציין ,און וען גראָר אין אַזאַ מאָמענט איזן
אים אויסנעקומען זיך אָנצושטויסן אָן טאַלאַנטלאָזיקײיט אויף דער

בינע ,האָט ער געקאָנט געבן אַזאַ קוויטש ,אַז אַלע אַרום אים זאָלן
ר איז אין יענער צייט אָפט מאָל אַרומנע-
ע.
זיך דערשרעקן.. .
גאַנגען װי אַ צעמישטער און ניט נעוואוסט אויף װאָס פאַר אַ
וועלט ער איז .און איינמאָל האָט ער די צעמישטקייט טאַקע אַרויס-
געוויזן אויף אַזא שטייגער ,אַז די נאָענטע מענטשן אַרום אים האָבן
זיך ניט װייניק דערשראָקן ,כאָטש זיי האָבן דערביי נאַנץ געשמאַק
געלאַכט .דאָס איז געווען נאָך אַ פּראָבע ווען קעסלער אין ניט
געווען צופרידן פון קיין זאַך ,וואָס די אַקטיאָרן האָבן געטאָן.
ער האָט אויף דער בינע געהאַלטן אין איין שרייען ,ניט אַזױי",
און אַלץ נגעקריצט מיט די ציין .און ווען ער איז אַרױיסגעגאַנגען
אין דרויסן ,האָט ער דערזען אַ לויה ביים טעאַטער .אן אַלטער
ייד מיט אַ גרויער באָרד איז אַן איינגעהויקערטער געשטאַנען אין
ט
מטיער
מיטן גאַס ,און האַלטנדיק אַ פּושקע אין דער האַנט ,האָ
אַ שװאַכער שטים װידערהאָלט אַלץ דאָס זעלבע און דאָס זעלבע
,וצדקה תציל ממות", ,וצדקה תציל ממות" .האָט קעסלער אויף
דעם אַלטן יידן גענעבן אַ קוק אַ צעטומלטער און געבנדיק אַ כאַפּ
ביי אים די פּושקע פון די הענט ,האָט ער ,קריצנדיק מיט די ציין,
אַ ברום

געטאָן:

,ניט אַזױ" ,און אַליין אָנגעהויבן

שרייען אויפן

קול , :וצדקה תציל ממות", ,וצדקה תציל ממות"",

ק .גאַסטראָלירט דערנאָך אין ספּונער טעאַטער ,וואו ער פירט
אויף דעם  81פעברואַר , 6191די פּרײיז פון זינד" פון דר .נײטאַן
האָרנשטין ,שפּילנדיק די ראָל ,דוד".
נאָכדעם גאַסטראָלירט ער מיט זיין אַלטן רעפּערטואַר אין ניו-
יאָרקער ,ליבערטי"-טעאַטער און אויף דער אַמעריקאַנער פּראָװיגץ,
ווידער הייבן זיך אָן אונטערהאַנדלונגען וועגן זיין שפּילן אין ניו-
יאָרֶק. .
ק .האָט דערווייל גאַסטראָלירט אין קאַנאַדע ,און ווען ער איז
242

לעקטסיקאָן

פון

.---

צוריקגעקומען ,איז ער דעם  41אַפּריל  6191אױפגעטראָטן אין
בעסי טאָמאַשעװוסקיס ,פּיפּלס*-טעאַטער אַלס ,זלמן סאַקאָפסקי* אין
,אַרבאָטענע פרוכט" (רעזשי  ---מאַקס ראָזענטאַל).
נ .ראַקאָווס פ
אין מאַי  6191האָט ק .גאַסטראָלירט אין באָריס טאָמאַשעװסקיס
;נעשאַנאַל*"-טעאַטער ,געשפּילט צוזאַמען מיט טאָמאַשעװוסקין ,און דאָ
אויפגעפירט דעם  91מאַי  6191שלום אַשס ,דאָס הייליקע מיידל,
אָדער ,אשַ.נירל פּערל" ,שפּילנדיק די ראָל ,מלך",
,וד קעסלערס
דעם  11אָקטאָבער  6191איז ק .אויפגעטראָטן אין ד

צוליב זיין עסן צופי?ל קאַרנאַצלעך ,נעבראָטענע

לעבער און גרא-

שעצעס".

מ .אָשעראָװיטש שטעלט זיך אָפּ אויספירלעכער:
,אין לעאָן קאָברינס ,יאַנק? בוילע" (דער דאָרפס-יונג) האָט
דוד קעסלער אויפנעפאַסט די ראָל אַזױ ,אַז מען זאָל אין דעם
ווילדן דאָרפסיונג זען מער תמימות וי צעלאָזנקײיט .יאַנקל בוילע

וויל זיין גוט און פרום ,אָבער ער קען ניט ,ווייל עס קאָכט אין
8

טעאַטער"-אַלס ,ראָבערט סטריקלענד" ארייןצענשטיינס פאָן טרייעל" .
(איבערזעצט פון ב .ריווקין).
וועגן דעם שפּילן ,שרייבט אב .קאַהאַן :
,עסלער אין דער הופּטראָלע איז אויסגעצייכנט .ער שפּילט
ק
נוט אין בעסערן זינען פון װאָרט .אָן געשרייען ,צוריקנעהאלטן,
מיט נאטירלעכע טענער ,מיט נאטירלעכע באַװענוננען ,אין אַ
נאַטירלעכן גייסט .עס ווערן אױיסגעאַרבעט מאָמענטן ,וועלכע זיינען
פו? מיט לעבן ,הנגם די ראָלע אַן און פאַר זיך איז דורכאויס אַ
|
מאַשינאָווע".

אָבער מיטן שפּילן אַליין ,האָט זיך ק .ניט באַגנוגנט ,נאָר ווידער
{לויטן ,פאָרווערטס"ן געהאַלטן אַזאַ רעדע:
,האַכנעשעצטעס פּובליקום .ליידיס און דזשענטעלמען .יו נאָו,
ס'איז אַ מאָדערנע פּיעסע .מיר שפּילן דאָ מאָדערנעם טעאַטער.
מאָדערנעס טעאַטער ווערט נעשפּילט פאַר די לעצטע הונדערט און
פונפציק יאָר .דער פאַדפאַפער ,א יוננערמאַן ,האָט פאַר זיך געהאַט
אַ פּלאַט ,אַ סוזשעט .די עקאַנאָמישע פאַרהעלטניסע וואָס דריקן
אינעװוייניק אין דעם מענטשנס האַרצן ,איז אַבסטראַקט לויט דער
אַלנעמײינער ויסנשאַפט .און אֶט אַזױ זיינען שוין די עננלישע
פּיעסן .צום ביישפּיל ,מיר נעמען און מיר פאָרן אַרױיס פון ניו
יאָרק און דאָס איז שוין אַבסטראַקטע פּסיכאָלאָניע .די נאנצע
מאַשינעריי פון טעאַטער דרייט זיך אויף אַזא פּסיכאַלאָנישן אבס-
טראַקט און דאָס קאָסט צען טויזנט דאָלאַר .און ווען מיר נעמען
אַזאַ פיעסע ,איז עס שוין מאָדערנע און מען זעט די נאַנצע
פאַנטאַזיע

פון דער אַלנעמיינער

עקאָנאָמיע.

מיינער

א פריינט,

אַ

פּראָפּעשאָנאַל פון טעאַטער ,האָט מיך נעפרעגט װאָרום דער מאַן
ווערט ווידער לעבעדיק אויף דער בינע .עס איז דעריבער קיין
וואונדער ניט ,אַז איר זאָלט פרענן .מיר שפּילן מאָדערנעס טעאַטער
און יעצט דאַנק איך אייך ,טהענק יו".

דעם  92נאָוועמבער  6191האָט ק .אויפגעפירט לעאָן קאָברינס
;יאַנקל בוילע" ,אָדער ,נאַטור קינדער" ,שפּילנדיק די טיטל-ראָל
;יאַנקל בוילפ".
וועגן דעם שפּילן ,שרייבט הלל ראָגאָף :
,קעסלער אַלס יאַנק? בוילע איז וי אָנגעמאָסטן .דאָס װאָס דער
עולם איז ניט ריכטיק אַריין אין זיין לאַגע ,װאָס ער האָט מיט אים
ניט סימפּאַטיזירט אין די טראַגישע מאָמענטן ,האָט אים גאַנץ
היבש געשטערט אין די {דער| דורכפירונג פון זיין ראָלע .אויך
האָט אים פיל געשטערט חייקעס אומנעלומפּערטקייט ... .דער
עולם האָט זיך בעסער אונטערהאַלטן מיט איר אידיאָטישן געלעב-

טער ,װי מיט קעסלערס מאָלן און איידעלע קונסט-שטריכן".
מאָריס שװאַרץ ,וועלכער האָט מיט אים מיטגעשפּילט ,באַמערקט :

,קעסלער איז שוין דאַן אַלט געווען עטלעכע און פופציק יאָר,
פונדעסטוועגן האָט ער געשפּילט דעם יוננאטש בוילע מיט טעמפּע-
ראַמענט און יוננטלעכן פייער .זיין זינגען די רוסישע לידער האָט
געהאַט טויזנט טעמן ,זיין טאַנצן מיט די שיקסעס  --מלא חן,
כאָטש נאָך יעדעס מאָל טאַנצן האָט ער געסאָפּעט מיט דער נשמה
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אױבן.

דוד טעסלער

אַלס אישִגקְל בוילע"

אונטן.

דוד טעסלער

גנב"

אַלס ,מאַטלע

אים די יוכע און לאָזְט אים ניט רוען .ער יל ליב האָבן דאָס
אָרעמע באַשעפעניש חיהקע ,אָבער ער קען ניט ,ווייל עס ציט אים
פאָרט צו נאַטאַשאַן .ער וויל דאַװענען ,אָבער עס איז אים שווער,
ווייל ער קען ,זיך ניט סאָליען" .ער װאָלט אַלֵיין געװאָלט זיך
איינשרומפּן ,זיך איינצוימען ,אָבער די גבורה שפּאַרט פון אים
אַרױיס און ער קען זיך ניט העלפן .װאָס איז ער שולדיק אין דעם,
װאָס ער איז אין קערפּער געזונט וי אַ ריז אוֹן אין גייסט שװאַך
וי אַ לעמעלע ? פּלאָנטערט ער זיך אין דער נעץ אין וועלכער דאָס
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יידישן טעאַטער
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לעבן האָט אים אַריינגעדרייט .פּייניקט ער זיך און פּייניקט אַנדערע
| אין דער צייט ווען ער וויל נאָר זיין נוט צו דער גאַנצער וועלט.

זוכט ער אַן אויסוועג און קען ניט געפינען .און אין זיין אומי

באַהאָלפנקײט בעט ער ,וויינט ער ,שרייט ער און שטעלט אֲלץ
די זעלבע פראַגע ,נו ,װאָס זשע זאָל איך טאָן? נו ,װאָס זשע
זאָל איך טאָן ?" .,און אָט די פראַנע ,װאָס האָט אױיסנעדריקט
יאַנקל בוילעס גאַנצע אומבאַהאָלפנקייט ,פלענט דוד קעסלער אויס-
דריקן מיט אַזױ פיל האַרציקער תמימות ,אַז אַ פרייד האָט אַזשׁ
אָנגעפילט דאָס האַרץ ,אין דער זעלבער צייט ווען אין די אויגן

האָבן זיך געשטעלט טרערן פון רחמנות צוֹ דעם אומגליקלעכן
און אומבאַהאָלפענעם מענטשן".

א פאַלשע באַטאָנונג ,האָט ער ממש אויפנעציטערט ... .איך װועל
קיינמאָל ניט פאַרגעסן די ערשטע פאָרשטעלונג פון ,יאַנקל בוילע'
מיט קעסלערן .זיין ערנאָװונט אין דאָס געווען .סעקאַנד עוועניו
טעאַטער איז געפּאַקט געווען .איידער דער פאָרהאַנג האָט זיך
אויפגעהויבן ,בין איך אַריין צו אים אין נאַרדעראָב-צימער .דער
זעכציק-יאָריקער קעסלער ,גרימירט אַלס דער יונגער ניאַנק ,איז
זייער נערוועז געווען .סיט אַן אויפגערענטן קול און צופּנדיק
דאָס רויטע טיכל ארום האַלז מיט נערוועזע פיננער ,האָט ער זיך
אָנגערופן צו מיר , :גאָט מיינער ,װאָס פאַרא לאָמפּן-פיבער איך
האָב היינט .װוי דענקט איר ,וועלן מיר ?' ,ער האָט ניט דעררעדט
אַזױ וי ער װאָלט מורא געהאַט אַרױסצורײדן זיך אין אַ בייזער

אַז ער האָט די פּיעסע ;יאַנקל בוילף",

שעה .ער איז אױיפגעטראָטן ...צוערשט איז ער שטאַרק נערוועז

וועלכע ער האָט לכתחילה געשריבן פאַר ק ,.פאַר אים פאָרגעלייענט
ניט װייניקער וי צען מאָל ,איינמאָל בעת דער פאָרלייענונג ,ביי

גטווען און עס האָבן זיך דאַמאָלט אויך נעפילט זיינע יאָרן און

= דער מחבר

וועלכער

דערציילט,

ס'זיינען געווען אָנװעזנד אויך דער

שױישפּילער

מאָריס

מאַשקאָװיטש ,דר .קאַספּע און דר ,זאָלאָטאַראָו ,האָט דער מחבר
באַלד נאָכן ערשטן אַקט באַמערקט וי די פּיעסע געפעלט ניט ק,
און ער האָט זיך אָפּגעזאָגט ווייטער צו לייענען .אַן אַנדער מאָל,
אין דער אָנוועזנהייט פון מאָשקאָװיטשן ,האָט קאָברין ווידער גע"
לייענט די פּיעסע און מאָשקאָװיטש האָמ זיך געבעטן רחמים ביי
ק ,.אַז ער זאָל שפּילן די פּיעסע.

אָבער ק .איז געבליבן ביי זיינס :

;איך זע אין דעם גאָרניט ...אַ חזיר .'...אַזױ האָט זיך דאָס
פאָרלייענען איבערחזרט און ק .איז געבליבן ניט פאַראינטערעסירט
אין דער פּיעסע .דערווייל האָט קאָברין פאַרקויפט די פּיעסע צו
טאָמאַשעװסקין ,אָבער ווען דער מחבר קומט צו די פּראָבן און זעט
און הערט די ענדערונגען װאָס טאָמאַשעװסקי האָט אַרינגעפירט,
צאָלט ער צוריק דעם האָנאָראַר און נעמט צוריק די פּיעסע.
ווען ק .האָט דאָס דערהערט ,האָט ער אַמאָל זיך אויסגעדריקט צו
קאָברינען; :אַז איך זאָג קאָברינען ,אַז דאָס איז ניט קיין פּיעסע,
זאָגט ער מיר ,אַז איך האָב קלאָטשע אין קאָפּ ,טאָמאַשעװסקי האָט
דאָך ניס קיין קלאָטשע אין קאָפּ .ער פאַרשטייט דאָך שוין יאָ
קאָברינס פּיעסן ,היינט פאַרװאָס האָט ער ניט אויפגעפירט יאַנקל
בוילע ?' ,האָט קאָברין פאַרקויפט די פּיעסע אין אַ יידיש װאָדעװיל-
הויז ,צו אַ טרופּע ,װאָס האָט געשפּילט אין אאָדעאָן"-טעאַטער.

דאָרט איז די פּיעסע געווען אַ ריזיקער דערפאָלג ,און דער דער-
פאָלג פון דער פּיעסע האָט דערפירט דערצו ,אַז ק'.ס פאַרערער
זאָלן צושטיין צו אים ,אַז ער זאָל אויפפירן די פּיעסע אין זיין
טעאַטער.
וועגן דער אויפטירונג ביי ק ,.דערציילט דער מחבר :
 ...,אויך קעסלער האָט זיך ניט שטאַרק פאַרנומען מיט
פּראָבן ,בעת ער האָט אויפנעפירט א נייע פּיעסע .זיין טאַלאַנט
אָבער האָט אים ס'רוב אַרױסגעטראָנן ווען ער האָט אַפילן זיין ראָל

ניט נעקענט ... .צו די פּראָבן פון ,יאַנק? בוילע' האָט ער זיך
גאַנץ ,אַנדערש פאַרהאַלטן איידער געוויינלעך .מחמת די פּיעסע
האָט -געהאַט אַזאַ ערפאָלג אין אָדעאָן טעאַטער ,האָט ער ניט
געװאַנט אין איר אַרױיסצוטרעטן מיט וייניק פּראָבן .,ער אין

אַזױ ערנסט צונעטראָטן צו איר ,אַז ער האָט אַפילְו ספּעציעל
גענומען אַ האָל כדי איינצושטודירן די פּיעסע מיט זיינע אַקטיאָרן.
.נ.אַ.פּע
ק

פיר װאָכן

האָט דאַן קעסלער

פּראָבע געמאַכט

אױיף 

,יאַנק? בוילע' .,ער האָט זיין ראָל אויסגעלערנט אויף אויסווייניק.
איך גלויב ,אַז דאָס איז געווען דאָס איינציקע מאָ? אין זיין
גאנצער קאַריערע אַלס שוישפּילער .און וי ער האָט אַכטונג

נעגעבן אויף די אַנדערע אַקטיאָרן ,אַז זיי זאָלן שפּילן וי געהע-
| ריק איז .האָט זיך אים אויסגעוויזן ,אַז עמיצער פון זיי מאַכט
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זיינע אַלְטע ביינער .נאָר ביסלעכווייז איז ער אין זיין ראָל אַרײן,
און װעז! דער ערשטער אַקט האָט זיך געענדיקט ,אין קעסלער

שוין געווען דער יונגער ,נעזונטער יאַנק? ,װאָס אין אַלַע זיינע
ביינער האָט געזונגען דאָס יוננט-פייער ... .זיין נרויסער טאַלאַנט
האָט די לאַסט פון די יאָרן אַראָפּנעװאָרפן און מיט שטורמדיקער
יוננט זיין גייסט אָנגעטרונקען".
און דער מחבר גייט אָן אַזױ ווייטער שילדערנדיק פאַרשידענע
סצענעס אין ק'.ס שפּילן די ראָל פון יאַנקל בוילע ,און פאַר-
ענדיקט :
;אין דער פּיעסע האָט
ביי אַ פאָרשטעלונג ,איז
האָט געהאַלטן אומגעפער
טעפ פּובליקום ,יו סי ?
פּיעסן,

ער דאַן געהאָט אַזאַ ערפאלנ ,אַז איינמאָל
ער אַרױסנגעטראָטן אויף דער בינע און
אַזאַ רעדע ; :איך בין זיך מודה ,ווער-
חטא'נטי .,איך טאָר ניט לעזן קאָברינס

ווייל ,יו סי ,איך האָב זיי ניט פאַרשטאַנען,

און אָט איר

זייט מיינע עדות ,אַז ווייטער װאָס ער װועט מיר ברעננען ,װעל
איך בלינדערהייט עס אָננעמען און אויפפירן' .כמעט ביז זיין
טויט האָט ער די פּיעסע געשפּילט ,און נאָך עפּעס :די אַקטיאָרן,
וועלכע האָבן מיט אים נעשפּילט ,װאָלטן געקאָנט דערציילן ,וי
אַזױ ער ,קעסלער ,וועלכער האָט זיך אַזויפיל ערלויבט מיט אַנדערע
פּיעסן ,האָט אין דער פּיעסע אַליין זיך ניט ערלויבט און קיין
אַנדערן ניט דערלאָזט צוצוליינן אָדער אַרונטערצונעמען אַפילו
איין װאָרט", , .
דעם  91יאַנואַר  7191פירט ק .אױיף אין זיין טעאַטער לעאָן
קאָברינס ,טיר נומער  ,*2אין וועלכער ער שפּילט די ראָל ;איזי
די בעיבי",
וועגן זיין שרייבן אין קאָברינס /,טיר נומער  ,*3שרייבט משה
נאַדיר :
,פון די שפּילֶער האָט זיך אויסגעצייכנט הער ד ,קעסלער .אין
דער ראָלע פון יאַנקל בוילע .ערשט איצּט האָט ער זיך נענומען
שפּילן יאַנק? בוילע .ערשט היינטיקע ואָך האָט ער גענומען
פאַרשטיין דאָס פּיאַניסימאָ פון בוילעס לירישן טראַניזם .װאָס
שייך זיין איצטיקע ראָלע פון ,איזי די בעיבי' װועט ער זי וואַר-
שיינלעך אָנהייבן צו שפּילן ערשט מיט אַ צוויי-דריי פּיעסן שפּעטער".

דעם  12פעברואַר  7191פירט דאָ אויף ק .משה שאָרס ;מלחמה-
מאַמעס* און שפּילט די ראָל ,נחמן בוירנשטיין".
דעם  61מערץ  7191פירט דאָ אויף ק .שלום אַשס ;,מאָטקע גנב",

שפּילנדיק די טיטל-ראָל.
|
|
אב ,קאַהאַן שרייבט :
,אָטקע ננב' איז אַ מערקווירדיקער בוך .דראַמאַטיזירן דעם
 ,מ
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גאַנצן בוך איז אַבסאָלוט אוממעגלעך ... .מען קאָן דראַמאַטיזירן
נאָר געוויסע טיילן פון אים .דאָס האָט נעטאָן שלום אַש פאַר דער
יידישער בינע . .. .די פּיעסע דאַרף באַטראַכט ווערן אַלס אַ ריי
פון סקיצן אויף דער בינע ,סקיצן ,וועלכע לאָזן זיך נוט דראמאַ-
טיזירן ,און וועלכע קומען אַרױס אויף דער בינע פון קעסלערס
טעאַטער זייער אינטערעסאַנט .יעדע פון דיזע סקיצן װאָלט מען
געקאָנט שטעלן אויף דער בינע אַלס אַן ,איין אַקטער' ,אָבער אַזױ
װוי .די צענטראַלע פינור אין אין אַלע אַקטן דיזעלבע פּעזאָן ---
מאָטקע  ---זיינען אַלע צוזאַמען אינטערעסאַנט.
געשפּילט ווערט דאָס שטיק ,אין אַלנעמײן ריידנדיק ,זייער גוט.
קעסלער אַלס מאָטקע איז אַזױ יונג וי עס אין מעגלעך אים צו
זיין ,נאַטירלעך ,צו דער ראָלע װאָלט זיך געפאָדערט אַ יונגערער
יונגעמאַנטשיק .דעם צווייטן מאָל װואָס איך האָב אים נעזען ,האָט
ער נגעשפּילט פיל בעסער וי דעם ערשטן מאָל .,אין אייניקע
מאָמענטן מיט פיל גייסט ,הױיפּטזאַכלעך אין די װאַרעמע מאָמענטן.
דאָ און דאָרטן האָט מען פאַרנעסן אַז דאָס איז אַ טעאַטער .ער
שלעפּט אייך אַריין אין דעם לעבן ,וואָס רינגלט אַרום די ראָלע.
אָבער אין פיל פּלעצער קומט אויס עפּעס אַזױ װוי ער װאָלט גע-
שאַפן א טיפּ ,וועלכער שטייט אָפּנעזונדערט פון דער צענטראַלער
פיגור".

|

וועגן אַשס ,מאָטקע גנב" ,שרייבט משה נאַדיר :
 ... ,זען קעסלערן אַליין ,דעם אַמאָליקן גרויסן אוֹן גרעסערן
און גרעסטן קעסלער אין דעם מאָמענט ווען ער דיקטירט דעם
בריוו צו זיין מאַמען און ווען ער רעדט צו חנהלען און וען
ער נעמט אַרום זיין מוטער-און-חנהלע אונטער ביידע אָרעמס און
טענצלט זיך אונטער טרוימנדיק דערביי פון זיין שטעטל ,וי ער
גייט מיט זיין כלה און מיט זיין ערלעכער מאַמע און וי אַלע
קוקן אים נאָך מיט גרויס דרך-ארץ ,און ,צום סוף ,ווען ער ווערט
געוואויר,

אַז מ'האָט אים

איבערנענעבן

צו דער פּאָליציי ,און זי

זיין לעבן ברעכט צונויף ביי דעם פּונקט פון זיין העכסטן
וי שרעקלעך ! וי טיף ! וי גװאַלדיק !".

גליק,

דעם  02אַפּריל  7191פירט דאָ ק .אויף זאָלאָטאַרעװסקיס ,דער
פּרייז פון זינד" ,שפּילנדיק די ראָל ,הלל מאַלבום",
| וועגן זאָלאָטאַרעווסקיס ,דער פּריז פון זינד* ,שרייבט משה נאַדיר :
,פון די שפּילער האָט זיך ,אַ דאַנקן נאָט ,קיינער ניט אויס-
געצייכנט ,און לֹאָמִיר האָפן ,אַז זיי האָבן גענוג גוטן געשמאַק
זיך ניט צו װועלן אויסצייכענען אין אַזאַ שטיק .קעסלער. ,א.ַ,לע
זיינען נעבעך געווען פאַרנומען צווישן די שטונדן  082,8און 082,11
לעצטן פּרייטאָנ נאַכט ,מיט פאַרשאַפן האַרצוייטיק אייער קאַפּריז-
נעם און זייער פעאיקן

משה

נאַדיר".

אין מאַי  7191פירט ק .אויף אין מאַרק שויידס
זעצונג מאַקסים גאָרקיס ,אויפן אָפּגרונד",

נייער איבער.

דעם  41סעפּטעמבער  7191פירט ק .אויף ז .ליבינס ,דער איב-
ריקער מענטש",
דעם  82סעפּטעמבער  7191פירט ק .אויף ,דער אמתער פריינךד"
פון יאָזעף לאַטײנער.
| דעם  21אָקטאָבער  7191האָט ק .אויפגעפירט ה .קאַלמאַנאָויטשעס
פּיעסע ,די ווערט פון אַ מאַמען" ,װאָס איז אַ װאָך פריער געשפּילט
געװאָרן אין אַן אַנדער טעאַטער ,ליבערטי ,מיט בן עמי אין דער
ראָל ,נאָטע? .וועגן דעם שרייבט הלל ראָגאָף:
 ...,עס פאַרשטייט זיך דאָס קעסלער האָט ניט קאָפּירט בן עמין,
ער האָט פון נאָטען געמאַכט אַ קעסלערישן טיפּ ,און דאָס האָט
247
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געמאַכט זיין שפּילן אינטערעסאַנט פאַר די ואָס האָבן פריער
געזעען בן עמין ... ,קעסלערס נאָטע איז אַ שטאַרקערער פּערזאָן.
ער איז געזונטער און מוטיקער .מען זעט אין אים מער דעם נראָבן
יונג .דערפאַר רירט ער ניט אַזױי דעם עולם וי בן עמי .די
סימפּאַטיע װאָס ער ערװועקט איז ניט אזא װאַרעמע .עס איז
נאַטירלעך איבריק צו זאָגן ,אַז די אויפפאַסונג װאָס קעסלער האָט
נעמאַכט ,איז אוױיסגעהאַלטן פון אָנפּֿאַנג ביזן סוף .,קעסלער שפּילט
די ראָלע װוי אַן אמתער קינסטלער".
| און אין זיינע זכרונות שרייבט

מאָריס שװאַרץ:

,אין דער פּיעסע ,די ווערט פון אַ מאַמען' האָט קעסלער נע-
שפּילט אַ כאַראַקטער-ראָלע אין וועלכער ער האָט זיך זייער אויס-
געצייכנט".

דעם  82נאָוועמבער  7191האָט ק .אויפגעפירט משה ריכטערס
קאָמעדיע ,די צוויי חתנים" און געשפּילט די ראָל ,אָסקאַר ב,
פּאָמעראַנץ*,

וועגן דעם שרייבט אב .קאַהאַן:
 ....,דאָס שטיק הייסט קאָמעדיע ,און ווען מען זאָנט ביי אונדז
קאָמעדיע ,מיינט מען פאַרס ,אַ שפּאַס ,א שטיפעריי אין פיר אַקטן,
קיין קאָמעדיע אין דעם אמתן זין ,מיט ווירקלעכע פּערזאָנען ,ניט-
איבערגעזאַלצענע סיטואַציאָנען און מיט יענעם סאָרט געלעכטער
וועגן וועלכן מען קאָן זאָגן ,אַז דאָס לעבן אַלֵיין רופט אַרױס,
אַזעלכע האָבן מיר נאָך אויף יידיש ניט ... .שפּילן אין דעם
ריכטיקן זינען פון דעם װאָרט איז ניטאָ ואָס ,ווייל עס זיינען
ניטאָ קיין כאַראַקטער-בילדער. ,ק.ע.סלער האָט קיין געלעננהייט
ניט אַרױסצוייזן זיין טאלאַנט ,אָבער שלעכט האָט ער געוויס
ניט געשפּילט".
דר ,י .װאָרטסמאַן שרייבט;
,ד .קעסלער טרעט דאָ אויף אין אַ נייעם טיפּ און ער אין
זייער נוט .אמת ,ער שליננט צייטנווייז אַראָפּ מאַנכע ווערטער,
גאַנצע פראַזן ,נאָר ס'שאַדט ניט .איר פאַרלירט דערביי גאָרניט.
די ,פּראָזע' איז דאָ גאָרניט וויכטיק .,ער ברענגט אַוױס דעם איסט.

סיידער גביר ,אָסקאַר ב '.אַ לעבעדיקן ,מיט די ביינער'",
דעם  12דעצעמבער
פון י .זאָלאָטאַרעװסקי,

 7191האָט ק .אויפגעפירט

;זיסע חלומות"

דעם  132דעצעמבער  7191האָט ק .אויפגעפירט ויליאַם סיגעלס
;דער מאַסקירטער* און געשפּילט די ראָל ,מיימאן ראנמאן".
דעם  1פעברואַר  8191האָט ק .אויפגעפירט
אין מענדעלע מוכר ספרימס ;דער פּריזיוו",

און מיטגעשפּילט

דעם  51פעברואַר  8191האָט ק .אויפגעפירט הענרי נאַטאַנסאָנס
,דער יידישער גלויבן" אין מאַרק שוויידס איבערזעצונג אַן איבער-
זעצונג פון דער פּיעסע ;הינטער מויערן" ,װוי זי הייסט אין אַריגי-
נאַל ,פון זלמן זילבערצווייג ,איז דערשינען אין װאַרשעװער ,צענ-
טראַלײ-פאַרלאַג אין  2291און געשפּילט געװאָרן אין לאָדזש א"ד
פון װאַקסמאַן-אַדלערן ,שפּילנדיק די ראָל ,ב,אַנקיר לעווין".
|

דר ,י .װאָרטסמאַן שרייבט :

ד,ייוויד קעסלער האָט דאָ אַ פּראַכטפולע ראָלע ,און ער שפּילט
זי פּראַכטפו?ל.

כאָטש

אין

מאַנכע

סאָמענטן

דערמאַנט

ער אָן

אַנדערע פון אים נעשפּילטע ראָלן .עס איז אַן אמתער נייסטיקער
גענוס צו זען קעסלערן שפּילן דעם באַנקיר אַדאָלף לעווין .ער
שאַפט אַ טיפּ ,וועלכער קריצט זיך איין אין אייער מוח ,וועלכן
איר קאַנט פאַר א לאַננע צייט ניט פאַרנעסן .ער האָט אַזיפיל
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יידישן

טעאַטצער

שיינע מאָמענטן ,אַז עס איז נאָרניט לייכט זיי אַלע אויסצורעבענען.
שוין ביים שלוס פון ערשטן אַקט מאַכט ער אַן אומבאַשרייבלעכן
איינדרוק ,ער איז אויפנגערעגט ,ער האָט יסורים ,איז אין כעס.
ווען אָבער ,גייענדיק שלאָפן ,עפנט ער די טיר ,װאָס פירט צו זיין
שלאָפצימער און באַמערקט זיין אייניק? שלאָפנדיק ,פאַרשװוינדט
מאָמענטאַן זיין כעס און פארדרוס ,און זיין אַלטער פּנים דריקט
אויס אַזויפי? פאָטערלעכע ליבע ,אַז מען מוז עס זען אום צו קאָנען
ריכטיק אָפּשאַצן".
וועגן נאַטאַנסאָנס ,ד,ער יידישער גלויבן" ,שרייבט משה נאַדיר :
 ...,אין דעד קעסלערישער אויפפירונג האָט דאָס שטיק אַ סך
געליטן דערפון װאָס מ'האָט עס ;נעטויפט' מיט שמירה-װאַסער
און ניט מנייר געווען לויטן יידישן דין פון מילה ... .קעסלער
איז געווען אַן אויסגעצייכנטער אַדאָלף לֶעווין .פאָטערלעך ,קאַפּריז-
נע ,פּאַטעטיש .,עס אין שוין אַ לאַנגע צייט זינט קעסלער האָט
געשאַפן אַזאַ לעבעדיקן מענטש ,אַפילו רפאל פרידלענדער קאָן זיך
ניט פאַרנלייכן דערצו".
דעם  82מערץ  8191טרעט ק .אויף אַלס ,דוד גאָטליב? אין דעם
;טאַטנס זונדעלע ,פאָלקס-שטיק אין  3אַקטן און  6בילדער ,פריי
נאָך לאבאנדזש פון מאַרק שוייד".
וועגן דער פּיעסע ,די אויפפירונג און ק'.ס שפּילן ,שרייבט י.
ענטין:

אין מיטן שפּילן די פּיעסע טרעט ק .אַרױס פון טעאַטער .די
פּיעסע ווצרט ווייטער געשפּילט ,אָבער שוין אָן אים ,און דעם 321
אַפּריל לאָזט ער אָפּדרוקן פאָלגנדיקע דערקלערונג אין ,דיא װאַר-
הייט? :
,איך בין איננאנצן אַרויס פון צווייטע עוועניו טעאטער ,און
האָב אָפּגעשניטן אַלַע פאַרבינדונגען מיט מיין געוועזענעם פּאַרטנער
מאַקס ר ,ווילנער. .ד.ר.ייסיק יאָר האָב איך אָפּנעשפּילט אויף
דער יידישער בינע .איך האָב קיינמאָל קיין גליקן ניט נעמאַכט.

:

,ר .שווייד ,וועלכער האָט ,דעם טאַטענס זונדעלע' גאַנץ גלאָט
מ
איבערזעצט ,האָט עס נעפּרובט לאָקאַליזירן .עס הייסט מאַכן עס
ייריש .ווייטער אָבער וי די נעמען איבערבייטן און דעם הויפּט-
העלד מאַכן כלומרשט פאַר אַ ניו יאָרקער לענדלאָרד ,איז ער ניט
געקומען .דאָס ,פאָלקס-שטיק' (דאָס זאָל הפּנים זיין אַ תירוץ
פאַרװאָס די קאָמעדיעלע איז אַזױי ווילד ,נאַריש און אומליטעראַ-
ריש) האָט אַזױ צו טאָן מיטן יידישן לעבן וי עפּעס ,װאָס װאָלט
געשטאַמט פון די מאַנדזשוריער כונכוון .אַלץ איז אַזױי ווילד,
אַז אַפילו דאָס ביסעלע קאָמישע ,ואָס איז אין דער קאָמיעדעצקע
פאַראַן ,ווערט פאַרשטערט דורך דער אומגלויבלעכקייט פון די
ועלנדיק משמעות כאָטש אַ ביס? פאַרטרייבן די
בילדער, ,ו..
נודע פון דער פּיעסע ,האָט מר .קעסלער אין איר אַריינגעגעבן
אַ היבש ביס? נומערן געזאַנג ,וועלכע ער אַלײן פירט דורך ,אַ
קופּלעטל מיט אַ טענצל ,אויסנעפירט פון מר .בירנבוים און מיס
בעסי װוייסמאַן און אַ סצענע אין אַ קאַבאַרעט .דער עולם הערט
גערן מר ,קעסלערן זיננען ,אָבער דאָ טרייבט ער עס שוין צו אַזאַ
אַבסורדיטעט ,דאָס קוים גייט פאַרביי אין דער פּיעסע אַ וויכטי-
קער שריט אָן געזאַנג ... ,ווען סיר קומען איצט צום שפּילן,
ליינט זיך ווידער ניט אויפן שכל פאַרװאָס גראָד האָט מר .קעסלער
אויף יום-טוב דידאָזיקע קליינע פּלאַטשיקע מעשה אויסגעקליבן
בשעת ער האָט {נעהאַטן צו פאַרשידענע צייטן ,אין די גרויסע
פרעסט ,פיל בעסערע און פי? שפּילבאַרע זאַכן.
 ,, ,אין דער איצטיקער פּיעסע האָט דער נאַרישער פאָטער אַ
שװואַכע ענלעכקייט צום פאָטער דאָרטן {אין משה ריכטערס ,צוויי
חתנים'ן ,און דאָס בעסטע אין מר ,קעסלערס איצטיקן שפּילן אין
ניט מער וי אַ שװאַכע נאָכמאַכונג נאָך יענעם שפּילן ... .מר.
קעסלער שאַפט אַן אילוזיע ,ער ברענגט אַרױיס דעם טעמפּן ,נאַרישן
פאָטער ,גאַנץ קלאָר ,אָבער קיין נייעס שאַפט ער דערמיט ניט .אַן
אויסנאַמע דאַרף נאָר נעמאַכט ווערן פאַר דער ערשטער סצענע אין
דריטן אַקט ,וואו דער פריערדיקער נביר איז שוין אַן אַלטער שוס-
טער ,װאָס זיצט ביים קאַפּול און קלאַפּט שטיפטן ,שטיל ,געבראָכן
און אונטערטעניק .דידאָזיקע סצענע איז אַ נייע און מר ,קעסלער
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ברעננגט זי אַרויס גאַנץ שיין".
אין טעאַטער קומט אין דער זעלבער צייט פאָר אַ גאַנצע איבער.
קערעניש .אין אַ נאָטיץ וועגן דעם ,איז י .ענטין מרמז דערויף:
;,אין קעסלערס טעאַטער איז שוין זייט לאַנג אַ תוהו ובוהו .דער
שלום בית איז אויף משקולות .די שטימונג ,װאָס ווערט אַרױסגערופן
פון באַלאַנס פון סעזאָן ,איז ניט קיין צו מונטערע".

ק .אין לאַטײנערס פּיעסעצ ,דאָס יידישע האַרץ".
פון רעכטס  :מאַלװינא לאָבעל און דזשעני גאָלדשטײן.

איך
האָב
דער
איך
פאַר

האָב שטענדיק געשטרעבט און געלעבט פאַר מיין קונסט און
קיינמאָל קיין פינאַנסיעלן ערפאָלג ניט געזוכט .אָבער פאַר
נאַנצער צייט פון מיין לאַנגער קאַריערע אַלס שוישפּילער האָב
קיינמאָל אַזױ ניט געליטן און ניט געהאַט צו פירן אַ קאַמף
מיין קונסט און עקזיסטענץ ,וי זינט איך בין אַריינגעטראָטן

אין פּאַרטנערשיפּ

מיט

מיין געוועזענעם

פּאַרטנער

מאַקס

ווילנער.

זינט דער צווייטער עוועניו טעאַטער אין אויסנעבויט געװאָרן,
און איך צוזאַמען מיט מאַקס ר .ווילנערן זיינען געװאָרן די לעסיערס
|פּאַכטערס),

האָב איך קיין רואיקן

טאָג נים

געהאַט.

איך

האָב

קיינמאָל די מיר צוגעזאָנטע פּראָצענטן ניט נגעקראָנן .איך האָב
זאָגאַר די גאַנצע צייט אַ חוץ איין יאָר ,ווען עס זיינען גענאַנגען
די גרויסע סוקסעס-פּיעסן ,מיינע פולע וויידזשעס {שכירות| ניט
געקראָגן .,איך בין דאָך אָבער ,אַזױ צו זאָגן ,געווען א פּאַרטנער
צום נעשעפט און איך האָב זיך געשטיקט און געשויגן ,אָבער
וויפ? איזן דער שיעור? עס איז גענאַננען פון שלעכט צו ערגער
און דער ענד איז געקומען .לענגער בלייבן האָב איך ניט געקענט.
איך האָב דעם לעצטן גאַנצן סיזאָן קיין סענט היידזשעם ניט
געקראָנן און איך איבערטרייב ניט אויף אַ האָר וען איך זאָג,
אַז איך האָב צונעליינט צום צוייטן עוועניו טעאַטער פינף און
צװאַנציק

טויזנט

דאָלאַר.
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לעקסיקאָן
איך בין איצט געבליבן וי מען זאָגט ,יאַק סטאֵי' ,וי איך
שטיי און גיי ,אָבער איך בין צופרידן .איך וועל ניט פאַרלאָרן
גיין ,איך וועל קאָנען באַשטײן מיין שטעטל? ...איך פאָר איצט
אַרױיס איבער דער פּראָווינץ אויף אַ טור ,און װאָס שפּעטער װועט
זיין ,זאָל נאָט זאָרגן .איך האָב קיינע פּלענער ניט פאַר דער
צוקונפט ,אָבער ...איך בין געווען לאַנג א שוישפּילער און דאָס
יידישע פּובליקום קען מיך און ווייס מיינע לייסטוננען פאַר דער
יידישער בינע ,אַז איך זאָל זיך פאַר דער צוקונפט ניט דאַרפן
זאָרנן .מיט קעסלערס צווייטע עוועניו טעאַטער ,אָבװאָל עס טראָגט
נאָך מיין נאָמען ,האָב איך ,וי שוין געזאָנט ,קיין שום פאַרבינ-
דונגען ניט און ניט איך ווייס און ניט איך ווי? וויסן װאָס דאָרטן

פון

רישער טעטיקייט .ניט האָבנדיק קיין אַנדער ברירה ,האָט ער זיך
אַננאַזשירט אין נעשאָנאַל טעאַטער ,און דאָרטן האָט ער ,אַלס
קינסטלער ,נגעליטן נאָך מער וי פריער ,ווייל די פּיעסן ,װאָס מען
האָט

דאָרט

נעשפּילט,

זיינען

זיכער

ניט

נעווען

פון

דעם

שניט,

װאָס פּאַפט זיך פאַר אַזאַ קינסטלער װוי ער איז געווען .ער האָט
געמוזט אויפטרעטן אין אָפּערעטען ,װאָס ווערן צונויפגעשטשאָבעט
כדי צופרידנצושטעלן דעם גראָבן געשמאַק פון דעם פּשוטן עולם,
און ער האָט מער ניט געהאט קיין נעלעגנהייט אויפצוטרעטן אין
אַ נוטער נייער פּיעסע ,וואו ער זאָל זיך קאָנען וייזן אין דער
נאַנצער גרויס פון זיין טאַלאנט,
יעדע פאָרשטעלונג איז פאַר אים נעווען אַן אָפּקומעניש .ער האָט

טוט זיך". .

שוין אַפילו מער ניט געקאָנט טרוימען

די געשיכטע ווערט אויך אָפּגעשפּיגלט אין אַ גרעסערער נאָטיץ
,אָרווערטס" א"ג ,דיפּלאָמאַטישער פּלאָנטער צװוישן טהאָמאַ-
אין פ
שעווסקי ,קעסלער און אַדלער" ,אין וועלכער ס'ווערט צ .אַ .געזאָגט :
 . . . ,קעסלער האָט זיך צעקרינט (עס רעדט זיך אַזױ צעקריגט,
מען האָט זיך טאַקע געפּאַטשט) מיט ווילנערן .מלחמה אין מלחמה
און קעסלער איז אַװעק פון טעאַטער .קעסלער זאָנט ,אַז ווילנער
באַהאַנדלט אים ניט אָרנטלעך ,און ווילנער ,קעסלערס שטיףזון
און מענעדזשער ,זאָנט ,אַז קעסלער באַהאַנדלט אים ניט פיין.

פאַרגנינן אויף דער בינע .ער האָט זיך שוין מער נאָרניט אינטע-
רעסירט מיט דעם װאָס ער שפּילט און וי אַזױ ער שפּילט .עס
איז אים מער ניט אָנגענאַנגען צי די אַנדערע אַקטיאָרן אויף דער
בינע נעמען א ריכטיקן טאָן ,צי ניין .ער האָט אָפּטמאָל אין דער
פרי אַלֵיין ניט געוואוסט װאָס ער שפּילט אין אַוונט ,און איינמאָל
איז ער טאַקע בייטאָג אַרײנגעפאַלן אין טעאַטער אַ בייזער ,אִן
אָנגעכמורעטער ,און צולויפנדיק צו דעם געשעפטסספאַרװאַלטער,
האָט ער ,ניט קוקנדיק יענעם אין די אוינן ,װוי ער װואָלט זיך פאַר
אים נעשעמט ,געפרענט, :װאָס שפּיל איך היינט ,א הונט ,אַן

אין קעסלערס טעאַטער אָן קעסלערן ,און די דירעקטאָרן פון טאָמאַ-
שעווסקיס טעאַטער האָבן געװאָלט אַרייננעמען קעסלערן אין זייער
נעשאָנאַל טעאַטער .... .די דירעקטאָרן פון נעשאָנאַל טעאַטער
סימפּאַטיזירן מיט קעסלערן .קעסלער אַליין אין דאָך אַ גרויסע
קראַפט פאַר אַ טעאַטער און עס איז געװאָרן א שידוך ביי קעסלערן
מיט טאָמאַשעװוסקין .דאָס שדכנות האָט פּאַסירט מיט אַ פּֿאָר
מאָנאַטן צוריק און דאָך איז דערפון גאָרניט נעװאָרן ... .אַזױ
וי קעסלערס טעאַטער נעפינט זיך נעבן טאָמאַשעװװוסקיס טעאַטער,
װאָלט דאָך אויסנעקוקט זייער פֹאָנִי |{לעכערלעךן} ווען קעסלער
אַלֵיין זאָל אַנטקענן זיין איינענעם טעאַטער שפּילן אַלס קאָנקורענט
ביי טאָמאַשעװוסקין".

אינדיק ,אַ קאַטשקע ,אַ גאָנער ,אַ פּיפּערנאָטער אָדער א שווינער ?".

הִכלל ,אויס קעסלער אין קעסלער-טעאַטער,

האָט מען געשפּילט

ודעריבער איז אַ קאָמיטעט אַװעק צו טאָמאַשעװסקין און מיט אים
געשלאָסן אַן אָפּמאַך ,אַז ער זאָל ניט אַנגאַזשירן צו זיך קעסלערן,
און דאָס קעסלער-טעאַטער װועט דערפאַר ניט אַרייננעמען אַדלערן,
וי עס האָט געפּלאַנט .ק .איז דערווייל אַװעקגעפאָרן גאַסטראָלירן
איבער קאַנאַדע ,אָבער אינצווישן איז אַדלער יאָ אַרײן שפּילן אין
קעסלער-טעאַטער .דערװאַרט מען דעריבער ,אַז באַלד װוי ק .װועט
זיך צוריקקערן פוֹן דער פּראָװוינץ ,װוצט ער יאָ אַרײנגײן שפּילן ביי
טאָמאַשעװסקין אין נעשאָנאַל טעאַטער.ן
וועגן יענעם פּעריאָד שרייבט מ .אָשעראָוויטש:

|,אין זיין נאַאיוויטעט האָט זיך קעסלער אַלִץ מער און מער
אַריינגעפּלאָנטערט אין דער פּאָליטיק ,װאָס האָט זיך געוועבט אַרום
זיין טעאַטער .די אינעװוייניקסטע רייסערייען זיינען שוין װאָס
אַמאָל געװאָרן אַלץ שאַרפער און שאַרפער ; קריגערייען זיינען שוין
ניט געווען גענונ און ס'איז געקומען צו אַ געשלענ .,קעסלערן איז
דאָס געווען אי אַ ווייטיק ,אי אַ שאַנד ,ווייל ער האָט געוואוסט,
אַז דער װאָס האָט אים דעדלאַנגט דעם קלאַפּ ,אין טאַקע איינער
פון דער פאַמיליע .עטלעכע יאָר זיינען אַװעק און אין קעסלערס
סעקאָנד עוועניו טעאַטער איז קעסלערן געװאָרן אַלץ ענגער און
ענגער ,ביז ער האָט שוין מער ניט נעקאַנט אריבערטראָנן און איז
איננאַנצן אַװעק .דאָס איז געווען פּונקט אין אַ צייט ,ווען ער
האָט געהאַלטן ביים אונטערציען דעם סך הכ? פון זיין קינסטלע-
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און שטייענדיק אויף דער בינע ,פלענט ער אֶפּטמאָל בייסן די
ליפּן און ריידן צו זיך אַלֵיין , :ש,לענג ..עקדישן  . .יאַשטשערקעס ..
ווערים"'"
דעם  2מאַי  8191ווערט ק'.ס נאָמען אַראָפּגענומען פון זיין
טעאַטער ,װאָס הייסט שוין פון איצט אָן בלויז ,סעקאָנד עוועניו
טעאַטער? .ק .גאַסטראָלירט פון  02אַפּריל אָן אַלס ;שלמהקע
שאַרלאַטאַן* ביי אַדלערן אין ;גרענד"ײ-טעאַטער ,דעם  1מאַי (צו"
זאַמען מיט אַדלערן) אין ;גאָט ,מענטש און טייוול" ,דעם  3מאַי

 -אין ;דער ווילדער מענטש" ,דעם  4מאַי  --אין אקוני לעמעל"דעם  4מאַי אין ,סאַפאָי און דעם  5מאַי אין ;די אמתע קראַפט".
אין סעזאָן  9178191איז ק .אַרײנגעטראָטן אין בעסי טאָמאַ-
שעווסקיס ,פּיפּלס"-טעאַטער וואו ער האָט דעם  03אױגוסט 8191
רעזשיסירט משה ריכטערס ,אַ פרויס פליכט" און געשפּילט די ראָל
,דר ,נייטאן הערבערט".
באַלד דערויף שפּילט ער וידער זיין רעפּערטואַר צ .אַ; .יעדע
פרוי" און פירט אויף דעם  4אָקטאָבער  8191מ .גאָלדבערגס
קאָמעדיע ,געלעבט און געלאַכט* ,שפּילנדיק די ראָל ;נחום ריפּ".
ק .טרעט דאָ אויך אויף אין קאוריאל אַקאָסטא".
דעם  8נאָוועמבער  8191פירט דאָ ק .אויף שלמה שטיינבערגס
,גאָט פון ליבע" ,שפּילנדיק די ראָל ,עזריאל טויב".
דעם  3יאַנואַר  9191האָט ק .דאָ אויפגעפירט ,די פרוי און
איר היים" פון לואיס באַרקין און ויליאַם סיגעל ,שפּילנדיק די
ראָל ,לואי לואיסאָן".
דעם  82פעברואַר  9191פירט דאָ ק .אויף ז .ליבינס ,די פאַר-
לאָרענע האָפנונג" ,שפּילנדיק די ראָל ,אַלעקט ווערטהיימער".
סעזאָן  02-79191איז ק .אַרײנגעטראָטן צו באָריס טאָמאַשעװוסקין
אין ,נעשאָנאַל"-טעאַטער ,און דאָ אויפגעטראָטן דעם  92איגוסט
 9אַלס אירוחם" אין ,די צוויי חזנים* פון משה ריכטער.
דעם  8אָקטאָבער  9191האָט ק .געשפּילט אַלס ,מישע מיכײלאָ-
וויטש* אין ,דאָס הייליקע ליך",
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דעם  62נאָוועמבער  9191איז דאָ ק .אויפגעטראָטן
אין ,קינדער קומט אַהיים".
מ .אָשעראָװיטש דערציילט ווייטער וי ק .האָט אָפט ,זעענדיק
אַ באַקאַנטן אין טעאַטער ,זיך געפילט וי מען װאָלט אים געכאַפּט
ביי אַ פאַרברעכן .און איינמאָל ,ווען דער שוישפּילער לאַזאַר פריד
האָט אים באַדױערט װאָס ער שפּילט אין אַזאַ ביליקן רעפּערטואַר,
האָבן זיך ביי ק .געשטעלט טרערן אין די אויגן ,און ער האָט
אים געגעבן צו לייענען אַ בריוו װאָס ער האָט באַקומען פון אַ
יידישן אַרבעטער ,וועלכער האָט אים געזידלט פאַר זיין שפּילן ,און
ק .האָט געזאָגט, :זעסט ,אָט דער בריוו לאָזט מיך קיין נעכט
ניט שלאָפן . .אָט דער בריוו װועט מיך משוגע מאַכן ..עס טרעפט,
איך כאַפּ זיך אויף אין מיטן דער נאַכט און דערמאָן זיך אָן אָט
דעם בריוו ,קאָן איך שוין מער ניט שלאָפן ..קאָן ניט ..ער איז
דאָך גערעכט ,אַ רוח אין זיין טאַטנס טאַטען! ..איך מעג זיך
שעמען",
און וועגן זעלבן ענין שרייבט לעאָן קאָברין :
,די לעצטע צוויי סעזאָנען פאַר זיין טויט ,האָט ער אַ סך
געליטן מחמת ער האָט אָנגעװאָרן זיין טעאַטער און געמוזט שפּילן
ביי אַנדערע און דוקא אין אַזעלכע פּיעסן ,וועלכע ער האָט מיט
זיין גאַנצן האַרצן נגעהאַסט .איך דערמאָן זיך :עטלעכע חדשים
פאַר זיין טויט טרעף איך אים אין קלוב ביי די יידישע אַסטיאָרן.
ער איז נעזעסן ביי א טיש און גערויכערט אַ סינאַר .,ער האָט דאַן
געשפּילט אין אַ געוויסן טעאַטער אין אַן אָפּערעטע .זעץ איך זיך
אַוװועק נעבן אים און מיר צעשמועסן זיך .דאַן פרעג איך אים:
,װאָס שפּילט איר איצט ,קעסלער ?" ,קוקט ער מיך אָן מיט זיינע
גרויסע ,אויסדרוקספולע אוינן ,און אויף זיין באַזונדערן שטייגער
גוטמוטיק-קאָמיש און מאַכט, :װאָס איך שפּיל?? איך'? אייך
ווייזן" .ער נעמט אַ ט,וט-פּיק" (צאָן-העלצל) פונם טיש ,צעברעכט
עס און לייגט א שטיקעלע אַװעק נעבן זיך .דערנאָך געפינט ער
אַ ברעקל ברויט אויפן טישטוך און רוקט עס צו צום שטיק? טוט-
פּיק און ואַרפט נאָך צו דעם צו אַ גרייפּעלע פון אַ דערבייאיקן
טעלער ,אַ שטיקל אויסנעשמירט פּאַפּיר ,װאָס ער הויבט אויף פונם
דיל ,שיט צו צו דעם אַביסעלע זאַלץ ,אַ ביסעלע פעפער ,װאָס ער
געפינט דאָ אויפן טיש ,שיט אויף דעם נאָך אַרוף אֵשׁ פון זיין
סינאָר ,מישט דאָס אַלצדינג אויס מיט אַ פיננער ,טוט אויף דעם,
מחילה ,אַ כראַקע מיט דער נאַנצער קראַפט ,און מאַכט, :דאָס
שפּיל איך !", ,װאָס איז דאָס ?", ,אונדזערע אַן אָפּער-רע-טעניו",
און האָט צונעליינט מיט האָס און מיט ווייטיק  :אַ,י ,קאָברין ,איר
ווייסט ניט ,אַ דאַלעניו שפּיל איך .איך װאָלט זיך בעסער אַועק-
נעשטעלט אין מיטן נאָס און נגעהאַװוקעט וי אַ הונט .יאַשטשער-
קעס און שלאַננען װאָלט איך אַצינד אַרױסגעשפּינן .אָט אַזױ
פיל איך ,אין דר'ערד אַרײן"!, , ,
אַנדערש זעט די לאַגע מ .שוייד :
,די בעסטע אויסזיכטן אויפצופירן א דראַמע זיינען נגעווען ביי
ק.עסלער אַלס שוישפּילער אין געווען אַזױ
דוד קעסלערן.. ,
אָננעסטראִיעט ,אַז אין אַ בעסערער פּיעסע ,מיט אַ בעסערער ראָלע,
האָט ער זיך גענעבן איננאַנצן ,זיין גאַנצע אינערלעכקייט ,אלץ ,װאָס
האָט געברויזט אין אים און געװאָלט קומען צום אויסדרוק .פון אַ
שונד-פּיעסע ,אַפילו ווען ער האָט געשפּילט די עפעקטפולסטע ראָלע
אין איר ,האָט ער חוזק געמאַכט .אין דער באַשײדענער שאַפקע
מיט צופעליקע ביכער ,מערסטנס דייטשע ,ואָס איז נעשטאַנען אין
דעם יידישן אַקטיאָרן-קלוב ,זיינען פון אַ יאָר צוויי געשטאַנען די
אָפּנעדרוקטע פּיעסן פון פּרץ הירשביין ..אין אַ האַרבסטיקן טאָג,
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ווען קעסלער האָט זיך איין מאָל באַקלאָגט פאַר מיר אויף דעם
שרעקלעכן מאַנגל אין פּיעסן ,אַז ער איז געצוואוננען צו שפּילן
דעם ערנסטן שונד ,נאָר דערפאַר ווייל ער האָט ניט עפּעס בעסערס,
האָב איך אים נעבעטן אַרױפניין מיט מיר אין אַקטיאָרן-קלוב,
וואו איך האָב אַרױסנענומען אַ באַנד הירשביין ,האָב זיך פאַר-
מאַכט מיט קעסלערן אין אַ באַזונדער צימער און האָב אים פאָר-
געלייענט דעם ,שמידס טעכטער" .די זאַך האָט אויף אים נע-
מאַכט אַן איינדרוק .זי האָט אַפּעלִירט צו דעם בעסערן חוש פאַר
רעאַליטעט ,װאָס ער האָט פאַרמאָנט .ער איז געווען גרייט די זאַך
אויפצופירן .נאָר צוויי געטרייע מענטשן ,אַקטיאָרן ,האָבן אים
איבערציינט ,אַז דאָס איז ליטעראַטור און דערפאר איז עס נאָר
פּאַסיק פאר דער ביכער-שאַפקע און אפשר פאַר ,עמעטשורס' |ליב-
האָבער| .די פּיעסע װאָס איז נלייך אויפגעפירט געװואָרן איז געווען
פון שיינע רחל סימקאָף.
איך קאָן מיך ניט באַפרײען פון דעם געפיל ,אַז װוען קעסלער
װאָלט דער ערשטער אויפנעפירט הירשביינס אַ פּיעסע ,װאָלט דאַ-
מאָלט דאָס נאַנצע יידישע טעאַטער אויפגעלעבט ,און די הירשביין-
עפּאָכע וװואָלט געווען ניט וייניקער רייך און פרוכטבאַר וי די
נאָרדיןדעפּאָכע .דער מאַרק אויף פּיעסן איז דאַמאָלט נעווען אַ
גרויסער .מען האָט אומעטום נעזוכט װאָס צו שפּילן .עס איז
געווען אַן עולם ,עס זיינען געווען טעאַטערס .עס איז נאָר נויטיק
געווען ,אַז איינער זאָל האָבן דערפאָלג מיט אַ נייעם סאָרט פּיעסע
און אַלע װאָלטן נאָכנענאַנגען אין יענעמס שריט".
אָבער מ .אָשעראָװויטש באַשטײט ווייטער ,אַז ק .האָט זיך ,שטענדיק
געריסן צו שפּילן טעאַטער געלאַסן" ,און ווען שניצער האָט גע-
גרינדעט אין ניו-יאָרק דאָס ערשטע יידישע קונסט טעאַטער ,און
בן עמי האָט אויפגעפירט הירשביינס ,גרינע פעלדער" ,איז ק,
אַװעק אין טעאַטער זען די פאָרשטעלונג ,און כאָטש טייל שפּילער
זיינען אים דוקא ניט געפעלן ,איז ער אָבער געווען באַגײיסטערט
פאַר דער אויפפירונג און דעם געלאַסענעם טאָן ,און אַרונטער-
לויפנדיק הינטער די קוליסן ,האָט ער אַרומגעכאַפּט אייניקע פון די
שוישפּילער און אַרױס מיט אַזאַ ווידוי ,, :קינדער ,איר ווייסט דאָך ..
דאָס האַרץ איז ביי מיר אַמאָל פול מיט גאַל ..די װעלט איז א
פּאַסקודנע ..נו ,פיל איך אָפט ,אַז איך קאָן די מענטשן גלייך אין
דִי אויגן אַרײין ניט קוקן . .איך האָב זיי פיינט ..איצט אָבער איז
דאָס האַרץ ביי מיר פול מיט פרייד  ,,אָט דאָס האָב איך געמיײינט!..
אָט אַזױ דאַרף מען שפּילן טעאַטער! ..דאָס איז געווען מיין
טרוים ..קינדער ,לאָמיר זיך נאָך אַמאָל צעקושן! *..זיין באַ-
גייסטערונג האָט אָנגעהאַלטן ,און ווען ער האָט געטראָפן דעם שוי-
שפּילער סעם קעסטין ,האָט ער צו אים געזאָגט, :קעיסי ,גיי! גיי
זען די פאָרשטעלונג פון ,די גרינע פעלדער" .עס איז גוט!..
דאָס האָב איך געמיינט",
און מ .אָשעראָװויטש שרייבט וייטער:
פ,אַרשלאָסן
געדיע

אין

אין זיך ,האָט קעסלער געשטיקט

א גרויסע טראַ-

מיט

ועגן

האַרצן

און

זיך אַרומנעטראָנגן

נעדאַנקען

טויט . ..דאָס איז קלאָר פון דעם װואָס פּונקט אין יענער צייט האָט
ער שטילערחייט פאַר זיך באַשטעלט אַ שטיקל קרקע אויפן בית-
עולם ....נאָך פריער האָט ער ביי אייניקע געלעגנהייטן וועגן דעם
פאַרהאַנדלט ,אָבער ער האָט דאָס אַלץ אָפּנעליינט פון איין מאָל
אויפן אַנדערן ,זאָגנדיק ,אַז ער האָט נאָך צייט ,געפּרובט מאַכן
שפּאַס פון דעם .אָבער איינמאָל ,אין א מאָמענט ,ווען ס'איז אים
געווען זייער שווער אויפן האַרצן ,איז ער אַװעק צו דעם מענטשן
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לעססיסאָן
מיט

וועלכן

ער האָט וענן

קרקע

פאַרהאַנדלט

און ער

האָט אים

געזאָגט  האַלט פאַר מיר די קרקע ...צוויי קברים .. .ווען איך
װועל קומען צוריק פון דער ראָוד |פּראָווינץ} ,װע? איך פאַר דער
און דערביי האָט ער געבעטן , :קיינער זאָל דערפון

קרקע באַצאָלן".

ניט וויסן ! איך ויל ניט ,אַז ס'זאָל אָנקומען צו מיין פרוי".
עפּעס וי דאָס האַרץ װאָלט אים געזאָגט ,אַז דער סוף איז שוין
נאָנט..
דער סעזאָן אין נעשאָנאַל טעאַטער ,וואו ער האָט זיך געפילט
וי אַ פרעמדער און דערצו נאָך קיינמאָל ניט באַפרידיקט קינסטלע-
ריש ,דער ווייטיק װאָס ער איז ווידער אַ נע-ונדניק אָן אַ היים,
נאָכדעם וי ער האָט אַזופי? יאָרן געהאָרעװעט און געטרוימט ;
פאַרשידענערליי אַנדערע צרות ,װאָס האָבן נעטראָגן אַ ריין-פֿער-
זענלעכן כאַראַקטער ,אָט די אַלֶע זאַכן האָבן אים שרעקלעך אויס-
געמאַטערט און ער האָט זיך גענויטיקט אין רו .אָבער ער אין
דאָך געווען געצוואונגען צו מאַכן אַלע נויטיקע פאָרברייטונגען
פאַר אַ נאַנצער ריי גאַסט-פאָרשטעלוננען אויף דער פּראָװוינץ ,אים,
דעם מענטשן ,וועלכער האָט שטענדיק געלעבט און געאָטעמט מיט
טעאַטער ,האָט זיך אויסגעוויזן ,אַז דוקא איצט ,ווען ער פילט
זיך אַזױ שװאַך ,אַזױ צעבראַכן און אַזױי אַנטוישט ,טאָר ער .ניט
אויפהערן שפּילן .,ער האָט געהאָט דאָס געפיל ,אַז דאָס װאָלט
געווען

אַ צוריקטריט

ניט אויף

אַ וייל ,נאָר אויף

שטענדיק.

ער

האָט מורא געהאַט ,אַז אַזאַ צוריקטריט װועט אים נאָר פאַררוקן
אין אַ ווינק? און ער װעט נאָך אפשר בלייבן אַ מין ,לעבעדיקער
מת? אויף דער יידישער בינע .צו אַ פַּאֶר פון זיינע נאָנטע פריינט
האָט ער דאַן טאַקע געזאָגט ,אַז עס איז פאַר אים קלאָר ,אַז אויב
ער װעט איצט ווידער ניט אַרױף ,וועט ער זיכער אַראָפּ ביז ער
װועט איננאַנצן פאַלן ,און פאַר דעם האָט ער מורא געהאַט מער
ווי אַלץ אין דער וועלט.
אומגעפער

אין יענער צייט האָב איך אים

איינמאָל געטראַפן

אין אַ קלוב אויף סעקאָנד עוועניו.

דאָס אין געווען ביי אֵן אונ-

טערהאַלטונג פון יידישע שרייבער,
זונגען ,אַנדערע האָבן פאַרגעלעזן.

אייניקע אַקטיאָרן האָבן נע-
אַלע זיינען געווען פריילעך,

בלויז איין קעסלער איז געזעסן אין אַ ווינק? אַן אָנגעכמורעטער,

אַ פאַרזאָרגטער ,פּונקט װוי די נאַנצע שמחה װאָלט אים גאָרניט
אָנגענאַנגען .ערשט ווען מען איז צונעשטאַנען צו אים ,ער זאָל
אויך עפּעס פאַרלעזן אָדער עפּעס זינגען ,האָט ער זיך אין אָנמאַנג
געקווענקלט און דערנאָך האָט ער זיך עפּעס וי ניט גערן אויםנע-

הויבן און אָנגעהויבן זינגען זיין מ,זמור לדוד", :גם כי אלך בגיא
צלמות לא אירא רע" .און ביי אָט די ווערטער זיינען ביי אים די
אויגן פול געװאָרן מיט טרערן .מען האָט געזען ,אַז ער זינגט
ניט צו אַמוזירן אַן עולם ,נאָר אויסצודריקן אַ טיפן װייטאָג ,װאָס
שטיקט זיך אין זיין נשמה .מען האָט אַפּלאָדירט ,אָבער אים איז
דאָס ניט אָנגעגאַנגען .אויסווישנדיק די אויגן ,האָט ער זיך צוריק
אַוועקגעזעצט אין אַ ווינקל ,ווידער אַן אָננעכמורעטער ,ווידער אַ
פֿאַרזאָרנגטער,
דאָנערשטיק

דעם  6מאַי ,0291

ווען דער טעאַטער-פעזאָן

אין

פון

אַז ער האָט קעסלערן ניט דערקענט ,אַזױ חושך האָט ער אויסנע-
קוקט, .עס איז מיר ניט גוט! ,עס איז מיר ניט גוט!?  --האָט
קעסלער זיך נעקלאָנט .ער איז געװען בייז אויף די אַקטיאָרן,
אויף אַלעמען ,אויף דער נאַנצער וועלט .און ער האָט זיך אַלץ
געערגערט ,זיך אַלץ אויפנענעסן אַ לעבעדיקן .דער פאַרזוך אים
צו .באַרואיקן האָט ניט געהאָלפן .און ווען מען האָט אים געזאָנט,
אַז ער טאָר זיך ניט ערנערן ,וויי? דער דאָקטאָר האָט דאָס אים
פאַרווערט ,האָט ער זיך גענומען קלאַפּן מיט ביידע הענט איבער
די קני , :אָבער וי אַזױ קאָן מען דאָס? וי אַזױ קאָן מען זיך
ניט ערגערן ?" .דאַנערשטיק בייטאָג ,דעם  91מאִי ,האָט ער מיט
די אַקטיאָרן געמאַכט פּראָבע אין יעקב נאָרדינס ,קרייצער סאָנאַ-
טאָ? ,אין מיטן דער פּראָבע אין ער אומנעפאלן און מען האָט
אים נלייך געמוזט אַועקפירן אין האָספּיטאָל .זיין אומפאַלן אויף
דער בינע האָט אויף די אַקטיאָרן פונם ליריק טעאַטער געמאַכט
אַ שרעקלעכן איינדרוק ,אַ ריז איז געפאַלן .מיט דער זיכערקייט,
אַז קעסלער וועט שוין מער ניט קאָנען שפּילן ,אין מען שוין
געווען גרייט צו בייטן די פּראָגראַם און שטעלן אַן אַנדערע פּיעסע,
אָבער פאַרנאַכט אין קעסלער געקומען אין טעאַטער ,און געזאָנט,
אַז ער שפּילט .אין סיטן פון פערטן אַקט איז ער ווידער אומנע-
פאַלן און מען האָט אים ווידער נעמוזט אַוועקפירן אין אַ האָספּי-
טאַל .די פאָרשטעלוננ האָט מען געענדיקט אָן אים ,פרייטיק אין
דער פרי האָט מען אים אין האָספּיטאַל נעמאַכט אַן אָפּעראַציע.,
און אין דעם זעלבן טאָג איז ער נעשטאָרבן".

ק .איז געשטאָרבן דעם  41מאַי  .0291ער האָט איבערגעלאָזט
זיין צווייטע פרוי ,רעי ,די מוטער פון דעם טעאַטער-אונטערנעמער
מאַקס ר ,ווילנער ,און דריי טעכטער  :איידאַ (געשפּילט אַ געוויסע
צייט אויף דער יידישער בינע ,געװוען פאַרהײיראַט צום גראַמען-
שרייבער מלך אביון) ,סילוויאַ און נאַטאַליאַ ,װאָס זיינען געווען פאַר-
בונדן מיטן ענגלישן טעאַטער.
ק .האָט געהאַט איינע פון די גרעסטע לויות ,װאָס ניו-יאָרק האָט
אַמאָל געזען .לויט די באַריכטן אין די צייטונגען זיינען געקומען
בערך אַ האַלב מיליאָן מענטשן .מ'האָט דעם קערפּער אַרױסגעטראָגן
פון אַקטיאָרן-קלוב און אים געפירט איבער סעקאָנד עוועניו ,צום
;סעקאָנד עוועניו"-טעאַטער ,וואו קעסלער האָט אַזויפיל יאָרן גע-
שפּילט .דער כאָר ,אונטער דער לייטונג פון דיריגענט ברוידי ,האָט
געזונגען פּאַסיקע ניגונים .די הספּדים זאָגער זיינען געווען יעקב
פּ .אַדלער און שלום אַש.
יאַנואַר-מערץ  7191האָט ק .געדרוקט אין ניו-יאָרקער ;טאָג"
זיינע זכרונות ,װאָס זיינען געשריבן געװאָרן דורך אַ רעדאַקציע-
מיטגליד,
אין  0391איז אין ניו-יאָרק דערשינען מ .אָשעראָװיטשעס מאָנאָ-
גראַפיע וועגן ק .א"נ ;דוד קעסלער און מוני ווייזענפריינד",
דעם  02סעפּטעמבער  8291איז אין ניו-יאָרק געשטאָרבן ק'.ס פרוי,
אין אַ בריוו אין רעדאַקציע ;,פאָרווערטס" האָט ק'.ס טאָכטער
מרס .סילוויאַ קעסלער-ניומאַן פּראָטעסטירט קעגן דעם ,װאָס יאָזעף
,יין פאָטער און איך" געשריבן ,אַז
שילדקרויט האָט אין זיין בוך מ

ניריאָרק אין שוין געווען געענדיקט ,האָט דוד קעסלער אָנגעהויבן

ק .איז געווען אַ בעזגראַפּאָטנער בראָדיאַגאַ ,אַ באַנאַנע-פּעדלער,

ער איז דאָרטן אַנגאַזשירט

לייענען אָדער שרייבן.

שפּילן אין ברוקלינער

ליריק טעאַטער,

געװאָרן אויף צען פאָרשטעלוננען.
רעווסקיס

אַ פּיעסע

אָנגעהויבן מיט יצחק זאַלאָטאַ-

,אויף דער עלטער",

יעקב גאָרדינס רעפּערטואַר.

און

דאָס

איבעריקע

--

ביי דער פּראָבע פוֹן ש,למהקע שאַרלאַ-

טאַן" מיט די
אַקטיאָרן פונם ליריק טעאַטער ,האָט לעאָן בלאַנק
איינמאָל געטראָפן
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קעסלערן

הינטער

די קוליסן.

דערציילט בלאַנק,

װאָס האָט קיינמאָל זיך ניט אויסגעלערנט
זיין טאָכטער שרייבט:

,ווען ער װאָלט געווען אַ באַנאַנעדפּעדלער ,װאָלט איך נאָך מער
שטאָלצירט

מיט

זיין רום

אוֹן דערהויבונג.

ווען איך

בין געווען

אַ קינד ,געדענק איך ,װוי מיין פאָטער פלענט לייענען א האַלב
טוץ צייטונגען אַ טאָג ,יידישע און ענגלישע .ער האָט באַלאַנגט
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יידישן

טצאַטער
-י,,י,,,,ע,יעש.ישעטשתשע9עששעגאתּתת,,ע9ע9ע-.- ---.

צו אַ שפּאַנישן ,מעסאניק לאדזש' .זיין ענגלישע ליבליננ-צייטונג
איז געווען די אַמאָליקע ;וואִירלד' .ער האָט ליב געהאַט אירע
עדיטאָריעלס {לייטאַרטיקלען| ,און פלענט זיי מיר אויפקלערן ווען
מען האָט זיי מיר פאַרגעבן אַלס ,האָום וואָירק' |{אַרבעט אין דער
היים| אין סקול ,ער איז געווען אַן אמעריקאנער בירגער .ער
האָט גערעדט רוסיש ,פּויליש ,רומעניש ,און ער האָט באהערשט
די ענגלישע שפּראַך בעסער וי אַ הי-געבוירענער .ער האָט אויך
געשפּילט

טעאַטער

אין עננליש.

דער מענטש האָט געהאַט אַ רעפּערטואַר פון אַ מאַסע פּיעסן און
האָט שטענדיק געטאָן פאָרשונגס-אַרבעט פאַר זיינע ראָלן ,ער
פלעגט פאַר מיר שטענדיק ציטירן נעטע און היינע ,זיינע ליבליננ-
דיכטער .ער האָט אַ סך געלייענט ,איז שטענדיק געווען פאַראינטע-
רעסירט אין דעם פאָרטשריט פון טעכנאָלאָניע ... .ער איז בשום
אופן ניט נעווען קיין בראָדיאַנאַ איידער ער האָט זיך גענומען
צו דער בינע אין אַמעריקע ,ער איז אַהערצו געקומען מיט אַ טרופּע
שוישפּילער ... .מיין פאָטער האָט זיך געווידמעט דער קונסט
און האָט פיל צוגעטראַנן ,אפשר געליינט דעם ערשטן פונדאַמענט,
צו דער רעאַליסטישער דראַמע אין אַמעריקע .ער האָט פאַרלאָרן
.שר זיין לעבן ,צוליב זיין קאַמף מיט קעגנער
זיין טעאַטער .א.פ
אין זיין פאַרזוך צו דערהויבן דעם סולטורעלן ניואָ פון יידישן
טעאַטער",

און וועגן ק'.ס באַציאונג צו זיין פרוי ,דערציילט לעאָן קאָברין:
,ער איז גאָר ,דאַכט זיך ,ניט געווען קיין דאַמען-העלד .איך
האָב אים געקענט אַזויפיל יאָרן ,און נאָנט ,האָט ער כמעט שטענדיק
אויף מיר אַן איינדרוק נעמאַכט ,אַז דער ווייבערשער מין גייט אים
אינגאַנצן ניט אָן .און דאָך קען איך ניט איין מאַן  --ניט אפילן
אין דער ליטעראַטור ,כפרט נאָך צווישן קינסטלעראַקטיאָרן --
װאָס זאָל זיין אין אַ משך פון צענדליקער יאָרן ,ביז אין טויט
אַריין ,אונטער דעם שטענדיקן כשוף פון אַ פרוי ,װוי קעסלער איז
געווען  . . .יענע פרוי איז געווען זיין איינענע ווייב .איז זי אין
טעאַטער געווען ,האָט ער דאַן ,אָן נוזמא ,געשפּילט נאָר פאַר איר
אַליין .די אַקטיאָרן װואָלטן געקאָנט דערציילן וי אַזױי ווען ער האָט
זי פּלוצים פון דער בינע באַמערקט ,האָט ער זיך אַן אויפנגערענטער
צו זיי געווענדעט , :באִיס {|חברהן ,מאַדאַם ק ,איז אינם טעאַטער,
איך בעט אייך ,פּליז ,נעמט זיך די מי און שפּילט ,פּליז ,באִיס,
איך בעט אייך!' .עס האָט נעטראָפן ,ער איז אַרױסגעטראָטן אין
אַ נייער ראָל ,וועלכע איז אים דוקא נגעפעלן געווען ,נאָר זי ,זיין
ווייב ,איז דערנאָך אַרויפגעקומען צו אים און האָט אים געזאָנט,
אַז ער זעט אויס אין איר וי אַ ברוט ,וי אַ װוילדער ,איז אַ סוף
געווען .ער האָט שוין יענע ראָל ניט געקאַנט מער אֶנקוֹקן...
פאַרקערט ,אַ ראָל איז אים אַמאָל ניט געפעלן געווען ,נאָר זיין ווייב
האָט אים געזאָנט ,אַז זי פּאַסט פאַר אים ,האָט די ראָל דערנאָך
אַ נשמה באַקומען  --קעסלערס גאַנצע נשמה .וי קארג ער איז
ניט געווען ,אָבער ניט פאַר זיין ווייב .ווי געלטגייציק ער איז
ניט געווען ,האָט ער ביז זיין לעצטן פענט איר אָפּנעגעבן".

קי'ס ,דרשות"
ק .פלעגט האָבן אַ טבע צו האַלטן רעדעס צום עולם בעת די
פאָרשטעלונגען .װעגן דעם דערצילט לעאָן בלאַנק אין זיינע
זכרונות :
ב,יי אַ פאָרשטעלוננ ,װאָס דוד קעסלער האָט געשפּילט ,האָט
מען נאָכן דריטן אַקט גענומען פאָדערן ,אַז ער זאָל האַלטן אַ

רעדע ,דער עולם האָט געהאַלטן אין איין שרייען ק,עסלער ,ספּיטש?,
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איז קעסלער אַרוס אויף דער בינע און אַװעקנעלײנט אַזאַ דרשה :
ל,יידיס ענד דזשענטעלמען ,יו סי ,אֵיי עם נאָט ען עקטאָר{ ,מיינע
דאַמען און הערן ,איר זעט ,איך בין ניט קיין אַקטיאָר|" .אָננע-
הויבן אין עננליש און באלד איבערגנענאַננען אין יידיש; :איך
בין ניט קיין אַקטיאָר ,אַ מענטש  --דאָס בין איך .עס טוט מיר
עפּעס וויי ,וויין איך .עס טוט מיר הנאה ,לאַך איך ...א מענטש,
ניט קיין אַקטיאָר ...מאַך ניט קיין גװאַלדן ....ליאַרעם ניט...
פּילְדער ניט ...בין איך ט מענטש ,ניט קיין אַקטיאָר" .געזאָגט
האָט ער דאָס שטיל ,אויף אַ נאַטירלעכן ,מענטשלעכן שטיינער.
און דאָ איז אינמיטן דערינען געשען אָט אַזאַ זאַך :פון דער
העכסטער נאַלערעע האָט עמיצער אויסגעשרינן ,העכער" .דאָס
האָט קעפלערן שטאַרק צערודערט ,און ער האָט נעזאָנט מיט אַ נעפיל
פון נרויס פאַרדרוס , :אָ ,יענער דאָרט ,ער באַנראָבט דאָס יידישע
טעאַטער אין דער ערד .איך וויל ריידן וי אַ מענטש ,נישט פּראַווען
קיין אַקטיאָרסקע שטיק ,שרייט ער ,העכער"!".,.
מאָריס שװאַרץ גיט איבער די רעדע װאָס ק .האָט געהאַלטן ווען
פּרץ הירשביין האָט באַזוכט זיין טעאַטער :
ל,יידיס ענד דזשענטעלמען ,ווערטעס און האָכנעשעצטעס פּוב-
ליקום .מיר האָבן היינט אין טעאַטער אַ גרויסן נאַסט ,דעם פעי-
מאָס |באַרימטן} דראמאַטורג הירשביין .ער איז אַ נאָסט אין אמע-

ריקע .טאָ לאָמיר אים געבן אַ וװועלקאָם |אַפּלאָז| .,הירשביין אי
נאָך אַ גאַנץ יונגער ...יונגערמאַן .פויט זיין אויסזען און זיין
גרויסן קאָפּ האָר ,זעט ער אויס וי שעקספּיר ,נאָר צי ער קען
אַזױ גוט שרייבן וי שעקספּיר ,קאָן איך אייך ניט זאָגן ביקאָן
{וויילן איך האָב אים ניט נעלייענט .איך וועל זיך ערשט איצט
באַקענען מיט זיינע פּיעסן ,וועלכע ער ועט אונדז אָנטאָן דעם
פּלעזשור |פאַרגניגן}ן צו לייענען אַזױי גיך וי ס'װועט נאָר זיין
פּאַסיבל |מעגלעך|".
ק .האַלט זיך ווייטער ניט אָפּ פון ריידן ,אַ חוץ דער פּיעסע ,צום
פּובליקום ,בעת און נאָך די פאָרשטעלונגען .אַזױ האָט ער |לויטן
;פאָרווערטס*) געהאַלטן אַזאַ רעדע :
,ע ,ע ,ווערטעס פּובליקום ,מען שפּילט אַ יידישן טעאַטער,
מען שפּילט ,אָבער איר זעט דאָך ,מען האַלט מיך פאַר אַ ב,ודזשואַ".
איך בין אָבער אַ ראַדיקאַל .,נישטאָ קיין שרייבער ,האָב איך אַליין
נעמוזט שרייבן פּיעסן .אָבער קיינער ווייסט ניט ,אַז איך האָב
נעשריבן .און די פּרעסע ,אוי ,יידן ,די פּרעסע דערנייט די יאָרן,
יעקב

איז נעשטאָרבן.

נאָרדין

מען

שפּילט

טעאַטער.

ניט אונדז

אָבער ,אוי וויי ,די

שרייבער .אֶלרייט ,מען װעט שפּילן טעאַטער,
פּרעסע ,נוד ביי".
אַ מוסטער פון ק'.ס ,ספּיטשעס* גיט אויך ,אויף אַ שאַרזשירטן
אופן ,משה נאַדיר :

,דוד קעסלער (האָב איך דאָך אייך שוין געזאָגט) שפּילט יעדע
ראָל מיט אַ פּיעסע שפּעטער .,איז שטענדיק הינטערשטעליק מיט
איין טעאַטער-שטיק .ווען ער זאָל קאָנען ,דערכאַפּן' ,װאָלט ער
געווען

מי-יודע

װאָס

פאַר

אַן ,עקטער.

זיינע דרשות פאַרן ,פאָרהאַנג' זיינען אַ גװאַלד אין דער וועלט.
ער שפּילט אָפּ ,דרשות' מיט אַלערלײ קונציקע מינאַיעס ,װוי סאַראַ
בערנאַרדט ,אַ שטיינער ,פלענט אָפּשפּילן אַ שפּייזדצעטל .,ער רעדט
חצי יידיש ,חצי עננליש ,װאָס עס קומט אים אין מוי? אַרין,
אומנעפער אַזױי :
ווערטעס

פּוה-העם-ליקום ! מיר שפּילן היינט,

יו נאָו ,א פּיעסע

פון דזשייקאָב נאָרדין .נאָרדין ,העם ,יו נאָו ,איז ניט שטענדיק
שעקספּיר .שעקספּיר איז טויט .אֶלרייט ,באט ,יו נאָו ,טעיק למשפ,
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לעקסיקאָן
אַ נלאָז װאַסער ,זז . ...איף ,פיף( ,ער ווייזט װוי אַזױ מ'גיסט אין
אַ גלאָז װאַסער פון אַ זעלצער-סיפאָן אַרויס) באט;װואָס בלייבט
דערפון ,אַז מען גיסט עס אויס ? גאָרניט! נאטינג ,ניקס ! דאָס
איינענע איז אויך סמיט טעאַטער .דאָס הייסט ,אונדזער פּיעסע
איז פאַרקערט .. .איף יו נעט װוהאָט איי מין .איטס נאט דיז,
ענד איטס נאָט דהאַט .דעטס איט ,איף יו נעט װהאַטאַמין,
טהענקיו{| .אויב איר פאַרשטייט װאָס איך מיין .עס איז ניט דאָס,
עס איז ניט יענס ,דאָס איז עס ,אויב איר האָט פאַרשטאַנען װאָס
איך מיין .,אַ דאַנקן
און דאָס טעאַטער גייט כאָדאָראָם  ---קעסלער ,קעסלער !".

עננליש .,למשל ,ער האָט געלערנט מאַדאַם לאָבע? צו שפּילן אין
,יום החופּה" ,האָט ער צוֹ איר אַזױ גערעדט ביי פּראָבע:

לעאָן קאָברין שרייבט :
,פאַלש קעגן זיך אַלֵיין האָט ער קיינמאָל ניט געקאָנט זיין .עס
האָט געטראָפן ,אַז אַמאָל ביים לעזן אָדער ביי דער פּראָבע אין
ער שטאַרק באַגײיסטערט געװאָרן פָון אַ פּיעסע און ער האָט גע-
גװאַלדעװעט ,אַז זי װעט ,גיין" אַ נאַנצן סעזאָן .דערנאָך ,אַז ער
איז אין איר אויפנעטראָטן און האָט דערפילט ,אַז דאָס אין ניט
דאָס ,װאָס ער האָט געמיינט ,האָט ער גלייך ביים שפּילן דאָס
אַרוױסגעװויזן און אַלײין באַנראָבן די פּיעסע ..פאַרקערט ,ווען
אַ פּיעסע ביים לעזן איז אים ניט נגעפעלן נגעווען  --און דאָס האָט
כמעט שטענדיק געטראָפן  --און ביים שפּילן האָט ער זיך דערנאָך
דערפילט און זי אין אים געפעלן געװאָרן ,האָט ער עס וידער
אַרױסגעויזן  :האָט זיך אַלץ מער און מער צעפלאַקערט און אַלץ
בעסער נעזוכט צו שפּילן .און האָט מען אים דאַן דערמאָנט ,אַז
די פּיעסע איז אים פריער ניט געפעלן געווען ,האָט ער אויף דעם
געענטפערט

מיט

קינדערשער

דיקט ,אַנטשולדיקט|.
מאָל ניט געקאָנט.

חרטה, :חטא'נטי"

צווינגען זיך ,פאַרשטעלן זיך ,האָט ער קיינ-

דאָס איז נגעווען קעגן זיין נאַטור,

מיך דערנאָך גוטמוטיק ,נאַאיוו , :וער האָט עס געדולד פאַר זייערע
נארישקייטן"'",
וי אַזױ ק .פלעגט פירן די פּראָבן ,דערציילט 1מאָריס שװאַרץ ;
,נייער
ש

װאָס דענקט אינסטיגקטיו,

האָט געקענט נישקשהדיק עננליש און צוליב דעם האָט

קעסלער געהאַט פאַר אים דעם גרעסטן דרך-ארץ .פּונקט וי אַדלער
איז געווען אַ ליבהאָבער פון רוסיש ,אַזױי איז קעסלערן אויסנע-

גאַנגען דאָס חיות צו ריידן ענגליש; אפילו די פּראָבן האָט ער
געפירט אויף ענגליש .ס'הייסט ,ער האָט דערקלערט וי אַזוי צו
שפּילן די יידישע ראָלע ,נאָר די אנווייזונגען זיינען געווען אויף

אוֹיב מען קאָן זיך אַזױ אויסדריקן".

און אַלס ביישפּיל דערציילט אָשעראָװיטש ,װי ק .האָט אַמאָל
געמאַכט פּראָבע פון אַ פּיעסע אין וועלכער ער האָט געשפּילט
די ראָל פון אַ טאַטען ,װאָס האָט אַרױסגעטריבן פון שטוב זיין זון,
וועלכער איז אַװעק אויף שלעכטע וועגן ,און זיין טאָכטער בעט אים
אַז ער זאָל אים צוריק-אַרײנלאָזן .קי'ן איז ניט געפעלן דער טאָן
מיט וועלכן די אַקטעריסע .וועלכע האָט געשפּילט די טאָכטער,
זאָגט דאָס ,און ק .האָט זיך פאַרקרימט און געהייסן די אַקטעריסע
קוקן אויף אים .ער האָט עטלעכע מאָל אויסגעשריגן די פראַגע
;טאַטע ,לאָז אים אַריין* מיט אַ טאָן פון חוזק ,דערנאָך האָט ער
װוידערהאָלט די זעלבע פראַזע אין דעם שרייענדיקן מעלאָדראַמאַ-
טישן טאָן פון דער אַקטעריסע ,און געזאָגט,; :דו פאַרשטײיסט ,אזוי
קוויטשעט מען בלויז דאַן ווען דער טאַטע ליגט אויף דער ערד א
טויטער  . ..דאָ אָבער איז דער טאַטע ניט געשטאָרבן ...דו ווילסט
ביי אים פּועלן ,אַז ער זאָל צוריק אַרײנלאָזן דיין ברודער  ..ווילסט,
אַז דאָס האַרץ זאָל ביי אים ווערן ווייך .. .נו ,דאַרפסט דאָך אַלין
פאַרשטיין  ---צום שװאַרצן יאָר  --אַז אין אַזאַ מאָמענט דאַרפסטו
אויף אים ניט קוויטשען ...אין אַזאַ מאָמענט דאַרפסטו ניט ברעכן
די הענט ...פאַרקערט ,דאַרפסט ריידן ווייך עס זאָל זיך פילן
האַרציקײט אינם טאָן*...
מאָריס שװואַרץ דריקט זיך אויס ;
,אַ גרויסער רבי נגעווען ,אָבער אַ שטומער רבי ...אַ שלעכטער
רבי ,אַ בייזער רבי ,אַ רבי ,װאָס האָט ניט געקאַנט פאַרטייטשן,
אָבער אַ רבי פון וועמען מען האָט נעקאָנט אַ סך לערנען .איך,

געזינ".

שלעכט און האַרט ,כמעט ברוטאַל ,אין איין מאָמענט צו
זיינע נאָנטע מענטשן ,האָט ער אין אַ וויילע אַרום געוויינט װי אַ
קינד ,מיט אמתע טרערן ,בשעת ער האָט מיר אַמאָל דערציילט וי
אַ קעצעלע האָט אין אַ קאלטער נאַכט געזוכט אװַואַרעמע הֹנִים.
נגלייכגילטיק צו דעם געדרוקטן יידישן וואָרט פון יידישע שרייבער
און דיכטער ,װי כמעט אַלע אונדזערע אַקטיאָרן און אַקטעריסעס,
האָט אַ שיינע פראַזע אין אַ יידישן געדיכט ,װאָס ער האָט אַמאָל
צופעליק געהערט ,אָננעצונדן אים מיט אַ ווילדער באַנייסטערונג.
ער האָט זיך געקלאַפּט אין האַרצן ,נגעװוישט זיך די טרערן און
געמורמלט מיט א ליכטיקן ,באַנײסטערטן שמייכ? , :אזַאָג אבַיספ !
...טרעף איך אים אַמאָל אין אַזאַ מאָמענט ווען ער
גאָט!".
איז באַנײסטערט פון אַ פראַזע אין אַ יידישן געדיכט ,פרעג אים
פאַרװאָס ער לייענט ניט די יידישע דיכטער ,קוקט ער מיך אָן
אַ וויילע מיט זיינע גרויסע ,אויסדרוקספולע אוינן ,און ענטפערט

;יו סי,

ווען איי סטענד אָנדער די חופּה ,ווערט ביי אייך פאַרקוועטשט
דאָס האַרץ ,ענד יו קענט נאָ פוירדער |איר זעט ,ווען איך שטיי
אונטער דער חופּה ,ווערט ביי אייך פארקוועטשט דאָס האַרץ ,און
איר קאָנט ווייטער נאָרניט טאָןן .איר שרייט דאַן אויס ,קינד
מיינס ,דאַרלינג ,סוויטהארט ,איי לְאָוו יו' {מיין טייערער ,מיין נע-
ליבטער ,איך האָב דיך ליב| ,און איר חלשט אַװעק אויף די
שאָלדערס |אַקסלען| פון אייער אַלטן טאַטען'"
|
מ .אָשעראָװויטש דערציילט :
זיין געזונטער חוש פאַר נאַטירלעכקייט און פאַר קינסטלערישן
אמת האָט אים אָפּטמאָל געבראַכט דערצו ,אַז ער זאָל ביי פּראָבע
מיט אַנדערע אַקטיאָרן אױיפאַרבעטן אַזעלכע סצענעס ,ואָס נאָר
נעבילדעטע רעזשיסערן קענען .,אויך אין די באַמערקוננען ,װאָס
ער האָט דערביי נעמאַכט ,און אין די געדאַנקען ,װאָס ער האָט
אויסנעדריקט קורץ און שאַרף  --אָפּטמאָל אַפילן אויף א צו
פּראָסטן אופן  --האָט מען געקאָנט זען ,אַז דאָס אין אַ מענטש,

ק'.ס באַביאונג צו פּיעסן ,רעזשי ,פּראָבן
און קולטור

|כ'האָב

פון

|

װוייניקסטנס,

דאַנק

דעם

שיקזאַל,

װאָס

איך

האָב

מיין

אֶנהייב

געמאַכט אונטער זיין אויפזיכט .זיצנדיק אין אוַוינקל ביי פּראָבע,
האָב איך פון זיינע קולות ,פון זיין ואַרפן זיך ,פון זיין רייסן
זיך די האָר פון קאָפּ ,אומזיסט ,אָן אַן אורזאך ,זיך זייער פיל
געלערנט .און כמעט אַלֶע ,וועלכע האָבן ביי אים געשפּילט ,אַפילן
,לימעלע? און ,יעקב און עשו" ,און נאָכדעם
אין די צייטן פוֹן ב
אין דעם נאָרדין-רעפּערטואַר ,זיינען אױיסגעװואַקסן ,ווער מער ,ווער
ווייניקער ,שוישפּילער מיט אַ בעסערן נעשמאַק פאַר שיינעם שפּיפ,
זיין חוזק מאַכן האָט אָפט דעם אַקטיאָר געפירט אויף דעם ריכ-
טינן

וועג".

און וועגן ק'.ס באַגעגניש מיט פּרץ הירשביין ,ווען ער איז געקומען

אין אַמעריקע ,דערציילט מאָריס שװאַרץ 

/

,ער האָט פאַרמאָגט אַ זעלטענעם חוש צוֹ דערפילן דעם אמת אין

יינרימענטז יי = .
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יידישן

טעאַטער

דער טעאַטער-קונסט ,קיינער האָט אים ניט געקאָנט אָפּנאַרן ,ניט
קיין אַקטיאָר און ניט קיין דראַמאַטורנ .,נעדענק איך די מיינוננ,
װאָס ער האָט זיך נעשאַפן ווען ער האָט צום ערשטן מאָל באַנעגנט
אונדזער פּרץ הירשביין .די מיינונג האָט קעסלער אויסגעדריקט אין
דעם כאַראַקטעריסטישן שמועס ,װואָס איז פאָרנגעקומען צווישן אים
און מיר נאָך דער פאָרשטעלוננ ,ווען הירשביין האָט פאַרלאָזט דעם
יטעאַטער ... . ,איך געדענק ניט גענוי װאָס פאַר אַ פּיעסע מיר האָבן
געשפּילט .מיר דוכט ,אַז ס'איז נעווען ליבינס א מעלאָדראַמע .., . ,ער
|הירשביין |איז געזעסן אין דער ערשטער לאַזשע און זיך צונעקוקט

צו אונדזער מעלאָדראַמאַטישן אופן שפּילן לויט קעסלערס רעזשי,
װאָס האָט געמיינט אַ טישל אויף דער זייט ,אַ קאַנאַפּע ביים
פענסטער ,אַ רויטער טעפּיך אויף דער פּאָדלאָנע ,און ניט קענען
די ראָלן .אַזױ וי קעסלער האָט אַלֵיין ניט געקענט זיינע ראָלן,
האָט ער זיך ממש מחיה געווען ווען דער נאַנצער אַנסאַמב? האָט
געבולבעט .נאָר ווען ער האָט דערהערט ,אַז הירשביין קומט אין
טעאַטער ,האָט ער אַלעמען נעלאָזט וויסן ,אַז מ'זאָל היינט עפענען
די פּיסקעס ,ניט ריידן אין די אַרבל אַרײן .ער האָט אויך באַפױלן
דעם סופלער צו האַלטן דעם טעקסט אין דער סופלער-בודקע ,ניט
אויף

דער בינע ,וואו דער עולם זעט וי ער אַרבעט

מעשים

און

שרייט אויפן קול ... ,לאַנג האָט דער שמועס |צװישן קעסלער
און הירשביין| ניט געקאַנט אָנהאַלטן ,וויי? ביידע האָבן ניט געהאַט

װאָס צו זאָגן איינער דעם אַנדערן.
שלעכטן

קעסלער האָט געבעבעט

אַ

ענגליש ,און הירשביין ,האָט ,ווייזט אויס ,ניט געקאָנט

וואַרפן קיין אומזיסטע קאָמפּלימענטן דער האַלב-נאַרישער מעלאָ-
דראַמע און דעם צעטומלטן אַנסאַמבל-שפּי? פון דער טרופּע . . . .נאָך
דער פאָרשטעלונג האָב איך געפרענט קעסלערן צי ער האָט געלייענט
הירשביינס פּיעסן און צי װואָלט ניט נעווען יושרדיק אויפצופירן
הירשביינס אַ פּיעסע לכבוד זיין קומען קיין אַמעריקע; .איך שבּיל
נאָר פּיעסן פון דראַמאַטורגן ,ניט פוֹן פּאָעטן'  ---האָט קעסלער
נעענטפערט ,...--חירשביין זעט אויס וי א פּאֶעט און איך גלויב
ניט צי מיט אַזא אויסזען קאָן מען אָנשרייבן אַ נוטע פּיעסע'.
;װאָס האָט אויסזען צו טאָן מיט שרייבן?'  --האָב איך אים
געענטפערט אַביס? סאַרקאַסטיש , ---מוז דען אַ דראַמאַטורג אויס-
זען װוי אַן איטאַליענער װאָס אַרבעט אין די סאָבווייס ?' ,אַ דראַ-
מאַטורג װאָס האָט אין זינען צו פּוצן זיינע האָר און טראָנן אַזאַ
געשלענגלטן קראַװאַט מיט אַ געהאַקטן פּרינץ אַלבערט ,איז פרעמר
פון דעם לעבן פון איינפאַכן מענטשן פון דער נאָס אָדער אָרעמער
שטוב ,אַזאַ דראַמאַטורג איז א זינג-פיינעלע און קאָן ניט שרייבן
.אַרצי (אַזױ
פארן טעאַטער .אין טעאַטער מוז זיך ניסן בלוט .ש.װו
האָט ער מיך גערופן) יו אַר סטי? בעעגינער ,ליוו דדריעמעטיסט
ישו מי ,גוד נייט' וָדו ביזט נאָך אַן אָנהייבער ,לאָז די דראַמאַטורנן
פאַר מיר 8 ,גוטע נאַכטן",
אויף זיין סאַרקאַסטיש-סאַטירישן אופן שילדערט משה נאַדיר וי
אַזױ ער קומט פאַרקויפן אַ פּיעסע קי'ן:
,איך האָב געדאַרפט האָבן נעלט ,האָב איך אָננעשריבן די פּיעסע
;די לעצטע װאַנד' ,ס'איז כמעט אַ ,שטומע פּיעסע' . . .אַז איך האָב
געענדיקט לייענען ,,איז קעסלער געווען צעשרויפט ,פאַרכאַפּט פון
דער אידעע ,װאָס איז אים געווען אַזױ אויסטערליש פרעמד ,און
ער האָט צו מיר אַ מאַך געטאָן , :וועל ,יו נאָו ,איטס ע{| ...גוט,
איר פאַרשטײט ,עס איז אַ( }....ער האָט גענומען מאַכן אַלערלײ
יפינליעס מיט די הענט און מיטן גאַנצן קערפּער ,פאַרמאַכט ס'מויל
און אַרוױיסגעקוועטשט צוויי לאַנגלעכע טרערן פון די אויגן) ,װאָס
זאָנט איר אַליין ,מיסטער מאָזעס נאַדיר ?', .װאָס זאָל איך זאָגן ?

 --זאָג איך  ---איך זאָנ ,אַז אויב איר ווילט פאַרלירן אַ פינף אוןצװאַנציק טויזנט דאָלאַר ,זאָלט איר שטעלן מיין פּיעסע' ,קעסלער
האָט מיך אָנגעקוקט אַ האַלבע מינוט אויפן זיינער ,נעמאַכט אַלערלײ
פינליעס ,זיך ווידער געקוועטשט אויף צו װויינען ,דערנאָך האָט
ער נעזוכט אין אַלע קעשענעס ,ווי ער װאָלט מיר געװאָלט געבן
עפּעס זייער אַ טייערע זאַך .אַז ער האָט גאָרניט געפונען אין די
קעשענעס ,איז ער אַועק צו א שופלאָד ,אַרויסגענומען זיינס א
פאַטאָנראַפיש בילד ,און מיט גרויסע קאָטשערעס און לאָפּעטעס
אָנגעשריבן ,צו מיין נאָטזעליקן פרענד ,מיסטער מאשע נאַדיר',
און מיר איבערנענעבן די מתנה וי אַ הייליקייט ,און מיך אִפּ-
געזעגנט מיט די ווערטער , :ס'א גרויסע פּיעסע  . , .אייערע ,מיסטער

נעידיר ,גאר אַ גרויסע ....טראָגט זי אַװעק צו אַדלערן ,זאָל ער
פאַרלירן  99טויזנט דאָלאַר .זאָנט אים ,אַז אידך האָב נעשיקט ,און
(שוין ווען איך בין געווען אונטן) לאָזטס אים גריסן ,טעל אים ,איי
סענט יו ,דאָנט פארגעט ,נודביי |זאָנט אים ,אַז איך האָב אייך
|
נעשיקט .פֿאַרגעסט ניט .א נוטן טאָנ|'"
דער טעאַטראַל יעקב קאַליך שרייבט;
 . ,. ,ער פלענט
ערפאָלנן.

מער

די קינדערישע

ריידן פון

זיינע

דורכפאַלן

וי פון די

נאַאיװויטעט ,װאָס באַנלײיט די קינסטלער

דורך זייער נאַנץ לעבן ,איז אויך געווען זיין שטענדיקער באַנלייטער.
דערפאַר איז ער נעשעפטלעך און אויך קינסטלעריש דורכנעפאַלן.

עס איז אויפנעבויט געװאָרן אַן אייגן טעאַטער אויף זיין נאָמען
און פאַר זיין נעלט .אַ שטיק פון זיין לעבן איז איך דעם נעלעגן.
צום סוֹף האָט מען אים פון זיין טעאטער ארויסנעשטעלט אָן
רחמנות און אָן נעלט .און אַזױ איז ער נעשטאָרבן אויף דער
עלטער נע ונד פון זיין טעאַטער ,נע ונד פון זיין היים און פון
זיינע קינסטלערישע כחות.
עטלעכע טענ פאַר זיין טויט האָט ער נאָך נעשפּילט ביי מיר
אין באָסטאָן ,און דער שטענדיק שוייגנדער מענטש האָט מיט
מיר שטונדן לאַנג פארבראכט ,מיר דערציילט ,וי געוויינלעך ,אַז

ער איז דורכגעפאַלן אויף דער ענגלישער בינע ,ווייל זיינע באַװע-
גונגען זיינען צו טעמפּעראַמענטפולע ,זיינע הענט האָבן צו יידיש.-
לעך זיך באַוואוינן ,און נאָך דאַן האָט ער געהאָפט אויף אַ
געלעננהייט זיך צו מאָדערניזירן און שפּילן פאַר זיי .ווענן דעם
פאַרלוסט פון זיין טעאַטער ,װואָס איז דאָס שענסטע און גרעסטע
יידישע טעאַטער אין ניו יאָרק ,האָט ער פי? ניט גערעדט .מער
פון אַלץ האָט ער זיך באַקלאָגט אויף דעם װאָס מען צוויננט אים
צו שפּילן אין ביליקע שונד-פּיעסן ,און דאָס האָט אים וויי געטאָן.
וי אומנעבילדעט ער איז נעווען ,האָט ער פאַרמאָנט אַן איינ-
געבוירענע

אינטעליגענץ

צו קאָנען

אָפּשאַצן,

בעסער

געזאָנט,

צו

דערשפּירן אַ בעסערע פּיעסע .ו.ו.ען ער איז אין די לעצטע יאָרן
אַרויסגעשטעלט געװאָרן פון זיין טעאַטער און האָט געמוזט שפּילן
אין אַלֶע שונד-פּיעסן ,איז געװאָרן פון דעם ריז אַ לעמעלע .ער
האָט אַזױ לעכערלעך נעשפּילט ,אַז יעדעס שונד-שטיק אין וועלכן
ער איז אויפגעטראָטן ,האָט געליטן אַ דורכפאַל .אַ דאַנק זיינע
באַמערקוננען צו די איבריקע שוישפּילער בעת דעם שפּילן ,האָט
קיינער ניט געקאָנט זיין ערנסט און אַזוֹי אַרום פלענט ער מקצר
ימים זיין אַזעלכע פּיעסן.
פון דער נייער בעסערער פּעריאָדע אויף דער יידישער בינע האָט
ער זייער געהאַלטן .,ער פלענט זיך אָפּט אויסדריקן ,אַז ער איז
מקנא די יונגע אַרטיסטן
טעאַטער".

װאָס שפּילן בעסערע

פּיעסן און

שענער

אט
=

2161

2162

לעטסיטאָן
מאָריס שװאַרץ שרייבט אין זיינע זכרונות :
,ס'איז געווען מיין נרעסטער וואונטש אין לעבן ,אַז קעסלער
זאָל מיך זען שפּילן ,טוביהן" ,ווייל גראָד אין דער ראָל װואָלט
ער געזען ,אַז איך ,זיין תלמיד ,האָב פון אים געירשנט נאָר דאָס
גוטע .קעסלער ,מיט אַלע זיינע חסרונות ,האָט פאַרמאָגט די גרעסטע
מעלה װואָס אַ קינסטלער דאַרף זיך ווינטשן ; :שפּילן מיט די סטרו-
נעס פון זיין איינן האַרץ און נשמה ... ,גראָד דאָרטן וואו ער
האָט נעשפּילט מיט טיפן נעפיל ,שטיל און רואיק ,געצוימט און
געמאָסטן  --אָט יענע ראָלן האָט ער געקענט .אין יענע ראָלן
ק.עסלער האָט פאַרהערלעכט עלעאָנאָרא
האָט ער געטראַכט.. .
דוזע פאַר איר קינסטלערישן רעאַליזם .ער האָט ניט אַקוראַט
געקענט גוט דערקלערן פאַ-װאָס זי שפּילט אַזױ נוט .אים האָבן
תמיד געפעלט די נויטיקע ווערטער .דערפאַר האָט ער אַזױ אָפט
באַנוצט דעם אויסדרוק ;,נאַד דעם איט' ,אָדער ,דזשיסוס קרייסט'.
דערפאַר האָט ער אַזויפיל נעשאָלטן װוי ס'שעלטן ווייבער . , . ,אָבער
קעסלער האָט דערפילט דעם אמת אין טעאַטער .אים האָט מען ניט
געקאַנט אָפּנאַרן מיט קולות ,כאָטש ער האָט אָפט זיך אַליין איבער-
שריען.
קעסלער האָט אין זיינע רואיקע מינוטן ,בשעתן שפּילן פּינאַקל,
אַרױסגעבראַכט זייער טייערע טעאַטער-געדאַנקען ,װוי למשל ,אַז
יעקב נאָרדין איז אַן אַפּטייק וואו מען קאָן קרינן אַלערלײי רפואות :
דראַמאַטישע ,טראַגישע ,קאָמישע ,אָבער ניט אַלע מאָל העלפן זיינע
רפואות .זיי זיינען צו בוימלדיק ,צו פעט ,די שמאַלץ רינט אַזױ
אַראָפּ פּון די אַלע העלדן זיינע ,אָבער אין דער אמתן ווערט מען
ניט געזונט פון חלב'נער פעטקייט. . .ק.עסלער האָט תמיד געשריען
צו די אַקטיאָרן ,זיי זאָלן לייענען זייערע ראָלן אויך צווישן די
שורות ,אַז דער עיקר ליגט צווישן די שורות ,ניט אין די סאַמע
ווערטער .ער האָט אָפּט אַ געשריי געטאָן ,סטאַפּ .ניט אַזױ מיין
איך .יו סי ,מען דאַרף שפּילן פון אינעװוייניק ארויס ,איר פאַר-
אָ.בער דערקלערן וי אַזױי
שטייט ,פון האַרץ ,פון דער נשמה'.. .
מען דאַרף שפּילן און אַרויסברענגען אָט יענעם פאַרטיפטן אמת,
אויף דעם האָבן אים געפעלט די נויטיקע ווערטער .ער האָט פֿאַר-
שטאַנען ,אָבער ניט געקענט דערקלערן...
איך האָב אים געבראַכט ביכער כדי צ
ו
ב
א
ַ
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י
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א
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וועלט-
באַרימטע שוישפּילער קאָקלען ,דוזע ,זאָנענטאַל און קאַיץ האָבן
ניט געגלויבט אין וויינען מיט טרערן אויף דער בינע .זיי האָבן
געשפּילט אַזױ ,אַז דער עולם זאָל וויינען ... .קעסלער האָט זיך

מיט מיר געשפּאַרט און אַפילו מיר |{מיך| באַליידיקט פאַר מיין

מיינונג . .,.
א.
ַן אַקטיאָר דאַרף לעבן און איבערלעבן זיין ראַלע
ווען ער שפּילט .ער דאַרף וויינען און קרעכצן און לאַכן און אַרײן
אין כעס ,אַז ניט ,נלויבט אים ניט דער עולם'  --פלענט ער
טענהן ... .קעסלער האָט מיר קיין לאַנישן ענטפער ניט געקאָנט
געבן {װי איז מיט שטאַרבן אויף דער בינע| אויף מיינע פראַגן.
צווישן אונדז איז תמיד אָנגעגאַנגען אַ ניט-פארענדיקטער שמועס
איבער טעאַטער,
קעסלער האָט ניט געהאַלטן פון לייענען ביכער אָדער פּיעסן.
אַפּילו די קריטיקן וועגן אים האָט מען פאַר אים געלייענט אָדער
איבערנענעבן זייער אינהאַלט .ער האָט ניט געהאַט קיין געדולך
צו לייענען און {האָט| זיך װינציק אינטערעסירט מיטן געדרוקטן
װאָרט,

,ליטשעראַטור

{ליטעראַטור|

 ---האָט ער סאַרקאַסטיש

גע-

זאָגט  ---איז אַ װואָרט פאַר טאַלאַנטלאָזע מענטשן .זיי באהאלטן
זיך אונטער דעם מאַנטל פון ליטעראַטור .עס איז נאָרניט דאָ אַזא
סחורה .ס'זיינען דאָ נוטע ביכער פון טאָלסטאִי און גאָרקי ,איז
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זייער שרייבן גענומען
נליווערטע ליטשעראַטור'.

פון

פון לעבן ,און לעבן איז ניט קיין פאַר-

פון רעזשי האָט קעסלער ניט געהאַלטן, .ס'איז אַ בלאָף  ---האָט
ער געזאָגט  ---מ'קאָן ניט אויסלערנען אַן אַקטיאָר נוט שפּילן.
מען קאָן אים נאָר ווייזן ווי זיך אַוועקצוזעצן אָדער שטיין וי אַ
גלאָמפּ ,אָבער דורכלעבן די ראָלע קאָן נאָר אַ קינסטלער װאָס קען
דאָס ווירקלעכע לעבן'.
אַליין ,ניט וויסנדיק פאַרװאָס ,האָט קעסלער דאָך געװאָלט שפּילן
בעסערע פּיעסן .ער האָט אָבער ניט געקאָנט אויסקלייבן קיין גוטע
פּיעסע ,ווייל ,ערשטנס ,האָט ער מער וי איין אַקט לייענען פאַר
אים ניט געקאָנט אויסהערן .זיינע אוינן האָבן זיך תמיד ,ביים לעזן
אַ פּיעסע ,נעשלאָסן און אים פאַרוויגט אין אַ זיסן שלאָף .אָבער
פון דעם איינעם אַקט ,אָדער העכסטנס צויי ,האָט אים זיין
אינסטינקט זעלטן אָפּנענאַרט .ער האָט געפילט דעם אונטערשיד
פון אמת און שקר ,פון שונד און רעאַליזם .ווייטער האָט ער זיך
ניט געקאָנט פונאַנדערקלייבן.
קעסלער האָט פאַרמאָנט אַ זעלטענעם חן .אַפילו זיינע קללות
ביי פּראָבע אָדער בשעת דעם שפּילן ,האָבן געהאַט אַ באַזונדערן
טעם .צו די יוניאָןדאַקטיאָרן האָט ער זיך געטשעפּעט צוליב דעם,
װאָס זיי הייסן זיך נעבן יעדן סעזאָן אַ הוספה".
יוסף רומשינסקי שילדערט װי ק .רעדט צו אַקטיאָרן און פּיעסן-
שרייבער און ווייזט זיי אָן װי ער קאָן זיך ,אָן גרים ,אָן דעקאַ-
ראַציעס ,פאַרװאַנדלען און פאָרשטעלן אַלט און יונג און אַנדערע
קאָנטראַסטן ,אָבער דערביי שטעלט ער די פראַגע:
,אָבער גיט מיר אַ פאַרװאָס ,גיט מיר אַ גרינטלעכע ,נאַטיר-
לעכע אוֹרזאַך פאַרװאָס איך וויין ,פאַרװאָס איך לאַך ,פאַרװאָס איך
בין מיט אַמאָל אַזױ גליקלעך און פאַרװאָס פּלוצלינג אַזױ אומ-
גליקלעך .פאַרװאָס ? פאַרװאָס ?"
אָט דער פאַרװאָס האָט קעסלע
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ער איז געווען אַ שונא פון געקינצ
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איבערנאַטירלעכע,
ביליקע מאַכערײיקעס .צו אים האָט אַפּעלִירט בלויז דאָס נאַטירלעכע,
טריי צוֹם לעבן .און דאָס נאַטירלעכע האָט זיך אָפּנעשפּינלט אין זיין
פּריװאַט לעבן ,אַפילו אין זיין האלטונג ,אין זיין קליידונג .ער
איז געווען אַ נאַטור-מענטש .דאָס צירלעך-מאַנירלעכע ,דער נע-
קינצלטער אָנשטעל און האַמלעטישע טענער פלעגן אים רייסן אין
די אויערן .די פאַלשע סצענעס און טענער פלענן אויפברויזן זיין
קינסטלערישן ,הייסן געמיט .ער פלענט זיך ניט קאָנען קאָנטראָלירן.
 ...פאַר אים האָבן עקזיסטירט צוויי וועגן , :אמת" און ,פאַלש-
קייט" .דער אמת האָט אים באַרואיקט און געלאַשטשעט און דאָס
פאַלשע פלענט אים אויפרייצן און אויפברויזן ,און ער פלענט עס
גלייך אַרױסזאָגן ,אָדער ,רוכטיקער ,עס פלעגט פון אים אַרױים-
שרייען ,ניט קוקנדיק וואו און ווען עס האָט פּאַסירט .,עס האָט
געקאַנט זיין אַפילן אין מיטן שפּילן פאָרן גרעסטן פּובליקום".

מ .אָשעראָנניטש שרייבט :
,דעם איפּפּולסיוון קינסטלער אין קעסלערן האָט מען ביי פּראָבע
אָפּטמאָל געקענט זען ניט ווייניקער וי ביים שפּילן .ער האָט ניט
ליב געהאָט צו מאַכן פּראָבע מיט זיינע אַקטיאָרן ,נעטאָן װאָס ער
האָט נאָר געקענט זיך אַרױסצודרײען דערפון .דאָס איז אָבער ניט
געווען פון פוילקייט ,אויך ניט פון גרינגשעצונג ,נאָר פּשוט איבער
דעם ואָס ער האָט ממש ניט געקאָנט אַריבערטראָגן וי אַזױ
אַנדערע ,שלעכטע אַקטיאָרן ,מאַכן פּראָבע אין זייערע ראָלן  ... .און
די געדולד צו לערנען יענעם האָט ער ניט געהאַט .געװאָלט ,אַז
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טעאַטער

פּונקט וי ער ,זאָלן די אַנדערע אינטואיטיוו נלייך אָנכאַפּן דעם
ריכטיקן טאָן און שוין נעבן די ריכטיקע אויסטייטשונג .און
אַזױ װוי דאָס איז ניט געווען מענלעך ,ווייל ניט אַלֶע ווערן דאָך
געבוירן מיט אַזאַ טאַלאַנט ,האָט ער זיך געבייזערט ,האָט ער זיך
געװאָרפן ,איז ער געווען אין כעס ,זיך געריסן די האָר פונם קאָפּ,
געביסן די נעג? פון די פיננער ,געקריצט מיט די ציין און געמאַכט
גװואַלדן ביזן זיבעטן הימל.
די אַקטיאָרן האָבן שוין נגעוואוסט ,אַז צו אַ פּראָבע מיט קעסלערן
דאַרף מען זיך אונטערנאַרטלען ,און ניט איינעם האָט געקלאַפּט א
צאָן אָן אַ צאָן ווען ער איז מיט קעסלערן געשטאַנען אויף דער
ז

בינע ביי אַ פּראָבע  . . .עס איז שווער געווען אויסצונעמען ביי אים,

דוד קעסלער אין ,געקויפט און באַצאָלט" פון דזשאָרדזש בראָדהוירסט.

עס איז שווער געווען אים צו געפעלן .וואָם מען האָט ניט געטאָן,
װוי מען האָט ניט נגעשטעלט די באַטאָנוננ ,איז ער אַלץ ניט געווען
צופרידן".

און אַזױ דערציילט אָשעראָװיטש וי אַ יונגער אַקטיאָר האָט גוט
איינשטודירט די ראָל ,געקענט זי פון אויסענוייניק ,און געװוען
זיכער ,אַז ער װעט געפעלן ק'.ן ,אָבער ק .האָט אַלץ געטענהט ,נאָו",
;ניט אַזױ* ,ביז ער האָט גענומען דערקלערן די ראָל צו דעם יונגען
אַקטיאָר אויף פאָלגנדיקן אופן ; :איר פאַרשטייט ,יונגערמאַן ,שטעלט
אייך פאָר  :אָט שטייען ,לאָמיר זאָגן ,צען ליידיקע גלעזער . .ליידי-
קע ..איינס נעבן אַנדערן .איינס נעבן אַנדערן ..אָט אַזױ ..נעם
איך אַ לעפעלע און קלאַפּ אַזױ איבער די גלעזער ..קלאַפּ ..נו
מאַכט עס ,באַם ,באַם ,באַם* ,איר פאַרשטייט? באַם-באַם-באַם..
נו ,איז דאָס מוזיק? האַ ? זאָגט .געוויס ניט .מוזיק איז ניט דאָס,
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װאָס מאַכט באַם-באַם ,נאָר דאָס װאָס מאַכט בים-באַם-באָם . .פאַר-
שטאַנען ? טענער ,דאָס איז דער עיקר ..און דאָס זעלבע איז אין
שפּילן טעאַטער ..פאַרשטאַנען? .שטעלט אייך פאָר אַ בילד..
אַ פאָטאָגראַפיע ..אַ פּנים ..װאָס איז אַ פּנים ? גאָרניט ,דער עיקר
איז אַ נשמה . .אָט װאָס ! און אַ נשמה ,יו נאָו! האָט אין זיך ליכט
און שאָטן . .אַ בלינדער אויף איין אויג זעט בלויז איין זייט --
אָדער די ליכט אָדער דעם שאָטן . ,איין זייט ..און דאָס טויג ניט..
ס'איז ניט ריכטיק ..עס איז יאָ געזען און ניט געזען ..געפאָנפעט
אין זען ,יו נאָו ..ערשט ווען מען דערזעט ביידע זייטן  --ליכט
און שאָטן  --אָ ,דאָס איז עפּעס ,פאַרשטאַנען ?.7
,און אַזױי װוי קעסלער, ,דער שטומער רבי" ,האָט נעזען ,אַז

פון רעכטס צו לינקס  :רעי שנייער ,דוד קעסלער ,מאַלװינא לאָבעל ,בערל בערנשטיין

דער יונגערמאַן פארשטייט אַלץ ניט װאָס מען רעדט צו אים ,האָט
זיך אויף זיין פּנים אַן עסיק-זויערע מינע פאַרשפּרײט און ער האָט
פאַר דעם טעמפּן אַקטיאָר גענומען אָפּשפּילן די ראָל .די ווערטער
פון יענעמס ראָל האָט קעסלער ניט געקענט ,פּונקט וי ער האָט ניט
געקענט די ווערטער פון זיין איינענער ראָל .ביי קעסלערן האָבן
אָבער ווערטער ניט געהאַט קיין באַדײיטונג .דער עיקר איז ביי אים
געווען דער תוך ,דער אינהאַלט ,און אַזױי זוי דער תוך פון יענעמס
ראָל איז פאַר אים געווען קלאָר ,האָט ער מיט די ווערטער פון
,אדון עולם" אָפּנעשפּילט פאַר יענעם די ראָל ,אים געוויזן וי אַזוױ

מען דאַרף שפּילן . ...קעסלער האָט געמענט ניט קענען די ווערטער
פון אַ ראָל .,ער האָט אָבער אַלע מאָל געקענט דעם מענטשן ,װאָס
די ראָל שטעלט פאָר .ער האָט אים מיטן חוש אָנגעטאַפּט".
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לעקסיקאָן
מ .אָשעראָויסש

שרייבט:

,איינעם פון די פּאַטערנטירטע פאַרפאַסער פון מעלאָדראַמעס,
האָט ער אַמאָל געפּרובט געבן צו פאַרשטיין ,אַז אַפילו אַ מעלאַ-
דראַמע

---

וי שטאַרק

באָמבאַסטיש

זי זאָל ניט

אויך האָבן אַ זין .האָט ער אים געזאָגט אַזױ:

זיין --

דאַרף

,שטעלט אייך

פאָר ; א קליין שטעטל ..אינם שטעט? אַ נו .דער ני האָט
ליב צו שלאָנן יידן ..זיין פאַרגנינן ..ברעכט אויס אַ פּאָנראָם, .

דער גנוי איז זיך מחיה ..קאָן שלאָגן יידן וויפ? ער ויל ..איז
אויפן זיבעטן הימ? . .װאָס טוט אָבער דער גנוי ווען ס'איז ניט קיין
פּאָנראָם  ..7נלאָט כאַפּן אַ יידן און אים שלאָנן? דאָס טיג
ניט ..מען מוז האָבן אַן אויפרייד . .נעמט ער דעם פאַנגן גאַרטל,
טשעפּעט אֶפּ דעם עק און לאָזט אים זיך נאָכשלעפּן אויף דער
ערד ..גייט ער אַזױ' ..פאַרשטאַנען  ..אַ גנוי מיט אַ גאַרטל,
װאָס שלעפּט זיך נאָך אויף דער ערד ..קומט אָן אַ יידך ,טרעט
אָן דעם נוי אויפן גאַרטל .דער נוי דעם יידן  --אַ זעץ אין די
ציין  ...און מיט אַ טענה, ,פאַרװאָס האָסטו מיר אָנגעטראָטן אויפן
נאַרטל ?' . .אַזױ איין יידן  . .אַ צווייטן  . .אַ דריטן און אַ פערטן,.
און ער האָט אַ תירוץ . .ער שלאָנט יידן ניט אומזיסט; זיי טרעטן
אים אויפן נאַרט? ..און אַזױ איז מיט אַ מעלאָדראַמע ,עס דאַרף
זיך איר נאָכשלעפּן אַ נאַרטל? און איידער עס קומט דער זעץ,
דאַרף עמיצער אָנטרעטן ..עס זאָל ניט זיין גלאָט אַזױ א זעץ..
פאַרשטאַנען ? עס מוז האָבן א זין'."..

און אָשעראָװויטש דערציילט וי אויף זיין ,שטום-לשון* האָט ער
געפּרובט דערקלערן װאָס ער זוכט אין אַ פּיעסע:
,קלייבנדיק אַ פּיעסע ,האָט קעסלער אַלְץ נעזוכט ,עפּעס אַנדערש',
און עס איז פאַר אים קיינמאָל ניט געווען קלאָר אין װאָס דער
;עפּעס אַנדערש! זאָל זיך אויסדריקן .,הערנדיק אַ פּיעסע ,האָט ער
זיך אָפּנעשטעלט ניט נאָר אוֹיף דער ראָל ,װאָס ער וועט דארפן
שפּילן ,נאָר אויך אויף אַנדערע ראָלן .אַלֵיין א מייסטער אין
אױיסאַרבעטן דעטאַלן ביים שפּילן ,האָט ער ביים לייענען זיך אויך
אָפּנעשטעלט אויף דעטאַלן ,ער האָט זיי אָבער קיינמאָל ניט
געקאָנט צונויפקלייבן אינאיינעם .ער האָט זיי אַלֶע מאָל געזען
איינציקווייז . . .ערשט ביים שפּילן ,פלענט ער דערפילן די פּיעסע,
אויף

דער

בינע

פלענט

ער

זי ערשט

אֶנהייבן

פאַרשטיין.

אינם.

פּראָצעס פון איינענעם שאַפן ,האָט ער אויך דערפילט דאָס שעפע-

רישע פונם שריפטשטעלער,

און בלויז דאַן האָט ער געקאַנט

צונויפקלייבן די נילדענע ריננעלעך און מאַכן פון זיי איין קייט,
אַנדערש זיינען פאַר אים די נילדענע ריננעלעך נגעווען צעװאָרפן
און ער האָט ניט געוואוסט וי אַזױ מען נעמט זיי צונויף .און
דערפאַר טאַקע פלענט ער אָפט אַרײנפאַלן און אַליין אויסקלייבן
אַ שלעכטע פּיעסע ,אין דער צייט ווען ער האָט פאַרבראַקירט אַ
נוטע און דערצו נאָך אַזאַ ,וועלכע איז פאַר אים געווען וי
אָנגעמאָסטן .אַלע מאָל וען מען האָט פאַר אים געלייענט א
פּיעסע און איז אים ,נעוויינלעך ,ניט נעפעלן ,האָט ער געהאַט
אַ טבע צו נעבן צו פאַרשטיין דעם פאַרפאַסער פאַרװאָס די פּיעסע
טויג נים און פאַרװאָס מען דאַרף זי ניט אויפפירן .ער האָט אַלֶץ
דערקלערט אויף זיין איינענעס שטייגער ,און אין זיינע דערקלע-
רונגען איז ער שטענדיק געווען ארינינעל ,כאָטש אָפטמאָל איז
אין אָנפֿאַנג געווען שווער אָנצוכאַפּן װאָס ער מיינט" , ,

וי שווער עס איז געווען ,אַז ק .זאָל באַנעמען אַ פּיעסע ,דערציילט
לעאָן קאָברין :
,מיט דער אויסנאַם פון אַ פּאֶר פּיעסן ,האָב איך כמעט אַלֶע,
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װאָס איך האָב אינם משך פון דער דאָזיקער צייט געשריבן |בערך
 8יאָרן ,פריער פאַר אים פאָרנעלייענט איידער פאַר די אַנדערע
אַקטיאָרן .זייער זעלטן איזן אים מיינע אַ פּיעסע נעפעלן געװאָרן
ווען איך האָב זי פאַרגעלייענט פאַר אים .און דאָך ,נלייך װוי איך
האָב פאַרענדיקט אַ נייע ,האָב איך אים געלאָזט וויסן וועגן דעם
און באַלד איז ער געווען ביי מיר אין דער היים און האָט די
פּיעסע געהערט,

און ביז היינט

איז דאָס פאַר מיר אַ רעטעניש,

װאָס ער ,וועלכער האָט געוויינלעך קיין געדולד ניט נגעהאַט אויס-
צוהערן אַ פּיעסע ,איז שטענדיק געקומען אויסצוהערן מיינע ,ווען
נאָר איך האָב אים באַשטעלט .און אַז איך האָב געענדיקט מיין
פאָרלעזונג ,האָב איך כמעט שטענדיק נעזען דעם איינענעם באַ-
קאַנטן צי פון זיינע ברייטע אַקסלען ,דעם פאַרבלאָנדזשעטן בליק
ערגעץ העט-וייט פון זיינע גרויסע אוינן און דעם גוט-באַקאַנטן
װאָרט זיינעם ,חטאנטי" ,און דער דאָזיקער חטאנטי זיינער האָט
שטענדיק נעמיינט ,אַז די פּיעסע אין אים ניט געפעלן געווען.
ווען ער האָט געהערט אַ פּיעסע פון אַן אַנדערן פאַרפאַסער ,אויב:
ער האָט זי נאָר אויסגעהערט ביזן סוף ,האָט ער זיין מיינוננ
וועגן איר אויסגעדריקט אויף אַן אַנדער אופן :אַמאָל אינגאַנצן
אָן ווערטער ,האָט ער זיך נאָר אויפנעהויבן פון אָרט ,אַריינגענו-
מען אַ פינגער אין מויל און אים אַ זוינ געטאָן ,און דאָס האָט
געמיינט ,אַז דער פאַרפאַסער האָט פון פיננער זיין פּיעסע ארוים-

געזוינן  ....און אַמאָל האָט ער געזאָגט, :דאָס צאפּנדל זיינס
האָט ער געעפנט פון דער קני' ,אָדער ,געטראַכט מיטן ...מחילח
און אָנגעשריבן מיט די קני' ...און ווען דער פאַרפאַסער אין
געווען אַזאַ פאַר וועמען ער האָט איננאַנצן קיין דרך-ארץ ניט
געהאַט ,האָט ער אים געזאָנט אָן צערעמאָניעס; ,ווער געהרגעט,
הער אויף צו פּאָמזען דעם מאַרך פון דיינע קני' .און עס האָט
אויך געטראָפן ,אַז װוי נאָר אַזאַ פארפאַסער האָט אָנגעהויבן צוּ
לייענען זיין פּיעסע ,איז קעסלער אומנעדולדיק געװאָרן און האָט
אָנגעהויבן צו מורמלען ,דזשי' ,און נאָך איידער דער פאַרפאַסער
האָט זיין ערשטן אַקט געענדיקט ,האָט קעסלער שוין געביסן זיין
אַרבל און געהאַװוקעט , :האַוו ,האַװו ,האַװו' .מיינע פּיעסן אָבער
האָט ער אָפּנעפּטרט מיט איין װאָרט ,חטאנטי' .דער סך-הכל אָבער
איז געווען אַלע מאָל דער איינענער  ---די פּיעסע איז אים ס'רוב
ניט געפעלן געװאָרן ,און עס האָט ניט געהאָלפן ווען איר האָט
געפּרובט אים ערקלערן די פּיעסע .ער האָט אייך דאַן איבערגע-
שלאָגן מיט זיינער אַ לעקציע ,וועלכע האָט ס'רוב ווייניק געהאַט
צו טאָן מיט דער פּיעסע ,װאָס ער האָט געהערט .אָבער דאָס װאָס.
ער האָט גערעדט ,איז אַזױ אינטערעסאַנט געווען ,אַז ווען ער האָט
דערנאָך פאַרלאָזן מיין הויז ,האָב איך כמעט אַלַע מאָל נעטראכט
וועגן דער איײיננאַרטיקײיט פון דעם דאָזיקן מענטשן ,איידער וועגך
דעם הלמאי מיין פּיעסע איז אים ניט נגעפעלן געווען",

האָט דעריבער פרוי קאָברין ניט געקאָנט פאַרשטיין איר מאַנס
געדולד און איינמאָל ווען ק .איז געקומען הערן קאָברינס אַ פּיעסע,
האָט זיין פּרוי אים מקדים געווען ,אַז צו װאָס דאַרף ער הערן די
פּיעסע ,זאָל ער זאָגן ;חטאנטי און פאַרטיק .האָט זיך ק .גוטמוטיק
צעלאַכט און ,װי קאָברין דערציילט ,געענטפערט:
, ,נו ,װאָס קאָן איך טאָן ? יו סי ? א קאָפּ מיט קלאָטשע אָננע-
שטאָפּט .זאָל איך אביאםַגראָבן ,אין דר'ערד אַריין ,װאָס' ,און
אַן אַנדער מאָל ,אַז זי האָט עס אים נעזאָגט ,האָט ער זיך פֿאַר-
ענטפערט פאַר איר , :מיינט נאָר ניט ,יו סי? הלואי עפּעס א
פּיעסעלע ,װאָס איך זאָל זען .אָבער פון אייער מאַן ערװואַרט איך
אַזאַ פאַר מיר .,אפשר האָט ער דאָס מאָל אָנגעשריבן .יו סי ? די
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אַנדערע ממזרים  . . .מרס .קאָברין. ,ו.ו.ען
זייערע

פּיעסעניוס!

צאַפּן

פון די פינגער,

איר װואָלט געהערט
פון

די נענגל ,פון די

קני ,געהרגעט זאָלן זיי ווערן ,און פּליוך אין דער פּיעסעניו אַריין !
ניט ווייס ,ניט שװאַרץ ,ניט בלוי ,ניט נעל ,נאָר אַ קאָלִיר פון אַ
פּאַ--אך!' האָט ער א כראַקע געטאָן.
נאָך אַזאַ מין שמועס ,האָב איך פאַר אים געלייענט מיין נייע
פּיעסע ,און איך האָב געזען װוי שווער ער שטרעננט זיך אָן צו
הערן װאָס איך לייען .אַמאָל האָט ער אוױיסנעטאָן דעם ראָק און
די וועסט ,ווען איך האָב פאַר אים נגעלייענט ,אַזױ װווי ער װאָלט
געװאָלט פרייער מאַכן דעם ווענ צו זיין האַרצן ,און איינמאָל אפילו
האָט ער די שיך אױיסגעטאָן ,בשעת איך האָב פאַר אים געלייענט.
האָט זיך דערביי אַנטשולדיקט פאַר מיין ווייב :
 --יו סי ? אפשר איז דאָס אַ סגולה פאַר מיין פאַרשטאָפּטןקאָפּ ,ביי נאַד ,איי עם ,יו סי ,פרענק ווהיט יו ואָפּנהאַרציק מיט
אייךן  --האָט ער גערעדט מיט דער נרעסטער ערנסטקייט  --עס
נעמט מיך ניט ...איך פיל ניט  . . .איך זע ניט  . . .אפשר טאַקע

אינם

קאָפּ! --

קלאָטשע
שטערן.
דערנאָך האָט ער זיך אָננעשפּאַרט מיט ביידע עלנבויגנס אָן
טיש ,אַריינגענומען צווישן ביידע הענט דעם קאָפּ ,אָנגעשטעלט
אויף מיר זיינע גרויסע אויגן מיט אַן אָנגעשטרענגטן בליק און עס
איז קאַנטיק נעווען ,אַז ער ווענדעט אָן אַלע זיינע כחות אַריינצו-
לעבן זיך אין דעם ,װאָס איך לייען .באַלד אָבער האָט זיך אַ דרימל
צעצוינן אין זיינע אוינן ,צי נאָר א חלום האָט דאָרט אויפנעטויכט.
און דער סוף ? אַ צי פון די ברייטע אַקסלען און דער חטאנטי...
אַנדערע פון מיינע פּיעסן האָט ער אַ צוויי-דריי מאָל נעהערט איידער
איך האָב זיי פאַר די אַנדערע אַקטיאָרן געלייענט .אַזױ האָט ער
דעם ,פאַרלאָרענעם

האָט ער זיך אַ פּאַטש

נז-עדן",

װאָס

אויף

דעם

געטאָן

סוזשעט

פון

אויפן

דער

דאָזיקער פּיעסע האָט מיך אָנגעשטויסן אַ מעשה ,װאָס ער אַלין
האָט מיר דערציילט ,צוויי מאָל נעהערט לייענען, .שונאים? --
,אַנקל בוילע? --
צוויי מאָל ,י,שראלס האָפנונג"  ---דריי מאָל און י
די פּיעסע װואָס איך האָב לכתחילה פאַר אים געשריבן  ---ניט וויי-
ניקער פון צען מאָל .ער האָט קיינמאָל ניט פאַרשטאַנען קיין פּיעסע
בעת מען האָט זיי פאַר אים פאַרגעלײיענט .אפשר דערפאַר ווייל
ער האָט קיין נעדולד ניט נעהאט זיך צו אָריענטירן אויף די
מענטשן פון דער האַנדלונג .אפשר דערפאַר ,ווייל די פאַנטאַזיע
זיינע ,וועלכע האָט זיך שטענדיק געטראָנן ,וי אַ ווילדער ,היציקער
לאָשאק ,אין אַן אייננאַרטיקער וועלט פון קאָלירן און קלאַנגען,
האָט זיך ניט געלאָזט צוומען און איז פאַרבייגעפלויגן די וועלטן,
וועלכע די פּיעסן האָבן דאָרט נעעפנט .עס איז אַ פאַקט ,אַז במעט
אַלֶע פּיעסן אין וועלכע ער האָט נעהאַט ערפאָלנ ,זיינען אים לכת-
חילה ניט נעפעלן נעווען בעת ער האָט זיי נעהערט לייענען .ערשט
דאַן ,ווען ער איז אַרױסנעטראָטן אין זיי אויף דער בינע ,האָט
ער זיך אין זיי דערפילט ,און האָט ער זיך אין זיי דערפילט ,האָט
ער זיך דאַן אָנגעצונדן .דאַמאָלט האָט זיין שפּילן מיט נייסט נע-
שפּריצט,

קאַפּריזנע

און שוימענדיק

ווי שאַמפּאַניער".

לעאָן קאָברין גיט איבער ,אין בעסי טאָמאַשעװסקיס נאָמען ,וי
אַ טרופּע ,מיט ק ,,איז אַרױסגעפאָרן אין דער פּראָװינץ שפּילן ,זי
האָט אָנגעהויבן אין שיקאַגאָ ,וואוֹ זי האָט געשפּילט עטלעכע גאָרדין-
פּיעסן ביי .שלעכטע געשעפטן ,און אויסצומיידן די שווערע עקאָנאָ-
מישע לאַגע :פון דער טרופּע ,װוערט באַשלאָסן ,אַז מזאָל שפּילן
זאָלאָטארעװוסקיס ,ישיבה-בחור" מיט ק .אין דער הױפּט-ראָל ,און
מ'רעדט מִיט אים אָפּ ,אַז ער זאָל ניט חוזק מאַכן ,נאָר שפּילן ערנסט
2
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אָבער אַזױ וי ער איז אַרויפגעקומען אויף דער בינע און באַקו-
מען דעם אַפּלאָז פון עולם ,האָט ער זיך געווענדעט צו מאָריס מאָש-
קאָװויטש ,וועלכער האָט געשפּילט דעם אינטריגאַנט .,און געזאָגט

אויף אדוינטערשטע טענער , :זע נאָר ,זע נאָר ,גװאַלד ,וי זיי האָבן
זיך אַ ריר געטאָן פון זייערע נעסטן ,די יאַשטשערקעס און די פַּי-
פּערנאָטערס ,אָנצוקוקן דעם ,ישיבה-בחורל' (ווייזט אָן אויף זיך),

קוק אָן אַ ישיבה-בחורל ,מיט פּלײיצקעלעך און פיסענוטשקעלעך,
אַ זונעניו דאַרף דאָס זיין ,אַ קינדעלע ,אַ יתומל ,געהרגעט זאָל װערן
איציקל! {|דער מחבר פון דער פּיעסען .האָט אים מאָשקאָװיטש אי-
בערגעריסן מיט געבעט, :קעסלער ,איך בעט אייך ,איר האָט דאָך
עפּעס פאַרשפּראָכן ?!' ענטפערט אים קעסלער :צציץ ,דינ'ט אי
פּראָמיסד ? צאָרייט |האָב איך ניט צוגעזאָגט ? ס'וועט זיין אין אָרד"
נונגן איר'ט עסן!' ,דערווייל האָט אַ פּראָזשעקטאָר גענומען פאַלן
אויף אים ,האָט ער זיך הויך צעשריגן ; :געהרגעט ווער! נעם אַװעק
די זון ,איך וויל ניט שפּילן מיט דער זון !' ,און ער האָט אָנגעהויבן
צו ריידן אייגענע פּראָזע .ווען ס'איז געקומען צו דער שטעל ,ווען
ער דאַרף ,לויט דער פּיעסע ,זאָגן .וואו איז מיין טאַטעני ? ווייסט
ער ניט ,אַז זיין קינדעלע איז געקומען? ,האָט ער גענומען זאָגן
;קינדעלע ,ס'אַראַ קינדעלע? איך גיי מאַכן אַ גריבעלע ,געהרגעט
זאָל ווערן איציקל' ,און אַזױ האָט ער געמאַכט חוזק ביז ס'איז גע"
קומען צו דער סצענע וען ער דאַרף ,לויט דער פּיעסע ,זינגען
קדיש ,אָבער פריער דאַרף ער זאָגן; :גיסט מיינע טרערן ווי
איז מיר ,איר זאָלט נאָר פליסן אויף מיין טאַטן דעם זיסן' .דאָ האָט
ער אָנגעהויבן צו ברומען ווידער מיט אויסרופן קעגן מחבר ,און
אַ ביסל ווייטער ,האָט ער אַרױסגעפּלאַצט, :איך קאָן שוין ניט מער !
די קישקעס קריכן מיר שוין פון האַלז ,האַוו ,האַװו ,האַו ,אַװעק,
ממזרים ,גענוג געמוטשעט ,קראפּירט פאַר הונגער ,געהרגעט זאָלט
איר ווערן.
מ .אָשעראָװויטש באַמערקט :
גאַנץ אָפּט פלענט מען ביי פּראָבע זען וי קעסלער שפּילט אַלע-
מענס ראָלן ,נאָר ניט זיינע .אויף דעם נרונט איז ביי אַ סך מענטשן
געשאַפן נעװאָרן דער איינדרוק ,אַז קעסלער קען קיינמאָל ניט זיין
ראָל און אַז ער מוז דעריבער אַלֶע מאָל אָנקומען צום סופלער.
דאָס איז אָבער געווען ניט אינגאַנצן ריכטיק ,װאָרום אויב עס איז
אמת ,אַז קעסלער האָט זייער אָפּט ניט געקענט די ווערטער פון

זיין ראָל ,האָט ער אָבער געקענט דעם באַראַקטער ,געהאַט אַ קלאָרן
באַנריף
טייטשן
לעאָן
,עס
פייער.,
האַרצן,
איז ער

װוענן אים און שטענדיק
ביים שפּילן",
|
|
קאָברין שרייבט ;
האָט געטראָפן ,ער שפּילט אַ פּיעסע הינגעריסן ,מיטן נאַנצן
מיט אַמאָל קומט ער צו אַ סצענע ,װאָס איז אים ניט צום
וועלכע ווייזט זיך אים אויס משונהדיק ,און סטאַפּ . . , .ווילר
דאַן געװאָרן .האָט ער געקאַנט יענע סצענע אַריבער-

שפּרינגען,

געוואוסט װווי אַזױ אים אויסצו-

האָט ער דאָס געטאָן.

אַ ניט איז יי

געווען צו דער

פּיעסע און צו איר פאַרפאַסער .ער האָט סקאַוואוטשעט ,גערעדט
װאָס נאָר אים איזן אויפן זינען אַרױף  --געויינלעך פּרושים
איבער דער פּיעסע און דעם פאַרפאַסער  ---און אינמיטן דערינען
האָט ער געהייסן דעם פאָרהאַנג אַרונטערלאָזן ,אַזאַ ערפארונג
האָב איך מיט אים אַמאָל אויך נעהאַט ,וועלכע האָט זיך נעענדיקט
מיט אַ סקאַנדאַל צווישן מיר און אים הינטער די קוליסן ,ווען ער
איז אַרױסגעטראָטן צום ערשטן מאָל אין מיין פּיעסע ,צעריסענע
קייטן" אין:העם אַמאָליקן װינדזאָר .טעאַטער".
קאָברין .גיט איבער װי -ער האָט צוויי מאָל געלייענט די פּיעסע
פאַר ק .און זי איז אים ניט געפעלן צוליב דער הױיפּט-סצענע אין
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לעססיטאָן
דריטן אַקט ,וועלכע דריקט גראָד אויס דעם עצם-געדאַנק פון דער

פּיעסע .דער הויפּט-העלד פון דער פּיעסע אברהמלע גינזבורג איז אַ
הוליאַק ,װאָס יאָגט זיך כסדר נאָך פרויען און נאַרט זיין פרוי אויף
טריט און שריט ,אָבער ווען ער דערוויסט זיך ,אַז זיין פרוי ,אין איר
איינזאַמקײט ,האָט זיך פאַרליבט אין אַ מאַן ,מאַכט ער איר צום סוף
פון דריטן אַקט אַ ;סצענע" ,האָט ק .ניט געקאָנט מסכים זיין צו דער
סצענש ,מיטן מאָטיוו ,אַז דער מאַן האַנדלט ניט לאָגיש און מען וועט
אים אוױיסלאַכן ,אין די ערשטע צוויי אַקטן האָט ק .באַגײיסטערט דעם
עולם מיטן שפּילן ,אָבער ווען עס איז צוגעקומען צו אָט דער סצענע,
איז אָנשטאָט אַרויסצוקומען אַ ברויזנדיקער ,אַ שטורמישער ,איז עֶר
שטיל געװאָרן און גאָרניט גערעדט ,און ווען די אַקטיאָרן אויף דער
בינע האָבן אים אָנגעהויבן מאָנען די סצענע ,האָט ער ;זיך גענומען
קנײיפּן מיט ביידע הענט די באַקן און אָנגעהויבן שרייען אויף די
אויבערשטע טענער ,מיט אַ מין װאיען ;איך קען ניט זיין קיין לץ,
געהרגעט זאָל איך ווערן" ,און מיט אַמאָל טוט ער זיך אַ קער צו זיין
פרוי און הויבט אָן צו ריידן; :אַזױ? פאַרליבט? צ'אָריײיט |גוט)
(ס'האַנדלט זיך אין רוסלאַנד) ,איך מעג זיין אַ חזיר ,אַ הונט ?מעגסטו
אויך זיין אַ חזיר ,אַ הונט .צ'אָרײיט ,איך דערלויבט דאָס דיר !*,
און ער האָט אַ לאָז געטאָן אַ קול וי אַ דונער ,הינטער די קוליסן:
;פּאָרהאַנג ,אין דר'ערד אַרין !" * ,די ראָל איז שפּעטער געשפּילט
געװאָרן שוין פון אַקטיאָר טאַבאַטשניקאָו,
יוסף רומשינסקי דערציילט :

,דוד קעסלער קומט אַמאָל אין טעאַטער מיט פרייד און שרייט
אויס:

,חברה ,כ'האָב געפונען אַן אוצר ! כ'האָב אַנטדעקט אַ נייעם

יעקב גאָרדין ,אַ רוסישער אינטעליגענט!' .אין יענער צייט ,ווען
איינער אין געװוען אַן אינטעליגענט ,האָט ער נעמוזט זיין א
רוסישער .די אַקטיאָרן האָבן אים נעפרענט :ווער אין ער?,
קעסלער ענטפערט , :אַ דאָקטאָר ,אַ גרויסער דאָקטאָר מעדיצין,
אָבער ,קינדער ,אַ שרייבער  . ,פּראָזע  . .דיאַלאָג  . .טיפּן . ,מענטש. .
היינט מיין ראָלע  . .אַ כפּרה אַלע מיינע ראָלן  ..באִיס ,מיר האָבן
דאָס !' מיינענדיק די פּיעסע .מען מאַכט פּראָבע ,אויב עמעצער
פון די אַקטיאָרן האָט געװאָלט זאָנן א שלעכט װאָרט ווענן דער
פּיעסע ווערנד דער פּראָבע ,פלעגט קעסלער אַריינשטעלן זיינע
פינגער אין מויל און אַ שריי טאָן , :שטיל ,ממזר |'.
שוין ביים ערשטן אַקט האָט זיך געפילט דער גרויסער אומנליק, .

ביים צווייטן אַקט נאָך מערער . .ווייטער איז געגאַנגען נאָך ער-
גער . .אַזױ ווי קעסלער האָט דערפילט דעם טעות ,װאָס ער האָט גע-
מאַכט מיט דער אויפפירונג פון דער פּיעסע ,האָט ער אָנשטאָט
אַליין ,אַלס סטאַר ,אַרױסגײן האַלטן דעם ,ספּיעטש! ,ביים שלוס
פון דער פּיעסע ,אַרױסגעשיקט דעם דאָקטאָר-פאַרפאַסער; :נייט,
רעדט צו אייער פּובליקום!  ---האָט ער געזאָגט צו אים מיט כעס.
דער פאַרפאַסער ,אויף אַ קולכל ספיט אַ קויטש ,האָט געזאָנט;
;איך דאַנק אייך ,ווערטעס פּובליקום ,איך ווי? אייך ערקלערן דא,
אַז מיין פּראָפּעשאָן איז דאָקטאָר-מעדיצין ,און אָנשטאָט װי אַ
סך פון מיינע קאָלעגן-דאָקטוירים אין זייער פרייער צייט נעמבלען
און שפּילן אין קאָרטן ,שרייב איך פּיעסן' .קעסלער ברויזט ווידער
אויף .ער לויפט אַרױףה אויף דער בינע און שרייט אויס צום
דאָקטאָר , :שפּילט בעסער אין קאָרטן איידער שרייבן אַזעלכע
פּיעסן! .,דאָס פּובליקום האָט קעסלערן שטאַרק אפּלאָדירט .זיי
זיינען געווען איינפאַרשטאַנדן מיט זיין מיינונג ,און קעסלער האָט
ווייטער געזאָגט, :אַ יאָ ,איך האָב רעכט ,זאָל ער בעסער שפּילן
אין קאָרטן איידער שרייבן אַזעלכע פּיעסן '",
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פון

וי מ .אָשעראָװויטש גיט איבער ,דערציילט דער דראַמאַטורג ז.
|
ליבין ,אַז
אָ,פּטמאָל האָט ער ביי אַ רעפּעטיציע פון זיינער אַ פּיעסע געזען
װוי קעסלער זיצט מיט פאַרמאַכטע אוינן פּונקט דאַן וען ער
דאַרף רעפּעטירן די ראָל ,אַלע װאַרטן קעסלער זאָל מאַכן פּראָבע
פון זיין ראָל ,און ער זיצט מיט פאַרמאַכטע אוינן און שווייגט. ..
דער איינדרוק איז געווען ,אַז ער כאַפּט אַ דרעמל ,האָט אים ליבין
איינמאָל נעפרענט ,מיסטער קעסלער ,איר שלאָפט נאָר?' ;ניין --
האָט קעסלער געענטפערט  --דאָס לערן איך מיין ראָל', .מיט
פאַרמאַכטע אוינן ?' ,יעס ,ווען איך מאַך צו די אוינן ,זע איך
מער' ., ,און אַזױ האָט ער מיט פֿאַרמאַכטע אויגן ניט איין ראָל
אויסגעלערנט .ניט די ווערטער פון דער ראָל ,נאָר דעם כאַראַקטער
פון דעם מענטשן ,װאָס ער האָט נעדאַרפט פאָרשטעלן".

סקס באַציאונג צו קריטיק
מאָריס שװאַרץ

וועגן ק',ס באַציאונג צו דער קריטיק ,שרייבט
אין זיינע דעראינערונגען:
,אַפּילו דער גרויסער קעסלער האָט אָפט געזאָגט; :דזשיסוס
קרייסט ,דער אייב קאַהאן מאַכט מיך נערוועז ווען ער זיצט אין
טעאַטער .אַ צו שטרענגער קריטיקער' .קעסלער האָט פאַר אב.

קאַהאַן מורא געהאַט מער וי די איבריקע סטאַרס ,ווייל קאַהאַן האָט
פיינט צו הערן אַקטיאָרן בולבען ,עקן און מעקן... .ער האָט
אין זיינע קריטיקן אָפּט דערמאַנט ,אַזן דער שוישפּילער דאַרף
שפּילן זיין ראָלע מיט פאָרשטעלוננס-קראַפט ,ער דאַרף זען אַלץ
וועגן װאָס ער רעדט און דאָס מאָלן ,שילדערן אויף דער בינע.
;װאָס דרייט ער אַ מוח מיט פאָרשטעלוננס-קראַפט?'  --האָט
קעסלער אָפט געשריען לייענענדיק א קריטיק פון אב .קאַהאַן.
;והאָט דאָז הי מין (װאָס מיינט ער)?' .,קעסלער האָט אָבער
געהאָט גרויס דרך ארץ פאַר קאַהאַנס קריטיקן; .ער דערפילט
דעם פּולס פון אמת'  --פלענט קעסלער טענהן צו זיינע אַקטיאָרן.
דוד קעסלער האָט זעלטן נעקענט זיינע ראָלן .ער האָט קיינמאָל
ניט געזוכט צו לערנען אַ ראָלע ,אַז ער זאָל זי קענען .דער סופלער
האָט אים סופלירט ,שלמהקע שאַרלאַטאַן" ביז אַ טאָג פאַר זיין
טויט .ער האָט פַּשוט ניט געוואוסט זי אַזױ צו שטודירן אַ ראָלע,
און ניט געװאָלט וויסן פון דער טעכניק צו לערנען לויט דעם פיסטעם
פון אויסלערנען איין שורה ,דאַן אַ צווייטע א .אַ .װו ,קעסלער האָט
געוואוסט ,אַז דער עולם-נולם (ווי ער פלעגט רופן דעם פּובליקום)
וועט אים אַפּלאָדירן אַפּילו ווען ער װועט ריידן פוֹן אַרב? ,ס'הייסט,
ער זאָגט ווערטער ,וועלכע זיינען אַפילו נישטאָ אין דעם טעקסט
פון דער פּיעסע.
קעסלער האָט אָפט אין זיינע בעסטע ראָלן צוזאַמענגערעדט
אַזױנע זאַכן ,אַז די אַקטיאָרן האָבן זיך נעשטיקט פון געלעכטער.
ער האָט גערעדט פאַר פייער און פאַר װאַסער װאָס ס'איז אים
געקומען אין מוי? אַריין ,דערביי האָט ער אוױיסגעלאָזט זיין צאָרן
צום סופלער און צו די אַקטיאָרן ,גלייך וי זיי װאָלטן געווען די
שולדיקע אין זיין נישט-וויסן זיינע ראָלן.
די איינציקע צייט ווען קעסלער האָט איבערנעקוקט זיין ראָלע
,לאָטשע" ,איז געווען נאָר אין די אַװונטן
כדי ניט צו ריידן קיין ק
ווען ער האָט נעוואוסט ,אַז אב .קאַהאַן איז אין טעאַטער,
דער נגרויסער קעסלעד האָט מורא נגעהאט פאַר אַ נישט-גינסטיקע

קריטיק וי אַ פיש ציטערט פאַר דער יבשה.

 ...קעסלערס פילאָ-

זאָפיע איבער די קריטיקער איז געווען אַן אייננאַרטיקע ,אַ קעסלע-
רישע , :קריטיקער דאַרפן טאַקע האָבן דזשאַבס |{שטעלעסן אין
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יידישן

טעאַטצער

די פּייפּערס {|צייטונגעןן  --האָט ער געטענהט  ---זיי דאַרפן מאַכן
אַ לעבן ,אָבער קומען אין טעאַטער זאָנן דעות ,דאַרפן זיי ניט,
ווייל זיי ספּאִילען {מאַכן קאַליען .ווער בעט ביי זיי אַרײינלײיגן
דעם עולם אַ פיננער מויל צי מען זאָל יאָ ניין אין טעאַטער אָדער
ניט? דער עולם ווייסט אַליין װאָס ס'איז אַ נוטע פּיעסע און װאָס
ס'איז אַ גנוטער אַקטיאָר'.

אָט די טענות

האָט ער געהאַט

צו די

קריטיקער פאַר זייער קומען זען אַ פּיעסע ,און נאָך איידער מ'האָט
אים פאָרנעלייענט װאָס די קריטיקער האָבן געשריבן ,נאָר קוים
האָט ער זיך דערוואוסט ,אַז קריטיקער זיינען אין טעאַטער ,פלעגט
ער דאַן משונע מאַכן די אַקטיאָרן .פון זיינע אויגן האָבן געשפּריצט
פייער .,פון נערוועזיטעט האָט ער אָפט אָנגעטאָן דעם פּאַרוק אויף
קע.סלער האָט זיך געבייזערט אויף די קרו"
דער לינקער זייט.. .
טיקער , :דאָס טעאַטער  ---האָט ער געטענהט  --מוז אומקומען
צוליב די קריטיקס .פאַרװאָס קריטיקירט מען ניט ואַנעמײקער
אָדער גימבעלס {גרויסע נעשעפט-אייננטימער| פחורה?  ...פאַר-
,אַימז" און שרייבט ,אַז די
װואָס קומט ניט אַ קריטיקער פון דער ט
סחורה פון וואַנעמײיקערס געשעפטן טויגן ניט ? װאַנעמײיקער װאָלט
דעם קריטיקער אָנגעקלאָגט פאַר דעמעדזשעס {אַנטשעדיקונגן|'",

ק'ס באַציאונג צום פובליקום
דער

דראַמאַטורג

לעאָן

איינער פון זיינע גרעסטע פאַרערער,
קאָברין ,כאַראַקטעריזירט אים אַזו:
,ער האָט קיינמאָל ניט פאַרשטאַנען קיין פּיעסע בעת מען האָט
זי פאַר אים פאָרגעלײענט .אפשר דערפאַר וייל ער האָט קיין
געדולד ניט געהאַט זיך צו אָריענטירן אויף די מענטשן און דער
האַנדלונג ,אפשר דערפאַר ,ווייל די פאַנטאַזיע זיינע ,וועלכע האָט
זיך שטענדיק געטראָגן װי אַ ווילדער ,היציקער לאַשאַק ,אין אַן

אייגנאַרטיקער וועלט פון קאָלירן און קלאַננען ,האָט זיך ניט גע-
לאָזט צוימען און איז פאַרבייגעפלויגן די וועלטן ,וועלכע די פּיעסן
האָבן דאָרט געעפנט .עס איז אפַאַקט ,אַז כמעט אַלע פּיעסן אין
וועלכע ער האָט געהאַט דערפאָלג ,זיינען אים לכתחילה ניט געפעלן
געווען כבעת ער האָט זיי געהערט לייענען .ערשט דאַן ,וען ער
איז אַרױיסגעטראָטן אין זיי אויף דער בינע ,האָט ער זיך אין זיי
דערפילט.

און האָט ער זיך אין זיי דערפילט,

האָט ער זיך דאַן.

אָנגעצונדן .דאַמאָלט האָט זיין שפּילן מיט גייסט געשפּריצט,
.ך האָב ליב געהאַט
קאַפּריזנע און שוימנדיק װווי שאַמפּאַניער. .א.י
דעם נרויסן אַרטיסט אין אים ,אָבער נאָך מער דעם געזונטן מענטשן
אין אים ,דעם נאַטור-מענטש ,וועלכער האָט זיך שטענדיק געוויזן
נאָר אין דער נעשטאַלט וי אַזױ גאָט האָט אים באַשאַפֿן ,קיין
נרים ,קיין פייגנבלאט .דאָס האָט דער כאַראַקטער פון דעם נאַטור-
מענטש מיטן אַרטיסטישן טעמפּעראַמענט ניט געקאַנט פאַרטראָגן,
דערפאַר איז ער אַמאָל געווען נאַאיוו און גוטמוטיק וי אַ געזונט
קינד ,און אַמאָל צערייצט און ברוטאַל .גאַנץ אָפּט איז ער געווען
ניט אַרומגעהובלט ,גאַנץ אָפט האָט ער אַרױסגעויזן א שװערן
כאַראַקטער ,אָבער שטענדיק איז ער געווען אויפריכטיק .ער האָט
קיינמאָל ניט געזוכט צו ,שפּילן?" אינם לעבן דעם בעסערן און
שענערן מענטשן .האָט קיינמאָל ניט געזוכט אינם לעבן דעם עפעקט.
האָט ער עפּעס ליב געהאַט ,האָט ער דאָס אַרױסגעוױיזן .האָט ער
עפּעס פיינט ,האָט ער דאָס וידער אַרױסגעװיזן ... .האָט ער
געשפּילט אַ פּיעסע ,ואָס איזן אים נעפעלן געווען ,אין ער באַ-
נייסטערט און נליקלעך געווען ... .זיין פּנים האָט יום-טובדיק
געשטראַלט און צו זיינע מיטשפּילער האָט ער זיך באַזונדערס
פריינטלעך פאַרהאַלטן און אונטערגענעבן זיי חשק , :פיין ,פיין !".
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און דעם פאַרפאַסער פון דער פּיעסע האָט ער אויפריכטיק ליב
געהאַט .האָט ער אָבער געשפּילט אַ פּיעסע ,וואָס אין אים ניט

געפעלן געווען ,איז ער צערייצט געווען און פאַר קיינעם קיין גוט
די אַקטיאָרן זיינען ביי אים דאַמאָלט געקראָכן

װאָרט ניט געהאַט.

וי ,יאַשטשערקעם"

מיט ,פיש-אויגן"..

און יענע אַקטעריסע,

געוויינלעך ,די ,פ,טאַריכע" ,האָט געהאַט ,נלעזערנע פים?" און
גערעדט וי אַ ,לעכערדיקער קאַלאָש ,װואָס האָט זיך אָנגעזופּט
מיט בלאָטע בעת מען טרעט אַרױף אויף אים" .און דאן האָט
ער אָפט אין מיטן שפּילן איבערנעדרייט דעם פּאַרוק מיטן הינטן
אויפן פאָרנט  ...האָט מיט איין האַלב מויל גערעדט צוֹ די
אַקטיאָרן , :זעט נאָר אַ פּובליקוניו! און עס קוקט ,און עס הערט
און עס לאַכט ,און עס וויינט ,און עס מיינט ,אַז מען וייזט עס
דאָס קונצעניו" ,און מיטן אַנדערן האַלבן מויל האָט ער גערעדט
צום פּובליקום ,װאָס נאָר אים איז אין מויל אַרינגעפאַלן .אַן
אַנדערש מאָל האָט ער זיך מיט כיון צעהיצט און אָנגעהויבן צו
זידלען דאָס פּובליקום אויף די העכסטע טענער ,אויף זיין ביי-
קול ,װאָס האָט געקלונגען וי אַ ואִיען ,אַזױ ,אַז דאָס פּובליקום
האָט געמיינט ,אַז דאָס שפּילט ער מיט אַזאַ פייער זיין ראָל און
עס האָט אים באַנײיסטערט אַפּלאָדירט ..דאַן האָט ער זיך אין
מיטן ואִיען מיט אַמאָל צעלאַכט צו די אַקטיאָרן ענו ,גיב זיי דאָס
קונצעניו" .,און האָט ער געטראָפן דעם פאַרפאַספער פון דעם שטיק,
האָט ער אים געזאָגט, :די פּיעסעניו געפעלט דעם ווערטן פּובלי
עוז...
ונט
גני
קע

זאָלן

זיין די קני,

ואָס

האָנן

דעם

מייסטער-

ווערקעניו געשריבן ,ביז ..מאָרגן ,קליאָטשע גיט ער מיר קייען..
האַווקען זאָל איך . .אויסרינען זאָל אים דער מאַרך פון די קני !" --
איז ער מיט אַמאָל באַפאַלן דעם פאַרפאַסער .אַזאַ פּיעסע ,געוויינ-
לעך ,האָט ניט לאַנג געלעבט ,און אַזױנע פּיעסן האָט ער גענוג
אויף זיין לעבן באַנראָבן ,אַמאָל אָבער האָט ער אויך אַזױ אַ
בעסערע פּיעסע באַגראָבן".
מ .אָשעראָװויטש שרייבט וועגן זעלבן ענין:
פ,אַר נאָנטע מענטשן האָט ער זיך ניט איינמאָל געקלאָגט ,װי
אַזױ קאָן מען פאַר זי שפּילן מיט חשק און עפּעס שאַפן אויף דער
בינע ? איך קען דאָך אין יעדער ראָלע פּלױדערן װאָס איך ויל
און װאָס עס פאַלט מיר נאָר אַרױף אויף דער צונג .איך קען
דאָך אין יעדער ראָלע האַקן װערטער אַפּילו פון דער הפטורה
און זיי וועלן זיך נאָרניט כאַפּן . . .װאָס פאַרשטייען זיי ,װאָס ווייסן
זי ? און אָפּטמאָל האָט עס אים געטריבן צו אַזאַ פאַרצווייפלונג,
אַז ער ,דער ריז אין וואוקס און אין נבורה ,האָט געװויינט וי אַ
קינד .אַרונטערגייענדיק פון דער בינע נאָכן שלוס פון אַן אַקט,
האָט ער געקאָנט אָנכאַפּן ביי דער האַנט אַן אַקטיאָר ,און מיט
טרערן אין די אוינן אויסריידן פאַר אים זיין ביטער האַרץ, :זאָג
אַליין ,װי אַזױ קאָן מען שפּילן ,אַז דאָרטן אין טעאַטער זיצן
מענטש מיט בלעכענע פּנימער?' ,בלעכענע פּנימער'  --דאָס איז
געווען זיין כאַראַקטעריסטיק אויף טאַלאַנטלאָזע אַקטיאָרן און אויך
אויף די ,ואס מען קאָן אָנרופן ,טאַלאַנטלאָזע' צושויער .די ערשטע
האָט ער ניט נגעקענט הערן ,די לעצטע האָט ער ניט געקענט זען".
וועגן קי'ס קוק אויף די בענעפיטן אין יידישן טעאַטער ,גיט
איבער מאָריס שװאַרץ:
,עסלער האָט געהאַט אַ טבע צו לאַכן אויף דער בינע .פון יעדער
ק
קלייניקייט האָט ער זיך געקאַטשעט פון געלעכטער .אָבער נאָך מער
האָט ער ליב געהאַט צו מאַכן די איבעריקע אַקטיאָרן לאַכן ,איבער-
הויפּט ביי בענעפיט-פאָרשטעלוננען .קעסלער האָט ניט געהאַלטן
פון די באַזוכער ,װאָס פלענן קומען אי טעאַטער בלויז צו אַ בענע-
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פיט .ער האָט זיי גערופן ,אָרעמע שאָף' ,וועלכע .מ'טרייבט אין
טעאַטער אַרין .,איבערהויפּט האָט ער פיינט נגעהאָט די ווייבער-
קאָמיטעס מיט זייערע קאָלעקשאַנס {געלט-זאַמלונגען| אין טעאַ-
טער, ... .סיי באַצאָלן פאַר אַ טיקעט און סיי נעלט ביים קאַלעקשאָן
אין טעאַטער ,איז צופיל'  --האָט קעסלער זיך געוויצלט ,אָבער אין
זיינע װוערטער האָט זיך געפילט אַ פּראָטעסט קעגן אַ זאַך ,װאָס
שעדיקט דעם טעאַטער ,ווייל נאך אַ קאַלעקשאָן האָט קעסלער שוין
ניט געקאָנט שפּילן .װוער שמועסט נאָך ווען אין טעאַטער האָבן
זיך געפונען קריטיקער אָדער ענגלישע אַקטיאָרן, .נעדענסט ,װאָס
איך זאָנ אייך  ---האָט אָפט קעסלער געטענהט צו די אַקטיאָרן ---
דער יידישער טעאַטער וועט בלייבן אָןלייב און אָן לעבן ...איבער-
בלייבן וועלן נאָר די עקטערס פאַר עפכע מ'וועט מוזן שפּיפֿן בענע-
פיטס ,ווייל אַ טעאַטער ,װאָס לעבט אויף בענעפיטס און ניט פון
דעם עולם ,פאַר װועמען טעאַטער איז אַ לעבנס-באַדערפניש ,אַזאַ
טעאַטער מוז קומען צו דער דאָזיקער שטופע"",

.יס באַביאונג צו אַקטיאָרן
אן פו אַקטיאָרן צו אִים
וועגן ק'.ס מיינונגען ,באַציאונגען און געפילן צו די אַקטיאָרן מיט
וועלכע ס'איז אים אויסגעקומען צו שפּילן ,זיינען כאַראַקטעריסטיש
פאָלגנדיקע :למשל דער שוישפּילער לעאָן בלאַנק דערציילט אין
זיינע זכרונות :
ער האָט פיינט געהאַט אַ שלעכטן אַקטיאָר ,באָטש מען מון
זאָגן ,אַז אָפּטמאָל האָט ער אין דער זעלבער צייט אַרױסגעװיזן
קנאה צו אַ נוטן אַקטיאָר .,. .און ווען אים אין ניט נעפעלן
געװאָרן װוי איינער שפּילט ,האָט ער זיין מיינונג געקאַנט אויס-
דריקן אויף אַזאַ כאַראַקטעריסטישן און מערקווירדיק-געלונגענעם
שטייגער ,אַז עס זאָל זיך באַלד צעטראָנן פון מוי? צו מוי? און

אַלע זאָלן ריידן וועגן דעם ,אַלע זאָלן דאָס איבערדערציילן.
וועגן גאעוויסע יידישע אַקטעריסע ,וועלכע האָט ניט געוואוסט
וי אַזױ צו באַטאַנען אװַאָרט אָדער אַ פראַזע ,האָט ער געזאָגט :

ַימעלע האָט עם ...א באַטאַנונג ....עס סלינגט פּונקט וי
אשט

מען װאָלט פון א
שַפּריצער געגאָסן .װאַסער אויף א בלעך" .און
י
נאָך וועגן אַן אַקט אָר האָט ער געזאָגט ,
:איך באַוואונדער אים. ..
אַלע דאַרפן אים באַוואונדערן ...א
מַענטש האָט ניט קיין טאַלאַנט
פון דאַנען אַהין ,און האָט דאָך אַזופיל מוט און חוצפּה צו שפּילן
טעאַטער :ער האָט נאָר קיין מורא ניט מען זאָל אים באַװאַרפן
מיט פוילע אייער ,מיט פוילע קאַרטאָפּלעס ...איך באַוואונדער
אים !".
אַ ג
ע
ו
ו
י
ס
ע
ר
א
ַ
ק
ט
י
א
ָ
ר
ה
א
ָ
ט
א
י
י
נ
ג
ע
ל
א
ַ
ד
נ
ט
ק
ע
ס
ל
ע
ר
ן
צו זיין ערן-

אָווגט אויף וועלכן ער װעט שפּילן ש,ײילאָק" .,קעסלער האָט דערויף
באַמערקט:

,װעל ...דהעיר אין נאָ לאָן" {נישטאַ קיין געזעץ,

וואָס פאַרווערט אַזעלכע זאַכןן,

ער האָט געשניטן דעם אמת גלייך אין פּנים אַרײן .פאַר קיינעם
קיין מורא ניט געהאָט .אױף אים האָט מען נעמעגט זאָנן ,אַז
אין ריידן מאַכט ער זיך פאַרשטענדלעך ניט מיט ווערטער ,נאָר

מיט שטיינער ,אָדער ,מיט שאַרפע מעסערס.

ער האָט ניט איינעם

וויי געטאָן מיט זיינער אטַרעפלעכער באַמערקוננ ,מיט אשַאַרף
װאָרט ,מיט אבַיטערן אמת ,און דאָך האָבן מיר אים ליב נעהאַט,
דאָך האָבן מיר פאַר אים דעם גרעסטן דרך-ארץ געהאַט .עס איז
געווען גענוג ,אַז ער זאָל אַרויסקומען אויף דער בינע און אָנהיים}
שפּילן עכט קינסטלעריש ,און די אַקטיאָרן ,וועמען ער האָט באַ-
ליידיקט ,האָבן אים אַלץ מוחל? געווען",
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דער שוישפּילער בועז יאָנג שרייבט;.
,אייניקע

האָבן אים באַצײיבנט

וי א ,נאטור-מענטש",

אַנדערע

וי ,אַ רויען טאַלאַנט? .איך װאָלט צוגעגעבן ,אַ ניט-געשליפענער
דימענט" אויף דער בינע און {אין לעבן| אשַטיק ,עמך"-מענטש
אָן אַ פּאַר מעלות פון עמך ... ,זיין  ,דאַרלינג -ווייב" פלענט אים
צוימען װי מען צוימט אַ לייב ...אין טעאַטער-לעבן ,אויף דער
בינע ,איז ער געווען פולשטענדיק באַלעבאָס איבער זיך און האָט
געהאַנדלט וי זיין אינסטינקט האָט אים דיקטירט ... .איך גלויב
קוים צי ס'איז דאָ איין אַקטיאָר (אַריינרעכנענדיק דעם גרויסן
יעקב פּ ,אַדלער או באָריס טאָמאַשעװוסקי) מיט וועלכן קעסלער
האָט געשפּילט ,אַז קעסלער זאָל אים ניט האָבן געמאַכט באַמער-
קונגען אויף דער אָפענער סצענע ... .אַן אויסנאַם איז ביי אים
אפשר געווען זיגמונט מאָנולעסקאָ .די הויפּט-סיבה איז געווען װאָס
קעסלער האָט ניט געקאָנט פאַרטראָנן אויף דער בינע קיין טענער,
וועלכע האָבן ניט געקלונגען נאַטירלעך .ווען מאַשקאָװיטש איז
צוריקגעקומען פון לאָנדאָן ,וואו ער איז שוין געווען דער גרויסער
ענגלישער סטאַר און האָט גאַסטראָלירט מיט קעסלערן אין אַ
פּאר ראָלן ,האָט קעסלער אויף דער בינע אַ זאָג געטאָן, :הערט
נאָר די טענערלעך ,װאָס ער האָט געבראַכט פון דעם פּרינץ אִוו
וועילס" (דער פּרינץ אוו וועילס איז אָנװועזנדיק געווען ווען מאָש-
קאָוויטש האָט געשפּילט ,שײילאָק") .בעת י .פּ .אַדלער האָט גע-
שפּילט מיט קעסלערן אין נאָרדינס ,נאָט ,מענטש און טייוול",
האָט קעסלער צו אים אַ זאָג געטאָן אויף דער בינע, :הערט אויף

צו מאַכן קינצעלעך ,שפּילט טעאַטער"""
װאָס האָט זיך
האָט געשפּילט

מ .אָשעראָװיטש באַשרײיבט פאָלגנדיקע סצענע,
אָפּגעשפּילט צװוישן ק .און אקַאָמיקער ,וועלכער
די ראָל ;רפאל? אין פּינסקיס ;יעקל דער שמיד":
| ,דער קאָמיקער האָט רעפּעטירט די ראָל פון דעם שלומיאלדיקן
מאַן מיט וועמענס ווייב יאַנק? פירט אַ ליבע ,און אין דער סצענע,
וואו ער קומט צו יאַנקלן אין הויז אַריין און טרעפט דאָרט זיין
ווייב ,האָט ער געדאַרפט זאָגן , :איר מיינט טאַקע ,אַז איך בין
אַזאַ לעמעשקע ,איך ווייס װאָס דאָ טוט זיך' ,האָט דער קאָמיקער
נעמאַכט אלַעקעשװאַטן פּנים און אזַאָג געטאָן מיט אנַעבעכדיקן .

טאָן , :איי איי' ,איר מיינט טאַקע ,אַן איך בין אַזאַ לעמעשקע,
איך ווייס װאָס דאָ טוט זיך'.

און דערביי

האָט ער אָנגענומען

אַזא פּאָזע וי דער נאַנצער קערפּער ואָלט ביי אים אייננעשרומפּן,

;עס טויג ניט  --האָט קעסלער אויסגעשריען  --נאָך אַמאָל!,
האָם דער קאָמיקער נעמאַכט די זעלבע סצענע נאָך אַמאָל און
אָנשטאָט ,איי ,איי' ,האָט ער אָנגעהויבן די פראַזע מיט ,ע ,ע.
;עס טויג ניט'  --איז קעסלער געװאָרן בייז און זיך אָנגעהויבן
װואַרפן, ,אָבער ,מיסטער קעסלער' -- ..האָט דער קאָמיקער נע-
פּרובט עפּעס זאָנן, .ווער פאַרשטומט  ---האָט קעסלער אָנגעהויבן
שרייען מיט אַ קוויטש  --דו ביזט קיין אַקטיאָר ניט ! ביוט אַ
פּורציע ! אַ פלאָקן ! האָסט קלאָטשע אין מוח ..דו פאַרשטייסט
ניט! בייס זיך אִֶפּ די האַנט ,שלינג זי איין און װער דערװאָרגן
מים איר .דו פאַרשטייסט ניט!' ,דער אַקטיאָר האָט ניט אָננע-
הויבן װויסן פאַרװאָס קעסלער איז מיט אַמאָל געװאָרן אַזױ בייז
און פאַרװאָס ער שילט אים אַזױ .עס אין אים געווען אַ בזיון
פאַר די אַנדערע אַקטיאָרן ,און אַזױ וי ער האָט זיך נעפילט
זייער שטאַרק באַלײידיקט ,האָט ער גענעבן אַ שפּיי און זיך געלאָזט
אַװעקניין .,און ווען קעסלער האָט דאָס דערזען ,האָט אים פאַר-
קלעמט דאָס האַרץ ,און צולויפנדיק צום קאָמיקער ,האָט ער אים
אָנגענומען ביי דער האַנט און מיט האַרץ אַרױסגעזאָנט איין װאָרט
;אַנטשולדיק !' .,דערנאָך האָט ער א ים אָנגעהויבן ערקלערן ואָס
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ער מיינט, :דו פאַרשטייסט ,עס איז  8מאָמענט װאָס אַפילן אַ
מאַן אַ לעמעשקע קאָן ניט זאָנן אַזױ וי דו זאָנסט איי ,איי..
עס איז  8מאָמענט ,יו נאָו ,אַ טראַנישער ,ניט קיין קאָמישער..
דאָס הייסט ,דאָס טראַגישע איז קאָמיש ,אָדער דאָס קאָמישע איז
 .ווייל ,באַרעכן :
טראַניש ..ביידע צוזאַמען ..אי דאָס ,אי דאָס ,
אַ מענטש ,דו אַליין ,דערזעסט מיט אַמאָל ,אַז דיין ווייב איז דיר
ניט נעטריי ..זי בייט דיך אויס אויף אַן אנדערן ..דו זעסט,
אַז ער ,דער אַנדערער ,יאַנקל -- ,איך ,הייסט עס ,בין מיט איר,
נו ,יו נאָו ,קוצעניו ,מוצעניו ..נו ,ווערסטו מיט אַמאָל ווילר,
כאָטש דו ביזט א לעמעשקע . .און דו ווערסט אין כעס ..טאַקע
אויף אן אמת אין כעס ..ניסט זיך א שטעל אַװעק אַנטקעגן מיר,
אָט אַזױ אָ ..זעסט ? גרייט זיך אַרױפצװואַרפן אויף מיר ..און
דו שרייסט אויס מיט כעס; ;:איר מיינט טאַקע ,אַזן איך בין אַ
לעמעשקע ,איך ווייס װאָס דאָ טוט זיך' ..און דערביי דאַרף מען
ניט מאַכן קיין לעקעשעװאטן ,איי ,איי' און קיין שלימזלדיקן ,ע,
ע' ..פאַרשטאַנען ? אַ מאַמענט אַזאַ' .און ערשט דאַן האָט דער
קאָמיקער פאַרשטאַנען אַז קעסלער איז טאַקע געווען גערעכט".
ווייטער דערציילט מ ,אָשעראָװיטש:
,נאַסטראָלירנדיק אין עננלאַנד אין יאָר  ,3191אין קעסלערן
אויסנעקומען צו שפּילן אין אַ טעאַטער ,וואו די הויפּט-אַקטעריסע
פון דראַמאַטישע ראָלן ,און דער קאָמיקער ,זיינען געווען מאַן און
ווייב .ביי פּראָבע ,אין אַ סצענע ,וואו קעסלער שטייט אויף דער
בינע און האַלט אַרומגענומען די דראַמאַטישע אַקטעריסע ,האָט

דער קאָמיקער געדאַרפט אַריינקומען און עפּעס זאָנן, .איר זאָלט
דאָס זאָנן אַזױ  --האָט אים קעסלער געלערנט  --אַז דער טאָן
זאָל נגיין טרוֹיף . .איר הערט  :אַרויף ,ניט אַרטָפּ '..האָט אָבער
דער

געראָטענער

,קאָמיקער'

ניט

געקענט

צעקייען

וואָס

קעסלער

מיינט ,האָט ער אַ זאָג געטאָן די פַּאֶר ווערטער אַזױי ,אַז דער טאָן
איזן געגאַנגען אַראָפּ ,ניט אַרױף .און ווען קעסלער האָט דאָס
דערהערט ,האָט ער דערפילט וי דער טאָן נרילצט אים אין אויער,
און שטייענדיק אַזױ אַרומגענומען מיט דער אַקטעריסע ,האָט ער
פון צווישן די ציין גענומען ברומען, :דזשי ,אַ טענדעלע ..אַז
נגעהרנעט זאָל ער ווערן!' .די אַקטריסע האָט דאָס דערהערט,

האָט זי שטילערהייט געזאָגט, :מיסטער קעסלער ,פּליז ,פאַרנעסט
ניט ,אַז ער איז מיין מאַן", . . .איי בענ יו פּאַרדאָן |אַנטשולדיקטן,
מאַדאַם  ---האָט קעסלער זיך פאַר איר אַנטשולדיקט  ---ווייטער!'.
זוייטער האָט די דראַמאַטישע אַקטעריסע געדאַרפט אַרײנפאַלן מיט
איר רעפּליק ,און ווען קעסלער האָט דערהערט דעם טאָן ,װאָס זי
האָט גענומען ,האָט אים נאָך מער אָנגעהויבן נרילצן אין די
אויערן ,און פאַרגעסנדיק איננאַנצן אָן דעם ,אַז ער האָט מיט איר
נאָר-װאָס גערעדט וי אַ דזשענטעלמען מיט אַ דאַמע ,האָט ער זי
גענעבן אַ שטויס אָפּ פון זיך און מיט כעס אַרױיסגעברומט:
ווערט ביידע דערהרגעט !'",
וועגן דער באַציאונג און קוק פון ק .אויף יידישע אַקטיאָרן
שרייבט מ .אָשעראָװיטש :
,ווען מען הערט זיך איין צו די אַלע מעשיות און מעשהלעך,
װואָס די עלטערע און יינגערע שוישפּילער דערציילן ווענן זייער
אייגענער דערפאַרונג מיט קעסלערן ,דערפילט מען אָפּטמאָל א
פֿאַרדרוס ,אַ שטאַרקן פאַרדרוס .זיי ,די אַקטיאָרן אונדזערע ,האָבן
אין אַלץ נעזען די טשיקאַװע זייט ,די פּסולת און ניט דעם תוך.
אָבעד ווען מען נייט צו צו אָט די אַלע אָנגעזאַמלטע געשיכטעס
פון אַ פּסיכאָלאָגישן שטאַנדפּונסט ,ווען מען פאַרטראַכט זיך וועגן
זיי ערנסט און מען פּרובט זיי דערנרונטעווען ,העלפן זיי מער צו
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פאַרשטיין קעסלערן דעם קינסטלער און מען דערזעט פאַר זיך אַ
מענטשן ,וועלכער האָט זיך אַליין געפּײיניקט אַפילן אין די מאָמענטן
ווען ס'האָט זיך געדוכט אַז ער פּייניקט אַנדערע .ער האָט דאָס
אפשר אַליין ניט נגעוואוסט ,אָבער עס איז דאָך אויסנעקומען אַזױ,
אַז דער נאַנצער פּראָטעסט קענן אַלץ ,װאָס איז שלעכט אַרום דער
יידישער בינע ,האָט זיך ביי אים אויף דער נשמה אָנגעקליבן מער
וי ביי אַנדערע ,און ער האָט דעם דאָזיקן פּראָטעסט אויסנעדריקט
אַלע מאָל ווען ער האָט נאָר געהאַט אַ געלעננהייט .און דערפאַר

האָבן די אַקטיאָרן אָפּטמאָל פון אים אַ סך געליטן .
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ער האָט ניט לִיב געהאַט קיין אַקטיאָרן ,וועלכע קומען אַרױס
אויף דער בינע און שיסן נלייך אויס דעם נאַנצן פּולוער .און
דערפאַר האָט ער זיך טאַקע אַזױ אָפט אַרומנעריסן מיט איינער
פון זיינע אַקטעריסעס ,וועלכע האָט געהאָט אַ שואכקייט צו
הויכע טענער און צו געוויין .די ערשטע צייט איז ער צו איר
געווען איידל ,איר ניט נעמאַכט קיין איין באַמערקונג אָן ,איי בעג
יו פּאַרדאָן' {זייט מיר מוחל) ,שפּעטער אָבער ,ווען זיין נעדולר
האָט שוין געפּלאַצט ,האָט ער מיט איר אָנגעהויבן ריידן אויף
זיין שטייגער ; ,װאָס פאַר אַ ברעכן פּיסקעס ?  --האָט ער איר
געזאָנט --

צו װאָס אַן עסיק-זויערע

צורה

 ...טראַגעדיע

דאַרף

מען אויסדריקן מיט אַ פּנים און ניט מיט קיין צערעפּעטן קניש!',
אָדער ,גװואַלד ,װאָס האָסטו זיך אַזױ צעסקאוואוטשעט אין ערשטן
אַקט ? װאָס וועסטו שוין טאָן אין דריטן ?'",
און אָשעראָוויטש דערציילט וִוי אויף פּראָבע האָט ק .געהאַט טענות
צו דער אַקטעריסע מערי ווילענסקי ,אַז אַ קוויטש װאָס זי דאַרף
געבן ווען זי הערט ,אַז איר זון איז דערהרגעט געװאָרן ,איז ניט
דער ריכטיקער .וען ק .האָט געזען אַז אַלע זיינע באַמיאונגען זי
אַרויפצוברענגען אויפן ריכטיקן טאָן ,העלפן ניט ,האָט ער איבער-
געריסן די פּראָבע און צוריקקומענדיק האָט ער איר כלומרשט
אָנגעזאָגט די טרויעריקע בשורה ,אַז מיט אירן אַ זון איז פאָרגע-
קומען אַן אױיטאָמאָביל:קאַטאַסטראָפּע .די אַקטעריסע איז געװאָרן
היסטעריש און האָט אַרױסגעלאָזט אַ קוויטש ,אָט דער טאָן איז אים
געפעלן .דאָ ערשט האָט ק .איר באַרואיקט ,אַז די גאַנצע מעשה
איז געווען אױיסגעטראַכט כדי פון איר אַרוסצוקריגן דעם טאָן װאָס
זי דאַרף געבן אין איר ראָל ,אַזעלכע ענלעכע המצאות פלעגט ק.
אָנװענדן אַרױסצוקריגן ביי אַקטיאָרן די טענער וועלכע ער האָט
געהאַלטן פאַר ריכטיק.
מ ,אָשעראָװויטש דערציילט אויך ,װי ק .האָט געהאַט אַ צוזאַמען-
שטויס מיט דער אַקטעריסע סאָניאַ נאַדאָלסקי ,ווייל עס האָט זיך
אים אויסגעוויזן ,אַז זי האָט אַ געוויסע סצענע ניט דורכגעפירט
וי ער האָט מיט איר איינשטודירט ,און ער האָט אויף דער בינע
אָנגעהױיבן צו קריצן מיט די ציין און ברומען זיין באַרימטן ינו,
נו ,נוי .נאָך דער פאָרשטעלונג האָבן זיך ביידע שטאַרק צעקריגט
און די אַקטעריסע איז געװאָרן ממש היסטעריש און גענומען שרייען
צו אים ;, :איר זענט אַ רשע ,אַ שלעכטער מענטש ,אַ יאָהאַן גראָזני!
איר באָדט זיך אין מענטשלעך בלוט! זאָלט איר ויסן אַז ניט
נאָר מיר אַלע דאָ ,נאָר אויך אונדזערע קינדער ,פאַרשילטן אייך.
ווען מיר קומען אַהײם ,ויינען מיר מיט בלוטיקע טרערן...
אונדזערע קינדער פרעגן אונדז פאַרװאָס מיר וויינען ,דערציילן
מיר זיי ,אַז דאָס איז איבער אייך ,אַז איר פּייניקט אונדז ,אַז איר
מוטשעט אונדז ,אַז איר באָדט זיך אין אונדזער בלוט און אַז מיר
קאָנען שוין מער פון אייערע קאַפּריזן ניט אויסהאַלטן .א.ו.נדזערע
קינדער הערן דאָס ,שיקן זיי אַ קללה אויף אייער קאָפּ .,איר הערט.
אַ קללה ! און איר זאָלט אויך וויסן ,אַז דאָ צווישן אונדז ,געפינען
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לעקסיטקאָן
זיך אַקטיאָרן און אַקטעריסעס ,וועלכע וינטשן זיך דעם טױט
איבער אייך .ו.ו.ען זיי גייען אין טעאַטער מאַכן פּראָבע אָדער
שפּילן מיט אייך ,בעטן זיי גאָט ,אַז אַן אױיטאָמאָביל זאָל זיי איבער-
פאָרן ,אַז זיי זאָלן אױפֿן גלייכן װעג דערהרגעט וערן ,אבי ניט
צו ליידן אַזויפיל פון אייך" .ווען קעסלער האָט דאָס דערהערט,
איז ער געבליבן שטיין וי אַ צעמישטער , :סאָניאַ ,סאָניאַטשקאַ...
בין איך טאַקע אַזאַ  שלעכטער מענטש? זאָג מיר דעם אמת ,איך
בעט דיך ,בין איך טאַקע אַזאַ שלעכטער מענטש? קינדער פאַר-
שילטן מיך ? קינדער ? און מענטשן ווינטשן זיך דעם טויט איבער
מיר ? . .מענטשן? ..איבער מיר ? ..סאָניאַ ...סאָניאַטשקאַ ..זאָג
מיר!*; .יאָ ,יאָ  --האָט די מאַדאַם נאַדאָלסקי נאָך מיט מער
זיכערקייט געשריען  --איר זייט אַ שלעכטער מענטש! אַ רשע".
אַ שטראָם מיט טרערן האָט זיך אַ גאָס געטאָן פון קעסלערס אויגן
און פאַרשטעלנדיק זיך דאָס פּנים מיט ביידע הענט ,איז ער מיטן
קאָפּ אומגעפאַלן אויפן שטול ,װאָס איז לעבן אים געשטאַנען און
ער האָט זיך צעכליפּעט וי אַ קינד; :סאָניאַ ..סאָניאַטשקאַ ..פאַר-
גיב מיר!* .,די מאַדאַם נאַדאָלסקאַ האָט געחלשט .און וען מען
האָט זי אָפּגעמינטערט ,איז קעסלער פון איר שוין ניט אָפּגעטראָטן,
וי אַ קינד ,װאָס אָנערקענט די אייגענע שולד ,האָט ער זיך צו
איר געלאַשטשעט ,געטאָן אַלץ אין דער וועלט ,אַז זי זאָל זיך פילן
גוט .און נאָך דער פאָרשטעלונג ,האָט ער זי אַלײין אָפּגעפירט אַהיים,
געטראָגן פאַר איר דאָס רענצל און אַלץ געבעטן אַז זי זאָל אים
פאַרגעבן.
אָשעראָװויטש קומט צום באַשלוס :
ב,יי אַ סך מענטשן אין די יידישע טעאַטער-קרייזן הערשט נאָך
ביז היינטיקן טאָג די מיינונג ,אַז קעסלער האָט ניט געהאַלטן פון
אַנדערע אַקטיאָרן ,און אַז די אורזאך פון דעם איז טיילווייז נעווען
קנאה .מען קאָן ניט לייקענען .אַזא זאַך װוי קנאה איז קעסלערן
ניט געווען פרעמד ,און ער האָט עס דאָס טאַקע אָפן אַרױסגעויזן
מער זי אַנדערע .מען מון אָבער אויך צונעבן ,אַז זיין קריטיק
אויף אנדערע אַקטיאָרן האָט זיך נענומען הױיפּטזאַכלעך פון דעם,
ואס ער איז צו אַן אַקטיאָר צוגעגאַנגען מיט גרויסע פאָדערונגען
אַלס קינסטלער .פאַר אים איז ניט געווען גענונ װואָס אַן אַקטיאָר
האָט ,אָפּנעשפּילט אַ ראָלעכ? גאַנץ גלאַטיק" .ער האָט געוואוסט,
אַז אַ גוטער רעזשיסער קען יעדן איינעם מאַכן אָפּשפּילן אַ
ראָלעכל נאַנץ נלאַטיק" .ער האָט אין אַן אַקטיאָר פריער פון אַלִץ
געװאָלט

זען טאַלטגט,

גשמה,

און ווען ער האָט דאָס ניט געזען,

ווען ער האָט דאָס ניט נעפונען ,איזן ער געווען אַנטױישט ,און ער
האָט די אַנטוישונג אָפן אַרױסגעויזן .דערפאַר אָבער ווען ער
האָט דאָס יאָ געזען ,ווען ער האָט דאָס יאָ געפונען ,האָט ער זיך
געפרייט ,און ווען דער טאַלאַנט איז ווירקלעך געווען גרויס ,איז
קעסלער געווען אַנטציקט ,איז ער געווען באגייסטערט ,און ער האָט
די באַנייסטערונג אַרױסגעוויזן ,כאָטש דער נעפי? פון קנאה איז
אים אין אזא מאַמענט ניט געווען פרעמר".
אַלס ביישפּילן דערציילט אָשעראָװויטש ,אַז ווען ק .האָט געזען אין
ניוייאָרק שפּילן דעם רוסישן אַקטיאָר אָרלעניעװו; פלעגט ער זיך
אויסדריקן ,אַז ,ער איז אַ גאָט-געבענטשטער קינסטלער" .וען ער
האָט געהערט שפּילן סעראַ בערנאַרד ,האָט ער דערנאָך געזאָגט:
;וי אַזױ קאָן איך גיין שפּילן ,וי אַזױי על איך קאָנען הערן וי
מען סקאַװוטשעט אויף אונדזער בינע ,נאָכדעם וי איך האָב געהערט
סעראַ .בערנאַרד ?*;* װועגן רוסישן אַקטיאָר איװאַנאָו"-קאָזעלסקי,
וועלכן ער האָט געזען ,נאָך אין זיינע יונגע יאָרֹן ,פלעגט ער זיך

אויסדריקן מיט דער גרעסטער באַגייסטערונג .אַזױ פלעגט ער אויך
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ריידן וועגן זיגמונד מאָגולעסקאָ ,מאָריס מאָריסאָן ,רודאָלף שילך-
קרויט ,די איטאַליענישע אַקטעריסע מימי אגולאַ און די רוסישע
קאָמיסאַרזשעװסקאַיאַ ,און דאָ דערציילט אָשעראָװיטש:
ז,יין באַציאונג צו אַנדערע שוישפּילער איז געווען פון דעם מין
װאָס מען קאָן צעטיילן .ער האָט נעקאַנט פיינט האָבן איינעם
אַלס אַקטיאָר און אים ליב האָבן אַלס מענטש .ביים שפּילן ,אָדער
ביי פּראָבע ,האָט ער געקאַָנט איינעם דערניין די יאָרן ,אָבער נאָכן
שפּילן האָט ער שוין צו דעם מענטשן נעהאַט אַן אַנדער באַציאונג,
און געקאַנט ריידן סמיט אים זייער פריינטלעך ... .אין אַלגעמיין
האָט ער געהאַלטן ,אַז צו דער בינע האָבן זיך צונעשלאָנן אַ סך
אַזעלכע ,װאָס האָבן זיך בעסער נעדאַרפט נעמען צו אַן אַנדער
פּראָפּעסיע  . . .זיין מיינונג איז געווען ,אַז אַן אַקטיאָר דאַרף --
אָדער האָבן טאַלאַנט ,אָדער  ---ניט זיין קיין אַקטיאָר . ..ער האָט
ניט ליב געהאַט די ,הילצערנע דראָננען", ,די פּורציעס" ,וועלכע
האָבן זיך פאַרלײינט אויף דער בינע כדי זיי זאָלן ,ק,אָנען אויפשטיין
שפּעט" און זיך צונעשלאָנן צום פאַך אַ דאַנק דעם ,װואָס זיי האָבן
געהאַט גענוג חוצפּה .ער האָט זיי פּשוט ניט געקאָנט אַריבערטראָגן
אַלס אַקטיאָרן .און ווען ער האָט נעהאַט אַ נעלעגנהייט ,האָט ער
זיי דאָס אַרױסנעוויזן .ווען מען האָט אים איינמאָל געפרעגט װאָס
ער דענקט וענן אַ געוויסן יידישן אַקטיאָר ,וועלכער האָט זיך
צוגעשלאָגן צו דער בינע בלויז א דאנק דעם ,װאָס ער האָט געהאַט
גענוג חוצפּה ,האָט קעסלער געענטפערט, :איך באַוואונדער אים
דערמיט ,װאָס ער האָט אַזויפי? מוט אויפצוטרעטן אוֹיף א בינע,
ניט האָבנדיק קיין ברעק? טאַלאַנט ,און איך באַוואונדער אויך די
צושויער אונדזערע ...דזשי ,ווי זיי האָבן דאָס נעדולד אַריבער-
צוטראָגן אַזאַ שפּילן !"יי
און ווען עס איז אויסגעקומען ,אַז ק .האָט מיטן זעלבן שוי-
שפּילער געדאַרפט אַרומפאָרן איבער דער פּראָװינץ ,האָט דער
אַקטיאָר געהאַט אויסצושטיין פון אים געברענטע צרות ,און וען
מען האָט אַמאָל פאָרגעװאָרפן ק'.ן ,אַז דער אַקטיאָר ועט נאָך פון
זיינע נגישות קריגן שווינדזוכט ,האָט ער געזאָגט ,אַז ער האָט טאַקע
אויף אים רחמנות :
;,אַ רחמנות ,אַ גרויסער רחמנות אויף אים ,אָבער ,װאָס קאָן
איך זיך העלפן ,אַז ער האָט פאָרט קיין טאַלאַנט ניט? יו סי,
יו סי ...נעמט אַ פערד ...עס אין פוי? ...עס װוי? ניט
גיין . . .עס וויל זיך פון אָרט ניט רירן   , ,פויל .. .גיט מען אים
אַ זעץ מיט אַ געפלאַכטענער פּיזשעלע ,דערפילט עס אַ װױיטאָג,
און  --עס רירט זיך ...עס הויבט אָן ניין. ..איז אָבער פאַראַן
אַזא פערד ,װאָס איז אַזױ פויל ,אַז דער זעץ פון אַ געפלאַכטענער
פּיזשעלע העלפט ניט ...עס האָט אַ האַרטע פעל דאָס פערד...
עס פילט ניט קיין וייטאָג ...נעמט מען און מען צעלינט אַ
פייער אונטער דעם ...אַ פייער ...דאָס פוילע פערד דערפילט
דעם פייער ,גיט עס אַ שפּרונג און הויבט אָן לויפן ...ער אָבער,
יענער אַקטיאָר ,האָט אַזאַ דיקע פעל אויף זיך ,אַז אַפילו קיין פייער
נעמט עס ניט .ער פּילט גאָרניט .א דונער זאָל אים טרעפן ,ער איז
קיין אַקטיאָר ניט !".
אָשעראָװיטש דערציילט וי אַמאָל איז ק .אַרױסגעפאָרן אין פּראָ-
ווינץ ,און אַזױ װוי אין רעסטאָראַן איז נאָך דאָס עסן ניט געווען
פאַרטיק ,האָט אַ געוויסע אַקטעריסע דערווייל צוגעגרייט פאַר ק.
עפּעס צו עסן.

ווען ער האָט געגעסן

מיט הנאה איר עסן ,האָט ער

געזאָגט:
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! איר
פאַרדינט ,אַז מען זאָל צו אייך זיין נוט ,אָבער ,צום שװאַרצן
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יידישן

טעאַטער

יאָר ,װאָס קאָן איך זיך העלפן ,אַז איר זענט פאָרט א שלעכטע
אַקטעריסע ?  . ..למאי זאָל איך לייקענען ,אין אָט דער אַרבעט,
אין שניידן ציבעלעס ,זענט איר ווירקלעך גרויס ... .עך ,צום
טייוול ! ווען איר װאָלט ניט געווען קיין אַקטעריסע ,װאָלט איך
דאָך אייך אויפן קאָפּ געטראָנן".

דוד
קעסלערס
מוטער
שרה
די
לאנגע

ביי מיר אין טעאַטער און זעט מיך שפּילן אין איינע פון מיינע

איבער דער פּראָװינץ און
אויף דער בינע ניט געפעלן
זיין קול ,האָט ער זיך אויף
אָנגעכאַפּט ביי דער האַנט

אַן אַנדער מאָל ווען ער איז געפאָרן
געשפּילט מיט אַ יונגן אַקטיאָר ,איז אים
די באַטאָנונג פון אַקטיאָר און אויך ניט
דער בינע ניט געקאָנט אינהאַלטן ,אים
און געגעבן אַ ביס,.
יוסף רומשינסקי גיט איבער פאָלגנדיקע עפּיזאָדן :
ד,וד קעסלער כאַפּט מיך אָן אין גאַס און זאָגט צו מיר מיט
אַ בעטנדיקן טאָן , :פּראָפּעסאָרא ,טוט מיר אַ טובה .איר מוזט עס
פאַר מיר טאָן' ,און זיין טאָן ווערט אַלץ בעטנדיקער און וויינענ-
דיקער ; ,איר מוזט עס פאַר מיר טאָן', .װואָס איז ,מר .קעסלער ?',
פרעג איך אים ,און קעסלער רעדט ווייטער , :היינט ביינאַכט עפנט
דער אַקטיאָר ס .אַ רעסטאָראַן ,בעט איך אייך ,זייט ביי דער
אָפּענינג {דערעפענונג} ,ברענגט אייער פרוי ,אייערע קאָלעגן מוזי"
קער ,און ניט נאָר חיינט ,קומט אַהין א דריי-פיר מאָל אַ ואָך.
לַאָמיר מאַכן דעם רעסטאָראַן פאַר א סוקסעס .איך וויל קענוועסן
פ{ּראָפּאַנאַנדירן |פאַר דעם רעסטאָראַן מער זי פאַר מיין טעאַטער'.
;מר .קעסלער  ---זאָג איך  ---װאָס זענט איר אַזױ פאַראינטערעסירט
אין דעם רעסטאָראַן ? זענט איר דאָרט אַ פּאַרטנער ?' /אַ ,חלילה
 --ענטפערט קעסלער  ---ניט נאָר בין איך פאַראינטערעסירט איןרעסטאָראַן ,און ניט נאָר איר דאַרפט זיין פאַראינטערעסירט ,אַז
דער רעסטאָראַן זאָל זיין אַן ערפאָלנ ,נאָר די נאַנצע טעאַטער-
פּראָפעסיע דאַרף זיין פאַראינטערעסירט ,אַז דער רעסטאָראן זאָל
זיין אַ גרויסער סוקסעס' ,און מיט זיינע קעסלערישע דראַמאַטישע
טענער רעדט ער ווייטער; :איר קענט דאָך דעם אַקטיאָר ס ,װאָס
פאַר אַן אַקטיאָר דאָס אין ... .װאָס פֿאַר אַן אומנליק ער איז פאַר

אונדזער טעאַטער ,איר פאַרשטייט . ..אַז מיר װעלן אים העלפן
פאַרקויפן סטעיקס ,װועט אונדז אפשר געליננען ,אַז מיר זאָלן פּטור
ווערן פון אים אַלס אַקטיאָר . . .פּראָפּעסאָרא ,העלפט מיר פֿאַר-

קויפן סטעיקס אין ס .רעסטאָראַן . . ,אפשר װעט אונדז געלינגען...
אפשר וװועט אונרז נעליננען....
קעסלער האָט כמעט וי פאַרנעסן אָן זיין שיינער טענאָר-
שטימע .ער פלענט אין אַ דראַמע זינגען ,פון צייט צו צייט ,אַ
לידעלע ,טאַקע אַזױ װוי אין ,גאָט ,מענטש און טייוול' דעם ,מזמור
לדוד' ,אָבער אַז מען פלענגט אים זאָנן און געבן אַ קאָמפּלימענט
אין אַ דראַמאַטישער ראָלע ,אַז ער האָט שיין געזוננען דאָס לִידל,
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פלעגט ער ווערן ברונז און ענטפערן , :ממזר ,ווער פרעגט דיך ?',
ווייל דאָס פלענט אים דערמאָנען אין דער שוידערלעכער צייט פון
נרויס איז אָבער
י
ו.
דער היסטאָרישער אָפּערעטן-פּעריאָדע ..
געווען זיין פרייד ווען מאַקסים נאָרקי ,דער גרויסער רוסישער
שרייבער ,ווען ער איז געווען אין אַמעריקע ,איז נעקומען אי
טאַליאַ טעאַטער און האָט געזעען קעסלערן שפּילן זיין נעקרוינטע
רעאליסטישע ראָלע ,הערשעלע דובראוונער' אין ,גאָט ,מענטש און
טייוול' .קעסלער האָט געזאָגט צו די אַקטיאָרן מיט פרייד , :באִים,
איי פי? גרעיט |{חברה ,איך בין שטאָלץ| ,דערזעלבער מאַקסים
גאָרקי ,וועלכער האָט נעזעען שפּילן איװואן קאזעלסקי ,זיצט איצט
|
בעסטע ראָלן'.
דאָס איז געווען קעסלערס גליקלעכסטער מאָמענט אין זיין לעבן.
נאָכן שפּילן איז דוד קעסלער אַריין אין נאָרקיס באַקס |לאָזשען,
גרימירט אַלס הערשעלע דובראָוונער .דאָרטן איז |זיינען| געזעסן
יעקב נאָרדין און נאָך פּראָמינענטע רוסישע אינטעליגענטן ,מאַקסים
נאָרקי ,האַלטנדיק קעסלערס האַנט ,האָט צו אים געזאָנט, :וי
כאָראָשאַ פּיעלי ,װוי טשודנאָ פּיעלִי (איר האָט שיין געזונגען ,איר
האָט גרויסאַרטיק געזונגען)! ,און קעסלער האָט זיך ניט געקאַנט
איינהאַלטן און האָט געזאָגט , :ממזר ,ווער פרעגט דיך ,דו אויך ?',
ער האָט פאַרביסן די ליפּן אויף זיין קעסלערישן שטיינער און
אַרױסגײענדיק פון באַקס ,האָט ער געזאָנט צו זיך אַלֵיין , :מאַקסים

גאָרקי ,וי כאָראָשאָ פּיעלי . . .וי טשודנאָ פּיעלִי  . . .אַזאַ ממזר !"יי
מ .אָשעראָװיטש שרייבט ;
ווען ער האָט זיך איינגעלעבט אין אַ ראָל ,האָט ער אַלע דעטאַלן
(אין איר אױיסנגעאַרבעט אַזױ מייסטערהאַפט,

אַז ס'איז אין איר אין

ערגעץ קיין חלל ניט געבליבן .אַלעס איז געווען אויסנעפילט ,און
דערפאַר איז פאַר אַן אַנדערןןן אַקטיאָר נאָך ביז היינטיקן טאָג שווער
צו שפּילן קעסלערס אַ ראָל .דערפאַר איז פאַר די צושויער שטענדיק
געווען אַזױ שווער צו זען אַן אַנדערןןן אַקטיאָר אין קעסלערס אַ
ראָל ,און ווען ער איז איינמאָל נאָר פּלוצלונג קראַנק געװאָרן ,און
אַן אַנדער אַקטיאָר האָט געמוזט שפּילן זיין ראָל אין ליבינס ,דער
געבראָכענער נדר" ,האָט דער עולם אין טעאַטער געמאַכט אַ סקאַנ-
דאַל און פון אַלע זייטן האָבן זיך געהערט געשרייען , :קעסלער!',
,מיר ווילן זען קעסלערן' .דער אַקטיאָר ,וועלכער האָט קעסלערס
ראָלע געשפּילט ,האָט זיך נעפילט אין אַ שרעקלעכער פאַרלעגנהייט,
און ווען ער האָט נגעזען ,אַז דער טומ? אין טעאַטער ווערט אַלץ
גרעסער ,האָט ער אין מיטן שפּילן זיך געמוזט ווענדן צום עולם :
;חאָכגעשעצטעס פּובליקום ! קעסלער איז קראַנק ,מען האָט מיר גע-
געבן שפּילן זיין ראָל ,און װאָס בין איך שולדיק ,אַז איך בין ניט
|
קיין קעסלער'",
און נאָך דערציילט אָשעראָװויטש:

,צו אַזאַ אָנערקענטן שוישפּילער װוי יעקב פּ .אַדלער האָט ער
איינמאָל געזאָגט, :איר פאַרשטייט ,די צרה מיט אייך באַשטײט
אין דעם ,װאָס איר ווילט דוקא שפּילן מיט קונצעלעך ...איר
האָט ניט ליב אַרויסצוניין אויף דער בינע וי א מענטש .איר
מוזט דוקא ארונטערפליען פון א װאָלקן ,אַרױסצושפּריננען פון
הינטער דער ערד אָדער אַרויסקריכן פון א קוימען ...דאָס טוג
ניט .מען דאַרף שפּילן אָן קונצעלעך' .צו די קלענערע אין ער
נגעווען נאָך שטרעננער .און דערפאַר איז טאַקע קיין וואונדער ניט
װאָס אַ סך יידישע אַקטיאָרן האָבן צו דערציילן אַ סך שלעכטס
ווענגן קעסלערן; .אָ ,ער איז געווען אַ שווערער מענטש  ... --עס
איז שווער געווען מיט אים אויסצוקומען' .אָבער אַזא באַמערקונג
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לעקסיטאן
וועגן קעסלערן קאָנט איר הערן פון יידישן אַקטיאָר בלויז דאַן
ווען עס האַנדלט זיך ווענן זיינעם אַ פּערזענלעכן צוזאַמענשטױיס
מיט דעם פאַרשטאָרבענעם גרויסן קינסטלער .קיין שנאה אוֹיף
קעסלערן האָט קיינער פון דפעּרראָפעסיע ניט געטראָנן ,אַפילן
די וועלכע ער האָט צייטנווייז נאַנץ שטאַרק וויי געטאָן ,און נאָך
ביז היינטיקן טאָג קאָן מען אין אונדזערע טעאטער-קרייון הערן
וי יידישע שוישפּילער דערציילן מיט גרויס הנאה אָן א שיעור
געשיכטעס וי אַזױ קעסלער האָט ביי פאַרשידענע געלעגנהייטן קורץ
אַדרױסנגעזאָנט מערקווירדיק-טרעפלעכע און זייער געלונגענע מיינונ-
גען װוענן דעם אַקטיאָר אָדער וועגן יענער אַקטעריסע .און מען מוז
ווירקלעף צונעבן ,אַז ווען עס האָט זיך נגעהאַנדלט ווענן שוישפּיל-
קונסט ,וועגן טעאַטער ,האָט קיינער ניט געקאַנט אַרױסזאָגן אַ מיינונג
אַזױ קורץ און שאַרף ,אַזױ געלונגען און אַזױ טרעפלעך וי קעס-
לער .,אין זיינער אַ מיינוננ וועגן אַן אַנדער שוישפּילער אין אַלֶע
מאָל געווען דער תמצית ,דער תוך ,דער עיקר פון דער מעלה
אָדער פון דעם חפרון ,װואָס יענעמס שפּילן האָט אין זיך געהאט.
פ.ּ.ערזענלעכע קריוודעס האָט ער זיך קיינמאָל ניט גענומען
.
אַזױ שטאַרק צום .האַרצן ווי קינסטלערישע קריוודעס ,ער האָט גע-
קאָנט מוחל זיין די נרעסטע עולה ,װואָס מען איז באַנאַננען קעגן

אים פּערזענלעך.

ער האָט אָבער ניט געקאָנט מוחל זײן און ניט

געקאָנט פאַרטראָגן קיין פאַלשן טאָן אױף דער בינע .טאַלאַנט-
לאָזיקייט פון מיטשפּילער האָט אים אָפטמאָל נעבראַכט דערצו ,אַז
ער זאָל בייסן די פויסטן און זיך רייסן די האָר פוֹן קאָפּ,
עס איז קעסלערן שווער געווען צוצוטרעפן ,ווייל? ער האָט שטענ-
אָלט באַדאַרף
עס
דיק געהאט דאָס געפיל ,אַז עס איז גיט דאָס װאָס װ

זיין ,אין דעם פּרט איז ער געגאַננען אַזױ ווייט ,אַז עס האָט זיך
אים אַזש אָנגעהויבן דוכטן ,אַז אַלְץ אַרום איז עפּעס ניט אַזוי,
אַז מען האָט זיך פאַרפּלאָנטערט ,פאַרדרייט און  ---זיך אַפילו מיט
די נעמען געביטן . , .אַן אַקטעריסע ואָס הייסט ,לאָמיר זאָגן ,ראָזע,
האָט געדאַרפט הייסן ,ציבעלע ,,אַן אַקטיאָר ,װאָס הייסט ,לַאָמיר
זאָגן/ ,מ,אַראַנץ' ,האָט נאָר געדאַרפט הייסן ,רעטעך' .ער איז
געווען זיכער ,אַז אַ נאָמען דאַרף שטימען מיט דעם מענטשן װאָס
טראָגט אים ,דאַרף זיך פּאַסן פאַר אים  ...האָט ער טאַקע א סך
מענטשן געגעבן אַנדערע נעמען ,װאָס ער האָט אַליין אויפגעטראַכט
 ...ווען אים איז ניט נגעפעלן אַ נאָמען ,האָט ער געטאָן װאָס ער
האָט נאָר געקאַנט אים צו פאַרמיאוסן אין די אוינן פון דעם
מענטשן ,װאָס האָט דעם נאָמען געטראָגן,

ער האָט ניט ליב געהאַט קיין אַקטיאָרן ,וועלכע קומען אַרוס
אויף דער בינע און שיסן גלייך אויס דעם נאַנצן פּולװער ,און
דערפאַר האָט ער זיך טאַקע אַזױ אָפט אַרומגעריסן מיט איינער פון
זיינע אַקטעריסעס ,וועלכע האָט געהאט א שװאַכקײט צו הויכע
טענער און צו געוויין.
עס זיינען פאַראַן שוישפּילער ,וועלכע קאָנען ניט פֿאַרטראָגן
קיין פרעמדן טאָן אין שפּילן .צו דעם מין שוישפּילער האָט אויך
געהערט דוד קעסלער ,זעענדיק אַן אַנדער שוישפּילער אין אַ ראָל,
האָט ער זיך גלייך פאָרגעשטעלט וי אַזױ ער אַלֵיין װאָלט זי
געשפּילט ,און דאָס איז שוין געווען גענוג ,אַז ער זאָל ניט קאָנען
אַריכערטראָגן יענעמס שפּילן .און אַזױ האָט ער זיך באַצױגן .ניט
נאָר .צו די קלענערע אַקטיאָרן ,נאָר אויך צו די גרויסע ,וועלבע
האָבן שוין פאַרנומען אַן אָנגעזעענעם פּלאַץ אויף דער יידישער
בינע .מיט לעאָן בלאַנקן האָט ער זיך אַ לענגערע צייט געאַמפּערט,
,אַצקל דראַכמע? אין יעקב
אַז ער שפּילט ניט גוט די ראָל פון ח
גאָרדינס ,גנאָט ,מענטש אטויןיוול" .אַלע קריטיקער האָבן דאַן
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בלאַנקן שטאַרק געלויבט ,קעסלערן איז ניט נעפעלן געװאָרן וי
אַזױ בלאַנק האָט די ראָל אויפנעפאסט ,און איינמאָל ביי פּראָבע
האָט ער אים געזאָגט, :בלאַנקאַטש ,ווען איך זע דיך שפּילן די
ראָל פון חאַצקל דראַכמע ,פיל איך וי ווערעם װאָלטן מיר אַרום-
געקראָכן אין בויך ?..און ער האָט אים דאן נעוויזן וי אַזױ
ער אַליין װואָלט די ראָל נעשפּילט, .זיין אויפפאַסונג איז געווען
אַנדערש ,אינגאַנצן אַנדערש  --דערציילט בלאַנק  --אָבער נוט,
אויסגעצייכנט נוט".
מ .אָשעראָװוויטש

איז אין דער

מיינונג,

אַז

,אויך דוד קעסלער האָט פון דער טעאָריע {סטאַניסלאַווסקיס,
אַז ד,ער אַקטיאָד זאָל זיין ראָל ניט נאָר שפּילן ,נאָר איבערלעבן'ן
געהאַלטן  :זיין מיינונג איז אויך נעװוען ,אַז אַן אַקטיאָר דאַרף
ניט נאָר שפֿילן די ראָל ,נאָר זי איבערלעבט .און דאָס האָט ער
טאַקע געפאָדערט פון זיינע אַקטיאָרן .ער האָט עס אָבער ניט
נעקאָנט נעבן צו פאַרשטיין .,ער האָט דאָס ניט געקאָנט דערקלערן,
און ניט נאָר דערפאַר ,װואָס עס האָבן אים אויסגעפעלט די נויטיקע
ווערטער ,די נויטיקע אינטעלינענץ ,נאָר דער עיקר דערפאַר ,װאָס
ס'האָט אים אויסגעפעלט די נויטיקע נעדולד .אָבער ניט קוקנדיק
דערויף האָט קעסלער דאָך נעהאָט תלמידים און נאָכפאָלנער ,אפשר

וװוייניקער תלמידים װוי יעקב פּ .אַדלער האָט געהאַט ,דערפאר אָבער
--

בעפערע.

נאָכשפּילן

אַדלערן ,דעם

קינסטלער,

וועלכער

האָט

געהאַט אַן אויסגערעכנטן פּלאַן און אַן אויסגערעכנטע סיסטעם
ביים שפּילן און אויך ביי איינשטודירן מיט אַנדערע  --דערצו

איז דער עיקר נעװוען פּאָרמע .אָבער נאָכשפּילן קעסלערן  --צו
דעם איז געווען נויטיק אינהאַלט ...דאָס דערקלערט אפשר דעם
פאַקט ,װאָס דוקא די אַקטיאָרן ,וועלכע האָבן קינפטלעריש דערפילט
די נויטיקייט צו אַרבעטן פאַר אַ בעסערער יידישער בינע ,דוקא די,
וועלכע האָבן נעהאָט מער אַמביציע ,זיינען געווען קעסלערס תלמי-
דים .דער יידישער קונסט טעאַטער ,דאָס וויכטיקסטע קאַפּיט? אין
דער נגעשיכטע פון דער יידישער בינע אין אַמעריקע ,איז געשאַפן
געװאָרן פון איינעם ,וועלכער האָט זיך אַלֶע מאָל באַטראַכט  , . .אַלס
קעסלערס אַ תלמיד  ---פון מאָריס שװאַרץ .,אויך דער פֿאַרשטאָר-
בענער סעמועל שנייער ,קעסלערס גנוטער תלמיד ,האָט זיך אין
די לעצטע יאָרן פון זיין לעבן אַרומנעטראָנן מיט אַ געדאַנק צו
נרינדן אַ טעאַטער וואו מען זאָל אויפפירן בעסערע ,ליטעראַרישע
פּיעסן. .. .אויך אַנדערע יידישע שוישפּילער האָבן זיך באַטראַכט
אַלס די תלמידים און נאָכפאָלנער פון דוד קעסלער ,כבאָטש עס
האָט אים דעם פּרט ניט געקאָנט זיין קיין רייד ווענן א טעאָרעטיש-

באַנרינדעטער שולע אין דעם זין װוי מען פאַרשטייט עס געוויינלעך".
אויף װוי ווייט ק .האָט זיך ניט גענויטיקט אין קיין טעקסט כדי
אַריינצוברענגען דעם צוקוקער אין דער שטימונג פון דעם װאָס
ער האָט געשפּילט ,דערציילט מ .אָשעראָװיטש צוויי אינטערעסאַנטע
עפּיזאָדן .איינעם מיטן שרייבער און טעאַטער-קריטיקער י .י .פריד-
מאַן (ישראל דער יענקי) :דער שרייבער האָט אַמאָל געזען ק.ץ
שפּילן עפּעס אַ ביליקע פּיעסע און האָט אים דערנאָך געזאָגט ,אַז
דאָס האַרץ רייסט אים ווען ער זעט אים שפּילן אַזאַ ראָל ,אָבער
אין דער זעלבער צייט קאָן ער ניט פאַרשטיין וי אַזױ ק .קאָן זיך
האַלטן ערנסט אין אַזאַ ראָל .ק .האָט אים פאַרזיכערט ,אַז עס איז
זייער שווער ,אָבער מען דאַרף עס קענען .פרידמאַן האָט צוגע-
געבן ,אָבער באַמערקט ,אַז מיטן שפּילן אַזױ ערנסט אין אַזאַ נישטי-
קער פּיעסע קאָן מען נאָר נעמען דעם פּשוטן טעאַטער-עולם ,דעם
אַזוי-גערופענעם ,משה' ,אָבער אים קאָן דאָס ניט רירן .דערויף
האָט אים ק .געענטפערט ,אַז ער נעמט זיך אונטער אים צו מאַכן
284

יידישן
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וויינען און דווקא מיט אַזעלכע ווערטער ,װאָס האָבן ניט קיין זין
און קיין באַדײיטונג .נאָך דער פאָרשטעלונג האָט ק .אַרויפגעבעטן
דעם שוױייבער צו זיך אין גאַרדעראָבע און אַװעקשטעלנדיק .זיך
פּאַר אים אין אַ כּאָזע פון אַ פאַרלאָרענעם ,פאַרצרהטן מענטש,
וועלכער האָט שוין פאַרלאָרן אַלע האָפנונגען אין לעבן ,האָט ער
שטילערהייט גענומען מורמלען .אָבער באַלד האָט מען דערהערט
;אַז ער מורמלט דעם ,אלף-בית' .אין אָנהייב שטיל; :אלף ..נית..
בית ..גימל *. .און אַרונטערלאָזנדיק דעם קאָפּ ,גימל' און באַלד
העכער און נאָך העכער ;גימל ,דלד ,ה ,װאָװו'י ,און מיט אַ טיפן זיפץ
;װאָוו ,זין ,זין ,חית' .די ;ח' מיט אַ פאַרכאַפּטן אָטעם ,מיט אַ געשריי
פון פאַרצווייפלונג ,פּונקט װוי מען װאָלט מיט אַמאָל דערפילט דאָס
שאַרפע מעסער פון אַ שונא אין האַרצן . --ח"--ת' .עס איז אַרוס-
געקומען אַזױ וי יעדעס אות װאָלט מיט אַמאָל באַקומען אַ טיפן
זין ,אַ גרויסע באַדייטונג ..עס איז אויסגעקומען אַזױ וי יעדעס
אות װאָלט גאָר פּלוצלינג געװאָרן אַ לעבעדיקער מענטש ..עס
האָט זיך געדאַכט ,אַז צווישן דעם ,אלף' און דעם ,בית' קומט פאָר
אַ שאַרפער צוזאַמענשטױס ,אַ גרויסע טראַגעדיע ,און די אַנדערע
אותיות  --די גגימל' ,די ;ד' ,די ;ה' און די ו'  --באַטײליקן
זיך אין דעם ..עס איז אַ קאָנפליקט צװישן לעבעדיקע מענטשן,
וועלכע שטייען ביי דער שוועל פון טויט און רייסן זיך צום לעבן
 ...,ניט מער וי אַ פּאָר מינוט האָט דאָס געדויערט .דער טעאַטער-
קריטיקער ישראל דער יענקי האָט אינגאַנצן פאַרגעסן װאָס ער
האָט ביי זיך געהאַט אָפּגעמאַכט אַז ער װעט זיך ניט לאָזן נעמען
אויף זיכער ,און ....און עס האָבן זיך אים געשטעלט טרערן אין
די אויגן .א.ו.ן דאַן האָט קעסלער אויסגעשאָסן אַ געלעכטער , :נו,
 -האָט ער געזאָגט  --איר זענט אַ ,קעש-קאָסטאָמער* |אַ גוטער|
קונהן ,האַ ?' *,
און װעגן דעם צווייטן עפּיזאָד ,האָט ק .דערציילט אָשעראָװיטשן,
אַז עס האָט פּאַסירט צווישן אים און דעם דיכטער מאָריס ראָזענ-
פעלד :
,ביי דער לויה פון דעם גנאָטזעליקן יאַקאָב מיכאַילאָװיטש
א.ַ.לע האָבן גערעדט --
(גאָרדין) האָט מען געהאַלטן רעדעס ..
יעקב אַדלער ,טאָמאַשעווסקי ,איך אויך ...נו ,איר פאַרשטייט דאָך,
געשטאָרבן אַזאַ מענטש ,יאַקאָב מיכאַילאָװיטש ! וויי געטאָן דאָס
האַר'ץ  . .שטאַרק וויי געטאָן  ..אָנגעהויבן ריידן  . .מיט אַמאָל --
טרערן אין די אוינן ..װי פון אַ קװאַל ..זיך צעויינט ..אומ-
מענלעך נגעווען זיך איינצוהאַלט ..און איך שווער אייך ביי מיין
ערנװאָרט ,דאָס זיינען געווען אמתע טרערן ! נעמט מאָריס ראָזענ-
פעלד און שרייבט אָן אַן אַרטיקל ,אַז ,דזשאָסט ליסטן טו דהאַט'
(הערט זיך אומיסטן איין) ,אַז פון די דריי ,סטאַרס' ,וועלכע האָבן
געוויינט ביי נאָרדינס לויה ,איז אַדלער געווען דער איינציקער ,װאָס
האָט געוויינט מיט אמתע טרערן ..און ,דזשי' ,ביי אים אין
אויסגעקומען ,אַז איך ,דוד קעסלער ,האָב נעפּאָמפּעט טרערן פון
עלנבויגן  . .און דאָס האָט מיר וויי געטאָן . .שטאַרק וויי געטאָן."..
ביי דער ערשטער געלעגנהייט ,ווען ק .האָט זיך געטראָפן מיט
ראָזענפעלדן ,האָט ער באַלד גענומען באַרירן אָט דעם עפּיזאָד,
און באַמערקט :
,יר זענט טאַקע אַ גרויסער פּאָעט  --האָט קעסלער נעזאָגט צו
א
ראָזענפעלדן  ---אָבער אויף טרערן זענט איר ניט קיין מבין .מען
קאָן אייך זייער נרינג אָפּנאַרן ,ווייל איר ווייסט ניט דעם אונטער-
שׂיד פֿון אמתע ביז-פאלשע טרערן' --.ראָזענפעלד האָט זיך נע-
שפּאַרט ,אַז ער ווייס יאָ דעם אונטערשיד פון אמתע ביז פאַלשע
טרערן ,און דאן האָט זיך קעסלער געװועט ,אַז ער װועט אים
דערציילן אַ מעשה ,װאָס אוז ניט נעשטוינן און ניט נעפלױיגן
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און װועט אים מאַכן נלויבן ,אַז דאָס איז אמת . .און טאַקע נלייך
האָט ער אָנגעהויִבן דערציילן אַ מעשה ,זייער א טרויעריקע און
זייער אַ רירנדע נעשיכטע און דערביי האָט ער אַליין אָנגעהויבן
וויינען ,אויף אים קוקנדיק ,האָט זיך מאָריס ראָזענפעלד אויך
צעוויינט .,,און ווען קעסלער האָט דערזען טרערן ביי ראָזענפעלדן
אין די אוינן ,האָט ער אויסגעשאָסן אַ נעלעכטער/ :נו ,קאָן מען
אייך ניט אָפּנאַרן ? ווייפט איר דעם אונטערשיד

פון אמתע טרערן

ביז פאַלשע ? דאָס מאָל זיינען מיינע טרערן געווען פאַלשע און
איר האָט זיי אָננענומען פאַר אַמתע ,.און דאַן ,ביי נאָרדינס
לויה ,זיינען מיינע טרערן געווען אמתע ,און איר האָט זיי אָננע-
נומען פאַר פאַלשע"'. .
לעאָן בלאַנק דערציילט אין זיינע זכרונות :
,ווען ער פלענט ריידן וועגן נוטע און שלעכטע אַקטיאָרן ,האָט
ער ליב געהאַט צו זאָנן אַזױ ; ,א נוטן אַקטיאָר אויף דער בינע דער-

קענט מען  --ניט
אַן אַקטיאָר ,װאָס
מען דאַרף ריידן
געהאט וי נאָר --
 ---פלעגט ער זאָגן

דאַן ווען ער רעדט ,נאָר דוקא ווען ער שווייגט',
רייסט זיך דוקא צו גרויסע ראָלן ,אין וועלכע
אַ סך ,האָט ביי אים קיין אַנדער נאָמען ניט
,אַן אַקטיאָר מיט א פּרשה', .אַ קונץ אַ נגרויסע
 --אויסצונעמען ביי אַ פּובליקום מיט אַ לאַנגער

פּרשה ! אָט ווייז אַ קונץ און ניי אַרױף אויף דער בינע אֵן אַ
|
פּרשה און נעם שטאַרק אויס  --דאָס איז אַן אַקטיאָר !',
האָט מען אים איינמאָל פאָרגעװאָרפן ,אַז ער אַלֵיין האָט אויך
ניט פיינט קיין ראָלֶע מיט לאַנגע פּרשיות ,אין ער דערפון ניט
נתפּעל געװאָרן .אָפן צונעגעבן ,אַז דאָס איז אמת ,וי זיין שטייגער
איז געווען אַלע מאָל ווען ער האָט גערעדט וועגן זיך .דערביי האָט
ער אָבער געזאָנט ,אַז ביי דער ערשטער נעלעגנהייט ,װאָס ער וועט
נאָר האָבן ,װועט ער ווייזן ,אַז אַן אַקטיאָר קאָן שפּילן גוט און
אויסנעמען ביים עולט אַפילן דאַן װען ער האָט א ראָלע אָן אַ
פּרשה".
מ .אָשעראָװיטש שילדערט אַזױ ק'.ס באַציאונג צום שפּילן פון
מוני ווייזענפריינד  :בעת מוני ווייזענפריינד (שפּעטער באַרימט אַלס
פּאָול מוני) האָט געשפּילט זעקס װאָכן אויפן ,רופגאַרדן" פון
סעקאָנד עוועניו טעאַטער ,האָט דער דירעקטאָר אַליין געבעטן די
טעאַטער-קריטיקער ,אַז זיאָלן ניט קומען ווייל ער האָט געהאַלטן,
אַז עס זיינען ניט קיין ערנסטע פאָרשטעלונגען ,האָט אָבער דוד
|
|
|
קעסלער
א,יינמאָל אין אַ הייסן זומער-אָוונט פאַרבלאַנדזשעט אויפן ,רוף-
גאַרדן" ,אַרויפנעקומען אַהין נלאָט אַזױ זיך ,צו דערהרגענען אַ פּאָר
שטונדן און האָבן אַביס? שפּאַס ,און ווען ער האָט דערזען ווייזענ-
פריינדן אויף דער בינע ,האָבן זיך ביי אים די גרויסע אוינן ברייט
,זשי ,הו
פאַנאַנדערגעעפנט און ער האָט אַ פאַרנאַפטער נעפרענט  :ד
איז דהאַט מען ?" |ווער איז דער מאַן ?} ,און ווען מען האָט אים
געזאָגט װוער דאָס איז ,האָט ער גענומען בייסן די ליפּן ,אָ ,נאד,

דהיז מען העז טאַלענט?

|אָ ,גאָט ,דער מאַן באַזיצט טאלאַנטן.

 ...,און יענער צייט האָט שוין דוד קעסלער קיין אייגענעם טעאַטער
ניט נעהאָט .איז ער אַװעק צו יוסף עדעלשטיין ,אַז ער זאָל אַנ-
נאַזשירן, .דעם יוננען מאַן" צו שפּילן אין פּיפּלס-טעאַטער .און
ס'איז געווען מערקווירדיק ! דוד קעסלער ,דער שטרענגער און
בייזער דור קעסלער ,וועלכער איז געווען אַזױ קאַרג אויף קאָמפּלי-
מענטן און אַזױ ווייניק געהאַלטן פון אַנדערע שוישפּילעד; דור
קעסלער ,פֿאַר וועמען די מערסטע אַקטיאָרן האָבן מורא געהאַט,
ווייל ער האָט אויף דער בינע-נעקאַנט ווערן ווילד וי א טינער
און באַלײידיקן ,שלאָנן און .ממיתן דערפאר װאָס :מען .האָט?אין
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לעססיקאָן
,ענד?" ,וי ער פלענט
ריידן גענומען א פאַלשן טאָן ,אָדער אַ ט
דאָס אָנרופן ; דוד קעסלער ,וועמענס נאָמען עס האָט אויף ווייזענ-
פריינדן נאָך פון דער ווייטנס אַרױפגעװאָרפן אַ מורא ,וייל ער
האָט געהערט װוי ווילד ער ,דער נרויסער שוישפּילער ,קאָן ווערן
ווען עס געפעלט אים ניט אַן אַקטיאָר  ---דער זעלבער דוד קעסלער
איז נאָר עפּעס װוי צונעכשופט געװואָרן צו דעם ,יונגעמאַן" ,װאָס
ער האָט צופעליק נעזען אין עפּעס א פּיעסע אויפן רוֹף נאַרדן".
ער האָט מיט אַלעמען גערעדט ווענן אים און אַלְץ נענאַפט , :דזשי,
דהאָט יאָנג מען העז טעלענט""".
לעאָן קאָברין דערציילט וי באַגײסטערט ק .איז געװאָרן ווען ער
האָט געזעען שפּילן שילדקרויטן אין ק,עטנגלידער" ,און דער איינ-
דרוק זיינער איז דערפון געווען אַזאַ ,אַז ער איז זיך ,אין פאַרגלייך
צו שילדקרויטן ,אינגאַנצן מבטל אַלס אַקטיאָר ,און קאָברין שרייבט ;
,איך ,װאָס איך האַלט נאָר אַ סך פון קעסלערס טאַלאַנט ,פּרוב
אים דאַמאָלט טרייסטן ,איך זאָנ אים ,אַז איך בין זיכער ,אַז ווען

שילדקרויט װאָלט אים ,קעסלערן ,נעועען שפּילן ,װאָלְט ער אים
אויך נגעפעלן געװאָרן .צעלאַכט ער זיך גוטמוטיק; :אוי ,גייט
שוין גייט ! שילדקרויט וועט קומען מיך זען שפּילן? ווען ער
קומט ,װאָלט איך אַנטלאָפן פון דער בינע צי נאָר אפשר
פאַר שרעק"'. ..

געחלשט

ווייטער דערציילט קאָברין וי באַפרײינדעט ער איז געװאָרן מיט
שילדקרויטן ,וועלכער האָט אים געזאָגט ,אַז ער װאָלט צוערשט
געװאָלט זען שפּילן ק .מחמת ער האָט אַ סך געהערט ועגן אים.
קאָברין זאָגט אים צו מיטצונעמען צו ק'ס אַ פאָרשטעלונג מיטן
באַדינג קיינער זאָל ניט ויסן ,אַז שילדקרויט איז אין טעאַטער.
האָבן ביידע געקויפט בילעטן און געגאַנגען זען קי'ן שפּילן
;און נראָד ,מעשה שטן ,האָט פּאַסירט ,אַז אין יענעם אַוונט,
איז קעסלער אויפגעטראָטן אין אַ פּיעסע און אין א ראָלע ,װאָס
ער האָט ניט לִיב געהאַט ,אין אַזעלכע פּיעסן האָט ער ,געוויינלעך,
געשפּילט זייער שלעכט ,א סך ערנער איידער אַ מיטלמעסיקער

אַקטיאָר. ,א.ָ.ט

אין אַזאַ פאָרשטעלונג

איז באַשערט

געוען

שילדקרויטן אים .צו -.זען .ווען -ער .איז געגאַנגען .אים ..זען -.דעם
ערשטן מאָל ,און עס איז אַ רחמנות געווען צו זען װוי אַזױ ער,
שילדקרויט ,האָט געליטן די קורצע וויילע װאָס ער איז געזעסן
ביי יענער פאָרשטעלוננג .זיין ברייטער ,פיר-קאַנטיקער פּנים האָט
זיך געקרימט װווי פון גרויסע יסורים ,און זיינע ברייטע אַקסלען
האָבן זיך נגעקאָרטשעט וי עפּעס אונטער אַ שווערע משא ...צום
סוף האָט ער זיך אויפנעהויבן מיט דער באַמערקונג; :און דאָס
איז דער קעסלער? ...אַזאַ איינעם לאָזט מען דאָך ניט אַרױף
אויף דער בינע !' ,און עס האָבן ניט געהאָלפן מיינע רייד .איך
האָב געמוזט אַװעקגיין מיט אים אינמיטן ערשטן אַקט .וננאֵין,
נאַין ,ער איסט קיין אַקטיאָר ,נאַין!'  --האָט שילדקרויט גע-
טענהט צו מיר ,אויפגעבראַכט ,שוין אויף דייטש .און ווען איך

האָבן געפּרובט אים אֶנמוטן ער זאָל אים זען אין אַן אַנדערע
פּיעסע ,האָט ער מיר קורץ אָפּגעהאַקט ,נאֵין.
אין אַ שטיקל צייט שפּעטער ,ווען איך טרעף זיך מיט שילך-
קרויטן ,מאַכט ער צו מיר , :דער קעסלער ,זע איך ,נייט שפּילן די
װואָך ,נאָט פון נקמה' .ער נייט שפּילן מיין ראָלֶע .אַזא חוצפּה
קאָן נאָר פּאַסירן אין אַמעריקע.

ער ,אָט דער קערל ,ועט

שפּילן

יאַנקל שאַפּשאָװויטש!  --לאַכט ער אויפגערענט .אָבער איך רייד
אים איין ער זאָל ניין מיט מיר זעען נאָך אַמאָל קעסלערן ,און
טאַקע אין דער ראָל פון יאַנקל שאַפּשאָװיטש .און ביי יענער פאָר-
שטעלונג זיצן מיר ווידער אין אָרקעסטער .קיינער ווייסט ניט ,אַזן
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שילדקרויט איז אויך צװוישן דעם עולם אין טעאַטער .,שוין נאָר
אַן אַנדער פאָרשטעלונג און אַן אַנדער קעסלער ! שוין באַלד ,ביי

קעסלערס

ערשטן

אויפטריט

אין אָט דער פאָרשטעלונג,

עפנט

שילדקרויט ברייט זיינע אוינן און עס רייסט זיך אַרױס ביי אים
 --געדענק איך  --אַ באַמערקונג װוי צו זיך אַלֵיין, :איסט דאס

דערזעלבער קעסלער ? אוממעגלעך!' און אין אַ ויילע אַרום:
ריזיק ,ריזיק ,ריזיק ,אך ,אַך !' און װאָס-וייטער אַלץ מער און
מער איז ער פאַרכאַפּט פון קעסלערס שפּילן .די אוינן זיינען ביי
אים נרויסע ,פאַרוואונדערטע ,און ס'מוי?ל איז ביי אים אָפן ,און
אין אַזאַ פּאָזע קוקט ער צו דער בינע און שוידערט אויף מיטן
נאַנצן קערפּער פון דעם ווייבערשן שמועס ,װאָס ער הערט אַהינטער
זיך .איך דערמאָן זיך ,װי ער טוט זיך מיט אמאָל אַ כבאַפּ ,מיטן
פּנים

אויסגעדרייט

צו אַ פַּאֶר ווייבער,

וואָס זיצן

אַהינטער

אים

און ריידן צווישן זיך ,און ער בייזערט זיך אויף זיי פאַרװאָס זיי
שטערן, ... .אַ פּובליקום'  ---מורמלט אַרױיס שילדקרויט ,און
ער נעמט ווידער קוקן אויף דער בינע .דער עולם גייט אים שוין
מער ניט אָן .אויף קיין רגע נעמט ער ניט אַװעק מער די אויגן פון
דער בינע ,אַפילן אין יענע מאַמענטן ווען קעסלער איז דאָרטן
נישטאָ ,קוקט עד אויך אַהין אַ פאַראינטערעסירטער .פון צייט צו
צייט מורמלט ער ,פיין  . ..פיין ! ,/און אָט איז קעסלער ווידער
אויף דער בינע און די פאַרואונדערונג וױיזט זיך וידער ביי
שילדקרויטן אין די נרויסע אוינן .נאָכן ערשטן אַקט מאַכט ער
צו מיר , :ניין ,איך האָב דעם יאַנקל? שאַפּשאָװיטש ניט געשפּילט
בעסער פון אים !'
איך פרעג אים צי װאָלט ער וועלן אַרינגיין צו קעסלערן אין
גאַרדעראָב-צימער ,טוט ער זיך אַ כאַפּ ,אַז אַפילו טראַכטן טאָר
איך ניט דערפון .קעסלער טאָר אַפילו ניט וויסן ,אַז ער ,שילדקרויט,
איז ביי דער פאָרשטעלונג .נאָכן צווייטן אַקט בלייבט שילדקרויט
זיצן אויף זיין פּלאַץ מיט אַ מינע וי עפּעס פאַרלאָרן ,נאָר אין אַן
אַנדערע וועלט .ער רעדט ניט ,קוקט ניט אויף מיר און ניט אַרום
זיך ,נאָר אין איין פּונקט ,צו דער בינע צו ,וואו דער פאָרהאַנג
אאִַירזונטערגעלאָזט .און דאַן רייסט זיך אַרױס ביי אים מיט
אַמאָל ,וי ער װאָלט געװאָרפן דידאָזיקע באַמערקונג אַהין ,וואו
די בינע האָט זיך נעפונען , :ריזיק ,װאָס פאַרע גרויסער קינסט-
לער !' ,און אָט איז געקומען יענע סצענע אין דעם לעצטן אַקט,
ווען קעסלער  ---יאַנקל שאַפּשאָװיטש האָט מיט אַ לאָמפּ אין איין
האַנט און מיט דער צוייטער נעשלעפּט רבקהלען ,און דערביי
געשריען מיט אַ געשריי אין וועלכער אַ נאַנצער ניהינום האָט
געשריען , :אין קעלער אַריין ! אין קעלער אַריין !' ,דאמאָלט האָט
שילדקרויט זיך אַ קאָרטשע נעטאָן ,זיך אַ הייב געטאָן פונם אָרט
און זיך צוריק אַוועקגעזעצט און איז נגעבליבן זיצן וי אַ פאַר-
גליווערטער,

דער פאָרהאַנג האָט זיך אַרונטערגעלאָזט .,דער עולם האָט טומל-
דיק אַפּלאָדירט ,אָבער שילדקרויט האָט קיין ריר ניט געטאָן מיט
קיין האַנט .ער איז נאָך אַלְץ געזעסן וי אַ פֿאַרגליווערטער .ערשט
נאָכדעם וי עס איז שטיל געװאָרן ,האָט ער זיך אַ קער געטאָן צו
מיר , :נעם מיך צו אים !'  ---האָט ער געזאָגט הייזעריקלעך ,עפּעס
וי אַן אָפּנעשװאַכטער ,וי אַן אויסגעמאַטערטער  --געדענק איך".
אין אָנהייב האָט ק .ניט באַמערקט ,אַז צוזאַמען מיט קאָברינען,
איז צו אים אין גאַרדעראָב-צימער אַרינגעקומען אויך רודאָלף
שילדקרויט ,אָבער
,מיט אַמאָל  --קעסלערס אוינגן דערזעען שילדקרויטן .ער וויל
עפּעס זאָנן און קאָן ניט .ער װויל זיך אויפהייבן פונם אָרט און
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קאָן אויך ניט ,דער סינאַר פאַלט ביי אים אַרױס פונם מויל וי
פון אַ געחלשטן .. ,איך רוף זיך אָן, :קעסלער ,הער שילדקרויט
וויל זיך מיט אייך באַקענען .ער איז געווען ביי דער פאָרשטעלונג'.
און דאַ איז שוין שילדקרויט ,אַ צעשטראַלטער ,מיט אָן אַ שיעור
װוארעמקייט אין די אוינן און מיט אויסגעשטרעקטע הענט נעבן
קעסלערן :
 --דו גרויסער ,גרויסער אַרטיסט ! דו גרויסער קינסטלער! --רעדט ער און כאַפּט אָן קעסלערס ביידע הענט.
ערשט איצט האָט זיך קעסלער אויפגעהויבן פון זיין אָרט .ער
האָט געמורמלט און פון די אויגן ביי אים האָבן זיך געקייקלט
טרערן :
 --מיין גאָט ,ווען איך ווייס ער עס איז היינט דאָ ביי דערפאַרשטעלונג  ...מיין נאָט ,ווען איך ווייס דאָס ...װאָס פאַרע
ערע ! װאָס פאַרע ערע ! מיין גאָט !".
מאָריס שװאַרץ שילדערט דעם ערשטן אינדרוק ווען ער איז
אַנגאַזשירט געװאָרן צו שפּילן מיט ק'.ץ :
,עסלער האָט מיך דורכגענומען מיט זיינע גרויסע ,בייזע אויגן.
ק
 . ,קעסלערס אויגן האָבן תמיד געשאָטן מיט פייער ,אַפילו דאַן ווען
ער איז געווען נוט געשטימט ,די שװאַרצאַפּלען האָבן זיך ביי אים
פאַררוקט אין אַ זייט .נעבליבן זיינען נאָר די שװאַרצע ,גרויסע
ברעמען מיט אַ ים פון ווייסקייט וי ביי אַ גזלן אין װואַלד .היינט
זיין טאָן איז תמיד געווען שטרענג און גערעדט האָט ער מיט
אָפּגעהאַקטע ווערטער .ער האָט פאַרמאָגט אַ באַגרענעצטע צאָל
ווערטער און פלענט ריידן יידיש געמישט מיט עננליש ,און כדי צו
ווייזן ,אַז ער איז דער גרויסער קעסלער ,האָט ער פון אַלץ און פון
אַכעמען געמאַכט חוזק .זעלטן-ווען ער האָט עמיצן געלויבט ,אַפילן
פון אַקטיאָרן פון וועלכע ער האָט געהאַלטן ,האָט ער אויך אָפּנע-
שפּאָט כדי זיי צו דערנידעריקן און זיי קרינן פאַר אַ פינפערל
אָדער צענערל ביליקער ... .ער האָט אונטערגעשריבן {דעם קאָנ-
טראַקט מיט שװואַרצן| אויף עננליש .ס'איז אים אָנגעקומען אַביסל
שווערלעך ,אָבער די חתימה איז געווען אַזאַ געציקלטע ,אַז ס'איז
שווער געווען צו דערקענען וועלכער ס'איז דער ערשטער נאָמען ---
,עסלער"?,
ד,עיווי" און וועלכער דער צווייטער  ---ק
אין זיין אָפּשאַצונג וועגן ק ,.שרייבט אב .קאַהאַן :
,אַמדייטלעכסטן האָבן גאָרדינס אויפטואוננען זיך נעפילט אויף
דער קאַריערע פון דייוויד קעסלערן .פריער פלעגט קעסלער באַ-
צויבערן דעם טעאַטער עולם מיט זיינע ראָלן אַלס גראָשענער העלר
,יסטאָרישער אָפּערע" .א טייל פון זיין ,קונסט" פלעגט
פון אַ ה
באַשטײין אין ערקלערן זיך אין ליבע ,אין זינגען קופּלעטן ,און
אין גיין אַ טענצל אַ ,העלדישן" .ער איז געווען הויך און גוט
געװאַקסן ,און די טעאַטער ,פּאַטריאָטן" פלעגן קלייבן נחת פון
זיין פיגור און פון די ,פּרינצישע" קליידער װאָס ער פלעגט
טראָגן אויף דער בינע .אין זיינע ראָלן פלענט ער ניט ריידן ,נאָר
,עאַטראליש".
דעקלאַמירן ט
אַפילן אין די שונד-פּיעסן ,וועלכע זיינען כלומרשט נעווען ,פון
היינטיקן לעבן" ,פלענט ער אויך דעקלאַמירן .ריידן װוי אַ מענטש
האָט מען אויף דער יידישער בינע סתם ניט גערעדט .מען האָט

בלויז דער

קאָמיקער פלענט זיין אַן אויסנאַם אין דיזער הינזיכט ,און דאָס װאָס

דער קאָמיקער האָט אויף דער בינע גערֶעדְט װי אַ געוויינלעכער

מענטש ,דאָס גופא איז געווען באַטראַכט אֵלם .אַ טייל פון דעם.
קאָמיזם.
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דער געוויינלעכער צוטריט צו דער יידישער בינע ,װוי ער האָט מיר
אַמאָל אַליין דערציילט ,אין די הויפּט-קראפט ,וואָס האָט אים
געטריבן צו ווערן אַן אַקטיאָר ,באַשטאַנען אין דעם צויבער ,װאָס
ער האָט נעפונען אין דעם שוישפּילער |{אבא| שיינגאָלד ,וועלכער
איז דאַן געווען אַ גרויסער שטערן אין דער יידישער טעאַטער-
וועלט פון דרום-רוסלאַנד ,ער איז געווען הויך און שיין ,שייננאָלד,
און אויפן נאָס פלענט ער טראָנן אַ  פּעלערינע? און אַ הויכן
קאַפּעלוש ,אָט מיט דיזער פּעלערינע און קאַפּעלוש האָט ער דאָס
דעם יוננן קעסלערן פאַרכשופט .דאָס איז געווען א טעאַטראַלישער
גאַנג .געוויינלעכע פראַנטן פלעגן אַזױ ניט גיין .נאָר אַקטיאָרן.
יידישע אַקטיאָרן פלעגן אין יענע יאָרן אויפן נאַָס אויך זיין
אַקטיאָרן.
נאָכדעם ,אַלזאָ ,וי קעסלער האָט אָפּנעשפּילט אין ביליקע שונד-
פּיעסן העכער וי אַ צענדליק יאָר ,צוערשט אין רוסלאַנד און דער-
נאָך אין אַמעריקע ,איז ער כמעט פּלוצלונג געװאָרן  8טאַלאַנט-
פולער שוישפּילער אין אַ נייעם און אַ פיל בעסערן זין פון דעם
װאָרט .ער האָט גענומען שאַפן ראָלן ,לעבעדיקע ראָלן .,און דאָס
האָט ער געהאַט צו פאַרדאַנקען

אָפּשאַבונגען

גאָרניט געוואוסט ,אַז אַזאַ זאַך קאָן מען פאָדערן.

אין נאָרדינס פּיעסן האָט קעסלער צום ערשטן מאָל אָנגעהויבן
צו ריידן איף דער בינע ,אָנשטאָט צו דעקלאַמירן .פון זיך
אַליין איז דאָס געװאָרן .די ראָלע האָט אים געבראַכט דערצו .זי
האָט זיין איינבילדונגס-קראַפט אָנגעצונדן ,ער האָט זיך אַרינ-
געלעבט אין דער ראָלע ,דערפילט זיך אַלס אַ לעבעדיקער מענטש,
און דער נאַטירלעכער לעבנס-טאָן איז שוין ממילא געקומען ,דאָס
װאָס האָט געפעלט אין די ווערטער פון דעם פאַרפּאַסער ,האָט אין
זיי אַריינגעליינט דער שוישפּילער מיט זיין שפִּילְן .קעסלער האָט
אינטעלינענטע טעאַטער-
צוערשט דאָס אַלֵיין ניט געוואוסט.
באַזוכער האָבן דאָס אים ערקלערט ,און איך בין געווען איינער
פון זיי.
קעסלער איז נגעווען אַן אומוויסנדער מענטש .אין דער היים
(אין קעשענעוו) האָט ער אין זיינע קינדער-יאָרן גאַנץ װייניק גע-
לערנט ,שפּעטער האָט ער נעהאַלטן אַ שאַכט? פון גאלאַנטערײ
אויף א ראָניגאַס .ער האָט געהאט א שטימע און נעקענט אַביסל
זינגען ,און אין יענע צייטן איזן די פעאיקייט צו זיננען געווען

גאָרדינס פּיעסן.

עס איז געװאָרן
|

אַ גאַנץ נייער קעסלער,

קעסלער איז הינטער דער סצענע געווען וייניקער אינטערע-
סאַנט |װי אַדלער| .ער פלענט אָבער אין פּריואַטע געשפּרעכן
אויך אַרױיסוייזן איינבילדונגס-קראַפט ,אָפַּט אין דער פאָרמע
פון אַן אומאַנשטענדיקע פראַזע .פון אַזעלכע ווערטלעך נופא
האָט מען נעקענט זען ,אַז ער האָט אַ נעבוירענעם טאַלאַנט?.
זיין ביאָגראַפער מ .אַָשעראָװיטש אַנאַליזירט אים אַזו:
אָ,פּשאַצן דור קעסלערן ,זיך פונאַנדערקלייבן אין זיינע מענטש-

לעכע כאַראַקטער-שטריכן ,וועלכע פלעגן זיך וי פון אַ וואולקאַן
אַרוױיסרײיסן אין מאָמענטן ,װאָס זיינען פאַרבונדן מיט קינסטלע-
רישן שאפן ; אונטערשטרייכן זיינע נרויסע פאַרדינסטן פאַר דער
יידישער בינע ,װאָס ער האָט נעהאָלפן בויען ,דאָס איז איינע פון
די נאָר שווערע אויפנאבן ,סיי ווען מען טרעט צו צו דעם פון אַ
געשיכטלעכן שטאַנדפּונקט און אויך ווען מען באַטראַכט דאָס פון
דער פּסיכאָלאָנישער זייט .,.װאָרום אין דער צייט ווען די אַנדערע
פּיאָנערן פון דער יידישער בינע זיינען געווען קלאָר אױיסגעשפּראַ-
כענע און דייטלעך-אָנגעצייכנטע פיגורן ,און מען האָט מיט באַ-
שטימטקייט געקאָנט זאָנן אין וועלכער ריכטונג עס נייען זייערע
פּאַרדינסטן פאַר דער אנטוויקלוננג פונם יידישן טעאַטער ,האָט מען
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דאָס וועגן קעסלערן קיינמאָל ניט געקאַנט זאָגן באשטימט ,וייל
ער איז קיינמאָל ניט גענאַנגען אויף איין ווענ .ער האָט זיך
זייער זעלטן געהאַלטן אין דער ליניע; װאָס ער אַליין האָט צייטנווייז
פאַר זיך אָנגעצייכנט ; ער איז אַלע מאָל געווען אַנדערש ,ווייל ער
האָט זיך אַלע מאָל ערנעץ פאַרטשעפּעט; עס האָט אים אַלֵיין
געפעלט קלאָרקייט ,און דער עיקר ווייל ער אַליין איז געווען איינע
פון די קאָמפּליצירטסטע

נאַטורן ,סיי אַלְס קינסטלער

פון

און סיי אַלס

מענטש. ,א.ַ.זויפי? ווידערשפּדוכן אין איין מענטשן ! אָט שטויסט
איר זיך אָן אַן אַ פעסט-אויסגעצעמענטעוועטער גאַנצקייט ,און אט
גאָר  --אָן אַ נעבעכדיקער צעריסנקייט .אָט זעט איר פאַר זיך אַ
מענטשן מיט אַן אייזערנעם ווילן ,װאָס קיין מאַכט אין דער וועלט
קאָן ניט ברעכן; און אָט איז שוין דער זעלבער מענטש שוװאך
און אומבאַהאָלפן וי אַ לעמעלע ,װאָס לאָזט זיך פירן אויפן שטריקל
וואוהין מען וװויל נאָר .אָט איז דער מענטש ווילד װוי אַ צערייצטער
טיגער און װואַרפט אַרוף אַ מורא אויף אַלעמען ,און אָט איז ער
שוין צאַרט און ווייך וי א קינד ,װואָס דערפילט מיט אַמאָל ,אַז
עס האָט באַנאַננען אַן עולה .אָט איז ער גוט ,און אט איז ער
שלעכט ,אָט שפּילט ער אַזױ וואונדערבאר ,אַז דער גאַנצער עולם
אין טעאַטער און אויך די שוישפּילער אויף דער בינע זיינען נגרייט
אים אויף די קעפּ צו טראָנן ,און אָט שפּילט ער אַזױ שלעכט ,אַז
עס איז פּשוט אַ שרעק צו קוקן אויף אים .אָט שאַפט ער אויף
דער בינע אַזאַ באַנײיסטערונג ,אַזא קינסטלערישע דערהויבונג ,אַז
אַלע אַקטיאָרן און אַקטעריסעס ,װולעכע שפּילן מיט אים ,דערפילן
מיט אַמאָל אויף זיך די נגרויסע אחריות פון שעפער און עס הויבט
זיך אָן זיי דוכטן ,אַז זיי זיינען אין דער בחינה פון כהנים,
וועלכע פּראַווען די עבודה אין אַ הייליקן טעמפּל; און אָט פאַר-
לירט ער נאָר פּלוצלינג די באַציאונג צו זיין איינענעם שאַפן און
דעם דרך ארץ פאַרן עולם ,װאָס איז געקומען אין טעאַטער אים
זען ,און ער צעשטיפט זיך אויף דער בינע אַזױ הפקר'דיק ,אַז
אַלע אַקטיאָרן און אַקטעריסעס ,וועלכע שפּילן מיט אים ,גייען
איננאַנצן אַרױיס פון זייערע ראָלן און די פאָרשטעלונג ווערט אַ
מין פאַרשייטע הפקר-שפּיל ,פּונקט װוי זי װאָלט זיך אָפּגעריסן פון
אַ קייט,
היינט  --אַ געניע ,מאָרנן  --אַ פּראָפאַן ; היינט  ---א רשע,
מאָרגן  ---אַ צדיק .קיינמאָל ניט אוױיסנעהאַלטן ,קיינמאָל ניט
קאָנסעקװוענט ,אָבער אַלֶע מאָל אַ קינסטלער ,אַ גרויסער קינסטלער.

פאָרשטעלונג און איבעררייסן
שפּילן

פון די אַנדערע

די האַנדלונג ,סיידן דאָס שלעכטע

אַקטיאָרן

האָט

אים

אַזױי

אַרױסגעבראַכט

פון געדולד ,אַז ער האָט זיך שוין מער ניט געקאַנט קאָנטראָלירן.
און דאָס האָט אויך געקאַנט געשען דאַן ווען ער האָט באַמערקט,
אַז דער עולם איז ניט אויפמערקזאַם גענונ צו דער פאָרשטעלונג,
דאָס שלעכטע שפּילן פון אַן אַקטיאָר און אויך די תמ'עװאַטע,
קאַלטע בליקן פון שלעכטע ,ניט-אַנטװיקלטע און ניט-פאַרשטענדיקע
צושויער האָבן קעסלערן געקאָנט אַרײנטרײבן אין אַזאַ ווילרקייט,
װאָס מען זעט זעלטן ניט נאָר ביי געוויינלעכע מענטשן ,נאָר אויך
ביי טעמפּעראַמענטפולע קינסטלער.
דוד קעסלער איז געווען איינער פון די ערשטע בויער פון דעם
יירישן

טעאַטער.,

און

אויב

עס

אין

נעווען

א

גליק

פאַר

דער

קעסלערן דעם קינסטלער שוין צו אָפט און שוין צופי? געפּײניקט
און נעמוטשעט .עס איז געווען די שולד פון די נאַרישע און
ביליקע שונד-פּיעסן אין וועלכע מען האָט אים איינגעשפּאַנט .זיי
האָבן אים ,צייטנווייז ,נעמאַכט ווילד און ער האָט געפילט ,אַז ער
מוז ,אויף דער בינע ,זיך נוקם זיין אין זיי אויף זיין איינענעם
שטיינער ,חוזק מאַכן פון זיי און אויך פון דעם עולם ,װאָס פּאָסמאַ-
קעוועט זיך אַזױ מיט די אומנעלומפּערט-צונויפנעשטשאָבעטע אומ-
זיניקייטן ,וועלכע האָבן ניט קיין טעם און קיין ריח .אין אַ בעסע-
רער פּיעסע ,אין אַ שטיק ,וואו ער האָט מיט זיין געזונטן חוש

יירישער בינע ,וועלכע האָט זיך דאַן גענויטיקט אין פעסטע,
שטאַרקע זיילן ,איז דאָס אָבער ניט געװוען אַזאַ גליק פאַר אים,
פאַר קעסלערן אַלֵיין ,ווייל? אַלס שוישפּילער מיט אייננאַרטיקע
קינסטלערישע כוחות ,ואָס נאָר ער אַלֵיין האָט פאַרמאָנט ,האָט
ער זיך ניכער נעפּאַסט פאַר אַ פעסט אַװעקגעשטעלטן טעאַטער
מיט טראַדיציעס ,און ניט פאַר אַזאַ ,װאָס מען דאַרף ערשט בויען
און מען דאַרף אַלֵיין זיין איינער פון די בויער .אַ בויער דאַרף
האָבן סיסטעמאַטישקײיט און טעאָריעס .קעסלער האָט דאָס ניט
געהאַט .אַ בויער דאַרף זיך קאָנען באַפרייען פון שטימונגען און
קאַפּריזן ,וועלכע קאָנען שטערן דעם בנין .קעסלער האָט דאָס ניט
געקאַנט . . .װ.אָלט קעסלער געקומען אין אַ צייט ווען דאָס טעאַטער
האָט שוין טראַדיציעס ,אַ רייכן רעפּערטואָר ,אַ פאַרשטענדיקן,
אינטעלינענטערן צושויער ,נוטע לערער ,וועלכע באַזיצן קולטור
און וויסן ,אַ קלאָר אָנגעצייכנטע ליניע ,װאָס פירט אין אַ באַשטימ-
טער ריכטונג ,װואָלט זיך זיין גרויסער טאַלאַנט גאָר אַנדערש
אַנטװיקלט ,גאָר אַנדערש צעוואקסן .און אָנשטאָט דעם װאָס מען
דערציילט איצט טויזנט און איין טשיקאַוװע געשיכטעס וועגן דעם
װוי אַזױ קעסלער האָט אַרױסגעװויזן צעברויזטן טעמפּעראַמענט
און אַרינינעלע המצאות ,נקמה-נעמענדיק אין אַ שלעכטער פּיעסע
אויף דער בינע ,װאָלט מען איצט דערציילט וואונדער ווענן דעם
װי אַזױ ער האָט אַרױסגעװיון טעמפּעראַמענט און ארינינעלע
קינסטלערישע אויסטייטשונגען ,שפּילנדיק מיט באַגייסטערוננ אין
גוטע פּיעסן אויף דער בינע .אין אָבער אויף קעסלערן אויס-
געפאַלן צו זיין איינער פון די ערשטע ,און ער האָט נעמוזט ליידן
און האָבן ענמת נפש אי פון שלעכטע פּיעסן ,אי פון שלעכטע
אַקטיאָרן ,אי פון אַ שלעכטן פּובליקום".
אברהם טייטעלבוים פּרובט אַנאַליזירן דעם אונטערשיד צוישן
|
אַדלערן און קעסלערן :
,אַדלער האָט שטאַרק געהאַלטן פון קעסלערן אַלס אַקטיאָר ,ער
האָט הויך געשעצט זיין ריזיקן טאַלאַנט .ער האָט אָבער מיט אַלֶע
כוחות אויסנעמידן צו שפּילן צוזאַמען מיט אים .ער פלענט זיך
פאַרלירן אין יענעמס קעננװוארט ,און אויב עס איז אים ,אין גע-
ציילטע אויסנאַמספאַלן ,אויסנעקומען צו שפּילן מיט קעסלערן צו-
זאַמען ,און ער האָט באַדאַרפט איינשטודירן דאָס שטיק ,פלענט ער
מיט אַ נישט-דרייסטקייט און מיט הכנעה זיך בעטן ביי אים נישט
דירעקט ,דורך אַ דריטער פּערזאָן, :זאָל ער איבערניין פון יענער
,אָל ער אונטערשטרייכן דעם רעפּליק" .ער האָט זיך
זייט" ,אָדער ז
עפּעס װוי געשראָקן יענער זאָל זיך נישט אַרײינרייסן אין זיין היילי-
סקייט ,און מיט זיין אומדיסציפּלינקייט און כאאָטישקײיט נישט
פאַרשטערן זיין שטוב .קעסלער ,דאַקעגן ,האָט נעקופט אויף אַדלערן

גאַנג פון דער

פון אויבן אַראָפּ .געהאַלטן אים פאַר אַ קונצן-מאַכער ,נישט פאַר
קיין אמתן אַרטיסט ,און פלענט תמיד ריידן אין א חוזק-טאָן וועגן

וואָרום אַפילְו

אין

די מאָמענטן

וװען

ער

אויף

האָט

דער

בינע

אויפנעהערט צו זיין דער קינסטלער ,איז דאָס ניט געווען דער
רעזולטאַט פון אַ ביליקער באַציאונג  ---וי אייניקע מיינען --
נאָר ניכער דער רעזולטאַט פון אַ קינסטלערישן קאַפּריז .קינסטלע-
רישע קאַפּריזן האָט דוד קעסלער געהאַט אַ סך .זיי זיינען אָבער
ניט געווען קיין אויסדרוק פון צעבאַלעװדיקײיט .גיכער זיינען זיי
געווען

דער

אויסדרוק

פון

אַן אָנגעוייטיקטן

נעפיל,

װוֹאָס

האָט

דערפילט דאָס מענטשלעכע ,האָט דוד קעסלער זיך ניט דערלויבט
אזעלכע ,קאַפּריזן",

װאָס זאָלן צעשטערן דעם
װדטשטיידשש
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יידישן

טעאַטער
זאטטטאקמאסעאסטן

55,

אט

אט

וואט

יענעמס פּינקטלעכקייט און אויסגערעכנטקייט .א סך מער וי די
באַזונדערע געלט-אינטערעסן אָדער קינסטלערישער אייפערזובט,
האָבן אָט די צוויי באַזונדערע אָנבליקן זייערע זיי תמיד נעהאַלטן
ווייט אָפּנעשײיירט איינער פון אַנדערן און קיינמאָל נישט דערלאָזט
צו קיין אמתער דערנענטערונג צװוישן זיי ... .קעסלער האָט ,אין
פּאָזיטיוון זין ,כמעט קיין שום ירושה נאָך זיך נישט נעלאָזן און
קיין שולע נישט נעשאַפן .אים נאָכשפּילן האָט מען נישט געקאָנט,
ווייל אים זיינען אַלֵיין נישט באַקאַנט געווען די ווענן און מיטלען
מיט וועלכע ער האָט זיך באַדינט און מיט וועלכע ער האָט דער-
גרייכט זיינע גרויסע אויפטואונגען .,די קונסט פון גרימירן זיך

איז אים אינגאַנצן פרעמד געווען ,און זיין מאַניער  ---כאָטש
גרויסצוניק און שטאַרק ,אָבער אַזױ צעװאָרפן און דיסאָרנאַניזירט
 --האָט זיך שווערלעך געלאָזט דעפינירן .., ,קעסלער איז געוועןדער פייער-שפּייענדיקער באַרג ,דער סטיכיש צעשפּילטער וואולקאן,
װאָס

דערשיטערט

אונדז

און

טרייסלט

אונדז

אויף

סיט

זין

גראַנדיעזקייט ,אָבער מאַכט אונדז אַנטלויפן מיט שרעק צוליב דעם,
וואָס ער פאַרװיסט אַלץ ,װאָס געפינט זיך אַרום אים",
אברהם טייטעלבוים כאַראַקטעריזירט אים אַזױ:
,פעסלער  --אויף דער סצענע אַ שטרעננער רעאַליסט ,פלעגט
זיך אָפּנעזעגענען מיט דער בינע נלייך וי ער האָט פאַרלאָזט די
ברעטער .ער האָט קיינמאָל נישט געקלערט וועגן דער בינע אין
פּריוואַטן לעבן און נישט נעלאָזט זיך באַאומרואיקן פון די פאַר-
שידענע פראַגן און אויפנאַבעס ,װאָס זיינען פאַרבונדן מיט איר.
ער האָט זיך נעקליידט און געהאלטן כמעט נאַכלעסיק ,און זיין
עטװאָס אומנעלומפּערטע דיקלעכע פיגור מיט דעם אומרעגלמעסיקן
פּנים און גראָבער נאָז ,האָבן אים מיט קיין זאַך נישט אויסגעצייכנט
מען זאָל אים נישט אָננעמען פאַר עפּעס אַ נישט-אַנגעזעענעם סוחר
אָדער דריטקלאַסיקן פאבריקאנט".
אַן אינטערעסאַנטע כאַראַקטעריזירונג גיט איבער
שטעלער לעאָן קוסמאַן :

דער שריפט.

 ...,דוד קעסלער איז נגעווען ,בלי גוזמא ,אַ פענאַמענאַלע ער-
שיינונג אויף דער יידישער בינע . . . .גענאָסן אַ באַשרענקטע יידישע
ערציאונג ,קיין שום וועלטלעכע בילדונג ,פון בינע-קונסט שין
אָפּנערעדט ,איז ער דאָך אױיסגעװאַקסן אויב ניט דער גרעסטער,
זיכער דער אייננאַרטיקסטער און אפשר אויך איבערצייגנסטער
יידישער שוישפּילער פון זיין צייט .דוד קעסלער איז געווען דער
וועזופיוס פון יידישן טעאַטער .האָט ער ניט נעהאַט קיין גוטע
פּיעסן ,קיין מענטשלעכע ראָלן ,איז ער געשלאָפן ,זיך גערויכערט
און געבנורטשעט ,בעת אינעווייניק ,טיף אין האַרצן ,האָט געברענט
אַ פייער און זיך געריסן צום אָפענעם הימל .נאָר קוים האָט ער
געפּאַקט אַ ראָלע ,װאָס איז אים נעוען צום האַרצן ,האָט דער
טליענדער פייער אין אים אױסגעבראָכן און פלאַמען קונסט האָבן
געשלאָגן צום הימל און געצונדן ניט נאָר הערצער ,נאָר אויך
שטערן.
קעסלער איז געווען אַן אינסטיטוציע פאַר זיך .מען קאָן אים
קוים צורעכענען צו דער אָדער יענער ריכטונג פון בינע-קונסט,
ער איז געווען אַ רעאַליסט ,און מער וי דאָס .ער האָט דורך זיין
קינסטלערישן אַפּאַראַט געזען בלויז לעבעדיקע מענטשן ,װאָס באַ-

וועגן ,צאַפּלען זיך אויף דער וועלט ,האָט ער אױפגעכאַפּט
מענטשן ,װאָס האָבן
און זיי נעצייגט פאַר
וויי? אַנדערש האָט
טוט עס ניט ,װאָלט
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באַרירט טיפער זיינע קינסטלערישע סטרונעס
מענטשן ,וי זיי שטייען און נייען .געצייגט,
ער זיך ניט נעקאַנט העלפן ,ווייל .ווען ער
ער נעמוזט באַגײן אַ מאָרד אָדער אַ זעלבסט-

מאָרד .,קעסלער האָט געלעבט ווען ער האָט געשפּילט ,און וייל
אין אים האָט געשלאָנן אַ קװאַל פון לעבן ,האָט ער נעמוזט שפּילן
װאָס מער :אויף דער בינע ,הינטער די קוליסן ,אין דרעסינג-
רום |גאַרדעראָב} ,פּאַר די סטעידזש-הענד |בינע-אַרבעטערן}ן --

איבעראַל און אַלעמאָל.

דאָס הייסט ניט ,אַז סעסלער איז געווען

אַן אַקטיאָר אין לעבן ,אַז ער האָט ,געשפּילט טעאטער' אָנשטאָט
צו ריידן .ער איז אין לעבן געווען פי? וינציקער אַקטיאָר וי
דער לעצטער אויף דער בינע ,ביי אים אין שאַפן כאַראַקטערן,
פאָרשטעלן מענטשן געווען אַ לעבנסנויטװענדיקייט ,אַן אינער-
לעכער דראַנג ,אַ כװאַלע ,וװואָס האָט זיך נגעריסן איבער די ברעגעס
און אָפט דערטרונקען אי דאָס פּובליקום ,אי די מיטשפּילער,
אי זיך אַלײן.
דאָס פּובליקום האָט דיזן ספּאָנטאַנעם קװואָ? פון שוישפּילערישער
קונסט ,װאָס האָט געשלאָגן פון יעדן קער און ריר קעסלערס ,און
איז אָפט אַריבער זיינע ברעגעס ,אויפנענומען מיט באַגײיסטערונג.
קריטיקער און שוישפּילער האָבן אָפט נעהאַָט א געלעגנהייט צו
פילן זיך געקרענקט ,באַלײידיקט  קעסלערס פּערזענלעכקייט איז
געווען אומדערצוינן ,אומנעהובלט ,דער מעין המתגבר ,דער טריב
צום

שפּילן אין אים,

האָט

ניט

געוואוסט

קיין גרענעצן

--

ניט

געווען ביי אונדז די מאַכט ,װאָס זאָל אים קאָנען איינהאלטן און
איינצוימען. .װ.ו.ייל ער איז געווען א רויע קראַפט ,וועלכע האָט
געצויגן זיין יניקה פון זיין אינערלעכן ,נאַטירלעכן קונסט-קואל
און ער האָט ניט געהאַט קיין רבי ,װאָס זאָל פאַרשפּאַרן מיט שלוזן
די ברויזנדע כװאַלע  ...האָט ער גענלויבט ,אַז פאַר אים ,זיין
טאַלאַנט ,זיינען טאַקע קיין שלוזן און קיין ברענעס ניטאָ ,און אַן
שפּילן טעאַטער הייסט וי קעסלער שפּילט ,װוי קעסלער דענקט ,אַז
מען דאַרף שפּילן ,און דערפאַר האָט ער געזעען אַרום זיך נאָר
;פּורצעס' און ,קאַליקעס ... /און דערפאַר פלעגט אָפט קעסלער
שפּילן אין שפּילן  :שפּילן די ראָלע פאַרן פּובליקום און צו דער-
זעלבער צייט שפּילן עפּעס אַנדערש צום סופלער ,צו די אַרטיסטן,
צום באַלקן  --אַריבערשפּילן דאָס שפּילן,
 ..,איין מענטש איז געווען ,ואָס האָט קעסלערס טאַלאַנט
אויסנענוצט אַמבעסטן און נעמאַכט פון אים דעם גרויסן דור
קעסלער ,וועלכן מיר האָבן געקענט ,און דאָס אין געװען יעקב
נאָרדין  ...ער האָט אים נענעבן די מענלעכקייט אַרויסצוצייגן
זיין גרויסן טאַלאַנט פאַר שאַפן כאַראַקטערע .ער האָט דעם
בלאַנדזשענדן שטערן געצייגט זיין קרייז-לויף .קעסלער האָט זיך
געפונען .קעסלער איז געבוירן געװאָרן .מיט דעם אַװעקגיין פון
יעקב גאָרדין האָט אויך אָנגעהויבן זינקן קעפלערס שטערן .עס
איז ניט געקומען דער דראַמאַטישער טאַלאַנט ,װאָס האָט געקאַנט
פירן קעסלערן ווייטער ,און קעסלער איז נאָך לאַנג ניט געווען
אױיסגעשפּילט . .. .אַ פּיעסע פון פּינסקי ,אַ פּיעסע פון אַש ,א
פּיעסע פון קאָברין ,מיט אַ פַּאָר איבערזעצונגען פון דער בעסערער
אייראָפּעאישער דראַמע ,זיינען ווייט ניט גענונ געווען צו דער-
האַלטן קעסלערן אויף זיין הויך ,וואו נאָרדין האָט אים איבער-
געלאָזן אָדער אים דערהויבן נאָך העכער ,װאָס איז נאָך געווים
מענלעך נעווען.
 ...נעוויס האָט דאָס אָנקומען פון די ,יונגע! אויף דער יידישער
בינע פיל בייגעטראָגן צו דעם פאַלן פון די אַלטע פטאַרס .,אָבער
קעסלער איז אייננטלעך ניט געווען קיין אַלטער .ער האָט גאַנץ
גוט נעקאָנט געהערן צו אונדזערע ,יונגע' .קעסלער ,דאָס נאַטור-
קינד ,האָט ,צ .ב ,.זיך זייער נוט נעקאָנט אַריינפּאַסן אין הירשביינס
רעפּערטואַר ,זיינען הירשביינס פּיעסן נגעלעגן יאָרן בעת קעסלער
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לעססיקאָן
האָט זיך געצאַפּלט אין זומפּ פון שונד און קװאַטש .געוויס אין
קעסלער אַ רעכט ביס? שולדיק געווען װאָס ער האָט נגעלאָזן הירש-
ביינס פּיעסן לינן און אַליין איז ער אונטערגענאַננען אין שונד-
שטיקער .אָבער די שולד איז ניט בלויז זיינע אַלֵיין .עס איז די
שולד פון דער נאַנצער פאַרפוילטער יידישער טעאַטער-װועלט ...קעס-
לער אַלֵיין איז אויף קיין פּיעסן קיין מבין ניט געווען .האָט מען
אים פאָרנעלעזן אַ פּיעסע ,איז ער ס'רוב אייננעשלאָפן ביים ערשטן
אַקט .ער האָט באַדאַרפט האָבן אַ קונסט-דירעקטאָר ,װאָס זאָל
האָבן איבער אים די מאַכט ,אים דערלאננען אַ פּיעסע אין די
הענט ,צוטיילן אַ ראָלע ,איינרעזשיסירן מיט אים .דאַמאָלט ,ערשט
דאַמאָלט ,װאָלטן מיר נעהאַט די מענלעכקייט צו זען די אַלזייטיקע
קראַפט פון קעסלערס טאַלאַנט".
אין זיין ענגלישן בוך ,דער יידישער אימיגראַנט אין אַמעריקש",
פאַרצייכנט דער מחבר עדמונד דזשעי דזשיימז:
,עקב פּ .אַדלער איז דער הויפּט-שוישפּילער פון דער יידישער
י
בינע .אַ סך איז ווענן אים געשריבן געװאָרן ,און עס װאָלט געווען
איבריק דאָ צו פאַרלענגערן די אָפּהאַנדלונג ווענן אים ,אָבער נאָר
װייניק איז געשריבן געװאָרן ווענן דוד קעסלער ,װאָס איז אַדלערס
גלייכן ,און אין אַ צאָל ראָלן העכער פון אים",
דער באַקאַנטער טעאַטער-קריטיקער נ .בוכװאַלד גיט פאָלגנדיקן
סך-הכל וועגן ק: .
כ'האָב פאַרשפּעטיקט סיי דוד קעסלערן און סיי יעקב פּ .אַך-
לערן .אין מיינע ערשטע יאָרן אין אַמעריקע איז מיר אויסנעקו-
מען צו זען זיי בלויז אַ פֹּאָר מאָל און זען זיי אין דעם פּיינלעכן
צושטאַנד פון ערב-סוף ,אָבער געקומען זען בין איך דעם פאַרטיקן
ירהאת-הכבוד ,מיט דער פאָרכטיקייט און העלדן-באַוואונדערונג,
װאָס זייערע נעמען האָבן אָנגעהויכט אויף די יידישע מאַסן אין
אַמעריקע .מיט קעסלערן און זיין טאַלאַנט האָב איך זיך נענויער
באַקענט אין רעטראָספּעקט ,אַזױ צו זאָגן .כ'האָב אין דעם משך
פון באַלד צװאַנציק יאָר נאָכגעפאָלגט די יידישע בינע און איך האָב
דאָרט געפילט די השפּעה פון די גרויסע לענענדאַרישע שוישפּילער
פון דער אַלטער גוואַרדיע און פון זייער סטיל .דאָס װאָס כ'האָב
|געזען ביי קעסלערן אין ,יאַנקל בוילע" ,האָב איך אין צענדליקער
װאַריאַנטן געזען ביי אַנדערע יידישע שוישפּילער אין אַנדערע ראָלן.
זיין מערקווירדיקע קאַמבינאַציע פון שטורעמדיקן בינע-טעמפּעראַ-
מענט און קינסטלערישער אינטואיציע ,אין פאַרבליבן װי אַ פון-
דאמענטאלער כאַראַקטער-שטריך פון יידישער אַקטיאָרישקײט.
קעסלער איז געווען אַן אָפּנאָט פון דער אימיגראַנטישער מאַסע,
ווייל ער איז אַליין געווען די מאַסע .צו אים האָט דער יידישער
עולם ניט אַרויפגעקוקט ,װוי צו אַדלערן ,וועלכער האָט זיך באַ-
נומען װוי דער אַריסטאָקראַט ,וי אַ גרויס-וועלטיקער פּריץ .קעס-
לער האָט גענומען דעם עולם ניט מיט אָט-דער אָנשטעלערישער
טאַעטראַלישקײט ,ניט מיט דעם ,שאומאַנשיפּ" ,װאָס איז געווען
אַזױ כאַראַקטעריסטיש פאַר אַדלערן ,נאָר מיט זיין אומיטלבאַרער
,עאַטער-בלוט" ,מיט
צינדענדיקער קראַפט ,מיט זיין שטורעם פון ט
זיין דערשפּירן דעם לעבעדיקן מענטשן אין זיין ראָל און אָטידעם
מענטשן אויספיבערן .,און אין די נלגולים פון אַנדערע ,באַוואונ-
דערט נאָך אַלץ דער יידישער עולם דעם מערקווירדיקן טאַלאַנט,
די מערקווירדיקע אינטואיציע און אומיטלבאַרקײט פון דור קעס-
לערן.
אָבער קעסלער און קעסלעריזם האָט אויך געהאַט אַ צווייטע זייט,
אַ שאָטנדיקע .דאָרט וואו די אינטואיציע האָט אים געפעלט ,האָט
ער זיך געלאָזט פירן פון אַנדערע רעגונגען ,פון קאַלעמוטנע און
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אומווירדיקע אימפּולסן .זיין צונויפבונד מיטן עולם איז אויף אמאָל
געווען אַ צונויפבונד מיט די פיינסטע שפּירוננען פון דער תמי-
מותדיקער מאַסע און אַ צונויפבונד מיט דער ,נאַליאָרקע" ,ס'איז
ניט געווען אונטער זיין ווערדע און אונטער זיין קינסטלערישן
נעשמאַק זיך אַרונטערצולאָזן צו די נידריקסטע המון -אינסטינקטן,
פּונקט װוי ס'איז ניט געווען איבער זיינע קינסטלערישע כוחות צו
דערהויבן די מאַסן צום העכפטן אויסדרוק פון טעאַטער-עקסטאַז,
פון מיטלעבן און מיטציטערן מיטן אמת פון דראַמאַטישן אויסדרוק
און כאַראַקטער-אַנטפּלעקונג .קעסלערן האָט געפעלט קולטור ,די
פעאיקייט צו אונטערשיידן צווישן שונד און עכטער דראַמאַטישער
שאפונג .ממילא האָט אים געפעלט אַ קאָמפּאַס פאַר זיין איינענער
קונסט ,פאַר די אַקטיאָרישע מיטלען ואָס ער האָט באַנוצט אין
דעם רעפּערטואַר ,װאָס ער האָט נעשפּילט .מיט זיין אומיטלבאַרן
חוש האָט ער זיך דערשפּירט צו די בעסטע דראמאַטורגישע שאַ-
פונגען אין יענער צייט ,אָבער דערזעלביקער בלינדער חוש האָט
אים פאַרפירט אויף די קרומע וועגן פון איבלדיקן שונד און פון
אומדערטרענלעכע ,פוילע שטיק" ,.אַזאַ איז געווען דער גרויסער
דוד קעסלער,
און אויך אויף דער שאָטנדיקער זייט פילט זיך נאָך אַלץ די
השפּעה פון דוד קעסלער אויף דעם יידישן טעאַטער .צואנציק
יאֶר נאָך קעסלערס טויט געפינען מיר נאָך אַלץ אויף דער יידישער
בינע טאַלאַנטפולע אַקטיאָרן ,װאָס קיין שום פוילע שטיק און איב?-
דיקע שונד-שמאַטעס זיינען ניט אונטער זייער קינסטלערישער
ווירדע . .. .די יידישע בינע האָט באַוויזן איינצוהאַלטן דאָס בעס-
טע פון דער קעסלער-טראַדיציע .זי האָט אָבער ניט באַויזן צו
באַפּרייען זיך פון דעם ערגסטן אין יענער טראַדיציע ... .דוד

קעסלערן טיילט אונז אֶפּ אַ גאַנצער דור ,ס'איז גוט ,װאָס דער
יידישער טעאַטער האָט באַוויזן איינצוהאַלטן די בעסטע טראַדי-
ציעס פון יענער צייט .אָבער דאָס לעבן גייט פאָרט פאָראויס.
ס'איז אונטערגעוואקפן אַ נייער יידישער דור ,ענגליש-ריירנדיקע,
אָבער מיט טויזנטער פעדים צונויפגעבונדן מיט דעם עלטערן דור.
אָט די יידישע יוגנט װאָלט געקאַנט און געדאַרפט געבראַכט ווערן
אין יידישן טעאַטער ,איז אָבער דער יידישער טעאַטער ,אין גרויסן
אין גאַנצן ,געבליבן שטיין אויף איין אָרט".

דער שוישפּילער אברהם טייטעלבוים מאַכט אַ פאַרגלייך צװישן
די צוויי אַמאָל-גרעסטע יידישע שוישפּילער יעקב פּ .אַדלער און
דוד קעסלער ,און קומט צום פאָלגנדיקן אויספיר :
,עקב אַדלער און דוד קעסלער  ---פאָרשטייער פון איין גרויפער
י
טעאַטראַלער עפּאָכע ,באַצירער פון איין-און-דעמזעלבן בלאַט אין
דער פּיאָנערן-געשיכטע פון דער יוננער יידישער בינע ,און װאָס
פאַר אַ גרויסער מהלך און ריזיקער אונטערשיד צווישן זיי ביירע.
אָן ספק די צוויי גרעסטע ריזן אין דער העראָאיק פון אַ טעאַטער-
צייט ,װאָס שליסט זיך אֶפּ פאַר אונדזערע אויגן ,אָבער װאָס פאַר
אַ שאַרפער קאָנטראַסט און וועזנטלעכער חלוק איז געווען צװישן
זיי .מען קאָן זאָגן ,אַז זיי זיינען געווען די צוויי עקסטרעמע פּאָלן,
די צוויי ווייט-עקיקסטע פּונקטן פון דער ליניע ,װאָס האָט זיך
געצוינן דורך דער ערשטער פּעריאָדע פון יידישן טעאַטער אין
אמעריקע .ס'איז קיין ספק נישט ,אַז אין פאַרגלייך פון אַרטיסטישע
כוחות װואָלט דוד קעסלער .זיכער אַרױיסגעקומען דער שטאַרקסטער
און וויכטיקערער ,ווייל װאָס אָנבעלאַנגט שוישפּילערישן פאַרנעם,
איז קעסלער געווען דער גרעסערער .זיין קינסטלערישער שוואונג
איז נגעווען אַ ברייטערער ,דער קאַליבר פון זיין טאַלאַנט איז געווען
פון אַ גרעסערן אומפאַנג .אַלס אינדיווידועלער קינסטלער האָט
קעסלער צייטנווייז זיך געקאָנט דערהויבן צו אַזעלכע הויכקייטן
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טעאַטער

פון וועלכע אַדלער האָט אַפילו נישט געקאָנט חלומען .דאָך אָבער
ווען מען קומט פאַרגלייכן זייער ביידנס אָרט אין דער אַנטוויקלונג
פון דער יידישער טעאַטער-קונסט; וען ס'איז די פראַנע ער
פון זיי האָט נגעהאַט אַ נעזונטערן איינפלוס אויף דער נעשטאַלטונג
פון דער יידישער בינע און וועמענס השפּעה איז נויטיקער און
שאַפּערישער געווען ,מוז גלייך קלאָר ווערן ,אַז אַדלערס ראָלע

איז געווען אַן אומפאַרגלײיכלעך

גרעסערע

און ויכטיקערע...

ווייל אויב אַדלער איז נעווען סיסטעם ,איז קעסלער נעווען סיס-
טעמלאָזיקייט ,אויב אַדלער איז געווען אָרנאַניזירטקײט ,אין קעס-
לֶער געווען כאַאָס. .ק.ע.סלער איז געווען די נענאַציע פון יעדער
פּלאַנמעסיקײיט סיי אין זיין איינענעם שאַפן און סיי אין זיין
צוזאַמענאַרבעטן מיט די ,וועלכע זיינען אים געווען אונטער-
 .זיי זיינען ביידע געווען |דין אָנערקענטע און שטאַרק
געװאָרפן. . .
פאַרהערלעכטע ,שטערנס" פון דער יידישער בינע .זיי זיינען
געווען אָדער בעלי-בתים פון אייגענע טעאַטערס אָדער די הויפּט-
פאַראינטערעסירטע און די טאָן-נגעבער אין די אונטערנעמונגען.
פּיעסן זיינען אין זייערע טעאַטערס נעקליבן געװאָרן אין וועלכע
דער הויפּט-אינטערעס האָט זיך באַדאַרפט קאָנצענטרירן אַרום זיי
און נאָר אַרום זיי .דער דערפאָלג פון יעדער פּיעסע האָט זיך
געווענדעט בלויז אין זייער פּערזענלעכן דערפאָלג אָדער אָן זייער
פּערזענלעכער באציאונג און ליבע צו דעם שטיק .מערסטנטיילס
האָבן זיי אַליין רעזשיסירט און אויפנעפירט די פּיעסן אין וועלכע
זיי זיינען אויפגעטראָטן .אַזױ ,אַז אַלֶע איבעריקע אַקטיאָרן זיינען
געווען נישט בלויז מאַטעריע? ,נאָר אויך קינסטלעריש אָפּהענגיק
פון זיי ... .נישט נאָר האָט ער {|קעסלערן קיינמאָל נישט געקענט
זיינע איינענע ראָלן ,נאָר מערסטנטיילס האָט ער אַפילו נענוי נישט
געוואוסט דעם אינהאַלט פון שטיק אין וועלכן ער האָט באַדאַרפט
אויפטרעטן און איינשטודירן מיט זיינע אַקטיאָרן .,פון אויסאַרבעטן
אַ פריער באַטראַכטן רעזשי-פּלאַן האָט גאָר קיין רייר נישט געקאָנט
זיין .נאנץ אָפט האָט געטראָפן ,אַז מען איז אַרױפגענאַנגען שפּילן
אָן שום פּראָבן ,אַזױ ,אַז קיינער האָט סקיינמאָל נישט געוואוסט
וואו ער שטייט און װאָס ער טוט .האָט מען יאָ נעמאַכט פּראָבן,
פלענט ער אוױיסמאַטערן די אַקטיאָרן מיט לאַננע דרשות און דער-
קלערוננען ,וועלכע האָבן מערסטנטייל נאָרנישט נגעהאט צו טאָן
מיט דער עצם זאַך און וועלכע קיינער האָט נישט פאַרשטאַנען.
ס'איז נאָר קיין נייעס נישט נעווען ווען ער פלענט קומען צו
אַן ערשטער פאָרשטעלונג און פרענן דעם נעהילפס-רעזשיסער:
,דורך װאַנען גיי איך אַרויף אויף דער בינע און װאָס האָב איך
צו טאָן ?" ,און זייענדיק שוין אויף דער בינע ,האָט אים זעלטן
נעקאָנט נעפעלן װוי עמעצער שטייט אָדער נייט .זעלטן ווען ער
האָט נעקאָנט פאַרליידן עמעצער אַנדערש זאָל שפּילן ,און מיט זיין
באַרימט-נגעװאָרענעם ,נו" ,האָט ער אויסנגעדריקט זיין אומצופרידנ-
קייט .דער רעזולטאָט פון דעם אַלעם אין געווען פולקאָמענע
אַנאַרכיע  :ביי א דריטער אָדער פינפטער פאָרשטעלונג האָט שוין
געקאַנט פּאַסירן ער זאָל אַרױסגײן שפּילן נישט גרימירטערהייט
אָדער ער זאָל איבערדרייען דעם פּאַרוק מיט דעם שטערן אַהינטער
און ריירן נישט-געשטוינענע און נישט-געפלוינענע פּראָזע .די
איבעריקע אַקטיאָרן פלענן ביי אַזעלכע פאַלן אָדער זיך שטיקן פון
געלעכטער אָדער אויס מורא זיך צעלויפן אין די ווינקלען .און אויב
יענע צייט איז פאָרט געווען פול מיט שיינע שוישפּילערישע שאַ-
פוננען ,אויב אַ סך פון זיינע מיטשפּילער האָבן זיך פארט אויס-
געצייכנט אין אַ צאָל ראָלן אין וועלכע מען נעדענקט זיי נאָך ביז
היינט ,איז עס נעווען נאָר אַ דאַנק דעם ,װאָס זיי זיינען געוען
קערנדיקע ,גאָט-געבענטשטע טאַלאַנטן ,וועלכע האָבן זיך אויף
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שנעל צוגעפּאַסט צו דעם אינטואיטיוון ,אויף נאָט-באַראָטדיקן אופן
שפּילן .אָבער וויפל כוחות זיינען צוליב דעם אַװעק אין ניוועטש?
וויפל

טייערע

ענערניע

װאָרן

אויף

גאָרנישט ?

איז

צוליב

דעם

אומזיסט

פאַרשװוענדט

נע-

אין דער הינזיכט האָט קעסלער דער יידישער בינע געבראַכט
מער שאָדן וי נוצן .ער האָט אונדזער טעאַטער איבערגעלאָזט
בירושה די פאַרשאָלטענע קרענק װאָס פאַרצערט און נראָבט עס
אונטער  ---זיין כאַאָטישקײט און סיסטעמלאָזיקייט .אים אין
פרעמד געווען יעדע בינע-טעכניק ,בינע-דיסציפּלין אָדער וועלכע
ס'איז אויסגעאַרבעטע כללים .האָט די קינסטלערישע שכינה אויף 4
אים נישט גערוט ,איזן ער געווען אומדערטרענלעך ,אומבאַהאָלפן
וי אַ  שלעכטער דילעטאַנט ,זיינע וואונדערלעכע ,וי פון גראַניט-
אוױיסגעהאַקטע ,בינע-פיגורן האָט ער געשאַפן אַ דאַנק זיין ריזיקן
פּרימיטיוון טאַלאַנט ,װאָס האָט זיך נישט געלאָזט אונטערװאַרפן
קיין שום קאָנטראָל אָדער איינצוימוננ ,אָבער דער גרעסטער רוב
פון יידישע אַקטיאָרן  ---אויב זיי האָבן זיך נישט געקאָנט דער-
גרונטעווען צו די פּסיכישע פאַרבאָרגענישן ,צו דעם אינערלעכן
פּראָצעס פון זיין אינטואיטיוון שאַפן  --האָט נאַנץ גרינג איבער-
גענומען די נענאַטיווע ,שאָטנדיקע זייטן פון זיין פּערזענלעכקייט.
מען האָט העראָלדירט און זיך געקװויקט מיט אַלֶע זיינע חסרונות
און הפקרדיקע אַרויסטרעטונגען .און כמעט אַ נאַנצער דור יידישע
שוישפּילער האָבן נעמאַכט פאַר זייער לעבנס-דעוויז ,מען דאַרף
נישט לערנען .נישקשה ,דוד קעסלער האָט אויך נישט געלערנט".
קעסלערס אַנאַרכישעד ,זיגזאַגיקער שאַפונגס-אופן קאָן נאָך אפשר
זיין באַרעכטיקט ביי דעם יחיד ,װואָס שאפט אַלֵיין פאַר זיך ,פון
קיינעם נישט אָפּהענגיק  ..,ער ווערט אָבער פאַרװאַנדלט אין אַ
קללה ,און איז אויף קיין פאַל נישט דערלאָזבאַר אינם קאַלעקטיוון
שאַפן ,און מער וי יעדע אַנדערע אין דאָך די טעאטער-קונסט
אַ קאָלעקטיווע שאַפונג ,װאָס מוז זיך אונטערװואַרפן דער העכסטער
פאָדערונג פון אֶרגאַניזירטקייט ,וואו יעדער קאַפּריזן פון יחיך
מוז אָפּטרעטן דעם קאָלעקטיוון ווילן ,אָן וועמען עס ווענדט זיך
און העננט אָפּ דער דערפאָלנ פון דער נאַנצער קינסטלערישער
אויפפירוננ".
דער היסטאָריקער פון יידישן טעאַטער ב .גאָרין שאַצט אַזױ אָפּ
(בערך אין  )21-0191די שוישפּילערישע כוחות פון ק ,.פאַרגלייכנ-
דיק אים צום צווייטן /,שטערן"* פון זיין פּעריאָד :יעקב פּ .אַדלער:
,אַדלער און קעסלער זיינען פון די מענער-שפּילער די סאמע
וויכטיקסטע אַקטיאָרן אויף דער יידישער בינע .יאָרנלאַנג האָבן זיי
געזוכט צו מעסטן זיך מיט די קרעפטן ,נראָד װוי פּראָפּעסיאַנעלע
אַטלעטן מעסטן זיך אין אַמעריקע מיט פיזישער נבורה ,ווער פון זיי
איז אַ גרעסערער שוישפּילער ,און זיי האָבן ניט באַגריפן װוי פאַר-
שידן זיי זיינען איינער פון דעם צווייטן ,אַדלער אין אַ רעאליס-
טישער שוישפּילער מיט אַ נייגונג צו ראָמאַנטישע פאַרבן ,און
קעסלער איז אַ נאַטוראַליסטישער אַקטיאָר מיט אַן אוינ פאַר
לעבנס-װואַרהייט .אַדלער וועט אָנליינן אַ  סך וװעג צו מאַכן אַ
שטאַרקערן איינדרוק ,און קעסלער וועט זיך ניכער רעכנען מיט
דער מענטשלעכער נאַטור .אַדלער פילט זיך וי אַ פיש אין װאַסער
ווען ער קאָן ערשיינען אויף דער בינע אין גייסטיקע עפּאָלעטן,
און קעסלער פילט זיך מער אין זיין עלעמענט אין די ראָלן פון
הפקר-יוננען .אַדלערס שטים איז ווייך און לאשטשענדיק אין די
אונטערשטע טענער און זיין פּנים אין מאַננעטיש ,נאָר דערפאַר

האָבן זיינע אויבערשטע טענער אַן אומאנגענעמע שאַרפקייט און
אַן אָנגעשטרעננטקייט.

ביי קעסלערן,

פאַרקערט,

ווען ער רעדט
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לעקסיקאָן
שטיל ,קומען אָפט אַרויס די ווערטער מפּולב? און צוזאַמענגענאָסן,

נאָר דערפאַר זיינען די אויבערשטע טענער לייכט און פריי און
יעדער אָטעם ביי אים איז פו?ל מיט באַהאַלטענער קראַפט,
ביידע ,סיי אַדלער און סיי קעסלער ,קאָנען פילן שטאַרק און
ביידע צייכנען זיך אויס אין העפטיקע סצענעס ,נאָר דאָס רוב ווענדן
זיי אָן דערצו עלעמענטאַרע מיטלען ,זיי האָבן ביידע אויסדרוקם-
פולע פּנימער און קאָנען לייכט איבערנעבן די פאַרשידנסטע געפילן",
דער קינסטלער שאול ראַסקין ,דורכפירנדיק אַ פאַרגלייך צווישן
ק .און שילדקרויט ,שרייבט :
,א קראַפט ,און אָן צווייפ? אַ גרויסע קראַפט .מאַנכעמאָ? אן
אימפּאָנירנדע קראפט .ער קאָן זיך מיט פולן רעכט שטעלן נעבן
דעם בעסטן שוישפּילער ,ואָס מיר האָבן יעצט אויף אונדזער
בינע  --שילדקראַוטן .,דערהויפּט האָט קעסלער פיל ענלעכעס צו
שילדקראַוט .זיי זיינען ביידע פון יענעם סאָרט שוישפּילער ,װאָס
קענען ניט מיט זייער שיינהייט אין שפּילן ,מיט פוך-זיך ארייננע-
טראָנענע פּאָעזיע ,פּערזענלעכן חן ,מאכן פון א שלעכטע ,ביליקע
זאַך ,עפּעס גוטס ,פון אַ מעלאָדראַמאַטישע שונד-שטיק אַ קונסט-
ווערק ,וי סעראַ בערנאַרד האָט דאָס געטאָן פון אַזעלכע שונד-
זאַכן וי פון דיומאַ און סאַרדױי ... .,קעסלער און שילדקראוט
קענען דאָס ניט .זיי קענען ניט דורך אַבסאָלוט אייגענעם צונאָב
ערהעבן {דערהייבן| און באַרייכערן דעם שװאַכן שרייבער .דאָס
איז דערפאַר ,ווייל זיי ביידע זיינען נאַטוראַליסטן ,מייסטערס איבער-

צוגעבן דעם אמת ,דעם רויען פּשוטן אמת ,ניט-געפּוצטע זאַכן,
ערפונדענע שיינקייטן .זייער טאָן ,באַווענונג ,שטימע ,זשעסטן
זיינען דורכגעדרונגען מיט אמת און נאַטירלעכקייט ,און דאַרום
ווען זיי מוזן אַרױיסרײידן פאַלשע ווערטער ,זעט זיך די פאַלשקײט
און שװואַכקײיט פון דעם שרייבער נאָך שטאַרקער .אַזעלכע אַקטיאָרן
זיינען דאַרום דער גרעסטער אומנליק פאַר אַ שלעכטער פּיעסע,
דער גרעסטער נליק אָבער פאַר אַ נוטע ... .קעסלער און שילך-
קראָוט זיינען קינסטלער פון דעם זעלבן סאָרט .זיי ביידע זיינען

מייסטערס אין עלעמענטאַרע אויסברוכן פון דער חיה אין מענטשן,
ווען עס ברויזן ליידנשאַפטן ,צאָרן ,ליבע ,ראַכע. .ק.ע.סלער איז
פילייכט נאָך מעכטיקער פאַר שילדקראַוטן .די גאַמע פון געפילן,
אַזױ צו זאָגן ,איז ביי אים אַ גרעסערע .ער קאָן זיך דערהויבן
הויך צום צאַרטסטן ליריזם און אַראָפּלאָזן זיך טיף-טיף צו די
גרעבסטע טענער פון עלעמענטאַרע גװאַלדן .דערמאָנט זיך טיילן
פון זיין הערשל דובראָוונער און זעט וי גרויס דער לייטער איז
ביז צו שאַפּשאָװיטש אין ,נאָט פוֹן נקמה' .שילדקראָוטס סקאַלע

איז אַ פיל ענגערע אוֹן דאָך איז קעסלער אֵלִם קינסטלער קלענער
פאַר שילדקראַוט ,און דאָס איז ,וויי?ל שילדקראַוט קען זיך אַלֵיין,
ווייסט קלאָר דעם כאַראַקטער און די גרענעצן פון זיין טאַלאַנט.
קעסלער אָבער ווייסט דאָס ניט".
סעראַ אַדלער דערציילט אין אירע זכרונות :
,פון דעם טאָג ווען דער וואונדערבאַרער קינסטלער איז אָנגע-
קומען קיין אַמעריקע ,האָט אים קיין זאַך ,א חוץ דער בינע ,ניט
געשיינט

צו אינטערעסירן.

מיר אַלע האָבן

געמעגט

פירן

ליבעס,

זיך שפּילן אין ראָמאַנסן ,זיך אינטערעסירן מיט אינטריגעס.
אונדזערע גאַרדעראָבן האָבן געקאָכט און געזאָטן מיט פּליאָטקעס
און רכילות .צו קעסלערן האָט דאָס ניט געהאַָט די מינדסטע
שייכות .פאַר אים האָבן עקזיסטירט נאָר פּיעסן ,ראָלן ,פּראָבן,
קריגערייען און אַפילו געשלעגן מיט אַקטיאָרן ,וועלכע האָבן.אים

ניט צונעטראָפן מיט אַ טאָן ,מיט אַ באַװעגונג ,מיט אַ װאָרט
אין צייט פון שפּילן .פאַר אַלץ ,אַ חוץ דראַמע און קונסט ,האָט
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פון

דער גרויסער שוישפּילער נעשיינט צו זיין בלינד און טויב.
קעסלער האָט פאַרמאָנט אַן אייד? ,נוט האַרץ און אַ שאַרפע
צונג ,װאָס פלענט בייסן און באַליידיקן נאָר די ,וועלכע האָבן דעם
מענטשן ניט נעקענט ,יעדער איינער ,װאָס האָט נענומען די מי זיך
צו נרונטעווען אין די טיפענישן פון קעסלערס ואונדערבאַרער
נשמה ,האָט געוואוסט ,אַז זיינע זידלערייען זיינען א מין מאַסקע
פאַר דעם קינסטלערס איידלסטע נעפילן".
בעסי טאָמאַשעװסקי

האָט זיך אַמאָל אויסגעדריקט:

אַלע זיינען מיר אַקטיאָרן .קעסלער איז אָבער אַ זשעני .ווען
קעסלער פלענט אַרויף אויף דער בינע ,האָט ער ניט נאָר נעשפּילט
וי אַ קינסטלער ,נאָר אַלעמען נעמאַכט צו שפּילן וי קינסטלער.
ער פלענט געבן דעם טאָן צום שפּילן .קעסלער איז געווען דער
געבוירענער קאַפּעלמייסטער פון דער בינע-קונסט".
בערטאַ קאַליש דערציילט אין אירע זכרונות :
,ער האָט געהאט אַ שווער פּעקל צו טראָנן אויף זיינע פּלייצעס,
פון וועלכן ער האָט זיך ניט געקענט אַזוי שנע? באַפרייען .קעסלער
פלענט זיך שטענדיק קלאָנן אויף זיין פרוי  ---די ערשטע מרס.
קעסלער  ---און ער האָט געזוכט א נט וועלכן עס איז ניט געווען
לייכט צו קרינן .דער פאַקט איז ,אַז זיין לעבן איז געווען פאַרבי-
טערט ,און דאָס האָט זיך שטאַרק אָפּנערופן אויף זיין קאריערע
אין טעאַטער .שטענדיק אַן אומצופרידענער ,שטענדיק אַן אומ-
גליקלעכער ,שטענדיק גרייט צו שילטן אין זיך אַרײן ,אַז קיינער
זאָל ניט הערן".
יוסף רומשינסקי

כאַראַקטעריזירט

אים אויף פאָלגנדיקן אופן:

,דער נליקלעכסטער פּעריאָד אין זיין לעבן איז געווען דער יעקב
גאָרדין פּעריאָד .דאַמאָלט האָט זיך קעסלער נעפילט װי אַ פיש
אין װאַסער .זיין לאַנגדיאָריקער חלום איז פאַרווירקלעכט געװאָרן.
קעסלער איז געווען אַ קינד פון איינפאַכע פאָלקס-מענטשן .ער האָט
ניט באַקומען אַפילו קיין עלעמענטאַרע בילדונג ,אַזױ ,אַז ווען אים
פלענט אויסקומען אונטערצושרייבן זיין נאָמען ,פלעגט דער גרוי-
סער ,שטאַרקער ,נעזונטער מענטש שוויצן וי אַ ביבער .איז דערי-
בער פוֹן לייענען אָדער זיין באַקאַנט מיט דער װעלט-ליטעראַטור

אָדער פּיעסע ,שוין אָפּגערעדט .ער האָט אַפילו ניט געהאַט קיין
געלעגנהייט צו זען טעאַטער ,אויסער אייניקע מאָל רוסיש טעאַטער.
אָבער אין די געציילטע פּאַר מאָל װאָס ער האָט געזען טעאַטער,
איז אים אויסנעקומען צו זען דעם דאמאָלטיקן גרעסטן רוסישן
אַקטיאָר איװאַן קאָזעלסקי ,און די נאַטירלעכע טענער פון קאָזעלסקין
האָבן אים געקלוננען אין די אויערן זיין גאַנץ לעבן ,,. .קיינעם
האָט יעקב גאָרדין ניט נעטאָן אַזויפיל גוטס מיט זיין שרייבן פאַר

יידישן טעאַטער װוי דוד קעסלערן ,און פאַר קיינעם אין יעקב
גאָרדין ניט אַזױ אָפּנעשטאָרבן וי פאַר דוד קעסלערן .ער האָט
נאָך יעקב גאָרדינס טויט גענומען שפּילן אין ביליקע מעלאָדראַמעס,
און כאָטש אייניקע פון זיי האָבן געהאָט א גרויסן דערפאָלג ,פלענט
ער אַרומגײן אַ ניט-צופרידענער ,א געערגערטער .זיין פּערזאָן האָט
געמאַכט אַ טראַגישן איינדרוק אַפילו אין די בעסטע צייטן ,אָבער
די לעצטע פּאָר יאָר פון זיין לעבן זיינען געווען די שוידערלעכסטע,
ער האָט פאַרלאָרן זיין סעקאַנד עוועניו טעאַטער ,וועלכער איז
נגעווען געבויט ספּעציעל? פאַר אים ,און ער איז אַריין צו טאָמאַ-
שעווסקין אין נעשאָנאַל טעאַטער ,וואו ער האָט געשפּילט ,אין אַ
ביליקער אָפּערעטקע ,אַ ליבהאָבער ,וי מיט יאָרן צוריק אין דעם
דייטשמערישן פּעריאָד ,און אַרומגעװאַנדערט אין די אַרומיקע
קליינע טעאַטערלעך.

2000

יידישטן

טעאַטצער
טוט

אין די גליקלעכסטע צייטן פון קעסלערס קאַריערע פלעגט ער
אויף מיר מאַכן דעם איינדרוק ,אַז כאָטש ער איז אַזאַ גרויסער
נאַטירלעכער אַקטיאָר ,װאָלט ער אַלס איינפאַכער פאַלקס-מענטש
אין פּריואַטן לעבן געווען פיל נליקלעכער ,וויי? קיין מענטש איז
ניט געװאָרן אַזויפי? אָפּנענאַרט װוי דוד קעסלער ,סיי אין טעאַטער
און סיי אין זיין פאַמיליען-לעבן .עפּעס האָט ער אויף מיר גנע-
ווירקט וי אַ טראַנישע פינור .דער האָרעפּאַשניק ,וועלכער אַרבעט
פאַר יענעם ,איז נגעלענן אויף זיין גאַנץ לעבן .זיין יוננט איז
געווען א שווערע און אַ גרויע .זיין ערשטע הייראט אַן אומנליק-
לעכע ,צו זיין צווייטער פרוי פאַר וועלכער ער האָט זיך געפילט
פי? נידעריקער און וועלכער ער האָט נװואַלדיק רעספּעקטירט ,פלענט
ער זיין װי אַ שקלאַף צו אַ פּרינצעסין ,און פלענט טאַקע מורא
האָבן צו ריידן אין דער חיים אַ הויך װואָרט און זיך היטן וי אַזױ
און װאָס צו ריידן ,פלעגט ער דעריבער דעם גאַנצן כעס און די
שטרענגקייט אויסלאָזן צו די אַקטיאָרן אין טעאַטער.
צו זיין באַקװעם אין נעלט ,פון דעם האָט ער קיינמאָל ניט
געוואוסט ,אין דער פריעסטער יוננט איז ער געווען זייער אָרעם,
און ווען ער האָט שוין גענומען פאַרדינען גרויס געלט ,איזן ער
,אַרליננ?" {ליבלינגן ,וי ער
שוין געווען פאַרהייראַט צו זיין ד
פלענט רופן זיין צווייטע פרוי ,און זי איז געווען די נאַנצע
געשעפטס-פירערין און קאַסירערין ,און פלענט אים נעבן וועכנטלע-
כע הוצאות ... .אין פּריואַטן לעבן פלענן מיר זיך פאַרהאַלטן
זייער נוט .ער פלעגט מיך רופן ,פּראָפּעסאָר" .ווען ער האָט מיך
דערזען ,האָט ער מיך דערמאָנט; ,פּראָפּעסאָר ,עפּעס אַ טיקעטל
אין דער סימפאָניע" ,און איך פלענ אים זייער אָפּט מיטנעמען,
ווייל ער האָט זייער ליב געהאט סימפאָניע .אָפּערע האָט ער ניט
ליב געהאַט צוליבן נאַרישן אינהאַלט און וויי? מען זינגט צװאַנציק
מאָל איין װאָרט ,ער פלעגט זאָגן , :נו ,זינגט מען אין דער אָפּערע
בעסער ,שענער װוי אין יידישן טעאטער ,אָבער מען זינגט אלץ,

,כ'האָב דיך ליב ,כ'האָב דיך ליב ,כ'האָב דיך ליב" ,אָדער, ,ניב
מיר אַ טרונק װאַסער ,ניב מיר אַ טרונק ואַסער",

אָבער סימפאָניע

 --דאָס איז אַן ענין .איך סאַך צו די אוינן און זע בילדעראון ס'הארץ ווערט אָננעפולְט מיט וואונדערבארע קלאַנגען" ,אויף

יעדן געביט האָט זיך אָפּגעשפּינלט אין קעסלען דער נאַטור-מענטש.
זיין קליידוננ איז געווען ניט שרייענדיק ,קיין סימן פון טעאַטראַ-
לישקייט ,װוי עס איז געווען די מאָדע אין יענער צייט .,ער איז
געווען זייער ציכטיק ,ריין ,דער ריח פון פּערפיום פלענט אים

געבן קאָפּיווייטיק .זיין זינגען איז געווען אָן צוגעגעבענע דרייד-
לעך ,וי געוויינלעך יידישע זינגער זינגען .ער פלענט אויסציען אַ
ריינעם ,שיינעם טאָן אָן איבערגעטריבענער ,געפילעבכטם'",

מ .ע .פון יצחק אַבערמאַן ,ש .ע .פון שעפטל זאַק.
ב .גאָרין --
זז,25 ,53 .

,געש.

,401

אידיש

,537231

טעאטער",

,067951

,361

ניו יאָרק,
,071

8191,

,877-771

זז,312 .

,407302

װ,

,732

,417-112

ב .גאָרין  ---קריטיק, ,דער טהעאַטער זשורנאַל" ,ג .י ,גי ,1091 ,2
ב .גאָרין  ---קריטיק,

,דער

טהעאטער

זשורנאַל" ,נ .י ,נ' .2091 ,51

א .גאניקמאַן  --דער בדחן, ,דער טהעאַטער זשורנאַל" ,ג .י ,.ני ,3091 ,21
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א .ק .ואב .קאַהאַן  ---קעסלער און זיינע אַמעריקאַנער קריטיקער, ,פאָרוו,",
נ .י 12 ,סעפּט,7091 .
א .ק -- .װאָס שטעלט פאָר דיא דראַמאַ ,דער גאָט פון נקמה" ,דאָרט51 ,

אָקטאָבער ,7091
ד .ב .וֶש .יאַנאָװסקין  ---אין טהעאַטער, ,פ,אייש" ,נ .י 7 ,.נאָו8091 .
9091,

2801

.צ
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)006622,
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4600822411

פתוג/ס+ט1ן

673.

.קק

מ .פינקעלשטיין  --טענות צו דייװויד קעסלער, ,די אידישע ביהנץ" ,ג .1י,
 8פּעברואַר ,0191
י .ענטין  --דאָס טהעאַטער, ,די צוקונפט" ,נ .י ,.פעברואַר ,1191
י .ענטין  --דאָס טהעאַטער ,דאָרט ,פעברואַר ,2191
סאול ראַסקין  --אונזערע שוישפּיעלער ,עדי ליטערארישע
:
 7דעצ,2191 .
ישראל דער יענקי  --איאַנקל בוילע", ,טהעאַטער און מואווינג פּיקטשורס",
נ .י 42 ,.אָקטאָבער ,3191
-ַ1ן  --אין דער אידישער טהעאַטער װעלט, ,פאָרװ ,".ג .י 52 ,.אַפּריל .4191
 -- }-1בלויע אויגן ,פּעטש ,דעטעקטיווס הינטער דיא סצענען אין קעסלעריס
טהעאַטער ,דאָרט 92 ,נאָן,5191 .
 -- 1די טענות פון קעסלע
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אַדלער ,דאָרט 7 ,אַפּריל ,6191
בעסי טהאָמאַשעװסקי , --מיין לעבענס געשיכטע" ,נ .י ,6191 ,זו,26/161 .
,56362 ,3
אב .קאַהאַן  --אַן אַמעריקאַנער מעלאָדראַמאַ אין קעסלער טעאַטער, ,פאָרװ,",
נ .י 72 ,.אַקטאָבער ,6191
הלל ראָגאָף  ---קאָברין'ס ,יאַנקעל בוילע" אין קעסלעריס טהעאַטער ,דאָרט,
 6דעצ,6191 .
דייוויד קעסלער ( --זכרונות ,אונטער פאַרשידענע קעפּלעך .דער טאָג",
ג .י 82 ,12 ,41 /7 ,יאַנואַר ,52 ,81 ,11 ,4 ,פעברואַר 81 ,11 ,4 ,מערץ ,7191
אב .קאַהאַן  --אַשיס ,מאָטקע גנב" אלס א דראמא אין קעסלער'ס טהעאטצר,
,פאָרװ ,*.נ .י 82 ,.מערץ ,7191
װצלט",

ג .י,,

הלל ראָגאָף , --דיא װוערטה פון אַ מאַמע" אין קעסלער טהעאַטער, ,פאָרו,",

נ .י 91 ,אָקט7191 .
אב .קאַהאַן  --אַ לוסטיג שטיק אין קעסלעריס טהעאַטער  --די ,צװײי חתנים"
פון משה ריכטער, ,פאָרוו ,".ג .י 4 ,.דעצ,7191 .
דר .י .װאָרטסמאַן , ---די צװײי חתנים", ,דער טאָג" ,נ .י 8 ,.דעצ,7191 .
,אָרװ ,".ג .י 02 ,.פעברואַר
אב .קאַהאַן  ---דייװויד קעסלער אין א גייע ראָלע ,פ
|
,8
י .ענטין  --די פּסח-פּיעסע אין קעסלער'ס טהעאַטער, ,דיא װאַרהײט" ,ג, .
 1אַפּריל ,8191
י .ענטין  ---אין און אַרום טהעאטער ,דאָרט 7 ,אַפּריל ,8191
 -- 1-+1קעסלער טהעאַטער אָהן קעסלער'ץן ,דאָרט 31 ,אַפּריל .8191
אב .קאַהאן  --קעסלער װען ער איז געקומען קיין אמעריקע, ,פאָרװ,".
נ .י 61 ,.מאַי ,0291
ב .באָטװיניק  --דייװויד קעסלער  --װען עֶר האָט געהאַט אַ גוטע ראָלץ
און װען ער האָט געהאַט א שלעכטע ראָלע ,דאָרט,
ב .באָטװיניק  ---חזן הערשמאַן זינגט קעסלער'ס בעריהמטען ,מזמור לדוד",
דאָרט 81 ,מאַי ,0291
{ -- }--די אינטערעסאנטסטע זאַכען װאָס די אידישע אַקטיאָרען געדענקען
|
וועגען קעסלערץ ,דאָרט 71 ,מאַי ,0291
ל .קוסמאַן  --דוד קעסלער, ,דאָס אידישע פאָלק" ,נ .י 12 ,.מאַי ,0291
באָריס טהאָמאַשעװסקי  --טהאָמאַשעװסקי דערצעהלט װעגען זיין באַקאַנט-
,אָרװו ,".נ .י 32 ,.מאַי ,0291
שאפט מיט דייוויד קעסלער'ן ,פ
נח פּרילוצקי , --ײידיש טעאַטער" ,ביאַליסטאָק ,1291 ,װ ,זז,74 65 .
בערטא קאַליש | --זכרונותן, ,דער טאָג" ,ג .י 92 ,52 ,22 ,.אױגוסט5 ,
סעפּטעמבער 7 ,אָקטאָבער ,5291
יעקב קאַליך  --דוד קעסלער  --קינסטלער און געשעפטסמאַן, ,דער טעאַטער
שטערן" ,נ .י ,נ' ,6291 ,4
אב .קאהאַן , --בלעטער פון מיין לעבען" ,ג .י ,.װו ,6291 ,זז,582483 .
צו ,8291 ,זו,25-943 .
לעאָן קאָברין , --עראיגערונגען פון אַ אידישען דראַמאַטורג" ,נ .י,6291 ,
זז ,3227102 ,497581 ,87771 ,571 ,34 .וו זי ,081
דר .א .מוקדוני  ---זכרונות פון א אידישן טעאַטעריקריטיקער ,קאַרכיװ",
ווילנע ,8291 ,זז,02'814 .
לעאָן בלאנק  --לעאָן בלאַנק דערצעהלט די מערקוירדיגע געשיכטע פון
דעם אונשטערבליכען אידישען שישפּילער דוד קעסלער, ,פאָרװ ,".ג .י5 ,.
:
אָקט,8291 .
לעאָן בלאַנק  --דוד קעסלער װערט אַן אַקטיאָר ,זיצען זיינע עלטערען שבעה
.
נאָך איהם, ,פאָרװ ,".ג .י 21 ,.אָקטאָב.8291 .
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לעקסיטאָן
זלמן זילבערצווייג , --װאָס דער יידישער אקטיאָר דערציילט" ,װילגע,8291 ,
|
זז,01 ,66:56 ,53:23 ,13703 ,71:61 ,9'8 .
לעאָן בלאנק  ---דוד קעסלער װערט א משורר ביי אַ חזן און פאַלט דורך בי
סליחות, ,פאָרװ ,".נ .י 61 ,.אָקטאָב,8291 .
לעאָן בלאַנק  --טשיקאווע מעשהלעך װעגען דוד קעסלערן, ,פאָרװ ,".ני .י,
 9אָקט.8291 .,
,אָרוו"י,
לעאָן בלאַנק  ---דוד קעסלער איז זיך נוקם אין א שלעכטער פּיעסע ,פ
נ .י 32 ,.אָקט.8291 .
און זיגמונד

לעאָן בלאַנק  --דער ערשטער אויפטריט פון דוד קעסלער
מאָגולעסקאָ אין ניו יאָרק, ,פאָרו ,".ג .י 62 ,אָקטאָב,8291 .
,רייהייט" ,נ .י 71 ,.פעברואַר ,9291
משה נאַדיר  ---טעג פון מיינע טעג ,פ
אברהם טייטעלבוים  ---ט,עאַטראַליאַ" ,װאַרשע ,9291 ,זו,32721 .
מ .אָשעראָװיטש , --דוד קעסלער און מוני ווייזענפריינד" ,ניו יאָרק,0391 ,
זו,92171 .
עמיליע אַדלער  --די לעבענס-געשיכטע פון א אידישע אַקטעריסע, ,די אידישע
װועלט" ,קליװלאַנד 91 ,אויגוסט 2 ,סעפט,0391 .

װעגען איהר

צװײטער

מ .אָשעראָװיטש  --בינע אַבראַמאָװיטש דערצעהלט
ליבעס-ענטוישונג, ,פאָרװ ,".ג ,י 5 ,.אָקטאָב,0391 .
זלמן זילבערצווייג  --אַשעראָװיטשעס מאָנאָגראַפיע װעגן צװײי אידישע
אַקטיאָרן, ,דער וועקער" ,ג .י 1 ,.נאָװ{ .0291 .אריין אין בוך ,טעאַטער מאָזא"
איק" ,נ .י ,1491,.זז7227122 .ן
מ .מלמד  ---צוויי אידישע שוישפּילער  --דורך די אויגען פון אַידישען
שריפטשטעלער, ,די אידישע ועלט" ,פילאַדעלפיע 32 ,נאָװ.0291 .
,רומשינסקי בוך"  ---ניו יאָרק ,13291 ,זו,88"78 ,48 .
יוסף רומשינסקי  ---מענשען און טיפען אַרום דעם אידישען טעאַטער, ,פאָרװ,".
ג .י 02 ,.דעצ,5391 .
בעסי טאָמאַשעװסקי  --בעסי טאָמאַשעװסקײס לעבענס-געשיכטע, ,דער טאָג",
נ .י 22 ,.דעצ,53291 .
זלמן זילבערצווייג , ---אלבום פון יידישן טעאַטער" ,ג ,7391 , .זו,4 .
.18 ,26 ,25 ,03 ,72 ,52 ,321 ,8
סאַראַ אַדלער  --די לעבענס:געשיכטע פון סאַראַה אַדלער, ,פאָרו ,".נ .יי
 4ילי ,8391
,אַמע* פון אידישען טעאַטער דערצעהלט, ,מאָײזש",
בינע אַבראַמאָװיטש  --די מ
 .1י 01 ,אויגוסט ,83291
סאַהראַ אַדלער , --די אמתיע קראפט" ,לאָדזער טאַגעבלאַט" ,לאָדז 13 ,מערץ
|
,9
י .קירשענבוים  --דוד קעסלער אלס שוישפּילער ,מענש און שאַפער פון
,אַָײזש?" ,נ .י 12 ,.מאַי .0491
אידישע טיפּען אויף דער ביהנע ,מ
ג; בוכװאַלד  --דוד קעסלער'ס ירושה, ,מאָרגן פרייהייט" ,נ .י 41 ,.יוני .0491
מאָריס שװאַרץ  ---מאָריס שװאַרץ דערציילט, ,פאָרװ ,".ל .אַ 02 ,.מאַי 5 ,יולי,
 92אויגוסט 61 ,סעפּט 72 ,41 ,.אָקט 91 ,01 ,7 ,.נאָװ 22 ,91 ,.דעצ.1491 .
מאָריס שװאַרץ  --דיכטער-דראַמאַטורג |אין בוך ,פּרץ הירשביין") ,נ
 ,1זז,96'162 .
מאַרק שווייד  --דער אינטעליגענט פון פאַרװאָרפענעם װינקל ,דאָרט ,זוי
,4
מאַקס

נאָרדאַ

,ידישע

לעאָן קאָברין  ---װי אַװױי איך האָב ,באַגנבעט"
קולטור" ,נ .י ,ני ,3491 ,3
לעאָן קאָברין  ---צװיי בערג,, ,יידישע קולטור" ,ג .י ,.אויגוסט-סעפּט,4491 ,
בועז יאָנג  ---מיין לעבען אין אידישען טעאַטער, ,טְאָג" ,ג .י 5 ,,יולי ,6491

בועז יאָנג , --מיין לעבן אין טעאַטער" ,ג .י ,0591 ,.זן,96 ,76 ,36:26 .
,3327232 ,3127112 ,691-981 ,781'771 ,461 ,711 9
שלום פּערלמוטער , --יידישע דראַמאַטורגן און טעאַטער-קאָמפּאָזיטאָרס" .1 ,י,,
 ,2זז.402 ,202 ,271 ,061 ,951 ,551 .
קלמן מרמר  --איעקב גאָרדין" ,נ .י ,3591 ,.זו,611 ,211 .
ר .יוקלמאַן  --די פּיעסן און אַקטיאָרן אין אַמאָליגן אידישן טעאַטער, ,מאָרגען
פרייהייט" ,ג .י 71 ,דעצ,6591 .
מלך עוזר  ---א בריף װאָס קאָרעגירט, ,פאָרו ,".נ .י 8 ,.מאַי ,9591
 -- }-1אַ בריװ מיט א פאָרװאורף פון דוד קעסלער'ס טאָכטער, ,פאָרו,",
נ .י 4 ,נאָ,0691 .
 -- }-דוד קעסלר'ס טאָכטער בעט אַז מען זאָל שאַפען אדַענקמאָל נאָךאיר פאָטער ,דאָרט 2 ,דעצ. ,0691 .
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פון

פינקעל ,לוסי
נגעב 92 .נאָ -- 7981 .געשט 22 .יוני 3491ן
געבוירן  92נאָוועמבער  7981אין ניו-יאָרק.
עלטערן  --די שוישפּילער מאָריס און עמאַ
פינקעל .געלערנט אין פּאָבליק סקול ,און
שוין אַלס קינד פון  7יאָר אויפגעטראָטן אין
כאָר פון איר פעטערס ,טאָמאַשעװסקיס ,טרו"
פּע ,וואו זי האָט אויך געשפּילט קינדער-ראָלן.
נאָך אין דער פריער יוגנט אָנגעהויבן פאַר-
טרעטן פּרימאַדאָנעס אין קראַנקהייט-פאַלן
ערשטע וויכטיקע ראָל באַקומען אין ;לוס-
טיקע יידעלעך" ( )8191אין טאָמאַשעװסקיס
;נעשאַנאַל טעאַטער* ,דערנאָך ,װוי אַ פּרימאַדאָנע 4 ,סעזאָנען אין
,קעסלערס סעקאָנד עוועניו טעאַטער* ,אַ סעזאָן אין ,גרענד סטריט
טעאַטער* -- 72-6291 ,אין ,לענאָקס טעאַטער* ,וואו זי קרעאירט
רשיהכטערס ,הויכע פענסטער"-- 92-78291 ,
די ראָל ,לילי" אין מ
אין ,,פּראָספּעקט טעאַטער? ,דערנאָך אין אַנדערע וויכטיקע יידישע
טעאַטערס ,אין זומער  ,3391צוזאַמען מיט מוני סערעבראָוו ,גאַסט-
ראַלירט אין אַרגענטינער יידישן טעאַטער ,וואו זי איז אויפגעטראָטן
אין טעאַטער ;עקסעלסיאָר* אין דער אָפּערעטע ,די דריי פאַרליבטע".
וועגן פ'.ס שפּילן אין אַרגענטינע ,שרייבט די שישפּילערין זינע
ראַפּעל אין אירע זכרונות :
ג,עווען נאָך פאַרשידענע קינסטלער-געסט אין אונדזער טעאַטער,
געווען בעסערע און ערנערע ,און יעדער האָט מיט זיך געבראַכט
אַ געוויסן נייעם טאָן ,װאָס האָט באַרייכערט די טעאַטער-קונסט
אין אַרגענטינע ,געווען דער פובטעלער סערעבראָוו מיט דער נאָך
מער פובטעלער לוסי פינקעל".
פ .האָט שפּעטער מיטגעמאַכט אין ניו-יאָרק אגַעפערלעכן פאָר-
פאַל מיט אַן אױיטאָמאָביל ,נאָך וועלכן זי איז געווען קראַנק עטלעכע
חדשים .שפּעטער כמעט זיך צוריקגעצויגן פון דער בינע ,זיך גע-
לערנט געזאַנג ביי באַרימטע מוזיק-לערער .קראַנק געװאָרן אויף
לוקעמיאַ און געשטאָרבן דעם  22יוני  3491אין ניו-יאָרק,
דער ;אידישער װעלט-אַלמאַנאַך" כאַראַקטעריזירט זי אַזױ:
,אַמנעסטן איז זי געווען אין די ראָלן פון צניעותדיקע יידישע
טעכטער ,װאָס זי דאַרף שפּילן אויף דער בינע .דיזע ראָלן שפּילט
זי פון אמתן טיפן האַרצן און זינגט מיט אַ הייליקן ציטער ,ווייל
זי איז אייגנטלעך אין איר פּערזענלעכן לעבן אַליין אַ צניעותדיקע,
באַשיידענע יירישע מיידל".
וועגן אירע לעצטע יאָרן שרייבט דער קאָמפּאָזיטאָר יוסף רומ-
שינסקי ;

ל,וסי פינקעל ,די געוועזענע יידישע פּרימאַדאָנע ,איז געווען
אָנגעשטעלט פון האָלִיוואור אַלס טאַלאַנט:-סקאוט ,דאָס הייסט ,זי
האָט נעדאַרפט זוכן טאַלאַנטן פאַר דער מואוו-זוועלט און האָט
אויך פֿאַרדינט אַ סך נעלט .ליידער האָט מיט לוסין נעטראָפן אַן
אומגליק .זי איז קראַנק געװאָרן אויף א שווערער קראַנקהייט ,און
ניט קוקנדיק אויף אַלֶע באַמיאוננען פון די דאָקטוירים און אויף

דער מי ,װאָס איר שוועסטער בעלאַ האָט אַװעקגעלײיגט ,איז זי
געשטאָרבן ,איינהילנדיק אין אַ גרויסן טרויער די טעאַטער-קרייזן
ניט נאָר אויף סעקאַנד עוועניו ,נאָר אויך אין האליוואוד ,וואו
מ'האָט זי שוין גוט געקענט און געליבט".
לעאָן גאָטליב כאַראַקטעריזירט זי אַזוֹ

,גאַנץ יונג האָבן די צוויי שוועסטער לוסי און בעלאַ אָנגעהויבן
זייער בינע-קאריערע .ביידע זיינען פון דער נאַטור באַשאַנקען
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יידישן טעאַטער
געװואָרן מיט שיינע שטימען  --אַ ירושה פון דער מאַמען און פון
אָנק? באָריס  ---און האָבן אָנגעהויבן זינגען אין כאָר .ווען ס'פלענט
פּאַסירן ,אַז אַ שוישפּילערין איז ניט-געזונט געװאָרן ,האָט איינע
פון די פינקעל-שוועסטער נעשפּילט די ראָלע פוֹן דער קראַנק-
געװאָרענער אַקטעריפע .ביים איינשטודירן מיט דער יוננער באָ-
ריפטקע די ראָלע ,האָט מען נלייך געזען ,אַז זי האָט אויך דראמאַ-
טישן טאַלאַנט ,און דאָס איז באַשטעטיקט געװואָרן ווען לוסי אָדער
בעלאַ איז אױיפנעטראָטן אין דער ראָלע. .א.ָ.נגעפאַנגען זייער
קאַריערע האָבן די פינקעל-שוועסטער אין נעשאָנאַ? טעאַטער ביי
זייער באַרימטן אָנק? באָריס טאָמאַשעװוסקי  ...דעם נאָר נרויסן
ערפאָלנ אַלס פּרימאַדאָנע האָט די פארשטאָרבענע געהאַט אין לואי
פריימאַנס ,די נאָלדענע כלהח'  ...מיט עטלעכע יאָר צוריק איז לוסי
איינגעלאַדן געװאָרן צו שפּילן אין בוענאָס איירעס ,אַרגענטינע .זי
האָט דאָרטן נעשפּילט סמיט דעם באַוואוסטן שוישפּילער מוני סע-
רעבראָוו און געהאָט אַן אומנעהויערן ערפאָלנ ,דער באַרימטער
מוזיקער יאָזעף רומשינסקי האָט אַ סך נגעטאָן צו אַנטװיקלען לוסיס
שטימע

און דאָס קענטניש

פון געזאַנג",

מ .ע.
אמעריקאנער

לעד פּענסיל וָב .באָטװיניקן --
בינע, ,פאָרװ ,".נ .י 7 ,.דעצ,3291 .
,אידישער װעלט-אַלמאַנאַך" ,ניו-יאָרק ,6291 ,זן,85:753 .
שמואל

ראָזשאַנסקי

--

דער

דעבוט

פון מוני

קינדער

אויף דער אידישער

סערעבראָו

און לוסי פינקעל

אין טעאַטער ,עקסעלסיאָר", ,אידישע צייטונג" ,ב"א 52 ,יוני ,3391
לעאַן גאָטליב  ---די קאַריערע פון דער טאַלאנטפולער אקטעריסע לוסי פינקעל,
פ,אָרװ ,",נ .י 52 ,,יוני ,3491
יוסף רומשינסקי , ---קלאנגען פון מיין לעבן" ,ניויאָרק ,4491 ,ז,392 .
נחמיה צוקער , --פ,יר דורות אידיש טעאַטער" ,ב"א ,4491 ,ז,354 .

פינקעל ,בעלאַ
געבוירן  8פעברואַר  8981אין פילאַדעלפיע.
עלטערן  --די יידישע שוישפּילער מאָריס און
ּאָבליק סקול,
עמאַ פינקעל .געלערנט אפין
שפּעטער ביי פּריואַטע לערער .יידיש גע-
לערנט ביים שוישפּילער מוני ווייזענפריינד
(שפּעטער פּאָול מוני) ,מיט וועלכן זי האָט
דערנאָך חתונה געהאַט .שטודירט געזאַנג און
פּיאַנאָ .אַרײנגעטראָטן אין כאָר ביי איר פע-
טער באָריס טאָמאַשעװסקי אין ,נעשאָנאַל-
טעאַטער* ,וואו זי איז געווען  4יאָר .ערשטע
וויכטיקע ראָל דעביוטירט אַלס ,ביאַנקאַ* אין ;די חזנטע" .שפּעטער
געשפּילט מיט באָריס טאָמאַשעװוסקין ערשטע פּרימאַדאָנע-ראָלן
איבער דער פּראָװוינץ ,דערנאָך צוויי סעזאָנען איד פון יאָזעף עדעל-
שטיין אין ,סעקאָנד עוועניו טעאַטער" ,אַ סעזאָן מיט גאָלדענבורג
און מוני ווייזענפריינד אין ,אוירווינג פּלײס טעאַטער" ,דערנאָך מיט
לודוויק זאַץ ,שפּעטער אין ,פּאָבליק טעאַטער* און אין ,ליבערטי"
טעאַטער".
בעת די גאַסטראָלן פון ,יידישער קונסט טעאַטער" אין אײיראָפּע
אין  4291באַטײליקט זיך פ .אין דער טרופּע.
אויפגעטראָטן צוזאַמען מיט איר מאַן ,אין  ,8291אין דער ענגליי
שער אויפפירונג פון דער פּיעסע ,די פיר ווענד" און זינט דאַמאָלט
פולשטענדיק אַװעק פון דער יידישער בינע ,אָפּגעבנדיק זיך עלפּי
רוּבּווי דער פאַרּוואַלטער פון איר מאַנס קאַריערע.
|
'9ס .שװועסטערי איז געווען די יידישע אַקטעריסע לוסי פינקעל,
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מ.{ .
ב .באָטװיניק  --יונגע טאלאַנטען אויף דער אידישער ביהנע, ,פאָרו ,".ג .י,,
 6פעברואַר ,9181
,אידישער װעלט-אַלמאַנאַך" ,ניו-יאָרק ,6291 ,ז,753 .
יוסף רומשינסקי  --אקלאנגען פון מיין לעבן" ,ניויאָרק ,4491 ,ז,392 .

דאַפּעל ,מישאַ

|שה
מ

ראַפּאָפּאָרט |

{געב 51 .נאָ --- 1091 .געשט 11 .אַפּריל 2491ן
געבוירן  51נאָוועמבער  1091אין קאָלאָמײ,
גאַליציע ,אין אפַּשוטער בעל:הבתישער פאַ-
מיליע .פאָטער  --אַן אָקסן-סוחר .באַקומען
אַ טראַדיציאָנעל-ײידישע און אויך וועלטלעכע
דערציאונג .געענדיקט גימנאַזיע ,און די על-

טערן האָבן אים געװאָלט דערציען אַלס דאָק-
טאָר .געשפּילט פידל אין סטודענטן-אָרקעס-
טער ,באַלאַנגט צום סטודענטן-כאָר און צום
פּוױילישן דראַמאַטישן קלוב ביי דער גימנאַזיע.
ערשט ווען אין שטאָט קומט דער שפּעטער-
באַרימטער שוישפּילער אַלעקסאַנדער גראַנאַך און אָרגאַניזירט אַ
יידישן דראַמאַטישן קלוב ,טרעט דאָרט ר .אַרײן אין פאַרבלייבט
ביז  ,8191ווען דער קלוב פאַרואַנדלט זיך אין אַ סטאַבילע פּראַ-
פּעסיאָנעלע טרופּע ,וועלכע פאָרט אַרום מיט יידישע פאָרשטעלונגען
איבער פאַרשידענע שטעט און שטעטלעך .נאָכדעם וי גראַנאַך פאָרט
צוריק קיין דייטשלאַנד און די טרופּע צעפאַלט זיך ,עמיגרירט ר,
קיין אַמעריקע ,וואו ער אָרגאַניזירט ,צוזאַמען מיט זוני מאוד און
יאָסל קאָטלער ,אַ יידיש מאַריאָנעטן-טעאַטער .נאָכן שפּילן דאָרט
צוויי יאָר ,ווערט ר .אַנגאַזשירט צו אַנשעל שאָר אין ליבערטי
טעאַטער ( ,)82-7291דערנאָך אין האָפּקינסאָן טעאַטער,
ר .איז אויך געווען א קאָנצערט-אַרטיסט ,פלעגט רעציטירן
פּאָעזיע און פּראָזע און אויך זינגען ,האָט ,צוזאַמען מיט אַנדערע
אַקטיאָרן (װוי חנהלע סטראָמבערג ,װיקטאָר פּעקער און שלום טאנין),
דריי מאָל געמאַכט אַ טור איבער אַמעריקע פאַרן ,יידיש נאַציאָנאַלן
אַרבעטער-פאַרבאַנד* .דערנאָך איז ר .געװאָרן אַ יידישער ראַדיאָ-
אַנאָנסירער און פּראָגראַםס-דירעקטאָר אויף די ניו-יאָרקער ראַדיאָ-
סטאַציעס ,דאָבליו על סי עיטש", ,דאָבליו עי אַר די* ,ד,אָבליו עף
עי בי" ,שפּעטער אויסשליסלעך אַנאָנסירער ,פּראָגראַםסדירעקטאָר
און פּראָגראַם:צושטעלער פון אַ יידיש-ענגליש פּראָגראַם פאַר דער
מאַנישעוויטש-פירמע אויף דער סטאַציע ,דאָבליו עם דזשי עם".
ר .איז דעם  11אַפּריל  2491געשטאָרבן אין ניו-יאָרק און געקומען
זויין איײיביקער רו אויפן בית-עולם ;מאונט זייאָן* אין קווינס,
לאג אײלאַנד ,נ .י
אין אַ שפּעטערדיקן נעקראָלאָג וועגן אים שרייבט מ .ירדני:
ס,ישאַ ראַפּעל איז נעווען צװוישן די געציילטע יידישע ראַדיאָ-
אַנאָנסירער און פּראָנראַפ-דירעקטאָרן ,װאָס איז געווען ראוי צו
אַרבעטן אין אָט דעם פעלד .אַ חוץ װאָס ער איז געווען אַליין אַ
פאָלקס-זינגער און אַ שוישפּילער ,איז ער אויך געווען אַ מוזיקער
און דערצו אקַולטור-מענטש .מיטן װאָרט ,מוזיקער' מיין איך צו
זאָנן ,אַז ער האָט געשריבן מוזיק צו אַ נאַנצע ריי דיכטערישע
לידער און האָט אויך נעשאַפן עטלעכע נאַנץ געלוננענע אָרקעסטרא-
ציעם אויף פאַרשידענע פאָלקס-טעמעס".

ש .ע .און מ .ע .פון חנהלע סטראַמבערג.

2

מ ,ירדני  ---אין דער מוזיק-וועלט, ,מאָרגען זשורנאַל" .1 ,י 9 ,.אַפּריל ,2591
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לעטסיטאָן
וויינבערג ,ישעיהו-:דניאל

{ס .ד.ן

וגעב 51 .יוני  -- 8881געשט 51 .אַפּריל 3491ן
געבוירן  51יוני  8881אין ביאַלאָ מאַזאָ-
וויעצק ,פּוילן ,אין אַ בעל:הבתישער פאַמיליע,
געלערנט אין חדר ,בית המדרש ,שפּעטער
דורך זעלבסט-בילדונג ,וועלטלעכע לימודים,
נאָך זייענדיק אין בית המדרש צוגעשטאַנען
צום ,בונד" ,מיטגעמאַכט אַלע פאַזן פון יענער
ברויזנדיקער עפּאָכע :קאָנספּיראַטיווע פאַר"
זאַמלונגען ,טורמע, ,ב,ירזשע" ,דעמאַנסטרא-
ציעס ,קאָזאַקישע נאַגײיקעס ,אד"ג .גלייכ-
צייטיק האָט ער ממש געשלונגען די יידישע
און וועלט-ליטעראַטור.
סוף  5091עמיגרירט קיין לאָנדאָן ,וואו ער ווערט אַ טעטיקער מיט-
גליד אין אַ יידישן דראַמאַטישן קרייז ,באַזוכט די פיינסטע קאָנצערטן
און ענגלישע טעאַטער-פּאָרשטעלונגען .וו .ווערט דער סעקרעטאַר פון
וועסט ענד ברענטש פון דער ;אַמאַלגאַמײטעד שניידער יוניאָן" .דאַן
גרינדעט ער דעם ,הזמיר?-פאַראיין און ווערט איינער פון די גרינדער
פון אָרטיקן ;אַרבעטער רינג" .וו ,הייבט אָן שרייבן א"פ ,,מאַלמוט"
אין ,צייט* וועגן טעאַטער און מוזיק ,ווערט זייער טעטיק אין
;רוסישן אימיגראַנטן קאָמיטעט? און איז איינער פון די גרינדער פון
,טעמפּל טעאַטער* .אין לאָנדאָן באַפרײנדן זיך ,ער און זיין פרוי
ראָזע ,זייער אינטים מיטן שפּעטער-באַרימטן יידישן שישפּילער
סעמיועל גאָלדענבורג ,און די אינטימע פריינטשאַפט האַלט אָן זייער

גאַנץ לעבן.
אין  1291געקומען אין אַמעריקע ,לעבט ער אַ געוויסע צייט אין
ניו-יאָרק ,וואו ער אַרבעט אין אַ שאַפּ .אין אָנהייב  3291באַזעצט
ער זיך אין דעטראֵיט ,וואו ער הייבט אָן זשורנאַליסטישע אַרבעט
און ווערט באַלד דער לאָקאַלער רעדאַקטאָר פון ,פאָרװוערטס" ,וואו
ער שרייבט ועגן לאָקאַלע ענינים ,באַזונדערע אויפמערקקזאַמקײיט
שענקט ער אָבער דעם יידישן טעאַטער ,וועגן וועלכן ער שרייבט
פון צייט צו צייט ,א"פּ װינאָגורסקי א .אַנד ,.אַרטיקלען אויך אין דער
ניודיאָרקער אױיסגאַבע פון ,פאָרווערטס" .,וו .האָט אויך געשריבן
אין פיל אַנדערע פּעריאָדישע אויסגאַבן און האָט אין בוכפאָרם
אַרוסגעגעבן אין יידיש ,אידישע אינסטיטוציעס און אַנשטאַלטן
אין דעטראָיט? (דעטראָיט  112 ,0491זז ,).װאָס האָט אַרויסגערופן
דעם גרעסטן לויב ביי דער אַלגעמײנער יידישער קריטיק ,און אין
ענגליש ,דאָרט ,אין  ,3491אַ בראָשור פון  22זז .עװאָר טשעסט
אָו ,"23491
דעם  51אַפּריל  3491איז װו .געשטאָרבן אין דעטראַיט,
זלמן זילבערצווייג כאַראַקטעריזירט אים אַזױ :
,אין אַ משך פון אייניקע צענדליק יאָר ,פריער נאָך אין לאָנדאָן,
און שפּעטער אין דעטראִיט ,וואו דער פאַרשטאָרבענער האָט גע-
מאַכט זיין היים ,האָט ער זיך מיטן נאַנצן פייער פון זיין נשמה
אַרײינגעװאָרפן אין דער יידישער קולטור-אַרבעט ,מיטנעהאָלפן אַלע
יירישע קולטורעלע אינסטיטוציעס מיט ראט און טאַט ,אַליין נע-
געבן און געהאָלפן שאַפן געלט פאַר אַלע קולטור-באַדערפנישן.
באַזונדער איז אונדזער פריינד וויינבערג געווען איבערגענעבן דעם
יירישן טעאַטער .ניט נאָר האָט ער מיט זיין פּען געדינט דער
יידישער טעאַטער-קריטיק ,נאָר ער האָט מינדלעך פּראָפּאָגאַנדירט
פֿאַר דער וויכטיקייט פון עפנטלעכן יידישן װאָרט .זיין היים אין
דעטראָיט איז געווען די אַדרעס פון דעם יירישן טעאטער-מענטש,

און די װאַרעמקײיט מיט וועלכע טעאַטראַלן זיינען אויפגענומען
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פון

געװאָרן דורך אים און זיין ליבער לעבנס-באַנלײיטערין ראָזאַ ,אין
אויף שטענדיק נעבליבן אייננעקריצט אין האַרצן פון הונדערטער

יירישע שוישפּילער און טעאַטראַלן,

גאַנץ באַזונדער

האָט דער

פאַרשטאָרבענער אַרױסגעװויזן אַן אינטימע באַציאונג צום ,טעאַ-
טער-לעקסיקאָן' .פון ערשטן מאָמענט ,װאָס דער רעדאַקטאָר פון

לעקסיקאָן' ,זלמן זילבערצווייג ,איז געקומען קיין דעטראיט ,האָט
ער נעפונען אַ ברודער און אַ חבר אין ויינבערנן ,וועלכער האָט
זיך געווידמעט פאַר אונדזער אַרבעט".
-ז וזלמן זילבערצווייגן  --ישעיהו (ס .ד ).וויינבערג אין ,טעאַטער העפטן",|
ניו יאָרק ,ני .3491 ,1
;לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור" ,ניװיאָרק ,0691 ,דריטער
באנד ,זו,257153 .

ראָזענפעלד ,יונה
וְנעב -- 0881 .געשט 9 .יולי 4491ן

געבוירן

0881

אין טשאַרטאָריסק,

װאָלין

{לויט דער ערשטער אױסגאַבע פון רייזענס
;לעקסיקאָן?  --אין דאָרף ראַפאַלאָווקע ,נעבן
טשאַרטאָריסק} ,אין אַן אָרעמער פאַמיליע.
פאָטער  ---אַ האַלבער לערער און אַ האַלבער
מלמד ,מיט אַ טבע אַלץ צו לערנען אויף
דייטש ,אַפילו געשפּילט פידל אויף אָרעמע
חתונות ,אָבער אַלץ ניט געצויגן גענוג אויף
פּרנסה צוליבן געזינד פון  7קינדער ,און
די פרוי האָט געמוזט צוהאַנדלען אויפן דאָרף.
ביז  21יאָר געלערנט אין חדר און דער פאָטער האָט פון אים
געװאָלט מאַכן אַ רב ,אָבער אַ יאָר שפּעטער שטאַרבט אָפּ די מוטער
און אַ האַלב יאָר שפּעטער אויך דער פאָטער ,און ר .מוז פאַרלאָזן
די ישיבה אין פּאָהאָסט ,נעבן פּינסק ,וואו ער האָט אָנגעהויבן לער-
נען .ר .נעמט אַרומװאַנדערן צו זיינע ברידער ,ביז ער קומט צו
פיס קיין אַליק ,ניט ווייט פון ראָוונע ,וואו ער וװערט אַ זמן אַ
באַהעלפער ביי אַ דרדקי-מלמד ,דערנאָך לאָזט ער זיך ווידער צו די
ברידער קיין אָדעס ,וואו ער וערט אַ טאָקער ,און אַרבעט ביים
פאַך צען יאָר צייט ,ניט לייענענדיק און ניט שרייבנדיק גאָרגיט
די גאַנצע צייט .ערשט נאָך דער באַפרייאונג פון מיליטער-דינסט
טונקט ער איין צום ערשטן מאָל זיין פּען אין אַ ליבעס-בריוו צו
זיין געליבטער ,װאָס נעמט ביי אַלעמען זייער אויס.
אונטער דער ווירקונג פון דעם רענעסאַנס אין דער יידישער
ליטעראַטור ,שרייבט ר .אָן צוויי דערציילונגען און ווייזט זיי פּרצן
בעת זיין באַזוך אין  2091אין אָדעס .ערשט אין  4091דרוקט ער
,אָס לערניונגל" אין ,פריינד" .פון דאַמאָלט אָן
אָפּ זיין ערשטע זאַך ד
ווערט ער אַן אָפּטער שרייבער אין דער פּעריאָדישער יידישער פּרעסע
און זינט  5091ציט ער זיך אינגאַנצן צוריק פון זיין מלאכה און
מאַכט דאָס שרייבן פאַר זיין אויסשליסלעכער פּראָפּעסיע .אַ באַזונ-
דערן שטאַרקן רושם האָט געמאַכט זיין דערציילונג ,קאַנקורענטן",
וועלכע ער האָט שפּעטער אויך באַאַרבעט פאַר אַ פּיעסע.
אין  9091איז אין װאַרשע דערשינען די ערשטע אױסגאַבע פון
זיינע דערציילונגען ,שפּעטער אַנדערע אױסגאַבעס ,ביז אַ זעקס-
,יינער
בענדיקע אױיסגאַבע (ניו-יאָרק  ,)4291דערנאָך זיין ראָמאַן א
אַליין" ( ,)0491און שוין נאָך זיין טויט איז אין  5591אין פאַרלאַג
פון ל .מ .שטיין אין שיקאַגאָ דערשינען זיינער אַ באַנד ,געקליבענע
ווערק" ,צוזאַמענגעשטעלט פון ח .גראַדע מיט אַ ביאָגראַפיש:קריטישן
.
אַריינפיר פון ש .ניגער.
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יידישן

טעאַטער

אָנהײב  1291איז ר .געקומען אין אַמעריקע ,וואו ער איז יאָרן-
לאַנג געווען אַ שטענדיקער מיטאַרבעטער אין ,פאָרװערטס" ,גלייב-
צייטיק מיטאַרבעטנדיק אין אַ ריי יידישע זשורנאַלן אין אַמעריקע
און טעגלעכע צייטונגען אין אײיראָפּע ,וואו ער האָט געמאַכט עטלעכע
כאַזוכן זינט זיין באַזעצן זיך אין אַמעריקע.
ר .האָט געהערט צו די פּאָפּולערסטע און אֶריגינעלסטע יידישע
שריפטשטעלער.
ר .האָט געדרוקט אַ גאַנצע ריי אײנאַקטערס (אַ פולע רשימה
 -ווייטער) ,און זיין פּיעסע ,קאָנקורענטן" איז דעם  32מערץ 2291אויפגעפירט געװאָרן דורך מאָריס שװאַרץ אין זיין ,יידיש קונסט
טעאַטער* (מיט שװאַרץ אַלס ,וועלוול די באַלעבאָסטע*) מיט אַ
נרויסן דערפאָלג .שפּעטער האָט שװאַרץ גאַסטראָלירט מיט דער
ניעסע ,מיט אַ גרויסן דערפאָלג אין אַרגענטינע ,און אַרױסגערופן
אַ שטאַרקע מיינונגס-פּאַרשידנהייט ווען זי איז אויפגעפירט געװאָרן

ר'.ס געדרוקטע פּיעסן :
וון דער שװאַרצער שלייער
(דראַמאַטישע סצענע)
פון יונה ראָזענפעלד
ן;פאָרווערטס" ,ג .י 32 ,.אַפּריל .2291ן
 1וער איז שולדיג?
דראַמאַטישע האַנדלונג
פון יונה ראָזענפעלד
ן;פאָרווערטס" ,נ .י 62 ,.אויגוסט .3291ן
{3ן יונה ראָזענפעלד
מאַן און ווייב אַ קורצע צייט נאָך דער חתונה
(אַ סצענע)
{,אילוסטרירטע װאָך* ,װאַרשע ,4291 ,84 )05( ,זז.31-11 .ן
{ }4יונה ראָזענפעלד

פון ליעבשאַפט און האַס

אין מעקסיקע .די פּיעסע איז אויך אויפגעפירט געװאָרן דורך לוד-

אַ דראַמע אין איין אַקט
{,די צוקונפט" ,ג .י ,.יולי  ,5291זז.38-973 .ן

ויג זאַץ בעת זיינע גאַסטשפּילן אין  2291אין רומעניע.
צילע אַדלער שרייבט וועגן דער ניו-יאָרקער אויפפירונג:
,נאָך די עטלעכע ,אַרויף---אַראָפּ'-פּיעסן האָבן מיר זיך ענדלעך
ווידער דערשלאָנן צו אַן אומדערװואַרטן דערפאָלנ .דאָס איז געווען
אַ פּיעסע פון דעם זייער קרעפטיקן ,אייננאַרטיק-טאַלאַנטירטן דער-
ציילער יונה ראָזענפעלד אונטערן נאָמען ,קאָנקורענטן' ,אין אַרי-

נינאַל האָט ער עס געשריבן װוי א דערציילונג.

 ...קומענדיק קיין.

אַמעריקע האָט יונה ראָזענפעלד פון זיין דערציילוננ געמאַכט אַ
דראַמע אין דריי אַקטן ,און שװואַרץ האָט זי אויפגעפירט ,איז קיין
שום צווייפל ניט ,אַז ,קאָנקורענטן' אַלס דראמע האָט פאַרמאָנט
ואונדערלעך-נעמאָלענע כאַראַקטערן ,עס ווערט דאָרט אַנטפּלעקט
אַ ווינק? פון לעבן און ס'ווערן אַרױסנעבראַכט מענטשלעכע שוואכ-
קייטן פון אַן אויסערגעוויינלעכן און אייננאַרטיקן סאָרט.
מיר דוכט זיך ,אַז א גרויסן חלק אין דעם דערפאָלנ פון ,קאָן-
זורענטן' דאַרף אויך צונעשריבן ווערן צו אב .קאַהאַנס באַנייסטער-
טער קריטיק  . . ,ס'איז אויך צונעקומען

(6ן

וז}

{8ן

דאָס פּרעכטיקע שפּילן פון

די שוישפּילער .מאָריס שװאַרץ ,חנה אַפּעל ,יחיאל נאָלדשמירט,
 -און לאָמיר שוין זיך אויך אַריינרעכענען  --האָבן אויף אַוייער געלוננגענעם אופן אַרױסגעבראַכט די טיף-פּסיכאָלאָנישע כאַ-
דאַקטערן פון דער פּיעסע .אַ גרויסע סענסאַציע אין ;די קאָנקו-
דענטן' איז געווען דאָס שפּילן פון אַן אַכטיײאָריק יינגעלע .די
דאָלֶע איז ווייט ניט קיין געוויינלעכע קינדער-ראָלע און מאָטעלע
כראַנט האָט די ראָלע זייער געלוננען דורכגעפירט .זיין שפּילן דאַן
האָט אין דער יידישער טעאַטער:-װעלט נעמאַכט כמעט אַזאַ רושם
װוי דער קליינער דזשעקי קוגאַן האָט אַמאָל נעמאַכט אין א מואווי
מיט טשאַרלי טשאַפּלין".

אין דעצעמבער  4291איז אין ,אוירווינג פּלעיס טעאַטער* אויפ-
געפירט געװאָרן ר',ס פּיעסע ;אַרײנגעפאַלן? ,אַ קאָמעדיע ,װאָס איז
שטאַרק אַראָפּגעריסן געװאָרן פון דער קריטיק.
דער אײנאַקטער ,היינטיקע צייטן" איז אויפגעפירט געװאָרן דורך
דער ניו-יאָרקער ,פאָלקסבינע",
אין  1291האָט ר .פאַרעפנטלעכט אין ,צוקונפט" אַ דריי-אַקטיקע
דראַמע ,פאַרפּלאָנטערטע ליבע".
ר .איז קראַנק געװאָדן אויף קענסער (ראק) און אין  7291האָט
מען אים אָפּערירט .די דאָקטױירים האָבן אים באַלד אָפּגעזאָגט
דאָס לעבן ,אָבער ער האָט זיך געמאַטערט נאָך  7יאָר און איז גע-
שטאָרבן דעם  9יולי  4491אין ניו-יאָרק.
2809

{}5ן

ופן

10

איז

אַ סצענקע
פון יונה ראָזענפעלד
{,פאָרווערטס" ,נ .י 1 ,,מאַי ,6291ן
די טראַגעדיע פון אַ פאַרליעבטען מאַן
אין איין אַקט און צוויי בילדער
פון יונה ראָזענפעלד
{;פאָרווערטס" ,נ .י 41 ,21 ,.יוני ,6291ן
באַנקראָט
(איין-אַקטער)
פון יונה ראָזענפעלד
{;פאָרווערטס? .1 ,י 42 ,.אַפּריל ,7291ן
אַראָפּנענומען פון שטריק
(דראַמאַטישע סצענע)
פון יונה ראָזענפעלד
{;פאָרווערטס? ,ג .י 13 ,.יולי .7291ן
דאָס האַרץ האָט געזאָגט
(דראַמאַטישע סצענעס)
פון יונה ראָזענפעלד
{,פאָרווערטס" ,נ .י 1 ,.דעצ,9291 .ן
וי אַזױ אונמעגליכעס איז מעגליך
(פון אַ פּראָצעס װאָס איז פּאָרגעקומען אין פּראַנקרייך)
ואײינאַקטערן
פון יונה ראָזענפעלד
{,פאָרווערטס" ,נ .י 61 ,.מערץ .0291ן

( }11היינטיגע צייטען
(דראַמאַטישע סקיצע)
פון יונה ראָזענפעלד
פ|אָ,רווערטס! ,נ .י 72 ,.אַפּריל .0391ן
 1211יונה ראָזענפעלד
אַ פאַרפּלאָנטערטע ליבע
דראַמע אין דריי אַקטען
{;די צוקונפט" ,ניו-יאָרק ,יאַנואַר ,פעברואַר .,מערץ ,1391ן
זלמן רייזען , --לעקסיק .יידיש .ליטער.ײ ,צו ,זז,9327331 .
ס .דינגאָל ---

צוויי

נייע

פּיעסען

אויף

דער

אידישער

ביהנע,

;טאָג",

ג .י,

|

 0מערץ ,2291
2810

פון

לעטסיקאָן
=נ
א

אב .קאַהאַן  --יונה ראָזענפעלד'ס ,קדאיָנקורענטען" אין שװאַרץיס טהעאַטער,

י

,פאָרװ ,".נ .י 31 ,.מערץ ,2291

אב .קאַהאַן  --דער אינטערעס אין ראָזענפעלד'ס ,קאָנקורענטען" ,דאָרט71 ,
מערץ ,2291
ל .ס .ביעלי , --קאָנקורענטען" אין שװאַרץיס קונסט טהעאַטער, ,ײטגײבלט",
נ 71 , .מערץ .2291
אַקסעל  ---קאַנקורענטען, ,פא"ש" ,ג ,י 12 ,,אפּריל ,2291
מלך עפּשטײן  --מיאוסיער פון בינטל בריף, ,פרייהייט" ,ג .י 62 ,.דעצ,4291 .
דר .א .מוקדוני  --שרייבערישע פּסולת,, ,מאָ"זש" ,ג .י 62 ,.דעצ,4291 .
דר .א .קאָראלניק  ---װער װעמען ?, ,דער טאָג" ,ג .י 72 ,.דעצ,4291 .
שמואל ראָזשאַנסקי  ---קאַנקורענטען (פון יונה ראָזענפעלד) אויפגעפירט דורך
מאָריס שווארץ אין טעאַטער ,אַרגענטינאַײ, ,אידישע צייטונג" ,ב"א 72 ,יולי ,0391
סאָלאָמאָן קאהאן  --א בריוו צו מאָריס שװאַרץ, ,דאָס װאָרט" ,מעקסיקאָ,
סעפּט,2591 .
א .ווייסבוים  ---מאלע װאָס מ'רעדט ,דאָרט,
א .אבסערװער  --און דאָס זאָל זיין אידיש טעאַטער ?, ,פאָרויס" ,מעקסיקאָ,
ני ,2591 ,081
יעקב גלאַטשטײן  ---פּראָסט און פּשוט, ,טאָג-מאָיזש" ,ג .י 01 ,.נאָװ,2591 .
פיינשמעקערישקייט,

עדער

שמואל ראַזשאַנסקי  ---איבערגעטריבענע
מעקסיקאָ 31 ,דעצ,2591 .
משה כץ  --יונה ראַזענפעלד ,גיידישע קולטור" ,ג .י ,.ני ,4591 ,7

װעג",

יונה ראָזענפעלד , --געקליבענע װערק" ,ניו-יאָרק,5591 ,
,פערציק יאָר פאָלקסבינע" ,ניויײיאָרק ,5591 ,ז,251 .
צילע אַדלער  --צ,ילי אדלער דערציילט" ,ניו-יאָרק ,9591 ,זז,18:085 .

קאַצמאַן ,יעקב
(געב -- 8581 .געשט 7 .יולי 2391ן

געבוירן  8581אין אָדעס ,אוקראַאינע .צו
 2יאָר פאַרלירט ער זיין פאָטער ,און די
מוטער ,באַלאָדן מיט דריי זין ,האָט נאָך אַמאָל
חתונה .צוליב אָרעמקייט געלערנט אין דער
אָרטיקער תלמוד-תורה און אַ ביסל רוסיש
אין דער אָדעסער קאַזיאָנער שול .אַ יינגל
פוֹן  3121יאָר האָט ער שוין געמוזט פאַר-
דינען אויף פּרנסה און האָט געאַרבעט אין
אַ טאַבאַק-פאַבריקל פון אַ געוויסן חיים זינ-
גער ,וועלכער פלעגט ביינאַכט זינגען מיט די
פאָלקס-זינגער אין די וויין-קעלערס .אַרײינגעצויגן דורך זיין באַלע-
באָס ,און באַזיצנדיק אַ שיינע אַלט-שטימע ,ווערט ק .דאָרט באַלד
באַליבט אַלס זינגער? .דאָ פאַרשטעלט ער זיך אויך פון צייט צו
צייט ,אַלס חסידל ,זינגט און ווערט דערנאָך אַ סטאַטיסט אין דער
אָרטיקער איטאַליענישער אָפּערע .גליכצייטיק זינגט ער אױיך
ביי אַ חזן,
אין  6781קערט ער זִיך צו די פאָלקס-זינגער און גרייט זיך אויפ-
צוטרעטן אין גאָלדפאַדנס ;די מומע סאָסיע" ,איינשטודירט פון
אַ געוויסן בערנשטיין ,אָבער ס'ווערט גאָרניט דערפון .עטלעכע
חדשים שפּעטער קומט צוריק פון גאָלדפאַדנס טרופּע אין רומעניע
ישראל ראָזענבערג ,פאַראייניקט זיך מיט די פאָלקס-זינגער און זי
שפּילן אין די וויין-קעלערס ,אויף צונויפגעלייגטע ברעטער איבער
טישן ,גאָלדפאַדנס ;די באָבע מיטן אייניקל", ,שמענדעריק?" און
,דאָס בינטל האָלץ* (דאָס לעצטע ,מיט ראָזענבערגן ,אָן אַ טעקסט,
;אַרבל-פּראָזע*) .,אין די פאָרשטעלונגען האָט ק .געשפּילט ;אַ
יונגע אלמנה" אין ,בינטל האָלץ*, ,דאָס אייניקל" אין ,די באָבע
מיטן אייניקל* און די טיטל-ראָל פון ,שמענדעריק".
ב .גאָרין שרייבט , :די הױפּטראָל ,שמענדעריק' האָט געשפּילט
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קאַצמאַן און ער האָט זיך אין איר אויסגעצייכנט און גלייך באַקומען
די העכסטעש אָנערקענונג",
קורץ דערויף איז יעקב ספּיװאַקאָווסקי געקומען אין אָדעס און
באַקומען אַ דערלויבניש צו שפּילן ,מוזיקאַליש-ליטעראַרישע אָוונטן?
און ס'ווערן אויפגעפירט ,מיט ק ,.גאָלדפאַדנס  4,פּאָרצעלײענע טע"
,אָס בינטל האָלץ" .דערנאָך האָט
לער", ,די דריי טויבע* און ד
סאָניע מיכעקסאָן-אָבערלענדער (שפּעטער יעקב פּ .אַדלערס ערשטע
פרוי) אַרױסבאַקומען אַ דערלויבניש צו שפּילן אָפּיציעל טעאַטער
און ס'ווערן אויפגעפירט ,מיט ק ,,גאָלדפאַדנס ,בריינדעלע קאָזאַק,
,שמענדעריק" און ,קאַפּריזנע טאָכטער* (דאָ נעמט ק .אַרוף אויף
דער בינע ,אַלס סטאַטיסט ,דעם שפּעטער באַרימטן יידישן שוישפּ
לער יעקב פּ ,אַדלער),
וושגן קי'ס ערשטע טריט אויף דער יידישער בינע דערציילט,
וי אַן עד ראיה ,ב .וויינשטיין אין זיינע שפּעטערדיקע זכרונות ,וואו
ער שילדערט אַ שבת צױנאַכט אין אַ וויינקעלער אויף דער פיש-
גאַס פון אָדעס אין ; 7781
,ניט ווייט פון אונדז איז געשטאַנען אַזאַ מין הילצערנע פּלאַט"
פאָרמע פאַר די זיננער און אַקטיאָרשטשיקעס .דערביי זיינען געזעסן
אַ פּאָר יידישע קלעזמער און האָבן צונעריפּעט .עס האָט נענומען
לאַנג און די קאָמעדיע האָט זיך אָנגעהויבן ,אויף דעם באַלעמער-
פּלאַטפאָרמע זיינען אַרויס  4-8יידן ,יונגעלייט .פריער האָבן זיי

געזונגען זאלבעצווייט און שפּעטער סאָלאָ .מען האָט געזוננען
מייסטנס יידישע פאָלקסלידער ,װאָס זיינען שוין געווען פּאָפּולער
ביים עולם .די צושויער האָבן נענומען שטארק קלאַפּן און שרייען :
,בראַװאַ !', ,נאָך אמאָל' .די זינגער האָבן זיך ניט געפוילט און
האָבן ווידער געזונגען .,פּלוצלינג זיינען צוויי פון יענע זיננער
אַרויף אויף דער בינע פאַרשטעלטע  --איינער אַלס א קצב מיט
אַ גרויסער באָרד ,און דער צווייטער ,אַ נאַנץ יונגער בחור ,אַלְס
זיין ארויסהעלפער .זיי האָבן גענומען שפּילן די קאָמעדיע .פון
יענע צוויי אקטיאַָרשטשיקעס האָט דער יינגערער זיננער שטאַרק
אויסנענומען מיט זיינע לידלעך און קופּלעטן .דער עולם ביי
אונדזער טיש האָט געזאָנט ווענן דעם יוננען זיננגער ,אז זיי קענען
אים ; ער איז אַ פּאַפּיראָסנמאַכער .איך בין די נאַנצע צייט נעשטא-
נען ביי דער פּלאַטפאָרמע און האָב זיך איינגעקוקט אין דעם יונגען
זינגערל .איך האָב אים מקנא געװען .ווען ער האָט געענדיקט
זינגען ,האָט דער עלטערער זינגער דערלאַנגט אים אַ טעלער מיט
וועלכן ער איז אַדומנענאַננען צווישן די טישן ,און יעדער האָט מיט
פאַרגנינן געװאָרפן מטבעות אין טעלער אַריין".
ווייטער דערציילט וויינשטיין ,אַז מיט יאָרן שפּעטער איז קיין
אָדעס געקומען די ערשטע יידישע טעאַטער-טרופּע אונטער דער
דירעקציש פון ראָזענבערג ,און
,דאָ קומט פּלוצלינג אָן דער יוננער זיננערל וועמען איך האָב
געהערט זינגען ביי ,מעכל דעם ווייסן' אין וויינקעלער; .אָט דאָס
איז קאַצמאַן --

רופט

זיך עמיצער

אִפּ  --ער שפּילט דאָס היינט

די ראָלע פון ,שמענדעריק' .יענעם אֶוונט ,זיצנדיק מיט מיינע
פריינט אויף דעם באַלקאָן ,האָבן מיר מיט אַלע כחות אַפּלאָדירט
קאַצמאַנען ,װאָס האָט געשפּילט אן אויסגעצייכנטן ,שמענדעריק'
אין גאָלדפאַדנס פּיעסע

מיט דעם

זעלבן

נאָמען.

צום

שלוס

מען נאָך דאַן געשפּילט אַן איינאַקטער ,װאָס מען פלעגט
רופן ,װאָדעװי?! ,אין וועלכן דער דאַן יונגער אַקטיאָר
האָט זייער שטאַרק אויסנענומען מיט זיינע קופּלעטן און
לידער ,כמעט דיזעלבע ,װאָס איך האָב אים דעם ערשטן
הערט זינגען אין וויינקעלער".

האָט

דאַמאָלט
קאַצמאַן
פאָלקס-
מאָל גע-

. 2

יירישן

טעאַטער
אַנגאַזשירן ,אָבער װוי ק .שרייבט אין זיין אױיטאָביאָגראַפיע ,האָט זיך
גאָרדין אָפּגעזאָגט צו געבן אַדלערן פּיעסן אויב ער װעט אים ניט
אַנגאַזשירן ,נאָכן שפּילן דעם צווייטן סעזאָן מיט אַדלערן ,פאָרט ק.
שפּילן קיין לאָנדאָן מיט זיגמונט און דיינע פיינמאַן אין ;סטענדערט
טעאַטער? .פון לאָנדאָן איז ק .אין  6981געפאָרן ,מיט אייניקע
אַקטיאָרן (צווישן זיי סאָול און אסתר װאַלערשטײן) ,צו זיין שװאָגער
סעם דאיאן שפּילן יידיש טעאַטער אין דרום-אַפריקע .די ערשטע
פאָרשטעלונג ,חיים אין אַמעריקע* האָט ק .געגעבן אין אַ צירק-בנין.
נאָכן שפּילן אַ יאָר אין יאָהאַניסבורג ,פאָרט ק .צוריק אין מיטן
טעאַטער-סעזאָן קיין ניו-יאָרק ,וואו ער קאָן אָבער ניט קריגן קיין
פּאָסטן ,טרעט ער אויף איינמאָל אַלס ,כאַלדיק* אין ,ד,ער רוסישער
ייד" און קריגט די װאַרעמסטע קאָמפּלימענטן פון מאָגולעסקאָן
(וועלכער האָט דער ערשטער געשפּילט די ראָל) .,ק .ווערט אַנגאַ-
זשירט צו שפּילן אין ,װינדזאָר טעאַטער" ,אָבער נאָך איידער דער
סעזאָן הייבט זיך אָן ,פאָרט ער וידער קיין דרום אַפּריקע מיטן
געדאַנק דאָרט צו פאַרבלייבן ,ווייל מ'האָט דאָרט אָנגעהויבן בויען
פאַר אים אַ טעאַטער .דערוייל שפּילט ער מיט די שױשפּילער
װאַלערשטײן און פרוי ,טשאַרלו נאַטאַנסאָן און פרוי ,א ,אַ ,.אָבער
צוליב די קלאַנגען וועגן מלחמה ,קערט ער זיך ווידער צוריק קיין
ניו-דיאָרק .ניט קאָנענדיק קריגן קיין פּלאַץ אין טעאַטער ,עפנט ער
ווידער אַ פאַטאָגראַפישע סטודיע.
דער היסטאָריקער פון יידישן טעאַטער ב .גאָרין שרייבט ועגן
דאָזיקן וויכטיקן קאַפּיטל אין דער געשיכטע פון יידישן טעאַטער
|
אין אַפריקע :
,דער ערשטעד אַקטיאָר ,װאָס איז אָנגעקומען אין יאָהאַניסבורג,
איז געווען יאַנקל ראָזענפעלד פון גאָלדפאַדנס רומענישן חדר און
ער האָט צוזאַמענגענומען דילעטאַנטן און געשפּילט מיט זיי .שפּע-
טער איז צו זיי צונעקומען פון לאָנדאָן דער אַקטיאָר סעם דאיאן,
גרינבערג פון אַמעריקע ,און אין  6981איז אַהין אָנגעקומען יאַנקל
קאַצמאַן צוזאמען מיט {סאולן וואלערשטיין און זיין כלה אסתר.
זיי האָבן געדונגען אַ צירק און אָנגעהויבן צו שפּילן דרייזפיר מאָל
אַ וואָך ,דאָס ערשטע שטיק ,װאָס ער האָט אויפנעפירט איז געווען

 9איז אברהם גאָלדפאַדן געקומען אין אָדעס מיט זיין טרופּע
און ק .ווערט דאָ אַריינגענומען (מיטברענגענדיק מיט זיך דעם
שפּעטער באַקאַנטן קאָמיקער אברהם פישקינד) אין דער טרופע.
ק .טרעט אָבער באַלד אַריין אין נפתלי גאָלדפאַדנס טרופּע ,מיט
וועלכער ער שפּילט אויף דער פּראָווינץ ,שמענדעריק" .גייט איבער
אין משה פינקעלס טרופּע ,קערט זיך צוריק קיין אָדעס און טרעט
ווידער אַריין אין אברהם גאָלדפאַדנס טרופּע אין ,מאַרינסקי טעאַ-
טער* און שפּעטער איבער דער פּראָװינץ .צוריקגעקומען אין אָדעס,
איז ק .אַריין אין גראַדנערס טרופע און דערנאָך אין דער טרופּע
פון קרוג ,וועלכע פאָרט אַרום איבער קרים .דאָרט ווערט די טרופּט
איבערגענומען פון אַ קאַװקאַזער באַראָן ,און דריי מאָל אַ װואָך ווערט

געשפּילט יידיש.

ק .און גראַדנער שפּילן אויך וויכטיקע ראָלן אין 

די פּיעסן ,וועלכע ווערן געשפּילט אין רוסיש .ביידע איבערזעצן
אויך די רוסישע פּיעסע ,דאָס צעשטערטע לעבן".
ווידער צוריק אין אָדעס ,טרעט ק .אַריין אין שמ"ר-שייקעוויטשעס
טרופּע און פירט אויף זיין פּיעסע ,דער לעבעדיקער טויטער" ,אָדער
;אַ קלאַפּ פאַר אַ קלאַפּ* |ש .שרייבט ,אַז די פּיעסע איז אין אָדעס
אויפגעפירט געװאָרן דורך גאָלדפאַדנען) ,אויך שייקעוויטשעס פּיעסע
;דער בלוטיקער אַדיע? און מיטגעפאָרן מיט שמ"ר-שייקעוויטשעס
טרופּע איבער דער פּראָװינץ .צוליב פּריזיוו אָנגעפירט מיט אַ
באַקעלײי-קראָם .ערשט שפּעטער ,ווערנדיק פריי פון מיליטער-
דינסט ,און צוליבן פאַרבאָט אויף יידיש טעאַטער ,צוזאַמען מיט אהרן
שראַגע ,גאָראָדעצקי און זיינע אַ שוועסטער פון שװאַרץ-קװאַרטעט,
אויסגעװואַנדערט ,אין  ,5881קיין לאָנדאָן ,ענגלאַנד ,וואו זיי טרעפן
שפּילן אין קלובן צוויי יידישע טרופּעס א"א פון אַדלער און גראַדנער,
און זיי טרעטן אַריין אין אַן אַנדערן קלוב -- 6881 .גייט ק ,איבער
צו גראַדנערן אין טרופּע ,שפּעטער צו סמיטן ,אָבער ,צוליב דער
שרפה ,װאָס האָט געקאָסט  91לעבנס ,ווערן די פאָרשטעלונגען
איבערגעריסן ,ק .באַשליסט בכלל אַװעקצוגײן פון טעאַטער ,אָבער
אַביסל שפּעטער אָרגאַניזירט ער די פאַרבליבענע אַקטיאָרן (בעת די
אַנדערע זיינען אָפּגעפאָרן קיין אַמעריקע) און באַנײט די פאָרשטע-
לונגען אין פּרינצעס סטריט קלוב .די געשעפטן זיינען זייער גוטע
און ס'קומען צו צו דער טרופּע גראַדנער און זיין פרוי ,גאָלדשמיד,
מאַקס ראָזענטאַל ,באָרנשטײין ,נאַדאָלסקי און פרוי .דאָ דראַמאַטי-
זירט ק .דינענזאָנס ,דער שװאַרצער יונגעמאַנטשיק",

;חיים אין אַמעריקע ,און דער צירק איז געווען געפּאַקט.

עטלעכע חדשים אַרום איז אַהין אָנגעקומען {משהן זילבערמאַן,
וועלכער איז שוין אין דער צייט אינגאַנצן אַרױסגעשטופּט געװאָרן
פון דעם יידישן טעאַטער אין אַמעריקע ,צוזאַמען מיט די מאַנדע?-

בעת דער פּאַריזער אויסשטעלונג ( ,)9881פירט סמיט אַריבער די
טרופּע קיין פּאַריז און דערנאָך צוריק קיין לאָנדאָן ,אָבער אַביסל
שפּעטער וערט פאַרווערט צו שפּילן אין פּרינצעס סטריט קלוב,
טרעט ק .אַרין אין גאָלדפאַדנס טרופּע אין פּאַריז .ניט האָבנדיק
קיין פּרנסה פון שפּילן ,קערט ער זיך צוריק קיין לאָנדאָן ,וואו ער
עפנט אַ פאָטאָגראַפישע סטודיע ,שפּילנדיק בלויז פון צייט צו צייט
|
אין קליינע פּלעצער,

טאָרטס ,און ער האָט גענומען

אין  3981קומט דער אַקטיאָר קוראַזש קיין לאָנדאָן אַנגאַזשירן
יידישע אַקטיאָרן פאַרן אַמעריקאַנער יידישן טעאַטער ,און ק ,.צוזאַ-
מען מיט זיין פרוי און  6קינדער ,פאָרן קיין אַמעריקע צו אַדלערן
אין טעאַטער אויף דער בויערי .ניט קאָנענדיק ציען גענוג חיונה
פון שפּילן ,עפנט דאָרט ק .אַ פאָטאָגראַפישע סטודיע ,וואו ער אַרבעט
בײיטאָג און שפּילט טעאַטער אין די אָװנטן
ק .צייכנט זיך באַלד אויס אַלס כאַראַקטער-שױשפּילער אין די
ראָלן ,פייוול כאַלדיק* אין גאָרדינס ,דער רוסישער ייד" ,אַלס ערב"
אין גאָרדינס ,די ברידער לוריע", ,חיים יעקל* אין גאָרדינס ,דער
שװאַרצער

2013

ייד*.

אויפן צווייטן סעזאָן זאָגט זיך אַדלער אָפּ אים צו

אין

-

דעם צירק,

קאַצמאַן איז אַרין אין

דער קלענערער ראִיאַל טעאַטער ,און צווישן זיי האָט זיך אָננע-
הויבן אַ קאָנקורענץ .קיין גוטע געשעפטן האָבן ביידע קאָמפּאַניעס
ניט נעמאַכט ,און אין עטלעכע ואָכן האָבן זיי זיך פאַראייניקט
און אַלע צוזאַמען האָבן געשפּילט אין ראַיאַל טעאַטער,
געשפּילט האָט מען טיילווייז גאָלדפאַדנס ,נאָר מער דעם אַמע-
ריקאַנער רעפּערטואַר ,און נאָכן סעזאָן האָט זיך די קאָמפּאַניע
אַװעקגעלאָזט איבער די אַנדערע שטעט ,און ווען זי האָט זיך סוף
זומער צוריקנעקערט קיין יאַהאַניסבורג ,איז שוין דאָרטן געווען
|טשאַרלזן נאַטאַנסאָן מיט זיין פרוי .זיי זיינען געקומען פון לאָנ-
דאָן ,וואו זיי האָבן אָפּנעשפּילט א סעזאָן מיט ערפאָלג .פון די
אַלע קרעפטן ,װאָס האָבן ביז דאַמאָלט געשפּילט אין יאָהאַניסבורג,
זיינען די נאַטאַנסאָנס געווען די וויכטיקסטע ,און אַ טייל פון דער
פדיערדיקער קאָמפּאַניע וי אויך דער יונגער שוישפּילער {גוסטאַװון
שאַכט האָט זיך אָנגעשלאָסן אָן זיי .דער עולם האָט זיך איצט
מער פאַראינטערעסירט מיטן טעאַטער ,און עס האָט אויסנעזען,
אַז יאהאניסבורג וועט אינגיכן האָבן א סטאַביל טעאַטער ,נאָר באַלד
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לעטססיקאְן

פון

אאאווט

האָט אױיסנעבראָכן דעד בויערן קרינ ,וועלכער האָט פאַרטריבן אַלע
אָנגעקומענע אַקטיאָרן".
לויט װי ק .דערציילט אין זיין אױיטאָביאָגראַפיע ,האָט די יוניע
אױיסגעשלאָסן די מיטגלידער ביי וועלכע דאָס טעאַטער-שפּילן איז
נאָר אַ זייטיקע פּרנסה און אויף אַזאַ אופן װוערט ער ניט גערופן
צו קיין מיטינגען און ווייס ניט וועגן שטרייק װאָס גייט אָן אין
פּיפּלס טעאַטער* ,וואו ער ווערט אַנגאַזשירט און דערקלערט פון
דער יוניע אַלס שטרייקיברעכער.
לויט אַנדערע קוועלן איז דאַמאָלט אױיסגעבראָכן אַ שטרייק פון
די יוניע-אַקטיאָרן קעגן טאָמאַשעװוסקי-עדעלשטיינס ,פּיפּלס טעאַ-
טער" ,און טאָמאַשעװסקי צוזאַמען מיט זיינע שותפיםאַקטיאָרן
(בעסי טאָמאַשעװוסקי ,אַדלער און פרוי ,פּאַולינאַ עדעלשטיין) און
עטלעכע ניט-יוניע-אַקטיאָרן ,צווישן זיי ק ,,בלייבן שפּילן אין
קאַמף קעגן אַלע יוניעס ,אָבער לסוף געווינען די יוניעס.
ערשט נאָך גרויסע באַמיאונגען װערט דערלויבט ק .אָפּצוהאַלטן
אַ פּראָבע און ער ווערט אַריינגענומען אַלס מיטגליד אין דער יוניע.
דעם  01אַפּריל  3091האָט ק .געשפּילט דער ערשטער די ראָל
;אַלטער זלאַטעס" אין ראַקאָווס ,דער בטלן" אין ,ט,אַליאַ טעאַטער",
און נאָך טאָרנבערגס אַװעקגײן פון דער יידישער בינע ,נעמט ער
איבער צו שפּילן זיינע ראָלן אין גאָרדינס פּיעסן און האָט אַ באַזוג"
דערס גרויסן דערפאָלג אַלס ,מאָטיע שטרייכל* אין ,די יתומה".
 ,6בעת העריסאָן גרעי פיסקע אַנגאַזשירט בערטאַ קאַליש
צו שפּילן אין ענגליש גאָרדינס ,קרייצער סאָנאַטאָ* ,ווערט קאַצמאַן
דורך אים אַנגאַזשירט צו שפּילן די ראָל ?אפרים פידלער" און קריגט
זייער גוטע אָפּרופן אין דער ענגלישער פּרעסע .פון  8091ביז
 4האָט ק ,געשפּילט מיט קעני ליפּצין ,נאָוועמבער  -- 5191גע"
שפּילט אין ענגלישן װאָדעװיל ,,מוטערזאַלב ענד סאָהן" ,ביז ,7191
ווען מאַקס געביל אַנגאַזשירט אים זיך צו באַטײליקן אין זיין אויפ-
פירונג פון זיין פּיעסע קריינע געוויסן" -- 8191 ,מיט אַדלערן אין
,גרענד טעאַטער* --- 9191 ,ווידער מיט מאַקס געביל --- 0291 ,מיט
שילדקרויט (סעם שאָר און שניצער  --מענעדזשערס) -- 1291 ,מיט
בערטאַ קאַליש אין ,אוירווינג פּלייס טעאַטער" -- 4291 ,וידער
געשפּילט אין ענגליש מיט בערטאַ קאַליש --- 5291 ,זיך באַטײליקט
מיט טאָמאַשעװוסקין ,אין ענגליש ,אין סקעטש ,דער גרינער מיליאָ-
נער" ,7291 ,אין ענגליש ,געשפּילט מיט עדװאַרד דזש ,ראָבינסאָן
די ראָל ,יאַנקל* אין ,דער קיביצער",
ק .האָט אויך אָנגעשריבן דריי ענגלישע אינאַקטערס ,וועלכע
ער האָט אָבער ניט געשפּילט.
ק'.ס פרוי שרה דאַיאַן האָט געשפּילט אוֹיף דער יידישער בינע.
ק'.ס אַ זון איז אַן ענגלישער שוישפּילער.
דעם  7יולי  2291איז ק .געשטאָרבן אין ניו-יאָרק.
בועז יאָנג כאַראַקטעריזירט אים אַזױ:
ק,אַצמאַן ,וועלכער איז געווען אַ נאַטירלעכער כאַראַקטער-קאָמי-
גער און נעהאָט אַ נאַאיוודאומשולדיקן אויסזען ,האָט באַקומען די
ראָל פון דעם ,נרינעם' יידישן פּעדלער מיט דעם אויסטערלישן
,אַלדיק! אין נאָרדינס פּיעסע ,דער רוסישער ייד אין אַמע-
נאָמען כ
ריקע' ,װאָס מען האָט אין יענע סעזאָנען אויפנעפירט אין אַדלערס
טעאַטער אויף דער באַוערי ,און סיי קאַצמאַן און סיי די פּיעסע
האָבן געהאט גרויסן דערפאָלנ.
קאַצמאַן איז דאַמאָלט אָנערקענט געװאָרן אַלס ערשט-קלאַסיקער
כאַראַקטער-קאָמיקער ,ווען קאַצמאַן האָט מיט יאָרן שפּעטער גע-
שפּילט מיט עדװואַרד דזש .ראָבינסאָן אין דער עננלישער פּיעסע
,דער קיביצער' ,האָט אַן ענגלישע צייטונג געשריבן ,אַז די יידן
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געוואוסט ואָס פאַרע גרויסן

טאַלאַנט זיי האָבן

האָבן נאָרנישט
ביי זיך".
ב .וויינשטיין שרייבט ;
,קאַצמאַן פלענט דאַמאָלט שפּילן דיזעלבע ראָלן אין נאָרדינס
פּיעסן ,וועלכע זיינען אויך נעשפּילט נגעװאָרן פון זינמונד מאָנו-
לעסקאָ און ה' טאָרנבערנג .,קאַצמאַן האָט געשפּילט מיט בערטאַ
קאַליש ,מיט דוד קעסלער ,מיט מאַדאַם ליפּצין ,מיט מ; מאָשקאָ-
וויטש און מיט אַלע איבעריקע פון דאַמאָלט יידישע סטאַרס און
ער פלענט זיך שטאַרק אויסצייכענען ,די קריטיקער פון אַלֶע
צייטוננען פלענן אים שטענדיק לויבן,
ווען מאַדאַם קאַליש איז אַוועק פון דער יידישער

בינע און מען

האָט דאָרט אויפנעהערט צו שפּילן אַזױ אָפּט גאָרדינס פּיעסן,
פלענט קאַצמאַנען זייער שווער אָנקומען צו קרינן אֵן אַנגאַזשמענט
|אין יידישן טעאַטער .קאַצמאַ אין אויך געווען אַן עלטערער
מענטש ווען ער האָט אָנגעהויבן שפּילן אין דער ענגלישער שפּראַך.
זיין נוטער טאַלאַנט האָט זיך דאָרט אויך נוט אָנגעזען ,כאָטש
יך נעדענק װוי ער האָט
א.
זיין עננליש איז ניט געווען פולקום.. .,
נאָך מיט אייניקע יאָר צוריק געשפּילט מיט גרויס דערפאָלנ די
ראָלע פון ,יאַנקל' אין ,דער קיבעצער ,,וועלכן דער באַוואוסטער
יידיש-עננלישער שוישפּילער עדואַרד דזש .ראָבינסאָן האָט אוים-
געפירט אויף דער עננלישער בינע אין ני-יאָרק.
סך מאָל באַקלאָנט װאָס
יעקב קאַצמאַן  . . .האָט זיך פאַר מיר א
ער קאָן ניט קרינן קיין אַננאַזשמענט אין יידישן טעאַטער .מען
שפּילט מער ניט קיין נוטע  --אָדער װוי ער פלענט עס רופן --
רעאַליסטישע פּיעסן .,אין שונד-פּיעסן פלענט קאַצמאַן קיינמאָל
ניט אויסנעמען .יעקב קאַצמאַן אין געווען א זייער פריינטלעכער
און ליבנסווירדיקער מענטש ,אַ טייערער קאָלענע .ער איז געווען
שטארק באַליבט ביי אַלע וועלכע האָבן אים נאָנט נעקענט".
ש.{ .
ב .גאָרין ; --געש .איד .טעאט ,| ,".זז ;432 ,212 ,902 ,6'502 .װ ,זז,94 .

הי

,791 ,151 ,6

ב .וויינשטיין  ---די ערשטע יאָרן פון יידישן טעאטער אין אָדעס (,ארכיוו פאַר
דער געשיכטע פון יידישן טעאטער און דראמע" ,וילגע--ניויאָרק ,0391 ,זו.
,4
-1ן  --באוואוסטער אידישער שישפּילער קאַצמאַן ,געשטאָרבען, ,פאָרו,".
נ .י 9 ,יולי ,2391
ב .װיינשטיין  --פאַרשטאַרבענער אַקטיאָר יעקב קאַצמאַן  --זיינע ערשטע
יאָהרען אויף דער ביהנע ,דאָרט 21 ,יולי ,2391
בועז יאָנג , ---מיין לעבן אין טעאטער" ,ניו-יאָרק ,0591 ,ז.68 .
זלמן זילבערצווייג , ---אַלבאָם פון אידישען טעאַטער" ,ג י ,7291 ,.זז.82 ,93 .

פילאָפ
וגעבי**.-

הי

געשט.....ן

ס'איז ניט קלאָר צי דאָס איז זיין פאַמיליע-נאָמען ,אָדער פאַר-
גרייזט פון זיין ערשטן נאָמען פיליפּ ,און זיין פאַמיליע-נאָמען איז
גאָר אַן אַנדערער,
וי דער שוישפּילער לואיס קרעמער גיט איבער ,זאָל פ .שטאַמען
פון רוסלאַנד און האָט אָנגעהויבן שפּילן יידיש לעגיטים טעאַטער
מיט די אַקטיאָרן יעקב קאָהען ,עני פרענק ,סוזי קעסטין און הערמאַן,
נאָכן שפּילן אַ געוויסע צייט איבער דער אַמעריקאַנער פּראָװינץ,
,אַליאַ טעאַטער* .דאָ האָט עֶר זיך
זאָל ער האָבן געשפּילט אין ט
צוריקגעצויגן פון טעאַטער און געעפנט אין קליװולאַנד אגַעשעפט
פון עלעקטרישע מכשירים,
ש .ע .פון לואיס קרעמער
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יידישן

טעאַטער

שילדקרויט ,רודאָלף |חיים-מרדכין
וגעב -- 2681 .געשט.

 5יולי 0391ן

געבוירן  2681אין קאָנסטאַנטינאָפּאָל ,טער-
קיי .װי דער שוישפּילער זיגמונד מאָגולעסקאָ
גיט איבער ,איז ש'.ס מוטער אויך געבוירן
געװאָרן אין קאָנסטאַנטינאָפּאָל {?} ,זיין פאָטער
 --אין בורשטין ,נעבן לעמבערג ,גאַליציע.אין עלטער פון  4יאָר איז ער אַריבערגעפירט
געװאָרן פון זיינע עלטערן קיין בראַאילא,
רומעניע ,וואו זיי האָבן זיך באַזעצט ,און וואו
ער האָט געלערנט אין אַ חדר ביים מלמד
זאַוול .,פון  9ביז  41יאָר האָט ער שטודירט
אין אַ גריכישער האַנדלס-שול אין רומעניע ,דערנאָך האָט אים דער
פאָטער געשיקט לערנען אין זיבענבירגען ,וואו ער האָט געענדיקט
אַ -8קלאַסיקע גימנאַזיע און שטודירט אין ווינער אוניווערזיטעט,
דער אַרגענטינער יידישער שרייבער ש .ראָזשאַנסקי גיט איבער ,אַז
ש'.ס מוטער איז באַגראָבן געװאָרן אויפן אַלטן יידישן בית-עולם
אין בוענאָס איירעס (פּלאָרעס) ,און זיין |שטיף |-פאָטער ,אויך אין
בוענאָס איירעס (ליניערס) .זיין שוועסטער רעגינע ס .דע רייך האָט
זינט  0981געוואוינט אין בוענאָס איירעס .קליינערהייט זאָל ש.
האָבן געלערנט אַ סך העברעאיש .צו  7יאָר האָט ער באַקומען פון
זיין רבין אַ פּאַטש און דערפון געװאָרן טויב אויף אַן אויער .נאָך
,עמאַכט טעאַטער? .אין עלטער פון
אַלס קינד האָט ער אין שטוב ג
 7יאָר איז ער אין הערמאַנשטאַדט אויפגעטראָטן אַלס פעסט-
רעדנער אויף אַן אַקאָדעמישן יום-טוב ,און דער אינטענדאַנט האָט
אים פאָרגעזאָגט אַ צוקונפט אַלס אַקטיאָר ,האָט ער איבערגעריסן
די למודים און אַװעק אין ווין ,וואו ער האָט גענומען שטודירן אין
דער קאָנסערװאַטאָריע ,אין  1091-0091האָט ש .געשפּילט אין בוע-
נאָס איירעס מיט דייטשש אַמאַטאָרן און געווען אומבאַקאַנט צוישן
די יידישע טעאַטער-באַזוכער,
בעת זיין באַזויך אין  1191אין רעדאַקציע פון ,פאָרווערטס" ,האָט
ש .דערקלערט ,אַז ער איז געבוירן אין קאָנסטאַנטינאָפּאָל ,טערקיי,
און איז אין עלטער פון  6יאָר אַריבערגעבראַכט געװאָרן דורך זיינע
עלטערן קיין רומעניע .ער האָט אונטערגעשטראָכן ,אַז זיין ערשטע
דערציאונג האָט ער באַקומען אין אַ חדר און דערמאָנט זיין ערשטן
מלמד ,שמואל זאַנװל* ,ער האָט אָנגעוויזן ,אַז שפּראַכן קומען אים
אָן לייכט ,ווייל ער האָט פון קינדווייז אָן שוין געקענט שפּראַכן ,זיין
מוטער איז געווען אַ שפּאַניאָליש-ײידישע פרוי און האָט גערעדט
שפּאַניאָליש און רומעניש; זיין פאָטער האָט גערעדט יידיש און
רומעניש .ער האָט זיין גאַנצע בילדונג באַקומען אויף דייטש .ער
רעדט אויך פראַנצויזיש און צוליב דעם װאָס ער האָט פוֹן דער היים
נאָך געקענט שפּאַניש |שפּאַניאָלישן ,איז אים געווען לייכט זיך
אויסצולערנען איטאַליעניש,
אין זיין געשפּרעך איז אויסגעקומען צו באַרירן די פראַגע וועגן
יידיש ,און אָט װאָס ש .האָט געזאָגט:
,א שפּראַך איז א שפּראַך .די יידישע שפּראַך האָט אין זיך
זאַפט און גייסט .זי איז זייער אויסדריקלעך און פול מיט קאָלִיר.
| די הױפּטזאַך איז ,ווען מען רעדט יידיש ,דאַרף דאָס זיין נאַטירלעך
ייריש .אין דייטשלאַנד האָב איך געשפּילט כאַראַקטער-ראָלן אין
פאַרשידענע דיאַלעקטן ,און איך ואָלט קיין ערפאָלג ניט נעהאט
ווען איך װאָלט אין .יעדן כאַראַקטער ניט גערעדט װוי דער דיאַלעקט
פאָדערט ,מיט דער אוױיסשפּראַך ,מיט די שאַטירוננען.
2817

קלאַסישע פּיעסן איז פילייכט ניט באַקװעם אויף יידיש איבער-
צוזעצן ,אָבער יעדנפאַלס האָב איך ,שיילאָק' ,צום ביישפּיל ,איינ-
שטודירט אויף דייטש ,און עס איז מיר ניט זייער לייכט צו שפּילן
אויף יידיש .איך האָב אָבער אַ פּלאַן ,שיײילאָק' צו שפּילן אויף
העברעאיש .מים אַ קורצע צייט צוריק האָב איך דאָ געזען וי
קינדער האָבן נעשפּילט ,יוסף מיט זיינע ברידער' אויף העברעאיש,

האָט עס מיר אַזױ עלעקטריזירט ,אַז איך פיל ,אַז איך מוז שפּילן
;שיילאָק' אויף העברעאיש (ווען שילדקרויט האָט דיזע ווערטער
גערעדט ,האָבן זיינע אוינן געפלאַמט און זיין פאַרמאַכטע פויסט
האָט אויסנעדריקט אַ פייערדיקע באַגייסטערונג און אַ פעסטן
באַשלוס) .אַ העברעאישע איבערזעצונג איז פאַרהאַן ,און איך
הויב אָן צו שטודירן .איך קען אייך מיט ווערטער ניט איבער-
געבן װוי שטאַרק איך דורשט נאָך דעם",
דער טעאַטער-דירעקטאָר יאָזעף עדעלשטיין ,אַ נאָנטער פריינט
פון ש'.ס פאָטער ,דערקלערט ,אַז ש .איז ניט געבוירן געװאָרן אין
קאַנסטאַנטינאָפּאָל ,נאָר אין גאַלאַץ ,רומעניע ,וואו די עלטערן האָבן
געהאַלטן אַ קליינעם האָטעל אין וועלכן ס'האָבן געוואוינט יידישע
אַקטיאָרן .צווישן די איינוואוינער אין דעם האָטעל זיינען געווען:
יאָזעף עדעלשטיין ,דוד קעסלער ,זיגמונד מאָגולעסקאָ ,דער מוזי-
קער פינקעלשטיין ,ישראל ויינבלאַט ,פּאָולינאַ פינקעלשטיין (שפּע-

טער עדעלשטיין),

|

ב .טייך ,אַ שװאָגער פון ש ,.גיט איבער אין אַ גרעסערן בריוו
אין ,פאָרװוערטס" ,אַז ש',ס פאָטער האָט געהייסן איגנאַץ און האָט
געהאַלטן אַ האָטעל אויף סטראַדאַ בעלאַװיסטאַ אין גאַלאַץ .דער
פּלאַץ האָט געהייסן האָטעל בערלאַד .,ש'ס שװעסטער ,רעגינע.
האָט זיך פאַרליבט אין טייכס ברודער ,יוסף .שילדקרויטס עלטערן
זיינען געווען באַגײסטערט פאַר דעם שידוך ,אָבער דעם חתנס עלטערן
זיינען געווען אַבסאָלוט קעגן זיך משדך זיין מיט אַ האָטעל:מאַן
וועמענס זון לערנט זיך צו ווערן אַן אַקטיאָר און װאָס זייער לעבן
איז ניט גענוג פאַנאַטיש רעליגיעז .גאַלאַץ האָט זיך דאַמאָלט
שטאַרק געטומלט צוליב דעם שידוך .די טייכס האָבן פאַרלאַנגט
פון זייער זון ,אַז אויב ער טוט דעם שידוך ,זאָל ער כאָטש בייטן
זיין פאַמיליע-נאָמען .אַלע סטראַשונקעס אוֹן בקשות האָבן ניט גע-
האָלפן ,יוסף טייך האָט חתונה געהאַט .זיין פאָטער איז געזעסן
שבעה נאָך אים ,אָבער די מוטער איז יאָ געווען אויף דער חתונה.
יוסף האָט שפּעטער מיט זיין פרוי אױיסגעװאַנדערט קיין קאַאיראָ,
דערנאָך צוריקגעקומען אַהײם ,וואו ער איז געשטאָרבן ,און דער
בריוו-שרייבער ,װי אַ ברודער פון פאַרשטאָרבענעם ,האָט געגעבן
חליצה צו זיין שוועגערין.
ש'.ס זון ,יאָזעף ,זאָל הייסן נאָכן שװאָגער.
טייך דערציילט אויך ,אַז בערך אין  1881האָט ער געטראָפן ש.
שפּילן אין דער אונגאַרישער שטאָט קראָנשטאַדט אין אַ גרויסן
קאַבאַרעט .עס איז אים דאַמאָלט ניט געווען צו גוט .אַן אַנדער מאָל
האָט ער אים געטראָפן אין בוקאַרעסט שפּילן ,אָבער ניט טעאַטער,
נאָר קאָרטן ,ש .האָט געהאַט אַ גאָלדענעם כאַראַקטער און איז
געווען אַ ליבער מענטש.
ש .האָט נאָך אַלס שילער אין גימנאַזיע זיך באַטײליקט אין
טעאַטער-פאָרשטעלונגען און אָנשטאָט צו שטודירן אין אוניווער-
זיטעט ,האָט ער גאָר גענומען באַזוכן די דראַמאַטישע אָפּטײלונג
פון דער ווינער קאָנסערװאַטאָריע .אַלס שטראָף האָט אים דער
פאָטער אויפגעהערט צו שיקן געלט און אַ יאָר צייט איז ער
מאַטעריעל אונטערשטיצט געװאָרן פון עסטרייכישן אַקטיאָר מיטער-
וואורצער.
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לעטסיקאָן
דער דיכטער א .גלאַנץ שרייבט;
ז,יין פאָטער האָט אים צונעגרייט צו אבַיזנעס-קאריערע ,אָבער
דער שפּעטערדיקער גרויסער אַקטיאָר אין דריי שפּראַכן ,איז יונג
אַנטלאָפן מיט ארַייזנדיקער טרופּע קיין דייטשלאַנד ,וואו ער אין

אַ צייט אױיפגעטראָטן אין לייכטע אָפּערעטן,

אין האַמבורג האָט

אים געזעען מאַקס ריינהאַרדט ,דערקענט זיין גרויסן טאַלאַנט ,און
געבראַכט אים צו זיך אין טעאַטער .,דאָ האָט שילדקרויט באַלך
געצויגן אויפמערקזאַמקייט מיט זיינע ראָלן אין שעקספּירס ,הויפּט-
מאַנס און אַנדערע באַדימטע זאַכן .,פון דייטשלאַנד איז ער גע-
קומען קיין אַמעריקע אי צוליב פינאַנציעלער נויט ,אי צוליב די
אַנטיסעמיטישע שטיק פון די טעווטאָנישע ,הונדערט פּראַצענטיקע"'"
ש'.ס זון ,יאָזעף ,אין זיין ענגליש בוך ;מיין פאָטער און איך",
גיט איבער אַ ריי גענויערע דאַטעס און אינפאָרמאַציעס וועגן זיין
פאָטערס יוגנט ,ערשטע שריט און שפּעטערדיקן גאַנג אויף דער
דייטשער בינע .די אינפאָרמאַציעס זיינען געבויט אויף די פּערזענ-
לעכע זכרונות פון ש ,.װי ער האָט זיי איבערגענעבן צו זיין זון.

ש'.ס פאָטער איז געשטאָרבן ווען ש .איז נאָך געווען זייער יונג

און זיין מוטער האָט אַ צווייט מאָל חתונה געהאַט און אָנגעהאַלטן
אַן אַכסניה אין בראַאילאַ ,רומעניע .,איינמאָל ,בעת װאַנדערנדיקע
אַקטיאָרן ,קונצמאַכער ,זיינען געקומען אין שטאָט און אויפגעטראָטן
אין דער אכסניה ,האָט זיך ש ,,װי אַ קינד ,אַרײנגעכאַפּט אֶנקוקן
װאָס זיי טוען .זיין שטיפפאָטער האָט אים דערפאַר געגעבן אַ קלאַפּ
און באַשעדיקט דאָס געהער אין אַן אויער .אין דער אָרטיקער שול
האָט מען אויף ש .געשריגן ,זשידאַ* און מ'האָט אים אַפילן באַװאָרפן
מיט שטיינער .אָבער זייענדיק אַ שטאַרקער און קענענדיק זיך
באַשיצן ,פלעגן די ניט-יידישע קינדער פאַר אים פאָרט מורא האָבן.
נאָך אַלס קינד געשפּילט מיט די קינדער אין ,טעאַטער" .פלעגט
צוויי שעה אַ טאָג לערנען אויסער דער שול אין אַ חדר ,אָבער אַרויס-
געוויזן אַ קנאַפּן אינטערעס צו די יידישע למודים .צוליב זיינע
ווילדע שטיק אַרױסגעװאָרפן געװאָרן פון חדר און דעריבער ניט
דורכגעמאַכט די דערװאַרטע בר-מצוה פייערונג .אין עלטער פון
 3יאָר ,מיט דער צושטימונג פון זיינע עלטערן ,אַװעק קיין הער-
מאַנשטאַט (אין אונגאַריש  --נאגישעבען) אין זיבענבירגען (טראַנ-
סילװאַניאַ ,וואו ער איז אַרײן אין אַ גימנאַזיע און דאָ אַממערסטן
אַרױסגעװיזן אַ גרויסע נייגונג צו דער דייטשער ליטעראַטור ,זיין
קענען יידיש האָט אים לייכטער געמאַכט דאָס קענען שטודירן
אין דייטש .ער פלעגט װערן פאַרשכורט פון װוערטער און ווען ער
פלעגט אין גימנאַזיע רעציטירן אַ פּאָץמע אָדער אַ דראַמאַטישן
מאָנאָלאָג, ,האָט ער געפילט וי ער איז אין הימל" .צוליב זיינע
אָפּטע באַזוכן און שפּעטער נאָכמאַכן די שוישפּילער פון אָרטיקן
שטאָט-טעאַטער ,האָט ער באַקומען דעם צונאָמען ,אַקטיאָר*" .באַ-
זוכנדיק אַ פאָרשטעלונג ,װאָס איר אינהאַלט האָט ניט געפּאַסט פאַר
זיין עלטער און פאַרנאַכלעסנדיק די למודים ,ווערט ער אַרױסגע-
װאָרפן פון דער גימנאַזיע.

אויס מורא אַהײמצופאָרן ,טרעט ער אַריין אין אַ װאַנדערנדער
טרופּע אַקטיאָרן די געשעפטן פון דער טרופּע זיינען אַזעלכע
גלענצענדע ,אַז זומער-צייט גנבענען די ,אַקטיאָרן" שפּייז אין די
פעלדער און גערטנער .אַזױ װאַנדערט די טרופּע אַרום איבער
אונגאַרן ,און ש .הייבט שוין דאָרט אָן קריגן קליינע ראָלן .זיין
ערשטע ריכטיקע ראָל אין אַ פּיעסע פון קאָצעבו קומט אים אויס צו
שפּילן אין אַ שטאַל אין אַ קליינעם אונגאַרישן דאָרף .צוליב דעם
װאָס דער דירעקטאָר כאַפּט ש .אין זיין טאָכטערס בעט ,ווערט ש.
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פון

באַזײיטיקט פון דער טרופּע .אין משך פון  54יאָר שלעפּט זיך ש.
אַרום מיט װאַנדער-טרופּעס ,זיין חלום איז צו שפּילן אין ווין ,און
ווען אַ טרופּע דערנענטערט זיך צוֹ דער עסטרייכישער גרענעץץ,
כאַפּט ער זיך אַריין אין ווין ,און קריגט דאָרט צו שפּילן די ראָל
;יעזוס? אין אַ פּאַסיאַנס שפּיל ,װאָס ווערט געגעבן מיט אוַוירקלעכע
קירכע אין הינטערגרונד .אין צווייטן אַקט באַמערקט ש ,,וועלכער
האָט זינט זיין פאַרלאָזן בראַאילאַ ,גאָר פאַרגעסן ,אַז ער איז אַ ייד,
אַן אויפרודער אין ,ט,עאַטער* און דאָס באַװעגן זיך פון הענט קעגן
דער בינע .לכתחילה מיינט ער ,אַז דאָס איז דער עולם אַזױ אויפ-
געברויזט קעגן די רוימער ,אָבער באַלד דערהערט שר קלאָר אויס-
געשרייען קעגן אים ;אַ ייד ,אַ ייד" ,און אויסרופן ,הורן-זון ,אַראָפּ,
יידישער ממזר" .מ'באַװאַרפט אים מיט שטיינער ,און ווען דער

עולם לאָזט זיך צו דער בינע ,אַנטלױפט ער .אָבער דאָס האַלט
אים ניט צוריק פון ווייטער שפּילן טעאַטער און עטלעכע חדשים
שפּעטער טרעט ער אויף אַלס ,פ,ראַנץ מאָאָר* אין שילערס ;,רויבער"
און ווערט אַנגאַזשירט פון פאַרװאַלטער פון שטאָט-טעאַטער אין
זאַלצבורג ,אָבער צו שפּילן ניט-קיין דראַמאַטישע ראָלן ,נאָר אין
קאָמעדיע און בורלעסק .צום ערשטן מאָל טרעט ש .אויף אין אַן
אמתדיק טעאַטער ,מיט אמתע אַקטיאָרן און ביי ריכטיקע דעקאַָ-

ראַציעס ,אין קליינע ראָלן ,אין קאָמישע טיפּן אין פּאָפּולערע קאָ-
מעדיעס ,בלויז פון צייט צו צייט קומט אים אויס צו פאַרטרעטן
שוישפּילער אין ערנסטע ראָלן .ערשט ווען ער שפּילט ,אין ,2981
די ראָל ,מאָרטימער* אין שילערס ,מאַריאַ סטואַרדט? ,װוערט ער
אַנגאַזשירט פון דירעקטאָר פון עווינער ריימאָנד טעאַטער* אַלס
קאָמיקער צו שפּילן אין אָפּערעטעס .אים ציט אָבער צו ערנסטע
ראָלן  ער װויל שפּילן עקעניג ליר" ,ווערנדיק באַגײיסטערט זעענדיק
שפּילן די ראָל אין ,ווינער בורג טעאַטער* דעם שוישפּילער פרידריך
מיטערוואורצער .ש .דערפילט דאַמאָלט ,אַז ער האָט ניט שטודירט
די שוישפּילער-קונסט ,ניט געאַרבעט אויף דיקציע ,באַװועגונגען
זשעסטן ,נאָר איז אַ נאַטירלעכער טאַלאַנט .וערנדיק אַנגאַזשירט
אין ,קאַרל טעאַטער? ,ווערט ער באַזוכט פון מיטערוואורצער ,וועל-
כער האָט געמאַכט אַ רעװאָלוציע אין דייטשן טעאַטער דורך איבער-
ברעכן דאָס סיסטעם פון שפּיַלן פון אַ ראָמאַנטישן אָדער דעקלאַמאַ-
טאָרישן אופן ,אויף אַ רעאַליסטישן ,און מיטערוואורצער לייגט אים
פאָר צו װוערן זיין לערער .ער האַלט אויך ,אַז ש',ס פּלאַץ איז אין
;בורג-טעאַטער* ,אָבער דערצו זיינען אָבער דאָ עטלעכע מניעות:
דאָס װאָס ער איז אַ ייד ,האָט אַ פרעמדן אַקצענט און דאָס ערגסטע
װאָס ער איז געסטעמפּלט אַלס אַ קאָמיקער ,אַ גוטער ,אָבער פאָרט נאָר
אַ קלאָון .ש .איז גװאַלדיק באַגײסטערט פאַר דער שוישפּילערישער
דערציאונג ,װאָס ער קריגט פון מיטערוואורצער ,און נאָך זיין
טויט ,פאָרט ש .אָפּ קיין האַמבורג ,וואו ער ווערט שוין אַנגאַזשירט
אַלס הױיפּט-דראַמאַטישער שוױישפּילער ביים דירעקטאָר בערגער
אין אָרטיקן ,דויטשעס שאָושפּילהאָוז" .דאָ שפּילט ער  5יאָר צייט,
הגם דער קלימאַט אין שטאָט דינט אים ניט .זיין גרעסטער דער-
פאָלג איז אין שעקספּירס ,קעניג ליר" .דער באַקאַנטער טעאַטער-
קריטיקער אַלפרעד קער שרייבט , :דער סאַמע אָריגינעלסטער גאון
פון דייטשן טעאַטער ,אומפאַרגעסלעך .אַנדערע האָבן אונדז געוויזן
ליר וי אַן עקספּאַלסיוון קעניג .שילדקרויטס קעניג איז אַ מעלאַנ-
כאָלישער מאַן ,אַ װוירטואָז? קאָן זיין שילדקרויטס ליר מאַכט
אויפציטערן אייער האַרץ ,איר מוזט זיך אויסוויינען אייער האַרץ".
ש .שפּילט אין דעם טעאַטער אסַך פון קלאַסישן ,אָבער אויך פון
מאָדערנעם ,רעפּערטואַר ,וי הױפּטמאַן ,זודערמאַן ,שניצלער ,שאָד,
:
זיין צווייטע באַרימטע ראָל ווערט ,שײלאָק*.
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יירישן

טעאַטער

 --- 1פאָרט ש .קיין אַרגענטינע באַזוכן זיינע עלטערן און אין
 2באַזוכט ער וידער אַרגענטינע און טרעט דאָרט איף ,אין
דייטש ,אין אַ מעלאָדראַמע ,די טאָכטער פון הער פאַבריצע".
צוריקגעקומען

אין האַמבורג,

ווערט

זיינע

אַ פאָרשטעלונג

פון/

,מייסטער פלאַקסמאַן" פון אָטאָ ערנסט באַזוכט פון דייטשן קייזער,
וועלכער שענקט ש .פאַר זיין שפּילן אַ גאָלדענעם זייגער מיט דרי
גרויסטע דימאַנטן,
דאָ באַקומט ש .אַ פאָרשלאַג פון מאַקס ריינהאַרדט אַריינצוטרעטן
אין זיין ,נויעס טעאַטער! ,אָבער זיין קאָנטראַקט דערלויבט אים ניט
אָנצונעמען דעם פאָרשלאַג .נאָך פאַרשידענע שטיקלעך באַפרייט
אים דירעקטאָר בערגער פון קאָנטראַקט ,אָבער באַלד ווען ער הייבט
דאָרט אָן שפּילן ,פאַרקלאָגט אים בערגער אויף  000,001גאָלדמאַרק,
אַ שטראָף פון  0001מאַרק פאַר יעדער פאָרשטעלונג .ריינהאַרדט
באַצאָלט  000,02מאַרק אבי ש .זאָל קאָנען שפּילן ,ערשט שפּעטער
באַקומט ער צוריק דאָס געלט דורך א געריכט-אורטייל,
אויף אַזאַ אופן האָט קיין שום פאַקטישן גרונד דער עפּיזאָד װאָס עס
דערציילט דער שוישפּילער בועז יאָנג:
ו,וען שילדקרויט איז נאָך נעווען א יוננערמאַן און געשפּילט
אין דער עסטרייכישער פּראָווינץ ,האָט דאַמאָלט אַ רינער דייטשע
צייטונג דערציילט ,האָט זיך צו שילדקרויטן געמאָלדן אַ בחור מיטן
נאָמען מאַקס ,דער יונגערמאַן האָט אים דערקלערט ,אַז ער וויל
ווערן א דייטשער שוישפּילער .,שילדקרויט האָט אים געהייסן עפּעס
פאָרטראָנן ,דעקלאַמירן ,און דער יונגערמאַן איז שילדקרויטן שטאַרק
געפעלן געװואָרן ; ,יא  ---האָט שילדקרויט אויסגערופן באַניײיסטערט
 --איר האָט טאַלאַנט ,איר דאַרפט זיך ווידמען דער בינע .אירוועט זיין אַ גרויסער שוישפּילער .אָבער נעדענקט מיינע ווערטער :
ווען איר וועט דערגרייכן

דעם שפּיץ פון דערפאָלנ ,זאָלט איר אויך

דאַמאָלט זיין באַשיידן .אַ שוישפּילער פוז זיין באַשיידן' .דער
יונגערמאַן איז געווען דער שפּעטער-באַרימטער מאַקס ריינהאַרדט,..
יאָרן זיינען אַװעק .שילדקרויט האָט באַקומען אַן איינלאדונג פון
ריינהארדטן צו קומען קיין בערלין נאַפטראָלירן .דאָ האָט אים
ריינהאַרדט געפרענט אין װאָס ער וויל אויפטרעטן .שילדקרויט
האָט געזאָנט ,אַז ער װויל שפּילן ש,יײילאָק' ,און דערביי אַרויסנע-
נומען אַ פּאַק מיט רעצענזיעס פון עסטרייכישע צייטוננען צו ווייזן
ריינהאַרדטן װאָס די קריטיק האָט אַלְץ געשריבן וועגן אים ,רופט
זיך אָן מאַקס ריינהאַרדט ; ;,איר דערמאַנט זיך ,הער שילדקרויט,
אַ שוישפּילער פוז זיין באַשיידן'"

ש'.ס ערדשטער אויפטריט ביי רינהאַרדטן איז געװען דעם 9
נאָוועמבער  5091אין ,סוחר פון ווענעדיק' .דער איינדרוק פון ש'.ס
שפּילן די ראָל ,שײילאָקי איז געווען אַזא ,אַז ווען דער פאָרהאַנג
איז אַראָפּגעלאָזט געװאָרן נאָכן לעצטן אַקט ,איז דער עולם אַ ווייל
געבליבז זיצן וי פאַרשטיינערט ,אָבער דערנאָך האָבן זיך אָנגעהויבן
גװואַלדיקע אַפּלאָזן און אַרוסרופונגען פון ש .און ריינהאַרדטן .עס
האָט אַפּילו ניט געהאָלפן דאָס אַראָפּלאָזן דעם אייזערנעם פאָרהאַנג
פאַרן געוויינלעכן פאָרהאַנג .אויפן דרינגענדיקן פאַרלאַנג פון עולם
האָבן ביידע ווידער געמוזט אַרויסקומען .דער עולם איז אַפילו
געבליבן אין טעאַטער שוין נאָכדעם וי דאָס ליכט איז פולשטענדיק
פאַרלאָשן געװאָרן .דאָ ,אין ריינהאַרדטס טעאַטער ,האָט ש .געשפּילט
מיט ריזיקן דערפאָלג סיי קלאַסישן סיי מאָדערנעם רעפּערטואַר:
שײילאָק ,ליר ,מאַלװאָליאָ ,ריכאַרד דער דריטער ,פאלסטאף ,מאָליער
און לעסינג ,געטע און שילער ,הענריק איבסען און אויגוסט סטרינד-
בערג ,בערנאַרד שאָו און מאַקסים גאָרקי ,אַנטאָן טשעכאָוו ,פראַנק
וועדעקינד ,הערמאַן הייערמאַנס ,פערענץ מאָלנאַר ,אַנרי בערנשטיין,
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סעם בענעלי און שלום אַשׁ .בלויז אין דער ראָל ,מעפיסטאָ? אין
געטעס ,פאָוסט* איז ש .געווען אַ דורכפאַל,
אין  7091האָט ריײנהאַרדט געעפנט נאָך א טעאַטער אין בערלין,
;די קאַמערשפּילע ,,אַן אינטים טעאַטער מיט  002זיץ-פּלעצער,
אויסערגעוויינלעך רייך דעקאָרירט ,און צו דער דערעפענונג געגעבן
איבסענס ,גייסטער! מיט ש .אַלס ;ענגסטראַנד' און שפּעטער שלום
אַשס ,גאָט פון נקמה' מיט ש .אַלס ,יעקל שאַפּשאָװיטש,
וועגן דער באַציאונג פון די דייטשע קריטיקער צו ש .אַלס ייך,
און ש'.ס באַציאונג צו יידישקייט ,דערציילט זיין זון יאָזעף זייער
אַ סך אינטערעסאַנטע עפּיזאָדן :
הגם ש .פלעגט שטענדיק אַװעקשטעלן זיין פאַמיליע אין א שווערע
מאַטעריעלע לאַגע צוליב זיין פאַרשװענדן זיינע פאַרדינסטן אין
קאָרטן-שפּילן ,פערד-געיעגן און אויף זיינע צאָלריײיכע געליבטע,
פלעגט אָבער זיין פרוי ,שרנא וויינשטיין ,אַ טאָכטער פון אַן אָרטאָ-
דאָקסישן רב אין אַ קליין שטעטל אין אונגאַָרן נעבן דער סלאַװאַ-
קישער גרענעץ ,אַריבערטראָגן פון אים אַלע משוגעתן און צרות
װאָס ער האָט איר פאַרשאַפט און איז אים תמיד געווען איבערגעגעבן.
אַזױ האָט זי אויך אַריבערגעטראָגן זיין רייצן זיך ,אַז בעת אין שטוב
איז געפירט געװאָרן אַ כשרש קיך ,האָט ער אַרױסגענומען זיין
זון צו עסן חזיר אין גויאישע רעסטאָראַנען .איינמאָל האָט דער
אָנגעזעענער קריטיקער נאָרבערט פאַלק ,פאַר וועלכן יעדער אַקטיאָר
אין בערלין האָט געציטערט אימת המות ,זיך דערלויבט צו באַזאַלצן
זיין קריטיק מיט געוויטע באַמערקונגען וועגן ש'.ס אָפּשטאַם און
זיין יידישן אויסקוק .ניט דערצילנדיק גאָרניט איר מאַן ,איז זי
אַװעק אין טעאַטער און בעת דער פּויזע ,צוגעגאַנגען צום קריטיקער,
זיך פאַר אים פאָרגעשטעלט ,און אים אױסגעפּאַטשט ,זאָגנדיק:
;,איר ווייסט פאַרװאָס דאָס קומט אייך".
יאָזעף האָט שטודירט אין מאָמסען גימנאַזיום אין האַמבורג ,איינ-
מאָל נאָכדעם וי זיין פאָטער איז אויפגעטראָטן אין ,ליזיסטראַטאַ*,
,ינעסיאַז" ,האָט דער לערער אים
וואו ער האָט געשפּילט די ראָל ק
אַוועקגעשטעלט ביי דער טאָװול און נאָכן פרעגן אים צי זיין פאָטער
האָט טאַקע געשפּילט די ראָל ,האָט עֶר אים סאַרקאַסטיש באַמערלט:
,איך האָב ניט געוואוסט ,אַז קינעסיאַס איז געווען אַ ייד" .די באַ-
מערקונג האָט אַרױיסגערופן אַ שטאַרק געלעכטער ביי אַלע שילער
און יאָזעף האָט זיך געפילט שטאַרק פאַרשעמט .וען ער האָט
שפּעטער דערציילט די געשיכטע צו זיין פאָטער ,האָט ש .באַלך
געהייסן אים אַרױיסטרעטן פון דער גימנאַזיע און דערביי באַמערקט :
;איך וויל ניט אַז דו זאָלסט וייטער גיין אין מאָמסען גימנאַזיע.
איך זע ניט איין פאַרװאָס דו זאָלסט ליידן פון אַנטיסעמיטיזם .דאָס
איז אַ צו טייערער פּרייז! פאַר זיין אַ איד .יעדע רעליגיע איז אַזױ
גוט װי די אַנדערע .איך גלייב ניט אין קיין שום רעליגיע ,ס'איז
בלויז אַבערגלױבן .,אויב אָבער דער עולם איז אַזױ נאַריש ,איז
אומזין צו פירן מיט אים וועגן דעם אַ מלחמה .דו װעסט אַמאָל אַלין
דאַרפן באַשליסן צו ווערן אַ פריידענקער אָדער א פּראָטעסטאַנט
אָדער אַ קאַטאָליק .דאָס װועט דיך ניט מאַכן פאַר קיין בעסערן
אָדער פאַר קיין ערגערן מענטש .עס קאָן אָבער זיין אַז עס װועט
דיר לייכטער מאַכן דאָס לעבן . ...איך רעכן ,אַז איך ול דיך אַרײנ-
געבן אין דער לוטעראַנישער גימנאַזיע .דאָרט װועט יעדער איינער
אָננעמען מיט זיכערקייט ,אַז דו ביזט אַ פּראָטעסטאַנט .דו װעסט
דאַרפן באַזוכן זייערע גאָטעס-דינסטן .טאָ איז װאָס ? אַמװײניקסטן
אָבער װעט דיך קיינער מער ניט טשעפּן.
ביי דער גאַנצער אָפּגעפרעמדקייט צו יידישקייט ,האָט אָבער ש.
ניט ג,עװאָלט בייטן דאָס רענדל" ,און וועגן דעם דערציילט זיין זון :
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לעטסיקאָן
עטלעכע װאָכן שפּעטער איז אָנגעקומען אַ טעלעגראַמע אין שטוב
פון פּאָול שלענטנער ,דער נייער דירעקטאָר פון קייזערלעכן טעאַטער
אין בערלין ,מיט אַ פאָרשלאַג פאַר ש .אויף אַ -5יאָריקן קאָנטראַקט
מיט הױיפּט-כאַראַקטערן ראָלן אין קלאַסישן רעפּערטואַר און גוטע
שכירות ,נאָר מיטן באַדינג אַז ער מוז פריער ווערן אַ קאַטאָליק אָדער
אַ פּראָטעסטאַנט .צו שפּילן אין בורג טעאַטער איז געווען ש'.ס
גרעסטער חלום ,אָבער באַקומענדיק די טעלעגראַמע ,האָט ער לאַנג
ניט געטראַכט ,אָפּגעװאָרפן דעם פאָרשלאַג ,און געענטפערט דעם
דירעקטאָר ,אַז ער זאָל אים קושן אין +ת..
ש'.ס נאָמען איז איצט שוין געווען באַרימט ניט נאָר אין דייטש-
לאַנד און עסטרייך ,נאָר ממש איבער דער גאַנצער וועלט ,און אין
וואַקאַציע-צײטן גאַסטראָלירט ער ,אין דייטש ,אין שווייץ ,די סקאַנ-
דינאַװישע לענדער ,ענגלאַנד ,פראַנקרייך ,איטאַליע ,האָלאַנד ,רומע-
ניע און רוסלאַנד .בעת זיינע װאַנדערונגען איבער דער װעלט האָט
ער די געלעגנהייטן זיך פּערזענלעך צו באַקענען מיט די דאַמאָלטיקע
גרעסטע דראַמאַטורגן ,װי סטרינדבערג ,איבסען ,מאָלנאַר ,שניצ-
לער ,לוסיען גאָטרי און די שוישפּילער סעראַ בערנאַרד ,קאָקלען
עלעאָנאָראַ דוזע ,און די צוויי איטאַליענישע סטאַרס נאָוועלי און
זאַקאָני ,וועלכע זיינען געװאָרן זיינע ליבלינגע און פון וועלכע ער

האָט געהאַלטן ,אַז ער האָט זיך װאָס צו לערנען.
דער אופן אָבער וי אַזױ ש .האָט געלעבט ,זיינע קאָרטן און פערד-
געיעג שפּילן ,דאָס אויסהאַלטן געליבטע פרויען ,האָט דערפירט צו
אַ שווערן מאַטעריעלן צושטאַנד אין הויז .ער איז געווען פאַרטרונקען
אין חובוֹת ,פלעגט נעמען כסדר אין טעאַטער  אַװאַנסן" ,אָבער דאָס
אַלץ האָט ניט געהאָלפן און גאַנץ אָפּט פלעגן בעלי-חובות אויסליידיקן
די שטוב פון אַלע חפצים .עס פלעגט אויך קומען צו אָפּטע פּראָ-
צעסן און אַרעסטן ,ביז אין  0191האָט ש .באַשלאָסן צו מאַכן אַ
שריט ,װאָס האָט גאָרניט האַרמאָנירט מיט זיין שטעלונג אַלס וועלט-
באַרימטער שוישפּילער.
אין  --- 0191דערציילט יאָזעף שילדקרויט אין זיין בוך  ---האָט
זיך זיין פאָטער געפונען אויף דער שװעל פון עקאָנאָמישן אונטער-
גאַנג .ער האָט כסדר פאַרלאָרן געלט אויף די פערד-געיעגן .ער
האָט געפּרובט גוט מאַכן זיינע פאַרלוסטן דורך שפּילן אין קאָרטן,
און דאָרט ערשט איז אים געגאַנגען ,מיט דער פּוטער אַראָפּ" ,און
ער האָט זיך פאַרליבט אין אַ מיידל ,װאָס האָט ניט נאָר געפאָדערט
פון אים טייערע קליידער און צירונג ,נאָר אויך געװאָלט װערן אַן
אַקטעריסע ,און ,צי ער האָט יאַ אָדער ניט געגלויבט אין איר
טאַלאַנט ,האָט ער ,כדי איר אויסצווייזן זיין ערנסטן אינטערעס,
איינגערעדט ריינהאַרדטן איר צו געבן אַ קאָנטראַקט און די שכירות
אַראָפּרעכנען פון זיינע .ש .איז געבליבן אָן אַ פּרוטה ביי דער נשמה
און זיין פרוי האָט אויך אויסגעגעבן אַלע אירע אָפּשפּאָרונגען
חדשים שוין וי מ'האָט ניט געצאָלט קיין דירה -געלט און דער
גרעסטער טייל פון מעבל אין שטוב איז שוין געװוען אָפּגעשריבן
פאַר בעלי-חובות .ש .און זיין פרוי האָבן נישט גערעדט צװישן זיך
און ס'זיינען געווען טעג ווען ש .פלעגט בכלל ניט אַהיימקומען,

די לעזונג צו דער לאַגע האָט ש .געזען אין דעם ,װאָס ער האָט
זיך באַפרײיט אויף  6חדשים פון ריינהאַרדטן און איז אַרײינגעטראָטן
פאַר דער צייט אין אַ דייטש װאָדעװיל-טעאַטער ,וואו ער האָט באַ-
קומען  02טויזנט מאַרק אַ חודש .די סענסאַציע פון דעם שריט איז
געווען גאָר אַ  גרויסע ,אָבער זעענדיק אין דעם זיין רעטונג ,האָט
זיך ש .ניט צוריקגעהאַלטן פון דעם איינדרוק ,װאָס זיין אויפטרעטן
אין אַ װאָדעװיל טעאַטער האָט געמאַכט,

פון

וועגן יענער עפּאָכע איז פאַראַן אַן אינטערעסאַנטע פאַרצייכענונג
אין די זכרונות פון דר .מיכאל ווייכערט:
,ילדקרויטן האָב איך געזען אויפטרעטן אויך ביי ,ראנאכער..
ש
דאָס איז געווען א נרויס פאַרויילוננס עסטאַבליסמאן ,וואו עס
פלעגן אַרױסטרעטן כל המינים אַרטיסטן ,טענצער ,אַקראָבאַטן,
קונצנמאַכער און נאַנצע רעוויעס .אין אַן איינאַקטער פון הערמאן
הייערמאַנס ,דער מחבר פון דער ,פאַרלוירענער האָפנונג' ,א .ט.
;קיטכענבוים' (חד נדיא) ,האָט שילדקרויט געשפּילט נאָכאַנאַנד זיבן
טיפּן פון פאַרשידענע אַרעסטאַנטן ,װאָס ווערן ,צוליב אַן אַמנעסטיע,
באפרייט פון תפיסה נאָכן אָפּזיצן אין איר לאַננע יאָרן .הנם
דער דאָזיקער אויפטריט איז געשטאנען אויף דער נרענעץ צווישן
אַקטיאָרישער מייסטערשאַפט און װירטואָזישער טראַנספאָרמאַציע,
און מען האָט נגעקאַנט האָבן ספקות צי מען דאַרף פאררעכענען
דעם דאָזיקן מין פּראָדוקציע צו אַקטיאָרישער קונסט ,איז דער
רושם געווען אַ שטאַרקער און דערשיטערנדיקער .אין משך פון
די געציילטע מינוטן ,װאָס יעדער פאַרמשפּטער אין געשטאַנען
פאַרן דירעקטאָר פון תפיסה און אויפנענומען די ידיעה וועגן זיין
אומגעריכטער באַפרייאונג ,האָט שילדקרויט מיט עטלעכע שטריכן
נעשאַפן גאַנצע מענטשן ,ווייטער איינער פון צוייטן װוי מוזרה
פון מערב ,שטאָלץ ,אויפנעריכט און קעמפעריש דער פּאָליטישער,
טיף דערשלאָנן אַ צווייטער ,איננאַנצן פאַרלאָרן אַ דריטער א .אַ .וו.
ביי שילדקרויט ,װאָס האָט נעשפּילט ערשטע ראָלן אין די בעסטע
דייטשע טעאַטערס ,איז דאָס אַראָפּלאָזן זיך פון די ,ברעטער ,װאָס
באַטײטן אַ וועלט!  --אַ באַלינט ווערטל אין דער דייטשער ליטע-
ראַטור  ---צום ;אויבערברעט?!' פון פאַרוויילונגס-לאָקאַל געווען
גענוג שוין סענסאַציאַנעל ,אַז דער עולם זאָל לויפן צו ,ראנאכערן'
וי נאָך מצה-װואַסער".
די חובות זיינע זיינען אָבער געווען אַזױ גרויס ,אַז אַפילון די
מאַרק האָבן ניט געקאָנט אים העלפן זיך אויסצוגלייכן.
0
דאָ איז געקומען אַ פאָרשלאַג פון דייטשן ,אוירווינג פּלייס טעאַטער"
אין ניו-יאָרק ,אַז ש .זאָל דאָרט קומען גאַסטראָלירן אויף אַ חודש
צייט פאַר דער סומע פון  53טויזנט דאָלאַר ,אָבער אין משך פון
חודש האָט ש .געדאַרפט אויפפירן  21פּיעסן ,און ,נאַטירלעך ,כסדר
מאַכן פּראָבן .ווידער האָט זיך ש .געװענדעט צו ריינהאַרדטן אַז
ער זאָל אים באַפרײען אויף אַ חודש צייט ,אָבער דאָסמאָל איז זיין
ווענדונג אָפּגעזאָגט געװאָרן .ש .האָט דאַמאָלט איבערגעריסן זיין
קאָנטראַקט מיט רײנהאַרדטן און איז אָפּגעפאָרן קיין אַמעריקע און
קורץ דערויף אַרױסגערופן זיין פרוי און זון.
ש .באַשליסט צו פאַרבלייבן אין אַמעריקע און זיין פרוי פאָרט
באַלד צוריק צו ליקווידירן די היים אין דייטשלאַנד,
ש .האָט אָנגעהויבן שפּילן נאָכן באַרימטן יידיש-דייטשן שוישפּי-
לער ערנסט פּאָסאַרט ,וועלכער האָט ,פאָרשטעלנדיק אים אין דער

פּרעסע ,פאַרגליכן ש .צו די גרעסטע וועלט-אַרטיסטן ,װי סאַלװיני,
לודוויג באַרנײי ,מאָטקאָוסקי ,קיינץ ,מאָיסי ,עדווין בוט ,סער
הענרי אוירווינג און נאָוועלי ,און זיך אויסגעדריקט ,אַז אין זיין
סצענישער נאַטירלעכקײיט און אין שאַפן כאַראַקטערן איז ש .נאָך
גרעסער און טיפזיניקער וי די דערמאָנטע .דאָס האָט געמאַכט אַ
גאָר שטאַרקן רושם איבער גאַנץ ניו-יאָרק.
אב .קאַהאַן ,שרייבנדיק שפּעטער וועגן שי'ס ערשטן אויפטריט
אין יידישן טעאַטער ,מאַכט פאָלגנדיקע באַמערקונגען וועגן ש'.ס
גאַסטשפּילן אין דייטשן טעאַטער אין ניו-יאָרק ;

,מיר האָבן געזעען הער שילדקראַוטן אין צוויי פּיעסן אין דייטשן
אוירווינג פּלייס טעאַטער ,אין איין שטיק (הייערמאַנסעס ,קיטשענ-
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טעאַטצער

בוים') קומט ער פאָר אין פינף כאַראַקטער-ראָלן ,איינע נאָך דער
אַנדערער .אַלע דיזע ראָלן האָט ער געשפּילט גוט ,אָבער אין צוויי
פון זיי האָט ער ווירקלעך געשפּילט אויסנעצייכנט .דאָס זיינען
געווען צוויי אמתע מייסטערווערקלעך .די צווייטע פּיעסע ,װאָס
איז דאַן געשפּילט געװאָרן ,פלאַקסמאַן אַלס ערציער' איז אַפִילְן
וּ

אַ שװאַכערע ליטעראַרישע אַרבעט וי ;קיטשענבוים'.

די הויפּט-

ראָלע אין אָבער אַן אינטערעסאַנטע כאַראַקטער-ראָל ,און שילר-

אָבער שפּילן נאָר אין דייטש .מאָריסאָן איז געווען אַ נאָנטער חבר
פון ש ,.און ער האָט צוגערעדט טאָמאַשעװסקין אַקעגנצופאָרן ש.
צו דער שיף ,און װי טאָמאַשעװסקי דערציילט ,האָט אים מאָריסאָן
פאָרגעשטעלט פאַר ש: .
,שילדקרויט האָט זיך מיט מיר אויך אַרומגעכאַפּט און געקושט.
;איך קען אייך  ---זאָגט ער אין אַ פּראָסטן שיינעם יידיש  --איך
האָב אייך קיינמאָל ניט נעזען און איך קען אייך .איך וייס אַלֶץ
איבער אייך ,אייער טעאַטער ,אייער שפּילן ,אייערע פּיעסן ,וועלכע
איר פירט אויף .איך װעל זיך מיט אייך זען אָפט ,איך וויל מיר
זאָלן זיך ניט זיין פרעמרך'".
וועגן ש'.ס גאַסטשפּילן אין ניו-יאָרק ,שרייבט טאָמאַשעװסקי:
,שילדקרויט איז אויפנעטראָטן אין שעקספּירס ,קעניג ליר! און

קראָוט האָט זי נעשפּילט זייער רעאַל און מיט אַ היבש ביסל
מענטשלעכע סימפּאַטיע .ער האָט געשאַפן אַ קאַמיש-טראַנישן טיפּ,
וועלכער האָט אַרויסגערופן נעלעכטער באַנלייט מיט מיטליד.
אין סך הכל ,אַלְזאָ ,איז ער יענעם אָוונט דערשינען אין זעקס
פאַרשידענע כאַראַקטער-ראָלן ,און דער איינדרוק איז געווען ,אַז
דער כאראַקטער-נעפיל איז אין אים הויך אַנטװיקלט .דאָס ער-
אינערט אונדז אין דעם פֿאַקט ,אַז אין דייטשלאַנד האַלט מען
שילדקראַוטן פאַר דעם גרעסטן היינטיקן כאַראַקטער-שוישפּילער

אים אויף די הענט נעטראָנן און די פּרעסע האָט אים צו די הימלען
געהויבן ,שילדקרויט האָט עראָבערט ניו יאָרֹק .ער האָט אָבער

אין דער דייטשער שפּראַך".

זיין גאַנצע פרייע צייט ,וועלכע ער האָט נאָר געהאַט נאָך זיינע

לעאָן קאָברין שרייבט :
,אין יענער צייט איז דער ניו יאָרקער אוירווינג פּלייס טעאַטער,
אויף דעד פערצנטער נאַס ,געווען אַ דייטשער טעאַטער ,און ,אין
קינסטלערישן זין ,דער בעסטער טעאַטער אין ניו יאָרק. .א.ו.יר-
ווינג פּלייס טעאַטער האָט פון צייט צו צייט אַרונטערגעבראַכט
פון דייטשלאַנד עמעצן פון די דאָרטיקע באַרימטסטע אַרטיסטן פאַר
אַ געוויסער צאָל פאָרשטעלונגען ... .אָבער קיינער פון זיי האָט
דאַָ ביי אונדז ניט געמאַכט אַזאַ רושם װי רודאָלף שילדקרוים.
 ..,,ער האָט אונדז אַלעמען ממש פאַרכשופט מיט זיין שפּילן ,דאָס -
איז געווען אַ רעאַליזם פון דער רייכסטער קינסטלערישער פּראָבע.
ב.י.י זיינע פאָרשטעלוננגען .ט.רעף איך אויך דעם גרויסן דור
קעסלער ,ער איז באַנײיסטערט פון שילדקרויטן ,רעדט ווענן אים
מיט טרערן אין די אויגן ,איין סצענע מיט קעסלערן ביי איינער
פון שילדקרויטס פאָרשטעלונגען האָט זיך מיר באַזונדערס איינ-
געקריצט אין זכרון .,געווען איז דאָסק ביי אַ פאָרשטעלונג פון
הייערמאַנס ,קעטעננגלידער' ,איך טרעף דאָרט קעסלערן אין פאִיע
פון טעאַטער צווישן די אַקטן ,ער שטייט דאָרט פאַררוקט אין אַ
ווינקל מיט זיין נרויסער ,ברייטער פינור ,האַלט אַ פויסט אויף
איינע פון זיינע באַקן ,שאַקלט מיטן קאָפּ און פון זיינע גרויסע
אוינן קייקלען זיך טרערן ,... ,און דאַמאָלט האָט ער מיך איבער-
ראַשט מיט אַ פראַזע ,װאָס זי אין געווען כאַראַקטעריסטיש פאַר
יקעסלערן ,און װאָס מיט איר האָט ער מער כאַראַקטעריזירט דעם
טאַלאַנט פון שילדקרויטן איידער מיר אַלע ,וועלכע האָבן דאַמאָלט
געשריבן באַנייסטערטע אַרטיקלען וועגן שילדקרויטס שפּילן ,ער
האָט זיך אָנגערופן מיט התפּעלות , :האָט איר שוין אַמאָל געזעען
וי אַ האַנט וויינט ? איך האָב דאָס ביי אים ,ביי שׂילדקרויטן ,אין
אָט דעם אַקט געזעען .אַ האנט האָט ביי אים געוויינט .יו סי,

פּראָבן ,נאָך זיינע פאָרשטעלונגען ,פאַרבראַכט מיט יידישע אַרטיסטן,
אין יידישן טעאַטער-קאַפע ,אין דער יידישער אַקטיאָרן יוניאָן און

מיט

אַלע

פינף

מינגער

האָט

זי

בי

שים

געװײגטי,

און

ער

האָט

צונעליינט  --דערמאָן איך זיך  ---מיט נוטמוטיקער הילפלאָזיקייט
אויף זיין באַזונדער קעסלערישן שטיינער ; ,זשיוועס ,װואָס מער
:איך זע אים שפּילן ,אַלץ קלאָרער ווערט עס מיר ,אַז איך בין דער
גרעסטער פּורצע ,דער גרעסטער לץ ,דער נגרעסטער לאַפּאַצאַן'",
טאָמאַשעװסקי דערציילט ,אַז דאָס טעאַטער איז ניט געווען באַזעצט
בעת ש'ס ערשטן אויפטריט אין דייטש ,אין עקעניג ליר" .ער
האָט געשפּילט מיט אַ גוטער קריטיק ,אָבער אַ שװאַכע הכנסה.
טאָמאַשעװסקי האָט שוֹין דאַמאָלט אין זיין עפּיפּלס טעאַטער"
געהאַט דעם יידיש-דייטשן אַקטיאָר מאָריס מאָריסאָן ,וועלכער פלעגט
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האָט געמאַכט אַ רושם איבער גאַנץ ניו יאָרק .דאָס פּובליקום האָט

איבערהויפּט

אין מיין היים האָט ער געטאַנט און גענעכטיקט".

ווייטער דערציילט טאָמאַשעװסקי ,אַז ש .האָט אים געפרעגט װאָס
מען שפּילט ביי אים .דערהערט ,אַז ,דאָס פּינטעלע ייד' ,האָט ער
געזאָגט ,אַז ער וויל אומבאַדינגט באַלד באַזוכן דאָס יידישע טעאַטער.
אַלע בקשות קודם כל צוצוגיין אין דייטשן טעאַטער ,וואוהין ער
איז געקומען שפּילן ,האָבן ניט געהאָלפן .ש .איז אַװעק זען ,דאָס
פּינטעלע ייד' ,האָט זיך באַגײסטערט פאַר דער אױיסשטאַטונג פון
דער פּיעסע און דאָס שפּילן פון די אַקטיאָרן ,איז אַרונטער הינטער
דער בינע און זיך האַרציק באַגריסט מיט די אַקטיאָרן און דעם-
,אַפע ראָיאַל" ,זיך דאָרט
זעלבן אָװנט אַװעק אין טעאַטער-קאַפע ק
באַקאַנט מיט די יידישע אַקטיאָרן און באַזונדערס באַוואונדערט
קעסלערן ,אַדלערן און מאָגולעסקאָן .אין פאַרלױיף פון איין װאָך איז
ער געװאָרן  ---װוי טאָמאַשעװוסקי דערציילט  --אַ הייסער יידישער
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לעטסיטאָן
פּאַטריאָט ,אָנגעהויבן חלומן פוֹן ציון ,און זיך אַ סך מאָל אויסגע-
דריקט ,אַז ווען ער וועט אָנזאַמלען אַ סך געלט ,װעט ער זיך באַזעצן

אין ארץ ישראל ,קויפן דאָרט אַ שטיק לאַנד ,עס באַאַרבעטן און
אָפּלעבן די רעשט פון זיין לעבן.
ווייטער דערציילט טאָמאַשעװסלי ,אַז איינמאָל האָט ש .זיך פאַר
אים באַקלאָגט אויף זיין שווערע מאַטעריעלע לאַגע ,אַז ער איו אַ
גרויסער בעל-חוב .זיין מעבל ,זיינע קליידער ,זיין פרויס צירונג
זיינען פאַרזעצט און אַ סך ווערטפולע זאַכן זיינען פאַרקויפט ,און
עס איז דאָ די סכנה אַז זיין גרויסע ביבליאָטעק זאָל פאַרלוירן
גיין ,ער האָט אויך ניט קיין גרויס נחת פון זיינע גאַסטשפּילן אין
ניו-יאָרקער דייטשן טעאַטער ,ווייל די צאָלונגען זיינען דאָרט שווערע,
צוליב פריערדיקע דעפיציטן ,און ער האָט פּשוט ניט קיין געלט
אויפצוהאַלטן זיין פרוי און קינד ,וועלכע זיינען פאַרבליבן אין
בערלין .דאָ האָט אים טאָמאַשעװוסקי געמאַכט דעם פאָרשלאַג אַרי
בערצוגיין שפּילן אין יידישן טעאַטער .,דערהערנדיק דעם פאָרשלאַג
האָט ש ,.נאָך אַ לאַנגער פּויזע ,דערציילט ,אַז אַלס קינד האָט ער
געזען גאָלדפאַדנס טרופּע שפּילן אין יאַסי ,שמענדעריק" ,און ער
האָט דאַמאָלט גענומען פאַנטאַזירן וועגן ווערן אַ יידישער אַקטיאָר,
און דערביי זאָל ש .זיך האָבן אויסגעדריקט, :יידיש ריידן קען איך,
יידיש שרייבן קען איך אויך .אַ ביסל חומש מיט רש"י געדענק
איך נאָך אויך .יידישע טיפּן װעל איך קאָנען שפּילן ,ווייל איך בין
אַ ייד .איך בין פאֲרבלאָנדזשעט אין אַ פרעמדן גאָרטן .איך קאָן
שפּילן ,שיילאָק', ,קעניג ליר', ,פאָוסט' און אַלע מיינע זאַכן אין
פּראָסט יידיש .גייע יידישע פּיעסן װועל איך אויך איינשטודירך,
יוסף רומשינסקי דערציילט װי ער האָט אַמאָל ,באַלד נאָך זיין
אָנקומען אין אַמעריקע ,געטראָפן ש .אין א ויינענדיקן צושטאַנד,
װאָס איז אים געװאָרן פּאַרשטענדלעך נאָכדעם וי עֶר האָט זיך פון
אים דערוואוסט ,אַז ער האָט געשפּילט אין קאָרטן מיט אַ קעלנער,
ש .האָט זיך ניט געקאָנט באַרואיקן ,װאָס ער ,אַ קינסטלער ,האָט
געשפּילט אין קאָרטן מיט אַ פּשוטן קעלנער .רומשינסקי האָט אים
געפּרובט באַרואיקן ,אַז אַמעריקע איז אַ ,מעלטינג פּאט" (שמעלץ-
טאָפּ) און דאָ מישן זיך אַלע אויס ,ש .האָט זיך בשום אופן גיט
געקאַנט באַרואיקן ,אָבער אין משך פון דריי װאָכן האָט זיך ש.
צוגעווענט צו דער ספּעציפישער סיטואַציע פון אַמעריקע.
נאָכדעם װי ש .האָט פאַרענדיקט זיינע גאַסטשפּילן אין דייטשן
טעאַטער  --דערציילט זיין זון  --האָבן די פאַרװאַלטער פון אַלע
 5גרעסערע יידישע טעאַטערס אין ניו-יאָרק אים פאָרגעלייגט אָנצן-
הייבן שפּילן ביי זיי |אַן אַנדערער באַרימטער יידיש-דייטשער שוי-
שפּילער ,מאָריס מאָריסאָן ,ש'.ס אַ חבר ,האָט שוין פריער געשפּילט
אין יידישן טעאַטער ,אָבער נאָר אין דייטש) ,אָבער געוואונען זיין
צושטימונג האָט באָריס טאָמאַשעװסקי פאַר זיין פּ,יפּלס טעאַטער",
זומער-צייט האָט טאָמאַשעװסקי אַרױסגענומען אים און זיין פאַמיליע
צו זיך אין זיין זומער-היים אין האָנטער ,אין די קעטסקיל-בערג,
און ש .איז דאָרט אויפגעטראָטן אין אַן איײנאַקטער ,װאָס טאָמאַ-
שעווסקי האָט אויפגעפירט פאַר זיינע פּריואַטע פריינט און קאָלעגן
שוישפּילער .אין דער זעלבער צייט האָט זיך ש .פּערפעקציאַנירט
אין יידיש ,און מיט זיין נאַטירלעכן געפיל פאַר שפּראַכן ,האָט ער
שנעל באַהערשט דאָס יידישע לשון ,און  --וי זיין זון שרייבט --
מ'האָט אים באַלד גענומען לויבן פאַר זיין ריידן דעם ריינסטן קלאַ-
סישן יידיש ,אין היפּך צו אַנדערע באַרימטע אַקטיאָרן ,וועלכע האָבן
גערעדט מיט דייטשע ,פּוילישע אָדער רוסישע אינטאָנאַציעס,
ביי דער געלעגנהייט שטרייכט אויך אונטער יאָזעף ,אַז צוויי ראָלן
האָט זיין פאָטער קיינמאָל ניט געשפּילט אין יידיש, :שײילאָק? און
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פון

;קעניג ליר" ,הגם ס'זיינען געווען אויסגעצייכנטע איבערזעצונגען,
און ווען מ'האָט די פּיעסן געשפּילט ,האָט ש .געשפּילט אין דייטש
און די אַנדערע יידישע אַקטיאָרן אין יידיש .דער עולם איז אין
אָנהײיב ניט געווען באַגײסטערט דערפאַר ,אָבער לסוף זיך אונטער-
געגעבן| .אַז דאָס שטימט ניט ,און ש .האָט יאָ געשפּילט ש,ײילאָק*
אין יידיש ,קאָן מען זען פון די וייטערדיקע עקסטראַקטן פון
|
רעצענזיעס|.
טאָמאַשעװוסקי דערציילט ,אַז ער האָט געצאָלט ש'.ין  000,01דאָלאַר
אַ יאָר פאַר שפּילן  5מאָל אַ װאָך און  05דאָלאַר פאַר יעדער עקסטראַ
פאָרשטעלונג און  001דאָלאַר פאַר שפּילן אַ פאָרשטעלונג אויף דער
פּראָװוינץ ,װוי אויך צוויי פרייע בענעפיסן .ש .האָט אויסגעליזט
זיין ביבליאָטעק און געבראַכט זיין פרוי און זון קיין ניו-יאָרק.
דעם  82אַפּריל  1191איז ש .אויפגעטראָטן אין ,טאָמאַשעװוסקיס
פּיפּלס טעאַטער* ,אין דייטש ,אין שעקספּירס ,קעניג ליר" .דעם
 5מאֵי  1191טרעט ער דאָרט אויף ,אין דייטש (בעת די אַנדערע
אַקטיאָרן שפּילן אין אידיש) ,אין שלום אַשס ;גאָט פון נקמה",

אע
א

:

י

יי

יא

וועגן ש'.ס ערשטן אויפטריט אין ,פּיפּלס טעאַטער* ,אין דייטש,
דערציילט אב .קאַהאַן וי הייזעריק דער שוישפּילער איז געווען ,און
,ער האָט קוים נעקענט ריידן .ער האָט אױיסנגעשפּראַכן די ווערטער
מיט אַזאַ אָנשטרעננונג ,אַז עס איז איינפאַך א רחמנות געווען צו
קוקן אויף אים .אין די שטעלן ,וואו עס פאָדערט זיך אַן אויסדרוק
פון שטורמישן צאָרן ,פון ווילדע אויפנעבראכטקייט ,דאָרט וואו
די שטימע דאַרף זיך אַרױסרײסן װוי ביי אַ בייזן לייב ,איז זיין
מאַטערניש געווען אַזױ גרויס ,אַז עס האָט ווירקלעך וויי געטאָן
דאָס האַרץ .ביי אַזעלכע מאַטערנישן מיט דער שטימע איז דער
שוישפּילער ניט אימשטאַנדן צו מאַכן די באווענוננען וועלכע ער
װאָלט געדאַרפט און נעקענט מאַכן .,ער איז נגעווען נעשטערט
אין יעדן מאָמענט פון זיין שפּילן.

כמעט

 . , ,אַז ער איז אַן אויסגעצייכנטער אַקטיאָר ,דאָס האָט מען דאָך
געקענט זען ,אין די וויכטיקסטע סצענעס האָט ער אַרױסגעבראַכט
די טראַנעדיע און די פּאָעזיע פון זיין ראָלע .די איינבילדונגס-
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יידישן

טעאַטער

קראַפט פון דעם צוזעער האָט דערמאָלן דאָס װואָס די הייזעריקייט
און די קערפּערלעכע שװאַכקייט האָבן דעם שוישפּילער געשטערט
אַרויסצוברעננען .עס האָט זיך נעפילט דער טרויער אין האַרצן
פון דעם פאַרזונקענעם גראָבן יונג .עס האָט זיך געפילט זיין ניל-
דערנער טרוים צו האָבן אַ שיינע כשרע טאָכטער ,א זיידענעם יונגענ-
מאַן אַן איידעם .ס'האָט זיך געפילט די באַנייסטערונג וועלכע האָט
דעם אומאָנשטענדיקן בויאַן אין אַ נאָבעלע העכסט סימפּאַטישע
פיגור פאַרװאַנדלט ,און ווען עס קומט דער קראַך ,ווען דער גאָט
פון נקמה צעשמעטערט דעם גאָלדענעם טרוים מיט קאַלטע נזלנות,
האָט זיך נעפילם די נאַנצע פאַרצוייפלונג אין דיזן קינד פון
רינשטאָק ,ביי וועמען

די נשמה

שיינט

מיט דעם

ליכט פון הימל.

אַז שילדקרויט איז אַ קינסטלער האָט מען ,אַלזאָ ,געקאָנט זען,
הנגם צו אורטיילן אים נאָך דיזער פאָרשטעלוננ װאָלט געווען אן
אי.ין זאך האָט זיך נגעוויס געװאָרפן אין די אויגן ,אַז
עולה.. .
איר האָט דאָ פאַר זיך אן אינטעליגענטן ,נעשטודירטן און געפיל-
פולן אייראָפּעאישן אַרטיסט .אויף דער יידישער בינע זעט זיך
דאָס מיט אַ באַזונדערע דייטלעכקייט ,וייל אונדזערע איינענע
אַקטיאָרן קאָנען זיך נאַטירלעך מיט דיזע מעלות ניט באַרימען.
 ...די אַנדערע אַקטיאָרן האָבן געשפּילט אויף ריין יידיש נאָך שלום
אַשס ארינינאַל ,אַזױ וי שילדקרויט שפּילט אויף דייטש ,איז
דער װידערשפּרוך ווידער א שטערוננ .אין דייטשלאַנד האָט דיזער
שוישפּילער זיך אויסגעצייכנט אין דיזער פּיעסע .דאָרטן אָבער
האָבן אַלֶע אַקטיאָרן גערעדט דייטש ... .דאָ אָבער ,וואו אַלע
אַקטיאָרן ריידן די שפּראַך פון דעם אַרינינאַל ,ווערנד איינער רעדט
אַן איבערזעצטע שפּראַך ,פאַרלירט דאָס דעם לעבנס-כאראַקטער,
; ..דורך דעם שאַרפן אונטערשיד ,וועלכער לינט צװישן יידיש
און דייטש ,איז אויך אויסגעקומען אַן אונטערשיד אין דעם איינ-
דרוק װאָס הער שילדקרויט האָט נעמאַכט .עס איז אויסגעקומען
אַ מין דייטשער יאַנקל שאַפּשאַװיטש .ווען אָבער די גאַנצע קאָמ-
פּאַני שפּילט דייטש ,פילט זיך אויף דייטש ,אַז דאָס איז אַ רוסיש-
יירישער שאַפּשאָװיטש . ... .דאָס איז בלויז געווען דורך דעם אונ-
טערשיד פון דער שפּראַך .אַן און פאַר זיך איז שאַפּשאַװיטש
געווען שאַפּשאַָװויטש",

דעם  21מאַי  1191טרעט ש .איף ,אין דייטש ,אין שעקספּירס
יואל ענטין נעמט אַזױ אויף ש'.ס שפּילן ,שײלאָק" אין דייטש:
,שילדקרויטס ,שײילאָק' איז געווען אַזאַ ,אַז ער האָט מיך איינפאַך
געפּלעפט .ער איז געווען אַזױ אַנדערש פון אַלץ װאָס איך האָב
ווען געזען אָדער זיך פאָרנעשטעלט פון שיילאָקן ,עס איז געווען
אַ שיילאָק ,וואָס האָט איבערנעוװעלטיקט מיט זיין אומנעהויער,
גװאַלדיקער קראַפט ,אָבער אין דערזעלבער צייט האָט עד אויך

שילך-

קרויט דער גאַטוראַליסט האָט באַשאַפן אַ שילאק לחלוטין אויס-
געטאָן פון יעדן דאָמאַנטישן פּוץ ,פון וועלכער ס'איז פּאַטריאַרכאַ-
לער באַשטראַלונג .,אַ ואולגאָרער ,אַלט-מאַרקישער!' האַנדלס-ײיד
איז דאָס געווען ,העסלעך נגעקליידט  --אַ קליידונג להכעיס יעדע
יפאַרבן-שיינקייט און מוסטער-צוקלייבונג  ---מיט העסלעכע מאַניערן,
יקריגעריש ,שטעכיק ,בייסיק ,מיט ווילרע ,לחלוטין ניט-ריטמיש זיך
|
רייסנדער קראַפט,
עס איז געווען אַ נאטוראליסטישער שיילאָק און מיט זיין נאַטו-
ראליזם האָט ער זיין נוואַלדיקן רושם געמאַכט ,אַ נואַלדיקן רושם
צום שלעכטן וי צום נוטן ,אָנגעלאָדן מיט בייסנדיקער איראָניע
און האָס צו די קריסטן ,פורכטבאַר און גרויזאַם ,אָבער דערפאַר
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טראַגיזם אַלס פאָטער.

שילאק קערט זיך אום פון קריסטלעכן מאָלצייט.
פאַרנעסן.,
 ....שײילאָק קלאַפּט אָן אין זיין הויז .קיין ענטפער .אומרואיק,
דערשראָקן ,לויפט ער אַרױף אויף די טרעפּ .עפּעס ברומט דאָרט
אינעװוײיניק ,ברעכט און שטעכט וי א צאָרנדיקער בער ,לויפנדיק
איבער בוימלעך אין ואַלד .דערנאָך ,א לאַננער טרעפּן גאַנג ,פּונקט
אַנטקענן פּובליקום ,און איבער אים לויפט אַראָפּ שיילאָק  --ניין,
ער שפּרינגט ,ער קוליעט זיך  --טויט-בלייך ,פורכטבאַר אין זיין
שרעק און פארצווייפלונג .עס האָט היננגעריסן אין דער אייביקייט
אַריין ,אין דעם תהום פון מענטשלעכע איבערלעבנישן און יסורים".
יאָרן:שפּעטער ווען ש .שפּילט ,שײלאָק* אין יידיש ,שרייבט ענטין:
ש,ילדקרויט פון ,פּיפּלס טעאַטער! איז טאַקע נרויס ,אָבער דאָך
ניט אַזױ וי מען שטעלט פאָר .ער איז אַ נאַטוראַליסטישער קינסט-
לער ,אַזױ נאַטוראַליסטיש ,אַז ער פאַלט שוין צייטנווייז אַריין אין
ברוטאַליטעט און אַמאָל אויך  --און דאָס איז נאָרניט אַזױ ווייט
וי אין פלוג ווייזט זיך אויס  --אין מעלאָדראַמע ,ער איז אַ
קונציקער ,פיינער נאָכמאַכער פון דעטאלן ,אָבער ער האָט אויך
פאַלשע ,שאַרף גרילצנדע ,טענער אין זיין שפּילן .,און וי וייט
איך האָב אים געזעען ,מיט וייניק פּאָעזיע .זיין ,שיילאָק! אין
נאַטוראַליסטיש ברוטאַל ,און אין איין אָרט אָדער צוויי ,עטװאָס
מעלאָדראַמאַטיש ,און אַבסאָלוט ניט צונעפּאַסט פאַר דער ראָמאַנ-
טיש ,אויפנגעהויבענער ,פּאֶעטיש-הויך און קייטלדיק-קליננענדער
שעקספּירישער דראַמע .פון דעם שפּאַניש-אָריענטאַלישן שיילאָקן
פון דער צייט פון די ווענעדיגער דאדזשען מאַכט שילדקרויט אַ
;יידליק' פון אַלטן מאַרק .,דאָס ביסל פּאַטריאַרכאַליש-שײנע און
בילדערהאַפטע,

װאָס

איז

דאָ אין

דעם

פאַרצייטיקן

יידישן

;זייל

פון דער בערזע' ,מעקט ער איננאַנצן אִפֹּ",
ערשט דעם  52אױיגוסט  1191טרעט ש .אויף ,אין יידיש ,אין דער
ספּעציעל פאַר אים געשריבענער פּיעסע ;אייקעלע מזיק* פון אברהם
שאָמער,
טאָמאַשעװסקי שרייבט; :די ערשטע יידישע פּיעסע מיט איר
צו מאַכן זיין ערשטן אויפטריט אויף דער ידישער בינע ,איז
.ן דער ראָלע קומען אַרײן סיטו"
געווען ....אייקעלע מזיק'. ,א.י

אַציעס און איינצעלנע שטריכן פון דער אונטערװועלט.

; שײילאָק?,

דערשלאָגן מיט זיין האַרבער ,שניידנדיקער װאָכעדיקייט,

אומפאַרגעסלעך מענטשלעך ,אויפשוידערנד-רירנד מיט זַיין טיפסטן

דער צווייטער אַקט לאָזְט ויך ממש ניט

שילדקרויט

האָט מערקווירדיק באַגריפן שאָמערס כאַראַקטער-שילדערונג .גלייך
װוי ער האָט אַרײנגעקראָגן די ראָלע אין די הענט ,האָט ער אָנגע-
הויבן געבן פּריװואַטע פאָרשטעלונגען פאַר יעדן פריינט זיינעם וי
אַזױ ער װעט שפּילן אַזא סצענע און אַזאַ סצענף".
טאָמאַשעװסקי דערציילט װי שילדקרויט איז אַמאָל געוען אַ
פאַרברענטער קאָרטן-שפּילער ,אָבער זיין פרוי האָט אים דערפון
אָפּגעװענט .דאָ אין דער פּיעסע האָט ער אָבער געהאַט סצענעס פון
שפּילן אין קאָרטן ,און מיט דער דערלויבניש פון זיין פרוי האָט
ער זיך װוידער גענומען שפּילן קאָרטן כדי בעסער איינצושטודירן
די ראָל .,שילדקרויט  ---זאָגט טאָמאַשעװסקי  ---האָט זיך דערווייל
באמת ווידער צוגעכאַפּט צום קאָרטן-שפּילן; ,אָבער אַן אמת איז
אויך ,אַז ביים שפּילן דאַן אין קאָרטן ,האָט ער ,שפּילנדיק ,אויס-
געאַרבעט שטריכעלעך ,באַװעגונגען ,אויסדרוקן פון געפילן װאָס ער
האָט זיך פאָרגעשטעלט ,אַז דער העלד /אייקעלע מזיק' מוז זיי
|
באַזיצן".
ווייטער האָט פּאַסירט אַ צווייטער פאַל ,װאָס האָט געדינט שילד-
קרויטן פאַר דער פּיעסע ,ש .האָט געוואוינט דאַמאָלט ביי טאָמאַ-
עווסקיןש

אין קאָנטרי,

האָט

פּאַסירט,

אַז מען

האָט

באַגנבעט

די
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אַנטדעקט
שפּעטער
מיט די
דו האָסט

צירונג פון פרוי שילדקרויט .נאָך אַ לאַנג זוכן האָט מען
דעם גנב ,אַ שכן ,אַ יונגערמאַן ,און שילדקרויט האָט זיך
אויסגעדריקט פאַר טאָמאַשעװוסקין, :באָריס ,די מעשה
געגנבעטע דזשולערי קומט מיר צוֹ נוץ .דער בחור ,וועמען
געפּאַקט ,איז דאָך אַ שטיקל ,אייקעלע מזיק*/
טאָמאַשעװוסקי דערציילט ,אַז שילדקרויט פלעגט גאַנץ אָפט אויפ-
שטיין פאַרטאָגס ,פאַרקריכן צווישן די בערג ,אַרויפקלעטערן אויף
אַ באַרג ,און דאָרט געחזרט זיך די ראָל פון ,אייקעלע מזיק".
צילע אַדלער דערציילט ,אַז יענעם סעזאָן ,ווען ש .איז אַריבער
אויף דער יידישער בינע ,איז זי ניט געוען אַנגאַזשירט ,און:
,האָב איך זיך געמוזט צופרידנשטעלן מיט ניין זען טעאטער.
יענעם פעזאָן האָט דער באמת געניאַלער שוישפּילער רודאָלף

שילדקרויט

געשפּילט אין טאָמאַשעווסקיס

פּיפּלסם טעאַטער.

גע-

דענק איך דעם טיפן איינדרוק ,וואָס זיין שפּילן האָט אויף מיר
געמאַכט ווען איך האָב אים נעזען דאָס ערשטע מאָל ,איך בין
ממש נעווען אין זיבעטן הימל? .איך האָב בוכשטעבלעך ניט נע-
פילט קיין זאַך אַרום מיר .מיט אַלֶע מיינע חושים בין איך געווען
פאַרטראָגן אויף דער בינע ,פאַרנומען בלוין מיטן געניאַלן שפּילן
פון רודאָלף שילדקרויט .איך האָב דאַמאָלס געפילט ,אַז איך האָב
אַזױנס פריער אין מיין לעבן ניט איבערגעלעבט .איך געדענק
קלאָר ,אַז לאַנג נאָכדעם װוי די פאָרשטעלונג האָט זיך געענדיקט,
בין איך אַ געפּלעפטע געבליבן זיצן און האָב זיך ניט גערירט פון
מיין אָרט .דער טעאַטער איז שוין כמעט נעווען אויסנעליידיקט
װוען איך האָב זיך ענדלעך אויפגעהויבן אַרױסצוניין .איך בין
קיינמאָל ניט פאַרכאַפּט געװאָרן פון קיין רעליגיעזע נגעפילן ,אָבער
אין מיין זכרון איז איינגעקריצט א תפילה ,װאָס מיינע ליפּן האָבן
פון זיך געשעפּטשעט

נאָכאַנאַנד,

דורך דער פאָרשטעלונג:

,העלף

מיר ,גאָטעניו ,איך זאָל אַמאָל דערלעבן די זכיה צו שטיין אויף
איין בינע מיט דעם גאָטיגעבענטשטן קינסטלער רודאָלף שילר-
קרויט'"
וועגן ש'.ס ערשטן אויפטריט אין אַ פאַר אים נייער פּיעסע ,אין
יידיש ,שרייבט אב .קאַהאַן:
 ....,דירעכטע סמעטענע פון ;אייקעלע מזיק' אין גענומען
געװאָרן פון אַן ענגלישע פּיעסע מיטן נאָמען ,דזשימי ואַלענטין',
ניט בלויז די סמעטענע ,נאָר אויך וויכטיקע איינצלהייטן זיינען
גענומען נעװואָרן פון דיזן שטיק ... .יעדער װאָס האָט געזעען
;דזשימי װאַלענטין' האָט אים גלייך דערקענט אין ,אייקעלע מזיק',
און

די װאָס

האָבן

די ענגלישע

פּיעסע

ניט

געזעען,

האָבן

סתם

דערשפּירט ,אַז דער אומזין איז אַן ,אימפּאָרטירטער' .מיר האָבן
גענוג אייגענע ,טשעפּוכאַס' {אומזיניקייטן| ,האָבן זיי כאָטש
דעם יידישן טעם ...שלידקראוט שאַפט אין דיזע פּיעסע אַן
אומנעהויער אינטערעסאַנטע ראָלע און ציינט זיך אַרױיס אין זיין
פולן גלאַנץ אַלס קינסטלער אין ,אייקעלע מזיק' .וי ער שפּילט
דיזע ראָלע ,זעט איר וי אַ קינסטלער קנעט אויס אַ לעבעדיקע
שטיק לעבן מיט שטילע ,אמתע מאַניערן ,מיט אַבסאָלוט נאַטיר-
לעכע ,לעבנס-װואַרע באַווענונגען און טענער .ווען אייקעלע זאָגט
עפּעס ,זאָנט עס אַן אמתער אייקעלע .יעדע מינע ,יעדער קער פון
דעם קערפּער ,יעדער קלאַנג פון דער שטימע מאָלט פאַר אייך אַ
יירישן אייקעלע .נאַטירלעך ,ווען שילדקראוט װאָלט ניט געוען
גוט באַקאַנט מיט דעם יידישן לעבן ,װאָלט ער אַזאַ מייסטערהאַפטן
בילד ניט געקאָנט שאַפן ,אָבער אַנדערע יידישע אַקטיאָרן זיינען

דאָך נאָך מער באַקאַנט מיט דעם יידישן לעבן .ווען זיי שפּילן
אָבֹער ,גייען זיי אַװעק פון דיזן לעבן.
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פון

זיי פון אים .זיי מאַכן זייערע באַועגוננען מייסטנס ,האַמלעטיש.,
זייער שפּראַך ציען זיי אָן אויף ,האַמלעטישע' סטרונעס .שילדקראַוט
אין אָבער אַן אמתער קינסטלער .ער האָט דאָ פאַר זיך אַן איינ-
פאַכן ,ניט קיין האַמלעט-טיפּ ,נאָר אַ היינטיקן יירישן טיפּ ,אַלזאָ,
האָט ער דיזן טיפּ אויסגעשטודירט און ער האָט געטאָן אַלעס
מענלעכעס אַזאַ טיפּ צו שאַפן ,און ער האָט אים נעשאַפן.
די גרויסע איבעראשונג איז זיין יידיש .ווען מיר זאָנן ,אַז ער
איז דער איינציקער ,ואָס רעדט אמת יידיש אין דיזער פּיעסע,
איז דאָס ניט בלויז ניט איבערטריבן ,נאָר עס דריקט נאָך ניט
אויס קלאָר דעם פאַקט .אָבער זיין יידיש איז א טייל פון זיין
קונסט .ער האָט זיך גענומען פאָרצושטעלן אַ יידן ,האָט ער אַלס
קינסטלער פריער פון אַלעם געפילט ,אַז ער מוז אין דער ראָלע
ריידן װוי אַן אמתער ייד רעדט ,און ער האָט זיך געגעבן די מי
זיך אויסצולערנען אַזױ צו ריידן אין דיזער ראָלע.
,מ.ער.קווירדיק ,אַז זיצנדיק מיט אייך ביי א טיש ,קאָן שילד-
קראָוט מיט אייך קיין אמתן יידיש בשום אופן ניט ריידן .ער
רערט וי אַ ייד צו וועלכן די שפּראַך איז פאַרדייטשט געװאָרן.
אוֹם צו ריידן אמתן יידיש ,מוז ער דאָס אויסלערנען אין אַ ראָלע.

ער קאָן דאָס בלויז טאָן אַלס אַ בילד ,קינדווייז האָט שילדקראוט
גערעדט יידיש .ווען ער װואָלט זיין לעבן פאַרבראַכט אין פּאַריז,
ריידנדיק פראַנצויז ,װאָלט די יידישע שפּראַך ביי אים געבליבן
ריין ,ווייל פראַנצויזיש איז א גאַנץ אַנדערע שפּראַך ,און קאָן דערי-
בער אויף יידיש קיין איינפלוס ניט האָבן .דייטש אָבער אין די
מוטער פון יידיש .עס האָט דעריבער אויף איר אַן אומנעהויערן
עפעקט .שילדקראָוט האָט אַלזאָ זיין מוטערשפּראַך פאַרגעסן ,און
ווען ער רעדט יידיש אויף דער בינע וי אַן אמתער ייד ,איז דאָם
די אַרבעט פון אַ קינסטלער ,וועלכער לערנט זיך אויס צו שילדערן
לעבעדיקע מענטשן מיט זייער אמתער שפּראַך אויף דער בינע,

אין

,גאָט פון נקמה' איז אים שווערער צו שפּילן יידיש ,ווייל ער איז
שוין אייננעשפּילט אין זיין ראָלע דאָרטן אויף דייטש ,אָבער די
ראָלע פון אייקעלע איז אַ נייע ראָלע ,האָט ער איר געשאַפן אין

יידיש .שילדקראַוט קען ניט ריידן קיין יידיש .ער קען טפּילן יידיט.
 ...ביים שלוס פון דער פאָרשטעלוננ ,ווען ער איז שוין געווען
מיד ,און ער האָט ניט געהאַט אַזויפיל כוח זיך צוֹ קאַנטראָלירן
צו זיינע קינסטלערישע צוועקן ,האָבן זיך אַרױסגעכאַפּט דייטשע
ווערטער וי ,געשטאַנדן' אָנשטאָט ,נעשטאַנען'  ...די ווערטער
זיינען געווען דורך און דורך יידישע ,און די מאַניערן ,װאָס האָבן
זיי באַנלייט ,זיינען געווען דורך און דורך יידישע  ...די ראָלע
איז פול מיט הומאָר ,און שילדקראָוטס הומאָר אין איר איז געווען
פון דעם העכערן סאָרט ,דאָס אין ניט געווען קיין װאָדעװיל-
אַרבעט .עס איז אַרויסנעקומען אַ בולטע פיגור ,געשניצט פון
פּערלמוטער ,אָבער באַשאָנקען מיט דעם לעבן פון פלייש און בלוט,
מיט אַ האַרץ ,מיט אַ גייסט ,און אַלֶעס שטיל ,אַלעס רואיק ,אַלעס
געלאַסן .די נשמה האָט ער אַרױיסגענומען ביי די צושויער אָן דעם
קלענסטן געשריי .ווען אייקעלע טרייעט {באַמיט זיך| איבערצוזאָגן
אַ דרשה ,װאָס ער האָט נעהערט פון זיינע פילאַנטראָפּן  . ..קייקלט
זיך דער טעאַטער די נאַנצע צייט פון געלעכטער .מען האָט איינפאַך
קיין כחות ניט צו לאַכן ,און לאַכן לאַכט מען ניט פון קיין שטי-

פעריי ,נאָר פון אַן אינטערעסאַנטן ,לעבעדיקן בילד ,וועלכן דער
שוישפּילער שאַפט ,אין אַן אַנדערע שטעלע ,וואו אונטער דעם
איינפלוס פון די {דער| מוזיק ,וועלכע הערט זיך פון אַ דערבייאיקן
טעמפּל ,װוערט ער גוטע פריינט מיט זיין פאַרװאָרפענער פרוי און
קינד ,רעדט ער קיין ואָרט ניט אויס ,מאַכט קוים אַ באַװעגונג.
2032

יידישן

טעאַטער

דאָס שפּילן קומט פאָר אויף זיין געזיכט ,אין זיינע אוינן .די
געזיכט בייט זיך פון זיך אַלֵיין .די אוינן ענדערן זייער אויסדרוק,
ניט רירנדיק זיך ,ביז ענדלעך ניסן זיי זיך אָן מיט טרערן .עטלעכע
מינוט נייען אַזױ אַװעק .די צוזעער זיינען אַזױ װוי עלעקטריזירטע.
ביי יעדן איז דער אָטעם פאַרכאַפּט .מען זעט אויף אַ מענטשלעכן
געזיכט וי עס ווערט נעענדערט זיין נייסט אַזױי ווי דורך אַ
צויבער .אין די יידישע טעאַטערס איז מען צו אַזאַ סאָרט שפּילן
ניט געוועהנט נעװאָרן .אָט דאָס הייסט קונסט ! לערנט זיך ,יידישע
שוישפּילער ! שטודירט שילדקראַָוטן! איר האָט אַ בריליאַנטענע

געלעגנהייט !"..
מ .קאַטץ שרייבט :
,ער איז פּשוט וואונדערלעך אין דיזער ראָלע ,וי אין אַלֶעס
ואָס ער שפּילט .עס זיינען פאַראַן מאָמענטן ,באַזונדערס די שטילע
מאָמענטן ,ווען ער רעדט ניט ,האנדלט ניט ,נאָר וואו דער אויסדרוק
בלויז פון זיין פּנים שאַפט יענע איבערצייננדע פּסיכיק ,װאָס פעלט
אין דעם אויטאָרס שילדערונג .קורץ ,ער ווייזט דאָ אַ ריינע
איך רעכן שילד-
קינסטלערישע פאָרשטעלונג ביז פּערפעקציאָן, . , .
קראַוטס ערשיינונג אויף אונדזער יידישער בינע אַלס עפּאָכע-
מאַכנד ,און איך האָב זיך נאָך מער איבערציינט אין דעם זעענדיק
די אויפפירונג און דורכפירוננ פון ,אייקעלע מזיק' ,אַלֶע שוישפּי-
לער ,כמעט אָן אויסנאַם ,שפּילן דאָ קינסטלעריש ... .און דאָס
איז וואַרשיינלעך די ווירקוננ פון שילדקראוט .אַזױי ווירקט אַ
גרויסער קינסטלער אויף זיין אומנעבוננ".
יוסף רומשינסקי שילדערט אַזױ דעם איינדרוק פון ש'.ס אָנהייבן
שפּילן יידיש טעאַטער :
,וועןאיך האָב דערציילט מיינעם אַ קאָלענע ,אַ דייטשן אֶרנֵל-
שפּילער ,אַז רודאָלף שילדקרויט איז אַנגאַזשירט אין יידישן טעאַ-
טער און װועט שפּילן אין פּיפּלס טעאַטער ,וועלכעס געפינט זיך
אויף דער באוערי ,און אַז ער שטודירט שוין אַ ראָלע ,אייקעלע
מזיק' פוֹן אברהם שאָמער ,אין וועלכער ער װועט אויפטרעטן ,אין
יידיש' ,האָט דער דייטשער מוזיקער מיך נאַנץ רואיק אויסגעהערט,
און מיט אַמאָל האָט ער אויסגעשרינן; :דאָס אין א ליגן!

נאָך ,אייקעלע מזיק" איז ש .ווידער אויפגעטראָטן אין ;שײלאָק",
שפּילנדיק די ראָל אין דייטש ,בעת די אַנדערע מיטשפּילער האָבן
געשפּילט אין יידיש.
דעם  92סעפּטעמבער  1191איז ש .איפגשטראָטן ,אין יידיש,
אין ,דער יונגער דור* ,אָדער ;קעטנגלידער* {פון הערמאַן הייער-
מאַנסן ,פאַריידישט פון אברהם שאָמער.
יואל ענטין שרייבט:
ש,ילדקרויט האָט אים |די ראָל פון פאָטער| געשפּילט קעניגלעך

רייך .וי שטאַרק און איידל ,און צו דער זעלבער צייט ,װי מענטש-
לעך און הינרייסנד ,וי איינפאַך און דאָך אַזױ האַרצלעך-רירנד.
די אילוזיאָן איז געווען אַזױ שטאַרק וי דאָס לעבן אַלין .מיט
עכטן קינסטלערישן טאַקט ,האָט ער זיך באַהערשט און צוריקנע-
האַלטן אין די מאָמענטן פון שטאַרקע אויסברוכן .מיט שטילן
פאַרטראַכטן אומעט האָט ער אויסגעפילט די שטומע סצענעס פון
אַנטוישונג ,פון ביטערן פאַרוואורף פון אַ באַעולהטן טאַטען .ער
איז כמעט קיינמאָל ,מיט דער אויסנאַמע פילייכט פון אַ פּאָר
גראָבלעך-קאָמישע סצענען פון שדכנען זיך צו זיין הויז-פירערין,
ניט אַראָפּגעפאַלן פון זיין גרויסער הויך .ער איזן געשטיגן פון
סצענע

צו סצענע

און האָט

כמעט

אין יעדן פרישן

מאָמענט

--

נאנץ אנדערש וי אין ,אייקעלע מזיק' ,וואו אין דריטן אַקט פאַלט
ער אַראָפּ ,ווערט מאָנאָטאָן און הערט אויף אַרױיסצוווייזן נייעס --
אויפגעדעקט אַ נייעם ווינק? אין זיין רייכן קונסט-אַרסענא? ,און
וי נוט און וי האַרציק ער האָט עס דורכגעדרוננען דורך אַלע
קעמערלעך פון זיין נשמה !
איך צווייפ? נאָך אַלץ אויב שילדקרויט קאָן זיך פיל אויפהייבן

איבער זיינע נאַטוראַליסטישע כחות ,אויב ער קאָן אויך אַרױיס.-
ברענגען דעם טיפן ,פאַטאַלן אומעט פון אַ מאָדערנעם ,אינטע-
לעקטועלן מענטשן ,דעם געהיימניספולן פּאָעטישן שמערץ פון די
צאַרט-קראַנקע נאַטורן פון אונדזער צייט ,אָבער דער הויפּט-העלד
פון ,קעטן-נלידער' איז אַ געזונטער ,פּראָסטער מענטש ,אָן חכמות,
מיט בלויז אייניקע קליינע שנעונותלעך ,און מיט דער אויסנאמע,
פילייכט פון די נאַרישע שטעלן ,האָט אים שילדקרויט הערלעך
לעבעדיק געמאַכט אויף דער בינע .אַזאַ שפּילן איז אַן איירעלע,

האָט זיך עפּעס אַן אַמעריקאַנער בלאָפער פאַרשטעלט אַלס רודאָלף

הייליקע פרייד פאַרן צושויער .אַזאַ שפּילן איז אַ פיינער ,לוסטיקער

שילדקרויט .דער דייטשער קייזער-קענינלעכער שוישפּילער רודאָלף
שילדקרויט האָט אין בערלין ערשט פאַריאָרן געשפּילט ,שיילאָק'
דריי הונדערט מאָל פאַר געפּאַקטע הייזער' .ער האָט זיך ניט באַ-
רואיקט ביז איך האָב אים געבראַכט אין יידישן אַקטיאָרן קלוב,

ביישפי? פאַר אונדזערע אַלט-נעזעסענע אַקטיאָרן ,אָבער  --די
פּיעסע איז דורכגעפאַלן און זי איז ניך אַראָפּנענומען געװאָרן פון
דער בינע ,און מיר האָבן פאַרלאָרן די גאַנצע הערלעכקייט| .ענטין
גייט אַריין אין די סבות פון דורכפאַל פון דער פּיעסען|  ...די /
ערשטע זאַך איז זייער ניט גוט פון טאָמאַשעװוסקין ,װואָס אין די
פּיעסן ,וואו שילדקרויט שפּילט ,טרעט ער ניט אויף .די לעצטע
יאָרן האָט זיך טאָמאַשעװוסקי פיל געבעסערט ,און ווען ער אַנט-
שליסט זיך צו שפּילן ערלעך און ניט פאַר דער גאַליאָרקע ,איז

וועלכער האָט זיך געפונען אויף דער צווייטער עוועניו.

מיר האָבן

געטראָפן זיצן שילדקרויטן אָן אַ רעקל ,ביי אַ הייס גלעזל טיי .ווען
איך האָב אים פאָרגעשטעלט פאַר רודאָלף שילדקרויטן און ער
האָט געהאַט די געלעגנהייט צו דריקן שילדקרויטס האַנט ,איז ער
געווען דער נליקלעכסטער מענטש אין דער וועלט".
מאָריס שװואַרץ שרייבט אין זיינע זכרונות :
ש,ילדקרויט האָט באַלד נעמאַכט אַ רושם אויףה דער יידישער
גאַס .אַזא קינסטלער האָבן יידן דאָ נאָך ניט געהאַט געזעען .זיין
שײילאָק ,קעניג ליר ,איבערהויפּט דעם איינאַקטער ;קוטשעבאֵי'
וגעמיינט ,אַמנעסטיע! פון הייערמאַנסן ,וואו ער שפּילט עטלעכע
כאַראַקטערן ,האָט דעם טעאַטער-עולם און די קריטיקער ממש צע-
שרויפט ,.ס'איז געווען הימל ,ערד און שילדקרויט ! ווער שמועסט
נאָך זיין אייקעלע מזיק און פלאַקסמאַן אַלס ערציער .  ...שילד-
קרויט האָט פּשוט אָפּנעװישט אַלע סטאַרס פון ניו יאָרקער יירישן
יי
טעאַטער".
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ער קראַפטפו? ,איינדרוקספול ,ער האָט אין ,קעטן-גלידער' געדאַרפט
שפּילן ,אַזױ האָט אין איר אויך נעדאַרפט שפּילן בלאַנק ,וועלכער

איז דורך די לעצטע יאָרן אױסנעװאַקסן

אַ גאַנץ גנוטער שוי

שפּילער ,בפרט נאָך ווען ער זוכט ניט צו קיצלען דעם עולם.

פאַרװאָס האָבן די צוויי וויכטיקסטע פון די אַלט-געזעסענע פון
פּיפּס טעאַטער' ניט געשפּילט אין ,קעט-נלידער' און איבער-
געלאָזט צוויי ראָליען צו צוויי אַ סך ,אַ סך שװואַכערע אַקטיאָרן ?
ווייל זיי האָבן

אויך אַנדערעס

ניט געװאָלט פאַרשטעלט

האָט מיטגעהאָלפן;

ווערן

פון שילדקרויטן ?

טאָמאַשעװװסקי

האָט מורא

געהאַט ,אַז די יידן וועלן די פּיעסע ניט פאַרדייען איבער איר
נויאישקייט ,כאָטש די מורא איז געווען אַן אומזיסטע ,װאָרום די
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לעקסיטאָן
מענטשן און די הויפּט-טעמע פון ,קעטן-נלידער' זיינען אַזױ אַל-
מענטשלעך װוי שעקספּירס ,קעניג ליר' ,אויך האָט טאָמאַשעװוסקי
די פּיעסע געװואָלט אַביס? ,פריילעכער' מאַכן ,האָט ער באַשטעלט
ביי אברהם שאָמערן ער זאָל די פּיעסע ,פאַריידישן! .א.ו.יף צו
פאַריידישן אַ פּיעסע וי געהעריק איז ,דאַרף מען אָבער האָבן
גאַנץ אַנדערע פעאיקייטן .מען דאַרף זיין אַ קריטיקער .,מען דארף
זיין אַ ליטעראַרישער מענטש מיט אַ גוטן געשמאַק ... .אפשר
האָט ער די אַרבעט נעמוזט מאַכן אין גרויס איילעניש .דער רדעזול-
טאַט ,יעדנפאַלס ,איזן געװוען אַ טרויעריקער ,אַ מאוסער .דער
יידישער לאַק איבער דער האָלענדישער פּיעסע איז געווען אנגע-
שמירט גראָב ,ניט גלייך ,ערטערווייז האָט ער אינגאַנצן געפעלט,
און ערטערווייז ,זוידער ,האָט ער געריסן די נאָז ,אלץ איז אויסנע-
קומען אַזױ וייט ,אַזױ אָפּנעפרעמדט ,אַזױ ניט איבערצייגנד,
 ...און נאָך עטװואָס האָט בײיגעטראָגן צום דורכפאַל פון דער
פּיעסע |און דאָ גייט ענטין אַרין אין איינצלהייטן ווענן סוף
פון דריטן אַקט ,װואָס איז פרעמד פאַר אַ יידישן טעאַטער-גײער,
און הגם דער רעזשיסער טאָמאַשעװוסקי האָט שפּעטער עס געפּרובט
ענדערן ,האָט עס אָבער שוין ניט געהאָלפן)".
ש .יאַנאָווסקי שרייבט ;:

 ...,שילדקראָוט האָט געשפֿילט אַזױ גוט ,אַז מיר האָבן קיין
ווערטער ניט אויסצודריקן וי גוט דאָס איז געווען .גענוג װועט זיין
צו זאָגן ,אַז אין מאַנכע מאָמענטן האָט ער אונדז געמאַכט פאַרגעסן
אין אונדזערע איינענע איךס ,און עס האָט זיך אונדז אויסגעדוכט,
אַז שילדקראַוט

און

מיר

זיינען

דאָס איינס,

אַז פּונקט

װי

מיר

װאָלטן אַליין אַלע אומגעװאַנדלט געװאָרן אין סאָלאָמאָן טויבס,
קיין העכערן לויבט קאָן מען אַ קינסטלער ניט געבן .ער האָט דעם
גאַנצן עולם ,װאָס איז געווען דאַן אין טעאַטער ,געהאַלטן ממש
אין דעם הויפן פון זיין קליינער האַנט ,ניין ,אינם דינסטן פעלטעלע
פון זיין וואונדערבאַר-באַװועגלעך פּנים ,און האָט געטאָן מיט
אונדז ,װאָס זיין האַרץ האָט נאָר געגלוסט ,אָבער דאָס האָט נע-
דויערט נאָר אַזױ לאַנג װוי דער צויבערער שילדקראוט איז געווען
אויפן בינע .  ...צום אומגליק האָט מען איבערגענעבן הייערמאַנס
דראַמע פיקסן |אויסבעסערן| אונדזער אַלבאַקאַנטן קינסטלער
הער שאָמער ,און דאָס האָט אונדז פאַרנאַלט אונדזער נאנצן
פאַרננינן  ...ער האָט אים אַזױ נעפיקסט ,אז פון דער גאַנצער
דראַמע ,סיי פון דעם ואָס איזן שאָמערס און סיי פון דעם װואָס
איז הייערמאַנס ,שניידט אייך פּשוט אין די אויערן . .. .די וועלכע
נייען איצט אין פּיפּלס טעאַטער ,ווען הער שילדקראַוט שפּילט,
גייען זעען שילרקראָוט

דעם קינסטלער אין זיינע בעסטע

ראָלן פון

די בעסטע דראַמען ,די פאַרביליגונג פון דעם ווערק אין וועלכן
שילדקראַוט שפּילט ,איז דאַרום ניט נאָר ניט נויטיק ,נאָר שעדלעך.

יענעם ערשטן פעזאָן ,ספּעציעל פון יענער ערשטער ראָלע מיינער.
אין דער ראָלע פון ,געדאַנקן לייענער' האָט שילדקרויט סצענעס,
וואו ער האָט געלעננהייט צו באַװייזן זיין רייכן פאַרשידנאַרטיקן
טאַלאַנט ,און כאָטש איך האָב מיט שילדקרויטן עטלעכע מאָל נע-
שפּילט ,האָט ער מיך ממש געפּלעפט מיט נייע און אַלץ נייערע
אויסדרוקן פון גרויסן שוישפּילערישן טאַלאַנט .געדענק איך וי
שטייענדיק אויף דער בינע ,האָב איך זיך מער וי איינמאָל געפונען
ביי דער סאַמע גרענעץ פון פאַרלוירנקייט פון דער ראָלע מיינער און
באַוואונדערונג פאַר שילדקרויטס געניאַלן טאַלאַנט ,און איך האָב
זיך געכאַפּט זאָננדיק צו זיך אַליין , :מען טאָר ניט ! דאַרפסט אין
זינען האָבן דיין איינענע ראָלע!'  ...אָבער די פּיעסע האָט ניט
אָנגעריסן.

זִי איז באַלד אַראָפּ פון די ברעטער".

יואל ענטין שרייבט :
,דער גרויסער שילדקרויםט פאַרלירט זיך דאָ .ער אין גאַנץ
אינטערעסאַנט אין ערשטן אַקט (ער מעג אָבער זיין אַביס? בעל-
הבתישער גרימירט) ,ער האָט ערהאַבענע מאָמענטן אויך שפּע-
טער ,אין לעצטן אַקט קאָפּירט ער זיך אַליין אין ערשטן אויפטריט
אין ,קיטכענבוים',
מעלאָדראַמע".

,דער עיקר פון ז ,ליבין'ס נייע פּיעסע באשטייט אין אַ פאַנטאַזיע,

אַז אַ רייכער יידישער באַנקיר באַקומט אַ מין געטלעכע קראַפט
צו לעזן די געדאַנקען פון מענטשן .דורך דעם דערזעט ער ,אַז .
זיינע פריינט זיינען אים פאַלש ,אַז זיין פרוי איז אינטים מיטן הויז-
דאָקטאָר ,און אַז זיין טאָכטער ליבט אים בלויז אויף אויפי? וויפ5
זי קאָן פון אים ציען נוצן פאַר זיך .,דער איינפאַל איז ניט קיין
נייער.

אויף דער עננלישער

 ...,יעדעס מאָל װאָס מיר זעען שילדקראַוטן אויף דער יידישער
בינע ,קומט אונדז מיט אַ נייע קראַפט פאַר דעם פאַקט ,אַז מיר
יידן האָבן אים ,דיזן וואונדערבאַרן קינסטלער ,דיזן אמת אינטע-
לינענטן ,דיזן פולשטענדיק אייראָפּעאישן אַרטיסט .עס גלויבט זיך
כמעט ניט ,אַז ער שפּילט אין אַ יידישן טעאַטער .מינוטן-ווייז ווילט
זיך פרענן צי דאָס איז ניט קיין חלום .װאָס מער מען זעט דיזן
שוישפּילער ,אַלץ מער ערציאונג װועט מען באַקומען אַלס טעאַטער-

עס װאָלט קיין איינציקער מענטש ניט נעפעלט אין טעאַטער ווען די

,קעטננלידער' פון הייערמאַנס װאָלט נעשפּילט געװאָרן אַזױ וי
הייערמאַנס האָט עס געשריבן ,נאָר אין אַ נוטער יידישער איבער-
זעצונג ,און די איבערזעצונג װאָלט געקלוננען נאַנץ נוט ווען מען
װאָלט נאָר דאָרט ניט צונעפיקסט און צונעטשעפּעט זאַכן ,וועלכע
זיינען נאַנץ פרעמד

דעם

סאַמע

וועזן פון הייערמאַנס
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בינע ווערט

נעשפּילט

אַ פּיעסע מיטן

נאָמען ,וויטשיננ פּאור ,/וועלכע איז נעבויט אויף א צוויבער-
קראַפט צו לעזן װאָס עס טוט זיך ביי אַ מענטשן אין האַרצן".
און נאָכדעם ווי קאַהאַן לאָזט זיך אַריין צו באַהאַנדלען אויספירלעך
די האַנדלונג און געבוי פון דער פּיעסע ,שטעלט ער זיך באַזונדערס
אָפּ אויף ש'.ס שפּילן די הױפּטראָל און דריקט אויס זיין באַגייסטערונג
אויף פאָלגנדיקן אופן :

אַלגעמיין".

דראמע".

אָבער אָפט ,זייער אָפט פאַלט ער אַרײן אין

אב .קאַהאַן שרייבט ;

גייער ,און בעסער

דעם  72אָקטאָבער  1191איז ש .אויפגעטראָטן אין ,דער געדאַנקן-
לעזער* פון ז .ליבין.
צילע אַדלער שרייבט :
,אָס איז געווען אין טאָמאַשעװוסקיס פּיפּלס טעאַטער אין ליבינס
ד
אַ פּיעסע ,דער געדאַנקן לייענער' ... .דאָ בין איך בלויז אויסן
| צו באַווייזן װוי וויכטיק עס איז דאָס װאָס איך האָב געלערנט פון

פון

וועט דאָס זיין פאַר אונדזער דראַמאַ אין

אויך ש .יאַנאָװוסקי איז זייער צופרידן פון ש',ס שפּילן :
אָ,פּנעזעען פון דער דראַמאַ נופא ,איז עס פאַר אונדז געווען
דער גרעסטער פאַרגניגן צו זען שילדקראָוט שפּילן די ראָל פון
מאָזעס גאַרפיעלד פון דער מינוט אָן ווען עס כאַפּט אים אָן דער
שד פון פארצווייפלונג און סמיסטרוי ביז דער מינוט וען זיין
פאַרשטאַנד ווערט אינגאַנצן רואינירט; /אין יעדער באַוװועגונג זיינער
איז ער זיך געטריי .,עס איז אַ טעות ווען מען מיינט ,אַז ער איז
באַזונדערס גרויס אין די שטילע מאָמענטן ,אין זיין שלעפנדן גאַננ,
אין דעם צושטאַנד פון האַלב-װואַכעדיקײט ,ווען ער מאַכט אויף
אייך דעם איינדרוק פון אַ נאַכט-װאַנדלער ,װאָס ווערט געשלעפּט
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יידישן טעאַטער 
און

פון אַ קראַפט פון וועלכער ער איז זיך גאַנץ אומבאַוואוסט
איבער וועלכער ער האָט ניט די מינדסטע קאַנטראָל?.
דעם  7נאָוועמבער  1191איז ש .אויפגעטראָטן ,אין יידיש ,אַלס 

,פראַנץ מאָר" אין שילערס ,די רויבער".
דעם  82דעצעמבער  1191איז ש ,,צוזאַמען מיט טאָמאַשעװסקין,
אויפגעטראָטן אין ,דאָס נייע געטאָ? פון דר .הערצל,
דעם  11יאַנואַר  2191וערט צו שש'ס ערךאָוונט אויפגעפירט
שאָמערס באַאַרבעטונג ,ג,אָט און זיין משפּט איז גערעכט? (ברוך דיין
אמת) ,דראַמע אין  4אַקטן ,אַדאָפּטירט פון ,טרוימולוס? פון ארנא
האָלץ און אָסקאַר יערשקע.
ד ,פּ{ ,פּינסקין שרייבט :
,עס איז נעוועזן אַ נגרויסע לייכטזיניקייט פוֹן אברהם שאָמער
צו וועלן פאַריידישן די טראַנישע קאָמעדיע פון דעם פּרייסישן
נימנאַזיאַל-דירעקטאָר נאָר דורך בייטן די נעמען און די פּראָפּעסיאָן,
ר איז נעבליבן פרעמד דעם יידישן פּובליקום ,און אָט דאָס
ע,
,,
פרעמדע און פרעמדאָרטיקע האָט װי אַ קרעבס אויפנענעסן און
פאַרניכטעט דאָס עפעקטפולע און נוטע טעאטער-שטיק

,טראומולום,,

װאָרום מיר קאָנען אפשר פאַרטראָנן אַ שטיק פון פרעמדן לעבן
ווען דאָס איז לעבעדיק און עפעקטפול געשילדערט ,אָבער מיר
פאַרטראָנן ניט בשום אופן קיין אויבערפלאַכלעכע פאַרקליידונג,
און מעג זי נעשפּילט ווערן אַזױ גוט וי זי איז געשפּילט געװאָרן
דאָנערשטאָנ אין אוונט?.

אין אַן אַנאָנימען לײיטאַרטיקל אין ,די אידישע װאָכענשריפט",
נאָכדעם וי ס'ווערט אויסגעדריקט דער באַדוױיער װאָס ש'.ס ערנ-
אָװונט האָט ניט געצויגן קיין גרויסן עולם ,ווערט געזאָגט :
,עס איז קיין צווייפל ניט ,אַז שילדקראָוט פאַר דער קורצער
צייט פון זיין שפּילן אויף דער יידישער בינע איז געװאָרן איינער
פון די באַליבטסטע און פּאָפּולערסטע יידישע שוישפּילער .מען
ליבט און מען באַוואונדערט זיין קונסט און מען וייס ,אַז װאָס
ער קאָן ,קאָן קיינער ביי אונדז ניט .אָבער דערביי איז ער דאָך
געבליבן די יידישע מאַסן אינערלעך פרעמד .ער איז פאַר זיי נאָך
אַלץ דער נאַסט ,דעד באַערער ,דער וועלכער האָט זיך אַראָפּנעלאָזן
צו זיי ,דער פרעמדער .ער רעדט אַפילו יידיש ,און זיין יידיש איז
שיין ,וואוילקליננענדיק ,ווייך און פאלקסטימלעך ,אָבער ער איןז
נאָך אין קיין אייננטלעך יידיש שטיק ניט אױיפנעטראָטן ,ער האָט
נאָך קיין יידיש נעשטאַלט ניט פאַרקערפּערט ,מיט וועלכן ער װאָלט
אַריײינגעװאַקסן אין דעם יידישן באַוואוסטזיין אוֹן װאָלט געװאָרן
אַן איינגענער ,פלייש פון דעם יידישן פלייש און בלוט פון דעם
יידישן בלוט .פאַר דער נאנצער צייט פון זיין שפּילן אויף דער
יידישער בינע ,איז ער אויפגעטראָטן אין צוויי פּיעסן פון יידישע
דראַמען-שרייבער  :אין ,אייקעלע מזיק' פון אברהם שמר און ,גע-
דאַנקן-לעזער! פון ז .ליבין .אָבער ביידע פּיעסן זיינען װייניק יידיש.
דערצו איז נאָך ליבינס פּיעסע נגעווען אונטער יעדער קריטיק ,און
האָט נגעמוזט אַרויסרופן אַ פאַרדרוס פאַרװאָס שילדקראוט האָט
זיך אַראָפּגעלאָזן צו איר ,און צו זיין ערנאָוונט האָט ער ווידער
אויסנעקליבן אַ פאַריידישונג פון אַ דייטשער פּיעסע פון וועלכער
דאָס פּובליקום האָט געקאָנט ערװאַרטן אַזויפי? יידישקייט װווי פון
דאָס יידישע
דער פאַריידישונג פון הייערמאַנס ,קעטננלידער'.
פּובליקום וויל פון דעם יידישן קינסטלער יידישע געשטאַלטן . .. ,עס
איז קיין

צווייפ?

ניט,

אַז ווען שילדקראוט

װועט

מער

און

מער

פאַריידישן זיין רעפּערטואַר  ---פאַריידישן נאַטירלעך ניט אין דעם
זין װוי זיינע דייטשע

ראָלן

זיינען פאַריידישט

געװאָרן ---

אַלץ אַ

גרעסערן פּלאַץ װעט ער אַרייננעמען אין האַרצן פון אונדזער פּוב-
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לִיקום ,װאָס קען אַזױ ליבן זיינע קינסטלער וי נאָך קיין פּובליקום
אין דער וועלט,

אנב אורחא ,א סיטאַרבעטער פון דער דייטשער ;ניו יאָרקער
שטאַטסצייטונג' איז געוועזן אין פּיפּלס טעאַטער צו שילדקראַוטס
ערנאָוונט און אָפּנענעבן װועגן אים אַ גרויסן באַריכט אין דעם
שבתדיקן ,אַװונטבלאַט' ,צום סוף פון זיין אַרטיק? ווערט ער זייער
ליריש און ער שרייבט :עוען איך בין געפאָרן אַהײם ,האָט זיך
גראָד אויך געענדיקט די פאָרשטעלונג ביי אַדלערן אין טעאַטער;
אַ ריזן-עולם האָט אַרױיסגעשטראָמט פון דעם הויז ,װאָס איז אַמאָל
געוועזן

מיט
בינע
האָט
מאַכן
יאָרק
ציקע

די היים פון דער דייטשער

מוזע.

עס האָט מיך אָנגעפילְט

אַ מין ויי-נעפיל ווען איך האָב באַטראכט ,אַז די יידישע
האָט אַועקנענומען ביי אונדז דעם שילדקראַוט ,אַז דריי (ער
אַ טעות  --פיר) גרויסע יידישע טעאַטער-אונטערנעמוננגען
נלענצנדע נגעשעפטן ,אַז נעבן זיי עקזיסטירן נאָך אין ניו
צען אַנדערע יידישע קלענערע טעאַטערס ,און אַז דאָס איינ-
ניו יאָרקער דייטשע טעאַטער האָט אייביק צו קעמפן מיט

דער אומגינסטיקייט פון די פאַרהעלטניסע'.

/

װאָס איז שייך צו אונדזער טייל ,קאָנען מיר זאָנן :הלואי
ווייטער און שטענדיק בעסער .אָבער מיר באַדענקן ,אַז דער שרייבער
,טאַטסצייטוננ ,איז אויך א ייד ,ווערן
פון דעם אַרטיקל? אין דער ש
מיר אויך  אָנגעפילט מיט א מין וויידנגעפיל?,/
דעם  21יוני  2191איז אונטער דער רעזשי פון יאָזעף שילדקרויט
אויפגעפירט געװאָרן אין קעסלערס ;סעקאַנד עוועניו"-טעאַטער
דוד פּינסקיס קאָמעדיע ,דער אוצר" .דערביי זיינען די הױפּטראָלן
געשפּילט געװאָרן דורך פּראָפּעסיאַנעלע אַקטיאָרן ,בעת די עפּיזאָדן-
סוטןאַטיסטן-סצענעס זיינען געשפּילט געװאָרן דורך באַ-
ראָלן א
קאַנטע יידישע שרייבער פון ניו-יאָרק ,די הכנסה פון דער פאָר.
שטעלונג איז געווען באַשטימט פאַרן דאַמאָלטיקן יידישן שרייבער-
פאַראיין .די פּראָפּעסיאָנעלע אַקטיאָרן זיינען באַשטאַנען פון קלאַרא
יאָנג ,מאַרק שווייד ,עני מאַנע און ש .אין דער ראָל פון ,,כאָניע קברן",
וועגן זיין שפּילן אין פּינסקיס ,אוצר" ,דערציילט קלאַראַ יאָנג:
 ,די פאָרשטעלונג

איז

אויסנעפירט

נעװואָרן

פון

לויטער

ליטע-

ראַטן .פון פּראָפּעסיאַנעלע אַקטיאָרן האָבן נעשפּילט נאָרן?} רודאָלף
שילדקרויט און איך .אינטערעסאנט איז געװוען צוֹ זען וי ער,
דער פאָטער ,רודאָלף שילדקרויט ,האָט זיך געלאָזט לערנען פון
זיין זון ,וועלכער האָט נעשטעלט די פּיעסע .אַלץ ,װאָס ער האָט
געהייסן ,האָט ער געהאָרכזאַם געטאָן .דאָס האָט אונדז געוויזן
ואָס הייסט דיסציפּלין אויה דער בינע,... .דער אוצר' האָט
ביי אונדז געהאַָט דעם נרעסטן בייפאַל אַ דאַנק רודאָלף שילדקרויט.
ער האָט געשפּילט מיט אַזא פּאַטאָס ,אַזױ קינסטלעריש ,אַז ער
האָט אַלעמען פאַרכאַפּט מיט זיך ... .דאָס פּובליקום און די
קריטיקער האָבן די פאָרשטעלונג שטאַרק געלויבט .דער יידישער
ליטעראטן פאַראיין האָט אונדז אויסנעדריקט זיין אַָנערקענונג
דערמיט װואָס זיי האָבן אונדז פּרעזענטירט מיט צויי גאָלדענע
מעדאַלן מיט דער אויפשריפט ,אַ מתנה פון דעם יידישן ליטעראַטן
פאַראיין' און דעם דאַטום",
דעם  62יאַנואַר  2191האָט ש .געשפּילט אין געבילס פּיעסע ;די
פאַרקויפטע נשמות" לוט פּאָטאַפּענקאָס פּיעסע קיונג און אַלט"
וְמאַקס געביל לייקנט ,אַז זיין פּיעסע איז אַ באַאַרבעטונג פון דער
רוסישער פּיעסען.
דעם  02יאַנואַר  2191האָט ש .רעציטירט ,דאָס קראַנקע יינגל"
פון י .ל .פּרץ און ,דער שטורעם" פון מאָריס ראָזענפעלד.
דעם  9פעברואַר  2191ווערט ש .אַנאָנסירט צו שפּילן ,צוזאַמען
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לעססיקאָן פון
מיט בעסי טאָמאַשעװסקי ,אין מאַקס געבילס פּיעסע ,דעם פּרעזי-
דענטס טאָכטער* ,אַ פרייע באַאַרבעטונג פון לודוויג פולדאָס עדי
מאַסקן" .ש .זאָגט זיך אִפּ צו שפּילן מיטן אויסרייד ,אַז ער איז
קראַנק.
אין אַן אַנאָנימען לײיטאַרטיקל אין ,די אידישע װאָכענשריפט"
פון  61פעברואַר  2191ווערט איבערגעגעבן ,אַז ש .האָט באַצאָלט
דער דירעקציע פון ,פּיפּלס טעאַטער"  005דאָלאַר שטראָף פאַר
אָפּזאָגן זיך צו שפּילן אין געבילס ,דעם פּרעזידענטס טאָכטער" ,אַ
פאַרשונדעוועטע באַאַרבעטונג פון לודוויג פולדאס ;די מאַסקן" ,און
דאָס װאָכנבלאַט באַמערקט דערצו:
,מיט שילדקרויטס איבערניין צו דער יידישער בינע האָבן זיך
פאַרבונדן געוויסע האָפנונגען .מען האָט גענלויבט ,אַז ער ,װאָס

איז געוועהנט צום הויך-קינסטלערישן

אוֹן ערנסטן רעפּערטואַר

פון דער דייטשער בינע ,וועט אויך אין יידיש אויפטרעטן ניט
אַנדערש װוי אין ווערטפולע ,ליטעראַרישע פּיעסן  . . .די האָפנונגען
זיינען ניט ערפילט געװאָרן ,שילדקרויט  ...האָט זיך געלאָזן
איבערריידן ,אַז די יידישע טעאַטער-נײיער פאַרשטייען ניט בעסערס,
אַז װאָס מען גיט זיי ,איז גוט פאַר זיי ,אַז פאַר זיי איז בעסער װאָס
ערגער,

י
ד.
..

ידיעה ,אַז ער נייט שפּילן אין ,דעם פּרעזידענטס

טאָכטער' איז געוועזן דער לעצטער און גרעסטער קלאַפּ ... ,עס
איז געװאָרן קלאָר ,אַז די גרויסע קראַפט שילדקרויט פאַרשװענדעט
זיך אויף גאָרניט ,אַז מיט זיין באַנעמען זיך האָט שילדקרויט
נאָך טיפער אַריינגעשטופּט דאָס יידישע טעאַטער אין דעם זומפּ
פון שונד ,און פּלוצלינג די גרויסע בשורה  :שילדקרויט האָט זיך
דערמאַנט װאָס ער איז זיך אַליין שולדיק ,ניט אָפּנעשטעלט זיך
פאַר אַ געלטלעכן אָפּפער און אָפּנעטרײסלט פון זיך ,דעם פּרעזי-
דענטס טאָכטער' ,און האָפּנטלעך יעדעס ווייטערע אויפטרעטן אין
די שונד-פּיעסן וועלכע די דירעקציאָן פון ,פּיפּלס טעאַטער!' וועלן
פאַר אים אויסקלייבן.. .
מי
.ר ווילן האָפן ,אַז פון יעצט אָן װעט
ער בלייבן טריי זיך און אונדן".

,געזונט? געװאָרן ,גאַסטראָלירט ער אין מאָנטרעאל ,קאַנאַדע.
סוף מאַי און אָנהייב יוני  2191גאַסטראָלירט ער אין ,קעסלערס
סעקאָנד עוועניו טעאַטער? אין ,שײילאָק*, ,קעניג ליר", ,אייקעלע
מזיק" און ,,פאַרקויפטע נשמות",
דער היסטאָריקער פון יידישן טעאַטער ב .גאָרין ווייזט אָן ,אַז נאָכן
,פּינטעלע ייד? איז געקומען זייער אַ שווערער מאַטעריעלער צו-
שטאַנד אין יידישן טעאַטער אין ניו-יאָרק ,,און אין דער צרהדיקער,
שלים-מזלדיקער צייט איז אין ניו-יאָרק געקומען דער יידיש-דייטשער
שױישפּילער רודאָלף שילדקרויט .ער איז געקומען גאַסטראָלירן אין
דעם דייטשן טעאַטער און אױסגעכאַפּט האָט אים טאָמאַשעװסקי
פאַר פּיפּלס טעאַטער .עס האָט זיך אַרױסגעװיזן ,אַז ער באַזיצט
אַ געזונטן יידיש ,און ווען ער זאָל קומען אין דער צייט פון דער
אויפבליאונג פון דער בעסערער דראַמע ,װאָלט ער אַ גרעסערן קיום
געהאַט אין יידישן טעאַטער .נאָר דער נייער עולם האָט שילד-
קרויטן ניט געקאָנט אָפּשאַצן און זיין שפּילן אין ריינעם יידיש איז
געווען אַ חסרון ,ווייל דאָס האָט באַשײנפּערלעך באַװויזן דעם פּראָסטן
טעאַטער-גײער ,אַז מען נעמט אים אויף זיכער און מען רעדט אים
איין פייגעלעך אין בוזעם .נאָר אַ קורצע צייט איז שילדקרויט
געשטאַנען אין פּיפּלס טעאַטער און איז נאָכדעם דעם גאַנצן סעזאָן
אַרומגעגאַנגען ליידיק",
בעסי טאָמאַשעװוסקי אין איר בוך דעראינערונגען שרייבט :
,אַזױ װוי אַ הפואה פון נאָט צו מיין נשמה-פּוסטקייט איז דאַן
געווען דער געבענטשטער קינסטלער און זשעניאַלער שוישפּילער
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רודאָלף שילדקרויט ,ער איז צו יענער צייט אָננעקומען אין הינן
דייטשן מעאַטער און איך בין געלאָפן אים זען .זיין ,שײילאָק' ,זיין
;פלאַקסמאַן אַלס ערציער' און איבער אַלץ זיין שפּילן אין הייער-
מאַנס ,קעטן-גלידער' .און דאַן מיין פרייד ווען שילדקרויט איז
געקומען צו אונדז שפּילן יידיש טעאַטער און איך בין די גליק-
לעכע מיטצושפּילן צוזאַמען מיט רודאָלף שילדקרויט .איך פיל מיך
ניט בכח צו ריידן ווענן שילדקרויט ,צו געבן אַן אָפּשאַצונג וועגן
שילדקרויט .איך יל נאָר זאָנן :זיי געבענטשט ,דו גרויסער
שוישפּילער רודאָלף שילדקרויט ,אַ חוץ זינמונד מאָנולעסקאָ ,װאָס
איז געווען א זשעני אין זיין זשאַנר ,האָט אין יידיש ,אין אונדזער
מאַמע-לשון ,ניט נעשפּילט קיין אַקטיאָר ,וואָס קאָן זיך מעסטן אין

טאַלאַנט און גרויסקייט צו דעם קינסטלער-שוישפּילער

רודאָלף

שילדקרויט,
ווען מיר האָבן צוזאַמען נעשפּילט שמרס (בן שמר) ,אייקעלע
מזיק' ,פלענ איך ,שפּילנדיק די ראָל מיינע, ,לינאַ' ,מיטנעריסן
ווערן פון זיין שפּילן אַזױ שטאַרק ,אַז ווען דער פאָרהאַנג איז
אַרונטער און צוריק אַרויף ,איז אָנשטאָט איך זאָל מיך ניגן
פאַרן פּובליקום ,האָב איך אַלְץ געקוקט אויף אייקעלען ,מיינענדיק,
אַן איך בין טאַקע ,לינאַ' ,און ,אייקעלע' אין טאַקע ,אייקעלע,,
|
ניט שילדקרויט,
אָבער עס איז דאָך עפּעס יידיש טעאַטער ,און מיר האָבן דאָך
עפּעס אַ ,מאַדאַם פּאָליטיקע! ,אַ זים לעבן אויף איר ,אַ פינסטערס,

האָט שוין דידאָזיקע מאַדאַם פּאָליטיקע געזעען ,אַז שילרקרויט
זאָל מוזן פאַרלאָזן

פּיפּלס

טעאַטער,

און שפּעטער,

דאָס

יידישע

טעאַטער אין אַלגעמײן .,װאָרום טאַקע באמת ,ס'קומט ,אַן עקטאָר,
איז בסך הכ? אַ שטיקל צייט אויף דער יידישער בינע ,און עס
ווייזט זיך אַרױיס ,אַז דער עולם וי די יידישע פּרעסע ,פאַרגעסט
גאָר אין די ,זונען' מיט די ,שטערן' און מען רעדט נאָר ,שילך-
קרויט' .פע ,מיר האָבן ,ליס' {קאָנטראַקטן אויף די טעאַטערסן,
וואו קומסטו אַהער ? גיי צוריק צו די דייטשן! און שילדקרויט
האָט געמוזט פאַרלאָזן די יידישע בינע און אַװעק צוריק צו די
דייטשן",

די שױישפּילערין קלאַראַ יאָנג שרייבט:
,דאָס איז געווען אין יאָר  ,1191איזן ער אַרױס פון פּיפּלס
טעאַטער און נאָך אַ קורצער פּױזע אױיפנעטראָטן אין טאַליאש טעאַ-
טער אויף דער בויערי סטריט ,די דירעקטאָרן פון טאַליאַ טעאטער
זיינען דאַמאָלט געווען דוד קעסלער ,מאַקס ווילנער און בועז יאָנג.
ער האָט אויפנגעפירט שעקספּירס ,קענינ ליר' ,דאָס איז געווען די
ערשטע אויפפירונג פון שעקספּירס ,קעניג ליר' אויף דער יידישער
בינע .איך האָב דאָרט געשפּילט די יוננסטע טאַכטער קארדעליאַ.
שילדקרויט האָט רעזשיסירט און האָט זיך באַצױינן צו אונדז מיט
דער גרעסטער העפלעכקייט ,װוי צו קליינע קינדער ,אַזױ ,אַז מען
האָט אים נעמוזט פאָלגן.

ער האָט אונדז געוויזן ,אַז מיט פיינקייט

און איידלקייט קאָן מען דערגרייכן אַ סך מער וי מיט נאווה.
עולם און די אַקטיאָרן האָבן אים זייער וואַרעם אויפגענומען,

דער
אָבער

די אמתע איבעראַשונג אין פאַר אַלעמען געווען ,שײילאָק!  ---דער
קויפמאַן פון ווענעדיק ,וואו איך האָב גנעשפּילט שיילאָקס טאָכטער
עסיקאַ .כ'ווע? קיינמאָל ניט פאַרגעסן זיינע האַרצרייסנדיקע אויס-
געשרייען ווען שיילאָק דערוויסט זיך ,אַז זיין טאַָכטער איז פון
אים אַנטלאָפן . .. .דאָס איז מיט אַזויפיל קונסט און האַרץ געמאַכט
געװאָרן ,אַז עס איז ביי יעדן צושויער נעבליבן אויף אייביק אין
זיין נעדעכניש ,און זיינע סצענעס אין לעצטן אַקט ,װוי ער נעמט
אַרויס אַ װאָנשאָל און שטאָלץ פאַרלאַנגט ער גערעכטיקייט ,און זיין
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יידישן טעאַטער
אַנטוישונג ווען דער ריכטער שטעלט אים דעם באַדינג ,אַז ער טאָר
ניט פאַרגיסן קיין טראָפּן בלוט און טאָר ניט אויסשניידן ניט אויף
אַ האָר ווייניקער אָדער מער וי אַ פונט פלייש .זיין פאַרלאָזן
דעם געריכט ,דאָס קאָן מען קיינמאָל ניט פאַרנעסן .אַלע עננלישע
און יידישע קריטיקער האָבן אים שטארק געלויבט פאַר זיין אֶרי-
גינעלער אויפפאַסונג .ער האָט ניט געשפּילט אויף דעם אופן וי
מען שפּילט געוויינלעך שיילאָקן אַלס פּראָצענטניק ,א קאַרגער,

 ...נאָר ער האָט געשפּילט שײילאָקן א באַליידיקטן יידן ,אַ צעבראָ-
הע.רנדיק וי אַנדערע יידישע אַקטיאָרן האָבן
כענעם פאָטער.. ,
געשפּילט שיילאָק ,האָט שילדקרויט געזאָנט :ווען מען נייט צו
צו שעקספּירס אַ פּיעסע ,דאַרף מען צוניין מיט גרויס אכטונג און
דרך ארץ .,איך האָב שטודירט  8יאָר און ביז איך האָבן ניט
נעפילט ,אַז מיין אָרנאַן איז שוין רייף דערצו ,האָב איך ניט
געװאַנט אויפצוטרעטן .איך בין אַדאָלף זאָנענטאַלס אַ שילער {?},
אַ תלמיד ,און איך האָב א סך געלערנט פון אים' .ער האָט פיל
און מיט נרויס אַכטונג גערעדט פון זיין לערער ,ווענן וועלכן ער
האָט אונדז דערציילט אינטערעסאנטע פּאַסירוננען".
אַ סומירונג פון ש'.ס רעפּערטואַר נאָך דער ערשטער אַריגינעלער
פּיעסע ,א,ייקעלע מזיק" ,גיט איבער דער היסטאָריקער פון יידישן
טעאַטער ב .גאָרין אין זיין אַרטיקל וועגן דעם גאַנג פון יענעם
סעזאָן ,ווען מ'האָט נאָך ,אייקעלע מזיק" באַלד אויפגעפירט ,אָן ש,
אַן אָפּערעטע :
בשעת מען האָט געשפּילט דידאָזיקע שטיק |;,די נשמה פון
,

מיין פאָלק'| האָט שילדקרויט געמוזט אָפּטרעטן פון דער בינע.

;די נשמה פון מיין פאָלק' האָט אָבער ניט געהאט דעם ערפאלג,
װאָס מען האָט נעװאַרט ,און אין צוויי װאָכן אַרום האָט טאָמאַ-
שעווסקי נעמאַכט פּלאַץ פאַר שילדקרויטן ,וועלכער האָט אויפנע-
פירט ,דעם נייעם דור' ,איבערנעמאַכט פון ,קעטךגלידער' .די-
דאָזיקע פּיעסע איז באַאַרבעט נגעװואָרן פון א .שאָמער און האָט
זיך לענגער וי אַ וואָך צייט ניט געהאַלטן{ ,האָט טאָמאַשעװסקי
זוידער אויפגעפירט זיין אָפּערעטען  ...נאָר ערשט ווען ,די נשמה
פון מיין פאָלק' איז צום צווייטן מאָל אַרונטער פון דער בינע,
האָט מען אויפנעפירט |ליבינס| ,געדאַנקן לעזער' ,אַ פאַנטאַסטישע
דראַמע מיט אַ ראָלע פאַר שילדקרויטן .דער אינהאַלט פונם שטיק
איז וי אומנליקלעך אַ מענטש איז געװואָרן דורכדעם װאָס ער האָט
געקראָגן די פעאיקייט צו קאָנען אַריינקוקן דעם צווייטן אין האַרצן.
די שטיק האָט זיך נגעהאַלטן צוויי װאָכן,
די פערטע שטיק ,װאָס מען האָט אָפּנעזוכט פאַר שילדקרויטן,
איז געווען ,די פאַרקויפטע נשמות' פון נעביל .,דידאָזיקע פּיעסע
איז איבערגעמאַכט פון פּאָטאַפּענקאָס א דראַמע אויף רוסיש .איך
האָבן פאַרגעסן וי עס הייסט דער אַרינינאַל ,נאָר עס איז איבער-
זעצט אין דייטש און נעפינט זיך אין רעקלאַמס אויסנאַבע אונטער
דעם נאָמען ,אַלט און יונג' .די פּיעסע האָט זיך געהאַלטן צויי
װאָכן .דערביי איז נויטיק צו באַמערקן ,אַז דידאָזיקע פּיעסע איז
שוין מיט אַ פֹּאֶר יאָר פריער נעשפּילט נעװאָרן אין א קליין

חוץ דידאָזיקע דערמאַנטע נייע פּיעסן ,האָט שילדקרויט אין מיטן
סעזאָן ,אין אַ וואָכעדיקן טאָג ,אויך אויפגעפירט צו זיין בענעפיס
אַ פּיעסע ;,ברוך דיין האמת' .דאָס איז נגעווען אן איבערזעצוננ
פון ר,וימולוס' .מער וי איין מאָל איז עס ניט נעשפּילט נגעװאָרן".
ישראל דער יענקי שרייבט;
 ...,אין דער צייט װאָס עס האָט זיך פאַרשפּרײט אַ קלאנג,
אַז רודאָלף שילדקרויט פאַרלאָזט די יידישע בינע ,זיינען ביי שילד-
קרויטן אין הויז נעזעסן אייניקע זייער פּראָמינענטע יידישע ביזנעס-
לייט און נאָך מער פּראָמינענטע שריפטשטעלער און  ...צוזאַמען
מיט שילדקרויטן באַטראַכט פאַרשידענע פּלענער וי מען װאָלט
נעקאַנט פֿאַר אים אָפּנעמען אָדער בויען אַ יידישן טעאַטער ,אַזוֹי,
אַן ער אַליין זאָל אין דעם טעאַטער זיין דער בעל דעה ,שפּילן

װאָס ער אַלֵיין װעט אויסקלייבן און מיט די יעניקע אַקטיאָרן
וועלכע ער װועט געפינען טאַלאַנטפול גענונ ,אַז זיי זאָלן צוזאמען
מיט אים שפּילן .די מערסטע פון די באַוואוסטע לייט ,װאָס האָבן
פאַר שילדקרויטן

פאָרגעלייגט

זייערע

פּלענער,

האָבן,

מיט

זייערע

פאָרשלעגע אַרױיסגעצייגט ,אַז זייער כונה איז ניט דוקא צו מאַכן
פּראָפיט ,נאָר צו זאָרנן ,אַז די יידישע בינע זאָל ניט פאַרלירן אַזאַ
ריזיקע קראַפט װוי שילדקרויט איז ,און איינמאָל פאַר אַלֶע מאָל
דורכצומאַכן די שווערע פּראָבע אויב עס איז מענלעך אויסצוהאַלטן
אַ יידישן טעאַטער בלויז מיט נוטע שוישפּילער און מיט נוטע פּיעסן.
 ..,,אַ פּאַר פון די אָנוועזנדע זיינען געווען דאַפיר ,אַז מען זאָל
נאָך פאַר נעקסטן סעזאָן צונרייטן אַלעס ,אַז שילדקרויט זאָל קאָנען
אויפטרעטן אַלס דער סטאַר פון אַ יידישן טעאַטער ,וועלכער זאָל
זיך רופן ש,ילדקרויט טעאַטער! ,אָבער שילדקרויט האָט זיך נעהאַלטן
אַיינס ,אַז זיין קאָנטראַקט מיט פּיפּלס טעאַטער איז פאַר צוויי יאָר
און אַז ער איז ניט דער מענטש צו ברעכן א קאָנטראַקט,
; ..אונטערדעסן {דערוויילן שטודירט שילדקרויט געשמאַק ,שיי-
לאָק' און ,קענינ ליר' אויף עננליש ... .ער מיינט דערמיט ניט
צו פאַרלאָזן די יידישע בינע .דאָס ,זאָנט ער ,װעט ער קיינמאָל
ניט טאָן ,זיין לעבן ,זאָגט ער ,װועט ער ווידמען בלויז דער יידישער
בינע ,און ער ועט פון איר ניט אַװעק אַפילו ווען זי זאָל אים
טרייבן מיט נװאַלד ,און אַפילו ווען אים זאָל ערװאַרטן א גליק
אויף דער נויאישער בינע .ער וויל אָבער דיזע צוויי שעקכפּירישע
פּיעסן  ---און בלויז דיזע צוויי  ---שפּילן אויף דער ענגלישער
בינע אַלס נאַסט .דאָס ,האָפט ער ,װועט אים ברענגען גענונ געלט,
אַז ער זאָל קאָנען ערפילן כאָטש אַ קליינעם טייל פון די אידעאַלן
מיט וועלכע ער טראָגט זיך אַרום וועגן אַ געזונטער ,ריינער און
מאַדערנער יידישער בינע".

,אָװעלטי טעאַטער* (דיר,
אין סעזאָן  3172191טרשט ש .אַריין אין נ
סעראַ אַדלער) ,וואו ער טרעט אויף דעם  02אױיגוסט  ,2191צוזאַמען
מיט סעראַ אַדלער ,אַלס ,פּאָזדנישאָ" אין טאָלסטאָיס ,קרייצער
סאַנאַטאָ? ,דראַמאַטיזירט פון מ .קאַטץ.

אִפּ-

נאָכדעם וי אב .קאַהאַן קריטיקירט שאַרף מ .קאַטצס דראַמאַ-
,אָן זיך דאָ גאָרניט העלפן" ,שטעלט
טיזאַציע ,און ווייזט אָן ,אַז ש .ק
ער זיך אָפּ אויף די עטלעכע שטעלן ואו עס שטאַרן אַרױס אין

געטראָטן אָן אַ זייט, .. . ,דעם פּרעזידענטס טאַכטער! פון נעביל
איז געקויפט נעװאָרן פאַר שילדקרויט ,נאָר ער האָט זיך אָפּנעזאָנט
צו שפּילן אין דער שטיק . .. .ווען שילדקרויט האָט זיך אָפּנעזאָגט
צו שפּילן אין דערדאָזיקער שטיק ,האָט עס טאָמאַשעווסקי אוים-
נגעפירט .די פּיעסע  .,.,האָט זיך נעהאלטן צוויי וואָכן ,אין דער
צייט האָט דער טעאַטער נעבראָכן דעם קאָנטראַקט מיט שילדקרויט,

דריקט זיך אויס; :אָט אין דיזער האָט שילדקרויט זיין געלעגנהייט",
דערנאָך גייט קאַהאַן איבער דירעקט צו ש'.ס שפּילן ,און שרייבט :
ש,ילדקרויט איז אַ גרויסער טאַלאַנט ,איינער פון די שענסטע
טאַלאַנטן ,אָבער װאָס קאָן ער דאָ טאָן ? אין אַ פּאֶר סצענעס האָט
ער אַ געלעגנהייט צו שפּילן װי אַ קינסטלער פון דעם העכערן

טעאַטערל פאַר ביליקע פּרייזן.

איצט

איז ווידער שילדקרויט

און ער האָט שוין מער ניט געשפּילט אין פּיפּלס טעאַטער.
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דער דראַמאַטיזאַציע ;אייניקע שטיקער פון טאָלסטאָיס קונסט" ,און

סאָרט,

ווייטער אָבער קומט

אים

אויס

זיינע אייגענגע

קרעפטן

צו
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לעקץסיטאָן
פאַרביליקן ,זיך אַרונטערצולאָזן צו אַזעלכע שטאַפּלען פון װאָדע-
וויל ,וועלכע זיינען אַ סך נידריקער פון זיין קינסטלערישער ווירדע.
 ..,די שוואַכסטע שטעלן פון שילדקרויטס שפּילן זיינען נאַטירלעך
די ערטער ,וואו לויט דעם טעקסט שפּילט ער אַ קאַמעדיאַנט דאָרטן
וואו עס דאַרף אויסנעדריקט ווערן דער ביטערער שפּאָט פון אַ
הויך-טראַנישע פיגור .אויך אין ער ניט אַמבעסטן אין אייניקע
פון די שטעלן ,וועלכע קומען פאָר אין דעם װאַנאָן ,וואו פּאַזדנישעוו
דערציילט

זיין נגעשיכטע

פאַר טאָלסטאִין.

זיין דערציילן

איז אָפט

אַ ביס? צו מעכאַניש ,דערפאַר זיינען גלענצנד ביי אים פילע פון
די שטעלן וואו מען קאָן זיך פאַרנעסן אָן דעם פאלשן בורלעסק,
און וואו דעם שוישפּילער איז מענלעך פאָרצושטעלן דאָס ,װאָס עס
קומט ווירקלעך פאָר ביי פּאָזדנישעוון אויפן האַרצן .ווידער מוזן
מיר זאָנן ,אַז שילדקרויט איז פארט שילדקרויט .אין די גוטע
שטעלן איז ער אַ נילדענער מוסטער וי אַזױי מען דאַרף שפּילן,
און אַפילן אין זיינע שוואַכסטע ,איז ער אויך בעסער וי דאָס װאָס
ביי אַנדערע הייסט ,גוט",
שאול ראַסקין שרייבט :
 . . ,ליידער איז די ראָלע ,וי זי איז דראמאַטיזירט ,זייער ניט
גינסטיק פאַר דעם שוישפּילער .דער כאַראַקטער ווערט אויף דער
בינע אַרויפגעבראַכט שוין אַ פאַרטיקער ,פול מיט שטורם און
פייער .פּאַזדנישעוו אין שוין פינסטער אייפערזיכטיק פון דעם
ערשטן מאָמענט אָן ,און אַזױ בלייבט ער ביזן לעצטן מאַמענט
פון דער קאַטאַסטראָפע .ס'איז ניט נענעבן געװאָרן דעם אַקטיאָר
אַ מעגלעכקייט צו ווייזן פאַרשידנהייט אין שפּיל ,צו אַנטװיקלען
בלייבט
ס
ע,
אַ כאַראַקטער ,צו שטיינן ,פונאַנדערװאַקסן זיך, .
פאַר אים פון איין זייט אָפּצוהיטן זיך און ניט לאָזן זיך פאַרפירן
צו שאַרזשירונג און ביליקע מאַניערן ,ואָס אַפּעלירן צום גראָבן
געשמאַק פון דער גאַלערעע.. .פ.ו.ן דער אַנדערער זייט רופן צו
הילף דעם גאַנצן טעמפּעראַמענט ,פייער און קראפט ,וועלכע עס
געפינען זיך אין זיינער מאַכט און לאָזן זיי טאָן דאָס װואָס ער
דראַמאַטיזירער האָט ניט געטאָן ... .אמת ,שילדקראַָוט פארענט-

ר-
עפט,
ב אָ
יירט
ארזש
פערט די פּראָבלעם ניט אָןפעלערן ,ער שאַ
טרייבט ,באַזונדערס דאָרט וואו ער האָט צו באַוייזן אין דעם
מוזיקאַנטס קעגנװאַרט ,אַז ער איז אייפערזיכטיק .אויך זיין שטעקן
די האַנט עטלעכע מאָל איז פון ביליקן טאָן ,אָבער איר פילט
דייטלעך ,אַז דיזע פעלערן זיינען קיין אָרגאַנישע טיילן פון זיין
שפּילן ,ניט אַ נאַטירלעכער טייל פון זיין ראָלע ,נאָר אַן אַריינגע-
זעצטע ... .עס איז קלאָר ,אַז שילדקראוט האָט זיך געלאָזט פאַר-
פירן דורך די (דער| מיינונג ,אַז ערפאָלנ קאָן מען האָבן ביי
אונדזער עולם ווען מען איז כאָטש עטװאָס ,אַ קליין ביסעלע ,ביליק.
שילדקראָוט באַהאַנדלט זיין ראָלע אַלס פּאַזדנישעוו ברייטלעך,
אָן דעטאַלן .,אמת ,די פינור פאַרלירט דורכדעם אן אינטערעס,
זי איז נים אינדיװידואַליזירט .זי איז קיין רוסישע פינור ,אפשר
דערפאַר

װאָס ער קען דעם רוסישן

מענטשן

ניט.

ס'איז אוך קיין

דייטשע פינור ,קיין יידישע .זי איז אַן אַלמענטשלעכע .זי ,דיזע
פינור ,איז ווייניקער אינטערעסאַנט דורך דער פֿאַראַלנעמײנערונג.
זי איז אָבער נים וייניקער אמת ,אייביק-מענטשלעך ,ואַרהייט
גיט שילדקרויט אָנשטאָט שיינקייט ,אויפריכטיקייט אָנשטאָט אינ-
טערעסאַנטקײט .זיכערע מיטל-פאַרבן אָנשטאָט שטאַרקע און פלאַ-
מענדע .ער פֿאַרבלענדט ניט ,ער באַרוישט ניט ,אָבער זיין פּאָזדני-
שעוו געפעלט ,ער איבערצײיגט".
דר .מ .מלמד שרייבט ;
אַנדערע שוישפּילער אין דער זעלבער ראָל ,דערציילט מען ,האָבן
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זיך נעמוזט באַנוצן

מיט רוסישע

פון

ווערטלעך כדי צו מאַכן זייער

שילדקרויט האָט אין זיין

;פּאָזדניטשעוו' אַזױ עכט וי מענלעך.

ראָלע קיין שום רוסיש ואָרט ניט אַרײננעפלאָכטן ,ער האָט נע-
רעדט בלויז יידיש ,מאַמע-לשון ,און דאָך איז זיין ,פאָניע' {רוס|
אַרױסנעקומען עכטער װוי {ביי| אַלֶע אַנדערע שוישפּילער ,וועלכע
האָבן די דאָזיקע ראָלע געשפּילט".
אַן אינטערעסאַנטן עפּיזאָד גיט איבער צילע אַדלער:
,אין יענעם סעזאָן ,אין נאָוועלטי טעאַטער ,האָט שילדקרויט נע-
שפּילט די אַרינינעלע ,קרייצער סאָנאַטאָ' פון טאָלסטאִי , סעם

קעסטין האָט געשפּילט זיין דינער אין דער פּיעסע .איז דאָרט דאָ
אַ סצענע ,װוי דער העלד פּאָזדנישעוו ,נעשפּילט פון שילדקרויטן,
קומט פון אַ רייזע .ער טרעפט ניט זיין ווייב אין דער היים ,און
עפּעס פּלאָנטערט זיך שוין ביי אים אין די געדאַנקען די אייפער-
זוכט ווענן דעם װאָס עס קומט פאָר צווישן זיין פרוי און דעם
מוזיקער טרוכאַטשעוװוסקי ,זיין דינער ,יענאָר ,דארף אריינקומען,
און ער דאַרף פון אים אויסנעפינען וואו זיין פרוי איז .קעסטין,
שפּילנדיק דעם דינער ,האָט געהאַט אַ לאַנגען אִפּרו ביז צו דער
סצענע .אין אַזאַ פאַל זיצט מען אין נאַרדעראָב ,און ,אַז עס איז
דאָ מיט וועמען ,שפּילט מען דערויי? א קערטל .,. ,קעסטין
; ..האָט זיך פאַרשפּילט ,אַזױ וי די פּיעסע אין שוין געגאַנגען
די צווייטע אָדער די דריטע ואָך ,האָט שוין דער סטיידזש
מענעדזשער |{בינע-רעזשיסערן אָפּנעלאָזט די ,לייצעס' ,פאַרלאָזנ-
דיק זיך ,אַז יעדער אַקטיאָר ווייסט שוין פּינקטלעך זיין אויפטריט.
שילדקרויט שטייט אויף דער בינע אין זיין אייפערזיכטיקן צו-
שטאַנד ,װאַרט אויף זיין דינער יענאָר ,און קעסטין אין ניטאָ.
 ...אין דעם צושטאַנד זיינעם ,ווען ער האָט געדאַרפט װאַרטן
כמעט צוויי מינוט בין קעסטין איז אַריינגעקומען ,אין ער ממש
ווילד געװאָרן .און ווען קעסטין אין ענדלעך אַ פאַרסאָפּעטער
אַריינגעלאָפן ,האָט שילדקרויט אים אַראָפּגעלאָזט אַ פּאַטש .דאָס
האָט ניט פּאַזדנישעװו געשלאָגן יעגאָרן ,נאָר שילדקרויט האָט א
פּאַטש

געטאָן

קעסטינען

 3סצענע--ניט-געדאַרפט

 ...דאָס האָט,

פאָרקומען.,

פאַרשטייט

קעסטין

איז

זיך,

געװאָרן

אין

דער

שטאַרק

אויפגערעגט ,און זיין ערשטער אימפּולס איןז געווען שילדקרויטן
צוריקצושלאָגן ,אָבער סיי זיין שוישפּילערישער אינסטינקט ,סיי
דער געפיל פון שולדיקייט ,וויסנדיק ,אַזן ער האָט פֿאַרשפּעטיקט
אויף צוויי אָדער מער מינוטן ,האָט אים געמאַכט צו באַהערשן
זיין כעס ,און אָנשטאָט

צו ענטפערן

מיט פּעטש ,איז ער געפאַלן

אויף די קני און ,אין גייסט פון דער פּיעסע ,געכאַפּט קושן די
| האַנט פון

זיין בייזן,

צאָרנדיקן

באַלעבאָס.,

שילדקרויט,

וועלכער

איז דערווייל געקומען צוֹ זיך ,האָט זיך פאַרשעמט פאַר קעסטינען,
און אויס דאַנקבאַרקײט ,װאָס יענער האָט אויף אזא פּאַסיקן אופן
פאַרווישט זיין ווילדן אויסברוך ,איז ער צונעפאַלן צו קעסטינען
און אים געכאַפּט קושן .דער טעאַטער האָט ממש נעקראַכט פון
אַפּלאָריסמענטן".

ב .גאָרין שרייבט :
,שילדקרויט אין דער ראָלע פון פּאַזדנישעוו און מרס .אַדלער
אין דער ראָלע פון זיין ווייב האָבן דאָ {אין ערשטן אַקט| געשפּילט
זייער נוט ..., ,אין צווייטן אַקט האָט שילדקרויט ניט ריכטיק
באַגריפן ווער פּאָזדנישעוו איז .,אין דער סצענע ווען ער מאַכט
באַקאַנט דעם מוזיקער מיטן ווייב ,קומט אַרויס פּאַזדנישעוו עפּעס
אַ נאַרישע ווילדע חיה .עס קאָן זיין ,אַז מר .שילדקרויט טיילט די
מיינונג פון די דייטשן ווענן די רוסישע ,אַז זיי זיינען ,אומנע-
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יידישן

טעאַטצער

שיקטע בערן' ,אָדער וי די פראַנצויזן דענקען ,אַז די רוסישע
זיינען אונטער דער דינער הויט טאָטערן ,די מיינונג אין אָבער
ניט ריכטיק ועגן די אינטעלינענטע רוסן ,און פּאַזדנישעװו אין
קלוג און אינטעליגענט ,ווייסט װוי זיך צו האַלטן צװוישן מענטשן.
זיין משונהדיקע אייפערזוכט האָט דערמיט נאָרניט צו טאָן ,מר.
שילדקרויט איז אונדז זייער טייער ,אַז מיר זאָלן אים לאָזן באַניין
אַזעלכע פעלערן ,און מיר שעצן אים צו-הויך אַלס שוישפּילער ,אַז
מיר זאָלן עס פאַרשויינן .,אין זיין שפּילן טאָר ניט זיין קיין
פלעק ,קיין פּליאַמע .נאָר וי געזאָנט ,איז דאָס ניט אַזױ די שולד
פון דעם שפּילן ,װוי פון אַ פאַלשע אויפפאַסונג פון דעם כאַראַקטער?,
יוסף רומשינסקי שרייבט :
,אין דעם דאָזיקן טעאַטער |נאָװועלטי טעאַטער ,אין װיליאַמס-
בורג| זיינען געווען צוויי דירעקטאָרן ,מינץ ,טאַקע אַ ברודער פון
מיכאל ... ,דער מאַן פון קעני ליפּצין ,און דער צווייטער דירעקטאָר,
בעסער

נעזאָגט --

דירעקטאָרשע

---

איז

געווען

מאַדאַם

סעראַ

אַדלער .זי האָט זיך אויף א נאָװוינע אָנגעברונזט אויף אַדלערן און
איז געװאָרן אַליין אַ דירעקטאָרשע און טאַקע אַננאַזשירט צו זיך
אַלס סטאַר רודאָלף שילדקרויטן ,וועלכער האָט שוין געשפּילט אַ
סעזאָן פריער יידיש טעאַטער ביי באָריס טאָמאַשעװוסקין אין  פּיפּלס

טעאַטער! .רודאָלף שילדקרויט און מאַדאַם סעראַ אַדלער האָבן
אויפנעפירט טאָלסטאִיס ,קרייצער סאָנאַטאָ! |ד{ראַמאַטיזירט פון מ,
קאַץן| .,עס איז נגעווען אַ גרויסער סוקסעס .די פּיעסע איז געווען
ניט קיין קונסטווערק .צייטנווייז פלענט זי אַרײנפאַלן אין בילי-
קער מעלאָדראַמע ,אָבער געשפּילט איז זי געװאָרן אויפן שטאַרקסטן
רעאַליסטישן שטיינער ,וויי? דאָ האָבן זיך צוזאמענגעטראָפן צוויי
גרויסע רעאַליסטישע ,נאַטירלעכע שוישפּילער .אין קעננזאץ צו
יעקב פּ ,אַדלערן ,וועלכער פלענט אָפט אַרינפאַלן אין אומנאַטיר-
לעכע טענער ,וועלכע האָבן נאָר אים געפּאַסט ,איז מאַדאַם סערע
אַדלער געווען די נאַטירלעכסטע שוישפּילערין ,וועלכע איך האָב
או.ן ווענן רודאָלף שילדקרויטן איז
אין מיין לעבן געטראָפן.. ,
דאָך אָפּגערעדט .,ער איז געווען אויף דער בינע די נאַטירלעכקייט
אַליין ,זעענדיק רודאָלף שילדקרויטן אין אַ ראָלע ,פלעגט מען זיך
גאָרנישט וועלן פאָרשטעלן ,אַז עס שטייט אַן אַקטיאָר ,אַז עס איז
אַן אַנדערער װוי דער וועלכן ער שטעלט פאָר ,מיט אזעלכע צויי
קינסטלער און טאָלסטאיס אַ פּיעסע דערצו ,איז עס געווען א
סוקסעס ,און די פּיעסע איז געגאַנגען אין ניו-יאָרק אין פאַרלויף
פון זיבעצן װאָכן ביי נעפּאַקטע הייזער .עס האָט אָבער מיט אַמאָל
אויפגעהערט און די געשעפטן זיינען אַועק זייער ,זייער שלעכט".
ווייטער דערציילט רומשינסקי װי סעראַ אַדלער האָט אַריינגע-
נומען צו זיך אין טעאַטער אַלס גאַסטשפּילער בעסי טאָמאַשעװסקי,
זועלכע האָט זיך דאַמאָלט אָפּגעטײלט פון בּאָריסן ,און עס איז מיט
איר געשפּילט געװאָרן די אָפּערעטע ,,כאַנטשע אין אַמעריקע* מיט
אַ ריזיקן דערפאָלג ,און
,וי געזאָגט ,זיינען אַלע געווען פריילעך און צופרידן מיטן סוקסעס
,אַנטשע אין אַמעריקע' .איינער אָבער איז אַרומגעגאַנגען א
פון כ

ניט-צופרידענער ,אַ ברונזער ,און דאָס איז געווען רודאָלף שילד-
קרויט ,כאָטש ער האָט באַקומען זיין געהאַלט אין צייט און מיט
כבוד .,מען האָט מיר איבערנענגעבן ,אַז ער איז ברונז אויף מיר.
דאָס איז געווען איינמאָל ביי אַ פּראָבע ,ווען ער האָט פּרובירט
פאַר א בענעפיט-פארשטעלונג ,אוריאל אַקאָסטאָ' .ער האָט גע-
שפּילט אין איין סצענע דעם אַלטן ,רבי עקיבא' .דאָס איז געווען
ניט געשפּילט טעאַטער ,נאָר איינפאַך אַ קאָנצערט ,אַ ריסייטל ,איך
זיץ וי אַ פאַרנאַפטער .זאָנט ער צו מיר ; ,נו ,הער קאַפּעלמײסטער,
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װאָס

דענקען

ענטטערן,

זי ,איך קען

שפּילן

טעאַטער ?',

איך װוי? אים

לאָזט ער מיך ניט ,זאָגנדיק ווייטער ; וואָרום האָבען

זי

מיר ניכט נענעבן קיינע ראָלע אין איר שטיק ,כאַנטשע'? .,,ויפ
איך אים ווייטער ענטפערן ,מיינענדיק ,אַן ער שפּאַסט ,אָבער ער
זעצט פאָר , :יאַ ,נאַנץ געוויס .איך האָב געקאָנט שפּילן דעם הער
מייזעלס ראָלע ,כאַנטשעס פאַטער .איך קען זינגען אונד טאַנצן.
איך װאַר ביי דער דויטשער אָפּערעטע .זעען זי װי איך מאַך עס',
און רודאָלף שילדקרויט שטעלט זיך זיננען און טאַנצן דעם דועט
,אַ מאַן אַ ווייב' פוֹן ,כאַנטשע אין אַמעריקע! ,וועלכן כאַנטשעס
פאָטער זינגט מיט זיין ווייב ,און ער האָט אויסגעזונגען מיט די
ווערטער און אױיסגעטאַנצט דעם טאַנץ .מיר האָבן זיך אַלע צע-
לאַכט און האַרציק אַפּלאָדירט ,אָבער ער איז געווען ערנסט און
האָט געזאָגט צו מיר אין אַן ערנסטן טאָן , :זי הער קאַפּעלמײיסטער,
פיר דעם קאָמפּאָניסט פאַר דער דייטשער אָפּערעטע װאַר איך גוט
און זי לאַסען מיך זיצען אין דער היים ... .עס איז ניט װאָס דו
שפּילסט ,נאָר וי אזוי דו שפּילסט",
פאַרענדיקט האָבן זיך די טענות מיט אַ שפּיל אין קאָרטן
דעם  8נאָוועמבער  2191טרעט ש .דאָרט אויף אין דער טיטל-
ראָל פון לעאָן זאָלאָטקאָווס {סוזשעט טיילווייז אַנטנומעןן -4אַקטיקע
דראַמע ;זלמן טרובאַדור".
דעם  32יאַנואַר  3191טרעט ער דאָ אויף אין ;אַ באַראָן אויף
איין טאָג" |,שלוק און יאַאון פון גערהאַרדט הויפמאַן ,אַדאָפּטירט
פון ב .גאָרין,

דערנאָך גייט ער איבער מיט סעראַ אַדלער אין ,מ,יינערס טעאַטער*,
װאָס ווערט אָנגערופן ,טאָמאַשעװוסקיס ראָיאַל טעאַטער",
דאָס טעאַטער פּלאַצט אָבער ,ש .װערט ניט צוגעלאָזט צו קיין
טרופּע ,שפּילט ער אַ װאָך צייט ,מערץ  ,2191אין ,שובערטס װועסט
ענד טעאַטער* אין משה שאָרס יידישער אַדאָפּטאַציע ענומער 722
פון ריכאַרד פאָס ,דערנאָך פון  6ביז  8יוני  5 ,3191אָפּשײד-פאָר-
שטעלונגען אין ,נעשאָנאַל טעאַטער? ,וואו ער טרעט אויף אין ,גאָט
פון נקמה" און קנומער  ,*72דעם  01יוני  2191שפּילט ער אין
;ליריק טעאַטער* די פּיעסע ,דער משומד" און דעם  21יולי --
;שײילאָק*,
,אין  5191-2191פּדרובט נאָך אַפילו דער יונגער טעאַטער-אונ-
טערנעמער מינץ (אַ ברודער פוֹן מייקל מינץ) צו שפּילן בעסערן רע-

פּערטואַר (מיט רודאָלף שילדקרויט ,יעקב בן-עמי און סעראַ אַדלער),
אָבער |{ ---לויט פּרץ החירשביין| , --אין דער יידישער טעאַטער-
וועלט האָבן די שונד-דשטיקער פֿאַרנומען די בינע און דאָס האַרץ
פון די טעאַטער-באַלעבאַטים ,ניט געקוקט אויף דעם ,װאָס יעקב
נאָרדינס דראַמעס האָט מען גאַנץ נעשמאַק נעשפּילט ,אין אָבער
געווען דאָס שונדישע נגעזינדל ,װאָס האָט מיט אַ נליקלעכן שמייבל
אויפן פּנים געגעבן צו פאַרשטיין ,אַז דעם עולם-גולם דאַרף מען
נעבן דאָס ,װאָס ער וויל"",
לעאָן קאָברין שרייבט :
,אָס שפּילן פון שילדקרויטן האָט אַזאַ טיפן איינדרוק געמאַכט
ד
אויף דעם שרייבער פון דידאָזיקע ציילן ,דאָס ער אין אַ לאַננע
צייט אַרומגעגאַננען

און נעחלומט

פון א פּיעסע פאַר דעם

גרויסן

קינסטלער ,ער האָט אַזאַ פּיעסע אָנגעשריבן ,אַ מאָדערנע פּיעסע,
מיט אַ גרויסן סוזשעט ,מיט אַ נרויסע ראָלע .די פּיעסע האָט

שטאַרק אויסגענומען בשייילדקרויטן.

ער האָט זייער געװאָלט זיך

ווייזן אין איר ,אָבער דאָס ,װאָס שילדקרויטן ,דעם אַרטיסט ,װאָס

דאַרף אין איר שפילן ,איז זי געפעלן ,איז נאָך ניט גענוג .זי דאַרף
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לעטסיטאָן
ווערן די אַנדערע,

אַ פריער נעפעלן

דאַרפן אין אִיר ניט

װאָס

שפּילר"'..

ב .גאָרין רעדט מער אָפן װעגן דעם זעלבן ענין:
,עס רעדט ניט נוט פאַרן יידישן טעאַטער ,װאָס אַזאַ קראַפט

וי שילדקרויט האָט ניט געהאַט דעם פאַרדינטן ערפאָלג ,נאָר עס
איז קיין שום צווייפ? ניט ,אַז שילדקרויט האָט דעם גאַנצן סעזאָן
ניט געקראָגן קיין ריכטיקע שטיק .דאָס פּובליקום איז אין דעם
גאָרניט שולדיק .די מענעדזשערס האָבן ניט געוואוסט װאָס פאַרע
פּיעסן צו געבן אים ,און װוי ווייט זיי האָבן ניט נגעוואוסט ,אין
גענונ דער פאַקט ,אַז מען האָט פאַר שילדקרויטן אויסנעזוכט
אָפּנעשפּילטע שטיקער פון אַ מוזיק-האָל .דאָס אַליין איז געווען
גענוג

צו מאַכן

שילדקרויטן

טויט,

.ק.אָ.ברין,

דער

פאַרפּאַסער

פון ;שונאים' ,האָט זיך מיט דער פּיעסע אַרומנעטראָגן איבער
אַלע טעאַטערס און האָט איר אויך געלייענט אין פּיפלס טעאַטער'
און זי איז שילדקרויטן געווען זייער נעפעלן ,נאָר מען האָט איר
ניט געקויפט".
ענטין האַלט ,אַז דער מאַנגל אין ריכטיקן רעפּערטואַר פאַר ש.
האָט געקאָנט געלעזט ווערן אַפילו דורכן אַלטן גאָרדין-רעפּערטואַר :
,אַן אַנדער אומגליק אין דיזער באַציאונג ,און דערצו נאָך אַ
שענדלעכער ,איז דאָס װואָס נאָרדינס אַלטע פּיעסן לינן פאַרזיגלטע
װאָ.ס ,למשפ,
מיט זיבן זיגלען ביי אונדזערע אַלְטע שטערנס.. .
װואָלט אַזאַ קינסטלער וי שילדקרויט ניט געקאָנט אוױיפטאָן אין
אַזעלכע ראָלן וי צלאל ראַפּאָפּאָרט ,דר .גאָלדענווייזער ,פּומפּיאַן,
מאַטיוס פינגערהוט ,קראַשינסקי און דאָס נלייכן ? אָבער די אַלע

פּיעסן געהערן צו דעם אָדער יענעם שטערן.

און קיין אַנדערער

טאָר זיך צו זיי ניט צורירן .און אַפילו טאָמאַשעווסקיס שמשון
אייזענשטאַל |{אין ,דבורהלע מיוחסת'| טאָר אויך שילדקרויט ניט
שפּילן ,און אַזױ בלייבט שילדקרויט ביי די גויאישע אָדער טויט-
געבוירענע יידישע ראָלן".,
יאָזעף שילדקרויט שילדערט אַזױ די דאַמאָלטיקע סיטואַציע:

,נישט געקוקט אויף אַלע פּרעכטיקע אָפּרופן אין דער ניו-יאָרקער

פּרעסע ,ניט געקוקט אויף דער אינטערנאַציאָנאַלער רעפּוטאַציע,
| האָט ער ניט געקאַנט דורכפירן זיין גרעסטע אַמביציע ; צו שפּילן
ענגליש

אויף

דער

בראָדווייער

בינע.

ער

אין

געװוען

זיכער,

אַז

דיויד בעלאַסקאָ װועט אים אַרייננעמען אין איינע פון זיינע אוים-
פירונגען  --העכסטװאַרשײנלעך אין ,שײילאָק'  ---אָבער ,הנם
בעלאַסקאַ האָט קיינמאָל ניט אויפגעהערט צו פאַרזיכערן דעם
טאַטען װוי ער פאַרערט אים און וי חבריש ער פילט צוֹ אים ,איז
אָבער דער פאַרשלאַג אויף וועלכן דער טאַטע האָט געגאַרט ,ניט
געקומען .דער סטאַר פון דער איסט סייד ,אַזױ האָט עס אויסגעזען,
קאָן קיינמאָל ניט ווערן קיין סטאַר אויף בראָדוויי,
ַ
נ
ע
אָבער אויך אין יידישן טעאַטער זיינען אַנטשטא ן שוועריקייטן,
אַ מאַסע פּלאָטקעס און פּראָפּעסיאָנעלע אייפערזוכט ,און אַזױ וי
אַ טייל אַקטיאָרן-מענעדזשערס זיינען געווען קעגן דער דאָמינירנ-
דער פּאָזיציע פון טאַטען ,איז ער װאָס אַמאָל אַלץ זעלטענער אננא-
זשירט געװאָרן .פון דער אַנדערער זייט האָט דאָס דייטשע טעאטער
אים ניט נעקאַנט נאַראַנטירן קיין לאַנגן קאָנטראַקט און אַ כסדר-
דיקע הכנסה .ווידער האָבן זיך דעריבער אָנגעהויבן די פינאַנסיעלע
צרות ,און זיי זיינען געשטינן פון ואָך צו וואָך".
און דער היסטאָריקער פון יידישן טעאַטער ב .גאָרין ,שרייבט :

אויפן צווייטן פעזאָן איז ער אַריין אין נאָװעלטי טעאַטער
אונטער דער דירעקציאָן פון פרוי אַדלער .און הגם דער טעאטער
;נאַוועלטי'
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מחוץ

למחנה,

און אין אַלֶע ניהיאָרקער

יטעאַטערס

זיינען שטיקער

נעפאַלן ,האָט אויסנעזען

פון

אַזױ װוי שילד-

קרויט האָט געבראַכט די נאולה פֿאַר דער בעסערער דראַמע .נאָר
פרוי אַדלער האָט אויסגעדוכט ,אַז זי ווערט פאַרטונקלט פון שילד-
קרויטן און עס האָט זיך אָנגעהויבן אַ רייסעריי מיט נגישות ,מיט

אַרױסטרעטן פון טעאַטער אין מיטן סעזאָן{ .,אין טעאַטער גייט
אַריין בעסי טאָמאַשעווסקי ,און דאָס} טעאַטער האָט זיך נאָך גע-
האַלטן עטלעכע װאָכן און צום סוף געפּלאַצט .נאָך אַזא ערפאַרוננ
איז שילדקרויט פאַרבליבן אין ניו-יאָרק ביז נאָכן סעזאָן און איז
| צוריק אַועקנעפאָרן

קיין דייטשלאַנד".

דער שוישפּילער בועז יאָנג שרייבט;

,געקומען איז ער אין אַ צייט ווען אין אונדזער יידיש סצעניש-
וועלטל האָט געהערשט אַ פּוסטקײט אין רעפּערטואַר ,אין דער
צווישנצייט פון דער גאָרדין-עפּאָכע און פּרץ הירשביין ,ווען דאָס
אַמעדיקאַנער יידישע טעאַטער-פּובליקום איז נאָךְ ניט רײיף געווען
צו עפּעס בעסערס אַ חוץ גאָרדינען .אויך אין דער צייט ,ווען די
אַלטע אַקטיאָרישע כוחות (סטאַרס בלע"ז) אַדלער ,קעסלער ,טאָמאַ-

שעווסקי ,אויף וועמען עס האָט זיך דאַמאָלט געהאַלטן דאָס נאַנצע
יידישע טעאַטער אין אַמעריקע ,האָבן אָנגעהויבן צו פאַרלירן זייער
גלאַנץ און כוח פון אַריינציען דאָס פּובליקום אין טעאַטער אַרײן.
; ..דאָס הויכגעשעצטע פּובליקום פון פּיפּלס טעאַטער ,וועלכע האָט
אַפילן ניט געקאַנט פאַרדייען אַזאַ קאָמעדיע װוי ,אייקעלע מזיק,,
איז געקומען אין אֶנהייב בלוין פון נייניריקייט ,צו זען וי אַ
דייטשער שוישפּילער וועט ריידן ,יידיש .זיין גרויסן טאַלאַנט האָבן
זיי אָבער ניט געקאָנט ריכטיק אָפּשאַצן .איך ווייס ניט וי ווייט
עס איז אמת ,נאָר מען האָט געשמועסט ,אַז צוליב הינטער קוליסן-
פּאַליטיק פון געוויסע סטאַרס ,האָט ער ניט אויסגעהאַלטן דאַמאָלט
דעם נאַנצן סעזאָן .א.ו.ן װוי ער אַליין האָט זיך פאַר מיר אמאָל
באַקלאָגט , :ניין ,דאָס יידישע פּובליקום איז נאָך ניט רייף גענונ
צו בעסערע פּיעסן ,יאָזעף |זיין זון| װועט קיין יידישער שוי-
שפּילער ניט זיין .,איך פאָר צוריק קיין בערלין ,אָבער אין עטלעכע
יאָר אַרום קום איך צוריק צוליב מיין יאָזעף .ער וועט זיין אן
עננלישער שוישפּילער""
וועגן זיין שפּילן אויף דער יידישער בינע ,שרייבט באָריס טאָמאַ-
שעווסקי אין זיינע זכרונות :
,ילדקרויט איז אויפגעטראָטן אין מיין טעאַטער אין שעקספּירס
ש
,זעניג ליר' און האָט גערעדט אַ וואונדער שיינעם יידיש |ניט
ריכטיק .ש ,איז אויפנעטראָטן אין דייטש| ,דער יידישער אינטע-
ליגענטער באַזוכער האָט אים אויפגענומען מיט באַגייסטערונג .די
יידישע פּרעסע  ---דאָסזעלבע .די ערשטע יידישע דראַמע ,װאָק איז
אין מיין טעאַטער אויפגעפירט געװאָרן און ספּעציעל געשריבן
געװאָרן פאַר שילדקרויטן ,האָט געהייסן יאַנקעלע |{אייקעלע| מזיק.
 ....שילדקרויט האָט געהאַָט אַ ריזיקן דערפאלג מיט יאַנקעלע
{אייקעלען מזיק. .ש.י.לדקרויט האָט געהאַט אַ ריזיקן דערפאָלג
מיט יאַנקעלע {אייקעלען מזיק .שילדקרויט האָט געענדיקט זיין
פעזאָן ביי מיר און דערנאָך אַועק קיין דייטשלאַנד ,און האָט אין
בערלין איננאַנצן געלייקנט ,אַז ער האָט נעשפּילט יידיש טעאַטער",
פון  --- 3191שפּילנדיק גלייכצייטיק אויף דער דייטשער בינע --
דער
ביז  ,0291איז ש .אויפגעטראָטן אין אַ סך שטומע פילמען ,וי ,
מאַן און זיין דעמאָן", ,דאָס אַכטע געבאָט"; ,לאַך ,קלאָון ,לאַך",
;דאָס לעבן פון טעאָדאָר הערצל" ,א .אַ.
אין די שטומע פילמען האָט ש .געמוזט אָנווענדן אַ נייעם אופן
פון שפּילן .ער האָט דאָ ניט געקאָנט אויסנוצן זיין שטים ,נאָר
בלויז זשעסטן און פּאַנטאָמימע.
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וועגן זיין שפּילן אין די פילמען ,שרייבט זיין זון :
,עד איז נעווען איינער פון די ערשטע אָגנעזעענע אַקטיאָרן,
װואָס האָט זיך אַראָפּנעלאָזט פון דער אָנשטענדיקער לעניטימער
בינע צו דעם נידריקן מצב פוֹן דער נייער אונטערנעמוננ ,װאָס
האָט געפּאַסט נאָר ,פאַר די עם האַרצישע מאַסן!  ...די פילמען
זיינען געווען פאַר יוננטלעכע און איינזאַמע פרויען .די געציילטע
וועלכע האָבן געהאַלטן פון אסטא נילסען ,טשאַרלי טשאַפּלין און
מאַקס לינדער אַלס ערנפטע און גרויסע אַקטיאָרן ,זיינען באַטראַכט
געװאָרן אַלס ליטעראַרישע נרויסהאַלטער און איבערטרייבער .אין
אנהייב איז מיין פאָטער צוגעצוינן געװאָרן צו די פילמען דורך זיין
כפדרדיקן זוכן נייע קװאַלן פון הכנסה .אויב ער האָט זיך ניט
צוריקגעהאַלטן צו שפּילן אין װאָדעװי?ל ,טאָ פאַרװאָס ניט שפּילן
אין פילם ? אָבער באַלד האָט ער אויסנעפונען די נייע אויסדרוקסם-
פאָרם פאַר סטימולירנד און אַרויסרופנד .ער האָט באַוויזן אֶנצו-
צינדן מיט זיין ענטוזיאַזם ,און דער ערשטער ,װאָס האָט מסכים
געווען צו שרייבן אַן אַרינינעלע פילם-פּיעסע פאַר מיין פאָטער,

איז געווען פעליקס סאַלטען .דאָס איז געווען ,שײילאָק פון קראָקע!,
אַ מאָדערנע ווערסיע פון שעקספּירס טראַנעדיע".
מאסקוף (דער שרייבער א .מ .פוקס) באַשרײיבט דעם שטומען פילם,
װאָס שילדערט די יידישע טראַגעדיע אין רוסלאַנד ,און שטעלט זיך
אַזױ אָפּ וועגן ש'.ס שפּילן די ראָל ;דוד ליטװאַק?:
,און אָט דעם דאָזיקן אומגליקלעכן יידן האָט נעשפּילט רודאָלף
שילדקראַָוט אויפן קייוונט ,און רודאָלף שילדקראַוט אין אין
אײיראָפּע קיין אומבאַקאַנטער .זיין גרויסקייט קען יעדעס קליינע
קינד ,אָבער דאָס מאָל האָט ער מיט זיין שפּילן מיליאָנען מענטשן

גענומען מיט אַזאַ גװאַלדיקער קראַפט ,װאָס קיין שום שוישפּילער,
דאַכט זיך ,האָט ביז היינט ניט דערגרייכט".

ביים אױיסבראָך פון דער ערשטער װעלט-מלחמה ( )4191קערט
זיך צוריק די גאַנצע ש-,פאַמיליע קיין בערלין ,וואו אַלע טעאַטערס
זיינען די ערשטע צייט געשלאָסן ,אָבער קורץ דערויף האָט די
דייטשע רעגירונג זיי באַפוױילן ווידער צו עפענען .דאָס ערשטע יאָר
האָט מען אַראָפּגענומען פון רעפּערטואַר אַלע פּיעסן פון ענגלישע,
רוסישע ,פראַנצויזישע און איטאַליענישע מחברים ,און געשפּילט
על פּי רוב אולטראַ-פּאַטריאָטישע מעלאָדראַמעס ,װאָס האָבן גלאָ-
ריפיצירט די מלחמה און דעם קייזער ,און ביליקע פאַרסן צו הייבן
די היימישע מאָראַל דורך אַרויסברענגען קאַריקאַטורן פון די
שונאים ,און אַפילו ריינהאַרדט האָט זיך ניט געקאָנט אַרױסדרײען
פון דעם טיפּ רעפּערטואַר .באַלד אָבער איז געקומען אַן ענדערונג:
דמיאָדערנע דייטשע שרייבער מיט זייער נייעם רעפּערטואַר ,דער-
נאָך די רעװאָלוציאָנערע בינע ,וועלכע האָט ניט שטאַרק אויסגע-
נומען ביי ש ,.און אין  ,0291ווען ס'האָט זיך אָנגעהויבן די אינפלאַציע
אין דייטשלאַנד ,האָט ש .באַקומען אַ פאָרשלאַג פון דירעקטאָר פון
;יידישן קונסט טעאַטער* ,מאָריס שװאַרץ ,צו קומען שפּילן אין
טעאַטער מיט אַ גאַראַנטיע אויף  04װאָכן אַ יאָר 052 ,דאָלאַר אַ װאָך
און  01פּראָצענט נאָך דער וועכנטלעכער הכנסה פון  51טױיזנט
דאָלאַר .שװאַרץ האָט אויך  --וי יאָזעף שילדקרויט שרייבט --
צוגעשיקט אויף רייזע-הוצאות און געדונגען אין ניו-יאָרק אַ וואוינונג
פאַר דער שילדקרויט-פאַמיליע{ .פאַקטיש איז ער אַריבערגעבראַכט
געװאָרן קיין אַמעריקע דורך לואי שניצערן.
וי דער שישפּילער מאַרק שווייד דערציילט ,האָט שילדקרויט
אַ װאָך צייט געמאַכט פּראָבע אַלס דער ,מיראָפּאָלער? אין אַנסקיס
;דבוק" אין ,קונסט-טעאַטער* ,אָבער ניט געשפּילט.
{דער שוישפּילער זלמן לערער ,וועלכער איז געווען באַשעפטיקט
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אויך אַלס גאַרדעראָבער יאָרן לאַנג ,אָן הפסקה ,אין ,קונסט טעאַטער",
לייקנט ,אַז ש .זאָל זיך האָבן אַפילן באַטײליקט אין פּראָבן .לויט
אים איז פון ;,שידוך" גאָרניט געװאָרן ווייל ש .און שװאַרץ האָבן
ניט געקאָנט דורכקומען וועגן אופן פון די אַנאָנסן.
דער שוישפּילער יעקב בלייפער גיט איבער ,אַז יאָרן שפּעטער,
אין האָליוואוד ,האָט זיך ש ,פאַר אים אויסגעדריקט ,אַז ער װאָלט
נאָך געװאָלט זוכה זיין צו שפּילן אין יידיש די ראָל פון ,מיראָפּאָלעך"
אין ,דבוק".ן
אין אַ געשפּרעך ,װאָס בנימין זאַקהיים האָט געהאַט אין  0291מיט
ש ,.האָט ער זיך אַזױ אויסגעדריקט:
,צי איך בין אַ ציוניסט ?' .רודאָלף שילדקרויט, ,דער גרעסטער
פאָרשטעלער פון יידישע טיפּן' ,װוי עס רופט אים די אײיראָפּעאישע
קריטיק ,האָט זיך צעלאַכט, :מען װעט שוין באַלד קומען פרעגן

צי איך בין אַ ייד.

 ...עס זיינען נאָך דאָ יידן ניט-ציוניסטן?

;  ..ציוניזם ,לויט מיין מיינונג ,איז מער ניט קיין פּאַרטיײפּראָגראַם.
עס איז די פּראָנראַם פון נאַנצן יידישן פאָלק ,אַ פּראַנראַם --
זאָגט ער  ---װאָס איז אָנגענומען געװאָרן אָן פּראָפּאַנאַנדע ,אָן אַ
קאָנגרעס ,אָן אַן אָפּשטימונג אַפילו' .... .שילדקרויט האָפט אינגיכן
צו זיין אין ארץ ישראל און ליינן דעם ווינקלשטיין פאַר אַ נרויסן
חלום וװענן דעם שפּילן שילאק
א.י.ך
העברעאישן טעאַטער ג.
אויף העברעאיש אַ סך יאָרן .שעקספּיר איז וי אָנגעמאָסטן פאַר
דער שפּראַך פון די נביאים ,אָבער ניט דערפאַר רייס איך מיך
אַלץ צו שפּילן זיינע װוערק אין דער העברעאישער שפּראַך .זי איז
מיר טייער צוליב א סך אַנדערע אורזאַכן ... .דעם אמת זאָננדיק,
האָב איך פֿאַר דעם ניט קיין ווערטער .דאָס אין עפּעס אַזױינם,
װאָס האָט צו טאָן מיט נשמה ,ביז מיט אַ קורצע צייט צוריק האָב
איך דאָס ניט פאַרשטאַנען' ... ,ער האָט ניט פאַרשטאַנען  --האָט
ער געזאָגם . --א.ו.רזאַכן ,װאָס שטויסן אים צוריק צו דעם
יירישן אַלטערטום ,צו דער קולטור-ירושה אונדזערע ,פּונקט וי ער
האָט ניט פאַרשטאַנען דעם ציוניזם .אַ סך אייראָפּעאישע קינסטלער
האָבן ניט פאַרשטאַנען ,געקומען אָבער ,אַ שעת הכושר ,געקומען
די טעג פון שטורם און דראַנג ,און האָבן אַרױסגעבראַכט פון די
אַרומיקע ניט-יידן דעם אמתן אינהאַלט זייערן ,יידישע קינסטלער,
וועלכע האָבן זיך לאַנגע יאָרן באַטראַכט פאַר וועלט-בירנער ,װאָס
רייד}  ---האָט זיך זיי געדאַכט  --אויף דער אינטערנאַציאַנאַלער
שפּראַך פון די געפילן ,האָבן מיט אַמאָל געקראָגן צו פאַרשטײן,
אַז זיי זיינען אין ערגעץ קיין בירנער ניט ,און אַז די שפּראַך,
וואָס זיי ריידן, ,די שפּראַך פון די געפילן' ,איז אַ זשאַרגאָן,"...
זומער  0291קערט זיך ש .ווידער צוריק קיין אַמעריקע .אין אַ
געשפּרעך מיט גרשם באַדער לייקנט ער ,אַז ער האָט פריער שוין
געשפּילט יידיש טעאַטער .ער טרעט אַרין אין שניצערס  דאָס נייע
יידישע טעאַטער" ,וואו ער טרעט אויף דעם  72אויגוסט  0291אין
דער פּיעסע ;שטילע כוחות* פון זשאַן עקאר,
שפּעטער באַנײַט דאָ ש ,.די פאָרשטעלונג פון דער דראַמאַטיזאַציש
פון טאָלסטאָיס ,קרייצער סאָנאַטאָ? און אַשס ,גאָט פון נקמה".
אב .קאַהאַן שרייבט :
האָ.ט אָנגעפּאַנגען זיין סיזאָן מיט אַ פאַלשן
ש,ילדקרויט ..
חשבון .,ער איז אַרױסגעטראָטן אין אַ ביליקער פּיעסע ,וועלכע
ניט זיין גרויסן טאַלאַנט צו קליינע געלעננהייטן .אָבער שילר-
קרויט איז דאָך שילדקרויט .דאָס װאָס די פּיעסע אין אַ שונד.
שטיק איז אַן אַנדערע זאַך .דאָס אַלֵיין הייסט ניט ,אַז אין איר
קאָן ניט זיין צו שפּילן פאַר א גרויסן קינסטלער ... .דער מיסטעיק -
וטעות| באַשטײט אין דער מיינונג ,אַז אַרױיסװײזן אַ טאַלאַנט קאָן
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לעקססיסאָן
מען בלויז אין אַ נוטע ליטעראַרישע ווערק .אַזױ האָט עס אפשר
באַדאַרפט זיין .עס איז אָבער ניט אַזױ .אין טעאַטער גייען צוזאַמען
צווייערליי קונסטן  :די קונסט פון אַ שרייבער און די קונסט פון
אַ שוישפּילער .ביידע דאַרפן שאַפן .די פראַנע איז נאָר צי דער
שוישפּילער האָט אַ מענלעכקייט צו שאַפן .,אין דער גרעסטער
שונד-שטיק קאָן ער אַמאָל האָבן דיזע מענלעכקייט .פאַרקערט ,א
גרויסער שריפטשטעלער קאָן אויפשרייבן אַ דראַמע ,װאָס זאָל זיין
די העכסטע קונסט ,און װאָס אין איר זאָל דאָך ניט זיין פאַר דעם
שוישפּילער װואָס צו טאָן .,די גרעסטע ליטעראַטן זיינען אָפט ,זייער
אָפט,

גאַנץ

שלעכטע

דראַמאַטורנן.,

די ערפאָלגרייכסטע

אַפילו אַ דורכנעלייטערטער .זיין אַלטע ,מוראָדיקע ,עלעמענטישע
קראַפט ,זיין איבערנעוועלטיגענדער טעמפּעראַמענט ניט געמינערט,
זיין רייכע מימיקע ניט אָרעמער  --דער פי? ריידעוודיקער גלאַנץ
פון די אויגן ניט אָפּגעלאָשן ,די טיף-רירנדע צאַרטקײט ניט האַרטער

געװאָרן ,דער פיינער טאַקט ניט אָפּנעטעמפּט".

דראַמאַ-

טורגן ,בינע-קענער ,זיינען דאָס רוב שונד-שרייבער .די גרעסטע
שוישפּילער האָבן זייער אָפט זייער נאָמען באַקומען דורך פּיעסן
וועלכע זיינען אייננטלעך שונדפּיעסן.
דאָס ,אַלזאָ ,װאָס ,די שטילע כוחות' איז א שונד-פיעסע איז
נאָך גאָרניט קיין באַװייז ,אַז אין איר איז ניטאָ װאָס צו שפּילן
פֿאַר א גרויסן טאַלאַנט .פון אַ בינע-שטאַנדפּונקט איז זי ווירקלעך
צוזאַמענגעשטעלט זייער געראָטן .עס איז אַ מעלאָדראַמע ,אָבער
אַלס אַזעלכע ,איז עס פיפיק ,פעפערדיק

און פלאַמעדיק.,

עס ווערט

אָבער צופיל גערעדט .עס זיינען פאַראַן צופיל לאַננווייליקע סצע-
נעס ,און דעם זיינערמאַכער (די ראָל וועלכע שילדקרויט שפּילט)
יקומט אויס זייער פי? זיך צו נודיען ,און אין די שטאַרקסטע
מאָמענטן האָט ער צו ווייניק אַרינינעלע אַרבעט.
שילדקרויטס טאַלאַנט פאַרדינט אַ פיל בעסערן דזשאב .ער
שפּילט ,נאַטירלעך ,די ראָלע אויסנעצייכנט .אָבער ווען מיר װאָלטן
ניט וויסן ווער שילדקרויט איז ,ואָלטן מיר ווארשיינלעך ניט
דערפילט ,אַז דאָס איז גאר אַ גרויסער קינסטלער .מיר ואָלטן נלייך
דערזעען ,אַז דאָס איז אַ געניטער שוישפּילער ,אַ געשטודירטער פון
דער אײיראָפּעאישער בינע .מיר װואָלטן אויך געזעען ,אַז דאָס אין
אַ טאַלאַנטפולער ,באַנאַכטער אַרטיסט ,אַ מאַן מיט אַן איינביל-
דונגס-קראַפט און אַזױי ווייטער ,אָבער אַז עס איז איינער פון די
גרעסטע פון דער וועלט-בינע ,דאָס װאָלטן מיר ,װאַרשײנלעך ,אין
;די שטילע כחות' ניט באַמערקט .ס'איז ניטאָ אין װאָס אַרויסצו-
ווייזן גרויסעס,
אָבער ,וי געזאָגט ,שילדקרויט איז דאָך שילדקרויט .זאָלן אַלע
אונדזערע יידישע שוישפּילער גיין זיך לערנען ביי אים.

אַפילן אין

דיזער פּיעסע זאָלן זיי כאַטראַכטן זיין נעלאַסנקײט ,זיין שטילקייט,
 ...שילדקרויט שאַפט מיט זיין שטילקייט נופא .דאַכט זיך ,נע-
וויינלעכע ,געלאַסענע ,אַװאַיעס ,/שטילע טענער ,און פון דעם נופא
ווערט אויסגעאַרבעט אַ שטאַרקער מאָמענט ,און ווען ער צעשרייט
זיך אָדער צעקאָכט זיך ,איז דאָס אַזױ נאַטירלעך ,אַזױ איינדרוקס-

פול-נאַטירלעך.

יעדע מינע ,יעדער טאָן קומען פון איינבילדונגם-

קראַפט און |זיינען | איבערציינגנד,

איר פילט ,אַז דער שוישפּילער

לעבט עס דורך ,אַז עס קומט פון זיין האַרצן ,ניט מעכאַניש ,וי
דורך אַ מאַשין מיט ניט-געשמירטע רעדער ,וי דאָס רוב שוישפּי-
לער מאַשינעווען .היינט זיין חן ,זיין ליבלעכער שמייכל אַלס דער
ליבלעכער זייגערמאַכער .די שטימע און די אױסשפּראַך זיינען אַ
טייל פון שילדקרויטס אוצרות .איר קאָנט אים ,דאַכט זיך ,הערן
פאַר צוויי בלאָק ווען ער רערט

שטיל".

וועגן דעם איינדרוק פון ש'.ס צווייט מאָל קומען אויף דער יידישער
בינע אין אַמעריקע ,שרייבט יואל ענטין:
 ...,מיט דער איין און איינציקער אויסנאַמע פון אַן עטװאָס
יפאַרהייזעריקטער שטימע ,איז שילדקרויט צו אונדז צוריקגעקומען
אין מער װווי אין זיבן יאָר אַרום ,אַ גאַנצער ,אַ פרישער ,אפשר נאָך
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פון

.

דערנאָך גייט ענטין איבער צו ריידן דירעקטער ועגן די פּיעסן
אין וועלכע ש .איז אויפגעטראָטן ,און ער שרייבט ;
, ,די שטילע כחות ,,אַן אַלטלעכע פראַנצויזישע פּיעסע פון דעם
מין ,וועלכע באַרימטע אַקטיאָרן נראָבן אויס כדי צו האָבן ,דאַנק-
באַרע' ראָלן ,איז ניט אבשיילעך-מעלאָדראַמאַטיש ,האָט דאָך אַ
קנאַפּן ווערט אַלס פּיעסע ,און קוים עפּעס אַ ווערט אַלס ליטעראַטור.
דאָך אויף דער בינע האָט זי אַ גרויסן תיקון געקראָגן אין שילד-
קרויטס וואונדערבאַרן שפּילן .די ראָלע פון א נוטן ,אַלט-מאָדיש
תמימותדיקן ,שטיל-ליידנדן און צום סוף שטורמיש אַרױיספּלאַצנ-
דיקן טאַטען האָט אים נגענעבן אַ מענלעכקייט אַרויסצווייזן שיר
ניט די גאַנצע נאַמאַ פון זיינע פעאיקייטן .שילדקרויט אין דאָ
געווען רירנד און שיין ,צאַרט און הומאַניסטיש ,איידל און פורכט-
באַר ,שאַפֿנדיק אַ נאַנצע נעשטאַלט ,אויספילנדיק דראַמאַטיש-
ליטעראַרישע פּוסטקײיטן ,הינרייסנדיק אין צושויער ליירדנשאַפט און
הויך-מענטשלעכע פילנדע איבערלעבונג,
/פון
אין דער צווייטער פּיעסע ,מ .קאטצס דראַמאטיירונג
טאָלסטאָיס ,קרייצער סאָנאַטאָ'} ,האָט הער שילדקרויט בלויז אין.
אייניקע סצענעס ,אי דאָס אין די סאמע טיפסטע ,געמאַכט אַ
שטאַרקן איינדרוק און אַרױיפנגעוויזן זיין מער וי געויינלעכן
טאַלאַנט ,אין אַנדערע סצענעס איז ער געווען שװאַך און ?חלוטין
ניט

הינרייסנד.

דאָך

האָט

שילדקרויט

זיך ניט

פאַרראַטן.

זיין

ניט-איבערצייגנדע שװאַכקײט אין יענע סצענעס דאַרף אָן ספק
צונעשריבן ווערן צו די סצענעס נופא ,וועלכע זיינען נישט דראַ-
מאַטיש ,אייננטלעך פאַרבלאָז ,װאָרום די דראַמאַטיזירונג אין א
שװואַכע ,מיט דער גריננער האַנט געמאַכט,
זיין נאָר גרויסן טריומף ,װאָס האָט ,דאָס נייע טעאַטער! ווידער

אַמאָל הויך אויפגעהויבן ,האָט שילדקרויט געהאַט אין אַשס ,גאָט
פון נקמה' .זיין שפּילן איז דאָ ניט נאָר אַ סך העכער איידער אין
,די שטילע כחות ,,נאָר איז זייער הויך אַץ-או-פאַר זיך .דער
עיקר באַלעבט ער די פּיעסע ,אויספילנדיק אין איר א סך דראמאַ-
טישע בלאַנקן ,געבנדיק אַ טיפן און הויכן זין צו עטלעכע ואָס
בשעתן לייענען מאַכן זיי קוים אַ רושם ,אָנקליידנדיק מיט שטאַרקע
איבערצייגונגס-ווערטער און אויסדריקן ,װאָס אין טעקסט האָבן
זיי ניט קיין אילוזיע פון ואַרהייטלעכקייט ,אויפהויבנדיק ביז צו
דער העכסטער טראַגיק שטעלן װאָס זאָנסט |{אַנדערש ,בכלל| מאַכן
זיי ניט קיין איינדרוק פון טיפקייט .מיט איין װאָרט ,אַלס פּיעסע
וועלכע מיר קענען און וייסן שוין פון לאַנג ,פון בוך און פון
דער בינע ,ווערט אין שילדקרויטס מייסטערהאַפטער פאָרשטעלונג
אמת דראַמאַטיש ,חויך-מענטשלעך ,פול מיט מוראָדיקסטן טראַגישן
פּאַטאָס .נוצלאָז נאָך דעם אַלעמען זיך אָפּצושטעלן גענויער אויף
זיין שפּילן .גענוג צו באַמערקן ,אַז שילדקרויט איז דער צאַרטסטער
טאַטע ,אַז ער ווייזט דאָ אַרױיס אַ פּרעכטיקע כאַראַקטער-מאָלערײ,
אַ טיף-פיינע פּסיכאָלאָניע ,אַן איבערנעוועלטינענדע קראפט ,עלע-
מענטישע שרעק ,די טיפסטע מענטשלעכע פאַרצווייםלוננ.
אַ חוץ זיין איינענעם שפּילן ,האָט שילדקרויט די פּיעסע אויך
רעזשיסירט (וואַרשיינלעך נאָכפאָלננדיק דער רעזשי פון דער פּיעסע
ביי ריינהאַרדטן אין בערלין) ,און בלי ספק דעם צו פאַרדאַנקען,
האָט די גאַנצע פּיעסע אויפנעלעבט און אויפנעלויכטן ,אויסנוצנדיק
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טעאַטער

כמעט אַלֶע באַטײליקטע שוישפּילער אויף אַ זייער גינסטיקן אופן"- .
דעם  62נאָוועמבער  0291טרעט ער דאָ אויף אין קיאָ פאַרהייראַט
און ניט פאַרהייראַט* פון מ .אָשעראָװויטש און חנא גאָטעספעלד,
וושגן ש'.ס שפּילן אין דער קאָמעדיע ,שרייבט דער מחבר
גאָטעספעלד אין זיין בוך ,װאָס איך געדענק פון מיין לעבן":

חנא

האָב אים |{שילדקרויטן| אַלס שוישפּילער געהאַלטן
א.י.ך
.,
פאַר אַ גאָט ,און ער װועט שפּילן אין אונדזער קאָמעדיע ? אומ-
מענלעך ! איך האָב געהאַלטן ,אַז אונדזער פּיעסע איז צו אָרעם,
צו קליין און צו שוואך ,אַז שילדקרויט זאָל אין דעם שפּילן .מיין
קאָלעגע אָשעראָװויטש איז געווען אָפּטימיסטיש .ער האָט געגלייבט,
אַן מען װעט שפּילן די פּיעסע .ער האָט פאַר מיר אָפּנעשפּילט
אַ סצענע וי אַזױ שילדקרויט װועט שפּילן דעם פאַרהייראַטן מאַן.
ער איז נגעווען זיכער ,אַז אויב מען װעט שפּילן די פּיעסע ,װועט
בי.י דער
שילדקרויט שפּילן דעם כאַראַקטער פון פאַרהייראַטן.. ,
פּאָרלעזונג איז רודאָלף שילדקרויט ניט נגעװוען... .עס אין באַ-
 . .זאל שפּילן רודאָלף
שטימט נעװאָרן ,אַז דעם פאַרהייראַטן מאַן .
מען
שילרקרויט .דעם בחור  . ..זאל שפּילן יחיאל נאָלדשמירט. . . .
האָט אָבער מורא געהאט ,אַז שילדקרויט זאָל ניט װעלן שפּלן
די אָנגעצייכנטע ראָלע ,ווייל ער איז צו אַלט פאַר דעם .די ראָלע
איז געווען אַ ליבהאָבער-ראָלע. .ש.י.לדקרויט האָט ניט אויס-
נעזען װוי אַ ליבהאָבער ,ער איז געווען דיק ,האָט געהאַט אַ בייכל.
ער האָט ניט געפּאַסט פאַר דער ראָלע .װאָס טוט מען ווען שילד-
קרויט זאָגט ,אַז ער וויל? ניט שפּילן די ראָלע?  ...ס'איז געווען
נאָך אַ הױפּט-ראָלע ,דער בחור ,אָכער פאַר דער ראָלע האָט מען
נעדאַרפט

זיין

נאָך יינגער.

עס

אין

באַשלאָסן

געװאָרן,

אַז

די

פאַרפאַסער זאָלן אַריינשוײיבן אין דער פּיעסע ,אַז דער פאַרהייראַ-
טער מאַן פון דער קאָמעדיע איז פערציק יאָר אַלט ,כאָטש לויט
דער האַנדלונג האָט עד נגעדאַרפט זיין פינף און צװאַנציק.

מי.ר האָבן דאַן נגעלײיענט די פּיעסע פאַר שילדקרויטן און
.,
ער האָט  ...פאַר זיך נגענומען אַ קליינע ראָלע פון אַ משוגענעם
צעדרייטן דיכטער+ ,ק.י.ין שום טענות האָבן ניט געהאָלפן .דאָס
טעאַטער האָט זיך געהאַלטן אויף רודאָלף שילדקרויטן .אב
ער שפּילט ניט די הויפּט ראָלע ,קאָן ניט זיין קיין דערפאָלג ,האָט
מען נעהאַלטן ... .מען האָט זיך געװוענדעט וועגן דעם צו שילד-
קרויטס ווייכ פאַר וועמען דער גרויסער שוישפּילער האָט שרעקלעך
מורא געהאט ,וי גרויס ער איז געווען ווען ער האָט געשפּילט
אויף דער בינע ,אַזױי קליין האָט ער אויסנעזען ווען זיין ווייב האָט
אויף אים געשרינן .,מען האָט איר געזאָנט ,אַז אויב שילדקרויט
וועט ניט שפּילן די ראָלע ,װאָס מען גיט אים ,וװועט מען פאַרמאַכן
דאָס טעאַטער ,און ער וועט בלייבן אָן ברויט ... .דעם צווייטן
טאָג אין דער פרי איז נעקומען דער גרויסער שוישפּילער רודאָלף
שילדקרויט און האָט זיך אונטערגעגעבן ,האָט אָנגענומען צו שפּילן

די ראָלע .,איך און מיין קאָלעגע אִשעראָוויטש זיינען געזעסן ביי
די פּראָבן װוי שילדקרויט האָט רעזשיסירט ,װוי ער האָט אויס"
געטייטשט יעדע ראָלע .ער האָט יעדן איינעם געוויזן װי צו שפּילן.
ר האָט געשפּילט די ראָלע פון אַ לעב-יוננ ,און ער האָט ביי
ע.
..
די פּראָבן געגעבן אַ טענצל ,געדענק איך .ער האָט ניט געטאַנצט,
אָבער ער האָט עפּעס א מאַך געטאָן מיט אַ פיסל ,װאָס האָט
נעמאַכט אַן איינדרוק װוי ער טאַנצט .איך האָב דאַמאָלט געזאָגט צו
קאַלעגע אָשעראָוויטש, :ער טאַנצט ,דוכט זיך ,ניט ,און טאַנצט
בעסער װוי לעבעדעוו' ... .מיר האָבן פאַרנעסן אין אונדזער
פּיעסע .מיר האָבן געזעען א קינסטלער ,ואָס הייבט זיך אויף
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אַזױ הויך ווען ער שפּילט ,אַזױ הויך ,אַ סך העכער
זיין די בעסטע פּיעסע.
,א.ו.נדזער קאָמעדיע אין ניט געווען קיין דערפאָלג ,כאָטש
רודאָלף שילדקרויט האָט אין איר געשפּילט געטלעך (ער האָט שלעכט
גאָרניט געקאָנט שפּילן) ,אָבער ער האָט ניט געפּאַסט פאַר דער ראָלע.
מען האָט פון שילדקרויטן נעמאַכט אש און בלאָטע און דאָס איז
געווען גענוג ,אַז מען זאָל אַרונטערנעמען די פּיעסע .אין ,פאָר-
ווערטס' איז אב .קאַהאַן געווען מילד צו אונדז .ער האָט זיך
געדרייט אַהין און אַהער .ער האָט ניט געװאָלט אַרונטעררייסן
זיינע מיטאַרבעטער ,אָבער קיין גוטס האָט ער אויך ניט געזאָגט.
אין די אַנדערע צייטוננען האָט מען געריסן פון אונדז שטיקער,.
 ..,איין קריטיקער האָט שילדקרויטן נגעזידלט .מען האָט דער-
ציילט ,אַז יענער קריטיקער האָט נעהאַט א פּיעסע אין יענעם
טעאַטער און ער האָט זיך אָפּגערעכנט מיט שילדקרויטן פאַר דעם
יך האָב אַ צייט לאַנג
װאָס ער ווי? זיין פּיעסע ניט שפּילן. .א. ,
זיך געערנערט פאַרװאָס מיר האָבן ניט געשריבן אַ פּיעסע וואו
שילדקרויט זאָל זיך פּאַסן פאַר דער ראָלע .האָט מען שוין אַ זכיה,
אַז שילדקרויט זאָל שפּילן ,האָט מען ניט געהאַט קיין פּאַסנדע ראָל",
אב .קאַהאַן שרייבט ;
,ילדקרויט
ש

אין דער

הויפּט-ראָלע

פון זיין געזונט יענעם אַוונט,

איז פיל נעשטערט

זיין שטימע

און דאָס שפּילן איז אים אָנגעקומען

ניט לייכט.

דאָך האָט ער --

הױיפּטזאַכלעך אין דער צווייטער העלפט פון דער
וויכטיקסטע מאָמענטן  --נעשפּילט אויסגעצייכנט.
איצט פולקאָם .זעלטן ,זעלטן עס קלינגט אֶפּ אַ
ער רעדט אויף דער בינע יידיש בעסער וי פילע
יידישע

געװאָרן

איז נגעווען הייזעריק,
פיעסע ,אין די
זיין יידיש איז
דייטשע נקודה.
פוֹן אונדזערע

שוישפּילער ,וועלכע קענען קיין װאָרט דייטש

ניט".

ש .טרעט אויך אויף אין אָקטאַוו מירבאָס ,ג,עשעפט איז געשעפט"
וניט וי זיין זון שרייבט אין זיין בוך ,פון פראַנצויזישן דראַמאַטורג
הענרי באטייל ,און אַז דערמיט ,איז דאָס טעאַטער געעפנט געװאָרןן.
ש .באַנײט אויך דאָ זיינע פאָרשטעלונגען פון ,אייקעלע מזיק"
און ,שײלאָק?" און אין דער זעלבער צייט װערט אין אײראָפּע
געוויזן דער שטומער פילם ,דער ייד אין גלות" ,אין וועלכן ש .שפּילט
די ראָל ;דוד ליטװאַק? ,װאָס מאַכט אַ גװאַלדיקן איינדרוק.
,ייקעלע מזיק* אין נייעם טעאַטער,
וועגן דער באַנייאונג פון א
שרייבט י .ענטין:
, ,אייקעלע מזיק' האָט געהאַט אַ גרויסן ערפאָלנ .דאָס אין
די איינציקע פּיעסע ,ואָס איז היייאָר לאַננ גענאַנגען אין נייעם
טעאַטער .עס איז דאָ פאר דעם נאָר איין גרויסע ערקלערונג --
שילדקרויטס מעכטיק ,וואונדערבאַר ,אומפאַרנעסלעכן שפּילן אין
דער ראָלע פון דעם פאַרברעכער אייקעלע .שילדקרויט האָט דעם
דאָזיקן פּאַר'שױן אָנגעקליידט מיט הויט און אָדערן ,דורכגעצויגן
מיט נערוון ,אָנגעפילט מיט גלוסט ,אויך צאַפּל ,באַפינקלט מיט
פינסטער-שטראַליקע ,גלאָציק-שטעכיקע לויכטענדע ,שרעקלעך-דורכ-
דרינגענדע פארברעכער-אוינן .שילדקרויטס אייקעלע איז א מענטש
מיט אַ מוראָדיקן ווילן ,מיט אַ שוידערהאַפט אימפּולסיווער שטרע-
שנעל?ל װי אקויל ,פלינק איינשניידנדיק װווי שטאָל,
בעדיקייט
װייניק װאָס די אימיטירונג איז א ריזיקע ,ווייניק װאָס די באַװענ-
לעכקייט איז אַ גװאַלטיקע ,ווייניק װאָס די אימפּולסיוױיטעט איןז

אַ גלוטיקע ,װײיניק :אַפּילו װאָס דאָס שפּיל פון שאַטירונגען איז
כמעט ניט-אױיפֿשעפּלעך ,אָבער עה װײזט .דאָ אַרױס אַ טעמפּעראַ-
מענט ,װאָס נליט און צינדט וי אַ פלאַם און איז אַװעקרײסנדיק

און איבערוועלטענדיק וי א טונקעלע אונטערערדישע קראַפט".
2004

לעקסיטאָן
וועגן יענער עפּאָכע שוייבט ב .גאָרין:
,דער נייער טעאַטעד האָט גלייך גענומען ליידן פון זיין גרויסן

פון

קיין שום אַקטיאָר האָט זיכער אַזױ ניט געשפּילט שיילאָקן ,אויסער
אפשר נאָך אַ ייד .איך האָב מאָריס מאָסקאַויטשן אין דער ראָלע

אין נאָר אַ קורצער צייט אין רייכער אַרױסגעטראָטן

ניט געזעען .אַנדערע גוטע ניט-יידישע אַקטיאָרן  ---זייער גוטע ---

פון דאָרטן און מען האָט אָנגעהויבן צו מאַכן קאָמפּראָמיפן,

דער

אַװעקגעפּאָרן

נאָך

איך יאָ געזעען פאַרטייטשן דעם אַלטן יידישן פּראָצענטניק,
ליידנדיקן ,פאַרפאָלנטן ,באַשפּינענעם און ;,אכזרדיקן' .איך
אין ענגלאַנד געזעען אין דער ראָלע סער בירבאָם טרי .איך
דאָ אין ני-יאָרק געזעען דזשאָרדזש אַרליסן ,האָב נעזעען
אַנדערע .אָבער רודאָלף שילדקרויט  ---דער ניט זייער הויכער

פאַרמעסט,
יונגער

דירעקטאָר

דייטשלאַנד

שניצער

איז

סוף

און האָט פאַרן קומענדן

סעזאָן

סעזאָן געבראכט

רודאָלף

שילדקרויט .דער לעצטער האָט געדענקט דעם יידישן טעאַטער וי
ער איז געווען מיט אַ יאָר צען צוריק און ער אין געקומען מיט
א פאַרטיקן רעפּערטואַר פרעמע מעלאָדראַמעס אין וועלכע ער האָט
געהאַט די הױפּטראָלן .ער האָט דעם סעזאָן געעפנט מיט אַן איבער-
זעצטער פראַנצויזישער מעלאָדראַמע ,און הנם ער האָט זיך שטאַרק
{ אויסגעצייכנט מיטן שפּילן ,האָט אָבער דער נייער טעאַטער געקראָגן
| אַזאַ קלאַפּ ,אַז ער האָט שוין מער צו זיך ניט געקאָנט קומען .עס
אדרה פון װאַרפן זיך פון איין פּיעסע אויף
| האָט זיך אָנגעהויבן ס
|ער צווייטער ,בייטן איין שפּילער אויפן צווייטן".
ד
א .גלאַנץ שטעלט זיך אָפּ ספּעציעל וועגן ש'.ס שפּילן ;שיילאָק .{
ל,ויט די ריין שויטפּילערישע איינדרוקן קומט אין דער ערשטער
דיי רודאָלף שילדקרויטס ,שיילאָק' .אויך דאָס איז אומפאַרגעסלעך.

האָב
דעם
האָב
האָב
אויך

אין וואוקס און זעלטן הילכיקער אין דער מאַניער --

האָט זיי

אַלעמען פאַרדעקט .און דער מאַנט? מיט וועלכן ער האָט פאַר-
דעקט אַלע אַנדערע ,שײילאָקס? איז נעווען זיין טיפע ,אינערלעכע
און פּשוטע יידישקייט .איך געדענק דעם מאָמענט ביים דוקוס
אין הויף .איך געדענק ואָס פאַרע צאַפּל שילדקרויט האָט זיך
געטאָן װוען דער דוקוס האָט אים צונערופן; ,האָסטו ,ייד ,נאָר-
ניט קיין מענטשלעכקייט אין זיך ?' .שילדקרויט האָט כמעט נאָר-
ניט געזאָנט ,בלוין איבערגעחזרט דאָס װאָרט ,מענטשלעבקייט,,
איז דערין געווען אַן אַקעאַן יידישער טרויער ,יידישע טראַניק.
ביי אים סאָנט אַ קריסטלעכער הערשער יושר ,געפיל ,מענטש'
לעבקייט . ...+ .שילדקרויטס ,שײילאָק' איז פאר אונדז גאָרניט נגעווען
קיין ווייטער װענעציאַנער ייד מיט דער מאָדנער הלבשה פון יענע
צייטן .זיין ייד קענען מיר גוט און נאָנט .,מיר טרעפן אים אין די
פּוילישע ,ליטווישע יידישע שטעטלעך .זיין פאַריאָנטקײט און זיין
עקשנותדיקע  הארטקייט' רעדט נאָך צו אונדז היינט אין אַלֶע
;יידישע

מלוכות'.

וי אַזאַ חיימישער

ייד שטייט

נאָך איצט

פאַר

מיינע אוינן שילדקרויטם שילאק"

אַן ענלעכן מאָטיוו שלאָגט אויך אָן דער שוישפּילער בועז יאָנג:
,טייט מיר נאָך פאַר די אויגן שילדקרויטס ,שיילאָק' .איך האָב
ש
געזען די ראָלע געשפּילט פון ענגלענדער ,פון דייטשן ,פון איטאַליע-
נער און פון אונדזערע יידישע אַקטיאָרן .,ביי זיי אַלע אין מיר
,שיילאָק' געווען פרעמד .ביי סער הענרי אוירווינג איז ,שיילאָק'
געווען אַ באַשעפעניש ,װאָס קאָן אויפעסן אַ גוי צום אנבייסן ,און
צו מיטאָג גאַנצע דריי .ביי פּאָסאַרדן  --סתם אַ ייד פון דער געטאָ
אין מיטל-אַלטער .,ביי מאָריסאָנען  --אַ קאָפּיע פון פאַרשידענע
;שײלאָקס ,/ביי אונדזער אייגענעם יעקב פּ .אַדלער איז ,שיילאָק'
אַרויסגעקומען אַ ייד אַ נגיד ,אַ נביר ,מיט אַזאַ הדרת פּנים ,אַז
מען האָט זיך נאָרניט געקאָנט פאָרשטעלן ,אַז דער ייד ליידט --
ער איז מיט זיך תמיד צופרידן .מיט שילדקרויטס ,שיילאָק' בין
איך געווען באַקאַנט דורך דערפאַרונגען פון יידישן גורל .נאָך אין
צאַרישן רוסלאַנד האָב איך געהערט אַ יידן זאָגן :ווען די צייט
וועט קומען און זיי ועלן מוזן אַראָפּנײן פון בענקל ,װועלן מיר
פוֹן זיי שניידן פּאַסנװײיז {'  ...און נאָך מער האָב איך עס דערפילט
אין היטלערס צייטן .ווען ,תובל' דערציילט שיילאָקן ,אַז אַנטאָניא
איז באַנקראָט ,האָט שילדקרויט נעעפנט ברייט זיינע אוינן ,און
איך האָב אַריינגעקוקט אין ,שײילאָק"-שילדקרויטס נשמה און דערזען
װאָס דאָרט קומט פאָר ,װאָס ער פילט צו טאָן מיט אַנטאָניאן,
וועלכער

ג"י פוך
קמהת

2898

אע

ושעכרם

5
ש
א

איז דער סימבאָל פון די ,װאָס

האָבן אים

געשפּיגן

אין

פּנים אַריין .אַזױ איבערלעבן נקמה האָט נאָר געקאַנט אַ ייד ווען
ער האָט נעהערט ,אַז היטלער איז געװאָרן באַנקראָט ביי סטאַלינ-
גראַד און אַז זיין יום חדין קומט אָן .,און ווען איך הער וי יידן
פאָדערן איצט נקמה פאַר די צרות ,פּיין ,מאַטערנישן און מיתות
משונות פון די זעקס מיליאָן קדושים פון יידישן פאָלק ,גלויב איך
איצט דאָפּלט אין שילדקרויטס ,שיילאָק' .,אַ ים איראָניע ,סאַרקאַזם
איז געווען אין שילדקרויטס טראַנישן געלעכטער-רחמנות  ...דאָס
2080

יידישן

טעאַטצער

איז מער וי טאַלאַנט .דאָס איז געניאַליטעט פון יענער געטלעכקייט,
ווענגן וועלכער ניטשע זאָגט :ננאָט שלאָפט אין דעם מענטשן,
טרוימט אין טאַלאַנט און ואַכט אין זשעני  --זשעני ,דאָס איז
גאָט אַלֵיין'",

קיין חלק ניט אין דעם .און הייסן הייסט עס ,אַז ער האָט געשפּילט

| דער לעבעדיקער שרייבט :
,און זעענדיק אַזױי שיילאָק אין שילדקרויטס אויסטייטשונג,
האָב איך אָנגעהויבן באַנרייפן פאַרװאָס שעקספּיר האָט שיילאָקן
גערופן קאָמעדיע און ניט טראַנעדיע .ער האָט געװאָלט באַוייזן
די קאָמעדיע פון די קריסטן ,די קאָמעדיע ,ואָס זיי מאַכן פון
זייער איינענעם נעזעץ און איינענער גערעכטיקייט .קאָמיש אין
איר גאַנצער טראַנישקייט אין די אייביקע קאָמעדיע ,װואָס זיי
שפּילן מיט אונדז .קאָמיש זיינען זיי ,אָט די אַלע אַנטאַניאַס,
באָסיאַנאַס ,סאלארינאס ,גראַציאַנאַס ,לאָרענציאָס ,און נישט שיי-
לאָק ,שיילאָק איזן טראַגיש  ---און װווי אלע ,װואָס זיינען טראַניש,
גרויס ,פּאַטעטיש און דערהויבן .איך האָב אַ סך דורכגעלעבט
צוקוקנדיק שילדקרויטס שיילאָק.
שילדקרויטס שיילאָק רעדט אומעטום מיט ווירדע ,מיט שטאָלץ,
שילדקרויטס שיילאָק איז אַ באַוואוסטזיניקער ייד .ער קען די
נויים ,ער ווייסט װאָס מען קאָן פון זיי דעהװאַרטן ,און ווען ער
פאָדערט זיין פונט פלייש ,דאַכט זיך ,אַז ער ווייסט ,אַז ער װועט
עס ניט קרינן .נאָר ער וװויל נאָך אַמאָל שטעלן צו פּראָבע די
קריסטלעכע נערעכטיקייט .אליין נלויבט ער שוין ניט אין איר,
אָבער ער װוויל אוױיסלאַכן די קריסטן מיט זייערע משפּטים ...די
סצענעס אין סוף צווייטן אַקט ,ווען שײילאָק קומט אַהיים און נע-
פינט ניט די טאָכטער ,פירט שילדקרויט דורך אמקינסטלערישן.
שטיל ,מיט חן ,מיט ווירדע וויינט ער .,אט זיך ויינט ער .ער
שרייט ניט ,נאָר ער העשעט .אָט אַזױ דאַרף ויינען דער ייד
שײלאָק ! אויך די סצענע אין געריכט איז וואונדערבאַר נוט דורכ-
געפירט געװאָרן פון שילדקרויטן .זיין קוקן ,װאָס ער קוקט אַלֶע
וויילע

אָן די

נויים,

אין

דאָס

טיפסטע,

וויפל

איראָניע,

וויפל

גויים-פארשטענדניש עס דריקט זיך דאַן אויס אין שיילאָקס קוק !
שילדקרויט האָט פון דעם יידן שיילאָק אַוװעקנענומען דאָס קאָ-
מישע ,װאָס אין דאָ אין דעם געטאָײײידן .ער האָט אים אַװעק-
געשטעלט הויך װוי ער דאַרף זיין ,ווירדיק װוי ער דאַרף זיין ,און
ווען ער רופט

,שמע

ישראל,

ה' אחד',

איז דאָס וי אַן אויסרוף

צו דער נאַנצער קריסטלעכער וועלט".
איז אין גרעסטער

דר .א .מוקדוני
;שײילאָק* :
ען איינער װאָלט ,למשל ,אָנגעשריבן
ו.ו..
,

באַגײיסטערונג

פאַר

ש'.ס

אַ בוך וועגן דעם

יירן שיילאָק און װאָלט אין דעם בוך געזאַנט א צענט? פון דעם,

װאָס דער פאַרשטאָרבענער רודאָלף שילדקרויט האָט געזאָגט ,שפּילן-
דיק דעם זעלביקן שיילאָק ,וואָלט דער דאָזיקער מחבר זיך געמאַכט
אַ נרויסן נאָמען .װאָלט מען עס אין צענדליקער ביכער אויסנע-
ליינט .װאָלט מען מיט אים ניט מסכים געווען ,װאָלטן אָנגעשריבן
געװאָרן נאָך מער ביכער און מענטשן װאָלטן געזעסן און נע-
קנייטשט די שטערנס איבער די טיפע ,שאַרפע ,פיינע און זייער

קלונע ביכער

ווענן דעם ייד שילאק

אָדער ווען איינעם א מאָלֶער אָדער
איין אױסצומאָלן אָדער אויסהאַקן
רודאָלף שילדקרויט האָט געשפּילט.
געווען און אַ געיעג פון מיליאָנערן
דאָזיקע נרויסע קונסט-ווערק װאָלט
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קרויט האָט געשאַפן דעם נרעסטן שיילאָק ,עס איז זיין שיילאָק ,עס

איז זיין איינענע טיפע און דורכגעוייטאַנטע שאַפונג .אמת ,אַ
דעמאָנישע ,אַ בייז-פּראָפעטישע און שרייענד-נקמהדיקע שאַפונג,
אָבער זיין גרויס לעבנס-ווערק איז עס ,זיינס און קיין אַנדער האָט

און זיין וועלט-באַנעמונג.

איינעם אַ סקולפּטאָר גיט זיך
אין שטיין אַזאַ שיילאָק וי
אייביקע ווערק װאָלטן עס
פון אַלע עקן וװעלט נאָך די
פאָרגעקומען .רודאָלף שילר-

שעקספּירס שיילאָק .ער האָט אויסנעטייטשט שעקספּירן ניט ריכ-
טיק .ער האָט נעשפּילט ניט קיין סימפּאַטישן ,נישט קיין יידיש-
צדיקשן שיילאָק .אמת ,זיין שיילאָק איז אַקטיאָריש בריהש נע-
שפּילט ,אמת ,ער איז שאַרף ,אינטערעסאַנט און אַרינינעל ,אָבער
סוף כ? סוף איז עס דאָך ניט מער וי אַ ראָליע ,ד .ה ,.עס איז
אַ פרעמדע שאַפונג בלויז איבערנעזעצט אויפן האַמעטענעם לשון
פון טעאַטער .אט דאָ לינט דער טיפער טראַניזם פון דער שוי-
שפּילער-קונסט .,דער טעאַטער-קינסטלער ווערט אין סאַמע לעצטן
סך-הכל באַטראַכט װי איינער ,װאָס העננט זיך כסדר נאָך אויף
דעם פרעמדן װאָגן פון ליטעראַטור ,און וי איינער ,װאָס פאַר-
שטעלט זיך כסדר פאַר דעם ,וועלכער ער איז נאָרניט אַזאַ בעצם,
און אַזאַ איינער איז דאָך ניט מער וי אַ לץ ...אַלס אַ חוזק-מאַכער,
א שפּאַס-טרײיבער פאַרשטעלט ער זיך".
אַ גאַנץ אַנדערן איינדרוק האָט י .ענטין װועגן ש'.ס שפּילן
|
,שײילאָק?" אין יידיש אין ,נ,ייעם טעאַטער?:
,איצט איז געקומען די צייט שיילאָקן אויפצופירן אין נייעם
טעאַטער .האָבן דאָ משמעות אַלע נעפילט ,אַז געבן אזא שיילאָק
וי אַמאָל פאַר די גויים ,װועט ניט טויגן ,אַז אַזאַ נאַטוראַליזם װעט
ניט אויסנעמען ,אַז אַזאַ אומכנרחמנותדיקע באַהאַנדלונג װועט דעם
יידן ניט נעפעלן .האָט מען זיך גענומען כשרן שיילאָקן ,ערשטנס,
אַ נייע איבערזעצונג (אַ נאַמענלאָזע ,אַ געשמאַקלאָזע ,מיט נאַנצע
הויפנס

העברעאישע

ווערטער

אין שלעכטער

שכנות

מיט

דייטש),

אָבער איבערזעצן אַלײין איז ווייניק געווען .מען האָט שיילאָקן
אויך באַדאַרפט פאַריידישן .זאָגט ער אַ פַּאָר יידישע ווערטער פון
וועלכע שעקספּיר

האָט קיין אַנונג ניט נעהאַט ,און ווען מען זאַנט

אים אין געריכט ,אַז ער'ט זיך מוזן שמדן ,שרייט ער ,שמע ישראל,,
עפּעס װואָס ניט נאָר האָט שעקספּיר דערפון קיין באַגריף ניט געהאַט
און האָט דערפון קיין מינדסטע שפּור אין זיין טעקסט ניט ,נאָר
װאָס פּאַסט זיך לחלוטין ניט אין דער נאַנצער שעקספּירישער
אויפפאַסונג פון שיילאָקן און סטארטשעט פון איר אַרױיס וי אַ

העפלעכע ,נעוואלדזאם צונעשטשאָבעטע לאַטע און גרילצט וי אַ
שרייענדיקע ,ביליקע ,אין הונדערטער יאָרן-אַרום צוגעקלעבטע פאַר-

גלעטונג מוז גרילצן.

7

; ..און ענדערונגען זיינען געמאַכט געװאָרן אין אַ סך שטעלן
פון דעם שפּילן ,װוייניקער שאַרפקייט ,ווייניקער ווילדקייט ,ווייניקער
ניפט ,װאָלט עס אפשר געווען ניט שלעכט ,הנם זיכער ניט אַזו
שטאַרק װוי פריער ,איז אָבער די צרה ,ואָס די אַלנעמײײנע אויפ-
פאַסונג איז

דאָך געבליבן

דיזעלבע  --שילדקרויטס

,שיילאָק' אי

דאָך געבליבן די נװואַלדיקע עלעמענטישע נאַטור ,װאָס לעבט אַלץ
איבער אין אַ משונהדיקער מאָס ,תהומותדיק טיף ,האָט נאַטירלעך
די ערטערווייזע מילדערוננ ניט נעשטימט מיט דער פאַרבליבענער

שרעקלעכקייט.

דערהויפּט האָט געליטן די געריכטס-סצענע.

עפּעס

האָט זיך באַקומען אַ סצענע פון אַ מין דראַמאַטישע סטאַקאַטאָ ,פון

געבראָכענע זיג-זאַָגן .,אָט איז שילאק געווען העפלעך-שטאָלץ און
אָט בעט ער און בוינגט זיך .גאַנץ גרויס איז נאָך פאַרבליבן יענע
אומפאַרנעסלעכע סצענע אין צווייטן אַקט ,מיט דער אויסנאַמע פון
יענעם וויכטיקן טעכנישן דעטאַל פון דעם אַנטקענן-פּובליקום צע-
עפנטן טרעפּן-נאַנג .אָט האָט ער געפעלט און מען האָט ניט געזען
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לעקסיקאָן
יענעם מוראָדיקן אַראָפּלויפן .אָבער אַרומלויפנדיק און זוכנדיק
און קוקנדיק אין אַלֶע זייטן מיט פיבער-אויגן און אַרויפלויפנדיק
וי אַ פאַרווירטע חיה און רופנדיק ;יעסיקא', ,יעסיקא' ,מיט אַלץ
געענדערטע טענער ביז עס דערגייט צו אַ לאַנגלאָזן שיפּן ,און
שײילאָק פאַלט אַן אױיסגעשעפּטער צו דער ערד  ---מיט דעם אַלעמען
האָט שילדקרויט געמאַכט דעם אומנעהויערסטן ,דעם פורכבאַרסטן
איינדרוק .דאָ האָט ער אויך איצט איבערנעוװועלטיקט  --דאָ איז
ער געווען דער זעלבער װאָס פאר אכט יאָרן.
אָבער אַרום און אַרום האָט שילדקרויטם ,שיילאָק' ניט גנעמאַכט
קיין גוטן איינדרוק .שילדקרויטס איצטיקער שיילאָק האָט אפשר
געקאַנט איננאַנצן ניט זיין .אויב אָבער יאָ ,האָט ער אָבער באַדאַרפט
זיין דער זעלבער בלויז נאַטוראַליסטישער שילאק וי אמאָל,

ערשטנסם,

װאָלט עס געווען ניט קיין געמישטער שײילאָק ,נאָר אַ

גאַנצער ,פון איין שטיק .צווייטנס ,וואָלט די גװאַלד פון נאַטו-
ראַליזם געהאָלפן מאַכן די זאַך מער איבערצייננד ,דריטנס ,פילט
זיך שילדקרויט אַמהײימישסטן אין נאַטוראַליזם ,און ממילא איז
ער דאָרט אַמבעסטן?",

יעקב מעסטל שרייבט:
,באַזונדערס

װאַנדאַליסטיש

האָט מען

,באַאַרבעט'

פון

פירונג פוןן ,דער ואַנדערער* אין דריי טיילן פון וו .סעמיועלס,
איבערזעצט פון הענרי גאַסטװירט,
ב .װלאַדעק שרייבט וועגן ש'.ס שפּילן אין דער פּיעסע:
ש,ילדקרויט שפּילט די ראָלע פון יתרס טאַטען .,די ראָלע אין
ניט קיין גרויסע ,נאָר וואו עס איז דאָ צו שפּילן ,שפּילט דאָס
שילדקרויט זייער פיין .,איך נלויב ניט {אַז| דערפאַר וויי? ער וויפ
טאַקע אויסנעמען ביים עולם און אַרױסװייזן זיין קונסט ,נאָר ווייל
ער קאָן זיך ניט העלפן ,זיין האַלטונג אַליין אין גענוג צו מאַכן
אייך פילן ,אַז דאָס שפּילְט איינער ,װאָס אין אַן אַרטיסט ,זיין
באַפעלנרע שטימע און זיין טעכניק מאַכן שוין אַליין ,אַז אַלֶעס
זאָל אַרויסקומען גוט .דאָך האָט שילדקרויט ,אַלס דער פאָטער,
ניט געשאַפן קיין נייע זאך ,װאַרשײינלעך דערפאַר ,װאָס די ראָלע איז
צו קליין צו ערוועקן אַמביציע אין אַזאַ קינספטלער וי שילדקרויט".
באַלד ווערט ש .באַזײיטיקט פון טעאַטער .ער פאָרט אַרום איבער
דער פּראָװוינץ און גיט פאָרשטעלונגען איבער די קלענערע לאָקאַל-
טעאַטערס אין ניו-יאָרק .דעם  32דעצעמבער  1291טרעט ער אויף
אין ,אוירווינג פּלײיס טעאַטער* אין משה שאָרס אַדאָפּטירונג ;דער
פאַרברעכער און זיין טאָכטער*.

שעקספּירן,

וועלכן מען האָט ניט נאָר אָנגעהאַנגן האַמעטענע פּראָזע ,נאָר אָפט
זיך דערלויבט אַריינצופירן אייגענעם ,הומאָר' און קנאַקנדיקע מאַ-
נאַלאָגן ,ניט זעלטן אויך נאַנצע געזאַנג-אַנסאַמבלען (אין אַן ענלע-
כער באַאַרבעטונג האָט שפּעטער רודאָלף שילדקרויט געשפּילט דעם
,קויפמאַן פון ווענעדיק' ,בלויז די ראָל שיילאָק אין איבערזעצט
געװאָרן לויטן דייטשן טעקסט).+ .ר.ו.דאָלף שילדקרויט ,שיילאָק'
איז געווען ײדיש אין פולסטן באַנריף פון וואָרט  ---די פּרעסע
אין דייטשלאַנד האָט זיך אַפילו געזידלט ,אַז זיין ,קעניג פיר'
(נעשפּילט אויף דייטש) איז יידיש .,שעקספּיר דער דראַמאַטיקער
און רודאָלף שילדקרויט דער פּאַרערפּערער שאַפן אַן איינהייטלעכע
טעאַטראַלישקײט אַרום ,שײילאָק",
דעם  02דעצעמבער  0291טרעט דאָ אויף ש .אַלס ;רב" אין פּרץ
הירשביינס ;אַ לעבן פאַר אַ לעבן" א"ר פון מאַרק אַרנשטײן,
יואל ענטין שרייבט :
ש,טאַרק אויסגעצייכנט האָט זיך ווידער אַמאָל רודאָלף שילד-
קרויט אין דער ראָלע פון דעם רב  --א ראַלע מיט וועלכער ער
האָט ,דאַכט זיך ,פון פריערדיקער ערפאַרונג ניט נעדארפט זיין
צופיל באַקאַנט ,אַזױ איינפאַך ,אַזױ שיין ,אַזױ אינטעלינענט,
אַזױ בנעימותדיק-נעמעסיק,

האָט דער

הער שילדקרויט

פיש-אידילישן האַלב בעל-שמישן רב פאָרגעשטעלט,
געווען אַ דערקוויקונג אים צו זען'.
אויך אברהם
כאַראַקטער ;
ד,ערפאַר

טייטעלבוים

דעם

דאָר-

אַז עס איז

איז זייער צופרידנגעשטעלט

פון דעם

זיינען אַזעלכע רעאַליסטישע שוישפּילער װוי אונדזער

רודאָלף שילדקרויט קיינמאָל ניט װי אין אמתן רעאַלן לעבן.

זיי

זיינען פיל שענער ,איידעלער און באַחנטער .ווער עס האָט געזעען
שילדקרויטן שפּילן דעם רב אין הירשביינס ;אַ לעבן פאַר אַ לעבן,,
דער וועט זיכער מודה זיין ,אַז ער איז ניט געווען ,אַרױסנגעכאַפּט'
פון לעבן .ער איז געווען אַ סך האַרציקער ,וויי? אױיסגעפאַנטאַזירט,
ווייל געשאַפן .ער איז געווען פאַראידעאַליזירט ,ווייל? דאָס איז דאָס
רעכט און דער סוד פון קונסט",

דעם  22סעפּטעמבער  1291האָט זיך געעפנט ,טאָמאַשעװסקיס
נעשאָנאַל טעאַטער* מיט (אַ נאָכמאַכונג פון מאָריס געסטס אויפ-
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רודאָלף שילדקרויט אין ,לאַקשן"

דעם  71מערץ  2291טרעט ש .אויף אין ,ליפּצין טעאַטער* אַלס
;שמערל

פּאָפּלאַװויצקי*

אין מאיר

שװאַרצס

קאָמעדיע

;לאָקשן"

וַאַ פּאַראָדיע אויף גאָגאָלס ,רעװויזאָר"} ,די פּיעסע ווערט שפּעטער
געשפּילט דורך ש .אין געבילס ,מאַונט מאָריס טעאַטער" און אויף
דער פּראָווינץ.
הלל ראָגאָף שרייבט :
,װעגן שילדקרויטס שפּילן (ער שפּילט די ראָלע פון דעם רייכן
קליין-שטעטלדיקן יידן) זיינען ניטא גענוג לויב-ווערטער .אין די
אַלע דריי אַקטן זיינען דאָ בלויז געציילטע מאָמענטן ווען ער איז

ניט אויף דער בינע און ער פאַרשאַפּט דעם העכסטן עסטעטישן
נענוס מיט אַלץ װאָס ער טוט און מיט אַלֵץ װאָס ער זאָנט .די
גרעסטע איבערטרייבוננען נעמען אָן אַ כאַראַקטער פוֹן אַבסאָלוטע
נאַטירלעכקײיט ווען שילדקרויט מישט זיך נאָר אַריין .,שילדקרויט

איז אַ מייסטער אויף קאָמישע ראָלן ,פּונקט װוי אויף העכסט דראַ-
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יידישן

טעאַטער

מאַטישע .דאָס האָט ער שוין איבערציינט פילע מאָל פריער .נאָר
אין דיזער פּיעסע באַווייזט ער דאָס בעסער וי אין אַלֶע פריערדיקע
קאָמעדיען אין וועלכע ער האָט נעשפּילט".
ב .י .גאָלדשטײן שרייבט ;
,עס איז כדאי צו זען דעם טאַלאַנטירטן רודאָלף שילדקראוט
אין דער ראָל פון שמעריל פּאָפּלעװיצקי .ער שאַפט אַ טיפ פון
מינוט צו מינוט ,אין יעדער סצענע איז ער וי אַן א{רײנגעװואַק-
סענער .זיין נרים ,זיין האַלטונג ,זיין יעדע באווענונג איז פון אַ
שמערי? פּאָפּלעװיצקי ,דער אויפנעקומענער וואליוטאַ-סוחר ,װאָס
גייט אַרום מיט אַ קאָפּ אָננעפולט מיט ,לאָקשן' ,מאַרקן ,ענגלישע
פונטן ,פּוילישע קראָנען און כל ערליי מינים אַנדערע געלטן .חוץ

דעם ואַליוטאַ-מסחר אינטערעסירט אים ניט קיין שום ענין.

ער

לעבט און שווימט און אָטעמט מיט ,לאָקשן' .זעט מען שילדקראַוטן
אין דער ראָל ,פאַרנעסט מען ,אַז דאָס איז אַן אַרטיסט אויף דער
בינע .,איר זעט דעם נייעם עושר אין דעם נאַליצישן שטעטל,
װאָס וועקט אין אייך מיט זיינע תנועות און האַנדלונג אַ האַרציקן
געלעכטער און אַ האַרציקן זיפץ".
לעאָן קוסמאַן שרייבט ;
 . . . ,די פּיעסע איז קענטיק אויפנעפירט אין איילעניש ,און
דערפאַר ,אַ פּנים ,ווערט זי געשפּילט אין איילעניש .די מענטשן
אין דעם שטיק זיינען צונעשניטן וי לויט פאַרטיקע מוסטערן פון
אַנדערע פּיעסן און דערפאַר איז ניטאָ דאָ צו ערװארטן א שאָטן
פון עפּעס אַ נייעם כאַראַקטער .אַפילו שילדקרויט אַלֵיין אין ניט
גענוג איכעראַשנד ,און דאָס דאַרף שילדקרויטן נאָך אַמאָל איבער-
ציינגן ,אַז עס איז שווער צו שפּילן אַ מענטשן ,א כאַראַקטער אין

געשטוקעוועטע פּיעסן",

|

|
דער לעבעדיקער שרייבט :
 ,שווארץ האָט דעם איינפאַל פון ,לאָקשן' גענומען פון
. ,מ. .
נאָנאָלס באַרימטער סאַטירע ,רעװויזאָר'.

 . , ,מ ,שװאַריץ האָט צופי?

נעבויט זיין בנין אויף לאָקשן ,און זיינע העלדן פאַרנאַכלעסיקט.
אַלֶע העלדן ,אַ חוץ שמערל פּאָפּליוױצקי (און װוי שילדקרויט שפּילט
אים) ,זיינען בלוין אַקטיאָרן ,אָבער ניט קיין העלדן פון אמתן
לעבן און ווירקלעכקייט .זיי האָבן אַקטיאָרסקן נייסט ,אָבער ניט קיין
פלייש און בלוט פון אַ סביבה ... .רודאָלף שילדקרויט שפּילט
אַלס שמערל פּאָפּליוויצקי ,דעם נביר .וי אַלץ װאָס שילדקרויט
שפּילט  ---גוט .אין אייניקע סצענעס ,מער װווי גוט .און וי קאָן
דען אַנדערש זיין ? שילדקרויט בלייבט שילדקרויט אומעטום ,שילד-
קרויט ,אָן אַ שטים אַפילן ,איז דאָך נאָך אַלץ נרעסער און באַדייטנ-
דער װוי אַ האַלבער טוצן נוט-געשטימטע אַקטיאָרן .און דאָך מון
איך זאָנן ,אַז קיין אמתן פּוילישן יידישן בעל הבית האָט ער אויך
ניט געשאַפן( ,וועמענס שולד דאָס איז ,ווייס איך ניט) .גאַנץ
אָפט האָט ער געשפּילט זיין ליבליננ-ראָלע ,שײילאָק ,/בלויז אָנשטאָט
אַ טראַגישן שיילאָק האָט ער געשפּילט אַ קאָמישן .בכלל דובט
מיר ,אַז שילדקרויט איז אין טראַגעדיע גרעסער װוי אין קאָמעדיע.
עס פילט זיך ,אַזן קאָמעדיע אין צו פוכיק פאַר זיינע שטאַרקע
פּלייצעס .,ער קאָן אויפהויבן די שווערסטע משא ,אונדזער שילד-
קרויט ,איי ,קאָן ער !".
בועז יאָנג שרייבט :
,עם צווייטן מאָל ,ווען ער איז צו אונדז צוריקנעקומען ,האָט
ד
ער געטראָפן נאָר אַן אַנדערע ,אַ נייע אַטמאָספערע .אַ נייע עפּאָכע
איז דאמאָלט נעמאַכט געװאָרן .איך האָב אין זינען די פרץ
הירשביין תקופה. ,א.ו.יך שלום עליכם איז געשפּילט געװאָרן.
עס האָבן שוין דאַמאָלט עקזיסטירט צויי בעסערע טעאַטערס,
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שניצערס און מאָריס שװאַרץ ... .איך האָב דאַמאָלט געזעען
שילדקרויטן אין שניצערס טעאַטער אין שלום אַשס אַ פּיעסע .,דאָס
פּובליקום איז געווען ניט אַ פּיפּלס טעאַטער-פּובליקום ,נאָר אַן
אמתער אינטעלינענטער אַרבעטער-עולם ,און אויך די אַקטיאָרן.
זיינען געווען נייע ,יוננע ,אינטעלינענטע ,און ער האָט זיך געפילט
וי אין דער חיים ,ליידער אָבער האָט אים שוין דאַמאָלט ניט געדינט
דער אֶרנאַן .האָבנדיק פון נאַטור ניט קיין ריינעם אֶרגאַן ,האָט
אויף אים דאָס פינפטע יאָר צענדליק משמעות שטאַרק געווירקט,
ער פלענט אָפט הייזעריק ווערן און דאָס האָט אים אויך געצוואונגען
זיך אָפּצונעבן צו די שטומע בילדער ... ,ביז דער טויט איז
נעקומען".
דער שרייבער י .פאַלער האָט געשריבן אַ פּיעסצ ,דער שליף",
וועלכע ש .האָט זִיך געגרייט אויפצופירן ,אָבער עס איז דערפון
גאָרניט געװאָרן און דער מחבר האָט באַשלאָסן אָפּצודרוקן די פּיעסע,
און געבעטן ביי ש .אַ פּאָר ווערטער וועגן דער פּיעסע ,און אָט איז
דער ענטפער ,געדרוקט וי אַ הקדמה צו דער פּיעסע:
,יבער הער פאללער !
ל
הקדמות זיינען ניט מער אין גאַנג ,און איך וויל ניט ,אַז מיינע
עטלעכע שורות צו אייך אוֹן װעגן אייך ,זאָלן וי אַ הקדמה באַ-
טראַכט ווערן .ערשטנס ,ווייל איר האָט עס ניט נויטיק ,אייער פּיעסע
רעדט פאַר אייך .און ,צווייטנס ,אירע מעלות זיינען פּשוט אומשאַצ-
באַר  :שיין געשריבן ,גוט געשריבן ,נייסטרייך צייטנעמעס |אַקטועלן
און פאַרלירט קיין אויננבליק די שפּאַנענדע ווירקונג .איך האָב
ביים לעזן גרויס הנאה געהאַט .איך װואָלט זי זיכער מיט פאַרגנינן
נעשטעלט ווען איך װאָלט איין איינענעם טעאַטער געהאַט ,וייל
 --איך זאָנ עס נאָך אַמאָל  --מיר געפעלט דאָס ווערק זייער.מיך פאַרדריסט עס ואָס איך האָב ניט די מעגלעכקייט די פּיעסע
אויפצופירן וי זי פאַרדינט .איך צווייפ? ניט ,אַז ס'זיינען דאָ
גרויסע מבינים אין אונדזערע יידישע אינסטיטושאַנס  --מיט
וועמען מיין מיינוננ קאָן זיך אפשר ניט מעסטן  --אָבער איך בין
זיכער ,אַז עס זיינען דאָ נאָך אַ סך גרינגערע פון מיר אין אונדזער
מיטע.
איך גיב אייער ווערק מיין האַרציקסטע ברכה אויפן וועג .איך
בין זיכער ,אַז עס װועט געפינען חן און לייטזעליקייט אין די אויגן
פון די לעזער בכלל און פון פאַרשטענדיקע מענטשן בפרט.
אויפריכטיק אייער
רודאָלףם שילדקרויטם

ניו יאָרק ,יאַנואַר "2201
דעם  8יולי  2291איז אין ,פאָרווערטס" דערציילט געװאָרן ,אַז
ש .איז אַרעסטירט געװאָרן ביי דער גרענעץ פון קאַנאַדע אויפן
גרונד פון אַ מסירה פון אַקטיאָר יעקב זילבערט ,אַז ער איז אַ
קאָמוניסט .די מסירה זאָל זיין געמאַכט געװאָרן ווייל ש .האָט
געװאָלט אַרײנפאָרן שפּילן אין װיניפּעג ,וואו זילבערט האָט געשפּילט
און ער האָט עס באַטראַכט אַלס ערנסטע קאָנקורענץ פאַר זיינע
פאָרשטעלונגען.
דעם  21יולי האָט זילבערט אָפּגעדרוקט אין ע;פאָרווערטס" אַ
לענגערע דערקלערונג אין וועלכער עֶר לייקנט אָפּ די באַשולדיקונג
און גיט איבער ,אַז נאָך בעת ביידע האָבן געשפּילט אין שיקאַגאָ
אין צוויי באַזונדערע טעאַטערס ,האָט ער געלאָזט וויסן ש'.ן ,אַז ער
פאָרט שפּילן קיין װיניפּעג אין אַ געוויס טעאַטער .ש .האָט אים
דערויף גאָרניט באַמערקט ,אָבער ווען זילבערט איז געקומען אין
װיניפּעג ,האָט זיין דאָרטיקער אונטערנעמער געפאָדערט פון אים,
אַז ער זאָל שפּילן נאָר װאָכנטעג און די סוף-װאָכן זאָל שפּילן ש.
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לעטסיטאָן
פאטטטאאוווט
ואר
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דאַמאָלט האָט זילבערט טעלעגראַפירט צו דער אַקטיאָרן-יוניע ,אַז
מען זאָל ניט דערלויבן ש'.ס שפּילן אין װיניפּעג ,אָבער מיטן אַרעסט
ביי דער גרענעץ האָט ער ,זילבערט ,גאָרניט געהאַט צו טאָן
דעם סעזאָן  32-72291עפנט ש .דאָס ,,פּראָספּעקט טעאַטער* (מעג.
משה שאָר) מיט ,לאָקשן ,טרעט אָבער באַלד אַרױס פון טעאַטער,
און דעם  91דעצעמבער  2291טרעט ער אויף ,צום ערשטן מאָל אין
ענגליש ,אין ,פּראָווינסטאן פּלעיהאַוז" אַלס ;יאַנקל שאַפּשאָװיטש"
אין אַשס ,ג,אָט פון נקמה".
אב .קאַהאַן שרייבט :
א,ין אַלגעמיין איז זי געשפּילט נעװאָרן אויסנעצייבנט ,גלענצנד.
מען האָט האַרציק אַפּלאָדירט ניט נאָר שילדקרויטן ,נאָר די אַנדערע
שפּילער אויך. .א.י.יניקע פון די סצענעס זיינען געשפּילט גע-
װאָרן אַזױ גוט ,אַז מען קאָן זאָגן ,אַז עס איז געווען זאָנגאַר בעסער
וי אויף דער יידישער בינע ... .וועגן שילדקרויטס שפּילן האָבן
מיר ניט װאָס צוצוליינן .,ער איז געווען דער זעלבער גלענצענדער,
הויך-באַנאַבטער קינסטלער ,זוי געוויינלעך ,און זיין יאַנק? שאַפּ-
שאָוויטש איז דער זעלבער לעבעדיקער טיפער יאַנקל שאַפּשאָװיטש,
וועלכער איז באַרימט אין דער דייטשער און יידישער טעאַטער-
וועלט ,די אינטערעסאַנטסטע פראַנע איז נאָר וועגן זיין עננליש,
און דיזער פּונקט האָט אַרױיסגערופן ביי אַלעמען באַוואונדערוננ.
ווען ער האָט צום ערשטן מאָל נעשפּילט אויף יידיש ,זיינען מיר
אַלע איבעראַשט נעװואָרן פון דעם וואונדערלעכן זכרון װאָס דער
מאַן האָט צו שפּילן אַ גרויסע ראָלע אויף א שפּראַך ,װאָס איז ניט
זיינע און זי שפּילן אַזױי װוי זי װואָלט נגעווען זיין שפּראך .נאָך

אין זיין עננלישער פּיעסע

גרעסער איז דער וואונדער איצטער.

הערט זיך נאַטירלעך אַן אויסלענדישער אַקצענט ,אָבער ניט שטאַרק.
אין סך הכל קלינגען די ווערטער קלאָר ,דייטלעך און אנגענעם,
אַפילו פאַר דעם געבוירענעם עננלישן אויער .נאָר אין די מאַמענטן
ווען ער רעדט זייער שטיל ,פעלט אַ ביס? דייטלעכקייט און קלאָר-
קייט .מען דאַרף אָבער ניט פאַרנעסן ,אַז דאָס אין זיין ערשטע
פּראָבע .מען קאָן זיין איבערציינט ,אַז ווען ער שפּילט נאָך אַ
פּאַר מאָל און ווען מען מאַכט אים אויפמערקזאם אויף די ווער-
טער וועלכע קומען אַרויס ביי אים ניט גענוג שאַרף ,װועט זיין
שפּילן אויף ענגליש ניט האָבן קיין איין וויכטיקע פּנימה .ער איז
ניט דער איינציקער גרויסער אויסלענדישער שוישפּילער ,װאָס האָט
געצויגן אויפמערקזאַמקײיט מיט זיין שפּילן עננלישע פּיעסן .ער
קאָן ווערן איינער פון די גרעסטע אַזעלכע .זיין ,יאנקל? שאַפּשאָ-

וויטש'

האָט שוין נעמאַכט

איינדרוק".

אַן אומגעהויערן

וועגן זיין שפּילן ;גאָט פון נקמה" אויף ענגליש ,דערציילט זיין
זון ,יאָזעף :
,אַלע

זיינען

געווען

די ענגלישע שפּראַך.

איבעראַשט

וי

אין זיין טענלעכן

ענגליש ניט צו פריי און מיט אַ שטאַרקן

אַזױ

ער

האָט

באַהערשט

לעבן האָט ער גערעדט
אַקצענט,

אויף דער בינע

אָבער איז ניט געווען קיין שום שפּור פון אַ דייטשן אַקצענט ,בלויז
אַ לייכטע

פרעמדע

אינטאָנאַציע,

װאָס

האָט

זיך צונעפּאַסט

צום

כאַראַקטער ,װואָס ער האָט פאָרנעשטעלט ,און ער האָט ניט נאָר
געקענט זיין איינענע ראָל ,נאָר ער האָט גוט נעקענט די גאַנצע
פּיעסע ,אַזױ ,אַז ער האָט אָפּט אונטערגעזאָנט די אַנדערע אַקטיאָרן
זייערע ראָלן. .ו.ו.אָס ס'איז ביי מיר ניט אַרוס פון זכרון ,איז אַ
סצענע אין פאָטערס גאַרדעראָב אין אַָװונט פון דער פּרעמיערע
נאָך דער פאָרשטעלונג  :דזשאַן באַרימאָר און מאַרדזשאָרי ראמבין
האָבן זיך דורכגעשטופּט דורכן עולם ,װאָס איז אים געקומען באַ-
גריסן ,און האָבן בוכשטעבלעך געקניט ,מיט טרערן אין די אוינן,
2009

פון

צו קושן דעם טאַטנס האַנט ,די האַנדלונג איז געווען אַזױ ערנסט
און רירנד ,אַז ס'האָט ניט געהאַט אין זיך קיין שום טעאַטראַ-
לישקייט".

און ווייטער דערציילט יאָזעף שילדקרויט ,אַז כדי צו האָבן מער
פּלאַץ פאַר באַזוכער ,זיינען די ווייטערדיקע פאָרשטעלונגען אַריבער-
געפירט געװאָרן אפּטאָון ,אין ;אַפּאָלאָ טעאַטער* אויף -24טע סטריט,
אָבער דאָ האָט עפּעס פּאַסירט ,װאָס האָט געבראַכט דערצו ,אַז די
פּיעסע זאָל ווערן מאַטעריאַל פאַר נייעס אויף דער ערשטער זייט
פון דער פּרעסע און איינע פון די גרעסטע סענסאַציעס פון סעזאָן.
די אָרגאַניזאַציע ,װאָס קעמפט קעגן פרויען-האַנדל ,איז אַרױסגע-
קומען מיט אַ קלאַגע קעגן דער דראַמע און זי דערקלערט אַלס ,שמו-
ציק ,אוממאָראַליש ,אָפּשטױסנדיק און אַז זי העלפט צו שעדיקן די
מאָראַל פון דער יוגנט" .נאָך אַ זונטאָגדיקע נאָכמיטאָג-פאָרשטעלונג
איז די גאַנצע טרופּע אַרעסטירט געװאָרן און אָפּגעפירט געװאָרן
אין תפיסה ,ס'האָט זיך אָנגעהויבן אַ פאַרצויגענע און ביטערע מלחמה
אין געריכט .כדי צו פאַרשטאַרקן זייערע באַשולדיקונגען האָבן די
;,מאָראַליסטן! געבראַכט אַלס עדות אַ פּאָליציאַנט ,װאָס האָט דער.
קלערט ,אַז אין דער סצענע אין הייזל זיינען די מיידלעך אויפגע-
טראָטן נאַקעט ,װאָס ס'איז געווען ניט אמת  :אַז רבקהלע ,די טאָכטער
און די פּראָסטיטוטקע מאַנקע האָבן אָפן דורכגעפירט זייערע לעסביאן-
באַציאונגען ,װאָס איז אויך געווען ניט ריכטיק ,און אַז די לעצטע
סצענע אין וועלכער יאַנקל שאַפּשאָװיטש װאַרפט אַרױס דעם רב
פון שטוב און שעלט גאָט ,איז אַ חלול השם .די דאַמאָלטיקע באַ-
רימטע אַדװאָקאַטן .צווישן זיי אָסװאַלד גאַריסאָן װילאַרד ,אַזעלכע
סאָציאָלאָגן װי פּראָפּעסאָר ה .א .אָװערסטריט ,דר .הענרי ניומאַן,
אַן אָנגעזעענער פירער אין דער ;עטישער געזעלשאַפט" ,דראַמאַ-
טורגן און פּאָליטישענס האָבן באַשיצט דעם מחבר .זיי האָבן אָנ-
געוויזן ,אַז די פּיעסע איז אַ רעאַליסטישע און איז אין כאַראַקטער
פון דער גריכישער טראַגעדיע אָדער ביבלישע לעגענדעס ,אָבער
ועס האָט גאָרניט געהאָלפן,

די אַפּיל-דיוויזיע פון העכערן

געריכט

אין ניו-יאָרק האָט באַשטעטיקט דעם אורטייל פון געריכט פון דזשע-
נעראַל סעשאָנס און פאַרמשפּט אַז ש .זאָל באַצאָלן אַ שטראָף פון
 0דאָלאַר ,דאָסזעלבע דער מענעדזשער און דער פּראָדוסער .אַזױ-
נאָך האָט מען אָפּנעשטעלט דאָס ווייטערדיקע שפּילן די פּיעסע.
אָבער דער איינדרוק פון ש'.ס שפּילן ,גאָט פון נקמה" איף
ענגליש איז ועווען אַזױ גרויס אין די טעאַטער-קריזן ,אַז באַלד
נאָכדעם ,וי יאָזעף שילדקרויט גיט איבער  ---האָט געהאַלטן דער-
ביי ,אַז זיין פּאָטערס גרעסטער חלום ,צו שפּילן ,קעניג ליר" אין
ענגליש ,זאָל פאַרװוירקלעכט וערן .ער האָט באַקומען אַ פאָרשלאַג
פון דער ;טעאַטער גילד" אויפצוטרעטן אין דער ראָל אין ענגליש,
אָבער ער האָט זיך געמוזט אָפּזאָגן פון אָננעמען דעם פאָרשלאַג ,ווייל
ער איז בשום אופן ניט געווען בכח צו שפּילן אַזא שווערע ראָל 8
מאָל אַ װאָך ,װי די ,טעאַטער גילד* איז געווען פּאַרפליכטעט צו
אירע אַבאָנענטן .דאָס איז געווען פאַר זיין פאָטער  --דריקט זיך
אויס יאָזעף שילדקרויט  --דער שוידערלעכסטער קלאַפּ פון וועלכן
ער האָט קיינמאָל ניט געקאָנט צוריקקומען צו זיך,
דעם  92-72אַפּריל  3291טרעט ער וידער אויף אין ;פּיפּלס
טעאַטער" ,אין יידיש ,אַלס ,אייקעלע מזיק" און אין ,גאָט פון נקמה".
דעם סעזאָן  4273291הייבט ש .אָן דעם  2סעפּטעמבער  2291אין
;טאָמאַשעװסקיס בראָדוויי טעאַטער* ,צוזאַמען מיט לודוויג זאַץ און
באָריס טאָמאַשעװסקי ,אין אָסקאַר קאַרטאַזשינסקיס קאָמעדיע ;די
ד.ריי קליינע ביזנעסלייט* ,די פּיעסע האָט זיך געהאַלטן עטלעכע

װאָכן
2804

יידישן

טעאַטער

צילע אַדלער שרייבט ;

,דער יידישער טעאַטער סעזאָן איז שוין דאַן געווען אין פולן
גאַנג .עס האָט זיך אַזױ נעמאַכט ,אַז לודווינ זאַץ איז געווען פריי,
ער האָט אָנגעהויבן יענעם פעזאָן אין אַ נייעם יידישן טעאַטער
אויף בראָדוויי ,וואו רודאָלף שילדקרויט ,באָריס טאָמאַשעװוסקי
און ער זיינען אויפנעטראָטן אין קאַרטאַזשינסקיס אַ קאָמעדיע ,די
דריי קליינע ביזנעסלייט' .מער וי דריי װאָכן האָט עס ניט אויסגע-
האַלטן ,איז עס פונדעסטווענן פאַר מיר ביז היינט א רעטעניש
װאָס אַזעלכע דריי גרויסע שוישפּילער זאָלן האָבן געהאט אַזאַ
דורכפאַל".
ש .טרעט אַרױס פון דער טרופע ,גאַסטראָלירט דעם  61נאָ-
וועמבער  3291אין ,ליבערטי טעאַטער* אין ,לאָקשן" ,װאָס רופט
,יליאָנען* ,און פאָרט ווידער אַרום איבער דער פּראָװוינץ.
זיך דאָ מ
אין דעצעמבער  4291מאַכט ש .אַ צווייטן פּרוב אויף דער ענגליש-
אַמעריקאַנער בינע ,אין ,לאָנגעיקער טעאַטער* אונטער דער דירעק-
ציע פון פאַרװואַלטער פון ,גילד טעאַטער* װאָרען פ .מונסט ,וועלכער
האָט אָרגאַניזירט אַן אייגענע טרופּע ,וואו ש .האָט געשפּילט די
טיטל-ראָל פון עלמאָר רייזס אַדאָפּטאַציע פון הערמאַנס באַרס ,טהי
מאָנגרעל" ,אָבער וי יאָזעף ש .גיט אָן ,איז הגם זיין פאָטער איז
געווען זייער גוט אין דער ראָל ,און אַזױ אויך די טרופּע ,האָט אָבער
די פּיעסע ניט אויסגענומען און מ'האָט זי געמוזט אַראָפּנעמען.
אב .קאַהאַן שרייבט :
 .....,אַן אינטערעסאַנטער טיפּ אין אַן אינטערעסאַנטן

צוזאַמענ-

שטויס פון צוויי שטאַרקע ווילנס ,און שילדקראַוט שפּילט אים
מיט דער גאַנצער קינסטלערישער קראַפט פון זיין ריזיקן טאַלאַנט.

גאַנץ גרויסע שוישפּילער איז |זיינען| אויף דער וועלט פאַראַן
זייער ווייניק .שילדקראָוט איז איינער פון זיי ,זיין ענגליש איז
איצט נאָך בעסער וי כשעת ער האָט נעשפּילט ,נאָט פון נקמה',
ער האָט אַזאַ קלאָרע אויסשפּראַך און זיין צוננג איז אַזױ בוינזאם
און פעאיק זיך צו צופּאַסן ,אַז דער פרעמדער אַקצענט הערט זיך
קוים ,און די ראָלע קען ער אַזױ גוט ,און דאָס שפּילן גייט ביי
אים אַזוי נאַטירלעך אַז מען פארגנעסט גאָר ,אַז דאָס אין אַן
אויסלענדער ,איר ווערט פאַרטיפט אין דער ראָלע און אַזעלכע
פראַנן ליגן אייך איבערהויפּט ניט אין זינען ... .ווען שילדקראוט
רעדט ,באַמערקט איר גאָרניט קיין אַנהייב און קיין סוף .זיינע
רייד וואַקסן אַרױס פון דער סצענע און ואַקסן אַריין אין איר
װוי אמתע

רייד

אין אמתן

נעשפּרעך".

יעדער

איז געקומען מיט דאָס זייניקע ,און עס האָט זיך באַקומען אַ
נאַנצע האַרמאָנישע אויפפירוננ .זעט איר וואונדערבאַרע קינסט-
לערישע אחדות צװוישן דעם אַלטן מייסטער רודאָלף שילדקרויט
 . . ,דעם יוננען מאָלער אַראָנסאָן און דעם קלונ-שמייכלענדיקן אָסיפּ
דימאָוו ... .עס איז אַ שפּיל ,אַ שפּיל בחסד עליון .און דער
שפּי? איז דורכגעוועבט מיט חכמה .דאָס װאָס מען זעט נאָר זעלטן
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קאַפּאָטע און װאַקסט אויס צו אַ סימבאָל ,און מיט כאַצקלען ווערט
סימבאַליזירט אַלְץ אַרום אים".
דער לעבעדיקער שרייבט:
, ,בראָנקס עקספּרעס' האָט אָפּנעגליקט :ער האָט געקראָגן אַזאַ
פּאַסאַזשיר ווי רודאָלף שילדקרויט .וואו לינט שילדקרויטס כוח ?
וואו ליגט עס ניט? .ש.י.לדקרויט איז צו גרויס פאַר בראָנקס
אַליין ,כאָטש בראָנקס איז אויך גענוג גרויס .שילדקרויט האָט נע-
דארפט שפּילן אין אַ גרעסערן טעאַטער וי זיין בראָנקס טעאַטער.
ער שפּילט אָבער אַזױ גרויס ,אַז ער מאַכט אַפילו גרעסער דאָס
טעאַטערל .,אייך דאַכט זיך ,אַז די ווענט ווערן פונאַנדערגעשילד-
קרויט און איר פילט ניט די ענגשאַפט . . ..שילדקרויט האָט אַזעלכע
געזונטע פּלײיצעס ,אַז ער קאָן אויפהייבן ניט נאָר אַ טראַגעדיע,
נאָר אויך אַ לייכטע קאָמעדיע ... .זיין ,כאַצקל! איז ניט גרשון
רובינס |{פּרעמיער אין דער ראָל| כ,אַצקל' ,יענער איז געווען נאָר
אַ טאַלאַנטפולער ,כאַצקל ,/און דער איז שוין אַ סימבאָל אויך ...
שילדקרויט האָט געשפּילט כאַצקלען רעאַליסטיש און אימפּרעסיאָ-
ניסטיש צוזאַמען .די אוינן װוי אין אַ ,טראַנס! ,ווייט ,ווייט ,הויך,
הויך  . . .אויך די האַנט זיינע האָט געחלומט ,זיך געצוינן פון צייט
צו צייט צום הענג-רימן אין טראַמװײ . ..אָבער ווייטער האָט ער
נעשפּילט װואָכעדיק,

צום סעזאָן  6291-5291מאַכט ער אַ נייעם גרעסערן פּרוב ווידער
זיך צו ווידמען דעם יידישן טעאַטער .ער נעמט אַ ליס (אַרענדע.
ניט וי זיין זון שרייבט ,אַז ער האָט פאַר אים געקויפט דאָס טעאַטערן
פון דעם קליינעם טעאַטער אויף  081סטריט און באָסטאָן ראָוד,
וועלכעס ער רוֹפט אָן ;דאָס שילדקרויט טעאַטער" ,װאָס ווערט
געעפנט דעם  61סעפּטעמבער  5291מיט ;בראָנקס עקספּרעס* פון
אָסיפּ דימאָוו ,רעזשי פון מחבר ,דעקאָראַציעס  --ברוך אַראָנסאָן,
מיט ש .אין דער ראָל ;חאַצקעל הונגערשטאָלץ*,
י .מאר שרייבט :
 ...,דריי קינסטלער האָבן אויפנעבויט דעם ספּעקטאַקל.

אין יידישן טעאַטער .אין דעם שפּיל אַנטפּלעקט זיך פאַר אייך
הויפּטזאַכלעך דער וואונדערלעכער טאַלאַנט פון רודאָלף שילדקרויט,
אַ געבענטשטער חן שטראַלט אַרױס פון יעדן װאָרט ,װאָס ער זאָגט
אַרױיס ,און פון יעדער באַווענונג ,וואָס ער מאַכט .זיין ראָלע איז
זייער אַ פאַרוויקלטע .ער שפּילט אַ מענטש ,װאָס באַװענט זיך
אין חלום ,אַ מענטש ,װאָס שלאָפט און דער חלום קומט פאָר קעגן
אַלע נעזעצן פון לאָנִיק .זיין וועלט ,די ניט-לאָנישע וועלט האַלב-
רעאַל ,דורך װאָרט און באַווענונג ,אויסגעדריקט .ער איז אַ געמיש
פון חלום און װאָר ,אַ פּלאָנטער פון פאַנטאַזיע און ווירקלעכקייט.
אין דער ווירקלעכקייט דאַרפט איר פילן דאָס פאַנטאַסטישע ,און
אין דאָס פאַנטאַסטישע  ---דאָס ווירקלעכע .און רודאָלף שילדקרויט
גייט אָן דעם דאָזיקן עקשנותדיקן שפּי? מיט דער נגרעסטער זיכער-
קייט און פּשטות .און עס עפנט זיך פאַר אייך אַ ים פון פאַרב
און שטימוננען .פון גראָטעסק נייט עס איבער צום פיינעם ,שטילן
פּאַטאָס ,פון פּאַטאָס צום בייסיקן הומאָר ,פון בייסיקן הומאָר צו
יאושדיקער אַפּאַטיע ,פון יאושדיקער אַפּאַטיע צו אומזיניקן צאָרן,
און דער חלומדיקער כאַצקל שיילט זיך אַרוס פון זיין װאָכעדיקער

מיט

אָפענע אוינן ,אַזױ צו זאָנן ....און חוויץ

אַלעם ווייס טאַקע שילדקרויט װוי צו שפילן קאָמעדיע .,ער שפּילט
קאָמעדיע ערנסט ,אָפט אַפילן טראַניש .און הלואי װואָלטן ביי
אונדז אַלע קאָמיקער אַזױ געשפּילט."...
אברהם טייטעלבוים שרייבט וועגן ש'.ס שפּילן:
,ס'מוז נלייך געזאָגט ווערן ,אַז רודאָלף שילדקרויט איז געווען
דער איינציקער ,וואָס האָט באַװיזן דעם גרויסן בינע-וואונדער
אַרױיסצוװואַרפן פון זיך די מעוקווירדיקע חלום-נעץ אין וועלכער
דער צושויער האָט זיך פאַרפּלאָנטערט ,איז געפאַנגען געװאָרן און
האָט זיך מיטגעווינט די גאַנצע צייט פון דער פאָרשטעלונג .בלויז
אים ,מיט זיין שטאַרקער אינטואיציע ,גרויסע בינע-קולטור און
סצענישע מייסטערשאַפט ,האָט זיך איינגעגעבן אויף אַ וואונדער-
כעכן אופן צו לייזן די שווערע אַרטיסטישע אויפנאַבע פון זעען
זיך אַליין אין אַ בייזן ,שפּאַסהאַפּטיקן חלום ,צו זיין דער געזעענער,
און דער ,װאָס זעט אין דער זעלבער צייט .און געטראָגן מיט זיך
דעם חלום און אונדז געמאכט מיטחלומן ,האָט ער ניט דערמיט,
װאָס ער כאַפּט זיך אָן פון צייט צו צייט אָן דעם מכלומרשטן
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לעקסיקאָן

פון

הא

;פטריפּ! {רימען } אין סאָבוויי .דאָס איז בלויז אַן אויסערלעכער,
נאַנץ שיינער עפעקט .זיין לאַנע איז אונדז בולט געװאָרן דורכ-
דעם ,װואָס בלויז אין די אַקטיוע מאָמענטן ,ווען די האַנדלונג

דרייט זיך אַרום אים ,בלויז אין די מאָמענטן ,ווען ער איז דער
געזעענער ,האָט ער געווירקט און געשפּילט  --אַמאָל נאַטירלעך,
אַמאָל איכערגעטריבן ,לויט די אומשטענדן און לויט דער לאַנע
אין וועלכער ער זעט זיך .אין די מאָמענטן אָבער ,ווען ער איז
פּאַסיוו ,ווען ער איז בלויז אַ באַאָבאַכטער פון די טשיקאַװע פּאַסי-
רונגען ,ווען די אַנדערע האָבן געהאַנדלט ,איז ער געווען מעכאַניש,
אומרעאַל ,בלויז אַ שאָטן פון דעם רעאַלן חצקאל ,װואָס זיצט ערגעץ
און ווינט זיך צװישן די שטאָלענע ווענט פון בראָנקס עקספּרעס.
דאָס איז געווען די איינציקע לייזונג ,און אַנדערש האָט עם ניט
געקאַנט זיין"
הלל ראָגאָף שרייבט :
 ...,די פּיעסע וי זי ווערט געשפּילט איצטער אין שילדקראַוטס
טעאַטער ,איז רייכער פאַרן אויג װי די ערשטע אויפפירונג .די
רעזשי איז אַ מאָדערנע .. . ,דער שרייבער פון דיזע ציילן נגעהערט
צו די מ,אַנכע! וועמען די מאָדערנע רעזשי אין ,בראָנקס עקספּרעס'
געפעלט ווייניקער וי די אַמאָליקע איינפאַכע רעזשי ... .אין די
לעצטע דריי אַקטן ,ווען דער העלד חלומט ,ווען די גאַנצע האַנדלונג
אויף דער בינע איז א חלום ,ווערן די צושויער אַלֶע וויילע דער-
מאָנט ,אַז זיי זאָלן חס ושלום דעם פאַקט ניט פאַרגעסן .דער
הויפּט-דערמאָנער איז דער בעל-חלום אַליין ,שילדקראַוט .געוויס
טוט ער דאָס אוֹיף אַ וואונדער-קינסטלערישן אופן ,פול מיט חן,
פו? מיט קינסטלערישע ,חמצאות ,,אַלע וויילע שטרעקט ער אויס
די האַנט אַזױ ,ווי ער װואָלט זיך וועלן אָנכאַפּן אָן ספטראָפּ ה|ענגער|
אין טריין {באַן| ,אַלע וויילע הייכט ער זיך אָן צו פילן אומ-
באַקװעם .,אָט די זשעסטן מאַכט שילדקראוט אַזוי פיין ,אַזױ
קינסטלעריש ,אַז עס איז אַ מחיה צו קוקן ,ער מאַכט דעם עולם
פילן ,אַז כאָטש מען זעט אים אַרומגיין אין אַ פּאַלאַץ ערנעץ וואו
אויף פינפטע עוועניו אָדער אויפן ביעטש |פּלאַזשע| אין פלאָרידאַ,
זיצט ער אין דער אמתן אין סאָבוויי און חלומט.
דאָס איז אַ קינסטלערישער איינפאַ? ,און מיר מיינען ,אַז בלויז
אַזא גרויסער טאַלאַנט װי אַ שילדקראָוט קאָן אַזאַ דעליקאַטע,
איידעלע שפּיל דורכפירן אויף דער בינע. .ש.י.לדקראַוט אַליין
מאַכט אַ גרויסן טריומף ,אָבער דער טריומף איז אויפן חשבון פון
דער פּיעסע".
באַלד ברעכט אויס אַ סכסוך צווישן דעם באַלעבאָס פון טעאַטער מיט
דער רעדאַקציע װאָס שטעלט אין געפאַר די עקזיסטענץ פון טעאַטער.
דעם  02נאָוועמבער  5291טירט ש .אויף אװאָס אין פידעלע
שטעקט" פון י .ל .פּרץ ,און דימאָוו פירט אויף זיין ,גאָט און זיין
משפּט איז גערעכט".
גאָר קנאַפּ באַגײיסטערט איז דער לעבעדיקער פאַר ש',ס שפּילן
אין פּרצס ,װאָס אין פידעלע שטעקט":
,,װאָס אין פידעלע שטעקט' האָט שילדקרויט ניט אַרויסגע-
כשופט .עס איז נאָך דאָרט געבליבן גענוג שטעקן ... .פון דעם
,פידעלע' האָט מען אפשר עפּעס געקאָנט מאַכן ווען מען שטעלט
עס ווייטער פון דער וועלט ,ווען מען דערפילט עס בלוין מיט די
פּינטעלעך מיט וועלכע פּרץ האָט עס נעשריבן ,אָבער שילדקרויט,
דער געזונטער רעאַליסט ,האָט דאָס ,פידעלע! נעשפּילט װוי ,נאָט פון
נקמה' .און די נקמה איז  :עס האָט זיך ניט איינגענעבן ,בלויז אין
אַ פּאָר מאָמענטן וואו שילדקרויט איז שילדקרויט ,איז עס נוט.
ווייטער לאַננװוייליקט עס".
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וועגן ש'.ס שפּילן אין דעם טעאַטערל ,שרייבט א .גלאַנץ:
,און אָט זיינען די לעצטע צויי איינדרוקן ,װאָס זיינען מיר
געבליבן אין זכרון פון שילדקרויטס שפּילן .די ערשטע אין אֶסיפּ
דימאָווס ,בראָנקס עקספּרעס ,,װואָס איז דאַמאָלט נעשטעלט נעװאָרן
אין דעם קליינעם בראַנקסער טעאַטער ,אין באָסטאָן ראָוד ,ביי
0טער נאַס ,די צווייטע אין פּרצס א דראמאטיזירטער נאָוועלע
;קלעזמאָרים' ,דאַכט זיך  ---אויך אין יענעם טעאַטערל ,אין דער
הויפּט ראָלע אין  בראָנקס עקספּועס' האָט זיכער קיינער ניט
געקאָנט זען שילדקרויטן און ניט דערפילן דעם סאַמע עצם פון אַן
אַקטיאָרס טאַלאַנט ,דאָס איז ניט פאַרטייטשן ,שילדערן ,כאַראַק-
טעריזירן,

פּאָרטרעטירן,

דאָס

איז

אַפילו

ניט

איבערלעבן

אָדער

ארײנלעבן זיך .דאָס איז פּראָסט-פּשוט לעבן ,אַזױי ,הייסט עס,
באַשאַפן אַ מענטשן נלייך ער װאָלט איצט ,אין דעס מאָמענט,
געקומען אויף דער וועלט ,ספּעציעל צו זיין דאָס ,װאָס דער אַקטיאָר
וויל ער זאָל זיין ,מיט דעס הינטערגרונד און מיט דער פריערדיקער
ערפאַרונג ,װואָס ווידער דער אַקטיאָר האָט פאַר אים באַשטימט,
אין פּרצס ,קלעזמאָרים' ,וואו שילדקרויט האָט געשפּילט דעם
קערנדיקן טיפּ אַמאָליקן יידישן פידלער ,אַ מין סטעמפּעניו על פּי
נוסח פּרץ ,איז עס שילדקרויטן ווידער געראָטן צו זיין דער פולער

מייסטער .עס איז פאַר אים געווען די גרינגסטע זאַך אַראָפּצולאָזן
זיך אויפן סאַמע דעק פון אַ כאַראַקטער און אַריסצופישן פון
דאָרט אַלע וויכטיקסטע שטריכן ,אייננשאַפטן ,ביי דער פאָרשטע-
לונג ,וואָס איך האָב געזעען ,בין איך געזעסן מיט צוויי באַקאַנטע
יירישע אַקטיאָרן ,זיי זיינען אַזױ צענומען געווען פון שילדקרויטס
שפּילן ,אַז זיי האָבן מיך געהאַלטן אין טאָרען ,אין איין שלעפּן
פאַר די אַרב? ,אין דעם מאָמענט ווען דער קלעזמער האַלט ביים
שטאַרבן און זאָנט אָן זיינע זין זיי זאָלן ליינן כבוד אויף דער מאַמע
נאָך זיין טויט ,און שילדקרויט זאָגט אַרױיס , :קוקט ניט װאָס איך
האָב אַמאָל זיך צוגעשאַרט צו אַ מויד ,די מאַמע האָב איך שטענדיק
ליב געהאַט .אַ וייב איז אַ ווייב .יענע זאַכן  --דאָס איז עפּעס

אַנדערש ,אַ מין טשיקאַװאשטש ,אַ ציעניש אזא ,אָבער א ווייב איז
אַ ווייב' .אין אָט דעם מאָמענט איז שילדקרויט געווען אַזױ הערלעך,
אַז איינער פון מיינע שכנים ,אַ באַקאַנטער יידישער אַקטיאָר האָט
ניט אױיסגעהאַלטן ,און הויך ,אויפן קול ,אַרױסגעפּלאַצט , :אַ לעבן
אויף דעם אַלטן ,גװאַלד ,אַ לעבן אויף אים !'"
דעם  22יאַנואַר  6291פירט אויף אָסיפּ דימאָוו זיין קאָמעדיע ;די
לעצטע געליבטע" מיט ש .אין דער ראָל פון עלטערן געליבטן.
דער זשורנאַליסט יעקב קירשענבוים שרייבט וועגן ש'.ס שפּילן:
,ער באַדאַרף זיך ניט אָנשטרעננען ,ער געפינט תמיד דעם ריב-
טיקן טאָן ,זיינע ווערטער קומען אַרױס אַזױ לייכט אוֹן אַזױ צונע-
פּאַסט צום טאָן ,אַן ממש איר פילט ,אַז ניט אַנדערש האָט עס
געדארפט באַטאָנט ווערן ,ער איז ניט נאָר א קינסטלער אין מימיק,

אין גרימירן זיך ,נאָר ער איז אויך אַ גרויסער קינסטלער אין
טאָנאַציע ,אין אַרױיסברעננען דעם ריכטיקן טאָן ,אין באַנלייטן זיין
האַנדלונג אויף אַ האַרציקן אופן ,זיינע זשעסטן ,מינעס און זיינע
העויות זיינען תמיד אין האַרמאָניע מיט דער ראָלע ,וועלכער ער
רו.דאָלף שילדקרויט אין אַן אַקטיאָר
באַדאַרה פאָרשטעלן.. .
וועמען מען גלויבט אַלֶץ".
קירשענבוים באַנוצט אויך די געלעגנהייט צו האָבן אַ שמועס
מיט ש .וועגן זיין טעאַטער בכלל ;
,אויף דער פראַנע צי איז ער צופרידן מיטן קליינעם טעאַטער,
האָט ער געענטפערט , :יא און ניין .עס איז נאָר קיין גריננע אוים-
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יידישן

טעאַטצער

נגאַבע צו פירן אַ טעאַטער און נאָך אַ קינסטלעריש דערצו אין דעם
סאַמע עק פון ניו יאָרק ,ווייט אין דער בראָנקס ,ספּעציעל ווען איך
בין געוועהנט צו שפּילן אין ריזיקע ,גרויסע טעאַטערס .מיין טעאַ-
טער איז דאָך ביים סאַמע עק פּאַרקאַן פון זאָאָלאָנישן גאָרטן ,און
ווען עס איז שטיל ,קאָן מען הערן ביי די פּראָבן דאָס ברילן פון
לייב ,אַזאַ נאַכבאַרשאַפט האָב איך נאָך קיינמאָל ניט נעהאַט אין
מיין קאַריערע, .פ.ר.ייטאָג ,שבת און זונטאָנ איז נוט .מאַנכעס
מאָל איז דאָס טעאַטערל איבערגעפּאַקט ,און אָפּט מוזן הונדערטער
מענטשן צוריקניין. .א.ָ.בער פאַרװאָס קומט ניט דאָס פּובליקום
אין מיטן דער וואָך ?  ---אָט דאָס הויב איך ניט אָן צו פאַרשטיין'",
דער לעבעדיקער שרייבט:
,פון דימאָווס ,לעצטע געליבטע' ניט באמת א דופט מיט אַן
אַנדער וועלט ,און אַנדערע העלדן קומען אויפן זינען ,שניצלערס

העלדן און קנוט האַמסונס ,און ערשט דאַן ווען שילדקרויט ענדיקט
צום סוף מיט ,מאַמע! ,דערמאַנט זיך אָן יידישן טעאַטער ,ווייל
אָן אַלץ קאָן זיך דאָס יידישע טעאַטער באַגיין ; אָן אַ רעזשיסאָר,
אָן דעקאָראַציעס ,אַפילו אָן אַקטיאָרן ,אָבער ניט אָן אַ מאַמע.
ר.ו.דאָלף שילדקרויט אַלס דער אַכט און פערציק:יעריקער איז
אין דער ראָלע גוט און בעסער .שילדקרויט איז פריער פאַר אַלץ
דער שוישפּילער פון נרויסן פאַרמעסט און פאַרנעם .זיינע אימפּולסן
זיינען ברויזנדיקע ,זיין נעמיט מיט ברייטן פלינל-פאָך ,און אַזױ וי

אַן אַכט און פערציקער מון ער זיך צאַמען ,איז ער אַמבעסטן
דאָרט וואו די לֿאַװע ניט זיך א ריס אַרױס פון זיין וואולקאַנישן
איך .אָבער אויך דאָרט ,וואו ער צאַמט זיך ,איז ער גוֹט .ער
צאַמט זיך מיט ווירדע ,מיט פיינקייט".
ש .פירט דאָ אויך אויף ,שיילאָק? און ,גאָט פון נקמה".
וועגן זיין שפּילן אין ,גאָט פון נקמה" שרייבט א .גלאַנץ:
ש,ילדקרויטס יאַנק? שאַפּשאָװיטש אין שלום אַשס ;נאָט פון
נקמה" .אַפילו די אַסטמאַ פון וועלכער דער גרויסער שוישפּילער
האָט שוין צו יענער צייט גרינטלעך געליטן ,האָט ניט געקאַנט
כעשן זיין דראַמאַטישן פייער ,ניט קאַלע מאַכן זיין ליײידנשאַפטלעכע
פאַרטיפונג אין דער ראָלע".
דער לעבעדיקער ,כאַראַקטעריזירנדיק די חסרונות און מעלות
פון אַשס ,גאָט פון נקמה" ,שרייבט:
אָבער אַש האָט נאָך נליק אויך דערצו .דאָס נליק איז ,װאָס
,ייז?' פאַלט שטענדיק אַריין אין נוטע
דער הויפּט-העלד פון זיין ה
הענט .אַמאָל האָט אים געשפּילט דוד קעסלער .איצט שילדקרויט,
און ביידע ,אי קעסלער ,אי שילדקרויט ,האָבן אומנעקערט דעם
פעטער יענקל שאַפּשאָװיטש זיין מענטשלעכע געשטאלט ...און
דערהויפּט איז דאָס געלוננען שילדקרויטן .קעסלער האָט געשפּילט
יענקלען מער אויסערלעד .שילדקרויט  ---מעד איגנערלעךד .ביי קעס-
לערן איז ער געווען מער אַקטיוו מיט די שטיחטל (ווען ער לויפט
אַרױף אָדער אַראָפּ פון די טרעפּ) ,ביי שילדקרויטן איז ער מער
אַקטיוו מיט די אַקְסלען .קעסלער האָט יענקלען אויסגעטופעט,
שילדקרויט 8קסלט אים אויס .קעסלער האָט אים געשפּילט מיט
טאַלאַנט ,שילדקרויט שפּילט אים מיט גרויס טאַלאַנט.
שילדקרויטס נרויסקייט איז זיין שטימע .איך האָב שוין אוֹיף
מיין לעבן געהערט פיל שטימען פון יידישע אַקטיאָרן .אייניקע
האָבן מיך געערגערט מיט זייער פּוסטקײט ,אייניקע מיט זייער
הייזעריקייט .פאַר אייניקע אַקטיאָרסקע שטימען שרעק איך זיך
פַּשוט , . .פאַר שילדקרויטס שטימע בין איך באַגיײיסטערט ,איצט
נאָך מער וי אַמאָל .שילדקרויט האָט די אינטערעסאַנטסטע און
פיינסטע שטימע פון אַלַע יידישע אַקטיאָרן .אַזעלכע שטימען
2809

פאַרמאָגן נאָר איינצלנע שטים-געבענטשטע .אין שילדקרויטס שטימע
לינט דער סוד פון זיין טאַלאַנט .ווען מען מאַכט צו די אוגן
און מען הערט שילדקרויטן ריידן ,דאַכט זיך אייך ,אַז עס קומט
פון ערנעץ ווייט-ווייט ,פון מרחקים ,און זי קומט ניט פון אַ קֶעל,
נאָר פון אַ טיפן הויל ..,אין דער שטימע הערט זיך אַזויפיל
דורכגעלעבטקייט .די שטימע איז אַזא ווירקזאַמע אין איר שטימ-
לאָזיקייט ,אַ שטאַרקע אין איר שװאַכקײט ..,און די שטימע
נגנבעט זיך אַרײן צו אייך ,וי אַ געליבטע ,און באַזעצט זיך ביי
אייך אין האַרצן ,און איר ועט שוין די שטימע געדענקן !
אָבער דער הויפּט-כוח שילדקרויטס לינט אין זיין צוקן מיט די

אַקסלען אַרױף און אַראָפּ ...ביי אַנדערע קינסטלער לינט דער
טאַלאַנט אין די אויגן ,אין שטימע .ביי אַנדערע אין די פיס ,אין
די פּיאַטעס ,נאָר ביי אַנדערע אין טריקאָ (זיידענע ,פאַרשטייט זיך).
ביי שילדקרויטן ליגט ער הופּטזאַכלעך אין די אַקסלען .וען
שילדקרויט גיט נאָר א צוק מיט די אַקסלען ,פאַרשפּאָרט ער צו
ריידן און אַפילו באַװענן זיין געזיכט .ער האָט אַקס?-מימיק ,אַזױ
צו זאָגן .,שילדקרויטס שולטערן זיינען די מאָס פון זיין שפּילן און
אויך די מאָס פון װאָס ער שפּילט .ואָס גרעסער די ראָלע ,װאָס
שילדקרויט שפּילט ,אַלְץ מער אַרבעט האָבן זיינע אַקסלען."...
דעם  21מערץ  6291איז ש .אויפגעטראָטן אַלס ;הדס די הינער-
פאַרקויפערין? אין אָסיפּ דימאָווס ,דער געקויפטער חתן" (;יאַשקע
מוזיקאַנט?).
פּסח  6291האָט ש .מיט זיין טרופּע גאַסטראָלירט איבער די יידישע
טעאַטערס אין ניו-יאָרק.
אין זיין שמועס מיט י .אלקאן האָט ש .דערקלערט:
,ניטאָ קיין באָדן פאַר אַן אמתן יידישן טעאַטער.
טעאַטער

װועט

מיט

דער

צייט

ווערן

אַ ;דזשואיש

דאָס יידישע
א טהיעיטער.

מען װעט שפּילן יידישע זאַכן ,אָבער אין עננליש ,פּונקט וי אין
די מוּאװוינגיפּיקטשורס {פילמען} שפּילט מען זאַכן פון יידישן
אינהאַלט ,אַזױ װועט מען שפּילן פון יידישן לעבן אין עננליש.
איך האָב שוין כמעט וי באַשלאָסן ניט צו גיין מער אויף דער
יירישער בינע .דער טעאַטער אין די בראָנקס האָט מיר געגעבן
זייער א ביטערע

ערפארוננג.

 ...איך האָב צום טעאַטער

דערליינט

 8טויזנט דאָלאָר ,אָבער דער פאַרלוסט גייט מיר גאָרניט אָן .װאָס
איך באַדױער מיטן נאַנצן האַרצן איז ,ואָס די יידן האָבן ניט
אָפּגעשאַצט אַזאַ שיינעם ,פיינעם טעאַטער",
וי ש'.ס זון גיט איבער ,איז ש .באַלד דערנאָך אַנגאַזשירט געװאָרן
דורך קאַרל לעמעל פאַר ,אוניװערסאַל* צו שפּילן אין דעם קלאַנג-
פילם ;זיין פאָלק" ,אַ געשיכטע פון אַ רוסיש-יידישן אימיגראַנט
אין ניו-יאָרק און זיין פאַמיליע ,װאָס האָפן צו געפינען א נייעם
מקום מנוחה ,און סעסיל דע מיל אַנגאַזשירט ביידע ,ש .און זיין
זון ,אויף  5יאָר פאַר אייניקע פילמען ,דערונטער דעם פילם ,מלך
המלכים",
ש .פאַרלאָזט ניו-יאָרק און פאָרט אָפּ קיין האָליוואוד ,קאַליפאָרניע.
וועגן דער האָליוואוד:עפּאָכע שרייבט מ .אָשעראָװיטש:
,ער האָט קיין סך נחת אַלס קינסטלער ניט געהאַָט אין די לעצטע
יאָרן .,די אַרבעט אין די מואוויס האָט אים ניט באַפרידיקט
קינסטלעריש .ער האָט געבענקט נאָך דער נאַנטקייט פון אַ לעבעדיק
פּובליקום ,װאָס קוקט מיט ניינעריקע בליקן אויף דעם שוישפּילער,
װאָס שאַפט .ער האָט זיך ניט נעקאָנט איינמארינירן אין דעם
בלעכענעם מעכאַניזם פון דער האליוואוד,-קונפסט' ...און דאָך האָט

ער נענלויבט ,אַז אונטער בעסערע

אומשטענדן

און מיט א מער
2810

פון

לעקסיקאָן

אַקטיאָר בלייפער האָט אים נעמאַכט אַ באַמערקונג ,אַז ער דאַרף
ניט טראַכטן וענן טויט ,האָט ער זיך אָפּנעשטעלט ,און שטיל ,אָבער
זיכער ,געזאַנט , :דאָ ,אין האָליוואוד ,װוע? איך שטאַרבן",
וועגן זיין שפּילן אין פילם ,מלך המלכים" װוערט געזאָגט אין
נעקראָלאָג אין דער בוענאָס איירעסער ;אידישע צייטונג":
,עשען איז עס אין  7291מיטן פילם ,דער קעניג פון די קענינע'
נ
(יעזוס משפּט) ,אין וועלכן רודאָלף שילדקרויט האָט געשפּילט די
ראָלע פון כהן נדול ,און זיין זון ,יאָזעף שילדקרויט ,די ראָלע פון
י,ודאַש? .נאָר רודאָלף שילדקרויט האָט דעם כהן נדו? נעשפּילט
אַזױ ,אַז דער ייד האָט אַלעמען געריסן די אוינן מיט זיין ביטער-
קייט ,שלעכטקייט און נקמה-דורשט .א סך יידן ,זעענדיק דעם
פילם ,זיינען אויפגעציטערט געװאָרן ,און דער אַרישער צושויער
געוען
פלענט דורכדעם ווערן אויסערנגעוויינלעך אויפגערייצט.
אַזעלכע ,װאָס פלענן זיצן ביי דעם בילד אין קינאָ-פילם ,און פּשוט
מורא האָבן ...דאָס האָט אַדויסנערופן פיל פּראָטעסטן און יידן
האָבן אָנגעהויבן פאַרשפּרײטן אַן אומליבע צו שילדקרויטן... .דער
סוף איז געווען ,אַז דער באַריסטער יידישער פילם-מאַננאָט פאַקס
האָט דעם פילם אָפּנעקויפט ,באַצאָלט אַ נרויסע סומע און מער אים
ניט נעלאָזט ווייזן".
,יין פאָלק",
רודאָלף שילדקרויט אין אַ סצענע פון פילם ז

וועגן ש'.ס שפּילן אין דעם פילם שרייבט א .גלאַנץ:

אינטעליגענט-קינסטלערישן צוגאַנג װאָלטן די מואוויס געקאַנט זיין
דאָס נוטע פּלאַץ פאַר דעם נוטן און אמת-טאַלאַנטפולן שוישפּילער.

פלענט ער זאָנן  --איז דאָך
;דער עיקר פון שוישפּיל-קונסט
ניט דאָס ריידן ,נאָר דאָס שוויינן ,און וואו קאָן מען נאָך שווייגן
אַזױ קינסטלעריש וי אין די מואוויס .שווייגן ,און דאָך אויסדריקן
די טיפסטע איבערלעבונגען פון דער נשמה ! אין טעאַטער פארלירט
זיך דאָס .די מענטשן ,װאָס זיצן ווייט ,זעען עס ניט .אין די
מואוויס אָבער צעטראָגט די קאַמעראַ אין די ווייטסטע ווינקלען
יעדן אויסדרוק פון די אוינן און יעדע באַװענונג פונם פּנים'.
אָבער אין האליוואוד האָט רודאָלף שילדקרויט מיט ליכט געדאַרפט
זוכן דעם אינטעליגענט-קינסטלערישן צונאַנג צו שוישפּיל-קונסט.
ער האָט עס דאָרט ניט געקאַנט נעפינען ,ער האָט זיך אויף שריט
און טריט אָנגעשטויסן אָן גראָב-יוננישקייט ,אָן וואולנאַריטעט,
אָן מאַרק-שרייערישער

ביליקייט,

און

דאָס

האָט

אים

געבראַכט

דערצו ,אַז ער זאָל מער אַװעק אץ זיך .ער האָט זיך די לעצטע
פּאַר יאָר אין

האָליוואוד

געהאַלטן

פון

דער

וייטנס,

זיך זייער

װייניק אָנגעקערט מיט די מענטשן פון דער פּראָפעסיע .בלוין מיט
געציילטע פון זיי האָט ער זיך פון צייט צו צייט נגעטראָפן ,און די
פרייע שטונדן האָט ער פאַרבראַכט לעזנדיק גוטע ביכער ביי זיך
אין דער היים אָדער אין גאָרטן ,און זייער אָפּט פלענט ער שפּאַצירן,
אַמאָל איינער אַלֵיין און אמאָל מיט אַ באַקאַנטן.
זיין איינענעם ווערט אַלס גרויסער אַקטיאָר האָט ער געוואוסט,
און װוי די מערסטע גרויסע אַקטיאָרן האָט ער געהאַט אַ פאַרלאַנג,
אַז מען

זאָל אים

שענקן

אויפמערקזאַמקייט

ניט

נאָר אויף

דער

פון יידישן טעאַטער |?ן איז שילדקרויט אַװעק צוֹ די מואוויס
 --קיין האליוואוד .,שילדקרויטס פּנים ,שילדקרויטס וואונדער-באַרע מימיק האָט אַראָפּגעקוקט פון טויזנטער ליוונטן א נאַכט אין

אַלע ווינקעלעך פון דעם לאַנד .זיין נאָמען אין געווען אויף
צענדליקער טויזנטער ליפּן ,ווען עס איז געוויזן געװאָרן די קינאַ
;קעניג פון קעניגן' ,אויף דער טעמע פון יעזוסעס לעבן .ועגן
שילדקרויטס באַטײליקונג אין אָט-דעם בילד נייען אַרום עטלעכע
ווערסיעס ,ער שפּילט דאָרט א ראָלע פון דעם כהן נדול ,אויפן
סמך פון אָט-דער ראָלע האָט מען שילדקרויטן באַשולדיקט אין
באַוואוסטזיניק

העלפן

היבשלעך

פון דער קריסטוס-פּאַסיע.

אַנטיסעמיטישער

אויסטייטשונג

עס הייסט ווייטער ,אַז שילדקרויט אין

אין כעס געװאָרן ווען מען האָט אים פֿאַרגעװאָרפן ,ער זאָל האָבן
געזאָנט ; ,װאָס ווילן זיי פון מיר ,די ייד ? װאָס בין איך זיי
שולדיק  4זיי האָבן

מיך

פון

זיך געטריבן,

געשאַנקן

מיר

בלויז

הוננער און צרות ,און דאָ פאַרלאַנגען זיי פון מיר נעטריישאפט ל'
אַנדערע ,ווידער ,לייקענען די נאַנצע מעשה .זיי זאָגן אַז די ראָלע
פוֹן כהן גדול חיפה האָט שילדקרויט ,וי שטענדיק ,געשפּילט הויך-
קינסטלעריש .די ,אַנטיסעמיטישע אויסטייטשונג' איז געלעגן בלויז

אין די אויפשריפטן ,אין די ,טייטלס' .עס אז דאָך געווען אַ שטי-
לער פילם ,ניט קיין טאָקי {קלאַנגן .,שילדקרויט האָט פון די אוים-
שריפטן פאָראויס ניט געוואוסט .ווען ער האָט זיי אַליין געזעען,
איז ער געווען שטאַרק אין כעס .מען האָט אים שפּעטער פֿאָר-
געשלאָגן צו שפּילן אין ענלעכע ראָלן ,האָט ער יעדעס מאָל גע-
שטעלט דעם באַדינג ,אַז די ,טייטלס' זאָלן געמאַכט ווערן מיט
זיין! חסכמה

און לויט זיינע אינסטרוקציעס.

אט די מיינונג

האָט'

מיר מיטגעטיילט דער יידישער אַקטיאָר יעקב בלייפער .ער דאַרף
וויסן ,ווייל ער האָט צו יענער צייט אין האַליוואור כמעט געזעען
דעם אַלְטן אַלע טאָג",

בינע ,נאָר אויך אין נאַס .האָט ער איינמאָל ,שפּאַצירנדיק אויף
האָליוואוד בולװואַרד מיט דעם יידישן שוישפּילער יעקב בלייפער,
געמאַכט אַזאַ באַמערקונג , :דו זעסט ,רודאָלף שילדקרויט שפּאַ-
צירט אין נאָס און קיינער קוקט זיך אַפילו ניט אום אויף אים.
קיין האָן גיט אַפילן ניט קיין קריי ,און ווען איך על שטאַרבן,
וועט מען אַװדאי מאַכן אַ טומל .דאַן װועט מען אין אַלע צייטונגען
שרייבן ,אַז דער גרויסער שוישפּילער רודאָלף שילדקרויט איז טויט'.

מ .אָשעראָװויטש
דעם פילם :
,די מואווי ,קינג אוו קינגס' אין וועלכער ער האָט געשפּילט
דעם כהן נדול ,האָט אים א סך געזונט געקאָסט .די בילד האָט

און ווען דער

געהאַט אַ גרויסן ערפאָלג ,מען האָט רודאָלף שילדקרויטס שפּילן

געזאָגט האָט ער דאָס מיט

2811

װייטאָג,

מיט

פאַרדרוס,

רעדט

אַרום אויספירלעכער

דעם

טומל װעגן

2812

יידישן

טעאַטער

שטאַרק געלויבט ,אָבער אין די יידישע קרייזן האָט די בילד אַרויס-
גערופן שטאַרקע פּראָטעפסטן און מען האָט שילדקרויטן באַשול-
דיקט ,אַז ער האָט מיט

זיין שפּילן

געהאָלפן

פאַרשפּרײטן

אַנטײ

סעמיטישע פּראָפּאַנאַנדע .רכילותניקעס און פּאָטשטן-טרעגער האָבן
דאַמאָלט פאַרשפּרייט קלאַנגען ,אַז רודאָלף שילדקרויט האָט ביי
אייניקע געלעגנהייטן זיך אויסנעדריקט ,אַז די יידישע פּראָטעסטן
קימערן אים וייניק .דער אמת אָבער איז ,אַז די יידישע פּראָ-
טעסטן האָבן אים א סך ענמת נפש פאַרשאַפט און ער האָט זיך
דעם נאַנצן ענין זייער שטאַרק גענומען צום האַרצן .נאָך מער,
נאָך איידער די יידישע פּראָטעסטן האָבן זיך אָננעהויבן ,האָט
רודאָלף שילדקרויט זיך זייער שטארק נעערגערט איבער דער בילד
;קינג אוו קינגס' .דאָס איז געווען ביי דער פּרעמיער-פאָרשטעלונג
פון דער בילד אין ,טשייניז טעאַטער! אין האָליוואוד .שילדקרויט
איז געזעסן אין טעאַטער און צונעקוקט זיך צו דער בילד און צו
דער ראָלע ,װאָס ער האָט געשפּילט ,איז ער געװאָרן בלאַס וי
די װאַנט ,שרעקלעך נערוועז ,און מען האָט געזעען ,אַז ער קאָן
שוין רואיק אויף זיין אָרֹט ניט איינוזיצן .עס האָט אים ממש
אונטערגעטראָנן ,און אַלע מאָל האָט ער פון צווישן די ציין אַרויס-
געברומט ,אך ,מיין נאָט !' .ער האָט דאַן ,באַלד ביי דער ערשטער

פאָרשטעלונג דערזעען ,אַז מ'האָט אים פאַרפירט ,אַז מען האָט צו
זיינע פּאָזן צונעשטעלט אַזעלכע שורות ,אזעלכע ,טייטלס' |אונטער-
שריפטןן ,װאָס זיינען פריער נאָרניט געווען ,און אַז זיי ,די צונע-
געבענע ,טייטלס' קאַנען ווירקלעך געבן אַ גרונט אים צו באַשולדיקן,
אַז ער האָט מיט זיין שפּילן געהאָלפן פאַרשפּרײיטן אנטיסעמיטישע
פּראָפּאַנאַנדע .ער האָט זיך שוין אָבער נאָרניט געקאַנט העלפן.
ס'איז געווען פאַרפאַלן און דאָס האָט אים אַריינגעטריבן אין אַזאַ
שרעקלעכן געמיטס-צושטאַנד ,אַז ער האָט זיך שיער ניט אוים-
גענעסן אַ לעבעדיקן .דערנאָך איז ער שוין געווען זייער פאַרזיכ-
טיק ,צופיל פאָרזיכטיק ,און אַלע מאָל ווען מ'האָט אים אייננע-
לאַדן צו שפּילן אין אַ מואווי ,האָט ער געזאָנט ,אַז ער וועט קיין
קאָנטראַקט ניט אונטערשרייבן איידער מען וױייזט אים די אַלע
טייטלס' ,װאָס וועלן זיין אין זיין ראָלע ... .און אויב מען האָט
אים די ,שורות' ניט נעוויזן ,האָט ער קיין קאָנטראַקט ניט אונ-
טערגעשריבן".

וועגן דאָס לעצטע יאָר פון ש .דערציילט זיין זון ,אַז זינט 9291
איז ש .געװאָרן אַלץ מער קראַנק .אוֹיף צוויי מחלות :דיאַביטיס
און אַסטמאַ .ער האָט גראָד געהאַט אַ וויכטיקע ראָל אין דער ר .ק.
אָ-א.ויפפירונג פון אַרנאָלד צווייגס ,די געשיכטע פון סערזשאַנט
גרישאַ* ,אָבער אין מיטן דרייען דעם פילם ,איז ער אַזױ קראַנק
געװאָרן ,אַז מען האָט געמוזט נעמען אַן אַנדערן אויף זיין אָרט.
נאָכדעם וי ער האָט ווידער גענומען בעסער פילן ,איז ש .אַנגאַ-
זשירט געװאָרן פון ,מ .ג .מ ".פאַר דער דייטשער ווערסיע פון
יודזשין אָיניעלס ,אַננא קריסטי" ,וואו ער האָט געשפּילט א"ר פון
פראַנץ רייכער די ראָל פון אַלטן קאַפּיטאַן ,מיט גרעטאַ גאַרבאָ אַלס
זיין טאָכטער .אין אָנהייב יולי  0391האָט מען אים אַהײמגעבראַכט
אַ קראַנקן פון דער סטודיאָ .ס'איז געווען זייער אַ הייסער נאָכמי-
טאָג .ער האָט אויסגעזען שרעקלעך .דאָס פּנים געל און אויסגע-
מאָגערט ,די אויגן האָבן פאַרלאָרן דעם גלאַנץ און אויסגעקוקט וי
פאַרשמירט גלאָז .ס'איז געווען קלאָר ,אַז מער שפּילן קאָן שוין ש,
ניט ,און לויט דער פאַראָרדענונג פון דאָקטאָר האָט ער געדאַרפט
אַרױיסגײן פון זיין אייגענער שטוב און אריבערגיין וואוינען צו זיין
זון .דער עיקר האָט מען אים געדאַרפט אָפּהיטן פון עסן זיין פרויס
גוטע ,אָבער צו פעטע ,מאכלים ,ווייל ער האָט געמװט אָפּהיטן אַ
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שטרענגע דיעטע .ש .האָט אין זיין זונס הויז באַקומען אַ באַזונדערע
שטוב מיט אַ ספּעציעלן טעלעפאָן און אַ ,שוועסטער"-דיזשור טאָג
און נאַכט .די לעצטע װאָכן פון זיין לעבן ,הגם ער האָט געהאַט
כסדרדיקע אַסטמאַ-אַטאַקעס ,האָט ער אָבער ניט געליטן קיין שטאַר-
קע יסורים .ער האָט זיך קיינמאָל ניט באַקלאָגט און זיין וואונדער-
באַרער הומאָר האָט אים ניט פאַרלאָזט.
דעם  51יולי  0391האָט אים באַזוכט אַ דאָקטאָר פון דער פאַר-
זיכערונגס-אָפּטײלונג ביי דער סטודיאָ ,און בצת דעם באַזוך האָט
ש .זיך אויסגעדריקט צו זיין זון  ,דו זעסט ,מען האָט מיר שׁוֹין גע-
שיקט דעם מלאך המות" .יאָזעף שילדקרויט איז דעם אָװונט אַװעק
צו אַ פאָרשטעלונג און איבערגעלאָזט ביים פאָטער זיינעם אַ פריינד,
דעם אַקטיאָר פריץ פעלד ,וועלכער האָט אַמזירט דעם קראַנקן
װאָס איז געלעגן אין בעט ,מיט הומאָריסטישע דייטשע מעשות און
לידער .די זעלבע נאַכט האָט דער שוישפּילער ,וועלכער איז פאַר-
בליבן ביי ש .נאָכדעם וי זיין זון איז געגאַנגען שלאָפן ,אים אויפ-
געװועקט פון שלאָף ,אַז ער זאָל תיכף רופן אַ דאָקטאָר ,װײַל דער
קראַנקער האָט באַקומען אַן אַטאַקע .עטלעכע מינוט נאָכדעם וי
דער דאָקטאָר איז געקומען ,האָט ער דערקלערט ש .פאַר טויט .דער
זון האָט באַלד אַרױסגערופן פון איר היים זיין מוטער.
דער שישפּילער מאַרק שוייד שילדערט אַזױ דעם באַזוך פון
אים און נאָך צוויי מיטגלידער פון קונסט-טעאַטער ביי ש .אין
האָליוואוד עטלעכע טעג פאַר זיין טויט:
,ביי אַ שרייב-טיש סיטן פּנים צום פענסטער איז נעזעסן די
קליינע איינגעהויקערטע געשטאַלט פונם מייסטער ,און איך בין
,עלאָו ,קינדער,,
איבעראַשט געװאָרן ווען ער האָט שטיל געזאָגט  :ה
און האָט זיך ניט אומנעקערט אונדז אָנצוקוקן ,נאָר איז נעבליבן
זיצן פאַרטיפט אין שרייבן נאָטיצן .דער אַמאָליקער שילדקרויט
פלענט אויפשפּריננען

ביי אַ פריינטלעך

קו? און װאָרט און אויפ-

נעמען און אויסהערן און נאָכפרעגן און דערציילן .אָבער מיר
איז אַלְץ קלאָר נעװאָרן װוען איך האָב אַ קוק געטאָן אויף זיין
פּנים ,װאָס ער האָט ,נאָך אַ וויילע ,אומגעקערט צו אונדז .אַ בלאַ-
סער נעל-גרינער שאָטן פון דעם אַמאָליקן רודאָלף שילדקרויט.
דאָס פּנים אַ העלפט די נרויס ,זיינע העלע ,אַרױסגעװאַקסענע
אויגן --- ,טונקל און איינגעזונקען .דאָס קול איז שװאַך; .אַנט-
שולדיקט מיר ,קינדער  ---האָט ער זיך געווענדעט צו אונדז אין
זיין פיינעם שמועס-יידיש  ---איך בין אַביס? פאַרנומען .איך דאַרף
גאָר טעלעפאָנירן ,אָבער איך על באַלד זיין מיט אייך' .מיך האָט
פאַראינטערעסירט

מיט װואָס דער חולה מסוכן

קאָן דאָס זיין אַזױ

פאַרנומען ,אַז ער בעט מיך װאַרטן ,כאָטש מיר האָבן זיך אַזופיפ
יאָרן ניט געזעען.

איך וייס ,אַז ער פלענט

לעזן אַ סך ,איבער-

הויפּט די קלאַסיקער ,אָבער א בוך װאָלט ער אַװעקגעלײגט ,אַפילן
אַ ראָלע װאָלט ער אַװעקגעלייגט, .װאָס טוט איר ,מאַעסטראָ ?' --
האָב איך אים א פרעג געטאָן, .איך אַמוזיר מיך אַביס?  --האָט ער
מיר געענטפערט מיט אַ שוואכן שמייכל?ל  --איך שפּיל אין פערד-
לעך .וואַרט אויס א מינוט ,איך וװעל נאָר א פרעג טאָן מיין
בראָוקער |אַגענט}!' .מיר האָבן זיך צעלאַכט און צוגעווארט,
יאָזעף האָט מיר דערווייל איינגערוימט ,אַז דער פּאַפּאַ מוז האָבן
צעשטרייאונג און ער איזן נליקלעך ואָס ער פאַרנעמט זיך מיט
עפּעס .ווען ער {ש.ן איז פאַרטיק געװואָרן ,האָט ער זיך אין קורצן
נאַכנעפרענט אויף דעם און אויף יענעם אין דער טרופּע פון קונסט-
טעאַטער,

ווער עס איז נעקומען,

װאָס מיר וועלן שפּילן ,װוי לאַננ

מיר וועלן בלייבן ,און האָט אַבזיכטלעך אויסנעמידן צו ענטפערן
ווען מען האָט זיך נאַכנעפרענגט וועגן אים .ער האָט צונעזאַנט
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געטסיטאן
אומבאַדינגט צו קומען צו אונדזערע פאָרשטעלוננען און אויס-
נעדריקט אַ וואונטש ,אַז מיר זאָלן פאַרברעננען מיט אים אַן אָוונט
ביי אים אין הויז .עס איז קלאָר געווען ,אַז ער האָט פאַרשטאַנען
אונדזער אַנטוישונג אוֹן רחמנות צו דעם אַמאָליקן גרויסן שילד-
קרויט .אונדזער אָנוועזנהייט האָט גערענט אין אים זכרונות פון
אַ צייט ווען סע װאָלט אויסגעקוקט לעכערלעך אַז ער זאָל זיך
אַמוזירן מיט אַזאַ נישטיקן צייט-פארטרייב װוֹי פערדלעך .ער
האָט געװאָלט זיין אַליין .מיר האָבן זיך צעזעננט און זיינען אַרוף
צו יאָזעפן אין ביבליאָטעק,
אויך יאָזעף האָט אויסגעמידן צו ריידן ווענן דעם אַלטנס געזונט-
צושטאַנד . .. ,יאָזעף ווייזט אונדז מיט א רונדיקער האַנט-באַוע-
גונג די פּראַכטפולע רייכע ביבליאָטעק ,װאָס דער פאָטער האָט אים
איצט אַװעקנעשאָנקן .די ביבליאָטעק אַנטהאַלט זייער זעלטענע
עקזעמפּליאַרן אין עטלעכע שפּראַכן ,קאָסטבאַרע אילוסטרירטע
אויפנאַבן ,לוקסוס-בענדער ,טייל מאַנוסקריפּטן ,ברענטאנאַ פון נין-
יאָרק האָט די שילדקרויט-ביבליאָטעק

נעשאַצט

אין זעכציק טויזנט

דאָלאַר .מיט דעם פלענט זיך דער אַלטער מייסטער באַרימען ,אַז
דאָס איז זיין פאַרמענן .און פאַר אַ פאַרטרוילעכן מענטשן פלענט
ער אַרויסנעמען און באַווייזן טייל זעלטענע עקזעמפּליאַרן ,אַזױ וי

אַ קאַרנער װאָלט באַװיזן זיינע רענדלעך .צום באַדױערן ,געפינט
זיך ניט אין דער ביבליאָטעק קיין יידיש בוך ,אוֹן זייער וייניק
|
פון יידישן אינהאַלט.

דעם גרעסטן אינטערעט האָט שילדקרויט אַרױסגעװיזן צו אונ-
דזער פאָרשטעלונג פון ייד זיס" ,ווייל נאָך מיט צוועלף-דרייצן
יאָר צוריק איז ער געווען דער ערשטער

צו שפּילן יאָזעף זיס אויף

דייטש אין ווין .ער האָט אָבער ,ליידער ,די פאָרשטעלונג

ניט

ער

זיך,

דערלעבט

צו זען.

פאָרנדיק

אויפן װעג ,דערפילט שלעכט

צו דער

פאָרשטעלונג

האָט

אוֹן זיך געמוזט אומקערן

אַהיים.

מיט עטלעכע טעג שפּעטער האָט ער זיך ווידער צוזאַמענגענומען
מיט כוחות און איז געקומען זען די פאָרשטעלונג פון ,גרינע פעל-
דער' ,װאָס איז געווען די לעצטע פאָרשטעלונג ,װאָס ער האָט ביי
זיין לעבן געזען ,נאָך דער פאָרשטעלונג איז ער געקומען הינטער
די קוליסן זיך זען מיט יעדן שוישפּילער ,יעדן דריקן די האַנט,
אָבער ער האָט שוין אויסגעזען קליין און פאַרלאָרן ,און אנשטאָט
אַמאָליקע צען ווערטער ,האָט ער גערעדט א װאָרט-צוויי .די פרוי
האָט גערעדט פאַר אים .דער זון האָט גערעדט פאַר אים .דער זון
האָט איינגעלאַדן צו זיך אַהיים ,שוין ניט דער פאָטער .מיט קאַרגע
ווערטער און מיט באַוואונדערלעבע מימיק האָט ער |ש |.אויסנע-
דריקט זיין באַוואונדערונג איבער דער שיינער אידיליע ,גרינע
פעלדער' .ער האָט נאָך אויסגעדריקט אַ האָפנונג צו שפּילן אין
לאָם אַנדזשעלעס אַ יידישע פאָרשטעלונג פון ;נאָט פון נקמה.
מיר האָבן אים באַדאַנקט פאַר זיין אָנוועזנהייט ,זיך ווארעם צע-
זעגנט און קיינער פון אונדז

האָט ניט געאַנט ,אַז מיר וועלן נאָך

פאַר אונדזער קורצער צייט אין לאָס אַנדזשעלעס זיין ביי דער
לויה

פון דעם

מייסטער

רוֹדְאֶלֶף שילדקרויט.

דאָס אין

געװען

דאָס לעצטע מאָל װאָס מיר האָבן אים נעזען א לעבעדיקן".

עטלעכע טעג שפּעטער ,דעם  5יולי  ,0291איז ש .געשטאָרבן
אין לאָס אַנדושעלעס און געקומען צו זיין אייביקער רו אויף דער
האָליוואוד סעמעטערי,
וי זיין אלמנה האָט שפעטער איבערגעגעבן האָט ש .אַ נאַכט
כריער פאַרבראַכט מיט זיין פרוי און זון ביז איינס פאַרטאָגס .ער
יז געווען זייער גליקלעך ,האָט געשטיפט ,געלאַכט ,געווען אין א
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פון

זייער געהויבענער שטימונג .צום סוף האָט ער געזונגען די ,התקוה".
ואין דער יידישער פּרעסע איז געזאָגט געװאָרן ,אַז איידער ער
איז געשטאָרבן ,האָט ער געבעטן זיין פרוי ,אַז זי זאָל פאַר אים עפּעס
זינגען ,און ווען זי האָט אים געפרעגט װאָס ,האָט ער אַלײן אָנגע-
הויבן זינגען די /,התקוה? און איז מיטן געזאַנג אויסגעגאַנגען .לויט
ש',ס זון קומט אויס ,אַז די אַלע מעשות ,אַז ש .איז געשטאָרבן אין
דער אָנוועזנהייט פון זיין פרוי ,זינגענדיק ,התקוה" ,האָבן ניט קיין
שום גרונדן,
יאָזעף שילדקרויט דערציילט ,אַזן פאַקטיש האָט ש .אָנגעזאָגט,
אַז מען זאָל אים קרעמירן ,אָבער ער האָט ניט געקאָנט פּועלן ביי
זיך דאָס צו טאָן ,אַזױ אויך ניט אים מקבר צו זיין אין אַ קבר ,און
דערפאַר אַרײנגעלײגט דעם טויטן קערפּער אין מוזעלעאום פון האָלי-
וואוד בית עולם אין לאָס אַנדזשעלעס.
אין דער לויה האָבן זיך באַטײליקט טויזנטער מענטשן ,צװוישן
זיי די גאַסטראָלירנדיקע טרופּע פון ,יידישן קונסט-טעאַטער",
אַ גאַנץ אַנדער בילד וועגן דער לויה באַקומט זיך לויט דעם
נעקראָלאָג אין דער אָרטיקער יידישער צייטונג ,ק,אַליפאָרניער יידי-
שע שטימע":
,שילדקרויטס לויה אין לאָס אַנדזשעלעס איז געווען א מין סימ-
באָל פון זיין נאַנצן װאַנדער-לעבן ,עפּעס אַזױי וי דער שיקואל
װאָלט באַשטימט ,אַז דער קינסטלער ,וועלכער האָט זיין גאַנץ לעבן
געבענקט נאָך דעם גרויסן יידישן עולם ,נאָך דער יידישער מאַסע,
און האָט זיך מיט זיי ניט געקאָנט באַהעפטן ,איז דורך אומשטענדן
אַלע מאָל דערווייטערט געװאָרן פון זיי ,איז אויך ביים טויט געווען
ווייט פון דער גרויסער יידישער מאַסע .בלויז יחידים האָבן אים
געפירט צו זיין אייביקער רו . ...בלויז אַ קליינע צאָל פונם אַלנע-
מיינעם עולם איז געקומען צו דער לויה ,חוץ ,נאַטירלעך ,די אַר-
טיסטישע וועלט ,וועלכע האָט מער פון אַנדערע געקאָנט פאַרשטיין
און אָפּשאַצן דעם גרויסן קינסטלער".
פון דער גאַנצער װעלט זיינען אָנגעקומען מיטגעפיל-טעלעגראַ-
מעס ,צווישן זיי פון דייטשן אַמבאַסאַדאָר אין נאָמען פון דער דיי-
טשער רעגירונג .אין  3391האָט דער צורר היהודים געבעלס אין
נאַצי-דײטשלאַנד פאַראָרדנט צו פאַרברענען דאָס לעבנס-גרויסע
בילד פון ש ,.געמאָלן פון מאַקס ליבערמאַן ,װאָס איז געהאָנגען אין
דער ערן-גאַלערעע אויפן ערשטן שטאָק פון ריינהאַרדטס טעאַטער
אין בערלין,

באַלד נאָך ש'.ס טוט האָט שלום אש אין אַ געשפּרעך מיט אַ
פאָרשטייער פון ,נייער ווינער זשורנאַל" דערקלערט, :ל.י.י
.דער
האָב איך די לעצטע טעג געמוזט באַדױערן דעם טויט פון  . . .רודאָלף
שילדקרויט . .. ,איך האָב געזען שילדקרויטן ,צום ערשטן מאָל ,אין
 ,5ווען ער האָט אין |אויף} דער קליינער בינע פון מאַקס ריינ-
האַרדט אין בערלין געשפּילט ,שײילאָק' .זיין קרעאַציע האָט מיך אַזױ
דערשיטערט ,אַז איך האָב מיין ;גאָט פון נקמה' איבערגעאַרבעט און
פון דער דייטשער בינע אויסגעשטאַטעט די פיגור פון יאַנקל שאַפּשאָ-
וויטש ספּעציעל פאַר שילדקרויטן ,מיט ספּעציעלע ניואַנסן ,און איך
קאָן דערקלערן ,אַז קיינער האָט אים ניט געקאַנט נאָכשפּילן די"
דאָזיקע ראָלע .ער האָט אויך אין מיין דראַמע ,פאַמיליע גרויסגליק.
{יחוס'} געהאַט אַ גרויסן דערפאָלג אין ניו-יאָרק",
אין אַ נעקראָלאָג אין דער לאָנדאָנער צייטונג ,די צייט" ,װוערט
געזאָגט :
,דער פאַרשטאַרבענער איז נעווען איינער פון די גרעסטע
כאַראַקטער-שוישפּילער ,ער האָט געהערט צוֹ די באַרימטסטע
מייסטערס פון זיין פאַך אין דער דייטשער שפּראַך ,און איז אין
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יידישטן

טעאַטער

זיין גוטער ,גרויסער צייט ,אין די נליקלעכע אֶוונטן ,ניט געווען
שװאַכער וי די גרויסע איטאַליענישע טראַניקער ראָזי און נאָוועלי,
ער איז געווען אַן אַנטשלאָסענער ,ריקזיכטסלאָזער רעאַליסט פון
דער סצענע .אין שילדקרויטס גאַנץ וועזן איזן תמיר נעלעגן אַ
פריידיק קאַמעדיאַנטום ,א לוסט שפּילן ., ,ש.ילדקרויט איז געווען
א מזרח-מענטש און ייד ניט נאָר לויט אָפּשטאמונג .ער איז געווען
אויך אַ באַוואוסטער יידישער שוישפּילער הנם ער האָט דעם גרעסטן
טייל פון זיין אַרטיסטישער
דייטשער בינע ... .ער איז

נשמה,

פון אַלֶע דידאָזיקע

קאַריערע דורכנעמאַכט אויף דער
געווען אַ קענער פון דער יידישער

געדריקטע

און פּאַסיוע

עקזיסטענצן

העלדן פון געטאָ ,מ'וועט תמיד נעדענקן זיין ערשיטערנדע געשטאַל-

טונג פון יאַנקל שאַפּשאַויטש ,די הויפּט-פינור אין ,גאָט פון נקמה'
פון שלום אַש .ס'איז געווען אין דער דאָזיקער ראָלע דער אויפשריי
{|אויסגעשריי| פון אַ טיף-פארוואונדעטער נשמה ,װאָס האָט פאַר-
כאַפּט ביים האַרצן .אָבער אלס א פענטימענטאַלער געשטאַלטער
איז רודאָלף שילדקרויט ערשינען אין דער ראָל פון ,שיילאָק' .ער
האָט שיילאָקס גרויזאַמקײט נעמילדערט דורך דער וואַרעמקייט פון
אַ שטיל ,ליבנד האַרץ ,ס'איז נגעווען די טראַגעדיע פון אַ פאַרלאָ-
זענעם ,אַנטוישטן פאָטער ,די אָנקלאַנע פון אַ גרויזאַם-באַהאַנדלטן,
רעכטלאָזן ייד ,ער האָט געשפּילט שעקספּירס ,איבסענס

און ביערנ-

סאנס פּיעסן .,אין אַלע דידאָזיקע דראַמאַטישע נעשטאַלטן האָט ער
גענעבן דאָס שילדקרויטישע ,זיין ליידנשאַפטלעכן שוישפּילער-טעמ-
פּעראַמענט,

װאָס איז אין דאָזיקן פייער צעשמאָלצן

געװאָרן

צו אַ

ווייכקייט פון געפי?ל ,ניט ווערנדיק דערביי קראַפּטלאָזדסענטימענ-
טאַל. .נ.ע.בן זיינע גרויסע קלאַסישע ראָלן האָט ער זיך אַרויס-
געוויזן אַלס מייסטערהאפטער שאַרזשען-שפּילער ,אונערשעפּלעך אין
די מאַסקעס און פאַרבליפנדע פאַרװאַנדלונגען ,און אַלְס באַהערשער
פון יעדער שפּראַך-ווייזע |{אופן פון ריידן| ,פון יעדן דיאַלעקט.
 ..,,ער האָט תמיד אויסערנעוויינלעך געווירקט שוין דורך זיין
מאַסקע ,דורך זיין דעמאָנישער נאַטור ,אָבער אויך דורך זיין האַר-
ציקן הומאָר ,דאָס יידישע אין אים איז נגעווען זיין געמיט און די
שטארקייט

פון זיין אקצענט".

אין ,אידישער וועלט אַלמאַנאַך* ווערט געזאָגט :
אויף שילדקרויטן
אַז איר

זענט

אין

טעאַטער,

וייל

שילדקרויט

איר פאַרנעסט,
שפּילט

ניט

קין

טעאַטער .שילדקרויט אויף דער בינע איז אַ מענטש ,װאָס האַנדלט
לויט װי דער מענטש ,וועלכן ער שטעלט פאָר ,דאַרף האַנדלען,

און דער מענטש אין שילדקרויטן האַנדלט און רעדט מיט אַזױ פיל
חן ,אַז עס ווערט אייך נוט אויפן האַרצן .ווען שילדקרויט ערשיינט
אויף דער בינע אין דעם|{ר| געשטאַלט פון אַ כאַראַקטער ,װאָס ער
שטעלט

פאָר ,מוזט

איר

דעם

כאַראַקטער

ליב קריגן.

מאַכט

ניט

אויס צי ער שטעלט פאָר דעם גענגסטער אייקעלע מזיק ,אָדער אַ
באַרימטן אידעאַליסט ,מאַכט ניט אויס צי ער שטעלט פאָר שיילאָקן
מיטן מעסער,

װאָס וויל שניידן אַ פונט פלייש ,צי דעם בראָנקסער

,דאָנקס עקספּרעס' .יעדער שילדקרויט-טיפּ אין נע-
בינלער פון ב
וועבט פון ריינעם נאָלד מיט די פיינסטע אָרנאַמענטן ,װאָס עס איז
דאָ אין אַ מענטשלעכער נשמה?; .צַאין לעבן רעדט שילדקרויט
דייטש ,ווייל דייטש איז זיין מוטער-שפּראַך ,אָבער ווען ער קומט
אויף דער בינע צו שפּילן א יידישע דראַמע ,ווערט ער פּלוצלינג אויס
דייטש און רעדט אַ געשמאַקן יידישן יידיש".
אין נעקראָלאָג אין דער העברעאישער צייטונג ,דואר היום? אין
ירושלים ווערט געזאָגט ..., :דאָ ביי מאַקס ריינהאַרדט האָט ער
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זיין זון יאָזעף כאַראַקטעריזירט אים אַזו ;

,ער האָט געהאַט אַ נאַטירלעכע אייננשאַפט פאַר שפּראַכן ,אַ
שאַרף אויער און אַן אויסערגעוויינלעכן זכרון פאַר ווערטער און
ריטם פון ריידן .אין עטלעכע חדשים צייט |אין זיין פריער יוגנט|
האָט ער גערעדט פליסיק דייטש מיט אַ פרעמדן אַקצענט ,אָבער
יעדערער אין עסטרייך האָט גערעדט דייטש מיט אַ .געויסן
אַקצענט .צוליב דער געבראָכענער נאָז זיינען טייל ווערטער ניט
אַרױסגעבראַכט געװאָרן קלאָר און טיילמאָל האָט זיין פּרעכטיקע
קלאַננפולע שטימע געקלונגען אַביסל אונטער דער נאָז און הייזעריק.
; ..בלויז זיינע אויגן האָבן זיך קיינמאָל ניט געענדערט .זיי זיינען
אַזױ פאַרבליבן זיין נאַנץ לעבן ,געברענט מיט אַ שטאַרקע ,מאַננע-
טישע קראַפט און אין דער זעלבער צייט אַזױי טרויעריק ,אַזױ מילד,

אַזױ קלוג .דאָס זיינען געווען אויגן פון אַ בעל חלומות ,אָבער

זאָגט מען ,אַז ווען ער גייט אַרויס אויף דער

בינע ,איז ער ניט קיין אַקטיאָר .,ער איז אַ מענטש.

זיך באַרימט געמאַכט .דאָ האָט ער אַנטפּלעקט די פאַרבאָרגענישן
פון זיין יידישער נשמה ,אינגעזאַפּטער געויין פון דורות לאַנג
און אײיביקן חיות .ער איז געווען אויסגעצייכנט אין ,גאָט פון נקמה",
אָבער איבער אַלע זיינע טיפּן האָט געשוועבט דער גײַסט פון שײילאָק,
דער אומגליקלעכער און צאָרנדיקער ,דער טראַגיקער און פאַרבי-
סענער ... .אין  5291האָט ער צװאַמען מיט זיין זון און אֶסיפּ
דימאָוו געגרינדעט דאָס שילדקרויט-טעאַטער ,אַ קלין ,באַשידן
טעאַטערל ,מיט בלויז  882זיץ-פּלעצער ,צונויפגענומען  41יונגע.
װײיניק פּראַקטיצירטע שוישפּילער און געװאָרן ביי זיי אַ לערער,
ראַטגעבער ,אָנפירער און פאָטער ... .זיין שטרעבנדער ,ברויזנדער
גייסט האָט ניט געקאָנט רוען און אין  6291איז ער אַװעק קין
האַליוואוד .דאָ האָט ער געהאַט דערפאָלג אין די פילמען זיין
פאָלק'; ,דער קעניג פון די קעניגע' און ,זיין לאַנד' ,אָבער וייטער
פון האָליוואוד איז ער שוין ניט געגאַנגען .שילדקרויט האָט געקענט
שפּילן ניט נאָר מיט די שטריכן פון זיין פּנים ,נאָר מיט אַלע זיינע
גלידער .זיינע אויגן האָבן געבליצט ,אַלע זיינע אברים האָבן זיך
באַוואויגן און זיין געזיכט האָט געשיינט .דער ,בערלינער טאַגע-
בלאַט! האָט געשריבן ,קיינער האָט אַזױ װוי ער ניט געקענט בענטשן
אָדער שעלטן .אַ שטאַרקע אויסדריקלעכע טראַגישע פּערזענלעכ-
קייט ,אַ פיגור פון אייביקן ואַנדערער".

אייזדקאַלט ,זוכנדיק דאָס װאָס איז פאַר אים געווען דאָס וויכ-
טיקסטע אוֹן ערהאבענסטע אין זיין לעבן .איינער פון די גרעסטע
אַקטיאָרן אין דעם פאַרגאַנגענעם יאָרהונדערט .דער באַגייסטערער
אין צוויי וועלט-טיילן .רודאָלף שילדקרויט .מיין פאָטער ....דעם
פאָטערס אינטערעס אין מוזיק איז געווען ניט קיין נאַטירלעכער.
ער האָט ליב נגעהאַט יאַהאַן שטראָוס ,דזשאַקאָבי אָפענבאַך אין
געווען זיין באַליבטער קאָמפּאָזיטאָר ,און טיילמאָל פלעגט ער זיך
צוהערן צו אַ סימפאָניע פון בעטהאָווען אָדער מענדלסאָן".
דר .,מלמד שרייבט :

ר,ודאָלף שילדקרויט איז ניט וי געהעריק
ניט

יידישער

פון דער

און

טעאַטער-װװועלט

אָפּנעשאַצט געװאָרן
ניט

יידישן

פון דעם

טעאַטער-עולם .דידאָזיקע צוויי אומשטאַנדן ,קאָן זיין ,זיינען פאַר-
אַנטװאָרטלעך פאר דעם װאָס ער איז אַװעק פון דער יידישער בינע,
און פאַרװאָס ער האָט אין די לעצטע יאָרן געטראָגן אַ ביטער
האַרץ קענן

דעם

יידישן

טעאַטער.

שילדקרויט

האָט זיינע לעצטע

יאָרן אויסגעלעבט ניט נאָר ווייט פון דער יידישער בינע ,נאָר בכלל
ווייט

פון

דער

בינע,

אויף

וועלכער

ער

איז

גרויס

און

באַרימט

געװאָרן .,רודאָלף שילדקרויט האָט זיכער ניט געקאָנט געפינען זיין
קינסטלערישע באַפרידיקונג שפּילנדיק פאַר די מואוויס ,און אויפ-
-
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לעטסיקאָן
טאיאר

טרעטנדיק

אטא

אטא

א

א

אע

אט

צומאָל אין אזעלכע ראָלן ,װואָס זיינען אים אַפילו ניט

געווען זייער נאַנט צום

האַרצן".

יעקב מעסטל שרייבט:
,ערשט מיטן שפּעטערן

לט

פון

גע,,,ת...,

לעך באַנאַל װאָרט װוי ,סטאַר' ווערט ניי  .מיט אים הערט איר
אויף גלויבן אין כוח פון אַנסאַמבל .ווער אַנסאַמב?? װאָס אַנ-
סאַמב? ? איין גרויסער אַקטיאָר און מען פאַרגעסט דעם אַנסאַמבפ !

אימיגראַנטן-שטראָם

זיינען אָננעקומען

אדרבא,

דער אַנפאַמבל?

געווינט

בלויז

צוליב

דעם

חסד

פון דעם

אינטעלינגענטערע יידישע שוישפּילער (פון פאַרשידענע יירישע טעאַ-

איינציקן ....אַז אַזאַ נרויסער שוישפּילער װוי שילדקרויט שפּילט,

טערס אין אייראָפּע און אויך פון פרעמד-שפּראַכיקע בינעס),
אייניקע אַפּילו מיט פאַכמענישער אויסבילדוננ ,וועלכע האָבן דער-

איז עס פּונקט וי אין צייט פון װאַלן ,ווען עס ,לויפט! אַ גרויסער

נאָך פאַרנומען

אַ באַדײיטנדיקן

אָרט

אין יידישן

טעאטער.

ס'איז

פּאָפּולערער קאַנדידאַט .מיט דעם כוח פון דעם גרויסן קאַנדידאַט
ווערן מיטנעשלעפּט אַלע קליינע קאַנדידאַטלעך".
א .גלאַנץ שרייבט :
,דער ערשטער און דױערנדיקער איינדרוק ,ואָס  ...רודאָלף

אויך בולט דער איינפלוס ,װאָס נאַסטראָליערן פון אײיראָפּע האָבן
געהאַט אויפן יידישן טעאַטער אין אַמעריקע  --אייניקע דירעקט
(ווי רודאָלף שילדקרויט) ... .ניט יעדער שוישפּילער איז נאַטירלעך
געבענטשט מיט אַלע מעלות אויף אַמאָל ,פּערפעקטקייט אין יעדן
פַּרט  ---וי ביי זאָנענטאַל אָדער שאַליאַפּין  ---קומט פאָר נאָר
זעלטן אין א דור .פּאַסירט אויך ,אַז די גאונות פון גרויסע
שוישפּילער מאַכט פאַרגעסן זייערע פיזישע דעפעקטן( . .. .רודאָלף
שילדקרויט און מיכאַאיל טשעכאָוו  ---הייזעריקע אָרגאַנען) . ... ,דער
סאָוויעטיש-יידישער טעאַטער האָט איינגעפירט אין דער יידישער
דראַמאַטורגיע די ,אידעאָלאָגישע' באַאַרבעטונג .ד.אָ.ס האָט אויך
געפירט צום צוזאַמענשמעלצן פון פאַרשידענע טעקסטן אין אַ
גאַנץ נייער ווערסיע  ...אָדער צו א באַדייטנדער דערווייטערונג
צו.ליב אידעאָלאָנישע מאָטיוון ווערן
פון געברויכטן טעקסט.. .
אויך ניט זעלטן אַריינגעשטעלט אין טעקסט אינטערמעצאָס און
אינטערמעדיעס מעניני דיומא .דערזעלבער מעטאָד איז אויך שפּע-
.ן אייניקע אויפפו-
טער אָנגעווענדעט געװאָרן אין אַמעריקע .א.ו
רונגען אין .ש.י..לדקרויטס טעאַטער ... ,דער סטיליזירטער פאָר-
מאַליזם און קאַנסטרוקטיווער פאַרנעם ,װאָס איז צעזייט געװאָרן
איבער די סטודיע-קעמערלעך ,פּרוב-בינעס און אין די סאָוויעטיש-
יידישע מלוכה-טעאַטערס  ...האָט זיך אַריבערגעפלאַנצט דורך
רומעניע-פּױלן .א,ו.יך אין די טעאַטער-ווינקלען פון אמעריקע,
זיינען װאָרצלען האָבן אין אַ היבשער מאָס געשפּײזט ,,..שילך-

ערשטע אויפגאַבע .עס איז געווען נאָך אַן עלעמענט אין רודאָלף

דער לעבעדיקער כאַראַקטעריזירט אַזױ ש'.ס שוישפּיל-קונסט:
,שילדקרוים אַלס שוישפּילער איז אַ קלאָס פאַר זיך אַלֵיין.
ער איז פון דעם גרויסן מין אַמאָליקע פאַרהיסטאָרישע שוישפּ-
לערישע באַשעפענישן ,וועלכע מען זעט שוין באַלד ניט .אָט דער
דאָזיקער מין פֿאָרהיכטאָרישע שוישפּילער האָט שוין געשפילט

שילדקרויטס רעציטאַציע ,װאָס האָט מיך דאַן ,גענומען'  ---דאָס
איז זיין יידישע אינטאָנאַציע ,זיין אומפארגלייכלעכע דיקציע .נאָך
קיינמאָל האָב איך יידיש ניט געהערט אַזױ ,קלינגען' ,נאָך קיינמאָל
איז מיר מיין אייגן לשון ניט פאַרגעקומען אַזױ מעלאָדיש ,אַזױ
דינאַמיש ,אַזױ אָנגעלאָרן מיט פּראַכטפולע ,דינע-דינסטע ניואַנסן.
אַלץ ,װאָס רודאָלף שילדקרויט האָט שפּעטער אויפגעטאָן אין דעם

קרויט-דימאָוו טעאַטער"",

גוט טעאַטער

איידער

נאָך מער האָט געוואוסט

װאָס ,קונסט! אי

ער האָט גנעשפּילט פּשוט מיט געבוירענעם כוח ,מיט גרויס טאלאַנט.
שילדקרויט איז דער שוישפּילער פון דעם גרויסן טראָט ,. .ש.ילך-
קרויט איז פון די מזלדיקע שוישפּילער  :אים גלויבט מען.

שפּילט

ער אַ ,שיילאָק'  --גלויבט מען אים .אַ גענגסטער בעל-תשובה
|;,אייקעלע מזיק'|  --גלויבט מען אים .אַ ,יענקל שאַפּשאָװיטש
 -מען האָט אמונח .אַפילו דעם רב אין הירשביינס א לעבןפֿאַר אַ לעבן' --

און מען

גלויבט אים

אויך.

און שפּילט

ער א

קנעפּלמאַכער {,בראָנקס עקספּרעס'| ,גלויבט מען אים אויך און
אויך ...שילדקרויטן פרענט מען ניט קיין קשיות פאַר װאָס און
פֿאַר ווען.

מען נלויבט!

זען שילדקרויטן הייסט אֶנהייבן
טעאַטער .מיט אים און דורך אים
טיקונג מיט אים פאַרנעסט מען
ניט רעאַליזם .יאַ טעאַטראַלישקײט,

באַגרייפן טיפער דעם זין פון
קרינט דאָס שוישפּיל א באַרעכ-
אַלע דיסקוסיעס; יאָ רעאַליזם,
ניט טעאַטראַלישקײט .מיט אים

פֿאַרנעסט איר אַלע רייד און גערעדערייען וועגן קונסט און רעזשי.
מיט אים הייבט איר אָן צוריק
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נלויבן אין ,שטערן'.

אַזא דערעס-

שילדקרויט האָט אויף מיר געמאַכט ,איז ניט נגעווען אין אֵן אַקטיא-

רישער ראָלע ,נאָר מיט אַ יידישער רעציטאַציע.
ביי דר.

חיים

זשיטלאָווסקיס

אַ יובילעאום

אין

עס איז געווען
קאַרנעני

האָל,

 ..,שילדקרויט איז געווען אויפן פּראָגראַםס און אַ סך האָבן דער-
װאַרט עפּעס אַ טעאַטראַלישן אויפטו .,האָט אָבער רודאָלף שילך-
קרויט אָפּנעטאָן אַלעמען אויף ,יידיש" און פאָרגעלייענט איינעם
פון דר .זשיטלאָווסקיס ,לירישערע' פּובליציסטישע זאַכן .דער
איינדרוק איז באמת געווען גװאַלטיק .דער פּובליציסטישער נע-
דאַנק פון דעם יובילאַר ,זיין כמעט אויסשליסלעך באַגרייפלעכע
פּראָזע ,האָט אין שילדקרויטס מויל באַקומען אַזויפי? נעפילפולע
פאַרבן ,אַזא לירישע בויגעוודיקייט ,אַז אין דעם מאמר איז וי
אַריין אַ נייע נשמה  ...עפּעס האָט פון די פּשוטע ווערטער א שלאָנ

געטאָן װאַרעטע ,טעמפּעראַמענטפולע טענער ,װואָס האָבן זיך צע-
גאָסן איבערן זאַל און אַ ברי געטאָן די הערצער .כ'געדענק גענוי,
אַז דאָס איז ניט געוװוען בלוין מיין אייגענער איינדרוק .דער
נאַנצער גרויסער עולם האָט זיך א וויג געטאָן אויפצונעמען די
העלקייט ,װאָס האָט געשטראָמט פון דער בינע .אָבער דאָס געהערט
דאָך דער עיקר צום אַקטיאָרישן פאַך ,באַלעבן ווערטער ,אויס-
שטראַלן לויכטנדיקע פּראַזן  --דאָס איז דאָך דעם שוישפּילערס

פּרט  --אין דעם ריין-שפּראַכלעכן  --האָט זיך מער ניט דערהויבן

צוֹ יענער זעלטענער מדרגה ,אפשר ווי? דאָס איז געווען דער
ערשטמער איינדרוק ,אַפילן אַנטציקונג ליידט דאָך אויך ווען איר

אורזאך װידערהאָלט זיך".

|

מ .אָשעראָוויטש שרייבט :

 ...,ער איז געווען ניט נאָר אַ גרויסער אַקטיאָר ,נאָר אויך
זייער אַן אינטערעסאַנטע פּערזענלעכקייט ,א מענטש מיט אַ פיינער
בילדונג ,אַ מענטש ,װאָס האָט זיך אינטערעסירט מיט אַלץ ,װאָס
איז מענטשלעך .מיט אים האָט מען אַלע מאָל געקאָנט פאַרברענגען
א פּאַר אנגענעמע שטונדן און מיט גרוים אינטערעס זיך צוהערן
וי אַזױ ער רעדט ווענן טעאַטער ,ווענן אַקטיאָרן ,ווענן שרייבער
און וערק ,ווענן לעבן און וועגן װאָס עס מאַכט זיך נאָר ...ער
איז געשטאָרבן ,קאָן מען זאָגן ,אין נלות ,ווייט פוֹן דעם קרייז,
װאָס איז אים געווען ליב ,און ווייט פון דער קונסט ,ואָס איז
אים געווען טייער ,ווייל די מואוויס ,די האָליוואור,-קונסט ,,מיט
וועלכער

ער איז די לעצטע

עטלעכע

יאָר נגעווען פאַרבונדן,

דאָס

איז אים קיינמאָל ניט געווען צום האַרצן ,און ער האָט זיך דאָרט
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יידישן

פעאטער

די גאַנצע צייט געפילט וי אַ פרעמדער ,וי אַ פאַרבלאָנדזשעטער.
 .. ,ווען ער האָט נעשפּילט אויף דער יידישער בינע אין ניו-יאָרק,
פלענ איך זיך מיט אים נאַנץ אָפט טרעפן און איך געדענק וי
איינמאָל ,ווען איך האָב אים נעפרענט צי ער האָט זיך אויף דער
דייטשער בינע נעפילט בעסער אין אַ יידישער ראָלע וי אין א ניט-
יידרישער,

האָט

ער

מיט

אַ שמייכ?

געענטפערט

דאָס געווען אַלץ איינס ,ווייל אַפילו די ,נויישע"

אַזױױ;

;מיר איז

ראָלן האָב איך

דעקלאַמירט ביי שעקכפּירס פּיעסן ,װוי עס האָבן עס געטאָן די
מערסטע שוישפּילער פון יענער צייט .ער האָט זיי גערעדט ,וי אַ
מענטש

צו אַ מענטש,

און דאָס האָט

געווירקט

און מיטנעריסן".

דער קאָמפּאָזיטאָר יוסף רומשינסקי שרייבט:
אָ,נגעהויבן האָט רודאָלף שילדקרויט אַלס פּאַיאַץ אין אַ צירק ---
דערגרייכט האָט ער צו ווערן דער נגרעסטער דייטשער קייזער-
קעניגלעכער שוישפּילער .געווען איז ער פון נידריקן וואוקס ,האָט זיך

אַ יידיש

אָבער דערהויבן אויף דער בינע וי אַ ריז ,דייטשלאַנד האָט שטאָל-

האַרץ' ,און דאָ האָט ער מיר דערציילט ,אַז אַפילו די ראָל פון
;שײילאָק. ,,װ.אָ.ס ווערט .פון אייניקע באַטראַכט אַלס אַן אַנטײ
סעמיטישע ווערק ,האָט ער אַזױ יידישלעך אויסנעטייטשט ,אַז די

שפּעטער האָט די יידישע

,אַריידישט",
פ

אַרײינגעלייגט

אין

זיי אַ יידישע

נשמה,

,ײילאָק!
דייטשע טעאַטער-קריטיקער אין בערלין האָבן געשריבן ,אַז ש

איז דער אַנשטענדיקסטער מענטש אין קריסטלעכן געזינד? ,װאָס
.ן דעם פאַקט,
שעקספּיר האָט געשילדערט אין זיין דראַמע. ,א,י
װאָס רודאָלף שילדקרויט האָט זיך קיינמאָל ניט נגעהאַלטן צו לאַנג
אויף דער יידישער בינע ,האָט מען אָפטמאָל געפּרובט אַריינטייטשן
אַ ניט צונעבונדנקייט צו יידישן שאַפן .מיט דעם איז מען אָבער
קיינמאָל ניט געווען גערעכט צום גרויסן שוישפילער .מען דאַרף
ניט פאַרגעסן ,אַז די יידישע בינע האָט שילדקרויטן ניט אַלע מאָל
גוט באַהאַנדלט און ניט אַלע מאָל נענוג אָפּנעשאַצט .אָפּנעשאַצט
האָבן אים די יידישע טעאַטער-קריטיקער ,אָבער ניט די יידישע
בינע .כאָטש ער איז צו דער יידישער בינע געקומען ניט וי אַ
פרעמדער ,וי אַ ;נוי' ,נאָר וי אַן איינענער ,וי אַ ייד ,מיט דער
זאַפטיקער ,נעשמאַקער יידישער שפּראַך און מיט דעם ברייטן יידישן
האַרץ ,האָט מען אים דאָך באַהאַנדלט אַזױ אומנעלומפּערט ,אַז
ער ,דער גרויסער שוישפּילער ,דער עכטער קינסטלער ,אין פאַר-
רוקט געװאָרן אין אַ קליין טעאַטערל?ל אין די בראָנקס ...עס אין
דעם גרויסן קינסטלער געװאָרן ענג און ער האָט געמוזט זוכן פאַר
זיך מער ברייטקייט ,מער רחבות און מער אַטמאָספערע ,און דאַן
איז ער אַװעק ,וויי? אַ גרויסע שיף קאָן אין קיין קליין טייכעלע
ניט שווומען ,אַ גרויסע שיף מוז האָבן אַ גרויסן ים."..
דער שוישפּילער בועז יאָנג כאַראַקטעריזירט אַזױ ש'.ס קינסט-

לערישע פּערזענלעכקייט ;
,אין װאָס איז באַשטאַנען שילדסרויטס גרויסקייט ,זיין מאַגנע-
טישע קראַפט אויף דער בינע מיט וועלכער ער האָט אַזױ אלעמען
מיטגעריסן ? שילדקרויט איז נגעווען אַ נידריקער ,מען קאָן זאָגן ---
אַ מיאוסע פינור ,מיט אַ ניט שיין פּנים ,א פּלאַטשיקע נאָז ,אַ
הייזעריקער אָרנאַן ,עפּעס ענלעך צום גרויסן סיציליאַנער בינע-
קינסטלער דזשיאַװאַני גראַסאָ און דעם איטאליענער נאָוועלי ,אמת,
מיט אוינן אין די נאַטור ניט געווען קאַרג צו שילדקרויטן .ער
האָט געהאַט צוויי נגרויסע אַלץ-אויסדריקנדיקע אוינן ,װאָס האָבן
גערעדט שטאַרקער פון זיין אָרגאַן .,ווען ער האָט אויף דער בינע
;געליטן' ,האָט מען דורך זיינע צוויי גרויסע אויגןזפענסטער געקאָנט
אַריינקוקן אין דער טיפעניש פון זיין נשמה און זען װאָס דאָרט
קומט פאָר .מיר דאַכט ,אַז דאָס שטאַרקסטע ביי שילדקרויטן איז

ַ,למענטשלעכע!.
געווען דאָס א

ווען ער האָט געשפּילט שעקספּירס

;קעניג ליר' ,איז עס ניט נעווען דער קעניג ,װאָס ליידט ,נאָר דער
אַלוועלטלעכער פאָטער ,דער אייביקער טאַטע ,וועלכער איז זיך
מקריב צוליב די קינדער ,ניט זיי אַװעק אַלץ ,און אויף דער עלטער

צירט מיט זיין ריינעם דייטשן דיאַלעקט.

בינע שטאָלצירט מיט זיין ריינעם ,געשמאַקן יידיש .ער איז געווען
שאַרף ,קלוג ,און צו דערזעלבער צייט נאַאיוו װוי אַ קינד .ער האָט
נעשפּילט ,שיילאָק' פאַר קריסטן מיט אַ יידישן װייטאָג אין האַרצן.
געווען אַ קינסטלער אין שפּילן אַלערלײ ראָלעס און פאָרשטעלן
אַלערלײי כאַראַקטערן אין לעבן ,און האָט מורא געהאַט פאַר יעדער
נייער ראָלע און כאַראַקטער .די קריטיק אין דייטשלאַנד האָט ניט
געקאָנט באַשטימען אין וועלכע ראָלעס ער איז נרעסער ,אין טראַ-
נישע אָדער אין קאָמישע כאַראַקטער-ראָלעס .יידישע אַקטיאָרן
פלענן ריידן צו אים אין דייטש און ער פלענט זיי ענטפערן אין אַ
ריינעם יידיש .געווען אַן אַריסטאָקראָט און פיינט געהאַט עצות.
ער האָט אָבער קיינמאָל ניט נעשלאָסן אַ ניי געשעפט אָן דער
צושטימונג פון זיין פרוי .ער פלענט זאָנן ,אז די אַמעריקאנער
שפּילן שיין טעאַטער ,און די יידן שפּילן גוט טעאַטער .ער איז
געווען אַ נגרויסער מאַטעמאַטיקער און האָט קיינמאָל ניט געוואוסט
פון קיין איינענעם חשבון .ער האָט גוט געקענט געאָגראַפיע און
האָט קיינמאָל ניט געוואוסט וואוהין ער פאָרט .,ער פלעגט זאָנן,
אַז יעקב פּ ,אַדלער און דייוויד קעסלער זיינען צוזאַמען אַ נעשלי-
פענער דימענט  --דער ערשטער איז נעשליפן ,דער צווייטער איז
אַ דימענט.

ער איז נעווען

אים געקאַָנט פאַררעכענען
מאַקס ריינהאַרדט

ניט קיין שיינער,

האָט מען

און דאָך

פאַר איינעם פון די שענסטע

פלענט זאָנן ,אַז רודאָלף שילדקרויט

מענער.

קאָן שפּילן

פון דער ועלט,
קאָן ניט שפּילן

אַ גרויסע ראָלע װוי דער גרעסטער שוישפּילער
אָבער קיינער פון די גרויסע װעלט-שישפּילער
אַזױ גוט אַ קליינע ראָלע וי רודאָלף שילדקרויט",
וועגן ש'.ס טיטל ,קייזער-קעניגלעכער שוישפּילער" ,באַמערקט
יעקב מעסטעל אין זיין רעצענזיע וועגן יוסף רומשינסקיס זכרונות ,אַז
י.ל.דקרויט איז קיינמאָל ניט געווען קיין ,קייזער-קענינ-
ש.
,
לעכער שוישפּילער! אין דייטשלאַנד ,האָט ניט ,שטאָלצירט מיט זיין
ריינעם דייטשן דיאלעקט' ,פאַרקערט ,די בערלינער פּרעסע פלעגט
זיך זידלען צוליב שילדקרויטס יידלען' אַפילן אין שעקספּירס
,קעניג ליר'?,
דער טעאַטראַל העראָלד קלאָרמאַן {אין װאָלף מערקורס אידישער

איבערזעצונגן שרייבט :
,אפשר האָט רודאָלף שילדקרויט ,װאָס איז נעשטאָרבן בעת
דעם מאַכן אַ נייעם קלאַננדפילם אין האָליוואוד ,געהאָט דעם נעפיל
אַז ער האָט דערגרייכט דעם סאַמע שפּיץ פון זיין קאַריערע .ער
האָט מענלעך קיינמאָל ניט געהאַָט פאַרדינט אַזויפי? געלט; און
ווייל ער האָט געהאַָט א רעפּוטאַציע וי אַ נאַאיווער מענטש ,אין
ער געווען גאַנץ אויפריכטיק ביים זאָנן צו אַן אינטערויוער ,אַן
ער איז גליקלעך צו מאַכן פילמען ווייל זיי גיבן אים אַ מענלעכקייט

האָט ער ניט וואו דעם קאָפּ אַװעקצולײיגן.

זיין טאַלאַנט זאָל נעזען ווערן פון ברייטסטן עולם.

איך האָב שילדקרויטן נעזען אין פאַרשידענע מאָדערנע ראָלן,
אָבער אויך אין שעקספּירס העלדן איז ער געװוען דער מענטש
פון איצט ,ואָס מיר קענען און פאַרשטײען .ער האָט נישט

װוי אַנדערע באַרימטע אַקטיאָרן ,האָט ער נענלויבט ,אַז פילמען
האָבן פֿאַרטונקלט דעם טעאַטער און ער איז געווען גליקלעך ,װאָס
זיינע מעטאָדן זיינען געווען נענוג עלאַסטיש ער זאָל זיך קאָנען
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לעקסיקאָן
אַריײינפּאַסן צו די באַדערפענישן פון דער נייער קונסט .דאָך ,צו
די װאָס זיינען באַקענט מיט זיין הינטערנרונד און זיין טאלאַנט,
איז דאָס שטאַרבן פון רודאָלף שילדקרויט געווען בפירוש אַ
|
טראַנעדיע.
שילדקרויט איז געווען אַן אַקטיאָר פון דער שולע פון אייראָ-
פּעאישע רעאַליסטן ,װאָס האָבן קאָמבינירט זייער דערציאונג אין
דער קלאַסישער דראַמע מיט דער נייער פּסיכאָלאָניע פון רעפּרע-
זענטאַטיוע מאָדערניסטן .זיין רעאַליזם איז ניט געווען דער מאָנע-
רער רעאַליזם פון פלאַכן אַמעריקאַנישן טעאַטער ,נאָר דער עפּישער
דאָס אין געווען,
רעאַליזם פון סוֹף ניינצענטן יאָרהונדערט.
פאַקטיש ,אַ סך נענטער צום קלאַסישן אידעאַל וי צום ליגנערישן
און צורה-לאָזן רעאַליזם פון אונדזער בינע .רעאליזם פאַר שילד-
קרויטן אָדער צו אַנדערע אַקטיאָרן פון זיין דור האָט ניט געמיינט
מקריב זיין יעדן סטיל צו אַן אויסנעטראכטן און ניט קרעאטיון
אָ,פּשפּינלען פון לעבן" ; ס'איז געווען פאַר זיך אליין א פּאָזיטיווער
סטיל ,אַ מין פאָרם פון באַנעמען און איבערשאַפן רעאליטעטן צו
געבן אונדז דעם נעפיל פון לעבנס פון אוניווערסאלן שטיינגער און
זינלעכקייטן .דאָס װאָס האָט נגענעבן צו רעאַליזם א סכפּעציעלן
כאַראַקטער איז געווען די פאַרקערפּערונג פון אירע וויזיעס בפרט,
די טאָניטעגלעכע טערמינען פון דער ועלְט וי סיר קענען זי,
אָנשטאָט די אַבסטראַקטע ,גענעראַליזירטע פאָרמען פון דער פּאֶע-
טישער דראַמע .דאָס לעבן איז צו די רעאַליסטן נאָך ניט געװאָרן
 --וי עס איז צו אונדז  ---אַ צופעליקער זינלאָזער װאָדעװיל ; עסאיז געווען אַ העראָאישע ווירקלעכקייט ,אַרומגעריננלט מיט ערנסט-
קייט ,אַז כאָטש אַפילו פּראָזאַאיש די ווערטער און ניט עקזאַלטירט
די סביבה ,האָט זייער קונסט פאַרמאָנט טיפן ערנסט פון דעם
עלטערן טעאַטער .דעריבער ,לויט זייער באַנעם איז דער אַקטיאָר
געווען דער פיינסטער ,װאָס פלעגט באַצירן זיינע פּאָרטרעטן מיט
רייכער מענטשלעכקייט .מען האָט דערװאַרט ,אַז דער אַקטיאָר זאָל
באַשאַפן פאַרשידנאַרטיקע ,סובטילע אלץאַרומנעמענדיקע אימ-
פּרעזאָנאַציעס ,אַזױ פּרטימדיק און דאָך אַזױ באַדײיטנדיק אין
דעטאַל ,װאָס קען פאַרגליכן ווערן צו דער גראַנדיעזער איינפאַכקייט,
דעם אוניװוערסאַלן באַהויך פון דעם קלאַסישן.
אָט צו דעם געזונטן רעאַליזם האָט שילדקרויט צונענעבן אַ
פּערזענלעכן חן ,װאָס איז פאַראַן אין זיין יידישן שורש .עס איז
געווען אַ מין יידישע צאַרטקײט אין זיין שפּילן ,אַ מילדער רחמנות,
װואָס האָט אים אָפּנעטײילט פון אַ סך אַנדערע שוישפּילער פון דער
שולע .ריינהאַרדט  --אונטער וועמענס רעזשי שילדקרויט האָט
געהאַט זיין ערשטן דערפאָלנ  --האָט אים באַטראַכט פאַר דעם
אידעאַלן אַקטיאָר אין װאָס די דייטשן האָבן אָנגערופן ,פאָטער-
ראָליסט!' און ,צוליב דעם ,געלייגט אויף שילדקרויטס ,שיילאָק'
אַזויפיל

ספּעציעלן

הויכן

ווערט.

אָבער

דער

פאָטער,

װוי שילך-

קרויט האָט אים כאַראַקטעריזירט ,האָט ניט פאַרמאָנט אַזויפיפ
פּאַטריאַרכאַלע גרויסקייט ,װאָס אַן אַנדער יידישער שוישפּילער,
יעקב אַדלער ,האָט צוגעטראָגן צו דערזעלבער ראָלע ,נאָר אַ מין
פּשוט-האַרציקע גוטסקייט ,די פּראָסטקײט פון אַ מענטשן ,װאָס
ווערט גרינג געטראָפן ,אַן אינטימקייט ,װאָס באַרירט מענטשלעכע
סטרונעס ביי אַן עולם װאָס איז פּונקט אַזוי איינפאַך און ואָס
קאָן זיך טיילן מיט זיינע זאָרנן .ווען באָריס נאָדונאָוו ,געשפּילט
פון שאַליאַפּינען ,דערנענטערט זיך צום צארעוויטש מיט אַ פילן-
דיקער צאַרטקײט,

דערזעט

מען אין

איז אַזױ נאָענט צו אַלעמען,

אים

די פאָטערלעכקייט

ירז
אז ע
דאָך פאַרגעסן מיר ניט ,אַ

נאָך אַלץ דער צאַר ; אָבער אין שילדקרויטס

+ 98

װאָס

פאָרשטעלונג

ווי דער

פון

קעניג אין ,דער מיראַק?! איז זיין צער איבער זיין פאַרלוירענעם
זון געווען הילפלאָזיקייט און אַן אומגראַציעזער פּיין פוֹן יעדן
גוטן פאָטער .,שילדקרויטס כאַראַקטערן זיינען קיינמאָל ניט אַריבער
די קעפּ פון דעם עולם ,און זיין ליבע ,טיפע איינפאַבקייט האָט
דעם עולם קיינמאָל ניט דערנידריקט .אין בעסטן זין ,האָט ער מיט
שטאָלץ באַהױיכט די עמאָציעס פון דעם דורבשניטלעכן מענטש ,און
אויב ווערטער װאָלטן ניט געווען אונטערנגעװאָרפן צו אַזיפיל
אויבנאויפיקע און אָפּװוענדנדיקע שאַטירונגען פוֹן אויסטייטש ,קאָן
מען זאָנן ,אַז שילדקרויטס שפּילן איז נעווען ברייט ,רייך און
ליבלעך בירגערלעד,
שילדקרויטס העכסט-פולקאַמע דערגרייכוננען זיינען זעלטן געווען
אין ראָלן ואָס האָבן געפאָדערט באַפריײיענדיקע עמאַציעס פון
נעצאַמטער אינדיװידואַליטעט ,ווייל שילדקרויטס כאַראַקטערן זיינען
פאַרבליבן כסדר אָן שום פאַלשקייט אינדיווידועל .זיין פּאַטאָס
האָט אונדז גערירט צו אַ רחמנות ,וואָס איז ניט געווען קיין
טרערנלאָזער ווייטער חשבון ווענן דעם לעבנס טראַגישע דיס-
האַרמאָניעס ,נאָר אַ טיפ-מענטשלעכער אָנטייל אין די זאָרגן פון
אַ מיטליידענדן .טראַגעדיע פאַרמאָגט אין זיך די מעטאַפיזישע
קאָמפּענסאַציע ,ווייל זי אַנטפּלעקט דורך איר אָפּנבאַרער נאַטור
איר איינענע אומפאַרמיידלעכקייט און נויטבאַדערפטיקייט ,אָבער
שילדקרויטס

פּאַטאָס

האָט במעט

געמאָנט

מיטנעפי?

געבראַכט די אוניװוערסאַליטעט בלויז דורך אונדזער
און אונדזער אידענטיפיצירן זיך מיט זיינע ליידן.

און

ארויס-

אַָנערקענען

שילדקרויט ,אין סך הכל ,איז ניט געווען קיין גרויפער טראַניקער,
נאָר אַ גרויסער כאַראַקטער-שוישפּילער .זיין קונסט איז געווען אַ
מאָלערישע און זיין עמאַציאָנעלע ואַרעמקײט האָט זיין שפּילן
אויסגעלייזט פון א גלאַט-צײיכנערישער פעאיקייט  --דאָס מיינט
זיין אויסגעצייכנטער גרים און זיין מימיק  --נעננשטאנדן װאָס
זיינען געוויינלעך פאַרבונדן מיט כאַראַקטער-שישפּילערײי ,צו האָבן
געזען שילדקרויטן שפּילן די זעקס אַרעסטאַנטן אין הייערמאַנס איין-

אַקטיקע דראַמע ,אַמנעסטיע! ,איז געווען אַ סך מער וי טעאַטראַ-
לישער אויפטו  --ס'איז געווען אן אַנטפּלעקונג ,אַן דאָס איז
געווען איינער פון די גרעסטע שוישפּילערישע טאַלאַנטן פון אונדזער
|
צייט,

אָבער דער אַמעריקאַנישער טעאַטער האָט אים במעט ניט געגעבן
די מענלעכקייט זיך צו אַנטפּלעקן פאַר אונדז .ער האָט זיך אויס-
געלערנט ענגליש אַ סך בעסער װווי די מערסטע פרעמדע אַקטיאָרן,

ער האָט גינסטיק געעפנט זיין קליין גריניטש ווילעדזש טעאַטער מיט
אַשס ,נאָט פון נקמה' ,אַ פּיעסע ,װאָס ער האָט פּאָפּוכער געמאכט
אין דייטשלאַנד .אָבער נאָך כמעט זעקס חדשים איז די דראַמע
אַראָפּנענומען געװאָרן אַלס אוממאָראַלישע און שילדקרויט און
זיין מענעדזשער זיינען באַשטראָפט געװאָרן ,שפּעטער צו האָט ער
געשפּילט אין ,דער מיראַקל ,,אַן אַלימפּישער שפּי? פון טעאַטער,
אין די נעקסטע פֹּאַר וואָכן איז ער אױיפנעטראָטן אין אַן אָרעמער
אויפפירונג פון ,די מאָנגרעל ,,אַן אויסערגעוויינלעך לעכערלעכע
פּיעסע פון הערמאַן באהר .שילדקרויט איז דאַן געצוואונגען גע-
װאָרן זיך צוריקצוקערן צום יידישן טעאַטער  ---אין וועלכן ער
האָט שוין געהאט געמאַכט זיין ערשטן אויפטריט אין ניה-יאָרק
נאָך אין יאֶר  ,1191שפּילנדיק אין אַ קליין טעאַטערל (בראָנקס
אַרט טעאַטער) אין אַ פאַרװאָרפענער געננט פון דער בראָנקס,
ענדלעך איז ער אויסנעלייזט געװאָרן קיין האַליוואוד,.
אין פילמען האָט שילדקרויט קיינמאָל ניט געהאט די זכיה צו
אַרבעטן מיט אַ באַרימטן דירעקטאָר (רעזשיסער) .ער האָט גע-
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טעאַטצער

יידישטן

שפּילט הויפּטראָלן אין ביליקע ,מיינוננלאָזע פילמען ,געשאַפן ,אָן
ספק ,פאַר דעם וייניקער קריטישן עולם פון הינטערלאַנד .זיין
הויפּט-וויכטיקע ראָלע איז געווען קאיאפאס אין דעם קריסטלעכן
פילם ,דער קעניג פון קענינן' .אָבער אַפילו ווען ער װואָלט געווען
געהאָט אַן אינטעליגענטן

סצענאַר אָדער אַ סענסיטיוון

רעזשיסער,

װאָלט שילדקרויט כמעט קיינמאָל זיך ניט אַריבערנעשטיגן אין
שאַפן אַן ערנסטן איינדרוק אין דער פילם-וועלט .שילדקרויט איז
ניט געווען קיין קאַמעראַדישוישפּילער .זיין פּאַנטאָמים איז געווען,
אָן שום ספק ,מער וי קאָמפּעטענט .און ער האָט זיך געקאָנט
מאַכן אינטערעסאַנט פאַרשטענדלעך אין כמעט יעדער פאָרם פון
שפּיל ,אָבער דער תוך פון שילדקרויטס קונסט איז ניט געווען
קיין בילדלעך עקספּדעסיווער .ער האָט ניט געקאָנט ,װוי דזשענינגס,
דורך שפּילן אַן איין-איינציקע באַװענונג ,דורך אָננעמען אַן איין-
איינציקע שטעלוננ ,אָדער דורך פּרעזענטירן אַן איין:-איינציקע מאַס-
קע ,באַשאַפן אַ פולשטענדיקע דראַמאַטישע אידייע .זיין קונסט
איז געווען א שווער דעמאַנסטרירנדיקע  --אַן אייננשאַפט פון אַ
סך גרויסע

שוישפּילער

--

װאָס

דערגרייכט

אונדז

ניט

דורך

אן

איינציקן אָדער ספּעציעלן אופן פוֹן פאַרבינדונג ,א מין קונסט
װאָס שטייט העכער און קאָן ניט אַראָפּנעכאַפּט ווערן אַפילו פון
דעם העכסט-פּערפעקטן מעכאנישן אַפּאַראַט ,ויי? עס אין אִפּ-
הענגיק פוֹן אויסדרוק ניט אויף געוויסע אויסערלעכע סימבאלן
פון באַועגונג אָדער קול ,נאָר אויף אַן אינערלעכן לעבן ,אַן אַקציע,
וואָס איז בלויז אַן אינערלעכע פון דעם מענטשן.
שילדקרויט איז פאַרלוירן געװאָרן אויף דער עננלישער בינע,
אָבער דאָס איז ניט נגעווען קיין ספּעציעלער פאַל פאַר אים .דער
אַקטיאָר ווערט פאַרלוירן אין אונדזער טעאַטער צוליב דער אייננ-
אַרטיקײיט פון איר אַרנאַניזאַציע .אַזױי לאַנג וי אַקטיאָרן ווערן
אָנגעשטעלט צו שפּילן געוויסע ראָלן אין זעלבסטשטענדיקע פּראָ-
דוקציעס אָדער פּערמאַנענטע געזעלשאַפטן ,װועט בלויז בלייבן אַ

באַגרענעצטע מענלעכקייט פאַר זיי זיך צו אַנטפּלעקן אין זייער
פולסטער קראַפּט און קיין מענלעכקייט בכל? זיך צו אַנטװיקלען.

די מאָס ,װאָלטן זיי ניט געווען קװאַליפיצירט ,דעריבער האָט שילךד-
קרויט ,נידריק אין וואוקס ,ברייטלעך ,און  --איינפאך  ---קיין שום
אויפפאַלנדיקער אויסזען ,געשפּילט אַזעלכע פאַרשײידנאַרטיקע

ראָלן

וי קאַליבאַן ,קעניג ליר ,און דער שרייענדיקער נפש אין ,די
דזשעסט' .אונטער די באַדיננונגען איז דער שוישפּילער נעשולט
אַזוֹי ,אַז זיין אויפפאַסונג פּאַסט זיך צו צו די פאָדערוננען פון
פאַרשידענע ראָלן װאָס ווערן אים צוגעטיילט ,כאָטש דער טעאַטער
איז ניט קיין שולע ,איז דאָס מיטארבעטן אין טעאַטער אַ כסדרדיק
שטודירן .כאָטש דער טעאַטער עקזיסטירט ניט פאַר די פּראָפיטן
פון

אינדיווידועלן

שוישפּילער,

איז

קיין

אַקטיאָר

ניט

איזאָלירט

פון גייסטיקן פּראָפיט.
אַ דראַמאַטורג האָט אַמאָל געפרעגט שילדקרויטן צי ער װאָלט
געװאָלט שפּילן אַ געוויסן כאַראַקטער .זיין ענטפער איז געווען :
,מיין ליבער פריינט  --איך על שפּילן אלץ',
קיין אונטערשייד וי פרעמד און װוי אַנדערש פון זיין איינענעם
כאַראַקטער אַ ראָלע איןז געווען ,האָט ער געקאַנט באַשאַפן אַ
געשטאַלט װאָס האָט וויברירט מיט לעבן .נאָר אין אונדזער מדינה,
זואו טעאַטער-שפּילערײ איז געוויינלעך אֵן אָפּשפּיגלונג פון אויסער-
לעכע אייגנשאַפטן ,אין פאַר שילדקרויטן ניט געפונען געװאָרן
קיין ראָלע .ער האָט ניט פאַרמאָגט דעם אויסזען ,ער איז געווען
אַ באַגרענעצטער טיפּ ,דעריבער איז ער ,װאָס װאָלט געקאָנט שפּילן
אויסגעצייכנט

אין

איבסענס

דר.

שטאָקמאַן

אָדער

אין

אִ'גיעלס

קובלאַי קאַן ,אָדער די טיפּן פון אונדזערע מעלאָדראַמעס ,קיינמאָל
נים גערופן געװאָרן פון די פּראָדוצירער ,וואָס האָבן כלומרשט
געװאָלט נוטע שוישפּילער.
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נער אַקטיאָר --
איז ,אַז ער האָט פאַרנומען די פּאָזיציע פון אַ סאַלאָװירטואָז אין אַ

 -אין תוך גענומען  --נעמיינשאפטלעכע קונסט .שילדקרויטאיז געווען אַ שוישפּילער פון ערשטן ראַנג ,אָבער ער אין ניט
געווען קיין טייל פון קיין טעאַטער ,און קיין אַקטיאָר דאַרף קיינמאָל
ניט באַטראַכט ווערן ,אָדער עקזיסטירן ,וי א באזונדערער אום-
אָפּהענגיקער פאַקטאָר פון אַן אייננטימלעכן טעאַטער ,ביז מיר וועלן
ניט באַשאַפן טעאַטערס אין וועלכע די אינטערעסן פון די אָנפירער
און פון די שוישפּילער זיינען קאַלעקטיו ,טעאַטערס אין וועלכע
די שוישפּילער זיינען באמת אַ פאַרוװועבטער טייל ,וועלן אַזעלכע
טאַלאַנטירטע קינסטלער וי שילדקרויט פאַרגעסן ווערן".

דעם אַקטיאָר אויף אונדזער בינע איז דערלויבט זיך צו מאַטערן
 -דאָך אויב ער האָט אַן איינדרינגענדע פּערזענלעכקייט ,ווערט ערגיך דערהויבן  --צו דעם שטאַפּל וואו זיין טאַלאַנט ווערט גערימט
און באַצאָלט ,אָבער טאַקע דאָרט ווערט ער באַזינגט .ווייל ווען ער
דערגרייכט אַ שם ,מון ער וואַרטן ביז ער װועט געפינען פּיעסן און
ראָלן װאָס זאָלן זיין פּאַסיק פאַר אים ,און דאָס מיינט ,אַז ער װועט
מוזן שפּילן מער אָדער וייניקער דיזעלביקע ראָלן  --און ווייל
אַזעלכע ראָלן זיינען זעלטן  --קומט אים אויס צו שפּילן ווייניקער
און ווייניקער און סוף כ? סוף װוינציקער וי ווען ער האָט אָנגע-
הויבן צו שפּילן .װאָס מער אַן אַקטיאָר ווערט פּאָפּולער אויף

,עס װעט געוויס פאַר פיל קלינגען גוזמאדיק ווען איך על זאָגן,
אַז רודאָלף שילדקרויט אין אַ חוץ דעם ,װאָס ער איז געווען א

אונדזער בינע ,אַלץ וייניקער צוקונפט

האָט ער װווי אַן אַרטיסט --

איז דער

אין

קינסטלער ,אין ער אויך געווען אַ טיפער דענקער .אַן
אַ דענקער! דאָס איז ריכטיק וי איר װאָלְט געואַנט ,אַז

און דאָס ווערן אַ ,סטאַר"

אֶנהוֹיב פון דעקאדענץ

זיין טאַלאַנט,

דאָסק איז ניט געווען

אַזױ

מיט שילדקרויטן

דאָרט איז ער געװוען אַ באַרימטער שוישפּילער,

אין דייטשלאנד.

איינער פון די

וויכטיקסטע מיטנלידער פון זיין טרופּע ,ער איז ניט געווען קיין
שטערן ,נאָר איינפאַך אַ טייל פון ריינהאַרדטס ,דויטשעס טעאַטער'.
אַ פּיעסע איז ניט געקליבן נגעװואָרן וויי? עס האָט אים געגעבן אַ
געלעגנהיים צו באַווייזן זיין בריליאַנטענעם טאַלאַנט ,נאָר וייל
זי האָט געהאַט אַ שייכות מיט דעם סטיל און אידעאַל פון טעאַטער,
דאָס האָט באַשאַפן די נויטווענדיקייט צו באַנוצן שוישפּילער אין
פאַרשײידנאַרטיקע ראָלן
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פאַר וועלכע ,אויב אויסזען װאָלט געווען

אַ גרינטלעכע
א .מוקדוני ;

גרויסער
אַקטיאָר

אָפּשאַצונג

װעגן ש .אַלס שישפּילער

גיט

דר.

פייער אין נאָס ,אין אַלע זיינע ראָליען אין געװען ניט בלױיז
וואונדערלעכע קינסטלערישע פאָרם ,עס איז אוֹיך געװוען טיפער
אינהאַלט ,טיפע וועלט-באנעמונג .זיין שיילאָק איזן ניט געוען
בלויז אַ קינסטלערישע פאָרם ,עס איז אויך וועלט-אַָנשויאונג ,און
אַזױ זיינען די אַנדערע שאַפונגען זיינע .זיינע כאַראַקטערן זיינען
קיינמאָל ניט נגעווען קיין פּוסטע ,פּיקאַנטע ליאַלקעס .זיי זיינען

כסדר געווען אָנגעלאָדן אוןיסגעפילט מיט אַ טיפן אינהאַלט :
די אויסערלעכקייט זייערע איז נעווען די אויסשטראַלונג פון זייער
מאַסיווער אינערלעכקייט ,ער איז געװוען א דעמאַָנישער און אַ
פרומער טאַלאַנט ,און אַזױ איז געווען זיין וועלט-באנעמונג .,זיין
2080
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שיילאָק איז האַרט און בייז.

אַזױ מוז

ער זיין צווישן

די וועלף,

צווישן די נידערטרעכטיקע נאָבל-לייט .אָבער דער זעלביקער
שײילאָק קאָן זיין אַזױ וואונדערלעך צאַרט און אַזױי רירנד וייך.
זיין ,כאַצק? הונגערשטאָלץ' אין דימאָווס ב,ראָנקס עקספּרעס' איז
די ריינסטע אומשולד ,די רירנסטע אומבאַהאָלפנקײיט ,אָבער פאַראַן
מאָמענטן ווען דאָס דאָזיקע כשרע לעמעלע באַווייזט נענג? פון אַ
טינער .אָבער דער דאָזיקער בייזער ,ערדישער און רעאַליסטישער
טאַלאַנט האָט זיך געקאַנט דערהויבן צו ריינער ,געלייטערטער
סימבאלישקייט.,

און דאָ איז ניט נעווען

קיין שפּור

פון

צעקראָ-

כענער סענטימענטאַליטעט ,פון פאַרגלאָצטער פרומקייט ,פון נאַרי-
שעװואַטער צדקות און פון ויינענדיקן טראַניזם .הינטער דעם
באַשטראַלטן סימבאָל איזן געשטאַנען א מענטש מיט א שטארקן
|
קאָפּ ,מיט אַ פעלזן-פעסטן כאַראַקטער,
דאָ מיין איך זיין גרויסע נעשטאַלט ,ואָס ער האָט געשאַפן אין
דעם ביליקן פילם ,ואָס טראָנט דעם לעקעשװאטן נאָמען ;זיין
פאָלק' .אַלע ,װואָס האָבן געהאָט טענות צו שילדקרויטס שיילאָק,
אַלע ,װאָס האָבן נעמאָנט יידישע גרויסמוטיקייט ,יידישן רחמים,
יידישע מענטשלעכקייט דוקא ביים סוחר פון ווענעדיג ,ביי שיילאָקן,
וועלן עס נגעפינען אין דעם פּשוטן ,אָרימען יידן ,װאָס איז פון זיין
שטילער ,אַלטער חיים פאַרװאָרפן געװואָרן אין דעם ניװ-יאָרקער
ניהנום .אין דעם דאָזיקן מעלאָדראַמאַטישן פילם האָט שילדקרויט
נענעבן דעם מאָנומענטאַלסטן יידן אין זיין אידעאַלער געשטאַלי
טונג .ער האָט געוואוסט וואו מען דאַרף זוכן סימבאָלן ...איך
ווייס ניט אין אונדזער קולטור נאָך אַזאַ גרויס-שטריכיקע שאַפוֹננ,
נאָך אַזאַ פּראָפּעטישע נלאָריפיצירונג פון אַ פּשוטן יידן מיט זיינע
נרויסע און שטאלצע ליידן .וואונדערן זיך אויף אַזאַ סתירה ועלן
בלויז די ,װואָס זוכן אין דער

שאַפוננ פון אַ קינסטלער בולין

אַ

הסכמה צו זייער קליינעם בינטל מיינוננען ,װאָס זיי האָבן איינ-
געהאַנדלט פאַר זיך אויף דעם נאַנצן לעבן ,און די ,װאָס האָבן זיך
אייננגעמויערט אין אַן ענגער ,אָבער װאַרימענקער וועלט-אָנשויאונג
און האָבן מורא צו באווייזן
בלאָזן שטאַרקע וװוינטן.

זייער נאָז אויף

דער

נאַָס ,ווייל עס

איך וויל אָבער לחלוטין ניט זאָנן ,אַז שילדקרויט דער מענטש
איז געווען אַזױ גרויס וי שילדקרויט דער קינסטלער .איך ויל
אויך ניט זאָגן ,אַז שילדקרויט דער מענטש האָט קיין שום מנע
ומשא ניט געהאָט מיט שילדקרויט דעם קינסטלער .זיכער זיינען
געווען גאַנץ גרויסע וויכטיקע שותפותן צװוישן שילדקרויט דעם
קינסטלער און שילדקרויט דעם מענטש .אויף דער גרויסער וועלט-
נאָס איז אויפגעהאַדעװועט געװאָרן דער דאָזיקער גרויסער קינסטלער,
אויף דער ועלט-נאָס ,וואו באָד-יונגען פון א האַלבן טוץ נאַציעס
האָבן אָפּנעטאָן זייערע שמר-שטיק .קאָנסטאַנטינאָפּאָל ,בערלין,
אוננאַרישע שטעט ,עסטרייכישע שטעט ,דאָס איז געווען די היים
פון קומענדיקן גרויסן קינסטלער ,קיין איינענעם דאַך איבערן קאָפּ,
אויף פרעמדע נאַסן איז געװאַקסן דער קינפטיקער מאָלער און
האַמערער פוֹן מענטשלעכע נעשטאַלטן .קיינער וייס ניט װער
עס האָט אים געלערנט ,אָבער אַלֶע ווייסן ,אַז ער איז געווען איינער
פון די געבילדעסטע שוישפּילער אויף דער וועלט-בינע .קיינער
ווייס ניט װוער עס האָט אים ערצוינן אַלס ייד ,אָבער מיר אַלע
ווייסן ,אַז ער איז געווען דער וואונדערלעכסטער קענער און מאָלער
פון יידישע כאַראקטערן ,אויף דער וועלט-גאָס האָט דער טעאַטער
געפונען דעם דאָזיקן קינסטלערישן דימאַנט .ער איז גערייניקט און
געשלייפט געװאָרן ,אָבער די וועלטינאָס האָט נעלאָזן טיפע און
אייביקע שפּורן .ער האָט זיך ערנעץ ניט איינגעװאָרצלט ,ער האָט
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געהאָט די וואונדערלעכע און פאַרשאָלטענע פעאיקייט צו בליען
און װאַקסן אָן װאָרצלען .,פון דער דייטשער בינע איז ער אַריבער
צו דער יידישער ,אַ געפערלעכע איבערפלאַנצונג פאַר אַנדערע .זיי
קאָנען אנהייבן דאַרן און קווארן .,שילדקרויט װאַקסט און בליט,
ער רעדט יידיש ,סצענישן יידיש מיט אַ וואונדערלעכער השלמה.
ער רעדט יידיש אַזױ פאַרביק ,אַזױ בויניק און אַזױי זאַפטיק ,אַן
איר דערקענט במעט ניט ,אַז ער קומט פון דער דייטשער בינע ,וואו
ער האָט געשפּילט דעם גרעסטן טיי? פון זיין לעבן .פון דער
יידישער

בינע

צו

דער

עננלישער

און

פון

דער

עננלישער

אין

האָליוואודער שפּיל-פּעקטאָריס ,וואו מען ,שאַפט' פאָרשטעלונגען
מיט דעם זעלביקן סיסטעם וי פאָרד זיינע מאַשינדלעך .אַ חוץ
טאַלאַנט האָט ער פאַרמאָנט גרויסע און פאַרשידענע פעאיקייטן.
טאַלאַנט היט אֶפּ דעם מענטשן און פירט אים כסדר אויפן ריכטיקן
וועג .פעאיקייטן אָבעד האָבן ניט קיין מזוזה אויף זייערע טירן.
זיי זיינען גרייט צו טאָן אַלץ ,וויי? עס קאָסט זיי נגאָרניט .טאַלאַנט
װייטאָגט ,יסורימט ,פעאיקייטן ווייסן ניט פון קיין שמערצן .ער
איז געווען פעאיק ,אונדזער גרויסער שילדקרויט ,האָט אים דער
טאַלאַנט מיט זיין איינגעבוירענער ערלעכקייט און שטרעננקייט
ניט געלאָזט טאָן אַלץ ,האָבן זיינע פעאיקייטן עס געטאָן אָן דער
הילף פון טאַלאַנט .אַ ,זייער פי? ראָלן האָט ער געמאַכט אָן דער
מינדסטער הילף פון זיין טאַלאַנט .,און אָט אַזױ גייט אַ ייד איבער
דער גרויסער וועלט .ער גייט וייטער און שטעלט זיך אֶפּ אין
דייטשלאַנד ,כאַפּט זיך אַריין אין אַ דייטשישן טעאַטער און שאפט
אַ גאַלערײ פון דייטשישע כאַראַקטערן .ער גייט וייטער און
שטעלט זיך אִפּ אין אַמעריקע ,כאַפּט זיך אַריין אין יידישן טעאַטער
און שאַפט אַ וואונדערלעכע נאַלעריי פון יידישע כאַראַקטערן .,ער
גייט און שטעלט זיך אֶפּ אין האָליוואוד ,דאָ שאַפט ער װאָס די
מאַשין פאָדערט .דאָ קומט אים צו דער האַנט אַ געלעננהייט צו
מאָלן אַ יידישע געשטאַלט ,װאַרפט ער זיך אַרױף אויף דער געלעגנ-
הייט מיט ברען און עס קומט אַרױס די סאַמע פּאָעטישע און די
סאַמע מאַנומענטאַלע געשטאַלט .ניטאָ קיין געלעגנהייט צו טאָן דאָס
נאָך װאָס דער טאַלאַנט לעכצט ,טוט ער מיט קאַלטער פעאיקייט
און בריהשקייט אַלץ ,װאָס די מאַשין הייסט טאָן ,שפּילט ער אין
אַ קריסטלעכן פילם אַ יידן וי דאָס פרומע קריסטענטום ויל .,ער
קען אַלץ .יל דער כשרער טאַלאַנט עס ניט ,קאָן ער אויסקומען
אָן אים .ער קאָן מיט די בלויזע הענט פון פעאיקייט טאָן דאָס,
װאָס אַנדערע קאָנען ניט טאָן מיט דעם לייב און לעבן פון זייער
טאַלאַנט .ער איז שוין אַלט .שפּרייזט ער שוין ניט איבער דער
וועלט ,שטעלט זיך שוין ערגעץ ניט אֶפּ ,כאַפּט ער זיך ניט |אַרין }
נאָך אין {אַ| האַלבן טוץ פרעמדע טעאַטערס און שאַפט פאַר זיי
ניט קיין טוצן כאַראַקטערס .דאָס איז דער ייד ,ואָס אין אוים-
געהאָדעװעט געװאָרן אויף דער וועלטואס .אַלע גאָסן פון דער
וועלט זיינען זיינע היימען ,און אַלע היימען אין דער וועלט זיינען
ניט זיינע .װאַקסט אַזאַ איינער אָן א פאָלק ,אָן א לאַנד ,אַן א
נואל און אָן אַ קרוב אויף דער וועלט .און דער איינער אין אַ
גרויסער קינסטלער ,שאַפט ער ניט פאַר קיין איין פאָלק ,ניט פאַר
קיין איין לאַנד ,ער שאַפט פאַר אַלעמען און פאַר קיינעם ניט.
לַאמִיר קיין טענות ניט האָבן צו די פּסולת ,וװואָס האָבן זיך צוגע-
קלעפּט צום קינסטלער פון דער װעלט-נאַס ,לאָמיר בויגן דעם קאָפּ
פאַר דאָס גרויסע ,שיינע און שאַפּנדיקע אין דעם קינסטלער".
דער באַרימטער קאָמיקער זיגמונד מאָגולעסקאָ ,וועלכער געדענקט
ש .פון זיין פריער יוגנט ,האָט נאָכן זען אים שפּילן אין יידיש,
זיך אויסגעדריקט :
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יידישן

טעאַטער

,ער איז גרויס אין יעדער הינזיכט.

דאָס וויכטיקסטע איז ,װאָס

שפּראַך.

ניט זיך

ער לעבט אין דער

יידישער

עס

קיין קונץ

איז

אויסצולערנען ריידן ווערטער ,אַ פּאָפּוניי רעדט אויך נאָך .עס
איז אָבער אַ קונץ צו לעבן אין דער שפּראַך (מר .מאָנולעסקאָ האָט
שטאַרק באַטאָנט דאָס װאָרט ,לעבן') .שילדקרויט רעדט ניט אַרויס
די װוערטער ,ער לעבט אין די ווערטער.
װאָס קאָן מען ,דאַכט זיך ,אויפטאָן מיט דעם אָרעמען זשאַר-
נאָן ? ס'איז דאָך נאָר קיין שפּראַך ניט ! אַזױ פלענט מען דענקן.
שילדקרויט אָבער שפּילט אויף אמתע יידיש ,מיט אַזאַ זיסקייט,
אַז איר זעט אַז ס'איז אַ זיסע שפּראַך .כ'לעבן ,זיצנדיק אין
טעאַטער,

האָט

זיך

סיר

געװאָלט

;,מזל

שרייען:

טוב

אונדז,

יידעלעך ,מיר האָבן אויך אַ לשון ! מיר האָבן זיך אויך ניט װאָס
|

צו שעמען !""

און נאָכדעם וי עֶר שילדערט וי אַזױ ש .ברענגט אַרױיס אַזױ
אָריגינעל און אייגנטימלעך געוויסע סצענעס אין דער פּיעסע וועלכש
ער שפּילט ,דריקט זיך מאָגולעסקאָ אויס :
, .ד,אָ וואו שילדקרויט דאַרף איבערניין פון טראַנישעס צו קאָמי-
שעס ,איז ער מערקווירדיק גוט .איר זעט זיין גרויסקייט ... .איך
האָב פאַרבראַכט אַ מערקווירדיקן אַװונט .איצט ,ווען אַזאַ גרויסער
שוישפּילער שפּילט יידיש ,דאַרף זיך יעדער יידישער שוישפּילער

פילן שטאָלצער ,מוטיקער".
וועגן ש'.ס ריידן יידיש אויף דער בינע ,שרייבט אב .קאַהאַן :
,די נגרויסע איבעראַשונג איז זיין יידיש .ווען סיר זאָנן ,אַז
ער איז דער איינציקער ,וואָס רעדט אמת יידיש אין דיזער פּיעסע,
איז

דאָס ניט

בלויז

ניט איבערטריבן,

נאָר עס

דריקט

נאָך ניט

אויס קלאָר גענונ דעם פאַקט .אָבער זיין יידיש איז א טייל פון
זיין קונסט .ער האָט זיך נענומען פאָרשטעלן אַ יידן ,האָט ער
אַלס קינסטלער פריער פון אלעם געפילט ,אַז ער מוז אין דער ראָלע
ריידן וי אַן אמתער ייד רעדט און ער האָט זיך נגעגעבן די מי זיך
אויסצולערנען אַזױ צוֹ ריידן אין דיזער ראָלע. .מ.ע.רקווירדיק
איז ,אַז זיצנדיק מיט אייך ביי א טיש ,קאָן שילדקרויט מיט אייך
קיין אמתע יידיש בשום אופן ניט ריידן .ער רעדט וי אַ ייד ביי
וועלכן די שפּראַך איז פאַרדייטשט נעװאָרן .,און צו ריידן אמת-
יידיש ,מוז ער דאָס אויסלערנען איץ אַ ראָלע.

ער קאָן דאָס בלויז

מאָלן אַלס אַ בילד ... .קורץ גערעדט ,שילדקרויט קאָן ניט ריידן
קיין יידיש ,ער קאָן טפּילו ייריש".
מ .אָשעראָװיטש שטעלט זיך ספּעציעל אָפּ וועגן ש'.ס ריידן יידיש:
זיין ריידן יידיש האָט ער צו זיך קיין גלייכן ניט
י.ן
א. .
,
געהאָט אויף דער יידישער בינע .יאָ ,רודאָלף שילדקרויט ,דער
;דייטש' ,דער ,גוי' האָט אויף דער יידישער בינע גערעדט אַ זאַפ-
טיקן ,קערנדיקן ,געשמאַקן און שיינעם יידיש ,װואָס האָט אין זיך
געהאָט דעם חן פון אמתער פאָלקסטימלעכקייט .און ניט איינמאָל
האָבן מיר זיך אַלע געוואונדערט , :וואו האָט ער דאָס גענומען?
וי קומט דאָס צו אים ?' מען האָט זיך נעמוזט וואונדערן ,ווייל
אין פּריוואַטן לעבן האָט ער זייער װייניק גערעדט יידיש .מערסטנ-
טיילס האָט ער גערעדט דייטש .זייער אָפּט ווען ער האָט געשפּילט
מיט יידישע אַקטיאָרן אין אַזאַ פּיעסע וי ;דער קויפמאַן פון

ווענעדיק' אָדער אַן אַנדער שטיק פונם װועלט-רעפּערטואַר,

איז

אויסנעקומען מאָדנע  :שילדקרויט ,דער דייטש' האָט גערעדט אַ
נוטן יידיש און די מיטשפּילער זיינע ,די יידישע אַקטיאָרן ,האָבן
גערעדט אַ שלעכטן ,צעקאַלעטשעטן דייטש און אַמאָל איז ניט איין
אָקטיאָר איבער

דעם אויף דער בינע שטאַרק

צעטומלט

געװאָרן".

און אָשעראָװויטש דערציילט אַן עפּיזאָד װוי דער אַקטיאָר לייבוש
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גאָלד ,וועלכער האָט דוקא גוט געקענט זיין ראָל ,האָט ,שפּילנדיק
מיט ש .די ראָלע פון ריכטער אין ,שײלאָק* ,זיך שטאַרק צעטומלט
אויף דער בינע .שפּעטער האָט גאָלד דערקלערט אַז זיין צעטומלע-
ניש איז געקומען דערפון װאָס בעת ער האָט פריער געשפּילט די
זעלבע ראָל מיט יידישע אַקטיאָרן ,פלעגט ער פרעגן שײלאָקן אויף
דייטשמעריש  דיין נאַאַאַמען* און שיילאָק פלעגט צוריק ענטפערן
אין דעם פאַרדייטשמערישטן יידיש ,אָבער וען ש .האָט אים גע-
ענטפערט אין אַ פּשוטן יידיש ,האָט ער אים צעטומלט...
אָשעראָװוויטש שרייבט ווייטער :
מ,יטן אויסנאַם פון עטלעכע געציילטע ,איז קיין יידישער אַקטיאָר
אַזױ ניט מקפּיד אויף דער שפּראַך וי רודאָלף שילדקרויט פלעגט
דאָס טאָן אויף דער יידישער בינע .ער האָט געהאַלטן ,אַז אַ װאָרט
אויף דער בינע דאַרף ניט נאָר מיינען עפּעס ,נאָר עס דאַרף אויך
אַרױסגעזאָגט ווערן אַזױ ,אַז עס זאָל זיין ריכטיק און ס'זאָל זיך
קלעבן .ער האָט ניט געקאַנט פאַרטראָגן די ,װואָס ריידן קוידער-
וועלש

אויף

דער

יידישער

בינע,

און מאַכנדיק

פּראָבע,

האָט ער

זיך זייער אָפּט אָפּנעשטעלט אויף איינציקע ווערטער וי אַזױ מען
דאַרף זיי אַרױיסריידן אין יידיש .איך האָב אים אייניקע מאָל געזען
אויף פּראָבע ,און איך נעדענק װוי איינמאָל האָט ער אין אַ טעאַטער
נעמאַכט אַ גאַנצן טומל איבער

דעם װאָרט זאַווערוכע',

אַ יוננער

יידישער אַקטיאָר ,אַ ליטואַק (לאַזאַר פריד) ,האָט געטענהט ,אַז
מען דאַרף זאָגן ,זאַװערוכע! ,און רודאָלף שילדקרויט האָט מיט
עקשנות באַװוויזן ,אַז ,זאַווערוכע' קלינגט ניט יידיש ,נאָר רוסיש,
און אַז אויף יידיש דאַרף מען דוקא זאָגן ניט ,זאַוערוכע ,,נאָר
,זאַווערעכע' ,עס איז אוממענלעך נעווען אים איבערצושפּאַרן .,ער
איז פעסט באַשטאַנען דערויף ,אַז ,זאַווערעכע! קלינגט יידישלעכער,
און דער סוף איז געווען ,אַז דער מענעדזשער פונם טאַטער ,אַ
מענטש מיט טעמפּעראַמענט ,האָט זיך אַריינגעמישט און ס'איז אין
טעאַטער ביי דער פּראָבע געװואָרן אַזאַ זאַווערעכע ,אַז איין אַקטיאָר
איז שיער ניט בלינד נגעװאָרן אויף אַן אוינ"...

יואל ענטין איז דוקא אין אָנהייב ניט געווען באַגיײיסטערט פאַר
ש'.ס ריידן יידיש :
,עס איז שווער פאַר איינעם ,װאָס האָט זיך פון קינדווייז אויף
אָפּנגעריסן פון די יידישע מאַסן ,פון זייער לעבן און שאַפן ,זיך צו
זיי צוריק צו באַהעפטן .אין ;אייקעלע מויק' האָט שילדקרויט,
וועדליק וי טאַר אַ פרעמדן ,נערערט נאַנץ גום יידיש .עס איז
אָבער קענטיק געווען אין דער אױיסשפּראַכע און נאָך מער אין דער
באַטאָנונג פון די ווערטער ,אַז די שפּראַך איז ביי אים געווען אַן
אויסנעלערנטע ,נאָר מיט דער שפּראַך איז נאָך װוי עס איז ,אָבער
אויב ער וועט אויך זיינע יידישע טיפּן מוזן ערשט פון דאָס ניי
ערלערנען ,און אויב אין זיי וועט זיך דאָ און דאָרט מערקן אַ
שפּעלט? ,װעט דער פעלער זיין אַ גאַנץ ערנסטער .דאָך װאָלט
שילדקרויט בלתי ספק געווען אַן אומגעהויער גרויס געווינס פאַר
דער יידישער בינע וען זי װאָלט זיך געפונען אין אַ נאָרמאַלן
צושטאנד .אָבער וי די לאַנע שטייט איצט ,װועט ער אָבער מוזן
שפּילן אין די נאָך וי-ווייניקער וװוערטלאָזע פּיעסן ,וואָס פּיפּלס
טעאַטער פירט געוויינלעך אויף",
וועגן ש .ווערן דערציילט פאַרשידענע עפּיזאָדן.
אַזױ דערציילט זיין זון :
;ער האָט בבל? ניט געליינט צופיל אַכט צו קריגן קרעדיט.

ווען

ער איז אין  ,1191צום ערשטן מאָל ,געקומען אין אַמעריקע ,און
מ'האָט אים געפרעגט װוי גרויס ס'זאָלן זיין די אותיות מיט וועלכע
זיין נאָמען זאָל זיין געדרוקט אויפן אַפיש און צי אין דער הויך
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לעטסיטאָן

פון

איבערן טיטל פון דער פּיעסע ,האָט ער ,נישט זייענדיק צוגעוועהנט
צו ווערן גרויס אַנאָנסירט ,געענטפערט; :ס'אין סיר ניט קיין

ניט װאָס צו ריידן'  ---האָט ער געזאָגט .,מ'האָט געקאָנט זען ,אַז
ער מאַכט די גרעסטע אָנשטרענגונג צו בלייבן העפלעך ,און ער
האָט זיך אַוועקגעשטעלט ביי דער טיר וי ער װאָלט געווען גרייט
אונדז אַרױסצובאַנלײטן,

,מוועט מיך סיי וי סיי

מאָריס שװואַרץ האָט געמאַכט אַ פאַרזוך אים צו ערקלערן ,אַז

אונטעדשיד.

נאָמען

איר קאָנט מיין

דרוקן מיט וועלכע שריפט

איר ווילט און אויף וועלכן פּלאַץ איר ווילט'  ---און מיט א גוט-

מוטיקן שמייכל

האָט ער צוגענעבן ---

געפינען'",

זלמן זילבערצווייג גיט אָבער איבער אַ קעגנגעזעצטן עפּיזאָד ,דער-
ציילט פון די שוישפּילער ,וועלכע האָבן געשפּילט מיט ש:.
;אין סעקאָנד עוועניו טעאַטער קומט פאָר אַן ערנסטע מחלוקה
צווישן די אַקטיאָרן .זיי האַלטן אַן אַפיש און יעדערער האָט טענות.
איינער ,אַז זיין נאָמען איז אַנאָנסירט מיט קליינע אותיות ,דער
אַנדערער ,אַז זיין בילד האָט געדאַרפט זיין פון אויבן.

אַ דריטער,

אַז ער האָט געדאַרפט זיין אַנאָנסירט מיט גנרויסע אותיות .א
פערטער ,אַז ער האָט ,לויט יושר ,געדאַרפט זיין אַנאָנקירט דער
ערשטער ,די גװאַלדן און געשרייען פאַרגרעסערן זיך װאָס אַמאָל
מעד .דאָ קומט אַדיין רודאָלף שילדקרויט .ווען די אַקטיאָרן האָבן
אים דערזען ,זיינען זיי צו אים צונעלאָפן ,אַז ער זאָל זיי אויסהערן
און זאָגן װער עס אין גערעכט,
שילדקרויט

האָט אויסגעהערט

די טענות

און זיך אָנגערופן :

 --קינדער ,מאַכט עס אַזױ וי אין דייטשלאַנד. --און וי אַזױ מאַכט מען עס אין דייטשלאַנד ?  --פרעגן דיאַקטיאָרן.
 ---אין דייטשלאַנד שרייבט

מען איבערן גאַנצן אַפיש נאָר צוויי

ווערטער  :רוראָלף שילדקרויט".
די דאָזיקע כלומרשטע עניוות װערט אויך קאַטעגאָריש אָפֹּגץ-
לייקנט דורך לעאָן קרישטאָל ,וועלכער גיט איבער פּאָלגנדיקס :
,פאַרן צווייטן פעזאָן אין קונסט טעאַטער האָט מאָריס שװאַרץ
שטאַרק געװאָלט האָבן רודאָלף שילדקרויטן פאַר אַ מיטגליד אין

זיין טרופּע.

ער האָט מיך דאַמאָלט איינגעלאַדן צו גיין מיט אים

מאַכן שילדקרויטן דעם אָנבאָט און איך בין טאַקע מיטגעגאַנגען.
ס'איז געווען אַ זונטאָג אין דער פרי .רודאָלף שילדקרויט האָט
אונדז זייער פריינטלעך אויפגענומען און אונדז איינגעלאַדן צו זיך
אין קאַבינעט ,וואו ס'האָבן אויף אונדז אַראָפּנעקוקט פאַטאַנראַפיעס
פון אים אין פאַרשידענע ראָלְן און וואו עטלעכע גרויסע ביכער-
שראַנקען זיינען געווען אָנגעפּאַקט מיט די ביכער פון וועלכע ס'איז
באַשטאַנען זיין רייכע טעאַטער-ביבליאָטעק.
מאָריס שװואַרץ האָט גענומען ריידן זייער פאָרזיכטיק וועגן דעם
געהאַלט ,װאָס ער איז געווען גרייט אים אָנצובאָטן .ס'איז געווען
אַ גאַנץ שיינער געהאַלט פאַר יענע יאָרן ,איך נעדענק שוין ניט
די סומע ,אָבער מיין איינדרוק איז דאַן געווען ,אַז מאָריס שווארץ
האָט אים אָנגעבאָטן אַ היבש ביס? מער װי ער האָט געצאָלט
אַ וועלכן עס איז אַנדערן שוישפּילער.
ר
רודאָלף שילדקרויט האָט אים ואיק אויסגעהערט .ער האָט
גאָרניט געזאָגט וועגן דעם אָנגעבאָטענעם געהאַלט .ער האָט בלויז
געמאַכט

אַ מינע ,װאָס האָט געקאָנט מיינען ,אַז וועגן נעלט ועט

מען אויסקומען .אָבער מיטאַמאָל איז רודאָלף שילדקרויט געװאָרן
אַ פאַרענדערטער .דאָס איז געװען באַלד נאַכדעם וי ער האָט
געפרענט וי אַזױ די פאַרװאַלטונג פון טעאַטער האָט בדעה אים
צו אַנאָנסירן .ווען מאָריס שװאַרץ האָט נעענטפערט ,לויטן אלף
בית' ,האָט זיך שילדקרויט אַ הויב געטאָן פון דער שטול אויף
וועלכער ער איז דאַן געזעסן.

זיינע גרויסע אויסדרוקספולע

אויגן

האָבן געברענט מיט אויפרעגונג ,זיין שטערן האָט זיך פאַרקנייטשט,
זיין פּנים איז געווען אָנגענאָסן מיט צאָרן , :אוב אַזױ האָבן מיר
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זיך אַלֵיין אַנאָנסירט ער אויך ניט באַזונדער אַלס שוישפּילער,
אָבער רודאָלף שילדקרויט האָט ניט געװאָלט הערן קיין אַרגומענטן :
;איר קאָנט זיך אַנאָנסירן אַלס דירעקטאָר ,אַלס רעזשיסער ,אַלְס
אַלץ װאָס איר ווילט אַליין ,אָבער אַזן איך שפּיל אין אַ פּיעסע,
מוז זיין אַנאַנסירט מיט גרויסע אותיות איבער דער פּיעסע ,אַז
רודאָלף שילדקרויט שפּילט .איך וי? זיך ניט פאַרנלייכן מיט
קיינעם און איך ווי? זיך ניט טיילן מיט קיינעם'; .אָבער ,הער
שילדקרויט  --האָט מאָריס שװאַרץ ווידער אָנגעפאַנגען  --הער

שילדקרויט ,נאָך אַלעמען'...

,יאַ ,נאָך אַלעמען  --האָט שוין

דער גרויסער כעסן רודאָלף אָנגעהויבן פאַרלירן די העפלעכקייט ---
יאָ ,ס'איז שוין נאָך אַלעמען .אַ גוטן טאָג ,מיינע הערן' .מאָריס
שוואַרץ איז אַרוס אַ שווייננדיקער און איך נאָך אים".
אין זיין הקדמה צו זיין איבערזעצונג פון אַלעקסאַנדער גראַנאַכס
בוך ;אָט גייט אַ מענט" ,שרײיבט יעקב מעסטל; :גראַנאַך האָט

פאַרגעטערט זיין עלטערן קאָלעגע רודאָלף שילדקרויט (מיר זעען
עס אויך פון גראַנאַכס בוך) .אַז ער איז ביז רייפקייט פון זיין
קאַריערע געשטאַנען אונטער שילדקרויטס איינפלוס ,האָב איך זיך
איבערצייגט שוין יאָרן שפּעטער ,ווען איך האָב אין ניו-יאָרק (אין
 )6געשפּילט מיט אים תובל אין אַ שיילאָק-סצענע פון שעקספּירס
טראַגיקאָמעדיע? .ריידנדיק שפּעטער ועגן גראַנאַכס רעפּערטואַר
און ראָלן אויף דער דייטשער בינע אין בערלין און אין אַנדערע
דייטשע שטעט ,באַמערקט ווידער יעקב מעסטל, :אַלס יאַנקל שאַפּ-
שאָוויטש אין אַשס ,גאָט פון נקמה'? (ווידער אַ שילדקרויט-ראָלע !).
און אַלעקסאַנדער גראַנאַך אַלײן ,אין זיין בוך ,ריידנדיק וועגן
ריינהאַרדטן אַלס רעזשיסער ,שרייבט :
ר,יינהאַרדטס רעזשי-בוך איזן פול מיט פּלענער און צייכנונגען;
אַלץ איז ביי אים צוגענרייט און אױיסגעפּלאַנט .אָבער דער גרויסער
מייסטער הערט אויך אויס באַמערקונגען פון זיינע שוישפּילער.
שילדקרויט ,דער עמאַציאָנעלסטער ,געפילפולסטער פון אַלע שוי-
שפּילער ,רופט אַרױס טרערן ביי ריינהאַרדטן ,ווען שילדקרויט
ענדיקט זיין סצענע ,מאַכט ריינהאַרדט אַן איבערייס און ווייזט אָן
די אַנדערע שוישפּילער אויף שילדקרויטס שפּילן",
און אין אַנדער שטעל ,רידנדיק וועגן שײלאָקן ,מעדיטירט
גראַנאַך װי ער קומט אַרױס אַלס שײילאָק פון געריכט-פּאַלאַץ ,און
נעמט װאַנדערן ,דאָסמאָל קיין פּױלן ,אוקראַאינע ,רוסלאַנד ,און ער
קומט צו אַ גרויסן רבין און גיסט אויס פאַר אים זיין ביטער האַרץ,
דער רבי הייסט אים חתונה האָבן און עס קומט אַרױס פון אים,
דעם אַלטן שיײילאָק ,אַ געזונטער דור ,אַ באַנײטער ,אַ פרישער,
אַ געמיש פון אַלטן גייסט און נייער זאַפטיקער ערד ,און פון אָט-
דעם אַלטן שיילאָק שטאַמען |די גרויסע יידיש-דייטשע אַקטיאָרןן
דאַװידזאָן ,רודאָלף שילדקרויט ,פריץ קאָרטנער און אַלעקסאַנדער
גראַנאַך .מיר האָבן געהאַט אַ גרויסע מיסיע אין דער װעלט! מיר
באַנײיען שײילאָקן פון וועלכן מיר שטאַמען .מיר שפּילן אים פאַר
גויים און פאַר יידן  --נישט אָביעקטיו ,נאָר טאַקע סוביעקטיוו".
וועגן ש'.ס באַציאונג צו אַקטיאָרן ,דערציילט קלאַראַ יאָנג:
,ער האָט זיך זייער גוט פאַרהאַלטן מיט מאָריס מאָריסאָן ,אויך
אַ דייטשער שוישפּילער ,וועלכער האָט אויך אין דער זעלבער צייט
נאַסטראָלירט אין איינעם פון די יידישע טעאַטערס אויף דייטש.
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טעאַטער

יירישן

אַלֶע האָבן גערעדט יידיש ,נאָר ער {מאָריסאָן| דייטש .ער האָט
אונדז דערציילט וי זיי זיינען ביידע אין איין חדר געגאננען,
שפּעטער צוזאַמען שטודירט און נעבליבן חברים ביז אין טיפן
עלטער .דאָס איז נעווען אַ שפּינ? פאַר אונדזערע אַקטיאָרן .צויי
גרויסע אַקטיאָרן ,ביידע סטארס ,ביידע אויף דעם זעלבן אַמפּלואַ
און צװוישן זיי איז קיינמאָל ניט געווען קיין קנאה ,װוי עס טרעפט
אָפּט ביי אַקטיאָרן.
רודאָלף שילדקרויט איז געווען אַ גרויסער אָנהענגער פון דער

אַקטיאָרן-יוניאָן.,

ער האָט ניט אָנגענומען קיין אַנגאַזשמענט אָן

דער באשטימונג פון דער אַקטיאָרן-יוניאָן .זיין פריינטלעכע באַצי-
אונג צו דער אַקטיאָרן-יוניאָן האָט צו יענער צייט א סך מיט-.
געהאָלפן דערצו ,אַז די אַקטיאָרן האָבן באַקומען מערער שכירות.
שילדקרויט

איז

געווען

אַ גוטער

פאָטער

און אויך

א

נוטער

מאַן .,מען האָט אים זעלטן ערגעץ נעזעען אַלֵיין אָן זיין פרוי,
אָדער אָן זיין זון ,אין דער צייט ,װאָס ער פלענט נאַסטראָלירן,
האָט ער זיך כמעט אין ערנעץ ניט נעוויזן ,ניט אין קאַפע ,ניט אין
|אַקטיאָרן }-קלוב ,נאָר זונטאָג נאָך דער פאָרשטעלונג ,ווען
ס'ענדיקט זיך די ואָך פונם סטאַר ,דענסמאָל פלענט ער קומען
מיט זיין פרוי אָדער זון אין אַקטיאָרן-פאַראין ,וואו אויסער
אַקטיאָרן און זשורנאַליסטן ,און די ,װאָס ווערן דורך זיי רעקאָ-
מענדירט,
אוונטברויט

לאָזט מען ניט אַריין.
און פאַרברעננען

יעקב

דאָרטן פלענט ער מיט אונדז עסן
ביז שפּעט

קירשענבוים

אין דער

נאכט.".

פאַרצייכנט

פאָלגנדיקע

דער זשורנאַליסט
;רכילות? :
,אַמאָל האָט מען אין ,שטאַרקס' |קאפע-הויזן נעזען ביירע
דייטש-יידישע אַקטיאָרן ,שילדקרויט און מאָריסאָן ,ביי איין טישל,
שילדקרויט פלעגט שטילערהייט דערציילן ,אַז מאָריסאָן  בלאָפט'
ווענן זיין גרויסקייט ,און מאָריסאָן פלעגט דערציילן ,אַז שילדקרויט

איז בלויז אַ מאָדערנער אַקטיאָר ,בעת ער איז דער קלאַסיקער ;
ער קען שעקספּיר און שילער אויסנווייניק",
צילע אַדלער שרייבט :
,דורך דעם נאַנצן גאַנג פון מיין קאַריערע קאָן איך זיך ניט
דערמאָנען אין אַן ענלעכער צייט ,װאָס איך זאָל האָבן נעפילט אַזױ
פולשטענדיק באַפרידיקט ,װוי בעת איך האָב נעשפּילט מיט רודאָלף
שילדקרויט .עס איז פּשוט שווער צו נלייבן ,אַז עס איז מענלעך
דורכצולעבן טעג ,װאָכן און חדשים נאָכאַנאַנד ,װאָס זאָלן זיין כולו
יום טוֹב ,אָן דער מינדעפטער ערנערניש .רודאָלף שילדקרויט איז
געווען אַ וואונדערלעכע פּערזענלעכקייט ,אַ האַרציקער ,אמתװואַרע-
מער קאָלעגע און חבר .זיין ריזיקער טאַלאַנט אין אים סיינמאָל
ניט נגעשטאַנען אין ווענ צו אָנערקענען זיינע מיטשפילער .,מיט
דער גאָרער בארימטקייט זיינער איז ער נגעווען אַזװי זאָנט צז אייך,
ער האָט זיך נעשטעלט אַזױי גלייך מיט אייך ,אַן איר האָט זיך
געמוט פילן דערהויבן .ער האָט שטאַרק אָפּנעשאַצט און אָנערקענט
די פעאיקייט און דעם טאַלאַנט װאָס קאָלעגן פון זיין טרופּע האָבן
ביי געלעגנהייטן אַרױסגעװיזן".

און ועגן דער באַציאונג פון די יידישע שױישפּילער צו ש ,.שרייבט
א .גלאַנץ :
,פּאַר רודאָלף שילדקרויטן זיינען
נען פּאַד קאָזיראָק' -,דער אַלְטער
געהאַט װוי די מערפטע שוישפּילער
איינער פון זיינע מיטאַרבעטער האָט

אַלע יידישע אַקטיאָרן געשטאַ-
איז געווען היבש קאַפּריזנע.
אַלערליי משונעתן ,און ניט
זיך גרינטלעך פון אים אָננע-

ליטן .אָבער אַלע האָבן איֹם מוחל? געווען .װי ער זאָל ניט האָבן
,אַנגעזייפט! ,און זי עס האָט זיי אויף דער מינוט ניט פאַרדראָסן,
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האָט קיינער צו אים קיין טענות ניט געהאט .יידישע אַקטיאָרן
ריידן וועגן אים מיט באגייסטערונג ,דערציילן אַנעקדאָטן וװעגן
אים ,און אַלְץ מיט אַ סך ליבע און מיט הארציקער באַוואונדערוננ".
שװאַרץ דערציילט ,אַז ווען שילדקרויט האָט בייגעוואוינט אַ פאָר-
שטעלונג אין קעסלער טעאַטער פון ,גאָט פון נקמה* און אים באַ"
וואונדערט אין דער ראָל ,כאַצקל דראַכמע* ,האָט ער אים פאַרבעטן
אויף צו מאָרגנס אין אַ קאַפע-הויז און אים פאָרגעלייגט ,אויף זיינע
קאָסטן ,צו שיקן צו ריינהאַרדטן מיט אַ רעקאָמענדאַציע דאָרט צו
שטודירן און אַריבערגײן אויף דער דייטשער בינע.
וי אַזױ ש .פלעגט אַרױסראַטעװען פון ,בולבעס" אָדער אַנדערע
צרות אויף דער בינע ,דערציילט צילע אַדלער ,װי ס'איז זיי אויס-
געקומען צו שפּילן א,ייקעלע מזיק" אויף דער פּראָװינץ ,אין אַ
קליין טעאַטערל ,וואו דער עולם איז געזעסן כמעט נעבן דער בינע.
צוויי פרויען ,װאָס האָבן געקייעט די גאַנצע צײיט ,האָבן איבער.
געזאָגט יעדעס װאָרט פון דער פּיעסע ,און היות װוי צילע איז אַ
לאַכערקע ,האָט זי זיך געשטיקט מיטן געלעכטער ,איבערהױפּט
ביי אַ געוויסער סצענע אין וועלכער זי פרעגט אייקעלען פאַרװאָס
ער האָט אַ טבע קיינמאָל ניט צו לאַכן ,אָבער בעת ש .האָט איר
געדאַרפט ענטפערן ,איך האָב פיינט צו לאַכן און האָב פיינט צו
זען װוי יענער לאַכט" ,האָט ער זיך אינמיטן דער פראַזע ,קוקנדיק
אויף די פרויען ,צעלאַכט אַריין אין טעפּעלע קאַװע װאָס ער האָט
געטרונקען .דאָ האָט צילע שוין אַרױסגעשאָסן מיט אַ געלעכטער.
באַלד נאָך דער סצענע ,דאַרף אייקעלע צוטשעפּן זיין קאָלנער צום
העמד ,אָבער עס גיט זיך אים ניט איין ,און ער בעט איר ,אַז זי
זאָל עס טאָן .זייער געשפּרעך גייט ווייטער אָן אָבער אָנשטאָט צו
ריידן ,לאַכט זי ,און די טצענע קאָן ווייטער ניט גיין .דאָ האָט ש.
געכאַפּט דעם קאָלנער ,מיטן גאַנצן כוח אים אַ װאָרף געטאָן איר
אין פּנים ,פאַרשאַפט איר אַ גרויסן ווייטיק און אַזױנאָך דערשטיקט
איר געלעכטער .דער שמיץ האָט איר געמאַכט אַ שטאַרקע וואונד,
אָבער באַלד נאָנן אַראָפּגײין פון דער בינע ,האָט ש .ביי איר געבעטן
זי זאָל אים מוחל זיין ,ווייל נאָר אַזױנאָך האָט ער געקאָנט ראַטעװען
די סצענע ,אַז דאָס שפּילן זאָל קאָנען ווייטער אָנגיין .טראָץ דעם
ווייטיק ,האָט זי אים גערן מוחל געווען ,ווייל אַנדערש װאָלט דער
אַקט צעשטערט געװאָרן.
צילע אַדלער דערציילט אַן עפּיזאָד ,װי בעת ש .איז געווען אויף
דער פּראַװינץ ,האָט ער אַמאָל פון פּיטסבורג ,אויפן וועג קיין
פילאַדעלפיע ,טעלעפאָנירט צום דירעקטאָר עדעלשטיין ,אַז ער זאָל
זי תיכף אַרײנשיקן צו אים צו שפּילן די ראָל ,פּאָרשאַ"; :שיקט
מיר זאָפּאָרט די קליינע ,זאָנסט גיבטס הויטע קיינע פּאָרשטעלונג".
צילעס זאָרג איז געווען ניט נאָר װאָס זי האָט געדאַרפט אין פאַרלויף
פון עטלעכע שעה אויסלערנען די ראָל ,נאָר װאָס געוויינלעך ווערט
די ראָל געשפּילט פון הויכע פרויען ,און זי באַמערקט, :עס וייזט
אויס ,אַז שילדקרויטן האָט די פיגור בכלל ניט געשטערט .אין דער
צייט װאָס מען האָט מיר צוגעפּאַסט די לאַנגע קליידער ,איז ער
מיט מיר שנעל דורכגעגאַנגען די סצענעס פון שײילאָק און פּאָרשאַ.
 ...ער האָט שטאַרק אונטערגעשטראָכן און מיר אויפמערקזאַם גע-
מאַכט ,אַז מיינע טענער אין יענעם מאָנאָלאָג |די שטאַרקע סצענע
אין לעצטן אַקטן מוזן האַרמאָנירן מיט זיינע מענטשלעכע טענער".
אין אַ געשפּרעך מיטן שרייבער מנשה אונגער אין האָליוואוד.
האָט ש'.ס זון ,יאָזעף ,זיך אויסגעדריקט וועגן פאָטער; :ער איז
געווען אַ גרויסער אַקטיאָר ,אַ גרויסער יידישער אַקטיאָר ,און אים
האָב איך צו פאַרדאַנקען ,װאָס איך בין אַ יידישער ייד און רייד
יידיטז".
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,הי וויקלינג פּרעס* דערשינען
אין  9591איז אין ניו-יאָרק ,אין ט
אין ענגליש דאָס בוך "40 1מ 68622/ 42עז" פון ש'.ס זון ,יאָזעף
שילדקרויט ,װוי דערציילט צו ליא לאניא..
דאָס בוך ,װאָס איז אילוסטרירט מיט עטלעכע פאַמיליע-בילדער 
און אייניקע אויפנאַמעס פון ש .אין זיינע וויכטיקסטע ראָלן ,װי אויך
זיין זון אין זיינע וויכטיקסטע ראָלן ,דערציילט פיל געשיכטלעכע
פאַקטן פון ש'.ס לעבן און קאַריערע און אויך זייער אַ סך עפּיזאָדן
וועגן אים אויף דער דייטשער ,ענגלישער ,יידישער בינע און אין
פילם,
מ .ע .פון יעקב בלייפער און זלמן לעהרער.
ב .גאָרין , --געש .אידיש טעאַטער" ,וו ,זז,542 ,11'012 .
א .ק .ואב .קאהאןן  --שילדקראָוט אין פּיפּעלס טהעאטער, ,פאָרו ,",ג .יי
 7מאַי ,1191
ד .ב| .ש .יאַנאָװסקין  ---אין טהעאַטער, ,פא"ש" ,נ .י 02 ,,מאַי ,1191
א .ק -- .שלדקראָוט אַלס אידישער שוישפּיעלער, ,פאָרו ,".נ .י62 .,
אויגוסט ,1191
ד .ב -- .אין טהעאַטער, ,פאיש" ,נ .י 9 ,סעפּט.1191 .
װאָס מאָגולעסקאָ דענקט װעגען שילדקראָוט'ס שפּיעלען, ,פאָרװו ,".ג .י,.
 9סעפט.1191 .
}  --מאָגולעסקאָיס קריטיק אויף שילדקראָוט'ס שפּיעלען ,דאָרט61 ,
סעפּט,1191 .
מ .קאַטץ  ---אונזער ביהנע, ,ד,אָס גייע לעבען" ,ג .י ,1191 ,זו.03-624 .
,איש" ,ג .י 7 ,.אָקט.1191 .
ד .ב -- .אין טהעאַטער ,פ
יעקב מילך  --געדאַנקען איבער שײלאָק, ,די צוקונפט" ,נ .י ,.אָקטאָבער ,1191
יואל ענטין  --דאָס טהעאַטער, ,די צוקונפט" ,נ .י ,,אָקטאָבער ,1191
װ .עדלין  ---אין דער װעלט פון דראַמאַ און מוזיק, ,מאָיזש" ,ג .י03 ,
אָקט,1191 .
אב .קאַהאַן  --ז .ליבין'ס ג,עדאנקען-לעזער" אין פּיפּעלס טהעאטער, ,פאָרוו,".
נ .י 132 ,אָקט.1191 .
ל .ע .מיללער  --ז .ליבינ'ס ,געדאַנקען לעזער", ,דיא װאַרהײט" ,ג .י,
 1נאָװ,1191 .
ד .ב -- .אין טהעאַטער, ,פא"ש" ,נ .י 4 ,.נאָ.1191 .
יואל ענטין  --דאָס טהעאַטער, ,די צוקונפט" ,ג .י ,.נאָװעמבער ,1191
לעאָן קאָברין  --דער אמת װעגען אידישען טהעאטער, ,די צוקונפט" ,ג .י,,
יאַנואַר ,2191
|-ן  --שילדקרויט'ס עהרען-אָװענד, ,די אידישע װאָכענשריפט" ,נ .י91 ,,
יאַנואַר .2191
}  --מען מעלדעט אונז  ,:דאָרט 61 ,פעברואר .2191ישראל דער יענקי וי .י .פרידמאַן}  --װאָס טהוט זיך אין טהעאַטער ,איטג"בלט",
נ .י 32 ,פעברואַר ,2191
ב .גאָרין  ---דער שלוס פון דעם טהעאַטער סעזאָן; ,די צוקונפט" ,מאַי ,2191
שאול ראָסקין  ---אונזערע שישפּילער, ,די ליטעראַרישע װעלט" ,ג .י,
 7דעצ,2191 .
יעקב קירשענבוים  --רודאַָלף שילדקרויט אין א נייער דראמא, ,דער קענעדער
אדלער" ,מאָנטרעאל 12 ,מערץ ,3191
ב .גאָרין  --דער רעפּערטואַר פונ'ם יודישען טעאטער אין אמעריקע פאַרץ
סעזאַן תרע"ב, ,דער פּנקס" ,װילנע.3191 ,
גרשם באַדער  ---שילדקרויט לייקענט ,שטיין און ביין" ,יידטג"בלט" .{ ,י,
 8פעברואַר ,4191
באָרריס טהאָמאַשעװסקי  ---ויא אַזױ טהאָמאַשעװסקי האָט זיך באַגעגענט מיט
שילדקרויט'ען, ,פאָרװ ,".ג .י 01 ,.אָקטאָבער ,5191
באָריס טהאָמאַשעװסקי  ---װיא אַזױ שילדקרויט איז געװאָרען א אידישער
אַקטיאָר ,דאָרט 71 ,אָקטאָבער ,5191
בעסי טהאָמאַשעװסקי ,, ---מיין לעבענס געשיכטע" ,ניו יאָרק ,6191 ,זז*003 .
,9
בנימין זאַקהײים  --אַ געשפּרעך מיט רודאָלף שילדקרויט, ,דאָס אידישע
פאָלק" ,נ ,י 72 ,,אױיגוסט ,0291
ל .ק| .קוסמאןן  --די אידישע ביהגע ,דאָרט 3 ,סעפּט,0291 .
אב .קאַהאַן  --שילדקרויט איז דאָך שילדקרויט, ,פֿאָרװ ,".ג .י 7 ,.סעפּט.
,0
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שילדקרויט

אלס דער אייפערזיכטיגער

פון
עטאט

מאן אין טאָלסטאָיס

,קרייצער סאָנאטאָ ,דאָרט 82 ,סעפּטעמבער ,0291
מ .אָשעראָװיטש  --די לעבענס בעשרייבונג פון דעם בעריהמטען שוישפּיעלער
רודאָלף שילדקראָוט ,דאָרט 72 ,נאָװ,0291 .
אב .קאַהאן  --די קאָמישע זייט פון א טיפע דראַמא, ,פאָרװ ,".נ .י03 ,
נאָו,0291 .
אויף דער אידישער ביהנע, ,די צוקונפט",

יואל ענטין  --אינטערעסאַנטעס
נ .י ,,יאַנואַר ,1291
מ .גרים  --רודאָלף שילדקרויט אין ,אייקעלט מזיק", ,פא"ש" ,נ .י91 ,
מערץ ,1291
,אַקשען" ,א נייע קאָמעדיע אין ליפּצין טעאַטער, ,טאָג",
ב .י .גאָלרשטײן  ---ל
|
נ .י 42 ,מערץ ,1291
מאָסקוף |מ .א .פוקסן  ---א מואווינג פּיקטשור פון רודאָלף שילדקרויט ריהרט
וויענער ציוניסטען ביז טרעהרען, ,פאָרװ ,".ג .י 9 ,.אַפּריל .1291
י; ענטין  --דער לעצטער אידישער טעאטער סעזאָן, ,די צוקונפט" ,ג .
מאִי ,1291
ב .װלאַדעק  ---דער ,װאַנדערער" אין טהאָמאַשעװסקײס טהעאטער, ,פאָרו,".
נ .י 31 ,אָקט,1291 .
הלל ראַָגאָף  --שילדקרויט אין אַ געלונגענער קאָמעדיע אין ליפּצין טהעאטער,
דאָרט 12 ,מערץ ,2291
יעקב זילבערט  --זילבערט לייקענט אַז ער האָט גע'מסור'ט שילדקראָוט'ען
אַלס אַ באַלשעװיק, ,פאָרװ .1 ,",י 21 ,.יולי .2291
אב .קאהאן  --שלום אש'ס ;גאָט פון נקמה" אויף דער ענגלישער ביהנע,
דאָרט , 7 12עצ,2291 .
י ,פאללער , --דער שליח" ,װאַרשע ,2291 ,זו,7:6 .
אב .קאַהאַן  --רודאָלף שילדקראַוט אויף ענגליש אין אַ נייער ראָלע, ,פאָרו,".
ני .י 91 ,.דעצ,4291 .
ל .קרישטאָל  ---רודאָלף שיל"ץרויט שפּיעלט קאָמעדיע, ,פא"ש" ,ג .י,
 6דעצ,4291 .
ביג בען  --רודאָלף שילדקרויט קריגט א מתנה פון זיין זוהן  --א טעאַטער,
,די נייע װאַרהײט",

ג ,י 72 ,אֲפּריל ,5291

,ילדקרויט-טעאַטער" עפנט זיך מיט אַ פּראַכטפולע
נ .בוכװאַלד  --דער ש
אויפפירונג פון דימאָװ'ס ,בראָנקס עקספּרעס", ,פרייהייט" ,ג .י 02 ,.סעפּט,5291 .
הלל ראָגאָף  ---רודאָלף שילדקראָוט און לודװיג זאַץ, ,פאָרו ,".נ .י2 ,
|

אָקט,5291 .

טעאַטער

שילדקרויט

}  --דער סכסוך צװישען
,פאָרװ ,".ג .י 6 ,.נאָװ,5291 .
י .מאַר  --דער נייער סעזאַן אין אידישען טהעאטער, ,די צוקונפט" ,ג .י,
נאָו,5291 ,
יעקב קירשענבוים  ---רודאָלף שילדקרויט ,דער גרעסטער אַקטיאָר ,אין דעם
קלענסטען טהעאַטער אין גיו יאָרק, ,ד,ער אַמעריקאַנער" ,נ .י 92 ,.יאַנואַר ,6291
,אָרו,".
אב .קאַהאַן  --שילדקרויט אין א נייע פּיעסע פון אָסיפּ דימאָװ ,פ
נ .י 5 ,.פעבר,6291 .
י .אַלץין  --אינטערעסאנטער געשפּרעך מיט שילדקראָוטן װעגען דעם אידישען
טהעאַטער ,דאָרט 8 ,יולי ,6291
|ן  --רודאָלף שילדקרויט, ,אידישער
זו,457353 .
דער לעבעדיגער , --שפּיל און לעבן" ,װאַרשע,
,7

און זיין אלענדלאָרך",

װעלט אַלמאַנאַך" ,ניו יאָרק,6291 .
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א .טייטעלבוים , --טעאַטראַליא" ,װאַרשע ,9291 ,זו,7796 ,16:45 .
,י אידישע צייטונג" ,ב"א 61 ,יולי ,0391
{ }--רודאָלף שילדקרויט  ---טויט ,ד
א .גלאַנץ  --רודאָלף שילדקרויט  --די פאַרביגע קאַריערע פון אַ גרויסען
שוישפּילער, ,דער טאָג" ,נ .י 61 ,.יולי .0391
מ .אַשעראָװיטש  ---די לעבענס-געשיכטע פון דעם פאַרשטאָרבענעם װעלט-
באַרימטען שוישפּילער רודאָלף שילדקרויט, ,פאָרװ ,".נ .י 61 ,.יולי . ,0391
מ .קיטאי  ---געשטאָרבן רודאָלף שילדקרויט, ,פרימאָרגן* ,ריגע 71 ,יולי ,0391
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יידישן

מעאַטער
לעצטע

מ .אָשעראָװיטש  --רודאָלף שילדקרויט'ס
,פאָרװו ,",נ .י 91 ,.יולי ,0391
דר ,א .מוקדוני  --רודאָלף שילדקרויט , --מאָ"זש" ,ג .י 02 ,.יולי .0391
חיים פעלמאַן וש .ראָזשאַנסקין  ---אינטערעסאנטע עפּיזאָדען און עראינערונגען
וועגען רודאָלף שילדקראָוטן, ,א,ידישע צייטונג" ,ב"א 02 ,יולי ,0391
ספּעקטאַטאָר  ---רודאָלף שילדקרויט, ,פּאַריזער היינט" ,פּאַריז 02 ,יולי .0391
בועז יאָנג  --א קראנץ אפן פרישן קבר פונם װעלט-באַרימטן אידיש-דייטשישן
שוישפּילער רודאָלף שילדקרויט, ,פרימאָרגן" ,ריגע 12 ,יולי .0391
{--ן  --רודאָלף שילדקרויט, ,קאליפאָרגיער אידישע שטימע" ,לאָס אַנדזשעלעס,
 5יולי ,0391
מ .מ{ .מלמדן  ---רודאָלף שילדקרויט'ס לעצטע יאָהרען פון זיין לעבען ,דאָרט.
ב .טייך  --האָט געגעבען חליצה שילדקרויט'ס שװעסטער, ,מאָ"זש" ,ג .י,
7

יאָהרען אין האָליואוד,

יולי ,0391

{ -- -נאָכן טויט פון רודאָלף שילדקרויט, ,ליטעראַרישע בלעטער" ,װאַרשע,
|
ני ,0391 ,23
לויה

מאַרק שװוייד   --די לעצטע טעג ,דער פּלוצלינגער טויט און די שעהנע

פון רודאָלף שילדקראָוט, ,פאָרװ ,".ג .י 92 ,.יולי .0391
קלאַראַ יאָנג  ---רודאָלף שילדקרויט, ,לאָדזער טאַגעבלאַט" ,לאָדז 1 ,אויגוסט
,0
יוליוס אַדלער  ---רודאָלף שילדקרויט ,א פּאָר װערטער צו זיין אַנדענק ,ענייער
פאָלקסבלאַט" ,לאָדזש 21 ,אויגוסט ,0391
באָריס טאָמאַשעװסקי  --װי כ'האָב רודאָלף שילדקרויט געמאַכט פאַר אַ
אידישען אַקטיאָר, ,היינט" ,פּאַריו 71 ,31 ,אָקטאָבער ,0391
יאָזעף רומשינסקי  --רומשינסקי'ס מעשה'לעך װעגען אידישע אקטיאָרען
פ,אָרװ .1 ,",י 13 ,.אָקט,0391 .
"0מ228242:
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 --צום טוט פון רודאָלף שילדקרויט, ,די צייט" ,לאָנדאָן ,כ"ט תמוז

}
תר"ץ,
יוסף רומשינסקי , ---רומשינסקי בוך" ,נ .י ,1391 ,.זז,98-88 .
בעסי טאַמאַשעװסקי  ---בעסי טאָמאַשעװסקײס לעבענס-געשיכטע, ,דער טאָג",
נ .י 52 ,.דעצ,5391 .
יוסף רומשינסקי  ---מענשען ,טיפּען אַרום אידישען טעאַטער, ,פאָרו ,".ג .יז
 01יאנ,6391 .
ב .טייך  ---אַ גרויסער קריג איבער אַ שידוך אין דער פאַמיליע פון דעם
באַריהמטען אַקטיאַר רודאָלף שילדקרויט, ,פאָרװ ,".נ .י 6 ,.פעברואַר ,6391
באָריס טאָמאַשעװסקי  ---באָריס טאָמאַשעװסקי  ---זיין לעבענס-בוך, ,פאָרוו,".
יל אַ 5 ,4 ,מאי ,6291
זלמן זילבערצװייג

--

,אַלבאָם פון אידישען

טעאטער",

ג .י,7391 ,

זו,7 .

.88 ,78 ,05
יעקב קירשענבוים , --אמעריקא  --דאָס לאַנד פון וואונדער" ,װאַרשע,9391 ,
ז,021 .
מאָריס שװאַרץ  --מאָריס שװאַרץ דערצעהלט, ,פאָרװ ,*.ל .אַ 42 ,.סעפּט.1491 .
זלמן זילבערצווייג , --טעאַטער מאָזאַאיק" ,ניו יאָרק ,1491 ,זז,02*913 ,713 .
יוסף רומשינסקי , --קלאַנגען פון מיין לעבן" ,ניו יאָרק ,4491 ,זו,613113 .
,,81
יעקב מעסטעל , --אונזער טעאַטער" ,נין יאַרק ,3491 ,זז,73:63 ,6242 .
.831 ,721 ,411 86 1
לעאָן קאָברין  ---צווײי בערג, ,יידישע קולטור" ,נ .י ,.אױגוסט-סעפּט,4491 .
יעקב מעסטל  --יוסף רומשינסקי ,קלאַנגען פון מיין לעבן", ,יידישע קולטור",
 .1י,5491 ,1 ,
אלעסאַנדער גראַנאַך , ---אָט גייט אַ מענטש" ,ניו יאָרק ,8491 ,זז,41 ,01 .
,153 ,902
בועז יאָנג ,, --מיין לעבן אין טעאַטער" ,נין יאָרק ,0591 ,זו.56:463 .
משה דוכאָװני  --דזשאָזעף שילדקרויט װיל שפּילען אויף סעקאָנד עװעגיוי
ואו זיין באַרימטער טאַטע האָט געשפּילט, ,טאָג-מאָרגען זשורגאַל" ,נ .י51 ,.
:אַפּריל ,3591
לעאָן קרישטאָל  --די צװײי שילדקרויטס  --דער זוהן גיט דעם פאָטער א
אידיש טעאַטער אלס א מתנה, ,פאָרװ ,",נ .י 8 ,.מאַי .9591

מנשה אונגער  --דזשאַזעף שילדקרויט פּלאַנט צו שפּילען אין אַ ישראל-
מואווי, ,ט,אָגימאָיזש" ,נ .י 01 ,.אויגוסט ,9591
9591.

,א:ס +שסא!  4682 1",תסתזגת ץ-ז-א6טג14410005

מיכאל ווייכערט , --זכרונות" ,תל אביב ,0691 ,זז.512'412 .
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שטויב ,פערדינאנד
וְגעב 32 .מערץ  -- 2681געשט .אפּריל 2391ן

געבוירן  32מערץ  2681אין סט .מיקלאָש,
קאָמיטאַט .טשעכאָסלאָװאַקײ,
פּדעסבורגער
אָפּשטאַמער פון דריי דורות מוזיקער .פּאָטער,
אַ פרייגעזאָנענער ,איז געווען  82יאָר דירי-
גענט אין עסטרייכישן מיליטער .מוטער --
אַ זייער פרומע .געענדיקט די רעליגיאָנס-
שול אין אַלטן טעמפּל אין ווין ,וואוהין די
פאַמיליע האָט זיך איבערגעטראָגן אַ האַלב
יאָר נאָך זיין געבורט .אַלס קינד פון 7
יאָר גענומען שטודירן װיאָלין ביי פּראָפּעסאָר
וועניגער ,דערנאָך טשעלאָ .פון  01ביז  51יאָר שטודירט אין ווינער
קאָנסערװאַטאָריע ,וואו ער לערנט װאָלין ביי גרין און קאָמפּאָזיציע
ביי העלמיסבערגער.
האָבנדיק אַ גװאַלדיקע שטרעבונג צו דער בינע ,װאָס שטויסט
זיך אָן אויף אַ קעגנערשאַפט פון זיינע עלטערן ,אַנטליפט ער פון
דער היים ,אָבער ווערט צוריקגעבראַכט .ער טרעט פאָרט אַרײן
אין דער טעאַטער-שול פון פירשט סולקאָווסקיס טעאַטער (אַ רייכער
פּאָליאַק ,װאָס האַלט אויס אַ טעאַטער אִין זיין שלאָס) און װוערט
באַזונדערס קוראַזשירט פון דיר .ניקלאָס ,געוועזענער אינספּיציענט
|
פון בורג-טעאַטער.
דורך פּאַריז אויסגעװאַנדערט קיין לאָנדאָן ,וואו ער קומט אָן אין
וואו ער טרעפט שפּילן ,ליבהאָבער* אין געוועזענעם טעאַ-
,2
טער געריק ,נעמט ער זיך תיכף לערנען ענגליש מיט דער הילף פון
אַן ענגלישער תנ"ך-איבערזעצונג און ווערט אַנגאַזשירט אַלס קלאַ-
װויר-שפּילער אין אַ דייטשן קלוב ,וואו ער אַראַנזשירט אויך ;ליב-
האָבער*-פאָרשטעלונגען אין דייטש .ש .איז אויך דער כאָר-דיריגענט
פון  6דייטשע געזאַנג-פאַראײנען .שפּעטער װוערט ער טשעליסט
אין ,סטרענד טעאַטער* .אין  6881ווערט ער אַנגאַזשירט פון אַדלערן
אַלס קלאַװיר-שפּילער אין ,פרענסיס קלוב טעאַטער* .פון דאַמאָלט
אָן בלייבט ש .דער דיריגענט פון לאָנדאָנער יידישן טעאַטער,
ש .האָט אויך קאָמפּאָנירט די מוזיק צו אליקום צונזערס ;מנירת
וגדולת יוסף" ,צו ,יהודית און הולפרנוס" ,צו הורוויטשעס ;קדוש
השם", ,הורדוס" ,ליליענבלומס ,זרובבל" ,הורוויטשעס  די שפּאַי
נישע ציגיינערין" ,נחום ראַקאָווס איבערזעצונג פון ;האַלקאַ" ,גע-
שפּילט דורך אַנעטאַ גראַדנער (איבערלאָזנדיק בלויז דריי אָריגינעלע
נומערן) ,שטיינהאַרדטס ,חורבן בית המקדש" און אַנדערע פּיעסן.
ש .האָט אויך פאַרפאַסט די מוזיק צו דער קאָמישער אָפּערע
;מיקאַדאָ?,
בעת דער ערשטער ועלט-מלחמה איז ש .אויך געווען מיט-
דירעקטאָר פון יידישע װאַריעטע-הייזער און טעאַטער אין לאָנדאָן.
ש .האָט אויך מינדלעך איבערגעגעבן פיל אינפאָרמאַציע פאַרן
,טעאַטער לעקסיקאָן? וועגן די ערשטע יידישע אַקטיאָרן און פאָר-
שטעלונגען אין לאָנדאָן.
אין אַפּריל  2391איז ש .געשטאָרבן אין לאָנדאָן.
אין נעקראָלאָג אין לאָנדאָנער ,טעאַטער-אַלמאַנאַך* װערט גע-
זאָגט :
,מען קאָן זאָגן ,אַז פּראָפּעסאָר שטויב איז געשטאַנען ביים
וויגעלע פון יידישן טעאַטער אין לאָנדאָן .עס איז נגעווען אַ פרייד
צו זען ביים דיריגענטן-שטענדער די אימפּאַנירנד-שלאַנקע פיגור
פון פּראָפ ,שטויב אין פּאַװיליאָן טעאַטער.
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לעקסיקאָן
צו זיינע גרויסע מוזיקאַלישע קענטנישן ,האָט ער געהאַט נאָך
אַ מעלה .ער האָט פאַרמאַנט אַ גװואַלדיקע ליבע צום יידישן טעאַ-
טער און אים נעדינט מיט אַלֶע כוחות .ער איז נגעווען זייער באַ-
שיידן

און

אַפּלאָז פלענט

זיין פאַרדינטן

ער

ניט נערן

אָננעמען.

ער האָט געשפּילט כמעט מיט אַלֶע אַקטיאָרן פון אַמעריקע און
פונם קאָנטינענט .זיין ביאָנראַפּיע אין געווען רייך אין עפּיזאָדן
און פּאַסירוננען פון יירישן טעאַטער,
פּראָפּ .שטויב האָט געהאט אַ גרויסן אַרכיוו פון יידישן טעאַטער,
צום באַדויערן איז דידאָזיקע ווערטפולע זאמלונג דורך דעם שונאס
|נאַציס|

אַקציע צעשטערט

געװאָרן.

עס איז נאָך ווערט צו דער-

מאָנען ,אַז זיין טאָכטער איז א טאַלאַנטירטע אַקטעריסע אויף דער
ענגלישער בינע און זי איז באַקאַנט דעם ענגלישן פּובליקום אונטערן

פון

קיין שיקאַגאָ ,וואו ער האָט ווידער געשפּילט און געווען פאַרבונדן
מיט אַדאָלף גערטנער אין דעם פעדעראַלן טעאַטער ,און געמוזט
לסוף איבעררייסן צוליב קראַנקהייט ,פון וועלכער ער איז געשטאָרבן
דעם  71יוני ,2491
אין אַן אַרטיקל וועגן אים (אין  )6291ווערט געזאָגט :
ז,יין בינע-ערפּאַרונג ווייזט זיך אַרױיס כמעט אין יעדער ראָל,
װאָס ער שפּילט .עס מערקט זיך אַ גענויע פארשטענדניש פון דער
בינע-טעכניק און אַ גוט-איינגעאיבטער קאָנטראָל איבער זיין היבשן
טעמפּעראַמענט.

אין

אַנהייב

האָבן

נעמיינט,

מיר

אַז שעהנהאָלץ

האָט זיך פאַרנומען אויף דעם ועג פון צו בולטע פאַרבן און
רעשדיקן שפּילן ,אָבער אין זיינע שפּעטערדיקע ראָלְן האָט זיך
שוין נעמערקט מער איינגעהאלטנקייט און טאַקט ,און גראָד דאָרט

נאָמען דאָראָטי סטאַרס".

וואו שעהנהאָלץ

מאָריס מייער שרייבט :
,אַז מען שרייבט פון יידיש טעאַטער אין לאָנדאָן ,טאָר מען
אויך ניט פאַרנעסן פערדינאַנד שטויב .ער איז געווען פאַר פילע
צענדליקער יאָרן דיריגענט אין פּאַװיליאָן טעאַטער ,אָבער ער אין

דינע שטריכן פון זיין ראָלע ,וואו ער פֿאַרטראַכט זיך וועגן די
שאָטן-ווינקלען פון דעם כאַראַקטער ,דאָרט אין ער אַמבעסטן.
דאַמאָלט נעליננט אים צו דערוגאַנצן דעם טיפּ װאָס ער שטעלט
מיט זיך פאָר און ער לאָזט אויך איבער אַ היבשן איינדרוק .א
גנוטער ביישפּיל איז די ראָלע ,װאָס ער האָט געשפּילט אין ז .ליבינס

געווען מער װוי א דיריגענט .ער האָט נענומען אַ נרויסן אינטערעס
אין די פאָרשטעלוננען און אין דער עקזיסטענץ פון יידיש טעאַטער
בבלל".
מ .9 .און ש .ע .פון ש .י .דאָרפזאָן.
מאָרריס מייער --

,אידיש

טעאַטער

אין לאָנדאָן" ,לאָנדאָן,2491 ,

ז,033 .

,טעאטער אלמאנאך" ,לאַנדאַן ,3491 ,זז,85775 .

שעהנהאָלץ ,דוד
וגעב 92 .יאַנ --- 7781 .געשט 71 .יוני 2491ן
געבוירן  92יאַנואַר  7781אין לאָדזש ,פּױלן,
עלטערן  --וועבער .געלערנט אין אַ חדר.
דורכן ברודער ,אַ משורר אין דער אַלטער
דייטשער שול ,ווערט ער ,אַלס ;אַלט* ,צוגע-
נומען װי אַ משורר אין דער נייער ,דייטשער
שול* ווען זי ווערט אויפגעבויט,
אין עלטער פוֹן  01יאָר אַרויפגענומען גע-
װאָרן אויף דער יידישער בינע דורך אברהם
גאָלדפאַדן בעת זיין קומען שפּילן אין לאָדזש,
דאָ דעביוטירט ש .אין דעם קופּלעט ,הייסע
באָבקעלעך* ,דערנאָך טרעט ער אַרױס אין אַ ריי קינדער-ראָלן אין
אָרטיקן ,זעלינס גאָרטן" און שפּילט קינדער-ראָלן מיט שליפער-
שטיין ווען ער קומט אין לאָדזש,
אין  0091געקומען מיט די עלטערן אין אַמעריקע ,וואו ער
באַזוכט פּאָבליק און נייט-סקולס און הייבט אָן שפּילן מיט ;ליב-
האָבער* .היינע-חײימאָװויטש נעמט אים באַלד אַריין צו זיך אין
טרופּע .דערנאָך שפּילט ער אין פאַרשידענע װאָדעװיל-הייזער און
פאָרט אָפּ קיין שיקאַגאָ ,וואו ער הייבט אָן שפּילן ביי גליקמאַן אין
,לייסעאום טעאַטער? .דאָ ברעכט אויס אַ שרפה אין אַן אַנדער
טעאַטער ,און לויט אַ פאַראָרדנונג פאַרמאַכן זיך אַלע טעאַטערס,
פאָרט ש .צוריק קיין ניו-יאָרק און טרעט אַרײן ,אַלס בוף-קאָמיקער,
צו אַדלערן אין ;,גרענד טעאַטער* .עליאַס גליקמאַן אַנגאַזשירט
אים ווידער פאַר זיינע טעאַטערס אין שיקאַגאָ ,וואו ש .שפּילט 81
יאָר ,אַלס כאַראַקטער-שישפּילער ,דערנאָך  2יאָר דירעקטאָר אין
,עמפּייר"-טעאַטער ,אין  6291געקומען אין לאָס אַנדזשעלעס און
,עפּיטאָל טעאַטער* מיט דער טרופּע פון יעקב
געשפּילט אין ק
גאָלדשטײן און מאָריס נעסטאַר ,אָבער זיך דערנאָך צוריקגעקערט
2899

פּיעסע

איז שטיל,

,דער איבריקער

וואו ער ליינגט מער נגעוויכט

מענטש'.

ניט

נאָר האָט

ער

אויף

געשפּילט

די

א

נוטן ,חיים יונה' .ער האָט אויך צוגענעבן אַ סך איינענע שטריכן
דעם כאַראַקטער .עס האָט זיך באַקומען אַ פארנאַנצטער איינדרוק
עהנהאלץ האָט שטאַרק אויס-
פון אַ היימישן לא-יוצלח-יידל .ש..
גענומען מיט זיין אַריגינעלער האַלטונג ,מיט דעם איינגעבויגענעם
גאַנג זיינעם און באַזונדערס מיט דעם זייער איינדרוקספולן שווייגן...
אַ צווייטער נוטער ביישפּיל איז זיין ראָלע אין לעאָן קאָברינס
;צוריק צו זיין פאָלק! ; אויך דאָ האָט ער געשפּילט אין אַ פיינער
אױיסגעהאַלטנקייט".
מ{ ,י
משה לעמפּערט

--

דוד

שעהנהאָלץ

כאַראַקטער

שישפּילער

,אַליפאָרניע אידישע שטימע" ,לאָס אַנדושעלעס,
טעאַטער ,ק

קייזער,

פון

קעפּיטאָל

 11דעצ,6291 .

דושעני

וגעב -- 2781 .געשט 22 .פעבר0491 .ן
געבוירן  2781אין לאָנדאָן ,ענגלאַנד .וועגן
איר אָפּשטאַם און יוגנט זיינען ניטאָ קיין
שום אינפאָרמאַציעס .ב .גאָרין ,דער געשיכ-
טע-שרייבער פון יידישן טעאַטער ,גיט אָן
אַז אין עלטער פון  41יאָר האָט זי אָנגעהויבן
אַלס כאָריסטקע (צוזאַמען מיט די שפּעטער-
באַרימטע אַננאַ העלד ,פעני װאַדיאַזעפּשטײן
און דיינע שטעטין {פיינמאַןן אין לאָנדאָנער
יידישן טעאַטער.
צילע אַדלער דערציילט אין אירע דער-
אינערונגען אַז אָט די  4,יונגע כאָריסטקעלעך פון יענער טרופּע
זיינען אַלע געװאָרן באַרימטע פּערזענלעכקייטן אויף דער יידישער
און וועלטלעכער בינע" ,און אַז איר איז אויסגעקומען ;זי צו באַגע-
גענען אויף איינעם פון מיינע אײיראָפּעאישע טורנעען .אירע פּרעכ-
טיק-שיינע אויגן האָבן מיך ממש באַצויבערט*.
אין משך פון אַ קורצע צייט איז ק .פון כאָריסטקע איבערגעגאַנגען
צו שפּילן ראָלן אין לאָנדאָנער יידישן טעאַטער ,ביז זי איז דאָר
געװאָרן די הױיפּט שוישפּילערין און איז מערערע יאָרן געשטאַנען
אין דער שפּיץ פון יידישן טעאַטער אין ענגלאַנד ,אויסצייכנענדיק
זיך מיט איר שיינקייט און עלעגאַנץ אויף דער בינע.
2000

יידישן

טעאַטער

דער שוישפּילער בועז יאָנג שרייבט אין זיינע זכרונות וועגן יענער
עפּאָכע אין לאָנדאַנער יידישן טעאַטער :
;אין דעם ,פּרינצעס-סטריט קלוב-טעאַטער זיינען דאַמאָלט נע-
ווען צוויי סטאר-כאָריסטקעס ,וועלכע האָבן אויך געשפּילט עפּי
זאָדן-ראָלן  :פעני און דזשעני .פעני  ...איז געװאָרן אַ ,סינדע-
רעלאַ'  --אַן אינדישער פּרינץ האָט זיך אין איר פאַרליבט.
 ...דזשעני איז געווען אַ ברונעטקע ,אַ שלאַנקע ,מיט צוויי פלאַם-
פייערדיקע אוינן ,װאָס האָבן געשריגן , :קומט ,נעמט מיך' .אויך
זי האָט געקראָנן אַ ,פּרינץ ,װאָס איז דערנאָך געװאָרן דער קענינ'
פון דער יידישער בינע ; זי פלענט קומען אין טעאַטער אַריין צו
פּראָבע מיט אַ יונגעלע פון  8יאָר  --דער שפּעטער באַקאַנטער
טשאַרלי אַדלער ,דער זון פון דזשייקאָב  .9אַדלער און דזשעני
קייזער",
אין נעקראָלאָג פון דער לאַנדאָנער יידישער צייטונג ;די צייט"
ווערט געזאָגט:
,זשעני קייזער האָט געהאָט מער טאַלאַנט װוי טעאַטער-שולע.
ד
פאַר די לעצטע עטלעכע יאָר איז זי געווען דערווייטערט ,אָדער וי
מ'זאַנט אַראָפּ פון דער בינע' ,און נעשטאָרבן (געמיינט צו זאָנן,
געלעבט) אין צוריקנעצויגנקייט .,בלויז אייניקע פון אירע איבער-
נענעבענע פריינט האָבן נעוואוסט ,אַז זי איז קראַנק און זיי האָבן
אָנטיי? נגענומען אין איר איינזאַמער לויה.
דזשעני קייזער איז געשטאָרבן דאָנערשטאָג דעם  22פּעברואַר
 ,0נאָך א לענגערע קראַנקהייט ,א פאַרנעסענע ,די באַקאַנטע
יידישע אַקטעריסע ,וועלכע האָט יאָרן-לאַנג נעשפּילט יידיש טעאַ-
טער אין לאָנדאָן מיט די באַרימטע אַקטיאָרן אַדלער ,פיינמאַן,
מאַשקאָװוויטש און אַנדערע .דזשעני קייזער האָט זיך אויסגעצייכנט
אין שפּילן דראמעס ,קאָמעדיעס און מעלאָדראַמעס ,בעיקר איז זי
געווען זייער נוט אין דער ראָלע אַלס ,מירעלע אפרת' פון יעקב
,

גאָרדין",

ק .האָט אויך געשפּילט אויף דער ענגלישער בינע.
ק .האָט איבערגעלאָזט אַ זון ,דעם טאַנץ-אינסטרוקטאָר טשאַרלי
אַדלער ,וועמענס פּאָטער איז געווען יעקב פּ .אַדלער ,און אַ טאָכטער
יפון שוישפּילער יאָזעף שערמאַן.
מ .ע .פון איר

מוטער

ב .גאָרין , --געש.

און ש .ע .פון ש .י .הארענדאָרף.

אידיש

טעאט,".

װו ,ז.251 .

נעקראָלאָג אין ,די צייט" ,לאַנדאָן 72 ,פעברואר ,0491
בוצז יאַנג , --מיין לעבן אין טעאטער" ,ניו יאָרק ,0591 ,זו,4535 .
צילי אַדלער , --צילי אדלער דערציילט" ,ניו יאָרק ,| ,9591 ,זז.321 ,38 .

רובין ,גרשון
וגעב .אַפּריל  -- 8781געשט 82 .מאי 2291ן

געבוירן אַפּריל  8781אין דאָרף קרופּנע,
אָהילעװער גוב ,.ווייס-רוסלאַנד ,ביי עלטערן
 -ישובניקעס .געלערנט אין אַ חדר אין אַשכנותדיק שטעטל און ביז  51יאָר אין ישי"
בות קטנות .דריי יאָר אויך געלערנט אין
מינסק למודי חוץ .נאָך אַלס יינגל געזונגען
אַלס משורר ימים נוראים ביי חזנים.
 -געקומען אַליין אין אַמעריקע,6
געאַרבעט אין ניו-יאָרק אַלס שניידער ,גע-
װאָרן אַן איינגייער ביי יואל ענטין ,און וי
לעאָן קאָברין שרייבט אין זיינע זכרונות +

,רובין איז אויך אַ תלמיד פון יענעם ענטינס דראַמאַטיק קלוֹב.
2001

איך דערמאָן זיך ,װוי ער ,רובין ,איז נאָך קיין אַקטיאָר ניט געווען,
האָב איך אָפּט אים געטראָפן ביי ענטינען אין דער היים ,וואו ער
האָט אונדז אַמוזירט מיט זיין נאָכמאַכן נלחים ,פּשוטע נױים,
דאָרפישע כלי זמר און זיין פעטער ,װוי אַזױ יענער האָט געזוננען
זמירות און אין אינמיטן די זמירות אַנטשלאָפן געװאָרן ,רובין
האָט עס אַזױ אויסנעצייכבנט נאָבנעמאַכט ,אַז ענטין האָט גענומען
צושטיין צו אים ,ער זאָל אַריינטרעטן אין זיין קלוב ,ווייל ער האָט
טאַלאַנט.

און רובין

האָט צום סוף אים

געפאָלנט?".

לכבוד אליהו

יואל ענטין אַליין אין זיינעם אַ יוביליי-אַרטיקל
טענענהאָלץ ,שרייבט :
,יט פּרצן און שלום עליכמן האָט דער קלוב פונאַנדערגעקלוננען
מ
זיין בשורה-נלאָק .צוויי יונגע מענטשן זיינען געווען די בשורה-
אָנזאָגער :דער עלטערער ,קאָנטיק אינטעליגענטערער און קאָנטיק
טאַלאַנטפולערער

גרשון

רובין,

און

דער

פיל

יונגערער,

און ,וי

אַ רעטעניש ,פאַרשלאָסענער סיי בנונע אינטעלינענץ און סיי בנונע

טאַלאַנט ,אליהו טענענהאָלץ.

דעם אָנפאַנג האָבן זיי ,אויב איך

געדענק ריכטיק ,ביידע נעמאַכט אין פּרצס סאַטיריש-ערנסטע
פעליעטאַנען .תיכף דערנאָך זיינען זיי ביידע אריבער אויף שלום
עליכמן ,נאָר באַלד האָבן זיך זייערע ווענגן צעטיילט .רובין האָט
זיך פאַרנומען מיט א סך זאַכן אין פּאֶָעזיע און אין פּראָזע און
טאַקע מיט

גרויסן

דערפאָלנ".

ווען יעקב פּ .אַדלער באַמערקט אים ,אין  ,2091אין שלום עליכמס
;צעזייט און צעשפּרײט? ,עצהט ער ר .צו ווערן אַ פּראָפעסיאַנעלער
אַקטיאָר .די דאַמאָלטיקע באַדינגונגען צו ווערן אַ מיטגליד אין דער
יידישער אַקטיאָרן יוניש זיינען אָבער געווען אַזױ שווער ,און דערצו
האָט נאָך שטאַרק געשטערט ר',ס ליטווישע אױיסשפּראַך |בעת אויף
דער יידישער בינע איז געווען אָנגענומען דער װאָלינער דיאַלעקטן,
אַז זיין קאַנדידאַטור צו ,מאַכן פּראָבע* האָט אַרױסגערופן אַ גרויסן
טומל ,אַדלער האָט אים אַפּילו געגעבן עטלעכע געלעגנהייטן צו
שפּילן מיט אים ,אָבער דאָס האָט אים ניט געקאָנט מאַכן פאַר קיין
פּראָפּעסיאָנעלן שוישפּילער 06 .ידישע אָרגאַניזאַציעס און די
,פאַראייניקטע יידישע געװערקשאַפּטן +שטעלן זיך איין פאַר אים
און פאָדערן אַ ;פּראָבע* אין דער אַקטיאָרן-יוניע .ס'האַלט דערביי,
אַז די יוניע זאָל צוליב אים! אַפילו אַרױס פון די ,געװערקשאַפטן?,
לסוף אַ דאַנק די באַמיאונגען פון אַ גאַנצע גרופּע יידישע שרייבער,
װי יעקב גאָרדין ,ש .יאַנאָווסקי און אב .קאַהאַנס אַ שטורעמדיקער
אַרטיקל א"נ ,גרשון רובין מוז אַרינגענומען ווערען אין דער
יוניאָן" ,עפענען זיך פאַר אים די טויערן פון דער יוניע ,וואו ער
ווערט אָנגענומען אַלס מיטגליד און ער הייבט אָן כסדר שפּילן אין
פּראָפּעסיאָנעלן יידישן טעאַטער,
אין  8091איז ר .אַרײין צו קעסלערן ,וואו ער האָט געשפּילט 2
יאָר און געצויגן די ערשטע אויפמערקזאַמקײיט אין זיין ראָל אין
יי
שאָמערס ,אַלרײיטניקעס*.
וועגן דעם דערציילט בועז יאָנג אין זיינע זכרונות :
 ...,מען האָט אויך שטאַרק נגעלאַכט  ...בי דער סצענע פון
אַקטיאָר גרשון רובין ,וועלכער האָט געשפּילט די ראָל פון אַ

פּרעסער .ווען ער האָט געהאַלטן זיין פּרעסערישע רעדע אויפן מי.--
טינג ,זיינען ביי יעדן װאָרט און שפּיל די נעלעכטערס און קולות.
פון פּובליקום געווען אומנעהויער .אַפילו מיר ,די אַקטיאָרן ,האָבן
זיך ניט געקאַנט באַהערשן און האָבן מיטנעלאַכט מיטן פּובּליקום

פון רובינס רעדע".

יי

שפּעטער איז ר .אַריבער שפּילן צו טאָמאַשעװסקין.
אין  4191האָט ר .דער ערשטער געשפּילט אין אַמעריקע די ראָל
2002

לעקסיקאָן
{

יט

0.

;דער

;,סמורלא" אין דימאָווס
אויסגענומען.
אין  7191האָט ער געשפּילט אין דימאָווס ,דער גייסט פון דער
שטאָט* ,און װועגן דעם שרייבט משה נאַדיר :
זייער נוט איז געווען רובין אַלס דער שלים מזלדיקער פעטער
מאָטיע ואָס אַלע מיטװואָך זאַאיקעט ער זיך אַביסל און אַלֶע מאָנ-
טאָג

רעדט

ער שלעכט

אייביקער

עננליש.

װאַנדערער",

דידאָזיקע

און זייער

קאַריקאַטור-צײײכענוננ

איז פון רובינען אַרומגענומען געװאָרן מיט אַזאַ ברייטן ראַם פון
ערנסטער פאַרשטענדעניש ,כמעט פון טראַניק ,אַז דאָס אויג האָט
אויף דעם בילד ניט נעקוקט ,נאָר אויף דער ראַם".
אין  1291האָט ר .געשפּילט אין ,נייער יידישער טעאַטער* דער
ערשטער די ראָל ;כאַצקל הונגערשטאָלץ? אין אָסיפּ דימאָווס
;בראָנקס עקספּרעס".
אין  6275291האָט ר .געשפּילט מיט יעקב בן-עמי אין ,א,וירווינג
פלייס טעאַטער? ,אין די פּיעסן ,די שיף מיט צדיקים* און ,שאַפּ",
וועגן ר'.ס שפּילן אין יעװורעאינאָווס /שיף מיט צדיקים" ,שרייבט
|
דר ,מוקדוני :
נ,רשון רובין שפּילט מיט רובינשן שטייגער ,קאַלטלעך ,אָבער
מיט גרויס חן ,רואיק ,אָבער זייער איבערצייננד .זיין נח אין דעם
צווישן-שפּיל איז דער ליבסטער גראָטעסק ,װאָס איך האָב אַמאָל
געזען.
רובין קאָן זיין נאָך בעסער .ער האָט נאָך די ,פּראָזע' פון זיין
ראָלע ניט גוט אויסגעלערנט .לֹאָמִיר האָפן ,אַז אין די פרייע טעג
פון יום טוב וועט ער נעמען צייט און גוט ,טיכטיק ,מיט התמדה
אויסלערנען זיין ,פּראָזע' ,און דער פאַרנניגן פון זיין שפּילן וועט
זיין נאָך גרעסער".

נרשון

רובין.

ער דאַרף

זיין אַזאַ.

אין סיביר

אַ שטיק

לעבן פאַרבראַכט ; איז אין אים דאָ רוסישע תמימות און יידישע
פילאָזאָפישקײיט --- ,איז רירנד ווען ער פרעגט :יאון דאָס װאָס
וואולף איז אַוועק איז נאָרנישט ?' ,און דער שאפּ הערט אים ניט,

װאָס איז פאַרן שאַפּ דער חילוק וואו דער בעל-הבית איז".
וועגן מצב פוֹן יידישן טעאַטער אין אַמעריקע דריקט זיך ר .אויס :
,דער יידישער טעאַטער אין אַמעריקע  ...האָט זיך קינסטלעריש
פאַר די לעצטע עטלעכע יאָר פילייכט אַנטויקלט ,איז ער מאָראַליש
אָבער געזונקן .די באַציאונגען צום טעאַטער מצד די דירעקטאָרן,
די לאַנע פון דעם דורכשניטלעכן אַקטיאָר ,דאָס שטענדיקע יאָגן
זיך נאָך פּובליסיטי ,האָבן פאַרסמט די לופט און צונענומען דעם
חשק ביי די ווייניקע שוישפּילער ,וועלכע קוקן אויפן טעאַטער וי
אויף אַ קולטורעלן כוח אין דעם יידישן לעבן פון אַמעריקע".
זייער אַנטמוטיקט פון אַמעריקאַנער יידישן טעאַטער ,באַשליסט
ר ,אָפּצופאָרן אין  5291קיין ארץ ישראל ,וואו ער האָפט זיך איינצו-
אָרדנען אַלס העברעאישער אַקטיאָר,
אין אַ געשפּרעך אין דער פּרעסע דריקט ער זיך אויס ,אַז ער
האָט געהאָפט ,אַז ס'וועט זיך גרינדן אַ פאָלקסטעאַטער ,וייל אין
,קונסט טעאַטער* איז ער ניט אַנגאַזשירט געװאָרן ,און אין די
אַנדערע טעאַטערס ,וואו מ'האָט אים יאָ אַנגאַזשירט ,האָט ער גע-
דאַרפט טאַנצן ,דעריבער האָט ער באַשלאָסן צו באַזעצן זיך אין
ארץ ישראל ,וואו ער האָפּט זיך אויסצולערנען העברעאיש און דאָרט
שפּילן רעפּערטואַר און דעם אופן פון טעאַטער ,װאָס זאָלן אים
זיין צום האַרצן.
ואָבער ס'איז דערפון גאָרניט געװאָרן .ער איז צוריקגעקומען אין
2009
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אַמעריקע און צוריק אַריין אין יידישן טעאַטער.,
ר .געשפּילט אין ,סעקאָנד עוועניו טעאַטער?,
דעם  82מאַי  2291איז ר .געשטאָרבן אין ניו-יאָרק ,און איז גע-
קומען צו זיין איײיביקער רו אויפן בית-עולם פון יידישן סאָציאַ-
ליסטישן פאַרבאַנד אין ניו-דזשוירזי.
דער דראַמאַטורג חנא גאָטעספעלד כאַראַקטעריזירט אים אַזױ:
,דער פאַרשטאָרבענער האָט געשאַפן ראָלן דורך וועלכע ער האָט
זיך געשטעלט א מאָנומענט אין די הערצער פון די ליבהאָבער פון
בעפערע דראַמע ,אָבער ניט אָפט האָט ער געהאָט אַ געלעגנהייט
צו שפּילן

באַדייטנדע

ראָלן,

מען

האָט אים

מייסטנס

האָט

גענעבן

צו

האָט ער אָבער געהאַט אַמאָל אַ
שפּילן בלויז עפּיזאָדן-ראָלן.
געלעגנהייט צו שפּילן אַ וויכטיקע ראָלע ,האָט ער געמאכט אַן
אומפאַרנעסלעכן איינדרוק ,װוי דער פאַל איז געווען ווען ער האָט
געשפּילט ,הונגערשטאָלץ! אין אֶסיפּ דימאָווס ,בראָנקס עקספּרעם,,
דעם ,ישובניק' אין פּרץ חירשביינס ,גרינע פעלדער' און ,דעם
שוסטער' אין יעקב נאָרדינס ,צוויי וועלטן' און אַנדערע וויכטיקע
ראָלן .אָכער אויך אין די קלענערע ראָלן ,װאָס ער האָט געשפּילט,
אויב זיי זיינען נאָר געווען מענטשלעכע ראָלן  ...האָט ער זיי
געקרוינט מיט זיין ספּעציפישן רובינשן חן.
דער צושטאַנד פון יידישן טעאַטער איז אָבער געווען אַזעלכער,
װאָס האָט אים ניט אָפט גענעבן די מעגלעכקייט צו שפּילן ראָלן
אין וועלכע ער זאָל קאָנען אַרױסװײזן דעם נאַנצן גלאַנץ .ער איז
ניט געווען קיין אייננטימער פון אַ טעאַטער .ער אין געװען אַ
ליטװואַק און זיך ניט געקאָנט באַפּרייען פון זיין ליטווישן אַקצענט.
 . . ,זיין זשאַנר איז געווען כאַראַקטערס ,און אים איז אָפּט אויסגע-
קומען צו שפּילן אין טעאַטערס

און וועגן ר'.ס שפּילן אין לייוויקס ,שאַפּ" ,שרייבט דר .מוקדוני :
,אַ ביס? אַ פאַרנויאישטן לייזער ,דעם שומר פון שאַפּ ,האָט
געשפּילט

פון

וואו די פּיעסן האָבן אינגאַנצן ניט

געהאָט קיין כאַראַקטערע .אַ חוץ דעם איז דער פאַרשטאָרבענער
ניט געווען קיין בעל מלאכה אַלס שוישפּילער .ער האָט געקאָנט
שפּילן גאָר גוט אָדער גאָר שלעכט .האָט מען אים געגעבן אַ ראָלע
מיט א טערקישן יידיש אָדער מיט אַ ניט-נאַטירלעכער האַנדלונג,
האָט ער דאָס ניט געקאַנט אויסלערנען .מען דערציילט ,אַז ער
האָט ביי אַ פאַרפאַסער פון אַ שונד-פּיעסע זיך געבעטן ער זאָל
אים מאַכן פאַר אַ שטומען אין דער פּיעסע ,ווייל ער קאָן זיין ;עברי"
ניט נאָכזאָנן .ווען ער האָט אָבער געקראָגן אַ גוטע כאַראַקטער-
ראָלע ,האָט ער געאַרבעט אויף איר טאָג און נאַכט אום דעם כאַראַק-
טער אַרויסצוברענגען װאָס בעסער און װאָס נאַטירלעכער .נאַטיר-
לעכקייט האָט ביי אים געשפּילט די װיכטיקסטע ראָלע.
פאַרשטאָרבענער האָט זיך נעפילט געקריוודעט פֿון
דע.ר
..
אים אין אָפט אויסגעקומען צו שפּילן גאַנצע
יידישן טעאַטער
סעזאַנען אָן זיך אַרױסצוזען ,אַ חוץ די סעזאַנען ,װאָס ער האָט
געשפּילט מיט בן-עמין ... .ער האָט זעלטן געהאַט אַ מעגלעכקייט
צו ציינן זיין אמתן טאַלאַנט .כאָטש ער האָט געהאַט אַ גרויסע
צאָל חסידים ,װאָס האָבן פון אים שטאַרק געהאַלטן ,האָט ער כמעט
אַלע זיינע יאָרן נעדאַרפט אָנפירן אַ שווערן קאַמף פאַר זיין
עקזיסטענץ".

אליהו טענענהאָלץ ,וועלכער האָט צוזאַמען מיט אים געשפּילט,
שילדערט אים אַזױ :
,א באַלעזענער בחור ,אַ טאַלאַנטירטער רעציטאַטאָר ,אַ גוטער
אַקטיאָר פאַר עפּיזאָדן-ראָלן ,אַ קלונגער מענטש ,באַשיידן און גוט-
מוטיק .,אמת ,ער האָט ליב געהאַט אַרײינזאָגן ,אַ קיבעץ טאָן ,אָבער

ער איז געווען אייגנארטיק ,אַז דער ,געקיבעצטער!' האָט עס געמוזט
.ן אונדזער טעאַטער-װעלטל האָט
אננעמען מיט אַ שמייכל. ,א.י
מען אים פאַרצױיגן פון רובין אויף ,רובינקע' .דער ערשטער ,װאָס
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יידישן

טעאַטער
דעיוויד קעסלער ע"ה
טעאַטער ,אין אֶנהייב
געליטן פון קאָלעגן
שפּעטער האָבן אים

האָט אים אַזױ געקרוינט ,איז געווען אונדזער
ווען ער האָט געשפּילט מיט אים אין טאַליאַ
פון זיין שוישפּילעריי ,האָט רובין שטאַרק
אַקטיאָרן צוליב זיין ליטווישן יידיש ,אָבער
אַלֶע ליב געהאט".
ר ,איז געווען אַ מייסטער אויף שפּיצלעך ,אַנעקדאָטן און קיבעץ.
אליהו טענענהאָלץ דערציילט וועגן עטלעכע אַזעלכע:
דוד קעסלער האָט אַמאָל געזאָגט צו ר, : .רובינקע ,ווען װעט איר
שוין אויפהערן צו זיין אַ ליטװאַק! איר זענט אַ גוטער אַקטיאָר,
אָבער אייער ייידיס לאָסן הרגעט אייך אַװעקעט* .דערויף האָט אים
ר .באַלד געענטפערט , :ב,יי אייך ,מיסטער קעסלער ,איז פּונקט פאַר-
קערט .,איר זענט אַ גרויסער אַקטיאָר ,אָבער זייער אָפט הרגעט
איר אַװעק דאָס יידישע לשון".
איינמאָל אין דער אַקטיאָרישער קאַפע ראָיאַל איז ר .צוגעקומען
צו אַ קריטיקער ,וועלכער האָט געשריבן וועגן אים ניט קיין גוטע
קריטיק ,אים געדריקט די האַנט און װאַרעם באַגריסט .דער קרי-
טיקער האָט זיך גאָרניט געקאָנט אָפּוואונדערן וי אַזױ אַן אַקטיאָר
קאָן זיין אַזאַ דזשענטעלמען און ער האָט זיך אָנגערופן צו ר:.
,מיסטער רובין ,איר האָט דאָך געוויס געלעזן מיין רעצענזיע ,װאָס
איך האָב געשריבן וועגן אייך ,װי קומט עס ,איר זענט ניט ברוגו
אויף מיר ? ,האָט אים ר .געענטפערט, :ברייגעז ? למאי זאָל איך
זיין אויף אייך ברייגעז ? אָבער די מעשה איז אַזױ  :אַז איר שרייבט
וועגן מיר גוט ,אַרט מיך ניט .אִירייט ,פאַרשטייט איר ניט קיין
טעאַטער ,אָבער אַז איר שרייבט וועגן מיר ששלעכט ,לעזן דאָך
מענטשן*...
נאַכדעם װוי מאָריס שװאַרץ האָט געמאַכט אַ ניט-דערפאָלגרייכע
פּראָבע צו שפּילן אויף בראָדוויי אין ענגליש ;אנאטעמא" ,איז ער
ווידער צוריקגעקומען צו דער טרופּע פון זיין ייידישן קונסט טעאַטער,
אָבער זיין שטימונג איז געווען אַ שלעכטע און כדי אַביסל צו באַ-
הערשן די שטימונג ,האָט שװאַרץ גענומען ריידן וועגן טעאַטער
בכלל ,וועגן די יידישע און ענגלישע ;סיסטעמען" פון שפּילן ,און
אַרױסגעקומען; :נו יאָ ,נו ,בראָדװעי! איך מיין ,װאָס? סע פעלט
מיר ,חס ושלום ,כבוד ביים יידישן פאָלק ? ווען די שובערטס האָבן
מיך איינגעלאַדן ,נו ,בין איך דען געגאַנגען אַהין צוליב מיר ? איך
דאַרף עס האָבן ? איד בין געגאַנגען צוליב דעם יידישן פאָלק ,בין
איך געגאַנגען ,די אַלע טיפּן װאָס זיי שטעלן אויף בראָדװעי זיינען
דאָך קאַריקאַטורן ,זיי מאַכן דאָך צו חוזק דאָס יידישע פאָלק .איך
בין געגאַנגען דאָרט שפּילן צו באַשײינען אונדזער יידיש פאָלק ,צו
פאַרשאַפן כבוד דעם יידישן פאָלק? ,דאָ איז ר .אים אַרײנגעפאַלן
אין די רייד און געזאָגט; :יע ,מיסטער שװאַרץ ,מיר ווייסן ,אַז איר
פאַרשאַפט כבוד דעם יידישן פאָלק .יע ,אָט בין איך דאָך אַלין
אַ קינד פון יידישן פאָלק .אָבער מיט אייער שפּילן איצטער-אָ אויף
בראָדװעי ,האָט איר דעם יידישן פאָלק פאַרשאַפט אַזױפיל כבוד,
אַז  --סע פלאַמט מיר ס'פּנים פאַר חרפּה".
אײינמאָל ,אין קאַפע ראָיאַל ,זיינען ביים טישל מיט אים געזעסן
עטלעכע שרייבער פון ,אידישעס טאַגעבלאַט* און ניט אָפּנעשטאַנען
פון אים ,אַז ער זאָל זיי כאָטש דערציילן אַ גוטן וויץ .ער האָט זיך
פאַרענטפערט ,אַז ער איילט זיך צו גיין אין טעאַטער צו דער פאָר-
שטעלונג און האָט זיי שוין (,שטייענדיק" איבערגעגעבן דעם ויץ
וועגן דעם ייד װאָס דערציילט וי ער האָט געגעסן אין אַ רעסטאָראַן
אַ מיטאָג װאָס האָט געטויגט אויף כפּרות און דערצו האָט מען אים
נאָך גערעכנט דערפאַר גאָר אַ טייערן פּרייז ,און דער ייד פאַרענדיקט
די מעשה מיט אװאָס טוט גאָט ? האָב איך צוגענומען צוויי זילבערנע
2009

לעפל" .דערהערט דעם וויץ ,רופט זיך אָן איינער פון די שרייבער :
,רובינקע ,ס'איז אייער מזל ,װאָס מיר האָבן אייך ליב ,אַ ניט װאָלטן
מיר אייך דאָ געמאַכט אַ סקאַנדאַל ..,װאָס הייסט ,איר דערציילט
אונדז אַזאַ אַלטן וויץ ?!* האָט ר .אַרױסגענומען פון טאַש דעם
;טאַגעבלאַט* פון זעלבן טאָג און געענטפערט; :װאָס רעדט איר
װאָס ,אָט דאָס איז אַן אַלטער ויץ? אָט האָב איך דאָס נאָרװאָס
געלייענט ,דאָ ,אין היינטיקן טאַגעבלאַט?
יוסף רומשינסקי דערציילט פון אַזאַ עפּיזאָד:
בעת מ'האָט אויפגעפירט משה ריכטערס אַ פּיעסע פון לעמבערגער

ילעבן ,האָט ר .דאָרט געשפּילט די ראָל פון אָרטיקן רב .אַזױ וי
די האַנדלונג איז פאָרגעקומען אין לעמבערג ,גאַליציע ,האָבן זיך
אַלע אַקטיאָרן באַמיט צו ריידן ניט דעם װאָלינער יידיש ,נאָר
גאַליציאַנער יידיש .אויך ר .האָט איינגעלייגט װעלטן צו ברעכן
זיין צונג אויף אַ גאַליציאַנער יידיש ,אָבער טראָץ אַלע זיינע באַ-

מיאונגען ,איז פאָרט אַרױסגעקומען אַ ליטװאַק .נאָך דער פאָר-
שטעלונג איז דער מחבר אַרומגעגאַנגען איבער די אַלע גאַרדע-
ראָבעס
ר,.

פון אַלע אַקטיאָרן

וועלכער

איז

געווען

זיי צו דאַנקען
אַז דער

זיכער,

פאַר זייער
מחבר

שפּילן ,אָבער

טראָגט

אים

אויף

אַ כעס פאַר ריידן ליטוויש ,האָט זיך פון אים באַהאַלטן ,נאָר סוף
כל סוף האָט אים ריכטער אויפגעזוכט .רובין האָט זיך אָבער נאָך
אַלץ געשראָקן און ער האָט זיך אָנגעהויבן פאַרענטפערן; :איר
פאַרשטייט ,איך בין דאָך אַ געבראָטענער ליטװאַק ...איך האָב
זיך געסטאַרעט ,איך האָב זיך באַמיט ,אָבער *...ריכטער האָט אים
געלאָזט

ניט

געזאָגט:

ענדיקן

;רובינקע,

און אים
איר

זענט

גאָר ואַרעם
געװוען

געדריקט

אויסגעצייכנט

די

האַנט

אין דער

און
ראָל,

און דאָס װאָס איר האָט גערעדט אַ ביסל ליטויש ,איז גראָד גוט
געווען ,ווייל דער לעמבערגער רב איז גראָד געווען אַ ליטוואַק".
מ .ע .און מ .ע .פון יוסף רומשינסקי.
קריטיקוס  ---רובינ'ס בענעפיט אין גרענד טעאטער, ,דער ארבייטער" ,ב .יי
 6אפּריל ,7091

אַלטער עפּשטײן  --גרשון רובין אין א קונסט-ראָל אין נעשאָנאל טעאַטער,
,דער טאָג" ,,נ .י 41 ,.נאָװ,4291 .
לעאָן קאָברין  --עראינערונגען פון א אידישען דראמאטורג ,ניו יאָרק,5291 ,
,25 .1
סידני גאָרדאָן  ---פאַרװאָס דער אקטיאָר רובין איז אװעקגעפאָהרען קין
פּאַלעסטינא, ,פאָרװ,",

|

נ .י 71 ,.יולי ,5291

דר .א .מוקדוני , ---טעאטער" ,ניו יאָרק ,7291 ,זו,632 ,822 .
משה נאַדיר ,, ---מיינע הענט האָבען פארגאַסען דאָס דאָזיגע בלוט" ,ניו יאָרק,
,
|
 ,8ז,121 .
חנא גאָטעספעלד  --דער ערשטפאַרשטאָרבענער אידישער אקטיאָר גרשון
רובין ,פ,אָרװו ,".נ .י 132 ,.מאַי ,2391
יואל ענטין  --א .טענענהאָלץ --דער פאָרלעזער און אַקטיאָר {אין בוך
,אליהו טענענהאָלץ'ס יובל בוך" ,ניו יאָרק ,5591 ,וו72:62 .ן
לעאָן קרישטאָל  --די צװיײי שילדקרויטס  ---דער זוהן גיט דעם פאָטער א
אידיש

טעאַטער

אלס א מתנה,

,פאָרװ,".

ג .י 8 ,מֿאַי ,9591

אליהו טענענהאָלץ  --גרשון רובין , ---רובינקעיי ,פ,אָרוו ,".ג .י 41 ,.אַפּריל ,1691

קוראַזש ,נאַדל |ן?|
(גצב-- ....

געשטי....ן

וועגן זיין אָפּשטאַם ,דאַטע פון געבורט ,און וי אַזױ ער אין גע-
קומען צום יידישן טעאַטער ,זיינען ניטאָ קיין שום גענויע אינ-
פאָרמאַציעס.
דער מוזיקער הערמאַן פידלער גיט איבער ,אַז ק .האָט געשטאַמט
פון בראָד ,גאַליציע ,נאָר איז אויפגעװואַקסן אין אָדעס .באָריס טאָמאַ-

שעווסקי איז געווען זיכער אַז ק .איז געווען אַ װאַרשעװער- .
שוין אין  4881טרעפן מיר אים שפּילן מיט אַדלערן אין לאָנדאָן
אין דער ראָל /נפתלי* אין גאָלדפאַדנס ;שטומע כלה",
2000

לעקסיקאָן
די שוישפּילערין דיינע פיינמאַן גיט איבער אַז ער האָט זייער ליב
געהאַט איר יידיש און ער האָט זי דערפאַר אַרויפגענומען אויף דער
יידישער בינע אין לאַנדאָן.
ק .איז שפּעטער אַװעק קיין אַמעריקע און איז דאָרט געווען פון
די ערשטע יידישע אַקטיאָרן,
דער היסטאָריקער פון יידישן טעאַטער ב .גאָרין גיט איבער וועגן
דער לאַגע פון יידישן טעאַטער אין ניו-יאָרק אין יאָר ;7881
די קלענערע אַקטיאָרן האָבן פון טעאַטער קיין לעבן ניט גע-
מאַכט .עס וועט ניט זיין איבערטריבן צו זאָגן ,אַז אַ קלענערער
אַקטיאָר

האָט

אין

יענער

פון שפּילן

צייט

אין

טעאַטער

געהאַט

אפשר זיינע דריי דאָלאַר אַ וװואָך ,נאָר אין א וואָך פון אַ יום טוב
האָט אַזאַ אַקטיאָר געכאַפּט אַ פֹּאַר צענדליק דאָלאַר ,און אַפילן
די גרויסע אַקטיאָרן האָבן ניט פארדינט אַזויפי? וי אַ גנוטער
שטעפּער ווען ער אַרבעט צו אַ ביסל שווערער ,די אַקטיאָרן האָבן
דעריבער באַשלאָסן צו גרינדן א יוניאָן .די גרינדער פון דער
יוניאן זיינען געווען נאָלד ,נאכאמקעס ,שװארץ ,קוראַזש ,סעם
אַדלער און נאָך אַנדערע".
דער אַקטיאָר בועז יאָנג גיט איבער ,אַז אין  3972981איז ק .שוין
געווען אַ געװועזענער אַקטיאָר ,געהאַט אַ דעליקאַטעסן-געשעפט און
האָט פאַרװאַלטעט אין ניו-יאָרק מיט אַדלערס טרופּע אין ,פּולס
טעאַטער*,
דיינע פיינמאַן גיט איבער אַז פון פאַך איז ק .געווען אַ פאָריער
און האָט שפּעטער געהאַט אין ניו-יאָרק אַ גרויס פאָריער |פוטערן-
געשעפט אויף װועסט ניינטע גאַס.
באָריס טאָמאַשעווסקי גיט איבער ,אַז ק .איז געווען אַ וואונדער-
באַרער כאַראַקטער-שוישפּילער,
ק .זאָל זיין געשטאָרבן אין ניו-יאָרק ,אָבער עס איז ניט באַקאַנט
די דאַטע,
מ .ע .פון באָריס טאָמאַשעװסקי ,דיינע פיינמאַן ,הערמאַן פידלער,
ב.

גאָרין

=

,געש,

איך,

טצאט,י,

וו

נ:
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בועז יאָנג , --מיין לעבן אין טעאטער" ,ניו יאָרק ,0591 ,ז,87 .

! שאָר {שורן ,אַנשל
געב 32 .אָקט -- 1781 .געשט 12 .מאַי 2491ן
געבוירן  52אָקטאָבער  1781אין זלאָטשעװ,
מזרח-גאַליציע ,אין אַ פאַנאַטיש:חסידישער
פאַמיליע .אין עלטער פון  6יאָר איבערטראָגט
ער זיך מיט זיינע עלטערן קיין לעמבערג ,וואו
זיין פאָטער איז געווען אַ מלמד .געלערנט אין
חדר ,דערנאָך גמרא מיט תוספות ביי זיין
פאָטער און שפּעטער אין ישיבה .קינמאָל ניט
באַזוכט קיין וועלטלעכע שול ,נאָר אין געהיים
אין ישיבה און אין בית המדרש געלערנט זיך
דייטש און פּויליש.
נאָך בר-מצוה אָנגעקומען אין אַ לעדער-געשעפט כדי צו פאַרדינען,
און טאַקע קאָנען באַזוכן טעאַטער ,װאָס האָט פאַר אים געהאַט באַלך
פון אָנהײב אַ גװאַלדיקן צוציאונגס-כח ,אַביסל שפּעטער געגרינדעט
,ילאַ" (כח) און פאַרפאַסט
אַ יוגנטלעכן סאָציאַליסטישן פאַראיין ש
פאַר די מיטגלידער אַ פּיעסע ,די שבועה ביי דער רויטער פאָן",
וועלכע ער האָט רעזשיסירט און געשפּילט אין איר די הויפּט-ראָל,
ווען י .ב .גימפּעל עפנט אין  88-7881זיין יידיש טעאַטער אין
לעמבערג ,ווערט ש .דאָרט אַן אָפּטער איינגייער און אַביסל שפּעטער
2007

פון

זעצט ער איבער אין יידיש לוצאַטאָס ,מגדל עוז" ,אָבער די איבער-
זעצונג ווערט ניט אויפגעפירט .די איבערזעצונג איז קיינמאָל ניט
געדרוקט געװאָרן און ס'איז פון איר ניטאָ קיין כתב:יד .דערנאָך,
בעת מ'האָט אין יענעם טעאַטער אויפגעפירט די פּיעסע ;די לוסטיקע
קאַװאַליערן" ,האָט ש .אָנגעשריבן פאַרן קאָמיקער אברהם פישקינד
דעם קופּלעט ,דאָס קוויטל" ,װאָס האָט שטאַרק אויסגענומען ,און
דאָס האָט געלייגט דעם גרונטשטיין פאַר ש',ס פאַרבינדן זיך מיט
ייריש טעאַטער,
ש .װאַנדערט אַרום מיט אַ טרופּע אויך איבער בלגאַריע און
בוקאָװוינע ביז אין  98-78881קומט ער אין קאָנסטאַנטינאָפּאָל ,וואו זי
שפּילן די אָפּערעטע ,גבור החייל" ,װאָס ווערט אויך באַזוכט פון
דאַמאָלטיקן דאָרטיקן גאַסט דר ,טעאָדאָר הערצל ,וועלכער זיצט
אָבער נאָר אויס דעם ערשטן אַקט.
 ,0בעת די גאַסטשפּילן פון יעקב פּ .אַדלער אין לעמבערגג,
ווען ער האָט פון דאָרטיקן טעאַטער אַריבערגענומען קיין אַמעריקע
אייניקע אַקטיאָרן וי אויך דעם סופלער ווילענסקי ,ווערט ש .דער
סופלער פון לעמבערגער טעאַטער ,און באַלד דערויף נעמט ער
דאָרט אויך שפּילן ראָלן ,אָבער וייל דאָס פאַרשאַפט גרויס עגמת
נפש זיינע עלטערן ,פאַרלאָזט ער דאָס טעאַטער און גייט צוריק אַריין
אַרבעטן אין אַ לעדער-געשעפט ,נאָר ער האַלט זיך דאָרט ניט
לאַנג ,גנבעט זיך אַרױס פון דער היים און טרעט אַרײן אין אַ
װואַנדער-טרופּע מיט װעלכער ער שפּילט איבער גאַליציע און
רומעניע ,וואו ער טרעט אויף צום ערשטן מאָל אין דער אָנגעזעענער
ראָל ;דע סאַנטאָס* אין ,אוריאל אַקאָסטאָ* ,אַ ראָל ,וועלכע ער האָט
שפּעטער אין אַמעריקע אויך געשפּילט מיט אַדלערן.
שפּילנדיק אין פאָקשאַן ,האָט ש .אָנגעשריבן אין  4981די פּיעסע
;קאַפּיטאַן דרייפוס" ,װאָס האָט אין יענעם מאַמענט געראַטעװעט
די טרופּע פון איר שווערער מאַטעריעלער לאַגע.
די פּיעסע איז קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן און עס איז אויך

פון איר ניטאָ קיין כתב-יד,

|

ּ,ראָפ *,הורוויץ קיין אַמעריקע
אין  0091ווערט ש .גשבראַכט דורך פ
פּאַרן ;װינדזאָר-טעאַטער* ,דאָ איז ש .צוערשט געהילף-רעזשיסער
און פאַרפאַסט די ליריקס (לידער) פאַר די אָפּערעטעס ,בן הדור",
,צוויי תנאים", ,יעקב און עשׁו", ,יציאת מצרים", ,שװאַרצע און
ווייסע יידן? א .אַנד,
שלום פּערלמוטער שרייבט ;
,דאָס יידישע טעאַטער אין אַמעריקע ,וועלכעס האָט זיך אַלֶע
מאָל גענויטיקט אין באַנאַבטע און פעאיקע מענטשן ,האָט אין
אַנשעל שאָרן דערזעען אויסערנעוויינלעכע פעאיקייטן אַלס פירער
און אַרגאַניזאַטאָר .אין אַמעריקע האָט אַנשעל שאר באַקומען די
געלעגנהייט אויסצונוצן דעם אַװאַנטוריסטישן טעמפּעראַמענט ,וואָס
ער האָט פאַרמאָנט ,און ער האָט אָנגעהויבן זוכן זיין שיקזאַל אויף
פאַרשידענע וועגן ,און זיך ניט אָפּנעשטעלט אַפילו דאָרט ,וואו
ערלעכקייט און פּאָליטיק זיינען אויסנעמישט צוזאַמען ,און אין
אַ קורצער צייט איז ער געװאָרן דער עמוד האש צו באַלײכטן
יעדן דערפאָלגרייכן װועג בכיים יידישן טעאַטער אין אַמעדיקע,
זיינע ערשטע פעאיקייטן אַלס רעזשיסער האָט ער באַלד אַרויס-
געוויזן ווען יעקב פּ .אַדלער האָט אים ,אין אָקטאָבער  ,6091איבער-

געגעבן די רעזשי פון דער אָפּערעטע ,מלכה שבא' אין ,גרענד טעאַ-
טעד' .זיין ערשטע אויפפירונג מאַכט אַ גװאַלדיקן רושם .,אַדלער
פירט אים אַרױס פאַרן עולם ביי דער ערשטער פאָרשטעלונג ,לויבט
זיינע פעאיקייטן אַלְס רעזשיסער ,און שאָרס דערפאָלגרייכע קאַריערע
הייבט זיך אָן".
2008

יידישן

עאַטער
ט

אויך מאָריס שװאַרץ האָט די זעלבע מיינונג וועגן ש: .
אַנשעל שאָר איז געווען אַ סוקסעספולער טעאַטער-מענטש .צו
װאָס ער האָט זיך צוגערירט ,אין געווען אן ערפאָלג .,ער האָט
געשריבן קאָמעדיעס ,מעלאָדראַמעס ,לידער און אויפגעפירט פּיעסן.
ביים דראַמאַטורג איש הורוויטש הלוי אין װוינדזאָר טעאַטער אין
שאר געווען דער גאַנצער קאָפּ .נאָכדעם איז ער אַריבער צו אַדלערן.
ער האָט אויפגעפירט מיט דער |פרידא| זיבעל די ,מלכה שבא'
מיט אַ נװאַלדיקן ערפאָלג .אַ חוץ טאָמאַשעווסקי ,האָבן זיך אַלֶע
מענערזשערס געריסן איבער אים .אַנשעל שאר אין געווען אַ
פאַרזיכערונג פּאַליסי פאַר אַ טעאַטער .אַקטיאָרן האָבן געװאָלט
זיין מיט אים ,ווייל מ'האָט געוואוסט ,אַז דאָרט וואו אַנשעל שאָר
אין דער בינע-פאַרװאַלטער ,מיינט עס אַ לאַנגער און געזונטער
סעזאָן ,וואו מ'וועט האָבן וויידזשעס |{שכירותן| און די גאַנצע
|
וויירזשעס",
יענעם פּעריאָד אין ש'.ס טעאַטראַלער טעטיקייט באַהאַנדלט אויך
יוסף רומשינסקי אין זיינע זכרונות :
ד,אָס טעאַטער האָט נאָך ניט פאַר דעם קיין באַשטימטן נאָמען,
נאָר דער אַמעריקאַנער רופט אַזאַ איינעם ,הענדי מען' ,אין יידיש
װאָלט איך עס איבערגעזעצט ,דער געשיקטער מענטש' ,דער ,הענדי-
מען' שטעלט זיך ניט אָפּ פאַר קיין זאַך ; פון אָנקלאַפּן אַ טשוועקל
ביז אָפּט אַפילו אַ דאָקטאָרס אַן עצה ,אין ער אַלעמאָל דאָ מיט
זיין געשיקטקייט .אודאי סומט אַזאַ איינער גוט צוניץ .דאָס טעאַ-
,ענדי-
טער ,די אָפּערע ,דער אָרקעסטער  ---אַלֶע האָבן זיי זייערע ה
מען' ... .דאָס יידישע טעאַטער האָט דאַמאָלט געהאַט זיין ,הענדי-
מען'.

דאָס איז געווען אַנשל שאָר,

 . .ער

איז געקומען קיין אַמע-

ריקע צוזאַמען מיט אַ קאָמפּאַניע פון  12מענטשן ,װעמען דער
דירעקטאָר און פּיעסן-שרייבער פּראָפּעסאָר הורוויץ האָט אַרונטער-
נעבראַכט .אַ קורצע צייט שפּעטער איז אַנשל שאר געװואָרן דער
סעקרעטאַר פון דער יידישער אַקטיאָרן יוניאָן און געקראָגן נלייך
דעם טיטל ,דער ביסמאַרק

פון יידישן

טעאַטער'.

קיין באַשטימטע

פּאָזיציע אין טעאַטער האָט ער ניט געהאט ,אָבער אין וועלכן
טעאַטער ער איז געווען ,איז ער געװאָרן דער וויכטיקסטער מיטגליר
פון דער קאָמפּאַניע .פון שפּילן ראָלעס איז אָפּנערעדט ; וועלכער
אַקטיאָר איז קראַנק געװאָרן ,איז אַנשל שאָר גרייט געווען צו שפּילן
זיין ראָלע .האָבנדיק אַ גוטן זכרון ,האָט ער געקענט יעדע פּיעסע
אויף אויסװוייניק .שוין ביי די פּראָבעס האָט מען נעפילט די
וויכטיקייט פון אַנשל שאָרן אין דעם טעאַטער וואו ער איז געווען.
האָבן די בינע-אַרבעטער באַדאַרפט עפּעס פרענן ,האָט מען גערופן
אַנשל שאָרן .האָט אַן אַקטיאָר באַדאַרפט וויסן פון וועלכער זייט
בינע ער קומט אָדער נייט ,האָט ער נגעפרעגט אַנשל שאָרן .האָט
דער שניידער באַדאַרפט וויסן װאָס די אַקטיאָרן טוען אָן ,אין
אַנשל שאָר .דער פּאַרוקמאַכער האָט געװאָלט וויסן וועלכע בערד
די אַקטיאָרן דאַרפן טדאָנן ,איז ווידער אַמאָל אַנשל שאָר .אין
אין אָפיס אַן אַרנומענט צווישן די מענעדזשערס אָדער מען דאַרף
אַזױ באַשליסן עפּעס וויכטיקעס,

רופט מען אַנש? שאָרן.

האָט אַן

אַקטיאָר אַ סכסוך אין אַ פרעמד טעאַטער ,רופט מען אויך אַנשל
שאָרן ער זאָל דעם סכסוך אויסגלייכן".
,יט
ס

איין יאָר שפּעטער  ---שרייבט

שלום פּערלמוטער  ---באַ-

געגנען מיר אַנשל שאָר אין ,װוינדזאָר טעאַטער! ,וואו ער פירט
אויף צוערשט ;די אלמנה' (באַאַרבעט פון משה ריכטערס ,משה
חייט') (די פּיעסע האָט ש .וידער באַנייט אין  .7191זי אין
קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן .אַ כתב-יד אַלס ,באַאַרבעטונג'

געפינט זיך אין אַרכיו פון ייוו"אן ,און דערנאָך אַ פּיעסע ,ואס
2009

ער האָט אָנגעשריבן צוזאַמען מיט משה שור ;א מענטש זאָל מען
זיין' {מוזיק פון פּערלמוטער און וואָהל} ,וועלכע איז געווען אַ
זייער גרויסער דערפאָלג ניט נאָר אין
וואו מ'האָט נעשפּילט יידיש טעאַטער?.

אַמעריקע,

נאָר אומעטום

,יז געווען די ערשטע אָפּערעטע
זלמן רייזען שרייבט ,אַז דאָס א
אין אַמעריקע אין וועלכער מ'האָט גערעדט יידיש ניט קיין דייטש-
מעריש .די אָפּערעטע איז באַלד געװאָרן אַ שלאָגער איבער דער
גאַנצער וועלט".
וועגן דער אויפפירונג אין װאַרשע ,שרייבט דר .א .מוקדוני :
 ...,איז אָנגעקומען

די אָפּערעטע

פון אַנשל שאָר ,אַ מענטש

זאָל מען זיין' .די ,פּאַראײיניקטע טרופּע' ,ד .ה .קאַמינסקיס  ליטע-
ראַרישע' טרופּע ,אָן מאַדאַם קאמינסקי ,האָט די ערשטע דעם אוצר
געכאַפּט ,באַלד נאָך איר האָט דער טעאַטער ,עליזעאום' די אֶפּע-
רעטע אויפגעפירט ,און אַ בכיסל שפּעטער  ---דער דריטער וואַרשע-
ווער טעאַטער פון קאָמפּאַנעיעץ ... .די אָפּערעטע האָט עטלעכע

פריילעכע קופּלעטן ,אַמיזאַנטע סצענעס (פרויען אין באָד-קאָסטי-
מען) און לייכטע מוזיק .דער ערפאָלג פון דער אָפּערעטע דערקלערט
זיך דורכדעם ,װאָס זי איז געווען ,אַזױ צו זאָנן ,די ערשטע אָפּערעטע
אָן פּאַפּירענע היטלען און טריקאָ ,ד ,ח ,.ניט קיין היסטאָרישע ,די
אָפּערעטע איז גענאַנגען ביז  081מאָל?,
וָאון מער אויספירלעך וועגן דעם זע דעם באַנד זז|,45-3562 .
די פּיעסע איז ,אָן װויסן פון די מחברים ,געדרוקט געװאָרן אין
װואַרשע אין  .1191אַ כתב-יד געפינט זיך אין אַרכיו פון ייוו"א,
דעם  92סעפּטעמבער  9091װוערט דורך דוד קעסלער אויפגעפירט
אין ,טאַליאַיטעאַטער" ,ש .און משה שאָרס אָפּערעטע ,איר ערשטע
ליבע* (מוזיק פון מאָגולעסקאָ און ברוידי) ,די פּיעסע האַלט זיך
אָבער ניט לאַנג .זי איז קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן .אַ כתב:יד
געפינט זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א,.
אין  0191באַאַרבעט ש .די פּיעסע ,דאָס לעבן פון אַ פרוי" (מוזיק
 -יידעלע בעלזער) ,וועלכע ווערט באַלד אויפגעפירט .די פּיעסע|איבערזעצט פון דער ענגלישער פּיעסע ,דהי סטרענטה אָװ טהי
וויק"} איז ניט געדרוקט געװאָרן .אַ כתבייד געפינט זיך אין
אַרכיוו פון ייוו"א.
אין סעזאָן  0191פאַרפּאַסט ש .די אָפּערעטע ,דאָס מיידל פון דער
וועסט" (מוזיק פון יוסף רומשינסקי) ,גערופן אין אײיראָפּע ,די אַמע-
ריקאַנערין? .די אָפּערעטע װוערט צוערשט געשפּילט אין ,טאַליאַ-
טעאַטער* דורך דער סוברעטין דאָראַ ווייסמאַן אין דער טיטל-ראָל,
דערנאָך איבער אײראָפּע דורך קלאַראַ יאָנג ,און בלייבט אַ לענגערע
צייט אין רעפּערטואַר פון די יידישע טעאַטערס איבער דער ועלט.
יוסף רומשינסקי דערציילט וי אַזױ עס איז געקומען דערצו אַז
ש .זאָל אָנשרייבן די אָפּערעטע ,דאָס מיידל פון דער וועסט":
ו.ו.י.יל ער האָט ליב געהאָט טעאַטער ,האָט ער זיך אָננע-
,
פייענט מיט

אַ סך דייטשע

פּיעסעס

און פּיעסעלעך,

און זייענדיק

,אַ הענדימען' אין טעאַטער ,פֿאַרװאָס טאַקע ניט שרייבן אַ פּיעסע
אויך ? און האָבנדיק זיך אָנגעלייענט מיט היינריך היינעס פּאָעזיע,
פאַרװאָס ניט שרייבן די ליריקס צו דער מוזיק פון יידישן טעאַטער ?
איז דעריבער פאַרשטענדלעך ,אַז אין דעם טעאַטער ,וואו אַנשל
שאָר איז נגעווען אַננאַזשירט ,איזן די אַטמאָספערע געװוען פופ
מיט אים ,און ער האָט פי? מיטנעהאָלפן אין דער נייער אויםפירוננ
פון ,אלישע בן אבויה' .אָבער כאָטש איך האָב געהאַט
19
אַ גרויסן

חלק ,מיט

מיין מוזיק ,אין דעם סוקסעס

פון דער

נייער

אויפפירונג פון ,אלישע בן אבויה ,,האָב איך דאָך מקנא געווען
מיינע קאָלענן קאָמפּאָזיטאָרן אין יענע טעאַטערס וואו מען האָט
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לעקסיטאָן
געשפּילט אָפּערעטעס ,און איך האָב גענומען איינטענהן מיט אַנשל

פון

שאָרן אַזױ , :פּיעסעס שרייבט איר און ליריקס מאַכט איר ,לאָמיר

אַװעק פון מיר ,און  --האָט אָנגעשריבן דאָס ליד ,פון ווינ? ביזן
קבר ,די נאַנצע וועלט אין אַ פינסטערע שטוב און אַלעס אין הבל

צוזאַמען אָנשרייבן אַ מוזיקאַלישע זאַך ,ניט געקוקט דערויף װאָס

הבלים''".

מיר זיינען איצט מיט

אַדלערן',

מיינע רייד האָבן

געוװוירקט אויף

אַנשל שאָרן װוי אַ באָמבע ,און ווען איך האָב נאָך צונענעבן ; ,אנשל,
לאָמיר אָנשרייב! עפּעס פאַר דאָראַ ייסמאַן ,טאַקע מיט דאָראַ
ווייסמאַן אין דער הויפּטראָלע' .דערמיט האָב איך נאָר נעשפּילט
אויף זיין שוואַכער סטרונע| .ש .זאָל זיך האָבן באלד ביי זיין
אָנקומען אין אַמעריקע פֿאַרליבט אין דאָרא וייסמאַן און עס האָט
גענומען  52יאָר ביז ער האָט מיט איר חתונה נעהאַט|  ...מיר

האָבן זיך ביידע אַריינגעװאָרפן אין דער אַרבעט  :אַנשל שאָר אין
דער פּיעסע ,איך אין דער מוזיק ,און עס איז ארויסנעקומען די
ערשטע מאָדערנע מוזיקאַלישע קאָמעדיע אויף דער יידישער בינע,
;דאָס מיידל פון דער וועסט' ,װאָס האָט אָנגעצונדן ניודיאָרק און
שפּעטער אויך די פּראָװינץ ... .ווען דער זומער איז געקומען,
זיינען מיר אַרױסגעפאָרן אויה דער פּראָווינץ מיט ביידע פּיעסעס :
;אלישע בן אבויח' אוֹן ,דאָס מייד?ל פון דער וועסט'""
(וועגן דער אויפפירונג אין װאַרשע זע דר .א .מוקדוני אין ,אַרכיװ"
ז.093 .ן
די פּיעסע איז אָן וויסן פון מחבר ,דערשינען אין  2191אין
װאַרשע ,אַ כתב-יד געפינט זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א.
זינט דאַמאָלט האָט ש .געמאַכט דאָס שרייבן פּיעסן פאַר זיין
הױיפּט-פּראָפּעסיע ,אַװעקגײענדיק פון שפּילן ,אָבער פון צייט צו
צייט האָט ער זיך ניט צוריקגעהאַלטן צו שפּילן ,און אַפילו פאַר-
טרעטן אָנגעזעענע ,באַרימטע אַקטיאָרן אין זייערע גרעסערע ראָלן.
אַזױי דערציילט יוסף רומשינסקי ,אַז אַמאָל ,אין באַלטימאָר ,האָט
יעקב פּ .אַדלער בכיון .וועלנדיק אויספּרובן די בענקשאַפט פון
פּובליקום צו אים ,פאַרשפּעטיקט צו קומען צו דער פאָרשטעלונג
,אָטס שטראָף* ,און אַזױ װוי די טרופּע האָט זיך
פון ליבינס פּיעסע ג
אויף אים ניט געקאַנט דערװאַרטן ,איז ש .אַרױיף שפּילן אַדלערס ראָל,
דעם  6אָקטאָבער  1191וושרט אין ,טאַליאַדטעאַטער" אויפגעפירט
דורך מאָריס מאָשקאָװויטש ש'.ס אָפּערעטע ;שיר השירים?" {אין אָנ-
הייב אַנאָנסירט פון נ .ראַקאָוו און אַנשעל שאָר*} (רעזשי פון מחבר,
מוזיק פון יוסף רומשינסקי) .דער סוזשעט פון דער פּיעסע איז
גענומען פון מאַקס דרייערס ,די זיבעצניאָריקע".
וועגן דעם אַנטשטײן פון דער אָפּערעטע דערציילט יוסף רומ-
שינסקי ;

,פון אונדזער

ביידנס

ליבע איז אַרױסנעקומען

די ערשטע

מאַ-

דערנע ראָמאַנטישע אָפּערעטע ,שיר חשירים' .סיי מיט דער ראָמאַן-
טישער פּיעסע סיי מיט די ראָמאַנטישע מוזיק-נומערן האָט זיך
ניודיאָרק אַרומגעכאַפּט ,און שפּעטער אויך גאנץ אײיראָפּע .,דער
נייער מאָדערנער טאָן ,דער נייער טעמפּאָ און אויך דאָס נייע װאָרט
האָבן פאַרכאַפּט די נאַנצע יידישע פּרעסע,... .שיר השירים' אין
געווען די ערשטע אָפּערעטע |אויף דער יידישער בינען| אין וועל-
כער דער לייט-מאָטיוו איז געווען ליבע ,סיי די ווערטער און סיי
די מוזיק",

און וועגן דער אַנטשטײאונג פון באַרימטן ליד ,פון וויגל ביז צום
קבר" אין דער אָפּערעטע ,דערציילט יוסף רומשינסקי ,װוי ער איז
דאַמאָלט געווען זייער טרויעריק געשטימט צוליב אַ ראָמאַן און האָט
געהאַלטן ,אַז עס איז ניט כדאי צו לעבן אויף דער װעלט:
,אין יענער געדריקטער שטימונג האָב איך געטראָפן אַנש?ל שאָרן
און האָב אים דאָס אַלץ דערציילט און אויסגעדריקט מיין פּעסימיזם
און נערעדט פון טויט .אַנשל? שאר האָט מיך אויסנעהערט ,אין
2011

יואל ענטין שרייבט וועגן דער פּיעסע:
, ,שיר השירים' איז לחלוטין ניט יידיש ,אָבער עס רירט אָן אַן
אינטערעסאַנטן סוזשעט ; די ליבע פון אַן אַלטן מאַן צו זיין זונס
כלה ,די ליבע פון אַ קייסטלער פאַר דאָס יוננטלעכע ,פרישע און
צאַרטע ,און פון דער פרישער יוננט פאַר דער טריומפירנדער קונסט,
אַ ליבע ,װאָס ראַנגלט זיך צווישן נוף און נשמה ,נאַטירלעך ווערט

דער סוזשעט קוים מער וי אָנגערירט .ער ווערט פאַרשטופּט פון
אַלערלײ עפעקטן ,פון ביליקע אָדֶער צוייפלהאַפטע טענץ ,װאָס
קלעבן זיך צום ענין וי אַן אַרבעס צום װאַנד ,נאָר ניט אֲלץ
איז פון דעם מין .דער הומאָר ווערט צום טייל אויסגעפילט פון
אַ פּאֶר גאָר אַלטינקע ברידער ,װאָס דאָס איז ניט קיין שלעכטער
איינפאַל .אַ טריאָ ,װאָס ווערט געזוננען פון די צוויי אַלטינקע
צוזאַמען מיט איינעמס אַן אייניק? ,קלינגט גנאַנץ רירנד".
די פּיעסע איז אָבער פאָרט געשפּילט געװאָרן איבער דער גאַנצער
יידישער טעאַטער-װועלט ,וואו זי האָט זיך יאָרן-לאַנג געהאַלטן
אין רעפּערטואַר,
אין אָקטאָבער  5391איז ,אין ,אַקמאַיטעאַטער? אין ניװ-יאָרק,

| געוויזן געװאָרן ש'.ס ;שיר השירים* אַלס יידישער פילם ,טעקסט

און רעזשי פון הענרי לין ,מוזיק  ---יוסף רומשינסקי ,מיט פאָלגנדיקע
אין די ראָלן , :לעאָן אָפּענהײים?  --סעמיועל גאָלדענבורג ,אַננאַ" --
דאָראַ ווייסמאַן/,, ,משהלע?  --ראובן װענדראָף;, ,אַהרעלע*"  --יידל
דובינסקי, ,לילי?  --מירעלע גרובער, ,ראָזאַ"  --אַננאַ טאַבאַק,
,עיוו"  --מאַקס קלעטער,
היימי?  ---סימאָר רעכטצייט און ד
דער פילם ווערט זינט דאַמאָלט אָפּט געוויזן איבער דער יידישער
|
|
וועלט,
די פּיעסע איז אין  3191דערשינען אין װאַרשע ,אָן וויסן פון
מחבר,
דעם  92דעצעמבער  1191װוערט אויפגעפירט (מיט מאָריס מאָש-
קאָװויטש) ש'.ס פּיעסע ,ווייבער" (מוזיק פון יוסף רומשינסקי) ,די
פּיעסע ,וועלכע איז אַדאָפּטירט פון זשאָרזש אַנעטס ;געוועהר-
מייסטער?" ,איז אויך געשפּילט געװאָרן א"נ ,װאָס אַ פרוי קען" און
;דאָס יונגע ווייבל" ,זי איז ניט געדרוקט געװאָרן ,אַ כתב-יד געפינט
זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א,
וי שלום פּערלמוטער שרייבט ,איז ש .אין  2191געװאָרן דער
מענעדזשער פון ,קאָמעדי טעאַטער? ,װאָס שלמה אגיד ,דער אַמאַ-
ליקער מענעדזשער פון אַ יידיש װאָדעװיל-הויז אין קלינטאָן סטריט,
האָט אויפגעבויט אין סאָפּאָלק סטריט ,צווישן ברום און גרענד סטריט,
דאָרט פירט ש .אויף ,דעם  92מערץ  ,2191זיין נייע קאָמעדיע ,באָרג
מיר דיין ווייב* ומוזיק פון יוסף רומשינסקין,
רומשינסקי דערציילט ,אַז ,די קאָמבינאַציע שאָר-רומשינסקי איז
געווען אַ געלונגענע .נאָך ,דאָס מיידל פון דער װעסט' און ,שיר
השירים' איז געבוירן געװאָרן די פּאַרס-קאָמעדיע ,באָרג מיר דיין
ווייב' ,וועלכע איז געווען טאַקע .װי מען פלעגט עס אַנאָנסירן
;טויזנט לאַך אין אַ מינוט' .מען האָט געלאַכט פון אָנפאַנג ביז צו
ענדע .דער פאַרס איז אויך געװוען אָנגעפּיקעװועט מיט ליכטער,
|
שפּילעװודיקער מוזיק?,

דער
יידישן
געװאָרן
געפינט

פאַרס איז אויך שפּעטער געשפּילט געװאָרן אין אײיראָפּעאישן
טעאַטער און אין אַנדערע לענדער .די פּיעסע איז געדרוקט
אין  6291אין װאַרשע ,אָן װויסן פון מחבר .א כתב:יד
זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א.
2012
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אָבער  ---שרייבט שלום פּערלמוטער  --אין עטלעכע װאָכן
אַרום ווערט די טרופּע אויפנעלייזט ,און אַנשל? שאר נעמט איבער
טעאַטער'

דעם ,מעטראָפּאָליטאן

אין

צוזאַמען

נואַרק,

מיט

דעם

אַמאָליקן מענעדזשער סעם ראָז ,אויך דאָרט קאָן ער מער וי
דריי חדשים ניט עקזיסטירן ,און ער ווערט אַנגאַזשירט פון מייק
טאָמאַשעװוסקי צו שפּילן אין פילאַדעלפיע ,אין דעם ,קאַלאָמביאַ
טעאַטער',

װאָס

האָט

זיך געפונען

גרין

אויף

סטריט.

שפּעטער

נעמט ער איבער מיט מייק טאָמאַשעװוסקין דעם ,פרענקלין טעאַטער,,
און דערנאך דעם ,אַרטש סטריט טעאַטער! ,וואו ער איז פאַרבליבן

גאַנצע צוועלף יאָר.
אין  אַרטש סטריט טעאטער! האָט אַנשל שאר אויפגעפירט זייער
אַ סך פּיעסן אויף זיין נאָמען ,אָבער מיט פיל פון זיי האָט ער זיך
זייער ווייניק אָנגעהערט .אַזױי וי קיין נרויסער אַקטיאָר ,האָט ער
געוואוסט,

קאָן ער קיינמאָל

ניט ווערן,

ער

האָט

באַשלאָסן

מיט

גוואַלד צו ווערן אַ דראַמאַטורג .,איז אויב ער האָט ניט געקאַנט
איננאַנצן אַרויפשטעלן זיין נאָמען אויף א פּיעסע ,אין ער כאָטש
געװואָרן אַ ,שותף' צו איר .אים איז ניט אָנגעגאַנגען צו וועמען
ער ווערט

אַ שותף

--

איז ניט צו נחום

ראַקאָוו,

איז

צו י .ל.

פַּרץ .איז ניט צו יצחק זאַלאָטאַרעווסקי ,איז אַרציבאַשעוו .ער
האָט זיך פאַר קיין זאַך ניט אָפּנעשטעלט ,אַזױ לאַנג אים האָט זיך
אויסגעוויזן ,אַז ער קאָן אין דעם מאָמענט עפּעס געווינען .זייער
אָפט האָט ער אַ סך באַצאָלט פאַר דעם ,אָבער ער איז זיך תמיר
געגאַנגען זיין וועג און געהאַנדלט מיט זיין איינענעם שבל",
וי אַמביציעז ש .איז געווען ,דערציילט צילע אַדלער אין אירע
זכרונות ,אַז ווען מייק טאָמאַשעװסקי האָט באַשלאָסן צו קאָנקורירן
קעגן ;אַרטש סטריט טעאַטער" ,װאָס איז דאַמאָלט אָנגעפירט געװאָרן
דורך די  2שותפים :יהושע גרובער ,משהלע לובער און ש ,און
געדונגען דאָס גרויסע ;אַמעריקען טעאַטער* און זיך געגרייט דאָרט

צו ברענגען אַלס סטאַרס יעקב פּ .אַדלער און סעראַ אַדלער ,איז אים
ש .פאַרלאָפן דעם וועג:
,אַנשל שאָר און זיינע שותפים האָבן באַשלאָסן ,אַז קיין פּרייז
איז ניט צו חויך אָפּצװוישן אַ קאָנקורענט ,האָבן זיי מיט דער הילף
פון באַרימטן טעאַטער-אונטערנעמער עדווין רעלקין געפּועלט ביי
מיין ברודער ,אייב אַדלער ,אַז ער זאָל אָננעמען דעם פאָרשלאַג פון
אַרטש סטריט טעאַטער .אין דעם ,פאַרשטייט זיך ,האָט געהאָלפן
דער פּרייז װאָס זיי האָבן פאַרלאַנגט ,װאָס מייק האָט ניט געקאָנט
נאָכקומען .דער פּרייז איז געווען  084:דאָלאַר אַ װאָך ,בלויז פאַר
שפּילן פרייטיק און שבת ,פאַר מיטנװאָכיקע בענעפיטס  --עקסטראַ
דאָלאַר פאַר יעדער פאָרשטעלונג .איז שוין דאָס אַלײן אַ
0
היבשע סומע פאַר אַ טעאַטעד ,װאָס האָט שוין אַ פולע טרופע.
קומט נאָך צוֹ צו דעם א געהאַלט פאַר מיין ברודער אייב ,און אַ
פּאָר ,אָן וועלכע אַדלער האָט זיך ניט געקאָנט רירן .דאָס זיינען
די צוויי פּרעכטיקע כאַראקטער-שוישפּילער נוסטאוו שאַכט און
איזידאָר קעשיר.

ווען אַנשל שאָר איזן פאַרטיק

געװואָרן

מיט

דעם

זייער גוטן נעשעפט ,מיט די אַדלערס ,האָט ער ערשט געהאַט אַ
גאַנץ שווערע אַרבעט איינריידן מיין מאַמען |דיינע פיינמאַן ,אַד-
לערס געוועזענע פרוי| און מיך ,אַז מיר וועלן ,חלילה ,אויף אַ האָר
ניט ליידן ניט בנוגע די אַנאָנסן ,ניט בנונע פּאַסיקע ראָלן",

אין  2191איז אין ,נאָװועלטי טעאַטער" אויפגעפירט געװאָרן ש'.ס
קאָמעדיע ,דאָס זיסע מיידל" (מוזיק  --יוסף רומשינסקי).
די פּיעסע,
6
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אין

אָן וויסן און אָן נאָמען

וואַרשע,

א"נ

;דאָס

זיסע

פון מחבר,
מיידעל,

איז דערשינען

אָדער,

דאָס

אין

פּענסיאָן

פון ר.

מ",

מיידעל ,קאָמישע אָפּערעטע אין  3אַקטען ,בעאַרבײט
אַ כתב-יד געפינט זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א,
אין דער זעלבער צייט זיינען אויך געשפּילט געװאָרן ש'.ס ,די
גרינע דייטשקע" ,וועלכע איז קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן און
ס'איז דערפון ניטאָ קיין כתב-יד, ,דער דיסטריקט אַטױרני* (אַדאָפּ-
טירט פון פּאול לינדויס דראַמע ,דער אַנדערער"*) ,װאָס איז אויך
קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן און קיין כתב-יד איז אויך ניטאָ,
,דאָס פאַרלאָרענע גליק" (לעבנסבילד אין  4אַקטן (אַדאָפּטירט פון
יאַקאָביס פּיעסע ,עהע") ,אויך קיינמאָל ניט געדרוקט .אַ כתב-יד
געפינט זיך אין אַרכיו פון ייוו"א,
אין אָקטאָבער  2191איז אויפגעפירט געװאָרן ש'.ס צייט-בילד
,מענדל בייליס" ,וועלכע איז אַ לענגערע צייט געשפּילט געװאָרן
פון יעקב פּ .אַדלער און גליכצייטיק פון מאַקס ראָזענטאַל ,איז
קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן און קיין כתב:יד פון איר איז
:
|
אויך ניטאָ,
אין  4191ווערט אויך אויפגעפירט ש'.ס פּיעסע ;ליבע און לייד-
שאַפט* .די פּיעסע איז קינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן און קיין
כתב-יד פון איר איז אויך ניטאָ,
אין  5191איז אויפגעפירט געװאָרן ש'.ס ;דער סוף פון אַ געמ-
בלער" ,מעלאָדראַמע אין  4אַקטן .די פּיעסע איז קײינמאָל ניט גע-
דרוקט געװאָרן .אַ כתב-יד אַלס ,אָפּערעטע אין  4אַקטן* געפינט
זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א,
דעם  8אָקטאָבער  5191איז אין ,קעסלערס סעקאָנד עוועניו טעאַ-
טער" אויפגעפירט געװאָרן דורך קעסלער ש'ס קאָמעדיע-דראַמע
אין  5אַקטן ,היט אייך ,מיידעלעך" .די פּיעסע איז קיינמאָל ניט
געדרוקט געװאָרן .,אַ כתב-יד געפינט זיך אין אַרכיו פון ייוו"א.
אין  6191איז אויך אויפגעפירט געװאָרן ש',ס קאָמעדיע קאוי ,װאָס
מיידלעך זיינען" .די פּיעסע איז קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן און
ס'איז אויך ניטאָ פון איר קיין כתב-יד,
אין  7191איז אויפגעפירט געװאָרן ש'.ס צייט-פּיעסע ;דאָס נייע
רוסלאַנד?,
די פּיעסע איז קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן און ס'איז אויך פון
איר ניטאָ קיין כתב-יד,
דעם  1נאָוועמבער  8191איז דורך טאָמאַשעװסקין אויפגעפירט
געװאָרן אין ,נעשאָנאַל-טעאַטער? ש'.ס צייט-בילד ,נאָך דער מלח"
מה" ,מוזיק פון רומשינסקי .די פּיעסע איז אויך גלייכצייטיק גע-
שפּילט געװאָרן אין פילאַדעלפיע (מוזיק פון פרידזעל
די פּיעסע איז קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן און ס'איז פון איר
ניטאָ קיין כתב-יד,
דעם  5אָקטאָבער  0291איז אין ניו-יאָרקער ,סעקאָנד עוועניו-
טעאַטער* אויפגעפירט געװאָרן ש'.ס פּיעסע ;אַ שוועסטערס אָפּפער"
(סוזשעט פון פריימאַן) ,װאָס איז קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן און
ס'איז אויך פון איר ניטאָ קיין כתב-יד,
בערך אין דער זעלבער צייט איז אויך אויפגעפירט געװאָרן אין
פילאַדעלפיע -ש'.ס פּיעסע ;אַ מױיד מיט שכל" (מוזיק פון יידעלע
בעלזער) .די קאָמעדיע איז קינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן .אַ כתב-
יד פון איר איז דאָ אין אַרכיוו פון ייוו"א( .די קאָמעדיע איז אין
אַ נייער באַאַרבעטונג פון יעקב קאַליך אויפגעפירט געװאָרן דעם

 3אָקטאָבער  5291אין ניו-יאָרק ,אין ;סעקאָנד עוועניו-טעאַטער?,

מיט מאַלי פּיקאָן אין דער טיטל-ראָל ,א"נ ,מאלי דאלי* (מוזיק פון

יוסף רומשינסקי) און איז דערנאָך געשפּילט געװאָרן איבער אַ סך
יידישע טעאַטערס אין אַמעריקע).
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לעקסיקאָן פון
דער לעבעדיקער שרייבט וועגן דער אָפּערעטע:
,מ,אלי דאלו' אין אַ ניו יאָרקער אָפּערעטע ,מיט אַ פאַרם אין
;גרינוויטש ווילעדזש' .זי אין ניט אָנגעטאָן אין אויסלענדישע
קליידער אוֹן דאָך איז זי שיין נעקליידט,..., .,מאלי דאלי' האָט
אין זיך אַפילו יידישן חן ... .קורץ , :מאלי דאלי' איז אַן אויפטו
פאַר דער יידישער אָפּערעטע .זי האָט זין .זי איז אַ הינע .זי
פאָרט ניט קיין אויסלאַנד אויף ,פּאָפּראַווקע' ,זי אין בכל? אַן
אָפּערעטע ,װאָס שפּרינגט ניט איבער זיך אַליין .טאַנצט מיט מאָס,
הייבט ניט די פיס ביז דער סטעלע  ---און דאָך איז זי אַ גרויסער
דערפאָלג",
אין פילאַדעלפיע ווערן בערך אין דער זעלבער צייט געשפּילט
ש'.ס עאַ מויד פון יענער וועלט* (מוזיק פון יידעלע בעלזער) ,װאָס
איז קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן און ס'איז אויך ניט פאַרבליבן
קיין כתב-יד :ק;אַן אויג פאַר אַן אויג* (דראַמע מיט מוזיק פון שלום
סעקונדאַ) ,אויפגעפירט  11סעפּט 3291 .אין ג .י; .ליבערטי-טעאַ-
טער" ,און אין סעזאָן  3-2291אין טאָראָנטאָ ,אויך ניט געדרוקט
און ניטאָ קיין כתב-יד; ,די פאַרשעמטע כלה* (צוזאַמען מיט ג.
ראַקאָוו ,מוזיק פון שלום סעקונדאַ) ,וועלכע איז אויך ניט געדרוקט
און פון וועלכער ס'איז ניטאָ קיין כתב-יד ; ,צ,וויי שוועסטער" (צוזאַ-
מען מיט ל .פריימאַן ,מוזיק פון יוסף רומשינסקי) ,וועלכע איז ניט
געדרוקט ,אָבער אַ כתב-יד געפינט זיך אין אַרכיו פון ייוו"א; :אַ
מאַמעס ברכה" (דראַמע) ,וועלכע איז אויך קיינמאָל ניט געדרוקט
געװאָרן .אַ כתב-יד געפינט זיך אין אַרכיו פון ייוו"א ; ;וױַיב און
געליבטע* (מעלאָדראַמע ,מוזיק פון פּרץ סאַנדלער) ,וועלכע איז אויך
קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן און קיין כתב-יד פון איר איז ניטאָ;
,ווייב ,מאַמע און געליבטש" (צוזאַמען מיט ויליאַם סיגעל ,מוזיק
פון הערמאַן װאָהל) ,אויפגעפירט  12יאַנואַר  7291אין קליבערטי-
טעאַטער" .די פּיעסע איז דורך ש .אויך אויפגעפירט געװאָרן מיט
אַ ריזיקן דערפאָלג אין פּױלן בעת די גאַסטראָלן פון דאָראַ װוייסמאַן :
;פאַרװאָס מיידלעך אַנטלויפן פון דער היים" (צוזאַמען מיט וויליאַם
סיגעל ,מוזיק פון שלום סעקונדאַ) מיט דאָראַ וייסמאַן אין דער
הױיפּטראָל ,געשפּילט דעט  52נאָוו 7291 .אין ניו-יאָרקער ,ליבערטי-
טעאַטער* .די פּיעסע איז קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן און ס'איז
פון איר אויך ניטאָ קיין כתב-יד,
ש .האָט אויך דראַמאַטיזירט ,סאַנין? לויט אַרציבאַשעװ (אויפגע-
פירט נאָוועמבער  )8191און איבערזעצט די קאָמעדיע ,שערלאָק
האָלמס? ,וועלכע ער האָט אויפגעפירט,
דעם  72אָקטאָבער  2291איז אין ;געבילס  661סטר ,טעאַטער"
אויפגעפירט געװאָרן דורך מאַקס געביל ,אַ שטימע אין דער פינס-
טער ,מעלאָדראַמע אין  3אַקטן מיט אַ פּראָלאָג פון אַנשל שאָךר",
מיט דזשעני גאָלדשטײן און מאַקס געביל אין די הױפּטראָלן ,די
פּיעסע ווערט שפּעטער אין ערגעץ ניט דערמאָנט .זי איז קײינמאָל
ניט געדרוקט געװאָרן אוֹן ס'איז פון איר ניטאָ קיין כתב-יד ,סיידן
זי איז פריער אָדער שפּעטער געשפּילט געװאָרן אונטער אַן אַנדערן
נאָמען.
אין  3291האָט ש .געבראַכט פאַר זיין טעאַטער פון וין דעם

שוישפּילער דר .פּאַול באַראַטאָוו ,אין  -- 675291די שוישפּילער סאָ-
לאָמאָן און קלאַראַ שטראַמער און אין  6291פון אַרגענטינע דעם שוי-
שפּילער רודאָלף זאַסלאַװוסקי ,פאַר וועמען ער האָט אָנגעשריבן אַ
פּיעסע ,ווער איז דער טאַטע!".
אין  5291האָט ש .איבערגענומען דאָס ,ליבערטי-טעאַטער?* אין
בראָנזװל ,ניו-יאָרק,
דעם  81פעברואַר  7291איז אין קליבערטי-טעאַטער* אויפגע-
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פירט געװאָרן ש'.ס ,די אידישע שיקסע?" (מוזיק פון שלום סעקונדאַ).
אין אָקטאָבער  7291פירט דאָ אוֹיף ש .זיין אָפּערעטע ,זיין יידיש
מיידל" (מוזיק פון סעקונדאַ) ,שפּעטער געשפּילט פון אַ סך יידישע

טרופּעס איבער דער וועלט.
אין משך פון  03-8291האָט ש .מיט זיין פרוי גאַסטראָלירט 2
יאָר איבער  08שטעט און שטעטלעך פון פּוילן און רומעניע ,אויפ-
פירנדיק בלויז  2פּיעסן; :ווייב און געליבטע* און ;דאָס יידישע
מיידל" .זיינע אויפפירונגען האָבן געמאַכט אומעטום אַ רושם,
ש .האָט זיין גאַנץ לעבן אָנגעהאַלטן אַן אינטימע פרינטשאַפט
מיט יידישע שרייבער און אַרױסגעװיזן אַ גרייטקייט תמיד צו העלפן
מאַטעריעל יידישע פּען-מענטשן .באַזונדערס האָט עֶר אױיף דעם
געביט געצויגן שטאַרקע אויפמערקזאַמקײט בעת זיין באַזוך אין
פּױלן ,דערפירנדיק צו אַ גאַנצע ריי עפּיזאָדן און קוריאָזן
אין פעברואַר  0291איז ש .ערנסט קראַנק געװאָרן ,דורכגעמאַכט
אַן אָפּעראַציע און נאָכן אָפּליגן עטלעכע װאָכן אין סאַניטאָריומס
אין ווין און בערלין ,איז ער געבראַכט געװאָרן צוריק אין אַמעריקע.
נאָכדעם װוי ער איז אַביסל געקומען צו זיך ,האָט ער אין זיינע
געשפּרעכן מיט צייטונגס-לייט זיך זייער אָפּטימיסטיש אויסגעדריקט
וועגן מצב און די אויסזיכטן פון יידישן טעאַטער אין פּױלן און
רומעניע.
וועגן יענעם פּעריאָד דערציילט שלום פּערלמוטער:

,ווען איך האָב אים אין חודש יוֹלי  0391באַנעגנט ביים שיף,
בעת ער איז צוריקגעקומען פון אייראָפּע ,אַ קראַנקער ,אַ צעבראָ-
כענער ,נאָכן אָפּלינן אין די סאַניטאָריומס פון בערלין און וין
גאַנצע פיר און צװאַנציק װואָכן ,האָט ער מיר אין אַ גנעשפּרעך
דערקלערט ,אַז ,די בעסטע ישועה פאַרן יידישן טעאַטער װאָלט
געווען מען זאָל דעם עולם ניט פאַרדאַרבן מיט ביליקע זאַכן און
וואולנאַרע שפּילן ,און עס װועט זיך אין אַ קורצער צייט אויסהאָ-
דעווען אַ יידישער טעאַטער-עולם מיט וועלכן די גאַנצע וועלט וועט
זיך מענן בענטשן' ,דערביי האָט ער כסדר גערויכערט און אָנגע-
צונדן מיט זיינע סקעלעטישע ציטערנדיקע הענט איין צינאַרעט
נאָכן צווייטן ,און ווען מען האָט אים געפרענט צו װאָס ער
רויכערט

אַזויפיל,

האָט ער

געענטפערט:

;עס

קאָן שוֹין

גאָרניט

שאָדן .עס איז שוין אַלְץ איינס' .זיינע קלוגע אויגן האָבן
מער ניט געפרענט ,װוי אַמאָל .קיין פולשטענדיקער געזונטער
ער קיינמאָל ניט געווען .ער האָט זיך תמיד געהאַלטן אויף
ברויזנדיקן טעמפּעראַמענט ,אויף זיין שטורמישער אַמביציע,
ווען

דער

דאָזיקער

פייער

איז

אויסנעלאָשן

געװאָרן,

האָט

שוין
אין
זיין
און
דאָס

לעבן פאַר אים מער קיין ווערט ניט געהאַט?.

דאָך האָט זיך ש ,ווידער צוזאַמענגענומען און איז אין  2391אָפּגע-
פאָרן ,מיט זיין פרוי ,גאַסטראָלירן אין אַרגענטינע.
וועגן דידאָזיקע גאַסטשפּילן גיט איבער דער אַקטיאָר פּאַלעפּאַדע
אין זיינע זכרונות ,אַז צווישן די פאַרשידענע טרופּעס ,וועלכע האָבן
זיך פאָרמירט ,האָט זיך דאָס טעאַטער ;אַרגענטינע* אָרגאַניזירט מיט
די גאַסטראָלירנדע סטאַרס אַנשל שאָר און דאָראַ וייסמאַן ,אָבער
ווען ס'אַנטשטײט אַ דריטע טרופּע אין גרעסערן טעאַטער, ,קאָליסעאַ,
מיט מאָריס שװואַרצן און עטלעכע מיטגלידער פון זיין יידישן קונסט-
טעאַטער ,און שװאַרץ הייבט אָן פאַרלאַנגען נאָך אַקטיאָרן ,האָט זיך
די טרופּע מיט שאָר-ווייסמאַן אויפגעלעזט און די אַקטיאָרן זיינען
אַריבער אין שװאַרצס טרופּע .ערשט נאָכדעם וי שװאַרץ קערט
זיך צוריק קיין ניו-יאָרק ,האָט ווילי גאָלדשטײן צונויפגעשטעלט
אַ קאָאָפּעראַטיווע טרופּע פאַרן טעאַטער ,מיטרע" מיט שאָר-װַײיסמאַן,
און דערביי באַמערקט פּאַלעפּאַדע :
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ו

יידישן

טצאַטצער

ו,וילי נאָלדשטיין איז דוקא געווען פאָרזיכטיק.
מאַכט

מיט אַנשל שאָר צו צאָלן אַ היבשן

ער האָט אָפּנע-

פּראָצענט,

אָבער נאָר

נאָר דאַנקן נאָט ,עס איז ניט געווען זיך

פון די נעטאָ פאַרדינסטן.
מיט װאָס צו טיילן".
וועגן זעלבן ענין דערציילט זינאַ ראַפּעל אין אירע זכרונות :
,ערשט נאָנט ערב פעזאָן האָט זיך געיאַװעט אַן עמפּרעסאָר.
דאָס איז געווען דער ייריש-שפּאַנישער דראַמאַטורג בראָנענבערג,
וועלכער האָט זיך אונטערגענומען צו פינאַנסירן אַ יידישע טעאַ-
טער-אונטערנעמוננ אין טעאַטער ;אַרגענטינע! .בראַנענבערג האָט
געדונגען דאָס טעאַטער ,אָבער ניט אַלס דירעקטאָר ,נאָר פאַר אַ
חברים-קאאָפּעראַטיוו ... .,דערעפנט דעם סעזאָן האָבן מיר מיט
גרויס פּאָמפּ ,אַלס סטאַרן פאַר אונדזער טרופּע האָט בראַנענבערג
אַנגאַזשירט פון ניו יאָרק דעם דראַמאַטורג און רעזשיסאָר אַנשל
שאָר און זיין פרוי ,די באַרימטע אַקטעריסע דאָראַ וװייסמאַן.
 ,..צו דער דערעפענונגס-פארשטעלונג איז טאַקע דער גרויסער
טעאַטער ;אַרגענטינע! געווען פול געפּאַקט און די גרויסע דער-
פאָלגן האָבן נאָך אָנגעהאַלטן אַ קורצע צייט .אָבער באַלד האָט
זיך אָנגעהויבן אַרױסװײזן ,אַז  ...די הוצאות אין דעם גרויסן
טעאַטער שטייגן איבער די הכנסות ,און ואָס ווייטער איז גע-
װאָרן ערגער| .דאָ איז אונטערגעקומען דער פאַרלאַנג פון מאָריס
שװואַרץן  ...די נעשעפטן זיינען שוין געווען אַזױ שלעכט ,אַז
אַנש? שאר האָט אַליין אייננעזען ,אַן פאַר אונדז איז בעסער צו
גיין דאָרט וואו מען װוי?ל אונדז צאָלן גאַזשע און ער האָט אונדו
מוח? געווען די ווייטערדיקע אַקטואַציע ,װאָס האָט נאָך געפעלט
ביז צום דערפילן אונדזער אָפּמאַך מיט אים".
,עקאָנד
אין נאָוועמבער  4291האָט יעקב קאַליך אויפגעפירט אין ס
עוועניו טעאַטער* ;איינס און אַ רעכטס ,מוזיקאַלישע קאָמעדיע אין
 2אַקטן און  8בילדער פון אַנשל שור ,מוזיק פון אייב עלשטיין" ,מיט
מאַלי פּיקאָן אין דער טיטל-ראָל .,די פּיעסע איז קיינמאָל ניט גע-
דרוקט געװאָרן ,אַ כתב-יד געפינט זיך ביי יעקב קאַליך,
אין אָקטאָבער  5291איז אין ,האָפּקינסאָן-טעאַטער* אויפגעפירט
געװאָרן דורך מנשה סקולניק ש'.ס מזיקאַלישע קאָמעדיע ;,דאָס
קליינע רבילע" מיט סקולניק אין דער טיטל-ראָל .,די פּיעסע איז
ניט געדרוקט און ס'איז ניטאָ פון איר קיין כתב-יד.
אין יאַנואַר  6291איז דאָראַ וייסמאַן אױיפּגעטראָטן אין פילאַ-
דעלפיע אין ש'.ס פּיעסע ;אַ זילבערנע חתונה" ,וועלכע האָט אויך
וִון געטראָגן דעם נאָמען ;אַ שלאַנג אין גן עדן" .די פּיעסע איז
קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן און ס'איז אויך פון איר ניטאָ קיין
כתב-יד,
אין מערץ  8291איז דאָראַ וייסמאַן אויפגעטראָטן אין פילאַ-
דעלפיע אין ש'.ס פּיעסע ,די קראָקאָװער רביצין" ,וועלכע װערט
שפּעטער אין ערגעץ ניט דערמאָנט .די פּיעסע איז קיינמאָל ניט
געדרוקט געװאָרן און ס'איז אויך פון איר ניט פאַראַן קיין כתב-יד.
אין יולי  8291איז אין אַרגענטינע געשפּילט געװאָרן ש'.ס פּיעסע
,פאַרלאַנגט אַ מיידל" ,וועלכע ווערט אין נאָוועמבער  9291געשפּילט
אין ברוקלינער ;האָפּקינסאָן טעאַטער",
אין דעצעמבער  8291ווערט אין ניו-יאָרקער ,פּאָבליק טעאַטער"
אויפגעפירט ש',ס אָפּערעטע ,מזל טוב ,מוזיק פון יוסף רומשינסקי,
מיט מנשה סקולניק אין דער הױפּטראָל* {װואַרשײנלעך ;דאָס קליינע
רבילע") ,און שפּעטער אין אַנדערע שטעט,
אין אַרכיוו פון ייוו"א געפינען זיך אויך די מאַנוסקריפּטן פון
ש'.ס פּיעסן ;אַ ווייב זאָל מען האָבן ,מוזיקאַלישע קאָמעדיע אין 4
אַקטן? (אָנגעגעבן וי אַ באַאַרבעטונג); ,אַ מיידל פון דער איסט
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סייד ,אָריגינאַל אָפּערעטע אין  2אַקטן 11 ,בילדער", ,פייבוש דאַרף
אַ ווייב ,קאָמעדי-דראַמאַ מיט מוזיק אין  2אַקטען", ,אַ ווייב אויף
פּאַפּיר ,אָפּערעטע אין  2אַקטען 6 ,בילדער פון אַנשעל שאָר און
װיליאַם סיגעל" ,אָבער עס איז העכסט װאַרשײנלעך ,אַז אייניקע
פון די פּיעסן זיינען אידענטיש מיט די פריער:דערמאָנטע פּיעסן
און נאָר זייערע טיטולן זיינען געענדערט געװאָרן.
זלמן רייזען סומירט , :דאָס רוב אָפּערעטעס און מעלאָדראַמעס
ש'.ס זיינען פון געויינלעכן אַמעריקאַנישן שניט ,אָבער אייניקע
פון זיי געהערן צו די פּאָפּולערסטע פון דעם ידישן טעאַטער-
רעפּערטואַר ,וי ;אַ מענטש זאָל מען זייןי; ,שיר השירים', ,די אַמע-
ריקאַנערין', ,מאלי דאלי?",
אין די אַלע יאָרן ,װאָס ש .האָט אָנגעפירט מיטן יידישן טעאַטער
אין פילאַדעלפיע ,האָט ער זיך באַמיט צו האָבן אין זיין טרופּע
די בעסטע שוישפּילער .ביי אים האָט אָנגעהויבן שפּילן קינדער-
ראָלן די שפּעטער וועלט-באַרימטע מאַלי פּיקאָן .לודוויג זאַץ האָט
ביי אים געשטעלט די ערשטש שריט אין אַמעריקאַנער יידישן טעאַ-
טער .אויסער װאָס ש'.ס פרוי ,דאָראַ ווייסמאַן ,האָט אין די ערשטע
יאָרן געשפּילט די הויפּט-סוברעטין ראָלן און שפּעטער די שערשטע
מעלאָדראַמאַטישע ראָלן ,האָט ש .אין זיין טעאַטער געבראַכט אויף
גאַסטראָלן אַזעלכע שוישפּילער װי יעקב פּ ,אַדלער ,מאַקס ראָזעג-
טאַל ,לעאָן בלאַנק; סעמיועל גאָלדענבורג ,יוסף שעהנגאָלד .ער
האָט אויך געגעבן די בעסטע געלעגנהייט דער שפּעטער באַרימטער
צילע אַדלער זיך קינסטלעריש צו אַנטװיקלען אין זיין טעאַטער.
אויסער זיינע פּיעסן פלעגט ש .אויך פון צייט צו צייט פאַרעפנט-
לעןכ אַרטיקלען אויף טעאַטער-טעמעס ,אין  432-2391האָט ער אין
דער פילאַדעלפיער ,אידישע וועלט" געדרוקט אַ סעריע א"נ ;פון
לעמבערג ביז פילאַדעלפיע" ,אין וועלכע ער האָט אָנגעגעבן גע-
שיכטלעכע פאַקטן און עפּיזאָדן פון  52יאָר יידיש טעאַטער .אין
 5האָט ער אין דער לעמבערגער צייטונג ;דער מאָרגען" באַשריבן
זיינע גאַסטשפּילן אין פּוױלן
דעם  12מאַי  2491איז ש .געשטאָרבן אין ניו-יאָרק.
וי אַזױ ש .האָט זיך באַצױגן צו שישפּילער,
אַדלער פאָלגנדיקן עפּיזאָד :

דערציילט

צילע

נאָך אַ שווערער װאָך ,איז! די טרופּע געפאָרן פון פילאַדעלפיע
קיין װאַשינגטאָן .צילע אַדלער איז געווען אױיסגעשעפּט פון יעדער
ביסל ענערגיע .זי האָט זיך אָן מוט גרימירט פאַר דער טיטל-ראָל
פון ;כאַסיע די יתומה' .ש .איז געזעסן ביי איר ,אין דער גאַרדעראָב,
זי געמוטיקט און געפּרובט אויפמונטערן ,און איידער זי האָט גע-
מאַכט איר ערשטן אויפטריט ,איז ש .צו איר צוגעלאָפן און שטיל
און אין איילעניש געזאָגט ; :איך האָב געטראַכט אפשר ווילסטו דאָס
וויסן  --די קאַליש איז נאָר-װאָס אַריינגעקומען אין טעאַטער .איך
מוז ,האָט זי געזאָגט ,זען מיין צילין אין מיין ראָלע' .דאָס איז
געווען פאַר דער אַקטעריסע אַ גװאַלדיקער סטימול .נאָך יעדן אַקט

איז ש .אַ גליקלעכער געקומען און איר אָנגעװיזן אויף וועלכער
זייט פון דער בינע מאַדאַם קאַליש האָט זיך איבערגעזעצט און זי
האָט זיך אַהין פאַרנייגט .נאָכן שלוס פון דער פאָרשטעלונג האָט
ער זי געהייסן נייגן צום צענטער ,ווייל דאָרט זיצט די קאַליש.
ש .האָט איר נאָך דער פאָרשטעלונג עפנטלעך געקושט ,און איר
דערנאָך געזאָגט ; :דעם קוש װאָלסטו געקראָגן פון דער קאַליש פאַר
דיין היינטיקן שפּילן ,ווען זי װאָלט געווען אין טעאַטער ,אָבער זי
האָט דיך היינט ניט געקאָנט זען ,צילי .זי איז נאָך אַפילו אין
װואַשינגטאָן ניטאָ ,דאָס איז געווען מיינער אַן איינפאַל דיר אַרױס-
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פון

לעקסיטאָן
טוט

צושלעפּן פון דיין אַפּאַטיע ,אַ ניט ,װואָלסטו היינט די ראָלע ניט
געקאָנט דורכפירן?,
ש ,.איז געווען באַקאַנט אַלס אַ גרויסער עקשן ,אָבער ער האָט
שנעל געביטן זיין מיינונג ווען ער האָט איינגעזען אַ טעות .אַזױ
דערציילט צילע אַדלער וי שווער עס איז אָנגעקומען צו פאַרקויפן
צו ש .אַז ער זאָל אַנגאַזשירן זאַצן ,וועלכער איז דאַמאָלט נאָך געווען
אומבאַקאַנט ,סוף כל סוף איז געלונגען ,אַז ער זאָל אים אַנגאַזשירן
פאַר  52דאָלאַר אַ ואָך ,צו שפּילן װאָס עס װעט זיך מאַכן" און
אויב מען װועט דאַרפן ,זאָל זיין פרוי ,לילי ,אויך מיטשפּילן .אָבער
באַלד װי דער עולם האָט איינגעזען זאַצס גרויסן טאַלאַנט ,איז
ש .געװאָרן זיינער אַ גרויסער חסיד,
זלמן זילבערצווייג ווייס וועגן אַן עפּיזאָד ,אַז ווען ער האָט גע-
דונגען ביי ש .דאָס טעאַטער פאַר אַ בענעפיס פאַרן ט,עאַטער לעקסי-
קאָן* און אַלס ,סטאַר* פאַרן קאָנצערט געבראַכט דעם קאָמיקער
מנשה סקולניק פון ניו-יאָרק ,האָט ש .געמאַכט דערפון שטאַרק
חוזק ,אָבער באַלד דעם זעלבן אָװונט ,ווען דאָס טעאַטער איז געווען
אױיספאַרקויפט און סקולניקס דערפאָלג איז געווען אויסערגעווינ-
לעך ,האָט ש .זיך ניט אָפּגעהאַלטן צו פאַרבעטן סקולניקן אַלס זיין
סטאַר צו זיין אייגענעם בענעפיס,
שלום פּערלמוטער כאַראַקטעריזירט אים אַזױ;
,אין דער טעאַטער-פּאָליטיק איז ער געווען אַ מייסטער .ער
האָט אין דעם אריינגעלייגט זיין נאַנצן ברויזנדן טעמפּעראַמענט
און זיין אויסערגעוויינלעכן כח הדבור .ווען ער פלענט נעמען
דאָס װואָרט אין וועלכער ניט אין טעאַטער-דיסקוסיע ,האָט ער
תמיד זיין קעגנער צונעדריקט צוֹ דער װאַנט ,ער אין אלע מאָל
אין זיין ריידן געווען בייסיק און סאַרקאַסטיש ,אוֹן אין דער
זעלבער צייט אויך אויסנערעכנט און זיך תמיר באַנוצט מיט זיין
קלאָרן און לאָנישן שכל ,וועלכער האָט אים קיינמאָל ניט געלאָזט
אָנהייבן אַ קאַמף ,ביז ער איז ניט נעווען ביי זיך זיכער ,אַז ער
וװועט געווינען .ער איז תמיד געווען אין אָפּאָזיציע צו עמיצן ,און
האָט אַלֶע מאָל באַװויזן זיך דורכצוברעכן דורך פאַרשידענע ,טע-
אַטראַלע ווענט' און תמיד בלייבן דער זינער .,דערפאַר האָט מען
נעקרוינט

אים

מיטן

טיטל?

,דער

ביסמאַרק

פון

דער

יידישער

טעאַטערזװעלט ,,אַ טיטל ,װאָס משה פינקע? האָט געטראָנן פיל
|
יאָרן פאַר אים.
אַנשעל שאָר האָט מען תמיד באַגעגנט אין אַ נערוועזן ,אויפנע-
רעטן און אָנגעדרולעטן צושטאַנד .ער האָט אַלע מאָל נעביסן די
פינגער פון זיינע דאַרע הענט ,וועלכע האָבן שטענדיק געציטערט,
און פון זיינע אויגן האָבן געפינקלט פייערדיקע קאָלירן .,אין אים
האָט מען אַלֶע מאָל נגעזעען א שטיק טעמפּעראַמענטפולע אַמבי-
ציע ,וועלכע בלאַנדזשעט אַרום און קאָן ניט געפינען קיין רו.
זיין שמאָל ,לאַנג פּנים האָט תמיד אויסגעזען טראָציק ,צו להכעיס-
דיק ,נלייך װוי ער װאָלט געהאַט אַן אייביקן סכסוך מיט דער
נאַנצער וועלט.
מיט
ער

זיין ברוין-בלאַסן,

װאָלט

נעשטאַמט

פון

דאַרן פּנים
אַ פרעמדער,

האָט ער אויסנעזעען
עקזאָטישער

ראסע,

וי
און

האָט מען זיך צונעקוקט צו זיינע ביינערדיקע הענט און פיס ,צו
זיין אויסנעמאָגערטער געשטאַלט ,האָט מען געהאט דאָס נעפיפ,
אַז עס גייט אַרום אַ ,לעבעדיקער מת' .דער נאַנצער מענטש,
וועלכן מ'האָט נגערופן אַנשעל שאָר ,איז באַשטאַנען פון אַ פּאָר
שאַרפע ,ברענענדיקע אויגן ,איבער וועלכע עס האָט זיך געוועלבט
אַ גרויסער ,ברייטער שטערן מיט צויי גרויסע ווינקלען ,װאָס
האָבן אויף יעדן געװואָרפן אַ פּחד און מורא ,און אין דער זעלבער
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צייט צונעצוינן צו זיך מיט אַ געוויסן דרך ארץ און צוליב דעם
געװועקט אייער נייגיריקייט צו דערגרונטעווען זיך און אויסנע-
פינען  :ווער און װאָס איז דער מענטש ? װווי אַזױ איז ער מגולנפ
אין דער סביבה

געװאָרן

טער ,װאָס איז

פון יידישע

לויט זיין אָפּשטאַם

און ווייט פון אים ?".

און יידיש

אַקטיאָרן

און אויסזען

טעאַ-

זייער פרעמד

|

צילע אַדלער ,די שוישפּילערין ,וועלכע האָט אייניקע מאָל גע-
שפּילט אונטער דער דירעקציע פון ש .אין זיין קאַרטש סטריט
טעאַטער* אין פילאַדעלפיע ,דריקט זיך אויס ;
;ער איז געווען אַ זייער קלונער טעאַטראַל ,אַ נאַנץ פיינער
פּיעסן-שרייבער ,און פון די געציילטע טעאַטער-באַלעבאַטים ,ואָס
האָבן

געפירט

זייער

טעאַטער

מיט

אַ שטרעננער

דיסציפּלין

און

ניט דערלאָזט קיין הפקרות אין זיין טעאַטער."...
מ .אָשעראָװיטש כאַראַקטעריזירט אים אַזױ :
אַפִילו אין די יאָרן ווען ער איזן שוין מער ניט געווען אַזױ

אַקטועל וי אַמאָל ,און וען מען האָט שוין מער ניט געהערט,
אַז ער זאָל זיך פאַרבינדן מיט עפּעס אַ נייער טעאַטער-אונטער-
נעמונג ,איז ער שטענדיק געווען אין גרויס איילעניש ... .ער
האָט זיך אַלץ געיאָנט ,אַלץ גענאַנגען שנעל ,נגערעדט שנעל און
מען האָט געהאט דעם איינדרוק ,אַז פּונקט וי אַמאָל איילט ער
זיך איצט אויך צו ראַטעװען דעם טעאַטער אָדער יענעם מיט
עפּעס אַ נייעם פּלאַן ,װואָס ער האָט פאַרטראַכט ,אָדער מיט עפעס
אַ נייער פּיעסע ,װאָס ער װאָלט אָנגעשריבן ווען ער װאָלט נאָר .
געהאָט צייט און געדולד דערויף..
אים קיינמאָל ניט נע-
קיין לאַננע נעשפּרעכן האָט מען מיט
קאָנט פירן ,ווייל ער האָט זיך דאָך שטענדיק ערגעץ געיאָנט;
אַפילו אין דער נעזעלשאַפט פון די בעסטע גוטע פריינט ,האָט
ער לאַנג אויף אַן אָרט ניט געקאַנט איינזיצן ,אוֹן אין דעם קאַפע-
הויז,

וואו

אַקטיאָרן

און

שרייכער

קומען

זיך צונויף,

האָט

מען

אים מערסטנטיילס געזעען שטיין אַלֶע מאָל ביי אַן אַנדער טישל,
און ווען ער האָט זיך שוין אַמאָל יאָ אַועקנעזעצט ,איז ער
געזעסן מיטן שטעקן אין דער האַנט און שטענדיק געווען גרייט
זיד נלייך

צו געבן

אַ חויב:אויף

און

גיין ווייטער,

 ..,ער איז

געווען װוי נעבוירן פאַר דער ראָלע פון אַ גרויסן טעאטעראונ-
טערנעמער ,װואָס רוט ניט א מינוט און װאָס געפינט אַלֶע מאָל
עפּעס אַ נייעס ,װאָס ,זאָל נעמען דעם עולם',
{ ..אין דעם משך פון די עטלעכע און פופציק יאר האָט ער
אָנגעשריבן עטלעכע און דרייסיק פּיעסן אין וועלכע עס זיינען
אויפגעטראָטן די באַרימטסטע יידישע אַקטיאָרן און אַקטעריסעס,
און אַ סך פון זיינע פּיעסן האָבן אויף דער בינע געהאט גרויס
ערפאָלג,

און מען

האָט מיט

זיי געראטעװועט

ניט איין טעאַטער,

װאָס האָט זיך שוין געהאַלטן ביים פאַרמאַכן ,און דאָס איז געווען
ביי אים זייער שטארק אָנגעליינט ,ניט אַזױ צוליב די ,ראָיאַלטיס'
וְהאָנאָראַרן װאָס ער האָט געקראָנן ,װוי פון דעם ,װאָס ער האָט
מיט זיינע אַ פּיעסע געראַטעװעט אַ טעאַטער.
; ..קיין פּרעטענזיעס אויף ליטעראַרישקײיט האָט אַנשל שאָר
ניט געהאט ביים שרייבן זיינע .טעאַטער-שטיקער ,ער איז געווען
דורכאויס אַ טעאַטראַל ,און ער האָט פריער פון אַלץ ,ביים שרייבן,
אין זינען געהאָט די בינע ..אָבער מען דאַרף דאָך זאָגן ,אַז כאָטש
ער איז צוגעקומען צו דער יידישער בינע אין די צייטן ווען עס
איז נאָך געווען אין דער מאָדע ,דייטשמעריש'  ,האָט ער געשריבן
אַ ריינעם יידיש ,אַ פאָלקסטימלעכן יידיש ,ער איז אין דעם געווען
זייער אָפּגעהיט .און דאָס אַליין איז אויך אַ גרויסע מעלה --
2020

טעאַטער

יידישן

איינע פון די מעלות ,װאָס אַנש? שאר האָט אַרױסגעװיזן און
פאַרמאָנט אין די יאָרן ווען ער האָט בײינעטראָגן זיין חלק אין די
בעסערע צייטן ,וװואָס די יידישע בינע האָט געהאט אין אַמעריקע".

ש'.ס געדרוקטע פּיעסן :
|וו} אַ מענטש זאָל מען זיין

אָפּערעטע אין  4אַקטען 5 ,בילדער
פון מ .און א .שור
מוזיק פון פּערלמוטער און וװאָהל
פערלאַג ;עליזעאום" ,װאַרשע 129 ,1191 ,זז,ן

אַ גרינטלעכע אָפּשאַצונג גיט זיין לאַנדסמאַן יעקב מעסטל;

,ווייסלעך-גרוי האָבן זיינע (די אַמאָל-בלאָנדע) האָר זיך זיידיק
געקרייזלט אין אַ שיטערלעך-לעננלעכן ,בוש' איבער זיין הויכן
שטערן מיט די קלונע אוינן .זיין שמאָל פּנים מיט דער פיין-
געטאָקטער נאָז האָבן נעשמייכלט מיט אַ זאפטיק-פולן מויל װאָס
האָט עדות געזאָנט אויף זיין יחסנישננידישן אָפּשטאַם  --די
שאָרס ,די ,רעגירער' אין זלאָטשעוו ,די שטאָט פון נפתלי הערץ
אימבער און משה לייב האַלפּערן .נעשמייכלט און אָפט זיך צע-
שיינט אין האַרציקן נעלעכטער פון א נוטן טעאטער-וויץ אָדער אַ
געלונגענעם אויפטו אין טעאַטער  --זעלטענער געהאַט צער פון
זיינעם אַ דורכפאַל ,אָפַט געװוייטיקט צוליב ,צרכי רבים' .אַנשל
שאר האָט לִיב געהאַט טעאַטער איבער אַלְץ  --דאָס פיינע (אויף
זיין אופן) שטענדיק מער וי דאָס וואולגאַרע  --און האָט דורכן
און

טעאַטער

אפשר

איבערן

אַפילו

טעאַטער

פּאָעטיש

וועלט,

אָט אַזאַ איז ער געווען ,אַנש? שאָר ,דער ;נאַליציאַנער ביס-
מאַרק' פון דער יידישער טעאַטער-פּראָפעסיע  --נאך לאַטײנערן
און זאָלאָטאַרעווסקין ,דער פּאָפּולערסטער פּיעסעס-פאַרפאַסער פון
;פּראָזע' און ,ליריקס'  ...דער ,טעאַטראַלישער' בעלאַסקאַ-רעזשי-
סער פוֹן געביל-שניט ,דער דירעקטאָר-מענעדזשער ,דזשענטעלמאַן
און ,ספּאָרט' ,װואָס האָט זיך נענרויסט מיט ,צאָלן וויידזשעס
ושכירותן שוין פרייטיק אֶוונט' ,ניט וייניקער וי מיט  ברעננען
פרישע כחות צו דער יידישער בינע ... ,,דער סופלער און בינע-

פאַרװאַלטער און אַקטיאָר (,אויב מען האָט באַדאַרפּט')  --שיר
ניט אַ נאַנצע טעאַטער-אינסטיטוציע אין איין פּערזאָן,
דער

און שטענדיק

,פיינשמעקער'

אין

הגם תמיד

דער נעשעפטסמאַן אין ,שאָודביזנעס' .ער פלענט עס אוֹיך ניט
לייקענען ,פּונקט װי ער פלעגט ,מיט אַ געלעכטער און מיט אַ
פאַרזשמורעט אוינל אָפּנהאַרציק אנווייזן ,פון וועלכן ביכ?' ער
האָט גענומען אַ געלונגענע סצענע פאַר זיינס אַ פּיעסע .ער האָט
דרך ארץ

פּשוט
װאָרט

און

געהאַט

בעסער

פאַרן

טעאַטער,

,בעסערן'
און

האָט

מענטשן,
ניט

פאַרן

איינמאָל

בעסערן
פאַרבעטן

קינסטלערישע אַנסאַמבלען צו גאַסטראָלירן אין זיין טעאַטער .א
באַלעזענער ייד איז ער געווען ,נעקענט אַ ביס? ,דריבנע אותיות,
און

ביי

אַנדערע

אומשטענדן

אין

אונדזער

טעאַטער

װאָלט

ער

זיכער נגעווען אויך נאָך עפּעס אַנדערש באַשאַפן.
איך דערמאָן .זיך אַ פּראָבע מיט אים ,ער באַווייזט מיר א מיזאן-
סצענע ,װאָס געפעלט מיר באמת ; , --איר זעט  ---שמייכלט ער א

גליקלעכער  --אֶן טעאַטער-שולן און אֶן רעזשי-קורסן' ,ער האָט
זיך בלויז ניט געכאַפּט  ---מיין ליבער ,ליבער ערשטער בינע-באלע-
באָס אוֹן נאָנטער פריינט  --אַז עס האָט אים גענומען נאַנצע 03
יאָר בינע-דערפאַרונג אויסצונעפינען א מיזאנסצענע ,װואָס ווערט
פּראַקטיש

2021

איינגעאיבט

שוין

אויפן

ערשטן

ונן

יאָר פון רעזשי-קורס".

פון אַנשיל שור
אויפגעפיהרט מיט גרויס ערפאָלג אין יודישען טעאַטער.
הויפּט-פערקויף ,קולטור" ,װאַרשא  46( ,3191זזין
אַנשל שור
שיר השירים

אַ לעבענס אָפּערעטע אין  4אַקטען
װואַרשא  95{ ,2191זז,ן
|}4

באָרג מיר דיין ווייב
אָדער
דער אָנקעל פון פּיטסבורג
פאַרס-אָפּערעטע אין  4אַקטען פון א .שור .
פּערלאַג מ .גאָלדפאַרב ,װאַרשא 184 ,6291 ,זז.ן

{פן

דאָס זיסע מיידעל
אָדער

פאַרנע-

טערט זיין ,מאַמעלע-דאָרעלע! ,אונדזער ואויל-באַקאַנטע דאָראַ
װייסמאַן ,צו וועלכער ער האָט געזוננען זיין ;שיר השירים' און
זי געפּרײיזט און גרויס נעמאַכט אין ,די אמעריקאנערין, ,דאָס
מייד? פון דער וועלט {ועסטן, ,,מיין זיס מייד?, ,,אַ מויד מיט
שכ?' און אין צענדליקער אַנדערע מוזיקאַלישע פּיעסע און מעלאָ-
דראַמעפ ,מיט וועלכע זיי האָבן ביידע אויך ארומנערייזט אַ

קונסטזאכן,

}12

אַמעריקאַנערין

אָפּערעטע אין  4אַקטען

קאָמישע אָפּערעטע אין  3אַקטען

דאָס פּענסיאָן מיידעל
בעארבייט פון ר .מ,

פאַרלאַג ת .יאַקובסאָן ,מ .גאָלדבערג ,װאַרשע  54| ,6291זז.ן
ש .ע .פון אנשל שאָר און יאָנאַס טורקאָװ.
זלמן רייזען , --לעקסיקאָן יידיש .ליט ?.צו ,זז,767365 .
ב .גאָרין =, -געש .איד .טעאטער" ,װ ,זו,512 ,282 .
ד .אַפּאָטהצקער , ---דאָס לצבען פון א פרוי", ,דיא אידישע ביהנץ" ,נ .י;,
 8יאַנואַר ,0191
יואל ענטין  --דאָס טהעאטער, ,די צוקונפט" ,נ .י ,.נאָװעמבער ,1191
י .ל ,דאלידאנסקי

 --מענדעל

בייליס אין אַדלער טהעאַטער,

,טהעאטער

און

מוצווינג פּיקטשורס" ,נ .י 41 ,.אָקט,3191 .
ב .גאָרין  --דער רעפּערטואַר פונים יודישען טעאטער אין אמעריקא
סעזאָן תרע"ב, ,דער פּנקס" ,ווילנע,3191 ,
דר .,א .מוקדוני  ---דער רעפּערטואַר פון יודישען טעאטער אין רוסלאנד,
דאָרט ,זו,212"'562 .
ב .גאָרין  ---צװויי נייע שטיקער אין אידישען טשאטער, ,מאָיזש" .1 ,י,
נ5אָװ,8191 .
א .פ{ .פרומקיןן  --אין טהעאטער, ,פאַ"ש" ,נ .י 01 ,.מאַי ,9191
הלל ראָגאָף , --סאַנין" אין פּיפּעלס טהעאטער, ,פאָרו ,".נ .י 61 ,.מאַי ,9191
ל .רעפּ  --פון קאמינסקי'ס טעאטער ,אליט"בלט" ,װאַרשע ,נ' ,4291 ,71
יעקב מעסטעל  --צוויי אַמעריקאַנער געסט, ,די צייט" ,לאַנדאָן 1 ,יוני ,5291
,אָרו ,".,ג .י,.
הלל ראָגאָף  ---דאָרא ווייסמאן אלס א מעלאָדראַמע-סטאָר ,פ
פאַר'ן

,

 9אַפּריל ,7291

נײע אָפּערעטע

ל .פאָגעלמאַן , --זיין אידיש מיידעל"-- ,
טעאַטער, ,פאָרוו ,".ני 21 ,..אַקט,7291 .
הלל ראָגאָף  --אין ליבערטי טעאטער און אין ליריק טעאטער ,דאָרט2 ,
דצצ,7291 .
א .פרומקין  --זאָגט ,אידיש טעאטער איז אַן אומהיילבארער חולה, ,מאָ"זש",
נ .י ,.דצצ,7291 .
ש .ל{ .שנײידערמאַןן  --אַ שמועס מיט דאָרא װײסמאַן און אנשל שור,
,ליטיבלט" ,װאַרשע ,נ' ,8291 ,83
אַנשל שור --

דאָס יידישע

טעאַטער-פּובליקום

אין אַמעריקע,

אין ליבערטי

דאָרט ,נ' ,41

,8
אַנשל שור  ---דאָס יידישע טעאַטער-פּובליקום, ,אילוסטרירטע װאָך" ,וארשע,
נ' ,8291 ,82

2022

לעטסיקאָן
{ -- -װי אזוי דער אמעריקאנער אַנשעל שאָר האָט זיך ,אויסגעגרינט" אין
ווארשע, ,פאָרוו ,".ג .י 61 ,.נאָװ.8291 .
זישע קאץ  --אידישע שוישפּילער פון אַמעריקע מאַכען אַן איבערקערעניש
אין אידישען טעאטער אין פּוילן ,דאָרט; 7 ,דעצ.8291 .
דער טונקעלער  --אנשעל שאָר און זיין אנטערפּריזע אין װאַרשע,, ,מאָמענט",
ווארשע 12 ,דעצ,8291 .
,עאטער-
אַנשל שאָר  --װי אַזױ איך בין ...נישט געװאָרן קיין אַקטיאָר ,ט
צייטונג" ,וארשע ,נ' ,8291 ,6
,8
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,אָרוו .1 ,".י 4 ,.יאַנואַר ,9291
ר .גוסקין  --א בריף פון ר .גוסקין ,פ
מ .קיפּניס  ---דאָרא ויימאן און אנשל שאָר, ,היינט" ,װארשע 8 ,פעברואַר
|
,9
א .גראַפמאן  --אַנשעל שאָר ,דער טעאטער',ביסמאַרק", ,לאָדזער טאַגעי
בלאַטײ ,לאָדזש 3 ,מערץ ,9291
דער לעבעדיקער , --שפּיל און לעבן" ,זז,09788 .
אנשעל שאָר  --מיינע  21חדשים אין פּױלן, ,דער מאָרגן" ,לעמבערג21 ,
אויגוסט ,9291
נ .ב .לינדער  --אידיש טעאַטער האָט א צוקונפט אין פּוילען און אויך אין
רומעניע, ,דער טאָג" ,ג .י 51 ,אױגוסט ,0391
ח .עהרענרייך  --א געשפּרעך מיט צװײ אָנגעזעהענע אידישע טעאַטער:
דירעקטאָרען, ,פאָרװו ,".,ג .י 3 ,.אָקט,0391 .
מ .קאַטץ  --אַנשעל שאָר און דאָראַ ווייסמאן --אַ קאַפּיטעל אידישע טעאטער
קונסט אין פילאַ, ,.די אידישע װעלט" ,פילא 4 ,.מערץ ,1391
ז .זילבערצווייג  --אַ בלעטל הפקרות פון אונזערע פאַרלאָגן, ,שיקאַגאַ",
יולי ,1391
חיים גוטמאן  --אין די מואוויס, ,מאָ"זש" ,נ .י 41 ,.אָקט,5391 ,
יעקב קירשענבוים  --אין צװײי ברוקלינער טעאַטערס ,פמאַ"זש" ,נ .י81 ,
אָקט,5391 .
דר .א .מוקדוני  ---איינס און א רעכטס, ,מאָיזש" ,נ .י 32 ,,נאָו-4391 ,
;ל .פ{ .פאָגעלמאןן  ---נייע אָפּערעטע אין האָפּקינסאָן טעאַטער, ,פאָרװ .1 ,".י

י/

 5אָקט,5391 .
נ :ב .לינדער  --קליינע רבי'לץ אַמואַנטע ,פּראָדאָקשאָן* אין דעם האָפּקינסאַן
טעאַטער, ,דער טאָג" ,ג .י 81 ,.אָקט,5391 ,
ב .י .גאָלדשטײן  --װעגן דעם שרייבט מען ניט, ,פאַיש" ,נ .י 1 ,.נאָװ,5391 .
א .קריגער , --דאָס
קליינע רביילע" אין האָפּקינסאָן טעאַטער, ,מ"ם" ,ג .י,,
 1נאָו,5391 .
3391.

32,

00026

.צ , 42.ש00ע2ש

,גתוזו29211

עגת---5מגנת?טג1

/610ר

ס .רעגענסבערג  --דאָראַ װייסמאַן אין ,א זילבערנע חתונה", ,די אידישץ

וועלט" ,פילא 13 ,.יאַנואַר ,6391
זלמן זילבערצװײיג , --אַלבאָם

:

פון

אידישען

טעאַטער",

נין

יאָרק,

,7391

זז,211 ,19 ,76 ,43 ,42 .
מ .מלמך  --דאָרא װײיסמאַן  --די ,קראָקעװער רביצין", ,די אידישע װוצלט",
פילאַ 81 ,.מערץ ,8391
שמול ראָזשאַנסקי  --טעאַטער-רעצענזיעס, ,די אידישע צייטונג" ,ב"א5 ,
יולי ,8391

ל .פיינבערג  --אַן אמת-אידישע אָפּערעטע, ,מ"פ" ,נ .י 9 ,.דעצ,83291 .
הלל

ראָגאָף

--

,מזל

טוב

רבי",

נייע

אָפּערעטע

אין

פּאָבליק

טעאַטער,

,מאָיזש" ,נ .י 91 ,.דעצ,8391 ,
י .קריטיקוס ויעֲקב קירשענבויםן  --מול טוב רבי ,גײע אָפּערעטע אין
פּאָבליק טעאַטער, ,מאַיזש" ,נ .י 91 ,.דעצ,8291 .
יואל ענטין  --מיטן סעזאָניקער שפּאַציר איבער די אידישע טעאַטערס, ,דער
אידישער קעמפער" ,נ .י 72 ,יאַנואַר ,9291
מ .מלמד  --מנשה מיט זין חן ,רומשינסקי מיט זין ניגון, ,די אידישץ
וועלט",

פילא 91 ,.אפּריל ,9391

ל .פלאַמשטײין , --פאַרלאַנגט אַ מיידעל"  --אנשעל שאָר'ס נייע קאָמעדיע
אין דעם האָפּקינסאַן טעאַטער, ,דער טאָג" ,ג .י 32 ,.נאָװ,9391 .
מאָריס שװאַרץ  --מאָריס שװאַרץ דערציילט, ,פאָרװ ,".ל .אַ 2 ,.יולי ,1491
י .מ{ .מעסטלן  --אַנשל שאָר, ,יידישע קולטור" ,ניו יאָרק ,נ' ,2491 ,6
,אָרו ,".שיקאַגאָ 3 ,יוני ,2491
מ .אַָשעראָװיטש  --אַנשעל שאָר ,פ
נעקראָלאָגן אין דער יידישער פּרעסע.
ביבליאָגראַפיע אין די ביאָגראַפיעס פון דאָראַ װייסמאן (,לעקסיקאָן" ו) און
מאַלי פּיקאָן (,לעקסיקאָן" ווו).

2923

פון

מ .אָשעראָװיטש  ---אַנשעל שאָר, ,פאָרוו ,",שיקאַגאָ 3 ,יוני ,2491
יעקב מעסטעל  --גאונזער טעאטער" ,ניו יאָרק ,3491 ,זו,72 ,62 ,21 .

,35 2
יוסף רומשינסקי , ---קלאַנגען פון מיין לעבען" ,ניו יאָרק ,4491 ,זז,88-273 .
8
נחמיה צוקער , --פיר דורות יידיש טעאַטער" ,בוענאָס איירעס ,4491 ,זז,
|
,9
בנציון פּאַלעפּאַדץ ; --זכרונות" ,בוענאָס איירעס ,6491 ,זז,322914 .
שלום פּערלמוטער  --איידישע דראַמאַטורגן און טעאטער קאָמפּאָזיטאָרס",
ניו יאָרק ,2591 ,זז.517111 .
צילי אדלער , --צילי אַדלער דערציילט" ,נין יאָרק ,9591 ,ון,96:661 ,5'46 .
,520 ,385 ,65:245 ,335 ;124 ,704*513 ,743 ,7

פרענקעל ,יצחק
וְגעב 51 .אַפּריל  -- 9881געשט 51 .יולי 6591ן
געבוירן  51אַפּריל  9881אין פּאָדואילאַי,
רומעניע ,ביי חסידישע עלטערן .ביז  21יאָר
געלערנט אין קלויז פון אָרטיקן רבין .דערנאָך
אַריבער מיט דער פאַמיליע קיין יאַס ,וואו
דער פאָטער איז געווען חזן אין רב זלמנס
קלויז ,פ .ווערט דאָרט אַ משורר און באַקענט
זיך מיט אַן אַנדערן משורר ,װאָס איז גלייכ-
צייטיק אַ כאָריסט אין יידישן טעאַטער ,וואו
עס שפּילן קלמן יאָװוילער און איציקל גאָל-
דענבורג .בסוד נעמט פ .באַזוכן די טעאַטער-
פאָרשטעלונגען און ווערט אַזױ ,אָנגעצונדן" ,אַז ער טרעט דאָרט
אַריין װי אַ כאָריסט .ווען דער פאָטער דערואוסט זיך דערפון
טרייבט ער אים אַרױס פוֹן שטוב,
אין  7091עמיגרירט פ .קיין אַמעריקע ,וואו ער הייבט אָן אַרבעטן
אין ניו-יאָרק אַלס איינבינדער ,ווערט באַלד אַ מיטגליד אין מאָריס
מאָריסאָנס דראַמאַטיק קלוב און אין אַנדערע דראַמאַטיק קלובס,
שפּעטער אין דער ;מענדעלע מוכר ספרים יידישע פאָלקס-בינף"
אין פילאַדעלפיע,
פּראָפּעסיאָנעל אָנגעהויבן ביי אַנשעל שאָר אין פילאַדעלפיע ,דער-
נאָך אין די פאַרשידנסטע טרופּעס  :מאַקס געביל אין גאָלד טעאַטער,
גליקמאַנס פּאַלאַס טעאַטער ,אין יידישער קונסט טעאַטער ,אייניקע
סעזאָנען אַלס בינע-פאַרװאַלטער און עפּיזאָדן-ראָליסט ביי עלווינג
אין נואַרק ,וואו ער האָט אין דערזעלבער צייט אויפגעפירט מיט
;ליבהאָבער* אַ ריי ליטעראַרישע אינאַקטערס אין פאַרשידענע
קלובן .מיט דזשעני גאָלדשטײן אין האָפּקינסאָן און מיט זאַצן אין
פּאַרקװעי טעאַטער ,זייענדיק עטלעכע יאָר אַ מיטגליד פון דער
;ליג? איז פ .אַ ריי יאָרן געשטאַנען אין דער שפּיץ און אָנגעפירט
מיט זייערע טעאַטערס איבער דער פּראָװינץ,
פ .האָט אויך געשריבן די סצענאַריאָס און אַליין מיטגעשפּילט אין
די יידישע פילמען ,דער גרויסער עצה געבער"; ,איר צוייטע
מאַמע? און ;אלי אלי",
דעם  51יולי  6591איז פ .געשטאָרבן אין ניו-יאָרק און געקומען
צו זיין אײיביקער רו אויפן בית דוד בית-עולם .זיין זון ,יאַנקל,
האָט אַלס קינד און אַלס יונגער בחור ,אויך געשפּילט אויף דער
יידישער בינע.
נטע שעהנפעלד ,ריידנדיק וועגן פי'ס אַן ער-אָװנט אין 2491
|
אין קליװולאַנד ,שרייבט ;
,ער האָט אויך אַלע מאָל פאַרקערט אין ליטערארישע קרייזן
און זיך נעשאַפן אַ נרויסע צאָל פריינט און חברים צווישן יידישע

שריפטשטעלער און זשורנאַליסטן ,וועלכע האָבן וועגן אים אַ זייער
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יידישן

טעאַטער

געהויבענע מיינונג . .. ,אַ חוץ טעאַטער איז ער אַלֶע מאָל געווען
פּאַראינטערעסירט אין דער אַרבעט פון יידישע פאָלקס אינסטי"-
טוציעס ,וועלכע ער האָט פילע פון זיי נעהאָלפן שאַפן און כסדר
געשטיצט ,ער איז איינער פון די ערשטע גרינדער פון יידישן
נאַציאָנאַלן בית יתומים אין ני-יאָרק ,וואו ער אין א מיטגליך
פון דער עקזעקוטיווע .,ער איז אויך א סיטנליד פון דער אַדמײ
ניסטראַטיווער קאָמיטע פון ;,אָרט' און פון דער עקזעקוטיווע פון
;דזשאִינט ,/וואו ער פאַרטרעט דעם פאַרבאַנד פון רומענישע יידן
אין אַמעריקע פון וועלכע ער איז איינער פון זיינע וויצע-פּרעז-
דענטן .ער באַלאַנגט אויך צום פאַרבאַנד פון יידישע אָרגאַניזאַציעס
און איז אַ מיטנליד פון פאַראייניקטן יידישן אַפּיל ,פון האַיאַס און

-

פון אַנדערע אָרגאַניזאַציעם",

זלמן זילבערצווייג ,פ'.ס אַ גאָר אינטימער פריינד ,האַלט ,אַז פ,
ּ,אַטריאָט נומער איינס פון יידישן טעאַטער" .עס איז
איז געווען פ
ניט געווען קיין צו שווערע זאַך װאָס פ .זאָל ניט געווען זיין גרייט
צו טאָן פאַרן יידישן טעאַטער ,צי עס האָט זיך געהאַנדלט וועגן
איבערשרייבן אַ פּיעסע אָדער אַ ראָל ,פאַרטרעטן אַ ראָל ,לערנען
מיט אַן אַקטיאָר אַ ראָל ,פאַרשאַפן קליידער אָדער רעקוויזיט ,אויס-
שטעלן אַ בינע ,אָנשרייבן רעקלאַמע אָדער ,פּובליסיטי* פאַר אַ
טעאַטער אָדער אַן אַקטיאָר ,אויסזוכן עפּעס אַ בילד אָדער אַ נאָטיץ
אין אַן אַלטער צייטונג .שטיין ביי דער טיר און אָפּנעמען בילעטן
אַרױיספאָרן אין אַ שטאָט דינגען אַ טעאַטער אָדער אויסהענגען אַפישן
ביז אַפילו אָפּטראָגן אַ פּעקל פון טעאַטער ,אַלץ האָט ער פאַר ליב
גענומען פאַר זיין ליבלינג ,יידיש טעאַטער* .אַ טובה צו טאָן פאַר
אַ מענטש בכלל ,איבערהויפּט פאַר אַ טעאַטראַל אָדער אַ שרייבער,
איז ניט געווען קיין שום מניעה ,אַפילן נישט שוין נאָכדעם ,וי
צוליב זיין שאַרפער צוקער-קראַנקהײיט האָט מען אים אַמפּוטירט
אַ פוס .כל זמן ער איז נאָך געווען בכח זיך אַרױפצוכאַפּן אויף אַ
באָס אָדער פאָרן מיט דער סאָבוויי ,האָט ער זומער און ווינטער,
ניט טראַכטנדיק וועגן פּרנסה ,זיך געפילט ממש גליקלעך צו קאָנען
יענעם באַדינען .זיין גרעסטער שכר איז געווען צו זעען אַ גוטע
פּיעסע און אַ גוט באַזוכטע טעאַטער-פאָרשטעלונג,
ש .ע .און מ .ע .פון זלמן זילבערצװייג,
יצחק פרענקעל  --נין-טאָגיגע װאונדער,
אָקט,0491 .
נטע שעהנפעלד  --יצחק פרענקעל --דער
אידישע ועלט" ,קליוולאנד 4 ,מערץ .2491

,די אידישע
אַקטיאָר

צייטונג",

ב"א32 ,

און כלל טוער,

,די

קעסלער ,יאָועף
|{געב.

1881

--

געשט.

22

פעב.

3391ן

געבוירן  1881אין אַ קליין שטעטל נעבן
בודאַפּעסט ,אונגאָרן .,אין עלטער פון  01יאָר
אױיסגעװאַנדערט מיט דער פאַמיליע קיין
אַמעריקע .,צוליב דער גרויסער נױיט אין
דער היים ,זייער פרי אָנגעהויבן אַרבעטן אין
אַ סיגאַרעטן-פאַבריק פאַר  0541דאָלאַר אַ
װאָך .פון אָט די קליינע שכירות פלעגט ער
פונדעסטוועגן אָפּשפּאָרן צו באַזוכן די גאַ-
לערעע פון יידישן טעאַטער און ווערט אַזױ
פאַרקאָכט?" אין טעאַטער ,אַז אַביסל שפּע-
טער טרעט ער אַריין אין איינעם פון די דראַמאַטישע קלובן און
ווידמעט אַ סך צייט דאָס שפּילן טעאַטער .ניט געקוקט אויפן פּראָ-
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טעסט פון די עלטערן ,באַשליסט ער צו ווערן אַ פּראָפּעסיאָנעלער
אַקטיאָר,
אין עלטער פון  71יאָר הייבט ער אָן שפּילן אין עװינדזאָר טעאַ-
טער" .ער ווערט פּאָפּולער וי אַן אַקטיאָר און שפּילט  41יאָר אין
ניודיאָרק ,האָבנדיק די געלעגנהייט צו שפּילן אַ סך יאָרן מיט יעקב
פּ .אַדלער ,וועלכן ער באַטראַכט אַלס זיין טעאַטראַלן רבי .ק .ווערט
דערנאָך אַליין אַ טעאַטער-אונטערנעמער אין פאַרשידענע שטעט
איבער אַמעריקע און פאָרט שפּילן קיין לאָנדאָן .,װוי א .פרומקין גיט
איבער ,האָט ק .זומער  2191געשפּילט אין לאָנדאָן אין ,פּ,ערעגאן
טעאַטער" ,דערנאָך זיך אַרומגעשלעפּט איבער בערלין ,אַנטװערפּען,
פּאַריז און אַנדערע שטעט ,אָבער אין ערגעץ ניט געמאַכט קין
געשעפטן ,ביז ער איז ווידער צוריקגעקומען אין לאָנדאָן און ,צו-
זאַמען מיט דיינע פיינמאַן ,איבערגענומען דאָס ,פּערעגאן טעאַטער"
און געפירט אַ קאַמף מיט דער אַנדערער יידישער טרופּע א"א פון
מאָריס מאַשקאָװיטש און מ .ד .ואַקסמאַן ,וועלכע האָט געשפּילט
ּ,אַװיליאָן טעאַטער",
אין פ
צילע אַדלער דערציילט ,אַז נאָכדעם וי מאָשקאָװיטש איז אַװעק-
געפאָרן קיין דרום-אַמעריקע ( )41:2191האָט ק .איבערגענומען די
ּ,אַװיליאָן טעאַטער* און אַנגאַזשירט אַלס זיין פרויען-
דירעקציע פון פ
סטאַר איר מוטער דיינע פיינמאַן און אין דער טרופּע איר שוועס-
טער לילי פיינמאַן און איר מאַן לודוויג זאַץ,
וועגן ק'.ס דאַמאָלטיקן שפּילן שרייבט ,קריטיקוס" (מאָריס מייער) :
,ער באַזיצט ניט יענע עלאַסטישע קינסטלערישע קראַפט צו
קאָנען שפּילן װאָס פאַרע ראָלֶע און ער זאָל איר ריכטיק דורכ-
פירן .ה' קעסלערס גרויסער טעות איז טאַקע געווען װאָס ער
האָט געשפּילט אַלעס ,יעדע ראָלע ,צי זי האָט געפּאַסט פאַר אים
אָדער נישט .ביי פילע איז ער דורכנעפאלן טאַקע נאָר דערפאַר
װאָס מ'האָט אים געזען אין ראָלן ,וועלכע האָבן אים ניט נעפּאַסט,
זעט מען אָבער ה' קעסלער אין אַ ראָלע ,וועלכע פּאַסט אים ,אַמ-
מייסטן אין דראַמאַטישע באַראַקטער-ראָלן ,אין ראָלן ,װאָס שטעלן
פאָר שטאַרקע מענטשן ,וועלכע ווערן צעקריפּלט פון גרויסע ויי-
טאָגן ,דאַמאָלט באַמערקט מען ,אַז ער אין אַ גאַנץ באַדיײיטנדער
טאַלאַנט און פאַרשטייט װוי די פּסיכאָלאָגיע פון אַזעלכע טפּן
אויסצודריקן ,ניט נאָר אין באַװעגוננען ,נאָר אויך אין מימיק,
 ...אַ נייגונג צו עפּעס בעפערס ,אַ שטרעבונג זיך אַרױיסצורײיסן
פונם תהום פון שונד אין וועלכן דאָס יידישע טעאַטער איז פאַר-
זונקן ,האָט זיך אָבער ביי ה' קעסלער דאָך באַמערקט .פון צייט
צו צייט האָט ער בעסערע פּיעסן געשטעלט .איבערהויפּט האָט
זיך ביי אים געציינט אַ שטאַרקע נייגונג צו קלאַסישער דראַמע.
וי ניט געראָטן זאָלן געווען זיין די אויפפירוננען פון די פּיעסן
אין פאַרנלייך מיט די אויפפירוננען אויף די {דער| עננלישעןרן
בינע און אויף די בינעס פון אַנדערע אומות העולם ,איז אָבער
דאָך געווען וויכטיק דער פאַקט װאָס ס'איז {ס'זיינען|| געשפּילט
געװאָרן אין יידישן טעאַטער אַזעלכע פּיעסן ,און װאָס דער יידי-
שער עולם איז געגאַננען אַזעלכע פּיעסן זעען .ה' יאָזעף קעסלערן
איז דאָס געווען צו פאַרדאַנקען".
ק .קערט

זיך צוריק

קיין אַמעריקע

און אין אָנהייב פון דער

ערשטער וועלט-מלחמה האָט ער געשפּילט  01װאָכן אויף דער
אין

ענגלישער בינע ,און אין יולי  5191איז ער אױיפגעטראָטן,
ענגליש ,אין אָסיפּ דימאָווס אײינאַקטער ;,האַרמאַטן-פלייש".
אין  7191האָט ק .געשפּילט אין שיקאַגאָ ,וואו ער איז אויך
אויפגעטראָטן אַלס ,האַמלעט?,
אין  ,8191צוזאַמען מיט הערי קראהן ,אָנגעפירט מיט אַ יידיש
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לעטסיקאָן
טעאַטער אין סט .לואיס ,וואו ער פירט אויף ה .קראהנס מעלאָדראַמע
,ליבעס-בערג",
אין מאַי  2291איז ק .צוריקגעפאָרן קיין ענגלאַנד ,וואו ער האָט
געגעבן יידישע פאָרשטעלונגען אויף דער ענגלישער פּראָוינץ און
זינט דעם  62יוני  2291אָנגעהויבן שפּילן אין לאָנדאָנער ,פּאַװיליאָן
טעאַטער* ,וואו ער האָט אויפגעפירט אַ גאַנצע ריי פּיעסן ,וי ,,האַמ-
לעט" ,אַשס ,,מאָטקע גנב", ,אונזער גלויבן"; ,טרילבי" ,שפּילנדיק
די הויפּט-ראָלן.
ק .האָט אויך דער ערשטער ,אין  ,2291אויפגעפירט אין לאָנדאָן
,שולח") ,וועגן זיין אויפ-
אַנסקיס ;דבוק" (געשפּילט די ראָל פון מ
פירונג שרייבט מאָריס מייער ,אַז ,ס'איז געווען בלויז אַ רעאַליסטישע
און פאָלגלעך אַן אויבערפלאַכלעכע אויפפירונג .דאָך איז זי אויס-
געקומען אינטערעסאַנט?*,
אין מערץ  3291האָט ק .דאָ אויפגעפירט שלום עליכמס ,שווער
צו זיין אַ ייד" (געשפּילט די ראָל א,יװאַנאָו") און ה .קראָהנס פּיעסע
;,קלאַסן-קאַמף?,
אין מאַי  3291איז ק .אָפּגעפאָרן קיין דרום-אַפריקע ,וואו ער האָט
געגעבן אַ ריי פאָרשטעלונגען אויף יידיש ,און ווידער צוריקגעקומען
אין לאָנדאָן,
וועגן יענעם פּעריאָד שרייבט מאָריס מייער :
,אין אויפהאַלטן דאָס יידישע טעאַטער אין לאַנדאָן האָט ה'
יאָזעה קעסלער געשפּילט אַ באַדײטנדע ראָלע .ער האָט דאָ אין
לאָנדאָן אַװעקגעגעבן כחות פאַרן יידישן טעאַטער מער וי וועלכער
ס'איז אַנדערער יידישער שוישפּילער אָדער דירעקטאָר .,, ,קיין
ברייטע פעלד פאַר יידיש טעאַטער האָט ער דאָ ניט געפונען ,אָבער
ער האָט מיט אַלֶע כחות נעזוכט דאָ צו שפּילן און צו שאפן אַ
מעגלעכקייט ,אַז אַ יידיש טעאטער זאָל דאָ שטענדיק עקזיסטירן.
ער האָט אַפילו ניט ביינעטראָנן נענונ צו דער אַנטװיקלונג פון
היגן יידישן טעאַטער ,אָבער צו דער עקויסטענץ פון אַ יידישן
טעאַטער אין לאָנדאָן ,האָט ער זיכער אומנעהויער פיל בײינעטראָגן.
 ...ער איז אַהער צוריקגעקומען פּונקט אין א מאָמענט וען
דאָס יידישע טעאַטער האָט בוכשטעבלעך געהאַלטן ביים אונטער-
גיין ,ווען מען האָט שוין זאָגאַר געזאָגט קדיש נאָכן יידישן טעאַטער

און ער האָט עס איינפאַך מחיה

המתים

געווען.

ער האָט זיך

גענומען מיט פיל קראַפט און ענערגיע צו דער אַרבעט ,געבראַכט
נייע פּיעסן און שוישפּילער און האָט באַוויזן איינפאַך אַ וואונדער :
צוריקצושטעלן דאָס יידישע טעאַטער אויף די פיס און עס מאַכן
אָנגיין מיט ערפּאָלנ פאר אַ נייער פּעריאָדע".
אין יאַנואַר  4291האָט ק .געגעבן אַ ריי יידישע פאָרשטעלונגען
אין פּאַריז ,און שפּעטער זיך צוריקגעקערט קיין לאָנדאָן ,וואו ער
|
האָט אָנגעפירט מיטן ,פּאַװיליאָן טעאַטער?
ק .קערט זיך ווידער צוריק קיין אַמעריקע ,וואו ער נעמט איבער
אין ניו-יאָרק דאָס /,מעקינלי סקווער טעאַטער* אין בראָנקס (סעזאָן
אין יוני  6291שפּילט ער וידער ביי בלומענטאַל אין
)6
לאָנדאָנער  פּאַװיליאָן טעאַטער? ,װאָס ער נעמט שפּעטער וידער
איבער ,און פירט דאָרט אויף אַ גאַנצע ריי נייע פּיעסן וי אי
 ,6ז .ליבינס ,קינדער פון דער ערד" און זיין קאָמעדיע ,קבצן
וואו קריכסטו ? .מאָריס מייער שרייבט ,אַז ק .האָט די פּיעסע
אויפגעפירט מיט אַ באַדײטנדיקן דערפאָלג,
וועגן דעם פּעריאָד שרייבט מאָריס מייער :

אָבער געקומען

2927

ה' יאָזעף קעסלער

מתים געווען. .ש.ו.ין דערפאַר און װאָס ה' קעסלער האָט גע-
רעטעט דאָס יידישע טעאַטער פון אונטערנאַנג ,פאַרדינט ער אַלע-

מענס אָנערקענונג און שעצונג.

ער האָט דאָך דערמיט ניט נאָר

גערעטעט די אינסטיטוציע ,וואו די יידישע באַפעלקערונג האָט אַ
מעגלעכקייט זיך צו אַמוזירן אין יידיש ,נאָר ער האָט אויך געגעבן
אַ מענלעכקייט צו פילע יידישע אַנשטאַלטן און גרופּן צו האָבן
בענעפיטן און דאָס מיינט אויפצוהאלטן לעבעדיק זייער עקוזיס-
טענץ און טעטיקייט .דאָס איז זייער אַ גרויסע זאַך ,װאָס דאַרף
אָנערקענט ווערן ... .עס קאָן זיין ,אַז ווען ה' יאָזעף קעסלער
זאָל געווען בלייבן בלויז אַ שוישפּילער ,װאָלט ער זיך געווען ריין
קינסטלעריש שטאַרק אַנטװיקלען .ער האָט דאָך גרויסע פעאיקייטן
אַלס שוישפּילער ,און ווען ער זאָל זיך געווען קאָנצענטרירן בלויז
אויף דעם ,אַז ער זאָל אויסשלייפן ,אויסאַרבעטן ,ריכטיק מאָדעלירן
זיינע פעאיקייטן ,װאָלט ער נעװאָרן אַ קינסטלער אויך אין בעסערן
זין פון װאָרט ,טאַקע אין קינסטלערישן זין .איז אָבער ה' קעס-
לער ניט נגעווען בלויז אַ שוישפּילער ,נאָר ער איז אויך געווען אַ
טעאַטער-דירעקטאָר און אַן אויפפירער פון פּיעסן .דאָס מיינט ,אַז
ער האָט אויפנעהערט זיך אָפּצונעבן בלויז מיט דער איינענער
פּערזענלעכער אַנטוויקלונג ,נאָר ער האָט אויך שוין אָפּגעגעבן
צייט און כח פאַר דאָס שפּילן און פאַר דער אַנטװויקלונג פון
אַנדערע .דורך דעם האָט ער אומפאַרמײדלעכערװײיזע זיך אַלין,
דאָס הייסט

זיינע איינענע פעאיקייטן,

געמוזט

פאַרנאַכלעסיקן".

אין  8291פירט ק .אויף אין זיין טעאַטער שילערס ,רויבער"
(שפּילנדיק ,פראַנץ מאר") ,שעקספּירס ;קויפמאַן פון ווענעדיג"
,ײילאָק*) און לעאָן קאָברינס ,צוריק צו זיין פאָלק"
(שפּילנדיק ש
(שפּילנדיק די ראָל ,דר .בלעק") .זומער-צייט גאַסטראָלירט ער
אין זיין רעפּערטואַר אין פּאַריז ,און צום סעזאָן  02-9291פירט ער
ווידער אָן מיטן ,פּאַװויליאָן טעאַטער* אין לאָנדאָן ,וואו ער פירט
אויך אויף ה .קראהנס פּיעסע ;אַ לעבן פאַר אַ לעבן".
ק .האָט זיך שפּעטער צוריקגעקערט קיין אַמעריקע ,וואו ער איז
דעם  22פּעברואַר  3291געשטאָרבן אין ניו-יאָרק.
מאָריס מייער כאַראַקטעריזירט

אים אַזױ:

;נאָך דעם װאָס מאָסקאַוויטש איז אַרױף אויף דער עננלישער
בינע ,האָט זיך דאָ (אין לאָנדאָןן באַזעצט יאָזעף קעסלער .ער
איז דאָ געווען דירעקטאָר אין ,פּאַװיליאָן טעאַטער' און האָט גע"
שפּילט הויפּט ראָלן פילע יאָרן .ער האָט אָן אַ ספק פיל בייגע-
טראַנן אויפצוהאַלטן דאָ אַ שטענדיק יידיש טעאַטער ,אָבער ליידער
האָט ער ניט געשאַפן קיין בעסערן טעאַטער ,ער האָט אַממייסטנס
אויפנעפירט סענסאַציאַנעלע מעלאָדראַמען ,כאָטש פון צייט צו
צייט האָט ער אויפנעפירט בעסערע און זאָנאַר נאָר נוטע פּיעסן.
יאָזעף קעסלער האָט נראָד אָננעפאַנגען זיין טעאַטער-קאַריערע
מיט אַ ניינונג צו גוטן .ער איז כמעט נעווען דער ערשטער שוי"
שפּילער אוֹיף דער יידישער בינע {|אין לאָנדאָן| ,וועלכער האָט
אויפנעפירט אַזעלכע קלאַסישע פּיעסן װוי ,האַמלעט! און ,ראָמעאַ
און זשוליעט' פון שעקכפּיר; ,די רויבער' פון שילער .ער האָט
געשפּילט די הויפּט-ראָלן אין די פּיעסן און ער האָט געהאַט ,אָן
צווייפל ,שוישפּילערישע פעאיקייטן .ער איז אָבער געווען נעהינ'
דערט פון צוויי זאַכן צוֹ זיין דערפאָלנרייך אלס קינסטלער אין
בעפערן זין .ער האָט ניט באַזעסן די נויטיקע אינטעלינענץ פאַר

העכערער קונסט ,און האָט געהאַָט א ברייטע אױסשפּראַך ,װואָס

,ס'איז אַ גוט באַוואוסטער פאַקט ,אַז דער פּאַװיליאָן איז שוין
געווען געשלאָסן און האָט געהאַלטן ביים פאַרקויפט .ווערן ,אין
און האָט דעם

פון

בר מינן

מחיה

האָט איבערנעפירט דאָס פאַרטראָגן פון די ליטעראַרישע מאָנאָלאָנן.

שוין די אַרט פון זיין ריידן האָט ניט געקלונגען גענונ נוט ליטע-
ראַריש און קינסטלעריש ,אַ חוץ ,װאָס עס האָבן אים נעפעלט די
2028

טעאַטער

יידישן

נויטיקע אונדולאַציעס.

ער האָט זיך דערפאַר געפילט פיל בעסער

אין מעלאָדראַמען ,אין וועלכע מ'רעדט שטענדיק

אויפן הויכן קול,

און אַז ס'קליננט גראָב און צו שטאַרק ,מאַכט עס ניט אויס ,ווייל
ס'איז דאָך נראָב און איבערגעטריבן כמעט אַלֵץ וװאָס קומט אין
זיי פאָר .נעשטערט האָט אים אויך צו אַ קינסטלעריש שפּילן דאָס
װאָס ער איז געווען אַ שטאַרק צעװאַקסענער ,און ניט יעדע ראָלע
האָט פאַר אים נעפּאַסט.
ס'מוז אָבער געזאָגט ווערן ,אַז ווען יאָזעף קעסלער האָט געשפּילט

מעלאָדראַמאַטישע העלדן ,אַזעלכע ראָלן ,װאָס האָבן זיך געפּאַסט
פאַר אים ,איז ער געווען ניט שלעכט .ער האָט נעשפּילט אַלֶם
;אייקעלע מזיק' אין שמ"רס פּיעסע מיט דעם זעלבן נאָמען .ער
האָט געשפּילט גוט אַלס דער הויפּט-כאַראַקטער אין לעאָן קאָברינם
;צוריק צו זיין פאָלק' ,אויך אַלס דער אַבערגלױבערישער פאַרמער
אין ליבינס ,קינדער פון דער ערד' ,און נאָך אַזעלכע ראָלן,
נאָך פאַר א זאַך קומט יאָזעף קעסלער קרעדיט .ער האָט אַועקי
גענעבן פאַרן יידישן טעאַטער זיין געזונט און זיין לעבן .ער איז
אַװעקנעפאָרן פון לאָנדאָן נאָך פילע יאָרן שפּילן אַ קראַנקער און
ער האָט ,דוכט זיך מיר ,אַפילו ניט געהאָט אויף

אַ צעבראָכענער.

רייזע-הוצאות און האָט נעמוזט נעלט לייען .ער איז געפאָרן קיין
אַמעריקע .ער האָט דאָרט מער ניט נעשפּילט און ער איז אַ ליירנדער
געשטאָרבן",
אַן אַנדערער לאַנדאָנער קריטיקער א"פּ ,דער מאַן פון די באַקס"
פּרובט אין זיין כאַראַקטעריסטיק פאַרענטפערן ק'ס צוגאַנג צום
טעאַטער;:

,אין לעבן  --אַ מענטש אֵן אַ נאַל .מיט אַ ליבלעכן שמייב?
באַגעגנט ער אייך און מיט אַ טרייסט-װאָרט באַנלײיט ער אייך.
אויף דער בינע ,ביי פּראָבן ,איז ער פּונקט דער היפּוך .שטרענג,
שאַרף ,ניט נאַכגעבנד און איז מקפּיד כחוט השערה ,ממש אַ נזלן.
אין לעבן נלעטן זיינע בליקן און די אוינן שמייכלען .,הינטער די
קוליסן שטעכן זיינע בליקן שאַרף וי שפּיזן .,או אין ביידע פאַלן
איז ער ערנסט. ., .ער האָט ליב די טעאַטער-קונסט אַלס קונסט,
אָן פּניות ,אָן פּערזענלעכע אייננזוכט ,און דערפאַר איז ער אַזױ

שטרענג צו אלץ ,װאָס האָט אַ שייכות צום שפּילן . ... ,די מעלח
פון ערנסטקייט ציינט זיך אַמאָל אַרױס אַפילו אויף דער בינע,
ניט בלויז ביי פּראָבן .אויף דער בינע ,ווען ער לעבט דורך דעם
טיפּ ,פאַר וועלכן ער שפּילט ,האָט ער אָבער אויך אין זינען זיינע

מיטשפּילער ,און אַזױ ווי דעם
פון אַ פאַלשן

טאָן ,אַזױ

גרויסן זיננער

ניט אים

אַ ריס

רייסט דער אויער

אין האַרצן

אַ פאַלשע

באַוועגונג פון אַן אַקטיאָר ,ער וויל האָרעװאַניע אין שפּילן ,ער
קאָן אַנדערש ניט דערטראָנן און עס דענערווירט אים ווען עס איז
אַנדערש .דאָס איז אָן ספק אַ מעלה ,אָבער אַ חסרון ,װאָס מען
קאָן דאָס ,אָפּטמאָל ,באַמערקן . . . .ה' קעסלער האָט ליב די קונסט
אַפילן

ואָס

מער פון די פיינשמעקער,

פּאַטענטירן

זי .נאָר

וייל

ער האָט ליב די קונסט ,האַלט ער ,אַז מען קאָן זי מאַכן צונענגלעך
פריער דורך לייכטערע זאַכן .ער האַלט ,אַז מעדיצין מוז זיין נע-
מישט מיט צוקערלעך ,אויב ניט ווילט זיך עס ניט נעמען .און ער
האָט ליב דעם יידישן פּובליקום וי זיינע קינדער און דערפאַר
גיט ער איר אָפּט קענדי |נאַשװאַרג} ,אָבער ניט קיין שעדלעבע,
נאָר אַפּעטיטלעכע אום זי איינצונעוועהנען צו עטװאָס שטאַרקערע".
ב.

גאָרין

-ז

,גצש.

איד.

סצאט,*,

וו,

זי

2008
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לעססיסאָן
קאַטץ ,משה
(געב .סוף 4681

--

געצשט,

,אטץ האָט וי מיט אַ מאַננעט צוגעצוינן צו זיך מענטשן ,אַלע
ק
האָבן אים ליב געהאַָט און געאַכטעט .זיין אָנקומען האָט אַרֵיינ-
געבראַכט אַ נייע אַטמאָספערע אויך אין אונזער איינענער סביבה.
מען האָט זיך דערנענטערט איינער צום אַנדערן ,מען איז געװאָרן
װואַרעמער און חברישער ,אָבער ער האָט אויך אַרינגעטראָגן אַ
גאַנץ נייעם טאָן פון טאַלעראַנץ און געדולד בנונע פרעמרע און
קעננער ... .טריי צו זיין באַשײידענער נאַטור ,האָט ער ניט איבער-
געקליבן װאָס עס פּאַסט פאַר אים אָדער ניט אין דער אַרבעט ,ער
האָט געטאָן אַלֵץ וװואָס ער האָט נאָר געקאָנט ,אַפילו שטיין אויף
די קאָרנערס |עק נאַסן} און הענד-בילס |פלונ-צעטלען| טיילן,
פאַרװאָס ,אנב אורחא ,מען האָט אים אַ פַּאַר מאָל אַרעסטירט,
.ַ.טיץ איז געווען דער צענטער פון דער דאָזיקער |אַנאַרכיס-
,א
ק
טישער} טעטיקייט ,עס איז ניט געוען קיין פאַרזאַמלונג ,קיין
מיטינג וואוהין מען זאָל ניט שלעפּן אָדער שיקן קאַטצן ,ער איז
געלאָפן פון איין אָרט צום אַנדערן .פון א מאָסן-פאַרזאַמלונג צו
אַ פאַרטבילדונגס-פאַראיין ,פון אַ מיטינג ביי די העמדל-מאַכער צו
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געבוירן סוף  4681אין מאָהילעוו אויפן
דניעסטער ,אין אַ בעל-הבתישער פאַמיליע,
באַקומען אַ האַלב-וועלטלעכע דערציאונג ,האָט
ער נאָך אַלס יינגל זיך פאַראינטערעסירט מיט
די נייע יידישע באַוועגונגען און איז אַרונטער-
געפאַלן אונטער דער השפּעה פון משה לייב
ליליענבלום .צו  61יאָר אַװעק קיין דייטש-
לאַנד שטודירן ,פאַרבראַכט אַ קורצע צייט אין
קעניגסבערג ,אָבער צוליבן מוראדיקן אַנטי-
סעמיטיזם ,אויס בענקשאַפט צו דער היים און
דער עיקר צוליב מאַטעריעלע שװעריקייטן ,צוריקגעפאָרן קיין רוס-

לאַנד .געאַרבעט אין קאָװונע אַלס שװאַרץ-אַרבעטער ביי גראָבן ערד,
שלעפּן משאות ,טראָגן ציגל ,און לסוף דאָרט געװאָרן אַ לערער,
אין  2881אַװעק קיין מאָסקװע כדי צו ווערן אַ ,פרייער צוהערער"
אין אוניווערזיטעט .דאָרט זיך באַקענט מיט דער ,פאָלקס-באַווע-
גונג? און געװאָרן אַ סאָציאַליסט-רעװאָלוציאָנער ,אָבער גלייכצייטיק
אויך געווען באַװירקט פון דער יידישער נאַציאָנאַלער באַװעגונג
און אַפילו געפּלאַנט צו פאָרן קיין ארץ ישראל ,גרינדן דאָרט אַ
פרייע קאָלאָניע .צוליב פּאָליצײי-רדיפות אַנטלאָפן אין  8881קיין
אַמעריקע,

די ,מענער-אַרבעטער,,

שלום פּערלמוטער שרייבט וועגן ק',ס געזעלשאַפטלעכע גלגולים :
ו,וען

סאָוט און אין  9881זיך צוריקגעקערט קיין ניו-יאָרק,
וי יואל ענטין גיט איבער:
;איז ער ביי זיין אָנקומען אין אַמעריקע ניט געווען קיין נעלערנ-
טער ,קיין אוניווערזיטעט-געענדיקטער און אַפילו ניט קיין גימנאַ-
זיפט ,נאָר אַ פּשוטער ,אַ געוויינלעכער מאַהילעװוער טאַטע-מאמעס
אַ קינד ,א קאָװונער איידעמל ,און אויף אַ וויילע צוגערייזטער אין
מאָסקווע ,מיט אַ מאָהילעווער בעלדהחבתישער נמרא-תוספותדיקער
בילדונג ,מיט משמעות אַ ניצוצל פון חב"ד ,מיט אַן אָנשפּאַר אָן
דער קלאַסיש-העברעאישער ליטעראַטור ,מיט אַ געוויסער באלעזנ-
קייט אין רוסיש און אויך אין דער רוסישער ליטעראטור ,מיט אַ
ידיעה אין דייטש און אין עטלעכע דייטשע קלאַסיקער ,מיט א
מטושטשדיקע אנונג פון דער סאַציאַליסטישער-רוסישער נאַראָדי-
טשעסטוואָ |פאָלקסבאַװענונגן ,אָבער אויך מיט א שפּריצעלע

איז ער שוין געווען באַוואוסט אין דער אַרבעטער-באַוענונג וי דער
ניזירטע יידישע אַרבעטער האָבן טאַקע אין אים געפונען דעם
בעסטן ,געטרייעסטן און אויפריכטיקן פריינד .הנם אַן אַנאַרכיסט,
אַ ראַדיקאַלער סאַציאַליסט ,א רעװאָלוציאָנער ,איז ער שטענדיק
געווען א טיף-פילנדער ייד און האָט ליב געהאַט די יידישע שפּראַך
און יידישע ליטעראַטור ,אַ פונק פון יידישן נאַציאָנאַליזם האָט
שטענדיק געטליעט אין זיין האַרץ .,ער איז אויך לייכט פאַרכאַפּט
געװואָרן פון דער אויפשטייננדיקער ציוניסטישער באַווענונג .אָבער
ערשט נאָך די פּאָנראָמען אין קעשענעוו האָט ער ביי אַ פאַרזאַמלונג,
 ..,אין יאָר  ,4091פאַר אַ גרויסן עולם זיך דערקלערט אַלס אַ
יידישער נאַציאָנאַליסט ,און האָט זייט דאַמאָלט געווידמעט זיין
גאַנצע ענערניע צו פּראָפּאַנאַנדירן דעם יידישנאַציאָנאַלן ,סאַציאַ-
ליסטישן געדאַנק אומעטום וואו זיין איינפלוס דורך וואָרט און
שריפט האָט דערגרייכט ,ער האָט געהאַט אַ גרויסן חלק אין דעם,
װאָס יידישע אַרבעטער האָבן זיך נרופּירט אונטער דער ציוניסטי-
שער פאָן ,און זייט דאַמאָלט איז ער פאַרבליבן אַ נאַציאָנאַלע פינור
מיט ספּעציפישע אייננשאפטן ,װאָס זיינען כאַראַקטעריסטיש  קאטצ-

חיבת-ציון".

י .קאַפּעלאָף :
2091

קאַטץ איז אָנגעקומען

אין ,פאָרווערטס',

אין יאָר ,9981

גרינדער פון די מערסטע יידישע יוניאָנס אין אַמעריקע .די אֶרנאַ-

אין אַמעריקע איז ק .באַלד אַרײנגעטראָטן אין דער יידישער
אַרבעטער-באַװעגונג ,איז אין משך פון אַ סך יאָרן געווען איינער
פון די פירער פון יידישן אַנאַרכיזם  ---אַלס רעדאַקטאָר ,פּובליציסט
און רעדנער .געווען אין  9881אַ מיטגליד פון דער רעדאַקציע-
קאָלעגיע פון ערשטן אַנאַרכיסטישן אָרגאַן אין אַמעריקע ,דיא
װאַרהײיט* (רעדאַקטאָר  --יוסף יאַפּפאַ) ,שפּעטער גענומען אַ טעטיקן
אָנטײל אין קאַמף צווישן די יידישע סאָציאַליסטן און אַנאַרכיסטן
וועגן אַ פּאַרטײ-אָרגאַן .געווען אַנאַרכיסטישער פּראָפּאַגאַנדע-אָנפי-
רער אין באָסטאָן ,און ביז ( 4981נאָכדעם װי די ערשטע רעדאַקטאָרן
האָבן זיך צוריקגעצויגן) געווען רעדאַקטאָר פון די פ
,רייע אַרבײיטער
שטימע" ,שפּעטער רעדאַקטאָר פון פאַרשידענע יידישע טאָג-צייטוג"

אַ חוץ

די

איינענע

אָפטע

און

שפּעטע

מיטינגען .,האָט מען געדארפט אויף ניך שיקן אַ שליה מיוחד
קיין פילאַדעלפיע ,איז דאָס געווען קאַטץ ,קיין באָסטאָן  --קאַטץ
און קיין ניו-הייווען קיין נואַרק  ---ווידער אַמאָל קאַטץ",

וואו ער איז אַ שטיקל צייט געווען אַ פּעדלער אין דער

גען און פּעריאָדישע אױסגאַבן ,נאָכן קעשענעווער פּאָגראָם אַריבער
צו די ס"ר ,שפּעטער צום ציוניזם ,און אין  2191זיך באַזעצט אין
פילאַדעלפיע ,וואו ער האָט רעדאַקטירט די טעגלעכע צייטונג עדי
אידישע וועלט",
וועגן זיינע ערשטע יאָרן אין אַמעריקע ,דערציילט זיין פריינד

פון

איסטיש'".

און וועגן דעם אָנהייב פון ק'.ס דראַמאַטורגיע,
פּערלמוטער :

.

שרייבט

שלום

אַ,נגעהויבן שרייבן דראַמען פאַרן יידישן טעאַטער האָט משה
קאַטץ אין אַ צייט ווען זיין עקאָנאָמישע לאַנע איז געווען זייער אַ
שלעכטע .כאָטש ער איז דאַמאָלט געווען פון די ,נליקלעכע ,,װאָס
האָט יעדע וואָך געהאַט אַן אַרטיק? אָדער צוויי אין אַ טענלעכער
צייטונג ,און ער איז אויך געווען איינער פון די אָנגעזעענסטע
לעקטאָרס ,האָט ער אָבער פון דעם ניט געקאָנט האָבן קיין פּרנסה.
האָט ער אָנגעהויבן ,אַדאָפּטירן' פּיעסן פון פרעמדע שפּראַכן ,און
הנם דער יידישער טעאַטער איז דאמאָלט געווען אַרומנערינגלט מיט
אַ כינעזישער מויער ,איז אים דאָך אין  9981געלוננען צו פאַר-
9089

יידישן

טעאַטער

קויפן יעקב פּ .אַדלערן אַ פּיעסע ,וועלכע ער האָט גערופן ,די
פינסטערע נאַכט'?,

וועלכער פאַרקערפּערט אין זיך די איידלסטע שטריכן פון דעם טריי-
האַרציקן און קלאָר-דענקענדן יידן ,און די אַלע אַנדערע פּערזאַנען

פון יידישן

פון דער דראַמע ,אַזױ גוט וי די שפּראַך ,דער סטיל אין וועלכן
זי איז נגעשריבן ,דאָס אַלֶעס האָט געווירקט וי א צויבער .אין די
ליטעראַרישע און דראַמאַטישע קרייזן האָט מען נערעדט מיט דעם
טיפסטן אינטערעס פון קאַטצס ווערק ,און די גרופּע ,פרייע נעזעל-
שאַפט' האָט באַשלאָסן צו שטעלן דעם יידישן דאָן קיבאָט' אַלס
בענעפיס פאַר דעם אַנאַרכיסטישן זשורנאַל.
מען האָט אַראַנזשירט מיט דעם דאַמאָלטיקן ,טאַליאַ טעאַטעב'
אויפצופירן דאָס שטיק און עס שפּילן דריי אֶוונטן נאָכאַנאַנד

שרייבט

וועגן דער אויפפירונג
טעאַטער ,ב .גאָרין :
,די חזקה אויף דעם אֶנהייב און פוף סעזאָן האָט געהאַט יעקב
נאָרדין ,און דאָס איז געווען אין גאַנצן װאָס אים איז געבליבן
פון זיין פריערדיקער טעטיקייט אויף דער בינע .נאָר איצט האָבן
זיך אָנגעהויבן צו ווייזן פּנים חדשות אויפן פעלד פון דער בעסע-

רער דראַמע.

דער

היסטאָריקער

מ .קאַטץ ,אַן אָנגעזעענער ראַדיקאַלער רעדנער און

זשורנאַליסט ,האָט אַדאָפּטירט א פּיעסע פאַר אַדלערן ,נאָר זי איז
גלייך דורכגעפאַלן".
די פּיעסע איז קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן און ס'איז אויך
ניטאָ פון איר קיין כתבייד.
ק .האָט געמאַכט אַ פאָרשלאַג גאָרינען שרייבן צוזאַמען אַ קאָמעדיע,
און וועגן דעם שרייבט גאָרין :
,עס איז איבריק צו זאָנן ,אַז פון אים האָט זיך נעפאָדערט ,ער
זאָל אין זינען האָבן די טעכניק פון דער בינע ,וועלכע איז מיר
געווען פרעמד ,און פון .מיר האָט זיך געפאָדערט איך זאָל שענקען
מער אויפמערקזאמקייט דער אַנטויקלונג פון די כאַראַקטערס ,װאָס
איז נגעווען מער אין מיין ליין |{געביטן .נאָר וי ווייט איך קאָן
געדענקן ,האָבן מיר זיך ביידע מער אָפּגעגעבן מיט די כאַראַקטערס

און מיטן דיאַלאָג ,װי מיט דער האַנדלונג . .. .וי ווייט איך קאָן
זיך איצט דערמאָנען ,זיינען מיר באַגאַנגען אַ גרויסן טעכנישן
פעלער ,אָדער ריכטיקער צוויי גרויסע טעכנישע פעלערן ... .מיר
האָבן געשאפן אַ רייע קליינע כאַראַקטערס  . . .די גרויסע ראָל פאַר
דעם איינציקן אַקטיאָר האָט אין אונדזער קאָמעדיע געפעלט .דער
צווייטער פעלער אין געווען ,װאָס מיר האָבן זיך גענומען צו

קאָמעדיע ,אין יענער צייט זיינען שוין קאָמיקערס געווען פאַרטריבן
פון דער יידישער בינע און יעדער סטאַר האָט גערעכנט פאַר אַ
פּחיתת הכבוד צו שפּילן אַ קאָמישן כאַראַקטער,
מיר האָבן צוזאַמען אָנגעשריבן צוויי שטיקער .די צווייטע שטיק
איז שוין נעווען פריי פון איינעם פון די דערמאָנטע פעלערן .די
צווייטע שטיק האָט שוין געהאַט אַ ראָל פאַר א סטאַר ,אָבער זי
איז אויך נעווען אַ קאָמעדיע  ...די צוויי דערמאָנטע פּיעסן זיינען
קיינמאָל ניט אויפנעפירט געװאָרן און אונדזער קאָלאַבאָראַציע
האָט זיך דאַמאָלט נעענדיקט".
אין אָנהייב  0091איז אין /,/טאַליאַ טעאַטער* אויפגעפירט געװאָרן
דורך אַדלערן ק'.ס פּיעסע ,דער יידישער דאָן קיכאָט" {|לויט עטא-
גארייס ,מאָדערנער דאָן קיכאָטײן.
וועגן דער פּיעסע און דער אויפפירונג דערציילט א .פרומקין :

| ,אַרום אָנפאַנג פון  0091האָט קאַטץ איבערגעלעבט

עטלעכע

שטורמישע װאָכן ,און מיט דער פרייד און לייד ,וװואָס יענע טעג
האָבן אים פאַרשאַפט ,האָבן זיך געטיילט מיט אים זיינע אינטימסטע
פריינט .צו יענער צייט האָט ער פאַרטיק געמאַכט זיין דראַמע ,דער
יידישער דאָן קיכאָט! ,װאָס איז אייננטלעך געווען די ערשטע וויכב-
טיקע שאַפוננ זיינע פאַר דער יידישער בינע .ער האָט שוין פריער
געהאט געמאַכט אַ פַּאֶר פאַרזוכן פאַרן טעאַטער ,אָבער זיי זיינען
געבליבן אָן באַדייטוננג .דאָ איז ער אַרויטנעקומען מיט אַ פּיעסע,
װאָס האָט אין יענער צייט געזאָגט אַ ניי וואָרט און אַרויסנערופן

בשותפות

איין ריידן און אין איין שרייבן ווענן ;יירישן דאָן קיכאָט' ,אב.
קאַהאַן ,וועלכער האָט דאַן מיטנגעאַרבעט אין דעם ענגלישן ,קאָ-
מוירש? אַדװערטייזער' און פלענט בלויז פון צייט צו צייט זיך
ווייזן אין יידישן קװואַרטאַל ,איז געווען אַזױ אַנטציקט פון קאַטצס
דראמע,

אַז ער האָט דאַן אין ,פאַרווערטס'

אַ גאַנצע ריי

געשריבן

אַרטיקלען ווענגן איר .,די געהויבענע יום-טובדיקע שטימונג
אָנגעהאַלטן אַ פּאַר וואָכן צייט .דאַן האָט דער װאָרעם פוֹן
זיך אַרײנגעכאַפּט אין מאַנכע הערצער ,און די פריילעכע טעג
זיך געענדיקט מיט אַ ,קאַצניאַמער! ,וואָס האָט אונדזער ליבן

האָט
קנאח
האָבן
קאַטץ

גנעקאָסט אַ שטיק נגעזונט".

ב .ריווקין שרייבט וועגן דער פּיעסע :
אַ,ז מ .קאַטץ איז געווען אַ געבוירענער דראַמאַטורג ,אין דעם איז
גאָר קיין ספק

ניטאָ,

און איין דראַמע

,דער יידישער

דאָן קיכאָט'

װ.אָ.לט גענוג געווען פעסטצושטעלן דעם פאַקט .די אידעע פון
,
אַ בעל חלום ,װאָס ווערט צעשמעטערט אין צוזאַמענשטויס מיט דער
ווירקלעכקייט ,געהערט טאַקע צו דער װעלט-ליטעראַטור ,אָבער די
פאַרגעשטאַלטיקונג פון דער אידעע אין יחזקא? לאַנדאָ ,דער הויפּט-
העלד פון דער דראַמע ,איז זיין פולער אייגנס .ער האָט אין איר
פאַרגעשטאַלטיקט

זיין פאָטער און דורך זיין פאָטער זיינע אייגענע

יוננט-איבערלעבונגען ,און אפשר נאָך א גרעסערער באַווייז אוֹיף
דראַמאַטישער נגעשטאַלטיקונגס-קראַפט איז דער צוייטער העלד
פון דער דראַמע ,דיאָמקאַ ,דער אָפּנעשמדטער קאַנטאָניסט ,וועלכער

איז אַ ייד מיט די ביינער און אַ גוי מיטן הילוך .אַ שװאַכערער
דראַמאַטורג װאָלט אים צונויפגעשטוקעוועט פון צעקאַליעטשעטע
העברעאישע פּסוקים און רוסישע מי שברךס .דיאמקא אָבער ,אין
דער דראַמע ,איז פון איין גוס ,ייד און גוי צוזאַמען אין יעדן
מאָמענט ,ניט פאַנאַנדערצוטײלן ,װי די מאַמע װאָלט אים אַזױ
געבוירן ,איז ער פון דראַטמאַטורג שעפעריש אױסנגעטראָגן און
|
געבוירן געװאָרן.

ביי יעדן איינעם פון די ,וועלכע האָבן זיך באַקענט

מיט איר אינהאַלט .דער ניקאַלאַיעװװוסקער סאָלדאַט ,ריאמקאַ,
װאָס איז געמאָלן מיט אַזױ פיל וויכטיקייט ,מיט אַזױ פיל האַר-
ציקער ליבשאַפט ; דער טיפּ פון דעם חובב-ציון ר' יחזקאל לאַנדאָ,

בייטראג

2998

אַנסאַמבל

אַװאַציעס .דאַן האָט מען ,פאַר אַ פּאַר װאָכן צייט ,געהאַלטן אין

קאַטץ

באַנייסטערונג

--

,פיפטי-פיפטי'.,

אין

דעם

פון

די שוי-

שפּילער האָבן זיך נעפונען אזעלכע קרעפטן וי מאָנולעסקאָ ,מאָש-
קאָוויטש ,זינמונט פיינמאַן ,בינע אַבראַמאָװיטש און אַנדערע באַ-
דייטנדע אַקטיאָרן און אַקטעריסעס .די דריי פאָרשטעלונגען זיינען
געקרוינט נעװאָרן מיט דעם גרעסטן פינאַנסיעלן און מאָראַלישן
דערפאָלג .דאָס זיינען געווען דריי יום-טוב נעכט .דאָס טעאַטער
אין געווען איבערנעפּאַקט מיט באַניײיסטערטע צושויער ,וועלכע
האָבן אַפּלאָדירט די שוישפּילער און יעדן אָװונט ביים שלוס אַרוס-
גערופן דעם פאַרפאַסער און אים אויפגענומען מיט די וואַרעמסטע

איז

געווען

א דראַמאַטורג

און

געבליבן

אַ דראַמאַטורג,

אַפילו ווען ער האָט קיין דראַמע ניט געשריבן .און זיין ספּעציעלער
צו דער אַנטוויקלונג פון דער יידישער

פּיעסע איז געווען

אַ דראמאַטורגישער פּראָדוקט  ---אַ דראַמאַטורגישער מאָנאָלאָג?.
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=
שידיי

אמט

ב .גאָרין שרייבט , :װ,אָס שאַקלדיקער עס איז געװאָרן די פּאָ-
זיציע פון די פריערדיקע פּאַטענטירטע דראַמענמאַכער ,אַלץ ברייטער
האָט זיך געעפנט די טיר פאַר נייע כחות . .. .מ .קאַץ האָט דאַמאָלט
אַדאָפּטירט עטלעכע פּיעסן ,און די בעסטע פון זיי איז געווען ,דער
יידישער דאָן קיכאָט?,
און יואל ענטין שרייבט:
,די סכעמע

פון ,דאָן

שפּאַניער עשאגארייס

קיכאָט'

האָט

קאַטץ

,מאָדערנער דאָן קיכאָט'.

גענומען

פון

דעם

ער האָט די פּיעסע

פולשטענדיק פאַריידישט ,זי אָנפילנדיק מיט יידיש לעבן ,אַװעק-
שטעלנדיק זי אויף יידישע פּראָבלעמען .די צווייטע הויפּט פּערזאָן,
דיאָמקע ,איז די ,געבוינענע מאַרטירער פינור' פונם איבערגװאַלד
נעשמרדטן קאַנטאָניסט .די ערשטע פּערזאָן ,דער נאון יחזקאל
לאַנדאָ,

איז אַ פאָרלויפער

פון ציוניזם.

דער

קלימאַקס

פון דער

פּיעסע אין א העכסט פּסיכאָלאָנישער .לאַנדאָ שטויסט זיך אָן
אויף אַ שווינדל ,װואָס ער קאָן ניט פאַרשטיין .אימיצער ,לאַכט פון.
אים' ,ווער אי ? נאָט ? !"
דער ערשטער אַקט פון דער פּיעסע איז אָפּגעדרוקט געװאָרן אין
,מ .קאַטץ זאַמעלבוך* ,װאָס איז דערשינען אין מערץ  5291אין
פילאַדעלפיע.
לויט ב .גאָרין איז אין  0091אויפגעפירט געװאָרן ק'.ס פּיעסע
,גדליה בעל עגלה" ,װאָס איז אַדאָפּטירט געװאָרן פון גערהאַרדט
האַופּטמאַנס /,פורמאַן הענשל?" ,די פּיעסע איז דעם  61יאַנואַר 6091
אויפגעפירט געװאָרן דורכן ,פּראָגרעסיוו דראַמאַטיק קלוב" אין
;גרענד טעאַטער? ,און איז שפּעטער װידערהאָלט געװאָרן אין ,7091
 8און  0191אין פאַרשידענע טיילן פון ניו-יאָרק,
יואל ענטין שרייבט;
,נ,דליה דער בעל עגלה' איז אַ פרייע באאַרבעטונג אוֹן פֿאַר-
יירישונג פון הויפּטמאַנס ,פורמאַן הענש?' .די באאַרבעטונג אין
נואלדיק דראַמאַטיש און טיף פּסיכאָלאָניש .זי איז אויך ,וי דער
אַריגינאַל ,נאַניץ פאָלקסטימלעך.
ביידע פּיעסן האָבן אמתדיק געלעבט אויף דער בינע".
די פּיעסט איז ניט געדרוקט געװאָרן און קיין כתב:יד פון איר
איז גיטאָ,
לויט ב .גאָרין איז אין  0091אויך אויפגעפירט געװאָרן ק'.ס
אַדאָפּטירונג אָדער איבערזעצונג פון ,דער גבור* פון א .האָלם ,די
פּיעסע איז קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן און קיין כתב:יד פון
איר איז אויך ניטאָ,
אין סעפּטעמבער אָדער אָקטאָבער  1091איז אין ט,אַליאַ טעאַטער"
אויפגעפירט געװאָרן ק'.ס פּיעסע ,לא מיט אַן אלף" ,אָדער ,עשרת
הדברות",
יואל ענטין שרייבט וועגן דער פּיעסע :
,איך זע אויך קאַטצס זעלטענע דולדזאַמקײט .מען שפּילט זיינע
אַ פּיעסע (לֵ,א מיט אַן אלף') ,װאָס איזן געבויט אויף אַ האַלב
שונדישן יידיש-דייטשן ראָמאַן ,און איז טאקע אַליין אויך אַביס?
שונדעװואַטע .איך זע די פּיעסע,; ,רייס זי היפּשלעך אַרונטער',
קאַטץ ענדערט אין מאַנוסקריפּט קיין װואָרט ניט און דרוקט
אים

אִפֹּ".

|

שלום פּערלמוטער שרייבט וועגן דער פּיעסע ,אַז ק.
;האָט זי דראַמאַטיזירט פון סאַל קאָהנס א ראָמאַן ,וועלכער
איז געגאַנגען אין ,פאָרווערטס! אונטערן זעלבן נאָמען ,קאַטץ האָט
מיט זיין דראַמאַטיזאַציע געמאַכט אַ גרעסערן איינדרוק אויפן נרויסן
ר טעאַטער-עולם וי דער ראָמאן האָט נעמאַכט אויף די לייענער פון
פאָרווערטם'
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(כאָטש

דער

ראָמאַן

האָט

דאַמאָלט

היבש

א

פון

הויב

געטאָן די צירקולאַציע פון דער צייטונג).,
אויסגעדריקט

אין דער פּיעסע ווערט

דער פּדאָטעסט פון ממזר קענן דעם געבאָט ;,ארור |?}

ממזר לֹא יבוא בקהל? ד'! ,די ליבע-סצענעס צװוישן דעם ממזר און
דער שיינער צערטלעכער בלומע ,וועלכע ראַנגלט זיך צװישן לעבן
און

טויט,

זיינען

פאַרכאַפּנדיק 

די

דראמע

וװערט

אויפנעלייזט

פון פּראַנער

דורכדעם ,װאָס מען נגעפינט אויס צווישן די קברים
בית עולם דעם נאָמען פון ממזרס געזעצלעכן טאַטען".
די פּיעסע איז ניט געדרוקט |לויט יואל ענטין איז זי יאָ געדרוקט ?1
געװאָרן .קיין כתב-יד פון איר איז ניטאָ .לידער פון דער פּיעסע
זיינען געדרוקט אין גאָרינס ,דער טהעאַטער זשורנאַל" ,נ' ,1091 ,1
דעם  21מערץ  2091איז אין ,פּיפּלס טעאַטער* אויפגעפירט גע"
װאָרן ;רעססורעקשאָן אָדער פון טויט לעבעדיג ,דראַמאַ אין  5אַקטען
פון דעם פילאָזאָף און געניאַלן רוסישען דיכטער גראַף לעוו טאָלסטאָי,
איבערזעצט פון ה' קאַטץ* {;תחית המתים" ,שפּעטער אָנגעגעבן ניט
וי אַן איבערזעצונג ,נאָר װי אַ דראַמאַטיזאַציע .דער ראָמאַן אין
ק'.ס יידישער איבערזעצונג איז דערשינען אין  2191אין ניו-יאָרקן.
דעם  61נאָוועמבער  6091איז אין ,קאַליש טעאַטער* אויפגע-
פירט געװאָרן פון ל .שפּאַכנער ,ק'.ס ;גאָטס משפּטים ,אָדער ,די
שרעקלעכע שבועה ,פּראַכטפולע דראַמע אין  4אַקטן?
די פּיעסע איז קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן און קיין כתב:יד
פון איר איז ניטאָ,
דעם  61פעברואַר  8091ווערט אין ,ט,אַליאַ טעאַטער" אויפגעפירט
;וועמענס שולד ,אָדער מיניע גראָביאַן ,לעבענסבילד אין  4אַקטן
פון מ .קאַץ" |סוזשעט פון א .מ ,פינגערט),.
דעם  02סעפּטעמבער  0191ווערט פון קעני ליפּצין אויפגשפירט
אין ;ליפּצין טעאַטער" ק'.ס איבערזעצונג ;פימקאַ די סיגאַרעטג-
מאַכערין? פון וו .א .טראַכטענבערג .די פּיעסע איז ניט געדרוקט
געװאָרן און קיין כתב יד פון איר איז ניטאָ,
דעם  51נאָוועמבער  0191איז אין ,ליפּצין טעאַטער* אויפגעפירט
געװאָרן ,מיט קעני ליפּצין און מאָריס מאַשקאָװיטש אין די הויפּט-
ראָלן ,ק',ס איבערזעצונג פון אַנדרעעװוס ,דער אשמדאי",
די איבערזעצונג איז געדרוקט געװאָרן אין ניו-יאָרק אין ,9091
ודי איבערזעצונג א"נ ;אַנאַטעמאַ* איז א"ר פון מאָריס שװאַרץ
אויפגעפירט געװאָרן אין ,יידישער קונסט טעאַטער* דעם  8פעב-
רואַר ,}3291
דעם  22דעצעמבער  0191איז אין ,ליפּצין טעאַטער* מיט קעני
ליפּצין אויפגעפירט געװאָרן ק'.ס דראַמאַטיזאַציע פון טאָלסטאָיס
;אַננאַ קאַרענינאַ? .די פּיעסע איז קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן
און קיין כתב-יד פון איר איז אויך ניטאָ| .ק'.ס יידישע איבער-
זעצונג פון ראָמאַן איז געדרוקט געװאָרן אין  1191אין ניו-יאָרקן.
אין  0191איז אויך אויפגעפירט געװאָרן אין ק'.ס איבערזעצונג
הענריק איבסענס פּיעסע ;דער בוימייסטער" .די איבערזעצונג איז
ניט געדרוקט {געדרוקט איז אַ יידישע איבערזעצונג פון א .גאָלדװין),
קיין כתב-יד איז אויך גיטאָ,
אין  0191איז אויך אויפגעפירט געװאָרן ק'.ס איבערזעצונג פון
אַנדרעעװס ,די טעג פון אונזער לעבן" ,װאָס איז אין  0191געדרוקט
געװאָרן אין ניו-יאָרק אין פאַרלאַג מייזעל,
אין  2191האָט ק .אויך אָפּגעדרוקט זיין פּיעסע ,אין גלות" .וועגן
דעם שרייבט שלום פּערלמוטער :
,נאָך ,דער
געשריבן (אין
;קאַסמאָפּאָליט!
אין יאָר 2191

יידישער דאָן קיכאָט' האָט משה קאַטץ ווידער אָנ-
 )8091אַ דראַמע ועגן דעם צוזאמענברוך פון אַ
; -אין נלות' ,די פּיעסע איז געווען נעדרוקטאין ציוניסטישן ואַכנבלאָט ,דאָס אידישע פאָלק',
2030

יירישן

טעאַטער

און מיט איין יאָר שפּעטער ( )3191איז זי אין דעם פילאַדעלפיער
,אַרטש סטדיט טעאַטער!' אויפנעפירט געװאָרן מיט נרויס דערפאָלנ
אונטערן נאָמען ,די אייביקע טראַנעדיע'",
דעם  02אויגוסט  2191איז אויפגעפירט געװאָרן אין ,נאָוועלטי
טעאַטער* מיט סעראַ אַדלער און רודאָלף שילדקרויט ק'.ס דראַמאַ-
טיזאַציע פון טאָלסטאָיס /קרייצער סאָנאַטאָ? .די פּיעסע איז קיינמאָל
ניט געדרוקט געװאָרן און קיין כתב-יד איז אויך ניטאָ.
שלום פּערלמוטער שרייבט , :פון באַזונדערן ווערט זיינען קאַטצס
דראַמאַטיזאַציע וי טאָלסטאָיס .תחית המתים' און ,קרייצער סאָ-
נאַטאָ ,וועלכע האָבן אים פּראָמינענט אַװועקגעשטעלט נאָנט צו יעקב
גאָרדין".
יואל ענטין באַמערקט ,ריידנדיק וועגן שילדקרויטס שפּילן :
,אין אַנדערע סצענעס איז ער געווען שואך און לחלוטין ניט
 ...זיין ניט-איבערצייננדיקע שװאַכקייט אין יענע
הינרייסנד,
סצענע ,דאַרף אָן ספק צוגנעשריבן ווערן צו די סצענעס נופא,
וועלכע זיינען ניט-דראַמאַטיש ,אייננטלעך פאַרבלאָז ,װאָרום די
דראמאַטיזירונג איז אַ שװואַכע ,מיט דער גריננער האַנט נעמאכט".
ב .גאָרין שרייבט ;:
,ניט קוקנדיק אויף די מיטלען ,װאָס מ .קאַץ האָט אָנגעוװוענדעט,
אַז דער פּראָלאָג ,עפּילאָנ און דראַמע זאָלן זיין איינס ,איז דאָס ,וי
מיר ווייזט אויס ,אים ניט געלוננען .עס קאָן זיין ,אַז די דראַמע
װאָלט געוואונען אין דער הינזיכט ווען דער פּראָלאָג און עפּילאָנ
זאָלן נאָרנישט זיין .די דראַמע אַלֵיין פאָדערט עס כלל וכלל ניט,
נאָר מ ,קאַץ האָט געװאָלט בלייבן טריי דעם נאַנג פון דער דער-
ציילונג ,. . .נאָר אין דעם פּדאַלאָג און עפּילאָנ איז אין דער דראַמע
שווער צו דערקענען ,אַז דאָס איז איבערנעמאַכט פון אַ בוך .ס'קאָן
זיין ,אַז מ .קאַץ האָט געמוזט אָנקומען צום זאָנענאַנטן פּראָלאָג כדי
די דראמע זאָל ניט זיין קיין דרייאַקטיקע ,און מיר האָבן דאָ צו טאָן
נאָר מיט אַ טעכנישע פראַנע .אויף דער יידישער בינע איז ניט
אָנגענומען ,אַז א פּיעסע זאָל האַלטן דריי אַקטן .,דער עולם אין נע-
וועהנט צו פיר אַקטן און ווען א פּיעסע זאָל זיך ענדיקן מיט דריי
אַקטן ,װעט ער בלייבן װאַרטן אין טעאַטער",
אב .קאַהאַן שרייבט וועגן אַ שפּעטערדיקער אויפפירונג :
,מ .קאַטץ האָט עס פאָרט געפּרובט טאָן {באַהאַנדלען אין זיין
דראַמאַטיזאַציע די נעפילן פון העלר| .װי זשע האָט ער עס גע"
מאַכט  4פּאַזדנישעוו ,דער אייפערזיכטיקער מאַן ,רעדט ביי אים
מיט ווערטער דאָס װאָס אין אים קומט פאָר ,ביי אים אין האַרצן,
און אָפּט רעדט ער דאָס דאן ווען עס איז איינפאַך לעכערלעך.
אָנשטאָט די הויך-טראגישע מאָמענטן קומען אַרױס ביליקע קאָ-
מעדיע-שטיקלעך ,װאָדעװיל-געשפּרעכן ,בורלעסק-סצענקעס ... .מיט
דעליקאַטע בינע-שטדיכן װאָלט מען די ערקלערונג {דאָס פאַרבעטן
דעם

מוזיקער|

פילייכט

געקאָנט

װוי עס איז אַרויסברענגען,

אָבער

דיזע שטריכן זיינען אין דער דראַמאַטיזירונג ניטאָ .עס אין ניט
מער װי אַ רויע ,װואָדעװויליקע פון העלע הויטיקייט .שילדקרויט
קאָן זיך דאָ גאָרניט העלפן ... .אַזױ וי זיינע נעפילן ווערן ער"
קלערט אין דער ערציילוננ ,און אַזױי וי מ .קאַטץ וויל דאָס אַרויס"
ברעננען אויף דער בינע ,מאַכט ער ,אַז פּאַזדנישעוו זאָל דאָט
ערקלערן פאַרן עולם סיטן מויל?ל .ערקלערן און דאַן זיך נעמען
צו דער מאָרד-ביזנעס .אין אַנדערע פּיעסן זיינען מאָרדן קיין נאָ-
ווינע ניט ,און קיינער פון זיי איז ניט שונדיקער וי דיזע  ...די
גאַנצע ערציילונג איז צעשוירן און צעשניטן ,פארלאַטעט און פאַר-
שטוקעוועט ,אַזוי ,אַז פון טאָלסטאָיס וואונדערבאַרע ווערק בלייבט
זייער ווייניק.
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,א.י.ן אייניקע זאַכן האָט ס .קאַטץ אין זיין דראַמאַטיזידונג
דאָך ארויסנעוויזן דראַמאַטישע געניטקייט און אינטערעסאַנטע
איינפעלע פאַר וועלכע אים קומט אַ קאָמפּלימענט ,און אין סך הכל
מוז מען זאָגן ,אַז וי צרהדיק די איבערמאַכערײי פון דער ערציילונת
אויף אַ פּיעסע זאָל ניט זיין ,כלייבן דאָך איבער אייניקע שטיקער
פון טאָלסטאָיס קונסט .אָט אין דיזע האָט שילדקרויט זיין נע-
לעננהייט.

מיר ריידן דאָ מיט כאַדױערן וועגן דעם שאָדן וואָס די דראמאַ"
טיזירונג האָט דאָ געטאָן דעם נאָלדענעם ווערק פון טאָלסטאִי .עס
איז אַ חלול השם .מיר האָבן דעם אויסדרוק געברויכט פאַר אַכט
יאָרן ,און היינט געברויכן מיר אים אין נאָך א שטאַרקערן זין,
װואָרום וי די פּיעסע ווערט איצט געשטעלט אין דעם נייעם טעאטער,
איז זי נאָך ערנער וי זי איז געווען אין דעם ברוקלינער טעאַטער
מיט אַכט יאָר צוריק".

אין  2191זיינען אויך דערשינען אין דרוק ק'.ס איבערזעצונגען פון
אַנדרעעװוס ;אַנפיסאַ?" און דער אײנאַקטער ;ואהבת לרעך".
דעם  42יאַנואַר  3191איז אין קאַדלער-טאָמאַשעװסקי נעשאָנאַל
טעאַטער* סצענירט און אויפגעפירט געװאָרן דורך יעקב פּ .אַדלער
;רבי ישראל ,דראַמע אין  4אַקטן פון הערר מ .קאַטץ (סוזשעט
ענטנאָמען)* ,מיט אַדלער ,בלאַנק ,פרענציס אַדלער און יוסף שעהנ-
גאָלד אין די הױיפּטראָלן,
ב .ריווקין שרייבט וועגן דעם :
,דער סוזשעט איז ערנסט פאַרטראַכט  --ווירקלעך שניידט זיך
אַ נייע טענדענץ אין דער יידישער דראַמע  --אָבער צופּאַסנדיק
אים צו די באַדיננונגען פון דער יידישער בינע ,האָט קאַץ זיין
סוזשעט צעברעקלט און מיר צווייפלען ניט אויף א האָר ,אז קאץ
איז בכח קינסטלעריש דעם סוזשעט צו באאַרבעטן".
דעם  21נאָוועמבער  4191איז אין ,קעסלער טעאַטער* אויפגעפירט
געװאָרן ,מיט דוד קעסלער אַלס ;בן ציון מזרחי" און מאַלװינאַ
,אַרף אַ פרוי
לאָבעל אַלס ,דבורהלע" ,ק'.ס דראַמע אין  4אַקטן ד
אױיסזאָגן ?*,
,ידישער קונסט טעאַטער* אויפ-
דעם  12אױיגוסט  3291איז אין י
געפירט געװאָרן דורך מאָריס שװאַרץ יערזשי זשולאווסקיס ,שבתי
צבי" ,איבערזעצט פון ק ,און יואל ענטין| .די פּיעסע איז געדרוקט
אין דער איבערזעצונג פון י .י .זינגער!
יואל ענטין שרייב :
.אָ.רן טעאַטער האָט קאַטץ אָנגעהויבן שרייבן אין סוף פון
 . ,פ
ניינצנטן יאָרהונדערט און אויפנעהערט ערשט ווען ער האָט אָנ-
געהויבן בלינד ווערן ,דאָס מיינט מיט אַ יאָר זיבן צוֹריק .אַ
פערצן פּיעסן זיינע ,אינערנגעזעצטע (זשולאַווסקיס ;שבתי צבי' האָט
ער איבערגעזעצט בשותפות מיט מיר) ,באַאַרבעטע און אייגענע,
האָט מען געשפּילט ,אַ פּאָר ,וי למש? טאָלסטאָיס ,קרייצער סאָנאַטאָ
און ,תחיית המתים' מיט נרויס דערפאָלג .איך װעל נאָך עפּעם
זאָגן וועגן זיינע צוויי ערשטע פּיעסן ,דער יידישער דאָן קיכאָט' און
,גדליה דער בעל עגלה' ,װאָס איך קען אַלְס די בעסטע".
ב .ריווקין דערציילט װי ערב פּסה  6291האָבן ק .און ער פאַר"
טראַכט בשותפות אַ ספּעקטאַקל-דראַמע אַרום אליהו הנביא .איידער
ריווקין האָט זיך אַרומגעקוקט ,האָט ק .אָפּגעדרוקט אין דער פּסח-
,י אידישע וועלט* די ערשטע צויי עפּיזאָדן .זיי זיינען
װאָך פון ד
געווען  --װוי ריווקין שרייבט  ---רייכער אין דעקאָראַציע אין היס-
טאָרישן זין װוי אַלע ,ראָמאַנען פון יידישן פאָלק* צוזאַמענגענומען,
און נחום צמח ,דירעקטאָר פון דער ,הבימה" ,איז גרייט געווען זי
2038
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אויפצופירן ,ווען ער האָט כאָטש אַ צװאַנציקסטל פון דעם געלט,
װאָס איין ,ראָמאַנס* האָט אָפּגעקאָסט.
אין מערץ  5291איז אין פילאַדעלפיע א"ר פון א .פרומקין און
חיים פיינמאַן לכבוד ק'.ס -06טן געבױירנטאָג און  53יאָר געזעל-
שאַפטלעכע און ליטעראַרישע טעטיקייט ,דערשינען דאָס ;מ .קאַטץ
זאַמעלבוך* | 802זז.ן מיט אַרטיקלען ,לידער ,אָפּשאַצונגען און באַ-
גריסונגען פון מ .מלמד ,יהואָש ,י .קאַפּעלאָף ,דר .י .א .מעריסאָן,
יוסף באַראָנדעס ,לעאָן מאָיסעיעף ,ה .סלוצקי ,ב .צוקערמאַן ,לעאָן
עלבע ,ב .ג .ריטשאַרדס .א .ל .װאָלפסאָן ,קאַטערינאַ ברעשקאָווסקאַיאַ,
ל .ע .מילער ,דר .ס .עלסבערג ,א .זעלדין ,י .ש .פּרענאָװויץ ,א .ש.
זאַקס ,ל .קאָברין ,ב .גאָרין ,א .פרומקין ,ב .ריוקין ,דזשייקאָב
גינצבורג ,חיים פיינמאַן .אברהם הירש און מאָזעס פרימאַן ,דער
ערשטער אַקט פון ק'.ס דראַמע ,דער יידישער דאָן קיכאָט* און דעם
יובילאַרס  4קורצע שאַפונגען.
אין  9291איז דורך אַ קאָמיטעט אין
געגעבן געװאָרן ,מ .קאַטץ .עסייען
צוזאַמענגעשטעלט פון י .ענטין און א.
מחבר פון דר .חיים זשיטלאָווסקי און
ארבעטן פון מחנר.

ניו יאָרקיפילאַדעלפיע אַרויס-
און פעליעטאָנען" | 622זזין,
פרומקין ,מיט אַרטיקלען וועגן
יואל ענטין ,און  01גרעסערע

אויסער זיינע פילע אַרבעטן אין די פּעריאָדישע אויסגאַבן ,האָט
ק .אויך געמאַכט זייער פיל איבערזעצונגען ,פון וועלכע ,אויסער
די פריער דערמאָנטע ,זיינען אויך געדרוקט געװאָרן אין  2191אין
,די װאַרהײט* דאָסטאָיעווסקיס ,ערנידעריקטע און באַלײידיקטש"
און אין  2291אין דער לאָנדאָנער ,צייט" (איבערדרוק) גאַבריעל
ד'אַנונציאַס ראָמאַן ,די צנועה" .ק .האָט אויך פאַרעפנטלעכט אַ
ביאָגראַפיע פון עמיל זאָלאַ ,און איבערזעצט טורגעניעווס אָפּהאַנדלונג
,האַמלעט און דאָן קיכאָט? מיט אַן אַריינפיר.
אין דער פילאַדעלפיער ,אידישע וועלט" האָט ער יאָרן-לאַנג אָנגע-
פירט אויסער מיט טעאַטער-קריטיק אויך מיט אַן אָפּטײלונג ,לעק-
ציעס איבער ליטעראַטור און דראַמע*.
ק .איז געשטאָרבן דעם  41יוני  1491אין פילאדעלפיע ,וואו שֶר
איז ,לויט זיין וואונטש ,קרעמירט געװאָרן.
יואל ענטין ,שרייבנדיק װעגן ק .אַלס ליטעראַטור און טעאַטער-
קריטיקער ,באַמערקט :
 ..,אַ.לס ליטעראַטור און טעאטער-קריטיקער פאַרמאָנט קאַטץ
גאָר שיינע זכיותן .ער איז אַ זעלטענער ענטוזיאַסט .נעפעלט אים
אַ זאַך  --און זעלטן אַז עס געפעלט אים ניט  ---פרייט ער זיך
מיט איר וי מיטן טייערסטן געפינס און זַיין הארץ גיסט זיך
אַריבער מיט לויב צו איר .צווייטנם ,שרייבט קאטץ זיינע קריטיקן
פאַקטיש אַלע :מאָל מיט שטרעננסטער אָביעקטיוויטעט .דריטנס ,איז
קאַטץ ,אין זיינע קריטיקן ,אַ נאַנץ נוטער אנאליטיקער ,פערטנם,
ווען דער אָביעקט אין א שיינער ,לייענט זיך קאטצס קריטיק
אויך זייער שיין ,ביישפּילן  :אין  ,8981ווען מען האָט צוערשט
געשפּילט יעקב גאָרדינס ,מירעלע אפרת' ,האָט קאַטץ זיך פאַרגונען
שרייבן

ווענן איר אין ,פאָרװוערטס'

גאַנצע זיבן טעג".

שלום פּערלמוטער אונטערשטרייכט וועגן ק'.ס טעאַטער-קריטיק;
,ער האט געהאַט זיינע פעסטע פּרינציפּן ,וועלכע ער האָט שטאַרק
אָפּגעהיט און קעגן וועלכע ער האָט קיינמאָל ניט געזינדיקט,

פריינד

אָדער שונא  ---ער האָט זיך באַמיט אַלעמען צו באַהאַנדלען מיט
גלייכער אָביעקטיווקייט .ער האָט געלויבט אין זיינע קריטיקן יעקב
נאָרדינס ,מירעלע אפרת' און דוֹד פּינסקיס ;יענק? דער שמיר,
פּונקט וי לעאָן קאָברינס ,יענקל בוילע' .איז קיין וואונדער ניט,
װאָס קאַטיץ איז אין משך פון אַלע זיינע יאָרן געװוען אִן אָנגע-
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טירעקנא

וטטסטאנענטעטקטאסעעא

טע

פון

עטאט

טסיש

זעענע פּערזענלעכקייט ,וועלכע אַלֶע האָבן ליב געהאַט ,געשעצט און
געאכטעט?".

וועגן ק'.ס באַציאונג צו שרייבער ,דערציילט א .זעלדין:
,מ ,קאַטצס באַציאונג צו די יוננע איז געווען א מענטשלעכע,
אַ פריינטלעכע ,אַ קאַלעניאַלע .ער האָט זיך אינטערעסירט מיט די
יונגע שרייבער ,האָט זיי געלייענט און ערמוטיקט .די ,יוננט' האָט
אים געהאַלטן פאַר אַ פריינד און פלענט זיך צוֹ אים ווענדן נאָך
עצות און נאָך טובות .ניט אַלעמען פלענט ער קאָנען צופרירנ-
שטעלן ,נאָר אויב ער האָט געקאַנט טאָן אַ טובה ,האָט ער עס
געטאָן גאַנץ גערן .ווען אַפילו ניט ,פלענט ער מאַכן גוט פילן
מיט אַ וויץ ,אַ גלייכווערטל ,באַגלייט מיט אַ שמייכל... .ער
האָט קיינמאָל ניט געשפּילט די ראָלע פון דעם ,גרויסן מענטשן,
פון דעם אָננעבלאָזענעם ;נדו?' ,װאָס טוט אייך אַ טובה וען ער
רעדט צו אייך אַ פּאָר ווערטער.

נלייכצייטיק איז אין זיין באַציאונג

ניטאָ יענע פאַלשע עניוות ,װואָס איז נאָך אפשר אָפּשטויכנדער פון
דער שרייענדיקער גדלות .קאַטץ  ...וייסט זיין איינענעם ווערט,
אָבער ער פאַרשטײיט אויך זוי אָפּצושאַצן דעם ווערט פון אַנדערע".

וועגן זעלבן שענין שרייבט י .ש .פּרענאַװיץ:
,קאַטץ איז איינער פון די זייער ווייניקע יידישע שרייבער,
וועלכע האָבן אַלע מאָל געטוליעט מענטשן ,װאָס האָבן זאָנאַר בלויז
ארויסגעצייגט עטװאָס טאַלאַנט .קאַטץ ,ווען ער האָט אויסנעפונען,
אַן איינער באזיצט די פעאיקייטן צו שרייבן  ---פּראָזע אָדער פּאָעזיע
 -האָט ער אים געגעבן אַלע געלעגנהייטן זיין טאַלאַנט צן אנט-וויקלען .ער פלעגט מיט אַזא טאַלאַנט פאַרברעננען נאַנצע אֶוונטן,
אים ווייזן ,אָנדייטן וואו עס איז נגוט און וואו מען דאַרף אויס-
בעסערן ,אַביסעלע צופּוצן ,צופיילן ,מאכן דעם ריטם אַביסעלע מער
קלינגען .דער יוננער טאַלאַנט האָט זיך נעבן קאַטצן געפילט וי
נעבן אַ גוטן גייסטיקן פאָטער ,און דאָס האָט אים גענעבן מוט ,אים
געגעבן ענטוזיאַזם צו אנטוויקלען זיין טאַלאַנט ,צו אַרבעטן פליי-
סיקער אויפן ליטעראַרישן באָדן ,אויף די קינסטלערישע וועגן".
ז .ב .קאָמייקא דערציילט וי ער איז אַרײנגעגאַנגען אין קאַצע-
נעלבויגנס ספרים-געשעפט אין ניו-יאָרק כדי צו הערן זיין מבינות
אויף זיין שרייבן און דאָרט געטראָפן איין קונה ,װאָס האָט לאַנגזאַם
און מיט טיפן אינטערעס באַקוקט די ניי-אָנגעקומענע ביכער:
, ,אָט איז ער ווענן וועמען איר האָט געפרעגט!  --האָט קאַצע-
נעלבויגן אויסנערופן ווען איך בין אַריינגעקומען ,זיך ווענדנדיק
צו זיין איינציקן קונה ,און צו מיר האָט ער געזאָגט, :איך ויל,
איר זאָלט זיך באַקענען מיט משה קאַטץ ,געוועזענער רעדאַקטאָר
פון ,העראָלד"

און אוצט

מיט

דעם

,פאָרווערטס"',

אייביק

על

איך פילן די פריינטלעכע האַנט פון משה קאַטץ וען ער האָט
מיך באַגעגנט מיט זיין האַרציקן שלום עליכם .זיין ליבער פּנִים
און אָנגענעמער שמייכל ,וואָס האָט דורכגעשפּאַרט זיינע שווערע,
בלאָנדע ואָנצעס ,האָט באַלד פאַרטריבן מיין עלנט, .איר שרייבט
זייער סימפּאַטישע סקיצן  ---האָט ער צו מיר געזאָגט  ---שרייבט,
שרייבט ,נאָר האַלט זיך איין ניט צו זאָנן דעם לעזער דעם סוף
פון

אייערע

דערציילוננען,

באַלד

פון

אָנפאַנג,

אָבער

שרייבט,

שרייבט'",
א .ש .זאַקס סומירט ק'.ס מעלות :
 .,קאָטץ איז אַ באַנאַבטער ,אויפריכטיסער ,גאָט-געבענטשטער
מ
שריפטשטעלער .ער איז נעװען און איז |נעשריבן אין |8991
איינער פון די הויפּט-זײלן פון דער יידישער פּרעסע .די אָפּהאַנד-
לונגען און עסייעס ,װאָס זיינען אַרױס פון זיין פּען אין פאַרלויף
פון אייניקע צענדליק יאָר ,זיינען פיין ,שיין און זיינען שטענדיק
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טעאַטער

יידישן

באַטעמט מיט א באַזונדערן חן פון אויפריכטיקייט און פון גייסטי-
קער ערהויבנקייט.
מ .קאַטין איז אַ האַרציקער רעדנער ,זיינע ווערטער פון דער
טריבונע

אַפּעלירן

מיט

אַן אומנעהייער

נרויסער

קראַפט

צו

די

צוהערער .די פאַרזאַמלטע פילן ,אַז זיי קומען פון האַרצן ,פון אַ
ריינעם און לויטערן קװאַל ,אויף זיי איז אױיסגענאָסן אַ מין צויבער,
װאָס פאַרכאַפּט און פאַננט דעם אינטעלינענטן הערער ,ניטאָ אויף
זיי קיין שפּרינקעלע פוֹן דעמאַנאָגיע,
מ .קאַטין איז איינער פון אונדזערע שענסטע און בכבודיקסטע
כל?-טוער ,וועלכע זיינען ניט נאַכגעלאָפן נאָך דער מאַסע ,נאָר זי
געפירט ,געלערנט ,פאַרגרעסערט איר וויסן און פאַרפיינערט איר
נעשמאַק.
מ .קאַטיץ איז אַ מענטש ,ער האָט שטענדיק באַקעמפט אַלץ,
ואָס איז נעמיין ,ווֹאָס איז נידריק ,װאָס אין ניט שיין און ניט
ריין .,ער האָט שטענדיק זיך אָנגענומען אָן נגעוויסע פּניות פאַר די
געקריוודעטע און באַלײידיקטע".

ק'.ס געדרוקטע

אַריגינעלע און איבערזעצטע

פּיעסן:

|ון

דער אשמדאי
טראגישעס שױישפּיעל אין זיעבען בילדער
פערפאַסט פון לעאָניד אַנדרעיעוו
אױיטאָריזירטע איבערזעטצונג אין אידיש פון מ .קאַטץ
היברו פּאָבלישינג קאָמפּאַני ,ניו-יאָרק 0321| 9091 ,זז61" ,,ן.

|2ן

די טעג פון אונזער לעבען
אַ דראַמאַ אין  4אַקטען פון לעאָניד אַנדרעיעװו
איכשרזעצט פון מ .קאַטץ
פערלאַג מייזעל עט קאָ ,.ניו-יאָרק 129 0191 ,זז61' ,,ן,

|גן

אַנפיסאַ

|גן

|פן
ן}

|געדרוקט אין פערטן באַנד פון ,געקליבענע
שריפטען"| פון לעאַניד אַנדרשיעװ
איבערזעצט פון מ .קאַטץ
היברו פּאבלישינג קאָמפּאַני ,ניו-יאָרק 1101 2191 ,זז,|61' .
ואהבת לרעך כמוך
(אַ קאָמישע פאַרשטעלונג אין איין בילד)
וְאין פערטן כאַנד פוֹן ג,עקליבענע שריפט"ן"ן
פון לעאָניד אַנדרעיעװו ,איבערזעצט פון מ .קאַטץ
חיברו פּאָבלישינג קאָמפּאַני ,ניו-יאָרק 72| 2191 ,זז61' ,.ן.
אִין גלו
|געדרוקט אין ,דאָס אידישע פאָלק" ,ניו-יאָרק2191 ,ן,
מ .קאַטץ
דער אידישער דאָן קיכאָט
וערשטער אַקט געדרוקט אין ,מ .קאַטץ זאַמעלבוך" ,פילאַ-
דעלפיע ,מערץ |,5291

זלמן רייזען  .

,לעקס .ייד .ליט ,".װווּ ,זז,52-025 .

געש .איד .טעאַט ,".װ ,זז,312 ,162 ,141 ,831 .
ב .גאַרין , --
ב .גאָרין  --קריטיק, ,דער טהעאַטער זשורנאַל" ,נ .י ,ני ,1091 ,2
ב .גאַרין  --דאָס טהעאטער; ,די צוקונפט" ,נ .י ,.אָקטאָבער ,2191
ד .ב| .ש .יאנאַװסזֵי}  ---אין טהעאַטער ,פ,א"יש" ,נ .י 7 ,.סעפּט,2191 .
ב .ריווקין  --די אידישע ביהנע, ,די ליטערארישע װעלט" ,נ .י 13 ,.יאַנואר,
? פעברואר ,3191
ד .ב -- .אין טהצאַטער, ,פא"ש" ,ג .י 12 ,.נאָװ.4191 .
אב .קאַהאַן  --שילדקרויט אַלס דער אייפערזיכטיקער מאַן אין טאָלסטאָיס
,קרייצער סאַנאַטאָ*, ,פאָרװ ,".ג .י 82 ,.סעפּט,0291 .
יואל ענטין  --אינטערעסאַנטעס אויף דער אידישער ביהנע; ,די צוקונפט",
נ .י ,יאַנואַר ,1291
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,מ .קאַטץ זאמעלבוך" ,פילאדעלפיע,5291 ,
קינסטלער"פּובליציסט, ,דער אידישער קעמ"
ר
ע--
דטץ
ב .ריווקין  --משה קאַ
|
פער" ,נ .י 11 ,יוני ,7391
סאראה אדלער --

די לעבענס:געשיכטע

פון סאראה

אדלער,

,פאָרװ ,".ג, .

{ ,ט אָקטאָבער ,8391
,ט .קאַטץ  --צסייען און פעליעטאַנען" ,ניו יאָרק-פילאדעלפיע,9391 ,
יואל ענטין  --מ .קאַטץ :דער מענש און שריפטשטעלער, ,דער אידישער
קעמפער" ,נ .י 11 ,יולי 3491
ז .ב .קאַָמײיקא  --װאָס איך געדענק, ,דער טעגליכער אידישער קוריער",
שיקאַגאָ 22 ,יוני ,1491
שלום פּערלמוטער , --יידישע דדאמאטורגז און טעאטער-קאַמפּאָזיטאָרס" ,ניי-
יאָרק ,2591 ,זו,202-691 .

שװאַרצבערג,

יוסף

{געב .מערץ  -- 9881געשט 02 .יולי 9391ן

געבוירן מערץ  9881אין ליפּנע ,פּוילן ,זיידע
 -אָרטיקער רב .פאָטער  --אַ העברעאישערשרייבער ,װאָס האָט דער ערשטער אַרויסגע-
געבן פּרצס ,החץ" (,)4981
 -געקומען אין אַמעריקע צו זיין1
פאָטער ,וועלכער האָט נאָך פריער זיך באַ-
זעצט אין ניו-יאָרק ,וואו ער האָט געהאַט אַ
ספרים-געשעפט און אַרױסגעגעבן דעם זשור-
נאַל ענר המערבי" .ש .האָט געלערנט אין
באַלטימאָר ,נאָר פון גװאלדיקער צוגעבונדנ-
קייט צו זיין פאָטער ,איבעררייסט ער זיין לערנען און קערט זיך
צוריק קיין גיוזיאָרק.
ניט געקוקט אויף זיין אָפּשטאַם ,איז זיין פאָטער אַ פרײיגעזאָנענער
און באַזוכט אָפּט דאָס יידישע טעאַטער .בעת אַזאַ באַזוך אַ שבת-
נאָכמיטאָג ,ביי דער אויפפירונג פון דער פּיעסע ,רחל און לאה",
שטעלט אים דער פּאָטער פאָר פאַר זיין לאַנדספרױ ,די שוישפּילערין
דיינע פיינמאַן ,און פון דאַמאָלט אָן װוערט ש .אַ טאָגיטעגלעכער
באַזוכער און פּאַטריאָט פון יידישן טעאַטער.
דערווייל ווערט זיין פאָטער אינקאַסענט אין ,אידישער העראָלד",
װאָס האַלט אים שטאַרק פאַרנומען און ש .ווערט אַביסל הפקרדיק,
באַקענט זיך אין  5091מיט אַ ליבהאָבער-גרופּע ,צווישן וועלכע עס
געפינט זיך דער שפּעטער-באַרימטער שוישפּילער מאָריס שװאַרץ
און עס וערט צװישן זײ געשלאָסן אַ לאַנג-דויערנדע אינטימע
פריינטשאַפט .אָפּגעריסן פון זיין פאַמיליע ,קומט אויס שי'ן אָפט
צו הונגערן ,ביז דער אַקטיאָר לארגמאַן נעמט אים אַרױס פון דער
ליבהאָבער-גרופּע ,און אין  7091װערט ש .אַ פּראָפּעסיאָנעלער
סופלער.
ש .האָט אויך אָנגעשריבן אייניקע פּיעסן ,וי קאידישע קינדער,
לעבנסבילד אין  4אַקטן ,מוזיק פון ברוידי" ,אויפגעפירט דעם 52
דעצעמבער  3191אין ,קעסלערס סעקאָנד עוועניו טעאַטער* דורך
דוד קעסלער ,וועלכער האָט געשפּילט די ראָל ,חיים לופּאָוסקי.
דיזעלבע פּיעסע א"נ ,היים ,זיסע היים" ,איז גלײיכצײיטיק געשפּילט
געװאָרן אין ,אָדעאָן טעאַטער* מיט רעגינאַ פּראַגער ,מוזיק פון
שלום סעקונדאַ .דעם  02אױגוסט  5191איז אין ;נעשאָנאַל רוף
גאַרדן! אויפגעפירט געװאָרן ש'.ס פּיעסע ,דאָס מיידל פון דער
איסט סייד" ,מוזיק פון פּערלמוטער און װאָהל ,און דעם  01פּעברואַר
,יפּצין טעאַטער* אויפגעפירט געװאָרן מיט דזשעני
 2איז אין ל
װאַליער ש'.ס -4אַקטיקע פּיעסע ,געקויפטע ליבע" ,וועלכע איז דעם
 5דעצעמבער  2291אויפגעפירט געװאָרן דורך יוליוס אַדלער אין
,יבערטי
ל

טעאַטער*

מיט מוזיק פון פּרץ סאַנדלער.

לעקסיטאָן
אט

המחה

ינע

עמ טאאיטטאאנטטוטימימוואהוססם

זינט מאָריס שװואַרץ האָט געשאַפן דאָס גיידישע קונסט טעאַטער*
איז ש .געווען סופלער אין דאָזיקן טעאַטער און האָט גאַנץ אָפט,
בעת באַנייאונגען פון פריער-געשפּילטע פּיעסן ,זיי אויפגעפירט
לויט שװאַרצס רעזשי.
ש .האָט אויך באַזוכט אַרגענטינע בעת די גאַסטשפּילן פון מאָריס
שװאַרץ ,און זיך געפּרובט דאָרט אײנאָרדנען ,אָבער האָט זיך צוריק-
געקערט קיין ניו-יאָרק ,וואו ער איז דעם  02יולי  9391געשטאָרבן.
מ .עי
ב .גאָרין , --געש .איד .טעאַט ,".וו ,זו,282 ,612 .
מאָריס שװאַרץ  ---מאָריס שװאַרץ דערציילט, ,פאָרװערטס" ,ל .אַ 62 ..פעב-
רואַר 2 ,מערץ ,1491
ש .ניגער , --י .ל .פּרץ" ,בוענאָס איירעס ,2591 ,זו,84:742 .

קאָהן ,ראָועטאַ
וגעב 21 .יולי  -- 1981געשט 5 .אאַנ3591 .ן

געבוירן  21יולי  1981אין קעשענעו,
בעסאַראַביע .אַלס קינד געקומען מיט אירע
עלטערן אין אַמעריקע ,וואו זי האָט באַזוכט
אַמעריקאַנער עלעמענטאַרע שולן .אָנגעהויבן
מיט קינדער-ראָלן אויף דער ענגליש-אַמע-
ריקאַנער בינע און דערנאָך צוגעצויגן געװאָרן
צו דער יידישער בינע און געשפּילט יוגנט-
לעכע ראָלן אין ,ליפּצין טעאַטער?
בעת בערטאַ קאַליש איז פון דער יידישער
בינע אַריבער צוֹ דער ענגלישער איז ק.
אַנגאַזשירט געװאָרן צו שפּילן אירע ראָלן ,און אַזױ איז איר אויס-
געקומען צו זיין די פּאַרטנערין פון מאָריס מאָריסאָן אין שילערס
,ויבער" און מיט דוד קעסלער אין גאָרדינס פּיעסן ,גאָט ,מענטש
ר
און טייוול",, ,סאַפאָ* און ,די קרייצער סאָנאַטאָ?,
אין  0291האָט ק .פאַרװאַלטעט און איז געווען די הױפּט-שױ-
שפּילערין פוֹן יידישן טעאַטער אין מאָנטרעאַל ,קאַנאַדע ,און דער-
נאָך געשפּילט אין פאַרשידענע אַנדערע טרופּעס ,איבערהויפּט איבער
דער אַמעריקאַנער פּראָווינץ,
ק .האָט זיך אויך באַטײליקט אין שטומען פילם  דאָס האַרץ פון
אַ יידין".

ק .איז געווען פאַרהײיראַט מיט פיליפ גולקיס .נאָכדעם וי זי
האָט אים געגט ,האָט זי חתונה געהאַט מיט בענדזשאַמין ראָזענבוים.
ק .איז געווען אַ באַליבטע שוישפּילערין און האָט געהאַט אַ גאָר
גרויסע צאָל פאַרערער בעת זי האָט ,געסטאַרעװעט* אויף דער
יידישער בינע.
ק',ס שוועסטער ,אײידאַ ,איז אַ יידישע שוישפּילערין און אַן אַנדערע
שוועסטער ,דאדי ,איז געווען אַן ענגלישע שוישפּילערין.
דעם  51יאַנואַר  2591איז ק .געשטאָרבן אין ניו-יאָרק.
ש .ל .פון טשאַרלז קאָהען און שרה

קינדמאן-מעסטל,

קאַנדאַד ,װיליאַם
וְגלב+ 6 + .

דידי

גצשט.

"יט 2

לויט דיינע פיינמאַן ,און דאָס איז אויך געווען דער איינדרוק
פון בועז יאָנג ,האָט ק .געשטאַמט פון אונגאַרן.
דער אַקטיאָר אברהם פישקינד גיט איבער ,אַז ק .האָט גע-
שפּילט אויף דער דייטשער בינע פון וואו יעקב פּ .אַדלער האָט אים
איבערגענומען צו ווערן אַ יידישער אַקטיאָר .בועז יאָנג אין זיינע
דעראינערונגען דערמאָנט אים אין אַדלערס טרופע.
2048
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שוין דעם  02אויגוסט  2981טרעפן מיר ק .שפּילן די ראָל ,יפתח"
אין ;אסתר פון עין גדי* אין ,יוניאָן טעאַטער* .אין  6981האָט ק.
געשפּילט ,דער ערשטער ,די ראָל ,סיימאָן מוזלין? אין גאָרדינס
,שלמהקע שאַרלאַטאַן" .אין סעזאָן  0091-9981האָט ק .געשפּילט
אין פּ,יפּלס טעאַטער* .אין  5091האָט ער ,דער ערשטער ,געשפּילט
די ראָל ;אברהם ראָזענבערג" אין גאָרדינס פּיעסע ;דער מטורף".
דיינע פיינמאַן גיט איבער ,אַז ווען זי און פרוי עדעלשטיין האָבן
אים געטראָפן זינגען אין אַ ביר-האַלע אין ראַקאָװעי ביעטש ,האָבן
זיי אים רעקאָמענדירט צו עדעלשטיין ,װאָס האָט אים אַריינגענומען
אין זיין טרופּע.
ווען די יידישע אַקטיאָרןָ-יוניע האָט אין  9981באַקומען אַ טשאַר-
טער ,האָט זי איר גרינדונגס-פאַרזאַמלונג אָפּגעהאַלטן אונטער ק'.ס
פאָרזיץ,
ק .איז געשטאָרבן אין ניו-יאָרק און איבערגעלאָזט אַ זון אַן
ענגלישן שוישפּילער.
מ ,צ .פון באָריס

טאָמאַשעװסקי,

דיינץ

פּיײנמאַן,

אברהם

פישקינך.

,יין לעבן אין טעאטער" ,ניו יאָרק ,0591 ,זו.121 ,77 .
בועז יאָנג  ---מ

שעהננאָלד ,אבא ואַלבערטן
וגעב6581 .

--

געצשט 9 .אַפּריל 9091ן

געבוירן  6581אין בוקאַרעסט ,רומעניע.
געזונגען צוזאַמען מיט מאָגולעסקאָ ביים חזן
קופּער,
דער היסטאָריקער פון יידישן טעאַטער ב.
גאָרין דערמאָנט אים באַלד וי ;פּראָפּ *.הור-
וויץ הייבט אָן שפּילן נאָך פּסח  8781אין
בוקאַרעסט ,רומעניע, :זיין טרופּע איז באַ-
שטאַנען פון אבא שעהנגאָלד ,וועלכער האָט
זיך דאַמאָלט באַװיזן צום ערשטן מאָל ,משה
טייך ,הערשל גאָלדענבערג און אַ געוויסע
גאָלדשטײן |די שפּעטערדיקע סאָפיע קאַרפּן",
הורוויץ האָט דאַמאָלט אויפגעפירט ,דאָס פּוילישע יינגל" ,אַ
דראַמאַטיזאַציע פון י .י .לינעצקיס ראָמאַן ,װאָס האָט גאָרנִיט צו
טאָן מיט זיין שפּעטערדיקער פּיעסע מיטן זעלבן נאָמען ,דערנאָך
די פּיעסע ,באַנקיר טיראַן" און די איבערזעצונג ,די װויסטע אינזל".
אין די אַלע פיעסן האָט ש ,.קענטיק ,געשפּילט די הױפּטראָלן.
װאָס פאַרע וויכטיקעד אַקטיאָרישער כוח ש .איז דאַמאָלט געווען,
איז צו זען פון גאָרינס באַמערקונג ,װאַרשיינלעך לוט אַ שפּעטער-
|
דיקער אינפאָרמאַציע פון אַקטיאָרן אין יענער עפּאָכע:
ג,אָלדפאַדענען איז ניט געפעלן געווען צוֹ האָבן אַ קאָנקורענט
ביי דער זייט ,און כדי פּטור צוֹ ווערן פון אים ,האָט ער געשיקט
נאָך אבא שעהננאלד ,וועלכער איז געווען די הויפּט-קראַפט פון
הורוויטשעס טרופּע און האָט אים אַריינגענומען צו זיך .אָן אבא
שעהננאלד האָט זיך די טרופּע ניט געקאָנט האַלטן און זי איז
נגלייך צעפאַלן געװאָרן".
גאָלדפאַדענען האָט זיך אָבער פאָרט ניט איינגעגעבן צו באַזייטיקן
די קאָנקורענץ פון הורוויצן ,וועלכער האָט באַלד דערויף אַרינגע-
נומען װי אַ שותף גאָלדפאַדענס ערשטן אַקטיאָר ישראל גראַדנער
און ווידער צונויפגעשטעלט אַ קאַנקורענץ-טרופּע .לאַנג אָבער האָט
זייער שלום בית ניט אָנגעהאַלטן און הורוויץ האָט ווידער רעאָרגאַ-
ניזירט זיין טרופּע אין וועלכער ש .איז ווידער אַריבער צו אים פון
גאָלדפאַדענען .זיי האָבן גענומען שפּילן איבער דער רומענישער
2044

יירישן

טצעאַטער

פּראָווינץ און אין בערלאד האָט ש .חתונה געהאַט מיט חיה שרה
אָדער קלאַראַ ,און וי גאָרין באַמערקט; :אַ לאַנגע צייט האָבן זי
ביידע פאַרנומען דעם אויבן-אָן אויף דער יידישער בינש".
ערשט נאָכדעם וי גאָלדפאַדען האָט זיין טרופּע אַריבערגעפירט
אין אָדעס ,און איז ,צוליבן פאַרבאָט אויף יידיש טעאַטער ,צוריק-
געפאָרן קיין רומעניע ,האָט ער ,צוריקקערנדיק זיך וידער קין
אָדעס ,וואו מ'האָט שוין געקאָנט שפּילן יידיש טעאַטער ,מיטגעבראכט
מיט זיך ש ,.מיט וועלכן די פאָרשטעלונגען זיינען דאָסמאָל פאָר-
געקומען ניט אין ,,רעמעסלענני קלוב" ,נאָר אין /,מאַרינסקי טעאַ-
טער".
גראַדנער רעדט אָבער באַלד איבער עטלעכע מיטגלידער פון דער
טרופּע ,צווישן זיי אויך ש ,.און זיי לאָזן אַװעק שפּילן אין ניקאָלאיעוו.
צוליב צענזור:-שוועריקייטן קומט כלל ניט צו קיין פאָרשטעלונג.
גראַדנער פאַרלאָזט די שטאָט און לאָזט די אַקטיאָרן אויף הפקר,
ביז ;שטאָט* איז זיך אויף זיי מרחם ,שיקט זיי צוריק קיין אָדעס,
וואו גאָלדפאַדען נעמט זיי צוריק צו זיך אין טרופּע.
ב .וויינשטיין ,װוי אַן עד ראיה ,דערציילט װעגן ש'.ס שפּילן אין
לאַטײנערס ,דבוק" :
,אין דער ראָלע פון דער געליבטער |דעם נגעליבטןן איז אויפ-
געטראָטן דער אַלטער אבא שייננאָלד ,וועלכער איז דאַן נאָך זייער
יונג געווען .אַ שיינער ,אַ הויכער בלאָנדין .געשפּילט האָט ער
זייער ראָמאַנטיש

און האָט אויך שיין געזונגען".

און וועגן אַן אַנדערן גרויסן דערפאָלג פון ש .דערציילט דער-
זעלבער ב .וויינשטיין :
,אַ גרויסן רושם האָט דאַן נעמאַכט דער שוישפּילער אבא שעהנ-
נאָלד ווען

ער

האָט

געשפּילט

צום

ערשטן

מאָל אין

דער

נייער

פּיעסע פון שמ"ר ,דער יידישער פּדיץ' .שעהננאָלד האָט אין דער
דראַמאַטישער ראָל |,העראָלד'| פון ,דער יידישער פּריץ! דאַן
באַזיגט אָדעס".

ש .טרעט שפּעטער אַריין אין אָדעס אין י .י .לערנערס טרופּע,
וואו ער איז דער ערשטער צו שפילן אין יידיש די טיטל-ראָל
,א,וריאל אַקאָסטאָ* אין לערנערס פרייער איבערזעצונג פון גוצקאָווס
דראַמע ,װוי אויך די ראָל ,אליעזר" אין לערנערס פרייער איבער-
זעצונג פון סקריבס פּיעסע ,זשידאָװוקאַ* (;די יידין").
דערנאָך שלעפּט זיך ש .אַרום עטלעכע יאָר מויאטַנדערנדיקע
יידישע טרופּעס איבער רוסלאַנד ,ביז אין  ,6881ווען די גזרה צו
שפּילן יידיש טעאַטער אין רוסלאַנד נעמט אָן גאָר שאַרפע פאָרמען,
װאַנדערט ש .אויס מיט אַ טרופּע (א"ד פון בערגער) קיין דייטשלאַנד,
און װי גאָרין שרייבט ,האָט דער דירעקטאָר בערגער אַרױסגעלאָזט
אין האַמבורג אַפישן
,אין וועלכע ער האָט מודיע געווען דעם האַמבורגער עולם וועגן
דעם אָנקומען פון דער באַריסטער אָריענטאַלישער טרופּע און
שעהננאָלד איז אַנאָנסירט געװאָרן אַלס טערקישער טענאָר ,צוקער-
מאַן אַלס רומענישער קייזערלעכער קאָמיקער ,ויינשטאָק אַלס
רוסישער באַריטאָן און אַזױ ווייטער .אַ טעאַטער האָבן זיי גלייך
געקראָגן און כדי צוצונעבן לאָקאַלע פאַרב ,האָבן זיי געהאַקט
ווערטער,

װאָס זיינען ניט נעשטוינן

און ניט געפלוינן.,

שוין

אין

ערשטן אַקט האָט זיך אָנגעהויבן אַ פייפעריי צװוישן פּובליקום
און ביים דריטן אַקט האָט מען נעמוזט אַרונטערלאָזן דעם פאָר-
האַנג צו פארמיידן אַ גרויסן סקאנדאַל .נאָך דעם אֶוונט זיינען
די אַקטיאָרן געבליבן וי אָפּנעשמיסענע און האָבן זיך שטיל אַרײינ-
געגנבעט אין דעם יידישן קװאַרטאַל .דאָ זיינען זיי צוריק געװאָרן
די ,יידישע אָריענטאַלישע טרופּע' ,און נאָך צוויי חדשים שפּילן
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מיט מאַטערניש ,האָבן זיי זיך צוריקגעקערט אין בערלין .נאָר איצט
איז שוין זייער רעפּוטאַציע געווען פאַרפלעקט ,און הגם זיי האָבן
דאָ געשפּילט נאָך פיר חדשים ,זיינען זיי באַהאַנדלט געװאָרן אָן
הענדשקעס ,און דער סוף איז געווען ,אַז די טרופּע איז אין בערלין
צעשלאָנן געװאָרן .די צוקערמאַנס און די שעהנגאָלדס האָבן זיך
צוריקגעקערט אין רוסלאַנד און געזוכט אַ מקום מנוחה אין ואַרשע.
אַזױ װי די יידישע שטיקער האָט מען ניט געטאָרט שפּילן ,האָבן
זיי געגעבן קאָנצערטן אין ,עלדאָראַדאָ' .באַלד זיינען צוגעקומען
די איבריקע אַקטיאָרן פון דער ,יידישער אָריענטאַלישער קאָמפּאַניע,,
ספּיואַקאָווסקי ,וויינשטיין ,װיינשטאָק ,און אַנדעדע ,און צוזאַמען
האָט מען זיך געקליגט וי אַזױ אונטערן נאָמען ,קאָנצערט! אַריינ-

צופּעקלען אַן אַקט פון אַ שטיק און אַמאָל אַ גאַנץ פּיעסעלע.
 ...אָפּט ביי אַזעלכע קאָנצערטן האָט געטראָפן ,אַז אינמיטן אַ
סצענע האָט מען אָנגעזאָגט ,אַז אַ פּריסטאַוו קומט אין טעאַטער,
און תוך כדי דבור האָט מען אויף דער בינע אָנגעהויבן צו זינגען
סתם אין דער וועלט אַריין .אַזאַ שפּילן איז די אַקטיאָרן ניט געווען
צום האַרצן און איינציקווייז האָבן זיי זיך אַװעקגעלאָזט זוכן זייער
גליק אין אַנדערע מדינות".
סוף  6881טרעפן מיר ש .אין לאָנדאָן ,ענגלאַנד ,שפּילן אין פּרינ-
צעס קלוב .וי גאָרין שרייבט:
,ווען דער פּרינצעס קלוב איז פאַרטיק געװואָרן ,זיינען אין לאָנ-
דאָן געווען אַדלער ,גראַדנער ,פרוי גראַדנער ,פרוי ליפּצין ,מאַקס
ראַדקינזאָן (זיין בינע-נאָמען איז געווען רודאָלף מאַרקס) ,דינה
שטעטין |שפּעטער דיינע פיינמאַן| ,מאַנע און פרוי מאַנע ,גאֶלד,
באַום ,פייוועלע פרידמאַן ,אַננאַ העלד ,אַ געוויסער שראַגע ,יאַקו-
באָוויטש ,פרוי יאַקובאָוויטש און נאָך אַנדערע .און טאָמער זיינען
די געווען נאָך װייניק ,האָט מען אַראָפּגעבראַכט קיין לאַנדאָן אבא
שעהנגאָלד און זיין פרוי קלאראַ שעהננאָלד .אין יענער צייט האָט
זיך אבא שעהננאלד גערעכנט פאַרן גרעסטן דראַמאַטישן שוי-
שפּילער אויף דער יידישער בינע".
אויך אין לאָנדאָן איז ש .אויפגעטראָטן אַלס ,,אליעזר" און ,אוריאל
אַקאָסטאָ* און געצויגן שטאַרקע אויפמערקזאַמקײט און אָנערקענונג,
אין נעקראָלאָג אין ,די װאַרהײט* ווערט געזאָגט ,אַז מען האָט
אים געבראַכט קיין לאָנדאָן כדי צו קאָנקורירן מיט אַדלערן .ער איז
דאָרט באַלד געװאָרן דער ליבלינג פון דער גאַנצער יידישער באַ-
פעלקערונג און האָט דער ערשטער געשפּילט אין לאָנדאָן די ראָל
,בר כוכבא".
אין ווינטער  7881בעת דעם פייער-אַלאַרם אין פּרינצעס קלוב,
װאָס האָט געקאָסט דאָס לעבן פון  71פּערזאָן ,און געמאַכט אַ סוף
צו די דאָרטיקע יידישע פאָרשטעלונגען ,האָבן ש .מיט זיין פרוי
אױיסגעװאַנדערט קיין אַמעריקע ,וואו זיי זיינען אַרײנגעטראָטן שפּילן
אין אָ,ריענטאַל טעאַטער".
ש .מאַכט מיט די פאַרשידענע אָפטע איבערואַנדערונגען פון איין
טעאַטער אין אַנדערן ,װאָס זיינען דאַמאָלט פאָרגעקומען.
באָריס טאָמאַשעװסקי דערציילט אין זיינע דעראינערונגען ,אַז
ווען אַדלער האָט זיך גענומען רופן ;דער נשר הגדול" ,האָט ש .זיך
גענומען רופן ,יפה זהב" .דאָס איז געווען באַלד וי ער איז
געקומען אין אַמעריקע און געשפּילט צזאַמען מיט אַדלערן
וועגן יענער צייט שרייבט אב .קאַהאַן אין זיינצ זכרונות :
,פון יוראָפּ איז אַריבערגעקומען שעהננאָלד .בשעת אין רוס"
לאַנד איז נאָך געווען ערלויבט צו שפּילן אויף יידיש ,אין ער
דאָרטן געווען דער וויכטיקפטער ,סטאר' אין ערנסטע דראַמאַטישע
ראָלן .דייוויד קעסלער האָט אַמאָל (מיט יאָרן שפּעטער) מיר
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לעטסיקאָן
דערציילט װווי שיין און איינדרוקספול דיזער שעהננאַלד אין גע'
ווען ווען ער ,קעסלער ,האָט אים געזעען אין קעשענעוו ,וי װואַזשנע
ער פלענט אויסזען  --אין אַ פּעלערינע מיט אַ הויכן קאַפּעלוש ---
און װוי דער רוסישער יידישער טעאַטער-עולם האָט אים נעליבט,
קעסלער איז דאַן באַצױיבערט געװאָרן פון שעהננאָלדס שפּילן און
פון זיין פעלערינע ,און דאָס איז געווען די אורזאַכע פאַרװאָס ער,
קעסלער ,האָט זיך אַרייננגענומען אין קאָפּ ,אז ער מוז װערן אן
אַקטיאָר,
איך געדענק אַן אַפישע מיט לעכערלעך-איבערגעטריבענע לויב-
געזאַננען וועגן שעהננאָלדן אַלס אוריא? אַקאָסטא .זעען אים אָבער
אין טעאַטער בין איך ניט געגאננען".
די וויכטיקע ראָל װאָס ש .האָט אין יענער צייט געשפּילט אין
ניו-יאָרקער יידישן טעאַטער קאַן מען אויך זעען פון די עפּיזאָדן
װאָס בעסי טאָמאַשעװוסקי דערציילט אין אירע דעראינערונגען,
אַזוי גיט זי איבער װי בעתן שפּילן אין ,/רומעניע אָפּערע האַוז",
האָט פּאַסירט ,אַז באָריס טאָמאַשעװוסקי האָט גשמוזט אַרײנשפּרינגען
אין אַ ראָל ,ווייל
,עס ווייזט זיך אַרױיס ,אַן אבא שעהננאָלד ,דער ליבהאָבערר'
דאָליסט ,איז ברונז געװאָרן פאַרװאָס מען האָט געבראַכט אַ נייעם
ליבהאָבער ,און אבא ווי? שוין ,דעם-זעלבן אַװונט טאַקע ,ניט

שפּילן מער .ער שטרייקט ,כאָטש שפּיל די פּיעסע אָן אַ ליבהאבער.
מיין מאַן קווענקלט זיך ,זוכט יושר",
אָבער ס'האָט גאָרניט געהאָלפן און טאָמאַשעװסקי האָט געמווט
אדיין אין דער טיטל-ראָל פון דער אָפּערעטש ;דוד בן ישי".
וועגן א צווייטן עפּיזֹאָד דערציילט בעסי טאָמאַשעװסקי:
,אבא שייננאלד האָט געשפּילט (אין ;נלות רוסלאנד'ן דעם
פּריפטאַוו .אין דער סצענע ווען ייאָזעף' |געשפּילט פון באָרים
טאָמאַשעווסקי| ראַנגלט זיך מיטן פּריסטאַו ,דאַרף ער אים בי"
קומען

כדי דאָס פּובליקום

זאָל אים אַפּלאָדירן פאַר זיין העלדיש-

קייט ,אָבער שייננאָלד איז געווען דזשעלאָס |(אייפערזיכטיק| אט
טאָמאַשעווסקי כאַפּט אויס אַלֶע אַפּלאָזן און ער האָט זיך גע'בריה'ט
און ניט געװאָלט לאָזן זיך בייקומען ,איז טאָמאַשעװוסקי געװאָרן
ווילד און אים דערלאַנגט אַזאַ נעם און אַזאַ ואָרף צו דער ערד,
אַז מען האָט געמוזט לאָזן דעם קוירטן {פאָרהאַנגן אין מיטן אַקט,
ווייל שייננאָלד

האָט זיך שוין

ניט

געקאָנט

אויפהייבן.

ער איז

נאָכדעם געלענן צו בעט עטלעכע װאָכן מיט אַן אויסגעלינקטן פום".
דער שוישפּילער סעם אױערבאַך גיט איבער ,אין נאָמען פון לעאָן
בלאַנק ,פאָלגנדיקן אינטערעסאַנטן עפּיזאָד ,װאָס באַװוייזט וי להוט
ש .איז געווען נאָך ;סוקסעס" :בעת מען האָט אין טעאַטער אויף
פיטע סטריט געשפּילט ,זשידאָװקאַ" ,האָט אַדלער ,וועלכער האָט
געשפּילט די ראָל פון דעם ליידנדן ייד אליעזר ,באַקומען די גאַנצע
סימפּאַטיע פון טעאַטער-עולם און אױיסגעכאַפּט אַלע אַפּלאָדיסמענטן
פאַר זיינע פרומע טיראדעס .ש .האָט דאָס ניט געקאַנט אַריבער-
טראָגן ,און איינמאָל ,אין דער סצענע ווען ער קומט אַרין אַלס
קאַרדינאַל אין דער תפיסה ,וואו אליעזר זיצט ,און לייגט ויה
פאָר זיך צו שמדן און דערפאַר װעט ער אים שענקן דאָס לעבן
האָט ש .פּלוצלינג אָנגעהויבן צו ריידן אייגענע פּראָזצ, :װאָס
מיינסטו ,מיר איז אַזױ לייכט דיך צוצוריידן צו שמד ,אַז בסך הכל
בין איך דאָך אויך אַ ייד ,װאָס מוז זיך פאַרשטעלן פאַר אַ קריסט",
און דאָס זאָגנדיק האָט ער פון הינטער זיין רויטן קאַרדינאַל-מאַנטל
פּלוצלינג אַרױסגעשלעפּט אַ טלית ,זיך אַרומגעװיקלט אין אים און
הויך אויפן קול אויסגערופן ,שמע ישראל ,ד' אלקינו ,ד' אחד".
נאַטירלעך האָט ער געכאַפּט אַ שטאַרקן אַפּלאָז פון טעאַטער"עולם,
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אַראָפּגײענדיק פון דער בינע ,האָט זיך אַדלער צו אים געװענדעט
מיט דער טענה װי קומט ער זיך אַזעלכעס צו דערלויבן אין זיין
ראָל ,אויף װאָס ש .זאָל אים האָבן ציניש געענטפערט , :װאָס מיינסטו
עפּעס ,דו װועסט אויפעסן אַלע גענזעלעך ? לאָמיך אויך אַמאָל פאַר-
זוכן באָטש אַ פּופּיקל*,
דער שוישפּילער בועז יאָנג כאַראַקטעריזירט אים אַזױי:
ד,ורך די סעזאַנען װואָס איך בין געווען אין אַדלערס טעאַטער,
האָבן אויך נעשפּילט מיט אונדז אבא שינגאָלד .ש.י.ינגאָלדן
האָט די נאַטור ניט נגעקאַרנט צו נעבן אַלץ ,װאָס דער צושויער
האָט ליב צו זען אין אַן אַקטיאָר  :ער איז געווען הויך ,מיט שיינע
געזיכטסצינן ,געהאָט אַן אַנגענעמע לירישע שטים ,װאָס האָט גע"
גלעט דאָס אויער ,און טאַלאַנט אויך ,איינס האָט אים געפעלט,
װאָס יעדער מענטש מוז האָבן אום צו זיין דערפאָלגרייך אין לעבן :
אַמביציע  . . ,ער האָט מער אין זינען געהאָט ביליקן עולם-הזה .עד
האָט געהאט

ראָלן אין וועלכע

ער איז

געווען

זייער

גרויס,

און

קיין

געווען פאַררעכנט וי אַן ערשט-קלאַסיקער אַקטיאָר ,אָבער
ערשט-קלאסיקער סטאַר איז ער אין ניודיאָרק ניט געווען".
מיטן אַנהייב פון גאָרדין-עפּאַָכע גייט ש .אַראָפּ פון זיין הויך,
וועגן דעם שרייבט ב .גאָרין :
,אבא שייננאָלד ,וועלכער האָט פאַרנומען דעם סאַמע אויבן אֶן
אין דער ערשטער פּעריאָדע |פון יידישן טעאַטערן אַלס דראַמאַ-
טישער שוישפּילער ,האָט באַלד |נאָכן אָנהייב פון נאָרדין-פּעריאָך |
זיך אָפּנעזעגנט מיטן ניװו-יאָרקער יידישן טעאַטער און גענומען
װאָנלען

צוזאַמען

מיט זילבערמאַנען

מיט

וועלכן ער האָט געגריני

דעט אַ קאַָמפּאַניע און געװאָרן אַ פּראַָװינץ-שפּילער".
דער שוישפּילער בועז יאָנג דערציילט ,אַז אין די ניינציקער יאָרן,
ווען ער איז אַ זומער געפאָרן קיין באָסטאָן ,האָט ער דאָרט געטראָפן
אַ יידישע טרופּע ,װאָס האָט געשפּילט יעדע צוויי װאָכן א פאָרשטש-
לונג ,און אין דער טרופּע האָט געשפּילט ש .די טרופּע פאָרט שפּילן
אין באַלטימאָר די אָפּערעטע ;אַלעקסאַנדער דער קרוינפּרינץ פון
ירושלים" מיט ש .אין דער טיטל-ראָל ,אָבער צוליב אַ פייער-
אַלאַרם אין טעאַטער ,װאָס דערפירט צו  42קרבנות ,קומט גאָרגיט
צו דער פאָרשטעלונג,
ש'.ס מאַטעריעלש לאַגע צוליב זיין געזונט-צושטאַנד ,װאָס האָט
דערפירט .אַז מען זאָל אים אָפּשנײדן אַ פוס ,ברענגט ,אַז מען זאָל
פאַר אים אינאָרדנען בענעפיס-פאָרשטעלונגען אין מוזיק-האָלס,
וועגן דעם שרייבט באָריס טאָמאַשעװסקי ,נאָכן טויט פון אברהם
גאָלדפאַדען .אין אַן אַרטיקל ;אַ ניט-געהאַלטענער הספּד" .ער באַ"
וויינט גלייכצייטיק דעם גורל פון פּיעסן-שרייבער ,פּראָפ ?.הורוויץ
און פון ש: .
,קינדער ,מיר האָבן אַ ברודער .ער האָט ביי אונדז צוזאַמען
אויף דעם זעלבן הימל אַלס ,שטערן' נגעשיינט ,וי קאָנען מיר אים
לאָזן אויסגיין

פון הונגער?

--

גרויסן שעהנגאָלד ,װואָס האָט
שיינט און מיטגעאַרבעט אויף
מען אַ פוס אָפּגעשניטן .ער
שעהננגאָלד .אין די מוזיק-האָלס

איך מיין אבא

שעהגגאָלד!,

דעם

ערשט ניט לאַנג נעבליט און נע-
דעם פעלד פון קונסט; אים האָט
קאָן מער ניט גיין ,דער שיינער
שפּילט מען אים בענעפיטס ! איר

הערט ? איר פילט ? איר פאַרשטייט ? פאַר שעהננאָלדן אַ בענעפיט
ניט אין די טעאטערע ,נאָר אין די מוזיק:האָלם".

דעם  9אַפּריל  9091איז ש .געשטאָרבן אין באָפאַלאָ.
וי דער שוישפּילער איזידאָר האָלענדער גיט איבער ,איז ש.
געשטאָרבן אין בופאלאָ ,ניו יאָרק ,הינטער דער בינע ,אין אַ קיך,
װאָס האָט געדינט אַלס גאַרדעראָבע-צימער פאַר די אַקטיאָרן
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יידרישן

טעאַטער
ווא

אין נעקראָלאָג אין ,די װאַרהײט* ווערט געזאָגט אַז
,עהנגאָלד
ש

האָט

אָבער

פרי

נעמוזט

אַרונטער

דער פּיעסןי:שרייבער און שוישפּילער

פון דער

בינע.

די אורזאַכע דערפון איז נגעווען דער טויט פון זיין פרוי .דאָס איז

משה

שאָר באַװיינט אַזױי

ש'..ן :

געווען מיט  61יאר צוריק . .. ,גלייך נאָך איר טויט ,אָבער ,האָט

,דער פריצייטיק-פאַרשטאָרבענער איז געווען איינער פון די
ערשטע פּיאָנערן ,וועלכע האָבן דורכנעמאַכט דעם דאָרנדיקן ווענ,
טראָגנדיק די ציגל פאַר דעם בנין פון דעם נייעם בית המקדש פון

 ...ער האָט

ייישער שוישפּיל-קונסט ,ער איז געווען אַ טאפּפערער סאָלדאַָט און

אימער געליטן הוננער און נויט  ...אין נידיאָרק האָט ער זאָגאַר
דעם מוט ניט געהאט אויפצוטרעטן אויף אַ בינע".
אין נעקראָלאָג אין ,פאָרווערטס" ווערט געזאָגט:
אָ,נגעטאָן אַלס ,יידישער קעניג ליר' מיט אַ לאַנגע ווייסע באָרד

האָט אַלס אַזעלכער ,אויך דער ערשטער פון אַלע ,זיך פאַרדינט
דעם לאָרבער-קראַנץ פאַר זיין טאַלאַנטפולן שפּילן .ער איז געווען
דער ערשטער גנוטער אוריא? אַקאָסטא און דער ערשטער אליעזר
אין ,דער יודין' ,אָנערקענט הן פון פּובליקום ,הן פון די קינסטלער,

אין אַטלעסענער זשופּיצע איזן דער שוישפּילער א .שעהננגאָלד,
וועלכער האָט געשפּילט מיט אַ קאָמפּאַניע אין איסט קאַסינאָ טעאַ-

 ...און דאָך איז אים נאָרניט געבליבן ..אַ מאַרטירער דער קונסט.

ער זיך פאַדלאָרן.
דערנאָך

קראַנקהייט האָט אים צום איבדיקן דערשלאָנן.

האָט ער זיך געמוזט

לאָזן אָפּשנײדן

אין דריטן

א פוס

אַקט און נעשטאָרבן

טער אין באָפאָלאָ ,אומנעפאַלן
פון אַ האַרץ-שלאַג".
דער געוועזענער פאַרװואַלטער פון ,יוניאָן טעאטער* אין מאָנט-
רעאָל ,רובינאָוו-באָגין .דערציילט וי אַריינקומענדיק אין אַ רעסטאָ-
ראַן אין באָסטאָן איז זיין בליק געפאַלן אויף אַ פּערזאָן ,װאָס איז
,יין פאַרעלטערטעס ,צעקנייטשטעס געזיכט האָט
געזעסן נעבן אים  :ז
נאָך אין זיך פאַרמאָגט דייטלעכע סימנים פון אַמאָליקער שיינהייט.
פון די אויגן האָט אַרױסגעקוקט א שװערער ,טיף-באַהאַלטענער
אומעט ,און אויף די ליפּן האָט אומגעשװועבט דער איראָנישער
שמייכל ,װאָס נאָר מענטשן ,וועלכש האָבן שוין פיל איבערגעזען און
איבערגעלעבט ,פאַרמאָגן" .נאָכדעם וי באָגין שטעלט פעסט ,אַז די
באַטרעפנדיקע פּערזאָן איז דער אמאָליבאַרימטער שישפּילער אבא
שעהנגאָלד ,פאַרפירט ער מיט אים אַ שמועס ,און אָט װאָס ש .האָט
אים געזאָגט, :איך פיל זיך יעצט פרעמד אין דער בינע:וועלט,
עפּעס גאָר אַנדערש צייטן געװאָרן .יאָ ,גאָר אַנדערע צייטן .איבער-
הויפּט פיל איך זיך פרעמד צװישן מיינע קאָלעגן .פילע פון זי
זיינען נייע ,יונגע ,און ,װי זאָגט מען ,נייע פייגל ,נייע לידער ,און
איך בין שוין אַלט ,יאָ ,אַלט  ...איך פיל אַז מיין לידל איז שוין
אָפּגעזונגען ,יאָ ,צו ענדע ,און איר קאָנט זיך גאָרנישט פאָרשטעלן
די טראַגעדיע פון איינעם ,וועלכער זעט ,אַז דער טױט גנבעט זיך
לאַנגזאַם צו אים און קומט אַלץ נענטער ,נענטער ,אַז זיין לעבנס-
ליכט צאַנקט שוין ...שעהנגאָלד איז אָבער געשטאָרבן מיט א
גליקלעכן טויט .זיין ענדע איז געװען אַזא צו וועלכע אַזעלכע
זשעניען װי סאַראַ בערנאַרד שטרעבן  --ער איז געשטאָרבן אויף
דער בינע! ביז זיין לעצטן אָטעם האָט ער ניט פאַרלאָזט דאָס שלאַכט-
פעלד אויף וועלכן ער האָט יאָרנלאַנג געקפמפט",
די יידישע אַקטיאָרן-יוניע האָט אויף אירע קאָסטן געבראַכט
ש'.ס קערפּער אין ניו-יאָרק ,וואו ער האָט געפונען זיין אייביקע רו.
ש'.ס ערשטע פרוי איז געווען חיה-שרה (קלאַראַ) ,וועלכע האָט
מיטגעמאַכט זיין בינע-קאַריערע .זייערע קינדער זיינען :די געווע-
זענע יידישע שױישפּילער בעני און יאָזעף .בעניס פרוי ,יעטאַ ,האָט
געשפּילט אַ צייט אויף דער יידישער און ענגלישער בינע .יאָזעפס
פרוי ,פרענציס |נוניאַן אַדלער ,שפּילט אויף דער יידישער און
ענגלישער בינע .זייער טאָכטער סיליע האָט געשפּילט די קינדער-
ראָל מיט אַדלערן אין גאָרדינס ,צוויי וועלטן" און דערנאָך דער-
װאַקסענע ראָלן מיט איר פאָטער אין זיינע טרופּעס.
ש'.ס צווייטע פרוי אַנעטאַ (שערמאַן) האָט
יידישער בינע אין איר מאַנס טרופעס .זייער
די יידישע שוישפּילערין סעידי .איר מאַן איז
שפּילער סעם אױיערבאַך .ש'.ס זון פרעדי איז
פאַרװאַלטער,
2049

געשפּילט אויף דער
טאָכטער איז געווען
דער יידישער שי"
געווען אַ טעאַטער-

געאָפּפערט איר אַ לעבן אַ פרישעס ,אַ געזונטעס ,און געשטאָרבן
פאַר דער צייט . .נעלעבט פאַר דער וועלט און געשטאָרבן איינזאַם . .

אברהם אבא שעהננאָלד ,דער מאַן פון  98יאָר איז געווען אַ זקן
פון אַ סך מער איבער הונדערט ,און ער אין שוֹין געווען פון
לאַנג טויט ..טויט און פאַרנעסן .יאָ ,טויט נאָך אלע פּרטים פון
לעבן ; טויט אַלס מענטש ,טויט אַלס פאָטער פון אייגענע קינדער.
.ד.אָ.ס פאלק פאַר וועמען ער האָט נעשפּילט ,זיינע חברים מיט
וועלכע ער האָט געשפּילט ,און זיינע קינדער ,וועלכע ער האָט מנדף
געווען  --אַלע!  ...אָרימער נע ונדניק! אַפילו נאָכן טויט האָט
דער שיקזאַל

ניט געלאָזט דיך רוען דאָרט וואו דו ביזט

נאָר וואַנדערן ! װאַנדער ביים לעבן ,װאַנדער נאָכן טויט,
פון הונדערטער

מיילן

האָט דיין קאַלטער

גוֹף נעמוזט

נעפאלן,

אַ נסיעה
דורבמאַכן

צוֹ באַקומען דאָס שטיקל מקום ,ואָס זאָל אויפנעמען אין זיינע
טונקעלע אָרעמס דיינע מידע ,אין דער לעבנס-מלחמה ,אָפּגעשלאָגענע
קנאָכןן",//
מ .ע .פון איזידאָר האָלענדער און סעם אױערבאַך ,און ש .ע .פון שעפטל זאַק,
ב .גאָרין , --געש .אידיש טעאטער" ,| ,זו,832 ,922 ,11-012 ,897791 ,291 .
 ,| .1זז.421 ,86 ,25:94 .
,י צוקונפט" ,לאַנדאָן,
דובבער שטיינהאַרדט  --דיא לאָנדאָנער אידישע ביהנע ,ד
ני .6881 ,9
;טהאָמאַשעפסקיס טהעאטער שריפטען" ,ניו-יאָרק ,8091 ,ז,67 .
| -- }--שעהנגאָלד טויט אויף דער ביהנע, ,דיא װאַרהײט" ,ניו יאָרק11 ,
אַפּריל .9091
 -- }-פאַלט טויטנ .י 11 ,אפּריל ,9091

שפּילענדיג

אַלס אידישער

קעניג

ליער, ,פאָרװערטס",

משה שור  --על קברת אבא שעהנגאָלד ז"ל, ,דער טהעאטער שפּיגעל" ,יו"
יאָרק 32 ,אפּריל ,9091
רוביקאָװ-באָגין  --צראינערונגען װעגן דעם ניט לאַנג פּערשטאָרבענעם אקטיאָר
|
א .שעהנגאָלד ,דאָרט.
ב .טהאָמאשעװסקי  --אַלבערט שעהנגאָלד'ס לעבען און טוידט, ,דיא אידישע
ביהנט" ,נ .י 62 ,.נאָװ,9091 .
בעסי טהאָמאשעװסקי , ---מיין לעבענס-געשיכטע" ,נ ,6191 ,. .זוֹ,471 .
,981 ,3
דייוויד קעסלער | --זכרונותן, ,דער טאָג" ,ני-יאַרק 82 ,12 ,41 ,אאַנואר,
 4פעברואר .7191
יאקאָב פּ .אַדלער , 2 --אוריאל אקאסטאס", 2 ,זשידאָװקאס" ,נאָר די
רעכטע געדיכטע קומט ערשט, ,די ווארהייט" ,ניויאָרק 72 ,יולי ,8191
אב .קאהאן --

,בלעטער

פון מיין לעבען" ,ניו-יאַרק,6291 ,

צווייטער באנד,

ז,793 .
זלמן זילבערצווייג , ---װאָס דער יידישער אקטיאָר דערציילט",

װילנע,8291 ,

זז,7262 ,41:31 .
ב .װיינשטיין  --די ערשטע יאָרן פוֹן יידישן טעאטער אין אָדעס און אין נין"
יאָרק (אין ,אַרכיוו פאַר דער געשיכטע פון יידישן טעאטער און דראַמע") ,וילנץ-
ניו-יאַרק ,0291 ,זז.432 342 .
זלמן זילבערצווייג , ---ט,עאַטער מאָזאַאיק" ,נ .י ,1491 ,.זו,71'613 .
בועז יאָנג ,, ---מיין לעבן אין טעאטער" ,ניוײיאָרק ,0591 ,זז.79749 ,58 .
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לעססיטאן
שעהננאָלד ,קלאראַ
נ{געב+'+ .

הז
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גצשט.

רובין ,ראָואַ
{געב 11 .דעצ -- 2981 .געשט 01 .מערץ 1391ן

}

ס'איז ניט באַקאַנט וואו זי איז געבוירן
וי זי האָט געהייסן פון דער היים ,און וי
אַזױ זי איז געקומען צו שפּילן יידיש טעאַטער.

דער היסטאָריקער פון יידישן טעאַטער ב.
גאָרין גיט איבער ,אַז באַלד ביים אָנהייב פון
יידישן טעאַטער אין רומעניע ,איז ;אין בער-
לאט צו דער טרופּע צוגעקומען אַ נייע אַקטע-
ריסע .דאָס איז געווען חיה שרה אָדער קלאַ-
ראַ  מיט וועלכער |אבאן שעהנגאָלד האָט
חתונה געהאַט ,און אַ לאַנגע צייט האָבן זי
ביידע פאַרנומען דעם אויבן אָן אויף דער יידישער ביגע".
מיר געפינען זי אויך שפּילן בערך  6881אין דער װאַנדער-
טרופּע איבער דייטשלאַנד אונטער דער אַנפירונג פון סופלער בער-
גער ,צוליב דעם פאַרבאָט צו שפּילן יידיש טעאַטער אין רוסלאַנד,
נאָך א סקאַנדאַל אין האַמבורג און נאָך מאַטערנישן אין בערלין ,ווען

די טרופּע צעפאַלט זיך ,קערט זיך ש .צוריק
צוקערמאַנס קיין װאַרשע ,פּוילן ,אָבער אַזױ
מען קיין יידיש טעאַטער ניט שפּילן ,טרעטן
צערטן? ,דורכגנבנדיק אַן אַקט פון אַ פּיעסע
פּיעסע.

מיט איר מאַן און די
װוי אויך דאָרט טאָר
זי אויף אויף ,קאָנ-
און אַמאָל אַ גאַנצע

סוף  6881טרעפן מיר זי שוין צוזאַמען מיט איר מאַן שפּילן יידיש
טעאַטער אין לאָנדאָן ,ענגלאַנד ,אין פּרינצעס קלוב ,און צוליב דער
שרפה דאָרט אין  ,7881פאָרט זי אָפּ קיין ניו-יאָרק ,וואו זיי טרעטן
אַרײין שפּילן אין ,אָריענטאַל טעאַטער?,

אַ פּנים ,אַז זי איז דאַמאָלט געווען אַ ,סטאַר" ,איבערהויפּט
אויף דער פּראָװוינץ ,און בעסי טאָמאַשעװסקי ,וועלכע איז דאַמאָלט
נאָך געווען אַן אָנפאַנגער און האָט געדאַרפט איר פאַרטרעטן אַלס
,חיים" אין דער פּיעסע ,חיים אין אַמעריקע" ,שילדערט זי ניט אין
קיין-צו-הערלעך ליבט :
,עפאָר אויפטרעטן האָב איך סיך זייער נגעשראָקן וייל די-
ב
דאָזיקע ראָלע איז פריער נעשפּילט געװאָרן פון חיה שרה שעהנ-
גאָלד ,און איך האָב מורא געהאט גיין נאָכשפּילן נאָך איר ,אָבער
זי איז

געווען

קראַנק

און

איך

האָב

גנעמוזט

מאַכן

מיין

די ווייטערדיקע בינע-קאַריערע פון ש ,איז אומבאַקאַנט ,אַזױ אויך
די דאַטע ,וואו זי איז געשטאָרבן און וואו זי האָט געפונען איר
אייביקע רו,
ש'.ס קינדער ,בעני און יאָזעף ,זיינען געווען באַקאַנטע שוישפּילער
אויף דער יידישער בינע.
ב ,גאָרין --

,גצש.

בעסי טאָמאַשעװסקי
,3
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איד.

--

טעאט,".

| ,וֹז,291 .

,891

,832
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געבוירן  11דעצעמבער  2981אין קאַלי-
נאָווקא ,קאַמענעץ פּאַדאָלסק .גוב .פאָטער --
אייגנטימער פון אַ קאַסטן פאַבריק ,אַ פרומער,
און גלײיכצייטיק דער סטאַראָסטע פון דאָרף.
ווערט אַ יתומה צו  4יאָר ,און אין עלטער
פון  5און אַ האַלב יאָר קומט זי מיט דער
מוטער און שװועסטער קין אַמעריקע ,און
באַזעצט זיך אין פילאַדעלפיע .דאָ האָט זי
געענדיקט אַ פּאָבליק סקול און געלערנט אין
שטוב יידיש ביי אַ רבין.
שוין אין דער פאָלקסשול האָט זי זיך אַרױסגעװיזן וי אַ זינגערין
און אין די העכערע קלאַסן האָט זי באַקומען אָפּטערע מעגלעכקייטן
אַרױסצוזייזן איר שטימע ,באַזונדערס אין די קריסטמעס-פאָרשטע-
שטעלונגען .בעת דער גראַדואַציע ,האָט אַ באַקאַנטער פון טעאַטער-
אונטערנעמער מייק טאָמאַשעװסקי זי געהערט זינגען און ער
האָט איר רעקאָמענדירט אַלס כאָריסטקע צו טאָמאַשעװסקין ,וואו זי
איז געווען נאָר איין סעזאָן און גייט דערנאָך אַריבער אין אָרטיקן
װואָדעװיל ,וואו זי איז בערך  4יאָר .פון דאָרט גייט זי אַריבער אין
די יידישע װאָדעװויל-הייזער אין ניװו-יאָרק ,וואו זי שפּילט אַ סך
יאָרן און אויך פון צייט צו צייט אין לעגיטימען יידישן טעאַטער,
באַטײליקנדיק זיך אין פאָרשטעלונגען איבער דער פּראָווינץ מיט
באָריס טאָמאַשעװסקי און רודאָלף שילדקרויט,
ר .האָט  6יאָר כסדר געשפּילט אין ,גרענד טעאַטער" ,סעאָן
אין טאָראָנטאָ (דיר .ליטמאן) 52-4291 ,אין מאָונט מאָריס
2
װאָדעװויל הויז 7275291 ,אין װאָדעװיל אין ,פּראָספּעקט טעאַטער*,
אין טאָראָנטאָ און דערנאָך אין אַנדערע שטעט,
8
ז .זילבערצווייג ,וועלכער האָט געהאַט געלעגנהייטן זי צו זען
שפּילן ,האַלט ,אַז ר ,איז געווען גאָר אַ פיינע כאַראַקטער-שישפּי
לערין מיט זייער אַן אָנגענעמען טאָן סיי אין ריידן און סיי אין זינגען.
ר .איז געווען די פרוי פון שוישפּילער װיליאַם זיגענלויב,
ר .איז געשטאָרבן דעם  01מערץ  1291און איז געקומען צו איר
אייביקער רו אויפן בית עולם פון די יידישע טעאַטריקל עלייענס,
בי

יי

דעביוט

אין דער ראָלע ,װאָס זי האָט נעשפּילט ... .איך קום אַרוף אוֹיף
דער בינע ,דערזע איך אין באקס |לאָזשען זיצט מאַדאַם שעהננאָלך
אַלֵיין .קראַנקערהײט איז זי געקומען זען װוי איך על דאָס שפּילן
;איר' ראָלע .די אַרטיסטישע דזשעלאָסי |אייפערזוכטן} האָט איר
פון בעט אַראָפּגעשלעפּט און געבראכט אין טעאַטער כדי זי זאָל
קלייבן נחת אויב איך וועל דורכפאַלן".

,מיין לעבענס:געשיכטע",

פון

| ,זו,25-94 .

ניו יאָרק,6191 ,

זי

דאָטשטיין ,עליאס
נגעב 61 .פעבר -- 3781 .געשט 41 .פעבר2391 .ן
געבוירן  61פעברואַר  2781אין װאַרשע,
פּױלן ,ביי אָרעמע עלטערן .פאָטער  --אַ
בעקער ,ניט קיין געשולטער אין מוזיק ,האָט
ער געשפּילט אויף אייניקע אינסטרומענטן
ר .האָט געשטאַמט פון אַ משפּחה חזנים אין
זינגער :דער מוטערס פעטער ,גאָלוב ,איז
געווען אַ באַוואוסטער חזן אין פּרייסן ,דעם
פעטערס זון ,יאַקאָבזאָן  --שפּעטער הויפּט-
קאַנטאָר אין לאָנדאָן ,און אַ קוזינע  --די
זינגערין סיידי פּאָמעראַנץ,
ביז  11יאָר געלערנט אין חדר ,דערנאָך אין רעאַל-שול .,פון 8
יאָר אָן געזונגען ,צוזאַמען מיטן שפּעטערדיקן אַקטיאָר בערל בערג-
שטיין ,אין כאָר פון דער ,װאַרשעװער סינאַגאָגע* ביים חזן גריצ-
2002

ייךישטן

טעאַטער

הענדלער און דיריגענט שניצער ,און געווען באַקאַנט אַלס ;אליקל
מנגן",
נאָך אַלס קינד געהאַט אַ נייגונג צו טעאַטער און זיך באַטײליקט
אַלס טענצער אין ,ליבהאָבער*-פאָרשטעלונגען -- 7881 .אַריינגע-
טראָטן אַלס טענצער אין ,צו יענער צייט באַרימטן ,קװאַרטעט פון
די ,געברידער שװאַרץ" ,און אַרומגעפאָרן איבער אַ יאָר איבער
|
רוסלאַנד און פּױלן.
קוראַרזשירט אין שאַװעל אין  8881דורך שמ"ר:שייקעוויטש,
טרעט ער אַריין צו אים אין טרופּע און דעביוטירט אַלס ,מאָזעס"
אין ,בעל תשובה",
 --אָפּגעפאָרן קיין לאָנדאָן און דאָרט געשפּילט צװאַמען9
מיט אַדלערן אין ;עמבער קלוב" אַלס ,עדמונד" אין שמ"רס פּיעסע
,קין? .,די שלעכטע מאַטעריעלע לאַגע צווינגט אים צוריקצופאָרן
קיין פּױילן ,וואו ער שטעלט צונויף אַן אייגענעם קװאַרטעט א"ג
,ברידער שװאַרץ* ,מיט וועלכן ער פאָרט אַרום איבער רוסלאַנד
און פּוילן,
 -- 1געקומען אין אַמעריקע און דורך אַדלערן אַריינגענומען
געװאָרן אין זיין פּ,וילס טעאַטער* פאַר  2דאָלאַר אַ װאָך ,אָבער שוין
 4װאָכן שפּעטער אַריבער אויף ;מאַרקן? אין קרומעניע אָפּערע
הויז" ,וואו ער דעביוטירט אַלס קירמיהו" אין לאַטײנערס ;חורבן
ירושלים" און האָט אַזאַ דערפאָלג ,אַז ער באַקומט תיכף אַן ,ערשטע
מאַרקע".

 --- 2זיך באַקענט מיט יעקב גאָרדין און פאַרלאָרן דעם חשק
צו שפּילן אין די ,היסטאָרישע* פּיעסן .דעם  4נאָוועמבער 2981
איז ר .דער ערשטער צו שאַפן דעם טיפּ ,סימאָן" אין גאָרדינס
פּיעסע ;דער וילדער מענטש" ,וועלכן אַדלער פירט אױיף אין
,װינדזאָר טעאַטער* .אין זעלבן יאָר ,צו זיין ערנאָוונט ,טרעט ר.
אויף אין גאָרדינס אײינאַקטער ;דער אָפּגעשטאָרבענער קינסטלער",
װאָס פאַרבלייבט שוין אין זיין רעפּערטואַר .ר .גייט דערנאָך איבער
אין ט,אַליאַ* ,וואו ער קרעאירט דעם  51סעפּטעמבער  4981די ראָל
,טוביה לוריע* אין גאָרדינס ,ברידער לוריע" ,אַ ראָל ,װאָס איז
שפּעטער פאַררעכנט געװאָרן װוי איינע פון זיינע בעסטע ראָלן .אין
 5האָט ר .פאַרקערפּערט ,דער ערשטער ,די ראָל ,חצקאל* אין
גאָרדינס ;דער מטורף" און אין  -- 6091דער ערשטער  --די ראָל
;רבי מאיר? אין גאָרדינס ,אלישע בן אבויה".
אין משך פון  51יאָר האָט ר .געשפּילט מיט די גדולים פון יענער
צייט ,וי אַדלער ,טאָמאַשעװסקי ,ליפּצין און פלעגט דובלירן אין
גאָרדין-רעפּערטואַר מיט אַדלער און קעסלער און שפּילן אַלס
פּאַרטנער מיט מאָריס מאָריסאָן די ראָלן פון ,פראַנץ מאָר" אין
שילערס ,רויבער" ,י,אַגאָ" אין שעקספּירס עאָטעלא",
אין  5091געווען דירעקטאָר
יאָרק אויף  521סטריט,

פון ,אָרפעאום"-טעאַטער

אין נעקראָלאָג פון ,מאָרגען זשורנאַל" װערט

אין ניו-

געזאָגט:

,ער האָט דאָ פילע יאָרן געגלאַנצט און פאַרנומען אַ נאָר אָנגע-
זעענעם פּלאַץ ביים טעאַטער .ער איז געװאָרן דער סטאַר פאַר די
וװואָכןדטענ .שפּעטער איז ער אַװעק אין דער פּראָווינץ ,וואו ער
איז געװאָרן הויפּטישוישפּילער און רעזשיסער .ער האָט אַלֵיין
אויפגעפירט פּיעסן פון משה ריכטער ,ז ,קאָרנבליט און ז .ליבין.
מיט אייניקע יאָר צוריק האָט ער צוזאַמען מיט אַנדערע שוישפּי
לער גענומען אַ טעאַטער אין האַרלעם און דאָרט אויפנעפירט
ריכטערס דראַמע ,מענדעלע מאַרטירער' ,דערנאָך ,צו שפּעט! ,דאָס
לעצטע ליד' פון ז .קאָרנבליט און אַנדערע פּיעסן".
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אַמעריקע,

איז ר .אַרומגעפאָרן איבער
3
קעני ליפּצין מיט אַן אייגענער טרופּע,
מאָריס שװאַרץ ,וועלכער האָט אין זיין אָנהייב קאַריערע געקוקט
מיטן גרעסטן דרך ארץ און באַוואונדערונג אויף ר .אַלס שוישפּילער,
ענדערט שטאַרק זיין מיינונג ,װען ער זעס אים יאָרן שפּעטער
שפּילן אין שיקאַגאָ:
,איך האָב געקוקט אויף ראָטשטײנען וועמען איך האָב באַוואונ-
דערט פוֹן דער נאַלערעע אין דער פּיעסע ,פּערעלע פאַרלאָרן אין
ניו יאָרק' .מיט וויפ? פרייד און באַנייסטרונג איך האָב אים אַפּלאָ-
דירט .נאָכדעם האָב איך פאַרלאָרן מיין נלויבן אין אים ,ווייל ער
איז געווען בלויז אַקטיאָר .ער האָט געשפּילט טעאַטער אין ווירק-
לעכן לעבן װוי אויף דער בינע .ער איןז געווען דערזעלביקער אין
מאַרקוסעס קאַפע ,װוי אויף דער בינע פון גרענד-טעאַטער .איצט
ווען איך האָב אים געזען אַלס אויסנעפּוצטן פראַנט ,מיט דער
געקעסטלטער קאַמזעל (וועסט) ,מיט די דימענטן אויף די פיננער,
מיט דעם שטענדיקן שאַקלען זיך ,און זיננען יעדעס װאָרט ,װאָס
ער רעדט אַרױיס ,האָב איך זיך אין אים נאָך מער אַנטישט ,אַן
אַקטיאָרשטשיק  . ,.אַ קונצן-מאַכער .,איך האָב זיך געוואונדערט
ווי אַזױ דער עולם האָט נעדולד צו זען אַזא טשוטשעלאַ ,אַן אָנגע-
שרויפטע

מאַשינקע ,פון וועלכער עס טרייסלען

צוזאַמען

מיט

זיך אַרױיס משונה-

דיקע טענער".

אין  4191איז ר .געפאָרן גאַסטראָלירן אין אײראָפּע ,געשפּילט
אין לאָנדאָן ,װאַרשע ,לאָדזש ,אָדעס און אין לעמבערג ,וואו ער
ווערט פאַרכאָפּט פון דער ערשטער וועלט-מלחמה און באַװוייזט קוים
מיט גרויסע שװועריקייטן צוריק צו קערן זיך אַהיים אין אַמעריקע.
אין נעקראָלאָג פון ,,מאָיזש* ווערט ווייטער געזאָגט:
,אין  4191איז ער געפאָרן קיין ואַרשע און געשפּילט מיט

גרויס ערפאָלג ,אוריאל אַקאָסטאַ' פון נוצקאָוו און ,צו שפּעט' פון
משה ריכטער ,און ווען די מלחמה האָט אױסגעבראָכן ,אין ער
צוריקגעקומען און זייט דאַמאָלט האָט זיך דאָס גליק פון אים
אָפּגעװענדעט און ער האָט זיך וי צוריקגעצוינן פון טעאַטער.
די לעצטע יאָרן האָט ער גאָרניט געשפּילט ,סיידן אַ בענעפיט פאָר-
שטעלונג פאַר זיך .אין טעאַטער-קרײיזן איז ראָטשטײן באַקאַנט
געװאָרן אַלס עלעגאַנטער ,דזשענטעלמען' .ער פלעגט זיך תמיד
קליידן אויפן ענגלישן סטי? און געזוכט צו מאַכן אַ גוטן איינדרוק
סיי מיט זיינע קליידער ,סיי מיט זיינע מאַניערן".
די אינפאָרמאַציע וועגן זיין ניט-שפּילן שטימט ניט גענוי ,ווייל
אין סעזאָן  7176191האָט ר .געשפּילט ביי מאַקס געביל .אין 8191
האָט ער געפּרובט אַװעקגײן פון טעאַטער-שפּילן און איז אַריינגע-
טראָטן אין געשעפט ,אָבער באַלד האָט זיך אים ווידער פאַרבענקט
נאָך די בינע-ברעטער און אין  5291איז ער אַרײנגעטראָטן שפּילן
,וירווינג פּלעיס טעאַטער" (מיט לודוויק זאַץ) .אין 6291
אין א
האָט ער געשפּילט אין דער האָלענדער-טרופּע אין טאָראַנטאָ,
קאַנאַדע.
זומער  2391איז ער אויפגעטראָטן אויף זיינעם אַ בענעפיס אין
גאָרדינס איינאַקטער ,דער אָפּגעשטאָרבענער אַקטיאָר" ,װאָס איז
געווען זיין לעצטער אויפטריט אויף דער בינע.
דעם  41פעברואַר  2291איז ר .געשטאָרבן אין ניו-יאָרק און גע-
קומען צו זיין אייביקער רו אויפן װאַשינגטאָן בית-עולם,
וועגן ר .זיינען אַרומגעגאַנגען זייער אַ סך קוריאָזן ,באַזונדערס
וועגן זיין גװאַלדיקע ליבע פאַר גוזמאות .די כאַראַקטעריסטישע
איז וועגן דעם פּעלץ ,װאָס ער פלעגט טראָגן ווינטער-צייט און
אַלעמען דערציילן ,אַז דער פּעלץ דינט אים זומער און וינטער.
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לעססיסאָן
זומער קריכן אויס די האָר און עס װערט דערפון א לייכטער
מאַנטל און ווינטער ואַקסן צוריק די האָר און עס ווערט צוריק
אַ פּעלץ ,ניט קלענער זיינען אויך געוען זיינע איבערטרייבונגען
וועגן זיינע דערפאָלגן ,הגם זיי זיינען געווען אַ סך און גרויסע .מיט
זיין אויסערלעכער שטענדיק פיינער האַלטונג און אויסערגעוויינלעך
ציכטיקער הלבשה ,האָט ער אַרױסגערופן צו זיך אַ גרויסן דרך ארץ,
ש.{ .
,עש .איד .טעאט ,".וו ,זז,051 ,621 .
ב .גאָרין  --ג
נעקראָלאָג אין ,מאָרגען זשורנאַל" ,ניו יאָרק 51 ,פעברואר 2391
מאָריס שװאַרץ  ---מאָריס שװאַרץ דערצעהלט, ,פֿאָרװ ,".ל .אַ 82 ,.פעבר,,
 4יוני ,1491

שאָר ,יהושע-העשל
|געב 5 .פעבר -- 0981 .געשט 52 .אױגוסט }0591
געבוירן  5פעברואַר  0981אין פּידקאמען,
ביי בראָדי ,גאַליציע .שטאַמט אִפּ פון רבנים,
פאָטער  --אַ שניט-סוחר ,פלעגט פּסקנען
שאלות און דערליידיקן סכסוכים .געלערנט
אין חדר און אין קלויז פאַר זיך .געפּרובט
לערנען אין אַ שול ,אָבער צוליב דעם ,װאָס
ער מוז דאָרט לערנען אָן אַ היטל ,נעמען אים
אָפּ די עלטערן פון שול און ער לערנט
פּריװאַט ביי אַ לערער.
זיר דערוואוסט ועגן זיין פעטער דעם
אַקטיאָר זעליג שאָר |שור} אויף פאָלגנדיקן אופן :אין שטוב פלעגט
זיך אַרומװאַלגערן אַ סויבן-היטל ,אויף וועלכן מ'האָט אָנגעװיזן,
אַז ,ס'איז פון אַ  משומד" ,געמיינט דערמיט זיין פאָטערס ברודער
זעליג ,וועלכער איז געװאָרן אַ קאָמעדיאַנט .ש .איז געווען זיכער,
אַז זיין פעטער שלינגט טשוועקעס ,און ווען ער טרעפט אים אין
לעמבערג ,בעט ער אים ;וייזן אַ קונץ" .אַלס ענטפער דערויף
נעמט אים מיט דער פעטער אין טעאַטער צוֹ גאָלדפאַדנס ,ניע בע.
ניע מע" .די פאָרשטעלונג מאַכט אַן אומגעהויערן איינדרוק אויף
ש ,.און ער באַשליסט זיך ווידמען צום טעאַטער .ער װאַנדערט
אויס קיין לאָנדאָן ,וואו ער פאַרבינדט זיך מיט יידישע װאַנדער-
טרופּעס ,דעביוטירנדיק אַלס ;יונגל" אין ,חיים אין אַמעריקע.
די טרופּעס פלעגן נישט האָבן קיין ספּעציעלן סופלער ,נאָר די
אַקטיאָרן פלעגן זיך אַליין סופלירן ,און דערביי האָט זיך ש .באַ-
זונדערס אויסגעצייכנט,

נאָכן פאַרברענגען  776יאָר אין ענגלאַנד ,פאָרט ש .קיין אַמע-
ריקע ,אָבער צוֹליב יוניע-באַדינגונגען קאָן ער זיך נישט ווידמען
צום שפּילן ,נאָר ווערט אַ סופלער ,שפּילנדיק נאָר פון צייט צו צייט
כאַראַקטער-ראָלן .,ש .האָט זיך באַזעצט אין שיקאַגאָ.
ש .האָט אויך געשריבן פיל פּיעסעס ,צװישן זײי; :אַ גרוס פון
דער היים" ,לעבנסבילד אין  4אַקטן (געשפּילט אין באָסטאָן ,טאָראָ-:
טאָ און דעטראָיט); ,אַ נאַכט אין אַמעריקע" ,לעבנסבילד אין 4
אַקטן (אויפגעפירט דעם  91סעפּטעמבער  4291אין ליליענס ליריק
טטאַטער אין ניו-יאָרק דורך מאָריס קראָהנער), ,אין די הענט פון
געזעץ" ,מעלאָדראַמע אין  4אַקטן (געשפּילט אין דעטראַָיט און אין
סעפּטעמבער  8291אין בוענאָס איירעסער טעאַטער ,עקסעלסיאָר")
און ,אַ מאַמעס טרערן* (געשפּילט דעם  21אַפּריל  9291אין ברוק-
לינער האָפּקינסאָן טעאַטער),
2959

פון

ש .איז דעם  52אױגוסט  0591געשטאָרבן אין שיקאַגאָ ,און איז
געקומען צו זיין אייביקער רו אויפן װאַלדהײם בית עולם,
מ.

צ.

ש .ר .זראַזשאַנסקין  --די פּרעמיערע פון ,עקסעלסיאָר", ,אין די הענט פון
געזעץ", ,די אידישע צייטונג" ,ב"א 9 ,סעפּטעמבער ,8291

ראַזענטאַל ,סאַבינאַ
וגעב.

0881

--

געשט.

11

דעצ.
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געבוירן  0881אין בראַאילא ,רומעניע .פאָ-
טער  --ישראל ויינבלאַט  --אַקטיאָר און
טעאַטער-דירעקטאָר .,געלערנט אין חדר .אין
געקומען מיט אירע עלטערן אין אַמֵע-
9
ריקע .דאָ האָט זי געלערנט אין פּאָבליק-
סקול און געשפּילט קינדער-ראָלן מיט קעס-
לער ,אַדלער ,פיינמאַן און טאָמאַשעװסקי.
מ .אָשעראָװויטש דערציילט ,אויפן גרונד
פון אַ געשפּרעך מיט דער אַקטעריסע ,אַז זי
איז אין עלטער פון  7יאָר געקומען מיט אירע
עלטערן אין אַמעריקע און האָט זיך געפילט גאַנץ היימיש אויף דער
בינע ,ווייל נאָך אַלס קינד פון  4יאָר האָט זי שוין געשפּילט מיט
אירע עלטערן אין יידישן טעאַטער אין רומעניע .דער פאָטער פלעגט
איר געבן קליינע קינדער-ראָלן ,אין וועלכע זי האָט געדאַרפט
אַרויסרופן רחמנות און װאַרעמע געפילן ביים עולם דורך אַ האַרציק
לידעלע אָדער דורך אַ רירנדיק סצענקעלע.
אירע ערשטע בינע-שריט אין אַמעריקע האָט ר .געמאַכט אין
רומעניען אָפּערע הויז ,און אַזױ וי די טרופּע איז דאַמאָלט געווען
אויף ,מאַרקן? |אַ מין שותפותן ,און אַלס קינד האָט מען זי ניט
געקאָנט אַרייננעמען אַלס שותף ,האָט מען פאַר איר באַשטימט
שכירות  5 :דאָלאַר פאַר יעדער פאָרשטעלונג ,אָבער ווען זי האָט
אָפּגעשפּילט אַ װאָך-צייט און מ'האָט איר געדאַרפט באַצאָלן 53
דאָלאַר .,האָט דוד קעסלער געמאַכט אַ סקאַנדאַל ,אַז ער װאָלט
כאָטש געװאָלט קריגן באַצאָלט אַ העלפט וי דאָס קינד,
וי אָשעראָװיטש וייזט אָן ,האָט מען אין יענער צייט כסדר
אין די אָפּערעטעס אַרײינגעשריבן ,קינדער-ראָלן" ,אַ יינגל און א
מיידל ,װאָס פלעגן געשפּילט ווערן דורך ר .און עמאַ פינקעל (זע
עמאַ פינקעלס ביאָגראַפיע}ן .אָט דאָס לעבעדיקע .רירעוודיקע שפּילן,
טאַנצן און זינגען פון די צוויי קינדער האָט אַ סך געהאָלפן צום
דערפאָלג פון די אָפּערעטן .אַזױ האָט מען צוגעשריבן צו ביידען
דעם דערפאָלג פון לאַטײנערס ,די פֿאַרבלאַנדזשעטע נשמה?" אין
וועלכער ר .האָט געשפּילט די ראָל פון ,באבעלע".
עטלעכע יאָר שפּעטער טרעפט זיך ר .אין אַ טרופּע אין שיקאַגאָ
מיט עמאַ פינקעל ,און טרעטן ווידער אויף צװאַמען .אין די דאַ-

מאָלטיקע פּיעסן פלעגט מען אַריינפירן סצענעס ,װאָס פלעגן פאָר-
שטעלן מאַרשן אוּךָּ אין דער שפּיץ פלעגן ביידע מאַרשירן מיט
פענער ,אַמאָל יידישע ,אַמאָל אַמעריקאַנער .זייער דערפאָלג איז
ען אַזױ גרויס ,אַז מען האָט זיי אָנגעהויבן געבן גרעסערע ראָלן
אין עלטער פון  21יאָר ,בעת ס'איז געשטאָרנן די אַקטעריסע
שעהנגאָלד אוֹן אין דער טרופּע איז ניט געווען קיין סוברעטין ,האָט
מען ר .אָנגעטאָן גרעסערע קליידער, ,געמאַכט? אַ פיגור און גע-
געבן צו שפּילן אַ סוברעטין-ראָל .זייט דאַמאָלט איז זי געבליבן
אין דער טרופּע אַלס סוברעטין און ערשט אין  ,2191ווען איר מאַן,
מאַקס ראָזענטאַל ,פירט אויף א .שאָמערס ,סטייל" ,הייבט זי אָן
2000

יידישן

טצאַטער
יאָר שפּילט זי אין
,סעקאַנד עוועגיו",
 -- 6291אין בן-
פּלײיס-טעאַטער*,
שוין אַלס מוטער-

שפּילן דראַמאַטישע ראָלן .,אין פאַרלויף פון 41
;אַרטש-סטריט טעאַטער* אין פילאַדעלפיע ,אין
פּיפּלס? און ,אוירווינג פּלײיס? אין ניו-יאָרק.
עמיס טרופּע -- 7291 ,וידער אין  אוירווינג
 ---+אין ברוקלינער ,ליריק טעאַטער",
0
ראָליסטקע.
ר'.ס ברודער ,טשארלי ,איז געווען אַ טעאַטער:אַדװאָקאַט
אונטערנעמער,
דעם  11דעצעמבער  5491איז ר .געשטאָרבן אין ניו-יאָרק,
ב.

און

{.

מ .אַשעראָװיטש
ביהגע,

,,פאָרװ,".

--

עמא און סאבינא --צװײי בלומען

נ .י 21 ,.אָקטאָבצר

פון דער אידישער

,4291

|ייב |
קאַנער ,לעאָפּאַלד ל
ר

;געב.

61

דעצ.

5181

--

געצשט.
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געבוירן  61דעצעמבער  5781אין בוקאַ-
רעסט ,רומעניע ,אין א בעליהבתישער פאַ-
מיליע .געלערנט אין אַ שול אוֹן פלעגט בגנבה
אַנטלויפן פון דאָרט שפּילן קינדער-ראָלן אין
דער טרופּע גאָלדפאַדן-סעגאַלעסקאָ ,ביז זיינע
ברידער האָבן זיך דערפון דערואוסט און
האָבן אים ,אַמאָל אין מיטן שפּילן ,אַראָפּגע-
נומען פון דער בינע ,און כדי אים אָפּצוהאַלטן
פוּן ווייטערדיקע ,נאַרישקײטן? ,האָבן זיי אים
אַוועקגעשיקט צו קרובים אין ווין ,וואו ער
זאָל פאָרטזעצן זיינע למודים ,אָבער אָנשטאָט צו שטודירן ,פלעגט
ער ,אַרומהענגען* אַרוט ,קאַרל-טעאַטער* און שפּילן דאָרט װאָס
ער פלעגט נאָר קריגן ,ביז ער האָט זיך פאַרבענקט נאָך זיין מוטער
און איז צוריקגעפאָרן קיין בוקאַרעסט,
דאָ בלייבט ער ניט לאַנג ,פארט אָפּ קיין בערלאד ,וואו ער טרעט
אַריײין אין אהרן ראָזענבלומס טרופּע .זעענדיק זיין עקשנות צו
ווערן אַן אַקטיאָר ,זאָגט זיך אָפּ די משפּחה פון אים .ניט האָבנדיק
מער גאָרניט צו פאַרלירן ,קערט זיך ק .צוריק קיין בוקאַרעסט
און טרעט שוין אָפן אַרײן אין דער טרופּע גאָלדפאַדן-סעגאַלעסקאָ.
אַנעטאַ פינקעל נעמט אים אָבער איבער אין איר טרופּע ,און נאָכן
אַרומװאַנדערן איבער רומעניע ,קומט ער אָן שפּילן אין בראַאילא,
וואו ער באַקענט זיך מיט שרה פרי;ינג מיט װעלכער ער האָט
חתונה און גרייט זי צו צו ווערן אַן אַקטעריסע,
די אַקטעריסע כייקע לאזניק גיט איבער ,אַז ניט ק .האָט געמאַכט
זיין שפּעטערדיקע פרוי פאַר אַן אַקטעריסע ,נאָר זי גאָר אים .זי
איר מוטער האָט איר דערציילט ,האָט ק .געאַרבעט ביי איר פאָטער,
אַ זייגערמצכער ,און שרה פרילינג איז געקומען קיין בוקאַרעסט
מיט איר שװאַנער לעאָן בערגער און זיין פרוי (איר שוװועסטער)
שפּילן װאָדעװיל ,האָט זיך ק .אין איר פאַרליבט ,איז מיט איר
אנטלאפן פון דאָרט און געװאָרן אַן אַקטיאָר,
ווען אַנעטע פינקעלס טרופּע צעפאַלט זיך ,פאַרבינדט זיך ק,
מיט מאיר שװאַרץ ,און ניט האָבנדיק גענוג אַקטיאָרן ,באַזונדערס
אַקטעריסעס ,נעמט ק .אַרױף אויף דער בינע שרהן .אויך די טרופּע
צעפאַלט זיך באַלד און ביידע גייען ווידער איבער אין ראָזענבלומס
טרופּע אין שטעטל פאנטשע .אָנקומענדיק מיט דער טרופּע אין
גאַלאַץ ,ווערן זי א'בערגענומען פון גאָלדפאָדן ,אָבער אַזױ וי ס'איז
ניט געווען קיין שכירות צו צאָלן ,און ס'איז ביי זיי געבוירן געװאָרן
2087

אַ קינד ,איז ק .אַרױס פון דער טרופּע ,אַװעק קיין בראַאילא ,וואו
ער איז אַרײין אין אַ קאַפש-הויז זינגען לידער .אויך זיין פרוי שטייט
שפּעטער צו צו אים אַלס לידער-זינגערין און דערנאָך פאָרן ביידע
אָפּ קיין קאלאמעא ,גאַליציע ,אין טאנענצאַפּס טרופּע .װוידער זיינען
זיי ,צוליב דער שווערער מאַטעריעלער לאַגע ,געצוואונגען צו פאַר-
לאָזן די טרופּע און לאָזן זיך צוריק קיין רומעניע ,וואו זיי שטעלן
אַליין צונויף אַ קליינע טרופּע ,וועלכע װאַנדערט איבער:קאפע-
הייזער ,זומער-גערטנער ,וואו זיי אונטערהאַלטן דעם עולם מיט
לידער ,קופּלעטן און קליינע סצענקעס .זיי וערן פּאַפּולער און
מ'פאַרבעט זיי קיין לעמבערג ,גאַליציע ,וואו זיי טרשטן אויף מיט
דערפאָלג און ווערן אַנגאַזשירט צו שפּילן װאָדעװיל אין ווין ,וואו
זיי פאַרבלייבן  4יאָר .דערנאָך שפּילן זיי אין בודאַפּעסט ,אונגאַרן.
סעפּטעמבער  6091ווערט ק .געבראַכט דורך יאָסל גראָפּער ,אין
אַמעריקע ,וואו ער און זיין פרוי טרעטן אויף ביי ליוויי אין ;פּיפּלס
מיוזיק האָל? ,און נאָכן שפּילן אייניקע יאָר אין יידישן וואָדעװיל,

ווערן זי אַנגאַזשירט צו מייק טאָמאַשעװסקי אין פילאַדעלפיע ,וואו
זיי שפּילן צוויי סעזאַנען ,דערנאָך אין נואַרקער ,,מעטראָפּאָליטאַן-
טעאַטער?,
 4איז ק ..צוזאַמען מיט זיין פרוי און טאָכטער טינאַ ,וועלכע
איז אויך געװאָרן אַ יידישע אַקטעריסע ,געפאָרן קיין אײיראָפּע און
גאַסטראָלירט אין לאַנדאַָנער ,פּאַװויליאָן-טעאַטער" ,אין װאַרשע ביי
קאָמפּאַנעעץ ,אין לאָדזש ביי ליפּאָווסקי ,ביאַליסטאָק ,א .אַ ,.דערנאָך
געשפּילט אין בוקאַרעסט מיט מרדכּי און חיים מאיר סעגאַלעסקאָ,
און שלום סימאָוויטש מיט וועלכע ער פאָרט אויך קיין קאָנסטאַנטי-
נאָפּאָל ,טערקיי.
וועגן ק'.ס שפּילן אין רומעניע שרייבט יעקב באָטאָשאַנסקי:
,אין יענער צייט איז אַראָפּנעפאַלן קיין פאלטיטשעני די טרופּע

פון קאַנער-פעגאַלעסקו ,װאָס האָט נעשפּילט עטלעכע

פאָרשטע-

קונגען ,אַ טרופּע מיט אַ היבש ביסל טאַלאַנטירטע שוישפּילער אין
עס געווען .קאַנער אַליין איז געווען  ...ריטם און איידלקייט ,ער
האָט געשפּילט עלענאַנטע קאָמיקער און ער האָט געטראָגן אַ פראַק
מיט זעלטענער גראַציע און ער האָט פּראָסטע ווערטער אַרויסנע-
בראַכט איידל . . . ,לעאָפּאָלד קאַנער איז דאַמאָלט ניט לאַנג צוריק-
געקומען פון די פאַראייניקטע שטאַטן און ער האָט געהאַט אי נעלט
אי אַ נאָמען .עד איז געווען אַ זייער פיינער כאַראסטער-קאָמיקער,
ער האָט געהאַָט אַ ים מיט חן .איבערהויפּט האָט ער פאַרמאָגט
עלענאַנץ .איך האָב קיינמאָל ניט נעזען אַ יידישן שוישפּילער אַזױ
פיין טראָגן אַ פראַק װוי קאַנער האָט עס באַװיזן .ער איז געווען
עפּעס העכער װוי מיטלוואוקסיק ,ברוין ,ער האָט געהאַט קיילעכ-
דיקע מאַסלינע אויגן און איז שוין אַליין אויך געווען היבשלעך
קיילעכדיק .ער האָט זיך דאָך געהאַלטן לייכט און ער איז נעווען
זייער בוינזאַם .איך האָב אים געזען שפּילן דעם רייכן פעטער
,אָרג מיר דיין ווייב' ,האָב איך ביז דאַמאָלט ניט געזען
אין ב
אַזאַ עלעגאַנטן עלטערן מאַן אויף דער יירישער בינע .ער האָט
אויך געשפּילט זייער פיין טראַגיקאָמעדיע .איך האָב אים אַמאָל
געזען אין אַ פּיעסע ,פאַר דיאמאַנטן' שפּילן אַ טראַניקאָמישע
ראָלע ,האָט ער דעם עולם געמאַכט ניט וייניקער ויינענדיק וי
לאַכעדיק.,

אין קאַפּאָטע-ראָלן איז ער געווען ערנער װוי אין פראַק".

באָטז;שאַנסקי גיט אויך איבער וועגן א צווייט
געטראָפן ק'.ן שפילן אין בוקאַרעסט .די טרופּע
דעד דירעקציע קאַנער-גאָלדענבורג .דאָס איז
ערשטער וועלט-מלחמה און אין רומעניע זיינען

מאָל ווען ער האָט
איז געווען אונטער
געווען בעת דער
געװען אַ סך דע-
2088

לעססיקאָן
זערטירן ,וועלכע האָבן ניט געהאַט קיין חשק צו דינען אין דער
רוסישער אַרמײי אונטערן פאַרהאַסטן צאַרישן רעזשים:
ד,אָס יידישע טעאַטער איז דאַמאָלט געווען היבש פול? מיט די
רוסישע יידן און יידישע אַקטיאָרן האָבן פאַרדינט ,האָט מען גע-
 ,די טרופּע האָט נעשפּילט אָפּערעטן און
זאָגט ,שטיקער גאֶלֶד.
מעלאָדראַמעס.

האָבן די קאַנערס

אין די אָפּערעטן

גענעבן

קאַרטן

|געשפּילט די הויפּטראָלן } ,אין די מעלאָדראַמעס האָט נאָלדענבורג
געשפּילט די הויפּט ראָלן ,אָבער די קאַנערס האָבן מיטנעשפּילט
מיט אים

און געטיילט

דערפאָלנ".

דעם

אַלס ניט-אַמעריקאַנער בירגער קאָן ק .זיך ניט צוריקקערן קיין
אַמעריקע .ווען רומעניע טרעט אַריין אין דער מלחמה ,ווערט ער
צוגענומען אין מיליטער ,װוערט דאָרט קראַנק אויף פלעק-טיפוס
און איז אין  9191געשטאָרבן אין בוקאַרעסט,
ש .ע .פון שרה קאנער ,מ .ע .פון כייקע לאזניק.
יאַנקעװו
0

באַטאָשאַנסקי

אויגוסט

יעקב
איירעס,

--

.5391

באָטאָשאַנסקי

--

ל .קאַנער

אָקטאָבער-נאַװצמבער

יעקב באָטאַשאַנסקי
בוענאָס

צװישן

פאָרהאַנג

און לײװנט,

,די פּרעסע",

ב"א,

איירעס,

--

דריטער

און לעאָן בערגער,

;טעאטער",

בוענאָס

.1491

,די לעבנסגעשיכטע
פייל,2491 ,

זו.

,35

פון אַ יידישן

זשורנאַליסט",

,73:631

קאַנער ,שרה
פ{רילינג |
וגעב 92 .מאַי  -- 2881געשט 41 .פעבר}9591 .

צו

זיך

אין

שטוב

וי

אַן אָפטן

גאַסט

דעם.

אַקטיאָר לייב קאַנער .צוליב אַ סכסוך צע-
פאַלט זיך די טרופּע ,און אַ טייל פון איר,
מיט קאַנערן ,אָרגאַניזירט זיך אונטער דער לייטונג פון מאיר שװאַרץ
און לאָזט זיך אַרױס איבער דער פּראָווינץ .האָבנדיק אמַאַנגל אין
קרעפטן ,באַזונדערס אין פרויען ,געלינגט קאַנערן צו באַועגן אירע
עלטערן אַז מען זאָל איר דערלויבן ,אויף אַ יאָר צייט ,מיטצופאָרן
מיט דער טרופּע.
ק .דעביוטירטאַלס ,שוועסטערל" אין שמ"רס ,בעל תשובח".
נאָכן שפּילן דאָרט די צייט וי אָפּגערעדט ,פאָרט זי צוריק אַהיים,
און צוזאַמען מיט איר אויך קאַנער ,אָבער דערוויסנדיק זיך ,אַז
אין שטעטל פאנטשע שפּילט ראָזענבלומס טרופּע ,גנבענען זיי זיך
ביידע אַרױיס און שליסן זיך אָן אין דער טרופּע ,און איידער די
עלטערן זיינען געקומען זי צוריק אַהײימנעמען ,האָט זי חתונה מיט
קאַנערן .אין באקאו האָבן זיי זיך אָנגעגענט אויף אברהם גאָלדפאַדן,
וועלכער האָט זיי איבערגענומען אין זיין טרופּע און אין מיט זיי
אַװעק קיין גאַלאַץ ,אָבער די געשעפטן זיינען געווען אַזױ שלעכט,
אַז זי האָבן פּשוט געהונגערט און דערצו איז ביי זיי געבוירן געװאָרן
די טאָכטער און קאַנער איז דעריבער אַװעק קיין בראַאילא זינגען
אין אַ קאַפע-הויז .גאָלדפאַדן האָט געשאַפן פאַר איר אויף הוצאות,
אַז זי זאָל אים אָפּרײסן פון ;אַזאַ דערנידעריקונג" ,אָבער אַהיג-
קומענדיק ,האָט קאַנער איר גאָר אויפגעויזן ,אַז דאָס איז פאַר
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זיי דער בעסטער אויסוועג ,איז זי אויך פאַרבליבן .שפּעטער זיינען
זיי אַריבער קיין גאַליציע ,וואו זיי האָבן אין קאלאמעא זיך אָנגע-
שלאָסן אין טאַנענצאַפּס טרופּע ,וועלכע זיי פאַרלאָזן אָבער אויך
באַלד צוליב דער שװערער מאַטעריעלער לאַגע און פאָרן קיין
רומעניע ,וואו זיי שטעלן צונויף אַ קליינע טרופּע איבער קאַפע-
הייזער און זומער-גערטנער .זיי ווערן זייער פּאָפּולער און פאַר-
דינען זייער גוט .פון דאָ ווערן זיי אַרױיסגעפאָדערט קיין לעמבערג,
וואו זיי שפּילן אויך אײינאַקטיקע קאָמעדיעס און פאָרן פון דאָרט
שפּילן װאָדעװיל קיין ווין ,וואו לעגיטים יידיש טעאַטער איז פאַר-
ווערט צו שפּילן .אָבער ניט ציענדיק די אויפמערקואַמקײט פון די
רעגירונגס-פאָרשטייער האָבן זיי דאָרט  4יאָר אונטער דער מאַסקע
פון ,פאָסען* געשפּילט יידיש טעאַטער ,דערנאָך װאָדעװיל אין
בודאַפּעסט.
אין סעפּטעמבער  6091ווערן זיי אַנגאַזשירט קיין ניו-יאָרק צו
ליוויי אין זיין ,פּיפּלס מיוזיק האָל? ,דערנאָך שפּילן זיי ביי מייק
טאָמאַשעװוסקי אין ;אַרטש סטריט טעאַטער* אין פילאַדעלפיע,
נואַרקער ,מעטראָפּאָליטאַן טעאַטער* .אין  4191אָפּגעפאָרן גאַסט-
ראָלירן קיין אײיראָפּע ,און אָנקומענדיק אין בוקאַרעסט ,רומעניע,
שטעלן זיי צונויף אַ טרופּע און מאַכן זייער גוטע געשעפטןן.
יעקב באָטאָשאַנסקי כאַראַקטעריזירט אַזױ איר שפּילן אין רומעניע :
,די פרוי זיינע ,סאַראַ קאַנער ,איז געװען אַ סך העכער פון
אים און זי איז געווען טונקלהויטיק ביז גרינקייט און זי האָט
אָפּט אויפנעזען וי אַ בחור אין אַ קלייד? .זי האָט טאַקע אָפט
געשפּילט בחורים.

געבוירן  92מאַי  2881אין בראַאילא ,רומע-
ניע ,אין אַן אָרטאָדאָקסישער בעל-הבתישער
אַמיליע ,אַלס גרויסע ליבהאָבער פון יידישן
טעאַטער ,האָבן אירע אַ שוועסטער און אַן
עלטערער ברודער ,באַזוכט אָפט די גאַסט-
ראָלירנדיקע טרופּע פון אַנעטאַ פינקעל און
פלעגן זי דאָרט מיטנעמען און מיטגעבראַכט

פון

זי האָט פאַרמאָגט אַ סך טעמפּעראַמענט,

אָבער

זי האָט פּראָסט און ווילד געקלאַפּט אויף דעם סעקסועלן ,יידן
האָבן זיך פאַרכליניעט פון איר און זיי האָבן פונדעסטוװוענן מורא
געהאַט ,אַז זי װועט זיי איבערפירן

די טעכטער.

. ...עס

האָבן ניט

נעפעלט קיין ציוניסטישע איגנאָראַנטן ,װאָס האָבן זיך באַגנוננט
מיט דעם ביס? ציוניסטישע פּראָפּאַנאַנדע ,װאָס די פרוי קאַנער
האָט זיי דערקאַננט צווישן איין זנות לידל און צווייטן ,פאַר געוויסע
ציוניסטישע דאָקטוירימלעך איז געווען גוט אַזאַ סטראָף וי ,איך
ווי? צוריק דאָס לענדעלע

מיטן בלוי-ווייסן

בענדעלע',

אָדער ,איך

וויל צוריק דאָס מאַכעלע ,איך וויל דאָס העבדעאישע שפּראַכעלע'
 . ..מען מוז מודה זיין ,אַז צוליב די שיינע כאָריסטקעס ,װאָס דאָס
טעאטער

האָט

געהאַט,

איז

דאָרט

געווען

אַ היכשער

פאַרק

פון

;ליבע!' .עס האָבן ניט נגעפעלט קיין כאָריסטקעס ,װואָס זיינען גע-
ווען פּישוטע נאָסן-פרויען און זיי האָבן געטריבן אַזאַ לוקסוס ,אַז
פרוי קאַנעד ,וואָס האָט פאַרדינט אַ סך געלט ,האָט זיי ניט געקאָנט
נאָכהאַלטן און זי האָט זיי געמוזט פאַרבאָטן צו גיין צופיל אויס-
געפּוצט אויף דער בינע".
די טרופּע פאָרט אויך שפּילן קיין קאָנסטאַנטינאָפּאָל ,און גרייטן-
דיק זיך צוריקצופאָרן אַהיים קיין אַמעריקע ,ברעכט אויס די ערשטצע
וועלט-מלחמה ,אוןצוליב דעם װאָס איר מאַן איז ניט געווען קיין
אַמעריקאַנער ביר'גער ,זיינען זיי געצוואונגען צו בלייבן אין רומעניע.
ק'.ס מערכה האָט זיך אָבער אינגאַנצן געביטן באַלד נאָכדעם
וי איר מאַן איז געשטאָרבן אין  ,9191װוי באָטאָשאַנסקי שרייבט:
ד,אַמאָלט האָט זיך אָנגעהוֹיבן דער סוף פון דער קאַנער-
דינאַסטיע{| .,איר שװאָגער קעאָן} בערגער איז צוריק אַריין אין
דער טרופּע און ס'איז געקומען צוֹ סקאַנדאַלן .,לעאָפּאָלד קאַנער
האָט זיין פרוי אַרױסגעלאָזט פאָרנט און זיך האָט ער געהאַלטן
אין שאָטן .בערנער האָט פון גאָרניט נעװאָלט וויסן און ער איז
צו זיין שוועגערין ,נגענאַנגען מיט דער גנאַנצער קאָלדרע! און זי

געװאָלט פאַרדעקן.

עס איז איינמאָל געקומען

צו אן עפנטלעכן
2000

טעאַטער

יידיסן

דערציילט דעם
זיך אָנגענומען
געווען שטאַרק
און געשרינן :

פקאַנדאַל און ביידע צדדים האָבן פאַרן פאָרהאַנג
עולם ,װאָס עס קומט פאָר .פרוי בערנער האָט
פאַר איר מאַן ,און די צוויי שוועסטער ,װאָס זיינען
ענלעך איינע צוֹ דער אַנדערער ,זיינען נעשטאַנען
 -זי לאָזט מיך ניט שפּילן! --זיי לאָזן מיך ניט לעבן!אַ פּיינלעכער און קאַשמאַרער סקאַנדאַל איז עס געווען!"
נאָך איר מאַנס טויט איז איר ענדלעך געלונגען זיך אַרױס-
צורייסן פון רומעניע ,געשפּילט ביי אברהם אַקסעלראָד אין טשער-
נאָװויץ און ביי עמיל גימפּעל אין לעמבערג ,האָט אַרומגעװאַנדערט
איבער פראַנקרייך ,בעלגיע און קאַנאַדע ,וואו זי האָט געשפּילט
פון צייט צו צייט ,ביז זי איז אין  6291ווידער געקומען אין אַמעריקע,
וואו זי האָט עטלעכע סעזאָנען געשפּילט אין נואַרק ביי עלווינג,
אין  02-9291אין טאָראָנטאָ ,דערנאָך אין אַנדערע טעאַטערס ,איבער-
גייענדיק צו כאַראַקטער און מוטער-ראָלן,
דעם  8יוני  1291איז ק .אַרײנגענומען געװאָרן װי אַ מיטגליך
אין דער יידישער אַקטיאָרן-יוניע,
דעם  41פעברואר  9591איז ק .געשטאָרבן אין ניו-יאָרק און גע-
קומען צו איר אײיביקער רו אויפן בית-עולם פון די יידיש
טעאַטריקל עלייענס,
ק'.ס טאָכטער טינאַ אוֹן איר שוועסטער און איר מאַן ,לעאָן בער-
גער ,און זייער טאָכטער ראַשעל בערגער ,האָבן געשפּילט יידיש
טעאַטער,
ש .ע .פון שרה
יעקב

איירעס,
יעקב
בוענאָס

קאנער.

באָטאַשאַנסקי

--

ל .קאנער

און

לעאָן

אַקטאָבער-נאַװעמבער ,1491
באָטאָשאנסקי, --די לעבנסגעשיכטע
איירעס,

דריטער

טייל,2491 ,

בערגער, ,טלאטער",

פון

א ידישן

בוענאָס

זשורנאַליסט",

זז,0478321 .

קאָהען ,הערי
|געב.

7781

--

געשט.

82

איגוסט

3591ן

געבוירן  7781אין סקאַלאַ ביים זברוטש,
נאַליציע .עלטערער ברודער פון שוישפּילער
טשאַרלי קאָהען.
אין  5881געקומען מיט דער פאַמיליע אין
אַמעריקע .געאַרבעט אין אַ שאַפּ ביי ניפּענטס
{קינדער-הויזןן און אין דער זעלבער צייט
געװאָרן אַ מיטגליד אין ,דיוויד קעסלער
דראַמאַטיק קלאָב" .באַזיצנדיק אַ שיינע שטי-
מע ,איז שֶר דאָ אויפגעטראָטן אַלס ,בארטע-
לאָי אין שאַרקאַנסקיס ,כל נדרי" .זיין דער-
פאָלג האָט אים דערפירט אין די יידישע װאָדעװיל-טעאַטערס .ער
ווערט אַן אַקטיווער מיטגליד אין לאָקאַל  5און שפּילט עטלעכע
יאָר אין די יידישע װאָדעוויל-הייזער.
ק .איז אויך געווען דער ערשטער צו שאַפן די ראָל ,כאַצע* אין

לעאָן קאָברינס ,יאַנקל בוילע" אין ,אָדעאָן טעאַטער".
ק .גייט שפּעטער איבער שפּילן אין די לעגיטימע יידישע טעאַ-
טערס ,און איבער דער אַמעריקאַנער פּראָװוינץ קומט אים אויס צו
שפּילן מיט די באַרימטסטע יידישע שישפּילער.
דעם  82אױיגוסט  3591איז ק .געשטאָרבן אין ניו-יאָרק און איז
געקומען צו זיין אייביקער רו אויף דער פאַמיליע-קרקש אויפן הר-
חברון בית עולם,
ש .צ .פון טשאַרלי קאָהען.

2001

קאָברין ,לעאָן
וגעב 51 .מערץ  -- 2781געשט 13 .מערץ 6491ן
געבוירן  51מערץ  -- 2781לויט ,הו איז
הו אין אַמעריקען דזשורי" ,אין -- .3781

אין וויטעבסק ,װייסרוסלאַנד .פאָטער ,רפאל,
אַ קרעמער ,אַ ייד פון אַלטן שניט ,װאָס האָט
װײיניק געזאָרגט פאַר זיין וועלטלעכער דער-

ציאונג .ביז  21יאָר געלערנט אין חדר ,אָבער
אָן איבריקן חשק ,אַרױסװײזנדיק אַ גרעסערן
אינטערעס פאַר רוסישע ביכער .געשטערט
אין דעם פון זיין פאָטער ,װערט ער אָבער
געמוטיקט ביי אַ געוויסן קרייז פון דער אָרטי-
קער אינטעליגענץ ,וועלכע גיט אים אומזיסטן אונטערריכט אין
פאַרשידענע געגנשטאַנדן
אִין עלטער פון  51יאָר באַקומען אַ ליײדנשאַפט צום שרייבן,
געשיקט אין רוסיש צום יידיש-רוסישן זשורנאַל ;װאָסכאָד" עטלעכש
דערציילונגען ,וועלכע זיינען אָבער ניט געדרוקט געװאָרן .ניט
געהאַט קיין שום באַגריף וועגן דער יידישער ליטעראַטור ,אָבער
בלויז פון הערן זיך אַרומגעטראָגן מיט אַ שלעכטער מיינונג,
 -- 2אױיסגעװאַנדערט קיין אַמעריקע .דאָ צום ערשטן מאָל
געלייענט אַ יידישע איבערזעצונג פון טשעכאָוס אַ דערציילונג און
אַליין באַקימען חשק עפּעס צו שרייבן אין יידיש ,װאָס איז אים
אין אָנהײב אָנגעקומען זייער שווער ,אָבער ביסלעכוייזן באַהערשט
די שפּראַך.
די ערשטע יאָרן אין אַמעריקע זיך שטאַרק געפּלאַָגט ביים נייען
העמדלעך ,דערנאָך געאַרבעט אין פילאַדעלפיע אין אַ ציגאַר-פאַבריק,
אַ גאַנץ קורצע צייט געוען אַ בעקער .אין דער זעלבער צייט
געפּרובכט זיך אַלס שרייבער .זיין ערשטע געדרוקטע זאַך איז געווען
אין  2981אין דער ,פרייע אַרבײטער שטימע"* אַן איבערזעצונג פון
גליעב אוספּיענסקי ,דערנאָך געשריבן אין דער פ,פֿילאַדעלפיער
שטאָדט-צייטונג? אַ סעריע ליטעראַריש-קריטישע אַרטיקלען א"ג
,בריעף נאָך רוסלאַנד װעגען דער זשאַרגאָנישער ליטעראַטור אין
אַמעריקע" ,וואו ער האָט אויך געמאַכט דעם ערשטן פּרוב אָפּצושאַצן
דעם דיכטער מאָריס ראָזענפעלד .אין  4981דעביוטירט דאָרט מיט
אַ סקיצע ,אַ מערדער אויס ליעבע" ,דערנאָך פאַרעפנטלעכט אין
;אָבענד בלאַט? עטלעכע סקיצן ,װאָס האָבן געצויגז אויף זיך דעם
אויפמערק פון די ליטעראַרישע קרייזן ,בפרט פון רעדאַקטאָר פיליפּ
קראַנץ ,און געװאָרן דאָרט אַ שטענדיקער מיטאַרבעטער .ק .פאָרט
אַריבער קיין ניו-יאָרק ,אָבער עטלעכע יאָר מוז ער אַלץ ציען זיין
הויפט-פּרנסה פון פאַרקויפן צייטונגען .אַ געוויסע צייט אויך גע-
ארבשט אַלס וועבער אין אַ זיײידיפאַבריק אין האָבאָקען ,אָבער זיין
נאָמען אַלס שריפטשטעלער װאַקסט אַלץ און ער הייבט זיך אָן
כסדר אָפּצוגעבן מיט ליטעראַרישע טעטיקייטן .ק .נעמט מיט-
אַרבעטן אין עטלעכע צייטונגען און זשורנאַלן און אין  8981דער-
שיינט אין ניו-יאָרק זיין ראָמאַן {יענקעל בוילש" מיט אַן אַריינפיר
פון יעקב גאָרדין,
אין דער צייט הייבט זיך אויך אָן ק'.ס דראַמאַטורגישער פּעריאָד,
יואל ענטין ווייזט אָן ,װי אין  7981זיינען פאָרגעקומען אַ גאַנצע
ריי וויכטיקע געשעענישן אין יידישן קולטור-לעבן פון אַמעריקע.
עס איז אויפגעקומען דער ,פאָרווערטס" מיט די גרעסטע ליטעראַ-
רישע קרעפטן פון יענער צייט,ווי אב .קאַהאַן ,מאָריס ווינטשעווסקי
און יעקב גאָרדין אין דער שפּיץ , ,די פרייע יידישע פאָלקס-בינע",
אַ טעאַטער-געזעלשאַפּט מיט וויכטיקע געזעלשאַפטלעכע טוער מיט
2909

לעקסיקאַן

פון

דער כוונה צו באנייען ,דערהייבן און ליטעראריזירן די יידישע בינע,

פאַרלאַנגט צו רופן אַן אָפיציעלן מיטינג .,ענטין געדענקט
מען האָט די פּיעסע דאָרט געלייענט ,אָבער

,אָבן די מיינסטע פון דער דערמאַנטער גרופּע שרייבער ,אין
ה
יאר  ,7981זיך פאַרנומען לכ? הפּחות ,ערנסט פאַרטראַכט זיך צו
נעמען שרייבן פאָרן טעאַטער .דעם ערשטן אָרט צווישן די דאָזיקע
נייע טעאַטער-דעקרוטן האָט ,אַפילו שוין דאַן ,געהאט פארנומען
לעאָן קאָברין ,און אָט פאַרװאָס ;

ד,ערפאַר װועל איך קיינמאָל ניט פאַרנעסן די דעבאַטע וועגן
איר .איבריקנס ,זיינען נאָר געווען צוויי דעבאַטאַנטן .,יעקב גאָרדין
האָט די פּיעסע אַרונטערנעריסן אָן רחמנות ,הן ליטעראַריש הן פון
בינע-שטאַנדפּונקט ,נאָרדינס רייד האָבן מיך אונטערגעצונדן ,האָב
איך מיין ענטפער גלייך אָנגעהויבן מיט דער דערקלערונג ,אַז נאָר-
דינס אֶננריף איז ניט נאָר געווען פאַלש ,ניט ריכטיק ,נאָר אויך
ניט ערלעך ,האָט מיך (|דער פאָרזיצער ,נאָרדינס אַן אינטימער
פריינט| דר ,איננערמאַן מיט גרויס נרימצאָרן נלייך אָפּנעשטעלט,
ניט נעלאָזט ריידן ווייטער ,סיידן איך ווע? צוריקציען מיינע ווער-
טער ,און דאָס איז נעווען דער פונק אינם פאַָס פּולװער ,איינע

און דערביי

פון דער גאַנצער נרופּע בעלעטריסטן איז ער (מיט דער אויסנאַם
פון

ב ,נאָרין,

װואָס

קומענדיק

קיין

אַמעריקע

אין

יאָר

,4981

האָט ער מיטגעבראַכט א נאָמען פון רוסלאַנד) ,קאָברין ,געווען
דער צייטיקסטער ,אַרױיסווייזנדיק גראָד דאַמאָלס נאָך א טיפערע
רייפקייט ,אין אַ גאַנצער ריי נייע דערציילונגען אין אַלכסנדר
הארקאַװוויס און ר .קאַנטאָראָוויטשעס חודש-זשורנאַ?ל ,דער נייער
נייסט" .צווייטנס ,פון דער נאנצער גרופּע שרייבער ,סיידן נאָר
מיט דער טיילווייזער אויסנאַמע

פון מ .קאַטץ ,איז ער געווען דער

ליטערארישסטער ,דאָס הייסט ,ער איז געווען נאָר היבש באַלעזן,
סיי אין דער רוסישער ליטעראַטור ,סיי (אין איבערזעצונג) אין דער
פראנצויזישער און אפשר אויך אין דער דייטשער .ער האָט אוֹיך
שוין דאַמאָלס געוואוסט ווענן ליטעראַרישע שולן .געהאַט אַ ידיעה
ווענגן ליטעראַרישע פּראָבלעמען .דריטנס ,װאָס איז מן חסתם דאָס
וויכטיקסטע ,איז ער אינטואיטטו ,לויט אַן איינענעם דראַנג,
מישמעות

שטאַרק
האָט

גאָר אָן זוכעניש

דראַמאַטיש.,

נעמופט")

פון

שוין
,4981

נאָך טעכנישער

זיין ,אויפן

פולקומענקייט,

דאַך"

ואַרשײנלעך

זיין

געווען

(,פאַרװאָס
ערשטע

זאַך

בערל
אין

אבענד בלאַט" ,וואו ער רערט גיט ,בֹאַר ברענגט אַרױס ,וואו ער
מאָלט אַפילו ניט ,נאָר ער שטעלט פאָר ,איז אַ קליינע ,אָבער לעבע-
דיקע קאָמעדיע פון ניט-צניעותדיקער טענעמענט-הויז אויסגעמישט-
קייט ,פון בחורשער להוטקייט נאָך נאַקעטקײט אוֹן מענערשער
,אַקונין" ,פון  ,7981איז אַן אויף ברייטלעכן
אייפערזוכט .זיין ב
פעלד צעװאָרפענע שלאַבט מיט שוימעוודיקע

געפעכטן און ביטערע

צוזאמענשטויסן צווישן די יידישע אַנאַרכיסטן מיט די סאַציאַליסטן
פון די ערשטע ניינציקער יאָרן ,היאַנק? בוילא" איז ,שוין אין
איר דערציילערישער פאָרמע ,אין  ,8981מיט אַלע אירע קאַמפן
און ראַנגלערײיען ,געווען פֿאַנאַנדערגעשלײדערט אין אַ היבשער
,ער פאַרשטערטער שבת" ,װאָס
דראמאטישער פּאַנאָראַמע  . . .און ד

איז נעקומען אַן ערך מיט אַנדערטהאַלבן יאָר שפּעטער ,איזן אויס-
נעשטעלט אין צוויי לאַנערן ,וועלכע זיינען אַזױ מוראדיק אָנגעלאָדן

מיט ברענענדיקן קאַמף פון גלויבן קעגן געפילן ,אַזש כאָטש נעם
און טראָג עס גלייך אַריבער אויף

דער טעאַטעראַרענאַ".

וועגן ק'.ס ערשטער פּיעסע דערציילט יואל ענטין אין זיין אַרײג-
פיר צו ק'.ס ,דראַמאַטישע שריפטן" ,װי ער האָט אין זומער ,7981
אָלס סעקרעטאַר פון דער געזעלשאַפט ,פרייע יידישע פאָלקס-
בינע" זיך באַקענט מיט ק ,וועלכער איז באַלד געװאָרן אַ מיט-
גליד אין דער געזעלשאַפט ,און וועלכן ער באַזוכט אינגיכן אין
שטוב ,וואו ק .באַקענט אים מיט זיינע ליטעראַרישע טעטיקייטן
און עטלעכע װאַכן שפּעטער אַנטפּלעקט עֶר אים דעם סוד ,אַז עֶר
האָט אַ פיעסע ;מינאַ" .די פּיעסע איז ענטינען שטאַרק געפעלן
גזעלשאַפט האָט גע-
ליטעראריש און דראַמאַטיש ,און היות וי די צ
האָט אַ פּונקט אין די סטאַטוטן ,אַז ביים געפינען אַ גוטע פּיעסע,
זאָל זי נעמען אויף זיך די איניציאַטיוו זי אויפצופירן ,זיינען
גערופן געװאָרן מיטינגען אויף וװעֶלְכע די פּיעסע איז געלייענט
געװאָרן ,אָבער אַזױ װוי די מיטינגען זיינען געווען ניט-פאָרמעלע און
גאָרדין מיט זיינע פריינט פלעגן צו זיי ניט קומען ,האָט גאָרדין

ניט צי

פון מיינע שילערינס ,אַ היציקע יונגע פרוי ,א געװעזענער מיט-
נליד פון אַ רעװאַלוציאַנערן

קרייז?ל אין ווילנע און  8מענטש,

האָט ,ניט געקאָנט פאַרליידן קייז עוולות".

האט

וװאָס

זיך גװאַלטיק

צעשריען ,און איר געשריי איז אױפנעכאַפּט געװאָרן פון א סך
אַנדערע .,איך נעדענק ניט צי איך האָב מיין באַשולדיקוננ טאַקע
צוֹריקגעצוינן ,אָדער דער פאָרזיצער האָט די זאַך גלאָט ,צעריבן".
איך האָב מיין הייסע פאַרטיידיקונג פון ,מינאַ? נעענדיקט ,און די
אָפּשטימונג באַלד דערנאָך האָט דער פּיעסע נענעבן א גאנץ היבשע
מאַיאָריטעט, ,די אָפּעראַציע איז געלוננען ,נאָר דער פּאַציענט
איז נעשטאָרבן" .תיכף נאָך דער אָפּשטימונג איז צו מיר ,אַלס
פעקרעטאַר ,צונעקומען נאָרדין און זיין צד און מיר געהייסן זיי
,ויסמעקן פוֹן בוך" .אין יענעם אֶוונט איז ,די פרייע יידישע
א
פאָלקס-בינע" פאַקטיש שוין געשטאָרבן".
ווייטער דערציילט ענטין ,אַז ראַנגלענדיק זיך אָנצוהאַלטן זי
אגאַניע פון דער געזעלשאַפט ,איז אים און ק ,.די צוויי איבערגע-
בליבענע פירער ,שוין מער ניט געקומען אויפן געדאַנק אויפצופירן
די פיעסע ,אָבער דערוייל איז די געשיכטע װעגן דער פּיעסע
געװואָרן זייער פּאַפּולער אין דער טעאַטער:װעלט און דער מחבר
איז פאַרבעטן געװאָרן זי קומען פאַרלייענען .פֿאָרגעליענט די
פּיעסע האָט ענטין ,צוערשט פאַר טאָמאַשעװסקין ,דערנאָך פֿאַר
קעני ליפצין און איר מאַן מייקל מינץ ,און זייער אורטייל איז
געווען ,אַז אויף פאָרלייענען די פּיעסע אין אַ געזעלשאַפט ,איז זי
גוט און פיין ,אָבער ניט פאַרן טעאַטער .בערך אָנדערהאַלבן יאָר
שפּעטער נאָכן אינצידענט אין דער ,פרייע פאָלקס-בינע" ,האָט ק.
באקומען א בריוו פון גאָרדינען צו פאַרהאַנדלען מיט אים ועגן
כשותפות באַאַרבעטן ,מינאַ* פאַר אַדלער-טאָמאַשעװווסקיס װינדזאָר-
טשאטער.
,י פּרטים פוֹן דער פאַרנגעלייענטער באַאַרבעטונג זיינען געווען :
ד

די פּיעסע אַ שוֹתפותע ,גאָרדינס און קאָברינס .דער סוזשעט פון
מינא" אין אַלגעמיין גענומען דער זעלביקער .דאָס זעלביקע אויך
בנונע דעם פּערסאָנאַל ,קאָברין אין איינגענאַנגען און די אַרבעט
איז אוועק

אויף פאָלגנדיקן

שטיינער,

נאָרדין

האָט פאַר יעטווידן

טקט ,אין א העפט ,אנגעצייכנט זיין נאַנג אויף רוסיש ,סמיט די
סאטע קירצסטע ,קירצער נאָך װוי די טעלענראַפּישע נאָטיצעלעך,
ארייננעמענדיק די סצענעס ,די באַװענוננען ,און ,נאַטירלעך ,די
דיאַלאַנן .און קאָברין האָט ,וי ווייט איך געדענק ,די דאָזיקע
נאטיצעלעך ,ניט אָן אַ געוויסער פרייקייט ,לכל הפּחות ברייטקייט,
אויסנעטילט

אויף

יידיש.

קאָברין

האָט נגעשמאק

דער אַרבעט ,אָבער עפּעס האָט ער פאַרדעכטיקט

זיך גענומען

צו

אז נאָרדין וועט

אים ניט וועלן געבן די פולע אָנערקענונג וי אַ פולן שותף

|נאָרדין

האָט אַזױ געהאַנדלט מיטן דיכטער באַװושאָווער ,וועלכער האָט באַ-
004

טעאַטער

יידישן

אַרבעט שילערס ,קאבאַלע און ליבע" ,און לסוף האָט נאָרדין באַ-
אַרבעט די באַאַרבעטונג א"ענ ,רייזעלע ,אָדער ,זעליק איציק דער
קלעזמער" און זיין שותף באַָװשאַָװערן אָפּגעפאַרטיקט בלוין, :אַ
דראַמע פון יעקב נאָרדין און ,איגיביאַטיטע פון י .באַװשאָווער"|
; ..האָט ער יעטווידן אַקט ,סיי נאָרדינס נאָטיצעלעך ,סיי זיינע,
קאָברינס ,יידישע אויספילוננען ,פאַרן אומקערן זיי נאָרדינען ,זיי
אונדז |{ענטינען ,דר .קאַספּע און האַרקאַװי| געוויזן .אַזױ איז עס
צונענאַנגען מיט אַלע ערשטע דריי אַקטן ,נאָר אַז עס איז געקומען
צום פערטן אַקט ,איז די פּראָצעדור קאָברינען נמאס געװאָרן און
ער האָט די אַרבעט געװאָרפן ,דער פערטער אקט פון דער נייער
פּיעסע ,מינא אָדער נאָראַ פון איסט בראָדוויי .איז איננאנצן

אַרויסגעקומען פון גאָרדינס האַנט.
פון אויבן-אויף איז פונדעסטווענן אלִץ צונגענאַננען שטיל און
רואיק ,נאָר אָט קומט דער נייער טעאַטער-סעזאָן .דאָס אדלער-
טאָמאַשעװוסקי טעאַטער לאָזְט אַרױס זיינע נייע אפישן  --מיר
גיבן א קוק ,אהא ! װי דאָס הארץ האָט אונדז געזאָגט! אויףה די
אַפישן שטייט ,אַז די פּיעסע איז יעקב נאָרדינס און לעאָן קאָברינ
אין נאָר די ,איניציאטיוע" .עס האָט אונדן פאַרברענט .צום
גליק האָט נאָך געלעבט דאָס ,אבענד בלאַט" ,און פיליפ קראַנץ,
קאַברינס

אַלְטער

דאָרטן דערשינען
דיק

אַלְס עדות

פריינט,

נאָך געווען

איז

דער

אין

רעדאַקטאָר.

מיינער אַ לענגלעכער און בייזער בריוו ,שטעלנ-
דר ,.קאַספּען

און

האַרקאַװין,

א חוץ

דעם

האָט

נאָך קאָברין געשריבן א בריוו צו נארדינען ,אויף װאָס עס אין
אָנגעקומען אַ תשובה ,אַז ער ,נאָרדין ,איז וויליק איבערצונעבן
די אָנגעלעננהייט צו אַ געריבט-קאמיטעט ,מיטן באַדינג ,אַז דער
דאָזיקער קאַמיטעט זאָל ניט באַשטײן פון זיינע ,פאָברינס ,פריינט.
פאַרשטייענדיק נאַנץ נוט וועמען נאָרדין האָט נגעמיינט ,האָט ער
דעם פאָרשלאַג

ניט אָנגענומען.

און דאָסק אין דער

לעצטער

סוֹף

פון דער נעשיבטע.
װאָס איז שייך דער פּיעסע ,מינאַ אָדער נאָראַ פון איסט בראָד-

וויי" אויף דער סצענע ,איז זי געווען א גאַנין לעבעדיקע

און

אינטערעסאַנטע ,מיט אַ נאַנץ אייראָפּעאיש-מאָדערנער מראה .אָבער
דער פערטער אַקט ,כאָטש אין אים קומט פאָר די קאַטאַסטראַפע,
מינאָס זעלבסטמאָרד ,האָט נגעקלונגען וי צעצוינן און אָפּנעלאָשן.
און אויב איך געדענק ריכטיק ,האָב איך שוין דאַמאָלס ,אַזױ
וי איך דענק איצט ,געהאָט דעם איינדרוק ,אַז אין דער נייער
אויסגעברייטער ,,סצענעריי" פון דער פּיעסע ,אינם ניי פאַנאַנדער-
געוואַקסענעם טומל,
פון דער ליבנדיקער

איז דער עיקר טראַגעדיע --
מוטער ,װאָס קאָנקורירט מיט

די טראַגעדיע
דער טאָכטער

אין ליבע צו איר נעליבטן  --אַז די דאָזיקע מוראדיקע טיף-
פּסיכאָלאָנישע טראַגעדיע (װאָס דערמיט האָט מיך די פּיעסע פון
אָנפאַנג אָן אַזױ געהאָט געפאַנגען) ,איז אין דער נייער פאָרמע
היבשלעך פאַרטושט געװאָרן.
ווייטער איז זיך דעד פאָטער (פריער איצע בערקאָוויטש ,איצט
משה אלטער) אין דער נייער פּיעסע צעוואקסן אין אַ גאַנצן טיפּ
פון אַ צעקראָכענעם ,װאָרטשנדיקן ,שליממזלריקן מענטשל מיט
קליינלעכער אייפערזיכטיקייט ,די יונגע טאַכטער אַננא ,אין פון
גלאָט אַ,ן אינטעלינענטער אַרכעטערין? דאָ געװאָרן אַ נאַנץ לעבע-
דיקע ,שפּילעוודיקע מייד? ,מיט אַ היבש ביסל אָפּלאַכנדיקן הומאָר.
משה אַלטערן האָט געשפּילט יעקב אַדלער ,אונטערשטרייכנדיק
גאַניץ שטאַרק,

װי אין ,אָדעסער

בעטלער",

,ווילדן

מענטשן",

די

הומאָריסטישע זייט .מיטן רעזולטאַט ,דאָס אויף אַ היבשער צייט
איז דער נאָמען משה אלטער געװאָרן נאָך א שם דבר אין דער
קאַלעקציע קאָמישע נעמען פון יידישן טעאַטער .זייער לעבעדיק
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און איינדרוקספו?-הומאָריסטיש
שעווסקי אלם אַננא.
דערפאָלג".
דער היסטאָריקער
דעם ;:

איז אויך

געווען

בעסי

די פּיעסע אַלס גאַנצע האָט געהאט
פין יידישן

טעאַטער

טאָמאַ-
אַ היבשן

ב .גאָרין ,שרייבט

וועגן

ו'

,אַ כאַראַקטעריפטישער אינצידענט האָט פּאַסירט ביי דער אויפ-
פירונג פון ,מינאַ" .אויף די אַפישן און אויף די פּראָנראַמען
איז

אָנגענעבן

נעװאָרן

אַלס

פאַרפאַסער

דער

נאָמען

פון

יעקב

נאָרדין און קאָברינס נאַמען איז לחלוטין אויסגעלאָזט געװאָרן {?.1
אויכ יעקב גאָרדין האָט צו ,מינא"

צונעליינם אַ האַנט ,איז אָבער

זיין אַרבעט ניט געוען אַזא ,ואָס זאָל אים באַרעכטיקן צו אַ
פּרעטענזיע פון כולה שלי .ער האָט קאָברינען אָנגעוויזן װאָס צו
| פאַרבעסערן,

װאָק

צו פאַרפיינערן

אין דעם

שטיק,

און

האָט אַלֵיין

צונעשריבן דעם פערטן אַקט .און דער פאַקט אַז גאָרדין האָט זיך
ניט אָפּגעזאָנט צו אַנטפּלעקן פאַר אַן אָנפּאַנגער די סודות פון
דראמענשרייבעריי און געהאָלפן אים צו שטעלן זיין שטיק אויף
דער בינע ,ווייזט בשום אופן ניט ,אַז ער זאָל וועלן פאַרנעמען
אַ טייל פון אַ פרעמדן פאַרפאַסער .מען דאַרף דעריבער פאַרשטיין,
אַז דאָס האָט דער טעאַטער ניט געװאָלט האָבן אויף דער אַפישע

און פּראָגראַם דעם נאָמען פון אַן אָנפּאַנגער .דער אַקטיאָר האָט
קיין צוטרוי ניט געהאַָט צו אַ נייעם שרייבער ,הגם דער נאָמען
קאָברין איז שוין נעווען באַקאַנט די לעזער פון דער בעסערער
ליטעראַטור אין אַמעדיקע ,און אויף זיין אייגענער מבינות האָט ער
ניט געקאָנט שטעלן".
וי דער מחבר אַלין דערצילט ,האָט ער זיין פּיעסע ;מינא"
אָנגעשריבן נאָך ווען ער האָט געוואוינט אין פילאַדעלפיע .ער האָט
זי פאַר קיינעם ניט געלייענט ,ווייל די אַרבעטער-באַװועגונג און דאָס
שרייבן דערציילונגען האָט אים דאַמאָלט מער אינטערעסירט וו
דאָס טעאַטער ,און אַזױ איז די פּיעסע געלעגן ביי אים עטלעכע
ּ,ראָפ ?.הורוויץ
יאָר .,איז ער אַװעק אין װינדזאָר-טעאַטער ,וואו פ
איז געווען דער פאַרפאַסער און בעל-הבית און זיך געװוענדעט צום
פאַרװואַלטער עפּשטיין ,אָבער יֶוען דער לעצטער האָט דערהערט,
אז עס איז אַ דראמע ,האָט ער געענטפערט ,אַז ,ביי זיי אין טעאַטער
שפּילט מען נאָר קאָמעדיעס" .ק ,,וועלכער האָט געװאָלט ,אַז זיין
פּיעסע זאָל פאָרט אויפגעפירט וערן ,איז אַביסל שפּעטער וידער
אַװועק צום זעלבן עפשטיין און אים געזאָגט ,אַז ער האָט אַ קאָמעדיע,
אָבער דאָסמאָל איז דער ענטפער געווען ,אַז ,דאָס טעאַטער שפּילט
נאָר דראַמעס? ,און ווען ק .האָט אים אויפמערקזאם געמאַכט אויף
דער סתירה אין זיינע דערקלערונגען ,איז עפּשטײן ענדלעך אַרױס
מיט אָפענע דבורים, :מיר שפּילן דאָ ניט קיין פּיעסן פון יאָלדן
טשעפּעט זיך אָפּ!* .ווען ק .האָט געפּרובט ,שוין מיט אַ רעקאָ-
מענדאַציע פון פיליפּ קראנץ ,זיך ווענדן אין טאַליאַ-טעאַטער צו
קעסלערן ,האָט קעסלער ,הערנדיק דעם נאָמען פון דער פּיעסע.
{ פרויען-נאָמען ,דערקלערט , :מיסטער קראַנץ האָט אַ טעות געהאט.
איך שפּיל ניט קיין ראָלן פון פרויען ,זעט מאָגולעסקאָן".
די מעגלעכקייטן ,אַז ,מינאַ" זאָל אויפגעפירט ווערן ,דאַטירט
זיך אין  ,7981ווען ק .קומט צו אַ מיטינג פון דער ,פרייע יידישע
פאָלקס-בינע" ,וואו ער באַקענט זיך מיטן סעקרעטאַר יואל ענטין.
די געועלשאַפט האָט אַ באַשלוס אויפצופירן אַן אַריגינעלע פּיעסצ
פון אַ יידישן שרייבער .די פּיעסן פון די שרייבער האָבן געדאַרפט
אנאָנים צוגעשיקט וערן צו אַלעקסאַנדער האַרקאַװי .ק .ליענט
דאמאָלט פאָר זיין פּיעסע פאַר ענטינען ,וועלכער רעקאָמענדירט
זי צוֹ דר .קאַספּע ,וועמען זי געפעלט אויך ,און זיי פאָדערן אויף
ק ,אַז ער זאָל זי אַרײנשיקן צום קאָנטעסט צו האַרקאַװין .די
2000

לעטסיקאָן
פּיעסן ,װאָס זיינען אָנגעקומען ,זיינען פאָרגעלייענט געװאָרן .אויך
יעקב גאָרדין ,יִוי אַ מיטגליד פון דער געזעלשאַפט ,פלעגט זיין
אָנװועזנד ביי די פאָרלייענונגען ,נאָר אַזױ װי קיין פּיעסע איז נגיט
געפעלן געװאָרן האָט גאָרדין אויפגעהערט צו קומען צו די פאָר-
לייענונגען ,אָבער די אַנדערע מיטגלידער פון קאָמיטעט פלעגן יאַ
ווייטער קומען .ענדלעך לייענט מען אַנאָנים ,ק '.פּיעסע ;,מינא"
וועלכע געפעלט און מ'באַשליסט זי אויפצופירן .גאָרדין װערט
שטאַרק פאַראינטערעסירט אין דער געלויבטער פּיעסע ,אָבער ק.
זאָגט אים ניט ,אַז עס איז זיינע .גאָרדין לייגט פאָר ,אַז מען זאָל
זי נאָכאַמאָל לייענען עפנטלעך .ביי אַלע מיטגלידער נעמט זי שטאַרק
אויס ,אָבער גאָרדין דערקלערט ,אַז זי איז ניט גענוג סצעניש און
איז געשריבן אין אַ ליטווישן יידיש .די אַנדערע מיטגלידער פון
קאָמיטעט װאַרפן אָפּ גאָרדינס טענות ,ביז ס'ווערט באַשלאָסן אַז
מ'זאָל די פּיעסע לייענען אויף אַן עקסטראַ מיטינג .ענטין האָט
פאָרגעלייענט די פּיעסע .דער עולם האָט זיך צוגעהערט זיער
פאַראינטערעסירט .נאָכן ערשטן אַקט האָט גאָרדין ,װוי דעמאַנסטראַ-
טיוו ,פאַרלאָזט דעם זאַל ,אָבער דער עולם ,וועלכער האָט געדאַרפט
שטימען צי מען זאָל די פּיעסע שפּילן ,האָט אָנגענומען אַן איין-
שטימיקן באַשלוס ,אַז זי פאַרדינט אויפגעפירט צו װערן .ערשט
דאַמאָלט ,האָט ק .אױיסגעזאָגט ,אַז ער איז דער מחבר .ווידער איז
שפּעטער פאַרגעקומען א מיטינג וועגן דער פראַגע צי מען זאָל
שטעלן די פּיעסע .דאָרט האָט די דיסקוסיע אָנגענומען אַ פּערזעג-
לעכן כאַראַקטער ,און נאָך אַ באַלײדיקנדיקן אויסדרוק פון אַ פרױי
קעגן גאָרדין ,האָט ער זיך אויפגעהויבן און דערקלערט ,אַו ער
טרעט אַרױס פון פאַראיין .באַלד נאָך אים האָבן דאָס זעלבע געטאָן
נאָך אייניקע וויכטיקע מיטגלידער.
און וועגן ווייטערדיקן גאַנג שרייבט ק; .
ד,ערווייל פּעדלט אַרום ענטין אין די טעאַטערס מיט טין
מ,ינאן" .מען ווייזט זי אים אָבער צוריק .,די הויפּט-ראָל האָט
,טאַָרס" ,וואָס זיי זיינען געווען
דאָרט אַ פרוי ,און די מענער ,די ס
די מבינות-זאַנעד אויף פּיעסן ,האָבן געװאָלט הויפּט-ראָלן פאַר זיך.

וי איך פאַרשטיי היינט א פּיעסע ,מוז איך צונעבן ,נאָכדעם וי
איך

איבערגעלייענט

האָב

איצט

מיין

,מינאַן'

 ...אַז זי

האָט

געהאָט חפרונות פאַר דער בינע ,נישט מחמת דעם ,װאָס זי איז
נעשריבן געװוארן אין אַ ליטװוישן יידיש ,נאָר מחמת די מאָנאָ-
לאַנן ,װאָס פדּיערזאָנען האַלטן דאָרטן אָפּט צו די ווענט .אָנשטאָט
איך זאָל שילדערן די כאַראַקטערס פון די פּערזאָנען דורך דיאלאָנ
און דורך האַנדלונג ,וי איך האָב זיך דאָס באַמיט צו טאָן אין
,ינאַן"
מיינע שפּעטערדיקע פּיעסן ,ריידן ביי מיר די פּערזאָנען אין מ
אָפט לאַננע מאָנאַלאַנן ווען איך דאַרף זיי כאַראקטעריזירן און
אַנטװיקלען די ווייטערדיקע האנדלונג  ...דאָס אָבער געהערט צו
דער טעכנישער זייט פון דער פּיעסע .די דראמאַטישע זייט ,די
דראַמאַטישע אידעע אוֹן אויפפאסונג פון ,מינא?  --זאָל מיר דאָס
ערלויבט

זיין צו זאָגן --

דאכט

זיך מיר ,ווען איך האָב איצט

די

פּיעסע איבעדגעלייענט נאָך עטלעכע און צװאַנציק יאָר ,איז כמעט
אַזױ פריש און ניט פאַרעלטערט וי דאַמאָלט בעת איך האָב זי
אָנגעשריבן.

דאַמאָלט

איז

דער

כאַראַקטער

און די נאַנצע אוים-

פאַסונג פון ,מינאַס? דראַמע געווען באַזונדערס ניי אין אונדזער
דראמאַטישער ליטעראַטור .און ניט אומזיסט ,ווען זי איז שפּעטער
אויפגעשטעלט געװאָרן אויף דער יידישער בינע אין אַ באַאַרבעטער
פאָרם ,האָט זי :אָרדין אַ נאָמען נעגעבן ,מינע ,די נאָראַ פון דעם
יידיישן קװואַרטאַל??,
ווייטער דערציילט ק ,.אַז גאָרדין ,װאָס איז זינט זיין אַרױסטריט
פון דער געזעלשאַפט געווען מיט אים ברוגז ,האָט זיך מיט אים
2007

פון

איבערגעבעטן ניי-יאָר ביי אַ באַל ,און עטלעכע טעג שפעטער האָט
ער אים פֿאַרבעטן צו זיך און פאָרגעלייגט ,אַז זיי זאָלן שרייבן די
פּיעסע בשותפות ,און אָט זוי ק .שילדערט דאָס שותפות-שרייבן :
ג,אָרדין אַרבעט אויס א פריער די סצענאַָריאָ פון אַן אַקט ,דער-
נאָך שילדער איך די מענטשן און זייער האַנדלונג לויט די אֶנװוויי
זונגען פון דעם דאָזיקן סצענאַריאָ ,איך דערמאָן זיך וי פֿאַר-
וואונדערט איך בין געװאָרן ווען נאָרדין האָט מיר דערלאַנגט
דעם פצענאַריאָ פון דעם ערשטן אַקט ,װאָס ער האָט אָנגעשריבן
אין רוסיש .יעדע סצענע פון דער ערשטער בין דער לעצטער פון
דעם נאַנצן אַקט איז אַזױ וי מאַטעמאַטיש דאָרט אויסנערעכנט
און אָנגעצייכנט געווען ,אַפילו די ,שטארקע ווערטלעך" ,װאָס די
הויפּט-העלדין האָט דאָרט געדאַרפט זאָנן  ...אמת טאַקע ,דער
נוף און נשמה זיינען געבליבן די איינענע וי אין דעם אַרינינאַל,
מיט דער אויסנאַם פון מינאָס מוטער ,וועלכע איז אינם ארינינאַל

געווען אַ פאַרשלאָפענע אַלטינקע ,און לויט נאָרדינס סצענאָריאָ
האָט געזאָלט ווערן אַ זשוואַווע יידענע ,דאָך איז מיר שווער געווען
צו פארשטיין װוי אַזױי גאָרדין האָט געקאַנט אױסאַרבעטן אַזױ
קלאָר יעדע סצענע אוֹן סצענקעלע אין זיין סצענאַריאָ אַ פריער
פ.אַרטיק
איידער מען האָט זיך געזעצט שרייבן דעם אַקט ..
געװאָרן

מיטן דדיטן

אַקט ,דערלאַנגט מיר גאָרדין

דעם

סצענאריא

פון דעם פערטן ,דאָס הייסט ,פון דעם לעצטן אַקט ,איז ער מיר
ניט געפעלן ,איבערהויפּט די סצענע וואו ,מינא" גייט אוועק טאַנצן
ער.קלערט ער פיר ,אַז
אַ ,טאראנטעלא? איידער זי שטאַרבט.. ,
ער װועט אַליין אָנשרייבבן דעם אַסט פאַר טיר",
דער אָכּמאַך צווישן גאָרדין און ק .איז געווען ,אַז דער האַנאָראַר
פאַר דער פיעסע ווערט צוישן זיי צעטיילט גלייך אויף גלייך ,און
אַז ביידנס נעמען ווערן אָנגעגעבן אַלס מחברים .גאָרדין האָט גע-
לייענט די פּיעסע פאַר אַדלערן ,וועמען זי איז זײיער געפעלן .ער
האָט זי געקויפט פאַר  051דאָלאַר ,אַ גרויסע סומע פאַר יענער
צייט ,און באַלד איינגעצאָלט אַ העלפט ,נאָר גאָרדין ,מיטן תירוץ
אַז ק .איו נאָך אַ גרעסערער נצרך וי ער ,גאָרדין ,גיט ק.ן די
גאַנצע וזיינגעצאָלטע  57דאָלאַר ,אָבער ווען דאָס ,װינדזאָר*-טעאַטער
האָט זיך געגרייט צו שטעלן די פּיעסע ,האָט עס אַנאָנסירט ,אין
פארברייטונג אַ לֵייע דראַמע :מינא ,אָדער נאָראַ פון יידישן קװאַר-
טאַל ,פאַרפאַסט פון יעקב גאָרדין ,איניציאַטיווע פון לעאָן קאָברין".
עס האָט זיך אָנגעהױיבן אַ בריוו-אויסטויש צװוישן ביידע שרייבער,
נאָר גאָרדין האָט ניט אַרײנגעטראָגן קיין שום אויסבעסערונג אין
די אַנאַנסן ,דאַמאָלט האָט ק .אָפּגעדרוקט די פּיעסע ,אין איר ארי"
גינאַל ,אין ,די נייע צייט" .צו דער פּרעמיערע זיינען ביידע שרייבער
ועקומען ,אָבער זיינען געזעסן אין באַזונדערע לאָזשען .דער ערשטער
אַקט פון דער פּיעסע האָט זייער אויסגענומען און אויפן אַרױסרוף
פון עולם ,זיינען די אַקטיאָרן זיך אַרױסגעקומען פאַרנייגן ,אויך
גאָרדין ,אָבער פּלוצלינג האָבן זיך גענומען הערן אויסרופן ,קאָברין,
קאָברין* ,און דער סוף איז געווען ,אַז געשלעפּט פון די שפּילער
אַדלער און בערנשטיין ,גייט ק .אויך אַרױיף אויף דער בינע און
פאַרנייגט זיך פון דער אַנדערער זייט,
באַשרײיבן דעם דאָזיקן אינצידענט:

און דער מחבר פאַרענדיקט

;נאָך די אַנדערע אַקטן זיינען מיר אויך ביידע אַרױסגעטראָטן,
איך פון איין זייט ,ער פון דער אַנדערער .איידער איך ענדיק
וועגן דאָזיקן אינצידענט ,וװוי? איך נאָך אַמאָל באַמערקן ,אַז איך
בין זיכער,

אַז

גאָרדין

איז לכתחילה

,ינאַן" אַלס זיין פּיעסע.
נעבן מ

ווייסן מיר ,אַז אַזאַ מענטש

ניט אויסן

געווען

ארויסצו-

ווייל ,װאָלט ער דאָס אויסן נגעווען,

וי ער איז געווען ,װאָלט ער זיך ביי
2008

טעאַטער

יידישן

טעעע

סנ

און װואָלט דעם

אסיט

יענער ערשטער פאָרשטעלוננג נאָרניט דערשראָקן
עולם ערקלערט ,אַז דאָס איז זיין פּיעסע",
אין אַן אַרבעט ,דאָס אידישע דראַמאַ* ,וועלכע דער דראַמאַטיקער
דוד פּינסקי האָט פאַרעפנטלעכט נאָך אין  ,9091רעדט ער וועגן יעקב
גאָרדינס תלמידים אין יידישן טעאַטער ,און קומט צום באַשלוס ,אַז :
 ,די באַדייטנדסטע פון נאָרדינס שולע זיינען ל .קאָברין און ז.
ליבין .דער ערשטער איז זיכער דער באַדייטנדסטער פון אַלֶעמען.
טעמפּעראַמענט

ער האָט מער

פאַר ליבינען,

מער

טעאַטער-בלוט.

דאָך ניט גענונ ,ווייזט אויס ,אויף צו ניין איינענע וענן.
ערשטע דראַמע ,מיננאַ!  ....האָט ער געשריבן ערלעך ,וי נאָט
אים נגעליינט אויף דער נשמה ,אָן זייטיקע בליקן אין דער
פון נעפינען חן ביים סטאַר און ביי דער טרופּע ,אָבער זי
נאַניץ װערטלאָז .עס איז נאָרניט ניטאָ אין איר .ניט פאַר
בינע און ניט פאַר דעם לעזער ,און עס איז ניטאָ אין איר
זכר פון קאָברינס טעמפּעראַמענט ,לייענט מען זי ,האָט מען
געפיל ,אַז ביים שרייבער האָבן זיך די הענט געטרייסלט פון
אַז ער שרייבט

באַוואוסטזיין,

זיין ערשט

טעאַטער-שטיק,

זיין
האָט
זייט
איז
דער
קיין
דאָס
דעם

און פאַר

שרעק האָט ער ניט געוואוסט װאָס ער האָט צו טאָן מיט זיין טעמע.
ניט קיין האַנדלונג און ניט קיין כאַראַקטעריסטיק ,ניט אין די
הויפּט-פּערזאַנען און ניט אין רעם אָרום ,אַ טרוקענע ,לאַנגווייליקע
נעשיכטע אין נעשפּרעכן ,וי אַ פרוי ,וועלכע האָט שוין אדַערװואַק-
סענע טאָכטער ,פאַרליבט זיך אין אַ יונגען מאַן ,וועלכער ליבט איר
טאָכטער ,און נעמט זיך דאָס לעבן".
די פּיעסע איז געדרוקט געװאָרן אין איר אַריגינעלן טעקסט א"ג
;,מיננע ,אַ פאַמיליען דראַממאַ אין פיער אַקטען פון דעם אידישען
לעבען אין אַמעריקע* |מיט ;אָנשטאָט אַ פאָרװאָרט*"ן אין ,דיא
ציים",

נייע

ניו יאָרק,

נאָוועמבער

אָקטאָבער,

.8981

דיא זעלכסט  כילדונגס גרופע
פעראנשטאלמעט .איק .פפעקטאקעל .פיר

זאנטאנ .דען  9גאוועמבער  ,3091איםהאלם  9אוחד .אבענדס
זקהר פרעסיז איןדיא גרייסק .אין .בקמיוקמק .באלאנקן פך
אי
פארײַל לוט פייף
=קע
קאפ

הו

גלאם

?מינא

2ס ויכט דורכגקפיהרט װקוקן כביט דיא בכבטל
פאצרידער  8יבליקים האט

קרקפמקן אין גליבמקריכט .דקרכקס דאס

נאך קין געלעגקנהיט ניט גקהאט

גלברקך2

צד

איין דראכא .אי  4אלמ פק לא

ק.א.
ריט
ע א
מין.
אבר
כא

מינא  אז א דראמא .וועלכקהאט גאד ניש .צז מהק שיט דיא אלטק פוסשק צאנשאדיקס .ואס ראביה 22פוהרט נקיר יל אויף, .בדנאיז איז א דדאכא ,אי דוערכק דלר טאלקנשפאקער שדייבקר האט
ישק.
זצידעללעלפערט .דאס .לקבקן פין דכר .ורישקר .ריז אץ .אלג2ביין ..זויא .יז דא .אגיעזיכלקן אוןרכר
דער

גקמקהא .אי --כינאיי שפונקרט דך אפ דאס אימקנל יבל ללבקן פין דער ודדשקה פרח ..אלב אוהר
א גײסטוג 2שמינדע ,זא בקדיכט אובינוער כפעקטאכקרן מועטאתר

וכהכה אנשטעס

רא

דאיילשטגקענהיקעלדסק2ןן ,ווקלכ 2דיא יודישק ביהנקהאט געמאלט בוז וקעט ,,פאנטאסמישק .נש .מיך .רכבקערנקן

רצדבע װילקן דקם קלם מינו נארישע וויצען .אנשטאט דיא יוט אזהר רעמעל חאהרק הקלרקן נאסזרטרייש
פון רקבקן ,פין אייכר לכבלן ,גנפוהלפארל אהנק פאלשע 292נטען-.כיצאל ידכ ארןך בקלקר-
גקשילדערט
ךן ,אוהר לקבֶט דורך דאם ביל פק-בתאר .שטקגרע .א
ידדפו
אקכ
נען .דייל דועוק הראמא אי ניט .פר
בדם .אי ווארט ,בווואהנענריג דוקזע .דראבאידיקט .אוהר .אלשזעהעט =דאם =איך .כייא
ארער .וקבקן
פר דער דאר" יט שטארצירטן.
אס
שט
איבן װדקן  2675םש זינךאך בעגייכטערונג  5הפורמ פקסבסשקתר דדאב פעיןי.ט איפייטף

אויפמערקזאס!

דבט .אך

|

נבסקן! ביש דעם בקנקפום .אינטערשמיצגן מחר .די רישע ב'באעטהתקק

דיא בילכטלן זייגלן אױינגעטהילט אך זדייא פארבקן:
קרשטל פלכזער בלויק .,צוזיטק .צוכצקר .רדישק; .גאלקריב .הייבק
אכבאל ריאנרן55
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אין  2091איז די פּיעסע געשפּילט געװאָרן אין פּאַריז,
די פּיעסע איז שפּעטער מער ניט געשפּילט געװאָרן .קיין כתב-
יד איז ניטאָ.
וועגן ק'.ס צווייטער פּיעסע שרייבט ב .גאָרין:
;,װואָס שאָקלענדיקער ס'איז געװאָרן די פּאַזיציע פון די פריער-

דיקע פּאַטענטירטע דראַמענמאַכער ,אַלץ ברייטער האָט זיך געעפנט
די טיר פון דעם טעאַטער פאַר נייע כחות.
צווייטן

יאָר נאָך ,מינאַ?"

אַרױסגעטראָטן

מיט

קאָברין

אין אויפן

זיין ,איסט

סייך

נעטאָ? ,און זיין פּלאַץ ביים טעאַטער איז געװאָרן אַ געזיכערטער.
,ינאַ? אויך געזוכט אַ מקום מקלט אין
 .?. ..קאָברין האָט נאָך מ
טאַליאַדטעאַטער און דאָרטן האָט מען אויפגעפירט זיין א,יסט סייר
געטאָ"",
וי ק',ס פרוי גיט אונדז אָן ,האָט ק .שפּעטער זיין אינאַקטער
;עניס ענדע ,אָדער ,נאָך אײיבראַהאַָם דעם קלאוקמאַכערס טויט"
באַאַרבעט אַלס די פּיעסע ;די איסט סייד געטאָ*.
אין זיין אַריינפיר צו קי'ס ,דראַמאַטישע שריפטן" ,שרייבט יואל
ענטין:

,אין איין שיינעם טאָג ,ערגעץ וואו צווישן  8981און ,9981
סומט קאָברין און מעלרעט אונדז ,אַז ער האָט אַ נייע פּיעסע ,ד .ה.

זי איז אַפילו געשאַפן געװאָרן פריער נאָך פון ,מינאַ'ן" און ער
האָט די פּיעסע שוין פארקויפט צו דוד קעסלערן און מען שפּילט
זי טאַקע נאָר אינגיכן .און ער לייענט אונדז פאָר די פּיעסע .דאָס
איז געווען קאברינס ;{איסט סייד געטאָ? (דער נאָמען איז ואַר-
שיינלעך געווען קעסלערס און האָט געמוזט שטאמען פון ישראל
זאַנגװילס ,טשילדרען אֶףּ די געטאָ" ,װאָס איז דאַמאָלט געווען די
ייריש-בראַָדווייער טעאַטער-סענסאַציע) ,זיין ערשטע געשפּילטע און
גוט געשפּילטע און אויך נאַניץ דערפאָלגרייכע פּיעסע .מוז איך זיך
אויף איר אַביסל אָפּשטעלן.
,יך און קאַספּע הערן .אן אױיסגעדראָשן טאָנ-טענלעך-
א
פענסאַציאַנעלער אונהאַלט .אַן עקספּלואַטאַטאָרישער בעל-הבית,
אַרבעטער שקלאַפן און פאַרשקלאַפטע .ווייגיק נאָך די עקספּלואַ-

טאַציע ,פאַרפירט נאָך דער בעל-הבית זיינע אַן אומשולדיקע אַרבע-
טערין ,די טאַכטער פון זיינעם אַן ערלעכן אַרבעטער ,טרייבנדיק
אים

בילוואר דע סטראסבורג 6830858815. 8 .פם  0840ושסם
צו זכהקן

עקעט

דורכדעם

צו שיכרות

און רואינע.

(פון דעם

זשאַנר

פּיעסן,

וועלכע מען פלענט אין יענע יאָרן ,אויף דער נאָס און אפילן אין
דרוק ,רופן  ,אקַלאָג צו דיר ,קאַפּיטאַל? און ,פאַר דער סאַציאַ-
ליסטישער נאַליאָרקע?") .,אין דער פּיעסע זיינען אָבער אויך געווען
עטלעכע סצענקעס און אודאי האָבן אין איר געמוזט זיין אַ פּאָר
געזונטע פענטשן ,אַ חוץ אַ פּאֶר קאַריקאַטורעס ,ווי למשל ,דער
שאַפּדאַרבעטער מאָטקע באס ,וועלכע האָבן געצוינן זייער יחוס
פון איינער אָדער מער פון קאָברינס דערציילונגען .האָבן מיר
אונדזער מיינונג ,נאָרניט זייער קיין נינסטיקע ,ניט באַהאַלטן,
אָבער זי האָט אַפַּנים קאָברינען ניט זייער איבערראַשט און מיר
זיינען אַװעק זעען די פּיעסע.
די זעעניש פון דער פּיעסע האָט נעמוזט ,און האָט טאַקע אויך
אויפגעהויבן די פּיעסע אין אונדזערע אוינן .דוד קעסלער ,װאָס
פריער האָט עו ניט-אָפט (מפתמא אדַאַנק זיין הורוויץ-לאַטײינערס
רעפּערטואַר) אַפּעלירט צו דער אינטעליגענץ ,איז אָבער איצט אין
,ער איסט סייד געטאָ" ,שפּילנדיק דעם אומנליקלעכן פאָטער
ד
אלטמאַן ,אין אַ סצענע אין געריכט ,אין עטלעכע שיכרות-סצענעס,
און בכלק,

געווען

אַזױ אמתדיק

פיין ,אַז ער האָט

זיך דערמיט

נעמוזט אויך פיין פאַררעקאָמענדירן אין די אינטעליגענטע קרייזן.
זעליק מאָנולעסקאָ האָט זיך ,אין מאָטקע באס ,כאָטש די פינור
איז אַ היבש ביס? פאַרקאַריקאַטואירט ,און ער אַליין ,מאָגולעסקאָ,
2040

לעטסיטאָן
האָט צו דער קאַריקאַטור נאָךעפּעס צוגעגעבן ,זיך אָבער אין איר
דערהויבן צו איינע פון זיינע העכסטע הויכן .געדענקען זיך מיר
ניט קיין פּרטים פון בערטא קאַלישעס שפּילן ,אַ חוץ איר שטענ-
דיקע שיינקייט און די קליננעוודיקייט פון איר שטימע .איך נע-
דענק אָבער נאנץ גוט װוי אַזױ מאָריס מאַשקאָװיטש האָט זיך נאַנץ
,ויפגעקלערטן אַרבעטער",
לִיב געמאַכט אין דער ראָלע פון אַן א
ניט קוקנדיק ואָס אין דעם דאָזיקן טעאַטער איז מען נאָך אַזױ
ניט געוועהנט געווען צו זען סאַציאַליסטן אויף דער בינע".
די פּיעסע איז ניט פאַרבליבן אין רעפּערטואַר .זי איז קיינמאָל
ניט געדרוקט געװאָרן .אַ כתב:יד ;די איסט-סייד געטטאָ? (אָדער
,די געטאָ פון נעװיאָרק") ,געפינט זיך אין אַרכיוו פון ייוו"אָ,
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ב .גאָרין שרייבט :

ז,יין נעקסטע פּיעסע ,סאַניע פון איסט סייר ,אָדער ,נאַטור,
מענטש און חיה" האָט מען אויפנעפירט אין פּיפּלס טעאַטער און
זי איז דורכנעפאַלן.,

לויט דעם כאַראַקטער פון יענעם טעאַטער איז

דאָרטן ניט געווען קיין פּלאַין פאַר אַ שרייבער פון אַ בעסערער
דראַמע ,נאָר דאָק איז אויסנעפאַלן אין דער צייט ווען דאָס
ישאַבלאָנע שטיק

האָט מער

ניט נעקאָנט

קיין קאָפּ אויפהויבן

און

מען האָט זיך געדאַרפט קלינן וי אַזױי אָנצוהאַלטן א פובליקום,
און עטלעכע יאָר נאָכאַנאַנד האָט קאָברין געשריבן אויסשליסלעך
פאַר טאָמאַשעווסקי?,

גאָרין גיט אָן ,אַז די פּיעסע איז אויפגעפירט געװאָרן אין ,9981
ביי אונדז איז דאָ אַ דאַטע פון ,0091
אין זיין רעצענזיע אויף דער פּיעסע שרייבט י .ענטין:
,אורטיילנדיק פון דער ,איסט בראָדוויי' האָט אויך קאָברין פּאָר-
לויפיק ווייניק פּראָנרעסירט זייט דעם ,איסט סייד געטאָ' אין באַצוג

אויף פינסטלערישע אַרוטלעכקײיט ,אין באַצוג אויף דער פעאיקימ
אונטערצושיידן צװוישן דאָס גוטע ,װאַרע ,װירסלעך פּסיכאַלאָגישע
אין זיין שאַפן ,און צוװוישן דאָס לעבנס און פּאַרשטענדנסלאָזע,
פאַלשע ,געמיינע און עקלדיק שווינדלערישע.
אין דער ;,איסט בראָדויי' קאָן מען זען אי דאָס בעסטע אין
קאָברינס שרייבן ,אי דאָס אבשיילעכסטע .פון איין זייט אין דאָ
אַ נאַנץ אינטערעסאַנטער ,העכסט מאָדערנער געדאַנק ,אַ פּראַכט-
פולע,

געזונטע,

קוועק-זילבערנע

באַראַסטר צײכעננג,

לעבעדיסע

פּלעצלעכע ,גאַטירלעד אויפבליצנדע פּסיכאָלאָגישע פונק אַ גע-
זונטער ,זיסער הומאָר ,פון דער אַנדערער זייט אויבערפלעכקייט,
כאַראַקטערלאָזיקײיט ,באָמכאַסטישע פראזן-רייפעריי ,געצוואונגענע
צופעליקייט ,אַן עקלהאַפטער שאַבלאָן  --די שקלאַפישע נאָבמאַ-
כונג נאָך דאָס אַלטע ,נאָר דערפאַר וויי? דאָס איז גרינגער איידער
דורכצולעבן

און אַרױיסגעבן

גײעס --

און אַ העסלעך-אָפּשטויסנד,

ביליקער ,צו די נידריקסטע בורלעסקן אָנגעהערנדיקער קאַריקאַטורן-
הומאָר?.

שריפטן",

דריקט

זיך

אין זיין אַריינפיר צו ק'.ס ,דראַמאַטישע
שוין ענטין אויס גאַנץ אַנדערש:
פ,לוצים ,פריליננ-צייט ,דאַכט זיך ,אַנאָנסירט מען פון אַדלער-
,אַטור ,מענטש
טאָמאַשעווקקיס טעאַטער קאָברינס אַ נייע פּיעסע נ

און חיה ,אָדער ,סאָניע פון איסט בראָדוויי" .אַזוי וי דאָס איז
געווען אין איין יאָר מיט דער אין ליפּצין-קאלישס טעאטער גנע-
שפּילטער  ,גאָט ,מענטש און טייוו?" ,איז נרינג געווען איינצוזען,
אַז דער יחוכ פון ,אדר ראשון" פון קאָברינס פּיעסע ,ציט זיך,

דורך אַדלערן ,פון גאָרדינס באַרימטער דראַמע.

בין איך געגאַנגען

זען די פּיעסע (וועלכע ,דרך אנב ,דר .קאַספּע האָט פאַר מיר שטאַרק
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פאַרלויבט) ,און איך בין פון איר ,בדרך כלל ,געווען

פון

אַזױ אַנטציסט,

אַז איך האָב גענאַרט שרייבן וועגן איר",

ווייטער דערציילט ענטין וי דר .מ .קאַטץ ,וועלכער איז דאַמאָלט
געווען דער ליטעראַריש:-דראַמאַטישער רעדאַקטאָר פון פ,אָרווערטס",
האָט אים געבעטן אויף שנעל אָנשרייבן אַ רעצענזיע ועגן דער
פּיעסע .אָבער קענענדיק מילערן ,דעם דאַמאָלטיקן .הױיפּט-רעדאַק-
טאָר ,האָט ער געשטשלט אַ באַדינג ,אַז מען טאָר אין זיין רעצענזיע
גאָרניט ענדערן .מילער האָט מיט גװאַלד געװאָלט אַרײנשטעלן
כאָטש אַ וויץ אָדער אַ קיבעץ אויף קאָברינס חשבון נאָר ענטין
האָט שטאַרק געקעמפט קעגן דעם ,אָבער דאָך האָט ער דורכגעלאָזט
מילערס אַ באַמערקונג וועגן אַ געוויס ווערטל װאָס װערט באַנוצט
אין דער פּיעסע ,אָבער
,,נאַטור ,מענטש און חיה ,,אַ חוין מיט אַזעלכע קלייניקייטן וי
דאָס אוױיבנדערמאַנטע און אַ חוץ מיט אַ פַּאָר ביליק-קאָמישע עפּי-
זאָדן ,װאָס קענטיק פרעמדע הענט האָבן אַרײנגעשלעפּט און װאָס
זיינען אויסגעפירט געװאָרן פון בעסי טאָמאַשעװוסקי אין איינער
פון אירע נאָר גראָבע מאַמענטן ,און פון דעם אויך ניט-איידעלן
לייבוש גאָלד  --אַ חוץ מיט די דאָזיקע ,אַ חוצן" ,איז די פּיעסע,

מיט איר אַלנעמיינער נעזונטקייט ,לעבעדיקייט און פרישקייט ,און,
מער נאָך ,מיט דער שפּרודלדיקער לעבעדיקייט פון די הופּט-
פּאַרשױינען  ---דער פאָטער ,די טאָכטער ,איר חתן  --געוען אַ

פּראַכטיקע דערפרישונג.

פאַרשטייט זיך ,די שפּילער :אַדלער ---

דער פאָטער ,שרה אַדלער  --די טאָכטער ,דער חתן  --באָריס
טאַטמאַשעווסקי און דער ,רעוורענד" און שדכן  --זעליק מאָנן-
לעסקאָ ,האָבן אין דער שפעדיקער לעבעדיקייט געהאט אַ נאָר
גרויסן חלק.
די פּיעסע אין אָפּנעגאַנגען שיינע עטלעכע װאָכן.
,נאַטור ,מענטש
.ן
א.י
הויכע חויך  --די העכסטע

און חיה' האָט קאָברין דערגרייכט א
פון זיינע פריערדיקע פּיעסן  ---אַביסל

אויך אין פּרט פון סצענישקייט ,אָבער דער עיקר מיט דער קלאָר-
קייט,

לעבעדיקייט

און

פולבלוטיקייט,

הפּחות,

לכל

פון

טיקסטע פּאַרשוינען ,מיט דעד רעאַליסטיש-נאַטירלעכער
לונ

און

אָפּקײטלונג

קװואַליקייט פונם

פון

די

געשעענישן,

מיט

דער

די וויכ-

פאַרקייט-
פרישער

הוסאָר ,האָט מיר טאַקע ויי געטאָן דאָס אוט-

מיטלבאַרע ווייטערדיקע ,אָדער א טייל
ווייטערדיקער דראַמאטישער קאַריערע".

דערפון

אין

קאָברינס

פּיעסע

לויט גאָרין איז אין  0091אויפגעפירט געװאָרן ק'.ס
;דער קרבן" |װאָס איז ,דאַכט זיך ,די זעלבע פּיעסע|
די פּיעסע איז באַלד אַראָפּגענומען געװאָרן פון דער בינע ,זי
איז קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן און קיין כתב:יד פון איר איז
אויך ניטאָ.
דעם  9נאָוועמבער  0091איז אין ,װינדזאָר?-טעאַטער אויפגע-
פירט געװאָרן ק'.ס פּיעסע ,צ,עריסענע קייטן" ,וועלכע איז אלאַנגע
צייט געבליבן אין רעפּערטואַר פון יידישן טעאַטער איבער דער
וועלט .אין אײראָפּע איז די פּיעסע געבראַכט און אויפגעפירט
געװאָרן דורך יוליוס אַדלער ,וועלכער האָט געשפּילט די ראָל
;אברהמלע גינזבורג".
ב .גאָרין שרייבט ;
אין װוינדזאָר טעאַטער האט מען באַלד וי היינע און הורוויטש
זיינען אַחין אַריין ,אויפגעפירט אַ בעסעדע שטיק ,צעריסענע קייטן"
פון  .קאָברין ,אָבער דאָס האָט דעם כאַראַקטער פון דעם טעאַטער
ניט געענדערט".
וועגן דעם קאַמף ,װאָס דער מחבר האָט געהאַט ביז דוד קעסלער
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טעאַטער

יידישן
האָט מסכים
פאָלגנדיקס :
,יענע פּיעסע,

צו שפּילן,

געװוען אין איר

איינע פון מיינע ערשטע,

דער

דערציילט

וועלכע אנב

מחבר
איז װוי

געשאַפן געװאָרן פאַר זיין טאַלאַנט ,האָט ער פריער צויי מאָל
געהערט רייענען
און ניט נעפעלן
קצענע אין דעם
עצס-נעדאַנק פון

און ביידע מאָל איז
איז זי אים געווען
דריטן אַקטו,ועלכע
דער פּיעסע .יענע

זי אים ניט געפעלן געװאָרן,
מחמת אַ סצענע ,די הויפּט-
האָט דוקא אויסגעדריקט דעם
פּיעסע פּרובט באַהאַנדלען די

פראַגע װועגן דעם באַגריף פון מאָראַל אין אונדזער געזעלשאַפט,
וועלכע איז אַ נאַנין אַנדעדע פאַר דער פרוי וי פאַר דעם מאַן".
קעסלער האָט זיך אָפּגעזאָגט צו שפּילן די פּיעסע ,האָט מאָריס
פינקעל געקויפט די פּיעסע און זי אויפגעפירט אין װינדזאָף"-
טעאַטער מיט אַנדערע אַקטיאָרן .זי האָט ניט געהאַט קיין דערפאָלג,
אַ יאָר שפּעטער איז קעסלער אַרײנגעטראָטן אין זעלבן טעאַטער און
פינקעל האָט קוים געפּועלט ביי קעסלערן ,אַז ער זאָל ווידער ב2אַ-
נייען די פּיעסע ,אָבער דאָ קומט פאָר דער גרויסער סכסוך צוישן
,עק-
מחבר און קעסלערן |װוי באַשריבן אין קעסלערס ביאָגראַפיע ,ל
סיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,פערטער באַנד ,זז .17-07721 .דער סוף
איז געווען ,אַז דער אַקטיאָר טאַבאַטשניקאָװ (טאָביאַס) ,וועלכער
פלעגט מיט קעסלערן שפּילן די ראָל פון ,ליבהאָבער" ,איז אַריין
אין קעסלערס ראָל און די פּיעסע איז נאָכדעם געשפּילט געװאָרן
עטלעכע װאָכן נאָכאַנאַנד,
וועגן דער פּיעסע שרייבט יואל ענטין אין זיין אַריינפיר צו ק'.ס
;דראַמאַטישע שריפטן? ;
,אין

יאָר 0091

האָט קאָברין

זיין דריטע פּיעסע ,די צעריסענע
טער.,

געדענק

איך

פון איר

זוכה

געווען צו זען אויפגעפירט

קייטן" אין דוד קעסלערס טעאַ-

נאָר ,אַז איר

האַנדלוננ

איז

געווען

;אין דער אַלטער היים" .וייטער ,א סאַן פון דער סוחרישער
וועלט ,גראָב ,טעמפּ און דעספּאָטיש און שרייט אַלֶץ מכח דער
אכילה .דער פּראַטאָטיפּ פון קאָברינס אַן ענלעכן מאַן אָדער מאַנען,
אין ווייטערדיקע ווערק ,װאָס שרייען ,אַז ,מען קאָרמעט זיי מיט
נראָז" .פאַרשטייט זיך ,דעם מאַן האָט נעשפּילט קעסלער .ס'איז
אויך געווען א חזן אַ װוירטואָז (נעשפּילט פון לעאָן בלאַנק) אין
אַ געדענקלעכער סצענע ,װוי אַזױ ער שטודירט איין מיט זיין כאָר
(דער פּאַרשױן

איז

געווען

געבאָרנט

פוֹן קאָברינס

א דערציילוננ

,אָטקע פייפל" אין ווינטשעווסקיס ,א,מת" פון .)8981
מ
די פּיעסע איז שנעל אַראָפּגעכאַפּט געװאָרן פון דער סצענע.
קאָברין האָט דערציילט ,אַז די אַראָפּכאַפּעניש איז נעשען איבער
הינטער-קוליסנדיקע רייסערייען צווישן קעסלערן מיט פּראָפּעסאָר
חורוויץ (װאָס איז אויך געווען איינער פון די בעליהבתים פון
טעאַטער) .רייסערייען צװוישן קעסלערן מיט הורוויצן זיינען אין
יענעם טעאַטער געווען ניט קיין זעלטנחייט".
די פּיעסע איז קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן .אַ כתב-יד געפינט
זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א.
ּ,יפּלס"-טעאַטער א"ר פון באָריס
דעם  7נאָוועמבער  2091איז אין פ
טאָמאַשעװוסקי אויפגעפירט געװאָרן ק'.ס פּיעסע ,דער פאַרלאָרענער
גודעדן" .די פּיעסע האָט זיך לאַנג געהאַלטן אין רעפּערטואַר פון
יידישן טעאַטער איבער דער ועלט .טאָמאַשעװסקי האָט מיט איר
גאַסטראָלירט איבער אײראָפּע און זי איז דאָרט שוין פאַרבליבן
אויף דער בינע ,וואו זי איז געשפּילט געװאָרן אויך פון אַנדערע
אַקטיאָרן.
וועגן דער פּיעסע שרייבט אין דער הקדמה צו ק'.ס ,דראַמאַטישע
שריפטן" ,יואל ענטין:
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,קאָברין האָט מיט טאָמאַשעוװוסקין |וועלכער איז נגעװאָרן אַלֵיין
דער באַלעבאָס פון ,נעשאָנאַל"-טעאַטערן געהאָט געשלאָסן אַן
אָפּמאַך ,און דער ערשטליננ פון זיוונ איז געווען דאָס לעבנסבילד
,דער פאַרלאָרענער נן-עדן" .דער נז-עדן איז געווען בעני ליירמאַנס,
דעם ליטעראַט ,-דראָמער"ס (קאָמי-ואיאַזשאָרס) פאַמיליע-לעבן,
און דער שטן המשחית ,װאָס ,אַזױ װוי אין דושאַן מילטאָנס אומ-
שטערבלעכער העלדן-פּאָעמע ,פאַרטרייבט ער אדמ''ן ,אַזױ פֿאַר-
טרייבט ער דאָ בענין  --איז אַ ,קאַדעט" {פרויען-הענדלערן פון
,עלען פטריט" (אין יענער צייט האָט אין יידישן קװאַרטאַל נע-
װוילדעוועט  ---אָדער אפשר האָבן עס נאָר די צייטונגס-סענסאַציעס

די ווילדקייט אַזױ פונאנדערגעהוידעט  --די מנפה פון די ,קאַ-
דעטן" ,ד .ח .יענע אונטערוועלט-חברה לייט ,װאָס גנבענען אַועק די
הערצער פון כשרע יידישע טעכטער און פאַרשלעפּן זיי אין זינד
און טומאה) .קאָברין האָט יענער מגפה געווידמעט אַ צאָל פון
זיינע דערציילונגען און אַ ריי פון זיינע דראַמען ,מיט דעם ,פאַר-
לאָרענעם

נז-עדן" אַלס די ערשטע

פון דער ריי.

; ..קודם האָט סמיך ,אַזױ זי אַלע אונדזערע ,אַרומגעכאַפּט אַ
גרויסע פרייד פונם פאַקט ,װואָס טאָמאַשעװװוסקי האָט זיך ,װוי
מיר האָבן געמיינט ,איצט שוין אויף תמיד פאַרקנסט מיט דער
ליטעראַרישער פּיעסע .איבערהויפּט ,אַז ער האָט די דאָלע פון בעני
ליידמאַן נעשפּילט נאָר ,גאָר ניט שלעכט.. .ו.וייטער ,האָט זיך
אין דער פּיעפע ,אין דאָס רייכסטע פון איר שטאַרקן אָבער מוטער-
לעך-געצאַמטן טעמפּעראַמענט ,אפשר צום ערשטן מאָל ,אַנטפּלעקט
אונדזער הערלעך-פּראַכטיקע מוטער-ראָליסטין בינאַ אַבראַמאָװיטש.
אויך האָט אין דער פּיעסע נאַנץ חנודיקיסימפּאַטיש דעביוטירט
די דאַמאָלס-נײ אָנגעקומענע שפּילערין פרוי מאַלווינא לאָבעל אין
דער ראָל פון דער העלדין פעני .צולעצט האָט אין איר נאָר ,נאָר
וואויל ,געשפּילט פאַרן פּעדלער פעטער מאָדזשע דער זייער טאַלאַנט-
פולער שמואל טאָרנבערג.
אָבער קאָברין האָט זיך
און אַ וועלט ,װאָס ער האָט
ארויסגעקומען ,אויב ניט אַ
נלאָזט לעבן ,און עס האָט

דאָ אויך
נאַטירלעך
טויט ,איז
אויך ניט

פאַרנומען מיט פּאַרשױנען
ניט נעקענט .איז אָפטמאָל
אַן אנגעשמירט ,אַן אָננע-
נעפעלט קיין מעלאָדראַמאַ-

טישקייט און גאַנץ אָדער האַלב-מעלאָדראַמאַטישע עפעקטן".
דער מחבר אַליין שרייבט וועגן דער אויפפירונג:
,ווען איך האָב אונטערגעשריבן דעם קאַנטראַקט ,האָט טאָמאַ-
שעווסקי זיך צעוויינט און געטענהט כמעט היסטעריש, :נװאַלד,
איך פיל ,אַז איך וועל אין דער פּיעסע ניו יאָרק איבערקערן ,די
וועלט איבערקערן !'... .טאָמאַשעװוסקי האָט זיך ניט אָפּגענאַרט.
דידאָזיקע פּיעסע ,אַָן נוזמא ,איז געווען דער נרעסטער סינסטלע-
רישער ערפאָלג אין זיין קאַריערע אַלס אַקטיאָר .חיינט מאַכט שוין
ניט ,דער פאַרלאָרענער גן עדן' מיט טאָמאַשעווסקין אַזאַ איינדרוק
וי ער האָט דאַמאָלט נעמאַכט ,װאָרום ווי נוט ער זאָל אַליין ניט

שפּילן זיין ראָל אין דער דאָזיקער פּיעסע ,פעלן דאָך אים היינט
די דאַמאָלטיקע איינגעשטודירטע קאָמפּאַניע אינגאַנצן.

עס פעלן

אים טאָרנבכערג ,מאַדאַם אַבראַמאָװיטש ,מאַדאַם לאָבעל ,בעסי
טאָמאַשעװסקי און די אַנדערע ,װואָס יעדער און יעדע פון זיי האָט
זיך דאַן אַזױ אויסנעצייכנט אין זיין ,אָדער אין איר ,ראָל און
געהאָלפן שאַפן די קאשמאַר-שטימוננ ,וואָס זייער שפּילן אין דער-
עולם אינם

טעאַטער אויפגעוװועקט.

און אש חוין דעם איז טאַקע דער טעקסטע

נופא פון דער פּיעסע

דאָזיקער פּיעסע האָט ביי דעם
אַ היבש

,ער
ד

כיסל היינט אַנדערש

שריפטשטעלער

צונעריכט...

ב .ריווקין דערציילט מיר ,אַז ווען ער
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לעססיסאָן פון
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א
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האָט געזעען אין דער פּיעסע טאָמאַשעװוסקין מיט עטלעכע יאָר
צוריק אין לאָנדאָן ,האָט יענעמס שפּילן אַזאַ טיפן איינדרוק אויף
אים געמאַכט ,אַז עטלעכע טעג דערנאָך האָט ער זיך געפילט וי
פאַרטאָלנט פון אַ שווערן קאַשמאַר.

נאָר פאַר אַ סך מענטשן איז טאָמאַשעװופקי דורך דער דאָזיקער
= +-נפיעסע-ממש-אַן-אַנטפּלעקונג

געווען.

וואו איז אַהינגעקומען

יענער

שטייפער ,געצויגענער טאָן און יענע ררר'ען פון דעם אַנדערן
טאָמאַשעווסקי ?  ...-דער דאָזיקער טאָמאַשעװוסקי האָט דוקא גע-
מאַכט דעם טיפסטן איינדרוק אויפן עולם מיט אַזעלכע טענער ,ואס
זיינען פון ליידן געבראָכן געווען ,און טענער ,װאָס אין זיי האָט די
צאַרטסטע ליבע געלאַשטשעט און זיך נגעצאַפּלט .טענער ,װאָס
זיינען מיט נאַל אָנגעזאַפּט געווען ,און טענער ,װואָס זיינען פריילעך
און הע? געווען אַזױ װוי מיט זון אָנגעזאַפּט .טענער ,װאָס האָבן
נעסטראַשעט ,און טענער ,װאָס האָבן פאַרצווייפלט געבעטן .רונז-
דיקע טענער אין וועלכע אַ צערייצטער קרעכץ האָט געשריען ,און
פאַרשטיקטע שכורע טענער אין וועלכע די פאַרצווייפלונג האָט זיך
געשטיקט ...דאָס אַלצדיננ האָט טאָמאַשעװסקי אויסנעדריקט,
שפּילנדיק דעם ,פאַרלאָרענעם נן עדן' .ביז דעם מאָמענט אינם
דריטן אַקט בעת ער הויבט אָן ברעכן די געשיר ,איז ער געוען
דער אמתער קינסטלער .בלויזן אין דעם דאָזיקן מאָמענט איז ער
צו שרייענדיק געווען ,צופי? אין מעלאָדראַמע אַריינגעפאַלן.
די פּיעסע האָט אַ רושם נעמאַכט סיי צווישן דעם אינטעליגענטן
באַזוכער און סיי צווישן דעם גרויסן עולם .װאָכן לאַנג האָט מען
זי געשפּילט

און

מען

האָט

וװענן איר

אין

נערעדט.

דער

פּיעסע

האָט אויך מאַדאַם לאָבעל זיך א נאָמען נעשאַפן".
דער דערפאָלג פון דער פּיעסע האָט דערװעקט גרויסע האָפ-
נונגען פאַרן בעסערן טעאַטער ,װי ס'איז צו זען פון ב .גאָרינס
שרייבן :
, ,דער פאַרלאָרענער גן עדן' געהערט צו דעם בעסערן מין
פּיעסן ,אָדער ,ריכטיקער געזאָגט ,צו דעם מין פּיעסן ,װאָס ליינן
דורך דעם וועג פון שונד צו גוטע שטיקער ,און אויב זי זאָל האָבן
יענעם ערפאָלנ ,װאָס זי ציינט צו האָבן ,װועט אָן צווייפ? פאָר-
קומען אינגיכן אַן איבערקערעניש אין דעם פּראָנראַם פון די שטי-
קער פון היינטיקן סעזאָן .אָנשטאָט א יאָגעניש נאָך שונד-שטיקער,
װוי מען האָט ,מיט רעכט ,ערװואַרטעט אֶנהייב סעזאָן ,װועט ווערן
י שרייבער פון רי שונד-
ד.
אַ יאָגעניש נאָך בעסערע שטיקער.. .
שטיקער פילן עס און זיי קוקן אויף דעם ערפאָלנ פון דער שטיק
וי אויף אִַן אָנזאָגעניש ,אַז זייער מלוכה ענדיקט זיך ... .די
פּסיכאָלאָגישע זייט איז אין דער פּיעסע שטאַרק

אָנגערירט ,אַ זאך,

װאָס פעלט שטענדיק אין די שונד-פּיעסן ... .נאָר ליידער אין
דער {דעם| שרייבער ניט געלונגען אָנצוטאַפּן דעם ריכטיסן דופק
ביי זיינע העלדן ... .אין אַלנעמיין אָבער ווערט פֿאַר די ,װואָס
אינטערעסירן זיך מיט דער בעסערער דראַמע ,נאנץ פריילעך צו
זען ,אַז אַ מער אָדער ווייניקער פּסיכאָלאָנישע דראַמע סאָן האָבן
ערפאָלנ

אויף

דער

יידישער

בינע

און

דער

וװענ

פֿאַר

בעסערע

שטיקער ווערט אָפּנעראַמט ,אויב עס זאָל אַזױ אָנהאַלטן ווייטער,
וועלן מיר נאָך נאָר אינגיכן זוכה זיין צו זען די יידישע בינע אין
אַ געזונטן בליענדן צושטאַנד".
גאַנץ אַנדערש נעמט אויף דער טעאַטראַל נח פּרילוצקי סיי די
פּיעסע ,סיי טאָמאַשעװוסקיס שפּילן אין  3191אין װאַרשע ,פּולן :
,עם ערשטן אַקט ,װאָס איז אַן-און-פאַר-זיך דורך און דורך
ד
פאַלֶש ,הן אין דער פאַרבינדונג הן אין די סיטואַציעס און אין דער
גאַנצער אַרכיטעקטאָניק  ---ראַטעװעט נאָך ח' טאָמאַשעװוסקי וי
2978

נישט

איז --

זיין שפּיל

דאָ א

איז

װארעם

נעדיכט,

ליריש

א

צאַרטע אידיליע פון ריינעם געפיל .רייך ,אין דער אמתן ,זיינען
די מיטלען מיט וועלכע דער שוישפּילער באמיט זיך אויפצודעקן
פאַר אונדז די צעזיננגטע נשמה פון דעם שאָטנדיקן ,העלד' ,װאָס
ער ווי? אים

פֿאַרקערפּערן.

שוין

אָבער

אין צווייטן

קאַפּי-

אַקט

טולירט ער שענדלעך פאַר דעם נרויזאמען נעיץן ,װאָס הייסט שונר.
א.ָ.נשטאָט דראמאַטישער אָנשפּאַנונג דערלאַננט מען אייך אַ
;
נאַרישן ,א העסלעכן שכורן סקאַנדאַל ,מיט ברעכן לייכטערס און
מיט ערב יום כפּורדיקע יללות .דער שכ? זאָנט זיך אִפּ משיג
צו זיין  :װוי 'שעצט מען אַזױ ווייניק די איינענע ווערד!  --ה'
טאָמאַשעװוסקי פּרעטענדירט דאָך אויף דעם טיט? פון אַ דראמאַ-
 ....און מיט
טישן שוישפּילער ,און פֿאַרמאָגט נענונ מיטלען.

,הייליקן תמימות' ווייזט זיך ה' טאָמאַשעוװוסקי אין דריטן אַקט
שכור וי לוט .א.יי.נציקווייז ,אָן אַ סדר ,אָן װאָסער ניט אין
לאָנישן צוזאַמענהאַננ ,גייען-אַדורך דורכן צימער כמעט אַלֶע פּער-
זאנען פון דעם ,שטיק' .צו יעדן רעדט בעני ,קלאָנט זיך פאַר
אים ,וויינט און דערנאָך שרייט אויף אים ,באַלײידיקט אים .א
גראשענער

מבו? מיט

פילאָזאָפיע און שכורע

פּלוידערייען,

 . .דער צושויער איז ניט נערירט.
רייען און זידלערייען .
בלויז

קאָפּשמערצן

און

ס'טוט

אים

באַננ

דער

קרינע-

ער קרינט

פאַרלאָרענער

אָװונט."...
די פּיעסע איז קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן .אַ כתב-יד ,דער
פאַרלוירענער גן עדן ,אָדער ,אין נעץ פון זינד" ,געפינט זיך אין
ארכיוו פון ייוו"א.

דעם  4דעצעמבער  2091איז אין ,פּיפּלס*-טעאַטער אויפגעפירט
געװאָרן דורך באָריס טאָמאַשעװסקי ק'.ס איבערזעצונג פון געטעס
,פ,ויסט",
די פּיעסע איז קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן .קיין כתב:יד
פון דער איבערזעצונג איז אויך ניטאָ.
אַ טשיקאַווען עפּיזאָד וועגן טאָמאַשעװסקיס גרייטן זיך אויפצופירן
ק'.ס איבערזעצונג פון שעקספּירס ,האַמלעט* ,װאָס ווערט אָבער
בכלל דערמאָנט נאָר אין רייזענס ,לעקסיקאָן* ,דערציילט דער שויי
שפּילער בועז יאָנג:
ט,אָמאַשעװוסקי

האָט פֿאַר

און

יאָרן

יאָרן נעשפּילט

זייפערטס

טעקסט |איבערזעצוננ| ,דאָס הייסט  ---פּאַלאַווינע{האַלב| דייטש,
ווען מען האָט אויפנעהערט צו רופן יידיש ,זשאַרנאָן' ,האָט טאָמאַ-
שעווסקי

נעװאָלט

שפּילן

,האַמלעט'

אויף

פּראָסט

מאַמע-לשון.

קאָברין האָט געמאַכט די איבערזעצוננ אין אַ ריינעם יידיש ,אויס-
נעדריקט האַמלעטס געדאַנקען אין דערזעלבער שפּראַך ווי אונדזערע
קלאַסיקער האָבן זייערע געדאַנקען אויסנגעדריקט .מען האָט אַנאָנ-
סירט ,אַז מען נייט שפּילן ,האַמלעט! מיט |אין| קאָברינס איבער-

זעצונג און
צוויי אַקטן,
שווער און
דריטן אַקט,

מען האָט זיך געשטעלט מאַכן פּראָבע .ביי די ערשטע
האָט מען נעפילט װוי טאָמאַשעװוסקי אַרבעט נעבעך
ביטער ער זאָל קענען ריידן אויף מאַמע-לשון .אין
,יין אָדער ניט
ווען עס איז געקומען צום מאָנאָלאָג פון ז

זיין' ,האָט טאָמאַשעוװוסקי
קען די שפּראַך

נענעבן

אַ נעשריי:

ניט ריידן ! ניט מיר צודיק

;אויס!
זייפערטן!',

ניין!

איך

און מען

האָט אָנגעהויבן צו ריידן צוריק ,דו זאָלסט מיך ניכט טון זאָלען
זאַטשעפּען' . . .און טאָמאַשעווסקי

האָט זיך ווידער דערפילט וי אַ

פיש אין װאַפער .דער עקספּערימענט ,אַז מען זאָל ריידן אַ ריינעם
ייריש כאָטש ביי שעקספּירן ,ער זאָל קאָנען לינן רואיק אין קבר,
איז דאַמאָלט דורכנעפאַלן".

208+)6

יידישן

טעאַטער
ע

ירוי

דעם  22יאַנואַר  3091איז אין עװינדזאָר":-טעאַטער אויפגעפירט
געװאָרן ק'.ס פּיעסע ,די אונשולד".
די פּיעסע האָט זיך לאַנג ניט געהאַלטן אין רעפּערטואַר ,זי איז
קיײינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן .קיין כתבייד איז אויך ניטאָ.
דעם  22מאַי  3091איז אין ,פּיפּלס"-טעאַטער אויפגעפירט גע-
װאָרן דורך באָריס טאָמאַשעװוסקי קי'ס סימבאָלישע פּיעסע ,גאָט
און דער טראָסט",
ז .קאָרנבליט שרייבט :
,אָט ,מענטש און טראָסט',
,די דראמע װאָלט נעדאַרפט הייסן ג
וויי? דער מענטש שפּילט אין איר אַ סך א גרעסערע ראָל וי נאָט
צוזאַמען מיטן טראָסט .ווען זי זאָל הייסן ,נאָט מענטש און טראָסט',
װאָלט זי אייך נלייך דערמאַָנט אין ,גאָט מענטש און טייוול' .מיט
דעם איצטיקן נאָמען דערמאַנט אייך די דראמע אין ;נאָט מענטש
און טייוו?ל" ערשט ווען איר זעט זי .אָבער ;נאָט און דער טראָסט'
איז ניט גענומען פון ,גאָט מענטש און טייוול ,,אָבװאָל מיט איין
קליינעם אונטערשיד איז די אידעע און דער מוסריהשכ? דיזעלבע
אין ביידע דראַמען .,אין ביידע דראַמען קעמפט אין מענטשן דער
געוויסן מיט דער נעלט-זוכט ,און דער געוויסן ,דאָס נוטע אין
מענטשן ,איז ענדלעך נובר די געלטזוכט ... .אין ;,נאָט מענטש
און טייוול' איז גאָט פּאַסיוו און דער טייוול אַקטיוו. .א.י.ן ,גאָט
און דער טראָסט' איז גאָט אַקטיוו און דער שטן (דער טראָסט)
פּאַסיוו .אַ גנוטער מלאך נעמט אויף זיך די אַרבעט צו מאַכן אַ
פאַרדאָרבענעם מענטשן נוט .דער מלאך אַרבעט נעבעך מיט דער
נאַנצער נשמה ,לייגט אַװעק אַלע כחות .עס גייט אים נים... .
אָבער ענדלעך בלאָזט ער דאָך אויף אין דעם פאַרדאָרבענעם מענטשן
דעם באַהאַלטענעם פונק געוויסן .דאָס קליינינקע פּינטעלע נעט-
לעכקייט כאָפּט זיך אויף און דער גנוטער מלאך פאַרלאָזט די
ערד מיט טריומף.
אָבער טראָץ דיזער שטאַרקער ענלעכקייט ,איז ;נאָט און דער
טראָסט' ,וי איך האָב שוין געזאנט ,ניט גענומען פון ,נאָט מענטש

און טייוו?'.
שער

דראמע

פאַרװאָס

,נאָט און דער טראָסט' איז גענומען
פּראָם

,ע מעסעדזש

האָט דאָס קאָברין

מאַרס'.,

פון דער ענגלי-

איי ,װעט

ניט געזאָנט

איר

פרעגן

און לאָזט דעם

עולם

דענקען ,אַז דאָס איז זיינס אַן אַריגינעלעס ווערק ? איז דאָס טאַקע
אַ גערעכטע קשיא ,אָבער איך קען זי אייך ניט פאַרענטפערן.
א.ו.נגאַנצן איז ,נאָט און דער טראָסט! א העכסט שיינע ,רייכע
און באַלערנדיקע דראַמע ,און ווען קאָברין זאָל געווען לאָזן וויסן,

אַז ער האָט דעם סוזשעט אַנטנומען פון ,די מעסעדזש פראָם מאַרס,,
זייער פיל קרעדיט

פאַר דער יידישער

באַ-

װאָלט אים נגעקומען
אַרבעטונג".
אין זיין ענטפער צו קאָרנבליטן ,ווייזט אָן דער מחבר ,אַז די
ענגלישע פּיעסע האָט אים געבראַכט צו דער אידעע אָנצושרייבן
זיין אָריגינעלע פּיעסע:
,א װואָרט פון יענער פּיעסע איז ניט אַרײן אין מיין גאָט און
דער טראָסט' .די איינציקע שייכות װאָס מיין פּיעסע האָט מיט
יענער ,איז דער חלום ... .דאָרט איז דער בעל חלום א שליח
פון דעם פּלאַנעט מאַרס ,און ביי מיר  ---די גערעכטיקייט פון דעם
הימל ,ווייטער אין יענע שטיק אַ לייכטע קאָמעריע ,כמעט א
װאָדעװיל אין צוויי אַקטן מיט אַ האַלב ,מיט אַ זיסן מוסר השבל.
 ..,,זיצנדיק

אין טעאַטער

און

נאָכפאָלננדיק

די ענגלישע

פּיעסע

מיט איר זיסן עכט בורזשואַזנעם מוסר ,איז מיר אייננעפאַלן ,אַן
עס װאָלט כדאי געווען צו נעמען א יידישן ראַקפעלעד און פּרובירן
.ן אַזױ איז ביי מיר אין קאָפּ
אין אים וועקן דאָס געוויסן .א.ו
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געבוירן נגעװאָרן דער סוזשעט פון ,גאָט און דער טראָסט' .וען
קאָרנבליט װאָלט געזען די עננלישע שטיק ,עי מעסעדזש פראָם
מאָרס! ,װאָלט ער ניט באַהױפּטעט ,אַז דעם סוזשעט האָב איך
אַנטנומען פון יענעם שטיק .ער װאָלט זיך דאַן איבערציינט אין
דעם גרויסן אונטערשיד צווישן די ביירע פּיעסן".
די פּיעסע איז לאַנג ניט פאַרבליבן אויף דער בינע .זי איז
קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן .קיין כתב-יד איז אויך ניטאָ.
דעם  6נאָוו 2091 .איז אין ,פּיפּלס"-טעאַטער אויפגעפירט גע-
װאָרן ק'.ס פּיעסע ,דער בלינדער מוזיקאַנט ,אָדער ,דער יידישער
אָטעלא",

אין זיין אַריינפיר צו ק'.ס ,דראַמאַטישע שריפטן* ,שרייבט יואל
ענטין :
,אַרלאָרענעם נך-עדן" ,װאָס האָט נע-
,פונקט צום יאָר ,נאָכן פ
האָט

גאָר א גרויסן

דערפאָלג ,איז

געקומען,

ווידער

ביי טאָמאַ-

,ער בלינדער מוזיקאַנט ,אָדער ,דער יירישער אִטעלא".
שעווסקין ,ד
דער נאָמען מיטן צוייענדיקן זכות אָבוֹת ,אי פון װלאַדימיר
קאָראָלענקאָ ,אי פון װיליאָם שעקספּיר ,ווערט שטאַרק נערעכט-
פאַרטיקט .דער הויפּט:-העלד ,אַ מוזיקער ,אוֹן ,נאטירלעך ,אַ נרוי-
סער ,ווערט בלינד פאַרֹן ,פאָרהאַננ" פון ערשטן אַקט און פאַר די
אויגן פון אַלֶע מחותנים אויף דעם העלדס חתונה .פירט שוין דעם
מוזיקאַנטס בלינדקייט צו אָטעלאישער אייפערזיכטיקייט .װואָרום,
דורך בלינדקייט ,כידוע ,װוערט דאָך משונה פאַרשאַרפט דער חוש
השמיעה ,איז פון סאַמע מינדסטן שאָרך אין צימער ,מיט זיין פרוי,
ווערט אַ קוש ,און פון א קוש ,ואָס דער אינטרינאנט רייסט ביי
איר איבערנעװאַלד אַרױיס ,ווערט  --גאָט ווייסט װאָס .אייפער-
זיכטיק ,טאַקע װוי אָטעלאָ ,דערשטיקט לסוף דער בלינדער זיין
אומשולדיק ריין ווייבעלע אויף איר בעט מיט אירער אַ קישן.
דעם דאָזיקן הארט-פינסטערן סוזשעט האָט ,נאטירלעך ,קאָברין
געפּרובט ווייכער און ליכטיקער מאַכן מיט פּסיכאָלאָניע ,אומ-
שטאַנדן און צופאַלן .,אומשטאַנדן האָט ער צונויפנעבראַכט,
פּסיכאָלאָניע

---

ווייניק.

מער

נעלונגען

איז

נעווען

דער

הומאָ-

ריסטישער עלעמענט ,אָבער ווען ניט-ווען איז ער אויך אַרייננע-
פאַלן אין קאַריקאַטורע .דער קאָמישער פּאַרשױן ,למשל ,װאָס
איז אויך א גרויסער ליגנער ,האַלט אין איין שווערן זיך, :דער
טאַטע זאָל מיר אַזױי לעבן', ,די מאַמע זאָל מיר אַזױ לעבן' ,און וויי-
טער אַזױ אויסרעכנענדיק ,ווער עס זאָל לעבן' ,דערנייט ער ,דאַכט
זיך ,אַזש ביז צום הינטעלע .קיין שטורמישן דערפאָלנ האָט די
פּיעסע ניט געהאַט .דערפאר האָט דר ,קאַספּע שטאַרק נעשטורעמט,
טעג נאָכאַנאַנד ,אב .קאַהאַנס רעדאַקטאָרישן הינטער-חדר ,ער זאָל
נאָר אָפּדרוקן אַ קעגן-קריטיק קענן מיין אומנינסטיקער רעצענזיע
פון דער פּיעסע אין ,פֿאָרווערטס"7 ,כ? הפּחות ;א בריוו אין
רעדאַקציע! ,קאַהאַן האָט דאָס אָבער מיט ניבראַלטאָרישער פעסט-
קייט אָפּנעזאָגט מיט דער טענה ,אַז ס'איז ביי אים (און ניט נאָר
ביי אים) אַן אַייזערנער כל? :קיין קענן-שרייבן ,קיין פּאָלעמיקע
וועגן טעאַטער-קריטיק".

ש .יאַנאָווסקי שרייבט :
 ... ,געוויס איז קאָברין ניט דער ערשטער אויף דיזן נעביט.
ער האָט אין דיזער הינזיכט נאָכגעפאָלנט שטרעננ אין די פוסטריט
פון דעם אַלטן שעקספּיר ,אָבער די אייפערזוכט ,װאָס קאָברין שיל-
דערט אין זיין דראַמע ,טרעט פֿאַר אונדז אַרוס אין אַ פילדשטאר-
קערער ,מער ליידנשאַפטלעכער פאָרמע ,וויי? דאָס איז די אייפער-
זוכט פון א בלינדן ... .דער בלינדער מוזיקאַנט איז ,אַלְזאָ ,נאָך
אונדזער מיינונג אַ שטודיום פון אייפערזוכט אין דער פאָרמע פון
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אַ דראַמע ,און עס פרענט זיך נאָר אויב דיזער שטרעבן פון קאָכרין
אין דערגרייכט ?  ...אונדז דאכט זיך ,אַז דיזע דראמע ,װאָס
קאָברין האָט איצט געשאַפן ,האָט איר צוועק כשום אופן ניט פאַר-
פעלט ... .דעם פאַרפאַסער האָט נעפירט אַ ריכטיקער אינסטינקט,
מאַכנדיק זיין אָטעלאָ פאַר אַ בלינדן ... .ווי אונטערענלעך מוזן
זיין די ליידן פון דעם בלינדן ,וועמענס אוינן קאָנען אים ניט או-

בערצייגן ,אַז זיין פאַרדאַכט איז אומזיסט ?  ...מיר זעען זיינע
ליידן אוֹן מיר זיינען הילפלאָזן ,מיר האָבן קיין מיטל אים צו
העלפן .דאָס איז דאָס העכסט טראַנישע פון דעם אייפערזוכט-
געפיל ,וועלכן ? .קאָברין האָט זיך אונטערגענומען צו שילדערן
אין זיין דראַמע ... .מיר האַלטן עס פאַר דאָס בעסטע ,װאָס קאָב-
רין האָט ביז איצט אָנגעשריבן ,אָבער פונדעסטוועגן האַלטן מיר
עס פאַר קיין פּאַל פאַר אַ סייסטערווערק ... .נאָך אונדזער מיי-
נונג
דער

זיינען דאָ צופיל אומנויטיקע פּערזאָנען ,און איין
לעצטער  --איז איננאַנצן איבריק ... .ער האָט

אַקט --
באַשאַפן

אַזויפיל ראָלן דאָס די קאָמפּאַני פון פּיפּלס טעאַטער האָט געהאַט
צו ווייניק זכרים אוֹן איז געווען געצוואונגען צו פאַרקליידן אַ
נקבה אין אַ זכר . . . ,זיי דרייען זיך אונטער די פיס . . . .דאָס-
זעלבע איז אפילו מיטן דעוורענד ,וועלכן אונדזער געניאַלער קינסט-
לֶער מאָגולעסקאָ שפּילט אַזױ גוט .ואָס אָנבאַלאַנגט דעם העלד
פון דער דראַמע ,וועלכן הער טאָמאַשעפסקי שפּילט ,האָבן מיר
נאָר גוטעס צו זאָגן. .מ.אַ.דאַם לאָבעל האָט דיזעס מאָל ווידער
אַרױסנעצײגט ,אַז זי האָט אַ מאַסע טעמפּעראַמענט און דאָס װאָס
די ראָלע ,וועלכע זי האָט צו שפּילן אין דעם בלינדן מוזיקאַנט
איז ניט איבער אירע קרעפטן .מיסעס אַבראַמאָװיטש איז אונדז
דיזעס מאָל ניט אַזױ שטאַרק געפעלן מיט איר שפּילן ,נאָר מיר
זיינען נאָך ביי זיך אַלֵיין גיט קלאָר ווער עס איז שולדיק אין דעם :
צי דער פאַרפאַסער ,צי טאַקע דיזעס מאָל די געניאַלע שוישפּילע-
רין ,מיר זיינען מער געניינט צו דענקען ,אַז עס איז דעם פאַרי
פאַסערס שולד".
דער טעאַטראַל נח פּרילוצקי איז אויך קנאַפּ נתפּעל סיי פון ק'.ס
דער בלינדער מוזיקאַנט* ,סיי פון טאָמאַשעװוסקיס שפּילן די
פּיעסע ,
פּיעסע בעת זיינע גאַסטראָלן אין  3191אין װאַרשע ,פּױלן:

מ,ילטאָן

,דעם פאַרלאָרענעם

האָט פאַרפאַסט

קאָראָ-

נז-עדן'.

מאטישע

אָנשפּאַנונג!.

אין פערטן

אַקט ,װאָס באַשטייט

פון
בלויז פון

איין סצענע ,פאַלט אַריין אומגעריכט,

וי פון דער לבנה אַראָפּ,

;טראַגעדיע! ; דער סגי נהור דערשטיקט

פאַרװאָס ,פאַר

דאָס ווייב.

ווען ? זוכט ניט קיין פאַרבינדונג דאָרט וואו אַ װאָרט צו אַ וואָרט
|
קלעבט זיך ניט".
און איבערגייענדיק צום שפּילן ,שרייבט פּרילוצקי:
,און ה' טאָמאַשעווסקי האָט ,קענטיק ,זיך געשמאַיצן פאַר
תענוג :אַ פּאַװע האָט געשפרייזט איבער די ברעטער ,און פון
מינדסטן ריר האָט געשפּריצט זעלבסטצופרידנקייט  . ..ווידער קיין
טיפּ ,ווידער קיין לעבן .אַ מאַנעקן אָן אַ נשמה ,א סצענישער
זייפנבלאָז  . . .די רייכע אויסערלעכע מיטלען פון דעם גאַסטראָלער
האָבן ניט הינטער זיך די פּאַסיקע גייסטיקע באַגאַבונג ,וועלכע זאָל

זיי קאַנען אויסנוצן .,ס'איז אַ פאַרגילדט ניסל אָן אַ יאָדער אינע-
װײיניק ... .ס'איז אוממענלעך צו פאַרצייען אַזאַ אַקטיאָר דאָס,
ואס שפּילנדיק אין אַ טאַנדײט ,-פּיעסע' פילט ער ניט און באַנרייפט

ניט איר נישטיקייט .פאַרקערט ,האַלט זי פאַר אַ מייסטערווערק,
פאַר אַ קונסט-שטיק ,האָט די שמאַטע ליב".
די פּיעסע האָט געהאַט קיצור ימים .זי אין קינמאָל ניט
געדרוקט געװאָרן .אַ כתב:יד געפינט זיך אין אַרכייו פון ייוו"א.
דעם  322סעפּט 4091 .ווערט אין ,פּיפּלס*-טעאַטער אויפגעפירט
דורך באָריס טאָמאַשעװסקי ק'.ס פּיעסע ;די צויי שװעסטער,
אָדער ,אַ יידל פון דער סאָוט* (מוזיק פון ל .פרידזעל).
דער מחבר דערציילט אין זיינע דעראינערונגען:
,עס איז שווער צו פאַרגעסן איר {בעסי טאָמאַשעװוסקיס| קליינע
,וויי שוועסטער" ,וועלכע איז צוערשט איין פריילע-
רוטי פון די צ
כער און טאַנצנדיקער זוניקער געלעכטער ,װאָס זיין ליכטיקייט און
װאַרעמקייט וועקן אויף ליבע אין לעבן אין דעם כמעט אָפּנעשטאָר-
בענעם הארצן פון אַן אָפּגעלעבטן מאַן ,און וועלכע איז שפּעטער
פאַרצווייפלטער שרעק און טראַנישער יאָמער .איר נאַאיוער ,קיג-
דערישער טראַניזם האָט מיט ניט ווייניקער קראַפט דאַן פאַרכאַפּט
דאָס האַרץ ביים צושויער ,וי איר זאָרנלאָזדקינדערישער ,מיט לוס-

טיקייט שפּריצנדיקער,

זוניקער געלעכטער פריער"...

דעם מחברס פרוי ,פּאָולינאַ .אין דער
,ראַמאַטישע שריפטן" ,דערציילט :
ד

הקדמה

צו זיין באַנד

קאָברינס

,ס דערמאָנט זיך מיר אַ פאָרשטעלונג אין ,פּיפּלס טעאַטער?.
ע

שאַפּ' זיינען צונעשניטן געװאָרן צוויי שונדשטיק פאַר דער יידי-
שער בינע אין אַמעריקע ,האָט ער די העזה נגעהאַט אַ נאָמען צו

אַ פאַמיליען-

לענקאָ

געבן

האָט

אָנגעשריבן

איינעם

נאָך

דער

,דעם

בלינדן

בארימטער

מוזיקאַנט'.

עננלישער

אין

פּאָעמע,

דעם

--

נאָך דעם שיינעם רוסישן עטיוד ,פּונקט וי די קליינע פאַברי-
קאַנטלעך פון ציקאָריע ,גילזן אָדער שואַקס ,װאָס קלעבן אָן אויף
זייערע פאַלסיפיקאַטן עטיקעטן פון גרויסע באַוואוסטע פירמעם.
אין ערשטן אַקט פון ,כלינדן מוזיקאַנט' האָבן מיר אַ חופּה אויף
דער סצענע ... .דאָרט וואו עס קלעקט ניט קיין טאַלענט ,מוזן

אַרויסהעלפן אומשולדיקע ;,עפעקטןן' .אין סאַמע מיטן פון דער
פייערלעכער צערעמאָניע ,דאָ אויפן פּלאַץ ,צווישן די פיר שטאַננען,
ווערט קאָברינס

העלד פּיָוצים בלינד.

פאַרװאָס

ניט טויב ? .פֿאַר

אַ מוזיקער דאַרף דאָס ,דאַכט זיך ,זיין אַ גרעסער אומגליק !  . . .אין
צווייטן אַקט און אין דריטן ,װאָס איז מער ניט זי זיין נודנע
איבערחזרונג,

קומט

באַהאָלפענעד

מעכאנישער

פּ,ערזאָנען' ,שכרות

ערשט

פֿאָר די אמתע

מיטמאַש

,דראַמע!  ...דער אומ-

פון טאַװענע

און זנות אַלס ,ליבעאינטרינע',

פינורן
סייזיש

אלס
אַרומ-

פּילדערן אויף דער סצענע אַלס ,האַנדלונג! ,נראָב ,ציניש אַרומקרינן
זיך אַלס ,דיאַלאָ;' ,קינדעדשע לעכערלעכע צופעליקייטן אַלס ,דראַ-
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מען שפּילט דאָרט

בילד,
טער

קאָברינס ,די

צוויי שוועסטער",

מיט אונדז אין לאַזשע זיצט ישראל זאַנגװיל ,דער באַרימ-
יידיש-עננלישער

שרייבער.

ער איז

אַ גאסט

אין אַמעריקע.

געקומען אויפפירן זיין פּיעכע ,די קינדער פון געטאָ? אויף בראָדוויי.
איזן ער געקומען

אין פּיפּלס

טעצטער

זען אַ יידישע

פּיעסע

און

יידישע אַקטיאָרן .דער טעאַטער אין געפּאַקט .די נייעס ועגן
זאַנגװילס אנוועזנהייט צעטראָנט זיך נלייך צווישן עולם .א נע-
מורמל ,אַ שושקעריי ,און אַלֶע אוינן ציען זיך צו דער לאָזשע
וואו ער זיצט .די אַקטיאָרן הינטער די קוליסן כאַפּן אויך אַ ציטער :

אַ קלייניקייט ,שפּילן פאַר דעם גרויסן ישרא? זאַנגװי? .אָבער
באלד קומען זיי צו זיך ,באַהערשן זיך .דער פֿאָרהאַנג גייט אויף
און די האַנדלונג הייבט זיך אָן.
אין דער פּיעסע שפּילן באָריס טאָמאַשעװסקי ,מרס .טאָמאַ-
שעווסקי ,בינע אַבראַמאָװיטש ,פיינמאַן און מרס .פיינמאן און
אַנדערע .זיי אַלע גייען נלייך אַריין אין זייערע ראָלן און שפּילן
מיט פייער ,מיט ברען און מיט זייער שפּילן עלעקטריזירן זיי איינער
דעם אַנדערן אויף דער בינע .איינער האָט דעם אַנדערן אָנגעצונדן
און זיי ,אַלע צוזאמען  ---דעם עולם אין טעאַטער .אַן עלעקטרישער
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יידישן

טעאַטער

שטראָם האָט זיך געטראָגן פון די אַקטיאָרן צו דעם עולם און פון
עולם צו די אַקטיאָרן ... .דער עוֹלִם האָט באַלד פאַרגעסן אִן
זאַנגווילן ,און נאָך דער פאָרשטעלונג,

האָט ער |דער עולם|

מיט

אַזויפיל ענטוזיאַזם ,מיט אַזאַ באַגייסטערונג אַפּלאָדירט די אַקטיאָרן

און נאָך אַמאָל און נאָך אַמאָל אַרויסנערופן דעם פאַרפאַסער.
זאננוויל איז אַזױי איבעראשט געװאָרן פון דער פאָרשטעלונג און
דעם יידישן טעאַטער ,אַז ער האָט דערנאָך עפנטלעך דערקלערט אין
און
דער עננלייטער פּרעסע ,אַז די בראדוייער מענעדזשערס
אַקטיאָרן זאָלן גיין אויף דער בויערי צו זען ואָס דאָס מיינט
נוטע פּיעסן און נוט שפּילן".

ש .יאַנאָווסקי שרייבט ;
,ופיל פּראָבלעמען און קיין איינציקע פון זיי איז ניט ריכטיק
צ
אויסגעארבעט .איר האָט דאָרט אַ שטיק? פון אַלץ ... .און צו
דעם אַלעם האָט איר שרעקלעכע אייפערזוכט .סצענען צוישן
צוויי שוועסטער ,פון וועלכע איינע איז אַן עלטערע סמויד פון אַ יאָר
 4און די צווייטע אַ יוננע מייד? .אין דיזע סצענען ווערט שוין
אויך באַאַרבעט די אַלטע מויד-פראַנע .היינט וי איז עס נאָךר
מענלעך ,אַז די פּיעסע זאָל זיין אַ געראָטענע? עס זיינען דאָ
איינציקע נוטע מאַמענטן ,אָבער זיי זיינען איינפאַך פאַרטרונקען
אין דעם ים פון װוערטער ,פראַון און אויך נאַנץ איינפאַכע
נאַרישקײיטן".

זי איז קיינמאָל ניט געדרוקט

די פּיעסע האַלט זיך ניט לאַנג.
געװאָרן .קיין כתב:יד איז ניטאָ.
דעם  32דעצ 4091 .ווערט דאָרט אויפגעפירט א"ר פון באָריס
טאָמאַשעװסקי און די פּערזענלעכע אויפזיכט פון מחבר ,ק'.ס איבער-
זעצונג פון איזראַאיל זאַנגװילס ,די קינדער פון דער געטאָ?
וועגן דער פּיעסע דערציילט דער איבערזעצער ,אַז זעענדיק די
,אַליאַ"-טעאַטער פון גאָרדינס ,גאָט ,מענטש און
אויפפירונג אין ט
טייוול? און אין ,פּיפּלס?"-טעאַטער ק'.ס ,די צוויי שוועסטער" ,האָט
דער יידיש-ענגלישער שרייבער ישראל זאַנגװיל ,וועלכער איז דאַ-
מאָלט געווען צו גאַסט אין אַמעריקע ,זיך אַזױ באַגײסטערט פאַרן
יידישן טעאַטער ,אַז ער האָט געגעבן טאָמאַשעװסקין אויפצופירן
זיין פּיעסע ,די קינדער פון דער געטאָ" ,וועלכע ק .האָט פאַר אים
איבערזעצט ,אין וועגן דעם שרייבט ק;.
;איך דערמאָן זיך ווען איך האָב זאַנגװילן אָפּגענעבן די איבער-
זעצונג ,האָט ער מיר דאַן געזאָגט ,אַזן ער איז מקנא די יידישע
דראַמאַטורנגן ,װאָס זיי האָבן אַרטיסטן מיט אמתן גאָטס פונק
אין זייערע

נשמות.

 ...וי אַזױ ער האָט געהאַלטן

פון אונדזער

טעאַטער און פון אונדזערע אַקטיאָרן באַוייזט נאָך דער פאַקט,
װאָס ער האָט ניט דורכנעלאָזן קיין איין פּראָבע פון זיין פּיעסע,
איז פּונקט צו דער מינוט יעדן אין דער-פרי אין פּיפּלס טעאַטער
נעקומען ,האָט זיך אַוועקנעזעצט אין פּאַרטער און פון דאָרט נע-
מאַכט באַמערקוננען צו די אַקטיאָרן ,וועלכע האָבן געמאַכט פּראָבע
אויף דער בינע".
דער שריפטשטעלער אַלעקסאַנדראָװו גיט איבער דעם אינהאַלט
פון דער גאַנצער דראַמאַטיזאַציע פון זאַנגװילס ראָמאַן ,װאָס איז
אין ק'.ס יידישער איבערזעצונג געשפּילט געװאָרן ,און ער קומט
צום פאָלגנדיקן אויספיר :
, . . . ,די געטאָ קינדער' ,װוי באַקאַנט ,זיינען לכתחילה געשריבן
נגעװאָרן פאַר נויים .איצט פרעגן מיר װאָס פֿאַר אַ השנה האָט
נעקאָנט קריגן

פון דער דראַמע

די גויישע

וועלט ווענן דעם געטאַָ-

לעבן ? זעט מען דאָ דאָס קאַכעדיקע גייסטיק לעבן פון געטאָ ,װאָס
שיקט אַרױיס אין דער וועלט אַזויפיל האַרץ ,אַזויפי? נשמה ,אַזױ-
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פיל מי ,אַזאַ נוזמא ענערגישע

הענט און אָפענע קעפּ?

באין אופן

ניט .מען טרעפט דאָ אָבער קאַריקאַטורן ,טויטע באַשעפענישן,
ַ
א.
קלעצער און פלעקער ,אָדער צעבראָכענע ,אָן ווילן ,נפשות.. .
טובה זיינע ברידער האָט זאַנגנװיל מיט זיין פּיעסע ניט געטאָן.
אָבער וויפל חסרונות דאָס דראַמע זאָל ניט האָבן ,זעט מען פאָרט,
אַז דאָס האָט אויפנעשריבן א מענטש מיט טאַלאַנט ,א קינסטלער.
איר געפינט דאָ אַ סך לעבעדיקע סצענעס און שטריכן ,א סך וויץ,
אַפילֿו צוויידדריי נאַנץ רירנדע מאָמענטן ,דער עיקר אין לעצטן
אַקט;  ...די איבערזעצוננ איז נעמאַכט געװאָרן פון באַוואוסטן
דראמע-שרייבער לעאָן קאָברין און איז זייער אַ נעלוננענע .די
פיעסע איז אויפנעפירט

אין פּיפּלס טעאַטער פון ה' באָריס טאָמאַ-

שעווסקי ,וועלכער שפּילט די הויפּט ראָלע פון דוד ברענדאן ,און
שפּילט ,דעם אמת זאָננדיק ,אויסנעצייכנט .די אויפפירונג און
דאָס שפּילן זיינען פּראָסט צום באַוואונדערן .הלואי װאָלטן אַלע
יידישע פּיעסן אַזױ נוט אויפגעפירט און געשפּילט נעװאָרן ,װאָלט
מען זיך שוין נאָרניט געדאַרפט שעמען פֹאַר לייטן".
אב .קאַהאַן שרייבט :
 ... ,פילע פון די בעסטע שטעלן פון דעם ראָמאַן קאָנען אין
דער דראַמע ,נאַטירלעך ,ניט אַריינקומען .ערשטנס ,באשטייט דאָך
אַ טעאַטער-דשטיק בלויז פון נעשפּרעכן ,און די שילדערוננען ,בא-
מערקונגען פון דעם פאַרפאַסער אַליין מוזן אוױיסנעלאָזן וערן.
צווייטנס ,מוזן איבערגעהיפּט ווערן גאַנצע סצענעס ,וועלכע האָבן
מיט דעם הויפּט:גאַנג פון דער געשיכטע ניט צו טאָן ... .דער
חסרון  ....איז דאָ אָבער פאַרבונדן מיט אַ גנוטער מעלה . .+ .איינער
פון די פעלערן פון דעם ראָמאַן איז דאָס װאָס ער מאַכט ניט קיין
איינדרוק וי פון אייניקייט ,פון איין גאַנצער זאך ,נאָר וי פון
עטלעכע סקיצן ,וועלכע זיינען אַרויפגעניזעװועט אויף דער הויפּט-
געשיכטע פון דעם ראָמאַן אַזױ וי באַזונדערע פּאַטשערקעס  ...אין

דער דראַמע איז דיזער חסרון ניטאָ .זי איז אַזױי אַרויסגענומען
פון דעם ראָמאַן ,אַזױ צוזאמענגעשטעלט ,אַז עס קומט אויס וי
אױיסגענאָסן .מ.ע.ן דאַרף ניט פֿאַרגעסן ,אַז אי דער ראָמאַן ,אי
דער עננלישער אַרינינאַל פון דער דראמע זיינען געשריבן געװאָרן
פאַר קריסטן .דאָס איז אַ שטיק פון דעם יידישן לעבן פֿאַר ניט-
יידן .דער צוועק פון דעם פאַרפאַסער איז אַלזאָ געװען פאָרצן-
שטעלן ניט אַזױי דעם טיף-אייננעװאַרצלטן יידישן כאַראַקטער ,וי
דעם פאַרצייטיקן יידישן לעבן אין אַלנעמײין אין דעם מאָמענט ווען
ער האַלט ביים אָפּשטאַרבן  ...אויף דער יידישער בינע האָט די
פּיעסע נאַטירלעך ניט די באַדייטונג וואָס זי האָט אויף דער עננ-
לישער .אונדז קאָן דאָס אויסקוקן צו ,אוט אוו דעיט' {ניט אַקטועלן,
פילייכט צו אויבערפלעכלעך ,אָבער דער ריזיקער טאַלאַנט פונם
באוואוסטן

שרייבער

זעט

זיך דאָך,

און

אונדזער

עולם

זעט

די

פּיעסע מיט מערקווירדיקן אינטערעס .דער טעאַטער קייכט אַלע
וויילע מיט נעלעכטער ,און די טראַנישע מאַָמענטן רופן אַרױיס די
טיפסטע געפילן. .א.ו.יפגעפירט איז די שטיק זייער נוט און אין
אַלגעמיין גייט זי זייער גלאַט און זעט זיך מיט נרויס אינטערעס".

די פּיעסע איז קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן.
ניטאָ,

קיין כתב:יד איז

דעם  02יאַנואַר  5091איז דורך באָריס טאָמאַשעווסקי אויפגעפירט
געװאָרן ק'.ס פּיעסע ;אַמעריקאַנער גליקן ,אָדער ,יאַקאָב בלומבערג",

לאָקאַלע דראַמע אין  4אַקטן
וועגן דער פּיעסע שרייבט אין זיין אַריינפיר צוֹ ק'.ס ,דראַמאַטישע
|
|
שריפטן" ,יואל ענטין:
,אין אַ יאָר אַרום איז געקומען דאָס דריטע חשובע געבורט
82

לעקסיקאָן

פון

זייווסט,

פון יענער קאָברין-טאָמאַשעוװוסקי
כערג".

אַ סוחר אין מאָסקווע,

פאַראייניקונג --

,יעקב בלומ-

אָבער יעקב

פון

ווערט

דער רוסישער הויפּט-שטאָט פאַרטריבן,
אַמעריקע ,וואו ער פּלאָגט זיך ,נאַטירלעך.
האָט טאָמאַשעווסקי אַרומנעשטעלט מיט
אז אַפילו קלויסטערקנלאָקן צעקליננען
צוליב טרייסט

אין אַ שווערער

בלומבערג

ואַנדערט ער איין קיין
דעם אָפּפאָר פון מאָסקווע
אַזאַ פּחדימדיקער פּאָמפּע,
זיך .דערפאַר איינמאָל,

מינוט --

שוין

אין אַמעריקע

--

כאַפּט דער אַמאָליקער מאָסקווער סוהר פון קליידער-שאפע אַרויס
זיין ווייבס ,נאָך היימישע פאַמעטענע רעטאַנדע און ער נלעט זי
צאַרט אוֹן רחמנותדיק און אויך ניט אָן שלומערנדיקן שטאָלץ,
נאָך צונעבנדיק דערצו ווערטער פון האָפענונג ,טרייסטנדיק אי
זיך אַלֵיין ,אי די פרוי (דאָס עפּיזאָדעלע איז פון קאָברינס אַ
פריערדיקער דעדציילונג) ,ווייטער געדענק איך פוֹן דער גאַנצער
פיעסע ניט מער וי דאָס ,אַז אַװעק פון טעאַטער בין איך מיט
אן אַלגעמיין-שווערן איינדרוק.
רי פּיעסע אין ניט לאַנג געגאַנגען".
די פּיעסע האָט זיך לאַנג ניט געהאַלטן אויף דער בינע .זי איז
קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן .קיין כתב:יד איז ניטאָ.
דעם  322נאָוועמבער  5091ווערט אין ,פּיפּלס"-טעאַטער אויפגע-
פירט דורך באָריס טאָמאַשעװסקי ק'.ס איבערזעצונג פון טשיריקאָווס
 ,די יידן" מיט טאָמאַשעװסקי אין דער ראָל ענחמן" ,וועלכע ווערט
שפּעטער געשפּילט א"נ ,די יידן אין רוסלאַנד" .אַ נייע איבער-
ּ,יפּלס*-
זעצונג פון ק .ווערט דעם  11יאַנואַר  0191אויפגעפירט אין פ
טעאַטער מיט גוסטאַוװו שאַכט אַלס ,נחמן" און מרס .שאַפּיראָ אַלס
,אה".
ל
ק .שרייבט וועגן דעם :
ט,אָמאַשעווסקיס ערפאָלנ אין דעם ,פאַרלאָרענעם גן עדן" האָט
געפירט דערצו ,אַז עטלעכע יאָר נאָכאַנאַנד האָט ער דערנאָך אויפ-
נעפירט די בעסערע פּיעסע .זעלטן אַ פּיעסע פון דעם אַנדערן סאָרט,
ער האָט אויפנעפירט ,דער טרוימער" און אַנדערע פּיעסן פון
ליבינען ,טשיריקאָווס ,יידן" אין מיין איבערזעצונג ,זאַנגוװוילס
,י קינדער פון דער נעטאָ? אויך אין מיין איבערזעצוננ".
ד

קיין כתב-

די איבערזעצונג איז קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן.
יד איז ניטאָ.
ואַן איבערזעצונג פון טשיריקאָווס פּיעסע ,יודען" ,איבערזעצט פון
אלי בערמאַן ,איז געדרוקט געװאָרן אין  7091אין ווילנע ,און גע-
שפּילט געװאָרן אין יידישן טעאַטער אין אײיראָפּע|.
אין  6091האָט ק .פאַרעפנטלעכט אין  צייט-גייסט" זיינע איינ-
אַקטערס ,דער צייט-גייסט", ,דער פייער-מאַרש* און ,דער ,פּראָ-
פעסאָר",
דעם  6אַפּריל  6091ווערט אין ,קאַליש* |געוו .װינדזאָרן -טעאַטער
אויפגעפירט ק'.ס פּיעסע ,זיין ווייב" ,לאָקאַלע קאָמעדיע אין  4אַקטן.
די פּיעסע איז אין דעצעמבער  7291געשפּילט געװאָרן אין פילאַ-
דעלפיע אין ;אַרטש סטר .טעאַטער? דורך דער אָרטיקער טרופּע
מיט דזשייקאָב קאהן און קלאַראַ ראפאלא אין די הויפּט -ראָלן ,און
לויט אַ שפּעטערדיקער דערקלערונג פון מחבר ,האָט ער די פּיעסע
באַאַרבעט אַלס ,די נעקסטדאָריקע",
מ ,באַראַנאָוו שרייבט :
 ...,הער קאָברינס נייע פּיעסע איז אַ װאָרע קאָמעדיע . . . .דאָס
איז אָן צווייפ? אַ רעאַליסטישע פּיעסע . .. .דער פאַרפאַסער האָט
פאָרגעשטעלט אַ שטיק דאון-טאָנער יידישעס לעבן אַזױ װוי עס איז,
ניט באַפּוצט ,ניט באַדעקט מיט הויכע פראַזן. .ד.אָ.ס לעבן פון
די האַלב-געבאַקענע יידישע יענקיס איז נראָב און וואולנאָר .עס
רופט אַרױס ניט בלויז געלעכטער ,נאָר אויך אומעט ... .דאָרט
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(אין דער אַלְטער היים) האָבן זיי כאָטש אין עטװאָס געגלויבט.
 .-.דאָ זיינען זיי צופרידענע חזירים .דער אַלְטער גייסט איז נע-
ווען אַ דומער גייסט ,אָבער דאָך אַ נייסט ... .ניט אַלץ אין דער
פּיעסע שיינט מיר זיין נאַטירלעך ... .די כאַראַקטערן אין דער
פּיעסע זיינען אַלֶע לעבעדיקע ,אָבער די אַקטיאָרן און אַקטעריסעם
האָבן איבערנעזאַלצן זייערע ראָלן ... .די סצענע מיט דעם הערינג
און נאָכדעם דער נעשלעג איז אַן עקלהאַפטע ,שענדלעכע באַלאַ-
גאנסקע סצענע ,און העכסט װאַרשײנלעך איז דער פאַרפאַסער גאָר-
ניט שולדיק אין דעם . .. .די פּיעסע פאַרדינט אַן ערנסטע באַהאַנר-
לונג פון די אַקטיאָרן און אַקטעריסעס . .. .די פּיעסע איז זייער א
פריילעכע און דאָס פּוכליקום לאַכט ביז טרערן ,ביז אַ וייטיק אין
די זייטן".
די פּיעסע האָט ניט געהאָט קיין אריכת ימים .זי איז קיינמאָל ניט
געדרוקט געװאָרן .אַ כתב-יד ;זיין ווייב ,אָדער סיימאן דער אַמע-
ריקאַנער און זיין בייזע פרוי ,אַן ערנסטע קאָמעדיע אין פיער
אַקטען אויס דעם לעבען אין דעם אידישען קװאַרטאַל" ,געפינט
זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א.
דעם  32אָקטאָבער  6091ויערט אין אַדלערס ;גרענד"-טעאַטער
אויפגעפירט ק'.ס פּיעסע ,דער גרויסער איד" (מיט יעקב פּ .אַדלער
אַלס דר .,משה מיײמינאָוו ,סעראַ אַדלער אַלס ,בלומע* און בערל
בערנשטיין אַלס ,ישראל מנגן") .די פיעסע איז אַ לענגערע צייט
געשפּילט געװאָרן אין יידישן טעאַטער.
דער מחבר שרייבט:
א,יידער ער (יעקב פּ .אַדלערן איז אויפנעטראָטן אין מיין
גרויסן ייד"  --געדענק איך  --האָט ער שטודירט אַ סך בילדער
פון באַוואוסטע יידן און האָט זיך ,צום סוף ,אָפּנעשטעלט אויף
דעם בילד פון דעם באַוואוסטן דאָקטאָר טאַנדעלשטאַם .ער האָט
זיך גרימירט וי דער קיעווער דאָקטאָר .איך גלויב אָבער ניט,
אויב ער ,דאָקטאָר מאַנדעלשטאַם ,האָט אַמאָל אַזױ שיין אויסנעזען
װוי אַדלער אין זיין גרים .דורך זיין סאַסקע האָט די גרויסע
פּלאַסטישע שיינקייט פון אַדלערן אַרױיסגעשײנט .און נאָך עפּעס :
פּונקט װוי ער האָט שטענדיק געזוכט עפּעס אויפצוטאָן מיט זיין
גרים ,אַזױ האָט ער אַלע מאָ? געזוכט אויפצוטאָן מיט זיין שפּילן
בכל? .ער האָט געקאַנט שפּילן אַ פּיעסע חדשים לאַנג ,האָט ער
תמיד ביי יעדער פאָרשטעלונג צונעגעבן עפּעס נייעס ,א נייעם
שטריך ,אַ קרעכץ ,אַ געלעכטער ,אַ געשריי ,אַ באַלייכטונג פון אַ
לאָמפּ ,אַ באַזונדערע שיינע פּאָזע  ...ער האָט שטענדיק פון זיין
2

ראָל געטראַכט ,זי צו פאַרשענערן

געזוכט און דורך איר זיין שפּילן.

אָבער אָפט האָט ער עס געטאָן אויפן חשבון פון די אַנדערע ראָלן
און פון דער נאַנצער פּיעסע".
,ראַמאַטישע שריפטן",
יואל ענטין ,אין זיין אַריינפיר צו ק'.ס ד
שרייבט וועגן דער פּיעסע:
אין אַ יאָר אַרום ,ד .ה .אין  ,6091טרעפן מיר שוין קאָברינען
ביי אַדלערן אין טעאַטער .דאָס יאָר פון דער דורכנעפאַלענער
רוסישער דעװאָלוציע ,פון פּאָנראָמען-הרינות און אויפגעשטיינטן
יידישן נאַציאָנאַליזם .אַרום יידישן טעאַטער האָט דאָס אַלֹץ זיך
מאָדיש נעכװאַליעט און סמיטן שטראָם איז אויך קאָברין אַװעק-
נעשוואומען .זיין פּיעסע ,דער גרויסער ייד" (אויננשיינלעך אַד-
לערס א נאָמען) האָט צייט -און צייטונגס-מאָסיק געפלאמט פון
די נייעסטע ידיעות פון רוסלאַנד .עס האָבן פיגורירט ,מיט ברעקלעך
פון דיפקוסיעס ,דער נרויסער בונד, ,דער קליינער בונד" און אויך

יידיש-ציוניסטישע גרופּן .,עס האָט אויך שפּאַזמירט א מאָנאָלאָנ
פון אַן אַקאָרשט משוגע געװאָרענעם ,שילדערנדיק די רציחות אויף
די יידן ,צוליב הומאָר און נלאט היימישקייט ניט אַ יינג? פון
2084

יידישן

טעאַטער

ק,ליינעם בונד" איבער די תקנות פון זיין אָרגאַניזאַציע ,ד .ה .פון
זיין חדר ,זיך קלייבנדיק אין סטרייק קענן זייער רבין .עס ואַרפן
זיך אָבער אויך דורך סצענקעס און געשפּרעכן ,וואו מען דערקענט
דעם קאָברין פון זיינע בעסערע ווערק.
שרייבנדיק

זי טעמאַטיש

ווענן דער פּיעסע אין ,אידישן

געשטעלט

קעמפער",

אין איין קאַטעגאָריע

מיט

האָב איך

שלום

אַשס

מ,שיחס צייטן" און דוד פּינסקיס ,פאַמיליע צבי" ,ניט ציענדיק
אָבער קיין פּאַראַלעלן מיט דער פּאָעטישקײיט פון דער ערשטער
און מיט דער געדאַנקלעכקייט פון דער צווייטער .אויב איך נעדענק
ריכטיק ,איז אויך קאָברין אַליין  ...ניט שטאַרק גענאַרט געווען
ווענן דעם

ליטעראַרישן

ווערט

פון דער פּיעסע.

אָבער מיטן

כוח

איר (אויך נאַטירלעך מיטן כוח פון
און ,ניט דאָס קלענסטע ,אין זכות
שרה אַדלער ,פראַנצעס אַדלער אֵַלס
בערנשטיין אַלס חזן און ה .מייזעל
ייד) איז די פּיעסע אָפּגעגאַנגען שיינע

פון דאָס שטיל-ערלעכע אין
דאָס צייטנדיק-שרייעוודיק),
פונם שפּילן (יעקב אַדלער,
דער קליינער בונדיסט ,בערל
אלס דער משונע געװאָדענער
עטלעכע װאָבן".
וועגן דער פיעסע שרייבט דוד פּינסקי:
,די ביידע באַדייטנסטע דראַמאַטיקער פון נאָרדינס שולע ,קאָב-
רין און ליבין ,זיינען טריי געוועזן דער שולע אויך בנונע צום
אינהאַלט .נאָר אין דער לעצטער צייט ,ווען עס האָבן זיך אָנגע-
הויבן צו שיטן פּאָנראָם-דראַמען און פּאָנראָם-זערצײלונגען ,האָבן
זיי זיך אָפּנעריסן פון זייערע געוויינלעכע טעמען ,און קאָברין האָט
אויפגעשריבן א פּאָנראָם:דראַמע ,דער נרויסער ייד' ,און ליבין
אַ פּאָנראָם-דראַמע ,דער אייביקער ייד' .,איך קען ניט ביידע דראַ-
מען ,אָבער וי ווייט מען קאָן זיך פאַרלאָזן אויף אונדזערע קרי-
טיקער ,האָבן די ביידע ווערק ניט אַריינגעבראַכט קיין באַזונדערן
כבוד ניט זייערע באַשאַפּער און ניט דעם |{דער| יידישער דראמע.
זיי זיינען אויך שנעל פאַרשוואונדן און פאַרזונקען געװאָרן אין
פאַרגעסנהייט װוי עכטע און רעכטע געלעגנהייטס-מאַכערייען".
דעם  32מאַי  9191באַנייט וױַדער יעקב פ .אַדלער אין זיין
,סעקאָנד עוועניו טעאטער* די אויפפירונג פון ,דער גרויסער ייד",
אין  6391האָט סעמיועל גאָלדענבורג אויפגעפירט די פּיעסע אין
בוענאָס איירעס ,אַרגענטינע.
די פּיעסע איז געדרוקט געװאָרן אין  1191אין ניו יאָרק.
כתב-יד איז ניטאָ.

נעדאַנקלעך ,אַפילו פּאָליטיש .עס מיינט רייד און מעשים און
תנועות (זשעסטיקולאַציעס) און איבערלעבונג ,אױסנעגאָסן אין
רייד ,צונויפנעגליט אין סצענעס פון אַלערליי צוזאַמענשטויסן,
צונויפנעשמאָלצן אין סיטואַציעס מיט בלוטיקע באַציאונגען און
קאַמפן .,עס מיינט ,שליסלעך ,און מער קאַנקרעט ,אַז אַזױ וי די
מאָדערנע דראַמע האָט פיינט סתם פּױזן און זי האָט אויך ניט
ליב קיין מאָנאָלאָנן ,אַזױ קאָן זי אויך ניט פאַרטראָגן קיין דיאַלאָגן
(חוץ באַלד נאָכן ערשטן אויפנאַנג פונם פאָרהאַננ ,צוליב אינפאָר-
מאַציע)  ---סיידן זיי ,די דיאַלאָגן ,לעבן מיט באַועגונג ,פאָרשריט,
צוזאמענשטויס און קאַמף  --װידעראַמאָל האַנדלונג.

קיין

און אָט די דאָזיקע קונסט
שטענדיק

באַמייסטערט.

האָט קאָברין ,אָרום  ,7091פול-

ס'איז נאָר װואונדערלעך

וואו ער האָט זי

אַזױ באַמײיסטערט .וװאָרום אויסלערנען די דראמאַטישע קונסט
קאָן מען זיך נאָר פון טעאַטער נופא .און טעאַטער נופא האָט
קאָברין נאָר געקענט דאָס יידישע און דאָס דייטשע (װוי עס האָט
זיך אַנטפּלעקט אין אוירווינג פּלײיס טעאַטער ,אין ניו יאָרק ,ביז
צו דער ערשטער וועלט-מלחמה) .עס בלייבט נאָר צו זאָגן ,אַז
קאָברינס נענטסטע פאַרטיפונג אין די דאָזיקע צוויי בינעס ,פּליוס
זיין שוין פריער דערמאַנטע אינטואיטיווע שטאַרק דראַמאַטישע
ניינונג ,צוזאַמען מיט אַ שפּעטערדיקער נייסטיקער פאַרטיפונג און
אריענטירונג אויפן דאָזיקן געביט ,האָבן קאָברינען אַרויפגעפירט
|
אויפן וועג פון דראַמאַטיש-טעכנישער פולקומענהייט.
דער אמת שיינט צו זיין ,אַז אין די זיבן יאָר ,פון  1091ביז
 ,7האָט קאָברין ,אַ חוץ לעבן אין די פּיעסן ,װאָס ער האָט
אין דער צייט געשאַפן ,אַ חוץ דורכלעבן זיינע לייסטונגען אין
דער צייט פאַר די צייטונגען און זשורנאַלן ,נאָך דורכגעמאַכט אן
אינטענסיוון לעבן אינעװייניק ,א לעבן פון צוהערן זיך צו די
איינענע שאַפונגס-כוחות און זיי בודק זיין ,פוֹן קלייבן און אִפ-
קלייבן ,פון פאַרװאַרפן און קאָנסערװוירן ,אַ לעבן פון זיך רייניקן,
פאַרטיפן זיך ,פון פאַנאַנדערבליען זיך און צייטיק ווערן.
אין פּיעסע נאָך פּיעסע -- ,װואָרום דראַמע איז איצט

קאָברינס

הויפּט-געביט  --זעען מיר איצט דעם פריידיקן ,אָבער באַוואוסט-
זיניקן קינסטלער ,דעם גליקלעכן ,פול-בלוטיקן שאַפער .מייסטנס
ווערט ער פאַרכאַפּט פון מענטשן ; ער שטויסט זיך אָן ,אין לעבן,
אין געדאַנק ,אין דעראינערונג פון אַמאָל ,אויף א לעבעדיקן ,גע-
זוגטן,

פולבלוטיקן,

אינטערעסאַנטן

מענטשן,

צינדט

ער

זיך אָן

אין זיין אַרײינפיר צו ק'.ס ,דראַמאַטישע שריפטן" שטעלט זיך
יואל ענטין באַזונדערס אֶפּ אויף דעם פּעריאָד און כאַראַקטעריזירט
אַזױ ק',ס דראַמאַטורגישע אייגנשאַפטן און דערגרייכונגען:

מיטן באַנער אים סקולפּטאָריש אויסצומאָלעדירן ,פאַהװעכט ער
אים אין אַ סוזשעט ,אין לעבנס-סיטואַציעס ,ריננלט ער אים אַרום
מיט אַנדערע פיגורן און ציט זיי מיט זיינע דראַמאטישע דרעטלעך,
אַזױ וי מאַנעקענס ,אַרין אין שפּיל ,אין קאמף .אָפּטמאָל ווערט
קאָבדין ,אַזױ װוי אין זיינע דערציילוננען ,פאַרכאַפּט ,איבערגנע-
וועלטיקט פונם ,נייעם לעבן" ,וי שלום אש רופט אָן אַמעריקע,
װאָס שלינגט איין און קאָכט איבער דעם יידישן אימיגראַנט ,פון
דער וועלט פון הפקרדיק-צעעפנטן טענעמענטהויז ,להיפּך צום
צניעותדיקן ,קליינשטעטלדיקן שטיבעלע ,פון אייביקן טאַנץ און
קעגן-טאַנץ ,פון זכר און נקבה ,אין שאַפּ און פאַבריק ,אין גאַס
און אַפילן אין דער איינענער וואוינונג און אין דער שכנותדיקער
וואוינונג ,פון דער וועלט פון גענוס און נאָכגעבן זיך ,להיפּך
צו דער אַלט-היימישעד געפיל-אונטערדריקונג און אייננעפּענטעט-
קייט.
אַלס ביסלעכווייזדיקע אָפּשפּאַלטונג פונם ,נייעם לעבן?" מיט
זיין קליפּהדיקער פאַרכאַפּונג ,אַנטשטײט צייטנווייז ביי קאָברינען ---

אין זעלטענע פאַלן קערפּערלעך ,אין די מייסטע פאַלן פּסיכאָלאָגיש,

כאָטש פון דער נאַטור ניט קיין טיפער גריבלער  ---די פראַגע פון

ריין דראַמאַטיש איז אַ קאַמפּלעקס באַגריפן ,ידיעות און קונסט-
מאַניפּולאַציעס ,װאָס אפילו אונדזערע דראַמאַטישע שרייבער און
שרייבער ווענגן טעאַטער זיינען זיי אָנגעקומען אי מיט גרויסע
שוועריקייטן ,אי נאַנץ שפּעט .ריין-דראַמאַטיש ,ריידנדיק מיט דער
שפּראַך פון קווינט-עסענץ ,מיינט ,אַז די בינע האָט איר אייגענע
חכמת הרפואה און איר איינענע צייט-רעכנונג .אױיף דער בינע
אין א רנע לאַננוייליקייט א טויטלעכע ואונד ,און דאָס װאָס
אויף דער נאנצער וועלט איז  8מאָמענט ,קאָן אין טעאַטער באַטרעפן
אַ נאַנצע שעה .ווייטער מיינט עס ,אַז אַזױ וי די נאַטור איז ניט

ובל קיין װאַקואום ,אַזױ קאָן אױף דער בינע אויך ניט זיין

קיין פּוסטער מאָמענט ,וואו עס זאָל גאָרניט געשען  ---אין מעשים,
געפיל ,אין וועלכער ס'איז באַװעגונג  ---אין האַנדלונג.

האַנדלונג

מיינט אויסטויש ,צוזאמענשטויס ,קאַמף .האנדלונג מיינט קאַמף,
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לעקסיטאַָן
אַסימילאַציע ,פון יידישן רייבן זיך ביז צום צעריבן וערן ,פון
מאָלן זיך ביז צום צעמאָלן ווערן  --דורך פרעמדע בליקן ,פרעמ-
דע תנועות און העויות ,פרעמדע אָנשטעלן און מאַניערן .און אַלס
קאָנטראַפט דערצו ,און אפשר אויך אַלס אַ פאַרװאַלגערטע און
אַריכערגעװאָרפענע עכאָ פון דער אַלטער היים ,אנטשטייט אויך
די פראַנע פון נאַציאָנאַליזם .,און אַמאָל קאָן נאָר טרעפן ביים
סקולפּטאָריש-לעבעדיק קאָברינען ,אַז ער זאָל פאַרכאַפּט ווערן בלויז
פון אַ לעבעדיק-שיינער מעשה און זאָל אין איר אַרינשפּריננען
וי אַ פלינקער בעקער אין אַ דייזשע ,און אין איר קנעטן ביז ער
קנעט פון איר אַרױס אַ נאַנץ מענטשלעכן קאַראַהאָד ,א שפּריג-
גענדיק-לויפנדיק-טאַנצנדיקן דראַמאַטישן געשלידער.
דאָס אַלץ איז די פרוכט פון קאָברינס פאַנאַנדערבליאונג און
אויסצייטיקונג

די

אין

דערמאַנטע

יאָרן,

ריין-ליטעדאַריש.

אָבער

דידאָזיקע יאָרן געווען

גרעסער נאָך ,וואונדערלעכער ,איז דורך
זיין רייפער ווערן ריין-דראמאטיש".
אין  7091אַנטשטײט אַ דיסקוסיע צווישן ק .און יואל ענטין וועגן
יעקב גאָרדין און דאָס יידישע טעאַטער.
דעם  21דעצעמבער  7091וושרט אין ,קאַליש*-טעאַטער אויפגע-
פירט (מיט קעני ליפּצין) ק'.ס ,די מאַכט פון ליבע" ,דראַמע אין
 4אַקטן .אַ רעצענזיע פון ש .יאַנאָװוסקי רופט אַרױס אַן ענטפער
פון מחבר .די זעלבע פּיעסע ווערט א"ר פון דוד קעסלער (מיט
אים אין קעני ליפּצין) אויפגעפירט דעם  5אאַנואַר  8091אין
,טאַליאַ*!-טעאַטער.
דר .ק .פאָרנבערג שרייבט ;
,אַן אינטערעסאַנט
ל .קאָברין געעפנט

בלאַט פון יידישן לעבן אין אַמעריקע האָט

פאַר די צושויער אין זיין נייעסטע

דראַמע ,די

מאַכט פון ליבע' ... .הינטער דעם ראָמאַנטישן נאָמען איז פאַר-
דעקט אַ נאַנץ געוויינלעכע ,אַלנעמײן פאַרשפּרײיטע ,זאָנאַר װואַָכע-
דיקע דראַמע פון די נייע סאָרט ,ווייסע שקלאַפן . .. .ניט פיל מער
פּערזאָנען זיינען דאָ אין דער פּיעסע ,אָבער די אייניקע פּערזאַנען
זיינען כמעט אַזױ לעבעדיקע ,פרישע ,לעבנס-טיפּן ,אין קוֹרצע,
שאַרפע שטריכן ,מער דורך זייערע האנדלונגען אַלס דורך זייערע
ווערטער

געשילדערט.

 ...די

שאַפּימײדל

מערי

(מרס.

ליפּצין),

וועלכע קאָברין פירט אַרױס ,צייכנט זיך מיט קיין זאך ניט אויס
פון די |דער{ גרויסע{ר} מחנה פוֹן פילע אַנדערע קרבנות ,וועלכע
זיינען אויף אַזאַ אופן רואינירט געװאָרן ... .די פּיעסע אין אֵן
יר מוזן אויפמערק-
מ..
עכטע פאָלקס דראַמע ,אַ זיטן דראַמע. . .
זאַם מאַכן דאָס זי האָט ניט ווייניק זייער שטערנדע פעלערן .זיי
קומען פון צוויי שװואַכקייטן  :ערשטנס ,פון פאַרפאַסערס ניינוננ
מגזם צו זיין אָדער שאַרזשירן ... .דיזע קליינע פעלערן ווערן אין
די הענט פון די אַקטיאָרן ,וועלכע ליידן געוויינלעך אויך מיט
א|ויף|

דיזעלבע שװאַכקייט גאַנץ באַדייטנד און ווירקן אָפט נאַנץ

ניט אָנגענעם ... .די אויפפירונג פוֹן דער דראַמע פארדינט פול-
שטענדיקן לויב און אַנערקענונג .אַזוֹ פריש ,מונטער ,לעבעדיק,
האָבן מיר שוין לאַנג ניט נעזען שפּילנדיק אַ ניי ווערק .מעריס
ראָלע ניט מאַדאַם ליפּצין פיל מאָל געלעגנהייט אַרויסצווייזן די
בעסטע זייטן פון איר שטאַרקן דראמאַטישן טאַלאַנט  . ..דער העלד
פון אָוונט איז אָבער געווען דייוויד קעסלער ... .די ראָלע פון
אייבי

מאַשיניסט

איז קעסלערס

א נייע עראָבערונג".

די פּיעסע איז קײינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן .א כתב:יד א"נ
;דיא מאַכט פון ליעבע" ,און נאָך אַ כתב:יד ;אַ כלה פון צוויי
ברידער אָדער די מאַכט פון ליעבע" געפינען זיך אין אַרכיו פון
ייוו"א,
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פון

דעם  72אויגוסט  9091ווערט אין ,פּיפּלס"-טעאַטער א"ר פון
באָריס טאָמאַשעװסקי אויפגעפירט קי'ס ,פרויען ליבע ,אָדער ,ווער
איז שולדיק".
אב .קאַהאַן שרייבט ;
.,.פ.רויען ליבע' איז נעבויט מיט א פּלאַן ,און דער פּלאַן
,
איז אַן אינטערעסאַנטער ,ניט ריידנדיק וועגן געוויסע צונעשטו-
קעוועטע עפעקטן ,באַטראַכטנדיק דעם סוזשעט אין אַלגעמיין ,איז
אין אים כמעט ניטאָ קיין איבעריקע טיילן .די סצענעס אַנטוויקלען
זיך איינע פון די אַנדערע ,און כמעט אַלֶע זיינען זיי אויפן פּלאַץ.
דער סוזשעט איז ווייט ניט קיין נייער .מיט אים האָט זיך דאָ ניט
לאַנג באַנוצט דער פראַנצויזישער דראַמאַטורג בערנשטיין ,צום
ביישפּי?ל ,און ער איז אויך ניט געווען דער ערשטער ,אָבער ראָס
איז ניט וויכטיק .יעדנפאַלס איז דאָס שייך בלויז צו דעם אַלְנע-
מיינעם ,פּלאַט' {אינהאַלטן .,דער אַרט אָבער וי אַזױ דיזער פּלאַט
איז אויסגעאַרבעט ,דאָס איז קאָברינס אייגנטום .אין אים געפינען
זיך אויך אייניקע אינטערעסאנטע איינפעלע. .ק..אָברינס נייע
פּיעסע איז אייננטלעך ניט מעלאָדראַמאַטיש ,און אוממעגלעכקייטן
זיינען אין איר דאָ ווייניק .דאָס רוב סצענען ,װאָס איר זעט פאַר
זיך ,װאָלטן געקאָנט פּאַסירן און פּאַסירן טאַקע .דער צוזאַטענ-
בונד צווישן די סצענען און די אַקטן איז מייסטנס א לאָנישער.
 ...קאָברינס פּיעסע רעפּרעזענטירט ניט סיט זיך קיין מאלעריי.
זי האָט אין זיך ניט קיין לעבנס-פאַרב .אירע שטריכן זיינען ניט

קיין באַלעבטע ,טויטע אויבערפלעכלעכע

שטריכן זיינען זיי ,און

פאַלשע טענער קלינגען אין דער פּיעסע אָן אַן אויפהער .פון
אָנפּאַנג ביזן ענד קלינגען זיי ,ביליקע ,קינדערישע ,פאלשע טענער.
; ..יעדער פאַקט ,װאָס קומט פאָר אין דער פּיעסע ,ווען מען זאָל
אים דערציילן בקיצור ,איז אַבסאָלוט מעגלעך ,לעבנס-טריי .דאָם
איז אָבער בלויז דער סקעלעט פון דעם פאַקט .ווען עס סומט
און אָדערן ,אין וועלכע דער פאַרפאַסער

אָבער צו די פלייש

האָט

דעם סקעלעט אָנגעקליידט ,איז עס פאַלש ,פאַלש ,פאַלש ,ביליס,
ביליק ,ביליק. .ק.י.ין ליטעראַטור איז ,אַלזאָ ,די פּיעסע ניט,
קיין שונד ,װוי מיר פאַרשטייען נעוויינלעך דאָס װאָרט ,אין זי
אויך ניט .זי באַלאַנגט צו א געוויסן טיפּ פּיעסן ,וועלכע וערן
געשפּילט אין דייטשלאַנד און אין פּראַנקרייך (הענרי בערנשטיינס
ווערק זיינען אַזעלכע) ,זיי רעפּרעזענטירן מיט זיך ניט קיין סקונסט,
זיי

זיינען

אַקטיאָרן

אָבער
האָבן

ניט
אין

קיין

שונד

זיי אַ נוטע

און

זיינען

נעלעגנהייט

זייער
צו

בינע-מעסיק.

שפּילן,

און

דאָס

פּוכבליקום האָט װאָס צו זען .געשריבן זיינען זיי דאָס רוב מיט
אינטערעסאַנטע געשפּרעכן .קאָברינס נייע פּיעסע שפּילט זיך דערי-

בער זייער נוט ,און זי האָט ביים עולם סוקסעס.

מען איז שטאַרץ

פֿאַראינטערעסירט .מען באַמערקט ניט וי די צייט גייט פאַרביי.
די דראַמאַטישע מאַמענטן האָבן אַ טיפן עפעקט אויף די צוזעער.
מיר האָבן אין טעאַטער געזעען פרויען מיט טרערן אין די אוינן,
און געלעכטער פעלט אויך ניט".
די פּיעסע איז באַלד אַראָפּ .זי איז קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן,
אַ כתבייד געפינט זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א,
דעם  92סעפּט 9091 .ווערט אין  ליפּצין"-טעאַטער אויפגעפירט
(מיט ליפּצין ,עליאָס ראָטשטײן ,יעקב קאַצמאַן און ס .טאביאַס)
ק'.ס פּיעסע ;די שפּין ,אָדער ,שטאַרקער פון ליבע" ,דראַמע אין
 4אַקטן,
די פּיעסע האַלט זיך ניט לאַנג אויף דער בינע .זאייז געדרוקט
געװאָרן א"נ ,דער שטורעם פויגל" אױ ,צוקונפט" (מאַייאױגוסט
 )1קיין כתב-יד איז ניטאָ,
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יידישן

טעאַטער

לעאַן קאָכרין לייענט זיין פּיעסע ,דער שטורם פון לעבן"
פון רעכטט צו לינקס  :בינע אַבראַמאָװיטש ,רבקה װיײנטרויב ,זיגמונט װיינטרויב ,לעאָן בלאַנק ,בעסי טאָמאַשעװסקי ,לעאָן קאָברין ,יעקב האָכשטײן ,באָריס טאַמאַי
שעווסקי ,בעלא גודינסקי און סעמיועל ראָזענשטײן.
דעם  61סעכטעמבער  0191ווערט אין ,פּיטלס"-טעאַטער א"ר פון
באָריס טאָמאַשעװסקי אויפגעפירט ,דער שטורעם פון לעבן".
אב .קאַהאַן שרייבט :
ין אָריגינעלער סוזשעט איז דאָס ניט .די מעשה מיט
י..
ק.
,
אַ פאַרליבטע פאָר ,װאָס ציינט זיך אַרױס אַלס ברודער און שוועס-
טער ,איז אַן אַלטע מעשה ,און איז נעברויכט נעװאָרן אויף פאַר-
שידענע אופנים .אויך איז די נעשיכטע ועגן אַ פאָטער ,װאָס
דערוויסט זיך ,אַז זיין געליבטע ,געשעצטע פרוי אין צו זייער
חתונה ניט נעווען אומשולדיק ,און אַז זייער טאָכטער איז גאָרניט
זיין טאָכטער ,ניט קיין נייע ... .די הױפּטזאַך איז אויב דער
שרייבער מאָלט אויף אינטערעסאַנטע

פינורן אָדער ער דריקט אויס

אין בילדער אַן אינטערעסאַנטן געדאַנק ,אָדער דאָס ווערק אַנטהאַלט
עפעס אַן אינטערעסאַנטע נייע פאָרמע ,דאַן איז דאָס וויכטיקער
וי אַן אַרינינעל-אויכגעקלערטע ,מעשה'  ...ניט דער ,פרעים'
(ראַָם} איז וויכטיק ,נאָר דער פּיקטשור |בילד| װאָס איז אין
איר איינגעפאַסט .ניט דער סוזשעט פון דער פּיעסע ,נאָר די
אַרטיסטישע אַרבעט פאַר וועלכער ער גיט די נעלעגנהייט ... .דער
שטורם פון גװאַלטיקע איבעראשוננען איז אַזױי גרויס ,אַז עס
זעט זיך קיין פּשוט לעבן ניט ... .אַלץ װאָס מען קאָן זאָגן צו
גונסטן פון קאָברינס נייע פּיעסע איז ,אַז אין אביארַשטעטיסט
ער נאָך אַמאָל אונדזער אָפטע אױסנעשפּראַכענע מיינונג ,אַז ער
פאַרשטייט נוט די בינע און האָט איבערהויפּט אַן אינסטינקט פאַר
קצענישע מאַמענטן .ער קעז צוזאמענשטעלן אַ פּיעסע .אין דיזן
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פאַל האָט ער דיזע פעאיקייט זיינע איננאַנצן פאַרברויכט מיט דעם
איינציקן צוועק צו נעמען די {דעם| אונאַנטװיסלסטע{|ן| טייל פון
דעם טעאַטער-עולם .נעוויינלעך געפינט איר ביי אים אין ערנגסטן
פאַל ליטערארישע פּרעטענזיעס .ווייניקסטנס ,דאָ זיינען אַפילו
קיין פּדעטענזיעס אויף ליטעראַטור ניט געמאַכט נעװאָרן .עס איז
אַ נאַקעטע מעלאָדראַמע פון אָנפאַנג ביזן סוף .זי איז לכתחילה
געשריבן געװאָרן פאַר דער ;נאַלערעע' ,וי מען רופט געוויינלעך
דעם אומוויסנדן טעאַטער-באַזוכער ... .אויב קאָברין וויל העלפן
אַרבעטן פאַר דער אַנטװיקלונג פון דער בעסערער דראַמע ,ועט
ער מוזן זוכן אַ נאנץ אַנדער סאָרט אינטערעס  --דער סאָרט,
וועלכער ווערט רעפּרעזענטירט ניט פון ,דער שטורעם פון לעבן,
נאָר פון אַזאַ פּיעסע

ווי ,מינאַ"?,

די פּיעסע איז לאַנג ניט פאַרבליבן אויף די בינע-ברעטער.
קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן .קיין כתב:יד איז גיטאָ.

זי איז

סעפּטעמבער אָדער אָקטאָבער  0191ווערט אין ,קעסלערס ליריק"-
טעאַטער אויפגעפירט ק'.ס פּיעסע דער גאָלדענער מבול" |געבויט
אויף ק'.ס ראָמאַן ,ארע די באָרד"ן ,װאָס רופט אַרױס אַ דיסקוסיע
צווישן רעצענזענט ש .יאַנאָווסקי און דעם מחבר,
די פּיעסע א"נ ,דער גאָלדענער שטראָם* איז געדרוקט אין 2591
אין ,לעאָן קאָברינס דראַמאַטישע שריפטן".
,ראַמאַטישע שריפטן" שרייבט
אין זיין הקדמה צום באַנד פון ק'.ס ד
יואל ענטין װועגן דער פּיעסע:
,אין יאָר  0191האָט קאָברין געלאָזט אויפפירן די פּיעסע ,דער
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לעססיקאָן
גאָלדענער שטראָם" ,װאָס איז געווען געבויט אויף קאָברינס ראָמאַן

,אָרע די באָרד" ,וועלכער איז ,מיט עטלעכע יאָר פריער ,געווען
געדרוקט אין אַ ,פאַרווערטס"-אויסנאַבע ,דאַכט זיך אין ,צייט-

נייסט" .אין אַ סך יאָרן אַרום איז די פּיעסע װידעראַמאָל אויפגע-
פירט געװאָרן דורך דער אַקטעריסע דזשעני גאָלדשטיין .,ביידע
מאָל איז די פּיעסע קיין דערפאָלג ניט געווען און איז מחמת באַ-
קאַנטע-אומבאַקאַנטע טעאַטער-סיבות שנעל אַראָפּ פון דער בינע.
איך האָב די פארשטעלונגען  . . .ניט געזען ... .איצט ,העלפנדיק
צונגרייטן צום דרוק דאָס איצטיקע בוך ,האָב איך מיט ניט וויניק
פרייד אויך געלייענט די פּיעסע .ניט נאָר אין פאַרהאַן אין דער
פּיעסע אַטמאַָספערע ,נאָר עס איז אויך דאָ א סאַציאַלער שטראָם,
װאָס באַהעלט און באַשפּינלט דאָס גאַנצע ( ...כמעט אויף דער
,יע? עסטייט בום" |א שטיינערונג אויף די
איינענער טעמע ,אַ ר
פּרייזן פון באָדן}ן מיט אַ קאַטאַסטראָפע איז געווען געבויט אויך
יעקב נאָרדינס סאַמע לעצטע ,דעמענטיא אַמעריקאַנאַ? ... .קאָב-
רינס פּיעסע איז געזינטער מיט דער פעסטקייט פון אַ פּאֶר פון אירע
הויפּט-פיגורן ,איז היימישער מיט איר יידישלעכקייט און איז נאָר
אַ סך שטאַרקער מיט איר דראַמאַטישער געשפּאַנטקײיט) ,און ס'איז
פאַר מיר געווען אַן אמתע פרייד צו זען אַזעלכע נאַנצע ,פרום-
ערלעכע ,ניט קיין געטשעפּעטע יידן" וי אָרע די באָרד ,זיין אַלֵ-
טינקע מוטער און זיין בוכהאַלטער חיים אליע ,ניט נאָר אין סאַמע
האַדין פון בראַנזװוויל ,נאָר אויך אין סאַמע רעכטן גיהנום-פיבער פון

,יעל? עסטייט"-אויפברויז ,אין האַלדז און נאַקן-ברעכנדיקע
אַ ר
שפּעקולאַציעס ,אין סאַמע קעסל-נרוב פון צעלאָזטע ,צעשמאָלצענע,
צערונענע מענטשן און שיקזאַלן.
די פּיעסע מיט אירע פעלערן (צוויי מיטנלידער פון אָרעמע פאַ-
מיליעס זיינען בלייכלעך נעמאָלן ,זיין איידעם פּיניע זאָנט חכמות
פון וועלכע עס לאַכט זיך ניט זייער גרינג ,ספעמקע בלום ,דער שאַר-
לאַטאַןזאינטרינאַנט פון דער פּיעסע ,מיט זיין האַלב-בלאָפערישן
ציטירן פון די רוסישע פּאָעטן ,איז האַלב שאַרזש ,האַלב שאַבלאָן),
אָבער ניט געקוקט אויף דעם אַלעמען האַרף זי ניט נאָר געשפּילט
און געשפּילט ווערן ,נאָר זי פאַרדינט אויך אַ געדענק-ווערטיקן אָרט
אין די צוקונפטיקע כראָניקעס פון אונדזער טעאַטער .זי פאַרדינט
עס שוין צוליב דער שטאַרקער-ערלעכער ,אָן פאַלשע עפעקטן --
נעשפּאַנטקײט פון אירע סצענעם".
דעם  1פעברואַר  5391איז דורכן ;יידישן דראַמאַטישן קרייז" אין
װיניפּעג אויפגעפירט געװאָרן א"ר פון היימי ראָלער יצחק טאָלסטאָיס
דראַמאַטיזאַציע פון ק'.ס ראָמאַן ד,ער גאָלד שטראָם* |און ;אָרע די
באָרד| א"נ ,בראַנזװוילער אַלרײטניקעס?.
דעם  11פעברואר  6391איז אין ניו-יאָרקער ,נעשאָנאַל"-טעאַטער
געפייערט געװאָרן ק'.ס -04יאָריקער יובל אַלס דראַמאַטורג מיט
דער אויפפירונג פון ק'.ס אייגענער דראַמאַטיזאַציע ,דער גאָלדע-
נער שטראָם* ,װאָס איז אין  5391געדרוקט געװאָרן וי אַ ראָמאַן
אין ,טאָג"
אין אַ באַריכט אין ,טאָג" ווערט געזאָגט:
,אַ פייערלעכע שטימוננג האָט אין דעם טעאַטער געהערשט.
יירישע אינטעלינענץן איז דאָ געווען שטאַרק פאַרטראָטן.

די

דאָ זיינען

געווען שרייבער ,אַקטיאָרן ,מאָלער ,געזעלשאַפטלעכע טוער  . . .אָבער
דאָס רוב פון פּובליקום זיינען געווען די פּאַטריאָטן און אנהענגער

װאָס דער יובילאַר האָט זיך ערװאָרבן פאַר די פיר צענדליק יאָר
פון זיין שריפטשטעלערישער טעטיקייט .ווען דער פאָרהאַנג האָט
זיך אַראָפּנעלאָזן נאָכן לעצטן אַקט און דאָס פּובליקום האָט אַפלאַ-
דירט די אַקטיאָרן ,װאָס האָבן אַזױ נעראָטן די דראַמע אויפנע-
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פירט ,האָט מען פון פּובליקום אָנגעהויבן רופן דעם יובילאַר.
קאָברין איז ערשינען .דזשעני גאָלדשטײן ,די איינענטימערין פון
טעאַטער ,װאָס האָט אויך געשפּילט די הויפּט-ראָלע פאַר פרויען,
האָט קאָברינען באַנעננט און איז אים אַרױפגעפאַלן אויפן האַלז.
זי האָט אים געדאַנקט פאַר דעם כבוד ,װאָס ער האָט איר צונע-
טיילט מיט דעם ,װאָס פאַר זיין נייער דראַמע האָט ער אויסגעקליבן
נדאָד איר טעאַטער און איר פאַרטרויט די אויפפירונג; .און איך
האָב זיך ניט גענאַרט!  ---האָט קאָברין אויף דעם געענטפערט".
לויט דעם באַריכט האָבן באַגריסט וויליאַם עדלין אין נאָמען פון
פּרץ שרייבער פאַראיין מיט אַ מתנה ,דר .א .קאָראַלניק ,דר .ש.
מאַרגאָשעס ,אַנשעל שאָר אין נאָמען פון דער יידישער דראַמאַטישער
ליג מיט אַ מתנה ,באָריס טאָמאַשעװסקי ,און צום סוף דער בעל-
יובל ,װאָס איז האַרציק באַגריסט געװאָרן .מרס .קאָברין האָט פון
דער לאָזשע ,אין וועלכער זי איז געזעסן ,אויך גערעדט אַ פּאָר
ווערטער,
יעקב מעסטל שרייבט וועגן דער פּיעסע:

,ס'איז אַ געזונטע דראַמע פון יידיש-אַמעריקאַנער

לעבן אין

וועלכער עס ווערט כבאַרירט אַ סאַציאַלע פראַנע ,װאָס איז אקטועל
אַפילו נאָך היינט ,די פּיעסע האָט חסרונות ,בפרט אין דער כאַראַק-
טעריזאַציע פון אַ טייל פּערסאָנאַזשן ,אָבער ס'איז דאָך ניט צו
פאַרשטיין פאַרװואָס זי האָט ביי ביידע אויפפירוננען  ...ניט געהאט
קיין דערפּאָלג .מענלעך ,אַז דער דאַמאָלטיקער נאָר:-װאָס אויפנע-
קומענער יידישער מיטל-קלאס האָט ניט געװאָלט פאַרטראָנן ,מען
זאָל אים שפּייען אין פּנים'",

די פּיעסע איז באַלד אַראָפּ פון דער בינע.
און קיין כתב-יד איז ניטאָ,

זי איז ניט געדרוקט

דעם  3נאָוועמבער  1191ווערט אין ;אַדלערס טאַליא"-טעאַטער
אויפגעפירט ק'.ס איבערזעצונג פון גראַף טאָלסטאָיס ,דער לעבע-
דיקער מת" .די פּיעסע איז לאַנג ניט געשפּילט געװאָרן .די אי-
בערזעצונג איז ניט געדרוקט .אַ כתב:יד געפינט זיך אין אַרכיו
פון ייוו"א .דאַקעגן זיינען געדרוקט צוויי אַנדערע איבערזעצונגען:
פון דר .א .מוקדוני און פ.ה---ן |פאלק האַלפּערןן ,ביידע אין ואַר-
שע,2191 ,
ק .דערציילט וועגן דער איבערזעצונג אין זיינע זכרונות :
א,ויף דער יידישער בינע איןז זי פריער אויפגעפירט געװאָרן
איידער אויף וועלכער ניט-איז אַנדערער בינע ,אפילו דער רוסי"
שער ,.די פּיעסע האָט זיך אָפּנעדרוקט אין איין נומער פון דעם
,יואַ" .ווען דער דאָזיקער נומער מיט דער פּיע-
רוסישן זשורנאַל נ
סע איז אַהער אָנגעקומען ,האָט אַדלער גלייך ביי מיר באַשטעלט
זי צו איבערזעצן .ווען איך בין פֿאַרטיק געװואָרן מיט דער איבער-
זעצונג ,האָט ער זי באַלד אויפגעפירט אין טאַליא-טעאַטער ,וואו
זי האָט געהאַט אַ גרויסן דערפאָלג .דערביי איז כאַראַקטעריסטיש
אַזא פאקט  :שפּעטער ,אַז מען האָט די פּיעסע אויך אויפגעפירט
אויף אַנדערע בינעס ,סיי אויף די רוסישע און סיי אויף די דייטשע,
האָט דער באַוואוסטער רוסישער זשורנאַל ,טעאַטער אי אים-
קוסטוואָ? אָפט געדרוקט בילדער פון די פאַרשידענע ;פּראָטאָ-
סאָווס" ,וועלכע זיינען נעשפּילט געװאָרן פון די באַרימטסטע אַר-
יך האָב נאָכנעפאָלגט די אַלע בילדער פון פּראָטאָ-
א.
טיסטן.. .
סאָוון ,און איך וויל זאָנן ,אַז לויט די בילדער ,זיינען אַ סך ענלעך
געווען צו אַדלער-פּראָטאָסאָוו ,אָבער קיין איינער פון זיי האָט ניט
אויסגעקוקט אַזאַ לעבעדיקער פּראָטאָסאָוו װוי ער .פון דעם האָט
מען געקאָנט זען װאָס פאַר אַ קינסטלער ער איז געווען אין נרי-
מירן זיך און װאָס פאַר אַ פאַנטאזיע ער האָט געהאַט".
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יידישן

טצאַצעך

דעם  62יאַנואַר  2191ווערט דאָרט אויפגעפירט (מיט אַדלער און
פרוי ,מאָשקאָװיטש און רעגינע צוקערבערג) ק'.ס פּיעסע ,שונאים",
וועגן דער פּיעסע שרייבט אין דער הקדמה צו ק'.ס ,דראַמאַטישע
שריפטן" יואל ענטין:
זיין קלימאַקס אויפן פעלד פון ערנסטער דראַמע (אין קעגנזאַץ
צו סאַמעדיע) ,האָט קאָברין דערגרייכט אין יאר  ,2191אין יעקב
אַדלערס טעאַטער ,אין דער דראַמע ,די שונאים' . . . .קאָברינס דראַ-
מאַטישער טאַלאַנט ,געבענטשט מיט זיין פולסטער אויסגעצייטי-

קייט ,בארייכערט מיט אַדלערס (און זיין טרופּע) שפּילן און מיט
זיין רעזשיסירן ,האָט ,אין יאָר  ,9191גענעבן דעם יידישן טעאַטער
איינע פון זיינע נאָר הערלעכסטע דערגרייכוננען.
געבויט אויף קאָברינכ אפשר סאַמע בעסטע דערציילונג ,קארל
מאַרקס! (און עס מעג טאַקע גילטן אַלִם כלל ,אַז פון װאָס אַ בע-
סערע דערציילונג אָדער נאָוועלע קאָברין באַציט זיין פּיעסע ,אַלץ
אַ בכעסערע טעאַטער-שטיק װועט זי זיין) ,איז ,די שונאים' געווען
אַ רוישיקער דערפאלנ סיי ליטעראַריש ,סיי דראַמאַטיש ,סיי טעאַט-
דאַליש .מען האָט ביי דער פּיעסע אי יידיש-מענטשלעך ,אי ייריש-

טעאַטערדיק געװויינט און געלאַכט.

מען האָט נװאַלדיק מיטגע-

לעבט סיי אין די גרופּן-סצענעס ,סיי אין די מאַסאָווע .פארדינט
די פיעסע אין פולן זין פון װאָרט באַצייכנט צו ווערן אַלס היס-
טאָרישע דראַמע ,שילדערנדיק ,אויף אַ ברייטן פעלד און מיט די
שאַרפסטע ,זיכערסטע שטריכן ,די ערשטע נרויסע שפּרייזן פון
יידיש-אַמעריקאַנישן קאַמף פון אַרבעט און קאַפּיטאַל.
מיט איר טעאַטערדיק-דורכגענליטן אינהאַלט  --שטרייט און
קאַמף פון קלאַָס קעגן קלאַס ,פוֹן אייננליבע קענן אידעאליזם ,פון
ברודער קענן ברודער ,פון שטעטלשער אידיליע קענן גרויס-וועל-
טיקער הארט-האַרציקייט ,פאַרדינט די פּיעסע אויך באַצײיכנט צו
יֶוערן אַלס אידעאַלע דראַמע ,פאַרמאָגנדיק אַזאַ שפע פון סצענעס
און פיטואַציעס ,ווערנדיק אויפנעריסן און געטראָגן אין שטורעם
פון קאַמף און צוֹזאמענשטויס ,אַלץ איז דאָ אומיטלבאר ,אַלץ איז
קאָנקרעט ,אַלֶע סטעזשקעס ,וי אָפּנעלעגן ,פירן דאָך צום שטורם-
צענטער אויפן שפּיץדבאַרג ,אַפילו דאָס ברייטע געלעכטער ,װאָס
קנאַלט דאָ און דאָרט דורך די סצענעס ,פאַרמאַנט אַ וואונק ,אַ
הויך פון דעד טראַגיק פון לעבן.
;די שונאים' האָט געאָטעמט מיט אמתער טראַגעדיע .די זייער
פאַרביקע ,פולבלוטיקע געשטאַלטן ,די מיטרייסנדיקע פּאַטעטישע וי

שטורעמדיקע סצענעס און סיטואַציעס ,צוזאַמען מיטן ברייטן,
פרייען ,האָפּערדיקן שפּילן פון אַדלערן ,מאָשקאָװויטשן און אַנדע-
רע ,האָבן אַװעקנגעטראָגן און אויפגעהויבן די צוקוקער ביז צום
העכסטן עקסטאַז פון איבערלעבן ,פון מיטפילן ,מיטליידן און
מיטקעמפן".
ענטין דערקלערט ,אַז די פּיעסע איז ניט אַרינגענומען געװאָרן
אין דעם באַנד דראַמען ווייל מען האָט דערווייל ניט געקאָנט גע-
פינען דעם מחברס אָריגינעלן כתב-יד פון דער פּיעסע.
וועגן דער אויפפירונג שרייבט יואל ענטין:
,װאָס אין שייך דער

פּיעסע

,די שונאים'

איז

די ,געבאָרגטע'

סצענע כשר  525הדעות .האָט ער דאָך אירע בעסטע פיגורן ,אַזעל-
כע װווי קאַר? מאַרקס און סיימאַנקע טראסק נענומען פון דער
דערציילונג מיט דעם נאָמען ,האָט ער דאָך די נאַנצע פּיעסע ,שיר
ניט ביז צו די קלענסטע דעטאַלן ,באַזירט און  געגרונטפעסטיקט"
אויף דער דערציילונג (וועלכע ,פאַרבייגענדיק ,איז אפשר קאָברינס
בעסטע) ,און די פיגורן פון דער דערציילונג ווערן אין דער פּיעסע
פיל מער אויסנעפילט ,ווערן סקולפּטוריש בולטער און דער גאַנצער
סוזשעט ווערט בדרך כלל פאַרטיפט ,מער באַלעבט".
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שכנא

עפּשטײן שרייבט:

 ... ,ווען מען

לייענט די ערציילונג

און מען

די רראמא,

זעט

ווארפט זיך פריער פון אַלץ אין די אוינן די נאַטירלעכסייט פון
דער ערשטער און די אוױיסגעטראַכטקײט פון דער צווייטער ,... .שונ-
אים' זיינען ווייט ניט קיין שונד ,נאָר אַ ליטערארישע פיעסע,
אָבער דאָך זיינען זיי זייער וייט פון צו זיין אַ קונסטווערס.
 ..,עס איז דאָ ניטאָ די גרויסע ,ברייטע קאַנווע אויף וועלכער
די עכט-קינסטלערישע סיטואַציאָן זאָל אַרױסטרעטן אין איר גאַן-
צער גרויס און וועקן כאָטש טיילווייז אונדזער געדאַנס ,אונדזער
נעפיל ,װוי עס װועקט ,צום ביישפּיל ,די געשטאַלט פון איבסענס
שטאָקמאַן. .ו.ו.ען קאָברין האָט אַפילו געװאָלט באַשאַמן אן
איינפאכע סאַציאַלע דראַמאַ אין וועלכע עס זאָל אֶפּשפּינלען דער

סאַמף פון אַרבעט און קאַפּיטאַל ,איז ע? אחת

כמה

ובמה די

סיטואַציאָן ניט קיין נאַטירלעכע .וויי? דער דאָזיקער קאַמף איז
דאָך די ווירקלעכקייט אַליין ,און דעריבער האָט מען נעקאָנט
אויסקלייבן אַזױנע פאַקטן און אַזוױי קאָמבינירן זיי ,אַזן עס זאָל
ניט שמעקן מיט צופעליקייט ,מיט נסים ... .ניט קוקנדיק אָבער
אויף די אַלֶע חסרונות ,מוז מען צונעבן ,אַז קאָברינס נייע פּיעסע
נעהערט צו דעם בעסערן יידישן רעפּערטואַר און אַז ביי דער
געזונקענקייט פון אונדזער בינע ,ווען אונדזערע טעאטער-מענע-
דזשערס האָבן מורא פאַר אַ ליטעראַרישע פיעסע ,איז זי אַן
ערפרייענדע ערשיינונג?.
ש .יאַנאָװוסקי דריקט זיך אויס:
,דער ערפאָל; פון קאָברינס לעצטע דראַמע ;שונאים' איז לויט
אונדזער מיינונג אן ערלעך פארדינטער ערפאָלג ... ,איר סאַמע
קערן איז אַן אמת

דראַמאַטישער.

 . . .שטייט פיל העכער פון אלץ

װאָס ער האָט געשריבן אין די לעצטע עטלעכע יאָר".

און ב .ריווקין שרייבט :

|

,אין דער גרויסארטיקער דראַמע ,שונאים ,,אַן איבעראַרבעטוננ
פון דער נאַוועלע ,פּראַכטפול ,נביאיש-דעקאָראַטיוו געשפּילט פון
יעקב אַדלער אין דער ראָלע פון ,קארל מאַרקס' ,וועגט דער סאָ-
ציאַלער קאַנפליקט שוין אינגאַנצן איבער די אונטערשטיצוננ ,די
פאַמיליען-דראַמע".
אין מערץ  8291האָט איזידאָר קעשיער אויפגעפירט די פּיעסע
אין בראָנקסער ,מעקינלי סקווער"-טעאַטער און אין יוני  0491גאַסט-
ראָלירט ער מיט איר אין אַרגענטינע א"נ ;ברודער קעגן ברודער".
די פּיעסע איז ניט געדרוקט געװאָרן .אַ כתב-יד געפינט זיך אין
אַרכיוו פון ייוו"א.
אין זיינע ,ע,ראינערונגען? דערציילט ק ,.וי אין דער צייט װאָס
מ'האָט געשפּילט זיין פּיעסע ,שונאים' ,האָט זיינער אַ באַקאַנטער,
װאָס האָט געהאַט אַ קינאָמאַטאָגראַפישן טעאַטער ,אים פאָרגעלייגט
אָנצושרייבן אַ סצענאַריאָ פאַרן פילם ,און פאַר דעם צװעק אים
צונויפגעפירט מיטן דירעקטאָר פון דער װײטאָגראַף קאָמפּאַני אין
סאַוט ברוקלין .זעענדיק וי אַזױ די בילדער וװערן געמאַכט ,פאַלט
ק .אויפן פּלאַן צו געבן אויפן לייוונט גאַנצע ראָמאַנען אין פאָרטזע-
צונגען ,און ווען דער מענעדזשער פון אַדלערס טעאַטער ,אײיבראַמ-
סאָן ,הערט וועגן דעם פּלאַן ,אַז די בילדער זאָלן זיין פון יידישן
לעבן און דעריבער זיין אויסער קאַנקורענץ ,נעמט ער זיך שאַפן
אַ ספּעציעלע קאָמפּאַניע פאַר דעם צוועק .עס וערן פאַראינטערע-
סירט לעאָן מאָיסעיעוו ,דייוויד שאַפּיראָ ,זיין שותף אַראָנסאָן ,אָבער

דער גאַנצער פּלאַן רינט אויס נאָך דער דערקלערונג פון פּרעזידענט
פון דאמאָלטיקן טראָסט פון די מואווי-הייזער ,אַז זיי װועלן די
בילדער ניט וייזן אין זייערע הייזער ,און אַז כדי צו וייזן די
2004

לעססיקאַָן
דאַרף מען צוערשט

יידישע בילדער
מואווי:הייזער.
באָריס טאָמאַשעװוסקי קויפט אָפּ ביי ק .זיין פּיעסע ,בריטש אַָוװ
פּראָמיס" ,וועלכע ער שפּילט פריער איבער דער פּראַװוינץ און דעם
 1פעברואַר  2191אין ניו יאָרקער ;,אַדלער טאָמאַשעװוסקי נעשאָנאַל"
סעאַטער .די פּיעסע האָט אַרױיסגערופן א פּראָצעס ,װאָס איז גענוי
באַשריבן אין ,פ,אָרווערטס* פון  7אַפּריל ,2191
די פּיעסע ,וועלכע איז אויך באַקאַנט א"נ ;בערטשיק אין אַמע-
ריקע" ,איז געשפּילט געװאָרן פון באָריס טאָמאַשעװוסקי בעת זיינע
גאַסטראָלן אין אײיראָפּע און איז שוין ,אויף אַ געוויסע צייט ,פאַר-
בליבן אין רעפּערטואַר פון דאָרטיקן יידישן טעאַטער,
וועגן דער פּיעסע דערציילט דער מחבר אין זיינע דעראינערונגען:
דערווייל שרייב איך אַנדערע פּיעסן און שטעל איף אין די
טעאַטערס .פאַראייניקן זיך אַלע טעאַטערס אין אַ טראָסט .אין טאָ-
מאַשעווסקיס טעאַטער פירט מען אויף מיין קאָמעדיע ,בריטש אִוװו
פּראָמיס?" (בערטשיק) ,וועלכע האָט גרויס ערפאָלג .ברעכט אויס
מיט אַמאָל אַ שטרייק אין יענעם טעאַטער  ---די אַקטיאָרן שטרייקן
 ---מיין ערפּאָלג איז דערהרנעט .די פּיעסע ציט איבער מיט טאָ-מאַשעווסקין אין קעסלער:טעאַטער .אָנשטאָט די איינגעשטורירטעאַקטיאָרן טרעטן אין איר אַרױס די ,סטאַרס! ,אַדלער און קעס-
לער  --דאָס הייסט די שותפים פון דעם יידישן טעאַטער-טראָסט.
און זיי דאַרפן עס אונטערשפּילן טאָמאַשעװוסקין ,וועלכער שפּילט
דאָרט אויסערנעוויינלעך גוט די הופּט-ראָל ,בערטשיקן ,אַ געווע-
זענעם רוסישן סאַלדאַט .איך דערמאָן זיך ,אנב ,איך קום יענעם
בייטאנ אין קעסלערס טעאַטער ,וואו די אַלע דריי ,סטאָרס! האָבן
געמאַכט די איין-איינציקע פּראָבע פאַר זייער ערשטן אויפטריט
צוזאַמען אין ,בריטש אוו פּראָמיס" ,וואָס האָט געזאָלט פאָרקומען
יענעם אויפדערנאַכט .די ראָלע פון בלאַנקן האָט אַדלער איבערגע-
נומען .פון נראפן  --קעסלער ,און פון מאַדאַם אַבראַמאַָװיטש --
פּאָולינא עדלשטיין .טאָמאַשעװסקי איז נעבליבן ביי דער הויפּט-
ראָל ,װוי פריער".
לויט דער פּראָבע האָט דער מחבר איינגעזען אַז זיין פּיעסע װועט
האָבן אַ  שלעכטע מערכה ,און דערצו האָט ער געהאַט עגמת:נפש
װאָס מיט זיין פּיעסע באַקעמפן די בעלי-בתים זייערע אַרבעטער,
די אַקטיאָרן וועלכע שטרייקן ביי זיי . דער מחבר שילדערט דערנאָך
וי אַזױ די פאָרשטעלונג אין אָװונט האָט אויסגעזען :
,ינטער די קוליסן ,זע איך ,שטייט קעסלער ,גרימירט אין
ה
נראפס ראָל ,קוקט פון דאָרט אַרויס אויף דער בינע ,וואו טאָמאַ-
שעווסקי שפּילט און מאַכט אים נאָך וי ער רעדט און דערביי
(וואויעט

ער אויפן

אויפבויען

קול ,זע נאָר ,זע ,וועמען

איך

אייגענע

אידיש"

דאַרף

אונטער-

שפּילן ,דעם סאָלדאַט' ,און אין אַ וויילע אַרום ,ווען ער ערשיינט
אויף דער בינע ,ווייסט ער ניט קיין וואָרט פון זיין ראָל און רעדט
װאָס נאָר עס פאַלט אים אַרין אין מויל ,האַקט פּראָזא' פון
,שלמהקע שאַרלאַטאַן' און פון אַנדערע פּיעסן און אינמיטן דערינען

הייבט ער גנאר אָן צו ריידן מיט טאָמאַשעווסקין אויף פתח-דייטש
און פון צייט צו צייט טוט ער אַזױ אַ לאָז אַ ט,אַטעניו! ,נאָבמאַבנ-
דיק טאָמאַשעװוסקין  . . .און מיט אַמאָל הויבט ער נאָר אָן אַרויס-
צוכאַפּן די ,פּראָזא' ,װאָס געהערט טאָמאַשעװסקין... .טאָמאַ-
שעווסקי

אַלֵיין,

וועמען

זיין ראָלע

און

דער

דערפאָלג

אין

דער

פּיעסע איז טייער ,ווענדעט אָן אַלע זיינע כחות איינצוהאַלטן זיך
אין דער ראָל ,ניט צו פאַרלירן זיך .דאָ אָבער טרעט אויף אַדלער
אין דער ערנסטער דראַמאַטישער ראָל ,וועלכע בלאַנק האָט פריער
נעשפּילט מיט גרויס ערפאָלג  --און די בינע פאַרװאַנדלט זיך אין
אַ משונעים-הויז .אַדלער טרעט אויף אין איר ,רייטנדיק אייף אַ
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פון
ער

בעזים ,מיט אַ ווילדער באָרד און מיט ברילן אויפן שטערן.

הויבט אָן צו דערציילן עפּעם אַ מעשה וועגן ,סעמיאַטשקעס' ,דער
עולם לאַכט ,דאָ פאַרלירט זיך טאָמאַשעװוסקי .ער דערזעט ,אַז
אַדלער נעמט אַװעק ביי אים זיין קאָמיזם ,צעלאָזט ער זיך אויך...

אויס פּיעסע ,אויס ראָל ,אויס ,קאַמף אויף לעבן און טויט' קעגן
די שטדייקער . . .אויף דער בינע שטייען ,סטאַרס' ,װואָס יעדער
פון זיי רייפט איינער ביי דעם אַנדערן דעם אַפּלאָדיסמענט און
דעם געלעכטער פון פּובליקום .און ווען קעסלער קומט דערנאָך
ווידער ארויף ,איז שוין ניט נאָר די בינע אַלֵיין  8משונעים-הויז,

נאָר דאָס גאַנצע טעאַטער .איין נרויפער ווילדער געלעכטער און אַ
פּאַטשערײ און אַ קוויטשעריי הילכט פון אַלֶע זייטן ...די פּיעסע
האָט מען דערהרגעט ,איינעם פון מיינע גרעסטע ערפאָלנן ,אויך
אינם ליטעראַרישן זין .ניט באַצאָלט האָט מען מיר אויך .האָב איך
פאַרקלאָגט דעם ,טראָפט' אין געריכט .דערפאַר האָבן די טעאַטער-
מענעדזשערס דעם קומענדיקן סעזאָן באיקאָטירט מיינע פּיעסן ,איז
מיר דאַן איינגעפאַלן אויסצופירן מיינע א פּיעסע אין אַ מוזיק-
האָל".
און ביי אַן אַנדערער געלעגנהייט ,ריידנדיק וועגן אַדלערן אַלס
שוישפּילער ,קומט דער מחבר צוריק צו דער פריער דערמאָנטער
סצענע ,און באַמערקט :
,אַדלער איז דאָרט ארױיסגעטראָטן אין אַ ראָל אין וועלכער לעאָן
בלאַנק האָט פריער גרויס אויפזען נעמאַכט .איך בין זיכער ,אַז
ער װאָלט זיך ניט וייניק געקאַנט אויסצייכענען אין איר .האָט
ער אָבער אָנגעשלאָנן אין איר אַ שטיפערישן חוזק-טאָן  ...און

דער דאָזיקער שטיפערישער חוזק-טאָן האָט דאַן געגעבן דער פּיעסע,
וועלכע האָט פריער אויסגענומען ביי אַלעמען אַלס ערנסטע טראַני-
קאָמעדיע ,אַ פַּנים פון אַ ביליקן פאַרס."...
אין זיין אַריינפיר צו ק'.ס ,דראַמאַטישע שריפטן" שרייבט יואל
עגטין:

אין  9191איז ,װוידער ביי טאָמאַשעװוסקין ,געשפּילט געװאָרן
קאָברינס

קאָמעדיע

,בריטש

אִוו פּראָמיס'

(אין רוסלאַנד

,בער-

טשיק') ,און אין  ,6191נאָכאַמאָל ביי טאָמאַשעווסקין ,די קאָמע-
דיע ,די נעקסטאָריקע' (געדרוקט פאַר עטלעכע יאָרן אין ,איקוף'-
זשורנאַל אונטערן נאָמען ,איבער ימ'ען גרויסע') .דערמאָן איך
די צוויי פּיעסן אין איין אָטעם ,ווייל אייננטלעך זיינען זיי א מין
צווילינג .װואָרום ביידע באַהאַנדלען איין טעמע ,וועלכע איך האָב
שוין פריער אונטערגעשטראַכן ,אנצייכנענדיק די עטאַפּן פון קאָב-
רינס דראַמאַטישער קאַריערע ,די טעמע  דאָס נייע לעבן' ,די צייטנ-
ווייז הפקרדיקע גענוס-און תכלית-יאָנענישן פון יידישע אימינראַנטן
אין אַמעריקע .ביידע פּיעסן זיינען זייער היימיש מיט לעבעדיקע
מענטשן ,פוֹן איינפֿאַכן ,היימיש-קליינשטעטלדיקן פאָלק ,מיט זייער
היימישער מאָראַל ,װאָס ווערט דאָ טיילווייז אויסגעברייטערט .אַלץ
אינאיינעם זיינען די צוויי פּיעסן אַ פריילעכער ,צייטנווייז אויך אַ
טרויעריקלעכער וויר-וואַר פון טעותן ,נאַרישקײיטן אוֹן נאַרעד ,און
די לעצטע  --אויף אַזויפי? טראָנט אונדזער דראַמאַטורגס מאָ-
ראַל  --ווערן אָפּטמאָל אַליין באַשטראָפט ,אַליין אַריינפאַלנדיק אין
נןטערגעשטעלט פאַר אַנדערע .אין לעבן
אאוָב
די נעצן ,ווֹאָס זיי ה
איז קאָברין געווען שטאָל און אייזן פאַר דער קאָמעדיע ,האַלטנדיק
זי אויף אַ האָר ניט מינדער פון דער דראַמע .און איך מיין ,אַז
װאָס

איז

שייך

זיינע

איינענע

קאָמעדיעס,

7כ?

הפּחות,

איז

ער

געווען גאָרניט אומנערעכט .די כאַראַקטעדן אין די צוויי קאָמעדיעס
זיינען בשום אופן ניט ייניקער געזונט-לעבעדיק איידער די כאַ-
ראַקטערן אָדער טיפּן אין די דראַמעס .דער הומאָר איז ,אינם
גרויסן בדרך כלל ,אַ פרישער ,א קװאַליקער .די קעמפנדיקע סצע-
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יידישן

טעאַטער

נעס זיינען לאָניש נעקייטלט פון ביירע זייטן פונם קלימאַקס.
פאראַן עטלעכע קליינע אונטערשיירן ,עטלעכע קליינע פעלערן.
אין ,בריטש

אֶוו פּראָמיס?

איז

פאַראַן

אַן עלטערער

ייד ,וואָס,

אויף אַ דנע ,ווייעט ער אָן אַן ערנסטע שטימונג אויף דער בינע.
זיינער א פריינט ,צעריידנדיק זיך מיט אים ,פרענט , :פאַרװאָס דאָ
אין אמעריקע ווערט די מענטשלעכקייט אַזױ װוינציקער ,אַזױ אָרע-
מער ?' ,און דער עלטערער ייד ענטפערט, :דו פרעג בעסער:
,פאַרװאָס ווערט דאָ יידישקייט אַזױ נרעבער ,אַזױי װאָכנדיקער ?'.
דערפאר ,אַ רנע פאַרן לעצטן פאָרהאַנג ,אַז בערטשיקס ,דעם שיר
ניט ,אריינגעכאַפּטן' יונגנמאַנס ווייב אָדער כלה ,קומט אַראָפּ פון

,יענער זייט ,,איז זי אַ שטומע ליאַלע ,אָן אַ וואָרט אויסצוריידן,
וי אַ לעבעדיקע טאַבליצע אָדער שילד".
ב .ריווקין
עכט
,

שרייבט :

אַמעריקאַנער

סוזשעטן

זיינען

ביז

איצט

מייסטנס

באַ-

האַנדלט געװאָרן אויף דער יידישער בינע קנאַקענדיק ,שרייעדיס,
קרימינעל ,פענפאַציאַנע? אָדער סענטימענטאַל ,אָבער זעלטן וען
ליטעראַריש ,מיט מאַכט און זיכערקייט ,מיט אַ פּסיכאָלאָנישן
אַריינדרינגען

אין די מאָטיוון

און פאָלנן.

עס מערקט

זיך אַ ניט-

קענען צוטרעטן צו אַ ניט-באטראַָטענעם אָרט ,די אומפעאיקייט
צן פאַרדייען אַ רויען ,ניט כאַאַרבעטן שטאָף .עס קומ אָן שווער-
לעך צו פֿאַראייניקן די לאָקאַלע כאַראַקטעריסטיק מיט ליטעראַרישע
מאַניערן .,קאָברין האָט געמאַכט מיט זיין ,בריטש אֶוו פּראמיס'
אַ פאַרזוך אזא פאַראייניקונג דורכצופירן ... .דער אונטערשיר
צווישן דער ערשטער און צווייטער העלפט פון דער קאָמעדיע האָט
זיך געלאָזט פילן אין צושויער-זאַל .בעת די ערשטע צויי אַסטן
ווערט דער זאָל פארהילכט מיט דעם געלעכטער פון נאַנצן עולם --
סיי אינטעלינענטן ,סיי פּשוטן  --רופן זיך אָבער אֶפּ אויף דעם
קאָמיזם פון די לעצטע צוויי אַקטן בלויז די צושויער מיט גראָבן
נעשמאַק,/ .בריטש אָוו פּראמיס' איז אַ האַלב-געלוננענער פֿאַרזוך
צו שאַפן אַן אַרינינעלע יידישע

קאָמעדיע..

אַביסעל גרינגער באַציט זיך שוין נח פּרילוצקי צו ק'.ס ,בערטשיק
אין אַמעריקע* בעת טאָמאַשעװסקיס שפּילן אין װאַרשע:
,אַ קאַנווע פאַר א לופטיקן פאַרס  :אַ יונג מיט ביינער פון דרום

רוסלאַנד ,אַ בעל נוף און אַ מנושם ,נאָר מיט אַ וואויל האַרץ,
קומט קיין אמעריקע און ווערט פאַרפּלאָנטערט אין אַ שמוציקער
אינטרינע ,װאָס ברעננט אים צו אַ געצוואונגענעם שידוך ,דאן ווען
ער האָט נאָך אין רוסלאַנד אַ רחלע ,וועלכע ער ליבט מיט דער
גאַנצער קראַפט פון זיין פּרימיטיווישער נאַטור .נאָר ה' קאָבדין
האָט דעם נישקשהדיקן איינפאַל אויך באַװיזן צו פאַרדאַרבן ,אָנ
פילנדיק דאָס שטיק מיט נרילצנדיקן ,דראַמאַטיזם' און מיט אומ-
געלומפּערט-עקלהאַפטיקן ,נאַטוראַליזם'.
ה' טאָמאַשעווסקין איז דער פּראָסטער פערדהענדלער בערטשע
,וזיקאַנטן! פון זיין איבעריקן
פיל נענטער וי די ,ליטעראַטן' און מ

רעפּערטואַר .גריננער צו פאַרשטיין  --ער וייסט באטש ,מיט
װאָס מ'עסט דאָס' און לייכטער צו שפּילן. .. ,און אויך די ראָלֶע
פירט אויס ה' טאָמאַשעװוסקי בלוין מיטלמעסיק; ,אויף אַ דריי.
ס'איז יאָ אַ טיפּ און ניט קיין טיפּ .זיין בערטשע איז ניט א
פיגור פון איין גאָס ,ניט א גאַנצע ,האַרמאָנישע קרעאַציע  ...אין
בערטשען האָט ה' טאָמאַשעװוסקי אַרוױיסגעוויזן דאָס בעסטע אויף
װאָס ער איז פעאיק ,און האָט ניט פיל געוויזן.

אים

פעלט

קורם

כל דער אמתער פּאַטאָס ,יענע איגערלעכקייט אָן וועלכער בלויז די
אויסערלעכע פּליוסן געבן נאָך ניט קיין דראַמאַטישן אַרטיסט".
אין אָקטאָבער  5191ווערט אין ,ט,אָמאַשעווסקיס*-טעאַטער אוים-
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באָריס טאָמאַשעװסקי און בערטאַ גערסטין אין קאָברינס ,ישראלס האָפנונג"
געפירט דורך טאָמאַשעװסקין ק'.ס פּיעסע ,ישראלס האָפנונג".
דער מחבר דערציילט אין זיינע עראינערונגען אַז ער האָט די
פּיעסע דריי מֵאָל פאָרגעלייענט פאַר דוד קעסלער און זי איז אים
ניט געפעלן .ווען טאָמאַשעװסקי האָט אָנגענומען די פּיעסע ,האָט
ער פאָרגעלייגט ,אַז בערטאַ גערסטין זאָל שפּילן די ראָל פון ,,הדסה",
אָבער דער מחבר איז געווען קעגן דעם ,וייל די אַקטעריסע האָט
פריער געשפּילט נאָר אין די װאַרײעטי טעאַטערס ,אָבער דער עיקר
דערפאַר װאָס זי איז דורכגעפאַלן ווען זי האָט דערנאָך ,מיט קעס-
לערן געשפּילט אין מאַרק ארנשטיינס פּיעסע ,דער כּאַלשער משיח".
טאָמאַשעװסקי איז אָבער ניט אָפּגעטראָטן פון זיין פאַרלאַנג ,אפילו
נאָכדעם וי די פּראָבן האָבן זיך אָנגעהויבן און דער מחבר איז נאָך
אַלץ געווען אומצופרידן פון דער אַקטעריסעס טענער און וידער
פאַרלאַנגט ,אַז די ראָל זאָל געשפּילט ווערן פון אַן אַנדערער אַקטע-
ריסע ,אָבער אין משך פון די פּראָבן האָט בערטאַ גערסטין איבער-
געבראָכן מיט איר גאַנצן דאמאָלטיקן אופן שפּילן און
,אַז מען האָט אויפנעפירט די דאָזיקע פּיעסע ,האָט בערטא
גערסטין אין איר אַזאַ רושם געמאַכט ,אַז די נאַנצע פּרעסע איז
פו? געווען מיט איר ,און טאָמאַשעװוסקי האָט אויף דער צווייטער,
צי אויף דער דריטער וואָך ,געהעכערט איר געהאַלט ,אויב איך האָב
ניט קיין טעות ,שיר ניט פאַרדאָפּלט .אַזױ האָט זי זיך אויסנע-
צייכנט אין דער ראָל פון הדסה ... .די מערסטע קריטיקן זיינען
געווען אַ געזאַנג צו איר שפּילן .,אין דער דאָזיקער פּיעסע האָט
אויך בלאַנק אַרױיסגעװויון אָן אַ שיר צאַרטקײיט אַלס דער יידישער
דיכטער ,הדסהס ברודער ,און אויך מאַדאַם עפּשטיין האָט זיך אויס.--
געצייכנט אַלס ישראלס מאַמע.
טאָמאַשעװוסק! אַלֵיין ,אַלס ישראל ,האָט מאָמענטנווייז געשפּילט
נאָך בעסער וי אין ,פאַרלאָרענעם נן-עדן! ,צי װוי אין ,בריטש אִו
פּראָמיס' (בערטשיק) .אין דער לעצטער סצענע פון דעם צווייטן
אַקט ,בשעת עס וועקט זיך אויף אין אים צום ערשטן מאָל אַ פאַר-
דאַכט אויף זיין הדסהן ,וועלכע ער פאַרגעטערט ,און וי ער זוכט
8
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דערנאָך צו דערשטיקן דעם דאָזיקן חשד אין דער מעשהלע ,װאָס
ער דערציי?ט זיין קינד פאַרן שלאָפ-ניין ... .,אין דער דאָזיקער
סצענע ,פול מיט אמתער שטימוננ ,האָט ער זיד אַרױסגעװיזן אַלס
קינסטלער פון נאָר אַ הויכער מררנה .נאָך פיינער האָט ער גע-
שפּילט דעם דריטן אַקט ,באַזונדערס זיין לעצטע סצענע ,ווען זיין
הדסה ,שוין אַ באַרימטע זינגערין ,פאַרלאָזט אים און ער בלייבט
מיטן חורבן אין האַרצן אליין . . . .די דאָזיקע שטילע סצענע ,גע-
שפּילט פון אים ,האָט סמש ווילד נעמאַכט דעם עולם ,און יעדער,
װאָס האָט ווענן דער פּיעסע נעשריבן ,האָט דאַן באַזונדערס זיך
אָפּנעשטעלט אויף אור".
אין זיין אַריינפיר צו ק'.ס ,דראַמאַטישע שריפטן" ,שרייבט יואל
ענטין :
צ,וויי פּיעסן אין דער פּעריאָדע ,זיינען געווידרמעט דעם נאַציאָ-
נאַליזם, :ישראל האָפנוננ' ( )8191און ,צוריק צו זיין פאָלק'
( .)7191בשום אופן על איך זיי אָבער ניט רופן מאָדע-פּיעסן.
איז דאָך דער נאַציאָנאַליזם ,װאָס האָט אין יענער צייט דערװאַכט
אויף דער יידישער נאָס פון אַמעריקע ,געווען אַזױ עכט און טיף
און מאַכטיק וי אַ נאַטור:עלעמענט ,און ער אָטעמט אַרויס פון די
צוויי פּיעסן מיט נאָר פרישער אויפריכטיקייט .אַ ביס? אַנדערש
איז עס מיט קאָברינס שװאַכקײט (איך בין ניט זיכער צי דאַרף
איך עס אֶנרוֹפן פעלער) צו באַציען אין זיינע פּיעסן עלעמענטן
אָדער עפעקטן פון זיינע פריערדיקע דערציילונגען .אין דער איצטי-
קער פּעריאָדע האָבן מיר דריי אַזעלכע פּיעסן.
אין ,ישראלס

האַפנונג' איז פאַראַן אַן אַלטינקע סוטער,

איז בלויז אַ שװואַך-פאַרמאַסקירטע

באָבע

באַשאַ,

אַ קאַריקאַטור-

פינור פון צוויי-דריי פון קאָברינס ערשטע דערציילוננען,
;די שונאים'

װאָס

און אין

( )2191וי אין ,צוריק צו זיין פאָלק' שפּילן זיך אִפּ

סצענעס צווישן צוויי ברידער ,מענטשן פון צוויי ווייט-אָפּנערוקטע
וועלטן ,וועלכע זיינען דורכנעלעבטע דערמאָנוננגען פון זייער גליק-
לעכער אחדותדיקער קינדחייט אין טאַטע-מאַמעס הויז  --סצענעס,
װאָס נעפינען זיך ,אין אַ ברייטערער פאָרמע ,אין קאָברינס דער-
ציילונגען ,קאַר? מאַרקס! און אַנדערע .אָבער ניט נאָר איז אַ ספק
צי דאַרף מען דאָס לעצטע אָנרופן פעלער .איך ווייס אַפילו ניט
צי מען מעג אויף דעם אנווענדן איפּאליט טענס פּסוק וועגן שאַבלאָן
(אין זיין ,פילאָזאָפּיע פון קונסט') .אין אנהייב ,זאָגט זיך דאָרט,
מאַכט אַ יונגער קינסטלער נאָך אַנדערע ,עלטערע קינסטלער ,ד .ה.
ער פאָלנט נאָך אַ פרעמדן שאַבלאָן .שפּעטער-צו זוכט ער זיך אֶפּ
זיין איינענעם װוענ ,ווערט זעלבסטשטענדיק .נאָך שפּעטער אָבער,
אויפן אַראָפּבאַרג פון זיין קאַריערע ,מאַכט ער שוין נאָך זיך אַלַיין,
ד .ח .ער ווערט זיין איינגענער שאַבלאָן .צו דער צייט ווענן וועלכער
ס'איז דאָ די רייד ,איז קאָברין ,זייענדיק דאַמאָלס אין זיין רעכ-
טער בליאונג ,גאָר וייט נעווען פון וערן פאַרשאַבלאַניזירט.

העכסטנס קאָן מען צו אים נאָר האָבן די טענה פון מאַמענטאַנער
פוילקייט ; זיך פאַרפוילנדיק צו שאַפן א נייע סצענע ,האָט ער
גענומען אַן אַלטע ,פון גרייטן",
ב.

גאָרין

.יים
 ..,ב

שרייבט ;
איצטיקן

צושטאַנד

זען זיינע פּיעסן געשפּילט,

ארונטערצולאָזן
די ערוה'ס פון
אויף דער בינע
שטייט זיך ,אַז
בינע ניט אַזױי
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פון

דער

בינע,

ווען

האָט ער ניט קיין אַנדערע

איינער

ברירה

וויל

װי

זיך צום ערנסטן שונד אָדער צו דראַמאַטיזירן
דער תורה .אַ בעסערע פּיעסע קאָן געפינען פּלאַץ
נאָר דורך אַ צופאַל אָדער דורך א נס .עס פֿאַר-
,ישראלס האָפנונג' איז ארויסגעקומען אויף דער
וי דער שרייבער האָט זי געװאָלט האָבן ,און די

אטא

א

פון
יי

קאָמפּראָמיסן הייבן זיך אָן פון די ערשטע צוויי ווערטער ,דאָס
הייסט פון דעם נאָמען ביז דעם פערטן צונעשטוקעװעטן אַקט.
ארונטער צו נאַרישן שונד ,א פּיאָנער ,און קוקן אויף זיין וװוערק
מיר מוזן יעצט זען אין יעדן דראַמאַטורג ,ואָס לאָזט זיך ניט
אַזױי װוי אויף דאָס ערשטע ,ואָס זוכט אויסצוטרעטן אַ ועג פאַר
דער בעסערער דראַמע ... .דער פערטער אַקט איז לכתחילה גאָר-
ניט געווען אין דער פּיעסע און ניט נאָר איזן ער צונעטשעפעט
װוי אַ פינפטע

ביליק

ראָד צו אַ װאָנן ,נאָר ער מאַכט

די גאַנצע

דראַמע .אויך זיינען דאָ אַריינגעפירט עטלעכע עפעקטן פאַר דער
נאַלערעע ... .נאָר דאָס זיינען אַלץ קלייניקייטן .דער עיקר איז
די דראַמע ,און די דראַמע אין אַ מענטשלעכע ,מיט מענטשלעכע
ליירנשאַפטן ,מענטשלעכע האָפנונגען ,מענטשלעכע שטרעבוננגען.
עס שלאָנט אין איר דער פּולס פון לעבן ,און די פּערזאַנען זיינען
לעבעדיקע מענטשן ,און די דראַמע אַנטװיקלט זיך פון זיך אַלין,
אָן אַ שום אָנשטרעננוננען ,אָן אַ שום קוװועטשעניש ,אָן אַ שום
שטופּעניש ,און מען דאַרף די סצענעס ניט שלעפּן ביי די האָר.
יר באַטראַכטן די דראַמע ,ישראלס האָפנונג' אַלס אַ דריי-
מ.
.
אַקטיקע פּיעסע .אַזױ האָט איר קאָברין אָננעשריבן ,און דער
פערטער אַקט איז שפּעטער צוגענעבן געװאָרן אויפן וואונטש פון
דעם מענעדזשער . .. .די בעסטע זיינען די ערשט צוויי אַקטן ,און
דר דריטער ,וועלכער איז דער שטאַרקסטער ,איז אַרויסגעקומען
ניט קיין געלונגענער .קאָברין האָט זיך נעפילט זיכערער מיט די
כּערזאַנען ,וועלכע זיינען אים גוט באַקאַנט ,און ער האָט זיך פֿאַר-
לארן ווען ער האָט נעדאַרפט אַריינפירן דעם דירעקטאָר פון דער
.ברינען איז זייער געלונגען אַריינצופירן אין דעם
אָפּערע. .ק.אָ
שטיק די אַטמאָספערע פון אַן אינטעלינענטע הויז .די שטארקסטע
געפילן ווערן דאָ דורבנעלעבט מיט אַן אייננגעהאַלטנקײט ,װאָס מען
קאָן נאָר זען ביי איידעלע מענטשן .די האַנדלוננען זיינען אַזעלכע
אויף וועלכע נאָר אינטעלינענטע מענטשן זיינען פעאיק .אים אין
אויך נגעלוננען אַריינצונעבן אין אַ בינען-עפעקט אַזויפי? לעבן ,אַז
ַממײיסטן
די װואַרהײיטלעכקײיט דערפון פּאַקט דעם צושויער. .א..
איזן קאָברינען געלונגען צו שילדערן דאָס בילד פון דער אַלְטער
מאַמען ,זי גייט דורך פון אָנהייב ביזן סוף אין דער אמתער פאַרב
פון דער יידישער סאַמע ... .זייער אינטעליגענט איז די שילדע-
רונג

פון

,הדסה'

מייסטערהאפטע,
כאַראַקטעד,

אין

וייל

ערשטן

אַקט.

אין ,הדסה'

האָבן

דעם

וועלכער איז פאַרן צושויער

די

מיר

שילדערוננ

איז

א

א קאָמפּליצירטן

גאַנץ ניי.

 ...דאָס בילד

פון ,ישראל פּאַליאַקאָוו' איז ניט אַרױסנעקומען אַזױ דייטלעך .דאָס
קאָן זיך אויסווייזן אַ חידוש .דער פאַרפאַסער אין נאָנט באַקאַנט
מיט דעם קרייז אין וועלכן אַזאַ פּערזאָן וי ,פּאָליאַקאָוו' באַועגט
זיך ,און ער האָט געדאַרפט קאָנען שילדערן אים בעסער וי די
אַלֶע אַנדערע".
דעם  51אָקטאָבער { 3191ניס וי ענטין גיט אָן9091 :ן ווערט
אונטער דער אויפזיכט פון מחבר ,אויפגעפירט אין ניו-יאָרקער
ד,ער נאַטור מענטש")
;אָדעאָן!"-טעאַטער זיין פּיעסע ,יאַנקל בוילע* (,
מיט פאָלגנדיקן פּערסאָנאַל;
יאַנקל בוילע  --סעם מאָריס
ישעיה  ---פיליפּ מאַלץ

פרומע  ---מאַדאַם קליין
חאַצע  --סעם גאָלדבערג
נאַטאַשאַ  ---איידאַ דװאָרקין
חייקע

--

איידאַ

פיין

נחום  --איזידאָר קליין
2000

טעאַטער

יידישן

פּראָקאָפּ  --הערי קאָהן
הירש-בער  --מ .ב .סאַמואילאָו.
דיזעלבע פּיעסע װערט דעם  92נאָוועמבער  6191אויפגעפירט
,עקאָנד צוועניוי-טעאַטער דורך דוד קעסלער ,וועלכער שפּילט
אין ס
די הױפּטראָל ,יאַנקל* מיט פאָלגנדיקן פּערסאָנאַל:
,ישעיה?  ---מאַרק שווייד
;פרומע?  ---שרה נאדאָלסקי
,יאַנקל בוילע"  --דוד קעסלער
;נחום נאָװאָסעלסקער?  --איזידאָר גילטמאַן
;חייקע"  ---מערי ווילענסקי
;הירש-בער"  --מאָריס שװאַרץ
;זלמן?  --יעקב וועקסלער

יאַנקל

פאַרקלאָגט די אַקטיאָרן אין געריכט .דער רעזולטאַט איז געווען
אַז די טעאַטער:דירעקטאָרן האָבן אים אויפן קומענדיקן סעאָן
באָיקאָטירט.
ק .דערציילט ווייטער ,אַז אין יענער צייט האָט אויף קלינטאָן-
סטריט אין ניו-יאָרק זיך געפונען א קלײַן טעאַטער מיטן נאָמען
;אָדעאָן* ,אַ מין מוזיק-האָל ,וואו אומבאַקאַנטע אַקטיאָרן און אַקטע-
ריסעס האָבן געגעבן װאָדעװיל-נומערן און זיינען אויך אויפגע-
טראָטן אין זאָלאָטאַרעװוסקיס און ראַקאָווס רעפּערטואַר ,און דערנאָך
האָט מען נאָך געוויזן קינעמאַטאָגראַפישע בילדער .דאָס טעאַטערל
איז געווען אָנגעװיזן אויף די אַרומיקע שכנים .איז ק .דאָרט אַװעק
און פאָרגעלייענט פאַר זיי זיין פּיעסע ;יאַנקל בוילע" .די אַקטיאָרן
האָבן אים געבעטן ,אַז ער זאָל די פּיעסע מיט זיי ניט אויפפירן

;נאטאשא"  --איידאַ דװאָרקין

בוילע"

;יאַנקל בוילע"י  --סעם מאָריס

אין
ָ,דעאן
א

טעאַטער"

,חאַצע?  --לואיס הײימאַן
;פּראָקאָפּ"  ---טשאַרלז נאַטאַנסאָן
;נאַטאַשאַ*  --בעסי ווייסמאַן
;איטשע פּאַסטערנאַק*"  --לעאָן נאדאָלסקי
דער מחבר דערציילט ,אַז ער האָט די פּיעסע ,וועלכע ער האָט
לכתחילה געשריבן פאַר דוד קעסלער ,אים פאָרגעלייענט ניט ווייני-
קער וי  01מאָל ,און קעסלער האָט זי אויפגעפירט ערשט  41יאָר
שפּעטער .דאָס ערשטע מאָל האָט ער אים נאָר פאַרגעלייענט דעם
ערשטן אַקט און זעענדיק ,אַז עס געפעלט ניט קעסלערןן ,האָט ער
איבערגעריסן דאָס פאָרלייענען .אַ צווייט מאָל ,נאָכדעם וי ער האָט
אים ווידער פאָרגעלייענט די פּיעסע ,און מאָשקאָװיטש האָט געבעטן
קעסלערן ,אַז ער זאָל זי שפּילן ,האָט ער זיך אָפּגעזאָגט ,ווייל ער
זעט אין איר גאָרניט .אַזױ איז געשען עטלעכע מאָל ,ביז דער מחבר
האָט פאַרקויפט די פּיעסע צו טאָמאַשעװסקין ,אָבער ווען מ'האָט זי
דאָרט אָנגעהויבן פּרובירן ,און דער מחבר האָט געזעען װוי טאָמאַ-
שעווסקי האָט זיך דערלויבט זי ;אויסצובעסערן" ,האָט ער אים צוריק-
געצאָלט דעם האָנאָראַר ,װאָס ער האָט פאַר איר באַקומען און זי
ניט געלאָזט שפּילן .ווען קעסלער האָט דערהערט ,אַז אויך טאָמאַ-
שעווסקי שטעלט ניט די פּיעסע ,האָט ער געמאַכט אַזאַ שטאַרקן
פאָרוואורף דעם מחבר ,אַז ער האָט באַשלאָסן ,אַז װיבאַלד ער קאָן
זי ניט זען אויף דער בינע ,זאָל עד זי כאָטש אָפּדרוקן ,און אַזױ
האָט ער זי אָפּגעדרוקט אין ,אידישער קעמפער" אונטער מרמרס
רעדאַקציע .דערווייל האָבן די סטאַרס געשלאָסן אַ ,טראָסט* און
שפּילנדיק ק'.ס אַ פּיעסע ,האָבן זיי פון איר שרעקלעך חוזק גע-
מאַכט און אַזױ וי באַצאָלט האָבן זיי אויך ניט ,האָט דער מחבר
2001

,זייקע"  --איידאַ פיין

אָבער דער פאַרװאַלטער האָט יאָ באַשלאָסן צו שטעלן די פיעסע.
און דער מחבר שילדערט אַזױ דעם רעזולטאַט פון דער אויפפירונג :
,אַזױ װי אויף דער בינע האָט מען געאַרבעט די סצענעריס
ד|עקאָראַציעס| ,האָבן מיר אונדזערע פּראָבן נעמאַכט אויף דער
גאַלערעע ,אָבער אַזױ לאַנג וי זיי זיינען אָנגעגאַננען מיט חשק,
מיט אַ ברען ,איז קיין אונטערשייד ניט געווען וואו מיר האָבן די
פּראָבן געמאַכט .צווישן די אַקטיאָרן פון אונדזערע גרויסע טעאַ-
טערס און צווישן מיינע קאָלענן די שרייבערס האָט מען זיך אויס-
געלאַכט פון דער דאָזיקער אונטערנעמונג מיינער .זיי אַלע זיינען
זיכער געווען ,אַז מיין פּיעסע

אין אָדעאָן טעאַטער,

נעשפּילט

פון

דידאָזיקע ,פּורצעס -אַקטיאָרן ,װעט דאָרט האָבן אַ שטילע באַ-
גרעבניש ...עס האָט זיך אָבער גאַנץ אַנדערש אוױיסנעלאָזן .ניט
פריער און ניט שפּעטער ,אין דער נאַנצער נעשיכטע פונם יידישן
טעאַטער,

האָט א פיעסע,

אווטער

אַזעלכע

אומשטענד,

דאָ אזא

רושם ניט נעמאַכט וי ,יאַנק? בוילע' דאַמאָלט אין אָדעאָן טעאַטער,

מיט יענע אַקטיאָרן און אַקטעריסעס,

מיט וועלכע קיינער האָט

זיך ביז דאַן גאָרניט גערעכנט .אַלֶע צייטונגען זיינען פול געװאָרן
מיטן אָדעאָן טעאַטער און מיט ,יאַנקל בוילע! און מיט די נעמען
פון די אַקטיאָרן און די אַקטעריסעס ,וועלכע האָבן אין דער פּיעסע
נעשפּילט.

און

א געוויסע

צייט

האָט

כמעט

אויסנעזען

וי דער

דאָזיקער טעאַטער ,פון וועלכן קיינער האָט פריער גאָרנים געוואוסט,
איז דער איינציקער אין דעם יידישן קװאַרטאַל געווען.
אין אַ טעאַטער ,זואו יעדע צוויי טעג האָט מען פריער אַן אַנדערע
פּיעסע אויפגעפירט ,האָט מען יאַנקל בוילע' געשפּילט  88מאָל,

חוץ דעם האָט מען די פּיעסע אויפגעפירט עטלעכע מאָל אינמיטן
2002

לעססיקאָן

פון

פּ,ראָקאָפּ"  ---טשארלז נאַטאַנסאַן

י,אנקל

,למן"  ---יעקב וועקסלער
ז

בוילע"-אויפפירוננ

.נאַטאַשאַ*  ---בעסי װייסמאן

אין

,הירש-בער"  ---מאָריס שװאַרץ

קעסלער טעאַטער

.יאַנקל בוילע"  --דוד קעסלער
,חאַצע"  --לואיס הײימאַן

וואָך אַלס ,פּראָפּעסיאַנעלע פאָרשטעלונגען' ,צו וועלכע אַקטיאָרן
זיינען ספּעציעל איינגעלאַדן געווען ,און אָנשטאָט דעם ,װאָס פריער

איז דער העכסטער פּרייז פאַר אַ בילעט אין יענעם טעאַטער געווען
 8סענט ,האָט מען געצאָלט צו די פאָרשטעלונגען פון ייאַנקל
בוילע' צו דאָלאַר און מער פאַר אַ בילעט ,אין יענער צייט דער
העכסטער פּרייז ,און דער טעאַטער איז שטענדיק געפּאַקט געווען .. .
נאָך עפּעס  :דער אָדעאָן טעאַטער האָט אָפּנעדרוקט מיין פּיעסע
אין בוך-פאָרם (דאָס ערשטע און ,דאַכט זיך ,דאָס איינציקע מאָל,

װאָס אַ יידישער טעאַטער האָט אַזאַ זאַך געטאָן) און אַלע עק-
זעמפּליאַרן ,עטלעכע טויזנט ,זיינען זיך אין אַ גאַנץ קורצער צייט
צעגאַנגען. ..
רער ערפאָלג פון דער פּיעסע האָט געפירט דערצו ,אַז קעסלערס
פֿאַרערער זאָלן צושטיין צו אים ,אַז ער זאָל אויפפירן די פּיעסע
אין זיין טעאַטער .און איינמאָל ,ווען מיר האָבן זיך געטראָפן,
מאַכט ער צו מיר , :איר ווייסט ,פון אַלֶע זייטן ריידן זיי מיך צוֹ,

,אַנקל בוילע" .אפשר זאָל איך , .. 3
אַז איך זאָל אַרױסטרעטן אין י
אין דער

און אזוי האָט ער צום סוף באַשלאָסן אַרױסצוטרעטן
דאָזיקער פּיעסע".
די פּיעסע ווערט שפּעטער אַ שלאגער איבער דער גאַנצער וועלט.
זי װוערט אויפגעפירט דורך בעני ראָזענבוים ,אַ גאַסט פון אַמעריקע,
דעם  01פעברואַָר  ,5191דורך ;לידאַ? אין לאָדזש ,פּוױלן אין
,סקאַלאַדטעאַטער* ,מיט זלמן און מרים זילבערצווייג אין די הויפּט-
ראָלן ,י,אַנקל* און ,נאַטאַשאַ" ,און אין  6191דורך דער ,וילנער
טרופּע*" איר פון לייב קאַדיסאָן ,אין ווילנע ,מיט עלמית און אזרא
אין די הױפּטראָלן ,נאַטאַשאַ" און ,יאַנקל" .די ,ווילנער טרפפּף"
שפּילט די פּיעסע הונדערטער מאָל איבער מזרח און מערב אײראָפּע
און אויך אין אַמעריקע .די פּיעסע ווערט בכלל געשפּילט מיט א
ריזיקן דערפאָלג איבער אַלע אַנדערע יידישע טרופעס אין דער
וועלט .זי איז אויך געשפּילט געװאָרן אין העברעאיש.
,יאַנקל בוילע" איז אויך אין דעצעמבער  6191אויפגעפירט גע-
װאָרן אין לאָנדאָנער ,פּאַװיליאָז"-טעאַטער דורך מאָריס מאָשקאָ-
וויטש ,וועלכער האָט געשפּילט די טיטל-ראָל ,יאַנקל" .די פּיעסע
איז אויך געשפּילט געװאָרן אויף רוסיש און אוקראַאיניש מיט דער
אַקטעריסע דיקאָואַ אין דער ראָל ,נאַטאַשאַ".
דעם  4יאַנואַר  6491איז אין ,יידישער קונסט טעאַטער* אין ניו-
יאָרק געפייערט געװאָרן ק'.ס ערן-אָװונט ,אויף וועלכן ,אונטערן פאָר-
זיץ פון יואל ענטין ,זיינען אויפגעטראָטן פּ .נאָװיק ,דער בעל יובל
און זיין פרוי ,און א"ר פון לייב קאַדיסאָן (לויט דער אויפפירונג

2009

פון דוד קעסלער) איז געגעבן געװאָרן דעם בעל יובלס פּיעסע
,יאַנקל בוילע* מיט גוסטאַװו בערגער אַלס יאַנקל בוילע" ,לובאַ
,ירש בער".
קאַדיסאָן אַלס ,נאַטאַשאַ* און מאָריס שװואַרץ אַלס ה
ישראל דער יענקי שרייבט וועגן דער אויפפירונג אין ;אָדעאָן-
טעאַטער?:
,די דראַמע ,כאָטש אַ צימלעך שטארקע און מיט אַ צימלעכער
פּרעטענזיע אויף ריינער ליטעראַטור ,איז שװואַכער פון דער ערציי-
קונג ,װאָס טראָגט דעם זעלבן נאָמען און קומט פון דער זעלבער
פעדער .דער פֿאַרפאַסער האָט אַלֵיין אפשר ניט געפילט בשעת
ער האָט די ערציילונג אַריבערנעטראָנן אין דער איצטיקער דראַ-
מאַטישער פאָרמע ,אַז גראָר דאָס װאָס מאַכט זיין ערציילוננ אַזוי
געראָטן ,וועט ער אין דער דראמע מוזן פאַרפעלן ,און דאָס אין
די פּרעכטיקע שטיק נאַטור-פּאָעזיע וואָס ער שילדערט אין דער
ערציילונג... .א חוץ דעם ליירט קאָבױינס פּיעסע פון אייניקע

זייער וויכטיקע טעכנישע פעלערן ... .ניט אַלע טיפּן זיינען אויס-
געהאַלטן און ניט אַלֶע זיינען ווירקלעכע טיפּן פון לעבן ... .אין
דעם נאַנג פון דער דראַמע פאַרלירט בוילע אָפט זיין פּויערשע ניט
פּאַלירטקייט און פאַלט אַריין אין די {|דער| התלהבות פון אַן עכט
ראָמאַנטישן העלד פון די ריטערלעכע צייטן .דערפאַר אָבער זיינען
אין קאָברינס דראַמע פאַראַן עכט פּאָעטישע סצענעס ,וואָס מען זעט
בפירוש ,אַז זיי קומען פון די הענט פון אַ ווירקלעכן מאָלער.
ניט געשריבן האָט קאָברין דיזע סצענעס ,נאָר ער האָט זיי געמאָלן
מיט

אַ פינזל.

 ...אַ סך פאַרלירט די דראַמע פון איר ווערט צוליב דעם ניט
זייער געראָטענעם שפּילן פון מאַנכע פון די שוישפּילער .דער
הויפּט-העלד אַלֵיין ,צ .ב .ווערט געשפּילט פון סעם מאָריס ,וועלכער
האָט זיך ,ווייזט אויס ,איינגערעדט ,אַז עס איז נענוג ווען ער
וועט שפּילן קעסלערן  ---ער איז שוין דאַן פּטור צו שפּילן יאַנקל
בוילע .דער שוישפּילער איז נעבעך זייער ערנסט און מען זעט,
אַז ער רייסט זיך עפּעס אויפצוטאָן אַן איינענע זאַך ,פאלט אָבער
אַריין דוד קעסלער אינמיטן און לאָזט אונדזער העלד נעבעך ניט
קעבן .וי אַזױ אַ מענטש קאָן עס אויספירן ניט צו באַנוצן זיין

אייגענע שטימע און זיין אייגענע מימיק ,און דאָס אַלֶעס באָרגן
פון קעסלערן אין אַזאַ גרויסער און באַדייטנדער ראָלע װי יאַנקל
בוילע ,קאָן דער שרייבער פון דיזע שורות ניט באַגרייפן .עס
רייסט דאָס האַרץ װוי ער מאַכט עס אין פילע פלעצער א ת? פון
דער ראָלע ,און בלויז זיין ערנסטקייט מאַכט ,אַז מען זאָל אים
אַלעס פאַרצייען".
2004

יידישטן

טצעאַטער
טערט

(ווי אַזױ קעסלער האָט געשפּילט די ראָל ,זע קעסלערס ביאָגראַפיע
אין דעם באַנד זז.}8472-7472 .
,אָרפסיונג*" דורך ,די ווילנער" אין
וועגן דער אויפפירונג פון ד
לאָנדאָן .,שרייבט מאָריס מייער :

 ,די דראמאַטיזירונג פון ,יענק? בוילע! ,װאָס װוערט געשפּילט
אונטער דעם נאָמען ,דער דאָרפס יונג' ,איז מעלאָדראַמאַטיש .איך
האָב אויף דער פּיעסע געקוקט אַלסם אויף דער מעלאָדראַמע אין
דעם רעפּערטואר פון די ווילנער ,אָבער ס'איז אַ פאַלקסטימלעכע
ריינע פּיעסע ,פול מיט הומאָר און דראמאטישע מאָמענטן ,אָן
גרויסע איבערטרייבונגען .ס'איז א פּיעסע ,װאָס גיט דעם עולם
געלעננהייט האַרציק צו לאכן און אויך נערירט וװערן ביז צו
טרערן .פון א ריינעם קונסט-שטאַנדפּונקט ווערט אָבער דורך
דעם נעמיש פון קאָמעדיע און טראַגעדיע אָפּנעשװאַכט די איינ"
הייטלעכקייט,

װאָס איז דער

עיקר אין א דראַמע".

און אַרומרײדנדיק דעם אינהאַלט פון ,דאָרפסיונג? ,די ליבע פון
יאנקל בוילע צו נאַטאַשען ,זיין אַבערגלױבן און זיין שרעק ,וייזט
אָן מייער ,אַז דערמיט װאָס עס איז אין דער פּיעסע אויך אַרײנ"י
געוועבט געװאָרן די קאָמישע געשיכטע פון דעם שידוך צװישן
יאַנקלען און כייקען ,כדי אים צו ראַטעװען פון שמד" ,װאָס פאַר"
נעמט ,אַזויפיל פּלאַץ אין דער פּיעסע וי די דראַמע ,ווערט דאָס

דערפאַר אַ מעלאָדראַמע".

דוד פינסקי איז זייער קנאַפּ באַגײסטערט פאַר ק'ס פּאָפּולערע
פיעסע ,יאַנקל בוילע" {נאָך פאַר איר אויפפירונג}:
,רשט
ע

שפּעטער,

ווען קאָברין

כאַפּט

גארדינם

שניט,

געוויגם

ער אויך זיין טעמפּעראַמענט .זיין ,נאַטור-מענטש'  ...איבערגע"
מאַכט פון זיין ערציילונג ;יענקל בוילא! ,איז געבויט געװאָרן נאָך
אַלַע געזעצן פון נאָרדינס דראַמאַטיק ,אָבער איז זייער טעמפּעראַ-
מענטפול .די הויפּט-פיגור איז נראָד וי נאָך איין אַראָפּגענומענער
מאָס פון אַ געוויסן סטאַר ,און פון דעם ,װאָס יענער האָט ליב
אויסצונעמען ביים עוֹלִם ... .דער דראַמאַטיזירטער בוילא איז
דערמיט ,נאַטורמענטש" ,װאָס ער רערט שלעכט יידיש ,ליבט אַ
שיססע ,קען ניט דאַװענען ,האָט מורא פאַר זיין טויטן טאַטן און
געווינט אַלע געשלעגן .דאָס לעצטע וויל איך ,פאַרביינייענריק ,באַ-
מערקן איז כאַראַקטעריסטיש ווען מען שרייבט אַ ראָלע פֿאַר אַ
געוויסן סטאַר .דער סטאַר געווינט ניט בלוין דעם געשלעג ,ער
געווינט אויך די גאַליאָרקע ... .און צונעטשעפּעטע סצענעס מיט
געזאַנג און טענץ זיינען פאַרהאַן אין דעם שטיק ,און עס זיינען
דאָ די קאָמישע פינורן ,אָפּגעזען נאַטירלעך דערפון װאָס אויך דער
הויפּט-העלד ,וועלכער דאַרף ווירקן טראַגיש ,ווירקט דאָ קאַמיש.
און עס זיינען פאַרהאַן די ווערטלעך .זיי זיינען פאַרהאַן אַפילו אין
אַן איבערמאָס. .א.ָ.בער אין דערזעלבער צייט האָט דאָס שטיק
אַ זייטיקע פינור ,וועלכע איז ווערט דאָס גאַנצע שטיק .דאָס איז
איין אַלטער יידישער פישער ,הירש בער מיטן נאָמען .עטװאָס פון
פּרצס ,בערל קירזשנער' אין ,דער שטריימ?' ,אָבער ערד-שווערער,
לעבנס-עכטער און ווירקונגספולער .,אויך דער אַנדערןערן עלטערער
פרומער פישער האָט רעאַליטעט ,האָט לעבן ,איז גום און נשמה .דאָס
זיינען צוויי נעשטאַלטן ,וועלכע ווייזן וי גוט קאָברין זעט לעבעדיקע
מענטשן און זי ווייניק דאָס יידישע דראַמע געװוינט פון דעם,
ווייל דער דיכטער האָט זיך געלאָזן אויף אַ שלעכטן וועג און גייט
ניט אַרױס פון דעם אינערלעכן פון זיינע העלדן ,נאָר פון דער
אויסערער ערשיינונג פון די אַקטיאָרן ,וועלכע װעלן זיי שפּילן".
און פּינסקי קומט צום באַשלוס :
,קאָברין שטייט אַ סך נענטער צו גאָרדינען װי ליבין .וי אין
2008

דעם בוי פון די שטיקער ,אַזױי אויך אין זייער טעמפּעראַמענט-
פולער דורכפירונג ,און אין דעם נאָך וואָס ,וי נאָרדין אין אַ סך
פון זיינע פּיעסן ,אַזױי וויל אויך קאָברין אַרויספירן דעם דראַמאַ-
טיטן קאָנפליקט פון דעם כאַראַקטער פון דעם העלד .און ביידע,
אי גאָרדין ,אי קאַנרין ,האָבן דאָס בשותפות ,װאָס זיי ווילן עס און

פירן עס אָבער ניט אויס ,ליבין װוי? עס אַפילו ניט  ...אָבער וי
מען דאַרף זיי ביידען ,קאָברינען און ליבינען ,אָנרוֹפן אַלס די
באַדײיטנסטע פון גאָרדינס שולע ,דאַרף מען זיי אויך אָנרופן די
אַנטװיקלוננס-פעאיקסטע .און זאָל דאָס יידישע דראַמע מאַבן אַ
פאָרטשריט

ווייטערן

אַריבער

גאָרדינען

און זאָל זיך דער

פארט"

שריט באַפעסטיקן ,זיינען זיי ביידע גענוג פעאיק מען זאָל זיי נע-
פינען אין דעם ווייטערן מארש",
דאַקעגן איז יואל ענטין מער באַגײסטערט פאַר דער פּיעסע ,װוי ער
,ראַמאַטישע שריפטן":
דריקט זיך אויס אין זיין אַריינפיר צו ק'.ס ד
,אַנקל בוילאַ
,די ערשטע דראמע ,פון זיין צווייטער פּעריאָדע ,י
(אין רוסלאַנד באַקאַנט געווען אונטערן נאָמען ,דער דאָרפס-יונג)),
האָט קאָברין נעמוזט אָנשרייבן אין  ,7091חדשים נאָך דעם ,נרויסן

ייד' .יערנפאלס ,שפּעט אין יענעם יאָר ,האָט קאָברין ,יאַנק? בוילאַ"
פאַרעפנטלעכט אין ,אירישען קעמפער' ,און אַזױ װוי די דראַמע
איז איננאנצן באַזירט אויף דער דערציילונג מיט דעם נאָמען (אין
סאַמע סוף פון די -09ער יאָרן) ,און ניט נאָר האָט זי מיר קאָברין
דאַמאָלס פירגעלייענט ,נאָר איך האָב אים דאַן אויך ווענן איר
נעמאַכט געוויסע סוגעסטיעס ,האָב איך איצט די דראַמע גאָר נריננ

|

דערסענט.

יאַנקל בוילאַ' איז געשריבן מיט אַ סאַך קראַפט ,סיי ליטעראַ-
רישער און סיי דראַמאַטישער .פֿאַקטיש ,אַלע מענטשן פון דער
פּיעסע לעבן קלאָר און העל און מען זעט זיי ממש פאַר די אוינן
און מען הערט זיי מיט זייערע באַזונדערע קולות ,אַפילו אַז מען
גייט ניט ווייטער פונם בוך .זיי לעבן אויך אַ זייער אינטענסיהו,
דאָס הייסט ,אַ דראַמאַטיש לעבן ,אֲפִילו אַזאַ פּאַרשוין וי חאצע
(,דער קעלעמער מניד') ,כאָטש ער איז אייגנטלעך ניט מער וי אַ
;רעזאָניער' ,ד .ה .אַזאַ איינער ,װאָס איז דער עיקר נאָר אַ ריידער,
העלפט נאָר אַ סך מיט אין דער האַנדלוננ און טאַקע אין אירע
לעצטע אַנטשײדנדיקע פּונקטן .ריין דראַמאַטיש איזן די פּיעסע
וי מיט נאָלרענע האַמערס אױיסנעקלאַפּט .ניט נאָר באַװענט זיך
די האַנדלונג נאַטירלעך ,פריש און טריי ,נאָר עס איז אין דער
פיעסע

קיין איין

מאָמענט

פון פּוסטקײט,

פון שלעפעדיקייט,

פון

אומרירעוודיקייט ,פון ניט פאָראויס-גיין ,ניטאָ( .העכסטנס קאָן
מען נאָר זאָגן ,אַז דער דראַמאַטורג איז אַזױ פאַרכאַפּט געװאָרן
,עלעמער מנידס' דרשה ,וועגן נגהינום ,אַז ער האָט זי געלאָזט
פונם ק
זיך אויסציען אַ קליין ביסעלע מער וי עס איז פאַר דער האַנדלונג
נויטיק געווען) .און די איינציקע סצענעס גיסן זיך נאַטירלעך
און לייכט אַריבער איינע אין דער צווייטער.

ריין ליטעראַריש קאָן מען אָבער זאָנן ,אַז די כאַראַקטערן פון
דער פּיעסע ,כאָטש זיי זיינען אַזױ בולט ,פעלט זיי אָבער אָפּנע-
רונדעוועטקייט און דורבזיבטיקייט ,װאָס ,דאָס לעצטע ,לאָזט זיך
אפשר פאַרבינדן מיט דעם ואָס מען רופט אַטמאָספערע אָדער
כאַראַקטערן פון
י
ד.
פערעספּעקטיווע און פּסיכאָלאָנישקײט.. .
יאַנק? בוילאַ! זיינען אַ שפּינל ,װאָס שפּינלט אַלץ ריכטיק אָפּ ,אָבער
הינטערן

שפּינ? איז מער

גאָרניט דאָ ,אין

דער פּיעסע ,נאָך מער

וי אין דער נאַוועלע ,װאָרום דאָרטן זיינען דאָך געווען באַשריי-
בונגען פון דער נאַטור און פון מענטשן און פון אַ יום-טוב אין
דאָרף ,װאָס האָבן דאָך צוגעגעבן כאָטש דרויסנדיקע אטמאָספערע.
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אויך איז דאָ אין דער פּיעסע ,וי אין דער נאַװעלע ,א חוץ אין
הירש

בערן (כאָטש ער איז אויך נאָר אַ מין,רעזאָניער') --

א

מאַנג? אין פּסיכאָלאָנישקײט .יאַנקלס שרעק פאַר זיין טויטן טאַטן,
פאַרן ניהינום ,וועלכער טרייבט אים צום טויט ,זעען מיר ניט
שאַרף נגענוג און נאָך פּלאַטשיקער זעען מיר זיינע געוויסן-ליידן
בנונע נאַטאַשען ,די דאָרף-שיקסע ,ואָס ער האָט זי אָן ספק ליב.
 .ג.עשפּילט נגעװאָרן איז ,יאַנק? בוילא! ,צום ערשטן מאָל אין

יאָר  ,151911 9091אין אַ ,מוזיק-האָל' אויף קלינטאָן סטריט ,פון
אַקטיאָרן ,פייער מאַכער ,,ד .ה .אָנגעהעריקע צו יוניאָן פון מייסטנס
פּראָװוינציעלע אַקטיאָרן ,װאָס איר נאָמען איזן געווען זייער ניט
קיין געהויבענער .די מוזיק-שפּילער האָבן אָבער די פּיעסע גוט דורכ-
געפירט (איינע אן איידאַ פיין האָט אַזוי געלונגען לאַכעדיק גע-
שפּילט יאַנקלס כלה חייקע ,אַז זי איז אויף א לאַנגער צייט פאַר-
בליבן א שם דבר) .דער דאָזיקער דערפאָלנ האָט געפירט דערצו,
אַז דוד קעסלער ,וועלכער האָט פון דער פּיעסע משמעות לכתחילה
זיך געהאַט אָפּגעזאָגט ,האָט זי שפּעטער-צו נערן אויפנעפירט ,און,
ווידער ,מיט אַן אָנגעזעענעם דערפאָלג",
וועגן ,יאַנקל בוילע" שרייבט יעקב מעסטל:
...,

די פּיעסע

איז

דראמאַטיש

קרעפטיק,

מיט

אינדיווידועל-

געצייכנטע פינורן ,די יירישע וי די פּויערישע ,אָבער שפּראַכלעך
נאָך אַביס? ;ניט געהובליעװעט' .דער לאָקאַלער דיאַלעקט אין
כאַראַקטעריסטיש פאַר דער סביבה ,נאָר איז אָפט אַ שטער אין
די ערנסט-דראַמאַטישע סיטואַציעס .דערפאַר חפּנים ,איז די פּיעסע
(א חוץ אין דער ,וילנער טרופּע') מייסטנס געשפּילט געװאָרן
אין פּױלישװואָלינישן דיאַלעקט. .צ.ע.נדליקער יידישע שוישמפ-
לער האָבן זיך אויפנעכאַװעט אויף די ,פעטע! ראָלן פון אָט דער
דראמע ,און נאָך היינט ווערן געוויסע סצענעס פון איר פֿאָרנע-

פירט .דעם ,קעלמער מגידס' (חאַצעס) דרשה איז אַפילו רעקאָר-
דירט געװאָרן אויף פּלאַסטינקעס (דורכן שוישפּילער נח נאַכבוש)".
אין זיין אַרבעט

א .גאָלדבערג,
שרייבט :
דאָס איז איינע פון זיינע
נישטאָ קיין צופעליקער אָדער
אַלע זיינען לעבעדיק און בולט
דער האַנדלונג און שטייגערונג
באַװעגט זיך שנע? פֿאָראויס,
ריטם.

ועגן יידישער

דראַמאַטורגיע,

שטאַרקסטע דראַמאַטישע אַרבעטן.
זייטיקער פּאַרשױן אין דער זאַך.
נעצייכנט ,יעדער קערט זיך אָן צו
פון דער זאַך ,די גאַנצע דראמע
מיט אַן אייננארטיקן דראַמאַטישן

יאַנקל בוילע וערט געשילדערט מיט א סך װאַרעמקײט ,אויב
אפשר ניט מיט גענוג פאַרטיפטקייט ,װוי דער קרבן פון דעם ווילדן
פאַנאַטישן שרעק  ---פון איין זייט ,און פון זיין ריינער ליבע צו
נאַטאַשאַן  ---פון דער צווייטער זייט".
די פּיעסע איז צוערשט געדרוקט געװאָרן א"נ ,דער נאַטור מענש"
אין ,דער אידישער קעמפער" ,פילאַדעלפיע ,נ'  ,6091 ,94-92און
אין בוך-פאָרם מיט אַ פאָרעדע פון מחבר ,אין ניו-יאָרק אין ,3191
א"נ ,יאַנקעל בוילע" ,אין  6191ווידער איבערגעדרוקט געװאָרן אין
ניו-יאָרק ,איז אין  0291איבערגעדרוקט געװאָרן א"נ ,דער דאָרפס
יונג" אין ואַרשע און איז אין  2591אַריינגענומען געװאָרן אין
ניו-יאָרק א"נ ,יאַנקעל בוילא" (דער דאָרפס יונג) אין ,לעאָן קאָב-
רינס דראַמאַטישע שריפטן".
,אָבעלײ-טעאַטער אייר פון מאָריס מאָשקאָװיטש
אין  4191איז אין ל
(מיטן אָנטײיל פון מאָשקאָװויטש ,מיס לובריצקי ,מאַנע און פרוי,
אויערבאַך ,קרויזע ,מאַדאַם לאָבעל ,מרס .הירשמאַן און מאָריס
שװאַרץ) אויפגעפירט געװאָרן ק'.ס פּיעסע ,דער כשוף" ,לעבנסבילד
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אין  4אַקטן ,די פּיעסע איז ניט לאַנג פאַרבליבן אין רעפּערטואַר,
זי איז נישט געדרוקט געװאָרן .קיין כתב:יד פון איר איז ניטאָ.
דעם  9מערץ  6191ווערט אין נואַרק ,און צומאָרגנס אין ניו"
יאָרק ,אין ,נעשאָנאַל"-טעאַטער ,אויפגעפירט דורך טאָמאַשעװסקין
ק'.ס קאָמעדיע |באַאַרבעט פון זיין פריערדיקער פּיעסע ;זיין ווייבן
אין  4אַקטן ,די נעקסדאָריקע".
דער מחבר דערציילט אין זיינע דעראינערונגען:
,נאָך ,ישראלס האָפנונג' האָט ער אויפנעפירט מיין קאָמעדיע
;די נעקסדאָריקע' ,און אין דער דאָזיקער קאָמעדיע האָט ער זיך
ווידער אויסגעצייכנט ,און אויך בלאַנק אַלס דער אַלְטער שמיר,
און אויך בערטא גערסטין אַלְס דאָס גרינע ווייבל ,און קעסטין
אַלס דער מאַן פון דער נעקסדאָריקער ,און דאָראַ ווייסמאַן אַלס די
לעצטע ,און אַזױ די איבעריקע אַקטיאָרן .די דאָזיקע קאָמעדיע
האָט ניט וייניקער

אויסנענומען

איידער

;,ישראלס

האָפנונג'.

עס

איז אַ פאַקט ,אַז די דאָזיקע צוויי פּיעסן האָט טאָמאַשעװוסקי זיין
נאַנצן סעזאָן דאַמאָלט אָפּגעשפּילט ,ביז די צווייטע טעג פון פּסח".
ש ,יאַנאָווסקי שרייבט וועגן דער אויפפירונג:
 . .,,די נעקסראָריקע כאָטש זי האָט אַזױ פאַרכשופט דעם
קליינשטעטלדיקן וועלוול מיט איר געפּודערט פּנים און רויטע
קליידל ,אַז ער האָט פאַרגעסן זיין שיינע פרומע הינדעלע ,איבער-
געלאָזט אין דער אַלטער היים .אָט די נעקסדאָריקע ,מיר מיינען
ניט חלילה דאָראַ וייסמאַן ,נאָר די קאָמעדיע גופא ,זי האָט פאַר

אונדז נאָר אַ קנאַפּן חן ... .קאָברין האָט געשריבן פילע פּיעסן,
ערגערע און בעסערע,
לויט אונדזער מיינונג,
און יאַנאָוװוסקי מאַכט
אומשולדיקער קרבן",
לאַטײנערן.

אָבער זיין קאָמעדיע ;די נעקסדאָריקע' איז,
די סאַמע ערנסטע".
אַ פאַרגלייך מיט לאַטײנערס פּיעסע ,דער
אויף דער זעלבער טעמע ,און באַפאָרצוגט

אויך יואל ענטין איז ניט באַגײסטערט פאַר דער פּיעסע:
א,ין דער ,נעקסדאָריקע! איז די יונגע ווייבעלע ,הינדעלע ,פון דער
,אַלטער היים' ,אַ גאַניץ טיפער ,ערנסטער ,בר-דעתדיקער ,מאָראַליש-
באַשיידענער כאַראַקטער ,ואָס איז נאָך דערצו דורכאויס אויסגע-
האַלטן זי פון איין שטיק .דערפאַר ,פון דער אַנדער זייט ,אין דאַ
דער ערשטער אַקט אַ היבש ביס? צעצוינן .דערפאַר טאָפּקעט זיך
קוליע דער שמיד ,וועלוועלעס ,דעם הויפּט-העלדס ,טאַטע ,צופיל
אונטער די פיס ,ריידנדיק אַביסעלע צופי? פון די ווייבער און זייער
,ניט אָנגעטוענקייט' ,װאָס ער באַנעננט אין אַמעריקע ,און דערפאַר
איז גימפּ? ריאבטשיק ,דער ליטווישער מאַן פון דער רומענישער
קאָקעטקע ,אַ היבש ביס? פֿאַרקאַריקאַטורעװעט?.
וועגן ;,נעקסטדאָריקע* שרייבט יעקב מעסטל:
,ל ,קאָברין האָט אין זיינע קאָמעדיעס די זעלבע מעלות און
חסרונות װוי אין זיינע דראַמעס .ער שילדערט מענטשן ,ציל-
באוואוסטזיניקע אָדער נאַאיווע .אָבער פּונקט װוי ער דערפירט
זיי אַמאָל אין דער דראַמע צו מעלאָדראַמע ,אַזױי כאַפּט ער אַמאָל

איבער רי מאָס מיט זיין נעשמאַסן הומאָר ,װאָס ווערט שטעלנווייז
פארוואנדלט אין שארזש .דאָס איז אויך קענטיק אין דער קאָ-
מעדיע ,די נעקסט-דאָריקע' .די האַנדלונג פון ערשטן אַקט קומט

פאַר אין א קליין שטעטל? פון אַמאָליקן רוסלאַנד ,די אַנדערע דריי
אַקטן  ---אין ניודיאָרק .דאָס איז געווען ראמאָלט אַן אָנגענומענער
שאַבלאָן פון אָרט-פאַרטײלונג פון דער אַקציע צווישן דער ,אלטער
היים' און אַמעריקע (מיר טרעפן עס שוין ביי יעקב גאָרדין און
ביי אַ סך יידישע פּיעסן-שרייבער פֿאַר אים) ,דער דאָזיקער מעטאָד
האָט אָנגעהאַלטן אין דער יידישער דראַמאַטורניע ביז קנאַפּ פאר
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יידישן טעאַטער
דער צווייטער וועלט-מלחמה ווען די יידישע אימיגראַציע איז שוין
געווען אַזױ נוט זוי אָפּנעשטעלט".
די פּיעסע איז לענגער געווען אין רעפּערטואַר און איז אין 2391
באַנײט געװאָרן אין פ,אָלקס*"-טעאַטער דורך מישע און לוסי גערמאן.
די פּיעסע א"נ ,איבער ימען גרויסע" (די נעקסט דאָריקע) אַ
קאָמעדיע אין  4אַקטן ,איז געדרוקט געװאָרן אין ,יידישע קולטור",
ניו-יאָרק 2491 ,21-7 ,און  3491 ,2-1און איז אַריין אין  2591אין
באַנד ,לעאָן קאָברינס דראַמאַטישע שריפטן".
דעם  91יאַניאַר  7191איז אין ,קעסלערס סעקאָנד עוועניו"-
טעאַטער אויפנעפירט געװאָרן דורך קעסלערן קי'ס ;טיר נומער
דריי" ,דראַמאַטיזירט פון מחברס ראָמאַן ,דער פּראָפּעסיאַנעלער
חתן" ,געדרוקט אין ,פאָרװערטס" ,און זיין דערציילונג ,טיר נומער
דריי"י אין ,די צוקונפט",
יואל ענטין שרייבט אין זיין אַריינפיר צו קי'ס ,דראַמאַטישע
שריפטן" :
,דאָס יאָר  7091צייכנט אָן אַ נייעם עטאַפּ אין לעאָן קאָברינס
דראַמאַטישער קאַריערע ,אַ גרויסן אויפשטיינ סיי ריין-ליטעראַריש
אוֹן ,מער נאָך ,ריין-דראַמאַטיש .די װאָפערע צען פּיעסן ,וואָם
איך װועל דאָ אויסרעכענען ,וועלכע אויבערפלאכלעכער און וועלכע
טיפער ,זיינען ,אויב ניט איננאַנצן ,איז צום נרויסן טיי? ,ריין פון
די פעלערן ,װואָס איך האָב אָנגעװויזן אין די פּיעסן פון נאָך
;גאַטור ,מענטש און חיה' .די פעלערן ,אַפילו ,אַז זיי זיינען פאַראַן,
רייסן זיי אָבער ניט די אוינן מיט זייער אומנעלומפּערטקײיט ,וי
אין די פריערדיקע פּיעסן .בלויז איין פּיעסע איז דאָ אין דער
פּעריאָדע , ---טיר נומער  '3פון  --- 6191װאָס איזן א נאָכשלע-
פּעניש פון דער ,קאַדעטן'-מאָדע פון ,פאַרלאָרענער נז-עדן' (די-
דאָזיקע פּיעסע ,וואו עס האָט זיך נעפונען ,א סופּערנאַטוראַליס-
טישע' סצענע פון אַ פאַרנװאַלדיקונג אין אַ דערבייאיקן צימער,
האָט ,איבריקנס ,אויך נעהאָט אַ פּאָר גוט געצייכנטע לעבעדיקע
פּאַרשױינען)".
מער קריטיש וועגן דער פּיעסע איז ש .יאַנאָװסקי:
,די אויבן-דעדמאַנטע דראמע איז אַדװערטײזט אין ,ם .א .ש'.
און װאַרשיינלעך אין אַלֶע אַנדערע יידישע צייטונגען אַ ,ריכטיקע
פּיעסע

רימטן
דרוקט
װאָס
װאָק

אין אַ ריכטיקער

צייט' ,דראַמאַטיזירט

פון קאָברינס

ראָמאַן ,דער פּראָפּעסיאַנעלער חתן' ,וואָס איז
אין  פאָרווערטס' און אין ,צוקונפט'  ...נוֹ,
מיר האָבן געזען אויף דער בינע איז ווירקלעך
איז געווען נעדרוקט אין ,פאָרווערטס' און אין

באַ-

געווען גע-
אויב דאָס
דאָסזעלבע,
,צוקונפט'.,

דאַן איז עס אַ זייער קנאַפּע רעקאַמענדאַציע פֿאַר דער ליטעראַ= -
טור פון ביידע אויסנאַבן".
גאָר שאַרף איז משה נאַדיר :
ק,אָברינס ,טיר נומער  '3איז אַ זייער הילצערנע זאַך .שטעקט
אפשר אַ סימבאָל אין דעם נאָמען ,טיר'.

ווער ווייסט ? איך ווייס

נאָר ,אַז דאָס שטיק איז טרוקן וי אַ טיר און פּונקט אַזױי פּיקאַנט,
אַז די שפּראַך איז מאַהאַגעני .די סצענען זיינען עצי גומר --
פּימסנהאָלין .די דראַמאַטישע האַנדלונג איז שלאָפצימער-מעבל
(איבערהויפּט ,מעיבעלי) ,און די מענטשן אַליין זיינען פריש-
אָפּגעפאַרבטע הילצערנע גולמס ,וועלכע דער פֿאַרפאַסער אַָדער
דער פאַרפאַרבע ,-האָט אַרױסגעשטעלט צום טרוקענען קעגן דער
רויטלעכער זון פון זיין פֿאַנטאַזיע ... .זי איז זייער הויך און
זייער פּלאַך ,און זי האָט א מאַסע פּרעטענזיעס .זי איז מער
פיזיאָלאָניע וי געדאַנק ,מער פוס וי קאָפּ .זי גייט שנעלער וי
זי דענקט, .... .טיר נומער  '8איז אויך זייער אַ קוריאָזע פּיעסע
פון דעם שטאַנדפּונקט פון איבערגאַנגען .זי גייט ניט איבער פון
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איין סצענע צו דער צווייטער ,נאָר זי שפּרינגט .זי פארט אויף אן
עלעווייטער .זי גייט פונם ערשטן שטאָק דירעקט אויפן זעקסטן און
 --פאַרקערט .,זי איז אַ קונציקע פּיעסע אין אַקראָבאַטישן זיןפון וואָרט ,אין איין מינוט פאַרשלינגט זי אפשר עלף מיל
דראַמע ,פערצן מיי? טראַגעדיע ,אַ חוץ װאָס זי ציט גלאָט אַזױ
פּאַעטישע סטעננעס פון נאָז ,שלעפּט פענטימענט-פראַזן פון אַרבל
און האָט בכל?

זייער א פלינקן

פערטן

אַקט,

מיטן

אויג ניט צו

כאַפּן װאָס דאָרטן טוט זיך !"
ווידער רופט אַרױס קאַהאַנס רעצענזיע ,אין וועלכער ער װאַרפט
פאָר דעם מחבר אין נאָכמאַכן אַשן ,אַ בריוו פון מחבר צו קאַהאַנען.
די פּיעסע האָט זיך געהאַלטן אַ לענגערע צייט אין רעפּערטאַר,
די פּיעסע איז ניט געדרוקט געװאָרן
אַ כתב-יד ;טיהר נומער  ,3דראמא אין  3אַקטען און אַ פּראָלאָג",
געפינט זיך אין אַרכיוו פון ייוו"א.
אין  7191איז אין ,,מיניקעס סוכות:-בלאַט תרע"ח" פאַרעפנטלעכט
געװאָרן ק',ס ,גערעטעט" (דראַמאַ).
דעם  22נאָוועמבער  7191װוערט אין ,בעסי טאָמאַשעװסקיס
פּיפּלס"-טעאַטער אויפגעפירט דורכן מחבר ,,דעם דאָקטאָרס ווייבער",
קאָמעדיע-דראַמע אין  4אַקטן ,מיט בעסי טאָמאַשעװסקי אין דער
הױיפּט-ראָל אַלס ,מינקע די דינסטמויד* .בעסי טאָמאַשעװסקי האָט
שפּעטער די פּיעסע געשפּילט א"נ ,מינקע די דינסטמויד" יאָרן נאָך
דער אָריגינעלער אויפפירונג .די פּיעסע איז אויך געשפּילט געװאָרן
אין שיקאַגאָ אין ,גליקמאַנס פּאַלאַס טעאַטער* דורך יאָזעף ויינ-
שטאָק.
דער מחבר שרייבט אין זיינע דעראינערונגען:
 ... ,אַזױ האָבן די אַנדערע אַקטיאָרן און אַקטעריסעס געמוזט
טאָן די אַרבעטן ,װאָס דער גרויסער עולם האָט פאַר זיי באַשטימט
ון אַזױי האָט
א.
 --ערשט דאַן האָבן זיי אים צופרידנגעשטעלט.. .ער פון בעסי טאָמאַשעװוסקין בלויז דאַמאָלט אמתדיק הנאה געהאַט
ווען זי האָט זיך געוויזן פאַר אים אין הויזן ,ווען זי האָט גע-
;סיידי פלאַמעװעט' מיט דער גרויסער פעדער פון איר הוט ,צי

ווען זי האָט גחעאַ,נטשעװעט! און בכל? זיך משונע נעמאַכט.

און

בלויז דערמיט קאָן מען ערקלערן פאַרװאָס זי האָט דאָ ניט אוים-
גענומען ביי דעם גרויסן עולם אין מיין ,דעם דאָקטאָרס ווייבער',
אַזױי וי איר העכסט קינסטלערישער שפּילן אין דער דאָזיקער
פּיעסע

האָט עס פאַרדינט.

זי האָט

ניט

געטאָן

פאַר

דעם

עולם

די אַרבעט ,וועלכע ער האָט פאַר איר באַשטימט .עס איז ניט ריב-
טיק ,װאָס מען האַלט ,אַז איר טאַלאַנט איז דורכאויס א קאָמישער.
.א.ו.ן ווייל בעסי טאָמאַשעװסקי איז אַן אמתער טאַלאַנט ,האָט
זי אויך דעם נעלעכטער און דעם טראַניזם פונם לעבן געקאַנט
אויסדריקן .,דאָס האָט זי נעוויון מיט איר טאַלאַנטירטן שפּילן
סיי אין דראַמאַטישע ,סיי אין קאָמישע און סיי אַפילו אין בוף-
קאָמישע ראָלן .באַזונדערס האָט זי דאָס געוויזן בעת איר אין
אויסגעקומען צו שפּילן אַ ראָל ,וועלכע האָט אין זיך קאַמבינירט
סיי דעם קאָמישן עלעמענט און סיי דעם דראַמאַטישן ,װי אין
,וויי שוועסטער' ,מיט אַ יאָר צװאַנציק צוריק ,און אין מיין
מיינע צ
;דאָקטאָרס ווייבער' ,די לעצטע פּאֶר יאָר . .. .זי איז גוט געוען
דאָרט אין דעם ערשטן אַקט ,הגם אין געוויסע מאַמענטן האָט זי
דאָרט אַ היבש ביס? איבערנעטריבן .זי איז נאָך בעסער געוען
אין דעם צווייטן ,וואו איר קאָמיזם איז געווען אַזא חנודיקער ,אַזאַ
נראַציעזער ,אַזאַ פרייער ,ניט-געצוואוננענער .און זי איז געווען
אַ קינסטלערין פון נאָר אַ הויכער מדרנה אין דעם דריטן אַקט,
|
דווקא אין די טראַנישסטע מאָמענטן"...
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לעקסיקאָן

פון

ההא

די העלדען פו קאַברינ'ס ערפאַלגרײכעקאַמעדיע ,,דעם אטא
(װי

ססעף

אונוער

פארטוניסט

 .2מאשרכשוויסש

מאָד לאָבצל

השס

יי

ויכער"

געועת)

און

ס3ס ראָזצינשׁ טיין
' זצר

אמת יצ

זיוויגם

ס .טאַנּיאָ0
דצס דאָלטאָרס

כריינ ד

4082
דײװיךל
זצי 'פאטשצנט

,

וועגן אָט דער פּיעסע שרייבט אין אַריינפיר צו ק',ס ,דראַמאַטישע
שריפטן?

יואל

ענטין:

,די קרוין פון דער איצטיקער
ליטעראַריש,

אָבער

אָן שום

ספק

פּעריאָדע,

ווייניקער זיכער ריין

סצעניש,

דאָקטאָרס

איז

,דעם

ווייבער' (אָדער ,מינקע די מויר') פון  .7191עס איז אַ פּיעסע,
וואו אַלֶע פּאַרשױנען ,אָן דער קלענסטער אויסנאַם ,זיינען וואונ-
דערלעך לעבעדיק ,קוועקזילבערדיק באַװעגעװודיק ,און יעדער איינער
איז ,אין זיין פּוסטקײט אָדער פולקייט ,אָנגענאָסן מיט אינהאַלט.
װאָס איז שייך סצענעס ,און אַפילו סיטואציעס ,איז מיט זיי די
קאָמעדיע אַזױי איבערפלייצנדיק רייך ,אַז עס איז מיר שוועד צו
דערמאָנען זיך צו איר אַ נלייכן אין אַלץ װאָס איך האָב נעזען,
נגעלייענט .און ווייל די מענטשן זיינען אַזױ וואונדערלעך לעבעדיק
(נאַטירלעך זיינען די פאָלקימענטשן לעבעדיקער איידער די אינ-
טעליגענטן ,לויט דעם אַלטן כל? ,אַז אַ יידן מיט אַ באָרד אין
גרינגער אָנצוכאַפּן מיטן פּינזל אָדער פּען איידער דעם יידן אָן
א באָרד) ,און די סצענעס זיינען אַזױ טענצלדיק-שפּרינגעווריק,
פלייצט די קאָמעדיע זיך אַלַיין אַריכער מיט איר שפּרודלדיקן
הומאָר .אין דער גאַנצער פּיעסע נעפין איך נאָר איין קליינעם
פעלֶער  ---קאָברינס ,פאַרצייטיקער' פעלער פון נאָכלויפן נאָך דער
מאָדע .דאָ לויפט ער אפשר ניט נאָך ,אָבער ער הענגט זיך אָן
אֶן דער מאָדע פון יענעם יאָר (און אפשר אויך אַ פֹּאֶר יאָר פריער

אָדער שפּעטער) אין אונדזערע ראַדיקאַלע קרייון  --דאָס איז די
מאָדע פון ,געבורט קאַנטראָ?' .,קאָברין העננט זיך אָן אָן דער
מאָדע אַלס אַ תירוץ צו שרייבן די קאָמעדיע ,אָבער אי דער תירוץ
איז אומנויטיק ,אי ,בלויז אַלס תירוץ ,ווערט ער צופיל אויסנע-
צויגן (וועלכע תירוצים דאַרף מען דען פארצושטעלן די פאלשקייט
און נאַרישקייט פון אַ ניט-נלייכער הייראט ?)".
וועגן אָט דער פּיעסע שרייבט יעקב מעסטל:
,,דעם

דאָקטאָרס

ווייבער',

אַ קאָמעדיע

אין  4אַקטן,

שפּילט

שוין איננאַנצן אין אַמעריקע .חנם די טעמע אין אן אַלוועלטלעכע
 --די אומנעלונגענע הײייראָט צווישן א פּאָר? פון אנטקעגנגעזעצטן2011

כאַראַקטער און לעבן-אויסקוק  ---און איז זייעד אָפט שוין אויס-
גענוצט נגעװאָרן פון אַנדערע יידישע דראמאטיקער ,איז זי אָבער
פאַרוועבט מיט אַ צייט-פראַנע ,װאָס איז דאַמאָלט געווען גאַנץ
אַקטוע? אין אַמעריקע :געבורטקאַנטראָל .סצעניש נעהערט די
קאָמעדיע צו די בעסטע אין קאָברין-רעפּערטואָר .עכטע בינע-
סיטואַציעס ,װאָס שפּרודלען מיט לעבן און קוועלן מיט זאַפטיסן
הומאָר".
דר .י .װאָרטסמאַן שרייבט
, ,דעם דאָקטאָרס ווייבער' איז אַ ריינע ,שיינע סאָמעדיע .דאָם
איז אַלֶעס װאָס מען קאָן זאָגן ווענן איר ווען מען יל זי קורץ
כאַראַקטעריזירן .צו באַהױפּטן אָבער  ---װוי מאַנכע טוען עס --
אַז דאָס איז דאָס בעסטע װאָס קאָברין האָט ווען עס אין נעשאַפן,
הייסט באַגיין אַ גרויס אומרעכט קענן קאָברינען אַליין .,עס איז
אויך מענלעך ,אַז דיזע קאָמעדיע מאַכט ניט דעם ערוארטעטן
איינדרוק צוליב דעם שװאַכן שפּילן פון צוויי פון די הויפּט-פּער-
זאָנען  :דער דאָקטאָר און זיין אינטעליגענטע פרוי (ראָזענשטיין
און מאַדאַם לאָבעל) ,דערפאַר צייכנט זיך אַזױי אויס מיט איר
שפּילן בעסי טאָמאַשעװוסקי אַלס מינקע די דינסט ,פון וועלכער
די קאָמעדיע געווינט אָן אַ שיעור".
די פּיעסע איז דעם  81אַפּריל  2591אויפגעפירט געװאָרן אין
לאָס אַנדזשעלעס דורך אליהו טענענהאָלץ ,אין ,ווילשייער איבעל"-
טעאַטער ,מיט אליהו טענענהאָלץ אַלס ,דאָקטאָר*" און צילע סילווער
ז|ילבערצווייג | אַלס ,,מינקע".
די פּיעסע איז געדרוקט געװאָרן אין ניו-יאָרק ,אין  ,2591װי אַ
טייל פון לעאָן קאָברינס דראַמאַטישע שריפטף.
דעם  12דעצעמבער  7191איז אין ,טאָמאַשעװסקיס נעשאָנאַל"-
טעאַטער אויפגעפירט געװאָרן דורך באָריס טאָמאַשעװוסקי קי'ס
פּיעסע ,צוריק צו זיין פאָלק" ,װאָס איז אַ טאָג פריער אױיסגעפּרובט
געװאָרן אין פּעטערסאָן ,מיט פאָלגנדיקן פּערסאָנאַל;
אָרטור בלעק  ---באָריס טאָמאַשעװסקי,
מעי בלעק --

מערי עפּשטײן,

2012

יידישטן

טעאַטער

ווילי  ---טשאַרלז נאַטאַנסאָן,

ניט נעזען .אויך די פּרעסע האָט זיך זייער נינסטיק אָפּנערופֿן
ום סוף
צ.
וועגן דער פּיעסע און דעם שפּילן פון די אַקטיאָרן.. .
האָט טאָמאַשעװסקי אָננעהויבן צו פאַרלירן דעם מוט און דאָס האָט

גרעיס  --בערטאַ גערסטין,
טהאָמאַס דעקן  --פּיטער גראַף,
קעטרין  ---ראָזע גרינפעלד,
ריינשטיין  ---װיליאַם שװאַרץ,
דאָקטאָר שװאַרץ  --לאַזאַר פריד,

זיך אויך אָפַּנערופן אויף

דעם מחברס פרוי ,פּאָולינאַ ,שרייבט אין דער הקדמה
;דראַמאַטישע שריפטן":

צו זיינע

,ער נעשאָנאַל טעאַטער האָט זיך נעקליבן אויפצופירן קאָברינס
ד
;צוריק צו זיין פאָלק' .די דאָזיקע פּיעסע האָט מען צום ערשטן
מאָל אויפנעפירט אין פּעטערסאָן ,מיט אַן אֶוונט פריער איידער
מען האָט זי אויפנעפירט אין ניו יאָרק .געדענק איך וי מיר
זיינען מיט דער טרופּע געפאָרן קיין פּעטערסאָן צו יענער פאָרשטע-
לונג .די אַקטיאָרן זיינען געזעסן שאַדשטי? ,אַרינגעטאָן יעדער
אין זיך און האָבן קיין װאָרט ניט אויסנערעדט .עס האָט זיך
געשאַפן אַ שטימונג וי פאַר אַ יום הדין .מיר אַלֶע האָבן געגלויבט
אין דער פּיעסע ,אָבער

ווער קאָן פאָראויסזאָגן

אַ דערפאָלג

ביים

טעאַטער ? .א.ו.ן די פאָרשטעלונג איז געווען אַזאַ גרויסער דער-
פאָלג ,אַז צװוישן עולם אין טעאַטער האָבן זיך געפונען אַזעלכע,
װאָס זיינען צווישן די אַקטן אַרױסנעלאָפן און געקויפט בלומען
פאַר די אַקטיאָרן .געווען דאָרט אַ ראַבײ פון די יאַהודים ,איז
ער אַרױפגעלאָפן אויף דער בינע און האָט געהאַלטן אַ פייערדיקע
רעדע וועגן דער פּיעסע .און נאָך דער פאָרשטעלונג האָבן הונדער-
טער מענטשן פון דעם טעאַטער-עולם אונדז באַנלייט צום ,טריין'

{באַן |".
דער מחבר שטעלט זיך אָפּ אין זיינע זכרונות וועגן דאָזיקן עפּיזאָר ;
יענע פאָרשטעלונג אין פּעטערסאָן װעל איך קיינמאָל ניט פאַר-
נעסן .,צװוישן דעם עולם אינם טעאַטער זיינען געווען אַזעלכע,
וועלכע זיינען צווישן די אַקטן אַרױסגעלאָפן און געקויפט בלומען
פאַר די אַקטיאָרן .געווען דאָרט אַ ראַבײ פון די י,אַהודים" ,איז ער
אַרױיפגעלאָפן אויף דער בינע און האָט געהאַלטן אַ באַניײיסטערטן
;ספּיטש' ווענן דער פּיעסע .און נאָך דער פאָרשטעלונג האָבן הונ-
דערטער מענטשן פון דעם טעאַטער-עולם אונדז באַגלײיט צום

;טריין'.

מיר זיינען אַלע אַזױ זיכער געװען אין דעם ערפאָלנ,

אַז ווען מיר זיינען אָנגעקומען אין ניו יאָרק שפּעט נאָך האַלבע
נאַכט ,זיינען מיר אַלֶע פאַרפאָרן אין אַקטיאָרן-קלוב און דאָרט
האָט טאָמאַשעווסקי אונדז מכבד געװוען מיט שאַמפּאַניער .און
דאָך  . . .ווען טאָמאַשעװוסקי האָט די איינענע פּיעסע דערנאָך אוים-
געפירט אין זיין טעאַטער ,האָט זי קיין עולם ניט געבראכט .זי
האָט קיין ערפאָלנ אין זיין טעאַטער ניט געהאַט ,טראַץ דעם װואָט
זי איז גלענצנד אויפנעפירט געװאָרן און איז גלענצנד געשפּילט
געװאָרן  ---אַפילו ,אמת ,בלויז די ערשטע צייט ,ב? זמן טאָמאַ-
שעווסקי האָט ניט פאַרלאָרן דעם מוט.
ביי יעדער פאָרשטעלונג האָט דאָס טעאַטער געהילכט פון
אַוואַציעס און ביי איינער  ---געדענק איך  ---זיינען אַמעריקאַניש-
יירישע סטודענטן און סטודענטקעס  --סמיטגלידער ,דאַכט זיך,
פון דער ,מנורה' ,צי פון אַן אַנדער יידישער געזעלשאַפט ,אזוי
באַנייסטערט נעװאָרן ,אַז נאָך דעם דריטן אַקט איז איינער פון זיי
אַרױפּנעלאָפן אויף דער בינע ,אַזױ וי דער ראַביי אין דעם טעאַטער
אין פּעטערסאָן ,און האָט געהאַלטן א פייערדיקע רעדע ,נאָך
וועלכער אַלע סטודענטן און סטורענטקעס און דער נאַנצער עולם
מיט זיי האָט געזונגען די ,התקוה' .אזא בילר פון ספּאַנטאַנער
באַגייסטערונג האָט דאָס יידישע טעאַטער נאָך פריער קיינמאל
2015

זיין שפּילן . ..דאָך

האָט ער די פּיעסע

נאָך אַלין נעשפּילט ,האָט יעדע ואָך דערליינט נעלט צו איר און
האָט זי נעשפּילט ,ווייל זי איז אים טייער געווען ,ווייל? ער האט
אַלץ געהאָפּט טאָמער וועט דער עולם דאָך אָנהייבן צו קומען".
טאָמאַשעװוסקי שטעלט אָפּ די פּיעסע און נעמט שפּילן זיין אייגענש
פּיעסע ,די חזנטע" ,וועלכע נעמט אויס און דאַמאָלט הייבט מען אָן
ריידן אין טעאַטער ,אַז ק'.ס פּיעסע האָט ניט געטויגט ,און וועגן
דעם דערציילט ווייטער דער מחבר:
מ,יין ,צוריק צו זיין פאָלק' װאָלט דאַן נעבליבן טויט וי אַ סך
אַנדערע פּיעסן ,און די טעאַטער-מענטשן װאָלטן גערעכט נגעבליבן
מיט זייער טענה ,אַז עס איז ניט קיין פּיעסע ,ווען ניט אַ צופאַכ.
דער צופאַל איז געווען סעמיועל נאָלדענבורג ,וועלכער האָט גע-
שפּילט אין פילאַדעלפיע אין אַרטש סטריט טעאַטער .ער האָט די
פּיעסע אויפנעפירט אין פילאַדעלפיע און זי האָט דאָרט אַזא רושם
געמאַכט ,אַז מען האָט זי דאָרט נעשפּילט א גאַנצן סעזאָן אין
אַרטש סטריט טעאַטער ,וואו אַ נייע פּיעסע איז געוויינלעך מער
וי צוויי

װואָכן ניט געשפּילט

נעװאָרן.

זייט דאַמאָלט

האָט

מען

.ן די ראָל
;צוריק צו זיין פאָלק' ניט אויפנעהערט צו שפּילן .א.ו
פון דעם באַנקיר בלעק ,די הויפּט-פּערזאָן אין דער דאָזיקער פּיעסע,
איז נעבליבן גאָלדענבורגס בעסטע ראָל",
אב .קאַהאַן שרייבט ;
ס איז אַ שטיק מיט אַ נאַציאָנאַליסטישײיידישן געראַנק.
ע.
.. ,
אַ געשיכטע סיט אַ רייכן משומר ,װאָס קערט זיך אום צו יידן

און ווערט אַ הייסער ציוניסט.

 ...אוֹן פּונקט אין דעם זעלבן

באַשטײיט דער עיקר אינהאַלט פון אַ דראַמע מיטן נאָמען ,דר .קאן'
פון מאַקס נאָרדאן . .. .דער ,קלימאַקס ,/די אנטוויקלונג ,איז אין
ביירע שטיק דיזעלבע .נ..אָרדאוס דראמע האָט אין זיך ווירק-
לעכקייט .זי לעבט זיך װי אַן אמתע זאַך .קיין נאנץ הויכן ליטע-

ראַרישן ווערט האָט זי ניט .זי איז אָבער ניט סיין מעלאָדראַמע.
קיין שלאָגנדיקע ביליקייט האָט זי ניט אין זיך ,און איר דראַמאַ-
טישע קראַפט איז אַ גרויסע .קאָברינס פּיעסע איז אַ ראָמאַנטישע
זאך ,אַ מעלאָדראַמע פון געוויינלעכן סאָרט .זי איז אויבערפלאַב-
לעך און ביליק ,הנם מען מון צונעבן ,אַז אלס א מעלאָדראַמע
האָט איר קאָברין צוזאַמענגעשטעלט אויסנעצייכנט . , .אין דיזער
באַציאונג איז דאָס מערקווירדיק אַ געראָטענע זאַך .קאָברין פאַר-
שטייט די בינע זעלטן נוט .אויך האָט ער אַ שטאַרקן געפיל צו
ראָמאַנטישע עפעקטן .און אין דיזער פּיעסע ,מיט דיון סוזשעט,
איז ביי אים אַרױיסגעקומען איינע פון די שפּאַנענסטע מעלאָדראַמעם
אויף דער יידישער בינע  ...קאָברין האָט אין זיין פּיעסע אַרײן-
געשטעלט אַ היבשע ביס? הומאָר און אָפּט איז דער הומאָר זייער
אַ געראָטענער .נעשפּילט וערט זי אויך מעלאַדראַמאטיש".
אָט וועגן דעם רמז ,װאָס קאַהאַן גיט אָן בנוגע ;דר .קאן,
דערציילט דער מחבר אין נאָמען פון זשורנאַליסט יעקב קירשענ-
בוים ,אַז דר .מאַקס נאָרדוי האָט זיך פאַר אים אָפן באַקלאָגט ,אַז
מען האָט אין אַמעריקע געשפּילט זיין פּיעסע ,דר .קאן" ,אָבער
דעם האָנאָראַר האָט דערפאַר אָפּגענומען לעאָן קאָברין ,װאָס האָט
די פּיעסע געלאָזט שפּילן אַלס זיינע אונטערן נאָמען ,צוריק צו
זיין פאָלק",
ק .לייקנט קאַטעגאָריש ,אַז זיין פּיעסע האָט וועלכן ס'איז שייכות
מיט נאָרדױיס פּיעסע ,וועלכע נאָרדױי האָט ,דרך אגב ,געזעען שפּילן
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ביי יאָזעף קעסלער אין לאָנדאָן און געווען באַגײסטערט פאַר איר,
און ק .ואַרפט די שולד פון דער פאַלשער אינפאָרמאַציע אויף אב.
קאַהאַן ,וועלכער האָט אין זיין קריטיק אויף ק'.ס פּיעסע געװאָרפן
אָט דעם חשד ,װאָס האָט דערפירט דערצו ,אַז דער מחבר זאָל דעם
ענין פאָרברענגען פאַר אַ זיצונג פון דער ,פאָרװוערטס"-אַסאָסיאײישאָן,
וועלכע האָט אָנגענומען אַ באַשלוס קעגן ק'.ס באַהױפּטונג,
וועגן די צוויי נאַציאָנאַלע פּיעסן שרייבט יעקב מעסטל:
פ,ון אַ נאַנין אַנדערן טיפּ אין די דראַמע אין  4אַקטן ,צוריק
צו זיין פאָלק' .? ,קאָברין איז פריער פאַר אַלְץ געווען דער פּיעסן-
שרייבער ,אָבער װוי מיר האָבן נעזעען ,האָט זיך יעדע פּיעסע א
צענטראַלע אידעע ,וועלכע ער אַליין פאַרטרעט  ---מייסטנס אַלנע-
מיין-פאָלקישע און אַרבעטער-אינטערעסן .אָבער זייענדיק צונלייך
פאַראינטערעסירט אין צייט-פראַנן ,האָט ער ניט נעקאַָנט אוים-.
מיידן די יידיש-נאַציאָנאַלע פראַנע ,װאָס איז געווען גאַנץ אַקטועל
צווישן אַמעריקאַנער יידן אין דער צייט פון דער ערשטער וועלט-
מלחמה .אויף דער דאָזיקער טעמע איז געשריבן זיין ,ישראלס
האָפנונג' און אויך ,צוריק צו זיין פאָלק! .ד.ע.ר אידעאָלאָגישער
קאַמף צווישן דעם אין אָנפאַננ אַסימילירטן און דערנאָך צום
יידישן נאַציאָנאַליזם באַקערטן באַנקיר אַרטור בלעק און זיין ברו-
דער ,אַ ציוניסט ,דר .שווארץ ,דערמאַנט אַפילו ווידער אין די
צוויי ברידער פון ,קאַר? מאַרקס' .אָבער דאָ שפּילט זיך אָפּ דער
קאַמף אויף א ריין נאַציאָנאַליסטישן באָדן .נאָר אויך דאָ איז
קאָברין געטריי געבליבן זיין גרונט-אידעע ווענן אַלמענטשלעכער
ליבע און פריינטשאַפט.

.וען ביים סוף פון דער פּיעסע  . . .ענט-
 . +ו

פערט דר .שווארץ ,ווען מען טרעפט אַזאַ קריסט וי איר ,דאַן
װוילט זיך גלויבן אין דער ברודערשאַפט פון פעלקער' .ס'איז אַ
שטאַרקע דראַמע ,הגם ניט אַלע כאַראַקטערס אין איר זיינען
רעאַל-גלויבלעך".
יואל ענטין ,ריידנדיק וועגן דער פּיעסע און דער אויפפירונג,
שרייבט :
מיר האָבן נאָך אַ מין פּיעסן-צווילינג אין קאָברינס צווייטער
פּעריאָדע ,װאָס ווערט איצט באַטראַכט, .ישראלס האָפנונג' ()5191
און ,צוריק צו זיין פאלק' ( .)7191אַ צווילינג פון נאַציאָנאַליזם.
ניט נעדענקענדיק איצט צופי? פון דער ערשטער ,שטייט פאַר מיר
אָבער גאַנץ קלאָר דער כאַראַקטער פון דער איידעלער ,שיינער,
אָבער נאָך דעם פלאַמעדיקן אָפּעראַ-אָרעאָל-לעכצנדיקער הדסה,
װאָס צוליב אים איז זי אַפילו קאַפּאַבל איר ליבהאָבער-באַשיצער

צו פאַרלייקענען ,איר יידישן איך פון איר פּנים אַראָפּצוקראַצן,
און די קוים טונקעלערע געשטאַלט פון דעם נאַציאָנאַליסטיש-
ציוניסטישן ,יידישן קולטור-ליבהאָבנדיקן ,אָבער לסוף פון אַנטוי-
שוננען אונטערנעבראכענעם ישראל פּאַליאַקאָוו .,ווייניקער קלאָר
איז דאָ ,נאַטירלעך ,די ניטיידישע וועלט ,די וועלט פון די
אַמעריקאַנער קונסט-פאַקטוירים( .די פּיעסע האָט אויך געהאט
דעם פאַרדינסט ,װאָס זי האָט צום ערשטן מאָל ,אַרויסגעפירט
בערטאַ גערסטין אין אַ שיינער ,הויכער ,ערנסטער יידישער ראָל),
 ..,דער צווייטער צווילינג ,צודיק צו זיין פאָלק' איז ריין
דראַמאַטיש אַן אויסערגעוויינלעך שטאַרקע פּיעסע; .ניט קין
טעאַטער-שטיק,

נאָר אַ שמידישער

האַמער' האָט אויף איר געזאָגט

מאָריס מאַשקאָוויטש נאָכן אויסהערן זי ,מיינענדיק ,נאַטירלעך,
איר זיכערע קראַפט .ריין ליטעראַריש האָב איך נגעפונען דאַמאָלט
און נעפין אויך איצט ,אַז די דראַמע איז נגעשריבן צו סבעמאטיש,
צופיל? לויט אַ פּלאַן ,אַזױ װוי אויה באשטעל,

װאָס דאָס מאַכט

אַביס? שטייפלעך און דערלאָזט ניט קיין טיפערן
ווייטער ,דאַכט זיך ,אַז דאָס תשובה-טאָן פון דעם
2015
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יידן שװאַרץ-בלעק ווערט ניט גענוג פּסיכאָלאָניש אויפנעקלערט.
דערשיינט ער פאַר אונדז ביי זיין גאַנצער סימפּאַטישקײט און
וואויל בראַווער האַלטוננ ,עפּעס װוי אַ שטיק מיסטעריע .אויך ,אַז
זיין אַמעריקאַנער פרוי מערי ווערט געמאָלן אַ ביסעלע שוין צו
האַרטלעך .דערפאַר זיינען די צוויי יונגע ליבהאָבער פון דער
דראַמע ,די טאָכטער און איר יידישער נגעליבטער ,דער יונגער
מאָלער ,און זייער ליבע ,געמאָלן ליבלעך ,שיין און אַפילן ניט
אָן הומאָר .דער יוננער זון ,ווידער ,איזן בלויז אַ שארזש".
און װעגן דער אויפפירונג אין לאָנדאָן ,ענגלאַנד ,שרייבט מאָריס
מייער :

 . ..,עס איז אַ זאָנדערבאַרער פאַקט ,דאָס כאָטש די ציוניסטישע
באַװענונג האָט נעשפּילט אַ גרויסע ראַלע אין אונדזער לעבן און
אין אונדזער צייט ,האָט מען נעשאַפן זייער ווייניקע ערנסטע
פיעסן אין וועלכע עס זאָל באַהאַנדלט ווערן דאָס ציוניסטישע
פּראָבלעם .אָפּערעטן זיינען דאָ פילע אויף דער טעמע ,אויך פּשוטע
שונד-פּיעסן זיינען דאָ אַ סך ,וועלכע זיינען געבויט אויף יידישן
נאַציאָנאַלן סענטימענט .אָבער ערנסטע פּיעסן זיינען אויף דעם
געביט פאראַן זייער ווייניק אין יידיש ,און איינע פון די וייניקע

איז די דערמאַָנטע דראמע פון לעאָן קאָברין.

 ...זי איז מיר

ליידער ניט שטאַרק נעפעלן פון ריין דראַמאַטישן שטאַנדפונקט,
אָבער זיין פאַרזוך פאַרדינט פיל אָנערקענונג .קאָברין האָט באַויזן
דורך דער פּיעסע ,אַז ער האָט אַן אָפן אוינ צו דעם װואָס קומט
פאָר אין לעבן פון יידישן פאָלָק .לֶעאָן קאָברינס ,דער ציוניסט,',
אָדער וי זי איז דאָ אין לאַנדאָן באַקאַנט, ,צוריק צו זיין פאָלס',
שילדערט די טראַגעדיע פון אַ יידן ,אַן אַסימילאַטאָר ,וועלכער
האָט חתונה געהאַט מיט אַ קריסטין .די פרוי זוכט אים צו דער-
ווייטערן פון זיין אייגענעם איך ,פון זיין ליבע און צובונד צו
זיין פאָלק ,וועלכע ברענען ביי אים אין האַרצן ,און איינער פון
די קינדער ,ואָס זי האָט אים געבוירן ,דער זון ,האַסט די יידן
און ער האַסט אויך דעם פֿאָטער ,ווען ער דערוויסט זיך ,אַז ער
איז אַ ייד .,דער יידישער געפיל ביי דעם אַסימילירטן אין האַרצן
איז אָבער שטארק .ער ווערט נאָך שטאַרקער דורכדעם ,װאָס עס
סומט צו אים אַ כרודער ,וועלכן ער האָט ניט נעזען פאַר א זייער
לאַנגער צייט ,און וועלכער איז א ציוניסטישער אַניטאַטאָר .דער
סוף איז ,אַז דער אַסימילירטער ייד פאַרלאָזט זיין פרוי און דעם
אַנטיסעמיטישן זון ,און ער פארט קיין ארץ ישראל .מיט אים
פארט זיין טאָכטער ,וועלכע האָט אַנדערע ניינונגען װוי איר ברודער,
און וועלכע ליבט אויך אַ יידישן יונגענמאַן.

דער מאַטעדיאַל פון דער פּיעסע איז גראַדע אַזעלכער פון וועלכן
עס האָט געקאָנט אַרויסקומען אַ גוטע דראַמע .דאָס וואָלט נגעשען

ווען די טעמע װאָלט זיך געווען אויסגעלייטערט אין האַרץ פון
קינסטלער ,אָבער לעאָן קאָברין האָט דעם מאַטעריאַל באַאַרבעט
מיטן מוח ,אין דער פּיעסע זיינען דערפאַר דאָ א מאַסע פאַלשע
שטריכן ,וועלכע באַשאָטן צוליב דער אידעע דעם כאַראַקטער פון
דעם יידן .װאָלט דאָס האַרץ געווען ביים מחבר ,װאָלט ער געפילט,
אַז אַ יידישער פאָטער קאָן ניט פאַרלאָזן אַזױ זיין זון ,ניט צו
פּרובירן אים צו איבערציינן אַז ער איז געפעלט אין זיין האס
צו יידן  ...װאָלט דאָס האַרץ געווען גערעדט ,װאָלט דער מחבר

אויך געפילט ,אַז בעת ס'קומט פאָר אַזאַ  שטורמדיקע פאַמיליע-
דראַמע אין וועלכער אַ פאָטער האַלט ביים פאַרלאָזן זיין פרוי און
קינדער ,קאָנען זיך ניט אועקשטעלן דעם פאָטערס ברודער און
דעם ווייבס ברודער און פאַרפירן א קאַלטן פילאַזאָפישן שמועס
וועגן דער .נויטווענדיקייט ,אַז ס'זאָלן עקזיסטירן פאַרשידענע
פעלקער  .. .אין מאָמענטן פון אינטענסיווע דראַמאַטישע איבער-
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טעאַטער

יידישן

לעבוננען איז אַן אונזין אַריינצוברענגען זייטיקע פּערזאַנען צו
פילאָזאָפירן ,דאָס צעשטערט איננאַנצן די אינטענסווקייט פון
דעם דראַמאַטישן מאַמענט  ...עס זיינען נאָך דאָ פילע פאַלשע
שטריכן ,נאָר דאָס ערנסטע אין דער פּיעסע איז ,װאָס מען רעדט
אין איר זייער פיל .מען קאָן װוייניקסטנס אַ דריטל פון די דיאַלאָגן
אַרױסלאָזן ,אַז פ'זאָל דערנאָך עפּעס פעלן אין דער האַנדלונג.
צוליב די פילע רייד גייט די האַנדלוננ אין ,צוריק צו זיין פאָלק'
ניט שטייגנד .דער אַנטשײדונגס-מאָמענט קומט פאָר אין צווייטן
אַקט ,ווען דעד

אסימילירטער

ייד גיט

זיך צו באַקענען

צו

זיין

דעם  92אױגוסט  9191איז אין עפּיפּלס*-טעאַטער א"ר פון מאַקס
ראָזענטאַל אויפגעפירט געװאָרן ק'.ס פּיעסע אדורך אויגן פון ליבע,
דראַמע אין  4אַקטן מיט אַ פּראָלאָג ,מוזיק פון לואיס פרידזעל".
די פּיעסע האָט זיך לאַנג ניט געהאַלטן .זי איז קינמאָל ניט
געדרוקט געװאָרן און קיין כתב-יד איז פון איר ניטאָ.
דעם  41יאַנואַר  0291איז די זעלבע פּיעסע אויפגעפירט געװאָרן
אין ,א,וירווינג פּלייס*"-טעאַטער א"ר פון מאָריס שװאַרץ א"ג ;נאָך
דער חתונה".
אין ( 0291יולי-סעפּטעמבער) איז אין ,די צוקונפט" דערשינען
,אָס אייביקע פייער" ,װאָס
ק'.ס היסטאָרישע דראמע אין  3אַקטן ד
איז אין  2591אַריין אין באַנד ;דראַמאַטישע שריפטן".
אין זיין אַריינפיר צו ק',ס ,דראַמאַטישע שריפטן" ,שרייבט יואל

ברודער ,דער ציוניסטישער אַניטאַטאָר .דאָס װאָס נאָך דעם
אַנטשײידונגס-מאַמענט ציען זיך נאָך צוויי נאנצע אַקטן ביזן סוף,
מאַכט אומפארמיידלעך ,אַז דער אינטערעס פון דער דראַמע זאָל
פאַלן,
;צוריק צו זיין פאָלק' איז צום ערשטן מאָל אויפנעפירט געװאָרן
אין פּאַװיליאָן טעאַטער פון זיגמונד פיינמאַן אין  .}609114ער האָט
געשפּילט די הױפּטראָלע מיט פיל אינערלעכן ברען ,און דאָך האָט
ער ניט געקאַנט סאַכן פילן אַ געשפּאַנטקײט אין דער האַנדלונג.
מיט איבער פופצן יאָר שפּעטער האָב איך נעזען א פאָרשטעלונג
פון דער זעלבער פּיעסע אויפנעפירט פון יוסף קעסלער ,וועלכער
איז געווען דער אַסימילירטער ייד ,און יעקב זילבערט איז געווען
זיין ברודער ,דער ציוניסט .דער איינדרוק איז נעווען דער זעלבער".
דר .מוקדוני שרייבט וועגן דער פּיעסע:
,קאָבדין פלענט ליב האָבן צו טייטלען אויף זיין דראמע ,צוריק
צו זיין פאָלק' װוי אויף דער ערשטער נאַציאָנאַלער דראַמע אין
דער יידיש-אַמעריקאַנישער דראַמאַטישער ליטעראַטוֹר .דאָס הייסט,
א דראַמע אין וועלכער דער היינטיקער ,מאָדערנער יידישער נאַציאָ-
נאַליזם איז די טעמע און דער מוסר השכ? .פאַר יענער צייט ,אין
וועלכער נאַציאַנאליזם איז געווען טרייףפּסו?ל און איז אויסגע-
לאַכט געװאָרן ,איז דידאָזיקע דראַמע באמת געווען אַ רעװואלוציאָ-
נערע דראמע .דאָס הייסט ,אַז ? .קאָברין איז ניט געגאַנגען מיטן
שטראָם .ער האָט זיך אָפּט נעשטעלט קענן שטראָם, .צוריק צו
זיין פאָלק' איז באמת די ערשטע יידישע דראַמע אין וועלכער דער
נאַציאַנאליזם לאָזט הערן זיין שטים קלאָר און דייטלעך".
די פּיעסע איז אַ לענגערע צייט געבליבן אין רעפּערטואַר .זי
איז שפּעטער געשפּילט געװאָרן איבער דער וװועלט דורך אַנדערע
שוישפּילער ,באַזונדערס דורך סעמיועל גאָלדענבורג ,און אין לאָנדאָן
(ענגלאַנד) דורך זיגמונד פיינמאַן און דערנאָך דורך יוסף קעסלער.
דעם  72יאַנואַר  9291האָט מאָריס בראָון אויפגעפירט ,צוריק
צו זיין פאָלק" אין מעקסיקאָ סיטי,
אין  6591איז אין ,ואַי" אין פילאַדעלפיע דורכן ,קונסט ווינקל"
אויפגעפירט געװאָרן ,צ,וריק צו זיין פאָלק",
די פּיעסע איז שפּעטער וי אַ מאָנאָדראַמע אויך געשפּילט געװאָרן
איבער פאַרשידענעט לענדער פון אַמעריקע דורך דער אַקטעריסע
קלאַראַ האַבערמאַן.

יעקב מעסטל שרייבט:
יף סוזשעטן פון דער דאָזיקער עפּאָכע זיינען געשריב
א,ו. .
,
געװאָרן אַ סך פּיעסן .וויכטיק איז ,אַז די דראַמע איז איינע פון
די בעסטע ,ואָס  .7קאָברין האָט אָנגעשריבן .זי איז סצעניש,
דראַמאַטיש-דערהױיבן (אין פּסעװדאָ-קלאַסישן סטיל) ,הויכט מיט
יידיש-נאַציאָנאַלן פּאַטאָס און פארדינט (מיט געוויסע ענדערונגען,
די פּיעסע איז נאָך דערווייל ניט געשפּילט געװאָרן.

די פּיעסע איז געדרוקט געװאָרן ,אין  ,2591װי אַ טייל פון די
ָ,ן קאָברינס דראַמאַטישע שריפטן",
פּיעסן אליןעא

דעם  7יאַנואַר  1291איז א"ר פון מאָריס שװאַרץ אויפגעפירט
באַזונדערס שפּראַכלעך) אַריינגענומען צו ווערן אין רעפּערטואַר

דעם  02סעפּט 8191 .איז אין ;אַדלערס סעקאָנד עוועניו"-טעאַטער
אויפגעפירט געװאָרן א"ר פון מאַקס ראָזענטאַל ק'.ס ,אויפן מיטן
ים ,פאָמיליע-דראַמע אין  4אַקטן ,סצענירט פון יעקב פּ .אַדלער".
די פּיעסע
נִיט געדרוקט
דער מחבר
הפקרות אוןן
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האָט זיך לאַנג ניט געהאַלטן אויף דער בינע .זי איז
געװאָרן ,און קיין כתב:יד פון איר איז ניטאָ,
רעאַגירט אויף דער אויפפירונג מיטן אַרטיקל ,די
דער חו-האַ אויף דער יידישער ביבנע".

ענטין:

,י לעצטע פּיעסע פון דער פּעריאָדע ,װאָס איז נאָך קיינמאָל
ד

ניט געשפּילט געװאָרן ,אָבער עס ועט זיין אַ שרעקלעכע

עולה

אויב זי װועט אויך ווייטער ניט נעשפּילט ווערן ,איז ,דאָס אייביקע
פייער' .עס איז אַ היסטאָרישע דראַמע ,באַאַרבעט ,וועדליס --
אויב איך געדענק ריכטיק  --קאָברין האָט מיר אַמאָל געזאָנט,
נאָך דעם יידיש-דייטשן שרייבער מאַקס רינגס ,אַ טרילאָגיע-ראַמאַן
;בית הלל' (קאָברין האָט די טרילאָגיע ,אַרום אֶנהייב די צװאַנצי-
קער יאָרן ,פריי איבערגעזעצט ,אַלס ראָמאַן פאַרן ,טאָג' ,און פון
דאַמאָלס שטאַמט טאַקע די פּיעסע), .דאָס אייביקע פייער' גליט
מיט דער ריינער פלאַם פון יידישן נאַציאָנאַליזם ,זייענדיק שיין און
דורכזיכטיק געשריבן ,אין שיינעם און לויטערן קלאַסיקן סטיל
(די שרייב-מאַניער פאַר דעם ראָמאַנטיזם און אודאי פֿאַר דעם
רעאליזם-נאַטוראַליזם פון -91טן יאָרהונדערט) ,גיט זי אוױיך אַ
נאָר נישקשהדיק בילד פון יידישן לעבן אין דער צייט פאַרן חורבן
בית שני .לסוף איז ;דאָס אייביקע פייער' אויך וואונדערלעך
שטאַרק מיט איר מאַכטיקן סצענישן אויסשטעל".
דר .מוקדוני שרייבט וװעגן דער פּיעסע:
,א דראמע ,װאָס איז פול מיט נאַציאָנאַלן דראַמאַטישן פּאַטאָס
איז זיין היסטאָרישע דראַמע ,דאָס אייביקע פייער' .דידאָזיקע
דראַמע איז קיינמאָל ניט אויפנעפירט געװאָרן ,אפשר ווייל זי אין
כולה דראַמע .ניטאָ קיין עלעמענטן פון קאָמעדיע אין איר און
זי אין טאַקע היסטאָריש ,כאָטש דאָ און דאָרט שטערט דער
שטרענגער רעאַליזם די דראָמאַטישקייט ,װאָס מוז זיין אין א
באשטימטער

דאָזע אין אַ היסטאָרישער

פון אַ יידיש-נאַציאָנאַלן

טעאַטער

דראַמע".

(אפשר די ,הבימה'?)".

געװאָרן אין ,אוירויינג פּלייס"-טעאַטער ק'.ס איבערזעצונג פון גיו
,וזאַט? (מיט דזשעני װאַליער אין דער טיטל-ראָל),
דע מאָפּאַסאַנס מ
די פּיעסע איז באַלד אַראָפּ פון דער בינע .די איבערזעצונג איז
|
געדרוקט געװאָרן אין ניו-יאָרק ,אין ,2291
אין זעלבן באַנד איז אויך געדרוקט געװאָרן די איבערזעצונג

פון מאָפּאַסאַנס צויי-אַקטער ,אַ פאַמיליען-קאָמעדיע".
2018

לעססיטאַן

און איצט אַ שפּרונג פון װאָסערע אַכט יאָר  ---אַ שפּרונג אויף
יענער זייט פון אונדזער פּעריאָדע  ---און מיר קומען צו דער
דראַמע ,ריווערסייד דרייוו' ,געדרוקט אין דער ,צוקונפט ,,אין

דעם  01פעברואַר  2291איז אין ,א,וירווינג פּלייס?-טעאַטער אויפ-
געפירט געװאָרן א"ר פוֹן מאָריס שװאַרץ ק'.ס ,קאָמעדיע דע לוקס,
פּרינץ לולוי מיט מאָריס שװאַרץ אין דער טיטל-יראָל .די פּיעסע
איז באַלד אַראָפּ פון דער בינע .זי איז קיינמאָל ניט געדרוקט
געװאָרן .קיין כתב-יד פון איר איז ניטאָ.
מירס .פּאָולין קאָברין שרייבט ;
,ער יידישער טעאַטעד אין אַװעק אויף
ד
לעאָן קאָבדין

איז

אַוועק

פונם

יידישן

אַנדערע

טעאַטער.

,8

אַװעק

אויפנעפירט

פון

מאָריס

שװואַרצן

 ...ווידער

אין ,.1891

אַמאָל אַ דראַמע פון דער יידישער אימינראַציע ,אָבער גאָר לויט
אַ נייעם נוסח .שוין ניט קיין טראַנעדיע פון קערפּערלעכע ליידן,
אויך ניט פון שווינד? ,כאַפּערײי און פאַרפירונג ,װוי למש? אין
גאָרדינס ,דער רוסישער ייד אין אַמעריקע' ,נאָר פון דורותדיקער
דערווייטערטקייט .די קרבנות ,אַן אַלטער טאַטע מיט אַן אַלטער
מאַמען ,קומען אַראָפּ צו אַן איידעלן זון מיט אַן אייננטלעך ניט-
אומאיידעלער שנור ,אָבער ביידע פּאָרן זיינען אַזױ אָפּגעפרעמדט,
ניט אַזױ אין יאָרן ,וי אין זיטן און מאַניערן ,אַז עס אין אומ-
מענלעך זיך צונויפצוסומען .היינט ,אַז די יונגע עלטערן זיינען
אַזױ ,טאָ װואָס קאָן מען שוין זאָנן וועגן זייערע נאָר יונגעטשקע
קינדער ? איז עס די טראַגעדיע פון אַמעריקאַניזאַציע-אַסימילאַציע,
נאָך מיט א צומיש פון ייד און יהודי .און עס איז ניט קיין

ועגן און
--

פון

און

שוין מער קיינמאָל צו אים צוריק ניט געקומען ,מיט דער אויסנאַם
פון צוויי פּיעסן ,װאָס מאָריס שװאַרץ האָט אין זיין קונסט-
טעאַטער שפּעטער אויפגעפירט :פפּרינץ לולן' ,װאָס איז צוליב
צייטונגס-אינטריגעס אַרונטערנענומען געװאָרן איידער עס האָט
נאָך צייט געהאט זיך אָנצוװואַרעמען ,הנם ער האָט געהאַט אַ
גאַנץ נוטע קריטיק ,און ,ריווערסייד דרייו' ,ואָס ווערט נאָך
|
געשפּילט". ..
אין  1291איז א"ר פון מאָריס שװאַרץ אויפגעפירט געװאָרן אין
יידישער קונסט טעאַטער* ק'.ס פּיעסע ,ריווערסייד דרייוו" (מיטן
אָנטייל פון מאָריס שװאַרץ ,חנה אַפּעל ,לעאָניד סניעגאָוו ,סטעלא

קליינע טראַגעדיע ,כאָטש זי ווערט אַרױסגעבראַכט מיט זעלטענער
איידלקייט ,מיט שטילער איינגעהאַלטענער קראפט.

דיווערסייד דרייון"

שטייענדיק  :שאַרלאָט גאָלדשטײן,

אויפגעפירט

גוסטאװו בערגער.

דורך

זיצנדיק  :מנחם

מאָריס שװאַרין

שווארץ ,בערטא

אַדלער ,יוסף בולאָוו ,לאַזאַר פריד און װאָלף גאָלדפאַדען אין די
הױפּטראָלן) .,די פּיעסע איז געשפּילט געװאָרן אַ לענגערע צייט,
איז דערנאָך באַאַרבעט געװאָרן דורך מאָריס שװאַרץ און איז דורך
אים געשפּילט געװאָרן איבער פאַרשידענע לענדער א"נ ;נחת פּן
קינדער".
זי איז אויך אונטערן אָריגינעלן נאָמען געשפּילט געװאָצֹך
פון אַ סך ליבהאָבער:גרופן ,אין  3491א"ר פון יעקב ראָטבאַים
דורך דער פאָלקסבינע ( 21מאָל) ,פון אַ דראַמאַטישער גרופּע אין
מאַנטרעאַל ( 6 ,5 ,4נאָוועמבער

 )4491א"ר

פון יצחק

סװערדלאָו,

און אין אַפּריל  7491אין דרום-אַפריקע א"ר פון רעוו .אַלטשולער.
די פּיעסע איז אין  8291דערשינען אין ,די צוקונפט" און איז אין
אַרויסגעגעבן געװאָרן אין ניו-יאָרק ,דורכן ,איקוף".
2
אין זיין אַריינפיר צו ק'.ס דראַמאַטישע
ענטין :
2019

שװאַרץ,

שריפטן"

שרייבט

יואל

/

מאָריס

גערסטין,

קיין צו שטאַרקן רושם אויף דער טעאַטער-װװועלט האָט די פּיעסע,
משמעות ,ניט נעמאַכט .דאָך שפּילט זי מאָריס שװואַרין ,און קענטיק
מיט דערפאָלג ,כסדר אויף דער פּראָװויננץ ,ביז היינטיקן טאָג ,אין
אונדנערע ליטערארישע קרייזן האָט די פּיעסע אַ גוטן נאָמען --
דער עיקער אפשר דערפאַר ,ווייל עס געפינט זיך אין איר אַ יידיש-
אמעריפאנער יונגערמאַן ,אַ דיכטער ,װאָס קען יידיש ,רעדט יידיש
און רעדט באַנייסטערט פון אַ צוקונפט פאַר יידיש .קוק איך אוֹיף
אים ,הער איך אים און אין האַרצן באָמבלט זיך מיר דאָס לִיך5
;הלואי ,הלואי ,הלואי ,הלואי װאָלט דאָס אמת געווען""
ב .ריווקין שרייבט :
גרויסע מעלה איז ,װאָס די אידרעאישע פּראָבלעם
י.י.ן
ז..
,
בלייבט ניט ביי אים הענגען וי אַן ארויסשטאַרטשענריקע טענדענץ,
נאָר זי ווערט אָנגעשפּיזט ביי אים מיט שאַרף-געזעענעם רעאַלים-
2020

יידישן

טעאַטער

טישן שטאָף ,מיט בולטן כאַראַקטער ,מיט געטרייען לעבנס-בילד,
וואס איז אָנגעלאָדן מיט דער דינאַמיק פון געראנג? ,װאָס א גוטן
ביישפּי? דערויף האָבן מיר אין דער דראַמע ,ריווערסייד דרייוו'
 . ..אַ ריין אידעאישער פּראָבלעם  ---די פּראָבלעם פון יידיש אין
אַמעריקע  ---אין לעבנס-בילדער און כאַראַקטער-פּאָרטרעטן ,לכת-
חילה זיינען מיר גנאָרניט חושד ,אַז דאָ ווערט צוגענרייט פֿאַר
אונדז אַ סצענישע לעזונג פון דעם יידישפּראָבלעם .סיר מיינען,
אַז מיר וועלן דאַ טראַקטירט ווערן מיט א פאַמיליען-דראַמע .אויך
די אַלע פּאַרשױינען ,װאָס טרעטן אויף  --די גרויסע און די
קליינע ,די היימישע און הינע  ---זיינען כאַראַקטעריזירט אין פלייש
און בלוט .,. .ניט נאָר זיינען מיר ניט חושד דורך די ערשטע
צוויי אַקטן ,אז מיר האָבן דאָ צו טאָן מיט דער יידישער שפּראַךי
פּראָבלעם אין אמעריקע ,נאָר זי בלייבט טאקע אַ פאַמיליען-דראַמע

ביזן סוף ,אויפנעבויט אין סצענעס און כאַראַקטערן  ---אַ דראַמע
ווענן דער שפּאַלטונג פון איין פאַמיליע אויף צויי פעלקער --
יידישן פאָלקסטום און יאַהודימטום .יידיש איז אן עלעמענט אין
דער שפּאַלטונג ... .אַ פּראָבלעם-דראַמע ,דורכאויס אינסצענירט
אין בולטע סצענישע האַנדלוננען ,אין זעלישע קאָנפּליקטן און
כאַראַלטער-צוזאַמענשטויסן".
חיים וויינער שרייבט :
ק,אָברינס ,ריווערסייד דרייוו'  ...באַהאַנדלט דאָס אַלטע און נאָך
אימער נייע' פּראָבלעם פון אַמעריקאַנער יידישע ;עלטערן און
קינדער' ,װאָס זיינען פרעמד איינער דעם צווייטן צוליב דעם אונ-
טערשיד פון שפּראַך און לעבנס-אויפאַסונג .קאָברין פֿאַרשאַרפט
דאָס פּראָבלעם און מאַכט בולטער די טראַנעדיע דורכדעם װאָס
ער ברענגט אַראָפּ פון רוסלאַנד דאָס אַלטע בכבודיקע פֹּאָר פאלק
שלמה יפה מיט זיין פרוי קיין אַמעריקע צו זייער אַמעריקאַניזירטן
זון און שנור און אייניקלעך ,װאָס פארשטייען ניט קיין יידיש.
ס'איז אייגנטלעך אַ דאָפּלט פּראָבלעם ; די פּערזענלעכע טראַגעדיע
פון די אַלטע ,װאָס קאָנען זיך ניט צונויפריידן מיט זייערע באַ-
ליבטע אייניסלעך ,װואָס פאַרשטייען זיי ניט און קוקן אויף זיי וי
אויף ווילדע מענטשן ,און די אַלנעמײנע צרה ,װאָס די קינדער
זיינען אַזױ זוייט פון רעליניעזער יידישקייט און פונם אַלטן יירישן
לעבנס-שטייגער ,און כדי ניט צו מיינען ,אַז די טראַדיציאָנעלע
יירישקייט קאָן נאָך באַקומען אַ תיקון ,פירט קאָברין ,אַלס געניטער
דראַמאַטורג ,אַדױס אין דער דראמע דעם רעפאָרמירטן ראַבי
שלעזינער ..- .דער זיידע פון דער מאַמעס צד ,דער פאַרטרעטער
פון דער ,ריוועדסייד דרייוו יידישקייט ,,װאָס איז אייננטלעך ,לויט
שלמה יפהס ריכטיקן אויסדרוק, ,חצי רב וחצי נלח' ,צו באַוייזן,
אַז אויף קיין גוטס קאָן מען זיך ניט ריכטן ,װיי? אויב דער זיירע,
דער רבי ,איז אַזױ ,װאָס קאָן מען שוין דערװואַרטן פון די תלמידים,
די אייניקלעך ? און דערפאַר איז דער צער פון די אַלטע אַזױ גרוים
און זייער װייטאָג אַזױ עכט.
פאַרשטייט זיך ,פאַר אַ פרומען יידן איז ניט קענען יידיש נאָר
אויף אַזויפי? אַ פֿאַרברעכן אויף וויפ? ס'איז אירענטיש מיטן
אַוועקגיין פון אַלטן רעליניעזן לעבנס-שטיינער ,און ווידער ,די
ניט-פרומקייט אַליין ,איז אויך ניט נענונ אויף צו טרייבן א רוסישן
יידן צו פאַרצווייפלונג ,ווייל רוסלאַנד איז אויך ניט דאָס װאָס
אַמאָל ,און די קינדער דאָרטן זיינען פּונקט אַזױ פרייגעזאָנען און
אפשר נאָך פרייער פון די אַמעריקאַנער קינדער .ס'האָט נעמוזט
קומען אַלץ צוזאַמען  :די שפּראַך-פרעמדקייט ,די פרייגעזאַנענקייט
און דאָס באַהאַנדלען זיי װוי קליינע קינדער ואָס מען דאַרף זיי
ערשט נעבן אַן עלעמענטאַרע ערציאונג ,כדי בולט און פארשטענד-
3021

לעך צו מאַכן די ווייטקייט צווישן די צוויי וועלטן און דעם לאָנישן
שלוס  ---דאָס איבערקלייבן זיך פון די אַלטע צו זייערן א לאַנדס-
מאַן ,װאָס וואוינט צווישן פּשוטע יידן.
און אָט די סיטואַציע און אָט די פּראָבלעם איז קינסטלעריש
אויפגעפאַסט געװאָרן פון קאָברינען ,און די דראַמע גיט אַ מעג-
לעכקייט פאַר די באַגאבטע שוישפּילער פון קונסט טעאַטער צו
באַווייזן װאָס זיי קענען.
י.ז,וערסייד דרייוו' איז אַ פאַרגניגן צו זען אויך פאַר דער
ר,
,
ריינקייט פון דער פּיעסע ,וואָס זי פאַרמאָנט ניט קיין שום סענ-
סאַציעס ,נאָר פאַרנעמט זיך מיט אַ פּראָבלעם ,װאָס באשעפטיקט
כמעט יעדן אינטעלינענטן יידן דאָ אין לאַנד ,און אב אַפילן
קאָברין האָט ,לויט אונדזער מיינונג ,נאָך ניט געפונען קיין לעזונג
צום פּראָבלעם ,קומט אים אָבער אַ דאַנק דערפֿאַר װאָס ער האָט
די פּראָבלעם אַוועקגעשטעלט".
ק .איז געווען איינער פון די פרוכטבאַרסטע יידישע שרייבער.
אויסער די צענדליקער פּיעסן ,האָט עֶר פאַרעפנטלעכט אין פּעריאָ-
דישע אױיסגאַבן ,באַזונדערס ,פריער אין ;די צוקונפט", ,פאָרווערטס",
דערנאָך אין ,טאָג* ,הונדערטער אָריגינעלע און איבערזעצטע דער-
ציילונגען ,אָריגינעלע און איבערזעצטע ראָמאַנען און דעראינערונגען.
אַן אויספירלעכע אַרבעט ועגן ק'.ס ליטעראַרישע טעטיקייט בכלל
זע אין זלמן רייזינס ;לעקסיקאָן פון יידישער ליטעראַטור" ,באַנד
 3זז .953--072 .אַ גענויע רשימה פון קי'ס ווערק ,װאָס זיינען
דערשינען אין סעפּאַראַטע אױיסגאַבן ,געפינט זיך אין איידישש קול-
טור* ,נ .י ,.נ'  ,5491 ,1זז,71"61 .
אין  8491האָט דער ;איקוף"-פאַרלאַג פאַרטראַכט אַרױסצוגעבן
ק'ס געקליבענע װערק ,אָבער באַווייזן אַרױסצוגעבן בלויז דעם
ערשטן באַנד אין וועלכן ס'זיינען אַרײין דער ראָמאַן ,דער פאַרלוי-
רענער ניגון" און  6דערציילונגען מיט אַ פאָרװאָרט פון יואל ענטין.
וועגן דעם ראָמאַן שרייבט יעקב מעסטל:
 ...,אויפן ערשטן בליק איז עס גלאט אַ שילדערוננ פון קינסט-
לער-לעבן (דער טיפּ פון אַ וואונדער-קינד איז בכל? זעלטן אין
אונדזער ליטעראַטור) ,װאָס פאַרפּלאָנטערט זיך אין נעץ פון תאוה
צו דער רויט-האָריקער לילי (,לילית! ?) ,אָבער אין תוך איז דער
ראָמאַן אַדורכנעװעבט מיט געזעלשאַפטלעכער סביבה און אידעאָ-
י קנאַפּקײט פון דער בינע-שפּראַך האָט געלערנט
..
לאָניע. .ד
קאַברינען אַוועקצושטעלן זיינע טיפּן מיט נעציילטע שטריכן פון
זיין פעדער.

ער רופט ניט אָן דעם

,בארימטן סטאַר' מיטן נאָמען,

אָבער אין צוויי שורות דערקענט איר באַלד ,אַז ער מיינט דאָס
סאַמועל נאָלדענבורנן (,דער פאַרלוירענער נינון' ז ,)81 .אַז ,די
בלאַנדע אַקטעריסע מיט די קלוגע בלויע אוינן' איזן בעסי טאָמאַ-
שעזוסקי ,אָדער אַז דער ,הויפּט מענעדזשער פונם טעאַטער' איז
דעד באַקאַנטער יאָסעלע עדעלשטיין (ביידע אין דער דערציילונג
;אַקטיאָרן')".
אין  2591איז אין ניו-יאָרק דורכן ,איקוף"-פּאַרלאַג ,אַרױסגעגעבן
פונם לעאָן קאָברין בוך-קאָמיטעט ,דערשינען ק'.ס באַנד ,דראַמאַ-
טישע שריפטן" ,װאָס עפנט זיך מיט אַ פאָרװאָרט פון מחברס פרוי
פּאַולינע ,אַן אָפּשאַצונג וועגן ק .אַלס דראַמאַטורג פון יואל ענטין
און ק'.ס פּיעסן, :יאַנקל בוילאַ", ,דער גאָלדענער שטראָם", ,די
נעקסטדאָריקע", ,דעם דאָקטאָר'ס ווייבער", ,צוריק צו זיין פאָלק"
און ,דאָס אייביקע פייער" ,וי אויך ק'.ס סאַמע לעצטע דערציי" 
לונג ,איינער פון זיי"י ,און אַ נאָכװאָרט פון י .ע.
אין  5591איז אין בוענאָס איירעס ,אַרגענטינע,
בוך ,מ,יינע פופציק יאָר אין אַמעריקאַ?.

דערשינען

ק'.ס

2002

לעססיטאָן
ק .איז געשטאָרבן דעם  13מערץ  6491אין ניו-יאָרק,
זיין פרוי ,פּאַולינאַ {(געשט 92 .אױגוסט  ,)1691איז אויך געווען
אַ אידישע שרייבערין,
ק'.ס טאָכטער ,סטעלאַ ריווקין (געשטאָרבן אין  ,)1691האָט גע-
שריבן אין ענגליש קורצע דערציילונגען און פּאָעזיע.
ק'.ס אַנדערע קינדער זיינען :לאָוראַ  טאובען און דר .נייטען
קאָברין,
אין נעקראָלאָג אין ,יידישע קולטור" װערט געזאָגט:
 . . . ,ער איז אין תוך געווען איינער פון די יידיש-אַמעריקאַ-
נישסטע יידישע שרייבער אין דער הינער װעלט .ער האָט ליב
געהאט די היגע יירישע אַמעריקע פון זיין צייט מיט אַ באַזונדערן
אייפער .ער איז דעריבער אָפט געווען שטאַרק אייפערזיכטיק צו
די אייראָפּעאיש-יידישע שרייבער ,וועלכע האָבן פאַרנומען ,לויט
זיין מיינונג ,אַ צו וויכטיקן אָרט און מ'האָט זיי געשענקט צופיל
אויפמערקזאַמקײט אין דער הינער יידישער קולטור-וועלט ... ,ער
האָט ליב געהאַט דאָס לעבן דורך זיך ,דורך זיין איינענער ליבע
און טעמפּעראַמענט ,וי ס'אין געשטראַמט און נעשטראָמט דורך
אים .ביז די לעצטע פּאָר װאָכן איז ער כסדר געווען װאַך און
פול מיט נייניר און אויפמערקזאמקייט צו אַלץ אַרום און באַזונ-
דערס צו אַלץ ,װאָס האָט נעהאט אַזאַ אָדער אַנדערע שייכות צו
זיין לעבן ,צו זיין שרייבן ,צום קריין ענינים ,וואָס האָבן אים
אינטרינירט און אינטערעסירט".
ביים קבר און אויפן בית עולם האָבן אים מספּיד געוען:
װויליאַם עדלין ,פּ .נאָװויק ,אברהם רייזען .,קלמן מרמר ,יואל ענטין,
שלום פּערלמוטער ,לעאָן קוסמאַן .,מענדל עלקין ,איטשע גאָלדבערג,
נ .סאַנדלער ,נחמן מייזיל ,י .פריד ,דר .רפאל מאהלער ,דר .מ.
,לא".
סודאַרסקי ,און חזן מ .ירדני האָט געמאַכט א מ
ק .איז געווען אַ מיטגליד פון פּרעזידיום פון  איקוף" און אַ
רעדאַקציע-מיטגליד פון גיידישע קולטור",

נעאַטערזכרונות
אויסער די פאַרשידענע בעלעטריסטישע וװוערק און פּיעסן ,האָט
ק .אויך אַרזיסגעגעבן (דורך אַ קאָמיטעט ,אַלס אָנהייב פון אַ גע
זאַמלטע אויסגאַבע פון זיינע װערק) ,אין  2בענד ,זיינע זכרונות
און אָפּשאַצונגען וועגן די שוישפּילער פון זיין דור ,באַזונדערס די
וועלכע האָבן זיך באַטײליקט אין זיינע פּיעסן .די דאָזיקע זכרונות
א"נ ,עראינערונגען פון אַ אידישען דראַמאַטורג? זיינען פריער גע-
דרוקט געװאָרן אין ,טאָג* ,און זיינען אין בוך-פאָרם דערשינען
אין  5291אין ניו-ייאָרק ,און איבערגעדרוקט געװאָרן פאַר אײיראָפּע
אין  ,6291אין איין באַנד ( 443זז ,).דורכן ווילנער פאַרלאַג קלעצקין.
אין זיין קריטיק איבער קק'ס בוך ,עראינערונגען" שטעלט זיך
זיך אָפּ מעסטל אויף דעם ,װאָס אין דער יידישער טעאַטער-
זכרונות-ליטעראַטיר הערשט די נטיה צו עגאָצענטרישקייט און
זעלבסטפאַרהערלעכונג :
,יט ענלעכע רעזערװואַציעס מוז מען צוניין צו אַ גרויסן טייל
מ
;עראינערונגען! פון לעאָן קאָברין ,וועלכער שטעלט זיך אֶפּ  בלוין
אויף מענטשן מיט וועלכע איך בין פּערזענלעך געקומען אין דער
נאָענטסטער באַרירונג'. .ע.פּ.עס ווייעט מיט צופיל אומנעוויינ-
לעכער באַוואונדערונג (און דעריבער מיט איבערשאַצונג) צו דער
טעטיקייט פון געוויסע טעאַטער-טוער אין יענער צייט  ...מיט
כמעט פּערזענלעכער פֿאַרערונג פון די ,וועלכע האָבן מיטגעשפּילט
אין זיינע דראַמען  ...דערקענן באַהאַנדלט ער גרינגשאַציק יענע,
וועלכע האָבן געקאַנט גילטן פאַר זיינע ,קאַנקורענטן' ,אָדער ער
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רעדט מיט ביטערקייט און פאַרמינערט אינגאַנצן דעם ווערט פון
יענע טעאַטערס ,וועלכע שפּילן ניט מער זיינע פּיעסן ... .אַז
אויסנאַם אין דעם פּרט זיינען ביי אים יעקב גאָרדין ,צו וועלכן ער
ווייזט אַרױיס א באַזונדערע שװאַכקייט ,ווידמענדיק אים ממש לויב-
געזאַנגען  ..-און דוד קעסלער ,וועלכער האָט אים ניט איין מאָל
מצער געווען ,אָבער וועלכער האָט סוף כל סוף אַ סך געהאָלפן
צום ערפאָלג פון זיינע פּיעסן.
בכלל מאַכט עס דעם איינדרוק ,אַז די ,עראינערונגען' זיינען
געשריבן מיט דער כונה אנצוווייזן ,װאָס פֿאַרע גרויסע שוישםּ-
לערישע כוחות אונזער אַמאָליקער טעאַטער האָט פאַרמאָגט  . . .װואָס
פאַר אַ הויכע מדרנה די דאָזיקע בינע האָט אַ געוויסע צייט געהאט
.ן װוי שפלדיק עס זעט אויס אין זיינע אויגן די
דערגרייכט .א.ו
הייגטיקע ײידישע ביגעי .ניט תמיד אָבער אין אַזאַ בליק אויס-

געהאַלטן {און מעסט? ווייזט אָן אויף אַ נאַנצן פּאַק מיט סתירות
אין ק'.ס בוך} ... .די געראינערונגען' זיינען געהאַלטן אין אַ
פּשוטן ,אָפט בולט-אַנשױילעכן סטיל .זיינע קעסלער-סצענעס  . ..זיי
נען אַ וואונדערלעכע כאַראַקטעריזאַציע-אַרבעט פון א כעלעטריסט
און מילדערן אַ סך פון קעסלערס באַנעם ,די מאָמענטן מיט קעני
.מאָנען אָן די פיינסטע שילדערונגען פון קינסטלער-
ליפּצין .ד.ער
סאַלאָנען .ב.י.ז גאָר אינטערעסאַנט און פון וויכטיקן קולטור-
היסטאָרישן ווערט זיינען אין ערשטן באַנד; :די פרייע יידישע
פאלקסבינע' און ,מיין ערשטע פּיעסע ,מינאַ'" ,די כאַראַקטעריסטיק
פון מייקל?ל מינץ ,און בפרט די עפּיזאָדן פון גאָרדינס טעאַטער-
.ן פון צווייטן באַנד  :די כאַראַקטעריסטיקעס פון
טעטיקייט .א.ו
מאָנולעסקאָ און פון י .פּ .אַדלער .פ..ר.יש און טשיקאַווע איז די
שילדערונג פונם דאַמאָלסטיקן טעאַטער-עולם ,די קאַפּיטלען יעקב
.ן זייער פיין געצייכנט
פּ ,אַדלער און באָריס טאָמאַשעװוסקי .א.ו
|
איז מאָרים מאַשקאָוויטש".
דר .א .מוקדוני שרייבט אַזױ וועגן דאָזיקן בוך .:
טעאַטער-עפּאָכן ,טעאַטער-קינסטלער קאָנען פאַראייביקט ווערן
גאָר דורך זכרונות .דאָס איז דער נור? פון דער טעאַטעריקונסט
און פון דעם טעאַטער-קינסטלער .בלויז אַ טייל פון דער טעאַטער-

קונסט ,דער ליטעראַרישער טייל ,בלייבט פאַראייביקט

אין דער

בוך-פארם פוֹן זיך אַליין .דעם דראַמאַטורג קאָן מען לייענען ,די
אויפפירונגען פון דעם אַקטיאָר קאָן מען נאָר זען ווען זיי לעבן.
.פ.י.ל גרויסע טעאַטער-קינסטלער זיינען אַװעק פון דער וועלט
און האָבן נאָך זיך נאָר קיין שפּורן ניט געלאָזן .מיר ווייסן בלויז
זייערע נעמען ,אָבער מיר האָבן ניט קיין ידיעות ווענן דעם אַרט
פון זייער שאַפן ,וענן זייער קינסטלעריש לעבן .האָבן דאָס
טעאַטער און דער טעאַטער-קינסטלער דערפילט זייער קורצן קינסט-
לערישן אָטעם ,זייער צייטווייליק לעבן און זייער אייביקן טוֹיט
און זיי ראַטעוען זיך אין דער אייביקייט דורך זכרונות .איז ניטא
נאָך אַ קונסט-צווייג אויף דער וועלט ,װאָס זאָל האָבן אַזאַ רייכע
מעמואַרן-ליטעראַטור װוי די טעאַטער-קונסט .שוישפּילער שרייבן
זכרונות ווענן זיך אַליין .אַנדערע שרייבן זכרונות ווענן זיי... .דאָס
איז דער איינציקער ;,חסר של אמת ,,װאָס מען קאָן טאָן מיטן
טראַנישן קינסטלער ,מיט דעם טעאַטער-קינסטלער .און אָט האָט
לעאָן קאָברין געטאָן אַ גרויסן ,חסד של אמת' מיט אַ גאַנצן
טעאַטער-דור .ער האָט אים געשטעלט אַ שיינע און מאָנומענטאַלע
מצבה.+ .ד.ע.רציילט מען אויף מצבות נאָר די מעלות פון די
נפטרים .פון די מעלות קאָן מען עפּעס לערנען ,אַראָפנעמען א
מוסר השכל? .די חסרונות פאַרשװייגט מען .פון זיי קאָן מען נאָר-
ניט לערנען .פון זיי קאָן מען קיין מוסר השכ? ניט אראָפּנעמען.
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טעאַטער
טסוט
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פאט

 ...האָט לעאָן קאָברין אַזױ געטאָן  --ער דערציילט אונדז וועגן
דאָס שיינע ,וועגן דאָס שטאַרקע ,וועגן דאָס געזונטע און ועגן
דאָס פרוכטבאַרע אין דעם פֿאַרגאַנגענעם טעאַטער-דור ... .איז
.ן
מיר צום האַרצן דער דאָזיקער צוגאַנג פון לעאָן קאָברין. ,א.ו
דאָס איז ניט קיין איינזייטיקייט .ניין ,דאָס איז די באַטראַכטונג
פון אַ דור בלויז פון איין זייט ,פון דער גוטער זייט .װועט קומען
אַן אַנדערער און װועט באַטראַכטן פון אן אַנדער זייט ,פון דער
טונקעלער ,פון דער שװואַכער און פון דער שלעכטער ,על איך
אפשר אויך לייענען ,אָבער ניט מיט אזא פאַרגניגן ,ניט מיט אזא
אינטערעס וי איך האָב געלייענט לעאָן קאָברינס צוויי שיינע ביכער.
דער טעאַטער-דור ,וועלכן לעאָן קאָברין באַשרייבט ,איז באמת
רייך מיט קינסטלערישע ניסים .ער איז באמת רייך מיט קינסטלע-
רישע איבעראַשוננען .ער איז באמת רייך סמיט אומערװארטעטע
טעאַטראַלע אויפברויזן ,און איז באמת געבענטשט מיט שטארקע,
קערנדיקע און אַרינינעלע סצענישע טאַלאַנטן .פון כאַאָס ,פון
טאַפּענײשט אין דער פינסטער ,פון נאאיווע און אומבאהאלפענע
סצענישע פּויזענישן און קריכענישן ,װואַקסן מיט אַמאָל אַרױס
גרויסע אַקטיאָרן .עס באַװייזט זיך פּלוצליננ א יעקב אַדלער ,אַ
דוד קעסלער ,אַ זינמונד מאָנולעסקאָ ,אַ ליפּצין ,אַ בערטאַ קאַליש,
אַ רענינא פּראגער און פילע אַנדערע ... .ווער האָט זיי ערצויגן,
ווער האָט זיי אויסגעהאָדעװעט ? ...נאָר קליינע טראָפּנס פון
דער דאָזיקער נייער טעאַטער ענערגיע האָבן זיך וואו ניט ואו
אַרױיסנעוויזן אין די פּורים-שפּילער ,אין דער בדחנות און אין
אַנדערע פארשטיקטע ווינקעלעך פון דעם פאַלקס-לעבן .דאָ אין
דעם דור ,אין דער דאָזיקער טעאַטערעפּאָכע ,האָט עס אַרויס-
געפּלאַצט מיט גרויסער און ברויזנדיקער קראַפט,
 ...מען דאַרף ביי די מעמואָרןישרייבער ניט זוכן קיין שטרעננע
אביעקטיוויטעט ,בפרט ווען דער שרייבער פון די מעמואַרן איז אַ
קינסטלער ,און בפרט וען דער שרייבער פון די מעמאַרן איז
אליין געווען פארבונדן און פאַרקניפּט מיט דער עפּאָכע ,ווען ער
איז אַליין נעווען איינער פון די וויכטיקסטע שאַפונגס-כחות אין
דער עפּאָכע ,וועלכע ער באשרייבט ,אָבער . . .קיין טוען קעגן דער
איצטיקער טעאַטער-עפּאַכע דאַרף דער מעמואַרן-שרייבער בשום
אופן ניט ווערן ... .לעאָן קאָברין באַהאַלט גאָרניט ,ער פאַר-
שלייערט

נאָרניט

זיין באַציאונג

צום

איצטיקן

טעאַטער.

ער איז

אָפן ניט צופרידן מיט דעם נייעם טעאַטער אונדזערן .ער זעט
אין אים א גרויסע ירידה .,, .ער נייט אַזױי ווייט ,אַז ער רופט
אונדז צוריק צו יעקב נאָרדינען .יעקב גאָרדין איז פאַר אים דער
יידישער שעקספּיר.
א.י.ר האָט פאַר זיך אַ שטיק טעאַטער-געשיכטע געשריבן פון
אַ קינסטלער ,זעט איר דעם דור פון טעאַטער-מענטשן ניט בלויז
אין זייערע יום-טובדיקע קונסט-מלבושים .איר זעט זיי אַלס קינסט-
לער ,אַלס מענטש ,אויף דער סצענע ,הינטער די קוליסן ,ביי זיך
אין הויז ,אין קאַפע .איר זעט אַפילו דאָס פּובליקום ,מיט זיינע
טעאַטער-פּאַטריאָטן .איר לייענט אַלְץ מיט א פאַרכאַפּטן אָטעם,
עס איז אינטערעסאַנט און טשיקאַװע .לעאָן קאָברין ווייסט אויס-
געבונדן דעם דאָזיקן טעאַטער-דור ,ער ווייסט אים מיט אַלֶע
זיינע קנייטשן ,מיט אַלֶע זיינע קלענסטע העויותלעך און מיט אַלֶע
זיינע קלענסטע קאַפּריזן .,ער נעהערט מיט לייב און לעבן צו דעם
דאָזיקן דוֹר. .ה.אָ.ט לעאָן קאָברין געעפנט פֿאַר אונדז די קיך
פון יענער טעאַטערעפּאָכע .ער איז דאָרט געווען .ער האָט דאָרט
מער איבערגעלעבט וי אין די קורצע פּאַר שעה פון אַן אויפירונג.
און ווען מיר זעען די קיך ,וואונדערן מיר זיך נאָך מער וי אַזױ
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עס זיינען אַרוױיס פון דאָרט אַזעלכע אַפּעטיטנע קונסט-מאכלים.". . .
וועגן דעם בוך שרייבט נחמן מייזעל:
,אין די דאָזיקע  2כענדער גיט ? .קאָבדין איבער זיינע עראי-
נערונגען ווענגן דער אַרבעט אַרום דעם יידישן טעאטער .ער דער-
ציילט מעשיות ,קוריאָזן און פאַקטן און שילדערט מיט ליבע און
פּיעטעט די אינטערעסאַנטסטע און אָנגעזעענסטע אַרטיסטן פון
ר דערציילט זייער לעבעדיק און שילדערט די
יענעם פּעריאָד. ,ע. .
אַקטיאָרן שאַרף און קלאָר .ער גיט זיי אין פאַרשידענע מאָמענטן,
אַלס מענטשן און אַלס אַרטיסטן ,מיט אַלֶע זייערע געוואוינהייטן
און אייננשאַפטן ,מיט אַלע זייערע גוטע און שװאַכע זייטן .מיר
האָבן טרעפלעכע כאַראַקטעריסטיקעס פון דער גאַנצער אַלטער .
גווארדיע ,װאָס האָבן מיט זייערע אייגנאַרטיקע טאַלאַנטן געשאַפן
דאַן רום דעם יידישן טעאטער אין אַמעריקע ,.. .פאַר אונרו,
דאָ ,אין אייראָפּע ,זיינען די עראינערוננען באַזונדערס אינטערע-
סאַנט .עס דעקט זיך פאַר אונדז אויף אַ וועלט ,װאָס איז אונדו

כמעט וי אומבאַקאַנט ,און וועגן וועלכער מיר האָבן געהאַט גאָר
אַ ווייטע פאָרשטעלונג .,דאָס בוך לייענט זיך ווי אַ שפּאַנענדיקער
ראָמאַן .,עס פאַרכאַפּט דעם לעזער און מען וװערט מיטגעריסן
מיט זיין דערציילן",

אָפּשאַבונגען
דער היסטאָ-

אין זיין אָפּשאַצונג (ביז  )8191וועגן ק ..שרייבט
ריקער פון יידישן טעאַטער ,ב .גאָרין :
,דער איינציקער שרייבער ,װאָס האָט געקענט די בינע און
געקענט שאַפן אַ בעסערע דראַמע ,איז נאָך גאָרדין געבליבן לעאָן
קאָברין .די אַנדערע בעסערע שרייבער האָבן קיין דריסת הרגל
אין טעאַטער

ניט געהאַט.

קאָברין

האָט א סך געשאַפן

אין איין

געװאָרן

פון דעם

צייט מיט נאָרדינען ,און ער איז פאַרטונקלט
לעצטן ניט אַזױ דערפאַר,

װאָס יענער האָט טיפער

געקענט

אַרינ-

דרינגען אין לעבן און האָט געהאַט א ברייטערן בליק אויף דער
וועלט ,װוי מחמת ער האָט זיין טאַלאַנט ניט אויסגענוצט צו שאַפן
דאָס בעסטע װאָס ער האָט געקענט .קאָברין האָט אַ שטאַרקע
שילדערונגס-קראַפט ,אַן אוינ און אוער פאַר די העלע פאַרבן
און טענער פון די עלעמענטאַרע געפילן און ליירנשאַפטן ,אַ
פּרימיטיוון געזונטן אַפּעטיט נאָך לייב און פלייש ,אַ ליבע צו
מנושמדיקע סצענעס און אַ סך טעמפּעראַמענט ,און די דאָזיקע
אַלע אייננשאפטן האָבן זיך נוט געפּאַסט פאַר אַ שרייבער פון
דער יידישער בינע ,נאָר קאָברין האָט ניט קיין מאָס און קיין
טאַקט ,און אונטער דעם שווערן איינפלוס פון דעם יידישן טעאַטער,
איז ער דאָרטן ,וואו ער האָט געװאָלט קרעפטיק שילדערן ,אַריינ-
געפאַלן אָפּט אין סענסאציע :ואו ער האָט געזוכט צוֹ זיין
מגושמדיק פריילעך ,איז ער אָפּט געװאָרן באַנאַל .די פּרימיטיוע /
נאַטירלעכקײיט איז אָפט געװאָרן מעלאָדראַמאַטיש און שונדיק ,נאָך
;מינאַ? איז זיין ערשטע פּיעסע געווען ,די איסט סייר געטאָ ,,אַ
ביליקע מעלאָדראַמאַטישע שטיק .אין דעם ,פאַרלאָרענער גך-ערן'
ווערן די עטלעכע בעסערע שטעלן פאַרזונקען אין װאולגאַריטעט
און שונד, .דער בלינדער טוזיקאַנט' איז נאָך אַ סך ערנער פון
די פריערדיקע פּיעסן .דאָס מעלאָדראַמאַטישע ,דאָס שונדיקע,
רייסט דאָ באַזונדערס שטאַרק די אויגן .און אויך ניט בעסער,
אויב

ניט

ערגער,

אין

געװוען

זיין ;,יעקב

בלומבערג'.

צװוישן

די

אויסגערעכנטע שטיקער האָט מען אויך אויפגעפירט זיין ,סאַניע
פון איסט בראָדוויי' און צ,עריסענע קייטן' ,ביידע בעסערע פּיעסן,
וועלכע זיינען דורכנעפאַלן ,און משמעות ,זיי האָבן אים געוויזן,
אַז ווען מען װוי? אויסנעמען ביים פּובליקום ,דאַרף מען אָנווענדן
2000

לעקסיקאָן
סיטלען,

אַנדערע

און

די דירעקטאָרן

זיינען

ניט

נגעווען

פוי?

צו

העלפן אים ווערן פּאָפּולער,
דער אמת איז ,אַז קאָברינס ערשטע שטיקער זיינען אפשר ני
געווען ערגער פון נאָרדינס ערשטע ,נאָר ווען קאָברין האָט געשריבן
זיין ,פארלאָרענעם נן-עדן', ,בלינדער מוזיקאַנט, ,,יעקב בלומבערנ',
האָט שוין דער עולם און די קריטיק לאַנג פאַרנעסן ,אַז נאָרדין

האָט געהאַָט ערשטע שטיקער און דאָס איז שוין געװוען לאַנג
נאָכדעם וי גאָרדין האָט געשאַפן ,מירעלע אפרת, ,,סאַפאָ! און
מענטש

,נאָט,

און

טייו?'.

דער

סאַסשטאַב

פון

דער

בעסערער

דראַמע איז שוין געווען א סך אַ העכערער אאוָןנשטאָט צו שאַפן
װואָס בעסעדע ווערק ,האָט ער ,פאַרקערט ,געלאָזט זיך באַאיינפלוסן
פון די דירעקטאָרן און נעמאַכט חנדלעך צו דער מאַסע ,און דאָס
האָט געפירט דערצו ,אַז כל זמן נאָרדין האָט נגעלעבט ,איז קאָברין
נעשטאַנען אין שאָטן .און ערשט נאָך גאָרדינס טויט האָט זיך
קאָברין אַ כאַפּ נעטאָן ,אַז דער װועג מיט וועלכן ער איז גענאַננען,
האָט קיין טובה ניט נעטאָן זיין טאַלאַנט ,און ער האָט אָנגעשריבן
איינע פון די בעסטע יידישע אַרבעטערפּיעסן אונטערן נאָמען
;,שונאים ,,און איצט מער װי אַלע מאָל? איז ער געווען אַנטשלאָסן
צו געווינען דאָס בעסערע פּובליקום .די צייט איז אָבער איצט ניט
געווען פאַר כעסערע פּיעסן ,און הנם זיין דראַמע ,שונאים' האָט
אויסנגענומען ,האָט ער זיין מעמד ביים טעאַטער ניט פעסטער
נעמאַכט .פֿאַרקערט ,ער איז איצט געװאָרן אַן אייננעבעטענער
גאַסט ,און עס איז רעכט ,אַז אַ סעזאָן זאָל אַריבער און מען זאָל
קיין איינציקע פּיעסע זיינע ניט שפּילן .דער זכות פון ,די שונאים'
איז נאָך געווען גענונ ,אַז מען זאָל דעם צווייטן סעזאָן אויפפירן
זיין ,כבריטש אָוו פּראָמיס ,,אַ גוטע און געזונטע קאָמעדיע ,וועלכע
האָט נעליטן צוליב אַ שטרייק ,װאָס האָט דאַמאָלט אױיסגעבראָכן
אין טעאַטער ,וואו מען האָט איר געשפּילט ,און נאָכדעם מוז ער
שוין אָנקומען צו קליינע טעאַטערלעך .זיין נעססטע פּיעסע ,יאַנקל
בוילע' ,איינע פון זיינע בעסטע ,פירט מען שוין אויף אין אַ
קליינעם טעאַטער? מיט אַ צווייטע קלאַסע שפּילער ,און קאָברין
איז דער איינציקער ,װאָס זוכט איצט צו נעבן אַ בעסערע ליטע-
ראַרישע פּיעסע.
קיין בליצן פון אַ טיפן אינטעלעקט ,פון א שאַרפע באַאָבאַכ"
טוננס-קראַפט און פון ברייטער קענען דאָס לעבן ,זעט מען ניט
אין קיינע פון קאָברינס פּיעסן .אָפט רופן זיי אַרױיס אַ פאַרדרוס
מיט זייער פלאַכקייט און רויהייט ,נאָר זיינע בעסערע דראַמען
צייכענען זיך אויס מיט אַ לירישער נעזונטקייט .ער איז געשטאַנען
נענטער צום פאָלקס-מענטשן וי נאָרדין און אַריינגעבראכט מער
אַמעריקאַנער פאַרב פון יידישן לעבן וי נאָרדין ,און הגם ער איז
יידישער וי גאָרדין ,פעלט אויך אין זיינע דראַמען דער אמתער
יידרישער

נייסט".

עפּעס ענלעכעס דריקט אויך אויס דער אַמעריקאַנער שרייבער
עדמונד דזששי דזשעימז .פּרעזידענט פון אוניווערזיטעט פון אילינאָי,
אין זיין בוך ,דער אימיגראַנט-ײיד אין אַמעריקע* (אַרױס נאָך אין
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:

היינט צו טאָג איז יעקב גאָרדין די דאָמינירנדיקע געשטאַלט
פון דער יידישער בינע און זיין איינדרוק איז דער שטאַרקסטער.
אַנדערע ,צווישן זיי ליבין און קאָברין ,האָבן באַװויזן זיך צו לאָזן
הערן ,און ניט אָן דערפאָלג .זיי זיינען די תלמידים פון גאָרדינען
און זיי זיינען צייטנוויין גענאַנגען ווייטער וי זייער רבי".
יעקב גאָרדין דריקט זיך אַזױ אויס וועגן ק:.
א.ָ.ברינס טאַלאַנט װאַרעמט און לייכט ניט ,ליבינס טאַ-
ק-
,
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פון

לאַנט לייכט און וואַרעמט ניט .קאָברין האָט מער קראַפט ,מער
טעמפּעראַמענט ,מער קאָלאָריט .,ער מאָלט מיט העלע אייל-פאַרבן,
אָבער זיינע ליטעראַרישע פּראָדוקטן לייכטן ניט .זיי האָבן ניט
סקיין באַשטימטע אידעע ,קיין סימפּאַטישע אויפנאַבע . . . .קאָברינס
טאַלאַנט איז אַ געזונט און ווילד קעלב? ,וועלכעס בריקעט און
מעקעט אויף אַ גרינעם טאָל ביי אַ טייך ... .איר זעט וייט א
װאַלד ,די אָזערע פון האָלם ,פעלדער מיט זאַנגען ,א געזונטע
שיקסע נאטאשא ,פאַרליבטן יאַנקל . ... .קאָברינס פּסיכאָלאַניע איז
ניט אימער

ריכטיק.

קאָברין

ווען

ער

דערציילט

און באַשרײיבט

אומנגעבונג ,איז א װואַרער קינסטלער".
זיין אַריינפיר צו ק'.ס ,דראַמאַטישע שריפטן" פאַרענדיקט יואל
ענטין מיט אַ פּרוב צו מאַכן
כאָטש אַ גאַנץ קורצן פאַרגלייך צווישן יעקב גאָרדינען און לעאָן

קאָברינען

(קיין גרינטלעכן

פֿאַרגלייך איז ,נאַטירלעך,

דאָ ניט

מענלעך צו מאַכן איבער אַ סך טעמים .דער עיקר אָבער דערפאַר,
װאָס בשעת קאָברין האָט אַרױסגעלאָזט פון זיינע הענט ,שוין
מיט עטלעכע איבערנעזעצטע און באַאַרבעטע ,עטלעכע און צװאַנ-
ציק פּיעסן ,האָט נאָרדין ,מיט פיל איבערנעזעצטע און באַארבעטע,
אַרופגעגעבן איבער אַכציק פּיעסן ,צווישן זיי ,ביי קאָברינען
װואָסערע זעכצן ,װאָס מען קאָן אָנרופן גנוטע ,בשעת ביי גאָרדינען
זיינען דאָ אַזעלכע װאָסערע פינף-זעקס און צװאַנציק).
אָבער אַ קורצן פאַרנלייך לאָמִיר דאָך פּרווון דורכפירן.
האָבן סיר פאַר זיך צוויי פאַרשידענע מענטשן ,ביידע זייער
טאַלאַנטפול ,ביידע מאָלער ,ביידע פּאָעטיש נעזונט ,ביידע הומאָ-
ריסטן .אָבער ,לויטן רעכטן עיקר ,איז איינער ,קאָברין ,געוען
אַ סענסואליסט ,אַ מענטש פון פלייש און בלוט ,מיט אַ זוכעניש
נאָך מענטשן פון פלייש און בלוט און מיט אַ גװאַלטיקן באַנער
נאָך אזעלבכע מענטשן און אַנטציקונג פון זיי ,בשעת דער צווייטער,
נאָרדין ,איז ,לויט זיין רעכטן עיקר ,געווען אַ דענקער ,אַ מאָראַ-
ליסט און אַ פּרעדיקער.

ביירע מאָלן  --דער ערשטער סמיט בלוט-רויטער פארב ; דער
צווייטער מיט פֿאַרב ,ואָס ווערט ניט זעלטן דורכנעוייסט מיט
געדאַנק .ביידע לאַכן ,דער ערשטער ,מייסטנס מיט פריידיקן גע-
לעכטער ,מיט אָנקוועלן ; דער צווייטער ,אַמאָל אויך מיט שטע-
כיקער סאַטירע --- . .נאַנץ אָפּט אָבער מיט אַ וויץ.
קאָברין אין פּאֶָעטיש-קינסטלערישער האַרץ-מענטש; נאָרדין
איז אַרטיסטישער קאָפּימענטש .פאַרנעמט זיך קאָברין מיט פּראָב-
לעמען נאָר זעלטן ,בשעת נאָרדין איזן אַ פּראָבלעמאַטיקער דורכ-
אויס .אויף ;נאָט ,מענטש און טייול' ,אויף ,מירעלע אפרת,,
אויפן ,מטורף' ,אויפן ,אומבאַקאַנטן' האָט נאָרדין ,קענטיק ,נע-
מוחט .ביי קאָברינען ,אויב ;די שונאים' און ,דער גאָלדענער
שטראָם! זיינען סאַציאַלע דראַמען ,אין די סאַציאַלישקײט ביי
אים אַרױסגעשפּרונגען  --אַזױ װוי די געטין גענוס  ---פונם שויס
פון ים  --פונם קאַראַהאָד פון מענטשן ,פון שפּרודל פון בילדער.
אַ צאָל פון קאָברינס פּיעסן האָבן נעהאט אַ נגרויסן דערפאָלנ,
באלד אַזאַ דערפאָלנ וי אייניקע פון גאָרדינס פּיעסן .אָבער פיל
נאָרדינס פּיעסן זיינען אַריבער ,אַזױי צו זאָנן ,אין דער יידיש-
טעאַטערדיקער אייביקייט .קאָברינס דערפאָלג האָט זיך גענומען
פון זיינע לעבעדיקע מענטשן ,פון זיין פרישן הומאָר ,פון זיין
קראפטיקער סצענישקייט .גאָרדינס ריזיקער דערפאָלנ האָט זיך
א חוץ פון די ביי קאָברין אויסגערעכנטע מעלות ,נאָך אויך גענומען
פון זיין וויץ (װאָס פּאָרט זיך מער מיט געדאַנק און װאָסק דער
ייד האָט זייער ליב) ,פון זיינע סאָראַלזאַציעס און פון זיין
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יידישן

טעאַצער

פילאָזאָפישקײיט ,וואָס ניט נאָר האָט זיי דער ייד ליב ,נאָר ער
האָט אויך פאַר זיי גרויס דרך ארץ.
די צוקונפטיקע יידישע טעאַטער-היסטאָריע ועט אוודאי אוים-
בויען איר פּאַנטעאָן פאַר אירע אויסדערויילטע ,װועט די הער-
לעכסטע גאַלערעע זיין פאַר יעקב נאָרדינען און די צווייטע לעבן
אים ,אויך אַ הערלעכע ,וועט זיין פאַר לעאָן קאָברינען".
נ .בוכוואַלד מאַכט אויך פאַרגלייך צווישן ק .און יעקב גאָרדין:
,אַ מיטצייטלער פון יעקב נאָרדין ,האָט לעאָן קאָברין פאָראוים
געפירט די נאָרדין-טראַדיציע און געשאַפן אַ צאָל וויכטיקע פּיעסן
פאַר דער יידישער מאַסן-אױידיטאָריע און אַ סך וועזנטלעכע ראָלן
אויף וועלכע עס זיינען דערצוינן און רייף געװאָרן די בעסערע
 . .האָט ניט
שוישפּילער פון דער יידישער בינע ... .יעקב גאָרדין .
בלויז

באווירקט

און רעפאָרמירט

די יידישע

בינע,

נאָר ער איז

פון איר אַליין באַװוירקט געװאָרן און איז נאָכגעקומען אירע ערגערע
מדות און פאָדערוננגען .אויך לעאָן קאָברין האָט ניט אויסגעמיטן
אַזא באַווירקונג מצד דעם טעאַטער-מאַרק .ער האָט גליקלעכערווייז
אויסגעמיטן דעם מצב פון הויף-דראמאַטורג ,ד .ה .א פַּאֶך-
ריאַטשיק! ,װאָס איז געווען מחויב צו באַזאָרנן דעם טעאַטער מיט
רעפּערטואַר .ווען זיינע אַ פּיעסע איז דורכגעפאַלן ,האָט ער ניט
געמוזט  ---אַזױ וי גאָרדין  ---פאַרפאַסן אַ נייע פּיעסע אין עטלעכע
טענ צייט ... .אויף קאָברינס חשבון נעמט זיך אָן א סך אַ קלע-
נערער פּראָצענט טאַנדעט וי אויף גאָרדינס .אָבער אויך ער האָט
זיך נעמוזט רעכנען מיט די באַדערפנישן פון דעם יידישן טעאַטער-
וועזן ,מיט דעם באַשטאַנד און די געשמאַקן פון פּובליקום' און
מיט די פאָדערונגען און קאַפּריזן פון די הויפּט-אַקטיאָרן .אויך
ער האָט געמוזט שרייבן אין איילעניש ,װוי דאָס איז צו זען פון
די צװאַנציק פּיעסן זיינע ,װאָס זיינען אויפנעפירט געװאָרן אין
די ערשטע צען יאָר פון זיין טעאַטער-קאַריערע ,צװוישן  9981און
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אָבער

קיין פֿאַרדוננענער

איז

ער פאָרט

ניט

געוען,

און

אַפילן אין זיינע ערגערע זאַכן ,האָט ער אַרױסנעװויזן פּראָפּעסיאַָ-
נעלע זעלבסטשטענדיקייט און קינסטלערישע אויפריכטיקייט .ער
איז ניט געווען צעצווייט אויף דראַמאַטורג און פּיעסן-ליפּעראַנט
און האָט זיך ניט באַדאַרפט באַהאַלטן הינטער פאַרשטעלטע נעמען.
וי נאָרדין ,האָט זיך קאָברין געהייליקט צו דער ,בעסערער
פּיעסע! ,בעת נאָרדינען איז אויסנעקומען  --ספּעציעל צום אֶנהוֹיב
פון זיין קאַריערע  ---צו שיטן שלעכטע פּיעסן פון אַרבל ,האָט ער
אָבער געדוכנט איבעד זיינע ערנסטע שאַפונגען און געפאָדערט
פון די אַקטיאָרן ,אַז זיי זאָלן פּינקטלעך נאָכקומען זיין טעקסט
און ניט ריידן קיין ;,אַרבל-פּראָזע' ,ער האָט ניט דערלויבט קיין
פוילע שטיק' אין זיינע פּיעסן און איז באַשטאַנען דערויף ,אַן
די שוישפּילער זאָלן אָפּהיטן די ווערדע פון מענטשן און די לאָניק
פון כאַראַקטער אויף דער בינע .אָט די פרומע באַציאונג צו
מענטשלעכן כאַראַקטער ,צו דער לאָנישער אַנטויקלונג פון אַ
סיטואציע און צו דער מאָראַלישער באַצװעקטקייט פון דראַמע,
איז אויך כאַראַקטעריסטיש פאַר קאָברינען .ער האָט אָבער פאָר-
אויס נעפירט די גאָרדין-טראַדיציע צו נייע הויכע פּאַזיציעס .ער
האָט דער ,בעסערער פּיעסע' מיטגעטיילט |צוגעטיילט| אַ קװאַלי-
טעט פון ליירנשאַפט ,טעמפּעראַמענט און אימפּעט ,װאָס פעלט
ביי נאָרדינען .אין זיינע בעסטע שאַפונגען איז יעקב גאָרדין אַ
בחשבונטער דראַמאַטורג .ער מאַרקירט אויס זיין דראַמע ,צעשטעלט
די פּערזאָנען אויף די ריכטיקע ערטער ,אַנטװיקלט די סיטואַציע
לויט אַ קאלטלאַנישער אויסרעכנונג און דערפירט דאָס שפּיל
צום אָנגעצייכנטן ציל ,אין הסכם מיט זיין מאָראַליסטישן טעזיס.
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קאָברין איז אויך מאָראַליסטיש אין זיינע בעסערע שאַפונגען .אויך
ער פּרעדיקט דורך זיינע כאַראַקטערס ,דורך זיינע סיטואַציעס און
זיינע אויפלעזוננען .ער איז אָבער פאַראינטערעסירט אין דער
לאנִיק פון זיינע מענטשן ניט וייניקער װוי אין זיינע פּרעדיקונגען,
די מענטשן ביי קאָברינען זיינען ניט קיין סכעמאטישע צייכנונגען,
ניט קיין טרענער פון כולו גוטע אָדער כולו שלעכטע מידות ,נאָר
לעבעדיקע וועזנס ,מיט אַן איינענער טבע ,מיט הייס ,מענטשלעך
בלוט ,נאָרדין לייגט אַדריין אין מוי? פון זיינע העלדן אלערליי
מאָראַלישע און טענדענציעזע שפּרוכן ,ואָס שטימען ניט מיט
זייער כאַראַקטער .קאָברין גיט שטענדיק אַכטונג ,אַז זיינע כאַראַק-
טערס זאָלן ריידן מיט זייער איינענער שפּראַך און ניט מיט דעם
אױיטאָרס.

אין

פּרט פון

כאַראַקטער-שילדערונג

שטייט

קאָברינס

דראַמאַטורגיע אויף אַ סך אַ העכערער מדרגה איידער גאָרדינס.
וי גאָרדין ,איז קאָברין גענוינט צו סאַציאַל-וועזנטלעכע טעמעם,
נאָר ביי גאָרדינען איז אַרום זיין דראַמאַטישער סיטואַציע און
כאַראַקטער ניטאָ קיין לופט פון ווירקלעכער סביבה ,בעת ביי
קאָברינען איז די טעמע געוויינלעך פאַרװועבט מיט דער סביבה.
דאָס בילד און די ראַם זיינען פון איין שטיק ,און די ראַם אין
ביי אים אַן אַמעריקאַנישע .דאָס שטיינער-לעבן פון זיינע העלדן
אין אַמעריקע אינטערעסירט אים ניט ווייניקער וי זייערע דרא-
מאַטישע קריזיסן .דערפאַר זיינען קאָברינס פּיעסן ניט סכעמאַטיש
אפילו דאַמאָלט ווען זיי זיינען פאַרטראַכט לויט א באַשטימטער
אידעאישער סבעמע.
קאָברין איז אַ רעאַליסטישער שרייבער מיט אַ זין פאַר סביבה
און אַ חוש פאַר עמאַציאָנעלע אויפברויזן ... .זיין עראָטיק איז
אַן אויסדרוק פון זיין ברויזנדיקער פּען .צי ער קומטינאָך דערביי
די כאַדערפנישן פון קינסטלערישן טאַקט און גוטן געשמאַק ,איז
אַ פראַגע ,װאָס לאָזט זיך דעבאַטירן ,אָבער אַז די עראָטיק שטאַמט
ביי אים פוֹן קינסטלערישער באַדערפניש ,וװעגן דעם קאָן קיין
פראַנע ניט זיין .אין זיינע פאַבולעס װועט איר ניט געפינען דעם
שונדישן עלעמענט פון נסים ונפלאות ,צי דעם ווירקירלעך-צונע-
טראכטן ,נליקלעכן סוף' .די נגעשעענישן אַנטװיקלען זיך ביי אים
מיט אַן אומפאַרמײידלעכקייט ,וואָס שטאַמט פון דער גרונט-סיטו-
אַציע ,און דרי מענטשן זיינען ביי אים ניט קיין מלאכים מיט
טײיװאָלים ,נאָר לעבעדיקע געשטאַלטן .אַנדערע װועין זיך קרימען
וועגן דעם ,װאָס אין זיינע פּיעסן ,װוי אין זיינע ראָמאַנען ,גייט
קאָברין מיטן וועג פון מעלאָדראַמע .אָבער מעלאָדראַמע אין ניט
קיין זינד און אַפילו ניט קיין חסרון אין דראַמאַטורגיע .ס'איז
א בארעכטיקטער אופן פון בולטן אויסדרוק ,פון גראָדליניקן
קאַנפליקט ,פון דייטלעכן קאָנטראַסט .פאַראַן טעמעס ,װאָס פאָדערן
ממש אַ מעלאָדראַמאַטישע באַהאַנדלונג ,ווייל אין דעם גרונט-
קאָנפליקט איז ניטאָ קיין אָרט פאַר האַלבקײטן .דער װעג פאַר
דער הויפּט-אַקציע און פאַר דער קאָנטר-אקציע איז אָנגעצייכנט
דורך דעם פאַמע עצם פון דער טעמע ,און דער ווענ מוז זיין א
נראָדליניקער ,אָן אָפּנױנן און אומווגען ,און אַפילו ווען די טעמע
לאָזט זיך באַהאַנדלען אויף אַן ,איידעלערן' אופן ,אָן גװאַלדזאַמע
קאָליזיעס ,איז ניט שייך צו האָבן טענות צום דראַמאַטורג הלמאי
ער האָט אויסגעקליבן דעם וועג פון דירעקטן ,שטאַרקן קאָנפליקט,
צי פון בולטער קאָנטראַסטירונג ,צי פון דייטלעכן מאָראַלישן
אורטיי?ל .,אויף סטיל און פאָרם ,אויב נאָר זיי זיינען אַן אֶרנאַ-
נישער טייל פון דעם קינסטלערס שאַפן ,פרעגט מען קיין קשיות
ניט .יעדער זעט לויט זיין ליכט און פורעמט לויט זיין זעאונג.
,ֿ,ע.אָן קאָברין איז בטבע א שרייער און אַ מאָנער און א
ל
טיש-קלאַפּער  ---אויף דער בינע און אויסער דער בינע .ניט אַלע
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לעקסיקאָן
מאָל זיינען מיר מסבים מיט זיינע מאָנונגען און זיין קלאַפּן אָן
טיש .וי ס'איז די טבע פון טעמפּעראַמענטפולע מענטשן ,מאַבט
ער אָפּטמאָל קאַליע זיין טעזיס דורך איבערגעטריבענער באַטא-
נונג ,דורך אומנויטיקער פאַרשאַרפונג ,דורך אַן יאָדער-אָדער'-
באַציאונג צו זיין טעמע .דאָס איז אַ חסרון .ס'איז אָבער פון די
חסרונות ,װאָס צייכענען די אינדיװוידואליטעט פון דעם קינסטלער
און דעם מענטשן ... .אין טעאַטער און אויסערן טעאַטער אין
ער געווען און געבליבן אַ היציקער קעמפער פאַר דער בעסערער
מאַסן-פּיעסע ,פֿאַר דעם בעסערן מאַסן-ראָמאַן און פאַר געזונטער,
רעאַליסטישער באַהאַנדלונג פון אַ געזעלשאַפטלעכער טעמע .אין
זיין פּאָלעמיק איז אים אויסנעקומען צון שלאָנן זיך אויף צוויי
פראַנטן מיט אַמאָל :קעגן די הפקר-לייט פון דער שונד-בינע און
שונד-פּיעסע און קענן די נאוהדיקע אינטעליגענטן און די פאריסענע
יר האָבן
מ.
נאָװאַטאָרס ,זוכער פון נייע מאָדעס אין טעאַטער.. .
ניט אַלֶע מאָל נעקענט מסכים זיין מיט זיין מינדערשאצונג פון דעם
אַזוידגערופענעם מאָדערנעם טעאַטער ,מיט זיין שיר ניט-פינקט-
לעכקייט צו סצענישע פאָרמען ,װאָס ווייכן אִפּ פון דעם אויסנע-
טראָטענעם רעאַליסטישן ווענ .אָבער אין זיינע נוזמאדיקע איבער-
טרייבוננען ווענן די זינד פון ספּעקטאַקל און סצענישקייט ,האָבן
מיר שטענדיק אָפּנעשאַצט און אָנערקענט זיין געזונטן גרונט-
געדאַנק ,אַז די פּיעסע איז דער עיקר ,אַז קיין ספּעקטאַקל און קיין
פצענישער עפעקט קאָן ניט פאַרבייטן דעם רושם פון דראַמאַטישן
מיטלעבן אין טעאַטער?.
ווידער פאַרגלייכנדיק די דראַמאַטורגיע
ק ,.זאָגט זיך יעקב מעסטל אַרױס ,אַז:

פון גאָרדינען

און פון

טערן פּעריאָד פון שאַפן) .ער האָט באַרירט מער אַקטועלע טעמעם
מיט אַ פּראָנרעסיוון צונאַנג ,מער צייטנעמעסע געזעלשאַפטלעכע
פראַגן פון יידיש:אַמעריקאַנער לעבן און אויך פון יירישן קולטור-
לעבן (,ריווערסייד דרייוו')".
אַזױ ק'.ס דראַמאַטורגיע:

 .?,קאָברין איז געווען אַ דאָפּלטער פּיאָנער .ער איז געווען א
פּיאָנער פון דער דערציילונג ,אָבער דער עיקרשט איז ער געווען
אַ פּיאָנער פון דער דראַמע .אין זיינע דערציילוננען זיינען געלעגן
פאַרטיקע דראַמען .אין זיין דערציילונג פון דעם פישערלעבן
(יאַנקל בוילע' אין געלענן פאַרטיק די פּאָפּוכערע דראַמע יאַנקל
בוילע' .2 .קאָברין האָט געהאַט פאַר זיך אַ פּיאַנער .,פאַר אים
איז געווען יעקב נאָרדין ,אָבער  ,5קאָברין איז געבליבן דער פּיאַנער
פון דער יידישער דראַמע ,ווייל ער האָט געשאַפן דראַמען בצלמו
וכדמותו .ער האָט ניט געשריבן קיין דראַמען לויט אַפירלעך,
לויט אַ פרעמדן שאַבלאָן .זיינע אַ דראַמע האָט אַרױיסגעשריען
פון

אים,

פון

זיין נאַנצן

מהות.

קאָברין ,קיינמאָל קיין אַנדערער
דראַמע געווען אימיצער אַנדערש.
געקענט

נאָכמאַכן,

קאָברין

אין

אַלֶע מאָל געוען

 ...י .גאָרדין איז אין יעדער
ער |קאָברין| האָט קיינעם ניט

ער האָט קיינעמס

איינפלוס

ניט

צונעלאָזן

צו

זיך .אֶפּט איז ער געווען צו פיל קאָברין ,ווייל אַ שרייבער דאַרף
ניט אָפּשטױסן פון זיך פאַרשידענע איינפלוסן; פֿאַרקערט ,ער דאַרף
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זיי צולאָזן צו זיך ,אָבער איבערקאָכן

זיי אין זיין אינדיווידועלן

דערפאַר

געװאָרן

פון

און

פון

קינסטלערישן

נגעמיט,

אָבער

אין ער ניצול

דראַמען

באַאַרבעטוננען ,פון איבערניצעווען פרעמדע
איבערקנעטן פרעמדן ליטעראַרישן טייג,
? .קאָברין האָט אָנגעשריבן צוויי טוצן דראַמען ,צווישן זיי איז
דאָ בלויז איין דראַמע פון דעם לעבן אין דער אַלטער היים .די-
דאָזיקע

דראַמע

איז

יאַנקל?

בוילע'.

די איבריקע,

אויסער

איין

היפטאָרישע דראמע ,זיינען אַלע פון דעם יידיש-אַמעריקאַנישן
אימינראנטישן לעבן ... .די נגעמיש פון אַמעריקאַנישקײט און
אַלטע היימישקייט איז געווען נאָך שטארק קאָמיש ,דעריבער האָבן
די יידיש-אמעריקאנישע דראַמען קאָברינס אַ שטאַרקן קאָמישן
עלעמענט ,דעם טראַניזם פון עמינראַציע ,דער טראַניזם פון אויס-
װאָרצלען זיך פון איין לעבנס-שטיינער און דאָס איינװאָרצלען זיך
אין אַ פרעמדן לעבנס-שטיינער ,איז ער פארביינעגאַנגען. .א.ָ.בער
אויב עס האָט געפעלט דאָס טיף-טראַנישע אין דער אימינראנטישער
ליטעראַטור און דראַמע ,איז אָבער דאָס דראַמאַטישע און דאָס
קאמישע געווען אויסערסט שטאַרק .און ביי ? .קאָברין איז די
שטאַרקהייט אַ נאַטירלעכע ,ווייל זי איז די פרוכט פון א ברויזנדיק
דראַמאַטישן טאַלאַנט ,? .,קאָברינס דראַמאַטישער טעמפּעראמענט
איז געווען אויסערסט שטאַרק און ברויזיק ,און ניט בלויז אין
קאָנפליקטן און אויפלייזונגען ,נאָר אַפילן אין דעם געויינלעכן,
אריינפירנדיקן דיאַלאָג .קאָברינס דיאַלאָנ אין ברויזיק ,רוישיק
און איבערנעלאָדן מיט דואַמאַטישקײט .זיינע דראַמען הייבן זיך
אָן מיטן

גרינעם

אימינראַנט

און ענדיקן

זיך מיט

דעם

זעלביקן

אימיגראַנט ווען ער האָט שוין אױיסגעהאָדעװעט זיינע קינדער אין

,קיין ספק ,אַז קאָברין האָט זיך באַמיט צו ניין אין נאָרדינס
ווענן .ביידנס פּיעסן פּולסירן מיט פולבלוטיקייט ,מיט אויפברויזנ-
דיקער בינע-אַקציע ,אַפילון ווען זיי זיינען אָפּט מעלאָדראַמאַטיש
און שטעלנווייז גענוינט צו שארזש .אָבער מיט זיין טעמפּעראַמענט
און מער רעאַליסטישן צונאַננ ,מיט זיין חוש פאַר מענטשלעכער
כאַראַקטעריסטיק און אַפִילו סטיל (אין שפּראַכלעכן זין) ,איז ,5
קאָברין בלי ספק געגאַנגען אַ שריט ווייטער (בפרט אין זיין שפּע-

דר .א .מוקדוני כאַראַקטעריזירט

פון

אַמעריקע און לעבט ביי זיי ,אין זייער אַמעריקאַנער הויז ,װאָס איז

אים פרעמד .די לעצטע יידיש-אַמעריקאַנישע דראַמע זיינע אין
,דיווערסייד דדייוו' .דער אימיגראַנט האָט דורכנעמאַכט א היבשע
וואנדערוננ .ער איז פון ריװיננטאָן סטריט אַריבערגעװאַנדערט
צו זיין רייכן אַמעריקאַניזירטן זון אויף ריווערסייד דרייוו .דער
אַלטער אימיגראַנט איזן געבליבן אַ פרעמדער ,אָדער ,ריכטיקער,
אַ היימישער ייד ,און ער לעבט איבער ניט אַן אימיגראַנטישע
דראַמע ,נאָר אַ דראַמע פון אַמעריקאַניזאַציע ,וואָס אין אים פרעמר,
באַליידיגנד און וויסט .עטלעכע דורות גייען דורך אין זיינע
דראמעס פאַר אונדז.
; ..ער האָט זוכה געווען צו זען דעם גרעסטן טייל פון זיינע
דראַמען אויפגעפירט און געשפּילט פון די נגרעסטע שוישפּילער.
דורכדעם איז ער געװאָרן אַ געוויסע צייט אַן איינענער מענטש אין
יידישן טעאַטער .ער האָט געקענט דעם יידישן טעאַטער און דעם
יידישן שוישפּילער דורך און דורך.
; ..ער איז אַרומגענאַנגען אין אונדזער ליטעראַרישער וועלטל
ווי אַ העלד פון זיינער אַן אייגענער דראַמע .די דראַמע זיינע האָט
זיך אָפּנעשפּילט אַרום דעם יידישן טעאַטער ... .זיינע דראַמען
האָבן געהאַט ערפאָלג ,כסדר ערפאָלג ... . .און שווער ,זייער שווער
איז צו שיידן זיך מיט אַ דערפאָלג אין טעאַטער ,אָבער אין יידישן
טעאַטער ווערט אַ דערפאַלגרייכער דראַמאַטורג פּלוצלינג אָן א
פאַרװאָס דערווייטערט פון טעאַטער ,אַזױ דערווייטערט אַז ער װאָלט
קיינמאָל גאָר קיין שייכות ניט געהאַט צו אים .., .קאָברין האָט
עס שווער אַריבערנעטראָגן .ב.ל.ויז איין דראַמע זיינע איז אויפ-
נעפירט געװאָרן פאַר די לעצטע פֹּאֶר צענדליק יאָר ,דאָס אין די
דראַמע ,ריווערסייד דרייוו' .צו זיין נליק האָט ער זיך געקאַנט
װאַרפן צום ראָמאַן .ער איז געװאָרן דער ראָמאַנען-שרייבער אין

טאָג' ,און דאָ האָט ער געהאַט כמעט דעם זעלבן ערפאָלג װי
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יידישן

טעאַטער

אַמאָל אין יידישן טעאַטער ,וויי? זיי זיינען געווען דערציילערישע
דראַמען .א.ָ.כער געבענקט האָט ער נאָכן טעאַטער  ...די לעצטע
יאָרן איז ער פרייוויליק אַועק פון דער צייטונגס-אַרבעט ,איז ער

נאָרדין ,פון וועלכע עס ווייעט שוין ,פון די מערסטע יעדנפאַלס,
מיט אַרכאַאישקײט .דאָס יידישע טעאטער האָט אָבער אין די
לעצטע פּאַר צענדליק יאָר אַזױ נוט װוי פאַרגעסן אין לעאָן קאָברו-

געווען דער עלנסטער שרייבער אַ קורצע צייט .אָבער קאָברין ,וי
זיינע העלדן ,האָט ניט געקאַנט בלייבן א זייטיקער  . .ער האָט

וועמענס

זיך געלאָזט הערן אָפט ,דערהויפּט

זיין

אוֹן קאָברין האָט זיך נעפילט פאַרביטערט צוליב
אַסאַציאירט.
דעם .ער האָט ניט איינמאָל גערעדט מיט מיר וועגן אָט דעם אומ-

ר איז ווידער דער העלד פון זיין איינענער דראַמע
ע.
רישקייט ..
ר שרדייבט זכרונות ,ער האָט בדעה צו שרייבן אַ ראָמאַן ,אַ
ע.
פּיעסע .ער האָט קיינמאָל ניט פאַרלאָרן דעם נלויבן אין זיך .ער
קאַמף".
האָט קיינמאָל ניט אויפנעגעבן א

רעכט , :איז פאַראַן וועלכע עס איז סיבה פאַרװאָס מען זאָל ניט

יוביליי ,געפייערט

מיט

זען.

מען האָט נעפייערט

נען ,פּונקט

װוי מען

האָט פאַרגעסן

אין

ליבינען,

מיט

נאָמען ,װוי אויך מיט דעם נאָמען יעקב נאָרדין ער אין אַזױ עננ

אַ ביס? טומל און מיט

אַ ביסל? טעאטראַ-

יעקב באָטאָשאַנסקי כאַראַקטעריזירט אים אַזױ :
 ...,קיין אױיסגעשפּראָכן יידישער שריפטשטעלער איז קאָברין
קיינמאָל נישט געװאָרן .,ער האָט זיך קיינמאָל נישט פאַרטיפט
אין יידישע ספרים ,אַ שטיינער ,און ער האָט קיינמאָל נישט געזוכט
נישט קיין יידישע פאָרם און נישט קיין יידישן קערן ... .אָבער
אין די לעצטע

יאָרן האָט ער זיך דאָך דערנענטערט

יירישע פּראָבלעמען.
רֶעם פון יידישן

צו אייניקע

עס האָט אים פאַראינטערעסירט דאָס פּראָב-

לשון

און ער האָט

אין

זיין פּיעסע

;,ריווערסייד

פון יידיש אין נ .אַמעריקע,

דרייוו' אַרױיסגעבראַכט די קאָמעדיע
אַ קאָמעדיע ,װואָס ווערט אַ טראַגעדיע,
 ., ,אַפילן אין צונאנג צו די מענטשן איז ער נישט געווען יידיש.
ער האָט זוי געװאָלט ,אַז יידן זאָלן לעבן אַזױ נאַטירלעך וי די
נויים .אין זיין פּאָפּולערסטער פּיעסע ,דער דאָרפס יונג' (,יאַנק
בוילע'?) קומען די יידן אַרױס אַ סך ווייניקער גערעכט וי די
קריסטן .די יידן קומען אַרױיס אויף אַזויפיל אומגערעכט ,אַז דער
לעבעדיקער האָט אַזש אַמאָל אָנגעשריבן א פעליעטאָן ,װאָס האָט
נגעהייסן , :איז

קאָברין

אן אַנטיסעמיט'

,אַרשטייט
פ

זיך,

אַז

ריידן וועגן אנטיסעמיטיזם אין אָט דעם פאַל ,איז אַן אַבסורד.
דער אמת איז דאָ אַן אַנדעדער  :קאָברין האָט געהערט צו דעם טיפּ
יירישע שרייבער ,װאָס האָבן נעהאַלטן ,אַז יידן דאַרפן נישט זיין
אנדערש וי נישטיידן .,ער איז געװוען פאַר פרייער ליבע אָן
אונטערשייד פון גלויבן און דער נאַציאָנאַלער קיום האָט אים אין
יענער צייט ניט אינטערעסירט,
ען האָט אים נעהאַלטן פאַר דעם צוייטן נאָך גאָרדינען
מ.
,
אויף דעם געביט פון דער רעאַליסטישער יידישער דראַמע ,און
טאַלאַנט האָט ער זיכער נגעהאַָט מערער וי זיין לערער און עלטע-
רער חבר",

מ .דאַנציס שאַצט אַזױ אֶפּ זיין דראַמאַטורגיע :
,קאָברין איז געווען איינער פון די פיינסטע דראַמאַטורגן ,װאָס
מיר האָבן פאַרמאָגט .קאָברין איז אויך אין זיינע נאַװעלן דער
שאַפער פון קרעפטיקע דראַמאַטישע סיטואַציעס .דאָס איז איינע
פון זיינע גרויסע פּליוסן ,כאָטש אויך אין דעם פּרט זינדיקט ער
צייטנווייז מיט דעם ,װאָס ער שלאָגט אָן אַ צו שרייעדיקן טאָן און
װאָס עס פעלן ביי אים די שטילע מאָמענטן ,די נעדעמפטע

פאַרבן

און די ליכט:און-שאָטן-ניאַנסן .אָבער אין זיינע בינע-שאַפונגען
קומט זיין היפּער-דראַמאַטישקײט צום פולן אויסדרוק און ווערט א
מעלה אָנשטאָט אַ חפרון ,קאָברין האָט געוואוסט װוי אויפצושטעלן
סצענעס און סיטואציעס ,װאָס זיינען אָנגעלאָרן מיט א מין צינדענ"
דיקן אימפּעט .האָט ער דערפאַר פאַרדינט צו פאַרנעמען אַ ואָר
חשובן אָרט אויף דער יידישער בינע ,און אַז זיינע פּיעסן זאָלן
געשפּילט ווערן אַזױ אָפּט װוי מענלעך .אנב ,קאָברינס פּיעסן זיינען
מער אַקטוע? אוז צייטיק װוי די דראַמאַטישע שאַפונגען פון יעקב
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שפּילן מיינע פּיעסן ?' ,האָט ער געפרעגט.

ער האָט דערביי געהאַט

אין זינען ניט נאָר זיינע אלטע פּיעסן ,וװואָס זיינען אַמאָל געווען
אַזא וויכטיקער טיי? פון אונדזער בינע-רעפּערטואַר ,נאָר אויך די
נייע ,וואָס האָבן קיינמאָל ניט געזעען דאָס ליכט פון דער בינע".
דערנאָך שטעלט זיך אָפּ דאַנציס בכלל ועגן קי'ס מעלות און
חסרונות ,און שרייבט :
;קאָברין האָט זיך אַרומגעטראָגן מיט אַן אומרו ,װאָס איז נע-
קומען פון אַן אייביקער אומצופרידנקייט ... .ער האָט געליטן
דערפון װאָס אים האָט זיך געדוכט ,אַזן מ'האָט אים ניט אָפּנע-
שאצט און אָנערקענט װוי געהעריק .. ,פ.ון אויבנאויף האָט ער ניט
געהאט קיין אורזאַך צו באַקלאָנן זיך .ער איז געווען אֵן אַנערקענ-
טער שריפטשטעלער .ער האָט פאַרנומען אַ חשובע פּאַזיציע אין
דער יידישער ליטעראַטור און פּרעסע .ער איז געווען פאַררעכנט
פאַר איינעם פון אונדזערע בעסטע דראַמאַטורגן ,און דאָך האָט ער
געדענקט ,אַז די קרוין ,װאָס זיצט אויף זיין קאָפּ ,איז ניט געמאַכט
פון ריינסטן גינגאָלד און אַז די דימענטן מיט וועלכע זי איז באַ-
זעצט ,זיינען צו קליין און ניט גענונ .האָט ער דערפאַר גערעדט
אָפט מיט ביטו? פון |{וועגןן שרייבער ,מיט וועלכע עס האָט זיך

מער געטומלט וי מיט אים.

האָט ער דערפאַר אויך געהאַט נאָר-

ניט קיין װאַרעמע ווערטער פאַר אונדזערע קריטיקער ,פּאַר רי ,װאָס
שטעלן דעם טאָן אין אונדזער ליטעראַטור.
ק,אָבדין האָט מער וי יעדער אַנדערןערן שרייבער פון דעם
פּיאָנערן-דור ,צו וועלכן ער האָט געהערט ,געשריבן מעמואַריסטיק.
זיינע מעמואַרן זיינען אינטערעסאַנט ביז גאָר ,ניט געקוקט אויף
דעם װאָס'.ער האָט זיך שטאַרק װױידערהאָלט און אַפילו דאָ און
דאָרטן װידערגעשפּראָכן .ער האָט אין זיינע מעמואַרן אַרױסגעפירט
אַ גאַנצע נאַלערעע פון שרייבער ,אַקטיאָרן און קולטור-טוער ,װאָס
זיינען געווען די בויער פון גייסטיקן יידישן לעבן אין דער וועלט.
קאָברין האָט זיי נעשטעלט א מצבה און פאַראייביקט זייער אָנדענק.
ער האָט דערמיט געטאָן אַ חסר ניט נאָר צו די מענטשן ,װאָס
װאָלטן פארנעסן געװאָרן ,נאָר אויך צו דעם קומענדיקן געשיכטע-
שרייבער ... .קאָברין פלעגט אָבער בלייבן אומצופרידן ביז גאר
ווען מען האָט אים אַלֵיין אידענטיפיצירט מיט דעם דור פון {וועגןן
וועלכן ער האָט געשריבן .אים האָט פאַרדראָסן ווען מען האָט
אים באַצײיכנט פאַר איינעם פון די פּיאָנערן פון דער יידישער
ליטעראַטור אין אמעריקע ,װאָרום ביי קאָברינען איז אויסנגעקומען
ווען מען רעדט אָדער מען שרייבט ווענן אים וי ווענן אַ שרייבער,
װואָס געהערט צום פאַרנאַנגענעם דור ,לייגט מען דערמיט אַרויף
אויף אים דעם שטעמפּל פון אלטקייט און אָפּנעלעבטקײט .און
קאָברין האָט מער וי אַלץ אין דער ועלט געװאָלט בלייבן יונג.
.יז דאָס פון איין זייט געווען אַ מעלה ,ווייל אָט דער דראַנג
א
צו יוגנט ,האָט אים נגעהאַלטן שטענדיק וואַך און פריש .עס האָט
אָ.בער דער חסרון
אים געראַטעװעט פון פאַרגליווערטקייט.
איז באַשטאַנען אין דעם ,װאָס ביי קאָברינען האָט עס צייטנוייז
אויך אָנגענומען די פאָרם פון קאָמישקייט .זיין אימפּעטיקער דראַנג
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לעקסיטאָן
צו יוגנט האָט אים נעפירט צו איבערטרייבונג  ...קאָברין האָט
אָבער ,ניט געקוקט אויף זיין שטענדיקער אומרו ,װאָס האָט אַרויס-
געקװאַלט פון זיין אומצופרידנקייט ,אויך פאַרמאָנט אַ סך ענטױ-
זיאַזם .דאָס איז געווען דער ענטוזיאַזם פון אַ שאַפערישער פּער-
זענלעכקייט ,וואָפ קריגט באַפרידיקונג פון שאַפן אַלֵיין ,אַפילו ווען
ער געווינט ניט די אָפּשאַצונג ,וואָס ער דענקט ,אַז ער פאַרדינט.
 ..ד.ער דאָזיקער ענטוזיאַזם האָט זיך פון אים ניט אָפּנעטאָן ביזן
לעצטן טאָג פון זיין לעבן".
יעקב מעסטל שרייבט :
 ....,די  -מערסטע דראַמאַטיקער אונדזערע (די מעלאָדראַמע
ניט אַריינגערעכנט) זיינען קודם כ? פּראָזעישרײיבער אָדער פּאֶעטן
(גאַלדפאַדען און גאָרדין ,און פון די יונגערע  ---ה .סעקלער ,זיינען
אויסנאַמעס) ,טראָגן זיי אַרין אין זייערע דראמאַטישע ווערק די
עלעמענטן פון זייער דערציילוננ אָדער פּאָעמע .עס פּאַסירט אָפט,
אַז זייערס אַן אָננגעשריבענע דראַמע אין אייגנטלעךף ניט קיין
בינע-ווערק ,נאָר מער אין אַ דיאַלאָנ-פאָרם איכערדערציילטע נאָווע-
לע .אַנדערש איז ביי קאָברינען .זיינע פֿאַרדינסטן אלס דראַ-
מאַטיקער זיינען פּונקט אַזױ נרויס ,אויב ניט נאָך וויכטיקער ,זי
אַלס פּראָזע-שרייבער ,נאָך גאָרדינען איז קאָברין (אין זיין צייט)
געווען אכשר דער פּאָפּולערסטער דראמען-שרייבער  ---אויף זיין
,יאַנק? נוילע! האָט זיך דערצוינן אַ דוד יידישע אַקטיאָרן .נאָך
מער  :קאָברין האָט ,דראַכאַטיזירט! אַכילו זיינע דערציילוננען.
כמעט אַלע פאַרמאָנן זיי אַ דראמאַטישע ,שפּאַנונג' ,װוי זיי װאָלטן
געווען זעלבסטשטענדיקע דראמעס אין פּראָזע-פאָרם .דעריבער איז
אים אַזוֹי לייכט געווען איבערצוניין פון איין פאָרם אין דער
צווייטער; יאַנק? בוילע,; ,/קאַר? מאַרקס; ,,אורי די באָרד'...
אַפִילן זיין דראַמע האָט ער באַהױיכט מיט אַ בעלעטריסטישן
אָטעם.

,רעזשי-באַמערקו;נען'

קאָברינס

אין

דער

דראַמע,

זיינען

אָפּט פיינע קינסטלערישע כאַראַקטער-צײיכנוננען ,אוֹן אָפט געפינען
זיך אין זיינע דערציילוננען ריין-רעזשיסערישע באַמערקונגען.
{ ..די מערסטע כאַראַקטער-טיפּן אין זיינע דערציילונגען דער-
שיינען פאַר אונדז װוי בינע-פיגורן (שוין אָפּגערעדט ,װאָס פיל פון
זיי שטאַמען טאַקע דירעקט פון אַ שישפּילער-סביבה) און מען
הערט זיי אַרױס ,פּונקט װי מען זעט זיי ,פון דעם דיאַלאָג .,אָט די
טעאַטראַלע דראַמאַטישקײט איז ,דאַכט מיר ,די הויפּט:סיבה פון
קאָברינס דערפאָלג אויך וי אַ בעלעטריסט . .. .קאָברין מוז האָבן
דראַמאַטישן קאַנפליקט אויך אין זיין דערציילערישער אַקציע ,און
די אַנטקעגננגעזעצטע כאַראַקטערס זיינען דער ברען-שטאָף פאַר

דעם".

י-

|

יעקב מעסטל שאַצט אַזױ אָפּ ק'ס דראַמאַטורגיע
פון באַנד ,דראַמאַטישע שריפטן":

אויפן גרונט

 . .- ,מעגן זיינע פּיעסן ביים לייענען קליננען אַ ביס? האַמאָטנע,

אויף דער בינע האָבן זיי געברויזט מיט אַן אייגנארטיקן טעאַטער-
לעבן ,ווייל קאָברין איז געווען טעאַטער דורך און דורך ,אַפילו
אין זיינע דערציילוננען . .. .אַ חוץ ,װאָס אַ סך דערציילונגען זיינע
שטאַמען דירעקט פון דער טעאַטער-סביבה ,דערשיינען פאַר אונדז
די מערסטע כאַראַקטער-טיפּן פון זיינע דערציילונגען וי בינע-
פיגורן ,זיי זיינען אָנגעפילט מיט טעאַטער-בלוט .זיי שטורעמען
מיט קעננגעזעצטן צוזאַמענשטױס ,מיט דעם אויפברויז פון דראַ-
מאַטישן קאָנפּליקט  ---מען הערט אַרויס דאָס שוישפּילערישע פון
.ברין האָט אַפילן אַ זאַמלונג פון זיינע דער-
זייער דיאַלאָג. .ק.אָ
ציילונגען אָנגערופן ,געטאָ דראַמען' .ניט אומזיסט האָט ער עט-
לעכע פון זיינע דערציילונגען אַלֵיין דראַמאַטיזירט".
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פון

מאָריס מייער שרייבט;
מ,ען האָט געשפּילט נאָך אַנדערע פּיעסן פון לעאָן קאָברין אין
לאַנדאָן ,אָבער דער איינדרוק איז געבליבן דערזעלבער ועגן זיין
דראַמאַטישן שאַפן .די איכערזעצטע פּיעסן פון לעאָן קאָברין ,װאָס
ער באַזיצט
איך האָב געזען ,זיינען געװוען נוט איבערזעצט.
אַ פליסיקן סטיל ,און די דיאַלאָגן קומען אַרױס קלאָר",
און שרייבנדיק וװועגן ק'.ס יוביליי אין  ,6391דריקט זיך אויס
װיליאַם עדלין :
 ...,איבערהויפּט פאַר דער בינע האָט לעאָן קאָברין אונדן
געשאַנקן אַ סך ווערטפולע ווערק .װאָלט דאָס יידישע טעאַטער
די לעצטע יאָרן ניט פארנליווערט געװאָרן אין דעם זומפּ פון
סטאַריזם און דער שאַבלאָנער אָפּערעטע ,װאָלט נאָך איצט אויך
לעאָן קאָברין פאַרנומען דעם אויבן-אָן דאָרט .,ער באַזיצט אַ קלאָר
באַאָבאַכטוננס-אױג און זעט ניט נאָר דאָס לעבן פון אויבן-אויף,
גאר אויך די כוחות ,װואָס טרייבן מענטשן צו זיין טייוואָלים אָדער
מלאכים .דעריבער טאַקע זיינען אַלֶע זיינע בינע-נעשטאַלטן גאַנצע
וי ביי אַן אמתן אַרטיסט ,דאָס גוטע און שלעכטע זיינען געמישט
אין יעדער פּערזענלעכקייט .עס הענגט נאָר אֶפּ אין די אומשטענדן
אין וועלכער פּראָפּאָרציע די מעלות און די חסרונות פון א מענטש
דאָמינירן .קאָברין ,דער ליטערארישער קינסטלער ,האָט תמיר
געזוכט צו פֿאַרבינדן די אומשטענדן מיט די האַנדלונגען פון זיינע
העלדן און פּאַרשױנען .דאָס ניט קאָברינס ווערק אַ באַזונדערן
סאַציאַלן ווערט .דאָס מאַכט זיין שאַפן פאַר מער וי גלאַט ליטע-
ראַטור .דאָס שטעלט אונדזער יובילאַר אַװעק אין דער פּאָזיציע
פון אַ קינסטלער וועמענס ווערק סימבאָליזירן די עפּאָכע אין
וועלכער ער לעבט און ווירקט".
קלמן מרמר שטעלט זיך בכלל אָפּ וועגן ק'.ס שריפטשטעלערישער
קאַריערע :
 ... ,ער איז ניט בלויז דער ערשטער באַדייטנדיקער דערציילער
אין דער יידישער ליטעראַטור אין אַמעריקע און איינער פון אירע
ערשטע גוטע דראַמאַטורגן .ער איז אויך איינער פון אירע פיינסטע
שילדערער פון יידישע שרייבער און טעאַטראַלן .,דאָס האָבן באַװויזן
זיינע צוויי בענד ,זכרונות פון אַ דראַמאַטורג! און זיינע נאָך-ניט
צונויפגעזאַמלטע באַשרייבוננען פון יידישע קינסטלער ,זשורנאַ-
ליסטן ,קולטור-בויער און געזעלשאַפטלעכע טוער .ער האָט אויך
פאַרדינסטן וי אַן איבערזעצער אין יידיש פון דער וועלט-ליטע-
ראַטור .אין אָט דער אַרבעט האָט אָבעד נאָר א גרויסן טייל זיין
לעבנס-באַנלייטערין פּוילינע ... .לעאָן קאָכרין איז איינער פון
די ווייניקע פּיאָנערן פון דער יידישער ליטעראַטור ,ואָס װאַבט
כסדר איבער דעם כבוד פון דער דאָזיקער עפּאָכע .ער לייענט
אַלין װאָס מ'שרייבט ווענן יענעם דור און פאַרשוויינט ניט קיין
אונטערשעצונג ,זיין איינענע פּערזענלעכקייט איז ביי אים צוזא-
מענגעוועבט מיט זיין פּיאָנערן-דור .אַ גרינגשאַצנדיקע באַמערקונג
ווענן דער פּיאָנערישער ליטעראַטור נעמט אָן קאָברין וי אַ פּער-
זענלעכע באַליידיקונג .אַן אַרויפטריט קענן אים פּערזענלעך באַ-
טראַכט ער זי אַן אָנפּאַל אויף דער נאנצער פּיאָנערישער עפּאָכע.
 . . .זיין אויפברויז איז אָבער נאָר ווען עמעץ מאַכט אַ בייזוויליקן
אָנפֿאַל ,אַן אָביעקטיווע קריטיק נעמט ער אויף נוטמוטיק ,אַפילן
ווען ער האַלט זי פאַר אומנערעבט".

דער טעאַטראַל שלום פּערלמוטער כאַראַקטעריזירט אים אַזױ :
מ,יט קאָברינס פּיעסן איז געקרעפטיקט נגעװאָרן די השפּעה פון
דער בעפערער דראַמע אויף דער יידישער בינע ,און צונלייך אויך
דער מאַטעריעלער צושטאַנד פון יידישן טעאַטער .,די פריערריקע
2090

יידישן

טעאַטער

דראַמאַטורגן ,װאָס האָבן נגעהאַלטן די יידישע בינע אינגאַנצן
אין זייערע הענט ,האָבן זיך אצינד מער ניט אָנגעזעען .די וויכ-
טיקסטע יידישע דראַמאַטורגן אין אַמעריקע זיינען דאמאָלט געווען
יעקב נאָרדין און לעאָן קאָברין .קאָברין איז געגאַנגען אין נאָרדינס
וועגן .ער האָט געקאַנט אַריינדרינגען אין לעבן; האָט פאַרמאָגט
אַן אויג און אויער פֿאַר די העלע פאַרבן און טענער פון עלע-
מענטאַרע ,ליידנשאַפטלעכע געפילן ,אַ געזונטן חוש פאַר לעבעדיקע
מענטשן ,און דער עיקר  ---ליבע צו דראַמאַטישע סצענעס און אַ
סך טעמפּעראַמענט .ער האָט גוט געקענט די בינע .ער האָט אין
משך פון קאַרגע פופציק יאָר אונדז נענעבן אַ גלענצנדע נאַלערעע
פון אויסערלעך װוי אינערלעך קרעפטיק-נעמאָלענע טיפּן ,און מיט
דעם געשאַפן די פּסיכאָלאָנישע פינור אויף דער יידישער בינע .ער
האָט דער ערשטער ,נאָך גאָרדינען ,מאַניפעסטירט אויף דער בינע
אַ שטאַרקן חוש פאַרן אמת ,פאַר רעאַליזם .פּונקט וי יעקב גאָרדין,
האָט ער אַרױפגעבראַכט אויף אונדזער בינע ניט נאָר דעם פיינעם
וויץ ,נאָר דעם

עכטן,

האַרציקן

הומאָר, .מינאַ' איז געווען

וי אַ פּראָלאָג,
מאַטישן שאַפן.
און באַפעסטיקט
צו אַ סאַציאַלער
;דער גרויסער
אַנדערע".
און ב .ריווקין שרייבט :
,יט דער צייט ווען קאָברין איז באַהאַװונט נעװאָרן אין די
מ
ווענן פון יידישן טעאַטער ,האָט ער זיך אויסנעלערנט פאַרנלעטן
די שוואכע ערטער .וואו ער פלענט דערגרייכן דעם געפערלעכן
פאַר אים גרענעץ ,האָט ער אָנשטאָט צו דערציילן דראַמע ,גענומען
אַריכערטראָנן אויפן פּאַפּיר די דראַמע פון די ברעטער  --מיט
אַלע אירע קונצן און עפעקטן  ---מיט צופאַלן ,צוזאַמענטרעפונגען

פון לעאָן קאָברין
וָמיט ;אנשטאָט אַ פאָרװאָרט"}
{געד .אין ,ד,יא נייט צייט" ,ניו יאָרק,
אָקטאָבער ,נאָוועמבער |,8981
דער צייט-גייסט
פון לעאָן קאָברין
(אַ דראַמאַ אין איין אַקט פון דער

||3

פּאָרטרעטן

פון אַ מאַגולעסקאָ

זיי וועלן מיר אין אַן אַנדער

נייער
{געד.
2
דער

צייט אין רוסלאַנד)
אין ,דער צייט-גייסט" ,ג .י,,
 91יאַנואַר .6091ן
פייער-מאַרש

(אַ דראַמאַטישע

(|

|אלן

פאַרשטאַרקוננען".

ש .ניגער שרייבט :
,ער איז מער דראַמאַטיקער ,ווייל מער קינסטלער ,וי זיין צייט-
חבר און לערער יעקב גנאָרדין . ער קאָנסטרואירט ניט קין
כאַראַקטאָרן .,ער שאפט זיי .זיי זיינען אַליין דראַמאַטיש ,נישט
נאָר זיי ווערן אַװעקנעשטעלט אין סיטואַציעס ,וועלכע זיינען
דראַמאַטיש .זיי האָבן זייער אייגן לעבן ,נישט נאָר אויף דער
בינע לעבן זיי.
קאָברינס כעסערע דראַמען זיינען ליטעראַרישע שאַפונגען ,נישט
נאָר ,װוי יעקב נאָרדינס ,טעאַטער-שטיק.
קאָברין פאַרנעמט אַן אָרט אױיבנאָן אין דער געשיכטע פון דער
יירישער דראַמע ,נישט נאָר אין דער יידישער טעאַטער-געשיכטע.
זיינע ,עראינערוננען פון אַ יידישן דראַמאַטורנ' זיינען אויך
ליטעראַטור ,נישט נאָר טעאַטעריגעשיכטע .זיי זיינען פול מיט
קינסטלערישע כאַראַקטעריסטיקעס און  --כאַראַקטאָרן .די מענטשן
וועלכע זיינען אין זיי אױיסנעמאָלן ,זיינען אפשר נאָך וויכטיקער
פאַר אונדז װוי די פאַקטן ,וועלכע ווערן אין זיי דערציילט .פאַר
די היסטאָרישע פאַקטן זיינען דאָ אויך אַנדערע קװאַלן ,אָבער
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פון דעם אידישען לעבען אין אַמעריקע

סקיצע)

פון לעאָן קאָברין
וְגעד .אין ,דער צייט-גייסט",
נ .י 2 ,.מערץ }.6091
דער פּראָפּעסאָר
(אַ הומאָרעסקע)
פון לעאָן קאָברין
{געד .אין ,ד,ער צייט-גייסט" ,ב .י,.
 6אַפּריל }.6091
דער נאַטור מענש
דראַמע אין  4אַקטען פון לעאָן קאָברין
{געד .אין ,דער אידישער קעמפער" ,פילאַדעלפיט,
ני .6091 ,94-92ן
יאַנקעל בוילע

אַ פישער-דראַמאַ פון לעאָן קאָברין

ריווקין גייט דערנאָך איבער אויספירלעך צו באַהאַנדלען די וויר-
קונג פון קאָברין אַלס שרייבער פון סקיצן און גרעסערע ראָמאַנען
און באַצײכנט אים וי אַ ויכטיקער כח אין דער אַמעריקאַנער
יידישער ליטעראַטור,

די לעבעדיקע

||1

מיננע
אַ פאַמיליען דראַממאַ אין פיער אַקטען

בלויז

אַ מין אַווערטורע צו קאָברינס שפּעטערדיקן דראַ-
ווען ער האָט זיך שפּעטער אַביס?ל באַקרעפטיקט
אין דער יידישער דראַמע ,האָט ער זיך דערהויבן
הויך ,וי אין ,יאַנקל בוילע', ,צוריק צו זיין פאָלק',
ייד', ,שונאים; ,,ריווערסייד דרייוו' און אַ סך

און מעכאַנישע

ק'.ס געדרוקטע פּיעסן :

אָדער אַ קעסלער

אָרט ניט נעפינען..

--

|בפֿן

ניו יאָרק 28{ .2191 ,זז .מיט בילדער פון דער
אויפפירונג אין ,אָדעאָן"-טעאַטער|.
יאַנקעל בוילע

אַ פישער-דראַמאַ פון לעאָן קאָברין

{גפֿן

|פולשטענדיקער איבערדרוק ,װאַרשײנלעך אין
 ,6מיט בילדער פון קעסלערס אויפפירונג.ן
לעאָן קאָברין
דער דאָרפס-יונג
אַ פישער-דראַמאַ
פערלאַג ,עליזעאום" ,װאַרשע 127 ,0291 ,זז,ן

יאַנקל בוילע (דער דאָרפס-יונג)

דראַמע אין  4אַקטן

וגעדרוקט אין ,לעאָן קאָברין .דראַמאַטישע שריפטן",
ניו יאָרק ,2591 ,זז.75-7 .ן

דריטער אַקט
(געדרוקט אין ;אונזער דראַמאַטורגיע* פון א .גאָלדבערג,
ניו יאָרק ,1691 ,זו|.262-942 .
דער גרויסער איד
אַ דראַמאַ אין פיער אַקטען

פון לעאָן קאָברין
היברו פּאָבלישינג קאָמפּאַני ,ניו יאָרק 1111 1191 ,זזין
לעאָן קאָברין.
דער סוד פון לעבען

2098

לעקסיטאָן
דראַמע אין  4אַקטן
|דאָרט ,זז|.423-312 .

(אַ פּראָלאָג צו אַ דראַמאַ)
,די צוקונפט" ,נ .י ,.פעברואַר  ,7191זז|.78-58 .
|אן

אין ענגליש:

לעאָן קאָברין
גערעטעט

ק66ת80 5ג 18סמת1
 81:0041מ 01צס
 4011סהס  10פעג!? אנ"
6'/ע64סם '1
 0:4441עָכ '001021521
90
. 600,1 66 06.שר מםסן צס 10.טע

(דראַמאַ)
וגעדרוקט אין ,מיניקעס סכות בלאַט* ,נ .י ,.תרע"ח|.

{פן

|אפן

|01ן

*עאָן קאָברין
דאָס אייביגע פייער
היסטאָרישע דראַמאַ אין דריי אַקטען
|;די צוקונפט" ,נ .י ,.יולי ,אויגוסט ,סעפּטעמבער |,0291
דאָס אייביקע פייער
דראַמע אין  3אַקטען
(סוזשעט טיילווייז ענטנומען)
|געדרוקט אין ,לעאָן קאָברין .,דראַמאַטישע שריפטן",
ניו יאָרק ,2591 ,זז|,083-523 .
ל*עאָן קאָברין
שטורם-פויגעל
דראַמאַ אין פיער אקטען

|וון

!;די צוקונפט" ,נ .י ,.מאי ,יוני ,יולי ,אויגוסט |,1291
מואַטט
אַ קאָמעדיע אין דריי אַקטען
פון מאָפּאסאן און נאָרמאַנד
{געדרוקט אין עגיו די מאָפּאַסאַן'ס געזאַמעלטע ווערק",
קאָמעדיעס און ערצעהלונגען ,איבערזעצט פון לעאָן קאָברין,
וש ,אַרױסגעגעבען פון ,פאָרווערטס" ,ניו יאָרק,3291 ,
זז|.901-5 .

| |21אַ פאַמיליען-קאָמעדיע
|פון גיודע מאָפּאַסאַןן אין צוויי אַקטען
|דאָרט ,זז|.28-1 .
|גון לעאָן קאָברין
ריווערסייד דרייוו
דראַמע אין דריי אַקטען
| ,דיצוקונפט" ,נ .י ,.פעברואַר ,מערץ ,אַפּריל | 8291
|אגו|  .2פּאָלקס-ביבליאָטעק ,אַרױיסגעגעבן דורך דער
שרייבער סעקציע ביים איקוף
ניו יאָרק 77| 2491 ,זז|.
( |41איבער ימן גרויסע
(געדר, .יידישע קולטור",
נ .י2491 ,21-7 ,.
}3491 ,2
(א41ן| איבער ימען גרויסע
די נעקסט-דאָריקע
אַ קאָמעדיע אין  4אַקטן
(געדר .אין ל .קאָברינס ,דראַמאַטישע שריפטן",
ניו יאָרק ,2591 ,זז,012-221 .ן
דער גאָלדענער שטראָם
דראַמע אין  4אַקטן
|געדרוקט אין ,ל .קאָברין .דראַמאַטישע שריפטן",
|
ניו יאָרק ,2591 ,זז,231-95 .ן
(61ן דעם דאָקטאָר'ס וייבער

קאַאָמעדיע אין  4אַקטן
(71ן

2099

ודאָרט ,זז.1927112 .ן
צוריק צו זיין פאָלק

פון
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181--7

.קק

ש .ע .פון פּאולינא קאָברין ,ישראל ראָזענבערג ,יאַנאס טורקאָװ ,װאָלף מערקור
און שעפטל זאַק.

זלמן רייזען , --לעקסיקאַן פון יידישער ליטעראטור" שו ,װילנע ,5291 ,זו
,953--0
ב .אָרין , --געש ,אידיש .טצאט ,",װ ,זז,391 ,96:861 ,851 ,141 ,97831 .
,182 ,272 ,612 ,412 ,8
י ,ענטין  --נאַטור ,מענש און חיה, ,פאָרװ ,".ג .י 2 ,.סעפּט.0091 .
י .ענטין , --דער פּערלאָרענער גן"עדן", ,פ,א"ש" ,נ .י 41 ,נאָװ,2091 .
וב .גאָריןן  --דער פערלאַרענער געדן ,טהעאטער זשורנאַל" ,נ91 , .
נאָװו,2091 .
ז .קאָרנבלוטה , --גאָט און דער טראָסט*, ,פאָרװ ,".נ .י 3 ,יוני .3091
לעאָן קאָברין  ---בריעף צום רעדאַקטאָר, ,פא"ש" ,נ .י 31 ,.יוני .2091
ד .ב| .ש .יאנאָװוסקין  ---דער בלינדער מוזיקאנט ,דאָרט 12 ,41 ,נאָװ.3091 .
ד .ב -- .אין די טהעאטערע ,דאָרט 1 ,אָקט.4091 .
ח .אלעקסאנדראָװ  ---די צװויי שװעסטער, ,דער ארבייטער" ,נ .י 21 ,.נאָװ.
,4
ח .אלעקסאַנדראָװ  --פון דער ליטערארישער װעלט, ,דאָס לעבען" ,פּעטער-
בורג ,יאַנואר  ,5091זו,52-021 .
,שילדרען אָװ דהי גהעטטאַי אין פּיפּעלס טהצאטער,
אב .קאַהאַן  --זאנגװיללס ט
,פאָרװו ,".ג .י 7 ,.יאנואר .5091
ח .אַלעקסאַנדראָװ  --טשילדרען אָװ דהי גהעטאָ, ,דער ארבייטער" ,ג .י,
 4יאַנואר .5091
6091.

+.

.אנ 401061042,

ת1

איסן

08412100101

611

--פסנתגן

06000 {.ת461
4822

2ק

מ .באראנאָװ  --אין קאַליש טהעאַטער, ,פאָרו ,".נ .י 91 ,.אפּריל ,6091

י .ענטין  --ל .קאָברינ'ס ,גרויסער איד" אין גרענד טהעאטער, ,דער אידישער
קעפער" ,ג .י 2 ,נאָװֹ,6091 .
,אייש" ,נ .י 31 ,.אָקט,6091 .
ד .ב -- .אין די טעאַטערס ,פ
י .ענטין  --יעקב גאָרדין און דאָס אידישע טהעאטער, ,דער אידישער קעמפער",
נ .י ,ני ,7091 ,8
לעאָן קאַברין  ---אן ענטפער צו יואל ענטין ,דאַרט ,נ' ,7091 ,01
ד .ב -- .אין טהעפאטער, ,פא"ש" ,נ .י 81 ,.יאַנואר ,8091
ל ,קאָברין  --ל .קאַברינ'ס טענות ,דאָרט 52 ,יאַנואַר .8091
דר .ק .פאָרנבערג , --די מאַכט פון ליעבע" אין טהאַליאַ טעאַטער, ,דיא
ווארהייט" ,נ .י 8 ,,יאַנואַר ,8091
דוד פּינסקי , ---דאָס אידישע דראמא" ,ניו יאָרק ,9091 ,וז.74 ,93:63 .
יקק

9091,
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0006026, 28
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113-176.
אב .קאַהאַן  --קאָברינ'ס ,פרויען-ליעבע" אין פּיפּעלס טהעאטער, ,פאָרו,".
נ .י 5 ,סעפּט,9091 .
לעאָן קאָברין  ---װער איז שולדיג אין דעם צושטאַנד פון דער אידישער
ביהנע, ,די צוקונפט" ,נ .י ,.אָפּריל ,0191
אב .קאהאַן  --קאָברין'ס ,שטורם פון לעבען" אין פּיפּעלס טהעאטער ,דאָרט,
 5סעפּט.0191 .
,אייש" ,נ .י 1 ,.אָקטאָבער ,0191
ד .ב -- .אין טהעאטער ,פ
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יידישן

טעאַצער

ד .ב -- ,אין טהעאטער ,דאָרט 8 ,אָקט,0191 .
לעאָן קאָברין  --בריעף צום רעדאקטאָר ,דאָרט 22 ,אָקט,0191 .
לעאָן קאָברין  --דער אמת װעגען דעם אידישען טהעאַטער, ,די צוקוגפט",
נ .י ,יאַנואר ,2191
אב .קאַהאַן  --לעאָן קאָברינ'ס

נייע פּיעסע אין אַדלער'ס טהאַליאַ טהעאַטער,

,פאָרװו ,".נ .י 6 ,.פעברואַר .2191
שכנא עפּשטײן  --טעאַטער ,ד,י אידישע װאָכענשריפט" ,ג .י 9 ,.פעבר.2191 .
,אייש" ,נ .י 01 ,.פעבר.2191 .
ד .ב -- .אין טהעאַטער ,פ
י; ענטין  --טהעאַטער, ,די צוקונפט" ,נ .י ,.מערץ ,2191
ב .ר .וריווקיןן  --אידישע ביהנע, ,די ליטעראַרישע װעלט" ,נ .י 41 ,.מערץ
3.9
| -- |--אין דער אידישער טהעאַטער װעלט, ,פאָרו ,",ג .י 7 ,.אַפּריל ,3191
ישראל דער יענקי |י .י .פרידמאןן ; --יאַנקל בוילע" (דער נאַטור מענש),
,טהעאטער און מואווינג פּיקטשורס" ,ג .י 42 ,.אָקט,3191 .
הלל ראַגאַף ; ---יאַנקעל בוילע* פון ל .קאָברין, ,די צוקונפט"1 ,ג ,י .דעצ,3191 .
אב .קאהאן  ---קאָברינ'ס נייע פּיעסע אין לאָבעל טהעאַטער, ,פאָרװ ,",בי יי
ג 1יאַנואר .4191
 6 7שר
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ד .ב -- .אין טהעאטער, ,פא"ש" ,נ .י 42 ,71 ,יאנואר .4191
אָלגין  ---קאָברינ'ס נייע פּיעסע ,ישראל'ס האָפנונג" אין טהאָמאַשעװסקײס
טהעאַטער, ,פאָרוו .1 ,",י 91 ,,אָקט5191 .
י .ענטין  --לעאַן קאָברין'ס ליטערארישע טהעטיגקיט, ,די צייט" ,לאַנדאָן,
 9אָקט,5191 .
ד ,ב -- ,אין טהצאטער, ,פא"ש" ,ג .י 31 ,6 ,.נאָװעמב.5191 .
ב .גאָרין  ---ישראל'ס האָפנונג, ,די צוקונפט" ,ג .י ,.נאָװעמבער ,5
בעסי טהאָמאַשעװסקי , --מיין לעבענס-געשיכטע" ,נ .י ,6191 ,זז,052 .
,412 ,3
הלל ראָגאָף  --דיא ,נעקסט דאָריגע", ,פאָרו ,".ג .י 61 ,.מערץ .6191
ד ,ב -- .אין טהעאטער, ,פא"ש" ,ג .י 81 ,מערץ ,6191
הלל ראָגאָף  ---קאָברין'ס ,יאנקעל בוילע" אין קעסלער'ס טהעאַטער, ,פאָרו,".
נ .י 6 ,דעצ.6191 .
י ל, -- .יאַנקעל בוילע", ,די צייט" ,לאָנדאָן 4 ,דעצ,6191 .

ד .ב -- .אין טהעאטער, ,פא"ש" ,נ .י 9 ,דעצ6191 .
ליליפוט  ---די ליטערארישע און ,פּאָליטישע* געשיכטע פון ,יאַנקעל בוילץ",
דיא װאַרהײט" ,ג .י 01 ,.דעצ6191 .
דר .י .װאַרטסמאַן , --טהיר נומער דריי", ,דער טאָג" ,נ .י 32 ,.יאַנואַר ,7191
ב .באָרוכאָװ  ---אויפ'ץ גרעניץ פון ליטעראטור און שונד, ,דיא װאַרהײט",
נ .י 1 ,פעברואר ,7191
ד .ב -- .אין טהעאטער, ,פאיש" ,נ .י 3 ,.פעברואר ,7191
אב .קאַהאַן  --קאָברינ'ס נייע פּיעסע אין קעסלער'ס טהעאטער ,פפאָרו,".
נ .י 31 ,פעברואר .7191
לעאָן קאָברין  --אַן אָפענער בריעף צו אײב קאַהאן; ,דער טאַג" ,נ .י,
 6פעברואר ,7191
י ענטין  --דער לעצטער אידישער טהעאַטער סעזאָן, ,די צוקונפט" ,מֹאַי
,7
,אָרװ ,*,ג .י 2 ,.נאָװ,7191 .
לעאַן קאָברין  ---א בריעף צו יאַקאָב פּ .אַדלער ,פ
א .פרומקין  ---לעאָן קאָברין'ס ,שונאים" אין אַרטש סט .טהעאטער, ,די
אידישע װעלט" ,פילא 71 ,.נאָװ.7191 .
י .פּ .אדלער  --א בריעף צו לאָז קאַברין ,פ,אָרװ 32 ,".נאָו,7191 .
י; ענטין  ---קאָברינ'ס נייט קאָמעדיע אין פּיפּעלס טעאטער, ,דיא װאַרהײט",
 8נאָװ,7191 .
הלל ראָגאָף , --דעם דאָקטאָר'ס ווייבער  ---א נייע פּיעסע פון לעאָן קאָברין
אין פּיפּלס טהעאַטער, ,פאָרו,".

נ .י 82 ,.נאָװ,7191 .

דר ,י .װאַרטסמאַן  --צװײי נייע פּיעסען ,דער טאָג" ,ג .י 1 ,דעצ,7191 .
ב .גאַרין  ---דטם דאָקטאָר'ס ווייבער, ,מאָ"זש" ,ג .י 2 ,.דעצ,7191 .
אוריאל מזיק  --איינדריקע פון קאָברינ'ס ,דעם דאָקטאָר'ס וייבער", ,טאָג",
נ .י 9 ,דעצ,7191 .
דר ,י .װאַרטסמאן  ---צ,וריק צו זיין פאָלק", ,דער טאָג" ,ג .י 52 ,.דעצ,7191 .
ב .גאָרין  ---צוריק צו זיין פאַלק, ,מאָ"זש" ,ג .י 72 ,.דעצ,7191 .
ענטין  ---קאָבריג'ס ,צוריק צו זיין פאָלק", ,דיא װאַרהײט" ,ג .י72 ,.
דעצ,7191 .
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אין טהאָמאַשעפטקײס טהעאטער,

אב .קאהאן  --קאָברינ'ס א גנע דראמא
פ,אָרװו ,",נ .י 82 ,.דעצ,7191 .
דר .ש .מ ,מלמד  ---דער אידישער טהעאטער און די אידישע אידעע ,דיא
ווארהייט" ,ג .י 13 ,דעצ,7191 .
ד .ב -- .אין טהעאטער, ,פ,א"ש" ,נ .י 92 ,.דעצ 5 ,7191 ,יאנואר ,8191
מ .באראנאָוו  ---פון דער טהעאטער װעלט, ,די צוקונפט" ,נ .י ,.יאַנואַר,8191 ,
ד .ב --- .אין טהעאטער, ,פאיש" ,נ .י 2 ,.פעברואר ,8191
,די װוילנער אין לאָד!" ,לאָדז ,מערץ ,8191
י .ענטין  --קאָברין'ס ,אויף'ץן מיטען ים" אין סעקאָנד עועניו טהעאַטער,
;דיא וארהייט" ,ג .י 52 ,.סעפּט,8191 .
ד .קאַפּלאַן  --קאָברינ'ס גייע פּיעסע אין סעקאַנד עוועניו טעאטער, ,פאָרו",
נ י 1 ,אָקטאָבער ,8191
לעאָן קאַברין  ---די הפקרות און דער הו-הא גייסט אויף דער אידישער ביהנע,
;דיא ווארהייט" ,ג .י 01 ,.נאָװ,8191 .
הלל ראַגאָף  ---קאָברינ'ס ,דורך די אויגען פון ליעבע" אין פּיפּל טהעאַטער,
פ,אָרװ ,".ג .י 91 ,.סעפּט,9191 .
לואיס ליפּסקי  ---קאָברינ'ס ,נאָך דער חתונה" אין אוירווינג פּלײיס טהעאטער,

,מאַיזש" ,נ ,י 81 ,יאַנואַר ,0291
נח פּרילוצקי , ---יידיש טעאַטער* ,ביאַליסטאָק ,1291 ,באַגד וו ,זו,64"'83 .
ב .גאָרין  --א פערבלאנדזשעטע פּיעסע אין אוירװינג פּלײס טהעאטער,
,מאָיזש" ,ג .י 21 ,.יאנואר .1291
י ,ענטין  ---לעאָן קאַברין דער דראמאטורג, ,די צוקונפט" ,נ .י ,.אַפּריל .1291
יקק

2291,

)862810810

4001504211,
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מ .מ| .מייערסן  --קאָברינ'ס ,צוריק צו זיין פאָלק", ,די צייט" ,לאָנדאָן,
 2נאָװ,2291 .
מ .מ -- .דער ,דאָרפסיונג" פון לעאָן קאָברין, ,די צייט" ,לאָנדאָן 51 ,נאָו.
,2
אב .קאַהאן  ---װילנער טרופּע אין .קאָברינ'ס ,י,אנקל בוילע" ,פאָרװ ,",נ .י,

פן מערץ ,4291

י

|
ג .י12 ,

דר .א .מוקדוני  ---דער דאָרפסיונג (יאנקעל בוילע), ,מאָיזש",
מערץ ,4291
סאראה ב .סמיטה  --לעאָן קאָברינ'ס ,דאָרפס-יונג* ביי די װוילנער, ,טאָג",
י 12 ,מערץ 4291
קריטיקוס  ---מאַדאם בעסי טאָמאַשעװסקיס ערפאָלג אין ,דעם דאַקטאָרס

ווייבער", ,די צייט" ,לאָנדאָן 82 ,מאַי ,4291
דאָקטאָרס

קריטיקוס  --מאדאם בעסי טאָמאַשעװסקיס ערפאָלג אין ,דעם
|
ווייבער", ,די צייט" ,לאַנדאָן 82 ,מאַי ,4291
,אָיזש" ,נ .י 42 ,,אַפּריל ,5291
דר .א .מוקדוני  ---יונגע טהעאטער-זכרוגות ,מ
ב .צ .גאַלדבערג  ---פינף און צואנציג יאָר אידיש טעאַטער, ,פא"ש" ,ג .י,
 1מאֵי ,5291
א .װאָלינער  ---ל .קאָברין'ס עראינערוננען פון א אידישען דראמאטורג",
,דיא נייע װאַרהײט" ,ג ,י 72 ,.מאי ,5291
דר .א .מוקדוני  ---זכרונות װעגען טעאַטער, ,די צוקונפט" ,ג .י ,.אָקטאָבער
,5
נ .מ| .נחמן מייזילן  --רעצענזיעס, ,ליטעראַרישע בלעטעריי ,װאַרשע ,נ' ,96
|
,5
דר .א .מוקדוני  ---א טעאטער דור ואין זיין בוך ,טעאטער" ,ניו יאָרק,
יי
 ,7זז.71 98 .
קריטיקוס , ---צוריק צו זיין פאָלק", ,די צייט"י ,לאַנדאָן 82 ,נאָו.7291 .
אהרן קאניעווסקי  ---קאָבריג'ס נייע פּיעסע זיין וייב"  ---אין אַרטש סְטריט
טעאטער, ,דער טאָג" ,פילאַ 13 ,.דעצ.7291 .
לעאַן קאַברין  --אַ פּערזענלעכע ערקלערונג פון לעאָן קאָברין ,דאָרט6 ,
יאנואר .8291
יעקב מעסטל  ---עראינערונגען פון א אידישן דראַמאַטורג; ,טעאַטער אַרכיװ",
ווילנע-ניו יאָרק ,8291 ,זז.807705 .
דר .א .מוקדוני  ---אין צװויי טעאטערס, ,מאָיזש? ,ג .י 03| ,.מערץ 8/.ל,91
זלמן זילבערצווייג , --הינטערן פאָרהאַנג" ,ווילנע ,8291 ,זז.937531 .
מנחם  --דער דאָרפס יונג אין סטאַנדאַרד טעאַטער אויפגעפירט דורך דער
דראַמאַטישער סעקציע ביים יידישן ליטעראַרישן פאַראיין, ,דער אַפריקאַגער",
נ :י ,ג,9291 ,8 .
מ .אָשעראַװיטש , --דוד קעסלער און מוני וייזענפריינד" ,ניו יאָרק,0391 ,
זז.51511 ,101 .
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לעססיקאָן
אַנאַטאָל , ---דער דאָרפס יונג" פון ל .קאָברין ,דורכגעפירט דורך דער דראַ"
מאַטישער סעקציע ביים ספּאָרטיקלוב צ,וקונפטיי סאַן פּאָולא אונטער דער רעזשִי
פון ר .האָכבערג, ,קראפט" ,ריאָ ,נ'י ,0391 ,7
זלמן זילבערצוייג  ---קליינע נאָטיצן װעגן ליטעראריש-קיגסטלערישע ענינים.
"יליטײבלט",

װאַרשע ,נ' .0391 ,42

י .ראַבינאָװיטש , --ריװערסייד
אפּריל ,1391
ל .קאַדיסאַן

--

דרייוו", ,קאַנאַדער אָדלער" ,מאַנטרעאַל,

א ביסל זכרונות,

בלעטער",

ליטערארישע
,

װאַרשע,

1

ני ,31

,1
חיים וויינער  ---צװײ געראַטענע אויפפיהרונגען אין אידישען קונסט-טעאטער,
.די צוקונפט" ,נ .י ,.מערץ .1391
{תנתסצת!
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לאַמעד פיי , --דער דאָרפסיונג", ,דער װעג" ,מעקסיקאָ 92 ,דעצ,3391 .
מאָריס גוסין , ---בראַנזװילער אַלרײטניקעס", ,דאָס אידישע װאָרט* ,װיניפּעג,
 8פּעברואַר .5291
ה .פּאַרקער  --װעגן ;בראַנזװילער אַלרײטניקעס" ,דאָרט 91 ,פעברואַר ,5391
בעסי טאַמאַשעװסקי  --בעסי טאָמאשעװסקייס לעבענס:געשיכטע, ,דער טאָג",
נ .י 02 ,דעצ.5391 .
אַטורג און בעלעטריסט, ,דער אֲמע
מ--
אןַ -
ררי
דַב
װיליאם עדלין  ---לעאָן קא
ריקאנער" ,נ .י 7 ,.פעברואר .6391
דר .ל .זשיטניצקי , ---דער גרויסער איד", ,די פּרעסע"" ,ב"א 81 ,יוני .6291
מ .דאַנציס  ---לעאָן קאָברין, ,דער טאָג" ,נ .י 7 ,.פּעברואַר .6391
ש .ניגער  ---לעאַן קאָברין, ,דער טאָג" ,נ .י 9 ,.פעברואַר .6391
שלום פּערלמוטער  --דאָס לעבען און שאַפען פון לעאָן קאָברין, ,דער אידיי
שער זשורנאַל" ,טאָראָנטאָ 11 ,פּעברואַר ,6391
וויליאם עדלין --

דער קאָברין יוביליי היײנט

אין געשאַנאַל טעאַטער ,

דער

טאָג* ,נ .י 11 ,.פעברואר .6391
 -גרויסער אינטעליגענטער אידישער עולם איז געקומען עהרען לעאָןקאָברינ'ען צו זיין יובילעי, ,דער טאָג" ,נ .י 31 ,.פעברואר ,6391
בת-עמי  ---די װאָך אין .טעאַטער און קונסט ,נ,ויאָרקער װאַכנבלאַט" ,ג .י,
גי .6391 ,83
מלך עפּשטײין  --קאָברינ'ס ,גאָלדענער שטראָם" אין געשאָנאַל טעאַטער,
,מ"פ" ,נ .י 41 ,.פּעברואַר ,6391
וויליאאם עדלין ,,, --דער גאָלדענער שטראָם*"--א שעהנע פּיעסע ,פּראַכטפול
אויפגעפירט, ,דער טאָג" ,נ .י 41 ,.פעברואַר ,6291
באָריס טאָמאַשעװסקי  --מיין לעבענס-בוך, ,פאָרוו ,".נ .י 32 ,12 ,.מערץ
6
דזשעני גאָלדשטײן  --די שוישפּילערין דושעני גאַלדשטײן ענטפערט דעם
דראַמאַטורג לעאָן קאָברין, ,ד,ער טאָג" ,ג .י 5 ,.אפּריל .6291
װאָלף ברעסלער , --דער גרויסער איד", ,מאַרגנצייטונג" ,ב"א 81 ,יונ
.6
שמואל ראָזשאַנסקי  --סאַמועל גאָלדענבורג קען שפּילען ,שרייבען קענען
אַנדערע, ,די אידישע צייטונג" ,ב"א 81 ,יוני .6391
ב .ריווקין  ---גרונד טענדענצן פון דער יידישער ליטעראטור, ,זאמלביכער",
נ .י ,נ'  ,7391 ,2ז,653 .
זלמן זילבערצווייג , --אַלבאָם פון אידישען טעאַטער" ,ניו יאָרק ,7391 ,זז.
,34 ,02 ,8
יעקב גאָרדין  --אייניגע קריטישע באמערקונגען װעגען ה' ליבין און ה'
קאָברין, ,אַלע שריפטען" ,באַנד  ,3זז,071-761 .
שמואל ראָזשאנסקי  --טעאטער:רעצענזיעס, ,די אידישע צייטונג" ,ב"א,
 2יולי ,0491
.קע 0491,

.,צ .אל 6131200612,1

8510011
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190, 194-99, 260, 267, 283, 316, 405, 410.
ראָזאשנסקי  --טעאטער:רעצענזיעס, ,די אידישע צייטונג" ,ב"א2 ,

שמואל
יולי .0491
זלמן זילבערצווייג , --טעאטער מאָזאַאיק* ,ניו יאָרק ,1491 ,ז.871 .
,יווערסייד דרייוו", ,יידישע קולטור" .1 ,י,.
יעקב מעסטל  --לעאָן קאָברינס ר
נ' .3491 ,1

מאַקס נאָרדאַו,

לעאָן קאָברין  --װי אַזױ איך האָב ,באַגנבעט"
קולטור" ,נ .י ,ני .3491 ,3
יעקב מעסטעל ; --אונדוער טעאַטער" ,ניו יאָרק,3491 ,
.381 ,081 ,611 ,111 ,001 ,98 8

2048

,ײדישע

זז,82:62 .

,46
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י .י .סיגאַל  --װאָס מיר לערנען פון .ריװוערסייד דרייוו" אין ,װאַי, ,קענעדער
אָדלער* ,מאָנטרעאָל 71 ,נאָװ,.4491 .
י .קירשענבוים  --װעט דאָס אידישע טעאַטער אין ניו יאָרק פייערען יואל
ענטינ'ס און לעאָן קאָבריג'ס  07יאָריגען יובל?, ,דער אידישער זשורנאַל",
טאָראַנטאָ 9 ,יאַנואַר ,5491
ב .ריווקין  ---דער פּיאָנער, ,י,ידישע קולטור" ,נ .י ,ג' .5491 ,1
ג .בוכװאַלד  --לעאָן קאָברין ,דראַמאַטורג ,דאָרט| .איבערגעד, .מאָרגן"פריי-
הייט" ,נ .י 6 ,.אפּריל 6491ן
קלמן מרמר  --פופציק יאָר שאַפן, ,יידישע קולטור" ,ג .י ,גי .5491 ,1
 -- 1ל .קאָברינס דערציילונגען און ראָמאַנען ,דאָרט.
יאַנקעװ באָטאָשאַנגסקי  --צװישן יאָ און גײן ,עדי פּרעסע" ,ב"א 5 ,אַפּריל
,6
נ .דאַנציס  ---לעאָן קאָברינ'ס ענטוזיאזם, ,דער טאָג" ,נ .י 7 ,.אַפּריל .6491
דר .א .מוקדוני  --לעאָן קאָברין ,מ,אַיזש" ,נ .י 8 ,.אַפּריל .6491
{ -- }--לעאָן קאָברין,, ,יידישע קולטור" ,נ .י ,.ני .6491 ,5
בועז יאָנג  --מײן לעבען אין אידישען טעאטער, ,דער טאָג" ,ג .י02 ,.
7
יי
יוגי ,6491
יעקב מעסטל  --לעאָן קאָבריגס געקליבענע װערק, ,יידישע קולטור" ,ג .י,.
ג' ,8491 ,7
ב .ריווקין ? --גרונט-טענדענצן פון דער יידישער ליטעראַטור אין אַמעריקע",
ניויאָרק ,8491 ,זז,191-799 .
ב .ריווקין , --אונדזערע פּראָזאאיקער" ,ניו יאָרק ,1591 ,זן.5848 .
יעקב מעסטעל  --לעאָן קאָברין דער שרייבער פאַר דער בינע, ,מ"פ" ,ג .י,
 3מערץ ,2591
שלום פּערלמוטער , --יידישע דראַמאַטורגן און טעאטער-קאָמפּאָזיטאָרס" ,נִיו
יאָרק ,2591 ,זז,591-881 .
יעקב מעסטל  --לעאָן קאָברינס ,דראַמאַטישע שריפטן", ,יידישע קולטור",
ג .י ,יוני .2591
יעקב מעסטל  07, --יאָר טעאטער-רעפּערטואַר" ,ניו יאָרק ,4591 ,זז,91-71 .
.111-501 ,27 ,96 ,56 ,16 ,55 ,94 ,74 ,54 ,73 ,63 ,43 ,82 ,2
באָריס לעװוין  --די פאָלקסבינע אין די יאָרן, ,8491-1491פערציק יאָר פאָלקס-
בינע ,ג .י ,5591 ..זז.17707 .
א .קאניעווסקי  --אקוגסט װינקעל" אין פילאַדעלפיע, ,טאָג-מאָרגען זשור-
נאַלײ ,פילאַ 1 ,.מערץ ,6591
צילי אדלער , --צ,ילי אַדלער דערציילט" ,ניו יאָרק ,9591 ,זו,331 ,701 ,96 .
,
.085 ,804 ,27
זלמן זילבערצווייג  ---גאָרדין און קאַברין שרייבען צוזאַמען א פּיעסע, ,דער
טאָג" .1 ,י 52 ,.יוני .0691
שיינע-רחל סעמקאָף-באדער  ---װער איז עלטער ?, ,טאָגימאַיזש" ,ג .י51 ,.
סעפּט.

.1691

קאָברין נפענאַל) ,פּאַולינאַ
{געב.

5781

--

געשט.
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געבוירן  5781אין ביאַליסטאָק ,רוסיש.
פּוילן .באַקומען אַ יידישער דערציאונג ,שפּע-
טער דורכגעמאַכט דעם קורס פון  675קלאַסן
גימנאַזיע .אױיסגעװאַנדערט קיין אַמעריקע,
האָט זי אין  2981חתונה געהאַט מיט לעאָן
קאָברין ,און זינט דאַמאָלט ,צוזאַמען מיט
אים ,איבערזעצט אַ גאַנצע ריי װערק ,װאָס
זיינען  --וי זלמן רייזען גיט אָן  --צוליב
פאַרלעגערישע טעמים ,אָפט פאַרעפנטלעכט
געװאָרן בלויז אויפן נאָמען פון איר מאַן.
ק .האָט אויך אונטער איר מיידלשן נאָמען געשריבן סקיצן אין
;אַבענד בלאַט* און ,צוקונפט".
דעם  7פעברואַר  3191איז אין סעראַ אַדלערס ,נאָוועלטי*-טעאַ-
טער ,מיט סעראַ אַדלער אין דער ראָל ,ליזאַ עפּשטין" ,אויפגעפירט
,י טראַגעדיע פון אַ פרוי".
געװאָרן ק'.ס דראַמע אין  4אַקטן ד
דעם  92יאַנואַר  6291איז אין לאָנדאָנער ,פּאַװיליאָן"-טעאַטער
אויפגעפירט געװאָרן די -4אַקטיקע קאָמעדיע ,ו,י מ'ערציט אַ מאַן,
3044

יידישן

טעאַטער

באַאַרבעט פון איר אין יידיש.
די איבערזעצונג פון טאָלסטאָיס ,דער לעבעדיקער מת" איז גע-
מאַכט געװאָרן דורך קאָברין בשותפות מיט זיין פרוי ,דאָסזעלבע די
צוויי פּיעסן מ,וזאַטט* פון מאָפּאַסאַן און נאָרמאַנד און ?אַ פאַמיליען
טראַגעדיע" פון מאָפּאַסאַן ,װאָס זיינען דערשינען אין זעקסטן באַנד
פון מאָפּאַסאַנס געזאַמלטע װערק ,אַרױסגעגעבן אין  3291אין ניו-
יאָרק,
ק .איז אויך געווען אינסטרומענטאַל פאַר דאָס דערשיינען פון קאָב-
רינס

באַנד

;,דראַמאַטישע

שריפטן"

אין ניװ-יאָרק

אין ,2591

צו

וועלכן זי האָט געשריבן אַן אַריינפיר.
דעם  92אױיגוסט  1691איז ק .געשטאָרבן אין ניו-יאָרק.
ב .צ .גאָלדבערג שרייבט
 ...,דאָס זיין די פרוי פון יירישן שרייבער ,בפרט פון אַ באַ-
רימטן יידישן שרייבער איז אַ היבשע אונטערנעמונג .ניט אַזױ
װאָס עס איז בכלל ניט גרינג דורכצוקומען מיט אַ שרייבער אין
פּריוואַטן לעבן ,נאָר וויי? דאָט לעבן פון א יידישן שרייבער איז אַלע-
מאָל געווען ,און אַ סך מאָל מער וי היינט ,אַ שוװוערער קאַמף
מאַטעריע? און גייסטיק ,אַ לעבן פול מיט אָנשטרענג ,פאַרדראָס,
אַנטוישונג ,און פרוסטרירונג ,װאָס די גליקלעכבע מאָמענטן פון
דערגרייכונג און אָנערקענונג שניידן עס דורך וי בליצן אין אַ
פאַרװאָלקנטער נאַכט .אָבער פּאַולינאַ קאָברין איז געווען מער וי
אַ פרוי צו לעאָן קאָברין .,זי איז אויך געווען זיין סעקרעטאַרין,
אַרויסהעלפערין ,אָנווייזערין און קריטיקערין .און איבער אַלעם
איז פּאַולינאַ קאָברין געווען זיין אַנקער אין לעבן .פאַראַן שרייבער,
װאָס ווערן לייכט געטראָגן פון די ווינטן און שטודעמס אין זייער
צייט ,און זיי דאַרפן האָבן אַ באַלאַסט ,װאָס זאָל אָנהאַלטן דעם
גלייכגעוויכט ,װאָס זאָל אָפּשײילן דעם עיקר פון דעם טפל ,װאָס
זאָל זען רעאַליסטיש .די ווירקלעכקייט .לעאָן קאָברין האָט זיך
אין אַזאַ אַנקער גענויטיקט אפשר מער וי אַנדערע ,און דאָס איז
אים געווען פּאַולאַ.

איך האָב ניט נעקענט די קאָברינס אין זייער

יוגנט ,נאָר אויף דער עלטער האָט לעאָן קאָברין ניט געטאָן גאָרניט

זיך ניט צו באַראַטן מיט פּאַולאַן ,און אין יעדן צווייפל ,אין יעדן
אומזיכערן מאָמענט ,האָט ער זיך א קער געטאָן צו פּאַולאַן".
גאָלדבערג באַרירט די סכסוכים צװוישן קאָברין און אב .קאַהאַן
בעת זיין מיטאַרבעטן אין ,פאָרװוערטס" ,און װי די ,פאָרווערטס-
אַסאָסיאײישאָן* האָט געפונען אַ קאָמפּענסאַציע פאַר קאָברינען אַרױס-
צוגעבן זיינע איבערזעצונגען פון פראַנצויזיש און רוסיש ,און :
;אָט די איבערזעצונגען ,װאָס זיינען דערשינען אונטער לעאָן
קאָברינס נאָמען ,האָט צום היבשן טייל נעמאַכט פּאַולאַ קאָברין.
דאָס האָט זי געטאָן ,כדי ער ,לעאָן ,זאָל זיך קאָנען אָפּנעבן מיט
שרייבן דראמעס פאַרן טעאַטער",
און ווייטער דערציילט גאָלדבערג וי אַלס רעדאַקטאָר פון ;טאָג"
האָט ער געהאָט פאַר זיך קאָברינס מאַנוסקריפּטן פון די איבער.
זעצטע ראָמאַנען ,װאָס דער ,טאָג" פלעגט דרוקן ,און ער האָט גע-
זען ,אַז:

אַ סך פון איבערזעץ אין געקומען אין פּאַולאַס האַנטשריפט.
צוערשט האָט עס געהייסן ,אַז ער דיקטירט איר ,און ער האָט טאַקע
דיקטירט דאָרט ,וואו ער האָט געװאָלט ,איבערשרייבן' אָדער ,באַ-
אַרבעטן' דעם אַרינינאַל כדי .עס צו מאַכן פּאַסיק צו גיין אין טעג-
לעכע פאַרטזעצונגען אין צייטונג .אָבער ווען דער טעקסט איז נע-
גאַננען כסדר ,האָט שוין פּאַולאַ אַליין געקאָנט טאָן .זי האָט געקענט
רוסיש און דייטש און אויך אַ ביסל? פראַנצויזיש ,בעסער פון אים.
ווען פּאַולאַ קאָברין װאָלט ניט געווען די ווייב פון לעאָן קאָברינען,
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ווען זי װאָלט ניט פאַרטונקלט איר אַמביציע אין זיינער ,ווען זי
װאָלט זיך ניט באַניננט מיטן אויסלעבן זיך ליטעראַריש מיט איר
מאַנס שרייבן ,װאָלט זי אַלֵיין געקאָנט ווערן אַן אָנגעזעענע שריי-
בערין אין אונדזער ליטעראַרישער וועלט .אויך ביי די אומשטענדן
האָט זי איבערגעלאָזט אפַֹּאָר געדרוקטע זאַכן  --אַ פּיעסע  ---אין
איר איינענעם נאָמען".
סיליע סילווער {צילע זילבערצווייג} אין אַ גרעסערן אַרטיקל ,אַלס
אינטערוויו מיט איר ,שרייבט :
,אַ הויכע ,אשַלאַנקע איז זי ,מיט אַ קאָפּ האַלב-גרוי געדיכטע
האָר ,און אויגן  ---טונקעלע ,טיפע ,קלונע ,דורכדרינגנדע .אירע
אויגן בליצן אויף מיט אַ פייערדיקן פונק ווען זי הייבט אָן צו
מישן די ביז-גאָר אינטערעסאַנטע בלעטער פון איר לעבנסנעשיכטע,
 ....אין דער שטיל און באַשײדן האָט זי געהאָלפן איר מאַן שמידן,
פאַרבעסערן ,פֿאַרשענערן ,אויספיינערן יעדן טיפּ ,וועלכער איז

אַרױס פון זיין פעדער .קיין זאך ,װאָס לעאָן קאָברין האָט אָנגע-
שריבן ,איז ניט אַװעק צום דרוק אָן דער הסכמה פון פּאַולינען,
זיין פרוי .צוזאַמען האָבן זיי געאַרבעט אויף איבערזעצונגען  . ..און
אַזױ אַרום באַרייכערט מיט עכטע פּערל די יידישע ליטעראטור און
שפּראַך .זיי האָבן צוזאַמען איבערזעצט טשעכאָוון ,טורגענעוון
און צװאַנציק בענדער פון דעם פראַנצויזישן שרייבער גיו דע
מאָפּאַסאַן .אויף די איבערזעצונגען ,פון וועלכע א טייל זיינען
דורכאויס בלויז פּאַולינאַ קאָברינס ,האָט זי געארבעט מיט ליבע
און איבערגעבנחייט ,ווייל דאָס איז נגעווען דאָס מיט? ,װאָס האָט
מעגלעך געמאַכט קאָברינען זיך אָפּצונעבן מיט זיינע אריגינעכע
שאַפונגען .פרוי קאָברין האָט |{אויך פריער| עטלעכע יאָר גע-
אַרבעט אין אַ שאַפּ און שפּעטער געהאָט אַ געשעפט? כדי צו
קאָנען שאַפן די נויטיקע באַדערפנישן פאַר דער היים",
זלמן רייזען , ---לעקס .ייד .ליט ,".װו ,ז,073 .
,עש .איד .טעאַט ,".וו ,ז,372 .
ב .גאָרין  ---ג
ב .ר{ .ריווקיזן  ---די אידישע ביהנע, ,די ליטעראַרישע װצלט" ,ג .י12 ,
פעברואַר ,3191
סיליע סילווער  ---פּאַלינאַ קאָברין איז א גאנץ לעבן געװען די ליטערארישצץ
שותפטע פון איהר מאַן לעאָן קאָברין, ,דער אַמעריקאַנער" ,נ .י 2 ,.יולי ,8491
,יינע פופציק יאָר אין אַמעריקע" ,ב"א.5591 ,
לעאָן קאָברין  ---מ
ב .צ .גאָלדבערג  ---אין גאַנג פון טאָג, ,טאָגימאַ"זש* ,ג .י 2 ,.סעפּט,1691 .

קאַנוט ,אייב
{געב 91 .דעצ -- 8781 .געשט 41 .אַפּריל 8391ן}

געבוירן  91דעצעמבער  8781אין טאוסט,
נעבן טאַרנאָפּאָל ,גאַליציע .פאָטער  --אַ
ניידער .געלערנט אין אַ חדר 4881 .גע-
קומען מיט די עלטערן אין אַמעריקע ,גע-
לערנט אין פּאָבליק סקול ,צו  31יאָר אָנגע-
הויבן אַרבעטן ביי שלייקעס און אַביסל שפּע-
טער אָרגאַניזירט די דראַמקלובן ,יאָנג סטאַר
דראַמאַטיק* און ,פּלעזשור קלאָב" ,וואו די
מיטגלידער ,על פּי רוב די אַרבעטער אין דעם
שלייקעס-שאַפּ ,פלעגן אַלײַן צונויפשטעלן בי-
נעס אין האָלס אויף וועלכע זיי פלעגן שפּילן.
ס .מינעסמאַן שרייבט :
,צו  41יאָר האָט ער אָרגאַניזירט אין ניו יאָרק אַ דראמאַטישן
קרייז אונטערן נאָמען ,דוד קעסלער דראַמאַטיק קלאָב' .ער איז
דאַן געווען אשַיק-יינג? און פארדינט דריי דאָלאַר אַ וואָך .דעם
גאַנצן מאַנערן פאַרדינסט זיינעם האָט ער געמוזט אָפּגעבן די
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געקסיקאָן
עלטעדן .פאַר זיך האָט ער געלאָזט  08סענט און דידאָזיקע סומע
האָט ער אינוועסטירט אין דער קאַסע פון דעם ;,דראַמאַטיק קלאָב',
װאָס האָט געדוננען אַ האָל ,אויפנעבויט אַן איינענע בינע און זיך
ווען עס האָט אויסגעפעלט אפַאָרהאַנג,

געגרייט צו דער אויפפירונג.

האָט אַ מיטנליד פון קלאָב ,מאאַַטראַצן-מאַכער ,אויפנענייט אַ
פאָרהאַנג וועלכן ער האָט נעמוזט ביינאַכט צוריקטראָנן אין שאַפּ
אַריין כדי מען זאָל ניט דערקענען אַז ער האָט עס דאָרט געגנבעט".
שפּעטער האָט דער קלוב שוין גענומען אַ פּלאַץ אויף דער פינפ-
טער סטריט מיט אַ בינע און אויפגעפירט (מיט אויגענבליק ,האָכ-
שטיין ,געביל ,דזשעני אַטלאַס ,קאגוט) געבילס ,ד,ער זעע-קעניג".
ווען ס'האָט זיך אין ניו-יאָרק געגרינדעט די ;אינדאָסטריאַל
יוניאָן* ,האָט ק .געגרינדעט די ;אינדאָסטריאַל װאָירקערס עקטאָרס
יוניאָן* ,פון וועלכער ער איז געװאָרן דער פּרעזידענט און מענע-
דזשער (וואו בערטאַ גערסטין ,ראָזע פינקענטאַל ,נײיטאַן גאָלדבערג,
איזידאָר מעלצער ,עני מעלצער ,מאָריס טוכבאַנד ,און אַ סך אַנדערע,
וועלכע האָבן שפּעטער פאַרלאָזט די בינע ,זיינען געווען מיטגלידער),
דידאָזיקע יוניע ,וועלכע האָט קאָנקורירט מיט לאָקאַל  5האָט עקזיס-
טירט  3יאָר,
ק .איז אין .דער זעלבער צייט געווען דער סטאַר-קאָמיקער און
פאַרװואַלטער פאַר  21דאָלאַר אװַאָך ,און געשפּילט יידיש װאָדעװיל
אין גאָלדן רול ,װיקטאָריאַ ,טאַליאַ און קלינטאָן מוזיק-האָל,
ק .גיט אויף דאָס שפּילן און ווען עס קומען אויף די מואווינג
|קינאָן פּיקטשור-הייזער ,װערט עמרענעדזשער פון אַזאַ הויז און
פירט דאָרט איין יידישע ;אַקטן" .װערט דערנאָך פאַרװאַלטער פון
לאָוס .מואווי קאָמפּאַני אין אַ מואווי-הויז אויף בראָדװײי ,אין 2191
איז ק .אויסגעקליבן געװאָרן אַלס מענעדזשער פון דער אַקטיאָרן-
יוניאָן לאָקאַל  5און אַװעק פון אַמּט אין  0291כדי זיך צו קאָנען
אָפּגעבן מיט די צוויי זומער:-טעאַטערס (סעקאָנד עוועניו און פּיפּלס),
וועלכע ער האָט פאַרװאַלטעט צוויי סעזאָנען .שפּעטער האָט זיך ק.
געווידמעט צו פאַרואַלטן לעגיטימע יידישע טעאַטערס אין דעטראָיט,
קליװולאַנד ,שיקאַגאָ ,לאָס אַנדזשעלעס ,ני-יאָרק (פּראָספּעקט און
מעקינלי) ,אָנגעפירט מיט אַ טיר פון חיים יאַבלאָקאָוו (ד,ער פּאַיאַץי)
און פון יעקב בן-עמיס טרופּע ,אין  5391פאַרװואַלטעט מיטן יידישן
טעאַטער אין פילאַדעלפיע ,און אין  8391מיט יאַבלאָקאָווס ,נ,עשאָנאַל
טעאַטער* אין ניו-יאָרק.

דעם  41אַפּריל 8291
לענגערע קראַנקהייט,

איז ק .געשטאָרבן

אין ניו-יאָרק נאָך אַ

מ .ד.
ס.

מינעסמאַן

{רעגענסבורגן

--

אין

דער

היגער

אידישער

סעאטער

װעלט,

,די אידישעט װצלטיי ,פילא 52 ,.אָקט,5391 .
רדייטט'ץ

(רייצען),

דוד

{געב 13 .אָקט -- 5881 .געשט 52 .דעצ8291 .ן

געבוירן  12אָקטאָבער  5881אין קרעמענ-
טשוג ,פּאָלט .גוב ,.אוקראַאינע .עלטערן --
אָפּגעקומענע גבירים .געלערנט אין חדר,
תלמוד-תורה אוֹן אין אַ שטאָטישער שול.
געזונגען אין דער גרויסער שול אַלס ;אַלט"
ביים חזן אברהמלע האָרענשטין.
אין אַ  שבת ראש-חודש ( )8981נעמט אים
אברהם פישזאָן אַרױס פון שול אַלס כאָריסט.
ר .הייבט באַלד אָן צו באַקומען זינגען סאָלאָס.
אַזױ װוי דער דירעקטאָר צאָלט ניט די שכירות
אוןר .גייט אויס פאַר הונגער ,שיקט אים דער פאָטער צו געלט און
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פון

נעמט אים לסוף אַהים ,אָבער ר .קאָן זיך שוין מער ניט שיידן
פון יידישן טעאַטער ,און ווען עס קומט צו זיי אין שטאָט קאָמפּאַנעעץ
מיט זיין טרופע ,טרעט ר .דאָרט אַרײן .ער גנבט זיך אַרױס פון
שטוב און פאָרט צו דער טרופּע קיין יעקאַטערינאָסלאַו ,וואו ער
הייבט באַלד אָן צו שפּילן ראָלן .פון דאָרט גייט ער איבער אין
בערנשטיינס טרופּע אין קרעמענטשוג .דאָ נעמט ער אַרױף אויף
דער בינע דעם דרוקער סמאָלניק ,וועלכער שפּילט זייט דאַמאָלט
א"נ בראנדעסקא און בשעת-הדחק פאָרן זיי ביידע איבער שטעטלעך
מיט יידיש-רוסישע קאָנצערטן.
ר .שפּילט דערנאָך אין די טרופּעס פון מישוראַט ,סאבסיי ,גענפער,
קאַמינסקי ,סעם אַדלער און ספּיװאַקאָווסקי.
סוף  5091פאָרט ער קין לאָנדאָן ,װואו ער שפּילט  01חדשים
אין מ .ד .װאַקסמאַנס טרופּע און פאָרט מיט מאָריס אַקסעלראָד,
ה' און פ' מאַריענהאָף און פרוי קאָרנפעלד קיין בוענאָס-איירעס צו
גוטענטאַגס טרופּע .פון אַרגענטינע פאָרט ר .צוריק קיין פּאַריז
צו װאַקסנאַנען .אין  9091קומט ר ,אין אַמעריקע ,טרעט אין זעלבן
יאָר גריין אין דער יידישער אַקטיאָרן-יוניע און פאָרט אַרום מיט
פאַרשידענע טרופּעס איבער די פאַראיײיניקטע שטאַטן און קאַנאַדע.
דערנאָך פאָרט ער צו ראובן פינקעלשטיין קיין אױיסטראַליע ,וואו
ער שפּילט אייניקע יאָר יידיש טעאַטער ,דערציענדיק דאָרט אַ
יידיש טעאַטער-פּובליקום .שפּעטער קומט ער צוריק קיין אַמעריקע
און שפּילט זינט  6291אין דעטראָיט ביי ליטמאַן .דאָ איז ר .קראַנק
געװאָרן אוֹיף דער פלו אינמיטן אַ פאָרשטעלונג און איז דעם 52
דעצעמבער  8291געשטאָרבן .דער טויטער קערפּער איז געבראַכט
געװאָרן צו קבורה אין ניו-יאָרק אויף דער קרקע פון די יידישע
טעאַטריקל עלייענס.
ר'.ס פרוי ,בערטאַא פיגקעלשטייץ ,האָט אַ לענגערע צייט געשפּילט
אויף דער יידישער און ענגלישער בינע.

ש .ע.

שנייער ,רעי
{|כיענע רייזל פּעימאַן|
וְנעֵב -- 7781 .געשט 3 .דעצ3591 .ן
געבוירן  7781אין באָבט ,קאָװונער גוב,.
ליטע .פאָטער  --אַ סוחר פון תבואה ,אַ
משכיל .געלערנט יידיש .אין עלטער פון 21
יאָר געקומען מיט דער מוטער אוּן פאַמיליע
צום פאָטער ,וועלכער האָט נאָך פרּיער עמיג-
רירט ,קיין אַמעריקע .דאָ אקַורצע צייט
באַזוכט סקול ,אָבער באַלד פאַרלאָרן דעם
חשק צום לערנען ,און דורך אַן עלטערער
שוועסטער געװאָרן אַ מיטגליד אין אַ דראַמאַ-
טישן פאַראיין .צוליב דער קעגנערשאַפט פון
די עלטערן צו איר שפּילן ,אַריין אַרבעטן אין אַ סיגאַר-פאַבריק און
,אַבעלף"
אין די אָװונטן ,געלאָפן אויף פּראָבן" .דעביוטירט אַלס ב
אין ,די פאַרבלאָנדזשעטע נשמה" .באַקענט זיך מיט פּראָפּעסיאָנעלע
אַקטיאָרן און מיט זיי אַװעק שפּילן טעאַטער.
פּראָפּעסיאָנעל אָנגעהויבן ביי קריסטאָל און בערנשטיין אין קליוו-
לאַנד ,וואו זי שפּילט אסַעזאָן ,דערנאָך צוויי סעזאָנען ביי גליקמאַן
אין שיקאַגאָ ,וואו זי באַקענט זיך מיטן אַקטיאָר סעם שנייער ,האָט
מיט אים חתונה ,און שפּילט ,זינט דאַמאָלט צוזאַמען מיט אים ,א
געוויסע צייט אין װאָדעויל אין ניו-יאָרק ,דערנאָך אַ סעזאָן ביי
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יירישן

טעאַטצער

מייק טאָמאַשעװסקי אין פילאַדעלפיע ,שפּעטער  8-7סעזאָנען מיט
דוד קעסלער ,טײלמאָל הויפּט פרויען-ראָלן ,דערונטער איין סעזאָן
אין ליפּצין-טעאַטער מיט קעני ליפּצין ,און ווידער צוריק מיט
קעסלער ,אַ האַלבן סעזאָן מיט אַנשל שאָר אין פילאַדעלפיע ,און
דערנאָך אַריבער צו געבילן אין ניו-יאָרק ,שפּעטער עטלעכע סעזאָ-
נען אין ,אוירווינג פּלייס טעאַטער*, ,מעקינלי סקווער טעאַטער*,
אין דעטראָיט און אין פאַרשידענע אַנדערע טעאַטערס ,איבערגייענ-
דיק פון דראַמאַטישע צו מוטער-ראָלן,
ש .האָט געשפּילט די ראָלן ,מרס .גאַלקין* אין ס,טייל", ,מאַדאַם
הערמינג" אין ,דער יידישער גלויבן", ,רבקה" אין ,יאַנקל דער
שמיד",
דער יידישער גלויבן" שרייבט
וועגן איר שפּילן אין נאַטאַנסאָנס ,
משה נאַדיר :
מ,אַדאַם שנייער איז געווען אַן אויסערגעוויינלעך גוטע מאַדאַם

הערמינג ,קראַנק ,צעשטערט ,נערוועז ,פּינקטלעך ,אָפּגעהיט".
;ליבע

ש .האָט זיך באַטײליקט אין פילם
סינאריאַ פון איזידאָר זאָלאָטאַרעווסקי.
ש'.ס זון ,נייטאן (פון איר ערשטן מאַן ,דער שוישפּילער מאָרגענ-
בעסער) ,איז אַ קאַסירעױר אין טעאַטער.
דעם  3דעצעמבער

 3591איז ש .געשטאָרבן

און לײדענשאַפט",

אין ניו-יאָרק.

מ .ע.
{-ן  --װיא אַװי אַ אידישע סקוהל מידעל איז געװאָרען אַן אַקטעריסע,
פ,אָרװ ,".ג .י 01 ,,נאָװ.2191 .
דר .י .קריטיקוס  ---אין דער װעלט פון טעאַטער, ,דער אַמעריקאַנער" ,נ .יו
 5מערץ .6291
משה נאֲדיר ,, --מיינע הענט האָבען פאַרגאָסען דאָס דאָזיגע בלוט" ,ניויאָרק,
.132 .{ ,8

ראפאלא ,קלאַרא
ש-ט.
ע-
ג28
{געב81 .

געבוירן
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2881

אין סינסינעטי,

אַמעריקע.

עלטערן  --באַזיצער פון אַ גראָסערי.

גע-

לערנט אפיּןאָבליק סקול ,האַייסקול און אויך
שטודירט מוזיק (געזאַנג און פּיאַנאָ) אין דער
אָרטיקער קאָנסערװאַטאָריע.
בעת אבא שעהנגאָלד מיט זיינע קינדער
שפּילן אין סינסינעטי ,פאַרבעט אים ר'.ס פאָ-
טער צו זיך אין דער היים ,וואו נאָכן הערן

איר זינגען ,לייגט ער איר פאָר אַריינטרעטן
אין זיין טרוֹפּע אַלס פּרימאַדאָנע .דער פאָ-
טער ,װי אַ טעאַטער-ליבהאָבער ,האָט באַלד דערצו צוגעשטימט,
אָבער ניט די מוטער ,און ערשט  6װאָכן שפּעטער איז ר ,.מיט דער
צושטימונג פון ביידע עלטערן אָפּגעפאָרן קיין פּיטסבורג ,וואו
שעהנגאָלדס טרופּע האָט געשפּילט און האָט דאָרט דעביוטירט אַלס
,שולמית" .דערנאָך איז זי אַנגאַזשירט געװאָרן אַלס פּרימאַדאָנע
צו עליאס גליקמאַן אין שיקאַגאָ ,אין ניו-יאָרקער ,װינדזאָר טעאַ-

טער* (מענ .לעאָן שפּאכנער) ,ביי מייק טאָמאַשעװסקי אין פילאַדעל-
,אליא טעאַטער" ,וואו זי שפּילט מיט קעסלערן אין
פיע און אין ט
דער דערפאָלגרייכער לאַטײנער אָפּערעטע ,דאָס יידישע האַרץ".
אַ געוויסע צייט האָט ק .אַלײן און צוזאַמען מיט הערשל צוקער-
בערג אָנגעפירט מיט יידישע טעאַטער-טרופּעס איבער דער אַמערי-
קאַנער פּראָװוינץ און געשפּילט די הױיפּט-ראָלן ניט נאָר אין דער
|
אָפּערעטע ,נאָר אויך אין דער דראַמע.
ר'.ס ערשטער מאַן מאָריס גאָלדבערג (,דער בוטשער") האָט אויך
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אַ צייט געשפּילט אויף דער יידישער בינע.
איווא,

אַזױ אויך איר שוועסטער

ר .האָט די ל?עצטע יאָרן מער ניט געשפּילט ,און געוואוינט אין
איר געבוירן-שטאָט סינסינעטי .זי האָט זיך געפונען אויף װאַקאַציע
אין סאַראַסאָגאַ ספּרינגס ,וואו זי איז קראַנק געװאָרן .מ'האָט זי
אַוועקגענומען אין שפּיטאָל ,דורכגעפירט אַן אָפּעראַציע און דעם
 5אויגוסט  9591איז זי געשטאָרבן.
ש.{ .
צילי אַדלער

, --צילי

אדלער

דערציילט",

ניהיאָרק,

,9591

זו,762 .

.124

שניצער ,לואיס |{ישדאלילייב|
{געב 1 .יולי  -- 6881געשט 81 .אויגוסט |4591
געבוירן  1יולי  6881אין מאגעלניץ ,פּױלן.
עלטערן  --אייגנטימער פון אַ שמוקלערי-
וואַרשטאַט ,און צוליב דעם גערופן געװאָרן
{;שמוקלער" ,און  --װי לואי מאַרקאָװויטש
גיט איכער אויספירלעך אין בוך ;דריי מא-
געלניצער?  --צוליב אַ פאַמיליע-געשיכטע,
אויך ,אוצר" .שפּעטער אַרומגעפאָרן איבער
דער פּוילישער פּראָװוינץ און געהאַנדלט מיט
זייגערס און שפּיל-אינסטרומענטן ,דערנאָך
זיך אַריבערגעטראָגן קֵיין װאַרשש און פון
דאָרט עמיגרירט קיין אַמעריקע.

|

ש .האָט געלערנט אין חדרים ,און יונגערהייט נאָך געאַרבעט
ביים פאָטער אין װאַרשטאַט .פון דער פריעסטער יוגנט אַרױסגע-
וויזן ,צוזאַמען מיט די אַנדערע ברידער און שװועסטער ,אַ נייגונג
צו געזאַנג און צו טעאַטער-שפּיל.
ש .איז געקומען אין אַמעריקע צוזאַמען מיט זיין גאַנצער משפּחה,
וועלכע האָט די ערשטע צייט געאַרבעט אין שמוקלעריי-פאַבריקן,
דערנאָך ביי באַפּוצונגען פאַר פרויען-קליידער און שפּעטער גע-
עפנט אַ קליינע פאַבריק אױיסצואַרבעטן פון פעדערן ואואַלן און
שאַלן פאַר פרויען .נאָכדעם פאָרמירט די פירמע ,מאַקס שניצער
ענד סאָנס" ,וואו כמעט די גאַנצע משפּחה האָט מיטגעאַרבעט.
ש .האָט אין דער זעלבער צייט באַזוכט ,נייט סקול" ,געלערנט
ענגליש ,און זיין נייגונג צו טעאַטער אויסגעדריקט דערמיט װאָס
ער איז געװאָרן אַן אַקטיווער מיטגליד אין ,פּראָגרעסיוו דראַמאַטיק
קלוב" א"א פון יואל ענטין .דאָרט באַקענט זיך ש .מיטן מיטגליד
הענריעטאַ שאַפּיראָ ,וועלכע האָט געשפּילט די הױפּטראָלן אין די
אויפגעפירטע אינאַקטערס ,האָט מיט איר חתונה און אין סעזאָן
עכפנט ער מיט איר דאָס ערשטע יידישע קונסט טעאַטער
0
אין אַמעריקע (מעדיסאָן סקווער גאַרדן ,אויף 72טער סטריט און
לעקסינגטאָן עוועניו) .ש .אַנגאַזשירט פאַר זיין טעאַטער דעם יידיש-
דייטשן רעזשיסער עמנואל רייכער און אַ סעזאָן שפּעטער דעם
יידיש-דייטשן שוישפּילער רודאָלף שילדקרויט| .אויספירלעך וועגן
טעאַטער זע ,נייער יידישער טעאַטערײן|
װוי ש .האָט פּערזענלעך איבערגעגעבן צו ז .זילבערצווייג ,האָט
ער שטודירט זינגען און געשטרעבט צו וערן אַן אַקטיאָר .ער האָט
אַלײין פינאַנסירט זיין טעאַטער צויי יאָר צייט און דערלײגט אַ
סך געלט.
די סכסוכים אין דעם טעאַטער און די פאָרוואורפן קעגן ש .און
זיין פרוי און ש'.ס ענטפערס האָבן פאַרנומען אַ סך פּלאַץ אין
;פאָרווערטס" אין די חדשים יוני-יולי .0291
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לעקסיקאָן
עטלעכע יאָר נאַכדעם וי די שניצער-פאַמיליע איז אָנגעקומען
אין אַמעריקע ,איז זי אַרײין אין די מואווי-פּיקטשור (קינאָ) געשעפטן
און געווען די ערשטע צו עפענען אַ גרויסן מאָדערנעם קינאָ-טעאַטער
אין ברוקלין, ,צוליב דעם וואוקס פון די מואווי-טעאַטערס  --שרייבט
לואי מאַרקאָװויטש  ---וואו לואי האָט געמוזט אָפּגעבן מער צייט
און ענערגיע און צוליב אַנדערע סבות האָט ער אויפגעגעבן דאָס
קונסט-טעאַטער און צוריק אַרײן מיט זיין פאַמיליע אין העלפן פאַר-
װאַלטן די קינאָ-טעאַטערס*.
די באַקאַנטע שוישפּילערין צילי אַדלער כאַראַקטעריזירט אים
אַזוי:

א,ונטערן נאָמען ,ליטעדאַרישער דראַמאַטיק קלוב' האָט עטלעכע
יאָר עקזיסטירט

און געשפּילט

אַן אַמאַטאָרן-גרופּע.

די  2הויפּט-

שוישפּילער דאָרט זיינען נגעווען יחיאל גאָלדשמיט און הענריעטא
שאַפּיראָ .צווישן די מיטגלידער אין יענעם קלוב איז אויך געווען
אַ יונגערמאַן לואיס שניצער .ער האָט ניט געהאַט קיין שוישפּילע-
רישע אַספּיראַציעס.

ער איז געווען אַן אַמביציעזער און דערפאָלג-

רייכער געשעפטסמאַן ... .געהאָט אַ נאַטירלעכן פאַרלאַנג פאַר
כעסערן און ישענערן טעאַטער און אַן איינגעבוירענעם דרך ארץ
פאַר אינטעלינענץ און געלערטקייט .וי אַ יונגער בחור איז ער
געווען שטאַרק פֿאַרקאָכט אין דער שיינער און שיינענדיקער הענ-
ריעטא שאפּיראָ .אַ דאַנק זיינע פינאַנציעלע מענלעכקייטן ,וועלכע
האָבן איבערגעשטינן אַלֶע אַנדערע יונגעלייט פון קלוב ,אין אים
מיט דער צייט געלוננען ,אַז הענריעטאַ שאַפּיראָ זאָל ווערן מרס.

שניצער,

איז עס פאַרשטענדלעך ,אַז ער האָט זיך שטאַרק באַמיט

צו פאַרווירקלעכן איר אַמביציע צו ווערן אַ סטאַר-ישישפּילערין
אין יידישן טעאַטעד .אירע צוויי נרעסטע מעלות זיינען געווען:
איר שיינער פּנים און רייצנדיקע פיגור .איז דאָס אַליין ,הפּנים,
ניט געווען גענוג צו דערגרייכן אַ הויכע פּאָזיציע אין עקזיסטירנדיקן
יירישן טעאַטער ,כאָטש שניצער האָט נישט געשפּאָרט קיין מי
און געלט .טאַקע ער האָט עס פּינאַנסירט יעקב בן עמיס אויפפירוננ
פון די דריי י .? .פּרץ איינאַקטערס אין נעיבאָרהור פֹּלְעי האַוז
אויף נרענד סטריט  ..,.הענריעטאַ שניצער האָט ,פאַרשטײט
זיך ,געשפּילט די הויפּטראָלן אין די דריי איינאַקטערס .אין יענער
צייט האָט לואי מילער .א.ָ.נגעהויבן אַרױיסנעבן אַ נייע יידישע
טענלעכע מאָרנן-צייטוננג ,דער פירער ... ,,האָט 1ערן אין זיין
צייטונג אָפּנעגעבן נאָר אַ סך פּלאַץ יענער אויפפירונג און שטאַרק
געלויבט הענריעטאַ שניצער ... .דאָס האָט אויך איר מאַן לואיס
שניצער גענעבן דעם ערשטן שטויס צו נעמען טראַכטן ערנסט
וועגן שאַפן אַן איינענעם טעאַטער.
מאָריס שווארצס דערפאָלגרייכער אנהייב אין ,אויהווינג פּלעים
טעאַטער!

האָט אין שניצערס

מוח

רייף געמאכט

דעם

געדאַנק

צו

אינוועסטירן אין אַ נייעם פאַרזוך פאַר אַ בעסער טעאטער ,וואו זיין
פרוי זאָל האָבן די נעלעננהייט צו פאַרווירקלעכן איר חלום ,מאַכן
אַ קפיצת הדרך (אַ שפּרונג) צום סאמע אויבן-אָן אין יידישן טעאַ-
טער .ער האָט אָט דעם פּלאַן זיינעם פאָרגעליינגט יעקב בן עמין ,מיטן
הויפּט-טראָפּ,

פאַרשטייט

זיך ,אויפן

בעסערן

טעאַטער.,

 ...לואיס

שניצער האָט גאָר גיך באַוויזן אַז ער מיינט עס ערנסט צו טראָגן
די פינאַנסיעלע אחריות פאַר אזא טעאַטער .,ער האָט אונדז איבער-
ראַשט מיט דער בשורה ,אַז אים איז געלוננען צו קרינן דעם גאַרדן
גב איז דער טעאַטער ניט געווען איננאַנצן אומ-
טעאַטער.. .א. .
באַקאַנט און ניי פאַרן יידישן טעאַטער-עולם .אין דעם טעאַטער
אין אין . . 6191א.ויפגעפירט געװאָרן {פּינסקיס| ,גאַברי און די
פרויען' .קואיס שניצער האָט דאַן פינאַנסיע? געהאָלפן יענע אונ-
2001

פון

טערנעמונג. .ט.ר.עפט עס זייער אֶפט ,אַז דער ערנסט ,דער
אימפּעט און די ערלעכע אַנטװיקלוננ פון אַן אידעע פאַרכאַפּט און
איבערגעוועלטיקט די װאָס האָבן עס אָנגעהויבן .דאָס האָט דאן
פּאַסירט מיט שניצערן .,ער איז אַזױ באַהערשט געװאָרן פון דעם
ערנסטן פאַרנעם און קינסטלערישער אַטמאָספערע ,אַז ער האָט
כמעט פאַרנעסן דעם פּערזענלעכן אינטערעס װאָס אים האָט אָרי-
גינעל באַוואוינן צו פּלאַנירן דעם טעאַטער .. . .ער האָט וי פאַר-
געסן ,אַז די הויפּט טרייב-קראַפט ,װאָס האָט אים געשטויסן צו

ווערן אַ מעצענאַט פאַרן בעסערן יידישן טעאַטער איז געווען זיין
פרויס אַמביציע .און כאָטש ער איז געווען בטבע אַ שטאַרקער
עקשן,

אָבער,

איז

הפּנים,

לעבן ,װאָס האָט געבראָכן

געווען

א באַהאַלטענער

זיין עקשנות

כוח

אין

און די ערלעכקייט

זיין

מיט

וועלכער ער איז פון אונדז באַהערשט געװאָרן".
צילי אַדלער ציטירט אַ רעצענזיע פון אב .קאַהאַן קעגן ש'.ס
פרויס שפּילן ערשטע ראָלן און דערציילט דערנאָך אַנדערע הינטער-
קוליסן געשיכטעס ,ואָס זאָלן האָבן ,לויט איר מיינונג ,דערפירט
דערצו ,אַז ש .האָט זיך צוריקגעצויגן פון פינאַנסירן דאָס טעאַטער.
ב .גאָרין ,דער היסטאָריקער פון יידישן טעאַטער ,שרייבט אַזױ
וועגן אונטערגאַנג פון דאָזיקן טעאַטער :
,דער נייער טעאַטער האָט נלייך גענומען ליירן פון זיין גרויסן
פאַרמעסט .אין נאָר אַ קורצער צייט איז {דער רעזשיסערן| רייכער
אַרױסגעטראָטן פון דאָרטן און מען האָט אָנגעהוֹיבן צו מאַכן
קאָמפּראָמיסן .דער יוננער דירעקטאָר שניצער איז סוף סעאָן
אַװעקגעפאָרן נאָך דייטשלאַנד און האָט פאַרן קומענדיקן סעזאָן
געבראַכט רודאָלף שילדסרויט .דער לעצטער האָט געדענקט דעם
יידישן טעאַטער װוי ער איז געווען מיט אַ יאָר צען צוריק ,און ער
איז געקומען מיט אַ פאַרטיקן רעפּערטואַר פרעמדע מעלאָדראמעס
 ..,און הגם ער האָט זיך שטאַרק אויסגעצייבנט מיטן שפּילן,
האָט אָבער דער נייער טעאַטער נעקראָגן אַזאַ קלאַפּ ,אַז ער האָט
שוין מער צו זיך ניט נעקאָנט קומען. .. .אין טעאַטער האָט מען
ון
אַריינגענומען לעאָניד סניענאָוו און אסתר ארזשעווסקאיא .א. .

דער נייער טעאַטער איז מיט יעדער ואָך געגאַנגען אַלץ ערגער און
ערגער און עטלעכע װאָכן פאַרן סוף סעזאָן ,האָט די קאָמפּאַניע
איבערגענומען דעם טעאַטער און קוים דערשלעפּט ביז סוף פּסח".
זלמן זילבערצווייג האַלט ,אַז ניט געקוקט אויף די פּערזענלעכע
אַמביציעס פון ש ,.פאַרדינט ער אַן אָנגעזען אָרט אין דער געשיכטע
פון יידישן טעאַטער אין אַמעריקע אַלס איינער פון די ערשטע ,װאָס
האָט געפּרובט ,דורך מעשים ,פאַרווירקלעכן דעם חלום פון דעם
בעסערן יידישן טעאַטער-גײער און טעאַטער-מעלאָמאַן ,צו לייגן
דעם יסוד פאַר אַ ,ליטעראַריש* ,אָדער וי ס'האָט זיך שפּעטער
איינגעבירגערט, ,קינסטלעריש* יידיש טעאַטער אין אַמעריקע ,װאָס
האָט סוף כל סוף דערפירט צו דער לאַנגייאָריקער עקזיסטענץ פון
;יידישן קונסט טעאַטער*.
דעם  81אױגוסט  4591איז ש .געשטאָרבן ביי זיין טאָכטער אין
לאָנג איילאַנד און געקומען צו זיין אייביקער רו אויפן בית עולם
פון דער מאָגעלניצער סאָסייעטי אין ריטשמאָנד ,סטעטען אײילאַנד.
ביי דער לוויה האָט אים מספּיד געווען יעקב בן-עמי ,וועלכער
האָט איבערגעגעבן ,אַז אַ דאַנק ש'.ס עקשנות און אָפּפערװיליקייט
איז געלייגט געװאָרן דער פונדאַמענט פאַר אַ בעסערן יידיש טעאַטער.
ש .ע .און ש .צ .פון לואי מאַרקאַָװיטש,
ב .גאָרין

--

,געש.

איד.

טצאט,".

װ ,ז542 .

,ריי מאָגעלניצער" ,ניו יאָרק,0591 ,
לואי מאַרקאָװיטש  --ד

צילי אַדלער , --צילי אדלער דערציילט" ,ניו יאָרק,9591 ,
,405 9

,71-615

זז,364 ,054 .

.623

2092

יירישן

טעאַטער
=

רייכער ,עמנואל
|געב -- 9481 .געשט 51 .מֿאַי 4291ן

געבוירן  9481אין באָכניאַ ,גאַליציע .פּאָטער
 --אַדװאָקאַט ,שוין אין זיינע יונגע יאָרןהאָט ער זיך געווידמעט דער טעאַטער-קונסט,
און האָט דעביוטירט אין דייטש אין אַ קליינער
יידישער װאַנדער-טרופּע אין גאַליציע און אין
אונגאַרן .דר .מיכאל ווייכערט שרייבט ,אַז הגם
זיין דייטשע שפּראַך און אױיסשפּראַך זיינען ניט
געווען קיין געקליבענע ,זיינען זיי אָבער שפּע-
טער געװאָרן אַ מוסטער אַלס בינע-שפּראַך .ר.
האָט זיך יאָרן-לאַנג אַרומגעשלעפּט איבער
דעו פּראָװויניץ פון עסטרייך און אונגאַרן ,ביז ער איז אין  3781אָנגעקו-
מען אין קעניגלעכן רעזידענץיטעאַטער אין מינכען ,פון דאָרט אין
ווין ,שפּעטער אין אַנדערע שטעט .ערשט אין  7881איז פאָרגעקומען
דער װענד-פּונקט אין זיין קאַריערע ווען ער איז צום ערשטן מאָל
אויפגעטראָטן אין בערלין אַלס ,יאַגאָי אין ,אָטעלאָ" מיטן איטאַ-
ליענישן שוישפּילער ראסי (;אָטעלאָי) .דאָס איז געווען די צייט
ווען בערלין האָט איבערגענומען די העגעמאָניע איבער וין אין
טעאַטער-װעזן ,און ר'.ס נאָמען אַלס שוישפּילער האָט אָנגעהויבן
צו ווערן שטאַרק פּאָפּולער .ביז דאַמאָלט איז אָנגעגאַנגען שטאַרק
דאָס סיסטעם פון קוליסן-רייסן און דאַמאָלט האָט זיך אָנגעהויבן
דער איבערגאַנג צו אמתער אַקטיאָרישער שאַפונג.
דר .ווייכערט רעדט אַרום גענוי דעם קאַמף ,װאָס איז דאַמאָלט
אָנגעגאַנגען אין טעאַטער און אין דער ליטעראַטור פאַר דער נייער
ריכטונג אונטער דער פאָן פון נאַטוראַליזם ,און עֶר קומט צום
אויספיר :
,אַ שטאַרקער אינטעלעקט ,אַ רירעוודיקער טעמפּעראַמענט ,אַן
ענערגישע נאַטור ,האָט זיך עמנואל רייכער באַלד געשטעלט בראש
פון דער

רעװאָלוציאָנערער

באַװענונג

אין טעאַטער,

און מיט

זיין

שפּיל אויף דער בינע ,מיט זיינע אַרטיקלען ,פאָרלעזונגען ,בריוו,
האָט ער נעפירט דעם נאַטוראַליזם אויף דער דייטשער בינע צו
דעם אַנטשיידנסטן נצחון .די געשיכטע פון טעאַטער האָט אים
געקרוינט צום שעפער פון נאַטוראַליסטישן בינע-סטי? אין דייטש-
לאַנד און אים אָפּנענגעבן יענעם בכבודיק אָרט ,װאָס עס פאַרנעמט
אין דער געשיכטע פון דער ליטעראַטור גערהאַרד הויפּטמאַן".
און וועגן ר .אַלס שוישפּילער שרייבט דר .ווייכערט :
ז,יינע סצענישע געשטאַלטן זיינען געווען געצייכנט מים שאַרפע
קאָנטורן און איינצייטיק דורכגעטראַכט מיט די קלענסטע פּרטים.
די קלאָרע ,דייטלעכע אוֹן דאָך כאַראַקטעריסטישע דיקציע ,די
גרויסע באַװענלעכקייט ,די אייגנאַרטיקע מימיק ,די טעכנישע נע-
ניטקייט און זיכערקייט ,די שאַרפע באַאָבאַכטונג און פיינע ניואַנ-
סירונג  --דאָס אַלְץ האָט אים געמאַכט פאַר איינעם פון די באַ-
דייטנדיקסטע אַקטיאָרן פון דער נאַטוראַליסטישער שול .ניט נאָר
אין טעאַטער ,אויך אין נעזעלשאַפטלעכן לעבן האָט ער געפּרובט
ווירקן .כמעט יעדע עטישע ,פילאַנטראָפּישע ,פּאָפּולער-פילאָזאָפישע,
היניענישע באַוועגונג פון זיין צייט האָט אים נעזען אין די ערשטע
רייען פון אירע קעמפער".
אַרנאָלד צווייג כאַראַקטעריזירט אים אַזו:
ע,טװאָס ריינעס ,זויבערעס ,אומבאַדינגט
נעפילט

פון דעם

מאַן.

דאָס ואָס ס'האָט

ער איז נעקומען פון עסטרייכישן

איידעלעס

האָט זיך

זיך אָפּגעשפּילט

אויף

ער װאָלט ניט

יידן-געביט.

געקאָנט לעבן אין אַזאַ גאָט-פאַרלאָזענע צייט װוי די היינטיקע ,אין
אַ צייט ,אין וועלכע זיינע געטער לכל הפּחות לעבן שוין ניט,
וואו עס אַנטשטײען נייע אידעאַלן .ער איז געווען זייער גייסטיק.
װוי טיף פוז זיך דאָס האָבן אַרייננעפּרעסט אין אונדזער נשמה
ווען מען קאָן נאָך אַזאַ {ערשטע וועלט |-מלחמה און נאָך-דעם-
פּעדיאָד געדענקן אין דעם פּראָפּיל ,אין דעם פּאַמעלעכן נאַנג ,אין
דעם אַביסל צו קלאַנגפולן קלאַנג פון זיין קול".
דער שרייבער א .ס .ליריק שטעלט זיך אֶפּ באַזונדער אויף ר'.ס
שפּילן יידישע ראָלן :
,איך האָב געזען בלויז צוויי פון רייכערס
מאָל אין הערמאַן

באַהרס

,דאָס טענצכען',

יידישע

ראָלן,

וואו רייכער

איינ-

האָט גע-

שפּילט די ראָלע פון אַ געלטייד? .אַן אויפגעקומענער יידישער
גביר ,װאָס דרייט זיך צװוישן קריסטן .ער באָרנט זיי געלט ,מאַכט
זיי חניפות און פאַראַכטעט זיי פון טיפן האַרצן .רייכער האָט די
ראָלע אויפנעפאַסט

אַביסל אויבערפלעכלעך

און פון דעם

ייד גע-

מאַכט אַ גאַנץ אומסימפּאַטישע בריאה .אַן אַנדערער שוישפּילער,
אַ קריסט ,וועלכער האָט נעשפּילט די זעלבע ראָלע ,האָט פאָרגע-
אָבער
שטעלט דעם ייד פיל פיינער ,וייכער און מענטשלעכער.
וויפיל שאַרפער אויסדרוק איז געווען אין רייכערס ייד ! יעדע באַ-

וועגונג,

יעדע

פון

אינטאָנאַציע

ואָרט

האָט

געשריען:

,ראַסע,

ראַסע ,ראַסע !'.

|

רייכער ,וועלכער האָט צוזאַמען מיט אַ צווייטן ייד ,אָטאַ בראהם,

דער ערשטער אַריינגעפירט אויף דער דייטשער בינע דעם עכטן
נאַטוראַליזם און דער ערשטער אַנטרעקט פאַר דעם דייטשן פּובלי-
קום גערהאַרד הויפּטמאַן --- ,דערזעלבער נאַטוראַליסטישער שוי-
שפּילער האָט גלייכצייטיק נגעבראַכט מיט זיך די עכטע יידישע
פּאַטעטיק ,דעם פּאַטאָס פון לעכערלעכקייט און דעם פּאַטאָס פון
טראַניזם .מען האָט אַלס ייד געקאָנט זיין אומצופרידן און אוט-
אנגענעם באַרירט פון דייכערס יידישער ראָל אין באהרס קאָמעדיע.

אָבער מען מוז מודה זיין ,אַז אַזאַ קונציקן פּאַטאָס און לעכער-
לעכקייט אונטער דער מאַסקע פון געטרייען נאַטוראַליזם האָט גע-
קאָנט נאָר געבן אַ שוישפּילער ,װאָס פילט טיף דעם ריטמוס פון
זיין יידישער

ראַסע אין יידישן

אַ צווייט מאָל האָב איך
וואו רייכער האָט נעשפּילט
לייזער .נאָך איצט זע איך
פון פּובליקום .מען האָט
לעריש

בלוט און באַזיצן

בלוט.

נעזען רייכערן אין טשיריקאָווס יירן',
די ראָלע פון דעם אַלטן זייגער-מאַכער
פאַר זיך די טיף אויפנערענטע פּנימער
געדאַרפט האָבן אין זיך עכט שוישפּײ
עכטע

מייסטערשאפט

כדי צו מאַכן פון

דעם אַלטן לייזער אַ גרויסע טראַנישע פינור ,װאָס האַלט די גאַנצע
צייט דעם צושויער אין שפּאַנונג ,און דער  87יאָריקער רייכער
האָט די קונסט באוויזן .װוי קרעפטיק און טיף דירנד איז געווען
דער

דער בינע ,דאַרףה מען אפשר רעקאַנסטרואירן ,אָבער דער מענטש,
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װאָס האָט דאָרט געווירקט ,ער איז געבליבן גאַנץ .ער איז אפשר
געווען צו שוואך פאַר אייניקע געשטאַלטן ,וועלכע ער האָט פאָר-
געשטעלט ,און וי זיי האָבן געדאַרפט זיין ,אָבער ווען מיר קוקן
היינט צוריק אויף זיין שוישפּיל-קונסט ,פילט זיך פון אים אַן
אַלטמאָדישער אַדל ,און וי גאַנץ ,ווי אַריינדרינגענד ,װוי פולשטענ-
דיק מענטשלעך מוז זיין געווען די דאָזיקע פאָרשטעלונגס-קראַפט,
אַז זיינע טיפּן שטייען נאָך היינט פאַר די אויגן.

איינפאַכער

לייזעד אין

רייכערס

אויפפאַסונג!

די בונדיסטן,

ציוניסטן און אַנדערע פּאַרשױנען פון טשיריקאָווס דראַמע דיס-
קוטירן ,טומלען זיך ,לויפן אַהער און אַהין ,אָבער קיינעם אינטע-
רעסירט עס נישט .און נאָר דער איינפאַכער זיינער-מאַכער ,װאָס
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לעטסיקאָן
רעדט אַמװײניקסטן ,איז אַ דאַנק רייכערן געװואָרן די צענטראַלע
פינור און די איינציקע נעשטאַלט ,וועלכע עס לוינט צו באאָב-
אַכטן ,צו זען און הערן .די סצענע ,ווען די פּאָנראָמשטשיקעס
רייסן זיך אַדיין צו לייזערן אין שטוב ,און לייזער ,מיט פרומער,
שטילער רעזיגנאַציע ,מיט גלייכנילטיקער פאַראכטונג צום טויט
און צו די פּאָנראָמשטשיקעס ,פאַרהילט זיין קאָפּ אין טלית ,זעצט
זיך אויף דער ערד און הויבט אָן זאָנן חצות  --אַזױ האָט דער
למדן טשיריקאָוו געװאָלט!  --די דאָזיקע סצענע ,וועלכע מון
פאַר אַ ייד אויסזען קאָמיש ,האָט רייכער דורכנעפירט מיט אַזאַ
נאַטירלעכער פּשטות און פֿאַרבאָרגנעם טראניזם ,אַן מען האָט
פאַרגעסן ווענן דער אומנאַטירלעכקײיט פון דער לאַגע און מען
האָט מיטנעלעבט יעדע באַװענונג זיינע מיט א טיפן שוידער
און זעלישע דערשיטערונג".
אין  9191געפינט זיך ר .אין אַמעריקע און וװוערט צוגעצויגן
אַלס רעזשיסער צום ,נייער יידישער טעאַטער* .וועגן דעם שרייבט
יעקב מעסטעל:

אין  9191גרינדן יעקב בן-עמי און לואי שניצער ,דאָס נייע
יידישע טעאַטער ,/וואו עס ווערן אויפנעפירט (אונטער עמאַנועל
רייכער  --אפשר דער ערשטער פרעמר-שפּראַכיקער רעזשיסער,
װאָס איז געבראַכט געװאָרן צו דער יידישער בינע) |דאָ ווערט
אויפגערעכנט דער אויפנעפירטער רעפּערטואַר|".
דער היסטאָריקער פון יידישן טעאַטער ,ב .גאָרין ,שרייבט :
,ום עדשטן מאָל אין יידישן טעאַטער האָט מען געפונען פאַר
צ
נויטיק צו אַנגאַזשירן אַ רעזשיסער ,און דער רעזשיסער איז געווען
עמנואל רייכער ,וועלכער האָט זיין קאריער נעמאַכט אויף דער
דייטשער בינע אין דייטשלאַנד אוֹן וועלכער איז אָנגעקומען אויף
דער עלטער אין ניו יאָרק .ביז דעמאָלט אין יעדער ,שטערן' גע-
ווען דער רעזשיסער אין זיין איינענעם טעאַטער און צום רוב אין
דאָס געווען מער אַ טיטל וי עפּעס אַנדערש".
שרייבנדיק וועגן יענעם טעאַטער ,באַמערקט יואל ענטין:

 ...,די נשמה פון יענעם נייעם טעאַטער איז דער הער בן-
עמי. .א.ָ.בער
סער.

אַמװיכטיקסטן

דאָס איזן דער

הער

האָט דאָס נייע טעאַטער אַ רעזשי-

עמנוא?

רייכער,

איינער

פון די אוים-

בויער פון דער באַרימטער בערלינער נייער בינע ,װאָס האָט אַרויס-
געבראַכט די הויפּטמאַנס און די זודערמאַנס ,און בכלל אַן אָננע-
זעענער רעזשיסער".
צילע אַדלער דערציילט אין אירע דעראינערונגען:

,איך לעב איצט ווידער איבער די אומבאַשרײיבלעכע פרייד און
באַנײיסטערונג ,װאָס מיר האָבן אַלֶע דערפילט ווען ס'איז געלונגען
צוצוציען אַלס רעזשיסער פון אונדזער טעאַטער דעם ועלט-באַ-
רימטן דויטש-יידישן רעזשיסער און שוישפּילער עמאַנועל רייכער.
ער איז געווען פאַרעכנט אַלס דער פאָטער פון נאַטוראַליסטישן
טעאַטער אין דייטשלאַנד .ער האָט ,בכלל ,פאַרנומען אַ גאָר הויכע
פּאַזיציע אויף דער דייטשער בינע אין די יאָרן ווען דאָס דייטשע

טעאַטער איז געווען פאַרעכנט אַלס דאָס סאַמע העכסטע אין דער
וועלט .זיינען מיר אַלע ממש געװוען אין זיבעטן הימל פון דעם
געפיל ,אַז צום ערשטן מאָל אין דער געשיכטע פון יידישן טעאַטער
וועט אַן אנערקענטער רעזשיסער פון אַ גרויסער רעפּוטאַציע אונדז
רעזשיסירן ,אונדז ווייזן ,אונדז לערנען.
חוץ זיינע גרויסע קינסטלערישע דערגרייכוננען אין עמאנועל
רייכער געווען ביז נאָר אַ פיינע ,גרויסע פּערזענלעכקייט ,מיט אַ

װאַרעמע ,האַרציק-פריינטלעכע

באַציאונג צו אונדז ,שוישפּילער,

זיינע אינטימע געשפּרעכן ווענן טעאַטער און טעאַטער-קונסט זיינען
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געווען אַזױ

הבריש,

אֶן אַ סימן

פון

פון נדלות ,פון אַן אויב אַראָפּ

בליק .זיי זיינען באמת געווען פון האַרץ צו האַרץ .ער האָט מיט
פרייד אויפנענומען אונדזער פאָרשלאַנ צו האָבן ביי דער קינסט-
לערישער פירוננ פון טעאַטער דעם ליטערארישיקינסטלערישן ביי-
ראַט. ,סי.י דער ליטעראַרישער בייראט ,סיי מיר אַלס שוישפּײ
לער ,האָבן לאַנג דיסקוטירט װאָס עס זאָל זיין דער נאָמען פונם
טעאַטער ,און כאָטש לוים אַלע צוגרייטוננען איז ביי יעדן אין
געדאַנק

געלענן

דער

נאָמען ,דאָס יידישע

קונסט

טעאַטער,/

האָט

אָבער די באשיידנקייט סיי פון בן-עמין ,סיי פוֹן דער פירנדיקער
גרופּע שוישפּילער ,ניט דערלאָזט זיך אַליין צו קרוינען אַלס די
כהנים פוֹן קונסט.. .ע.מ.אַנועל רייכער אָבער האָט עס יאָ גע-
פאָדערט .נאָך אַ לאַננען ישוב הדעת איז מען נעקומען צו אַ
קאָמפּראָמיס ,כדי צוליב צו טאָן רייכערן ,איז אין עננליש געבליבן
דער נאָמען ,דהי דזשואיש אַרט טהיעיטער' ,אָבער אין יידיש ,דאָס
נייע יידישע טעאַטער",
צילע אַדלער דערציילט וי צופרידן זיי זיינען געווען ;,ווען עמאַ-
נועל רייכער האָט געזונגען שבחים צו אונדזער בינע אַבראַמאָװיטש
און גרשון רובין און ספּעציעל צוליב זיי געװאָלט אַריינברענגען
אין אונדזער רעפּערטואַר יענעם סעזאָן גערהאַרד האַופּטמאַנס ,דער
ביבער-פּעלץי ,בלויז דערפאַר ,װאָס אין יענער פּיעסע זיינען דאָ
אויסגעצייכנטע ראָלן פאַר די צוויי שוישפּילער".
אָבער דער שלום-בית אין טעאַטער האָט לאַנג ניט אָנגעהאַלטן
און דער צוזאַמענברוך איז געקומען ביי דער אויפפירונג פון ,די
פוסטע קרעטשמע".
טרופּע

וועגן דעם אָנהייב פוֹן מאָראַלישן צעפאַל פון דער
;נייער יידישער טעאַטער* ,דערציילט צילע אַדלער:
דער מייסטער-רעזשיסער עמאַנועל רייכער האָט געליינגט זייער
,
אַ סך האָפנונג אויף די מאַסן-סצענעס פון דער ,פּוסטער קרעטשמע',
איבערהויפּט אויף דער חתונח-סצענע פון צווייטן אַקט .עס אין
אים אַודאי געווען זייער צום האַרצן דער פּונקט אין אונדזער
שוישפּילערישער פּראָנראַם ,אַז יעדער מיטגליד פון אונדזער טרו-
פּע ,װואָס האָט ניט קיין ראָל אין אַ געוויסער פּיעסע ,דאַרף אָנטייל-
נעמען אין די מאַפן-סצענעס אויב אַזעלכע זיינען דאָ .ער האָט
אונדז

עטלעכע

סאָל שטאַרק

נעלויבט

פאַר

דעם

פּונקט

פון

ווען ער

האָט זיך באַקענט מיט אונדזער פּראָנראַם".
ווייטער דערציילט צילע אַדלער ,אַז כדי די מאָסן-סצענעס זאָלן
אַרויסקומען קינסטלעריש ,האָט דער רעזשיסער אינגעטיילט זי
אין גרופּעס ,און אין דער שפּיץ פון יעדער גרופּע געשטעלט אַ
פאַראַנטװאָרטלעכן שוישפּילער ,װאָס האָט אין דער פּיעסע ניט
געשפּילט קיין ראָל ,אָבער ווען עס איז געקומען צו דער שישפּי
לערין הענריעטאַ שניצער ,האָט זי זיך אָפּגעזאָגט צו באַטײליקן
אין די מאַסן-סצענעס און דערמיט געבראָכן די דיסציפּלין פון
דער טרופּע און געװאָרן די אָנוייזערין ,אַז אַנדערע שישפּילער
זאָלן איר נאָכטאָן ,און צילע אַדלער פאַרענדיקט:
,אַ גליק איז נגעווען װאָס מיר האָבן גענרינדעט א דראמאטישע
פטודיאָ אַדום טעאַטער ,טאַקע אונטער דער נאָר פיינער דירעקציע
פון עמאַנועל רייכער ,האָט אים צונעשפּילט דאָס מזל װאָס אַ
טאַלאַנטפולע גרופּע יונגװואַרג האָט זיך אָפּנערופן".
ר .ציט זיך צוריק פון ,נייער יידישער טעאַטער".
וועגן זיין אַרבעט פאַרן יידישן טעאַטער שרייבט דר .וייכערט:
,אויך אין יידישן טעאַטער האָט עמנואל רייכער אַ קורצע צייט
געווירקט .אין  9191יאָר האָט דער זיבעציק יאָריקער זקן איבער-
גענומען די לייטונג פון דעם ניידגענרינדעטן ,נייעם יידישן טעאַטער
2000

יידרישן

טעאַטער
צו אַנטװיקלען
און געפערלעכן
דער דירעקטאָר
קינסטלערישער

אין ניו יאָרק .אין פּראָנראַם האָט ער צוגעזאָגט
אַ קינסטלערישן אַנסאַמבל ,אָפּשאַפן דעם שעדלעכן
,סטאר-סיסטעם' און כדי דאָס דורכצופירן ,האָט
געדאַרפט זיין ,דער איינציקער בעל הבית איבער דער
אויפפירונג פון די שטיק'.
איך האָב נאָך פאַרן אנהייב פון זיין טעטיקייט אויף דער יידי-
שער בינע אַרױסגעזאָנט מיינע ספקות צי עס וועט זיך אים איינ-
געבן זיך איינצולעבן אין דער נייער סביבה און צו הערשן איבער
די יידישע אַקטיאָרן ,דער אַמװײיניקסטן דיסציפּלינירטער עלעמענט
אין דער וועלט .שוין די ערשטע װאָכן פון זיין אַרבעט האָבן באַ-
וויזן ,אַז די אויפנאבע ואַקסט אַריכער זיינע כוחות .נאָך עטלעכע
חדשים איז רייכער אַועק פונם יידישן טעאטער".
דעם  3אָקטאָבער  0291האָט ר ,אויפגעפירט אין ענגליש אין
,געריק טעאַטער" ,אין ניואָרק ,דוד פּינסקיס קאָמעדיע ,דער
אוצר",
קורץ נאָכדעם האָט ר .פאַרלאָזט אַמעריקע און זיך צוריקגעקערט
קיין דיײיטשלאַנד ,וואו ער איז דעם  51מאַי  4291געשטאָרבן אין
בערלין,
וועגן זיין טויט און זיין מערקווירדיקע לויה שרייבט א .ס .ליריק :
;אַ גרויסע גרופּע פון קאַלעגן און פריינט האָבן זיך פאַרזאַמלט
אָפּצוגעבן דעם לעצטן כבור דעם פאַרשטאָרבענעם עמנואל רייכער.
רייכער האָט אָנגעזאָגט אין זיין צוואה ,אַז מ'זאָל זיין קערפּער
פאַרבוענען אין קרעמאַטאָריום און די פאַמיליע האָט זיין וואונטש
דערפילט .דער מת לינט אין זיין ארון ,װואָס איז באַדעקט מיט
בלומען-קרענץ ,באַלד װועט פון אים אַ הויפן אש ווערן .אָבער
דערווייל שטייען די מענטשן אַרום און באַאָבאַכטן שטיל און ערנסט
דעם טויטן קערפּער.
 , ,ע,נדלעך הויבט זיך אָן די טרויער-פייער .דער ערשטער רעדט
דער פּראָטעסטאַנטישער פּאַסטאָר, .דער פאָטער האָט דיך צו זיך
גענומען!  ---הויבט ער אָן זיין דרשה און מאַכט אַ צלם איבער
דעם ארון .פיל פון די פאַרזאַמלטע קוקן זיך איבער מיט דער-
שטוינונג און איבערראַשונג -- :איז עמנואל רייכער געווען גע-
שמדט  -- 3האָט עמיצער דערפון געוואוסט ? אָבער דער פּאַסטאָר
רעדט ווייטער און אַלע שווייגן פאַרלעגן .,ערשט נאָך דער טרויער-
פייער הוֹיב איך אָן אויספרעגן די נאָענטע באַקאַנטע פון פאַר-
שטאָרבענעם ,אָבער קיינער ווייסט נישט צו געבן אַ קלאָרן ענטפער.
איינער זאָגט :
 --רייכער געשמדט ?  --אוױיסגעשלאָסן ! ער האָט דאָך ביז דעםלעצטן טאָנ אויסשליסלעך אין יידישע קרייזן פאַרקערט .וי איז
דאָס מענלעך ,אַז קיינער זאָל דערפון נישט וויסן ? ער האָט דאָך
אין אַמעריקע אַזױ לאַנג |{?} געשפּילט אין יידישן טעאַטער .װאָלטן

יירן דאָס אים געשענקט ?
אַ צווייטער מישט זיך אַריין און זאָנט עטװאָס מעלאַנכאָליש :
 --אוֹן איך גלויב -- ,אַז יאָ .אויף שוישפּילער דאַרף מען קייןקשיות נישט פרעגן.
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די אַזױי גערופענע ,יידישע פּרעסע' אין בערלין ,האָט איינשטי-
מיק פאַרשװוינן רייכערס יידישע אָפּשטאַמונג ,אַז ער איז געווען
אַ זון פון אַ יידישן אַדװאָקאט ,נגעבוירן אין גאַליציע .אָבער אַז
רייכער איז אוױיסנעװואַקסן אין אַן עכטער יידישער סביבה און ער
האָט אין די קינדער יאָרן איינגעזאַפּט אין זיך פעסטע איינדרוקן
פון יידישן לעבן און יידישן נייסט ,ווענן דעם האָט די יידישע
פּרעסע' זיך נעשעמט צו דערציילן .און נאָר די ,דייטשע פּרעסע,,
דער אַרנאַן פון די עקסטרעם נאַציאָנאַליסטישע ,פעלקישע ,,האָט
אָפּנעדרוקט
ריינערס

איר סיר אפשר

זאָנגן ,ווען דאָס אין געשען?

א

נעקראָלאָנ

פון

אויפריכטיקער

באַגײיסטערוננ

פאַר

;יירישקייט'.

,דווקא ווייל מיר שטייען אויפן ראָסן-שטאַנדפּונקט  --האָט די
צייטונג געשריבן  ---און גראָד ווייל מיר גלויבן ,אַז ראַסע און
בלוט איז אַלץ ,האָבן מיר נעהאַט די גרעסטע אַנערקענונג פאַר
רייכערס טאַלאַנט .דאָס איז געווען אַ מענטש ,וועלכער האָט זיין
אָפּשטאַמונג קיינמאָל נישט פאַרבאָרגן ; ער האָט נישט ,וי פיל
אַנדערע יידן ,געפּרובט צו טאַנצן אויף פרעמדע חתונות.
רייכער איז געווען אַ ייד און זיין יידיש בלוט ,זיין יידישן ריט-
מוס האָט מען געקאַנט זען אין זיין מינדסטער באַוענונג .ער האָט
אין זיך געפלענט און טייער געהאַלטן דאָס ,װאָס ער האָט געהאַט
אין זיך פוֹן זיין ראַסע .,און דעריבער אין ער געװוען עכט און
שיין .אַן עכטער שוישפּילער און אַן עכטער מענטש .יעדע תנועה
זיינע און יעדעס װאָרט זיינס זיינען נגעווען אויסדרוק פון זיין
ראַסע ,פון זיין בלוט און פון זיין אינערלעכן ריטמוס ,דעריבער
האָט ער אין אונדז ,הנם ער איז געווען נישט אונדזערער ,געוועקט
אַזױ פיל סימפּאַטיע און פאַרשטענדניש..
װי אַ בייזע איראָניע קליננען די דאָזיקע לויב:ווערטער נאָך
רייכערס טויט .קאָן אַן ,עכטער שוישפּילער און עכטער מענטש'
געהיים איבערגיין אין פיינטלעכן לאַנער ? איזן עס מענלעך ,אַז אַ
מענטש,

װאָס יעדע באווענונג

זיינע איז נעווען

אַן אויסדרוק

פון

זיין בלוט און ראַסע ,זאָל איבערלויפן צו אַ פרעמדער ראַסע ,מיט
וועלכער ער האָט קיין שום געמיינזאמעס .47
ש .ע .פון ש .י .דאָרפסזאָן.
ב .גאַרין , --געש .איד .טעאַט ,".װ ,ז,042 .

אַזױ פיל ראָלן געשפּילט אין לעבן ,אין נאָך

איינע ,א משומד-ראָלע.
ענדלעך מאַך איך מיר קוראַזש און ווענד זיך צו רייכערס
טאַכטער ,צי איר פאָטער איז געווען נעשמדט ? צו מיין איבער-
ראַשונג ענטפערט זי מיר קלאָר און אָן יעדע פאַרלעננהייט ,גלייך
וי עס װאָלט זיך געהאַנדלט אין אַ זעלבסטפאַרשטענדלעכקייט:
 --יאָ .מיין פאָטער איז געווען א פּראָטעסטאַנט און דער פּאַס-טאָר  ---זיין פּערזענלעכער פריינט,
 ---קענט

 --גענוי ווייס איך נישט  --ענטפערט זי  --אָבער איך נלויב,אַז מיט אַ  62יאר צוריק .יעדנפאַלס ,נאָך מיין געבורט  --ענט-
פערט די טאָכטער.
 -אַנטשולדיקט ,קאַנט איר מיר אפשר זאָגן ,צוליב וועלכעמאָטיוון האָט דאָס אייער פאָטער געטאָן ,צוליב רעליניעזע איבער-
ציינונגען ?
ערשט דאָ ווערט פריילין רייכער אַביסל פאַרלעגן און לאָזט אַראָפּ
די אוֹיגן.
 --וועלכע מאַטיוון ,דאָס ווייס איך נישט  --ענטפערט זי --מיין פאָטער איז געווען אַ זייער קאָמפּליצירטער מענטש .ער האָט
יאָרן לאַנג זיך אויך מיט טעאָזאָפיע און אַקולטיזם באַשעפטיקט,
איך פאַרבויג מיך .דער ענטפער געניגט מיר.
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געשט.

12

אויג.

9591ן

געבוירן  01אױיגוסט  4981אין שאַרגאָראָד,
פּאָדאָליער גוב ,.אוקראַאינע .עלטערן  ---בעלי
מלאכות .געלערנט אין חדר ,אין אַ פּריואַ-
טער פאָלקסשול און ביי לערער .צו  41יאָר
אַװעק קיין אָדעס ,וואו ער איז געוען אַן
עקסטערן און האָט זיך פאַרנומען מיט לע-
רעריי.
אין יולי  5191געקומען צוזאַמען מיט זיין
פאָטער אין אַמעריקע ,וואו ער האָט די ערשטע
עטלעכע יאָר געאַרבעט אין שעפּער ,גלייכ-
צייטיק אין אָװונט שטודירט ציוויל אינזשינעריי אין קופּער יוניאָן-
אינסטיטוט אין ניו-יאָרק.
אין  7191אָנגעהויבן דרוקן פאַרשידענע ליטעראַרישע אַרבעטן
אין יידיש  :דערציילונגען און לידער ,אָריגינעלע און איבערזעצטע,
אין ,ט,אָג*, ,פרייע אַרבײטער שטימע" ,מיטגעאַרבעט אין ,דער
גרויסער קונדס" און אין דער טעגלעכער ,די צייט".
זינט  8191פאַרבונדן מיטן יידישן טעאַטער ,צוערשט וי דער
ליטעראַרישער סעקרעטאַר און דערנאָך פאַרװאַלטער פון שניצערס
,נייער יידישער טעאַטער* ,פאַר וועמען ער זעצט איבער אַ גאַנצע
ריי פּיעסן ,װוי ,שמשון און דלילה" פון סווען לאַנגע (אויפגעפירט
דעם  32אַפּריל  ,)9191גראַף טאָלסטאָיס ,די מאַכט פון פינסטערניש"
(אויפגעפירט דעם  32מאַי  ,)9191דעם אײנאַקטער ;אַ נאַכט אין
קרעטשמע* פון לאָרד דאנסעיני (דאָרט געשפּילט).
ק .גייט שפּעטער איבער וי דער ליטעראַרישער לײטער און
פאַרװאַלטער צו מאָריס שװואַרץ אין ,יידישער קונסט טעאַטער" ,וואו
עס ווערט אין ק'.ס איבערזעצונג אויפגעפירט דעם  02נאָוועמבער
 2מאָליערס ,דאָן זשואַן* (דער אייביקער ליבהאָבער) .עס וערן
אויך אין אַנדערע טעאַטערס אויפגעפירט ,אַנאָנים ,ק'.ס איבערזע-
צונגען פון אֶסיפּ דימאָווס פּיעסן ,די שקלאַפּן פון פאָלק", ,ניו",
 99,רבנים" (א"נ ;דעם רבינס חתונה") .ק .האָט אויך דראַמאַטיזירט
אין יידיש דאָסטאָיעווסקיס ראָמאַן ,דער אידיאָט".
ק .האָט אויך ,מיט ה .לאַנג ,דראַמאַטיזירט דעם ראָמאַן ,די אומ-
גליקלעכע כלה פון סאָפּאָלק סטריט" פון איװאַ לאַזאַראָװו |ה .לאַנגן,
װאָס איז אויפגעפירט געװאָרן דעם  92אָקטאָבער  1291אין ,פּראָס-
פּעקטיי-טעאַטער.
,א"יש" פון  032נאָוו 8191 .האָט ק .אָפּגעדרוקט זיין איבער-
אין פ
זעצונג פון ,אינדוסטריעלער ריטער" (אַ שאַרזש אין איין אַקט) פון
א .אװערטשענקאָ.
ק .האָט אויך איבערזעצט שעקספּירס ,דער קויפמאַן פון ווענעדיג",
וועדעקינדס ,פרילינגס ערװאַכן" ,לואידזשי פּיראַנדעלאס ;זעקס
כאַראַקטערס ,װאָס זוכן אַ פאַרפאַסער* ,האָט רעדאַקטירט דעם חודש-
זשורנאַל (צוויי נומערן) ,װאָס דאָס יידישע קונסט טעאַטער האָט
אָנגעהויבן אַרױסגעבן אין ,1291
3089

פון

וועגן דעם פּעריאָד שרייבט מאַריס שװאַרץ:
.,קרישטאָל איז געווען פאַרבונדן מיט מיר אין ,אוירווינג פּלעיס
טעאַטער! און נאָכדעם אין ,קונסט טעאַטער! אין מעדיסאָן סקווער
גאַרדען ,און װאָלט דער ,פאָרווערטס' אים ניט צוגענומען פון מיר,
דעם פּראַקטישסטן

װאָלט איך אין אים געהאַט

טעאַטער-פאַרװאַל-

טער .ער האָט נעוואוסט וי צו ריידן מיט אָרנאַניזאַציע-פאַרטרע-
טער פאַר בענעפיטס .ער האָט געוואוסט וי צו ריידן מיט די
אַקטיאָרן און ער איז געווען דער פיפיקסטער רעפּרעזענטאַנט פון
 . .קרישטאָל
קונסט-טעאַטער אין די אַלע יאָרן פון זיין עקזיסטענץ. .
האָט ליב געהאַט דעם בעסערן יידישן טעאַטער. .ז..ייענדיק אַ
וועלט-מענטש האָט ער צוגעצוינן צום קונסט -טעאַטער ניט נאָר
נייע דראַטּאַטורגן,

נאָר אויך די נרעסטע

קריטיקער

ענגלישע

פון

יענער צייט ... ,אין אַ שיינעם טאָג האָט ער מיר געבראַכט דעם
דיכטער ה .לייוויק און מיך ממש געצוואוננען צו לייענען זיין פּיעסע
;/שמאַטעס'. ,ק.ר.ישטאָל האָט צונעגרייט אַ מין פאָרעדע ,ערב
דעם אֶנהוֹיב פון דער פאָרשטעלונג . . . .פאַרן טעאַטער איז {קריש-
טאָלס אַריבערניין אין ,פאָרוװוערטס'ן| געווען אַ גרויסער פאַרלוסט,
ווייל ווען ער איז נעווען פאַרװאַלטער ,האָב איך זיך געקאָנט אינ-
נאַנצן

אָפּנעבן

מיט

דער

בינע.

אַפילו די עננלישע פּובליסיטי.
געשריבן

טעאַטער-רעצענזיעס

ער

האָט

שוין

אַלץ פאַרזאָרגט,

מיט יאָרן שפּעטער

האָט ער אָפט

אין דער ;ניו יאָרק סאָן'.

 ...קריש-

טאָל איז געבליבן פאַרבונדן מיטן ,קונסט טעאַטער' ,אויך שפּעטער.
מי.ר האָבן זיך אָפּט געטראָפן און געפּלאַנט דעם רעפּערטואַר
..
פון ,קונסט טעאַטער'!  . . .קרישטאָל האָט מיר געהאָלפן אַרויסגעבן
אַ טעאַטער-זשורנאַל , --אונזער אידישער טעאַטער! פון וועלכן
ער איז געווען רעדאַקטאָר .דער זשורנאַל האָט נעמאַכט אַ רושם.
ק.ר.ישטאָל װואָלט אויך געווען אַ גוטער אַקטיאָר .ער האָט גע-
.
שפּילט די ראָלע פון פּניעכעם' אין משה נאַדירס ,סוקסעס' מיט
אַזויפי? טאַקט און אינטעלינענץ ,אַז ס'איז געווען ממש צו שטוינען,
וי אַזױ אַ נישט-נעשולטער טעאַטער-מענטש זאָל אַזױ באַהערשן
די בינע".

ק .האָט געשריבן אַ לענגערע צייט רעגלמעסיקע ואָך:איבערזיכטן
איבערן יידישן טעאַטער אין דער ענגלישער טאָג-צייטונג ,איוונינג
װואָירלד* אין ניו-יאָרק.
ק .האָט זייער אָפט געשריבן קריטיק און אָפּהאַנדלונגען איבער
ליטעראַטור און טעאַטער ,על פּי רוב אין ,פרייע אַרבײטער שטימף",
אָבער אויך אָפּט אין ,פאָרװוערטס* (טיילמאָל א"פ ג .ריוועסמאַן) ,וואו
ער איז געװאָרן איינער פון די סאַמע וויכטיקסטע מיטאַרבעטער זינט
 ,2דרוקנדיק דאָרט אַרטיקלען וועגן אַלע אַקטועלע פּראָבלעמען
און פראַגן ,זייענדיק דער פאָרשטייער אין דער ,יוען" ,און איינדרוקן,
געבויט אויף אָפּטע רייזעס איבער דער וועלט ,איינשליסנדיק סאָװועטן-
פאַרבאַנד,
ק .איז אויך אייניקע יאָר געווען פּרעזידענט פון י .ל .פּרץ יידישן
שרייבער פאַראיין אין אַמעריקע.
ק .איז דעם  12אױגוסט  9591געשטאָרבן אין ניו-יאָרק.
ל .הענדין כאַראַקטעריזירט אים אַזױ :
,לעאָן קרישטאָל איז נעקומען קיין אַמעריקע פון אַ קליין אוקראַ-
איניש שטעט? שאַרנאָראָד ,אין דעם עלטער פון  02יאָר .ער אין
געקומען מיט אַ באַנאַזש פון יידישן און רוסישן וויסן .אַז ער האָט
געהאָט פונדאַמענטאַלן יידישן וויסן קאָן מען זען פון דעם ,וװואָס
ער האָט קװאַליפיצירט אַלס לערער אין אַ יידישער שול .ער האָט
אָבער פאָרטגעזעצט זיין שטודיום אין קופּער יוניאָן אַלס אינזשינער
און אַזױ אַרום האָט ער זיך פולשטענדיק אַמעריקאַניזירט און
000

יידישן

טעאַטער

געקענט בעסער אַמעריקע וי פילע וועלכע שטאָלצירן ,אַז זייערע
עלטערן זיינען געקומען מיט דער שיף ,מעיפּלאָוער .. . ,,אָנשטאָט
צו ווערן אַן אינזשינער האָט ער זיך נאָר פאַראינטערעסירט און
פאַרבונדן מיטן יידישן טעאַטער. ,ו.ו.ען ער איז אַריינגעקומען
אין ,פאָרווערטס'

מיט אַ  04יאָר צוריק,

איזן טאַקע

זיין הויפּט-

קענטניש נגעווען וועגן יידישן טעאַטער .אָבער קרישטאָל האָט קיינ-
מאָל ניט גערוט און געשטאַנען אויף איין אָרט .עס האָט לאַנג גיט
גענומען און ער איז געװאָרן איינער פון די בעסטע נייעס-שרייבער.
װאָס אַנבאַלאַנגט רעפּאָרטאַזש קאָן מען זאָגן ,אַז צו אים איז ניט
געווען קיין גלייכן .איך גלויב אויך ,אַז איך איבערטרייב ניט ,אַז
ער אין געווען איינער פון די בעסטע יירישע סיטי עדיטאָרם
פ|ראָנט-נייעס רעדאַקטאָרן| ... .קרישטאָל איז געווען אַן ענציק-
לאָפּעדיסט .ער האָט געהאַלטן פון דעם שטאַנדפּונקט ,אַז אַלץ
װאָס איז מענטשלעך דאַרף אים זיין ניט פרעמד און אַלְץ װאָס האָט
אַ שייכות מיט דער שרייבערישער פּראָפעסיע מון ער באַהערשן.
; ...אין דער רוסישער ליטעראַטור איז ער געווען נוט באַהאַונט,
אַ באַזונדערע ליבשאַפט האָט ער געהאט פאַר דעם גרויסן רוסישן
שריפּטשטעלער טאָלסטאִי ,האָט ער אָנגעשריבן אַ ביאָגראַפיע וועגן
טאָלסטאִין .ה.אָ.ט אוֹיף אים פרענקלין רוזוװועלט געמאַכט אַ
שטאַרקן איינדרוק ,האָט ער ניט גערוט ביז ער האָט אָנגעשריבן
,יורדיל-פּרעזידענט.
אַ גאַנץ אינטערעסאַנטע ביאַגראַפּיע וועגן דעם נ

 ...אין די לעצטע צען יאָר  ...האָט ער זיך אָפּנעגעבן מערסטנס
מיט פּובליציסטיק און ער איז געווען דער פאַרװוערטס-קאָרעספּאַנ-
דענט אין דער יונייטעד ניישאָנס ... .אין די לעצטע  01יאָר האָט
ער אויך געהאַט אַ פּראָנראַם אויף דער ראַדיאָ ,אין וועלכער ער
האָט זיך אויך אויסגעצייכנט . . . .איינער פון זיינע מערקווירדיקסטע
שטריכן איז באַשטאַנען אין דעם ,װאָס ווען ער פלענט אַועקגיין פון
איין סאָרט אַרבעט צו דער צווייטער ,פלענט ער ניט פארלירן זיין אינ-
טערעס צו זיין פריערדיקער אַרבעט .אַזױ אַרום האָט ער אָנגעהאַלטן
זיין אינטערעס צום יידישן טעאַטער ... ,אין די לעצטע עטלעבע
יאָר האָט ער צוויי מאָל באַזוכט רוסלאַנד און ער האָט אויך באַזוכט
רומעניע און פּולן און האָט פון דאָרט צונעשיקט באַריכטן ,וועלכע
האָבן געמאַכט אַ רושם .זינט דער אַנטשטײאונג פון דער יידישער
מדינה ,האָט ער באַזוכט דריי מאָל ישראל. .. .ער האָט פאַרמאַנט
אַ הייסן טעמפּעראַמענט .ער פלעגט שנעל ווערן אין כעס ,אָבער
דער כעס פלעגט ביי אים גלייך אַװעקגײן ... .ער איז געווען אַן
אייגנאַרטיקע און קאָמפּליצירטע פּערזענלעכקייט  ...ער איז געווען
אַן אינטערעסאַנטע פּערזענלעכקייט ... .קרישטאָל איז געווען זייער
לעבעדיק און באַרעדעװודיק אין אַ געזעלשאַפט .ער האָט שטענדיק
גערעדט צו דער זאַך און ער האָט געהאָט װאָס צו זאָנן .אין אַ
געזעלשאַפּט האָט ער אַלֶע מאָל געמאַכט אַ גוטן און א שטאַרקן

איינדרוק".
מלך ראַװיטש שרייבט:

אַרטיקלען".

און חיים ליבערמאַן שרייבט :
,ער איז געווען דער בעסטער און שענסטער מיטמעגטש אין
אונדזער סביבה .ער איז בטבע געווען די צוייטע העלפט פון
יעדן איינעם פון אונדז ... .ער האָט זיך געקענט ממש אויסציען
פֿאַר יענעם ,אויפהערן לעבן פאַר זיך און לעבן נאָר פאַר יענעם :
נאָר דאָסזעלבע צוריק פאַר זיך ,האָט ער פון יענעם קיינמאָל ניט
געזובט .ניט דאַמאָלט ,ניט שפּעטער .ניט אינגאַנצן און ניט אָביסל,

לעאָן קרישטאָל איז געווען דער גרויסער בעל-יועץ ,דער גוטער,
קלונער ,פאַרשטענדיקער ראַטגעבער צו הונדערטער... .ער איז
געווען אַ מיטמענטש צו אַלעמען ,נאָר אַליין איזן ער געוען אַן
איינזאַמער און פאַרשלאָסענער מענטש ... .אין דער ראָל פון
נײיעס-רעדאַקטאָר האָט זיך אויך אויסנגעשליפן זיין קלאָרער אויס-
דרוק ,זיין ענג-געפאַסטער זאַץ .זיין קורץ-געשאָרענע פראַזע מיט
וועלכע ער האָט אין די לעצטע יאָרן זיך אַזױ וואונדערבאַר אויס-
געצייכנט אין זיינע אַרטיקלען און האָט זיך דערװאָרבן פּאָפּולאַ-
ריטעט אין דער נאַנצער יידישער וועלט ... .זיינע צויי ביאָ-
גראַפיעס ,פון פּרעזידענט פרענקלין רוזוועלט און פון לעאָ טאָל-
סטאִי ,זיינען אַ צירונג אין דער יידישער ליטעראַטור .זיינע רייזע-
באַשרייבוננען פון סאָוויעט רוסלאַנד און פון רומעניע ,אויסער
זייער גרויסן היסטאָרישן ווערט ,האָבן אויך אַ גרויסן ליטעראַרישן
ווערט ... .ער וועט שטענדיק שטיין פֿאַר אונדזערע אויגן אַ
סטראינער ,אַ גראַציעזער ,אַן אָנגעצוינענער מיט א ויברירנדיקן
פּנים ,גרייט אויף דער רגע צו אַ נייעם שפּרונג אין א נייער
אונטערנעמונג",
זלמן זילבערצווייג גיט איבער ,.אַז אין זיין גרויסן אינטערעס צום
יידישן טעאַטער ,האָט ק .באַװירקט דעם באַרימטן אַמעריקאַנער
קונסט-מעצענאַט ,דעם יידישן באַנקיר אָטאָ ה .קאַהן ,אַז ער זאָל
סובסידירן דעם פּראָיעקט פון עפענען אַ יידיש קינסטלעריש טעאַ-
טער אין בראָנקס ,בעת דער אָפּועזנהייט פון מאָריס שװאַרצן פון
ניו-יאָרק ,און אַזױ נאָך איז מעגלעך געװאָרן די קורצע עקזיסטענץ
פון מאַרקס שוויידס טעאַטער אויף -081טע סטריט ,וואו עס איז
אויפגעפירט געװאָרן די דראַמאַטיזאַציע פון אַשס ט,ויט-שטראָף".
ס'האָט זיך אָבער ניט איינגעגעבן צו פאַראינטערעסירן קאַהנען
אין וועלכער ס'איז אַנדערער יידישער ליטעראַריש:-קינסטלערישער 
אונטערנעמונג.

יי

.ב געהאַט ,אַז מען זאָל אים
 ...,לעאָן קרישטאָל האָט .ל.י
.ט זיין מענטשלעכן
רופן זשורנאַליסט און מיטן פולן מויל. .מ.י
צונאַנג צו מענטשן ,אויך באַרימטע פּערזענלעכקייטן און אויך
פּשוטע פאָלקס-מענטשן ,האָט ער געוואונען זייער צוטרוי און זיי
האָבן אים געזאָגט דעם אמת .אָבער קרישטאָל פלענט אויך וויסן
װאָס מיט דעם אמת צו טאָן .ניט מאַכן פון אים א סענסאַציע
פלעגט ער ,נאָר מאַכן פון דער פענסאַציע אַן אמת . .. .איז קריש-
טאָל טאַקע געווען דער טראַנישער בשורה-ברעננער פון דער אומ-
ברעננוננ פֿון די יידישע שרייבער אין רוסלאַנד אין יאָר .0591
דער גרויזאמער אַקט איז פאָרגעקומען שוין אין יאָר  ... ,9591אַ
2061

שטרענג ,ערנסט פּנים ,אייביק בלאַס ,רעדט דירעקט ,שאַרפלעך,
אַמעריקאַניש ,אַביסל חוצפּהדיק ,אָבער דאָס אין אַלעמאָל געווען
די אַנדרעסיווקײיט פון נוט-דורכגעפאָרשטע פאַקטן ,ער האָט אויך
געקענט זיין חבריש און האַרציק .אַ גאָטיגעבענטשטער פּערפעקטער
זשורנאַליסט .קומענדיקע יידישע היסטאָריקער וועלן זוכן זיינע

מ .צי

זלמן רייזען ; --לעקס .ייד .ליט ,".װוו ,זז,51-477 .
הלל ראָגאָף , ---דער גייסט פון ,פאָרװערטסי" ,ניו יאָרק ,4591 ,זז.56:262 .
1ב -- }-לעאָן קרישטאָל טויט, ,פאָרו ,".נ .י 42 ,.אויגוסט ,9591
ס .רעגענסבערג  --גרויסער עולם ביי לויה פון לעאָן קרישטאָל ,באַליבטען
שרייבער, ,פאָרװערטס"-מיטארבעטער ,דאָרט 52 ,אויגוסט ,9591
ל .הענדין  ---לעאָן קרישטאָל  --דער פענש און דער שריבעו ,דאָרט72 ,
בי
1
:
|
אויגוסט ,9591
מאָריס שװאַרץ  --לעאָן קרישטאָל אין דעם אידישען קונסט טעאַטער ,דאָרט,
 8אויגוסט ,9591
חיים ליבערמאן  --א פריינט איז אַװעק ,דאַרט 82 ,סעפּט.9591 .
ב .י .גאַלדשטײן  ---מיראַטעװעט די עוועניו, ,פאיש" ,נ .י 22 ,.יאַנואַר .2391
מלך ראַװיטש  ---לעאָן קרישטאָל, ,די פּרעסע" ,ב"א 4 ,סעפּטעמבער ,0691
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געבוירן  4נאָוועמבער  2981אין לאָדזש,
פּוילן .עלטערן  --קליינע טעקסטיל-פאַברי-

קאַנטן .געלערנט אין חדר און אַ קורצע צייט
ניי אַ פעטער ,אַ רבי.
אין עלטער פון  61יאָר עמיגרירט קיין
לאָנדאָן ,ענגלאַנד ,און אויסצייכנענדיק זיך
אַלס טענצער ,טרעט ער אַריין אַלס טענצער
אין אַ רוסישער טרופּע .צוויי יאָר שפּעטער
קערט ער זיך צוריק קיין לאָדזש און הייבט
אָן אַרבעטן אין זיין פאָטערס געשעפט ,אָבער
עס ציט אים שוין צו דער בינע ,און אין סעזאָן  31-2191ווערט ער
געהילף בינע-דירעקטאָר אין יידישן טעאַטער ביי זאנדבערג,
כדי אויסצומיידן מיליטער-דינסט אַנטליפט ער קיין אַמעריקע,
וואו ער שפּילט אַ סעזאָן אין יידישן טעאַטער אין נואַרק (מענ .סעם
ראָוז) ,דערנאָך  7יאֶר אין באָסטאָן ,פריער ביי קאַליך ,דערנאָך ביי
יוליוס נאַטאַנסאָן 41 ,חדשים ,אַ יידישע ראָל ,אויף ענגליש מיט אַן
;אַמעריקען מיוזיקל רעוויאו" 7 ,חדשים אין קאַליפאָרניע יידיש טע-
אַטער מיט סעראַ אַדלער ,עטלעכע יאָר יידיש טעאַטער אין לאָס
אַנדזשעלעס ,עטלעכע קליינע ראָלן אין פילם ,סעזאָן  82-7291אין
שיקאַגאָ ,װאָס ער מאַכט פאַר זיין היים ,וואו ער ציט זיך אָבער
צוריק פון פּראָפּעסיאַנעלן טעאַטער ,שפּילנדיק נאָר פון צייט צו צייט
מיט דער ,שיקאַגער יידישער דראַמאַטישער געזעלשאַפט" אָדער
מיט אַ גאַסטראָלירנדיקער פּראָפּעסיאָנעלער יידישער טרופע.
דעם  71אַפּריל  6591איז ש .געשטאָרבן אין שיקאַגאָ.
מ .ע .און ש .ע .פון ב .קאַץ.

מאָזער ,בנציון
(יעקב הערצאָג|
געבוירן  72סעפּטעמבער | 2981ניט װי ביי
רייזען|7881 ,ן אין יאגעלניצע ,גאַליציע .ביז
 8יאָר געלערנט אין ישיבה ,דערנאָך אַװעק
קיין טשערנאָוויץ און ווין שטודירן ,אָבער,
צוליב קראַנקהייט ,פאַרבראַכט דריי יאָר אין
איינזאַמקײט אין אַ דאָרף אין די קאַרפּאַטן
צוגעשטאַנען צו דער פ*צ:פּאַרטײ ,דערנאָך
געװאָרן סעקרעטאַר פון דער פּראָפּעסיאַנעלער
באַװועגונג אין מזרח-גאַליציע,
ליטעראַריש אָנגעהויבן מיט דערציילונגען
און סקיצן אין לעמבערגער ,טאָגבלאַט* א"ר פון משה קליינמאַן,
דערנאָך אין ,יודישער אַרבײטער* ,קראַקאָװוער ,טאָג", ,אילוסטריר-
טע צייטונג? (א"פּ בעני) ,און אין פאַרשידענע ליטעראַרישע קאַ-
לענדאַרן.
מיטגעאַרבעט אין  דאָס פאָלקסבלאַט* אין לעמבערג און
8
;די געװוערקשאַפטן" .אין בוכפאָרם אַרױסגעגעבן אין  9191אין
לעמבערג ,איינער אַ מענש און אַנדערע נאָוועלען" ,און אין פ"ג
,פּראַצאַ* מעשהלעך פון אַנדערסען ,וי אויך דעם אינאַקטער
,דער בעל-תשובה" 1291 .אַװעק קיין אַמעריקע ,דערנאָך צוריק-
געקערט אויף אַ קורצן באַזוך קיין פּױילן ,באַלד צוריקגעפאָרן קיין
062

פון

אַמעריקע ,װאָס ער מאַכט פאַר זיין היים 1291 .געװאָרן א יידיש
לערער אין די פאַרבאַנדישולן אין פילאַדעלפיע ,שפּעטער זיך באַ-
זעצט אין לאָס אַנדזשעלעס ,קאַליפאָרניע ,וואו ער איז זינט 2491
אַ לערער און שרייבט פון צייט צו צייט אין ,מאָרגן פרייהייט" ,באַ-
זונדערס וועגן דער פילם-וועלט,
אויסער דעם האָט מ .אויך אָנגעשריבן אַ קינדער-ראָמאַן ;בעני".
מ .האָט אויך אין ,יונגװאַרג" ,מערץ  ,5491אָפּגעדרוקט זיין איינ-
אַקטער ,אליהו הנביא" ,און אין  4291אין ;האַמער*" דעם איינאַק-
טער ,פעלדער ריידן" ,װאָס איז אויפגעפירט געװאָרן דורכן שוי-
שפּילער לייזער זשעלאזא מיט פּראָפּעסיאָנעלע אַקטיאָרן.
אין  0591האָבן די קינדער-שולן פון יידישן פראַטערנאַלן פאָלקס-
אָרדן אין לאָס אַנדזשעלעס ,מימאָגראַפירט מ'.ס ,מיר וועלן לעבן",
אַ מוזיקאַליש שפּיל אין צוויי טיילן ,װאָס איז אויפגעפירט געװאָרן
אין װאַשינגטאָן און אין אַנדערע ערטער.
אין  1591האָבן די פּראָגרעסיוע יידישע קינדער-שולן אין לאָס
אַנדזשעלעס אַרױסגעגעבן מימיגראַפּירט מ'.ס ,דער גאָלדענער פאָ-
דעם" ,אַ מוזיקאַלישע רעוויו.
מ'.ס געדרוקטע פּיעסן :
|1ן בנציון מאָזער
דער בעל-תשובה (איינאַקטער)
יודישער בוך  --און קונסט-פאַרלאַג מאַקס היקל ,ווין-ברין
|
תרע"ט ( 23זז.ן
 1ב .מאָזער
אליהו הנביא (אײינאַקטער)
(געדר .אין ,יונגװאַרג" ,נ .י ,.מערץ  ,5491זז01-8 .ן,
|2ן ב .מאָזער
פעלדער ריידן
(געדר .אין ,האַמער? ,נ .י ,.נאָוועמבער 4291ן.
מ .ע .און ש .ע.
ז .רייזען , --לצקס .יידיש .ליט" ,װ ,ז.492 .

פישער ,יעקב
געבוירן  9981אין ואַרשע ,פּוילן ,אין אַן
אָרטאָדאָקסישער פאַמיליע .פאָטער  --אַן אָנ-
געשטעלטער אין אַ געשעפט ,איז אויך געווען
גבאי ביים װאָליער רבי .מוטער (גערופן
,שיינדעלע די צדקנית") האָט געשטאַמט פון
רבנישן יחוס ,טאָכטער פון ר' יאָסעלע לע-
לעווער ,זון פון צדיק ר' דודל,
געלערנט אין חדר ,און אין עלטער פון 01
יאָר אָנגעהויבן זינגען ביים חזן גרשון סיראָ-
טאַ .צוויי יאָר שפּעטער אַרײנגעטראָטן (צו-
זאַמען מיט חנה לעווין ,חיים סאנדלער און יצחק ליפּינסקי) אין דער
קינדער-טרופּע פון הערמאַן פיינשטיין ,וואו ער שפּילט די הויפּט-
ראָלן .,צוליב דער קעגנערשאַפט פון די עלטערן פאַרלאָזט די היים
און יונגערהייט אָנגעהויבן אַרומװאַנדערן מיט יידישע טעאַטער-
טרופּעס איבער דער פּראָווינץ.
דורכמאַכנדיק דעם דערנער-וועג פון דאַמאָלטיקן יידישן טעאַ-
טער ,האָט פ .סוף-כל-סוף דערגרייכט אַן אָנגעזעענע פּאַזיציע אַלס
אַקטיאָר ,געװאָרן אַ מיטגליד אין פּראָפּעסיאָנעלן יידישן אַרטיסטן-
פאַראיין אין ואַרשע און געשפּילט ,אַלס כאַראַקטער-שױשפּילער,
אין די אָנגעזעענסטע יידישע טעאַטערס אין פּוילן ,רוסלאַנד און
דייטשלאַנד.
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טעאַטער.
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אין  ,1391צוזאַמען מיט משה ליפּמאַן ,אַרױסגעפאָרן גאַסטראָלירן
בראש פון אַ דראַמאַטישן אַנסאַמבל איבער רומעניע און אונגאַרן
האָבנדיק אין רעפּערטואַר די פּיעסן ,הירש לעקערט* פון ה .לייוויק,
;די  7געהאַנגענע*, ,די משפּחה*, ,קידוש השם", ,טוביה דער מיל-
כיקער", ,מאָשקע חזיר" ,א .א.
אין דער צייט פון דער צווייטער וועלט-מלחמה ( )14-93291שפּילט
פ ,.װי אַן אָנגעזעענער אַקטיאָר ,אין לעמבערגער יידישן מלוכה-
טעאַטער ,דערנאָך ווערט ער עװאַקואירט קיין סאָוויעט-רוסלאַנד,
וואו ער שפּילט יידיש טעאַטער (צוזאַמען מיט סיידי טהאַל) ,וואו
ער שרייבט אויך אָן און פירט אויף זיין קאָמעדיע ;מיס לילי",
וועלכש ווערט אויך אויפגעפירט אויף רוסיש און אוקראאיניש,
וועגן דעם שרייבט דער שױישפּילער יעקב מאַנסדאָרף :
פאַרװאָרפענעם מיטל-אַזיע .יעקב פישער אין דאמאָלט אַרומנע-
פאָרן איבער יידישע ישובים און געטראָגן זיין צינדנדיק אַרטיסטיש
וואָרט אינם דאַמאָלדיקן חושכדיקן ,גרויען לעבן .א סך יידישע
אַקטיאָרן געדענקען אים פאַר זיין זעלטענער האַרציקער חברישער

הילף".
אין  6491האָט זיך פ .צוריקגעקערט קיין פּױילן און זיך באַטײליקט
מיטן אַנסאַמבל פון ערשטן יידישן טעאַטער אין װאַרשע ,פון דאָרט
איז ער אָפּגעפאָרן קיין דייטשלאַנד וואו ער האָט זיך באַטײליקט אַלס
גיעקב יעלין* אין יידישן פילם ,לאַנג איז דער וועג" מיט ישראל
בעקער און בערטאַ ליטווינאַ ,און אין רעציטאַציעס און סצענעס פון
יידישע שריפטשטעלער און דיכטער,
וועגן זיין שפּילן אין פילם שרייבט מ .גינזבורג:
,אַ זייער קענטיקן שטעמפּל האָט געליינגט אויף אים דאָס לעבן
אין די נאַצידלאַגערן ,וואו ער האָט נאָך טיפער באַגריפן דעם שרעק-
לעכז טראַגיזם פון יידישן פאָלק ,און דאָס האָט אויך פיל ביינעטראָנן
צו זיין אַריגינעלן שוישפּילערישן טאַלאַנט .די אַלע קרעפטיקע ניו-

אַנסן קומען צום אויסדרוק אין פילם  לאַנג איז דער וועג! ,וי פי-
שער ווייזט זיך אַרױיס אין זיין נלאָריע ,פּראַכט און טאַלאַנט.
איז אַ טראַנייקאַמיקעד

אין פולסטן

ער

זין פון װאָרט",

| פ .גרינדעט דאָ דאָס יידישע פאָלקס-טעאַטער ,וואו ער װערט
אויך רעזשיסער און שפּילט אין פאַרשידענע שטעט פון דייטשלאַנד
און אין לאַגערן פאַר געראַטעװעטע היטלער-קרבנות,
נארבערט האָראָװויץ שרייבט :
,יעקב פישער ,איינער פון די באַקאַנטע שוישפּילער אין פאַר-
מלחמהדיקן פּױלן ,האָט אָנגעפירט אין לאַנער פעלדאַפינג מיט צויי
טעאַטער-אונטערנעמוננען .איין אונטערנעמונג האָט געהייסן ,יידי-
שער פאָלקס-טעאַטער' אונטער זיין רעזשי און אַדמיניסטראַטיװוער
פירונג .אין פאָלקס-טעאַטער האָבן מיטגעשפּילט באַקאַנטע שוישפּי-
לער און אייניקע פעאיקע ליבהאָבער .דער רעפּערטואַר פון ,פאָלקס-
טעאַטער! איז באַשטאַנען פון סקיצן ,דועטן און סצענעס פון אַ
גאָר קעגנגעזעצטן כאַראַקטער; י .ל .פּרץ ,שלום עליכם ,געבירטיק
פון איין זייט ,און פון דער אַנדערער זייט  --צוייפלהאַפטע
מאַטעריאַלן פון צווייפלהאַפטע מחברים .די פּראָגראַמען זיינען
אָבעד נעווען פאַכמעניש געבויט ,האָבן געטראָגן דעם נאָמען ,יידע-
לעך אַהיים' און דער טעאַטער-עולם איז געווען צופרידן ... .דער
,פאָלקס-טעאַטער! איז געווען אַ צייטווייליקע דערשיינונג אויפן רייכן
טעאַטער-הימל פון דער שארית הפּליטה ,און האָט כסדר געביטן
די שוישפּילער ,אָבער ניט דעם רעפּערטואַר,

יעקב פישער האָט אויך אָנגעפירט צייטװוייליק מיט אַן אַמאַטאָרן-
גרופּע אין לאַנער פעלדאַפינג ,אין וועלכער ער אַליין האָט מיטנע-
2005
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שפּילט .י ,פישער האָט צװוישן אַנדערע בינע-מאַטעריאַלן ,מיט
דערפאָלג נעשפּילט אַ סצענע פון י .9 .פּרצעס ,דער משוגענער
בטלן' ,א .מאַנגערס ,שניידערלעך' ,אינסצענירט מ .געבירטיגס
;ס'ברענט! און באַזונדערס אויסנענומען מיט אַ פראַנמענט פון
שלום עליכמס ,מנחם מענדל! און אַן עפּיזאָד פון ,רבי עקיבא'",
אין  9491האָט דער פיידישער קאָמיטעט" אין מינכען געפייערט
פ',ס -52יאָריקן בינע-יוביליי אויף וועלכן ער איז אויפגעטראָטן אין
דער טיטל-ראָל פון קאַלמאַנאָװויטשעס ,דער איביקער נאַר",
דער שריפטשטעלער מענדל מאַן שרייבט אין אַ באַגריסונג צום
יובל;

 ...,אַזש ביז די סטעפּעס פון קאַזאַכסטאן האָט ער נעטראָגן
מיט זיך דאָס יידישע װאָרט ,װאָס איז ניט פאַרצוימט געװאָרן דורך
גרענעצן ,געטאָדמױערן און טויט-גריבער .איך האָב נעהאַט דעם
כבוד צו טרעפן יעקב פישערן אין נאָך-מלחמהדיקן לאָדזש ,און
האָב אים נעזען אין זיין וואונדערלעכער און אייגנאַרטיקער אינ-
טערפּרעטאַציע פון מנחם-מענדל .אָבער אומפאַרנעסלעך וועט פאַר
מיר בלייבן דער צונויפטרעף מיט יעקב פישערן אין דער אַלטער
יירישער שטאָט רעגנסבורג ,אין דעם געוועזענעם קענינלעכן שלאָס
פון קאַר? דעם פינפטן ,דאָרט זואו מולכו און פּרינץ הראובני האָבן
אויסגעפירט דעם טרוים פון באַפדייאונג פאַרן קאַלטן מאָנארך,
װאָס איז איצט אין אַ טעאַטער-זאַל פאַרװאַנדלט  --דאָרט
איך געזען יעקב פישערן אין דער ראָל פון מנחם-מענדל",

האָב

אין  1591איז פ .געקומען אין אַמעריקע ,וואו ער האָט פון צייט
צו צייט געשפּילט אין יידישן טעאַטער ,דערונטער מיט בערטאַ גער-

סטין און פּסחקע בורשטיין.

דערנאָך איז ער אַרומגעפאָרן איבער

דער פּראָווינץ מיט װאָרט-קאָנצערטן פון דער יידישער קלאַסישער
ליטעראַטור ,װי ,דער משוגענער בטלן" פון י .ל .פּרץ, ,מנחם
מענדל? פון שלום עליכם ,א .א.
אין פעברואַר  5591איז ער אויפגעטראָטן אייר פון דוד ליבט מיטן
אַנסאַמבל פון ,נייעם טעאַטער? (אָנפירערשאַפט :ראָוז שושנה,
שעפטל זאַק און יעקב פישער) אין דער דראַמאַטיזירונג פון שלום
עליכמס ,דאָס פאַרכישופטע שניידערל" אין דער ראָל פון ,שמעון
עליעט דער לאַטוטניק? .אין דער רעצענזיע וועגן דער אויפפירונג
שרייבט חיים עהרענרייך :
,ער איז אַ כאַראַקטער-שוישפּילער פון נאָר אַ הויכער מדרגה.
זיין שמעון-עליע קומט אַרױס אַ יידעלע ,װאָס איז קאָמיש-ליב און
קאָמיש-זיס ,אַן אמתער לאַטוטניק ,וואָס פּסוקים גיסן זיך װוי
האָניק פון זיין מויל?ל .ניב ,דאַכט זיך ,אַ בלאָז אויף אים און ער וועט
ניט ווערן .אַמאָל האָט די יידישע בינע פאַרמאַנט א סך כאַראַקטער-
קאָמיקער פון יעקב פישער-זשאַנר .איצט איז ער אַ יחיד ביי אונדוז.
זאָל ער ביי אונדן לאַנג געדייען'.
צום סעזאָן  65-75591האָט פ .געשפּילט אין מאָריס שװאַרצס יידישן
קונסט-טעאַטער .קורץ דערויף האָט פ .זיך צוריקגעצויגן פון דער
בינע און גיט זיך אָפּ מיט מסחר.
ש.9 .
ח .ג--ד  --יעקב פישער, ,אונדזער װאָרט" ,מינכען 31 ,סעפּט,6491 .
משה װײיסבאַרד  --פישער'ס קאָנצערט אין דאָרטשעסטער ,טאָג" ,ג .י32 ,
פעברואַר ,2591
9

, 61 0601.מו200, 1:62ר , 4621תו 1:631מג ? 46:2512 -- 00441 46051:1טא

מ .גינזבורג  --דער פילם ,לאנג איז דער װעג" ,װאָס הויבט זיך אָן װײזען
היינט אין היז מאַדושעסטי'ס, ,קענעדער אָדלער" ,מאַנטרעאָל 82 ,אפריל ,2591
חיים עהרענרייך  ---שלום עליכמ'ס ,דאָס פאַרכישופ'טע שניידערל" אין דעם
נייעם טעאטער, ,פאָרוו" ,ג ,י 4 ,.מערץ ,5591
נארבערט האָראָװיץ  ---יידיש טעאַטער פון דער שארית הפּליטה, ,פון נאָענטן
עבר" ,ניו-יאָרק ,5591 ,זו.96-861 ,74'841 ,621 .

2000

לעקסיקאָן
אינווענטארזש ,יצחק
געבוירן  4דעצעמבער  9091אין גראָכאָו,
נעבן װאַרשע ,פּוילן .פאָטער  --אַרענדאַטאָר
פון גראַף

אָזשעראָווסקי.

פאָטערס

ברודער,

אברהם ,רב אין װאַװוער .בעת דער ערשטער
וועלט-מלחמה ,אין  ,5191ווערט גראַף אָזשע-
ראָווסקי דערשאָסן אַלס שפּיאָן ,און דער
אַרענדאַר מיט זיין פאַמיליע מוזן אַלץ איבער-
לאָזן און אַנטלויפן קיין װאַרשע ,וואו ער
עפנט מילך-געוועלבער.
געלערנט אין ערנבערגערס גימנאַזיע ,או
אויס גװאַלדיקן חשק צו טעאַטער אַרײנגעטראָטן אין דער יידישער
דראַמאַטישער שול פון דוד הערמאַן און דר ,מיכאל וייכערט .אין
געשפּילט אַן עפּיזאָדן-ראָל אין ,גלאָקן-ציער פון נאָטרדאַם*
4
מיט אסתר רחל קאַמינסקאַ .אין  7291אַרײנגעטראָטן אין ,וויק"ט"
(א"א פון זיגמונט טורקאָוו און אידאַ קאַמינסקאַ) און זיך באַטײליקט
אין די פאָרשטעלונגען פון ;,דאָס צענטע געבאָט", ,װועלף", ,דער
אוצר",, ,ברידער קאַראַמאַזאָװ" ,ד,אָס גאָלדענע לאַנד" ,שפּעטער אין
;ווני"ט? (א"ר פון יאָנאַס טורקאָוו) אין דר .צפּורס א,ויפשטאַנד",
דערנאָך אין ,װאַרשעװער יידישן רעפּרעזענטאַנץ טעאַטער" (אין
די פּיעסן ,דער טויבער", ,דער פאָטער" און ,הינקעמאַן* מיט דר,
באַראַטאָוו ,אין די גאַסטשפּילן פון לידיאַ פּאָטאָצקאַ און אין די
אויפפירונגען פון ,דאַנטאָנס טויט", ,000.0022, ,בעני קעניג" און
;די קוני לעמעלס") ,דערנאָך אין ,פּאַקט* (מיט זיגמונט טורקאָוו,
אברהם מאָרעווסקי ,מנחם רובין און אַליאָשאַ שטיין) .בעת מאָריס
שװואַרצס גאַסטשפּילן אין פּוילן ,מיט אים זיך באַטײליקט אין ;יאָשע
קאַלב*, ,יוד-זיס" און אַנדערע פּיעסן ,און מיט אַלעקסאַנדער גראַ-
נאַך (;קייטן") ,א .אַ.
בעתן אויסברוך פון דער צווייטער וועלט-מלחמה געשפּילט מיט
אידאַ קאַמינסקאַס אַנסאַמבל און אַנטלאָפן קיין ביאַליסטאָק ,און פון
דאָרט קיין לעמבערג ,וואו ער באַטײליקט זיך אין אָרטיקן יידישן
מלוכה-טעאַטער אויפן נאָמען פון שלום עליכם ,װאָס די סאָװויעטי-
שע מאַכט אָרגאַניזירט ,פאָרט פון דאָרט מיטן טעאַטער קיין ראַװנא,
וואו עס טרעפט זיי דער נאַצישער איבערפאַל ,און דאָס צווינגט

זיי צו װאַנדערן פון איין שטאָט אין דער אַנדערער; לכתחילה --
פּאָלטאַװאַ ,דערנאָך באַקו ,אַשכאַבאַד ,טאַשקענט ,בוכאַראַ ,סאַמאַרי
קאַנד און פרונזאַ ,וואו עס װערט צוריקגעשטעלט דער אידאַ קאַ"
מינסקאַ-אַנסאַמבל,
אין  6491זיך צוריקגעקערט קיין פּוױילן און געשפּילט אונטער

רער לייטונג פון משה ליפּמאַן ,אין  7491אױיסגעװאַנדערט קיין שוועדן
און נאָרװעגן ,אויפגעטראָטן בערך אין  04שפּיטאָלן אין שטאָקהאָלם,
געטעבורג ,אָסלאָ ,מאַלמע ,סונהולצברון ,מיט קאָנצערטן פון יידישער
טאָעזיע און מאָנאָלאָגן .אין דער אָנועזנהייט פון מלוכה-פאָרשטייער
האָט זיך א .אויך באַטײליקט אין אָסלאָ ,דענעמאַרק ,אין דער פייע-
דונג לכבוד דאָס צוריקקערן זיך פון די געראַטעװעטע יידן פון
דאָ איז א .אָפּגעפאָרן קיין פּאַריז ,וואו ער האָט אויפגעפירט די
קאָמעדיע ;הערשעלע אָסטראָפּאָליער? פון גערשענאָן ,שפּילנדיק
די טיטל-ראָל .נאָכן שפּילן  6חדשים אין פּאַריז ,ווערט ער אַנגא"
זשירט פון מאָריס שװאַרץ פאַר זיין ;יידיש קונסט טעאַטער" אין
ניו-יאָרק ,וואו ער באַטײליקט זיך אין ,קול ישראל", ,הערשעלע
אָסטראָפּאָליער? א .אַ .דערנאָך טרעט ער אויף אַ יאָר אויף װאָרט"
קאָנצערטן אויף אַ טור פאַרן ,אַרבײטער רינג" ,שפּעטער פאַר
;הסתדרות" איבער אַמעריקע,
2007

פון

אין  5591האָט א .געשפּילט מיטן ,פּ,ליטים טעאַטער? אין ניו-יאָרק
אין שלום עליכמס ,דאָס פאַרכשופטע שניידערל" און דערנאָך זיך
צוריקגעצויגן פון דער בינע.
א'.ס שוועסטער ,די אַקטעריסע השלענאַ וועליש ,איז אומגעבראַכט
געװאָרן דורך די נאַציס,
ש .ע.
יצחק אינווענטארזש --
פון טובערקולאָזע קראנקע
חיים ערעגרייך  --דער
איז איצט א גאסט אין ניו

אידישער אקטיאָר באשרייבט זיין באַזוך אין לאגער
אין שװעדען, ,פאָרװ ,".ג .י 12 ,יולי ,7491
פּויליש-אידישער אַקטיאָר יצחק אינװענטאַר ,װעלכעף.
יאָרק ,דאָרט 61 ,סעפּט.8491 .

וועליש ,העלענא
וָאינװוענטאַרזש|
{געב7091 .

--

אומגעבראכט

דורך די נאציס

|2491

געבוירן  7091אין גראָכאָוו ,נעבן װאַרשע,
פּױלן .,פאָטער  --אַרענדאַטאָר .שפּעטער
אַריבער קיין װואַרשע,
אָנגעהויבן איר בינע-קאַריערע דורך אַרומי
פאָרן מיט דער פּראַָװינץ-טרופּע א"ל פון
חיים סאַנדלער איבער פּוילן ,און פאַרבליב}
זינט דאַמאָלט ביים יידישן טעאַטער,
,בעת דער צווייטער וועלט-מלחמה  --גיט
איבער יאָנאַס טורקאָווֹ  ---איז אין הויז ,וואו
די זאנדבערגס |אַקטיאָרן-משפּחה} האָבן גע-
וואוינט |אין ואַרשען אויף שװויענטאָיערסקאַ ( 81אגב האָבן אין דעם
הויז געוואוינט די אַקטיאָרן שלמה קוטנער ,יצחק אינװענטאַרזש
און זיין שוועסטער העלענאַ וועליש ,וועלכע איז אומגעקומען אין
וואַרשעװער געטאָ) אַריינגעפאַלן אַ |דייטשען צינד-באָמבע און חרומ
געמאכט די דירה פוֹן די זאנדבערגס .זיי האָבן זיך גראָד אַלע געפונע)
אין אַ קעלער און האָבן אויסגעמידן דעם טיט  --אָבער ליידער
צייטווייליק?,
אין  2491איז ה .באַמערקט געװאָרן אויפן ;אומשלאַג-פּלאַץ* אין
װאַרשע און דערנאָך אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס,
ש .ע .פון איר ברודער יצחק אינװענטאַרזש.
יאָנאס טורקאָו ,, ---פאַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צװיי,
זז,95785 .

לובינסקי ,לעאָן {לייבושן
געבוירן  1מאַי  3091אין לענטשיץ ,פּוילן.
פאָטער  --אַ חסיד ,אַ שותף אין א מיל .אַלט
פייאָריקער יתום אַריבער מיט דער מוטער
קיין לאָדזש ,וואו זי עפנט אַ מילך געוועלב,
געלערנט אין חדר און נאָכמיטאָג  ---רוסיש
אין אַ רעגירונגס-שול .פון דער פריעסטער
יוגנט אָן געצויגן צו דער יידישער ליטעראַטור,
 --- 4בעתן אויסברוך פון דער ערשטער
וועלט-מלחמה ,אַנטלאָפן קיין גאָסטינין ,וואו
ער ווערט ,צו  21יאָר ,אַן איבערזעצער ביים
דייטשן קאָמענדאַנט ,אַ ייד 11/ .יאָר פאַרבראַכט אין בלאָשקא אין
אַן אינטערניר-לאַגער ,דערנאָך צוריקגעקומען אין גאָסטינין ,וואו
ער איז ווידער געווען אַן איבערזעצער ביי אַ װועטערינאַר .דאָ ווערט
ער אויך אַ מיטגליד אין יוגנט-בונד .אין  6191אָנגעשלאָסן זיך אין
דער ליבהאָבער-גרופּע א"ר פון אַדאַם דאָמב און אָנגעהויבן שפּילן
2008

יידישן

טעאַטער
=

יוגנטלעכע ראָלן ,דערנאָך פון צייט צו צייט מיט פּראָפעסיאָנעלע
אַקטיאָרן -- 22-0291 ,געשפּילט אין לאָדזש אין דראַמקרײזן ,דאַן
אַװעק אין מיליטער .צוריקגעקומען ,געשפּילט מיט ;אונדזער
ווינקל", ,הזמיר" (רעזשי  :בעכער ,צווילינג),
עמיגרירט קיין מעקסיקאָ ,האָט ל .צוערשט געשפּילט מיט ליב"
האָבער ,און זינט  7291אין דער יידישער פּראָפּעסיאָנעלער טרופּע,
וועלכע װאַנדערט איבער צענטראַל און דרום אַמעריקע און שלאָגט
אויף צום ערשטן מאָל דאָס געצעלט פון יידיש טעאַטער אין מעק-
סיקאָ (לעאָן און צילע צוקערבערג ,מאָריס און ראָזע בראַון ,מאָריס
און געניאַ געלבער ,אהרן אַלעקטאַנדראָו ,נתן און שרה גינטער)
פאַרבלײיבנדיק אין מעקסיקאָ ,ווערט ל .פון דאַמאָלט אָן כסדר פאַר"
בונדן מיט די יידישע פּראָפּעסיאָנעלע פאָרשטעלונגען ,אין וועלכע
עס באַטײליקן זיך וי גאַסטראָלערן יוסף שעהנגאָלד ,פרענציס אַך-
לער ,יעקב און שאַרלאָט גאָלדשטײן ,דזשאַנעט פּאַסקעװיטש ,מאָריט
קראָנער ,קלאַראַ יאָנג ,בעטי פרענק ,בנימין בלאַנק ,יעקב זאַנגער,
סילװויאַ פישמאַן ,אייב לאַקס ,יעקב בערלין ,זיגמונט טורקאָוו ,אסתר
פּערלמאַן ,בעטי און לעאָן ראַבינאָויטש ,עטל און אייב דאָרף,
אנרהם טייטעלבוים ,איזידאָר מעלצער ,לודוויג זאַץ ,ראָוז װאַלער-
שטיין ,אָסקאַר אָסטראָוו ,יעטאַ צווערלינג ,סימאָר רעכטצייט און
|
מיכאל ראָזענבערג.
ל ,האָט זיך אויך פאַרנומען מיט אַראַנזשירן אַ ריי פאָרשטעלונגען
מיט מאָריס שװאַרץ און לעאָניד סאָקאָלאָו ,מיט וועלכע ער האָט
מיטגעשפּילט ,און די לעצטע יאָרן באַטײליקט ער זיך כסדר אין די
פאָרשטעלונגען וועלכע מאָריס בראַון פירט אויף מיט אָרטיקע פּראָי
|
פעסיאָנעלע שוישפּילער.
ל'.ס פרוי ,עלקע לובינסקי ,אַ שוועסטער פון דיכטער יצחק בער-
לינער (געבוירן דעם  42מאַי  4091אין לאָדזש און געשטאָרבן דעם
 5מאַי  5491אין מעקסיקאָ) ,האָט זיך אויך באַטײליקט אין די
יידישע פּאָרשטעלונגען אין מעקסיקאָ,
ל'.ס שװאָגער איז דער רעדאַקטאָר פון ל,עקסיקאָן פון יידישן
טעאַטער* ,זלמן זילבערצווייג ,דער מאַן פון דער שוישפּילערין צילע
סילווער |צוקערבערגן,
.{ 3

זאַר ,הערי
|גבריאל זאַרשעווסקי |
געבוירן  71אױגוסט  8881אין יעקאַטערי-
נאָסלאַוו ,אוקראַאינע .עלטערן  --בוי-אוג-
טערנעמער .געלערנט אין אַ חדר און וועלט-
לעכע לימודים אין גימנאַזיע .נאָך אַלס שילער
זיך באַטײליקט אַלס שפּילער און טענצער
אין די שילער-פאָרשטעלונגען אין רוסיש און
אוקראַאיניש ,און אויך אָנטייל גענומען אַלס
טענצער אין די גאַסטראָלירנדיקע אוקראַאי-
נישע טרופּעס,
צוגעטראָטן צום יידישן טעאַטער דורכדעם,
װאָס דורך באַקאַנטשאַפט מיט דער מאַכט ,באַקומען דערלויבנישן
פאַר די יידישע טרופּעס פון מישוראַט און לערמאנקע צו שפּילן
אָן ,צענזורקעס" .פון דאָרט אַריבער אין דער טרופּע פון פישזאָן-
ספּיוואַקאָווסקי ,וואו ער העלפט אַרױס אין אַדמיניסטראַטיוער אַר-
בעט און ווערט געהילף-פאַרװאַלטער .דערנאָך לאָזט ער זיך אַרױס
איבער רוסלאַנד אַלס פאָרשטייער צו אָרגאַניזירן יידישע פאָרשטע-
2009

לונגען פאַר אַנדערע טרופּעס ,װערט געהילף-פאַרװאַלטער אין בעז'
מאַנס טרופּע אין אָדעס און פאָרט וידער אַרום איבער רוסלאַנד
און פּוױילן מיט פאַרשידענע טרופּעס ,ביז ער טרעט אַריין אין קאַ-
מינסקאַס טרופּע ,וואו ער האָט חתונה מיט דער אַקטעריסע קעלער,
און פאַרװאַלטעט מיט יידיש טעאַטער איבער רוסלאַנד און פּוילן
ביזן אויסברוך פון דער ערשטער וועלט-מלחמה .נאָכן דינען אין
דער רוסישער אַרמײ ווידער זיך געװוידמעט דעם יידישן טעאַטער
און אַרומגעװאַנדערט איבער רוסלאַנד ,אויסקעמפנדיק דערלויבנישן
צו שפּילן יידיש טעאַטער ,ביז  ,9191ווען ער װאַנדערט אויס קיין
קאָנסטאַנטינאָפּאָל ,טערקיי ,וואו ער פירט אָן  51חדשים מיט יידיש
טעאַטער.
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און אָנגעפירט מיטן ,קעפּיטל?-טעאַטער ,דערנאָך אַ קורצע צייט
פאַרבראַכט אין ניו-יאָרק ,וואו ער האָט פאַרװאַלטעט דאָס טעאַטער
אויף סוירף עוועניו אין קוני אײילאַנד ,און צוריק אין לאָס אַנדזשעלעס,
וואו ער גיט זיך אֶפּ מיט פאַרװאַלטן גאַסטשפּילן פון באַרימטע
יידישע סטאַרס וי מאָריס שװאַרץ ,מיכאל מיכאַלעסקאָ ,מנשה סקול-
ניק ,לעאָ פוקס א .אַ.
מ.{ .

זאַרזשעװסקאַ ,פּאולינאַ
{קעלער}
געבוירן  1981אין װאַרשע ,פּוילן .,פאָטער
 -אַ בוכהאַלטער ,זייער פרי באַקומען אַחשק צום טעאַטער און אָנגעהויבן שפּילן מיט
!
דער ליבהאָבער-גרופּע (װאָס זיינען שפּעטער
געװאָרן באַקאַנטע פּראָפעסיאַנעלע שױישפּײ
לער) פון לאטאוויטש ,קורץ און אַניסמאַן
בעתן שפּילן מיט דער טרופּע אין סובאַלק,
אַריכער אין דער פּראָפּעסיאָנעלער טרופּע פון
גוזיק ,וואו זי האָט די ערשטע צייט געזונגען
אין כאָר און באַקומען עפּיזאָדן-ראָלן 2 .יאָר
שפּעטער  --כאָטש לויט די דאַמאָלטיקע באַדינגונגען געדאַרפט אויך
פון צייט צו צייט אויפטרעטן אין כאָר  --אָבער שוין געשפּילט אָנ-
געזעענע ראָלן און אָנגעהויבן װאַנדערן איבער פאַרשידענט שטעט

פון רוסלאַנד .אין ווילנע אַרײנגעטראָטן אין דער טרופּע פון שאַ-
ראַװנער ,וואו זי שפּילט  6חדשים ,דערנאָך עטלעכע חדשים אין
דער טרופּע שאַראַוװונער-בערנשטיין ,אַ האַלב יאָר אין אָדעס אין
סאבסייס טרופּע ,אַ יאָר ביי קאנעווסקין ,אָנגעהױיבן שפּילן ביי סעם
אַדלער ,אָבער באַלד אַריבער אין דער פאַראייניקטער (קאַמינסקי)
טרופּע ,וואו זי באַקענט זיך מיטן טעאַטער-פאַרװאַלטער הערי זאַר,
האָט מיט אים חתונה און הייבט אָן פון דאַמאָלט אָן מיטצומאַכן דעם
זעלבן טעאַטער-גורל ,בלייבנדיק אָבער שפּילן אויף דער בינע ניט
נאָר אין קאָנסטאַנטינאָפּאָל ,נאָר אויך שפּעטער נאָך איר קומען אין
אַמעריקע.
3000

לעקסיקאָן
ז .שפּילט דאָ מיט באָריס טאָמאַשעװסקין און דערנאָך אונטער
דער דירעקציע פון אייב קאַגוט (גאַסטשפּילער  :רודאָלף שילדקרויט,

לעאָן בלאַנק א .אַ ).און ציט זיך אין  5391צוריק פון דער בינע.
מ .ע.

(געב 6 .יולי 0681
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געבוירן  6יולי (חמשה עשר בתמוז) 0681
אין פּאָדברעזע ,נעבן ווילנש ,פּוױליש-ליטע,
זיידע פון פאַטערס צד ,ר' יעקב פון ניעמענ-
טשין ,אַ רב אין פּאָדברעזע און דערנאָך א
מגיד אין ווידז,
 5און אַ האַלב יאָר נאָך זיין געבורט ,האָט
זיך די פאַמיליע אַריבערגעטראָגן קיין ווילנע.
פריער אַ יאָר געלערנט אין חדר אין פּאָד-
ברעזע ,דערנאָך .,ביז איבער בר-מצוה ,גע"
לערנט אין ווילנע אין חדר ,אַביסל אין ישיבה,
אויך העברעאיש ביים פאָטער ,און גלייכצייטיק בגנבה באַזוכט אַ
רוסיש-יידישע פאָלקסשול .געפּרובט וערן אַ בעל מלאכה דורך
לערנען זיך אַלס שניצער ,אָבער געװאָרפן די מלאכה און וידער
אַריין אין ראַמײלאַס ישיבה ,דערנאָך אין אַ רוסיש-יידישער פאָלקס-
שול .אַ קורצע צייט געלערנט אין אַ צייכן-שול און אָנגעהויבן
געבן ,שטונדן" .אין  7781אַריין אין ווילנער לערער-אינסטיטוט
און אָנגעשלאָסן זיך אין אַ רעװאָלוציאָנערן קרייז,
 ,1נאָכן ענדיקן דעם וילנער לערער-אינסטיטוט ,באַשטימט
געװאָרן אַלס לערער פון אַ רעגיױונגס-שול אין וועליזש ,וויטעבסקער
גובערניע .צוליב עטלעכע הויז-רעוויזיעס אַנטלאָפן קיין מאָהילעו,
 -- 2מיט אַ פאַלשן פּאַס אַריבער די גרענעץ און דעם 6
יוני  2881אָנגעקומען אין פילאַדעלפיע ,אַמעריקע .קורץ דערויף
אָנגעהויבן אַרבעטן אין ניו-יאָרק אין אַ ציגאַרן-פאַבריק ,דערנאָך
עטלעכע װאָכן געאַרבעט אין אַ בלעכעריי .אַרײן אין אַ ניו-יאָרקער
פאָלקסשול און באַלד דערויף אָנגעהויבן אַליין געבן ,שטונדן? אין
ענגליש ,און האַרבסט  2881שוין געװאָרן אַן ענגלישער לערער אין
|
אַן אָוונט-שול,
געשריבן קאָרעספּאָנדענציעס פון אַמעריקע אין זשור-
323
נאַל ,רוסקי יעוורעי" ,דערנאָך אין אַנדערע -- 4881 .זיך באַטײ-
ליקט אין דער גרינדונג פון דער ערשטער יידישער יוניע אין אַמע-
ריקע -- 6874881 .געדרוקט קורצע סקיצן פון דער איסט סייך,
אין ענגליש ,אין די ניו-יאָרקער ,סאָן* און ,פּרעס? -- 6881 .אָנ-
געפאַנגען צו דרוקן אין יידישן װאָכנבלאַט ,די נייע צייט"09-9881 ,
 -געשריבן אַרטיקלען ,איבערזעצונגען און פּאָפּולאַריזאַציעס אין

דער ,אַרבײטער

צייטונג? א"נ ,סאָציוס? און דוד

בערנשטייף.,

 -רעדאַקטאָר פון דער ;אַרבײטער צייטונג"-- 7973981 ,5
רעדאַקטאָר פון ;די צוקונפט" 8 ,7981 ,חדשים  --רעדאַקטאָר פון
,פאָרווערטס? ,דערנאָך צוריק צו דער אַמעריקאַנער ענגלישער
פּרעסע ,און זינט  ,1091ביז זיין סויס ,רעדאַקטאָר פון ,פאָרווערטס".
וי אַזױ ער איז געקומען

צו זיין אינטערעס

דערציילט ק .אַזױ אין זיינע זכרונות :
,אין דעם ווילנער שטאָט-טעאַטער האָב
טעאַטער-פאָרשטעלוננען.,

דאָרטן

צום

איך

יידישן

טעאַטער

געזען

ביי צען

פלענ איך אין טעאטער

ניין מיט

אַ פיבערהאפטן אינטערעס ,אָבער אין האַרצן האָב איך אֶפט גע-
פילט אַן אונצופרידנהייט פון דעם שפּילן .,בלויז אַ פּאָר פון די
2071

פון

ווילנער שוישפּילער זיינען מיר געפעלן געווען .זיי האָבן גערעדט
אויף אַ נאַטירלעכן שטיינער .די אַנדערע אָבער האָבן די ווערטער
דעקלאַמירט ,נעזונגען ... .איך האָב דאָס קיינמאָל ניט געקאָנט
פאַרטראָנן, .מענטשן ריידן דאָך ניט אַזױ' ,פלעג איך אימער
טענהן .זייענדיק אין ניודיאָרק און שמועסנדיק מיט אינטעלינענטע
אימינראַנטן ,װאָס האָבן געזעען דעם רופישן טעאַטער אין גרע-
סערע רוסישע שטעט ,האָב איך זיך ערקונדיקט ,אַז די בעסערע
רוסישע בינע פאָדערט טאַקע נאַטירלעכקייט און ניט דעקלאַמאַציע.
די אַמעריקאַנער בינע איז מיר ניט געפעלן געװאָרן .אַזױי ריידן
דען מענטשן ?' פלעג איך זיך פרענן .די ערשטע צייט פלעג איך
אָבער די שולד אַרױפּװאַרפן אויף זיך אַלײן :אפשר פאַרשטיי

איך ניט .אפשר דאָרף מען אויף ענגליש אַזױ שפּילן.
 ..,צו מיינע גייסטיקע אינטערעסן אין די ערשטע דרי יאָר
װאָס איך האָב פאַרבראַכט אין אַמעריקע ,נעהערט ,גלויב איך,
מיין ערשטע באַקאַנטשאַפט מיט דעם יידישן און ענגלישן טעאַטער
| און מיט דער אָפּערע".

דאָ שילדערט ק .די געשיכטש פון דאָס אַנטשטײן פון יידישע
טעאַטער-פאָרשטעלונגען אין ניו-יאָרק ,אָנהייבנדיק פון  ,2881זינט
די ערשטע ,ליבהאָבער? מיט דער טאָמאַשעװוסקי-פאַמיליע ביי ווע-
מען ק .איז געווען אַן איינוואוינער :
,און דאָך צו זען דיזע יונגע לייט שפּילן האָט מיך ניט געצויגן.
פאַרװואָס ,געדענק איך ניט גענוי .טיילווייז ,וואַרשײנלעך ,צוליב
דער פאַראַכטונג

ואס

די

רוסישיידישע

אינטעלינענץ

האָט

דאַן

נגעהאַט צו דער יירישער בינע אין אַלגעמיין .טיילווייז ווייל אונדזע-
רע ערשטע שוישפּילער אין אַמעריקע זיינען מייסטנס געווען ,ליב
האָבער' ,ניט קיין אַרטיסטן

פון דער היים ,און טיילווייז ווייל מיין

פרייע צייט איז געווען פאַרנומען מיט זאַכן ,װאָס האָבן סיך אינ-
טערעסירט א סך מער".
דערנאָך שילדערט ק .די ערשטע יידישע טעאַטער-פאָרשטעלונגען,
װאָס האָבן געמאַכט אויף אים אַ נעבעכדיקן איינדרוק.
ק .שרייבט אֶָן אַ ליד ,דער אָפּערײטאָר? אין זעלבן טאַקט װי
צונזערס ,די סאָכע* ,װאָס די בוכהענדלער פייגענזאָן און קאַצענע-
לענבאָגן האָבן אַרױסגעגעבן וי אַ טעאַטער-ליד ,און ואָס איז,
מיטן זעלבן ניגון װי ;די סאָכע* ,געזונגען געװאָרן אין די שעפּער,
ק .ווערט אַן אָפטער באַזוכער אין יידישן טעאַטער ,און וי ער
שרייבט ; :יעדער יאָר ,װאָס איך האָב דאָ פאַרבראַכט ,האָט מיר גע-
געבן שטראָמען מיט נייע ערפאַרונגען .איך בין אַ היבשע ביסל
אַנטװיקלט געװאָרן און דער יידישער טעאַטער ,וועלכער איז דאַן
געווען אַזױ רוי ,האָט מיר פּשוט אָפּגעשטױסן?,
אַלס די ערשטע קאָנטאַקטן פון ק .מיטן יידישן טעאַטער דאַרפן
באַטראַכט ווערן פאָלגנדיקע עפּיזאָדן  :אַ פּיעסע ,װאָס ער זאָל האָבן
אָנגעשריבן אין  ,7881אַ סעריע אַרטיקלען וועגן יידישן טעאַטער
אין  5981און אַן אַדאָפּטירונג פון זיינע אַ נאָוועלע פאַר אַ פּיעסע.
וועגן דער ערשטער זאַך גיט איבער דער היסטאָריקער פון יידישן
טעאַטער ב .גאָרין :
,אברהם קאַהאַן ,אַ פירער פון די יידישע סאָציאַליסטן אין נין-
יאָרק ,האָט אין  881/אָנגעשריבן אַ פּיעסע ,נאָר ווען מען האָט
אים ערקלערט די פאָדערונגען פון דעם יידישן טעאַטער ,און וי
אַזױ מען דאַרף זיך צופּאַסן צו אים ,האָט ער א קער געטאָן דעם
רוקן צו דער יידישער בינע און האָט שוין מער קיין פאַרזוך ניט

געמאַכט אויפן דראַמאַטישן פעלר".
ק .אַליין לייקנט ,אַז ער האָט געשריבן פאַרן טעאַטער ,
דער קאָמפּאָזיטאָר און טעאַטראַל יוסף רומשינסקי גיט איבער אַ
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ריי טעאַטער-עפּיזאָדן וועגן ק .צװישן אַנדערע דערציילט ר .אין זיין
נאָמען פאַרװאָס ער האָט קײנמאָל ניט געשריבן קיין פּיעסן .ק .זאָל
האָבן אין די יונגע יאָרן זיך זייער געחברט און שטאַרק געהאַלטן
פון לואי מילער .אײנמאָל אָבער האָט אים מילער מיט התפּעלות
פאָרגעלייענט אַ פּיעסע ,ואָס איז ק .גאָרניט געפעלן און ער איז
געקומען צום באַשלוס ,אַז שרייבן שלעכטע פּיעסן איז אַזאַ קראַנ-
קייט וועלכע דער קלוגסטער מענטש זעט ניט אַז ער איז דערויף
קראַנק און אַז מען דאַרף זיך דערפון היטן .דאָס איז געווען פאַר
אים ;,רבי-געלט? קיינמאָל זיך ניט צוצורירן צו שרייבן פּיעסן.
אין די נומערן  12 ,02 ,92און  ,5981 ,232פון ;די אַרבײטער

צייטונג? האָט ק .פאַרעפנטלעכט אַ סעריע אַרטיקלען ,עברי און
טראָפּ אין אידישען טהעאַטער",
וי בעסי טאָמאַשעװסקי דערציילט אין אירע זכרונות ,האָט איר
ּ,יפּלס*-טעאַטער די פּיעסע
מאַן ,באָריס ,אין  ,8981אויפגעפירט אין פ
,דאָס גרינע ווייבל ,אָדער ,יענקי דודל" ,װאָס איז ,אַנטליען* גע-

װאָרן פון ק'.ס נאָוװעלע גיענקל דער יענקי",
באַקומען אַן אמתן אינטערעס צום יידישן טעאַטער האָט ק .ווען
אויף דער אַרענע האָט זיך באַװיזן יעקב גאָרדין מיט זיינע פּיעסן.
ק ,איז געווען דער ערשטער ,װאָס האָט זיך אָפּגערופן אויף גאָרדינס
ערשטע פּיעסע ,סיביר" .ער האָט זי גענוי אַנאַליזירט פון ליטע-
ראָרישן ,סאָציאַלן און טעאַטראַלן שטאַנדפּונקט און אויספירלעך
זיך אָפּגעשטעלט אויפן שפּילן פון די אַקטיאָרן און וי אַזױ זיי האָבן
פאַרקערפּערט זייערע ראָלן ,און האָט אויך זיך אַרײנגעלאָזט אין אַ
פאַרגלייך פון גאָרדינס דראַמאַטורגיע לגבי די פּיעסן פון די דאַמאָל-
טיקע יידישש דראַמאַטורגן,
אָט װי ק .רעדט וועגן דעם אין זיינע זכרונות :
ו,וען מען װאָלט זיין ,סיביר' געשטעלט היינט ,װאָלט די פּיעסע

איינשטימיק ערקלערט געװאָרן פאַר אַ מעלאָדראַמע און פאַר אַ
גאַנץ שוואכע זאך ,חגם דראַמאַטיש איז זי זייער .דאַן אָבער איז
אַזאַ פּיעסע אויף דער יידישער בינע געווען א נייעס ,װווי שװאַך
זי איז ,שטייט זי אלץ ניט אין ערך העכער פאַר די ,היסטאָרישע
אָפּערעס' פון יענע יאָרן ,נאָך דער ערשטער פאָרשטעלונג פון
;סיביר' האָב איך אין דער ,אַרבייטער צייטונג' נגעשריבן אַ קריטיק
ווענן איר און אַן איבערבליק פון דעם יידישן טעאטער אין אַלנע-

מיין ,די דראַמע איז געווען גאָרדינס ערשטע פּיעסע ,און די קרי-
טיק אין דער ,אַרבײיטער צייטוננ!' איז געווען מיין ערשטע טעאטער-
קריטיק".

פון דאַמאָלט אָן האָט ק .געשטעלט זייער אָפּט זיין פעדער אין
דינסט פון יידישן טעאַטער .ער האָט געשריבן אויספירלעכע קרי-
טיק ניט נאָר איבער גאָרדינס פּיעסן ,נאָר אויך איבער די אַנדערע
טעאַטער-שטיק ,װאָס זיינען אויפגעפירט געװאָרן אויף דער יידישער
בינע ,האָט איינגעפירט אין די צייטונגען וועלכע ער האָט רעדאַק-
טירט ,אָפּצוגעבן פּלאַץ פאַר נייעס וועגן שוישפּילער ,פּיעסן ,דראַ-
מאַטורגן און בכלל אַלץ אין און אָרום דעם טעאַטער .מיטן שטייגן
פון דער יידישער איינװאַנדערונג אין אַמעריקע ,װאָס האָט גלייב-
צייטיק פאַרגרעסערט די צאָל יידישע טעאַטערס און יידישע שוי-
שפּילער ,האָט ק .דערפילנדיק דעם אינטערעס פון יידישן לייענער,
װאָס איז אויך געווען דער טעאַטער-באַזוכער ,צום יידישן טעאַטער,
װאָס אַמאָל אַלץ מער פּלאַץ אָפּגעגעבן אין צייטונג פאַרן יידישן
טעאַטער.

קאַהאַגאָרדין קאָמף
אין דער
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און אין דער

פון ק ,שפּילן אַ גרויסע ראָל די מעשיות און אָפּשאַצונגען וועגן דעם
קאַמף ,װאָס איז שפּעטער אָנגעגאַנגען צװישן ק .און יעקב גאָרדין
און בכלל וועגן ק'.ס באַציאונג צו אַנדערע יידישע דראַמאַטורגן
און זיין קוק אויפן יידישן לייכטערן פאַרוויילונגס-טעאַטער.
קלמן מרמר אין זיין בוך /,יעקב גאָרדין" שטעלט זיך אָפּ דערויף,
װאָס גאָרדין האָט אָפּגעדרוקט אין ,פאָרווערטס" אַ שאַרפע קריטיק
קעגן ק'.ס דערציילונג ,יעקל" ,און באַמערקט ,אַז ק .האָט ,זעט
אויס ,גוט געדענקט אָט די רעצענזיע ווען ער האָט  --קנאָפּ אַ יאָר
שפּעטער  --געשריבן צוויי אַרטיקלען וועגן גאָרדינס באַדײטנדיק
ווערק ,מירעלע אפרת'?" .ווייטער ווייזט אָן מרמר ,אַז ווען די קאָנ-
סערװאַטיווע יידישע ניו-יאָרקער פּרעסע האָט אַטאַקירט גאָרדינען
פאַר זיין פּיעסע ;טהרת המשפּחה" ,האָט ;גאָרדין דערװאַרט ,אַז דער
;פאָרווערטס! וועט ,וי אין די פריערדיקע יאָרן ,זיך שטעלן אויף
זיין זייט קעגן זייער געמיינשאַפטלעכן שונא .אָנשטאָט דעם ,האָט
אב .קאַהאַן ,דאַמאָלט שוין ווידער רעדאַקטאָר פון ,פאָרווערטס,
אָנגעשריבן אַ קריטיק אויף גאָרדינס פּיעסע ,טהרת המשפּחה' ,װאָס
האָט אַרויסגערופן פאַרביטערונג ביי גאָרדינס פריינט? .מרמר דער-
מאָנט אַפילו ,אַז אויך אַנדערע שרייבער האָבן פון צייט צו צייט
שאַרף קריטיקירט גאָרדינען ,אָבער ;דאָך האָט קיין קריטיק אים
נישט אַזױ אויפגערעגט און נישט געפירט צו אַזאַ פאַרביטערטער
מחלוקה װוי די צװוישן אים און אב .קאַהאַן ,אַ פּנים ,אַז דאָרט איז
געווען עפּעס אַזױנס ,װאָס האָט גאָרדינען אָנגעגריפן מער וי סתם
אַ מילדע ,העפלעכע און פריינטלעך אויסגעדריקטע קריטיק' ,וי אב,
קאַהאַן שרייבט וועגן דעם אין זיינע זכרונות".
ק'.ס קריטיק האָט אַרױסגערופן קעגן אים שנטפערס פון לואי
מילער אין גאָרדינס חודש-זשורנאַל ,די דראַמאַטישע וועלט" ,אויך
אַ פריינטלעכע רעצענזיע פון איינעם ;דאָקטאָר* (מעגלעך דר .הלל
זאָלאָטאַראָוו) און אַ שאַרפן ענטפער אין בריװו-קאַסטן פון מחבר.
וועגן אָט דעם ענטפער ,באַמערקט מרמר :
אָ,ט די אומקאָמפּראָמיסלעכע שטעלונג זיינע
געקאָסט צו טייער,

האָט גאָרדינען

דער ,פאָרווערטס' איז דאַמאָלט געווען ,און איז

יאָרנלאַנג פאַרבליבן ,די איינציקע טעגלעכע אַרבעטער-צייטונג אין

אַמעריקע.

דער ,פאָרװוערטס-רעדאַקטאָר איז געווען ניט סתם /אַ

באָס אין

נאָר דער

צייטוננ'

ווי גאָרדין

האָט

זיך אויסגעדריקט,

פולער בעל-דעה פוֹן אַ גנװאַלדיקער פּאָליטישער און עקאָנאָמישער
מאַכט ,װאָס מאָרֹיס ווינטשעווסקי האָט פינף-זעקס יאָר שפּעטער
(צ,וקונפט' ,מאַזדיוני  )0191כאַראַקטעריזירט אַלס אַ ,סאַמאָדער-
זשאַװויע! (זעלבסטהערשאַפּט) .וי אַ ידערשפּעניקער קעגן אֶט
דער מאַכט ,האָט יעקב נאָרדין שוין נישט געקאָנט מער האָבן די

שטיצע פֿון דער פאָציאַליסטישער פּרעסע .פאַרקערט ,זיינע פּיעסן
ווערן שוין דאָרט כסדד אַרונטערנעריסן,

אָדער מינימיזירט.

דערמוטיקט זיין הויפּט-שונא ,דעם שונד-טעאַטער.
קומט

דאַמאָלט

צוריק

אין יידישן

טעאטער

מיט

דאָס

דער מלך שונד
פלאטערנדיקע

פאָנען.

 ..די סיבה ,װאָס נאָרדין האָט זיך געפילט באַזונדערס שווער
געטראָפן דורך די אנפאַלן אויף אים אין סאַציאַליסטישן ,פאָר-
ווערטס' ,איז געווען פּשוט  :דאָס בעסערע יידישע טעאַטער ,אַזוי
װוי די בעסערע יידישע ליטעראטור ,האָט זיך נגעשטיצט אויף די
אויפנעקלערטע יידישע אַרבעטנדיקע מאַסן און זייער אינטעליגענץ.
זייער אנוועזנהייט האָט נאָרדינען געגעבן מוט און כח צו רעפאָר-
מירן די יידישע בינע ,אויסבילדן א קאַדר פוֹן קינסטלער ,פרויען
און מענער ,און דערציען אַ טעאַטער-פּובליקום פאַר בעסערע פּיעסן.

ביאָגראַפיע

זיין נאַנצע אַרבעט איז אָבער נעשטעלט געװאָרן אין געפאַר דורך
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לעקסיטאָן

פון

ופאהאטאאקאאאמאטאסט

דער נייער טענדענץ פון ,פאָרווערטס' ,װאָס איז באַשטאַנען ,לויט
גאָרדינס אויסדרוק ,אין זיך ,אַראָפּלאָזן צו די .מאַסן' און ,האר"
מאָניזירן מיט זייערע נידעריקערע אינסטינקטן' (,דראַמאַטישע
וועלט' פון 91טן פעפּטעמבער  .)4091אֶט-די נייע טענדענץ ,איינ-
געפירט פון אב .קאַהאַן און זיין סיסטעמאַטיש אַרונטעררײיסן נאָר-
דינס פּיעסן ,האָבן נעדראעט צו צעשטערן אַלץ ,װאָס יעקב נאָרדין
האָט אויפגעבויט אין פופצן יאר שווערער אַרבעט .דאָס האָט נע-
געבן אַ באַרעכטיקונג יענע שוישפּילער ,וועלכע זיינען בארימט
געװאָרן דורך נאָרדינס פּיעסן ,זיך צוריקצוקערן צום שונד ,אַזו
אַרום זיינען פאַרשטאַרקט נעװואָרן די רייען פונם שונד-טעאטער,
וועמענס באַזוכער און פּראָפיטן האָבן געהאַלטן אין איין ואַקסן".
און ריידנדיק וועגן דער אויפפירונג פון גאָרדינס פּיעסע ;אויף
די בערג" ,שרייבט קלמן מרמר ;
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,וי ס'איז געווען צו דערװאַרטן ,האָט אב .קאַהאַן נישט גע-
פונען קיין איין איינציקן גוטן שטריך אין נאָרדינס נייער פּיעסע.
ער האָט געשריבן ,אָבער ער האָט עס ניט באַויזן ,אַז ,אויף די
בערג' איז באַאיינפלוסט פון אַ ראָמאַן און אַ דראַמע אין עננליש,

און אַז די אַלרייטניקעס אין דער פּיעסע זיינען צו שװואַרץ נעמאָלן.
סוף סעזאָן האָט ער אויסנעלאַכט דאָס טאליאַ טעאַטער ,וועלכעס
ער רופט אָן ,זיבעט?' (ווייל ס'האָט געשפּילט בלויז איין טאָג אין
וואָך שטאָט זיבן) ,אַז ס'האָט פאַרלאָרן אַ שלאַכט אויף די בערנ
 . ..די כסדרדיקע אָנפאַלן אין ,פאָרווערטס' האָבן געשטעלט אין
סכנה דעם קװאַל פון נאָרדינס חיונה .די זאָרג איבער דער צע-
שטערונג פון זיין דראַמאַטישן בנין ,װוי אויך די זאָרג פאַר זיין
גרויסער משפּחה ,װואָס איז געווען אָנגעוויזן אויף זיין פארדינסט,
האָט סוף כל סוף

אויך אונטערנענראָבן

נאָרדינס

געזונט".

צוריקגעקומען פון אַ באַזוך אין גאַליציע און עסטרייך ,וואו ער
איז אויך געפאָרן זיך קורירן ,האָט גאָרדין געלאָזט אויפפירן אייניקע
נייע פּיעסן ,צווישן זיי ;אָן אַ היים" און ,גלות גאַליציע? ,וועלכע
איז געווען אַן אַנטייחסידישע פּיעסע ,וועגן דעם שרייבט מרמר; +
,,גלות גאַליציע' האָט דעריבער

זיך געקאָנט שטיצן

בלויז אויף

די ראַדיקאַלע יידישע מאַסן .נאָר אַזױ וי דער רעדאַקטאָר פון
;פאָרווערטס' ,אב ,קאַהאַן ,איז נעווען נאָרדינס א פּערזענלעכער
שונא ,איז  --אָנשטאָט צו פאַרטײידיקן אָט די ראַדיקאַלע פּיעסע
קעגן דער קאָנסערװאַטיוער אָרטאָדאָקסישער פּרעסע ,האָט ער אַליין
זיך אַרױפגעװאָרפן אויף נאָרדינען נאָך מיט מער האַָס וי יענע.
ער האָט ערקלערט ,אַז אויך די פריערדיקע פּיעסע גאָרדינס/ ,אֶן
אַ היים' ,איז געווען ,א פאַלשע ,געבלאָפטע ,לאַננווייליקע פּיעסע'
צוריקצונעווינען װאָס ער האָט פאַרלאָרן ,האָט נאָרדין
.,א.ום

געטרייעט געבן אַ פיל בעסערע ,אַ פיל שטאַרקערע ,אַ פיל ערלע-
כערע פּיעסע ,װוי די װואָס ער האָט גענגעבן אין די לעצטע יאָרן,
אָבער .,.א.ויך די נייע פּיעסע ,נלות נאַליציע" אין פאַלש ,גע-
בלאָפט און לאַנגװײיליק פון אָנהױיב ביז סוף' .דאָס האָט נאַטיר-
לעך שטאַרק אויפגערענט נאָרדינס פאַרערער .זיי האָבן אָנגעוויזן,
אַז אַזעלכע ווערטער וי ,פאַלש ,געבלאָפט און לאַנגווייליק' האָט
אב .קאַהאַן קיינמאָל ניט דערווענט זיך צו שרייבן קענן די ניך-
ריקסטע מאַכערייקעס פון די ערנסטע שונדיסטישע פּיעסן-מאַכער.
פאַרקערט ,דאָרט פלעגט ער נעוויינלעך צונעבן ,אז כאָטש ס'איז
;שונדעװואַטע! ,איז עס דאָך געשפּאַנט און אינטערעסאנט".,,
גאָרדין שטעלט די פּיעסע צו זיינעם אַן ערן-אָוונט און צווישן די
אַקטן האַלט ער אַ רעדע אין וועלכער ער חוזקט אֶפּ דערפון ,װאָס
מען רופט אים ,בלאָפער* און זיינע פּיעסן ;בלאָף* .דאָס האָט אַרױס-
גערופן ק'.ס ענטפער ,װוי מרמר באַצײיכנט :
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;נאָך נאָרדינס ערן-אָוונט טרעט אַרױס אב ,קאַהאַן מיט אַ סעריע
אַנטיגאָרדין אַרטיקלען ,װאָס האָבן זיך געצויגן פיר חדשים נאָכ-
אַנאַנד .מאָריס ווינטשעווסקי האָט קאַהאַנס ערשטע פיר אַרטיק-
לען (פופצן קאָלומס) כאַראַקטעריזירט אַזױ; :אין אַ ים ווערטער
האָט ער {אב .קאַהאַןן אַרױסנגעבראַכט צוויי גרופּן ,פאַקטן" ,פון
וועלכע די ערשטע האָט ער שוין אַליין געזאָגט ביי יעדער רעצענזיע
אין די זעכצן יאָר ,װאָס ער ,האַלט זיך איין " ,און אַ צווייטע גרופּע
מער

אָדער ווייניקער

ניי  ---הנם

נישט

שפּאָנל-נײ --

דאָס אין:

,אַז גאָרדין טעראָריזירט די קריטיק און מאַכט סקאַנדאַלן אינם
טעאַטער  -- -- --אַז ער האָט קריטיק-פיבער ,אַז ער האַלט אין
איין זידלען קאַהאַנען  --שוין זעכצן יאָר ,אַז ער ,קאַחאַן ,האָט
זיך אייננגעהאַלטן (איזהו נגבור הכובש את יצרו) ,ביזן עס איז
געקומען פּרץ ,מיט אים אַנסקי ,און זיי ביידע האָבן מנלה געווען
דעם סוד ,אַז געשאַנעװעט האָט מען נאָרדינען די גאַנצע זעכצן
יאָר מחמת ער איז אַ בן יחיד א .אַ .װו .א .א .וו" .
ווינטשעווסקי רעכנט אַזױי אויס קאַהאַנס אַלע טענות און באַ-
מערסט דערצו ; ,אָט-דאָס צו זאָנן האָט מען ביז איצט פאַרש..
פאַרשריבן פונפצן קאָלומס .מען האָט אויף דעם אופן באַויזן
איין ,פּונקט? ,וועלכן איך האָב אויסנעלאָזן .גאָרדין האָט אים
באַשולדיקט אַז ער קען נישט שרייבן ,האָט קאַהאַן צעלאָזן פופציק
ביז

זעכציק

שורות

לעזע-שטאָף

אין

א פופצן

קופל

קאָלומדיקן

װאַסער צו באַווייזן קלאָר פאַר דעם טעמפּסטן מח ,אַז נאָרדין איז
נערעכט....
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אַ חוץ זיין סעריע אַרטיקלען פון צענדליקער און צענדליקער
קאָלומס אין וועלכע ער האָט געזוכט צו באַוייזן ,אַז נאָרדין איז
כל? נישט קיין דראַמאַטורג ,האָט אב .קאַהאַן אויך פארעפנטלעכט
אַ צווייטע סעריע ,װואָס האָט געזאָלט באַװייזן ,אַז יעקב נאָרדין
איז בכלל נישט קיין ארינינעלער שרייבער און נישט קיין ערלעכער
מאַן ,נאָר אַ פּלאַניאַטאָר ,אַ ליטערארישער גנב  ...קאַהאַן האָט,
אָן דערלויבניש ,איבערגעדרוקט אין ,פאָרווערטס' גאָרדינס עסעי
,די גרויסע וועלט דראַמע! (אַריין אין פערטן באַנד פון ,אַלע שריפ-
טען פון יעקב נאָרדין' ,זייטן  .)94-3נאָכדעם האָט ער אויפנע-
שריבן צענדליקער קאָלומס אין וועלכע ער האָט געזוכט צו באַ-
ווייזן ,אַז נאָרדין האָט זיין עסעי אַרוױיסגענומען פון דעם בוך ,די
פינף גרויסע סקעפּטישע דראַמעס פון דער וועלט-נעשיכטע ,פון
אַן ענגלישן נלח ,רעוו .דזשאן אַוען (דערשינען אין לאָנדאָן און
אין ניודיאָרק אין ,)6981
{ ..אין דער ענגלישער ליטעראַטור האָט אַוענס וװוערק נישט
געמאַכט קיין אויפזען .,די ענגלישע ענציקלאָפּעדיע דערמאָנט אַפילן
נישט זיין נאָמען .מענלעך ,אַז אַוענס בוך ,וי אַ רייע אַנדערע
ביכער ,האָבן אָננערעגט נאָרדינען צו שרייבן זיין עסעי ,די גרויסע
וועלט דראַמע' (דערשינען צודערשט אין חודש-זשורנאַל ,פרייע
נעזעלשאַפט' פון נאַוועמבער און דעצעמבער  9981און יאַנואַר
 0ס); שפּעטער, ,אַ ביס? פאַרגרעסערט און אויסגעבעסערט ,,אין

דער ,צוקונפט' פון יולי ,אוינוסט ,פעפּטעמבער און נאָוועמכער
 ,4צולעצט אין ,אַלֶע שריפטען פון יעקב נאָרדין' ,באַנד  ,4זייטן
אָבער  ---די ,פרייע געזעלשאַפּט! איז אַרױיס אונטער דער
9
רעדאַקציע פון מ ,לעאָנטיעף און ס .קאטץ  --ביידע קענער פון
ליטעראַטור.,

אויך ,די צוקונפט' ,אונטער פיליפ קראַנצס רעדאַקציע,

האָט אַרום זיך נעהאַט א באדייטנדיקן קריין פון ליטעראַטוד-
קענער ,און קיינעם פון זיי איז אַפילו נישט איינגעפאַלן אַזא נע-
דאַנק װוי אֹב .קאַהאן האָט אַרױיסנעזאָנט אין ,פאָרוװוערטס! פון
 ,8אַז אַן עסעי אויף וועלכער ס'איז געלענן דער שטעמפּל פון
2070

יידישן

טעאַטצער

יעקב גאָרדינס אייגענעם גייסט און סטיל ,איז ,נעגנבעט' פון רעוו.
דזשאן אַוען.
אמת ,אַוען רעדט אין זיין בוך ווענן פּראָמעטעאוס ,איוב ,האַמ-
לעט און פאוסט ,און דאָס טוט אויך נאָרדין (װוי מיט צענדליקער
יאָר פריער האָט עס געטאָן סיימאַנס) ,גאָרדין ,אָבער ,באַהאַנדלט
זיין קעגנשטאַנד נאָר פון אַן אַנדערן שטאַנדפּונקט וי דער ענג-
לישער טעאָלאָג ,יעקב נאָרדין שרייבט דאָרט וי אַ פריידענקער און
מאַטעריאַליסט ,וועלכער מאַכט ,נאַטירלעך ,קעגנזעצלעכע אויספירן
וי רעוו .אַוען .אַפילו בלויז דאָס איבערנעבן אַזױ קורץ ,קלאָר און
לייכט דעם אינהאַלט פון אַזאַ שווער ,טעאָלאַגיש-פילאָזאָפּיש ווערק
פון פיר הונדערט זייטן (װאָס װאָלט אין יידיש פאַרנומען טאָפּלט)

איז שוין פאַר זיך אַליין אַ שעפערישע אַרבעט ,אָבער נאָרדין האָט
גענגעבן זיין עסיי אי אן איינענע פאָרם ,אי אַן איינענעם אינהאַלט.
קיינער װאָלט דעריבער

װואָלט איגנאָרירט

נישט נענומען פּאַר אומגוט ווען נאָרדין

אב .קאַהאַנס

געשריי,

אַז ,די נרויסע

וועלט-

דראַמע? איז אַ ,פּלאַניאַטור" ,אַ ליטעראַרישע גנבה ...גאָרדין
אָבער ,וועלכער האָט אַלע זיינע יאָרן נגעליטן פאַרװאָס דאָס טעאַטער
האָט קעגן זיינע פּראָטעסטן אַנאָנסירט זיינע באַארבעטונגען און
אפילו איבערזעצוננען וי זיי װואָלטן געווען זיינע איינענע אֲריני-
נעלע ווערק ,האָט זיך געפילט שטאַרק נעטראָפן פון אַזאַ באַשול-
דינונג .ער האָט דעריבער אַרױסנעפאָדערט אב .קאַהאַנען צו אן
ערן-געריכט פון אינטעלינענטע מענטשן; נאָר אב .קאַהאַן האָט
זיך דערפון אָפּגעזאָנט .נאָרדין אַנאַליזירט דאמאָלט אין אַ ריי
אַרטיקלען אב ,קאַהאַנס באַהױפּטונג און איבערציינט מיט קאַהאַנס
איינענע

רייד ,אַז דאָס איז א שקר-בלבול,",

מרמר פאַרענדיקט די געשיכטע וועגן דער עסעי דערמיט אַז ק.
האָט צוערשט אָפּגעדרוקט אין ;,פאָרווערטס" אינגאַנצן גאָרדינס עסשי
און ערשט דערנאָך ,אין אַ סעריע אַרטיקלען ,געבראַכט ציטאַטן פון
אַוענס בוך ,איבערגעבנדיק זיי אָפט אין אַ צו פרייער איבערזעצונג
און ניט אָנװוייזנדיק ווא צו געפינען די ציטאַטן ,גאָרדין האָט פאַר-
לאָרן זיין גשדולד און זייער שאַרף געענטפערט ק'.ן ,באַנוצנדיק
אַזעלכע אויסדריקן וי ;, :אין דער דאָזיקער שטיקל אַרבעט אייערע
ווייס איך ניט אַלײן נישט װאָס מער צו באַוואונדערן :די אידיאָטישע
שטומפּעקײט ,די בײישפּיללאָזע עם-הארצות אָדער די זיך זעלבסט-
איבערשטייגנדיקע חוצפּה ?7
ק .אַלײין אין זיינע זכרונות ווידמעט אַ סך פּלאַץ גאָרדינען .עֶר
ווייזט אָן אַז
,ורך גאָרדינס פּיעסן און דורך נאָרדינס פּערזענלעכן
ד

האָט זיך אַנטויקלט אַ בעסערער

איינפלוס

נעשמאַק און העכערע פאָדערונ-

גען ,נאָרדין איז נעשטאַנען פיל העכער פאַר הורוויצן און לאַטײ-
 . , ,גאָרדין האָט |באַלד אין .
נערן אי אין קונסט ,אין אין גייסט.

זיינע ערשטע פּיעסןן זיי ודי יידישע שוישפּילערן נענעבן אַ געלע-
ננהייט צו שפּילן.

ער האָט זיי געגעבן ראָלן ,און שפּעטער האָט ער

זיי גענעבן נאָך בעסעדע ראָלן .,ער האָט געמאַכט פאָרטשריט אַלס
דראמאַטורג,

און אַ דאַנק אים ,האָבן זיי נעמאַכט פאָרטשריט

אַלס

שוישפּילער . . . ,פאַר אונזער בינע האָט ער געהאַט אַן אומנע-
הויערע באדייטונג ,אָבער פון אַ ליטעראַרישן שטאַנדפּונקט ,וי מען
פאַרשטייט דעם אויפדרוק אין דער ברייטער ליטעראַרישער וועלט,
האָבן זיינע זאַכן קיין וװוערט נישט נעהאט.
ראַרישעד וועלט װאָלט מען נגאָרדינס פּיעסן

 . . .אין דער ליטע-
פאַר ליטעראַטור ניט

גערעכנט ,פֿאַר אונדזער בינע אָבער (אין איר דאמאָלסדיקן קלעג-
 . . .גאָרדינס
לעכן צושטאַנד) זיינען זיי געווען זייער וויכטיק.
טעאַטער-ראָלן זיינען געווען נאַנץ זוייט פון דער ווירקלעכקייט .די
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ווערטער ,ואָס ער האָט אַריינגעליינט אין די מיילער פון זיינע
פּערזאָנען ,האָבן ניט געקלוננען נאַטירלעך .זיינע מענער אָדער
פרויען פלעגן זאָנן ,חכמות" ,פראַזן ,וועלכע אַזעלכע מענטשן
װאָלטן אין אמתן לעבן קיינמאָל ניט נעקענט פון זייערע ליפּן אַרוס-

ברעננען.

 . . .מייפטנס זיינען זיינע טיפּן געווען מאַשינאָװוע לאַל-

קעס ,און זייערע רייד  ---מאַשינאָוע חכמות .עס האָבן געקלונגען
אָן אַ שעור פאַלשע טענער ,עס זיינען פאָרנעקומען אָן א צאָל
ביליקע עפעקטן .אָבער טראָץ דיזע אַלע אונאַטירלעכקייטן און גע-

קינצלקייטן ,פלעגט ער אָנדייטן אַ דאַנקבאַרע ראָלע פאַר אַ טאַ-
לאַנטפולן קינסטלער . . . .צי גאָרדין האָט ,אַלזאָ ,נעשאַפן אַ טיפּ
צי אַ לאַלקע  --דער אַקטיאָר האָט ביי אים זייער אָפט נעהאט א
מעגלעכקייט צו שאַפן א ראָלע .דורך אים זיינען די וויכטיקערע
יידישע שוישפּילער געװאָרן קינסטלער ,זיי האָבן אַליין געקראָנן אַ
נאָמען ,און דורך זייער שפּילן אין זיינע פּיעסן האָט דער גאַנצער
יירישער טעאַטער זיך אויפנעהויבן אויף א העכערע שטופע .נאָר-
דינס נאָמען און מאַכט איז געוואקפן .די דערמאָנטע נרופּע שווי-

שפּילֶער און שוישפּילערינס זיינען געווען אי די וויכטיקסטע קרעפטן
פון דער בינע ,אי די באַלעבאַטים און די דירעקטאָרן פון די טע-
אַטערס . . , ,און פונקט וי די נרופּע שוישפּילער-דירעקטאָרן וועגן
וועלכע איך רייד דאָ ,האָט געהערשט איבער די יידישע טעאַטערס
אין נידיאָרק ,אַזוֹי האָט יעקב נאָרדֹין ,קאָן מען זאָגן ,געהערשט
איבער זיי.
די יידישע בינע ,װווי נאָרדין האָט איר געפונען ,איז נעשטאַנען
אַזױ נידריק ,און אירע שוישפּילער זיינען געווען אַזױ אונוויסנד
און רוי ,אַז עס איז געווען נאַטירלעך ,דאָס ער זאָל אויף זיי קוקן
מיט פאַראַכטונג,

און האָבנדיק

אַן אויסערגעוויינלעך

שטאָלצן

און

היציקן כאַראַקטער ,פלענט ער אויף די אַקטיאָרן אַרױפװאַרפן אַן
אימה .זיי האָבן צו אים געפילט אַ טיפן רעספּעקט ,און זיי האָבן
בוכשטעבלעך געציטערט פאר אים?.
נאָכדעם וי ק .האָט געשילדערט די רעװאָלוציע װאָס גאָרדין
האָט געמאַכט אין יידישן טעאַטער ,כאַראַקטעריזירט ער אים וי אַ
רוסישן אינטעליגענט ,װאָס האָט גוט גערעדט און געשריבּן רוסיש,
ער איז געװאָרן זייער פּאָפּולערּ און וויכטיק און מען האָט געזוכט
זיין באַקאַנטשאַפט .אין געזעלשאַפט פון פריינט איז ער געוען א
פריילעכער ,אָנגענעמער ,און ביי זיך אין דער היים זייער גאַסט-
פריינטלעך .ער איז ניט געווען קיין פאָרמעלער סאָציאַליסט ,אָבער
ער איז געווען איינער פון די וויכטיקע ראַדיקאַל-געשטימטע אימי-
גראַנטן אין יידישן קװאַרטאַל .אין זיינע פּיעסן ;גאָט ,מענטש און
טייוול",, ,סאפא", ,קרייצער סאָנאַטאַ?" און ,די ,ו,וארהייט? זיינען דאָ
אַ מאַסע ווערטלעך ,סצענקעס און גאַנצע אַקטן ,וועלכע דריקן אויס
ראַדיקאַלע אידעען וועגן חתונה ,ליבע ,עקאָנאָמישע אומגלייכהייט
און רעליגיע ,און דאָס האָט אים געשאַפן אַ סך פּאָפּולאַריטעט צװוישן
סאָציאַליסטן .,מ'האָט גענומען פאַרגלייכן גאָרדינען צו איבסענען
אויף דער ענגליש-אַמעריקאַנער בינע האָט מען דאמאָלט זיך גע-
האַלטן ביי שטרענגער פּיוריטאַנישער פרומקייט און אַזעלכע טעמעס
זיינען געווען טאַבו .יידישע סטודענטן פלעגן זייערע ניט;יידישע
פּראָפּעסאָרן ברענגען אין יידישן טעאַטער זען גאָרדינס פּיעסן .און
דאָ קומט ק .צום עפּיזאָד ,אַז בעת מען האָט דעם  21אָקטאָבער 3091
אויפגעפירט גאָרדינס ;די יתומה" ,און דער אָרטאָדאָקסישער ;טאגע-
בלאַט* האָט אַראָפּגעריסן די פּיעסע ,האָט גאָרדין שפּעטער אַטאַקירט
אין טעאַטער דעם קריטיקער וי אויך דעם אַרױסגעבער פון דער
אַנדערער אָרטאָדאָקסישער צייטונג ,מאָרגען זשורנאַל? .,עס האָט
זיך אָנגעהויבן אַ קאַמף צווישן ,פ,אָרװוערטס" (דורך לואיס מילער)
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לעססיטאָן
און דעם ,טאגעבלאַט* אין וועלכן ק .האָט זיך ניט באַטײליקט ,ווייל
ער האָט געהאַט אַ קריוודע קעגן גאָרדינען ,וועלכער האָט אים אויך
אַמאָל אַטאַקירט פון דער בינע פאַר אַ באַמערקונג אין אַ פּריװאַטן
שמועס וועגן זיינער א פּיעסע.
וועגן דעם ערשטן ריס צווישן אים און גאָרדינען דערציילט ק.
אין זיינע זכרונות :
נ,אָרדין האָט ניט געקאַנט פאַרטראָגן די קלענסטע קריטיק .זי
האָט נעמעגט קומען פון אַ פריינט און אין דער פריינטלעכסטער

פאָרמע .ער פלענט זיינע קריטיקער ,ענטפערן' פון דער בינע אָדער
שריפטלעך און אויף אַן אומפאַרצײלעכן

שטיינער.

האָב איך מיט אים געהאַט נלייך אין דעם ערשטן

אַזאַ ערפאַרונג
יאָר פון אונדזער

באַקאַנטשאַפט ווען מען האָט אויפגעפירט זיין צווייטע פּיעסע ,דעד
רוסישער ייד אין אַמעריקע ,,אין  ,2981פיר זיינען דאַן געווען
אין די בעסטע באַציאונגען .דורך דער ;אַרבעטער צייטוננ' האָב
איך זיין טעטיקייט אַלס דראַמאַטורג גענעבן די װואַרעמסטע שטיצע.
דעם ,רוטישן ייד אין אַמעריקע' האָב איך אויך נעשטיצט ,נאָף
וועגן איין פּערזאָן אין דער פּיעסע ,אַן אימיגראַנט מיטן נאָמען
,הוזדאק' ,האָב איך אויסגעדריקט אַן אונגינסטיקע מיינונג... .איךף
האָב דאָס אויסנעדריקט מיט די מילדסטע ,פריינטלעכסטע ווערטער.
דאָך האָט נאָרדין אין דעם נעקסטן נומער ;אַרבעטער צייטוננ'

פאַרעפנטלעכט אַ בריוו אין וועלכן ער האָט מיין קריטיק אַטאַקירט
מיט אַ ניפטיקער אָנצוהערעניש . . . ,איך האָב דאַן ערקלערט ,אַז
אויב דאָס איז גאָרדינס נאַנג ,וועל איך מער וועגן זיינע פּיעסן ניט
שרייבן.

מען

האָט

דערנאָך

נעמאַכט

שלום

צוישן

אונדז,

אָבער

מער האָב איך קיין קריטיקן אויף זיינע דראַמעס אין פאַרלױיף פון
אַ לאַנגער צייט ,שוין ווירקלעך ניט געשריבן .פּערזענלעך זיינען
מיר צוערשט אָבער געבליבן אין נוטע באַציאוננען".
ק .דערציילט ,אַז זייער שלום איז איבערגעריסן געװאָרן דורכדעם,
װאָס אין אַ געשפּרעך מיט אים ,האָט גאָרדין אים פאַרלויבט זיין
ענגליש װוערק גיעקל" ,און אַ װאָך פאַר ק'ס צוריקציען זיך פון
;,פאָרווערטס* (אויגוסט  )7981האָט גאָרדין אים געבראַכט די ערשטע
העלפט פון זיינער אַ רעצענזיע װעגן דער דערציילונג ,וועלכע ק.
האָט אים געבעטן אָפּצוהאַלטן ביז ער ועט זיין אַװעק פון זיין אַמט,
אָבער גאָרדין האָט זיך באַלײדיקט; :יעקב גאָרדין איז ניט געוועהנט
אַז וועגן זיינעם אַן אַרטיקל זאָל מען זיך דינגען" .דער ברוגז האָט
אָנגעהאַלטן דריי יאָר ביז זיי זיינען ווידער געװאָרן שלום .אָבער
ווען גאָרדין האָט געהעדט ,אַז ק .האָט אין אַ פּריװאַטן שמועס זיך
אויסגעדריקט ,אַז די הויפט-העלדין פון זיין פּיעסע ,די שחיטה"
רעדט צו פּאָעטישע רייד ,האָט ער ,אויף דער בינע ,צוישן די אַקטן,
אָפּגעחוזקט פון ק ,.ניט אנרופנדיק אים ביים נאָמען האָט ער אים
איבערגעקרימט ,אױסגעשפּאָט און באַליײידיקט מיט אַזעלכע אֲנצו"
הערענישן ,אַז אַ גרויסער טייל פון עולם האָט פאַרשטאַנען וועמען
ער מיינט ,האָט דעריבער ק .אַ לענגערע ציײיט אויסגעמידן צו זען
זיינע פּיעסן,
ק .גייט ווייטער אָן מיט שילדערן גאָרדינען כדי קלאָרער אַרױס-
צוברענגען די סכסוכים צווישן זי ;
,די מאַכט װאָס גאָרדין האָט געהאַט צװוישן די אַקטיאָרן און
דעם כבוד ,װאָס ער האָט באַקומען פון דעם עולם ,האָט {האָבןן
אויף אים געהאַט אַ באַזויפנדע ווירקוננ .פון דער נאַטור אין ער
געווען אונבאַשרייבלעך גרויס ביי זיך און דער כעסן אין אים איז
געווען ניט קלענער װוי דער שטאָלץ . . . ,.פאַר דער פריינטלעכסטער
אָנצוהערעניש אויף אַ חסרון אין זיינער אַ פּיעסע ,פלענט דיזער
הויכער ,ברייט-שולטערדיקער מאַן ,זיך אָנצינדן װי אַ צעבאַלע-
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פון

,וצפּה" האָט ער מאַנכעס מאָל גע-
וועטע ,בייזע קינד ,פאַר אַזאַ ח
סטראַשעט מיט זיין שטעקן .די װאָס זיינען נעשטאַנען אַרום אים,
האָבן די ליטעראַרישע באַדייטונג פון זיינע פּיעסן איבערטריבן אָן
אַ שיעור ,און ער אַלֵיין האָט עס נאָך מער איבערטריבן . . . .ער
איז געווען אַן ערלעכער מאַן ,ניט אויף א האָר צווייזייטיק ,און אָן
אַ ברעק? כיטרעקייט ; פלעגט ער זיין מיינונג וועגן זיין טאַלאַנט
אַרױסזאָגן מיט אַ שטוינענדע אָפּנקייט .ריידנדיק פון דער פּלאַט-
פאָרמע ,פלענט ער זיך אַלֵיין אַרײינרעכענען צווישן די גרעסטע
שרייבער פון דער וועלט-ליטעראַטור,

,אָט אַזעלכע גרויסע שריפט-

שטעלער וי שעקפפּיר ,איבסען און יעקב גאָרדין' ,האָט ער געזאָגט
ביי צענדליקער געלעננהייטן. . . .פאַראיינען פלענן אים איינלאַדן
צו האַלטן לעקטשורס ,האָט ער מער װווי איינמאָל אַלס טעמע גענו-
מען זיין נייעסטע

דראַמע.

הייסן

ער פלעגט

אַנאָנסירן,

אַז ,יעקב

גאָרדין וועט קריטיקירן זיין לעצטע טעאַטער-שטיק ,,און אויף דער
לעקטשור פלעגט ער ווייזן מיט ואָס זיין נייע דראַמע און איבסענס
ווערק שטייען אַזױ הויך ,און פֿאַרװאָס זיין נייע פּיעסע איז נאָך
העכער זיי אימכסענס בעסטע פּיעסע.

 . . .זינט ער האָט אָנגעהויבן צו שאפן
װאָרן

אַלץ דייטלעכער

און דייטלעכער,

אידעע-פּיעסן אין נע-

אַז צו אַזעלכע

אויפנאַבן

איז ער ניט צונעפּאַסט .ער איז ניט געווען גענוג אַנטװיקלט ניט
אַלס דענקער און ניט אַלס קינסטלער .זיינע אידעעפּיעסן זיינען
פון אַ קינסטלערישן שטאַנדפּונקט שװאַכער אפילו װוי ,סיביר ,,זיין
ערשטלינג .פאַרקערפּערן אַ געדאַנק
ער אַבסאָלוט ניט נעווען אימשטאַנד.

אין א דראַמע

--

דאָס איז

 . . .ווען ער האָט מיך אָננגענגריפן פון דער בינע ,האָב איך דאָס
איננאָרירט ,אָבער באַגייסטערט ווערן פאַר זיינע מאַנערן האָב איך,
נאטירלעך ניט געקאָנט".
ק .באַשליסט אָפּצוזונדערן דעם אַנטי ,-טאגעבלאַט*"-קאַמף ,װאָס
מילער האָט אָנגעהויבן אין ,פאָרוועדטס" און דעם קאַמף פאַר גאָר-
דינען ,און דרוקט וועגן דעם אָפּ דעם  01נאָוועמבעד  2091אַ לייט-
אַרטיקל ,װאָס איז אָבער גאָרדינען זייער ניט געפעלן
ק .גייט ווייטער אָן מיט דער כראָנאָלאָגיע פון זיינע באַציאונגען
מיט גאָרדינען :
,סוכות  4091האָט נאָרדין אויפגעפירט אַ דראמע מיטן נאָמען
;טהרת המשפּחה' (די ריינקייט פון פאַמיליען-לעבן) . . . .איך האָב
קיין נאָרדין-פּיעסע שוין ניט געזעען אַ יאר פינף ,זינט זיין
;שחיטה',

זיין ,טהרת המשפּחה'! בין איך געגאַנגען זען.

דאָס נופא

איז געווען באַטראַכט אַלְס סימן אויף פרידלעכע באַציאונגען .איך
האָב אויפריכטיק געהאָפט ,אַז די נייע דראַמע װועט זיין אַ געלונ-
גענע און אַז איך על איר קאָנען לויבן'.
וי ק .גיט איבער ,האָט די פּיעסע געהאַט אויסער גאָרדינס גע-
וויינלעכע פעלער ,אויך אומגעוויינלעכע פעלער אַלס טעאַטער-שטיק,
אנשטאָט דראַמאַטישע האַנדלונגען ,איז זי געווען אָנגעפולט מיט
דרשות .לכתחילה האָט ק .ניט געהאַט קיין חשק עפּעס צו שרייבן
וועגן דער פּיעסע ,אָבער היות ווי מען האָט אים געזעען אין טעאַטער,
האָט ער באַשלאָסן אָנצושרײבן אַן אָפּנהאַרציקע ,אויפריכטיקע קרי-
טיק אין אַ פריינטלעכן טאָן .אָבער די רעצענזיע האָט דערפירט צו
אַ גאַנצע קייט פון שטורעמדיקע פּאַסירונגען .לואי מילער האָט באַ-
טראַכט די רעצענזיע אויך וי אַן אַרױסטריט קעגן אים ,און ער
האָט אָנגעשריבן ?אַ קריטיק אויף אַ קריטיק" ,וועלכע ק .האָט זיך
אָפּגעזאָגט צו דרוקן אין ,פאָרווערטס* ,האָט גאָרדין אָפּגעדרוקט דעם
אַרטיקל אין זיין ,דראַמאַטישע וועלט" ,און אין אַ שפּעטערדיקן
נומער פון זעלבן חודש-זשורנאַל (דער פערטער ,דער לעצטער) זיי-
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יידישן

טעאַטער

נען געווען דריי אַרטיקלען קעגן ק .אין וועלכע ער איז פאָרגעשטעלט
געװאָרן אַלס דער ;אומוויסנסטער ,קלענסטער ,קליינלעכסטער און

ערגסטער מענטש",

|

לואי מילער גרינדעט דאַן ;דיא ווארהייט" ,וואו גאָרדין הייבט אָן
שרייבן ,און װי ק .גיט איבער :
מ,יך האָט ער דאָרטן פון צייט צו צייט אַטאַקירט מיט פּערזענ-

לעכע באַליידיקונגען ,און איך פלעג אויף זיינע אַטאַקעס ניט ענט-
פערן.

אַזױ וי איך בין געווען דער דראַמאַטישער און ליטעראַרי-

שער קריטיקער פון 'פאָרווערטס' ,פלעג איך שרייבן

קריטיקן

אויף

זיינע נייע פּיעסן .,איך פלענ אויף זייערע פעלערן אנווייזן אַזױ
העפלעך וי מענלעך .איך פלעג זיך באַשרענקן אויף זיינע נייע
פּיעסן .,ווענן אים פּערזענלעך האָב איך קיינמאָל ניט גערעדט.
זיד?-ווערטער ,שטעך-ווערטער אָדער באַליידיגענדע אָנצוהערענישן
זיינען אין מיינע קריטיקן

ווענן אים

קיינמאָל ניט אַריינגעקומען.

אַלס שריפטשטעלער פלעג איך אויך ניט שרייבן .אָבער כמעט יעדע
פּיעסע זיינע האָט אַנטהאַלטן אי זיינע וויכטיקסטע מעלות אי זיינע
בולטסטע פעלערן .אַלזאָ ,פלענט שוין ממילא אויסקומען ,אַז אֶת-
שאַצנדיק זיינע אַ פּיעסע ;די אמתע קראַפט' ,למשל ,אין דעם
,פאָרווערטס! פון נאָוועמבער  ,)4091פלעג איך אייגנטלעך אָפּשאַצן
זיין נאַנצע ליטעראַרישע נעשטאַלט .אַזאַ סאָרט קריטיק האָב איך
געשריבן

אויף

זיין פּיעסע

;אָן אַ חיים ,,וועלכע

איז

אויפנעפירט

געװאָרן אין נאָוועמבער  ,7091אָבער דיזע דראַמע איז פיל שװאַ-
כער וי ,די אמתע קראַפט! .מיין קריטיק איז געווען זייער ניט
קיין גינסטיקע .זי איז אָבער געשריבן געװאָרן אָן דער קלענסטער
אנצוהערעניש

אויף אַ פּערזענלעכן

אֶננריף.

אויף דעם

האָט נאָר-

דין אָפּנעענטפערט מיט אַ לאַנגן אַרטיקל (אין ,ווארהייט' פון 02
נאָוועמבער  . . , ,)7091דער אַרטיק? האָט  . . .אנשטאָט צו באַ-
האַנדלען די פּונקטן פון דער קריטיק  --אַן אַטאַקע אויף דעם
קריטיקערס פּערזאָן ,דער אַרטיק? האָט אַרויסגערופן ענטריסטונג
ניט נאָר צווישן אונדזערע גענאָסן ,נאָר צװוישן זייטיקע מענטשן
אויך".

ק .באַשליסט אים צו ענטפערן דורך אַ גרינטלעכער באַהאַנדלונג
פון זיין אַרט שרייבן און ער אַנאָנסירט ,אַז ער װועט וועגן דעם שרייבן
אין דער אָפּטײלונג ל,יטעראַטור און לעבן" ,װאָס ער פלעגט דרוקן
יעדן זונטאָג אין ,פאָרווערטס" ,אָבער ער ווערט קראַנק ,און ערשט
דעם ! פעברואַר  8091הייבט ער אָן פאַרעפנטלעכן זיין סעריע ,גאָר-
דינס פּלאַץ אַלס יידישער דראַמע:-שרייבער" מיט אַן אריינפיר פון
;אַ פּאָר פּערזענלעכע ווערטער?:
אַלס הקדמה דערמאָן איך וי גאָרדין אַטאַקירט מיך אימער
מיט פּערזענלעכע באַליידינוננען און איך ענטפער ניט ,און איך
זאָג ,אַז ענדלעך פיל איך געצוואוננען צו מאַכן אַ סוף צו מיין
שוויינן .איך ערקלער ,אַז איך וװועל באַטראַכטן זיינע ווערק און
זיינע מעטאָדן גרינטלעך ,אָבער ניט באַאיינפלוסט פון אונדזערע
פּערזענלעכע באציאוננען .איך אָנערקען זיינע פאַרדינסטן פאַר
דער יידישער בינע און דעם הויכן פּלאַץ ,װאָס ער פאַרנעמט אין
איר געשיכטע .װאָס אָנבאַטרעפט אָבער דעם אמת ליטעראַרישן
ווערט פון זיינע דראַמעס ,באַמערק איך ,איז דאָס אַ גאַנץ אַנדער
פראַגע . . . .די סעריע איז געווען אַ לאַנגע .זי איז גענאַנגען צוויי
אָדער דריי מאָל אַ וואָך ,און זי האָט זיך געצוינן עטלעכע װאָכן.
,א,י.ך האָב אים געגעבן קרעדיט פאַר יעדער מעלה ,װאָס מען
קאָן נאָר אין זיין שרייבן נגעפינען ,און װאָס אָנבאַלאַנגט די חסרו-
נות האָב איך זיי אַרױסגעבראַכט אַזױ דייטלעך וי איך בין אימ-
| שטאַנד ,אָבער אימער אַזױ מילד און העפלעך װוי מעגלעך.
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 . . ,גאָרדינס אַנטװאָרטן האָבן צוערשט געהאַט די פאָרמע פון
סאַרקאַסטישע

ער האָט אָבער

שפּאַסן ,פול מיט פאַראַכטונג.,

ניט

אױיפנעהאַלטן דעם טאָן ,עס האָבן זיך ביי אים אַרױסגעכאַפּט
סמנים פון אויפרענונג .עס האָט ניט נעפעלט זידלעריי .דערנאָך
האָט ער פאַרלאָרן יעדן זעלבסט-קאַנטראָל און האָט געברויכט מאַנ-

כע אומאַָנשטענדיקע שימף-ווערטער און ענדלעך זיינען זיינע אַטאַ-
קעס דערנאַננען צו די ערגסטע פאָרמען .איך אָבער האָב אָנגע-
האַלט}ן דעם זעלבן טאָן פון פאַרלאַמענטאַרישע אָנשטענדיקייט.
דער רעזולטאט איז נעווען ,אַז דאָס נופא ,דער אונטערשיד אין
אונדזערע מאַניערן ,האָט געווירקט צו גונסטן מיין צד . , , .דער
אינטערעס אין דער סעריע איז געווען אונגעהויער .מען האָט ועגן
זיי נערעדט אומעטום ,און פילע אָרגאַניזאַציעס האָבן אַראַנזשירט
דיסקוסיע-אָוונטן מיט די דאָזיקע אַרטיקלען פאַר אַ טעמע .בוכ-
שטעבלעך פון אַלֶע זייטן ,פון פאַרשידענע געגנטן ,פּאַרטײען און
גרופּן ,האָט מען איבערנעגעבן מיינוננען ,וועלכע האָבן מיר פאַר.-
שאַפט

די

העכסטע

צופרידנהייט.

סאַנכע

פון

דיזע

מיינוננען,

שריפטלעכע און מינדלעכע ,זיינען געקומען פון מענטשן ,װאָס זיי-
נען געווען קעגנער פון ,פאָרווערטס' אָדער פון מיר פּערזענלעך,
גראָד האָט זיך אַזױ נעמאַכט ,אַז אין דער צייט ווען מיינע אַר-
טיקלען וועגן יעקב גאָרדינס ווערק זיינען געגאַנגען אין ,פאָר-
ווערטס' ,האָט מען וועגן אים אויך גענומען אָפט שרייבן אין רוס-
לאַנד  --צוערשט נאָר אויף יידיש און דערנאָך אויף רוסיש אויך.
 , . ,איך האָב דידאָזיקע קריטיקן איבערנעדרוקט אין ,פאָרווערטס'
אונטער אַזעלכע קעפּלעך װוי ,װאָס מען דענקט אין רוסלאנד וועגן
גאָרדינען' .פאַר מיר איז דאָס געווען זייער וויכטיק ; טאַמער גלויבט
ווער עס איז ,אַז מיין קריטיק איז געוװענדעט אויף פּערזענלעכע
נעפילן ,טאָ זאָל מען זען ,אַז דאָרטן אין רוסלאַנד ,וואו די קריטי-
קער זיינען מיט נאָרדינען ניט באַקענט און וואו וועגן פּערזענלעכע
געפילן קעגן אים ,קאָן קיין רייד ניט זיין ,זאָל מען זען ,אַז דאָרטן
זאָגט מען פּונקט דאָסזעלבע װואָס איך".

אין דער זעלבער צייט ( 12--72מערץ  )8091האָט ק .אויך איבער-
געדרוקט אין ,פאָרווערטס? גאָרדינס אַרטיקלען ,די גרויסע וועלט-
דראַמע" ,און אין אַ וייטערדיקער סעריע ( 11--1אַפּריל )8091
אַרגומענטירט,

אַז די אַרטיקלען זיינען גענומען

פון דזשאן אַוענס

בוך ,די פינף סקעפּטישע דראַמעס פון דער געשיכטע" ,און אַז כמעט
אַלע גאָרדינס אַרטיקלען וועגן ריטם ,װאָס זיינען געווען געדרוקט
אין ,צוקונפט? זיינען גענומען פון קאַרל בוכער.
דאָס האָט ווידער אַרױסגערופן אַ גרויסן טומל אין די טעאַטער-
קרייזן און צווישן גאָרדינס פאַרערער,.
הלל ראָגאָף שטעלט זיך אָפּ וועגן צוויי קאַמפן ,װאָס ק .האָט גע-
פירט אין יידישן טעאָטער:וועזן .דער ערשטער אין שייכות מיט
יעקב גאָרדין :
דאָס איז דער היסטאָרישער קאַמף זיינער מיט יעקב נאָרדין,
אָדער בעסער געזאָגט ,מיט דער גאָרדין-דראַמע .אַז יעקב נאָרדין
האָט פאַרדינט קרעדיט פֿאַר אַרויסהײיבן דעם טעאַטער פון דעם
שונדישן זומפּ ,האָט קאַהאַן ניט געלייקנט .ער האָט אויך ניט
געלייקנט אַנדערע פאַרדינסטן גאָרדינס פאַרן טעאַטער ; פֿאַר אִמֹּ-
שאַפּן די הפקרות אויף דער בינע ,פאַר אַריײנטראָגן אַ טאָן פון
קולטור ,פון יראת הכבוד אין טעאַטער און אַזױ ווייטער .קאַהאַן
האָט אָבער ניט געװאָלט אָנערקענען ,אַז גאָרדינס דראַמעס

נגעהערן

צו דער קאַטענאָריע פון עכטער קונסט ,פון אמתער ליטעראַטור.
קאַהאַן האָט אין זיינע קריטיקן באַויזן אַז גאָרדינס כאַראַקטערן
האַנדלען ניט און ריידן ניט נאַטירלעך וי לעבעריקע מענטשן.
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לעססיטאָן
דערביי

דאַרף מען אין זינען האָבן ,אַז דאָס האָט פּאַסירט

אין דער

צייט ווען די יוננט פון דער יידישער אימיגראַציע ,װאָס האָט אָנ
געפילט

דעם

יידישן

טעאַטער,

איז

געווען

גע"

רעװאַלוציאַנעריש

שטימט ,און אַז די טעמעס פון נאָרדינס פּיעסן זיינען אויך געווען

רעװאָלוציאָנערע

 ---זיי האָבן נעצילט

אויפצודעקן

די איבלען

פון די אַלטע פירוננען ,פון דער אַלטער ארדנונג ,און האָבן נעפּרע"
דיקט די נייע געדאַנקען

פון ראַדיקאַלן

פּראָגרעפ.

נאָרדינס

פּיעסן

האָבן דערפאַר אַפּעלירט צוֹ דעם בעסערן טעאַטער-עולם ,צו די
יונגע אימיגראַנטן ,די זעלבע יונגע אימיגראַנטן ,װאָס האָבן גע-
לייענט דעם ,פאָדווערטס' און װאָס האָבן אין ,פאָרווערטס' געפונען
די זעלבע געדאַנקען וי די װאָס נאָרדין האָט געפּרעדיקט אין זיינע
פּיעסן.
אב .קאַהאַנס לאַנע אין דעד מלחמה מיט נאָרדינען איז דערפאַר
מען קאָן זאָנן ,אַז אַלע זיינען
ניט געווען װאָס מקנא צזויין.

געווען קענן אים  :דער עולם ,די בעסערע אַקטיאָרן ,וועלכע האָבן
אין נאָרדינס פּיעסן געפונען די ערשטע נעלעגנחייט צו שאַפֿן
שטאַרקע ראָלן און צו באַווייזן זייער טאַלאַנט .אויך די באַלעבאַ-
טים און פאַרװאַלטער פון די טעאַטערס ,וועלכע האָבן פון נאָרדינס
פּיעסן נעמאַכט נעלט ,אין דער רוסישער קאַלאָניע ,די קרייזן פון
דער רוסיש-יידישער אינטעליגענץ ,וועלכע האָבן דאַמאָלט פיל נע-

האָלטן אין שאַפֿן די עפנטלעכע מיינונג אין פראַנן פון קולטור,
איז נאָרדינס פּערזענלעכער איינפלוס געווען זייער גרויס .אויסער-
דעם האָט ער אַליין פאַרמאַנט א שאַרפע סאַטירישע פעדער ,וועלכע
ער האָט פריי באַנוצט אין די צייטונגען ,װאָס זיינען דאַן געשטאַנען
אין ביטערער אָפּאַזיציע צום ;,פֿאָרװוערטס! און צוֹ אב .קאַהאַנען.
עס פאַרשטייט זיך ,אַז גאָרדינס אָנהענגער האָבן באשולדריקט

קאַהאַנען

אין פּערזענלעכע

קריוודעס,

פּערזענלעכע

באַשולדיקונג האָט ניט געהאט קיין באַנרינדונג.

פאָטיווֹן.

די

ביי קאַהאַנען האָט

עס זיך געהאנדלט דורכאויס אין אויפריכטיקער קריטיק .ער האָט
עס נעהאלטן פאַר זיין פליכט צו זאָנן דעם אמת ווענן דעם ליטע-
ראַרישן ווערט פון נאָרדינס פּיעסן און ער האָט זיין פלינט נעטאָן.

זיין באַפרידיקונג האָט קאַהאַן באקומען אין די שטעטערדיקע
יאָרן ,ווען מען האָט אָנגעהוֹיבן צו שטעלן נאָרדינס פּיעסן אין
פּוילן און אין רוסלאַנד ,און די דאָרטיקע קריטיקער האָכן גענעבן
ווענן זיי די זעלבע אָפּשאַצונג וי קאַהאַן".
וועגן קאַמף צווישן ק .און גאָרדין ,שרייבט לעאָן קרישטאָל:
 ,אַ מיינונג איז ווייט און ברייט פאַרשפּרײט ,אַז דער קריטיקער
אב .קאַהאַן האָט באַקעמפט דעם דראַמאַטורג יעקב נאָרדין .דאָס

איז ניט ריכטיק.

דעם קאַמף האָט פאַרפירט דער דראַמען-שרייבער

נאָרדין קעגן דעם קריטיקער קאַהאַן דערפאַר װאָס קאַהאַן האָט אָנ-
נגעוויזן אויה חסרונות אין נאָרדינס פּיעסן . . . .אב .קאַהאַן איז
געווען דער איינציקער וויכטיקער יידישער ליטעראַט און קריטיקער
אין אַמעריקע ,װואָס האָט נאָרדינס דראמען קריטיקירט אָביעקטיוו.
;  . .היינט ,ווען דער קאַהאַן-נאָרדין קאמף איז שוין ניט אַ ברע-
נענדיקע פראַגע ,נאָר אַ קאַפּיט? יידישע טעאטער-געשיכטע ,איז
שוין פאַר יעדן איינעם קלאָר ,אַז קאַהאַן דער קריטיקער האָט ריכ-
טיק אָפּנעשאַצט יעקב נאָרדינס ווערט און באַדייטוננ פאַר דעם
וואוקס און פאַר דער אַנטװיקלונג פון דער יידישער בינע . . , .אין
דעם קאמף האָט אב ,קאַהאַן מיט קראַפט ,איבערצייגונג און מוט
צוריקנעשלאָגן גאָרדינס אַטאַקעס און די אָנטאַלן פון די היציקע
גאָרדיניסטן ,און נאָך דעם אַלעמען ,אַז מ'וויל לייענען אַן אָפּשאַ-
צונג פון יעקב גאָרדינס אמתן ווערט פאַר דער יידישער בינע ,אַן

אָביעקטיווע אָפּשאַצונג מיט די אויפריכטיקסטע קאָמפּלימענטן פאַר
גאָרדינס ווירקלעכע פאַרדינסטן ,קאָן מען דאָס געפינען ניט ביי די
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פון

,גאָרדיניסטן' ,נאָר דוקא ביי אב .קאַהאַנען ,אין זיינע ביכער-עראי-
נערוננען ,בלעטער פון מיין לעבן",
און ווייטער צעגלידערט
גאָרדינס ווערק:

קרישטאָל

ק'ס

ראָל ביים

קריטיקירן

;אין דער יידישער טעאַטערװועלט רעכנט מען זיך מיט אב.
קאַהאַנט אַ מיינונג ווענן א פּיעסע אָדער אַ שוישפּילער מער וי
מיט דער מיינונג פון אַ וועלכן-עס איז אַנדערן קריטיקער .און
דאָס איז ניט דערפאַר װאָס אב ,קאַהאַנס אַרטיקלען איבער טעאַטער
האָבן הינטער זיך זיין פּרעסטיזש און אויטאָריטעט אַלס רעדאַק-
טאָר פון ,פאָרווערטס' .דאָס איז אויך און הויפּטזאַכלעך דערפאַד
װאָס אב .קאהאַן איז איינער פון די וייניקע שרייבער אין דער
גאַנצעד געשיכטע פון דער יידישער פּרעסע ,וועלכע באַהאַנדלען
דאָס יידישע טעאטער מיט יענעם פולן און טיפן ערנסט מיט וועלכן

עס צייכענען זיך אויס די בעסטע קריטיקער פון טעאַטער אין די
ציוויליזירסטע לענדער פון דער וועלט ,אב .קאַהאַן איז געווען דער
ערשטער אַריינצוברעננען עכטע ,אויפריכטיקע און קאָמפּעטענטע
טעאַטער-קריטיק אין דער יידישער פּרעסע .נאָך( . . .אין  )2981האָט
ער אין דער ;אַרבײטער

טעאַטער,

איבער

;סיביריא'.

צייטוננ!

אַ קריטיק

דאָס איז

געווען

אָפּנעדרוקט

אויף

יעקב

זיין ערשטן

אַרטיקל?

גאָרדינס

ערשטע

פּיעסע

ניט נאָר אַ קריטיק

איבער

פּיעסע,

נאָר אויך א קריטיק אוֹיף דעם שפּילן פון די אַקטיאָרן .יענער אַר-
טיקל קאַהאַנס איז פאַר דער דאמאַלסדיקער יידישער טעאַטער-
וועלט געווען פּונקט אַזאַ נייע ערשיינונג װוי יעקב גאָרדינס ערשטע
פּיעסע .פּונקט װוי יידישע אַקטיאָרן האָבן אין גאָרדינס פּיעסע צום
ערשטן מאָל באַקומען א געלעננהייט צו שפּילן אמתע ראָלן ,אַזױ
האָבן זיי אין קאַהאַנס אַרטיקל צום ערשטן מאָל נעלייענט אַן אמתע

טעאַטער-קריטיק,
אב .קאַהאַן איז געקומען צוֹם יידישן טעאַטער אַ גוט-צוגעגריי-
.ן זיין געפיל און אין
טער פאַר דער ראָלע פון אַ קריטיקער. ,א.י
זיין באַוואופטזיניקער באַציאוננ צו ליטעראַטור און טעאַטער (איז
ערן געווען אינגאַנצן אַנדערש פון זיינע צייט-גענאָסן און קאַלענן-
שרייבער אין דער דאַמאָלסדיקער באַװעגונג און אין איר פּיאַנעדי
שער

פּרעסע.

 . . .ער האָט שוין

געהאַט

אַ זיכערן

און

קלאָרן

שטאַנדפּונקט וועגן דעם עיקר פון ליטעראַטור און פון קונסט בב,5
און ער האָט שוין נענוג נוט געקענט דאָס הינע פאַר-נאָרדינישע
טעאַטער פון פּראָפּעסאָר הורוויצעס און לאַטײנערס ;,היסטאָרישע
אָפּערעטע' און די ,קונסט! פון די אַקטיאָרן און אקטעדיסעס ,װאָס
האָבן אין די אָפּערעס  געזונגען' ,געטאַנצט און דעקלאַמירט ווילדן
אומזין אויף דייטשמעריש ,איידער יעקב נאָרדין האָט זיך באַויזן
אַלס

דראַמאַטורג,

האָט

שוין

דער

צוקונפטיקער

קריטיקער

אב.

קאַהאַן געוואוסט ביי זיך אויף זיכער װאָס טעאַטער דאַרף גיט זיין.

ווען נאָרדינס ערשטע פּיעסע איז אויפנעפירט געװאָרן ,האָט אב.
קאַהאַן זי באַגריסט אַלס דעם אֶנהוֹיב דערפון װאָס דאָס יידישע
טעאַטער קאָן און דאַרף ווערן .,די הויפּט-געדאַנקען ואָס אב.
קאַהאַן האָט אויסנעדריקט אין יענעם אַרטיק? זיינען גילטיק ביזן

היינטיקן טאָג .ווען מ'לייענט יענעם אַרטיקל היינט ,מוז מען זיך
וואונדערן אויף דער אַרינינאַליטעט און אויף דעם ריין-שרייבע-
רישן טאַלאַנט פון דעם דאַן-זייער יוננן קריטיקער .עס זיינען דאַן
נאָך אין יענער צייט ניט נגעווען קיין מוסטערן פון טעאַטער-קריטיק
אין יידיש.

דער שרייבער האָט דאָך נעמוזט דאַן ממש

אַליין שאַפן

יעדן אויסדרוק אויף צו באַהאַנדלען איידעלע און טיפע באַנריפן
וועגן אַן ענין פאַר וועלכן די יידישע שפּראַך איז נאָך ביז דאַן ניט
באַנוצט

געװאָרן",
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יירישן

טעאַטער

וועגן דער השפּעה װאָס עס האָט געהאַט דער קאַמף צווישן גאָרדין
און אב ,קאַהאַן ,גיט איבער די שוישפּילערין צילי אַדלער אין אירע
זכרונות :

 ...,אַרום  8091-7091איז יעקב גאָרדין געװען אויף דער
העכסטער שטופע פון זיין פּאָפּולאַריטעט ביים טעאַטער-עולם און
ביי די לייענער פון יידישע צייטונגען בכל? ,האָט אב ,קאַהאַן אָרום
יענער צייט געשריבן אַ נאַנצע סעריע אַרטיקלען אין ,פאָרװוערטס'
מיט אָפּשאַצונגען וועגן יעקב גאָרדינס טאַלאַנט אַלס דראַמאַטורג,
צענלידערט אַ סך פון זיינע דערפאָלגרייכע פּיעסן און אונטערנע-
צוינן ניט קיין גינסטיקן ,ניט קיין שמייכלענדיקן סך-הכל פון נאָר-
דינען אַלס דראַמאַטורג ,און ,מערקווירדיק ,נאָך יענע אַרטיקלען
פון אב .קאַהאַן האָבן אַ סך פון מיינע פריינט און באַקאַנטע ,וועלכע
האָבן ,פּונקט וי איך ,געהאַָט אַ נאָר הויכע מיינונג וועגן נאָר-
דינען אַלס דראַמאַטורג ,מיט אַמאָל ,צו מיין גרעסטער איבעראַ-
שונג ,פאַרלאָרן זייער באַנײיסטערונג פאַר אים .זיי האָבן גערערט.
במעט

מיט ביטול ווענן זיינע פּיעסן.

. . .

מיט יענער פעריע אַר-

טיקלען וואו אב .קאַהאַן האָט אַרוױיסגעזאַנט זיין ניט-גינסטיקע
מיינונג וועגן יעקב נאָרדינס שאַפן ,האָט ער דעם דראַמאַטורגס
פּאָפּולאַריטעט היבש פאַרקלענערט".
דער טעאַטראַל און שריפטשטעלער מ .אַשעראָװיטש וייזט אָן:
 .... ,דער דעדאַקטאָר פון ,פאָרווערטס! איז געווען דער ערשטער,
װאָס האָט אין זיינע קריטיקן אויף יענע פּיעסן אנגעוויון ,אַז זי
זיינען אומנאטירלעך און ווייט פון ליטעראַטור .מיט ביישפּילן און
משלים ,װאָס האָבן נעמוזט אַפּעלירן צום שכל ,האָט ער דאָס באַ-
וויזן.

דאן איז מען אויף אים

אָנגעפאַלן

דערפאַר.,

אָבער מיט אַ

צייט שפּעטער האָט מען אייננעזעען ,אַז ער איז געווען גערעכט.
זיין מיינונג איז באַשטעטיקט געװאָרן פון די גרעסטע יידישע אוּן
דוסישע קריטיקער אין רוסלאַנד ווען מען האָט די פּיעסן פון
יענעם מין אויפגעפירט אין די דאָרטיקע טעאַטערע?.
זלמן זילבערצווייג ,נאָך אַ גרינטלעכן שטודיום פון יענער עפּאָכע,
שרייבט אין זיין סצריע אַרטיקלען וועגן יעקב גאָרדין :
 ,די קעגנער פון אב ,קאַהאַן ,און קעגנער האָט אב .קאַהאַן ,ברוך
השם ,געהאַט זיכער ניט ווייניקער וי אָנהענגער, ,פּאַטריאָטן",
האָבן אין װאָרט און שריפט געװאָלט זיך באַמיען צו מאַכן דעם
איינדרוק ,אַז אויב יעקב נאָרדין איז ניט תמיד געווען סוקסעספופ,
אַז אויב ער איז מיט דער אָדער יענער פּיעסע דורכגעפאַלן ,איז עס
געווען די שולד פון אב .קאַהאַן ,וועלכער האָט אים ניט נעגלעט,
נאָר כסדר אַראָפּנעריסן .,אב ,קאַהאַנס קעגנער ,באַזונדערס אין דער
עקסטרעם ראַדיקאַלישער יידישער וועלט ,אין דער לינקער באַװע-
גונג ,װאָס האָבן געזוכט צו ואַרפן װאָס מער בלאָטע אויף קאַ-
האַנען ,האָבן אפילן פאַר גאָרדינס קראַנקהייט ,דעם קענסער ,גע-
מאַכט פאַראַנטװאַרטלעך קאַהאַנען .זיי האָבן זיך געמאַכט פאַר-
געסן ,אַז אַ סך אַנדערע יידישע קריטיקער פון יענער צייט האָבן
זיך ניט אָפּנעהאַלטן פון אָנווייזן אויף חסרונות און ניט-אויסגע-
האַלטנקייט אין געוויסע פּיעסן פון גאָרדינען .זיי האָבן אויך פאַר-
בויגן די פאַקטן ,אַז אַזעלכע אָנגעזעענע יידישע שריפטשטעלער וי
י , .פּרץ און בעל-מחשבות אין אייראָפּע און דוד פּינסקי אין אַמע-

ריקע זיינען געווען גװאַלדיקע קעגנער פון גאָרדינס פּיעסן ,און אַז
אַזעלכע טעאַטראַלן

וי נח פּרילוצקי און דר .מוקדוני

זיינען ,בעת

גאָרדינס פּיעסן זיינען נעשטעלט געװאָרן אין אײיראָפּע ,אויך ניט
געשפּרוננען

,קדוש' פאַר אלץ ,װאָס נאָרדין האָט נגעשריבן,

אָבער דאָך איז עס אַ פאַקט ,קיינער פון די אױיבנדערמאַנטע
האָט זיך אַזויפיל ניט אָפּנענעבן מיט גאָרדינען װוי אב .קאַהאַן,
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און אַז קיינער האָט ניט נעקאָנט אויסנוצן אַזאַ ברייטע ווירקונג
אויף די ברייטע טעאטער-מאסן וי אב .קאַהאַן אין זיין צייט ,אָנ-
נגעהויבן האָנן זיך די באציאוננען צװוישן יעקב גאָרדין אוֹן אב.
קאַהאַן דווקא זייער פריינטלעך . . . ,פאַקטיש באַרירט קאַהאַן באַלד
אין דעם ערשטן אַרטיקל אַלע מעלות אויף וועלכע עס האָבן זיך
שפּעטער אָפּנעשטעלט די אַנדערע שרייבער ווענן גאָרדינען ,אַז
נאָרדין האָט נעמאַכט נגעשיכטע אין יידישן טעאַטער ,אַז לגבי דעם
דעמאַלטיקן רעפּערטואַר האָט ער נעמאַכט א רעװאָלוציע ,אַז ער

האָט געשאַפן ראָלן פאַר אַקטיאָרן ,אַז ער האָט גענעבן דאָס אמתע
רעאַלע לעבן אויף דער בינע און אַז ער האָט געשריבן יידיש ,ניט
דייטשמעריש".

זילבערצווייג רעדט אַרום אויספירלעך די עטלעכע איבערייסונ-
גען אין דער פריינדשאַפט צווישן גאָרדין און ק .צוליב ק'.ס רע-
צענזיעס אָדער פּערזענלעכע מיינונגען וועגן גאָרדינס פּיעסן ,װאָס
גאָרדין האָט בשום אופן ניט געקאָנט פאַרטראָגן און דערויף שטענ-
דיק רעאַגירט ,אָבער :
,אין אוינוסט  7981זיינען זייערע באַציאונגען ווידער איבערגע-
ריסן נעװאָרן ,דאָסמאָל ניט צוליב גאָרדינס אַ פּיעסע און קאַהאַנס
אַ רעצענזיע ,נאָר פאַרקערט ,קאַהאַנס א ראָמאַן און נאָרדינס אַ רע-
צענזיע .דאָס איז געווען די סיבח צו אַ נייער שנאה צוישן די
צוויי שטארק-פארעקשנטע פּערזענלעכקייטן ,וואָם זיינען ניט געווען
נאָכניביק ווען זיי האָבן געהאָט א באשטימטע מיינונג וועגן אן ענין
און האָבן זיך ניט צוריקנגעהאַלטן צו קעמפן פאַר זייערע מיינוננען,
נישט שוינענדיק זייערע נעכטיקע פריינם און נוטע ברידער,
אין זיין רעצענזיע האָט גאָרדין ,לויט קלמן מרמר ,אַנאַליזירט
דעם ראָמאַן שטעל? נאָך שטע? און געקומען צו אַזאַ סך-הכ?:
,איר געפינט דאָ איבעריקע אויסנגעקוועטשטע ,צונעטשעפּעטע נלייב-
ווערטלעך ,צו לאַנגע און װייניק אינטערעסאַנטע

קאָנװערזאַציאָנען

ונעשפּרעכןן .קלייניקייטן פאַרנעמען צופיל פּלאַץ ,און וויכטיקע
זאַכן צו װײיניק ,אין נאַנצן בוך נגעפינען זיך בלעטלעך ,וואו איר
מוזט זאָנן ; צו לעננלעך ,צופי? אויפמערקזאַמקײט פאַר א קנעפּ?
און צו װײיניק פאַר א מענטשן.

,עיל
 . . .ער האָט אָנגעשריבן זיין ט

אוו טהי נעטאַ' ניט וי אַ געוועזן קינד פון דעמזעלבן
אַן  אייגענער' ,וועלכער שרייבט פון איינענע . . . .ער
שילדערט וי אַ פרעמדער פאַר פרעמדע .ער איז געבליבן
פרעמד אפילו צו זיינע אייגענע העלדן .,ער לאַכט פון
פון זיי פאָן {חוזקן און ציינט צו זיין אַ קאָמיקער אויך

געטאָ ,װי
האָט גנע"
קאַלט און
זיי ,מאַבט
דאַן ווען

זייער לאַנע איז זייער טראַניש".

ווען מיר לייענען בלויז אָט די סומירונג ,קאָן מען קומען צום
באַשלוס ,אַז די קריטיק פון נאָרדינען האָט דעם ניט-ווייניקער סענ-
סיטיוון און אין זיך שטאַרק נלויבנדן אב .קאַהאַן אַרױסגעבראַבט
קענן גאָרדינען ,און אויף וויפ? קאַהאַן זאָל ניט וועלן אונטער-
שטרייכן זיין אומפּאַרטײיאישקײיט צו נאָרדינען און אַז די קריטיק
מיט וועלכער ער איז שפּעמער אַרויסגעקומען קענן אים ,איז בלויז
געווען געשטיצט אויף ריינע ליטעראַטור-קריטיק און קונסט-מבינות,
האָט זי אין זיך פאָרט מער וי אַ שמץ פון פּערזענלעכן כעס און
אפשר אויך קנאה ואָס נאָרדין האָט דערנרייכט אַזאַ אָנגעזעענע
שטעלונג אין דער יידישער געזעלשאַפט און ביי די ברייטע יידישע
פאָלקט-מאַסן.
און כאַראַקטעריסטיש,

אַז קאהאן

באַשולדיקט

נאָרדינען

אין אַ

חסרון .,װאָס אַנדערע האָבן פאָרנעװאָרפן טאַקע אים קאַהאַנען:
היפּער-סענסיוויטעט קענן קריטיק און שטאַרקע איינגעגלויבטקייט
אין שלמות".
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לעטסיקאָן
אַלס טעאַטער-קריטיקער
ק',ס אינטערעס

צום יידישן

טעאַטער

האָט זיך אויסגעדריקט

נים .

נאָר אין זיינע רעצענזיעס און קריטיקס ,נאָר אויך אין דעם ,װאָס
ער האָט אַרויסגערופן יידישע שוישפּילער אַלײן אָדער דורך רעדאַק-
ציע-מיטגלידער אָנצושרייבן זייערע זכרונות ,און אַזױ זיינען אין
פ,אָרווערטס* פאַרעפנטלעכט געװאָרן די זכרונות פון זיגמונט מאָגו-
לעסקאָ (געשריבן טיילווייז דורך ק .און טיילווייז דורך לעאָן גאָטליב),
באָריס טאָמאַשעװוסקי (אַ טייל דערפון שפּעטער דערשינען אין בוך-
פאָרם) ,לעאָן בלאַנק (פון אים דערציילט און געשריבן פון מ .אָשע-
ראָװויטש) ,סעראַ אַדלער (געשריבן פון רעזניק) און פון מאָריס
שװאַרץ ,אויסער קלענערע סעריעס זכרונות פון אַ סך אַנדערע שוי-
שפּילער און טעאַטראַלן ,ק .האָט אויך אויף זיין קרעדיט דאָס צוציען
צו שרייבן וועגן טעאַטער און קינסטלער דעם קאָמפּאָזיטאָר יוסף
רומשינסקי,
ק'.ס באַציאונג צום יידישן טעאַטער איז געווען אַ פּאָזיטיווע ,אפילו
צום לייכטערן ,אָפּערעטישן און מעלאָדראַמאַטישן טעאַטער ,וועלכער
איז פון פיל פאַרשריגן געװאָרן אַלס שונד .פאַרן פּרייז פון אַ גוטן
טעאַטראַלן איינפאַל ,פיינע ,אַמוזירנדע אָדער געלונגענע בינע-סצענ-
קע ,צי אַ ראָל געשפּילט גוט דורך אַ שוישפּילער ,אין וועלכע ער
האָט געהאַט אַ מעגלעכקייט אַרױסצווייזן אָדער אַנטװיקלען זיין
אָדער איר טאַלאַנט ,צי וועגן אַ ניגון ,װאָס האָט אַפּעלירט מיט דער
מוזיקאַלישקײט אָדער יידישן חן ,פלעגט ק .מותר זיין אויפן סו-
זשעט ,די פאבולא ,און כשרן די פּיעסע ,אָפט פאַרציענדיק זי בלוין
אַלס ,לאַכערײיקע* אָדער ענלעכע נעמען אָבער זיין גרינגע באַ-
ציאונג צום לייכטן יידישן טעאַטער האָט זיך בשום אופן ניט געפּאָרט
מיט זיין ערנסטער באַציאונג צום בעסערן ,ריינעם ,קינסטלערישן
יידישן טעאַטער .,דאָ האָט ער גששטעלט גרויסע פאָדערונגען ,הן
בנוגע דער פּיעסע ,די דעקאָראַציע ,רעזשי און דאָס שפּילן ,און אין
דער הינזיכט האָט ער מער וי איינמאָל דעצידירט וועגן דעם גורל
פון אַ פּיעסע אין בעסערן טעאַטער.

מ .אַָשעראָװיטש שטעלט זיך אָפּ װעגן דעם אופן וי אַזױ ק.
האָט באַקעמפט אַ פּיעסע אָדער דאָס שפּילן װאָס זיינען אים גיט
געפעלן :
;אין דעם קאַמפף פאַר נאַטירלעכקייט און מענטשלעכן טאָן אוֹיף
דער יידישער בינע ,האָט דער ,פאָרוװוערטס! אָנגעװוענדעט ניט נאָר
שטרעננע קריטיק ,נאָר אויך גוטמוטיקן הומאָר ,װאָס האָט אין זיך
אַזא כח ,אַז אָנישטאָט כעס ביים קריטיקירן ,איבערציינט עס איט
{דעם לייענער} אין די גערעכטע טענות פונם קריטיקער",
און אַלס ביישפּיל ברענגט אָשעראָװיטש אַן אויסצוג פון ק'.ס
קריטיק קעגן טאָמאַשעװוסקיס אויפפירונג פון טשיריקאָווס פּיעסע
;יידן" ;
,די קאָסטיומען זיינען געווען אַזױ ניט נאטירלעך ,אַזױ ניט

רעאַליסטיש ,אַז אין די שרעקלעכסטע מאָמענטן ,ווען אויף דער
בינע ווערט פאָרנעשטעלט אַ פּאָנראָם ,האָט זיך געװאָלט אויסשרייען
צו די יידן ;שרעקט זיך ניט ,קינדערלעך ,די ,קאַצאַפּעס" זיינען
,אַצאַפּעס" ניט .דאָס זיינען נאָר אחינו בני ישרא? און זיי
קיין ק
וועלן אייך קיין שלעכטס ,חס וחלילה ,ניט טאָן!",
אָשעראָװויטש ווייזט אָן ,אַז די פּיעסע האָט מען געשפּילט אַ קורצע
צייט נאָך דער פּאָגראָמען:-כװאַליע אין רוסלאַנד ,ווען די הערצער
זיינען געווען פאַרביטערט .קריטיקירן אַ פּאָגראָם-פּיעסע איז געווען
צו שווער .אָבער פאָרט האָט ק .ניט געקאַנט זיך באַהערשן און האָט
פאַרענדיקט זיין רעצענזיע מיט אַ פּאָר ערנסטש ווערטער ,װי, :גע"
וויינלעך ווען אַ פּיעסע ווערט שלעכט געשפּילט ,איז דאָס ענטוועדער
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לאַנגװײליק אָדער עס וילט זיך לאַכן ,ווען אָבער אַזאַ פּיעסע אין
אַזא צייט ווערט שלעכט געשפּילט ,קאָן מען גלייבגילטיק ניט בלייבן,
עס איז אַזױ װי אַ הייליקע זאַך װאָלט געשענדעט געװאָרן; עס איז
אַ מין חילול השם",
אָשעראָװויטש פאַרצייכנט אויך ,אַז ווען מ'האָט אין  60-5091צום
ערשטן מאָל אויף דער יידישער בינע אין אַמעריקע אויפגעפירט שלום
אַשס ,גאָט פון נקמה* האָבן די יידישע צייטונגען געמאַכט אַ גװאַלד,
אַז עס איז ניט שיין אויפצופירן אַ פּיעסע מיט אַזאַ אינהאַלט ,אַז עס
איז אַ שאַנדע זי צו שפּילן ,ווייל זי ווייזט די חסרונות פון יידן
אָבער ק .האָט ניט נאָר פאַרטײידיקט די פּישסע ,נאָר  פּשוט דער-
קלערט קריג" די אַלע ,וועלכע האָבן זיך אַרױפגעװאָרפן אויף דער
פּיעסע און דעם מחבר :
;אין אַ נאַנצע ריי אַרטיקלען האָט דער רעדאַקטאָר פון ,פאָרי
ווערטס' באַוויזן אַז שלום אַשס ;נאָט פון נקמה' דאַרף באַטראַכט

ווערן אַלס אַ קונסטווערק ,און מיט אַ צייט שפּעטער איז זיין מיינונג
באַשטעטיקט

געװאָרן דורכדעם ,װאָס דאָס שטיק

איז אויפנעפירט

טעאַטער

און

געװאָרן אין מאַקס

ריינהאַרדטס

דייטשן

אין בערלין

אויך אין אַנדערע גרויסע טעאַטערע אין אייראָפּע ,און איז שטאַרק
געלויבט נגעװאָרן פון די אָנגעזעענסטע

קריטיקער".

מ .אַשעראָװויטש ווייזט אָן ,אַז
,עס איז אַ פאַקט ,אַז ז .ליבין ,וועלכער איזן אלעמאָל געווען
פאַרבונדן

מיטן

,פאָרווערטס',

איז

אַ שטיק

צייט

ברוגז

געווען

דערפאַר ,װאָס מען האָט אין ,פאָרווערטס! ארונטערגעריסן זיינע א
פּיעסע ,און עס איז אויך אַ פאַקט ,אַז גרשון באַדער איז געווען
איבעראַשט וען ער האָט דערזען װי אב .קאַהאַן לויבט אַזוי

שטאַרק זיין אָפּערעטע ,דעם רבינס נגון'.
עס איז אַ פאַקט,

אַז וועגן

שלום

אַשס

|
,דער טויטע-

מענטש'

איז אין ,פאָרווערטס' געווען ניט קיין גינכטיקע קריטיק ,און וועגן
ה .לייוויקס ,שמאַטעס! איז אין ,פאָהווערטס! געווען אַ נאַנצע רייע
אַרטיקלען פול מיט באַגייסטערונג ,און ה .לייוויק איז דאָך ניט

און נרשון באַדער אודאי

ניט".

קיין ,פאָרווערטס'-מענטש,
דער שפּעטערדיקער רעדאַקטאָר פון ,פּאָרװערטס? הלל ראָגאָף
אין זיין בוך ,דער גייסט פון ,פאָרווערטט'* ווידמעט אַ ספּעציעלן
קאַפּיטל דער צייטונג |פאַקטיש אב .קאַהאַנעןן און דעם יידישן טעאַ-
1
טער ,און ער שרייבט ;
 . ,פּרץ הירשביינס פּיעסן האָבן אימער געקראַנן באַנייפטערטע
קריטיקן פון אב .קאַחאַן און זיינען אויך ,געבומט! |רעקלאַמירט|
געװאָרן אויף די טעאַטער-פּעידזשעס |זייטן | ,כאטש פּרין הירשביין
אין קיינמאָל ניט געווען פאַרבונדן מיט דער רעדאַקציע פון ,פאָן-
ווערטס' און איז אין אלנעמיין געווען קאַלט און אַמאָל אַפילן
קריטיש

צו די פּאליסיס

פון דער צייטונג.

ה .ליוויק

האָט

דעם

ערפאלג פון זיין דראַמע ,שמאַטעס! נעהאַָט צו פאַרדאַנקען דעם
,פאָרווערטס' ,טראץ דעם װאָס ער האָט זיך אין דפידיערדיקע
יאָרן באַצױיגן כמעט פיינטלעך צו אונדז ,די פּיעסע אין געגאַננען
זייער שלעכט און מאָריס שװואַרץ האָט געהאַלטן ביים אַראָפּנעמען
זי פון דער בינע ווען קאַהאַן איז נגעקומען זי זעען און איז פון
איר באַנײיסטערט נעװאָרן .ער האָט דאַן אָננגעשריבן אַ באַגייסטער-
טע קריטיק ,װאָס האָט אַדויסנערופן א טיפן אינטערעס ביי די

בעסערע טעאַטער-גײער און אין טעאַטער איז ,גלייך געװאָרן פריי-
לעך'.

מיט דעם אַליין האָט זיך קאַהאַן ניט באַננוננט.

ער האָט

וועגן דער פּיעסע געשריבן נאָך און נאָך ,און אַם ענדע אַנאָנסירט,
אַז דער ,פאָרווערטס' װועט איבערדרוקן די נאַנצע דראַמע .אַזױנס
האָט ,דאַכט מיר ,פריער ניט פּאַסירט ,און דאָס האָט אַרױיסנערופן
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יירישן
אַ סענסאַציע,
געװאָרן

טעאַטער
די פּיעסע ,שמאַטעס! איז פון דורכפאַל פאַרװאַנדלט

דעם יידישן טעאַטער פון דער נאָך-נאָרדין-פּעריאָדע  ---די הירש-

פון סעזאָן

און

ביין-פּיעסן ,פּיעסן

פון אִסיפּ דימאָוו ,לייוויקס ,שמאַטעס ,י. .

ווערק

פון

זינגערס ,יאָשע קאַלב! און אַנדערע טעאַטער-ווערק האָבן אַ גרויסן
טייל פון זייער ערפאָלנ צו פאַרדאַנקען דער ענערנישער און אָפט-

אין איינעם

פון די ,היטס'

אַן אָרט

|(דערפאָלנן|

די פּיעסע פאַרנעמט
ויידישן טעאַטער".
וועגן זיין ווירקונג שרייבט ק .אַלײן אין זיינע זכרונות :
א,ונדזער אָפּטײלונג פון טעאַטער קריטיק ,וועלכע האָט שוין
לאַנג געהאט אַ נרויסן איינפלוס אין דעם יידישן קװאַרטאַל ,איז
ווייטער געוואקסן אין איר באַדייטונג .ווען עס פלעגט אין ,פאָר-
ווערטס' ערשיינען אַ קריטיק אויף אַ נייער פּיעסע ,האָט דער עולם
בכל? און טעאַטער מענטשן בפרט איר נעלעזן מיט זשעדנעקייט.
מיר האָבן זיך אימער פאַרהאַלטן שטרעננג צו זיך .ביים שרייבן
פאַרגעסן מיר אָן פריינטשאפט ,אָן דער פראַגע פון פּאַרטײ אָדער
צד ,עס אין אַ גאַנץ אָפּטע ערשיינונג ,אַז מיר זאָלן אַרונטערייסן
אַ פּיעסע פון אונדזערן אַ נאָענטן חבר ,און ,פאַרקערט ,אַז מיר זאָלן
לויבן מיטן נאַנצן האַרצן אַ טעאַטער שטיק פון אַ דראַמאַטורג ,װאָס
געהערט

צו א פיינטלעכן

לאַגער.

די

צװישן

קלאַסישע

דאָס ,און אָן צווייפ? ,אויך דער

כאַראַקטער פון די קריטיקן נופא ,האָט דער אָפטיילונג פאַרשאַפט
אַ גרויסן נאָמען ,עס איז געװאָרן אַ ווערט? ,אַז דער ,פאָרווערטס"

קאָן א פּיעסע אַרונטערװאַרפן און אויפשטעלן .אַזעלכע כללים זיי-
נען געוויינלעך שטאַרק איבערטריבן ,װאָרום דער שיקזאל? פון אַ
טעאַטער-שטיק ווענדט זיך נים דווקא אין דיזן איינפלוס .פאַראן
פאַרשידענע

אומשטענדן,

וועלכע

א פּיעסע פאַרשאַפן

קאָנען

ער-

פאָלג טראָץ די כעסטע און שטארקסטע ,די ריכטיקסטע און געלונ-
גענסטע אונגינסטיקסטע קריטיק.
און ,פאַרקערט ,די בעסטע און.

מעכטיקסטע קריטיק איז אָפּט מאַכטלאָז צו ברענגען דעם עולם צו
אַ פאָרשטעלונג ,וועלכע נעפעלט אים ניט .און אויב איר נעמט
אייערע קריטיקן ערנסט ,קומט אייך שרייבנדיק אָפּט אויס צו פילן,
אַזן איר מענט זיך צערייסן לויבנדיק אַ דראַמע ,וועט דער עולם
איר פאָרט ניט גיין זען ,אָדער פאַרקערט .עס פלענט אָבער זייער
אָפט טרעפן ,אַז א פּיעסע ,װאָס איז שוין אייננטלעך דורכנעפאַלן
און מען האָט זיך געקליבן אַראָפּצונעמען זי פון דער בינע ,האָט
דורך א װאַרעמע גינסטיקע קריטיק אין ,פאָרווערטס' ווידער אויפ-
געלעבט און איז דערנאָך גענאַנגען א היבשע צייט פאַר געפּאַקטע
.
הייזער".
ק'ס שטעלונג צו קריטיק דריקט ער אַלײן אויס קלאָר אין אַ
דיסקוסיע װאָס ער האָט געהאַט מיט מאָריס שװאַרצן וועגן זיין
שפּילן אין הירשביינס ,פאַרװאָרפן ווינקל' אין וועלכער ער האָט
פאָרגעװאָרפן שװאַרצן ,אַז ער קאָפּירט אין דער ראָל אַדלערן ,און
שװואַרץ האָט עס אָפּגעװאָרפן .,ק .ענטפערט דערויף; :מר .שװאַרץ
איז ניט דער איינציקער אַקטיאָר ,װאָס פאַרלירט ווירדע ,געלאַסנ-
קייט און מאָס ווען אַ קריטיקער ווייזט אָן אַ פעלער אין זיין שפּילן,
 . . .ווען אַ קריטיק איז נאָר געשריבן מיט אַן אָנשטענדיקער שפּראַך,
מוז דער קריטיקער זיין אַבסאָלוט פריי אַרױסצושרײבן זיין מיינונג",
לעאָן קרישטאָל ווייזט אָן :
,אב ,קאַהאַן האָט אַלס קריטיקער ,דורכן ,פאָרווערטס' געקעמפט
פאַר מאָריס שװואַרץ

יוניאָן

ווען די אַקטיאָרן

האָט שװואַרצן

ניט

געװאָלט אריינעמען אין דער יוניאָן| . . . .שװואַרץן האָט אין דער
רעדאַקציע

פון ,פאָרווערטס!

אָפּנעשפּילט

א סצענע

פון א פּיעסע

צו איבערציינן קאַהאַנען ,אַז ער איז ווערט אָנערקענט צו ווערן פאַר
אַן אַקטיאָר.

ער האָט קאַהאַנען איבערציינט

נעפאָדערט,

און דער ,פאָרווערטס'

האָט אין א לייט-אַרטיק?
שװאַרצן אַריינעמען.
אַ גאַנצע רייע פוֹן די בעסטע און וויכנטיקסטע אויפפירונגען אין
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אַז די יוניאָן זאָל מאָריס

מאָל באַגייסטערטער אָנערקענונג ,וואָס זיי האָבן באַקומען פון אב,
קאַהאַן ,דעם

טעאַטער-קריטיקער".

וועגן דעם באַדײיט װאָס ק'.ס רעצענזיעס האָבן געהאַט פאָרן דער-
פאָלג פון אַ פּיעסע פאַרצייכנט צילי אַדלער ,ריידנדיק וועגן דער
אויפירונג פון לייוויקס ;שמאַטעס* אין ,יידישער קונסט-טעאַטער?:
,איך האָב פריער גענוצט דעם אויסדרוק ;אַ געצוואונגענער דער-
פאָלג ,ווי? איך דאָ אונטערשטרייכן װאָס איז דאַן כמעט פון אַלע-
מען אַנערקענט געװאָרן ,אַז דער פארהעלטניסמעסיק היבשער דער-

פאָלג פון יענער פּיעסע דאַרף צוגעשריבן

ווערן צו דער אייננע-

שפּאַרטקײט פון אב .קאַהאַן אין זיין איבערצייגונג און טיפן גלויבן,
אַז לייוויקס ,שמאַטעס! איז א קונסט-ווערק און אלס אַזעלכע פאַר-

דינט עס װווי געהעריק אָפּנעשאַצט צו ווערן .זיינען די שפּאַלטן פון
;פאַרווערטס' געווען אָפ! פאַר לייוויקס ,שמאַטעס' ,די פּיעסע איז
אין פארטזעצונגען געדרוקט געװאָרן און זייער אָפּט זיינען נאָך
אַמאָל און ווידער אַמאָל דערשינען אַרטיקלען מיט נינסטיקע מיי-
נונגען וועגן ,שמאַטעס' . . . ,איז דאָס ווידער א באַרעכטיקונג
אויף מיין אַרוױיסגעזאָנטער מיינונג ווענן קאַהאַנס גרויסע ווירקונג
אויפן יידישן לייענער בכל? און אויפן טעאַטער-עולם בפרט".
אין אַ סומירונג פון אַ סעריע וועגן אב .קאַהאַן ,פאַרופנדיק זיך
אויף בריוו פון לייענער ,דערונטער פון יוסף ליבערטער ,דערקלערט
דער באַקאַנטער שרייבער ב .צ .גאָלדבערג דעם ענין אויף אַן אַנדערן
|

אופן:

;דאָ האָט יוסף ליבערטער דערמאָנט קאַהאַנס זיך איינשטעלן
פאַר לייוויקן  ---ער מיינט די גװואַלדן ,װאָס ער האָט נעמאכט ביים

אויפפירן |דורך מאָריס שוואַרצן| לייויקס ,שמאַטעס' .ער האָט
אַפילן איבערנעדרוקט אין ,פאָרווערטס' די גאַנצע דראַמע .אָבער
דאָס איז געווען נעמיינט מער צו פארטרייבן לעאָן קאָברינס  פּרינץ
לולו' פון דער בינע ,וואָס אב .קאַהאַן האָט אַרונטערגעריסן ,צו
ווייזן ,אַז ער קאָן אויפהייבן און ער קאָן באַגראָבן ,און לייוויקן
נופא איז דאָס געווען דערווידער.

אויף זיין ערן-אַוונט האָט לייוויק

,מאַ-
געזאָנט , :װאָס האָט איר זיך אָנגעזעצט אויף מיר מיט די ש
טעס"? כ'בין פריער פון אַלץ אַ דיכטער ,װאָס האָט אָנגעשריִבן
דעם ,גולם" ,װאָס שרייבט לידער '..,און אויף מאָרגן נאָכדעם
איז דער פייוויק-שטורם אין ,פאָרווערטס' פאַרשוואונדן .,קאַהאַן
האָט

אויף

אים

געזאָנט

אַ נאַרישער

באיטשיק,,

און

געענדיקט

(לויט אָפּאָטאַשו)".
צילי אַדלער שטעלט זיך אויך אָפּ וועגן דערפאָלג פון אַ אַנדערע
פּיעסע פון דעם יידישן שרייבער יונה ראָזענפעלד און ק'.ס ראָל
|
דערביי :
,מיר דוכט ,אַז אַ גרויסן חלק אין דעם דערפאָלג פון ,קאָנקו-
רענטן' דאַרף אויך צונעשריבן ווערן צו אב .קאַהאַנס באַגייסטער-
טער קריטיק .און וי קאַהאַן װאָלט עס געפילט ,האָט ער אין זיין

קריטיק ,צווישן אַנדערעס ,געזאָגט , :מיט א קורצער צייט צוריק
האָב איך געהאַט דעם פאַױנענינן צו באַגריסן לייוויקן מיט זיין
מערקווירדיקער לעבנס-דראַמע ,שמאַטעס' .היינט פאַרשאַפט עס
מיר אַן ענלעכן פאַרגענינן צו באַנריסן ראָזענפעלדן מיט זיין לעבנס-
| דראַמע ,די קאָנקורענטן"?.

ק'ס קעגנער האָבן אים באַזונדערס באַשולדיקט ,אַז ער איז
זייער באגרענעצט אין קריטיק ,צוליב זיין שאַרפן חוש פאַר רעאַליזם
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לעססיקאָן
און ניט אָנערקענען די נייע פאָרמען אין קונסט,
אויס דער הומאָריסט-קריטיקער ,דער לעבעדיקער:

אַזױ דריקט זיך

אַריינגערעכנט ,קאַסאָקע פוירניטשע' .דער דירעקטאָר פון יידישן
קונסט-טעאַטער האָט געוואוסט מיט װאָס עס שמעקט ווען ער איז
מורד במלכות דורך שטעלן סטיליזירטע ספּעקטאַקלען מיט ,מאָס-

ער איז

עס האָט גע-

,אב .קאַהאַן שרייבט ניט קיין טעאַטער-קריטיק ,נאָר קאָמאַנדע-
וװועט ,ניט באַפעלן ,וויל? דיקטירן

בנונע

טעאַטער-קריטיק

און אָנװואַרפן

דאָסזעלבע

נביר איז געווען אין שול:

פריער

װואָס דער

אַ מורא.

קליינשטעטלדיקער

פון אלץ דאַרפט איר וויסן ,אַז

איך בין דער נביר און איר זענט די קבצנים ,און נאָכדעם דאַרפט
איר ,שניידערוקעס ,וויסן בלויז איינס ; מיך הערן און פאָלְנן !
דאָס וואָס אב ,קאַהאַן קנעלט מיט זיין עולם ,איז ניט קיין רע-
אַלִיזם ,נאָר טאַפּיזם (עד וויל אלץ אָנטאַפּן מיט די ניט-גאָר איידעלע
הענט) .װאָס איז ביי אב .קאַהאַנען אַ לעבנס-בילד און אַ פּיעסע ?
 ---קיין סביבה-מאלעריי ,פּינקטלעכע פאָטאָגראַפישע באַשרייבונג. ,

עס מוז זיין אַ ,פּיקטשע' פון לעבן ,אַ ,באָנטש! {פּעקלן פעקטן .". ..
און נאָך שאַרפער איז דער טעאַטער:-קריטיקער נ .בוכװאַלד :
ס',האָט זיך נעפאָדערט א סך דרייסטקייט צו אונטערנעמען
אַזױנע ספּעקטאַקלען וי גאַלדפּאַרנס ,דאָס צענטע געבאָט' (מיט
ברוך אַראָנסאָנס סטיליזירטע דעקאָראַציעס) און ,כשופמאַכערין,,

לֿאָפּע דע וועגאס ,דעם גערטנערס הונט' (געשטעלט פון דעם רו-
סישן רעזשיסער גלאנאלין) ,צי אהרן צייטלינס ,כעלמער חכמים'.
אָפּנעזען פון די הויכע קאָסטן פון אַזױנע אויפפירוננען און פון
זייער צווייפלהאַפטן שאַנס צו נעפעלן דעם ברייטן עולם ,האָט
שװואַרץ ניט נעקאַנט ניט וויסן ,אַז ער װעט קרינן פאַר זיי אַן אִפּ-
שניט אין ,פאָרווערטס' פון אב ,קאַהאַנען ,ערשטנס דערפאַר ,וװואָס
מאָדערנער טעאַטער-סטיל שמעקט מיט ,מאָסקווע! ; צווייטנס ,ווייל
אב .קאהאן האָט געמאָסטן די טעאַטער-קונסט מיט זיין ליטעראַ-

רישער מאָס פון אויסערלעכן נאַטוראַליזם און אינערלעכן פּסיכאַ-
לאָניזם .,דער ,פאָרווערטס! האָט יאָ געהאַלטן פון ,טעאַטראַליש-
קייט' ,נאָר אָט די איינענשאפט פון אַ טעאטער-שפּיל האָט ער
אָנערקענט בלויז אין די שונד-טעאַטערס און אין ואָדעװיל ,וואו
דער עולם קומט זיך ,אַמוזירן' און וואו אַלץ איז אַ סחורה .יאָ,
פון דער וואולגאַרער הפקר-פּעטרעשקע ,טעאַטראַלישקײט! האָט אב.
קאַהאַן שטאַרק געהאַלטן  --וי ער האָט געהאַלטן פון דעם נסים
ונפלאותדיקן שונד-ראָמאַן און פון דער פּיקאַנטער' צייטונגס-
סענסאַציע,
ווענן שונד-אָפּערעטעס צי מעלאָדראַמעס ,וואו ס'האָט זיך ניט
נעקלעפּט אַ װואָרט צו אַ װאָרט ,וואו די ווירקלעכקייט האָט נע-
קראָנן אַ פּנים פון חוזק און זואו די שוישפּילער האָבן גראָטעסקעט
און באַליידיקט די פאָרנעשטעלטע כאַראַקטערס  --ווענן אזא מין
;טעאַטראַלישקײיט! האָט ער געוויינטלעך געשריבן מיט התלהבות,
ווייל ער האָט אין אָט די ביליקע פאַרוויילוננען געזען אן אָפּבילך
פון זיין איינענעם שונד-רעזשים אין פּאָרװערטס! ,ווען ס'אין
אָבער געקומען צו אַ ,ליטעראַרישער פּיעסע' ,האָט קאַהאַן ניט נע-
קאָנט

פאַרטראָנגן

קיין סצענישן

סטיל,

װאָס

ווייכט

אִפּ פון

דעם

נאַטוראַליסטישן שולחן-ערוך .ער האָט די מאָדערנע שטרעמוננען
אין דער טעאַטער-קונסט פאַרדאַמט אויף אויסװוייניק ,ניט זייענדיק
באַקאַנט ניט מיט זייער טעאָריע און ניט מיט זייער פּראַקטיק .צו
די נייע פאָרמען אין טעאַטער (ווי אין ליטעראַטור) האָט ער אָנגע-
ווענדעט דעם ;,קריטעריע!' פון חוזק און רדיפות .די סטיליזירטע
דעקאָראַציעס און אויסשטאַטוננען אין אַ געוויסן ספּעקטאַקל האָט
ער ,צעקריטיקירט' דורך דער פּראַזע ,קאָסאָקע פוירניטשע' (מעבל),
און דאָך האָט מאָריס שװאַרץ געװואַנט צו דערצאָרענען אב .קאַ-
האַנען

מיט

מאָדערנער

סצענישקייט,

מיט

סטיליזירטע

דעקאָראַ-

ציעס ,מיט דרייסטע אָפּװייכונגען פון דעם נאַטוראַליסטישן סטיפ,
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פון

קווער שפּיצן' און מיט ,פוטוריסטישע' פליטערלעך.

שמעקט מיט פאַרלירן די שטיצע פון ,פאָרווערטס! און מיט שאָדן-
רעקלאַמע אין דער יידישער צייטונג מיט דער גרעסטער צאָל פוו-
ענער .עס האָט געשמעקט מיט אָנווערן די קלעיענטור פון די אַרגאַ-

ניזאַציעס ,װאָס זיינען געשטאַנען אונטער דער השפּעה פון ,פאָר-
ווערטס' .און דאָך האָט שװאַרץ געװאַנט .זיין מוט האָט אָבער
ניט געקלעקט אויף לאַנג ,די קולטורעלע טעאַטער-נײער און די
יידישע אינטעלינענץ האָבן ניט באוויזן צו שאַפן פאַרן יידישן
קונסט טעאַטער קיין פעסטע באַזע פון באַזוכער ,װואָס זאָלן זיין
אומאָפּהענגיק פון דעם קאַהאַניסטישן קוק אויף קולטור ... .דורך
צוריקגיין צום נאַטראַליסטישן סטיל און צו דעם פּסיכאָלאָניזם פון
שוישפּיל ,האָט דער קונסט טעאַטער זיך ווידער איינגעקויפט אין
קאַהאַנס לאַסקע און אַלץ איז געװאָרן פאַרגעבן און פאַרגעסן".
אַזױ שרייבט א .ה .ביאלין אין זיין בוך וועגן אַשן :
ז,יין קריטיק איז ניט געווען אויטענטיש .ער האָט פיינט געהאַט
מאָדערניזם און אַראָפּנעריסן די בעסטע אויפפירוננען אין יידישן
קונסט-טעאטער .ער האָט געהאַט איינפלוס אויף דעם יידישן עולם
און געקאַָנט מיט זיין קריטיק אומברעננען אַ טעאַטער און אויך
אומברעננען אַ שרייבער .,ער האָט געהאַט זיינע איינרעדענישן
איבער ליטעראַטור און זיך איינמאָל אונטערנענומען צו פאַרניכטן
שעקספּירן",
וועגן זעלבן ענין ,פון אַן אַנדערן שטאַנדפּונקט ,שרייבט הלל
ראָגאָף :

וימיטפןּאָ,פּולערן' טעאַטער-קאַמהף האָט קאַהאן נע-
,דעם צאוו
הפירט נאָך דער ערשטער וועלט-מלחמה ,ווען ס'איז אויפגעקומען
די ,נייע דראַמע! ,דער ,נייער טעאַטער! ,װאָס איז נגעשאַפן געװאָרן
אין דער צערודערטער ,צעטומלטער ,משונענער רוסלאנד ,און אין
פאַרשפּרײיט געװואָרן דורך דער לינקער יוננט איבער נאַנץ אײיראָפּע
און איז אימפּאָרטירט געװאָרן אויך אין אַמעריקע ,דאָס איז געווען
אַ דראמע אָן לייב און לעבן ,אַ דראַמע ,אין וועלכער מענטשן האָבן
זיך באַװעגט וי פּופּעס אויף פּרוזשינעס ,וואו די מענטשן האָבן
אויסגעזען װוי שדים און די בינע האָט אויסנעוויזן וי אַ משוגעים-
הויז ,ווי עס ווייזט אוֹיס ,האָט דער משונענער טעאַטער אַפּעלירט
צו דער צעטומלטער שטימוננ ,װאָס האָט דאַמאָלט באַהערשט די
יוננט ,און איז דערפאַר

געווען

אַ גרויסער

ערפאָלג.

די מערסטע

קריטיקער זיינען באַאיינפלוסט געװאָרן פון דעם פּאָפּולערן אפּרוף,
און האָבן נעגעבן זייער הסכמה ,אַז דער נייער טעאַטער איז אַ
;נייע דערגרייכוננ!' אין דער דראַמאַטישער קונסט,
אב ,קאַהאַן איז געווען איינער פון די נאָר ווינציקע,
געהאָט דעם פוט צו זאָנן דעם אמת ועגן דעם נייעם
ער האָט פון אים פּשוט חוזק נעמאַכט .די מענעדזשערס
מיינונג איננאָרירט און זיינען ווייטער אָנגעגאַנגען מיט
געת ביז ס'איז געקומען דער אומפארמיידלעכער מאָמענט
עולם האָט זיך אויסנעריבן די אוינן און דערזעען ,אַז

װאָס האָט
טעאַטער.
האָבן זיין
דער משו-
ווען דער
מען האָט

אים געמאַכט צום נאר?.

מאָריס

דער גרינדער און דירעקטאָר פון יידישן קונסט-טעאַטער
|
שװואַרץ האַלט :
ר קאַהאַן} ,מער וי אַלע אַנדערע ,האָט ממש אָנגעפירט
ע..
, ,
אַ קאַמף קענן דעם ווילדן לינגן ,וועלכער מאַכט אַ תל פון אַלֵץ,
װאָס איז אמתדיק אין דער קונסט ,פון טעאַטער-אויסדרוק.

ער האָט
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טעאַטער

יידישן

אומברחמנותדיק אַראָפּנעריסן די פאַלשע כהנים .ער האָט זיך
ניט געלאָזט באַאיינפלוסן פון נאָענטע פריינט ,וועלכע האָבן זיך
אויך פֿאַרלאָרן און גענומען נלויבן אין די אַלֶע נייע ,קונסט-פאָר-
מען' .ס'האָט

זיך אויפנעהויבן

א נעטומ? ,אַז קאהאַן האָט ליב די

קונסט פון פאַטאָנגראַפיע ,אַז עס מוז זיין אויף דער בינע רעאליזם.
עס איז אָבער ניט אַזױ .קאַהאן האָט זיך נאָר ניט געלאָזט פאַר-
פירן פון פאַלשקייטן ,אָבער דעם אמת האָט ער תמיד דערפילט און
אים אָפּנעשאַצט אין טעאַטער-אויפפירונגען ,וועלכע האָבן אויס-
נעזען נאָר ווייט פון פאַטאָנראַפישער קונסט . . , .אַ סימן האָבן
מיר ,אַז ער האָט געלויבט די אויפפירונגען פון ,הינקעמאַן, ,,קוני
לעמלס, ,,שבתי צבי', ,יאֶשע קאַלב' און ,די ברידער אשכנוי' --
די אַלע פּיעסן ,וועלכע רעפּרעזענטירן אַן אייננאַרטיקן רעאַליזם".
װעגן דער פראַגע פון רעאַליזם אין טעאַטער שרייבט לעאָן
:
קרישטאָל:
,הייסן הייסט עס ,אַז אב .קאַהאַן פאָדערט שטענדיק רעאַליזם אין
טעאַטער פּונקט וי אין דער ליטעראַטור ,אָבער דאָס איז ניט אינ-

נאַנצן ריכטיק .די פאָדערונגען פון אב .קאַהאַן דעם קריטיקער קאָן
מען ניט באַצײיכענען מיט איין װאָרט ,קאָן מען ניט אַרײנשפּאַרן
אין איי! באַנריף .קאַהאַן אַליין געברויכט טאַקע אָפט דאָסט װאָרט
רעאַליזם! ,אָבער ביי קאַהאַנען איז רעאַליזם אַ ברייטער באַגריף
מיט וועלכן ער באַצייכנט דעם סאַמע תוך פון קינסטלערישן אמת,
פון פולשטענדיקער אויפריכטיקייט ,און אויף הונדערטערערליי
אופנים האָט אב .קאַהאַן אין זיינע טעאַטער-אַרטיקלען ערקלערט

און אילוסטרירט מיט אַלע מענלעכע ביישפּילן װאָס ער באַטראַכט
פאַר דעם עיקר פון אַלֶע עיקרים פון קונסט אויף דער בינע ,אַזױ
גוט װוי אין דער ליטעראַטור,

איינע פון די שטאַרקסטע אייננשאַפּטן פון אב .קאַהאַן דעם קרי-
טיקער איז זיין טעמפּעראַמענט .ער קאָן פּונקט אַזױי זיין באַגייס-
טערט וי ער קאָן זיין שטרעננ .אויב ער איז איבערצייגט ,אַז עפּעס
איז שלעכט און פאַלש ,רוט ער ניט ,ביז ער באַװייזט דאָס .אויב
אָבער ער איז איבערציינט ,אַז עפּעס איזן אויפריכטיק און גוט,
איז ניטאָ קיין גרענעץ צו דער ענערגיע ,װאָס ער לייגט אַרין אין
זיינע באמיאונגען צו איבערצייגן אין דעם זיינע לעזער.
פאַר א נוטן ביישפּי? קאָן אין דעם פּרט דינען די סעריע אַר-
טיקלען װואָס אב .קאַהאַן האָט געשריבן וועגן דער ,ווילנער טרופּע',
אין וועלכער ער האָט געזעען אַן אויסדרוק פון יענער אויפריכטי-
קייט און אמתדיקייט ,װאָס ער האָט באַטראַכט פאַר דעם סאַמע
עיקר פון טעאַטער-קונסט ,װוי פון יעדער קונסט .מיט ניט-וייני-
קער ענערגיע און פילייכט מיט נאָך נרעסערע באַגייסטערונג האָט
קאַהאַן א סך און אויספירלעך געשריבן ווענן דעם מאָסקוװוער
קונסט-טעאטער

ווען

סטאַניסלאַווסקי

מיט

זיין טרופּע

האָבן

גע-

שפּילט אין ניו יאָרק .אין דעם זעלבן זין אוֹן אין דעם זעלבן
נייקט האָט קאַהאַן אויך געשריבן וװועגן צענדליקער אויפפירונגען
|
אויף דער אַמעריקאַנער בינע".
וועגן דעם ענין פון ק'.ס באַציאונג צו רעאַליזם ,שרייבט ווידער
הלל ראָגאָף :
|,אב .קאַהאַן האָט געמאָכטן דעם ליטעראַרישן ווערט פון אַ
דראַמע אויף דער בינע מיט דער זעלבער מאָס ווי ער האָט געמאָסטן

דעם ליטעראַרישן
בוך.

ווערט פון א ראָמאַן אָדער דערציילונג

זיין מאָס איז געווען

,רעאַליזם',

טריישאַפט

צום

אין אַ

לעבן,

צו

דער ווירקלעכקייט .ער האָט די פאָדערונג געשטעלט צום דראַמאַ-
טורנ ,צום שוישפּילער און צום רעזשיסאָר ...עס קאָנען אויך
זיין מיינונגס-פאַרשידנהייטן

2098

צי אב .קאַהאַן

איז שטענדיק

געווען

גערעכט
דראַמע.

אין זיין אורטייל װועגן דעם רעאַליזם פון אַ געוויסער
וויכטיק איז דאָ דער פאַקט ,אַז אב ,קאַהאַן האָט געוואוסט

װאָס ער האָט געװאָלט ,אַז ער האָט געהאַט א באַשטימטן סטאַנדאַרט,

געוויסע קװואליפיקאַציעס ,װואָס ער האָט אָנגעווענדעט אויף די דראַ-
מעס ,אויף די אַקטיאָרן און אויף די רעזשיסאָרן ,מער וי דאָס
קאָן מען פון אַ קריטיקער ניט פאַרלאַנגען".
זייער כאַראַקטעריסטיש וי עס איז געווען ק'.ס קוק אויף רעאַליזם
און זיין קעגנערשאַפט צו מאָדערניזם אויף דער בינע ,ווערט אַרויס"
געבראַכט אין דער ציטאַט ,װאָס דער שוישפּילער ר .בן-ארי ,מיט"
גליד פון ;הבימה* ,ברענגט אין זיין בוך ;הבימה? וועגן דער אויפ*
פירונג פון ,דבוק",
בןדארי ציטירט ק'.ס מיינונג וועגן שפּילן :
,אין געוויסע באַציאונגען

מאַכט די ,חבימה' זייער אַ גוטן איינ'

דרוק .צום ביישפּיל ,עס פילט זיך א מערקוירדיקע ערנסטקייט
אין זייער שפּילן ,אַן אויפריכטיקע קינסטלערישע התלהבות ,וועלבע
איז אימער סימפּאַטיש ,די געזאַנג און מוזיק פון זייער פאָרשטעלונג
איז

זייער

אינטערעסאַנט?.

און בן-ארי באַמערקט ,אַז ק .האָט זיך װאַרעם באַצױגן צו דער
,הבימה" אַלס אַנסאַמבל ,אָבער ווען עס איז געקומען צום שפּילן
דעקאָראַציעס און באַװעגונגען האָבן זיי צו אים ,אַלס אָנהענגער פון
שטרענגען רעאַליזם אין יעדער פאָרמע פון קונסט ,ספּעציעל אויף
דער בינע ,ניט אַפּעלירט ,און ק .דריקט זיך װעגן דעם אויס
סאַטיריש;

;עס איז פאַראַן אַ נאַנצע גמרא ועגן דעם ,װאָס דאָס אַלץ באַ-
טייט .די פראַגע איז נאָר וויפל פון די צוזעער זיינען לומדים אויף
אזאַ נמרא ,אויך וויפ? פון די אינטעליגענטע טעאַטער-באַזוכעו
פון דער וועלט האָבן איר געלערנט און ווילן איר לערנען ? די בינע
איז

אויפנעשטאטעט

אויף

דעם

זעלביקן

משוגענעם

שטיינער

וי

פילע פון די פּנימער זיינען פאַרשמירט .אַ מגן דוד ,צום ביישפּיל,
זעט אויס װוי אַ פינור ,װאָס אַ קינד פון דריי יאָר האָט אויסגע"
גראבלט,

עס הענגט אַ טראַנטע ,עס לינט א שמאַטע,

דאָס הייסט,

אַז דאָס שולכ? איז אַן אָרעמע .עס איז אָבער קיין שוֹלב? ניט
און ווען מען דאַרף בלאָזן שופר (בשעת מען ליינט דעם ,דיבוק'
אַריין אין חרם) איז דער שופר ניט װי אַלע שופרות ,נאָר עפּעס
וי אַ ווילדע מאַכערײיקע ,ענלעך צו אַ גרין-שװאַרצער כאָלעוע,
וי איינער פון די אָנוועזנדע האָט באַמערקט  :פאָרט ,װאָס װאָלט
געאַרט ווען זיי װאָלטן געבראַכט אַן אמתן שופר ? אָבער אַ געוויינ-
לעכער שופר שמעקט מיט היינט און דיזער שפּיל אין נאָר אַ
צוקונפטיקער",

מ ,אַשעראָװויטש גיט איבער:
,אַזױ דערציילט מיר די מאַדאַם קלאַראַ יאָנג ,אַז אין  6091האט
דער ,פאָרווערטס' געראַטעװעט דאָס טאַליאַ טעאַטער ,װאָס אין
נעהאלטן געװאָרן פון דוד קעסלער און בערנאַרד יאָנג .די צייט
איז דאן געווען אַ שלעכטע און מען האָט אַלץ געזוכט מיטלען
וי אַזױ צו ראטעווען דאָס טעאַטער .מען האָט אַזױ לאַנג געזוכט
און געזוכט ביז מען האָט אַראָפּנעבראַכט די יידישע שוישפּילערין
אסתר רחל קאַמינסקי .מיט אירע אויפטריטן אין טאַליאַ טעאַטער
האָט די מאַדאַם קאַמינסקי שטאַרק אויסגענומען .אייניקע טעאַטער-
קריטיקער און גלאָט טעאַטער-מענטשן האָבן אַפילו געטענהט ,אַז זי
רעדט עפּעס ניט אַזױ וי מען רעדט געוויינלעך אויף דער בינע,
אַז זי איז צו נאַטירלעך ,אַז זי שפּילט נאָר ניט .אָבער דוקא דאָס
איזן אין ,פאָרווערטס' שטאַרק געלויבט געװאָרן .אין די קריטיקן,
װאָס אב ,קאַהאַן האָט געשריבן אין ,פאָרווערטס' ווענן איר שפּילן,

האָט ער אָנגעוויזן װי רעאַליסטיש זי איז ,וי נאַטירלעך זי האַלט
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לעקסיטאָן
זיך אויף דער בינע ,װוי זי רעדט נאטירלעך ,און די נוטע קריטיקן
אין ,פאָרווערטס' זיינען געווען גענונ ,אַז דער גרויסער עולם זאָל
זיך אַ לאָז טאָן אין טאַליאַ טעאַטער".
הלל ראָגאָף לייקנט אויך אָפּ ק'.ס מאָנאָפּאָל איבערן יידישן
טטאַטער :

'

מיינונג

װוי ער.

זיינען

עס

אויך

געווען

פאַלן

קאַהאַן

אייז

גענאַננען זען אַ פּיעסע נאָכדעם וי אַן אַנדערער האָט שוין געהאַט
רעצענזירט די פּיעסע .און צי ער האָט אייננעשטימט מיט דער
רעצענזיע צי ניט ,האָט ער אַליין ווענן דער פּיעסע ניט געשריבן".
דער באַקאַנטער שוישפּילער יעקב בן-עמי שרייבט:
 ,..,איך קאָן מיך ,למשל ,ניט דערמאָנען ,אַז ער זאָל האָבן
ווען עס איז געלויבט דעם נייעם מין יידיש-אַמעריקאַנישע מעלאָ-
דראַמעס ,װאָס זיינען באמת ניט דראַמאַטיש און ניט יידיש ,אויסער
אפשר די נעמען פון די העלדן דאָרטן .און נאָך מער און נאָך
אייפערדיקער זוכט אב .קאַהאַן דאָס רעאַלע און פאַרשטענדלעכע
אין דער קינסטלערישער פאָרשטעלונג .דאָ איז ער נאָר שטרענג
און אָן פאַרגעבונג .אָבער װוי נרויס איז זיין פרייד אויב ער נע-
פינט עס דאָרט .דערמאַנענדיק די צייט פון מיין אֶנהוֹיב טעטיקייט
דאָ  ---מיט װאָס פאַר אַ באַגײיסטערונג ער האָט אויפנענומען אֶסיפּ
דימאָווס ,דער אייביקער ואַנדערער" ,און מיט װאָס פאַר אַן ענ'י
טוזיאַזם ער האָט באַנעננט דערנאָך פּרץ הירשביינס פאָלקסטימי
לעכע

קאָמעדיעס

און

דראַמעס:

/אַ פֿאַרװאָרפן

ווינקל',

בלויז איינצלנע טעאַטעד-קריטיקער האָבן די זכיה צו פאַרנעמע!".
די ווירקונג פון קי'ס קריטיק אויף די שוױישפּילער איז געווען
אומגעהויער .אַזױ דערציילט מאָריס שװאַרץ:
,אין דער יידישער טעאַטער-וועלט האָבן זיך אַרומגעטראָגן אַלער-

ליי ז,אָגעכצן א'ורןעדעכצן' וועגן דעם ליטעראַטור-קריטיקער אב.

;אין טעאטער-קרייזן און אין די ליטערארישע קיבעצאַרניעס
פלענן זיך אַמאָל אַרומטראָגן לעגענדעס ,אַז אב .קאהאן ערלויבט
ניט קיין אַנדערן אין דער רעדאַקציע צוֹ שרייבן ווענן טעאַטער;
אַז ער האַלט דעם טעאַטער פֿאַר זיין פּערזענלעכן מאָנאָפּאָל ,דאָס
איז פאַלְש .איך נלויב ,אַז אין ,פֿאַרװוערטס' האָבן זיך מער רע-
דאַקציע-מיטנלידער באַטײליקט אין דער טעאַטער-אָפּטײלונג וי אין
די אַנדערע יידישע צייטונגען .איך ווייס פון מיין אייגענער ערפאַ-
רונג ,אַז אב .קאַהאַן האָט זיך יאָרנלאַנג געװאָלט באַפרייען איני
נאַנצן פון רעצענזירן פּיעסן ,נאָר די טעאַטער-מענעדזשערס אוו
סטארס האָבן אים ניט נעלאָזן .זיי האָבן עס באַטראַכט פאר א
נאַלײידיקונג אויב קאַהאן האָט ועגן זייער פּיעסע ניט געשרין
און איבערנענעבן די אויפנאבע צו אַן אַנדערן פון סטעף .זיי פלעגן
אַפּעלירן צו אים פּערזענלעך ער זאָל זיי ניט ;איננאָרירן' ,אפילן
ווען זיי זיינען געווען זיכער ,אַז עס װעט אים די פּיעסע ניט
נעפעלן ,האָבן זיי אַלץ געװאָלט ,אַז נאָר ער זאָל שרייבן ,און ניט
|
אַלע מאָל האָט ער דעם פאַרלאַנג געקאַנט אָפּזאָגן.
עס זיינען געווען פאַלן ווען אב .קאַהאַן האָט געבעטן אַן אַנדערן
צו שרייבן וועגן אַ פּיעסע ,וויסנדיק ,אַז יענער האָט אַן אַנדערע
ווען

פון

,שמידס

קאַהאַן,

רעדאַקטאָר

פון ,פאָרווערטס'.

אַקטיאָרן

האָבן געטענהט,

אַז ווען קאַהאַן קומט אין טעאַטער זיי זען שפּילן ,נעמט ביי זיי
אָפּ הענט און פיס .זיי שרעקן זיך פאַר זיינע קריטיקן מיט וועלכע
ער קאָן דערהויבן אָדער אָפּווישן פון דער טעאַטער-װועלט .אפילן
דער גרויסער קעסלער האָט אָפט געזאָגט ,דזשיזוס קרייסט ,דער אב,

קאַהאַן מאַכט מיך נערוועז ווען ער זיצט אין טעאַטער ,אַ צו שטרענ-
קעסלער האָט פאַר אב .קאַהאַן מורא געהאט

גער קריטיקער'.

װי די איבעריקע

מער

סטאַרס ,ווייל קאַהאַן האָט פיינט צו הערן אַק-

טיאָרן בולבען ,עקן אוֹן מעקן.

 . . .ער האָט אין זיינע קריטיקן

אָפט דערמאָנט ,אַז דער שוישפּילער דאַרף שפּילן זיין ראָלע מיט
פאָרשטעלוננס-קראַפט ,ער דארף זען אלץ וענן װאָס ער רעדט,
און דאָס מאָלן ,שילדערן אויף דער בינע . . . .קעסלער האָט אָבער
נעהאט גרויס דרך-ארץ פאַר קאַהאַנס קריטיקן, .ער דערפילט דעם
פּולס פון אמת'  --פלענט קעסלער טענהן צו זיינע אַקטיאָרן... .אי-
בערהויפּט האָט ער {קעסלערן געציטערט ווען אב .קאַהאַן איז נע-
זעסן אין דער לאָזשע .און ניט נאָר קעסלער ,נאָר אַלע אַקטיאָרן
האָבן נעציטערט צו שפּילן פאַרן שטרעננן קריטיקער אב .קאַהאַן.
און ניט נאָר די אַקטיאָרן ,נאָר דער עולם אין טעאַטער האָט מיט
דרך-ארץ און מיט אַביס? מורא אַרױפנעקוקט צו דער לאָזשע.
, , . ,קאַהאַן ,איז דער יידישער עלען דעיל' (אַ באַריסטער ענג-
לישער קריטיקער ,אַ ייד .זיין אמתער נאָמען איז קאֶָען)  ---פלעגן
די אַקטיאָרן און דער אינטעלינענטער עולם זאָגן , --קאַהאַן פּונקט

וי עלען דעיל מאַכט אַ פּיעסע און ברעכט אַ פּיעסע.

זייערע אַ

קריטיק קאָן אַן אַקטיאָר מאַכן פאַר אַ סטאַר ,אָדער מאַכן ,אַז ער
זאָל בלייבן ערנעץ אַ נאָכשלעפּער אויף דעם אַפיש'",
צילי אַדלער דערציילט אין אירע זכרונות :
,די העכסטע שטופע פון נערוועזיטעט ביי אונדז
ווען מ'האָט אונדז

אָנגעזאָגט,

אַז אב .קאַהאַן

פלעגט

זיין

זיצט אין טעאַטער.

כמעט יעדער איינער אין אונדזער טעאַטער-װועלט האָט זיך מער
נעשראָקן פאַר זיין מיינונג .צוליב זיין פּאַזיציע אַלס רעדאקטאָר
פון דער אַממערסטן-געלייענטער יידישער צייטונג אין דער וועלט,
איז זיין איינפלוס געווען אומגעהייער גרויס .די לייענער פון ,פאָר-
ווערטס' האָבן שטאַרק רעספּעקטירט זיין מיינונג און זיינען באַ-
ווירקט געװאָרן פון זיין אָפּשאַצונג . . , .דערפאַר איז אונדזער
נערוועזיטעט געווען אַזױ גרויס ווען קאַהאַן איז געווען אין טעאַ-

טעכטער', ,נרינע פעלדער' ,און שפּעטער א ביס? ה .לייװוויקן מיט

טער,

;יאשע קאַלב', ,ברידער אשכנזי' און ,חבר נחמן' .ער האָט זיין
באַגייסטערונג פֿאַר די קינסטלערישע וװוערק איבערנענעבן צו די
גרויסע מאַסן ,װאָס הערן זיך צו אים צו .און מיט דערזעלביקער
באַנייסטערונג האָט אב .קאַהאַן באַנריסט דאָס טאַלאַנטפולע און
דאָס פּשוטע אין שוישפּיל ,און מיט זיין באַציאונג געהאָלפן אויפ-

לאָזן זיין פּלאַץ ביי די אַנטראַקטן אין טעאַטער ,און חוץ דעם װאָס
מיר פלעגן פון אונדזערע באַהאַלטענע פענסטערלעך קוקן און שטו-
דירן קאַהאַנס פּנים ,פלענן מיר אויך אַרויסשיקן ספּעציעלע שלוחים
זיי זאָלן שפּיאָנירן אפשר וװועט זיי געלינגען אויפצוכאַפּן אַ װאָרט,
אַן אויסדרוק ,װאָס װועט אונדז נעבן אַן אָנצוהערעניש ,װאָס זיין
מיינונג איז ווענן דער פאָרשטעלוננ ,ס'איז אונדז אָבער קיינמאָל

זיינע פּרעכטיקע ,שמאַטעס!

און ,שאַפּ' ,און דערנאָך י .י .זינגערס

קאַהאַן

האָט געהאַט

אַ געוועהנהייט

קיינמאָל

ניט צו פאַר-

שטעלן פאַר מיינע אוינן אַ דור נייע טאַלאַנטפולע יידישע שישפּי

ניט געלוננען".

לער און שוישפּילערינס,... .קאַהאַנען זאָל נאָר נעפעלן ווערן,
אָט די געציילטע ווערטער ,אַרױסגעזאָנט געוויינלעך שטיל און מיט
זאָרג ,האָב איך געהערט ביי יעדער נייער אויפפירוננ ,באַלד ביי

יוסף רומשינסקי דערציילט ,אַז ווען באָריס טאָמאַשעװסקי האָט
אויפגעפירט קאָרנבליטס ;אַפּ טאַון און דאַון טאַון" ,האָט מען דעם
ערשטן אַקט כמעט גאָרניט גערירט ,נאָר אים געשפּילט וי דער
מחבר האָט אים אָנגעשריבן ,אָבער אויפן צווייטן אַקט האָבן זיך
י
שוין אַלע געמוטשעט :

מיינע ערשטע

טריט

דאָ אין יידישן

טעאַטער.

;אב .קאַהאַנען

זאָל

נאָר נעפעלן ווערן' ,דאָס איז אַ גװאַלדיק מעכטיקע פּאָזיציע ,וועלכע
2095

2096

יידישן

טעאַטצער

,קאָרנבליט ,טאָמאַשעװוסקי און איך .מען האָט נגעשריבן און
נעמעקט און אַריינגעשטעלט טענץ ,לידער ,ראָמאַנסן .מען האָט
עס פאַרלאַטעט און פאַרשטשאָבעט אַזױ ,אַז מאַנכע איזן דער
צווייטער אַקט נעפעלן געװאָרן בעסער װוי דער ערשטער ,און ווען
אב ,.קאַהאַן איז געקומען זען ,אַפּ טאָון און דאָון טאָון' איז ער
גלייך נאָכן ערשטן אַקט ,װאָס איז געווען אַ רעאַליסטישער ,אַריין
צו טאָמאַשעװוסקין אין נאַרדעראָב אַ באַנייסטערטער און געזאָגט:
;אויב איר װועט אַזױ אָנגיין ווייטער ,האָט איר אַ קונסט-ווערק',
און ווען איך האָב אים געטראָפן נאָכן צווייטן אַקט ,זאָגט ער צו
מיר , :װואָס האָט איר דאָ אָנגעבלאָפּט ?  ...איך מיין ניט אייך
אַליין ,דער פאַרפּאַסער ,טאָמאַשעװסקי ,אַלֶע ,ניטאָ אַביסל אמת,
אַלץ איז פאַבריצירט' .ווען איך בין אַריין צו טאָמאַשעװוסקין
אין נאַרדעראָב און אים געװאָלט דערציילן קאַהאַנס מיינונג וועגן
צווייטן אַקט ,זאָנט טאָמאַשעװוסקי ; ,איך ווייס ,איך האָב באַמערקט
װוי אַזױ ער אין געזעסן אין באַקס |לאָזשען  . . .קאַהאַן האָט
אונדז נעכאַפּט ביי דער האַנט .ער האָט דערפילט אין ערשטן אַקט
דעם אמת און אין צווייטן אַקט דעם געמוטשעטן'".

וועגן ק'.ס באַציאונגען צו שוישפּילער דערציילט צילי אַדלער וי
ער האָט זיך אָנגענומען פאַר איר אין  1191נאָכדעם וי זי האָט
מיט דערפאָלג געשפּילט אין ליבינס פּיעסע ,בלינדע ליבע" און
די באַלעבאָסטע פון טעאַטער בעסי טאָמאַשעװסקי איז ,נאָך אַ
הפסקה ,צוריקגעקומען שפּילן און אַרײן אין דער ראָל .ק .האָט
אָנגעשריבן אַ ספּעציעלן אַרטיקל אין וועלכן ער װאַרפט פאָר בעסין
אַז זי קאָן זיך דערלויבן צו זיין גוטמוטיק צו אַ יונגערע קאָלעגין,
און אַז איר האַלטונג ברענגט אַרױף די פראַגע אויף וויפל אַ טאַ-
לאַנטפולער שוישפּילער אויף דער יידישער בינע האָט בכלל די
מעגלעכקייט צו שטייגן .דער רעזולטאַט איז געווען ,אַז צילי האָט
באַלד דערנאָך צוריקגעקראָגן שפּילן איר ראָל,
אַ צווייטן פאַל װוי ק .האָט באַשיצט דעם כאַראַקטער פון אַ טעאַטער
קעגן אַ שױישפּילערין דערציילט צילי אַדלער ביים ציטירן אַן אַר-
,ייער אידישער טעאַטער",
טיקל פון ק .אין וועלכן ער שרייבט וועגן נ
און רעדט מיט די װאַרעמסטע ווערטער וועגן דער הױפּטישוישפּי
לערין פון טעאַטער ,און אונטערשטרייכט אַז דאָס װאָס ער גרייט
זיך צו זאָגן ,איז ניט זייער אָנגענעם ווען עס האַנדלט זיך וועגן
אַ טעאַטער וועלכער ער וויל שטיצן פון גאַנצן האַרצן ,דאָך דריקט
ער זיך אויס, :זי האָט אַ שיינע פרויען-פיגור .און ס'איז אין
דיזער פּיעסע זייער וויכטיק ,קערפּערלעך ,אַלזאָ ,האָט זי דער ראָלע
געפּאַסט ,אָבער אַלס שוישפּילערין  . , .זי איז די באַלעבאָסטע פונם
טעאַטער און מען מוז איר געבן אַ קאָמפּלימענט פאַרװאָס איר טע-
אַטער זוכט צו שטעלן גוטע פּיעסן ,אָבער צי דען גלויבט זי זוירק-
לעך ,אַז אירע קרעפטן זיינען גרויס גענוג פאַר הויפּט-דראַמאַטישע
ראָלן?  . . .אויב מען דאַרף איר דאַנקבאַר זיין פאַרװאָס איר
טעאַטער זוכט צו שפּילן גוטע פּיעסן ,הייסט עס אָבער נאָך ניט,
אַז מען דאַרף באַצאָלן דערפאַר אַזאַ גרויסן פּרײז צו זען אַ שױ-
שפּילערין אין ראָלן פאַר וועלכע זי איז אַבסאָלוט צו שװאַך?.
מ .אָשעראָװיטש ווייזט אָן ,אַז
ו,וען ניט דער ,פאָרווערטס'  ---פאַרזיכערן מיר טעאַטער-מענטשן
 --ואָלטן זיך א פך יידישע שוישפּילער נאָר אַנדערש באַצױגןצו זייערע ראָלן .,דער באַוואוסטזיין ,אַז דער ,פאָרװוערטס' װועט
זאָגן א נוט װאָרט ווען מען װעט עס פאַרדינען ,און דער געדאַנק,
אַז אַ װאָרט אין ,פאָהװוערטס' ווערט געלעזן פון איבער אַ פערטל.
מיליאָן מענטשן,

ווארפט ארויף

שוישפּילער און ער פטארעט
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אויפן

זיך מער צו שפּילן גוט זיין ראָלע.

 .,..עס איז אַ פאַקט ,אַז ביים ברייטן עולם ווערט אַ שוישפּילער

אָנערקענט דאַן ווען דער ,פּאָהווערטס! לייגט אויף אים אַרױף דעם
סטעמפּל ,און ניט נאָר ביים ברייטן עולם ,נאָר אויך ביי די יידישע

טעאַטער-מענעדזשערס .ווען אַ יונגער שוישפּילער ווערט שטאַרק גע-
לויבט אין ,פאָרווערטס' ,געפינט זיך גלייך אַ טעאַטער-מענעדזשער,
װאָס פאַרלײינט זיך אויף אים און כאַפּט אים אויס .,ער זשאַלעװעט
ניט קיין נגעלט און צאָלט דעם נגעלויבטן שוישפּילער צוויי און דריי

מאָל אַזױ פיל וי ער האָט פריער געקראָנן ,אַזױ איז געווען דער
פאַל מיט מוני ווייזענפריינד |שפּעטער  --פּאָול מונין ,און מיט
אַ סך אַנדערע יונגע יידישע אַקטיאָרן און אַקטעריסעס ,ואָס דער
פאָרווערטס' האָט אַרױסגערוקט אין פאַדערגרונד ווען זיי האָבן
דאָס פאַרדינט מיט זייער טאַלאַנט?.
וועגן ק'.ס באַציאונגען צו דער יידישער אָפּערעטע ,שרייבט מ.

|

אָשעראָװיטש :
,די אינטעלינענטן,

די מענטשן

מיט א פיינערן

נעשמאַק,

האָבן

נענומען שפּייען קלעק אויף דער יידישער אָפּערעטע .יידישע טעאַ-
טער-קריטיקער האָבן זי איננאַנצן איננאָרירט אָדער נאָר נעזידלט,
און אויב אַפילו עס האָט זיך נגראָד געמאַכט ,אַז מען האָט אויף
דער יידישער בינע נעשטעלט

אַזאַ אָפּערעטע ,װאָס איז געווען שע-

נער און איידעלער ,האָט מען איר אין די צייטוננען אויך ניט
געשענקט קיין באַזונדערע אויפמערקזאמקייט ,ווייל ; --וי פּאַסט
דאָס גאר פאַר אַן אינטעלינענטן מענטש ,ובפרט נאָך פאַר אַ קרי'
טיקער ,זיך אָפּצונעבן מיט אַזאַ נאַרישקײיט",
און דאָ דערציילט אַשעראָװיטש ,געשטיצט אויף דעם קאָמפּאָזיטאָר
יוסף רומשינסקי :
;אין יענער צייט פלענט נאַנץ אָפּט טרעפן אַזױ  :אַ יידישער

טעאַטער-קריטיקער קומט זען אַן אָפּערעטע ,גראָד איז דאָס אַ פיינע
אַמוזירט זיך טאַקע.

און אַ שיינע אָפּערעטע ,אוֹן דער קריטיקער

עגסעפעלן אים די לידעלעך ,ער קוועלט גאָר אָן פון די מעלאָדיען,
אָבער ער שעמט זיך דערמיט ...עס פּאַסט ניט פאַר אים...
שטילערהייט גנבעט עד זיך אַרױיס פון טעאַטער ,קיינער זאָל אים

הלילה ניט זען .און ווען ער קומט אַהים ,ברומט ער אונטער
די נגונים ,װאָס ער האָט געהערט ,אָבער שרייבן וועגן דעם ואַרם
 ---דאָס ניט ! עס פּאַסט ניט פאַר אַן אינטעלינענטן

מענטשן.

דעף

;פארווערטס! אָבער האָט נלייך איינגעזען ,אַז מען טאָר ניט אַועקי
מאַכן אונטער דער האַנט די פאַלקס-אָפּערעטע ,װאָס אַמוזירט און
פאַרשאַפט פאַרגניגן דעם ברייטן יידישן עולם .דער רעדאַקטאָר פון
,פאָרווערטס' האָט זיך ניט געשעמט פראַנק און פריי צו זיצן אין
אַ לאַזשע ביי דער פאָרשטעלונג פון אַן אָפּערעטע ,און אַבי זי איז
אים נאָר געפעלן געװאָרן ,האָט ער זיך ניט געשעמט אֶנצושרייבן
אַ באַנײסטערטן

אַרטיקל",

און רומשינסקי פאַרענדיקט דערמיט ,אַז דוקא דאָס װאָס אַ רעדאַק-

טאָר פון אַ סאָציאַליסטישער צייטונג איז אַזױ פאַרליבט אין יידישע
ניגונים ,איז געווען פאַר אים ,אַלס קאָמפּאָזיטאָר ,די טרייב-קראַפט
זיך צו גריבלען און נישטערן אין אוצר פון יידישע פאָלקס-מעלאָ-
דיעס און פון דאָרט שפּינען זיינע שאַפונגען און ניט ,װי די אַמאָליקע,
פריערדיקע יידישע טעאַטער-קאָמפּאָזיטאָרן ,פאַרקריכן אין ,הויכע
דרכים ,איןן די װאַגנערישע סטילן",
דער באַקאַנטער שוישפּילער יעקב בן-עמי פּרובט אויפקלערן ק'.ס
באציאונג צום פאַרוויילונגס-טעאַטער אויף פאָלגנדיקן אופן :
;אב .קאַהאַן ,וועלכער האָט פופציק יאָר נאָכאַנאַנד געפאָדערט

רעאַליזם ,נאַטירלעכקײט ,לעבנס-טריישאַפט ,האָט ניט איינמאָל די
פאדערונג

פֿאַרבויגן

ווען

עס

איז

נעקומען

צו

אָפּערעטעס,

וועלכע
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זיינען געווען נאָר פאַרוויילונג און האָבן צו דער העכערער און
טיפערער טעאַטער-קונסט וייניק שייכות .וי אַן אמתער אינטעי
לינענט ,האָט אב ,קאַהאַן דאָס גוט געוואוסט ,אָבער ער האָט פאַר-
גונען אונדזער עולם די איינפאַכע ,נאַאיווע ,הגם קונסטלאָזע פאַרי
וויילונג ,אַזױ אַרום איז אב .קאַהאַן אויך געווען דער פאָלקס"
קריטיקער פונם פאָלקסטימלעכן יידישן טעאַטער אין אַמעריקע.
 . .,און טראָץ דעם װאָס אב ,קאַהאַן איז פילייכט דער שטרענגסטער

פאָרשטייער פון דער רעאַליסטישער שולע אין טעאַטער-קריטיק,
ווייסט מען אָבער אין יידישע טעאַטער-קרײזן ,אַז ווען ער קומט
זען אַ פּיעסע ,האָט ער פונדעסטוועגן ניט נאָר אין זינען זיך ,מיט
דעם ספּעציעל הויך-אַנטװיקלטן חוש פאַר קונסט און קינסטלער,
נאָר אויך דעם געוויינלעכן צושויער פאַר וועלכן דאָס טעאַטער
עקזיסטירט .אב .קאַהאַן קומט דעריבער אין טעאַטער אויך װוי דער
פאָרשטייער פון פאָלק  --אַן אָנפירער פון פאָלקס-מאַָסן קומט
אין טעאַטער אָפּצושאַצן די פּיעסע און די פאָרשטעלונג ,און װוי
דער אחריותדיקער פאָרשטייער פון די סאַסן ,האָט ער דעם כח
צו פאַרװאַנדלען זיך אין איינעם פון דער מאַסע ,צו פרייען זיך
און צו ליידן וי זיי אוֹן מיט זיי .און דערפון נעמט זיך ביי מיר
אויך דער איינדרוק ,װאָס אונדזער טעאַטער ,װאָס איז אונטער
אַלע אומשטענדן און שטענדיק ,בעצם ,אַ פאָלקס-טעאַטער ,איז פאַר
אב ,קאַהאַנען (דעם אינטעלינענט) אַזאַ זעלבסט-פאַרשטענדלעכע
גויטווענדיקייט די אַלע לאַנגע יאָרן .דערפאַר האָט ער שטענדיק
אַזױ אייפערדיק נעשטראָפּט און נעבענטשט ,געלויבט און געטאַדלט,

און קיינמאָל ניט מיט דעם אינטעלינענטישן פון אויבן אַראָפּ ,נאָך
וי איינער ,װאָס דאַרף עס טאַקע ,וי איינער װאָס יל אין זײין
טעאַטער זיין הנאה האָבן  --דער רעפּרעזענטאַנט פון די מאַסן".

ק"'ס אינדרוקן

װעגן ײדישע

שױשפּילער

דעם שטאַרקסטן איינדרוק פון אַלע ערשטע יידישע שױישפּילער
אין אַמעריקע האָט אויף ק'.ן געלאָזט דער קאָמיקער זיגמונט מאָגו-
לעסקאָ ,וועגן וועלכן ער דריקט זיך אויס:
מ,אַנולעסקאָס טאַלאַנט און זיין פּערזענליכער צויבער האָט
אַריינגעבראַכט אַ נייעם לעבן אין דער יידישער טעאַטער-וועלט.
ער האָט דעם עולם בוכשטעבלעך

ער איז נעקומען
אַנטװיקלט.,

אינטערעס

צוליב

נענומען

מיט שטורם.

קיין ניו יאָרק ,אין זיין טאַלאַנט
אים

איז פּלוצלינג

פאַרגרעסערט

 . . .וען

שוין
געװאָרן

געווען
דער

פון דער יידישער באַפעלקערונג אין דעם יידישן טעאַ-

טער ,און צוליב אים האָב איך אויך אָנגעהויבן

אָפטער צו קומען

צו יידישע פאָרשטעלוננען . . . .א געבוירענער הויך-באַגאַבטער
קינסטלער איז ער געווען ,אָבער זיין פּערזענלעכער חן האָט געהאַט
פּונקט אַזופי?ל צו טאָן מיט זיין ערפאָלג װוי זיין קראַפט אַלס אַר-
טיסט ,ער האָט די טעאַטער-באַזוכער פּאַרכשופט  ---מיט זיין זינ-
גען אַזױ גוט וי מיט זיין שפּילן ,זיין שטימע גופא פלעגט עלעק-

שטייגער ,וועלכן דער עולם האָט דאַן ליב

אַלט-מעלאָדראַמאַטישן
געהאַט".
וועגן באָריס טאָמאַשעװסקין שרייבט ק: .
י,י,ן שענערן פּרינץ וי ער האָט מען זיך ניט געקאָנט
ק.
,
פאָרשטעלן . . , .טאָמאַשעװוסקי האָט געהאָט די שענסטע פּאָר
פיס אויף דער יידישער בינע .אַלזאָ ,איז ער געװאָרן דער ליבלינג
ביים עולם ,הױיפּטזאַכלעך ביי די פרויען ,מיידלעך פלעגן אָפּשפּאָרן
און קויפן אַ טיקעט צו אַ פּיעסע אין וועלכער

פון דאָס נויטיקסטע

זיי וועלן זען טאָמאַשעװסקין . . . .זיי פלענן שטודירן יעדן ווינקל
וואו ער שטייט און װוי אַזױ ער שטייט . . . .ביי די איסטסיידער
דאַמען און מיידלעך איז באָריס טאָמאַשעװוסקי געווען דער ,מאטיני
איידאל' |ליבלינגן . . . .עס האָט זיך |שפּעטערן אַרױסגעציינט,
אַז ווען טאָמאַשעווסקי האָט אַן אמתע ראָלע ,איז ער אַ פיינער
קינסטלער,

האָט

ער

ריקגעהאַלטנקייט,

טאַלאַנט

ארויסגעוויזן

ארטיסטישע

און

צו-

 . , ,קינסטלערישע אינטעליגענץ האָט ער אַרוס-

נאָר די אױיסשפּראַכע האָט אים אימער

געוויזן מער וי קעסלער.

וועלכע

אַביס? נעשטערט ,די ,פּרינצלעך דייטשע' אױיסשפּראַכע,
והאָט זיך צו אים צונעקלעפּט אין די הורװויץ-יאָרן".
ק'.ס מיינונג וועגן קעסלערן איז:
,פ,ריער

פלענט

קעסלער

באַצױבערן

טעאַטער-עולם

דעם

מיט

זיינע ראָלן אַלס גראַשענער העלד פון אַ ,היסטאָרישער אָפּערע..
אַ טייל פון זיין ,קונסט' פלענט באַשטײן אין ערקלערן זיך אין
ליבע ,אין זינגען קופּלעטן און אין גיין אַ טענצל אַ ,העלדישן.
ער איז געווען הויך אוֹן נוט געוואקסן ,און די טעאַטער -פּאַטריאָטן

פלעגן קלייבן נחת פון זיין פינור און פון די ,פּרינצישע' קליידער
װאָס ער פלענט טראָגן אויף דער בינע .אין זיינע ראָלן פלעגט
ער ניט ריידן ,נאָר דעקלאַמירן  טעאַטראַליש' .אפילו אין די שונד-
פּיעסן ,וועלכע זיינען כלומרשט געווען ,פון היינטיקן לעבן' ,פלענט
ער אויך דעקלאַמירן .ריידן װי אַ מענטש האָט מען אויף דער
יידישער בינע סתם ניט נערעדט . . . .בלויז דער קאָמיקער פלעגט
זיין אַן אויסנאַם אין דיזער הינזיכט .און דאָס ואָס דער קאָמי-

קער האָט אויף דער בינע גערעדט וי אַ געוויינלעכער מענטש ,דאָס
נופא איז געווען באַטראַכט
אין גאָרדינס פּיעסן

אַלס אַ טייל פון דעם קאמיזם.
צום ערשטן

האָט קעסלער

מאָל אָנגעהויבן

צו דיידן אויף דער בינע אנשטאָט צו דעקלאַמירן .פון זיך אַליין
איז דאָס געװואָרן .די ראָלע האָט אים געבראַכט דערצו .זי האָט
זיין איינבילדונגס-קראַפט אָנגעצונדן ; ער האָט
אין דער ראָלע ,דערפילט זיך אַלס אַ לעבעדיקער

איז שוין

נאַטירלעכער

לעבנס-טאָן

האָט געפעלט

אין די ווערטער

אַריינגעלײנט

דער שוישפילער

ממילא

פון דעם
מיט

זיך אַריינגעלעבט
מענטש ,און דער

געקומען.

פאַרפאַסער,

זיין שפּילן.

דאָס

װאָס

האָט אין זיי

קעסלער

האָט צו-

ער האָט גערעדט ,חן איז אויך נעלעגן אין זיינע מינעס און באַ-
ווענוננען .,זיין יעדער קער איז דעם עולם ליב געווען . . . .אין

ערשט דאָס אַליין ניט געוואוסט .אינטעלינענטע טעאַטער-באַזוכער
האָבן דאָס אים ערקלערט ,און איך בין געווען איינער פון זיי.
;  . .נאַכדעם ,אַלזאָ ,װוי קעסלער האָט אָפּנעשפּילט אין ביליקע
שונד-פּיעסן העכער וי אַ צענדליק יאָר ,צוערשט אין רוסלאַנד
און דערנאָך אין אַמעריקע ,איזן ער כמעט פּלוצלינג געװאָרן אַ
טאַלאַנטפולער שוישפּילער אין א נייעם און פיל בעסערן זין פון
דעם װאָרט .ער האָט גענומען שאַפן ראָלן ,לעבעדיקע ראָלן ,און
דאָס האָט ער געהאַט צו פאַרדאַנקען גאָרדינס פּיעסן .ער אין גע-

פיינמאַן דריקט

דער

טריזירן זיינע צוהערער ,אי בשעת ער האָט געזונגען ,אי בשעת

מאָנולעסקאָס קאַריערע האָט נאָרדין אויך געהאַט א באַדײטונג,
אָבער ניט אַזאַ גרויסע וי אין די קאַריערעס פון די אַנדערע שוי-
שפּילער און שוישפּילערינס".

און פּיעסן-שרייבער

וועגן שוישפּילער
זיך אויס ק: .
,פיינמאַן איז געווען א יונגערמאַן מיט אַ שווער-קלינגענדער
באַריטאָןדשטימע .ער פלעגט זיינע ווערטער דעקלאַמירן אויף דעם
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װאָרן אַ גאַנץ נייער קעסלער,

 , , .קעסלער איז הינטער

סצענע געווען ווייניקעד אינטערעסאַנט,

ער פלעגט אָבער אין פּרי-

װאַט געשפּרעכן אויך אַרױיסװייזן איינבילדונגס-קראַפט ,אָפט אין
דער פאָרמע פון אַן אומאָנשטענדיקער פראַזע.

פון אַזעלכע ווערט-

200

יידישן

טעאַטער
אש

האמוט

לעך גופא האָט מען געקאָנט זען ,אַז ער האָט אַ געבוירענעם
לאַנט"- ,

טאַ-

וועגן יעקב פ .אַדלער דריקט זיך אויס ק; .
;ער האָט נעהאָט אַ דראמאטישע קראַפט און אַ געבוירענעם
חוש צו סצענישע עפעקטן .ריידן אויף דער בינע איינפאך ,נאַ-
טירלעך ,האָט ער קיינמאָל זיך ניט אויסנעלערנט .דאָס איז געווען
קעגן דער פפּעציעלער סאָרט קינסטלערישער נאַטור ,װאָס ער האָט
נעהאַט ,אים האָט געצוינן צו מעלאָדראַמע אַ סך מער װוי צו דראַמע
אין אַ רעאַליסטישן זין ,אָבער זיין מעלאָדראַמאַטיזם האָט אין זיך
געהאָט א פּאָזיטיוון שוואונג .װאָס מער איך בין באַקאַנט געװאָרן
מיט זיין שפּילן ,אַלץ מער בין איך איבערציינט געװאָרן ,אַז ער
איז אַמבעסטן צונעפּאַסט צו שעקספּיר-ראָלן ,וואו דעקלאַמאַציע
איז זעלבסטפאַרשטענדלעך .אין אַזעלכע ראָלן װאָלט ער אַרײנ/ -
נענעבן קלאַסישע שיינקייט ,װוי מען רופט דאָס,
אין זיין נרימירן זיך נופא פלענט ליגן קינסטלערישע אַריגינאַלי-
טעט .אויף דער בינע איז ער אימער געװוען בילדלעך און איינ-
דרוקספו? ,אַזױ פלענט ער זיין אין די אַלטע שונד-פּיעסן ,װאָס ער
פלענט שפּילן אין רוסלאַנד און דערנאָך אין לאָנדאָן און נאָך שפּע-
טער אין שיקאַנאָ און אין ניו יאָרק ,און אַזױ איז ער געבליבן אין
נאָרדינס פּיעסן .,אין דיזער באַציאונג האָט גאָרדין ניט געהאַט
װאָס אויפצוטאָן

פֿאַר אים ,נאָרדינס

ראָלן האָבן

אָבער פאַר אים

אויפנעפנט אַ ברייטערע וועלט ,אַ רייע מיט נייע מענלעכקייטן.
האָט ,אַלזאָ ,זיך אויך אַנטװיקלט אין זיי.

ער

די אינטערעסאַנטסטע

און

אַלס פּערזענלעכקייט

איז ער געווען

בולטסטע פינור צווישן אַלֶע יידישע שוישפּילער .איך פלענ ליב
האָבן מיט אים צו שמועסן .קלוג ,מיט אַן אייננאַרטיקן הומאָר ,און
פו? מיט אינטערעסאַנטע איינדריקע פון זיין איינענעם לעבן ,פלענט
ער אין זיינע פּריװואַט נעשפּרעכן פאָרשטעלן לעבעדיקע כאַראַקטער-
בילדער און לעבעדיקע סצענעס .דאָס ,און אַ מערקווירדיקע אֶפּנהאַר-
ציקייט מיט וועלכער ער פלענט אייך דערציילן וועגן זיינע פּער-
זענלעכע ערפאַרונגען ,אפילו אַזעלכע ,וועלכע מענטשן רירן נע-
וויינלעך ניט אָן ,פלענט זיינעם אַן אינטימען שמועס מאַכן פאַר אַ
|
זעלטן אינטערעסאַנטע אונטערהאַלטונג".
ק'.ס מיינונג וועגן קעני ליפּצין איז:
| ,אַ בולטע פינור אין דעם יידישן טעאַטער לעבן און אין דער
גאָרדין-גרופּע בפרט איז אויך געווען מאַדאַם ליפּצין . . . .זי
האָט נגעהאַָט כאַראַקטער ,אַ פייערדיקן טעמפּעראַמענט און אַ
שטאַרקן דראַמאַטישן נעפיל .אין איר שפּילן האָט זיך אויך געפילט
מער מעלאָדראַמע וי דראַמע ,אָבער אימער שוואונג און קראַפט.
מעלאָדראַמאַטיש איז אויך געווען דער עיקר פון איר ,מירעלע
אפרת ,,אָבער װואָס מען זאָל ניט זאָגן וועגן די פעלערן פון איר
שפּילְן אין דיזער פּיעסע ,איר ,מירעלע' איז געווען איינע פון די
בולטסטע געשטאַלטן ,װאָס זיינען ווען עס איז געשאַפן געװאָרן
אויף

אַ יידישער

בינע".

ק .שטעלט זיך אָפּ קורץ וועגן בערטאַ קאַליש:
,אַ ביס? שפּעטער האָט אַלס שוישפּילערין אין גאָרדינס ווערק
(אין זיין ,סאפא', ,קרייצער סאָנאַטאַ' אוֹן אַנדערע) זיך ערװאָרבן
אַ גרויסן נאָמען בערטא קאַליש .זי האָט אויך געהאָט טעמפּעראַ-
מענט ,און דערצו איז זי געווען יונג און זייער שיין".

אַזױי איז אויך קורץ ק'.ס מיינונג וועגן סעראַ אַדלער:
;אַלס רעאַליסטישע שוישפּילערין האָט זיך אין גאָרדינס ראָלן
אַנטװויקלט סעראַ אַדלער ,די פרוי פון דזשייקאָב פּ .אַדלער ,זי איז
געווען אַ טאַלאַנטפולע ,אַ גלענצענדע אַרטיסטין ,און זי האָט גע-
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האָט ערפאָלג אין עטלעכע פון נאָרדינס פּיעסן וי אויך אין אַ רייע
טעאַטער-שטיק פון ז .ליבין און  ,5קאָברין".
אין זיינע רעצענזיעס

האָט ק .אַרױסגערוקט

אַ גאַנצע רײ

דאַ-

מאָלדיקע באַרימטע יידישע שוישפּילער ,באַזונדערס לעאָן בלאַנק,
מאָריס מאָשקאָװיטש און בינאַ אַבראַמאָװיטש .,ער האָט אויך גע-
האַט זיינע אייגענע אַריגינעלע מיינונגען וועגן אַ גאַנצער ריי טעאַ-
טער-פּראָבלעמען ,אַזױ האָט ער אָנגעפירט אין  ,5091א"פ דוד
בערנשטיין אוֹן אונטער זיין אייגענעם נאָמען ,אַ קאַמף קעגן די
יידישע װאָדעװיל-הייזער וועלכע ער האָט באַשולדיקט אין ניבול"פּה
און פאַרשלעפּן די יידישע בינע אין זומפּ פון שוֹנד .,אין  3191איז
ק .אַרױסגעטראָטן קעגן דער יידישער אַקטיאָרן יוניאָן פאַר איר
פּאָליטיק פון די ,געשלאָסענע טירן" און געטענהט ,אַז אַקטיאָרן
זיינען ניט קיין פּראָלעטאַריער ,און װי קינסטלער טאָרן זי ניט זיין
אָרגאַניזירט אין אַ יוניע .אין דער זעלבער צייט ,ניט קאָנענדיק
דורכפירן ,אַז די אַקטיאָרן זאָלן אויפגעבן זייער יוניע ,האָט ער די
שפּאַלטן פון ,,פאָרװוערטס" אויסגענוצט אַריינצופירן אין דער יוניע
אַקטיאָרן ,וועלכע ער האָט געהאַלטן פאַר טאַלאַנטפול ,װוי מאָריס
שװאַרץ ,גרשון רובין א .א .וועלכע מען האָט ניט געװאָלט אַרײנ-
לאָזן .ער איז אויך אַרױסגעטראָטן ( )2291קעגן די סטאַרס און אין
 5ווידער אָנגעהויבן אַ קאַמף וועגן צולאָזן נייע כחות אין דער
אַקטיאָרן-יוניע .ק .איז אויך געווען דער װאָס האָט אַרױסגעהױבן
דאָס שפּילן פון גוסטאַװ שאַכט לגבי די אַנאָנסירטע סטאַרס ,און
אים אַרױיסגערוקט אין פראָנט,
אין זיין ערנסטער באַציאונג פאַרן בעסערן יידישן טעאַטער איז
ער געווען פון די פאַרערער פון אסתר רחל קאַמינסקאַ ווען מען
האָט זי געבראַכט אין אַמעריקע וי אַ קאָנקורענץ-אַקטריסע קעגן
קעני ליפּצין ,און האָט גענומען איר צד .ק .איז געווען אַ באַגײיס-
טערטער פאַרערער פון רודאָלף שילדקרויט ,און אין זיינע רעצענ-
זיעס (זע דעם באַנד זז )1582 ,6382 ,23:8282 .צעגלידערט ער
שילדקרויטס שפּילן און ווייזט אָן װאָס די יידישע שוישפּילער קאָנען
און דאַרפן פון אים לערנען.
דער באַקאַנטער שוישפּילער סעמיועל גאָלדענבורג שרייבט:
,אב .קאַהאַנס קריטיק איבער מיין טעאַטער-אַרבעט האָט מיר
זייער פיל נוצן געבראַכט ,און דאָס ניט נאָר מיט זיינע שבחים
ווענן מיין שפּילן ,נאָר אַפילו אויך מיט זיין טאַדלען מיך אין
געוויסע פאָרשטעלוננען .בלויז לויבן איז אַמאָל אַן אומגליק פאַר
אַן אַקטיאָר .מען מוז אים אנווייזן אויף זיינע חסרונות ,זיינע
טעותן ,אַ ניט קאָן אַמאָל אַ שוישפּילער בלייבן שטיין אויף איין
פּלאַץ. ,א.ו.נדזער יידישער טעאַטער ,וועלכער הינקט אונטער
װאָס איז שייך אַ ריכטיקן רעזשיסער ,מעג זיך נוט צוהערן צו אַזאַ
טעאַטער-קריטיקער װוי אב .קאַהאַן !".

צילי אַדלער דערציילט װי ק .האָט זיך זייער שלעכט אָפּגערופן
אויף זאַצס שפּילן אַלס ,טאָדרעס* אין ,פאַרװאָרפן ווינקל" און אונ-
טערגעשטראָכן ; :ער איז אַ קאָמיקער אין דעם געוויינלעכן זין ,און
דאָ פאָדערט זיך קינסטלערישע אַרבעט פון אַ העכערן סאָרט .דאָס
איז אים ניט געלונגען .*...די מיינונג האָט זאַצן זייער וויי געטאָן,
אָבער ער האָט ניט געװאַגט קעגן איר אַרױיסצוטרעטן .אָבער אַ סעזאָן
שפּעטער ,ווען ער האָט אַרוסגערופן אַן אויפרודער מיטן שפּילן
,שייקעלע? אין באַדערס ,דעם רבינס ניגון" ,און ק .האָט ווידער
געשריבן וועגן אים ,אַז ער איז ניט קיין קאָמיקער ,האָס עס זאַץ
שוין ניט געקאָנט אַריבערטראָגן ,ווייל ס'האָט זייער אָפט פּאַסירט,
אַז ווען דער עולם פון טעאַטער האָט געקייכט פון געלעכטער פון
זאַצס שפּילן דעם רבילע ,האָבן זיך געהערט אויסרופן, :ל,אַכט ניט,
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ער איז ניט קיין קאָמיקער" .דאָ האָט זאַץ ,גערייצט פון דערפאָלג
און פון זיינע פאַרערער ,שוין אָנגעהויבן זיך אויסצוטענהן מיט ק.
אויף דער בינע אויף אגַאָרניט קאָמפּלימענטירנדיקן אופן .אַ צאָל
טעאַטער-שרייבער האָבן דאָס אינטערגעכאַפּט און דער ,פאָרווערטס"
האָט אָנגעהויבן באַקומען אַ סך בריוו פון לייענער וועגן דער פראַגע
צי זאַץ איז אקַאָמיקער אָדער ניט .דער גרעסטער טייל שרייבער
פון די בריוו איז אָבער געווען איינשטימיק מיט ק'.ס מיינונג ,און
צילי אַדלער פאַרענדיקט; :אָט דער אינצידענט אונטערשטרײיכט
ווידער קאַהאַנס גרויסן איינפלוס אויף זיינע לייענער און אויף די
|
טעאַטער-גייער",
צילי האַלט ,אַז ק',ס אַרױסגעזאָגטע מיינונג וועגן זאַצן אין דער
ראָל /,טאָדרעס* האָט אין אַ גרויסער מאָס געהאַט צו טאָן דערמיט
װאָס זאַץ איז אַװעק אויף נאַרישע װועגן אין זיין קאַריערע אַלס
שוישפּילער ,ווייל ער פלעגט זיך אויסדריקן ,אַז עס לוינט ניט
פאַר אַ שוישפּילער אויף דער יידישער בינע זיך ערנסט צו פאַר-
טיפן און פאַרטראַכטן װוי אַזױ קינסטלעריש ארַאָלע צו שאַפן, ,עס
ווערט ניט אָפּגעשאַצט*,
ק',ס לאַנדסמאַן ,דער קאָמפּאָזיטאָר יוסף רומשינסקי דערציילט:
,עס איז אַמאָל געקומען א געוויסער אַקטיאָר פון אייראָפּע
נאַסטראָלירן אין מאָריס שװואַרצס קונסט-טעאַטער אין דער פּיעסע

;דער װאָס גיט {קרינטן פּעטש'.

דער גאַסטראָלער איז נעקומען צו

קאַהאַנען אים איינלאַדן צו דער פאָרשטעלונג און קאַהאַן האָט אים,
וי געוויינלעך ,שיין אויפגענומען און עס האָט זיך אַרױסגעציינט,
אַז דער אַקטיאָר איז אַ ווילנער לאַנדכמאַן און זיי האָבן גערעדט
רוסיש ,וועלכע שפּראַך קאַהאַן רעדט גערן ,איז דאָך נוט ,אי אַ
ווילנער און רעדט רוסיש  ---איז אָבער די פאָרשטעלונג געווען א
צרהדיקע און איבערהויפּט דער נאַסטראָלער ,וועלכער איז געווען
שוידערלעך .נו האָט ניט נעהאָלפן די לאַנדסמאַנשאַפט און דער
נוטער רוסיש ריידן ,און אב .קאַהאַן האָט אין דער קריטיק איבער
דער פּיעסע ,דער װאָס גיט {קרינטן פּעטש' געגעבן פּעטש מיט קלעפּ
צוזאַמען ,װי עס האָט פאַרדינט",
ק .איז געווען דער ערשטער ,װאָס האָט אין  6191איינגעפירט אין
,פאָרווערטס* אַ ספּעציעלע טעאַטער-זײיט מיט קריטיק ,בילדער,
עפּיזאָדן ,שילדערונגען ,זכרונות און נאָטיצן וועגן יידישן טעאַטער,
און פאַר דעם צװעק באַשטימט אַלס ספּעציעלע רעדאַקטאָרן די
רעדאַקציע-מיטגלידער ב .באָטװיניק ,ז .קאָרנבליט ,לעאָן גאָטליב,
י ,ש .פּרענאָװויץ ,ב .לעװיטאַן און היים עהרענרייך.
אָבער אויסער וועגן יידישן טעאַטער ,האָט ק .אויך זייער פיל גע-
שריבן וועגן אַמעריקאַנער טעאַטער און אַנדערע טעאַטערס ,וועלכע
האָבן געשפּילט אין אַמעריקע ,און אַ ריי פון די אַרטיקלען ,װאָס ער
האָט געדרוקט וועגן די גאַסטשפּילן פון מאָסקװער קונסט-טעאַטער,
זיינען אין  3291אַרױסגעגעבן געװאָרן פון שיקאַגער אַרבעטער
קולטור ליעג א"ג ,דער מאָסקװער קונסט-טעאַטער* פון אב .קאַהאַן
|
( 46זד,).
ק',ס אינטערעס אין טעאַטער האָט אים אויך צוגעפירט צו אַ
שטודיע וועגן דער פראַנצויזיש-יידישער שוישפּילערין ראשעל ,און
ער האָט אָנגעשריבן וועגן איר אַן אויספירלעכע ביאָגראַפיע ,וועלכע
איז פריער געווען געדרוקט אין ;,פאָרווערטס" און איז אין 8391
אַרױיסגעגעבן געװאָרן דורכן ,פאָרװוערטס* אין ניו-יאָרק ( 833זז.).
{דער שוישפּילער אברהם טייטעלבוים האָט אין פערטל-יאָר-שריפט
,באָדן" (ניו-יאָרק ,באַנד  ,2נומער  ,5291 ,2און באַנד )6391 ,1
אָנגעהויבן פאַרעפנטלעכן זיינע אַ ביאָגראַפיע ,ראַשעל* (עליזאַבעט
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פעליקס) ,אָבער מער וי  54זז ,.װאָס זיינען אויך דערשינען אין אַ
סעפּאַראַט אָפּדרוק ,איז ניט געדרוקט געװאָרן.
 1יאַנואַר  03 ---אַפּריל  1691איז אין דער ניו-יאָרקער ,מאָרגן
פרייהייט" איבערגעדרוקט געװאָרן פון דער פּאַריזער ,נייע פּרעסש"
כיל אַראָנס (אַראָנסאָנס) אַרבעט ,ראַשעל ,די קעניגין פון דער פראַנ-

צויזישער בינע"ן- .
אויסער טויזנטער אַרטיקלען אויף פּאָליטישע ,סאָציאַל-עקאָנאָמי-
שע ,ליטעראַטור און טעאַטער-טעמעס ,און איבערזעצונגען אין יידיש,
ענגליש און רוסיש ,און די פריער-דערמאָנטע ספּעציפישע ווערק
וועגן טעאַטער ,האָט ק .פאַרעפנטלעכט אין יידיש (אין בעלעטריס-
טישער פאָרם) ;דיא נשמה יתירה און פענני'ס חתנים" ,קרפאל
נעריצך" (( :)6981געשיכטלעך) ,היסטאָריע פון די פאַראייניגטע
שטאַטן* ( 2בענד; ;)2191 ,עולם הזה און עולם הבא פון דער אַר-
;די איבערזעצונגען)  ,די קרייצער סאָנאַטאַ* פון
בייטער באַװעגונג" (
לעוו טאָלסטאָי ( )8191און ,דער טוידט פון איװאַן איליטש" פון
לעוו טאָלסטאָי ( ,)8191וי אויך די ב5ענדיקע זכרונות ,בלעטער
פון מיין לעבען" (דערשינען אין משך פון  6291ביז  )13291און ,פּאַ-
לעסטינע* (,)4291
אין ענגליש זיינען דערשינען ( )8981ק'.ס דערציילונגען א"נ ,טהי
אימפּאָרטעד בריידגרום* (געדרוקט  0091אין אַ רוסישער איבערזע-
צונג אין זשורנאַל ז,שיזן"), ,יעקל* ( ,)9981װאָס דער מחבר האָט
געדרוקט אין ,פאָרווערטס* אין זיין אייגענער יידישער איבערזעצונג,
אָבער ניט אַרױסגעגעבן אין בוך-פאָרם, ,די רייז אָװוו דעיוויד לע-
ווינסקי" ( ,7191דערשינען אין עטלעכע אויפלאַגעס ,די לעצטע אין
 ,1און אין דער יידישער איבערזעצונג פון לעאָן קרישטאָל גע-
דרוקט אין ,פאָרווערטס" ,דערשינען אויך אין בוך-פאָרם אין אַ רו-
סישער איבערזעצונג)/, ,טהי ווהייט טעראָר ענד טהי רעד" ()5091
און ,היער טהי אָטהער סייד" (רעדאַקטירט,)4391 ,
(אַן אויספירלעכע ביבליאָגראַפיע פון ק'.ס װערק און װעגן אים
געפינען זיך אין ,דער ווילנער" (ניו-יאָרק ,1491 ,א"ר פון יעפים
ישורין.
אויספירלעך וועגן דער פּאָליטישער ,געזעלשאַפטלעכער און לי-
,עקסיקאָן פון דער
טעראַרישער טעטיקייט זע אין זלמן רייזינס ל
יידישער ליטעראַטור און פּרעסע" און אין די יובל:נומערן פון
,פאָרווערטסין,
דעם  12אױגוסט  1591איז ק .געשטאָרבן אין ניו-יאָרק און גע-
קומען צו זיין אייביקער רו אויפן בית-עולם פון קאַרבײטער רינג".
װוו ,זז,78-515 .
אין אידישען
.5981
קאַהאַן און יעקב גאָרדין, ,פא"ש",

ז .רייזען  --פלעקס .ייד ,ליט,*,
אב .קאַהאן  --עברי און טראָפּ
צייטונג" ,ג ,י ,נ' ,23 ,13 ,03 ,92
נ .י,
פ .טװערסקי  --טענות צו אב.
 5אַפּריל ,8091
בעסי טהאָמאשעװסקי ,, --מיין לצבנס געשיכטע" ,נ .י ,6191 ,ז,862 .
מ .אָשעראָװיטש , ---פאָרװערטס" און דער אידישער טהעאַטער, ,פארו" ,נ.
י 32 ,.אַפּריל ,2291
דער לעבעדיגער , --די פערטע ואנד" ,זז,01-902 .
טהעאַטער,

אב.

קאהאן

--

,בלעטער

פון מיין לעבען",

ניו יאָרק,

,דיא

אַרבײטער

,1391:6291

|ו ,זו.

| ,89773 ,7וו ,16-064 ,497681 ,שו ,927815 ,797383 ,777:443 ,ש ,ז,43 .
ל .ג  --די ליטעראַרישע קאריערע פון אב .קאַהאַן, ,פאָרװ" ,נ .י3 ,
אויגוסט ,0391
אברהם רייזען  --אין דער רעדאַקציע ,פאָרװערטס", ,װאָכנשריפט" ,װאַרשע,
ני .2391 ,71
ר .בן-ארי , --הבימה" ,שיקאַגאָ ,7391 ,זז,50:403 .
הלל ראַגאָף  --אב .קאהאַנ'ס ביאָגראפיע פון ראשעל ,די אידישץ פראַנצוי-

204

יידישן

טעאַטער

זישע אַקטריסע ,װעלכע האָט געלעבט מיט הונדערט יאָהר צוריק, ,פאַרװ" ,ג.
|
|
י 6 ,.סעפּט,83291 .
יאנקעוו באַטאָשאַנסקי  ---צװישן פאָרהאנג און לייוונט, ,די פּרעסע" ,ב"א,
 2דעצ,8391 .
ח .י .בזשוסטאָװסקי  --ראַשעלס ביאָגראַפיע פון אב .קאַהאן, ,נייער פאָלקס-
בלאט" ,לאָרזש 72 ,יאַנואַר ,9291

יאנקעוו באַטאָשאַנסקי  ---קאַפע ראָיאַל, ,די פּרעסע" ,ב"א 21 ,מאַי ,0491
יעפים ישורין  --עדער וילנער" ,גי-יאָרק,1491 ,
מאָריס שווארץ  --מאָריס שװאַרץ דערציילט, ,פאַרװ" ,ל .א71 ,41 ,11 ,,
אָקטאָבער  03 ,72 ,1491יאַנואַר ,2491
מאָריס שװאַרץ  --א טעאטער-קריטיקער ,װאָס האָט געזיגט ,דאָרט 7 ,יונֵי
,2
יעקב בן-עמי , --די פּיעסט זאָל נאָר קאַהאַנען געפעלען" ,דאָרט.
סעמיועל גאַלדענבורג  --א קריטיקער פון װעלכן דער אקטיאָר לערנט,
דאָרט,
ל .קרישטאָל  --אייב קאַהאַן  --דער רעדאַקטאָר ,דער שרייבער ,דער קרי"
:
טיקער ,דאַרט,
יוסף רומשינסקי  ---טעאטער-מעשהלעך װעגן אב .קאַהאַן ,דאָרט.
ג .בוכװאלד , --טעאטער" ,ניו-יאָרק ,3491 ,זז,99:893 .
קלמן מרמר  --גיעקב גאָרדין" ,ניוײאָרק ,3591 ,וז,25:541 ,99 ,79 ,75 .
,297381 ,971 ,1
א .ה .ביאַלין , ---שלום אש" ,מעקסיקאָ ,9591 ,ז,61 .
,ילי אַדלער דערציילט",
צילי אַדלער  --צ

ניו-יאָרק ,9591 ,זז,41:313 ,362 .

,226 ,416 ,18085 ,375 ,23:325 ,615 ,75:254
,4
הלל ראָגאָף , --דער גייסט פון ,פאָרװערטס" ,ניו-יאָרק ,זז.601:001 .
זלמן זילבערצווייג  ---יעקב גאָרדינס גרויסער איינפלוס אויף דער אידישער
אינטעליגענץ, ,דער טאָג" .1 ,י 82 ,.מאַי ,0691
זלמן זילבערצווייג  ---יעקב גאָרדין פאַרװיקלט אין א קאַמף צוליב א פּיעסע,

;דער טאָג" ,נ .י 01 ,.סעפּט,0691 .
זלמן זילבערצווייג  ---װי אַזױ קאַהאַן איז געװאָרען גאָרדינ'יס ביטערער שונא,
,דער טאָג* ,נ .י 11 ,.מערץ ,1691
,אָג-מאָיזש" ,נ .י 82 ,.מערץ ,1691
ב ,צ ,גאַלדבערג  ---אין גאַנג פון טאָג .ט

קרויזע ,שלמה
|געב 4 .יולי  -- 6781געשט 92 .אַפּריל / }0591
געבוירן

 4יולי 6781

אין װאַרשע,

פּױלן

פאָטער  --אַ סאַרװער .ביז  01יאָר געלערנט
אין חדרים און דערנאָך אין דיקשטיינס רעאַל-

שול .געזונגען אין כאָר פון דער טלאָמאַצקער
שול און פון דאָ האָט אים יעקב פּ .אַדלער
אַריינגענומען אין כאָר פון יידישן ;עלדאָ-
ראַדאָדטעאַטער?,
אין עלטער פון  31יאָר פאַרלאָזט די -3טע
קלאַס רעאַל-שול און צוזאַמענגענומען יינג-
לעך ,מיט וועלכע ער גייט צויפוס אין דער
זומער-וואוינונג מראָזיס נעבן װאַרשע כדי דאָרט אויפצופירן מיט
פייערווערק גאָלדפאַדנס ,שולמית* ,שפּילנדיק אַליין די ראָל ,שול-
מית" ,אַלס שטראָף פאַר דער געשיכטע האָט אים זיין פאָטער
אָפּגעגעבן צו אַ קאָמאַשנמאַכער ,וואו ער איז געווען  211יאָר אין
דער לער,
דער אַקטיאָר שליפערשטיין נעמט אים מיט קין טאָמאַשאָו,
פּיעטריקאָװער גוב ,.וואו ק .דעביוטירט אין דער ראָל ,רודאָלף"
אין ד,אָראַ" ,פון דאָרט איז די טרופע געפאָרן קיין לאָדזש ,וואו
שליפערשטיין האָט געזאָלט אויפטרעטן אין ,צינגעטאַנג* ,אָבער
באַקומענדיק פּלוצלונג אַ בלוט-שטורץ ,האָט ק .געמוזט שפּילן אויף
שליפערשטיינס נאָמען די ראָל ,זינט דאַמאָלט איז ק .גשװאָרן אַ
פּראָפּעסיאָנעלער אַקטיאָר און איז  4יאָר אַרומגעפאָרן מיט שלי-
|
פערשטיין איבער פּױלן,
2108

 -- 5טרעט ק .אַריין אין קאַמינסקיס טרופּע ,מיט וועלכער
ער פאָרט אַרום  4יאָר איבער רוסלאַנד -- 9981 .אַרײנגעטראָטן
צו קאָמפּאַנעעץ אַלס קאָמיקער און דערנאָך אַריבער צו סטאַמבולקא,
שפּעטער אַרײנגעטראָטן צו פישזאָן אין װאַרשע און אַרויפגעפירט

אויף דער בינע קרויזע-מילער ,וועלכע איז שפּעטער געװאָרן זיין
פרוי .באַלד דערנאָך גרינדעט ק .אַן אייגענע טרופּע ,שפּעטער
טרעט ער אַרין צוֹ סאבסיי ,פאָרט דערנאָך ווידער מיט אַן אייגענער
טרופּע ,און גייט צוריק צו פישזאָנען.
זינע ראַפּעל דערציילט וי אין קיעוו האָט דער דירעקטאָר פון
דער טרופּע אברהם פישזאָן איבערגעגעבן ק .אַז עֶר זאָל זי לערנען
,דייטש? ,כדי זי זאָל קאָנען שפּילן ראָלן אין דער טרופּע:
,קרויזע

האָט זיך געפילט

זייער געשמייכלט ואָס איך נעם ביי

אים לעקציעס .ער האָט געזאָנט ,אַז ווען איך ווע? אויסלערנען
דייטש ,װעל איך ווערן אַ גרויסע אַקטעריסע :אָבער ער האָט מיך
געלערנט די ראָלְן אויף דייטש ניט אוֹיף צו שפּילן ביי פישזאָנען,
נאָר צוליב נאנץ אַנדערע אויסרעכנונגען".
פישזאָן קריגט באַלד אַ מעלדונג ,אַז ער נאַרט אָפּ די רעגירונג
און שפּילט יידיש ,ניט דייטש ,און אין דער צייט װאָס ער אינטער-
ווענירט פאַר זיין טרופּע ,האָט דערווייל ק .זיך צונויפגעשריבן מיט
קאָמפּאַנעעצן ,וועלכער האָט געשפּילט מיט זיין טרופּע אין פּרילוקי,
און איז דאָרט אַריבער ,צוזאַמען מיט זינאַ ראַפּעל און נאָך אייניקע
אַקטיאָרן,
ראַפּעל שרייבט ,אַז ק ,האָט זי דאָרט ווייטער געלערנט און געווען
צו איר וי אַ געטרייער ברודער.
װאַנדערנדיק איבער שטעט און שטעטלעך קומט די טרופּע אָן
שפּילן אין לאָדזש .ק .טיילט זיך אָפּ פון קאָמפּאַנעעצס טרופּע און
שטעלט צונויף אַ קליינע טרופּע מיט וועלכע ער פאָרט אַרום איבער
שטעטלעך אַרום לאָדזש ,טוענדיק גוטע געשעפטן, ,אָבער קרויזעס
אַמבניציעס  --שרייבט ראַפּעל  --זיינען געווען זיך צו פאַרמעסטן
אויף גרויס און קומענדיק קיין יעליסאַװעטגראַד ,האָט קרויזע אַנגאַ-
זשירט מײערסאָנען אַלס רעזשיסאָר* .די טרופּע װערט גרעסער,
די געשעפטן ערגער און ווידער פאַראייניקט זיך ק .מיט קאָמפּאַנעעצן.
דערווייל איז אױיסגעבראָכן די רוסיש-יאַפּאַנישע מלחמה און די
געשעפטן אין טעאַטער זיינען געװאָרן זייער שלעכט ,וי ראַפּעל
שרייבט :
אענטש ,װאָס האָט זיך ניט געשראָקן
איז אָבער קרויזע נעווען מ
אוּןניט אָפּנעשטעלט זיין שטרעבן פאַר אויפהאלטן די טרופּע ,האָט
ער זיך פאַרשטענדיקט מיט אַ געוויסן קאָרנבליט פון קאָנסטאַנטי-
נאָפּאָל און נעשלאָסן מיט אים א קאָנטראַקט?.
די טרופּע שפּילט אין קאָנסטאַנטינאָפּאָל עטלעכע חדשים ,און ק.
פירט דאָ אויף פּינסקיס ,פאַמיליע צבי",
 --- 9האָט ק .חתונה מיט דער יידיש-אוקראַאינישער אַקטע-
ריסע גורענקאַ {מרים גורעוויטשן ,מיט וועלכער ער פאָרט אַרום
איבער רוסלאַנד ,דערנאָך אין קאָנסטאַנטינאָפּאָל ,וואו זיי שפּילן
דריי חדשים גאָרדין-רעפּערטואַר ,גאַסטראָלירן איבער רומעניע
(צוזאַמען מיט אהרן לעבעדיעוו און מישע און צילע בודקין) און
=
|
קומט אין װאַרשע.
ווען ס'גרינדעט זיך שפּעטער די ,פאַראײניקטע טרופּע" ,װוערט
ק .איר רעזשיסער און פירט אויף אייניקע פּיעס ,דערונטער
פּאַאולאָ ר'.ס ,מאָטעל דער שוסטער" מיט אסתר רחל קאַמינסקאַ
אין דער הױיפּט פרויען-ראָל .ק .פאַרבינדט זיך אויך דאַמאָלט מיט
אַמעריקע צו אימפּאָרטירן פון דאָרט נאָרמאַל דעם נייעם יידישן
טעאַטער-רעפּערטואַר .נאָך דער צעפאַלונג פון דער ;פאַראײײניק-

2106

לעטסיטאָן
א

02

טע

קע
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טשטטהטטטט
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טע טרופּע* גרינדעט ק .די ,ספּיואַקאָווסקי-קרױזע טרופּע" .אין
קיעוו טרעפט ק .פּרץ סאַנדלערן דיריגירן אין אַ רוסישן אָפּערעטן-
טעאַטער ,נעמט ער אים איבער צוֹם יידישן טעאַטער.
 -- 3געקומען צוזאַמען מיט מרים גורעוויטש אין אַמעריקע,
וואו זיי האָבן געשפּילט אַ יאָר און ק .איז צוריקגעפאָרן קיין

װעלט-מלחמה,

װואַרשע ,פון וואו ער האָט ,צוליב דער ערשטער

גענומען װאַנדערן איבער רוסלאַנד .ווידער געקומען אין אַמעריקע,
זואו ער גט זיך מיט גורעוויטש ,האָט שפּעטער חתונה מיט אַ
פּריװואַטער פרוי ,ווערט בינע-פאַרװאַלטער אין פאַרשידענע טרופּעס
און שפּילט אויך ראָלן.
אין סעזאָן פון ,די גאָלדענע קייט" אין ,יידישער קונסט טעאַטער*,
ווערט ק .דאָרט אַנגאַזשירט ,און אָט װאָס זיין דירעקטאָר מאָריס
שװואַרץ שרייבט וועגן אים אין זיינע זכרונות :
,דער שוישפּילער שלמה קרויזע האָט זיך שטאַרק אויסגעצייכנט
אין אַן עפּיזאָדן-ראָלעכ? פון אַ חסיד ,וועלכער קומט פרעגן אַן עצה
ביים רבין,

צוליב זיין גוטן שפּילן און זיין ערנסטע באַציאונג צום

טעאַטער ,איז שלמה קרויזע צונעשריבן געװאָרן צום טעאַטער
אייביקער מיטנליד פון דער טרופּע .ס'הייסט ,ער דאַרף בלייבן
קונסט-טעאַטער אַזױ לאַנג װוי ער װועט עקזיסטירן ... ,און
איז טאַקע געווען .שלמה קרויזע איז תמיד אַננאַזשירט געװאָרן

אַלס
מיטן
אַזױ
דער

ערשטער".

ק .איז ווירקלעך פון דאַמאָלט שוין פאַרבליבן יעדן סעזאָן פאַר-
בונדן מיטן ,יידישן קונסט טעאַטער* ,וואו עס פלעגט אים אויס-
קומען שפּילן סיי קלענערע עפּיזאָדן-ראָלן ,און טיילמאָל עטלעכע
ראָלן ,באַזונדערס אין די דראַמאַטיזאַציעס ,אָבער אויך גרעסערע
ראָלן ,אין וועלכע ער האָט אַרױסגעװיזן אגַװאַלדיקע איבערגעבג-
הייט און ערנסטע באַציאוֹנג ,צופרידנשטעלנדיק יעדעס מאָל די

|

קריטיק,
דעם  92אַפּריל 0591
קומען

צו זיין אייביקער

איז ש .געשטאָרבן
רו אויפן

שון /

אין ניו-יאָרק

און גע"

בית-עולם

אין סט,

מאָנטעפיאָרע

אָלבענס ,לאָנג אײילאַנד ,ניו-יאָרק.
מ .ע .און ש .ע .פון װאָלף מערקור,
אהרן לאגער  --אידיש טעאטער לאָזט ניט רוען, ,דיא אידישע צייטונג",
ב"א 5 ,אָקט,0391 .
אהרן לאגער  --אויף גאַסטראָלן קיין קאָנסטאַנטינאָפּאָל ,דאָרט51 ,21 ,01 ,
אָקט,0291 .
מאָריס שװאַרץ  --מאָריס שװאַרץ דערציילט, ,פאָרװ ,".ל ,אַ 22 .דעצ,1491 .

נחמיה צוקער , --פיר דורות אידיש טעאטער" ,בוענאָס איירעס ,4491 ,זו.
,442
,1
יוליוס אַדלער  --מעשות פון דער אידישער טעאַטער:װעלט, ,מ"פ"6 .1 ,
 1סעפּט 2 ,.אָקט,9491 .
,יין לעבן אין טעאַטער" ,ניו יאָרק ,0591 ,זו,617512 .
בועז יאָנג  --מ

פרידמאַן ,יצחק
נַגעב 11 .נאָו -- 3981 .געשט 82 .יולי 0591ן
געבוירן  11נאָוועמבער  3981אין ליביוונע,
פּױלן .פאָטער און זיידע  --סופרי סת"ם,
אַלס קינד זיך אַריבערגעטראָגן מיט דער פאַ-
מיליע קיין קאָוול ,װאָלינער גוב ,.און דאָרט
באַקומען אַ שטרענג-אָרטאָדאָקסישע דערצי-
אונג,
נאָכן פאָטערס אָפּפאָרן קיין אַמעריקע
( ,)5091געװאָרן אַ מיטגליד אין ,קליינער
בונד" ,און עטלעכע יאָר שפּעטער געפאָרן
צו זיין פאָטער קיין אַמעריקע (נואַרק) .דאָ
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געװאָרן אַן אָפּטער באַזוכער פון יידישן טעאַטער ,דערנאָך אַ סטאַ-
טיסט און באַלד דערויף געגרינדעט אדַראַמאַטיק-קלוב ,אין וועלכן
ער איז אויפגעטראָטן אַלס ;גדליה" אין גאָרדינס ,געברידער לוריע".
קורץ נאָכדעם שפּילט ער קליינע ראָלן אין אָרטיקן יידישן טעאַטער
(רעזשי  --יעקב פרענק) ,דערנאָך געװאָרן ארַאָלן-איבערשרייבער,
סצענאַר און קליינער ראָליסט אין זעלבן טעאַטער (מענ .נייטאן
גאָלדבערג און אייב .סינקאָף) ,שפּעטער  --שוין אַלס מיטגליד פון
דער יידישער אַקטיאָרן-יוניע  --געשפּילט אין בראָנזװויל ,ניו-יאָרק,
ווידער געװאָרן אַ ראָלן-שרייבער אין פילאַדעלפיע ביי מייק טאָמאַ-
שעווסקי ,דאַן דאָרט אָנגעהויבן שפּילן ראָלן און דערנאָך געשפּילט
 6װאָכן מיט בערטאַ קאַליש אין ניו-יאָרקער נעשאָנאַל-טעאַטער,
בעת דער ערשטער וועלט-מלחמה געדינט אַ יאָר אויפן פראַנצוי-
זישן פראָנט ,צוריקגעקומען אַ פאַרוואונדעטער און ערשט אין סעזאָן
ווידער אָנגעהויבן שפּילן יידיש טעאַטער מיט יעקב פּ.
1
אַדלער ,לעאָן בלאַנק ,סעמיועל גאָלדענבורג און יעקב בן-עמי א .אַ.
דערנאָך דריי יאָר געשפּילט אין די טרופּעס פון לוסי און מישע

גערמאַן ,וואו ער האָט געהאַט די געלעגנהייט צו שפּילן אַזעלכע
,אָטע?
,אַצקעל דראַכמע* אין ,גאָט ,מענטש און טייוול" ,נ
ראָלן וי כ
אין ;אַ פאַרװאָרפן ווינקל", ,אלקנה" אין ,גרינע פעלדער", ,קאַטאַ-
רינאַרזש* אין ,מ,אָטקע גנב", ,פּראָקאָפּ* אין ,דאָרפסיונג", ,דער
רב" אין ;יזכור?* און ,אייזיק" אין ,די פּוסטע קרעטשמע".
 --געשפּילט אין שיקאַגאָ ביי גליקמאַן 03-8291 ,אין8
ברוקלינער ראָלאַנד-טעאַטער -- 12-03291 ,געשפּילט אין באָסטאָן און
וידער אין ראָלאַנד-טעאַטער.
2
דעם  8נאָוועמבער  9291װערט אין האָפּקינסאָן-טעאַטער ,א"ר
פון יעקב רעכטצייט ,אויפגעפירט זיין קאָמעדיע-דראַמע ,איציקל

גנב" ,מוזיק פון א .פּערלמוטער- ,

|

אין  0291האָט פ .פאַרעפנטלעכט אין ,פאָרווערטס* זיינע דעראי-
נערונגען פון מלחמה א"נ ,אַ יאָר צווישן לעבן און טויט" ,װאָס איז
אין  2291אַרױס אין ניו-יאָרק אין בוך-פאָרם און איז שנעל אויס-
פאַרקויפט געװאָרן אין עטלעכע אויפלאַגעס ,אין דער הקדמה צום
בוך שרייבט אב .קאַהאַן :
,יצחק פרידמאַנס בוך 6אַ יאָר צווישן לעבן און טויט' אין
געשריבן געװאָרן מיט אַן איינפאַכקייט פון יענעם סאָרט ,וועלכער
איז ענג פאַרבונדן מיט טרייהייט צו דעם אינערלעכן זין פון ווירק-
לעכקייט .דיזער שריפטשטעלער האָט אַן אייננשאַפט ,װאָס געהערט

צו די וויכטיקסטע מעלות צו וועלכער ליטעראַטור דאַרף שטרעבן
 --אויפריכטיקייט ,קינסטלערישע אויפריכטיקייט ... ,איך נלויב,אַז פרידמאַנס בוך איז איינער פון די וויכטיקסטע ,װאָס זיינען
געשריבן געװואָרן װוענן דער וועלט-מלחמה אויף אירננד וועלכער
שפּראַך .דער קאַלאָסאַלער וועלט-ערפאָלג פון רעמאַרקס יאויפן
מערב-פראָנט קיין נייעס' איז אַ כשר פאַרדינטער ... ,מיר קאָנען
אָבער מיטן נאַנצן האַרצן זאָגן ,אַז פרידמאַנס בוך איז פון דעם
זעלבן שניט .איר געפינט אין אים דיזעלבע ערנסטקייט ,דיזעלבע
איינפאַכקייט ,און אין פילע שטעלן ,אויך דעם זעלבן סאָרט
|
טיפקייט".
דעם  12פעברואַר  1291ווערט אין ראָלאַנד-טעאַטער אויפגעפירט
,יבע אויף אױסצאָלן? פון
די מוזיקאַלישע קאָמעדיע אין  3אַקטן ל
ישראל ראָזענבערג און יצחק פרידמאַן ,מוזיק  ---שלום סעקונדאַ,
מיט מישע און לוסי גערמאַן אין די הױפּטראָלן
אין  1391ווערט אין טאָראָנטאָ אויפגעפירט פי'ס מעלאָדראַמע
,הינטער פאַרשלאָסענע טירן".
אין סעזאָן  2291ווערט אין ,האָפּקינסאַן טעאַטער* אויפגעפירט
מיט מנשה סקולניק אין דער טיטל-ראָל פ'.ס און ישראל ראָזענבערגס
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יידישן

טעאַטער
א
=

;געצל ווערט אַ חתן" ,װאָס ווערט דערנאָך געשפּילט אויך דורך
אַנדערע קאָמיקער איבער דער גאַנצער וועלט אונטער פאַרשידענע
נעמען ,און אין אויגוסט  8391דורך לעאָ פוקס אין אַרגענטינע.
פ .טרעט אַרין אין ,סעקאַנד עוועניו טעאַטער* ,וואו ער שפּילט
אייניקע סעזאַנען אָדער מיט מנשה סקולניק און הערמאַן יאַבלאָקאָוו,
אָדער באַזונדער מיט זיי ,און דאָ ווערן אויפגעפירט זיינע פּיעסן:
אין  ,4291אין ליריק -און דערנאָך אין פּראָספּעקט-טעאַטער --
,אָ ,פּראָמיס מי",
אין אָקטאָבער  -- 5391פפּאַפּיראָסן* (אין מעקינלי סקווער.
טעאַטער).
אין דעצעמבער ; -- 6291דער דיש-װואַשער".
ובנוגע די  2פּיעסן דערקלערט שריפטלעך דער שױשפּילער
הערמאַן יאַבלאָקאָוו ,אַז זיי און די שפּעטער-דערמאַנטע ,װאָס זיינען
געשריבן געװאָרן אויף די טעמעס פון זיינע לידער ,וועלכע זיינען
געװאָרן זייער פּאָפּולער ,זיינען פאַקטיש אָנגעשריבן געװאָרן דורך
אים ,יאַבלאָקאָוון .פ ,.אַלס אַ פּראָפּעסיאָנעלער שרייבער ,האָט זיך
אין זיי באַטײליקט בלויז מיט פּראַקטישע עצות און באַקומען פאַק-
טיש נאָר אַ פערט-חלק פון אױיטאָרן-האָנאָראַר ,אָנהאַלטנדיק ,צוליב
טאַקטישע טעמים ,זיין נאָמען אַלס מחבר|,
אין סעפּטעמבער  7291האָט מיכאַלעסקאָ אויפגעפירט אין ,מעקינלי
סקווער טעאַטער* פ'.ס און סיימאָן וואולפס ,ווען צוויי הערצער ליבן",
אין אָקטאָבער  7391איז אין ,נעשאָנאַל טעאַטער" אויפגעפירט
געװאָרן ,,גיט מיר אֶפּ מיין האַרץ" |אויך אַ יאַבלאָקאָװ-פּיעסען,
אין  8291ווערט אין ,נעשאָנאַל טעאַטער* אויפגעפירט מיט לעאָ
פוקס פי'ס ,אַ פריילעכער חלום" און דערנאָך אין ,האָפּקינסאָן
טעאַטער".
אין אַפּריל  8291איז אין אַרגענטינע געשפּילט געװאָרן פ'.ס
;שמאַיע פון שניפּישאָק*,
אין אַפּריל  8291האָט לעאָ פוקס געשפּילט אין בוענאָס איירעס
פ'ס ;דער כעלעמער חכם".
אין פעברואַר  9291ווערט אין ,מעקינלי סקווער טעאַטער* אויפ-
געפירט ישראל ראָזענבערגס און פ'.ס מעלאָדראַמע ,זאָל אַ פרױי
מוחל זיין ?*
אין נאָוועמבער  0491ווערט אין ;סעקאָנד עוועניו טעאַטער* אויפ-
געפירט פי'ס |אויך אַ יאַבלאָקאָװו-פּיעסען ,גאָלדעלע דעם בעקערס",
מוזיק פון א .טרילינג ,מיט יאַבלאָקאָוו ,סקולניק און בעלאַ מייזעל
אין די הױפּטראָלן,
אין נאָוועמבער  0491איז אין ,פּאַרקװעי טעאַטער* אויפגעפירט
געװאָרן פ'.ס און ס .ה .קאָנס ;דער נייער מענטש" ,אַ ראַדיאָדסעג-
סאַציע ,מוזיק פון א .אָלשאַנעצקי ,מיט מיכאַלעסקאָ ,מרים קרעסין,
יעקב רעכטצייט ,דאָראַ ווייסמאַן ,עלי מינץ און יעטאַ צווערלינג,
אין אָקטאָבער  1491ווערט אין פּאָבליק טעאַטער אויפגעפירט
דורך הערמאַן יאַבלאָקאָוו פ',ס אָפּערעטע ,מיין ווייסע בלום* |אויך
אַ יאַבלאָקאָװו-פּיעסען ,מוזיק פון יוסף רומשינסקי,
אין מערץ  2491האָט לעאָ פוקס געשפּילט אין שיקאַגאָ פ'.ס ,מען
דאַרף מאַכן אַ לעבן",
אין סעזאָן  2491האָט מנשה סקולניק אויפגעפירט אין ;סעקאָנד
עוועניו טעאַטער* ,מיין חבר יאָסל* ,אין  2אַקטן און  21בילדער
פון יצחק פרידמאַן און װיליאַם סיגעל ,ליריקס פון איזידאָר ליליען,
מוזיק פון שלום סעקונדע,
ָ9קטאָבער  2491איז אין /,סעקאָנד עוועניו טעאַטער* אויפ-
דעם א
געפירט געװאָרן פ',ס ,מזלדיקע טעג* ,מוזיק פון שלום סעקונדאַ.
אין ניו-יאָרקער ,סעקאָנד עוועניו טעאַטער? איז אויך געשפּילט
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געװאָרן פ'.ס ;אַ גוטע בשורה" ,מוזיק פון יוסף רומשינסקי ,און
,דער מזלדיקער בחור", ,ד,ער שטרויענער סאָלדאַט" ,וועצלכע מנשה
סקולניק האָט געשפּילט,
אין אַרכיוו ביי דער אלמנה געפינען זיך קוויטירונגען אויף פאָלגן-
דיקע אין װאַשינגטאָן רעגיסטרירטע פּיעסן :
;מיין רעדיאָ סװיטהאַרד" ,אַ שפּיל אין  2אַקטן
(רעגיסטרירט

)8291

 11דעצעמבער

,מיין מאַנס טאָכטער" ,לעבנסבילד אין  3אַקטן
(רעגיסטרירט  032יולי )13291
,שמעיה פון קאָלאָמעא" ,מוזיקאַלישע קאָמעדיע אין צוויי אַקטן

(רעגיסטרירט  42אָקטאָבער )6391

/

,ליבע איז מוזיק" ,ראָמאַנטישער ספּעקטאַקל אין צוויי אַקטן
(רעגיסטרירט

02

מאַי )7391

;געיבי פעיס דזשאָדזשיס טרייעל",
(רעגיסטרירט  01אױיגוסט )7291

קאָמעדיע

אין  3אַקטך

;יודל פּאָרט אַהיים? ,קאָמעדיע אין  2אַקטן פון יצחק פּרידמאַן
און ישראל ראָזענבערג
(רעגיסטרירט

 8אָקטאָבער

)7391

,פּרינץ גדליה" ,קאָמעדיע אין  2אַקטן און  01בילדער
(רעגיסטרירט

 02אָקטאָבער

)8391

,פאַרלאָזט זיך אויף מיר" ,קאָמעדיע ספּעציעל געשריבן פאַר מנשה

סקולניק
(רעגיסטרירט

 02יאַנואַר )7491

אין נאָטיצן וועגן פרידמאַנס טויט ווערן אויך אָנגעגעבן פאָלגנדיקע
פּיעסן ; :יונה זוכט אַ כלה"; ,יאָסל*, ,דער רייכער פעטער" און

,וויש מי לאָק*,
דעם  82יולי  0591איז פ .געשטאָרבן אין ניו-יאָרק,
ש .ע.
ש .צ .פון הערמאן יאַבלאָקאָװ,
ל .פלאַמשטײן , ---איציקל גנב" געשפּילט אין האָפּקינסאָן טעאַטער, ,טאָג",
נ .י 51 ,.נאָ,9291 .
ד .קאַפּלאַן , --איציקל גנב" אין האָפּקינסאָן טעאטער, ,פאָרו ,".ג22 ,' .
נאָוו,9291 .
ד .קאַפּלאַן , --ליבע אויף אויסצאָהלען", ,פאָרוו ,".נ .י 7 ,.מערץ ,0291
ב .י .גאָלדשטײן  ---אויף דער טעאטער עוועניו,, ,מאָיזש" ,ג .י 41 ,.מערץ ,0391
פ .לערנער  --איציקל גנב אויפגעפירט פון י .רעכטצייט, ,ראָזאַריער לעבן",
נ' ,0391 ,523
ר .ש, -- .איציקל גנב" (פון יצחק פרידמאן) אין טעאַטער ,עקסעלסאאָר",
,אידישע צייטונג" ,ב"א 52 ,מאַי ,0391
יעקב באָטאַשאַנסקי  --א מילכאַמע-בוך פון אַ אידישן אקטיאָר, ,פּרצספ",
ב"א 82 ,דעצ,23291 .
ישראלי , --געצל װערט א חתן", ,קענעדער אָדלער" ,מאָנטרעאָל 61 ,יוני
,3
ד .קאַפּלאַן  --א פאָרשטעלונג פון דעם לידעל ,פּאפּיראָסען" אין מ'קינלי
טעאַטער, ,פאָרװ ,".נ .י 81 ,.אָקטאָבער ,53291
דוד מאַרבאָ  --א טשאַד פון ,פּאַפּיראָסן",, ,מ"פ" ,ג .י 52 ,.אָקט,5391 .
ד .קאַפּלאַן , --אָה ,פּראָמיס מי" ,אין מעקינלי טעאַטער, ,פאָרװ ,".ג .יו
 0יאַנואַר ,6391
ב .י .גאָלדשטײן , --דער דיש-װאַשער* ,די נייע פּיעסע אין סעקאָנד עועניו
טעאַטער, ,טאָג" ,ג .י 11 ,דעצ,6391 .
ס .רעגענסבערג  --יאַבלאָקאָװס אָפּערעטע ,דער דיש-װאַשער", ,אידישע וועלט",
פילא 82 .אפּריל .,7391

ד .קאַפּלאַן , --װען צװײי הערצער ליבען" ,נייע אָפּערעטע אין מעקיגלי סקווער
טעאַטער, ,פאָרװ ,".נ .י 1 ,.אָקט,7291 .
ל .פּאָגעלמאַן , --גיט מיר אָפּ מיין האַרץ?  --אַ נייע אָפּערעטע אין נעשאָנאַל
טעאטער, ,פאָרװ ,* ,ג .י 51 ,.אָקט,7391 .
חיים װיינער  --טעאטער, ,דער אידישער קעמפער" ,נ .י 91 ,.נאַװעמבער ,7391
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לעקסיקאָן
ט .ביילין  --טטאַטער-כראָניק,

--

,די פּרעסע" ,ב"א 1 ,מאַי .8391

טעאטער-רעצענזיעס,

,די

אידישע

צייטונג",

שמואל ראַזשאנסקי
 1מאי ,83291
שמואל ראַזשאַנסקי  --טעאטער-רעצענזיעס, ,די אידישע צייטונג" ,ב"א7 ,
אויגוסט .8391
טשאַרלס רוסיאַנאָוו ? ---אַ פרעהלעכער חלום" ,אין האָפּקינסאָן טעאטער,
,פאָרו ,".נ .י 9 ,.דעצעמבער ,8391
,אָל א פרוי מוחל זיין ?" -- ,אין מעקינלי סקװער טעאטער,
ד .קאַפּלאַן  --ז
פ,אָרװ ,".נ .י 3 ,מערץ ,9291
,אָל אַ פרוי מוחל זיין ?"  --סענסאַציע שפּיל אין מעקינלי
ע .פליישמאַן  --ז
סקװוער טעאַטער, ,טאָג" ,נ .י 5 ,.מערץ ,9391
שמואל ראָזשאַנסקי  ---טעאטער-רעצענזיעס, ,אידישע צייטונגיי ,בי"א 82 ,אַפּריל
,9
א .ל .בערקאָװיץ , ---גאָלדעלע דעם בעקערס"  --הערמאן יאַבלאָקאָװ'יס מאָדער'
,ידישע װעלט" ,פילא 32 ,.אפּריל ,1491
נער מוזיקאַלישער ספּעקטאַקעל ,א
יואל ענטין  --אַ בריװ אָן אַן אַדרעס, ,דער אידישער קעמפער" ,ג61 ,. .
מאִי ,1491
ש .זאַמד  --שיקאַגאָ האָט איצט א ;,ביזי" מיט צװיי אידישע טעאטערס,
פ,אָרװ ,".שיקאַגאָ 61 ,מאַי ,1491
װיליאַם עדלין , --מיין װייסע בלום"  --די נייע רומשינסקי אָפּערעטע

ב"א,

מיט

וועלכער יאַבלאָקאַװ האָט געעפענט סעזאַן אין פּאָבליק טעאטער ,קטאָג" ,ג .י,
 3אָקט,1491 ,
ה .גוטמאן  --ה .יאַבלאָקאָװ'ס נייע מוזיקאַלישע אויפפיהרונג אין ,פּאָבליק
|
טעאַטער", ,מאַיזש" ,נ .י 42 ,אַָקט,1491 .
הלל ראָגאָף , ---מיין ווייסע בלום" אין פּאָבליק טעאַטער, ,פאָרו ,".ג .י,
 7נאָוו.1491 .
לעאָן קרישטאָל  --דער ניער סעזאָן אין יידישן טעאַטער, ,די צוקונפט",
|
נ .י ,.דעצעמבער ,1491
ש .זאַמד ,, ---מען דאַרף מאַכען אַ לעבן" אין דאָגלאַס פּאַרק טעאַטער, ,פאָרװ,",
שיקאַגאָ 72 ,מערץ ,2491
יעקב מעסטל  07, --יאָר טעאטער-רעפּערטואַר" ,ניו יאָרק ,4591 ,זו,66 ,75 .

היידען-פּריזאַמענט ,גיזי
געבוירן  9יוני  6091אין לעמבערג ,גאַלי-
ציע .פאָטער  ---פאַרװאַלטער ביי זיין שװאָ-
גער ,דעם האָטעל און רעסטאָראַן-באַזיצער
זיגמונט צעהנגוט .פאַרלירנדיק איר מוטער
 8טעג נאָך איר געבורט ,און באַקומענדיק אַ
שטיף-מאַמע פון וועלכער זי האָט זיך שטאַרק
אָנגעליטן ,איז ה .פּשוט אַנטלאָפן צו איר
זיידן ,דעם בדחן און מנגן ר' אלטער צעהנגוט,
וועלכער ווערט אויסגעהאַלטן פון זיין זון ,וואו
זי ווערט דערצויגן.
| האָבנדיק פון איין זייט די סביבה פון זיידן דעם בדחן און פון
דער צווייטער זייט ,דעם פעטער שיעלע צעהנגוט ,אַ באַקאַנטער
פידלער און דער מאַן פון דער פּרימאַדאָנע העלענאַ געשפּאַס און
שװאָגער פון דער פּרימאַדאָנע צוויבעל ,וועלכער איז געווען דירי-
גענט אין די טרופּעס פון משה ריכטער ,האַרט און גלימער ; באַזי-
צנדיק נאָך פון קינדווייז אָן מוזיקאַלישע פעאיקייטן און אַ שיינע
געזאַנג-ישטימע ,טרעט ה .אויף אין  4291אין לעמבערג אין איר
פעטער שיעלעס װאַריעטע (אַ מאָדערנע אױפלאַגע פון די ,בראָ-
דער זינגער"),
| נאָך דער חתונה אין  5291מיטן שוישפּילער ,פּיעסן-שרייבער און
קאָמפּאָזיטאָר שלמה פּריזאמענט ,אָנגעהויבן שפּילן ,אַלס פּרימאַדאָנע
און סוברעטין צוזאַמען מיט אים ,לעגיטים יידיש טעאַטער ,איבער
דער גאַליצישער פּראָװוינץ א"ד פון בערל הארט .אין  7291גאַסט-

ראָלירט אין װאַרשעװער קאַמינסקי טעאַטער ,שפּעטער אין ווילנע,
לאָדזש ,לעמבערג א .א ,.װי אויך אין אױיסלאַנד (רומעניע ,עסטרייך,
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פון

טשעכאָסלאָװאַקיע) .בעת דער צווייטער וועלט-מלחמה אַנטלאָפן מיט
איר מאַן קיין סאָוויעט-רוסלאַנד ,וואו זיי שפּילן אגַעוויסע צייט,
דערנאָך אַרומגעפאָרן איבער אַזיאַטיש רוסלאַנד ביז אין  ,3491זיך
באַזעצט אין סאמאַרקאנד ,דאָרט געשפּילט מיט דער ליפּמאַן-פאַמי
ליע ביז סוף מלחמה .צוריקגעקערט זיך קיין פּוילן ,וואו זיי שפּילן
אין לאָדזש און װאַרשע ,אָפּגעפאָרן קיין אויסלאַנד און געשפּילט אין
שװעדן (שטאָקהאָלם) ,פראַנקרייך פּאַריז) און דערנאָך געמאַכט
אַרגענטינע פאַר זייער היים ,וואו זיי שפּילן ,און פון וואו זיי פאָרן
אָפּט ארויס אויף גאַסטשפּילן איבער בראַזיל ,אורוגוויי און אַנדערע
דרום-אַמעריקאַנער לענדער.
ש .ע .פון שלמה פּריזאמענט.
שמואל ראַזשאַנסקי  --דער דעבוט פון גיזי היידען און שלמה פּריזאַמענט,
ידי אידישע צייטונגיי ,ב"א 4 ,אַפּריל ,9491
שלמה פּריזאמענט , ---בראָדער זינגער" ,ב"א ,0691 ,ז,51 .

קופּערמאַן ,סאַמועל
(געב -- 881.. .אומגעבראכט

געװאָרן דורך די נאַציסן

געבוירן אין סוף פון די אַכציקער יאָרן פון
"9טן יאָרהונדערט אין שטעטל װלאָשטשאַ-
ווע ,פּוילן ,עלטערן  ---באַזיצער פון אַ גוט,
װאָס איז אָפּגעברענט געװאָרן ,צוליב װאָס
דער פאָטער איז געשטאָרבן פון אַ האַרץ-
אַטאַקע ,און ק .ווערט אויפגעצויגן פון אַ
פעטער ,וועלכער ברענגט אים קיין לאָדזש.
דאָ האָט ק .געענדיקט אַ האַנדלסשול און אָנ-
געהויבן שפּילן ,א"נ קופּרינאָוו ,וי אַן אַמאַ-
טאָר ,אויף דער רוסישער בינע .אַרױסװײזג-
דיק אָרגאַניזאַטאָרישע פעאיקייטן ,איז ק .אינגיכן געװאָרן דער
פאַרװאַלטער פון די װאַנדערנדע רוסישע טרופּעס א"א פון מאַמאָנט
דאַלסקי ,ברידער אַדעלהיים און טשערנאָוו.
ק .רייסט איבער אויף אַ שטיקל צייט מיטן טעאַטער ,קערט זיך
צוריק קיין לאָדזש ,און ווערט אַ בוכהאַלטער ביי די גרויסע יידישע
מאַנופאַקטעריסטן זילבערשטיין ,משה אהרן וינער .,קערט זיך
אָבער באַלד ווידער צוריק צום טעאַטער ,פריער װי דער פאַר-
װאַלטער פון יידישן ,סקאַלאַ טעאַטער" (דירעקציע יוליוס אַדלער
און הערמאַן סיעראצקי) ,פאַר װעמען ער זעצט איך איבער אין
יידיש די דראַמע /,טרילבי* און די אָפּערעטע ,אלמא וואו וואוינסטו",
װאָס װוערן געשפּילט מיט גרויס דערפֿאָלג ,שפּעטער אויך דורך
אַנדערע טרופּעס .ק .האָט אויך איבערזעצט ,טויט-שטראָף* פון גע.
ק .האָט אויך איבערזעצט פאַר אַדלערס װאַנדער-טרופּע די פּיעסע
;די דריי פאַרליבטע* |ק,אָכאַנקאָװיע*" פון װאַצלאַוו גרובינסקין.
וועגן דעם

דערציילט יוליוס אַדלער אין זיינע זכרונות:

מ,יר האָבן צוזאמענגעשטעלט צוויי טרופּעס .די צוויי טרופּעס
צוזאַמען זיינען באשטאַנען פון  7מענטשן .איך בין אַרױפנגעפאָרן
מיט אַ פּיעסע ,די דריי פאַרליבטע" ,איבערזעצט פון פּויליש דורך
ס .קופּערמאַנען .,אין דער פּיעסע האָבן זיך באַטײליקט דריי אַק-
טיאָרן  :די מאַמע ,דער זון און דער טאַטע ... .דעם טאַטן האָט
געשפּילט אונזער געשעפטס-פירער סאַמועל קופּערמאַן .נאָך אַ
מעלה האָט די פּיעסע געהאַט ; קופּערמאַן אַלס דער טאַטע ,פלענט
דאַרפן אויפטרעטן ערשט אין מיטן פונעם צוייטן אַקט .אַזוֹי.
אַרום פלענט קופּערמאַן האָבן נגענוג צייט צו שטיין ביי דער טיר,
זיך אָפּרעכענען מיטן קאַסיר ,באַצאָלן אַלֶע אױיסנאַבן ,א .א .וו.",
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יידישן

טעאַטער

אושאוטע

בעת דער ערשטער ועלט:-מלחמה האָט ק ,,דורך אומדערמיד-
לעכער ענערגיע ,אַרומגעפירט די טרופּע איבער די באַזעצטע
געביטן ,און ביז עטלעכע יאָר פאַרן אויסברוך פון דער צוייטער
וועלט-מלחמה ,צוזאַמען מיט זיין פרוי פּאָלאַ פּאַטראָני ,אָנגעפירט
| מיט דער דירעקציע פון לאָדזשער ,סקאַלאַ* טעאַטער ,וילנער
פ;ּאַלאַס" טעאַטער און אַנדערע יידישע טעאַטערס אין פּױילן ,און
אויך פאַרװאַלטעט מיט די גרעסטע קאָנצערטיסטן פון שאַליאַפּין
|
ביז חזן יאָסעלע ראָזענבלאַט.
'ק .ציט זיך צוריק פון טעאַטער ,באַזעצט זיך אין װאַרשע ,וואו
ער ווערט אַ פאַרטרעטער פון אַ גומי-פאַבריק ,דאָ ווערט ער פאַר-
כאַפּט פון די נאַציס און פון זיי אומגעבראַכט.
מ .ע .פון פּאָלא פּאטראָני.
יוליוס אַדלער  06 --יאָר אויף דער אידישער בינע, ,מאָרגן-פרייהייט" ,נ ,יי
 1יאַנואר
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שעהר ,מאיר
{געב -- 1881 .געשט 31 .מאַי 1691

געבוירן  1881אין גראדעק ,גאַליציע ,על-
טערן  --זייער פרומע קאַלך-פאַבריקאַנטן
געלערנט יידיש ,פּויליש און דייטש .פאָטער
האָט אים געװאָלט דערציען פאַר אַ רב ,אָבער
אַזױ װוי ער איז יונג געשטאָרבן ,האָט ש ,גע"
מוזט זייער פרי אָפּשטעלן דאָס לערנען און
אָנהייבן זאָרגן וועגן פּרנסה .ער איז אַרײנגע-
טראָטן אַלס אָנגעשטעלטער אין אַ געשעפט,
דערנאָך געפּרובט זיך לערנען אַ פאַך ,אָבער
עס באַלד אַװעקגעװאָרפן און עמיגרירט קיין
אויסלאַנד,
דאָרט האָט ער ,באַזוכנדיק אָפּט דאָס טעאַטער ,באַקומען אַ
נייגונג צום שפּילן ,אָבער ערשט וען ער איז אין  4091געקומען
אין אַמעריקע ,האָט ער געקראָגן די מעגלעכקייט אַריינצוטרעטן
אין טעאַטער ,פריער אַלס כאָריסט אין אַגידס יידיש װאָדעװיל-
טעאַטער (נ .י 28 ,.קלינטאָן סטריט) ,דערנאָך אַלס ראָליסט אין גע-
קירצטע אָפּערעטן ,געשריבן פון דוד מײעראָוויטש ,שלום פּערל-
מוטער ,לואי גילראד א .א.
שפּעטער שפּילט ש .אין סקעטשעס מיט לואיס קרעמער ,און גייט
איבער אין לעגיטימען טעאַטער ,שפּילנדיק סיי אויף דער פּראָוינץ,
וי באָסטאָן ,פילאַדעלפיע ,טאָראָנטאָ ,און סיי אין ניו-יאָרק ,דערונ-
טער עטלעכע סעזאָנען מיט מאַקס געביל ,אין האָפּקינסאָן טעאַטער,
מיט בלאַנק ,לעבעדעוו ,גאָלדענבורג ,לודוויג זאַץ און בערטאַ קאַליש.
די לעצטע יאָרן איז ש .געווען פאַרבונדן מיטן יידישן קונסט-טעאַטער,
ש ,.וועלכער האָט אָנגעהויבן אַלס אינטריגאַנטן-שוישפּילער ,איז
שפּעטער אַריבער צו כאַראַקטער-ראָלן .ער האָט געהאַט אַ האַרציקע,
פאַראַנטװאָרטלעכע באַציאונג צום טעאַטער און צום יידישן װאָרט,
ש .איז געווען באַקאַנט און באַליבט צוליב זיין הומאָר און וויציקע
איינפאַלן און קוריאָזן פון וועלכע אַ סך זיינען אָפּגעדרוקט געװאָרן
אין דער פּעריאָדישער יידישער פּרעסע.
דעם  21מאַי  1691איז ש .געשטאָרבן אין ניו-יאָרק און געפונען
זיין אייביקע רו אויפן בית-עולם פון די יידישע טעאַטריקל עלייענס,
ש7 .
ש .ע .פון יעקב

קירשענבוים

פרידלענדער,

זלמן זילבערצווייג , --ט,עאטער מאָזאַאיק" ,ניוײיאָרק  ,1491ז,813 .
יוליוס אַדלער  --מעשות פון דער אידישער טעאַטער:װעלט, ,מ"פ",
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ופענדער זושיץ פארבערן
וְגעב 22 .יולי  -- 8881געשט 92 .מערץ |0491

געבוירן  22יולי  8881אין קאַלושין ,װאַר-
שעווער געגנט ,פּוילן .געלערנט אין חדר ,אין
די ישיבות פון נאָװאָ-מינסק און ר' איטשע-
לעס ישיבה אין װאַרשע ,שפּעטער ביים פּראַ-
גער רב,
נאָך דער חתונה ,אַ געוויסע צייט זיך פאַר-
נומען מיט לערעריי .אין  1191דעביוטירט
מיט אַ ליד אין ,,מאָמענט* .זינט דעמאָלט פון

צייט צו צייט פאַרעפנטלעכט לידער אין פאַר-
שידענע אױסגאַבן און אין  8191אַרױסגעגעבן
אַ זאַמלונג פון זיי א"נ ,דורך גלאַנץ און נעבל" (מיט אַ פאָרװאָרט
פון נח פּרילוצקי) ,האָט רעדאַקטירט אַ גאַנצע ריי ליטעראַרישע
זאַמלהעפטן פאַרן פאַרלאַג פון מ,אָמענט? ,אַרױסגעגעבן עטלעכע נו-
מערן פון צווייוועכנטלעכן ,אונזער זשורנאַל" ,און אויך אַן אומפּע-
ריאָדישע צייטשריפט פאַר ליטעראַטור און קריטיק ,,מיין שטענדער",
וועלכן ער האָט כמעט אַליין אויסגעפילט .פון פּראָפּעסיע אַ קאָרעק-
|
טאָר אין ,היינט".
אין  1291איז אין װאַרשעװער ;צענטראַל*" טעאַטער אויפגעפירט
געװאָרן פ'.ס דראַמע אין דריי אַקטן ,בעניע קענדזשער" ,װאָס איז

אין  3291דערשינען אין װאַרשעװער פאַרלאַג װאַנדערער".
מלך ראַװיטש שרייבט וועגן דער פּיעסע :

נ .י,

|

 ...,ער האָט אפילו אויפנעשריבן אַ דראַמע פון לעבן פון
דער אונטערוועלט ,בעניע קענדזשיאַר" ,אָנגערעגט מיט דעם טוו-
זנטפאַכיקן דערפאָלג פון אַשס ,מאָטקע גנב" ,אָבער ,מאָטקע גנב?"
,עניע קענ-
איז געגאַנגען אויף דער בינע טאַקע  0001מאָל און ב
דזשיאר"  ---טויזנט מאָל אָן די דריי נולן ... .כאָטש פאַרבאַ האָט

פאַרזיכערט ,אַז זיין בעניע איז אַ פּרינץ אַנטקעגן מאָטקען אין אַלע
באַציאונגען".
אין  9291איז אין װאַרשעװער פאַרלאַג ;כוחות" דערשינען פי'ס
דראַמע אין  2אַקטן ,די וועלט גייט אונטער" ,וועלכע איז ניט גע-
|
שפּילט געװאָרן,
וועגן דער דראַמע שרייבט זלמן רייזען :
,עס ווערט אין איר באַהאַנדלט דער דראַנג פון דער מאָדערנער
פרוי צו באַפּרײיען זיך אַלץ מער פון אירע פליכטן אַלס ווייב און
מוטער און צו פירן אַ זעלבסטשטענדיק לעבן",
י; פּאַפּיערניקאָוו שילדערט אים אַזױ :
,ער {פארבאן האָט אין מיינע אויגן נישט אויסנעזען וי אַ שריי-
בער ,נאָר גיכער ווי אַ רוסישער אייביקער סטודענט ,אַן ,עקסטער-
ניק' ,װאָס פלענט זיך לאָזן װאַקסן אַ באָרד און לאַנגע האָר ,און
איז אין געהיים זיך עוסק מיט פּאַרטייאישער רעװאָלוציאָנערער
אַרבעט ..פארבא האָט ,װאָס אַן אמת ,געהאַלטן זיין שװואַרץ בערדל
מיטן שװואַרצן קאָפּ האָר זאָרגפעליק אונטערגעשוירן ,נאָר מיר האָט
זיך אַלץ געדאַכט ,אַז עס פעלט אים בלויז די שװואַרצע ,רובאַשקע?
מיטן רויטן נאַרט? איבער די לענדן ער זאָל אויסזען וי איינער פון
יענע רעװאָלוציאָנערע אַרבעטער-טיפּן ... ,וי נישט יידיש פארבא
האָט אויסגעזען פאַר מיין אויג ,אַזױ עכט יידיש האָט ער אויסגע-

זען בעת מען האָט אים געהערט ,כאָטש גערעדט

|
און מאַקס

פאַרבאַ ,אַלעקסאַנדער

האָט ער זייער

װײיניק און נישט מיט אַלעמען ,אָבער  ---זייער ליידנשאַפטלעך,
כ'װואָלט אפילו געזאָגט :מיט יידישלעכער תקיפות פון אַ קשי-
עורף.
2)714

|
וי כ'האָב זיך שפּעטער 19991ן דערוואוסט זיינען זיינע כסדר-
דיקע טענות געווען װוי פון א סך שרייבערס קענן דער איגנאָראַנץ
צו אים מצד די געלרוינטע און זעלבסטגעקרוינטע ,וואָס מיט אומ-
רעכט  ---מער װוי מיט רעכט  ---האָבן זיי זיך אַרויפנערוקט צו דער
,מזרח-װואַנד" ,צום אויבן-אָן פון דער יידישער ליטעראַטור אין
פּוױילן ,פאַרכאַפּט ,הייסט עס ,דעם בעלעמער מיטן עמוד ,און נע-
טיילט זיך ;עליות' איינער דעם אַנדערן ...
פאַרן אויסברוך פון דער צווייטער וועלט-מלחמה איז אַלעקסאַנ-
דער פאַרבא פּלוצלינג געװאָרן שטאַרק רעליניעז און אָנגעשריבן א
מיסטיש-פילאָזאָפיש ווערק ,װאָס האָט נישט דערלעבט צו זען די
ליכטיקע

שיין.

וי מיר האָט איבערגענעבן פאַרבאָס זון ,דער קונסט-מאלער
יצחק פאַרבאָ ,װאָס וואוינט שוין עטלעכע יאָר אין צפת  --איז
אויך דער טויט פון זיין פאָטער געווען מיסטעריעז און נישט אוים-
נעקלערט ; אין איינער אַ נאַכט איז ער פּלוצלינג אַװעקגעפאַלן ביי
זיך אין דער וואוינונג ,און אין דער פרי אױיסגענאַנגען אין שפּיטאָל,
געשען איז עס אין דער װואַרשעוער געטאָ אין יאָר ."0491
לויט אַ ידיעה פון ווילנע דעם  92מערץ  0491איז פ .געשטאָרבן
אין װאַרשע,
פ'.ס געדרוקטע פּיעסע זיינען:
וון אלכסנדר פאַרבא
בעניע קענדזשער
דראַמע אין דריי אַקטן
פאַרלאַג ,װאַנדערער" ,װאַרשע 37| 3291 ,זז}61" ,
( }2אלכסנדר פאַרבא
די וועלט גייט אונטער
דראַמע אין  3אַקטן
פּאַרלאַג ,כוחות" ,װאַרשע 78| 9291 ,זז61' .ן
ז .רייזען , --לעקס .יידיש טעאטער" ,װו ,ז,71 .
מלך ראַװיטש , ---מיין לעקסיקאָן" ,מאַנטרעאָל ,5491 ,זז,191--39 .
ב .קוטשער , --געװען אמאָל װארשע" ,פּאַריו ,5591 ,ז,223 .
י .פּאַפּיערניקאָװו , --היימישע און נאָענטע" ,תליאביב ,8591 ,זו,842--05 .

גאָלדבערנ ,יודל
געבוירן  8דעצעמבער  9091אין װאַרשע,
פּױילן ,אָבער דריי חדשים שפּעטער עמיגרירט
מיט די עלטערן קיין בעלגיע ,דאָרט געוואוינט
ביז  ,4191און אַנטלאָפן קיין לאָנדאָן ,ענגלאַנד,
פאָטער ,אַ סופלער אין יידישן טעאַטער אין
פוילן ,איז צוריקגעגאַנגען צו זיין פּראָפּעסיע
אין אָרטיקן ,פּאַװיליאָן? טעאַטער .ג .אַלס
 7יאָריק קינד ,האָט דעביוטירט אין אַ קיו-
דער-ראָל מיטן גאַסטראָלער יעקב זילבערט
אין /,דעם טייוולס מאַכט".
אין  0291האָט די פאַמיליע זיך צוריקגעקערט קיין בעלגיע ,וואו
| דער פאָטער איז געװאָרן סופלער אין די פאַרשידענע יידישע טרופּעס,
און ג .ווערט אַרײינגעצױגן אַלס אַקטיאָר מיט די גאַסטראָלערן :יעקב
זילבערט ,היימי פּריזאַנט ,אַננאַ און היימי יאַקובאָװיטש ,ראַשעל
ראָזענפעלד ,מאָריס נאַװיקאָוו ,לידאַ פּאָטאָצקאַ ,אוירווינג דזשייקאָב-
סאָן און מעי שעהנפעלד .אין  ,6291בעת אַ טייל פון דער אָפּגץ-
שפּאָלטענער ,ווילנער טרופּע* (א"א פון יעקב ווייסליץ ,חבל בוזגאן 
און דוד שאַפּיראָ) איז געקומען שפּילן אין בעלגיע ,באַקומט ג .אַ
מעגלעכקייט מיט זיי מיטצושפּילן אין די פּיעסן ,ש,ריי כינע", ,ד,ער
2115

לעקסיקאַן

פון

דבוק", ,ט,אָג און נאַכט*, ,דער טויבער", ,קידוש השם", ,בונט אין
אויסבעסערונגס-הויז?" און ,הערשעלע אָסטראָפּעלער* .אין 4391
האָט ג .געשפּילט מיטן גאַסטראָלער א .סאמבערג.
אין  6291אַריבער צוריק קיין לאָנדאָן און געשפּילט דריי סעזאָנען
א"ד פון פעני װאַקסמאַן אין ,ניי יידישן נאַציאָנאַל טעאַטער* ,אויפ-
טרעטנדיק מיט אַ גאַנצער ריי גאַסטראָלערן פון אַמעריקע .אין
 ,9געשפּילט אין לאָנדאָנער ,גרענד פּאַלעי טעאַטער" ,וואו ער
טרעט אויף סוף דעצעמבער אין דער טיטל-ראָל פון ש .י .הארענ-
דאָרפס דערפאָלגרייכער פּיעסע ,דער קעניג פון לאַמפּעדוסא" .אין
מערץ  4491מאָביליזירט געװאָרן אין דער ענגלישער אַרמײ ,וואו
ער האָט געדינט ביזן סוף פון דער צוייטער וועלט-מלחמה ,דאַן 
אָנגעהויבן אַרױסטרעטן מיט װאָרט-קאָנצערטן לטובת יידישע אֶר-
גאַניזאַציעס -- 6191 .אַרײנגעטראָטן אין ;נייער יידישער טעאַ-
טער* אין לאָנדאָן (אָנפירונג  --נ .ביטלער און א .מייזעלס) און גע-
שפּילט די ראָל ,באַסאַניאָי אין שעקספּירס ;,שײלאָק" .אין 8491
דעביוטירט אויף דער ענגלישער בינע און געשפּילט אַלס ,פּאָטאַש* 
אין ,פּאָטאַש און פּערלמוטער* מיטן יידיש-אַמעריקאַנער שוישפּילער
הערי גרין .דערנאָך איבערגעריסן די טעאַטער-טעטיקייט און טרעט
ווידער אויף אין װאָרט-קאָנצערטן לטובת יידישע אינסטיטוציעס,
ש.{ .
;טעאטער אַלמאנאך" ,לאָנדאָן ,3491 ,זו,7565 .
ש .י .הארענדאָרף , --טעאטער קאראוואנען" ,לאָנדאָן ,5591 ,זז,227122 .

ראָגאָוו ,דוד
געבוירן  5191אין ווילנע ,פאָטער  --אַ
קליינהענדלער .געלערנט אין חדר ,דערנאָך
אין דער ווילנער רעאַל-גימנאַזיע .פון דער
פריעסטער יוגנט אַרױסגעװיזן אינטערעס צום
טעאַטער ,זיך באַטײליקט אין די שול-פאָר-
שטעלונגען און געזונגען אין כאָר .שפּעטער
אַלס ביוראָ-אָנגעשטעלטער אין דעם ווילנער
האָלצהענדלער-פאַרבאַנד ,געלערנט אין די
אָוונטן אין דער דראַמאַטישער שול (פריער
אָנפירונג  --אברהם מאָרעווסקי ,שפּעטער --
|
יאָנאַס טורקאָו) .אַ קורצע צייט געשפּילט מיטן מאַריאנעטן-טע-
אַטער ,מיידים" און קליינקונסט-טעאַטער ,דאווקע* אויף דער וויל-
נער פּראָװינץ .זומער  9391גאַסטראָלירט מיטן ,מיידים"-טעאַטער
|
אין לאָדזש און װאַרשע,
באַלד נאָך דער באַפרייאונג פון די נאַציס געשפּילט ,מיט נאָך
אייניקע געראַטעװעטע אַקטיאָרן ,קליינקונסט-פּראָגראַמען אין דער
געוועזענער דייטשער שטאָט שטשעטשין ,וואו ס'האָבן זיך דאמאָלט
געפונען עטלעכע טויזנט געראַטעװעטע יידן.
אין  ,6491צוזאַמען מיט זיין פרוי נחמה |נינאַ שולמאַןן ,געשפּילט
מיט אַ טרופּע איבער עסטרייך און דײיטשלאַנד ,באַזונדערס ליטע-
ראַריש-מוזיקאַלישע פּראָגראַמען פאַר די יידן אין די לאַגערן
 --- 7געשפּילט אין מינכענער יידישן טעאַטער ;מיט" ,וואו ער
איז אויך אַ מיטגליד אין קינסטלערישן ראָט און א"ר פון פּוליש-
יידישן רעזשיסער בארדיני טרעט ער אויף אַלס ,דוד ראובני" אין
גלאַנץ-לעיעלעס ;שלמה מולכו", ,קאבוס" אין ;די האָפענונג" פון
הערמאַן הייערמאַנס און ;קוני לעמל" פון גאָלדפאַדענס ,צוויי קוני
לעמל" ,וועלכע שער פירט אויף צוזאַמען מיט פּסח גוטמאַרק,
 -- 0אױסגעװאַנדערט קיין אַמעריקע און גענומען אויפטרעטן
)01ט

יידישן

טעאַטער

אין ניו-יאָרק מיט רעציטאַציעס אויף פאַרשידענע אונטערנעמונגען.
 ---אַריינגענומען
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געװאָרן

װי אַ מיטגליד אין דער

יידישער

אַקטיאָרן-יוניע .געשפּילט אין פּליטים-טעאַטער א"ר פון דוד ליכט
אין שלום עליכםס ,דאָס פאַרכישופטע שניידערל" ,פון צייט צו צייט
מיטגעשפּילט מיט יוניע-אַקטיאָרן אין אַ רעפּערטואַר אין באָסטאָן
מאָנטרעאָל און פילאַדעלפיע -- 5591 .געשפּילט אַלס ,נחומטשש"
אין ,י,אָשע קאַלב* מיט מאָריס שװאַרץ און ;שלמהלע" אין אַשס
;קידוש השם".
ר .אָרגאַניזירט דערנאָך מיט די אַקטיאָרן נאָרבערט האָראָװיץ
און זישע גאָלד דאָס ,נייע טעאַטער* ,וואו עס וװוערט אויפגעפירט
גאָטעספעלדס ,פּרנסה" --- 9578591 .געשפּילט אין דער קאָאָפּעראַטי
ווער טרופּע (אָנפירונג שעפטל זֹאַק און מאַקס באָזשיק) אין די פּיעסן
,די ערשטע שװאַלב* פון ישראל-דראַמאַטורג י .יאַש; ,אַ שפּיל
פאַרן טייוול* פון י .באַשעװיס (רעזשי  ---יאָנאַס טורקאָוו) און טרעט
אויף פון צייט צו צייט אויף די ;פאָרװוערטס"-פּראָגראַמען

איבער.

דער ראַדיאָ,
ר .איז אַ מיטאַרבעטער אין ג,רויסן יידישן ווערטערבוך",
ש,

(

מ .טש--ני
3

--

א חבר,..

מען האָט געזעגנט

,נייע

ידישץ

צייטונג",

מינכען,

דעצ.0591 .

דר .נ .סװערדלין  --ביים פאָרהאַנג, ,טאָג" ,נ .י 01 ,.פעברואַר ,1591
א .לעיעלעס  --װעלט און װאָרט, ,טאָג" 01 ,מערץ .1591
נאָרבערט האָראָװיץ  ---יידיש טעאַטער פון דער שארית הפּליטה , --פון
נאָענטן עבר" ,ניריאָרק ,5591 ,זז,341 ,331 ,231 ,131 ,031 ,521 ,911 .

קוסמאַן ,לעאָן
געבוירן  1דעצעמבער

4881

אין דאָרף

אַלעקסאַנדערהאָף ,ביי מיטוי ,קורלאַנד ,וואו
זיינע עלטערן האָבן צײיטװוייליק געוואוינט,
פאָטער ,אַ תבואה-סוחר ,איז געווען אַן אור-
אייניקל פון ר' אברהם ,דעם ווילנער גאונס
ברודער .אַלס קינד פון  3יאָר אַריבער מיט

די עלטערן קיין זאַגער ,וואו ער לערנט אין
חדר ,דערנאָך אַריבער אין שטעטל קרפפּ,
וואו ער ווערט דערצויגן ביי אַ פעטער .דאָרט
לערנט ער אין חדר און ענדיקט דערנאָך אַ
רוסישע פאָלקס-שול .צו  41יאָר ווידער צוריקגעפאָרן קיין זאַגער,
וואו ער ווערט דער פירער פון דער ערשטער עפנטלעכער ביבליאָ-
טעק ,און האָט דאָרט די געלעגנהייט צו לייענען ליטעראַטור אין
יידיש ,העברעאיש ,רוסיש ,דייטש און לעטיש .דערויף אָנגעהויבן
שרייבן לידער,
 --- 1אַריבערגעפאָרן מיט דער פאַמיליע קיין אָדעס ,וואו ער
איז געװאָרן אַן עקסטערן -- 5091 .שטודירט פילאָזאָפיע אין בערן,
 -- 7אַריבער אין זשענעווער אוניװוערזיטעט .אין  4091דע-
ביוטירט אין ,די אידישע צוקונפט" מיט אַ ליד און אין  8091מיט
;שטריכן און בילדער" אין רייזענס אקונסט און לעבן" ,געדרוקט
פאַרשידענע איבערזעצונגען ,װי אויך אַ העברעאישע דערציילונג

;הבית הנעזב".
1

/

 --אױיסגעװאַנדערט

פּראָפעסיאָנעלע

|
קיין לאָנדאָן ,וואו ער הויבט אָן זיין

זשורנאַליסטישע

טעטיקייט

אַלס מיטאַרבעטער

אין

די אָרטיקע צייטונגען ;דער אידישער עקספּרעס", ,דער אידישער
זשורנאַל* ,רעדאַקטירט אַ הומאָריסטיש בלעטל ,דער בלאָפער?* און
זיך אָפּגעגעבן מיט אָפּטע רעצענזיעס וועגן יידישן טעאַטער ,אויך
217

פאַרפאַסט זיין ערשטע פּיעסע ,דער וועג צו פרייהייט" ,אַ פיר-אַקטי-
קע דראַמע ,װאָס שפּיגלט אָפּ דעם ;,שטורעם און דראַנג-פּעריאָד
פון  5091אין אָדעס .די פּיעסע ווערט דעם  6פעברואַר  3191אויפ-
געפירט אין ,פּאַװיליאָן טעאַטער* אין לאָנדאָן דורך מאָריס מאָש-
קאָוויטש (מיט זיין אָנטײיל און מיטן אָנטײל פון סעמיועל גאָלדענ-
בורג ,די װאַקסמאַנס און די ברינס) און האָט אַ גרויסן דערפאָלג.
די פּיעסע ווערט שפּעטער אויך געשפּילט מיט גרויס דערפאָלג אין
פּאַריז ,שווייץ און אַרגענטינע .דיזעלבע פּיעסע ווערט דעם  42יוני
אויפגעפירט א"ר פון סעם שנייער אין ניו-יאָרק-- 2191 .
5
עמיגרירט ק .קיין אַמעריקע ,וואו ער ווערט אין דער ערשטער צייט
אַ העברעאישער לערער אין ניו-בראָנזװיק .דעם  42יולי  4191ווערט
דאָ אייר פון סעם שנייער אויפגעפירט אויף ,קעסלערס רוף גאַרדן"
ק'.ס פּיעסע |גערופן ביים מחבר ,בערטאַ"ן ,דער לײכטזיניקער
מענטש ,אָדער ליבע און פליכט" .זומער  4191געשריבן א"פ ,רואה
ואינו נראה?  ---ב,ילדער פון גאַס* אין ;יידישעס טאגעבלאַט*,5191 ,
רעדאַקטירט אַן אילוסטרירטע צייטשריפט ,די װאָך* ,מיטגעאַרבעט
אין ,דיא װאַרהײט? ,וואו אויסער טעאַטער-אַרטיקלען ,פעליעטאָנען,
פּובליציסטישע אַרטיקלען ,האָט ער אויך ,א"פ לעאָן בערזאן ,פאַר-
עפנטלעכט בערך  051דערציילונגען און סקיצן -- 0278191 .רע"
דאַקטאָר פון ;דאָס אידישע פאָלק" ,און זינט דעמאָלט אינעװוייניקס-
טער מיטאַרבעטער פון מ,אָרגען זשורנאַל* (ביז עס האָט אויפגעהערט
דערשיינען אַלס זעלבסטשטענדיקע צייטונג) ,וואו ער האָט מיטגע-
װירקט אַלס פּובליציסט ,דערציילער און טעאַטער-קריטיקער ,רע-
דאַקטירנדיק עטלעכע יאָר ,א"פ ל ,איזראַעלי ,די ספּעציעלע טע"
אַטער-זײט .ק ,האָט גלייכצייטיק אויך מיטגעװוירקט אין אַ גאַנצער
ריי יידישע און העברעאישע פּעריאָדישע אויסגאַבעס .אייניקע פון
זיינע דערציילונגען זיינען אויך איבערזעצט געװאָרן אין יידיש-

|

ענגלישע צייטשריפטן,

אין  2291איז אין פ"ג ,אַטלאַנטיס* אין ניו-יאָרק דערשינען ק',ס
אײנאַקטיקע קאָמעדיע ,ביים פּרעסער" ,װאָס איז אויך אויפגעפירט
געװאָרן דורך דער ,פרייע יידישע פאָלקסבינע" אין ניו-יאָרק א"ר
פון יעקב פישמאַן.
אין  6291איז אין ניו-יאָרק דערשינען ק'.ס דריי-אַקטיקע דראַמע
;דער געלער מויער" ,װאָס שילדערט די דעגענעראַציע פון דער
טראַדיציאָנעלער גביריש-יידישער סביבה אוֹן דעם אָנקום פון
קלאַסנקאַמף אין אַ ליטוויש שטעטל אין דער עפּאָכע פון פאַר דער
רעװאָלוציע .די דראַמע איז זייער װאַרעם אויפגענומען געװאָרן פון
דער קריטיק.
אין  0291איז אין ווילנער קלעצקין פאַרלאַג דערשינען ק'.ס פּיעסע
|
;דאָס געזאַנג פון דער ערד",
אין  1291איז אין ניו-יאָרקער פאַרלאַג ;אַטלאַנטיס* דערשינען
ק'.ס פאַנטאַסטישע טרילאָגיע אנאַרנבונד".
ק ,האָט אויך אָנגעשריבן די פּיעסן ,די באַנק" ,סאָציאַלע פּיעסע
פון יידישן לעבן אין אַמעריקע ,און ,די טעג פון משיח" ,װאָס באַ-
האַנדלט דעם מצב פון די יידן אין דער מלחמה און די לאָזונגען
פון דערלייזונג פון רעכטס און לינקס, ,אַ נאַכט אָן אַ לבנה" ,דראַמע
אין  3אַקטן (האַנדלונג אין אַמעריקע און אין ישראל) און ,שטיינד-
לעך אויף אַן אינדזעל" ,דראַמע אין  2אַקטן 6 ,בילדער ,פון אַמע-
ריקאַנער לעבן.
אין  8491איז אין ניו-יאָרק דערשינען ק',.ס בוך סאָנעטן ,עזרא",
װאָס באַהאַנדלט ,וועגן איינעם און אַ דור",

אין  ,5591בעת זיין אויפהאַלט אין תל-אביב ,איז דאָרט דערשינען
זיין בוך ;אמנים ובונים* (איבערזעצט

אין העברעאיש

פון שמשון
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לעקסיקאָן

פון

,טראט

מעלצער) ,אין וועלכן ער גיט אין דער טעאַטער-אָפּטײלונג עטלעכע
עסייען וועגן יעקב פּ .אַדלער ,דוד קעסלער ,ב .גאָרין און אויך אַ
גרעסערן געשיכטלעכן איבערבליק און אָפּשאַץ וועגן יידישן טעאַטער
אין אַמעריקע פון גאָלדפאַדען ביז פּרץ הירשביין,

קעניג ,מאָריס
|כליוונערן
(געב -- 2981 .געשט 71 .נאָװ4591 .ן
געבוירן  2981אין װאַרשע ,פּױלן ,ביי
אָרטאָדאָקסישע עלטערן .אַלס קינד געזונגען
אין נאָזשיקס שול ,און פון דאָרט איז ער
דורך דר .ראָזענזאַל (ערשטער מאַן פון פּאַו-
לאַ  פּרילוצקי) אַריינגענומען געװאָרן ,אין
עלטער פון  01יאָר ,אין כאָר פון ;שולמית"
אויף פּוליש (יידיש טעאַטער איז דאַמאָלט
געווען פאַרװערט) ,באַקומען אַ שטאַרקן חשק
צו דער בינע ,און ווען ער װאַקסט אונטער.
שפּילט ער ,צוזאַמען מיט נאָך יינגלעך ,אין
דער שטוב פון אַ חבר, ,יעקב מיט זיינע זין" ,אויפטרעטנדיק אַלס
יט

ק'.ס געדרוקטע

||

פּיעסן :

ביים פּרעסער
קאָמעדיע אין איין אַקט
פון לעאָן קוסמאַן
פאַרלאַג ,אַ,טלאַנטיס? ,ניו-יאָרק  112זז232" .ן

{ }2ל .קוסמאַן
דער געלער מויער
דראַמאַ אין דריי אַקטן מיט פּראָלאָג און עפּילאָג
 6ניו-יאָרק 821 ,זז61' .ן

גיעקב".

{2ן ל .קוסמאַן
| = דאָס געזאַנג פון דער ערד
|
(אין  9בילדער)
ווילנע 1721 0291 ---זז61' .ן
ווילנער פאַרלאַג פון ב .קלעצקין

מער דעם ווילן צו דער בינע,

( 41ל .קוסמאַן
|
נאַרנבונד
פאַנטאַסטישע טרילאָגיע
 422| 1זז61" .
פאַרלאַג /אַ,טלאַנטיס?* ,ניו-יאָרק,
ש.{ .
זלמן רייזען , --לעקס .יידיש .ליט ,".װו ,זז,806--11 .
ב .גאָרין , --געש .אידיש .טעאט ,",װו ,ז,372 .
ב .ח -- .א נייער אידישער דראמאַטורג, ,טהשאטער און מואווינג פּיקטשורס",
נ .י 82 ,.נאָװ,3191 .
'ט| .ז .טיגעלן  --ל ,קוסמאַניס נייע דראַמע
פאַרבאַנד* ,נ .י 1 ,מעצרץ  ,5291ז,61 .

,דער

,דער געלער מויער",

א .בוקשטיין  ---ל .קוסמאַן'ס דראַמע ,דער געלער מויער",, ,פא"ש" ,נ .י,
 7מערץ ,6291
ז .װײינפּער  --נייע ביכער און זשורנאלן, ,דער אויפקום" ,נ .י ,,יוני ,7291
י ,יונגמאַן ויעקב גלאַטשטײןן , --דאָס געזאנג פון דער ערד", ,מאָרגען
זשורנאַל* ,נ .י 1 ,.נאָװ,9291 .
|
,איש" ,נ .י 42 ,.יולי ,1391
א .ה .ביאלין  ---נאַרן-בונד ,פ
ש .ערדבערג  ---צװויי נייע װערק אויף אידיש, ,טאָג" ,נ .י 82 ,,נאָװ,1391 .
יאַנקעװ באָטאָשאַנסקי  --ל .קוסמאַן, ,די פּרעסע" ,ב"א 82 ,פעברואַר,41 ,
 1מערץ ,4391
יאנקעוו באַטאַשאַנסקי  ---צװישן ביכער און מעכאברים ,דאָרט 02 ,מאַי ,4391
,פינף און צװאַנציק יאָר פאָלקס-בינע" ,ניויאָרק ,0491 ,ז,841 .
,מ 06502 0/062/0611,

0491.

8514413

802002, - 681 6065:/ 10

21: 82. 82.
4213

394.

.ק ,קע +. 0107צ 41662010, 043ץ00:1

113,

מ9נשסן )125160180

.קע

1 68

מאָריס מייער , --א,ידיש טעאטער אין לאָנדאָן" ,לאָנדאָן ,2491 ,ז,142 .
יעקב מעסטל  07, --יאָר טעאַטער-רעפּערטואר" ,ניו-יאָרק ,4591 ,זו,04-93 .
י; איזנברג , --א,מנים ובונים",,הבוקר",

תל-אביב 2 ,פעברואר ,6591

דער .לעבעדיגער  --אויפן ליטעראַרישען יאַריד,, ,מאָיזש" ,נ .י 62 ,.פּעברואַר
,6
מֶצֶל נהרות" ,ירושלים ,6591 ,לאון קוסמן ,ז,824 .
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ער נעמט זייער אויס און דאָס פאַרשטאַרקט

נאָך ביי אים

ק .באַטײליקט זיך דערנאָך אין די פאַרשידענע יידישע קינדער-
טרופּעס אויף דער יידישער גאַס .נאָר ווען ער ווערט עלטער ,ווערט
ער אַן אָנגעשטעלטער אין אַ בוך-געשעפט .דער חשק צום טעאַטער
טליעט אָבער נאָך אין אים ,און  2יאָר שפּעטער ווערט ער דורכן
אַקטיאָר אַדאָלף פעניגשטיין צוגעצויגן אַלס פּראָפּעסיאָנאַל אין ציפּ-
קוסעס פּראָװוינץ-טרופּע ,אָבער ניט אַלס אַקטיאָר ,נאָר אַלס סופלער.
פון דאָרט גייט ער אַריבער אין ;עליזעאום"-טעאַטער אין װאַרשע,
אַלס סופלער ,און פאָרט דערנאָך אַרום מיט ראַפּעלן איבער רוס-
לאַנד (אָפּטמאָל אַליין אָנפירנדיק מיט דער טרופּע) ,וואו ער לעבט
איבער די פּאָגראָמען און רעװאָלוציעס,
אין  0291קומט ק ,אין אַמעריקע ,וואו ער טרעט אויף אויף דער
בינע און סופלירט אויך .אין  7291מאַכט ער ,צזאַמען מיט זיין
פרוי ,די סוברעטין בעטי קעניג ,אַ טורנעע איבער אײראָפּע ,קומט
ווידער צוריק אין אַמעריקע ,וואו ער איז ווייטער סופלער ,שרייבט
איבער פּיעסן ,ר,עדאַקטירט* פּיעסן פאַר פּראָװינץ-טרופּעס און פאַר
אײראָפּעאישע טרופּעס ,און פירט אָן מיט די גאַסטראָלן פון זיין פרוי,
דעם  71נאָוועמבער  4591איז ק .געשטאָרבן אין ניו-יאָרק,
ש.

צי

קאַפּלאַן ,סעם זכריה}
געבוירן  5881אין פּשעראָסלע ,סובאלקער
קרייז ,פּױילן .פאָטער  --אַ תלמוד-תורה-
מלמד ,וועלכער טראָגט זיך איבער מיט דער
פאַמיליע קיין סובאלק ,ביז  51יאָר געלערנט
אין ישיבה ,און אין דער זעלבער צייט באַ-
טיײליקט זיך אין ליבהאָבער-פאָרשטעלונגען.
אַנטױשט ,װאָס ער קאָן אים ניט דערציען אַלס
,כלי קודש" ,גיט אים דער פאָטער אַװעק צו
ווערן אַ בעלימלאכה  --אַ שלאָסער .ק,
וואַרפט אָבער באַלד די אַרבעט און אַנטלויפט
קיין ביאַליסטאָק ,וואו ער באַקענט זיך מיט אייניקע פּױלישע אַק-
טיאָרן ,ווערט אַ געהילף-רעקוויזיטאָר אין פּוילישן טעאַטער ,און
באַקומט דאָרט ביסלעכווייז אויך צו שפּילן קליינע ראָלן .אָנגעקליבן
אַ ביסל געלט ,פאָרט ק .קיין לאַנדאָן כדי דאָרט צו ווערן אַ יידישער
אַקטיאָר ,אָבער אַזױ װוי דאָס געלינגט אים ניט ,טוט ער פאַרשידענע
מלאכות אין ענגלאַנד ,ביז ער פאָרט אָפּ אין  3091קיין אַמעריקע.
2120

יידישן

טעאַטצער

דאָ באַטײליקט זיך ק .אין ליבהאָבער-פאָרשטעלונגען

און אין

פּיטסבורג טרעט עֶר אַריין אין אַבראַמאָווס טרופּע ,אַרבעטנדיק
גלייכצייטיק ביי זיין פּראָפּעסיע אַלס שלאָסער ,דערנאָך גייט ער
| איבער אַלס כאָריסט אין לעװינסאָנס טרופּע ,וואו ער קריגט אויך
פון צייט צו צייט צו שפּילן ראָלן ,ווידער צוריק צו אַבראַמאָוון
שפּעטער אין װואָדעװיל ביי הערי באָרענשטיין אין קליװולאַנד ,אין
לעגיטימען טעאַטער מיטן גאַסטראָלירנדיקן מאַקס געביל אין קליוו-
לאַנד ,דערנאָך אין נואַרק (מענ -- .סעם ראָוז ,רעזשי  --יעקב
פרענק) ,וואו ער ווערט אָבער ,אַלס ניט-מיטגליד ,געשטערט פון
דער יידישער אַקטיאָרן-יוניע ,שפּילט ער צוויי חדשים אונטער די
שווערסטע עקאַנאָמישע באַדינגונגען מיט דער טרופּע פון װעטעראַן
גאָלובאָק ,אַ קורצש צייט מיט פיליפ ווייזענפריינדס טרופּע אין שי-
קאַגאָ 4 ,יאָר אין װאָדעװיל ביי ס ,ב .גראָסמאַן ,דערנאָך ביי אַדאָלף /
גערטנער ,און אויך מיט די גאַסטראָלערן מאָריס שװאַרץ און לעאָן

|

בלאַנק,

ניט ווערנדיק אויפגענומען אַלס יוניע-מיטגליד ,פאַרלאָזט ק .די
בינע ,אויפטרעטנדיק נאָר פון צייט צו צייט אין שיקאַגאָ ,אין אַ
נויט-פאַל ,ביי אָרטיקע אָדער גאַסטראָלירנדיקע טרופּעס.
די לעצטע יאָרן פאַרברענגט ק .אין אַ מושב זקנים אין שיקאַגאָ.
ו.ן
ש .ע .און שפ .ע

בק.אַץ,

ראָזענטאַל ,יאַשאַ ויעקב-בער |
געבוירן  4מערץ  5881אין אָדעס ,אוקראַ-
אינע .עלטערן  --אייגנטימער פון אַ לעדער-
פאַבריק ,קרובים פון שפּעטער וועלט באַרימט-
געװאָרענעם יידישן שוישפּילער יעקב פּ .אַד-
לער .פאָטער  --אַ למדן אַ משכיל .אַלס
איינציקער זון פון  81קינדער באַקומען לכת-
חילה אַ שטרענג יידישע דערציאונג .אין
עלטער פון  8יאֵָױ אַװעק קיין קראַסנא ,וואו
ער װערט אַ שטיקל צייט דערצויגן ביי אַ
פעטער ,אַ קאַזיאָנער ראַבינער .צוריקגע"
קומען אין אָדעס ,געענדיקט אַ רוסישע פאָלקס-שול און שטודירט
 2קלאַסן פּראָגימנאַזיע.

נאָך אַלס קינד פלעגט ער מאַכן ,שפּילן" ,װאָס זיינען באַשטאַנען
| אין טענץ ,קאָזשעלקעס און שפּילן אויף אַ האַרמאָניקע (פאַרן אַרײנ-
גאַנג  ---פּרייז פון קנעפּלעך) .באַזיצנדיק אַ שיינע סאָפּראַן-שטים
ווערט ער אַ משורר ביים חזן ראַזומני ,ווען עֶר קומט אין אָדעס,
און ווען דער ידישער טעאַטער:דירעקטאָר סאבסיי הערט אים
זינגען ,פּועלט ער ביים פאָטער אים דערלויבן מיטזינגען אַ סאָלאָ
אין לאַטײנערס ;נינקע פּינקש? .ר .ווערט ,פאַרכאַפּט* פון טעאַטער,
ווערט אַן אָפּטער אַרײינגײיער אין די רוסישע און יידישע טעאַטערס,
און באַשליסט צו ווערן אַן אַקטיאָר ווען ער װועט אונטערװאַקסן.
דאָ באַקענט ער זיך מיטן אַקטיאָר משה דוד ואַקסמאַן ,ווערט דורך
אים אַריבערגעפירט די עסטרייכישע גרענעץ ,וואו זיי שפּילן (ר.
אין קינדער-ראָלן) ביי גימפּעל ,דערנאָך פאָרן זיי קיין לאָנדאָן אין
,פּאַװיליאָן*-טעאַטער ,און נאָכן שפּילן דאָרט  6חדשים ,פאָרְן זי
! קיין דרום-אַפריקע,

וואי זיי טרעפן אָן דעם אָדעסער יידישן שוישפּי-

לער יעקב קאַצמאַן .דאָרט ווערט ר .אַנאָנסירט אַלס ,דאָס יינגל
מיט דער גאָלדעגער שטימע" .ער ווערט באַהאָנגען מיט כלומרשטע
מעדאַלן ,און עס וערט אָנגעגעבןן ,אַז ער האָט געזונגען ;פאַרן
רוסישן צאַר ,דעם עסטרייכישן מושל פראַנץ יאָזעף און דעם ענגלישן
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קעניג דזשאָרדזש" ,און ער טרעט אויף אַלס סאָליסט אין ספּעציעל-
|
צוגעשטעלטעש דיווערטיסמענטן,
די אױיסגעבראָכענע מלחמה מיט די בורן שטערט אָבער יעדצ 
טעאַטער-אונטערנעמונג און ר, .מאַכט אַ לעבן* פון דעם ,װאָס עֶר
ברעכט אויס שויבן ,וועלכע דער אַרבעטסלאָזער שוישפּילער קאַצמאַן
שטעלט צוריק אַריין .ר .טוט נאָך פאַרשידענע מלאכות ביז אין
ווערט ער ,דורך אַדלערן ,אַרױסגערופן קיין אַמעריקע ,וואו
2
ער קריגט די מעגלעכקייט מיטצוזינגען אַ סאָלאָ אין ליד ,גאָט
און זיין משפּט איז גערעכט" אין ליבינס פּיעסע ,געבראַכענע הער-
צער" און דערנאָך שפּילן קליינע עפּיזאָדן-ראָלן,
 9יאָר איז ר .מיט אַדלערן ,וועלכער וויל אים איבערגעבן דעם
אַמט פון בינע-דירעקטאָר .פון יענער עפּאָכע זיינען באַקאַנט אַ
גאַנצע ריי עפּיזאָדן פון ;גבורה" ,װאָס ר .און זיין חבר ,דאַמאָלט אַן
;אָנפאַנגער" און שפּעטער דער באַרימטער שױישפּילער איזידאָר
קעשיער ,האָבן באַװויזן .ר .איז אָבער ניט צופרידן פון אַדלערס
כוונות ,און װי ער גיט איבער אין זיין אױטאָביאָגראַפיע, :איך
און מיינע חברים ,שפּעטער די גרויסע שוישפּילער ,פלעגן ביינאַכט
בלייבן נאָך די פּאָרשטעלונגען אין טעאַטער און פלעגן אויף דער
בינע שפּילן ,אויסנװייניק ,פאַר די ליידיקע בענקלעך ,נאָכמאַכנדיק
די מימיק ,די סצענעס און די שטעלונגען פון די גרויסע קינסטלער
אַדלער ,קעסלער ,מאָגולעסקאָ ,בלאַנק ,מאָשקאָװיטש ,פיינמאַן ,בערטאַ

קאַליש ,סעראַ אַדלער?.
ניט זעענדיק קיין תכלית אין ניו-יאָרק ,באַשליסט ר( .װי עס
! פלעגן דאַמאָלט טאָן אויך אַנדערע יונגע שוישפּילער) פאָרן שפּילן
אויף דער פּראָװינץ ,און זיין ערשטער אויפטריט איז געווען אין
באָפּאַלאָ אַלס ;אַרענטשע? אין גאָרדינס ,דער יידישער גלח" (מיט
אבא שעהנגאָלד) .אין זעלבן יאָר ווערט ר .אַנגאַזשירט קיין טאָראַנטאָ

(א"ד פון א .ליטמאַן) ,ווא ער שפּילט שוין (פאַר די שכירות פון 9
דאָלאַר אַ װאָך) וויכטיקע ראָלן ,און דעם צווייטן סעזאָן ,ביים זעלבן
דירעקטאָר ,מיט אַ הוספה פון  4זאָלאַר אַ ואָך .דערנאָך ,אין
טאָראָנטאָ (דירעקציע  --מאָריס קראָנער) ,האָבנדיק די געלעגנהייט
צו שפּילן מיט אַלע וויכטיקע גאַסטראָלערן פון ניו-יאָרק ,און אויך
מיט מאָריס מאָריסאָן אויף דער פּראָװינץ ,שפּעטער דריי סעזאָנען
אין דעטראָיט ,וואו ער ציט די אויפמערקזאַמקײט פון גאַסטראָליר-
דיקן מאָריס שװאַרץ ,וועלכער רעקאָמענדירט אים קיין שיקאַגאָ
צו די דירעקטאָרן פּאַלעי און הערשל צוקערבערג ,וואו ער שפּילט
 2סעזאָנען אין ,עמפּייר-טעאַטער? ,האָבנדיק די געלעגנהייט צו
שפּילן מיט סעראַ אַדלער אין איר רעפּערטואַר .דערנאָך גייט ר.
אַריבער אין דאָרטיקן טעאַטער א"ד פון עליאַס גליקמאַן ,וואו ער איז
 4סעזאָנען ,און האָט אגַעלעגנהייט צו שפּילן מיט דוד קעסלער,
דזשעני װאַליער ,רודאָלף שילדקרויט ,יעקב בן-עמי ,מאָריס שװאַרץ,
בערטאַ קאַליש ,יאָזעף שעהנגאָלד ,און אין  21 --- 0291װאָכן מיט
באָריס טאָמאַשעװסקין ,מיט וועמען ער שפּילט אויך אין  1291אין
סט .לואיס --- 2291 .צוריק אין שיקאַגאָ ,וואו ער שפּילט מיט גרעטאַ
מייער און בעסי טאָמאַשעװוסקי ,דזשעני גאָלדשטײן און מאַקס געביל,
אין  2291האָט ער די געלעגנהייט  2מאָל צו שפּילן (אין יידיש)
,אַרדינאַל* אין דער אָפּערע ,די יידין" ,וועלכע דער
די ראָל פון ק
זינגער דובאָוו פון לאָנדאָן האָט געבראַכט קיין שיקאַגאָ (;אליעזר" ---
דובאָוו? ,רחל?  ---פּאַרקער, ,לעאָפּאָלד"  ---לעאָן גאָלד ,י,עװדאָקיאַ?
 --פרוי דובאָוו) .אין  4291קערט זיך ר .צוריק קיין ניו-יאָרק,,אָפּקינסאָן-טעאַטער* (מענ --- .אָסקאַר גרין),
ווערט אַנגאַזשירט אין ה
וואו ער שפּילט אַ טייל פון ערשטן סעזאָן מיט די זילבערטס און 21
װאָכן מיט בערטאַ קאַליש ,און די אַנדערע צויי סעזאָנען מיט לוסי
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און מישע גערמאַן ,ווערט אַ מיטגליד אין דער יידישער אַקטיאָרן-
יוניע און פאָרט צוריק קיין שיקאַגאַ ,וואו ער טרעט אַרין אין
גליקמאַנס טרופּע (מיט מיכאַלעסקאָן אַלס סטאַר) ,דערנאָך עטלעכע
סעזאָנען (אין ,לאָנדעיל? ביי נעלסאָן) מיט לעבעדעוו ,סעמיועל גאָל-
דענבורג און דזשוליוס נאַטאַנסאָן (אין ,דאָגלעס פּאַרק" ,מענ-- .
אָסטראָוו) מיט מנשה סקולניק ,און ווידער צוריק אין ניו-יאָרק,
אין ,,האָפּקינסאָן טעאַטער* (דירעקטאָרן מישע פישזאָן ,מאַקס וויל-
נער און איזידאָר האָלענדער) און געציילטע פאָרשטעלונגען מיט דר,
באַראַטאָוו און יוסף בולאָוו אין דער פּיעסע ,ער ,זי און דער אָקס"
און מיט סעראַ אַדלער,
אין  9291געשפּילט אויף דער פּראָװוינץ  21װאָכן מיט מאַלי פּיקאָן
אין ;צירקוס מיידל" און דערנאָך אין /,מעקינלי סקווער טעאַטער"
מיט לעאָן שעכטער.
אין  0391זיך באַטײליקט אַלס ,כהן גדול? אין אייזיק וואן גראהס
און מאיר ווייסגאלס אויפפירונג פון ,די ראָמאַנס און טהי פּיפל"
,הי אַרמאָרי?,
אין ט
סעזאָן  33-2391איז ר .אַנגאַזשירט אין ,יידישער קונסט טעאַטער"
(דיר .מאָריס שװאַרץ) ,וואו ער באַטײליקט זיך אין זינגערס ,יאָשע
,אָזעפוס פּלאַװיוס? פון פױיכטװאַנגער און צייטליגס
קאַלב* ,אין י
,כעלעמער חכמים".
אַ געוויסע צייט איז ר .אויך דער יידישער פאַרװאַלטער פון
אַקראָבאַט בעני פאַקס ,דער ,סטאַר* פון דער ;װאָרלד פעיר" אין
ניו-יאָרק און פּראָװוינץ,

ר .ווערט רעקאָמענדירט דורך לוטער אַדלער צום באַרימטן אַמע.-
ריקאַנער רעזשיסער סטראמבערג ,אָבער אויפן וועג צו אים ווערט
ער קראַנק ,ווערט צוגענומען אין אַ שפּיטאָל ,וואו ער ליגט  2יאָר,
גייט דורך אַן אָפּעראַציע אויף אַ לונג ,און נאָכן געזונט-ווערן טרעט
ער אַרײן אין ,פּאָטערלענדישן דינסט" ,װאָס נעמט אים עטלעכע
יאָר אויף געפערלעכע מיסיעס איבערן לאַנד ,און קיין אױיסלאַנד,
ביז מורמאַנסק.
אין  8491וװערט ר .אַנגאַזשירט צו שפּילן די ראָל ,גראָמיקאָ?
אין בען העכטס ,פּעדזשענט?" ;עי פלעג איז באָרן" ,און וװוערט
שפּעטער דער אונטערנעמער איבער דער פּראָװינץ ,אָבער צוליב
דעם סכסוך צווישן די ציוניסטן מיטן  ,ארגון" ,ווערן די פאָרשטע-
לונגען באָיקאָטירט ,און ר .פאַרלירט זיין גאַנצן אָנגעזאַמלטן פאַר-
מעגן .אין  9491ווערט ער אַנגאַזשירט צוֹ שפּילן די ראָל פון ,רע-
פּאָרטער* אין ריווקין בראָדערס פּיעסע ;טעי שולד סטוד אין
בעט" (רעזשי  --לוטער אַדלער) אין -44סטע סטריט טעאַטער ,ניו-
יאָרק ,און דערנאָך אַלס ;פאָטער* אין דער ענגלישער אויפפירונג
פון דער פּיעסע פאַננאַ לוקאסטא" ,קערט זיך צוריק קיין שיקאַגאָ
וואו קאָלעגן ,דערונטער דר .א .מאַרגאָלין און דינה האַלפּערן ,אַראַנ-
זשירן פאַר אים אַ גרויסן אָפּשײד-אָװונט און ער פאָרט דערנאָך
אָפּ קיין לאָס אַנדזשעלעס ,וואו ער באַזעצט זיך און איז דאָרט
 1יאָר פאַרװואַלטער אין אַ גרויסן מאַגאַזין ,װאָס פאַרקויפט אַרמעע-
;סופּלײס? ,אין  55-4591באַטײליקט ער זיך ,אין ענגליש ,מיט ראָוז
װאַלערשטײן ,אין דער פּיעסע ,אַ בריוועלע דער מאַמען" ,און גרייט
צו זיינע זכרונות וועגן יידישן טעאַטער.
ר .האָט זיך אויך באַטײליקט אין אַ ריי שטומע פילמען ,װי ,,איסט
איז וועסט" (רעזשי קאַרל לעמלי) און ;אָטעלאָ? (מיט מאָריס
מאָריסאָן) א .אַ.
מ .און ש.

{.

יוליוס אַדלער  --מעשות פון דער אידישער טעאטער:װעלט,
 4יולי 82 ,אויגוסט 12 ,סעפּט 81 ,.דעצעמבער ,9491
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נ .י,

קאַדיסאָן ,לייב
{שוסטער)
וְגעב 6/ 91 .יאַנואַר  -- 1881געשט 52 .סעפּט7491 .ן

{ ? = געבוירן  6יאַנואַר א .ס 91( .נ .ס1881 ).
| אין קאָװנע ,ליטע.

פאָטער  --אַ שטובן-

מאָלער .געלערנט אין חדר ,און שוין דאָרט
איינגעאָרדנט חנוכה -און פּורים-שפּילן ,פאַר
וועלכע ער מאָלט אַליין די מאַסקעס .אין על-
טער פון  21יאָר אָנגעהויבן אַרבעטן בי אַ
דעקאָראַטאָר ,און פלעגט דאָרט מאַכן ,פאָר-
שטעלונגען? אויף וועלכע ער פירט אויף
גאָלדפאַדנס ,שמענדריק" .אין עלטער פון 61
יאָר זיך פאַרבונדן מיט אַ דראַמאַטישן קרייז
מיט װע?כן ער פירט אויף ,שולמית", ,בר כוכבא", ,ד""ר אלמא-
סאדא" ,פאַר וועלכע ער מאָלט די דעקאָראַציעס און די קאָסטיומען
דידאָזיקע גרופּע ;ליבהאָבער* אונטער זיין רעזשי גייט שפּעטער
איבער צום דראַמאַטישן רעפּערטואַר פון גאָרדין ,פּינסקי א .אַ ,.אין
וועלכן ס'באַטײליקט זיך אויך אַלס גאַסט אסתר רחל קאַמינסקי,.
די גרופּע ווערט זייער פּאָפּולער אין דער גאַנצער סביבה ,און פון
איר זיינען שפּעטער אױסגעװואַקסן עטלעכע יידישע פּראָפּעסיאָנעלע
שוישפּילער,
ווערנדיק ,אין דער צייט פון דער ערשטער וועלט-מלחמה ,אַרױס-
געשיקט מיטן גרוש דורכן צאַרישן הױיפּט-קאָמאַנדיר ניקאָלײ ניקאָ-
לייעוויטש פון קאָוונע ,אַנטלויפט ק .מיט זיין פאַמיליע קיין ווילנע,
דאָ הייבט ער זיך באַלד אָן אינטערעסירן מיט אָרטיקן יידישן געזעל-
שאַפטלעכן לעבן ,זוכט באַקאַנטשאַפט מיט ,טעאַטער-ליבהאָבער",
באַקענט זיך מיט זייער אָנפירער א .ארליוק (אזרא) ,און ביי ביידען
אַנטשטײט אַ פּלאַן צו שאַפן אין ווילנע אַ יידיש קינסטלעריש טעאַ-
טער ,אין וועלכן עס זאָלן קאָנצענטרירט וװוערן די בעסטע אַמאַטאָ-
רישע קרעפטן פון ווילנע ,היות וי פון פּראָפּעסיאָנעלן יידישן
טעאַטער איז אין יענעם מאָמענט דאָרט ניטאָ קיין זכר .דער פּלאַן
קאָן אָבער ניט דורכגעפירט ווערן מחמת דעם פאַרבאָט צו שפּילן
אויף יידיש און צוליב דער אומזיכערער לאַגע אין שטאָט ,וואו דער
,פּראָנט?* האָט זיך געהאַלטן ביים דערנענטערן .אָבער באַלד נאָכדעם

וי די צאַרישע אַרמעע האָט זיך צוריקגעצויגן פון ווילנע (יום כפּור

 )5און ס'האָט אַרײינמאַרשירט די דייטשע אַרמעע ,זיינען צװוישן
די פאַרשידענע דעלעגאַציעס צום נייעם דייטשן בירגערמייסטער
אויך געווען ק .און אזרא וועגן אַ דערלויבניש צו עפענען אַ יידיש
קונסט-טעאַטער,
מיט די א;ליבהאָבער?" עלמית ,ריווקינאַ .בלומענטאַל און די

געוועזענע רוסישע אַקטעריסעס װאָלטער און לארעס און די ,ליב-
האָבער? (פון קאָוונער דראַמקרײז) שניאור ,נאַכבוש און טאנין
ק ,.דעם ווילנער אזרא ,און שפּעטער דעם פּראָפּעסיאָנעלן אַקטיאָר
מתתיחו קאָואַלסקי ,ווערט צונויפגעשטעלט די טרופּע אונטערן
נאָמען ,פאַריין פון יידישע דראַמאַטישע אַרטיסטן אין ווילנע" ,אָדער
פאַרקירצט  פאַדאַ" ,װאָס נעמט אָן אַן איינהייטלעכן דיאַלעקט :דעם
ליטװוישן ,און אַ שטרענגע קאָנסטיטוציע וועגן רעפּערטואַר ,רעזשי
און דיסציפּלין,
וועגן זיין ראָל אין אָט דער טרופּע שרייבט ק .אין זיינע זכרונות :
,איך בין אויסגעקליבן נעװאָרן אַלס רעזשיסער און קינסטלע-
רישער לייטער ,ווייל אויסער מיין צען-יאָריקע רעזשיסאָרישע פּראַק-
טיק אין קאָוונער דראַמאַטישער געזעלשאַפט ,האָב איך נאָך פאַר-
מאָנט נגעוויסע בינע-קענטניש און טעאַטער-קולטור ,אַרבעטנדיק אַ
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יידישן
לעננערע

צייט

טצאַטער
אין

פאַרשידענע

רוסישע

און פּוילישע

טעאַטערן,

אונטער באַוואוסטע רעזשיסאָרן ,אַלס קונסט-מאָלער.
מיין אַרבעט איז באַשטאַנען ניט נאָר אֹין צוגרייטן דעם רעזשי-
בוך ,אוױיסאַרבעטן מיזאַנסצענעס און אָנפירן מיט די פּראָבן .,איך
האָב אויך געדאַרפט אויספירן די גאַנצע טעכנישע אַרבעט ,וי מאָלן
די דעקאָראַציעס ,באַזאָרגן די נויטיקע מעבל ,רעקוויזיטן ,בוטא-
פאָריע ,קאָסטיומען

און אַפילו נגרימירן

די אַקטיאָרן-אָנפֿאַנגער,

נאָר די הויפּט-אַרבעט איז באַשטאַנען אין לערנען די אַקטיאָרן
שפּילן  :גיין ,שטיין ,ריידן און באַװעגן זיך ,וויי? די מערהייט האָט
ניט נעוואוסט פון די עלעמענטאַרסטע רעגלען פון שוישפּיל-קונסט,
כאָטש זיי האָבן שוין אַ לעננערע צייט געשפּילט אֵלס אַמאַטאָרן.
איבערנעמענדיק די רעזשי ,האָב איך געפילט די גרויסע פאַר-
אַנטװאַרטלעכקײט ,װאָס איך נעם אויף זיך ,און כדי צו קאָנען זיך
אינגאַנצן איבערגעבן די רעזשי-אַרבעט ,פלעג איך נעמען פאַר זיך
די קלענערע ראָלן ,אָדער אינגאַנצן ניט שפּילן אַליין ,נאָר האָבן אין
זינען ,אַז דער אַלגעמיינער צוזאַמענשפּי? זאָל שטיין אויף דער
קינפטלערישער הויך ,און דעריבער איז אונדזער טעאַטער שפּעטער
באַוואוסט געװואָרן אין דער גנאנצער ועלט אלס דער בעסטער
אַנסאַמבל-טעאַטער",
צו דער טרופּע איז אויך צוגעצויגן געװאָרן אַלס ערן-דירעקטאָר
מ .מזאה,

דאַמאָלטיקער

הױפּט-אָרגאַניזאַטאָר

פון

הילפס-קאָמיטעט.

פאַר מלחמה-געליטענע ,און די ערשטע פאָרשטעלונג איז געגעבן
געװאָרן אין צירק-טעאַטער דעם  81פעברואַר  6191מיט ק'.ס אויפ-
פירונג פון שלום אַשס קאָמעדיע ,דער לאַנדסמאַן" ,און דעם 91
פעברואַר מיט פּרץ הירשביינס פּיעסע ,אַ פאַרװאָרפענער וויגקל",
| די ווייטערדיקע אויפפירונגען :ה .ד .נאָמבערגס ,משפּחה" ,שלום
אַשס ,גאָט פון נקמה" ,דוד פּינסקיס ,יאַנקל דער שמיד" ,מאַרק
ארנשטיינס ד
,אָס ווילנער בעל:הביתל" ,שלום אַשס ,יחוס" ,דוד
פּינסקיס ,די
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ירבאס ,דער
גנב" ,מאַרק ארנשטיינס ,דאָס אייביקע ליד" ,מאנושעוויטשעס מוזי-
קאַלישע שטיק ,די רייכע ירושה" ,אַ דראַמאַטיזאַציע פון שלום
עליכמס ;גימנאַזיע* ,אַ דראַמאַטיזאַציע פון י .ל .פּרצס ;אַ דין תורה
מיטן ווינד" ,יעקב גאָרדינס ,גאָט ,מענטש און טייוול", ,דער אומ-
באַקאַנטער*, ,די שבועה", ,קרייצער סאָנאַטאָ" ,די אײנאַקטערס
;הערקולעס" פון בעל (אין ק'.ס באַאַרבעטונג א"נ ,דער טעות"),
;טעאדאלינדע* פון ב .מ .שװייצאַר ,ד,ער דאַמענשנײידער* פון ג .ב,,
אַ דראַמאַטיזאַציע פון ז .װענדראָפּס ,דער חולה מסוכן" ,דימאָווס
;דער אייביקער ואַנדערער" און ;שמע ישראל" ,לודוויק פולדאָס
קאָמעדיע ,יוגנט פרוינדע" א"נ "שול-חברים" (איבערזעצט פון ק,,
צוזאַמען מיט מזאה און אזרא) ,און די דערפאַלגרייכע פּיעסע ,דער
דאָרפסיונג? פון לעאָן קאָברין (צוליב אַ פאַרבאָט פון איין דייטשן
צענזאָר ,ענדערט ק .פאַר אַ צוייטן צענזאָר דעם נאָמען פון דער
פּיעסע איאַנקל בוילע? אויף ,דאָרפסיונג" ,אַ נאָמען ביי וועלכן
די פּיעסע איז שוין פאַרבליבן),

אַריבערגײענדיק דעם צוייטן סעזאָן אין שטאָט-טעאַטער ,פירט
דאָ אויף ק .אונטער זיין רעזשי ,די פּוסטע קרעטשמע" פון פּרץ
הירשביין, ,די יידן* פוֹן טשיריקאָוו, ,דאלי* קאָמעדיע פון קריס-
טיענסען (אין זיין איבערזעצונג) און ,הינטער מויערן" פון הענרי
נאַטאַנסען ,װי אויך אייניקע אײנאַקטערס און יושקעוויטשעס פּיעסע
;מיזערערע" (רעזשי  ---ק .און אזרא) .די טרופּע ווערט זייער פּאָפּו-
לער און ווערט פאַרבעטן איבער דער פּראָװוינץ ,וואו זי פאָרט נאָכן
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אויפפירן צ .אַ, .די יורשים* פון שלום אַש ,און ;אַ געשלעג פון
שמעטערלינגען* פון הערמאַן זודערמאַן (רעזשי  --ק,).
סוכות  7191קומט די טרופּע ,וועלכע האָט שוין דערווייל באַקומען
גאָר אַ סך רעקלאַמע פון דער דייטשער באַזוכערשאַפט און פּרעסע
איבער די באַזעצטע געביטן און אין דייטשלאַנד גופא ,קיין װאַרשע,
וואו זי ווערט ,אויפן פאָרשלאַג פון ה .ד .נאָמבערג ,עטאַבלירט א"ג
ווילנער טרופּע? .דאָ ענדערט זיך שוין כסדר דער צוזאַמענשטעל
פון דער טרופּע און די רעזשיסערן .ק .בלייבט אָבער ווייטער כסדר
אין דער טרופּע וי איינער פון אירע ויכטיקסטע כחות און רעזשי-
סערן און פירט אויף ,אין פאַרשידענע שטעט ,אַ גאַנצע ריי פּיעסן,
װוי ,די מאַכט פון פינסטערניש" פון גראַף ל .טאָלסטאָי, ,די טעג
פון אונדזער לעבן" פון לעאָניד אַנדרעעו (רעזשי צװאַמען מיט
אזרא) .בעת די גאַסטשפּילן פון לעאָניד סניעגאָוו אין דער ,ווילנער
טרופּע? ,פירט דער גאַסטראָלער אויף סורגוטשאָווס ,הערבסט.
פידלען? (אין ק'.ס איבערזעצונג) און גאָרקיס ,אויפן אָפּגרונט"
(איבערזעצט פון ק .און מזאה) .שפּעטער ,ווען די טרופּע גייט איבער
אויף קאָאַפּעראַטיווע יסודות אין װאַרשעװער ,עליזעאום טעאַטער",
ווערן דאָרט אויפגעפירט א"ר פוֹן ק .וייטערס ,דער שטומער"
פישל בימקאָס ,גנבים" און ק'.ס איבערזעצונגען פון סעמיאָן יוש-
קעוויטשעס ,אין שטאָט? און מאַקס דרייערס ,ווינטער שלאָף",
דעם  92נאָוועמבער  1291איז א"ר פון ק .אויפגעפירט געװאָרן
אין דער ,ווילנער טרופּע* אַנסקי-קאציזנעס ,טאָג און נאַכט" ,אין
יאַנואַר , -- 2291די אונטערגעגאַנגענע האָפנונג? פון ה .הייער-
מאַנס .,דעם  3פעברואַר  -- 2291שלום עליכמס ,שווער צו זיין אַ
,מאַטעס? פון ה ,לייוויק,
ייד" ,דערנאָך ש
זומער  3291איז ק .מיט אַ טייל פון דער ,ווילנער טרופּע* אָפּגע-
פאָרן קיין רומעניע ,וואו ק ,האָט אין פעברואַר  4291אויפגעפירט
(צוזאַמען מיט א .סאמבערג) ה .בערגערס קאָמעדיע ,דער מבול"
(אין ז .זילבערצווייגס איבערזעצונג) ,שפּעטער איז אַ טייל פון דער
טרופּע אַװעקגעפאָרן קיין אַמעריקע ,וואו זיי האָבן געשפּילט אַ שטיקל
צייט און דערנאָך איז צו זיי צוגעקומען ק .שפּילן איבער דער פּראַ-
ווינץ און אין ניו-יאָרק ,און אין שיקאַגאָ פירט ק .אויף אין זיין
איבערזעצונג ,דער לופט-מענטש" פון סעמיאָן יושקעוויטש ,לעאָן
זאָלאָטקאָפס ,דער ביטערער טראָפּן" און אברהם גאָלדפאַדנס ,ב,יידע
קוני לעמ?" .אין סעזאָן  7276291שפּילט ק .אין דער טרופּע אין
ניודיאָרק אונטער דער דירעקציע פון אזרא ,וואו ק .פירט אויף,
צוזאַמען מיט י .שיגאָרין ,קאדעלבורגס קאָמעדיע ,דער שװאַרצער
פלעק" (איבערזעצט פון ק ).און ,אונטער דער אויפזיכט פון מחבר,
פירט ק .אויף לואי מילערס ;אָן אַ האַרץ" .אין  7291איז ק .געווען
דער רעזשיסער פון דער ניו-יאָרקעױ ,פאָלקסבינע* און האָט מיט
איר אויפגעפירט ,עולם הבא" פון שלום עליכם ,די סצענירטש
פאָלקס-לידער ,שער און אייזן* און ,יאָמע ,יאָמע* און ה .בערגערס
;מבו?",
אין סעזאָן  9278291שפּילט ק .אין דער ,ווילנער טרופּע" ,אין
בראָנקס ,וואו ער פירט אויף דעם  21דעצעמבער  8291חנא גאָטעס-
פעלדס קאָמעדיע ;פּרנסה" .סעזאָן  02-79291שפּילט ק .מיט דער
טרופּע אין בראַָנקסער ,אַמעריקען טעאַטער".
אין  1291איז ק .אָפּגעפאָרן קיין רומעניע ,וואו ער איז אויפ-
געטראָטן מיט יוסף בולאָוו ,לובאַ קאַדיסאָן ,אַננאַ מאגעל א .אַ .אין
אַ גאַנצע רײי פּיעסן און אין דעם פאָלקלאָריסטישן רעווי ,דער
|
רעגנבויגן".
פון  1291ביז  2391איז ק .וידער אַנגאַזשירט געװאָרן אַלס
רעזשיסער פון דער ,פאָלקסבינע" פאַר די דאַמאָלט-דורכגעפירטע
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לעקסיקאָן
;שרייבער-אָװונטן? ,אויף וועלכע ער האָט מיט זיי אויפגעפירט:
,אַרטאָג? פון א ,ווייטער, ,די װאַנט" פון ז ,סעגאַלאָװיטש, ,שוג-
פ
,אָטער און זון* פון ש .אַנסקי, ,הינטער
אים" פון לעאָן קאָברין ,פ
קוליסן? פון דזשין ראָוז; ,דעם טאַטענס טאָכטער* פון ז .לעוין,
,דער פאַרברעכער* פון אפּטאן סינקלער; ,אליהו הנביא" פון פּרץ
 ַ,שפּיל
,ין אָפּגרונט* פון מאַקסים גאָרקי ,א
הירשביין ,אַן אַקט פוֹן א
אין ליבע* פון אַרטור שניצלער, ,װאָלטעטער פון דער איסט סייך"
פון יעקב גאָרדין, ,די האָריקע מאַלפּע* פון יודושין אַ'ניעל, ,ענן
וויקערס? פון סינקלער לואיס, ,שמוינעווקער געשטאַלטן? פון ש,
פרוג,, ,פון צער און צאָרן* פון ח .נ .ביאַליק ,און ,אין אַ טיי-הוין"
פון י .אָפּאַטאָשו, .אין דער זעלבער צייט  --ווערט אָנגעגעבן אין
זאַמלבוך פון דער פאָלקסבינע  ---פירט קאַדיסאָן אויף ;פּונקט פאַר-
קערט* פון ח .גאָטעספעלד און ,שווער צו זיין אַ ייד" פון שלום
עליכם ,ביידע פּיעסן האָבן שטאַרק אויסגענומען ביים עולם און
זיינען עטלעכע מאָל געשפּילט געװאָרן אין ניו-יאָרק און אויף דער
פּראָװוינץ .די פּרעסע האָט די פאָרשטעלונגען שטאַרק געלויבט",
אין די זומערס איז ק .געווען דער רעזשיסער פון די קינדער-
קעמפּס ביים אַרבעטער-רינג .דאָ האָט ער אַרײנגעטאָן זיין גאַנצע
נשמה און פלעגט מיט די קינדער געבן וואונדערלעכע פאָרשטע-
לונגען אין דער יידישער שפּראַך ,אַרוסרופנדיק דעם גרעסטן איג-
טערעס קודם כל ביי די קינדער גופא,
דעם  21אַפּריל  1491איז אין ,סטרענד טעאַטער* אין טאָראָנטאָ,
קאַנאַדע ,אויפגעפירט געװאָרן דורך די תלמידים פון דער אַרבע-
טער-רינג פּרץ-שול ,די מוראַשקעס און דער שפּרינגער" ,אַ קינ-
דער-פאַנטאַזיע אין דריי בילדער ,צונויפגעשטעלט פון ל .קאַדיסאָן,
מוזיק פון ל .געלבאַרט ,באַאַרבעט און רעזשיסירט פון י .דאנילאק,
דעם  5אַפּריל  2491איז אין ,װיקטאָרי טעאַטער* אין טאָראָנטאָ,
קאַנאַדע ,אויפגעפירט געװאָרן דורך די תלמידים פון דער אַרבעטער-
רינג פּרץ-שול ,דער פרעמדער און די מייז" ,אַ כעלמער מעשהלע
אין צוויי בילדער ,צונויפגעשטעלט פון בערל סיגאַל און לייב קאַדי-
סאָן .,רעזשיסירט פון י .דאנילאק,
ק .איז געבליבן יאָרן-לאַנג פאַרבונדן אין אַמעריקע מיט פּראָ-
פעסיאָנעלן יידישן טעאַטער מער װי אַ בינע-דירעקטאָר ,טײילמאָל
רעזשיסער ,װי אַלס שוישפּילער .אַזױ איז ער געווען אייניקע יאָר
אין ,סעקאָנד עוועניו טעאַטער* מיט מנשה סקולניק ,שפּעטער
מיט מאָריס שװאַרץ אין ,יידישן קונסט-טעאַטער*,

ק .האָט אויך פאַרעפנטלעכט עטלעכע טעאַטער-אײנדרוקן און
זכרונות (ליטעראַרישע בלעטער" ,נ' ,54 ,34 ,24 ,04 ,82 ,62 ,22
 )1און ;אַמאַטאָרן און פּראָפּעסיאָנאַלן" (אין זאַמלבוך ,פינף און
צואַנציג יאָר פאָלקס-בינע" ,נ .י,)0491 ,.
ק'.ס פרוי ,חנה ,זייער טאָכטער ליובאַ און איידעם יוסף בולאָו,
זיינען יידישע שױישפּילער .זיין טאָכטער ,פּאָלאַ ,איז אַ פּיאַניסטקע
און אַקאָמפּאַניסטקע פון יידישע פאָרשטעלונגען און קאָנצערטן ,זיין
זון אבא (קאָוונער) האָט אַ קורצע צייט געשפּילט אין דער ;ווילנער
טרופּע* ,האָט אָנגעהויבן שרייבן ,איז דערנאָך אַװעק קיין סאַװויעט-
רוסלאַנד ,וואו ער איז פאַרשוואונדן אָן שפּורן.
דעם  52סעפּטעמבער  7491איז ק .געשטאָרבן אין ניו-יאָרק,
דר .מ .ווייכערט שילדערט אַזױ ק'.ס טעטיקייט און היים פּסח-צייט;
,אַ מאָדנער סדר איז דאָס געווען .קיין הנדה האָט מען ניט
געזאָנט ,קיין פיר קשיות ניט געפרעגט ,און להבדי? ווענן מלחמות,
פּאַרטײען ,פּאָליטיק האָט מען אויך ניט גערעדט .טעאַטער ,פּרעסע,
רעצענזענטן האָט מען ניט דערמאָנט .דעם גאַנצן אֶוונט בין אין
דער שפּעטער נאַכט אַריין האָט מען רק געזוננען ,און ראָס בלויז
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פאָלקסלידער.

אַן אומאויסשעפּלעכער

קװאַל

פון

פון

פאָלקסטימלעכע

נינונים .אַ סך פון זיי האָב איך נעהערט צום ערשטן מאָל .נאָכן
עסן האָט מען אויסגעדרייט די עלעקטריע און ביי דער שיין פון די
יום-טוב-ליכט געזונגען און געזונגען .מיך האָט איננאַנצן אַרומ-
נעכאַפּט די שטימונג פון אַוונט .איך װואָלט קיינמאָל ניט גענגלויבט,
אַז ,טרוקענע ליטװואַקעס! זאָלן אַרײינלײינן אַזופיל האַרץ אין געזאַנג.
קאַדיסאָן איז פריער געווען אַ רעזשיסער פון דער יידישער
;דראַמאַטישער געזעלשאַפט' אין קאָוונע ,און דאָרט האָט ער זיך
אויסגעלערנט צו אָרנאַניזירן פאָרשטעלוננען מיט אַמאַטאָרן .פון
פּראָפעסיע איז ער געווען אַ סאָלער פון איקאָנעס .זיינע ידיעות
זיינען אים צונוצנגעקומען אין דער ;ווילנער טרופּע' ביי די דעקאָ-
ראַציעס ,װאָס זיינען געווען זייער באַשײדן און סטעראַטיפּיש ,אין
די ערשטע צוויי יאָר איז קאַדיסאָן געווען דער איינציקער אינסצע-
ניזאַטאָר ,רעזשיסער ,דעקאָראַטאָר און טעכנישער אָרנאַניאַטאָר
פון די פאָרשטעלוננען".

בנוגע ק'.ס אָנטײיל אין דער אויפפירונג פון ,פורמאַן הענשל"
באַמערקט דר .ווייכערט, :ד,עקאָראַציעס און קאָסטיומען האָט קאַדי-
סאָן צונויפגעשטעלט פון דעם װאָס איז געווען אין טעאַטער אָדער
ביי דער טרופּע*,
די שוישפּילערין-דיכטערין שרה קינדמאַזימעסטל שרייבט אין
איר נעקראָלאָג ;
.יז שווער אנצוווייזן אויף נאָך א דעזשיסער אין דער
ס.'.א
,
טעאַטער-פּראָפעסיע ,וועלכער זאָל האָבן אין אַזאַ קורצער צייט
רעזשיפירט אַזויפיל פּיעסן ... .צוליב פּראָפּעסיאָנעלע און געזעל-
שאַפּטלעכע סיבות (אָבער אויך צוליב סכסוכים אין קאַלעקטיו
גופא) צעפאַלט זיך די ,ווילנער .טרופּע' אין אַמעריקע .קאַדיסאָן
האָט דערפון אַ סך יסורים  ---איז דאָך די טרופּע געווען דאָס קינד
פון זיינע טרוימען .אומזיסט מאַכט ער אָנשטרענגונגען זיך ווידער
צו רעאָרגאַניזירן... ,ל .קאַדיסאָן האָט אָנגעהויבן װוי אַ מאָלער,
און ניט איין יידישע פאָרשטעלונג איז געשפּילט געװאָרן אויפן פאָן

פון זיינע דעקאָראַציעס.

קאַדיסאָן איז אויך געווען אַ וואוילער

אַקטיאָר ,אָבער זיין עכט-ליטווישע אויסשפּראַך האָט אים אַ סך
געשטערט צו סאַכן אַ שוישפּילער-קאַריערע מחוץ דער ווילנער

טרופּע"".
וחיים עהרענרייך

|
כאַראַקטעריזירט

אים אַז:

;אויב ס'איז ווען געווען אַן אידעאַליסט ביים יידישן טעאַטער,
איז עס ,אָן נוזמא ,געווען לייב קאַדיסאָן ,ער האָט אינגאַנצן --
זיך ,די פֿאַמיליע ,זיין האָב און נוטס ,געווידמעט דעם טעאַטער ,און
אַלץ לשמה ,ווייל ער האָט ליידנשאַפּטלעך ליב געהאַט די בינע און
ווייל ער האָט אַזױ געליבט און געגלויבט אין דעם יידישן װאָרט.
 ..,ער איז צוגעגאַנגען צום טעאַטער ניט וויי? ער האָט געהאָפט
צו ווערן רייך ,ניט ווייל ער האָט געװאָלט באַוואוסט ווערן בכ?
תפוצות העולם .ער האָט זיך גענומען צום טעאַטער ,וויי? ער האָט
אַנדערש ניט געקאָנט .ביים טעאַטער ,האָט ער געפילט ,האָט ער
געקאָנט זיך אויסלעבן קינסטלעריש ,און ביים טעאַטער האָט ער
געקאָנט צוטראָנן זיין חלק צום יידישן קולטור-אוצר,
ניט קיין גרינגען לעבן האָט ער ביים טעאַטער געהאָט .ער האָט
שווער געאַרבעט ,בפּועל ממש געאַרבעט .ער איז געווען געשטראָפט
מיט באַלעבאַטישער איידלקייט .ניט געקאָנט אויפהויבן זיין שטים,
ניט פאַרמאָגט קיין ברעקל באָמבאַסטיק און וואויל-יונגערישקייט.
און דאָס זיינען אַלְץ קװאַליפיקאַציעס ,װאָס אָן זיי איז שווער,
זייער שווער אויסצוקומען ביים טעאַטער אין אַמעריקע ,האָבן שוֹי-
שפּילער און רעזשיסאָרן מיט אַ סך ווייניקער טאַלאַנט וי קאַדיסאָן
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יידישן

טעאַטער

און אָן ליבע צום טעאַטער פאַרנומען פּאָזיציעס ,װאָס ער איז ראוי
געווען צו פארנעמען  ---מיט זיין טאַלאַנט ,מיט זיין איבערגעבנהייט
און מיט זיין גרויסן אידעאַליזם  --און האָט ניט פאַרמאָגט די
עלנבויננס צו זיי צוצוקומען .אים איז ניט לייכט נגעווען זיך איינצו-
שאַפן פריינט ,און דאָס מיינט  --איינפלוס .ער איז ניט געווען פון
די מענטשן ,װאָס קאָנען גלייך נעמען קלאַפּן אין פּלייצע און ווערן
פער דו' .אַ שטילער ,אַן אינזיכיסטישער ,האָט ער געטראָגן אַ
וועלט אין זיך און ניט נעקאָנט טיילן זיך מיט דער דרויסנדיקער
וועלט די געדאַנקען

און די פּראיעקטן ,װאָס אַנדערע

שרייען

זיי

אַרויס,

לייב קאַדיסאָן איז געווען אַן עכטער קינסטלער ,ער איז געווען
אַ נוטער מאָלער און אַ גנוטער סקולפּטאָר,

זיינע מאַָלערייען און

זיינע קקולפּטאָרישע אַרבעטן  --אוױיסגעקנאָטן

אַפילו פון שטיקער

ברויט  --פאַרשאַפן איצט אַ סך גענוס די יעניקע וועלכע האָבן
די זכיה געהאַט זיי צו באַקומען
פון זיין פאַמיליע און פון זיינע
;אויפגעעפנט! און מ'האָט געפילט
אַ היבשן פאַרנעם ... .ווען לייב

פון אים.
נאָענטסטע
אין אים
קאַדיסאָן

אין דעם ענגן קרייז
פריינט האָט ער זיך
אַ קינסטלער פון גאר
װואָלט נאָר געוואוסט

וי אַזױי ,פונאַנדערצוקנעפּלען' זיך דרויסן פון זיין היים ,װואָלט ער

ווייניקער געליטן און מאַטעריע? אַ סך ,א סך מוזלדיקער געווען.
טראַכט מען פון לייב קאַדיסאָנס לעבן ,ווערט אומעטיק ,דערפילט
מען זיך שווער .ער האָט אַ שווערן לעבן געהאַט .ער ,דער טאַלאַנט-
פולער מענטש ,וועלכער איז מיט אַזויפי? גרויסע קינסטלערישע
מעלות געבענטשט געװאָרן ,האָט נעמוזט שטיין אין דער זייט פון
אונדזער בינע .הינטער די קוליסן איז ער טעטיק געווען ,און ניט
אויף דער בינע  --ער ,וועלכער האָט אַזויפי? געקאָנט געבן.
רייך איז ער געווען מיט ליבע צום טעאַטער אונדזערן ,ער האָט
געשפּרודלט מיט פּראִיעקטן און שיינע איינפאַלן ,און זיין ליבע,
די פּלענער און המצאות זיינע ,זיינען אַלֶע אַװועק אין ניוועץ ,אונדזער
אָרעמע בינע ,וועלכע נויטיקט זיך אין אינטעלינענץ און אין ליב-
שאַפּט  ---פּשוטע ליבשאַפּט און איבערגעבנהייט  --האָט קאַדי-

סאָנען ניט אויסגענוצט .און קאַדיסאָן מיט אַלֶע זיינע גרויסע מעלות
און פעאיקייטן ,האָט ביי אונדזער טעאַטער זיך ניט אויסנגעלעבט,
אַ ניטידערלעבטער איז ער אַװעק פון אונדז; ער ,װאָס האָט גע"
האָלפן אַריינשרײיבן איינעם פוֹן די שענסטע קאַפּיטלען אין דער
געשיכטע פון יידישן טעאַטער ,דעם קאַפּיט? ווילנער טרופּע".
| און זלמן זילבערצווייג דריקט זיך אויס ;
,עס איז געווען אַ גרויסער מרחק צווישן קאַדיסאָנען אין אייראָפּע
און קאַדיסאָנען אין אַמעריקע .איך האָב אים באַקענט באלד אין
אָנהייב פון דעם בלי-פּעריאָד פון דער ;,ווילנער טרופּע' ,ווען זי איז

מיט אַלֶע אירע סמיטגלידער נעשוואומען אין א ים פון לויב און
התפּעלות ,ווען די גאַנצע יידישע וועלט און אויך אַ טייל פון דער
ניט-יידישער קינסטלערישער וועלט איז אוױיסנענאַננען פון באַגייס-
טערונג פאַר אַלץ ,װאָס איז געשאַפן געװאָרן פון דער ווילנער
טרופּע' ,און היות וי קאַדיסאָן האָט נעהאָט א רעכט זיך צו
באַטראַכטן פאַרן פאָטער און הויפּט-בויער פון דער ;ווילנער טרופּע',
האָט ער ,נאַטירלעך ,געמענט דעם נרעסטן טייל קרוין פון די אַלע
לויב-געזאַנגען אָנטאָן זיך אויף זיין קאָפּ .דאַמאָלט איז קאַדיסאָן
געווען סיי אַ גליקלעכעד ,סיי אַ ביס? גאוהדיק און פלענט קוקן סיי
אויף די פּראָפּעסיאַנעלע יידישע אַקטיאָרן ,סיי אויף די טעאַטראַלן,
װאָס זיינען ניט געווען קיין דירעקטע ;ווילנער' ,פון אויבן אַראָפּ.
אַ גאַנץ אַנדערער קאַדיסאָן איז אָבער געווען אין אַמעריקע ,וואו
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דאָס פּראָפּעסיאָנעלע יידישע טעאַטער האָט אַבסאָלוט ניט האַרמאָ-
נירט מיט זיין געדאַנקןנאַנג און מיט זיינע אידעען ,און וואו
אַפילו דאָס ,בעסערע טעאַטער! איז אויך ניט געווען געבויט אין
די פאָרמען װוי ק'.ס אויסגעדאַכטער און אויסגעחלומטער ,ווילנער
טרופּע' (פון וועלכער ער איז פאַקטיש אַװעק נאָכדעם וי זי האָט
מער ניט באַפרידיקט דאָס ואָס ער האָט געװאָלט זען אין איר).
דאָ ,אין אַמעריקע ,איז ער געווען אַ פאַרכמורעטער ,אין-זיך פאַר-
ביטערטער מאַן ,װאָס האָט געשטיקט אין זיך כעס ,פאַרדרוס ,אומ-
צופרידנהייט ,און וואו דער ,היינט' איז אים ניט געווען ניהא.
ער איז געווען צו קלוג ,צו ליטוויש-ניכטער ניט צו פאַרשטיין ,אַז
ער קאָן די זאַכן ניט ענדערן ,און דעריבער איז ער פאָרמעל איינ-
געגאַנגען אויף אַלץ ; קליינע ראָלן  ---קליינע ראָלן ,העלפן אין דער
ד'עקאָראַטיוער זייט  --אויך נוט ,אויפפירן פּיעסן אָדער איינ-
אַקטער מיט ליבהאָבער  ---אודאי נוט ,איינשטודירן סצענקעלעך
מיט קינדער מיטן ,אַמעריקאַנער' יידיש  ---בעסער וי גאָרניט ,זיין
דער בינע-פארװואַלטער ,אַרויסשיקן אַקטיאָרן אויף דער בינע ,צו-
גרייטן די בינע אויף וועלכער עס זאָלן שפּילן אַקטיאָרן װאָס קומען
ניט אין טעאַטעד-קולטור צו זיינע קנעכלעך  ---אויך רעבט .פלעגט
ער זיצן הינטער די קוליסן אָדער אין זיין גאַרדעראָבע און קנעטן
פון טייג ,פון ליים ,די סקולפּטורן און זיך דאָרט דערפילן וי דער

אַמאָליקער קאַדיסאָן ,ווען ער האָט געפאָרמט דאָס יידישע טעאַטער
אין פּױלן ,אַ ביס? טרייסט אוֹן הנאה האָט ער געהאט אין געפיפ,
אַז ער האָט גענגעבן דער יידישער בינע אַזעלכע צויי טאַלאַנטן
זוי זיין טאָכטער ליובאַ קאַדיסאָן און זיין איידעם יוסף בולאָו,
וועלכע זיינען פאַקטיש דורך אים טעאַטראַליש אויפגעצויגן געװאָרן.

אָבער אין דעם בעכער פון האָניג איז אויך נעווען אַריינגעטריפט
אַ גענונ שטאַרקער טראָפּן פון צער ווענן זיין איינציקן זון אבא
קאָוונער ,וועלכער האָט זיך אויך געשניטן אויף א נאָר פעאיקן
טאַלאַנט ,און איז אין זיין בליענדער יוגנט אַזױ ברוטאַל פאַרשניטן
געװאָרן ,און אַלע באַמיאונגען כאָטש צו וויסן וואו זיין געביין איז
אַהינגעקומען ,האָבן זיך ניט איינגענעבן ,האָט דאָס אים געענבערט
און געעגבערט און צוזאַמען מיט דער טרויעריקער לאַנע פון יידישן
טעאַטער ,מיטן יידישן וואָרט בכל? ,װאָס זיינען אים געווען אוו
נאָנט צום האַרצן ,האָט דאָס אים אַרױסגעריסן פון אונדז".
מ.( .
מ ,ווייכערט ,, --טעאטער

און דראמשע",

צװײטער

באַנד ,װוילנע,6291 ,

זז,8"5 .
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לייב קאַדיסאָן  ---אַ פריילעכער גרוס, ,ליטערארישע בלעטער" ,וארשע,33 ,
,1
לייב קאדיסאַן  --א ביסל זכרונות ,דאָרט,1391 ;54 ,34 ,24 ,04 ,83 ,63 ,
לייב קאַדיסאָן  --אמאַטאָרן און פּראָפּעסיאָנאלן, ,פינף
פאָלקס-בינע" ,ניויאָרק ,0491 ,זז,84-74 .

יאָר

און צואנציג

יעקב פישמאן  ---די אָנהײביאָרן פון דער פאָלקסבינע (,,פערציק יאָר פאָלקס-
בינע" ,ניו-יאָרק ,וז,)84-774 .
ל .קאַדיסאָן ,באַרימטער שוישפּילער,
לויה, ,מאָיזש" ,נ .י 62 ,סעפּט,7491 .

געשטאָרבען;

הינט,

 3בײטאָג,

די

חיים עהרענרייך  ---די פאַרשטאָרבענע קינסטלער ,לייב קאַדיסאָן און מישא
,אָרװוערטס" ,נ .י 3 ,.אָקטאָב,7491 .
גערמאַן ,פ
שרה קינדמאן  ---לייב קאַדיסאָן און מישא גערמאַן, ,יידישע קולטור" ,ב .י,.
|
|
.7491 0
מיכאל
,3

ווייכערט

,271 ,76

--

,זכרונות",

צװייטער

באַנד,

תל-אביב,

,1691

זו.

,33:52

.771
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לעססיטאָן

{פערהיפט"

וְפּרץ הירשביין פאָלקס טעאטערן
װוי אין אַנדערע שטעט ,אַזױ אויך אין מילװאָקי ,פלעגן פון צייט
צו צייט געמאַכט ווערן ספּאָראַדישע פּרובן אויפצופירן איינאַקטערס
אין יידיש .קיין גענויע דאַטעס וועגן אָט דפיאָרשטעלונגען זיינען
ניטאָ ,אַזױ אויך ניט וועגן די נעמען פון די גרופּן ,װאָס האָבן איינגש-
אָרדנט די פאָרשטעלונגען .ס'איז אָבער באַקאַנט ,אַז דעם  61דעצעמ-
בער  0291אָדער  1291זיינען אין וייזאַס האָל ,א"ר פון ה .מאָרגענ-
שטערן ,אויפגעפירט געװאָרן דורך דער ;יונגע ליטעראַריש דראַ-
מאַטישע געזעלשאַפט אין מילװאָקי* די צוויי איינאַקטערס ,איז
ער שולדיק ?* פון יעקב גאָרדין און ;,עולם הבא* פון שלום עליכם,
יצחק טעפּער ,וועלכער שטייט אין דער שפּיץ פון די יידישע
פאָרשטעלונגען אין מילװאָקי זינט יאָרן ,האָט באַװיזן צו רעסטאַװ-
רירן פאָלגנדיקס בילד יועגן דער אַרבעט פון די יידישע דראַמאַטישע
געזעלשאַפטן אין מילװאָקי:
,אין אַ קאַלט פראָסטיקן

נאַװעמבער-אָוונט אין  ,0291האָבן זיך

אַ גרופּע יינגלעך און מיידלעך צװוישן די יאָרן  41און ( 81אַלֶע
נאָר װאָס געקומענע פון אײיראָפּע נאָך דער ערשטער וועלט-מלחמה)
פאַרזאַמלט אין הויז פון דער תלמוד תורה אויף סענטראל עוועניו
וואו שלמה טוזמאַן און מלכה חפץ זיינען געווען די לערער .די גרופּע
זייענדיק הונגעריק נאָך וויסן ,און וועמען די אַמעריקאַנער שפּראַך
און קולטור איז אין גאַנצן פרעמד נעווען ,האָבן דעם אֶוונט באַ-
שלאָסן אָנצופּירן זייער אַרבעט אין יידיש ,לייענען די יידישע און
וועלטלעכע קלאסיקער ,דיסקוסירן זייערע ווערק .און דער הויפּט-
פּונקט פון זייער באַשלוס איז געווען ,אַז אַלֶע אַקטיװויטעטן ,װאָס
די גרופּע װעט אונטערנעמען ,זאָלן זיין אין דער יידישער שפּראַך.
עס איז דעם זעלבן אָװונט דערוויילט געװאָרן א פאַרװאַלטונג אַנצו-

פירן מיט דער אַרבעט ,און אויך דער גרופּע נעגעבן אַ נאַמען:
;די יידישע ליטעראַרישע נגעזעלשאַפט פון מילװואָקי" .מיר פלעגן
זיך צוזאַמענקומען איין מאָל אַ וואָך אין לעפּהעם פּאַרק צענטער,
לייענען און דיסקוטירן ,א ,אַ .װו.
די פאַרװואַלטונג פון דער געזעלשאַפּט אין אויפנעפאָדערט נע-
װאָרן פון מיסטער וויט ,דער דעמאָלטיקער דירעקטאָר פון לעפּהעם
פּאַרק צענטער ,אַז צוליב דעם װאָס די געזעלשאַפט איז באַשטאַנען
פון בלויז מינדעריעריקע ,מוזן מיר צוציען אַ מענטשן ,וועלכער
זאָל אונדז העלפן ,און אויך זען ,אַז די אַקטיױיטעטן פון דער
געעלשאַפט

סיסטעמאַטיש

זאָל|{||

געווען דער ערשטער

שטויס

דורכנעפירט

פאָראויס,

ווערן.

דאָס

אין

עס אין געלונגען צוציען

צו דער געזעלשאַפט י .נאָזשיק ,וועלכער האָט געהאַט א גרויסע
ליבשאַפט און דרך ארץ פאַר יידיש און יידיש טעאַטער .אונטער

חבר נאַזשיקס השנחה זיינען מיר אַריבער סיסטעמאַטיש צו שטו-
דירן די יידישע קלאַסיקער  :שלום עליכם ,פּרץ ,שלום אַש ,מענדעלע,
פּינסקי ,און אַנדערע .פּונקט װוי יעדע אָרגאַניזאַציע ,האָט אויך די
געזעלשאַפט זיך גענויטיקט אין פאָנדן ,אָנצופירן מיט דער אַרבעט.

עס איז פאַר דעם צוועק דורכנעפירט געװאָרן אַ קליין-קונסט-אָוונט.
חבר י .נאָזשיק האָט מיט אונדז דורכנעפירט צוויי איינאַקטערס:
,דאָס אייביקע ליד' פון מאַרק ארענשטיין ,און ,עולם הבא! פון
שלום עליכם ,דער וייזאס-האָל ,סטע און װאַלנאַט ,אין געוען
איבערפולט.

דער

גרויסער

עולם ,וואָס האָט נעזען

בעט ,איז אַרויס באַגײיסטערט.
טעאַטער-שפּיל

פון אונדזער

אונדזער

אַר-

דאָס זיינען געווען די ערשטע טריט,
איצטיקער

אָרגאַניזאציע.

אין יאָר  2291אין אין מילװואָקי אָרנאַניזירט געװאָרן אַ יוגנט-
לעכע אַרנאַניזאַציע ,אונטער דעם נאָמען ,מכבי' ,זיי האָבן דורכ-
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פון

געפירט אַ ריי אַטלעטישע פאַרמעסטונגען ,אונטער דער פירערשאַפט
פון די חברים אַלעקס שניירמאַן ,ליאָן נאָלדבערג .האָט די מכבו-
אָרגאַניזאַציע באַשלאָסן דורכצופירן אַן אָוונט געווידמעט דעם לעבן
און שאַפן פון דר .טעאָדאָר הערצל,
מיט דעם פאַרגרעסערן די מיטנלידערשאַפט פון דער געזעלשאַפט,
זיינען מיר געווען בכח דורכצופירן אַ ריי קליין-קונסט-אָװונטן אין
און אַרום מילװואָקי .,פילע פון דער נגעזעלשאַפט זיינען אױיפגעטראָטן

ביי פאַרשידענע

אָרנאַניזאַציעס

אין און אויסער

די

מילװאָקי.

געזעלשאַפט איז געװאָרן אַ קולטור-כח אין װיסקאַנסין.
אין יאָר  2291ווערט די געזעלשאַפט איינגעלאַדן פון דער הדסה-
אָרגאַניזאַציע פון מעדיסאָן ,װויסקאָנסין ,אויפצוטרעטן אין אַ גאַנ-
צער טעאַטער-פאָרשטעלונג .פאַר דעם צוועק ווערט צו דער געזעל-
שאַפט צוגעצוינן ? .,בערגער ,וועלכער האָט רעזשיסירט פּרץ הירש-
ביינס פאָלקס-קאָמעדיע ,דעם שמידס טעכטער",
חיים וויינשל ,איינער פון די ערשטע מיטגלידער ,שרייבט |אין
אונדזער איבערזעצונג}:
,אין

יענעם

באַגײסטערטן

גרופּע איבערנענעבענע
דראַמאַטישע

פּעריאָד

--

12-0291

--

האָט

אַ

יוגנטלעכע געגרינדעט די ,יונג ליטעראַריש

נעזעלשאַפט..

צו יענער צייט האָט אייננטלעך שוין עקזיסטירט אַ דראַמאַטישע
גרופע פון דערװאַקסענע ,אין וועלכער דידאָזיקע יוננטלעכע האָבן
זיך באַטײליקט ,אָבער דידאָזיקע אידעאַליסטישע יונגע מענער און
פרויען זיינען ניט געווען אינטערעסירט נאָר אין אויפטרעטן אויף
דער בינע .זייער ציל איז געווען אַרויסצוברענגען אויף אַ דעאַליס-
טישן אופן די מאָדערנע יידישע ליטעראַרישע פּיעסן .לכתחילה
האָבן זיי אויפנעפירט איינאַקטערס און רעציטאַציעס פוֹן פּרץ,
שלום עליכם ,דוד פּינסקי ,שלום אַש ,הירשביין ,רייזען און אַנדערע.
די ערשטע נאַנצע פּיעסע ,װאָס זיי האָבן געשפּילט ,איז געווען ,דעם
שמידס טעכטער' ,און טשיקאַוװע גענוג ,אַז זי אין ניט געשפּילט
געװאָרן

אין

מילװאָקי,

נאָר

אין

,3291

פאַר

דער

;הדסה'

אין

מעדיסאָן ,װיסקאָנסין".
ווידער גייען אַװעק אַ צאָל יאָרן אין וועלכע עס זיינען אָן שום
ספק פאָרגעקומען איינצלנע יידישע פאָרשטעלונגען אין מילװאָקי,
אָבער וועגן וועלכע עס זיינען ניטאָ קיין שום דאַטעס,
דעם  32יאַנואַר  7291איז ,א"ר פון בן-ציון גאָרדין ,אויפגעפירט
געװאָרן אָסיפּ דימאָווס ,דער געדונגענער חתן".
וועןג דעם שרייבט חיים וויינשל;
,אין האַרבסט  6291איז די גרופּע גענאַנגען אַ נרויסן שריט
פאָראויס .זי האָט באַוואוינגן דעם איצט-פאַרשטאָרבענעם בן ציון
נאָרדין ,דירעקטאָר פון דער ,שיקאַנער דראַמאטישער געזעלשאַפט'
צו רעזשיסירן אַ פּיעסע פאַר דער ,יונג ליטעראַריש דראַמאַטישער
געזעלשאַפט! .דאָס האָט שטאַרק געהאָלפן דעם פּרעסטיזש און
אנערקענוננ ,און אַזױ איז צום זעקסטן יאָרטאָג פון דער ,י .ל .ד .ג",

געגעבן געװאָרן ,דער געדונגענער חתן' ,װאָס איז דערפאָלנרייך
געשפּילט געװאָרן פאַר איבער  0001באזוכער אין פּלענקינטאָן האָל
פון מילװואַָקער אוידיטאָריע".
אין  9291האָבן זיך די מיטגלידער פון דער גרופּע באַטײליקט
אין די מאַסןדסצענעס פון פּינסקיס ,,אוצר" ,װאָס די שיקאַגער דראַ-
|
מאַטישע געזעלשאַפט האָט אויפגעפירט אין מילװאָקי.
דעם  02יאַנואַר  2291איז אין טעאַטער:זאַל פון יידישן צענטער
א"ר פון יצחק טעפּער אויפגעפירט געװאָרן פון ,מילװאָקער יידישן
דראַמאַטישן קרייז" פּרֵץ הירשביינס קאָמעדיע ,גרינע פעלדער".
דעם  22מערץ  2291איז א"ר פון איזידאָר טעפּער אויפגעפירט גע-
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יידישן
װאָרן

טעאַטער

קאָפּגעזאָגט*,

;אין רעדאַקציע*,
דעם

אַ סראַגעדיע
קאָמעדיע

 6פּעברואַר

3291

אין

 1אַקט

פון דוד

פּינסקי

אין  8421האָט דער ;יידיש דראַמאַטישער קרייז" ,אַלס אָנדענק
און פאַרערונג נאָכן פאַרשטאָרבענעם יידישן שריפטשטעלער און
דראַמאַטיקער פּרץ הירשביין ,באַשלאָסן אָנצונעמען דעם נאָמען

און

אין  1אַקט פון א .פּאָזי.
איז,

לכבוד

דער

דערשיינונג

פון

דער

אַנטאָלאָגיע ,מ,יטוועסט און מערב" ,א"ר פון יצחק טעפּער ,אויפגע-
געװאָרן

פירט

,דער

זעער

זעט

זיין כלה",

דראַמאַטישע

מיניאַטור

.

אין דריי בילדער פון ה .סעקלער,
דעם  92נאָוועמבער  3291איז אין יידישן צענטער-אידיטאָריע,
א"ר פון באָריס ס ,גלאַגאָלין ,אויפגעפירט געװאָרן ,דער זיגער,
דראַמע אין  3אַקטן און  8סצענען פון דוד פּינסקי",

,פּערהיפּמן"

(אַ קיצור פון)

פּר'ץ חירשביין פאַלקסיטעאַטער
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:

א

.דער זיגער" פון דוד פּינסקי ,אויפגעפירט פון באָריס ס .גלאַגאָלין,

דעם  82אַפּריל  5291איז אין יידישן צענטער-אוידיטאָריע ,א"ר
פון יצחק טעפּער ,אויפגעפירט געװאָרן ;אַ פאַרװאָרפענער ווינקל",
קאָמעדיע אין  4אַקטן פון פּרץ הירשביין.
ווידער גייען אַװעק יאָרן פון וועלכע עס פעלן דאַטעס פון די
;
אַקטיװוױטעטן,
אין  6491פאַרבינדט זיך די טרופּע מיטן אַקטיוון מיטגליד פון
דער שיקאַגער יידישער דראַמאַטישער געזעלשאַפט מאָריס מײסאָן
אַלס רעזשיסער ,און ער פירט אויף אין דער אױידיטאָריע פון יידישן
צענטער ,שווער צו זיין אַ ייד" פון שלום עליכם,
| וועגן דער אויפפירונג שרייבט ס .זיבעלמאַן:
ד,י נאַנצע פארשטעלונג ,די האַלטונג פון יעדן שוישפּילער ,זייער
שפּילן ,טעמפּעראַמענט און אויסטייטשונג פון דער ראָלע ,האָט
געמאַכט אַזאַ איינדרוק אויפן צושויער ,אַז ווען מ'קען זיי נישט,
נאָר זיי װאָלטן געקומען פון אַ פרעמדער שטאָט און רעקלאַמירט
געװאָרן אַלס באַרימטע קינסטלער ,װאָלטן זיי קיינעם נישט אַנ-

טוישט ,ווייל די אויפפירונג אין געווען קינסטלעריש.

 ...דעם

גרעסטן קרעדיט פאַר דער שיינער אויפפירונג קומט דעם דירעקטאָר
מאָריס מייסאָן ,באַקאַנטער שיקאַגער אַרטיסט .ער אין פאַר די
לעצטע עטלעכע חדשים געקומען אַ פּאֶר מאָל אַ וואָך קיין מילװאָקי
און שווער געאַרבעט ,איינשטודירנדיק מיט יעדן באַזונדער זיין
ס
ע.
ראָלע און דורכפירנדיק פיל פּראָבן מיטן נאַנצן אַנסאַמבל ..
איז אָבער גאַנץ פאַרשטענדלעך ,אַז ווען די שוישפּילער זאָלן ניט
באַזיצן דעם נויטיקן טאַלאַנט ,װואָלט ניט געהאָלפן דעם דירעק-
טאָרס שווערע אַרבעט און אידעאַליזם. . . .אָבער  . . .יעדער איינער
פון זי האָט דורכגעפירט זייערע ראָלן מיט טאַלאַנט און ערנסטקייט".
דעם  9מערץ  7491פירט אויף מאָריס מייסאָן אין פּאַבסט-טעאַטער
,ריווערסייד דרייוו" פון לעאָן קאָברין.
דעם  62אָקטאָבער  7491ווערט געפייערט אין יידישן קאָמיוניטי-
צענטער דער -57יאָריקער יובל פון דראַמאַטיקער דוד פּינסקי ,מיטן
גאַסט אַלס רעדנער ,און א"ר פון מאָריס מייסאָן ווערט אויפגעפירט
דער ערשטער אַקט פון פּינסקיס ;אוצר".
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און דעם  82פּעברואַר  8491איז ,א"ר פון מאָריס מייסאָן ,געגעבן
געװאָרן אין צענטער ,די פּרעמיערע פון ,גאָלד* ,אַלעגאָריש שפּיל
אין  4בילדער פון י .אַלקאַן ,אין דער אָנוועזנהייט פון מחבר ,וועלכער
איז אַרױסגערופן געװאָרן פון לאָס אַנדזשעלעס.
דעם  51יאַנואַר  9491איז אין צענטער-אױידיטאָריע ,א"ר פון מאָ-
ריס מייסאָן ,אויפגעפירט געװאָרן ,דעם שמידס טעכטער" ,קאָמעדיע
פון פּרץ הירשביין,

,דעם שמידס טעכטער" פון פּרץ הירשביין (רעזשי  :מאָריס מײסאָן)
פּראָכעסאָר מ .שודאָווסקי שרייבט :
 . .. ,די שפּילער האָבן געווירקט אין דער סטאַניסלאַװוסקי-
טראַדיציע  :ניטאָ ביי זיי קיין סטאַָרס .דער אַקצענט איז אויפן
אַנסאַמב? ,װאָס דאָס איז אַ דערפרישונג פאַר די וועלכע קאָנען
שוין ניט אַריבערטראָגן די פטאַר-באַהערשטע קאָמערציעלע בינע.
 . . ,מאָריס מייסאָן ,וועלכער האָט רעזשיסירט די פּיעסע ,איז ווערט
אָנערקענונג פאַר יעדער סצענע".
דעם  11יוני  9491איז אין דער אָנוועזנהייט פון מחבר ,צו זיין
ֿ0יאָריקן געבױירנטאָג ,אויפגעפירט געװאָרן אין יידישן צענטער
א"ר פון מאָריס מייסאָן ,ה .לייוויקס דראַמע אין  4אַקטן ,באַנקראָט".
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לעקסיקאָן פון
שידענע

דעם  92יאַנואַר  0591איז אין פּאַבסט-טעאַטער ,צו דער ערשטער
יאָרצײט פון פּרץ הירשביין ,אויפגעפירט געװאָרן א"ר פון מאָריס
מייסאָן  ,די פּוסטע קרעטשמע* פון פּרץ הירשביין,
ס .זיבעלמאַן שרייבט וועגן דער אויפפירונג און דאָס שפּילן :

אָדער בלויז אַ זואונק ,ברעננען

 ...דאָס פאָדערט שווערע אַרבעט אינם

שטודירן מיט זיי ,וויי? אויב איינער אָדער אַ פּאָר פון זיי זאָלן זיך
פאַרלירן און ניט פאַרנעמען דעם ריכטיקן פּלאַץ ,ווערט דאָס נאַנצע
מאַסן-בילד איבערנעפירט .... .מייטע ווערט געשפּילט פון בעס
י ראָלע איז איר בעסטע .זי האָט זעלטן נגעהאַט אַזאַ
לערנער .ד. .
געלעגנהייט צו שפּילן אַזױ טעמפּעראַמענטפול װוי אין דער ראָלע.
 . .,הערי פּערלשטיין .א.ַ.לס איציק האָט געשפּילט מיטן נויטיקן
טעמפּעראַמענט װאָס די ראָלע פאָדערט ,און יעדע באַוועגוננ זיינע
איז געווען װוי ער װאָלט טאַקע געווען אַ דאָרפישער בחור ,כאָטש
ער איז אַן אַמעריקאַנער יונגערמאַן .,דזשעק לעװויאַנט ...האָט אויך
ה.אָ.ט
באַוויזן ,אַז ער פאַרשטייט זיין ראָלע ... .יצחק טעפּער ..
ניט געהאַט קיין איבריק גרויפע ראָל ,אָבער דאָס װאָס ער האָט
דורכנגעפירט ,איז געווען מיט טאַלאַנט און איבערגעלאָזט אַן איינ-
דרוֹק. .א.י.ידאַ בורסטען  ...אַלס העניע  ...איז געװען א
טיפּיטשנע אייראָפּעאישע דאָרפישע יידישע פרוי מיט אַלע אבער-
גלויבנס . . . .האַואַרד {חייםן וויינש?  . . .האָט זיין ראָליע אַלס
אייזיק ,דער פאָטער פון לייבוש ,דורכגעפירט זייער רעאַליסטיש,
אַן אמתער אַמאָליקער פרומער ,חסידישער דאָרפס-ייד".
דעם  42מאַי  0591איז אין יידישן צענטער אויפגעפירט געװאָרן,
א"ר פון מאָריס מײיסאָן, ,דאָקטער ,ראַטעװעט" ,קאָמעדיע אין 2

אַקטן 6 ,סצענעס פון י .אַלקאַן.

ה .לײװיק

אלס גאַסט מיט

דער

,פּערהיפט"

א .ראָזענפעלד שרייבט וועגן דער אויפפירונג:
, ,דאָקטאָר ראַטעװועט! איז אַ קאָמעדיע פון יידיש-אַמעריקאַנישן
לעבן ,און איך מוז צוגעבן ,אַז דעם אויטאָר איז געלונגען צו שאַפן
אַ ריי קאָמישע סיטואַציעס ,וועלכע רופן אַרױס א הייטערקייט
און אַ האַרציקן געלעכטער ביים פּובליקום.
נישט קיין לייכטע אויפנאַבע האָט געהאט דער רעזשיסאָר ביים
איינשטודירן די פּיעסע  :ערשטנס ,צו געבן איר אַ יידישן כאַראַק-
טער ,און ,צווייטנס ,נישט אַרײינצופאַלן אין באַנאַלן שונד ,די פאַר-
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דערצו ,אַז די קאָמעדיע

און פאַרװאַנדלט

,אַ גרויסן טייל פון די {דער | ערפאַלגרייכע{ר| דורכפירונג פאַר-
דינט דער רעזשיסער מאָריס מייסאָן פון שיקאַנאָ .דאָס איז אַזױ
אין יעדעןרן אויפפירונג .אָבער אין די ודערן איצטיקער איז עס נאָך
מער ,דערפאַר ווייל אַ גרויסער טייל פון דער פּיעסע איז ,װאָס איז
,אַסנשפּיל,
באַקאַנט אַלס פ

צוויידייטיקייטן

האָבן נעקאָנט ביי דעם מינדסטן

בעת

ווערן

זשעסט

זאָל פאַר-

אין א געויינלעכער

לירן איר ריינקייט
שונד-פּיעסע".
דעם  71פעברואַר  1591איז ,צו אַן אָנדענק-אָװונט נאָך פּרץ הירש-
ביין ,א"ר פון מאָריס מייסאָן אויפגעפירט געװאָרן הירשביינס
,ראָזשינקעס און מאַנדלען* און דער צוייטער אַקט פון ,שמידס
טעכטער",
דעם  42פעברואַר  2591ווערט אין פּאַבסט-טעאַטער ,אונטער דער
רעזשי פון ניי-אַנגאַזשירטן רעזשיסער ראַכי בערמאַן ,אויפגעפירט
;די קרייצער סאָנאַטאָ? פון יעקב גאָרדין,
וועגן דער אויפפירונג און שפּילן ווערט געזאָגט אין אַ באַריכט
אין ,פ,אָרװוערטס"+ :
 ... ,מ'האָט ניט געקאָנט דערקענען ,אַז דאָס שפּילן אַמאַטאָרן,
אַ גרויסן פאַדדינסט דערפאַר קומט געוויס דעם דירעקטאָר .... .עס
װאָלט געווען אומנערעכט ניט צו זאָנן ,אַז בעס לערנער האָט זיך
דעם מאָל פּשוט אַליין איבערטראָפן אין איר ראָלע אַלס עטי .אויך
הערשן|לן פּערלשטיין אין דער ראָלע אַלס נרעגואַר האָט מיט זיין
טאַלאַנטפולן שפּילן זיךר שטאַרק אויסגעצייכנט .יצחק טעפּער אַלס
אפרים פידלער ,אַ כלי-זמר ,האָט נעשפּילט זיין ראָלע אמת רעאַ-
ליסטיש ,איידא בורסטין אַלס די רוסישע דינסט האָט אויך זייער
רעאַליסטיש דורכנעפירט איר ראָל .דאָסזעלבע קאָן מען אויך זאָנן
ווענן ראָוז פארבער |,ביילע'ן  ...יעקב לעיאַנט אין זיין ראָל
פון ראַפאַאי? פרידלענדער ,זיין נאַטירלעכע האַלטונג אויף דער
בינע ,זיינע אַלע באַװעגוננען ,זיינען געווען אויסגעצייכנט.
נאָך די אַלֶע שבחים װאָלט זיכער
אַ ביס? קריטיק ווענן דעם אויסװאַל
נישט ,אַז עס דאַרף זיין די אויפנאבע
פירן פּיעסן וי ,קרייצער סאָנאַטאָ',

דער אויפפירונג
ווערן פּיעסן
טימלעכקייט".

ניט געשאַדט אויסצודריקן
פון די פּיעסן .מיר גלייבן
פון דעם ,פּערהיפט' אויפצו-
נאָר ס'דאַרפן אויפנעפירט

פון זיין פּיעסע ,באַנקראָט"
פון אַ מער

יידישן

אינהאלט

און
|

יידישער

פאָלקס-

דעם  02אַפּריל  ,2591צו אַ פּרץ-פייערונג ,װוערט א"ר פון ראַכי
בערמאַן ,אויפגעפירט פּרצס ,ס'ברענט".
אין יוני  2591ווערט א"ר פון ראַכי בערמאַן ווידער אויפגעפירט
פּרץ הירשביינס ,גרינע פעלדער".
דעם  52דעצעמבער  2591ווערט אין זאַל פון טעמפּל בית אל הלוי
אויפגעפירט ,א"ר פון ראַכי בערמאַן, ,הערשעלע אָסטראָפּאָלער,
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יידרישן

טעאַטער
געשפּילט פון ניט-פּראָפעסיאַנאַלע שוישפּילער ,נאָר פון פאַרנומענע
מענטש . .. ,פונדעסטוועגן האָט כמעט יעדער איינער פון זיי ,איבער-
הױיפּט די וואָס האָבן געשפּילט די הוױפּטראָלן ,דאָס דורכגעפירט
נאַטירלעך און רעאַליסטיש .דער רעזולטאַט דערפון איז געווען,
אַז דער עולם איז געזעסן שטאַרק פאַראינטערעסירט אין די ווייטער-
דיקע אַנטװיקלונגען און זיך גוט פאַרוויילט פון די חומאָריסטישע
פּאַסירונגען".

דעם  62פעברואַר  3591איז אין מאַקס קאַרגער אױידיטאָריע פון
יידישן צענטער אויפגעפירט געװאָרן ,א"ר פון מאָריס מייסאָן.,רי-
ווערסייד דרייוו" פון לעאָן קאָברין.
דעם  41יאַנואַר  6591ווערט אין קאַרגער-אױידיטאָריע אויפגע-
פירט ,א"ר פון ברוך לומעט, ,דאָס גרויסע געווינס" פון שלום
עליכם,

,גרינע פעלדער" פון פּרץ הירשביין (רעזשי ראַכי בערמאן)
מוזיקאַלישע קאָמעדיע אין  32אַקטן ,לויט גערשענזאָן ,מוזיק פון חיים
וויינשל און י .גלייזער",
זיבעלמאַן שרייבט וועגן דער אויפפירונג און דאָס שפּילן:
,די גרויסקייט פון דער אויפפירונג באשטייט ניט אינגאַנצן פון
דעם אינהאַלט פון דער פּיעסע ,נאָר דאָס קינסטלערישע שפּילן פונם
,פּערהיפט' אַנסאַמבל ,מ'קאָן זיך ניט פאָרשטעלן ,אַז באַקאַנטע

דעם  91מאַי  6591װוערט אין קאַרגער:אױידיטאָריע אויפגעפירט,
א"ר פון ברוך לומעט, ,מנחם מענדל אין תל אביב" ,קאָמעדיע אין
 2אַקטן פון יצחק סלע,
אין  7591ווערט אַלס רעזשיסער אַנגאַזשירט דער שוישפּילער
יהודה בלייך ,און אונטער זיין רעזשי ווערט דעם  61פעברואַר 7591
געגעבן אַן אָװונט א"נ ,פּערל פון יידישן טעאַטער* אויף וועלכן

ס'ווערן אויפגעפירט דאָס ערשטע קאַפּיטל פון שלום עליכמס ,ט,ביה
דער מילכיקער" ,דראַמאַטיזירט פון יהודה בלייך ,דער דריטער אַקט
פון לייוויקס /,שמאַטעס* און אַ סצענע פון קאָברינס ,יאַנקל בוילע".
דעם  8יוני  7591ווערט אין יידישן צענטער געגעבן ,דער קאַמף

,דאָס גרויסע געווינם"
|  -פון  -

שלום עליכם

(רעזשי  ---ברוך לומעט)

פּראָפעסיאָנעלע שוישפּילער זאָלן דורכפירן זייערע ראָלן בעסער
װוי די מערפטע פון דער גרופּע האָבן עס געטאָן אין ,הערשעלע
אָסטראָפּאָלער"",
די פּיעסע ווערט אויך דעם  01 1אַפּריל  3געגעבן אין שיקאַגאָ,
וואו זי װוערט געשפּילט דורך ,פּערהיפט" דריי מאָל,
דעם  62דעצעמבער  2591איז אין זאָל פון טעמפּל בית אל נר
,יין מאַן דער
תמיד ,א"ר פון ראַכי בערמאַן ,אויפגעפירט געװאָרן מ
מיניסטער" פון יהושע בר יוסף ,איבערזעצט אין יידיש פון משה
בן דוד,
אין אַ באַריכט אין ,פאָרווערטס" ווערט געזאָגט;
,די פּיעסע האָט אַן אינטערעסאַנטן אינהאַלט ,שפּאַנונג און
הומאָר .די רעזשי פונם פּערהיפט-דירעקטאָר ראַכי בערמאַן איז
אויך נגעווען זייער אַ געלונגענע ,און ניט קוקנדיק װאָס דאָס ווערט
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פאַרן נגב" פון יגאל מאסענזאָן .די פּיעסע ווערט ,דעם  22מערץ ,8591
לכבוד  01יאָר מדינת ישראל ,װידערהאָלט,
דעם  22נאָוועמבער  7591ווערט א"ר פון יהודה בלייך אויפגץ-
פירט מאָריס שװאַרצס דראַמאַטיזאַציע פון אַשס ;קידוש השם".
אין ארַעצענזיט פון מארטשא בענער וערט געזאָגט:
',דאַרף אונטערנעשטראָכן
ס

ווערן ,אַז דער רעצענזענט איז איינער

פון די באַזוכער ,װאָס רעדט ניט קיין יידיש און מוז דעריבער דאָס
נעמען אין באַטראַכט ביים מאַכֹן זיינע באַמערקונגען .אָבער די
דראַמע דדיקט אויס מיט זיך אַזעלכעס צו װאָס מען דאַרף ניט
דורכאויס האָבן די באַקאַנטשאַפט מיט דער שפּראַך .די קלאָרקייט
פון דער אַקציע ,די העויות און די אויסדרוקן פון די פּנימער
ברענגען אַרױס דעם עמאַציאַנעלן אינהאַלט .מיט דער הילף פון
אַ בקיצורדיקן

אינהאַלט

פון

יעדער

סצענע

האָט

דער

עולם

ניט
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לעקסיקאָן

/

פון

,קידוש השם"
פון
שלום אש
(רעזשי  ---יהודה בלייך)

ונ

קיין שוועריקייט נאָכצופאָלגן יעדע סצענע .פאַקטיש אָבער הערט
די שפּראַך אויף צו זיין אַ שטערונג נאָך א קורצער צייט און פאַר-
שווינדט אַלץ מער און מיטן נאַנג פון דער אַקציע.
דער דערפאָלג פון דער פּיעסע איז קודם כ? צו פאַרדאַנקען דאָס
אויסגעצייכנטע שפּילן פון איזידאָר טעפּער ,חיים וויינשל ,איידא

ונטערן
(בורסטען ,בעקי סאלאטשעק און דזשעק פוטערמאן. .א..
װאַכזאַמען אויג פון יהודה בלייך האָט די גרופּע באַװויזן אַרויס-
צוברעננגען די נשמה פון יידישן לעבן :דעם פּאַטאָס ,הוֹמאָר,
רחמנות ,טראַנעדיע ,מאָראַל און היסטאָרישע באַדייטונג ,װוי שלום
אַש האָט זי נגעשילדערט מיט זיין קינסטלערישע פעדער",
דעם  92נאָוועמבער  8591ווערט איר פון יהודה בלייך אויפגעפירט
אין יידישן צענטער קווער איז ווער" פון ה .לייוויק,
דעם  82מערץ  9591ווערט אין יידישן צענטער אויפגעפירט ,א"ר
פון יהודה בלייך ,מאָריס שװאַרצס אַדאָפּטאַציע פון שלום עליכמס
|
;טוביה דער מילכיקער",
דעם  61יאַנואַר  0691ווערט אין יידישן צענטער אויפגעפירט ,א"ר
פון יהודה בלייך ,מאָריס שװאַרצס דראַמאַטיזאַציע פון אַשס ,אָנקל
מאָזעס".

די פּיעסע איז אויך דעם  02פעברואַר  0691געשפּילט געװאָרן
דורך ,פּערהיפט" אין שיקאַגאָ אין -8יטע סטריט טעאַטער.
דעם  4יוני  0691ווערט אין יידישן צענטער ,א"ר פון יהודה בלייך,
אויפגעפירט צפּרנסה" ,קאָמעדיע פון חנא גאָטעספעלד,
דעם  82יאַנואַר  ,1691װערט געפייערט דער  04יאָריקער יובל
פון ,פּערהיפט* מיט יהודה בלייכס אויפפירונג פון מאָריס שװאַרצס
דראַמאַטיזאַציע פון י .י .זינגערס ,ברידער אשכנזי* .די פאָרשטע-
לונג ווערט געגעבן  6מאָל ,לכבוד דעם יובל ווערט אַרױיסגעגעבן
אַ פאַרגרעסערטער פּראָגראַם-סווועניר ,מיט אַרטיקלען אין יידיש
פון יצחק טעפּער ,יהודה בלייך ,חיים ויינשל ,אַלטער עסעלין
בילדער פון אַ ריי אויפפירונגען ,אַ פּראָגראַם אין יידיש און ענגליש,
און אַרטיקלען אין ענגליש פון האַואַרד וויינשל ,עדװאַרד פּערלסאַן,
קורצע ביאָגראַפיעס (אין ענגליש) מיט בילדער פון די שפּילער און
רעזשיסער יהודה בלייך ,און באַגריסונגען,
דער יובל איז אויך געפייערט געװאָרן דעם  032אַפּריל  1691מיט
אַ באַנקעט און קאָנצערט ,מיטן אָנטייל פון חזן משה קוסעוויצקי און
:
מאלי פּיקאָן.
די גרופּע האָט ,נאָכן פּלוצלינגן אָפּשטאַרבן פון רעזשיסער יהודה
בלייך ,אַליין איבעראיינשטודירט מאסענזאָנס ,בערבות הנגב" און
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א"נ ,דער קאַמף פאַרן נגב" זי געשפּילט אין שיקאַגאָ דעם  32און 42
סעפּטעמבער  1691אין הארוויטש-אוידיטאָריע,
וועגן דעם שרייבט י .סיגעל:
ו,עגן דעם שפּילן קאָן מען ניט האָבן קיין טענות .זיי האָבן

געגעבן אַלֶעס װאָס זיי פאַרמאָגן ,און מער קאָן מען דאָך ניט
פאָדערן .מאַנכע מאָמענטן זיינען געווען גאַנץ גוט .די פּיעסע
האָט אָבער נעליטן מחמת דעם װואָס עס האָט נעפעלט כאָטש עט-
לעכע גוטע געשפּילטע סצענעס .די פּיעסע אין מער גערעדט וי
געשפּילט געװאָרן .איך ווייס ניט וועמענס שולד דאָס איז געווען,
צי פון דעם פאַרשטאָרבענעם יהודה בלייך ,וועלכער האָט געהאַט
אַן אויג אויף אַנסאַמבל-שפּיל ,צי פון דעם נייעם רעזשיסער חיים
בריסמאַן ,וויי? עס איז דאָך ערקלערט געװאָרן ,אַז די פּיעסע איז
אויפנעפירט נגעװואָרן אין דעם נוסח פון בלייכן".
דער לערער פון די יידישע שולן מרדכי מעלרוד ,פאָטער פון
מיטגליד פּאָול ,שרייבט {אין ; |1691
,ווען די יונגע דראַמאַטישע געזעלשאַפט האָט זיך געגרינדעט
מיט פערציק יאָר צוריק ,איז דער יידישער טעאַטער אין אַמעריקע
געווען אין סאַמע אויפבלי .אין די נרעסערע
אַ צאָל יידישע טעאַטערן מיט אנערקענטע

שטעט

זיינען

געווען

אַקטיאָרן ,אָבער אין דער

פּראָווינץ האָבן די יידישע מאַסן געלעכצט און געבענקט נאָך יידיש
טעאַטער .אמת ,עס זיינען פון צייט צו צייט נעקומען יידישע
טרופּעס ,אָבער דאָס האָט בשום אופן ניט באַפרידיקט דעם דראנג
נאָך דער קולטורעלער פאַרוויילונג װואָס טעאַטער גיט.
די יונגע דראַמאַטישע נגעזעלשאַפט האָט דערפאַר אין יענע יאָרן
זייער אַ סך ביינעטראָנן צו דער באַרייכערונג פון יידישן קולטור-
לעבן אין מילװואָקי.,

מען האָט דערװואַרטעט און אויפגענומען

נייע פאָרשטעלונג מיט גרויס אינטערעס,
שפּעטער האָט זיך אָנגעהויב}ן די ירידה
אין אַמעריקע,

יעדע

אין יידישן טעאַטער

די אונטערנעמער און אַקטיאָרן האָבן געװאָלט אויס-

נעמען ביים עולם ,האָבן זיי אָנגעהויבן שפּילן שונד-פּיעסן .דאָס
האָט ,פארשטייט זיך ,פאַרטריבן דעם בעסערן עולם פון יידישן
טעאַטער .דווקא דאַמאָלט האָט די יידישע דראַמאטישע געזעלשאַפט
אַרומנעקליבן אַרום זיך פיינע טאַלאַנטפולע מענער און פרויען,
וועלכע האָבן פאַרשטאַנען די וויכטיקייט פון טעאַטער אויף יידיש
און האָבן אָנגעהויבן ,אונטער דער אויפזיכט פון פּראָפּעסיאָנאַלע
דירעקטאָרן ,אויפפירן נגעקליבענע ליטעראַרישע פּיעסן",
איינער פון די ערשטע מיטגלידער ,חיים וויינשל ,שרייבט;
,אַ גרויספער

טייל

פון דערפאָלנ

פאַר אונדזער

עקזיסטענץ

אין

3140

יידישן טעאַטער
אַ דאַנק דעם װאָס מיר האָבן אויסגעמידן פּאַרטײיאישקײט .אָט דער
קאַמף פון פּאַרטײיאישקײט ,װאָס האָט צעבראָכן דעם עקזיסטענץ
פון אַ סך יידישע קולטורעלע אַקטיוויטעטן ,האָט צום נליק אונדז
אויסגעמידן .דאָס איז נישט געשען דורך אַ צופאַל .באַלד פון
אָנפאַנג האָבן מיר געשטעלט אויפן אויבן-אָן די וויכטיקייט פון
אומפּאַרטייאישקײיט פאַר דער גרופּע ,אַז דער הויפּט-צוועק איז צו
יידיש

שפּילן בעסער

טעאַטער,

און

די

אָרנאַניזאַציע

איזן נישט

אינטערעסירט אין דער פּאַרטיאָנגעהערשאַפט פון דעם אָדער יע-
נעם מיטגליד ,און מיר האָבן דעם פּרינציפּ שטרענג אָפּנעהיט אַלֶע
יאָרן .עס איז נישט אָנגעקומען אַזױ לייכט .דער פּאַרטי-קאַמף
אויף דער יידישער נאָס האָט אויך אונדז אָנגערירט .געווען שווערע
עקאָנאָמישע פּעריאָדן און ס'איז נישט געווען גרינג אָפּזאָנן די
שטיצע פון די אָדער יענע פּאַרטײ ,וועלכע האָט אונדז געװאָלט
נעמען אונטער אירע פלינל ,אָבער מיר האָבן זיך געהאַלטן פעסט
ביי אונדזער

באַשלוס

און זיך נישט פאַרבונדן

כאָטש אַרום  09פּראָצענט פון די מיטנלידער
נאַציאָנאַלן פליגל,

מיט

קיין פּאַרטײ,

זיינען געווען פון

דערפאַר האָבן מיר נאָך מיט יאָרן צוריק געזוכט די שטיצע און
אָנערקענטשאַפט פון יידישן צענטער .מיר זיינען פאַר דעם אָפט
קריטיקירט געװאָרן .,אָבער מיר האָבן געהאַלטן ,אַז דער ,צענטער'
איז די פּאַסנדע קערפּערשאַפט פאַר אונדז ,ווייל זי איז נישט פאַר-
מישט אין פּאַרטייאישקײט און קריגט דערפאר דעם צוטרוי פון
אַלֶע שיכטן פון דער יידישער באַפעלקערונג .אויך האָבן מיר גע"
האַלטן ,אַז דער ,צענטער' ,זייענדיק אַ יידישע קערפּערשאַפט ,דאַרף
אויך שטיצן יידיש-קולטורעלע אונטערנעמוננען .דאָס איןז געווען
נישט

לייכט

צו

דערנרייכן.

די ;יידישע

צענטערס'

מיט

0889

יאָר צוריק האָבן געהאַט אַ שטאַרקע נענאַטיוע שטעלונג צו יידיש,
האָבן מיר באַדאַרפט דורכברעכן די ואַנט פון שטאַרקער קעגנער-
שאפט צו יידיש ,און ביסלעכווייז געווינען די שטיצע פאַר אונדזער
אַרבעט .היינט זיינען מיר אַ טייל פון ,יידישן צענטער ,,און כאָטש
מיר האָבן נאָך איצט אויך געוויסע פינאַנציעלע פאַראַנטװאָרטלעכ-
קייט ,איז אונדזער בודזשעט אַ טייל פון אַלנעמײײנעם ;,צענטער"-
בודזשעט און מיר ווערן באַטראַכט אַלס איינע פון אירע וויכטיקסטע
גרופּעס.
אַ וויכטיקע אורזאַך פאַרן אויפהאַלט פון ,פּרץ הירשביין פאָלקס-
טעאַטער! איז דער פאַקט ,װאָס ביי אונדז עקזיסטירט נישט קיין
;סטאר'-סיסטעם .דער הויפּט-געװיכט איז אַלֶע מאָל געליינט נע-
וואָרן אויף דעם אַנסאַמבל-שפּיל .דאָס מערקט זיך באַלד װי מען
זעט די גרופּע אויף דער בינע .נישט איינמאָל פּאַסירט ,אַז איינער
וואָס שפּילט די הויפּט-ראָל אין איין פּיעסע ,זאָל שפּילן אַ קליינע
ראָל אין אַ צווייטע פּיעסע .אויך האָבן מיר אַלע מאָל גענעבן דעם
רעזשיסאָר אַ פרייע האַנט ביים צוזאַמענשטעלן דעם פּערסאָנאַל
פאַר אַ פּיעסע .מיר האָבן אַ קאָמיטעט מיט וועמען דער רעזשיפאָר
באַראָט זיך ביים אויסקלייבן די שוישפּילער פאַר אַן אויפפירונג,
אָבער דער רעזשיסאָר האָט אַלֶע מאָל דאָס לעצטע װאָרט,
אַ גרויסע פּראָבלעם ,װאָס פּלאַנט יידישע טעאַטערגרופּן ,איז
נייע יונגע קרעפטן .מיר זיינען אין דעם פאַל ניט קיין אויסנאַם.
אַ סך מאָל דורך די יאָרן איז דער פּראָבלעם פון נייע שוישפּילער
אויפנעשוואומען אויפן טאָנ-דסדר .געווען צייטן ווען וויבטיקע מיט-

גלידער זיינען אַװעק פון שטאָט.

א מיטנליד װאָס שפּילט יונגע

ראָלן קומט אין פאַרלויף פון יאָרן צו אַ פּונקט ,וואו אַ יוננערער

מוז איבערנעמען .מיר זיינען דערפאַר אַלע מאָל געווען אויף דער
װואַך צוצוציען יידיש-ריידנדע אַמעריקאַנער געבוירענע יוגנט .צום
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גליק איז אונדז אָפּט געלוננען צו קריגן יונגע טאַלאַנטן פאַר אונדזער
גרופּע .אָט ערשט דורך די לעצטע עטלעכע יאָר האָבן מיר צוֹנע-
קראָגן אייניקע טאַלאַנטפולע יונגע מענטשן".

דער רעזשיסער יהודה בלייך שרייבט ;
,עס איז אַ ספק צי צווישן די צען טויזנט יידישע משפּחות אין

מ!ילװואָקי ,געפינען זיך הונדערט יידן ,װאָס לייענען
אָדער אַ יידישן זשורנאַל .,אָבער פופצן הונדערט ביז
יידן קומען זען זייער באַליבטע ,פּערהיפט' טרופּע
טעאַטער ,אויף די ברעטער פונם יידישן קאמיוניטי
ברענגען צו זייער עולם צוויי דראַמאַטישע ווערק יעדן

אַ יידיש בוך
צוויי טויזנט
שפּילן יידיש
סענטער .זיי
סעזאָן .דאָך,

האָבן זיי קיינמאָל אין די פערציק יאָר נישט געמאַבט קיין קאָמ-

פּראָמיסן ,קיינמאָל נישט זיך אונטערגעגעבן צו די װאָס האָבן גע-
פאָדערט
נגעמוזט

די ,פּאָפּולערע' טעאַטער
האָבן דעם

חותם

פון בעסער

יעדע

שטיק.
ײידיט

האָט

אויפפירונג

טעאַטער.

דער צונאַנג צו יעדער אויפפירונג איז אַ פרישער ,אַ באַנייסטער-
טער ,אַ התלהבותדיקער .דערפאַר שמעקט עס מיט עכטקייט ,יוננט-
לעכקייט און ברויזנריקייט פון יעדער פאָרשטעלונג .זיי זיינען
שפּילער פון פאָלק ,זיי שפּילן ווייל זיי האָבן ליב .דערפאַר דער
חן פון אייביקער יוננט אין זייער אַרבעט .דעם גאַנצן טאָג פאַר-
האָרעװעט ,פאַרטאָן אין דער ווירקלעכקייט פון עקזיסטענץ ; פּרנסה,
געשעפטן ,דערציען קינדער ,אַנדערע געזעלשאפטלעכע התחייבותן,
קומט מען אין די אֶוונטן ,צו דערנערן די נשמה יתירה'דיקייטן,
מיט לערנען טעאַטער ,מיט אויסטייטשן די געדאַנקען פון יירישע
שרייבער ,יידישע דראַמאַטורגן ,מיט אויפלעבן און ברענגען צום
לעבן די שאַפונגען פון גרויסע יידישע קינסטלער פון װאָרט".
אויך דער מיטגרינדער און מיטגליד יצחק טעפּער באַרירט דאָס-
|
זעלבע פּראָבלעם :
ב,אַלד ביים אֶנהוֹיב פון אונדזער אַרבעט ,האָבן מיר ,פאַר זיך
אָנגעצייכנט אַ װועג; ברעננען דאָס יידיש-קולטורעל װאָרט צו די
יידן פון מילװואָקי דורד יידיש טעאַטער ,און זיך האַלטן אומפּאַר-

טייאיש  .. .נישט אַלע מאָל איז אָט דער וועג געווען אױסגעשפּרײיט
מיט בלומען ,ב.אַ.נעגנט אַ סך שװועריקייטן אין אונדזער גאַנג
באַרג אַרױף ,געפעלט רעזשיסאָרישע קרעפטן ,געלט-מיטלען און אַ
סך מאָל פּאַסנדע פּיעסן ,װוי אויך מענטשן-מאַטעריאַל,

אָט די שוועריקייטן ,וועלכע האָבן צום באַדױערן אָפּנעשטעלט די
עקזיסטענץ פון ענלעכע אָרנאַניזאַציעס איבערן לאַנד ,זיינען נישט
געווען בכוח אָפּצושטעלן דעם גאַנג פון ,פּרץ הירשביין פאָלקס-
טעאַטער' אַ דאַנק די גרויסע מי און איינגעשפּאַרטקײט פון א צאָל

מיטגלידער אין דער גרופּע ,וועלכע האָבן אַלע מאָל געקעמפט פאַר
דער אויפהאַלטונג פון דער אָרגאַניזאַציע לויט איר אָנגעצייכבנטן
וועג".

|

|

|

נאָכדעם װוי דער רעזשיסער יהודה בלייך איז פּלוצלינג געשטאָרבן
אויף זיין באַזוך אין מדינת ישראל ,האָט ,פּערהיפט" אַנגאַזשירט
אויף זיין פּלאַץ ,אַלס רעזשיסער ,חיים בריסמאַן ,וועלכער האָט
דעם  01פעברואַר  2691אויפגעפירט אין מילװאָקי ,אין אָרטיקן
יידישן קאָמיוניטי סענטער ,שלום עליכמס קאָמעדיע אין דריי אַקטן
און  5סצענעס די גאָלדגרעבער".
די פאָרשטעלונג איז פוֹן אפּערהיפט* אויך געגעבן געװאָרן דעם
 0מערץ  2691אין בערנאַרד האָרװויץ סענטער אין שיקאַגאָ.
דער רעצענזענט פון ,טהי סענטער ניוס" אין מילװאָקי שרייבט:
 ,אַ פולשטענדיקער סטאַר-קעסט ,אין יעדן זינען פון דעם אויס-
דרוק ,האָט דערפירט צו דעם אויסערגעוויינלעכן דערפאָלג פון ,די
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לעטסיקסאָן
הו
יי

נאָלגרעבער' ,װאָס איז לעצטן סוףװואָך גענעבן געװאָרן דורך די
,פּערהיפט'-שפּילער אין קארנער אוידיטאָריע.
אינספּירירט דורך דער פאַנטאַזיע-רייכער רעזשי פון חיים בריס-
מאַן ,זיינען די פיר אויסגעצייכנטע הויפּט-שפּילער איזידאָר טע-

פּער ,הערי פּערלשטיין ,בעקי סאָלאָטשעק און רות שטיין ,אונטער-
שטיצט נגעװאָרן דורך אַן אויסגעצייכנטער גרופּע מיטשפּילער ,וי
פּאָול מעלרוד ,בעס לערנער ,גוירטרוד טעפּער ,הענרי לערנער,

מייקל וויינער ,דר .יוסף בורסטין און דזשעק לעוויאנט".

;גדאיָלדגרעבער* פון שלום-עליכם (רעזשי  ---חיים בריסמאַן)

איצטיקע מיטגלידער פון ,פּערהיפט" :
א"ב,

(לויט

איידאַ בורסטן ,ד"ר יוסף בורסטן ,דבורה נליקליך ,יעקב דזשא-
זעף ,פעני הייבער ,סעם הייבער ,בעס האָפמאַן ,שוירלי ויינער,
מייקל וויינער ,חיים וויינשל ,אלאן זאַלצמאַן ,סעם זינעלמאַן ,גיטל
טעפּער ,יצחק טעפּער ,דזשערי טעפּער ,נאָרמאַן טונענבערג ,יעקב
לעװיאַנט ,בעס לערנער ,הענרי לערנער ,שואל לערנער ,עטל לעװויאַנט,
פּנחס מעלרוד ,בעקי פאלאטשעק ,הערשל פּערלשטיין ,פּאולאַ פּעלץ,
אַלעקס פּעלץ ,רחל פאַרבער ,בערנארד פיין ,גערטרוד קאָזאַק ,דזשון
קאָזאַק,

מארי

ריטשלין,

דזשוליא

מרים ראָזען ,שלמה רעמבלער,
שניידמאַן- ,

ראַבינאָװויץ,

יעקב

ראַבינאָװויץ,

אַלעקס

רוט שטיין ,מע? שיקארא,

גאָלדבערג ,ליאָן גאָלדבערג ,בעל
הימעלמאַן ,חיים וועלווע? ,ראָז
שאַפּיראָ-זאַלעזניק ,בען טראש,
טעפּער ,דעניעל לואיס ,ד"ר
אַלבערט אַלסמאַן ,טשאַרלי

מאָרגענשטערן,

מיני פוטערמאַן ,יעקב פוטערמאַן ,יהודית פוטערמאַן ,בעלא שאַ-
פיר-פּאָזי ,עטל קאָהן ,רח? קיידער ,אייזיק קאנאָווסקי ,יוסף קאַץ,
יעקב קופּערמאַן ,מאָריס קעש ,בערטא קוירלשטיין ,דזשין ראָזענ-
פעלד ,עדי ראָזענפעלד ,העלען ראָזאָף ,ווערא שטיין ,מילטאָן שאַ-
פּיראָ ,ה .שװאַרץ.

פאַרשטאַָרבענע מיטגלידער פון ,פּערהיפט" :

(לויט א"ב)
רחל אָרענשטיין,

גאָרדאָן,

הערי

משח

גרינשטיין,

לאַנגערמאַן-פאסמאן,

שוירלי

פּערלשטיין,

מארי פּערלשטיין ,דזשערי פּערלשטיין ,דזשאד פּאסט ,שרה פּאָלסקי,

ּ,ערחיפט" :
געוועזענע מיטגלידער פון פ
בראנצווייג,

אסתר

האלאוויי,
וועקסער,
סאָניאַ
אוירוינג
מאַרקס,

הערי האלאוויי ,מילדרעד
הערי זאַלצמאַן ,דאָריס
רױטבלאַט-טעפּער ,לערי
לוצקי ,סעם לאַקריץ,
הערמאַן מיראף ,הערי

ליאָן בערנער ,זעלדע בוצין ,יוסף חיים בוצין ,סעם בלום ,אֶלנאַ
מיני סלוצקי-בראָדסקי,

הינדע האַלפּערן-נאָלדבערג,

פעני

שארלעט

היינע ,ליאָ .האָראַוויץ ,דוד ניסענקאָרן ,סידני
פּאַפּערנא ,סעם קוירלשטיין,

סיימאָן,

אַלבערט

די רעזשיסערן פון פּ,ערהיפט"

באָריס גלאגאלין
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מאָריט מייסאַן

ראכי בערמאן

בו
ראורך

א 3א

:

א 7אש

ין
אכא
הקריט

34

יידישן

טעאַטער
הא

דער שוישפּ ילער  -אנסאמבל פון

 ֹ 7ערהיפט"
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לעקסיטאָן

קאָרנשטיין ,מלכה

מ .און ש .צ .פון חיים װיינשל,
ס .זיבעלמאַן  --מילװאַקער ,פּערהיפט"

א .ראַזענפעלד  ---װעגען די לעצטע ,פּערהיפט" טעאַטער פאָרשטעלונג ,דאָרט,
 5יוני ,0591
{ |--מילװאָקער נייעס און באריכטען ,פ,אָרװ ,",,שיקאַגאָ 2 ,מערץ ,2591
 ס .זיבעלמאן  --מילװאָקער ,פּערהיפט" שפּילטאָסטראָפּאָלצר*, ,פאָרװ ," ,מילװאָקי 4 ,יאנואר ,3591
40
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ערפאָלג ,הערשעלע

מיט

 68656/2 . 611פעסעץג|ת 0410202
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געבוירן אַפּריל  9981אין לובלין ,פּױלן
אין אַ באַלעבאַטיש ,אינטעליגענטער פאַמי-
ליע ,וואו זי האָט איינגעזאַפּט אין זיך אַ
שטאַרקע ליבע צום געדרוקטן יידישן װאָרט,
און פלעגט פון דער פריעסטער קינדהייט
דעקלאַמירן און פאָרלייענען פאַר משפּחה און
געסט שאַפונגען פון יידישע שרייבער.
נאָכן טויט פון איר פאָטער ,איז איר ;ענג
געװאָרן* אין שטוב ביי איר שטיף-טאַטן ,און
אַלס  11יאָריק מיידעלע פאָרט זי אפ קיין
װואַרשע ,וואו זי הייבט אָן אַרבעטן אין אַ ציגאַר-פאַבריק.
אין עלטער פון  61יאָר געקומען אין אַמעריקע ,וואו זי טרעט
גלייך אַרײן אַרבעטן אין ניו-יאָרק אין אַ ציגאַר-פאַבריק .דאָ ,װי
עס באַמערקט איר געוו .מאַן יעקב טיקמאַן, ,וואו יידיש לשון האָט
ממש אָנגעפילט די לופט ,האָט זיך ביי דער יונגער מלכה אויפגע-
וװועקט איר ליבע פון איר קינדהייט צום געדרוקטן יידישן װאָרט.
זי האָט זאיָךנגעשלאָסן אין ,פּראָגרעסיו דראַמאַטיק קלוב ,די
ערנסטע אידעאַליסטישע ליבהאָבער-גרופּע ,מיט דער אויפגאַבע צו
פאַרבעסערן און דערהויבן דעם ניװאָ פון יידישן טעאַטער .זי איז
גאָר גיך געװאָרן אַ וויכטיקער כח אין שפּיל-אַנסאַמבל פון יענער
טאַלאַנטירטער גרופּע ,האָט שטאַרק אויסגענומען ביי אירע קאָלעגן
און ביים פירער פון דער גרופּע ,דעם באַקאַנטן ליטעראַטור און
טעאַטער-קריטיקער יואל ענטין .זי איז אָפּט מיט לויב דערמאַנט
געװאָרן אויף די טעאַטער-זייטן אין דער יידישער פּרעסע ,און דאָס
האָט געצויגן צו איר די אויפמערקזאַמקייט פון פּראָפּעסיאָנעלע
יידישע טעאַטער-אָנפירער ,און זי האָט באַקומען אַ ריי אָנבאָטן צו
שפּילן פּראָפּעסיאָנעל ,אָבער באַװירקט פון ענטינס אידעאַליסטישן
צוגאַנג צום טעאַטער ,האָט זי די פאָרשלאָגן ניט אָנגענומען".
אָנהײיב  ,4191ווען דער ,פּראָגרעסיוו דראַמאַטיק קלוב" האָט זיך
אויפגעלייזט ,איז איר בינע-קאַריערע אָפּגעשטעלט געװאָרן ,אָבער
זי האָט אָנטײל גענומען אין די פאַרשידענע ספּאָראַדישע פּרובן
פאַר אַ בעסער יידיש טעאַטער .אַזױ האָט זי זיך מיטבאַטײליקט
ווען יעקב בזעמי האָט סוף  4191אויפגעפירט אין ,נעיבאָרהוד
פּלעיהאַוז" פּרצס אײינאַקטערס ,אין  6191האָט זי זיך מיט גרויס
אָנזען מיטבאַטײליקט אין דער אויפפירונג פון דוד פּינסקיס ;גאברי
און די פרויען" א"ר פון יהושע גאָרדאָן אין ;גארדען טעאַטער*,
און מיטגעשפּילט אין אָנהייב  8191ווען יעקב בן-עמי האָט דורכ-
געפירט דעם זומער-סעזאָן אין שװאַרצס ,א,וירווינג פּלעיס טטאַטער*.
ק .האָט זיך אויך פּאָפּולער געמאַכט מיט איר ראַדיאָ-פּראָגראַם
אַלס דערציילערין אונטערן נאָמען ,מומע מלכה" ,און ,צוזאַמען מיט
איר מאַן ,געווען אַקטיוו אין נאַציאָנאַלן אַרבעטער-פאַרבאַנד און אין
די יידישע פאָלקס-שולן.
איר דערפאָלג אַלס פּראָפּעסיאָנעלע שוישפּילערין איז איר אָבער
דווקא באַשערט געווען אויף דער ענגלישער בינע אויף בראָדװײי;
אין  --- 2291אַלס ,מרס .בעקער" אין עלמֶער רייס'ס ,קאונסעלאָר
עט לאָ* (מיט פּאָול מוני אין דער הױיפּט-ראָל) און דערנאָך אין פילם
(מיט דזשאַן באַרימאָר) ,אין  -- 4291אין ,ספּרינג סאָנג" (מיט
פרענסין לאַרימאר) און אין ,העווינג עי װאָנדערפול טיים",
אין פעברואַר  4491איז ק .געשטאָרבן אין ניו-יאָרק,
ש .ע .פון יעקב טיקמאַן .
צילי אַדלער , --צילי אדלער דערציילט" ,ניויאָרק ,9591 ,זו,405--6 ,98 .
,400 ,765--8
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קאַזיניץ ,ש .י .נשמואל-יצחקן
וגעב .מערץ  -- 1981געשט 32 .מערץ 6591ן
געבוירן מערץ  1981אין טשאַשניקי ,וי-
טעבסקער גוב ,.אַלס זון פון אַן אָנגעשטעלטן
ביי געהילץ אין און אַרום ריגע .צוליבן
;תחום המושב" איז די פאַמיליע צעריסן
פאָטער לעבט אומלעגאַל אין ריגע און די
פאַמיליע אין קליינעם שטעטל .ערשט וען
ק .ווערט  9יאָר ,געלינגט דעם פאָטער צו
קריגן וואוין-רעכט אין ריגע און די גאַנצע
פאַמיליע טראָגט זיך דאָרט אַריבער .פון 6
ביז  51יאָר געלערנט אין חדרים און אויך
אין אַן אַלגעמײנער שול ,דערנאָך ווייטער אַליין שטודירט און זיך
אויסגעלערנט אַ פאַך  --זעצעריי .אַרײנגעטראָטן אין דער בונדי-
שער באַװועגונג ,געװאָרן באַקאַנט מיט יידישער ליטעראַטור און
יידיש טעאַטער ,אין הערבסט  0191צוגענומען געװאָרן אין מיליטער-
דינסט ביז  ,4191ווען ער וװוערט וידער מאָביליזירט צוליב דער
ערשטער וועלט-מלחמה .געדינט לכתחילה אין סיביר ,נאָכדעם ,לויטן
געהיימען באַפעל פון רוסישן הױפּט-קאָמאַנדיר ניקאָלײי ניקאָלײע-
וויטש ,װי אַ יידישער סאָלדאַט ,געשיקט געװאָרן אויפן פראָנט.
אויפן וועג דעזערטירט ,זיך אויסבאַהאַלטן אין ריגע ביז נאָך דער
רעװאָלוציע ,זיך פרייוויליק ווידער אָנגעשלאָסן אין דער אַרמעע
און אַרײנגעפאַלן אין געפאַנגענשאַפט ביי די דייטשן ,ווידער אַנט-
לאָפּן קיין ריגע ,און נאָכדעם וי די שטאָט װערט פאַרנומען פון
די באָלשעװיקעס ,אַריין אין דער ,רויטער אַרמעע* ,אַרינגעפאַלן
אין געפאַנגענשאַפט צו די ,ווייסע" און נאָר על פּי נס זיך געראַ-
טעוװועט פון טויט,
אין ריגע האָט ק .געאַרבעט אַלס זעצער ,געדרוקט איבערזעצוג-
גען פון קליינע זאַכן פון רוסיש און געשריבן קאָרעספּאַנדענציעס
אין יידישע צייטונגען .סוף  1291פאַרלאָזט ריגע ,וואו ער האָט
אין  8191אָפּגעדרוקט זיין איינאַקטיקע דראַמע ,לעאָן" אין ,אונזער
צייט" (אין  12-0291געשפּילט געװאָרן פון דראַמקרײז ביים ;אַרבע-
טער-היים") און אין יוני  0291אין ,קולטור און אַרבעט* זיין דראַ-
מאַטיש בילד ,בא דער גאָלדענער בעט" און אין  1291אין ריגער
פאַרלאַג ;אַרבעטער היים" זיין -5אַקטיקע דראַמע ;אַפן טייך" ,װאָס
איז באַלד אויפגעפירט געװאָרן דורך לעאָניד סאָקאָלאָוו אין אַ סך
שטעט איבער אײראָפּע און שפּעטער ,עטלעכע און דרייסיק מאָל
נאָך דער ריי ,אין בוענאָס איירעס,
| מיכאַאיל יא שרייבט וועגן דער פּיעסע:
,דער שאַפונגס-תוך פון קאָזיניצן איז די שילדערונג ,די דעאַלים-
טישע באמאָלונג פון לעבעדיקע נעשטאַלטן ... .די דדאַמע פאַר-

מאַנט אַ רעכטע צאָל אינערלעכע דעפעקטן ,אִבעד דעהפאַר זיינען
אויך פאַרהאַן אַ דיי אינהאַלטסניואַנסן עפעקטפולע ,ערטערוייז
מאָנומענטאַ?ל-בילדלעכע .א.ַ.ן אינהאַלטסרײיכער מאַטעריאַ? פאַרן
ייריש-סצענישן שאַפן".
וועגן סאָקאָלאָווס אויפפירונג אין לאָדזש ,שרייבט ז .זילבערצווייג :

 ...,װאָס האָט ה' קאָזיניץ געװאָלט שילדערן אין זיין פּיעסע
,אויפן טייך' ? די ליבע פון אַ פּראָסטן יונג צו אַ צאַרטע פרוי ? ---

גע

אע

עטאט
אאגעהההנטקקטאומהאמאמומומענט

ער איז מאנס אומבאַשיצטע פרויען .און אפשר זאָל דאָס זיין אַ
ב:לד פון דער יידישער רעכטלאָזיקײיט אין רוסלאַנד ?  --אַ ביסעלע
פאַרשפּעטיקט נאָך דער גרויספער רעװאָלוציע פון דער וועלט-מלחמה,
און דערצו אַזױ באַנאַל און אויף אַזאַ עם הארצישן אופן (וי די
סצענעס

ווען

יידן

קומען

ספּעציעל

דאַװענען

אויף

דער

בארקע

און איינער שטעלט זיך אין מזרח און איינער אין מערב ,און שבת
דאַװונט אַ יונגערמאַן אין תפלין .)....
,צ.ו.ם שלים-מז? איז די אויפפירונג פון ,טייך' אויך געווען אַ
שלעכטע .ה' סאַקאָלאָוו איז טאַקע אַ פעאיקער שוישפּילער . . . ,נאָר
זלמן!' האָט ער ניט נעטאָרט שפּילן ,דאָס איז אַ ראָלע ,װאָס
פאָדערט אומבאַדינגט אַ האַרטן אָרגאַן ,און צוליב דעם האָט ה' ס,
ניט געשפּילט ,נאָר געשריגן ,פּשוט געװאַלדעװעט .זיין פּאַרטנערין
פר' אַניעלאַ (רייז?) האָט ניט קיין ראָלע ,און זי האָט מעלאָדראַ-
מאַטעװעט ,קיין איין ריכטיקן טאָן ,קיין איין האַרציקע נאָטע ,אַלְץ
וי אין די אַמאָליקע העלדן-ראָלן .,האָבן זיי ביידע ניט געמאַכט
|
דעם קלענסטן רושם אויף די צושויער".
וועגן דער לאָנדאַנער אויפפירונג שרייבט מאָריס מייער:
ל,עאָניד סאַקאָלאָוו האָט ביי אונדז נאַפטראָלירט אין יוֹלִי .0391
ער האָט אויפנעפירט ;אויפן טייך' ,אַן אַלטמאָדישע דראַמע פון
ש .י .קאָזיניץ .,זי האָט אַנטהאַלטן זייער שטאַרקע דראַמאטישע
סצענעס ,וועלכע האָבן נענעבן מענלעכקייטן דעם הויפּט-ישישפּילער
צו צייגן זיין טאַלאַנט .לעאָניד סאָקאָלאָוו האָט געשפּילט די הויפּט-
ראָלע .ער איז אַ רעאַליסטישער שוישפּילער ,וועלכער איז טריי צום
כאַראַקטער און דריקט אויס נאַטירלעך די איבערלעבונגען .ער האָט
שטאַרק דראַמאַטיש דורכגעפירט די הויפט-סצענעס ,אָבער ס'האָט
אים נעפעלט גענונ עלאסציטעט פאַר די איבערנעננע .עס האָט זיך
ניט באַמערקט קיין שוואוננ ווען דאָס האָט זיך גראַדע נעפאָדערט".

ק .עמיגרירט קיין אַמעריקע ,וואו ער אַרבעט אַלס זעצער אין די
צייטונגען ,רוסקי גאַלאָס*, ,מאַרגען זשורנאַל* ,און ביז  4591אין

|

ט,אָג?,

אין אַמעריקע האָט ק .זיך מער אינטענסיוו אָפּגעגעבן מיט יידישער
דראַמאַטורגיע און געשריבן אַ סך פּיעסן ,פון זיי זיינען דערשינען
אין דרוק , :צווישן וועלטןי ( ,)5291וואו עס זיינען אַרײן די דראַמעס
;אינ'ם ליכט פון באַגינען" און ,אין די זאַמדען".
וועגן אָט דעם בוך שרייבט מ ,אָלגין:
,קאָזיניצעס צוויי דראַמען ,אינ'ם ליכט פון באַנינען' און ;אין
די זאַמדן' זיינען נאָנט צום איבערברוך פון היינטיקע צייטן .זיי
באַהאַנדלען פאַרכאַפּנדיקע טעמען .זיי רירן אָן ערנסטע סאָציאַלע
קאַטאַסטראָפן ,װוי זיי נעפינען אַן אויסדרוק אינם לעבן פונם יחיד.
 ...אויב די טעמעס זיינען טיפע און היינטיקע ,נאָנט צום גייסט
פון די לעבעדיקע כוחות פון אונדזער עפּאָכע ,איז אָבער די באַ-
האַנדלונג גאַנץ שװאַך , --אינם ליכט פון באַנינען' שװואכער נאָך
וי ,אין די זאַמדן' ,קאָזיניץ האָט ניט קיין חוש פאַר נעשפּרעך,
װאָס דאָס דאַרף זיין דער בוי-שטאָף פון אַ דראַמע .ביי אים איז
גוט ,אַז די פּערזאָנען זאָלן ריידן צו האַלב און נאַנצע דרוק-זייטן.
קאָזיניץ האָט ,ווייזט אויס ,ניט געטראַכט וועגן זיינע פּיעסן וי
ווענן אַ בינע-שטאָף .ער האָט געשריבן צום לייענען  --אָבער אויך
דאָס לייענען איז האַמאָטנע ,ווייל אויף שריט און טריט צעקריכט

זיך די פּיעסע װווי טייג .אַביס? שטייפער און בעסער אָרגאַניזירט

זעט מען ניט קיין ליבע פון מאַן און ניט קיין צאַרטקײט פון זיין
פרוי .די נקמה פון אַ פּראָסטאַק אין זיין אונטרייע פרוי ?  ---איז

איז די אַבסטראַקטע פּיעסע ;אין די זאַמדן' ,װאָס דאָס באַוייזט,
אַז קאָזיניץ זעט גיט די לעבעדיקע ,קאָנקרעטע מענטשן ,וועלכע
ער פירט אַרױיף אין זיינע פּיעסן .און אַ שאָד ,װאָס די צויי

נוקם זיין אין זיין פרוי ,וועלכע איז פאַרגװאַלדיקט געװאָרן ,אַז
אַליין גיט ער (אין ערשטן אַקט) גערעכט דֶעם פּריסטאַוו פאַרװאָס

אָרעם  :זייער קערן איז אַ געזונ-

דאָס פאַלש פון אֶנהוֹיב ביזן סוף ,װאָרום פאַרװאָס
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זאָל זיך זלמן

דראַמען

זיינען אַזױ קינסטלעריש

טער ,לאָמִיר האָפן ,אַז דער שרייבער װעט מיט דער צייט אַנטװיק-
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לעססיסאָן
לען אַ בעסערע טעכניק ,װואָס וועט מענלעך מאַכן אויפצופירן זיינע
שפּעטערדיקע זאַכן".
 5יאָר האָט ק .שריפטשטעלעריש ניט געלאָזט הערן פון זיך.
ערשט אין  9291איז ווידער דערשינען אין ניו-יאָרק אַ באַנד פון
זיינע דראַמען א"נ ,פייערן אין נאַכט" ,װאָס האָבן אַריינגענומען
,אין די פּאַראָהעס* ,דראַמע אין  4אַקטן ,געשריבן אין , ,5291אין
צוזאַמענברוך" ,דראַמע אין  4אַקטן ,געשריבן אין  ,6291און די
אײינאַקטיקע דראַמעס ,די אויסגעצוימטע* און ,באַדערנאַכטײ ,ביידע
געשריבן אין ,5291
וועגן דעם שרייבט יעקב באָטאָשאַנסקי:
,איבערלייענענדיק די צוויי פיראַקטיקע און די צוויי איינאַקטיקע
דראַמען ,װאָס זיינען פארעפנטלעכט אינם בוך ,האָב איך דורכגע-
מאַכט די נאַנצע געדאַנקן-אַװאַנטורע וועגן דעם ,אַז די פּיעסע האָט

ביי אונדזן אויפגעהערט צו זיין אַ פּראָדוקציע פאַר טעאַטער און
איז געװאָרן נאָר אַ ליטעראַרישער זשאנר .,ש .י .קאָזיניץ אין אַ
געוויסער אויסנאַם .ער איז א סך מער טעאטער-מחבר וי ליטעראט.
דער ליטעראַרישער ווערט פון אַלע זיינע פּיעסן איז אַ קליינער,
טעאַטראַליש איז זייער ווערט נרעסער ,פאַראַן ביי קאָזיניצן א
געוויסע ניינונג צו מעלאָדראַמע ,אָבער נישט צו דער דורבשניט-
לעכער מעלאָדראַמע פון יידישן טעאַטער ,נאָר צו דער בעסערער
מעלאָדראַמע פון אײיראָפּעאישן שניט .און דאָס בעסטע איז ביי
אים דער מענטש .פאַראַן לעבעדיקע מענטשן אין קאָזיניצעס פּיעסן
און קרעפטיקע מענטשן .אַ שוישפּילער קאָן זיך מיט עפּעס באַװייזן
אין זיינע העלדן פון וועלכע עס אָטעמט מיט קראַפט און אַמאָל
אויך מיט גבורה .פֿאַראַן אַ באַשטימטע השפּעה פון ? .קאָברין
אויף קאָזיניצן ,אייניקע פון די העלדן פונעם יונגען דראַמאַטורג
זיינען נאָענטע קרובים פון יאַנקל בוילע ,הירש בער ,כאטשע ,א .א.

אויך די סביבה ,ואָס קאַזיניץ ברעננט ארויס ,אין על פּי רוב
אַ קאָברינישע  ---אין צוויי פון קאָזיניצעס פּיעסן קומט די האַנדלונג
פֿאָר ביים טייך צווישן פישער און כל-ערליי ברענ-אַרבעטער .אט
דער פאַקט מאַכט צו קלערן ,אַז קאָזיניץ איז ניט נאָר אונטער דער
השפּעה פון קאָברינען ,נאָר אַז דער יונגערער דראַמאַטורג האָט
געלעבט אין אַזאַ סביבה וי דער עלטערער דראַמאַטורג ,און ואַר-
שיינלעך האָט די סביבה-נאענטקייט שוין אויך געבראַכט אַ דירעקטע
|
השפּעה.
דאָס בעסטע איז ,וי געזאָגט ,ביי אונדזער מחבר ,דער מענטש.
דער שװאַכערער פּונקט איז  --די האַנדלונג ,װאָס אין אָפּט ביי
אים אַ צו אױסגעשפּראַכן מעלאָדראַמאַטישע און אַ שרייענדיקע.
פּאַראַן צופיל שטאַרקע פּלעצער אין קאָזיניצעס פּיעסן און עס פעלט
דאָס געמיטלעכע און דאָס ביסל הומאָר .אַ דאַנק דעם קומען די
פּיעסן אַרױס מאָנאָטאָן .דער דיאַלאָג איז שוין א סך בעסער .ער
איז קודם כל נאַטירלעך .צומאָל איז ער שוין צו נאַטירלעך ,און

די שפּראַך איז דערפאַר איבערגעלאָדן אָט מיט סלאַװיזמען ,אט

מיט אַנגליציזמען (דער נאַטוראַליזם איז פאַר יידיש אַפּנים א נישט
געוואונטשענע ריכטונג ,ווייל ער פירט דערצו ,אז מען זאָל דאָס
לשון איננאַנצן פאַרזשאַרגאָנעװען) .אין כ5ל גענומען זיינען עס
פּיעסן ,װאָס קאָנען האָבן אַ וװוערט נאָר פאַר דער בינע און זיי
דאַרפן דערצו

 ..אין גאַנצן

גענומען

בליצט

נישט

קאַזיניץ

נישט

מיט

קיין

נייע טעמעס און שוין אַודאי נישט מיט קיין אַריגינאַליטעט ,ער
שרייבט פּיעסן צום שפּילן ,װאָס אייניקע זיינען שוין פאַרעלטערט
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און אַנדערע וועלן ווערן פאַרעלטערט .צום ווינציקסטן וועט פאַר-
עלטערט ווערן דאעירינאַקטער ,ביי דער נאַכט' .אַזױ אין עס;
אין דער גאַנצער וועלט שפּילט מען פּיעסן .ביי אונדז דרוקט
מען זיי".
וועגן דעם בוך שרייבט יעקב מעסטל:

,אַ חוץ אין עטלעכע מאָנערע פּרעסע-נאָטיצן

{אין די פאַר-

אייניקטע שטאַטןן ווערט דאָסדאָזיקע בוך פון איבער צוויי הונדערט
זייטן ניט באַמערקט ,פון אויפפירן אויף אַ בינע שוין אָפּנערערט".
אין  7591איז אין ניו-יאָרק דערשינען קי'ס ראָמאַן ,באַ דער
דווינע" (זװערנהאָלם) ,מיט אַ פאָרװאָרט פון יעקב מעסטל ,וועלכער
שרייבט ,צ ,א; .
,די צייט פון שוויינן און פאַרשװויגן ווערן האָט קאָזיניצן גע-
האָלפן צו נעפינען זיך װוי אַ שרייבער  ---דאָרט וואוהין ער האָט
פון אָנהייב אָן געהערט  --סיי טעמאַטיש ,סיי אין דער פאָרם.
ווייזט אויס ,אַז נישט סאַציאַל-פּאָליטישע אויפברויזן פון אַלטער-
טום צי פון דער נייער צייט (װאָס ער באַרירט אין זיינע דראַמעס
אינם ליכט פון באַגינען', ,אין די זאַמדן' און אין ,די אויסנע-
צוימטע') און נישט די געזעלשאַפטלעכע איבלען אין אַמעריקע
(װאָס ער באַהאַנדלט אין ,באַדערנאַכט! אוֹן אין ,צוזאַמענברוך')
האָבן באַזונדערס באַװירקט זיין שאַפערישקייט  ---הנם די סאַציאַלע
נוים נופא איז אים שטאַרק נוגע געווען .זיין שאַפערישע עמאַציע
האָט געשטעקט אין זיינע יוגנט-איינדרוקן ,װאָס ער האָט באַקומען
בעת ער האָט זיך צונעקוקט צו דעם זעלטענעם קאַלירפולן און
שווער-האַװוערדיקן פאַרקער אויף דער דווינע ,,. .פון אָט דעם
איז קאָזיניץ אינספּירירט געװאָרן ,די לעצטע צוויי יאֶר פאַר זיין
פריצייטיקן טויט אַרבעט ער פלייסיק איבער אַ סעריע דערציילונגען,
װאָס באַהאַנדלען די איינציקע טעמע  ---דאָס לעבן פון יידישע און
ניטייידישע אַרבעטער ביים טראַנספּאָרטירן געהילץ אויפן טייך
|
דווינע.
 ..מיט דער דווינע-טעמע האָט קאָזיניץ זיך באַנוצט אין זיין
דראַמע ,אַפּן טייך' .מענלעך ,אַז די טעמע איז טאַקע געווען דער
סוד פון איר דערפאָלג .צו דערזעלבער טעמע קערט ער זיך אום
ווידער אין אַ דראַמע ;,אין די פּאַראָהעס ,אָבער ,ניט נעקוקט אויף
זיין ערשטן דערפאָלג ,איז דראַמע ,אַ פּנים ,פאָרט ניט געווען זיין
מעדיום".

מעסטל האַלט ,אַן
,מ ,אַלגינס פאָראויסזאָג,
געשפּרעך ,װאָס דאָס דאַרף
איז דעריבער געווען אפשר
איז מענטשלעך ,אַפילן ביי
היינט ,נאָכן דערשיינען פון
אַנדערש נעשריבן".,
ק'.ס געדרוקטע פּיעסן:

|

אַז קאָזיניץ האָט ניט קיין חוש פאַר
זיין דער בוי-שטאָף פון אַ דראַמע,
אַן איבערגעאיילטער .זיך טועה זיין
אַזאַ ליטעראַטור-קענער וי מ .אֶלנין.
,ביי דער דווינע' װואָלט אֶלגִין מסתם

| }1לעאָן
(}2

געשפּילט ווערן היינט ,ווייל אין אַ צייט אַרום וועלן

זיי זיין פאַרעלטערט .דער מחבר ראטעוועט זיך אַזױ אַרום גאַנץ
װייניק דערמיט ,װואָס ער ניט זיינע ווערק אַרוס אין בוך-פאָרם, .
.

פון

ובן

דראַמע אין  1אַקט
|;אונזער צייט ,ריגע ,דעצעמבער 8191ן
באַ דער גאָלדענער בעט
בילד
;,קולטור און אַרבעט? ,ריגע ,יוני 0291ן
ש .י .קאָזיניץ
אַפן טייך
אַ דראַמע אין  5אַקטן
ריגע 156 1291 ,זז61 .
2192

יידישן

טעאַטצער
פון דעם

 141ש .י .קאָזיניץ
אינ'ם ליכט פון באַגינען.
דראַמע אין  4אַקטן
{(געדרוקט אין בוך ,צ,ווישן װועלטן" ,ג .י 17 ,5291 ,.זז61" .
|

{5ן ש .י .קאָזיניץ
אין די זאַמדן
טראַגעדיע אין  5אַקטן
{געדרוקט אין בוך ,צווישן וװועלטן? ,ג .י ,5291 ,.זז61" ,221-31 .
( }6ש .* .קאָזיניץ
אין צוזאַמענברוך
דראַמע אין  4אַקטן און  7בילדער
|געדרוקט אין בוך ,פייערן אין נאַכט* ,נ .י 111 ,9291 ,.זז61' .ן
ודן ש .י קאָזיניץ
אויסגעצוימטע
דראַמע אין  1אַקט

ש .י .קאַזיניץ

7881

--

געשט,

22

וי זיין פרוי ,בעטי

פעבר.

}8591

פּאָרװין ,גיט איבער,

7881

אין

פּיאַטערגאָרי.,

אוקראַינע,

ביי פאַרמעגלעכע עלטערן .צוליב דעם װאָס

דראַמע אין  1אַקט

ש .י .קאָזיניץ
אין די פּאַראָהעס
:
דראַמע אין  4אַקטן
י{געדרוקט אין בוך
,
ן
ר
ע
י
י
פ
ן
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,
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2
9
1
זז}322-751 .

ש .י ,.קאָזיניץ
חלום און װאָר
פאַנטאַזיע-סאַטירע אין  5אַקטן פאַר בינע מיט עקראַן

ונערשט בילד פון ערשטן אַקט אין ,זאַמלונגען" ,נ .י ,.נ' ,51
,,8
ש.{ .

זלמן רייזען  --אלעקסיקאָן פון יידישער ליטעראַטור" ,װּו ,זז,81714 .
ז .זילבערצווייג  ---אויפ'ן גליטש, ,לאָדזער טאגעבלאט",

לאָדז 7 ,דעצעמבער

|

,1
מ ,אָלגין  --נייע דראַמען, ,דער האמער" ,נ .י ,.מערץ ,6291
ט .ביילין |דר .ל .זשיטניצקין ? ---אפן טייך" דראמע פון קאָזיניעץ ,אויפ-
געפירט אין טעאַטער ,,אמבו" ,רעזשי און הױפּטראָל ס .סאָקאַלאָו, ,פּרעסע",
ב"א 81 ,סעפט,8291 ,
קריטיקוס {מאָריס מייערן  --אויפן טייך .ליאָניד סאָקאָלאַװס ערשטער אויפ.
,י צייט" ,לאָנדאַן 7 ,יולי ,0391
טריט אין ש .י .קאָזיניץ'ס דראַמא ,ד
יאַנקעװ באָטאָשאַנסקי  ---צװישן ביכער און מעכאַברים, ,די פּרצסע"; ב"א,
 6יולי ,9391
מאָרריס מייער , --אידיש טעאַטער אין לאָנדאָן" ,לאָנדאָן ,2491 ,ז,913 .
יעקב מעסטל  --אַן אײגנאַרטיק און זעלטן גוט בוך, ,זאמלונגען" ,נ .י
|
,7591 1
ש .י .קאָזיניץ , ---ביי דער דװוינע" ,ניויאָרק| ,7591 ,הקדמה פון יעקב מעסטלן,

|

פרומקים ,זאַנװיל
אין  1981איז אין ווילנע ,אין דער דרוקעריי פון פין ,ראַזענקראַנץ
און שריפטזעצער ,דערשינען ,דיא טרייע ליעבע ,איין ראָמאַן דער
נייער צייט .אלס לוסטשפּיעל (קאָמעדיע) אין פיער אַקטען .פער-
פאַסט פון זאַנװיל פרומקיס אויס װאָלין",
אין קיין שום בוך וועגן יידישער ליטעראַטור ,איינגעשלאָסן ריי"
זענס ;לעקסיקאָן פון יידישער ליטעראַטור* און ,אַרכיו פון יידישן
טעאַטער* א"ר פון דר .יעקב שאַצקי ,אַרױסגעגעבן פון אייווא",
ווערט פ'.ס נאָמען ניט דערמאָנט .עס זיינען דעריבער ניטאָ קיין
2188

סעפּט.

בער

וגעדרוקט אין בוך ,פייערן אין נאַכט* ,נ .י ,9291 ,.זז651-331 .ן

1

קאָהן ,ס .ה.
{נודעלמאַן |

איז ק .געבוירן געװאָרן דעם  61סעפּטעמ-

 .באדערנאַכט

{פן

ב .גאָרין , --געש .אידיש טעאַטער* ,וו ז,272 .

וגעב61 .

וגעדרוקט אין בוך ,,פייערן אין נאַכט* ,נ .י ,9391 ,.זז}231-311 .

}1

שום ביאָגראַפישע דאַטעס וועגן מחבר פון דער קאָמעדיע,
שער-בלאַט איז אָבער צו זען ,אַז ער שטאַמט פון װאָלין,
די פּיעסע האַלט  201זייטן .זי איז געשריבן אין גראַמען ,אין אַ
גאַנץ פליסיקן יידיש ,און איז ,קענטיק ,פאַרפאַסט געװאָרן צום
שפּילן ,זי איז אָבער ,אויף וויפל ס'איז באַוואוסט ,קיינמאָל ניט גע-
שפּילט געװאָרן.
דער היסטאָריקער פון יידישן טעאַטער ב .גאָרין ,דערמאָנט זי
אין דער רשימה פון יידישע פּיעסן ,װאָס ער גיט אָן לסוף פון זיין
'
טעאַטער-געשיכטע,

דער זיידע איז געוען אַן אויסגעדינטער
ניקאָלײעװער סאָלדאַט ,האָט די פאַמיליע
געהאַט וואויןדרעכט מחוץ דעם יידישן תחום
המושב .פאָטער איז געווען אַ גלענצנדיקער
שטובן-מאָלער ,װאָס האָט אַפילו געמאָלן די
קירכעס אין דער גאַנצער געגנט .פון דער
פריעסטער יוגנט אָן האָט ק .געשטרעבט צו זעלבסטשטענדיקייט און
שוין צו  21יאָר איז ער געװאָרן אַ לערער אין אַ דאָרף ,שפּעטער
געאַרבעט אין דער פּאָסט.
אין עלטער פון  51יאָר עמיגרירט אַלין קיין אַמעריקע ,וואו עֶר
קומט צו זיינעם אַ פעטער מיטן נאָמען קאָן .נאָכדעם װי דער
פעטער פאַרלירט ,בעת אַ פּיקניק ,דורך אַ פאַרגיפטונג ,ביידע זין,
איז ק .מסכים אָנצונעמען דעם פעטערס פאַמיליע-נאָמען.
אין די ערשטע יאָרן פון זיין איינװואַנדערן אין אַמעריקע ,האָט ק,
געאַרבעט אין אַ שאַפּ .דאָרט באַקענט ער זיך מיט אַן עלטערן
מאַן ביי וועמען ער איז זייער נושא חן אַלס זינגער ,פּערזאָניפיצירער
און דערציילער פון מעשות .יענער ברענגט אים אין יידישן טעאַטער,
וואו ק .הייבט אָן אַלס סופלער .דערנאָך שרייבט ער דאָרט ,ליריקס"
און שפּעטער סקעטשעס,
דער טעאַטער-פאַרװאַלטער אָסקאַן גרין געדענקט אים אַלס כאַ-
ראַקטער-שוישפּילער נאָך בערך  51:4191אין מינעאַפּאָליס אין אַ
יידישער טרופּע מיט אסתר פיעלד |,די יידישע מאַמע".
אויך דער פּיעסן-שרייבער ויליאַם סיגעל געדענקט אים
אַקטיאָר נאָך איידער ק .האָט גענומען שרייבן פאַרן טעאַטער.

אַלס

דער טעאַטראַל לואי מאַרקאָװיטש געדענקט וי בערך 61:5191
האָט דער אַקטיאָר זיגמונט ויינטרויב ,וועלכער האָט אויפגעפירט
ק'.ס פּיעסע ,די צעבראָכענע היים" ,אים פאָרגעשטעלט וי אַ יונגן
דראַמאַטורג ,װאָס שרייבן איז זיין ז,ייטיקע* פּרנסה ,אָבער פון פאַך
איז ער אַ קעלנער,
דער שוישפּילער דוד דענק און דער פּיעסן-שרייבער לואיס פריי-
מאַן געדענקן ק .אַלס סופלער און סקעטשן-שרייבער אין יידישן

װאָדעװיל-טעאַטער אין שיקאַגאָ ,וואו ער איז געווען  2יאָר פאַר-
הייראַט מיט דער פעאיקער יונגער אַקטעריסע פּלעװע ,וועלכע האָט
געליטן פון טובערקולאָז און געווען אַ פּאַציענטין אין דענווער ,קאָלאָ-
204

לעץקסיקאן
ראט

ראַדאָ.

דער

געוועזענער

הערי

שישפּילער

ויינבערג

געדענקט

געװאָרן ,א"ר און מיט דער מוזיק פון י .טאַנצמאַן ,מיט בערטאַ
גוטענטאַג און בעני אַדלער אין די הויפּט ראָלן ,קי'ס ;די פאַר-
שאָלטענע".
דעם  02מערץ  2291איז דורך לואיס קרעמער אויפגעפירט גע-
װאָרן אין ;האָפּקינסאָן טעאַטער* קי'ס לעבנסבילד אין  4אַקטן

ק.

אַלס סופלער און פּיעסן-שרייבער אין קליװולאַנד (דירעקציע :ויינ"
בערג און סאָל װאַלערשטײן).
ק .ציט זיך שפּעטער איבער קיין ניו-יאָרק ,וואו ער האָט חתונה
מיט דזשעני װאָלינער ,און ער גיט זיך וייטער אָפּ מיט שרייבן
פּיעסן .ער וװערט דאָ אין די שפּעטערע יאָרן דער מיטגרינדער
פון דער יידישער דראַמאַטורגן-ליג און איר סעקרעטאַר ,און אויך
אַ מיטגרינדער פון דער געזעלשאַפט ,מיר שיקאַגער" (שפּעטער

;רחלע פון װאַרשע?.
דעם  21אָקטאָבער  3291איז אין ,לענאָקס טעאַטער* אויפגע-
פירט געװאָרן ק',ס קאָמעדיע-דראַמע ;איר צווייטע יוגנט",
דעם  72דעצעמבער  2291איז אין ,געבילס פּיפּלס טעאַטער"
אויפגעפירט געװאָרן דורך מאַקס געביל ,אין זיין באַאַרבעטנג,
ק'.ס טראַגי-קאָמעדיע ,קיילע ביילע פון פּיטט סטריט" ,מוזיק פון
הערמאַן װאָהל ,מיט דזשעני גאָלדשטײן אין דער טיטל-ראָל,
דעם  91אַפּריל  4291איז אין ,ליבערטי טעאַטער" ,מיט יאָזעף
שעהנגאָלד און נעלי קעסמאַן ,אויפגעפירט געװאָרן ,דער יידישער
זינגער" ,אָפּערעטע אין  3אַקטן פון נאַאומאָוו און קאָן ,מוזיק --
שלום סעקונדאַ.

;יידישש אַרטיסטן און פריינט?) ,וואו עו איז אַ סך יאָרן פינאַנס. -
סעקרעטאַר.
6
כענע היים".
,יריק טעאַטער* אויפגעפירט
דעם  5סעפּטעמבער  9191איז אין ל
געװאָרן דורך מ ,ווילענסקי ק'.ס -4אַקטיקע פּיעסע ,די געטרייע
מאַמע".
דעם  8אָקטאָבער  9191איז אין אליריק טעאַטער* אויפגעפירט
געװאָרן ק'.ס און ל .פריימאַנס ,ציפּקע די אלמנה" ,װאָס איז דעם
 9אַפּריל  ,4291אין אַ באַאַרבעטער פאָרם פון יעקב קאַליך ,דורך
אים ,אויפגעפירט געװאָרן ,מיט דער מוזיק פון יוסף רומשינסקי ,מיט
מאַלי פּיקאָן אין דער טיטל-ראָל ,אין ,קעסלערס סעקאַנד עועניו
טעאַטער? .די פּיעסע איז געווען אַ ריזיקער דערפאָלג ,איז שפּעטער
געשפּילט געװאָרן איבער דער גאַנצער יידישער װעלט פון אַ סך
יידישע טרופּעס ,און איז אין יולי  2291אויפגעפירט געװאָרן אין
בוענאָס איירעס מיט מאַלי פּיקאָן
די פּיעסע איז אין  5291דערשינען אין װאַרשע ,אָן די נעמען
פון די מחברים ,נאָר ,רעדאַקטירט פון ראובן מאַנדעלבוים",
דעם  42דעצעמבער  9191איז אין ,ליבערטי טעאַטער* א"ר פון
האָט ז .וויינטרויב אויפגעפירט ק'.ס פּיעסע ,די צעבראָ-

ז .וויינטרויב

אויפגעפירט

געװאָרן

ק'.ס צייטבילד

;דעם

רבס

טעב"

טער",
אַ כתב-יד פון דער פּיעסע ,צייטבילד
אין  3אַקטן מיט פּראָלאָג און עפּילאָג
,ייוו"א".
אין זעלבן סעזאָן איז אין ,ליבערטי
װאָרן ,פרייע ליבע" ,פאַמיליש-דראַמע
דעם  4מערץ  1291איז אין ,ליריק טעאַטער* אויפגעפירט געװאָרן
ק'.ס -4אַקטיקע פּיעסע ,הערצער און בלומען".

פון יידישן לעבן אין פּולף"
געפינט זיך אין אַרכיוו פון
|
טעאַטער" אויפגעפירט גע-
פון ק .און קאַלמאַנאָװיטש,

דעם  51אַפּריל  1291איז אין ,פּיפּלס טעאַטער* אויפגעפירט
געװאָרן דורך מאַקס ראָזענטאַל ק'.ס קאָמעדיע-דראַמע אין  4אַקטן,
מוזיק פון יאָזעף ברוידע; ,אַ מאַמעס נשמה",
דעם  5יאַנואַר  2291איז אין ,אוירווינג פּלייס טעאַטער* אויפ-
געפירט געװאָרן ק'.ס קאָמעדיע-דראַמע אין  4אַקטן ,גאָלדענע חלו-
מות" א"ר פון יאָזעף שעהנגאָלד,
אין סעפּטעמבער  0291איז דזשעני גאָלדשטײן אויפגעטראָטן
אין ;האָפּקינסאָן טעאַטער* אין ק'.ס פּיעסע עאיר גאָלדענער חלום"
{העכסטװאַרשײנלעך די פּיעסע ;גאָלדענע חלומות") ,און דעם 32
נאָוועמבער  2391איז די פּיעסע א"נ ,גאָלדענע חלומות" א"ר פון
מאַקס ראָזענטאַל אויפגעפירט געװאָרן ,מיט דזשעני גאָלדשטײן,
אין ,פּראָספּעקט טעאַטער? .די פּיעסע איז אין יוני  7291א"נ ,איר
גאָלדענער חלום" געשפּילט געװאָרן אין בוענאָס איירעס,
אַ כתב-יד

פון דער

דיזעלבע פּיעסע

פּיעסע

געפינט

געפינט

זיך אויך

זיך אין אַרכיוו

דאָרט

א"נ

פון ;ייוו"א".

;שועסטער-מאַמש".

פאַמיליען-דראַמע פון יידיש-אַמעריקאַנער לעבן אין  4אַקטן,
דעם  92דעצעמבער  2291איז אין ,ליריק טעאַטער* אויפגעפירט
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פון
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דעם  12נאָוועמבער  4291איז א,ילןיבערטי טעאַטער* אויפגע-
פירט געװאָרן מיט מיכאל מיכאַלעסקאָ ק'.ס קאָמעדיע-דראַמע .אין
 4אַקטן ,אַליײין אין דער וועלט* ,ליריק  --ל .גילראד ,מוזיק --
יאָזעף ברוידי .דיזעלבע פּיעסע איז דעם  32נאָועמבער  8291אוים-
געפירט געװאָרן אין ;פּראָספּעקט טעאַטער* דורך נייטאן גאָלדבערג,
מוזיק  --פ ,לאַסקאָווסקי,
דעם  42דעצעמבער  4291איז אין ,ל,יבערטי טעאַטער" אויפגע-
פירט געװאָרן דורך מיכאל מיכאַלעסקאָ ק'.ס און נאַאומאָווס לעבנס-
בילד אין  4אַקטן ,נאָכן שטורם" ,מוזיק  ---יאָזעף ברוידי ,אויך
געשפּילט געװאָרן דורך אים אין פילאַדעלפיע.
אַ כתב-יד געפינט זיך אין אַרכיוו פון ,ייוו"א",
|

דעם  92מאַי  5291איז אין ;ראָזע זילבערט טעאַטער* ,מיט לואיס
און מיני בירנבוים ,אויפגעפירט געװאָרן ק'.ס ,אברהמלע מלמד",
מוזיק  --פ .לאַסקאָווסקי,
דעם  61סעפּטעמבער  5291איז אין ,ראָזע זילבערטס האָפּקינסאָן
טעאַטער* אויפגעפירט געװאָרז פון מישע גערמאַן ק'.ס קאָמעדיע-
דראַמע ,פאַרשפּילטע יוננט",
דעם  82סעפּטעמבער  5291איז אין ,אַמפיאָן טעאַטער*,
סעמיושל גאָלדענבורג און צילע אַדלער ,אויפגעפירט געװאָרן

מיט
ק'.ס

קאָמעדיע-דראַמע אין  4אַקטן ,זיין כלהס טאָכטער? .דיזעלבע פּיעסע
איז אין יוני  6291אויפגעפירט געװאָרן דורך יאָזעף קעסלער אין
לאָנדאָן ,ענגלאַנד ,און דעם  3סעפּטעמבער  6291אין בראָנקס ,אין
,מעקינלי סקווער טעאַטער*.
אַ כתב-יד געפינט זיך אין אַרכיוו פון ,ייוו"א".
דעם  1דעצעמבער  5291איז אין אליבערטי טעאַטער* אויפגע-
פירט געװאָרן דורך מיכאל מיכאָלעסקאָ ק'.ס קאָמעדיע:דראַמע
;ליבע איז שטאַרקער פון געזעץ" .די זעלבע פּיעסע איז אין אַפּריל
 9אויפגעפירט געװאָרן דורך װיליאַם שװאַרץ אין ע
,קסעלסיאָר
טעאַטער* אין בוענאָס איירעס,
אַ כתב-יד געפינט זיך אין אַרכיו פון ,ייוו"א".
דעם  51אָקטאָבער  6291איז אין ,אַמפיאָן טעאַטער" אויפגעפירט
געװאָרן דורך איזידאָר קעשיער ק'.ס פּיעסע ,פאַרגעסענע מענטשף",
דעם  42דעצעמבער  6291ווערט אין ,לענאָקס טעאַטער" אויפ-
געפירט ק'.ס ,פאַרװאָס מיידלעך פאַרלאָזן זייער היים" ,אין  3אַקטן,
ליריקס  --דזשייקאָבס ,מוזיק  --פּערלמוטער,
אין  6291אין אין ;האָפּקינסאָן טעאַטער* אויפגעפירט געװאָרן
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יידישן

טעאטער
ליריקס  --י.

דורך מישע גערמאַן ק'.ס ,ליבע און פריינטשאַפט*,
ראָזענבערג ,מוזיק  --שלום סעקונדא.
דעם  7אָקטאָבער  7291איז א"ר פון איזידאָר בוזעט אויפגעפירט
געװאָרן ק',ס מעלאָדראַמע אין  4אַקטן ;אַ כלהס נקמה" .דעם 5
אַפּריל  9291איז די פּיעסע אויפגעפירט געװאָרן אין ,האָפּקינסאָן
טעאַטער? .אין יוני  9291איז די פּיעסע אויפגעפירט געװאָרן דורך
יאָזעף קעסלער אין לאָנדאָן ,ענגלאַנד,
דעם  41אָקטאָבער  7291איז א"ר פון איזידאָר בוזעט אויפגע-
פירט געװאָרן אין ,,מעקינלי סקווער טעאַטער* קי'ס קאָמעדיע-
דראַמע אין  4אַקטן ,,פאַרלוירענע קינדער" ,ליריקס און מוזיק --
|
יאָזעף טאַנצמאַן.
דעם  9נאָוועמבער  8291איז אין ,האָפּקינסאָן טעאַטער* אויפגע-
פירט געװאָרן דורך לואיס ווייס ,פּעשקע די קאָמעדיאַנטקע" ,מוזי-
קאַלישע קאָמעדיע פון ס .קאָהן און ה .לעווין.
דעם  42דעצעמבער  8291איז אין ,פּראָספּעקט טעאַטער" אויפ-
געפירט געװאָרן דורך נייטאן גאָלדבערג ק'.ס ,פאַרלאַנגט אַ חתן",
|
מוזיק  ---פ .לאַסקאָװוסקי.
די זעלבע פּיעסע איז אין סעפּטעמבער  9291אויפגעפירט געװאָרן
אין בוענאָס איירעס,
אין אָקטאָבער  9291האָט מנשה סקולניק אויפגעפירט אין בוענאָס
איירעס ק'.ס פּיעסע ;אַ סוד פון אַ מיידל",
אין נאָוועמבער  9291האָט סאַראַ סילוויא ,צו איר ערךאָוונט,
אויפגעפירט ק'.ס פּיעסע קרייזעלעס  5חתנים" ,אין ,עקסעלסיאָר
טעאַטער? אין בוענאָס איירעס,
דעם  7יאַנואַר  0291האָט יעקב רעכטצייט אויפגעפירט אין ,האָפּ-
קינסאָן טעאַטער* ק'.ס קאָמעדיע ,אונדזער רביניו" ,און האָט די-
זעלבע פּיעסע אויפגעפירט אין מאַי  ,0291בעת זיינע גאַסטשפּילן
אין בוענאָס איירעס.
דעם  12פעברואַר  0291האָט יעקב רעכטצייט אויפגעפירט אין
ה,אָפּקינסאָן טעאַטער* ק'.ס מוזיקאַלישע קאָמעדיע ,די ליבע פון
אַ װאַגאַבונד" ,וועלכע ער האָט אין מאַי  0291אויפגעפירט אין
|
בוענאָס איירעס א"נ ,דער פריילעכער װאַגאַבונד",
דעם  41נאָוועמבער  0391איז א"ר פון מאַקס ראַזענטאַל אויפגע-
פירט געװאָרן ,מיט דזשעני גאָלדשטײן ,אין ,האָפּקינסאָן טעאַטער"
ק'.ס פּיעסע ,פאַרגעסן פון גאָט*,
,אָפּקינסאָן טעאַטער* אוים-
דעם  21סעפּטעמבער  1391איז אין ה
געפירט געװאָרן ק',ס פּיעסע ;זאָג ניט קיין ליגן".
דעם  3יוני  3391איז אין ,האָפּקינסאָן טעאַטער*" אויפגעפירט
געװאָרן ק'.ס פּיעסע ,לופט פּאַלאַצן* (מיטן אָנטײל פון אסתר פיעלד,
פּנחס לאווענדא ,יהודה בלייך ,סטעלאַ גאָלד ,אייב גראָס ,עטל דאָרף,
אייב דאָרף ,היימאַן ראַפּאַפּאָרט ,הערי קויפמאַן ,ס .ה .קאָן ,מאַקס
קלעטער און יעטאַ צווערלינג),
,עאַטער מיטרע" אין בוענאָס איירעס
אין אַפּריל  0491איז אין ט
דורכן גאַסטראָלירנדיקן מאַקס ראָזענטאַל אויפגעפירט געװאָרן ק'.ס

;הערצער און בלומען".

|

אין נאָוועמבער  0491איז אין ,פּאַרקװעי טעאַטער" אויפגעפירט
געװאָרן ק'.ס און יצחק פרידמאַנס ראַדיאָדסענסאַציע ,דער נייער
מענטש" ,מוזיק פון א .אָלשאַנעצקי (מיטן אָנטײל פון מיכאל מיבאַ-
לעסקאָ ,מרים קרעסין ,יעקב רעכטצייט ,דאָראַ ווייסמאַן ,עלי מינץ,
יעטאַ צווערלינג א .אַ.).
אין מאַי  1491האָט יהוֹדה בלייך אויפגעפירט אין ,פּאָבליק
טעאַטער* ק',ס פּיעסע ,פייווקע שקלאַף" ,קאָמעדיע-דראַמע אין 2
אַקטן און  41סצענעס ,מוזיק פון משה רויך (מיטן אָנטײיל פון יעקב
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בערגרין ,מאַקס ווילנער ,אַננאַ ווייסמאַן ,סאַלטשאַ שאָר ,משה דאָרף,
מאַקס קלעטער ,דינה האַלפּערן ,יהודה בלייך ,װאָלף באַרזעל ,אַננאַ
טייטעלבוים ,פריידעלע ליפשיץ ,לואיס ווייסבערג ,בעטי בודאָנאָו
א .אַ) .די פּיעסע איז געווען אַ גרויסער דערפאָלג ,און דאָס טעאַ-
טער האָט אַרױסגעגעבן ,אין יידיש ,אַ ספּעציעלע בראָשור פון 61
זייטן מיטן אינהאַלט פון דער פּיעסע און מיט די בילדער פון
פּעסאָנאַזש,
אַ מאַנוסקריפּט פון דער פּיעסע געפינט זיך ביי דער אלמנה און
אין אַרכיוו פון קייוו"א".
אין דעצעמבער  8391האָט מען אָנגעהויבן דעמאָנסטרירן אַ
יידישן קלאַנג-פילם  צוויי שװועסטער* (מיט דזשעני גאָלדשטײן
|
אין דער הױפּטראָל),
דוד דענק שרייבט:
,ער האָט אויך אָנגעשריבן אַ פּיעסע פאַר לודוויק זאַץ און מיכאל
מיכאלעסקאָ ,וועלכע זיינען צוזאַמען

געווען אַ סעזאָן אין ,סעקאָנד

עוועניו טעאַטער' ,און ס'איז שוין געווען פאַרטיק פאַרן ערשטן
אַקט די מוזיק ,נאָר ווען די סטאַרס זיינען דאַן נעקומען פון אייראָ-
פּע ,האָבן זיי זיך ניט געקאָנט איינטיילן ,און מ'האָט די פּיעסע

אַװעקנגעליינט .דאַן האָט ער געקראָגן אַ צוזאַמענברוך ,און וען
ער איז געזונט געװאָרן ,האָט ער גענומען שרייבן פּיעסן אין
ענגליש ,אַפילן געהאַט אַן אִפיס אין אַר-קעי-אָדבילדינג ... .ער איז
ניט געווען

קיין אָפנהאַרציקער.

אַלע מאָל פאַרבאָרנן

און

אַפילן

פאַר זיין בעסטן פריינט האָט ער זיך געהאַלטן פאַרמאַכט".
אין  9491איז ק .געקומען אין לאָס אַנדזשעלעס .דאָ האָט ער שפּע-
טער חתונה געהאַט מיט פרוי בעטי פּאָרוין ,אייגנטימער פון אַ
פרויען קליידער-געשעפט ,און הגם ער װאַרפט זיך אַריין זייער
ענערגיש און דערפאָלגרייך אין דעם געשעפט ,דאָך גיט ער ניט אויף
זיין שרייבערישע אַרבעט .ער באַמיט זיך ,דורך פאַרשידענע אַגענ-
טורן ,אַרויפצוברענגען זיינע ענגלישע פּיעסן אויף דער אַמערי-
קאַנער בינע און אַזױי אויך זיינע געפּלאַנטע פילם-פּיעסן אין די
פילם-פירמעס .ער פירט אַן אומדערמידלעכע קאָרעספּאַנדענץ און
פּערזענלעכן קאָנטאַקט .געווען מאָמענטן ווען עס האָט אויסגעזען
אַז אָט-אָט ווערט זיין שטרעבונג פאַרווירקלעכט .יעדעס מאָל אָבער
קומען אַנדערע שטערונגען ,מאַנכעס מאָל פינאַנסיעלע ,אַנדערס מאָל
קינסטלערישע ,און קיין איין פּיעסע אָדער פילם ,װאָס ק .האָט
אָנגעשריבן ,ווערן ניט אויפגעפירט .דאָס צעברעכט שטאַרק זיין
געזונט,
דעם  22פּעברואַר  8591איז ק .געשטאָרבן אין לאָס אַנדזשעלעס,
זיין טאָכטער ,בוירניס קארטעל ,איז פאַרבונדן מיט דער קאָלאָמביאַ
פּיקטשורס קאָרפּאָרײישאָן אין ניו-יאָרק.
זלמן זילבערצווייג באַמערקט, :ס'איז שווער צו גלויבן ,אָבער
ס'איז אַ פאַקט ,אַז אַ מענטש ,װאָס איז געשטאַנען יאָרן-לאַנג אין
דער עפנטלעכקייט ,האָט פאָרט באַװיזן צו זיין אַזױ פאַרשלאָסן
און פאַרבאָרגן ,אַז ס'איז אין ערגעץ ניט צו געפינען קיין געדרוקט
װאָרט וועגן זיין ביאָגראַפיע און ס'איז אויך שווער צו קריגן גענויע
אינפאָרמאַציעס וועגן אים פון די חברים ,זיינע מיטצייטלער ,וועלכע
האָבן געאַרבעט צוזאַמען מיט אים".
אויך לואיס פריימאַן באַמערקט, :ער האָט זיך ניט געחברט מיט
זיינע אַמאָליקע הברים .די סיבה ?  ---אָרעמקײט ,ניט דערפאָלגרייך
אין דער טעאַטער-פּראָפעסיע?.
אין אַרכיוו פון אייוו"א*" אין ניו-יאָרק געפינען זיך פאָלגנדיקע
מאַנוסקריפּטן פון ק'ס פּיעסן, :טרוים:וועבער", ,דאָס יידישע
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ליד* און ;דאָס ליד פון דאָרף* |מעגלעך ,אַז לכל הפּחות איינע פון
זיי איז דיזעלבע װאָס זיין פּיעסע ,דער יידישער זינגער"ן, ,דאָס
פאַרלאָרענע גליק" ,אָפּערעטע אין דריי אַקטן, ,שאַפּימײדלעך!
אָדער ,די צעטראָטענע בלום" ,מעלאָדראַמע אין  3אַקטן מיט אַ
פּראָלאָג, ,גלויב דיין פרוי" ,פאַמיליע-דראַמע אין  4אַקטן עדי
הייליקע זינדערין" ,לעבנסבילד אין  3אַקטן, ,שרהלע מזיק" ואָרי-
גינעלער כתב-ידן ,קאָמעדיע-דראַמע אין  4אַקטן ;אַ חתן אויף
פּראָבע" ,קאָמישע אָפּערעטע אין  4אַקטן, ,משוגעת" (דע-מענטיא)
אין  3אַקטן מיט עפּילאָג, ,איר שוועסטערס מאַן" ,לעבנטבילד אין
 4אַקטן,
וָאָן שום ספק ,אַז אַ גאַנצע ריי פון אָט די פּיעסן זיינען געשפּילט
געװאָרן אונטער אַנדערע נעמעןן.
אין ,ייוו"א?-אַרכיוו געפינען זיך אויך פּראָגראַמען פון ק'.ס אַנ-
דערע פּיעסן ,װאָס װערן ניט דערמאָנט ניט אין די דורך אונדז
פאַרצייכנטע אויפפירונגען ,ניט דורך פאַרבליבענע מאַנוסקריפּטן,
װי; :דער פריילעכער ציגיינער? {װואַרשײנלעך ,דער פריילעכער
װאַגאַבונד*}, ,געצל פאָרט קיין האָליוואוד?" אין  2אַקטן 8 ,בילדער
פון ק .און יצחק פרידמאַן, ,גאַליציאַנער שלומיא?" ,אַ ראָמאַנטישע
אָפּערעטע אין  2אַקטן ,רעזשי --יוליוס נאַטאַנסאָן ,געשפּילט אין
;אַרטש

טעאַטער* אין פילאַדעלפיע,

;דער געקויפטער

חתן" ,טראַגי-

קאָמעדיע אין  3אַקטן ,מוזיק פון ה .װאָהל ,רעזשי הערמאַן פעניג-

שטיין ,אויפגעפירט

 3391אין ווילנע ,און ;געפאַלענע מלאכים",

לעבנסבילד אין  3אַקטן ,רעזשי  --בערטאַ גערסטין ,געשפּילט אין
;סטענדערט טעאַטער* אין טאָראָנטאָ,

ביי דער אלמנה געפינען זיך אויך מאַנוסקריפּטן פון פאָלגנדיקע,

אין ערגעץ ניט-דערמאָנטע פּיעסן, :דער אַדאָפּטירטער טאַטע",
קאָמעדיע אין  3אַקטן; ,זיין אָדער ניט זיין" ,אַ מוזיקאַלישע פּיעסע
אין  2אַקטן און  41סצענעס ,און אני
ַט-פאַרענדיקטע פּיעסע ,יוסף
ש
מיט זיינע ברידער" ,אמַוזיקאַליש פּיל אין צוויי אַקטן,
ביי דער אלמנה געפינען זיך מאַנוסקריפּטן פון פאָלגנדיקע,
פּיעסן ,וועלכע ער האָט געשריבן אונטער זיין אַדאָפּטירטן נאָמען,
אונטער אהַאַלבן נאָמען פון ווירקלעכן נאָמען (נאדעל) ,אַליין אָדער
מיט זיין טאָכטער (בוירניס קארטעל) אָדער די איבערזעצער ,וי:
;סטרענדזש רייוּניאָן" ,אַ קאָמעדיע אין דריי אַקטן ,ל
,יטל מאָזעס",
;דר .דעיוויד"; ,איי סי יו" ,אַ קאָמעדיע אין  3אַקטן און  4סצענעס,
;אַמעריקען האַוז" ,אַ מוזיקאַלישע פּיעסע אין  2אַקטן און  4סצענעס,
,זיין ערשטע סימפאָניע"; ,אדם און חוה" ,אַ פּיעסע מיט מוזיק אין
 2אַקטן ,וי אויך מאַנוסקריפּטן פון די סצענאַריאָס פאַר פילמען פון
;יו נעווער נאָו"; ,ענד די קינג קעים בעק", ,טהי סקיפּ ענד טהי
סטארק", ,טהי עדאָפּטעט פאַטהער", ,עי װאָרלד טו בי", ,דזשאני
מונלייט? און ,טשעפּטערס".
מ .{ .פון זיין פרוי בעטי פּאָרװין און ש .ע .פון דוד דענק ,יאָנאַס טורקאָו,
לואיס פריימאַן ,לואי מאַרקאָװיטש ,װיליאַם סיגאַל און אָסקאַר גרין,
ב .גאָרין , --געש .אידיש .טעאַט ,".וו ז,182 .
ט
אהעאַטער חסיד , --דער כלה'ס פערגאנגענהייט" אין ליריק טהעאַטער,
,יידטגבלט" ,נ .י 7 ,.אָקט,1291 .
אלטער ע
פּשטײן , --גאָלדענע חלומות" אין אוירווינג פּלײס טעאַטער, ,טאָגײ,

נ .י8 ,.
ישראל
 6אָקט.
ל .ס.

יאַנואַר ,2291
דער יענקי  --אין האַרלעם און אין ברוקלין ,איידטג"בלט",,* ,1 ,
,3291
ביעלי , ---ציפּקע" ,דאָרט 71 ,אָקט,4291 .

נ .בוכװאַלד

--

מיט

פּרעטענזיעס

און אָן פּרעטענזיעס, ,פרייהייט",

 0אָקט,4291 ,
ז .ליבין  ---װאָס עס מאַכט ערפאָלג אין בראָנזװילער טהעאטער,
נ 22 ,? :דעצ,4291 .
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נ .י,

,פאָרװ,",

.

לעססיקאָן

פון

ל .קרישטאָל  ---טעאטער אלא בראָנזװיל ,פ,א"ש" ,ג .י 61 ,,יאַנואַר ,5291
הלל ראָגאָף  ---צוויי מעלאָדראַמעס, ,פאָרו ,".ג .י 52 ,.סעפּט,5291 .
הלל ראָגאָף  ---סעמיועל גאָלדינבורג און סיליע אַדלער אין א מעלאָדראַמע,
,פאָרװ ,".ג ,י 61 ,.אָקט,5291 .
קריטיקוס , ---זיין כלה'ס טאָכטער", ,די צייט" ,לאָנדאָן 7 ,יוני ,6291
א קאַװאַליער , ---פערגעסענע מענשען", ,ײידטג"בלט" ,ג .י 22 ,אָקט,6291 .
ב .באָטװיניק  --אין דער טעאטער-װעלט, ,דער װעקער" ,נ .י 6 ,,נאָװ,6291 .
קריטיקוס  --דעירשטע פאָרשטעלונג, ,די צייט" ,לאָנדאָן 8 ,יוני ,7291
ל .פאָגעלמאן  --די נייע אָפּערעטע אין האָפּקינסאַן טעאַטער, ,פאָרו ,",ג .י,,
 1דעצ,8291 .
משה שמש  --אַ אינטערעסאנטע אָפּערצטע אין גאָלדבערג'ס פּראָספּעקט
טעאַטער, ,די אידישע בעקערס שטימע" ,נ .י1 ,י1אַנואַר .9291
ל ,פאָגעלמאן , --פארלאנגט א חתן"  --די נייע אָפּערעטע אין פּראַספּעקט
טעאטער, ,פאָרוו ,".נ .י 81 ,.יאַנואַר ,9291
ש .ר -- .אין ,עקסעלסיאָר", ,ליב שטארקער פון געזעץ" פון סעמיוצל ה.
קאהן ,אויפגעפירט פון װיליאַם שװאַרץ, ,אידישע צייטונג" ,ב"א 12 ,אַפּריל
,9
ל .זש{ .זשיטניצקין ; ---ליבע איז שטאַרקער פון געזעץ" (פון סעמועל ה,
קאהן) אין טעאַטער ,עקסעלסיאָר", ,די פּרעסע" ,ב"א 12 ,אַפּריל ,9291
ש .פּאַן . --אַ כלה'ס נקמה" פון ס .ה .קאן אויפגעפירט פון יאָזעף קעסלער,
;די פּאָסט" ,לאָנדאָן 8 ,יוני ,9291
ר .וראָזשאַנסקי| , ---פארלאנגט א חתן" פון סעמועל ה .קאהן ,מוויק
פון פיליפּ לאסקאָווסקי, ,א,ידישע צייטונג" ,ב"א 61 ,סעפּט.9291 .
ש .ר; -- .א סוד פון א מיידל" פון סעמועל קאהן ,אויפגעפירט פון מנשה
סקולניק ,דאָרט 3 ,נאָװ,9291 .
ש .ר -- ,סאַרא סילװיא'ס ערן-אָװנט אין עקסעלסיאָר, .,רייזעלס  5חתנים"
פון סעמועל קאהן ,דאָרט 22 ,נאָװ.9291 .
וויליאם עדלין  --אויף דער ענגלישער און אידישער ביהנע ,עדער טאָג",
נ .י 71 ,.יאַנואַר ,0291
ש .ר, -- .אונזער רביניו" אין ,עקסעלסיאָר" ,א פּיעסע ,װאָס האָט אַלץ און,.
גאָרנישט, ,אידישע צייטונג" ,ב"א 4 ,מאַי ,0391
ש .ר, -- .דער פריילעכער װואגאבונד" פון סעמועל קאָהן ,מוזיק פון י.
רעכטצייט ,אראַנזשירט און דיריזשירט דורך יעקב פיכער ,דאָרט 1 ,יוני .0391
ד .קאַפּלאַן , ---אונזער רבייניו* אין האָפּקינסאָן טעאטער, ,פאָרו ,".נ .י,,
 8יוני ,0291
ד .קאפּלאַן  --דזשעני גאָלדשטײן אין א שטאַרקער מעלאָדראַמע אין האָפּקינסאַן
טעאטער, ,פאָרוו ,*.נ .י 02 ,.סעפּט.03291 .
װיליאַם עדלין  --א נייע מעלאָדראמע און  5שלוםפ'עליכם בילדער, ,דער טאָג",
נ .י 12 ,נאָװ,0391 .
ד .קאַפּלאַן  --אַ שטארקע מעלאָדראַ?ע אין האָפּקינסאָן טעאטער, ,פאָרו,".
 1י 12 ,נאָ,0391 .
ב .י .גאָלדשטײן  ---אויף דער טעאַטער עוועניו, ,פאיש" ,נ .י 5 ,.דעצ,0391 .
ז .זילבערצווייג  --א בלעטל הפקרות פון אונזערע פאַרלאגן, ,שיקאגאַ",
שיקאַנאַ,

יולי ,1291

ד .קאפּלאַן  ---צוויי יידישע טעאַטערס אין ברוקלין עפענען זיך מיט ערנסטצ
מעלאָדראמעס, ,פאָרו ,".נ .י 61,.סעפּט,13291 .
,יפּקע פייער" אין ,עקסעלסיאָר", ,די
י .באָטאָשאַנסקי  --מאַלי פּיקאָן אלס צ
פּרעסע" ,ב"א 01 ,יולי .23291
יאנקעוו באָטאָשאנסקי  ---מ .מיכאַלעסקאָס מענטשלעכצ שפּיל אין אַן אומ-
|
מענטשלעכער מעלאָדראַמע ,דאָרט 92 ,יולי ,2291
ד .קאפּלאַן , --גאָלדענע חלומות" ,אַ פיינע פּיעסע אין פּראַספּעקט טעאַטער,
פ,אָרװ ,".נ .י 2 ,.דעצ,2391 .
א .י .גאָלדשמידט , --דער געקויפטער חתן" אין נײיעם יידישן טעאטער,

;,צייט" ,װילנע 7 ,יולי ,3291
,יין חופּה נאַכט"  --א שטאַרקע פּסיכאַלאָגישע דראַמע,
װיליאַם עדלין  --ז
אין מעקינלי סקװער טעאטער, ,דער טאָג" ,נ .י 1 ,,פעברואר ,6391
ד .קאַפּלאַן , --זיין חופּה נאַכט* אינים מעקינלי סקװער טעאַטער ,פ
,אָרו,".
נ .י 41 ,.פּעברואַר ,6391
װ .ב{ .ברעסלער} , --איר גאָלדענער חלום", ,מאָרגנצייטונג" ,ב"א 41 ,יוני
.7
ב .לעװויטין  --דזשעני גאַלדשטײן אין א נייער אידישער טאקי ,צװויי שװעס.
,אָרוו ,",נ .י 2 ,.דעצ,8291 .
טעריי ,פ
ח .גוטמאַן  --די נייע מואוויס פון דער װאָך, ,מאַיזש" ,ג .י 5 ,.דעצ,8391 .
ש .ר -- .טעאטער-רעצענזיע, ,ד,י אידישע צייטונג" ,ב"א 21 ,אַפּריל ,0491
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טצאַטער

יירישן

יואל ענטין  --א בריוו אָן אַן אַדרעס, ,דער אידישער קעמפער" ,נ .י61 ,
מאי

,1491

יעקב

מעסטל

יעקב

מעסטל

, -אונדזער--

07,

טעאטער",

יאָר טעאטער

ג .י,3491 ,
רעפּערטואַר",

זז,72 .

,24

ג .י,4591,.

{.75 .

ברידזשער ,דוד
געבוירן  51דעצעמבער

לעשט ,בעסאַראַביע.
מתוקן

 7091אין מאַרקו-

געלערנט אין אַ חדר

און אין אַ גימנאַזיע.

-- 7291

גע-

ענדיקט די ,תרבות"-גימנאַזיע -- 0391 .גע-
װאָרן לערער אין דער ,תרבות"-עלעמענטאַר
שול אין אָטאַקי .אין  2391עמיגרירט קין
אַמעריקע ,וואו ער איז געװען לערער אין
די שולן פון יידישן נאַציאָנאַלן אַרבעטער-
עליכם
שלום
אַרבעטער-רינג ,
פאַרבאַנד,
פאָלקס-אינסטיטוט ,און שטודירט אין די
;וניווערזיטעטן פוֹן עקראָן ,אָהאַיאָ ,און באָפאַלאָ." .1 ,
אַלס פּעדאַגאָג דערקענט ב .די גרויסע וויכטיקייט פון טעאַטער
כאַר יידישער דערציאונג (זע זיין אַרטיקל אין ,דערציאונגס-
ענציקלאָפּעדיע* ,דריטער באַנד ,זז ,)4717861 .און ער האָט זיך
גענומען ווידמען צו שאַפן אַ יידישן קינדער-רעפּערטואַר סיי פאַר
שול-פייערונגען ,סיי פאַר ימים:-טובים,
אַזױ האָט ער נאָך .,בעתן זיין אַ לערער אין באָפאַלאָ ,נ .י ,.אָנ-
געשריבן ,די אייביקע מגילה" (היסטאָרישע בילדער פון יידישן
לעבן) ,װאָס איז אין יאַנואַר  0491דאָרט געשפּילט געװאָרן; ,ראַטע-

וועט? (אַ סאַטירע אין איין אַקט), ,די אַלטע שטול" (אַ פּיעסע אין
צוויי בילדער) ,פריי אינסצענירט פון דער ענגלישער דערציילונג
פון ט .אייגעס ,װאָס זיינען געשפּילט געװאָרן פון אָרטיקע דראַ-
מאַטישע קרייזן אין באָפּאַלאָ ,און ,/דאָס גרויסע ליכט? (אַ חנוכה-
שפּיל) ,אויפגעפירט אין אָקטאָבער  2491אין באָפאַלאָ,
אין  2491ווערט אין קעמפּ ,קינדער רינג* אויפגעפירט ב'.ס
;קינדער פון ליכטיקן מאָרגן" (אַ שפּיל אין צוויי בילדער פון געטאָ)
און אין אױיגוסט  3491װערט אין זעלבן קעמפּ אויפגעפירט ב'.ס
|
אײנאַקטער ;קעץ און מייז".
געדרוקט זיינען ב'.ס פּיעסן און אינסצעניזאַציעס, :פאַרן קאָנ"
צערט" (אַ חנוכה-שפּיל) |אויך מימיאָגראַפירט אין ענגליש); ,אין
אָרעמקײט* (לויט אברהם רייזען), ,קומשפּעטניקעס" (קאָמעדיע),
;אַנטשולדיקט ,איך בעט אייך( *. . .פּורים-קאָמעדיע) {אויך מימיאָ

גראַפירט אין העברעאיש דורכן ,ועד המחנכים העברים למען ארץ /

ישראל העובדת" ,אויך אין ענגלישן, ,די נייע חשמונאים"; ,אין
ערגעץ-לאַנד* (לויט י .ל ,פּרץ), ,די פאָן" (לויט שלום עליכם), ,די
מגילה דערציילט", ,זיי װעלן קומען* (אַ ל"ג בעומר שפּיל) ,דער-
שינען מימיאָגראַפירט אין העברעאיש און אין ענגליש, ,קלאַס:
שפּילן פון חומש", ,די חנוכה-מנורה", ,די קינדער פון ישראל
גייען אַריבער דעם ים-סוף"; ,די עשרת הדברות"; ,דער פּורים-
משפּט" ,און ,משה און אהרן פאַר פּרעהן" .,די אַלע פּיעסן זיינען
געשפּילט געװאָרן.
ב .האָט אויך געשריבן די פּיעסע ,שלמה המלך און די בין"
(קינדער-שפּיל אין פיר בילדער) ,װאָס איז דעם  8יוני  1591אויפ-
געפירט געװאָרן דורכן יידישן קינדער-טעאַטער אין לאָס אַנדזשעלעס
אין ,ווילשייער איבעל טעאַטער* ,א"ר פון טען ווייען.
אין חודש-שריפט ,דער פּעדאַגאָגישער בולעטין" ,אַרױסגעגעבן
ביי דער קאָמיסיע פון די יידיש-שולן פון יידישן דערציאונגס-
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קאָמיטעט

אין

ניו-יאָרק,

זיינען

דערשינען,

מימיאָגראַפירט,

ב'.ס

פּיעסן :
געדרוקט אין נ' 51
,די אייביקע מגילה? (פּורים-שפּיל)
* ני 12
4
,דאָס גרויסע ליכט* (חנובה-שפּיל)
 7נ'' 42
*
|
,שלח-מנות" (פּורים-שפּיל)
,קינדער פון ליכטיקן פרימאָרגן"
 2נ' 62
*
(שפּיל פון געטאָ-לעבן)
* ני 72
/
,די יידישע שול"
* בי 73
4
,רות* (שבועות-שפּיל)
? נ' 83
:
;דער משפּט* (שפּיל)
 *7ני 44
72
;המן קלאָגט אָן היטלערן" (פּורים-שפּיל)
?* ב' 65
4
;קלאַס-שפּילן פון חומש"
אויך די אַלע פּיעסן זיינען געשפּילט געװאָרן.
זינט  1491האָט ב .אָנגעהויבן דרוקן פּיעסן אין ניו-יאָרקער
,קינדער זשורנאַל" ,וואו ער פאַרעפנטלעכט אויך קינדער:לידער
און דערציילונגען ,שפּעטער געדרוקט אַרטיקלען אויף פּעדאַגאָגישע
,ידישער קעמפער/ ,/צו-
טעמעס אין ,קולטור און דערציאונג" ,א
קונפט", ,ייװואָ-בלעטער", ,פּעדאַגאָגישער ביולעטין" און ,בלעטער
פאַר יידישער דערציאונג".
ב .האָט אויך פאַרפאַסט דאָס לערן-בוך ,דער אָנהייבער" ,װאָס
האָט דערגרייכט  9אויפלאַגעס ,און אַן אַרבעטס-בוך צום ,אָנהײיבער",
|;געניטונגען

אין יידישער

גראַמאַטיק?

(ניו-יאָרק,

)7491

און צו-

זאַמען מיט ישראל שטיינבוים און יודל מאַרק אַ ,װאָקאַבולאַר פאַרן
אָנהייב-קלאַס אין דער אַמעריקאַנער יידישער שול" 21 ,טעקסט-
און אַרבעטס-ביכער פאַרן לימוד פון העברעאיש אין העברעאישע
עלעמענטאַר-שולן ,און שליסל-ביכער פאַר לערער (מימיאָגראַפירט),
זינט  8491איז ב .קאָנסולטאַנט ביים ביוראָ פאַר יידישער דער"
ציאונג אין לאָס אַנדזשעלעס און אין  2591באַקומען דעם טיטל דר,
פון קאַליפאָרניער אוניווערזיטעט.
אין  0691איז אין מעקסיקאָ דערשינען ב'.ס בוך פחנה סענעפש"
און אַנדערע דערציילונגען ,אַרױסגעגעבן פון דער אָרטיקער יידישער
|
שול,
ב'.ס געדרוקטע

פּיעסן :

{/ון (לויט שלום-עליכמען)
די פאָן
פריי אינסצענירט פון דוד ברידזשער
{,קינדער-זשורנאַל* ,נ .י ,.אָקטאָבער  ,0491זז8-5 ,ן
|
ונא גאַרגענטינער ביימעלעך" ,ב"א ,נ' 6491 ,56
 1דוד ברידזשער

פאַרן קאָנצערט
חנוכה-שפּיל
{;קינדער-צייטונג" ,נ .י ,.דעצ1491 .ן
נבן דוד ברידזשער
אין אָרימקײט
לוט אברהם רייזענס דערצעהלונגען
(איינאַקטער)
{.קינדער-זשורנאַל* ,נ .י ,.מאַי  ,2491זז}7-4 ,
{גאן ,די אידישע צייטונג" ,ב"א 51 ,אָקט2491 .ן

| |}4דוד ברידזשער

|

קומשפּעטניקעס
(קאָמעדיע אין איין אַקט)
/קןי,נדער-צייטונג" ,נ .י ,.נאָוו2491 .ן
ומ}ן דוד ברידזשער
2)102

פון

לעקסיטאָן
עטאט
א

אַנטשולדיקט ,איך בעט
(פּורים-קאָמעדיע)
{ק,ינדער-זשורנאַל? ,ג .י ,.פעברואַר }3491
 1ד .ברידזשער
די נייע חשמונאים
{,קינדער-צייטונג" ,נ .י .,.דעצעמבער ,3491
 - }1אין ערגעץ-לאַנד
(שפּיל אין צוויי בילדער)
אייך

: 2

לויט

ל,

ל

4 +

6

יייי

+

0רחס)

פּרץ

פריי אינסצענירט פון דוד ברידזשער
|,קינדער-זשורנאַל" ,נ ,י ,.יוני-יולי ,5491

זז,

)4

{8ן דוד ברידזשער
די מגילה דערציילט
(פּורים-שפַּיל
{,קינדער-זשורנאַל? ,נ .י ,.פעברואַר  ,6491זזי }15
{פן דוד ברידזשער
 ,זיי וועלן קומען
(צייטלעכעט ל"ג בעומר שפּיל)
זז,
,6
יוני-יולי
ג, .
{,קינדער-זשורנאַל*,
7
 1101דוד ברידזשער
קלאַס-שפּילן פון חומש
{,קינדער-זשורנאַל* ,נ .י ,.פעברואַר ,מערץ אַפּריל ,מאַי 7491
 11דוד ברידזשער
די חנוכה מנורה
ואין  2טיילןן
{,קינדער-זשורנאַל* ,נ .י ,.נאָװועמבער  ,71491זז}11-6 .
 21דוד ברידזשער
די קינדער פון ישראל גייען אַריבער דעם ים-סוף
{;קינדער-זשורנאַל* ,ג ,י ,.מאַי |8491
 31דוד ברידזשער
די עשרת הדברות
{,קינדער-זשורנאַל? ,נ .י ,.מערץ |8491
( |14דוד ברידזשער
דער פּורים משפּט
{,קינדער-זשורנאַל? ,נ ,י .מערץ  ,9491זז"01 .סן .
( |15דוד ברידזשער
משה און אהרן פאַר פּרעהן
{;,קינדער-זשורנאַל* ,ג,
ע .און ש.{ .

י ,,מערץ 1591ן,

מ.

;לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור" ,ג .י 4 ,6591 ,.ז,464 .

אָסטראָווסקי ,חיים
געבוירן  51יולי  6981אין לאַכװע ,פּינסקער
געגנט ,ווייס-רוסלאַנד ,דורכן פאָטער ,אַ באַ-
קאַנטער חזן ,זאַפּט ער אין זיך איין פון
קינדוויין אָן ,יידישע נגינה ,געלערנט אין
ישיבות ,און דאָרט טאַקע זיך באַטײליקט
אין די יום-טובדיקע ישׂיבה-בחורישע ;טעאַ-
| טער"-שפּילן,
אין  5191האָט די משפּחה אויסגעװאַנדערט
קיין טיף רוסלאַנד ,וואו א .האָט שטודירט
און אויך געקומען אין קאָנטאַקט מיטן מאָ-
 -ווערט ער אַנגאַזשירט אַלסדערנעם רוסישן סטעאַטער7 .
רעזשיסער פון װאָלאָגדער טעאַטער ,וואו ער גרינדעט אַ ספּעציעלש
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סטודיע פאַר יידישע יונגעלייט מיט וועלכע ער פירט אויף פאָר-
שטעלונגען אין יידיש ,רוסיש און העברעאיש --- 1291 .זיך איבער-
געטראָגן קיין פּױלן ,וואו ער קומט ,צום ערשטן מאָל ,אין אינטימער
באַרירונג מיטן יידיש-פאָלקסטימלעכן טעאַטער ,פירט דאָ אָן מיט
דראַמקרײזן און טרעט אַרױס מיט יידיש:העברעאישע װאָרט-קאָנ-
צערטן,
 --- 5געקומען אין ארץ ישראל און איבערגענומען די אָנפּירונג
פון ערשטן העברעאישן טעאַטער ,תיאטרון עברי" און באַטײליקט
זיך אויך אָפּט אין די אַרבעטן פון ,תיאטרון לאומי" און ,הת"אי",
וואו ער פירט אויף ,אין העברעאיש ,סעקלערס ;יזכור" און ,דעם
צדיקס נסיעה" ,גאָרדינס ,גאָט ,מענטש און טייוול" ,שלום-עליכמס
,דאָס גרויסע געווינס", ,טוביה דער מילכיקער" און ,שווער צו זיין
אַ ייד" ,פּינסקיס ;,אוצר" ,דימאָווס ,יאָשקע מוזיקאַנט" ,אַשס ,אַ
שנירל פּערל* (,פּעמי המשיח") א ,אַ.
 --- 9אויפן וועג קיין אַמעריקע ,שטעלט זיך א .אָפּ אין אײיראָפּע,
וואו ער טרעט אויף מיט װאָרט-קאָנצערטן און פאַרעפנטלעכט אין
ריגער ,פרימאָרגן* אַ סעריע אַרטיקלען וועגן העברעאישן טעאַטער
אין ארץ ישראל .אין אַמעריקע איז א .פאַרבעטן געװאָרן אין קליוו-
לאַנד ,אָנצופירן מיטן יידישן סעקטאָר פון באַרימטן ,טעאַטער פון
נאַציאָנען" ,אין וועלכן ס'באַטײליקן זיך  22נאַציאַנאַלע גרופּן ,די
העברעאישע און יידישע פאָרשטעלונגען אונטער זיין רעזשי ,באַ-
קומען די אָנערקענונג אַלס די בעסטע פון דער סעריע .אין משך
פון עטלעכע יאָר פאַרבלייבט א .אין קליװלאַנד ,וואו ער פירט אָן
מיט דער טעאַטער-סטודיע פון דער יידישער קולטור-געזעלשאַפט
(מיט וועלכער ער פירט אויף צ .אַ .אהרן צייטלינס ,אין קיינעמס
לאַנד") און מיט דער העברעאישער סטודיע ,זוהר" אַשס פּיעסע
,פּעמי המשיח" (;אַ שנירל פּערל?),
אין  1291אויפגעטראָטן מיט װאָרט-קאָנצערטן אין קאַנאַדע און
אין  32*2291געשפּילט אין פּיטסבורג מיט דער האָלענדער-טרופּע,
 -- 6געקומען אין ניו-יאָרק און מיטגעשפּילט אין העברע-
אישן טעאַטער ,פּרגוד* און אין דעם ענגליש-יידישן ,יוגנט טעאַ-
טער" -- 9591 .זיך באַזעצט אין לאָס-אַנדזשעלעס ,וואו ער װוידמעט
זיך דער יידישער װאָרט-קונסט און פירט אויף פון צייט צו צייט
יידיש-קינסטלערישע אֶװונטן ,אין  1691איז א.ױפגעטראָטן מיט
װאָרט-קאָנצערטן אין מעקסיקאָ,
א .האָט אַרױסגעגעבן צוויי רעקאָרד-אַלבאָמען ,איינער ,פון דער
יידיש קלאַסישער ליטעראַטור? ,װאָס אַנטהאַלט, :נחת פון קינדער"
פון שלום עליכם, ,אלף בית" פון שלום שטערן. ,חסידים" פון א.
לוצקי, ,דער קונצענמאַכער* פון י .ל .פּרץ, ,דער אַמעריקאַנצר".
פון שלום אַש און ,יידן זינגען" פון דער טונקעלער ,און דער צווייטער
; -שבת יום טוב'דיקע יידן" ,װאָס אַנטהאַלט, :דער כח פון אַניגון" פון דוד פּינסקי, ,רבי זישׂעס טאַנץ* פון שמשון מעלצער,
,למד ו'ו* פון אריה שמרי, ,דער בראַצלאַװער* פון יעקב גלאַטשטײן,
,קובלים? פון ה .לייוויק,
;אין בית המדרש" פון שלום שטערן און מ
ש ,און מ7 .

פון א נייעם אידישען

נ .י .גאָטליב  ---אויף די װעגן
אָדלער" ,מאָנטרעאָל 61 ,יאַנואַר ,1391
י .ראַבינאָװיטש

דער

--

קאַנצערט

פון חיים

אָסטראָװסקי,

טעאַטער,

,קענעדער

דאָרט,

יאַנואַר

92

,1
(חיים

אָסטראָװוסקי

---

היינסאָװענט

ערשטצ

פאַרשטעלונג

פון ,אין

קיינעמ'ס

לאַנד", ,די אידישע ועלט" ,קליװלאַנד 11 ,מאַי ,1491
שמואל

עפּשטײן

---

איידישער

דראמאטישער

פאַראיין? {אין בוך

,ברנוביץ",

תל-אביב ,3591 ,ז961 .
ד .פּלאַט  --אידישע פאָנאָגראף-רעקאַרדס אויף  2שפּראַכן ,עמ"ם",, .1 ,
 5אָקט,0691 .
דר .ג .סווערדלין  --ביים פאָרהאנג, ,ט,אָג-מאָ"זש" ,נ .י 5 ,,אָקט,1691 .
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יידישן טעאַטער

צייטלין ,שפרה
|געב.

-

*+

היה

געשט,

}..4

ס'זיינען ניטאָ קיין אינפאָרמאַציעס ועגן
איר אָפּשטאַם ,דאַטע פון געבורט און טױיט,
און אויך ניט וי אַזױ און דורך וועמען זי
איז געװאָרן אַ יידישע שוישפּילערין.
איין ניט-קאַנטראָלירטע אינפאָרמאַציע איז
דאָ פון באָריס טאָמאַשעװסקי ,אַז איר פאָטער
האָט געזאָלט האָבן געהאַט אַ רעסטאָראַן אין
סאַן פראַנציסקאָ ,און ,לויט זיין מיינונג ,איז
זי געווען געבוירן אין אַמעריקע ,אָדער,

שפּילערין האָט זיך נאָר-װאָס אָנגעהויבן פונאַנדערבליען ווען מיר
האָבן די צייטלין פאַרלאָרן .,אין עטלעכע ראָלן אירע געדענק איך
זי זייער נוט .אַלס ,צילע' אין ,קרייצער פאָנאַטאַ' איז זי געווען
שיין ,טעמפּעראַמענטפו? און פאַרפירעריש ,וי אַלס ננינאַ' אין
דער אומבאַקאַנטער! ,אַ ראָלע אַזױ דער היפּך פון צילען; א מין
קאַרשן-גאָרטן פּאַניענקעלע ,האָט זי עס געשפּילט מיט חן ,װאָס

קומט פטואןַלאַנט?.
.מ..ע .פון באָריס טאָמאַשעװסקי.
ש .ע .פון אליהו טענענהאָלץ,
מאָריס שװאַרץ  ---מאָריס שװאַרץ דערצעהלט, ,פאָרוו ,".נ .י 9 ,.אפּריל ,1491

 -קאַץ ,בױיציון

אַלנפאַלס ,דאָ אויפגעצויגן געװאָרן פון איר
פריפסטער קינדהייט,
אין יאַנואַר  2091האָט צ ,.די ערשטע ,געשפּילט די ראָל פון ;צילש"
אין קעסלערס אויפפירונג פון יעקב גאָרדינס ,קרייצער סאָנאַטאַ?
אין  3091האָט זי ,די ערשטע ,פאַרקערפּערט אין ,טאַליאַ טעאַטער*
די ראָל ,קאַראָלינאַ* אין גאָרדינס ,כאַסיע די יתומה" ,און ,אין
זעלבן יאָר ,געשפּילט ,די ערשטע ,די ראָל ,װאַיאָלאַ" אין גאָרדינס
פּיעסע ;די װאַרהײיט? .אין  5091האָט זי ,די ערשטע ,געשפּילט די
ראָל ,גינאַ* אין גאָרדינס פּיעסע ,דער אומבאַקאַנטער",
מאָריס שװואַרץ כאַראַקטעריזירט זי אַזױ:

,מיט קעסלערן ,קאַלישן ,פיינמאַנען ,מאָשקאַָװיטשן
שפּילט אַ יוננע אַקטעריסע
איך ניט.

אָבער איך

צייטלין,

געדענק

איר ערשטן

נאָך איצט

דעם

האָט גע-

נאָמען געדענק

איינדרוק

װאָס

זי

האָט אויף מיר נעמאַכט .,איך האָב זי נעזעען אין פאַרשידענע
ראָלן .זי האָט אָפט נגעשפּילט הויפּט-ראָלן ווען אַ ,סטאַריכע' איז
| געווען פאַרקילט אָדער ניט-גוט נעשטימט .איך געדענק נאָך איצט
קלאָר ,אַז זי האָט געשפּילט מיט האַרץ און נשמה .שטי? און צאַרט

האָט זי געשפּילט,
זי איז געווען א הויכע ,שלאַנקע פרוי ,כמעט הויט און ביין ,זי
האָט געהאַט אַן איידעלע ,ניט-שטאַרקע שטימע צום ריידן .מ'האָט

זי קוים געהערט אויף דער גאַלערעע ,אָבער מ'האָט זי דאָרט אויבן
געפילט .זי האָט איבערנעלעבט יעדן מאָמענט פון איר ראָלע.
מ'האָט פאַרגעסן ,אַז מ'איז אין טעאַטער .ס'איז פאַרשוואונדן די
גאַלערעע מיט די פּליכעװואַטע קעפּ פון אָרקעסטער .אויך יאָזעף
ברוידי מיט זיין דיריגירדשטעקעלע איז וי פאַרשוואונדן .מ'האָט
נאָר געהערט און געזעען און מיטנעלעבט מיט דעם חומאָר און די
דראַמאַטישע קאָנפליקטן וועלכע פריילין צייטלין האָט איבער-
געלעבט.
דער יידיש-דייטשער שוישפּילער מאָריס מאָריסאָן האָט פון איר
זייער שטאַרק נעהאלטן און נעפאָדערט ,אַז זי זאָל שפּילן מיט אים
אין זיינע קלאַסישע פּיעסן .,ווער ווייס וויפל נחת די יידישע בינע
װואָלט פון איר דערלעבט

ווען דער גרויזאַמער טויט

װאָלט זי ניט

פּלוצים אַװעקגעריסן פין לעבן און פוֹן דער בינע .אַ יונג ביימעלע
אַרױיסגעריסן אין אנהייב פון איר בליען .איר טויט האָט געמאַכט
אַ דושם אויף דער איסט סייד .נאָך איר טויט האָט מען ערשט
דערפילט װאָס פאַר אַ גרויסן טאַלאַנט זי האָט פאַרמאָנט .מאָריסאָן
נהנדיק אויף דייטש, :זי װאַר
האָט װאָכנלאַנג געקלאָגט .ט.ע.

דאָך איין נאָטיגעבענטשטעס

טאַלאַנט.

אין דאָס בורנ-טעאַטער

זאָלטע זי שטערבען ,ניכט אין דער גאָט-יפערדאַמטער בויערי'",
דער שױישפּילער אליהו טענענהאָלץ שרייבט אויף אַן אָנפרעג:
 ,זי איז געשטאָרבן זֵייער יונג .איר קאַריערע אַלס יידישע שוו-
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--

געשט.
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געבוירן  7981אין קאַמענעץ-פּאָדאָלסק,
7
אוקראַאינע.
זייענדיק אין דער רוסישער אַרמעע ,אַרײנ-
געפאַלן בעת דער ערשטער וועלט-מלחמה אין
עסטרייכיש-אונגאַרישער געפאַנגענשאַפט ,און
אין געפאַנגענלאַגער דונא סארדיעל ,צוזאַמען
מיט מרדכי יחסן ,געשאַפן פאַר אַ צייט פון
איבער דריי יאָר ,אַ יידיש טעאַטער ,און פאַר
דעם צוועק איבערגעבויט אַ בינע פון אַ באַ-
ראַק .אין דעם טעאַטער זיינען געשפּילט
געװאָרן פּיעסן פון גאָרדין ,אַשׁ א .אַ .אין וועלכע ק .פלעגט שפּילן
די הױיפּט פרויען-ראָלן,
נאָך דער מלהמה איז ק .אָפּגעפאָרן קיין פראַנקרייך ,וואו ער איז
געווען באַשעפטיקט ביים יידישן טעאַטער .פון דאָרט אױיסגעװאַנ-
דערט קיין אַמעריקע ,וואו ער איז די ערשטע צייט געווען א מיט-
גליד אין ;קונסט רינג* ביים איידישער קונסט טעאַטער" .מאָריס
שװאַרץ באַמערקט אָבער באַלד זיינע טעכנישע פעאיקייטן און ציט
אים צו אַלס בינע-דירעקטאָר און אויך אַלס עפּיזאָדן-ראָליסט,
ק .האָט אַ סך יאָרן אַקטואירט אין ,קונסט טעאַטער* ,פלעגט אין
דער פּראָווינץ איינשטודירן די מאַסן-סצענעס מיט די סטאַטיסטן
און בכלל זאָרגן פאַר דער טעכנישער זייט פון די פאָרשטעלונגען.
סעזאָן  54-4491געווען אַנגאַזשירט אין ,יידישער פאָלקס טעאַטער*.
ק .איז געווען פאַרהייראַט צו דער שוישפּילערין גאָלדע לובריצקי.
דעם  1פעברואַר  5491איז ק .געשטאָרבן אין ניו-יאָרק,
מ .ע .פון מרדכי

יחסן,.

שולמאַן ,נייטאן
וגעב -- 4781 .געשט 6 .אָקטאָבער 1391ן
געבוירן  4781אין אָסטראָו ,פּױלן ,ביי
פּשוטע קליינשטעטלדיקע יידן .געלערנט אין
חדר ,וואו ער האָט אַרױסגעװיזן גרויסע פעאי-
| = קייטן צו יידישע למודים .אין עלטער פון 81
יאָר עמיגרירט קיין אַמעריקע ,וואו ער האָט
די ערשטע יאָרן שער געהאָרעװעט בי
שניידעריי,
אין  2091האָט זיך ש .גענומען צו ריעל
עסטעיט און בילדינג-ביזנעס {פּלעצער-האַנדל
און בויאונג פון בנינים} .ער איז געוען
|
ש
איינער פון די בויער פון יידישן בראָנזוויל ,דערנאָך האָט זיך ש.
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לעקססיקאָן
0

גענומען

ארוי

0500:

צו מואווי-ביזנעס

און געהאַט

אַ גאַנצע

קייס פון מואווי"

הייזער.
 -האָט זיך ש .פאַרבונדן מיטן יידישן טעאַטער ,אַרײג-7
טרעטנדיק אַלס מיט-מענעדזשער אין ,פּיפּלס-טעאַטער* ,דערנאָך
אין ,גרענד-טעאַטער* ,און שפּעטער ,צוזאַמען מיט לואיס גאָלדבערג,
דורכגעפירט דעם פּלאַן אויפצובויען אַ מאָדערן יידיש טעאַטער אין
ניו-יאָרק; ,פּאָבליק-טעאַטער* ,װאָס איז געעפנט געװאָרן דעם 72

יאַנואַר  7291אין ניו-יאָרק ,אויף -4טע סטריט און סעקאָנד עוועניו.
אין דאָזיקן טעאַטער ,װאָס איז פינאַנסיעל געווען אַ דורכפאַל ,האָט

ש .פאַרלאָרן פיל געלט .ער האָט דעם פאַרלוסט זיך זייער שטאַרק
גענומען צום האַרצן און אָנגעהויבן קרענקן.

דערנאָך האָט ער אָנגע-

הויבן ליידן אויף די לונגען ,און נאָכן צוריקקומען פון אריזאָנאַ ,וואו
ער האָט זיך קורירט ,האָט ער זיך באַזעצט אין ליבערטי ,נ .י ,.וואו
ער איז דעם  6אָקטאָבער  1291געשטאָרבן און געקומען צו זיין
אייביקער

רו אויפן

הר

סיני

בית-עולם

אין ניו-יאָרק.

ח .עהרענרייך  ---לואיס גאַלדבערג און זיין גייער פּאָבליק טעאַטער ,װעלכער
עפענט זיך נעקסטע װאָך .א פּאַר װערטער װעגען זיין שותף שולמאַן, ,פאָרװ,",
נ .י 12 ,יאַנואר ,7291
,חנוכת הבית ערעפענונג פון שולמאַן גאָלדבערג פּאָבליק טעאטער"  .1י,
 7אאַנואַר  ,7291זז,94 ,16:95 .

האַלפּערן ,דינה
געבוירן  51יולי  9091אין פּראַגעװאַרשש.,

פּױלן ,פאָטער  --אַ שלאָסער ,מעטאַל און
מאַשינען-מעכאַניקער .די גאָר יונגע יאָרן
פאַרבראַכט מיט דער פאַמיליע אין קרעמענ-
טשוג ,אוקראַאינע ,וואו דער פאָטער איז
אַנגאַזשירט אַלס אינזשינער-מעכאַניקער אין
דער ,אַדאַמסקי פאַבריק* .,איבערגעטראָגן זיך
ווידער קיין װאַרשע ,ווערט דאָרט ה .דערצויגן
אין יידיש-טראַדיציאָנעלן גייסט ,לערנט אין
אַ יידישער פאָלקס-שול, ,עברי" אין אַ חדר
און ביי פּריװאַטע רביס ,דערנאָך אין דער עלעמענטאַרער העברע-
אישער שול פון דאַװידאָוװיטש און פאַרענדיקט די אַלגעמײנע פּוילישע
שול א"ל פון פיליפּינאַ בוקי .אין  -- 5291שטודירט אָנדערהאַלב
יאָר אין פּױלישן פאָלקס-אוניווערזיטעט און אויך ,אויף אָװונט-קורסן,
פּוילישע זשורנאַליסטיק אין דער קלאַס פון פּראָפ .עמיליאַ פּאַנקיע-
ווידזשווונאַ .אַ קורצע צייט אויך געגעבן ,אין װאַקאַציע-צײט,
לעקציעס אין פּױליש פון ,לייענען און שרייבן" די יונגערע שול-
תלמידים,
צוליב איר משפּחה-אָנגעהעריקײיט מיט אסתר רחל קאַמינסקאַ
(די יונגסטע שוועסטער פון איר זיידע) ,אָפט באַזוכט אירע פאָר-
שטעלונגען און צוגעצויגן געװאָרן צום טעאַטער מיט אַ גװאַלדיקער
|
בענקשאַפט און ליידנשאפט ,
דעם  91מערץ  6291טרעט זי אויף ,צום ערשטן מאָל ,אין באַלעט
אין ,קאַמינסקי טעאַטער* אין דער אָפּערעטע ;קאַװקאַזער ליבף"
אונטער דער כאָרעגראַפּישער אָנפּירונג פון סעם בראָנעצקי ,וועלכער
ווערט איר טאַנץילערער ,און קורץ דערויף ווערט זי אַריינגענומען
אין כאָר א"ל פון יצחק שלאָסבערג ,און קריגט אויך ,אַ ביסל שפּע-
טער ,אַ קליינע ראָל ,א"ר פון שלמה קוטנער .אין  7291קומט זי
אָן אַלס סטאַטיסטקע אין ,וויקט* אין גאָלדפאַדנס ;לא תחמוד" א"ר
פון זיגמונט טורקאָוו ,וועלכער הייבט איר אָן אַרױסרוקן אין ,פריער,
קלענערע (דערנאָך אַ גרעסערע ראָל ,אין יעקב פּאַטס ,גאָלדן לאַנדײ)
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דראַמאַטישע ראָלן ,אין סעזאָן  8291טרעט זי שוין אויף אַלס ,צייטל"
אין שלום-עליכמס ,טוביה דער מילכיקער* מיט גאַסטראָלירנדיקן

רודאָלף זאַסלאַווסקי ,און אין זעלבן יאָר האַלט זי אויס דעם עקזאַמען
אַלס מיטגליד פון איידישן אַרטיסטן פאַראיין אין פּולן" אין דער
ראָל ,ציפּעניו" אין גאָרדינס ,גאָט ,מענטש און טייוול? ,אין -- 9291
געשפּילט אין רעווי-טעאַטער ;סמבטיון* א"ל פון יצחק נאָזשיק,
אין  ,0291צום ערשטן מאָל ,א"ל פון יצחק נאָזשיק ,אין ,פאָלקס-
טעאַטער* אויף סמאטשא גאַס ,אָנגעהויבן שפּילן ערשטע דראַמאַ-
טישע ראָלן פון קאַמינסקאַ-רעפּערטואַר ,וי ,כאַסיע די יתומה",
;אסתרקע" פון ,די שחיטה" ,און גאַסטראָלירט אויך מיט דער טרופּע
איבער אַנדערע שטעט פון פּױלן,
אין  1291חתונה געהאַט מיט איר באַלעט-לערער און אָפּערעטן-
שוישפּילער סעם בראָנעצקי און מיט אים אַרױסגעפאָרן אויף אַ
טורנעע איבער דער פּוילישער פּראָװינץ ,מיט אַן אייגענער טרופּע
(פאַרװאַלטער  --איר פעטער אברהם האַלפּערן) ,מיט אַן אָפּערעטן-
רעפּערטואַר .דער טור דויערט אַ יאָר צייט און האָט אַרומגענומען
די גרעסערע און קלענערע שטעט פון פּױילן ,מזרח און מערב גאַליציע,
װאָלין ,פּאָלעסיע ,און די נייע געביטן פון גרויס-פּױלן ,אין רעפּער-
טואַר זיינען אַרין בראָנעצקיס באַאַרבעטע מוזיקאַלישע פּיעסן ,מאַד-
מואַזעל פיפי* און ,די גרויסע ירושה" ,צו וועלכע עס איז אין ,2291
בעת זי האָט אין ווילנע גאַסטראָלירט מיט דער אָרטיקער טרופּע
קאונדזער טעאַטער* ,צוגעקומען ;די מאָדעלקע? ,בראָנעצקיס באַאר-
בעטונג און מוזיקאַלישע אינטערפּרעטאַציע פון שאָוס ,פּיגמאליאן",
סוף  2291אויפגעטראָטן מיט זיגמונט טורקאָוו ,דאָרט ,אין עדר,
לעווי* פון גולד און אין בראָנעצקיס רעפּאָרטאַזש ;אַל קאַפּאָנע* און
אַנדערע פּיעסן .זומער  3391גאַסטראָלירט ,מיט בראָנעצקין ,אין
זייער רעפּערטואַר אין קאָוונע (ליטע) א"ד פון לאַן .ווינטער ,2291
פ,רא-
צוזאַמען מיט זיגמונט טורקאָוון אין דראַמאַטישן רעפּערטואַר (,
זינע? אין מאָליערס ,דער קאַרגער*; ,עסמעראלדא" אין הוגאָס ;גלאָ-
קענציער פון נאָטרדאַם*, ,רייזעלע" אין סעקלערס ,יזכור"; ,דבורה-
לע* אין אַשס ;קידוש השם" א .אַ ,).שפּעטער ,דאָרט ,מיט אַלעקס
שטיין אַלס ,שיינע?" אין דימאָווס ,דער זינגער פון זיין טרויער" און
| קמרים"

אין אַנסקיס

;טאָג און נאַכט*.

פרילינג

4391

--

גאַסט-

ראָלירט אין אַ ריי אָפּערעטעס און קאָמעדיעס אין איידישן מעוטים
טעאַטער* אין ריגע (לעטלאַנד),

סוף  --- 4391צוריקגעקערט זיך קיין װאַרשע און אַרײין אין ,,סקאַלאַ
טעאַטער* (א"ד פון הענריק ריבא) ,וואו זי טרעט איף אין איר
רעפֿערטואַר ,וי אויך אין די פּיעסן ;די אומגעזעצלעכע פרוי" און
;מאַטאַ האַרי* ,אַ רעפּאָרטאַזש-פּיעסע ,באַאַרבעט פון דוד גלאָבוס,
רעזשיסירט פון ס .בראָנעצקי ,און אין גאָטעספעלדס ;מחותנים",
ווינטער  -- 6391אַרומגעפאָרן מיט אַן אייגענער טרופּע איבער דער
פּױלישער פּראָװינץ ,אין  -- 7291אַנגאַזשירט אין װאַרשעװער
;נאָװאָשטשי טעאַטער* (א"ד פון מאיר ווינדער) ,וואו זי שפּילט,
מיט זיגמונט טורקאָוו ,אין לייוויקס ,שאַפּ" ,שלום עליכמס ,בלאָן-
דזשענדע שטערן* און שניאורס ;נח פּאַנדרע* .אין זעלבן יאָר ()7291
טרעט ה .אויך אויף אין צוויי יידישע פילמען, :תקיעת כף" (ראָל

;רחלע?) ,רעזשיסירט פון הענריק שארא ,און אַנסקיס ד,יבוק" (ראָל
;פריידע*) ,רעזשיסירט פון מיכאל וואשינסקי ,פאַרעפנטלעכט ,אין
פּױליש (אין ;שװיאַט פילמו") אַן אַרטיקל ;די קונסט איז געווען
מיין וועגווייזער" ,און שפּילט אין די אָװנטן קאילןיינקונסט-טעאַטער
;אררט" מיט דזשיגאַן-שומאַכער אין פּראָגראַם ,דער װאַרשעװער
יריד".
אין האַרבסט  7291ווערט דורך קלאַראַ סעגאַלאָװויטש געשאַפן אין
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יידישן

טעאַטער

װאַרשע דאָס ,טעאַטער פאַר יוגנט" און ה .באַקומט צו שפּילן די
טיטל-ראָל פון גאָלדפאַדנס ,כשוף-מאַכערין* |די ערשטע פרוי אויף
דער יידישער בינע צו שפּילן די דאָזיקע ראָלן ,באַאַרבעט פון איציק
מאַנגער און רעזשיסירט פון יעקב ראָטבאַום .די פאָרשטעלונגען
ווערן געגעבן אין פרימאָרגנס און נאָכמיטאָגס פאַר די תלמידים פון
די יידישע שולן .דער דערפאָלג פון די פאָרשטעלונגען איז אַזױ
גרויס ,אַז זיי גייען שפּעטער איבער צו נאָרמאַלע פאָרשטעלונגען
אין ;סקאַלאַ טעאַטער*,

דינה האַלפּערן אַלס ,מכשפה" (צייכנונג פון פריץ קלייגמאן)
אין  ,8291ווען ס'ווערט געשאַפן אין װאַרשע דאָס ;יידישע נאַציאָ-
נאַלע טעאַטער* (דורך די ישראל-טעאַטראַלן מאַרגאַרעט קלאַוזנער
און יהושע בראנשטעטער) ,ווערט ה .דאָרט אַנגאַוזשירט און באַטײ-
ליקט זיך אין אַ הױיפּט-ראָל אין דער פּיעסע ;דער משפּט* פון שולמית
בת-דורי (איבערזעצט  ---אהרן צייטלין) ,א"ר פון לעאָפּאָלד לינד-
בערג ,און אין די פּיעסן ;דער קאַמף פאַר ערד" פון שולמית בת-
דורי (רעזשי  --מחבר) און ;יעקב און עשו" פון ס .גראָנעמאַן
איבערזעצט פון דער טונקעלער ,רעזשיסירט דורך לעאָפּאָלד מייג-
האַרד .,ה .פאַרענדיקט איר שפּילן אין פּוילן מיט אַ טור איבער
דער פּראָװוינץ מיט דימאָווס פּיעסע ,די ליבע פון נין" (געשפּילט
פון איר ,בראָנעצקי און הערש האַרט) ,און אויף דער איינלאַדונג

,עקאָנד עוועניו טעאַטער? אין ניו-יאָרק ,פאָרט זי אָפּ מיט
פון ס
בראָנעצקין שפּילן אין אַמעריקע,
איר דעביוט אין אַמעריקע מאַכט ה .דעם  62אָקטאָבער 8391
אין לייב מלאכס מעלאָדראַמע ,מיט אָפענע אויגן" און פאַרענדיקט
דעם סעזאָן מיט װויליאַם סיגעלס אָפּערעטע ;לעבן זאָל אַמעריקע".
זי קלייבט זיך באַלד צוריקצופאָרן קיין װאַרשע ,אָבער צוליבן אויס-
ברוך פון דער צווייטער וועלט-מלחמה פאַרבלייבט זי שוין אין אַמע-
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ריקע און צום סעזאָן  04-9391שפּילט זי (צוליב טעכנישע סבות,
װי ;אַ שותפטע" צו דער דירעקציע יהודה בלייך ,װאָלף באַרזעל,
מיכאל ראָזענבערג און משה רויך) אין זעלבן טעאַטער אין די פּיעסן
;אין אַ יידישער גראָסערי? פון נחום סטוטשקאָוו; ,די דריי שוועס-
טער* פון אברהם בלום א .אַ .און פאַרענדיקט דעם סעזאַן מיט דער
טרופּע אין ;האָפּקינסאָן טעאַטער* אין סיגעלס ,פאַרגעסענע פרויען"
און ;דער היליקער טאַנץ* און ס .ה .קאָנס ,פייווקע שקלאַף
 ---+שפּילט זי מיט דער טרופּע איבער פאַרשידענע טיילן
1
פון ניו-יאָרק און אין אַ דיי גרעסערע שטעט פון די פאַראייניקטע
שטאַטן און צווישן  -- 24-1491אין בראָנקסער ,טרימאנט טעאַטער"
אין ,פייווקע שקלאַף",
דאָ שטודירט זי  2און אַ האַלב יאָר אין ,קאַלאָמביאַ אוניווערזי-
טעט? אין ניו-יאָרק ענגליש ביי גוירטרוד קעלער,
אין  3491שפּילט ה .אין ניו-יאָרקער ,פּאָבליק טעאַטער* אין זשולי
בוירנס פּיעסן ,דאָס גאָלדן לאַנד" און ,בראָנקס מערידזש ביוראָ"
(רעזשי  --יהודה בלייך) און גאַסטראָלירט אין אָנהייב  4491אין
שיקאַגאָ ({מענ .אָסטראָוו) אין סיגעלס פּיעסן ,קינדער אָן א היים"
און ,פרויען פון דער נאַכט" ,אַזױ אויך אין דעטראָיט אין ליטמאַנס
טעאַטער ,און ווערט אָנגענומען אַלס מיטגליד אין דער יידישער
אַקטיאָרןייוניע ,אויפטרעטנדיק אויפן עקזאַמען אַלס ;אסתרקע" אין
גאָרדינס ;די שחיטה",
אין  4491אַנגאַזשירט אין ,נייער קונסט טעאַטער* (א"ל פון יעקב
בן-עמי) ,וואו זי באַטײליקט זיך אין לייוויקס ,דער נס אין דער
װאַרשעװער געטאָ* (ראָל ;װאַנדאַ") און ,מיר װועלן לעבן* פון דוד
בערגעלסאָן (רעזשי  --יעקב ראָטבאַום) ,און דערנאָך מיט דער
טרופּע אין אַ טור איבער די גרעסערע שטעט פון אַמעריקע,
זומער  --- 6491אָפּגעפאָרן קיין אײיראָפּע שפּילן מיט די שארית
הפּליטה יידישע שױישפּילער ,און נאָך שפּילן  7װאָכן אין פּאַריז אין
;אַנטיפּע טעאַטער* און ;סאַראַ בערנאַרד טעאַטער* ,אָפּגעפאָרן קיין
לאָנדאָן ,וואו זי איז אויפגעטראָטן אין ,ג,רענד פּאַלעי* (אָנפירער --
מאַרק מאַרקאָוו) אין ;פרוי קעגן פרוי* פון שלום פּערלמוטער, ,כאַשע
די יתומה" און ,מירעלע אפרת* פון יעקב גאָרדין .אין -- 7491
גאַסטראָלירט אין ,מיטרע טעאַטער" אין בוענאָס איירעס ,אַרגענטינע
(דיר ,ווילי גאָלדשטײן און מרים לערער) ,וואו זי שפּילט  6חדשים,
אויך איבער דער אַרגענטינער פּראָװינץ ,דערנאָך אין ריא דע
זשענייראָ און סאַנטאַ פּאַולאַ {בראַזיל) און מאָנטעװידעאָ (אורוגוויי),
 -- 7אַנגאַזשירט געװאָרן אין ;יידישער קונסט טעאַטער* (דיר,
און רעזשי  ---מאָריס שװאַרץ) ,וואו זי שפּילט די ראָל ,פּארציא"
אין אבן זהבס פּיעסע ,שײילאָק און זיין טאָכטער* ,און שפּעטער אין
רעפּערטואַר פון הירשביין און לייוויק .אין  8491אַרומגעפאָרן מיטן
פקונסט טעאַטער* מיט ,שײילאָק און זיין טאָכטער* איבער דער
אַמעריקאַנער פּראָװינץ .דאָ באַקענט זי זיך אין שיקאַגאָ מיטן
ענגלישן פּרעסע-דירעקטאָר פאַר טעאַטער און אָפּערע דניאל ניומאַן
און ,זייענדיק געגט פון איר ערשטן מאַן ,האָט זי מיט אים חתונה
בעת אירע גאַסטראָלן ,צום צווייטן מאָל ,אין לאָנדאָן ,אין ;אַלעק-
סאַנדראַ טעאַטער* און באַזעצט זיך אין שיקאַגאָ,
אין  9491טרעט זי אויף אין שיקאַגער עדאָגלעז טעאַטער* אין
פיליפּ יאָרדאַנס ;אַננאַ לוקאַסטאַ* (איבערז .דר .א .מאַרגאָלין) ,און אין
שפּילט זי אין זעלבן טעאַטער אין ,די קליינע פוקסן" פון
0
ליליאַן העלמאַן (איבערז .פון דר ,א ,מאַרגאָלין) .אין  1591טרעט זי
אַרױס אין שיקאַגאָ און אומגעגנט אויף ,װאָרט-קאָנצערטן* פון יידי-
שע דיכטער ,און אין  2591פאָרט זי װידער גאַסטראָלירן אין בוענאָס
איירעס אין דאָרטיקן /,מיטרע טעאַטער? (דיר .ווילי גאָלדשטײן און
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מרים לערער) אין איר אייגענער איבערזעצונג פון ;די יורשטע"
פון הענרי דזשעימז ,דערנאָך גאַסטראָלירט זי אין סאַנטאַ פּאַלאַ
(בראַזיל) א"ד פון יצחק לובעלטשיק .צװוישן די יאָרן  5572591טרעט
זי װוידער אויף אין די פאַראייניקטע שטאַטן ,דער עיקר אין שיקאַגאָ,
מיט ,װאָרט-קאָנצערטן* פאַר יידישע קולטור-געזעלשאַפטלעכע אינ-
סטיטוציעס און יידישע שולן ,און גיט אויך אַרױס אַ רשקאָרד מיט
פאָלגנדיקע פּאָעמעס :איידיש לשון" פון אליעזר שינדלער, ,צווישן
פעלדער* פון משה קולבאַק, ,די נאָדל און די שפּיז* פון אליעזר
שטיינבאַרג, ,דער פרימאָרגן-גאַנג פון מיין מאַמען* פון ישראל
אַשענדאָרף; ,ביזט די אומגעריכטע דערשיינונג* פון אהרן ניסענזאָן,
;קינדער פון מיידאַניק* פון אהרן צייטלין און ;צוויי זילבערנע
בעכער* פון ה .לייוויק ,מיט ענגלישע אַריינפירן.
פרילינג  --- 5591באַזוכט מיט איר מאַן מדינת ישראל ,וואו זי איז
אויפגעטראָטן אין ,יידישער קאָמעדיע טעאַטער* (אָנגעפירט פון איר
קוזין יוסף ליכטענבערג) און אין משך פון  5חדשים געשפּילט דריי
פּיעסן איבער שטעט און שטעטלעך ,קאָלאָניעס און קבוצים (;מיט
אָפענע אויגן"; ,פרוי קעגן פרוי* און גאָלדפאַדנס ;כשופמאַכערין"),
אין  --- 7391אויפגעטראָטן אין האָליוואוד ,קאַליפאָרניע ,אויף טעלע-
וויזיע אויפן /,מאַטינעע-פּראָגראַם* (רעזשי פון איר שװאָגער שערמאַן
מאַרקס) .,אין אָנהייב  ,8591ווידער געפאָרן ,מיט איר מאַן ,קיין
ישראל ,און געשפּילט  2חדשים ,אין יידיש ,אין דער ישראלדיקער
פּיעסע /,,משפּחת כהנא" ,געשריבן און רעזשיסירט פון דוד האַרט,
ה .איז אויך אויפגעטראָטן אין די ראַדיאָ -פּראָגראַמען פון ;קאַמף
פאַר גלויבן? פון קאַדיאַ מאָלאָדאָווסקאַ ,די ביאָגראַפיע פון הענריך
היינע פון אָסיפּ דימאָוו און י .י .זינגערס ,חבר נחמן" ,ווען זיי זיינען
געגעבן געװאָרן אויף דער ראַדיאָ-סטאַציע ,אי װוי די",
דעם  01יוני  2691האָט ה .גראַדואירט אין קאָלעדזש אָװו דזשואיש
סטאָדיס אין שיקאַגאָ אירע למודים אין העברעאיש.
ש.{ .
ש .בערלינסקי  ---דינה האַלפּערן, ,ל,אָדזער װעקער" 42 ,יולי ,1391
טעאַטער מענש  --גאַסטשפּילען פון דינה האַלפּערן און סעם בראַנעצקי,

,לאָדזער פאָלקסבלאַט" 21 ,נאָו,1391 .
| מאַי  --דינה האַלפּערן, ,קאַלישער לעבן" ,סעפּט,2391 .

| מאַי  --פאָהױט געזונט !; דאָרט ,נאָװו.2391 .
א .י .גראָדזענסקי --
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אין די היגע יידישע טעאטערס,

בלאַט* ,קאָװנע 41 ,אויגוסט .3391

,י אידישע שטימע" ,קאָװנע 82 ,אויגוסט ,3391
יאַקאָבי  ---דינה האַלפּערן ,ד
! יאַקאָבי  ---דערפאָלגרייכע דינה האלפּערן-פאָרשטעלונג ,דאָרט 4 ,פעברואַר
,4
,אָלקס-צייטונג" ,װאַרשע 92 ,אַקטאַבער ,4391
| איה  --פון יידישן טעאַטער ,פ
נ .מ{ .מייזילן  --דינה האַלפּערן אין מאטא הארי, ,ליטײבלט" ,װאַרשע,15 ,
,4
ץ|1טן ,ג442186211, 26429:203
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7391
|
|
,ונזער עקספּרעס" ,װאַרשע 7 ,אַקטאָבער ,5391
אלחנן צייטלין ,, --מחותנים" ,א
אהרן צייטלין  --כל ישראל  ---מחותנים ,דאָרט ,אָקטאָבער ,53291

י .פּאַט  --װייטע ,מחותנים", ,ני,יע פאָלקסצייטונג" ,װאַרשע 31 ,אָקט,5391 ,
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רחל האָלצער

און דינה האלפּערן,

,מאָמענט",

װאַרשע,

 2אַקטאָבער ,6391
,עאַטער פאר יוגנט", ,ליטיבלטי ,װאַרשע,
נ .מ -- .ערשטע אויפפירונג אינם ט
ני ,7391 ,11

2171

7391.

041. 5,

בילדער",

גגנסן
2425,

מ .קיטאי  ---דינה האַלפּערן אינדערהיים, ,אידישע
8
י .דאָנקין ;ראָזענבערגן  --די כישופמאכערין, ,נייער פאָלקסבלאַטײ ,לאָדוש,
|
 1אַפּריל ,8391
י .ש .פּרענאָװיץ  --די אידישע אקטריסע דינה האַלפּערן ,װעלכע איז ערשט
געקומען פון פּױלען, ,פאָרװ ,",ג .י 02 ,סעפּט,8391 ,
אפרים אויערבאך  --דינה האַלפּערנ'ס ערשטער אויפטריט, ,מאָ"זש" ,ג .י,
 6אָקט,8391 .
אב .קאַהאַן  --דינה האַלפּערן אין איהר ערשטען אַרױסטריט אין אמעריקע,

,פאָרו ,".ג .י 82 ,.אַקט,8391 .

ריגע ,נ' ,7

|

װיליאַם עדלין  ---דינה האַלפּערן און סעם בראַנעצקי אין דער פּיעסע ,מיט
אָפענע אויגן" אין סעקאָנד עװועניו טעאטער", ,ד,ער טאָג" ,נ .י 82 ,.אָקט,8391 ,
װיליאַם עדלין  --דינה האַלפּערניס טריאומף אין די ,דריי טעכטער" ,װאָס
מען שפּילט אין סעקאָנד עװעניו טעאַטער ,דאָרט 2 ,דעצ,9391 .
װו .עדלין , --פאַרגעסענע פרויען"  --אנַייע ,געשפּאַנטע מעלאָדראַמע עפענט
סעזאָן אין האָפּקינסאָן טעאַטער ,דאָרט 02 ,אָקט,0491 ,
דר .א .עלקין  --דינה האַלפּערן, ,דער אידישער

קוריער",

שיקאגאַ 81 ,פעב,

4
י .סיגעל  --דינה האלפּערן װעלכע
פ,אָרװו ,".שיקאגאַ 22 .פעברואַר ,4491
ש .זאַמד  --איתומים פון דער גאַס* אין דאָגלאַס פּאַרק טעאטער ,דאָרט,
שיקאַגאָ 52 ,פעברואַר ,4491
א .מ--ן (דר .א .מאַרגאָלין}  --דער טריאומף פון אַ קינסטלערין, ,דער
אידישער קוריער" ,שיקאגאַ 52 ,פעברואר,4491 ,
דר .מרדכי כץ  --היינט ,דאָרט 2 ,מערץ ,4491
א .מ'ן  --לעצטע פאָרשטעלונגען פון דער גרויסער טראגיקערין דינה האַלפּערן
אין שיקאַגאָ ,דאָרט 01 ,מערץ ,4491
שפּילט

אין דאָגלאַס פּאַרק טעאַטער,

גרשון איינבינדער  --אַ טאַלאַנטפולע אידישע אַקטריסע מיט א גרויסן טעאט.

ראַלישן יחוס, ,מ"פ" ,נ .י 01 ,.סעפּט,5491 .
דזשעי גרעיסאָן  --א גרוס פון אידישען טעאַטער אין אײראָפּע, ,פאָרװ,".
נ .י 81 ,.אָקט,6491 ,
זלמן זילבערצווייג  --װי אידישע אַקטיאָרען שפּילען טעאַטער אין חרוב'ער
,אָ"זש" ,נ .י 13 ,אָקט,6491 .
אײיראָפּע ,מ
ש .זאַמד , --מיט אָפענע אויגען" אין דאָגלאַס פּאַרק טעאַטער, ,פאָרװ,".
|
שיקאַגאָ 41 ,פּעברואַר ,7491
 8514413 3412,מג 8 )160:106/
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יני .3391
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-ג שאר ,טגת!11

621005 0,ת6242436090:21

ומת 8:601211--243425 4178

װילנע,

ש .כ .וכהןן  --א סך זיך לערנען און שפּילן גוט יידיש טעאטער, ,װילנער
טאָג" 52 ,יולי ,3391
 --ך '1 --טער אויפטריט פון דינה האלפּערן און סעם בראַנעצקי, ,פאָלקס-

32,

אַ פויגל |י .מ .נײימאַןן  --אַ װיכטיק קולטור-געשעהעניש אין װאַרשע, ,היינטי,
 9מערץ ,7391

,ׂ,0

,די צייט",

פון

91,

, 00.פסבתו ד'

,די אידישץ

זיגט גערעכטיקײט,

ז .װאַסערצוג  --אין טעאטער
צייטונג" ,ב"א 32 ,מערץ .7491
ט .ביילין {דר .ל .זשיטניצקין  --דעבוט פון דיינע האַלפּערן, ,די פּרעסץ",
ב"א 32 ,מערץ ,7491
מאַרק טורקאָװ  --די יורש'טע פון אַ גרויסער טעאַטער-טראַדיציע, ,פאָלקס-
בלאט" ,מאָנטעװידעאָ 32 ,אפּריל ,7491
יארדאנא פיין  ---דינע האַלפּערן --א מערקווירדיקע פרויען געשטאַלט, ,דער
ועג" ,ב"א 52 ,אפּריל ,7491

ש .ר{ .ראָזשאַנסקין , ---די מאָדעלקע" ,א ספּעקטאַקל מיט פונקען פון פּרעכ-
טיגער אָפּערעטע, ,די אידישע צייטונג" ,ב"א 8 ,יוני ,7491
שמואל ראָזשאַנסקי  --שטריכן ,דאָרט 3 ,אױגוסט ,7491
שמואל ראָזשאַנסקי  ---דער אידישער טעאַטער-סעזאָן פון ב .איירעס אין ,7491
דאָרט 13 ,דעצ,7491 .
יוליוס אַדלער  06 ---יאָר אויף דער אידישער בינע,, ,מ"פ" ,נ .י 91 ,.פעבר.
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י; סיגעל  ---פון װאַנען נעמט זיך דער גרויסער ערפאָלג פון ,אַנא לוקאַסטאַ*

,אָרװ ,".שיקאַגאָ 82 ,יאַנואַר ,9491
אין דאָגלאַס פּאַרק טעאַטער ,פ
י .סיגעל , ---די קלייגע פוקסען" גוט געשפּילט אין דאָגלאס פּאַרק טהעאַטער,

דאָרט 72 ,דעצ,9491 .
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י .בראנד  --דינה האַלפּערן, ,לעצטע נייעס" ,תל אביב 82 ,מערץ ,5591
 6080481, 14עגעושס)(10104, .2ש8--609566 2421ע 60/211גמון -ן .גע
 1, 3391.קה ,צוטגג

א .ש .יוריס  --דינה האַלפּערן, ,ניי װעלט ",תל-אביב 42 ,יוני ,5591
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 5אַפּריל ,5591
(ז,, -- ).מיט אָפּענע אויגן" פון לייב מלאך ,גאַסטשפּיל פון דינה האַלפּערן,
,אונזער היינט" תל אביב 51 ,אַפּריל ,5591
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 51,ץ1טן 9507,

י .דארין  --די כישופּמאַכערין, ,לעצטע נייעס" ,תל אביב 51 ,יוֹלי .5591
אשר נהור  --בגוף ;המכשפה" האידית מתרוצץ ,דיבוק" עברי, ...ידיעות
אחרונות" ,תל אביב 21 ,יולי ,5591
עפרה  --אֹל תתנו לה ללכת, ,דבר השבוע" ,תל אביב 82 ,יולי .5591
א .ש .יוריס  --דינא האַלפּערן  --א שישפּילערין מיט שכל, ,קענעדער
אָדלער* ,מאַנטרעאָל 31 ,פעברואַר ,8591
{ -- }--דינה האַלפּערן  --ווידער צו גאסט אין ישראל, ,אילוסטרירטע װעלט",
תל אביב,8591 ,2 ,
שמעון גן  --יוסף בולוף ודינה הלפּרן, ,אמר" ,תל אביב 4 ,אַפּריל .8591

1
 ,0זז,3057105 .
זיגמונט טורקאָוו ; --די איבערגעריסענע תקופה" ,בוענאָס איירעס,1691 ,
זו,13:924 ,12:814 ,733 ,1033 ,122613 ,582 ,5212 .
1

7606:111

8'16016069

'6/04261 | 601
11

דיינגאַלד,

1041
עס

1691,

--12מ206641
6
,08201806 {ץצשסן

{ממגן
)0820106

לואיס

ואלעזר דוד אַזשאַראָוו}
נגעב .דעצ -- 5781 .געשט 72 .איגוסט 4491ן

געבוירן סוף דעצעמבער (לויט רייזען --
 0נאָוועמבער)  5781אין טשעכאַנאָוו ,פּולן,
שטאַמט אָפּ פון לאָקאַלן יחוס .פון דער
מוטערס צד  --אַן אייניקל פון ראש הקהל,
פון פאָטערס צד  --אַן אייניקל פון אַלעק-
סאַנדער דעם צווייטנס אַ יידישן בעל-יועץ,
װאָס איז דערשאָסן געװאָרן בעתן פּוױלישן
אויפשטאַנד אין  .3681פאָטער  --רב אין
שערפּץ .געלערנט אין חדר ,וואו דער פאָטער
לאָזט אים לערנען מער תנ"ך װוי גמרא ,שפּע-
טער אין שול ,װאָס רופט אַרױס אַ טומל ,ווייל דעם רבס זון לערנט
2178

אָן אַ היטל ,פאָטער ווערט פאַרבעטן קיין ניו-יאָרק אַלס רב ,אָבער
ווערט נאָר רב ביי אַ קליינע גרופּע לאַנדסלײט .אין  9881ברענגט
אים דער פאָטער מיט נאָך אַ יונגערע שװועסטער אין ניו-יאָרק .דאָ
ווערט ער אַ שניידער און אין אָװונט באַזוכט ער אַ נייט-סקול ואָוונט-
|
שולן.
ר .ווערט אַקטיוו אין דער יידישער אַרבעטער-באַוועגונג ,סעקרע-
טאַר און עקזעקוטיוו-מיטגליד אין דער שניידער-יוניע און אָרגאַ-
ניזירט אין  2981אַ ברענטש פון פרויען-אַרבעטער .אין  6981טרעט
ער אַרײין אין דער סאָציאַליסטישער אַרבעטער-פּאַרטײ ,װערט באַ" .
צירק-סעקרעטאַר און אַ דעלעגאַט ,אַ שטיקל צייט אַן אָנגעשטעלטער,
אָבער ציט זיך באַלד צוריק און פאָרט אָפּ קיין ראָטשעסטער ,וואו
ער ווערט אַ פּשוטער אַרבעטער ,קומט װוידער צוריק אין ניו-יאָרק,
איז אַ חודש צייט לעיבאָר:רעפּאָרטער פון ,פאָרווערטס" ,דערנאָך
אַ ביזנעס-אַגענט פון דער קינדער-סוט יוניש ,ווערט אַ מיטאַרבעטער
אין דעם בראָנזווילער װאָכנבלאַט ,הויז פריינד" ,אָבער ניט ציענדיק
דערפון קיין פּרנסה ,ווערט ער סופלער אין יידישן װאָדעװיל טעאַטער
אין ,מע/טראָפּאָליטאַן מיוזיק האָל* .אין  8091געװאָרן מיטאַרבעטער
אין דער סט .לואיסער טאָג-צייטונג ,פאָרשטעהער" ,דערנאָך איר
רעדאַקטאָר ,אַ קורצע צייט דערנאָך אַװעק קיין שיקאַגאָ ,וואו ער

טרעט אַריין אין ,די אידישע אַרבײטער וועלט? ,וואו ער דרוקט סקיצן
|ון
א

דערציילונגען,

דערנאָך

לעיבאָר-עדיטאָר

פון

,די

טעגליכע

וועלט* ,סקיצן-שרייבער און טעאַטער:-קריטיקער פון ,דער אידישער
רעקאָרד? און לסוף לעיבאָר-עדיטאָר פון ;דער אידישער קוריער",
וואו ער שרייבט אויך טעאַטער-נײיעס .ער האָט אויך אין 6291
פאַרעפנטלעכט אַ גרעסערע אַרבעט אין דער שיקאַגער ;,אידישע
אַרבײטער וועלט* (ס,,ודות פון אַ פּענסיל" ,אין עטלעכע און צװאַנציק
פאַרטזעצונגען).
ר .פלעגט זיך אויך באַטײליקן אַלס רעדנער און אָרגאַניזאַטאָר
פאַר פאַרשידענע צדקה-הברות.
נאָך אין  ,5981אַלס פּרעזידענט פון אַ דראַמאַטיק-קלוב ,האָט ער
פאַר זיי פאַרפאַסט צוויי איינאַקטערס ,װאָס זיינען געשפּילט געװאָרן,
לויט ז .רייזען איז אין  3091אויפגעפירט געװאָרן זיין פּיעסע ;הירשל
לעקערט" .אין  7191איז דורך בערטאַ קאַליש און מאָריס מאָשקאָ-
וויטש אויפגעפירט געװאָרן זיין פּיעסע ,די זינדיקע נשמה" ,װאָס
איז דעם  5מערץ  7191געשפּילט געװאָרן אין גערטנערס פּאַװיליאָן
טעאַטער אין שיקאַגאָ; ,די נייע וועלט" ,אויפגעפירט דורך י .פּ,
אַדלער אין ,גרענד טעאַטער* ,אין  8191װערט אין שיקאַגער ,עמ-
פּייער טעאטער" אויפגעפירט דורך די גערמאַנס זיין פּיעסע ,דאָס
מלחמה קינד" ,װאָס ווערט אויך געשפּילט פון בלאַנק אין קליװולאַנד
און פון יעקב קאַליך און דיינע פיינמאַן אין באָסטאָן .לױט קלמן
מרמר איז אין  9191אויפגעפירט געװאָרן ר'.ס פּיעסע עאידישער
וועלט חורבן" און ,טעכטער פון אוקראַאיגע".
דעם  5דעצעמבער  4291איז אין ראָוע זילבערט טעאַטער |שפּעטער -
ה;אָפּקינסאַן טעאַטער*ן אין בראָנזװיל אויפגעפירט געװאָרן דורך
יעקב זילבערט ר'.ס לעבנסבילד ;אַ גרוס פון דער היים" (מוזיק פון
ה ,זאליק) .ווען באָריס טאָמאַשעװסקי האָט אין פעברואַר 7291
בר מצוה" ,האָט ר .אים פאַרקלאָגט,
אויפגעפירט זיין אָפּערעטע ,
אַז דאָס איז אַ פּלאַגיאַט פון זיין פּיעסע ;אַ גרוס פון דער היים",
וועלכע טאָמאַשעװוסקי האָט אַ יאָר פריער אויפגעפירט אין טאָראָנטאָ
א"ג ,פאַרגעסענע פרויען" מיט ר .אַלס מחבר,
ר .האָט אויסערדעם נאָך פאָלגנדיקע פּיעסן, :ליבעס פלאַמען",
;קלוגע נאַראָנים?,, ,איר איינציקע שוועסטער", ,דער אידישער ציגיי-
נער*, ,זיין ווייבס טאָכטער", ,זיינען פרויען שולדיק ?*, ,ליבע און
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ביזנעס"/, ,צעריטענע הערצער" און ,קונסט און ליבע", ,דער אייבי"
קער קאַמף* און ,ל,יימענע מענטשן" אין צוויי אַקטן מיט אַ פּראָלאָג,
וי אויך  8סקעטשעס ,פון וועלכע ;שאַ ,שאַ ,דער רבי גייט" איז

געשפּילט געװאָרן מיט אַ גרױַסן דערפאָלג,
די לעצטע יאָרן איז ר ,געווען באַשעפטיקט אַלס פּובליסיטי און
אָרגאַניזאַציע-פאַרװאַלטער אין אָפּיס פון אַמעריקאַנער יידישן קאָנ"
גרעס אין שיקאַגאָ ,וואו ער איז געשטאָרבן דעם  72אויגוסט ,4491
ש .ע .און מ.{ .
ש .ע .פון יעקב סיגעל.
זלמן רייזען , ---לעק .ייד .ליט ,",שו ,זו,78:683 .
עוזיאל פליישמאן ; --א גרוס פון דער היים", ,טאָג" ,נ .י 21 ,.דעצ,4291 .
מיכל אַראַנסאָן ? --א גרוס פון דער היים", ,יידט"בלט" ,ג .י 91 ,.דעצ,4291 .
ז .ליבין  --װאָס עס מאַכט ערפאָלג אין בראָנזװילער טהעאַטער, ,פאָרװ,".
 ,י 22 ,דעצ,4291 .
ן-ן  --אידישער דראַמאַטורג קלאָגט אָן באָריס טאָמאַשעװסקין ,דאָרט52 ,
מצרץ ,7291

בלאַט*,, ,פרייע

אַרבײטער

שטימע*

און ;די פעדער".

פון

אין 4291

איז

אין ניו-יאָרק דערשינען איר בוך ,,פון שטאָט און דאָרף* ( 002זז.).
ר'.ס שוועסטער

סאָניאַ איז געווען אַ יידישע שוישפּילערין ,די פרוי

דוד

א

פון אַקטיאָר

שאַראַוונער.

זייער

טאָכטער,

יעווע,

איז

אויך

יידישע שוישפּילערין.
ר'.ס טאָכטער ,בעטי פּערלאָוו ,האָט אַ געוויסע צייט געשפּילט אויף
דער יידישער בינע.
מ .ע .פון ישראל ראָזענבערג.
יאנקעוו באַטאַשאַנסקי  ---צװישן ביכער און מעכאברים, ,די פּרעסע" ,ב"א,
 9מאַי ,4391
איציק שװאַרץ  --נייע ביכער, ,טשערנאָװיצער בלעטער" 1 ,יוני 4391
הלל גורני  ---צװישן די נייעסטע ביכער און זשורנאַלן, ,סוכות בלאַט" ,ג .י,,
,
5
דר .א .מוקדוני  --ביכער און שרייבער, ,מאָזיש" ,ג .י 21 ,.דעצ,4391 .

{/-

דאָזאנקא ,וויערא
וְשפּרה ווינערן
געבוירן אין קאנאטאָפּ ,טשערניגאָװער גוב,,
אוקראַאינע .פאָטער  --אַ פּאָדריאַטשיק .גע-
לערנט אין אַ חדר און דערנאָך געװאָרן אַן
עקסטערן.
געזונגען אין שולן און אויך אַרױסגעטראָטן
מיט געזאַנג אויף פּריװואַטע פייערונגען .זיי-
ענדיק אַ שוועגערין פון יידישן שױישפּילער
שאַראַװונער ,האָט זי אָנגעהויבן ביי אים אין
טרופּע שפּילן קינדער-ראָלן ,און איינציקווייז
איבערגעגאַנגען צו ראָלן פון דערװאַקסענע.
נאָך דער חתונה מיטן שױישפּילער און פּיעסן-שרייבער ישראל
ראָזענבערג ,עמיגרירט אין  7191קיין קאַנאַדע ,וואו זי שפּילט עט-
לעכע יאָר אין דאָרטיקע יידישע טרופּעס -- 1291 .געקומען אין
ניו-יאָרק ,וואו ר .שפּילט פון צייט צו צייט אין פאַרשידענע יידישע
טרופּעס ,ווידמענדיק זיך הױפּטזאַכלעך דער יידישער ראַדיאָ ,אָנ-
האַלטנדיק  41יאָר אַ פּראָגראַם אַלס ,די יידישע שיקספף?
זינט דעם סעזאָן  34"2491האָט ר ,.צוזאַמען מיט איר מאַן אָנ-
געפירט מיטן ,קלינטאָן טעאַטער" ,דערנאָך  2יאָר מיטן ,געשאָנאַל*-
װאָדעװיל טעאַטער ,און אָנדערהאַלבן יאָר מיטן ,עלזמיר טעאַטער*.
דאָ איז ר .אױיפגעטראָטן ניט נאָר אין די פּיעסן ,װאָס זיינען גע-
שפּילט געװאָרן ,נאָר אין ,קלינטאָן טעאַטער* זיינען מיט איר ,אין
דער טיטל-ראָל ,אויך אויפגעפירט געװאָרן איר מאַנס מוזיקאַלישע
,אַשקאַ ווערט אַ כלה" ,און אין איר און איר מאַנס איבער"
קאָמעדיע מ
זעצונג די אוקראַאינישע פּיעסן ,די יידישע ציגאַנקאַ אַזאַ* צ{יגאַנקאַ
,אָלסט
אַזאַן, ,זשידאָווקאַ וויקריסטי*, ,נאַטאַלקאַ פּאָלטאַוקאַ" און ז
ניט גיין מיט אַנדערע מיידעלעך" ,אין וועלכע זי האָט געשפּילט די
הױיפּט-ראָלן,
סעזאָן  1691-0691און סעזאָן  36:2691האָט ר .געשפּילט אין
,עדיוקיײישאָנאַל עלייעגס".
ר .האָט אויך רעקאָרדירט די לידער ,ציגעלע .און /,פרעג מיך
ניט? (ראָזענבערג-לאַסקאָװסקי).
דעביוטירט מיט פּאָעזיע און דערציילונגען אין  9191אין ,קענע-
דער יוגענד" ,האָט זי זיך דערנאָך אָפּט געדרוקט אין טאָראַנטער
,אידישער זשורנאַל? ,װיניפּעגער קאונזער װאָרט? ,און אין די נין"
יאָרקער ,דער גרויסער קונדס"; ,אונזער פאָלק", ,ניו-יאָרקער װאָכנ-
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ראבינער ,אסתר
ג-עשט.
{געב 81 .מערץ - 8981

 5אויגוסט |1491

8981

אין

רוסלאַנד,

געבוירן  81מערץ
פאָטער  --אַ רב.
נאָכן פאָטערס טויט ,איז די פאַמיליע :די
מוטער ,צוויי ברידער און ר .געקומען אין
ביידע ברידער זיינען געװאָרן
אַמעריקע.
סטודענטן .,הערשל (הערי) האָט געענדיקט
אַלס פּאָבליק אַקאַונטענט ,און יעקב לייבוש
איז אַ לאַנגע צייט געוען אַ לערער אין
דער ניו-יאָרקער שלום-עליכם שול  ,6און
אין דער מיטלשול ,און גראַדואירט פון סיטי
קאלעדזש מיט אַ בעטשלאָרס דיגרי .ער האָט ווייטער שטודירט און
זיך געגרייט צו זיין דאָקטאָראַט ,אָבער זיין אומגעריכטער טױט (82
אָקטאָבער  )8491האָט עס איבערגעריסן
ר .האָט שטודירט אין יידישן לערער-סעמינאַר ,און נאָכן ענדיקן
איז זי געװאָרן אַ יידישע לערערין ,צוערשט אין די שלום-עליכם
פאָלקס-שולן ,דערנאָך אין די פאָלקס-שולן פון יידישנאַציאָנאַלן
אַרבעטער פאַרבאַנד ,וואו הזיאָט געלערנט ביז סוף יוני  .1491אין
דער ואַקאַציע-צייט איז זי שטאַרק קראַנק געװאָרן ,דורכגעמאַכט
אַן אָפּעראַציע און דעם  5אױיגוסט  1491איז זי געשטאָרבן אין נין-
יאָרק,
ר .האָט אָנגעשריבן אַ צאָל פּיעסן און אינסצענירונגען ,פון וועלכע
;שוין איינמאָל אַ סוכה", ,צ,וויי שלח-מנותן", ,פּסח צום סדר" און
;קעניג און פאָלק? זיינען געדרוקט געװאָרן אין ניו-יאָרקער ,קינדער
זשורנאַל* און זיינען אויפגעפירט געװאָרן ביי פאַרשידענע שול-אוג-
טערנשמונגען און שול יום-טובים אין אַ סך יידישע שולן.
ר'.ס געדרוקטע פּיעסן זיינען:
וון שוין איינמאָל אַ סוכה
אײינאַקטער אין דריי סצענעס
פון שלום-עליכם ,דראַמאַטיזירט פון אסתר ראבינס
{;קינדער-זשורנאַל* ,נ .י ,.אָקטאָבער  ,9291זז5---/ .ן
{ }12צוויי שלח-מנותן
פּורים-שפּיל אין פיר סצענעס פון שלום-עליכם
דראַמאַטיזירט פון אסתר ראבינער
ן.קינדער-זשורנאַל* ,נ .י ,.פּעברואַר  ,1391זז1---2 .ן
{בן פּסח צום סדר
אַ קינדער-שפּיל אין דריי סצענעס לט דריי יום:טוב-
מעשיות פון שלום-עליכם ,פריי באַארבעט און אינסצענירט
פון אסתר ראַבינער
216

יידישן

טעאַטער

{;קינדער-זשורגאַל*,

נ .י ,.מערץ

,2391

זז01--41 .ן

 }14קעניג און פאָלק
אַ שפּיל אין דריי סצענעס מיט אַ פּראָלאָגֿ.
לוט דער פּאָעמע ;דער שלעכטער קעניג" פון ל ,.מילער,
אינסצענירט

און באַארבעט

פון אסתר

ראַבינער

{;קינדער-זשורנאַל* ,נ .י ,.יאַנואַר  ,2391זז21--41 ,ן
|
ש .ע .פון ליפּע לעהרער.
{| -- }--אסתר ראַבינער, ,קינדער זשורנאַל" ,ג .י ,.אָקטאָבער ,1491
}  --יעקב לייבוש ראַבינער ,ע"ה ,אקינדער זשורנאַל" .1 ,י ,.נאָו,8491 .

װעליטשאַנסקי,

ישראל

געבוירן אין ברעסט-ליטאָווסק ,רוסיש-לי-
טע ,אין אַ חסידישער פאַמיליע .פאָטער --
אַ למדן .מוטער  --געהאַלטן אַ קאנדיטעריי
און אַ בעקעריי .געלערנט ביי אַ דרדקי-מלמד
און שפּעטער גמרא אין ברעסטליסטאָווסק,
דערנאָך אין סלאָבאָדקער ישיבה און ביי ר'
יצחק אלחנן ,שפּעטער וידער צוריק אין
ברעסט-ליטאָווסק .העברעאיש ,רוסיש און
יידיש  --אין אַ פּריואַטער שול ,און טרעט
אַריין  אין די פּועלי-ציוניסטישע קורסן
לערנט אויך פּויליש אין אַלגעמײײנע געשיכטע ,געשיכטע פון דער
אַרבעטער-באַװעגונג .,שטודירט אין דער פּראָפּעסיאָנעלער שול פון
;אָרט* און ענדיקט אַלס סטאָלער .אין  1291געפאָרן קיין ווין ,וואו
ער האָט באַזוכט לעקציעס וועגן דראַמאַטישער קונסט ,וי אויך אין
פראַנקרייך .אין  2291אָפּגעפאָרן ,אַלס חלוץ ,קיין ארץ-ישראל ,וואו
ער אַרבעט אַלס סטאָלער ביים בויען שאָסעען ,און אינטערעסירט זיך
גלייכצייטיק מיט שטודירן די דראַמאַטישע קונסט,
אין  2291געקומען צו אַ ברודער אין אַמעריקע .דאָ אין אָנהייב
געווען אַ קאָסטאָם-פּעדלער ,געאַרבעט אַלס מאלער ביי שפּאַנישע
שאַלן ,סטאָלער ,פענסטער-װואַשער ,און ביים רעקוויזיט פון ;אַרטעף",
וואו ער דעביוטירט צום שלום-עליכם יאָרצײט אַלס ;די ערשטע
יידענע" אין בערגעלסאָנס ,אין אַ סאָוויעטיש-יידישן געריכט", ,אַ
שיקסל* און ;אַ הינטל" אין שלום-עליכמס ,ל"ג-בעומר"-טאַנץ ,אין
 0שפּילט וו .די ראָל ;מיס פוירניטשור" אין שמואל גאדינערס
;דזשים קופּערקאָפּי, ,שפּרינצע אַלעקסײעװנאַ? אין װיעװיאַרקאס
ב;ריליאַנטן?, ,סערש" אין טשערנעס ;אין רויש פון מאַשיבען,
און באַטײליקט זיך נאָך אין אַנדערע אויפפירונגען.
אין מאַי  1291אָפּגעפאָרן קיין סאָוויעט-רוסלאַנד און דאָרט ארייג-
געטראָטן אין קיעווער יידישן מלוכה-טעאַטער אונטער דער לייטונג
פון װערשילאָוו ,וואו ער האָט געשפּילט אַ גאַנצע ריי פרויען-ראָלן
אין די פּיעסן ;דער -5טער האָריזאָנט", ,ד,י פּאָעמע פון דער האַק*,
עדי דרייענדיקע פליגל" ,ענפתלי באָטװין" 4, ,טעג" און ,די גאַס
פון פרייד" -- 2291 .,צוריקגעקומען אין אַמעריקע און זיך ווידער
באַטײליקט אין די ווייטערדיקע אַרבעטן פון ,אַרטעף* ,אויך אַרומ-
געפאָרן אויף טורנעען איבער אַמעריקע ,און אין  4291און 6291
ווידער געשפּילט אַ ריי פרויען-ראָלן אין פאַרשידענע פּיעסן און אַלס
,דער שניידערשער גבאי* אין רעזניקס ;רעקרוטן" ,ראָל ,ראַבינאָ-
וויטש* אין כאַװער-פּאַװערס ;קלינטאָן סטריט" און אַלס ;יוסף
שמואל" אין לעווס ;די שניטערס".
צום סעזאָן  92-8291אַרײנגעטראָטן אין דער יידישער דיויזיע
פון פעדעראַלן טעאַטער אין מעסעטשוסעטש אַלס רעזשיסער און
ערשטער ראָליסט ,און פירט דאָרט אויף ,דאָס גרויסע געוויגס"
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פון שלום-עליכם ,שפּילנדיק די ראָל פון ,שימעלע סאָראָקער? און,
אין ענגליש ,שעקספּירס ;מאַקבעט",
אין דער צווייטער וועלט-מלחמה האָט וו .געדינט דריי יאָר אין
דער אַמעריקאַנער אַרמעע ,און ער האָט דאָרט ,אין די שפּיטאָלן פאַר
די סאָלדאַטן און פאַר די ,שװועסטער" אין ,רויטן קרייוו" געשפּילט,
אין ענגליש .צוריקגעקומען פון דער אַרמעע איז וו .אַריינגענומען
געװאָרן וי אַ מיטגליד אין דער יידישער אַקטיאָרן-יוניע,
וו .איז  2סעזאָנען געווען דער דראַמאַטישער דירעקטאָר פון ,אַר-
בייטער-רינג קעמפּ* און  4סעזאָנען אין ,קעמפּ בויבעריק" ,האָט
מיטגעמאַכט  61טורס מיטן אַרבײיטער-רינג און ,דזשואיש סענטער
לעקטשורס ביוראָ? איבער אַמעריקע און קאַנאַדע ,וואו ער פירט
דורך קליינקונסט-פּראָגראַמען ,און ספּעציאַליזירט זיך באַזונדערס
אין דעקלאַמאַציעס ,רעציטאַציעס ,מאָנאָלאָגן ,אין און אָן גרים ,באַ-
זונדערס אין נאַדירס ,קלינטאָן סטריט" ,פּרצס ,דער גלגול פון אַ
ניגון" .מענדעלעס ,פישקע דער קרומער" ,שלום-עליכמס ;מיל-
כיקס" ,מערקורס ,ראַדיאַטן? און זיין באַאַרבעטונג (לויט דער טונ-
קעלער) ;דער ליטוויסער מגיד",
אין  1591האָט וו ,.צוזאַמען מיט װאָלף מערקור ,דורכגעפירט אַ
טור איבער קאָלאָמביא ,קובאַ און מעקסיקאָ ,אין  5591איז ער ווידער
אויפגעטראָטן (מיט פריידעלעט ליפשיץ) מיט אַ קליינקונסט-אָוונט אין
מעקסיקאָ און אַנדערע לאַטין-אַמעריקאַנער לענדער ,און אין 1691
איז עֶר ,אַלײן ,װוידער אױיפגעטראָטן מיט אַ קליינקונסט-אָװונט אין
מעקסיקאָ.
אין  2691פירט וו .דורך אַזעלכע אָװונטן צוזאַמען מיט צילע אַדלער,
וו .רעזשיסירט אויך און פירט אָן אין משך פון  01יאָר די ,דריטע
סדרים* פון ,אַרבײטער רינג* אין ניו-יאָרק ,און האָט אויך דורכגע-
פירט  4גרויסע ספּעקטאַקלען פאַרן נאַציאָנאַל-פאָנד,
לי

מ.

|
יי יאָר אַרטעף" ,ניוײאָרק ,7291 ,זז,25-15 .
א .י .דובעלמאַן  --מיין קאָלום, ,האוואנער לעבן" ,האװאַנא 11 ,אויגוסט,1591 ,
מ.

רובינשטיין

אויגוסט

--

א יישריכח

--

די ארטיסטן,

,די

שטימע",

מעקסיקאָ,
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,1591

דר ,ישעיהו אוסטרי-דן  --אינמיטנװאָך; ,דער וועג" ,מעקסיקאָ 21 ,אָקט,5591 .
אינזש .א .פינקעלשטיין  ---אן אָװנט פון קינסטלערישן גענוס, ,דער װעג",
מעקסיקאָ 31 ,אָקט,5591 ,
ש .סולקעס  --אין גאַנג פון װאָך, ,די שטימע" ,מעקסיקאָ 51 ,אָקט,5591 .
מ .ר -- .עכט טעאטער-שפּיל, ,די שטימע" ,מעקסיקאָ 92 ,אַקט,5591 .
יצחק בערלינער  ---דורך די שויבן, ,דער װעג" ,מעקסיקאָ 5 ,נאָװ,5591 .

שמואל סיגעל  --מיט דעם קינסטלער י .װעליטשאַנסקי איבער שבת אין א
זומער-קעמפּ, ,פאָרװערטס" ,שיקאגאָ 1 ,אויגוסט ,7591
 0901, 400/242 3,ג51שסן  1 616260 213202/ 52 0721, 601ג|5גאיסן ---

.9.אן
0691.

א .ב -- .סיאיז טאקע געװען װאָס צו הערן !, ,דאָס אידישע װאָרט" ,ויניפעג,
|
 4מערץ ,0691

קאצער ,אַדאָלף
וְגעב -- ... .געשט.

..,ן

דער אַקטיאָר הערי מילער גיט איבער ,אַז ק .איז געקומען אין
אַמעריקע אין  .0091עֹר איז געווען אַ שאַנטאָן-זינגער און האָט געהאַט
אַ לירא-טענאָר,
וי דער אַקטיאָר לואיס קרעמער גיט איבער ,זאָל ק .שטאַמען פון
בודאַפּעסט ,אונגאַרן .עד איז אויפגעטראָטן אין ווין ,עסטרייך ,וי
אַ שאַנטאָן-זינגער אין די דאָרטיקע דייטשע װאַריעטע-טעאַטערס.
אין אַמעריקע האָט ער זיך באַטײליקט אין די יידישע װאָדעוויל-
ּ,יפּלס מוזיק-
טעאַטערס ,און געשפּילט אין ,טעאַטער מוזיק-האָל* ,פ
האָל* און ,קאַסינאָ מוזיק-האָל* .שפּעטער איז עֶר בכלל אַריבער
צוריק צום דייטשן װאָדעװיל-טעאַטער.
מ .ע .פון הערי מילער און לואיס קרעמער.
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לעקסיקאָן
אעעעע

בלומענפעלד-טורקאַװו ,דיאַנאַ
געבוירן  1אַפּריל  6091אין װאַרשע ,פּױלן,
געענדיקט אַ מיטלשול און פּעדאַגאָגישע קורסן
און געווען לערערין אין אייניקע שולן,
וי ב .אַלײין דערציילט :
,פון קינדווייז אָן ,געדענק איך ,האָט מען
מיך גערופן ,אַרטיסטקע" .ווען כ'בין אַלט
געווען פיר יאָר ,האָט מען מיך אַװעקגע-
שטעלט אויף א בענקעלע ,און מ'האָט מיר
געזאָגט :
 --דינטשעלע ,גיב אַ וויין!וויינען מיט טרערן ,אַז אַלע אַרום האָבן זיך

קאָרעקטור".

איבערגענומען ,נאַכדעם האָט מען מיױ געזאָנט :
 --דינטשעלע ,לאַך !האָב איך אַזױ שטאַרק געלאַכט ,אַז אַלע האָבן געמוזט מיטלאַכן".
ב .פלעגט אויף די שול ימים-טובים אויפטרעטן מיט דעקלאַמאַציעס
און געזאַנג ,און פלעגט ,אױיסגעבאָרגט* ווערן צו אַנדערע שולן און
דאָרט ;גאַסטראָלירן".
אין  1291האָט ב .געלערנט אַ יאָר אין קאָנסערװאַטאָריע און דער-
נאָך אין דער פּױלישער דראַמאַטישער שול פון הריניװויעצקאַ (וואו
זעלװעראָװויטש איז געווען לערער) ,וועלכע זי האָט געענדיקט מיט
אַן אויסצייכענונג אין  .4291איר באַשלוס צו ווערן אַ פּראָפּעסיאָנעלע
אַקטעריסע שטויסט זיך אָן אויף אַ קעגנערשאַפט פון אירע עלטערן,
וועלכע האָבן זי געװאָלט זעען אַלס לערערין ,אָבער זי נעמט גערן אָן
די אײינלאַדונג אין  2291אַרײנצוטרעטן אין אסתר רחל קאַמינסקאַס
טרופּע אין ווילנע .פון דאָרט גייט זי איבער אין נאָר-װאָס אָרגאַני-
זירטן ,וויקט" ,האָט חתונה מיטן שוישפּילער און רעזשיסער יאָנאַס
טורקאָוו ,שפּילט אין ,קראָקעװער יידישן געזעלשאַפטלעכן טעאַטער",
דערנאָך אין ,ווניט" ,גאַסטראָלירט אין בעלגיע ,פראַנקרייך (צוזאַמען
מיט זיגמונט טורקאָוו) ,דערנאָך מיט איר מאַן אין לעטלאַנד ,ליטע
און דאַנציג,
צוזאַמען מיט איר מאַן האָט זי מיט אייגענע טרופּעס באַזוכט
הונדערטער שטעט און שטעטלעך פון גרויס און קליין פּױלן ,וואו
זיי האָבן על פּי רוב געשפּילט ,אויסער גאָרדינס ;כאַסיע די יתומה"
און ;די שחיטה* ,פּיעסן פון שלום אַש ,שלום-עליכם ,דוד פּינסקי און
בנימין רעסלער ,די פּיעסן ,וועלכע זי אַלין אָדער איר מאַן האָבן
איבערזעצט ,אָבער איז קיינמאָל ניט איפגעטראָטן אין ,שונד"-

רעפּערטואַר,

7

וועגן איר שפּילן אין ;דער -14טער" פון לאַװורענעוו ,שרייבט י,
דאנקין :
ד,יאַנאַ בלומענפעלד האָט זיך אַריינגעטראַכט אין יעדן ניואַנס,
אין יעדער אייד?לסטער שאַטירונג פון די גרויסע פּראָבלעמען ,וועפ-
בע די פיעסע פאַרמאָגט זי האָט מיטן נאַנצן אַרטיזם אַרױיסגעװויזן
דעם קאַמף אין זִיך פון נעפיל פון ליבע מיט דעם נעפיל פון אידעע

און איבערצייגונג ,נעפיל פון איינענעם גליק מיט דעם געפיל פון
אַלמענטשלעכבקייט".
אין  8291איז ב .אויפגעטראָטן אין װאַרשעװער ,קאַמעראַל*-טעאַ-
טער אין ,קאַריערע* (,קלויסטער-מויז?) פון ל ,פאָדאָר,
וועגן איר שפּילן אין דער פּיעסע ,שרייבט י .מ .ניימאַן:
,אינם שטיק ,קאַריערע' האָט איין שוישפּילערין נעמאַכט קאריע-
רע .מיר מיינען  :דיאַנאַ בלומענפעלד .מיר האָבן זי שוין געזעען
2179
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אין אייניקע ראָלן .,תמיד באַנאַבט ,קאָרעקט ,מיט אַ סך רוטינע.
דערביי אַ ברייטע סקאַלע פון פאַראינטערעסירוננ .,זי קאָן אָפּשפּילן
אַ טראַנישע ראָלע ,װי געבן א כאַראַקטער .מען האָט זי געזעען
מיט פאַרגנינן .אָבער זי האָט ניט איבעראַשט ,זי איז געווען אַ
גוטע שטילע אַרבעטערין אויפן יידישן טעאַטער-פעלד .אין ;קאַריע-
רע' האָט דיאַנאַ בלומענפעלד אַנטציקט .זי האָט אַ בליץ געטאָן
מיטן אמתן טאַלאַנט .זי האָט זיך געוויזן אין אַ קאָמיש-לירישע
ראָלע ,און מען האָט געהאַט דעם איינדרוק ,אַז די ראָלע איז וי
אָנגעמאָסטן פאַר איר  , .,דיאַנאַ בלומענפעלד האָט אין דערדאָזיקער
קאָמעדיע געפונען איר וועג .מען האָט געלאַכט האַרציק ,און גלייכ-
צייטיק האָבן פרויען אין זאָל געווישט די טרערן פון גערירטקייט
 ,.,די איבערזעצונג איז לייכט און לעבעדיק ,אָבער ווידער זיינען
פאַרהאַן אייניקע גראַמאַטיקאַלישע פעלערן .עס אין נייטיק אַ

וְגעב 1 .אפּריל  -- 6091געשט 3 .סעפּט1691 .ן

איך האָב גענומען

ראטקעס

פון

מ .קיטאי שרייבט ;:
;דיאַנאַ בלומענפעלד האָט נענלאַנצט אין דער ראָלע פון דעם
קלויסטער-מייז? .ס'איז איינע פון די בעסטע קרעאַציעס פון אָט-
דער ביזיגאָר באַנאַבטער ארטיסטין .זי רייסט מיט מיט זיך דעם
עולם אוֹן נגעפינט די פֿאַרשידנאַרטיקסטע ניאַנסן אויף צוֹ מאַכן
נגלויבן אין איר עכטקייט און אויפריכטיקייט".
און בן-יצחק האַלט ,אַז אַזױ וי די פּיעסע איז ערשט ניט לאַנג צו-
ריק געשפּילט געװאָרן אויף דער פּוילישער בינע ,איז עס געווען זייער
ריזיקאַליש צו שטעלן זי אויף יידיש .דאָך איז דער נסיון בייגע-
שטאַנען געװאָרן ,און :
לִ,שם פּינקטלעכקייט  :ניט אַזויפיל די פאָרשטעלוננ אַלס גאַנצע
ווי די הויפּט-העלדין ,דיאַנאַ  בלומענפעלד ,וואָס ליינט איר חותם
אויף דער נאַנצער פאָרשטעלונג  ...מען קאָן נאַנץ דרייסט זאָנן,
אַז זי האָט דאָסמאָל זיך אַליין איבערנעשטינן .דאָס איז ,אָן שום
ספק ,די ביז איצט בעסטע קרעאַציע פון דער דאָזיקער באַגאַבטער

און טעמפּעראַמענטפולער אַקטעריסע.

דער עיקר-דערפאָלג פון דער

פאָרשטעלונג דאַרף טאַקע פאַררעכנט ווערן אויף איר חשבון".
דעצעמבער  8291האָבן ב .און איר מאַן אויפגעפירט אין זאַל פון
דער יודאַָאיסטישער ביבליאָטעק אין װאַרשע ,ב',ס איבערזעצונג פון
צוואירדזשינסקיס ,פרוידס טעאָריע פון חלומות",
א .גראַפּמאַן שרייבט וועגן דער פאָרשטעלונג:
 ...,.אָן דעקאָראַציעס ,אָן ,רעקוויזיט ,,אָן קאָסטיומירונג ,נאָר
בלויז אינהאַלט און װאָרט-קלאַנג .אַ קינסטלערישער דועט האָט
דריטהאַלבן שעה קאָנצערטירט און געוויילט אַ גרויסן אינטעליגענטן
עולם אוֹיף אַ סובטעלן ,קולטורעלן אופן  --אויף אַזאַ אופן ,וי
עס פירט זיך ביי לייטן  --אויף ריין-קינסטלערישע קאַמעראַלע
בינעס ... .מען האָט געזעען פאַר זיך צוויי אינטעלינענטע קינסט-
לער פון באַדייטנדיקן פאַרנעם ... .מיר האָבן דאָסמאָל געהאַט
אויך די געלעגנהייט מיט א באַזונדער צופרירנהייט פעסטצושטעלן

אַן אַלזייטיקע קינסטלערישע אַנטװיקלונג פוֹן דיאַנאַ בלומענפעלר,
װאָס שטעלט זי אין דער ריי פון די בעסטע שעפערישע כחות אין
אונדזער טעאַטער .זי האָט אויסגעצייכנט סעקונדירט איר פּאַרטנער
און ביידע צוזאַמען האָבן מיט אַ סך אינטעלינענץ אַרױיסבאַקומען
אַן אינטערעסאַנטע הומאָרפולע און נלייכצייטיק ערנסטע פאָרשטע-
לוננ",

י .מ .ניימאַן
אַ.נאַ
די..
,
שפּילערין ,זי
צו די פיינסטע

שרייבט :
בלומענפעלד פאַרדינט אַ קאָמפּלימענט אַלס שוו-
איז געווען פּרעכטיק .דיאַנא בלומענפעלד נעהערט
שוישפּילערינס פון דער יונגער גענעראַציע  ...די
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טעאַטער

איבערזעצוננ איז ליידער נישט פּערפעקט .די שפּדאַך איז אַפילן
לעבעדיק ,אָבער פון צייט צו צייט זיינען מאנכע זאַצן איבערזעצט
מעכאַניש און ווערטלעך פון פּוױליש ,אָן זין פאַרן יירישן זאַץ-בוי".
אין יוני  9291האָט ב ,.מיט איר מאַן ,פאַרענדיקט דעם טעאַטער-
סעזאָן אין װאַרשע אין ,קאַמעראַל*"-טעאַטער (אין בנין פון דער
יודאַאיסטישער ביבליאָטעק ,אויף טלאָמאַצקאַ  )5און אַרױסגעפאָרן
אויפן זומער-טרונעע איבער דער פּוילישער פּראָוינץ.
וועגן איר שפּילן אין /טשיבי" ,שרייבט פּסח קאַפּלאַן :

געטאָ-לידער .אַ באַזונדערעט אויפמערקזאַמקײט ציט זי צו מיט די
לידער ;קאַרטאָפל-זופּ*" פון מרדכי געבירטיג און ,איי ,איי ,איי",
וועגן דעם דערציילט יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך ;אַזױ איז דאָס
געווען" :
 .... ,דידאָזיקע לידער האָט די נאַס נלייך אויפנעכאַפּט ,און זיי
זיינען געװאָרן אַזױ פּאָפּולער ,אַז מען האָט זיי געזונגען אומעטום :
ביי דער אַרבעט ,איבער די הייף ,שפּעטער  ---אין די שאָפּן ,און
נאָך שפּעטער  --אין די לאַגערן .ווען מען האָט אונדז געפירט
פון לאַגער אויף די פאַרשידענע אַרבעטס-פּלעצער ,האָט מען ,מאַר-

פעלד .די גאַנצע שווערקייט פון דער קאָמפּליצירטער אַקציע האָט
זי אויף זיך נענומען און האָט עס פּרעכטיק אויסגעפירט .די מאָ-
מענטאַלע מעטאַמאַרפאָזעס ,ואָס זיינען אין פילם פאָרנעקומען
אין דער פּלאַסטיק ,האָט זי דאָ גענעבן אין אירע פּסיכאָלאָנישע
איבערלעבונגען .זי האָט אונדז די נאַנצע צייט געהאַלטן אויפן
סאמע ראַנד צווישן קינדישקייט און דערװאַקסנקײיט .סיר האָבן
מיטנעלעבט איר טראַגיקאָמעדיע ,זיך געפּייניקט צוזאַמען מיט איר
און חוץ דעם האָבן מיר אַלֶע וויילע געצאַפּלט פון פּחד טאָמער
אָט-אָט ווערט קאַליע די שפּיל צוליב איר איינענער שולד ,אַביסעלע

;איי ,איי ,איי' האָט מען אויך

 ... ,דעם רעקאָרד פון שפּיל האָט געשלאָנן פר .דיאַנאַ בלומענ-

איבריקער שארזש ,איבערהויפּט אין דער סצענע מיט נאָראַן ,װאָלט

געמענט אויסגעמיטן ווערן .בכל? אָבער האָט פר .,בלומענפעלד
זיך באַװויזן אין איר פולבלוטיקן טאַלאַנט?.
נאָכן שפּילן  2װאָכן אין קראָקע ,האָבן זיי זיך געלאָזט איבער דער
מערב-גאַליצישער פּראָװוינץ און דערנאָך זיינען זיי אָנגעקומען אין
מזרח-גאַליציע,
י .אַשענדאָרף שרייבט וועגן אירע גאַסטשפּילן אין לעמבערג :

שירנדיק ,געזוננגען ,איי ,איי ,איי',

געזונגען אויף דער אַרישער זייט ,אין דער פּוילישער אַדאָפּטאַציע?,
דעם  8נאָוועמבער  1491איז ב .אויפגעטראָטן צוזאַמען מיט יאָנאַס
טורקאָוו אין דער געטאָ ,אין זעלבן זאַל ,אויף טלאָמאַצקאַ  ,5אין דער
דועט-פּיעסע ,פרוידס טעאָריע פון חלומות",
צום יאָר פון איר אויפטרעטן אין דער געטאָ מיט פאָלקס-לידער,
איז געגעבן געװאָרן אַ יובל-פרימאָרגן ,װאָס וועגן אים שרייבט די
;גאַזעטאַ זשידאָװוסקאַ* :
,דער יובילעאום-פרימאָרגן פון דער באַרימטער לידער-זינגערין
 --די קעניגין פון יידישן ליד  ---דיאַנאַ בלומענפעלד ,איז געווען

אַ גרויקע קולטור-מאַניפּעסטאַציע פון יידישן עולם אין געטאָ .דער
פרימאָרנן האָט צונעצוינן די קולטור-עליטע פון יידישן ואַרשע.
די שטימונג פון געמיטלעכקייט און היימישקייט ,וואָס איז אַזױ
כאַראַקטעריסטיש ביי די אויפטריטן פון דיאַנאַ בלומענפעלד ,איז
געווען גאָר א וװואַרעמע .דעד נאַנצער יובל האָט געטראָנן אַ כאַראַק-
טער פון עפּעס א פאַמיליע-יום-טוב .דעם כאַראַקטער האָט נאָך
בולטער אונטערנעשטראָכן הער מ .מאזאה (געוו .דירעקטאָר פון
דער ,ווילנער טרופּע') ,וועלכער האָט אַנטפּלעקט דעם סוד פון יובל.

,דיאַנאַ בלומענפעלד אין דער ראָל פון סוזי זאַקס פאַסצינירט
דעם צושויער פון דעם ערשטן מאָמענט אָן און קאָנצענטרירט אויף
זיך די אויפמערקזאַמקייט פון צושויער ביז צו די ענדע פון שבּיל.

דאָס איז געווען דער אייניאָריקער יובל פון דעם דורך דיאַנאַ בלו-

זי באַהערשט איר
זי איז נאַטירלעך און פון מיט עקספּרעסיע.
שטים און ווירקט אויף דעם פּובליקום מיט איר טעמפּעראַמענט

מענפעלד נעזונגענעם ליד .עס זיינען פאַרהאַן  --האָט מאזאה גע-
זאָגט  3 --מינים רעאַקציעס אויף זאָרגן  :געוויין ,שווייגן ,און --

װאַקסט איבער ,אָן צום

דאָס איז שוֹין די איינענע דערפינדוננ פון דעם בעל-יובל  ---געזאַנג.

צווייפל ,אַלע אַנדערע אַרטיסטינס ,וועלכע מיר האָבן נעזעען אין

דיאַנאַ בלומענפעלד פּראָפּאַנירט ,און דאָס מיט גרויס דערפאָלג,
דעם דריטן מין  --געזאַנג .דערפאר לאָזן איבער אירע לידער
אַזאַ טיפן איינדרוק.
דער אַרויסטריט פון דיאַנאַ בלומענפעלד האָט אַרויסגערופן
חייסע ,ספּאָנטאַנע אַװאַציעס פון דעם איבער די ברענעס איבער-
פולטן זאַל .די יובילאַרין האָט דאָסמאָל איבערנעשטיגן זיך אַלין.
איר אומפאַרנלײיכלעכער אַרט פון רעציטירן מיט נעזאַנג האָט דאָס-

און װיטאַליטעט.
דער

דיאַנאַ בלומענפעלד

ראָל אויף דער פּוילישער בינע".

ב .באַװייזט נאָך ,מיט איר מאַן ,אָפּצופאָרן מיטן לעצטן צוג ,דעם
 1אויגוסט ,אַהיים קיין װאַרשע ,וואו זיי טרעפן באַלד אָן די אָקן-
פּאַציע פון די נאַציס,
אין אָנהייב פון דער נאַצישער אָקופּאַציע זיינען ניט געווען קיין
שום מעגלעכקייטן אָנצוגיין מיט טעאַטער-פאָרשטעלונגען ,און אַ
גרויסע צאָל יידישע שוישפּילער ,צװישן זיי אויך ב ,.זיינען אָנגע-
שטעלט געװאָרן אין געזעלשאַפטלעכע אינסטיטוציעס ,װאָס זיינען
געשאַפן געװאָרן אין דער געטאָ ,כדי צו ראַטעװען זייער לעבן און
אָנהאַלטן זייער עקזיסטענץ .אָבער אַביסל שפּעטער ,ווען ס'האָט זיך
אָנגעהױבן אָרגאַניזירן אין דער געטאָ אַ יידיש-קולטורעל לעבן ,איז
ב .אױיפגעטראָטן אין טעאַטער ;פעמינאַ" אין די פּיעסן ,מאַטוראַ"
און ;דער קוש פאַרן שפּיגל? פון ל .פאָדאָר (רעזשיסירט פון יאָנאַס
טורקאָוו) ,און זי ווידמעט זיך אויך דעם יידישן פאָלקס-ליד ,באַזוג"
דערס די געטאָדלידער .זי דערגרייכט מיט זיי אַ גװאַלדיקע פּאָפּו-
לאַריטעט ,אַזױ ,אַז ווען עס הייבן זיך װידער אָן עפענען אין דער
געטאָ פאַרשידענע פאַרוויילונגס-פּלעצער ,װוערט זי פאַרבעטן אין
דעם פּוילישן װאַריעטע-טעאַטער ,דאָס פריילעכע פינפטל" ,װאָס
ווערט אָנגעפירט דורך מעטשיסלאַװ פרידמאַן (מיט פּולישע אַקטיאָרן,
װאָס זיינען צוליב די נירנבערגער געזעצן אַריבערגעפירט געװאָרן
אין דער געטאָ אלס איידן") ,און זי טרעט אַרױס אין יידיש מיט די
281

די העכסטע

מאָל דערגרייכט

מדרנה

פון קונסט.

זי האָט זיך אַנט-

פּלעקט אין איר געזאַנג און רעציטאציע מיטן נאַנצן טאַלאַנט.

דער

איר אינטעליגענץ

און

אױיסװואַל פון די לידער
נעשמאַק,

און יעדעס

האָט אויך געוויזן

ליד איז נעווען אַ מייסטערווערק

פון מימיק,

זשעסט און שטימונג פון יידישער פאַלקסטימלעכקייט .דאָס פּוב-
ליקום האָט מיט ענטוזיאַסטישע אַװאַציעס געצוואונגען די אַרטיס-
טין צום כפדרדיקן ביסירן",
וועגן דעם איינדרוק פון אירע קאָנצערטן אין דער װאַרשעװער
געטאָ ,שרייבט די ,גאַזעטאַ זשידאָווסקאַ? :
, ...,דער קלו' פון אָוונט איז ,פאַרשטייט זיך ,געװען דער
אַרויסטריט פון דיאַנאַ בלומענפעלד .וי נאָר די אַרטיסטין האָט זיך
באַוויזן אויף דער בינע ,האָט מיט אַמאָל אַ הויך געטאָן מיט דער
שטימונג

פון

די

ניט-דערזאָנטע

בענקשאַפטן,

טרוימען,

חלומות,

פריידן און ליידן .דיאַנאַ בלומענפעלד גיט איבער דאָס פּאַטריאַר-

כאַלֶע יידישע לעבן מיט איר יעדע באַװעגונג ,מיט יעדן טאָן .שוין
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לעקסיטסאָן
.סרעייא

סעמאט

איר האַלטונג פירט אונדז אַריין אין דער אַטמאָספער פון היימיש-
קייט און וואַרעמקיײיט פון דער יידישער היים .זי שלייפט יעדעס
יידישע

פון

ליד אין אמתע

דיאַמאַנטן

און ס'ווערט

נאָרניט פאַרלאָרן

פון זייער חן ,זי גיט איבער די פּער? פון דער פאָלקס-נשמה אין
זייער פולן נאַטירלעכן גלאַנץ .כאָטש די אַרטיסטין באזיצט אַ

װירטואָזע טעכניק ,איז יעדע אירע פּראָדוקציע באַהױכט מיט אַ
מאַנומענטאַלער פּשטות .,אין דעם ,מסתמא ,שטעקט איר גרויסע
קראַפט ,ואָס ווירקט אַזױ אויפן פּובליקום ,אַז דער קאַנטאַקט
צווישן איר און דעם אוידיטאָריום איז זייער אַ נאָנטער .זי קאָן
אַזױ ווייט אָפּרוקן די דיסטאַנץ צווישן זיך און דעם צושויער ,אַז
ביי אירע אויפטריטן כאַפּט אונטער דאָס פּובליקום די באַקאַנטע,
אָדער בעסער געזאָנט ,די פּאָפּולאַריזירטע ,דורך איר לידער און
אַקאָמפּאַנירט איר בצבור".

ב .איז געווען אין דער װאַרשעװער געטאָ ביזן  12מערץ  ,3491ווען
זי איז אַריבערגעשפּרונגען פון אַ פענסטער פון צווייטן שטאָק אויף
דער אַרישער זייט .אין געטאָ איז זי געווען אַקטיוו באַטײליקט אין
דער אונטערגרונט-באַוועגונג מיט דר .רינגעלבלום אין דער שפּיץ,
און פלעגט אויך אָרגאַניזירן און אויפטרעטן אויף יידישע קאָנצערטן
אויף וועלכע זי פלעגט רעציטירן און זינגען און אַזױנאָך אָנהאַלטן די
מאָראַל פון די איינגעקלאַמערטע אין דער געטאָ,
אויף דער אַרישער זייט איז ב ,אָנגעגאַנגען א"נ ,דאַנוטאַ ביאַלקע-
וויטש" ,אַ לערערין פון פּויליש און אַריפמעטיק ,און דורכגעמאַכט
שבעה מדורי גיהנום,
נאָך דער באַפרייאונג טרעט ב .אַרױס אויף דער יידישער ראַדיאָ,
פריער אין לובלין ,דערנאָך אין װאַרשע (אָרגאַניזירט דורך איר מאַן),
מיט אָנגעבן פאַר אוױיסלאַנד די נעמען פון די געראַטעװעטע יידן אין
פּױילן ,און צווישן די אָנגערופענע נעמען פלעגט זי זינגען און דעקלאַ-
מירן .זי איז געווען די ערשטע פאַר די באַפרײיטע און געראַטעװעטע
ווידער צו לאָזן הערן אַ יידיש װאָרט,

און וועגן זעלבן קאָנצערט שרייבט א .טאַבאַטשינסקי אין לאָדזשער
;דאָס נייע לעבן":
 ...,אין דעם אויסגעפולטן זאַל ,ווערל' האָבן זיך צונויפגענומען
די קליינע צאָל איבערנעבליבענע װואַרשעװער יידן .עס זיינען אויך
געווען אָנוועזנד פיל מיליטער-לייט פון דער רויטער אַרמײי און
פּוילישן מיליטער .דיאַנאַ בלומענפעלד האָט אויסגעפירט א ריי
יידישע פאָלקס-לידער פון געטאָ אין יידיש און אין פּויליש .ווען
זי האָט געזונגען ווענן װאַרשע  ---אויף דער אָפענער וואונד --
האָבן אַ פסך צוהערער געוויינט .די זינגערין האָט אַליין אויך געהאַט
טרערן אין די אויגן".
ראובן זיגעלבוים שרייבט װעגן דעם :
ד,אָס פּראָנראַם איז באַשטאַנען ע? פּי רוב פון געטאָא-לירער,
זי האָט אייננטלעך געזאָלט זינגען  84מינוט ,ויי? נאָך אַנדערע
האָבן געזאָלט אויפטרעטן .אָבער זי האָט געזונגען אָנדערהאַלבן
שעה .ס'איז געווען אַזױ וי די פאַרפלייצונג פון אַ טייך .עס האָבן
זיך געעפנט די טרערן-זעקלעך ביי אַלֶעמען .נאָך יעדן ליד האָט
זיך געהערט אַ געוויין און אַ געקרעכץ ,און איידער זי האָט אָנגע-

הויבן זינגען אַ ניי ליד ,איז געװאָרן אַ נעפּרעסטע שטילקייט.

זי

האָט וי אויסגעדריקט זייער צער און פּיין .זי האָט אַרױסגעבראַכט
זייער בענקשאַפט נאָך שיינקייט ,ואָס זיי האָבן שוין אַזױ לאַנג
נישט גענאָסן .פֿאַר מיר אַלֵיין און פאַר די וועלכע האָבן איר גע-
הערט ,איז דער קאָנצערט ,איר זיננען ,געווען א תחית:-המתים
צום לעבן".
ב .הייבט אֶן געבן אירע קאָנצערטן איבער אַנדערע שטעט פון
באַפרײיטן פּױילן ,וועגן איר קאָנצערט אין לאָדזש ,שרייבט מלך קאַרפ:
ד,יאַנאַ בלומענפעלד  ---די איינציקע יידישע אַרטיסטין ,וועלכע
איז על פּי נס פאַרבליבן ביים לעבן אונטער דער דייטשער אִקו-
פּאַציע ,איז די טעג אויפגעטראָטן

אין לאָדזש

מיט

 2קאָנצערטן

פון יידישן װאָרט און ליד| ... .זין האָט זיך איצט אַנטפּלעקט
אין אַ נאַנץ נייעם זשאַנר  --קינסטלערישע אינטערפּרעטאַציע פון

ווען ב .טרעט ווידער אויף אין באַפרייטן װאַרשע ,שרייבט ;זשיציע

יידישן

,אין אַ פאָלקס-ליד ,פּונקט װוי אויף אַ דענקמאָל ,זיינען אויס-

;שרהלע' פון נחום שטערנהיים,; ,הונגעריק מיידעלע' פון מרדכי
געבירטיג ,האָבן מיט זייער פּרעכטיקער אויספירונג אַרויסגערופן

װואַרשאַװי*:

נעקריצט  :בענקשאפט ,ליידן און פריידן פון מענטשן .אין דעם
האָט מען זיך געקאָנט אויך איבערציינן אויף דעם קאָנצערט פון
דער לידער-זינגערין דיאַנאַ בלומענפעלד .דאָס איז ,אָן צווייםפ,
ברייטער סקאַלע פון
אַן אַרטיסטין פון גרויסן מאַסשטאַב ,מיט א
געפילן און אינטערפּרעטאַציע -מעגלעבקייט = .איר קונסט איז טיף
צוזאַמענגעװאַקסן מיטן פאֶלק וועמענס לידער זי זיננט .זי גיט
איבער יעדן געפיל-אַקצענט ,געהעריקן זשעסט ,גלענצענדער סונעס-
טיווער מימיק .מיט איין קיילעכדיקן זשעסט פון דער האַנט ,מיט
אַ שפּילעוודיקן דריי מיט די אוינן ,רופט זי אַרױס ביים פּובליקום
די כאַראַקטעריסטישע יידישע נגעשטאַלטן .זעלבסטפאַרשטענדלעך,
אַז זי ווירקט הויפּטזאַכלעך מיט דעם זיננענדיקן װאָרט ,מיט דער
שטים ,װואָס איז אַמאָל ליריש-פרויאיש ,אַמאָל וויציק און מיט

אומגעהויערער לעבנס-פרייד.

צום אינטערעסאַנטסטן

זיינען געווען

די אויטענטישע פאָלקס-לידער ,ווי ,די יידישע חתונה', ,דער באָבעס

מעשהלעך', ,קאַטערינקאַ', ,איי ,איי ,אוי' ,אין וועלכע עס לינט
דער יידישער הומאָר מיט זיין ספּעציפישן ,וויציקן קריטיציזם.

ליד.

,דער

קליינשטעטלדיקער

שניידער?'

באַגייסטערטע אַפּלאָדיסמענטן ביים עולם,

פון

אויסגענומען

מאַני

לייב,

האָבן אויך

די געטאָ-לידער פון פּאָוליאַ בראון און ה .לאזאווער און די יידישע
פאָלקס-לידער ,וי ,חתונה', ,בערל', ,באָבעס מעשהלעך' א ,אַ .װוו.
 ...די קאָנצערטן האָבן צונעצויגן אַ דיזיקן עולם און זיינען דורך
דעם לאָדזשער ישוב פאַרװאַנד?ט געװאָרן אין אַ מאַניפעסטאַציע
פאַרן יידישן וואָרט ,װאָס איז שוין פון דער בינע עפנטלעך ניט
געהערט געװאָרן  6יאָר צייט".
וועגן איר קאָנצערט אין קראָקע ,שרייבט דער ,דזשענניק פּאָלסקי?;
,די יידישע רעציטאַטאָרין און זינגערין דיאַנא בלומענפעלר,
וועלכע מיר האָבן דאָ געהערט מיט א פּאָר טעג צוריק אין ,סקאַלאַ,
רעפּרעזענטירט אַ הויכן מאַסשטאַב און אַ גרויסע קלאַס .מיטן
װאָרט ,זשעסט ,מימיק און טיפקייט פון אויסדרוק דערגרייכט זי
אַלץ ,װאָס עס ליגט אין דער כוונה פון מחבר פונם טעקסט .צי
זיינען דאָס כאַראַקטער-קאָמישע סצענעס ,צי לידער ,װאָס שפּינלען
אָפּ דעם ניהנום פון דער געטאָ ,אַלְץ איז אָן דער מינדסטער פּנימה.
אַזעלכע איבערלעבוננען

האָבן אונדז אַמאָל פאַרשאַפט די זינגערינס

אַ באַזונדער אָרט פאַרנעמען אויך די לידער ,װאָס זיינען פאַר-
בונדן מיט דער טראַנישער פאַרנאַנגענהײט אין געטאָ .סיר האָבן

פון דעם פאַרנעם וי איוועט נילבערט ,נעלאַ מאַרס און איזאַ קרע-
מער .נאָר אין זייער צייט האָבן די טראַנישע אקצענטן ניט פאַך-
מאָגט דעם שוידערלעכן אַקטועלן אויסדרוק און אָפּקלאַנג פון

שפּראַך".

היינטיקן טאָג".

זיי געהערט ביי דיאַנאַ בלומענפעלד אויך אין דער פּלישער
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יידישן

טעאַטער
א

וט

דעם  1אָקטאָבער  5491טרעט ב .אויף אין בודאַפּעסט ,אונגאַרן.
דער זאַל פון דער בודאַפּעסטער מוזיק-אַקאַדעמיע איז געווען פול
געפּאַקט .די בילעטן זיינען געװאָרן אױיספאַרקויפט פיל טעג פאַרן
קאָנצערט ,אַזױ ,אַז אַ סך מענטשן האָבן ניט געקאָנט אַרין .דער
דערפאָלג איז געווען אַ גרויסער .עס איז געווען אַ רירנדער אָוװונט.
מען האָט דער אַרטיסטין באַשאָנקן מיט בלומען און זי האָט כסדר
געמוזט ביסירן,
ב .באַזוכט אויך די פאַרשידענע לאַגערן אין וועלכע עס זיינען
פּאַרבליבן לעבן די יידישע נאַצי-קרבנות ,און טרעט אויף פאַר זֵיי,
צוזאַמען מיט איר מאַן ,אַזױ טרעטן זיי אויף אין פאַרשידענע לאַגערן
אין דייטשלאַנד ,עסטרייך ,איטאַליע ,בעלגיע און פראַנקרייך ,פון
וואו זיי ווערן  --לויט דער איניציאַטיווע פון יידישן נאַציאָנאַלן
אַרבעטער-פאַרבאַנד אין אַמעריקע ,דורכן גענעראַל-סעקרעטאַר לואיס
סיגאַל  --געבראַכט קיין אַמעריקע ,וואו זיי פאָרן אַרום איבער אַמע-
ריקע מיט אַ קאָנצערט-טור פאַרן פאַרבאַנד ,און אין אָקטאָבער 8491
טרעט ב .אויף אין ניו-יאָרק ,אין ,הרצליה"-זאַל? ,אין דער פּיעסע
;פרוידס טעאָריע פון חלומות? ,דערנאָך אין ,דער סודותפולער אומ-
באַקאַנטער? פון בענעדעטי,
וועגן איר ערשטן אויפטריט אין ניו-יאָרק ,שרייבט ראָמאַן מאגי-
לאנסקי :
,זי האָט אונדז באַצױיבערט .זי האָט אונדז מיטנעריסן ,דיאַנאַ
בלומענפעלר .כ'ווייס נישט צי ס'קאָן ווער בעסער ,סובטעלער
אינטערפּרעטירן אַ יידיש לידל?  ...באַלד מיטן ערשטן לידל האָט
זי אונדז אַריבערגעטראָנן אין פּוילישן שטעטל צו אונדזערע קינ-
דער-יאָרן .פון דעם אָנהייב ביזן סוף פון קאָנצערט האָבן מיר זיך
געפונען אין אַ יידישער אַטמאָספערע ,האָבן מיר נעאָטעמט מיט
דער יידישער נאָס .איר אויסערגעוויינלעכער מימישער שפּיל ,איר
קלינגענדיקע שטימע ,סענטימענט און הומאָר ,רופן אַרױס עראי-
נערונגען צו טרערן ,צו געלעכטער".
אין  0591טרעט זי אויף אין דער פּיעסע ;נאַרקאָטיק* פון ל,
הערצער ,דעם  2דעצעמבער  0591פירט ב .אויף אין ;הרצליה" די
פּיעסע ,מיר פרויען" פון מאָזאָראָװיטש,
וועגן דעם שרייבט חיים עהרענרייך :
,זי האָט אונדזער בינע צוגעטראָנגן איר אייראָפּעאישן שאַרם
געמישט מיט יידישן הן .זי שפּילט די ראָל פון דער פאַרליבטער
דאָקטאָרשע מיט אַזויפיל טעמעפּראַמענט ,אַז ניט איין מאַן צווישן
עולם האָט געמוזט מקנא זיין דעם מיסטעריעזן אַלעקסאַנדער ,װאָס
קאָן אַרויסרופן אַזאַ טאַטאַלע פאַרליבטקייט אין אַזאַ פרוי .עס
איז אַפילו שווער צו פאַרשטיין װוי אַזױ א מאָדערנע פרוי ,אַ
דאָקטאָרשע דערצו ,זאָל אַזױ פּריטשמיעלעט ווערן פון איר מאַנס

אומטרייהייט ,ווי מאָניקאַ ערשיינט אין אֶנהייב פון דריטן אַקט
 . ..די שולד פאַלט אויף דער מאזארעוויטש מער וי אויף דער
בלומענפעלד .יעדנפאַלס אַזױ פּראַכטפול פאַרליבט זיין וי דיאַנאַ
בלומענפעלד קאָן זיין ,איז ,דאַכט זיך ,קיינער ביי אונדז ניט געווען

|
זינט די צייטן פון דזשעני װאַליער".
אין  3591האָט ב .זיך באַטײליקט אין יאָנאַס טורקאָווס אויפפירונג
פון קאַדיאַ מאָלאָדאָווסקיס פּיעסע ;אַ הויז אויף גרענד סטריט" ,און
דערנאָך אָפּגעפאָרן מיט איר מאַן אויף אַ טור איבער  7לענדער אין
אײראָפּע6 ,שטעט אין דרום-אַפריקע ,בערך אַ יאָר אין מדינת ישראל
און אַ לענגערע צייט אין דרום-אַמעריקע .אין בוענאָס-איירעס האָבן
ביידע זיך באַטײליקט אין דעם יום-טוב פון דער פייערונג צום -001טן
בוך פון פ"ג ,פּױליש יידנטום" ,וואו עס זיינען דערשינען מערערע
ביכער פון דער טורקאָוו-פאַמיליע ,דערונטער  2ביכער פון יאָנאַס
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טורקאָוו וועגן חורבן װואַרשע און  2ביכער וועגן די אומגעקומענע
יידישן קינסטלער.
וועגן דעם באַמערקט ש .ל .שנײידערמאַן :
,מיט אַ זעלטענעם זכרון און שאַרפן חוש פאַר אויפכאַפּן די
כאַראַקטער-אײיגנשאַפטן פון מענטשן האָט דיאַנאַ בלומענפעלד פיל
מיטגעהאָלפן איר מאַן אין דער מאָנומענטאַלער אַרבעט פון אַרויס-
ברענגען די פּאָרטרעטן פון העכער  001אָנגעזעענע פינורן אין
| דער יידישער קינסטלער-וועלט".

אין ישראל האָט ב .געגעבן  51קאָנצערטן לטובת די מושבי זקנים
פון  ,מלבן? ביים ,דזשאָינט? און אויך אויפגעפירט איר איבערזע-
צונג פון ;פרוי אַדװאָקאַטין און איר מאַן" פון ל .ווערניי .דאָ איז
זי אויך אויפגעטראָטן (א"ר פון אוֹן באַאַרבעטונג פון יאָנאַס טורקאָוו)
אין לאַטײינערס ;שרה שיינדל פון יעהופּעץ* און אין טורקאָווס באַ-
אַרבעטונג פון בימקאָס ,גנבים",
וועגן איר שפּילן ;/שרה שיינדל" אין מדינת ישראל ,ווערט געזאָגט :
 .. . ,שרה שיינדל פון יעהופּעץ ,געשפּילט דורך דיאנא בלומענ-
פעלד  ...האָט אויסגעצייכנט פאָרנעשטעלט דעם טיפּ פון דער
אשת חיל ,די טאַכטער פון גרויסן יעהופּעץ .זי איז געווען דיקטאַ-
טאָריש ,דעספּאָטיש ,ווי די ראָל הייסט איר ,און אַז דיאַנא בלומענ-
פעלד קען מייסטערהאפט אויספירן אַ ליד?  --דאָס אין א באַקאַנ-
טער אמת".

בעת איר אויפטריט אין ישראל ,שרייבט ב .ז: ,
ג,עוואונען די הערצער פון נאַנצן זאָל האָט טאַקע די האַרציקע
שוישפּילערין מיט אירע פאָלקסטימלעכע לידער ,פול מיט וויץ,
גייפט ,חן ,און װאָס צוזאַמען זיינען דידאָזיקע לידער אַן אומשאצ-
באַרער אוצר פון אונדזערן אמתן פאָלקלאָר .דערביי מוז אונטער-י
געשטראָכן ווערן דער הויכער אַרטיסטישער ניוואָ פון די נגעזונגענע
לידער ,דיאַנא בלומענפעלד האָט באַויזן ,אַז מען קאָן מיטרייפן
דעם עולם און הייסן אים פאַרנעסן ווענן דער נאַנצער וועלט נישט
מיט וואולנאַרע ,נעשמאַקלאָזע לידלעך ,נאָר טאַקע מיט די ווערק
בעסטע

פון אונדזערע

און גרעסטע

פּאָעטן".

וועגן איר זינגען שרייבט בערנאַרד ווינד (קאַנאַדע) :
;איר יידיש ליד ,וי אַלְט עס זאָל ניט זיין ,לעבט אויף וי אַ
פארגעסענער נינון ,און צוזאַמען מיטן נינון לעבט אויף אַלְץ ואס
איז אייך ווייט און נאָנט .אייער היימוויי ,אייערע בענקענישן און
אייער

חלום

געפינען

א נעבענטשטע

אויסלייזוננ

אין איה יידישן

מאָטיוו .דאָס צעניזוקטע און פאַרשעמטע יידישע ליד קרינט צוריק
זיין יידישן טעם און זיין יידישן חן ,איך װעל קיינמאָל ניט פאַר-
געסן די שיינענדיקע פּנימער פון די צעװייטאָגטע און באַצערטע
יידן אין די לאַנערן ווען יאָנאָס טורקאָוו און דיאַנאַ בלומענפעלד
האָבן זיי געבראַכט זייער טרייסט און דערמוטיקונג מיטן אויפגע-
לעבטן יידישן װאָרט ,װוי הילפלאָזע קינדער ,וואָס האָבן צוריק-
געפונען זייער פאַרלאָרענע שפּראַך ,האָבן די יידן נעקװאָלן אויף די
האַרציקע אֶװונטן מיט יאָנאָס טורקאָוון און דיאַנא בלומענפעלד.
ווער ווייסט וויפ? פאַרצווייפלטע עס האָבן אין יענע געלייטערטע
שעהן

אויפסניי

גענומען

גלויבן

אין

דער

אייביקייט

פון

יידישן

גורל".
עזרה להד (ישראל) שרייבט :
פּ,שטות און דירעקטער צונאַנג צו די סצענישע געשטאַלטן ; ליבע
צום מענטש און זיינע ליידן  ---דאָס איז געווען דיאַנאס כאַראַק-
טעריסטישער ווענ אויף דער בינע .אוממיטלבאַרער קאָנטאַקט מיטן
עולם  :דאָס פאַרבאָרגענע ליכט ,װאָס ציט אונדז צו װווי א מאַגנעט
צום קינסטלער  --דאָס מעטעאָרישע  ---לאָזט ניט פאַרגעסן דיאַנאַס
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לעטסיטאָן
קרעאַציעס

אין ,קירכן-מויז',

,פריילין

דאָקטאָר',

,מאַרוסיאַ' אין

לאַוורעניעווס ,דער -14טער"'".

און וועגן איר שפּילן אין בימקאָס ;גנבים" ,שרייבט י .דאָרין :
ד,יאַנאַ בלומענפעלד האָט ממש איבעראַשט אין איר ראָל אַלס
באָבע קיילע .זי האָט זיך אַליין איבערגעשטיגן ,און עס שיינט מיר,
אַן אין די בעסטע צייטן פון אויפפירן ;,ננבים' ,האָט קיין שום
שוישפּילערין נישט געקאַנט שפּילן בעסער די באָבע קיילע וי
דיאַנאַ בכלומענפעלד שפּילט דאָ .אין תוך אַ טראַנישע ראָל  --האָט

דיאַנאַ בלומענפעלד פאַרװאַנדלט דביאָבע

קיילע אין אַ קוואל פון

הומאָר און סאַרקאַזם .איר פּראָזע קוועלט מיט זאַפטיקײיט .,איר
יעדע רעפּליק און מיזאנסצענע איז אַ דערגרייכונג ,און דער אופן

װוי אַזױ זי זינגט דאָס ווינדליד איבער איר אייניק? דעם ממזר,
איז פאַר זיך אַלֵיין איינע פון די שענסטע טעאַטראַלע סצענעס".
צוריקגעקומען פון טור האָט ב .געפּרובט אָרגאַניזירן אַ קליין קאַ-
מעראַָל-טעאַטער ,אָבער זי האָט זיך אָנגעשטױסן אויף אַזויפיל שטע-
רונגען ,אַז זי האָט זיך געמוזט צוריקציען ,און זיך באַגנוגנען פון
צייט צו צייט מיט װאָרט-קאָנצערטן אָדער אַרױסטרעטן מיט זינגען
לידער .זי האָט זיך דעריבער מער געװוידמעט ליטעראַרישע אַרבעט
און האָט איבערזעצט אויף יידיש די ביכער ,צווישן צלם און מזוזה"
פון העלענאַ שערעשעווסקאַ און ,יאַנוש קאָרטשאַק* פון פּאָליאַ אַפּענ-
שלאַג ,װאָס זיינען ביידע דערשינען אין פאַרלאַג ,דאָס פּוױילישע
יידנטום? אין אַרגענטינע.
ב .האָט איבערזעצט פאָלגנדיקע פּיעסן ,װאָס זיינען אויפגעפירט
געװאָרן דורך איר ,דורך איר מאַן אָדער דורך ביידען; :ווען דער
טייוול קאָן ניט" ,קאָמעדיע אין  32אַקטן פון ראָמאַן ניעוויאַראָוויטש,
,דער זעקסטער שטאָק* (אין  3אַקטן און  4בילדער) פון אַלפרעד
גערי,, ,פרוידס טעאָריע פון חלומות" ,קאָמעדיע אין  3אַקטן פון א.
צװואָידזשינסקי, ,א,יינשטיינס טעאָריע* ,קאָמעדיע אין  3אַקטן פון
א .צװאָידזשענסקי, ,ד,ער טאָג פון זיין צוריקקער" ,דראַמע אין  3אַקטן
פון זאָפיאַ נאַלקאָווסקאַ ,מ,ענטשן אויף דער אייזקריע" ,פּיעסע אין 3
אַקטן פון וו .ווערנער, ,אַטענטאַט* ,דראַמע אין  3אַקטן פון וו ,סאָמין,
,ונט אין אויסבעסערונגסיהויז? ,דראַמע אין  2אַקטן פון לאמפּעל,
ב

;דאָס קירכנמייזל? (קאַריערע) ,קאָמעדיע אין  3אַקטן פון ל .פאָדאָר,
,טשיבי" ,קאָמעדיע אין  3אַקטן, ,דער קוש פאַרן שפּיגל" ,דראַמע
אין  3אַקטן ,פון ל ,פאָדאָר , /,מאַטורע* ,אין  3אַקטן פון ל .פאָדאָר,
;דער סודותפולער אומכאַקאַנטער* ,קאָמעדיע אין  32אַקטן פון אַלדאָ
בענעדעטי, ,נאַרקאָטיק? ,דראַמע אין  2אַקטן פון ל .הערצער, ,אַדװאָ-
קאַט באַלבעק און איר מאַן" ,קאָמעדיע אין  3אַקטן פון ל .ווערגיי,
;אַזױ מאַכט מען אַ לעבן" ,קאָמעדיע אין  3אַקטן פון א .צואָי-
דזשינסקי,
ב .האָט אויך איבערזעצט פאָלגנדיקש נאָך ניט:געשפּילטע פּיעסן:
ב,ראָדװײ* ,פּיעסע אין  3אַקטן פון פיליפ דאַנינג און דזשאָרדזש
אבאט, ,דער שגעון" ,פּיעסע אין  3אַקטן פון פיליפ דאַנינג און
דזשאַרדזש אבאט, ,באַגינען ,בײיטאָג ,ביינאַכט* ,קאָמעדיע אין 3
אַקטן פון דאַריאָ ניקאָדעמי, ,דער שאָטן" ,פּיעסע אין  3אַקטן פון
דאַריאָ ניקאָדעמי, ,די מוטער? ,דראַמע אין  3אַקטן פון קאַרל טשאַ-
פּעק; ,די מויער* פון מילאַרד לאַמפּעל און ,אונטער איין דאַך"
|
|
אין  2אַקטן פון ח .בריסמאַן.
ב .האָט אַרױסגעגעבן פאָלגנדיקע רעקאָרדירטע לידער  :די פאָלקס-
לידער ;,קנאָבל-זופּ*, ,מ,מזר" און ,זמירות", ,שרהלע" פון נ .שטערנ-

היים; ,כלל-טוער* פון ל .בערקאָוויטש; ,פישער-ליד", ,שיפן גייען",
,עווען אַמאָל אַ שטעטעלע" 01, ,הינער מיט אַ קאַטשלף*
,וויג-ליד" ,ג
ּ,רוסי איז אַ קעצעלע* פון עליזה גרינבלאַט, ,ש,װואַרצע קאַר-
און פ
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שעלעך" (פאָלקס-ליד), ,די דינסטמויד"? ,אַ בריוועלע דער מאַמען"
און ,מיין יידישע מאַמע*,
ב .איז אויך אייניקע מאָל אויפגעטראָטן אויף טעלעוויזיע אין נין-
:
יאָרק און טאָראָנטאָ,
",ווניק"; ,תקיעת כף"
ב .האָט זיך באַטײליקט אין די פילמען ל
און ,די פּוילישע וועלדער* פון יוסף אָפּאַטאָשו (הויפּט-ראָל ,רחלע").
דעם  2סעפּטעמבער  1691איז ב .געשטאָרבן אין ניו-יאָרק,
אויף דער איניציאַטיוו פון אַ גרופּע פריינט איז געשאַפן געװאָרן
אַ ,דיאַנאַ בלומענפשלד אָנדענק-קאָמיטעט? (דזשאָו פּאָל  ---פאָרזי-
צער ,הענריק בורשטין  --וויצע-פאָרזיצער ,צפּורה גליקסאָן --
קאַסיר און רפאל פעדערמאַן  --סעקרעטאַר) ,אין וועלכן עס זיינען
אַרײנגעטראָטן יידישע קינסטלער און געזעלשאַפטלעכע טוער פון
די פאַראייניקטע שטאַטן ,דרום-אַפריקע ,אַרגענטינע ,אױסטראַליע,
בעלגיע ,בראַויל ,קאַנאַדע ,טשילע ,דענמאַרק ,ענגלאַנד ,פראַנקרייך,
פּוֹילן ,האַלאַנד ,מעקסיקאָ ,שװועדן ,שווייץ ,ווענעזועלאַ און מדינת
ישראל .דער קאָמיטעט האָט געשאַפן אַ פאָנד ,װאָס האָט אין אַ מושב
זקנים אין פילאַדעלפיע איינגעמויערט אַן אָנדענק-טאָװל ,אַזאַ אָנ-
דענק-טאָװול איז אויך פאַרגריווירט געװאָרן אין ייוו"אָ אין ניודיאָרק,
עס איז געשאַפן געװאָרן אַ ספּעציעלער טעאַטער-אָפּטײל אויף ב'.ס
נאָמען אין ,קיבוץ לוחמי הגיטאות" און ס'איז אויך פּראָקלאַמירט
געװאָרן אַ יערלעכע פּרעמיע פאַרן בעסטן ווערק וועגן יידישן חורבן
אין אײיראָפּע.
|
דר .שלמה ביקל כאַראַקטעריזירט זי אַזו:
פל?
י.
..
וו
,

מאָל מיר

אין

אויסגעקומען

זי צו

זען

אויף

דער

בינע דאָ אין ניודיאָרק אָדער אין אַ שטוב צווישן פריינט ,צי נאָר
אויף דער נאַָס אַן איינזאמע וי מיר אַלֶע אין דעם ניהיאָרקער
מענטשן-תהום ,האָב איך געזען אַרױסלױכטן פון אירע אויגן דעם
שטילן ,פאַרשעמטן טרויער פון די אַלע זאַכן ,װאָס מענטשן האָבן
געטאָן צו מענטשן ,און װאָס א מאָרד-מאַשין פון חיות בצורת
מענטש האָט געטאָן צו איר יידיש פאָלק ,און זי ,דיאַנא ,איז געווען
דער עדות .פאַר אירע אוינן איז דאָס געשעען.
מען האָט דעם פֿאַרשעמטן טרויער פון איר עדותשאַפט געקאָנט
אַרויסהערן פון די לידער פון גורלדיקער הכנעה און פון די לידער
פון װידערשטאַנד און העלדישקייט אין די געטאָס ,װאָס זי אין
געווען פון די ערשטע צו באַקענען אונדז מיט דעם דאָזיקן יידישן
געזאנג פוֹן אונדזער צייט,
מען האָט די פאַרשעמטע איידלקייט פון דיאַנאַ בלומענפעלד,
װאָס איז געווען אַ נעשטאַלט פון אַ װואָרער בת טובים ,אויך נע-
קאָנט אַרויספילן נישט בלויז פון דעם ,וואָס זי האָט איבערגעזעצט
גראָד דאָס בוך וועגן דעם צאַרטסטן און געטרייסטן אבי היתומים,
דעם קדוש יאַנוש קאָרטשאַק ,נאָר אויך פון דעם וי אַזױ זי האָט
דעם פּוילישן יאַנוש קאַרטשאַקיבוך נענעבן אַ יידישן לבוש .זי
האָט אין דער איבערזעצונג אירער געהאָט צו דער האַנט דאָס
איינפאַכסטע און צאַרטסטע יידישע לשון פאַר די צאַרטע און וואונ-
דיקע איבערלעבענישן פון דעם יתומים-פאָטער קאָרטשאַק און פון
זיינע קינדער .., .איר האַרץ איז נאָך די אַלע שווערע איבערלע-
בענישן פון געטאָ און פון ,אויף דער אַרישער זייט' געבליבן פריי
פון ביטערניש און פול מיט ליבשאַפט צו מענטשן ,װאָס אַלֶע זיינען
זיי עלנט און טרויעריק ,אַפילן ווען זיי מאַכן דעם אָנשטעל ,אַז זי
זיינען האָפּערדיק און פריילעך"..
נחמן מייזעל שרייבט ;
,דיאַנאַ בלומענפעלד  . ..האָט גרויסע פאַרדינסטן פאַרן בעסערן
יידישן קינסטלערישן טעאַטער אין פּױלן ,און די לעצטע יאָרן ,נאָכן
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יידישן

=

היטלער-חורבן ,אויך אין אַמעריקע און אין ארץ-ישראל .ש.י.ינע
בלעטער פון דער טעאַטער-געשיכטע אין פּוילן זיינען פאַרבונדן
מיט איר ,מיט אים |איר סאַן ,יאָנאַס טורקאָוו}ן .נישט איין
צענדליק אויפפירוננען איז נעשאַפן געװאָרן מיט זייער מי און
פאַרמעסטן .אין משך פון יאָרן זיינען זיי געווען די פּיאָנערן פון
דעם בעסערן יידישן טעאַטער און אַלעמאָל אַרױסגעװויזן פיל אינטע-
לינענץ און טעאַטראַלן אויפטו  . ..זי איז .געווען אַ שטיק קוועק-
זילבער און עס ווילט זיך נישט גלויבן ,אַז זי אין שוין נישטאָ
צווישן די לעבעדיקע און אַקטיודשאפערישע".
און חיים עהרענרייך כאַראַקטעריזירט זי:
שפּילן האָט פאַרמאָנט אייראָפּעאישע עלעגאַנץ ,אַ
ר
י.
א..
,
גלאַטקײט און אַ לייכטקייט ,װאָס איז ניט קיין אָפּטע ערשיינונג
ביי שוישפּילער פון דעם יידישן טעאַטער,

איר

שפּילעוודיקייט,

פאַרמאַנט

האָבן

איר ריידן ,אירע זשעסטן,

ראַפינירטקייט.

די ענויים און גניהנומס פון די מלחמה-יאָרן,

 ...טראָץ

איז זייער |מ'.ס און

איר מאַנסן איניציאַטיוו ניט אָפּנעטױט געװאָרן .,מיט אַלע כחות,
אפשר די לעצטע כחות ,האָבן זיי אָרגאַניזירט אינטימע פאָרשטע-
לונגען ; אַליין זיי רעזשיסירט ,אַליין געשפּילט און ,נעמענעדזשט'
זיי ,אַזױ יאָרן לאַנג ,ביז זיי האָבן מער ניט געקאָנט .דיאַנאַ בלו-

זי האָט

מענפעלד האָט שטאַרק געליטן פון איר ניט-טעטיקייט.

געשריבן ,איבערזעצט ,אויפגעטראָטן דאָ און דאָרט ,פון צייט-צו-
צייט ,ביי אַ קאַנצערט .איר חיות איז איר אוױיסגענאַנגען נאָך
 . .איר בענקשאַפט צו דער בינע איז געווען אַזױ
טעאַטער-שפּילן. ,
שאַרף און פּיינלעך ,אַז זי האָט זיך געווענדעט צו ,אַ מואװי-פּראָדו-
סער' מיט אַ בכקשה צו לאָזן איר זיך באַטײליקן אין אַן אויפפירונג
אַלס פּשוטע סטאַטיסטקע,

,אַבי צו זיין באַשעפטיקט

ביי טעאַטער-

שפּילן' . . . ,זיאיז געווען אַ ליבער און אַ ליבלעכער מענטש .מיט
איר צוֹ ריידן

ווענן טעאַטער,

וי וועגן קונסט

בכלל,

איז

געווען

אַן אמתער נחת רוח ,זי האָט פאַרמאָגט אַ מערקווירדיקע דורכ-
דרינגלעכקייט און אינטואיציע צוזאַמען מיט אַן אויפריכטיקייט,
װאָס האָט ניט אַנטאַנאָניזירט קיין מענטשן אַ דאַנק איר טאַקטיש-
קייט און דיפּלאָמאַטישקײיט?.

דר .נ .סווערדלין שרייבט :
ד,יאַנא בלומענפעלד איז קודם כ? זייער אַ באַנאַבטע שוישפּי-
לערין מיט א סך וויסן און קולטור .אַזױי װוי צווישן יידישע אַקטע-
ריסעס ,איז עס נאָר אַ זעלטענע דערשיינונג ,במילא האָט זיך דיאַנאַ
אַרױסנגעהױיבן מיט צענדליקער קעפּ אויף אונדזער בינע .,. .דיאַ-
נאַס קולטור האָט זיך געלאָזט פילן אַזױ שנע? וי זי האָט זיך
באַוויזן אויף דער בינע .דער בעסערער יידישער צושויער האָט
זי נעשעצט און נעשאַצט .דיאַנא פלענט שפּילן פרויען-ראָלן מיט
אינטעלינענץ און פאַרשטענדעניש פאַר די צאַרטסטע ניװאַנסן פון

דעם פרויען-וועזן .דיאַנאַ האָט זיך אויך נגעשאַפן ניט קיין קליינעם
נאָמען אַלס אַ זינגערין פון יידישע פאָלקס-לידער .איר אינטערפּרעײ
טאַציע איז געווען אייננארטיק .דיאַנא האָט אויך געהאַלטן אַ פּען
אין האַנט.

אַ פיינפילנדיקע

יידיש-סטיליסטין.

אַ צאָל פּיעסן און

די.אנא
ביכער האָט זי איבערנעזעצט  --און נעמאַכט עס גוט.. .
האָט געהאַפסט דעם שונד-טעאַטער און נישט איינגענאַנגען אויף
קיינע קאָמפּראָמיסן .,דערפאר האָט מען זי לעצטנס נעזעען אַזױ

זעלטן אויף דער אַמעריקאַנער יידישער בינע.

איר טויט אין אַ

קלאפ פאַרן בעסערן יידישן טעאַטער".

יוסף גליקסאָן ,וועלכער האָט געשפּילט מיט ב ,.שילדערט זי אַזױ:
,ד,יאַנאַ בלומענפעלד האָט מיט גרויס דערפאלג געשפּילט ס'רוב
סטאַר-ראָלן ,אָבער קיינמאָל האָט זי זיך ניט פונאַנדערנעשפּרײט
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אויף דער בינע מיט אירע עלנבויגנס .אַזאַ ליבשאַפט צום פּאַרטנער,
אַזאַ פאַרשטענדניש צו אַלע ,װואָס געפינען זיך אויף דער בינע ,איז
זעלטן צו טרעפן . .. .ווען דיאַנאַ בלומענפעלד האָט דאָ אין אַמע-
|פּורה
ריקע אויפנעפירט די פּיעסע ,מיר פרויען' . . . ,איז מיין פרוי צ
גליקסאָן| יעדן אָוונט געקומען אַ באַגייסטערטע פון דער פיינער
אַטמאָספעוע ביי די פּראָבן ,זי האָט זיך ניט געקאָנט אְפּלויבן פון
דעם אופן װווי אַזױ דיאַנאַ האָט מיט אויפריכטיקער איבערנעבנקייט
זיך באַמיט ,אַז אירע פּאַרטנערן זאָלן װואָס בעסער אַרויסקומען
אין זייער שפּילן.
 ...,מיר איז אויסנעקומען צו שפּילן מיט דיאַנאַ בלומענפעלד
אין עטלעכע פּיעסן .איינע פון די פּיעסן איז געווען ,דאָס קירכן-
מייזל! .. . ,מיין אויפטריט אין דער פּיעסע איז געווען ביים סוף
פון ערשטן אַקט און איך האָב געקאָנט באַווייזן זיך צו נרימירן
ווען די פאָרשטעלונג איז שוין נענאַנגען ....אין דער פּיעסע אָבער
בין איך

גרייט

געשטאַנען

אַן אָנגעטוענער

און

גרימירטער

אויפטדיט איידער דער פאָרהאַנג האָט זיך אויפנעהויבן.

צום

די סיבה

איז געווען ,װאָס איך האָב ניט געװאָלט דורכלאָזן דיאַנאא בלומענ-

פעלדס אויפטריט אין ערשטן אַקט ... .זי האָט עס געטאָן מיט
אַ מייסטערשאַפט ,מיט אַזאַ אוממיטלבארן חן ,סיט אַזאַ קוועק-
זילבערדיקן טעמפּעראַמענט ,אַז איך בין פּשוט פאַרכאַפּט געװאָרן.
האָט אין איר טעאַטער-קאָריערע

דיאַנאַ בלומענפעלד

קעגנגעזעצטע

ראַקטערן און אַלעמאָל איז זי געווען עכט און איבערצייננדיק.

ווען

פּערט אַן אומנעהויער
זי האָט געאַרבעט

נגרויסע צאָל?ל פאַרשידענע,

פאַרקער-
כאַ-

אויף אַ נייער ראָל ,האָט זי קיינמאָל ניט אויס-

נעבאָרנט פון אירע פריערדיקע ראָלן ,אָפּנערעדט ,אַז זי זאָל קאָפּירן
אַ צווייטע

זי האָט פאַרמאַנט

אַקטעריסע.

אין

מיט

זיך אַ של?

מיט

ראַפינירטע טענער און בין גאָר אינטערעסאַנטע אַקצענטן.

איר אַקטיאָרישן חוש און אינטעליגענץ האָט זי ריכטיק געוואוסט
וי אַזױ און ווען צו באַנוצן איר אוצר פון טענער און אויסדרוקן".
און שעפטל זאַק שרייבט :

,יט ענטוזיאַזם און פרייד פלענט זי צוטרעטן צו יעדער פּראָבע,
מ
און נאַנץ אָפט ,נאָך אַ שלאָפּלאָזע נאַכט ,פאָרנדיק פון איין שטאָט
אין דער צווייטער ... .טיף מענטשלעך און חבריש זיינען געווען
אירע באַציאוננען צו אַלעמען ,און איז אַ נייע אויפפירוננ אַדורך
מיט ערפאָלג ,האָט זי נראַטולירט

יעדן אַקטיאָר ,און אירע גרויסע,

בלויע אויגן האָבן נעשטראַלט פאַר שמחה ,פאַר דאַנקבאַרקייט".
ש .ע .פון יאָנאס טורקאָװ.
זלמן זילבערצווייג , ---לעקס .ייד .טעאט ,| ,".ז,871 .
י .דאנקין  --פון יודישען טעאטער, ,נייער פאָלקסבלאַט" ,לאָדזש 82 ,מאַי
,4
אַלטער קאציזנע  --אַ בריוו צו דיאנען, ,מיין רעדנדיקער פילם" ,װאַרשע,
|
,9391 ,)43( 7
מ .ק .זקיטאין  ---פּרעמיערע פון ל ,פאָדאָרס ,קאריערע" ,ליט"בלט" ,װאַרשע,
ני .9391 ,81
זלמן זילבערצווייג  --א לעבעדיג יידיש װאָרט פון יענער זייט, ,דער אַמעי
ריקאַנער" ,ג ,י 32 ,יאַנואר .8491
ח .יאַפע  --דיאַנא בלומענפעלד און י .טורקאָו ,די צװײי קינסטלער פון דער
װאַרשעװער געטאַ, ,דער טאָג" .1 ,י 62 ,.אָקט.8491 .
י .ל ,װאָהלמאן  --בתיאטרון, ,הדאר" ,נ .י 21 ,.נאָװ,8491 .
יאַנאַס טורקאָװ ; ---אַזױ איז דאָס געװען" ,בוענאָס-איירעס ,8491 ,זו51 ,31 .
,142 ,622 422 ,322 ,912 ,812 ,212 ,702 ,502 ,891 ,381 ,821 ,111 ,19 7
,883 ,243 ,913 ,482 ,352 ,1
)6

זי

צמטסץז1

0391.

029241/

)701(,

(10102ץ242

12502:118012--005/2

. 9ס., 41צ.אג ,גמטטץ1+:

'2429241

מבחזסאן

2 120100 11211,

0ט

לעקסיטאָן
רעלקין ,ערווין! ,אאַ.רנאָלד ,אברהם}

באַגאַבטץ אידישע

חיים עהרענרייך , ---מיר פרויען" געשפּילט פון דרי
אקטריסעס? ,פאָרו ,",נ .י 8 ,,דעצ,0591 .
בערנאַרד וינד  --קינסטלער פון לויטערן װאָרט, ,דער אידישער זשורנאַל",
טאָראַנטאָ 32 ,מאַי ,2591
פּנחס ביזבערג  --די איינציקע װאָס האָבן זיך געראַטעװעט, ,דאָס יודישע
װאָרט* ,סאַנטיאַגאָ ,טשילע 11 ,מאַי .4591
חיים
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בראקאזש
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בלאַנדזשענדעצ

אידישע

צייטונג",

וגעב0881 .
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 6יולי ,4591
חיים עהרענרייך  --דיאַנא בלומענפעלד און יאָנאַס טורקאָװ  --די איינציגע
צװײי קינסטלער װאָס האָבן זיך געראַטעװעט פון װאַרשעװער געטאָ ,דאָרט11 ,
אויגוסט ,4591
דוד אָרזוך  ---פאָלקסבלאַט ,אורוגװאַי 51 ,אוגוסט ,4591
ש .ל .שניידערמאן  --יאָנאַס טורקאָװ און דיאַנא בלומענפעלד ,די לעבעדיקע
עדות פון חורבן פּולן, ,די פּרעסע" ,ב"א 81 ,אויגוסט ,4591
א .שװאַרץ  --יאָנאס טורקאָװ און דיאנא בלומענפעלד האָבן קינסטלעריש
אָפיציאַליזירט דעם שענסטן קולטור סיום אין יידישן אַרגענטינע, ,פאָלקסבלאַט",
כאַנטיװידעאָ 32 ,אויגוסט ,4591
ב .ז -- .דיאנא בלומענפעלד  --און יאָנאס טורקאָװ אין ת"א, ,אונזער היינט",
תלביב 41 ,יאנואר ,5591
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 1אַפּריל .5591
,נבים", ,לעצטע נייעס" ,תל-אביב 52 ,מאַי .5591
י .דארין  --פ .בימקאָס ג
,ונזער היינט" ,תל-אביב 62 ,יוני .5591
(ו) , --שרה-שיינדל פון יעהופּעץ" ,א
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דאָף  ---דרום אַפּריקע ,יאָהאַניסבורג ,יולי ,6591
א .א .ליבערמאן  --יאָנאַס טורקאָװ און דיאַנאַ בלומענפעלד אין פּאַריז, ,אונזער
װאָרט? ,פּאַריז ,דעצ,6591 .
ס .וָדר.

נ .סװערדליןן

--

דיאַנא

בלומענפעלד

צ"ה,

,טאָגימאָיזש",

ג, .

 7סעפט1691 .
חיים עהרענרייך  --דיאנא בלומענפעלד ,פ,אָרוו ,".נ .י 8 ,.סעפּט,1691 .
יוסף שמעון גאָלדשטײן  --אַ איד צו אידען, ,פאָרװ ,".ג .י 51 ,.סעפּט.1691 .
דר .שלמה ביקל  ---דיאנא בלומענפעלד, ,טאָג-מאַ"זשײ ,נ .י 82 ,.סעפּט,1691 .
יוסף גליקסאָן  --א זעלטענע

שוישפּילערין, ,טאָג-מאָ"זש" ,ג .י5 ,

אָקט.

,1
810256002201, 4006. 6,

זיגמונט

עזרא להד  --א פאַרברענטער מעטעאָר, ,פאָלקסבלאַט" ,תל-אביב 01 ,אָקט,
,1
דוד דענק  --געפירט א גרוס פון ישראל און אים ניט דערפירט, ,פאָרװ,".
ב,

ר,

22

אָקט.

ש .טענענבוים

 1נאָװ,1691 .

|

{ -- }-װעגן די ,װאָס זיינען אװעק ! ,איידישע קולטור" ,ניוײיאָרק,1691 ,8 ,
{ -- }-אויפדעקונג פון דעם אָנדענק טאָװל לזכרון דיאנא בלומענפעלד

צ"ה,

,טאַג-מאַ"זש" ,פילא 72 ,.דעצ,1691 .
זיגמונט טורקאָװ ; --די איבערגעריסענע תקופה" ,בוענאָס איירעס ,1691 ,זז.
,71:613 ,797592 ,261 ,651 ,48 ,46 2

2101

וויינטרויב ,און נאָך זיין טויט ,פירט

שטענדיק מיט די פּראָווינץ-טורנעען.

מעקסיקאָ,

שעפטעל זאַץ  --דיאנא בלומענפעלד'ס גלענצנדע קאריערע אויף דער אידישער
ביהנע, ,פאָרוו ,".נ .י 42 ,.נאָװ,1691 .

ווערט ער אשַותף

מיטן צוריקגעצויגענעם

שישפּילער

ר .ווייטער אָן זעלבסט-

דער באַקאַנטער דיכטער יעקב גלאַטשטײן דערציילט פאָלגנדיקן
עפּיזאָד אין שייכות מיט ר'.ס אַקטיװױיטעטן:

,1

 --די לויה און די פאָרשטעלונג,

,די שטימע",

--

געשט.

 11אָקטאָבער 2591ן

געבוירן  0881אין ני-יאָרק ,אַמעריקע.
פאָטער  --אַן אָרעמער פּעדלער ,וועלכער
האָט שפּעטער זיך אַרױפגעאַרבעט צו האָבן
א דזשולערי-סטאָר {געשעפט פון יואוילןן
אויף  141דיוויזשאָן סטריט ,וואו עס איז דער-
נאָך געװאָרן די קיבעצאַרניע.
וי ס .דינגאָל גיט איבער אין ר'.ס ביאָ-
גראַפיע ,האָט אים נאָך אַלס יינגל שטאַרק
געצויגן צום טעאַטער ,און עֶר פלעגט זיך
;אַרומדרײען? אַרום טעאַטער ,אַרויסהעלפן די
אַקטיאָרן און ;זיין גליקלעך* ווען ער האָט זיך געקאָנט אַרײנכאַפּן
זעען אַ פּאָרשטעלונג .זייער יונג אַנטלאָפן קיין שיקאַגאָ ,וואו ער
שליסט אַ נאָנטע חברשאַפט מיט נאָך אַן אַנדער יינגל ,װאָס חלומט
אויך פון אַ קינסטלער-קאַריערע (דער שפּעטערדיקער אקאַרטוניסט"
און הומאָריסט הערי הוירשפילד) .ר .וערט אַ פאַרקױיפער פון
פּראָגראַמען אין אַן אַמעריקאַנער טעאַטער ,און ווען עליאַס גליקמאַן
נעמט איבער דעם ,ליס? איבערן גלייסטאום טעאַטער* (אויף דעס-
פּלעין סטריט) ,וועלכן ער פאַררופט ,גליקמאַנס טעאַטער* ,ווערט
ר .ביי אים אַן אָשער |טיר-היטער)} ,קורץ דערויף געהילף-פאַרוואַל-
טער און איינציקווייז ממש זיין ,רעכטע האַנט? .דערווייל קומט אָן
אין שיקאַגאָ טאָמאַשעװסקי מיט אַ ניו-יאָרקער טרופּע ,און ר .ווירקט
אויף גליקמאַנען צו ברענגען ,אויך פון גיו-יאָרק ,די דאַמאָלט-
באַרימטע ;,סטאַרס? ליפּצין און מאָשקאָװיטש מיט אַ טרופּע ,װאָס
באַזיגן די קאָנקורענץ-יטרופּע .דאָס הויבט זייער ר'.ס ;אַקציעס"
ביי גליקמאַנען .ר .בלייבט אָבער ניט לאַנגאין שיקאַגאָ ,ווייל זיין
אומגעהויערע רעקלאַמע וועגן דער פּיעסע ,ממזר" ,װאָס גליקמאַן
שפּילט דאַמאָלט ,מאַכט אַזאַ שטאַרקן איינדרוק אויף טאָמאַשעװסקין,
אַז ער אַנגאַזשירט אים פאַר זיין ,פּיפּלס טעאַטער* אין ניו-יאָרק,
דערנאָך װוערט ר .מענעדזשער אין אאָרפעאום טעאַטער* (-521טע
סטריט) ,אָבער קערט זיך וידער צוריק צו גליקמאַן אין שיקאַגאָ
און נאָכדעם װי ער קריגט פאַר מינצן (דעם מאַן פון מרס .קעני
ליפּצין) טעאַטערס אין סינסינעטי און פּיטסבורג צו באַקעמפן די
קאָנקורענץ פוֹן טאָמאַשעװסקין ,ווערט ער אַנגאַזשירט ביי מינצן ,מיט
וועלכן ער אַרבעט  01יאָר און איז אויך אַ געוויסע צייט מיט יעקב פּ.
אַדלער ,בי אין  2191װערט ער זעלבסטשטענדיק און הייבט אָן
אָנצופירן מיט די פּראָװינץיטורנעען פון איינצלנע שױישפּילער און
גאַנצע ניו-יאָרקער טרופּעס,
שפּעטער
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 ... ,איך בין אַמאָל געווען אַ פּאֶָעט אָן אַ דזשאב |שטעלען,
און דער דאַמאָלטיקער רעדאַקטאָר פון ,מאָרנן זשורנאַל' יעקב
פישמאַן ,האָט מיך פּלוצים אַ רוף געטאָן פון ליטעראַרישן קאַפע
און מיר אָנגעבאָטן אַ שטיק?ל צייטונגסישטעלע .ס'איז געווען אַ
מאָדנער פאָרשלאַג ,אָבער איך בין דאַמאָלט ניט אימשטאַנד געווען
צו שפּילן די ראָלע פון אַן אויסקלייבער ... .דער ,דזשעז זינגער'

וְדֹעךְ שפּעטערדיקער
מיט אֵל דזשאָלסאָן|

ערשטער

אַמעריקאַנער

ריידעוודיקער

פילם

איז שוין געשפּילט געװאָרן אויף דער בינע
292

יידישן

טעאַטער

שיינע עטלעכע װאָכן ,אָבער ער האָט זיך געשלעפּט אָן אַ צו-גרויסן
| ערפאָלג .עדווין רעלקין ,דער קאַָלירפולער טעאַטראַל ,װאָס אין
געווען נוט באַקאַנט אין יידישע טעאַטער-קרייזן און ער האָט אויך
געהאָט אַ צוטריט צו בראָדװיי ,איז נעקומען צו יעקב פישמאַנען
מיט אַן איינפאַל ,אַז כדי אַ שטויס צו טאָן דעם ,דזשעז זינגער'
פאָראויס ,מוז מען דערפון מאַכן אַ ראָמאַן ,װאָס זאָל זיך ציען
עטלעכע װאָכן אין ,מאָרגן זשורנאַל?! ,און די יידישע מאַסן וועלן
אָנהייבן

שטראָמען

אין טעאַטער

אַרין,

 ...האָט יעקב

פישמאַן

באַשלאָסן ,אַז איך ,דער ניט-באַדזשאבטער |{ניט באַשעפטיקטערן
פּאָעט ,װעט מפתמא זיך אונטערנעמען די פאַרקערטע אַרבעט,
אָנשטאָט װוי עס ווערט געטאָן געוויינלעך  --צו דראַמאַטיזירן אַ
ראָמאַן ,װועל איך ,ראָמאַנטיזירן' אַ דראמע .דאָס טעאַטער אין
ער אָפּמאַך איז געווען,
ד.
געװאָרן אַ שותף צו דעם פאָרשלאַג ..
אַז דעם ראָמאַן דאַרף מען ציען אַכט װואָכן אין צייטונג .דער
;זשאַרנאָן' האָט פאַר  042דאָלאַר באַדאַרפט אונטערשטופן אַ
פּיעסע אויף בראָדוויי ,װאָס האָט אונטערגעסקריפּעט,
ווען כ'האָב נעזעען די דראַמע און דער דראמאַטורג סאַמסאָן
רייפעלפאָן  ..האָט מיר דערלאַננט אַ קאָפּיע פון דער דראַמע ,איז
מיר ערשט קלאָר געװאָרן ,אַז איך האָב זיך אונטערנענומען צו
טאָן אַ ביטערע אַרבעט .די דראַמע שפּילְט זיך אִפּ אין משך פון
אַ טאָג ,ערב יום כפּור ,און ענדיקט זיך ביינאַכט ביים עמוד .וי
אַזױ קאָן מען עס אויסציען אויף גאַנצע אַכט װאָכן?  ...איך
האָב באַשלאָסן ,אַז מען דאַרף נלייך פאַרגעסן די נעשפּילטע דראַמע
און אָנהייבן שפּינען דעם ראָמאַן פון סאמע אֶנהייב ,פון דעם
דזשעז-זיננערס קינדהייט .כ.',האָב אַריינגעפירט נייע צענדליקער

הייזער אין שיקאַנאָ ,קאָן דאָך קעסלער שפּילן אין פּיטסבורג פאַר
נאָך גרעספערע הייזער .היינט אַדלער  ---פלענט ער שרייען , --גיוו
מי טהי קינג אוו טהי דזשואיש טיעיעטער ,אַ'ל? מעק עי פאָרטשון
וויטה הים' (גיט מיר דעם קעניג פון דער יידישער בינע ,איך וועל
מאַכן אַ פאַרמעגן מיט אים),
און ער האָט צערודערט די מוחות פון די יידישע אַקטיאָרן,
איבערהויפּט פון די סטאַרס .עפרלעגט יעדן סטאַר אַדרעסירן
;גאַװוערנאָר' ,און עס איז זיי געפעלן געװאָרן ,װאָס זיי זיינען נגע-
װאָרן גאַוװוערנאָרס ,און איבערהויפּט איז זיי געפעלן געװאָרן ,װאָס
יעדער פון די סטאַרס קאָן קעניגן פאַר זיך אַליין .זיי זיינען אויך
איבעראַשט געװאָרן פון דעם װאָס ער ווייסט אַלֶע טרעינס |באַנען|
ווען זיי קומען און ווען זיי גייען אָפּ ,אָן אַ טיים-טעיב? |רייזע-
פּלאַן }.,און די גאַנצע יידישע טעאַטער-װעלט האָט געקאָכט מיט
דעם נייעם משה רבנו ,װואָס וויל שפּאַלטן דעם וועג פון ניודיאָרק
ביז שיקאַנאָ און אַפילו סאַן פּראַנציסקאָ,

דאָס איז געווען עדווין א .רעלקין.
די ערשטע קאָמפּאַניע ,וועלכע איז אַרױסגעפאָרן אונטער רעלקינס
מענעדזשמענט ,איז געווען די קעסלער-ליפּצין-מאָשקאָװיטש-קאָמ-
פּאַניע .זיי זיינען געווען אַ גרויסער סוקסעס .די פּראָװינץ:-האָט
זיך מיט זיי אַרומגעכאַפּט ,און זיי האָבן טאַקע אויף דעם קינפטיקן
סעזאָן קיין טעאַטער אין ניר-יאָרק ניט גענומען ,נאָר זונטאָנס
פלענן זיי שפּילן אין טאַליאַ טעאַטער,
דער גרעסטער פּאַטריאָט פון רעלקינען איז דאַמאָלט געווען יעקב
גאָרדין .,אים איז זייער נגעפעלן געװאָרן רעלקינס טעמפּאָ און זיין
פאַרנעם .איבערהויפּט איז יעקב נאָרדינען נעפעלן ,װאָס עס פלעגן

העלדן ,װאָס זיינען אין דער דראַמע נישט געווען .כ'האָב געמאַכט

זיין נעכט ווען ער פלעגט באַקומען צוויי מאָל ראַיעלטי (אַ געוויסע

שבת פאַר זיך און נעצויגן און געצוינן .,ערשט ווען כ'האָב געמיינט,
אַז כ'דערלויף שוין צום סאַמע טעקסט פון דער דראַמע ,צו די
באַשטימטע אַכט װואָכן פון אָפּמאַך ,האָב איך נעקראָנן די ,ביטערע'
בשורה ,אַז דער ראָמאַן איז אַ גרויסער דערפאָלנ ,אַז ער העלפט
זייער שטאַרק דער קאסע אויף בראָדוויי ,אַז מען מוז עס ציען
כאָטש ביז פערצן װאָכן .כ'האָב געפאָלנט און געצוינן ביז עדווין
רעלקין האָט אָנגעזאָגט די פריילעכע בשורה ,אַז דער ,דזשעז זינגעב'
איז אַ קאַלאָסאַלער דערפאָלנ".

סומע פאַר שפּילן זיין פּיעסע) ,ווייל מען פלעגט אָפט צעטיילן די
קאָמפּאַניע ,און יעדע פון זיי האָט געשפּילט זיין פּיעסע .האָט טאַקע
אין אַ געוויסע זונטאָג בייטאָגעדיקע פאָרשטעלונג יעקב נאָרדין
אַרױיפגענומען רעלקינען אויף דער בינע און געהאַלטן ווענן אים
אַ רעדע און אים פּרעזענטירט מיט אַ גאָלדענעם זיינער .די מע-
נעדזשערס פון די טעאַטערס ,וי יאָסל עדעלשטיין און לעאָפּאָלך
שפּאַכנער זיינען געווען פון רעלקינען ניט צופרידן ,איבערהויפּט
דער קאָנפערװואַטיווער מענעדזשער יאָסל עדעלשטיין ,וועלכער איז
דאַמאָלט געווען פאַרבונדן מיט באָריס טאָמאַשעװוסקין ,פלעגט מאַכן
גװאַלדן .,ער פלעגט טענהן ,אַז דער האָבאָ פון שיקאַנאָ (אַזױ פלענט
ער אים רופן) צעטרענצלט אים די קאָמפּאַניע .רעלקין האָט טאַקע
דעם זעלבן פּסח אַרױיסנגענומען באָריס טאָמאַשעװוסקין מיט אַ קאָמ-
פּאַניע און נעלאָזט אין פּיפּלס טעאַטער!' בעסי טאָמאַשעװסקין
מיט אַ קאָמפּאַניע  ---ביידע האָבן געמאַכט אַ סך געלט ,אָבער יאָסל
עדעלשטיין איז אַלץ ניט געווען צופרידן.
דער עדווין א .רעלקין-פיבער און טעמפּאָ אין יידישן טעאַטער
האָט זיך גענומען שטאַרק פילן .,ער האָט ניט נאָר דאָס יידישע
טעאַטער אויפנעוועקט ,נאָר געמאַכט פון נאַנצן יידישן טעאַטער אַ
טיים-טעיבל ,ווען מען פלענט פרענן אַ יידישן אַקטיאָר, :װאָס
מאַכסטו ?' ,פלענט ער ענטפערן; :איך מאַך טרעינס' .איבער-
הויפּט נאָכן ניודיאָרקער סעזאָן ,ווען אַלע קאָמפּאַניעס ווערן פריי,
דאַמאָלט פלענט רעלקין שווימען .ער פלענט ריידן אין דריי טעלע-
טאָנס אין איין צייט ,און טעלענראַמעס פלענן פליען פופציק אַ
טאָנ ... .זיינע טעלענראַמעס פלענן אָפט מאָל זיין זייער קאמיש.
ער האָט ,אַ שטיינער ,אַראַנזשירט אַ גרויסע פאָרשטעלונג פון ,יוסף
מיט זיינע ברידער' אין שיקאַנאָ ,וואו ער האָט אַנאָנסירט הונדערט
מענטשן אויף דער בינע ,און עס װועלן זיין קעמלען ,אייזלען ,עלע-

יוסף רומשינסקי כאַראַקטעריזירט אים אַזױ:
,יט אַמאָל איז אין דער יידישער טעאַטער-װועלט אַראָפּנעפאַלן,
מ
וי פון הימל ,מיט אַ שטורם-ווינד ,אַ דארער יונגערמאַן מיט דיקע
ברילן אויף די אוינן ,אַ ווייכן ,שװואַרצן חוט וי אַ קאַובאִי; .דער
שניפּס זעלטן פאַרבונדן ,ווינטער ,אין נרעסטן פראָסט ,מיטן מאַנטל
אין האַנט ,און ווען ער פלענט אים אָנטאָן ,פלעגט דער מאַנטל
אים נאָכלויפן .ער איז ניט געגאנגען ,נאָר נעלאָפן ,ניט גערעדט,
נאָר .נעשרינן .,אַלֶע מאָל א באַנײסטערטער .און דאָס מערקוויר-
דיקסטע איז דאַמאָלט געווען ,װואָס אַן אַמעריקאַנער יוננערמאַן,
וועלכער קען ניט קיין יידיש  ---און ווען ער רעדט אַרױיס אַ יידיש
װאָרט ,איז עס װוי א פרעמדער  ---זאָל זיין אַזױי באַגייסטערט פאַר
יידיש טעאַטער און יידישע אַקטיאָרן ,און ער האָט גענומען ריידן
 --בעסער געזאָנט  ---מאָלן וי א מיל ,צו די יידישע אַקטיאָרן,איבערהויפּט צו די סטאַרס --- :װאָס הייסט ,איר זיצט אויף איין
פּלאַץ ווען דאָס נאַנצע וועלט (דאָס איז געווען זיין יידיש) גאַרט
אייך צו זען ? די יידן פון נאַנץ אַמעריקע חלומן דאָך פון אייך,
און איר זיצט דאָ ? ואָס הייסט ,קעסלער ,ליפּצין ,מאַשקאָװויטש
אין איין טעאַטער ? איך קאָן דאָך מאַכן פון אייך דריי באַזונדערע

קאָמפּאַניעס
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ווען קעני ליפּצין שפּילט פאַר געפּאַקטע
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(לעקסיקאָן פון
פאַנטן מיט אן אָרקעסטער פון דרייסיק מענטשן .באַקומט ער אַ
בריוו פון דעם שיקאַגער מענעדזשער ,אַז מען קויפט בילעטן און
עס װועט זיין אַ גרויסער סוקפעס ,ניט קוקנדיק דערויף ,װאָס דער
פּלאַץ איז זייער אַ גרויסער ,ענטפערט רעלקין אין אַ טעלענראַמע :
;ארדער סאם מאָר בראָדהערן' (באַשטעל נאָך ברידער) .ער האָט
געװואָלט גאַנץ איינפאַך ,אַז מען זאָל יעקב אבינו |צון|נעבן נאָך
אַ פּאֶר זין...
ער האָט אַמאָל נעפרענט ;איף יו קען סטרעטש טהי פּסח' (אויב
מען קאָן לענגער מאַכן דעם פּסח) .רעלקין האָט זייער געהאַלטן פון
פּסח ,ווייל אין דער פּסחוואָך זיינען געווען די בעסטע נעשעפטן
אויף דער פּראָווינץ .ער פלענט אויף פּסח שיקן מצות און פּסחדיק
וויין צו אַלע יידיש-עננלישע מענעדזשערס פון בראָדוויי ,װוי די
שובערטס ,די פראָמאַנס ,זינפיעלדס ,טשאַרלס ק .העריס ,אֶל ,וואוד,
אַפילו צו ניט-יידישע מענעדזשערס אויך".

אין אַן אַרטיקל וועגן ר| .אין  |32291דערציילט מ .אָשעראָװיטש ,אַז
,אין  ,9091ווען די מאַד ,קאַמינסקאַ אין דאָ געווען ,און אב,
קאַהאַן ,דער רעדאַקטאָר פון ,פאָרווערטס' האָט וועגן איר אַזױ
װאַרם געשריבן אייניקע אַרטיקלען אין וועלכע ער האָט שטאַרק
געלויבט איר שפּילן אין ,נארא' ,האָט רעלקין זי אַנגאַזשירט צו
שפּילן ,נארא' אין אַכט שטעט אויף דער פּראָווינץ .דאַן האָט ער
אַרוױיסגעגעבן אין אַ באַזונדערן ליפלעט אַלץ ,װאָס אב ,קאַהאַן האָט
געשריבן וועגן דער קאַמינסקאַיאַ ,און פון דעם טור איבער די אַכט
. ,א .רעלקין שטעלט
שטעט האָט ער נעמאַכט אַכט טויזנט דאָלאַר. .
צו יידישע ,סטאַרס! פאַר אַכציק אָדער מער שטעט ,וואו מען שפּילט
איצט יידיש טעאַטער אין די פאַראייניקטע שטאַטן און אין קאַנאַדע,
די ,פטאַרס' ,װאָס ער שיקט אַרױיס איבערן גאַנצן לאַנד ,האָבן זיך
ניט אויף װאָס צו באַקלאָגן. .א.ַ.זױ האָט לעאָן בלאַנק  ...אין
איין סעזאָן געמאַכט דרייסיק טויזנט דאָלאַר אין דער פּראָװוינץ,
סעמיועל נאָלדענבורג  . . .האָט אין דער פּראָװוינץ נעמאַכט אַ צװאַנ-
ציק טויזנט דאָלאַר ,און קלאַראַ יאָנג  . ,.האָט אויך נעמאַכט היבשע
טויזנטער ,שפּילנדיק אויף דער פּראָװינץ אין אירע רעפּערטואַר-
פּיעסן .דידאָזיקע דריי ,סטאַרס!  ...זיינען היינטיקן סעזאָן די
גאַנצע צייט געשטאַנען אונטער רעלקינס פולער קאָמאַנדא .ער
האָט מיט זיי מאַנעװודירט און זיי אַרומגעשיקט פון שטאָט צו שטאָט,
און איצט האָט ער אונטער זיין קאָמאַנדע אוועקנגעשטעלט א גאַנצע
אַרמײ פוֹן ,סטאַרס!  ---רודאָלף שילדקרויט ,בעסי טאָמאַשעװוסקי,
בערטאַ קאַליש ,באָריס טאָמאַשעװוסקי ,אהרן לעבעדעוו ,לודוויק
זאַץ ,בן-עמי ,מאָריס שװואַריץ ,ראָזע קאַרפּ ,מאַקס נעבי? און דזשעני
גאָלדשטײין ,דאָראַ ווייסמאַן ,מאַדאַם פּראַנער און יווילער און
גאָלדבערג און דזשעיקאָבס פון האַרלעמס לענאָקס טעאטער",
|
ס .דינגאָל שרייבט :
,עס איז דאָ איין פּערזאָן אין ניודיאָרק ,וועלכער שפּילט אַ נאַנץ
באַזונדערע ראָלע אין דער יידישער טעאַטער-װועלט .ער האָט נישט
קיין יידישן טעאַטער ,און איז פאַרבונדן מיט אַלֶע יידישע טעאטערע.
זייטיקע מענטשן קענען אים ווייניק ,דערפאַר איז אָבער ניטאַ קיין
איינציקער טעאַטער-מענטש ,וועלכער זאָל אים ניט קענען ,אָדער
וועלכער זאָל ניט האָבן מיט אים וועלכע עס איז ביזנעס .זיין
נאָמען איז עדווין א .רעלקין, .א.ָ.ט דער מאַן רעלקין איז דער
גרעסטער מענעדזשער פוֹן יידישן טעאַטער ,און קאָנטראָלירט צענד-
ליקער טעאַטערע אין פאַרשידענע שטעט ,פוֹן ניו-יאָרק ביז סאַן
פראַנציסקאָ און ווייטער ... .אונטער זיין מענעדזשמענט שפּילן

ניט װייניקער פון  002יידישע אַקטיאָרן אין צענדליקער פאַרשידענע
שטעט פון אַמעריקע יעדן סעזאָן  ...ער פירט ארויס די ניו-
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יאָרקער סטאַרס אויף דער פּראַָווינץ ,און וױיזט זיי אויך פאַרן
יידישן עולם אין די קלענערע שטעטלעך .װי אַ פעלד-מאַרשאַל
אַרבעט ער אויס זיין סטראַטענישן פּלאַן אויף דעד גאַנצער ליניע,
פון ניו-דיאָרק ביז קאַליפאָרניע און אויך ווייטער .,אומעטום האָט
ער זיינע מענטשן און זיינע טעאַטערס .אַלץ ,װאָס ער דאַרף טאָן
פוֹן ניודיאָרק ,איז נאָר אַרויסשיקן אַ טעלענראַמע  ...אַן אַנדערער
אויף רעלקינס אָרט װאָלט געהאלטן גרויסע אָפיסעס מיט סעקי
רעטערע |{סעקרעטאַרן| ,מיט סטענאָנראַפּיסטקעס ,מיט ביזנעס-
אַנענטן ,מיט אַ ואַנצן סטעף און אַ גרויסן טומל?ל ,רעלקין האָט ניט
קיין אָפיסעס ,ער האַלט זיין אָפִיס אין קעשענע .דאָרטן לינן די
בריוו און די טעלענראַמעס ,װאָס ער באַקומט טענלעך נאַנצע פּעק,
און אין א קליין קעשענע לינט אַ ביכעלע מיט אַדרעסן און טעלע-
פאָנס און ,דעיטס' {דאַטעס|".
פון סעזאָן  32-2391האָט זיך ר ,פאַרבונדן אַלס פאַרװאַלטער מיטן
,יידישער קונסט טעאַטער?,
וועגן זיין אויפטומלען ,יאַשע קאַלב* דערציילט רומשינסקי:
,עס איז מערקווירדיק ,רעלקין האָט קיינמאָל ניט געװאָלט
זיין באטײיליקט אין אַ ניו-יאָרקער יידישן טעאַטער ,אַפילו אין די
דערפאָלנרייכסטע

צייטן

פון יידישן

טעאַטער

אין

ניו-יאָרק.

און

נאָך א מערקווירדיקע זאַך איז ,װאָס זייענדיק אַ געבוירענער אַמע-
ריקאנער ,און ,וי שוין געזאַָנט ,ניט קענענדיק אַפּילו גוט קיין
יידיש ,האַלט ער ניט שטארק פון פּיעסעס ,וועלכע זיינען פון
אַמעריקאַנער יידישן לעבן .ער האָט ליב עכט יידישע פּיעסעס.
ביי רעלקינען עקזיסטירן נאָר ביז חיינט צו טאָג צוויי פּיעסעס  :דאָס
איז ,דעם רבינס נינון' און ,יאֲשׂע קאַלב! ,ער טענהט ,אַז ער האָט
לִיב אַ פּיעסע ,וועלכע ער קאָן רעקאַמענדירן צו די ראַבײיס ,ספּעציעל
צו די רעפּאָרם-ראַבײס ,און אַפילן צו גלחים ,אַז זיי זאָלן קאָנען
פון זייער בימה

רעקאָמענדירן

אין זייערע

דרשות

צו זייער עולם.

און טאַקע דאָס האָט ער געטאָן צום ,רבינס נינון' ווען ער האָט
עס געוויזן איבער אַמעריקע ,איך פלענ אין יעדער שטאָט ,פאָרנדיק
מיטן ,רבינס נינון' ,טרעפן אין טעאַטער רבנים ,חזנים ,גלחים,
ווייל רעלקין פלענט אַרויסשיקן אַדװערטײיזמענטס |אַנאָנסן| צו
זיי אין דער היים און אין די שולן .דאָסזעלבע האָט ער געטאָן
מיט ,יאֶשע קאַלב! אין ניו-יאָרק .ער האָט אַפילו געמאַכט איין
פאָרשטעלונג כפּעציע? פאַר אָרטאָדאָקסישע אוֹן רעפארמירטע
רבנים.
אויף דער פּראָווינץ איז רעלקין ניט אַזאַ אויסקלייבער ,כאָטש
ער האָט אַלֶע מאָל נעמענעדזשט די פאָרשטעלונגען ,אָבער אין
ניודיאָרק האָט מען אים שוין א סך מאָל אייננעלאַדן צו מענעדזשען
געוויסע פּיעסעס ,האָט ער זיך אַנטזאַנט ,וויי? די פּיעסע באדארף
אים פריער נעפעלן .רעלקין זאָנט , :גיוו מי עי נוד סטאָרי ,עי לאט
אוו ראַבײיס ענד גוד דזשואיש מיוזיק( ,גיב מיר א נוטע געשיכטע,
אַ סך רבנים און גוטע יידישע מוזיק) ,ווע? איך אויפרודערן די
וועלט ,און אַלע וועלן עס קומען זען".
וועגן דער ספּעציעלער ;יאָשע קאַלב*-פאָרשטעלונג אין אַ גע-
וויסן נאָכמיטאָג ,דערציילט זלמן זילבערצווייג ,אַז ר .האָט ועגן
איר געטומלט עטלעכע װאָכן ,געפּועלט ביי שװואַרצן און די אַקטיאָרן,
אַז זיי זאָלן שפּילן פריי .אַ שטאַב מענטשן איז געזעסן און צעשיקט
פרייע בילעטן צו די רבנים ,אָבער לסוף איז קיינער פון די אָרטאָ-
דאָקסישע רבנים ניט געקומען צו דער פאָרשטעלונג .אומזיסט האָט
שװאַרץ אַרומגעזוכט אין זאַל אַ רב מיט אַ באָרד .די איינציקע באָרד
אויף וועלכער ער האָט זיך יאָ אָנגעשטױסן ,איז געווען פון באַקאַנטן
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יידישן טעאַטער
קולטור און געזעלשאַפטלעכן טוער זרובבל ,וועלכער איז ,וי אַ גאַסט,
דאַמאָלט אין אַמעריקע ,געקומען זען די פאָרשטעלונג,
דעם  11אָקטאָבער  2591איז ר ,געשטאָרבן אין ניו-יאָרק.
דער שוישפּילער דוד דענק כאַראַקטעריזירט אים אַזױ:
,דער גרויס-שװואַרץזדברייטער קאַפּעלוש איז אַלע מאָל געווען ביי
אים אויפן שפּיץ קאָפּ ,פון וועלכן ס'האָט אַרוױסגעשטעקט אַ גע-
דיכטע טשופּרינע האָר ,און האָט פאַרשטעלט זיין אָנגעברענטן

שטערן (פון דער זון) מיט געדיכטע ,איבערגעװאַקסענע ברעמען,
וועלכע האָבן אַרױסנעשטעקט פון הינטער די קיילעכדיקע טונקעלע
רעמלעך ,וועלכע האָבן תמיד נעזאָטלט אויף זיין נאָז ,און פון די
קלאָרע ווייסע ;לעזער האָבן צוויי שאַרפע ברוינע קלונע אויגן
אַרױיסנעבליצט,

דער בלויער קאָסטיום ,װאָס ער האָט אַלע מאָל געטראָנן ,האָט
פאַרמאַנט אַן אויבערשטע קעשענע אין רעקל  --דאָס איז געוען
זיין ,אָפיס' ,װאָס מ'האָט אים דערלאַנגט ,האָט ער אַריינגעשטופּט
אין דער קעשענע .אַ סך וויכטיקע אַקטיאָרן זיינען דאָרט געווען
פאַרצייכנט ; די גרעסטע סטאַרס האָט ער געהאַט אין דער קעשענע
{ ,.ער האָט פאַרמאָנט אַ פייערדיקן אימפּעט און פאַנטאַסטישע
איינפאַלן ,דערמיט האָט ער צונעבראַכט צום טעאַטער מער וי
אַלע מענעדזשערס צוזאַמענגענומען .אָפט האָט ער באַשעפטיקט
די נאַנצע ,פּראָפעסיע' ,ניט נאָר די יוניאָן-מיטגלידער ,אויך אַ סך
פון די ,ניט-צונעלאָזטע! .ער האָט אַזױ לאַנג געטומלט ביז ער
האָט אויסנעטומלט אַ שטענדיקן ,קאַרוסע?' פון קאָמפּאַניס ,וועלכע
זיינען אַרומגעפאָרן איבער אַלֶע גרויסע שטעט פון די פאַראייניקטע
שטאַטן און קאַנאַדע.
ער איז געווען דאָס ,טעאַטער אַלֵיין' . . .אַלעמען האָט ער נעקענט,
און די ,פּראָפּעסיע' האָט אים געקענט .נאָך איידער דער סעאָן
האָט זיך געשטעלט ,האָט ער שוין געוואוסט ער עס וועט זיין
פאַרנומען און ווער עס װועט בלייבן אין דרויסן ,און אויף די האָט
ער שוין געהאַלטן אַן אויג ,ווייל ער האָט אַלע מאָל געװאָלט באַ-
שעפטיקן װאָס מער ,ער האָט פאַרשטאַנען ,אַז מען דאַרף באַשעם-
טיקן װאָס מער יונגע טאַלאַנטן .ער האָט אָפט געזאָגט, :טעאַטער
איז וי אַ גאָרטן .,תמיד דאַרף דאָרט בליען .נייע טאַלאַנטן זיינען
וי פרישע בלומען .ער האָט ניט ליב קיין פרישע בלומען? אַז
מען וויל ,אַז דאָס טעאַטער זאָל עקזיסטירן ,דאַרף מען אַרייננעמען
פרישע

כחות.

אָן זיי וועט דאָס טעאַטער אונטערגיין'.

עדווין רעלקין האָט קיינמאָל ניט גערעדט אין טעלעפאָן ,נאָר
געשריען אַזױ הויך ,אַז מ'האָט אים געקאַנט הערן איבער דער
נאַנצער ,קאַפע ראֵיאַל ,/וויי? ער האָט אַלץ געמאַכט נרויס .ביי
אים איז קיינמאָל ניט געווען קיין קליינע אייננאַמע .אַז מ'האָט
אים געזאָגט ; :אין שיקאַנא האָט מען איינגענומען אַכט הונדערט
דאָלאַר' ,איז ביי אים געװאָרן אַכצנהונדערט דאָלאַר .ער האָט אַלֵץ,
װאָס האָט געהאָט צו טאָן מיטן טעאַטער ,געמאַכט גרעסער וי עס
איז געווען.
ווען עדווין רעלקין האָט אויפגעהערט טומלען ,איז דאָס גאַנצע
טעאַטער געװאָרן שטיל .מיט זיין טויט איז אַלץ ,װאָס האָט געהאַט
צו טאָן מיטן טעאַטער ,אָפּנעשטאָרבן .ניטאָ מער דער פּראָפעסיאָ-
נעלער טומלער ,איז ניטאָ מער דאָס נוטע בליענדיקע יידישע
טעאטער".
דער טעאַטראַל װאָלף מערקור ,וועלכער האָט יאָרן-לאַנג געאַרבעט
צוזאַמען מיט ר ,.שרייבט צו אונדז:
,ער איז געבוירן געװאָרן אין שיקאַנאָ .קוים דורכגעמאַכט עט-
לעכע קלאַסן שול ,און זיין קאַריערע האָט זיך אָנגעהויבן אין און
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אַרום דעם טעאַטער ,ער איז פאַרבליבן אַ פּראָסטער חי-וקים און
זיין וויסן איז קיינמאָל ניט געשטינן .די וועלכע האָבן אים אַרומ-
גערינגלט ,האָבן תמיד קאָרעקטירט זיינע טעותים ,זיי פאַרװאַנדלט
אין קאָמישע אַנעקדאָטן פון וועלכע ער אַליין האָט הנאה נעהאט
און זיי אויך פאַרשפּרײיט כדי צו שאפן אַ לעגענדע און זיך אליין
אַרויסצושטעלן פאַר אַ לענענדאַרישע נעשטאַלט.
ער פלענט פאַרדרייען ווערטער ,למש? ,יודאַאיזם' איז ביי אים
געווען ,יואַדיזם', ,סיננאַפּאָר!' איז תמיד געווען ,סיננאַפּאָר, ,/עפּו-
זאָד' איז קיינמאָל ניט געווען אַנדערש וי ,עזיפּאָד.,
באַרימט זיינען זיינע עם-הארצישע בולבעס :ער האָט טעלע-
גראַפיש אַראַנזשירט אַרויסצושיקן אַ טרופּע מיט לאַטיינערס פּיעסע
יוסף מיט זיינע ברידער" ,נאָר די טרופּע האָט בלויזן נעהאט 8

פּערזאָן ,און מען האָט געדאַרפט סטאַטיסטן

צו שפּילן די 21

ברידער .ווען מ'האָט אים אָנגעפרעגט ווענן די  21סטאַטיסטן ,האָט
ער צוריק טעלענראַפירט ,אַז אַזױ זוי עס איז א ספּעקטאַקל מיט
גינאַנטישע פּראָפּאָרציעס ,זאָל מען אַננאזשירן  08ברידער .אין
אַלֶע נאָטיצן ווענן דער בית-דין סצענע אין ,יאִשע קאלב" איז ער
אומבאַדינגט באַשטאַנען ,אַן מען זאָל דערמאַנען ,דעם בלוטיקן
פנהדרין' {ז .זילבערצווייג באַמערקט ,אַז ווען ער האָט געדרוקט
דאָס פּראָגראַם פון ,יאשע קאַלב? פאַרן ,ק,ונסט-טעאַטער" ,און
דער דרוקער האָט אָנגעוויזן ,אַז עס איז געבליבן נאָך אַ שטיקל
פּלאַץ עפּעס אַריינצונעבן ,האָט ער געזאָגט ,אַז מען זאָל אַרײנ-
געבן דאָס ליד ,אייקעלע און מייקעלע' (מיינענדיק ,אין כאלהינו,
אין כאדוננו').ן
ער האָט אַמאָל אַראַנזשירט אַן אונטערנעמונג אין לאָס אַנדזשע-
לעס פאַר אַ טרופּע מיט יעקב זילבערט ,אָבער די סיטואַציע האָט זיך
געענדערט ,און ער האָט באַדאַרפט שיקן אַן אַנדערן ,סטאַר' ,האָט
ער טלעגראַפירט ,קיל?ל |דערהרגען זילבערט {מיינענדיק, ,אַנוליר'ן
איך שיק אייך דעם און דעם און ער װעט מאַכן אַ ,ריעל קיליננ'
וָאַן אמתן טויט ,ד .ה .אַ גרויסן דערפאָלנ| .די פּאָליצײי האָט דעם
,קילער' אָפּגעװאַרט ביי דער באַן ,וואו אַלְץ איז ענדלעך אויפנע-
קלערט געװאָרן,
ביי פּיעסן אויף דער יידישער בינע האָט ער געװאָלט דעם גרעסטן
בודזשעט אויף אַנאָנסן אין דער ענגלישער פּרעסע ,און ווען ער

האָט געהאַט אַ פּיעסע אויף דער ענגלישער בינע ,װי ,דער דזשעז-
זינגער' מיט דזשאָרדזש דזשעס? ,האָט ער געפאָדערט אַ גרויסן
בודשעט פאַר אַנאָנסן אין דער יידישער פּרעסע .פאַקטיש ,איז ער
געווען דער ,װאָס האָט איינגעפירט אַנאָנסן אין דער ענגלישער
פּרעסע פאַר יידישע פּיעסן אין ניודיאָרק .זיין מעדיום פון אַנאָנסירן
איז געווען  :אַפישן (בין  42מאָל אַזױ גרויס וי געויינלעכע
אַפישן) ,בראָשורן ,קלעק-פּאַפּיר און שוועבעלעך ,דערביי ,וי א סך
טעאַטראלן ,זייער אָבערנלויביש ,האָט עס ניט געטאָרט זיין נעדרוקט
אויף נעל פּאַפּיר ,ער האָט אויך קיינמאָל ניט אָנגענומען קיין מטבע
פון אַ האַלבן דאָלאַר .ער האָט געקענט אַלעמען אין טעאַטער און
זיך געשאַרט צו די גדולים פאַר וועלכע ער איז געשטאַנען מיט אֵן
אַנטבלױזטן קאָפּ ,אַראָפּנעמענדיק זיין נרויסן שװואַרצן קאַפּעלוש,
וי בעלאַסקא פלענט טראָגן .,ער פלענט מיט מי לייענען אַ יידישע
צייטונג ,אָבער מיט זיינע משולחים ,די אַנענטן ,וועלכע ער פלעגט
האָבן אין די פאַרשידענע שטעט ,וואוהין ער פלעגט צושיקן די
טעאַטער-אַטראַקציעס ,פלענט ער זיך דורכשרייבן אין ענגליש4-5 ,
מאָל אַ טאָג ,ס,פּעשל? דעליווערי' ,צװאַנציק ווערטער ,קידוש-לבנה-
אותיות .טעלעגראַמעס פלענט ער שיקן ,קאָלעקט" ,װאָס דער
פּרעס-אַגענט האָט שפּעטער געדארפט אויפמאָנען פון די סטארס
אָדער טרופּעס ,און דאָס האָט אָפּט דערפירט צו סקאַנדאַלן.
2198

לעקסיקאָן
,עקסיקאָן' איז ביי אים
דער ל
מיטל) .דאָסזעלבע דאָס טעאַטער
מיטן יידישן טעאַטער ,ספּעציע?
אַלע אינסטיטוציעס פאַר קולטור

,עקעט" (אַ שווינד?-
געווען א ר
בכל? און יעדער װאָס איז געווען
אַלץ ,װאָס איז געווען ייריש מיט
און װויסנשאַפט.

זיין פאַרבינדונג מיטן ,יידישער קונסט-טעאַטער'

האָט זיך אָנגע-

הויבן אין סעזאָן פון ,י,אֶשע קאַלב' ,דערנאָך איז ער נעװאָרן גע-
נעראַלדמענעדזשער פון דער טרופּע ,זי געפירט איבער אַמעריקע
און אייראָפּע ,און פאַרבליבן מענעדזשער מיטן ,קונסט-טעאַטער'
ביי די אויפפירוננען פון ;ברידער אשכנזי', ,פאַמיליע קאַרנאָווסקי"
,יילאָק און זיין טאָכטער! ,ווען ער האָט געפילט ,אַז א פּיעסע
און ש
װעט ניט זיין קיין דערפאָלנ ,פלענט ער זיך דערווייטערן פון טע-
אַטער ,און טאַמער האָט אַ דערפאָלנגרייכע פּיעסע געצוינן שװאַכע
איינאַמעס אין גרויסע שטעט ,פלעגט ער ,וי אין שיקאַנאָ ,לויפן
אויף זיין מוטערס קבר בעטן זי זאָל זיך משתד? זיין אין די הימ-
אערפאָלג.
לען פאַר ד
איז ר .נעווען דער גענעראַל-מענעדזשער ביי יעקב
8
,וי איז דאָס א מיידל" מיט מאלי
קאַליך בעת דער אויפפירוננ פוֹן א
פּיקאָן,
מיט אַלע זיינע חסרונות  :באָמבאַסטיש ,אומנעשליפן ,באַנאַֿ
איז ער געווען אינטערעסאַנט ,נאַאיוו ,קאָלירפו? און זייער נויטיק
פאַרן יידישן טעאַטער ,װאָס האָט געדאַרפט זיין אִפִים (פון זיינע
קעשענעס) ,זיין פאַרשטענדלעכקייט און זיין ענערגיע".
ש .ע .פון װאַלף מערקור.
אָ.שעראָװיטש  ---נואָרק שטעלט צו ,סטארס" פאַר  08שטעט וואו מישפּילט
מ
ינצט

אידיש

טעאטער,

,פאָרו,",

דער

אידישער

ס .דינגאָל ---
4

אויגוסט

ג .י 91 ,מֿאַי ,3291
סקאַטער איז

איצט

א מיליאָנען זביזנעס,

דאָרט,

,4291

יוסף רומשינסקי  --אקלאַנגען פון מיין לעבן" ,ניו-יאָרק ,4491 ,זז,163:553 .
דוד דענק , --הינטער די קוליסען" ,ניו-יאָרק ,9591 ,זז,58-61 .
,אָגימאַ"זש" ,נ .י 51 ,.סעפּט,1691 .
יעקב גלאַטשטײן  --פּראָסט און פּשוט ,ט

כאַװוער-פּאַווער
וגרשון איינבינדערן
געבוירן  8פּעברואַר { 1091ניט וי ביי ריי-

זען  }0091אין בערשאַד ,פּאָדאָליע ,אַלס זון
פון אַ װאַלד-העקער .ביז  21יאָר געלערנט
אין חדר ,דערנאָך אין ישיבות אין פאַרשידע-
נע שטעט ,צולעצט אין דער אָדעסער ישיבה
(יוסף קלויזנער אוֹן ח .נ .ביאַליק  --לערער),
אַרױס פון דאָרט ,כדי זיך צו ווידמען אַלגע-
מיינער בילדונג און אַרײנגעצױגן געװאָרן אין
שטראָם פון דער רוסישער רעװאָלוציע .צו-
ליב די פּאָנראָמען אַנטלאָפן קיין רומעניע,
וואו ער דעביוטירט אין  1291אין ,איד" מיט עטלעכע בילדלעך פון
זיינע איבערלעבענישן .צוליב הונגער און נויט עמיגרירט אין 2291
קיין אַמעריקע .דאָ די ערשטע צייט געאַרבעט אַלס לערער ,און
הייבט זיך אָן אַלץ מער ווידמען צום שרייבן ,על פּי רוב יידישער
קינדער-ליטעראַטור ,װאָס ער פאַרעפנטלעכט אין ,קינדער-לאַנד",
;קינדער-זשורנאַל*,/ ,פרייהייט? א .א .אין  5291דערשיינט זיין
ערשט בוך ,אַ זאַמלונג פון  05קינדער-מעשות ;מעשהלעך פון
כאַװוער-פּאַווער?,
כ .ווערט זייער אַקטיוו אין ;אַרטעף? ,פאַר וועמען ער שרייבט אָן
אַ גאַנצע רֵיי איינאַקטערס און סצענעס ,פון וועלכע עס זיינען אוים-
געפירט געװאָרן :אין סעזאָן ; -- 337-2391די כאַפּערס* ,לױט
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מאָריס ווינטשעווסקי ,רעזשי בענאָ שניידער ,דעק .מאו זאָלאָטאראָו,
;שלום קריגט אַ מעדאַל* פון פ .טשערנער און כאווער-פּאַװער ,רע"
זשי בענאָ שניידער ,דעק ,מאו זאָלאָטאראָו ,אין סעזאָן -- 42-32391
;ווייכהאַרציקער באָס* און ,דער גאָרילע"; ,מאָטל פּייסע דעם
חזנס" ,לויט שלום-עליכם (אַלע :רעזשי  --בענאָ שניידער)) ,אין
סעזאָן ; -- 52"4291דער פּאַרטיזאַנער און אַמעריקאַנער* ,רעזשי
ש .אײיזיקאָוו און ח .בריסמאַן,, ,מיר גנבענען די גרענעץ" לויט שלום-
עליכם ,און ;ניט געפידלט" ,לט שלום-עליכם (רעזשי :בענאָ
שניידער) ,אין סעזאָן ; -- 62-5291דער שקלאַף" און ;דער גאָל-
דענער באַרג? ,רעזשי יעקב מעסטל (געדרוקט יאַנואַר  9291אין ניו-
יאָרקער ;האַמער*) ,און אין סעזאָן , --- 73-6391שינעל" ,לױיט נ.
גאָגאָל ,רעזשי בנימין צמח ,דעק ,מאו זאָלאָטאראָו,
אין ( 2291יוני-יולי) איז אין ניו-יאָרקער ;דער האַמער" דער-
שינען כ',ס שפּיל אין  4אַקטן ,האָלד טהי פּאָרט* |,האַלט די פעס-
טונג*ן ,װאָס איז א"נ ,די נעגער" אויפגעפירט געװאָרן דורכן א,יפט"

אין אַרגענטינע ,און איז אין ענגליש איבערגעזעצט געװאָרן דורך
דר .סאָל גינזבורג,
אין /,האַמער* (פּעברואַר-מאַי ,נ .י )5291 ,.האָט ב ,פאַרעפנטלעכט
זיין דראַמע ,דער פּשוטער מאָריס גאַרבער* ,װאָס איז דעם  82פעב-
רואַר  6391אויפגעפירט געװאָרן אין מאָנטרעאָל אין ,מאָנומענט
נעשאָנאַל טעאַטער* דורך דער ;אַרבעטער טעאַטער גרופּש" ,
כ .האָט דראַמאַטיזירט ,האנטש ,פּאנטש און דזשאועל" פון סע-
מועל אָרניץ ,װאָס דער ;אַרטעף* האָט אין סעזאָן  62-5391אויפגע-
פירט א"ר פון בענאָ שניידער ,דעק .מאו זאָלאָטאראָו,
כ .האָט אויך צוגעשריבן אַ סצענע צו זיסקינד לעווס פּיעסע עדי
שניטער" ,און אייניקע כאַראַקטערן ,סצענעס און דיאַלאָג צו קול-
ַ,רטעף* האָט אויפגעפירט,
באַקס פּיעסע ,ב,ויטרע גזלן" ,װאָס דער א
כ .ווידמעט זיך באַזונדערס דעם יידישן קינדעריטעאַטער פאַר
וועלכן ער שרייבט אָן אַ גאַנצע ריי אײינאַקטערס און סצענעס און
דראַמאַטיזירט די װערק פון יידישע שרייבער .אַזױ װוערן אויפ-
געפירט דורך די קינדער-שולן זיינע אײינאַקטערס ,די פיר זין פון
דער הגדה? (געדרוקט אין  5291אין אקינדערזשורנאַל? און אין
אין ווילנע), ,המן וויל צוגנבענען דעם גראַגער* (געדרוקט
0
אין  5291אין ,ק"זש" ,װאָס איז אויך געדרוקט געװאָרן אין אַ העב-
רעאישער איבערזעצונג אין אַ העברעאישן קינדער-זשורנאַל), ,אַ
געשעפט האָב איך" (געדרוקט אין  9291אין ,קינדער זשורנאַל"
און אין  9291אין ווילנע ,באַסטאָמסקי פאַרלאַג) ,אויך אויפגעפירט
אין אַרבעטער-רינג קעמפּ א"ר פון ח .בעז, ,סאַקאָ און װאַנזעטי"
(געדרוקט אין  0291אין אקינדער זשורנאַל"), ,דער משפּט איבער
דער קאַץ" (געדרוקט אין  7291אין ;יונגװאַרג"), ,מ,אָטל פּייסי
דעם חזנס אין עליס אײילאַנד" ,לויט שלום-עליכם (א"ר פון יעקב
מעסטל ,אויפגעפירט דורכן ,אַרטעף? ,װי אויך דורך קינדער-שולן,
וְגעד .אין  9591אין ;זאַמלונגען"ן ,און אין  9291אין בוענאָס איירעס
דורך ;איפט* א"ר פון פלאפּאן), ,דאָס ציגעלע וויל ניט האַנדלען",
,מיסעס שפּאנקנאָבל* (א"ר פון עזרא הררי) ,און ;יאָסעלע" ,לוט
יעקב דינעזאָן ,אויפגעפירט אין קעמפּ קינדערלאַנד ,און אין ,7391
א"יר פון יצחק רויטבלום ,פאַר  0002פּערזאָן ,פאַר די אָרדן-שולן,
אין ניו-יאָרקער קאַרנעגי האָל (ראָל ,יאָסעלע?*  --סידני לומעט)
און דערנאָך װידערהאָלט אין פילאַדעלפיע אויף דער אַרבעטער-
רינג קאָנװענשאַן.
אין  8391איז אין נ .י .אויפגעפירט געװאָרן אייר פון יעקב מעסטל
מיט דער יידישער אָפּטײלונג פוּןעדעראַלן טעאַטער כ'.ס איבער-
זעצונג פון קליפאָרד אדעטס פּיעסע ,װאַך אויף און זינג",
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אין  8391איז אויפגעפירט געװאָרן אין קלאַנג-פילם מענדעלע
מוכר ספרימס ;זי קליאָטשע* (באַזירט אויף ;די קליאַטשע*, ,פיש-
קע דער קרומער"; ,די טאַקסע* און דער ,פּריזיוו") ,אַדאָפּטירט פון
כ .פּ ,,א"ר פון עדגאַר דזש .אולמער.
כ .האָט אויך ,צוזאַמען מיט ב ,פענסטער ,אָנגעשריבן ,דער גאָלד-
פאַדען חלום" ,װאָס איז אויפגעפירט געװאָרן דורך יעקב שייפער
מיטן כאָר פֿון קינדערלאַנד ,און איז שפּעטער ,מיט צוגעגעבענע
סצענעס פון איציק מאַנגערס ,כשופּמאַכערין" ,באַארבעט און אויפ-
געפירט געװאָרן דורך דער ,פאָלקסבינע" אין נ .י .און דערנאָך אין
װאַרשעװער יידישן מלוכה-טעאַטער דורך יעקב ראָטבאַום ,און האָט
אויך פאַרעפנטלעכט אין ,פ,רייחייט" זיינע אײנאַקטערס עװאָס די
נאַכט דערציילט? און ;אין לאַנד אַנדערש* ,װאָס זיינען געשפּילט
געװאָרן דורך די קינדער-שולן ,אַזױ אויך איז דראַמאַטיזירט גע-
װאָרן זיין געדרוקטע דערציילונג ;די קינדער פון טשערי סטריט"
און איז אויפגעפירט געװאָרן דורך קינדער-שולן און אין אַרבעטער-
רינג קעמפּ א"ר פון ל ,קאַדיסאָן,
דעם  9אָקטאָבער  9291איז אין ,מערקורי טעאַטער? אין ניו-יאָרק
אויפגעפירט געװאָרן דורכן ?אַרטעף* א"ר פון לעם ווארד ל ,מילערס
דראַמאַטיזאַציע פון כ'.ס ראָמאַן ;קלינטאָן סטריט",
אין סעפּטעמבער  5491איז אין ברוקלינער פּאַרקװײי טעאַ-
טער* אויפגעפירט געװאָרן װיליאַם סיגעלס דראַמאַטיזאַציע פון
כ'.ס ראָמאַן ;צען לאַנדסלײט? (מיט סעמיועל גאָלדענבורג אַלס רע-
זשיסער און הױיפּט-ראָליסט),
נאָכדעם וי כ .טראָגט זיך איבער אין  1491קיין לאָס אַנדזשעלעס,
גייט ער דאָרט ווייטער אָן מיט זיין שרייבערישער און דראַמאַטורגי-
שער טעטיקייט .,ער פאַרעפנטלעכט אין ,מאָרגען-פרייהייט? אַ גאַנ-
צע ריי באַשרײיבונגען פון יידישע שוישפּילער און זייערע זכרונות.
אין סעפּטעמבער  9491איז אין בוענאָס איירעס א"ר פון פלאַפּאַן
אויפגעפירט געװאָרן דורכן ;איפט" כ'.ס אײנאַקטער ,די יידישע
פרוי פון מינסק" ,װאָס איז אָפּגעדרוקט געװאָרן גלייכצייטיק אין
אָרטיקן זשורנאַל ,ניי טעאַטער? און באַקומען דעם קעסנער-פּרײז,
דער אינאַקטער איז דעם  9אָקטאָבער  9491אויפגעפירט געװאָרן
א"ר פון בן ציון גאָרדאָן אין לאָס אַנדזשעלעס אין אָרטיקן יידישן
קולטור-קלוב? דורך דער איידישער פאָלקסבינע".
אין לאָס אַנדושעלעס זיינען אויך אויפגעפירט געװאָרן דורך די
קינדער-שולן כ'.ס ,דאָס לאַכנדיק יינגל" ,און שפּעטער ,וי אַן
אָפּערעטע מיט מוזיק פון סאני וועיל ,און א"ר פון דזשאַנעט ברענד
;אַ רייזע צו דער לבנה" און ,דער אוצר ,אַ שפּיל וועגן שלום-עליכמס
קינדהייט",
אויסערדעם

איז אין 0591

אויך דערשינען

מימיאָגראַפירט

אין

לאָס אַנדזשעלעס כ'.ס ,דער שטורעם ,אַ שפּיל אין צוויי סצענעס"
( 02 ,0591זז,).
דעם  2מאַי  3591איז דורכן גיידישן קינדער-טעאַטער אין לאָס
פּאַלמאַס טעאַטער* א"ר פון בנימין צמח אויפגעפירט געװאָרן דורך
דער אָרטיקער יידישער פאָלקסבינע* כ'.ס ,טעג פון אונדזער לעבן",
װאָס האָט אַריינגענומען זיינע איינאַקטערס ;פּאַרטיזאַנישע מיסיע",
;פּנינה" (פאַרעפנטלעכט אין  3591אין ;יידישע קולטור"), ,ביר-
גער-פּאַפּירן" און ;די ברוגזע מומע* (געדרוקט א"נ ;אַ רוגז-טאַנץ"
אין ,זאַמלונגען"  ,)4591װאָס איז אויך שפּעטער געשפּילט געװאָרן
אין ענגליש,
דעם  2מאַי  3591איז דורכן איידישן קינדער-טעאַטער אין לאָס
אַנדזשעלעס? א"ר פון יצחק רויטבלום אויפגעפירט געװאָרן איף 
;אַסיסטענס ליג פּלעיהאַוז* כ'.ס פּיעסע ;זאָג ניט קיינמאָל" (אַ שפּיל
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אין  2אַקטן און  5סצענעס) ,דעקאָראַציעס און קאָסטיומען פון מאָו
זאַלאָטאַראָוו ,מוזיק  --מאַקס העלפמאַן און טענץ  --רוט זאַהאַואַ.
(די פּיעסע איז אויך דערשינען מימיאָגראַפירט אין  44 ,32591זז)
אין  4591איז צו דער פייערונג פון  002יאָר יידיש לעבן אין
אַמעריקע אויפגעפירט געװאָרן כ'.ס ,אַ געזאַנג צו אַמעריקע ,,אַ
שפּיל אין צוויי אַקטן (דערשינען מימיאָגראַפירט אין  51 ,4591זז,.
אין  6591איז א"ר פון מאיר אייזענבערג אויפגעפירט געװאָרן כ'.ס
;דאָס געשריי פון ביכער" ,אַ שפּיל אין  2אַקטן (דערשינען מימי-
אָגראַפירט אין  51 ,6591זז ).און אין אַפּריל  7591אין אין לאָס
אַנדזשעלעס אויפגעפירט געװאָרן אין ;עמבאַסי אױידיטאָריע* א"ר
פון הערשל בערנאַרדי כ'.ס ,אין דער דאָזיקער נאַכט פון פּסח"
(דערשינען מימיאָגראַפירט אין  11 ,7591זז,).
די קיידישע פאָלקסבינע" אין לאָס אַנדזשעלעס א"ר פון שמעון
רוסקין האָט אויך אויפגעפירט כי'ס דראַמאַטיזאַציע ,טוביה דער
מילכיקער און זיינע טעכטער* ,לויט שלום-עליכם,
אין  6591איז אין ;יידישע קולטור" פאַרעפנטלעכט געװאָרן כ'.ס
אײינאַקטער ,ראָמעאָ און דזשוליעט?" ,װאָס איז א"נ ;,ראָמעאָ און
דזשוליעט אין צעריסענע הויזן" געשפּילט געװאָרן אין ל .א ,יידישן
קאָמיוניטי-סענטער אין יידיש און שפּעטער אין ענגליש און אין אַן
אײינאַקטער-קאָנטעסט באַקומען אַן אויסצייכנונג.
דעם  2מאַי  8591האָט די ,יידישע פאָלקסבינע* א"ר פון בנימין
צמח (צוזאַמען מיט שמעון רוסקין) אויפגעפירט אין לאָס אַנדזשע-
לעס אין אַ,סיסטענס ליעג פּלעיהאַוז* כ'.ס ,די וועלט פון מענדעלע
מוכר ספרים" ,װאָס איזן א"נ ,דער זיידע ר' מענדעלע" פאַר-
עפנטלעכט געװאָרן אין ;יידישע קולטור",
אין  8591איז אין ;יידישע קולטור* פאַרעפנטלעכט געװאָרן כ'.ס
שפּיל ,די כעלמער חכמים" ,װאָס איז אויפגעפירט געװאָרן אין ל ,אַ.
יידישן קאָמיוניטי סענטער אין יידיש ,און שפּעטער אויך אין ענג-
ליש .דער אינאַקטער איז באַשאָנקען געװאָרן מיטן קאָמיוניטי
סענטער-פּרײז,
אין העברעאישן זשורנאַל ?עדן" אין ניו-יאָרק איז אויך פאַר-
עפנטלעכט ( )5291כ'ס צוויי-אַקטער ;הקיטנים הקטנים" ,װאָס איז
אָפּגעדרוקט געװאָרן אין אַ יידישער איבערזעצונג פון אַ לערער אין
אַ קאַנאַדישער יידישער פּעריאָדישער אױסגאַבע.
כ .האָט אויך דראַמאַטיזירט פאַר דער ראַדיאָ זיינע גרעסערע
אַרבעטן ,װי ,לאַבזיק? און ,קלינטאָן סטריט" ,װאָס זיינען געגעבן
געװאָרן צו  21װאָכן אויף דער יידישער ראַדיאָ אין ניו-יאָרק.
כ .האָט אין כתב-יד אַ פילם וועגן אוריאל אַקאָסטאַ און די דראַמען
;דער בלינדער שמיד" ,װאָס האָט באַקומען אַ פּרייז אין אַרגענטינע,
,קעניג שאול דער צווייטער* און ,דאָס בעט" (דראַמע אין  3אַקטן).
כ .פּ ,האָט ביז איצט אַרױסגעגעבן; :כאַװער פּאַװוערס מעשהלעך"
(צוויי בענד), ,פון יענער זייט טייך", ,לאבזיק" (צוויי בענד) ,אקליג-

טאָן סטריט, ,צען לאַנדסלײיט", ,לעבנס אויפן װאָגשאָל" ,אוואוויק",
;גיבורים פון דער נאַכט", ,זלמן דער שוסטער" ,און ?גרשון מאיר
דעם בלינדנס".
כ'ס געדרוקטע פיעסן:
ו}

ג אינבינדער
המן וויל צוגנבענען דעם גראַגער
(אײינאַקטער)

{2ן

גרשון איינבינדער (כאַװער-פּאַװוער)
די פיר זין פון דער הגדה
(איינאַקטער)

ןק,ינדער זשורנאַל" ,נ .י ,.מערץ  ,5291זז}31--81 .
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לעקסיקאָן

פון

הואהשט

{;קינדער זשורנאַל" ,ב .י ,.אַפּריל  ,5291זז|98---82 .
 12אן כאַװוער-פּאַװוער
די פיר זין פון דער הגדה
(קינדערשטּיל)
,ייע יידישע פאָלק-שול" ,ווילנע  8( 0291זו)
פאַרלאַג נ
כאַװוער-פּאַווער
13
סאַקאָ און װאַנזעטי
(אַ שפּיל)
{;קינדער זשורנאַל* ,נ .י ,,מאַי  ,9291זז7---01 .ן

41

כאַװער-פּאַװער

|

(}41

(אַ שפּיל)
1

{{ן}ן

אַ געשעפט האָב איך

(אַ שפּיל)
{,קינדער זשורנאַל? ,נ .י ,.יוני-יולי  ,9291זז21---41 .ן
ווילנע ,פאַרלאַג ,גרינינקע ביימעלעך" 6| 6391 ,זו,ן
,יונגװאַרג? ,נ .י .יאַנואַר  ,9491זו}4---6 .
כאַװער פּאַװוער
האָלד דהי פאָרט

(אַ שפּיל אין פיר אַקטן)
61

1

{8ן

{פן

(געד .אין ;דער האַמער* ,נ .י ,.יוני ,יולי 2291ן
כאווער פּאַװוער
דער פּשוטער מאָריס גאַרבער
(דראַמע)
וַגעד .אין ,דער האַמער? ,נ .י ,.פעברואַר ,מערץ ,אַפּריל ,מאַי,
יוני 5291ן
כאַװער פּאַװוער
דער מישפּעט איבער דער קאַץ
{יונגװואַרג" ,נ .י ,.סעפּט ,7291 .זז8---01 ,31 .ן
כאַװוער פּאַװוער
דער גאָלדענער באַרג
(שפּיל אין איין אַקט)
(געד .אין ;דער האַמער" ,נ .י ,,יאַנואַר 9291ן

מ.
ש,
ז.
ב.

פון כאַװער -פּאַװוער
{;יידישע קולטור" ,נ .י ,8591 ,01 ,.זז82---232 .ן
מאָטל פּייסי דעם חונס אין אַמעריקע
פון שלום-עליכם
דראַמאַטיזירט פון כאַווער-פּאַוער
{;זאַמלונגען" ,נ .י ,.נ'  ,9591 ,81זז51---82 .ן
אין העברעאיש ;
הקיטנים הקטנים
מחזה בשתי מערכות מאת גרשון איינבינדר
{;צדן" ,ג .י|5291 ,4 ,3 ,.
און ש.{ .
ע .פון שעפטל זאק,
רייזען  --לעקס .יידיש .ליט ,װ ,זז ,72 82
פענסטער  --מער ליטעראַטור אין יולי נומער ;האמער", ,מ"פ" ,ג .י,

 1יולי ,2391

ב .י .גאָלדשטײן  --אידיש און ניט-אידיש בראָדװײ, ,פא"ש" ,נ .י 71 ,יאני
,6
,צען יאָר אַרטעף" ,ניוײיאָרק ,7391 ,זז,231--551 .
משה כץ  --מענדעלע'ס קליאַטשע אַלס פילם, ,מ"פ" ,נ .י 1 ,אָקט.93291 .
נ .בוכװאַלד  ---קלינטאָן סטריט" אין ,אַרטעף" ,דאָרט 31 ,אָקט,9391 .
אפרים אויערבאך , --קלינטאַן סטריט" אין מערקורי טעאַטער, ,מאָיזש",
נ .י 02 ,אָקט,9391 ,
נ .בוכװאַלד  ---װאָס פאַר דראַמע איז ,קלינטאָן סטריט", ,מ"פ" ,נ .י22 ,12 ,
אַקט,9291 ,
יעקב מעסטל , --אונדזער

(אַ שפּיל אין איין אַקט)
{;זאַמלונגען" ,ניו-יאָרק ,נ'  ,4591 ,4זז421---82 .ן
 121ראָמעאַ און דזשוליעט

(שפּיל אין איין אַקט)
פון כאַװער-פּאַװער
{;יידישע קולטור" ,ג .י ,6591 ,1 ,.זז95---36 .ן
 31דער זיידע ר' מענדעלע
(אַ שפּיל אין צוויי אַקטן און פינף סצענעס ,באַזירט אויף
מענדעלע מוכר ספרימס שריפטן)
{;יידישע קולטור" ,נ .י ,7591 ,01 ,.זז ,8591 ,1 ,62--54 :זז.
 ,8591 ,2 ,04--5זז}94---25 .

טעאטער",

נ .י,32491 .

זז,53243 .

װיליאם עדלין  --די פּיעסע ,צען לאנדסלייט" אין פּאַרקװײ טעאַטער, ,דער
טאָג" ,נ .י 82 ,.סעפּט,5491 ,
כאַװער-פּאַװער  --פיר קנעפּלעך אַ בילעט , ,. ..מיפ" ,נ .י 1 ,.אױגוסט ,9491
א .ראַטבלאַט  --א פּסח-שפּיל אין לאָס אַנדזשעלעס,,מ"פ" ,נ .י 91 .אַפּריל
7296
סעם אײיברעמסאָן  --כאװוער-פּאװערס
 8יולי .2691

יאָר אין לאָס אַנזשעלעס,, ,מ"פ" ,ג .י,,

קורלענדער,

גרשון איינבינדער (כאַווצר-פּאַוװער)
די יידישע פרוי פון מינסק
{(געדרוקט אין ,ניי-טעאַטער* ,בוענאָס איירעס ,סעפּט,9491 .
זז02---52 .ן

 01פּנינה
(איינאַקטער)
פון כאַווער-פּאַווער
{;יידישע קולטור" ,נ .י ,2591 ,1 ,.זז}42--82 .
 11כאַווער-פּאַווער
אַ רוגז-טאַנץ

203

די כעלמער חכמים

איבעררייסן

יעקב

געבוירן  02דעצעמבער  4091אין װאַרשע,
פּוילן .עלטערן  --בעלי מלאכות .געענדיקט
אַ מיטלשול און  8יאָר געאַרבעט אין בוך-
געשעפט פון א .גיטלין,
אין  3291אַרײנגעטראָטן אין דער יידישער
דראַמאַטישער שול א"א פון דר ,מ .ווייכערט,
וועלכע ער ענדיקט אין  5291מיט אַן אויס-
צייכענונג ,דערנאָך זיך באַטײליקט אין דער
דוד הערמאַן-סטודיאָ ,און אויך מיט איר אַרומ-
געפאָרן איבער דער פּראָװוינץ ,אָבער געמוזט
זיין צוזאַמענאַרבעט צוליבן אַרײנטרעטן אין פּױלישן

מיליטער-דינסט,

|

צוריקגעקומען אין  ,7291איז ער צוריקגעגאַנגען אַרבעטן אין
גיטלינס בוך:געשעפט און אין זעלבן יאָר אַנגאַזשירט געװאָרן וי
אַ פּראָפעסיאָנעלער אַקטיאָר אין יידישן קראָקעװוער טעאַטער א"א
:
פון אברהם מארעווסקי.
פון  8291געשפּילט אייניקע יאָר אין דער ;וילנער טרופּצ?
 -זיך באַטײליקט אין דעם דראַמאַטישן טעאַטער ,װאָס2
דער ואַרשעװער יידישער אַרטיסטן-פאַראײן אָרגאַניזירט א"א פון
דר .מ .ווייכערט ,און שפּילט אין גאָטעספעלדס קאָמעדיע ,פּרנסה".
אין  5291אָפּגעפאָרן קיין פּאַריז ,פראַנקרייך ,און געװאָרן איינער פון
די אָרגאַניזאַטאָרן און קינסטלערישע אָנפירער פון פּאַריזער יידישן
2004

יידישן

טעאַטער

אַרבעטער-טעאַטער ,פּיאַט? .צוריקגעקומען אין פּױלן ,טרעט ער
אַריין אין פרילינג  6391אין דער טרופּע ;גרופּע  ,62וואו עֶר שפּילט
א"ר פון דר .ווייכערט אין דער פּיעסע ;דאָס קבר פון אומבאַקאַנטן
זעלנער? (ראָל ,אַלטער") און פאַרבינדט זיך מיטן טעאַטער-אַנסאַמבל
א"א פון אידאַ קאַמינסקאַ ,מיט וועלכער ער שפּילט ביז צום אויס-
ברוך פון דער צווייטער וועלט-מלחמה ,נאָך דער נאַצישער אָקופּאַציע
פון װאַרשע ,אַנטלאָפן קיין סאַװיעטנפאַרבאַנד און ביז יוני 1491
מיטגעאַרבעט אין געשאַפענעם לװאָװוער (לעמבערגער) יידישן מלוכה-
טעאַטער .נאָכן אויסברוך פון קריג צוישן נאַצי-דײיטשלאַנד און
סאָוויעט-רוסלאַנד עוואקואירט געװאָרן ,צוזאַמען מיט נאָך אַנדערע
יידישע אַקטיאָרן ,קיין מיטל-אַזיע ,וואו זיי שפּילן יידיש טעאַטער
(על פּי רוב גאָרדינס פּיעסן ,װוי אויך ,מיין זון" פון גערגעליס און
,פרוי אַדװאָקאַט* פון ווערנעיל ,וועלכע אידאַ קאַמינסקאַ שרייבט אָן
פון זכרון) אין פרונזאַ (קירגיזיאַ) ,דערנאָך איבער אַלמאַ-אַטאַ ,אָש,
לענינאָבאַד ,אַנדיזשאַן ,נאַמאַנגאַן .נאָכדעם וי אידאַ קאַמינסקאַ און
מאיר מעלמאַן פאָרן אָפּ קיין מאָסקװע ,װוערט די טרופּע פון דעצעמ-
בער  5491אָנגעפירט פון יצחק גרודבערג-טורקאָוו ,שעפטל זאַק
און ק.
 -- 6זיך צוריקגעקערט קיין פּױלן ,וואו ער באַטײליקט זיך
אין צוריק-אויפלעבן דעם פּראָפּעסיאָנעלן אַרטיסטן-פאַראײין פון די
לעבן-געבליבענע יידישע אַקטיאָרן און פון  6491ביז  8491איז ער
דער קינסטלערישער אָנפירער פון נידערשלעזישן יידישן טעאַטער,
וואו ער פירט אויף אייניקע פּיעסן דערונטער די אַמעריקאַנער
אַקטועלע דראַמע ;טיפע וואורצלען? .סוף  8491אָפּגעפאָרן קיין
פּאַריז ,וואו ער טרשט אויף אַ געוויסע צייט אין גאָרדין-רעפּערטואַר
(;נחומצע חנה דבורהס" אין ,מירעלע אפרת", ,מאָטיע שטרייבל"
אין ;כאַסיע די יתומה", ,רפאל פרידלענדער" און ,קרייצער סאַנאַטאַ*
און ;זיסל קריינעס" אין ;די שחיטה") ,אין  9491אָפּגעפאָרן קיין
בראַזיל ,וואו ער פירט אָן ביז  4591מיט ניט-פּראָפּעסיאָנעלע טעאַ-
טער-קאָלעקטיוון אין סאַן פּאַולאָ און ריאָ דע זשענייראָ און טרעט
אויך גלייכצייטיק אויף מיט רעציטאַציעס פון די שאַפונגען פון די
יידישע און וועלט-ליטעראַטורן,
אין  ,4591צוזאַמען מיט זיין פרוי ,די שוישפּילערין אסתר פּערל-
מאַן ,אַנגאַזשירט געװאָרן דורך די דירעקטאָרן יצחק לובעלטשיק
און ווילי גאָלדשטײן אין טעאַטער-אַנסאַמבל אונטער דער קינסטלע-
רישער אָנפירונג און אָנטײל פון גאַסטשפּילער מאָריס שװאַרץ .נאָכן
שפּילן אייניקע חדשים (מיט זיין פרוי) אין בראַזיל ,אָפּגעפאָרן מיט
אַ טרופּע ,אָרגאַניזירט דורך מאָריס שװאַרץ ,אויף אַ טורנעע קיין
דרום-אַפריקע ,צוריקגעקומען אין בראַזיל און אייניקע יאָר ווידער
געווירקט אַלס רעזשיסער מיט טעאַטער-קאָלעקטיון ביים סאַן"
פּאַולער פאָלקס-הויז ,וי אויך ,פון צייט צו צייט ,אויפגעפירט פּיעסעס
מיט אַנדערע ;ליבהאָבער" איבערן לאַנד,
אין  7591ווערט ק ,,צזאַמען מיט זיין פרוי ,אַנגאַזשירט פאַרן
;יידישן קונסט טעאַטער* ,װאָס מאָריס שװאַרץ שאַפּט אין בוענאָס
איירעס ,און דאָ באַטײליקן זיי זיך אין די אויפפירונגען פון ;יאַסעלע
סאָלאָװועי*; ,בלאָנדזשענדע שטערן" און ;סענדער בלאַנק* פון שלום-
ָ,נקל
עליכם; ,אסתרקע" און ,כ,עלעמער חכמים?" פון אהרן צייטלין ,א
מאָזעס* פון שלום אַש ,א .א ,.קערן זיך צוריק קיין בראַזיל ,צוזאַמען
מיט מאָריס שװאַרץ ,וואו זיי באַטײליקן זיך אין זיינע אויפפירונגען
פון ,די דריי מתנות* (לויט י .ל .פּרץ); ,דבוק* פון אַנסקי, ,אין אַ
פאַרװאָרפן ווינקל" פון הירשביין און ;טוביה דער מילכיקער" פון
שלום-עליכם .ק ,באַנײט דערנאָך זיין רעזשיסאָרישע אַרבעט מיט די
דראַמקרײזן און פירט אויף מאַרקישעס פּיעסע ;אויפשטאַנד אין דער
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געטאָ* און שלום-עליכמס ,שווער צו זיין אַ ייד* צו זיין -04טן יאָר-
צייט ,װוי אויך ;הערשעלש אָסטראָפּאָלער* פון גערשנסאָן .אין 0691
פאָרט ק ,אָפּ מיט זיין פרוי קיין מדינת ישראל ,וואו זיי שפּילן בערך
אַ יאָר יידיש ,דערפון  6חדשים צוזאַמען מיט יוסף בולאָוו אין ט,וביה
און זיינע טעכטער* (לויט שלום-עליכם) און ,דער זינגער פון זיין
טרויער" פון אָסיפּ דימאָוו ,דערנאָך פירט ק ,אױף (מיט אסתר
פּערלמאַן אין די טיטל-ראָלן) ,מאַדאַם איקס" פון י .ביוסאן און
;מירעלע אפרת?* פון יעקב גאָרדין (שפּילנדיק די ראָל פון ,נחומצע").
אין  1691אָפּגעפאָרן קיין מערב-אײיראָפּע ,וואו ער איז מיט זיין פרוי
טרעטן אַרױס אויף אַ ;טעאַטער-אָוונט* אין פּאַריז און פירט אויך
דאָרט אויף מיט אַ ליבהאָבער-קרייז די קאָמעדיע ;הערשעלע אָסטראָ-
פּאָלער* פון גערשנסאָן.
ש.{ .
מיכאל ווייכערט  --אזכרונות ,צװייטער באנד ,תל-אביב ,1691 ,זו,328 ,97 .
,603 ,403 ,622 ,322 ,071 ,451 ,431 ,721 5
זיגמונט טורקאָװ , ---די איבערגעריסענע תקופה" ,בוענאָס איירעס,1691 ,
ז,21
3
שעפטל זאַק  --יידישע אקטיאָרן  --פּליטים אין דער װײיטער קירגיזיע, ,פ,אָלק
און וועלט" ,נ .י ,ני , ,2691 ,711טאָג-מאָ"זש* ,נ .י 32 ,61 ,.אויג,2691 .

שניאור ,חיים
ושניאור-חיים נאמעראָװו|
וגעב 52 .אױיגוסט

1981

--

געשט,

5

יולי 11

געבוירן  52אױגוסט  1981אין אֶסויע,
וויטעבסקער גוב ,.ווייס-רוסלאַנד ,ביי אָרעמע
עלטערן .דערצויגן געװאָרן אין שכנותדיקן
שטעטל קאַװנאַטי ,וואו די עלטערן האָבן זיך
איבערגעטראָגן ווען עֶר איז געווען אַ קינד
פון  675יאָר .געלערנט אין חדר און ביי די
שטעטלדיקע מלמדים אויך געלערנט שרייבן
יידיש און רוסיש .אין שלטער פון  51יאָר
געבראַכט געװאָרן דורכן פאָטער קיין ווילגע,
וואו ער זוכט פאַר אים אַ תכלית .דאָ אָבער
ווערט ער באַלד ,פאַרכאַפּט* פון דער ציוניסטיש-סאָציאַליסטישער
באַװועגונג ,און כדי אים אָפּצוציען פון ;אַרומלױפן אויף די ביר-
זשעס" נעמט אים דער פאָטער אַ שבת-נאָכמיטאָג אין יידישן טעאַ-
טער ,וואו מ'שפּילט ,כל נדרי" .די פאָרשטעלונג מאַכט אויף ש.
אַזא איינדרוק ,אַז זי באַשטימט זיין ווייטערדיקן גורל .ער הייבט
זיך אָן אינטערעסירן מיט טעאַטער,
צוליב דער רעאַקציע אין  ,90-8091ווען די סאָציאַליסטישע פּאַר-
טייען אין ווילנע האָבן כמעט וי אָפּגעשטעלט זייערע טעטיקייטן,
איז ש .באַפרײט געװאָרן פון פּאַרטײ-אַרבעט און באַקומען מער צייט
פאַר זעלבסט-בילדונג ,און הייבט זיך אויך אָן באַטײליקן אין ;ליב-
האָבער"-פאָרשטעלונגען ,צוערשט אין פּריװואַטע הייזער ,דערנאָך
עפנטלעכע ,א"ר פון יעקב בן-עמי ,לעאָניד סאָקאַלאָוו און שפּעטער י.
בערטאַנאָוו און י .יולין .אין  6191ווערט ער איינער פון די גרינדער
און אָרגאַניזאַטאָרן פון ;,פאד"א" (שפּעטער ;ווילנער טרופּע?).
דער שוישפּילער אַלעקסאַנדער אזרא ,איינער פון די מיטגרינדער
פון דער ,ווילנער טרופּע* ,שרייבט :
;אין  ,61911(| 5191אין דער צייט פון דער ערשטער וועלט-
מלחמה ,בעת ווילנע האָט אונטער דער דייטשער אֶקופּאַציע זיך
אין װייטאָג געקאָרטשעט פון הוננער ,האָט שניאור פאַרלאָזן אַ
באַצאָלטע שטעלע .ער איז געקומען אונדז העלפן פאַרפלאַנצן דעם
2000

לעטסיטאָן

0
שיינעם שטאַם פון בוים ,װאָס האָט געהייסן ,ווילנער טרופּע' ,אויף
אָט דעם שטאַם האָט זיך טאַקע צעבליט און צעשפּרײט אַ נאָר
קרעפטיקער ,װאָניקער צוויינ ,אויף וועלכן עס האָבן זיך פונאַנדער-
געבליט פילדפאַרביקע בלומען ; בלומען אומפאַרגעסלעכע ,וי פון
מאַרמשטיין אוױיסגעהאַקטע קינסטלערישע געשטאַלטן ; זיין פישער-
מאַן ,הירש-בער' אין קאָברינס ,יאַנקל בוילע! ,אַ בלום  ---אַ מאָנו
מענט .חיים שניאורס ,מיראָפּאָלער צדיק!' אין אַנסקיס ,דיבוק! ---
אַ בלום ,װאָס האָט גנעמאַכט אַ רושם איבער דער גאָרער וועלט:
װאַרשע ,בערלין ,אַנטװערפּן ,לאָנדאָן ,פּאַריז און ניודיאָרק .אומע-
טום  ---אַ גוואַלדיקן רושם .ניטאָ נאָך אַזא איינער אין דער דאָזיקער
ראָל ,זיין ,אַברוש! אין פּרץ הירשביינס ,נבלה' ,אַ טראַנישע ,צאַרטע

ארכידייע ,און נאָך און נאָך בלומען פון גן עדן",
דער מיטגליד פון דער ;אווילנער טרופּע" ,דער שוישפּילער
נאַכבוש ,שרייבט :
,דער ערשטער באַווייז פון חיים שניאור ,אַז ער און די דראַמאַ-
טישע גרופּע זיינען ראוי צו שפּילן בעסערן יידישן טעאַטער ,איז
געווען אין ,לאַנדסמאַן' פון שלום אַש .חיים שניאורס קערנדיקער
טאַלאַנט אויפן העכסטן רעאַליסטישן שטייגער האָט זיך אַרױסגע-
וויזן אין דער דראַמע יאַנקל בוילע' (,דאָרפס-יונג') פון לעאָן
קאָברין . .. ,די אויפפירונג האָט געמאַכט אַ פענסאַציע ,חיים
שניאור אין דער ראָל פון הירש-בער האָט אַרויסגערופן די העכסטע

נח

לויב-געזאַננען.

אַ פרוי איז געקומען

אין צייט פון אַנטראַקט

און

געבעטן מ'זאָל איר זאָגן צי דער פישער ,דער חירש בער ,געשפּילט
פון שניאורן ,איז איר פעטער |אַ פישער| פון סמאַרנאָן ,אויך אין
פּר'ץ הירשביינס רעפּערטואַר האָט שניאור געליכטן .מיט זיין
טאַלאַנט האָט ער געבראַכט כבוד פאַר זיך ,צום יידישן װאָרט און
צו דער שפּעטערער ,ווילנער טרופּע!  ...חיים שניאור האָט מיט זיין
כשרן ,טאַלאַנטפולן מיט-שפּילן דערגאנצט די קינסטלערישע נאַנצ-
קייט פון דער ;,ווילנער טרופּע"",
באַלד נאָך די ערשטע פאָרשטעלונגען פון דער ,ווילנער טרופּש"
איז ש .אָנערקענט געװאָרן אַלס אַן ערשט-קלאַסיקער כאַראַקטער-
שוישפּילער ,און מיט יעדער נייער ראָל איז זיין דערפאָלג געשטיגן,
אָבער די גרעסטע לויב און אָנערקענונג האָט ער באַקומען ווען די
טרופּע האָט פאַרלאָזט ווילנע און געמאַכט אין  81-7191אַ טורנעע
איבער פּולן ,דערנאָך ,אין  ,3271291איבער די גרעסערע יידישע
צענטערס פון אײיראָפּע .די פּרעסע אין דיײיטשלאַנד ,האָלאַנד ,בעל-
גיע ,פראַנקרייך און ענגלאַנד איז געווען באַגײסטערט פון זיין שפּילן
די ראָלן ;מיראָפּאָלער צדיק" אין ;דיבוק", ,הירש-בער* אין ;דאָרפס-
יונג", ,בענדעט" אין ,די פּוסטע קרעטשמע"; ,גדליה" אין נאָמבערגס
;משפּחה* און די טיטל-ראָל פון פּינסקיס ;יאַנקל דער שמיד",
אַזױ שרייבט מאָריס מייער אין זיין בוך :
,א רעאַליסטישער שוישפּילער ביי די ווילנער' מיט באַדייטנדע
דראַמאַטישע פעאיקייטן איז חיים שניאור ,ער האָט באַזונדערע
אייגנטימלעכקייט אין דער מימיק און אין די באַוועגונגען פון זיינע
אוינן .ער קאָן דורכדעם אויסדריקן פיל כאראקטער,
ער האָט גאַנץ גוט געשפּילט אַלס יענקל? אין ,יענק? דער שמיד' ;
אויסערלעך גראָב ,אינערלעך איידל .אַ מענטש מיט אַ ריינער נשמה,
װאָס ראַנגלט

זיך קעגן פאַרדאָרבנקײט.

ער האָט געשפּילט

מיטן

פּנים ,מיט די אויגן ,מיט דעם קערפּער ,ער פאַרשטייט אויסצודריקן
געפילן מיט זיינע הענט.

אין ,דיבוק' האָט ער פאָרגעשטעלט אויסערלעך אויף אַן אינטע-
רעסאַנטן אופן דעם מיראָפּאָליער צדיק ,אָבער ער האָט ניט טיף
געשפּילט .זיין באַװעגלעכער פּנים האָט געמאַכט דעם איינדרוק פון
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פון

אַ גייסטיקן ריז ,אָבער זיין תורה-לערנען האָט ניט אויסגעדריקט די
גאַנצע לירישע שיינקייט ,וואָס קאָן אין דעם אַרײינגעלייגט ווערן.
פיל בעסער איז ער געווען אַלס הירש בער ,דער געזונטער ,לעבע-
דיקער פישער אין ,דאָרפס יונג' ,ער איז געווען די איינקערפּערונג
פון דעם טיפּ ,וועלכער גלויבט טאַקע אין עולם הבא ,אָבער ער
מאַכט ניט אַוװעק מיט דעם עולם הזה."...
אין  4291קומט ער מיט דער ;ווילנער טרופּע* אין אַמעריקע ,נאָך
אַ קורצע צייט טרעט ער אַרױס פון דער טרופּע ,ווערט אַ מיטגליד
אין דער יידישער אַקטיאָרן-יוניע ,גרינדעט ,צװזאַמען מיט פּינסקי,
הירשביין און לייוויק ,דאָס עקספּערימענטאַל:טעאַטער ;אונזער טעאַ-
טער* אין בראָנקס ,ניוייאָרק ,טרעט דערנאָך אויף אין פאַרשידענע
טרופּעס ,אין סעזאָן  62-5291אין איידיש .קונסט טעאַטער?* ,אין
סעזאָן  72-6291אין /נ,עשאָנאַל טעאַטער* ,וואו ער פאַרטרעט דעם
אַװעקגײענדיקן מוני ווייזענפריינד אין אַ ראָל אין דער אָפּערעטע
;דער סטודענט פּרינץ* --- 82-7291 .אָנגעפירט (צוזאַמען מיט אָסקאַר
גרין און משה שאָר) מיטן ;האָפּקינסאָן טעאַטער* ,וואו ער פירט
אויף ליבינס פּיעסע ,קינדער פאַרגעסן ניט"( --- 92-8291 .צוזאַמען
מיט באָריס אױיערבאַך) אָנגעפירט מיטן ,מאַנומענט נעשאָנאַל טעאַ-
טער* אין מאָנטרעאָל ,וואו ער האָט אויפגעפירט צ ,.אַ; .דער גר צדק"
פון אַלטער קאַציזנאַ און ;סאָפיעס ליבעס" פון סאַראַ ב .סמיט.
( ---+מיט זיין פרוי בעלאַ בעלערינאַ) גאַסטראָלירט אין לעמ-
0
בערג און אין לאָדזש ,פּױלן ,וואו זיי שפּילן ,מיט אַ ריזיקן דערפאָלג,
,קינדער פאַרגעסן ניט*" -- 12-0291 .,געשפּילט אין ;ניו יאָרקער
פאָלקסטעאַטער* ,וואו ער באַטײליקט זיך א"ר פון דוד הערמאַן אין
חנא גאָטעספעלדס קאָמעדיע ;מחותנים" ,און ,צוזאַמען מיט יוסף
בולאָוו ,אין לעוויטינאָס פּיעסע ,דער אורטייל" ,און ,מיט באַראַטאָו,
אין פּיראַנדעלאָס ;ער ,זי און דער אָקס** און סטרינדבערגס ,דער
פאָטער",
אַ שטיקל צייט זיך צוריקגעצויגן פון פּראָפּעסיאַנאַלן טעאַטער,
און זינט  6291אייניקע יאָר אַריין אין ;וו ,פ .א( *.פעדעראַלן טעאַטער-
פּראָיעקט) ,וואו ער באַטײליקט זיך אין אָדעטס ,דערװאַך און זיבנ",
פּינסקיס ;דער שניידער ווערט אַ קרעמער" א .אַ .אויפפירונגען.
סוף פון די דרייסיקער יאָרן ,האָט דער פּרעסערס לאָקאַל פון דער
אינטערנעשאָנאַל (מאַקס קאָהן ,מענעדזשער ,ב .ואַסילעװוסקי ,פאָר-
זיצער) אַראַנזשירט אַ דראַמאַטישן קרייז אין דער יוניע און ש .איז
אַנגאַזשירט געװאָרן אַלס רעזשיסער ,און ער פירט אויף מיט די
מיטגלידער ,די גרינע פעלדער", ,יאַנקל דער שמיד* א .אַ .פּיעסן.
אין  1491ווערט ער אָנגענומען אַלס מיטגליד אין דער פּרעסערס-
יוניע און ווערט אַ פּראָפעסיאָנעלער פּרעסער פאַר אַ משך פון 02
יאָר ,בלייבנדיק די גאַנצע צייט רעזשיסער פון דראַמאַטישן קרייז
מיט וועלכן ער פירט אויף פון צייט צו צייט פאַרשידענע ליטעראַ-
רישע פּיעסן.
ש .האָט אויך איבערזעצט די פּיעסן ,ליבעליי* פון אַרטור שניצ-
לער ,װאָס איז א"נ קליבע שפּיל* געשפּילט געװאָרן דורך דער
,ווילנער טרופּע? אין װאַרשע ,מאָליערס ,זשאָרזש דאנדען" און די
פּוילישע פּיעסע ,פון קליינעם הייזל".
דעם  52יולי  1691איז ש .געשטאָרבן אין ניו-יאָרק,
ש'.ס פרוי ,בעלאַ בעלערינאַ ,איז אַ יידישע שוישפּילערין ,זייער
זון ,דר .טעאָדאָר (טביה) ס ,האַמעראָוו ,איז פּראָפּעסאָר פון מאָדערנער
אײיראָפּעאישער געשיכטע אין אוניווערזיטעט פון װיסקאָנסין,
אין נעקראָלאָג אין ,יידישע קולטור" ווערט געזאָגט:

,חיים שניאוד איז געווען איינער פון דער ;אַלטער גװאַרדיע'
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יידישן

טעאַטער

פון דער אמתער ;ווילנער טרופּע' ,ער האָט טריי און איבערגעגעבן
מיטנעהאָלפן

דעם

דערפאָלנ אין איר

נלאַנץ פּעריאָד ,און ער איז

געבליבן שטילערהייט טריי אויך די אַלע יאָרן ,ווען ער איז געווען,
פריער אין װאַרשע און דערנאָך  --אין אַמעריקע .,מען האָט אים
געטראָפן אין גאַס ,ער איז געווען צוריקגעצויגן .ניט געקאָנט און
ניט געװאָלט גיין אויף פּשרות ווען דאָס יידישע טעאַטער האָט
פאַרקערעװועט אויף שלעכטע וענן .ער האָט דעריבער פאַרביטן
דאָס טעאַטער אויף אַ שאַפּ כדי ניט צו פארשעמען זיין טעאַטראַלע
יוננט ... ,ער איז געווען לעצטנס שטיל און באַשײידן און אויס-
געמיטן צו ריידן ווענן יידיש טעאַטער ,װאָס האָט אָנגעװאָרן זיין
אמאָליקן אויסזען און כאַראַקטער",
י .ש .שרייבט :
,דער

פאַרשטאָרבענער

האָט

געשפּילט

שטענדיק

אין

בעסערן

יידישן טעאַטער .ביליקע פּיעסן ,שונד-טעאַטער ,איז |זיינען| אים
געווען פרעמד .ניט ער האָט געטוינט פאַר אַזעלכעס ,ניט ער האָט
אַזא טעאַטער געװאָלט שפּילן .ווען דאָס יידישע טעאַטער האָט אָנגע-
הויבן ניין שלעכט ,אויף אַן אַנדערן ווענ ,װאָס איז אים ניט געווען

צום האַרצן ,און ווען ער האָט נעזעען ,אַז ער האָט ניט מער װאָס
צו טאָן ,איז ער אַװעק

אַלס אַ פּשוטער

אַרבעטער

אין אַ שאַפּ.

 ., ,ער איז געווען אַ זעלטענער קינסטלער און אויך אַ זעלטענער
מענטש פאַר וועמען דאָס בעסערע יידישע טעאַטער איז נגעווען אַלְץ
אין זיין לעבן ,און ווען ער האָט זיך ניט נגעקאָנט אויסלעבן וי
ער האָט דאָס געװאָלט און פאַרשטאַנען ,איז ער אַװעק{ ... .ער|
האָט ניט געוואוסט פון קיין קאָמפּראָמיסן אין טעאַטער-לעבן .ביי
אים איז געווען אָדער-אָדער .אַלְס איינער פון די גרינדער פון דער
באַרימטער וווילנער טרופּע' האָט ער שטענדיק געשפּילט הויפּט-
ראָלן און זיך אויסנעצייכנט אויף א גלענצענדן אופן".
מאַרק שווייד כאַראַקטעריזירט

אים אַזױ:

ש,ניאור איז נעווען ניט נאָר איינער פון אירע |,ווילנער טרופּע'|
גרינדער ,נאָר אויך איינער פון אירע קערנדיקסטע שוישפּילער .ער
האָט געוואונען אַנערקענונג ביי טיי? פון די פּראָמינענטסטע טעאַ-
טער-קריטיקער אין אייראָפּע ... .אַ באַזונדער קאַפּיטל אין דעם
לעבן און קאַריערע פון חיים שניאור איז געווען זיין אנקומען מיט

דער ווילנער טרופּע אין אַמעריקע.

 ...נאָך דעם גרויסן ערפאָלג

װאָס ,דער דבוק' האָט געהאַט אין יידישן קונסט טעאַטער ,אין
פאַר די ווילנער געווען ניט לייכט איבערצוחזרן דעם ערפאָלג .דאָך
האָט שניאור באַװויזן זיך אויסצוצייכענען אין דער ראָלע פון
מיראָפּאָליעד צדיק .שפּעטער האָט מאָריס שװאַרץ אַנגאַזשירט
שניאורן פאַר זיין ערשטער אויפפירונג פון פּאול הייזעס ,שאול
המלך' אין וועלכער שניאור האָט זיך אויסגעצייכנט אין דער ראָלע
פון שמואל הנביא .ער האָט אויך מיט ערפאָלג געשפּילט אין חיים
ליבערמאַנס דראַמע ,דער נדר' .אַ ביטערע אַנטוישונג האָט שניאור

איבערגעלעבט ווען ער האָט זיך אַננאַזשירט אין האָפּקינסאָן טעאַטער
צו שפּילן אין ז .ליבינס מעלאָדראַמע ,קינדער פאַרגעסן ניט' .ניט
פאַר דעם פארט טעאַטער איז ער נעקומען קיין אַמעריקע ,האָט ער
געזאָגט .ער האָט געזוכט צו בלייבן טריי דעם פּרינציפּ פוֹן בעסערן
דראַמאַטישן טעאַטער ,און ניט ווייניקער האָט ער עס געהאַלטן
פאַר אַ מוז צו באַזאָרגן זיין קליינע פאַמיליע ,פרוי און זוֹן ,מיט
פּרנסה .ווען עס איז אים קלאָר געװאָרן ,אַז די אויסזיכטן פאַר
אַ כעסערן דראַמאַטישן טעאַטער זיינען מער ניטאָ ,האָט ער נעפאַסט
זיין באַשלוס

צו ווערן

אַ שאַפּיאַרבעטער.

 ...אַ ביסל

ליכט

אין

זיין לעבן האָט אים אַריינגעבראַכט זיין דראַמאַטישער קרייז ,װאָס
ער האָט אין דער
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יוניאָן גענרינדעט

און אויפנעפירט

עטלעכע ערפאָלגרייכע פאָרשטעלוננען פאַר וועלכע די יוניאָן איז
אים געווען דאַנקבאַר און זיי פאררעכנט פאַר דער יוניאָנס קולטור-
אַרבעט צווישן אירע מיטנלידער".
אברהם יודין שרייבט :
 ... ,חיים שניאור װאָלט געקאָנט טאָן דאָס ,װאָס אַ סך אַנדערע
אַקטיאָרן טוען  --שפּילן אַלץ ,װאָס עס לאָזט זיך אַבי צו זיין
אויף דער בינע .ער האָט עס אָבער ניט געקאַנט טאָן ,ווייל ביי אים
טעאַטער איז געווען אַן אידעאַל און אַ לעבנס-אינהאַלט ,אַ גרינדער
פון דער באַרימטער ;ווילנער טרופּע' און דערצוינן אויף אירע הויך-
קינסטלערישע טראדיציעס ,האָט חיים שניאור ניט געװאָלט האָבן
קיין שום מנע ומשא מיט שונד און ביליקע מאַכערייקעס .ער האָט
בעסער אויסנעקליבן די פּאַרע פון דעם פּרעס-אייזן איידער דעם
רויך פון אַ טעאַטער ,װאָס האָט ניט קיין קינסטלערישע וװואָרצלען".
יודין גיט איבער וי ער האָט געטראָפן ש'.ן אַרבעטן אין אַ שאַפּ
אַלס פּרעסער ,און אין אַ שמועס ,האָט אים ש .געזאָגט ;איך האָב
דעם בינע-פאָרהאַנג אויסגעביטן אויף דעם פּאַרע-פאָרהאַנג* ,און ער
שילדערט אים אַזױ אַלס שאַפּ-אַרבעטער:
ח,יים שניאור האָט ניט באַטראַכט חלילה זיין אַרבעט אַלס פּרע-
סער וי אַ פּחיתת הכבוד ,דאָס הייסט ,עפּעס אַזױנס װאָס דאַרף
אים ניט אָנשטיין ,ווייט דערפון! ער האָט געהאַלטן אין איין
אונטערשטרייכן ,אַז עס איז מער בכבודיק צו פּרעסן קליידער וי
שפּילן טעאַטער פון אַ נידריקער מדרנה .איבער צוויי צענדליק יאָר
האָט שניאור געאַרבעט אַלס פּרעסער .ער אין געווען א מיטגליך
פון דעם דרעס-פּרעסערם לאָקאַל  06און האָט שטאַלצירט דערמיט
װאָס ער איז געווען אַ גוטער יוניאָן-מאַן .א.י.ן שאַפּ ,וואו חיים
שניאור

נעאַרבעט

האָט

אַלס

האָבן

פּרעסער,

זיך

די

אַרבעטער

באַצױנן צו אים סיט גרויס דרך ארץ .ער האָט זיך געהאַלטן
באַשיידן און פאָלקסטימלעך .ער האָט ניט געמאַכט קיין וועזן װאָס
ער איז אַמאָל נגעווען אַ באַרימטער יידישער אַקטיאָר .שניאור האָט
געהאַט נאָר-װאָס ;,ריטייערד' {צוריקגעצויגןן פון דער אַרבעט
אין שאַפּ?,
ש .ל.

,די װוילנער אין לאָדז" ,לאָדז ,מערץ .8191
זלמן רייזען  --דער יידישער טעאטער אין וילנא, ,װילנער זאַמלבוך" (רעד.
דר .צ .שאַבאַד) ,װילנע ,8191 ,זז,471:561 .
אלחנן צייטלין  --צום אויפטריט פון בעלאַ בעלערינא און חיים שגיאור,
,אונזער

וװארשע.

עקספּרעס.

א .פויגעל  --גאַסטראַלען
ווארשע,

 01אָקט.9291 .

פון בעלא בעלערינאַ און חיים שניאור, ,ה,יינט",

 11אָקט,9291 .

ב .קיס  --ז .ליבין  --קינדער פאַרגעסען ניט.
מאָמענט",
רינא און חיים שניאור, ,

גאַסטראָלן פון בעלא בעלע-

ווארשע 31 ,אָקט,9291 .

אין

אין ייד .טעאַטער

ןִ--ן  --גאַסטראָלן פון בעלערינא און ח .שניאור
פילהאַרמאָניע, ,לאָדזשער אַרבעטער" ,נ' ,0391 ,2
מאָרריס מייער , --א,ידיש טעאַטער אין לאַנדאָן" ,לאָנדאָן ,2491 ,ז,582 .
הערמאַן קווינס {חיים עהרעגרייךן  --פון נאָהענט און פון װײט, ,פאָרװ,".
נ .י 42 ,יוני ,0691

מאַרק שווייד  --חיים שניאור

און די װילנער טרופּע, ,פאָרװ ,".ג .י2 ,

שניאור

;מ"פ",

אוױיגוסט
אברהם

.1691
יודין ---

נ י 7 ,אױיגוסט
נח

נאכבוש

--

חיים

--

פון

דער

בינע

צום פּרעס אייון,

.1691
חיים

יי ש .ןשמולעוויטשן

שניאור,

,טאָגימאָ"זש",

 ---חיים שניאור,

,פאָרו,*.

אױיגוסט

.1691

נ .י01 ,.

ג .י 01 ,אויגוסט

.1691

אַלעקסאַנדער אזרא  --נאָך דער קבורה פון אַ נאָהענטען פריינט, ,פאָרו,".
 .1י 52 ,איגוסט

.1691

{ -- }--װעגן די ,װאָס זיינען אַװעק ! ,גיידישע קולטורי ,נ .י ,.אָקטאָבער .1691
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לעקסיטאָן
בריסמאַן ,חיים
געבוירן  1מאַי  2091אין קאָלנע ,לאָמזשער
גובערניע ,פּוילן .פאָטער  --אַ דיין ,באַקומען
אַ שטרענג רעליגיעזע דערציאונג .געלערנט
אין חדר ,דערנאָך אין דער אָרטיקער ישיבה,
אין  ,5191צוזאַמען מיט אַ גרופּע חברים,
געגרינדעט אַ דראַמאַטישן קרייז און אויפגע-
פירט אין שטאָטישן טעאַטער עטלעכע איינ-
אַקטערס .אין  6191אָפּגעפאָרן קיין װואַרשע,
וואו ער טרעט אַרײן ,מיט דער הילף פון באַ-
רימטן מאָלער מינקאָווסקי ,אין דער שטאָטי-
שער אַקאַדעמיע פון מאַלערײי און סקולפּטור ,און לערנט גלייכצייטיק

אין פּונאטשאָווס (דאַמאָלט  ---בערנשטיינס) גימנאַזיע .אין -- 7191
געװאָרן לערער אין שווייגערס װאָקאַלער שול אין זשיראַרדאָו,
נעבן װאַרשע -- 8191 .געקומען אַ היים אויף אַ באַזוך און אויפ-
געפירט עטלעכע קלענערע זאַכן מיטן אָרטיקן דראַמאַטישן קרייז אין
קאָלנע און אין שכנותדיקן שטעטל סטאַװיסק .צוריקגעקומען אין
װואַרשע ,באַזוכט ער עטלעכע לעקציעס פון דוד הערמאַנס סטודיע.
אין  1291געקומען אין אַמעריקע ,עפנט אַ סטודיע ,און פאַרנעמט
זיך דער עיקר מיט פּאָרטרעטן-מאָלערײ ,פירט אָן מיט דער דראַ-
מאַטישער אַרבעט פון ש ,אַנסקי-קולטור-קלוב אין ניו-יאָרק מיט
וועלכן ער פירט אויף אייניקע אײנאַקטערס .פון  2291ביז 6291
גרינדעט ער און רעזשיסירט פאָלגנדיקע דראַמאַטישע גרופּן , :נייער
דראַמאַטישער שטערן", ,אידישע דראַמאַטישע געזעלשאַפט? און
;יונגע בינע? אין ניו-יאָרק און ,פּראָגרעסיוו דראַמאַטיק קלוב" אין
נואַרק .פון  6291ביז  8291ווערט ער אַ העברעאישער לערער אין
א העברעאיש-יידישער שול,
דעם  02פעברואַר  6291האָט ב .אויפגעפירט אין דער אידיטאַָ"
ריע מיט דער אַמאַלגאַמײטעד יידישע דראַמאַטישע גרופּע*", :סטאַג-
ציע דראזשנע ,קאָמעדיע אין  3אַקטן ( 5בילדער) מיט געזאַנג ,טאַנץ
און מוזיק ,לויט שלוםיעליכםס ,דער דייטש" ,דראַמאַטיזירט פון
יוסף זבריזשער ,דעקאָראַציעס  ---שטיין",
אין דער זעלבער צייט טרעט ער אַרױס אינדיווידועל ביי פאַרשי-
דענע אָרגאַניזאַציעס ,און נאָכן רעציטירן ,,מאָניש* בעת א י .ל ,פּרץ-
סימפּאָזיום און קאַנצערט אין סענטראַל אָפּערע הויז ,ווערט ער פון
דער קריטיק

באַצייכנט

אַלס בעסטער

אויסטייטשער

פון ,מאַניש"..

דעם  62פעברואַר  8291האָט ב .אויפגעפירט אין ניו-יאָרקער
פהעקשער טעאַטער" מיט ;די יונגע בינע? װיקטאָר הוגאָס ,לע
מיזאַראַבל* ,דער גבור אין קייטן" ,דראַמאַטיזירט פון דאַשעװסקין,
ב .נעמט אַ קורס וועגן טעאַטער אין ,קאַלאָמביא אוניווערזיטעט",
און אין  9291ווערט ער אַ מיטגליד פון ,קאמער שפּיל הויז* (אַמאָ-
ליקער קונסט-רינג") ,וואו ער רעזשיסירט און שפּילט א"ר פון יוסף
|
בולאָוו ,ל .יארמאלאוו ,א .א,
אין  1391האָט ב ,.אונטער דער אויפזיכט פון געאָרג יארמאלאָוו,
אויפגעפירט מיטן ,קאַמערשפּיל הויז? אין ניו-יאָרק ,אין פלאַם פון
רעװאָלוציע (טאמארא) ,דראַמע אין  3אַקטן פון ד .מארשאק"- .,
אין  1391ווערט ב .אַ מיטגליד אין דער אאַרטעף-סטודיאָ? און
פון  3391אין ;אַרטעף שפּילער-קאָלעקטיו" ,וואו ער באַטײליקט
זיך אַלס ,דער בונדיסט" און ;אַ פּאַרטיזאַנער" אין דאניעלס 4,
טעג"; ,חיים? אין שלום-עליכמס ,מזל-טוב", ,דער פּאָליאַק? אין
טש .וואקער און פ .פּיטערס ,דער דריטער פּאַראַד", ,טוביה דער
מילכיקער" אין שלום-עליכמס ,ניט געפידלט", ,פּראפּאטײ? אין
גאָרקיס ;יעגאָר בוליטשעוו" און ,פּאַוװולין" אין גאָרקיס ;דאסטי-
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פון

גאיעװ", ,פּ,יניע* אין שלום-עליכמס ,מאָטל פּייסי דעם חזנס"/ ,דער
אַלטער פּעדלער* אין משה נאַדירס ,ריװוינגטאָן סטױיט"; ,דער באַ-
העלפער* (און אייניקע מאָל אלייזער דער שניידער") ,אין ל .רעז"
ניקס ;רעקרוטן", ,דער פּויער אין צעריסענעם פּעלץ" אין זיסקינד
לעווס ;די שניטער", ,בערל רימער" אין סעמועל ארניצס ;האָנטש,
פּאָנטש און דזשאָועל?, ,בערל דער שניידער" אין א .קושניראָווס
;הירש לעקערט", ,שימעלע סאָראָקער* אין שלום-עליבמס ?2000,002
און ,נוקי" אין ה .לייוויקס ;קייטן?,
ב .איז גלייכצייטיק אויך אַרױסגעטראָטן אינדיווידועל ,אויפגעפירט
עטלעכע קלענערע זאַכן מיט גרופּן פון אַרטעף-קאָלעקטיוו ,אויך מיט
סעקציעס פון אַרבעטער-לעבן,
אין  5291איז ב .געווען פאַרװאַלטער פון דער אַרטעף-סטודיאָ ,און
האָט אין דער אָפּװעזנהײט פון רעזשיסער בענא שניידער אַנגעטירט
יי
מיט קלאַסן,
אין  7291באַטײליקט זיך ב ,אין ?בויטרש גזלן" פון קולבאַק און
אין  8291אין דימאָווס ;דער איסט סייד פּראָפּעסאָר* (א"ר פון בן-
ארי) און צווייגס ,דער גוטער סאָלדאַט שוייג" (א"ר פון מאַרק
שווייד),
אין  8291האָט ב .אָנגעפירט מיט דער יידישער ראַדיאָדאָפּטײלונג
פון פעדעראַלן טעאַטער ,און אויפגעפירט כאַװער-פּאַװוערס ,קלינ-
טאָן סטריט" און ;לאבזיק" ,און גאָלדפאַדנס ,שולמית", ,צוויי קוני
לעמעלס? און ;באָבע יאַכנע?
אין  9291האָט ב .אָנגעפירט מיט דער יידישער סעקציע פון א .א.
א .אין לאָס אַנדזשעלעס ,און דאָ מיט איר איינגעאָרדנט קאָנצערטן,
און דעם  11סעפּטעמבער  0491האָט עֶר אין קאַסיסטענס פּלעיהאַוז"
אין ל ,אַ .אויפגעפירט ,אין ענגליש ,שלום-עליכמס ( ?000.002,אי-
בערזעצט פון עמיליע באַבאַד),
צוריקגעפאָרן קיין ניו-יאָרק ,האָט דאָרט ב .דעם  41מערץ 3491

אויפגעפירט אין ,לאמפארט אוידיטאָריע? מיט די ישיבה-קאַלעדזש
פּלעיערס ,אין ענגליש ,די פּיעסע ;יעלאָו דזשעק" פון סידני האַוארד
און פּאָול דע קרואיף ,אין  -- 4491אין ,ניו סקול פאַר סאָשל רי-
סוירטש?  --מאָליערס קאָמעדיע ,פיזישן אין ספּייט אָװו הימסעלף",
און דעם  42מאַי  5491פירט ער אויף ,אין ענגליש ,אין ניו-יאָרקער
;לייברערי עקוויטי טעאַטער* מאָליערס ,בורזשואַ דזשענטעלמען",
ב .באַזעצט זיך אויף אַ קורצער צייט אין דעטראָיט און פירט דאָרט
אויף ,אין יידיש ,דעם  13מערץ  ,6491מיט דער ;דעטראָיטער דראַ-
,עזייט און צעשפּרײט?
מאַטישע געזעלשאַפט* שלום-עליכמס צ
דעם  8מאַי  ,6491בעת דער -64טער קאָנװוענשאָן פון ;אַרבײטער
רינג? פירט ער אויף אין ,,מאַסאָניק טעמפּל* גאָלדפאַדענס ;שולמית"
(באַארבעט פון מיכל געלבאַרט) ,און דעם  9יוני  ,6491דעם ערשטן
אַקט פון שלום-עליכמס ,דאָס גרויסע געווינס" (שפּילנדיק די ראָל
;שימעלע סאָראָקער?),
ב ,טראָגט זיך איבער קיין מאָנטרעאָל ,וואו ער װוערט דער רע-
זשיסער פוך דאָרטיַקךֿ ?מיטעג* ,און פירט אויף דעם  41דעצעמבער
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עשלוםרעליכמפ קאָמעדיע ,די גאָלדגרעבער* ,דעם  1מערץ

א קליינקונסט אָװונט (,צוויי שלח-מנותן" פון שלום-עליכם
7
און לידער-פוך פאָלק און דיכטער) און דעם  13מאַי  7491ה .סעק-
לערס ;יזצור",
דעם  1מערץ  8491פירט ב .אויף דורכן ;אָל קענעדיען עקטאָרס
ענסעמבל? אין אָטאַװאַ ,און דערנאָך איבער אַנדערע שטעט פון
קענעדע ,זיין פּיעסע ,אנדער װאָן רוף" ,אין ענגליש (מוזיק פון

זיין זון יחזקאל ס .בריסמאַן ,דעקאָראַציעס  --מאַרסעל סעלעסטע.
2212

טעאַטער

ייריטסן

די פּיעסע איז איבערזעצט געװאָרן אויף יידיש דורך דיאַנאַ בלומענ-
פעלד-טורקאָוו) ,און דעם  72נאָוועמבער  8491פירט ער אויף מיטן
;יידישער טעאַטער אַנסאַמבל? אין ניו-יאָרק ,אין ב,אַרביזאָן פּלאַזאַ*,
שלום-עליכמס ,די גאָלדגרעבער".
פון  9491ביז  5591האָט ב ,,אין די אָװונטן ,געאַרבעט פאַרן קיוניי-
טעד דזשואיש אַפּיל* און פון  6591ביז  1691האָט ער אָנגעפירט מיט
;הסתדרות*-אַרבעט אין פּיטסבורג,
ב .וועלכער איז אויך אַ מאָלער און סקולפּטאָר ,האָט שוין געהאַט
אייניקע אויסשטעלונגען .דערונטער אין  6391אין * 464:2אין ניו-
יאָרק ,אין  0591אין דער אװאָרד עגעלעסטאן גאַלערעע* אין ניו-
יאָרק ,אין  4591אין " 18.ע0ס ,62אין  1691אין קאָמיוניטי סענטער
אין פּיטסבורג און אין  2691אין סענטער אין מילװאָקי ,אויסער אין
גרופּ-אויסשטעלונגען אין פאַרשידענע גאַלערעעס.
צום סעזאָן  2691-1691איז ב .אַנגאַזשירט געװאָרן אַלס דער
דראַמע-דירעקטאָר פון עקאָמיוניטי סענטער" אין מילװאָקי ,וואו
ער האָט מיטן דאָרטיקן ,פּערהיפט"* אויפגעפירט דעם  01פעברואַר
 2שלום-עליכמם ;גאָלדגרעבער" ,און מיט דער אָרטיקער ענגלי-
שער גרופּע ;טביה און זיינע טעכטער" פון אַרנאָלד פּערל ,לוט
|שלום-עליכם ,און דערנאָך טענעסי װיליאַמס פּיעסע ,קעט אַן צִי
האָט טין רוף",

מ9 ,
;צען יאָר אַרטעף" ,ניו-יאָרק ,7391 ,זז,31--51 .
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געבוירן  72אַפּױיל  2981אין קוטנע ,פּױלן,
אין אַ פאַרמעגלעכעױ פרומער פאַמיליע .פאָ-
טער  --אַ תלמיד חכם ,אַ שפּראַכן:קענער און
אַ ;יושב? ביים סאָכאַטשאװער רבין,
אין  6091האָט די גאַנצע פאַמיליע אויס-
געװאַנדערט קיין אַמעריקע .דאָ האָט ל ,גע-
אַרבעט אין שניידער-שעפּער און אין די אָװונטן
באַזוכט שול און שפּעטער גראַדואירט האַנטער
קאַלעדזש װוי אויך דעם יידישן לערער-סעמי-
נאַר .אַזױ וי זי האָט ניט אױיסגעהאַלטן די
עקזאַמענס צו ווערן אַ לערערין פאַר די פּאָבליק-סקולס ,איז זי גע-
װאָרן אַ סופּערווייזער |אויפזעערן .זי האָט וייטער שטודירט און
באַקומען איר מייסטער דיגרי אין סאָשל אַרבעט אין קאָלאָמביאַ-
אוניווערזיטעט און האָט אַלס אַזעלכע געאַרבעט אין וועלפעיר-
דעפּאַרטמענט,
אין  0279191איז ל ,געװאָרן אַ געהילף-לערערין
עליכם שול  ,2דערנאָך אַ פולע לערערין.

אין דער שלום

וי ליפּע לערער גיט איבער האָט דער נאַציאָנאַלער קאונסיל פון
יידישע פרויען (;נעשאָנאַל קאונסיל אָוו דזשואיש ווימען") זי באַ-
שטימט אין  9291אַלס יידישע לערערין פאַר די יידישע פאַרמער-
קינדער אין די שטאַטן ניו-יאָרק ,ניו-דזשוירזי און קאָנעדיקאָט ,איר
אַרבעט איז באַשטאַנען אין אַרומפאָרן איבער די פאַרמס ,צונויפנעמען
די קינדער און מִיט זיי לערנען .זי פלעגט באַשטימען ,אַז אַ מאַמע
אָדער צוויי זאָלן אַכטונג געבן ,אַז די קינדער זאָלן צוגרייטן און
מאַכן די לעקציעס ,און דערנאָך פלעגט זי זיך אומקערן און קאָנטראַ-
לירן צי אַלץ איז געטאָן געװאָרן ריכטיק .זי האָט דידאָזיקע אַרבעטן
באַשריבן אין אַ סעריע דערציילונגען א"נ ,מיט יידישע פאַרמער-
קינדער* אין ,קינדער זשורנאַל* (,)9291

5641,

י .גראָסמאן  ---פיינע קולטור-פּאַזיציע װערט
מאַנטרעאָל 02 ,נאָװעמבער ,6491
מ ,ר| .מלך ראַװיטשן  --שטילערהייט גראָבט זיך אן אוצר אין אונזער שטאָט,
,װאַכנבלאַט* ,מאָנטרעאָל 5 ,דעצ,6491 .
י .ראַבינאָװיטש  --אידישע טעאטער' געזעלשאַפט מאַכט גוטען אָנהױב, ,קע
נעדער אָדלער" ,מאָנטרעאָל 71 ,דעצ- ,6491 .
בריינע בערקאָװיטש  --צו דער פּרעמיערע פון שלום-עליכמס ,גאָלדגרעבער",
דאָרט 91 ,דעצעמבער ,6491
5

ליבערט ,שרה ל{ .לאה}

|}-

62,

9.--- 6206

,3צסצו

1.

6683, 0244 31,גשר

איר אינטערעס צו יידישער געשיכטע האָט זיך אויך אויסגעדריקט
אין דעם ,װאָס זי האָט אויף אַ טעאַטראַלן אופן עס געװאָלט אַרײנ-
ברענגען אין די מוחות און אין זכרון פון די קינדער און זי האָט
דראַמאַטיזירט און אָנגעשריבן עטלעכע קינדער-פּיעסן; :די מגילה
פון אסתר"; ,דאָס חנוכה-לעמפּל* (לויט יהואָש)/ ,משה דער באַ-
פרייער"; ,די מעשה פון חנוכה-געלט"; ,אַ שבועות-שפּיל", ,מיין
קאָרב* (באַאַרבעט פון עלמאַ צהרליך-לעווענדזער) און ;דער שוויי-
גענדיקער פליכטלינג" ,וועלכע זיינען געדרוקט געװאָרן אין נין-
יאָרקער ע;קינדער זשורנאַל" ,וואו זי האָט אויך פאַרעפנטלעכט אַ
גרויסע צאָל דערציילונגען .,מעשות ,שפּילן ,רעטענישן ,דערונטער
אויך אַ טייל אין קינדער צייטונג" און אין אַנדערע זשורנאַלן און
צייטונגען,
אין  2291איז אין פ"ג ,מתנות" (ניו-יאָרק) אַרױס איר לערנבוך
;װאָרט און בילד" ,אילוסטרירט פון נאָטע קאָזלאָװסקי ,װאָס איז
געווען אַ נייער אופן צו לערנען קינדער יידיש און האָט דעריבער
אַרױסגערופן זייער גוטע אָפּרופן .אין  2591איז אין פ"ג בידערמאַן
(ניו-יאָרק 08 ,זז ).דערשינען איר בוך ,מירעלע* מיט ;גרינגע
דערציילונגען" ,אילוסטרירט פון מאַשע פישער ,די בלאָך פּאָבלישינג
קאָמפּאַני האָט אויך אַרױסגענעבן ,אין ענגליש ,אירע צוויי ביכלעך
ביבלישע מעשות.
ל ,איז געשטאָרבן דעם  82יאַנואַר  5591אין ניו-יאָרק.

214

לעטסיטאָן
ליפּע לערער כאַראַקטעריזירט זי אַזױ:
,געבוירן און אויפנעצוינן אין אַ וידיש-טראַדיציאָנעלער היים
האָט שרה לאה ליבערט פון אירע יינגסטע יאָרן אָן איינגעזאַפּט
אין זיך אַ ליבשאַפט צו יידישע טראַדיציעס ,צו יידיש וויסן און
צו אונדזער יידיש לשון ... .זי האָט שטאַרק ליב נעהאט לערעריי,
צו לערנען מיט קינדער ,זיי צו באַקענען מיט יידישער געשיכטע,
מיט יידישער ליטעראַטור איז נגעווען איר גרויס פאַרגנינן ,זי איז
געווען פון די ערשטע לערער און טוער אין די שלום עליכם פאָלק-
שולן.

אַן אַקטיוע

טוערין אין זי פאַרבליבן

ש .ע .פון איר שװעסטער רעגינע ליבערט,
מ .מלמד  --ליטעראַרישע נאָטיצן, ,די אידישע װעלט" ,פילא 81 ,.סעפּט.
,2
ליפּע לצהרער  --שרה לאה ליבערט ע"ה, ,קינדער זשורנאל" ,נ .י ,.פעברואר
,8801

אַלקאַן ,י.
ניהושע עלקין}
{געב 82 .יאַנואר  -- 5981געשט 3 .אַפּריל 0691ן

ביזן לעצטן טאָג פון

געבוירן  82יאַנואַר | 5981לויטן ,לעקסיקאָן
פון דער נייער יידישער ליטעראַטור" ,װאָס
גיט אָן ,על פּי טעות ,זיין פאָטערס נאָמען

איר לעבן.

שרה ליבערט איז נגעווען אַ ליבער און אידעאַליסטישער מענטש.
זי האָט געקאַנט צוציען צו זיך מענטשן און זיי מאַכן פאַר אירע
פריינט און מיטהעלפער אין איר קולטור און דערציערישע טע-
טיקייטן.

זי האָט נעשאַפן און געפירט די ,שלום עליכם פרויען אַרנאַני-
זאַציע' .זי האָט געהאָלפן שאפן מיטלען פאַר די געראַטעװעטע
קינדער פון אײיראָפּע ,זי איז געווען אַקטיוו אין שאַפן סטיפּענדיעס
פאַר סטודענטן אין יידישן לערער-סעמינאר ,צוציען יונגע מענטשן
צו ווערן יידישע לערער .זי האָט געהאָלפן גרינדן און אויפהאלטן
די קינדער-גאָרטנס ביי די שלום עליכם פאָלק-שולן .זי אין אויך
געווען אַקטיוו אין לערער-סעמינאַר.
שרה ליבערט האָט ניט נאָר נעבעטן ביי אַנדערע ,נאָר זי אַליין
האָט געגעבן די ערשטע ,און נענעבן מיט אַ ברייטער האַנט וויפל
זי האָט נאָר געקאָנט?,
ל',ס געדרוקטע פּיעסן:
וןן שרה ל .ליבערט
די מגילה פון אסתר
(אין פינף סצענעס)
{;קינדער זשורנאַל* ,נ .י ,.פעברואַר  ,9291זז9-1 .ן,
{2ן שרה ל ,ליבערט
משה דער באפרייער
{;קינדער זשורנאַל" ,ג .י ,,אַפּריל  ,9291זז,)8-6 .
וב} יהואָש
דאָס חנוכה לעמפּל
אינסצענירט פון שרה ל .ליבערט
{;קינדער זשורנאַל" ,נ .י ,.דעצעמבער  ,9291זז2-1 ,ן,
( }4שרה ל .ליבערט
די מעשה פון חנוכה געלט
(אַ חנוכה שפּיל)
{;,קינדער זשורנאַל? ,נ ,י ,.נאָוועמבער  ,1291זז3-1 .ן,
{כן שרה ל .ליבערט
אַ שבועות שפּיל
{;קינדער זשורנאַל* ,נ .י ,,יוני-יולי  ,2291זו6-3 .,ן,
 1עלמא עהרליך-לעווענדזשער
מיין קארב
אַ פּורים-פּראָלאָג
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פון

פּנחס לייב ,אַלס זיינעם ,דעם  7פעברואַר }6981
אין סעלץ ,גראָדנער גוב ,,פּויליש-ליטע ,פאָ-
טער  --העברעאישער לערער ,ביי וועמען ער
לערנט .,שוין אַלס יינגל געקנעלט אױף אַ
דאָרף ,און אויפן -61טן יאָר אױיסגעװאַנדערט
קיין אַמעריקע ,וואו ער ענדערט ,וי זיינע
ברידער ,זיין פאַמיליע-נאָמען.
א .דעביוטירט אין  4191מיט סקיצן און דערציילונגען אין קדאָס
אידישע פאָלק* און דערנאָך אין דער פּעריאָדישער יידישער פּרעסע,
אין  6191פאַרעפנטלעכט ער אין זאַמלבוךר ;איסט בראָדוויי" זיין
אײינאַקטער ,דאָרט וועט זיין אַ װאַלד? און אין /,אידישער קאָנגרעס"
זיין אײינאַקטער ,פאַרנאַכט? ,דרוקט אין ,פאָרװערטס" אַ סך דראַ-
|
מאַטישע שעטיודן און אײינאַקטערס,
ז .װיינפּער שרייבט וועגן דאָזיקן פּעריאָד אין א'.ס שאַפן :
;איינאַקטערס פון אים האָבן זיך מיר געליינט אויפן שכ? מער
וי עפּעס אַנדערש ,ואָרום עס זיינען געווען איינאַקטערס מיט
וועלכע

ער

האָט

אָנגעהויבן

ווען

זיין נאָמען

איז

נאָך געווען

י.

עלקין און נישט יהושע אַלקאָן.
עס נייט אויף פֿאַר די אוינן יענע צייט ווען אויף איסט-בראָדויי
האָט זיך באַוויזן דאָס טונקל-הויטיק און שווארץ-האָריק יינגל י.
עלקין מיט זיינע איינאַקטערס.
די גרופּע ,װאָס איז נגעקומען נאָך די ,יוננע' ,האָט זיך מיט אים
דערפרייט טאַקע דערפאַר ,וויי? ער האָט נעשריבן איינאַקטערס און
נישט עפּעס אַנדערש .פּאָעטן זיינען נגעווען ,דערציילער אויך
עטלעכע ,אַפילו אַ פּאָר ,װאָס האָבן זיך נעשניטן אויף עסייאיסטן,
און קריטיקער זיינען אויך נגעווען ,און דאָ קומט פּלוצלינג צו אַזאַ,

װאָס וועט מיט זיין דראַמאַטורגיע

דערנאַנצן

די קאַפּעליע.

ער האָט געהאט די פּריוילעגיע צו זיין באַליבכט ביי דער נאַנצער
גרופּע פּשוט דערפאַר ,וויי? עס איז ניט געווען קיינער ,װאָס זאָל זיין
אייפערזיכטיק צו אים און צו זיינע פיינע לירישע איינאַקטערס".
דעם  8נאָוועמבער  2391האָט מנשה סקולניק ,מיט אים אין דער
הױפּטראָל ,אויפגעפירט אין ברוקלינער ,האָפּקינסאָן טעאַטער" א'.ס
קאָמעדיע קרומס צו פאַרענטן",
דר .ל .פאָגעלמאַן שרייבט וועגן דער פּיעסע און דער אויפפירונג:
,פ'איז אַ דראַמע פון לעבן ,מיט די טראַנישע און קאָמישע זייטן,
װאָס דאָס לעבן פאַרמאָנט.

ס'איז אַ בילד פון אַ פאַמיליע,

װאָס

לעבט אַן אָרעמען ,נעמאַטערטן לעבן פון פאַרדיננען צימערן פאַר
באַרדערס .װאָלטן די באָרדערס נעצאָלט ,װאָלט נאָך געװוען אַ
האַלבע

צרה.

פוילן זיי זיך אָבער צו צאָלן ,און די באַלעבאָסטע

האָט אויסגעריסענע יאָרן .באַזונדערס שווער קומט איר אָן צו
מאַכן אַ לעבן צוליב דעם ,װאָס איר מאַן ,טשאַרלי ,איז אַ ליידיק-
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יידישן

טצאַטצער

גייער ,וועלכער טראָנט זיך אַרום מיט נאַרישע ,פּוסטע חלומות,
זיין לעצטער חלום מיט וועלכן ער טראָגט זיך אַרום ,איז צו קויפן
אַ טעלעסקאָפּ און צו מאַכן פון אים נגרויסע נעשעפטן ,ווייזנדיק דעם
עולם די שטערן אין הימ?... ,אין דער אמתן איז דער טשאַרלי
אַ מין מנחם מענד? אין אַ ביס? אַן איבערגעטריבענער פאָרמע.
אַזױ װי שלום עליכמס מנחם מענד? אין ער אויך קאָמיש און
רירנד אין די לופט-שלעסער ,וועלכע ער בויט ... .עס פאַרשטייט
זיך ,אַז אויך אַ ליבע איז אַרייננעפלאָכטן אַהער ... .דער סוף פון
דער נאַנצער געשיכטע איז ניט קיין פריילעכער ,נאָרניט וי אין אַ
קאָמעדיע ; די יונגע מייד? ,נוירטרוד |די יונגערע טאָכטערן אין
פּלוצלינג אומנעקומען פון א ,רעיד' {|איבערפאַלן אויף דער שפּיקאיזי
{(באַרן פון דעם רייכן באָרדער ,וועלכער האַלט ביים חתונה האָבן
מיט דער רייכער טאָכטער ,דאָס קומט פאָר גראָד אין דעם מאַמענט
ווען טשאַרלי ,דער באַלעבאָס ,האָט זיך שוין וי עס איז אַרוים-
געשלאָנן אויף זיין טעלעסקאָפּ און קלייבט זיך צו מאַכן זיינע
נאָלדענע געשעפטן.
דער שלוס ,װוי מיר זעען ,איז אַ טראַנישער און דאָס איז אומ-
דערװואַרטעט לויט דעם כאַראַקטער און נאַנג פון דער קאָמעדיע,
די מער אָדער ווייניקער קלאָר-אוױיסגעאַרבעטע טיפּן אין דער דראַמע,
איז {זיינעןן טשאַרלי מיט זיין פרוי ראָוז .,די איבדיקע זיינען וי
שאָטנס אין וועלכע מען האָט געדארפט אַרנגעבן בלוט און
פלייש זיי זאָלן באַקומען לעבן .עס פעלן צייטנווייז ווערטער אין
מוי?ל און איבערהויפּט פעלן זיי האַנדלונגען פון וועלכע איר זאָלט
זיי דערקענען נענטער .אָבער אין די מאָמענטן ווען עס האַנדלט
זיך יאַ אויף דער בינע ,ווייזט אַרױס דער יונגער פארפאסער א
געוויסן חוש פאַר דער בינע ,פאַר דראַמאַטישער האַנדלונג און פאַר
אַ לעבעדיקן דיאַלאָג ,פאַר אַ געשפּרעך ,וואָס איז באַשפּרינקלט מיט
הומאָר,

די פּיעסע ,קאָן מען זאָנן ,טראָנט אַרױס אויף זיינע פּלייצעס

מנשה סקולניק מיט זיין הומאָריסטישער שילדערוננג פון דעם
טשאַרלי ,דעם פאַנטאַזיאָר .ער ניט אַריין אויסער הומאָר אַ געוויסע
רירנדע ,מענטשלעכע ווייכקייט אין דעם מנחם-מענד? טיפּ . , . ,פאַ-
ראַן אין אַלקאָנס פּיעסע מאָמענטן ,וועלכע באַוייזן ,אַז ער האָט
יא ליטעראַרישע פעאיקייטן ,ער דאַרף אָבער מער אַרבעטן איבער די

טיפּן ,וועלכע ער וויל פאַר אונדז שילדערן און איבער די דראַמאַ-
טישע האַנדלוננען ,וועלכע שפּילן זיך אִפּ אין אַ פּיעסע".
ב .י .גאָלדשטײן איז ווייניקער צופרידן פון דער פּיעסע:
 ...,י אַלקאָן איז אַ באַקאַנטער יידישער סקיצן-שרייבער ,װואָס
שניידט זיך אויף צו זיין א דראַמאַטורג .זיין פּיעסע האָט אַ סך
מעלות ,אָבער מיט אַלע אירע מעלות ,האָט זיך סקולניק אין איר

פאַרלאָרן .ער איז אַ פעאיקער קאָמיקער .ער ווערט אָבער אינגאַנצן
פאַרטרונקען ווען ער פאַרפּלאָנטערט זיך אין אַ מעלאָדראַמע .און
י .אַלקאָנס פּיעסע איז אַ געדיכטע מעלאָדראַמע מיט אַלע פּיטשעוו-
קעס ,אין וועלכער עס איז אויך אייננעוװועבט א ראָלע פאַר א
קאָמיקער .,דער אמת איז ,אַז די הויפּט-ראָלע איז נאָר די מוטער,
ניט מער ,די מוטער ווערט צעשוואומען אין דער שפּיל פון פרענציס
וויינטרויב ,און סקולניק ננבעט ביי איר אַרויס די קרוין-ראָלע פאַר
זיך.
י .אַלקאָן דערציילט פון אַ פּאָר-פאָלק .װואָס קוקט אויף די קינדער
וי אויף נוטע מלאכימלעך .עס ליינט זיך ניט טאַטע-מאַמע אויפן
שכק ,אַז זייערס אַ קינד זאָל ניט זיין דאָס לייטישסטע און דאָס
פיינסטע קינד אין דער ועלט ,און דוקא זיינען ביידע סמיידלעך
זייערע אַראָפּ פון נלייכן וועג .די מוטער איז מאַרטאָן אין אירע
ון
א.
צימערן ,האָט צו טאָן מיט די באָרדערס און באָרדערקעס.. ,
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דער פאָטער האָט אין זינען איין זאַך װווי אַזױ זיך אַרױפצואַרבעטן
און ווערן דער אמתער באַלעבאָס אין שטוב ... .דאַכט זיך ,אַז
אַלקאָן האָט אין זינען געהאָט צו ווייזן די מיידלעך אַ מוסר השכל ;
אָט זעט דעם ביטערן סוף פון קלאַראַ מאַלאַטאָווסקי און אַנטלויפט
פון שאַרלאַטאַנסקן לעבן .אָבער דער מוסר השכל הינקט אונטער,
װאָרום מיט דעם ואָס מען ווערט דערהרגעט דורך אַ צופאַל ,קאָן
מען נאָר אויסווירקן ביים עולם ,אַז ער זאָל אויסמיידן נעפערלעכע
צופאַלן ,אָבער ניט אָפּלערנען דעם מוסר השכ? װאָס דער שרייבער
איז אויסן געווען (אַז אַ מיידל? זאָל ניט פירן קיין עסקים מיט רייכע
שאַרלאַטאַנעס)",

א .באַזעצט זיך אין לאָס-אַנדזשעלעס ,וואו ער גייט ווייטער אָן מיט
זיין שרייבערישער אַרבעט .אין  5291פאַרעפנטלעכט ער אין ;זונ-
לאַנד* זיין אײינאַקטער ,באַם קאַמין" ,אין  6291דרוקט ער אָפּ אין
;קאַליפאָרניער אידישע שטימע?" אייניקע אײנאַקטערס און אין 7291
 -זיין -4אַקטיקע דראַמע ,צווישן שטאָדט און דאָרף",דעם  12פעברואַר  6291איז אין לאָס-אַנדזשעלעס ,אין ,מאיאן
טעאַטער? ,אויפגעפירט געװאָרן ,אין יידיש ,א'.ס פּיעסע ,חלומות"
מיט װויעראַ גאָרדאָן אין דער הויפּט-ראָל,
דעם  21פעברואַר  9291איז א"ר פון אליהו טענענהאַלץ אויפגע-
פירט געװאָרן אין לאָס-אַנדזשעלעס ,אין ,פיגאַראָ טעאַטער* ,א'.ס
קאָמעדיע  דאָקטאָר ראַטעװעט*,
דיזעלבע קאָמעדיע איז דעם  42מאַי  0591אויפגעפירט געװאָרן
א"ר פון מאָריס מייסאָן דורך ,פּערהיפט? אין יידישן צענטער אין
מילװאָקי,
וועגן דער פּיעסע שרייבט א ,ראָזענפעלד:
ד,אָקטאָר ראַטעװעט! איז אַ קאָמעדיע פון יידיש-אַמעריקאַנישן
לעבן ,און איך מוז צוגעבן ,אַז דעם אויטאָר איז געלונגען צו שאַפן
אַ דיי קאָמישע סיטואַציעס ,וועלכע רופן אַרױס אַ הייטערקייט און
אַ האַרציקן געלעכטער ביים פּובליקום".
דיזעלבע קאָמעדיע איז דעם  4אָקטאָבער  3591אויפגעפירט געװאָרן
א"ר פון משה שטראַסבערג ,אין לאָס-אַנדזשעלעס ,אין ,ווילשייער
איבעל טעאטער".

אין  7491איז אין ניוייאָרקער ;איקוף-פאַרלאַג" דערשינען א'.ס
גרעסערע נאָוועלע ;די מלחמה אין מידוויל",
דעם  82פעברואַר  8491איז אין מילװאָקי ,װיסקאָנסין ,אייר פון
מאָריס מייסאָן ,אויפגעפירט געװאָרן דורך ;פּערהיפט" א'.ס קאָמעדיע
גאָלד* ,צו וועלכער דער מחבר און זיין פרוי זיינען פאַרבעטן גע-
װאָרן צו דער אויפפירונג,
דעם  51מאַי  8491איז דורך דער טעאַטער-סטודיע ביים לאָס-
אַנדזשעלעסער יידישן קולטור-קלוב אויפגעפירט געװאָרן א'.ס אייג"
אַקטיקע קאָמעדיע ,ווער שרייבט ?7

דעם  01אַפּריל  2591איז אין לאָס-אַנדזשעלעס ,אין ;לאַס פּאַלמאַס
טעאַטער* ,אויפגעפירט געװאָרן א"ר פון קאַרלטאָן גרעגאָרי א'.ס
פּיעסע ;,פראָם העל טו ברעקפעסט" ,אַדאָפּטירט פאַר דער ענגלישער
בינע (אויסער די ערשטע און זיבעטע סצענע) פון סיימאָן וויג-
סעלבערג,
דעם  81אױגוסט  2591איז אין לאָס-אַנדזשעלעס ,אין ;,אייװאַר
טעאַטער" ,אויפגעטירט געװאָרן א"ר פון קאַרלטאָן גרעגאָרי (דעקאָ-
ראַציעס  ---מאַו זאָלאָטאָראָוו) א'.ס פּיעסע ,אָפּערעישאָן-פּעסװאָירד?.
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לעקסיטאָן
אין  2691איז אין תל-אביב ,אין י .ל ,פּרץ-פאַרלאַג,
געװאָרן דורך דער פאַמיליע אַ באַנד א'.ס ;דראַמאַטישע
נעמט אַריין די פּיעסן ,גאָלד*, ,דער דור פון מאָרגן"
פאַרענדיקטע פּיעסע ,דער לעצטער אַקט" ,מיט אַן
דיכטער מאַטעס דייטש,
אין דעם אַריינפיר וװוערט געזאָגט בנוגע די פּיעסן:

אַרױסגעגעבן
ווערק" ,װאָס
און די ניט-
אַרײינפיר פון

{ן

פון

י .אַלקאָן
באַם קאַמין
ןאײינאַקטער ,געדרוקט אין ,זונלאַנד* ,לאָס אַנדזשעלעס,
יוני  ,5291זז51-21 ,ן,

{ }4די באָבע און דאָס אייניקל
אַן אַקט
פון י .אַלקאָן
{;קאַליפאָרניע אידישע שטימע" ,ל .א 22 ,.אָקט6291 .ן,
ו{מ}ן צוישן שטאָט און דאָרף
(דראַמאַ אין  4אַקטן)
פון י .אַלקאָן |ערשטע פאָרטזעצונג :א .גראָדנער!
{,קאַליפאָרניע אידישע שטימע" ,לאָס אַנדזשעלעס,
 72 0מאַי 42 ,71 ,01 ,3 ,יוני 1 ,און  8יולי 7291ן,

{ }16יהושע אַלקאָן
דער לעצטער טאַנץ
(סצענע)
{,קאַליפאָרניער יום-טוב בלעטער" ,ל .אַ ,.סעפּט5591 .ן,
{|7

מאַן און פרוי

(אַ שפּיל אין איין אַקט)
פון יהושע אַלקאָן
{;יידישע קולטור" ,נ .י ,5591 ,01 ,.זז62-712 .ן,

אַלעקס שניידעמאן אַלס ,מר .גאָלדײ.

,אין ,נאָלד' איז ער שפּילעװודיק מיטן מענטשטנס וועלט .מענטש
און שיקזאַל .,קרעאַטיוער ברויז און פאַרמעסט ,צוזאַמען מיט זיין
אָנהאַלט-זוכעגיש און זיין צערייצטע אָפּנאַרערישע פאַנטאַזיע.
אינם ,דער דור פון אַ מאָרנן' איז ער פּראָבלעמאַטיש בנוגע
יירישן המשך צווישן פעלקער ,קאָנפליקט צװוישן עלטערן און
קינדער ,אַסימילאַציע און דער שטאַרקער כוחדיקער דראַנג פון
צוריקקער ,ליבע און דאָס אַלְטע  --אפשר אייביקע  --קול פון
רעליניע.
ער האָט אָננעשריבן אַ דראַמע ,דער לעצטער אַקט' ... .די
דראַמע איז קינסטלעריש נוט פאַרטראַכט ,עספטעטיש-מאָדערן אויפ-
געפאַסט ,פול מיט דראַמאַטישע עפעקטן ,מיט אַ שלל הומאָריסטישע
סיטואַציעס און סובטעלן שוישפּיל .מיט אַ סך טעאַטראַלן חן
בינע-נעשמאַק

מיט

און

מיט

נעשפּאַנטן

טראַניזם',

א .האָט איבערגעלאָזט אין כתב-יד אַ סך דערציילונגען און ראָמאַ-
נען װוי אויך די פּיעסן ,ווען גורל איז דאָס לעבן"; ,דער נדר"* און
;האַלוצינאַציעס*,
דעם  3אַפּריל  0691איז א .געשטאָרבן אין לאָס-אַנדזשעלעס.
א'.ס געדרוקטע

פּיעסן :

וון

י .עלקין
דאָרט װועט זיין אַ װאַלד
{;איסט-בראָדוויי? ,ניו-יאָרק ,6191 ,זז88-28 .ן.

1

י אַלקאָן
|
פאַרנאַכט
,פּאָרװערטס" ,ניו יאָרק 8 ,אױיגוסט ,9191

{2אן (אײינאַקטער)

פון א .גראָדנער
{,קאַליפאָרניע אידישע שטימע" ,ל ,א 6 ,.מאַי 7291ן,
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יהושע אַלקאָן

1

גאָלד
אַ שפּיל אין  7סצענעס
(געדרוקט אין ;דראַמאַטישע ווערק",
תל-אביב ,2691 ,זז231-71 ,ן,

(פן יהושע אַלקאָן
דער דור פון מאָרגן
וְאין  2אַקטן ,געדרוקט אין ;דראַמאַטישע ווערק",
תל-אביב ,2691 ,זז142-221 ,ן,
1

ייז

יהושע אַלקאָן
דער לעצטער אַקט
נניט-פאַרענדיקטע פּיעסע ,געדרוקט אין ;דראַמאַטישע

ווערק",

תל-אביב ,2691 ,זז,003-32421 .
ז .רייזען , --לעקסיקאָן פון יידיש .ליט { ,".ז,111 .
זלמן זילבערצווייג , --לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,

ז.56 .

,נייער לעקסיקאָן פון יידיש .ליט ,| ,".זז,12-021 .
ב .י .גאָלדשטײן  --פּיעסע פון אַ נייעם שרייבער אין האָפּקינסאָן טעאַטער,
:
,טאָג" ,נ .י 11 ,,נאָװ,2391 .
ל ,פאָגעלמאַן , ---רומס צו פאַרענטען" ,די קאָמעדיע אין דעם האָפּקינסאָן
טעאַטער, ,פאָרװ ,",נ .י 11 ,נאָװ.2391 .
ז ,װויינפּער  --יהושע אַלקאָן, ,יידישע קולטור" ,ג .י ,.נ' ,7491 ,8
,אָרוו,".
א .ראָזענפעלד  ---וועגן די לעצטע ,פּערהיפטיי טעאַטער פאָרשטעלונג ,פ
מילװאָקי 5 ,יוני ,0591

מ .ד{ .דייטשן  ---יהושע אַלקאָן ע"ה, ,חשבון" ,ל ,א .גי  ,1691 ,24ז,55 ,

מאטעס דייטש  ---יהושע אַלקאָן וַאין ,דראמאַטישע װערקיי פון יהושע אלקאָן,
תל-אביב ,2691 ,זו4179 .ן,

0220

יידישן

טעאַטער

שיקאַגער דראַמאַטישע געזעלשאַפט
ליטעראַריעי
דראמאטישער
סוירטל"

וועגן דער אַנטשטײאונג פון דער אָרגאַני-
אַציע שרייבט דער גרינדער און מיטגליד
שלמה רובינשטיין אין זיינע זכרונות ,אַז אין

איז ער געקומען אין שיקאַגאָ פון
8
ניו-יאָרק ,וואו ער איז געװען א מיטגליד
אין ,פּראָגרעסיוו דראַמאַטיק קלוב" און געזוכט אַן ענלעכע איג-
סטיטוציע אין שיקאַגאָ ,אָבער ער האָט זיך אָנגעשטױסן נאָר אויף
קאָנצערטן ,אָרגאַניזירט פון דער פּ .צ-.פּאַרטײ ,דורכגעפירט דורך
קינדער .אויף זיין איניציאַטיווע איז אין הויז פון דר .מאַרקוס
איינגעאָרדנט געװאָרן אַ זיצונג מיטן אָנטייל פון יונה ספּיװאַק,
בען פינקעל און אַנדערע ,און ס'איז באַשלאָסן געװאָרן צו שאַפן
אַזאַ אָרגאַניזאַציע .נאָך אַן אָפּגעדרוקטן אויפרוף וועגן דעם אין
דער אַָרטיקער יידישער פּרעסע ,איז אָפּגעהאַלטן געװאָרן אַ צווייטע
גרעסערע באַראַטונג אין וועלכער ס'האָבן זיך אויך באַטײליקט דער
סאָציאַל-דעמאַקראַטישער אָראַטאָר דר .קנאָפּנאַגעל און דער פאָר-
לעזער טאַטאַרסקי ,און ס'איז געשאַפן געװאָרן אַ קאָמיטעט ,װאָס
האָט באַשלאָסן צו גרינדן אַזאַ אומפּאַרטייאישע אינסטיטוציע ,אָבער
דערווייל זיך אָפּצוגעבן נאָר מיט ליטעראַרישע אֶָװונטן ,און ערשט
שפּעטער מיט דראַמאַטישע,
דער נאָמען פון דער אָרגאַניזאַציע איז באַשטימט געװאָרן אַלס
;ליטעראַריש דראַמאַטישער סוירקל" ,און דער ערשטער אָוונט ,אוג-
טערן פאָרזיץ פון דר .קנאָפּנאַגעל ,איז געווען געווידמעט פּרצן .דר,
מאַרקוס האָט געהאַלטן אַ רעפעראַט ועגן פּרצן ,טאַטאַרסקי האָט
רעציטירט ,באָנטשע שוייג? און רובינשטיין , --דאָס קראַנקע
יונגל" ,אויך איז געגעבן געװאָרן אַ מוזיקאַליש פּראָגראַם .נאָך גע-
וויסע שוועריקייטן איז געלונגען צו קריגן פאַר דעם אָװונט אַ צימער
אין ,שיקאַגאָ היבריו אינסטיטוט" ,און דער זאַל ,װאָס האָט אַרײנ-
גענומען  005מענטשן ,איז געווען איבערגעפּאַקט און דאָס פּראָגראַם
האָט זייער אויסגענומען.

וועגן די אָנהייב:טעטיקייטן שרייבט ר ,יוקלסאָן:
 ,די איניציאַטיווע אַראָפּצוברענגען יהואַשן האָט אויף זיך גע-
נומען דער ,יידיש דראַמאַטיק ליטעראַרי סוירק?' .כאָטש ער האָט
געטראָגן אַ נאָמען פון דריי פערטל? עננליש און בלויז איין פערטל
יידיש ,איז ער געווען אַ דראַמאַטישער קרייז ,װאָס האָט אָנגעפירט
זיין אַרבעט און זיך אויסגעלעבט אין יידיש ... .ס'איז געווען
אַ שבת אין יוֹני  ---אַרום שבועות-צייט  ---אין ( 8יונין .9091
דער נרויסער אוידיטאָריום אין דעם היבריו אינסטיטוט אויף טעי-
לאר סטריט איז נאָך פאַר דער אַנאָנסירטער צייט שוין געוען
איבערנעפּאַקט מיט אַן עולם ,װאָס איז געווען אױיסגעפּוצט און
זום-טוכדיק נעשטיסמט ., .דער פאָרזיצער יענעם אֶוונט איז נע-
װען א .ש .זאַקס  .;.די אַנדערע רעדנער זיינען געווען  ...דר.
ישראל מאַרקוס .... ,דר ,א .קנאָפּנאנל ... .דער דראַמאַטישער
קרייז האָט צוגעגרייט אַ פּאַסיק פּראָגראַם .,די מיטגלידער רובינ-
שטיין און פֿעװוקאָווסקי האָבן זייער איינדרוקספול דעקלאַמירט
יהואָשס ,איוב' און ,אַ קללה פון דער תוכחה' און מיס מעזיראָו
האָט פיין פאָרגעלייענט י .ל ,פּרצס ;,יוכבד' ,עס איז אויך אוים-
געפירט געװאָרן א מוזיקאַלישע קאָמפּאָזיציע אויף יהואָשס ליד
.ן דעם
;די פיד? און דער טראָמפּעט ,,ספּעציעל פאַרפאַסט .פ.ו
קאָמפּאָזיטאָר ליפּשיץ ,אין דער באַנלייטונג פון נאָך אַ מוזיקער.
יהואֵש איז נעווען אַזױ גערירט פון דער גרויסער אַװאַציע|
+ +

אַז ער האָט עטלעכע

מינוט

ניט נעקאָנט

נרויסע פּאָעמע ,דער נעוועזענער

אנהייבן

לייענען

זיין

נביא""

דערנאָך איז פאָרגעקומען אַ באַנקעט ,און וי דער שרייבער באַ-
מערקט ,איז יהואָש געווען אַװוי גערירט ,אַז ער האָט דעם  11יוני
אָפּגעדרוקט אַ ספּעציעלן דאַנק דער דראַמאַטישער געזשלשאַפט פאַר
דעם אויסערגעוויינלעך דערפאַלגרייכן אָוונט,
אין  9091האָט דער ,אידיש דראַמאַטיק ליעג" אויפגעפירט אין
האָל הויז טעאַטער ;נאָך קבורה" פון י ,.ל .פּרץ און ;אַ דאָקטאָף*
פון שלום עליכם,
דעם  8מאַי  9091האָט דער ,אידיש ליטעראָריש דראַמאַטישער
סוירקל" אויפגעפירט ,עס ברענט" פון י .ל ,פּרץ,
אין דעם זעלבן יאָר האָט דער קרייז געביטן זיין נאָמען אויף
;פּראָגרעסיוו ליטעראַרישער דראַמאַטיק קלוב",
קיין גענויע דאַטעס וועגן די אַקטיװױיטעטן פון יענער צייט זיינען
ניטאָ ,אָבער ס'איז באַקאַנט ,אַז דעם  21יוני  0191האָט דער ,פּראָג-
רעסיוו ליטעראָרי און דראַמאַטיק קלאָב* אויפגעפירט אין האָל הויז
טעאַטער א"ר פון מאַקס פּאָסטעל יעקב גאָרדינס ;גאָט ,מענטש און
טייוול*,
אויך זיינען פאַרצייכנט אויפפירונגען פון /דער איביקער ייד"
פון ה .הייערמאַנס; ,דאָס אביקע ליד" פון מאַרק אַרנשטײן
,דער אינטעליגענט" און ,איינזאַמע װועלטן? פון פּרץ הירשביין ,קאַן
עצה?* פון שלום עליכם, ,יוקל גנב* פון צבי שלום, ,דער פּידזשאַק?
און ;די רעפּעטיציע* פון אברהם רייזען ,פּשיבישעווסקיס ,דאָס
גליק" ,און הירשביינס ;די נבלה".
דעם  31יאַנואַר  2191האָט דער ,פּראָגרעסיװו ליטעראָרי דראַ-
מאַטיק קלאָב* אויפגעפירט אין האָל הויז טעאַטער ,צוריקגעקומען"
ומיטן שטראָםן פון שלום אַש; ,נאָך קבורה" פון י .ל .פּרץ און /אַ

דאָקטאָר* פון שלום עליכם,
די נעמען פון די רעזשיסערן זיינען ניט באַקאַנט .ס'איז אָבער
באַקאַנט ,אַז צווישן די רעזשיסערן פון יענער צייט זיינען געווען
די מיטגלידער מאַקס פּאָסטעל ,ש .רובינשטיין ,יעקב קאַץ און דר.
ישראל מאַרקוס,
דעם  02אַפּריל  2191איז א"ר פון יעקב קאַץ ,צווישן אַנדערע,
אויף אַ מוזיקאַליש-ליטעראַרישן אָװונט ,צוזאַמען מיטן יידישן נאַציאָ-
נאַלן געזאַנג-פאַראײן ,אויפגעפירט געװאָרן אין היבריו אינסטיטוט,
,דער דעקאַדענט? פון יצחק קאַצענעלזאָן.
דעם  01מאַי  3191איז אין האָל הויז טעאַטער אויפגעפירט גע-
װאָרן ;שמע ישראל* פון אָסיפּ דימאָוו ,א"ר פון מאַקס פּאָסטעל,
אין דעם פּעריאָד זיינען דורכן קלוב געבראַכט געװאָרן קיין שיקאַגאָ
באַרימטע יידישע דיכטער ,דראַמאַטורגן און שריפטשטעלער ,אָבער
קיין שום דאָקומענטן וועגן דעם זיינען ניט פאַרפיקסירט געװאָרן.
אין דער זעלבער צייט ,האָבן זיך אויך
,יעקב גאָרדינס
געגרינדעט ,מיט די זעלבע אױיפגאַבן ,אַנ-
דראַמאַטישע
דערע דראַמאַטישע קרייזן ,װוי איעקב גאָרדין
יןגמר"
דראַמאַטיק קלוב", ,דראַמאַטישער יוגנט
קלוב" ,וועמענס היים ס'איז דאַמאָלט געווען
דער ,מעקסוועל סעטלמענט" אין שיקאַגאָ .די צוויי קרייזן האָבן זיך
דערנאָך פאַראייניקט אונטערן נאָמען ;יעקב גאָרדינס דראַמאַטישע
יוגנט" און אָנגעפירט געװאָרן דורך ה .שוסטערמאַן און בן-ציון
גאָרדאָן ,דעם שפּעטער-צוגעקומענעם מאָריס מײסאָן א .אַ .אָבער
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אויך וועגן דער טעטיקייט פון דעם קלוב זיינען ניטאָ קיין גענויע
מאַטעריאַלן .,ס'איז נאָר באַוואוסט ,אַז אין יאַנואַר  4191איז אין
גרויסן וועסטסייד-אוידיטאָריום אויפגעפירט געװאָרן א"ר פון ה.
שוסטערמאַן גאָרדינס ,גאָט ,מענטש און טייוול* און דעם  21מערץ
גאָרדינס אײינאַקטערס ;דער בעל חוב* און ;די װאַנזיניקע
4
אַקטעריסע? ,אין מאַי  4191איז אין וועסטסייד-אוידיטאָריום ,א"ר
פון ה .שוסטערמאַן ,אויפגעפירט געװאָרן הירשביינס ,דער אינטע-
ליגענט" ,דעם  3יאַנואַר  5191איז אין שיקאַגאָ היבריו אינסטיטוט
א"ר פון שלמה רובינשטיין ווידער אויפגעפירט געװאָרן /שמע
ישראל" פון אָסיפּ דימאָוו ,דעם  21מערץ  5191איז א"ר פון בן-ציון
גאָרדאָן אויפגעפירט געװאָרן ;יורשים* פון שלום אַש ,דעם  4אַפּריל
 5איז אין היבריו אינסטיטוט א"ר פון י .קאַץ אויפגעפירט געװאָרן
?מענטשן" פון שלום-עליכם, ,בחורים" פון יצחק קאַצענעלזאָן און
;,מיין ווייבס משוגעת* פון מאַרק ארנשטיין,
דעם  02מאַי  5191ווערן א"ר פון בן-ציון גאָרדאָן אויפגעפירט
הירשביינס אײנאַקטערס,בעבעלע", ,ראָזשינקעס און מאַנדלען* און
;איינזאַמע װעלטן" ,דעם  6נאָוועמבער  5191איז אין האָל הויז
טעאַטער אויפגעפירט געװאָרן א"ר פון מ .פּאָסטעל ;אַ פאַרװאָר-
פענער ווינקל* פון פּרץ הירשביין,

טעאַטער ,זיינען באַשטאַנען פון יונגע ,אינטעליגענטע ,על פּי רוב
טאַלאַנטירטע אידעאַליסטן ,אָנגעזאַפּט מיט דער רוסישער ,פּולישער
און דייטשער ליטעראַטור און קונסט .אַ טייל פון זיי האָבן אויך
געהאַט באַזוכט דראַמאַטישע שולן אין די לענדער פון וועלכע זי
האָבן עמיגרירט קיין אַמעריקע ,וואו זיי האָבן מיט התלהבות זיך
אַרײנגעװאָרפן שטודירן די מאָדערנע יידישע ליטעראַטור און זיך
מיט ליבע און איבערגעבנהייט געװוידמעט דער אויפלעבונג פון
בעסערן יידישן טעאַטער און צו הייבן דעם געשמאַק פון דעם יידישן
טעאַטער-באַזוכער ,וועלכער איז געשפּײיזט געװאָרן פון די פיל אָרטי-
קע ביליקע יידישע װאָדעװיל -און ,ניקל שאָוי-טעאַטערלעך אָדער
די קולטורלאָזע פּראָפּעסיאָנעלע טעאַטערס ,הגם אויך זיי פלעגן אַמאָל
געבן אַן אויפפירונג פון אַ ליטעראַריש-קינסטלערישן פאַרנעם אָדער
ברענגען אויף געציילטע פאָרשטעלונגען די בעסערע יידישע טעאַ-
טערס פון ניו-יאָרק,
ניט געקוקט אויף זייער שטרעבונג זיך אויסצולעבן ביים טעאַטער,
האָט דאָס פּראָפּעסיאָנאַלע יידישע טעאַטער ניט גערייצט די מיט-
גלידער פון די גרופּן ,און עס זיינען אַפילו ביי זיי אָנגענומען געװאָרן
שטרענגע כללים קעגן מיטגלידער ,װאָס װועלן זיך דערלויבן צו
באַטײליקן אין די פּראָפּעסיאָנעלע טעאַטערס,

דעם  01דעצעמבער  5191האָט אַ גרופע מיטגלידער געשפּילט,
אין רוסיש ,א"ר פון מאָריס מייסאָן; ,סאַטאַנאַ* (;גאָט ,מענטש און
טייוול") פון יעקב גאָרדין ,לטובת דער רוסישער פעדעראַציע פון
דער סאָציאַליסטישער פּאַרטײ,

צו ווערן אַ מיטגליד אין איינע פון די גרופּן האָט מען געדאַרפט
דורכמאַכן אַ מין ליטעראַרישן עקזאַמען און ענטפערן אויף די פראַָגן

באַלד דערנאָך איז ,א"ר פון מאָריס מייסאָן ,אויפגעפירט געװאָרן
לעאָן קאָברינס ,יאַנקל בוילע* (מיט ספּעציעלער מוזיק פון יעקב
שייפער און מיטן אָנטײיל פון זיין געזאַנג-פאַראײין פון  06זינגער),
יאַנואַר  ,6191צום קבלת-פּנים פון אברהם רייזען ,זיינען אויפ-
געפירט געװאָרן זיינע ?אַ רואיקע דירה" און ;מאי קא משמע לןי,
אין פעברואַר  6191זיינען א"ר פון י .מענדעלסאָן אויפגעפירט געװאָרן
רייזענס ;דעם שדכנס טאָכטער* און ,שאַמפּאַניער* ,דעם  21מערץ
 -אייר פון בן-ציון גאָרדאָן הירשביינס ,איינזאַמע װועלטן"6
און ,ראָזשינקעס מיט מאַנדלען" ,אַפּריל  -- 6191א"ר פון יוסף
מענדעלסאָן/ ,מענטשן?* פון שלום-עליכם און ,דער משוגענער בטלן"
פון י .ל .פּרץ ,אין מאַי  --- 6191א"ר פון מאָריס מייסאָן, ,אונזער
גלויבן? פון שלום אַש און ;אַ פרימאָרגן" פון י .ל .פּרץ (א"ר פון
בן-ציון גאָרדאָן) ,אין אָקטאָבער  6191איז א"ר פון בן-ציון גאָרדאַן
אויפגעפירט געװאָרן ;דער לעצטער" פון פּרץ הירשביין און אין
דעצעמבער  6191איז אין ,פּאַװיליאָן*-טעאַטער אויפגעפירט גע-
װאָרן (אין רוסיש) ;די יידן" פון טשיריקאָוו ,און ס'ווערן אויך אוים-
געפירט ;גערעטעט? פון מאָריס ראָזענפעלד ,און א"ר פון ה .שוס-
טערמאַן און בן-ציון גאָרדאָן די פּיעסע ,מלחמה-כלות" ,איבערזעצט
פון דייטש דורך מאָריס זיסקינד,
די אויפפירונגען פון די דערמאָנטע דראַמאַטישע גרופּן האָבן
פאַרצייכנט אַ סך דערפאָלגן ,און זיינען אַ סך מאָל געלויבט געװאָרן
דורך די לאָקאַלע רעצענזענטן ,וי לעאָן זאַלאָטקאָו ,ישראל דוא,
יונה ספּיװאַק ,קלמן מרמר ,גאָטליב ,מאָריס זיסקינד ,ש .זאַמד ,סאַל
פּאָזנער א .אַ .אין דער דאַמאָלטיקער פּעריאָדיקע, :דער אידישער
קוריער", ,די אַרבײטער וועלט", ,דער עקספּרעס", ,דער אידישער
קראָניקל? און אין דער שיקאַגער אויסגאַבע פון ;פאָרווערטס? ,אָבער
די קריטיק-מאַטעריאַלן זיינען ניט אָפּגעהיט געװאָרן און קאָנען אַפּילן
ניט ציטירט ווערן.
די מיטגלידער פון די קרייזן ,וועלכע האָבן געהאַט דעם באַגער
און ערנסטע באַציאונג צום בעסערן ,ריינעם ,קינסטלערישן יידישן
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צי מען איז באַקאַנט מיט קונסט ,ליטעראַטור בכלל און יידישע
בפרט ,צי מען קען יידישע דראַמאַטורגיע ,וועלכע פאָדערונגען מען
האָט צו דער יידישער בינע א .ד ,גל,
אין  7191האָבן די אָנפירער פון די צוויי
קרייזן ,וי אויך דער דאַמאָלט-עקזיסטירנדי-
קער ,ליטעראַטור און קונסט פאַראיין? אָנ-
געהויבן טראַכטן וועגן פאַראייניקן זיך אין
איין גרויסער טעאַטער-אָרגאַניזאַציע ,אויף
-+זידידי//א/צ
דער איניציאַטיווע פון די ה"ה ש .רובינשטיין- ,
|גינצראריש-דראמאטי שע
מאָריס מייסאָן ,בן-ציון גאָרדאָן ,יעקב קאַץ,
גצזצלשאפטט
דר ,ישראל מאַרקוס און דעם דראַמאַטורג פּרץ
= אשי
הירשביין איז די פאַראייניקונג דורכגעפירט
געװאָרן א"נ ,די שיקאַגער דראַמאַטישע געזעלשאַפט" ,אַ דאַנק דער
,עזעלשאַפט? אָנגעהויבן פאַרנעמען אַ וויכטי-
פאַראייניקונג האָט די ג
קע פּאָזיציע אין קולטורעלן יידישן לעבן פון שיקאַגע ,און אַפילו אָנגע-
הויבן פּלאַנירן צו גרינדן אַ סטאַבילן געזעלשאַפטלעכן קינסטלערישן
יידישן טעאַטער ,אַרום וועלכן סזאָלן זיך אויך קאָנצענטרירן אַנ-
דערע קולטור-טעטיקייטן ,װי לעקציעס ,פאָרלעזונגען ,דאָס ברענגען
אַלס געסט באַרימטע יידישע שריפטשטעלער און זיי באַקענען מיט
די יידישע פאָלקס-מאַסן ,װי אויך אויפטרעטן מיט קונסט;אָװונטן
ביי פאַרשידענע יידישש אָרגאַניזאַציעס .צו העלפן דורכפירן אָט-די
פּלענער טרעטן אַרין אין דער ,געזעלשאַפט* די געזעלשאַפטלעכע
עסקנים און קולטור-טוער יעקב דובאָוו ,חיים ארעשקעס ,דער דיכב-
טער מנחם (דאַמאָלטיקער פאַרטרעטער פון ,טאָג* אין שיקאַגע)
דר .מנחם דאָלניק ,דר .ז .לאָרבער ,יונה ספּיוואַק ,װיליאַם נאַטאַנסאָן
פעברואַר ( 7191אונטער דער לייטונג פון ש .רובינשטיין) האָט די
נייע פאַראייניקטע געזעלשאַפט אויפגעפירט אין סענטראַל טעאַטער,
דאַון טאַון ,לכבוד דעם גאַסט פּרץ הירשביין ,אונטער זיין רעזשי,
זיין פּיעסע ;תקיעת כף,2
די ;געזעלשאַפט?

הייבט

זיך אָן אָפּנעבן ערנסט

מיט

סטודיע-
5224

יידישן

טעאַטער
5,551

טעשט

אַרבעט און למודים אין דער דראַמאַטישער קונסש ,און ס'וערן
באַנוצט אַלס לערער :יעקב מעסטל ,וױליאַם נאַטאַנסאָן ,נייטאן
וויזאַנסקי .,אשר מאַנוסאָװיטש און טודרוס געלער ,פאַר דיקציע,
שטים-בילדונג ,קאָלירן ,ליכט-עפעקטן ,דראַמאַטורגיע און ליטע-
ראַטור און פּלאַסטישע קונסט.
די מיטגלידער שלמה רובינשטיין ,משה מעטיוס ,מאָריס מײסאָן,
אשר גוזמאַן ,באָריס סערלין ,יונה רובין ,י .גראָס ,ביטריס ברילאָ-
וויץ ,מאָטל מייזל ,אברהם ראָיער ,ה .סלאָנימסקי ,בן-ציון גאָרדאָן,
משה מאַנדעלבוים באַזוכן אָפט די פאַרשידענע יידישע קולטור :און
פאָלקס-אָרגאַניזאַציעס ,און טרעטן דאָרט אויף מיט דעקלאַמאַציעס
און רעציטאַציעס פון שלום אַש ,יהואָש ,דוד פּינסקי ,מאָריס ראָזענ-
פעלד ,י .ל ,פּרץ ,שלום-עליכם ,מענדעלע מוכר ספרים ,י .באָוו
שאָװוער ,משה נאַדיר ,משה לייב האַלפּערן ,חיים נחמן ביאַליק א .אַ.
אגַרופּע שפּילער טרעטן אויך דאָרט אויף מיט אינסצענירטע ביל-
דער און איינאַקטערס,
מאָריס מייסאָן ,איינער פון די גרינדער פון דער געזעלשאַפט,
שרייבט אין אַ שפּעטערדיק פּראָגראַם צו ;גר צדק*:
,די ד,ראַמאַטישע געזעלשאַפט! איז צו יענער צייט געווען דער
איינציקער לעבעדיקער פאַקטאָר אויף דעם געביט ,מיט אָפטע פאָר-
לעזונגען ,לעקציעס און פאָרשטעלונגען ,און מיט איר אַראָפּברענגען
ק{יין שיקאַגאָן באַרימטע יידישע שריפטשטעלער און דראַמאַטורנן,
האָט זי אַריינגעבראַכט יום-טובדיקייט אויף דער יידישער נאַס.
עס איז כדאי צו פאַרנלייכן יענע צייט ווען עס איז געווען שווער
צוזאַמענצוברענגען אפַּאֶר הונדערט מענטשן צו אבעסערער פאָר-
שטעלונג ,װאָס עס אין דאַמאָלט דורכנעפירט געװאָרן ערנעץ אין
א זאַל מיט  22סענט פאַר אַרינגאַנג .,ערשט סמיט עטלעכע יאָר
שפּעטער ,ווען דער יידיישער קולטור-לעבן האָט זיך אַביסל צעבליט,
האָט די געזעלשאַפט |זיךן פאַרנינט אַװעקצוניין אביס? אין אַן
אַנדער ריכטונג און האָט זיך גענומען ערנסט צו טעאַטער-שפּיל
מיט דעם צי? צו בויען און אַנטװיקלען אַן איינענעם קינסטלע-
רישן נעזעלשאַפטלעכן טעאַטער אַרום וועלכן עס זאָל|{{| זיך גרו"
פּירן די יידישע אינטעלינענטע כחות.
=אַלײן ,אָן דער הילף פון געשולטע רעזשיסערן ,אונטער דער
לייטונג פון אַן אייגענעם חבר ,בן-ציון,גאָרדין און אַנדערע ,האָבן

מיר דורכגעפירט קלענערע און .יגרעסערעזאַכן .מיט אינטואיציע
האָבן מיר אַרױסגעבראַכט דאָס װאָס יעדער שׁפּילֶער האָט פאַר-
האָבן אָפּט דערגרייכט

אַ

מאָנט אין זיך .געוויסע אויפפירוננען
געוויסע קינסטלערישע מדרגה".
נפתלי קראַװויץ שטעלט זיך אויך אָפּ דערויף ,װאָס אין שיקאַנאָ
זיינען אַרום  2191געווען פיר גרופּעס טעאַטער-ליבהאָבער ,וועלכע
האָבן ,מיט זייער עקזיסטענץ און אַודאי מיט זייער טעטיקייט אויס-
געדריקט דעם טיפן באַגער פון קולטור דעולם אין שיקאַגאָ צו האָבן
:
אַ בעסערן יידישן טעאַטער* ,אָבער.
,מחמת דעם וװאָס די גרופּעס זיינען געווען באַזונדערע ,און
קליינע ,האָט קיין איינע פון זיי ניט געקאָנט אונטערנעמען קיין
גרֶעסֶערֶע אַרבעט ,זיינען .זייערע אַויפטריטן דעריבער נעווען אֶפּ-
געריפענע .עס האָט געדויערט לאַנג ביז א פאָרשטעלונג איז דורכ-
|
געפירט געװאָרן.
ערשט אין יאָר  6191האָבן עטלעכע מענטשן זיך אַריינגעלייגט
בראַשם וברובם אין  דעֶם ענין צו פאַראייניקן דידאָזיקע גרופּעס
אין .איין נעזעלשאַפט.. .די איניציאַטאָרן און דורכפירער פון אט
דער אַרבעט זיינען געווען צווישן אַנדערע :מאָריס מייסאן ,שׁ
רובינשטיין ,בן-ציון גאָרדאָן ,דער שריפטשטעלער און דראַמאַטורג
3228

יי

טענ

5002:

פּרץ הירשביין און דר ,ישרא? וו .מאַרקוס .עס זיינען באַלד צונע-
קומען נאָך כחות ,װאָס האָבן זיך גערן אָנגעשלאָסן ,און אַזױ אַרום
איז געבוירן געװאָרן די ;יידישע דראַמאַטישע נעזעלשאַפט! פון
שיקאַגע ,וואָס האָט יאָרןלאַנג אָנגעפירט אַן אינטענסיווע און
עקסטענסיווע

טעטיקייט

לטובת

דעם

בעסערן

טעאַטער,

און

איז

אַפילן אין די לעצטע יאָרן ,ווען זי איז ניט אַקטיו ,ניט אינ-
|
גאַנצן טויט".
אין  7191האָט דער ,פּראָגרעסיוו ליטעראַרי דראַמאַטיק קלאָב"
א"ר פון טעפּליצקי אויפגעפירט ,צעזייט און צעשפּרײט* פון שלום
|
עליכם,
דעם  02דעצעמבער  7191איז אין סענטראַל מוזיק האָל אוים-
געפירט געװאָרן דורך דער ,ליטעראַריש דראַמאַטישער געזעלשאַפט*
א"ר פון יוסף מענדעלסאָן ?תקיעת כף* פון פּרץ הירשביין און ;דעם
שדכנס טאָכטער* פון אברהם רייזען.
אין סעזאָן  8191זיינען אויך אויפגעפירט געװאָרן א"ר פון בן-ציון
גאָרדאָן ,צום קבלת-פּנים פון פּרץ הירשביין ,זיין פּיעסע ;דעם שמידס
טעכטער" ,און ;דאָס גרויסע געווינס" פון שלום-עליכם,

דעם  01אַפּריל  9191ווערט אין סטודעבעיקער-טעאַטער אויפ-
געפירט ,א"ר פון בן-ציון גאָרדאָן,, ,מיטן שטראָם* ,דראַמע אין 2
אַקטן פון שלום אַש ,און דער דריטער אַקט פון אאונדזער גלויבן"
פון שלום אַש א"ר פון מאָריס מײיסאָן .צו דער אויפפירונג איז
געבראַכט געװאָרן דער מחבר,
דעם  62אָקטאָבער  9191ווערט אין סענטראַל מוזיק האָל אויפגע-
פירט ,א"ר פון בן-ציון גאָרדאָן; ,דאָס גרויסע געווינס" פון שלום-
עליכם,
דעם  22נאָוועמבער  9191ווערט אין שיקאַגאָ היבריו אינסטיטוט
אויפגעפירט ,א"ר פון בן-ציון גאָרדאָן ,קזיין ערשטער קלעיענט",
קאָמעדיע אין  1אַקט פון פּאָדרוזניק; ,ניט מיט אַלעמען" ,אַ בילד
אין  1אַקט פון דזשין ראָוז ,און אַ ריי דעקלאַמאַציעס,
ס'ווערט אויך אויפגעפירט א"ר פון בן-ציון גאָרדאָן ;.שװאַרץ און
ווייס" פון ש .דייקסל; ,הינטער די קוליסן" ,קאָמעדיע אין  1אַקט
|
פון דזשין ראָוז,
דעם  12דעצעמבער  9191ווערט אין סענטראַל מוזיק האָל אויפ-
געפירט ,א"ר פון בן-ציון גאָרדאָן און יעקב קאַץ; ,דער שטומער",
יי
|
אַ דראַמע אין  4אַקטן פון א .ווייטער.
דעם  82דעצעמבער  9191ווערט געגעבן א מוזיקאַליש -ליטעראַ-
רישער אָוונט,
דעם  4יאַנואַר  0291ווערט א"ר פון בן-ציון גאָרדאָן אויפגעפירט
פּרץ הירשביינס דראַמע אין  2אַקטן ,יואל און חוה".
דעם  7מאַי  0291ווערט אויפגעפירט א"ר פון מאָריס מייסאָן אדי

יידן" פון טשיריקאָו,

-

דעם  9מאַי ווערט געגעבן אאַַ קבלת -פּנים פאַרן דיכטער א .לוצקי.
דעם  6יוני  0291ווערט אין סענטראַל מוזיק האָל אויפגעפירט,
אייר פון בן -ציון גאָרדאָן; ,גאָט מענטש און טייווליי פון יעקב גאָרדין.
ווערט אין פּרינצעס-טעאַטער אויפגע-
דעם  42אָקטאָבער 0
פירט ,אייר פון בן-ציון גאָרדאָן; ,יאַנקל בוילע* פון לעאָן קאָברין.
די פּיעסע ווערט .װידערהאָלט דעם  2און  3אַפּריל  6291אין לעס
פּאַרק אוידיטאָריע?,
| דעם  12נאָוועמבער  0291ווערט אין פּרינצעס-טעאַטער ,איר פון
מאָריס מײסאָן ,אויפגעפירט ,דעם שמידס טעכטער" ,אידיליע אין
 3אַקטן פון פּרץ הירשביין .די פּיעסע .ווערט אויך אויפגעפירט
דעם  22אָקטאָבער  1291אין מייוואוד ,אילינאָי ,דערנאָך אין אַנ-
דערע שטעט.
2000

לעקסיקאָן פון
דעם  5דעצעמבער  0291וװוערט אין פרענציס טעאַטער ,א"ר
פון בן-ציון גאָרדאָן ,אויפגעפירט ,דאָס גרויסע געווינס" ,קאָמעדיע
אין  4אַקטן פון שלום עליכם,
דעם  91דעצעמבער  0291ווערט ,אין דער אָנוועזנהייט פון מחבר,
אויפגעפירט אין פּרינצעס-טעאַטער ,א"ר פון בן-ציון גאָרדאָן; .,יעדער
מיט זיין גאָט* ,דראַמע אין  4אַקטן פון דוד פּינסקי,
דעם  9יאַנואַר  1291ווערט אין פּרינצעס-טעאַטער ,א"ר פון ל.
בערגער ,אויפגעפירט ,אַננאַ" ,טראַגעדיע אין  3אַקטן פון ב .אָר-
שאַנסקי,
דעם  22יאַנואַר  1291ווערט אין פּרינצעס-טעאַטער ,א"ר פון בן-
ציון גאָרדאָן ,אויפגעפירט ,יחוס" פון שלום אַש.

פון מענדעלע מוכר ספרים ,מיט קלמן מרמר אַלס לעקטאָר ועגן
מחבר ; א"ר פון יעקב קאַץ, ,אַ פרימאָרגען" פון י .ל .פּרץ ,מיט
װיליאַם נאַטאַנסאָן אַלס לעקטאָר וועגן מחבר ,און א"ר פון יעקב
קאַץ, ,מענטשן* פון שלום עליכם ,מיט דר .מאַרגאָלין אַלס לעקטאָר
|
|
וועגן מחבר,
דעם  21מאַי  1291ווערט אין מילװאָקי ,אין ,פּאַבסט טעאַטער?
אויפגעפירט א"ר פון מאָריס שװואַרץ מיט אים אַלס ,דוד שאַפּיראָ*,
שלום עליכמס ,שווער צו זיין אַ ייד" .אַלע אַנדערע ראָלן װערן
געשפּילט דורך די מיטגלידער פון דער געזעלשאַפט.
צום סעזאָן  22-1291האָט די ,געזעלשאַפט* געשלאָסן אַן אָפּמאַך
ּ,אַלאַס-טעאַטער* ,עליאַס גליקמאַן ,אַז
מיטן דירעקטאָר פון יידישן פ

געזעלשאַפט" מיט די געסט
דער אַקטיו פון דער ,
דריטע ריי ,זיצנדיק (פון רעכטס צו לינקס) -2טער  :יוסף טשערניאַװװוסקי,

דעם  02יאַנואַר  1291ווערט אין פּרינצעס-טעאַטער ,אייר פון יעקב
קאַץ ,אויפגעפירט ,באַרג אַראָפּ" ,דראַמע אין  4אַקטן פון פּרץ
הירשביין.
דעם  9אַפּריל  ,1291האָט אין וועסטסייד מאַסאַניק טעמפּל ,צום
ערשטן מאָל אין אַמעריקע ,די ,,געזעלשאַפט? איינגעאָרדנט אַ ,חסי-
דים-באָל* מיטן אָנטײל פון  57פּערזאָן אין חסידישע קאָסטיומען
און גרים .די אונטערנעמונג ,לויט דער איניציאַטיווע פון דיכטער
ה .רויזענבלאַט ,האָט צוגעצויגן איבער  0002באַזוכער ,וועלכע האָבן
געהאַט אַ גװאַלדיקע הנאה פון דער אָריגינעלקייט פון פּראָגראַם ,װאָס
האָט אַזױ אויסגענומען ,אַז מ'האָט עס אָנגעהויבן אויך אײנאָרדנען
אין אַנדערע שטעט אין אַמעריקע ,און אין שיקאַגאָ איז עס פאָרט-
געזעצט געװאָרן אין די קומענדיקע  5יאָר.
דעם  8מאַי  1291װערן אויפגעפירט אין פּרינצעס-טעאַטער,
א"יר פון בן-ציון גאָרדאָן ,דער ערשטער אַקט פון ,דער פּריזיוו"
24

אברהם

טייטעלבוים,

שלום אַש ,ס .אָסטראָװסקי

ער זאָל אַנגאַזשירן דעם שוישפּילער אברהם טייטעלבוים ,וועלכן די
;געזעלשאַפט* זאָל קאָנען באַנוצן פאַר זיך אַלס רעזשיסער און דער-
פאַר האָט זיך די ,געזעלשאַפט* פאַרפליכטעט צו באַטײליקן אין
אַלע ליטעראַרישע אויפפירונגען ,װאָס טייטעלבוים װעט געבן אין
פּראָפעסיאָנעלן טעאַטער.
נאָך אַ שטודיום פון  5חדשים ,מיט ספּעציעלער מוזיק פון יוסף
טשערניאַווסקי ,דעקאָראַציעס פון סעמיועל אָסטראָװוסקי ,און ספּע-
ציעלע קאָסטיומען ,װוערט דורך אברהם טייטעלבוים אויפגעפירט
,עזעלשאַפט"
דעם  32יאַנואַר  2291אין ,פּאַלאַס-טעאַטער* מיט דער ג
שלום אַשס פּיעסע ,דער טויטער מענטש" .דער מחבר ווערט ספּעציעל
געבראַכט צו דער פאָרשטעלונג און איז אָנוועזנד די לעצטע צויי
װאָכן ביי די פּראָבן .,טייטעלבוים האָט געשפּילט די הױפּט-ראָל
|
ה-י
|
יי
;יוסף",
די פאָרשטעלונג איז געגעבן געװאָרן  41מאָל ,ביי געפּאַקטע
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יידישן

טעאַטצער

הייזער .די אויפפירונג האָט געמאַכט אַ גװאַלדיקן רושם און איז
געװאָרן דאָס געשפּרעך פון שטאָט,
עס איז אַרױסגעגעבן געװאָרן אַ ספּעציעלע בראָשור מיט אַן
אַרטיקל וועגן דער פּיעסע פון ש .ניגער ,און אַ באַריכט וועגן דער
טעטיקייט פון דער געזעלשאַפט.
,ער טויטער מענטש* דערציילט מאָריס
וועגן דער אויפפירונג פון ד
מייסאָן :
,די ריזיקע אויפפירוננ פון שלום אַשס ,דער טויטער מענטש'
איז געווען אונדזער ערשטע קינסטלערישע דערגרייכונג ,וועלכע
האָט פאַרטריבן דעם צווייפ? אין זיך און אין אַ סך פון אונדזערע
פריינט ,וועלכע האָבן זיך באַצױינן סקעפּטיש צו אונדזער אַרבעט.
װאָלט אַ וועלכע עס איז טעאַטער-נרופּע |{נעשפּילט| ערנעץ אין
אייראָפּע

אָדער

אין

ניו יאָרק ,וואו

די יידישע

פּרעסע

דורך

אירע

אָבער די אַרבעט האָט ניט קיין איינהייטלעכקייט .אברהם טייטעל-
בוים האָט איבערגעלאָזן אין אונדז אַ דראַנג נאָך נייקייט אין
אונדזער שפּילן",
א .ווינטינפעלד שרייבט ;
,דער נגעטרייסטער צו אַשס ,טויטן מענטש' איז ש .אָסטראָווסקי,

.ט.ש.ערניאַווסקיס

דער מאָלער-דעקאָראַטאָר,

מוזיק צום ,טויטן

מענטש' איז געווען נוט... .א .טייטעלבוים אין דעם ;טויטן
מענטש' איז אַ צווייענדיקער ; :דער רעזשיסער און יוסף דער טוי-

טער.

צוערשט

אויפבויען
נעס װאָס

די רעזשי.

אַ חורבן .ער האָט געהאט צו אַראַנזשירן מאַסן-סצע-
זאָלן פאַר קיין פא? ניט אַװעקגײן פון נאטירלעכקייט,

אוֹן  --דער עיקר
אַקטיאָרן.

אַ שווערע

אַרבעט

געוען,

געדאַרפט

געחאט צו טאָן מיט ניט קיין פּראָפּעסיאַנעלע

 ...אַ חוץ

צוויי

סצענעס

אין

צוייטן

אַקט,

וואו

די

,דער טויטער מענטש" פון שלום אֵשׁ (רעזשי  --אברהם טייטעלבוים)
קאָמפּעטענטע טעאַטער-רעצענזענטן רופט זיך אֶפּ און שאצט אִפּ
אַזעלכע אויפפירוננען ,װאָלט דער דערפאָלג באוואוסט געװאָרן אַ
סך ווייטער װוי בלוין אין שיקאַנאָ .דער דערפאָלג פון ,טױיטן
מענטשן' איז באמת געווען גרויס ,אַפילו אין פינאַנסיעלן זין .עס
איז נגענונ צו דערמאָנען ,אַז די זאַך איז געשפּילט געװאָרן צען
נעכט פאַר געפּאַקטע הייזער אין דעם יידישן טעאַטער ,און דורך
ליטעראַרישע פּאָרשטעלונגען האָבן מיר געצאָלט די געהאַלטן פון
די פּראָפּעסיאָנעלע שוישפּילער .צום באַדיערן זיינען מיר נאָך
דעם דערפאָלג פאַרבליבן העננן אין דער לופטן ,וייל אונדזערע
פינאַנסיע?ע מיטלען האָבן אונדז נאָך ניט דערלויבט אֶנצוהאַלטן
אברהם טייטעלבוימן אויף ווייטער .,מיר האָבן זיך באַגרענעצט
אויף אונדזערע אייגענע כחות .מיר האָבן אויך דורכגעפירט פאָר-
שטעלוננען מיט אִסיפּ דימאָוו ,מאַרק ארנשטיין ,מאַריאַן גערינג.
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;מאַסע' האָט זיך עפּעס ניט געהאַלטן װוי עס דאַרף צו זיין ,האָט
ער דורכגעפירט די נאַנצע דראמע אויף אַ וואונדערבארן אופן.
.אָס איז שייך זיין איינענעם שפּילן אַלס יוסף ,איז ער געווען
;  ,װ
 .מייסאָן
..
אין דער גרעסטער גרויס ביים סוף פון צווייטן אַקט. .מ
אַלְס חנן האָט דעם ריכטיקן שטעל .אויסערלעך אין ער חנן .כאַ-
ראַקטעריסטיש ניט אַלע מאָל ... ,שרה לעווין-ריסמאַן איז כלה'-
דיק ,אָבער ניט איננאנצן דינה .עס פעלט איר אויס שטימונג אין
די נויטיקסטע

מאָמענטן,

 ...בכל? אָבער שפּילט זי גאַנץ חנו'דיק.

א .ראָיער אַלס נחמיה איז ,פּשוט גערעדט ,זייער נוט .אין דעם
מאָמענט ווען ער באַגרייפט אין וועלכן לֿאַנד מען כאַפּט אים ,דער-
הויבט ער זיך צו דער שטופע פון אַן עכטן קינסטלער .שרה פּאַט,
יוספס מוטער ,איז אַביס? צו געקינצלט .זי איז שוין צופיל מוטער.
 ...,די צוויי פרעמדע ,מ .מייזעל און י .כץ ,מאַכן ביידע א שטאַרקן

2280

לעססיסאָן
איינדרוק ,דער ערשטער מיטן 'גרים ,דער צווייטער מיטן ריידן.
; ..דער טך הכ? איז  --חלואי האָבן מיר דאָ אין שיקאַגאָ אַזעלכע
פאַרשטעלונגען אנַאַנצן ווינטער".
אַ,טעאַטער מענטש" שרייבט :
װ,אָס אַנבעלאַנגט צו דער אויפפירונג פון דער פּיעסע ,קאָנען
מיר זאָגן ,אַז דאָס איז געווען דאָס שענסטע װואָס מיר האָבן ווען
געזען אין דעם הינן יידישן טעאַטער .א .טייטעלבוים ,וועלכער
האָט געשפּילט די פּערזאָניפיצירונג פון דעם טויט ,איז געווען
וואונדערבאַר אין זיין ערשיינונג. .ט.י.יטעלבוים האָט מיט דעם
דאָזיקן שפּילן באַוויזן ,אַז ער איז אַ קינסטלער מיט אַ סך פאַנ-
טאַזיע און מיט נאָך מער גראַציע ... .אויסער זיין שפּילן איז
טייטעלבוים אויך ווערט קאָמפּלימענטירט צו ווערן פאַר זיין מערק-
ווירדיק גנוטער רעזשי .אַלֶע אָנטיילנעמער פון דער נגעזעלשאַפט
זיינען געווען גוט צונעפּאַסט צו זייערע ראָלן ,און די פּיעסע איז
געשפּילט געװאָרן װוי אַ סימפאָניע .דער צווייטער ,װאָס האָט ביי-

געטראָגן צום ערפאָלג פון דער פּיעסע ,איז געווען דער באַרימטער

יונגער מאָלער סעמיוע? אָסטראָווסקי מיט זיינע אויסגעצייכנטע
דעקאָראַציעם .די דעקאָראַציעס זיינען דאָ ניט געווען געמאָלן אויפן
רעאַליסטישן

אופן ,נאָר אויפן אימפּרעסיאָניסטישן.

יעדע פאָרמע,

יעדער שטריך דריקט דאָרט אויס אַ געוויסע שטימונג ,אַ געפיפ,
אַ פאַנטאַסטישן אויפבליץ און זיי שאַפן די פייערלעכע שטימונג
פון דער פּיעסע.

 . ..טשערניאַווסקי

האָט פאַרפאַסט די מוזיק פאַר

דעם ;טויטן מענטש' ,וועלכע פּאַסט זיך זייער גוט אַרין .דאָס
איז אַ מוזיק ,וועלכע איז צוזאַמענגענאָסן פון פאָלקס-מעלאָדיען,
דורך צעבראָכענע געזאַנגען ,װאָס נרייפט אָן די נשמח און העלפט

שאַפן די פייערלעכע שטימונג".
דער באַקאַנטער
,ס'קאָן זיין ,אַז
ביז זי װועט אַמאָל
איז דורכגעדרונגען

|
שריפטשטעלער בען העכט שרייבט:
איר װעט זען די פּיעסע אָדער איר װועט ואַרטן
איבערזעצט ווערן.. ,א.ָ.בער היינטיקער חודש
מיט דעם זשעני פון שלום אש און מיט דער

פון

מאַרק אַרנשטײן ,וועלכער פירט אויף דעם  01אַפּריל  2291אין
,פּאַלאַס-טעאַטער? זיינע איינאַקטערס עווען דער טייוול לאַכט? און
;מיין ווייבס משוגעת",
דעם  52אַפּריל  2291ווערט אין ,פּאַלאַס-טעאַטער* אויפגעפירט
דורך יעקב בן-עמי ,לכבוד דעם יובל פון דוד פּינסקי זיין פּיעסע
א,ייזיק שעפטל" ,אין וועלכער עס באַטײליקן זיך אויך מיטגלידער
פון דער ,געזעלשאַפט?,
דעם  31יוני  2291ווערט אין גליקמאַנס פּאַלאַס טעאַטער ,א"ר
פון מאַרק אַרנשטײן ,אויפגעפירט ;אויפן דאָרף* ,אַ פאָלקס-מעשה
אין  2אַקטן פון יונה ספּיואַק ,מוזיק  --יעקב שייפער.
אין אַ סעריע אַרטיקלען א"נ ,זעכצן יאָר ליטעראַריש-דראַמאַטישע
געזעלשאַפט? ,געשריבן נאָך אין  ,5291באַהאַנדלט ל ,מילער דאָס
פונדאַמענטאַלע פּראָבלעם פון דער ;געזעלשאַפט* ,און עֶר קומט צום
באַשלוס ,אַז ;
,עס איז זיכער ,אַז די דראמאַטישע שולונג פון דער ל .ד ,ג.
ביז היינטיקן טאָג איז געווען א צופעליקע ,ווייט ניט קיין סיסטע-
מאַטיש-אױיסגעהאַלטענע .װווי ערנסט און ערלעך זייער באַציאוננ
זאָל ניט געווען זיין ,ווי גרויס זייער באַרוף און טאַלאַנט ,האָבן זי
אָבער פאַר אַ ריי יאָרן נעזוכט דעם וועג אין דער פינסטער ,אֶן
וועלכער ס'איז השפּעה אָדער פירערשאַפט .און ווען עס האָבן
אויפן דראַמאַטישן הימ? שוין יא גענומען אויפניין די שטערן פון
רעזשי ,איז אָבער זייער השפּעה אויף דער הינער ? .ד .ג .געווען
אַ צופעליקע ,און נישט קוקנדיק אויף די גרויסע קרבנות ,װאָס די
מיטגלידער פון דער  ,5ד .נ ,האָבן געבראַכט יעדן מאָל ביים ,אַרונ-
טערברענגען' אַ רעזשיפאָר ,האָט דער איינפלוס  ---אַפילו אין דעם
בעסטן פאַל  --נישט געקאָנט זיין מער וי אַ צופעליקער .נעקו-
מען ,אָפּנעלערנט לויט זיין שיטה און אַװעקנעפאָרן .,נאָך דעם איז
געקומען אַן אַנדערער ,געלערנט לויט זיין שיטה (און אָפט אַ להיפּוב-
דיקע צום פריערדיקן) און אַװעקנעפאָרן ,קיינער פון די רעזשיסאָרן

האָט פּשוט ניישט געהאָט די מענלעכקייט זיך צו באַקענען מיטן

אינטערפּרעטאַציע פון אחרן {אברהם| טייטעלבוים ,וועלכער שפּילט

צושטאַנד פון דער ? .ד .נ ,,אַזױי ,אַז ער זאָל זיין רעזשי צופּאַסן

דעם טויטן מענטש אין אוניפאָרם און וועלכער האָט רעזשיסירט
די אויפפירונג .איך קען ניט היינט צו טאָג וועלכע ס'איז פאָרשטע-
לונג ,וועלכע זאָל קאָנען קאָנקורירן מיט אָט דער פאָרשטעלונג".
נ!חום לעוויצקי אין זיינע דעראינערונגען שרייבט ;

לוט די כחות פון דער געזעלשאַפט ,נאָר מייסטנס געפירט לויט

{ ,גאָר אַ געהויבן און חשובן פּלאַץ האָט דאַן פאַרנומען די ליטע-

ראַריש-דראַמאַטישע געזעלשאַפּט ,וועלכע האָט געהאַט טאַלאַנט-
פולע כוחות און האָט נאַנץ אָפּט אויפגעפירט גאַנץ ערנסטע דראַ-
מען ,װאָס אַ דאַנק דעם האָט זי געהאָט די שטיצע פון די אמתע
אינטעליגענטע יידישע קרייזן .זייערע פאָרשטעלונגען זיינען אויפ-
געפירט געװאָרן אין דעם היברו אינסטיטוט ,װאָס איז דאַן געווען
אויף טעילאָר

און לייטל,

די הויפּט-אָנפירער זיינען דאַן געווען פון אָט דער געוזעל-
שאַפט  :מייזעל ,קאַץ ,פּאָסטעל ,סעם רובינשטיין ,בן-ציון נאָרדאָן,
|
מאָריס מייסאָן ,ראָוער און אַנדערע".
ּ,אַלאַס-טעאַטער*
אין פעברואַר  2291פירט אויף טייטעלבוים אין פ
גאָרקיס ;אויפן אָפּגרונט* און ס'באַטײליקט זיך אויך דער גאַנצער
אַנסאַמבל פון דער ;,געזעלשאַפט?.
דעם  4מערץ  2291איז די געזעלשאַפט פאַרבעטן געװאָרן קיין
מילװאָקי ,וואו זי האָט פאַר דער דאָרטיקער פּועלי-ציון אָרגאַניזאַציע
דורכגעפירט אַ ,חסידים-באָל" אין אוידיטאָריום אויף -5טע און
סידאָר,
י ;געזעלשאַפט*
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ברענגט

דאַן אַלס רעזשיסער

דעם דראַמאַטורג

זיין אייגענער אויפפאַסונג און אָנשויאונג ,אַזױ ,אַז ביי דעם בעסטן

ווילן און גרעסטער אָנשטרענגונג ,האָט די ? ,ד .ג ,גניעטקאָנט דורך
די אַלֶע יאָרן קומען צו אַ באַשטימטן פּראָנראַם פון אַרבעט .האָבן,
לויט די ניינוננגען פון די פארשידענע רעזשיסאָרן ,זיך געװואָרפן
פון איין ריכטונג צו אאַַןנדערער ,אומעטום עפּעס אָנגעפאַנגען

און דאָס נישט פאַרענדיקט ,זיך באַלד געװואָרפן צו עפּעס אַנדערש
 ,,,צי עס פּאַסט יאָ צו זייערע כחות און זייער סביבה צי נישט.
דער איינציקער ,וועלכער האָט יאָ נעהאַט צייט זיך צו באַקענען
מיט זייער אינערלעכן צושטאַנד און מעסטן זיין אַרבעט לויט זייערע
כחות ,איז געווען אברהם טייטעלבוים ,וועלכער האָט זיך צו יענער

צייט געפונען אויף אלענגערע צייט אין שיקאַנאַ , ...דער טויטער
מענטש' איז דאַרום געווען אזַייער געלונגענער אוױיסװאַל? פון יעדן
שטאַנדפּונקט ,און איינע פון די סבות פון יענעם גרויסן דערפאָלנ
איז געווען דער פאַקט ,װאָס מיטן ,טויטן מענטש' האָט זיך די ל,
ד .ג ,נעשטעלט אויף אַ זעלבסטשטענדיקן וועג פון געלונגענעם
סטודיאַ-דעקספּערימענט .דאָ איז ,דוכט זיך מיר ,נעווען דער איינ-
ציקער פאַל ,וואו די שוישפּילערישע

כחות פון דער ? .ד .ג .זיינען

פון דעם רעזשיסאָר ריכטיק אין פאָראויס אָפּנעשאַצט געװאָרן ,אַזױ,
אַז דער עקספּערימענט פֿאַר ,נייעס' זאָל נישט געפירט ווערן עקסטרע-

מער װווי די אינטעלינענץ און פאַרבאַרײטקײט פון דער ? .ד .נ.
האָבן דאָס דערלויבט ,און בכל? איז דער גאַנצער באַלאַסט פון
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יידישן טעאַטער
עמאמוט

דער פאָרשטעלונג אַזױ באַלאַנסירט געװאָרן ,אַז זעראָל נישט פאַלן
אויף איינציקע ,נאָר זאָל כולל זיין אין זיך דעם קינסטלערישן
קאָלעקטיוו פון דער דראַמאַטישער געזעלשאַפט",
ענלעכעס שרייבט אויך מאָריס מײסאָן :
אייניקע ליטעראַרישע דראַמען זיינען פון אונדז אויפנעפירט
געװאָרן אַ סך פריער וי עס איז |זיינעןן אויפגעפירט געװאָרן
אַפילו אויף דער בעפערער פּראָפּעסיאָנעלער בינע.
דורך אונדזער שטודיום און פּראַקטישער דערפאַרונג האָבן
מיר ביסלעכווייז אַנטװיקלט אונדזערע שוישפּילער ,וועלכע האָבן
אין זיך נעפילט אַ שטאַרקן דראַנג צו לערנען די נייע וועגן אין
דער מאָדערנער שוישפּי?-קונסט .מיר האָבן געזוכט אַ קאָמפּע-
טענטן רעזשיסער ,וועלכער זאָל זיין ביכולת ווייטער די אַרבעט
פאָרזעצן ,די געלעננהייט האָבן מיר געקראָגן אין דער פּערזאָן
פון אברהם טייטעלבוים ,וועלכער איז צופעליק געווען פאַרבונדן
מיט אַ הינן יידישן טעאַטער .שוין דאַן האָט אברהם טייטעלבוים

דערזען אין אונדזער גרופּע מעגלעכקייטן צו רעאַליזירן זיין שטרע-
אויף דער יידישער

בינע דעם

מאָדערנעם

בונג אַרויסצוברעננען
טעאַטער-שפּיל",
די ,געזעלשאַפט? ברענגט איצט אַלס רעזשיסער דעם שוישפּילער
מאַרק שווייד ,וועלכער פירט אויף {פאַרענדיקט  ---צוליב זיין אָפּפאָרן
קיין ניוייאָרק  --דורך בן-ציון גאָרדאָן| אין ,,פּאַלאַס-טעאַטער* דעם
 4אָקטאָבער , 3291דער אוצר" ,קאָמעדיע אין  4אַקטן פון דוד
פּינסקי ,דעקאָראַציעס  ---טאָדרעס געלער ,מוזיק  ---װיקטאָר יאָנג.
די פּיעסע ווערט געשפּילט אין דער אָנוועזנהייט פון מחבר ,וועלכן
די ,געזעלשאַפט? פאַרבעט אַלס גאַסט ,די פּיעסע ווערט אויך שפּע-
טער געשפּילט אין מילװאָקי.
פּ .נאָוויק שרייבט וועגן דער אויפפירונג :
,אויפנעפירט געװאָרן איז די קאָמעדיע שיין ,ציכטיק ,נגעטריי,
אַ מחיה געווען אָנצוקוקן .געשפּילט געװאָרן איז זי פאַרהעלטניס-
מעסיק גוט .איך זאָנ ,פאַרהעלטניסמעסיק ,,ווייל כדי צוֹ שפּילן
גום ,דארף מען  ---שפּילן ,וי גוט אַן אַקטיאָר זאָל ניט זיין ,ווען
ער שפּילט ניט ,ווען ער פאַרנעמט זיך ניט מיט טעאַטער ,קאָן ער
ניט מיט אַמאָל אַרײינפאַלן און אָפּשפּילן אַ האַמלעט ... .עס פאַר-
שטייט זיך ,אַז ווען איך זאָל אין זינען האָבן װי מען שפּילט ביי
,ריאַטער' בכלל ,איז דער ;,אוצר' געשפּילט געװואָרן
אונדז יידיש ט
אויסגעצייכנט און מיט אַ סך אינטעלינענץ ... .די מאָסן-סצענע
אין וועלכער עס נעמען אָנטיי? אַרום פופציק פּערזאָן ,איז געווען
אויסנעצייכנט .די ספּעציעלע מוזיק האָט געשאַפן מר ,װיקטאָר
יאָנג ... ,דער עיקר איז די נאַנצע אויפפירונג פון דער פּיעסע ,און
זי אין געווען א דערנרייכונג און אַ דערקװויקנדיקע ערשיינונג
אויף דער יידישער בינע אין שיקאַנאָ ,און מער פון אַלעמען האָט
געשפּילט גלענצנד איר ראָלע די דראַמאַטישע געזעלשאַפּט אַלס
אַ נאַנצע".

אָבער נאָכדעם גיט נאָוויק צו:
,נו ,און ווייטער ? ווידער זאָל אַװעקגײן אַ שטיק צייט ביז
די נעזעלשאַפט װעט האָבן די מענלעכקייט אויפצופירן אַ פּיעסע ?
מען דאַרף ניט פאַרמאַכן די אויגן .מאַטעריעל האָט די נעזעלשאַפט
ניט אַזױ גוט אָפּנעשניטן ,און חוץ די אָנשטרעננוננען ביז אַהער,
וועט איר נאָך אויסקומען אַליין צו דעקן דעם דעפיציט .װעלן די,
װאָס דיידן אַזויפי?ל ווענן קולטור אָדער װאָס קרימען אַזויפיל מיט
די |{דערן| נאָז אויף דעם איצטיקן יידישן טעאַטער געבן דער
געזעלשאַפט  ---שיקאַנער אוצר  --אַ מענלעכקייט צו שפּילן אָפּטער,
אין א קליין טעאַטערל ,אַרומנעמען די אַנדערע דראַמאַטישע
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קרעפטן ,װאָס נגעפינען זיך ביי אַנדערע געזעלשאַפטלעכע אִרּנאַ-
ניזאַציעס און שאַפן אַ פעסטן קערן פאַר אָפּטע פאָרשטעלונגען
פון בעסערע יידישע פּיעסן ."4
אַמבער ,וועלכער האָט געזעען די אויפפירונג פון ;אוצר" אין
מילװאָקי ,שרייבט ;
ע .פ.ּ.עס האָט זיך מיר געדאַכט ,אַז אָט זע איך אונדזער
,
דראַמאַטישע געזעלשאַפט אויפן ריכטיקן וועג .אָט האָבן זיי זיך
געפונען ,איננגאַנצן נגעפונען .,איך מיין דאָ ניט אַזױי שטארק צו
לויבן יעדנס שפּילן באַזונדער ,כאָטש אייניקע פון זיי האָבן אין
זייערע ראָלן און אין געוויסע סצענעס דערגרייכט ביזן צו פאָלקאָ-
מענחייט  ---פאָלקאָמענהייט אין דעם זין װוי מיר זיינען געוועהנט
צו קוקן אויף בעסערע שוישפּילער ,און מיר דאַכט זיך ,אַז ווען
ב .צ .נאָרדאָן,

מ'זעט

מ .מייסאָן

און

שרה

ריסמאן

אין

זייערע

אוצר-ראָלן ,מענן מיד זיי אַריינרעכנען אַלְס חשובע מיטנלידער
אין דער שוישפּילערישער משפּחה (ווען אַפּילו די ,יוניאָן' וועט
ניט מסכים זיין ... )...ניט די איינציקע ראָלן האָבן מיך פאַר-
כאַפּט ,פאַר מיר איז געווען וויכטיק ,װאָס לכתחילה איז מען צונע-
נאַנגען צו דעם ניט וִוי קיין פּראָפּעסיאָנאַלן ,נאָר זוי אַמאַטאָרן-
ליבהאָבער ,עפּעט האָב איך נעפילט וי ס'ציט זיך אַ באַואוסט-
זיניקע ליניע דורך אַלע פיר אַקטן .מ'ווייסט װואָס מ'וויל .,מ'האָט
פאַרשטאַנען וי אויפצופאַסן די קאָמעדיע .שטיל ,רואיק האָט יעדע
סצענע װוי שטילער ,קלאָרער וואַסער געפלאָסן .אָן פּרעטענזיעס,
אָן טומל ,און דער עיקר ,מ'האָט געליינגט געוויכט אויף די מאַסן-
סצענעס ,אויפן גאַנצן אַנסאַמבל ,ניט גענומען אַלץ ,אויף די אייגענע
פּלייצעס',

ניט אַקטיאָריש-מעסיק.

עס האָט מיך געפרייט ,שטאַרק

.אַר מיר
געפרייט ,און איך האָב אַפילו מוח? געווען די פּנימות  ..פ
איז געווען וויכטיקער די נאַנצע זאַך װוי די הויפּט-ראָלן .מיך האָט
מער געפרייט די כמעט סימפאַנישע האַרמאָניע פון גאַנצן אַנ-
סאַמבל? ... .מיר איז געפעלן געװאָרן ,װאָס יעדער טאָן ,יעדע
סצענע איז געווען אויסגערעכנט ,מיט ליבע ,מיט באַציאונג ,אָן
צופעליקייט ,אַ נאנצע פאָרשטעלונג ,דער עיקר מיט רעזשי ... .גע-
זאָרנט אַפילו פאַר דער דעקאָראַטיוער זייט און טאָדרעס געלערס
דעקאָראַציעס האָבן אַ סך געהאָלפן אָט די שטימונג צו באַשאַפן
און די נאַנצקייט אַרויסצוברענגען".
אין נאָוועמבער  3291פאַרבעט די ,געזעלשאַפט* דעם דראַמאַטורג
אָסיפּ דימאָוו ,און אונטער זיין רעזשי ,און מיט זיין אָנטייל אַלס
;פאָטער* ,ווערט אין ,פּאַלאַס-טעאַטער* אויפגעפירט זיין קאָמעדיע
;דער געדונגענער חתן".

אין יאַנואַר  4291ווערט דורך אָסיפּ דימאָוו געגעבן אַ מחד גדיא*-
אָװונט פון קליינקונסט ,אויף וועלכן ער פירט אויף זיין ;גאָט פאַר-
לאָזט ניט זיינע יידעלעך" ,אַ סצענירטער אַנעקדאָט ,און ,מאַכן אַ
לעבן" ,אַ קאָמעדיע אין  2אַקטן מיט אַ פּראָלאָג (מוזיק  --פּרץ
לעמקאָף) .דעם  9יאַנואַר  4291ווערט די ;געזעלשאַפט* מיט דימאָוון
פאַרבעטן קיין דעטראָיט צו געבן אין דאָרטיקן יידישן טעאַטער די

קאָמעדיע ,דער געדונגענער חתן".
דעם
א"יר

72

יאַנואַר

פון יצחק

.4291

אַנעס,

וװערט

אויפגעפירט

אין

שיקאַגער

;טאָג

און

נאָרוועגישן
נאַכט*,

קלוב,

אַ טראַגישע

לעגענדע אין  2אַקטן פון ש .אַנסקי ,דעקאָראציעס  --ס .אָסטראָווסקי,

מוזיק  ---פּרץ לעמקאָף.
דעם  02אַפּריל  4291ווערט אין יידישן פּאָלקס-אינסטיטוט ,א"ר
פון מ .גערינג ,אויפגעפירט  ,*1+ 1 = 0,נאָכן טעקסט פון לעאָניד
,אָס לעבן פון אַ מענטשן" ,אין  51בילדער (אין 5
אַנדרעעװס ד
2234

לעססיקאָן
געלער ,מוזיק --

יעקב

אָפּטײילונגען) ,דעקאָראַציעס  --טאָדרעס
שייפער ,באַלעט  --ר ,נ .מאַגידא,
דר .א .מאַרגאָלין שרייבט וועגן דער אויפפירונג:
,די אינסצענירונג פון אַנדרעעװוס וװוערק ;דאָס לעבן פון אַ
מענטשן' ,לויט דעם דיאַלעקטישן פּרינציפּ פון שוישפּי?-קונסט,
אַזױ װי עס איז אויפנעפירט געװאָרן פון דער ליטעראַריש-דראַ-
מאַטישער געזעלשאַפט אונטער דער רעזשי פון מ .גערינג ,איז
...א נייער רעװאָלוציאָנערער קולטור-שריט אויף דער יידישער

בינע בכלל ... ,דער פטי? און די קאָנסטרוקטיווע מיטלען פון אַזאַ
אויפפירונג זיינען פאַר אונדזערע ברייטע מאסן-צושויער נאָך ניט

4011

יעדע

נאָכפאָלננדיקע

סצענע

אין

אַ קעננזאץ

פאָריקער.

דע.ם דאָזיקן פּראָצעס פון לעבן האָט אונדז מ .גערינג פאָר-
..
נעשטעלט מייסטערהאפט ,און האָט אַנדרעעווס אידעע פאַרקערפּערט
אין בילד און קלאַנג אַזױ אויסדרוקספול ,אַז ער האָט איינפאַך
באַרוישט די צושויער ... .די פוטוױיסטישע דעקאָראַציעס ,די
מוזיק ,דער טויטן-טאַנץ ,דער בת-קול?ל פון שיקזאַל ,דאָס פאַרבן-
ליכט זיינען װוי צוזאַמענגעװאָקסן מיט דער האַנדלוננ און אַזו
האַרמאָניש אשוטןימונגספול ,וי זיי װאָלטן געווען אירע אֶרנאַ-
נישע טיילן, .... ,דאָס לעבן פון אַ מענטשן' איז פאַר דער דראַ-
מאַטישער געזעלשאַפּט אַ גרויסע קינסטלערישע דערגרייכונג .אַ

08

צו אַזאַ

שאָד נאָר ,װאָס אונדזער אינטעליגענץ
קולטור-אונטערנעמונג",
און פּ .נאָװויק שרייבט ;
 ...,די אויפפירונג פון ,דאָס לעבן פון אַ מענטשן  ...אין אַ
נייע זאַך ,אַזױנס ,װאָס שיקאַנאָ האָט נאָך ניט געזעען .מאָמענטנ-
ווייז זענט איר געפאַנגען ביי די ,משונענע' דעקאָראַציעס .מאָ-
מענטנווייז ווערט |ווערןן אייער אוינ און אויער מיטגעריסן פון
קלאַנג און האַנדלונג און פאַרבן-שפּיל ,אין דער רעזשי פילט זיך די
זיכערע ,פעסטע האַנט פון אַ מייסטער ,און עס איז אָן ספק א חיות
צו זיין אויף דער פאָרשטעלונג ,שוין אָפּנערעדט דערפון ,װאָס דער

לויט לעאָניד אנדרעעוו (רעזשי  --מ .געריגג)

צונעננלעך ,חנם זיי רייצן דאָס אויג און דעם אויער מיט זייער
אויסטערלישן נלאַנץ ,מיט דער סימפאָניע פון קאָלירן און קלאַננען,
מיט זייער גרויסן פאַרנעם ... .דער ,רעזשיסער מ .גערינג האָט די
איינצלנע סצענעס פון אַנדרעעווס האַלב-סימבאַליסטישער בילדער-
נאַלערעע זייער קונציק און נעשמאַקפול סאָרטירט אין דער קאָמבו-
נאַציע פון ענדערוננען אין מענטשלעכן לעבנס-פּראָצעס ,פון וועלכע
צו דער

איז גלייכגילטיק

פון

ליבהאָבער פון בעסערן טעאַטער קאָן זיך דאָ באַקענען ,אויב מ'קאָן
זיך אַזױ אויסדריקן ,מיטן טעאַטער פון דער צוקונפט,
די פּיעסע נופא האָט אַ סך איבערגעלאָזן צום ווינטשן... .אַ פּנים,
אַז מיר זיינען עלטער געװאָרן פאַר אַנדרעעווס פילאָזאָפיעס .אַנדרע-
עוו האָט בכל? ליב צו ריידן ,אָבער דאָ רעדט ער צופיל ,און דאָס
איז אַ דירעקטע סתירה צו דער עקספּרעסיאָניסטישער פאָרם פון
טעאַטער .א.ַ.לֶע אָנטיילנעמער ,אָן אויסנאַם ,האָבן זיך זייער
ערנסט באַצױנן צו דער אויפפירונג .ס.י.י די דעקאָראַציעס און
סיי די מוזיק איז געווען די בעסטע און האָט נעמאַכט אַן אויסער-
י
געוויינלעכן איינדרוק".
דעם  01אָקטאָבער  5291קומט פאָר אין אַרבעטער-רינג לייסעאום
אַן אָוונט מיטן אָנטײל פון דוד פּינסקי אין אַ לעקציע ,דעקלאַמאַציעס,
און א*"ר פון מ .גערינג ווערט אויפגעפירט דוד פּינסקיס אײינאַקטער

;דער דאָלאַר* און שלום-עליכמס קאַ נגידישע פּראַזשניצע??
ד 21 .אָקט 5291 .ווערט אַראַנזשירט אין אַרבעטער רינג לייסעאום
אַ פאָרלעזונג פון דוד פּינסקי פון זיין נייער פּיעסע ;איסאַק פּיניעוו".

יידישן טעאַטער
דער שריפטשטעלער נפתלי קראַוויץ גיט איבער אין נאָמען פון
יעקב דובאָוו ,אַז אין  |5291| 4291האָט דער פּלאַן פון אַ יידיש קונסט-
טעאַטער אין /יקאַגאָ געהאַלטן ביים רעאַליזירט ווערן .ס'איז צו-
נויפגערופן געװאָרן אקַאָנפערענץ פון עסקנים און פאַראינטערע-
סירטע ,דוד פּינסקי האָט אַדרעסירט די פאַרזאַמלטע .ס'איז געגריג-
דעט געװאָרן ,אַ;שיקאַגער קונסט טעאַטער געזעלשאַפט" .מ'האָט
געעפנט אבַיוראָ אין צענטער שטאָט ,אָנגעשטעלט אַן עקזעקוטיוו-
סעקרעטאַר .ס'האָבן זיך אָנגעהויבן אָפטע זיצונגען און קאָנפערענצן,
ס'האָט זיך אונטערגערוקט אַ מציאה ,אַ ליידיקער פּלאַץ פאַר 71
טויזנט דאָלאַר וואו אויפצובויען דאָס טעאַטער ,אָבער איידער עס
איז פון פּריװואַטע הלוואות געלונגען צונויפצושטעלן די ערשטע
 0דאָלאַר ,װאָס מען האָט געדאַרפט איינצאָלן ,איז דער פּלאַץ
פאַרקויפט געװאָרן כאַר  55טויזנט דאָלאַר ,װאָס װאָלטן אַריינגע-

געפירט אין מילװואָקי ,דער דאָרפסיונג? (יאַנקל בוילע) ,און דעם
 1יאַנואַר  6291ווערט די פּיעסע געשפּילט אין רעינא זאַל ,אין
ראסיז ,װויסקאָנסען.
 91מערץ  6291ווערט אין אַרבעטער רינ גג לייסעאזם ,א"ר
ם
ר בודציון גאָרדאָן ,אויפגעפירט ,יאָשקע מוזיקאַנט? (דער געדונ-
גענער חתן |,דער שטאָט-משוגענער"ן) ,טראַגי-קאָמעדיע אין  3אַקטן
מיט

פּראַלאָג און :עפּי! אָג פון אָסיפּ דימאָו.

 דעם  8אַפּריל  6291טרעט אויף די ,געזעלשאַפט? אין ,פּאַלאַס-טעאַטער? מיטן שוישפּילער משה זילבערקאַסטן אין גאָטעספעלדס
קאָמעדיע ,ווען שטאַרבט ער ?*,
דעם  02נאִי  6291ווערט אין דער שלום עליכם שול אויפגעפירט
;דעם שדכנס טאָכּטער* אין  1אַקט פון אברהם רייזען.
דעם  21דעצעמבער  0291וװוערט אין געריק טעאַטער ,ח"ר און

יוסף שעהנגאַלד (אינמיטן ,מיטן בוך) מיטן אַקטיוו פון דער ,געזעלשאַפט?.

קומען צו דער ,געזעלשאַפט* ווען אָנשטאָט דיסקוסיעס און זיצונגען
װאָלט מען אין צייט געווען געקויפט דעם פּלאַץ .ענדלעך האָט מען
פאָרט געמאַכט עטלעכע הלוואות און געקויפט אַן אַנדערן פּלאַץ און
כדי צו שאַפן די נויטיקע פאָנדן איז אַראַנזשירט געװאָרן אַ מיטנ-
נאַכט פאָרשטעלונג אין צענטראַל פּאַרק טעאַטער .די פאָרשטעלונג
האָט זיך ניט איינגעגעבְן און דער גאַנצער פּלאַן האָט געמוזט אויפ-
געגעבן ווערן.
דעם  32מאַי  5291ווערט אין יידישן פאָלקס דאינסטיטוט געגעבן
אַ צאתך לשלום פאַר פּרץ הירשביין ,וועלכער האַלט אלַעקציע,
און ס'ווערט א"ר פון מ .מײסאָן אויפגעפירט ,אַ זאַוװערוכע* פון
פּרץ הירשביין.
|עם  1נאָוועמבער  5291ווערט אין אַרבעטער רינג לייסעאום
ד
אויפגעפירט ,א"ר פון בן-ציון גאָרדאָן; ,דער שטאָט-משוגענער"
(טראַגי-קאָמעדיע אין  3אַקטן מיט פּראָלאָג) פון אָסיפּ דימאָוו.
דעם  82נאָוועמבער  5291ווערט דורך דער ,געזעלשאַפט* אויפ-
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אָנטײל פון יוסף שעהנגאָלד (וועלכער ווערט געבראַכט דורך דער
;געזעלשאַפט*) ,אויפגעפירט ,אין דער אָנוועזנהייט פון מחבר; ,דעמ-
בעס" פון פ .בימקאָ.
אַ ווייסער שרייבט וועגן דער אויפפירונג:

,פ .בימקאָס

דרייאַקטיקע

דראַמע ,דעמבעס'

געהערט

צו די

שטאַרקע און אַריגינעלע בינע-ווערק פון אונדזער בעסערן רעפּער-
טואַר.,

דער

פּערזאָנאַזש

פון

בימקאָס

דראַמאַטישער

שילדערונג

רערמאָנט אַ כיסל אָן הירשביינס שטענדיקע ,קאָלעקציע!' דראַמע-
העלדן ... .בימקאָס העלדן זיינען פּסיכאָלאָגיש זייער אויסגע-
האַלטן און זיינען אַזױ רוי און נאַטירלעך װוי די ערד ,װאָס זיי
באַאַרבעטן ,װוי די שטאל ,וואו זייערע פערד שטייען .דאָס זיינען
שטאַרקע נאַקעטע כאַראַקטערע ,שניידיקע איינזייטיק-געמאָלענע
נאַטור-סקולפּטורן ווי ;/דעמבעס' ,פול מיט קאַמף און ליידנשאַפטן,
אָבער אויך מיט בױנזאַמקייט און פּרימיטיווער נאַאיוויטעט . ., .די
היגע ליטעראַריש-דראַמאַטישע נגעזעלשאַפט ,ביי אונדזער גרעסטער
2008

לעקסיקאָן
אַכטונג צו אירע נייע פֿאַרזוכן און קינסטלערישע אַמביציעם ,קאָן
אין בימקאָס דראַמע ניט מאַכן דעם נויטיקן איינדרוק .פאַר אירע
כחות זיינען די ,דעמבעס! אַ צו האַרטער ביסן .צו באַקלײדן די
;דעמבעס' מיט הויט און פלייש ,מיט געזונטע נערוון און אָדערן,
מוז מען זיין פולבלוטיקע ערפאַרענע שוישפּילער מיט אַ רייכער
פאַנטאַזיע און שטאַרקע קינסטלערישע מיטלען.
 ..,צום טיי? איז נעלונגען בן-ציון גאָרדאָנען צו פּערזאַניפיצירן
דעם אַלטן דאָרפס-מלמד ר' משה און מאָטל מייזלען צו אויסהאַלטן
זיין ,אַריש'.

 .. .דאָס טרויעריקסטע

אין שפּיל

איז

נגעווען װאָס

אַזאַ ראַפינירטער קינסטלער וי יאָזעף שעהננאַלד האָט זיך אין
ערשטן אַקט וי פאַרלאָרן צווישן דער האַלב-דילעטאַנטישער סביבה
מיטשפּילער ,און האָט ניט איבערנעלאָזט קיין איינדרוק אויפן פּוב-
ליקום .,אין צווייטן און איבערהויפּט אין דריטן אַקט האָט זיך
שוין דער קינסטלער שעהננאָלד צעפלינלט אַ ביס? און האָט זיין
ישראלן'

נעשילדערט

מיט

בולטע

פאַרבן.

זיין

פאַרצוייפלטע

שטאַרב-סצענע האָט געמאַכט אַ קרעפטיקן שניידיקן עפעקט. .. .

אָבער די דראַמאַטישע געזעלשאַפט דאַרף די ,דעמבעס' ניט שפּילן".
דעם  12דעצעמבער  6291ווערט אין דאָגלאַס פּאַרק אוידיטאָריע
געפּראַװעט אַ נײי-יאָרמיטנאַכט ,אין וועלכער סווערן אויפגעפירט,
א"ר פון בן-ציון גאָרדאָן; ,זיי אַ נביא און טרעף" ,אײנאַקטער פון
י .ד .בערקאָװוויטש, ,גאָט מיט זיינע באַדינער* ,אין איין אַקט ,פון משה
נאַדיר( ,און אין רוסיש) דער דיאַלאָג ,דער אוניווערזיטעט" פון
טשעכאָוו (געלייענט פון מאָריס מײיסאָן) ,לעבעדיקע בילדער פון
שרה פּאַט און געזאַנג.
דעם  01אַפּריל  7291װוערט א"ר פון שלמה רובינשטיין אויפגע-

פירט ,דעם שמידס

טעכטער" ,קאָמעדיע אין  3אַקטן פון פּרץ

פון

אַז אין זעלבן סעזאָן עפענען זיך אין שיקאַגאָ דריי פּראָפּעסיאָנעלע
יידישע טעאַטערס (גליקמאַנס פּאַלאַס טעאַטער ,אינדעפּענדענט טעאַ-
טער פון אַדאָלף גערטנער און דער לאגאן סקווער טעאַטער מיט
מישע און לוסי גערמאַן) .קורץ פאַרן אָנהייב פון סעזאָן קומט אין
שיקאַגאָ דער פאַרואַלטער פון דער יידישער אַקטיאָרן-יוניע ראובן
גוסקין מיט דער פאָדערונג ,אַז די יוניע קאָן ניט דערלויבן דער
;געזעלשאַפט* צו שפּילן רעגלמעסיק און ,הגם בולאָוו איז נאָך ניט
קיין יוניע-מיטגליד ,אָבער אַלס פּראָפּעסיאָנאַל ,קאָן זי אים ניט
דערלויבן צו זיין דער רעזשיסער פון דער ;געזעלשאַפט* .דער סכסוך
נעמט ניט אָן קיין קאָנקרעטע פאָרמען ,און די ערשטע אויפפירונג
קומט פאָר דעם  6אָקטאָבער  7291אין יידישן פאָלקס אינסטיטוט-
טעאַטער .א"ר פון יוסף בולאָוו װוערט אויפגעפירט ,שבתי צבי",
אַ משיח-שפּיל אין  2אַקטן און  4בילדער לויט די טעקסטן פון
שלום אַש און י .זשולאַווסקי ,באַאַרבעט און אויף דער בינע גע-
שטעלט דורך יוסף בולאָוו (מיטן אָנטייל פון יוסף בולאָוו אַלס ,שבתי
צבי" און לובאַ קאַדיסאָן אַלס ?שרה").
די פאָרשטעלונג רופט אַרױס עטלעכע סימפּאָזיומס ,אין וועלכע
עס באַטײליקן זיך דר .דאָלניק ,דר .לאָרבער ,חיים אָראָשקעס ,יונה
ספּיוואַק ,ש .דייסקל ,מ .שוכטער ,דר .א .מאַרגאָלין און סעקולער.
וועגן דער אויפפירונג און דאָס שפּילן שרייבט דר .מאַרגאָלין:
בולאָווס קינסטלערישע פאַנטאַזיע איז פון רייכן ברייטן שוואונג
און קאליידאסקאָפּישער פאַרביקייט .זיינע איינדרוקספולע גראָ-

טעסקע מאַסן-סצענעס און סימפאָנישע מאַסן-קלאַנגען אַלס גאַנצע
ווערק ווירקן הינרייסנד אויף די צושויער מיט זייער זעלטענער
אַרנאַניזאַטאָרישער טעכניק און מיט זייער סצענישן עפעקט ,מיט
זייער האַרמאַניע און קאָנסטרוקטיווער קונסט ,מיט דער שעפּפע-
רישער שטייננדער אילוזיע און געפאָרמטער שאַרפער סימבאָליס-
טיק. .ז.י.ין סימבאָלישער ,משיח' איז אַ שניידיקע געשיכטלעכע
נעשטאַלט ,װאָס באַהערשט די פאָרשטעלונגס-קראַפט װוי א צויבער-
יר זיינען אָבער לחלוטין ניט מסכים מיט בולאָווס
מ.
טרוים.. .
עכט קריסטלעכער אױיפאַסונג פון יידישן מעסיאַניזם .,דער משיח

הירשביין,
דעם  71אַפּריל  7291ווערט געגעבן אַ קליין-קונסט-פאָרשטעלונג
אויף וועלכן ס'ווערן געשפּילט ,מיין ווייב משוגעת" פון מאַרק אַרנ-
שטיין; ,אַן עצה" פון שלום עליכם און ,אויף יענער וועלט" פון
משה נאַדיר,
אין אַפּריל  ,7291בעת די גאַסטשפּילן פון שוישפּילער יעקב בן-

עמי אין ;אַכטע סטריט טעאַטער* ,באַטײליקט זיך די ,געזעלשאַפט"

פון דער יידישער לעגענדע און פאַנטאַזיע איז ניט קיין אַסקעט,

אין זיין אויפפירונג פון דימאָווס ;בראָנקס עקספּרעס" ,און יעקב
בן -עמי טרעט אויך אויף מיט דער ,געזעלשאַפט* אַלס ;יוסף* אין
שלוםּ' אַשס ,דער טויטער מענטש* לוט דער רעזשי פון אברהם
טייטעלבוים,
דעם  11מאַי  7291ווערט אויפגעפירט ;יעדער מיט זיין גאָט",
דראַמע אין  4אַקטן פון דוד פּינסקי ,לויט רעזשי פון בן-ציון גאָרדאָן,
דעם  21אויגוסט  7291ווערט געגעבן אַ לאַך-אָװנט אין סאָוט
העיווען.

 ..,און קיין ,נאָט' איז ער געוויס ניט .דער יידישער משיח איז
בן דוד ,װאָס זוכט זיך צוֹ באַ-
אַ געזאַלבטער יידישער פּרֵינץ ,א
פרייען פון זיינע קייטן ביי די טויערן פון רוים מיט כח און אויס-
ובא קאַדיסאָן אַלס די סימבאַ-
לייזן זיין פאָלק מיט גבורה . ל,,
ליזירטע ;,שׂרה' .א.י.נספּירירט די סאַסן אויף דער בינע ניט
ווייניקער וי זי באַהערשט די צושויער ,אָבער דאָס איז ווייט ניט
די נעשיכטלעכע ;,שרה' פון שבתי צבי ,נאָר ניכער אַן אידעאַל-
זירטע פיגור פון דער עװאַנגעלישער זונה ..... ,די געזעלשאַפט האָט
מיט איר נייעם עקספּערימענט אויפן געביט פון עקספּרעסיאָניסטישן

די ,געזעלשאַפט? הייבט אָן פירן אונטערהאַנדלונגען מיטן דירעק-
טאָר פון..נייעם היבריו אינסטיטוט ,פ ,סימאָן ,אַז זי זאָל ווערן אַן
אָפיציעלער טייל פון דער אינסטיטוציע ,װאָס וועט הייסן ,יידישער
פאָלקס אינסטיטוט* און װעט האָבן פאַרטיק צום .נייעם סעאָן אַ
מאָדערן טעאַטער מיט  097זיץ-פּלעצער פאַר דער ,געזעלשאַפט"
און פאַר אַן ענגלישער גרופּע שפּילער ,גלייכצייטיק פירט די ,געזעל-
שאַפט* אונטערהאַנדלונגען מיטן שוישפּילער און רעזשיסער יוסף
בולאָוו אַלס רעזשיסער און קינסטלערישער לייטער פון אָט דעם
:
:
יידישן טעאַטער-אָפּטײל,

שוישפּיל אין יידיש ,דערנרייכט א באַנגריסונגס-ווערטן פאַרטשריט",

אין יוני  7291וװוערן ביידע פּראָיעקטן דורכגעפירט און בולאָוז
מיט זיין פרוי ליובאַ קאַדיסאָן  קומען אין שיקאַגאָ צוצוטרעטן צו
פּראָבן .גלייכצייטיק װוערט די ,געזעלשאַפט* געשטעלט פאַרן פאַקט,
2239

משה

באַקאַל שרייבט :

,דער טעקסט

אַליין אין זייער אַ געלונגענער אַרױס.

די שפיל

בכל? איז אַן אינטערעסאַנטע ,אָבער דער סוזשעט שמעקט צומיל
מיטן טעאַטער פון באַלעבאַטישן שניט .משיח-אידייען- ,רעליניע-
זער פּאַטאָס ,מיסטיק .דאָס איז ניט קיין פּאַסיקער אינהאַלט פאַר
אַ נייעם טעאַטער,

בולאָוו

האָט זיין משיח

נעשטאַלטעט

וי

אַ

קריסטוס+ ,א.ָ.בער ואָס בולאָוו האָט אונדז ניט נענעבן ,װאָס
די פאָרשטעלונג האָט פאַרפעלט צויטאָן ,איז צו געבן מאָטיוון פאַר
הדאיַנדלונגען .,עס קומען פאָר;אַ סך .זאַכן אין דער פאָרשטעלונג,
װאָס מיר הייבן ניט אָן צו וויסן פאַרװאָס זיי קומען פאָר, ,  ,לובאַ
קאַדיסאָן .אין דער ראָלע פון שרהן-האָט אַרױיסגעציינט איר דינאַ-
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יידישן

טעאַטער
ט
א
י
וא
ש

מיק ,נעווען קינפטלעריש ,אָבער איר ,שרה' איז געווען דראמאַטיש
ניט עכט .אירע ווערטער ,װאָס רופן צו דער ערד ,זיינען פון איר
מעכאַניש דעקלאַמירט געװאָרן ... .דער סולטאַן ,געשפּילט פון
מאָריס מייסאָן ,איז געווען אמת פּאָזירט .מייסאָן האָט געװאָלט
שאַפן אַ גראָטעסקע נעשטאַלט פון סולטאַן ,אָבער אים האָט דערצו
געפעלט די נויטיקע שפּילעװודיקייט און לייכטקייט  ..,זייער שיין
זיינען די דעקאָראַציעס און קאָסטיומען .אפשר צוליב דער רייב-
קייט אין פאַרב און קלאַנג איז כדאי צו זען די פאָרשטעלונג פון
;שבתי צבי'?,

און מייער לעווין שרייבט :
,ס'איז א פאָלקס טעאַטער האַרציק דורכגענומען מיט די עטלעכע
כאַראַקטעריסטישע שטריכן פון אַמאַטאָרישקײט ,וװאָס האָט עס
אָפּנעהיט ,אַז עס זאָל ניט זיין אַזױ קאַלט וי די פּראָפּעסיאָנאַלע
פאָרשטעלונגען .... .,די פרויען זיינען בעתן שפּילן געזעסן אַזױ
רעליניעז שטיל ,וי זעלטן ווען זיי װואָלטן אַזױ אויסנעזעסן אין
אַ שול אין דער נייער וועלט".
דעם  31נאָוועמבער  7291ווערט אין יידישן פאָלקס-אינסטיטוט
אויפגעפירט ,א"ר פון יוסף בולאָוו; ,דער זינגער פון זיין טרויער",
אַ ליבע-שפּיל אין  3אַקטן פון אָסיפּ דימאָוו ,דעקאָראַציעס  ---טאָד-
רעס געלער (מיט יוסף בולאָוו אַלס ;יאָשקע* און לובאַ קאַדיסאָן
,יינע"),
אַלס ש

וועגן דער אויפפירונג און דאָס שפּילן שרייבט דר .א .מאַרגאָלין :
ב,ולאָווס קאָנצעפּציע פון יאָשקעס טראַגעדיע ווערט ניט בלוין
געמאָלן אין מאַסשטאַב פון אַ חלום ,נאָר אויך נעזוננען און
געטריבן וי אויף פלינלען .זיינע געפאָרמטע העלדן ווירקן און
שרייען אויס זייערע ליידן ,ווירבלען זיך אין אימפּולסיװוע מאָמענטן
און וויינען ,לאַכן װוי אין אַ צויבער-וועלט פון ליכט און פאַרבן-
שפּיל ,פון קאָמבינירטן פרייד מיט טרויער ... ,די קאָנסטרוקציע
פון דער נאַנצער דראַמע איז אַזױי בולט-שפּיציק ,אַזױ פּריזמאַטיש-
פאַרביק און אַזױ איינדרוקספול-קלאַנניק ,אַז דער צושויער זעט
אין דער שניידיקער

אילוזיע דעם

נאַנצן פאַרקערפּערטן

אמת ,דעם

טראַגישן פּראָצעס פון יאַשקעס לעבנס-נעשיכטע ... .יוסף בולאָוו
אין דער געשטאַלט פון ראָמאַנטישן און פּאָעטישן כליזמרל  יאִשקע'
שאַפט כמעט די גאַנצע שטימונג פון דער האַנדלוננ ,זיין אַרינינעלע
האַלטונג ,זיין דורכדרינגענדע עקספּרעסיוע מימיק ,זיין אימפּעט,
זיין בוינזאַמקײט ,זיין כליפּן ... . ,זיין באַוועגלעכקייט ,זיינע איבער-
גאַנגען פון טרויער צו הייטערקייט און צוריק ,זיינען אַ קאָלאָסאַלע
פּאַנטאָמימישע שאַפונג אַן און פאַר זיך ,און צוזאַמען מיט בולאָווס

ווייכן מעלאָדישן טאָן און קלאָרער דיקציע ,בילדן זיי אויף דער

בינע אַ קאָמפּלעטע קאַנסטרוקטיווע לעבנס-דראַמע פון בלוט און
פייער ,פון קינסטלערישע טעכניק און ראַפינירטע ליניען ... .לובאַ

קאַדיסאָן

האָט פּערזאָניפיצירט די פאַרטרוימטע

אומגליקלעכע

דינסט ,שיינע' מיט אַלע קלאַנגען ,קאָלירן און ניואַנסן פון צויבער-
פולן חלום-שפּיל... ,פון די איבריקע ראָליסטן האָבן נעשאפן
זייער כאַראַקטעריסטישע קאָרעקטע געשטאַלטן בנימין פישביין
אַלס ,מעקלער! און'מאָריס מייסאָן אַלס ,װאַסערטרענער' ,פישביין
איז אַ פעאיקער און קלונער שוישפּילער מיט ערפאַרונג און רוטינע,
מיט אַ קלאָרער שפּראַך און פרייער באַװענונג .זיין ערשיינונג פילט
אָן די בינע מיט לעבן און שפּיל .מאָריס מייסאָן האָט אין זיין
נראָטעסקן ,העלד' באעַרר?ױסגעגלאַנצט אין אַ פּאָר שיינע מאָ-
מענטן.

 ...אַננאַ סוועט

האָט נגעשילדערט

אַ נלענצנדע

גרייזעלע'

,אַדאַם' האָט געשפּילט שרה פּאַט און
 . , ,אַ גאַנץ איינדרוקספולע מ
הָאָט אויסגעהאַלטן איר.טאָן און כאַראַקטער -ביז צו ענד .לעאָן
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דעמאָדאָוו איז געווען זייער אַ בלאַסער ,פּאַסיווער און ,פישבלו-

טיקער' קאַלטער סעמיאָנטשיק און זיין מ,אַסקע!' מאַכט קיין איינ-
דרוק ניט .,דאָסזעלבע ווענן מר .,ראוער אלס קוימענקערער ,צו
מאָנאָטאָן און ניט איבערצייננד .טייב? לעסין ,שפּילנדיק האָדיש,
די הינערפארקויפערין ,האָט אַלס קוריאָזע חלום-פינור ,נגעשאפן

אַ הייטערע שטימונג",
ח .לאָוער שרייבט :
יוסף בולאָווס אויסטייטשונג און רעזשי איז באמת פאָרטרעפ-
לעך ,זיין ראָל אַלס יאָשקע אין אויף אַן אמת-קינסטלערישן אופן
דורכנעפירט געװאָרן ...+ .,באַזונדער שיין און ואונדערבאַר אין
געווען די מאַסן-סצענע ביים שלוס פון צווייטן אַקט ווען דאָס נאַנצע
שטעטל קומט באַנריסן דעם געווינער ... .לובאַ קאַדיסאָן אַלס די
אומנליקלעכע דינסט שיינע ,האָט מייסטערהאפט דורכגעפירט איר
ראָל. ,מ.אָ.ריס מייסאָן אַלס וואַסערטרענער איז געווען אויסנע-
צייכנט. .ט.י.יב? ליעסין אַלס די הינער-פארקויפערין האָט גע-
שאַפן אַ שיינע פינור און האָט נוט נעשפּילט .. . ,לעאָן דעמאדאָוו
אַלס סעמיאַנטשיק איז נגעווען צו טויט און פּחדנותדיק .מ .ראָוער
אַלס קוימען-קערער איז געווען צו פּראָסט און קאַלט .אַננאַ סוועט
אַלס רייזעלע האָט געשילדערט א האַרציק-באַחנטן קינדערישן טיפּ,
שרה פּאַט האָט ערלעך דורכגעפירט איר ראָל אַלס די רייכע

מאַדאַם".

|

דעם  12דעצעמבער  7291ווערט אין יידישן פאָלקס:-אינסטיטוט
אויפגעפירט א"ר פון יוסף בולאָװו ;אַ שפּיל אָן אַ נאָמען* לט
פרידריך העבעל ,באַאַרבעט און אויף דער בינע געשטעלט פון יוסף
בולאָוו ,מוזיק  ---אֲשר מאָנוסאָװיטש ,דעקאָראַציעס  --אָרלאָו,
קאָסטיומען  --שרה פּאַט,
וועגן דער פּיעסע ,די אויפפירונג און דאָס שפּילן שרייבט דר .א.
מאַרגאָלין :
,אין ,שפּיל אָן אַ נאָמען' אָפּערירט בולאָוו מיט פּרימיטיווע עלע-
מענטן פון טעאַטראַלישקײט אַרויסצוברעננען אַ לייכטע סאַטירע,
ניט אַזױ אויפן איינזייטיקן לעבנס-קאַראַהאָד ,װוי אויפן טעאַטער"
שפּי? גופא .אָבער אַזאַ ביליקער גראָטעסק ,ואָס האָט ניט די
לעבעדיקע מאַטעריאַלן פון אַ דראַמאַטישן שּיל  ...קאָן ניט
איבערלאָזן אויפן צושויער קיין איינדרוק ,ווייל דאָס שפּיל האָט
.ער רעזשי-
ניט פאַר דער פאַנטאַזיע קיין טעאַטראַלישן רייץ ... ,ד
ספער שלעפּט אַריין אין שפּי? דאָס פּובליקום נופא און לאַכט אויס
פאַר די צושויער אין די אוינן זיין איינן ווערק... .דער עולם
גייט אַרױס פון ,שפּיל אָן אַ נאָמען' מיט זויערע שטימונגען ,מיט
אַ ,טראַגעדיע פון גאָרניִט ,,אָן אַן איינדרוק און אָן .דעם מינדסטן
באַגריף וועגן דעם װאָס בולאָוו האָט באַצװעקט מיט אַזאַ משונה-
דיקן עקספּערימענט פון ווייניקער װוי לייכטן אונטערהאַלט און פון
אַזױ פיל שווערער ארבעט .איין מעלה האָט אָבער די פאָרשטעלונג

יאָ געהאַט און אַ וויכטיקע .דער ראַפינירטער קינסטלער יוסף
בולאָוו האָט זיך אין ,שפּיל אָן אַ נאָמען' פאַר אונדז אַנטפּלעקט
אין אַ נייעם זשאַנר ,אַלס גלענצנדער אַרינינעלער כאַראַקטער-
קאָמיקער .זיין ,ייד' איז געווען אַ גראָטעסקע געשטאַלט פון אַ

דאָפּל כאַראַקטער. .ב.נ.ימין פישביין אַלס שענקער ,װו .מערקור

אַלם גנב ,מ .אייזענבערג אַלס פּאָליסמאַן און די גראַציעזע לובאַ
קאַדיסאָן אַלס דעם קעניגס טאָכטער זיינען מיט זייערע גראָטעסקע

געשטאַלטן געווען גאַנץ סימפּאַטיש?.

-

און ,דער אידישער געשעפּטסמאַן" פאַרצייכנט +
ז,ייערע אויפפירוננען

-

האָבן געמאַכט אַזאַ .גרויסן איינדרוק אין

שטאָט ,אַז אַפּילו די ,דייטשע יאַהודים' האָבן זיך שטאַרק פאַר-
2242

|לעטסיקאָן
אינטערעסירט מיט זיי ,זיי קומען צו זייערע פֿאַָרשטעלונגען און
געפינען ניט גענוג לויב-ווערטער פאַר זיי  .אַזױ שטאַרק זיינען זי
|
באַגייסטערט".
דעם  01מערץ  8291ווערט אין יידישן פאָלקס-אינסטיטוט אויפי

געפירט אייר פון יוסף בולאָוו ;שאַפּ ,סאָציאַלע דראַמעאין  4אַקטן
פון ה .לייוויק (מיט יוסף בולאָוו אַלס ,וואולף" און לובאַ קאַדיסאָן

אַלס ,מיניע") .דער מחבר װערט געבראַכט צו דער פאָרשטעלונג,
און דעם  52מערץ קומט פאָר אַ סימפּאָזיום מיטן אָנטייל פוֹן יוסף
בולאָוו ,װיליאַם נאַטאַנסאָן ,מ .שוכטער ,ה .אָראָשקעס ,ה .פינקעל"
שטיין און א .ראַבינאָװיטש.

|

דר .א .מאַרגאָלין ישרייבט וועגן דער פיעסען'די אויפפירונג און
1
דאָס שפּילן:
דאָס טעאַטער -שטיק שאַפּ" פון דיכטער ה .לייוויק  ...איז פאַר
קיין פאַל ניט קיין דראַמע ,הן לויט דער קאָנסטרוקציע פון ווערס,
צַעשוואומענע קאָלעקציע
ַ.פּ' איז א
הן לויט דעם סוזשעט.,. .שא

בילדער פון װאַרשטאַט-לעבן אין שניידער-פאַך אַן דראַמאַטישן
ריטם און פּסיכאָלאָגישער קאָנצענטראַציע . ., .די אויפפירונג פון
שאַפּ' אונטער דער געניטער און פאַרנינפטיקער רעזשי פון יוסף
בולאָוו איז אַרויסגעקומען פיל געלונגענער וי דאָס ווערק נופא.
בולאָוו האָט מיט זייער פיינע שטריכן געשילדערט דעם אינערלעכן
קאַמף פון וואולפס ענטצווייטער סאַציאַלער נשמה ,אין וועלכער
עס ראַנגלען זיך פּאַרגאַנגענהײט מיט קעגנװאַרט ,גייסט מיט מאַ-
טעריע ... .זייער טעמפּעראַמענטפול און איבערצייגנד האָט די

חנודיקע ליובאַ קאַדישאָן געשפּילט די פאַרליבטע און ליידנדע

.ון די איבריקע ראָליסטן איז כדאי
רעװאלוציאָנערקע ,מיניע! ,. ,פ
צו פאַרצייכנען דעם קאָרעקטן טאָן און האַלטונג פון מ .מייזעל
,אָס! נולד ... ,די פיינע כאַראַקטעריס-
אין דער ראָלע פון צווייטן ב
טיק פון אַלטן פרומען פּרעסער ,שלמה חיים' ,װאָס איז געלונגען
פּערסאַניפיצירט געװאָרן פון ש .רובינשטיין ,א פּאַר שטאַרקע דרא-

מאַטישע מאַמענטן :פון שרה פּאַט אין דער ראָלע פון דער אַלטער
מויד . ... ..בנימין פישביינען אין זיין אױיסנגעטאָקטן טיפּ פון דעם

קונדס פון דעם ערשטן אָפּערײטאָר .א.ו.ן אַננא סוועט אלס סימ-
פּאַטישע ראָמאַנטישע און שטיפערישע ;גוירדי' . .. ,די ,סקעבישע'
עלעמענטן פוֹן ,שאַפּ' ,פון ,באַרקאַנען' ביז צו די קאַטערס ,היימי'
און ;פיליפּ' זיינען פון מאָריס מייסאַנען ,יעקב אַװאדענקאָ אוֹן ש.
גענדין ניט גענוג פֿאַרביק אַרױסגעבראַכט געװאָרן ..,. .,מאיר
אייזענבערנ ,אַלס ;,כער דער פּרעסער! ,האָט געשפּילט שטארס,
אָבער עטװאָס שארזשירט ,.בן-ציון נאָרדאָן האָט זיין ר' לייזערן
גוט און ערנסט דורכגעפילט .. . ,די דעקאָראַציעס ,לוֹיט די סקיצן
פון מ .ציפּאָרין ,זיינען זייער נאַטירלעך און איינדרוקספו? און
גיבן צו בולאָווס אויפפירוננ אַ סך קאָלִיר או {ן רעאליסטישן זין",
און משה טאָלטשין שרייבט :
זיין ש,אַפּ' איז מער א ראָמאַן וי אַ דראַמע.

יעדער מענטש

איז אַ נויטיקער אין דעם װערק ... .פון אַ סאַציאַלע פּראָבלעם
.ולאָוו האָט
איז געװאָרן א רירנדע טיף-מענטשלעכע דראַמע .. .ב
זיך דערהויבן צו לייוויקן .עס איז געווען אַ פאַרגעניגן צו זען װי
דער קינסטלער-רעזשיסער גייט נאָך דעם קינסטלער-דיכטער .ביידע
.אָוו איז געווען וואולף .ניט קיין
האָבן זיך פאַרשטאַנען. .ב.ול

אַנדערער .עס האָט זיך גאָרניט געגלויבט ,אַז ער שפּילט נאָר אַ מאָל
אַן אַנדערע ראָלע ,ליובא קאַדיסאָן אַלס שיינע האָט געקוקט מיט

אַ פּאַר אוינן און גערערט מיט א שפּראַך ,װאָס האָבן פּשוט באַ-
צויבערט ,מיט מאָטל מייזל אַלס נולד ,דער צווייטער באָס ,בין
איך עפּעס ניט זיכער .טעאַטראַליש האָט ער זיכער גוט געשפּילט.
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;של.מה רובינשטיין אֵלְס שלמה חיים .האָט מער ווי געשפּילט
זיין ראָלע .ער האָט זיך אין איר פאַרטראַכט אוֹיך .שרה פּאַט
האָט געשפּילט אַלס ראַיע פּונקט וי זי װאָלט גערעדט .וועגן איר,
מיט האַרץ ,מיט טעמפּעראַמענט ,אוֹן דאָס אי גוט .דוד דייװוידסאָן
.יך די אַנדערע האָבן
או
האָט אַביס? צו שטאַרק דעקלאַמירט.. ,
געשפּילט מיט דעם נויטיקן ערנסט .בנימין פישביין איז מיר גראַדע
ניט נעפעלן געװאָרן .,אָט שוין דערפאַר אַליין װאָס ער האָט צו
;|שטאַרק' נעשפּילט".
און נאָכן ערשטן סעזאָן מיט בולאָוון ,שרייבט מאָריס מײסאָן :
,אַ דאַנק דער הילף פון א געוויסער גרופּע מענטשן ,וועלכע האָבן
אַקטיוו מיטגעאַרבעט מיט אונדז; האָבן מיר פאַרענדיקט דעם סעזאָן
מיט פיר און זעכציק פאָרשטעלונגען .מיר האָבן געהאַט אַ דעפיציט
פון אייניקע פַּאֶר טויזנט טאָלער ,אָבער דאָס האָט אונדז ניט אַנ-
טוישט ... ,דער מאָראַלער און קינסטלערישער דערפאָלג האָט
אונדז באַוויזן ,אַז :מיר האָבן אױיסנעטראָטן דעם ווענ און צונע-
צוינן א נאָר גרויסע צאָל נייע פאַרערער פוןאונדזער טעאַטער,
ערשט איצט מיט נייִעם גלויבן און מער כוחות הייבן מיר אָן די
נייע אַרבעט פון אונדזער צווייטן סעזאָן מיט בולאָוון".
אין די זומער-חדשים ווערן געמאַכט אָנשטרענגונגען צו שאַפן אַ

געזעלשאַפּטלעכן קאָמיטעט ,װאָס זאָל העלפן דעקן די מאַטעריעלע
פאַרלוסטן ,װאָס די גרויסע אויפפירונגען און די דערמיט פאַרבונ-
דענע הוצאות קאָנען ניט געדעקט װערן פון דער בילעטן-הכנסה.
אונטער דער אָנפירונג פון יעקב דובאָוו גייען אַרײַן אין דעם קאָמי-
:יים אָרעשקעס ,יוסף בולאָון ,פּ .בורשטיין ,סאָל באַדין ,בן-
טע ח
ציון גאָרדאָן ,ר .גילבערג ,דזש .לעווין ,דזש .דובאוויק ,בעקי ליס,
מאָריס מײסאָן ,מאָטל מייזעל ,מ .נעטקין ,א ,סנעי ,מילטאָן קעגן,
ל .קיפּניס ,י .קאַץ ,ש .רובינשטיין ,ה ,רעזניק .,פ .שטיינפעלר ,ל .מ,
שטיין ,ד .שטיין ,דר .ז .לאָרבער ,דֶר ,מאַקס דאָלגיק ,ח .י .קופּער,

ה' און פי זאוב ,ה .אַטלאַס א .אַ- .
דורכן זומער  82האָט די ?געזעלשאַפט* דורכגעפירט אַ צאָל
פאָרשטעלונגען און קאָנצערטן אין סאַוט העיוען ,פּיקניקס און
|
אַרױספאָרן.
| אין מאַי  8291איז געגעבן געװאָרן אַן ערן-אָװונט פאַרן מיטגליד
פון דער אווילנער טרופּע" ,פּאָלאַ װאָלטער ,מיט איר אָנטייל ,און
אונטער איר רעזשי אִיז אויפגעפירט געװאָרן ;די טעג פון אונדזער
לעבן" פון לעאָניד אַנדרעעװו (מיטן אָנטײיל פון יוסף בולאָוו און לובאַ
קאַדיסאָן).
דעם  4נאָוועמבער  8איז א"ר פון יוסף בולאָוו אויפגעפירט
געװאָרן ;דער גר צדק* פון אַלטער קאַציזנאַ ,דעקאָראַציעס --
מיכאל ציפּאָרין ,געזאַנג און מעלאָדיעס  ---קאָמפּאָנירט פון בען
פּאָליאַק און מ .שיין .די פאָרשטעלונג האָט גאָר אַ גרויסן דערפאָלג.
דער ספּעציעלער קאָמיטעט האָט אויך פאַרעפנטלעכט אַ פּראָגראַם
מיט אַרטיקלען פון ק .אָרעשקעס ,מאָריס מײסאָן ,יוסף בולאָוו און
ס .פ .רודענס ,און באַגריסונגען,
| דעם  02יאַנואַר  9291ווערט אין הייסקול-אוידיטאָריום אין סאַוט
בענד ,אינדיאַנאַ ,אויפגעפירט א"ר פון יוסף בולאָוו פּרץ הירשביינס
;גרינע פעלדער" .דערנאָך װוערט די פאָרשטעלונג אויך געגעבן
:
אין שיקאַגאָ.
דעם  2פּעברואַר 9291ווערט אייר פון יוסף בולאָוו אויפגעפירט
דער קאַרגער* פון מאָליער ,דעקאָראַציעס און קאָסטיומען  ---ראָוז
;
קרופּניק .,די פּיעסע ווערט געשפּילט  81מאָל און ווערט זייער גוט
אויפגענומען פון דער פּרעסע.
דעם  52מערץ  9291ווערט אויפגעפירט א"ר פון יוסף בולאָוו
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טעאַטער
פון לודוויק פולדא ,וועלכע האָט

;אַלטע בחורים" (שול-חברים")
אויך אַ גרויסן דערפאָלג,.
דעם  9אַפּריל  9291וושרט געפייערט דער יוביליי פון אַקטיון
מיטגליד און סעקרעטאַר מאָריס מייסאָן ,און יוסף בולאָוו פירט אויף
,אַנקל בוילש" (מיטן יובילאַר אַלס ,יאַנקל בוילע" ,יוסף
יקאָברינס י
בולאָוו ; ---פּראָקאָפּ* און ליובאַ קאַדיסאָן ; ---כייקע").
אין מאַי  9291ווערט א"ר פון יוסף בולאָוו אויפגעפירט די דראַמע
;מאָרד* (פּעריפעריע?) פון לאַנגע.
אין דעם סעזאָן האָט די ,געזעלשאַפט? אויך דורכגעפירט פאַרן

מאָרעװווסקי טרעט באַלד צו צו פּרובירן ,אין זיין איבערזעצונג,
שעקספּירס .,שײלאָק* ,אָבער אויפן פאַרלאַנג פון דער ;געזעלשאַפט*,
וועלכע איז ניט מסכים צו שטעלן די פּיעסע ,ווערן די פּראָבן אָפּ-
געשטעלט ,און דעם  9פּעברואַר  0291ווערט א"ר פון אברהם מאָ-
רעווסקי (מיט אים אין דער ראָל פון ,צדיק") אויפגעפירט ,דעם
צדיקס נסיעה ,טעאַטער-שפּיל אין  3אַקטן מיט אַ פּראָלאָג פון ה.
סעקלער ,דעקאָראַציעס  ---טאָדרעס געלער ,מוזיק  ---אייזיק לעווין,
קאָסטיומען  --שרה פּאַט?,
וועגן דער אויפפירונג שרייבט י .סיגעל:

.גד צדק" פון אַלטער קאַציזנא (רעזשי  --יוסף בולאָו)
שריפטשטעלער דוד בערגעלסאָן אַ קבלת-פּנים ,אויף וועלכן ס'איז
געשפּילט געװאָרן זיין איינאַקטער ,אין אַ סאָװיעטישן געריכט" מיטן
אָנטײל פון מחבר אין דער ראָל פון ?;אַ בורזשויקע" ,און די ,געזעל-
שאַפט* האָט אויך איינגעאָרדנט אַ באַנקעט לכבוד דעם גאַסט.
די ,ג,עזעלשאַפט? ווערט פאַרבעטן צו שפּילן ,מיט בלאָוון און
ליובאַ קאַדיסאָן; ,גר צדק" אין סט .לואיס .באַלד דערנאָך ווערט
די פאַרבינדונג מיט בולאָוון איבערגעריסן צוליב זיין פאָדערונג ,אַז
די ,געזעלשאַפט* זאָל פאַרװואַנדלט ווערן אין אַ פּראָפּעסיאָנעל טעאַ-
טער ,שפּילן יעדן טאָג און אויך אַרומפאָרן איבערן לאַנד .אויס-
נוצנדיק דעם פאַקט ,װאָס קיין אַמעריקע איז דאַמאָלט אָנגעקומען
דער באַקאַנטער יידיש-אײיראָפּעאישער שוישפּילער און רעזשיסער
אברהם מאָרעווסקי ,ווערט פ' יעקב דובאָוו דעלעגירט קיין ניו-יאָרק
און ס'געלינגט אים צו אַנגאַזשירן מאָרעווסקין אַלס רעזשיסער פון
דער ;געזעלשאַפט" .דעם  032נאָוועמבער  9291ווערט איינגעאָרדנט
אַ קבלת-פנים פאַרן נייעם רעזשיסער ,וועלכער פירט אויף (מיט
אים אין דער הױפּטראָל)  2אַקטן פון ;פּריצים* (;דער דוכוס") פון
אַלטער קאַציזנאַ און אַ קאָנצערט פון פאָרלעזונגען און דעקלאַמאַציעס,
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מ,אָרעווסקי האָט אונדז געגעבן אַ פאָלקאָמע געשטאַלט פון אַ
צדיק ,פון אַ רבין פון יענער צייט וועגן וועלכער עס האַנדלט זיך.

 .,,אויב אין דער ראָלע איז ניטאָ קיין שטאַרקע האַנדלונג ,איז
עס ניט די שולד פונם שוישפּילער .עס פעלט אין אַלגעמײן אין
דעם ווערק האַנדלונג ,אָבװאָל עס פעלן ניט קיין דראַמאַטישע
סיטואַציעס ,וועלכע זיינען אָבער ליידער אַרויסנעקומען בלאַס .שרה
ריסמאַן .ל.י.ידער איז איר ערשטער אויפטריט ניט אינגאַנצן
געווען געלונגען .עס קאָן זיין ,אַז דאָס איז ניט איננאַנצן איר
שולד ,ווייל די נאַנצע סצענע אין דעם ערשטן אַקט ... ,איז
ניט געווען קיין געלונגענע .די ציגיינער-טענץ און די ציגיינער-
לידער זיינען נעווען ערנער וי אַמאַטאָריש ... .מאָריס מייסאָן
נ.אָרניט שלעכט
אַלס דער ציגיינער איז געווען ניט שלעכט.. .
אין זיין .ראָלע איז געווען דוד דישװוידסאָן אַלס הערשל .ער האָט
נעשפּילט מיט מייער און מיט איינגעהאלטענעם

האַסט.

 ...בנימין

פישביין איז אַ טאַלאַנטפולער קאָמיקער און ער האָט:פאָרגעשטעלט
אַן עכט .קאָמישן האַלב-שכורן בראָנפן-ברענער ,מאיר אייזענבערג
אַלס העשלס פאָטער ,אַביש נראַלניק ,איז געווען צופרירנשטעלנד,
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געקסיקאָן

פון

און דאָסזעלבע קאָן מען זאָגן וװוענן שרה פּאָט אַלס די מוטער,
מינצי .אַלס העשלס ווייב האָט געשפּילט שרה טייטעלבוים .ביידע
קיאָ-
ד.ע ד
האָבן קליינע ראָלן ,אָבער זיי האָבן נוט נעשפּילט.. ,
ראַציעס זיינען נעמאַכט געװאָרן פון דעם באַקאַנטן הינן מאָלער
טאָדרעס נעלער ,ער האָט נעשאַפן די נעהיימע פרומע אַטמאָספערע
אין דעם פאָרשפּיל ,און אין אַלנעמײן איז אים געלוננען צו שאַפן

י ;געזעלשאַפט? טרעט אַריין אין אַ שװערער עפּאָכע ,און טייל
טייטשן אין דעם אַרײן פאַלשע טייטשן ווי ,למשל ,שיר :
,די ליטעראַריש-דראַמאַטישע געזעלשאַפט אין דאָך בלי ספק
געווען די גייסטיקע היים ,וואו אונדזערע קולטור-פּראָבלעמען האָבן
פאַרנומען דעם אויבן-אָן ,און ניט נאָר אין דער געזעלשאַפט נופא,
נאָר צעבלאָזן די פונקן אין אַלֶע ווינקעלעך ,אַרײינגעבראַכט שיינקייט
אין אונדזער װואָכעקײט ,און איצטער ,נאָך אַזויפי? דערנרייכוננען,
אַזאַ גװאַלדיקע ירידה ,װווי די געזעלשאַפט װאָלט זיך דערשראָקן

קיין גרויסן מאַטעריעלן אָדער מאָראַלישן דערפאָלג האָבן ביידע
אויפפירונגען ניט געהאַט ,און מאָרעװוסקי האָט דערויף באַלד פאַר-
לאָזט די ;געזשלשאַפט?*,
דעם  22מערץ  0291איז א"ר פון װאָלף גאָלדפאַדען אויפגעפירט
געװאָרן פאיאןָלקס-אינסטיטוט ,די הױיפּט זאַך* ,אין  4אַקטן פון
ניקאָלײי יעװורעאינאָוו ,יידיש  --װאָלף גאָלדפאַדען.

פאַר איר אייגענעם כח . .. ,אַזױ לאַנג װוי די געזעלשאַפט האָט ניט

מיט זיין פּענזל די שטימוננען
צייטן".

אין די בילדער פון די פאַרנאַנגענע

נגעחלומט צופיל? פון דער בינע ,און דאָס טעאַטער-שפּיל?ל איז געווען
אַ ביי-זאַך ,זיינען די פּאָזיציעס געווען דויערנדיקע ,נאָר קוים האָט
דאָס שפּילימאַניע גובר געווען און די הױפּטלאָזונגען זיינען נע-
װאָרן זיך צו דערחויבן צו דער גלאָריע פון אַקטיאָרן ,האָבְן שוין
במילא די הויפּט-פּראָבלעמען ,װאָס האָבן נעשטאַרקט דעם גאַנצן

זיצנדיק  :שרה פּאַט ,יוסף בולאָו ,דוד בערגעלסאָן ,יעקב דובאָו ,ליובא קאַדיסאַן,
דעם  322אַפּריל  0291איז דורכגעפירט געװאָרן אַ קליינקונסט-אָװונט
לכבוד דעם מיטגליד בנימין פישביין,
דעם  62מאַי  0391האָט די ;,געזעלשאַפט* איינגעאַרדנט אַ קבלת-
פּנים לכבוד פּרץ הירשביין .,ס'איז אויפגעפירט געװאָרן דער צוויי-
טער אַקט פון זיין פּיעסע ;,דעם שמידס טעכטער" ,א מװויקאַליש-
קינסטלעריש פּראָגראַם ,און דער גאַסט איז אַרױסגעטראָטן מיט אַ
רעדע.

דעם  22אָקטאָבער  0291ווערט אין דער אָנוועזנהייט פון ספּעציעל-
געבראַכטן דראַמאַטורג פ .בימקאָ אויפגעפירט זיין דראַמע ,גנבים",
דעם  11יאַנואַר  1291ווערט איבערגעחזרט ;אַלטע בחורים" פון
לודוויק פולדא.
דעם  01מערץ  1291ווערט אויפגעפירט דוד פּינסקיס דראַמע
,יעדער מיט זיין גאָט?,
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אסָלט געווען ניט יושר-
געבוי ,נעמוזט ווערן אַ יוצא זאַך. .װ..ו ע
דיק פאַרלייקענען אָט דעם פאַקט ,אַז די געזעלשאַפט האָט יאָ באַ-
וויזן אַרויסצוברענגען אַ פּאָר טאַלאַנטפולע שפּילער . .אַלס ליב-
האָבער האָבן זיי זיך נגענומען פּראָקלאַמירן אַלְס אַקטיאָרן ,זיינען
די  -פאָדערונגען מצד דעם בעסערן טעאטעררבאַזוכער געװאָרן
װאָגיקער  ---ניט װוי צו ליבהאָבכער  --האָט שוין במילא דער אינ-
האַלט געמוזט ווערן אַ װואַקלדיקער ,אַ דורכפאַלנדיקער ... .ווער
ווייסט ,אפשר ,די אויפפירונג פון לייוויקס ,בעטלער! קומענדיקן
חודש ,וועט זיך אַרױסוײיזן אַלס אַגעלונגענער פאַרזוך צו אצַוריק-
קער צו זייער פריערדיקן מצב".
דעם  42מאַי  1391איז א"ר פון בן-ציון גאָרדאָן אויפגעפירט גע-
װאָרן אין פאָלקס-אינסטיטוט ,,בעטלער" ,דראַמע אין  4אַקטן פון
ה .לייוויק,
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יידיש} טעאַטער
מאַרק יורי שרייבט וועגן דער פּיעסע ,אויפפירונג און שפּילן:
 ....,די דראַמע איז זייער נעפּלדיק אויפנעשריבן ,מיט אַן אָנ-
שטעל פון רעאַליזם ,נאָר מיט אַ וואונק ,מיט אַן אָנווייז צו עפּעס
און .ערנעץ . . .ד.ערפאַר איז די אויפגאַבע פון רעזשיסאָר ניט גע-
ווען קיין לייכטע .אַ רעזשיסאָר האָט אַ סך רעכטן ,אָבער קיינמאָל
ניט דאָס רעכט פון איבערשאַפונג ,האָט טאַקע דער רעזשיסאָר
בן-ציון נאָרדאָן נעטאָן דאָס בעסטע װאָס עס האָט געקאַנט געטאָן
ווערן מיט אַזאַ מטושטשער האַנדלונג .אַ סך מי און איבערנעבנ-
קייט האָט זיך אַרויסגעזען און דער צוזאַמענשפּיל האָט געקלונגען
וי אַ סימפאָניע געשפּילט פון אַ פיינעם סטודענטן אָרקעסטער,.
מיט דער אויפנאַם פון ערשטן אַקט ,וואו די שפּילער האָבן אַביסל
גערעדט צו דער װואַנט ,און דאָס זייער שטיל ,האָט דער רעזשיפאָר

אויסגעפילט אַלע ווינקלען און זיין השפּעה האָט זיך געמערקט אין
יעדן ריר און קער פון יעדן שפּילער  --און געשפּילט האָבן אַלע,
ווער נוט און ווער שלעכט ,נאָר-נאָר געלוננען איז אַרויס דער דרי-
טער אַקט וואו דער רעזשיסאָר האָט אויסנענוצט דעם בוי פון דער
בינע

(אונטער

אַ בריק

ווענן

מיט

און

טרעפּן

װאָס

פירן

אַראָפּ

און אַרויף) און דערהויבן דעם שפּיל? צו אַ געלונגענער קאָמבינאַציע
פון שוישפּיל ,דעקאָראַציע,

דיכטונג

און רוים.

 ...אַ נאָר גרויסן

לויב פאַרדינען די יוננע מאָלערין ראָוז קרופּניק און דער בויער
ריביקאָוו .ראָוז קרופּניק פאַרמאָנט זייער פיל טאַלאַנט און איר
פּלאַץ איז אַ קונפט-טעאַטער מיט ברייטע מענלעכקייטן ,די דעקאָ-
ראַציע פון ראָוז קרופּניק האָט אַ סך בייגעטראָנן צום דערפאָלג פון
דער פּיעסע .מעקס בערמאַן האָט מיט זיינע קאָסטיומען און וואונ-
דערבאַרע נרימען אויך א טיי? אין דעם דערפאָלנ".
דעם  21מערץ  2291ווערט ,אין דער אָנוועזנהייט פון מחבר ,אוים-
געפירט א"ר פון בן-ציון גאָרדאָן ,דוד פּינסקיס /ארזאב" ,אַ סאַטיר-
שפּיל אין  4אַקטן,
אלף מבין שרייבט וועגן דער אויפפירונג :
,וי מען האָט געקאָנט זען פון דער ערשטער אויפפירונג ,האָט
די געזעלשאַפט ניט געהאַט נענוג צייט זיך פארצוברייטן פאַר דער
פאָרשטעלונג ,אַנדערש װאָלטן די טעכנישע פעלערן אויסגעסמידן
געװאָרן ; ספּעציעל אין דעם לעצטן אַקט ,וואו די פינסטערניש איז

אַביס? צו ליכטיק געװאָרן ,אָבער אויסער דער טעכניק ,איז אוֹיף
יעדן טריט און שריט אַרױסגעזען געװאָרן די ליבע פון יעדן אָנטייל-

נעמער אין דעם שטיק .אַזאַ האַלטונג איז נאָר מענלעך אָדער מחמת
גרויס קינסטלערישקייט אָדער מחמת גרויס ליבע צום מחבר און
זיין שטיק, ,א,ָ.ט די אַלֶע מעלות זיינען געווען מעגלעך צוליב
דער אומנעהויער שיינער און איבערגעגעבן אָנגעשטרענגטער אַרבעט
פון רעזשיסאָר בן ציון נאָרדאָן ,ער האָט שוין מער וי איינמאָל
באַװוויזן זיינע פעאיקייטן אין רעזשי ,אָבער איצטיקעס מאָל איז די
אויפנאַבע געווען א פיל שווערערע און עס איןז געווען אַ נחת צו
זען ,אַן ביי דער שווערסטער געלעגנהייט האָט גאָרדאָן ניט אַנ-
טוישט?,

|

דעם  2אָקטאָבער  2291איז א"ר פון בן-ציון גאָרדאָן אויפגעפירט
געװאָרן ,נאַקעטע נשמות* פון ש .דייקסל ,א"ר פון ש .רובינשטיין
, --דער סוחר פון פּערל" פון מאָני לייב ,און א"ר פון מאָריסמײיסאָן ; ---בודאַ* (אָדער ;סאקיא מוני*) פון מערששקאָווסקי ,איבער-
זעצט פון יהואָש ,באַאַרבעט פון מאָריס מײסאָן.
דעם  52מערץ  5391ווערט
;אויפן גרענעץ" (דיאַמאַנטן*)
 --מיכאל ציפּאָרין ,טענץ ---דעם  21אַפּריל  2291ווערט
2440

אויפגעפירט א"ר פון בן-ציון גאָרדאָן
פון אברהם װױיעװויאָרקאַ ,דעקאָראַציעס
נייטאַן װיזאַנסקי*.
א"ר פון בן-ציון גאָרדאָן אויפגעפירט

;ער זייגער" פון שלום עליכם (דראַמאַטיזירט  --משה נאַדיר); ,די
ד
שיינע נאָנע* פון דוד פּינסקי און ;נאַקעטע נשמות" פון ש ,דייקסל.
אין מאַי  2291ווערן די שוישפּילער יעקב בן-עמי ,בערטאַ גערסטין
אברהם טייטעלבוים פאַרבעטן אויפצוטרעטן מיט דער ,געזעלשאַפט"
און אייר פון יעקב בן-עמי ווערט אויפגעפירט /זיין פאָטער ישראל*
פון אַנרי בערנשטיין ,איבערזעצט פון משה טייטש .די פּיעסע ווערט
געשפּילט  6מאָל מיט גרויס דערפאָלג,
דעם  82מאַי  2391פירט בן-עמי אויף מיט די מיטגלידער פון
דער ,געזעלשאַפט* הירשביינס ;גרינע פעלדער".
די ,געזעלשאַפט* גרייט זיך אָנצוגיין ווייטער מיט איר אַרבעט
מיט די געסט ,אָבער די מאַטעריעלע באַדינגונגען דערלויבן עס ניט.
,עזעלשאַפט* מיטן פּעדאַ-
צום סעזאָן  42-2291פאַרבינדט זיך די ג
גאָג און בינע-קינסטלער י .ברזלי ,וועלכער האָט דאַמאָלט אָנגעפירט
מיט די אַרבעטער-רינג שולן אין שיקאַגאָ,
דעם  11פעברואַר  4291ווערט אפיאןָלקס-אינסטיטוט ,א"ר פון י.
ברזלי ,אויפגעפירט ,באַנקראָט" ,דראַמע אין  4אַקטן פון ה .לייוויק.
צו דער געלעגנהייט ווערט אַרױסגעגעבן אַ פּראָגראַם מיט אַ גרעסערן
אַרטיקל פון י .ברזלי ,א"נ ,רעזשיסאָרישער אויסטייטש ,וועגן דער
פּיעסע.
דר .א ,מאַרגאָלין שרייבט וועגן דער פּיעסע ,די אויפפירונג און
דאָס שפּילן :
 ...,אין דעם זינען איז ,באַנקראָט' אַלס דראַמאַטישע קאָנ-
סטרוקציע זייער ניט טעאַטראַליש .,דער נאַנצער סוזשעט מיט זיינע
פּערסאָנאַזשן וויקלען זיך און דרייען זיך אַרום אַ פאַקטיש פּאַ-
סיווע' צענטראַלע פיגור .. , .דאָס קאָן אַ מאָדערנע בינע ניט דולדן
ו.מען דערפון די קאָנטראַסטן אַרױס בלאָס און אַמאָל אומ-
ק.
,
פאַרשטענדלעך ,אַזאַ דראמע איז שוין צוליב דעם אַליין ניט טעאַט-
ראליש,

 ...אַ דערפארענער

רעזשיסער װואָלט פילייכט עפּעס דער-

גרייכט מיטן ,באַנקראָט' ווען ער טאַשט איבער די איינצלנע סצע-
נעס פון דאיַקטן ,און מאַכט דעם סוזשעט אַביסל לעבעדיקער און
באַוועגלעכער ,אַזױ װי די בינע פאָדערט ,און ניט שטום און מאָנאָ-
/טאָן װי אַ סימבאָליש ווערק ... .מאָריס מייסאָן האָט פון זיין
אורי

דאָן געזוכט

צו מאַכן

אַ שטילן

רעזינאָר ,רעדט

ער

אָבער

װייניק און האַנדלט:נאָך װוייניקער .קיין איינדרוק פון אַן אידעאַ-
ליסטישן מאַרטירער ,אַזױ וי דער רּעזשיסער י .ברזלי וויל האָבֿן,
האָט אבער זיין שילדערונג פון אורי דאָנס כאַראַקטער ניט געמאַבֿט.

:יי

מעטיוס אַלס לוריע האָט זיך אַלס גאַסט אוֹן ,פאַרבענק-
ש.ה
.+
מ.
טער ליבהאָבער' געהאַלטן אין זיין חברס היים אַביס? צו פרעך
טייטעלבוים האָט דרי טיפע שטומע
רה
און שטורעמדיק3 .ש..
טראַגעדיע פון דאָנס אַלטער נאַאיווער מוטער אויסגעדריקט מיט
שטילע ,אָבער אימפּרעסיװוע דראמאַטישע מיטלען .אַנאַ סװעט
איז פאר דעם יוננטלעכן לעבנסלוסטיקן כאַראַקטעד פון סאָפיע גע-
ווען גוט צוגעפּאַסט און האָט אױיסגעהאַלטן די סימפּאַטישע ראָלע
בין צו ענד ... ,מאַניע ניציס אַלס רעי דאָן האָט מאָמענטווייז
געשפּילט

גאַנץ איבערצייננד.

 ...אַן אַקטיווע

קראַפט

אויף

דער

בינע ,װאָס האָט זיך גוט אָנגעזען ,איז געווען דער פּעדלער ,וועלכן
ש .רובינשטיין האָט זייער טיפּיש כאַראַקטעריזירט . . . .די מאַסן-
סצענעס זיינען ,מיט דער אויסנאַם פון שלעכט-אָרנאַניזירטן לעצטן
שלוס-אַקט ,געווען צופרידנשטעלנד אַראַנזשירט".
דעם  1אַפּריל  4291ווערט אין יידישן פאָלקס-אינסטיטוט איינגע-
אָרדנט אַ קבלת פּנים לכבוד פּרץ הירשביין און זיין פרוי אסתר
שומיאַטשער ,און א"ר פון מאָריס מייסאָן ווערט אויפגעפירט הירש"
ביינס אײינאַקטער ,אַ זאַװערוכע* (;אַ מאָל האָבן יידן געהוליעט").
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לעססיקאָן
דעם  81מאַי  4291ווערט געגעבן אַ י .ל ,פּרץ-אָנדענק-אָװונט מיטן
גאַסט זלמן רייזען אַלס רעדנער .ס'וערן אויפגעפירט ,א"ר פון
מאָריס מייסאָן ,פּרצס ;אַמאָל איז געווען אַ מלך" ,און ,א"ר פון ש.
רובינשטיין ,פּרצס ,נאָך קבורה",
דעם  5יאַנואַר  5291ווערט א"ר פון י .ברזלי אויפגעפירט ,אין
זיין פרייער באַאַרבעטונג ,די -4אַקטיקע דראַמע קקאַמף* פון דזשאַן
גאַלסװאָרטי ,דעקאָראַציעס  ---קלאיד ריבאַקאָון,
צו דער אויפפירונג ווערט אָפּגעדרוקט אַ ספּעציעלע בראָשור מיט
אַן איבערבליק און אַן אויסטייטשונג וועגן דער פּיעסע פון י .לאוגי,
די אויפפירונג האָט אַרױסגערופן שטאַרקע מיינונגס-פאַרשידנהייטן
אין דער יידישער פּרעסע ,וועלכע האָט געפּרובט אַרײינטײטשן פּאָלי-
טישע מאָטיוון אין דער אויפפירונג,
דעם  7אָקטאָבער  5291וושרט א"ר פון יעקב בן-עמי ,מיט זיין

פון

שפּילט אַלס מאַרטינאָוו ,דער סאָוויעטישער קאָמיסאַר פון דער
רויטער אַרמעע, ,מ.אַ.רטינאָוו איז לעװויטינאַן ניט געראָטן .בן-
עמין  ---יאָ ,אָבער ניט איננגאַנצן ... .בן-עמי איז זייער גוט אין
די ערשטע בילדער ,וואו ער דאַרף ניט מאַכן קיין פאַלשע שריט,
אומנאַטירלעכע באַוענוננען ,וואו ער דאַרף בלויז פאָרשטעלן דעם
טיפּ מאַרטינאָוו.
מרים וויידע אַלס די טשעקיסטין אַזאַל האָט צונעצוינן צו זיך
ַ.ראנ-
די נאַנצע אויפמערקזאמקייט אין דעם פאָרלעצטן בילד .. ,א
סאָן איז אַ קליינע ראָלע ,װואָס איז געשיקט דורכגעפירט געװואָרן
פון מאָריס מייסאָן .אַראנסאָן אין אַן אויסנעהאַלטענער גוטער
קאָמוניסט און מייסאָן האָט אים אַזױ גוט געשפּילט .בנימין פיש-
ביין איז ווערט צו זעען אַפילו שוין פאַר איין סצענקעלע אַלֵיַן.
 ..,סאל באדין (גענעראַל סוכאָוו) שאַפט די נויטיקע אַטמאָספערע

,דער אורטייליי פון סאָפיע לעװויטינא (רעזשי  --יעקב בךעמי)
און בערטאַ גערסטינס אָנטײיל ,אויפגעפירט ,דער אורטייל" ,דראַמע
פון סאָפיאַ לעװויטינאַ.

וועגן דער אויפפירונג און דאָס שפּילן שרייבט מ .טעס :
,בערטאַ גערסטין פירט דורך די אחריות ,ואָס די שרייבערין
האָט אויף איר אַרויפנעלײינט מיטן שפּילן די ראָלע פון לאלאַן.
אירע בעסטע מאָמענטן זיינען די שטיל-ליידנדע ,שטיל-ברויזנדיקע,
ווען לאָלאַ פאַרפּלאָנטערט זיך אין אַ געוועב ,ווען זי שפּילט די
דינע ניואנסן ,װאָס קומען פאָר פון דער טיפעניש פון דעם פרויען-
כאַראַקטער .די סצענע ,ווען זי דערקענט די טשעקיסטין ... ,אַ
באמת קינסטלעריש-דורכגעפירטע סצענע .אין די שטאַרק דראַמאַ-
טישע

סצענעס

פֿאַרלירט

זִי איננאנצן

איר

גלייכנעוויכט.

 ...אַ

קינסטלערין וי זי ,װאָלט געקאָנט דעם טיפן טראַגיזם אויסדריקן
דורך מער ,כ/ואָלט געזאָנט ,שעפערישע מיטלען ... .יעקב בן-עמי
3081

אַרום זיך ... .אַ גוטן איינדרוק מאַכט דאָס שפּילן פון רחל
הורוויטש (מאַדאַם סוכאָװאַ) ,די פּערזאָן אין געצייכנט אויף א
ליניע צווישן קאָמיזם און גראָטעסק און רח? ברעננט איר אַזױ
אַרוױס ... .שרה טייטעלבוים און משה מעטיוס  . ..זעען זיך ביידע
י אַלע אַנדערע מיטשפּילער האָבן בײיגעטראַנן צו דעם
ד.
אָן.. ,
דערפאָלג פון דער אויפפירוננ".

דעם  3נאָוועמבער  5291איז אין שיקאַגאָ צום פערטן יערלעכן
צוזאַמענפאָר פון דער מיטלמערב ראַיאָן יידישער קולטוריגעזעל-
שאַפט פאָרגעקומען אַ טעאַטער יום-טוב ,אין וועלכן ס'האָבן זיך באַ-
טײליקט מיט זייערע אויפטריטן  4דראַמאַטישע געזעלשאַפטן ,דערונ-
טער די עשיקאַגער יידישע דראַמאַטישע געזעלשאַפט! ,מיט ;נאַקע"
טע נשמות* פון ש .דייקסל א"ר פון בן-ציון גאָרדאָן,
דעם  51נאָוועמבער  5291פירט אויף יעקב בן-עמי אָסיפּ דימאָווס
282

יידישן טעאַטער
יי װעלטן? |,פון רויטן לאַנד*ן ,דראַמע אין  4אַקטן.
ו,
וסע
ציע
פּ
דעם  52דעצעמבער  5291פירט יעקב בן-עמי אויף יעקב גאָרדינס
,מירעלע אפרת* (מיט בערטאַ גערסטין אַלס ,מירעלע".
ס'אַנטשטײט אַ באַװעגונג צו שאַפן אַ פאַרזיכערט טעאטער פאַר
דער ,געזעלשאַפט* מיט יעקב בן-עמי ,אָבער צוליב דעם װאָס דער
לעצטער באַקומט אַן אָנבאָט פון מאַקס ריינהאַרדט אין ניו-יאָרק,
צעפאַלט די באַוועגונג ,און בן-עמי ,וועלכער פאָרט צוריק קיין ניו-
יאָרק ,ווערט געזעגנט מיט אַ באַנקעט.
דעם  22פעברואַר  6291ווערט געגעבן אַ געזעגן-אָװונט פאַרן לאַנג-
יאָריקן מיטגליד און רעזשיסער ב-ציון גאָרדאָן ,וועלכער פירט
אויף ,מיט דער ;געזעלשאַפט* און די ;אַרטעס*-שפּילער, ,ריסטאָ-
קראַטן? לויט שלום-עליכם ,און דעם ערשטן אַקט פון פּינסקיס
;דער אוצר",
די ,געזעלשאַפט? ברענגט וידער קיין שיקאַגאַ די שישפּילער
יוסף בולאָוו און ליובאַ קאַדיסאָן ,און צוזאַמען טרעטן זיי אויף דעם 62
פעברואַר  6291אין אפישקע דער קרומער" לוט מענדעלע מוכר
|
ספרים,
דעם  2אַפּריל  6291ווערט דורך יוסף בולאָוו ,מיט זיין און ליובאַ
קאַדיסאָנס אָנטײל ,געשפּילט ;אַ שבת נאָכמֿיטאָג ,קאָמעדיע אין 2
טיילן און  8בילדער ,יידיש פון י .פישבערג".
ס'ווערט אויך געגעבן אסַפּעציעלער אָװנט .,אויף וועלכן יוסף
בולאָוו און ליובאַ .קאַדיסאָן טרעטן אוֹיף אין פּינסקיס ,ברוריה"
און ,די מכשפה" פון אַנטאָן טשעכאָו"= + ,ן 02
דעם  82מאַי  6291ווערט געגעבן א קלײינקונסט-אָװוגט ,אויף וועלכן
ס'ווערן אויפגעפירט ;אַ לעקטשורער", ,דער טעאַטער-קריטיקער",
;אַ פאַרהער אויף חזנים" און ,די שטים פון רוסלאַנד" ,און דער
גאַסט-רעדנער איז דער טעאַטראַל נִחְמיה צוקער פון אַרגענטינע,
דעם  42יוני  6291ווערט ,צו אהַזכרה"אָוונט 02 ,יאָר נאָך שלום"
עליכמס טויט ,אויפגעפירט צוזאַמען מיִט ;אַרטעס? ,דער ערשטער
אַקט פון ;דאָס גרויסע געווינס" א"ר פון מאָריס מײיסאָן ,מיט פּרץ
הירשבײין אַלס גאַסטרעדנער.
אין  7291קומט ווידער יעקב בן דעמי אין.שיקאַגאָ און טרעט אַרײן
שפּילן אין דער ,געזעלשאַפט* ,מיט וועלכער ער פירט אויף דעם
 0יאַנואַר  7391איעגאָר בוליטשעוו" פון מאַקסים גאָרקי ,יידיש  --
לעאָניד פיינבערג .די פּיעסע ווערט געשפּילט  81מאָל,
ח .אָרעשקעס שרייבט וועגן דער פּיעסע ,אויפפירונג און שפּילן:
מ,אַקסים נאָרקיס באַרימטע דראַמע יענאָר בוליטשעוו ,ואס
ווערט באַצײיכנט וי א סאַציאַלע דראַמע ,איז אַנדערש פון אַנדערע

סאַציאַלע טעאַטער-פּיעסן דערמיט ,װאָס אין אָט דער דראַמע ווערן
ניט אַרױסגעבראַבט קיינע באשטימטע סאָציאַלע קאָנפֿליקטן ,קיינע
צוזאַמענשטױיסן צוישן פּערזאָנען פון פאַרשידענע געזעלשאַפטלעכע

גרופּירונגען אָדער שיכטן .בלויז איין פיגור דערשיינט װי אַ בונ-

טאַר און רעװאָלוציאָנער .,דאָס איז בוליטשעווס טויףזון יאַקאָוו
לאַפּטיעוו .,אָבער אויך ווענן אים דערוויסן מיר זיך פון אַנדערע
אין דער פּיעסע . ., .יעגאָר בוליטשעוו ,אויבנאויפיק ,איז אַ ריין-
מענטשלעכע פּערזענלעכע דראַמע .אַלץ דרייט זיך און איז קאָן-
צענטרירט אַרום איין הויפּט-פינור  ---יענאָר בוליטשעוו. .
שטע עטלעכע פאָרשטעלונגען האָבן ניט געמאַכט דעם
ע.רדי
;.
דערװואַרטן געהעריקן איינדרוק .די ווייטערדיקעפאָרשטעלונגען
זיינען שוין אַ סך בעסער .דאָך זיינען דאָ פונדאמענטאַלע חסרונות
אין דער אויפפירונג .... .ערשטנס האָט נעפעלט די נויטיקע אטמאָ-
ספערע ,װאָס שאַפט זיך בלויז ווען די שוישפּילער ברענגען אַרױיס
בולט די כאַראַקטערס אָדער דעם טיפּאַזש .,אמת ,מען קאָן ניט
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דערװואַרטן אויף אַ יידישער בינע גענויע רעאַליסטישע כאַראַקטע-
ריזאַציע פון אַן אױסגעשפּראַכענעם רוסישן טיפּאַזש ,כאַראַקטע-
ריסטיש פאַר אַ געוויסן שטייגער לעבן . . .+ .דאָך דאַרף א טעאַטער-
פאָרשטעלונג שאַפן אַן אילוזיע פון עכטקייט ,פון בילרלעכקייט.

אין דער דערמאָנטער

אויפפירונג,

באַזונדערס

אין די ערשטע

פאָרשטעלונגען ,איז ניט געשאַפן געװאָרן ביי דער אוידיטאָריע די
אילוזיע פון רוסישער בילדלעכקייט .די אורזאַכן :געוויסע שו-
שפּילער זיינען ניט צונעפּאַסט פאַר זייערע ראָלן . . . ,אויסגעצייכנט
האָבן זיך די ראָליסטן  :מאָריס מייפאָן אַלס דער הייליקער פּראָ-
קאָפּ ,ער האָט געשאַפן אַ גראָטעסק געשטאַלט מיט זיין מליצה-
דיקער שפּראַך וועגן ראַספּוטינען ,זיינע ווילדע זשעסטיקולאַציעס,
זיינע טענץ און מיט זיין אָנווייזן אויף אזא גראָטעסקן אופן אויף
גלאָפיראַ װוי דער טייוול ,װאָס האַלט יענאָר בוליטשעוו אין זיינע
נענל ,האָט עס צונעפירט צו אָט דעם איינדרוקספולן קלימאַקס פון
דער דראַמע .אַ קליינע ראָלע ,אָבער קינסטלעריש דורכנעפירט.
אויך סאל באַדין אין דער ראָל פון פאָטערל פּאַוװולין האָט נעשפּילט
,יט שלעכט איז געווען מאַניא ניציס אין דער
אויסגעצייבנט , , .נ
ראָל פון נלאָפיראַ .,רח? הורוויטש אין דער ראָל פון קסעניא האָט
ניט געשאַפן קיין רוסישע פרוי פון אָט דעם שטאַנד ,אָבער זי האָט
געשפּילט מיט פאַרשטענדניש און קלאָרער ,נוטער דיקציע ;.. .יעקב
בן-עמי אין דער הויפּט-ראָל יענאָר בוליטשעוו האָט ,פאַרשטענדלעך,

דאָמינירט די פאָרשטעלונג.,

ער האָט געשאַפן

אַ וואונדערלעכע

נעשטאַלט ,די ראָל האָט אין זיך עלעמענטן פון די ראָלן אין וועלכע
בן-עמי האָט זיך מאַניפעסטירט מיט זיין גאַנצן שוישפּילערישן
.ט קוקנדיק ,װאָס די דערמאַָנטע אויפפירונג פון
טאַלאַנט, ,נ.י
יענאָר בוליטשעוו האָט די חסרונות ,װאָס זיינען אויבן אָנגעוויזן
געװאָרן ,איז זי אַ דערנרייכונג",

און י .סיגעל שרייבט

|

 ...,דאָסמאָל האָט בן-עמי נענומען אַלע שוישפּילער פון דער
געזעלשאַפט .אַלֶע מאָל האָט ער מיטנעבראַכט די ,לידינג קעידי'
וַהויפּט-ראָליסטין | און נאָך אַן אַקטיאָר אָדער צוויי פון דער פּראָ-
פעסיאַנעלער וועלט .היינטיקס מאָל איז בך-עמי געקומען אַלין
און איינגעטיילט אַלע ראָלן צווישן די הינע אַמאַטאָרישע כחות .עס
איז אַודאי א פיינער קאָמפּלימענט פון בך-עמי פאַר דערינעזעל"
שאַפּט ,אָבער פון דעם קינסטלערישן שטאַנדפּונקט איז דאָס געווען
אַ טעות. ,ו.ו.ען בןדעמי װאָלט געבליבן מיט דער געזעלשאַפט
פאַר אַ לעננערער צייט און ווען זי װאָלט נעשפּילט כסדר טעאַטער
יעדן פעזאָן און ניט בלויז ווען זי קרינט אַ צופעליקן רעזשיסער,
און ווען ער װאָלט זיך דאַן איננאנצן פאַרלאָזן אויף אירע כחות
אויסצופילן אַלַע ראָלן ,װאָלט עס זיין ניט נאָר פאַרשטענדלעך,
נאָר נאַטירלעך .דאָס מיינט ,אַז די געזעלשאַפט דאַרף זיך פאַר-
טראַכטן און ווירקן צו האָבן אַ שטענדיקן רעזשיסער און קינסט-
לערישן לייטער,
 ..,אויסער בן-עמיס ראָלֶע אַלס יענאָר בוליטשעוו זיינען דאָ
עטלעכע וויכטיקע ראָלן ,אָבער ביי דער ערשטער פאָרשטעלונג האָט
זיך קיינער פפון די שוישפּילער פון דער געזעלשאַפט מיט קיין באַ-
זונדערס ניט אויסגעצייכנט זיך ,סיי ניט מיטן שפּילן אוֹן סיי ניט
מיט דער אויפאַסוננ פון די טיפּן מענטשן ,װאָס זיי האָבן גע"
דאַרפט פאָרשטעלן".

דר ,א .מאַרגאָלין שרייבט :
 ...,יעקב בז-עמי האָט אין זיין ;יענאָר! אַרױסגעװיזן אַלע
פּאַזיטיווע און נעגאטיווע שטריכן פון דעם העלדס כאַראַקטער ,און
האָט אין זיין שילדערוננ פון דער דראַמאַטישער געשטאַלט באַ-
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טאָנט דעם דערװאַכטן ליבעראַליזם אין דער רוסישער בורזשואַזער
געזעלשאַפט. .ג.אָ.רקיס קונסט און פּסיכאָלאָנישער אַנאַליז פון
מענטשלעכע נשמות ,האָט באַװויזן אויפצודעקן איידעלע שטריכן
און פרייע געדאַנקען אויך ביי ניט-פּראָלעטאָריער ,און בן-עמי האָט
דעאַליזירט דעם אויטאָרס כונה מיט זיין קינסטלערישער פאַרטי-
פונג אין ב,וליטשעווס' נאַטור פון אלַיידנדן העלד .דער סימבאָ-
ליסטישער מאַמענט פון דער דראַמע האָט געזאָלט אויסגעדריקט
ווערן אין נעגאטיוון און עקזאָטישן טיפּאַזש פון אַנסאַמבל-שפּיל,

אָבער ליידער איז דער גרעסטער טייל פון פּערסאָנאַל פון דער
דראַמאַטישער געזעלשאַפט נים געווען צונעפּאַסט פאַר די טיפּן,
ספּעציע? די פרויען ,און די כאַראַקטערס זיינען אַרויסגעקומען,
י
ד.
מיט אייניקע אויסנאַמען ,מער װוי בלאַס ,אויב ניט פאַלש.. ,
מערסטע אינטערעסאַנטע פינורן פון דער דראַמע האָבן ניט געהאַט
קיין פּאַסנדע פאַרטרעטער ,שוין אָפּנעזעען דערפון װאָס די מערסטע
פון זיי האָבן נעשפּילט ניכער יידישע כאַראַקטערס ,װוי רוסישע.
ביי אַזאַ פיינעם ספּעקטאַק? מיט אַ הייסזויברירנדן אָטעם האָט
געפעלט אי די עכטקייט פון דער אַטמאָספערע ,די רוסישקייט ,און
במילא אויך דער נאַטירלעכער טאָן און די איבערצייגונגס-קראַפט.
ַ,זױ
א

אָבער וװוי בן-עמיס

,יענאָר-פינור' באַהערשט

איננגאַנצן די

בינע מיט איר ואָרט און בליק ,האָט די פאַרנאַכלעסיקטע אילוזיע
פון פּערסאָנאַל נעפונען נאָר אַ היבשן תיקון אין זיין פּערזענלע-
כע|{ר| שאַפונג ... .צוליב בן-עמיס שפּיל אַליין איז ווערט צו
זעען

נאָרקיס דראַמע.

וי דערמאַנט,

האָבן

נאָר געציילטע

אויס-

נאַמען פון אַנסאַמבל? פון דער דראַמנעזעלשאַפט באַוויזן צוֹ פאַר-
טיפן זיך אין זייערע טיפּן און האָבן ביי דער פאַרשטעלונג גאַנץ
פיין און נעשמאַק דורכגעבליצט,
מאָריס מייסאָנס ,הייליקער פּראָטאָפּעי'  ---אַ סימבאָל פון ראַס-
פּוטין אין אָנפאַנג פון זיין קאַריערע  ---האָט געשאַפן אַן אינטע-
רעסאַנטע נראָטעסקע פינור ,וועלכע האָט מיט איר זאַװיערוכעדיקן
אימפּעט

און ווילדקייט

ממש

פאַרשלייערט

די בינע

מיט

א מיס-

טעריעזן נעפּ? ,זיין רעציטאַציע פון כישוף-שפּרוכן מיט פּאַטעטישן
ריטם ,האָט ער דורכנעפירט מיט א מין סעקסנלידנשאַפט און
מוזיקאַלישן טאַקט... .ס .זיטש האָט פאָרגעשטעלט זייער א
סימפּאַטישן ,טרובאַטש' ,אַ האַרציקע פינור פון א שטילן הייל-
שווינדלער ,אפרים לובענסקי האָט נאַנץ קרעפטיק און איבער-
צייננדיק דורכגעפירט די עפּיזאָדישע ראָלע פון ואַלד-אויפזעער
דאנאט  ..,סאל באָדין האָט דעם נלח פּאַוולין פּאָרטרעטירט אין
ריכטיקן נרים און האַלטוננ  ...אַלֶעקס אַמאַסיע אַלס פאַנדרעי
זװאָנצאָװ' האָט דעם ;אינטריגאַנט' אַרױסגעבראַכט צו שװאַך
,אָנאַשקע מעלאַניע! ,משה מאנדעלבוים
 ....דאָראַ וויינער אין דער מ
אין כניאָקעװאַטן סטודענט ,טיאטין' און שרה פּאַט אין דער ,זנאַ-
כערקע' באַבונאָוו ,האָבן  ---לויט דעם איינדרוק

ביי דער ערשטער

פאָרשטעלונג  ---נעמיינט ,אַז זיי שפּילן העלדן פון אַ ייִדישער
.רא ריסמאַן אַלס ,שורא' איז געווען נאָר כאַראַק-
פּיעסע. .ס.ע
טעריסטיש מיט איר ,מעיק אַפַּ'  ...די דינסט ,וועלכע איז געלעגן
אין די הענט פון מאַניאַ ניציס ,ניט אשַוישפּילערין אַלע געלעגנ-
הייטן צו שפּילן און צו צעוויקלען אירע עמאָציעס  ...גראָד אַזאַ
אי.ז אַרױסגעקומען פאַרבלאָז און צעשוואומען .., .,די
ראָלע ..
איינציקע עפּיזאָדישע פרויען-ראָלע ,ביים וועג' איז געווען באַסיאַ
|
סלאָבאָדקינס ,טאַיסיאַ"",
דעם  12אַפּריל  7391פירט אויף יעקב בן-עמי מיט די מיטגלידער
(און מיטן אָנטײל פון די פּראָפּעסיאָנעלע אַקטיאָרן לאה נעמי און
לאַזאַר פריד) ;דער פּאָעט איז געװאָרן בלינד" ,טראַגישע קאָמעדיע
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אין  3אַקטן פון ה .לייוויק ,װאָס ווערט אויך געשפּילט אין מילװאָקי
און דעטראיט .די געזעלשאַפט ברענגט דעם דיכטער ה .לייוויק און
ס'ווערט געגעבן אַ קאַנצערט,
דעם  5מאַי  7291פירט אויף יעקב בן-עמי סטרינדבערגס ,דער
פאָטער".
דעם  71נאָוועמבער  7291ווערט ,לטובת דער ,אשמיאַנער רעליף
סאָסײעטי* ,געשפּילט ;דער חתן* פון דער טונקעלער ,און ס'ווערט
געגעבן א קאָנצערט,
דעם  5יאַנואַר  8291ווערט א"ר פון מאָריס מייסאָן אויפגעפירט
;אויב ניט נאָך העכער" פון י .ל ,פּרץ ,און אין דער פאָרם פון אַ
מאַסן-פאָרלעזונג ,פּרצס ,די גאָלדענע קייט* (ערשטער אַקט).
דעם  91פעברואַר  8291וװערט וידער באַנייט ליוויקס פּיעסע
;באַנקראָט*,
דעם  11מערץ  8291באַנייט די ,געזעלשאַפט* א"ר פון מאָריס
מייסאָן פולדאס קאָמעדיע גשול-חברים",
דעם  82אַפּריל  8291ווערן באַנײט ,ווען דער טייוול לאַכט? און
,מיין ווייבס משוגעת* פון מאַרק אַרנשטײן ,א"ר פון מאָריס מײיסאָן,
דעם  01אַפּריל  8291ווערט אין פאָלקס אינסטיטוט טעאַטער,
צום -02יאָריקן יובל פון ש .רובינשטיין ,אונטער זיין רעזשי ,אויפ-
געפירט ;אַ פאַרװאָרפן ווינקל" .צו דער פאָרשטעלונג ווערט אַרוס-
געגעבן אַ פּראָגראַם מיט אַ באַגריסונג פון מאָריס מייסאָן אַלס סעק-
רעטאַר און דר .ישראל וו .מאַרקוס.
דעם  22מאַי  8391ווערט געגעבן אַ שלום-עליכם אָװנט, :אַ נגי-
דישע פּרעזשניצע", ,ס'אַ ליגן* און דער דריטער אַקט פון ,שווער
צו זיין אַ ייד",
דעם  4אָקטאָבער  8291ווערט א"ר פון מיכאל ראָזענבערג באַנײט
פּרץ הירשביינס קאָמעדיע ;דעם שמידס טעכטער".
דעם  01נאָוועמבער  8391ווערט אויפגעפירט דער דריטער אַקט
פון לייוויקס ,שמאַטעס* און ס'ווערט געגעבן ,אין דער פאָרם פון
אַ מאַסן-פאָרלעזונג, ,דער גולם* פון ה .לייוויק,
טאָכטער"

דעם  6דעצעמבער  8391ווערן באַנײיט ,דעם שדכנס
און ,שפּאַניער* פון אברהם רייזען,
דעם  42יאַנואַר  9291ווערן באַנייט קראָזשינקעס מיט מאַנדלען"
פון פּרץ הירשביין און דער צווייטער אַקט פון זיין קאָמעדיע ,דעם
שמידס טעכטער",
דגיעז,עלשאַפט* פאַרבעט ווידער דעם שוישפּילער און רעזשיסער
יוסף בולאָוו,
אין מאַי  9291ווערט אין ,דאָגלעס פּאַרק טעאַטער* אויפגעפירט
דורך יוסף בולאָוו ,מיט אים אַלס ,לאַזאַר" ,די קאָמעדיע אין 3
אַקטן ;דער קיביצער" פון דזש .צווערלינג ,יידיש  ---יעקב פישבערג,
דעם  52מאַי  0491ווערט אין פּיפּלס פּלעיהאַוז ,א"ר פון בן-ציון
גאָרדין ,אויפגעפירט ,די קרעטשמע* אין צוויי בילדער און פּראָ-

לאָג פון מ .גיצוס.

""

דר ,א .מאַרגאָלין שרייבט וועגן דער פּיעסע און דער אויפפירונג :
,ז ניט קיין דראמע אין עכטן זינען פון
אי
 ,,,די קרעטשמע! ..
.אָר אין בעסטן פאַל אַ שפּיל ,אַזױי װוי עס וערט
װאָרט.. .נ
באַצייכנט

אין פּראָנראַם, ... .די קרעטשמע'

פון מ .ניציס,

וואו

ביידע אַקטן אָדער בילדער ,נאָכן פּראָלאָג ,שפּילן זיך אִפּ אין די
פיר ווענט פון ראטאָווס רעסטאָראַן און אין אפַּאָר מעת לעת צייט,
איז אוַואוילע טשיקאַװע שפּיל ,אין פּראָצעס פון לאַנגע געפליגלטע
און שניידיקע ,פאַרביקע און אינטערעסאַנט פאַרטראַכטע דיאַלאָגן
ווערן אַרױסגעבראַכט פאַרן צושויער איינצלנע בילדלעך פון לעבן
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בלע' זייער צונעפּאַסט ,האָט אויך די ראָלע באַנומען עמאַציאָנעל.
 ..,אַ באַזונדער קאָמפּלימענט פאַרדינט מאַנדעלבוים פאַר זיין
;משה מלמד. .. ,,דער עיקר האָט מאַנדעלבוים קאָרעקט אויפנע-
פאַסט דעם טאָן און האַלטוננ פון זיין העלד ... ,אַרום און אַרום
 --איז ;דעמבעס'! אַן אינטערעסאַנטע און סאָלידע פאָרשטעלונג,געראָטן אויפנעפירט" .
אין אָקטאָבער  ,5491אין משך פון אַ גאַנצן חודש ,איז אין שיקאַגאָ
איינגעאָרדנט געװאָרן אַ ;קאָברין-חודש" אויף וועלכן מ'האָט גע-
פייערט דעם בעל-יובל ,און דעם  41אָקטאָבער איז א"ר פון מאָריס
מײיסאָן אויפגעפירט געװאָרן דורך די מיטגלידער פון דער ;געזעל-
שאַפט* און ;אַרטעס* דער דריטער אַקט פון יובילאַרס דראַמע ;יאַנקל

און אַלערלײ טיפּן ,וועלכע לעבן מיט חלומות און צעשוואומענע
אידעען ,אָבער ראַננלען זיך קענן נאטור-געזעצן און רעאַלע אומ-
אָנגענעמע פּראָצעסן פון לעבן.
; ...,די קרעטשמע' איז ניט קיין דראַמע ,אָבער אַ שפּיל פון
פיינער קאַלירפולער מאַטעריע און קינסטלעריש-באַהויכטן שאַרם-
שניידיקן דיאַלאָג ,וואָס לאָזט זיך שפּילן און נאַטירלעך שפּילן.
גאָרדאָנס רעזשי איז קאָנסטרוקטיוו צופרירנשטעלנדיק .עס שיינט
אונדז אָבער ,אַז אַ פּאֶר פּערסאָנאַזשן ,װאָס זאָנן צו ווייניק ,האָט
מען געמעגט אויסלאָזן. .. .פון איינצלנע שפּילער האָבן זיך עט-
לעכע גאָר פיין אויסנעצייכנט ,? .באקאל? אין דער ראָלֶע פון
;געפאַלענעם שטערן' און קרעטשמע-באַזיצער דאטאָוו ,האָט אין
זיין שלוס-סצענע מיט זיין פרוי לוסי איבערגעלאָזט א שטאַרקן
איינדרוק ,און האָט דעם כאַראַקטער געשילדערט עכט רעאַליסטיש.
מאָריס מייסאָן אין ,פאלער טאבאק' האָט שטאַרק אימפּאָנירט מיט
זיין סװוענגאַלישער מאַסקע און בולט אַרױסגעבראַכט דעם פילאָ-
זאָפישן עגאָאיסט און אַנרעסיון קינסטלערישן ,סאַנין' אין טאָן

טאַקעס פוֹן {פישער-עמק'  ---מיט ערנסט ,אינטעליגענץ ,אָנהאַלטנ-

און האַלטונג ... ,אין אַלגעמײן האָט דער מענער-פּערסאָנאַל זיך
אין די ראָלן מער פאַרטיפט און האָט זיי געשילדערט מיט פאַר-

דיק דעם איינהייטלעכן טאָן פון דער האַנדלונג ,װוי א סטרונע,
יעדער שפּילער איז ,א דאַנק מר .מײיסאָנס ענערגישע רעפּעטיציעס

שטענדניש און אַרטיסטישער אינטעליגענץ .די פרויען זיינען ליידער
אין שפּיל געווען שװאַכער",
דעם  02אַפּריל  1491איז אין פּיפּלס פּלעיהאַז .א"ר פון א.
פּראַװאַטינער ,אויפגעפירט געװאָרן /דעמבעס" ,דראַמע אין  3אַקטן
פון פ ,בימקאָ,

און אחריות-געפיל ,איינגעלעבט און איינגעוועבט אין זיין ראָלע
אַזױ װוי פאַרקערפּערט אין גוף און נשמה פונם באַטרעפנדן העלד,
באַזונדערס צייכענען זיך אויס מר .מייסאָן אַלְס ייאַנק? בוילע',
דזשאָרדזש שטיין אַלס דער פּױער ,פּראָקאָפּ' ,מר .שליף אַלס דער
אַלטער ,פילאָזאָפישער' פישער הערש-בער ,מאַניאַ גיצים אַלס
;נאַטאַשאַ' און ? ,זיטש אַלס ,כאטשע טריינעס' .מיט האַרמאָנישער
קאָאָפּעראַציע ווירקן מיט אין די איבריקע פּערסאָנאַזשן ,די מיט-
גלידער פון דער דראַמאַטישער גרופּע  :מיס סוקמאַן (כייקע) ,שרה
פּאַט (די מוטער) ,מר .קאלט און אַנדערע ... .לעאָן קאָברין
.פ.אַ.רזיכערט ,אַז פון אַלֶע ,פּראָפּעסיאָנעלע!' פאָרשטעלונגען פון
,יאַנק? בוילע! ,וועלכע ער האָט נעזעען ,איז די היינטיקע איינע
פון די בעסטע".

י ,סיגעל שרייבט וועגן דעם :
 ,די דראַמאַטישע נעזעלשאַפט האָט אויפנעפירט ,דעמבעס .אַלֵיין
אויף איינענע כחות ,און דאָס איז אַ גרויסער חסרון ,זי פאַרמאַנט
ניט איינענע טאַלאַנטן פאַר דער רעזשי ,פאר שפּילן די הויפּט ראָלן
און פאַר אַנדערע ראָלן .זי האָט אַזױנס ניט אונטערנענומען אין
אירע בעסטע יאָרן פון רייכקייט אין טאַלאַנטן און אין טעאַטראַ-
לישע כחות .זי פלעגט דאַן אַהערברענגען איינעם אָדער מער פון
די באַקאַנטע שוישפּילער פון ניו יאָרק ,װאָס האָבן ניט בלין
געשפּילט די הויפּט-ראָלן ,נאָר אויפנעפירט די זאַך .,ביישפּילן :
בן עמי ,בולאָוו ,טייטעלבוים און פילע אַנדערע ... .עס אין ניט
די שולד פון א .פּראַװואַטינער ,וועלכער איז געווען דער רעזשיפער
פון ,דעמבעס' .ער איז אַ נייער מענטש אין דער נעזעלשאַפט און
ער האָט אפשר ניט געהאַט נענוג צייט צוצונרייטן די אויפפירוננ.
ווענן שפּילן אין אַלנעמײן קאָן מען געבן די |דערן נרופּע אַ
קאָמפּלימענט .יעדער האָט נעשפּילט מיט די בעסטע פעאיקייטן
און מיט טיפן ערנסט ,און טראָץ די חפרונות ,װאָס זיינען נאַטיר-
לעך ,ספּעציע? ווען מען שפּילט טעאַטער אַזױ זעלטן ,איז די פאָר-
שטעלונג נעווען גלאַטיק און צופרירנשטעלנר".
דר ,א .מאַרגאָלין האָט אַ קעגנגעזעצטע מיינונג:
פּ,ראַװאַטינערס אויפפירוננ פון די ,דעמבעס' איז פאַכמעניש-
דיסציפּלינירט און נעשמאַקפו? ,און די ערשטע צוויי אַקטן זיינען
קאֲלירפו? און עפעקטיוו דעקאָרירט .דער דראַמאַטישער געזעלשאַפט
קומט גענוג אָנערקענונג פאַר איר ערנסטער באַמיאונג צו דער איינ-
ציקער און װוירדיקער אויפפירונג פון סעזאָן ,און די מערסטע שפּי
לער האָבן באַהערשט זייערע ראָלן מיט אַלע חושים און ניט נע-
בלאָנדזשעט .מאָריס מייסאָן האָט זיין ,ישרא?!' אויפגעפאַפט קאָ-
ַ.ניא ניציס האָט די שטיפערישע ,לייכטזיניקע ,ראָמאַן-
רעקט. , ,מא
טישע און עמפינדלעכע דאָרפסמויד ,ראַשעל' געשילדערט מיט נאַנץ
זשאָרדזש טשעין ,וועמענס
שאַרפע רעאַליסטישע שטריכן. .ד..
אימפּאָזאַנטע דערשיינונג און קרעפטיקער אֶרנאַן זיינען פאַר ,ראן-
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בוילע".

וועגן דער אויפפירונג שרייבט דר ,א .מאַרגאָלין:

,די פאָרשטעלונג גייט װוי אַ מזמור .אַלע  9אָנטיילנעמער כאַ-
ראַקטעריזירן די פּערסאָנאַזשן  ---די פּרימיטיווע ערלעכע פּראָס-

דעם  81יאַנואַר  2591איז אין ;דאָגלעס פּאַרק טעאַטער* ,לטובת
דעם פּרץ הירשביין בוך-קאָמיטעט ,באַנײט געװאָרן א"ר פון מאָריס
מייסאָן ?אַ פאַרװאָרפן ווינקל" פון פּרץ הירשביין ,דעקאָראַציעס ---
דוד בעקער.
י; סיגעל שרייבט וועגן דער אויפפירונג און דאָס שפּילן ;
וויל זאָגן באַלד אין אנהייב ,אַז די אויפפירונג און
י.ך
א..
,
דאָס שפּילן ,איך מיין דאָס שפּילן פון אַלע צוזאַמען ,איז נגעווען
זייער געראָטן .יעדער האָט געקענט זיין ראָל ,וװואָס איז אַ זעלטנהייט
ביי אַ פּרעמיערע ביי פּראָפּעסיאָנאַלע שוישפּילער .קיינער האָט ניט
נעבלאַנדזשעט אָדער פאַרנעסן די ,עברי' .דאָס אַליין אין שוין אַ
נרויסע דערגרייכונג און עס קומט קודם כ? דעם רעזשיסאָר ,מאָריס
מייסאָן ,אַ נרויסער קאָמפּלימענט ... .,מייסאָן האָט נעזאָרגט ,אַז
קיין זאַך פון הירשביינס

ווערק

זאָל ניט גיין פאַרלאָרן.

ער האָט

אונדז איבערנעגעבן נגעטריי יעדן ניואַנס ,יעדן נעדאנק און יעדן
מיין פון מחבר ,.ער האָט דאָס דערגרייכט סיי דורכן שפּילן און סיי
דורך דער אויפפירונג ... .מייסאָן האָט נענעבן אַ טיפּ פון א
מילנער און שליף פון אַ קברן ,שרה פּאַט און מלכה לואיס האָבן
פאַרגעשטעלט דאָרפישע יידישע פרויען פון יענער צייט .מייטע
פאַקס האָלצמאַן ,כייקע פאַקס און לייבל מעלאַמדאָװויטש זיינען
ניט בלויז פון די סאמע נייע ,נאָר זיי באַלאַננען טאַקע צום סאַמע
נייעם דור ,אזא טאַלאַנטירטע יונגװואַרג איז א געווינס פאַר אירגענד
וועלכער דראַמאַטישער טרופּע ,בפרט אַ דראמאטישע געזעלשאַפט,
װאָס זוכט נאָר צו שפּילן די בעסערע פּיעסן און מיט ניט-פּראָפּעסיאָ-
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לעקסיקאַן

פון

יידישן

טעאטער

הערי שוסטערמאַן

2261

מיני קאַמשיץ

לאה שייפער

זשעניא סװיעט

באָריס קאַץ
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:

נאַלן ,זיי האָבן צונענעבן זייער אַ סך צו דעם ערפאָלג פון דער
פאַָרשטעלונג .מאַרטין קאָהענס  ....דיקציע איז נוט און ער שפּילט
מיט

זיכערקייט.

מרדכי

אַבעלמאַן

ראָלע פון דעם אַלטן טודרוס.
הצלחהדיקער

האָט נאַנץ גום פאַרשטאַנען

די

 ..,עס איז געווען אַ נוטער און

אָנפאַנג און הלואי ווייטער".

י .סיגעל ,רעדאַקטאָר פון ,פאָרווערטס? אין שיקאַגאָ ,אין זיין
רעצענזיע וועגן הירשביינס ,פאַרװאָרפן ווינקל? ,װאָס װוערט גע-
שפּילט נאָך אַ לענגערע הפסקה אין די טעטיקייטן פון דער געזעל-
שאַפט ,סומירט אַביסל די אַקטיוױיטעטן פון דער געזעלשאַפט :
,מיר איז אויסגעקומען פיל צו שרייבן וועגן דער געזעלשאַפט
און די אויפפירונגען פון פאַרשידענע דראַמעס און קאָמעדיעס אונ-
טער פאַרשידענע רעזשיסאָרן ,יעדער רעזשיסאָר האָט נגעהאַט זיין
בליק און זיין מיינונג וי אַזױ אַ פּיעסע דאַרף אויפגעפירט און
געשפּילט ווערן.

איינער

איז געווען

אולטרא-מאַדערנע

און פוטו-

ריסטיש וי יוסף בולאָוו אין ,זיננער פון זיין טרויער?" און אין
דוכוס" ,אַן אַנדערער איז געווען אָרטאָדאָקסאַל און זיך געהאלטן
אין דער קונסט-שיטה פון מאַקס ריינהאַרדט ,וי דאָס האָט געטאָן
יעקב בן-עמי ,דאַן אין נעקומען אברהם טייטעלבוים מיט זיין
פמיסטעריעזער אויפפירונג פון ,טויטער מענטש" מיט די אויסטער-
לישע דעקאָראַציעס פון סעם אָסטראָווסקי .,אנב האָט די פּיעסע

געהאַט דעם גרעסטן ערפאָלנ אין דער געשיכטע פון דער געזעל-
שאפט .איך גלויב ,אַז זי אין געגאננען צויי וואָכן נאָכאַנאנד
אין גליקמאַנס פּאַלאָס טעאַטער,
די מיטגלידער האָבן אָבער באַװויזן שנע? צוצופּאַסן זיך צו יעדן
נייעם רעזשיסאָר און זיינע אויסטייטשונגען פון די ווערק ,ואָס
זיינען אויפגעפירט געװאָרן .זיי זיינען געווען פלייסיק און נערן,
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און הויפּטזאַכלעך ערנסט פאַרליבט אין בעסערן טעאַטער .זיי
פלענן נאָך א טאָג שווערע אַרבעט אויף חיונה קומען צו פּראָבעס
און פאָרלעזוננען אין די אֶוונטן און שווער אַרבעטן אויף דעם
שטענדיק-בייטנדיקן שטיינער פון שפּילן ,ניט מיט אַלֶע אויפפי-
רונגען און אויסטייטשוננען האָט מען געקאָנט מסכים זיין .עס
איז אָבער געווען אינטערעסאַנט אַפילו די ניט-איינשטימיקייט .עס
איז גשווען װאָס צו שרייבן און זיך פאַרטראכטן .עס איז געווען
אַן אינטערעסאַנטער טעאַטער-װוינקל".
נפתלי קראַווֹיץ וייוט אָן אויף עטלעכע קאַמפן און קריזיסן אין
דער ;,געזעלשאַפט*:
,דער ערשטער קריזיס איז געווען אין די צװאַנציקער יאָרן ווען
ס'איז אָנגענאַנגען אויף דער יידישער גאַָס דער קאַמף צוישן

פאָרווערטס' און דער ,פרייהייט'.

היות די מיטגלידער אין דער

;געזעלשאַפט! האָבן זיך אויך צעטיילט אין גרופּעס ,איז געװאָרן
שווער אָנצוהאַלטן דעם גלייכגעוויכט אינעווייניק.
דערזעלביקער פּאַרטײײקאַמף איז נגעפירט געװאָרן אַרום דער ניי-
גענרינדעטער ;,קולטור-לינע' ,װאָס האָט געזאָלט זיין אַ קערפּער-
שאַפט צו שטיצן פאַרשידענע קולטור-אונטערנעמונגען ,און אין
וועלכער אויך די דראַמאַטישע געזעלשאַפט איז געווען פאַרטראָטן.
ביי אַ קאַנפערענץ ,אין וועלכער  006דעלענאַטן האָבן אָנטייל-
גענומען ,איז נגעקומען ממש צו אַ נעשלענ איבער א מינאָריטעט-
רעזאָלוציע ,װאָס איז אַריינגעבראַכט געװאָרן ,אַז אַנאַנסן זאָלן
נענעבן ווערן אין אַלֶע יידישע צייטונגען אָן אונטערשיד פון פּאַרטײ
אָדער ריכטונג .די קאָנפערענץ איז אָפּנעבראָכן נעװאָרן און דער
קאַמף איז אַריבערגענאַנגען אין גאָס און אויך אין די רייען פון די
מיטנלידער פון דער ,דראמאטישער נעזעלשאַפט.'.
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טעאַטער

יידישן

.אט

שפּעמער איז אַנטשטאַנען א קריזיס צוליב דעם װאָס די אַקטיאָרן-
יוניאָן האָט נעפאָדערט ,אַז די ,געזעלשאפט! זאָל זיין בלויז א דראַ-
מאַטישער קלוב און זאָל זיך ניט אונטערנעמען דורכצופירן גרויסע
פאָרשטעלונגען .די פאָדערונג איז געווען ,אַז יוסף בולאָוו ,דער
רעזשיסאָר ,זאָל רעזיגנירן פון זיין אַמט .דאָס װאָלט געווען אַ
טויט-קלאַפּ ,װואָרום בולאָוו האָט אַ סך בײיגעטראָגן מיט זיין רעזשי.
די פּאָפּולאַריטעט פון דער יידיש-דראמאטישער געזעלשאפט אין
דאָסמאָל ווידער בײינעשטאנען.
דער לעצטער קריזיס איז פאָרגעקומען אין יאָר  ,8491ווען מ'איז

צוגעטראָטן אויפצופירן ,פּראָפּעסאָר מאמלאק' אונטער דער רעזשי
פון בן-עמין ,הגם דאָס איז געטאָן געװאָרן מיט דער דערלויבניש
פון דער אַקטיאָרן-יוניאָן ,זיינען שוועריקייטן געשטעלט געװאָרן
אַ וואָך פאר דער פאָרשטעלוננ ,װאָס איז געווען אינגאַנצן אויס-
פאַרקויפט ,נאָך לאַנגע פארהאנדלוננען ,איז זיי ענדלעך דערלויבט
געװאָרן אויפצופירן זעקס פאָרשטעלונגען ,הנם די ,נעזעלשאַפט'
האָט זיך געגרייט צו שפּילן ,פּראָפּעסאַָר מאמלאק' ניט וייניקער
וי דרייסיק מאָל ,די אַקטיאָרן-יוניאָן האָט ווידער נעשטעלט שווערע
פאַָדערונגען,

װי

אַז די

;עלעקטרישענס' זאָלן זיין
רענולערן טעאַטער און
דירעקטע סבות פאַהװואָס
לעננער ניט נגעקאַנט פירן

;,סטיידזש

הענד'

|בינע-אַרבעטערן

און

יוניאָן-לייט .דער קאָנקורענץ-קאמף מיטן
די פּאַרטײ-רײסערײען זיינען נעווען די
די יידיש דראַמאַטישע געזעלשאַפט האָט
איר אַרבעט.

 ..די ,געזעלשאַפט! האָט געהאַט אַ סטודיאָ פאַר זעלבסט-ביל-
דונג ,שטים-בילדונג ,פאַר טענץ און אַנדערע .צו נעוויסע צייטן
זיינען אַרונטערבראַכט געװאָרן פארשידענע קינסטלער אין זייער
פאַך און רעזשיפאָרן צו העלפן אין דער אַרבעט .זיי פלענן קרינן
באַצאָלט .,אין איין צייט איז טודרוס געללער געווען דער הויפּט
פון קונסט-דעקאָראַציעס-אָפּטײל ,אשר מאַנושעוויטש  ---פון שטים-

בילדונג און נ .װויזאַנסקי האָט נעלערנט די מיטגלידער טאַנצן.

די הכנסה פון די פאָרשטעלונגען איז ניט געווען אַלע מאָל גענוג
צו דעקן די לויפנדיקע הוצאות ,און סיי די מיטגלידער פון דער
,געזעלשאפט' ,סיי די איבערנענעבענע פריינט אירע ,האָבן ברייט-
האַרציק ביינעשטייערט צו איר אויסהאַלט .אַזוײ-אַרום האָט פּאַ-
סירט אין אייניקע צייטן ,אַן א קליינע צאָל מיטגלידער ,וועלכע
זיינעןן געווען מערסטנס אַרבעטער און פּראָפּעסיאָנאַלן ,האָבן נע-
מוזט פון זייערע איינענע קעשענעס אָפּװישן גרויסע דעפיציטן.
יעקב א .דובאָוו ,פאָרזיצער פון דער ,געזעלשאַפט ,,און אַנדערע
פריינט ,זיינען געשטאַנען ביי איר זייט און ניט דערלאָון אַז די
פינאַנס-שוועריקייטן זאָלן זי שטעלן אין סכנה ... .אָבער דאָס
זיינען אַלֶע געווען פינאַנסיעלע קריזיסן ,און הנם זיי זיינען געווען
שווערע ,האָבן זיי מיט דער נייסטיקער זייט פון דער יידיש דראַי
מאַטישער נעזעלשאַפט! ניט געהאַָט צו טאָן .גייסטיק אין די
;געזעלשאַפט! נגעווען די מערסטע צייטן שטאַרק .,ליבהאָבער פון
בעסערן יידישן טעאַטער און ,קונסט לַשם קונסט ,',האָבן די מיט-
נלידער אירע אַרױסגעװויזן מערקווירדיקע עקשנות און אויסדויער,
זיי זיינען געגאַננען צו די רעפּעטיציעס װוי צו אַן עבודת הקודש
און האָבן זיך נעגרייט צו יעדער פאָרשטעלונג וי צו א נייער
קונסט-פּראָבע .געווען יוננעלייט ,װאָס האָבן אַ גאַנצן טאָג גע-
אַרבעט שווער אין שאַפּ כדי צו קאָנען דערנערן זיך און זייערע
פאמיליעס ,און פונם שאַפּ זיינען זיי גענאַנגען ערשט נאָך אַמאָל
אַרבעטן  ---דינען דעם יידישן טעאַטער .יעדער פון זיי האָט נע"
זוכט צו פאַרפולקומענען אין די {דער| פאַרשטענדניש אין ליטע-
ראַטור ,פארבעסערן זיין דיקציע און מימיק און פאַרגרעסערן זיינע
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אינעווייניקסטע

מעגלעכקייטן

און דערמיט

בעסטע אין אים צום יידישן קונסט-שפּיל.

נופא בייטראָגן

דאָס

 ...די ערנסטע באַציאונג

פון דער ,נעזעלשאַפט' צו יידישער טעאַטער-קונסט קאָן מען זען
פון אָט דעם פאַקט :די װאָס האָבן געהאַָט אין זינען צו וערן
פּראָפעסיאָנאַלע אַקטיאָרן און ציען חיונה פון דעם ,זיינען ניט
אַריינגענומען נעװואָרן אַלס מיטנלידער ,אין די אוינן פון די מו-
רערס איז דער רעגולאַרער יידישער טעאַטער געווען אַ פּראָפענאַציע
פון דער טעאַטער-קונסט .זיי האָבן אויפנעפירט שטרענג ליטעראַ-
רישע פּיעסן .אין די מערסטע פאַלן זיינען יידישע דראמאטורנן
געבראַכט געװאָרן קיין שיקאַגע ,אַז זיי זאָלן אַכטונג נעבן אויף
דער רעזשי פון זייערע ווערק .שלום אַש ,פּרץ הירשביין ,דוד
פּינסקי ,אָסיפּ דימאָוו און אַנדערע זיינען געווען אין שיקאנע חדשים-
לאַנג ווען זייערע דראַמעס זיינען אויפנעפירט געװאָרן.
די ,נעזעלשאַטט! אין איר אַלנגעמיינער אַרבעט האָט זיך געשטעלט
צוויי גרויסע אויפגאַבעס ; ערשטנס ,זעלבסט-בילרוננ ,װואָס דאָס
האָט נעמיינט ,אַז יעדער מיט-באַטײליקטער דארף זיך גנופא אנט-
וויקלען דורך פאַרטיפן זיך אין דער יידישער ליטעראַטור און דורך
אַרבעטן איבער זיך אַלס קינסטלער .און ,צווייטנס ,אויפהייבן דעם
נעשמאַק פון ברייטן עולם ,ניט |נאָרן דורך נעבן אים בעסערן
טעאַטער-שפּיל ,נאָר אויפקלערן אים ווענן אַלֶע פאַזעס פון דער
טעאַטער-קונסט.

פאַר דעם צוועק זיינען אַראַנזשירט

געװאָרן

לעק-

ציעס ,רעפּעראַטן און סימפּאָזיומק פאַר די ברייטע מאַסן .נאָך
קיינמאָל פריער האָבן שיקאַגער יידן ניט געהאַט פאַר זיך אזא
געלעגנהייט זיך צו באַקענען מיט אונדזערע בעסטע שאפערס וי
דאָס איז געווען אין די יאָרן ווען די דראַמאטישע געזעלשאַפט
איז געווען טעטיק,
דער ענדצי? איז געװאָרן אויפצובויען א שטענדיקן יידישן קונסט-

טעאַטער ,װאָס זאָל זיין דאָס אייגנטום ניט פון פּריואַטע אונטער-
נעמער ,נאָר זאָל געהערן דער יידישער נגעמיינדע און פון איר אוים-
געהאַלטן ווערן".

רשימח פון שפּילערישן אַנסאַמבל און אַקטיוויפטן ;
אייזענבערג,

יעקב אשקין ,יצחק אַניס ,דזש ,אוואדענקאָ ,מאיר
ליובאַ אייזענבערג ,ראָוז אַראָנאָף ,מרדכי אבעלמאַן,
סאַל באָדין ,י .בארסיא ,פּסח בורשטיין ,ביטריס בריילאָוויץ ,פּאָל
בענטקאָווער ,דזשאָ בענטקאָווער ,מ .בירענבוים ,מאַקס באראק,
לואי באקאל,
מאַניאַ גיציס ,בן-ציון גאָרדאָן ,ראָוז גאָרדאָן ,אשר גוזמאַן ,יצחק
גראָס ,סאָל גענדין ,א .גמזי ,דזש .גרינבערג ,זעליק גאָלדשטײן ,משה
גיציס,.
יעקב דובאָוו ,שרה דובאָוו ,לעאָן דעמאַדאָף ,דוד דייװוידסאָן ,סטעלאַ
דובאָוו ,קאַרל דענק ,דוד דענק ,ס .דאָרפּמאַן,
רחל האָראָװיץ ,אסתר האבוש,
רייזל ווערניק ,וועלוול װאָראָנאַ ,סיאָמאַ װיסאָקאָדװאָרסקי ,פייוול
ווייסבערג ,הערשל װאַקס ,בערטאַ װאָלפזאָן ,בערטאַ וויינער ,בערל
וועבער ,שמואל זיטש ,מייער זאָלאָטאראָף ,לעאָ זינגער,
שרה טייטעלבוים ,משה טאלטשין ,ראָוז טשאסקין ,סאָניאַ טראַכ-
טענבערג ,יוסף טראַכטענבערג ,דזשאָרדזש טשעין,
טייבל ליעסין .,טשאַרלס ליעסין ,לאה (קעראָל) ליכטמאַן ,דר .ז,
לבדי ,אַבראַשאַ לו ,שלמה לובאַנסקי ,רייזל לוריע ,שאָרלי לוריע,
מאָריס מייסאָן .,מרדכי מייזעל ,משה מאַנדעלבוים ,משה מעטיוס,
אברהם מעטיוס ,לאה מייסאָן ,װאָלף מערקור ,דר .י .מאַרקוס ,רבקה
מאַרקוס ,לייבל מעלאַמעדאָװיטש ,מנחם ,אָסקאַר מילער ,גערטרוד
מילער ,טאַניאַ מעזשוראָו.
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מאַקס נאַטקין,
אַנאַ סוויעט ,באַסיע סלאָבאָדקין-װאַנאַמײיקער ,באָריס (קאַץ) סער-
לין ,סעם סטעפּקין.
מאַקס פּאָסטעל ,שרה פּאַט ,אַוורעמל פּאַט ,אברהם פּראַװאַטינער,
רייזל פּראַװאַטינער ,בנימין פישביין ,לואי פּאַטקין ,אסתר פיינגלאַס,
מאָריס פוטאריאן ,כייקע פאַקס ,מייטע פאַקס,
יוליוס צוקערמאַן

יעקב קאַץ ,קיידע קאַץ ,יעקב קאַלט ,פייגל קאַלט ,מענדל קראָנעג-
בערג ,איסאַק קאַגאַן ,מינע קאמשיץ ,שיינדל קאַליש ,דר .דזש .קוז-
מינסקי ,קלאַראַ קיפּניס ,לואי קיפּניס ,דר .,טש .קאהן ,עלע (קרופּ)
ראָזענטאַל,
סאַראַ ריסמאַן ,שלמה רובינשטיין ,אברהם ראער ,פּערל רובינשטיין,
יונה רובין ,ראָוז ריפקין ,פּערל (רייזמאַן) גרעיס ,סעם ראַפּאָפּאָרט,
לאה ראַשעל ,שמעון ראַבינאָװיטש ,סעם ריסמאַן ,טשאַרלי ריטשמאַן.
לאה שייפער ,נייטן שליף ,דוד שטיין ,הערי שוסטערמאַן ,דאָראַ
שולנער ,יוסף שטיינפעלד ,אסתר שפאנקע.

פאַרשטאַָרבענע מיטגלידער :
חיים אָראָשקעס ,סעמועל אָסטראָווסקי ,דזשאָ בענטקאָװער ,סאַל
באָדין ,דוד בעקער ,ל .בערגער ,בן-ציון גאָרדאָן ,טאָדרעס געלער,
ס .לובאַנסקי .,דזש .ליפשיץ ,משה מעטיוס ,דר .י .מאַרקוס ,דער
דיכטער מנחם ,ס .מײערסאָן ,גרונטשע מאַנדעלבוים ,אשר מאנו-
סאָװויטש ,י .סלאָנימסקי .אברהם פּאַט ,ה .,פלאטשענסקי ,מינע קאמ-
שיץ ,קיידע קאַץ ,שלמה רובינשטיין ,סעם ריסמאַן ,ראָוז ריפקין ,דוד
שטיין ,נ .שליף ,ה .שוסטערמאַן.

רעזשיסערן :

|

מאָלער :

סעמועל אָסטראָווסקי ,טאָדרעס געלער ,מיכל ציפּאָרין ,קלייד רי-
קאבאוו ,דוד בעקער ,ראָוז קרופּניק ,װאַן יאָנג ,י ,פעדער,
געבראַכטע געסט :
אברהם רייזען ,שלום אַש ,פּרץ הירשביין ,דוד פּינסקי ,יונה ראָזעג-
פעלד ,דוד בערגעלסאָן .,משה לייב האַלפּערן ,א .לוצקי ,יהואָש ,ה,
לייוויק ,משה נאַדיר און מנחם,

פאַרװאַלטער פון רער ,געועלשאפט" :
אַוורעמל פּאַט ,סעמועל ריסמאַן ,מרדכי מייזעל ,ה .ליס ,מאַקס
נעטקין ,ה .האָפמאַן ,סאַל באָדין ,פּסח בורשטיין ,מאָריס מייסאָן,
|
יעקב כ"ץ.
פּערמאַנענטער פאָרזיצער פון דער ,געזעלשאַפט* :יעקב דובאָוו,
סעקרעטאַרן אין פאַרשידענע צייטן  :מאָריס מיסאָן ,י .גראָס ,אשר
גוזמאַן ,דזשאָ בענטקאָווער ,ב .לעוויט ,בן-ציון גאָרדאָן ,משה טאל-
טשין ,ה .ליס ,פּסח בורשטיין ,מרדכי מייזעל ,סאַל באָדין ,מאַקס
נאַטקין און משה מאַנדעלבוים- ,
 ש .ע .פון מאָריס מייסאָן און ש .רובינשטיין,א .װוינטינפעלד , ---דער טויטער מענש", ,דער אידישער רעקאָרד" ,שיקאגאָ,
7

יאַנ,2291 .
א טלאטערימענש

--

א פּיעלסע װאָס האָט אויפגעצשטורעמט

,אָרװו ,".שיקאַגאָ 72 ,יאַנואַר ,2291
שיקאגאָ ,פ
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אַ טעאַטער-מענש  --שיקאַנאָ שליסט פייערונג פון שלום אַש'ס יובילעאום
מאָנטאָג מיט נאָך אַן אויפפיהרונג פון זיין ,טויטען מענש" ,דאָרט ,פּעברואַר
|

,1922

פ .נאָװיק  --שיקאגאָיס אוצר און דוד פּינסקי'ס ,אוצר", ,פאָרו ,".שיקאגאָ,
 9אָקט,3291 ,
א .מ'ן וָדר .א .מאַרגאָליןן  ---דער נייער פאַרזוך פון דער ליט .דראמאטישער
געזעלשאַפט, ,דער אידישער קוריער" ,שיקאגאָ ,אַפּריל ,4291
1
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11, 4291
סאָרט שפּיעלען טעאטער, ,פאָרװ,".

פּ ,נאָװיק  ---א נײער און געװואגטער
שיקאגאָ 2 ,מאַי ,4291
ל .מילער  --זעכצן יאָר ליטעראריש:דראמאַטישע געזעלשאַפט, ,קולטור",
שיקאגאָ 32 ,61 ,אָקטאָבער 6 ,נאָװעמבער 6 ,נאָװעמבער ,5291
מתתמזאא  --אונזער ליטעראַרישע געזעלשאפט, ,קולטור" ,שיקאגע 5 ,פעב-
רואַר ,6291
דר ,א .מאַרגאָלין  --די דראמא ;שבתי צבי" אין בולאָװ'ס אָריגינעלן ,קינסט-
לערישן אויסדרוק, ,דער אידישער קוריער" ,שיקאגאָ 41 ,אָקטאָבער ,7291
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מ .טעס , --דער אורטייל", ,שיקאַגאָ",0391 ,1 ,
 -- 3אויף א נייעם ועג,, ,שיקאגאַ",0291 ,1 ,
מאָריס מייסאָן  ---די דראַמאַטישע געזעלשאַפט ענטפערט
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אלף מבין , --ארזאב", ,שיקאגאַ* ,אַפּריל ,2291
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פעליקס פּעטמאַן  --דאָס קולטור געזעלשאפטלעכע לעבן אין שיקאַגאָ,
,שיקאגאָ",43291 ,82 ,
, 08201004,ע, .00005026ץ 246805ס2קט8//ם61420:165004 0401 6262602 .28

:
9146035

מאַרק אַרנשטײן ,יוסף בולאָוו ,יעקב בז-עמי ,פ .בימקאָ .דוד
בערגעלסאָן ,י .ברזלי ,װאָלף גאָלדפאַדען ,מעריאָן גערינג ,אָסיפּ
דימאָוו ,פּרץ הירשביין .,אברהם טייטעלבוים ,מענדל טעפּליצקי,
אברהם מאָרעווסקי ,יעקב מעסטל ,מאַרק שוייד ,יוסף שעהנגאָלד
און מאָריס שװאַרץ,
ל ,בערגער ,בן-ציון גאָרדאָן .,מאָריס מייסאָן ,יוסף מענדעלסאָן,
מאַקס פּאָסטעל ,א .פּראַװואַטינער ,יעקב קאַץ און ש .רובינשטיין,

המוא

6011

'/4/11

01

.7620/8828

מ)0

4391.

88606402

4
)91208106560

. 8,סא08, 1ג 01206

|(---

. 7,סא
|--

{עסטעספטכ)"

(}--
סש)8!20
, 6422:165026מטת ץגכן 8 .6/1965" 0011 401 3סעעג
1
. 1, 5391.ס,084201006 41 ,זסטע, .69006ס671 61 85100411 4140/63 161000:1ג)
הער , 91262212מ{ )90620 42014121 0520נתע-/תסטת 000ג1ן (-ץ
2
7 "6ג 2 06:605 12םג 20/2 7661005ע8 40 )0840182 01ע)8605102 622 0000641
.3391 , )0010280, .041 ,83עסטעספססס"" 6010,",עטי

מ .טעס , --ריסטעקראטן" ,שיקאגאָ ,סעפּט-אָקט,5391 .
044

{--ץ}
81 64640011:יסן  800069121 40עסט8050 401031 804042112 )0
+,* )0840120, 041. 8, 6391.סטעספט6046/2 6011 6015 5291, ")0סעקג/

ח .אַרעשקעס  ---יעגאָר בוליטשעוו, ,שיקאַגאָי ,יאַנואַר-פעברואַר ,7391
י .סיגעל  --איעגאָר בוליטשעװ", ,פאָרוו.ײ ,שיקאַגאָ 5 ,פעברואַר ,7391
ח .אָרעשקעס  ---דער פּאָעט װאָס איז געװאָרן בלינד, ,שיקאגאָ".7391 ,15 ,
מאָריס מײיסאָן  --צו דער דרייסיג-יאָריגער יוביליי טעטיקייט פון שלמה
,יקאגאַ",8391 ,65 ,
רובינשטיין ,ש
א .מין , --די קרעטשמע"  --פון מ .גיציס ,אין דער אויפירונג פון דראמאַ-
טישער געזעלשאפט, ,אידישער קוריער" ,שיקאגאָ 13 ,מאַי ,0491
י ,סיגעל  --עדעמבעס" געשפּילט פון דער אידישער דראַמאַטישער געזעלשאַפט,
פ,אַרװ ,* .שיקאַגאָ 52 ,אַפּריל ,1491
א .מין , --דעמבעס", ,אידישער קוריער" ,שיקאַגאָ 52 ,אַפּריל ,1491
דר .א .מאַרגאָלין  ---אן אומפארגעסלעכער אידישער קולטור יום"טוב,, ,מאָרגן"
פרייהייט" ,ג ,י 2 ,,נאָו,5491 .
נפתלי קראַװיץ  --מאַטעריאַלן צו דער געשיכטע פון זעכציק יאָר יידישער
קולטור-אַרבעט אין שיקאגאָ, ,שול-פּנקס *,שיקאגאָ ,8491 ,זו,515:865 .
י ,סיגעל  --פּרץ הירשביינ'ס ,א פאַרװאָרפען װינקל" אין דאָגלעס פּאַרק
טעאַטער, ,פ,אָרװ ,".שיקאגאָ 52 ,יאַנואַר ,3591
נחום לעוויצקי  ---דאָס אידישע לעבען אין שיקאַגאָ מיט פערציג יאָר צוריק,
פאָרװו ,".,ג .י 51 ,.אַפּריל .5591
 -- 1אינטערעסאַנטער זיי-געזונט אַװענט פאַר יעקב בךעמי און בערטאַ
גערסטין פון דער ,שיקאַגער דראמאַטישער געזעלשאַפט", ,פאָרו ,",שיקאַגאָ,
 8מֿאַי ,7591
ר ,יוקלסאַן  ---װען יהואָש איז געקומען קיין שיקאַגאָ ,אמ"פ" ,ג .י3 ,
|
פעברואַר ,8591
ח .לובין  --די פאָלקס-קינסטלערין שרה פּאט, ,ײידישע קולטור" ,ג5 .
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יידישן

טעאַטער

פריימאַן ,לואיס
{לייזער

געניוק|

געבוירן  2981אין אָסטראָפּאָליע ,װאָלינער
גובערניע ,רוסלאַנד .,פאָטער  --אַ פּאָד-
ריאַטשיק .געלערנט אין חדרים ,ישיבה און
אין אַ שטאָטישער שול אין אַלט-קאָנסטאַנטין.
אויך געזונגען ביי אַ חזן.
אין  7091איז ער געבראַכט געװאָרן דורך
אַ קוזין קיין סט .לואיס ,אַמעריקע ,וואו ער
נעמט אָן זיין מוטערס פּאַמיליע-נאָמען .דאָ
צעפירט ער אין אָװונט צייטונגען און פאַר-
עפנטלעכט קורצע סקיצן אין דער אָרטיקער
יידישער צייטונג ,די אידישע פּרעסע*" .פילנדיק א חשק צו דער
בינע ,האָט ער געגרינדעט אַ יידישן דראַמאַטישן פאַראיין פאַר
וועלכן ער שרייבט אויך אָן צוויי אײינאַקטערס ,וועלכע וװערן גע-
שפּילט ,דערפון .דער רויטער שבת" ,געבויט אויף דער טרייענגעל-
שרפה אין ניו-יאָרק ,װאָס איז פאָרגעקומען אום שבת,
 -- 1געקומען אין שיקאַגאַ און אַנגאַזשירט געװאָרן אין פיליפ
ווייזנפריינדס יידישן װאָדעװיל ,וואו ער שפּילט דריי סעזאָנען און
שרייבט אויך װאָדעװילן ,װאָס ווערן דאָרט געשפּילט .ער האָט אויך
אין דער זעלבער צייט אָנגעשריבן עטלעכע פּיעסן ,פון וועלכע ,דער
בלינדער מאָלער* איז געשפּילט געװאָרן אין ,פּאַלאַס"-טעאַטער
דורך יאָזעף .קעסלער .די פיעסע איז שפּעטער געשפּילט געװאָרן
אין אײיראָפּע ,באַזונדערס אין װאַרשע ,און געווען אַזאַ דערפאָלג ,אַז
דער
מען האָט די פּיעסע אָפּנעדרוקט אין  ,7291אָן וויסן פון מחבר , :
בלינדער מאלער ,מעלאָדראַמע אין דריי אַקטן מיט אַן עפּילאָג פון
א .פריימאַן .פערקויף  :בוכהאַנדלונג שאַפּיראָ?.
אויך האָט אַדאָלף גערטנער אין דער זעלבער צייט אויפגעפירט
אין זיין טעאַטער פ'.ס פּיעסע קצירל מירל" ,וועלכע בעסי טאָמאַ-
שעווסקי האָט מיט יאָרן שפּעטער געשפּילט איבער אַמעריקע א"ג
;צירל מירל פון גאַליציע?.
אין  9191געקומען אין ניו-יאָרק מיט דער דעה זיך ווידמען צו
שױישפּילערײ ,אָבער אָנשטױיסנדיק זיך אויף שװעריקייטן אַריינגע-
נומען צו ווערן אין דער יידישער אַקטיאָרן-יוניע ,באַשלאָסן זיך
אָפּצוגעבן אויסשליסלעך מיט שרייבן פּיעסן.
דעם  21סעפּטעמבער  9191ווערט אין ;ליריק"-טעאַטער אויפגע-
פירט זיין פּיעסע ;אויגן פון אַ שלאַנג* אין  3אַקטן מיט אַ פּראָלאָג
און עפּילאָג,
דעם  8אָקטאָבער  9191ווערט אין ;ליריק"-טעאַטער אויפגעפירט
דורך ב ,ווילענסקי ,ציפּקע די אלמנה אין  4אַקטן פון {ס .ה .קאָהען
און פריימאַן" .די פּיעסע ווערט דעם  91אַפּריל  4291א"ג ,ציפּקף*,
ליברעטאָ פון פריימאַן און קאָן ,מוזיק  --רומשינסקי ,אויפגעפירט
דורך יעקב קאַליך מיט מאַלי פּיקאָן אין דער טיטל-ראָל אין ;קעס-
לערס סעקאָנד עוועניו"-טעאַטער ,און ווערט איינע פון די דערפאָלג-
רייכסטע פּיעסן אין יידישן אָפּערעטן-רעפּערטואַר ,און ווערט דער"
נאָך געשפּילט איבער דער וועלט פון אַלע יידישע סוברעטינס,
די פּיעסע איז אָן נאָמען פון מחבר און אָן זיין וויסן ,דערשינען
אין פאַרלאַג ש .גאָלדפאַרב ,װאַרשע 25 ,5291 ,זז ,61' .א"ג ,ציפּקע
פייער ,קאָמעדיע אין  4אַקטען מיט געזאַנג ,רעדאַגירט פון ראובן
מאַנדעלבוים (מאַרסאַלאָו)?,
דעם  22סעפּטעמבער  0291ווערט אין ;ליריק"-טעאַטער אויפגע-
פירט פי'ס פּיעסע אין  3אַקטן ,סערקע באָלשעוויק* (מיט בעטי
2209

פרענק אין דער טיטל-ראָל) ,און ווערט מיט איר אין דער טיטל-
ראָל אויפגעפירט דעם  4מערץ  7291אין ,נעשאָנאַלײ-טעאַטער א"נ
,ערקעלע קאָזאַקײ ,מוזיקאַלישע קאָמעדיע ,מוזיק פון בנימין בלאַנק.
ס
אין סעזאָן  0291איז פ ,געווען אַנגאַזשירט אַלס אַקטיאָר און מיט-
רעזשיסער אין באָסטאָן ביי דזשוליוס נאַטאַנסאָן 1291 ,אין אליריק"-
טעאַטער ,און  2291אין נואַרק ביי בערנאַרד שלווינג,
דעם  8אָקטאָבער  0291איז אין ;קעסלערס סעקאָנד עוועניו"-
טעאַטער אויפגעפירט געװאָרן ;אַ שוועסטערס אָפּפער ,לעבנסבילד
פון אַנשל שאָר ,סוזשעט פון פריימאַן ,מוזיק פון רומשינסקי? מיטן
אָנטײל פון גאָלדענבורג און זאַץ.
אין  0291ווערט אין באָסטאָן אויפגעפירט דורך דזשוליוס נאַטאַנ-
סאָן פ'.ס מוזיקאַלישע קאָמעדיע ,וועלוועלע כװאַט* ,מוזיק פון פּרץ
סאַנדלער .די זעלבע פּיעסע װערט דעם  71יאַנואַר  2291אויפ-
געפירט אין ;לענאָקס"-טעאַטער אין האַרלעם ,ניו-יאָרק ,צו דזשייקאָב
דזשייקאָבס ערן-אָוונט א"נ ,וועלוועלע לץ".
אָבער אָנגעהויבן ציען צו זיך דעם אויפמערק אַלס פּיעסן-שרייבער
האָט פ .ערשט ווען עס איז דעם  51אָקטאָבער  2291אויפגעפירט
געװאָרן אין ;קעסלערס סעקאָנד עוועניה"-טעאַטער פ'ס דראַמע
;שטאַרקער פון ליבע* (מוזיק פון רומשינסקי) מיט דזשעני װאַליער
אין דער הױפּטראָל .אין  9291איז די פּיעסע געשפּילט געװאָרן
מיט דאָראַ ווייסמאַן אין דער הױפּטראָל אין פּוילן און אויך דורך
יעטאַ בלאַק אין פּאַריו,
דעם  9פעברואַר  3291ווערט אין זעלבן טעאַטער אויפגעפירט
דורך מיכאַלעסקאָן פ',ס אָפּערעטע ;די גאָלדענע בלה" ,מוזיק פון
רומשינסקי ,װאָס ווערט שפּעטער געשפּילט איבער דער גאַנצער
יידישער טעאַטער-װועלט ,דערונטער אין  ,9291א"נ ;,סטודענטן-
ליבע" ,אין אַרגענטינע און אין  0291פון װאַקסמאַן אין לאָנדאָן
אין  3291ווערט אין פילאַדעלפיער ;אַרטש סטריט"-טעאַטער אויפ-
געפירט פ'.ס פּיעסע ;ברוך קאָװאַל* |נישט אױיסגעשלאָסן ,אַז דאָס
|
איז די שפּעטערדיקע אָפּערצטע ,זיסע ליבע"ן.
דעם  9נאָוועמבער  2291ווערט אין עליליענס ליריקי-טעאַטער
אויפגעפירט דורך מאָריס קראָנער פי'ס ;אין הויז וואו מען ויינט
און מען לאַכט* ,אין  4אַקטן,
אין סעפּטעמבער  4291ווערט אין ,פּאַרקװײי טעאַטער* אויפגעפירט
;זי און זיין ווייב* פון ישראל ראָזענבערג און לואיס פריימאַן ,װאָס
איז אין מערץ  0291דאָרט וידער באַנײט געװאָרן מיט לוסי און
מישע גערמאַן אין די הױפּטראָלן (מוזיק  --שלום סעקונדאַ),
דעם  72סעפּטעמבער  4291ווערט אין גליבערטי*"-טעאַטער אויפ-
ַ3קטן ,ליריקס פון
געפירט דורך מיכאַלעסקאָן פ'.ס אָפּערעטע אין א
לואיס גילראָד ,מוזיק  --אַלעקסאַנדער אָלשאַנעצקי; ,זיסע ליבע",
וועלכע ווערט דערנאָך געשפּילט דורך מיכאַלעסקאָן און אַנדערע
איבער דער יידישער טעאַטער:-װעלט .אין  8291ווערט די פּיעסע
געשפּילט דורך מישאַ אַפּעלבױם אין פּאַריז ,אין  9291ווערט די
פּיעסע א"נ ,מאָטקע קאָװאַל* אויפגעפירט אין אַרגענטינע און צום
סעזאָן  372291ווערט דאָס ,אַרטש סטריט"-טעאַטער אין פילאַדעלפיע
געעפנט מיט דער זעלבער פּיעסע א"נ ,מאָטקעס חתונה".
דעם  52דעצעמבער  4291פירט אויף יעקב זילבערט אין ,ליבער-
טיי-טעאַטער פ'.ס לעבנסבילד ,שקלאַפן פון ליבע" ,מוזיק פון ה,
זאַליס.
אין  4291איז אויך אויפגעפירט געװאָרן אין ,,האָפּקינסאָן!-טעאַטער
|
;פאַרגעסענע קינדער* פון פריימאַן און קאַלמאַנאָויטש,
דעם  92יאַנואַר  5291פירט אויף מיכאַלעסקאָ אין ,ליבערטי"-
טעאַטער ,ס,טודענטן-ליבע ,מוזיקאַלישע פּראָדאָקשאָן אין  3אַקטן
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פון ל .פריימאַן ,ליריק  --יאָזעף טאַנצמאַן ,מוזיק פון אָלשאַנעצקי
און ברוידי" ,װאָס וערט שפּעטער געשפּילט פון מיכאַלעסקאַ אין
אַ סך לענדער.
דעם  21פעברואַר  5291ווערט אין ;קעסלער סעקאָנד עווענין"-
טעאַטער אויפגעפירט פון יעקב קאַליך ;דער איינציקער וועג ,לעבנס-
בילד פון ל ,.פריימאַן און ס .וואולף ,מוזיק פון רומשינסקי" ,מיט
דזשעני װאַליער (אַלס ;נעטי") און מוני ווייזענפריינד .דעם  21סעפּ-
טעמבער  1291וערט די זעלבע פּיעסע געשפּילט אין ;אַמפיאָן"-
טעאַטער א"נ ,די פרוי װאָס שווייגט",
דעם  21נאָוועמבער  5291פירט אויף אהרן לעבעדעוו אין ;נעשאָ-
נאַל*-טעאַטער פ'.ס אָפּערעטע אין  2אַקטן ,מאָדעלס פון ליבע",
מוזיק פון פּרץ סאַנדלער.
דעם  12נאָוועמבער  5291ווערט אין ;לענאָקס"-טעאַטער אויפגע-
פירט דורך נייטאן גאָלדבערג פ'.ס קאָמעדיע-דראַמע ,װילדע ליבע",
מוזיק פון א .אָלשאַנעצקי ,מיט סט .קלעיר אין דער הױפּטראָל ,די
זעלבע פּיעסע איז נאָך פריער געשפּילט געװאָרן אין שיקאַגאָ אין
;פּאַלאַס"-טעאַטער דורך יאָזעף קעסלער א"נ ;דאָס תורהלע".
דעם  11דעצעמבער  5291ווערט דורך סעמיועל גאָלדענבורג אויפ"
געפירט אין ;אַמפיאָן"-טעאַטער פ'.ס אָפּערעטע ,קינדער ליבע",
מוזיק פון יוסף ברוידי ,מיט גאָלדענבורג און צילע אַדלער אין די
הױפּטראָלן .,די זעלבע פּיעסע ווערט דעם  22יאַנואַר  6291אויפגע-
פירט אין ,לענאָקס*-טעאַטער דורך סעמיועל ראָזענשטיין אַלס ,יאַנ-
קעלע ציגיינער" פון לואיס פריימאַן ,ליריקס יאָזעף טאַנצמאַן ,מוזיק
 -יוסף בראָודי .אין דער פּיעסע באַטײליקט זיך ראָזע קאַרפּ .דיזעלבע פּיעסע ווערט מיט בעלאַ בעלערינאַ אויפגעפירט א"ג ;סאָניאַ*
דעם  2יאַנואַר  8291אין ;האָפּקינסאָן"-טעאַטער און ווערט ,אין אַ
שטאַרק באַאַרבעטער פאָרם ,געשפּילט דעם סעזאָן  5:4391אין
;פאָל'קס*-טעאַטער אַלס ,פישל דער געראָטענער ,אָפּערעטע פון ל,
פריימאַן ,ליריקס  ---איזידאָר ליליען ,מוזיק  --יוסף רומשינסקי"
(מיט מנשה סקולניק אין דער טיטל-ראָל ,אָלאַ לילית ,פּסחקע בור-
שטיין ,אוירווינג גראָסמאַן ,דיינע גאָלדבערג א .אַ ).און ווערט שפּע-
טער געשפּילט דורך סקולניקן וואו ער גאַסטראָלירט,
דעם  91פעברואַר  6291פירט אויף לודוויג זאַץ אין ,אוירווינג
פּלײיס*-טעאַטער און שפּילט די הױפּטראָל אין ,פרעמדע קליידער,
מוזיקאַלישע קאָמעדיע אין  3אַקטן פון ל .פריימאַן ,ליריק און מוזיק
פון לודוויג זאַץ און א .לובין? .,צוליב זאַצס קראַנקהײיט שפּילט דער
מחבר  4װאָכן צייט זיין ראָל,
דעם  22סעפּטעמבער  6291ווערט אין גליבערטי*"-טעאַטער אויפ-
געפירט דורך אהרן לעבעדעוו ;סיאָמקע ווערט אַ חתן ,ליברעטאָ
פון ל .פריימאַן ,מוזיק  ---פּרץ סאַנדלער* .די זעלבע פּיעסע א"נ
,דער אָדעסער חתן* מיט מוזיק פון שלום סעקונדאַ װוערט דעם 82
נאָוװו 8291 .,אויפגעפירט דורך מיכאַלעסקאָן אין ,ראָלאַנד"-טעאַטער.
דעם  4פעברואַר  7291ווערט אין ,געבילס פּיפּלס"-טעאַטער אויפ-
געפירט פון מאַקס געביל אין זיין באַאַרבעטונג פ'.ס מעלאָדראַמע
אין  4אַקטן ,איר גרויסער סוד" מיט דזשעני גאָלדשטײײן און מאַקס
געביל אין די הױפּטראָלן,
אין סעפּטעמבער  7291ווערט דורך מיכאַלעסקאָן אויפגעפירט אין
פּ,אַלאַס"-טעאַטער אין שיקאַגאָ ז,יין פאַרשפּילטע וװעלט ,מעלאָ-
דראַמע פון ל ,פריימאַן און ס .וואולף ,מוזיק פון שלום סעקונדאַ",
װאָס װוערט דעם  9נאָוועמבער געשפּילט אין ,ראָלאַנד"-טעאַטער.
דעם  72סעפּטעמבער  7291ווערט אין ,פּאָבליקײ-טעאַטער אויפ-
געפירט דורך לודוויג זאַץ און סעמיועל ראָזענשטיין ,דעם זיידנס
געליבטע ,ליברעטאָ פון ל .פריימאַן ,מוזיק  ---הערמאַן װאָהל?,
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דעם  52סעפּטעמבער  8291איז אין ,ראָלאַנד"-טעאַטער אויפגע-
פירט געװאָרן דורך מיכאַלעסקאָן ;דאָס ליד פון ליבע ,פון לואיס
פריימאַן ,ליריקס פון ה .גודעלמאַן ,מוזיק  --שלום סעקונדאַ".
דעם  12דעצעמבער  8291ווערט אין ,ראָלאַנד"-טעאַטער אויפגע-
פירט פון מיכאל מיכאַלעסקאָ ;סינאָריטאַ" ,מוזיקאַליש לוסט-שפּיל
פון לואיס פריימאַן ,מוזיק פון שלום סעקונדאַ .די פּיעסע איז שפּע-
טער דורך מיכאַלעסקאָן געשפּילט געװאָרן איבער אַ סך יידישע
טעאַטערס אין דער וועלט,
אין מאַי  9291ווערט אין ,עקסעלסיאָר*-טעאַטער אין בוענאָס-
איירעס אויפגעפירט פ',ס פּיעסע /,צעשטערטע תנאים".
דעם  41אָקטאָבער  9291ווערט אין ;סעקאָנד עוועניו"-טעאַטער
אויפגעפירט דורך יעקב קאַליך פ'.ס אָפּערעטע ,דאָס ראַדיאָ מיידל,
ליריק  ---א .ליליען ,מוזיק פון יוסף רומשינסקי",
דעם  51נאָוועמבער  9291װוערט אין ,פּראָספּעקט*-טעאַטער אויפ-
געפירט דורך נייטאן גאָלדבערג פ',ס פּיעסע ,די אייביקע כלה" ,מוזיק
פון פ ,לאַסקאָװוסקי ,די פּיעסע א"נ ;אַ חתונה אין מושב זקנים"
איז אין מאַי  6291אויפגעפירט געװאָרן דורך אוירווינג גראָסמאַן

בעת זיינע גאַסטראָלן אין אַרגענטינע,
דעם  22נאָוועמבער  9291וערט אין ,ליבערטי"-טעאַטער אויפ-

געפירט פ',ס פּיעסע ;אַ מיידל אָן אַ נאָמען".
אין סעפּטעמבער  0291ווערט דורך דזשוליוס נאַטאַנסאָן אויפגע-
פירט אין ;לאָנדעיל*"-טעאַטער אין שיקאַגאָ פ'.ס אָפּערעטע עפריי-
לעכע טעג",
אין סעפּטעמבער  0291וװערט דורך מיכאל מיכאַלעסקאָן אויפ-
געפירט אין ,פּראָספּעקט*-טעאַטער פ'.ס אָפּערעטע ,דער לעצטער
טאַנץ* ,וועלכע װוערט שפּעטער דורך אים געשפּילט אין די יידישע
טטאַטערס איבער דער ועלט ,און אין  0691דורך בן-ציון וויטלער
אין מדינת ישראל,
דעם  22סעפּטעמבער  0291וערט אין קראָלאַנד"-טעאַטער גע-
שפּילט ,זיסע מאָמענטן ,אָפּערעטע אין  3אַקטן פון װיליאַם סיגעל
און ל ,פריימאַן ,מויק  --ש .סעקונדאַ ,אויפגעפירט פון מיכאל
מיכאַלעסקאָ? ,וועלכער שפּילט שפּעטער די פּיעסע איבער די טעאַ-
טערס וואו ער גאַסטראָלירט,
אין אַפּריל  1291איז אין טעאַטער ;נועװואַ" אין בוענאָס-איירעס
אויפגעפירט געװאָרן פ'.ס אָפּערעטע ,פּאַריזער ליבע".
דעם  21סעפּטעמבער  1391װערט אין פילאַדעלפיער ;אַרטש
סטריט*יטעאַטער אויפגעפירט פ',ס פּיעסע ;שטיף-שוועסטער" מיט
דאָראַ ווייסמאַן ,און דעם  12סעפּטעמבער  1291ווערט די פּיעסע
געשפּילט אין ,ראָלאַנד"-טעאַטער מיט דזשעני גאָלדשטײן.
צום סעזאָן  2291-1291ווערט דאָס ,פּאָבליק"-טעאַטער געעפנט
אין סעפּטעמבער  1291מיט פ'.ס אָפּערעטע ;דריי פאַרליבטע* (מיט
לוסי לעווין און מיכאל מיכאַלעסקאָ) .,דער סוזשעט ווערט שפּעטער
באַנוצט פאַרן פילם ,דעם הזנס זונדל" מיט משה אוישער.
אין דעצעמבער  1291פירט אויף װויליאַם שװאַרץ אין  מ,עטראָ-
פּאָליטאַן*-טעאַטער אין נואַרק פ'.ס אָפּערעטע אדער וילנער חזן
מוזיק פון שלום סעקונדאַ".
אין מאַי  2291טרעט אויף די אַדלער-פאַמיליע (סעראַ .סטעלא,
לוטער ,פרענציס אַדלער) ,יוסף שעהנגאָלד א .אַ .אין שיקאַגאָ אין
פ',ס פּיעסע ,אייגענע שונאים" .די פּיעסע וערט דערנאָך ,דורך
זיי ,געשפּילט איבער דער אַמעריקאַנער פּראָװינץ ,און ,אין נין-
יאָרק ,אין ,האָפּקינסאָן טעאַטער? .יאָרן-שפּעטער איז די פּיעסע
געשפּילט געװאָרן דורך חיים טויבער אין לאָנדאָן ,ענגלאַנד,
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אין אָקטאָבער  2391װוערט אין ,האָפּקינסאָן טעאַטער* אויפגעפירט
דורך מנשה סקולניק ,מיט אים ,בעלאַ מייזעל און הערמאַן יאַבלאָקאָװו
אין די הױפּטראָלן ,פ'.ס פּיעסע ;דאָס פריילעכע שנידערל" ,די
פּיעסע איז יאָרן-שפּעטער אויך געשפּילט געװאָרן אין מדינת ישראל,
דעם  12אָקטאָבער  2391ווערט אין ,סעקאַנד עוועניו טעאַטער"
אויפגעפירט דורך סעם גערטלער פ'ס פּיעסע ,דער טרעולינג
סעילסמאַן" ,װאָס איז נאָך פריער מיט אים געשפּילט געװאָרן אין
שיקאַגאָ א"ג ,צוויי וועלטן",
דער סעזאָן  22-2291ווערט אין אָקטאָבער  2291געעפנט דאָס
;ראָלאַנד טעאַטער* דורך מיכאל מיכאַלעסקאָ מיט פ'.ס אָפּערעטע
;דאָס ליד פון ישראל? (מוזיק  ---יוסף רומשינסקי),
אין  4291ווערט אין ,סעקאַנד עוועניו טעאַטער" אויפגעפירט
דורך דזשוליוס נאַטאַנסאָן פ',ס אָפּערעטע ,דער קאָמעדיאַנשטשיק*
(מיטן אָנטייל פון דזשוליוס נאַטאַנסאָן ,מיכאל ראָזענבערג ,בינע
אַבראַמאָװויטש ,ליובאַ קאַדיסאָן ,לעאָן גאָלד א .אַ ,).װאָס איז דורך
אים ,בעת זיינע גאַסטשפּילן אין אַרגענטינע ,אויפגעפירט געװאָרן
אין  ,7291א"נ ,דער קאָמעדיאַנט? ,די אָפּערעטע איז אויך געשפּילט
געװאָרן אין אײיראָפּע דורך פּסחקע בורשטיין,
אין  4291ווערט דורך מנשה סקולניק אויפגעפירט אין ;האָפּקיג-
סאָן טעאַטער* פ'.ס מוזיקאַלישע קאָמעדיע ,אַן איידעם אויף קעסט"
{(מוזיק  ---בנימין בלאַנק) ,מיט מנשה סקולניק ,יעטאַ צווערלינג,
סימאָר רעכטצייט א ,אַ ,.דיזעלבע פּיעסע (אַביסל באַאַרבעט) ,מיט
מוזיק פון יוסף רומשינסקי ,ווערט אין די װאָכן-טעג א"נ ,דער
שטרויענער העלד* אויפגעפירט אין נאָוועמבער  6291אין ,אידישער
פאָלקס טעאַטער* און ווערט דעם  22דעצעמבער  6391דאָרט אויפ-
געפירט א"נ ,סיניאָר הערשל ,אַ מזיקאַלישע לאַך-קאָמעדיע?,
סעזאָן  62-5391ווערט אין אָקטאָבער  5391געעפנט דאָס ;אידישע
פאָלקס טעאַטער* מיט פ'.ס מוזיקאַלישע קאָמעדיע ,פישל דער גע-
ראָטענער* (מוזיק פון יוסף רומשינסקי) ,אויפגעפירט פון מנשה
סקולניק ,מיט אים אַלס ,פישל" .,די פּיעסע ווערט געשפּילט אַ
ילענגערע צייט ,און דערנאָך ,דורך אים ,אין פאַרשידענע שטעט און
לענדער ,און שפּעטער ,דורך אַנדערע יידישע קאָמיקערס ,אונטער
פאַרשידענע נעמען.
אין  5291ווערט אין ,האָפּקינסאָן טעאַטער" אויפגעפירט דורך
דזשוליוס נאַטאַנסאָן פ'.ס פּיעסע ,די ערשטע נאַכט* (מוזיק פון ם,
ילאַסקאָווסקי) .די פּיעסע איז דורך נאַטאַנסאָנען אויך געשפּילט גע-
װאָרן בעת זיינע גאַסטשפּילן אין אַרגענטינע.
אין נאָוועמבער  5291ווערט אין ,האָפּקינסאָן טעאַטער* אויפגע-
יפירט פ'.ס פּיעסע ;דער פּרייז פון זינד",
אין פעברואַר  6291ווערט אין ברוקלין אויפגעפירט פ'.ס פּיעסע
;דער סוד פון ליבע",
אין  ,6291בעת אירע גאַסטשפּילן אין אַרגענטינע ,טרעט דאָרט
אויף פריידעלע אוישער אין פ'.ס פּיעסע ,פריידעלעס חתונה".
דעם  7אַפּריל  6291איז אין ,ליריק טעאַטער* אויפגעפירט גע-
װאָרן ;דעם רבינס חתונה" פון פריימאַן און האָפענבערג ,מיט מאַקס
לאַסקי און ליאָן שעכטער.
ּ,אַרקװײ טעאַטער" אויפגעפירט געװאָרן
אין יאַנואַר  7291איז אין פ
דורך נייטאן גאָלדבערג פ'.ס פּיעסע ,שווער צו זיין אַ מיידל" ,װאָס
איז שפּעטער געשפּילט געװאָרן דורך מאַלי פּיקאָן א"נ ,סעידי איז
א ליידי",

דעם  21פעברואַר  7291ווערט אין ,אידישער פאָלקס טעאַטער*
אויפגעפירט דורך מנשה סקולניק פ'.ס און ש .שטיינבערגס אָפּערעטע
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,דאָס גאַליציאַנער רבילע* (מוזיק פון יוסף רומשינסקי) ,װאָס איז
שפּעטער אויך געשפּילט געװאָרן איבער דער אַמעריקאַנער פּראָװוינץ,
פ .שרייבט אָן ,פאַר דער ראַדיאָ ,זיין ראַדיאָ-פּיעסע ,פּיניע פון
פּינטשעװו* ,וועלכע ווערט געשפּילט מיט אַ ריזיקן דערפאָלג ,ווערט
דערנאָך דורך אים דראַמאַטיזירט אַלס פּיעסע ,װאָס ווערט געשפּילט
מיט יצחק פעלד אין דער טיטל-ראָל אין ניו-יאָרקער ;פּאָבליק
טעאַטער* ,און דערנאָך ,אין יוני  ,7291בעת זיינע גאַסטשפּילן אין

אַרגענטינע,

|

אין דעצעמבער  7291איז אין עפּאַרקװײי טעאַטער? אויפגעפירט
געװאָרן פ'.ס פּיעסע ;די װועלט איז משוגשט"
אין יולי  8291איז אין אַרגענטינע אויפגעפירט געװאָרן פ'.ס
;יאָסל דער גאַליציאַנער*,
פ .האָט אויך אָנגעשריבן אַלס ראַדיאָ-פּיעסע ,דעם קלעזמערס
טאָכטער? ,װאָס איז געשפּילט געװאָרן איבער דער ראַדיאָ ,און
ַרקװײי טעאַטער"
שפּעטער ,אַלס פּיעסע ,געשפּילט געװאָרן אפיּןא,
מיט מיכאל מיכאַלעסקא ,פאַניאַ רובינא ,פּנחס לאַװענדאַ ,סערא
גינגאָלד ,אסתר זאַלצמאַן און אברהם לאַקס,
אין אָקטאָבער  8291ווערט אין ,נעשאָנאַל טעאַטער* אויפגעפירט
דורך דזשוליוס נאַטאַנסאָן פ'.ס פּיעסע ,דוד און אסתר* (מוזיק --
איליאַ .טרילינג) ,מיט אֶלאַ לילית ,דזשוליוס נאַטאַנסאָן ,לעאָ פוקס,
סעם קעסטין ,אוירווינג גראָסמאַן און פלאָראַ פריימאַן.
אין אָקטאָבער  8291ווערט אין ,פּאָבליק טעאַטער* אויפגעפירט
דורך מנחם רובין פ'.ס פּיעסע ,דער קלוגער נאַר",
אין יאַנואַר  9291װוערט אין ,נעשאָנאַל טעאַטער* אויפגעפירט
דורך דזשוליוס נאַטאַנסאָן פ'.ס ראַדיאָ-סענסאַציע ;די שװאַרצע
מאַמע* (מיט גיטל שטיין אין דער טיטל-ראָל ,דזשוליוס נאַטאַנסאָן,
לעאָ פוקס ,פּלאָראַ פריימאַן א .אַ .).די פּיעסע ,װאָס איז פריער
געגעבן געװאָרן אויף דער ראַדיאָ אין פאָרטזעצונגען ,ווערט שפּעטער
געשפּילט איבער אַ סך יידישע טעאַטערס,
אין פעברואַר  9291איז אין ,האָפּקינסאָן טעאַטער" אויפגעפירט
געװאָרן מיט דזשעני גאָלדשטײן פ',ס פּיעסע ,דאַרף אַ מאַמע דער-
ציילן? ,װאָס איז פריער געשפּילט געװאָרן איבער דער ראַדיאָ ,און
איז אין  0491געשפּילט געװאָרן אין אַרגענטינע דורך דזשעני גאָלד-
שטיין בעת אירע דאָרטיקע גאַסטשפּילן,
אין פעברואַר  9291איז אין ,האָפּקינסאָן טעאַטער* אויפגעפירט
געװאָרן דורך סעם אױיערבאַך פ'.ס פּיעסע ;אַ מאַמעס אויגן",
אין יוני  0491פירט אויף יצחק פעלד ,בעת זיינע גאַסטשפּילן אין
אַרגענטינע ,אין טעאַטער ;סאלעיל" אין בוענאָס איירעס ,פ',ס פּיעסע
;גדליה מאַרוויכער",
פ .שרייבט אָן די ראַדיאָדפּיעסע קאַ קינד צו פאַרקויפן" ,װאָס
ווערט אויפגעפירט אויף דער יידישער ראַדיאָ אין ניו-יאָרק ,דערנאָך
אין אַנדערע שטעט ,און אין אָקטאָבער  ,1491ווערט די פּיעסע אויפ-
געפירט אין ,פּאַרקװײ טעאַטער* א"נ ,אַ קינד צו פאַרקויפן ,ראַדיאָ-
דראַמאַטיזאַציע אין  3אַקטן און  01בילדער פון לואיס פריימאַן,
רעזשי  ---נאַטאַן גאָלדבערג ,ליריקס  ---דזש .דזשייקאָבס ,מוזיק --
יאַשאַ קרייצבערג" (מיטן אָנטײל פון נאַטאַן און ראָזע גאָלדבערג,
בעטי און דזשייקאָב דזשייקאָבס ,מאַקס קלעטער ,אַננאַ טאַבאַק ,בעני

זיידמאַן ,סילוויאַ פעדער ,מילי בלאַק ,לעאָן זיידענבערג א .אַ) .די
פּיעסע ווערט געשפילט מיט אַ גרויסן דערפאָלג ,דערנאָך אויך איבער
אַנדערע שטעט פון אַמעריקע .אין יולי  1591איז די פּיעסע אויפגע-
פירט געװאָרן מיט בן-ציון וויטלער און שפרה לערער אין ,מיטרע
טעאַטער* אין בוענאָס איירעס א"נ ;אַ ראָמאַן אין איין נאַכט ,אין 2
אַקטן און  21בילדער".
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אין יאַנואַר  2491ווערט דורך מיכאל מיכאַלעסקאָ אין שיקאַגאָ,
אין ,דאָגלעס פּאַרק טטאַטער" ,אויפגעפירט {פאַרן מחבר אינגאַנצן
אומבאַקאַנטן פ'.ס פּיעסע ;,באָרג מיר דיין ווייב",
אין נאָוועמבער  2491ווערט אין ,טרימאָנט טעאַטער" ,אין בראָנקס,
אויפגעפירט (מיט פּסחקע בורשטיין ,דינה האַלפּערן ,יהודה בלייך
און װאָלף באַרזעל) פ',ס מעלאָדראַמע אוער דאַרף אַ מאַמע? ,װאָס
איז פריער געשפּילט געװאָרן איבער דער ראַדיאָ וי אַ ראַדיאָ-פּיעסע.
די פּיעסע איז אויך געשפּילט געװאָרן אונטערן נאָמען ,איר איינציקע
ליבע" אין אָקטאָבער  7491אין שיקאַגאָ ,אין ;דאָגלעס פּאַרק טעאַ-
טער" ,מיט דזשעני גאָלדשטײן און מנחם רובין אין די הױפּטראָלן,
אין פעברואַר  2491ווערט ,מיט פּסחקע בורשטיין און ליליען לוקס
אין די הױפּטראָלן ,אויפגעפירט אין שיקאַגאָ פ',ס אָפּערעטע ;מיין
כלהס משפּחה" .די פּיעסע איז א"נ קערלעך איז שווערלעך" אויך
געגעבן געװאָרן װי אַ ראַדיאָ-פּיעסע ,און איז אונטער דעם נאָמען
אין סעפּטעמבער  5491געשפּילט געװאָרן אין ,האָפּקינסאָן טעאַטער"
אין ברוקלין .דער שרייבער ב .קאָװונער האָט פאַרעפנטלעכט אַ טענה,
אַז ער איז אַ מיטמחבר פון דער פּיעסע ,אָבער פ .האָט די טענה
אָפּגעװאָרפן,
פ .פירט אויף זיין ראַדיאָדפּיעסע ;ווער איז שולדיק" ,וועלכע ווערט
אין סעפּטעמבער  4491אויפגעפירט אין ,האָפּקינסאָן טעאַטער* דורכן
מחבר און פּסחקע בורשטיין א"נ ,ווער איז שולדיק ,פּיעסע אין 2
אַקטן און  01בילדער פון לואיס פריימאַן ,מוזיק פון איליאַ טרילינג,
ליריקס פון ל .מאַרקאָװיטש?,
אין  4491ווערט אין ;האָפּקינסאָן טעאַטער* אויפגעפירט דורך
פּסחקע בורשטיין ,סיאָמקעס חתונה ,מוזיקאַלישע קאָמעדיע אין 2
אַקטן און  8בילדער פון לואיס פריימאַן ,מוזיק פון משה ראָוך ,ליריקס
פון לואי מאַרקאָװויטש",
פ ,פירט אויף אויף דער ראַדיאָ זיין ראַדיאָ-פּיעסע ,קינדער אָן אַ
היים" ,וועלכע ווערט דערנאָך ,װי אַ פּיעסע ,געשפּילט אין ,ה,אָפּקינ-
סאָן טעאַטער* מיט בערטאַ גערסטען ,מאַקס קלעטער ,דזשוליוס אַד-
לער ,הענריעטאַ דזשייקאָבסאָן ,פלאָראַ פריימאַן ,מאַקס ווילנער א .אַ.
די פּיעסע ווערט שפּעטער דורך בערטאַ גערסטען געשפּילט איבער
דער פּראָװוינץ און אויך אין ?מיטרע טעאַטער* אין בוענאָס איירעס,
בעת אירע גאַסטשפּילן אין אויגוסט ,6491
פ .פירט ווידער אויף איבער דער ראַדיאָ אין ניו-יאָרק זיין ראַדיאָ-
פּיעסע ;טויזנט ווייבער? ,וועלכע ווערט באַלד דערנאָך געגעבן איבער
די יידישע ראַדיאָס אין דער פּראָווינץ ,און אין אַפּריל  6491ווערט עס
אויפגעפירט אין ,האָפּקינסאָן טעאַטער* אַלט פּיעסע אין  2אַקטן און

 2בילדער ,מוזיק פון שלום סעקונדע ,מיט לעאָן ליבגאָלד ,לֵילי
ליליאַנאַ ,פלאָראַ פריימאַן א .אַ .די פּיעסע ווערט אויך אויפגעפירט
אין אַרגענטינע דורך פּסחקע בורשטיין און ליליען לוקס .די פּיעסע
איז ,אין אַ פרייער באַאַרבעטונג ,געשפּילט געװאָרן אין ענגליש דורך
לעאָ פוקס אין לאָס אַנדזשעלעס א"ג ;האָפּעלאַנג יאָסל?,
אין  7491ווערט אין ,פּאַרקװײי טעאַטער? אויפגעפירט ,מיט לעאַ
פוקס ,דזשייקאָב דזשייקאָבס און נאַטאַן גאָלדבערג ,פ'.ס פּיעסע ,אַ
ביסעלע גליק" ,װאָס װוערט שפּעטער געשפּילט דורך פוקסן אין
שיקאַגאָ ,לאָס אַנדזשעלעס און אַנדערע שטעט.
אין  8491איז אין ,פּאַרקװײי טעאַטער* אויפגעפירט געװאָרן פ'.ס
פּיעסע ,די פאַרלאָרענע כלה" מיט מרים קרעסין ,סימאָר רעכטצייט,
דזשייקאָב דזשייקאָבס א ,אַ
אין  9491האָט פ ,אויפגעפירט איבער דער יידישער ראַדיאָ זיין
ראַדיאָ-פּיעסע קיעדע מיידלס פאַרלאַנג" ,װאָס איז אין אָקטאָבער
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 9אויפגעפירט געװאָרן ,װוי אַ מעלאָדראַמע ,דורך נאַטאַן גאָלד-
בערג ,מיט מוזיק פון שלום סעקונדע ,אין ;פּאַרקװײ טעאַטער?,
דעם  9אָקטאָבער  0591איז אין ,פּאָבליק טעאַטער* אויפגעפירט
געװאָרן דורך לעאָ פוקס ;לאַך און זיי פריילעך ,מוזיקאַלישע קאָמעדיע
אין  2אַקטן ,מוזיק  --שלום סעקונדע ,ליריקס  ---דזשייקאָב דזשיי-
קאָבס און איזידאָר ליליען" ,מיט לעאָ פוקס ,לוסי גערמאַן ,עדמונד
זאַיענדא ,יעטאַ צווערלינג א .אַ.
אין אָקטאָבער  2591ווערט אין ;,סעקאָנד עוועניו טעאַטער* אוים-
געפירט א"ר פון מחבר פ'.ס אָפּערצטע ,מיין מזלדיקער טאָג" ,מוזיק
פון יוסף רומשינסקי (מיטן אָנטײל פון עדמונד זאַיענדא ,אוירווינג
דזשייקאָבסאָן ,לוסי גערמאַן ,מרים קרעסין ,סעלמאַ קעי ,יעטאַ צווער-
לינג ,גוסטאַוו בערגער ,טשאַרלז קאָהען א .אַ .).די אָפּערעטע איז אַ
פרייע באַאַרבעטונג פון פ'.ס פּיעסע ;שטאַרקער פון ליבע".
פ .שרייבט אָן אַ ראַדיאָ-פּיעסע ;די צווייטע חתונה" ,װאָס ווערט
אויפגעפירט אויף דער יידישער ראַדיאָ אין ניו-יאָרק ,און אין אָקטאָ-
בער  3591אַלס אַ מעלאָדראַמע אין /,סעקאָנד עוועניו טעאַטער* (מיט
בערטאַ גערסטען ,לוסי גערמאַן ,מרים קרעסין ,עדמונד זאַיענדא,
אוירווינג דזשייקאָבסאָן ,מוני סערעבראָוו א .אַ).
אין אָקטאָבער  7591ווערט אין נ,עשאַנאַל טעאַטער? אויפגעפירט
,ס'קאָן טרעפן מיט אייך ,לעבנסבילד אין  2אַקטן פון הערי קאַלמאַ-
נאָװויטש און לואיס פריימאַן ,באַאַרבעט און רעזשיסירט פון הערמאַן
יאַבלאָקאָוו ,מוזיק  --שלום סעקונדע* (מיטן אַנטייל פון אוירווינג
גראָסמאַן ,אוירווינג דזשייקאָבסאָן ,מרים קרעסין ,מוני סערעבראָוו
א .א
אין אָקטאָבער  8591ווערט אין ;נעשאָנאַל טעאַטער* אויפגעפירט
א"ר פון מנחם רובין ,פיינע מענטשן ,לעבנסבילד אין  2אַקטן פון
לואיס פריימאַן און ה .קאַלמאַנאָוויטש ,מוזיק  --שלום סעקונדע ,לי-
ריקס  ---װאָלף יונין",
אין אָקטאָבער  9591ווערט אין ,אַנדערסאָן טעאַטער* אויפגעפירט
א"ר פון יעקב קאַליך פ'.ס און יעקב קאַליכס אָפּערעטע ;די כשרע
אלמנח ,מוזיק פון שלום סעקונדע" (מיט מאַלי פּיקאָן אין דער טיטל-
רֹאָל) .די פּיעסע ווערט שפּעטער אויך געשפּילט איבער דער פּראַ-
ווינץ,
אין אָקטאָבער  1691ווערט אין קאַנדערסאָן טעאַטער* א"ר פון לעאָ
פוקס אויפגעפירט ,ביי מיר ביזטו שיין ,מוזיקאַלישע פּיעסע אין 2
אַקטן און  6בילדער פון לואיס פריימאַן ,מוזיק  --שלום סעקונדע,
ליריקס דזשייקאָב דזשייקאָבס? ,די פּיעסע וװוערט שפּעטער אױיך
געשפּילט איבער דער פּראָװינץ,
דעם  22אָקטאָבער  2691איז אין ;אַנדערסאָן טעאַטער* אויפגע-
פירט געװאָרן א"ר פון אברהם שפּרינגער ;אַ קאַובאָי אין ישראל",
מוזיקאַלישע פּיעסע אין  2אַקטן און  4בילדער פון לואיס פריימאַן
און חיים טויבער ,מוזיק פון שלום סעקונדע ,מיט לעאָ פוקס אין
דער טיטל-ראָל,
פ'.ס געדרוקטע פּיעסן זיינען :
ו{ן ציפּקע פייער
מעלאָדראַמע אײן פיר אַקטן
וְאויפן שער-בלאַט :קאָמעדיע אין  4אַקטן מיט געזאַנגן
רעדאַקטירט פון ראובן מאַנדעלבוים (מאַרסאַלאָוו)
וְאָן די נעמען פון די מחבריםן
אַרויסגעגעבן פון פאַרלאַג ש .גאָלדפאַרב,
ואַרשע,5291 ,
{ }2דער בלינדער מאלער
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מעלאָדראַמע אין דריי אַקטן מיט אַן עפּילאָג
פון א .פריימאַן
פערקויף  :בוכהאַנדלונג

שאַפּיראָ,

װאַרשע.,
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 0אָקט,4291 .
אלף-אלף , ---זיסע ליבע" ,מאָיזש" ,ג .י 21 ,.אָקט.4291 .
ל .ס .ביעלי  ---צ,יפקץ" ,איידטגיבלט" ,ג .י 71 ,.אָקט,4291 .
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ה ,ב -- .מאָטקע קאָװאַל (אָפּערעטע אין  3אַקטן פון פריימאַן) ,קאַרגעגטיגער
טאָג* ,ב"א 91 ,מאַי ,9291
פ .װ, -- .שטאַרקער פון ליבע" (פון ל .פריימאַן) גאַסטראָלן פון דאָראַ ווייס-
מאַן, ,דער מאָרגן" ,לעמבערג 5 ,אויגוסט ,9291
ש .ר --- .טעאַטער און מוזיק,,אידישע צייטונג" ,ב"א 81 ,אויגוסט ,9291
ּ,אַריזער היינט",
ספּעקטאַטאָר , ---סטודענטן ליבע" אין פאָלי דראַמאַטיק ,פ
 4סעפּט,9291 .
הלל ראָגאָף , ---דאָס ראַדיאָ מיידעל" אין סעקאָנד עוועניו טעאַטער, ,פאָרו,".
נ י 52 ,אָקט,9291 .
א .פרומקין  --מאַלי פּיקאַן אלס ,דאָס ראַדיאָ מיידעל", ,ברוקלינער אידישע
שטימע" ,ברוקלין ,נ' ,9291 ,91
ב .י ,גאָלדשטײן  ---אויף דער טעאַטער עוועניו? ,פאיש" ,ג .י 1 ,.נאָו.9291 .
װיליאַם עדלין , ---די אייביגע כלה" אין פּראָספּעקט טעאַטער 2טאָג" ,נ .יי
 2נאָוו,9291 .
ד .קאַפּלאַן , --די אייביגע כלה" אין פּראָספּעקט טעאַטער, ,פאָרו ,".גנ יי
 9נאָוו,9291 .
ל ,פלאַמשטיין  ---די נײיע פּיעסע אין ליבערטי טעאַטער, ,טאָג" ,בי יי
 9נאָװו,9291 .
ספּעקטאַטאָר , --שטארקער פון ליבע" פון פריימאַן ,אויפגעפירט פון יעטא
ּ,אַריזער היינט" ,פּאַריז 01 ,דעצ,9291 .
בלאָק אין לאָנדרי ,פ
ל ,פלאַמשטיין , ---זיסע מאָמענטען" אין דעם ראָלאַנד טעאַטער ,קטאָג" ,ג .יי
|
 6סעפּט0391 .
י .סיגעל , --פרעהליכע טעג" ,מיט דזשוליוס נאטאַנזאָן אין לאַנדעיל טהעאַ-
טער, ,פאָרװ ,",שיקאגאָ 03 ,סעפּט,0391 .
ל .פאָגעלמאַן ; --דער לעצטער טאַנץײ אין פּראָספּעקט טעאַטער ,אפאָרװ,".
נ; י 1 ,אָקט,0391 .
|
אלף-אלף  ---געזאַנג און שאָטען פון טויט, ,מאָיזש" ,ג .י 3 ,.אָקט,0391 .
ב .י .גאָלדשטײן  ---אויף דער טעאַטער עװעניו, ,פאייש" ,נ .י ,.נ' ,0391 ,85
דר .א ,מוקדוני  ---דער זינגענדיגער טעאַטער ,עמאָ"זש" ,נ .י 3 ,.אָקט,0391 .
ד ,קאַפּלאן  --א רייכע אָפּערעטע אין ראָלאַנד טעאַטער ,עפאָרה ,".גי יי
 7אָקט.0391 .
ב .י .גאָלדשטײן  ---אויף דער טעאַטער עוועניו, ,פאייש" ,נ .י 12 ,.נאָו,0391 .
קריטיקוס , --די גאָלדענע כלה" פון פריימאַן אויפגעפירט פון פעני װאַקסמאַן
,די צייט" ,לאַנדאָן 92 ,דעצ.0391 .
ש .פּאן , --די גאַלדענע כלה" פון פריימאַן ,מוזיק פון י .רומשינסקי ,אויפ"
געפירט אין פּאַװיליאָן טעאַטער פון פעני װאַקסמאַן, ,די פּאָסט" ,לאָנדאָ03 ,
דעצ,0391 ,

לעטסיסאָן
פון אונזערע

ז .זילבערצווייג  --אַ בלעטל הפקרות

פאַרלאָגן ,גשיקאגאָ",

נ .ב .לינדער , --דער שטרויענער העלד" ,א מיטען-װאָך פּיעסע אין פאָלקס'
טעאַטער, ,טאָג" ,נ .י 82 ,.נאָו,6291 .

;נועװא",

ני

שיקאגאָ ,יולי ,1391

אין טעאטער

ש .ר, -- .פּאַריזער ליבע" ,אָפּערעטע אויפגעפירט
,אידישע צייטונג" ,בי"א 21 ,אַפּריל ,1291
ד .קאַפּלאַן  --צװויי אידישע טעאטערס אין ברוקלין עפענען זיך מיט ערנסטע
מעלאָדראַמעס, ,פאָרװ ,*.נ .י 61 ,.סעפּט,1391 .
ל .פלאַמשטיין , ---די פרוי װאָס שווייגט" אין דעם ברוקלינער אמפּיאָן טעא"
טער, ,טאָג* ,נ .י 71 ,.סעפּט,1391 .
ד .קאַפּלאן , --שטיפשװעסטער" אין ראָלאנד טעאַטער, ,פאָרװ ,".ג .י42 ,
סעפּט,1291 .
ש .פּאַן  --די ערעפענונג פון לאַנדאָנער אידישען טעאטער, ,פּאָסט* ,לאַנדאָן,
 5סעפּט.1391 ,
יעקב קירשענבוים  --אַ גוט געשפּיעלטע מעלאָרראַמע, ,מאָיזש" ,נ52 ,. .
סעפּט,1291 ,
ל .פאָנעלמאַן , --דריי פאַרליבטע"  --נייע אָפּערעטע אין פּאָבליק טעאטער,
,פאָרװ ,".נ .י 2 ,.אָקט,1391 .
װיליאַם עדלין  --צוויי פּיעסן אין דעם אידישען טעאַטער  --א פאַמיליען-בילד
און א מעלאָדראַמע, ,טאָג" ,נ .י 2 ,.אָקט,13291 .
ב .י .גאַלדשטײן  ---אין צוויי טעאַטערס,, ,פאייש" ,נ .י 9 ,.אָקט,1391 .
ש .זאמד  --די באַרימטע אדלער פאַמיליע שפּיעלט ,אייגענע שונאים" אין
:
לאַנדײל טעאטער, ,פאָרו ,".שיקאַגאָ 31 ,מאַי ,2391
דר .ל ,זשיטניצקי , ---דער פּרינץ פון ליבע", ,פּרעסע" ,ב"א 01 ,יולי .2391
װיליאַם עדלין  --דזשעני גאָלדשטײן אין א נײיער מעלאָדראַמע, ,טאָג" ,ג .י,
 7אָקט,2291 .
ס .רעגענסבערג ; --מאַטקעס חתונה"  ---די ערעפענונגס פּיעסע אין ארטש
סטריט

טעאטער,

;די אידישע

ועלט" ,פילאדעלפיע 31 ,אָקט.2391 .

ל .פאָגעלמאַן  ---נייע פּיעסע אין ראָלאַנד טעאַטער ,פאָרו ,".ג .י 41 ,.אָקט,
,2
נ; ב ,לינדער  --דאָס ליד פון ישראל, ,טאָג" ,נ .י 41 ,.אָקט,2391 .
2391.
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אָפּערעטע

אין בראָנזװילער

ל .פאַגעלמאן , --דער לעצטער טאַנץ"--אַן
ראַלאנד טעאטער, ,פאָרװ ,",ג .י 72 ,.יאנואַר ,3391
י ,ז ,--- ,ציגיינער ליבע", ,ד,י אידישע שטימע" ,קאָװנע 12 ,יאנואר .4391
הלל ראָגאָף  ---רומשינסקי'ס אָפּערעטע ,פישעל דער געראָטענער" אין פאָלקט
טעאַטער, ,פאָרװו ,".נ .י 11 ,.אָקט,5391 .
װיליאם עדלין , ---פ,ישעל

דער געראָטענער",

די מוזיקאַלישע

קאָמעדיע

אין

אידישען פאָלקס-טעאטער ,עטאָג" ,נ .י 11 ,.אָקט,5391 .
מ .רינג  --מנשה סקולניק איבער אלעס, ,מ"פ" ,נ .י 11 ,אָקט,5391 .
דר .א .מוקדוני  --אָפּערעטא און דראַמאַ, ,מאָיזש" ,ג .י 11 ,.אָקט,5391 .
ב .בראַנד  --געפעלשטע באריכטן, ,מ"פ" ,ג .י 61 ,.אָקט.5391 .
ב .צ .גאָלדבערג  ---אין גאנג פון טאָג, ,טאַָג" ,נ .י 71 ,.אָקט,5391 .
משה נאדיר  --טעאַטעראַטור, ,מ"יפ" ,ג .י 32 ,.אָקט,5391 .
ב .בראַנד  --אַלטע בלאָפס און ,נייע װינטן" ,דאָרט 32 ,אָקט,5391 .
ב .י ,גאָלדשטײן  --די שפּיל אויף דער עהעניו, ,פא"ש" ,נ .י 51 ,נאָה.
5
ד .קאפּלאן ,, ---פּרײז פון זינד" ,א נייע פּיעסע אין האָפּקינסאַן טעאַטער,
,פאָרװו ,".ג .י 92 ,.נאָװ,5391 .
רעי ראַסקין  ---טעאַטער, ,ניויאָרקער װאָכנבלאַט" ,נ .י ,.ני .5391 ,03
יעקב קירשענבוים  ---אין  3ברוקלינער אידישע טעאטערס; ,מאָ"זש" ,נ .יו
 3דעצ.5391 .
ב .פענסטער , --דער סוד פון ליבע" איז גאָר קיין סוך ניט ,עמ"פ" ,ג .י,
 8פעברואַר ,6391
שמואל ראָזשאַנסקי , --פריידעלעס חתונה", ,די אידישע צייטונג" ,ב"א,
אַפּריל ,6391
ט .ביילין , --פריידעלעס כאַסענע", ,די פּרעסע" ,ב"א 11 ,אַפּריל ,63291
ס .רעגענסבערג  --מנשה סקולניק און אָלֹא לילית אין רומשינסקי'ס ,פישעל
דער געראָטענער", ,די אידישע װעלט" ,פילא 6 ,.מאַי ,6291
שמואל ראָזשאַנסקי  --א ביסעל אָפּערעטע און אַ ביסעל מעלאָדראַמע, ,די
אידישע צייטונג" ,ב"א 52 ,מאַי ,6391

3219

פון

משה

שמש

 --אין די אידישע

טעאַטערס, ,די אידישע

בעקערס

שטימע",

ל ,נ' ,73291 ,4
הלל ראָגאָף  ---רומשינסקי'ס נייע אָפּערעטע אין פאָלקס טעאַטער, ,פאָרו,".
י 1 ,יאנואר ,7391
נ .בוכװאַלד  --אַן אָפּערעטע און א ,רעוויו", ,מ"פ" ,נ .י 8 ,.יאַנואַר ,7391
 1ב .לינדער , ---שווער צו זיין א מיידעל"  --א סעקאָנד עוועניו פּ,ראָדאָקשאָן"
אין פּאַרקװעי טעאטער ,קטאָג" ,נ .י 71 ,,יאַנואַר ,7391
ד .קאפּלאַן , --שװער צו זיין א מיידעל" ,אין פּאַרקװעי טעאטער, ,פאָרו,".
ג .י 92 ,.יאַנואַר ,7391
װ .ב -- .דער דערפאָלג פון יצחק פעלדס דעבוט אין טעאטער ;אַמבו",
,מאָרגנצייטונג" ,ב"א 02 ,יוני ,7391
דר .ל ,זשיטניצקי  ---טעאטער כראַניק, ,פּרצסע" ,ב"א 12 ,יוני ,7391
ה, -- .דער קאָמעדיאנט", ,מאָרגנצייטונג" ,ב"א 12 ,יוני .7391
װ .ב -- .די נאַטאַנזאָנס האָבן דערפאָלגרייך דעבוטירט אין ,עקסעלסאָר",
,מאָרגנצײיטונג" ,ב"א 12 ,יוני ,7391
היים וויינער  --טעאַטער, ,דער אידישער קעמפער" ,נ .י 91 ,.נאָ,7391 .
טשאַרלס רוסיאַנאָװ , ---די װעלט איז משוגע" ,געשפּילט אין פּאַרקװעי טעאַ-
טער, ,פאָרו ,".ג .י 71 ,.דעצ,7391 .
טעאטער-מענש , --דער קאָמעדיאַנט", ,נייער פאָלקסבלאַט" ,לאָדזש 4 ,פעב-
רואַר ,8391
טעאטער-מענש

 --אאַבראשקא

קאטערינארזש",

,נייער פאָלקסבלאט",

לאָדזש,

 5מערץ ,83291
ט ,ביילין  ---טעאַטער-נאָטיצן, ,פּרעסע" ,ב"א 71 ,יולי ,8391
שמואל ראַזשאַנסקי  ---טעאטער-רעצענזיעס; ,די אידישע צייטונג" ,ב"א12 ,
אויגוסט ,8391
נ; בוכוואלד  ---אויף סעקאָנד צוועניו, ,מ"פ" ,ג .י 41 ,.אָקטאָבער ,8391
יעקב קירשענבוים , --דער קלוגער נאר" מיט נייע סטאַרס אין דעם פּאָבליק
טעאַטער, ,מאַיזש" ,נ .י 12 ,.אָקט.8391 .
ב .י .גאַלדשטײן , ---דוד און אסתר* אין נעשאָנאַל טעאַטער ,עטאָג" ,ג .יי
 2אָקט.8291 .
יואל ענטין  --טעאַטער און פילם ,אדער אידישער קעמפער" ,ג .י 82 ,.אָקט.
,8
א .א, -- .דוד און אסתר" אין נעשאַנאַל טעאַטער, ,מאַ"זש" ,ג .י 82 ,אָקט.
,8
יואל ענטין  --מיטן סעזאָניקער שפּאַציר איבער די אידישע טעאַטערס, ,דער
אידישער קעמפער" ,ג .י 72 ,.יאַנואַר .9391
א נייאוַרקער

--

;די שואַרצע

מאַמע"

געפעלט

דעם

עולם,

,מ"פ",

נ6 .

 3פעברואר ,9391
ב .לעװויטין , --א מאמעס אויגען" ,אין האָפּקינסאָן טעאַטער, ,פאָרװ ,",ג .יי
 3מערץ .9391
ש .ר -- ,טעאטער-רעצענזיעס. ,דאיצ" ,ב"א 02 ,יוני ,0491
שמואל ראַזשאַנסקי  ---טעאטער-רעצענזיעס ,דאָרט 7 ,יולי .0491
ּ,רעסע" ,ב"א 7 ,יולי ,0491
ט .ביילין  ---טעאַטער כראָניק ,פ
ב .ל, -- .יאָסעל דער קלעזמער" ,א נייע מעלאָדראַמע מיט מוזיק אין פּאַרקװעי
טעאטער, ,פאָרװ ,*,ג .י 72 ,.דעצ0491 .
ח .גוטמאַן  --יאַסעל קלעזמער, ,מאָיזש" ,ג .י 72 ,דעצ,0491 .
ש .זאַמד  --שיקאַגאָ האָט איצט א ,ביזי" װאָך מיט צװיי אידישע טעאַטערס,
,פאָרװו ,".שיקאַגאָ 61 ,מאי ,1491
יואל ענטין  --א בריו אָן אן אדרעס, ,דער אידישער קעמפער" ,ג .י61 ,
מאי ,1491
ש .מבינזאָן  ---איאַסעל דער קלעזמער", ,דער אידישער זשורנאַל ,טאָראָנטאָ,
 1יוני ,1491
יוסף רומשינסקי  ---עפּיזאָדען פון מיין לעבען, ,טאָג" .1 ,י 5 ,2 ,.יולי ,1491
ב .לעוויטין , ---א קינד צו פאַרקויפען" ,א מעלאָדראמע אין פּאַרקװעי טעאַ"
טער, ,פאָרו ,".ג .י 42 ,.אָקט.1491 .
ש .זאַמד --

,חתן

כלה

מול טוב"

אין דאָגלאַס פּאַרק טעאטער,

,פאָרו,".

שיקאגאָ 41 ,נאָװ,1491 .
יואל ענטין  ---דאָס אידישע טעאטער אין מיטן סעזאָן, ,דער אידישער קעמפער",
נ .י 62 ,.דעצ,1491 .

לעאָן קרישטאָל  --דער נייער סעזאָן אין יידישן טעאַטער, ,די צוקונפט" ,ג .י,.
דעצעמבער ,1491

2280

טעאַטצער

יירישן

,פאָרו,",

ש .זאַמד , --באָרג מיר דיין ווייב" אין דאָגלאס פּארק טעאטער,

שיקאגאָ 9 ,יאַנואַר .2491
6210004011, 7243

ב.
מאָנט
,מיין
א.

/82:0ק6125, .'6441:82/

0004

}0+

קגנתע

86141--8

21, 2491.
שטאַרקע מעלאָדראַמע אין טרל-

לעוויט'ן , --װוער דאַרף א מאַמע ?-"-א
טעאַטער, ,פאָרוו ,".נ .י 4 ,,דעצ,2491 .
כלה'ס משפּחה", ,שיקאַגער קוריער" 62 ,פעברואַר ,3491
מ'ן  --פּסחקע בורשטיין און ליליען לצוקוסו-י-יטע װאָך אין אָפּערעטע

,אָרו,".
חיים עהרענרייך , --ביי מיר ביזטו שעהן" אין אַנדערסאָן טעאַטער ,פ
ג .י 32 ,.אָקט,1691 .
דר .נ .סװערדלין  --די אויפפירונג אין אַנדערסאַן טעאַטער, ,טאָג-מאָזש",
נ י 13 ,אָקטאָבער ,2691
,אָרו,".
חיים עהרענרייך ? ---א קאַובאָי אין ישראל" ,אין אַנדערסאַן טעאַטער ,פ
נ .י 2 ,.נאָו,2691 .
ר יל  --א פיינע טרופּע  --אָבער, ,. ..מ"פ" ,ג .י 2 ,.נאָו,2691 .

 414069 '012186161, 061. 51, 3491.שױסאן   600922---1 466208,מססצטם
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פישואָן ,מישאַ
{משח כאָסידמאַן |

8201160044,

י .ל ,װאַהלמאַן , --װער איז שולדיג ? ,7די נײע פּיעסע אין האָפּקינטאָן
טעאטער, ,טאָג" ,ג .י 02 ,אָקט,4491 .
 -- 1ב .קאַװנער זאָגט ,אַז ל .פריימאן און ער האָט געשריבען די פּיעסע
,טהרליך איז שווערליך", ,פאָרו ,".ג .י 02 ,.יולי ,5491
דזשעי גרעיסאַן  --די פּיעסע ,עהרליך איז שװוערליך" אין האָפּקינסאָן טעאַטער,
,פאָרוו ,",נ ,י 5 ,.אָקט,5491 ,
ח .גוטמאַן  --עהרליך איז שװערליך אין האָפּקינסאָן טעאַטער, ,מאַיזש",
נ; י 5 ,אַקטאַבער ,5491
-,צ .אנ 61842

ד

מץ!, 40090מ05מג!ק56 62 011ט/1ף 0010

{געב 01 .יאַנואַר  -- 0881געשט 3 .דעצעמבער 9491

ט.ץ

02: 22, 6491.
שמואל ראָזשאַנסקי  ---טעאטער-רעצענזיעס, ,דא"צ" ,ב"א 5 ,אוגוסט ,6491
לואיס פריימאן  --װאָס פאר א פּיעסן זאָל מען אויפפירען ?,, ,פאָרו ,",נ ,י
 7פעברואר .7491
ל .פאָגעלמאן

,א ביסעלע

--

מזל" אין דעם

פּארקװעי

,פאָרו,",

טעאַטער,

נ .י 71 ,.אָקט,7491 .
ש .זאַמד , --איהר איינציגע ליבע" אין דאָגלאַס פּאַרק טהעאַטער, ,פאָרו,".
שיקאַגאָ 132 ,אָקט,7491 .
ש .זאמד , --א ביסעלע מול" אין דעם דאַגלאַס פּאַרק טעאטער, ,פאָרו,".
שיקאַגאַ 61 ,יאַנואַר ,8491
ש .זאמד ; --דער זיסער בחור" אין דאָגלאַס פּאַרק טעאַטער, ,פאָרו,",
שיקאַגאָ 21 ,פּעברואַר ,8491
שס :7 10 60528642 1213:/5/,- 4זס 662105 04 684 )13צ1.---/ן  96642,ר 0400/012
9491.

פון דער אידישער

062.

41,

טעאטער:װעלט,

8זס צ

4800,

,מ"פ" ,ג .י,

יוליוס אדלער  --מעשות
 3נאָו,9491 .
לואיס פריימאַן  --א פאָרשטעלונג כיד המלך, ,טאָג" ,נ .י 22,.יוני ,0591
שמואל ראָזשאַנסקי  ---טעאטער-רעצענזיעס, ,דא"צ" ,ב"א 32 ,אױיגוסט .1591
ל .פאָגעלמאַן ,, ---מיין מזלידיגער טאָג  ---נייע אָפּערעטע אין סעקאַנד עוועניו

טעאטער, ,פאָרװו ,".נ .י 71 ,.אָקט,2591 .
{-+ן , --מיין מזל'דיגער טאָג" אין סעקאָנד עװעניו טעאטער, ,טאָג" ,ג .י,,
|
 7אָקטאָבצר ,2591
חיים עהרענרייך , ---די צװייטע חתונה" ,א ניע פיעסע אין סעקאָנד עװעניו
טעאטער,, ,פאָרוו ,".נ .י 61 ,אַקט,3591 .,
,אָג-מאָיזש* ,נ .י 13 ,,אָקט,7591 ,
דר .ג .סװערדלין  ---ביים פאָרהאנג ,ט
ל .פאָגעלמאַן  --נייע פאַרשטעלונג אין געשאַנאל טעאַטער אױיף סעקאַנד
,אָרװו .1 ,",י 1 ,.נאָװ,7591 .
עוועניו ,פ
462
2-- 60141 012061/ע6006502
ץונגמג'}
מסק() 852085142
4411
 490 4802, 6006 02, 8391.צ' שסצג ,מ' 646200 09465
01:0 1 41212016שׂר  2103סאג 7 005403011--- 60141 610062 51 6881182,ג:10ג22
4891
ג12186161

4110/03

8ז'}0

סאג

{.סט/1

682

גס

0481

02,

, 4066.מטפ

006102--59265

4839

02,

0026

0מג

צגן

,םט5

0402

,יינע מענטשן" ,אין נעשאַנאל טעאטער ,דאָרט 42 ,אָקט,
חיים עהרענרייך  ---פ
8
לואיס פריימאַן  --חיים עהרענרייך  --א בריף און אן ענטפער, ,פ,אָרו,",

 8מאַי ,9591
600.

90,מ011

8903

שסא 1

,ש04103

08/ם5061

/6---1 6/44611:תטיז

ג,, .

8101

21, 9391.
דר .נ .סװערדלין

,טאָג-מאָזש" ,נ.
ל ,פאָגעלמאַן --
,פאָרװו ,".ג .י6 ,,
דר ,נ .סװערדלין

3281

--

,די כשר'ע

אלמנה"

אין אידישען

אנדערסאַן-טעאַטער,

י 5 ,.נאָװ.9591 .
,די כשריע אלמנה"  ---נייע אָפּערעטע אין אנדערסאַן טעאטער,
נאָװ,9591 .
,אָג-מאָ"זש" ,נ .י 62 ,.אָקטאָבער ,1691
 ---ביים פאָרהאַנג ,ט

שוישפּילער אברהם

געבוירן  01יאַנואַר  0881אין מאָסקװאַ ,רוס-
לאַנד .פאָטער (אברהם מעדוועדיעוו)  --יונג
געשטאָרבן ,און זיין מוטער ,אַ מאָדיסטקע ,האָט
באַלד דערויף חתונה געהאַט מיט אַ צוייטן
מאַן ,וועלכער האָט זי און אים שלעכט באַ-
האַנדלט ,אַזױ ,אַז ער איז זייער יונג אַװעק
פון דער היים ,און איז אַדאָפּטירט געװאָרן
פון זיין מוטערס שװועסטער ,די אַקטעריסע
היענע בראַגינסקאַ( ,פריער פאַרהייראָט צום
סוחר כאָסידמאַן ,און דערנאָך) די פרוי פון
פישזאָן ,און אָנגענומען זיין פאַמיליע-נאָמען,

אין אירע דעראינערונגען דערציילט די שוישפּילערין וויערא
זאַסלאַווסקאַ ,אַז פ .האָט איר ,ביי זייער ערשטער באַקאַנטשאַפט,
דערציילט וי זיין שטיף-פאָטער ,אשַכור ,פלעגט ניט נאָר באַלײידיקן
זיין מוטער מיט גראָבע רייד ,נאָר זי אויך שלאָגן ,און אונטערהערנדיק
זיך אַמאָל זייער געשפּרעך ,אַז ער האָט פאַרשכורט דאָס דירה-געלט,
און דעריבער ;זאָל דיין שוועסטער ,די קאָמעדיאַנטקע ,דיר געבן
זי האָט גענוג געלט און זי מעג מיר געבן דערפאַר װאָס איך האַלט
אויס דעם ממזר דיינעם ,דעם יונג פון דיין ערשטן מאַן .ער פרעסט
מיר גענוג אָפּ דעם קאָפּ" ,און זעענדיק די ליידן פון זיין מוטער און
הערנדיק איר געוויין ,האָט ער באַשלאָסן ,אַלס קינד פון  01יאָר ,צו
פאַרלאָזן די שטוב ,פ .איז צוגעפאָרן קיין זשיטאָמיר ,וואו עס האָט
דאַמאָלט געשפּילט אברהם פּישזאָן מיט זיין טרופּע און שפּעטער אין
מאָהילעוו פּאָדאָלסק .דאָס װאַנדער-לעבן פון דער טרופּע געפעלט
אים אָבער ניט ,און ער נעמט זוכן אַ באַשעפטיקונג .פישזאָן גיט
אים צום פֿאַרוקמאַכער זונדל פּיקמאַן אויסלערנען זיך מאַכן פּאַרוקן
און גרימירן און אין דער פרייער צייט לערנט ער זיך פאַרשידענע
למודים,
אין  ,4981אַ יאָר נאָך זיין מוטערס טױט ,באַזעצט ער זיך אין
פּאָלטאַװאַ ,וואו ער ווערט אַנגאַזשירט אַלס גרימירער ביי די באַרימטע
רוסישע שוישפּילער ,די ברידער אַדעלהיים ,און גייט דערנאָך אַריבער
צום טעאַטער-פּאַרוקמאַכער מארכאשאָוו ,האָבנדיק גלייכצייטיק די
מעגלעכקייט פאָרטצוזעצן זיין לערנען זיך ביי אַן אָרטיקן יידישן
סטודענט דאָרפמאַן,
אין פאַרלויף פון די  5יאָר ,װאָס פ .האָט געוואוינט אין פּאָלטאַװאַ,
האָט ער געהאַט די מעגלעכקייט צו זעען שפּילן די גרעסטע דאַמאָל-
טיקע רוסישע שוישפּילער ,װי ,מאַמאָנט דאַלסקי ,גריגאָרי גע ,שו-
װאַלאָוו ,און אויך די באַרימטע אוקראַאינישע אָפּערעטן-טרופּע סאַק-
סאַגאָרסקי-קריפּאָווניצקי ,ביי וועלכער עֶר האָט געאַרבעט אַלס טעאַ-
טער-פּאַרוקמאַכער און טיײילמאָל אויך מיטגעשפּילט יוגנטלעכע ראָלן,
9
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לעטסיטאָן
װאָס עס געפעלט אים ניט דער גרים פון אַקטיאָר ריבאַלסקי אַלס
;ירמיהו הנביא* אין דער אָפּערעטע קחורבן ירושלים" ,גרימירט ער
אים איבער ,און די אָרטיקע צייטונג עקיעווסקאַיאַ מיסל" קומט אַרױס
מיט אַ רעצענזיע ,אַז ריבאַלסקי איז געווען געטלעך גרימירט .פ,
פאַרבלייבט שוין אַלס גרימירער אין פישזאָנס טרופּע,
װיעראַ

זאַסלאַװסקאַ

דערציילט

ועגן

יענעם

די שישפּילערין
פּעריאָד :
אַז דער עולם האָט דערזעען מישאַן ,זיינען זיי נעבליבן פאַר-
חושט .די פרויען אין דער טרופּע האָבן אים געגעסן מיט די אויגן,
ווייל ער איז געווען די אמתע שיינקייט ,װאָס קאָן אָנצינדן יעדע
פרוי .אָבער אויך די מענער האָבן פון אים ניט אַראָפּנענומען
קיין אוינ .עפּעס איז ער דאָך אַ קרוב פון דירעקטאָר ,און דערצו
איז ער פארבונדן מיט טעאַטער .אמת ,אַז מיט רוסיש טעאַטער,
און ער קען נישט קיין יידיש ,אָבער דאָך קאָן מען נישט וויסן צי
מען האָט נישט פֿאַר זיך אַ קאַנקורענט ...דעם נאַנצן אֶוונט פון
דער פאָרשטעלונג האָבן די כאָריסטקעס נישט אַרױסגעלאָזט מישאַס
נאָמען פון זייערע מיילער| ...אויף דער פראַנע וי אַזױי די
פארשטעלונג איז אים נעפעלן ,ענטפערט ער ,אַז זי איז געווען אַ
גראַנדיעזע ,נאָר אַלֶע אַקטיאָרן זיינען שלעכט גרימירט און אויב
מ'וויל ,װעט ער זיי גרימירן|  ...מישאַ האָט נערן טאַקע פון
דאַמאָלט אָן גרימירט מיך און ריבאלסקין פאַר אונדזערע ראָלן,
און אַלע זיינען געווען אַנטציקט פון די גרימען{ .אברהם| פישזאָן
האָט דאָס געזעען און עס איז אים זייער נעפעלן ,פריער האָט פיש-
זאָן נאָרנישט געפילט קיין נויטווענדיקייט פאַר אַ גרימירער ,אָבער

ווען ער האָט נעזעען די טיפּן ,װאָס מישאַ האָט געשאַפן דורך זיין
גרים ,האָט ער אים פֿארגעליינט ער זאָל בלייבן מיט אונדז ,אין
אונדזער טרופּע ,אַלס גרימירער ,און מישאַ האָט מסכים געוען
און אַזױ נאָך אָנגעהויבן זיין קאַריערע אויף דער יידישער בינע
נישט אַלס אַקטיאָר ,נאָר אַלס גרימירער פון אַקטיאָרן".
אַרומפאָרנדיק איבער רוסלאַנד ,האָט פ ,,זייענדיק דער פאַר-
װאַלטער און גרימירער פון פישזאָנס טרופּע ,אויסגענוצט יעדע פרייע
צייט צו זען די בעסערע רוסישע טעאַטער-פאָרשטעלונגען .אין
 2האָט פ ,חתונה אין אָדעס מיט דער שוישפּילערין װיעראַ זאָס-
לאַוװוסקאַ ,און עטלעכע חדשים שפּעטער פאָרט די טרופּע קיין קעשע-
נעוו שפּילן פיינמאַנס פּיעסע ;חנהלע די נײטאָרין" ,און צוליב דער
קראַנקהייט פון אַקטיאָר שטראַספאָגעל ,נעמט פ .איבער ,צום ערשטן
מאָל ,צו שפּילן די ראָל ;אַרנאָלד? ,און נעמט זייער אויס ,באַזונדערס
אַלס שיינער מאַן .די שטאָט האָט גענומען קלינגען וועגן זיין שיינקייט,
און  6חדשים שפּעטער האָט ער דאָרט געוואונען אַ שיינקייט-פּרײז,
אָבער פ .האָט זיך ווייטער געהאַלטן ביי זיין באַשלוס ניט צו ווערן קיין
אַקטיאָר ,צוויי חדדישים שפּעטער ,אין קרעמענטשוג ,האָט ווידער פּאַ-
סירט אַ צופאַל ,אַז פ .האָט געמוזט אַרֹיין אין אברהם פישזאָנס ראָל
;פּרץ"י אין לאַטײינערס ,אשה רעה* ,און ווידער האָט ער אַ גרויסן
דערפאָלג ,און אויף דער עצה פון שוישפּילער-רעזשיסער מײערסאָן
באַשליסט ער זיך יאָ ווידמען דעם יידישן טעאַטער אַלס שױישפּילער,
ווען די טרופּע הייבט אָן שפּילן אין יעקאַטערינאָסלאַוו ,ווערט די
פירמע שוין געענדערט אויף ;טרופּע אונטער דער אָנפירונג פון
אברהם פישזאָן און זון" .ביז  5091שפּילט די טרופּע אין אָדעס,
און צוליבן אויסברוך פון די פּאָגראָמען ,פאָרט זי אָפּ קיין לעמבערג,
וואו פ .טרעט אויף אין דעם דאַמאָלטיקן שלאָגער קכינקע פּינקף"
און האָט אַ גרויסן דערפאָלג ,נאָכן שפּילן דאָרט  52פאָרשטעלונגען,
פאָרט אָפּ די טרופּע קיין װאַרשע ,וואו זי פאַראײניקט זיך מיט קאַ-
מינסקיס טרופּע אין ,זשאַרדען ד'היווער" (כמיעלנאַ  )9איד פון דר,
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ראָזענזאַל .באַלד פון ערשטן אויפטריט ווערט פ .דער ליבלינג פון
אָרטיקן עולם און ווערט אויך באַשטימט אַלס דער רעזשיסער פון
דער טרופּע ,מיט וועלכער ער פירט אויף שאַרקאַנסקיס עכל נדרי"
און ,פּראָפ *.הורוויצס ,בן הדור",
דר ,א .מוקדוני אין זיינע זכרונות שרייבט וועגן יענע פאָרשטע-
לונגען :

עפּעס וי פון אונטער אַ ברודיקן נעפּל האָט אַמאָל אַ שימער
געטאָן עפּעס אַקטיאָרישעס פון דעם יונגען פישזאָן .ער איז געווען
שיין ,יונג ,עלעגאַנט ,און לייכט .ער האָט נעשפּילט עפּעס אַ קאָמישע
ראָלע ,האָט וואו ניט-וואו אויפנעבליצט אַ ביסל עכטער קאָמיזם,
אַ ביס? ביליקע אַקטיאָרישע פלינקייט ,אָבער וי וואוילעריש-פריי
ער האַלט זיך אויף דער סצענע! װוי אַ צעבאַלעװעטער בן-יחידל
קאָפּריזעט ער ,מיט זיינע פּאַרטנערן רעכנט ער זיך גאָרניט און
|
מיטן שטיק אויך ניט",
פ .פירט אויך אויף דעם  62אַפּריל  6091י .ל ,פּרצס ,דער נסיוף"
{;די גאָלדענע קייט"ן,
די שױישפּילערין װיעראַ זאַסלאַװסקאַ דערציילט אין אירע דער-
אינערונגען פאָלגנדיקס וועגן פ'.ס רעזשי פון דער פּיעסע:
 ...,דער גרויסער יידישער דיכטער פּרץ |פלענטן באזוכן
אונדזערע פאָרשטעלונגען און פלעגט זיך האַלטן באַפּריינדעט מיט
מאַנכע שוישפּילער ,איינמאָל האָט ער זיך נגעװוענדעט צו מישאַן,
אַז ער זאָל אויפפירן זיינע אַ דראַמע ,די נאָלדענע קייט ,,װאָס האָט
נאָך דאַמאָלט נעהייסן ,דער נסיון' .מישאַ האָט אים דערויף נע-
ענטפערט ,אַז דאָס חסידישע לעבן ,װאָס איז געשילדערט אין דער
דראמע ,איז אים פרעמד ,און ער קאָן זיך דעריבער ניט אונטער-
נעמען צו רעזשיסירן אַזאַ פּיעסע ,האָט אים פּרֹץ באַרואיקט ,אַז ער
אַליין װעט אים צוהעלפן און אַכטונג געבן אויפן כאַראַקטער פון
דער פּיעסע ,אַבי מען זאָל זי נאָר אויפפירן".
וי באַקאַנט ,איז די אויפפירונג געווען אַ דורכפאַל ,און עס ווערן
אָנגעגעבן פאַרשידענע סבות |זע קלעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער*,
זז ,}9170191 .דער געזעלשאַפטלעכער טוער פון יענער צייט ,וועלכער
האָט זיך שטאַרק מתעסק געווען מיט דער פאָרשטעלונג ,א .אַלבעק,
גיט אָן אַלס איינע פון די סבות :
כ,אַראַקטעריסטיש איז ,אַז פאַר מישא פישזאָן האָט מען נעמוזט
זיין ראָלע שרייבן איז רוסישע אותיות ,וויי? יידיש האָט ער ניט
געקענט לייענען ,פאַרשטייט מען שוין ווי ער האָט געקענט משיג
זיין פּרצס חסידות ", . ,

צום בענעפיט פון אסתר רחל קאַמינסקאַ באַנײט פ .די אויפפירונג
פון ,כאַסיע די יתומה" און שפּילט די ראָל ,מאָטיע שטרייבל".
נח פּרילוצקי שרייבט וועגן זיין שפּילן דאַמאָלט אַזױ :
מישע פיזשאָן איז דער געבוירענער קאָמיקער פון דער טרופּע,
,
װאָס שפּילט אין יידישן טעאַטער אויף כמיעלנע נאַס ..,. .מישע
פישזאָן איז דער טרענער פון דעם העלען גוטהאַרציקן קאָמיזם .ער
באשאפט מיט גרויס טאַלענט פּראָסטע ,נאַאיווע נאַטורן ,מיט אַ
ריינער און גוטער נשמח ,מיט אַ נלייכן ,אַפילו נישט איבערגע-
שפּיצטן שכל .דער קאָמיזם פוֹן אַזעלכע נאַטורן ליגט אין דעם
קאָנטראַסט ,װאָס זיי בילדן אין דעם צוזאַמענגעשטעלטן ,פאַר-
שידנגעשטאַלטיקן ,פאַרװיקלטן לעבן ,וועלכעס האָט שוין לאַנג
אַריבערנעשפּאַנט איבער די שטופן פון נאַאיווער ערלעכקייט און
פּראָסטער אוממיטלבאַרער אָפּנהאַרציקייט,
ווען מ ,א .פישזאָן שפּילט ,האָט אים דאָס פּובליקום ליב דער-
פאַר ,ווייל ער פאַרקערפּערט זייער געטראָפן די דערמאַנטע קאָמישע,
אָבער ליבטיקע טיפּן,
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כ .א .פישזאָן קומט אויס אַממערסטן צו שפּילן אין שונד-שטיק
אויף דער ואַרשעװוער בינע .ער איז אַרױסנעטראָטן בסך-הכ? אין

כמ.עט פון זיינע ערשטע טריט אויף דער יידישער בינע
ביז די לעצטע יאָרן ,האָב איך נעזעען מישא פישזאָן שפּילן ייריש

איין ערנסטער ליטערארישער ראָלע ,די לעצטע צייט שפּילט ער

טעאַטער און פארשידענע שטעט אין רוסלאַנד און פּױילן . .. ,אומע-
טום האָט ער געהאָט דעם גרעסטן דערפאָלג פון וואָס רוב אַרטיסטן

אַ שווערע פּראָבע פאַר אַ קאָמיקער ,מ .א .פישזאָן האָט די פּראָבע
גלענצנדיק אוױיסנעהאַלטן .ער האָט באַוויזן ,אַז ער איז נישט קיין

קאָנען נאָר פאַנטאַזירן  :אַן אָנשאָנ איבער דער קאַסע ,אַלע בילעטן
זיינען פאַרקויפט! .אין די טרויעריקע טעג פאַרן יידישן טעאַטער,
וי אין עשרת ימי תשובה אָדער פון פּורים ביז פּסח  ...שפּילט
מען כמעט נישט אין די יידישע טעאַטערע ,און ווען יאָ ,שפּילט
מען פאַר אַ ליידיקן טעאַטער  ...אַפילו אין אַזעלכע קלאָנעדיקע
טעג ,אויב נאָר מישאַ פישזאָן האָט נעשפּילט ,איז דאָס טעאַטער
געווען געפּאַקט.
 .. ,מישא פישזאָן פאַרמאַנט אין זיך אַזעלכעס ,ואָס מוז צו-
ציען דעם עולם; אויף דעד בינע פירט ער זיך אויף איינפֿאַך,
היימישלעך און נאַטירלעך .זיין נאַנג ,די באַװענונגען און זיין
ריירן ,איז נישט ,אַקטיאָריש" ,נאָר מענטשלעך .דער צוקוקער
אויף דער בינע דערזעט באַלְד אין מישאַ פישזאָן אַ ;גוטן ברורער,,
וועלכן ער קען שוין פון לאַנגע יאָרן .. .ו.וען מישאַ ופישזאָן וויינט,
לאַכט אָדער עס קומט אים אַמאָל אויס זיננען אַ לידל ,טוט ער עס
ווידער נישט ,אַקטיאָריש! ,נאָר איר אַלֵיין וויינט אַזױ ,לאַכט אַזױי
און זיננט זיך פאַר זיך אַ לידעלע ווען עס איז אייך אויפנעליינט

כאַשע דער יתומהס פאָטער אין גאָרדינס פּיעסע .די ראָלע אין
פּאַיאַץ ,װי מ'האָט געקאָנט מיינען זעענדיק

אים אַזױ אָפּט טאַנצן

און מאַכן קונצן אויף דער סצענע ,נאָר אַן אַרטיסט ,וועלכער איז
אימשטאַנד צו פֿאַרשטיין דעם טיפן דראַמאַטיזם ,װאָס שטעקט
זייער אָפּט אין דעם לעבנסקאָמיזם ,קאָן זיך איינהאַלטן אין נייטיקע
רעמען ,נישט איבערכאַפּן די מאָס און נישט אַרײנפאַלן אין שאַרזש
אָדער פאַרס,
מ .א ,פישזאָן ווייפט וי זיך צו האַלטן אויף דער סצענע .ער

האָט פּראַכטפולע ,לעבעדיקע מימיק ,מיט איין װאָרט  --ער האָט
שאַנסן צו ווערן אַ גרויסער און ערנסטער אַרטיסט .ער איז נאָך
יונג ,שפּילט סך-הכל דריי יאָר ,און האָט נאָך פאַר זיך א ברייט
פעלד ,זיין צוקונפט לינט אָבער נאָר אין זיינע אייגענע הענט,
דאָס יידישע פּובליקום מיט זיין נישט אַנטװיקלטן געשמאַק
פאַרדאַרבט אים אַ ביס? .מ .א .פישזאָן פּאַסט זיך צו די לעצטע
צייט זייער אָפּט צו דעם נעשמאַק פון פּובליקום .ער כאַפּט-איבער
די מאָם ,פאַרנאַכלעסיקט די מימיק ,לַאַכט אַליין אויף דער בינע
ווען מ'דאַרף נישט .דאָס גיט אים אפשר אַן איבריקע פַּאֶר אַפּלאָ-
דיסמענטן .ער רייסט אָבער ,גלייכצייטיק ,איבער זיין טאַלענט,
מ .א .פישזאָן דאַרף איצט ביסלעכווייז איבערניין צו אַן ערנס-
טערן ליטעראַרישן רעפּערטואַר .דאַן װעט ער דערהייבן זיך ,מיט
זיך  ---דאָס יידישע טעאַטער ,און מיטן יידישן טעאַטער  ---דאָס
יידישע פּובליקום אויף וועלכן ער האָט אַזאַ שטאַרקן איינפלום",
צוליבן אַטענטאַט אויפן רוסישן גענעראַל:-גובערנאַטאָר סקאַלאָן
פאַרלאָזט די טרופּע װאַרשע ,פאָרט צוריק קיין אָדעס און מאַכט דאָרט
אַ טורנעע איבער רוסלאַנד .פ ,טרעט דאַמאָלט אויף אַלס ,שלמהקף*
אין אַשס ;גאָט פון נקמה* און רופט אַרױס באַגײסטערונג ביי דער
גאַנצער פּרעסע ,וי אויך ביים באַרימטן רוסישן שוישפּילער מוראַנ-
צאָוו (וועלכער פלעגט שפּילן די זעלבע ראָל אויף רוסיש) ,וועלכער
דערקלערט ,אַז נאָכן זעען אַזױ שפּילן די ראָל ,ווערט ער פון איצט
אָן אַן אָפּטער באַזוכער אין יידישן טעאַטער.
אין  8091קערט זיך צוריק די טרופּע קיין װואַרשע און שפּילט אין
טעאַטער אויף מאָקאַטאָװסקאַ  ,37דאָ טרעט פ .אויף אַלס /,שלמהקפ"
און אין יעקב װאַקסמאַנס פּיעסע ,די פאַרשטויסענע" .דער יידיש-
אַמעריקאַנער טעאַטער-דירעקטאָר מאַקס ווילנער קומט דאַמאָלט אין
װואַרשע ,און זעענדיק פ .שפּילן ,אַנגאַזשירט ער אים און זיין פרוי,
װיעראַ זאַסלאַװסקאַ ,אַלס גאַסטראָלערן קיין אַמעריקע,
זיין קומען װוערט דורכן באַקאַנטן יידישן שריפטשטעלער מרדכי
ספּעקטאָר באַגריסט אויף פאָלגנדיקן אופן :
,ישאַ פישזאָן .פ.אַ.רנעמט א גאַנץ באַזונדערן פּלאַץ צווישן
מ
די יידישע אַקטיאָרן ,און ער איז מיט קיין זאַך נישט ענלעך צו
זיינע קאָלענן און זיי ניט צו אים .און זיין שפּילן איז נאַנץ אַנ-
דערש ,און פאַר די ,װאָס האָבן אַמאָל אים נגעזעען אויף דער יידישער
בינע ,װועט זיין גענוג צו זאָגן ;:ער איז מישא פישזאָן ! דידאָזיקע
צוויי ווערטער זיינען א באַגריף ,א גאַנצע פאָרשטעלונג פון נאָך
אַ יוננן באַנאַבטן און באזונדערס אריגינעלן און אייגנארטיקן
יידישן אַקטיאָר ,וועלכן מען קען נישט מעסטן

מיט קיין מאָס קענן

װאָפערע עס איז אַנדערע באַגאַבטע יידישע אַקטיאָרן ,ווייל ער אין
|
מישאַ פיזשאָן.
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אויפן

הארצן.

מישאַ

פישזאָן

שפּרינגט

נישט,

קלאַפּט

נישט,

ער

איזן נישט מרעיש עולם אויף דער בינע אין טראַגישע מאָמענטן.
איר זעט װוי עס באַװועגט זיך פאַר אייך אַ מענטש ,איר זעט לעבן
און איר פילט װוי איר אַלֵיין נעמט אָנטייל אין דעם דאָזיקן לעבן,
און ביז עס לאָזְט זיך נישט אַראָפּ דער פאָרהאַנג ,מיינט איר ,אַז
איר געפינט זיך ערגעץ אין נעזעלשאַפּט ,נישט אין טעאַטער ,און
זעט צו װוי מענטשן לעבן . .. .דערצו איז מישא פישזאָן געבענטשט
מיט אַ מתנה :ער רעדט אַזױי ריין ,שיין ,האַרציק יידיש ,װואָס נאָר
געציילטע אַרטיסטן קאָנען זיך דערמיט באַרימען .מישאַ פישזאָן
איז נעבענטשט מיט נאָך אַ מעלה ,װאָס איז געוואונטשן פאַר יעדן
אַקטיאָר .איך בין אַמאָל אין װאַרשע געגאַנגען אין טעאַטער מיט
דעם בייסנדיקן קריטיקער דוד פרישמאַן ,וועלכער האָט זעלטן אָפן
געזאַנט אַ גוט װאָרט פאַר אַ שריפטשטעלער אָדער אַן ארטיסט.
;וי געפעלט אייך מישא פישזאָן?'  --האָב איך אים געפרענט.
;ער איז דער שענסטער
דייטיק נעענטפערט".

יידישער

אַקטיאָר'...

--

האָט ער צװיי-

אין סעזאָן  0179091שפּילט פ .און זיין פרוי אַ קורצע צייט אין ניו-
יאָרק .פ .דעביוטירט דאָ אַלס ;שלמהקע" (מיט דוד קעסלער אַלס
;יאַנקל שאַפּשאַװויטש?) אין ,גאָט פון נקמה" ,און שפּילט דערנאָך אַג-
דערע ראָלן .צוריקגעקומען אין רוסלאַנד ,איז ער צוריק אַרײנגעטראָטן
אין פישזאָנס טרופּע און אויך געשפּילט מיט אייגענע טרופּעס איבער
רוסלאַנד און ווידער צוריק אין פישזאָנס טרופע.
פ .ברענגט מיט זיך און פירט אויף שאָרס אָפּערעטע ;אַ מענטש
זאָל מען זיין" ,טאָמאַשעװוסקיס ,יידישע נשמה" ,און אַראַנזשירט די
גאַסטשפּילן פון מאָריס מאָשקאָװיטש ,מאַלװינאַ לאָבעל און יעקב
זילבערט .אין ,טעאַטער באָלגאַראָװ" ,אונטער זיין אָנפירונג ,פירט
ער אויך אויף די אָפּערעטע ;די יידישע קרוין" פון ראַקאָ ,די
קאָמעדיע ,דער פעטער טשאַרלי* (אין זיין איבערזעצונג) ,אַ דראַ-
מאַטיזאַציע פון ,מ,איר יוזעפאָוויטש* פון עליזאַ ארזשעווסקאַ; ,דער
װאַלד? פון אָסטראָװסקי, ,די יידן* פון טשיריקאָו ,און מענדעלעס
;,קלאַטשע* צו אַ -57יאָריקן יובל פון ;זיידען? .אין  2191ברענגט
ער קיין יעקאַטערינאָסלאַוו באָריס טאָמאַשעװסקין .נאָכן מלחמה-
אויסברוך גייט די טרופּע איבער איף קאָאָפּעראַטיווע יסודות
220

לעקסיקאָן
(;מאַרקן") ,שפּילט אין יעקאַטערינאָסלאַוו און כאַרקאָוו און ווידער
אין יעקאַטערינאָסלאַוו ,פון וואו פ .אַנטלױיפט קיין באַקו (קאַװקאַז)
כדי אויסצומיידן מיליטער-דינסט .דאָרט הייבט ער אָן דעם 41
אַפּריל  5191צו שפּילן (צום ערשטן מאָל) יידיש ,און גיט  232פאָר-
שטעלונגען ,פאָרט צוריק קיין כאַרקאָוו ,ווערט באַפרײט פון מיליטער-
דינסט ,אָבער באַלד צוגענומען אין מיליטער ,וואו ער טרעט אויף,
אין רוסיש ,אין ;דער בער" פון טשעכאָוװ; ,דענשטשיק פּאָדװיאַל*
און אַנדערע קאָמעדיעס .אין  6191קערט ער זיך צוריק צו דער
טרופּע אין יעקאַטערינאָסלאַוו ,דערנאָך אין סימפעראָפּאָל (קרים),
וואו עס טרעפט זיי די אָקטאָבער:רעװאָלוציע .די טרופּע פאָרט
שפּילן קיין פּעטראָגראַד .פ .באַטײליקט זיך דאָרט (אַלס פאָרזיצער)
אין אַ משפּט איבערן יידישן טעאַטער (אַדװאָקאַט גרוזענבערג --
פּראָקוראָר ,מאַלינאָווסקי  ---פאַרטיידיקער) ,דערנאָך שפּילט די טרן-
פּע אין מאָסקװע
אין  7191ווערט פ .אַנגאַזשירט אויף גאַסטשפּילן אין קיעוו (צוליב
אברהם פישזאָנס באַשלוס אָפּצופאָרן מיט זיין פרוי און פאַמיליע
קיין כאַרבין ,צעפאַלט זיך זיין טרופּע) ,און דאָ װוערט ער ,צוזאַמען
מיט די שוישפּילער מײיערסאָן ,ראַקיטין ,גאַרטעלעװיטש און פּאָד-
לובני ,דער איניציאַטאָר ,צו אָרגאַניזירן אַ צוזאַמענפאָר פון יידישע
אַקטיאָרן אין רוסלאַנד .,דער צזאַמענפאָר ווערט גערופן אויפן 21
און  21יולי  7191אין זאָל פון קיעווער אוניווערזיטעט .פאָרזיצער
איז דער עלטסטער אַקטיאָר מאַרק מייערסאָן ,סעקרעטאר  --י .ל,
בױימװאָל ,און די ערשטע זיצונג ווערט געעפנט דורך אַן אָרקעסטער
פון עטלעכע און פערציק מוזיקער מיטן שפּילן ;התקוה" .ס'זיינען
פאַרטראָטן פאָרשטייער פון פאַרשידענע צווייגן פון קונסט ,די רוסישע
פּרעסע און אַ ספּעציעלער דעלעגאַט פון דער יידישער פּרעסע אין
,יידען"
פּוילן ,ש .האָכבערג ,וועלכער ברענגט די באַגריסונג פון ז
מענדעלע מוכר ספרים .דאָ ווערט געגרינדעט דער ערשטער יידישער
אַרטיסטן-פאַראיין אין רוסלאַנד אונטער פ'.ס אָנפירונג ,און ס'ווערט
באַשלאָסן צו עטאַבלירן דריי יידישע טעאַטערס :פאַר דראַמע ,אָפּץ-
רעטע און קאָמעדיע ,און דאָס ערשטע זאָל סובסידירט ווערן פון די
:צוויי אַנדערע .ס'ווערט פּראָקלאַמירט אַ פאָנד ,אויף וועלכן ס'רופן
זיך באַלד אָפּ :אברהם פישזאָן (מיט צוגעשיקטע)  005רובל ,דעלעגאַט
פון רוסישן טעאַטער סאָלאָװצאָוו  006 ---רובל ,דער אוקראאינישער
דירעקטאָר סוכאַדאָלסקי  002 --רובל ,דער יידישער אַקטיאָר גוזיק
גיט זיינעם אַ בריליאַנטענעם רינג ,אַנדערע יידישע אַקטיאָרן זייער
זילבער ,מישע פישזאָן  0001 ---רובל און אַ צוזאָג צו שאַפן 000,02
רובל ,װאָס ווערט דורכגעפירט דורך  4פאָרשטעלונגען ,וועלכע ער
אָרגאַניזירט דעם  81יולי גלייכצייטיק אין  4יידישע טעאַטערס אין
קיעוו ,װאָס ברענגט אַריין  84טויזנט רובל.
פ .בלייבט שפּילן מיט זיין פרוי אין קיעוו ביז די שטאָט ווערט
אין  8191אָקופּירט פון די דייטשן און זיי פאָרן דאַמאָלט קיין אָדעס
צו בועז יאָנג .פ .ווערט אַ מיטגליד אין אַלגעמײנעם רוסישן אַר-
טיסטן-פאַרבאַנד ,וואו ער פאַרטרעט דעם יידישן סעקטאָר .,דערווייל
ווערט אָדעס איבערגענומען פון די סאָװוויעטן ,וועלכע שליסן אַלע
יידישע טעאַטערס ,און אונטער דער אויפזיכט פון דער יעווסעקציע
און זייער פירער שכנא עפּשטײן גרינדן זיי אייגענע יידישע טעאַטערס,
אויסשליסנדיק די פּראָפּעסיאָנאַלע יידישע אַקטיאָרן .,פ .פירט אָן
אַ העפטיקן קאַמף קעגן דאָזיקן באַשלוס ,ביז ער פירט דורך ,אַז מען
זאָל אים דערלויבן שאַפן אַן אייגענעם טעאַטער ,װאָס זאָל אָבער
שטיין אונטערן קאָנטראָל פון דער איעווסעקציע" .דאָס טעאַטער
ווערט געעפנט מיט ,די פאַרלאָרענע האָפנונג" פון הײיערמאַנס (א"ר
פון בערטאַנאָוו) .באַלד אָבער ווערט דאָס טעאַטער געשלאָסן פי
2287

פון

ווערט אַרײינגענומען אין יידישן מלוכה-טעאַטער און טרעט אויף אַלס
;חיים הערש" אין הירשביינס ,פאַרװאָרפענע ווינקל" ,ער ווערט באַ-
שטימט אַלס פאָרזיצער און צווייטער רעזשיסער פון דער טרופּע
און מ'טרעט צו רעפּעטירן ,די פּוסטע קרעטשמע" .דאָ קערן זיך
צוריק די ,ווייסע? אין אָדעס און פ .עפנט ווידער זיין טעאַטער,
שכנא עפּשטיין שרייבט שפּעטער וועגן יענעם פּעריאָד :
,יך
א

האָב נעוואוסט ,אַז פישזאָן

האָט פאַר דעם

געשפּילט

אין

געוויינלעכן יידישן רעפּערטואַר פון ,כינקע פּינקע' און ,פּינטעלע
ייד' .ביי דער נרינדוננג פון דעם יידישן מלוכה-טעאַטער אין אָדעס,
האָבן מיר שטאַרק מורא געהאַט ,אַז כאָטש פישזאָן איז אָן צווייפל
אַ טאַלאַנטפולער כאַראַקטער-שוישפּילער ,זאָל ער דאָך זיך ניט
קאָנען אָפּנעוואױינען פון די טראַדיציעס ,װואָס ער האָט פאַר יאָרן
און יאָרן אייננעזאַפּט אין זיך אין די ביליקע קאָמעדיעס .שוין ביי
די ערשטע פּראָבן האָט זיך אַרױסנעװיזן װאָס עס מיינט אַן אַטמאָ-
ספערע פאַר אַ קינסטלער ,פישזאָן ,דער ,סטאַר' פון דער אַלטער
יידישער בינע אין דרום-רוסלאַנד ,האָט זיך עפּעס דערפילט ניי-
נעבוירן ,ניט נעיאָנט זיך נאָך סטאַר-ראָלן ,איז נעווען צופרידן
מיט אַלץ ,װאָס מ'האָט אויסנעטיילט ,אַבי נאָר ער זאָל קאָנען
צערייסן

מיט

דער

פאַרגאנגענהייט

און

העלפן

שאַפן

דעם

אמתן

קינסטלערישן יידישן טעאַטער ,די ,װאָס האָבן פישזאָנען געקענט
פון פריער ,זיינען געווען איבעראַשט .זיי האָבן געקוועטשט מיט
די פּלייצעס װוי פישזאָן לאָזט זיך ניין אין שפּאַן ,ווירקלעך ,שוין
ביי דער ערשטער פאָרשטעלונג פון אָדעסער יידישן מלוכח-טעאַטער,
אין הירשביינס ;אין א פאַרװאָרפן ווינקל' ,איז קיין סימן נישט
געווען ,אַז פישזאָן האָט זיך דערצוינן אויף בורלעסק ,אויף דער
בינע איז געווען אַן ערשט-קלאסיקער קינסטלער ,אַ געשולטער ,מיט
אַ גרויפער אינערלעכער אינטואיציע .אויף דער דאָזיקער פאָרשטע-
לונג זיינען נעקומען מבינים פון קונסט  --אוֹן אָדעס פאַרמאַנט
אַזעלכע אַ היבש ביס?  --אויך פון דער רוסישער בינע .ס'איז
אָנוועזנד געווען א נאַסט פון מאָסקוער קונסט-טעאַטער ,און אַלע
זיינען נעווען אַנטציקט פון דער גאַנצער פאָרשטעלונג ,פון חבר
בערטאַנאָווס רעזשי ,און הױפּטזאַכלעך פון פישזאָנס אַריינטיפן
זיך אין זיין ראָל?,
אַ קורצע צייט שפּעטער האָבן זיך די סאָוועטן ווידער צוריקגעקערט
אין אָדעס און צוריקגעעפנט דאָס ,יידישע מלוכה-טעאַטער* מיט
זשיסערן .אין  9191איז בערטאַנאָוו גערופן
רַעלס
בערטאַנאָוו און פ .א
געװאָרן קיין מאָסקװע און פ .איז פאַרבליבן רעזשיסער אין אָדעסער
יידישן מלוכה-טעאַטער ביז  ,1291און אין מאַי  1291איז ער באַשטימט
געװאָרן אַלס גענעראַל-רעזשיסער איבער אַלע יידישע טעאַטערס אין
אוקראַאינע .גראָד דאַמאָלט באַשליסט פ .צו פאַרלאָזן רוסלאַנד ,און ער
שמוגלט זיך אַריבער ,מיט זיין פרוי און דעם אַקטיאָר הערמאַן פעניג-
שטיין ,קיין רומעניע ,וואו ער ווערט פאַרבעטן פון די ברידער סאָבעל-
מאַן אויף אַ חודש קיין קעשענעוו ,אָבער פילנדיק זיך שוין שלעכט
אין דעם אַלטן באַנאַלן רעפּערטואַר ,װאַרפט ער אָפּ זייער פאָרשלאַג
צו פאַרלענגערן די גאַסטשפּילן ,סיידן מ'וועט לחלוטין ענדערן דעם
רעפּערטואַר .זיין פאָרשלאַג ווערט אָנגענומען .דאָס טעאַטער הייבט
זיך אָן רופן גיידישער מוסטער טעאַטער* ,און ס'ווערן אויפגעפירט
;דאָס פאַרװאָרפענע ווינקל", ,דאָס ווילנער בעל הביתל" פון מאַרק
אַרנשטײן און ,דער איינגעבילדעטער קראַנקער* פון מאָליער ,די
פאָרשטעלונגען האָבן אַ גרויסן מאָראַלישן און מאַטעריעלן דערפאָלג,
און פ .שיקט קיין װאַרשע דעם מיטגליד פון דער טרופּע הערמאַן
פעניגשטיין צו באַקענען זיך מיט דער דאָרטיקער אויפפירונג (ביי די
;ווילנער") פון אַנסקיס ,דיבוק" ,וי אויך דעם בינע-פאַרװאַלטער
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יידישן

טעאַטער

שקלאָווסקי איבער די אַלטע שולן פון רומעניע צו זוכן אַ מאָדעל פון
אַ שול פאַר דער דעקאָראַציע; .דער דיבוק" (אויפגעפירט דורך
הערמאַן פעניגשטיין ,לויט דער קאָנצעפּציע פון דוד הערמאַן ,אונטער
דער השגחה פון רעזשיסער מישאַ פישזאָן) איז געווען אַ ריזיקער
דערפאָלג .דערנאָך האָט פ .אויפגעפירט גאָגאָלס ,רעװיזאָר?* (גע-
שפּילט די ראָל פון עגאָראָדניטשי?,
דער רוסישער קריטיקער ,סטאַרי טעאַטראַל* האָט געשריבן:
,יר זיינען גענאַנגען אין יידישן טעאַטער אָפּלאַכן פון די
ס
וועלכע האָבן געװאַגט צו האָבן די חוצפּה נאָנאָלן אַרויפצוברעננען
אויף דער יידישער בינע .אָבער שוין ביים אויפהייבן דעם פאָרהאַנג,
זיינען מיר געבליבן זיצן װוי אױטאַמאַטן,

ניט נלויבנדיק אונדזערע

אוינן ,אַז מיר זיצן אין יידישן טעאַטער ,און ווען פישזאָן אין
אַרויס אויף דער בינע אין דער ראָלע פון ,נאָראָדניטשי! און האָט
אָנגעהויבן ריידן ,בין איך אויפגעשפּרוננען און פון באַגייסטערונג
אָנגעהויבן אַפּלאָדירן .,אויף אַזויפיל האָב איך זיך פאַרגעסן ,אויף
דער

בינע

זיינען

נעשטאַנען

גאַנאָלס

טיפּן ,און

מיר

האָבן

פאַר-

שטאַנען יעדעס װאָרט װואָס איז געזאָגט געװואָרן ניט אין אונדזער
מוטער-שפּראַך ,רוסיש .און אויב פישזאָנס טעאַטער האָט היינט
געהאַלטן דעם עקזאמען אַלס מוסטער טעאַטער ,זאָנן מיר ,די
רוסישע פּרעסע ,פישזאָן האָט אויסנעהאַלטן דעם עקזאַמען ניט
נאָר אויף מוסטער טעאַטער ,נאָר ;יידישער מוסטער אוֹן קונסט
טעאַטער?,

נאָך דער רעצענזיע איז דער טיטל פון דער טרופע געענדערט
געװאָרן אויף איידישעד מוסטער און קונסט טעאַטער" .אין דעם
סעזאָן זיינען אויפגעפירט געװאָרן ,די פּוסטע קרעטשמע" ,עזשאַן
און מאַדלענאַ* פון אָקטאַוו מירבאָ, ,דער אייביקער ואַנדערער* און
;שמע ישראל? פון אָסיפּ דימאָוו ,די קאָמעדיע ;די פראַנקמאַזאָנען-
לאָזשע* ,ט,רילבי" פון גע און ;יאַנקל דער שמיד* פון דוד פּינסקי.
צו דער -57טער אויפפירונג פון ;דיבוק" קומט אין טעאַטער דער
זון פון דירעקטאָר פון דער רומענישער נאַציאַנאַלער באַנק אין בוקאַ-
רעסט און אַנגאַזעירט די טרופּע אויף  51פאָרשטעלונגען אין /טעאַ-
טער עפאריא? .די פאָרשטעלונגען אין בוקאַרעסט וערן באַזוכט
ניט נאָר פון דער יידישער באַפעלקערונג ,נאָר אויך פון די פאָר-
שטייער פון דער רומענישער פּרעסע ,קונסט און באַזונדערס שוישפּי-
לער .צו דער זעקסטער פאָרשטעלונג איז געקומען אין טעאַטער
דער גענעראַל-דירעקטאָר פון די רומענישע טעאַטערס װיקטאָר
עפטימיו מיט זיין גרופּע ,און נאָכן דאַנקן עפנטלעך געבעטן געבן
אַ נאָכמיטאָג-פאָרשטעלונג פון ,דיבוק" ספּעציעל פאַר שוישפּילער,
די פאָרשטעלונגען װוערן פּראָלאָנגירט אויף  .02די צענטע פאָר-
שטעלונג איז באַזוכט געװאָרן פון פּרינץ קאַראָל און פּרינצעסין
מאריצא .די טרופּע פאָרט דערנאָך אַרױס אויף  01אױיספאַרקויפטע
פאָרשטעלונגען אין גאַלאַץ ,און קערט זיך צוריק אין קעשענעוו ,וואו
פ .פירט אויף ,קין* פון אל .דיומאַ (איבערזעצט פון זלמן זילבער-
צווייג) .פון דאָרט פאָרט ער קיין טשערנאָוויץ ,וואו ער שפּילט אין
;דייטשן הויז" ,און דערנאָך אָרדנט איין דער אַרױסגעבער פון דער
צייטונג ;ראמפּא" ,מאָר ,אַ טורנעע פון  05טעג איבער רומעניע.
צום סעזאָן  2272291הייבט פ .ווידער אָן שפּילן אין בוקאַרעסט,
אין ;צענטראַל טעאַטער* ,אָבער די דיסציפּלין אין דער טרופּע איז
געבראָכן צוליב דעם װאָס אייניקע מיטגלידער האָבן באַקומען אַ
מעגלעכקייט אַװעקצופאָרן קיין אַמעריקע ,רייסט פ .איבער די פאָר-
שטעלונגען ,פאָרט אויף  5אָפּשיד-פאָרשטעלונגען קיין קעשענעו,
פאָרט דערנאָך אָפּ מיט זיין פרוי און די ברידער פעניגשטיין קיין
לעמבערג ,וואו נאָכן שפּילן אַ קורצע צייט ,ווערן זיי אַנגאַזשירט אין
3289

לאָדזש (דירעקציע :לאַזאַר קאַהאַן---שושנה) און פון דאָ פאָרט ער
מיט דער טרופּע קיין װואַרשע ,פירט אויף עטלעכע פּיעסן אין ;צענ-
טראַל טעאַטער* און גייט דערנאָך איבער צו דער אָפּערעטע אין
;קאַמינסקי טעאַטער? .פון דאָרט פאָרט ער קיין פּאַריז ,וואו ער
שפּילט  2חדשים ,און עטאַבלירט דאָס טעאַטער אויף רי בעלויל
אַלס אַ שטענדיק טעאַטער (אָנשטאָט די שטענדיקע וואנדערונגען
איבער טעאַטער-ננינים) ,דערנאָך גאַסטראָלירט ער אַ קורצע צייט
אין לאָנדאַן ,און וועגן זיינע גאַסטשפּילן שרייבט מאָריס מייער :
א ַ,זייער פעאיקער שוישפּילער.
לֶער פון אַלטן טעאַטער,

ער האָט באַלאַנגט צו די קינסט-
פּיעסן.

וועלכע האָבן געשפּילט בעסערע

מישאַ פישזאָן האָט אייגנאַרטיק

געשפּילט אַלס יעקל שאַפּשאָ-

;גאָט פון

אַפילן

וויטש

אין

שלום

אַשס

נקמה'.

ער

האָט

אים

נעמאַכט איידעלער װוי דער מחבר האָט נעװאָלט ,אַז ער זאָל זיין.
ער האָט אים זאָגאַר נעמאַכט פאַר אַ נשמה-מענטש מיט שטימוננען.
ער האָט בולט

אַרױסגעבראַכט

זיין ווילן צו האָבן

אַן אָרנטלעכע

טאָכטער ,און אין אָנפאַנג אויך צערטלעכקייט און ווייכקייט אַלס
פאָטער ,זיין טיפע צערודערונג דורך דעם פאַלן פון זיין טאָכטער
איז אויך נגעווען גנוט אויסגעדריקט ,שטאַרק ,אָבער מיט א קינסטלע-
רישן קאָנטראָל ,די סצענע ,ווען ער זוכט אויסצונעפינען ביי
רבקהלען צי זי איז נאָך געבליבן ריין ,איז געווען גלענצנד .עס
האָט אויסגעזעען װוי אינטואיטיוו נעשפּילט,
צו מישאַ פישזאָן איז געווען צו פאַרדאַנקען װאָס מיר האָבן
געזעען אין לאַנדאָן די שטימוננספולע פּיעסע ,שמע ישראל! פון
אָסיפּ דימאָוו .,ער האָט נעשפּילט די ראָלע פון אהרן סופר אינטענ-
סיוו און אימפּאָזאַנט.

ער האָט פאָרגעשטעלט

אַ פּאַטריאַרבאַלישן

יידן ,וועלכער האָט נעמאַכט דעם איינדרוק פון אַ דעמבן בוים,
װאָס איז אין געפאַר צו קראַכן דורך די קלעפּ פון דער האַק ,װאָס
פאַלן אויף זיינע וואָרצלען .זיינע טיפע איבערלעבונגען גייען איבער
פארשידענע מדרנות .צוערשט וויינט זיין הארץ פון צער .ער
שטיקט זיך מיט טרערן .דאַן ברעכט ער אויס אין טענות צום
רבש"ע ,און צום סוף זעט ער אויס װי א גייסט פון אַן אַנדערע
וועלט ,אַלע מאַמענטן האָט ער זייער איינדרוקספול דורכגעפירט".

אין יולי  3291פאָרט פ .קיין אַמעריקע ,וואו ער מאַכט פּראָבע
אין דער אַקטיאָרן-יוניע און פאַלט דורך .די יידישע פּרעסע קומט
אַרױס וועגן דעם מיט שאַרפע פּראָטעסטן.
ב ,צ .גאָלדבערג שרייבט :
,ישע פּישזאָן האָט זיך אויפגעהאָדעװועט אויף דער יידישער
מ
בינע .זיין פאָטער איז געװוען פופציק יאָר אויף דער יידישער
סצענע .זיין מוטער  --עטלעכע און פערציק .זיין שוועסטער,
זיינע שװאָנערס זיינען אַלע אָנגעזעענע יידישע שוישפּילער ,און
מישע אַלֵיין שפּילט שוין אויך  22יאֶר אויף דער יידישער בינע
און ס'איז מער וי ער שפּילט .ער איז געווען דער הויפּט-שטערן
פון די יידישע שוישפּילער אין רוסלאַנד פאַר אַ ריי יאָרן .ער האָט
געגרינדעט א קונפט-טעאטער אין רומעניע .דער פאַראיין פון רומעי
נישע אַקטיאָרן ,צו וועלכע עס געהערן נאָר די בעסטע שוישפּילער
און פון וועלכן דער רומענישער קייזער איז דער פּרעזידענט ,האָט
מישע פישזאָנען יא אַריינגענומען אַלס מיטגליד ,נאָר די יידישע
אַקטיאָרן-יוניאָן װויל אים ניט !
מישע

פישזאָן

האָט

ער איז אַרומנעפּאָרן

געהאט

זיין אייגענע

איבער נאַנץ אײראָפּע.

טרופּע

מיט

וועלכער

ער אין געווען דער

הויפּט-שוישפּילער אין זיין טרופּע ,וועלכע איז געווען ביז ניט לאַנג

די בעסטע און די איינציקע ,װואָס האָט געשפּילט בעסער טעאַטער.

לעטסיקאָן
וועגן מישע פישזאָן האָט מען נגעשריבן צוויי צענדליק יאָר אין אַלע
יירישע צייטוננען אין אײיראָפּע ,און ניט נאָר אין יידישע ,נאָר אין
דייטשע ,רוסישע ,פראַנצויזישע ,ענגלישע  --אומעטום ,און פאַר
אַלעמען איז מישע פישזאָן געווען אַן אַקטיאָר ,אָבער פאַר די מיט-
גלידער פון דער יידישער אַקטיאָרן-יוניאָן איז מישע פישזאָן קיין

אַקטיאָר ניט,
אָט דאָס איז דער אַבסורד צו וועלכן ס'איז דערגאַנגען דער
יוניאָניזם אין דער קונסט... .עס קאָנען זיך זיין פאַרשידענע
מיינוננען פון פישזאָנען אַלס שוישפּילער ,מען קאָן פון אים האַלטן
מער אָדעד ווייניקער .מען קאָן אים באַטראַכטן פאַר העכער פון
דעם אָדער יענעם צי נידריקער .דאָס זיינען חשבונות צווישן מישע
פישזאַנס שפּילן און דער קריטיק .אָבער מיט עטלעכע גאַלקעס
צוריקווייזן

מחמת

אַזא

אַלט-באַרימטן

שוישפּילער

ער איז ניט קיין ;,אַקטיאָר' --

פון

דער

פּראָפעסיע

דאָס האָט געקאַנט

פּאסירן

ניט אין אַ פאַראיין פון שוישפּילער ,נאָר אין אַ יוניאָן פון ,דושאַב
האָלדערס! {ש,טעלע-האַלטערס'ן.
װאָלט ניט געווען בעסער און אַפילו שענער צו עפענען די
קאָרטן  :מישע

פישזאָן

מין שוישפּילער,

איז פון דעם

און

פאַרנעמען אַ געהויבענע שטעלונג
מיטנלידער פון דער יוניאָן,
פישזאָנען איז איצט נעבליבן די ברירה ; אָדער ווערן , 8סקעב'
{;שטרייקיברעכער'| ,אָדער ואַרטן און מוטשען זיך נאָך אַ יאָר,
אפשר

װועט מען דאַמאָלט אָפּשטימען,

ער קאָן שאדן

װאָס

קאָן

געוויסע

אַז ער אין יאָ אַן אַקטיאָר.

דאָס ערשטע װועט מישע פישזאָן ניט טאָן ,דאָס צווייטע װועט אים
אויך זיין אוממעגלעך .אין אַנדערע ווערטער  :די אַקטיאָרן-יוניאָן
האָט אים פאַרטריבן

יוניאָן
זירטע
דאַרה
פישזאָן
איז אַ

פון דער סצענע

אין אַמעריקע.

 ...אמת,

די

דאַרף באַשיצן די עקאָנאָמישע אינטערעסן פון די אַרגאַני
שוישפּילער .א.ָ.בער אויב מען דאַרף דאָ נעבן עקזאַמען,
דער עקזאַמען פון אַזאַ געפּרובטן שוישפּילער וי מישע
זיין נאָר אַ פאָרמאַליטעט ... .דער פישזאָןאינצידענט
פלעק אויף דער יידישער שוישפּילערישער פּראָפעסיע אין

י
ד.
אַמעריקע ..

יוניאָן האָט נאָך איין מיט? װוי צוריק צו געווינען

די אַכטונג פונם יידישן אינטעליגענטן עולם ,און דאָס איז צו נעבן
פישזאָנען א ספּעציעלן עקזאַמען און אים איינשליסן אין דער
פּראָפעסיע".
פ .אַלײן שילדערט אַזױ זיין דורכפאַל (מיט איין שטימע) :
מיך
ניט
האָב
נאָר

,אָט בין איך מיינס אויך שוין איבערנעקומען .איך גרימיר
אויס .מיין גאַנצער קערפּער ברענט .איך געדענק זיך קיינמאָל
אין אַזאַ צושטאַנד ,ווען איך האָב דעם גרים אַראָפּנענומען,
איך זיך אַליין דערשראָקן פאַר זיך .מיין פּנים איז ניט רויט,
עפּעס אַ מין פיאַלעטעװוער קאָליר ווי בלוט נעמישט מיט טינט".
דער פּראָטעסט ווירקט ניט און פ .װערט ערשט יאָרן-שפּעטער
אַרײינגענומען אין דער יוניע.

פ .ווערט אַנגאַזשירט אין ,אוירווינג פּלײיס טעאַטער* (מענע-
דזשערס :מאַקס ר ,ווילנער ,סעמיועל גאָלדענבורג און זיגמונט ווייג-
טרויב) .ער טרעט אויף אין איאַנקל דער שמיד" און אַלס ,דער
טאַטע* אין אַרנשטײײנס ,דער וילנער באַלעבעסל* ,אָבער באַלד
ווערט זיין קאָנטראַקט געבראָכן .דערווייל קומט פון אײראָפּע זיין
פרוי און זיי פאָרן צוזאַמען שפּילן קיין דעטראָיט (מענעדזש .קרים)
עטלעכע פאָרשטעלונגען און דערנאָך אין בראָנקסער ,מעקינלי
טעאַטער* ,וואו ער רייסט איבער די פאָרשטעלונגען צוליב ניט-
;געדעקטע* טשעקס,
5
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פ( .צוזאַמען מיט

אברהם

ליטמאַן און משה

פון

שאָר) דירעקטאָר פון ;סוירקל טעאַטער* אין דעטראָיט ,וואו דער
סעזאָן דויערט איבער  04װאָכן .סעזאָן  62-5291איז פ .אַנגאַזשירט
דאָרט ביי ליטמאַן און אין  72:6291שפּילט ער ביי ליטמאַן אין
;מאַדזשעסטיק טעאַטער* .אין דעטראָיט פירט פ .איין די ;ליטעראַ-
רישע דאָנערשטאָגס? ,אויף וועלכע ער פירט איף ליטעראַרישע
פּיעסן .אין מאַי  7291פאָרט ער אָפּ קיין פּאַריז ,וואו ער שפּילט
ביי לאַכטיגער ,דערנאָך אין ווין ,פייערט (שפּילנדיק ;עץ הדעת'?
זיין -52יאָריקן בינע-יוביליי אין קעשענעוו ,פאָרט צוריק קיין אַמע-
ריקע צו פייערן דעם  12דעצעמבער זיין זילבערנע חתונה און שפּילט
ווידער עטלעכע פאָרשטעלונגען אין דעטראָיט .אין מאַי  8291פאָרט
ער ווידער קיין אײיראָפּע ,וואו ער גאַסטראָלירט אין רומעניע.
צוריקגעקומען אין אַמעריקע ,נעמט ער איבער (צוזאַמען מיט סיידי
שעהנגאָלד און סעם אױיערבאַך) דאָס ;ליריק טעאַטער? אין ניו-יאָרק
אויפן סעזאָן  ,02-9291פאָרט ווידער אָפּ גאַסטראָלירן קיין אײיראָפּע
(צוזאַמען מיט הערמאַן יאַבלאָקאָו) ,שפּילט אין פּאַריז ,מאַכט דורך
אַן אָפּעראַציע אין ווין און גאַסטראָלירט דערנאָך ביי זיגלער אין
בוקאָװוינע ,אין װאַרשע (;קאַמינסקיס טעאַטער?) ,ביאַליסטאָק ,ריגע
(,מעוטים טעאַטער*) ,דווינסק ,לאָנדאָן און פּאַריז ,און אין 23-1391
ברענגט ער קיין אַמעריקע די שוישפּילערין שרה גינגאָלד ,און נעמט
איבער (מיט בעטי פרענק און פּסחקע בורשטיין ,וועלכע ציען זיך
אָבער באַלד צוריק ,צזאַמען מיט ליטמאַן) דאָס טעאַטער אין
דעטראָיט.
אין מאַי  2291פאָרט פ .ווידער קיין אײיראָפּע ,גאַסטראָלירט אין
בריסל ,אַנטװערפּן ,פּאַריז און אַ יאָר אין רומעניע ,וואו ער פירט
אויף ,דוד גאָלדער* ,דראַמאַטיזירט לויטן ראָמאַן פון אירענאַ נעמי-
ראָווסקאַ ,דערנאָך אין ווילנע און קאָוונע ,און קערט זיך צוריק קיין
אַמעריקע ,וואו ער אָרגאַניזירט פאַר  52:43291אַ קאָאָפּעראַטיווע
טרופּע פאַר דעטראָיט,
 -פירט פ .אָן (צוזאַמען מיט מאַקס ווילנער ,עני לובין6
און איזידאָר און חנה האָלענדער) מיטן אליריק טעאַטער* אין ניו-
יאָרק ,וואו ער שפּילט אויך דעם קומענדיקן סעזאָן ,און איז דירעק-
טאָר ,צוזאַמען מיט סיידי שעהנגאָלד און סעם אױיערבאַך און חיים
טויבער .פאָרט פון דאָרט קיין שיקאַגאָ ,וואו ער טרעט אַרײן אין
שותפות מיט דער אַקטיאָרן-יוניע ,אָבער נאָך  7װאָכן ציט ער זיך
צוריק און טרעט אַריין אין אַ קאָאָפּעראַטיווער טרופּע אין קליװלאַנד,
 -- 98ווערט פ .אַנגאַזשירט אין ,יידישער קונסט טעאַטער"
(דיר .מאָריס שװאַרץ) ,וואו ער שפּילט אייניקע סעזאָנען ,פאָרט דער-
נאָך קיין דעטראָיט פייערן זיין -04יאָריקן טעאַטער-יובילײי און איז .
אינסטרומענטאַל אין אָרגאַניזירן די געפּלאַנטע גרינדונג פון אַ גע-
זעלשאַפּטלעך יידיש טעאַטער ,סעזאָן  54-4491שפּילט פ .אין ,פאָלקס
טעאַטער? (דיר .יעקב בן-עמי) און זינט  5491ביז די לעצטע טעג
פון זיין לעבן איז ער ווידער פאַרבונדן מיטן איידישער קונסט טעאַ-
טער*.

פ .האָט פאַרעפנטלעכט אין ;טאָג* (ניו-יאָרק 6 ,אָקטאָבער -- 7491
 7מערץ  )8491זיין לעבנסגעשיכטע א"ג ;הינטערץ פאָרהאַנג פון
אידישען טעאַטער",
דעם  3דעצעמבער  9491איו פ .געשטאָרבן אין ניו-יאָרק .ער
האָט איבערגעלאָזט דער ,ייװואָ* אַ גרויסן טייל פון זיינע טעאַטער-
מאַטעריאַלן,
נ .בוכװאַלד כאַראַקטעריזירט אים אַזױ :
;ווען מען װאָלט ווענן מישע פישזאַנען ,ביי זיין לעבן ,געווען
געזאָגט אין דער עפנטלעכקייט

כאָטש אַ טייל פון די שבחים ,װואָס

האָבן אים באַנלײיט צו זיין אײיביקער רו ,װאָלט דאָס אפשר נגעווען
2292

יידישן

טעאַטער

פאַרלענגערט זיין לעבן .זיכער װאָלט דאָס געווען גרינגער געמאַכט
די לעצטע יאָרן פון אָט דעם שטילן ,סענסיטיוון מענטשן ,װאָס
האָט אַזױ ליב געהאַט זיין פּראָפעסיע און זיך באַצױינן צו איר
ווי צו אַ הייליקער מיסיע .אָט די פרומקייט זיינע בנונע דער בינע
האָט זיך אָפּנעשפּינלט

אַרבעט.

אין זיין אַקטיאָרישער

אַ גרויסע

ראָלע צי אַ קליינע ,האָט ער זי שטענדיק דורכגעפירט מיט ערנסט-
קייט אוֹן אחריות ,כאָטש אין זיין לאַנג-יאָריקער קאַריערע האָט
ער ניט איינטאָל דורכנעמאַכט די באַרוישונג פון ,סטשריזם ,,האָט
זיך דערפון ביי אים ניט פאַרדרייט דער קאָפּ .באַשיידן און שטיל

אין פּריװואטן לעבן ,איז ער אויך נגעווען אבַאשיידענער ,אַן עניות-
דיקער שוישפּילער ,װאָס האָט נעזאָרגט פאַרן אמת פון זיין ראָלע
מער וי פאַר זיין פּערזענלעכן דערפאָלג,
פישזאַנען

האָבן אַלע האָלד נעהאַט.

אַנדערש

האָט עס ניט גע-

קאָנט זיין ,וװוייל ער האָט זיך באַצוינן צו אַנדערע מענטשן
הארציקער
וועלע,

דאָס

פריינטשאַפט.
וואולגאַרע,

פיינט געהאַט
די

אומאַכטונג

מיט

האָט ער בלויז דאָס װאָל-
צו

דער

בינע

אין

און

אויסערן טעאַטער,
 ,.,אויף דער הינער |אַמעריקאַנער-יידישער| בינע האָט ער
קיינמאָל נִיט נעפונען זיין אָרט... .ער האָט זיך ניט געטױיגט
אויף טומלדיקער רעקלאַמע און האָט ניט באהערשט די ;,קונסט'
פון נוצן עלנבויננס פאר קאַריערע-צוועקן .ביזן לעצטן טאָג האָט
זיך מישע פּישזאָן באַטראַכט פאַר אַ רוסישיידישן אַקטיאָר .ער
האָט נעלעבט מיט די זכרונות פון זיין טעאַטער-אַרבעט אין רוס-
לאַנד און רומעניע ,װוי מיט זיינע פּראָפּעסיאַנעלע פאַרבינדוננען
און טועכצן

ווילנע 91 ,אפּריל ,4391

י .קירשענבוים  --אונזערע זעכציג ,זיבעציג און 57יאָהריגע טעאטעריובי-
לאַרן װאָס פארדינען כבוד, ,די אידישע צייטונג" ,ב"א 81 ,אױגוסט ,4491
שרה קינדמאַן  --ביים שטיין-אויפועקן פון מישא פישזאָן ,י,ידישע קולטור",
ג .י ,נ' ,0591 ,9
נ .בוכװאַלד  ---מישא פישזאָן , ,מ"פ" ,נ .י 6 ,.יאַנואַר ,0591
שמואל איריס , --אָט אַװוי האָט מען געשפּילט טעאטער" ,בוענאָס איירעס,
 ,6זן,63 ,23 .
מים
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סטראַָמבערנ ,הנה
געבוירן אין בראַסלאָוו ,פּאָדאָליער גוב,
רוסלאַנד .שטאַמט פון אַ טעאַטראַליש-מוזי
קאַלישער משפּחה .פאָטער  --באַזעסן אַ
שיינע שטים ,ליב געהאַט צו זינגען ,געחלומט
צו ווערן א חזן ,אָבער עס ניט דורכגעפירט
צוליבן עול פון פּרנסה,

אין עלטער פון  21געקומען מיט דער

אין אַמעריקע".

ש.{ .
מישאַ פישזאָן , --הינטערן פאַרהאַנג פון אידישען טעאטער",
נ .י 6 ,.אָקטאָבער  72 --- 7491מערץ ,8491
דר .א .מוקדוני  --אַ גערוס פון הערר פישזאָהן און מאַדאַם זאַסלאַװסק,
;דיא אידישע ביהנע" ,נ .י 92 ,.אַפּריל ,0191
,ידיש טעאטער" ,װאַרשע ,1291 ,װו ,ז,07 .
נח פּרילוצקי  ---י
מאָרריס מייער  --ה' מ .פישזאָהן אין שלום אַש'ס ;גאָט פון נקמה", ,די
צייטיי ,לאָנדאָן 72 ,יוני ,3291
קריטיקוס  ---ה' פישזאָהן און מדמ .זאסלאַװסקי אין ,שמע ישראל" פון אָסיפּ
דימאָװ ,דאָרט 92 ,יוני ,3291
קריטיקוס  ---פון ערנסטער דראמא צו לייכטער אָפּערעטע ,דאָרט 2 ,יולי ,3291
קריטיקוס  ---אַ װאָלגאַרע שונד-פּיעסע ,דאָרט 9 ,יולי ,3291
מ .ספּעקטאָר  --מישא פישזאָהן, ,יידישעס טאַגעבלאַט* ,ג .י 13 ,אויגוסט
,3
ב .צ .גאָלדבערג  ---מישאַ פישזאָהן און די היגע טעאַטער יוניאָן; ,דער טאָג",
נ .י 52 ,.אַפּריל ,4291
,די אידישע ביהנע" ,דעטראָיט 62 ,נאָװעמבעצר ,7291
מ .ברייטמאַן  ---מיט מ .פישזאָן ביי א גלעזל טיי, ,נייער פאָלקסבלאַט" ,לאָדז,
 2דעצ,7291 .
ש .לערנגער  --יידיש טעאטער און יידיש פּובליקום, ,נייע צייטונג" ,טשער"
נאָװיץ 11 ,פעברואר ,9291
מ .װ -- .מישע פישזאָן .צו זיין אָפּפאָרן פון רומעניע, ,טשערנאָװיצער
בלעטער" ,ני ,0391 ,86
ספּעקטאַטאָר  ---דער מיליאָנער אויף צרות, ,פּאַריזער היינט" 72 ,מאַי ,0391
ספּעקטאַטאַר . --עץ הדעת" ,דאָרט 5 ,יוני ,0391
ספּעקטאַטאָר  ---מישאַ פישזאָן אין יעקל דער שמיד ,דאָרט 01 ,יוני .0391
פ .װו, -- .עץ הדעת", ,מאָרגען" ,לעמבערג 22 ,יאַנואַר ,1391
טעאַטראמאַן  ---שװער צו זיין א קבצן !, ,היינטיגע נייעס" ,װאַרשע 2 ,פעב-
רואַר ,1291
לאַזאַר קאַהאַן  --מישא פישזאָן, ,אונזער עקספּרעס" ,װאַרשע 6 ,פעברואַר
,1
אלחנן צייטלין  ---נאָטיצען פון טעאַטער ,דאָרט 9 ,פעברואַר .1391
מ .קיפּניס , --שװער צו זיין א קבצן", ,היינט" ,װאַרשע 21 ,פעברואַר ,1391
,דער טאָג",

3293

א .גואַפמאַן  --אין קאַמינסקייס טעאַטער, ,מאָמענט" ,װארשע 21 ,פצב.1391 .
 -װער איז אויף צרות, ,אונזער צייט" ,קעשינעװ.1391 ,0042 ,5
אפרים קאגאנאָווסקי  ---מישא פישזאָן, ,עקספּרעס" ,װאַרשע 81 ,מערץ ,1391
א .ג -- .הייגט אַ גרויסער פישזאָן-יוײט, ,מאָמענט" ,װאַרשע 81 ,מערץ .1291
ש .פּאן  --ה' מישאפישזאָהנ'ס גרויסער ערפאָלג, ,די פּאָסט" ,לאָנדאָן52 ,
יוני ,1391
ה -- .צו די גאַסטשפּילן פון מישא פישזאָן אין פאָלקס-טעאַטער, ,די צייט",

פאַמיליע אין אַמעריקע.

דאָ אַרײן אין כאָר

פון קאַרבײטער רינג" א"ד פון מאיר פּאָזנער,
און נאָך אַ קורצע צייט געװאָרן די סאָליסטין
אויף די קאָנצערט-אויפטריטן פון כאָר .געצויגן אויפמערק צוליב איר
האַרציק-לירישער סאָפּראַןשטים און געװאָרן זייער פּאָפּולער אַלס
קאָנצערט-זינגערין און אינטערפּרעטאַטאָר פון יידישע פאָלקס -און
קונסט-לידער.
צוזאַמען מיט אַל .העריס ,װוי די ערשטע פרוי-זינגערין ,אַרומגע-
פאָרֹן איבער אַמעריקע אויף אקַאָנצערט-טורנעע פאַרן גיידיש נאַצ.
אַרב .פאַרבאַנד* ,דערנאָך אויף אַזא קאָנצערט-טורנעע פאַרן ;אינ"
טערנאַציאָנאַלן אַרבעטער-פאַרבאַנד" ,צוזאַמען מיט איר מאַן ,דעם
שוישפּילער און זינגער מישע ראַפּעל און דעם שוישפּילער װיקטאָר
פּעקער .שפּעטער ,אויף אַ קאָנצערט-טורנעע פאַרן זעלבן ,פאַרבאַנד"
איבער אַמעריקע און קאַנאַדע מיטן טעאַטער-רעװוי אכעלעמער
חכמים" צוזאַמען מיט שלום טאַנין ,מישאַ ראַפּעל ,װיקטאָר פּעקער,
װאָלף באַרזעל ,חנה ספּעקטאָר און דעם מוזיקער משה ראוך.
ס .איז אַ סך יאָרן געווען אַקטיוו אויף דער ידישער ראַדיאָ
צוזאַמען מיט מישאַ ראַפּעל .,איר טאָכטער ,רות סטאָרי ,איז אַ
שוישפּילערין אויף דער אַמעריקאַנער בינע .,טרעט אויך אויף אין
מואוויס און אויף טעלעוויזיע ,און איז פאַרהייראַט צום בראָדוויי
פילם-סטאַר ריטשאַרד קאָנטי .איר זון ,אַרטור סטראָמבערג ,פאַר-
בונדן מיטן אַמעריקאַנער טעאַטער ,איז פאַרהייראַט צו דער אַמע-
ריקאַנער שוישפּילערין וועסלי װאָרד,
ס .איז פאַרהײיראַט צום חזן ,זינגער ,שרייבער און טעאַטראַ מרדכי
ירדני,
ש {.

צילי אַדלער , ---צילי אדלער דערציילט" ,ניויאָרק ,9591 ,ז,276 .
אֵל .העריס  --פאַרבאַנד טורן װערען אַלט  04יאָהר, ,טאָג-מאָיזש" ,נ .יו
 4יאַנואַר

,2691

,פאָרוו,".

 .1י 5 ,יאַנואַר

,2691
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זיידענבערג-סאַנטאָפּ,

לאהלע

{ראַבינאַוויטש |
געבוירן אין כאָטין ,בעסאַראַביע .פאָטער
 -אַ משכיל ,אַ לערער פון רוסיש און העב-רעאיש ,גיט איר אַ יידיש-וועלטלעכע דער-
ציאונג .פון קינדווייז אָן אַרױסגעװיזן אַ גרויסן
אינטערעס צו טעאַטער און צו באַלעט,
אין איר פריער יוגנט געקומען מיט די
עלטערן אין װיניפּעג ,קאַנאַדע ,און דאָרט
א"ר פון שלום סאַנטאָפּ ,מיטגעשפּילט מיט
עליבהאָבער".
נאָכדעם וי אירע עלטערן האָבן זיך איבער-
געצויגן קיין ניו-יאָרק ,האָט זי זיך דאָרט באַקענט מיטן שוישפּילער
לעאָן זיידענבערג ,מיט וועלכן זי האָט שפּעטער חתונה געהאַט ,און
צייטנווייז געשפּילט מיט ;ליבהאָבער*" איבער דער פּראָװוינץ און
שטודירט באַלעט מיט אַלעקסיס קאָזלאָוו און טאַראַסאָוו .ז .טאַנצט
דערנאָך אין קאָזלאָווס באַלעט אין ;סענטשורי טעאַטער* אין ;טהי
לאָוו סאָנג" ,פאָרט קיין דרום-אַמעריקע מיט טיטא רופאַס ;בראקאלא
אָפּערע קאָמפּאַני* ,און פאָרט אַרום ,אַ לענגערע צייט ,איבער די
פאַראייניקטע שטאַטן ,מיט דער ;סאַן קאַרלאָ אָפּערע קאָמפּאַבי",
מיט וועלכער זי האָט די געלעגנהייטן אויפצוטרעטן אין סאָלאַ
ספּעציעלע טאַנץ-נומערן.
ז .האָט צואַמען מיט איר מאַן געשפּילט לעגיטים יידיש טעאַטער
אין באָסטאָן (דיר .א .האָלענדער) ,דעטראָיט (דיר .נ .גאָלדבערג)
און שיקאַגאָ (דיר .מיכאַלעסקאָ) ,אָבער נאָך איר מאַנס טויט ()1591

ציט זי זיך צוריק פון דער בינע.
אין  1691האָט ז .חתונה געהאַט מיטן טעאַטראַל און שרייבער
שלום סאַנטאָפּ,
ש.

צי

סאַנטאָפּ ,שלום
געבוירן  4981אין מיאַדל ,ליטע ,באַקומען
אַ טראַדיציאָנעל-יידישע דערציאונג :געלערנט

אין דער דאַלהינאָװוער ישיבה ,און וועלטלעכע
למודים ביי זיין פעטער ,אַ העברעאישער
לערער .אַלס יונגערמאַן אויסגעװואַנדערט קיין
אַמעריקע ,וואו עֶר האָט ,אַרבעטנדיק אין נין-
יאָרק ביי שלאָסערײי ,אַנטװיקלט אשַטאַרקע
ליבע צום יידישן טעאַטער און געװאָרן אַ
;שיק-יינגל? אין ;זינגער האָל* ,אַ יידיש װאָ-
דעוויל-הויז אין בראָנזװויל .שפּעטער ווערט
ער דאָרט סופלער אין דער טרופּע פון אַטלאַס ,און נאָכן סופלירן
אַ לענגערע צייט אין יידישע ואָדעװיל:-הייזער ,נעמט ער פאַר זי
שרייבן אײנאַקטערס און דרייאַקטערס ,װאָס זיי שפּילן ,דערנאָך
פאַרבינדט ער זיך מיט האַלב-לעגיטימע יידישע טעאַטערס אין ניו-
יאָרק און איבער דער פּראָװינץ,
אין אָנהײב  4191פאָרט ער אָפּ מיט געבילס טרופּע קיין וויניפעג,
קאַנאַדע ,וואו ער פאַרבלייבטשטודירן פילאָזאָפיע אין מאַניטאבא-
אוניווערזיטעט און ווערט גלייכצייטיק רעדאַקטאָר פון דעם װאָכנ-
בלאַט .די קאַנאַדער אידישע וועלט" ,שפּעטער אשַטענדיקער מיט-
אַרבעטער אין דער אָרטיקער טעגלעכער יידישער צייטונג עדער
קענעדער איד* א"ר פון ב .י .גאָלדשטײן .אין דער זעלבער צייט
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שרייבט ער אײנאַקטערס ,וועלכע ער פירט אויף מיט ,ליבהאָבער",
מיט וועלכע ער פירט אויך אויף און שפּילט מיט אין פּיעסן פון
יעקב גאָרדין און שלום אַש .סוף  5191קערט ער זיך צוריק קיין
ניו-יאָרק ,ווערט ווידער סופלער איבער דער פּראָוינץ און פאַר-
עפנטלעכט סקיצן אין ,די װאַרהײיט* און פעליעטאָנען אין אדער
גרויסער קונדס" .אין  7191טרעט ס .אַריין אין יידישן לעגיאָן און
דינט אין דער ענגלישער אַרמעע אין פּאַלעסטינע .צוריקגעקומען
אין  ,9191ווערט ער ,דורך דער איניציאַטיוו פון יוסף באַראָנדעס,
אַ מיטגליד אין דער יידישער אַקטיאָרן-יוניע ,אָבער נאָך עטלעכע
יאָר סופלירן אין לעגיטימען יידישן טעאַטער ,פאַרלאָזט ער דאָס פאַך.
אין  0291באַזעצט זיך ס .אין סטעמפאָרד ,קאָנ ,.און ווען שלום
אַשׁ מאַכט דאָרט זיין היים אין  ,8391ווערט ס ,פאַר אַ משך פון
עטלעכע יאָר ,זיין ליטעראַרישער סעקרעטאַר.
פון  0491ביז  2691איז ס .פאַרבונדן מיטן ,יונייטעד דזשואיש
אַפּיל" ,דערונטער  6יאָר אַלס ,נאַציאָנאַלער קאַמפּיין-דירעקטאָר".
נאָך זיין צוריקציען זיך פון אַמט ,באַנײיט ער זיין ,יוגנט-ליבע" --
ווערט צוריק אַ מיטגליד אין דער יידישער אַקטיאָרן-יוניע.
ס .איז פאַרהייראַט מיט דער שישפּילערין לאהלע זיידענבערג,
שׂ( .י

ירדני ,מרדכי
{מאַטל שערמאן}
געבוירן  61יולי | 6091לויט דער מוטערס
חשבון  |8091 --אין סלאָוועשנע ,װאָלינער
גוב ,,אוקראַאינע .פון דער מוטערס צד --
װאַלד-סוחרים ,פוטערװאַרג און תבואה-הענד-
לער און פּאָדריאַטשיקעס .פאָטער  --אַ שוחט,
אַ בעל-תפילה און אַ גמרא-מלמד .זיך דער-
צויגן אין די בעסטע חדרים און בעסטע מלמ-
דים און לערער אין שטעטל ,אויף תנ"ך ,גמרא
און העברעאישע ליטעראַטור,
אין  2291אױיסגעװאַנדערט מיט דער פאַ-
מיליע קיין אַמעריקע און זיך באַזעצט אין פילאַדעלפיע ,וואו ער
האָט פאָרטגעזעצט לערנען אין דער ישיבה ?משכן ישראל" ,דערנאָך
אין ,פּראָפּעסאָר האַקסיס סקול אָװו מיוזיק ענד דראַמאַ?,
דעביוטירט אין  9291אין ,פאָרווערטס? מיט אַ הומאָרעסקע ,און
באַלד דערנאָך אָפּט געשריבן אין דער פילאַדעלפיער ;אידישע וועלט"
רעצענזיעס און קריטיק וועגן מוזיק און טעאַטער .אין פעברואַר
 0אויפגעטראָטן צום ערשטן מאָל אין ;גיבסאָן טעאַטער* אין דער
לַיבהאָבער אין דער אָפּערעטע ;חסידישע יענקיס" (דיר,
ראָל פון א
סאַול דיקשטיין) .שפּעטער דאָרט אויפגעפירט און זיך באַטײליקט
אין זיין אייגענער מעלאָדראַמע ;דער אייביקער שטראָף" ,דערנאָך
אַװעק קיין ארץיישראל ,וואו ער האָט אין ,שולמית" פאָרטגעזעצט
|
זיין מוזיקישטודיום,
צוריקגעקומען אין  6291אין אַמעריקע ,איז ער אױפגעטראָטן אין
ניו-יאָרק שוין װוי דער פּאַלעסטינער זינגער מרדכי ירדני (דעם
נאָמען אַדאָפּטירט אין ישראל) אַלס זינגער אויף ראַדיאָ און קאָנ-
צערטן ,ברענגענדיק ,צום ערשטן מאָל קיין אַמעריקע ,דעם ישראל-
דיקן לידער-רעפּערטואַר,
 --- 8291--94געווען דער מוזיק-קריטיקער פון ;,טאָג* ,וואו
סך אַרטיקלען וועגן טעאַטער און
ער האָט אויך פאַרעפנטלעכט אַ
אַקטיאָרן ,פילם ,אסַעריע וועגן האָליוואוד ,באַרימטע קאָמפּאָזיטאָרן

און חונים.

גלייכצייטיק פלעגט י .אַרױסטרעטן אין די יידישע
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יידרישן

טעאַטער

װאָדעװיל-הייזער ,וי .סעקאָנד עוועניו", ,נעשאָנאַל טעאַטער* און
אין ,קלינטאָן" (פריער ביי ראַװוינדזשער ,דערנאָך ביי ראָזענבערג),
און אויך געהאַט אַ געלעגנהייט אויפצוטרעטן אױיף קאָנצערטן,
צוזאַמען מיט באָריס טאָמאַשעװסקי ,מאַלי פּיקאָן ,מנשה סקולניק,
סעמיועל גאָלדענבורג ,א .אַ.
 -אַריבער ,װי מוזיק-קריטיקער ,אין עפאָרווערטס",0
דערנאָך אין ;מאָרגען זשורנאַל? און פון  2591ביז  5591צוריק אין
,פאָרווערטס",
י .דרוקט אויסער דעם זייער אָפט אַרטיקלען אין דער יידישער
פּעריאָדיקע ,וי קקאַנאַדער אָדלער*, ,יידישע קולטור", ,פרייע אַר"
בייטער שטימע?, ,אידישער קעמפער"; ,די שטימע"; ,די פּרעספ*,
און אַ יאָר צייט האָט ער רעדאַקטירט דאָס ,ניו-יאָרקער װאָכנבלאַט?| ,

י .האָט אויך אין  1591רעדאַקטירט דעם ;חזנים-זשורנאַל*,
אין  5591איז אין ניו-יאָרק (פ"ג ;מלכה") דערשינען זיין בוך
;אינטערוויוס מיט יידישע שרייבער" און אין  0691זיין בוך ,לעאָ
ליאָוו" (פאַרלאַג ;ניגון") .שֶר גרייט צו אַרױסצוגעבן נאָך צויי
ביכער , :זיילן פון דער יידישער ליטעראַטור* און ;אינטערוויוען
מיט יידישע טעאַטראַלן ,דראַמאַטורגן ,קאָמפּאָזיטאָרס ,אַקטיאָרן
רעזשיסאָרן און טעאַטער-קריטיקער".
י .האָט געשריבן מוזיק צו די טעקסטן פון א סך אָנגעזעענע העב-
רעאישע און יידישע דיכטער ,װוי אייך חזנישע רעטשיטאַטיון ,וועלכע
זיינען אַריינגענומען געװאָרן אין גרשון אפרתס פינף -בענדיקער
;אנתולוגיה חזנית",
י ,האָט ,וי אַ קאָנצערט-זינגער און עמוד-קינסטלער ,באַזוכט 4
מאָל די דרום -און צענטראַל-אַמעריקאַנער לענדער און אויך צויי
מאָל קאָנצערטירט אין ענגלאַנד ,פראַנקרייך ,בעלגיע און פּױלן
פון  8291ביז  3591האָט י( .צוזאַמען מיט װיקטאָר פּעקער) דורכ-
געפירט אויף א יידישער ראַדיאָ אין ניו-יאָרק א ראַדיאָ-פּראָגראַם
א"נ ,די געשיכטע פון מיין ליד* (געשריבן פון י ,.און דראַמאַטיזירט
פון פּעקער).
סעזאָן  85-7591האָט י .זיך באַטײליקט אין די פאָרשטעלונגען
פון דער פּיעסע ;די ערשטע שװאַלב? אין ניו-יאָרקער ,עדיוקיישאָ-
נעל עלייענס",
י .האָט דורך די רעקאָרד-פירמערס אַר סי שי-װיקטאָר ,דעקא ,אַשׁ
און פּעימאָס אַרױיסגעגעבן די רעקאָרדס ; :יפים הלילות" ,עלמולדתי",
;באה מנוחה"; ,אב הרחמים", ,מתרצה ברחמים"; ,ראיתיה", ,שיר
הרועה"; ,חנהלע לערנט לשון קודש", ,זמרי לי*, ,שירת החליל",
עילל ,ילל", ,מי שעשה נסים"; ,תל אביב", ,מי אני", ,קידוש",
;די יידישע ווערטער*; ,שים שלום", ,בר מצוה-ליד"; ,כל מקדש",
;עוד ישמע", ,ירושלים" און ?שבת קודש",
י .איז אַ מיטגליד אין דער עקזעקוטיוו פון דער יידישער אַקטיאָרן-
יוגיע ,יידישע טעאַטריקל עליינס ,אין קאָמיטעט פון אלעקסיקאָן פון
יידישן טעאַטער* ,און געוועזענער פּרעזידענט פון חזנים-פאַרבאַנד
פון אַמעריקע און קאַנאַדע.
י .איז פאַרהײיראַט מיט דער ראַדיאָדקינסטלערין חיהלע סטראָמ-
בערג.
ש .און מ.{ .
,לעקסיקאַן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור" ,ני-יאָרק ,פערטער באַנד,
זז.2037103 ,
יעקב באַטאָשאַנסקי  ---צװישן יאָ און ניין; ,די פּרעסעיי ,ב"א 51 ,אפּריל ,3
פּראָפ .סאָלאָמאָן קאהאן  --א טאָג איבער
מעקסיקע,

71

פעברואר

א טאָג ,ירדניס אויפטו,

,דער וועג",

.8491

ל .גרוזמאַן  ---דער אידישער זינגער מ .ירדני, ,דער שפּיגל" ,ב"א ,יולי ,8491
דר ,ל .זשיטניצקי  --דער ערשטער

ב"א 41 ,יולי ,8491

2097

אויפטריט

פון מרדכי ירדני, ,ד,י פּרעסף",

מיכל געלבאַרט , --דער פּאַלעסטינער זינגער, ,ניו-יאַרקער װאָכנבלאַט ,נ .י,,
 4יולי ,8491
שמואל ראָזשאַנסקי  ---װעגן קאָנצערטן, ,די אידישע צייטונג ,ב"א 41 ,יולי
,8
שמואל ראָזשאַנסקי  --מ .ירדניס טריאומף אין ארגענטינע ,עדער װעג",
מעקסיקע 4 ,אויגוסט ,8491
דער לעבעדיקער  --אויפן ליטערארישן יאַריד, ,מאַיש" ,נ .י 51 ,.אָקטאָבער
,0
יעקב גלאַטשטײן  --פּראָסט און פּשוט, ,טאָג-מאָ"זש" ,נ .י 41 ,.מערץ .1591
א .תלוש  --מיינע באַגעגענישן מיט אידיששט שרייבער,; ,ניהיאָרקער װאַכנ-
בלאט" ,נ .י 02 ,.סעפּטעמבער

,4591

יצחק ליבמאן  --בויער און שאפער פון מיין דור ,צװײטער באנד ,פארלאג
;װאָכנבלאַט" ,ניו-יאָרק ,5591 ,זז,081 ,29718 ,
,אָג-מאַָײזש" ,נ .י 32 ,יאַנואַר
דער לעבעדיקער  --אויפן ליטערארישן יאריד ,ט
,5
יצחק וארשאווסקי |י .באשעוויס!  --אין דער ליטערארישער װעלט .ירוגייס
אינטערוויו מיט אידישע שרייבער, ,פאָרו ,".נ .י 3 ,יוני ,6591
אברהם שולמאן  --פון ביכער טיש .מ .ירדני ; אינטערװויוען מיט אידישע
שרייבער, ,אונזער שטימע" ,פּאַריז 62 ,נאָװעמבער ,6591
צילי אדלער --

,צילי אַדלער דערציילט",

ניריאָרק,

,9591

ז,276 .

דר ,נ .סװצרדלין  --מיטן בלייפעדער, ,טאָג-מאָזש" ,נ .י 11 ,.יוני .9591
יאָסל קאָהן ; --ביים ראַנד פון אָנהויב" ,ני-יאָרק ,0691 ,זו.431 ,04753 .
ס .דינגאָל  ---די װאָך אין אידישען לעבען, ,טאָג-מאָ"זש" ,ג .י 61 ,.אפּריל
,0
גרשון סװעט  --פּאַמיאַטי לעאָ לעװא; ,נאָװאָיע רוסקאִָיע סלאָװאָ*" ורוסישן,
נ :י 11 ,אָקטאָבער ,0691
ב .צ .גאָלדבערג  --אין גאַנג פון טאָג,, ,טאָג-מאָ"זש" 1 ,י 81 ,,מערץ ,1691

בלייך ,יהורה
{געב.
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--

געשט.
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געבוירן  12פעברואַר  1091אין טאַרנאָפּאָל,
גאַליציע .פאָטערס צד  --פאַרברענטע חסי-
דים ,מוטערס צד  --השכלה-מענטשן ,פאָטער
 -אַן אַנגראָ גלאָז-הענדלער,ביז  321יאָר געלערנט אין חדר ,שפּעטער
אין קלויז  --גמרא מיט תוספות ,און גלייכ-
צייטיק  ---פּריװאַט  ---דייטש און פּױליש.
אָפט פלעגט ער זיך ;גאָרגלען" ,און מ'האָט

דערװאַרט ,אַז ער װעט ווערן אַ בעל-תפילה.
בעתן אויסברוך פון דער ערשטער װעלט-
מלחמה ,4191 ,אַנטלאָפן מיט די עלטערן און אַ סך איינוואוינער פון
שטאָט קיין ווין ,עסטרייך ,און דאָרט ווייטער געלערנט בערך אַ יאָר
אין בית:המדרש .אין דער צייט װוערט ער דורך אַ קרוב ,אַן ;אפּי-
קורס" ,פאַרשלעפּט ,מיט כח" אין יידישן טעאַטער ,און װוערט
דערפון װי פאַרכשופט ,אַזױ ,אַז ער ווערט דאָרט בסוד אַן אָפּטער
באַזוכער ,און זונטאָג פלעגט ער אַלין אַרױספאָרן פון שטאָט און
אויפן פרייען פעלד נאָכרײידן די מאָנאָלאָגן און נאָכזינגען די לידער,
וועלכע ער האָט דאָרט געהערט.
אין  7191טרעט ב .אַרֹיין אין אַ דראַמאַטיק קלוב מיט דער כונה
צו סופלירן און טאָן אַנדערע ,שװואַרצע אַרבעט* ,אָבער מען נויטיקט
זיך גאָר אין אַ שפּילער פאַר דער ראָל פון ,אהרן שיפּער* פון
דימאָווס ;שמע ישראל" ,און נאָך דריי חדשים פּראָבע אונטער דער
רעזשי פון יעקב מעסטל טרעט ב .איף אין דער ראָל און נעמט
זייער אויס ,און זינט דאַמאָלט באַטײליקט ער זיך שוין כסדר א"פּ
יהודה מענדעלסאָן אין די אויפפירונגען פון דעם קלוב א"א פון
מעסטל און יצחק דייטש,
ב .נעמט אַ קורס אין דיקציע אין דער דייטשער שפּראַך ביים
רעזשיסער יוליוס האַלער ,גייט דורך די יידישע דראַמאַטישע שול
228

לעססיטאָן
א"א פון י .מעסטל ,שפּילט מיט אליבהאָבער* אין דייטש און אין
יידיש ,ביז אין נאָוועמבער  ,0291ווען יצחק דייטש גרינדעט דאָס
 -פּראָפּעסיאָנעלע יידישע ליטעראַרישע טעאַטער אין ווין ,טרעט דאָרט

ב .אַריין וי אַ פּראָפּעסיאָנעלער שוישפּילער ,און קריגט די מעגלעכ-
קייט אויפצוטרעטן אין אַזעלכע וויכטיקע ראָלן װי ,לייזער" אין
טשיריקאָווס איידן"; ,דער בעל-עגלה* אין אַשס ;לאַנדסמאַן"; ,הער-
שעלע דובראָוונער" אין גאָרדינס ;גאָט ,מענטש און טייוול" און אויך
אין אַ ריי כאַראַקטער-קאָמישע ראָלן,
צוליב פּאַמיליע-סבות עמיגרירט ער אין  1291קיין אַמעריקע,
וועגן זיין צוקומען צום אַמעריקאַנער יידישן טעאַטער ,דערציילט
ב .אַלײן :
אָנגעקומען אַהער ,מיט דעם נרויסן דרך ארץ פאַר אַמעריקאַ-
נער יידישע אַקטיאָרן ,האָב איך מיך נעשעמט צו זאָנן ,אַז איך
בין אַ פּראָפּעסיאַנעלער אַקטיאָר .אָבער דער שטאַרקער ווילן צו
שפּילן בעפער טעאַטער ,האָט מיך געמאַכט ניין צו |מאָריס|
שװאַרצן און אים דערציילן ,אַז איך בין אַן אָנפאַנגער און װאָלט
געװאָלט קרינן עפּעס אַ געלעגנחייט .שווארץ האָט דאַן געדאַרפט
אויפפירן דעם ,דיבוק! און האָט זיך נענויטיקט אין מענטשן אַ סך.
ער האָט מיך נעהייסן עפּעס לעזן פאַר אים .,מיט נרויס ציטערניש
האָב איך דאָכ געטאָן .איך בין אים ,ווייזט אויס ,געפעלן געװאָרן.
און ער האָט מיר באַלד גענעבן צו שפילן דעם דריטן בטלן אין
;דיבוק' ...און אַזױ האָב איך דורכן סעזאָן ביי שװואַרצן געקראָגן
אַ נעלעגנהייט צו שפּילן גרעסערע און קלענערע ראָלן ,אָבער צוליב
דער נויט האָב איך שוין געמוזט דעם אַנדערן סעזאָן גיין זוכן
אַרבעט ,ווייל פון דעם נעהאַלט ,וואָס שוואַרץ האָט מיר צונעזאָגט,
האָב איך ניט געקאַנט אויסהאַלטן זיך און נאָך צוויי מענטשן.
איך האָב לאַנג ניט געאַרבעט .איך האָב נעקראָנן א געלעננהייט מיט

סעמיועל גאָלדענבורג אין אַנדרעעװװס ;די הויפּט זאָך' צו שפּילן
אַ קליינע ראָל ,וועלכע איז ,אגב ,דערמאָנט געװאָרן פון גענ .קאַהאַן
אין ,פאָרווערטס! צום נוטן און אויך פון אַנדערע קריטיקער",
וועגן ב'.ס ערשטן אויפטריט אין קקונסט טעאַטער* דערציילט
|
יעקב בערגרין:
 ...,מיר ,אַ דראַמאַטישע גרופּע אין יענער צייט ,װאָס האָט
זיך גערופן ,קונסט רינג' ,זיינען אויך געווען פאַרבונדן מיטן  קונסט
טעאַטער' ,מיר האָבן געהאָלפן אין מאַסן-סצענעס און אויך גע-
שפּילט עפּיזאָדן-ראָלן ,און יעדער יונגער צונעקומענער האָט געמוזט
באַלאַנגען צום ,קונסט רינג' ,אויב ער האָט ניט באַלאַנגט צו דער
יוניאָן .דערפאַר האָבן מיר געקראָגן פון מאָריס שװואַרץ ע"ה דריי
הונדערט און פופציק דאָלאַר אַ חודש ,און דאָס געלט איז געגאַנגען
פאַר לערערס ,װאָס האָבן אונז געלערנט דראַמאַטישע קונסט (דיק-

ציע ,פּלאַסטיק ,א .אַ .וו.).
מען האָט אויפגעפירט אַנסקיס ,דיבוק' און דער יונגער בחור
בלייך האָט באַקומען די ראָל פון ,דריטן בטלן ,,אַן אלטיטשקער,
אפשר אין די אַכציקער .סיי מיר ,די יונגע ,סיי די פּראָפּעסיאַנעלע
שוישפּילער ,וועלכע האָבן דאַן געשפּילט אין קונסט טעאַטער ,האָבן
בלייכן באַוואונדערט .אָט דער גאַליציאַנער יונגל פון טאַרנאָפּאָל
מאַכט אַ רושם אין דער ראָלע .די קריטיק לויבט אים .טעאַטער-
מענטשן פאַרנלייכן אים צו לודוויג זאַץ ,כאָטש ער אַלֵיין האָט נאָך
זאַצן ניט געזעען".
ניט ווערנדיק אַנגאַזשירט
סעזאָן .,קריגט ב .ניט קיין
יידיש טעאַטער ,ער שפּילט
ווען ער אַרבעט אין אַ שאַפּ
3299

אין ,קונסט טעאַטער* צום קומענדיקן
מעגלעכקייט צו שפּילן אין אַן אַנדער
מיט אליבהאָבער" ,און אין סעזאָן ,5291
צוליב פּרנסה װווי זיין פריינט קאַרל פעל

פון

גיט איבער ,האָט ער געהאַנדלט מיט אייער און פאַרקויפט הויזןן,
פאַרטרעט ער אין די סוף-װאָכן דעם יונגען שוישפּילער יעקב בער-
גרין .אין ,אונדזער טעאַטער* אין ראַבאָיס פּיעסע ;שטעכיק דראָט",
ב .האָט דערנאָך געשפּילט אין אַנדערע טעאַטערס ביז צום סעזאָן
ווען ער איז אַנגאַזשירט געװאָרן צו שפּילן אין שילדקרויטס
,6
טעאַטער ,וועגן דעם דערציילט ב: .
,אין שילדקרויטס טעאַטער בין איך ווידער באַהערשט נעװאָרן
פון מיין אַמאָליקער חסידישער באַגייסטערוננ .די אַלֶע יוננע
שוישפּילער ,אויך איך צווישן זיי ,זיינען געווען פאַרברענטע חסי-
דים פון דעם גרויסן נאון אויף דער בינע ,רודאָלף שילדקרויט,
איך קאָן זאָגן ,אַז די השפּעה װאָס אָט דער אַלטער ריז האָט אויף
מיר געהאַט ,איז נגעווען אַזעלכע ,װאָס נאָר דער ,װאָס האָט איבער-
געלעבט אמתן חסידישן פייער ,קאָן עס פפילן און פאַרשטיין ,זיינע
;דברי חו?' זיינען פאַר אונדז געווען װוי ווערטער פון א צדיק,
טעאַטער-קונסט איז געווען ביי אונדז אַן אמונה ,אַ גלויבן .פאַר די,
וואָס האָבן נעשפּילט אין אָט דעם סעזאָן מיט דעם אַלטן געניאלן
שוישפּילער ,איז זיין טעאַטער געווען אַ קװאָל פון באַנײיסטערוננ.
ליידער האָט ער נִיט עקזיסטירט מער ווי איין סעזאָן ,אָבער געדענקן
וועל איך עס מיין נאַנצן לעבן".
האָט ב .געשפּילט אין ,געביל טעאַטער" .אין זעלבן
17
סעזאָן האָט ער ,געמאַכט פּראָבע* אין דער יידישער אַקטיאָרן-יוניע,
און איז באַלד אַריינגענומען געװאָרן װי אַ מיטגליד .וועגן דעם
באַמערקט ב; : .דערמיט איז איינע פון מיינע שטאַרקסטע אַמביציעס
פאַרווירקלעכט געװאָרן .די אָנערקענונג ,װאָס די יוניאָן האָט מיר
דורך אירע שוישפּילער געגעבן ,האָט אין מיר געװעקט נייעם מוט
און גלויבן צו זיין אַ יידישער שוישפּילער*,
 --איז ב ,אַנגאַזשירט געװאָרן אין ,א,וירווינג פּלייס8
טעאַטער* צו שפּילן מיט בערטאַ קאַליש ,אָבער נאָך  01װאָכן האָט
זיך דאָס טעאַטער געשלאָסן צוליב געשעפטלעכע סכסוכים ,האָט ב.
פאַרענדיקט דעם סעזאָן אין געבילס ,פּיפּלס טעאַטער?" ,און די
סעזאָנען  9278291געשפּילט אין ,קאַסינאָ טעאַטער* אין פילאַדעלפיע,
און  03-9291אין ברוקלינער קראָלאַנד טעאַטער?
סעזאָן  12-0391האָט ב .געשפּילט אין ,פאָלקסטעאַטער* און אונ-
טער דער רעזשי פון דוד הערמאַן זיך באַטײליקט אַלס דער ;מגיךד"
אין גאָטעספעלדס קאָמעדיע ,מחותנים",
חיים עהרענרייך שרייבט וועגן דעם :
 .,.,ער האָט געמאכט אַ רושם מיט זיין שפּילן די ראָל פון דעם
מגיד אין חנא נאָטעספעלדס קאָמעדיע ,מחותנים' .עס איז שוין
אַ סך יאָרן אין דעם ,נאָךְ איצט ,אָבער ,הער איך זיין מגידישן
טאָן פול מיט פּאַטאָס און רעליניעזן עקסטאַז .זיינע מוסר-רייד
האָבן טאַקע געמאַכט צו לאַכן ,זיי האָבן אָבער אויך אַרויסגערופן
ליבשאַפט צו דעם יידן ,װאָס זאָגט זיי",
אין  1291האָט ב .צוזאַמען מיט צבי סקולער און װאָלף באַרזעל
געגרינדעט ,צו-לאַך עס טרופּע* ,װאָס האָט געבראַכט אויף דער
יידישער בינע ,אין אַ ליטעראַריש-קינסטלערישער פאָרם ,איידישע
|
קליינקונסט",
וועגן דעם טיפּ טעאַטער ,װאָס האָט באַקומען אַ וואונדערבאַרע
יידישע און ענגלישע פּרעסע ,שרייבט חיים עהרענרייך :
,יחודה בלייך איז געווען יוננטלעך אין זיין ענטוזיאַזם ,און ווייל
ער איז נגעווען יוננטלעך ,האָט ער שטענדיק געזוכט נייע ועגן ,אַ
נייעם צוגאַנג צו און אין טעאַטער ... .די ,צודלהכעיס' -פאָרשטע-
קונגען ,אַ יידישע ,רעווי' ,װואָס איז געווען פאַרשײט ,קונדסיש און
אָנרעגנד-פריש .מאַנכע פון די סצענעס אוֹן סצענקעס פון יענע
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יידישן

טעאַטער
אַ טייל פון

שפּרודלדיק הומאָריסטישע ,רעוויס' זיינען געװאָרן
דעם רעפּערטואַר פון יידישע קליינקונסטאָוונטן".
ב .פּרובט אייניקע יאָר זיך דערווייטערן פון טעאַטער ,קומט אָבער

צוריק ,ווערט אַ רעזשיסער און שוישפּילער אין דער יידישער אָפּטײל
פון ;פעדעראַלן טעאַטער* (וו .פּ .א ,).וואו ער פירט אויף דעם רעווי
;לעב און לאַך" ,און אין  ,6291אין אַ יידישער איבערזעצונג ,קדאָ
קאָן עס ניט פּאַסירן* פון סינקלער לואיס ,און זומער איז ער דירעק-
טאָר פון קעמפּ ,בויבעריק".
אין מערץ  8291ווערט ב .אַנגאַזשירט צו שפּילן אין ענגליש ,אין

ניודיאָרק ,אין ,פ,ולטאָן טעאַטער* א"ד פון לי סטראַסבערג אין דער
פּיעסע ;אָה טהי ליווינג?" פון האַרדי אָלברײיט ,ער שפּילט אויך
אין ענגליש |אַ"ג הודעי בלאַק| אין ,העווינג עי װאָנדערפול טיים?,
סעזאָן  92-83291טרעט ער אויף אין ,ניו אוירווינג פּלעי האַוז"
אין נחום סטוטשקאָווס פּיעסע ;ביי טאַטע מאַמעס טיש"
אב .קאַהאַן שרייבט וועגן זיין שפּילן :

בען גילמאַן כאַראַקטעריזירט אים אַזױ אין די ראָלן :
,יחודה בלייך האָט די מעלאָדראַמע ביסלעכוייז
אויסגעפּוצט ,אויסגעמענטשלט,

באַקלײדט,

געגעבן איר א טאָן ,אַ ליניע ,פאַרב

און קאָלירן ; און די מעלאָדראַמע איז געכשרט געװאָרן און ס'איז
אַרױס אַ פאַלקס-פּיעסע .אַלס שוישפּילער האָט יהודה בלייך נגעוויס
חסרונות ,אָבער ער האָט אויך גרויסע מעלות.

ער שפּילט ניט מיט

די אַלְטע אויסגעדראשענע מיטלען .ער מאַכט ניט קיין גװאַלדן,
גלאָצט ניט מעלאָדראַמאַטיש מיט די אוינן און מאַכט ניט קיין
וואויליונגערישע חנדלעך .ער שפּילט מיט אויסגעמאָסטענע באַוע-
גונגען ,מיט איינגעהאלטענע טענער ,שטיל ,באַשײדן .זיינע עמאָ-
ציעס זיינען רעאַל ,זיין וויזיע עכט און קאָרעקט .עס פילט זיך
דער ראַפּינירטער איינפלוס פון דער ענגלישער בינע ,וואו ער האָט

פילע מאָל געשפּילט ,און וואו עס הערשט
ציפּלינירטע רעזשי.
עס איז געווען מיט אַ פּאֶר יאר צוריק,

אַ גוטע ,פיינע ,דיס-
ווען ער האָט געשפּילט

גװואַלד ,װאָס קלינגט דורך דער נאַנצער פּיעסע .טיילווייז זיינען
שולדיק די ווערטער ,וועלכע דער פאַרפאַסער האָט אים געגעבן.
עס פעלט אין זיי לעבנס-זאַפט .אין אַלנעמיין קומט דער טיפּ ביי
בלייכן אָבער אַרױיס ניט שלעכט ,און אויב עס פעלט קאָליר ,מאָלט

פֿאָר דעם טאַטע פון נחום סטוטשקאָווס פאָלקס-שטיק ,ביי טאַטע
מאַמעס טיש' ,דער טאַטע ,דער האָרעפּאַשניק ,אָסק איז אי דער
טאַטע ,אי די מאַמע פון דער נאַנצער פאַמיליע .ער האָרעװעט,
שפּאָרט אָפּ ,פאַרגינט זיך אַליין דעם ביסן ניט ,אַבי זיינע קינדער
זאָל גאָרניט פעלן ,אַז זיי זאָלן קרינגן די גוטע דערציאונג ,ווערן
דאָקטוירים ,לאֵָיערס ,נוצלעכע מענטשן אין דער געזעלשאַפט .נאָך
איצט זע איד און פי? זיין נגרויסן צער ווען אַלֶע זיינע חלומות
און שיינע האָפנונגען ווערן צעפאַלן...

עס שוין דער צושויער צו מיט זיין איינענער איינבילדוננס-קראַפּט".

פון

ג,עוויינלעך איז ער אַ גנוטער אַקטיאָר ,און אין דער פּיעסע וועגן

וועלכער עס האַנדלט זיך ,איז ער אייגנטלעך אויך ניט שלעכט .ער
ברעננט אָבער אַרױס היימיס אַמביציע און כעס אויף אַ רויען
שטייגער.

ער שרייט צופיל און עס קומט אַרוס

אַן איין-טאָניקער

און אִם נאָך אַ טאַטען.

אַ טאַטע

דוקא

אַן אינטעליגענט,

וועגן זיין שפּילן אין דער פּיעסע שרייבט װיליאַם עדלין:
,אַ זייער אָנגענעמע איבערראַשונג אין זיין גרויסער און שווע-
רער ראָלע פון היימי זוסמאַן איז אונדזער נוט-באַקאַנטער יהודה
בלייך .דאָס איז אַן אמתע סטאַר-דאָלע און ער שפּילט זי מיט
קראפט און איבערציינונג ,אפשר שפּילט ער אַ ביסעלע צו שטאַרק
אין מאַנכע מאָמענטן ,אָבער ער שאַפט אַ קלאָרן פּאָרטרעט פון דעם
איינגעעקשנטן פאָטער ,װאָס זעט ניט אויף זיך דעם ענאַאיזם און
מיינט באמת אַלץ ,אַז ער וװויל נאָר די טובה פון די קינדער".
א .אויערבאַך שרייבט :
 ,די צענטראלע ראָל  --פונם פאָטער דעם בלעכער  --שפּילט
יהודה בלייך .ער שאַפט א מענטשן ,װאָס איז פּרימיטיוו ,אָרנטלעך
און נעטריי .היימי זוסמאַן ,װוי בלייך שטעלט אים פאָר ,האָט נאָך
אַלץ ניט אַראָפּגעװאָרפן פון זיך די יאָרן פון דערנידערונג ,אָרעט*
קייט און געפאַלנקײט .,דערפאַר איז ער אַזױ בייז ווען זיין חלום
ווערט צעשטערט ,דערפאַר דערנייט ער אַפילו צו ברוטאליטעט.
נאָר מיר דאַכט זיך ,אַז מיט אַ קליינעם ביינ װאָלט בלייך אויך
נעקאַנט געבן אַן אָנדייט אויפן קאָמיזם פון דער דאָזיקער פינור...

זיין פאַרם אין די קעטסקיל-בערג ,אַליין געסאָכעט ,געפּרײכט,
געװאָלט ווייזן דער וועלט ,אַז יידן זיינען אויך קינדער פון דער
זון ,קינדער פון דער ערֹד ...זיך אַרויפגעאַרבעט אַ פאַרמענן,
אָבער נאָך איצט פיל איך זיין עגמת-נפש ווען ער נגעפינט אויס,

אַריין די

אַז פון זיין כשרער פאַרם ווערט ביסלעכוייז א געמבליננ-הויז

גרויסע שילד פֿאַר זיין זונס דאָקטאָר-אָפּיס  ---זיינען טאַקע די-

פאַר נענגסטערס און רעקעטירס...
ווער האָט דאָס אַלץ גענעבן דעם יידישן טעאַטער-גײער -- 4
:
יהודה בלייך".
די סעזאָנען  1491און  2491האָט ב .געשפּילט אין ;האָפּקינסאָן
טעאַטער* ,און האָט דאָרט ,צ .אַ .אויפגעפירט װיליאַם סיגעלס פּיעסע
;דער הייליקער טאַנץ" שפּילנדיק די ראָל פון ;צדיק".
י
ב .לעװויטאַן שרייבט וועגן דעם :

ער האָט אַ פַּאַר אַזעלכע

מאַמענטן

--

ווען ער ברעננט

דאָזיקע מאַמענטן די בעסטע ביי אים",

ב .פענסטער שרייבט:
,יהודה בלייך דערהויבט אָפט די ראָלע פון היימאן זוסמאַן צו
עכט דראַמאַטישער הויך .,שװאַכער איז ער גראָד ווען ער צעשפּרײט
זיך אויף די העכסטע טענער און פּרובט עס מאַכן טראַנישער ווי
עס איז".
סעזאָן  04-9291ווערט ב .דירעקטאָר (צוזאַמען מיט מיכאל ראָזעג-
בערג ,דינה האַלפּערן און װאָלף באַרזעל) פון ;סעקאַנד עוועניו
טעאַטער* ,וואו ער פירט אויף צ .אַ .אברהם בלומס פּיעסע ,דריי
טעכטער* און נחום סטוטשקאָווס ;אין אַ יידישער גראָסערי?,
2801

אברהם בלומס ,דריי טעכטער ,,אַן אקאָונטענט ,װאָס האָט אָפּנע-
לעבט אַ לעבן ,ציילנדיק פרעמדע פֿאַרמעגנס ,געציילט ,גערעכנט
און זיך אַליין פֿאַרציײילט און פאַרעכנט ...תמיד נאָר געזאָרגט
פאַר זיינע טעכטער ,אָבער זיך אַליין מיט זיין פרוי אויף דער
עלטער מיט נאָרניט באַזאָרגט ; און אָט איז דער גראָסערימאַן פון
;אין א יידישער גראָסערי' .ער ,דער גראָסערימאַן ,דער מעיאָר
פון בלאָק ,דער חכם ,דער בעל-עצה ,דער קהלשער שרייבער ,תמיד
ביזי אין זיין סטאָר ,נישט דערעסן ,נישט דערשלאָפן ,אַ טומל ,אַ
יריד ,און ווען עס קומט די צייט פון צומאַכן די גראָסערי ,איז
אין קעש-רעדזשיסטער קיין דאָלאַר נישטאָ און די חובות-ביכלעך
װואַקסן און װאַקסן...
און ווידער אַ טאַטע ,דער פאָטער פון לעאָ ראָבינס ;איר ביטע-
רער טעות,,

אַ ייד ,װאָס

האָט געאַרבעט

שווער

און ביטעד

אויף

ד,ער הייליקער טאַנץ! איז אַ מעלאָדראַמע פון .בעסערן סאָרט.
דאָס איז אַ סך צוֹ פאַרדאַנקען דעם רעזשיסער יהודה בלייך ,וועל-

כער האָט צוזאַמענגעשטעלט אַ גלאַטע פאַרשטעלונג?.
דאָרט פירט ב .אויך אויף מיט אַ גאָר גרויסן דערפאָלג ס .ה .קאָנס
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פּיעסע ;,פייווקע שקלאַף* (שפּילנדיק די טיטל-ראָל) ,און וועגן דעם
שרייבט ב .לעװױיטאַן :
 ...,די ראָלע פון ,פייווקע שקלאַף'
.

ווערט געשפּילט פון יהודה

בלייך .ער שאַפט אַן אינטערעסאַנטן טיפּ פון אַ גוטמוטיקן ,ערלעכן
מענטשן ,ביי וועמען יושר און נערעכטיקייט שטייט העכער פונם
דאָלאַר .ער איז ספּעציע? אויסגעצייכנט אין די דראַמאַטישע מאָ-
מענטן ,ווען זיין האַרץ איז צעריסן צווישן דעם האס צו זיין שטיף-
ברודער ,וועלכער האָט אים אַזױ באַשװוינדלט ,און דער ליבע צו
זיין כת-יחידה ,וועמענס גליק עס האַלט ביים צעשטערט וערן
צוליב דערדאָזיקער שנאה  ...די פּיעסע איז נוט רעזשיפירט און
גאַנץ פיין אויסגעשטאַטעט און פאַר דעם קומט אַ באַזונדער קאָמ-
פּלימענט יהודה נלייך".

אין  3491האָט ב .איבערגענומען דאָס ,פּאָבליק טעאַטער* און דאָ
אַרױסגעבראַכט אַ נייע יידישע פּיעסע-שרייבערין  ---דזשוליאַ בוירנס,
וועמענס פּיעסע ,דאָס גאָלדענע לאַנד* ער פירט אויף .אויך דעם
קומענדיקן סעזאָן פירט אָן מיטן זעלבן טעאַטער און פירט דאָרט
אויף דזשוליאַ בוירנס ;אַלע ווילן חתונה האָבן".
וועגן דעם שרייבט דר ,ל ,פאָגעלמאַן:
,יחודה בלייך ,דער דירעקטאָר פון דעם פפּאָבליק טעאַטער,,
באַציט זיך ,ווייזט אויס ,ערנסט צו זיין אויפנאַבע .ער האָט דאָ
אַריינגעליינט

אַ סך מי און ענערניע,

און דאָס פילט

זיך אין די

רעזולטאַטן ,װאָס ער האָט דערגרייכט .ער האָט זיך באַמיט צו
געבן עפּעס נייעס ,אייננאַרטיקעס ,און אים איז עס געלונגען צו
דערגרייכן

אין אַ היבשער מאָס?.

וועגן זיין שפּילן אין /,,אַלע ווילן חתונה האָבן" שרייבט ח .גוטמאַן :
,י נייע אָפּערעטע ;אַלע ווילן חתונה האָבן' ,מיט וועלכער דער
ד
פּאָבליק טעאַטער האָט געעפנט דעם נייעם סעזאָן ,צייכנט זיך אויס
מיט איר רייכער זיננעוודיקייט און עלענאַנטער שפּילעװדיקייט,
דערצו דאַרף מען אויך צונעבן זויבערקייט .אַזויפיל אַקטיאָרן אויף
דער בינע און אַלע האַלטן זיך זויבער וי אויף אַ רבנישער חתונה
 ...און פאַר דעם אַלעם קומט שוין אַ דאַנק יהודה בלייך און
דזשוליא בוירנס".

חיים עהרענרייך באַרירט דעם ענין אַביסל ברייטער:
,אין די אָנהייב פערציקער יאָרן אין בלייך געװאָרן רעזשיסער
פון דעם נגרויסן פּאִבלִיק טעאַטער .זיינע אויפפירוננען האָבן גע-
אטעמט מיט נייקייט ,מים פרישקייט ,מיט אַ באַװעגלעכקייט ,װאָס
איז געווען ניי אויף דער יידישער בינע .דאַכט זיך דיזעלבע
אַקטיאָרן .,זיי האָבן אַ נייעם חן באַקומען .דאַכט זיך ,דיזעלבע
בינע ,זי איז אָבער ,פאַריומטובט געװאָרן ... .,ער איז געווען אַ
ישווערער און געװוויסנהאַפטער אַרבעטער  ...ווען די מערכה פון
דידישן טעאַטער איז געװאָרן נאָר שלעכט  ...האָט בלייך נעמאַכט
אן ערנסטן פאַרזוך זיך אָפּצוטײלן פון טעאַטער אַלס פּראָפעסיע.
ער איז דאַמאָלט געװאָרן אַ ,מאַנופעקטשורער' ,אַ פּּאָר יאָר האָט
ער זיך געראַנגלט מיט זֵיין נייער באַשעפטיקונג ביז ער האָט געמוזט
אנערקענען ,אַז ס'איז ניט פאַר אים און ער איז ניט פאַר דעם.

 ...יהודה בלייך  ...װאָלט נערן געשפּילט יידיש טעאַטער .ער
האָט אָבער געזעען וי נוטע און אַנערקענטע יידישע אַקטיאָרן נייען
אָרום ליידיק .א.י.ז זיין פאָרמולירונג געווען :,אויב דער עולם
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דעם  8מאַי  8491האָט ב .אין ;קונסט טעאַטער* ,אויף אַן אָװונט
לטובת דעם ציוניסטישן אַרבעטער-קאָמיטעט ,אויפגעפירט ,די קיג-
דער פון ישראל" ,דראַמאַטישע שפּיל אין  2טיילן פון ב .רעסלער,
אין נאָוועמבער  5591איז ב .געווען מיטדירעקטאָר אין דעם פּרוב
צו שפּילן יידיש טעאַטער אויף ענגליש אין ניו-יאָרקער ,פּרעזידענט
טעאַטער? און זיך באַטײליקט אין משה שמירס ,הייוועי ראבערי"
{,קילאָמעטער ,65*1
דעם  62מאַי  6591איז ער ,צוזאַמען מיט בען באָנוס ,אויפגעטראָטן
אין ניו-יאָרק אויף אַ קליינקונסט-אָװונט א"ג ,פון אַל דאָס גוטס".
אין  7591איז ער איינגעלאַדן געװאָרן אויף ;פּראָבע* אַלס רעזשי-
סער קיין מילװואָקי צום דאָרטיקן יידישן צענטער ,װאָס האַלט אויס
,ענטער
ּ,ערהיפט* (אין יידיש) און ס
צוויי יידישע שפּילער-גרופּן  :פ
פּלעיערס? (אין ענגליש) ,און איז דאָרט שוין פאַרבליבן ביז זיינע
לעצטע טעג,
דאָרט האָט ער דעם  61פעברואַר  7591דעביוטירט ,אַלס רעזשי-
סער ,אין אַ פּראָגראַם ?פּערל פון יידישן טעאַטער" (ערשט קאַפּיטל
פון שלום-עליכמס ,טביה דער מילכיקער* אין זיין דראַמאַטיזאַציע,
דריטער אַקט פון לייוויקס ;שמאַטעס* און אַ סצענע פון קאָברינס
ּ,ערהיפט" ,דעם  8יוני -- 7591
;יאַנקל בוילע") ,דורכגעפירט פון פ
;דער קאַמף פאַרן נגב* פון יגאָל מאָסענזאָן .דעם  22נאָוועמבער
 --- 7מאָריס שװואַרצס דראַמאַטיזאַציע פון שלום אַשס ,קידוש
השם" ,דעם  92נאָוועמבער , -- 8591ווער איז ווער" פון ה .לייוויק,
דעם  82מערץ , --- 9591טוביה דער מילכיקער* פון שלום-עליכם,
דעם  61יאַנואַר  --- 0691מאָריס שװאַרצס דראַמאַטיזאַציע פון שלום
אַשס ;אָנקל מאָזעס? ,דעם  4יוני  -- 0691חנא גאָטעספעלדס ;פּרנסה"
און דעם  82יאַנואַר  --- 1691מאָריס שװאַרצס דראַמאַטיזאַציע פון
י .י ,זינגערס ,ברידער אשכנזי" .גלייכצייטיק האָט ער געמאַכט אַ
ריי אויפפירונגען ,אין ענגליש ,צ .אַ .פון ;טהי דאַרק עט טהי טאַפּ
אָװו טהי סטעירס"; ,אן אינספּעקטאָר קאלי" פון י .ב .פּריסלעי,
;אַננאַ פראַנק", ,פיפט סיזאָן"? ,ראשמאַן* פון פעי און מייקל קאַנין,
דעם  13אָקטאָבער , -- 0691טהי דאַרק סאַבאַט* |ט,אָג און נאַכט"ן
פון ש .אַנסקי ,איבערזעצט פון יהודית בן-אורי ,און ,טהי װאָרלד
אָוו שלום עליכם* פון אַרנאָלד פּױירל,
נאָך דער אויפפירונג פון ;קידוש השם" אין מילװאָקי ,האָט דער
;װיסקאַנסין דזשואיש קראָניקל* געשריבן:
,יר װאָלטן וועלן צוגעבן ,אַז מר .בלייך ווערט אַלְץ מער און
מ
מער וויכטיק .די יידישע דראַמע און די יידישע וועלט אונדזערע
קאָן אָן אים ניט אויסקומען .ער טראַנט צו טיפקייט און אוים-
פאַסונג ,און גוט טעאַטער אין א מאָס ,ואָס מיר האָבן פריער
אַזױנס ניט נעזעען .דאָס נעמט אַרין  ...די פאַנטאזיע און די
נעניטקייט פון רעזשי".

ב .האָט זיך דעם  91דעצעמבער  ,1291א"ר פון מאָריס שװאַרץ,
באַטײליקט אַלס ,מנשה" אין דער העברעאישער אויפפירונג פון
;אוריאל אַקאָסטאַ* אין ניו-יאָרק,
ב .האָט זיך באַטײליקט אין פילם ,דעם חזנס זונדל" און געווען
אַן אָפּטער גאַסט אויף דער יידישער ראַדיאָ אין ניו-יאָרק ,באַזונדערס
אין די פּיעסן ,װאָס זיינען געשפּילט געװאָרן אויף די ,פאָרווערטס"
פּראָגראַמען,

איז אַװעק פון אונדז ,װועלן מיר נאָכגיין נאָכן עולם' .און נאָכגין
נאָכן עולם האָט ביי אים געמיינט דאַמאָלט איבערגיין אויף דער

אויף זיין באַזוך אין מדינת ישראל איז ב .דאָרט געשטאָרבן דעם
 0מאַי  1691און איז געבראַכט געװאָרן צו זיין אייביקער רו אין
תל-אביב,

צו

אויס אָנערקענונג פאַר זיינע אַקטיװיטעטן איז אין מילװאָקי גע-
שאַפן געװאָרן אַ ,יהודה בלייך מעמאָריאַל אינסטיטוט פאַרן לעבע-

עננלישער

שפּראַך".

|

אייניקע יאָר האָט ב .געפּרובט אַריבערגיין פון טעאַטער
מסחר ,אָבער עד איז וידער צוריקגעקומען צום טעאַטער.
3403
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יידישן

טצאַטער
2,

יי

דיקן טעאַטער* ,װאָס האָט זיך געשטעלט די אויפגאַבע צו /,פאַרבע-
סערן און אַנטװיקלען די יידישע און יידיש-ענגליש טעאַטערס אין
ענגליש אַלס אַן אינטעגראַלער טייל פון יידישן געזעלשאַפטלעכן
לעבן" .דעם  61יוני  2691איז אָפּגעהאַלטן געװאָרן דער ערשטער

מעמאָריאַל מיטן אָנטײל פון יעקב בן-עמי ,מאָרטאָן ווישעגראד און
דעם עקזעקוטיװװו-דירעקטאָר פון סענטער ,מאיר באַס .דערביי איז
אויך אויפגעדעקט געװאָרן דאָס בילד פון ב ,.געצייכנט פון שוירלי
זאַקס-װאַסערמאַן,
ב'.ס שװאָגער ,ברודער פון זיין פרוי מרים ,אברהם גאָלדבערג,
איז אַ מאָלער אין תל-אביב .פון ב'.ס צוויי זין איז הערשל פאַרבונדן
,ני ברית",
מיטן דערציאונגס-דעפּאַרטמענט ביי ב
דער מיטגליד פון ,פּערהיפט" ,חיים וויינשל ,שרייבט :
,יהודה בלייך איז נעווען שװאַך אין געזונט .מיר האָבן דאָס
געוואוסט באַלד פון אָנפאַנג ,ווען ער איז געקומען צו אונדז אין
זיין שװואַכער נעזונט האָט אים אָבער ניט געשטערט ענער-
.6
ניש אָנצוגיין מיט דער טעאַטער-אַרבעט מיט די צוויי גרופּן ,פּרץ
הירשביין פאָלקס טעאַטער! און ,סענטער פּלעיערס' ,אויסערלעך
האָט קיינער ניט געקאַנט באַמערקן זיין שװואַכן געזונט ,כאָטש ער
האָט זיך אויפנעהאַלטן מיט מעדיצינען ... .יהודה בלייכס ערנסטער
צונאַנג צום טעאַטער האָט זיך אַרויסנגעוויזן באַלד װוי ער האָט
אָנגעהויבן צוגרייטן אַ נייע פּיעסע .פריער האָט ער זיך אַלין
גענגריבלט אין דער פּיעקע ,און איידער מען איז צונעטראָטן צו
פּראָבן ,האָט ער געהאלטן דיסקוסיעס מיט די שוישפּילער וענן
יעדן כאַראַקטער און יעדער סיטואַציע ,ער איז געווען אַן אָנהענ-

גער פון רעאַליזם ,מעטאָד ,/און יעדער שוישפּילער האָט געמוזט
ניט נאָר פאַרשטיין דעם כאַראַקטער ,נאָר פילן דורך און דורך
און זיין פולשטענדיק איבערצייגט אין דער האנדלונג פונם כאַראַק-
יטער{( .ער האָט| געהיט ,אַז יעדע דעטאלע קליניקייט ,הן פון
שפּילן ,הן פון טעכנישער אויסשטאַטונג ,זאָל זיין פּינקטלעך .קיין
קאָמפּראָמיסן האָט ער ניט טאַָלערירט .דורך דער נאנצער צייט
יפון צונרייטן אַ פאָרשטעלונג איז ער אַרומנענאַנגען א פאַרזאָרנטער,
 ..די זאָרג האָט אים ניט אָפּנעלאָזן ביזן עס איז געפאַלן דעריפאָרהאַנג אויף דער לעצטער סצענע".
מ .ירדני כאַראַקטעריזירט אים אַזױ;
 ...,ער איז אַלעמאָל געווען טעטיק  :אָט װי אַן אַקטיאָר ,אָט
זוי אַ דירעקטאָר ,אָט וי אַ קאָנצערטיסט ,פאָרלייענער ,אָט וי אַ
דירעקטאָר אין אַ יידישן זומער-קעמפּ ,און אָט װי אַ רעזשיסער.
אָט דער שטילער ,און אויפן ערשטן קוק ,דאַכט זיך ,שעמעוודיקער
און אויך צוריקנעצוינענער ,האָט פאַרמאָגט אַ סך וילן ,ענערגיע
און אַמביציע. .,א.ַ.לֶע פּאַרשױנען ,װאָס ער האָט פאָרגעשטעלט,
זיינען געווען דורכאויס יידישע מענטשן :אין אויסזעען ,טאָנאציע,
גאַננ ,ריידן ,זשעסט ,באַװעג ,קנייטש ,שטעל ,דריי ,מאַך .מיט דער
האַנט ,פינגער ,פּינט? מיטן אוינ ... .זיין בעסטע און אויסנע-
פורעמטע ראָלע ,וועלכע איך האָב אים געזעען ,איז ,לויט מיין
מיינונג ,געווען ,דער מניד' אין נאָטעספעלדס קאַמעדיע ,מחותנים'.
יהודה בלייכן אין נאָכנענאַנגען אַ זעלטענע ערנסטע באַציאונג
נישט בלויז צום יידישן טעאַטער אַליין ,נאָר אויך צו אַ יידישן
זואָרט ,קלאַנג ,ליטעראַטור און קולטור ב2כל? .אָט די זעלטענע
ערנסטע באַציאונג האָט באַנלײט אַלֶע זיינע טועכצן :װוי א שו-
שפּילער ,רעציטאַטאָר ,דירעקטאָר און רעזשיסאָר ,ער האָט נישט
געוואוסט פון קיין האַלבער אַרבעט .ער האָט כסדר געזוכט און
געשטרעבט צו שלמות .ער האָט שווער נעהאָרעװועט אויף זיך,
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נעלערנט,

שטודירט,

גענישטערט,

געלייענט ,װױייל ער איז כסדר

געבליבן אומצופרידן מיט זיך".
--

זלמן זילבערצווייג

,לעקסיקאָן
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דערהויבען צו א פאָלקס-פיעסע, ,דער טאָג" ,נ .י 22 ,.יאַנואַר ,1491
ב .לעװיטאַן . --פייווקע שקלאף"  --א פיינט מעלאָדראַמע אין האַפּקינסאָן,
פ,אָרוו ,".ני 7 ,..פעברואר .1491
י .קירשענבוים  3 --באריהמטע

קאָמיקער אין בלייכ'ס ,פּאָבליק טעאַטער",

,אָ"זש" ,ג .י 12 ,.מאַי ,3491
קומענדען סעזאָן ,מ
יהודה בלייך  --א שוישפּילער שרייבט, ,טאָג-מאָ"זש" ,ג .י 72 ,.סעפּט,6591 ,
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/66821400111ה"
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יעקב בערגרין  ---יהודה בלייך פ"ה ,ט,אָג-מאָײזש" ,ג .י 22 ,יוני .1691
,א"ש" ,נ .י 51 ,אױגוסט .1691
מ .ירדני  --יהודה בלייך ,פ
מ ,ירדני  --געטראַכט און געשריבן; ,די שטימע" ,מעקסיקאָ 91 ,אױיגוסט ,1691
דוד דענק  --אזוי אי געװוען יהודה בלייכס לויה, ,פאָרו ,".ג ,י 32 ,.יאַנואַר

,2
חיים עהרענרייך  ---יהודה בלייך ,דער אקטיאָר און דער מענש, ,פאָרו,",
שיקאגאָ 21 ,יוני ,1691
חיים וויינשל  ---מיט אים איז אװעק א שטיק אידיש קולטור-לעבען, ,פאַרו,",

נ .י 02 ,.יוני ,1691

יידישע טעאַטריקל

עלייענס

ודי אויספירלעכע געשיכטע פון דער אָרגאַניזאַציע איז געדרוקט
אין דריטן באַנד פון ,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער* ,זז,47-6922 .
דאָ ברענגען מיר מלואיםן
דער ;טשאַרטער? פאַר די ,יידישע טעאַטריקל עלייענס" איז
אַרױסגעגעבן געװאָרן דעם  13דעצעמבער ,7191
לויט אַ בילד ,גענומען אין ( 0491געפינט זיך אין ביוראָ פון דער
אָרגאַניזאַציע) זיינען די פאָלגנדיקע געווען די באַאַמטע און דירעק-
טאָרן-באָאַרד :
דזשין גרינפעלד ,פּרעזידענט (געשטאָרבן  61אױיגוסט ; )4491
אייזיק מילער ,ערשטער ויצע-פּרעזידענט:
דזשייקאָב עטינסאָן ,צווייטער וויצע-פּרעזידענט (געשטאָרבן
 7מערץ ;)3491
סאָלאָמאָן אָליווענבוים ,גרינדער און ערן-פּרעזידענט;
הערשל קויפמאַן ,פּראָטאָקאָל-סעקרעטאַר ;
טשאַרלז קאָהען ,עקזעקוטיװו-סעקרעטאַר זינט ; 2291
אייזיק שולץ (געשטאָרבן  9יאַנואַר ; )4491
פרענק ראָטענשטרייך ;

דזשאָו מילער (געשטאָרבן  91נאָוועמבער ;)0491
סעמיועל שיינבערג (געשטאָרבן  12פעברואַר ; )2691
מאַקס פרידלענדער :
אייזיק

אָבערמאַן;

מאָריס האָניג,
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לעקסיטאָן
לויט אַ פאָטאָגראַפיע אין  ,5491זיינען די באַאַמטע און באָאַרד פון
דירעקטאָרן באַשטאַנען פון :
דייוויד קולאַק ,פּרעזידענט;
אייזיק מילער ,ערשטער ויצע-פּרעזידענט;
דזשייקאָב סטינסטאָן ,צווייטער וויצע-פּרעזידענט;
סאָלאָמאָן אָליווענבוים ,גרינדער און ערן-פּרעזידענט ;
הערשל קויפמאַן ,פּראָטאָקאָל-סעקרעטאַר ;
טשאַרלז קאָהען .,סעקרעטאַר:-טרעזשורער ;

איזידאָר קעשיער (געשטאָרבן  51אַפּריל ; )8491

הערמאַן יאַבלאָקאָף ;
לואי גאָלדשטײן ;
בענדזשאַמין טשייסין :
לואי יעגער ;

סימאָר רעכטצייט ;
מרדכי ירדגי ;

לעאָן ליבקין ;
הערי וועקס.

{מאַדזשעוװויצקי}
נְגעב2091 .

לוט אַ פּאָטאָגראַפיע פון  ,2591באַשטײען די באַאַמטע און דער
באָאַרד פון דירעקטאָרן פון :
דייוויד קולאַק ,פּרעזידענט ;
אייזיק מילער ,ערשטער ויצע-פּרעזידענט;
(געשטאָרבן 8

הערשל קױפּמאַן ,פּראָטאָקאָל-סעקרעטאַר (געשטאָרבן  1יאַ-
נואַר ; 9591
סעקרעטאַר-טרעזשורער ;

נייטאַן גאָלדבערג (געשטאָרבן  5דעצעמבער ;)1691
װיליאַם ראָלאַנד (געשטאָרבן  61יאַנואַר ; )0691
אוירווינג דזשייקאָבסאָן ;
אוירווינג גראָסמאַן ;
יוסף רומשינסקי (געשטאָרבן  6פעברואַר ; )6591
מנשה סקולניק ;
הערמאַן יאַבלאָקאָף (פּראָטאָקאָל-סעקרעטאַר און פאָרזיצער
פון דער ;חברה קדישא* ביי די ,עלייענס") ;
בענדזשאַמין זוגער,
מאָריס האָניג }
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יעקב קאַליך;

טשאַרלז זאַודער ;

מאַנדעל ,ישראל

לויט אַ פאָטאָגראַפיע פון  ,9491באַשטײט די באָאַרד פון דירעק-
טאָרן און באַאַמטע פון :
דייוויד קולאַק ,פּרעזידענט ;
אייזיק מילער ,ערשטער ויצע-פּרעזידענט;
סאָלאָמאָן אָליװוענבוים ,גרינדער און ערן-פּרעזידענט (גע-
שטאָרבן  72אַפּריל :)2591
הערשל קויפמאַן ,פּראָטאָקאָל-סעקרעטאַר ;
טשאַרלז קאָהען ,סעקרעטאַר-טרעזשורער ;
אוירווינג דזשייקאָבסאָן ;
אוירווינג גראָסמאַן :
מנשה סקולניק ;
בענדזשאַמין טשייסין ;
הערמאַן יאַבלאָקאָף ;
יוסף רומשינסקי ;
אייזיק אָבערמאַן ;
מאָריס האָניג ;
סעם דייטש ;
לואי יעגער,
לואיס זאַודער ;

טשאַרלז קאָהען,

אייזיק אָבערמאַן (געשטאָרבן  21נאָוועמבער ; )0691
לואי יעגער :
לואיס זאַודער (געשטאָרבן  2סעפּטעמבער ;)0691
פרענק ראָטענשטרייך (געשטאָרבן  01אַפּריל ;)1691
מילטאָן וויינטרויב,
אין די לעצטע יאָרן זיינען ,אויף די ערטער פון די פאַרשטאָרבענע,
אַרײינגעקומען פאָלגנדיקע באַאַמטע און מיטגלידער אין דירעקטאָרן-
באָאַרד :

ש .ע .פון מרדכי ירדגי,

מילטאָן וויינטרויב ;
לואיס זאודער ;
אייזיק אָבערמאַן ;
מאַקס פרידלענדער :
סעמיועל שיינבערג,

לואי גאָלדשטײן ,צווייטער וויצע-פּרעזידענט
אַפּריל ; )0691

פון

--

געשט.

 61סעפּט2691 .ן

געבוירן  2091אין ראַדאָם ,פּױלן ,בי
חסידישע עלטערןן .פאָטער ,אַ סוחר ,יונג
געשטאָרבן ,און געלאָזט אַן אלמנה מיט 8
קינדער ,אין עלטער פון  81יאָר עמיגרירט
מיט זיין עלטערן ברודער ,װאָס האָט דאַ
אָנגענומען דעם נאָמען מאַזאָוו ,קיין טאָראָנטאָ,
קאַנאַדע ,צו זיין שוועסטער ,וועלכע איז געווען
פאַרהײיראַט צום זשורנאַליסט און טעאַטראַל
ה .מ .קירשענבוים .אַ קורצע צייט געאַרבעט
אַלס שיקייינגל אין דער אָרטיקער צייטונג
;דער אידישער זשורנאַל? .אין  ,2291באַזוכנדיק דאָס אָרטיקע
יידישע ;,סטאַנדאַרט טעאַטער* ,הייבט ער דאָרט אָן איבערשרייבן
ראָלן ,ווערט גלייכצייטיק דער בינע-פאַרװאַלטער ,און שפּילט אויך
פון צייט צו צייט קליינע ראָלן מיט די גאַסטראָלירנדיקע סטאַרס
פון ניו-יאָרק .ווערט באַמערקט פון יעקב בן-עמי ,און קוראַזשירט
דורך אים צו קומען קיין ניו-יאָרק,
אין האַרבסט  3291ווערט מ ,.וועלכער נעמט אָן דעם פאַמיליע-
נאָמען ,מאַנדעל? ,און ווערט פון אַלעמען גערופן (מיינענדיק ,אַז
דאָס איז זיין יידישער פאָרנאָמען) ,מענדל" ,אַנגאַזשירט אין ברוק-
לינער ,ליבערטי טעאַטער* און זינט דאַמאָלט בלייבט ער שוין ביי
דער יידישער בינע אַלס כאַראַקטער-שוישפּילער ,אָבער גאַנץ באַזוג-
דערס אַלס פעאיקער בינע-דירעקטאָר,
אין  7291שפּילט מ .אויף דער ענגלישער בינע די ראָל פון אַ
רוסישן סאָלדאַט אין דער פּיעסע ,רום סוירוויס",
בעת דער צוייטער וועלט-מלחמה שליסט זיך מ .אָן אין דער
אַמעריקאַנער אַרמײ ,וואו ער דינט ביזן סוף פון דער מלחמה ,שפּילט
דערנאָך עטלעכע סעזאָנען אין שיקאַגאָ און אין אַנדערע שטעט,
דערונטער אויך אין קיידיש קונסט טעאַטער" .סעזאָן  26-1691איז
ער אַרומגעפאָרן מיט דער טרופּע פון ,יידיש נאַציאָנאַלן אַרבעטער-
פאַרבאַנד*,
דעם  61סעפּטעמבער  2691איז מ .געשטאָרבן פון קאַנסער אין
ניו-יאָרק און איז באַגלײט געװאָרן צו זיין אייביקער רו מיט הספּדים
פון צבי סקולער ,מ .שטיינװאָרצל און מרים קרעסין .אַ חוץ אַ
קאַפּיטל תהלים זיינען פאָרגעלייענט און געזונגען געװאָרן פּאַסיקע
פערזן פון חיים נחמן ביאַליק ,י .ל .פּרץ און משה ליב האַלפּערן,
ש .ע .פון יעקב בערגרין און זיין שװעגערין מרס .מאַזאָו.
נעקראָלאָגן אין דער יידישער פּרעסע ,ג .י 91 ,71 ,סעפּט,2691 .
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יידישטן

טעאַטצער
שלום-עליכם

פון סאָוועטיש-יידישן ליטעראַטור-קריטיקער נ .אויסלענדער ,וועל-
כער שרייבט :

וַשלום ראַבינאָוויטש|
וְגעב 2 .מערץ

9

--

נעשט.
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,וי פּרימיטיוו
מאי

6191ן

געבוירן  2מערץ  9581אין פּערעיע-
סלאַװו ,פּאָלטאַװוער גוב ,,אוקראַאינע ,פאָ-
טער  --אַ למדן ,אַ חסיד ,אויך אַ שטיקל
משכיל .קורץ נאָך ש .ע'.ס געבורט האָט
זיך די משפּחה אַריבערגעטראָגן קיין װאָ-
ראָנקאָוו (װאָראָנקע) .אין עלטער פון 4
יאָר אָנגעהויבן גיין אין חדר .צוליב דער
שווערער מאַטעריעלער לאַגע ,טראָגט זיך
די פאַמיליע איבער ווידער קיין פּערעיע-
סלאַװו ,וואו ש .ע'.ס פאָטער פירט אָן מיט
אַן איינפאָר-הויז .נאָך זיין מוטערס טויט ,קומט אויס ש ,ע;'ן שטאַרק
צו ליידן פון זיין שטיף-מאַמען.
אין אַ בריוו פון  ,2091װאָס ש .ע .האָט צוגעשיקט מיט זיין ביאָ-
גראַפיע צו ראַווניצקין ,שרייבט ער :
,אױיפכאַפּן דאָס לעכערלעכע פון יעדן מענטשן  --דאָס אין
געווען ביי מיר כמעט אַ חולאת .איך פלעג ,ניט ווילנדיק ,נאָבמאַכן
איטלעכן באַזונדער ; פונם רבין רב זרח ,מיט זרחלעכן ,מיט אַלע
חברים ,מיט זייערע טאַטע-מאַמע ,מיט  . . .און פאַר אָט דער נאָכ-
מאַכונג האָב איך נעכאַפּט פּעטש וי האָלץ .,אין חדר בין איך
געווען דער קאָמיקער ,אַלַע פלענן לאַכן ,ביזן טויט לאַכן ,אַ חוץ
סיר+ ,נ.אָ.ר איינער איז געווען מיט מיר אַ נלייכן אויף מאַכן
אָנשטעלן ,זיך פאַרשטעלן, ,שפּילן' ,זיך ,גרימירן' און בשעת מעשה
זינגען שיינע ,וואונדער-שיינע לידער .דאָס איז נעווען מאיר? דעם
רבינס ,אָדער מאיר? מעדוועדיעוו ,דער נעוויסער ,נאָכדעם באַרימ-
טער אַרטיסט מעדטעדיען ... .מיר אַלע האָבן נעשפּילט דעם
,נזלן'.

אַ טעאַטער-שטיק.,

וועדיעוו

איז

געווען

דער

אונדזער

נזלן.

איינענע

פאַנטאַזיע.

איך בין געווען

דער

מעך-

ייד דער

אָרעמאַן".

ש .ע. .שלינגט ביכער" .אין  6781פאַרענדיקט ער די רוסישע
קרייז-שול ,באַקענט זיך מיט די קלאַסיקער פון דער רוסישער ליטע-
ראַטור ,פאָרט אַרום איבער די נאָנטסטע שטעטלעך און פאַרנעמט
זיך מיט פּריוואַטע לעקציעס,
אין  7781אָנגעקומען אַלס לערער אין כוטאָר סאָפיעווקע צום
יידישן גוט-באַזיצער אלימלך לאיעוו ,און האָט דאָרט אין  3881חתונה
מיט זיין שילערין ,לאָיעװוס טאָכטער ,אָלגע (האָדל) .אין זעלבן יאָר
דעביוטירט ער מיט זיין ערשט וװערק אין יידיש ;צוויי שטיינעף"
אין ,יודישעס פאָלקס-בלאַט*.
{פאַר ווייטערדיקע אַלגעמײינע ליטעראַרישע און געזעלשאַפטלעכע
טעטיקייטן זע רייזענס ,לעקסיקאָן פון דער יידישער ליטעראַטור"
און די ספּעציעלע ש"עיביכער.ן

דאָטטאָר"
אין  7881האָט ש .ע .אָנגעשריבן זיין אײינאַקטער ;אַ דאָקטאָר*,
װאָס איז א"נ ;אַ חתן אַ דאָקטאָר* (אַ סצענקע אין איין אַקט) אָפּגע-
דרוקט געװאָרן אַלס בײילאַגע צום ,יודישעס פאָלקס-בלאַט* ,נ' ,62
 ,7און איז זינט דאַמאָלט איבערגעדרוקט געװאָרן אין די פאַר-
שידענע אויסגאַבעס פון זיינע ווערק.
אין  2291איז אין כאַרקאָווקיעוו דער אײנאַקטער דערשינען אין
ש .ע'.ס ,געזאַמלטע ווערק" מיט באַמערקונגען און דערקלערונגען
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דער

איינאַקטער

;אַ דאָקטער'

איז

ניט

געווען

אין דער ערשטער אויסנאַבע פון  ,7881האָט ער דאָך געהאט אַ
היבשע באַדייט פאַר דער אויספורעמונג פון שלום-עליכמס דראַ-
מאַטורגישן נוסח .,דער איינאַקטער ,אַ דאָקטער!' האָט צום ערשטן
מאָל אָנגעמערקט יענעם קריין נעשטאַלטן  --ספּעציעל די סביבה
פון אויפנעקומענע ננידים  ---װאָס מיט זיי האָט שלום-עליכם נאָב-
דעם אין משך פון זיין נאַנץ לעבן ניט אויפנעהערט צו פארפולן
לום-עליכמס פאָלקיסטישע שטי-
זיינע דראמאַטישע ווערק. .ש..
מונגען זיינען צו דער צייט נאָך צופיל אומקלאָר ,צו אומבאַשטימט,
אַז זיי זאָלן קאָנען דיקטירן שלום-עליכמען אַ זעלבשטענדיקע שטע-
לונג צו דעם קרייז נעשטאַלטן פון דער יידישער בורזשואַזער סביבה,
װאָס ווערט נעשילדערט אין ,אַ דאָקטער' .דערפאַר זעט דאָ אויס
אַזױ אינערלעך אויסנגעהוילט און פּוסט די קריטיק פון דער בור-
זשואַזער סביבה ,דערפאַר איז די גאַנצע האַנדלוננ אין דער ערשטער
אויסנאַבע נאָך זייער צעשוואומען און אויבערפלאַכלעך ,אַזױ ,אַז
עס באַקומט זיך ווירקלעך ניט מער וי אַ פעליעטאָן ,וי שלום-
עליכם האָט עס ריכטיק באַצייכנט אין זיין בריוו פון -8091טן יאָר,
די צווייטע אויסנאַבע ,וואו דער איינאַקטער /אַ דאָקטער! איז
געדרוקט נאָך אַ גרינטלעכער איבעראַרבעטונג ,איז באַצײיכנט מיטן
|
יאָר .7091
 ..,,אין דער ערשטער אויסנאַבע ;אַ דאָקטער! האָבן מיר נאָך
ניט קיין אוױיסנעהאַלטן גראָטעסקיטירטע געשטאַלט פון אַן אוים-
געקומענעם נביר .,פאַרקערט ,דאָ און דאָרט מערקט זיך ,אַז שלום-
עליכם װוי? זיך נאָך אָננעמען די קריוודע פונם װולנלאָזן גביר
 ..,דער ערשטער װאַריאַנט װאַקלט זיך בכלל צווישן ואָדעװיל
און פאַמיליען-דראַמע .,אין צווייטן װאַריאַנט איז שוין אָט די
ואַקלעניש קוים צו דערקענען .דער איינאַקטער ווערט איבער-
געבויט אַזױ ,אַז ס'זאָל זיך פון אַלע סצענעס באַקומען די גאַנצקײט
און איינהייטלעכקייט פון אַ ואָדעװיל ,מיט אַן אױסגעשפּראָכענער
נויגונג צו גראָטעסק ,װאָס באַציט זיך אויף אַלע פּאַרשױנען ,וועלכע
טרעטן אויף אינם אײנאַקטער  ...פון דער אַרבעט ,װאָס שלום-
עליכם האָט דורכגעפירט אַרום -8091טן יאָר ,האָט דער איינאַקטער
א סך געוואונען  :די פיגורן זיינען געװאָרן װייניקער צעשוואומען,
די דיאַלאַנן זיינען געװאָרן לאַקאָנישער ,טרעפלעכער ,די האַנדלונג
ווערט מער ניט פאַרצוינן דורך דער פריערדיקער סענטימענטאַלער

פינאַליסצענע  ...דער פינאַל פונם איינאַקטער איז געװאָרן מער
עפעקטפול ,מער צונעפּאַסט פאַר דער סצענע".
דער אײינאַקטער איז אויך אַריינגענומען געװאָרן אין דער זאַמלונג
פון ש .ע'.ס ,איינאַקטערס* ,אַרױסגעגעבן אין  0491אין מאָסקוע,
מיט רעזשיסאָרישע באַמערקונגען ,כאַראַקטעריסטיק פון די פּער-
סאָנאַזשן און עסקיז פון דער בינע ,פון אַרטיסט מ .שטינמאַן,

וועלכער שרייבט :
,די איינאַקטיקע קאָמעדיע ,א דאָקטער! ,אָדער װי שלום-עליכם
רופט עס ,א שפּאס אין איין אקט ,,איז ניט נאָר אַ שפּאַס ,נאָר
אַ שטיק שטייגער פונעם ניט לאַנג פאַרנאַנגענעם לעבן ,און דעריכער
דאַרף עס בשום אופן ניט אויפנגעפאַסט ווערן בלויז װי א שפּאַס,
נאָר אַ סך ערנסטער. .ש.ל.ום-עליכם האָט אויפגעריסן און באַ-
וויזן מיט װאָס ס'האָט געלעבט און געקװויקט זיך דער אויפגע-
קומענער נביר ,דער קליינבירנער מיט זיין משפּחה .ביי אים אין,
פאַרשטייט זיך ,דער הויפּט-אידעאַל  --געשעפט ,האַנדל ,אוֹן דערי-
בער איז זיין גרעסטער וואונטש און גלִיק בנוגע זיין איינציקער
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לעטסיקאָן
ווא

טוט

טאָכטער :נעמען פאַר איר אַ מאַן אַ סוחר ,װוי ער אַלין .דאָס
ווייב זיינס ,פאַרקערט ,באַגנוננט זיך שוין ניט נאָר מיט נעלט אַליין.
זי װויל צום געלט כבוד ,יחוס ,בילדונג .און דאָס קאָן געשאַפן
ווערן ,לויט איר באַנריף ,נאָר דורך אַ חתן ,אַ דאָקטער .דאָס
טראַניש-קאַמישע ,װואָס דאָ איז פאַראַן ,איז דער סכסוך אַלֵיין.
קריגנדיק זיך וועגן דער פּראָפעסיע פון קינפטיקן איידעם ,האָט מען
פאַרנעסן אָן דעם מענטשן נופא .ער איןז איננאַנצן אַרױסגעפאַלן.
ער מענ שוין זיין ווער-ניט-איז ,אַבי אַ דאָקטער אָדער אַ סוחר
זאָל ער זיין.
אָט די פאַרסך-חכלטע אידעע ווערט אָבער געשילדערט דורך אַ
קאָנקרעטער סביבה ; חיים-לייב קרענדעלמאַן ,זיין ווייב און די
משפּחה .זייערע באַנערן ווערן אונטערנעכאַפּט װוי אָרעמע ברעק-
לעך פון א רייכן טיש דורך דער יידישער אָרעמשאַפט ,װאָס האָט
אויך פון די אויסגעליידיקטע נבירישע באַגערן געמאַכט פאַר זיך
אַ מין לופט-פּרנסה .אין אָט דעם איינאַקטער שטעלט עס פאָר

שלום שדכן ,אַ געשטאַלט ,װאָס פיגורירט אָפּט ביי שלום-עליכמן.
פון איין זייט ,דער געשמאַקלאָזער,

אינװייניק

אויסגעליידיקטער,

און דערפּאַר פאַראורטיילטער טיש פון דער גבירישער משפּחה .פון
דער צווייטער זייט  ---דער אָרעמאַן ,דער לופט-מענטש ,װאָס דרייט
זיך אַרום דעם רייכן טיש און קוקט אַרױס אויף די ,שיריים' ,אָט
דאָס איז די אידעען-װועלט פון דעם איינאַקטער".
וועגן אָט די באַמערקונגען .,שרייבט יעקב מעסטל:
,אויף אַ פּאָפּולערן אופן באַמיען זיך די מחברים צו פירן די
רעזשי מיט די צונעננלעכסטע מיטלען ,כדי זיך לייכט צופּאַסן
צו די מענלעכקייטן

פון דראַמקרייזן.

צוליב דעם האָבן זיי ערטער-

ווייז געענדערט שלום-עליכמס רעמאַרקעס און בינע-אויסשטאַטונג
און מיזאַנסצענע .לאָזן זיך אַפילו אייניקע ענדערונגען אָפּפרעגן ---
ווי ,למשל ,די צו-געמיטלעכע אֶנהוֹיב -און סוף-סצענע פון אַ
דאָקטאָר! ,װאָס איז ביי שלום-עליכמן פיל טומלדיקער און דערפאַר,
דאַכט מיר ,אוידך קאָרעקטער .בכלל אָבער איז עס אַ ריכטיקער

מעטאָד ,ניט מער :די ענדערונגען האָבן געדאַרפט אַרינגענומען
ווערן אין אַריגינעלן טעקסט און ניט ערשט אין די ,נאָך-באַמער-
קונגען' .ס'איז ניט גענוג צו באַטאָנען אין אַנאַליז (פון מ .שטיימאַן
וועגן ,א דאָקטאָר') ,אַז עס דאַרף ,כשום אופן ניט אויפגעפאַסט
ווערן בלויז וי אַ שפּאַס ,נאָר אַ סך ערנסטער!  ---און דערביי לאָזן
אין טעקסט ריין-פאַרסישע סצענעס (װוי דאָס ,צעבוצקען זיך מיט
די נעז' ,אָדער ווען ,חיים לייב וויל ריידן ,לאָזט אים ניט רב שלום

שדכן  ---ער האַלט אים צו מיט איין האַנט דאָס מויל' א ,א ,וו.).
דאָס קאָן לייכט צעטומלען דעם רעזשיסער ,וועלכער דאַרף זיך
באַנוצן מיט די באַמערקונגען .דאָסגלייכן מיט די טעקסט-ענדע-

רונגען נופא.

דראַמאַטורגיש האָבן די מחברים דעם טעקסט ניט

גערירט ,אַלץ נעלאָזן װוי ביי שלום-עליכמן אין אַרינינאַל ,אָבער
דאָרט וואו זיי ווייזן אָן טעקסט-קירצונגען ,וואָלט געווען פיל
פּראַקטישער אַריינצופירן די קאָרעקטורן באַלד אין ארינינעלן
טעקסט (דורך אויסלאָזן ,אָדער איינקלאַמערן די געשטראָכענע
שטעלן) .דאָס װאָלט פיל לייכטער געמאַכט דאָס רעזשיסערישע
און שוישפּילערישע באַהאַנדלען דעם טעקסט".

דער אינאַקטער איז געװאָרן אַן אָפּטער גאַסט אין רעפּערטואַר
פון די יידישע ליבהאָבער-קרייזן און די דראַמאַטישע קלובן.
דער

אײנאַקטער

איז

איבערזעצט

געװאָרן אין

העברעאיש

און

געשפּילט געװאָרן פון פאַרשידענע העברעאישע ליבהאָבער-קרייזן.
ער איז װוידער איבערזעצט געװאָרן אין העברעאיש פון עזרא הררי
2011

פון

בע וס

און איז דורך אים אויפגעפירט געװאָרן דעם  81יאַנואַר  0291אין
תיאטרון עממי ,הבימה* אין ניו-יאָרק ,און איז אין  3291דערשינען
אין אַ נייער העברעאישער איבערזעצונג פון נפתלי זיגעל אין
לעמבערג.
דער אײנאַקטער איז אויך איבערזעצט געװאָרן אין ענגליש דורך
אייזיק גאָלדינג און געדרוקט געװאָרן אין  8491אין אַנטאָריאַ ,קאַנאַ-
דע ,אין דער ;שלום-עליכם-פּאַנאָראַמאַ?,
לויט דר .יעקב שאַצקי איז דער אײינאַקטער אויך געשפּילט גע-
װאָרן אין בולגאַריש אין ציוניסטישן קלוב ,מכבי* אין סאָפיע.
אין ;יעוורעיסקי יעזשיגאָדניק"
איבערזעצונג פון איײינאַקטער.

אי אויך אָפּגעדרוקט

א רוסישפ

;דער גס"
אין  7881האָט ש .ע .אָנגעשריבן זיין אײינאַקטער ,דער גט* (סצע-
נעס פונם אַמאָליקן יידישן לעבן ,אין איין אַקט און דריי בילדער)
און אים אָפּגעדרוקט אין ,הויזפריינד?" (,)8881
דער אײנאַקטער איז באַלד אַרײינגענומען געװאָרן אין רעפּערטואַר
פון די יידישע דראַמאַטישע פאַראיינען און ליבהאָבער -גרופּעס איבער
דער וועלט,

דעם  2יאַנואַר  4291ווערט דער -4טער סעזאָן פון ,מאָסקװער
יידישער מלוכה-טעאַטער* געעפנט מיט ,אַ שלום-עליכם-אָװונט? ,אויף
וועלכן ס'ווערט א"ר פון א .גראנאָווסקי ,מוזיק  ---א .קריין ,דעקאַ-
ראַציעס  --ראביטשעוו ,אויפגעפירט דער אײנאַקטער,

וועגן דער פאָרשטעלונג שרייבט מ .ליטװאַקאָו:
;אין קינסטלערישן זין איז די פאָרשטעלוננ שטאַרק .ערשטנס,
דערמיט ,װאָס זי האָט אונדז באַװויזן אַ שול פון ריין אַקטיאָרישער
מייסטערשאַפט .אין דער שלום-עליכמשער מיניאַטור האָט א .מ,
גראנאָווסקי באַװויזן ,אַז זיין סיסטעם פון מאַטעמאַטישער בולטקייט
און אויסגערעכנטקייט ,זיין מעטאָד פון ראַציאָגאַליזירן די קער-
פּערלעכע און נשמהשע סצענישע באַװענוננען מעכאַניזין ניט די
אַקטיאָרישע שפּיל ,װוי פארשידענע קאפרילעווקער און ניט-קאַסרי-
לעווקער מפונקים האָבן אין אָנהייבב דעם קאַמער-טעאַטער פאָך-
געװאָרפן ,נאָר ,אדרבא ,זיי זיינען מסונ? צו באַפלינלען דעם מאַ-
דערנעם אַקטיאָר ,סיי סטימולירן און אָרגאַניזירן וויסנשאפטלעך
די שאַפונגס-פּראָצעסן פונם שוישפּילער,
 ..,די צענטראַלע פיגור אין דערדאָזיקער פאָרשטעלונג אין
ראָטבױים (שרה כאַנטשע) . .. ,מיט ראָטבױם  --שרה באַנטשע --
האָט דער קאַמער-טעאטער גענעבן דער יידישער בינע די ערשטע
מאָדערנע אַרטיסטין אויף וועמען דער יידישער טעאַטער זאָל זיך
שוין קאָנען אריענטירן סיי אין זינען פון שפּילן ,סיי אין זינען
פון אינטערפּרעטירן (אויסטייטשן) ליטעראַריש-דראמאַטישע פינורן
און סיי אין זינען פון דער יידישער שפּראַך .,שרה-כאנטשע אין
אייננטלעך ניט קיין צענטראַלע פינור ניט אין דער שלום-עליבמשער
טיפּן-נאַלערײי און נים אין דער טיפּןגאַלערײ פון דער יידישער
ליטעראַטור איבערהויפּט .נאָר ראָטבוים .האָט ,אַ דאַנק גראנאָווסקיס
פאַרטיפטע קינסטלערישע און אידעאָלאָנישע טעאַטער-מעטאָדן גע-
מאַכט פון דער צופעליקער שרה-כאנטשע ניט בלוין אסַצענישן,
נאָר אַפילן אַ ליטעראַרישן ווערט ,וועלכער וועט פאַרבלייבן אין
דער יידישער קונסט-קולטור .די אַלט-יידישע ,אשת-חייל" ,וועלכע
האָט ניט וואו אַהינצוטאָן אירע.ברויזנדיקע קרעפטן און ענערניע
2)12

יידישן

טעאַטער
קיין כחות ניט צו לעבן און ניט צו באַרואיקן זיך אין זייערע
קברים אויף דער וװעלט .און סיי דער פּדאָטעסט:הימן פון די
בטלנים (,פע ,אָבער גאָר פע') ,סיי דער טאַנץ פון די לעבעדיקע
מתים מיט זייער וואונדערלעך צונעפּאַסטן ניגון ,וועלכער ענדיקט
זיך מיטן האָפּנונגסלאָזן קרעכץ ,שרה-כאַנטשע ,,סיי דער פינאַל,
ווען ראובןזהערש העננט זיך און זינגט הענגענדיק ,שוין נאָכן טויט,
זיין ליד ,פע ,אָבער נאָר פע! --- ,דאָס זיינען אַלץ שאַרף-פאַרטראכטע
און בולט-אויסגעפירטע מאָמענטן פון רעװאָלוציאָנערן אנטבלויזן
די קליינבירגערלעכע יידישקייט :ניט זי לעבט ,ניט זי איז נאָך
אינגאַנצן נעשטאָרבן ,און אַפילו זייער ,יוגנט' (מאָטעלע און עטעלע)
איז פאַרגולמט ,און פון יוננטלעכער ליבע-ליך בלאָזט אַ קברים-
ווינטל .און ווידער האָט דער קאַמער-טעאַטער אויסגענוצט זיינע
אױיסנגעפּרובטע מעטאָדן  :מוזיק און דעקאָראַטיווע קונסט אלס
אָרגאַנישע אָנטיילנעמער אין שאַפן דעם ספּעקטאַק?.

דער קאָמפּאַ-

זיטאָר אל .קריין האָט דֹאַ אַרױיסגעװיזן זיין גרויסן טאַלאַנט און
וואונדערלעכן חוש ,און זיין באַאַרבעטונג פון די ניגונים און מאָ-
קאָנסטרוקטיװע דעקאָראַציע פון ,גט" (מאָלער  --ראַביטשעװ) אין ,מאַסקװער
יידישן

מלוכה-טעאטער".

אין דער פביבה פון בטלנים און ספרים-נדיבלעריי ,און ווערט דער
עיקר פאַרװאַנדלט אין אַ פאַרביטערטער מרשעת ,אין אַ מין יידיש-
לעכן נאַפּאָלעאָן אין אַ קלייד? און מיט אַ בעזעם אויף די אַקסלען,
 --דידאָזיקע אויסגעטרוימטע און אױיסנעשפּילטע געשטאַלט גיטראָטבוים איבער מיט דער גרעסטער קינסטלערישער בולטקייט.
 . .,אַ באַזונדערע אויפמערקזאַמקייט פאַרדינט ראָטבוימס שפּראַך
אין ,נט' .אַ זעלטן בולטע און שיינע שפּראַך . , . ,אַ שארפע און
פאַרגעדענקלעכע פיגור פונם משכיליש-מתנגדישן איידעם (מאָטעלע)
גיט אונדז גערטנער .דער רעזשיסער האָט דאָ אויסגענוצט אַ ניי
מיט? פון סצענישער שילדערונג  :ער גיט איבער סצענישע באַראַק-
טעריסטיקעס פון פאַרשידענע יידישע קולטור-טיפּן (חסיד און
אקטפו? ,אָפּגע-
מתננר) דורך אַנטשפּרעכנדיקע דיאַלעקטן. .ט..
היט פון צופיל שאַרזשירן איז מינקאָווע אין איר ראָלע פון א
פאַרגולמט ווייבל (עטעלע) ,וועלכע איז ,פאַרקאָכט!' אין איר מתננ-
דישן מאָטעלע און איז פון אים געליבט .ראָנאַלער (ראובן-הערש)
איז ,אמת ,אַ ביסל צו ליריש און עמאַציאָנעל פאַר די ,אייזנבעטאָ-
נישע' מעטאָדן פונם קאַמער-טעאַטער ,אָבער ער ניט א נעלונגען

טיוון דרינגט

אַריין טיף אין תוך פון דער

געשילדערטער

סביבה

און פון אירע איינצלנע פּערסאָנאַזשן ... .דערצו דאַרף מען נאָך
צוגעבן די טרעפלעכע קאָנסטרוקטיווע דעקאָראַציעס און די קאָס-
טיומען פונם יונגען קינסטלער ראביטשעוו ,וועלכער דערנאנצט
דאָס בילד",
אין אָקטאָבער  7491האָט דער דראַמאַטישער קאָלעקטיוו אין
דווינסק ,א"ר פון  --דער שפּעטער פאַרדיגנסטפולער אַרטיסטין פון
דער לעטלענדישער סאָוועטישער סאַציאַליסטישער רעפּובליק --
פאַניא װאַלוצקאיאַ ,אויפגעפירט דעם אײנאַקטער.
,דער גט* איז אַרײינגענומען געװאָרן אין ש .ע'.ס וערק און כסדר
איבערגעדרוקט געװאָרן אין אַלע אױיסגאַבעס.

אין  2291איז אין כאַרקאָוו-קיעוו דערשינען דער אינאַקטער אין
ש .ע'.ס ,געזאַמלטע ווערק* מיט באַמערקונגען און דערקלערונגען
פון סאָוועטיש-יידישן טעאַטראַל נ ,אויסלענדער ,וועלכער שרייבט:
 ,צו דעד צייט ווען
געווען ביי שלום-עליכמן
אין דער דראַמאַטישער
ווייזט זיך נאָך דאָ מיט

בילד פונם זיידענעם למדן ביי וועמען דאָס ווייב ,נייט אין די הויזן',

פריערדיקן

און זוסקין גיט אין זיין עפּיזאָדישער ראָלע (רב שלום) אַ גלענצנד
שאַרפן און קאַָלאָריטישן וואַריאַנט פון שלום-עליכמשן שדכן,
 ,.,און שאַרף און אויסדריקלעך ,אין פאַרטיפטן סטיל פונם קאַמער-
טעאַטער ,איז די איינציקע מאַסן-סצענע פונם ספּעקטאַקל  --די
סצענע פונם גט .דער רב (קראַשינסקי) מיט זיינע ,עשרה (צען)

װאָס דרינגט דורך די גאַנצע האַנדלונג פון דעם איינאַקטער ,לאָוט

בטלנים' ,זייער אויסריכטן דעם גנט ,דערנאָך זייער טאַנץ מיט
לאַמטערנעס ,וי פאַרלאָרענע מאסקעס פונם יידישן קליינבירגעף.-
לעכן עולם התוהו  --דאָס אין אַן אמתער ,ברוך דיין האמת'
איבער דער אָפּנעשטאָרבענער וועלט פון דער אלטער יידישקייט.

גראנאָווסקי האָט דאָ געהאַנדלט לויט זיין אױסגעפּרובטן מע-
טאָד :ער נעמט געויינלעכע שטיינערפּיעסן ,אַנטבלױזט זייער
סאַציאַל-פּסיכאָלאָנישן סקעלעט ,פאַרשאַרפט זיי און טייטשט זיי
אויס סצעניש אַזױי ,אַז זיי ווערן אומנעריכט פאַרװאַנדלט אין
רעװאָלוציאָנערע זאַכן, ... .נט' איז שאַרף סאַטיריש לויטן עצם
צונאַנג :מענטשן זיינען דאַ לעבעדיקע ,באַװענלעכע ,אָבער זיי
לעבן און באַוועגן זיך װוי אין עולם התוהו ,װויי?ל זיי האָבן ניט
20)15

דור

,דער גט' איז געשריבן געװאָרן ,איז עס
איינער פון די ערשטע פּרובן צו שרייבן
פאָרֹם .שלום-עליכם דער דראַמאַטודג באַ-
אַ גאַנצער ריי כאַראַקטער-שטריכן פון דעם

דראַמאַטורגן-משכילים.

דער

סאַטירישער

טאָן,

ניט צווייפלען דערין ,אַז שלום-עליכם פאַרבלייבט נאָך דאָ געטריי
דער טראַדיציע אויסצונוצן דעם דראַמאַטישן זשאַנר צוליב שאַר-
פער קריטיק פונם אַלט-פרענקישן שטעטל-שטיינער ,וי מיר זעען
דאָס אַלע מאָל אין דער עלטערער משכילישער דראַמע .... .,דורכ-
נעדרונגען מיט אָט דער דערפאַרונג פון זיין קלאַס ,דעם יידישן
קליינבירנערטום ,גייט שלום-עליכם צו קריטיש צו רי נעשטאַלטן
פון די משכילים

אין

,נט'.

די קריטיק

איז

אָבער

דורכאויס

אַ

פּאַסיווע .די שילדערונג פון די משכילים אין ,גט ,,ניט נגעקוקט
דערויף ,ואָס זי איז דורכנעדרוננען מיט אַ שאַרף-קריטישער
באַציאונג ,טראָגט זי דאָך אין אַ גרויסער מאָס אַ ליריש-מיטפילן-
דיקן כאַראַקטער?.
ווייטער ווייזט אָן אויסלענדער ,אַז אין  ,5091ווען ש .ע .האָט
אָנגעהױיבן אַרױסצוגעבן זיינע דראַמאַטישע וװוערק אין בוך-פאָרם,
האָט ער באַמערקט , :דאָס אויפפירן אויף דער בינע אָנם וויסן פונם
מחבר איז ניט דערלויבט" ,און אויסלענדער קומט צום אויספיר ,אַז :
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לעקסיקאָן
ד,ידאָזיקע אויפשריפט װאַרפט אַ געוויסע שיין אויף דער
סיטואַציע ,װאָס האָט זיך געשאַפן צו יענער צייט אַרום
עליכמס דראמאַטישע ווערק ,ס'איז געווען די צייט ווען פאַר
עליכמס אַ פּיעסע האָט זיך אויסנעצייגט א מער ווייניקער

פּערעספּעקטיוו אויפנעפירט צו ווערן אויף דער בינע.

נייער
שלום-
שלום-
רעאַלע

דידאָזיקע

פּערעספּעקטיוו האָט געוויס מיטגעווירקט אין פּראָצעס פון שלום-
עליכמס אַרבעט איבערן אַמאָליקן טעקסט פונם ,גט' ,די צונע-
פּאַסטקײט

צו דער

סצענע

--

דאָס איז

אין :8091טן

יאָר שוין

די שטענדיקע קרדיטעריע ,װאָס שלום-עליכם ווענדעט אָן צו יע-
דער איינציקן עפּיזאָר פון זיינעם א דראַמאַטישן ווערק .מיר
באַמערקן אָבער צװוישן די ענדערונגען ,װאָס שלום-עליכם האָט
אַרײינגעטראָגן אינם אַמאָליקן טעקסט פון ,נט' אויך אַזעלכע ,װאָס
דערקלערן זיך ניט נאָר מיט שלום-עליכמס שטרעבן זיך צוצופּאַסן
צו דער בינע .דידאָזיקע ענדערוננען שטאַמען דער עיקר דערפון,
װאָס צו דער צייט פון אַרום -9091טן יאֶר איז שלום-עליכם שוין
לֿאַנג פריי פון יענעם װאַקלען זיך צװוישן משכיליזם און אַנטו-
דער

משכיליזם ,װאָס איז אַזױ קענטיק אין
פון ,נט' ... .אין דער ערשטער אויסגאַבע

ערשטער
7881

איז

אויסנאַבע
,דער

גט'

באַצײיכנט ווי ,אַ קאָמעדיע אין דריי בילדער' .אין דער אויסנאַבע
הייסט עס , :סצענעס פונם אַמאָליקן יידישן לעבן אין איין
5
אַקט און דריי בילדער' .,שלום-עליכם ווי? דערמיט ,אַ פּנים ,באַ-
טאָנען ,אַז ער זעט די עפּיזאָדן פון ,גט' ,אַזױ צו זאָגן ,שוין אין
דער היסטאָרישער פּערספּעקטיו".
אין  0491איז דער אײינאַקטער איבערגעדרוקט געװאָרן אין מאָסקװע
אין דער זאַמלונג פון ש .ע'.ס ;איינאַקטערס* מיט רעזשיסאָרישע
באַמערקונגען פון אַרטיסט א .קראָל און עסקיזן פון דער קאָמעדיע.
אין זיין נאָכװאָרט צום אײנאַקטער אין דער זאַמלונג ;אײינאַקטערס?,
שרייבער דער שױשפּילער א .קראָל :
,לום עליכם האָט שטענדיק נעלעבט צוזאַמען מיט זיין פאָלק.
ש
די טיפע זיטלעכע ערלעכקייט ,די הויכע אידעע פון דינען דעם
פאָלק ,וועלכע האָבן אים שטענדיק געפירט אין דער שרייבערישער
און נעזעלשאַפטלעכער טעטיקייט ,האָבן פאָראויס באַשטימט זיין
גרענעצלאָזע ליבע צום פאָלָק ,אָבער ליבנדיק זיין פאָלק ,אַכטנדיק
זיינע זיטלעכע אייננשאַפטן ,האָט שלום-עליכם ניט געקאַנט זען
די פינסטערע פלעקן אויפן פאָלקס לייב .די אַכטונג צום פאָלק

פון
די

ציעס ,דעפינירוננען ,שװאַכט גיט אָפּ ,נאָר זי פאַרשטאַרקט
לעבעדיקע אייגנשאַפטן פונם כאַראַקטער ,וועלכן ער שילדערט.
 ...מען דאַרף טיף אריינדרינגען אינם אידעאישן תוך פון שלום-
עליכמס העלדן און דאַן װעט ווערן קלאָר ,אַז די אַזויגערופענע
אַנעקדאָטישקייט" שטיצט זיך אַבסאָלוט וואַרהאַפטיק אויף דער
סאַציאַלער (און אין דער ווירקלעכקייט עקזיסטירנדיקער) נאַטור
פונם שטעטלשן שטיינער .,בלויז לעבעדיקע עמפינדונגען באַהערשן
יעדן שלום-עליכם-פּערסאָנאַזש ,און אויב דידאַזיקע אומשטענדן
וואַקפן דאָך אַריבער די אַלגעמיינע פאָרשטעלונג ווענן זייער לעבנס-
אמת ,איז דערין שולדיק בלויז דאָס לעבן נופא".
דערצו באַמערקט יעקב מעסטל :
,אַ באַזונדער אַקצענט ווערט אין אַלע איינאַקטערס געליינט אויף
זייער סאַָבציאַלן באַדייט ,זייער געלונגען איז די כאַראַקטעריסטיק
פון די פּערסאָנאַזשן (הנם אין שלום-עליכמס טעקסט גנופא נעפינט
זיך שוין אַ סך כאַראַקטעריזאַציע) .,אין דעם פּרט צייכנט זיך אויס
א .קראָלס זייער קלאָרע אֶפּהאַנדלונגען פוֹן ,דער גט' .די אויס-
טייטשונג איז אַ ריכטיקע ,און די רעזשי-באַהאַנדלונג איז פּסיכאָ-
לאַניש-פאַרטיפט און טעאַטראַליש-באַהאַוװנט .אַנב :דער פּראָבע-
פּלאַן איז דאָ סקיצירט אַנדערש װוי דער בינע-עסקיז ,און די סקיצע
פון דריטן בילד פעלט בכל? ,דאָס קאָן אַביס? צעמישן דעם אוים-
פירער .אַ וואונדער װואָס מיכאָעלס' רעדאַקציע האָט עס פאַרזעען".

,די אסיפה"
אין  9881האָט ש ,ע .אָנגעשריבן דעם איײנאַקטער ;די אסיפה"
(אַ ,ריינע קאָמעדיע?) וועלכע ער האָט א"פּ ,שולמית* אָפּגעדרוקט
אין צווייטן באַנד פון די ,יודישע פאָלקס-ביבליאָטעק" .9881 ,דער
אײינאַקטער איז שפּעטער איבערגעדרוקט געװאָרן אין ש .ע'.ס ווערק.
אין -91טן באַנד פון ש .ע'.ס ,געזאַמלטע ווערק" ,אַרױסגעגעבן
אין כאַרקאָװוו-קיעװו ,אין  ,2291שרייבט נ .אויסלענדער וועגן דאָזיקן
|
איינאַקטער :
,די אַרױסנעבער פון דעד פאָלקספאַנד-אױיסנאַבע האָבן צוישן
די פריערדיקע דראַמאַטישע ווערק שלום-עליכמס ניט פאַרזען ,די
אסיפה' ,װואָס איז דערשינען אין -0981טן יאָר אין צווייטן באַנד
;יודישע פאַלקס-ביביליאָטעק!, ,די אסיפה' איז דערמיט אינטערע-
סאַנט ,װאָס דאָ האָבן מיר אַ געלונגענעם פּרוב צו נעבן אין אַ

האָבן

דראַמאַטיזירטער פאָרם אַ פעליעטאָן אויף א פּאָליטיש-אַקטועלער

געווענדט זיין שאַרפע מעכטיקע פּען קעגן קנעכטשאַפּט ,עם-הארציש-
קייט ,באַנגרענעצקייט און רעליגיעזן אַבערגלױבן .ליידנשאַפטלעך
ליבנדיק אַלדאָס לעבעדיקע ,האָט ער אַנטבלױיזט און דעמאַסקירט
דעם אומזיניקן מנהנ ,די פאַלשע באַדינגלעכקייט.

טעמע .אָבער אַזעלכע פעליעטאָנען אין דראַמאַטיזירטער פאָרם האָט
שלום-עליכם ניט אויפנעהערט צוֹ דרוקן אויך שפּעטער ,ווען עס
באַווייזט זיך אַ טעגלעכע פּרעסע אויף יידיש .אויף די שפּאַלטן
פון די צייטוננען ,דער וועג', ,דער פריינד' א .אַ ,.האָט שלום-
עליכם אָפּגעדרוקט נאָר א היבשע צאָל אַזעלכע פעליעטאָנען ,גע-
שריבן אין דערזעלבער פאָרם און טיילמאָל מיט דערזעלבער קינסט-
לערישקייט ווי ;די אסיפה' ,דער גרעסטער טיי? פון אָט די דראַמאַ-
טיזירטע פעליעטאָנען איז אַפילו פאַרצייכנט אין דער ביבליאָגראַ-
פישער רשימה אין ,שלום-עליכם-בוך' ,און דאָך ווערט קיין איינ-
ציקער פון אָט די פּעליעטאָנען אין דער פאַלקספאָנד-אױסנאַבע ניט

און דער שטאָלין פאַָרן פאָלק ,וועמענס

זון ער איז געװען,

;דער נט' דאַרף באַטראַכט ווערן ניט בלויז וי אן אַנעקדאָט
פונם לעבן פון אַ קליין שטעטל ,נאָר וי אַ פּראָטעסט קענן פאַר-
נליווערטקייט און קאַנפערװאַטיזם .לעבעדיקע געדאַנקען ,לעבע-
דיקע געפילן קאָנען נים געבראַכט ווערן אַלס קרבן דעם פאַרנלי-
ווערטן אות פון דער געזעצלעכקייט .די בעסטע טראַדיציע אין
שעפעריש נאָר כ? זמן עס אין אין איר פאַראן אַ באַלעבונגס-
יענענדיק שלום עליכמן קאָן זיך
קראַפט פאַרן היינטיקן טאָג. .ל.י.
אין אַ ריי פאַלן דוכטן ,אַז צוליב כאַראַקטעריסטיק קלייבט ער אויס
אַ וועג פון איבערטרייבן די ווירקלעכקייט ,אַ ווענ פון גראָטעסק.
עס קאָן זיך אויסווייזן ,אַז די אויפגאַכע פון סצעניש דערלייזן יעדע
געשטאַלט לינט אין דער פאַרשטאַרקונג פון דידאָזיקע נראָטעסק-
אייננשאַפטן פון דער נעשטאַלט .שלום-עליכם איז א טיף רעאַליס:
טישער שרייבער .די באַזונדערע אַנעקדאַטישקײט פון זיינע סיטואַ-
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אַריינגענומען".

ביי אַן אַנדערער געלעגנהייט שטעלט זיך ווידער אָפּ אויסלענדער
וועגן אינהאַלט פון דעם אײנאַקטער ,און ער שרייבט:
ו,וייטער פון א שפּאַס ,װאָס שטאַמט פון אַן איינענעם ,פון אַ
מענטשן ,װאָס האָט נאָך אַלע שאַנסן זיך וידער ;איבערבעטן'
מיט די וועמען ער האָט דאָסמאָל אַטאַקירט |ש .ע .אַטאַקירט אין
דעם איינאַקטער די אָנטיילנעמער אין דער חיבת ציון באַוענונג,
28+)10

טעאַטער

יידישן

צו וועלכער ער אַליין איזן דאַמאָלט געווען אַקטיו זייער נאָנט),
ווייטער דערפון איז די האַנדלונג אין דער ;אסיפה' ניט געגאַנגען.
בלויז אין אייניקע ערטער רייסט זיך דאָ דורך דער טאָן פון פּאַלי-
טישן פּאַמפּלעט .,מיך באַקומען דאַמאָלט געציילטע ,אָבער נאַנץ
בייסיקע ווערטער ווענן די באַוואוסטע עסינראציע-קאַמיטעטן פון
די -08ער יאָרן ,וועגן זייערע ,פירער!  ---די תמעוואַטע ראַבינער --
און

זייערע

מיטגלידער

--

די ;,הומאַנע

װאָכערניקעס ,די אויפנעקלערטע
די טאַקסע א .א .וו.".

מענטשן',

די משכילים-

נבירישע יונגעלייט ,וואָס האַלטן

דער אײנאַקטער איז געשפּילט געװאָרן אין ניויאָרק דורך דער .

,צו-לאַךדעס?-גרופּע,

;אינבווייטן אַ זעקט-אטיזעכביף"
דער איינאַקטער ,באַצייכנס אַלס ;בורלעסק לכבוד חתונה" ,איז
געשריבן געװאָרן פון ש .ע .אין זיינע יונגע יאָרן און באַאַרבעט
געװאָרן פון אים אין  .6191ער איז אַרין אין באַנד ;קאָמעדיעס"
פון ש .ע'.ס ;געזאַמלטע ווערק",
קיין אינפאָרמאַציעס וועגן אויפפירונגען אָדער איבערזעצונגען
זיינען ניט באַקאַנט,

יקנהיז", ,דער אויסוואורףי
שמואל פּאַסטערנאַק"
(
אין  4981האָט ש .ע .אָנגעשריבן און פאַרעפנטלעכט אין קיעו,
אין אַ באַזונדערע אױסגאַבע 271( ,זז ,).זיין ,יקנה"ז* ,אָדער ,דאָס
גרויסע בערזעגשפּיעל? ,אַ קאָמעדיע אין פיער אַקטען אַ סאַטירע
אויף די קיעווער (;יעהופּעצער") בערזע-סוחרים ,זי איז אָבער --
וי זלמן רייזען גיט אָן  --צו די לעזער דאַן ניט דערגאַנגען ,ווייל
זי איז קאָנפיסקירט געװאָרן פון דער צענזור מיט דעם אױיסרייד,
אַז די עם:הארציש פאַרדרייטע פּסוקים ,װאָס דער מחבר האָט אַרײנ-
געגעבן אין מויל דעם פּערסאָנאַזש שמואל פּאַסטערנאַק ,זיינען אַ
;חילול הקודש" קעגן תנ"ך ,פאַקטיש אָבער צוליב אַ מסירה פון
די קיעווער בערזע-סוחרים ,װאָס האָבן דערקענט זייערע אייגענע
פיזאָנאָמיעס אין די פּערסאָנאַזשן פון דער קאָמעדיע ,הגם דער פאַר-
פאַסער האָט זיך אין זיין נאָכװאָרט צו דער קאָמעדיע געפּרובט אויף
אַ הומאָריסטישן שטייגער באַװאָרענען? ,אַז װוער עס ועט זוכן אין
דער קאָמעדיע באַקאַנטע פּאַרשױנען ,דער האָט מחילה אַ גרויסן
טעות".
אין זיין נאָכװאָרט נאָך דער פּיעסע שרייבט ש ,ע:.
 ..,,דער מחבר איז דאָ מוסר מודעה ,אַז ווער עס וי? זוכן
אין דער קאָמעדיע באַקאַנטע פּאַרשױינען ,דער האָט מחילה אַ
גרויסן טעות .אַ קעגן װאָס זאָגט דאָס דער מחבר ? 4ער זאָנט דאָס

איבער אַ מעשה

שהיה:

נאָך איידער

דאָס ווערק איז פאַרטיק

געװאָרן צום אִפּדרוקן ,איז אַרױיס אַ קלאַנג אין יעהופּעץ אויף דער
בערזע (נישטאָ קיין סודות אין יעהופּעץ אויף דער בערזע !) ,אַז
שלום-עליכם מאַבט אַ ביכל מיטן נאָמען ,יקנה"ז' אין וועלכן ער
שטעלט אַרויס אויף לייטיש נעלעכטער די נאַנצע יעהופּעצער בערזע
מיט אַלֶע ספּעקולאַנטן און מעקלערס ,פונם נרעסטן ביזן קלענסטן.
אייניקע האָבן דערפון שטאַרק הנאה געהאַט/ :אַ מצוה ,האָבן זיי
געזאָגט ,פּאַני שלום-עליכם ,איר זאָלט זיי כאָטש רעכט באַשרײבן,
די מחותנים ,זיי זאָלן האָבן צו זינגען און צו זאָנן,

לאָזן זיי וויסן

דאָס אַנדעדע מאָל וי אַזױי צו טאַנצן אויף פרעמדע חתונות....
אַנדערע האָבן זיך אַביס? אָנגעבלאָזן בשעת זיי זיינען געוואויר
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געװואָרן פון דער מעשה; ,איך האָב נעהאָרכט  --שרייבט איינער
צום מחבר אין אַ בריוול  --אַז איר מאַכט אויף אונדז א ביכל
מיטן נאָמען ,יקנה"ז".,

איך בין ניט מסופּק ,אַז עס וועט דאָרטן

זיין פון װאָס צו לאַכן .נאָר וואָס דען? איין זאַך יל איך פון
אייך בעטן  :מיד זאָלט איר אַרױסװאַרפן פון צעט?' ...נאָר אַנ-
דערע זיינען געווען רעכט אױיפגעטראָנן אויפן מחבר ,זיי האָבן
אים געגעבן אָנצוהערעניש דורך פאַרשטעלטע בריוולעך אָן חתימות,
זיך גוט געבייזערט אויף אים און אָננעזאָנט מיטן האַרבן װואָרט,
אַז ,באם ער וועט זיך דערוועגן אַרויסשטעלן זיי אין אַ קאָמעדיע,
וועלן זיי אים דאָס און דאָס' ...נאַנץ יידישלעך !
הערט צו ,רבותי } די גמרא זאָנט; ,איוב לא היה ולא נברא! --
ס'איז קיין איוב נאָר אויף דער וועלט נישט נעווען .אלא װאָס
דען ? משל היה  ---ס'איז נאָר א משל ,אַ ביישפּיל ,רבותי ! יקנה"ז
לא היה וֹלֹא נברא  --ס'איז קיין יקנה"ז נאָר אויף דער וועלט
נישט נגעווען ,אַזױ וי ס'איז נישטאָ אויף דער וועלט קיין שטאָט,
װאָס זאָל הייסן יעהופּעץ .ס'איז נאָר א משל ,אַ פאַנטאַזיע ,איין
אויסגעקלערטע מעשה פון אֹלֶף ביז תיו .לאָזן זיך נישט מיען די,
װאָס האָבן ליב נאָכצוקלערן און אוױיסצוטאַפּן וועמען מיינט מען
דאָס און וועמען מיינט מען יענעס .מע מיינט קיינעם ניט! אי,
טאָמער ,אויפן צענטן פאַל ,װועט זיך געפינען אַזעלכער ,װאָס חלילה
וחס ,עס וועט זיך אים אויסווייזן ,אַז דאָס מיינט מען אים ? באַ-
דאַרף מען ביי אים בעטן מחילה און דערציילן אַ משל".
נ{און דאָ ניט ש .ע .איבער אַ מש? וי אַן אָרעמאַן אין אמאָל
געקומען אין אַ גרויסער שטאָט זוכן פּרנסה און גענומען ניין צו
די נגידים .אָבער אַזױ װוי ער האָט געטראָנן אַ צעריסענע קאַפּאָטע,
האָט מען אים אין ערגעץ ניט אַרײנגעלאָזט ,איזן ער אַװעק צו א
טאַנדעטניק אין אַ קלייט ,זיך אָנגעמאָסטן אַ שיינע קאַפּאָטע ,אויס-
נעדוננען אַ פּרייז און אים געהייסן קומען צו זיך ,װועט ער אים
באַצאָלן .ווען דער קרעמער איז נעקומען נאָכן נעלט ,האָט דער
אָרעמאַן אים נענומען שלעפּן איבער די גאַסן ,ביז דער קרעמער
האָט צו אים גענומען טענהן ,אז ער זאָל אים אָפּלאָזן ,ווייל ער
האָט ניט קיין צייט ,האָט אים דער אָרעמאַן געזאָנט ,אַז ער קאָן
גיין ,אָבער ווען דער קרעמער האָט גענומען מאָנען פאַר דער
קאַפּאָטע ,האָט דער אָרעמאַן געלייקנט ,און ווען דער קרעמער האָט
געװאָלט אַראָפּרײיסן פון אים די קאַפּאָטע ,האָט דער אָרעמאַן נע-
,שאַנדאָר" .,דאָס דערהערט ,האָט זיך דער קרעמער
נומען שרייען ז
דערשראָקן און נעזאָנט, :וייסט איר װאָס ,רב ייד ? איך בין
אייך מוח? די קאַפּאָטע ,אבי שרייט ניט .װאָס האָט איר צו מיר ?
באַרעכנט נאָר אַקוראַט! איך בין אַ הינער טאַנדעטניק ,און איר
זענט אַ ווילד-פרעמדער .איר כאַפּט זיך אַריין צו מיר אין קלייט
און מעסט אָן א קאַפּאָטע ,וועלכע לינט אויף אייך ,קיין עין הרע,
אױיסגענאָסן ,װוי געוואונטשן ,לָאִם איך האָבן אַזאַ יאָר ...טראַנט
געזונט ,פארנוצט געזונט ,און אַ גוטן טאָג מיט דער קאַפּאָטע !,..י|
און טעאַטראַל

דער סאָוויעטיש-יידישער ליטעראַטור-קריטיקער
נ .אויסלענדער ,כאַראַקטעריזירט אַזױ די פּיעסע:
,י קאָמעדיע ;יקנה"ז' איז  ---לויט דער צייט וען זי אין
ד
אָנגעשריבן געװאָרן ( ,)4981שלום-עליכמס ערשטע קאָמעדיע פון

אַ גרויסן פאַרנעם .נאָך די איינאַקטיקע זאַכעלעך ,וי שלום-עליכם
באַצייכנט זיי אַליין (געמיינט די איינאַקטערס) ,נעמט ער זיך אין
,יקנה"ז' צום ערשטן

מאָל אויספורעמען

אַ מוסטער פון אַ גרויסער

פיראַקטיקער קאָמעדיע ,וואו ס'ווערט דורכגעפירט אַ ברייטע נאַ-
לעריי געשטאַלטן און ס'ווערט אַזױ אַרום גענעבן אַן אױיסשעפּנדיק
בילד פון אַ געוויסער

פביבה.
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לעססיטאָן
 ...די וויכטיקסטע |פּראָבלעם| ,װאָס שטעלט זיך אַװעק פאַר
די שרייבער פון די -09ער יאָרן ,איז די פּראָבלעם פון זייער באַ-
ציאונג צו דער געשװוינד-אָנװאַקסנדיקער אַרבעטער-באַװעגונג ,אין
די -09ער יאָרן .מיטן וואוקס פון דער יידישער אַרבעטער-באַװע-
גונג ,פילן שוין די אידעאָלאָנן פונם יידישן קליינבירגערטום די
נויטווענדיקייט צו נעמען אַ געוויסע שטעלונג בנוגע דעם אַרבעטער-
קלאָס .זיי רעאַגירן גאנץ שאַרף אויף אָט דער ני-צוגעקומענער
קראַפט ,װאָס באַװענט זיך שוין אויף דער געזעלשאַפטלעכער
אַרענע".
ואויסלענדער ווייזט אָן ,אַז אייניקע יידישע שרייבער גיבן זיך
מיט אַמאָל אַ רוק נענטער צום לאַגער פון קעמפנדן אַרבעטער-
קלאָס .אַזױ װוערן י .ל .פּרץ ,דוד פּינסקי ,ראַדיקאַל געשטימט און
מיר באַקומען דאַמאָלט זייערע באַוואוסטע דערציילונגען פון אַרבע-
טער-לעבן ,אָבער ניט שלום-עליכם,ן
,לום-עליכמט רעאַקציע באַשטײט אָבער דערין ,װאָס ער זוכט
ש
דאַמאָלט אָנצוטאַפּן אינם קליינבירגערטום זיין אייגענע קראַפט ,זיין
אייגענע רעכט צו פאַרנעמען אַן אָרט אין דער געזעלשאַפּטלעכער
אַרענע ,און דאָס לאָזט זיך זעען אויך אין דער קאָמעדיע ;יקנה"ז'.
וועגן דער קאָמעדיע ;,יקנה"ז' לאָזט זיך שוין ניט זאָגן  ...אַז
שלום-עליכם מיידט אויס צו שילדערן דעם עקאָנאָמישן באָדן פון
װאַנען עס איז אױיסגעװאַקסן די מאַכט פון די יעהופּעצער נבירים.
שלום-עליכם

מיידט שוין אויך ניט אויס צו שילדערן דעם סאַציאַלן

אַנטאַגאָניזם ,װואָס מערקט

זיך אָן אין דער

מיר באַמערקן אין ,יקנה"ז' װוי שלום-עליכם

יעהופעצער
באַמיט

סביבה.

זיך מיט אַלַע

מיטלען אַנטקענן דער יידישער בורזשואַזער סביבה ,אַנטקענן די
גרויסע בערזע-שפּילער אַװעקצושטעלן אַן אַנדער גרופּע געשטאַלטן
מיט מנחם-מענדלען בראש . . .וועמען שלום-עליכם וויל פאַרשטעלן
וי די אומשולדיקע קרבנות פון דער גרויסער בערזע-שפּיל ,אין
נאָמען פון אָט דער קליינבירגערלעכער נעשטאַלטן-נרופּע .פ.י.רט
שלום-עליכם זיין שאַרפע קריטיק פוֹן יעהופּעצער נגידים  ...שלום-
עליבמס סאַטירישע שילדערונג ואָס האָט דאָ ערשט באַקומען
איר פעסטן

זונדערע
פאַרמאָגט,

אויסגאַננס-פּונקט,

שטייפקייט

באַקומט אין ;,יקנה"ז' אויך אַ באַ-

און זיכערקייט,

שלום-עליכם

טראָנט

וועלכע

אַפילו

זי האָט פריער

אַהער

אַרין

מאָס ליידנשאַפטלעכקייט ,סאַרקאסטישע פאַרביטערונג.
דערנרייכט

עס ביז צו פאַרשאַרפטן

א

ניט

היבשע

ערטערווייז

פּאַמפּלעט.

אין דער קאָמעדיע ,יקנה"ז' האָט שלום-עליכם צום ערשטן מאָל
זיך באַגעגנט פּנים אל פּנים מיט דעם בילד פון דעם אָנגרייפנדיקן
קאַפּיטאַליזם .אין קיין איינציקן פון זיינע פריערדיקע ווערק האָט
ער ניט אַרױיסבאַװויזן אַזאַ אױיסגעשפּראַכענע טענדענץ צו פאַר-
קערפּערן אין קאָנקרעטע בילדער דעם קאַָלאָריט פון אַ קאַפּיטאַליס-
טישער שטאָט ,מיט איר אינטענסיוון גרוױיסשטאָטישן לעבנס-טעמפ,
מיט די גרויסע קאַנטאָרן ,אַרום וועלכע ס'דרייען זיך ארום גאַנצע
כאַלאַסטריעס מיט די בערזע-געשעענישן ,װאָס פּלאַצן אויף קאַ-
טאַפטראָפאַ? גיך און אומגעריכט",

וועגן דער פּיעסע ,ש .ע'.ס באַמיאונג זי אויפצופירן און די מסירה
קעגן דער פּיעסע .שרייבט בעל-דמיון |נחום שטיף} :

פון

אַזשיאַטאַזש .דער המשך ,נאָך דעם קראַך אין קיעוו ,איז פאָר-
געקומען אַנהייב די ניינציקער יאָרֹן אין אָדעס .שלום-עליכם האָט
דידאָזיקע שפּיל? אויסגעצייכנט

געקענט אין ביידע שטעט,

צום טייל

די אַכציקער
צונעזעען די
לעבן .שפּעי
געװאָרן ,איז
און צו טאָן

זי מיטנעמאַכט אויך .אין קיעוו האָט ער סוף צו
יאָרן נעהאַט אַ באַנקקאַנטאָר און ער האָט ביי זיך
אַלע האָזן ,זייערע נעשעפטן ,זייערע העויות און זייער
טער ( )1981איז ער ,מיט דער קאַנטאָר ,אָפּנעברענט
ער אַריבער קיין אָדעס און דאָרט ווייטער צונעזעען
געהאַט מיט די זעלבע און ענלעכע פּאַרשױינען.
, , . ,יקנה"ז' איז אייננטלעך אַ פאָרשפּיל צו דער סעריע ,מנחם-
מענד?' .דאָרט נעפינען מיר שוין די נאַנצע סיטואַציע ,װאָס איז
אונדז באַקאַנט פון יענער סעריע ,דעם גרעסטן טייל העלדן אירע,
און אַפילן די צוויי װויכטיקסטע פּערסאַנאַלן  :מנחם-מענדלען און
שיינע-שיינדלען ,אויך .., .דאָ ,אין דער קאָמעדיע ,ווערט אַ סך
מער געדעדט איידער נגעהאַנדלט  . .דערפאַר אָבער אויסנעצייכנטע
בילדער ,לעבנס-שטיינער ,כאַראַקטערן מיט שלום-עליכמס נאָלדע-
נעם הומאָר ,דאַ געפינען מיר שוין אַ רייע פּאַרשױינען ,װאָס האָבן
געדינט שפּעטער שלום-עליכמן אין זיינע געניאַלע מעשיות .דער
אַלטער פּאַסטערנאַק  --דאָס איז טביה דער מילכיקער ,ווען ער
זאָל װוערן אַ גביר ,דער גוטמוטיקער בעל-בטחון ,מיט זיינע פּסוקים
און נמרות ,א געטרייער טאַטע . .. .די מאַדאַם פּאַסטערנאַק  --דאָס
איז פּערעלע די דאַמע ,װאָס פירט שוין אַ היינטוועלטיקן שטיינער.
{ ..די יידענע ,װואָס פאַרלירט אין יקנה"ז איר מיידלס

נדן ,װאָלט

נעמענט זאָגן דעם באַקאַנטן מאָנאָלאָג ,א טעפּל'. .מ.נ.חם-מענדל
איז אונדזער גוטער באַקאַנטער פון דער שפּעטערדיקער סעריע ,וואָס
טראָנט זיין נאָמען ,אָבער דאָ נאָך נאָר אין אנהייב ,אַן עמבריאָן,
נאַרעשעװאַטע און שטאַרק קליינשטעטלדיק .דערפאַר איז שוין דאָ
שיינע-שיינד? אַ פאַרטיקע ,אויסגענאָסן בין לעצט  ..,בלויז דער
אידעאַליסט מאַרקוס איז שוין דאָ היבש תמימותדיק; ס'אין ניט
קיין כאַראַקטער ,ס'איז דעםט מחברס שופר אַרויסצוברעננען גוטע
קלונע רייד ,אַזױֹי װוי ס'האָט געפּאַסט יענע צייטן .ווער ס'ועט
פאַרנלייכן מאַרקוסן מיט|{|| שפּעטערדיק|{| פעפערלען ,דער וועט
זעען װאָס פאַר אַ מדרגה קינסטלערישע רייפקייט שלום-עליכם האָט .
פאַר דער צייט דערלאנגט .פעפערלען האָט שלום-עליכם געזעעןן,
מאַרקוסן האָט ער אויסגעטראַכט צום רומל".
און דאָ ברענגט בעל דמיון ש .ע'.ס נאָכװאָרט אין וועלכן ער וויל
כלומרשט דערקלערן די גאַנצע פּיעסע וי אַן אויסגעטראַכטע האַנד-
לונג ,און באַמערקט :
,ס'איז אָבער גיט אַזױ ! ,שלום-עליכם האָט דאָ ניט בלוין גע-
מאָלט רעאַלע טיפּן; ער האָט דאָ באַשריבן לעבעדיסע מענטשן
פון אַ געוויסער סביבה .,,. .ער האָט אַפילו אין די בעמען געגעבן
קלאָרע אָנצוהערענישן וועמען ער מיינט .אין קיעוו האָבן אַלֶע נאַנץ
נוט געוואוסט ווער איז קופּער-פוינל ,די טענדע-ווערענדע וכדומה
פּאַרשױנען פון זיינע מעשיות .געוואוסט האָט דאָס די בערזע
אויך און נעטייט אויף יענע מיט די פינגער .,ס'איז ביי מיר זיכער,

אַז שאַרפע אנצוהערענישן ,האַלב פאַרשלייערט ,שטעקן אין די
נעמען פון די יקנה"ז-פּאַרשױנען אויך :אין די פּאַסטערנאַקס,

,י קאָמעדיע שפּילט זיך אֶפּ אין יעהופּעץ ,דאָס הייסט אין קיעוו.
ד

פייפערס ,קנאַקניסלס וכדומה .די געטראָפּענע האָבן זיך דערקענט.
זייער סביבה האָט זיי אַודאי דערקענט".

איך בין אָבער משער ,אַז דאָס איןז אַ קאָמבינירטע זאך :שלום-
עליכם איז דאָ אויסן געווען אָדעס אויך ,און אייניקע העלדן זיינע
דאַרף מען זוכן דאָרטן .,סוף די אַכציקער יאָרן פון פאָריקן יאָך-
הונדערט האָט זיך אין קיעוו אָפּנעשפּילט אַ גרויסער בערון-

דער רעזולטאַט האָט ניט געלאָזט לאַנג װואַרטן אויף זיך .אַ יאָר
נאָכן דערשיינען פון זיין קאָמעדיע ,װאָס איז אַ פּנים גוט פאַרקויפט
געװאָרן {לויט זלמן רייזען איז דאָס בוך כלל נישט דערגאַנגען צום
לעזערן ,האָט ש .ע .געװאָלט זי איבערדרוקן ,פאַר דעם צוועק האָט
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מען געדאַרפט ,לויט די דאַמאָלטיקע געזעצן ,באַקומען אַ דערלויבניש
פון דער קיעווער צענזור ,אָבער אַזאַ דערלויבניש איז אָפּגעזאָגט
געװאָרן .דאָ האָט ניט געהאָלפן די התנצלות פון מחבר ,אַז ער האָט
אױיסגעטראַכט די מעשה און די טיפּן ,די געטראָפּענע האָבן זיך
אַזױ שטאַרק געפילט ,אַז זיי האָבן פּשוט דערלאַנגט אַ מסירה קעגן
יידישן צענזאָר ,דעם ;געלערנטן יידן" ,הערמאַן באַראַץ ,וועלכער
האָט יאָ צוגעשטימט צום איבערדרוק ,און דער באַשלוס פון דער
צענזור איז געווען א נעגאַטיוער,
אויפן גרונד פון די אַרכיוו-מאַטעריאַלן אין דער קיעווער צענזור,
סעפרּעציעלער צענזאָר פאַר אויסלענ-
גיט איבער בעל דמיון ,אַז ד
דישער צענזור אין קיעוו האָט צוגעשיקט צום יידישן צענזאָר הערמאַן
באַראַץ אַ פּאַפּיר װועגן דער פראַגע פון דערלויבן איבערדרוקן די
קאָמעדיע ,און באַמערקט דערביי ,אַז לויט אַ צירקולאַר פון דער

שטעלן דוקא די גרויסע בערן .,קלענערע מענטשעלעך האָבן אויך
נעקאָנט טרעפן צו דער הויפּט-פאַרװאלטונג פאר דרוק-ענינים.
 ..,.אין דער הויפּט-פאַרװאַלטוננ האָבן שטענדיק נעהאַָט צו שמעקן
יירעלעך און משומדים צענזאָרס עקספּערטן ,אונטערלעקער וכדומה,
די מאוסטע נפשות ,פאַרקויפטע נשמות ,אינטרינאַנטן ,װאָס האָבן
געמאַכט קאַריערע ביי ,נאטשאלסטואָ' .א מסירהלע איז ביי זיי
געווען אן אָננגעליינטע זאַך ... .באַראַץ איז דידאָזיקע פּאַרשױנען
געווען װווי א דאָרן אין אוינ ,מיט זיין ערלעכער ,אָן פּניותדיקער
באַציאונג צו ליטעראַטור ,צו שרייבער . ..זיי האָבן געהאַלטן אין
איין גראָבן אויף באַראַצן ... .ביי דידאָזיקע נפשות איז קיעווער
און אָדעסער שפּעקולאַנטן נישט שווער געװוען צו פּועלן מ'זאָל
פאַרווערן שלום-עליכמס קאָמעדיע .דאָ האָט מען מיט אַמאָל נע-
שאָסן צוויי האָזן  :אָנזאַלצן באַראַצן ,װאָס האָט די קאָמעדיע

הױפּט-פאַרװאַלטונג פּאַר דרוק-ענינים געהער .דאָס ביכל צו .די

געלאָזט דרוקן ,און די מופרים האָבן דערצו מסתמא נישט דער-
ליינט אויך ,., .אַן אויסרייד איז געווען אַ פאַרטיקער :מ'האָט

דאָרט ווערט אַפילו אָפן געשפּעט פון בּיבלישע זאַכן? - .דעהיבער
בעט ער אים גוט איבערקוקן דאָס ביכל און אַרױסזאָגן זיין מיינונג,
דער יידישער צענזאָר ,וועלכער האָט פאַקטיש צענזורירט די פּיעסע
אין איר ערשטער אױפלאַגע ,ציטירט דעם ענין ,ציניזם* און ווייזט
אָן אין זיין ענטפער ,אַז דאָס ביכל איז אין ליטעראַרישער הינזיכט
געשריבן זייער לעבעדיק .עס דעמאַסקירט די שוינדלערייען און
אָפּשניצלעך |שפּיצלעך| פון די בערזע-מאַכערס צווישן יידן ,און לויטן
גרונד-געדאַנק איז עס ענלעך צו נעמיראָוויטש-דאַנטשענקאָס ראָמאַן
;די בערזע-קעניגין? (דערשינען אין פּעטערבורג אין  ,)3981ש .ע'.ס
קאָמעדיע איז לויטן אינהאַלט און לויט דער ריכטונג לחלוטין ווייט
פון וועלכע ס'איז חקירות וועגן ביבל און רעליגיע-באַגריפן בכלל,
אויב עס זיינען דאָ שטעלן וועלכע מ'קאָן בדוחק אויסטייטשן ,אַן
עס איז יאָ עפּעס געמיינט אויפן דאָזיקן געביט ,זיינען עס געוויס
די שטעלן וואו אַן אומגעבילדעטער געשעפטסמאַכער פּאַסטערנאַק
פּראַלט מיט ביבלישע און מיט תלמודישע ווערטלעך ,פאַרדאַרבט
פּסוקים אָדער ברענגט פּסוקים ,װאָס זיינען נישט געשטויגן| .דאָ
האָבן מיר פאַר זיך דעם פאָרגאַנג פון די שפּעטערדיקע עתורות"
און ווערטלעך פון טוביה דער מילכיקערן .פּונקט דאָסזעלבע איז
אָבער אויך אין רוסישן ראָמאַן פון נעמיראָװיטש-דאַנטשענקאָ .דער
יידישער צענזאָר באַראַץ ענדיקט דערמיט ,אַז לוט זיין מיינונג
דאַרף מען יאָ דערלויבן איבערצודרוקן די קאָמעדיע ,אָבער דער
ספּעציעלער צענזאָר אין קיעוו האָט באַראַצס ראַפּאָרט צוגעשיקט
צו דער הױפּט-פאַרװאַלטונג אין פּעטערבורג ,און זי האָט זיך
כלומרשט אָנגענומען פאַרן כבוד פון דער ;באַלײדיקטער תורה"
און פאַרווערט אינערצודרוקן די קאָמעדיע.
בעל דמיון האַלט ,אַז דער פאַרבאָט איז געשעען נאָר צוליב אַ
מסירה ,און אַ יידישע:
צ,ווישן די פּאַרשױינען אין דער קאָמעדיע ווערט דערמאַנט
,אָאיסיי' ביי
אנב ,ל?אַזאַר און מאָשעי! (אַזױ קלינגט דער נאָמען מ
אַ ליטוואַק אין מוי?) ,לאַזאַר איז דאָ זיכער געמיינט דער באַרימ-
טער נביר ,דער צוקער-פאַבריקאַנט לאַזאַר בראָדסקי ,און ,מאַשעי'
אין מסתמא אויך אַ בראָדסקי ,אָדער כמו אַ בראָדסקי, .לאַזאַר
און מאַשעי' פינורירן ניט אין דער קאָמעדיע דירעקט צווישן די
שפּעקולאַנטן ,ניט מער וואָס דער מעקלער ,דער ליטװאַק שמעליקע,
האַלט זיי אָפט אין מוי?ל ... ,אָבער ס'איז מענלעך ,אַז זיי האָט
דאָך פאַרדראָסן איינצושטיין אין דער קאָמעדיע אַפילו אומדירעקט
צוזאַמען מיט דער כנופיה אויסנעלאַכטע שפּעקולאַנטן .מ'האָט
אָבער נישט נעדאַרפט האָבן ,אַז קעגן דער קאָמעדיע זאָלן זיך

זיך אָנגענומען פֹאַר ,כבוד התורה' ,פּאַסטערנאַקס פריילעכע נמרא-

ווערק ,װאָס זיינען פול מיט,.צינישע ,גאָטדלעסטערישע אוױיסדרוקן,
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ווערטלעך מיט טוביה דעם מילכיקערס טייטשן האָט מען אַרויס-
געשטעלט פאַר אַ ,נאָטסלעסטעדונג! .דערמיט האָט מען שוין ביי
אומוויסנדיקע נויים ,װאָס האָבן געהיט די ,נרונדפעסטן' פון רע-
ליגיע און אָנשטענדיקייט ,געקאָנט אַ סך פּועלן".
צו שטיפס אַרטיקל גיט נאָך צו מאַקס עריק ,אַז
,ען דאַרף צונעבן ,אַז די קאָמעדיע איז געשריבן אונטער אַ
מ
שטאַרקער השפּעה פון נאָנאָלס ,רעװויזאָר ,/און בפרט פילט זיך דאָס
אין דעם לעצטן אַקט ,וואו פ'ווערט אויסגענוצט דער באַקאַנטער
עפעקט פון אַ זיד?ל-װאָרט ,װואָס באַליידיקט די וויכטיקסטע האַנדל-
דיקע פּאַרשױנען ,און גייט אַריכער פון איין לייענער צום צווייטן,
פאַרהאַן דאָ צום סוף אויך אַ ,שטומע סצענע",
מאַקס עריק האַלט ,אין זיין אַרבעט ,אויף די שפּורן פון מנחם-
מענדלען" ,אַז אין דער קאָמעדיע ,יקנה"ז" איז דאָ מאַטעריאַל פאַר
ש .ע'.ס באַציאונג צו זיין העלד ;מנחם-מענדל" ,וועלכער טרעט דאָ
טאַקע אַרױס נאָר בלוין:
,וי אַן עפּיזאָדישע געשטאַלט ,און דאָך איז יקנה"ז וויכטיק
פאַר דער געשיכטע פון אונדזער געשטאַלט ,דערהויפּט צוליב דעם,
װאָס ס'איז דאָס ערשטע (און דאָס איינציקע) מאָל ,ווען מיר זעען
מנחם-מענדלען בולט פאַר אונדזערע אויגן װוי אַ סצענישע גע-
שטאַלט ,אויף די ברעטער פון דער בינע ,און ניט אין דער דער-
ציילישער,

היבש

פּאַפּירענער

קאָנווענץ

פון

דעם

בריוו.

אמת,

פאַרהאַן נאָך אַ קאָמעדיע וואו ס'פיגורירט מנחם-מענדל ,אַפילו וי
אַ הױיפּט-געשטאַלט  :ס'איז ,אַגענטן' ( ,)5091אָבער ;אַגענטן' איז
בלויז אַן אינסצעניזאַציע פון דער סעריע ,שלים-שלים-מזל ,,גע-
דרוקט אין ,יוד' ,1091 ,נ' ; .3-1יקנה"ז' דאַקעגן איז בפירוש אַ
טעאַטער-ווערק ,לכתחילה פאַרטראַכט וי א קאָמעדיע ,און ס'איז
אַ ווערטפוכער דאָקומענט פאַר יענער פאָרשטעלונג ,װאָס שלום-
עליכם האָט געהאַט ווענן מנחם-מענדלען  2יאָר נאָך דער ערשטער
סעריע".
די פּיעסע לאָזט ניט רוען ש .ע .און ער באַמיט זיך און פּועלט,
אַז זי זאָל פאָרט געשפּילט וערן .דעם  8פעברואַר  7091איז די
פּיעסע א"נ ,דער אויסוואורף ,אָדער שמואל פּאַסטערנאַק" ,סצענירט
און אויפגעפירט פון יעקב פּ .אַדלער ,געשפּילט געװאָרן אין אַדלערס
;גרענד טעאַטער* אין ניו-יאָרק ,וואו זי איז געגאַנגען  3װאָכן.
וועגן דער פּיעסע און דער אויפפירונג שרייבט אב .קאַהאַן {לויט
די ציטאַטן פון אליהו שולמאַן) ,אַז ווען מען װאָלט די פּיעסע גע-
שפּילט אין אַ מיוזיק-האָל װוי אַ ;בורלעסק-שאָו* {ביליקן װאָדעװילן,
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לעקסיקאָן

פון

השא

װאָלט מען געקאָנט האָבן אַ טענה ,אַז די שטיק איז צוויי אָדער דריי
מאָל אַזױ לאַנג װוי זי האָט געדאַרפט זיין .מען װאָלט אויך געקאָנט
אָנווייזן אויף אַ פּאָר ערטער ,װאָס זיינען געגנבעט פון גאָגאָלן ,אָבער
ווער שטעלט זיך אָפּ אויף אַזױנע זאַכן ווען עס האַנדלט זיך וועגן
אַ װאָדעװיל-שטיק פאַר אַ װאַריעטע-טעאַטער ? אָבער היות וי דער
מחבר רופט אָן דאָס שטיק ;אַ לעבנס-בילד" ,איז ער געצוואונגען
דאָס צו מעסטן מיט אַ ליטעראָרישן אַרשין,
נאָכדעם וי קאַהאַן גיט איבער דעם סוזשעט פון דער פּיעסע |לויט
שולמאַנס ציטאַטן} ,שרייבט ער :
ל,אָמיר אָנפאַנגען פון װאָרט יקנהז .דאָס איז אַ ראשי-תיבות
מיט וועלכע יעדער גמראיינג? איז גוט באַקאַנט .אַז א באַנקיר
זאָל דיזן װאָרט מאַכן פאַר דעם נאָמען פון זיינע אַקציעס  --אין
דעם לינט דער זעלבער סאָרט שפּאַס וי אין אַזעלכע נעמען וי
;רייספעווקע! אָדער ,צופּעווקע' ,למשל ,װוי ש"ע גיט א נאָמען די
שטעטלעך פון זיינע דערציילוננען.
עס איז אַ ביליקע שטיפעריי וועלכע פּאַסט זיך אין אַ פעליעטאָן.
מיר נעמען דיזע שפּאַסװוערטער ,ווייל זיי זיינען אַ מוסטער פון
די {דער| גאַנצע{ר| ,ליטעראַרישער'|{ר| אַרבעט וועלבע ליגט אין
דער פּיעסע' .זי איז אינגאַנצן ניט מער און ניט וייניקער וי אַ
שטיפעריי ,אַ מעשהלע צום לאַכן און טאַקע בלויז לשם נעלעכטער,
איי ,דער פאַרפאַסער האָט דאָך אַריינגעפלאַכטן אַ מעשה מיט אַ
גוטע טאָכטער און מיט אַ נוטן לערער? פּאַסט זיך דאָס טאַקע
וי אַן אַרבעס צו אַ וואַנט .ווען אָנשטאָט אַ ביליקן שפּאַס ,וועל-
כער טראָגט גאַנץ ערנסט דעם פאַלשן טיטל ,לעבנס-בילד ,,װאָלטן
מיר דאָ טאַקע געהאַט אַ לעבנסבילד ,װאָלט זיך אַלץ געקאָנט פּאַסן,
אָבער דאַן װאָלט דער קאַרגער געווען אַ לעבעדיקער קאַרגער מענטש ;
דער ,אויסוואורפף' װאָלט געווען אַ לעבעדיקער אויסוואורף און די

גוטע מיידל װאָלט געווען אַ לעבעדיקע גוטע מיידל,
אין שלום-עליכמס פּיעסע אָבער האָבן דיזע אַלע פינורן אין זיך
ניט מער לעבן וי אַ ליימענער גורל ,וועלכער טראָנט איבערן שטערן
אַן איבערשריפט ,קאַרנער' אָדער ;אויסוואורף' אָדער ;,נוטע היינ-
טיקע

פריילין',

און װוען מיר זאָגן ,אַז די פיגורן האָבן ניט קיין לעבן אין זיך,
מיינען מיר דאָס ניט אין דעם זין אין וועלכן מען ברויכט דיזן
אויסדרוק ווען עס קומט אונדז אויס צו ווייזן פעלערן אין די אָדער
יענע דראַמע פוֹן גאָרדין ,ליבין אָדֹער קאָברין .די גולמים פון
שלום-עליכמס שטיק באַלאַנגען צו אַ פיל פריערדיקן קאַפּיט? אין
דער געשיכטע פון דער יידישער סטיידזש |בינע| ,זיי זיינען אַ פיל
עלטערע חברה .זיין ;אויסוואורה' טראָנט אונדז אַװעק אַהין
צו יענע גוטע אַלטע צייטן ווען לאַטײינערס ,לעבנס-דראמען! האָבן
געבליט און הורוויצעס ,היסטאָרישע אָפּערעס! האָבן געבלישטשעט.

מען קאָן אפשר מיינען ,אַז אין איר װוערט געשילדערט דער
קאַמף ,וועלכער קומט פאָר אין דעם קאַרגנס האַרץ ,צווישן זיין
קיבע צו נגעלט און זיין ליבע צו זיין טאָכטער ,װוי קומען אָבער
אַזעלכע זאַכן צו דיזן ,לעבנס-בילך" ?
ע
פּונקט אַזױ אומזיסט װאָלט געוו ן ווען איר װאָלט דערװאַרט
אַ כאַראַקטער-בילד ,אַ סצענקע ,װאָס זאָל אַנטהאַלטן אין זיך אַ
לעבנס-שטריך ,אַ ווינקעלע פון דער אינערלעכער מענטשלעכער
וועלט?,
אב .קאַהאַן חזרט ווייטער איבער ,אַז נעמען ערנסט דאָס שטיק
קאָן ער ניט ,ווייל עס איז ניט מער וי אַ װאָדעװיל-שטיק .,ער איז
דאָך אָבער מודה ,אַז שלום-עליכם קען גוט די בינע .ער ווייס וי צו
מאַכן אַ ;היט" {דערפאָלגן .יעדער פון די פיר אַקטן ענדיקט זיך מיט
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אַ גוטן ,פּינקל? .יעדער אַקט איז אויך פול מיט סצענישע אויפטוען
און מיט שפּאַס,
אין דער צייטונג ,װאַרהײט? האָט דער רעדאַקטאָר ל .ע .מיללער
אָפּגעדרוקט איין רעצענזיע וװעגן ש .עי'ס ביידע פּיעסן |גיידישע
טעכטער ,אָדער סטעמפּעניו* און ;דער אויסוואורף"ן,
וועגן ;,אויסוואורף* שרייבט מיללער |ציטירט לוט א .שולמאַן)
אַז ער האָט זיך באַנוצט מיט דער פּריווילעגיע און איז אַװעק אין
מיטן ,ער איז אַװעק ,ניט אַכטנדיק אויפן גוטן שפּילן פון אַדלערן,
אויף די גוטע קופּלעטן פון {בערלן בערנשטיינען .ער ואונדערט
זיך אויף שלום-עליכמען ,וועלכער קומט פון רוסלאַנד ,וואו עס זיינען
באַשאַפן געװאָרן ,דער רעװיזאָר", ,די מאַכט פון פינסטערניש" ,און
האָט ניט אַ נאַש געטאָן פון יענעם גייסט ,וועלכער הערשט איצט
אין דער מאָדערנער דראַמע.
אַ זייער שאַרפן אַרטיקל  ---לויט א .שולמאַן  --וועגן דעם ;אויס-
וואורף" האָט אָנגעשריבֿן יואל ענטין .,דער רעצענזענט געפינט ניט
גענוג זידל-ווערטער פאַר דער פיעסע .אַזאַ פאַרזעעניש ,אַזאַ שלאַק,
אַזאַ בן-פּקוע האָט ער נאָך ניט געזעען .ער געפינט אין דער פּיעסע
קיין שום זינען ניט .אין דער ערגסטער פּיעסע װאָס מען האָט אויפ-
געפירט אויף דער יידישער בינע איז פאַראַן כאָטש עפּעס, .דער
שרייבער ,װאָס קאָן ניט אַרױסרופן קיין אמתן געפיל דורך קרעפ-
טיקע בילדער ,דורך פּסיכאָלאָגישע שילדערונגען ,פאַבריצירט כאָטש
אַ פאַלשן געפיל מיט דעם כוח פון מעלאָדראַמע .ווען דאָס איז ניט
דער פאַל ,נעמט כאָטש דער שרייבער דעם פּובליקום מיט אַ געזונטן
ערלעכן הומאָר ...דער ,אויסוואורף' אָבער איז אַ טויט-געבוירענע
פאַרזעעניש ,אַ צעבראָכן שטיק קאַלאַמיעדע ,װאָס אַ ליאַדע ווינטל

קאָן דאָס אַװעקטראָגן; אַ שװאַך שטיקל מעבל ,אָן פיסלעך ,גע-
מייסטרעװועט פון אַ שווינדזיכטיקן לערן-יינגל ביי אַ סטאָליער",
;ניט געקוקט אויף די באַצאָלטע בראַװאָיפּאַטשערס  --שרייבט
ענטין ווייטער  --האָט אַדלער די פּיעסע קוים דערשטופּט ביז דער
פערטער װאָך .,די קצבים און סאַלון-קיפּערס |שענק-אייגנטימערן,
װאָס זיצן אין אָרקעסטער ,קאָנען זיך קוים דערװאַרטן ביזן סוף,
אויף דעם באַלקאָן הערשט אַ שטילקייט וי אַ שפּיטאָל-אָפּטײלונג,
וואו עס ליגן כלאָראָפאָרמירטע קראַנקע".
ענטין גיט נאָך איבער דעם סוזשעט פון ;אויסוואורף" און מאַכט
די פּיעסע גלייך מיט דער בלאָטע; :ניט קיין טאַלענט ,ניט קיין אינ-
האַלט ,ניט קיין ברעקל ערנסטקייט .דער הױפּט:העלד פון דער
פּיעסע איז אַ קאַריקאַטור .,די אַנדערע העלדן זיינען אַפילו דאָס אויך
ניט .עס זיינען ניטאָ אין דער פּיעסע קיין שום פּאַסירונגען .דער
הומאָר איז אַ געמאַכטער?,
צום סוף באַדױערט ענטין ,װאָס אַזױנע אַקטיאָרן װוי אַדלער ,קעס-
לער ,און ספּעציעל אַדלערס יונגע טאָכטער ,דאַרפן שפּילן אין אַזאַ
;,שטיק פּאַסקודסטװאָ?,
אַ שאַרפער אַרטיקל וועגן ;אויסוואורף?  ---שרייבט א .שולמאַן --
איז אויך געווען אָפּנעדרוקט אין זשורנאַל ;דער אַרבײטער* ,רעדאַק-
טירט פון דוד פּינסקי אוֹן יוסף שלאָסבערג (פון -82טן פעברואַר
דער אַרטיקל האָט דאָס קעפּל ,דער אויסוואורף ,דער פּראַ-
7
טעסט פון אַ פּראָטעסטלער* ,און איז ניט געחתמעט,
;ש"ע  ---שרייבט דער אַנאָנימער רעצענזענם  --האָט שׁוֹין
פריער נגעשריבן טעאַטער-שטיק ,זיי האָבן אָבער קיין ווערט ניט.
אַלֶע גרויסע דערציילער און ראָמאַניסטן זיינען דורכנעפאַלן מיט
זייערע דראַמעס ,און ש"ע איז ניט קיין אויכנאַם .ווענן דער
פּיעסע נופא איז בכל? ניטאָ װאָס צו שרייבן ,ווייל דער ,אויסוואורף'
איז נידעריקער פון קריטיק .דער רעצענזענט ווי? נאָר ריידן וועגן
9824

טעאַטער

יירישן

שלום-עליכמס רעדע ,װאָס ער האָט געהאַלטן צווישן די אַקטן ,ש"ע
האָט

אַזן אין אונדזער

געזאָנט,

טעאַטער

הייבן

איצט

אָן בלאָזן

נייע ווינטן .דער שונד ווערט פאַרשוואונדן און זיין פּלאַץ פאַר-
נעמט די קונסט .דער רעצענזענט אָבער האַלט ,אַזן ,דער אויס-
וואורף' האָט מיט קונסט ניט וואָס צו טאָן ,עס איז ערגער װוי
,קוני לעמעל! ,עס האָט ניט קיין הומאָר ,נאָר אין ,פו? מיט
פּאַיאַטסטװאָ און לצנות' .דער עולם איז נעווען קאַלט צו שלום-
עליכמס רעדע ,און ווען אַדלער האָט גערעדט ,האָבן די ליבהאָבער
פון אמתער יידישער קונסט אים ניט געלאָזט ריירן".
אליהו שולמאַן ווייזט אָן ,אַז
,אין דער צייט ,װואָס די דאַדיקאַלע יידישע פּרעסע האָט שלום-
עליכמס צוויי פּיעסעס שטאַרק געזידלט ,האָבן די דאַמאַלטיקע
צוויי קאָנסערװאַטיווע אָרגאַנען די פּיעסעס שטאַרק געלויבט .אין
;טאַגעבלאַט' פון מאָנטאָג דעם 11טן פעברואר  7091לייענען מיר
אַן אַרטיק? מיטן טיט?,; :שלום עליכמס צװײ גײע פּיעסן ,דער
אויסטאורף"

טט

{,סטעמפעגיויי,

און אַן אונטערקעפּל

;דער גרויספער

יירישער הומאָריסט פירט אויף צוויי פּיעסן אין צוויי טעאַטערע
אין איין מאָל און עפנט אַ נייע וועלט פאַר די יידישע טעאַטער-
באַזוכער'. ,ב.י.ידע פּיעסעס ווערן שטאַרק געלויבט .דער קרי-
טיקער זאָגט ,אַז כאָטש דער סוזשעט פון ;אויסוואורף! אין אַ
געוויינטלעכער ,האָט דאָס אָבער שטאַרק ,נעקיצלט דעם עולם און
אים געמאַכט שטאַרק לאַכן' .עכט יידישער הומאָר גיסט זיך וי
פון אַ קװואַל .פאַרן עולם שפּילט זיך אַ קאָמעדיע וואָס ווערט ניט
פאַרדאָרבן פון סצענעס גענומען פון שעקספּירן אָדער זודערמאַנען ;
עס איז די אַרבעט פון אַ קינסטלער ,און עס מאַכט דעם גרעסטן
ערפאָלג ,עס איז אַ געראָטענע יידישע קאָמעדיע פון אֶנהייב ביזן
סוף .די קאָמעדיע איז פול מיט אמתע יידישע טיפּן און מיט אמתן
יידישן הוֹמאָר .די אַקטיאָרן אַדלער ,מאַדאַָם עפּשטײין און דער
קאָמיקער עפּשטײן {? בערנשטיין| ווערן שטאַרק געלויבט.
אין ,מאָרגען-זשורנאַל! פון מאָנטאָג ,דעם 11טן פעברואר ,7091
איז אָפּנעדרוקט אַן אַנאָנימעד אַרטיק? אונטער דעם קעפּ?, :שלום
עליכמס ערשטע ערפאָלגרייכע שטיק .דער ,אויסוואורף' איז אַ
מייסטערווערק פון קונסט און הומאָר ,מר .אַדלער אין אַ נייע ראָלע
צום ערשטן מאָל זייט אַ לאַנגע צייט ,אַ נייע עפּאָכע פאַר דער
יידישער דראַמע אין אַמעריקע',
דער דעצענזענט דערציילט ,אַז די קאָמעדיע איז פול מיט עכטן
יידישן הומאָר .דער עולם ,האַלט זיך ביי די זייטן לאַכנדיק! .ווען
מען נייט אַרױס פון טעאַטער ,פילט מען ,אז מען האָט עפּעס
געלערנט .מען האָט זיך באַקענט מיט נייע טיפּן .,אין דער קאָמעדיע
איז ניטאָ קיין שמוץ ,געזונקענקייט אוֹן רציחות ,זאַכן ,װאָס אַלֶע
יידישע

פּיעסעס

זיינען

געווען

מיט

פול

אין

דעם

פפּעריאָד

פון

רעאַליזמוס' .,שלום עליכם האָט פאָרגעשטעלט די ווילדע שפּע-
קולאַציעס ,װאָס זיינען אָנגעגאַנגען אין אָדעס ,ער האָט דאָס פאָר-
געשטעלט מיט קינסטלערישן טאַלאַנט ,וועלכער װועט מאַכן זיין
נייע פּיעסע פאַר איינער פון די באַלינטע שטיקער אויף דער יידישער
בינע .די פּיעסע איז א טריומף פאַר אַדלערן און זיין טרופּע און
פאַר דעם יידישן טעאַטער אין אַמעריקע; .די האָפנוננען ,װאָס
מען האָט געליינט אויף שלום עליכמן ,אַז ער װועט אַריינברעננען
אַ נייעם גייסט אין יידישן טעאַטער אין אַמעריקע ,זיינען מקויים
געװאָרן .אַלע פריינט פון יידישן טעאַטער וועלן שלום עליכמן גראַ-
טולירן מיט זיין נגרויסן דערפאָלג ,ווייל די נייע שטיק

װועט נעוויס

אָנהייבן אַ נייע עפּאָכע אין יידישן טעאַטער..
דער ,מאָרגען-זשורנאַל' האָט אויך אָפּנעדרוקט א כפּעציעלן אַר-
82פף

טיק? קענן דער ראַדיקאַלער פּרעסע פאַר איר שאַרפער קריטיק אויף
שלום-עליכמס צוויי פּיעסן .דער אַרטיק? איז געווען געדרוקט דעם
2טן פּעברואַר אונטערן נאָמען ; ,די אורזאַכע פון דעם אָנגריף אויף
שלום עליכמן ,די רעאַליסטן וועלכע באַנוצן דאָס טעאַטער אַלס
מיטל פאַר פּראָפּאַנאַנדע ציטערן פאַר זייער ביזנעס צוליב דער
גייער קראַפּט' .,דער אַרטיק?-שרײיבער האָפט ,אַז ,די אָנגעפירטע
פאַרשטייען בעסער פון זייערע פירערס און פאַרפירערס און האָבן
פיל פאַרננינן

פון דעם

;אויסוואורף""

י .ד ,בערקאָוויטש באַהאַנדלט דעם ענין אויף אַזאַ אופן :
;געטריבן

פון דעם

ביטערן

גורל דורך אַלערלײי

געפאַרן

פון

וועלכע מען האָט באַדאַרפט ;זיך ראַטעעוען' פון דער פרעמדער
טומלדיקער וועלט ,דערהויפּט פון דער הארטער טאָנ-טעגלעכער
נויט-געפאַר ,האָט שלום-עליכם זיין טעאַטראַלע אויפנאַבע אין אַמע-
ריקע ,אויף וועלכער ער האָט געליינט אזויפי? שיינע האָפנונגען,
דורכנעפירט

ביי

זייער

שווערע

אומשטענדן,

גרויס

אין

איילעניש

און אין גרויס פאַרלעגנהייט .זיין לאַנע האָט אים נעבראַכט דערצו,
אַז ער זאָל זיך אַלֵיין פאַרפּלאָנטערן מיט צוויי פּיעסן פאַר איין
מאָל אין צוויי באַזונדערע

טעאַטערס.

געצוינן

האָט אים

מער צו

אַדלערן וועמענס אַרטיסטישע מייסטערשאַפט איז אים נגעווען אמ-
נאָנטסטן צום האַרצן ,אַדלער איז אָבער נעווען שטארק אייננע-
רפאַר האָט זיך באָריס טאָמאַשעווסקי
האַלטן אין געלטזאַכן .ד,ע.
אַרוױיסנעשטעלט וי אַ דזשענטעלמען און האָט שלום-עליכמן פאָר-
געליינט פאָראויס מזומנע טויזנט דאָלאַר פאַר אַ פּיעסע  ...די נויט
איז געלענן װוי אַ חלף אויפן האַלז ,און פאַר שלום-עליכמן איז ניט
געבליבן קיין אַנדערע ברירה ,נאָר נעמען אוֹיף זיך די שווערע,
כמעט אוממענלעכע אַרבעט צו שרייבן פאַר ביידע גלייכצייטיק צוויי
פאַרשידענע טעאטער-שטיק ,באַזונדער שווער איז געווען די לאַנע,
װאָס יעדער איינער פון די ביידע  ...האָט געװאָלט זיין דער
ערשטער אויפצופירן שלום-עליכמס אַ פּיעסע ,און מען האָט נע-
מוזט קומען צו אַ פּשרה ,אַז ביידן װועט די פּיעסע צוגעשטעלט
ווערן אין איין צייט און ביידע פּרעמיער-פאָרשטעלוננען וועלן
געשעען אין איין אָוונט ...שלום-עליכם האָט זיך ניך אַרומגעזען,
אַז ער האָט אויף זיך נענומען ניט קיין לייכטע איפנאַבע --
צוצופּאַסן זיינע דראַמאַטישע אידעען צום נעשמאַק און צו די
באַגריפן פון אַמעריקאַנער יידישע טעאַטעד-דירעקטאָרן .דערהויפּט
צו זייערע באַנריפן ווענן ,קאָמעדיע!  . . .מיט שרעק האָט ער געפילט

וי אַזױ זיי שטופּן אים ביסלעכווייז אַרױס פון זיין איינענער
מחיצה ,פוֹן זיין ,קודש הקדשים'  ---פונם ריינעם ,געלייטערטן
הומאָר".

:

און וועגן דעם װאָס די אַקטיאָרן האָבן געמאַכט פון ש .ע',ס קאָ-
מעדיע ,שרייבט בערקאָוויטש :
 ....,דערפאַר האָב איך אין שלום-עליכמס אַרכיו געפונען עט-
לעכע ניט-פאַרענדיקטע וואַריאַנטן פון דער קאָמעדיע ,וואָס ער האָט
געגעבן אַדלערן .איך האָב אויך אַדרױיסבאַקומען פון אַדלערן דעם
פולן בינע-עקזעמפּליאַר פון וועלכן די קאָמעדיע אין געשפּילט גע-
װאָרן ביי אים אין טעאַטער ,און איך האָב געהאָט די מעגלעכבקייט
צו שאַפן זיך אַ פאָרשטעלונג פון דער גאַנצער זאַך .פאַרגלייכנדיק

שלום-עליכמס פרייע טעקסטן מיט אַדלערס עקזעמפּליאַר ,האָב איך
נאָר געקאָנט באַדויערן ,װאָס די ערשטע זיינען איבערנעריסן גע-
װאָרן אינמיטן ,אין שלום-עליכמס איינענעם ,אומנעצוואוננענעם
נוסח האָט זיך די קאָמעדיע גענאָסן עכט און נאַטירלעך ,אין דעם
אמתן ,גוטן שלום-עליכם סטי? ,אַ קעגן דעם ,אין אַדלערס געשפּילטן
װאַריאַנט איז שלום-עליכמס ריינער הומאָר נעמישט געװאָרן פונם
2020

לעטסיטאָן
טעאַטער-פּסולת ,מיט קאָמיזם פון נידריקער פּראָבע .נאַנץ אָפט
טרעפט מען אינם מאַנוסקריפּט אַדלערס איינענע ,אויסבעסערונגען',
געשריבן אין דייטשמערישן טעאטער-יידיש מיט זיין איינענער האַנט
און מיט זיינע איינענע גרייזן  ...און די ,האַנדלונג'  ...איז דאָ
אַרױיסגעקומען נאָרניט קיין נעהויבענע ,די גאַנצע פּוטער האָט מען
באַדאַרפט אַרײינליינן אין אדלערס ראָל ,און די איבריקע ראָלן זיינען
אָפּגעפּטרט געװאָרן מיט שיהע-פּיהע  . ..אַפילו דער נאָמען פון דער
קאָמעדיע האָט געקלוננען גאָרניט שלום-עליכמדיק .שלום-עליכם
האָט די קאָמעדיע באַדאַרפט אָנרופן פּשוט ,שמואל פּאַסטערנאַק,,
האָט מען אים מסתמא נעראָטן צוצושטעלן אַ צוייטן מעלאָדראַ-
מאַטישן נאָמען ,דער אויסוואורף"'"
וועגן ש ,ע'.ס דורכפאַל שרייבט אויך יעקב מעסטל און קומט צום
פאָלגנדיקן שלוס ;
מ,ען קאָן אויך ניט אַרױפװאַרפן די שולד בלויז אויפן דאַמאָל-
טיקן מצב פון יידישן טעאַטער .אין יענער צייט האָט מען שוין
געשפּילט אויף דער יידישער בינע אין אַמעריקע ,אַ חוץ י .גאָרדין,
? .קאָברין און ז .ליבין ,אויך פּיעסן פון ד .פּינסקי און שלום אַש,
און איינאַקטער פון י .ל .פּרץ און א .רייזען ,און אַ גאַנץ היבשע
צאָל איבערזעצוננען פונעם קלאַסישן און מאָדערנעם װועלט-רעפּער-
טואַר .די מיינסטע פון אָט-די אויפפירוננען זיינען ניט געשטאנען
אויף אַ געהעריקער סקינסטלערישער הויך ,אָבער דאָך האָבן זיי
געהאַט אַ פאַרהעלטנישמעסיקן דערפאָלנ ביי אַ געוויסן שיכט טעאַ-
טער-נייער.
מוזן מיר די סיבות פון שלום-עליבמס מיסדערפאלג מיט זיינע
ערשטע פּרובן אויף דער בינע זוכן ערגעץ אַנדערש ,און קודם כפ
אין זיין דראַמאַטורגישער אייננאַרטיקײט.
עלעמענטן פון קאָמעדיע-דראמע זיינען אין שלום-עליבמס שריפטן
פאַרהאַן איבערגענוג ; :כאַראַקטער-צײיכענונג ,א ביז נאָר קאָליר-
פולע טיפּאַזשן-גאַלערעע ,און דער עיקר זיין עלאַסטיש-מוזיקאַלישע
בינע-שפּראַך .ווימלען דאָך זיינע סקיצן ,דערציילונגען און אַפילן
די ראָמאַנען מיט לויטער פאָנאָלאָגן און דיאַלאָגן .,דעריבער זיינען
זיי אַזאַ דאַנקבאַר מאַטעריאַל צוֹם פאָרלייענען .קיין שום שרייבער
ביי אונדז האָט זיך ניט דערװואָרבן צו האָבן אַזאַ צאָל פאָרלייענער,
װאָס זאָל זיך קאָנען פאַרגלייכן מיט דער פּלעיאַדע ג,לענצנדיקע
שלום-עליכם-פארלייענער" .שלום-עליכם אַלֵיין איז געווען א מייס-
טער פאָרצולייענען זיינע זאַכן ,אָבער פאָרלייענען און אױיסשפּילן
אויף דער בינע זיינען אָפּט צּװײ פּאַרשידענע זאַכן ,בפרט וען
ס'האַנדלט זיך וועגן דעם קאָמפּליצירטן זשאַנר אין דראַמע-פאָרם
 -קאָמעדיע. .ש.ל.ום-עליכם איז ניט נגעװוען קיין ,סאַציאַלעררעפאָרמאַטאָר! ; ער האָט געזוכט צו שילדערן ,און נישט אָנװואַרפן,
אָדער נאָר לעזן פּראָבלעמען .שוין זיין ערשטן דראַמאַטורגישן
פּרוב, ,אַ דאָקטער ,/האָט ער באַצײיכנט וי ,אַ שטוב-זאַך ,אונטער-
געהערט דורך שלום-עליכמן! .אָט דאָס נאטור-געטרייע ,אונטער-
הערן זיך' איז דער הויפּט-מאָטיוו פון שלום-עליכמס שאַפן בב5פ.
וואו ער האָט ניט געהאָט די מעגלעכקייט זיך ;אונטערצוהערן,
אַרשטײט
האָט ער פאַרלאָרן די שליטה איבער זיין טעמע. .פ..
זיך ,אַז שלום-עליכמס קינסטלערישע אינטואיציע האָט אים און-
טערגעזאָגט אַ סך פון אָטידעם ;נאַטוראַליזם' צו עלימינירן ,אָבער
פאַר אַ בינע-ווערק ,װואָס זוכט אַ שאַרפן קאָנפֿליקט אין דער אַקציע,
איז דאָס ניט גענוג .שלום-עליכם איז ניט געווען דער ,קאַנספּי-
דאַטאָר' פון אינטריגעס און דער אויפברויזער פון צוזאַמענשטויסן.
ער האָט אַװעקגעשטעלט

זיין פּאַרשױן

און אים געלאָזן אויף אייגענע
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כוחות,.

,וי ער שטייט

און גייט,,

אַפילן זיין חוזק אין א

פון

רואיקער און אַדורכגענומען שטענדיק מיט רחמנות .,אמת ,זיינע
טיפּן לאַכן אָפט פון זיך אַליין ,מיט דעם פאַרלייכטערן זיי זייער
איינענע לעכערלעכקייט און אַנטפּלעקן נאָך בולטער זייער טראַניק.
אָבער מיט דעם איןז ער געווען בלויז דער ,שימאָפּקראַצער' ,וי
פּרץ האָט זיך טרעפלעך אויסגעדריקט ,און ניט קיין וועלטן-
צעשטערער אָדער וועלטן-אויפבויער ,װאָס איז אַזױ נויטיק פאַר
כסצענישער אַקציע,
אויף נאָך אַ כאַראקטעריסטישן
שלום-עליכם ,װועט

שטריך

האָט אֶנגעוויזן

פּרץ:

זיך קיינמאָל פון קיין וויץ ניט אָפּזאָנן ,וואו

מען דאַרף יאַ און וואו מען דאַרף ניט" .דאָס גרענעצט זיך מיט
איבעריקער באַרעדעװודיקייט ,װואָס איז גאָרניט קיין מעלה פאַר דער
בינע .די אַלע אַנטײטעאַטראַלע צויטן און בלויזן האָבן באַדאַרפט
אַרומגעזומט און אויסגעפילט ווערן איידער זיינע פּיעסן זיינען
געבראַכט נגעװאָרן אוֹיף דער בינע ,װאָרום עס קאָן ניט געמאָלט
זיין קיין דראַמאַטיש לעבן אויף דער בינע אויב דער דראמאַטיקער
האָט ניט צוגעגרייט די דראַמאַטישע אַרטעריעס ,װאָס זאָלן קאָנען
אָנגעפילט ווערן מיט ברויזיקן טעאַטער-בלוט דורכן רעזשיסער און
שוישפּילער .,שלום-עליכם װואָלט מסתמא איינגענאַנגען אויף אַזאַ
אָפּעראַציע, ,א.ָ,בער אַזאַ דראַמאַטורנישע אָפּעראַציע איז זייער
אַ דעליקאַטע  ---און ווער איז געווען מסוג? זי דורכצופירן ? זיכער
ניט י .פּ ,אַדלער און ניט באָריס טאָמאַשעװוסקי ,וועלכע האָבן נאָך
קאַנגע קווענקלענישן ענדלעך אויפנעפירט צוויי פּיעסן פוֹן שלום-
עליכם.
 ...ביידע אויפפירוננען זיינען געמאַכט געװאָרן מיט אַ סך
פּאָמפּיעזער רעקלאַמע ,אָבער אָן געהעריקער דראַמאַטורנישער
באַהאַנדלונג און מיט דעם האַמאָטנעם מעטאָד פון דער דאַמאָל-
טיקער שוישפּיל-טעכניק האָט עס די אויפפירונגען קיין גוטס ניט
געטאָן .,ווען דער יידישער סטאַר פון יענער צייט איז נאָך אַרײן
אין אַ ראָל פון אַ פולשטענדיק ,געזונטער' פּיעסע ,אַ קלאַסיש אָדער
אַ מאָדעדנע ,איז װוי פאַרקריפּלט עס זאָל ניט נעווען זיין די אויפ-
פירונג ,האָט ער פאָרט ניט געקאָנט אינגאַנצן דערהרגענען די ראָל
מיט דער פּיעסע .אָבער ווען די זעלבע סטאַר-שוישפּילער האָבן זיך
צוגערירט צו אַזאַ צאַרטן אינסטרומענט וי שלום-עליכמס שפּראַך,
װאָס שפּרורלט מיט זאַפטיקן פאָלקסטימלעכן הומאָר און וויברירט
מיט זינגעוודיקן ריטם ,האָט דער אינסטרומענט אונטער זייער
איבערגעטריבענעם זשעסט און טאָן געמוזט פּלאַצן אין דיסאָנאַנסן,
שלום-עליכמס הומאָר פאַרטראָנט ניט קיין איבערטרייבונגען ,ער
איז װי אַ נאַטור-דימענט ,וועלכן מען טאָר ניט צופיל שלייפן,
װאָס פּשוטער שלום-עליכם ווערט גערעדט ,אַלץ קאלירפולער סליננט
ער .דער יידישער אַקטיאָר איז אָבער געוועהנט געווען צו טרייבן
די דראַמע ביז צו מעלאָדראַמאַטישע דימענזיעס ,און דעם ויץ
צו באַזאַלצן און באַפּאַרבן מיט משונהדיקע העויות ,און בב55
באַהענגען דעם הומאָר מיט אַ קאָמישן ,לונג און לעבער' ,וי עס
הייסט אויף טעאַטערילשון  ...דאָס האָט זיכער ניט געהאָלפן
דערפירן די פאָרשטעלונגען צוֹ אַ דערפאָלג ,ווען צו דעם קומט נאָך
צו די אין חלכות-טעאַטער נאַאיווע (אוֹיב ניט קאָרופּטע) פּרעסע
פון יענער צייט  ... .איז קיין חידוש ניט ,װאָס ביידע פּיעסן זיינען
דורכגעפאַלן ,און די טעאַטער-מענעדזשערס האָבן שוין וייטער
מורא געהאַט צו ,פאַרטשעפּן זיך' מיט שלום-עליכמן .דאָס האָט
געקאָנם דערפירן ,אַז שלום-עליכם זאָל זיך אינגאַנצן מייאש זיין
פון טעאַטער ,אָבער דער שטאַרקער ווילן {זיינערן צו ווייזן זיינע
שאַפונגען אויף דער בינע לאָזט {איםן| ניט אָפּ .נאָך אין זעלבן
יאָר פאַרענדיקט ער זיין קאָמעדיע ,דער אוצר' ,און עטלעכע יאָר
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יידישן

טעאַטער

שפּעטער דראַמאַטיזייט ער זיין ,טוביה דער מילכיקער' ,אַלץ נאָך
אָן שום אויסזיכט ,אַז די זאַכן זאָלן געשטעלט ווערן אויף דער
בינע",

אַ פּיעסע מיטן נאָמען .יקנה"ז* פון ש .ע .איז אויפגעפירט געװאָרן
פֿון ב .שעפּס דעם  51יאַנואַר  2291דורך דער דראַמאַטישער סעקציע
ניי דער פּרץ-שול אין וויניפּעג ,קאַנאַדע ,אָבער קיין אַנדערע אויפ-
פירונגען פון דער קאָמעדיע זיינען ניט באַקאַנט- ,
די קאָמעדיע איז אָפּגעדרוקט געװאָרן אין ש .ע',ס ווערק ,און
איז איבערגעדרוקט געװאָרן אין אַ ריי אוױיסגאַבן פון ש .ע'.ס ווערק,

,זל וב"
אין  9981איז אין ;יוד" פאַרעפנטלעכט געװאָרן ש .ע'.ס איינ-
אַקטיקע קאָמעדיע ;מזל-טוב" {װאָס איז שפּעטער דורך ש .ע .באַ-
אַרבעט געװאָרן א"נ ;פאַרביטן די יוצרות" און איז באַזונדער
געדרוקט אין זיינע װערקן ,װאָס איז קורץ דערויף אַריינגענומען
געװאָרן אין רעפּערטואַר פון די יידישע ליבהאָבער-גרופּן און איז
געשפּילט געװאָרן איבער דער גאַנצער יידישער וועלט ,פאַררע-
גיסטרירט זיינען צ ,אַ .די אויפפירונגען ,אין  ,4091פון ,פּ,ראָגרעסיו
דראַמאַטיק קלוב" אין ניו-יאָרק (ווי יואל ענטין גיט אָן :מיט פרל,
ברייטבאַרד ,גרשון רובין און ווייס  --אין יענע יאָרן אַן אָפּטער
דעקלאַמאַטאָר ,שפּעטער אַ װאָדעװויל-אַקטיאָר) ,װאָס האָט דעם
אײינאַקטער אויך געשפּילט איבער דער פּראַָװינץ ,אין  7091איז דער
אײנאַקטער אויפגעפירט געװאָרן דורך דוד הערמאַן אין װאַרשעװוער
;טעאַטער לעטגי",
דער אײנאַקטער |צוזאַמען מיט ש .ע',ס ;,אַגענטן? און דער מאַנאָלאָג
;דער פאַרשטערטער פּסח"ן ווערט געגעבן צו דער דערעפענונג
פון /,מאָסקװער יידישן מלוכה-טעאַטער* אין מאָסקװע ,דעם  1יאַנואַר
 ,1אייר פון אל .גראנאָווסקי ,דעקאָראַציעס  ---מאַרק שאַגאַל און
מוזיק  --א .אכראן,
וועגן דעם שרייבט מ .ליטװאַקאָו :
,ר' אַלטער פון ,מזליטוב' ,דאָ דערזעען מיר דורך דער ,הוילער
מאַטעמאַטיק! די ,עלעמענטאַָרע איינפאַכקייט ,ואָס ווערט אָפט
נאוניש' .אָנגעטוענע אין שאַנאַלס קאָסטיומען און אַרומנעריננלט
דורך שאַנאַלס דעקאָראַציעס ,װואָס ביי זייער גאנצער פאַנטאַסטיק
זיינען זיי דורכאויס שטרענג אויסגערעכנט ,מאַטעמאַטיש בולט,
ווערן זיי גראָר יענע ,פאַרכשופטע פינורן' ,װאָס דערמאַָנען אונדז
די ,כמעט פּרימיטיווע מאַריאָנעטן' פון וועלכע ס'קאָן ווערן א שלל
נייע טיפּן-װאַריאַציעס .., ,דער ,שלום-עליכם-אָוונט' איז צוליב
אַ מיספאַרשטײיעניש לכתחילה אָפּנעלײיקנט געװאָרן דורך דער ליטע-
ראַטור ,אין דער אמתן אָבער איז ער נעווען און געבליבן אַ
מעכטיקער שטויס פאַר דער ליטעראַטור נופא ,ווייל ער האָט געשאַפן
אַ גאָר נייעם שליס? צו פאַרשטיין און באַנעמען איינעם פון די
גרינדער פון אונדזער מאַדערנער ליטעראַטור .שלום-עליכם האָט
צום ערשטן מאָל באַקומען די קלאַסישע ,עכט-קינסטלערישע פאַר-
קערפּערונג פון זיינע פינורן".

דעם  82אַפּריל  9291איז דורך דער קווארדי-יאעליט טעאַטער-
סטודיע" אין ניו-יאָרק ,אין /,מאַרטין בעק טעאַטער? געגעבן גע"
װאָרן אַ נייע אויפפירונג פון דעם איײנאַקטער .אין סעזאָן 42"2391
האָט דער ניו-יאָרקער ;אַרטעף* א"ר פון בענא שנניידער געגעבן
א נייע אויפפירונג פון אײינאַקטער ,און אין אָקטאָבער  7491האָט דער
דראַמאַטישער קאָלעקטיוו אין דווינסק א"ר פון פאַניאַ וואלוצקאַיאַ
אויפגעפירט דעם אײנאַקטער,
דער רעזשיסער און שוישפּילער דוד ליכט האָט דעם איײנאַקטער
2229

באַאַרבעט אין אַ קאָמעדיע אין  2אַקטן ,און זי אויפגעפירט,

אויף

אַ טורנעע איבער לאַטיין-אַמעריקאַנער לענדער ,מיט אַ גרופע
פּראָפּעסיאָנעלע אַקטיאָרן ,צוישן זיי :בעלאַ אַריעל ,יעקב לעוו און
ראָזע רובין-ליכט,
דער אײנאַקטער איז איבערגעדרוקט געװאָרן אין אַלע אויסגאַבעס
פון ש .ע'.ס ווערק,
אין  2291איז אין כאַרקאָװו-קיעוו דערשינען אַ באַנד ש .ע'.ס פּיעסן
מיט באַמערקונגען און דערקלערונגען פון נ .אויסלענדער ,וועלכער
שרייבט וועגן דעם אײנאַקטער :
מיט פינף יאר שפּעטער נאָך דער קאָמעדיע
שריבן
ע,.
ג.
,
;יקנה"ז' ,איז דאָך דער איינאַקטער ,מזל-טוב' נאָך אויף א גאַנץ
קענטלעכן

אופן פאַרבונדן מיטן אינהאַלט פון ,יקנה"ז'.

דידאָזיקע

פאַרבינדונג לאָזט זיך דערקענען ניט נאָר אין די עטלעכע נעמען
פון דיזעלבע נגידישע הייזער ,װאָס פינורירן סיי אין ,יקנה"ז' ,סיי
,זל-טוב' (מאַדאַם פּאַסטערנאַק ,קנאַקניסל) --- ,מיר זעען אָט
אין מ
די פאַרבינדונג דער עיקר דערין ,װאָס שלום-עליכם פּרובט אין
,סמז?ל-טוב' אַנטװויקלען ווייטער  . ..די הויפּט-טענדענץ ,וועלכע איז
נטקענן דער יעהופּעצער בור-
געלעגן אין נגרונט פון ,יקנה"ז' .א.ַ.
זשואַזער סביבה ,אַנטקענן די גרויסע בערזע-שפּילער ,אַװועקשטעלן
אַ גרופּע קליינבירנער-נעשטאלטן מיט מנחם-מענדלען בראש  ...די
האַנדלונג איז דאָ באַוואוסט-
זיניק נגעבוים געװאָרן אויף
פון די
קעגנשטעלונג
דער
אָרעמע קיך-לייט און זייערע
באַלעבאַטים  . . .ס'איז דער
נעמיט-צושטאַנד פון די ,ווע-
מען דאָס שווערע לעבן לאָזט
אויף קיין רנע ניט פאַרגעסן
אין דער אינטיילונ אויף
{,מענטשן' און מענטשן ,װאָס
נילט אין די יעהופּעצער היי-

זער ,און אָט אָן דעם געמיט-
צושטאַנד פון די פּאַרשױנען
 ..,באַהעפט זיך שלום-עליכם
מיט נאָר וואַרעמען מיטגעפיל
 .,.אָבער איינצייטיק דערמיט
האָט דער איינאַקטער ,מזל-
ש ,מיכאָצלס אלס ,ר' אַלטער".
טוב!' באַוויזן ,אַז שלום-עליכם
הערט ניט אויף צו זאָרנן
דערפאַר ,אַז די אינטערעסן און פאַרלאַנגען פון דעם פּראָסטן
עולם' זאָלן איינגעפּרעסט ווערן אין די ראַמען פון דער יידיש-
לעך-געמיטלעכער קליינבירגערלעכקייט ,װאָס װוערט אין ,מזל-טוב'
פאַרקערפּערט דורך דער געשטאלט פון רב אַלטער דער פּאַקן-
טרעגער ,דורך אָט דער נעשטאַלט פירט שלום-עליכם דורך אַ באַ-
שטימטע טענדענץ ; פאַרנלעטן און פאַרווישן די שאַרפקייט פונם
סאַציאַלן אַנטאַנאָניזם ,װאָס ווערט געשילדערט אין ,מזל-טוב'.
 . . ,די צווייטע אויסנאַבע ,מזל-טוב' ,וואו דער איינאַקטער אין
געדרוקט נאָך אַ גרינטלעכער איבעראַרבעטונג  ...פילט זיך ...
שלום-עליכמס נייניר צו די ערשטע אָפּקלאַנגען פון דער רעװאָ-
וציאָנערער באַװענונג  ...ביים שיין פון דער דערפאַרונג ,װאָס
שלום-עליכם האָט אָנגעזאַמלט פון  --- 9981די צייט ווען ס'איז
דערשינען די ערשטע אויסנאַבע ,מזל-טוב'  .. .האָבן די געשטאַלטן
,ז?-טוב' באַקומען נאָר אַן אַנדער אויסזען אין שלום-עליכמס
פון מ
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אוינן .,אין דער צווייטער אויכנאַבע פילט זיך שוין ערטערוייז
די טענדענץ צו פאַרשאַרפן די באַציאונג צװוישן די באַלעבאַטים
און קיך-לייט ביז אַ געוויסן פאַציאַלן קאָנפליקט |דאָ שטעלט אַקעגן
אויסלענדער שטעלן פון דער ערשטער קעגן דער צווייטער אויסנאַבע
צו כאַראַקטעריזירן די ענדערונגען אין דעם געדאַנקן גאַנג און
געמיט-צושטאנד

האָט אינם

ש.ל.ום-עליכם
פון ש .ע'.ס העלדן| ..

צווייטן װואַריאַנט באַדייטנדיק פאַרגרעסערט די געזאַנג-נומערן װאָס
גייען אַריין אין ,מזל-טוב' .מענלעך ,ער האָט דאָס נעטאָן אונטער
דער ווירקונג פונם יידישן טעאַטער פון יענער צייט .שלום-עליכם
האָט אָבער געלייגט אַכט דערויף ,אַז די לידער אינם איינאַקטער
זאָלן שטימען מיט די נגרונט-טענדענצן פונם ווערק .דאָס זעען מיר
סיי אין דער ניי-אַריינגעפירטער פינאַל-ליד ווענן  אָרעם און רייך',
סיי אין דעם ליד ,װאָס מיר זיינען ,זיינען מיר' ,װאָס איז אַנטװיקלט
און וואַריאירט געװאָרן אין דער צוייטער אױכנאַבע ,אי דער
צופלוס פון נייע סאַציאַלע מאָטיוון ,אי די אויבערהאַנט פון נאַציאָ-
נאַליסטיש-פאָלקיסטישע שטימונגען  --אָט דאָס אַלֵץ ,װאָס שאַפט
דעם גרונט-אינהאַלט פון דער צווייטער אויסנאַבע ,מזל-טוב ,,לאָזט
זיך הערן אויך אין די נייע נעזאַנג-נומערן".
איבערדרוקנדיק אין  0591אין מאָסקװע אין באַנד ,אײינאַקטערס"
די קאָמעדיע ,מזל-טוב" ,זאָגט זיך אַזױ אַרױס א .ציבולסקי אין
זיין נאָכװאָרט :
 ,די קאָמעדיע ,מזל-טוב' .ש.ט.עלט מיט זיך פאָר אַן אויסער-
געוויינלעכן אינטערעס ניט נאָר מחמת איר גרויסער ליטעראַרישער
ווערט און אַ סך אַנדערע סימנים,

װאָס כאַראַקטעריזירן

די קװאַ-

ליטעט פון אַ דראַמאַטיש ווערק ,װוי סצענישקייט ,פילפאַרביקייט
אין דער צייכענונג פון די געשטאַלטן ,שאַרפקייט אין דער בויאונג
פוֹן קאָנפליקט א .אַ .וו ,.נאָר אויך צוליב דער אידעע און טעמאַ-
אי.ן דער קאָמעדיע באַגרע-
טיק ,װאָס די קאָמעדיע פאַרמאָנט.. .
נעצט זיך ניט שלום-עליכם נאָר מיטן אַנטקעננשטעלן די צויי
שיכטן  --אָרעמע און רייכע ,משרתים און זייערע בעלי-הבתים
א .א .װו -- .נאָר ער ברענגט זיי צו אַ צוזאַמענשטויס ,דאָ פירט
דורך שלום-עליכם אַ בולטע דיפערענץ פון די כחות ,װאָס פירן
און אַנטװיקלען די קאָמעדיע .אין ,מזל-טוב' באַנגרענעצט זיך ניט
שלום-עליכם מיט דעם געוויינלעכן פּאַסיוו אויסלאַכן די נבירים,
זייערע מאוסע גענג און אייננשאפטן .,ער אַנטפּלעקט דאָס סאַציאַלע
פּנים פון זיי.
 די פּערזאָנען פון ,מזל-טוב' פאַרמאָגן שוין אַ געפי? פון פּראָ-טעסט ,װאָס ווערט אויסנעדריקט אין פינאַל בשעת דער באַגעגניש
מיט דער ,מאַדאַם' .,דער פּראָטעסט אין לעת עתה נאָך ניט קיין
גענוג דרייפטער פּרוב ,דערפאַר פאַרמאָגט ער אָבער ,דער פּראָטעסט,

אַ בולטע סאַציאַלע ווענדונג.

,...מז?-טוב' דאַרף

|אָנ{געזאַנט

ווערן דעם געבורט פון סאַציאַלן באַוואוסטזיין פון די יידישע אונ-
טערדריקטע מאַסן ,וועלכע פאַרשטייען שוין ,אַז זייער אומדער-
טרענלעך שווערע עקאָנאָמישע און מאָראַלע לאַנע איז א סאַציאַלער
.ן ,מזל-טוב' באַווייזט שלום-עליכם ,אַז די רעווא-
אומרעכט. ,א.י
לוציאָנערע ווירקונג פון די -09ער יאָרן האָט שוין דערגרייכט צו
די יידישע אונטערדריקטע מאַסן ... .אין דער קאָמעדיע ווערט
בולט אַנטפּלעקט שלום-עליכמס האַרציקע ,ווארעמע ליבשאַפט צו
די פאָלקס-מענטשן,

צווישן זיי ,צווישן די אָרעמע ,האָט ער געזובט

און געפונען זיינע פּאַזיטיווע ,חנוודיקע געשטאַלטן ,זיין אויסנע-
צייכנטן לירישן טרוימער ,ווי דעם פּאַקנטרעגער רב אַלטער .,אים,
דעם פאָרשטייער פוֹן דער יידישער אָרעמשאַמט ,רב אַלטערן ,פאַר-
טרויט שלום-עליכם זיינע בעסטע טרוימען ,זיינע ערלעכסטע געפילן
2381
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אָט די גרויסע ווערט און

אין מענטש ,אין דעם איז פאַרבאָרנן
באַדייטונג פון דער קאָמעריע",
צו דעם באַמערקט יעקב מעסטל:
,פאַכמעניש-באַהאַוונט איז אויך א .ציבולעווסקיס אַרבעט ווענן
,מזל-טוב',

ער ווייזט דאָ אַרױס

אַ טיף פאַרשטענדניש

פאַר באַ-

קרעאַציע

האַנדלען פּערסאָנאַזשן אין שייכות פון קינסטלערישער
און זייער ווירקונג אויפן צושויער".
אין  5191איז דער אײנאַקטער דערשינען אין ניו-יאָרק אין דער
העברעאישער איבערזעצונג פון י .ד .בערקאָװויטש ,און איז שפּעטער
איבערגעדרוקט געװאָרן אין די אַנדערע אויסגאַבעס,
די איבערזעצונג איז אויך געשפּילט געװאָרן,
אין  9191איז אין מאָסקװע דער אײינאַקטער דערשינען אין דער
העברעאישער איבערזעצונג פוֹן ק .ל ,סילמאַן ,און איז געשפּילט
געװאָרן דורך דער ?הבימה".
אין  0291איז אין סאַלאָניקי דערשינען אין לאַדינאָ {איבערזעצט
פון העברעאיש !} דער אײנאַקטער ,איבערזעצט פון אברהם מאטא-
ראסו ,און אין  1391איז דאָרט דערשינען |מיט נאָטיצן וועגן מחברן
אַ ניי איבערזעצונג ,אין לאַדינאָ ,פון י .פ| .יצחק-דוד פלאָרענטין),
וועלכע זיינען ,אַ פּנים ,געשפּילט געװאָרן.
אין  0191איז אין קיעוו דערשינען אַן אוקראַאינישע איבערזעצונג
פון ש ,.פּאמאַנעראָ,
דער אינאַקטער איז אויך איבערזעצט געװאָרן אין רוסיש פון
רוסיש-יידישן שוישפּילער י .יולין ,וועלכער האָט אים געשפּילט.
אין  1691איז אין מאָסקװע ,א"ר פון מ .ס .בעלענקי ,ווס ,ב .איװואַ-
נאָוו און ב .נ .פּאָליאַקאַוו ,דער אײינאַקטער דערשינען אין אַ רוסישער
איבערזעצונג אין אַ באַנד ש .ע'.ס פּיעסן,
לידישע

גאַזעטען אונ זשורנאַלעױי

אין נומער  ,2091 ,1פון די ,יודישע פאָלקס-צייטונג" ,קראַקו,
האָט ש .ע .פאַרעפנטלעכט אַן אײנאַקטער ,יודישע גאַזעטען אונ
זשורנאַלען* ,װאָס איז ניט אַריינגענומען געװאָרן אין זיינע געזאַמלטע
ווערק.
שטייט

אן בעשפרייטיי

אין די נומערן  0174פון יאָר  3091פון ,די יודישע פאָלקס-
צייטונג? האָט ש .ע .פאַרעפנטלעכט זיין ;צעזייעט און צעשפּרײט,
בילדער פונ'ם יודישען לעבען אין דריי אַקטען" ,און שפּעטער ,אין
נומער  03פון זעלבן יאָר ,צוגעגעבן נאָך אַ נייעם אַקט צו דער
קאָמעדיע.
יידישע טעאַטער-ליבהאָבער האָבן באַלד גענומען שפּילן די קאָ-
מעדיע אין איר ערשטער אױפלאַגע ,אָבער דאָך האָט דאָס ניט
אָפּגעהאַלטן דעם מחבר צו צושרייבן דעם נייעם אַקט ,װאָס ער האָט
וי עס איז צו זען פון זיינעם אַ בריוו צו ספּעקטאָרן פון  11אַפּריל
באַטראַכט װי אַ באַזונדערע קאָמעדיען אָפּגעדרוקט אין
3
;יודישעס פאָלקס-צייטונג* מיט אַ באַמערקונג ,אַז דער דריטער אַקט
דאַרף גיין נאָכן צווייטן אַקט ,און דער ביז דאַמאָלטיקער דריטער
אַקט זאָל פאַררעכנט ווערן פאַרן פערטן אַקט .אין דער צוייטער
אויפלאַגע פון דער געדרוקטער פּיעסע האָט אָבער ש .ע .דעם דאָזיקן
נייעם אַקט אינגאַנצן אַרױסגעלאָזט,
אין  4091איז די קאָמעדיע אויפגעפירט געװאָרן אויף יידיש דורכן
;פּראָגרעסיוו דראַמאַטיק קלוב? אין ניו-יאָרק,
אויף וי ווייט ש .ע .איז געווען פאַראינטערעסירט צו מאַכן די
ענדערונג אין דער קאָנסטרוקציע פון דער פּיעסע ,זאָגט עדות זיין
כריוו פון  7יוני  3091צו מרדכי ספּעקטאָר :
2002

יידישן טעאַטער
;איך ווייס ,אַז דו וועסט אַביסל שפּרינגען און זיך שמיצן אין

געהאַט פאַר דעמאַנסטראַציעס .איך ווייס ניט מיט װאָס זאָל מען
דאָס דערקלערן  :צי טאַקע מיט דער פּאָפּולאַריטעט פונם פאָלקס-
שרייבער ,אָדער דערמיט ואָס די יידישע פּובליקום לעכצט נאָך אַ
יידישער בינע ,אָדער פּשוט מיט דער אומנעצאַמטקיײיט פונם המון ?
ביים אַרױסנאַנג האָט אַ טױיזנטקעפּיקע מאַסע אָפּנעװאַרט איר קרבן.
נאָר אויף דער קלוגער עצה פונם פּאָליצמײיסטער האָט מען מיך
פאַרהאַלטן אין אַ פאַרמאַכטער לאַזשע אַרום אַ האַלבער שעה ,און
דערנאָך אַרױפנגעלאָזט דורך דער הינטער טיר אויף אַן אַנדער
נאַס .נאָט מיינער! װאָס װאָלט שוין געווען ווען עס זאָל מענלעך
זיין צו שפּילן אויף יידיש ? מיין נור? און אייער צוקונפט (איך
ווענד מיך צו מיינע נאָכפּאָלנער) זיינען ענג צוזאמענגעבונרן מיטן
יידישן טעאַטער .פאַרשרייב דאָס דיר אין דיין קאַלענדאר".
די פּיעסע דערשיינט ,אין יידיש ,אין בוך-פאָרם און ווערט זייער
אָפט איבערגעדרוקט,

און צעשפרײימי.

אין דער הקדמה צו דער צווייטער אויפלאַגע פון דער פּיעסע ,אין
 ,5שרייבט ש .ע: .
,יט אייניקע יאָר צוריק האָט זיך געדרוקט פון מיר אַ פעליעטאָן
מ
אין דער ;,יודישער פאָלקס-צייטונג' אונטער דעם נאָמען ,צעזעעט
און צעשפּרײט ,בילדער פונם יידישן לעבען' .הגם דידאָזיקע ביל-
דער זיינען נגעשריבן אין אַ דראַסאַטישער פאָרם ,דאָך האָט זיך
מיר אַפילו ניט געחלומט ,אַז איך על אַמאָל זוכה זיין צו זען
זיי אויפגעפירט אויף דער סצענע.
אין עטלעכע יאָר אַרום האָט מען די פּיעסע איבערזעצט אין דער
פּוילישער שפּראַך און מע האָט זי געשפּילט אין פּולישן טעאַטער
אין ואַרשע .אמת ,דאָס פּובליקום האָט אויפנענומען די פּיעסע
און דעם מחבר זייער ראַשנד ,די נאַלערעע האָט געפּאַטשט ,בראוואָ
װוי געוויינטלעך ,נאָר װאָס מער דער עולם האָט געגװואַלדעװעט,
אַזױ מער האָט דאָס דעם מחבר פאַרדראָסן ;:ער האָט געפילט ,אַז
דער פּיעסע פעלט אַ סך מער וויפל זי פאַרמאָגט .,ער האָט געפילט,
אַז אויף דער בינע ווערט געשפּילט אַ פעליעטאָן ,נישט קיין דראַמע.
דאָס װואָס איך האָב דאַמאָלט געליטן ,קאָן מען באמת אָנרופן ,חבוט
הקבר', .קיינער ווייס ניט ,זאָגט מען ,וועמען דער שוך קוועטשט..
איך בין געווען דענסמאָל אויב ניט דער איינציקער ,וֹאָס האָט
אויסנגעפייפט דעם מחבר פון דער פּיעסע.
איצט ,ביי דער צווייטער אויפלאַגע ,צום אויפפירן זי אויף דער
יירישער בינע ,האָב איך זי גענומען צום אויסבעסערן .דאָס ,אויס-
בעסערן' האָט מיך אָבער אַזױ ווייט פאַרשלעפּט ,אַז איך האָב כמעט
אָנגעשריבן א גאַנץ גייע פּיעסע ,כמעט נאָר איבערגעלאזט דעם
הויפּט-געדאַנק ,די נעמען פון די פּאַרשױנען און א צוויי-דריי סצע-
נעס אומגעענדערט .איך האָב נעװאָלט ,אַז מיין ערשטע פּיעסע
אויף דער יידישער בינע זאָל האָבן באטש א שטיקל פּנים פון א
פּיעסע ,אַזױ ,אַז אויב די נאַלערעע װועט זיך ניט קאָנען איינהאַלטן
און וועט אַמאָל וועלן ,פּאַטשן בראַװאָ' ,זאָל זי ניט פּאַטשן אומ-
זיסט, . , .יונגע דראַמאַטורגן  ---זאָגט טשעכאָוו  ---באַדאַרף מען
ווינציקער אַפּלאָדירן און מער אויספייפן' .גאָלדענע ווערטער."..
אין  5091איז די קאָמעדיע אויפגעפירט געװאָרן פון פּראָפּעסיאָ-
נעלן יידישן טעאַטער אין װאַרשע.
וועגן דער אויפפירונג שרייבט י ,ל ,פּרץ :
,צ,עזייט און צעשפּרייט! איז נישט נאָר דאָס פאָלק .די פאמיליע
איז צעזייט און צעשפּרײט .אָן אייזן און אָן העק און ,אָן אַ טראָפּן
בלוט צו פאַרניסן' איז אַ מערדעריי געשעען  ---אַ פאַמיליען-נשמה
איז געקוילעט געװאָרן אָן א מעסער ,און עס וועט קיין האָן ניט
קרייען ! אַ פאַרסמט גנלות-בלימל ,אַ האָלץדשװאַם האָט זיך אין

דער ערד ,און מחמת עס וװעט דיר ניט העלפן קיין שום רבונו
של עולם ,לכן זאָלסטו זיך פריער אַביס? אויסשמיצן און אויס-
שפּרינגען ,אויסטרינקן א גלאָז קאַלט װאַסער און טאָן אַזױ װוי איך
הייס  :אִפּדרוקן ,און למען השם אָפּדרוקן ,דעם פערטן (דאָס הייסט,
אייננטליך ,דעם דריטן) אַקט פון מיין קאָמעדיע ,צעזייט און צע-
שפּרייט' .,איך האָב נים אַזופיל צייט איינצוטענהן מיט דיר אויף
וויפל ער איז נייטיק ,ובפרט ,אַז מען שפּילט די קאָמעדיע ללוביטעלי)
{אַמאַטאָרן | אין פי? ערטער ; נאָר איך זאָג דיר ,אַז אָן דעם דריטן
אַקט ,איז די קאָמעדיע עפּעס ניט דערעדט .מאַטװײי קומט אַרױס
ניט נאַנץ .דאַווידקע  ---אַ פאַרביילויפנדיקער פּאַרשױן ,אויסער-
דעם וואָס די סצענעס פון דעם אַקט זיינען עכט פאָלקסטימלעך
(נאַראָדנאָ) ,און וי אויבן ,ביי די אויפנעקומענע אַריסטאָקראַטן,
אַזױ אויך אונטן ,ביי די קליינע מענטשעלעך |דער פערטער אַקט
קומט פאָר אין אַן אָרעמער סביבה|

איז צעזיט

דעם  11אַפּריל  5091האָט מאַרק אַרנשטײן ,אין זיין פּױלישער
איבערזעצונג ,א"נ ,ראָדזשיננאַ זשידאָווסקאַ* |אַ יידישע פאַמיליען,
אויפגעפירט די קאָמעדיע אין װאַרשע ,אויף דער פּוילישער בינע,
אין ,עליזעאום טעאַטער?
אין אַ בריוו פון קיעוו ,דעם  8אַפּריל  ,5091שרייבט ש .ע .צו
דוד פרישמאַן :
,די טעג ,װוי עס שרייבט מיר ה' מאַרעק |אַרנשטײן| ,ווערט
אויפגעפירט אויף דער בינע אין עליזעאום טעאַטער מיין ,צעזייט
און צעשפּרײיט' ,בילדער פונם יידישן לעבן ,אין דער פּוילישער
שפּראַך .די דירעקציע ,זאָגט ער ,מאַרעק ,הייסט עס ,האָט חשק
אַרויסצורופן מיך אויף דער ערשטער פאָרשטעלונג .,אויב איך וועל
זיין ,ווייס איך ניט .וויל איך ,יעדנפאַלס ,אַז איר זאָלט זיין און
זאָלט עס זען און מיר נאָכדעם מיטטיילן אייער מיינונג און דעם
איינדרוק ,װאָס ס'האָט נעמאַכט אויף אײיך און אויפן פובליקום".
און דריי טעג שפּעטער שרייבט ער ווידער צו פרישמאַנען:
ה,יינט ,און פּונקט איצט אין דער דאָזיקער שעה ,שפּילט מען
מיך דאָרטן אין װאַרשע פאַר נויים אויף נויאיש ,און איך האָב
ניט די זכיה אַפילו אויף גויאיש זיך זען און הערן !
נאָך איין ביטערער טראָפּן אינם גרויסן ים פון צרות פון א
יידישן שרייבער".

ודי רעדאַקציע פון ?.שלום עליכם בוך" באַמערקט דערצו :גש .עי
האָט דאַמאָלט פּשוט ניט געהאַט אויף הוצאות-הדרך קיין װאַרשע".
לויטן ווייטערדיקן בריוו זעט אָבער אױס ,אַז דער מחבר האָט יאָ
בייגעוואוינט די אויפפירונג.ן
אָט װאָס ש .ע .האָט געשריבן צו זיין טאָכטער נאָך דער פּױלישער
אויפפירונג :
,װאָס זאָל איך דיר שרייבן וועגן נעכטיקן טריומף ? איך אַליין
פלעג זיך אַמאָל באַטײליקן אין משונענע אַװאַציעס ,װאָס זיינען
נעמאַכט געװאָרן צו באַליבטע אַרטיסטן .נאָר אַזעלכעס האָב איך
ניט געזעען אַפילו אין מיין שרייכערישער פאַנטאַזיע .נאָכן ערשטן
אָקט האָט מען מיך (בוכשטעבלעך) פאַרשאָטן מיט בלומען .דער-
נאָך ,נאָך יעדן אַקט ,האָט מען מיך וויפל מאָל אַרױיסגערופן .ביים
פערטן אַקט איז דאָס פּובליקום פּשוט אַרױס פון די כלים ,האָט
אַפּלאָדירט יעדער פראַזע ,װאָס האָט אויסגעדריקט וועלכע עס איז
שייכות

מיט

דער אידעע

פון דער פּיעסע.

און נאָכן שלוס

האָבן

גענומען פליען היטלען און עפּעס אַ ווילד עלעמענטאַרע קראַפט
האָט זיך צו מיר געריסן וי איינצושלינגען מיך .פאַר איין מאָמענט,
האָב איך געמיינט ,אַז דאָס טעאַטער פאַלט איין .איך האָב מורא
2039

3804

לעקסיקאָן
אע

קע

אע

אע

קע

אע

אע

טע אע

עטלא

טיונ

הויז אריינגעגנבעט ,און דאָס הויז איז צעפוילט און צעפאַלן גע-
װאָרן ... .די טראַגײקאַמעדיע האָט באַאַרבעט שלום-עליכם אין
,עזייט און צעשפּרײיט! ,װאָס שפּילט זיך אין
זיין דרייאקטיק שטיק צ
יידישן טעאַטער אויף קרולעווסקא .דאָס שטיק האָט אַלע גרויסע
מעלות און אַלע קליינע חסרונות פון שלום-עליכם ,ואָס װועט זיך
קיינמאָל פון קיין וויץ נישט

אָפּזאָנן וואו מען דאַרף

יאָ און וואו

מען דאַרף נישט ,און דאָס שטיק גרענעצט דעריבער מיטן פאַרס,
.,ע.שפּילט איז די זאַך נגעװאָרן אים אַלנגעמײנעם גוט .אויסגע-
נ
צייכנט האָט זיך מייערזאָן (דֹער פאָטער){ .סעם| אַדלער האָט
שלעכט פאַרשטאַנען די ראָלע פון שליח ,וואָס ברענגט אִפּ די תנאים.
ער דאַרף זיין אַ דורכגעטריבענער כל-בו ,װואָס שינדט פון אוים-
געקומענעם גביר די הויט ,און ער האָט געשפּילט א נאַרישן שדכן.
אָבער ,לויט זיין פאַרשטענדניש ,גוט די ראָלע אויסגעפירט".
אין  7091איז די פּיעסע ווידער אויפגעפירט געװאָרן אין װאַרשע
מיט נאַטאַן דראַנאָוו אַלס ,מאיר שאַלאַנט?
דער באַקאַנטער טעאַטראַל נח פּרילוצקי האָט אָנגעשריבן אַ
גרעסערע קריטיק ,אין וועלכער ער דריקט זיך אַזױ אויס וועגן
דער פּיעסע :
,נישט צופעליק האָט שלום-עליכם אָננערופן זיין ,צעזייט און
צעשפּרײיט! , ---בילדער פונם יידישן לעבן' .ער האָט זיך געמוזט
װאַקלען צװוישן ,דראַמע!' און ,קאָמעדיע! ,ווייל אין דער פּיעסע
זיינען ביידע עלעמענטן ענג צונויפנעפלאָכטן .,דאָס פּראָבלעם איז
לום-עליכם וױייזט אונדז וי
אין גרונט עכט דראַמאַטיש. .ש.,
די שטוב צעקריכט זיך ביסלעכווייז .די ערשטע באַמערקט דאָס
די דערשלאָגענע

מוטער ,דערנאָך הייבט-אָן צו באַמערקן אויך דער

פאָטער ,טראָפּנװײיז טריפט זיך אַריין דער אמת אין זיין באַוואוסט-
זיין ,און אין דריטן אַקט דערפילט ער שוין מיט זיין נאַנצן וועזן,
אַז ער האָט קיין קינדער נישט .ווערט ער אינגאנצן צעבראָכן .דאָס
איז ,אַלְזאָ ,די אַלְטע דראַמע פון די עלטערן און די קינדער .די
אַלטמאָדישע עלטערן קוקן אויף די קינדער וי אויף טויט צירונג
מיט וועלכע מען קאָן טאָן װאָס מען וויל ,און זוכן פון זיי נחת
פאַר זיך .דאָס לעבן איז זיך אָבער ביטער נוקם פאַר אַזאַ ענאָאיזם
און איז נורם אַ טרויעריקע אַנטוישונג .,אָבער דער אַלגעמײײנער
פאָן איז אַ קאָמישער .די העלדן זיינען קליינלעכע ,און אינטערעסן
האָבן זיי אויך קליינלעכע .לאַננוייליק און נודנע אין שאלאנטס
אידעאַ?ל פון פאַמיליעננליק.
 .,מעג מען זאָנן ,אַז ,צעזייט און צעשפּרײיט! איז די העכסטע

פאָרם פון קאָמעדיע  :דאָס איז אַ קאָמעדיע ,וואָס נייט איבער אין
דראַמע ,אַ טרויעריקע קאָמעדיע .דערביי אַ קאָמעדיע פון זיטן :
די אָרדנונג אין שאלאנטס הויז ,די באַציאונגען פון פאָטער צו די
קינדער און פון די קינדער צו דער מוטער ,פּעסלס וויזיט ,די העויות
פון דעם מחותן ,דעם בעל יחוס ,און בכל? די באַציאונגען צווישן
צוויי מחותנים ,באַזונדערס דער וויזיט פון שדכן אין לעצטן אַקט ---
דאָס זיינען פּראַכטפולע בילדער פון די אַלטמאָדישע יידישן זיטן,
די דראַמאַטישע האַגדלונג אין ,צעזייט און צעשפּרײט! אין
אַנטװיקלט מיט אַ נגעניטער האַנט .די גאַנצע אַקציע ויקלט זיך
אויף פאַר אונדזערע אוינן װוי דער פּאַרמעט פון א מנילה .די
פאַרבינדונג איז זייער אַ נגעלונגענע .דער ערשטער אַקט פירט אונדז
מיט אַמאָל אַריין אין סאַמע קאָך פון דער פּיעסע .אַלֶע פּאַרשױנען
זיינען אויף דער סצענע ,אין זייער האַלטן זיך שפּינלט זיך אֶפּ
זייער כאַראַקטער ... .איין סצענע פליסט ,נאַטירלעך ,נישט-
געצוואונגען ,אַרױיס פון דער אַנדערער ,אלץ בינדט זיך אַזױ האַר-
מאָניש ,און דער אַקט ענדיקט זיך מיט אן אמת שלום-עליכמדיקן
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אַקאָרד ,דערווייל נאָך אַ קאָמישן  ..ד.ער צווייטער אַקט  --אַ ביסל
אַ שװואַכער  ---דעקט אונדז נאָך מער אויף די אַנאַרכיע און דעם
חורבן פון מאיר שאלאנטס שטוב .דער דריטער אַקט איז שוין

זייער אָנגעשטרענגט.

ער איז אינגאַנצן

אַדורכגעפלאַכטן

מיט

װאַקסט שוין פון דער ערשטער

קאָמיזם ,אָבער דער דראַמאַטיזם
סצענע.
ָ.ס טעמ"
דא
די דראַמאַטישע מאָמענטן זיינען זייער געלוננען. . .
פּאַ פוֹן דער פּיעסע איז זייער לעבעדיק ,ווי שוימיקער וויין ,לייכט,
גראַציעז ,פליסיק ,אָן לאַנגװײיליקע ערטער .די פּיעסע ווירקט אויפן
צושויער ,פריער וויילט זי אים ,מאַכט אים פריילעך ,דערנאָך
ווערט ער טרויעריקער .צום סוף  --גערירט .די שפּראַך  --אַ
שלום-עליכמדיקע.
קורץ , :צעזייט און צעשפּרייט' דאַרף גערעכנט ווערן פאַר אַ
קלאַסישע פּיעסע פון אָרעמען יידישן רעפּערטואַר",
וועגן דער ערשטער פּראָפּעסיאָנעלער אויפפירונג פון דער פּיעסע,
שרייבט נ .אויסלענדער :
,גאר אַנדערש האָבן אויפנענומען דעם ערשטן שלום-עליכם-
ספּעקטאַק? די פאָרשטייער פון די בורזשואַזנאַציאַנאַליסטישע
קרייזן ,װאָס האָבן זיך גרופּירט אַרום דער ציוניסטישער צייטונג
;דער טעלענראַף' .דאָ האָט זיך געפירט אַ סיסטעמאַטישע אַטאַקע
קעגן שלום-עליכמס פּיעסע און מיט אַלע מיטלען געװאָלט זי פאַר-
מאוסן אין די אוינן פון די יידישע אַקטיאָרן",
און אַלס באַװײיז ,ברענגט אויסלענדער פאָלגנדיקן ציטאַט פון דער
צייטונג ;דער טעלעגראַף*:
,דער אינהאַלט פון דער פּיעסע איז דעם װואַרשעװוער פּובליקום
שוין פון די פּוילישע פאָרשטעלונגען באַקאַנט .פאַר דער יידישער
בינע אָבער האָט שלום-עליכם די פּיעסע געװאָלט אויסבעסערן און
ער האָט זי ערנער נעמאַכט .דאָס װאָס ער האָט דעם גאַנצן פערטן
אַקט אַרױסגעװאָרפן ,איז נראָד קיין חסרון ניט .דערדאָזיקער אַקט
איז סיי וי סיי געווען װוי צונעטשעפּעט ,ער האָט אָבער דאָס ביסל
כֿעבן ,וועלכעס די פּיעסע האָט געהאַט ,אויך אַרױסגעװאָרפן".
אין  8091איז די קאָמעדיע א"ר פון װאָלף זילבערבערג אויפגעפירט
געװאָרן דורך דער .הירשביין-טרופּע? ,און זינט דאַמאָלט זייער אָפט
געשפּילט געװאָרן דורכן פּראָפּעסיאָנעלן יידישן טעאַטער איבער דער
וועלט.
דעם  21מאַי  2191איז די פּיעסע אויפגעפירט געװאָרן דורך
ליבהאָבער אין ראַדאָם א"ר פון שוישפּילער אייזיק סאַמבערג.
ערשט דעם  61יאַנואַר  1291איז די פּיעסע ,צום ערשטן מאָל |אין
אַ נייער באַאַרבעטונג פון י .ד .בערקאָוויטשן ,אויפגעפירט געװאָרן
אין פּראָפּעסיאָנעלן יידישן טעאַטער אין אַמעריקע ,אין ,דאָס נייע
יידישע טעאַטער* א"ר פון מאַרק אַרנשטײן ,דעקאָראַציעס  --י.
פאשקא.
וועגן דער אויפפירונג שרייבט אב ,קאַהאַן :
 ...,דאָס שטיק עראינערט אָן אַ באַריסטע רוסישע דראַמע
;די קינדער פון װאַניושין' פון נײידענאָוו .זי איז אָבער פול מיט
אייגנאַרטיקע יידישע שטריכן ,און טראָץ אירע פילע שװאַכקײיטן,

איז זי שטאַרק און אינטערעסאַנט ,און האָט אַן אָריגינעלע געשמאַ-
קייט אין איר טעם .אין טעאַטער זעט איר אָפט זאַכן ,װאָס אַמוזירן
און אינטערעסירן אייך ,אָבער זעלטן ווען דער געריכט מיט וועלכן
מען איז אייך מכבד ,איז פריש און זאַפטיק ,ביי דיזער שלום-
עליכם קאָמעדיע פילט איר דאָס יאָ .כאָטש דער פּלאַן איז ניט
ניי אוֹן פילע פון די איינצלהייטן זיינען אויך ניט ניי ,דער אינטע-
רעס ,וועלכן איר האָט אין דיזער פּיעסע ,איז ניט פון דעם סאָרט,
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װאָס הויבט זיך אָן מיט צייט-פאַרויילונג און ענדיקט זיך מיט
צייט-פאַרויילונג .ער איז פון דעם פין ,װאָס רופט אין אייער
מח אַרױס געשטאַלטן און געדאַנקען .ווענן אַזאַ פּיעסע קאָן מען
ריידן שטונדנווייז .זי הויבט אויף אַ פאָרהאַנג הינטער וועלכן עס
לינט אַ גאַנצער פּלאָנטער פון מענטשלעכע פאַרהעלטניסע ,טיפּן,
צושטענדע ,וועלכע זיינען פאַרבונדן מיט אַ געוויסע צייט.
די פּיעסע איז אָנגעפּיקעװעט מיט ביליקייט .זי איז אָבער אויך
אָנגעפּיקעװעט מיט טייערע שטאָף .דער אומנליק איז ,װאָס שלום-
עליכם האָט אין איר צופי? פאַרבורלעסקעוועט זיין הומאָר ,עס איז
אַן ערנסטע טעמע אין וועלכער עס לינט אַ ים מיט נאַטירלעכן
קאָמיזם ,צוזאַמענגעמישט מיט נאַטירלעכן טראַניזם .ליידער אָבער
איז דער קאָמיזם צו שטאַרק אונטערשטראָכן .עס קומט אויס רוי,
און אין מאַנכע ערטער דערגרייט דאָס זאָגאַר צו דער מדרגה פון
אומאָנשטענדיקייט,
איינער פון די טיפּן איז אַ שדכן ,וועלכער פּלאָנטערט זיך אין
זיינע רייד .,עס איז אים שווער זיך צו דערמאַנען דעם וויכטיקסטן
װאָרט ,און ער ברויכט אַלץ דאָס װאָרט ד,אָס! .דערביי ווערט אָפט
אַנטװיקלט אַ ואָרט-שפּיל פון אַזאַ סאָרט ,וועלכער פּאַסט זיך
אַבסאָלוט ניט פאַר אַ טאַלאַנטפולן שרייבער .עס שמעקט איינפאַך
מיט די ביליקע חכמות פון די אומאַנטװיקלטע מענטשן .איר
וואונדערט זיך ,װוי קומט עס צו שלום-עליכמן? דאָס אַלְץ האָט
מען באַדאַרפט אַרױפװאַרפן . .. .דאָ האָבן מיר געזעען דעם ערגסטן
ביישפּיל פון אַלץ ,װאָס איז פאַרהאַן צו קריטיקירן אין דער פּיעסע.
עס איז אין איר פאַרהאַן אַ סך גנוטער הומאָר ,װאָס איז אויך גאַנץ
אומזיסט איבערטריב! .כמעט יעדער טיפּ אין איבערטריבן און
פאַרבורלעסקעוועט ,די לאַנע אַלֵיין איז פול? מיט הומאָר און פול
מיט די קראַפט פון שלום-עליכמס טאַלאַנט ,און דער איבערנע-
קאָכטער שפּאַס איז נאָרניט נויטיק .די פּיעסע האָט מען באַדאַרפט
שטאַרק רעדאַקטירן ,זי האָט אין זיך דאָס מאַטעריאַל און דעם
פונדאַמענט פון אַ וואונדערבאַרע קאָמעדיע .עס אין א שאָד איר
,ודק חמץ' זיין ,װועט
צו לאָזן ניין אין ניוועץ .ווען מען זאָל איר ב
זי באַלאַנגען צו אונדזער בעסטן ליטערארישן רעפּערטואַר.
די פּיעסע אין פו?ל מיט אינטערעסאַנטע כאַראַקטעריסטישע
לעבנס-שטריכן ,די טיפּן זיינען ניט קיין נייע ,אָבער זייער פאַר-
שידנאַרטיקייט און זייער נאַטירלעכע פאַרבינדנקייט מיט דעם פאָר-
נעשטעלטן לעבן ,מאַכט די פּיעסע רייך אין דעליקאַטע פאַרבן.
עס שמעקט מיט אַ טיפן אמת ,וועלכע די אויסערלעכע איבער-
געטריבנקייט און ביליקייט איזן ניט אומשטאנד צו פאַרטונקלען.
 ..,איר זיצט אין טעאַטער בשעת מען שפּילט די פּיעסע שלום-
עליכמס און איר פילט דעם אידעאַליסטישן גייסט וועלכער האָט
געליינט דעם פונדאַמענט פון דער גרויסער רעװאָלוציע .יאָ ,עס
איז אַ שאָדן װואָס דער נאַטירלעכער הומאָר איז אָפּט אין בורלעסק
פאַרװאַנדלט .,דער דימענט איז אזא טייערער .צו װאָס דאַרף מען
נאָך אים איינפאַָסן אין בלישטשענדע ביליקע גלאָן? די ראָזע
איז פּרעכטיק רויט פון דער נאַטור ,צו װואָס דאַרף מען איר נאָך
באַפאַרבן ? מען פירט איר נאָר איבער.

געשפּילט איז די פּיעסע אויף דעם זעלבן שטיינער וי זי אין
נעשריבן גוט; נוט ,אָבער ;צו נוט' .עטלעכע פון די אַקטיאָרן,
וועלכע האָבן כאַראַקטער-ראָלן ,האָבן די כאַראַקטער-ראָלן איבער-
געטריבן און פאַרביליקט .איבערהויפּט מון מען דאָס זאָנן ועגן
שדכן .דעם שדכן האָט געשפּילט מייזעל .זיין אַרינגיין ,זיין זעצן
זיך ,זיין אנהייבן צו ריידן האָט פאָרגעשטעלט אַן אינטערעסאַנטע
קאָמישע כאראקטער-בילד .ער איז אָבער אין דעם קאָמיזם אַװעק
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צו ווייט.
זאָגן.

וועגן סקולניקן אין זיין ראָלע קאָן איך קיין גוטס ניט

דערפאַר

אָבער קומט

אים

אַ קאָמפּלימענט

פאַר דעם

אַרט

וי ער האָט נעשפּילט אַ צווייטע ראָלֶע אין דער זעלבער פּיעסע :
דעם אױיסגעפּוצטן יחסנישן ב-יחיד ... .דיזע ראָלע האָט ער
צונעטראָפן געראָטן .אין סך הכל קאָן מען זאָנן ,אַז אין דער פּיעסע
זיינען קיין ראָלן ניטאָ .,עס איז ניטאָ קיין סך װאָס צו שפּילן.
מאַדאַם שניצער קומט פאָר אַלס די פאָרטנגעשריטענע מיירל ,װאָס
פארט אין דער שווייץ .זי האַלט זיך גוט ,אָבער אויפצומאָלן איז
ניטאָ װאָס ,גאָלדשמידט האָט געשפּילט די ראָלע פון דעם טאַטען.
אין אַלגעמיין ,ווען מען זאָל זיך ניט אַרײנלאָזן טיפער ,האָט ער
פאָרגעשטעלט דעם טיפּ ,וועלכן דער פאַרפאַסעד האָט געהאַט אין
זינען ; אָבער דאָס איז געווען אַזאַ מין שפּילן ווי צום ביישפּיל
ווען א פּיאַניסט נעמט ריכטיק די נאָטן ,אָבער אָן אַן אינערלעכן
נעפיל ,אָן אַן איינבילדונגס-קראַפט... .ווען דער שוישפּילער
שטעלט זיך אינערלעך פאָר און פילט דאָס ,ואָס ער שפּילט ,גייט
עס אַנדערש .דאָך ,נאָך אַלעמען ,איז נאָלדשמידס שפּילן געווען
נישקשה ,גוט האָט זיך געהאַלטן און איז אויך געווען פּאַסנד גרי-
מירט דער ניי-אָנגעקומענער אַקטיאָר װינאַנראַדאָוו ,וועלכער האָט
געהאָט די ראָלע פון דעם צעטראַָנענעם עלטערן זון .נישקשה איז
אויך געווען דער ייננל מיט דעם הינטל (שאַפּיראָ) ,פריד אַלס
ציוניסט און עלנארד אַלס דער רעװאָלוציאָנער האָבן װייניק צו טאָן,
אָבער זיי האָבן נעמאַכט אַ גוטן איינדרוק .מאַדאַם אננאַ שאַפּיראָ
און מאַדאַם לעננסנער האָבן אויך נגעהאט קליינע ראָלן .מאַדאַם
אַבראַמאָװויטש האָט נעשפּילט די ראָלע פון דער מוטער ,און זי
איז ערטערווייז געווען אויסגעצייכנט און רירנד .זי האָט אָבער
|
אויך װייניק װואָס צו טאָן".
נאָך וייניקער באַגײסטערט איז דער טעאַטער-קריטיקער ב .גאָרין :
,עזייט און צעשפּרייט' טאַפּט נאָך שלום-עליכם אין
 ...,אין צ
דער פינסטער ,און דער מהות פון טעאַטער אין אים נאָך גאַנץ
פרעמד .ער האָט דאָ נישט קיין שום פּלאַט {פאַבולע| .,די האַנדלונג
רירט זיך ניט פון אָרט ,און די הויפּט-זאַך ,די כאַראַקטערס ווערן
ניט אַרױפגעבראַכט ,אויף דער בינע ווערן אַרויפנעפירט טאַטע-
מאַמע און זעקס קינדער ,די וויכטיקסטע ראָל איןז דאָ פון דעם
טאַטען ,נאָר ווער ער איז און װאָס ער איז ,ווייסן מיר ניט .,וועגן
די קינדער ווייסן מיר נאָר אַזויפיל ,אַן איינער אין א טוינע-
ניכטס ,אַ צווייטער איז אַ ציוניסט ,אַ דריטער  ---אַ סאָציאַליסט,
אַ פערטער שפּילט זיך מיט קעצעלעך .אַ טאַכטער ויל פאָרן
אויף די קורסן און אַ צווייטע טאָכטער זוכט אַ ליבע .און טאַקע
מער ניט .דערמיט װאָס איינער איז אַ ציוניסט אָדער אַ סאָציאַליסט,
איז נאָך אַפילו ניט אָנגעדייט קיין כאַראַקטער .די איינציקע ,וואָס
איז אַרויסנעקומען דייטלעכער ,איז די מוטער ,נאָר זי אין ניט
ריכטיק געשילדערט.
 ..,אין שפּילן האָבן זיך ווייניק אַקטיאָרן אויסגעצייכנט .די
איינציקע איז אפשר געווען מרס .אַבראַמאָויטש ,וועלכע האָט גע-

שפּילט די מוטער ,און וועלכע איז געווען לעבעדיק אין איר ראָלע.
אויך מייזעל האָט מיט טאַקט דורכגעפירט די ראָלע פון דעם זיידע-
נעם יידן משהלע זיידענשטאַמער .אַ געלונגענער זייטיקער כאַראַק- -
טער ,וועלכער לויפט דורך וי א שאָטן נאָר איין מאָל ,איז דאַווידקע
קאטשער ,און ניט קוקנדיק אויף זיין שאָטנדיקע ערשיינונג ,איז

ער אויסגעקומען לעבעדיק און בולט .דידאָזיקע ראָלע האָט גע-
שפּילט פואיס ווייסבערג .מרס ,אַפּעל האָט שאַרזשירט אין דער ראָל
פון פּעסל? ,און אויך אָנגעטאָן איז זי געווען מער אַלס איטאליע-
נערקע װוי אַ קליינשטעטלדיקע יידענע .מרס .שניצער האָט געהאַט
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א פַּאֶר מאַָמענטן אין לעצטן אַקט ,ווען זי איז געווען גאַנץ גוט,
נאָר זי אין באַלד אַריננגעפאַלן אין אַ דעקלאַמאטאָרישן טאָן,
נאָלדשמידט האָט געהאַט די וויכטיקסטע ראָלע {מאיר שאלאנטן,
נאָר ער האָט נאָרניט אויפנעטאָן אין איר ,סקולניק אין דער ראָל
פון דעם שדכן האָט דעם עולם געמאַכט לאַכן ,אָבער דאָס איז
געווען אַ ביליקער נעלעכטער .די אַנדערע זיינען געווען ניט מער
וי שאָטנס ,און בכל? האָט די פּיעסע און דאָס שפּילן געמאַכט דעם
איינדרוק

פון עפּעס אַמאַטאָרישעס".

פּיעסן ,און איז אין אַמעריקע

געװאָרן

ערשטע

פון פּראָגרעסיו

דראַמאַטיק קלאָב ,און אין רוסלאַנד אויף דער אָנערקענטער יידישער
בינע .,די ,לעגיטימע' אַמעריקאַנער יידישע בינע האָט די פּיעסע
תמיד געהאַלטן פאַר ניט בינען-מעסיק ,כאָטש אין איר וויכטיקער
אויפפירונג האָט די קאָמעדיע בלויז זוכה געװוען צו געציילטע
פאָרשטעלונגען ,האָט זי דאָך אויף דער בינע פון זייער טעאַטער
נעלאַכט און געלויכטן .האַרציק און הילכיק האָט געלאַכט דער
עולם און געלויכטן און נעשיינט האָט דאָס שפּילן פון יחיא? גאָלך-
שמידט (מאיר שאַלאַנט) ,מלכה (מאַד .אַבראַמאָװויטש) ,פון דעם
הערר {מנשה| סקולניק (שדכן) און אַנדערע.
און ניט אומזיסט ,ואָרום ,צעזייט און צעשפּרײיט! פאַרמאַנט
אייניקע געזונטע ,קלאָרע טיפּן (מאיר שאלאנט ,מלכה ,חיימל,
א .אַ .וו ,).און נאָר אַ סך מאָמענטן ,װאָס קוועלן מיט עכט-פרישן
הומאָר .און בכלל אין עס אַ פריש לעבעדיק בילד פונם לעבן פון
אַן אויפגעקומענער יידישער פאַמיליע אין רוסלאַנד אין אֶנהייב
פון צװאַנציקסטן יאָרהונדערט .אַ בילד פון אַן איבערנאַנגס-צייט,
רייך אין פאַנאַנדערפאַלונג און צעריסנקייט",
אין  8091איז די פּיעסע אויפגעפירט געװאָרן אין דער רוסישער
איבערזעצונג פון י .יולין ,א"ר פון דאראשעוויטש ,אין יעליסאַװעט-
גראַד,
דעם  52אױגוסט  9091איז די קאָמעדיע אין דער העברעאישער
איבערזעצונג פון מ .אזרחי (קריטשעווסקי) אויפגעפירט געװאָרן אין
;ציון" אין ירושלים,
וועגן דער העברעאישער אויפפירונג דערציילט דער העברעאישער
שוישפּילער מ .גנעסין אין זיין בוך זכרונות {אין אונדזער איבער"-
זעצונגן :
,אין יענער צייט איז איינגעאָרדנט געװאָרן נאָך איין פאָרשטע-
לונג לטובת די קינדער-גערטנער אין יפו ,און נעשפּילט האָט מען
,צעזייט און צעשפּרייט! פון שלום-עליכם אין דער אויסגעצייכנטער
איבערזעצונג פון קרישעווסקי-אזרחי .אויך דידאָזיקע פאָרשטעלונג,
וי די פריערדיקע פאָרשטעלונגען ,האָט זיך ניט אויסנעצייכנט מיט
ספּעציעלע טעאַטראַלע דערגרייכונגען ,אָבער דער שאַרפער הומאָר
פון מחבר און די נוטע איבערזעצוננ פון איבערזעצער האָבן גע-
האָלפן צום דערפאָלג און דער עולם האָט פּשוט ,נעלעקט די פיננער'
פון ביידען .צוליב דעם װאָס אַ פערט? פון דער ריינער הכנסה
איז געווען באַשטימט פאַר שלום-עליכמן ,דעם ליבלינג פון עולם,
וועלכער האָט זיך ,דאַמאָלט ,צוליב זיין קראַנקהייט ,געפונען אין
שווייץ ,און דאָס איבריקע איז גענאַננגען פאַר די קינדער-גערטנער,
אויך אַ באַליבטע אינסטיטוציע ביים עולם ,זיינען אַלע בילעטן
ביז איינעם געווען אויספאַרקויפט,
שלום-עליכם האָט צוגעשיקט אַן אויפמונטערנדע באגריסונג צו
די ליבהאָבער-שפּילער און אַ ביטע ,אַז מען זאָל אים צושיקן די
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און אָט איז דער טעקסט פון שלום-עליכמס בריוו :

באדזשי ,נעבן קאלעראן (שווייץ) ,האָטעל ,באסיט"
 0מאַי9091 ,
;צו די ליבהאָבער פון דער הבמה העברית אין יפו ,שלום !
געערטע הערן.

אַ ביסל װאַרעמער איז דער אָפּרוף פון י .ענטין:
,,צעזייט און צעשפּרייט! איז איינע פון שלום-עליכמס
געשפּילט

איבערזעצונג,

פאַרשטייט זיך ,אַז מען האָט זיין ביטע באַלד דער"

כ'האָב געלייענט מיט פרייד און גרויסע צופרידנהייט אייער
בריוו ,אַז איר גרייט זיך אויפצופירן מיין פּיעסע ,צעזייט און
צעשפּרייט? אין יפו ,עס איז פאַר מיר א דאָפּלטע און אַ דריי-
פאַכע פרייד ,װאָס איר שטעלט מיין פּיעסע אין העברעאיש,
אין דער שפּראַך פון אונדזער רענעסאַנס .גליקלעך איז דער װאָס
װועט עס זעען ,און וואויל איז דעם ,װאָס װועט עס הערן .איך,
איינער פון די קינדער פון נלות ,פון דעם פאָלק ,װואָס איז
צעזייט און צעשפּרײט ,האָב שטענדיק געהאָפט אמאָל צו קומען
צו אייך און זען מיט מיינע אייגענע אוינן די אַלֶע נסים ,װאָס
זיינען געשען אין לאַנד פון אונדזערע אבות אין אונדזער צייט
און אין אונדזערע טעג ,און צו הערן מיט מיינע אויערן דעם
קלאַנג פון דעם לעבעדיקן העברעאיש אויף די בערג פון יהודה
און אויה די במות פון ישראל .הלואי ,איך זאָל נאָך זוכה
זיין אַליין צו זען מיינע ,צעזייטע און צעשפּרײיטע? וי זיי
קומען זיך צוזאַמען אויף דער העברעאישער בינע אין ארץ
ישראל ,װואָלט דאָס ביי מיר געווען א מין ,קיבוץ גליות" אין
קליינעם פאָרמאַט .איך שיק דערמיט מיינע האַרציקסטע גרוסן
צו די הערן דושמאַן ,הררי ,גנעסין און אייזענשטיין און די
אַלע וועלכע האָבן זיך באַטײליקט אין אויפפירן מיין דערמאָנטע
פּיעסע .אויב איר ווילט מיר טאָן אַ טובה ,וואָלט איך אייך
געבעטן ,אַז איר זאָלט מיר צושיקן די העברעאישע איבערזעצונג
פון הער קרישעווסקי כדי איך זאָל קאָנען זיך מיט איר באַקענען,
דאָס געלט האָב איך דערהאַלטן מיט דאַנק.
זייט געזונט און האָט אַלדאָס גוטס,
שלוס עליכם
 .1ב .מיין שטענדיקע אַדרעס פאַר דער זומער-צייט וועט
אינגיכן אָנגעגעבן ווערן אין אַלע יידישע צייטונגען .איך וועפ
אייך גערן צושיקן יעדע דראַמאַטישע זאַך װאָס איך על אין
דער נאָנטסטער צייט שרייבן אין העברעאיש.

שלום-עליכמס
לעבנס-גייסט און
באַזונדערס האָב
געװאָרן פּאָפּולער
די האָפּנונג ,אַז
פּיעסע ספּעציעל
טאזיע .-
ּוּיטּ נלמן רייזין זאָל ש .ע .אַלין האָבן אָנגעשריבן אַ רוסישן
טעקפט פון דער פּיעסע א"נ ,מאיר שאַלאַנט*,
אין  9191איז די פּיעסע דערשינען אין מינכען אין דער דייטשער
איבּערּזעצונג פון אַלעקסאַנדער עליאַסבערג אין זיין זאַמלונג איידיש
טעאַטער* (ערשטער באַנד),
לוט דר .יעקב שאַצקי זאָל די פּיעסע אויך זיין איבערזעצט
אין טשעכיש.
די פּיעסע איז אויך איבערזעצט אין לאַדינאָ {איבערזעצט פון
בריוו האָט אַריינגעבלאָזן אין אונדן אַ נייעם
האָט טיילווייז אויפגערודערט די גאַנצע גרופּע.
איך זיך געפרייט ,ואָס אונדזער אַרבעט איז
אויך אויסער די גרענעצן פון אונדזער לאַנד .און
שלום-עליכם װועט אפשר אויך אָנשרייבן א נייע
פאַר אונדז ,האָט נאָר פאַרשטאַרקט מיין פאַן-
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יידישן

טעאַטער

דייטש ! יִןאון געדרוקט אין זשורנאַל ;איל ז'ודיאו" .,כח תשרי  --כא
טבת תרפו,
איבערדרוקנדיק די פּיעסע אין  2291אין ש .ע'.ס ,געזאַמלטע
ווערק" ,אַנאַליזירט דער סאָוועטישער טעאַטער-פאָרשער נ .אויס-
לענדער אין זיינע נאָכבאַמערקונגען באַזונדערס דעם צוגעגעבענעם
אַקט פון ,צעזייט און צעשפּרײט? און פאַרגלייכט אים מיטן װאַריאַנט
און דער שפּעטערדיקער באַאַרבעטונג ,און קומט צום אויספיר:
ביים שיין פון דער דערפארונג ,האָט שלום-עליכמן מער וי
אַלץ גענומען ערנערן דאָס װאָס אינם ערשטן װואַריאַנט ,צעזייט
און צעשפּרייט! איז ניט אָפּנעשפּינלט די דראַמע פונם יידישן ביר-
גערטום ,זיין שווערער געמיט-צושטאַנד אינמיטן דעם ,מבול' פון
רעװואָלוציאָנערע געשעענישן ,זיין ניט-זיכערקייט אינם מאָרגנדיקן
טאָג ,זיינע פּחדים און װאַקלענישן ,אַלץ ,װאָס האָט אין דער פּיעסע
ניט געהאַט צו טאָן מיט אָט דער צענטראַלער טעמע  --דער
,האָפנונג און שרעק' ,װאָס האָט דאַמאָלט באַהערשט די אידעאָלאָגן
פונם יידישן קליינבירנגערטום  --האָט אין -9091טן יאָר אויפגע-
הערט אינטערעסירן שלום-עליכמן .דערפאר האָט דער ערשטער
װאַריאַנט אָנגעהויבן פאַר אים אויסזען וי אַ פעליעטאָן .,דערפאַר
האָט ער מיט אַלע מיטלען געשטרעבט צו פאַרשטאַרקן דעם דראַ-
מאַטיזם אין דער האַנדלונג פון ,צעזייט און צעשפּרייט!{ ,און נאָכן
אָנווייזן אויף די גרונט-טעקסטועלע ענדערוננען אין דער פּיעסע
פון איין װואַריאַנט לגבי דעם אַנדערן ,שרייבט נ .אויסלענדער
ווייטער  ... }:אין דעט מאָמענט ווען ער האָט באַשלאָסן אין צענ-
טער פון זיין פּיעסע אַװעקשטעלן די דראַמע פון קליינבירנער ,װאָס
איז באַהערשט מיט ,האָפנונג און שרעק' מאַר דער רעװאָלוציע ,איז
שלום-עליכם ,זעלבסטפאַרשטענדלעך ,געווען פאראינטערעסירט אין
דעם ,אַז מאיר שאלאנטס {הויפּט:-העלד| פינור זאָל באַפרײיט ווערן
פון די סענדער בלאַנק-שטריכן ,וועלכע זיינען נאָך זייער קענטיק
אין דער שילדערונג פונם ערשטן װאַריאַנט .שלום-עליכם האָט
דעריבער סיסטעמאטיש איבערגעאַרבעט מאיר שאלאנטס רעפּליקעס,
ער האָט זיי מערסטנטייל געקירצט ,און אויך די ,וװואָס זיינען געבליבן
נאַנץ ,האָט ער ,נעלייטערט' דעם טאָן ,אָפּנעװאָרפן דאָס ,װאָס
װאַרפט אויף שאלאנטן אַ צו געדיכטן שאָטן פון אַ מין סענדער
בלאַנק-נעשטאלט",
אויסלענדער װאָלט זיך געװאָלט אָפּשטעלן אויף דער סאַמע לעצ-
טער באַאַרבעטונג פון דער פּיעסע ,װוי ש .ע .גיט זי אָן אין זיין
קאָרעספּאָנדענץ א"נ ,מאיר שאלאנט" ,אָבער ער קאָן דאָס ניט טאָן,
ווייל אָט דער ניער טעקסט איז קינמאָל ניט פאַרעפנטלעכט
געװאָרן.

ווענדונג צו די יידישע שרייבער ווענן
יידישן טעאַמער
נייע ווינטן פאַרן יידישן טעאַטער אין צאַרישן רוסלאַנד האָבן
אָנגעהױיבן בלאָזן אין  ,5091אין די ערשטע טעג פון חודש יאַנואַר
האָבן אַ סך רוסישע צייטונגען ,באַזונדערס די ,וועלכע האָבן אַרױיס-
געוויזן אַן אינטערעס פאַר ,יידישע ענינים" ,אָפּגעדרוקט אַ מעל-
דונג ,אַז עס איז אָפיציעל דערלויבט געװאָרן צו עפענען אין רוס-
לאַנד טעאַטערס אין וועלכע מ'ווצט שפּילן אויף יידיט) ,אַזױ װוי ס'איז
געווען ביזן יאָר  ,3881ווען ס'איז אַרױס דער פאַרבאָט ,און יידישע
טרופּעס האָבן זיך זינט דאַמאָלט דורכגעגנבעט מיט זייערע פאָרשטע-
לונגען אַלס כלומרשט פיידיש-דייטשע* אָדער אינגאַנצן ,דייטשע".
אָט די אָפּשאַפונג פון דער גזרה האָט אַרױסגערופן באַגייסטערטע
אַרטיקלען אין דער יידישער פּרעסע ,און ש .ע ,.וועלכער האָט זיך
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דאַמאָלט פאַרבונדן מיט ספּיװאַקאָווסקיס טרופּע ,איז אַרױסגעקומען
אין דער צייטונג ;דער וועג" |איבערגעדרוקט לויט נ .אויסלענדערס
בוך איידישער טעאַטער"ן מיט פאָלגנדיקן אויפרוף צו די יידישע
שרייבער :
,פיל געערטע חברים !
ס'איז געווען אַ צייט ,װאָס צוליב פּרנסה האָט יאַנק? איבער-
געקערט דעם פּעלץ אויף דער לינקער זייט און האָט זיך פארשטעלט
פאַר אַ טינער .אַלֶע האָבן נעוואוסט ,אַז יאַנקל איז יאַנקל? ,ניט קיין
טינער ,נאָר מ'האָט זיך נעמאַכט ניט וויסנדיק און כלומרשט נע-
לעקט די פיננער ; ,װאָס זאָנט איר אויף דעם טינער ? װאָס פאַרע
מוראדיקע חיה דאָס אין!..
ס'איז געווען אַ צייט (און די צייט איז נאָך ניט אינגאַנצן אַװעק-
גענאַננען) ,װאָס צוליב פּרנסה האָבן בארדיטשעווער יידן איבער-
געקערט דעם פּעלץ אויף דער לינקער זייט און האָבן זיך פאַרשטעלט
פאַר ,דייטשן' .אַלע האָבן געוואוסט ,אז דאָס זיינע אונדזערע ,ניט
קיין דייטשן ,נאָר מ'האָט זיך געמאַכט ניט וויסנדיק ,כלומרשט
געלעקט די פינגער, :װאָס זאָגט איר אויף די דייטשן! וי טיף
דייטש זיי ריידן!',
איך רייד פון אונדזער יידישעס טעאַטער ,איך רייד פוֹן אונדזערע
יידרישע ;אַקטיאָרן' ,װאָס זיינען נעװען געשטראָפט פון גאָט צו
פּראַווען גלות און אונטערן נאָמען ,יידיש-דייטשע טרופּע' װאַנדערן
פון שטאָט צו שטאָט און באַווייזן א קונץ װווי אַזױ שמענדעריק,
שבתי ,קונילעמעל וכדומה אַזעלכע פּאַרשױנען ריידן מיט דער פּתח,
שמועסן זיך אויס אויף דייטש .,שמענדעריק ,שבתי ,קונילעמעל
האָבן נעמאַכט אָנשטעלן .,דער עולם האָט געלאַכט און די נאַלערעע
האָט ,נעפּלעסקעט בראַװאָ' .אַלע האָבן געוואוסט ,אַז יאַנק? איז
יאַנקל ,ניט קיין טינער ,אַלע האָבן געוואוסט ווער די ,דייטשן'
זיינען ,נאָר מ'האָט זיך געמאַכט ניט ויסנדיק :ס'איז געװען אַ
מין נזרה ,װאָס מ'קאָן זי אַ נאָמען געבן ,נזרת רייטש..

נאָר די צייט שטייט ניט.
עס איז נאָנט דער טאָנ װאָס די צונעמאַכטע טויערן פונעם יידישן
טעאַטער ,פונעם כמעט יידישן פאָלקס-טעאַטער ,וועלן געעפנט ווערן.
עס איז נאָנט דער טאָנ װאָס מ'וועט שוין ניט הערן מער אינם

יירישן טעאַטער ,דייטש' ,אָט-אָ יענעם באַרדיטשעווער דייטש ,װאָס
קערט זיך איבער די נאַל הערנדיק .די יידישע שפּראַך ,די אמתע
פאַלקס-שפּראַך ,דער ,זשאַרגאָן' ,װועט פאַרנעמען זיין אָרט ,און
דאָס יידישע פאָלק ,דער חמון ,װועט געוואויר ווערן ,אַז מ'קאָן שוין
הערן אַ יידיש ואָרט אין טעאַטער ,וועט ער זיך א לאָז טאָן אין
יידיש) טעאַטער אַרײן ,ער װעט וועלן הערן און זעען דאָס ,װאָס
מ'דאַרף הערן און זעען אין אַ טעאַטער .ער וװועט ועלן הערן
קענטלעכע דבורים ,זעען באַקאַנטע פּאַרשױינען ,קענטלעכע פּנימער,
סצענעס און טיפּן אַזעלכע ,װאָס שפּינלען אִפּ אין זיך דאָס נע-
וויינטלעכע ,אַלטענלעכע לעבן  ---נאָר אַ פיינ וועט ער זעען ,א קלאָג
וועט ער הערן .ער װעט זעען א ,קאָלדוניע' מיט אַ גרויפע ,מורא-
דיקע ,צונעקלעפּטע נאָז ,װאָס מאַכט כשוף און ברענט אויפן פייער ;
קצבים װועט ער זעען אַרומניין אין מאַרק און זיננגען ,לעבעדיקע
פיסעלעך'; ער װועט זעען וי פון איין שאָס פון אַ קאַרטאַפלע פאַלן
דריי יידן מיט אַמאָל און קאָנען קיין תחית-המתים ניט אויפשטיין ;
ער וועט זעען מיידלעך גייען אַרום און אַרום אין גאָס און זיננען ;
;איך וויל! איך וויל } איך ווי?!'  ---אָט װואָס ער װועט זעען ! און
הערן וועט ער אַזעלכעס ,װאָס דאָס אויער האָט ניט געהערט אויפן
באַרג סיני ; ווילדע געדאַנקען ,אומנעלומפּערטע מאָנאָלאָגן ,פּלאַ-
טשיקע ווערטלעך ,בדחנישע לידער ,פאַרשימלטע חכמות ,געמיינע
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לעקסיקאָן
קופּלעטן און ניבול פּה ,ניבול פֹּה אַ סך ! א סך מער װוי אין ערגסטן
צירק ,אינעם געמיינסטן באַלאַנאַן  --אָט װאָס ער װעט הערן !
ווער וועט זיין שולדיק אין דעם ?
מיר ,מיר ,יידישע שרייבער ,פאָלקס-שריפטשטעלער !
אויב ס'איז אמת ,אַז מיר זיינען פאָלקס-שריפטשטעלער ,איז פון
אונדזער זייט אַ גרויסע עולה ,װאָס מיר שטייען פון דער ווייטנם,
װאָס מיר הערן אוֹן זעען און שוייגן .א גרויסע עולה איז פון
אונדז ,וואָס מבינות אויף טעאטער זאָנן מיר ,די אַקטיאָרן קריטי-
קירן מיר ,פון די פּיעסן לאַכן מיר ,און טאָן טוען מיר גאָרניט,
אָנשטאָט דעם ,װואָס מיר שאַרפן די ציננלעך ,זאָנן המצאות,
זעצן אויס פעלערן ,שרייבן לאַנגע קריטיקס און רעפּעראַטן איבער
,קונסט' ,װאָלטן מיר בעסער נעמען זיך צו דער אַרבעט :פּיעסן
שרייבן ,פּיעסן ! שאַפן אַ רעפּערטואַר ,אַ קליין רעפּערטואַרל ,אַ
יונגס ,אפשר נאָך ניט אַזױ רייף ,נאָר עפּעס ,עפּעס לאָמיר געבן
אונדזער פאָלקס-טעאַטער ! לאָזן די אַקטיאָרן ניט האָבן קיין טענות,
ניט פאַרענטפערן זיך ווי די יידן אין מצרים ; ,תבן אין נתן לְנו" --
קיין מאַטעריאַל גיט מען אונדז ניט, ,ולבנים אומרים לנו עשו' --
און צינל  ---זאָגט מען אונדז  ---מאַכט,

איך האָב נעהערט דידאָזיקע טענה פון וויפ? יידישע אַקטיאָרן :
;גיט אונדז פּיעסן  --זאָנן זיי  ---װועלן מיר שפּילן' .זיי זיינען
גערעכט ,פיל נעערטע קאָלעגן ,אונדזערע ;אַרטיסטן' זיי זיינען גע-

רעכט .קיין מאַטעריאַלן גיבן מיר זיי ניט ,און ציגל ,זאָגן מיר זיי,
מיר זיי ניט ,און שפּילן ,ווילן

מאַכט ! קיין לעבנס-פּיעסן שרייבן
מיר ,זאָלן זיי אונדז פונעם לעבן!
זייער נאַאיוו זיינען יענע קריטיקער ,װואָס זאָנן ,אַז װיבאַלד מיר
האָבן ניט קיין רעפּערטואַר ,קיין פּיעסן ,דאַרפן מיר ניט קיין טעאַ-
טער מיט קיין אַקטיאָרן .נאָך מער נאַאיוו איז יענער קריטיקער,
װאָס זאָגט ,אַז מיר האָבן ניט קיין רעפּערטואַר ,ניט קיין פּיעסן,
ניט קיין טעאַטער ,ניט קיין אַקטיאָרן .לאָזן ,זאָנט ער ,די אַקטיאָרן
בעסער ניט שפּילן ,איידער אַזױ צו שפּילן....

ערשטנס ,איז דאָס ניט אמת :טאַלאַנטפולע אַקטיאָרן זיינען
פאַרהאן אין אונדזער פאָלק ,אַ סך מער וי טאַלאַנטפולע קריטיקער.
און ,צווייטנס ,פאַרגעסט ער ,דער קריטיקער ,אַז שלעכטע אַקטיאָרן
האָבן דוקא נוטע סאָגנס ,אַז אין אומריינעם ואסער איז דוקא
פאַרהאַן פיש ,װאָס אויף זיי שאַרפן די ציין אַלערליי אונטערנעמער,
װאָס זוכן אַ גרינג קערב? צו פאַרדינען  ...אדרבא ,זאָלן טעאַטערן
וואַקסן ,זאָלן אַרטיסטן זיך פרוכפּערן און מערן ,זאָלן אונטער-
נעמער ,אנטרעפּענערן און גלאַט סוחרים-שפּעקולאַנטן זיך מערן וי
די פיש אין װאַסער און וי די שטערן אין הימל ,נאָר פּיעסן ,פּיעסן
לאָמיר זיי נעבן !
מיט לעבנס-פּיעסן ,מיט רעכטע לעבעדיקע פּיעסן ,וועלן מיר
אַרױסרײכערן דאָס גאַנצע דראַמאַטישע שמוץ ,ווי מיר האָבן ,מיט
גאָטס הילף ,אַרױסגערײיכערט (אויב ניט אינגאַנצן ,האַלב אודאי!)
דאָס שמוץ פוֹן אונדזער פאָלקס-ליטעראַטור .לאָמיר ניט בלייבן
קיין נאַראָנים װוי יענץ מייד? ,װאָס האָט געזעען אין חלום א ייכפ
און האָט ניט נעהאַט קיין לעפל ,האָט זי צוֹ דער אַנדערע נאכט
אָנגעגדייט אַ לעפק ,איז קיין ייכ? ניט געווען.
מיר האָבן ביז אַהער ניט געשריבן פאַרן טעאַטער ,ויי? ס'איז
ביי אונדז קיין טעאַטער ניט געווען .איצט הייבן מיר אָן צו האָבן
אַ טעאַטער ,האָבן מיר ניט װאָס צו שפּילן !

ברידער-שריפטשטעלער ! פאַרקאַטשעט די אַרב? ,נעמט זיך די
פּענעס און שרייבט פּיעסן פאַרן יידישן טעאַטער ,און גאָט לאָז אייך
זיין צו הילף".
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פאַן צו גרינדן אַ קונסט

פון

טעאַטער

אין אַ בריוו פון ואַרשע ,דעם  03יוני  5091צו זיין טאָכטער
טיסי ,שרייבט ש ,ע: .
 ...,דערווייל האָב איך מיך אָפּנעבעטן ביים ;וועג' ביז שבת
ביז עס וועט קומען די מאַמע וועמען איך האָב אַרױסנערופן אוֹיף
אַ באַראַטונג וועגן נאָך אַן ענין ,אַ טעאטראַלישן .דערדאָזיקער
צווייטער ענין באַשטײט אין דעם ,װואָס איך האָב שוין אָפּנעמאַכט
מיט דער דירעקציע פון {יעקב| ספּיוואַקאָווסקי און {פעם| אַדלער,
וועלכע האָבן געדוננען דאָס גרויסע טעאַטער אין אָדעס פאַרן ווינ-
טערדיקן סעזאָן .,איך האָב גענומען אויף זיך ,ערשטנס ,אַ פאַר-
פליכטונג איבערצונעבן אין זייער אויסשליסלעכן רשות מיינע פּיע-
סעס אויף אַ נאַנץ יאָר; פּיעסעס ,װאָס זיינען שוין אָנגעשריבן
און װאָס דאַרפן אָנגעשריבן ווערן פון מיר .צווייטנס ,רעדאַקטיר
איך

פּיעסעס,

וואָס

זיינען

געשריבן

פון אַנדערע

מחברים.

איך

דאַרף בייזיין אויף די רעפּעטיציעס און פּרעמיערעס פון מיינע
פּיעסעס .עס וועלן אויפנעפירט ווערן נאָר מײגע פּיעסעס ,אָדער
אַזעלכע ,װאָס איך וװוע? נוטהייסן .הכלל ,זיי האָבן זיך גענומען,
מיט מיין הילף ,ריכטיק אַװעקצושטעלן די זאַך פונם יידישן טעאַ-
קונסט-טעאטער.
טער ,אויפצובויען א סין יידישליטעראַריש
 --- -- -פאַרן ערשטן פעזאָן האָב איך צונעגרייט (און אַרבעטנאָך איצט) צוויי גרויסע און פיר איינאַקטיקע פּיעסעס (עס זיינען
געבוירן געװאָרן אין קאָפּ נאָך אַ צוויי-דריי גרויסע ,פיר-און-פינף-
אַקטיקע פּיעסעס) .אוֹן װאָס ס'איז שייך דער אַרבעט ,בין איך
נאָרניט מחויב צו זיין אין אָדעס ,נאָר איך קאָן זיי שרייבן אין דער
היים .איך ווע? נאָר דאַרפן ,לטובת הענין ,בייצוזיין אוֹיף די
רעפּעטיציעס און פּרעמיערעס,
אויף אַזאַ אופן ,האָט זיך די טעאַטראַלישע זאַך ביי מיר ניט-
שלעכט איינגעשטעלט ,אַדלערס דירעקציע אין אַ רייכע און די
סאַמע אָנשטענדיקע אין רוסלאַנד .מיט דער פארבעסערונג פון דעם
רעפּערטואַר װועט אויך פאַרבעסערט ווערן דער צוזאַמענשטעל פון
דער טרופּע ,ווינטער וועלן זיי שפּילן אין אָדעס ,און זומער --
נאַסטראָלירן אין רוסלאַנד און אין פּוױילן ,עס װאָלט זייער גוט
געווען ווען צו דעם אָדעסער טעאַטער זאָל נאָך זיין אַ צייטונג אין
אָדעס  --דאָס װאָלט געווען שוין איין מאָל נוט! סיר װאָלטן
דעמאָלט אַלע נאָר איבערנעװאַנדערט קיין אָדעס".
פון דעם פּלאַן איז גאָרניט געװאָרן .ש .ע .פאַרלירט אָבער ניט
זיין אומגעהויערן אינטעויעס פאַרן יידישן טעאַטער ,באַזונדערס נאָכ-
דעם וי זיין פּיעסע ,צעזייט און צעשפּרײט* װוערט אויפגעפירט
|
אויף פּוליש,

קאגענטףי
אין מאַי  5091האָט ש .ע ,פאַרעפנטלעכט אין ;די יודישע צוקונפט"
(קראַקױ) זיין איינאַקטער ;אַגענטן? (אַ שפּאַס אין  1אַקט) ,װאָס איז
באַלד אַרײנגענומען געװאָרן אין רעפּערטואַר פון די יידישע ליב-
האָבער-קרייזן איבער דער גאַנצער װועלט ,דער אײנאַקטער איז דעם
 5אָקטאָבער  6191אויך אויפגעפירט געװאָרן ,א"ר פון זלמן זילבער-
צווייג ,דורך זיין העברעאישער דראַמאַטישער גרופּע אין לאָדזשער
;הזמיר" אין דער העברעאישער איבערזעצונג פון צבי בך-יעקב
וזילבערצווייגן .אין זיין יידישן אָריגינאַל איז דער אײנאַקטער אַרײג-
גענומען געװאָרן אין אַלע אױיסגאָבן פון מחברס ווערק.
דעם  1יאַנואַר  1291איז דאָס /מאָסקװער יידישער מלוכה-טעאַ-
טער* געעפנט געװאָרן מיט אַ שלום-עליכם אָװונט ,אויף וועלכן ס'איז
אייר פון אל .גראַנאָווסקי צ .אַ .אויפגעפירט געװאָרן דער אײנאַקטער.
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יידישן

טעאַטער
ריעש

טעער רעלקרע

רגא רוא שואלאר עטטעט  טאל אנ עטטועטונועטעעועטע עטעטטערארר ויעשר

דער סאָוויעטיש-יידישער טעאַטראַל י .דאָברושין ,אין זיין אַנאַליז
וועגן ש .ע'.ס דראַמאַטורגיע ,באַמערקט וועגן אײינאַקטער :
;די פּיעסע ;אַנענטן' איז ,אייננטלעך ,אַן איבערארבעטונג פון
שלום עליכמס ,שלים ,שליממזל ,,װאָס האָט זיך אין דער ערשטער
רעדאַקציע נעדרוקט אין  1091יאָר אין דעד פאָרם פון בריוו פון
מנחם מענד? צו שלום עליכם ,די ;אַגענטן! זיינען קינסטלעריש
שטאַרקער פון דעם ,שליממזל ,,וועלכן שלום עליכם האָט בבלל
שפּעטער גרונטלעך איבערנעאַרבעט פאַר דער ערשטער אויסנאַבע
פון זיין פאַראייניקטער סעריע ,מנחם מענדל"",
אין  0491איז אין מאָסקװע דער אײנאַקטער איבערגעדרוקט
געװאָרן אין ש .ע'.ס באַנד ;אײנאַקטערס* מיט אַ נאָכװאָרט פון
שוישפּילער ב .זוסקין ,אין וועלכן ער זאָגט:
,די. ,װאָס ווילן אַרבעטן איבער ;אַגענטן ,דאַרפן נרינטלעך
איבערלייענען און נוט דורכאַרבעטן שלום עליכמס ווערק ,מנחם-
מענד?' ,ווייל די מיניאַטור אַנענטן' איז ,אייננטלעך ,אַן עפּיזאָד
פון דעם דערמאַנטן וואונדערלעכן שלום-עליכם-ווערק .צווישן די
פיר פּערסאָנאַזשן פון ,אַגענטן' איז די הויפּט-יגעשטאַלט  --מנחם-

5055

גנאר

נאָמיק פון די קאַסרילעװקער ,פון דער צווייטער זייט  --דער
צאַריזם מיט זיינע אכזריות ,באַגרענעצוננען ,פאַרבאָטן אויף יעדן
טריט און שריט ,ניט האָבנדיק קיין שום מעגלעכקייט זיך פאַרנעמען
מיט פּראָדוקטיווער ארבעט ,האָבן די קאַסרילעווקער מנחם-מענדלס
זיך אַרויפגעװואָרפן אויף די פּרנסות ,וועלכע האָבן זיי גערייצט מיט
די מעגלעכקייטן גיך רייך צו ווערן ,אויף די אַלע פאַר זיי נייע
פּרנסות ,װאָס האָט נעבראַכט מיט זיך דער קאַפּיטאַליזם ,װוי למשל :
מעקלעריי ,בערזע-אָפּעראַציעס ,פאַרשידענע שפּעקולאַציעס א.אַ.וו.".
וועגן דעם שרייבט יעקב מעסטל:
,אַ מוסטער פון טעאַטראַלישן צונאַנג און קינסטלערישער באַ-
האַנדלונג איז ב .זוסקינס רעזשיסערישער אַנאַליז פון יאַנענטן.
אַ חוץ דער באַזונדערס פיינער און אויספירלעכער כאַראַקטעריסטיק
פון פּערסאַנאַזש ,וייזם ער נאָך אויף אַנדערע שלום עליבמס
מאַטעריאַלן ,װאָס קאָנען דינען צו בארייכערן די כאַראַקטעריזאַציע.
מיט דעם פאַרלייכטערט ער פיל ניט נאָר די אַרבעט פון רעזשיסער,
נאָר ער אַנטפּלעקט פי? חילפפמיטלען פארן טרענער און אויספירער
פון די פּערסאָנאַזשן  ---דעם אַקטיאָר ,זיינע אָנווייזונגען וי אַזוי
צו שפּילן מנחם-מענדלען קאָנען דינען װוי אַ שוישפּילערישער רע-
צעפּט אויך פאַר אַנדערע בינע-קרעאַציעס ,ב .זוסקין איז אויך דער
איינציקער צווישן די זעקס רעזשיסערן ,וועלכער צייכנט אָן אַן
אויספירלעכע

מיזטגסטצעגע  --ואָס איז איינס פון די וויכטיקסטע

הילפסמיטלען פאַר פּראַקטישער בינע-אַרבעט אין דראַמקרײיזן .זוס-
קינס ,אַנענטן' איז אַ פּערפעקט רעזשי-ביכל פאַר זיך ,און שוין דאָס

ש .מיכאָעלס אלס איקנה"ן"
אין ,אַגענטןי,

ש .מיכאַצלס אלס ,מנחם מענדל"
אין ;לופט-מענטשן",

מענד? ,די איבעריקע דריי זיינען ,אַזױ צו זאָנן ,װאַריאַנטן פון
דעם הויפּט-פּערסאָנאַזש .זיי זיינען דיזעלבע מנחם-מענדלס ,יעדער,
מיט זיינע אינדיווידועלע אייננשאפטן.
 .װאָס איז אויסן נגעווען שלום-עליכם מיט דעם דאָזיקן ווערק ?
אן ענטפער באַקומען מיר אין די לעצטע שלוסווערטער פון דעם
הויפּט-פּערסאָנאַזש פון די ,אַנענטן' , --מנחם-מענד?' ..., :זאָנט
פּראָסט אויף יידיש  :מע לינט אין דער ערד און מע באַקט ביינל'.
דאָס הייסט ,שלום-עליכם וייזט אונדז די אומבאַהאַלפנקייט ,די
באַדנלאָזיקײיט פון די קליינבירנערלעכע דעקלאַסירטע מאַסן ,וועלכע
האָבן זיך אַ ואָרף געטאָן אויף די ,לופט-פּרנסות' אין ענדע
ניינצנטן און אנהייב צװואַנציקסטן יאָרהונדערט ,ווען דער יוננער
רוסישער קאַפּיטאַליזם האָט אָנגעהויבן שטאַרק צו ואַקסן .מיר
זעען דאָ װוי די קאַסרילעװוקער האָט די נויט אָפּנעריסן פון זייער
באָדן און וי זיי האָבן זיך אַ לאָז געטאָן אין יעהופּעץ ,אין דער
גרויסער שטאָט אַריין .נגעפינענדיק זיך אונטער דעם צוייענדיקן
דרוק  ---פון איין זייט ,דער קאַפּיטאַליזם ,וועלכער האָט זיך אַרײנ-
געריסן אין קאַסרילעווקע און צעשמעטערט די אַזױגערופענע עקאָ-
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אַליין װאָלט באַרעכטיקט די אויפגאַבע פון די רעזשיסעריש-באאַר-
בעטע שלום-עליכם-איינאַקטערס.
אַ שאָד נאָר ,װאָס די אַנדערע אַרבעטן |די רעזשיפאָרישע באַ-
מערקונגען אין די אַנדערע איינאַקטערס אין דעם באַנד| זיינען ניט
געהאלטן אַזױ אויספירלעך .דער קאָסטיום איז אַ וויכטיקע הילף
ביי אַמאַטאָרישע אויפפירונגען ,וועלכע קאָנען זיך ניט דערלויבן
אָנצושטעלן אַ ספּעציעלן קאָסטיום-מאָלער .נאָך מער וויכטיק איז
די מיזאַנסצענע און  ---וואו נויטיק  ---אויך אַ גענויערע באַשרײי-
בונג פון צערעמאָניאַלן (ווי ,למשל ,דער ריטואַל פון געבן א נט)".
לויט זלמן רייזען איז אין  2191דער אײנאַקטער דערשינען אין
מאָסקװע אין דער רוסישער איבערזעצונג פון ס .בראילאָווסקי,
אין דער רוסישער אױסגאַבע פון  1691פון ש .ע'.ס געזאַמלטע
ווערק ,איז אויך אַריין אַן איבערזעצונג פון אײינאַקטער אייר פון מ .ס.
בעלענקי ,ווס ,ב .איװאַנאָוו און ב ,נ ,פּאָלעװאָי,

;המן און מרדכיי
בערך  5091האָט ש .ע .אָנגעשריבן זיין אײינאַקטער עהמן און
מרדכי ,איין אמת'ע מעשה לכבוד פּורים" ,װאָס איז פאַקטיש אַ
געמיש פון דראַמאַטישער און בעלעטריסטישער פאָרם.
דער אײנאַקטער איז אַריינגענומען געװאָרן אין ש .ע'.ס געקליבענע
ווערק ,על פּי רוב אין דער אָפּטײלונג ;לכבוד יום טוב" .עס זיינען
ניט באַקאַנט קיין פאַלן פון אויפפירונג ,אָדער איבערזעצונג,
לידישע

טעכטער"

!,סטעמפענין

אין װאַרשע האָט ש ,ע ,זיך באַקענט און זיך באַפרײינדעט מיט
דר ,מאָריס פישבערג פון ניו-יאָרק ,וועלכער האָט באַשלאָסן ביים
צוריקקומען אַהײים ,צו פאַרבינדן ש .ע.ין מיט די ניו-יאָרקער יידישע
טעאַטערס ,קומענדיק קיין קיעוו ,האָט ש ,ע .געשיקט צו דר ,פיש-
בערג קיין ניו-יאָרק צוויי פּיעסעס ,מאיר שאַלאַנט* (באַאַרבעט פון
,צעזייט און צעשפּרײט) און אַ דראַמאַטיזאַציע פון |זיין ראָמאַןן
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לעקסיקאָן

פון

אוו
קוו,..

;סטעמפּעניו" ,באַלד זיינען אָבער אױיסגעבראָכן די אָקטאָבער-פּאָג-
ראָמען ,ש .ע ,איז געװאָרן אַזױ דערשיטערט פון די איבערגעלעבטע
געשעענישן ,אַז ער האָט אָנגעהױיבן טראַכטן וועגן עמיגרירן קיין
אַמעריקע ,און ער האָט זיך געווענדעט צו דר ,פישבערג ,אַז ער זאָל
פאַר אים פאַרשאַפן אין דער ניו-יאָרקער יידישער פּרעסע און אין
די יידישע טעאַטערס די מיטלען צו קומען מיט דער פאַמיליע קיין
אַמעריקע .צו דעם צװעק האָט ער אים אויך געשיקט אַ דריטע
פּיעסע ;דער לעצטער קרבן" (געבויט אויף די געשעענישן פון דער
רעװאָלוציע און די פּאָגראָמען אין רוסלאַנד) .,די פּיעסעס איז דר.
פישבערגן ניט געלונגען צו פאַרקויפן .אין אַ בריוו פון קיעוו פון
 8אָקטאָבער  5091צו דױ .פישבערג ,שרייבט ש .ע .וועגן די פּיעסעס :
,יין
מ

ערשטע

דראַמע

,סטעמפּעניו'

אָדער ,דער יידישער

פּאַגאַ-

ניני' וְאין אַ באַזונדערן בריוו האָט ש .ע .געשריבן ,אַז מען זאָל
אויסקלייבן אײגעם פוֹן די צוויי נעמעןן האָט איר ,אֶן צווייפל,
שוין באַקומען און איבערגעגעבן לויט אייער שקול הדעת .אַצינד
שיק איך אייך א צווייטע דראַמע (אַ דריי אַקטיקע קאָמעדיע) מיטן
נאָמען ,מאיר שאלאנט' .איך בין אייך מודיע ,אַז איך אַרבעט
איצט אויף א נייער דראַמע ,װאָס איר אַפּאָטעאַז װועט זיין איינע
פון יענע טראַניקאָמישע סצענעס ,וועלכע איך האָב צונעזעען זייענ-
דיק אין ואַרשע ...איך דאַרף אייך זאָנן אַ פריער ,אַז בנונע
דער פּיעסע וועט אייך מסתמא אויסקומען אויסצושטיין אַ קאַמף
דערפאַר װאָס זי פאַרמאָנט ניט קיין עפעקטן ,נאָר איך ווע? זיך
קיינמאָל ניט דערלויבן נאָכצונעבן דעם אַמעריקאַנישן נעשמאק
און פאַרבויגן די געזעצן פון דער קונסט .זאָלן זיי רעפּעטירן
אויך די פּיעסע ,אין איר איז פאַראַן מער אמת פון לעבן איידער
אין דער פריערדיקער ,הנם אויך וויניקער פּאָעזיע װוי אין
;סטעמפּעניו",
אָבער עס גייען ניט אַװעק קיין דריי װאָכּן ,װי ש .ע .ענדערט
שוין זיין פעסטן באַשלוס נישט אונטערצוגעבן זיך דעם ;אַמעריקאַ-
נער געשמאַק? ,אין אין זיין בריוו צו דר ,פישבערג פון  62אָקטאָבער
 ,5שרייבט ער :
איך שיק אייך דעם -8טן אַקט צו ,סטעמפּעניו".

אַ נייער אַקט,

אנשטאָט דעם פריערדיקן .מיט אַ טויט ,לויט אַמעריקע פאָדערט.
אַ יידישע העלדין ,לויט מיין מיינונג ,סמט זיך זעלטן אויס ליבע.
נאָר װואָס זאָל מען טאָן ,אַזן אַמעריקע הייסט ? 4וייזט דעם -8טן
אַקט דעם ה' אַדלער .לאָז ער די גאַנצע פּיעסע גוט דורכקוקן .לאָז
ער זי איינמאָל אויפפירן מיט אַלע פּיטשעווקעס ,מיט אַלע דעטאַלן,
וועט ער זעען װאָס דאָס אין!"
ווען ש .ע .באַקומט אין  6091פון ניו-יאָרק טעלעגראַפיש אַן איינ-
לאַדונג מיטצואַרבעטן אין ,דער אידישער אַמעריקאַנער" ,װאָס איז
אַרױסגעגעבן געװאָרן פון הוירסטן ,וועלכער האָט דאַמאָלט אַרױס-
געשטעלט זיין קאַנדידאַטור אַלס גאַװערנאָר פון ניו-יאָרק ,און האָט
פאַר דעם צוועק אָנגעהויבן אַרױסצוגעבן די צייטונג ,ענטפערט ער
צוריק ,אַז צווישן אַנדערע הויפּט-צוועקן איז זיין קומען קיין אַמעריקע
;צו באַקענען זיך מיטן יידישן טעאַטער און פאַר דעם זעלבן ,אויב
מעגלעך ,אויך צו אַרבעטן?,
קומענדיק פון רוסלאַנד מיט אײיראָפּעאישע טראַדיציעס ,האָט ער,
ניט ווילנדיק ,געקוקט פון אויבן אַראָפּ אויפן דאַמאָלטיקן נידריקן
מצב פון דער יידישער פּרעסע אין אַמעריקע ,און פון דער אַנדערער
זייט ,האָט אים אויך די קאָנקורענץ צװוישן די צייטונגען גופא ,װאָס
װאָלט אים געשאַדט פאַר די אויפפירונגען אין יידישן טעאַטער ,װאָס
דאָס איז געווען זיין הויפּט:אױפגאַבע ,אָפּגעהאַלטן פאַר א צייט
מיטצואַרבעטן אין דער ניו-ײיאָרקער יידישער פּרעסע,
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וְאין צוויי אַרטיקלען אין  9291דערציילט באָריס טאָמאַשעװסקי
אין דער גקאַליפאָרניער אידישע שטימע" ,אַ פאַנטאַסטישע געשיכטע
וי ער האָט געבראכט ש .ע .קיין אַמעריקע ,וי ער האָט געקויפט
ביי אים די פּיעסע ,סטעמפּעניו" ,וועלכע ש .ע .האָט אים פאָרגע-
לייענט און די פאָרלעזונג האָט געדויערט נאָר  51מינוט ,און ער האָט
זי דעריבער אים צוריקגעגעבן ,אַז ער זאָל ;ערשט מאַכן פון איר
אַ פּיעסע* .אָבער אפילו ווען ש .ע .ברענגט צוריק די נייע באַאַרבע-
טונג ,האָב ;איך געזען ,אַז שלום שליכם האָט זייער װייניק אויפגע-
טאָן אין דער פּיעסע .ער האָט צוגעשריבן דאָ אַ זאַץ ,דאָ אַ סצענקע,
אָבער עס איז נאָך אַלץ ניט קיין פּיעסע צום שפּילן .די כאַראַקטערע
זיינען בריליאַנט ,די שפּראַך אַ שלום-עליכמדיקע ,די ויצן און
ווערטלעך אַלאַ שלום-עליכם ,אָבער אויפפירן קאָן מען די פּיעסע
ניט .מ'מוז נאָך אַרבעטן זייער פיל און ,סטעמפּעני' זאָל קאָנען
באַטרעטן די ברעטער פון דער בינע* .דערוייל דערװויסט זיך
טאָמאַשעװסקי ,אַז הגם ש .ע .האָט מיט אים אָפּגעמאַכט ,אַז ער האָט
די איינציקע רעכט אויפצופירן אין אַמעריקע זיינע אַ פּיעסע ,האָט
ער אויך פאַרקויפט אַ צווייטע פּיעסט צו אַדלערן ,וועלכער גרייט
זיך זי אויפצופירן אין עטלעכע טעג אַרום .טאָמאַשעװסקי רופט
אַרױיס דעם מחבר ,האָט מיט אים אַ שטאַרקן איבעררייד ,און הגם
ער האָט נאָך ניט קיין פאַרטיקע פּיעסע ,אַנאָנסירט ער ,סטעמפּענין"
אויפן זעלבן אָװנט װאָס אַדלער אַנאָנסירט די אויפפירונג פון
;יקנה"ז? ,טאָמאַשעװסקי שרייבט ווייטער, , :סטעמפּעניו' איז נאָך
ניט פאַרטיק געווען צום אויפפירן אויף דער בינע .די פּיעסע האָט
נאָך געדאַרפט האָבן פילע אויסבעסערונגען און איבערגעאַרבעט וערן
אום געשפּילט צו ווערן אויף דער בינע ,אָבער צו לאָזן אַדלערן ער
זאָל אויפפירן שלום-עליכמס ערשטע פּיעסע אין אַמעריקע ,האָב איך
ניט געקאָנט דולדן ,און איך האָב מיך באַלד גענומען צו דער אַרבעט
און אָנגעפאַנגען אויסבעסערן די פּיעסע .דער שלוס איז געווען ,אַז
ביידע פּיעסן ,אַדלערס ,יקנה"ז! און מיין ,סטעמפּעניו! זיינען דורכ-
געפאַלן מיט פּויק און טראָמפּײטן?,
יאָרן שפּעטער ,אין  ,6291ווען באָריס טאָמאַשעװסקי האָט פאַר-
עפנטלעכט אין ,פ,אָרװערטס* זיינע ,דיכטערישע* זכרונות ,דערציילט
ער דיזעלבע געשיכטע אַ ביסל אין אַן אַנדערער ווערסיע ,ער ווידער-
האָלט װוידער ,אַז ער האָט געשיקט ש .ע.ין געלט קיין קיעוו ,דערנאָך
קיין שווייץ און שפּעטער פון אים געקראָגן צו פאַרקויפן אין דער
פּרעסע עפּעס אַ ראָמאַן פון גנבים-לעבן ,דערנאָך האָט ער ,אויף זיינע
קאָסטן ,געבראַכט ש .ע.ין מיט דער פאַמיליע אין אַמעריקע ,געגעבן
אים אין פאָראויס טויזנט דאָלאַר האַנטגעלט פאַר דער פּיעסע ,סטעמ-
פּעניו" ,און ווען טאָמאַשעװוסקי דערוויסט זיך ,אַז גלייכצייטיק ווערט
אַנאָנסירט ביי אַדלערן אין טעאַטער די פּיעסע ,יקנה"ז" ,באַשליסט
ער תיכף אויפצופירן ,סטעמפּעניו" .ס'איז נאַטירלעך ניטאָ קיין צייט
זי װי געהעריק צו באַאַרבעטן אצווןצוגרייטן פאַר דער בינע ,און
טאָמאַשעװוסקי שילדערט אַזױ די אויפפירונג:
,איך האָב זיך פַּשוט געשעמט צו הייסן אַרויפציען דעם פאָך-
האַנג .איך האָב דאָך געוואוסט װואָס פאַר אַ ,סטעמפּעניו' מיר
וװועלן דאָ דערלאַנגען .ווען שלום עליכם װאָלט אָבער אַזױ ניט
געהאַנדלט קענן מיר ,װאָלט מען פון ,סטעמפּעניו! געקאָנט מאַכן
אַ גאַנץ נישקשהדיקע פּיעסע .איך האָב ניט ערװאַרט איינצונעמען
וועלטן מיט איר ,אָבער דאָך װאָלט זי געקאַנט גיין עטלעכע װאָכן

מיט ערפאָלג  ...איך האָב זיך אויך געשראָקן ,אַז דער עולם וועט
מאַכן אַ סקאַנדאַל .קיינער פון די שוישפּילער האָט ניט געקאָנט
אַרויסברענגען זיין כאַראַקטער .,איך מוז מודה זיין ,אַז צום ערשטן
מאָל אין מיין טעאַטער-קאריערע,

סיי ביי גוטע פּיעסן און סיי ביי
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יידישן

טעאַטצער

די שלעכטע ,האָב איך נאָך אַזא פאָרשטעלונג ניט גענעבן .עס האָט
פּשוט געהערשט אַ ווילדער טומל .אָבער מיין שרעק איז געווען
אומזיסט ,דער דורכשניטלעכער טעאַטער-גײער איז זיך געזעסן
גלייכגילטיק .,בלויז די אינטעליגענטערע האָבן געפילט ,אַז עפּעס
פעלט דאָ .און פילייכט האָט דער דורכשניטלעכער טעאַטער-באַזו-
כער אויך באַמערקט ,אַז עס פעלט עפּעס ,נאָר ער האָט מורא געהאַט
צוֹ זאָגן א שלעכט װואָרט .עס איז דאָך עפּעס א ווערק פון דעם
באַרימטן שלום עליכם !  ...אָבער מיר ,די אַקטיאָרן אויף דער
בינע ,האָבן גוט געוואוסט ,גוט פאַרשטאַנען ,אַז מיר מאַכן חוזק
פון זיך אַלֵיין".
אין אַ בריוו עטלעכע טעג שפּעטער ,לייקנט מאַדאַם ראַבינאָװיטש
אָפּ יעדעס װאָרט װאָס טאָמאַשעװװסקי האָט געשריבן און דערקלערט
אַלץ פאַר אױסגעטראַכט און ליגנט פון אָנהייב ביזן סוף .טאָמאַ-
שעווסקי גיט דערויף אַ קורצן לאַקאָנישן גאָרניט-זאָגנדיקן ענטפער,ן
דער קאָמפּאָזיטאָר יוסף רומשינסקי דערציילט אין זיינע זכרונות :
,איין מאָל ,ביי אַ פּראָבע פון שלום-עליכמס יידישע טעכטער",
האָט מיך טאָמאַשעװוסקי געבעטן איך זאָל פאַרשרייבן אויף נאָטן
אַ מעלאָדיע ,וועלכע שלום-עליכם װועט פאַר מיר פאָרזינגען .מען
האָט עס טאַקע געזונגען אין זיין פּיעסע ,יידישע טעכטער" .,שלום-
עליכם האָט עס פאַר מיר געזונגען מיט די װערטער .עס האָט
געהייסן ,אוי ,אוי ,קוגל הייסט עס און אין מויל צענייט עס".
ווען שלום-עליכם האָט עס מיר ,אויף זיין שטיינער פאָרגעזונגען,
האָט זיך מיר געװאָלט אים בעטן ,אַז ער זאָל מיר פאָרזיננען נאָך
פאָלקס-מעלאָדיעס ,נאָר איך האָב מיך נעשעמט .די מעלאָדיע
מיט די ווערטער ,אַזױ װוי ער האָט עס פאר מיר פאָרגעזוננען ,האָט
געהאָט טויזנטער חנען ,אָבער אין טעאַטער אויף דער בינע איז
עס אַרױיפנגעקומען אַ ביליק קופּלעט? .עס האָט פאַרלאָרן דעם
נאַנצן שלום-עליכם-חן ,די פאַלקסטימלעכקייט .מען האָט צונע-
מאַכט נאָך ווערטער ,די אַזויגערופענע ליריקס ,און פרידזעל האָט
צונעטשעפּעט

נינונים און עס האָט פארטרונקען

דאָס פאָלקסטימ-

לעכע פון שלום-עליכמען ,ניט דער ניגון ,נאָר די גאַנצע פּיעסע
איז פאַרטרונקען נעװאָרן אין ביליקע טעאַטער-עפעקטן.
נאָך דער פאָרלייענונג פון דער פּיעסע ,װאָס שלום-עליכם האָט
אַליין נעטאָן פאר דער נאַנצער קאָמפּאַניע ,וועלכע האָט אים
אַפּלאָדירט פאַר זיין פאָרלייענען נאָך מער װוי פאַר דער פּיעסע,
האָט מיר מאָנולעסקאָ געזאָנט ,אַז ווען די אַקטיאָרן זאָלן שפּילן
פופציק פּראָצענט בלויז װוי שלום-עליכם האָט עס געלייענט ,וועט
די פּיעסע האָבן דעם גרעסטן בייפאַל ,צונעבנדיק אָבער ,אַז ער
האָט מורא ,אַז עס ועט ניט האָבן דעם געוואונטשטן סוקסעס,
וויי? עס פעלן די טענער ,די אַטמאָספערע פון אַ שלום-עליכם.
און מאַנולעסקאָ האָט נעטראָפן .עס איז געווען אַ שוידערלעכע
פאָרשטעלונג",

דעם  8פעברואַר | 7091דעם זעלבן אָװונט פון דער פּרעמיערע פון
,אויסוואורף"| איז אין באָריס טאָמאַשעװסקיס ,פּיפּלס טעאַטער"
אויך געשפּילט געװאָרן ש .צ'.ס ,סטעמפּעניו" ,אָדער ,גיידישע טעב-
טער" ,דראַמע אין  4אַקטן ,סצענירט און אויפגעפירט פון ב .טאָמאַ-
שעווסקי ,פאָלקס-לידער פון שלום עליכם ,מוזיק פון מאָגולעסקאָ
און פרידזעל,
לויטן ,שלום עליכם בוך* האָט זיך :
 ,די ,קריטיק' שאַרף צעטיילט אויף צווייען :אין דער צייט װאָס
די פריינטלעכע ,טאגעבלאט! און ,מאָרננזשורנאַל' האָבן געלויבט
די פּיעסע ביזן הימל ,האָבן די אַנדערע צייטוננען זיי אַרונטער-
געריסן מיט די גרעסטע זלזולים .דערצו האָט נאָך ש .ע .אַלֵיין
צונענאָסן בוימל אויפן פייער :אין אַ רעדע ,ואָס ער האָט גע-
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האַלטן אויף איינער פון זיינע פּרעמיערעס ,האָט ער מיט אָפענע
און באַהאַלטענע רמזים אויסנעלאַכט דעם אופן וי אַזױ יעקב
גאָרדין באַהאַנדלט דעם יידישן לעבנסשטייגער אין זיינע טעאַטער-
שטיק, ,די ווארהייט ,,װואָס איז דאַמאָלט נגעווען גאָרדינס לייב-
,מוא?ל פּאַס-
אָרנאַן ,איז אַריין אין אַזא נרימצאָרן ,אַז זי האָט ש
טערנאַק' באַטיטלט אין אין איר רעצענזיע אַזש מיטן נאָמען
,פאַרזעעניש' ,נאָך אַזאַ קבלת-פּנים איז שלום-עליכםן אָפּנעמאַלן
דער חשק צו שרייבן פאַרן טעאַטער".
וי אליהו שולמאַן גיט איבער ,האָט אין דער ;װאַרהײט* דער
רעדאַקטאָר ל .ע .מיללער אָפּגעדרוקט איין רעצענזיע וועגן ביידע
פּיעסע {;דער אויסוואורף" און איידישע טעכטער ,אָדער ,סטעמ-
|
פּעניו"ן:
,מיללער שרייבט ,אַז מען קאָן קיינמאָל ניט דערפאָלגרייך דראַ-
פון דער דראַמע

עררפאָלנ
מאַטיזירן אַ ראָמאַן ,און אַז דדע

וועט

ניט פאַרגרעסערן די רעפּוטאַציע פון שלום-עליכמן וי אַ ליטע-
ראָט .דער ראָמאַן איז אַרינינע? און איז פול מיט טיפּן ,כאַראַק-
טערן און מיט סצענעס ,וועלכע דריקן זיך איין אין אייער קאָפּ
און האַרצן ,צי איר װוילט צי איר װילט ניט .די דראַמע איז אָבער
נאָר אַ קאליידעסקאָפּ פון פיגורן ,װאָס דרייען זיך אַרום פאַר די
אוינגן פון צושויער ,ניט װויסנדיק וואָס זיי ווילן און װאָס מען
װויל פון זיי ,דער פאַרפּאַסער האָט געװאָלט אַריינקװעטשן אין
דער דראַמע אַלְץ װואָס ער האָט אָנגעשריבן אין ראָמאַן --- ,אָבער
אַזױ װי די בינע איז ניט קיין ראָמאַן ,איז אַלֹץ אַרויסגעקומען
בלאַס און שװאַך ,אַז יעדן אויגנבליק דאַכט זיך ,אַז אָט-אָט און
עס וועט אויסגיין דאָס לעבן פון דער פּיעסע און דאָס אָרעמע
באַשעפעניש װועט שטאַרבן נאָך איידער דער פאָרהאַנג װעט זיך
אויפהייבן

אַ צווייט

מאָל.

ערטערויין

טוט

פּלוצלונג

אין

דער

דראַמע אַ בלישטש דער טאַלאַנט פון ש"ע דעם ראָמאַניסט .עס
קומט אָבער באַלד ש"ע דער דראַמאַטורנ און וי א נזלן קוילעט
ער דאָס אוועק,
דער כאַראַקטער פון רח? ,ניט אַכטנדיק אויף יעדער אָנשטרענ-
גונג פון ש"ע דעם דראַמאַטורג ,איז כמעט פאַרבליבן אַזױ װוי ש"ע
דער ראָמאַניסט האָט איר אָנגעמאָלט ,און עס איז ווערט צו גיין
זען די דראַמע וועגן דיזן כאַראַקטער אַלֵיין .זי איז גוט ,דיזע רחל,
זייער נוט געשריבן ,און נאָך בעסער געשפּילט .די סצענע אין
דריטן אַקט ,ווען די אומגליקלעכע העלדין מיט אַ צעריסענעם
האַריץ פרענט איר שמענדעריק צי ער ליבט זי -- ,דיזע סצענע
געהערט צו דער בעסערער און העכערער קונסט .אייניקע האָבן

פּראָטעסטירט קעגן דעם צו רעאַליסטישן כאַראַקטער פון דיזער
סצענע .מען זאָגט ,אַז מען האָט איצט דידאָזיקע סצענע אַ ביס?
געענדערט ,צוגעבנדיק ,אַז עס װואָלט ניט נעשטערט דער פּיעסע
אַביסל אָפּצופּאָלירן דיזן שלוס פון דריטן אַקט ,אָבער דאָך אין
דאָס די בעסטע סצענע פון נאַנצן שטיק.
מיללער שרייבט ווייטער ,אַז ס,טעמפּעניו! איז ,אַ קאָמבינאַציע
פון גאָלדפאַדן און לאַטײינער ,נאָר אָן דער פּאָעזיע פון דעם נרינ-
דער פון יידישן טעאַטער און אָן דער טעכניק פון דעם טאַטן פון
יידישן שונד' ,מיללער איז אויך זיכער ,אַז ווען ש"ע װאָלט צונע-
נאַנגען צו זיין דראַמע ,סטעמפּעניו' מיט אַזויפיל ערנסט וי ער
איז

צונענאַנגען

צו

זיין

ראָמאַן,

װואָלט

אַרױסנעקומען

א

גאַנץ

אַנדערע דראַמע.
דער אַנאָנימער שרייבער אין ,טאנעבלאָט' שרייבט  --לויט א.
שולמאַן  --אַז סמיט שלום-עליכמס פּיעסעס ווערט נעשריבן אַ
נייער קאַפּיט? אין דער נגעשיכטע פון יידישן טעאַטער .ביז אַהערד
האָבן מיר ניט געהאָט קיין אמתן יידישן טעאַטער .די דראַמעס
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לעטסיטאָן
זיינען קיין דראַמעס ניט און די קאָמעדיעס זיינען קיין קאָמעדיעס
ניט .אַלע ראָלן זיינען נגעגנבעטע און געפעלשטע .אברהם נאָלך-
פאַדען האָט אויפגעבויט אַן אמתן יידישן טעאַטער ,אין זיינע
פוסטריט איז געגאַננען שמ"ר .אָבער דערנאָך זיינען געקומען לאַ-
טיינער און פּראָפּעסאָר הורוויץ און האָבן דעם יידישן טעאַטער
דערנידעריקט ,נאָך לאַטײנערן און הורוויצן אין געקומען דער
פּעריאָד פון ,רעאַליזמום מיט זיין שמוץ ,מיט זיין שאַנדע ,מיט זיין
גאַנצן

ווילדן

אויסזען'.

אין

דיזער

שטופע

האָט

דער

גרויסער

קענער פון יידישן פאָלקס-לעבן ,הער שלום-עליכם ,נעפונען דעם
יידישן טעאַטער .מיט דער אויפפירוננ פון שלום-עליכמס צווי
פּיעסעס האָט זיך אָנגעהויבן אַ נייער פּעריאָד אין יידישן טעאטער,
ביידע פּיעסעס ווערן שטאַרק געלויבט.
,אנעבלאַט' געווען נעדרוקט א ספּעציע-
אויף מאָרגן איז אין ט
,טעמפּעניו' רעדט
לער אַרטיק? ווענן ס,טעמפּעניו' . . . .ווענן ס
שוין דער אַנאָנימער קריטיקער ניט מיט אַזויפיל באַגייסטערונג
וי װועגן ,אויסוואורף' .שלום-עליכם ,שרייבט ער ,איז גרויס נאָר
ווען ער שטעלט פאָר דאָס אמתע יידישע לעבן ,אָבער ווען ער רעדט
וועגן ליבע און וייזט ,אַז די יידישע היים האָט ניט קיין חן,
דאַמאָלט אין שלום-עליכם ניט אויף זיין ריכטיקן פּלאַץ .,דער
ערשטער אַקט ,ווען שלום-עליכם שטעלט פאָר אַ יידישע חתונה
מיט אַלע רירנדיקע מאָמענטן ,איז גוט ,אָבער די צווייטע סצענע
איז פול מיט נבולפה ,מיט מאוסע אָנצוהערענישן .דאָס כראָפּען
הינטער דער בינע מאַכט זייער אַ שלעכטן איינדרוק .עס איז אמת,
אַז אַזעלכע זאַכן קומען פאָר אין אמתן לעבן ,אָבער װאָס דאָס
ווייזן דעם פּובליקום ? דאָס ערגסטע פון דער פּיעסע איז דער דרי-
טער אַקט ,ווען דער פֿאָרהאַנג פאַלְט איבערן שלאָף-צימער .דאָס,

האַלט דער קריטיקער ,איז פּשוט סקאַנדאַליעז ,אפילו די רעאַליסטן
דערוועגן זיך ניט פאָרצושטעלן אַזאַ סצענע .עס אין אַ באַלײדי-
קונג פאַר יעדן איינעם ,ספּעציעל פאַר די פרויען .די אַרטיסטן
טאָמאַשעװוסקי ,מאָנולעסקאָ ,אַבראַמאַװיץ ,יאָנג ,ראָזענטאַל ,וי-
לענסקי ,ב .נודינסקי ,צוקערמאַן ,װיינבלאַט און פישקינד וערן
שטאַרק נגעלויבט,",
אין ,פאָרווערטס* און אין ,מאָרגען-זשורנאַל* זיינען קיין רעצענ-
זיעס וועגן ;סטעמפּעניו* ניט געדרוקט געװאָרן.
די שאַרפע קריטיק פון דער ראַדיקאַלער פּרעסע קעגן ש .עי'ס
פּיעסן האָבן ,װי פריער דערמאָנט ,דערפירט ,אַז דער ,מאָרגען"
זשורנאַל* האָט פאַרעפנטלעכט אַ ספּעציעלן אַרטיקל ,אין וועלכן
ער האָט געפּרובט אויפדעקן די סבות פאַר זייערע אַטאַקעס אויף
ש .ע: .

,דער אַרטיקל-שרײבער  ---לויט די ציטאַטן פון א .שולמאַן --
מיינט ,אַז מען האָט זיך געמענט ריכטן ,אַז ד,אָס יונגערע קלייזל,
וואו גאָרדין איז א פירער (געמיינט איז ;די ווארהייט ,,א .ש,).
זאָל אַרױפטרעט! קעגן שלום-עליכמן ,ווייל אין ש"ע האָט נאָרדין
אַ שטאַרקן קאַנקורענט ,נאָרדין האָט מורא ,אַז ווען מען וװעט
ווייזן אויף דער בינע אמתע כאַראַקטערן ,די וואָס האָבן אי מעלות
אי חסרונות ,וועלן נאָרדינס כאַראַקטערן ,וועלכע האָבן נאָר חסרו-
נות ,גלייך אַרױס פון דער מאָדע ,גאָרדינס רעאַליזם ,װאָס שטעלט
פאָר יעדן יידן לויט דעם גוסט פון דער נאָװאָיע זורעמיאַ' און
;בעסאַראַבעץ! |אַנטיסעמיטישע צייטוננעןן איז אין געפאַר פֿאַר-
שוואונדן צו ווערן .דעם ;עלטערן קלייזל' (געמיינט דעם ,פאָך-
ווערטס' ,א .ש ,).וואו מען האָט נאָרדינען ניט ליב ,װאָלט ניט
געאַרט ווען גאָרדין װאָלט פון דעם געליטן ,אָבער זיי פאַרשטייען,
;די דיפּלאַמאַטן פון דער לעזשאַנקע ,,אַז די סכנה איז ניט פאַר
איין רעאַליסט ,נאָר מאַר רעאַליזם אויף דער יידישער בינע .עס
2981
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איז אַ סכנה פאַרן רעאַליזם ,װאָס די סאַציאַליסטן האָבן אויסנע-
נוצט צוליב זייער פּראָפּאַנאַנדע קענן דער יידישער בורזשואַזיע",
ש .ע'.ס פּערזענלעכער איינדרוק נאָך די אויפפירונגען דריקט זיך
אויס אין זיין בריוו צו זיינע קינדער ,געשריבן אין ניו-יאָרק דעם
 9פעברואַר  ,7091באַלד נאָך די פּרעמיערעס:
,נו ,דעם עקזאמען האָב איך אויסנעהאלטן און ,דאַכט זיך,
גלענצנד .די זאַך דערפון אין װאָס ס'איז ניט מענלעך געווען
אַרױסצוטראָגן אַ נאַנצן איינדרוק ,ווייל ס'איז אויסגעקומען צו
צערייסן זיך אויף צווייען :איך בין געווען אויף צויי אַקטן אין
איינעם ,און אויף צוויי אַקטן אינם צווייטן טעאַטער .אי דאָ ,אי
דאָרטן האָט מען מיך אַרױיסנערופן אַ סך מאָל ,געמאַכט אַװאַציעס,
דער עולם ,װוי עס שיינט ,איז נגעבליבן צופרידן .יעדנפאַלס איז
איז געווען אַזופיל נייקייט ,אַז עס האָט נעקלעקט גענוג, .סטעמ-
פּעניו' האָט געמאַכט דעם איינדרוק פון עפּעס ,װאָס איז פּאָעטיש,
פּאַטריאַרכאַליש, .דער אויסוואורף ,,ווידער ,האָט געצוואוננען
דאָס פּובליקום די גאַנצע צייט צו האַלטן אָפּן דאָס מויל און צו
לאַכן ביז װאַנען דער פאָרהאַנג איז געפאַלן .דאָס אין דאָ ניי,
מחמת די באַלאַנאַןדסאַטירע האָט זיך שוין צונעגעסן ,און דער
הומאָר פון די הינע סאַדישע דראַמאַטורגן אין אַזױ אָרעם ,אַז
ס'איז פּראָסט אַ רחמנות אויף זיי .,זיי קויפן ,וויצן" פאַר געלט,
אָדער זיי נעמען איינער ביים אַנדערן אויף פּראָקאַט  --היינט
גייען מיר אויף גאַנץ ,סטעמפּעניו ,/און מאָרנן  --אויף גאַנץ
,פּאַסטערנאַק! .דאַמאָלט וועלן מיר שוין אָנשרייבן מער באַשטימט.
װואָס ס'איז שייך דער פּרעסע ,אין פאַר דער ענגלישער בין איך
רואיק ,וװואָרום זי איז ערלעכער פון דער יידישער .די יידישע
איז פּאַרטיײיאיש .פון איר דערװארט איך קיין שום גוטס ניט.
נאָר זי איז אינגאַנצן ווערט אַ נראָשן .דער עיקר איז דאָס פּוב-
ליקום ,דער נרויסער עולם.
וי איר זעט ,לעבן מיר אין אַ באַזונדערער ,טעאַטראַלישער,
וועלט .דאָס לעבן האָט אונדז אַרײינגעשטופּט אין אָט דער וועלט,
און עס שטייט מיר נאָך פאָר א סך שטרויכלונגען אויף דעם דאָזיקן
נייעם וװעג ,אַ גרויסער קאַמף און איך האָף אַרויסצוקומען אַ
באַזיגער".

די פּיעסע איז געגאַנגען נאָר  2װאַכן,
י .ד .בערקאָוויטש שרייבט :
,מיר איז קיינטאָ? ניט אויסנעקומען צו לייענען די דראַמאַטי-
זאַציע פון ,סטעמפּעניו' .שלום-עליכם האָט פון איר אַפילו ניט
איבערנעלאָזט צווישן זיינע שריפטן אַ קאָפּיע  --אַ פּנים ,ער אַלֵין
האָט פון איר ווייניק געהאַלטן .איך האָב זי נאָר איינמאָל געזעען
אין ניודיאָרק ,שוין נאָך שלום-עליכמס טויט ,אין דער אויפפירונג
פון מאַדאַם טאָמאַשעווסקי .דאָס איז געווען א ניך-צונויפגעקלעפּטע
,ענעפיס-פאָרשטעלונג" ,מיט פרעמדע אַקטיאָרן ,וועלכע האָבן
ב
געבראָקט איינענע ;,עברי' ,אַזױ ,אַז אין איר אין גאָרניט געבליבן
פון שלום-עליכמס גייסט ,און דער איינדרוק איז געווען זייער א
טרויעריקער".
אין פעברואַר  8291האָט רודאָלף זאַסלאַװוסקי אויפגעפירט אין
ביאַליסטאָק ,שפּעטער אין פּאַריז (פראַנקרייך) ,ריגע (לעטלאַנד),

לאָנדאָן (ענגלאַנד) און אין  9291אין לאָדזש (פּוילן) ,אַ פּיעסע
;,סטעמפּעניו?.
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אין מערץ 0291
ּ,אַװויליאָן-טעאַטער* אין לאָנדאָן ,שרייבט מאָריס מייער :
אין פ
 ...,וי יעדע דראַמאַטיזירונג

פון אַ דערציילונג

האָט זי טעכ-

נישע פעלערן ,און די שטיינערונג פוֹן דער האַנדלוננ איז ניט
שטאַרק גענוֹנ .אָבער ס'איז פאַרהאַן די מערקווירדיקע שלום-
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הטוש
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עליכמדיקע כאַראַקטעריזירונג פון יידישע טיפּן ,יעדער טיפ אין
אַ שטיק לעבן מיט אַ באַזונדערן חן ,און ס'איז אין איר אויך
פאַרהאַן

די ראָמאַנטישע,

ליבע צווישן

מען קאָן זאָגן צנועהדיקע

סטעמפּעניו אוֹן רחלן ,און דאָס איז זייער אונטערהאַלטנד ,אויך
אינטערעסאַנט .דער גרעסטער טעכנישער פעלער אין דער פּיעסע
איז װאָס דער ערשטער אַקט ,די חתונה ,איז צו רייך ,צו לעבעדיק.
 . .,אַ פּיעסע מוז טעכניש זיך אָנחייבן רואיקער ,און די האַנדלונג
זאָל ווערן אַלץ שטאַרקער ,שטורמדיקער אָדער אינטענסיווער.
אָבער אין ,סטעמפּעניו' איז דער ערשטער אַקט אַזױ גראַנדיעז
און אַזױ לעבעדיק. ,א.ַ.ז דער צווייטער און דריטער אַקט ,כאָטש
זיי זיינען אַן און פאַר זיך זייער שיין און לעבעדיק ,זעען אויס
בלאַס און שװואַך ... .ר .זאַסלאַווסקי האָט געשפּילט אַלס סטעטמ-
פּעניו ,מאַדאַם זעפקינא אַלס רחלע ,חנה גראָסבערג אַלס פריידע,
סטעמפּעניוס װוייב ,נאַאומאָוו אַלס משה מענדל ,ראשעל בערגער
אַלס די הױיפּט מחותנתטע ,װאָלף זילבערבערג אַלס מעכטשע .עס
איז געווען אַן אויסגעצייכנטע פאָרשטעלונג",
די פּיעסע איז אויך געשפּילט געװאָרן אין אײיראָפּע דורך מאָריס
ליאַמפּע און מנחם רובין,
דעם  6מערץ  9291איז אין ניו-יאָרק ,אין גיידישער קונסט טעאַ-
טער" אויפגעפירט געװאָרן ,ס,טעמפּעניו דער פידלער ,ראָמאַנטישע
קאָמעדיע אין  2אַקטן און  21בילדער פון שלום עליכם ,סצענירט
און רעזשיסירט פון מאָריס שװאַרץ ,דעקאָראַציעס און קאָסטיומען
 -ב .אַראָנסאָן?.ערב דער אויפפירונג שרייבט ב .צ .גאָלדבערג :
,לום-עליכם האָט ...אויך דראַמאַטיזירט זיין ,סטעמפּעניו'.
ש
אָבער ער האָט ניט נאָר געשאַפן אַ דראַמע פון אַ ראָמאַן ,נאָר אויך
געזוכט צוצופּאַסן זיין דראַמאַטיזירטן ס,טעמפּעניו' צו די פאָדע-
רונגען פון דעם בעסערן יידישן טעאַטער פון יענער צייט ,וועלכער
איז געווען ניט צו נוט .ביז װאַנען ,סטעמפּעניו' האָט זיך באַװיזן
;אין פלייש און בלוט' אויף דער בינע ,זיינען פאָרגעקומען נאָך
צופּאַסונגען' ,שוין אויף דער איינענער אחריות פון טעאַטער
 ..,,איצט האָט מאָריס שװאַרץ  ...פון דאָס ניי סצענירט ,סטעמ-
פּעניו'.,

דער

איצטיקער

,סטעמפּעניו'

איז

אָבער

א

גאַנץ

נייער

בנין .אין זיין אַרבעט האָט מאָריס שװאַרץ זיך באַנוצט סיי מיטן
ראָמאַן ,סיי מיט דער דראַמע".
א .גלאַנץ שרייבט וועגן דער אויפפירונג:
 ...,שװאַרץ איז צו דער זאך צוגעגאַנגען מיט אַ נייער אוים-
פאַסונג און מיט אַ נייעם פּלאַן ,איז אים געראָטן צו באַשאַפן אַ
ריי אָנגענעמע עפּיזאָדן ,וװואָס קייטלען זיך נישקשהדיק און װאָס
פילן אָן אַן אָװונט מיט אַן עדה שלום-עליכמשע פּאַרשױנען און
מיט כאראַקטעריסטישע סצענקעס ,קיין דראַמע ,אַפילְן קיין קאָ-
ס זיינען שטיינער-
ע.
מעדיע ,איז אייננטלעך ניט אַרױיסגעקומען ..
בילדער  ---אין דער ערשטער ליניע .דער אינטערעס צו זיי איז
אָפּטמאָל אַ ריין פאָלטלאָריסטישער  ---אַזױ ,הייסט עס ,האָבן
אונדזערע זיידעס נעלעבט ,גערעדט ,נענעסן ,געשאָלטן זיך ,גע-
לצעוועט .דער קאָמיזם שטעקט אין די פּאַרשױינען.
 .,.אַשאָד ,װאָס מאָריס שװואַרץ האָט אָט די פאָלקסטימלעכע
באַחנטקײיט ניט נעמאַכט פאַר דעם לייט-מאַָטיוו פון דער גאַנצער
אויפפאַסונג .ער ,שװאַרץ אַליין ,האָט באַוויזן מיט זיין שפּילן און
מיט זיינע אויפטריטן וי נוט די בינע װאָלט געקאָנט אויסזען
ווען די נאַנצע סצענירוננ װאָלט זיך געהאַלטן אָן אָט דעם גרונט-
טאָן ; נאַאיווע פאָלקסטימלעכקייט און פאָלקסטימלעכע ראָמאַנ-
טישקייט  ...,אין דעם שפּילן טרעטן בולט און אייגנאַרטיק אַרױס
2998

 ..,מאָריס שווארץ און צילע אַדלער .שװאַרץ האָט זיך ווידער
.ן צילע אַדלער
או
איינגעקויפט עפּאָלעטן מיט זיין משה מענדל ..
 --שיין ,אָנגענעם  ...לאַזאַר פריד ,געראָט עס ניט אינגאנצןצו מאַכן אַ הייס-בלוטיקן יונג פון סטעמפּעניון",
וועגן דער פּיעסע און דער אויפפירונג שטעלט זיך מער אָפּ אב,
קאַהאַן :
 ..,,לויט דעם וי דער ראָמאַן איז אויפנעפאַסט געװאָרן פון
שווארצן ,איז זיין דראַמאַטיזירונג געמאַכט מיט געניטקייט ,פאַר-
שטאַנד און ערטערווייז מיט קינסטלערישן נעשמאַק אויך ,און אין
דער אויפפירונג זיינען פאַרהאַן טעכנישע אויפטואונגען פאַר װעל-
כע אים קומט אַ נאַנץ באַזונדערער קאָמפּלימענט,

װאָרום די טעכ-

נישע מיטלען פירן צו אינטערעסאַנטע קינסטלערישע עפעקטן,
דער ראָמאַן איז לויט זיין פאָרמע נעשריבן געװאָרן װי אַלע
ראָמאַנען ,ניט פאַר דער בינע ,נאָר צום לעזן .,סצענעס קומען פאָר
אין פאַרשידענע הייזעד ,אין פארשידענע צייטן .אַלזאָ ,מוז זיך די
בינע אַלֶע וויילע בייטן .דאָס ווערט געטאָן דורך אַ רעװאָלװינג
סטיידזש (אַ סטיידזש {בינען ,װאָס דרייט זיך) ... .די סינערי
ודעקאָראַציעסן איז ניט דורכאויס געראָטן ,אָבער אין סךיהבל
זיינען די עפעקטן נאָך מער וי צופרידנשטעלנד .װאָס אנבאַטרעפט
יענער סינערי ,וועלכע איז ניט געװוען געראָטן ,שטאַמט דאָס
הויפּטזאַכלעך אַלְזאָ פון דעם ,װאָס דער מאָלער ,הער אַראָנסאָן,
שיינט צו האָבן אַ כל? ,אַז ער מוז זיין אַ ,מאָדערניסט' ,צי עס

פּאַסט זיך צי ניט .ער האָט אַ ליבע צו פּנימער מיט צעקרימטע,
פארפּאַטשקעטע שטריכן ,און צו פּליאַמעס {פלעקן| פאַרב ,ואָס
פון ווייטן האָבן זיי ,אונטער געוויסע אומשטענדן ,אַ געוויסע
קינסטלערישע ווירקונג .מען דאַרף אָבער וויסן וואו װאָס און
ווען, .סטעמפּעניו' איז אַ מעשה פון דעם נאַנץ אַלטמאָדיש-ײידישן
לעבן אין אוקראַאינע ,און די ליטעראַרישע אַרבעט נופא איז רוֹי,
נאַאיװו ,אויף דעם אַלט-מאָדישן שטיינער ,אַ דאָפּלטע אַלט-מאָדיש-
קייט ,אַלזאַ  ---אַן אויפערלעכע און אַן אינערלעכע ,און דערצו גיט
מען אייך אַ ,מאָדערניסטישע' דעקאָראַציע .צו דער אַלטמאָדישער
יענטע פּאַסט זיך דער שלייער אַבסאָלוט נישט.
א.י.צט ,אַז מען לעזט איבער ,סטעמפּעניו' זעט מען דאָרטן
געוויסע שפּורן פון דעם צוקונפטיקן שלום-עליכם ,געוויסע קערנד-
לעך און שפּראָצונגען פון זיין שפּעטערדיקן הומאָר .די קערנדלעך
זיינען אָבער קליינע ,שװאַכע ,און ווען עס װאָלט זיך נאַכהער
ניט באַװויזן דעד גרויסער יידישער הומאָריסט מיט דעם זעלבן
נאָמען ,שלום-עליכם ,װאָלט קיינער מיט אַזאַ ווערק וי ,סטעמפּעניו'
זיך ניט אינטערעסירט ... .שװאַרץ האָט פון ,סטעמפּעניו' זיך
גענומען מאַכן אַ קאָמעדיע .װאָס אנבאַטרעפט דעם סוזשעט איז
סטעמפּעניו! ניט קיין קאָמעדיע .עס איז אַ דראַמע ,און אַלס אַ
דראַמע האָט שװאַרץ אייננטלעך זיין פּיעסע צוזאַמענגעשטעלט.
שװואַרץ האָט אָבער נגעטראַיעט |זיך באַמיט| צו מאַכן די דראַמע
קאָמיש .אַלזאָ ,האָט ער דאָס הױיפּטזאַכלעך געטאָן מיט דעם ,װאָס
ער האָט אַריינגעשטעלט געוויסע סצענקעס אָדער ווערטלעך .אַ
קאָמעדיע איז אַ פּיעסע ,וואו דער קאָמיזם ליגט אין דעם סוזשעט
נופא ,אין דעם פונדאַמענט פון איר געבוי ,און װי די פּיעסע
סטעמפּעניו! איז אַפילו איצט ,שפּילן די װויכטיקסטע ראָלן אין
דעם קאַמיזם ניט די עטלעכע אַריינגעשטעלטע שפּאַסװוערטער.

דער דראַמאַטיזירער האָט מער געבויט אויף דער גרינקייט פון די
אַלט-מאָדישע מענטשן ,אויף שטיפשוערטער און אױיף קללות
{ ..דאָס אַלְץ הייסט נישט ,אַז אין דער פּיעסע ,וי זי איז איצט
צוזאמעננעשטעלט ,זיינען ניטאָ קיין שטעלן ,װאָס פאַרשאַפן אמתן
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שפּאַס .,פאַרהאַן אַזעלכע אַ היבש ביסל ... ,די פּיעסע האָט אָבער
אין זיך אַ סך שטעלן וואו די הילפלאָזיקייט פון דעם יונגען און
װייניק-אַנטוויקלטן שלום-עליכמן ברעננט אַריין פפּעציעלע הילפ-
לאָזיקייט אויף דער שוואר'ץן-בינע ... .מען דאַרף אויך באַמערקן
דאָס פאַלננדיקע ; שװאַרץ האָט אויפנעפאסט ,ספטעמפּעניו .און

געמאַכט דערפון אַ דראַמע לויט זיין באַנריף .,מען האָט דעם ראָמאַן
געקאַנט אויפפאַסן נאנץ אַנדערש ,אויף א העכערן שטיינער .צו
דעם װאָלט זיך אָבער געפּאַסט אַ העכערער באַנריף ,און דער-
דאָזיקער באַגריף װאָלט גענעבן פיל בעסערע קינסטלערישע מענ-
לעכקייטן ,אָבער נאָך אַלעמען דאַרף מען זיך שטעלן די פראַגע.
 . . ,צי מיט אַזא נאַאיווע ,מאַכערייקע! װווי ,סטעמפּעניו' איז כדאי
זיך צו באַדערן ?
 ..ש,וואר'ץן האָט זיך צוערשט גענומען די ראָלע פון סטעמפּעניו,
און נאָכדעם װוי ער האָט אָפּנעשפּילט אין איר צוויי פאָרשטעלונגען,
האָט ער איר איבערגעגעבן לאַזאַר פרידן ,און אַליין האָט ער זיך
גענומען אן אַנדערע ראָל  ...משה מענדל ,דער מאַן פון דער
העלדין ... .מען קאָן ניט זאָגן ,אַז דיזע ראָלע האָט אין זיך
ספּעציעלע שאַנסן פאַר אַ קינסטלער .שװארץ אַליין האָט פון דעם
נעמאַכט אַ ראָלע פאַר זיך ,און אין איין אַקט ,ווייניקסטנס ,איז זיין
משה מענדל אַ זייער נוט שטיקל אַרבעט ... .די אַקטיאָרן האָבן
ניט קיין ראָלן און זיי האָבן ניט געהאָט װאָס צו שפּילן. ,א,ִ,פי-
ציעל הייסט עס ,אַז סטעמפּעניו איז אַ וויכטיקע ראָלע ,און וי
ווייט מען קאָן זי שפּילן ,טוט דאָס פריד נאַנץ אָנגענעם און נוט.

 ..,עס איז אָבער קיין ראָלע ניט .עס איז דער זעלבער פריד וי
אין צענדליקע|{ר| אַנדערע פּיעסן ... .דער נאָךװוייניק אַנטוװויקל-
טער שלום-עליכם האָט זיך דאָ פאַרמאָסטן צו געבן בילדער פון
יידישע טאַלאַנטן .איין בילד אַזאַ האָט ער געפּרובט פאָרשטעלן

אין יאָסעלע סאָלאָװיי (אַ חזן) און אַ צוייטן

פון

אין ,סטעמפּענ'

(אַ פידל-שפּילער) .אָבער פּונקט זוי איר האָט ניט קיין לעבעדיקן
בילד פון אַ יידישן חזן אין ;יאָסעלע סאַָלאַָװײ ,אַזױ האָט איר
ניט קיין לעבעדיקן מישאַ עלמאַן אין ,סטעמפּעניו' ,איר האָט
צוקער-זיסע ווערטער ,אַז סטעמפּעניו האָט טאַלאַנט ,צעקראַכענע
באַגייסטערונג פון פרויען ,װאָס זיינען פאַרליבט אין אים ,און
ספּעציעל אַ צעקראָכענעם ראָמאַן צווישן סטעמפּעניו און איין
פרוי אַזעלכע .דידאָזיקע פרוי הייסט רחלע (סילי אַדלער)  ,..סילי
אַדלער האָט אייניקע מאָמענטן ווען זי שפּילט גוט ,און װוי ווייט
איר זעט דאָס אין איר שפּילן ,שאַפט זי דאָס שטיק? ראָלע אויך
אַלֵיין  --הױפּטזאַכלעך מיט איר פּערזענלעכן חן .דערפאַר אָבער
האָט זי אַ סך מער מאָמענטן ,וועלכע קומען אַרויס אָן אַן אינטערעס
און אָן געשמאַק ... .סילי אַדלער קאָן אונדז פארשאַפן פאַרגניגן
ווען זי האָט א גוטע ראָלע?.
זייער קריטיש איז אויך נ .בוכװאַלד :
ד,אָסמאָל קומט מאָריס שװואַרצן אָנערקענונג דערפאַר ,װואָס ער
האָט זיך גיט געהאַלטן איננאַנצן געטריי צום טעקסט און צום
גייסט פון שלום-עליכמס ,סטעמפּעניו' .דער ראָמאַן אין אַרינינאַל
לאָזט איבער אַן איבלדיקן ווידער-טעם  --אַ ביס? צוליב דעם
ראָמאַנטישן ,סענטימענטאַלן לאַקריץ און נאָך מער צוליב דער
באַלעבאַטישער אידעאַליזירונג פון באַלעבאַטישע יידישע מידות.
;סטעמפּעניו' איז שלום-עליכמס ערשטער און ,דאַכט זיך ,דער
ערגסטער ראָמאַן. .,אָ..נשטאָט קינסטלערישער אויפריכטיקייט
גיט אונדז שלום-עליכם אַ פּאָרציע נראָשנדיק מעשטשאַנסקן |ביר-
נערלעכן| פּאַטאָס .אָנשטאָט צו פאַרשטיין און אַנטפּלעקן זיינע
מענטשן פון באַלעבאַטישן גראַד ,פאַרהערלעכט ער זיי ,באַזינגט ער
זיי .אָנשטאָט זיי צו מאָלן פון אינעװוייניק ,באַפּוצט ער זיי מיט
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אַלערלײ סקאַרבאָווע מעלות. ,ק.י.ין איינער פון די דריי ,הויפּט-
העלדן' האָט זיך שלום-עליכמן ניט איינגעגעבן ,װוייל ער איז צו
קיינעם פון זיי ניט נלייכנילטיק .,רחלען האָט ער שטאַרק ליב .ער
פארהערלעכט זי .ער מאַכט פון איר א טרעגערין פון אַלֶע שיין-
באַלעבאַטישע מידות .ער פאַרכלינעט זיך ממש פון באַוואונדערן
זי .צו סטעמפּעניון באַציט ער זיך װוי צו אַ מענטשן פון נידריקן
גראַד ,אַ קלעזמער-יונג ,אַ שאַרלאַטאַן .ער האָט אויף אים רחמנות.
ער פילט מיט פיט אים אין זיינע איידעלערע איבערלעבוננען,
אָבער בכלל שטייט שלום-עליכמן ניט אָן דער שידוך צווישן דעם
קלעזמער-יונג און דער באַלעבאַטישער יידישער טאָכטער ,פריידלען
האָט ער פיינט און ער שרייבט אין איר אַרין א היבש ביס? נאַל.
פון די דריי איז פרייד? צום וינציקסטן אױיסגעטראַכט .בנונע די
אַנדערע צוויי קאָן ער ממש ניט זיין אָביעסטיוו .דאָרט ווערט זיין
קינסטלערישע זעאונג פֿאַרנעפּלט אָדער פאַרבלענדט דורך קלאַסן-
אידעאָלאָגיע ,דורך באַלעבאטישע נאָרמען פון טוננט און כאַ-
ראַקטער.
 . ..די דערציילוננ נגופא איז ניט געבויט אויף קיין נסים וי
אין אַ שונד-ראָמאַן ,דערפאַר איז אָבער אין דער דערציילונג פאַרהאַן
אַ פאַרבאָרגענער טעזיס פון בירגערלעכער שאַבלאָןליטעראַטור,
טוננט ווערט סוף כ? סוף באַלױנט און זינד וערט באַשטראָפט.
; ..דער יונגער שלום-עליכם האָט זיך נאָך אין ,סטעמפּעניו' ניט
נעפונען.,

דער

קלונער

דינער

און

מענטשן-קענער

האָט

זיך נאָך

געפּלאָנטערט אין אַ נעץ פון ראָמאַנטיק און פון קאָנװענציאָנעלער,
אָנגענומענער מאָראַל. ,נ.אָ.ר שוין אין זיין ערשטן ראָמאַן האָט
שלום-עליכם פונאַנדערגעגראָבן אַ היבש ביסל קליינשטעטלדיקן
לעבן-שטייגער און אָנגעצייכנט אַ צאָל יידישע טיפּן .,אין די אומ-
וויכטיקערע מענטשן ,די ;זייטיקע פּאַרשױינען' ,איז שוין קאָנטיק
די האַנט ,די קלונשאפט און די סאַטירישע מאָלעריי פון דעם
צוקונפטיקן שלום-עליכם ,און אין דעם לשון פון אַלֶע זיינע מענטשן
איז שוין דאָ דער רייפער אויער פון דעם שפּראַך-מײיסטער ,װאָס
האָט אין זיך אייננעזאַפּט די פאָלק-שפּראַך און זי אונדז צוריק-
גענעבן אַ געלייטערטע און אױיסקריסטאַליזירטע.
מאָריס שװאַרץ האָט א היכש ביסל באַאַרבעט דעם אַרינינאַל,
אַ היבש ביס? צונענעבן און אַ סך אויסגעלאָזט .דער סיפּור
המעשה בלייכט דער זעלביקער ... .פון דעם אַרינינאַל האָט ער
אַנטנומען אַ היבש ביס? שטיינער-בילדער ,סביבה ,פּערסאָנאַזשן.
ער האָט דאָס אַלְץ נאָרנישט שלעכט איינגעפאַסט אין דער פאָרם
פון דיאַלאָנ און עס איבערזעצט אויף טעאַטער-לשון .אַ היבש
ביס? האָט ער צונענעבן אייננס .אייניקע סצענעס נאָר געראָטענע
א.ַ.נדערע נאַנין ביליקע ... .שװואַרץ האָט אָבער נעביטן דעם
,
גרונד-טאָן פון סטעמפּעניו ,האָט אַרױיסגעשמיסן אַ ביסל לאַקריץ
און אַריינגעטאָן אַ היבשע דאָזע אָלִים און גאַל ,דאָרט וואוֹ שלום-
עליכם האָט פאַרהערלעכט דאָס באַלעבאַטישע הויז ,האָט שװאַרץ
מיט זיין דראַמאַטיזאַציע און רעזשי ,געמאַכט דערפון חוזק ,גע-
שטאָכן עס מיט טאַטירישע שפּילקעס .ער האָט דאָ באמת דערגאַנצט
שלום-עליכסן ,אױיפנעטאָן פאַר אים אַן אַרבעט ,װאָס יענער האָט
פאַרפעלט צו טאָן. ,פ.אַ.ר זיך אַליין האָט ער אויסגעדיכטעט אַ
ראָל און אַ טיפּ ,װואָס איז געצייכנט מיט אַ דינער שטעכעדיקער
נאָדל ,איינגעטונקן אין אֶלִים .אויב שלום-עליכם האָט געװאָלט
באַשאַפן נאָר דריי ,הויפּט-העלדן' ,האָט שװואַרץ באַשאַפן אַ פערטן
משה מענדלען ,רחלס מאַן ,אַ .זעלבסטצופרידענעם ,נאַרישן באַלע-
בעסל ,עפּעס אַ מאָסקיטא-מענטשל ,װאָס צימבלט אויף די סענסי-
טיווע נערוון פון זיין ראָפאַנטישער צאַרטזפילנדער רחלע .ביי
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שלום-עליכמן איז משה מענדל ,פאַרקערט ,אַ וואוילער יוננערמאן,
אַ שעמעוודיקער ,אַן אומנעלומפּערטער ,אָבער אַן איידעלער .שװואַרץ
האָט מיט חשבון נעמאַכט משה מענדלען פאַר אַ נישט-סימפּאַטישן
מענטשעלע  :דאָס האָט געשאַפן אַ נאַטירלעכע ,אַ פּסיכאָלאָגיש-
ריכטיקע מאָטיווירונג פאַר רחלעס ראָמאַן מיט סטעמפּעניון .ניט
דער לאַקריץ פון דעם פידעלע האָט געטריבן רחלען צו ;זינדיקע'
טרוימערייען ווענן סטעמפּעניו ,נאָר דער קאָנטראַסט צווישן איר
פּראָזאַאישן מאַן און דעם פּאֶעטישן פידלער,
פון דעם אַריגינאַל האָט שװואַרץ גענומען דאָס בעסטע און אָפּנע-
וואָרפן דאָס ערנסטע .אין זיין אויפפירונג איז ניטאָ קיין אַװאַציעס
פאַר דער יידישער צנועה ,דער ראָמאַן צווישן רחלען און סטעמ-
פּעניון קרינט

ביי אים א פּסיכאַלאָנישע

באַהאַנדלונג

אָנשטאָט

אַ

מאָראַליסטישע .די סביבה ווערט באַלױיכטן קריטיש .אין די
פּערסאַנאַזשן ווערט שאַרשירט און באַטאַנט דאָס גראָבע ,דאָס
נישט-סימפּאַטישע .דער שטאַרקסטער פענטימענטאלער מאָטיון אין
ביי אים דער רחמנות-מאָטיוו ,און איר לאָזְט זיך נערן מיטרייסן,
ווייל דאָ האַנדלט

זיך ניט

ווענן

דער גלאָריפיצירטער,

נאָר וענן

דער אונטערדריקטער יידישער טאָכטער ,זי נעמט באמת ארויס
דאָס געזונט ,עס פאַרנייט דאָס האַרץ פאַר צער ווען איר הערט וי
חיה-עטל ,רחלס חברטע ,באַקלאָנט זיך אויף איר פאַרשניטענער
יוננט צוליב אַן אומנליקלעכן ראָמאַן. ,מ.ר.ים עליאַס האָט מיט
מיטרייסנדער דירעקטער אויפריכטיקייט דורכנעפירט די ראָל פון
חיה-עטל  ...צילע אַדלער האָט אין דער ראָל פון רחלע גענעבן
איינע פון די שענסטע פאָרשטעלוננען אין איר רעפּערטואַר .,זי
האָט פאַרטושט די סענטימענטאלע ראָמאַנטיק און האָט געשפּילט
.זאַר פריד אין דער ראָל פון סטעמפּעניו אין
פּסיכאָלאָניש, ,ל,אַ
ר דאַרף זיך ערשט איינשפּילן .מען
ע.
געווען זייער וואקלדיק.. .
זעט אָבער ,אַז ער באַטאַנט צופיל? דעם קינסטלער ,דעם דיכטער
אין סטעמפּעניו און צו וייניק דעם קלעזמער-יונג .  ...שװואַרצס
רעזשי איז אין דעם נוסח פון זיין דראַמאַטיזאַציע .דאָ און דאָרט
איזן פארהאן אַ פּיצל אויסטערלישקייט ,אָבער דער גרונד-טאָן איז
אַ טעאַטראַליש-רעאַליסטישער .פאַרהאַן אַ פּאָר פּערלדיקע סצענעס,
פאַרהאַן אַ פּאַר באַנאַלע פלעקן ,אָבער בכלל איז דאָס אַ סאָלידע
אויפפירונג .ווען שװאַרץ ,דער רעזשיסאָר ,װאָלט אויסגעלאָזן פון
זיינע שפּילער דעם ביליקן ,סקאַרבאָוון טאָן ,װואָלט די אויפפירוננ

אַ סך געוואונען .ברוך אַראָנסאָן האָט אויסנגעמייסטערעוועט זייערע
דעקאָראַציעס אָן שום ,שפּיצן' ,אָן אויסערלעכע קונצן ,אָבער מיט
אַ סך שטיל-שאַפּנדיקע פאַנטאַזיע".
אַ סך מער גינסטיק רופט זיך אָפּ דר .א .מוקדוני :
 ...,עס איז שלום-עליכם ,אָבער מיט אַ ביסל משכילישער
טענדענץ .,עס איז שלום-עליכם שוין מייסטעריש אין שילדערונג
פון כאַראַקטערן ,אָבער מיט אַ ביס? נאַאיוון ברונז אויפן פאָלק
ישראל. . ,ס.טעמפּעניו איז אַ קינסטלער ,װאָס איז איינזאַם ,עלנט

אין דער גרויסער ,וויסטער יידישער סביבה.

סטעמפּעניו קאָן און

דאַרף זיין אַ גרויסער סינסטלער מיט וועלכן די וועלט זאָל קלינגען.
ער איז אָבער אַ קלעזמער ,ער שפּילט אויף יידישע חתונות און
דירינירט מיט אַ קאַפּעלע פון לויטער ,דרעננער'. ,ס.ט.עמפּעניו
האָט אַ נאָמען און מען צאָלט ,שווער געלט! פאַר זיין שפּילן ,אָבער
א קלעזמער אין ער  :זיין קונסט איז כשר ,אָבער ער אַליין איז
טרייף ,יידן קאָנען אָפּשאַצן זייז קונסט ,אצער ניט דעם מענטש-

קינסטלער ,אַ קלע:מער ווייטז יידן איי אַ קל ,אַ ווייכערניק  ...האבן
זיי קיין שום דדך-ארץ ניט פאַרן קלעזמע .-אָבער ליב ,זייער ליב
האָבן זיי זיין טאַלאַנט .זיי קאָנען אָפּטײן דעם טאַלאַנט פון דעם
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מענטשן .איז עס כעצם א זייער געזונטער און זייער ריכטיקער
צונאַנג; :סטעמפּעניו האָט טאַקע טאַלאַנט ,אָבעד דאָס גיט אים ניט
די פּריווילעניע  ...צו פארפירן יידישע וייבלעך און צי ;ין
סיר האכן איבערגט;ומען פון דער
בכל? אַ מופקר ... ,אבער
פרעמדער וועלט נאָר אן אַנדער באַציאו;ג צום קינסטלער; דער
קינסטלער האָט אַ באַזונדער רעצט אויף הפקרות .דאָס איז ניט
קיין יידישע באַציאוננ .מאַנט דער יוננעד שלוט-עייכם ,אַלֵיין נאָך
דאַן

א

יוננער

קינסטלער,

דידאוזיקע

פרעמדע

באַציאונג

צום

קינסטלער,
 .,ש.לום-עליכם האָט אונדז אָבער געגעבן א וואונדערלעך בילר
פון די ערשטע קינסטלער אויף דער יידישער גאַס און פון דער
סביבה אין וועלכער זיי האָבן געלעבט,

דערט עכט שלום-עליכמיש.

און די סביבה

איז נעשיל-

 ...אַזאַ רחלע ,וי שלום-עליכם מאָלט

זי ,אַזאַ לויטערע יידישע גרעטבן מיט אַזאַ צאַרטן ציטער ,מיט אַזאַ

לויטערן פלאַטעד און מיט אַזאַ שטראַלנדיקער צניעות האָבן מיר
אין אונדזער צייט ניט ... .אין אַלֶע שלום-עליכמס ווערק איז דאָס
די איינציקע פרוי ,װאָס דער הומאָריסט האָט אויסנעחלומט ליריש.
,צ.ו.ויי וועלטן פירט אַרױס שלום-עליכם; די יידישע באַלעבאַ-
טישע וועלט אין וועלכער רחלע לעבט און די המונישע וועלט ,די
וועלט פון כלי-זמר ,אין וועלכע סטעמפּעניו לעבט. .ש..ילדערט
שלום-עליכם דידאָזיקע צוויי וועלטן מייסטעריש.
מאָריס שװאַרץ האָט רעזשיפאָריש ריכטיק אָננעטאַפּט דעם דופק
פון די צוויי וועלטן ,און האָט זיי זייער געשיקט אַװעקגעשטעלט
איינע קענן דער אַנדערער .ער האָט אפשר שוין צופי? אָנגעטאַפּט
די צוויי סביבות אין דעם אַמאָליקן יידישן לעבן .ער האָט זיך

שוין אפשר צופיל אָפּנעגעבן מיט דער שילדערישער זייט פון די
צוויי סביבות ,אַזױ ,אַז ער האָט די טענדענץ פון דעם ראָמאַן און
דעם העלד אַ ביס? פאַרנאַכלעסיקט .עס איז אַרויס מער סביבה-
שילדערונג וי אַ דראַמאַטיש ווערק .דער ספּור המעשה איז געװאָרן
אַ טפל .דער אינהאַלט איז פארשוואומען געװאָרן פון אָפטע פאַר-
ריידן זיך .אָבער די שילדערישע זייט פון דער אויפפירונג איז
אַזױ פריש ,אַזױ לעבעדיק און אַזױ פאַרביק ,אַן עס איז אפשר
כדאי צו אָפּפערן דעם דראַמאַטישן תוכן צוליב איר .פאַרהאן
סצענעס און סצענקעלעך ,וועלכע פירן אונדז אַועק אָן אַ זייט פון
דער עצם דראַמע ,אָבער זיי זיינען טעאַטראַליש אַזױי צאַפּלדיק ,אַזױ
שפּילעװוודיק און אַזױי רירעוודיק ,אַז זיי האָבן אַ באַזונדערן קינסט-
לערישן טעאַטראַלן ווערט .ניט אַלע בילדלעך זיינען מיט דער-
זעלביקער טעאַטראַלישער שאַרפקייט און בולטקייט אַרױסגעבראַכט.
די עטלעכע מאַסן-סצענעס זיינען זייער נוט אָננעמערקט ,אָבער
טעבניש ניט אינגאַנצן נוט אָרגאַניזירט .דער אינהאַלט איז נראַ-
טעסקיש ,שניידיק ,שלום-עליכמיש ,און די דורכפירונג אין רעא-
ליסטיש צעטומלט און צעשויבערט אַביס? .שװארץ האָט דאָ גע-
װאָלט נאָכגעבן די מאָנער פון דעם פלאַכן און נודנעם רעאַליזם,
ער האָט נאַכגענעבן ,אָבער שלום-עליכם האָט בשום אופן ניט
נאָכגעגעבן .,שלום-עליכם פאַרשטייט נאָר אַנדערש דעם רעאַליזם.
אָבער דאָ זעען מיר נאָך אַמאָל מאָריס שװאַרצן װוי אַ רעזשיסאָר
פון יידישע פּיעסן .די אויפפירונג האָט אַ ליניע ,אַ קלאָרע קאָנ-
סטרוקציע ,זי איז געבויט קלוג ,אַרכיטעקטאָריש .אפשר זיינען
די געזימסלעך ,די קווייטלעך ,די באַפּוצונגען צופי? אין צאָל ,זיי
ועיזאָגט ,זיינען
פאַרשטעלן אָפּט אַ ביס? דעם בנין נופא ,אָבער ,ג
די קווייטלעך ,פאַר זיך אַליין ,גוטע סצענישע מיניאַטורן.
געשפּילט ווערט דאָס שטיק גוט ,מערקוירדיק גוט פון אַלַע
שוישפּילער .,איר וואונדערט זיך פון אֶנהוֹיב .איר פאַרשטייט ניט
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פאַרװאָס נראָד אין דער אויפפירונג שפּילן במעט אַלע ,אָן אן
אויסנאם ,נוט .,אָבער איר זוכט אויס באַלד די סיבה :דאָ זיינען
אַלטע באַקאַנטע כאַראַקטערן ,װאָס יעדער שוישפּילער האָט זיי
געשפּילט אַ סך מאָל ,דאָ זיינען בערד ,קאַפּאָטעס ,און די מענטשן
זיינען די ,וועלכע זיינען צענדליקער יאָרן ניט אַראָפּ פון דער
יירישער סצענע ,דאָס זיינען שדכנים ,בדחנים ,אַלט-יידישע באַלע-
באַטים ,באלעבעסלעך ,ווייבער ריידעוודיקע און המון-מענטשן.
אויף די כאַראַקטערן זיינען אויפנעװואַקסן אַלֶע יידישע שוישפּילער.
 ..,מען שפּילט נוט ,מיט הנאה און מיט חשק".

,פאַרביטן די יוצרו"
אין די יאָרן  51-6091האָט ש .ע .ווידער איבערגעאַרבעט דעם
איינאַקטער ,מזל-טוב" אנ ,פאַרביטן די יוצרות* (אַ פריילעכס אין
איין אַקט),
דער אײנאַקטעױ איז אַרײינגענומען געװאָרן אין ש ,ע'.ס ,געזאַמלטע
ווערק",
אין זיין אַנאַליז וועגן ש .ע',ס דראַמאַטורגיע ,שרייבט דער יידיש-
סאָוועטישער שרייבער י .דאָברושין :
,מיט עטלעכע יאָרן נאָך פאַר מ,ענטשן!' האָט שוין שלום-עליכם
אינם איינאַקטער ;,מז? טוב' געשילדערט די קיך ,וואו עס קומט
פאָר אַן ,אויפשטאַנד' ,אייננטלעך פון דיזעלבע ,מענטשן ,אין
אָבער ,מזל טוב' וי אַ טעאַטער-שטיק שװאַכער פון ,מענטשן.
;,מז? טוב' איז ניט גענוג אידעאָלאָניש פאַרשאַרפט ,ווייל אין ,מזל
טוב' האָט שלום-עליכם פאַרהיט זיין ,פאָלקיסטישן' נוטמוט ,און
דער זעלטן-אינטערעסאַנטער רב אַלטער איז דאָ צו יידישלעך פאַר-
ווייכט און װואַרפט אַ סענטימענטאַלע שיין אויף דער סצענישער
אַרומיקײיט .דערצו פעלט אין ,מזל?ל טוב' דער אֶנוואוקס פון האַנד-
לונג ,ברויכט ער דאָ ,שלום-עליכם ,אַ סך פאָלקלידער ,בלויז אויף
צו פאַרלענגערן ,אַ פּנים ,דעם טעמאַטישן אָטעם ,און צו נלויבן
איז ,אַז אין ,פאַרביטן די יוצרות' ,אינם איינאַקטער ,וועלכן שלום-
עליכם האָט אָנגעהויבן אין  6091יאָר איבערמאַכן פון ,מזל טוב',
איז ער טאַקע אויסן געווען אויסמיידן ביידע פעלערן :אָנשטאָט
דעם פּאַקנטרענער רב אַלטערן האָט ער אין ,פאַרביטן די יוצרות'
אַריינגעפירט אַ שוסטער  --קלמן דלות  --געוויס אונטער דער
ווירקונג פון  8091יאָר  --און דערביי אַריינגעפירט אַ נייע
אינטרינע ,א מעשה מיט צוויי בריוו ,וועלכע די קיך-לייט פאַרבייטן
אויף אַ רשעות די באַלעבאַטישע קינדער .פון דעם אַלעמען אָבער
האָט דער איינאַקטער ניט געוואונען ,נאָר איננאַנצן אָנגעװאָרן.
קלמן דלות איז אַרויסנעקומען ניט מער וי א פאַרערגערטער ,ניט
קיין אויסגעהאַלטענער רב אַלטער ,וועלכער ברויכט בלויז נעבאָרגטע
ווערטער ווענן ,קאַפּיטאַליזאַציע און פאָרגעשריטענע עלעמענטן פון
קאַפּיטאַל ,/און די האַנדלונג האָט פון דער אריינגעבראכטער
אינטריגע אויך ניט באַקומען קיין נייע אָרגאַנישע סוזשעטן-
אַנטװיקלונג,
אָבער בכ? אופן האָט שלום-עליכם די אַלֶע פיר דערמאַנטע
איינאַקטערס |,מזל-טוב', ,אַנענטן', ,מענטשן! און ,פארביטן די
יוצרות'| געבויט אויף אַן אױסגעשפּראָכענעם סאַציאַלן אינהאַלט,
און אין די לעצטע דריי האָט ער קאַָנקרעטיזירט די סאַציאַלע
דיפערענציאַציע

ביי יידן ,אַװעק ווייטער פון יענער אוטאָפּיסטיש-

פילאַנטראָפּישער באַציאונג צום סאַציאַלן קאַמף ,וועלכע הערשט
אומעטום אין די שלום-עליכם מאָנאָלאָנן ,אַפילו בשעת טביה דער
מילכיקער רעדט וועגן זיין פאַרשיקטן איידעם".
אין  2291איז אין כאַרקאָוו-קיעװוו דערשינען אַ באַנד ש .ע'.ס פּיעסן
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זיט באַמערקונגען און דערקלערונגען פון נ .אויסלענדער ,וועלכער
טרייבט וועגן דעם אײנאַקטער:
,די אָנװווייזונג ,אַז ,פאַרביטן די יוצרות' איז איבערגעמאַכט
נונם איינאַקטער ,מזל-טוב' איז ניט איננאַנצן פּינקטלעך  ...דער
טעקסט .ב.אַ.ווייזט ,אַז דאַ האָט שלום-עליכם געפּרובט ,איבער-
מאַכן' ניט נאָר דעם איינאַקטער ,מזל-טוב' ,נאָר אויך די קאָמעדיע
צעזייט און צעשפּרייט!' ,די נאָרע איבעראַרבעטונג פון ,מזל-טוב'
נאַשטײיט דאָ ,אייננטלעך ,דערין ,װואָס עס ווערן אַריינגעפירט נייע
ס קאָן ,אַלזאָ,
ע.
{פּיזאָרן ,גענומען פון ,צעזייט און צעשפּרייט! ..
לֵיין ספק ניט זיין {אויסלענדער ציטירט שטעלן און סצענעסן,
אַז פארן איינאַקטער ,פאַרביטן די יוצרות' האָט שלום-עליכם אויס-
;ענוצט אַ היבשע צאָל מאָטיוון און געשטאַלטן פון ,צעזייט און
געשפּרייט! .מענלעך ,אַז דער איינאַקטער איז אַפילו געווען נע-
נלאַנט וי אַ ווייטערדיקע פאָרטזעצונג פון ,צעזייט און צעשפּרייט'.
יו אייננארטיקייט פון שלום-עליכמס ,פאַרביטן דייוצרות' באַשטײט
אבער דערין ,װאָס די מאָטיוון און געשטאַלטן פון ,צעזייט און

נעשפּרייט! ווערן דאָ איבערגעפלאַכטן

מיט די מאָטיוון און גע-

שטאַלטן פון ,מזל-טוב' .שלום-עליבם וויל פון אָט די צווייערליי
נלעמענטן באַשאַפן איין נאַנצעס  ..,דער אופן וי אַזױ שלום-
נליכם שילדערט אין ,פאַרביטן די יוצרות' די נעשטאַלטן פון די
זיך-לייט ,איז ווייט ניט דערזעלבער װאָס אין ,מזל-טוב'  ..,.די
נאַראַקטעריסטיק פון די קיך-געשטאַלטן |איז דאָן שוין גאָר אַן
וויבנאויפיקע .די פּסיכאָלאָגישע שטריכן זיינען ניט|{?| פאַראַל-
;עמיינערט .טיילמאָל פעלט אַפילו איננאַנצן דער וויכטיקסטער
רונט-שטריך ,וואָס לויט אים זאָל מען קאָנען אונטערשיידן איין
עשטאַלט פון אַ צווייטער.
 ..,,די צייט ווען ,פאַרביטן די יוצרות' איז געשריבן געװאָרן
,ל,יגט אויך יענער פּעריאָד פון רעאַקציע ווען שלום-עליכם
זאָט ,װי ס'איז באַוואוסט ,אויף א גאַנץ קענטלעכן אופן ,געביטן
זעם צונאנג צו די צענטראַלע אָביעקטן פון זיין שאַפן  ...ווען
שלום-עליכמס שאַפן שטעלט זיך אַלץ אָפענער און אָפענער אונטערן
גייכן פון נאַציאָנאַליסטישע אַפּאַלאָגעטיק ,האָבן מיר אויך אַ
נאַשטיסמטע ענדערונג אין שלום-עליכמס באַציאונג צו דער יידישער
נורזשואזיע ,אין די יאָרן זוכט שוין שלום-עליכם מיט אלע מיטלען
נו פאַרטרייבן פון זיך די פּאָרשטעלונג ווענן דער אומפאַרמיידלעכ-
זייט פון אַ נעוויסן איינרייס צװוישן יידישן קליינבירנערטום און
זער בורזשואזיע.
,,,,פאַרביטן די יוצרות' |{איזן ניט קיין ענטגילטיק-אויסנעפן-
יעמט ווערק .ניכער האָבן מיר דאָ צו טאָן מיט אַ ניט-פאַרענדיקטן
גקספּערימענט ,אָבער אויך אַלס עקספּערימענט ,ווייזט עס אונדן
;עוויסע שטריכן פון יענער ענדערונג ,װאָס איז פאָרגעקומען אין
שלום-עליכמס שאַפן אין די יאָרן פון דער רעאַקציע".

| ,דער אוצר"
,די גאָלדגרעבער", ,נאַפּאָלעאַנס אוצר"ן
אין  7091האָט ש .ע .אָנגעשריבן זיין קאָמעדיע ,דער אוצר"
|
געבויט אויף זיינער אַ מעשה ;אַן אוצרין,
די פּיעסע ,דער אוצר" איז פאָרגעלייענט געװאָרן פאַר כמעט אַלע
ידישע טעאַטער-דירעקטאָרן אין אַמעריקע ,נאָר זי האָט זיך אויס-
נעוויזן פאַר זיי צו ,ליטעראַריש? ,איינער האָט זי יאָ געװאָלט אָנ-
נעמען ,נאָר מיטן באַדינג ,אַז ער װעט זי אַליין איבערמאַכן אין אַן
אָפּערעטע ,מיט געזאַנג און מיט טענץ",
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אין זיינעם אַ העברעאישן בריוו פון זשענעווע צו זיין איידעם
י .ד .בערקאָוויטש אין ניו-יאָרק ,שרייבט ש .ע{ .אין בערקאָוויטשס
יידישער איבערזעצונגן:
,דו דאַרפסט זיך איילן (אויב דו װוילסט ,פאַרשטײיט זיך) קודם
כ? צום גרויסן ,אדלער'  ---וועסט זאָנן אַדלערן ,אַז איך וויל ניט,
אַז די זאַך זאָל דערגיין צו נאָרדינען  ---אויך דאָס זאָלסטו אים
זאָנן ,אַז אויב ער וועט דאָס דערציילן גאָרדינען ,װועט נאָרדין לאַנג
זיך ניט איינהאַלטן און וועט דערציילן מילערן ,און מילער װועט
דערציילן באַראָנדעסן ,און באַראָנדעס מאַסליאַנסקין ,און מאַס-
ליאַנסקי לובאַרסקין ,און לובאַרפקי  ---דער גאַנצער וועלט ! נישטאָ
קיין סודות אין ניו יאָרק!  ---מען באַדאַרף וויסן ,מיין טייערער,
זי אַזױ זיך צו באַגיין , --מיט דער לינקער האַנט אָפּנעשטױסן,
מיט דער רעכטער צונעצוינן'; ,אַ ביסל? אָפּנעדעקט ,א ביסל צוגע-
דעקט! .דאָס זיינען ,דאכט זיך ,פּרינציפּן פון די בעלי התלמוד,
און ווער איז נאָך גרעפער פון די בעלי התלמוד ?  ---און דיר זאָנ
איך מיט אַן אמת ,אַז מיר איז געלונגען צו מאַכן אַ געריכט ,װאָס
אַזעלכעס איז נאָך ניט נעשטעלט געװאָרן אויף דער יידישער בינע,
וי דו וועסט זיך ,אם ירצה השם ,אַלֵיין איבערצייגן ,אַז דו וועסט
באַקומען פון מיר דאָס מאַנוסקריפּט (נאָכדעם װווי איך על דער-
האַלטן דיין ענטפער)",
און אין אַ צווייטן בריוו צו בערקאָוויטשן וועגן דערזעלבער פּיעסע,
שרייבט ש .ע: .
,איך בין פאַרצווייפלט און איך גלייב ניט צי איך וועל שוין
באַקומען אַן ענטפער פון דיר אויף דער טעלעגראַמע |צי דער
;אוצר' איז אננענומען געװאָרן אין וועלכן עס איז טעאַטער} --
איך על געוויס ניט באַקומען  --איך האָב מיך שוין מיאש געווען
און האָב שוין אַ מאַך געטאָן מיט דער האַנט דערויף .מיר וועלן
שוין געהאָלפן ווערן פוֹן אַן אַנדער אָרט .און פונדעסטווענן בין
איך מיך ניט מיאש אויף די שפּעטערדיקע טעג .איך גלויב מיטן
פולן נלויבן ,אַז סע װועט קומען אַ צייט װאָס מע װועט זוכן דעם
;אוצר' מיט ליכט און מע וועט זיך אַרומטראָגן מיט אים און מע
וװועט הנאה האָבן פון אים און מע וועט ריידן פון אים זייער און
זייער א סך ! נאָר דערווייל איז די זאַך זייער שווער  ---װאָס זשע
זאָלן מיר טאָן און װאָס קאָנען מיר טאָן ? מע דארף אָפּװאַרטן
נאָך אַ האלב יאָר  ---ניט מער .איך בין זיכער ,אַז דער לעבנס-
שטראָם און די צייכנס ,װואָס איך זע אין אונדזער לאַנד ,אינם
בלוטיקן לאַנד ,זיינען נוטע סימנים פאַר אונדז ,קלאָרע באַװײזן,
אַז באַלד װועט די זון אויפשיינען איבער אונדז .דאָס יידישע טעאַ-
טער וועט זיך אַנטװיקלען דאָרטן ,דוקא אין רוסלאַנד ,און ערשט
נאָכדעם אויך אין דעם יאַנק-לאַנד ,און מיר ,מיר וועלן זיין די
בעלי-בתים אויף אונדזער וועלט ,און דידאָזיקע פלעדערמייז וועלן
גיין צו אַלדע רוחות און זייער נאָמען וועט זיין צו אייביקער שאַנד.
מיינע אוינן וועלן דאָס אפשר ניט זעען ,אָבער דו וועסט עס
געוויס זעען".
דעם  12פעברואַר  8091האָט ש .ע .פאָרגעלייענט זיין פּיעסע ;דער
אוצר" אין זשענעווער האַנדװערקער-זאַל פאַר דער דאָרטיקער יידי"
שער קאָלאָניע ,און דער שריפטשטעלער צבי הירשקאן ,וועלכער
האָט בייגעוואוינט די פאָרלייענונג ,האָט וועגן דעם אָנגעשריבן אַ
באַריכט אין דער װאַרשעװער צייטונג קאונזער לעבען" .ש .עי
וועלכער האָט זיך דאַמאָלט ,דורך פאַרשידענע מענטשן ,באַמיט ,אַז
די פּיעסע זאָל אויפגעפירט ווערן אין ניו-יאָרקער יידישן טעאַטער,
האָט צוגעשיקט דעם באַריכט צום שרייבער תשר"ק ,מיט פאָלגנדיקן
בריוו 
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לעקטסיקאָן
,ראַדע
ג

איצט

זיך דער

נעפינט

,אוצר' אין ניו יאָרק ביי מיין

בערקאָוויטשן .איך האָב אים באַפולמעכטיקט ער זאָל אונטער-
האַנדלען מיט דעם נשר הגדול (מיט אַדלערן) פאַר וועלכן ,אייגנט-
לעך ,איך האָב באַשאַפן אַ טיפּ פון אַ יידישן יידן ,פון א מאמין,
פון אַן אולטראַיבעל-בטחון  ---אַן עקסטראַקט פונם יידנטום .דאָס
איז שוין איין מאָל אַ ייד! לוי מאַזנאַװאיער הייסט ער ,פון די
מאָזגאַװאיערס --- .אין דעם מאָמענט פיל איך דאָ ,אַז דאָרט דינגט
מען זיך איבער דעם וי איבער אַן אָקס .מע ווי? קויפן דעם אָקס
װאָס ביליקער ,און מע קוקט ,אַז ניט נאָר פלייש ,נאָר חלב זאָל
ער געבן ,דער אָקס ,און פעל זאָל זיין אַזעלכע ,װאָס זי אַלֵיין זאָל

ווערט זיין דאָס געלט ...גלות! גלות! עבדות בתוך חירות...
מיר ,יידישע משטיינסנעזאָגט ליטעראַטן ,זיינען דאָרט אינם פרייען
לאַנד מער פאַרשקלאַפט אַלס אַלֶע אַנדערע פאַרשקלאַפטע דורכן
קאַפּיטאַליזם ...נאָר נאָרניט .כאַטאַ פּאָקרישקע .אַלץ ביז אַ
צייט .עס וועט אַמאָל אויף אונדזער בלאָטקעלע אויך נעבן אַ
שיין די ליכטיקע זון ,און מיר וועלן זיך אויך אַמאָל פּאַליאָסקן
וי די חזירים ...די באָסעס מיין איך ,מיט די מענעדזשערס ,מיט
די איבריקע ווילדע חיות".

דערווייל האָט זיך ש .ע .דערוואוסט ,אַז דוד פּינסקי האָט אויך
אָנגעשריבן אַ פּיעסע מיטן זעלבן נאָמען ,דער אוצר" ,און כדי ניט
צו פאַרמישן ביידע פּיעסן ,האָט ש .ע .איבערגעמאַכט דעם נאָמען
פון זיין קאָמעדיע אויף ,די גאָלדגרעבער" ,און האָט צוגעשריבן
צו איר אַ הקדמה אין וועלכער ער דערקלערט פאַרװאָס ער האָט
איבערגעמאַכט דעם נאָמען .ער האָט אויך באַשלאָסן זי אָפּצודרוקן
אין אַ טעגלעכער צייטונג און כדי דאָס לייכטער צו מאַכן ,האָט ער
זי אַלײן פאַרקירצט ,און אין אַ בריוו פון זשענעווע דעם  41מאַי
 8לאָזט ער וויסן בערקאָװויטשן ,אַז די הקדמה צו זיין נייער פּיעסע,
דאָס הייסט ,צום ;אוצר" ,װאָס ער האָט געענדערט דעם נאָמען אויף
;די גאָלדגרעבער" (אין  3אַקטן) ,האָט ער אים שוין געשיקט ,אָבער
די פּיעסע גופא האָט ער פאַרגעסן אים צו שיקן ,װאָס ער טוט ערשט
איצט,
פון די אונטערהאַנדלונגען מיט אַדלערן איז גאָרניט געװאָרן ,די
פּיעסע איז ניט געשפּילט און ניט געדרוקט געװאָרן ,ביז ש .ע'.ס
איידעם ,י .ד .בערקאָוויטש ,האָט זי פאַרעפנטלעכט אין ,די צוקונפט"
(אָקטאָבער ,נאָוועמבער ,דעצעמבער  )7291אַלס ;די גאָלדגרעבער""
אַ קאָמעדיע אין פיר אַקטן ,פינף בילדער פון שלום עליכם ,מיט
;אַ פּאָר ווערטער צום נאָמען פון דער קאָמעדיע* פון מחבר ,דאַטירט
דעם  8מאַי  8091אין גענף ,שווייץ:
,יט צװאַנציק יאָר צוריק האָב איך אַרױסגעלאָזט אַ קלין
מ
ביכעלע דיכטוננען אין פּראָזע מיטן נאָמען אַ בינטל בלומעףױ
(באַרדיטשעוו ,דױוק שעפטעל .)8881 ,צווישן אַנדערע קליינע סקיצן
און געדאַנקען געפינט זיך דאָרטן אויך אַ מעשהלע מיטן נאַמען
אן אוצרי ,וואו עס ווערט דערציילט ,וי אַזױ אַ נאנץ שטעטל
מיט יידן זוכן יאָרנלאַנג אונטערן שטאָט באַרג אַראָפּ אַן אוצר,
נאָר זיי קאָנען אים נישט געפינען ,דערפאַר ויי? זיי קאָנען זיך
נישט אויסגלייכן ,און בירושה האָבן זיי פון זייערע עלטערן ,אַז נאָר
דאַמאָלט וועלן זיי געפינען דעם אוצר ,ווען עס װועט ווערן שלום
ושלוה אין שטעטל ...דאָס שטעטל אָבער הערט נישט אויף צו
קרינן זיך און מע זוכט ,און מע זוכט דעם אוצר ,און דער אוצר
גייט

אַלֶץ טיפער

און

טיפער

אין

דער

ערד

אַרײן ...אָט

דאָס,

אומגעפער ,איז געווען דער הויפּט-געדאַנק פון דער סקיצע ,וועלכע
איך האָב פאַרברייטערט און איבערנעמאַכט אין אַ פיראַקטיקע
קאָמעדיע און נענעבן אַ נאָמען ,דער אוצר..
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פון

איצט אָבער ,ביים אַרױסגעבן מיין קאָמעדיע ,בין איך געוואויר
געװאָרן ,אַז מיין קאָלענע דוד פּינסקי אין אַמעדיקע האָט אויך
אָנגעשריבן און די טעג אָנגעהויבן צו פאַרעפנטלעכן א דראמא מיטן
זעלבן נאָמען ,דער אוצר' .הגם דער אינהאַלט פון פּינסקיס דראַמאַ
איז מיר נאָך אומבאַקאַנט ,און נישט געקוקט דערויף װאָס מיין
קאַמעדיע איז שוין אַ ביס? באַוואוסט אונטערן

נאָמען ,דער אוצר"

(זי איז פאָרגעלעזן פון מיר אין גענף ,פּאַריז ,בערן און אַנדערע
שטעט) ,נישט געקוקט דערויף ,װאָס עס אין שוין געווען אויף
מיין קאָמעדיע געדרוקט אַ רעצענזיע אונטער דעם זעלבן נאָמען,
האָב איך גענומען אין אָנבאַטראַכט די שריפטשטעלערישע עטיק
און געפונען ,אַז ס'איז ניט שיין און אומבאַקוועם ,אַז צוויי שרייבער
זאָלן אין איין צייט פאַרעפנטלעכן אַ ווערק אונטער איין און דעם
זעלבן

נאָמען,

און

איך

האָב

משנה

געווען

מיין

קאָמעדיע

און

אָנשטאָט ,דער אוצר' אַ נאָמען געגעבן ,די גאָלדגרעבער' ,בכדי די
ליצני הדור ,װואָס וועלן חשק האָבן צו ,קיבעצן' די יידישע ;,אוצרות',
זאָלן ,קיבעצן' דעם אינהאַלט ,נאָר ניט דעם נאָמען".
אָפּדרוקנדיק ,צום ערשטן מאָל ,די קאָמעדיע עדי גאָלדגרעבער",
שרייבט י .ד .בערקאָוויטש אין זיין ;פאָרבאַמערקונג צו דער געשיכ-
טע" פון דער פּיעסע :
,די פאָרנעלייגטע קאָמעדיע האָט שלום-עליכם אָנגעשריבן אין
סוף יאֶר  ,7091אין זשענעווע ,אונטערן טיט? ,דער אוצר' ,און
האָט זי צוגעשיקט צו מיר קיין ניו יאָרק ,איך זאָל זי באַזאָרגן
אין איינעם פון די יידישע טעאַטערס ,.איך האָב די קאָמעדיע גע-
לייענט פאַר די דאַמאָלטיקע יידישע טעאַטער-דירעקטאָרן יעקב
אַדלער ,דוד קעכלער און באָריס טאָמאַשעווסקי (פאַר די ערשטע
צוויי  ---צו עטלעכע מאָל) ,נאָר צו קיין רעזולטאַטן האָט עס ניט
געבראַכט .איינער האָט ניט געװאָלט נאָכקומען שלום-עליבמם באַ-
דיננונגען ,א צווייטער

האָט ניט געפונען אין דער קאָמעדיע

גענוג

אינטערעס פאַר זיין פּובליקום ,און אַ דריטער האָט פאָרגעשלאָגן
צו נעמען די פּיעסע אַלס ,מאַטעריאַל' פאַר אַן אָפּערעטע מיט
קופּלעטן און טענץ ,ביי אונדזערע פאַרהאַנדלונגען האָט מיר אַדלער
דערציילט ,אַז ביי דוד פּינסקין געפינט זיך אַ פּיעסע אויך אונטערן
זעלבן נאָמען ,דער אוצר! ,איך האָב ווענן דעם געשריבן שלום-
עליכמן ,און דאָס  ---וי אויך די פאַרעפנטלעכונג פון פּינסקיס
,אוצר' נלייך נאַכדעם אין ,פריינד!  ---האָט אים באַואוינן צו
ענדערן דעם נאָמען פון דער קאָמעדיע אויף ;די גאָלדגרעבער',
דערביי האָט שוין שלום-עליכם די נאַנצע פּיעסע עטװאָס באַאַרבעט,
דערהויפּט איבערגעלייטערט דעם דיאַלאָג ,אַזױ אַז ס'זיינען אַרױיס-
געקומען צוויי װואַריאַנטן  :איינער אונטערן נאָמען ,דער אוצר',
און אַ צווייטער , ---די נאָלדגרעבער' .צו דערזעלבער צייט האָט
שלום-עליכם אויך אָנגעשריבן אַ דריטן ,פאַרקירצטן ,וואַריאַנט
פון זיין פּיעסע ,אין וועלכן ער האָט ,צוליבן קיצור ,געענדערט
די סצענעס ,און אויך אומנגעביטן די רעאַלע נעמען פון די פּער-
סאָנאַזשן אויף סימבאָלישע  :אָנשטאָט מאָזנאַָװאיער , ---קאָכלעפל,,
אָנשטאָט ,וולאצלאַווסקי! , ---פּריץ ,/אָנשטאָט לאַקירדע ; ---אפּו-
קורס ,,א .אַ .װו .דעם דאָזיקן קיצור האָט ער נעהאָט בדעה צו
דרוקן אינם ניו יאָרקער ,טאַנעבלאַט! ,זואו ער איז דאַמאָלט געווען
אַ מיטארבעטער ,נאָר די צייטונג האָט זיך אָפּנעזאָגט אָנצונעמען
אַ דראַמאַטיש ווערק --- ,פון אַלע דריי װואַריאַנטן ,װאָס זיינען ביז
אַהער אין ערנעץ ניט נעדרוקט געװוווען ,ווערט דאָ גענעבן דער
צווייטער ,וועלכער איז דער פולסטער ,און איז אויך געווען פאַר-
רעכנט ביי שלום-עליכמן אַלס דער בעסטער ,לויט דער אויסאַרבע-
טונג .,די איבעריקע ואריאַנטן וועלן פאַרעפנטלעכט וערן אין
3964

יירישן

טצאַטער

בוכפאָרם ווען עס וועט זיין די מענלעכקייט צו פאַרענדיקן די פולע
אויסגאַבע פון אַלע שלום-עליכמס ווערק".
און אָפּענטפערנדיק מאַקס עריקן פאַרװאָס ;די גאָלדגרעבער* איז
אַזױ שפּעט פאַרעפנטלעכט געװאָרן און איז ניט אַריין אין דער
גרויסער אױיסגאַבע פון שלום-עליכמס ווערק ,שרייבט י .ד ,בער-
קאָוויטש :
,די קאָמעדיע איז ביז דעם פאָריקן זומער {7291ן| ניט פאַר-
עפנטלעכט געװאָרן ,פּשוט דערפאַר ,ווייל דער ,שלום עליכם פֿאָלקס-
פאָנד!' אין ניו יאָרק ,װאָס באַשעפטיקט זיך מיט דער אויסנאַבע
פון אַלֶע שלום-עליכמס ווערק ,האָט שוין פון לאַננ געהאָט בדעה
זי צו דרוקן אין די ווייטערדיקע נאָך נישט אַרױיסנגעגעבענע בענד
(עס זיינען פאַרהאַן בערך נאָך צוועלף בענד אַזעלכע) ,און האָט
זיך דעריבער אָפּנעהאַלטן פון צו פאַרעפנטלעכן זי אין אַ פּעריאָ-
דישער שריפט כדי אויסצומיידן דרוק-פאַרגרייזונגען ,װאָס זיינען
אומפאַרמיידלעך אין אונדזערע פּעריאָדישע שריפטן .צום באַדויערן
פעלן דעם ;,שלום עליכם פאַלקספאָנד' ביז צו היינטיקן טאָנ די
נויטיקע מיטלען אויף צו פאַרענדיקן די גרויסע אויסנאַבע פון
שלום-עליכמס ווערק ,האָט מען שוין ,באין ברירה ,סוף כ? סוף
נעמוזט די ,נאָלדגרעבער' פארעפנטלעכן אין אַ פּעריאָדישע שריפט,
װאָס ס'איז נגעטאָן געװאָרן פאָריקן זומער דורך דער ניו יאָרקער
;צוקונפט'".

געװאָרן אין קיעוו אין

די פּיעסע איז אין  8291איבערגעדרוקט
קאָאָפּעראַטיוון פאַרלאַג ,קולטור-ליגע".
דעם  81נאָוועמבער  7291איז די פּיעסע אויפגעפירט געװאָרן אין
ניו-יאָרקער ,יידישער קונסט טעאַטער", :גאָלדגרעבער ,פאָלקס-
קאָמעדיע פון שלום עליכם ,באַאַרבעט פון י .ד .בערקאָװויטש ,רעזשי
 --מאָריס שװאַרץ ,דעקאָראַציעס  ---ס .אָסטראָװוסקי?וועגן דער פּיעסע און דער אויפפירונג שרייבט אב .קאַהאַן :
 ...,איך האָב דעם אַרינינאַ? פון שלום-עליכמס ערציילונג ניט
נעלעזן .,איך קאָן זיך אָבער לייכט פאָרשטעלן ,אַז ער איז נענטער
צו דעם בעסערן סאָרט קאָמעדיע וי די פּיעסע .פאַר דער בינע
איז איבערהויפּט גרינגער צו פאַרפאַרטיקן רויע לאַך-שטאָף וי
דעליקאַטע קאַמישע לעבנס-שטריכן  ...אין טעאַטער איז געווען
פריילעך ,עס איז נעווען א לאַך-אָװונט .... .די ,נידריקע קאָמעדיע'
איז דאָ שוין צו נידריק ,אַזױ אָבער האָט די שטיק א סך אינטע-
רעסאַנטע שטעלן ,א סך געלונגענעם קאַמיזם .דאָ און דאָרט שיינט
אַרױס דער טאַלאַנט פון שלום-עליכם אַלס הומאָריסט אין זיינע
בעסערע פאָרמען.
 ...קיין אמת גוטע ראָלן זיינען אין דער פּיעסע ניטאָ ,אָבער
געלעננהייטן אויף צו שפּילן נוט ,זיינען פאַרהאַן עטלעכע .שווארץ
שפּילט ניט שלעכט אַלס לוי מאַזנאָװאיער .מיט דעם ;,טיפּ' קומט
אויס אַזױ װוי מיט דעם װאַלד און די בוימער ; אַזױ פי? בוימער,
אַז מען קאָן דעם וואַלד ניט זעען .אַזױ פיל באָרד ,אַז מען קאָן
קיין ר' לוין ניט זעען .אָבער אין סך-הכל זיינען זיי  ---ר' באָרד
און זיין לוי ,איך מיין ,פאַרקערט ,ר' לוי און זיין באָרד  ---אלרייט.
בינע אַבראַמאָװויטש האָט אַ קליינע ראָלע ,זי שפּילט איר אָבער
זייער אָנגענעם  ...אין דער דאָזיקער פרוי זעט איר איינע פון די
אינטערעסאַנטסטע שטריכן פון דער פּיעסע .דעם פּראָצענטניק
שפּילט

יחיאל נאַלדשמידט.

ער איז אַזױ

נוט

גריסירט,

און אין.

זיין קאָמיזם האַלט ער זיך אַזױ געראָטן ,אַז דער שרייבער פון

אַפּעל אַלס די אלמנה  ...בערטאַ גערסטען שטעלט פאָר די מיירל,
װאָס מען האָט ,פֿאַרמאָרגעדזשט' צום פּראָצענטניק .זי מאַכט זייער
אַ גוטן איינדרוק .לאַזאַר פריד איז דער אַמעריקאַנער יוננערמאן.
ער איז אויך פולשטענדיק צופרידנשטעלנדיק .טייטלבוים אין דער
ראָל פון דעם פּריץ איז געווען נאַנץ פּריציש ,גוט גרימירט און
אינטערעסאַנט אין זיין קאַמישקייט .פאַרהאַן עפּעס אַ שניידער,
וועלכער פאַרלירט אַ צינ  ...די ראָל האָט געשפּילט יעקב מעסטל.
ער איז אַרומגעלאָפן מיט אַן אויסנעדרייטע האַנט און מיט אַן
אָנצוהערעניש ,אַז דאָס איז דער ;נייער פטי?' פון שפּילן  ...די
בינע איז אוױיסנעשטאַטעט אַ ביס? ,פוטוריסטיש ,,אַ קאַפּיטשקע.
די ווענט און די פענסטער זיינען ,נעמלעך ,קרום ,מסתמא אַ ביינדל
צונעװואָרפן עמיצן .נאַ דיר קרומע ווענט און טשעפּע זיך אָפּ!
;סטיליזירט' ,הייסט עס, ,אָנשטעליזירט' װאָלט נעווען ריכטיקער.
דאָס איבריקע איז ניכטער ,קלאָר ,ניט משוגע".
ב .י .גאָלדשטײן איז זייער קריטיש:
 ....,די קאָמעדיע איז אַרויסגעקומען ניט שלום-עליכמדיק .מען
לאַכט ,ווייל וויפל מען זאָל שלום-עליכמן ניט קריוודען ,װועט אַלץ
בלייבן הומאָר ,סאַטירע און קאָמיזם ,ווען מען זאָל אַרױסלאָזן
עטלעכע פּאַרשוינען ,וי שלום-עליכם האָט זיי געשילדערט ,זאָלן זי
אַפילו אַ מויל ניט עפענען ,װועט מען אויך לאַכן .זאָל שווארץ
אַרויסקומען מיט זיין כלאָנדע באָרד ,מאַנעוודירן מיט איר לולבדיק,
וװועט מען לאַכן ,זאָל מען אייך ווייזן דאָס פּאַרשױנדל ,װאָס נאָלך-
שמידט האָט אַזױ געלוננען געמאָלן ,װועט איר לאַכן ... ,אָבער
שוין אין דער ערשטער סצענע פון די ;נאָלדנרעבער' האָט מען
געזעען ,אַז עס איז אַ צעריסענע ,צונויפנעשטוקעװועטע זאך . . . .מאָ-
ריס שװאַרץ אַליין האָט אויך פאַרנעסן ,אַז ער איז דער בעסטער
פאַרטייטשער פון שלום-עליכמס באַבערדלטע יידן ,און האָט זיך ניט
געהאַלטן אין טאָן .געווען מאַמענטן ווען ער האָט זיך פאַרטוביהט,
איז ער געווען בריליאַנט.. .,פ.ּ,לוצלינג האָט ער פאַרלאָרן דעם
טאָן און געסטיקולאַציע ... .געווען אויך סצענעס ,וװואָס האָבן
געריסן דאָס אויג מיט זייער איבערגעטריבנקייט ,פאלשקייט און
װאָס זיינען אַריינגעקומען אין דער קאָמעדיע נאָר דערפאַר ,ואָס
מען האָט צעריסן די שפּיל אויף צוויי שיטות .מען האָט געדאַװנט
פרום און געקושט דאָס צלמ? קאראליש".
נ ,בוכװאַלד האָט אַ פיל בעסערע מיינונג ,הגם ער האַלט די פּיעסע
מער פאַר בערקאָוויטשעס וי שלום-עליכמס :
דעם גרונד פון שלום-עליבמס בלל ,אַז ,לאַכן אין
יף
א,ו.,
,
געזונט  --דאָקטױירים הייסן לאַכן' ,איז ,נאָלדגרעבער! זייער אַ
געזונטע קאָמעדיע ,אַ פארוויילונגס-שטיק פון וועלכן סוועט
קומען א שטיק געזונט  .,.,די פרייד און זויבער-לוסטיקייט

צו-
פון

דערדאָזיקער קאָמעדיע ווענט אַריבער אַלע חסרונות פון דעם טעקסט
און פון דער אויפפירונג  ...דער ערגפטער חסרון איז אפשר דאָס,
װאָס י ,ד ,בערקאָװויטש האָט אונדז געגעבן אַ צעפירטן ,אַ שטאַרק
פֿאַרװאַסערט; שלום-עליכם .אין פאַרנלייך מיט דעם אַריגינאַל...
איז בערקאָוויטשעס באַאַרבעטונג זייער אָרעם אין שלום:עליכמס
הומאָר .אין בערקאָוויטשעס טעקסט בלישטשען שלום-עליכמס
ווערטלעך װוי געציטערטע דימענטלעך צווישן אַ סך גלעזערנע
פּאַטשערקעס. ,צ.ו.נעגעבן ,אַז דראַמאַטורגיש איז בערקאָוויטשעס
בעסער ,האָט מער בינדונג ,איזן מער קאָמפּאַקט ,מער סצעניש
איידער דער אַריגינאַל  ---איז זי אָבער דערפאַר ערגער אין כאַראַק-

דיזע ציילן האָט צו ערשט ניט געװאָלט גלייבן ,אַז דאָס איז ער.

אטיעןריזאַציע ,אָרעמער אין דיאַלאָג ,פּלאַכער אין הומאָר און גרעבער

וועלכער האָט די ראָלע פון דעם מלמד  . . .זייער גוט שפּילט מאַדאַם

.ב.ע.רקאָװויטש ליינט דעם הויפּט-געװיכט אויףּ דער פאַבולע,

איינער פוֹן די ,ואס האָבן זיך אויסגעצייכנט איז |{בן ציון| קאַץ,
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די קאָמישע עפעקטן,

|
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לעטסיטאָן
און די פאַבולע איז ביי אים באַאַרבעט

אין דעם פּלאַן פון פאַרס,

פון אַריגינאַל האָט ער ,קענטיק ,געבאָרגט בלויז דעם סוזשעט און
די פּערסאָנאַזשן .ער האָט אָבער דעם סוזשעט פאַרװענדט אויף אַ
ראַשיקער שפּיל ,װאָס האָט אין זיך נאָר ווייניק פון דעם שטילן,
קלונ-שמייכלענדיקן חן פון דעם אַרִיגינאַל ,די פּערסאָנאַזשן זיינען
מער סצעניש ,מער טעאַטראַליש װוי ביי שלום-עליכמן ,זיי ריידן
ווייניקער און האַנדלען מער ,זיי אַנטפּלעקן זיך ווייניקער דורך רייד
און מער דורך קאָנפּליקט .,דערפאַר אָבער זיינען זיי פלאַכער אין
זייערע רייד ,נאַרישער אין זייערע פאַקטישע קאָנפליקטן און האַ-
מעטנער אין זייער געשטאַלטונג .אָנשטאָט טיפּן ,װאָס באַלױכטן
און אַנטפּלעקן זיך דורך דעם הומאָר און זייער פּערזענלעכקייט
(ווי ביי שלום-עליכמן) ,האָבן מיר דאָ ס'רוב שאַרזשירטע פינורן,
װאָס נעמען אייך מיט זייער דרויפנקייט ,מיט דער טעאַטראַלישער
לצנות ,װאָס איז אויף זיי אַרויפגעצוואונגען.
; ..הכל?, ,די נאָלדגרעבער' איז ניט שלום-עליכמס פּיעסע ,נאָר
ס'איז בערקאָוויטשעס זייער אַ לעבעדיקער ,שיינער פֿאַרס ,אין
וועלכן ס'זיינען פאַרוועבט אַ סך פון שלום-עליכמס ווערטלעך ,גע-
וויסע שטריכן פון שלום-עליכמס ואַלערעע-טיפּן .,ס'איז א שפּיל
לויט שלום-עליכמס אַ שפּיל ,און אויב בערקאָוויטש דאַרף טראָגן
די שולד פאַר איבערפירן שלום-עליכמן ,קומט אים אָבער אין אַ
נלייכער מאָס די אָנערקענוננג פאר שאַפן אַ גאנץ שיינע ,בֹכֵלל --
אַ פאָלקסטימלעבע שפּיל.
די אויפפירונג ליידט פון דעם זעלבן חפרון  --ס'איז מער
פאַרסישער נעלעכטער וי פאַלקסטימלעכער הומאָר ,מער שאַרזש
זוי כאַראַקטעריזאַציע ,מער טעאַטראַלישער גערודער וי לעבנס-
שטיינגער ,מער ,סלאַבסטיק' {קונדסישע שפּיצלעך| וי קאָמעדיע.
שװואַרץ האָט געהאָט אַ באַשטימטע אידעע אין זיין רעזשי ,און ער
האָט זי בכל? נאָרניט שלעכט דורכנעפירט ,ניט מער די אידעע איז
ניט קיין געראָטענע ,ער האָט שלום-עליכמן אַ ביס? איבערטריבן,
געזוכט אים צו מאַכן אַ ביס? קאָמישער ,זיינע טיפּן  --אַ ביסל
שאַרזשירט .ס'איז איין זאַך סטיליזירן שלום-עליבמס טיפּן ,און
גאָר אַן אַנדער זאַך  ---זיי שאַרזשירן  ... .דער צווייטער גרויסער
חפרון פוֹן דער אויפפירונג איז װאָס מען ליאַרעמט צו פי? ,יעדער
שפּילער באַזונדער האָט ,דאַכט זיך ,געפונען דעם ריכטיקן טאָן,
אָבער אַלֶע צוזאַמען מאַכן אַ צו גרויסן געפּילדער .עס פאָדערט
זיך אַ סך אַרבעט ,און נאָך מער רעזשיסערישע קענטניש איינצו-
שטעלן אַ כאָר פון שטימען אין א גערעדטע פּיעסע .אַנסאַמבל-
סצענעס דאַרפן אָרקעסטרירט װערן ... ,אַ דריטער חסרון איז די
האַמעטנע רעזשי אין די מאַסן-סצענעם .ס'איז ניט אַזױ שלעכט
זוי רוי ,א.י.ן דעם פּלאַן פון פאַרס זיינען די מערסטע שפּילער
גוט .שווארץ שאַפט אַ העראָאישע פינור ,אַן אויסנעהאַלטענע ,אַ
דורכנגעטראַכטע ,זאָנן ,אַז שװאַרץ איז נום אין דער ראָל ,אין
דאָס ווינציקסטע װאָס מ'קאָן ווענן אים זאָגן .,יחיא? נאָלדסמיט
אַלס דער חלפן אין אויסערנעוויינלעך נוט און אין אפשר מער
שלום-עליכמדיק פון אַלע אַנדערע  ...אַננאַ אַפּעל אין ראַשיק,
טעאַטראַליש און דאָך באַווייזט זי צו בלייבן עכט ,שטיינער-מעסיק.
נאָך נאָלדסמיטן איז זי אפשר די אינטערעסאַנטסטע אין דער שפּיל,
לאַזאַר פריד  ....איז אָנגענעם ,שטיל ,נוטמוטיק .דאָס ואָס אים
קומט אויס צו טאָן ,שמעקט אפשר מער סיט פֿאַרס װוי מיט קאָ-
מעדיע .אַליין איז ער אָבער בשום אופן ניט קיין פאַרסישע פיגור.

בינע אַבראַמאָװיטש פילט זיך וי אַ פיש אין װאַסער  ...בערטא
גערסטען שפּילט שיין ,כאָטש קיין אינערלעכע כאַראַקטעריזאַציע
איז אין ראָל ניטאָ ,וואָס דאָס איז דעם פאַרפאַסערס שולד".
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דער דיכטער א .גלאַנץ איז דערפאַר גװאַלדיק באַגײיסטערט ;:
ש,לום-עליכם ,י .ד .בערקאָוויטש ,מאָריס שװאַרץ ,די גאַנצע
טאַלאַנטפולע טרופּע פון יידישן קונסט טעאַטער .א סך געזונטער
הומאָר ,א סך קינסטלערישער פאַרנעם .אַ געלעגנהיים פאַר אַ
גרויסע צאָל גוטע אַקטיאָרן און אַקטעריסעס אַרויסצװויזן זיך.
װאָס פאַר אַ קאָמבינאציע קאָן זיין בעסער? וי קאָן מען זיך
פאָרשטעלן אַן אידעאַלערן צוזאַמענשפּי? פון פאַרשידענע נינסטיקע
עלעמענטן צו מאַכן אַן ערפאָלנרייכע אויפפירונג פון אַלע שטאַנד-
פּונקטן ,פאַר אַלע קלאַסן און גרופּן? און עס אין טאַקע אַזױ,
אַן אויסנגעצייכנטע קאָמעדיע ,אַ ידישע קאָמעדיע ,און מיט אַ

וויכטיקן ,אוניווערסאַלן ,מענטשלעטט אינטערעס.

-

 ...דורך די נאַנצע דריי שטונדן ,װאָס די יידן זוכן דעם אוצר
אויף דער בינע ,הערט ניט אויף דער נעלעכטער אין טעאַטער.
מען ?אַכט הארציק און מיט הנאה .מען לאַכט פון די קאָמישע
סיטואַציעס און פון די קאָמישע רייד ... .אָבער דאָס אין ניט
דער נאַנצער אויפטו פון די אַקטיאָרן .,דער אויפטו דאָסמאָל פון
דעם פּערסאָנאַל פון דעם יידישן קונסט-טעאטער באשטייט אין
אַרוױיקברעננען יעדערער אין דער פולער מאָס דעם נאנצן שלום-
עליכמשן פּאַרשױין .אַזױ ווי אונדזער גרויסער הומאָריסט האָט אים
געװאָלט ווייזן און וי י .ד .בערקאָוויטש האָט אים צונעשליפן
און אױיסנגעטאַקט פאַר דער סצענע .אַ גאַנצע מאַסע פּאַרשױינען,
און עס איז ווירקלעך שווער אֶנצוהוֹיבן אויסרעכנען ,װאָרום די
רעזשי איז אַזױי דורכנעפירט געװאָרן  --און דאָס דאַרף אויך
פאַררעכנט ווערן פאַר אַ וויכטיקע מעלה  ---אַז קיינער פאַרטונקלט
ניט דעם צווייטן ,קיינער פאַרנעמט ניט מער אָרט פאַרן צווייטן.
אַלע זיינען דאָ ,אַלע זיינען וויכטיק און אַלע שפּילן גוט".
אין סעפּטעמבער  8291איז די פּיעסע געשפּילט געװאָרן דורכן
;נייעם יידישן טעאַטער* אין קאָוונע .אין נאָוועמבער  8291איז די
פּיעסע געשפּילט געװאָרן אין פּאַריז,
אין  9291איז די פּיעסע א"נ ;דער אוצר" פון
 4אַקטן און  6בילדער ,באַאַרבעט פון י .פעפער,
אויפגעפירט געװאָרן אין קיעווער יידישן טעאַטער.
צייט איז די פּיעסע אויפגעפירט געװאָרן דורכן
קלוב ,דריטער אינטערנאַציאָנאַל? אין כאַרקאָו.

שלום עליכם אין
רעזשי  ---ז ,וויין,
אין דער זעלבער
דראַמקרײז פונם

אין  0291איז ש .ע'.ס פּיעסע אויפגעפירט געװאָרן אין לאָדזשער
;הומיר* א"ר פון י .מ ,מאָשקאָװויטש,
דר .מיכאל ווייכערט אין אַ לענגערן אַנאַליז וועגן דער פּיעסע און
די סיבה פאַרװאָס זי איז ניט אַרײן אין ש .ע',ס  82בענד פון ;אַלע
ווערק" ,ווייזט אָן ,אַז נִיט געקוקט אויפן דורכפאַל ,װאָס ש ,ע .האָט
געהאַט מיט זיינע צוויי ערשטע פּיעסן אויף דער אַמעריקאַנער יידי-
שער בינע און האָט עטלעכע חדשים דערנאָך פאַרלאָזט אַן אַנטוישטער
אַמעריקע ,דאָך
,נישט געקוקט דערויף ,שרייבט ער אָן נלייך אַ פּיעסע פאַרן
יידישן טעאַטער ,און אַזאַ פּיעסע ,װואָס אין איר איז דער אַמערי-

קאַנער בעני בען (געוועזענער בענדעטזאָן) דער פאָרשטייער פון
דעם געזונטן מענטשן-פאַרשטאַנד לנבי דעם קליינשטעטלדיקן אוצר-
פּסיכאָז ,בעת דאָס גאַנצע שטעטל האָט פאַרלאָרן דעם קאָפּ צוליב
עפּעס אַן אוצר ,װאָס האָט זיך עמיצן נעחלומט ,לאַכט זיך בעני
אויס פון זיי, .ווילסט וויסן ,װאָס איז אַן אוצר ? ווייזט אויף
זיינע הענט) אָט מיט די צען פיננער בין איך מיט אַכצן יאר צוריק
געקומען אַן עלנטער ,אַן אָרעמער יתום אין אַ פרעמד לאַנד ,אָן אַ
שפּראַך ,אָן לייב און לעבן ,און אַלֵיין .,מיט אָט די הענט זיך
דורכנעשלאָגן .,ניט אַרױסנעקוקט אויף קיין וואונדער פון אויבן
2008

יידישן

טצעאַטער

און אויף אוצרות פון אונטן ,ביקאָז {ויילן ס'איז נישטאָ קיין
וואונדער אויף דער וועלט .נישטאָ קיין אוצרות' .און וייטער:
;נישטאַָ! ס'איז אַ חלום ,א נאָנסענס |אומזיןן ,אַ בלאָף ,אַ פאַן-
טאַזיע .איך מוז זיי דאָ אַלֶע איבערציינן .איך מוז זיי דאָ אַלֶע
עפענען די אוינן און לאָז מיין נאָמען נישט הייסן בעני בען אויב
איך װועל דאָס נישט דורכפירן' .און ער פירט עס דורך בשלמות,
ער ,דער אַמעריקאַנער ,װאָס איז ,אױיסגעװאַקסן אויף דעם אַמע-
ריקאַנישן באָדן ,זיך אָנגעשמעקט מיט אַמעריקאַנער לופט',
אַװועקצושטעלן אַזאַ טיפּ פון אַן אַמעריקאַנער נאָך די דערפאַ-
רוננען ,װאָס שלום-עליכם האָט נעמאַכט מיט ,אַמעריטשקע ,,האָט
זיך נעפאָדערט זיין רואיק נעמיט און קלאָר אוינ ביים שאַפן ,ער
האָט ,װוי אפשר קיין צווייטער אין אונדזער ליטעראַטור ,פּאַרמאָגט
אין זיך די מעלה אויפצוטאָן זיך פון אַלע פּריװאַטע דאגות ,פּער-
זענלעכע פאַרביטערוננען ,בעת ער האָט גענומען שרייבן".
דר .ווייכערט ווייזט אָן ,אַז תיכף וי ש .ע .איז געקומען קיין
זשענעווע ,האָט ער אָנגעשריבן די קאָמעדיע מיט אַן אויסרעכנונג
פאַר דער בינע ,ניט וי דאָס רוב זיינע אַנדערע דראַמאַטישע ווערק,
װאָס זיינען אינגאַנצן אָדער בעיקר געשריבן פאַר ליטעראַטור
פ,ונדעסטווענן האָט ער אויך דאָסמאָל נישט געהאַט קיין מול,
בערקאָוויטש האָט געלייענט די פּיעסע פאַר דריי דירעקטאָרן  :אַד-
לער ,קעסלער ,טאָמאַשעװוסקי .די צוויי ערשטע  ---צו עטלעכבע מאָל,
גענומען האָט זי קיינער נישט .איינער האָט נישט געװאָלט נאָכגעבן
שלום-עליכמס באַדינגונגען (מיר דאַכט זיך ,אַז דאָס איז געווען
בלויז אַן אויסרייד ; אין יידישן טעאַטער איז זיך נאָך קיין ,שידוך'
צוליב געלט נישט צעגאנגען) .,אַ צווייטער האָט נישט געפונען אין
דער קאָמעדיע קיין אינטערעם פאַר זיין פּובליקום ,און אַ דריטער
האָט פאָרגעליינט צו נעמען די פּיעסע פאַר אַ מאַטעריאַל פאַר אַן
אָפּערעטע מיט קופּלעטן און טענץ .שלום-עליכם האָט שטאַרק
געהאַלטן פון זיינע ,נאָלרגרעבער",
דר .ווייכערט ציטירט ש .ע'.ס בריוו וועגן דעם און שטעלט זיך
אָפּ אויף דער פראַגע פאַרװאָס די פּיעסע איז ניט געדרוקט געװאָרן :
ב,לייבט טאַקע אַ קשיא פאַרװאָס די קאָמעדיע איז נאַנצע צװאַנ-
ציק יאָר נישט פאַרעפנטלעכט געװאָרן ,נישט דורך שלום-עליכמן
אַליין און נישט דורך זיין לייבלעכן און ליטעראַרישן יורש .אויך י.
ד .בערקאָוויטש ניט נישט קיין ענטפער אויף דער דאָזיקער פראַנע.
ער ניט בלויז איבער אין די ,...באמערקוננען ,,אַז נאָכדעם וי
ער האָט זיך ביי די אונטערהאַנדלונגען מיט יעקב אַדלער דער-
וואוסט פון דוד פּינסקיס א קאַמעדיע ,דער אוצר' און וועגן דעם
געמאָלדן שלום-עליכמן ,האָט שלום-עליכם נעביטן דעם טיטל פון
דער קאָמעדיע אויף ,די נאָלדגדעבער! ,און איינצייטיק האָט ער אויך
באַאַרבעט עטװאָס די פּיעסע ,בעיקר דעם דיאַלאָג .אַזױ אַרום אין
באַשאַפן געװאָרן אַ צווייטער נוסח .אין דער זעלבער צייט האָט
שלום-עליכם נעמאַכט אַ דריטן װאַריאַנט ,אַ פאַרקירצטן ,װאָס ער
האָט נגעהאַט בדעה אָפּצודרוקן אין ניו-יאָרקער ,טאַגעבלאַט ,,וואו
ער האָט דאַמאָלט מיטנעארבעט ,נאָר די צייטוננ האָט זיך אָפּנע-
זאָגט צו דרוקן אַ דדאמאַטיש וערק .מעגלעך ,אַז סיי שלום-
עליכם ,סיי בערקאָוויטש האָבן נישט נעקאָנט באַשליסן ביי זיך
וועלכן פון די דריי װואַריאַנטן צו פארעפנטלעכן ,און האָבן קיין
שום נישט פאַרעפנטלעכט ,הגם פון דער צווייטער זייט ,שטעלט
פעסט בערקאָוויטש ,אַז דער צווייטער  ---װאָס ווערט איצט פאַר-
עפנטלעכט אין דער ,צוקונפט!  ---איז דער פולסטער און ער איז
אויך געווען פאַרדעכנט ביי שלום-עליכמן פאַרן בעסטן לויט דער
אויסאַרבעטוננ".
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און דר .ווייכערט קומט צום באַשלוס ,אַז די פּיעסע איז ניט גע-
דרוקט געװאָרן צוליב דער הפקרות אין יידישן טעאַטער ,וואו מען
שפּילט פּיעסן ,אויב מען קאָן זיי נאָר קריגן ,און מען צאָלט ניט דעם
מחבר ,און ער באַגרינדעט זיין השערה דערמיט ,װאָס ש .ע .װאָרנט
בערקאָװויטשן אין אַ בריוו ,אַז אַדלער זאָל דעם סוזשעט פון דער
פּיעסע האַלטן אַ סוד פאַר גאָרדינען ,און װאָס בערקאָװיטש האָט
די פּיעסע אַלײן פאָרגעלײענט פאַר די דירעקטאָרן און זי ניט איבער-
געלאָזט ,אַז זיי זאָלן זי אַליין לייענען ,אָבער היות וי איצט {אין }7291
ווערט זי געזעצלעך אויפגעפירט ,איז אויך געקומען די צייט ,אַז
זי זאָל געדרוקט ווערן.
נאָכן איבערגעבן דעם אינהאַלט פון דער קאָמעדיע ,רעדט דר.
ווייכערט אַרום דאָס פּראָבלעם פון דער ענלעכקייט פון ביידע פּיעסן ;
ש .עי'ס און פּינסקיס :
די טעמאַטישע
,

אַ נאָנטע.
זיכערט

קרובהשאַפט

מיט דוד פּינסקיס ,דער אוצר' איז

און אַפילו ווען שלום-עליכם

אין זיינע פַּאַר ווערטער

צום

װאָלט אונדז נישט פאַר-
נאָמען פון דער קאָמעדיע,,

אַז דער אינהאַלט פון פּינסקיס דראַמע איז אים געווען אומבאַקאַנט,
װאָלט מען געקענט דרייסט אָננעמען ,אַז ער האָט זי נישט געקענט,
פאַרהאַן טעמעס ,װאָס ווערן אין דער זעלבער צייט אויפגענומען
דורך פאַרשידענע שרייבער אין פאַרשידענע ערטער .,. ,ביי פּינסקין
איז דער ברענפּונקט פון דער אוצר-מעשה די פאַמיליע פון כאָניע
דעם קברן .ביי שלום-עליכמן איז דער אוצר ,וועלכן מען האָט גי
געפונען ,אַ קהלשע זאַך .דאָס נאַנצע שטעטל ,קינד און קייט ,איז
אויפנערודערט .ביי פּינסקין נעפינט יודקע ,דעם קברנס אידיאָ-
טישער זון ,אין דער אמתן אַ זשמעניע מיט רענדלעך ,וואָס עמעץ
האָט ,ווייזט אויס ,פאַרגראָבן אויפן בית-עולם .דער יסוד פון
דעם אוצר-פּלאָנטער איז אַ רעאַלער ,אַ פאַקטישער ,אין ,די נאָלך-
גרעבער' אין די נאנצע מעשה נישט געשטינן ,נישט געפליגן
(ווי עכט שלום-עליבמיש)".
און באַהאַנדלדיק אויספירלעך די סטרוקטור פון דער פּיעסע און
דעם טיפּאַזש ,קומט דר .ווייכערט צום שלוס :
,נעמט מען אין אַבט די איינטיילונג אין פינף בילדער ,האָבן
מיר אַ מיטלדיקס אַ פּאַרעװע ,צוויי ערשטע ליטעראַרישע און צוויי
לעצטע טעאַטראַלישע .,אַרױסבאַקומען דערפון אַן איינהייטלעכע
פאָרשטעלונג איז נישט פון די לייכטע זאַכן .מאָריס שװואַרץ האָט,
משמעות ,אויפגעפירט אַ פאַרס ,אין דער דאָזיקער ריכטונג האָט
פאַר אים באַאַרבעט די זאַך י .ד .בערקאָוויטש ,אַריינפירנדיק וויכ-
טיקע שינויים ,בעיקר אַ ריי נייע קאָמישע סיטואַציעס .עס װאָלט
געוויס אויך זיין אינטערעסאַנט צוצוניין צו דער אויפפירונג פון
דער אַנדערער זייט :פון דער ליטעראַרישער .און אפשר װאָלט אַ
טעאטער-מענטש געקאַנט שאַפן אַ סינטעז ,פאַראייניקן אויף אַ
העכערער מדרגה דאָס ,וואָס ,אין פלוג ,לאָזט זיך עס נישט פאַר-
אייניקן ? דאָס װאָלט נגעוויס זיין דער אינטערעסאַנטסטער עקספּע-
רימענט ,און דער לוינענדיקסטער!".
די פּיעסע האָט טאַקע ניט געלאָזט רוען דר .מיכאל ווייכערט ,און
ער האָט די פּיעסע באַאַרבעט א"נ צנאַפּאָלעאָנס אוצר" און אין
יולי  4291איז זי אויפגעפירט געװאָרן דורכן קיונג טעאַטער* אין
װאַרשע ,אַלס ,קאָמעדיע אין  4אַקטן ( 5בילדער) פון שלום עליכם,
אינסצעניזאַציע און רעזשי  ---מיכאל בראַנד |דר .מיכאל ווייכערט},
מוזיק  ---הענעך קאָן ,כאָרעאָגראַפיע  --לאה ראָטבױים ,קאָסטיומען
און דעקאָראַציעס

--

יצחק

ברוינער".

זי איז דאָרט

געגאַנגען,

אָן

איבעררייס ,העכער  061מאָל און שפּעטער דאָרט ווידער געשפּילט
געװאָרן און דערנאָך ערשט איבער דער פּראָווינץ,
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לעססיקאָן
וועגן דער אויפפירונג שרייבט דר .ווייכערט אין זיין בוך ;זכרונות?
 ....אַ קאָמעדיע מיט פּרעכטיקע ראָלן און אַ מוסר השכל .מען
האָט זי געקאַנט גריילעך אָפּשפּילן רעאַליסטיש .אָבער דאָס װאָלט
נישט געווען שלום-עליכם .מיר האָט אויסנעוויזן ,אַז כ'וועל צום
נאָנטסטן צוקומען צום מחבר אויב כ'זאָל אַרויסברענגען ,די נאָלך-
גרעבער' ווי אַ שפּיל ווענן אמאָליקן פּוילישן שטעטל ,געזען מיט
אונדזערע אוינן און אָן דעם אֶלרייטישן מוסר השכל,.
איבער דער גאַנצער מזרחואַנד פון טעאַטער ציט זיך דאָס
שטעטל מיט דעם מאַרק ,די געסלעך ,די הייזלעך ,דער בית-עולם,
דער מאָלער| יצחק ברוינער האָט מיט גלאַנציק פּאַפּיר פון כלערליי
{
קאָלירן ,בעיקר נאָלד ,זילבער ,בלוי און רויט ,אַרויסגעכישופט אַ
שלום-עליכמדיק שטעט? ,קיין פירהאנג איז נישטאָ ,אָבער ווען דער
עולם קומט אַריין {אין זאַלן איז דאָס נאַנצע ליכט אָננעשטעלט
אויפן זאַל (דעם שטח האָט נעשטאַלטיקט אַרכיטעקט ראובן שווארץ)
און דאָס שטעט? איז פאַרזונקן אין טונקלקייט ,װוי עס װאָלט פאַר-
טאָג געדרימלט ,דאַן ווערט אין זאַל פינסטער און פּאַמעלעך טויכט
אַפיר פון דער טונקלקייט דער מאַרק צוזאַמען מיט א נאָננדיק לידל
וועגן קרעמערס ,װאָס קוקן אויס אויף אַ קונה .ווען דער שפּיל-
.אַלד
שטח ווערט איננגאַנצן באַלױכטן ,הויבט זיך אָן די אַקציע , . ,ב
נעמט

לוי מאַָזנאָואיער דערציילן ווי דער פאָטער

זיינער איז אים

געקומען צו חלום ... .לוי מאָזנאַװאיער אין אַ ווילדער בעל-
חלומות .אין דריטן אַקט הייסט אים שלום-עליכם דערציילן דעם
אַמעריקאַנער פּלימעניק ,אַז זיין פאָטער קומט אים צו חלום יעדע
נאַכט און שמועסט זיך דורך מיט אים וועגן אַלצדינג .פאַרװאָס-
זשע זאָל ער טאַקע ניט זען אַמאָל אין חלום װוי נאַפּאָלעאָן פאַר-
גראָבט דעם

לאָז איך אים

אוצר?

ווערן ,און ביי די

אַנטשלאָפן

קלאַנגען פון דער מאַרסיעז באַװייזט זיך נאַפּאָלעאָן מיט א לאַנגער
לאָרנעטע אין דער

הינטער

האַנט.

אים

מארשירן

נרענאַדירן

און

יעדער פון זיי טראָגט צוויי פעסלעך מיט נאָלד .. .. ,צום סוף ווייזט

ער אָן אויפן בית-עולם וואוהין די גרענאדירן טראָנן אַװעק די
פעסלעך .די גרענאַדירן זיינען שטעטלדיקע יידן אין פראַנצויזישע
מונדירן .פון הינטער די בלייכע מאַסקעס קוקן אַפיר באָרד און
פּאוֹת .נאַפּאָלעאָן איז ייד? חלפנס זונדל? איציק  . ..פון ביידע זייטן
מאַסקעס באָמבלען זיך ביי איציק-נאַפּאָלעאָן די פּאות און איבערן
בייכ?ל העננען אַראָפּ די ציצית פון ארבע כנפות .דידאָזיקע פּאַנטאַָ-
מימע ,װאָס האָט געגעבן

דעם

טיט?

דער אויפפירונג,

האָט אויף

יעדער פאָרשטעלונג ארויסנערופן לאַננע באַגייסטערטע אַפּלאָדים-
מענטן און פ'האָט געדויערט אַ היבשע וויי? ביז מען האָט געקאַנט
ווייטער שפּילן.
דער שטאַרקער קאָמיזם אין דער אויפפירונג האָט זיך גענומען
פון ווייטן מהלך צווישן מיט? און ציל ,פון דער גװאַלדיקער דיס-
פּראָפּאָרץ צווישן דעם סכום נעפּטרטער ענערגיע און דער פּוסטקייט
פון אַן איינריידעניש וועגן אַן אוצר ... .דעם טאָן האָבן אָנגענעבן
די צוויי שטאַרקסטע טעמפּעראַמענטן פון ,יונג טעאַטער' װאָלף

פון

באַגייסטערט ,אַז ער האָט אױיסנעפּועלט אין מיניסטעריום אַן איינ-
מאָליקע סובסידיע פאַר אונדז".
וועגן דער פּיעסע און אויפפירונג שרייבט נ .מייזיל:
,אין דער שלום-עליכם-פּיעסע איז געווען וויכטיק אַריינצוציען
אין דער אַקציע ,אין דעם געווירבל ,דאָס נאַנצע שטעטל ,פון דעם
;קאָפּ ,/וי מאָזנאָואיער ,ביז דעם קלענסטן פון די פּאַרשױנען.
לייננדיק אַכט אויף יעדן אַקטיאָר באַזונדער ,דאַרף מען אויך
טראַכטן װועגן דעם גאַנצן קאָלעקטיו ,ווענן דעם גאַנצן שטעטל,
װאָס איז פאַרטאָן ,פאַרקאָכט אין דעם געטרוימטן אוצר ,איינער
שטעקט אָן דעם צווייטן ,און אַלע װוי איינער ,און יעדער איינער
אויף זיין אופן לעבט מיט דער האָפנונג צו באַקומען אַ חלק אין
די נילדענע רענדלעך .און דאָס האָט באַװויזן דער רעזשיסער .עס
איז באמת אריינגעצוינן אַלץ אינם שפּילערישן קאָך ,אויך דער
עולם ,ווייל די אַקציע קומט פאָר אין זאַל נופא ,אָן אַ פאָרהאַנג,
און אָן אַ מחיצה צווישן דער סצענע און פּובליקום ,אַ טשעקאַװער,
אימפּאָנירנדיקער און אומנעריכטער סצענישער איינפאַל איז דאָס
באַװייזן זיך פאַר דעם עולם ,דורך דעם חלום פונם הויפּט-מחותן
לוי מאַזנאַװואיער ,פון נאַפּאָלעאָן מיט זיין סוויטע מיט די פעסלעך
נאָלד .עס ;,נעמט אַזױ' דעם צושויער ,אַז עס האָט גלייך אַרױס-
גערופן באַנייסטערטע אַפּלאָריסמענטן .מער נישט  --אָט די שיינע
סצענע האָט געדאַרפט זיין װאָס-װייניקער רעאַל און װאָס-מער
טרוים.
נרויסק מי האָט דער רעזשיסער געליינט דערויף ,אַז עס זאָל
זיך אַרױסבאַװייזן דער נייער צונאַנג צו דעם אַמאָליק יידיש שטעטל,
און דעריבער האָט ער צונענעבן אַ גראָטעסק-כאַראַקטער דער פאָר-
שטעלונג ,אָבער נישט אומעטום איז דער גראָטעסק אין אַ נלייכער
מאָס געראָטן .ערטערווייז גייט ער אַריבער אין שאַרף איבערגע-
טריבענעם שאַרזש .,איך בין נישט מסכים ,אַז אסתרל ,װאָס אַלֶע
ליבן זיך אין איר ,און ש"ע באַצייכנט זי אַלס ;יפת תואר' ,זאָל
זיין אין די ערשטע צוויי בילדער אַ שטיק אידיאָטקע .עס שאָקירן
מיך די צו לאַנגע פּאות און קליידער ביי די יידן און די קינדער.
שלום-עליכמס װאָליניש שטעטל ווייסט נישט פון אַזאַ מין ווילדן
אויסזען .אויב נייער צונאַנג  --זאָל דאָס יידישע שטעטל נישט
אויסזען

ווילד ,צּראִיש ,העסלעך,

די סצענע

מיטן

מלמד

און קינד

 -איז אַן אומעסטעטיש בילד .,שלום-עליכמס קינדער זיינען דאָךשטענדיק האַרציק ,ליב ,שקאַציש ,שטיפעריש ,אָבער נישט --
אידיאָטן ! און אַזױ די ווייבער אויפן מאַרק .שלום-עליכם האָט
ליב געהאט זיינע פּאַרשױנען ,ער איז געווען א האַרציקער הומאָ-
ריסט ,װאָס האָט געקוסט מיט מיטנעפיל ,מיט מיטלייר ,מיט פאַר-
ליבטע אוינן אויף זיין קאַסרילעװקע ,געלאַכט פון איר דורך
טרערן,

און דאָס דאַרף

מען

ביי אים

נישט

אַװעקרויבן".

 ..דער אימפּעט פון דער פאָרשטעלונג איז געווען אַזי שטאַרק,
אַז ער האָט מיטגעריסן דעם עולם סיי אין ואַרשע ,סיי אין די

אהרן מאַרק שרייבט :
,אין די ,נאָלדגרעבער' איז קיין פּראָבלעם נישטאָ  --די קאָ-
מעדיע בלייבט שטעקן אין די ראַמען פון א מיליע-קאַמעדיע ,אַ
קאַמעדיע פון דער סביבה ,אוֹן צוזאַמען דערמיט איז אויך צו זען
דעם צווייטן גרויסן חסרון פון דער פּיעסע :עס פעלט אין איר
הומאָר ,דער ספּעציפישער שלום-עליכם-הומאָר ,װאָס לייכט אַראָפּ
פון אויבן וי אַ גרויסער ליכט-רעפלעקטאָר און מאַכט זוניק און
פריילעך אין יעדן ווינקעלע,... .נאָלדגרעבער' איז נישט אינ-
גאַנצן אױיסגעטאָן פון .שלום-עליכמס הומאָר ,אָבער ער איז דאָ
רעדוצירט ביז אַ מינימום; ,און זיין אָרט פאַרנעמט ,אין סאַמע

אין

אויבן-אָן ,דער קאָמיזם פון סיטואַציע ,פון קאָנטראַסטן ,פון ספּע-

ער איז געווען אַזי

ציפישע געוואוינהייטן ,פון רגילות-ווערטלעך ,װוי שלום-עליכם קען.

הייבלום (לוי מאָזגאָװאָיער) און דבורה פאַקעל (די קעכין זעלדע).

אַנדערע

שטעט.

פון די

א.יינער
..

בעסטע

פּוױלישע

טעאַטער-

קענערס ,דער פאַרװאַלטער פון טעאַטעראָפּטײ? אין בילדונגס-
מיניסטעריום ,װולאַדיסלאַוו זאוויסטאווסקי ,האָט מיר נאָך א פאָר-
שטעלונג געזאָנט .,אַז ביז

טעאַטער-איבערלעבונג

צו

געווען

יענער

צייט אין

דאָס איטאליענישע

יענעם אִוונט איז עס געווען ,יונג טעאטער'.

3511

זיין שטאַרקסטע

טעאַטער,

912

יידישן

טעאַטער

עס איז זיכער ,אַז ,גאָלדגרעבער! איז אַ ײדישע קאָמעדיע ,אָבער
נישט קיין טיפּיש שלום-עליכמדיקס .זי פאַרמאַנט שפּאַנונג ,אַקציע-
שטיינערונג ,קאָמישע סיטואַציעס ,אָבער זי בלייבט ביז איר לעצטן
אָטעם-צוג נישט מער וי אַ נאַלערעע פון טיפּן און סצענעס ,אָן
דעם ספּעציפישן שלום-עליכמדיקן לעבנס-באַנעם ,ואָס צװויננט
אייך צו קוקן אויף דער ווירקלעכקייט נישט פון דער נידער ,נאָר
פון דער הויך פון אַ פויג?-פלי .דער רעזשיסער ,דר .מ .ווייכערט,
האָט עס  ---אינטעלעקטועל אָדער איניטואיטיוו  ---געפילט ,וועגן
דעם זאָנט עדות די רעווי-מעסיקע אויפפאַסונג פון ספּעקטאַקל.
דאָרט ,וואו עס איז קיין פּראָבלעם נישטאָ ,מוז קומען (אין אַבסאָ-
לוטן זין פון װאָרט) די רעזשי .וואו עס פעלט דאָס גרויסע נאַטיר-
לעכע ליכט ,קומט דער ליכט-עפעקט .און מען דאַרף אָנערקענען,
אַז רעזשיסעריש איז דער ספּעקטאַקל? זייער א געראָטענער .ער
פאַרמאָגט אַ סך פאַרביקייט ,מוזיקאַלישקײט ,עפעקטפולע טענץ-
סצענעס ( ...אַן ערשט-קלאַסיקער קאָלעקטיוו) ,און אַ זעלטן-
שיינע שפּיל פון דעם נאַנצן אַנסאַמבל ,װאָס האָט געשאַפן אַ נאַלע-
רעע גראָטעסק-רעאַליסטישע געשטאַלטן ,עכט שלום-עליכמריקע".
אין יוני  7291איז די פּיעסע ;גאָלדגרעבער" געשפּילט געװאָרן
דורך ,מאַבעט? אין מאָנטעװידעאָ ,אורוגוויי,
דעם  72נאָוועמבער  8491האָט דער ,יידישער טעאַטער אַנסאַמבל"
אויפגעפירט די פּיעסע אין ניו-יאָרק א"ר פון חיים בריסמאַן ,וועל-
כער האָט זי אין אַפּריל  2691אויפגעפירט מיט עפּערהיפט" אין
מילװאָקי.
דעם  92נאָוועמבער  8291איז די פּיעסע א"נ ,האוצר" ,איבערזעצט
אין העברעאיש פון י .ד .בערקאָװויטש ,א"ר פון א .ד ,דיוקי ,דעקאַ-
ראַציעס  --א .אל-חנני ,מוזיק  ---ש .ראָזאָווסקי ,אויפגעפירט געװאָרן
דורך דער ;הבימה?" אין תל-אביב,
די פּיעסע אין בערקאָוויטשעס איבערזעצונג איז געדרוקט געװאָרן
אין פ"ג ,דביר* אין תל-אביב,
אין זיין פאָרװאָרט צו דער העברעאישער איבערזעצונג און באַ-
אַרבעטונג שרייבט י .ד .בערקאָוויטש |אין אונדזער איבערזעצונג}:
,די קאָמעדיעס ,דער אוצר! און ,עמך!' האָב איך באַאַרבעט פאַרן
יידישן טעאַטער לויט די צוויי דראַמאַטישע שאַפונגען פון שלום-
עליכמן ,װאָס זיינען באַקאַנט אונטער די נעמען ,די נאָלדגרעבער'
און ,דאָס גרויסע געווינס ,,און האָב שפּעטער געמאַכט אַ פרייע
איבערזעצונג אין העברעאיש ,די באַאַרבעטונג און טיילווייז די
העברעאישע איבערזעצונג ,נעמט אַריין די ענדערונגען ,וועלכע איך
האָב נעמאַכט אין איר דראַמאַטישער סטרוקטור ,אין דעם גאַנג
פון דער אַקציע און אויך אין נעמיט פון די ווירקנדיקע פּערסאָנאַזשן
אין די פּיעסן .איך האָב זיך נאָר באַמיט אָפּצוהיטן ,אויף ווי ווייט
עס איז מיר געווען מענלעך ,די עצם פאַבולאַ פון מחבר און דעם
גייסט פון זיין סטיל .פאַרן צוועק פון מיין אַרבעט האָב איך געמאַכט
עטלעכע צונאָבונגען און כ'האָב עטלעכע שטעלן פון שלום-עליכמס
אַנדערע שאפוננען פאַרבונדן אין נאַנג פון דער האַנדלונג ,אַזוי,
צום ביישפּיל ,האָב איך אַריינגעפירט אין ,אוצר' נייע פּערסאָנאַזשן,
וועלכע זיינען נאָר ניטאָ אין אַרינינאַל ,וי  :לייזער-װואָלף ,שמעון-
אלי ,שלום שדכן ,אריה קברן ,פיינע-לאה און אַנדערע ,װואָס זיינען
בלויז אָנגעמערקט אָדעד דערמאָנט געװאָרן דורכן מחבר ,אין אַנ-
דערע באַדיננונגען און אין אַנדערע אַטמאָספערע ,אין זיינע אַנדער
שריפטן (,טוביה דער מילכיקער', ,דאָס פארכשופטע שניידערפ',
;דער גט', ,נישטאָ קיין מתים' און 'מאָט? פּייסי דעם חזנס').
 ...איך וויל דאָ אויך באַמערקן ,אַז דער טעקסט פון ,אוצר' ,וי
ער ווערט פאַרעפנטלעכט אין אָט דעם באַנד ,איזן אין נרונד אינ-
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ברוך טשעמערינסקי אלס ;לוי
,אוצר",
מאָזגאָװאָיער* אין ה

נאַנצן אַנדערש פון דעם טעקסט ,װאָס ווערט אויפנעפירט דורכן
טעאַטער ,הבימה' ,אויסער װאָס אָט דער טעקסט אַנטהאַלט פיר
אַקטן (אָנשטאָט דריי אין נוסח פון דער ,חבימה') ,איז ער אינ-
גאַנצן אַנדערש אין עצם פון זיין געבוי ,אין דער אַנטװיקלונג פון
דער אַקציע און אין כאראַקטער פון די פּערסאַנאַזשן ,וועלכע ווירקן
אין דער פּיעסע".
דער העברעאישער שױשפּילער און רעזשיסער ברוך טשעמע-
רינסקי דערציילט אין זיינע דעראינערונגען ,אַז ווען דער רוסישער
רעזשיסער א .דיקי האָט אויפגעפירט אין ;הבימה" ש .ע'.ס ;גאָלד-
גרעבער" ,איז מען געשטאַנען פאַר אַ פּראָבלעם וי אַזױ צו ענדיקן די
פאָרשטעלונג .ער האָט געװאָלט פאַרענדיקן מיט אַן ;אידעאישף"
לאָזונג  :אַז ווען די יידן שטייען אויפן בית-עולם און גראָבן און זוכן
דעם אוצר ,קומט פּלוצלונג אָן דער אַמעריקאַנער בעני ,דער אייו-
ציקער באַוואוסטזיניקער צווישן אַלע כתרילעווקער ,באַגליײיט פון אַ
גרופּע אַרבעטער ,און ער רופט אויס, :װאָס זוכט איר דעם אוצר
אויפן בית עולם ? דער אוצר געפינט זיך ניט דאָ .ער ליגט אין
אַרבעט ,אין האָרעװאַניע* .דערויף האָט טשעמערינסקי זיך גע-
וויצלט ,אַז צו דעם װאָלט זיך אויך געפּאַסט צו זינגען דעם ,אינטער-
נאַציאָנאַל" ,אַלע מיטגלידער פון דער ,הבימה" ,אויסער בערטאַנאָו,
האָבן צוגעשטימט צום רעזשיסער .טשעמערינסקי האָט אָבער ניט
געקאָנט פּועלן ביי זיך ,אַז דוקא צו שלום-עליכמס אַ ווערק זאָל מען
צוטשעפּן אַ פּאָליטישש לאָזונג ,װאָס איז גינסטיק פאַר איין פּאַרטײ,
ער האָט פאָרגעלייגט צו פאַרענדיקן מיט אַ פייערדיקן טאַנץ און אַ
זמר .אין אָנהייב זיינען אַלע אַרױסגעטראָטן קעגן דעם ,אַז דאָס
איז ;שאַבלאָן" ,אָבער ער האָט אָנגעוויזן ,אַז דוקא פריילעכקייט
אויף אַ יידישן בית עולם איז אין יידישן גייסט ,און אַלס באַוייז
דערמאָנט ,אַז אין דער צייט פון אַן עפּידעמיע פלעגן יידן חתונה
מאַכן אָרעמע יתומים און אײינאָרדנען די חופּה אויפן בית עולם מיט
קלעזמאָרים און פריילעכע טענץ ,טראָציק צום מלאך המות .און דאָ
האָט זיך טשעמערינסקי דערמאָנט אַ ניגון ,װאָס ער האָט געהערט
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לעססיקטאַָן

פון

פונם שטעטל ,און דאָס האַריץ ווערט צעשפּרונגען פון הפקר-שמחה,
פון שמחה לשמחה ,פון ריקודים ,וועלכע דערלאַנגען אין די הויכע
היכלות אַריין.
דאָס שפּילן פון די ,חבימה -אַרטיסטן ? 4מייסטער ,װאָס דערפירן
זייער קונפט ביז שלמות .יעדער איינער פאַר זיך ,און אַלע צוזאַמען
 -אַ לעגעדיק-שאַפנדיקער אַנסאַמבל?.אין דער צייט װאָס די יידישע טעאַטער-קריטיק האָט װאַרעם
אויפגענומען די ,הבימה"-אויפפירונג איז דער באַקאַנטער שריפט-
שטעלער הלל צייטלין אַרױסגעקומען מיט אַ שאַרף-נעגאַטיון אַר-
טיקל א"נ ,ניין! ניט אַזעלכע זיינען מיר און ניט אַזעלכע זיינען
געווען אונזערע עלטערן"
דר

;האוצרי

אין ,הבימה".

אויף אַ חתונה ביים שפּיקאָװער רבס טאָכטער .ער האָט גענומען
זינגען דעם ניגון ,און װאָס מער ער האָט אים געזונגען ,אַלץ מער
איז ער געפעלן געװאָרן דעם רוסישן רעזשיסער ,דער קאָמפּאָזיטאָר
ש .ראָזאָווסקי האָט דעם ניגון אַביסל באַאַרבעט און אַרומגעשליפן,
ווען די אַקטיאָרן האָבן שפּעטער מיט דעם ניגון פאַרענדיקט די
פּיעסע ,האָט דער ניגון באַלד אָנגעצונדן דעם עולם .פון דאָרט איז
ער אַריבער אין גאַס ,פוּן דאָרט אין עמק ,אין די קבוצות ,און דאָרט
ערשט האָט ער געפונען זיין אמתן תיקון .,די אַרבעטס-מענטשן האָבן
אים צוגעפּאַסט פאַר אַ ,האָראַ* און אין אים אַרײנגעטראָגן זייער
נשמה ,און ביי יעדער שמחה אָדער אומגליק אויסגעדריקט אין דעם
טאַנץ זייער פרייד אָדער לייד.
דער רוסישער רעזשיסער דיקי ,וועלכער איז פריער געווען קעגן
פאַרענדיקן די פּיעסע מיט געזאַנג ,האָט זיך שפּעטער אויסגעדריקט,
אַז צוליב דעם ניגון אַליין האָט זיך געלוינט אַזױ צו פאַרענדיקן
די פּיעסע.
וועגן דער ,,הבימה"-אויפפירונג אין װאַרשע ,שרייבט נחמן מייזיל ;
,ביי דער ,הבימה' איז דער ,האוצר' איבערנעאַרבעט אין דריי
אַקטן :ערשטער אַקט  --דער מאַרק ,דאָס שטעטל ,די יידישע
אָרעמקייט און להוטקייט נאָך נישט-געשטוינענע ,נישט נעפלוינענע
בבא-מעשות ,וואונדערבאַרע סיטואַציעס ,נעדריי און געווירב? פון
לעבעדיקע מענטשן ,אַלֶע אברים פון איין צאַפּלדיקן ,אויפגעברויזטן
אָרנאַניזם ,אַ פארשנעלערטער טעמפּאָ פון דער שלום-עליכם-סטיכיע.

פאַרשאַרפטערע ,פאַרשפּיצטערע געשטאַלטן ,תנועות און האַװאַיעס
פון קאַסרילעוװוקע ,פאַרגעדיכטערע פאַרבן פון דער קבצנות ,אָפּנע-
ריסנקייט-אָפּנעשליסנקייט פונם אָפּשטאַרבנדיקן שטעטל .דער ערש-
טער אַקט איז אַן אמתע סימפאָניע פון דינאַמיק ,פון אומאויפהער-
לעכער באַוועגונג .דער צווייטער אַקט  --אַ מין אֶפּרו ,שטעט?
באַגעגנט

זיך מיט

ביים רעזשיסער.
מישער

בעני

בען.

דאָ אין קאָנטיק

אַ ביס?

מידקייט

די בילדער ציען זיך לאַננזאַמער ,ווייניקער ריט-

און באַוועגלעכער

וי אינם ערשטן

אַקט.

דאָרט אין טראַ-

גישער קאַמיזם ,האָפּנונגלאָזיקייט ,װואָס דערשיטערט דעם צושויער.
דאָ ,אינם צווייטן אַקט ,איז שוין מער צונעטראַכטע סיטואַציע.

בן דירי

אין אַרטיקל ,ב,יים װאַרשטאַט* אין ;דאָס שלום עליכם בוך" (ניו-
יאָרק )6291 ,דערציילט ש .ע'.ס איידעם י .ד .בערקאָוויטש ,אַז:
,ער בעסטער באַוייז ,אַז ער איז ניט אַלעמאָל געבליבן צופרידן
ד
מיט זיין אַרבעט ,איז זיין ליטעראַרישער אַרכיוו ,אין וועלכן עס
געפינען זיך אַ היבשע צאָל פון אָנגעהויבענע אָדער ניט-פארענ-
דיקטע ווערק ,צום מיינסטן וואַריאירטע אין פארשידענע נוסחאות.
דערביי איז דאָס נאָר אַ קליינער איבערבלייב פוֹן א סך אַזעלכע
פּראָבעס ,צווישן זיי אויך נאַנץ פאַרענדיקטע זאַכן ,װאָס ער האָט
פאַר זיין לעבן גאַנץ אומברחמנותדיק פאַרניכטעט ,אַזױ האָט ער
געטאָן מיט זיינער אַ דראַמע אונטערן נאָמען ,דוד בן דוד' ,אויף
וועלכער ער האָט אינם יאָר  6091געאַרבעט װואָכן נאָכאַנאַנד ,טאָג
און נאַכט ,און האָט זי אַפילו געלאָזט העקטאָנראַפירן אין צענדלו-
קער קאָפּיעס ,און לסוף האָט ער אַלע קאָפּיעס פאַרברענט (צופעליק
איזן פון יענער דראַמע אָפּנעהיט געװאָרן א קאָפּיע ,אֶן זיין
ידיעה)".
עס זיינען אַוועק  22יאָר ,און ;דוד בן דוד" איז אין ערגעץ ניט
געדרוקט געװאָרן ,ביז אין  ,9591ווען ס'איז איבער דער וועלט גע-
פייערט געװאָרן דער -001טער געבױרנטאָג פון ש .ע ,.וי בער-
קאָוויטש האָט אין דער ;גאָלדענער קייט" אָפּגעדרוקט די פּיעסע
מיט אַ גרעסערן אַריינפיר ,אין וועלכן ער דערציילט וי אין מיטן
יולי  6091האָט ער באַקומען פון זיין שווער פון לאָנדאָן אַ בריוו
אין שפּילעװדיקן ,האַלב-מליצהדיקן העברעאיש מיט עטלעכע פראַזן
אין יידיש ,אין וועלכן עס ווערט דערציילט וי יעקב פּ .אַדלער איז
געקומען אין לאַנדאָן צו ש .ע ,.אים צו אינסטרואירן ,וי אַזױ ער זאָל
מיט זיין גאָלדענער פעדער שרייבן פאַר דער יידישער בינע אין ניו-
יאָרק און געבן אים אייניקע סוזשעטן און געזעצן !אָנווייזונגעןן ,װאָס
זיינען שייך צו דער בינע" .געהייסן האָט עס ,אַז ש ,ע .זאָל פאַר-
נעמען ביי אַדלערן דאָס פּלאַץ װאָס עס האָט פאַרנומען גאָרדין ,וועל-
כער איז אױיסגעכאַפּט געװאָרן דורך אַנדערע טעאַטער-אייגנטימער,
קורץ נאָך דעם בריוו זיינען ש .ע .מיט זיין פרוי און יונגסטן זון
געקומען פון לאָנדאָן קיין זשענעווע אויף עטלעכע װאָכן ,פון דאָרט
צו פאָרן קיין אַמעריקע ,און דערווייל אָנשרײיבן אין זשענעווע די
ערשטע פּיעסע פאַר אַדלערן ,אַדלער האָט געהאַט איינגעלאַדן ש .ע.ץ
אויף זיינע גאַסטשפּילן אין לאָנדאָן ,האָט אים באַװויזן וי אַזױ ער
שפּילט גאָרדינס פּיעסע ;דער מטורף" און געגעבן אָנצוהערעניש,
אַז ש .ע .װאָלט באַדאַרפט שאַפן אַזאַ מין עש'..ידיקן  ,מטורף? .קיין
אָפּמאַך האָבן זיי ניט נעשלאָסן .,,אָבער אַדלער האָט אים אַװאַנסירט,

און אָט דער דריטער אַקט  ---אויפן בית-הקברות ,װוי לאחר יאוש.

ש .ע .איז געווען באַגײסטערט פון אַדלערס גרױיסאַרטיקן שפּילן ,אָבער
געזעען ביי אַדלערן ,און
ָרט
א ע
הלכע
 -ניט פון גאָרדינס פּיעסן ,ווע

אַ דרייצן שעה גראָבט מען און מען ופאַלט פאַרחלשטע .ס'איז כלו
כל? הקצים ,אָבער דאָ רייסט זיך אַריין מיט אַמאָל דער יוב?-טאַנץ

וועלכע ער האָט געהאַלטן פאַר פאַלש; :ניט אַזױ ריידן יידן ניט
אַזױ טראַכטן יידן און ניט אַזױ האַנדלען יידן".
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יירישן

טצעאַטער
=

און אָט װאָס בערקאָוויטש
פון דער פּיעסע אדוד בן דוד" ;

דערציילט

וועגן געבורט

און גורל

,און פונדעסטוועגן האָט נאָרדינס ,מטורף' זיך באַזעצט אין
שלום-עליכמס מוח און אים נענומען עקבויערן .ש.ל.ום-עליכם
האָט פאַרטראַכט אנצושרייבן פאַר אַדלערן א דראמע מיט אַ
צענטראַלן טראַגישן העלד ,װאָס טראַנט זיך אַרום מיט אַ נרויסער

געהויבענער אידעע אַזױ לאַנן ביז די קליינבירגערלעכע סביבה אין
וועלכער ער לעבט ,דערקלערט אים פאַר א משונענעם  --עפּעס
אַזעלכעס ,װאָס זאָל אַדלערן קאָנען פאַרבייטן נאָרדינס ,מטורף'.
די איינציקע געהויבענע אידעע ביי יידן ,װואָס קאָן היינטיקע
צייטן עקזאַלטירן אַ יידישן ה,עלד' און ברענגען אים ביז צו אמתער
העלדישקייט ,האָט שלום-עליכם נעזעען ,אפשר אומבאַוואוסטזיניק
פאַר זיך אַלֵיין ,אין דעם ציוניזם ,אומבאַוואוסטזיניק ווייל? שלום-
עליכם אַליין איז געווען אַ שװאַכער ציוניסט .ער האָט וויניק
געגלויבט אין דעם פּראַקטישן ווערט פוֹן דער ציוניסטישער באַווע-
נונג ,ער איז אָבער געווען אַ געטריי קינד פון זיין פאָלק און האָט
אין האַרצן געטראָגן װאַרעמע סענטימענטן פאַרן ציוניסטישן
געדאַנק ,וועלכער איז פאַר אים געווען דער מאָדערנער אויפדרוק
פונם אַלְטן משיח-גלויבן ביי יידן.
או.יך דער העלד פון דער נייער דראַמע ,װאָס שלום-עליכם
האָט געשריבן ספּעציעל פאַר אַדלערן ,אין געווען דורכגענומען
פון אַ ציוניסטישער פאַנטאַזיע .די דראַמע האָט געטראָנן דעם
נאָמען ,דוד בן דוד' |{דאָ ניט ב .איבער איר אינהאַלטן ...שלום-
עליכם האָט זיך פאַרטיפט אין דער אַרבעט ,געשריבן נאַנצע טענ
נאָכאַנאַנד .די דראמאַטישע פאָרם איז אים תמיד געווען באַזונ-
דער ליב .דער דיאלאָג האָט זיך לייכט גענאָסן אונטער זיין פעדער.
לעבעדיקע פּאַרשױינען האָבן זיך באװוענט הין און הער ,נערעדט
אַ פיינע ,געשליפענע אין פּינטל-טרעפנדיקע שפּראַך ...ער אין
די נאַנצע צייט געווען יומטובדיק אויפגעליינט ,װוי שטענדיק ביי
א גוט-פליסנדיקער ארבעט .געענדיקט דעם ערשטן אַקט ,איז ער
אַװעקגעלאָפן אין שטאָט און אין באַלד צוריקנעקומען מיט אַ
היבשן פּעק? אונטערן אָרעם ,ער האָט אויסנעפונען אין א גרויסן
זשענעווער פּאַפּירדגעשעפט עפּעס נאָר אַ זעלטענעם העקטאָנראַף,
אַ נאַנצע דרוקמאַשין ,װאָס קאָן אַרױיסגעבן עטלעכע הונדערט
קאָפּיעס ,פאַר דער דראמע איז דאָס געווען װוי געוואונטשן. .. ,אין
געבליבן אז איך ווע?ל איבערשרייבן ,דוד ב} דוד' ,און מיר וועלן
דערפון ,אָפּדרוקן' אַ דרייפיק-פערציק קאָפּיעס,
א.י,ך האָב מיך מיט גרויס אינטערעס פאַרטיפט אין מאַנו-
,
סקריפּט .,איך מוז אָבער פודה זיין ,אַז װאָס ווייטער איך האָב
געלייענט ,אַלְץ מער בין איך געװאָרן  ---ניט אַזױ אַנטישט ,וי
פאַרוואונדערט .איך האָב גוט געדענקט שלום-עליבמס דראַמאַטישן

סטיל פון זיין ;אסיפה', ,דער גט', ,מזל טוב!, ,צעזייט און צעשפּרײט!.
דאָ האָב איך דערזען א גאַנץ ניי באַשעפעניש ,נעשריבן עפּעס אין

א פרעמדלעכן טאָן :דער דיאַלאָג  ---אַ סענטימענטאַל"פּאַטעטישער,
א דעקלאַמאַטאָרישער,

אוֹן דער אינהאַלט אַ בלייך-טראַנישער,

אַ

מעלאָדראַמאַטישער .שלום-עליכמס חומאָר האָט זיך דאָ במעט ניט
געלאָזט פילן {דעם קאָמישן עלעמענט פון דער פּיעסע האָבן צוֹגע-
שטעלט

צוויי

בחורים

גראַפּאָמאַנען ,װאָס זיינען

געזעסן

ביים

פּרינץ' אויף קעסט ,דעקלאַמירט איינער דעם אַנדערן זייערע .

שרייבאַכצן .דערצו האָט שלום-עליכם איינגעצאַמט דעם דיאַלאָג

אין ריטמישער פּראָזע .דאָס איז געווען אין יידיש אַ נייער אויפטו,
און האָט צוגענעבן דער זאַך אַ קלאַסישן קלאַננ; דאָס האָט אָבער
געשטערט און װוי פאַרשטעלט דעם וועג פון שלום-עליכמס נאַטיר-
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לעכן ,פונם האַרצן ,לויפנדיקן יידיש .איך בין געווען שטאַרק
געערגערט .איך האָב געפילט ,אַז די פּיעסע איז שלום-עליכמן ניט
געלונגען ,אוי-וויי ,אַדלער האָט דֹאָ קאַליע געמאַכט! ..,.נאָר
אַרױסזאָנן מיין מיינונג שלום-עליכמן האָב איך קיין האַרץ ניט
געהאַט .ער איז געווען אַזױי ערנסט פאַרטיפט אין דער אַרבעט
און אַזױ יומטובדיק אויפגעלייגט ,װאָס עס שרייבט זיך אים לייבט
און װאָס דער ריטמישער דיאַלאָג קלינגט אַזוי פיין!...
צי האָט שלום-עליכם באַמערקט ,אַז איך בין ניט צופרידן פון
דער דראמע ? דאַכט זיך ,אז ניט .סיר זיינען ביידע געווען צו פיל
באַשעפטיקט מיט דער טעכנישער צוגרייטונג פון דעם מאַנוסקריפּט,
אַ חוץ װאָס מיר האָבן אָפּנעדרוקט אויף דער מאַשין א דרייסיק
קלאָרע קאָפּיעס ,האָבן מיר זיי דערנאָך אַליין נעבונדן אין פיינע
בענדער מיט רויטע טאָוולען ,און מיין חדר איז פון אַ דרוקעריי
פאַרוואַנדלט געװואָרן אין א בוכבינדעריי.
 ...וי אַזױ אַדלער האָט אין לאָנדאָן אויפגענומען ;דוד בן
דוד' ,איז מיר ניט באַקאַנט .מען קאָן זיך פאָרשטעלן ,אַז ניט אויף
אַזא ,מטורף ,,װאָס האָט צו טאָן מיט אַזעלכע הויכע ,בטלנישע'
פאַנטאַזיעס ,האָט אַרױסגעקוקט דער ,גרויסער אַדלער! פון דעם
יידישן טעאַטער אין אַמעריקע .שלום-עליכם האָט ווענן דעם דער-
נאָך קיינמאָל ניט גערעדט .איך ווייס נאָרך ,אַז שפּעטער מיט א
יאָר האָב איך איבערגעקוקט שלום-עליכמס כתבים און האָב צווישן
זיי פון אַלֶע דרייסיק קאָפּיעס קיין שפּור ניט געפונען ,צערייסן
דרייסיק געבונדענע מאַנוסקריפּטן איז געווען אַ שווערע אַרבעט ;
האָב איך פאַרשטאַנען ,אַז שלום-עליכם האָט זיי געמשפּט מיט
פייער .,איך האָב אָבער פאַר מיין מי אַלס דרוקער און איינבינדער
באַקומען פון שלום-עליכמן איין עקזעמפּלאַר ,און דעם דאָזיקן
עקזעמפּלאַר האָב איך אָפּנעהיט און באַהאלטן אין שלום-עליבמס
אַרכיוו".
און בערקאָוויטש פאַרענדיקט ,אַז עֶר האָט יאָרן-לאַנג זיך גע"
קווענקלט צי מען האָט דאָס רעכט צו פאַרעפנטלעכן ש .ע'.ס אַ
ווערק ,װאָס ער אַליין האָט געפּסלט און פאַרברענט ,אָבער פון דער
אַנדערער זייט ,װיבאַלד עס איז יאָ נאָך דאָ אַן עקזעמפּלאַר אויף
דער וועלט ,צי איז דאָ דאָס רעכט אױסצובאַהאַלטן און ברענגען צו
ענדלעכער פאַרניכטונג אַ ווערק ,װאָס איז פאָרט געשאַפן געװאָרן
דורך ש .ע ,,און :
,איצט ,אַז מיר האָבן דערלעבט שלום-עליכמס הונדערט-אָריקן
יובל ,איז מיר קלאָר געװאָרן ,אַז ווייטער פאַרשטיקן ,דוד בן דוד'
אין דעם פאַרשלאָפסענעם אַרכיוו טאָר מען ניט ,שלום-עליכם מיט
זיין שאַפן געהערט שוין ניט מער צו זיך אַליין ,נאָר צו זיין פאָפּק,
און טייווייז אויך צו דער קולטורעלער וועלט ,װאָס האָט אים
באַגריפן און אָנערקענט ,און די ,װאָס ווילן קענען שלום-עליכמן
ניט נאָר פון דער קאָנװענציאָנעלער זייט ,נאָר אַ ביס? ווייטער
און טיפער דערפון ,מענן אים לערנען אויך פון זיינע געפאלענע
מאָמענטן ,ווען זיין שריפטשטעלערישע אַרבעט איז אים דיקטירט
געװאָרן פון דרויסן ,דורך זיין שווערער מלחמת-הקיום .ובפרט,
אַן אַפילו דאָ ,אין דער נעפּסלטער דראַמע ,דוד בן דוד' ,קוקט
אָפט אַרױיס פון צווישן די פרעמדלעכע ,מיט פרעמדע הענט אָנגע-
האַנגענע שורות ,שלום-עליכמס קענטלעכער נאַטירלעכער חן .װאָרום
אַזױ איז שוין געווען זיין טבע  :װואָס ער זאָל ניט האָבן נעשריבן,
האָט נעמוזט באַפייכט ווערן מיט דעם הויך פון זיין לעבעדיקן
ק!װואָל ,דערווארעמט ווערן מיט דעם אָטעם פון זיין אמתער באַ-
גייסטערונג .דער בעסטער עדות דערצו זיינען דאָ די הייסע ציוניס-
טישע מאָנאָלאָגן פון דעם ,פּרינץ דוד' ,אין וועלכע עס לאָזט זיך
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לעקסיטאָן
פילן שלום-עליכבמס עכטער ,ניט-געקינצלטער ברען".
זלמן זילבערצווייג דריקט זיך אויס וועגן דער פּיעסע:
,ווען מען לייענט איבער די פּיעסע ,איז באמת אין אַ סך שטעלן
שווער צו גלייבן ,אַז זי קומט פון ש .ע'.ס פעדער .מען דאַרף
נעדענקן ,אַז אין  ,6091ווען די פּיעסע איז אָנגעשריבן געװאָרן,
האָט ש .ע .שוין געהאַט אייניקע קלענערע און איין נרעסערע פּיעסע,
װאָס זיינען אומפאַרגלײכלעך קינסטלערישער ,בעסער-אויפנעבויט
און איינדרוקספולער וי אָט די פּיעסע .ניט נאָר איז איר אידעע
אַ נאַאיווע ,נאָר איר נאַנצער נעבוי איז זייער נאאיוו .,אירע העלדן
זיינען פּאַפּידענע .ס'איז פּשוט אוממענלעך צו פארשטיין װי אַזוי
ש .ע ,,נאָכן זעען אַדלערן אין אַזעלכע שטאַרקע (פון טעאַטראַלן
שטאַנדפּונקט) פּיעסן וי נאָרדינס ,האָט גאָר געקאָנט דערװאַרטן,
אַז אַדלער זאָל אַקצעפּטירן אָט די פּיעסע ,בפרט ,אַז זי האָט נאָר
ניט קיין וויכטיקע ,דעצידירנדע ראָל פאַר אַדלערן ,אויסער ,װאָס
מען רעדט ווענן אים א סך .דערצו איז די סטרוקטור פון דער
פּיעסע זייער אַ לויזע ,און באמת איז מער װוי דער ערשטער אַקט
ניט קיין פולער אַקט .אַלע אַנדערע דריי אַקטן זיינען ניט מער
וי פאַרצייכנוננען פאַר אַקטן ,װאָס װאָלטן ערשט געדאַרפט אויס-
געאַרבעט ווערן ,און ס'איז זיך שווער פאָרצושטעלן ,אַז אין דער
פאָרם זאָל ש .ע .האָבן זי פּרעזענטירט וי אַ פאַרענדיקטע פּיעסע".

פון

טער די סאַציאַלע אומנערעכטיקייט ,װאָס איז באַנאַנגען געװאָרן
צוֹ די ,מענטשן' ,װאָס פּלאָנן זיך ניט נאָר אין דער קיך ,ביי די
איידעלע מענטשן ,נאָר אין גאַָס און אין לעבן ,וואו ,מענטשן'
מיט מענטשן קומען זיך צונויף .די איראָניע ,װאָס מען האָט
די דינערשאַפט אָנגערופן מ,ענטשן ,,און די באַלעבאַטים ,די אוי-
בערשטע פון שטויסל ,זיינען עס געווען די אויבערמענטשן".
דער באַקאַנטער טעאַטער-קריטיקער דר .א .מוקדוני דערציילט
אין זיינע זכרונות ,אַז די ערשטע פאָרשטעלונג פון הירשביינס טרופּע
אין װאַרשע ,אין מוראַנאָװוער טעאַטער ,איז באַשטאַנען פון צויי
פּיעסן .,די ערשטע פּיעסע האָט געמאַכט מיטן שפּילן און די אויס-
שטאַטונג אַ שוידערלעכן איינדרוק אויף אים און אויף פּרצן ,אָבער
,און אָט הייבט מען אָן שפּילן שלום-עליכמס ,מענטשן' און עס
ווערט גאַנץ אינטערעסאַנט .די בינע זעט נאָר אויס אַנדערש .טירן
אויף אַן אָרט ,די קיך גוט און קלאָר אויסגעשטעלט ,די אַקטיאָרן
הייבן אָן שפּילן .נאָר אַנדערע אַקטיאָרן .די כאראַקטערן זיינען
נוט געשטעלט ,קלאָר און בולט זיינען זייערע שטריכן און דאָס
נאַנצע האָט ,אמת ,אַ לאַנגזאַמען טעמפּ ,אָבער אַ דורכגעטראכטן
און אַ לאָנישן .יעקב ב-עמי שפּילט דעם עקאָנאָם גאר אייננ-

;אז גאָט װיל ,שיסט אַ בעזעם"
אין  8091האָט ש .ע .אָנגעשריבן זיין קאַז גאָט וויל ,שיסט אַ
בעועם ,אַ טראַגעדיע כשר לפּסח ,דעקאַטעניש-סימבאַליסטיש גע-
שריבן",
דער אײנאַקטער איז אַריין אין דער אָפּטײלונג ;לכבוד יום טוב*
אין ש .ע'.ס וערק .עס זיינען ניט באַקאַנט קיין שום איבערזעצונגען

אָדער אויפפירונגען.

,װענטשן" {ר,יסטאַקראַטױזן
אין  8091האָט ש .ע .פאַרעפנטלעכט אין דער װאַרשעװער צייטונג
;אונזער לעבען* זיין אײינאַקטער ,,מענטשן",
דער אײינאַקטער איז באַלד אויפגעפירט געװאָרן דורך דער .הירש-
ביין-טרופּע" ,און אָט װאָס דער באַקאַנטער יידישער שריפטשטעלער
און דראַמאַטיקער פּרץ הירשביין דערציילט ועגן דער דאָזיקער
אויפפירונג פון ;מענטשן" דורך דער ;הירשביין-טרופּע* אין יעקאַ-
טערינאָסלאַוו דורך דעם ניי-אַנגאַזשירטן רעזשיסאָר דוד הערמאַן:
,דאָס ערשטע וואָס דוד הערמאַן האָט גענומען אויפפירן ,איז
געווען שלום-עפיכמס איינאַקטער ,מענטשן' .מען האָט עס פאַר-
רעכנט פאַר שלום-עליכמס בעסטן איינאַקטער ,מיר האָבן שטאַרק
הנאה געהאט פון דוד הערמאַנס רעזשי .ער האָט די ,מענטשן' גוט
באַגריפן ,דאָס קאָמיש-טראַנישע ,כאַראַקטעריסטיש פאַר שלום-
עליכמן ,האָט דוד הערמאַן אויף אַ סובטעלן אופן אַרױסגעבראַכט,
די אַקטיאָרן האָבן שטאַרק הנאה געהאַט פון זיין רעזשי ,און פון
דעם טיילווייזן גראָטעסק ,וואָס ער האָט צונענעבן צו געוויסע כאַ-
ראַקטערן ,אין איינאַקטער האָבן זיך באַטײליקט די בעסטע כחות
פון דער טרופּע ; ווען מען האָט זיך געטראָפן אָן אַ זייט פון דער
בינע ,האָט איינער פאַרן אַנדערן אויסגעדריקט צופרידנקייט ,װאָס
מיר זיינען פּלוצלונג אַזױ דערהויבן געװאָרן צו קאָנען אויסהאַלטן
אַ רעזשיסאָר.
ווען דער אײינאַקטער מ
,ענטשן' איז פאַרטיק געװאָרן ,האָט מען
אים גלייך אויפנעפירט און מיר האָבן אַרױסגעזעען שלום-עליכמס
גרויסע פעאיקייטן  ---אויפצודעקן מיט פּשוטע ,מענטשלעכע ווער-
2819

ילקב בן-עמי
אַלס
,דנאל"
אין
,מענטשן"

אַרטיק ,אַ פולן ,אַ שװערלײביקן ,אַן אַפּאַטישן מענטשן
ער .,דער צאָרן זיינער פּלאַצט אַרױיס וי אַ פּאַרע פון
פאַרמאַכטן קעסל .און אַלץ איז געבונדן און נעקייטלט.
אַ בעסערן טאָן ,אין אַלץ לאָזט זיך פילן טעאַטער ,דאָס
דעם יונגען בן-עמיס

שילדערט
אַ שטאַרק
אַלץ האָט
איז געווען

רעזשי".

פּרץ הירשביינס ווערסיע וועגן איינדרוק פון דער פאָרשטעלונג
שטימט לגמרי ניט מיט דר .מוקדוניס |וועלכער האָט אָנגעגעבן בן-
עמין אַלס רעזשיסאָר אָנשטאָט דוד הערמאַןן:
,די ערשטע נאַכט האָבן מיר געשפּילט שלום אַשס ;מיטן
שטראָם' און ,מענטשן' פון שלום-עליכם .די גאַנצע שרייבער-
פּראָפּעסיע איז געווען ,אַריינגערעכנט די פּני ,װי י . .פּרץ און
דוד פרישמאַן .מען האָט געשפּילט אָן אַ סופליאָר .,געשפּילט מיט
האַרץ און נשמה .געשפּילט כדי צו פאַרשפּילן אַ סך ביטערע
געפילן ,װאָס האָבן זיך אָנגעזאַמלט ביזן קומען קיין װואַרשע .אויף
מאָרנן האָט די פּרעסע די פאָרשטעלוננג געלויבט .אין ,פריינד'
האָט מען געשריבן ,אַז זיצנדיק אין מוראַנאַָװער טעאַטער ,האָט
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יידישן

טעאַטצער

מען גענלויבט ,אַז מען זיצט אין אַ טעמפּל, ,א.ָ.בער צװוישן דער
צווייטער און די וייטערדיקע פֿאָרשטעלונגען האָט מען געטאפּט
אין װאָנן ביי דער טרופּע .די וואָס האָבן נעשטרעבט אַליין אוים-
צובויען אַ בעסערן טעאַטער אין וארשע .ז,י.י האָבן זיך אין די
לעצטע פּאָר טעג אַרומגעזעען ,אַז אונדזער טרופּע אין אַ באַשע-
פעניש מיט אֵן איינענעם ווילן און איינענע אַמביציעס  ...האָט זיך
דעריבער אין אַ טייל פון דער יידישער פּרעסע נעביטן די באַציאונג".
דער איינאַקטער איז באַלד געװאָרן איינער פון די ויכטיקסטע
באַשטאַנד-טײלן אין רעפּערטואַר פון די יידישע ליבהאָבער-קרייזן
איבער דער גאַנצער וועלט,
ער איז געדרוקט געװאָרן אין אַלע אויסגאַבעס פון ש .ע',ס ווערק,
דער אײנאַקטער איז אויך איבערזעצט געװאָרן אין העברעאיש
דורך י .ד .בערקאָוויטש און געדרוקט געװאָרן אין ש .ע'.ס געזאַמלטע
ווערק ,אין פ"ג ;דביר" אין תל-אביב,
לויט זלמן רייזען איז דער אײנאַקטער אויך איבערזעצט און גע-
דרוקט געװאָרן אין רוסיש דורך ס .בראילאָווסקי ,אין  ,3191אין
מאָסקװע,
אין  1691איז דערשינען אַ נייע רוסישע איבערזעצונג א"ר פון
מ .ס .בעלענקי ,ווס .ב .איװאַנאָװו און ב .נ .פּאָלעװאָי ,װאָס איז
אַריינגענומען געװאָרן אין דער אַלגעמײײנער סאָוויעטישער אױיסגאַבע
פון ש .ע'.ס ווערק.
אין  0491איז אין קיעוו דערשינען דער אײנאַקטער אין אַן אוקרא-
אינישער איבערזעצונג פון ע .כ .רייצין,
א .גאָלדבערג ,איבערדרוקנדיק דעם אינאַקטער אין זיין אַנטאָ-
לאָגיע איידישע דראַמאַטורגיע* ,זאָגט אין זיין אַריינפיר :
,מ,ענטשן' פאַרקערפּערט די גרונט-שטריכן פון שלום-עליבמס
שאַפן ,אַריינגערעכנט זיין כאַראַקטעריסטישן מאַניער פון זען די
וועלט דורך די אויגן פון די פּשוטע פאָלקס-מענטשן .דער קאַָנפליקט
צווישן דער קיך אונטן און דעם באַלעבאַטישן אויבן גייט דורך
אַ צאָל פון שלום-עליכמס ווערק .זיין הומאַניזם וװוערט דאָ קלאָר
אויסנעדריקט אין דעם מאָטאָ ,א מענטש איז א מענטש..

די קיך-מענטשן

זיינען געשילדערט מיט א סך װאַרעמקײיט און

מיט סענסיטיווער פארשטענדניש .,די כאַראַקטערן זיינען שאַרף
אָנגעצייכנט ,אַזוי שאַרף װוי עס איז די פאַרדאַמונג און דער משפּט
איבער דעם אויבערשטן נבירישן נאָרן ,אין ,מענטשן' (װי אין
;דאָקטאָר' אָדער אין ,מז? טוב') ווערט דער ,אויבן' ניט נאָר געזען
דורך די אויגן פון דער קיך ,נאָר אויך נעמשפּט לויט דער מאָראַל
פון דער קיך .אין פאַרנלייך מיט די עטישע מאָסן פוֹן די קיך-
מענטשן זיינען די באַלעבאַטים פון אויבן פּוסט ,אויסגעליידיקט
און געזונקן ,נישט קוקנדיק אויף דעם מעלאָדראַמאַטישן בײיטאָן
פון דעם פאַרפירטן דינסטמייד? ,בלייבט אָבער ,מענטשן' װוי אַ
שאַרפער אַרױסרוף צו די אויבערשטע שיכטן ,װאָס ,שטעלן אָן
מענטשן

און זאָנן אָפּ מענטשן'.

דער עכאָ פון דעם הערט זיך אין

;מז? טוב, ,,וואַרפט זיך ניט מיט קיין מענטשן ,מאַדאַם' ,דער עכאָ
הערט זיך פאַקטיש אין שלום-עליכמס גאַנץ שאַפן אוֹן דורך אים
אין דער נאַנצער

יידישער

פאָלקס-ליטעראַטור",

י .דאָברושין ,דער סאָוויעטיש-יידישער ליטעראַטור-קריטיקער,
אין זיין אַנאַליז וועגן ש .ע',ס דראַמאַטורגיע ,שטעלט זיך אָפּ וועגן
די צוויי אײינאַקטערס |,אַגענטן* און ;מענטשן"ן:
,די צוויי בעסערע שלום-עליכמס איינאַקטערס ,די דראַמאַטור-
גיש-אויסגעהאלטענע און אמתדיק שטאַרקע; :אַגענטן' און ,מענטשן'
 --די ביידע ,וואַרשיינלעך ,אָנגעווייט פונם רעװאָלוציאָנערן אויפ-ברויז פון  5091יאר  --פאַרמאָנן טאַקע אַן אױסגעהאַלטענעם
סאַציאַלן אינהאַלט .אין די ביידע האָט שלום-עליכם שאַרף און
בולט אַנטבלױיזט דעם סאַציאַלאידעאָלאָגישן געוועב פון די גע-
שילדערטע שיכטן ; אין יאַנענטן'  --די קלאָרע ווירטשאַפטלעך
,ענטשן! --
פּאַרמשפּטע באָדנלאָזיקײיט פונם לופטמענטש ,און אין מ
דעם ערשטן נאָך ניט באַזינטן סאַציאַלן פּראָטעסט פונם עקספּלואַ-
טירטן ,דערנידעריקטן אונטערשיכט ,זיינען די ביידע איינאַקטערס
טעאַטראַל שפּאָרעוודיק נגעבויט און אַרכיטעקטאַָניש פאַרנאַנצט :
אין ,אַגענטן' איז אינטערעסאַנט דער זעלטן סצענישער באַגעגניש-
אָנוואוקס פון די אַגענטן ,װאָס ענדיקט זיך מיט מנחם-מענדלס
סאַציאַל-איבערצייננדיקן אַקאָרד פון ,קאָנקורענציע ,שמענציע ,מע
לינט אין דער ערד און מע באַקט ביינל' ,און אין ,מענטשן' שטייגט
אויך עכט טעאַטראָל דער אָנוואוקס פון דער פאַרביטערטקייט פון
די קיכלייט ,וועלכער ברעכט אויס לסוף אין דעם שאַרפן סצעניש-

באַרעכטיקטן פּראָטעסט פון דעם עקאָנאָם דניאלן ,װאָס ,אָט איז
ער קליין און אָט איז ער גרויס' ,וי די שטובמייד? רעוועטשקע
זאָנט

װענן

אים .פ.אַ.ראַנען

אין

,מענטשן'

א

דרך-אגבדיקער

שטריך ,װאָס מאַכט קלאָר אויף וויפל שלום-עליכם האָט קינסטלע-
ריש נעפילט דעם גרעסערן ,אַזױי צו זאָגן ,סאַציאַלן באַטײיט פון
אָט דעם נגעשילדערטן פּראָטעסט .עס האַנדלט זיך ווענן אַ רעפּליק
פון פאַניטשקען ,דאָס שטובמייד? ,װאָס די באַלעבאַטים האָבן אִפַּ-
געזאָגט נאָכדעם וי זייער זון האָט זי פאַרפירט |דאָברושין ציטירט
דעם זאַץ פון פאַניטשקען אין וועלכן זי רעדט ווענן איר ברודער
װאָס ער איז אַוועק מען ווייסט ניט וואו און עס איז א סברא אַז
שמעות ,ער האָט
ער זיצט ווייל ער איז אַ פּאַליטיטשעסקין .מ..
בחוש נעפילט ,שלום-עליכם ,וואוהין װאקסט זי ,די אויפװאַכונג
פון די ,מענטשן'.

עפּעס האָבן אים אָט די טיפּן ,אַפּנים ,געצוואוננען

סאַציאַל פאַרבינדן זייער ,אויפשטאַנד' דאַ אין קיך מיט נעשעענישן
ון אַ דאַנק אָט
א,
פון נגרעסערן באַטײיט אינם גרעסערן אַרום,. ,

דער טמיפּערער סאַציאַלער באזינונג ,צו גלויבן ,זיינען מ,ענטשן!,
וי אַ טעאַטער-שטיק ,אַרויסנעקומען אי דראַמאַטורגיש ,אי סצעניש
צעמענטירט

,ענטשן",
אברהם טייטעלבוים אַלס ,דניאל" אין מ
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און פאַרפעסטיקט".

איבערדרוקנדיק

דעם אינאַקטער

,מענטשן*

אין באַנד אײנאַק-
3082

לעטסיקאָן
טערס ,באַמערקט דער שוישפּילער מ .גאָלדבלאַט אין זיין נאָכװאָרט :
,סיר האָבן דאָ ניט צו טאָן מיט קיין איינפאַכער שטייגער-
קאַמעדיע ,וואו עס ווערט גענעבן אַ ריי נאַטוראַליסטישע בילדלעך
און אַ ריי קאָמישע אָדער דראַמאַטישע קליינע קאָנפּליקטן און
סיטואַציעס ,נאָר מיט אַן ערנסט רעאַליסטיש װווערק ,װאָס דאַרף
אַרויסרופן ביים צושויער אַסאַציאַציעס פון גרויסע און באַדייטונגס-
פולע סאַציאַלע קאָנפּליקטן ,וועלכע קומען פאָר אין דער בורזשואַ-
זער געזעלשאַפט ,איין געשטאלט דאַרף זיך אַרגאַניש אָנשליסן
אין דער צווייטער ,איין סיטואַציע אין דער צוייטער ,אַזױ ,אַז
עס זאָל זיך באַקומען אַ פאַרגאַנצטע שילדערונג פונם מאַסן-
פּראָטעסט ,װאָס זאַמלט זיך ביסלעכווייז אָן און שטייגט פון עפּיזאָר
צו עפּיזאָד ביי די אָרעמע ,געפּײניקטע און באַעולהטע מענטשן פון
דער קיך ,ביי די פאָרשטייער פוֹן די ברייטסטע פאָלקסמאַסן קעגן
די באַלעבאַטים ,קענן די נבירים ,קענן דער קאַפּיטאַליסטישער
אַרדנונג אינגאַנצן גענומען ,װועלכע האלט ,אַז ,מענטשן! דאָס איז
יענע קאַטעגאָריע מענטשן ,װאָס געפינען זיך אויפן לעצטן טרעפּל
פונם געזעלשאַפטלעכן לייטער ,און מיט זייערע אינטערעסן ,מיט
זייער נורל ,מיט זייער לעבן אַפילו קאָן מען אומבאַשטראָפט ווארפן
זיך װי מיט פּילקעס ,איזדיעקעווען זיך איבער זיי און דערפירן
זיי ביז פאַרצווייפלונג".
און אָפּשטעלנדיק זיך וועגן דעם וי אַזױ גאָלדבלאַט וייזט אֶן
רעזשיסאָריש ,צו באַהאַנדלען דעם טיפּאַזש אין אינאַקטער ,באַ-
מערקט יעקב מעסטל:

,מ .גאָלדבלאטס אַנאַליז איבער

,מענטשן!  ..,הגם ער זאָגט

אַרױס שוין אַלגעמיין-באַקאַנטע בינע-טעזיסן ,קאָנען זיינע באַמער-
קונגען

דרייסט

רעקאַמענדירט

ווערן פאַר

יעדן

טעאַטער-פאַכמאַן,

בפרט אויפן יידישן טעאַטער-פעלד".
אין  5291האָט דער וייסרוסלענדישער יידישער מלוכה-טעאַטער
אויפגעפירט אין מאָסקװע ,מענטשן? אין א נייער באַאַרבעטונג,
דעם  2מערץ  8291איז אין כאַרקאָוו ,אין ,מעלוכישנ יידישג טעאַ-
טער אינ אוקראַינע? ,אויפגעפירט געװאָרן ;ריסטאָקראַטנ ,קאָמעדיע
אינ  3אַקטנ ,ליטמאָנטאַזש פונ ד ,װאָלקענשטײנ אוג מ .נארוויד ,דע"
קאָראַציעס  ---מ .עפּשטײנ ,כאָרעאָנראַפ  ---ג .גאנגעס ,מוזיק  ---ש,
שטיינבערג" .די פּיעסע איז צונויפגעשטעלט געװאָרן פון ש .ע',ס
;מענטשן* און ,פאַרביטן די יוצרות",
וועגן דער אויפפירונג שרייבט י .ליובאָמירסקי:
,דער ספּעקטאַקל ,ריסטאַקראָטן' האָט אַרויסנערופן אין אַ טייפ
פון דער געזעלשאַפטלעכקייט און פון דער קריטיק דערווידערונגען :
מ'האָט אין די ,ריסטאַקראַטן' איינגעזעען א צו גרויסן איינפלוס פון
גראַנאָווסקיס שול .חוין דעם  ---נאָך די גאַסטראָלן פון מאָסקװער
יידישן מלוכהשן טעאַטער ,און נאָכדעם װוי דער כאַרקאָװער טעאַ-
טער האָט שוין אין אַנדערע פּיעסעס אויף זיין שטיינער היבש
אויסנגענוצט אַ טיי? פון די מאַסקעס ,וואָס באַגעגענען זיך אין די
;ריסטאַקראַטן'  ---האָט זיך אַ געוויסן טייל צושויער געדוכט ,אַז
ס'איז איבריק געווען ווידער זיך נעמען צו שלום-עליכמן ,אָט די
אומצופרידנקייט האָט אַפילן אַרויסנערופן אַ פּאַלעמיק אין דער
פּרעסע".

דאָך האָט דאָס ניט אָפּגעהאַלטן אן אַנדערן סאָוויעטישן טעאַטראַל,
פ .אַראָנעס ,אָנצושרײבן און צו פאַרעפנטלעכן אין  ,9291אין מינסק,
אַ פּיעסע; ,ריסטאָקראַטן? און ,מענטשן" ,אַ דראַמאַטישע קאָמפּאַ-
זיציע אין צוויי אַקטן און עלף בילדער (לויט שאָלעם אַלײיכעמעןך,
אין פאָרװאָרט צו דער אינסצענירונג פון אַראָנעס ,שרייבט
ראַפאַלסקי ,דער אָנפירער פון ווייסרוס ,ייד .מלוכה-טעאַטער :
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מ,

פון

,לום-עליכם האָט אָננעשריבן געציילטע ווערק אין א דראַמאַ-
ש
טישער פאָרם .פון די געציילטע ווערק שטייט אומבאַדינגט דער
איינאַקטער ,מענטשן' אויפן ערשטן אָרט .,נישט צופעליק איז דער
אײיינאַקטער אויפנעפירט געװאָרן כמעט אין אַלֶע יידישע טעאַטערן,
וי אויך אין אַ מערהייט דראַמאַטישע קרייזן ... .דער ווייסרוסי
לענדישער יידישער מלוכח-טעאַטער האָט אויפגעפירט ;,מענטשן'
אין מאָסקװע אין  8291יאָר אין אַ נייער באַאַרבעטונג ,אין וועל-
כער ער האָט געפּרובט אָפּשפּינלען ניט נאָר די ,מענטשן' אין קיך,
נאָר אויך די אַריסטאַקראַטן' אין סאַלאָן .די דראַמאַטישע קאָמ-
פּאַזיציע פון פ .אַראָנעס (אַרטיסט פון ווייסרוסל .יידישן מלוכה-
טעאַטער) ,וועלכע איז נעבויט הויפּטזאַכלעך אויף שלום-עליבמס
,מענטשן! ,װי אויך אויף אַנדערע זיינע ווערק ,פאַרווירקלעכן אָט
די איינשטעלונג צו שאַפן די קאָנטראַסטן צווישן דער קיך און
דעם סאַלאָן.
ס'איז ווערט צו אונטערשטרייכן ,אַז די אויפנאַבע האָט זיך דעם
ח' אַראָנעס זייער נוט איינגענעבן .מיר האָבן פאַר זיך אַ פּיעסע
אין צוויי אַקטן ,וועלכע איז זייער סצעניש געבויט ,וועלכע שילדערט
אַ נאַלערעע אױיסדרוקבאַרע נעשטאַלטן און שאַפט א גאַנצע ריי
אינטערעסאַנטע קאָליזיעס ,אויב אין שלום-עליבמס ,מענטשן ,,וואו
די האַנדלונג קומט פאָר נאָר אין קיך ,זעט פאַר זיך דער צושויער
נאָר די קיך-לייט און דאַרף זיך לויט זייערע שטימוננען און איבער-
לעבוננען אָנשטויסן אין דעם ,וי אַזױ עס זעען אויס די באַלע-
באַטים ; אויב אין שלום-עליבמס ,מענטשן' פילט איר נאָר וי אַזױ
דער סאַלאָן דריקט אויף דער קיך ,איז אין דער געגעבענער אַרבעט
פון ח' אַראָנעס וי דורכנעקלאַפּט די װואַנט ,און פארן צושויער
װואַקסן אויס לעבעדיקע נגעשטאַלטן און געשעענישן .דאָס גיט אַ
מענלעכקייט סצעניש צו פאַרשאַרפן די סאַציאַלע קאַנפליקטן ,וועל-
כע זיינען אָנגעמערקט אין שלום-עליבמם ,מענטשן' .דאָס גיט אַ
מעגלעכקייט צו אַנטװיקלען אויף דער בינע די צזאַמענשטויסן
|
צווישן דעם ;אַריסטאָקראַט' און ,מענטש',
;ריסטאַקראַטן' און ,מענטשן' ניט אַ מענלעכקייט סיי דעם טעאַ-
טער ,סיי דעם דראַמאַטישן קרייז צו שאַפן אַן אקטועלע פאָרשטע-
לונג און פּאָפּולאַריזירן גלייכצייטיק איינעם פון אונדזערע בעסטע
קלאַסיקער ,ווייל אין דער איבעראַרבעטונג איז אָפּנעהיט שלום-
עליכמס אייגנאַרטיקער סטי? און װאָרט".
מיר האָבן ניט מער ידיעות ווען און וואו די פּיעסע אין אַראָנעס'ס
באַאַרבעטונג איז געשפּילט געװאָרן אויפן שטח פון סאָװויעטן-פאַר-
באַנד ,אָבער איר אויפפירונג אין אַמעריקע ,האָט געמאַכט געשיכטע.
אין פעברואַר  0291האָט דער ;אַרטעף* אין ניו-יאָרק ,א"ר פון
בענא שניידער ,אויפגעפירט ,מענטשן? אין דער באַאַרבעטונג פון
אַראָנעס א"נ ;ריסטאָקראַטן ,דראַמאַטישע קאָמפּאָזיציע אין  3אַקטן
און  6בילדער ,לוט שלום עליכם ,באַאַרבעט פון פ .אַראָנעס,
דעקאָראַציעס  ---מ .זאָלאָטאַראָוו ,טענץ  ---בנימין צמח",
די אויפפירונג האָט אַרױסגערופן דעם גרעסטן לױב אין דער
לינקער יידישער פּרעסע,
מ .אָלגין שרייבט :
 ...,די פאָרשטעלונג פון ,די ריסטאַקראַטן' איז די העכסטע
טעאַטראַלישע דערנרייכונג אין אַמעריקע אויף דער יידישער שפּראַך
ד.ע.ר סקעלעט פון דער זאַך איז נענומען ביי שלום-עליכמן.
,
טויזנטער מאָל האָט מען אין יידישע טעאַטערס און דראַמקרײזן
געשפּילט די ,מענטשן' ,אָבער דאָרט איז דאָס געווען א בורזשואזער
שפּאַס .דאָרט איז דאָס געווען טשיסאַװע ,העכסטנס האָט דאָס
דערוועקט רחמנות צו די אומגליקלעכע ,מענטשן' ,און ס'האָט
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טעאַטער

יידישן

אַזױ ראַפינירט  --און צו דערזעלביקער צייט אַזױי צונעננלעך
צום ניט-איבערגעשפּיצטן צושויער וי ,די ריסטאַקראַטן'",
און אין זיין בוך ,טעאַטער* ,קערט זיך בוכװאַלד ווידער צוריק
צו דער אויפפירונג ;ריסטאַקראַטן?;
,די אַמעריקאַנער אינטעליגענץ ,װאָס האָט זיך אַ לאָז געטאָן צו
די אַרטעף-פאָרשטעלונגען ,האָט געקענט |{בענאן| שניידערס אַרבעט
הױפּטזאַכלעך פון זיינע גלענצנדיקע פאָלקישע אויפפירוננען ,רעק"
רוטן! און  .'000.002,די יידישע צושויער ,וואָס האָבן געקענט
דעם אַרטעף פוֹן אֶנהוֹיב אֶן ,נעדענקן אויך אַ דריטע אויפפירונג

פון ענלעכן קאַליבר, ,ריסטאַקראַטן' .סצעניש זיינען דאָס ,אָן ספק,

,ריסטאָקראטען"

(אויפגעפירט

דורך

קארטעף",

רעושי

--

בענאָ

שניידצר),

אויסנעזען אַלט ,אָפּנעלעבט ,אַ מעשה פוֹן פאַרצייטן .איז געקומען
אַ סאָוויעטישער מענטש אַראָנעס און האָט די זאך אוניווערסאַלי-
זירט .,איז מאַדאַם גאָלד מער ניט א גבירטע אַ מרשעת ,נאָר אַ
פאַרטרעטערין פון אַ קלאס ,װואָס לעבט אויף יענעמס פּראַצע .זיינען
די אַלע פּאַסטערנאַקס און פיינקונלס און ציפערבלאַטס ניט נלאָט
משונהדיקע

ברואים,

ואָס

װאָלטן

נעקאַנט

זיין

אנדערש

אוך,

ווען זיי װאָלטן געווען ,לייטישע מענטשן' (שלום-עליכמס קאָנ-
צעפּציע איז ווייטער פון אָט דער צופעליקער פּערזענלעכער קאָמיש-
קייט ניט גענאַנגען) ,נאָר זיי װוערן דער נאַנצער קלאָס עקספּלואַ-
טאַטאָרס ,װואָס האָבן אָנגעפולט די וועלט מיט זייער פּאַסקודנער
פעטקייט ,זיינען ריקל און הערץ און רעוועטשקע און דאַניעל מער
ניט קיין ,מענטשן' ,דינסטן און משרתים ביי די רייכע ,נאָר די

נאַנצע עקספּלואַטירטע און געטראָטענע מאַסע.
 ...די ,אַרטעפניקעס .פּ.ר.אַלעטאַריער .ל.י.נק איז מען ,און
אויפן פּיקעט ליין גייט מען ,אוֹן דעם באָס האָט מען פיינט ניט
אַבסטראַקט . ..האָבן אָט די יאָטן זיך אַרױפּנעװאָרפן אויף שלום-
עליכמס פּיעסע אין איר נייעם נלנול ,און ס'האָט זיך באַקומען אַ
שפּיל ,װואָס פאַרכאַפּט  . ..די אַרטעפניקעס אונטער דער לייטונג
פון בענאָ שניידער  ...האָבן אַריינגעטראָנן אין דער זאַך אַ וועלט
מיט הומאָר ,א של? מיט איינפאַלן ,א מאַסע פעאיקייט ,אַן אוצר
געזוגטע גראָטעסקערייען  . . .אַ גװאַלדיקע פאַרשידנאַרטיקייט ,װאָס
האָט ניט געלאָזט דעם שפּיל זיך פאַרלאַננזאַמערן אָדער פאַרפלאַכן
אויף קיין איינציקער מינוט  .. .דער פּראָפּאַנאַנדע-װערט איז ניט
געווען קיין צונעטשעפּעטער ,נאָר ער האָט נאַטירלעך געשטאַמט
פון דער זאַך נופא .אָט אַזױ לעבן מענטשן  --און אָט דאָס איז
די היינטיקע וועלט",
דער קריטיקער נ .בוכװואַלד שרייבט ;
 ...די אויפפירונג האַלט אויס די קריטישע מאָס אין יעדער
,
ריכטונג  --טעקסט ,רעזשי ,שוישפּיל ,דעקאָראַציע ,ליכט ,אויס-
שטאַטונג .עס געדענקט זיך ניט קיין איין-איינציקער ספּעקטאַקפ
אין יידישן טעאַטער מיט אַזאַ האַרמאָנישן צוזאַמעננאָס פון די
פאַרשידענע טעאַטער-עלעמענטן און מיט אַזאַ הויכער קװואַליטעט
פון די באַזונדערע עלעמענטן .עס געדענקט זיך ניט קיין איין
אויפפירונג ,װאָס זאָל זיין אַזױ עכט ,אַזױ פריש ,אַזױ שפּילעװודיק,
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געווען די בלענדנדיקסטע אויפפירוננען ,װאָס שניידער האָט גע-
מאַכט מיטן אַרטעף .אָבער דער פאַרדינסט און די ,שולד' איז דאָ
געווען נישט איננאַנצן שניידערס .ער האָט זיין סטי? אין יענע
פאָרשטעלוננען אויסנעלייטערט פון דעם ספּעציפישן מאַטעריאַל,
ער האָט שלום-עליכמן נישט באַצוואונגען אין די אינטערעפן פון
סצענישער פאָרם ,נאָר ער האָט געפונען גראָד די סצענישע פאָרם,
װואָס זאָל צום העלסטן אַרױיסברעננען די קאָמעדישקייט פון שלום-
עליבמס מענטשן און סיטואַציעס .דערביי האָט שניידער געהאט
דעם נוטן געשמאַק נישט צו נעמען גװאַלטיק ערנסט די מעלאָ-
דראַמאַטישע זייט פון דעם פאָלקישן רעפּערטואַר .,נישט ביי שלום-
עליכמן און נישט אין ,רעקרוטן' האָט ער זיך נישט געלאָזט פאַר-
פירן פוֹן די ,הארץ-רייסנדיקע' ,באַנאַלדפענטימענטאַלע מאָמענטן,
נאָר ער האָט נעזוכט און געפונען דאָס וועזנטלעכע ,דאָס באַשטײענ-
דיקע .ממילא האָבן זיך באַקומען ספּעקטאַקלען פון קאָלאָריט ,פון
קאָמעדיע ,פון סטיליזירטער קאָמפּאָזיציע .נישט נעקוקט אָבער
אויף דער ספּעקטאַקלוערער שפּילעריי ,האָט שניידער גלייכצייטיק
אויסגעלייטערט פון דעם פאָלקישן מאַטעריאַ? די מאָמענטן פון
קלאסן-שיכטונג און קלאַסןאַנטאַנאָניזם .די ,מענטשן' אין ,ריס-
טאַקראַטן' האָט ער געשטאַלטעט װי סימפּאַטישע האַרעפּאַשנע
מענטשן .די ,ריסטאָקראַטן'  ---װוי פאלשע אָנשטעל-מאַכער ,װוי
נגעקינצלטע באַשעפענישן ,װאָס זייער נאַנץ לעבן איז באַזירט אויף
אַ לינן ,אויף אַ װוידער-שפּרוך צווישן אמתן מאָטיוו און אויסער-
לעכער פּאָזע?.
און דער שריפטשטעלער משה נאַדיר שרייבט:
 ...,בעת שלום-עליכם האָט געשריבן דעם אַקט ,מענטשן' ,האָט
ער געשטעלט דעם טראָפּ אויף דעם רחסמנות ,װואָס מ'דאַרף האָבן
,ענטשן! (אַרבעטער) .אין דעם
צו די מענטשן ,כאָטש זיי זיינען מ
רעזשי-טייטש

פון בענא שניידער

קומט אויס פאַרקערט,

אַז ס'איז

אַ ;נאָטס רחמנות! אוֹיף די פוילע ,לעפּישע ,קריכנדיקע ליאַלקעי
מאַלפּעס ,װאָס רופן זיך ,ריסטאָקראַטן'  ...,בענא שניידער האָט
באַוויזן אַ רעזשיפאָרישן וואונדער ,ער האָט פון איין אַסט נעמאַכט
דריי ,און יעדער אַקט איז דריי מאָל אַזױ אינטערעסאַנט וי דער
אַרינינאַל פון שלום-עליכבמס ,מענטשן'"
אין סעפּטעמבער  5291האָט די ;שיקאַגער יידישע דראַמאַטישע
געזעלשאַפט? צוזאַמען מיט דעם ,טעס* אויפגעפירט קריסטאָקראַטן,
דעם  02נאָוועמבער  6491איז די פּיעסע געשפּילט געװאָרן אין
דווינסק.
זלמן זילבערצווייג באַמערקט :
,אין די שפּעטערדיקע אויפפירונגען פון ש .ע'.ס '000,002,
מיט ליכהאָבער-גרופּן האָבן אַ סך רעזשיסערן און אויפפירער זיך
באַנוצט

מיט

טיילן

פון

דער

באַאַרבעטונג

פון

,מענטשן'

װי

אַ

באַשטאנד-טייל אין דער סצענע ווען ס'ווערן געשילדערט די באַ-
זוכן פון די נבירים ביים אויפגעקומענעם שימעלע סאָראָקער".
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לעססיקטקאָן
קדער

רבי אן די רביביף'

אין  --- 2091לויט י ,.ד ,בערקאָוויטש  --בשעת י .ח .ראַווניצקי
און ח .נ .ביאַליק האָבן פאַרטראַכט אין אָדעס זייער פאַרלאַג ,מוריה"
מיטן הױיפּט-צוועק אַרױסצוגעבן העברעאישע שול-ביכער און קינ-
דער-ליטעראַטור ,האָבן זיי פאָרגעלייגט ש .ע'.ן ,וועלכער האָט דאַ-
מאָלט געוואוינט אין קיעוו ,אַז ער זאָל פאַר זיי אָנשרײיבן עטלעכע
קינדער-שפּילן אין העברעאיש .וועגן דעם גיט איבער י .ד ,בער-
קאָוויטש ,אין זיין אַריינפיר:װאָרט צו ש .ע'.ס קינדער-שפּיל ,דער
רבי און די רביצין" {װאָס ער פאַרעפנטלעכט אין ;די גאָלדענע
קייט" ,נ' 9491 ,1ן:
,דערויף האָט זיי שלום-עליכם געענטפערט אין אַ שפּילעוודיקן
העברעאישן ברייוו ,געשריבן ,װוי עס האָט ביי אים געהייסן ,מיטן
לשון פון ,מגלה טמירין' (דאָס הייסט ,אַ מין לשון קודש ,װאָס
איז ווערטערלעך איבערגעזעצט פון יידיש ,אויפן שטייגער פון יוסף

פּערלם ,מגלה טמירין') ,אַז ער איז גרייט צו טאָן זייער בקשה,
,אָבער ניט אין העברעאיש ,װוי ביאַליק װוי? ,װואָרום איך קען ניט
ריידן ריכטיק אויף דער העברעאישער שפּראַך ,דאָס הייסט ,איך
קען יאָ ריידן ריכטיק ,נאָר נישט בשעת איך טראַכט און קלער
אויףּ דער שפּראַך פונם פאָלק און שרייב פונם לעבן פונם פאלק
פאַר די קינדער פונם פאָלק' (דער בריוו איז פאַרעפנטלעכט אין
דער נייער פעריע ,רשומות' ,ערשטער באַנד ,ת?-אביב ,תש"ו).
דער רעזולטאַט דערפון איז געווען  --דאָס קינדער-שפּי?ל ,הרבי
והרבנית' ,װאָס שלום-עליכם האָט בערך אין יענע טעג אָנגעשריבן
פאַר זיינע אָדעסער פריינט ,און אַזױ וי די כונה איז געווען ,אַז
די זאַך זאָל דערשיינען נאָר אין דער העברעאישער איבערזעצונג
(ווייל קיין יידישע שולעס זיינען נאָך דאַמאָלט ניט געווען בנמצא),
האָט ער ביים שרייבן ערטערווייז זיך צונעפּאַסט צום העברעאישן
שטיינער  :אָנגעשריבן דאָס טיטל?-בלאַט כמעט איננאַנצן אויף העב-
רעאיש ,אַרײינגעװאָרפן אין קלאַמערן עטלעכע מאָל אַ פּסוק פון
תנ"ך ,אָדער סתם אַ העברעאישן עקװויװאַלענט ,װואָס זאָל אַרױס-
העלפן דעם איבערזעצער ביי זיין אַרבעט (אַ שטייגער , :זלמן ,שלאָף
ניט !' װוערט ביי אים ,פאַרהעברעאישט' מיט אַ פּסוק פון משלי :
;מעט שנות ,מעט חיבוק ידים') ,נעשריבן בכיון ,לויטן העברעאישן
נוסח, ,דער רבי ממש, ,,די רביצין ממש ,,אָנשטאָט ,דער אמתער
רבי', ,די אמתע רביצין! ,װוי עס האָט זיך ביי אים נאַטירלעכערווייז
;אַרױסגעכאַפּט! אין אַן אַנדער שטעל ,וכדומה ,אַפילון די טראַנס-
קריפּציע פון פרעמדווערטער האָט ער זיך נעפלייסט צוצופּאַסן צו
דעם מאָדערנעם העברעאישן אויסלייג (,דעקוראַציע! אָנשטאָט ,דע-
קאָראַציע)).
דאָס קינדער-שפּיל אין דערשינען אין אָדעס ,אינם פאַרלאַנ
,מוריח' ,ערשט מיט אַ זעקס יאָר שפּעטער (תרס"ח) ,אין דער
פאָרם פון אַ העפטל ,אונטערן טיט? ,הרבי והרבנית (מחזה-שחוק
לילדים) מאת שלום-עליכם' .דערביי איז אויפן שער-בלאט ניט
געווען אָנגעגעבן ,אַז ס'איז איבערגעזעצט פון יידיש .די איבער-
זעצונג איז געמאַכט געװאָרן אַנאָנים פון ראַװוניצקין מיט ביאַליקן,
אָדער אפשר פון איינעם פון די ביידע ,מיט דער מיטהילף פונם
אַנדערן .אַז ביאַליק האָט צו דער אַרבעט צונעליינט  8האַנט ,איז
דייטלעך צו זען פון עטלעכע שפּראַך:חידושים אויף וועלכע מען
דערקענט ביאַליקס שטעמפּ? (,דו האָסט קלייען אויפן פּנים' ווערט
איבערגעזעצט פּניך בהרוריים'י ,און ,שטילע װאַסער גראָבט טיף' :
,מים שתוטיס יורדים ונוקבים') .די איבערזעצונג אַלין אין אַ
פּינקטלעכע ,כמעט אַ ווערטערלעכע .אַפילו שלום-עליכמס פּסוקים
זיינען אַריינגענומען געװאָרן אין קאָן .אין גענזן-פיסלעך  ---עלעהיי
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וי ציטירט פונם תנ"ך ,און דערפאַר נייט אין איר פאַרלאָרן אַ
היבש ביס? פון שלוםיעליכמס הנודיקן יידישן לשון ,דערהויפּט
װוי עס ווערט גערעדט פון חדר-יינגלעך ,װאָס מאַכן נאָך די גרויסע".
ווייטער דערציילט בערקאָוויטש ,וי ער האָט כסדר געזוכט אין
ש .ע'.ס אַרכיוון דעם יידישן אָריגינאַל פון דער פּיעסע און ניט
געקאָנט געפינען .ווען דער מחבר האָט אויסגעדריקט זיין גלויבן,
אַז דער אַריגינאַל מוז זיין פאַרבליבן ביים פאַרלאַג ,מוריה" ,האָט
בערקאָװוויטש גענומען דאָרט נאָכפרעגן און באַקומען אַן ענטפער,
אַז עס ליגט ערגעץ וואו פאַרשטעקט און מען דאַרף עס אויפזוכן.
אַזױ זיינען אַװעק יאָרן ,ביז:
ערשט דאָ ,אין תל-אביב ,שוין נאָך ביאַליקס טויט ,האָט מיר
ראַווניצקי איינמאָל אָנגעזאָגט אַ כשורה ,אַז ער האָט פאַר מיר אַן
אַנטיק?  ---ער האָט געפונען צווישן זיינע פּאַפּירן שלום-עליכמס
יידישן אַריגינאַל פון ,הרבי והרבנית' .פונם ערשטן אויבנאויפיקן
בליק אויפן כתב-יד ,האָט זיך מיר אויסגעוויזן ,אַז עס האָט מער
אַ ביבליאַנראַפישן ווערט וי אַ ליטעראַריש-סטיליסטישן ,שוין דער-
פאַר אַלֵיין ,ווייל ס'איז געווען געשריבן לכתחילה מיט א זייטיקער
כונה פאַר דער העברעאישער איבערזעצוננ ,און די שפּראַך אין
דעריבער אַרױיסגעקומען ניט עכט שלום-עליכמדיק ,נאָר כמו וי
פאַרהעברעאישט ,איצט אָבער ,אַז איך האָב דאָס כתב-יד ,איידער
עס גייט אין דרוק ,איבערגעלייענט עטלעכע מאֶל אויפמערקזאַם,
זע איך אַרױס ,אַז איך האָב נגעהאָט אַ טעות  :ס'איז איינע פון
שלום-עליכמס עכטע קינדער-זאַכן ,װאָס האָט אין זיך אַלע חנען און
פּשטות פון זיין נאַטירלעכער ,ניט געקינצלטער יידישער שפּראַך,
װאָס גיסט זיך נלייך און לייכט ,אָן זייטיקע כונות ,פון זיין לעבע-
דיקן קװואל .,און אַזוי קומט איצט שלום-עליכמס א פאַרגעסענע,
כמעט פארפאלענע שריפט צו איר תיקון זעקס און פערציק יאָר
נאָכדעם וי זי איז געשריבן געװאָרן".
דער אײנאַקטער איז אָפּגעדרוקט געװאָרן (מיט בערקאָויטשס
אַריינפיר) אין ערשטן נומער פון פּערטל-ײיאָרשריפט ,די גאָלדענע
קייט" (תל אָביב .)9491 ,דער אינאַקטער איז געשפּילט געװאָרן
סיי אין יידיש און סיי אין דער העברעאישער איבערזעצונג.
נאָך אין  2191איז אין ריגע ,אין פאַרלאַג ;יבנה" ,אין דער דאָר-
טיקער ,אוניװערסאַל ביבליאָטעק* ,דער אײנאַקטער דערשינען אויף
יידיש ,אָבער ניט אין מחברס אֶריגינאַל ,נאָר ;,איבערגעזעטצט פון
העברייאיש פון י .זעליקמאַן.
אין  9291אין באַנד ;פאַרגעסענע בלעטלעכ" ,װאָס איז אַרױסגע-
געבן געװאָרן דורכן קיעווער מלופה-פאַרלאַג פאַר נאַצ .מינדערהייטן,
איז דער אײנאַקטער איבערגעדרוקט געװאָרן ,און אין די באַמער-
קונגען ווערט אָנגעגעבן ,אַז דער אײנאַקטער וװערט איבערגעזעצט
פון העברעאיש ,אָבער דער נאָמען פון איבערזעצער װערט ניט
|
אָנגעגעבן.
,קעניג פיק"
אין  0191האָט ש .ע .אָנגעשריבן זיין ,ק,עניג פּיק ,אַ שאַרזש אין
איין אַקט לכבוד חנוכה" ,װאָס איז אַריינגענומען געװאָרן אין זיינע
געזאַמלטע ווערק.
עס איז ניט באַקאַנט ,אַז דער אײינאַקטער זאָל זיין געשפּילט אָדער
איבערזעצט געװאָרן.

,קאַמעדיע בראק"
אין  0191האָט ש .ע .פּאַרעפנטלעכט אין דער אָדעסער צייטונג
;גוט מאָרגען" זיין ;קאָמעדיע בראק* (אַ נייער פּורים-שפּיל אין
צוויי אַקטן) ,װאָס איז ניט אַריינגענומען געװאָרן אין זיינע געזאַמלטע
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ווערק ,איז אָבער איבערגעדרוקט געװאָרן דורך י .מיטלמאַן און
כ .נאַדעל איז דער זאַמלונג ,פאַרגעסענע בלעטלעכ?" ,װאָס זיי האָבן
צונויפגעזאַמלט פון ש .ע'.ס פאַרגעסענע וערק ,און עס איבערזעצט
אין  9291אין קיעוו.
דער שפּאַס איז געשריבן װי אַ סאַטירע קעגן ,אין יענער צייט,
פּאָפּולערער פּיעסע ;קאָמעדיאַ בראַקאַ* פון סעמיאָן יושקעוויטש.
דער שפּאַס איז ניט איבערזעצט געװאָרן און איז אויך ניט אויפ-
געפירט געװאָרן.

;טראַגע?
|
אין  1191האָט ש .ע .אָנגעשריבן זיין ,שראַגע ,אַ אײנאַקטער
לכבוד פּורים" ,װאָס איז אין  2191דערשינען אין דער װאַרשעװער
,פאַמיליען-ביבליאָטעק" ,און איז אַריינגענומען געװאָרן אין די
אױסגאַבן פון ש .ע',ס ווערק,
עס איז ניט באַקאַנט ,אַז דער אײנאַקטער זאָל זיין איבערזעצט
אָדער אויפגעפירט

געװאָרן.

שװער צו זיין אַ ייד" (ד,ער בלוטיקער שפּאַס"
אין  2191האָט ש .ע .פאַרעפנטלעכט אין דער װאַרשעװער צייטונג
;היינט? זיין ראָמאַן {דער בלוטיקער שפּאַס" ,וועלכן ער האָט אין
 ,4אין קאָפּענהאַגן (דענמאַרק) דראַמאַטיזירט אין אַ פּיעסע א"ג
,שווער צו זיין אַ ייד"
י ,ד .בערקאָוויטש שרייבט אין ;שלום-עליכם-בוך", :שווער צו
זיין אַ ייד* האָט ער {|שלום-עליכםן קאָמבינירט פון זיין ראָמאַן ;דער
בלוטיקער שפּאַס* .פון דעם זעלבן ראָמאַן האָט ער אויך אינסצע-
נירט אַ קינאָ-פּיעסע.
אין זעלבן ;שלום-עליכם-בוך* ווערט אויך אָנגעוויזן ,אַז ווען
ש .ע .איז אָנגעקומען ענדע  4191אין אַמעריקע מיט דער פּיעסע,
האָבן זיך צווישן די ניו-יאָרקער יידישע טעאַטער-דירעקטאָרן דאַ-
מאָלט ניט געפונען קיין בעלנים ניט אויף גשווער צו זיין אַ ייד" און
ניט אויף ;דאָס גרויסע געווינס",
די פּיעסע איז ערשט דעם  1אָקטאָבער  0291א"ר פון מאָריס
שװאַרץ אויפגעפירט געװאָרן אין זיין ;יידיש קונסט טעאַטער* אין
ניו-יאָרקער ,אוירווינג פּלײיס טעאַטער"
דער יידישער טעאַטער-היסטאָריקער און קריטיקער ב .גאָרין איז
ניט צו ענטוזיאַסטיש טאַר דער פּיעסע און פון שפּילן:
,.., ,שווער צו זיין אַ ייד' איז אַ פאַָרס אין דער אויפפאַסונג
פון דעם סוזשעט און אין דער שילדערונג פון די פּאַרשױינען .דער
גאַנצער הומאָר ,דער גאַנצער שפּאַס נעמט זיך פון אַן אוױיסגעטראַכ-
טער סיטואַציע און די שילדערוננ איז מיט נעדיכטע פאַרבן ,און
געוויינלעך אַזעלכע פאַרסן זיינען געשאַפן בלויז צום אונטערהאַלטן.
אָבער ,שווער צו זיין אַ ייד' איז אַ יידישער פאַרס ,אַ ריין יידישער
פאָרס ,און אַז מען לאַכט זיך גוט אֶן און מען נייט אַרױיס פון
טעאַטער ,קומט אויס צו זאָגן צו זיך אַלײין; ,..אַז אֶךְ און וי
איז צו דיין נעלעכטער ,,און דאָס איז דערפאַר וויי? אונטער דעם
גאַנצן שפּאַס זיינען די נאַנצע צייט געווען באַהאַלטן טרערן . . .ד.י
ערשטע צוויי אַקטן זיינען אויסנגעצייכנט ,און דער הומאָר פלייצט
וי פון אַ פאָנטאַן .,די סיטואַציע ווערט אַלץ מער פאַרפּלאָנטערט
און די האַנדלונג שטייגט .נאָר דער דריטער אַקט אין ניט קיין
געלוננענער ... .די פּיעסע האָט אויך אַ טעכנישע שוועריקייט,
װאָס שלום-עליכם איז ניט באַנאַנגען  ...װאָס די מייסטע פּאַר-
שוינען דאַרפן ריידן רוסיש.
אָ.ריס שווארץ שפּילט די ראָל פון דוד שאפּיראָ  ...אין
מ.
.
אַ הומאָריסטישער אויפפאַסונג ,און הנם א פֹּאֶר מאָל קאָן ער .זיך
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ניט איינהאַלטן פון אַ לייכטן שאַרזש ,ווערט שאַפּיראָ דערפון ניט
קאָמיש .עס איז גרינג צו זען ,אַז ער האָט זיך גוט אַריינגעלעבט
אין זיין ראָל .,בערטאַ נערסטען .א.י.ז געווען לעבעדיק און חנודיק
אויף דער בינע .,די ראָל איז מער אַן ערנסטע און מרס .גערסטען
האָט איר נעשפּילט ערנסט ,סאַלטשע שאר האָט נעשפּילט די ראָל
פון שרה שאַפּיראָ אַ ביס? שווערלעך .מישע נגערמאַן אין דער ראָל
פון הערשקע שנייערסאָן  ...האָט זיין ראָל נעשפּילט גאַנץ נוט
 ..א.ויסגעצייכנט זיך מיטן שפּילן האָט זיך מער פון אַלעמען מוני
ווייזנפריינד .ער האָט  . ..אַרױסגעבראַכט אַ פּראַכטפולעס בילד פון
דעם יוננען קריסט ,ואָס מאַטערט זיך צו זיין אַ ייד .דער גרים,
די האַלטונג ,דער נאַנג ,די שטענדיקע אַנגסט ,אַז מען זאָל אין
אים ניט דערקענען דעם קריסט ,דעם אַרטריידן  --אֵלֵץ ,אַלְץ
האָט געוויזן ,אַז ער קאָן אויפפאַסן אַ ראָל ,אַריינלעבן זיך אין איר
און דורכפירן איר מיט שכ? און טאַלאַנט".
שאול ראַסקין שרייבט :
 .... ,איך װאָלט נגעזאָנט ,אַז דאָס איז די ערשטע ריין יידישע
קאָמעדיע ,איך מיין יידיש אין דעם אינערן טאָן ,אין דער נשמה,
װאָס טראָנט זיך אַרום דאָס נאַנצע שטיק .אַ חוץ דעם איז די
פּיעסע טעכניש נוט .,די פאַרטײײלוננ פונם מאַטעריאַל ,די ענדע-
אקטן ,די אַרויסגענג און די אַריינגענג ,און דער איידעלער ,צאַרטער
פינאַל  --דאָס אַלץ איז געטאָן געװאָרן געשיקט ,קלוג און ערפאַרן.
מען ווערט אָנגענעם איבעראַשט אַנטדעקנדיק אין אונדזער שלום-
עליכמן אַ נייעם טאַלאַנט  ---אַ בינע-מייסטער.
ו.וי.יזנפריינד אַלס דער ,שיינעץ!' איז דער ערשטער עכטער
שיינעץ אויף דער יידישער בינע .זיין נרים ,זיין האלטוננ ,זיינע
זשעסטן ,זיין ריידן ,דערהויפּט זיין ריידן רוסיש אין דער צייט
װאָס ער פאַרשטייט נישט קיין װאָרט רוסיש ,איז איינפאַך טאַלאַנט-
פול. .מ.י.שאַ נערמאַן אין דער ראָלע פון דעם יידישן סטודענט
 . .מאָריס שװאַרץ אַלס שאַפּיראָ .ג.ע.פינט
איז נאַנץ סימפּאַטיש .
זיך אין זיין עלעמענט .ער איז איננאַנצן ביי זיך אין דער היים.
עס

איז

איראָניע.

דאָ אַ כאַראַקטער,

ס'איז

דאָ דער

ס'איז

ליבנדער

דאָ הומאָר.

נוטער

ס'איז

מענטש.

דאָ וייכע

סאיז

דאָ

האַרציקייט".

ס .דינגאָל שרייבט :
, ,שווער צו זיין אַ ייד' איז אַ פּיעסע ,װאָס איר ערפאָלג אויף
דער בינע ליגט אין שלום-עליכמס הומאָר און אין שװאַרצס אוים-
פירונג. ,מ.אָ.ריס שווארץ אַלס דוד שאַפּיראָ ניט אן אויסגע-
צייכנטן יידישן טיפּ פון אַ בערזען-מעקלער ,וועלכער האַלט אויף
אין זיך דעם שטאָלץ פון זיין יחוס ... .ער איז אַזױ אַרייננעלעבט
אין דעם טיפּ ,און שפּילט אים מיט אַזויפיל? לעבן און ענערגיע,
אַז ער אַנטפּלעקט אייך כמעט דעם סוד וי אַזױ עס האָבן יאָרן-
לאַנג געקאָנט לעבן די אַלע יידן אין קיעוו ,ואָס זיינען אויסנע-
שטאַנען אַזויפי? צרות און גזרות און ,פּראַװאָזשיטעלסטװאָ".
מיט אים קאָן פאַרנליכן ווערן איין מוני ווייזענפריינד אין זיין ראָלע
אַלס איװואַן איװאַנאָוו אין פּראָלאָג און אַלס פאַרשטעלטער שנייער-
סאָן אין די איבעריקע אַקטן  --אַזויפי? טאַלאַנט ,אַזויפי? פאַר-
שטאַנד און קינסטלערישע אויפמאַסונג פאַר אַ ראָלע האָבן מיר
|
זעלטן נעזעען".
אב .קאַהאַן איז אַנטציקט פון דער פּיעסע ,און אין זיין באַגײיסטע-
|
רונג שרייבט ער:
,עס איז אַ זעלטן געראָטענע זאַך .עס איז ניט קיין רעאַליסטישע
קאָמעדיע ,נאָר א שלום-עליכמדיקע .עס האָט אין זיך דעם נילדער-
נעם שלום-עליכם הומאָר ,מיט אַלע אַנדערע מעלות ,װאָס די שריפטן
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טיזירמער פֿאָרמע) איבערגעבליבן צװישן די נישט-געדרוקטע
שריפטן פון דעם געשטאָרבענעם נאון ,אַ שאָדן ,װאָס מען האָט
שוין לאנג דאָס ניט נעשטעלט".
און נאָכן איבערגעבן דעם אינהאַלט פון דער פּיעסע ,גייט קאַהאַן
איבער צום שפּילן ,און שרייבט :
ד,י אינטערעסאַנטסטע ראָלע אין דער פּיעסע איז די ראָלע פון
דעם קריסט |,איװאַנאָװו'ן .דאָס איז איינע פון די פּיקאַנטסטע
ראָלן אין דער דראַמאַטישער ליטעראַטור אויף דער יידישער שפּראַך.
דיזע ראָלע שפּילט מוני ווייזנפריינד ,איינער פון די יונגסטע שי"
שפּילער אויף דער יידישער בינע .,.. .מיט זיין שפּילן אין ,שווער
צו זיין אַ ייד' האָט ווייזנפריינד אַריינגעשריבן זיין נאָמען אין דעם
בוך פון יידישע טעאַטער-קינסטלער ,זיין ,איװאַנאָו' שטעלט אים

פון דיזן פאַרשטאָרבענעם יידישן שעפּטפער ענטהאַלטן אין זיך .עס
האָט אויך אָפט אין זיך דעם טעם פון אומווירקלעכקייט ,וועלכער
באַנלײיט די שניידנדע לעבנסװואַרהייטן פון שלום-עליכמס הומאָר,
די ערציילונג און די פּיעסע איז געבויט אויף א בריליאנטענעם
איינפאַל ,וועלכער מאַכט איר אינהאַלטסרײיך אין דעם סצענישן זין
פון דאָס וואָרט .זייער וויניק יידישע פּיעסן זיינען אַזױ נוט
צונעפּאַסט צו דער בינע וי דיזע .איך האָב די ערציילונג ניט
געלעזן ,נאָר זעענדיק דאָס שטיק ,דוכט זיך מיר ,אַז די ערציילונג
איז איינע פון יענע ,װאָס בעטן זיך פּראָסט ,אַז מען זאָל זיי שטעלן
אויף דער בינע .עס איז דראַמאַטיש דורך און דורך ,און דאָך
קאָמיש דורך און דורך .דער צוזעער קייכט אַלע וויילע פון געלעכ-
טער ,אָבער דאָס איז ניט יענער סאָרט געלעכטער ,װואָס באַשטײט

;דאָס

גרויסע

געװינס"

אין

,יידישער

פון שפּאַס ,וואָס איז פאַרפאסט בלויז צוליב שפּאַס .דער געלעכטער
גייט מיט אַן אויסערגעוויינלעכער נעשפּאַנקײט .דאָס האַרץ קלאַפּט
ביי אייך פון דראַמאַטישער אויפרענוננ ,בשעת איר גייט נאָך
פון סצענע צו סצענע ,פון אַקט צו אַקט .אַלס אַ ניט-רעאליסטישע
קאָמעדיע ,וועלכע איז דאָך געבויט אויפן לעבן ,און איז פול מיט
זיינע ליכט און שאָטנס ,טראָץ די פילע ניט-רעאליסטישע שטריכן,
איז דאָס שטיק אַזױ ווי אױיסנעגאָסן,
עס איז אַזױ געראָטן ,אַזױ אינטערעסאַנט ,אַזױ פול מיט דאָס
בעסטע ,װאָס איז פאַרבונדן מיטן נאָמען שלום-עליכם ,אַז די
ערשיינונג פון דער פּיעסע איז אַן און פאַר זיך אַן איבערראַשונג.
ניט ווילנדיק פרענט מען זיך :פאַרװאָס האָט מען אַזױ לאַנג פון
איר ניט געוואוסט ? װי עס שיינט איז דאָס וערק (אין אַ דראַמאַ-
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פון

קונסט

טעאַטער* (רעזשי  :מאָריס שװאַרץ)
גלייך אַרױף אויף דער ליסטע פון די טאַלאַנטפולסטע אַרטיסטן,
װאָס דער יידישער טעאַטער האָט געשאַפן ,צוויי זאַכן בלייבן אין
דעם טעאַטער-באַזוכערס זכרון אַזױי װוי איינגעקריצט מיט טיפע
שטריכן .דאָס איז די פּיעסע און ווייזנפריינד  ...אַ שאָדן ,װאָס
דער שריפטשטעלער קאָן ניט זען די פאָרשטעלונג פון דיזע מייסטער-
.אַרץ שפּילט
ווערק זיינע מיט ווייזנפריינדן אלס איװאַנאָוו. .ש.װו
די ראָל פון דעם בעל-הבית.

אין אַלגעמיין קומט אַרױס אַ יידישער

באַלעבאָס ,אָבער אַלס איינע
קאָן מען דיזע ניט רעכענען
יידיש האַרץ מיט דעם ניפט
אין איר ,אָבער ער מאַכט
ניטאָ די איידעלע שטריכן.

פון שװואַרצס נעסטע פאָרשטעלונגען
אַרױיס זיין צעבראָכן
יזט
ו.יער
..
און נאַל ,װאָס האָט זיך אָנגעקליבן
עס שריענדיק ,ביליק .עס זיינען
דער נאַנצער נעשטאַלט וערט ביי
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יידישן
אים

טעאַטער
אין אַ מעכאַנישע

אָפּט פאַרואַנדלט

מאַכט ער צופיל מיט די אוינן און מיט

פינור.

איבערהויפּט

די הענט.

 ..,ער דאַרף

דעם גאַנצן טיפּ איבער א נייעס איבערטראַכטן .ער דאַרף אים
איננאַנצן אויפפאַסן אויף אַן אַנדער שטיינער .דאן ועלן זיך
ביי אים באַווייזן די אַלע שאַטירונגען און שטריכן ,די דעליקאַ-
טערע ,די אמת קינסטלערישע .מאַדאם |סאַלטשען שאר אין
דער ראָלע פון דער באַלעבאָסטע ,שפּילט מיט טעמפּעראַמענט און
זאָגאַר מיט טאַלאַנט ,דאָס איז אָבער דער טאַלאַנט פון אַ וואָדע-
װיל-שוישפּילערין  ...זי קאָכט זיך און שרייט אויך צו בילינלעך.
דאָך ניט זי אין דער ראָל אַריין לעבן און פייער .., .,בערטאַ
נערסטין איז אין אייניקע סצענעס געווען גאַנץ ערפאָלגרייך אַלס די
גימנאַזיסטקע ,די יידישע טאָכטער  ...מישע נערמאַן האָט געהאט
די ראָל פון דעם יידן שנייערסאָן .ער האָט זיך געהאַלטן גוט ,און
אין סך הכל האָט ער מיטנעהאלפן דעם אַלנעמײײנעם עפעקט פון
דעד פאָרשטעלוננ".
דער לעבעדיקער שרייבט וועגן דער פּיעסע און דער אויפפירונג:
,אויף

,שווער

צו זיין אַ ייד' איז שווער

צו

זאָגן װואָס

דאָס

אין :קאָמעדיע צי טראַנעדיע .גיכער איז דאָס שלום-עליכמס
אַ קאָמעדיע .,און דאָס איז שוין גענוג געזאָגט ,וויי? שלום-עליבמס
בעסערער הומאָר איז אָפּטער מער טראַניש װוי קאָמיש .א.ו.ן דאָך
לאַכט מען  . ...דאָס איז דער כח פון שלום-עליכמן, ,שווער צו זיין
אַ ייד' איז אַ שטיק מיט אַ מוסר השכ? ,עס איז פּראָפּאַנאַנדע .עס
װאָלט װוי נגערופן צו דער װועלט, :גויים ,קומט צו אונדז און זעט
ייננטלעך האָט דאָ
וי שווער עס איז אונדז צו זיין יידן!'. .א..
שלום-עליכם

געהאַָט מאַטעריאַל פאַר איין אַקט.

אָבער מען דאַרף

דאָך ,לכל הפּחות ,דריי אַקטן ,האָט שלום-עליכם דאָ צוגעטשעפּעט
אַ ליבע ... .אָבער ער האָט נעפילט ,אַז מיט ליבע קאָן מען נישט
פאַרענדיקן ,האָט ער צונעשטוקעוועט אַן עלילת דם ... .אָבער
ס'מאַכט ניט אויס .ס'אין דאָך נאָך אַלעמען שלום-עליכמס אַ
געוויין ,שלום-עליכמס אַ טראַגעדיע און ביי שלום-עליבמס אַ טראַ-
געדיע ,װוי געזאָגט ,לאַכט מען אויך...
איז אייננטלעך דאָס אַ היבש ביס? מעלאָדראַמאַטיש  ...אָבער
אַזױ ווי דער פאַרפאַסער איז שלום-עליכם און נישט זאָלאָטאַרעווסקי
און נישט ראַקאָוו ,איז דאָס מעלאָדראַמאַטישע נישט קענטיק .אַרום
דער מעלאָדראַמע זיינען דאָ לעבעדיקע מענטשן,סימפּאַטישע ,רעאַ-
ליסטישע.

און די מענטשן

לעבן און באַװענן

זיך אין אַ סביבה,

און איבער דער קאָמעדיע שװועבט דער נייסט פון אַ קינסטלער,
און די קאָמעדיע איז אויפנעבויט מיט אַן אידעע ... .און דער-
הױיפּט ראַטעװעט די קאָמעדיע דער ייד ,דוד שאַפּיראָ ,דער שאַפּיראָ
איז שלום-עליכמן זייער נעלוננען .,עס איז אַ פיינער ,שטאלצער,
קלונער און דערפאַרענער ייד ,פוֹן שלום-עליכמס יידן  ...די טאָכ-
טער בעטי איז אַרױס ביי שלום-עליכמן שלאַפלעך ,אויבנאויפיק,
נישט דערבאַקן און דערמאָלן ... .,די מוטער ,שרה שאפּיראָ ,איז
פיל בעפער ,אָבער נישט קיין סך .און אַפילו ביידע סטודענטן,
אייננטלעך די הויפּט-העלדן פון דער קאָמעדיע ,זיינען נישט איבריק
געלוננען .,אָבער שאַפּיראָ איז גנוט און דערדאָזיקער שאַפּיראָ ראַ-
טעוועט דאָס שפּיל .. . ,און אַזױ וי שאַפּיראָ איז נעלונגען שלום-
עליכמן ,אַזױ אין ער אויך געלוננען שווארצן .אים נאָך מער
וי שלום-עליכמן .שוואַרץ מאַכט פון שאַפּיראָן אַ פּערזעגלעכטייט.
די אָנגעזעענסטע

און

ליבלעכסטע

פּערזענלעכקייט,

אַזױ,

אַז

זי

פאַרטונקלט די איבריקע .יעדער קער פון שאַפּיראָ-שװאַרץ איז פיין,
קינסטלעריש ,יעדער קנייטשעלע און חנדעלע איז נעראָטן ,יירישלעך
איך'
צום רומ? און מיט מאָס ,שװאַרץ האָט אין ,שווער צו זיין י
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געוויזן װוי שווער ער אַרבעט און לייטערט זיינע כחות.. .א,ו.יסער
שװאַרץ צייכנט זיך אויס אין דער קאָמעדיע מוני ווייזענפריינט
 ...,ער שפּילט מיט טאַלאַנט ,פיין ,נעט ,מיט כאַראַקטער ,און ער
דערהייבט זיין דאָלֶע ,ווייזענפריינט האָט טאַקע מיט זיין ראָלע באַ-
וויזן ,אַז עס איז שווער צו זיין אַ ייד ,און דערהויפּט אַ ייד און אַ
גוי ,און דערצו נאָך אַ רוסישער גוי-סטורענט".
די פּיעסע איז זינט דאַמאָלט פאַרבליבן אויף די ברעטער פון
יידישן קונסט-טעאַטער און באַזונדערס אין רעפּערטואַר פון מאָריס
שװואַרצן אויף אַלע זיינע װאַנדער-וועגן און גאַסטשפּילן,
אין  2291האָט יאָזעף קעסלער אויפגעפירט די פּיעסע אין לאָנ-
דאָן ,און אין אַפּריל  ,4291ווען דאָס ,יידישע קונסט-טעאַטער* האָט
גאַסטראָלירט אין לאָנדאָן ,האָט מאָריס שװאַרץ דאָרט אויפגעפירט
די פּיעסע .שפּעטער איז די פּיעסע דאָרט אויך אויפגעפירט געװאָרן
דורך רודאָלף זאַסלאַווסקי ,וועלכער האָט זי געשפּילט אין מערב-
און מזרח-אײיראָפּע .זי איז דערנאָך געשפּילט געװאָרן דורך דער
;ווילנער טרופּע* און פיל אַנדערע שוישפּילער ,וי מאָריס ליאַמפּע,
א .א,
וועגן די אויפפירונגען אין לאָנדאָן שרייבט מאָריס מייער אין זיין
בוך ;זכרונות" :
,דאָס איז איינע פון די כאַראַקטערישסטע שאַפונגען פון דעם
גרויסן יידישן הומאָריסט ,װאָס האָט באַװיזן ,אַז ער איז געווען
ניט נאָר אַ מייסטער אין שילדערן טיפּן און כאַראַקטערע ,און צו
דערזעען די קאַפּױערע ,די קאָמישע שטריכן זייערע ,פון וועלכע
עס נלוסט זיך אַ לאַך צו טאָן ,נאָר ער איז אויך געווען אַ מייסטער
פון כאַראַקטעריזירן אויף אַ געניאַלן אופן סיטואַציעס פון יידישן
לעבן ,ער האָט געזעען דאָס קאָמישע אין דער יידישער טראַגעדיע
און האָט עס פאָרגעשטעלט טאַקע שלום-עליכמדיק ,פול מיט אַ
געזונטן קריטישן הומאָר .,שלום-עליבכמס בליק איז אַפילו ניט געווען
טיף גענוג צו אומפאַסן דעם שיכות ,די פאַרבינדונג צווישן פאַר-
שידענע פאַקטאָרן און די אינטעסיװויטעט ,די טיפקייט פון דער
ווירקונג ,װאָס זיי האָבן איינע אויף די אַנדערע .זיין בליק האָט זיך
מער אָפּנעשטעלט אויף איינצלנע מענטשן און איינצלנע סיטואַציעס.
ער האָט געזעען מער זייער אויסערלעכן אויסדרוק וי זייער אינער-
לעכן געראַנגל  ...אָבער דער אופן װוי ער האָט געשילדערט יידן
און יידישע סיטואַציעס ,איז געווען אַזױ איננארטיק ,אַזױ כאַראַק-
טעריסטיש ,דאָס ער האָט זיי טאַקע פאַראייביקט ,און זיי רופן
אַרויס אַ גװאַלטיקן אינטערעס ,און אַזאַ אינערלעכע פריילעכקייט,
װאָס נאָר אמתער הומאָר קען שאַפן .אט דידאָזיקע געניאַלע
כאַראַקטעריזירונג ,װאָס מען באַגעגנט אין אַלע שלום-עליבמס שאַ-
פונגען ,געפינט זיך אין יעדער שורה ,אין יעדן שטריך פון זיין
קאָמעדיע ,שווער צו זיין אַ ייד'.
דידאָזיקע פּיעסע איז געבויט אויף דעם יסוד פון אַ פאַרס ,און
דאָך איז זי אַן עכטע קאָמעדיע ... .עס זעט אויס אַן אָנשטעל,
א.ונטער דעם
אָבער עס איז אַ דראַמע פון ווירקלעכן לעבן.. .
כלומרשטן אַנשטעל און נעלעכטער איז דאָ אַ טריעריקער און
זאָנאַר שרעקלעכער אונטערגרונט; :דער טראַניזם פון יידישן לעבן
אין די טעג פון די צאַרן אין רוסלאַנד . ..די קאָמעדיע ,שווער צו
זיין אַ ייד' איז אַ זון מיט אַ רעגן ,אַ געמיש פון הימ?-בלויקייט
און שװאַרצע ואָלקנס ,און זי רופט דערפאַר אַרױיס געלעכטער
מיט טרערן ...
;|שווער צו זיין אַ ייד' אין אויפנעפירט געװאָרן פון מאָריס
שװאַרצס קונסט טעאַטער אין די סקאַלאַ .עס איז געווען אַ קאָנ-
צערט-פארשטעלונג .די טעכנישע צוזאַמענשטעלונג פון דער פּיעסע
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איז זייער געלונגען .עס איז אַ שפּיל אין דיאַלאָגן און טריאָלאָגן,
אַריינגעמישט אייניקע סאַלאָדמאַנאָלאָגן און איין סמאַסן-סצענע,
אָבער אַלץ איז אַזױ פאַרבונדן איינפ מיט דאָס אַנדערע ,אַז ס'קומט
אַרױס ניט נאָר איין נאַנצע זאַך ,נאָר אויך אַן איינהייטלעכקייט פון
האַרמאַניע און שטופנווייזער אַנטװיקלונג".
מאָריס מייער ווייזט אָן ,אַז דער ערשטער ,װאָס האָט אויפגעפירט
די פּיעסע אין לאָנדאָנער ,פּאַװיליאָן טעאַטער* איז געווען יאָזעף
קעסלער אין , .|3291| 4291ער האָט געשפּילט אַלס איװאַנאָוו ,ברייט-
מאַן אַלס שניאורסאָן ,י .זאַנגער אַלס דוד שאַפּיראָ ,דיינע פיינמאַן
אַלס בעסי .עס איז געווען א גלאַטע פאָרשטעלונג".
שפּעטער האָט רודאָלף זאַסלאַװוסקי אויפגעפירט די פּיעסע אין
פּאַװיליאָן טעאַטער?? .ער אַלײן האָט גוט געשפּילט אַלס דוד
שאַפּיראָ ,אָבער זיין אַנסאַמבל האָט זיך ווייט ניט געקאָנט פאַרגלײיכן
צום קונסט טעאַטער .די פאָרשטעלונג פון מאָריס שװאַרץ לאָזט זיך
ניט פאַרגעסן און אויך ניט פאַרגלייכן",
אין װואַרשע איז די פּיעסע אויפגעפירט געװאָרן דורך דער עקוויל-
נער טרופּע* ,און דער באַקאַנטער טעאַטראַל דר .מיכאל ווייכערט
שרייבט וועגן דעם :
,די ווילנער שפּילן נישט טעאַטער ,זיי קגעלן מיטן עולם ,וי
מען דאַרף זיך פירן אין טעאַטער ,וי מען דאַרף אויסלייטישן
דעם ,באַלאַנאַן' ,אונדזערע ליטעראַטן טוען דאָס איינענע .זיי
האַלטן דרשות ,שרייבן מאמרים און באַוייזן זיי זיך אַמאָל מיט אַ
פּיעסע אויף דער בינע ,הייבן זיי נלייך אָן צו לערנען מוסר מיטן
עולם .טעאַטער שפּילן ,דאָס פּובליקום וויילן ?  ---וי פּאַסט דאָס
פאַר אַ יידן ? און אַפילו אַזאַ ייד װוי שלום-עליכם,

װואָס וייסט

אַן אַנדערש מאָל ,אַז לאַכן איז געזונט ,ווערט מוראדיק ערנסט
ווען ער נעמט דרשנען פון דער בינע .דער ,תחום' מיט די אייביקע
דרייענישן ,אַנטלויפענישן ,אויסבאַהאַלטענישן ,מיט די סטודענטן,
דאַנטיסטן ,כלומרשטע בעלי מלאכות ,מעקלערס ,נאָראָדאָװאיס,
פאַלשע אַטעסטן ,געלע ביכלעך ,קװי-פּראָדקװאָס  ---איז אַן אומ-
אוױיסשעפּלעכער קװאַל פאַר קאָמישע סיטואציעס ,פאַר פאַרסישע
סוזשעטן .,אויף אַ כאַראַקטער-קאָמעדיע קלעקט נישט ,און אוֹיף
אַ דראַמע אַודאי נישט.

| .א.ָ.נגעהויבן

האָט שלום-עליכם מיט אַ פאַרס.

דער באַנקעט

פון די סטודענטן ,דאָס בייטן די פּאַפּירן  ---דאָס אין טיפּישפאַרסיש ,כמעט אָפּערעטיש .נאָר אַז דער סטודענט שנייערסאָן
שטעקט אַריין זיין יידישע באַברילטע נאָז ,פאַרפינסטערט זיך דעם
מחברס בליק{ ... .איבערגעבנדיק דעם ווייטערדיקן גאַנג פון דער
פּיעסע | דער פּרצוף פון דער פּיעסע אַנטפּלעקט זיך  :אַלטער גוטער
שונד .,ס'בלייבט נאָר איין ספק  :טעאַטער-שונד צי צייטוננס-שונד.
וועגן דעם זיינען פאַרהאַן חלוקי דעות".
אין  3391האָט ל .קאַדיסאָן אויפגעפירט מיט דער ני-יאָרקער
,פאָלקסבינע? די פּיעסע קשווער צו זיין אַ ייד" ,אין דעצעמבער
 5איז די פּיעסע א"נ ;דער בלוטיקער שפּאַס* ,אַ קאָמעדיע אין
 3אַקטן און  5בילדער אויפגעפירט געװאָרן אין ניו-יאָרק פון בנימין
צמח (דעקאָראַציעס און קאָסטיומען  --ה .א .קאַנדעל) מיטן ,אי-
דישער טעאַטער-אַנסאַמבל* פון ,אידישער פראַטערנאַלער פאָלקס-
אָרדן" .אין  7591איז די פּיעסע א"נ ,דער בלוטיקער שפּאַס? גע-
שפּילט געװאָרן אין דווינסק (סאָוויעטיש לעטלאַנד),
דעם  31אָקטאָבער  6591האָט מנחם רובין אויפגעפירט די קאָמעדיע
אִין ניודיאָרק אין ;עדיוקיישאָנאַל עלייענס? מיטן ,יידישן טעאַטער
אַנסאַמבל?.
וועגן דער אויפפירונג שרייבט חיים עהרענרייך :
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פון

 ...,שלום-עליכמס לשון איז איצט אַזױ פריש און צאַפּלדיק
װוי מיט פינף און דרייסיק יאָר צוריק ווען ,שווער צו זיין אַ ייד'
האָט נעהאָט איר וװעלט-פּרעמיערע .ג.ל.יקלעכערווייז האָבן די
מערסטע פון זיי {די שפּילערן  --אפשר אַלֶע  --קיינמאָל ניט
געזעען די ארינינעלע אויפפירוננ אין יידישן קונסט טעאַטער...
האָט יעדער איינער פון דער טרופּע געשאַפן אויפסניי זיין ראָל,
און עס איז געווען נוט ,זייער נוט אַזױ .מנחם רובין אַלס דוד
שאַפּיראָ איז אימפּאָנירנד און אמתדיק ,ער איז עכט ,אַ שטאָלצער
ייד ,װאָס װועקט אי ליבשאַפט ,אי רחמנות  . ...ראָוז שושנה אַלס
שרה שאַפּיראָ פאַרדינט נגעקרוינט צו ווערן אַלס די יידישע מאַמע
 --אַ שיינע יירישע מאַמע ,ניט קיין פאַרקרימטע .מיט איר פיגוראיז שושנה ראוי צו שפּילן ,נראַנד דאמעס ,,און דאָך האָט זי
געשפּילט די ראָל פון שרה יידישלעך-אינטים  .. .שעפט? זאַק שאַפט
אַן עכטן איװואַן ,ניט קיין איבערגעטריבענעם ,כאַם' .זאַק שפּילט
נישט ;איבער!  ...מנשה אָפּענהיים |אַלס| שנייערסאָן אין אַ
נעשטאלט װאָס לאָזט זיך ניט פאַרנעסן  ...אַן איבעראַשונג אין
געווען יצחק ליפּינסקי אַלס קעצעלע".
דר .סווערדלין שרייבט :
,י מערסטע שוישפּילער האָבן זיך ערנסט באַצױינן צו זייער
ד
אַרבעט און באַמיט זיך צו געבן אַ גוטע פאָרשטעלונג .וואָס אַן
אמת ,ס'האָט ניט געבליצט פון דער בינע .מען האָט ניט געקאָנט
ווערן כאַצױיבערט ,איבעראַשט ,מיטנעריסן .ס'איז אָבער געווען אַ
ציכטיקע פאָרשטעלונג .אַ קאָרעקטע ,אפילו אַ קולטורעלע .מיט
איין װאָרט ,אַ מדרגה ביי די איצטיקע אומשטענדן אין יידישן
|
טעאַטער" ,
עס זיינען אויך דאָ אייניקע אַנדערע דראַמאַטיזאַציעס פון דעם
ראָמאַן ,װוי ;שווער צו זיין אַ ייד ,אינסצענירט אין  4אַקטן מיט אַ
פּראָלאָג פון י .טאלסטאָוו" ,געשפּילט געװאָרן דעם  5מערץ 6291
דורך פּינסקער ליבהאָבער ,און ,דער בלוטיקער שפּאַס* ,לויט דער
באַארבעטונג און רעזשי פון מינדלין ,אויפגעפירט אין אױגוסט
 0אין ביאַליסטאָקער יידישן מלוכה-טעאַטער.
וועגן אַן אויפפירונג ,װאָס דער שוישפּילער בנימין זוסקין האָט
געמאַכט מיט די סטודענטן פון דער מאָסקװער יידישער מלוכה-שול,
שרייבט מ ,נאָטאָויטש :
,דער פאָלקס-אַרטיסט זוסקין ,דער פּעדאַגאַנירעזשיסער פון
דער שטעלונג ,האָט ניט בלויז אויפסניי נעגעבן צו פילן דעם טיפן
זין ,װאָס שטעקט אין שפּאַס פון שלום-עליכמס ;,טרויעריקן און
האַרציקן חומאָר' -- ,ער האָט אַנטפּלעקט דעם אידעאישן תוך פון
אָט דער שלום-עליכם-טּיעסע .מען קאָן אנווייזן אויף אייניקע ניט-
פּאַסיקע שטעלן פון אידעאַליזאַציע און היפּערטראָפירונג פון שטיי-
גער-עלעמענטן (דריטער אַקט) ... ,אין אַלנעמײין ,האָט דער רעזשי-
סער ,א..ו.יפגעפירט דעם ,בלוטיקן שפּאַס' אינם אַנטשפּרעכנדיקן
סטיל פון א טראַגייקאָמעדיע  ...ער האָט געבראַכט צום אויסדרוק
אַ טיף װירקזאַמע שלום-עליכם-שטעלונג ,אין וועלכער צוויי טעמאַ-
טישע גרונט-ליניעס  ---די טעמע פון שווער צו זיין אַ ייד ,און די
טעמע פון פעלקער-פריינטשאַפט  --פלעכטן זיך דראַמאַטיש אי-
יבער ; זיי שאַפן די פּראָבלעמאַטיק און דעם אידעאישן קערן אין
דער שפּיל,
 ...דעם פאָטער פונם הויז ,דוד שאַפּיראָ ,שפּילט דער פעאיקער
אַרטיסט י .בעקער .די דוד-נעשטאַלט האָט מען געקאָנט לייכבט

,פאַרמנחם-מענדלען' ,בעקער אָבער האָט דערזען איר קרובהשאַפט
צו טוביהן .... ,די ראָל פון שרה שאַפּיראָ פילט אויס גלענצנדיק
ר .סקידעלסקאַיאַ  ...אַ .באַזונדער אויפמערקזאמקייט ציט צו די
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טעאַטער

באַנאַבטע עטעלע קאָווענסקי אין דער ראָל פון בעטי שאַפּיראָ
 ..,אין דער ראָל פון סיאָמען האָט די יונגע אַקטעריסע ר .פּאָנו-
מאַנסקי אַנטפּלעקט פיינע אומיטלבאַרקײט .א..יידעלער טאַקט
פילט זיך ביי מ .ראָזינען אין דער ראָל פון איואַנאָו און ביי י.
רובינטשיק אין דער ראָל פון שנייערסאָן".
די פּיעסע איז אין יידיש צוֹ ערשט געדרוקט געװאָרן אין /די
צוקונפס" (אָקטאָבער ,נאָוועמבער ,דעצעמבער  )1291און דערנאָך
אַרײינגענומען געװאָרן אין די אויסגאַבן פון ש .ע'.ס ווערק.

דעם  21דעצעמבער  6291איז די פּיעסע אין א נייער באַאַרבעטונג
וווי בערקאָוויטש גיט אָן אין זיין הקדמה צו דער געדרוקטער אי-
בערזעצונגן אויפגעפירט געװאָרן ,אין העברעאיש ,דורך דער
,הבימה?" אין תליאביב א"ר פון צבי פרידלאַנד ,מוזיק  ---בן ציסי
פאָרדהאוז ,דעקאָראַציעס  ---ז .סבא,
אין זיין פאָרװאָרט צו זיין העברעאישער איבערזעצונג און באַאַר-
בעטונג פון דער פּיעסע ,שרייבט י .ד ,בערקאָוויטש (אין אונדזער
איבערזעצונגן ;
,די צוויי פּיעסן ,שווער צו זיין אַ ייד' און ,טוביה דער מיל-
כיקער' ,וועלכע נייען אַריין אין דעם באַנד ,אַזױי װוי די קאָמעדיעס
;דער אוצר' און ,עסמך ,,װאָס זיינען אַריינגענומען געװאָרן אין
עלפטן באַנד פון שלום-עליכמס שריפטן ,זיינען אַלע מיינע אַ שות-
ופותדיקע אַרבעט מיטן מחבר , שווער צו זיין אַ ייד' איז דורך
מיר באַאַרבעט געװאָרן אין יידיש נאָך ביי שלום-עליכמס לעבן,
מיט זיין אָנטיי?ל און אין זיין סטיליסטישער רעדאַקציע ,לויטן זיין
ראָמאַן ,דער בלוטיקער שפּאַס' ,מיט גרינטלעכע ענדערונגען אין
דער וועזנטלעכער פאַבולאַ און אין גנעמיט פון די פּערסאָנאַזשן,
װאָס ווערן נעשילדערט אין דער דערציילונג .וועגן די אורזאַכן פאַר
דער דאָזיקער שותפותדיקער אַרבעט און ווענן די אונטערשידן אין
דער פאַבולא אוֹן אויספיר צווישן ראָמאַן און דער פּיעסע האָב איך
שוין אויספירלעך איבערגענעבן אין מיין בוך ;,הראשונים כבני
אדם' .נאָך שלום-עליכמס טויט ,ווען די פּיעסע איז אויפגעפירט
געװאָרן אויף דער יידישער בינע אין ניודיאָרק דורך מאָריס שװאַרצן,
האָב איך רעדוצירט די פיר אַקטן מיטן פּראָלאָג און עפּילאָג (װוי
עס איז פאַרעפנטלעכט געװאָרן אין זיין ארינינעלער פֿאָרם אין דער
אַמעריקאַנער אויסנאַבע פון שלום-עליכמס ווערק אין יידיש) אין
דריי קאָנדענסירטע אַקטן מיט אַ פּראָלאָג ,און צום סוף ,ווען איך
האָב איבערנעאַרבנעט די פּיעסע אויף העברעאיש פאַר דער ארץ-
ישראלדיקער ;הבימה' ,האָב איך איר ווידער געגעבן אַ נייעם נוסח
סיי אין אינהאַלט ,סיי אין אויסזען .איך האָב זי אויסגעברייטערט
און פארטיפט דורך ענדערונגען אין דיאַלאָג ,דעם כאַראַקטער פון
די ווירקנדיקע פּערזאַנען (באַזונדערס האָב איך געענדערט די ראָל
פון קעצעלע ,איך האָב געענדערט זיין עפּיזאָדישן כאַראַקטער ,וואָס
באווייזט זיך נאָר איין מאָל אין צווייטן אַקט ,צו אַ פּערסאָנאַזש,
װאָס איז פאַרבונדן מיט אַלע אַקטן) ,און אין דעם דאָזיקן גלנול,
דעם דריטן ,איז די פּיעסע דאָ פאַרעפנטלעכט".

און דערנאָך אין ניו-יאָרק און שפּעטער איבער דער אַמעריקאַנער
פּראָװוינץ און קאַנאַדע.
ב ,צ .גאָלדבערג דערציילט ,אַז נאָך אין  5191האָט דער דאַמאָל-
טיקער פאַרװואַלטער פון היפּאָדראָם אין ניו-יאָרק בען ה ,אטועל,
וועמענס ביוראָ האָט אַראַנזשירט דעם לעקטשור-טור פאַר ש .עי
זיך געגרייט צו שטעלן די פּיעסע אין ג'.ס ענגלישער איבערזעצונג,
װאָס איז ערגעץ וואו אַװעקגעקומען .שפּעטער האָבן אויך באב
מילטאָן און מאָריס געסט געפּלאַנט צו שטעלן די פּיעסע אין ענגליש,
אָבער עס איז ניט פאַרווירקלעכט געװאָרן.
אָפּשטעלנדיק זיך וועגן טאָן און כאַראַקטער פון די ענגלישע
רעצענזיעס און קריטיקס וועגן דער ענגלישער אויפמירונג ,האַלט
גאָלדבערג ,אַז די ענגלישע שרייבער באַנעמען ניט דעם כאַראַקטער
פון דער פּיעסע און ניט דאָס פּראָבלעם װאָס זי באַהאַנדלט און װי
אַזױ זי באַהאַנדלט עס ,און דאָס קומט צום אויסדרוק אין דעם אופן
וי זייערע רעצענזיעס זיינען געשריבן,
הלל ראָגאָף ווייזט אָן ,אַז דער עולם האָט זייער װאַרם אויפגענומען
מאָריס שװאַרצס ענגלישע אויפפירונג פון ,שווער צו זיין אַ ייך",
און ער איז געווען גװאַלדיק אַנטױשט ווען די ענגלישע קריטיקער
האָבן :

,אַלע אויסנעדריקט דיזעלבע מיינונג .זייער אורטייל האָט גע-
לויטעט ,אַז די פּיעסע אין ;נאַאיוו', ,קינדיש' .איינעם פון די
קריטיקער איז ניט געפעלן די ערנסטע געשפּרעכן וועגן די פאַר-
פאָלגונגען אויף יידן ,אַ צווייטן האָבן די וויצן ניט געקלונגען
װויציק ,אַ דריטער האָט אויסנעזעצט װאָס די פּיעסע האָט צופיל
געזאַנג און פייערלעכקייט ,עס איז פאַר מיר דאַן קלאָר געװאָרן,
אַז אויף דעם יידישן טייל פון פּובליקום (און דער טייל האָט גע-
ציילט אַן ערך פון ניינציק פּראָצענט) האָט די פּיעסע געמאַכט אַ
גאַנץ אַנדער איינדרוק וי אויף דעם קריסטלעכן טייל .מיר האָבן

אין די ענגלישע ווערטער אויף דער בינע ניט וילנדיק געפילט
דעם נעשמאַק פון דעם יידישן אַרינינאַל .די ווערטער האָבן זיך
פון זיך אַליין איבערזעצט אין אונדזער געדאַנק אויף יידיש.

 ...איינער ,װאָס דער גאַנצער גייסט און לעבן פון די העלדן און
זייער סביבה איז אים פרעמד ,קאָן אַזאַ פּלאַט {סוזשעטן אַנרופן
קינדיש אָדער נאאיוו .די פּיעסע איז צו יידיש ,צו רוסיש-יידיש,
אַז די אַמעריקאַנער קריטיקער זאָלן איר קאָנען ריכטיק פאַרשטיין
|
און ריכטיק אָפּשאַצן.
װאָס אַנבאַלאַנגט דאָס שפּילן פון מאָריס שװאַרצן ,איזן אויף
דעם אויך די קריטיק אייניק ,אַז ער איז געװען אויסגעצייכנט
גום. .ש.װ.ואַרצן איז געלוננען צו שאַפן אַ טיפּ פון אַ שיינעם
יירישן באַלעבאָס ,װאָס איז סיטפּאַטיש און ליבלעך טראָץ זיינע
אלטמאָדישע און קליין-שטעטלדיקע שװאַכקײטן .ער פירט דורך
די ראָלע פון דוד שאַפּיראָ אויף דער ענגלישער בינע אַ ביסל אַנ-
דערש װוי אויף דער יידישער .ער איז דאָ מער איינגעהאַלטן ,מער
;ציוויליזירט' ,מאַכט ווייניקער פון די יידישע העויות  ...אַלע
איבריקע אַקטיאָרן ,מיט איין אויסנאַם ,האָבן גענומען דעם טאָן
פון שװאַרצן אין דעם פּרט .דער אַקטיאָר ,װאָס האָט געשפּילט

אין  8391אין ;ספר טורוב* (באָסטאָן) איז פאַרעפנטלעכט געװאָרן
י .ד .בערקאָוויטשעס העברעאישע איבערזעצונג פון דער פּיעסע,

די ראָלע פון דעם יידישן סטודענט שנייאורזאָן און די אַקטעריסע,

דעם  22סעפּטעמבער  1291האָט מאָריס שװאַרץ אויפגעפירט אין
ניו-יאָרקער ;אַמבאַסאַדאָר-טעאַטער* ,אין דער ענגלישער איבער-
זעצונג פון תמרה בערקאָװויטש (ש .ע'.ס אייניקלן די פּיעסע א"
,איוו איי װאָר יו" {,ווען איך בין דו"ן ,און האָט אין  3591געשפּילט
די פּיעסע א"נ ,איטס האַרט טו בי עי דזשו" אין לאָס אַנדזשעלעס

װאָס האָט געשפּילט די ראָלע פון בעטי ,שאַפּיראָס טאָכטער ,האָבן
זיך געהאַלטן װוירדיק און ניט אַריינגעפאַלן אויף קיין איין מינוט
אין די מאַניערן פון ס,טעידזש-דזשו' {ט,עאַטראַלע זשידלאַקעס'ן.
די איינציקע אויסנאם איז געווען מאַדאַם איילעסקו ,וועלכע האָט
געשפּילט די ראָלע פון דוד שאַפּיראָס פרוי .זי האָט מאַנכע סצענעס
שרעקלעך איבערנעזאַלצן מיט אירע ;יידישע' זשעסטן און יידישע

און איז דערנאָך אַרײן אין ש .ע'.ס ווערק.
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העויות .זי רעדט גראַדע ענגליש גוט ,האָט אַן עכטן עננלישן
אַקצענט ,דאָך האָט זי עס געפונען פאַר נויטיק איר שפּראַך צו
פאַרקריפּלען כדי עס זאָל קלינגען עכט יידיש .אין דריטן אַקט
איז זי ,ווייזט אויס ,מיד געװאָרן פון די איבערטרייבונגען און האָט
געשפּילט מער נאַטירלעך; איז עס טאַקע אַרױיסגעקומען אֶן אַן
ערך בעסער ... .די אויסשטאַטונג און די רעזשי איז ,פאַרשטייט
זיך ,געמאַכט מיט אַ ברייטערער האַנט װוי שװאַרץ האָט עס געקאָנט
באַהױפּטן אין יידישן טעאַטער .פאַר אַ קריסטלעכן עולם איז געוויס
די בראָדווייער אויפפירונג בעפער ,אָנגענעמער .איך גלויב אָבער,
אַז פאַר אונדזער ייהישן עולם ,איבערהויפּט פאַר די ,װאָס קענען
די שלום-עליכם-יידן און די שלום-עליכם-סניבה ,האָט די אַלטע
אויסשטאטונג אין אוירווינג פּלֵייס טעאַטער ,געהאט מער טעם ,מער
יידישן חן".
זייער קריטיש צו דער גאַנצער אויפפירונג איז װיליאַם אייבראַמס :

 ...,דער געדאַנק צו שטעלן יידישע קונסט' אויף בראָדויי
איז דאָך כדי צו ברעננען צו די נויים די ,ברכה פון יידישע קינסט-
לערישע דערגרייכונגען' ,האָט שװאַרץ נעבראכט אַ פּיעסע ,װאָס
װועט טעאַטראַליש נאָרניט פאַרצייכענען ,אָבער טאַקע נאָר-נאָרנישט.
מען האָט אויף בראָדוויי געזעען פיל בעסערע זאַכן מיט מער
געשמאַק געשטעלט און פיל קינסטלערישער געשפּילט ,אָבער דאָס
שפּילן האָט שוין אין דעם פּרט ניט צו טאָן מיט דער פּיעסע.

; ..אויב דאָס שפּילן דערהויבט

זיך ניט איבער מיטלמעסיקייט,

איז אָבער די פּיעסע גופא ,נגערעדט פון קליינבירגערלעכן שטאַנד-
פּונקט ,אַ בלאמאַזש אויפן ,יידישן פאָלק! .ק,ו.קט מען אויף דער
פּיעסע מיט אַרבעטער-אוינן ,איז שווער איינצוזיצן אין טעאַטער,
מען דאַרף זיך אָנטאָן אַ כח .,אויך אין יידישן טעאַטער האָט מען
זיך געפילט אומהיימלעך פון דעם צעפרעסענעם יידישן שאַוויניזם
אין דער פּיעסע ,אָבער אויף בראָדוויי ,וואו מען טראָגט אייך דאָס
אונטער וי אַ מוסטער פון יידישער קונפט ,פילט איר וי יעדער
זאַץ ,יעדע אַנטװיקלוננ ,יעדער יידישער דריידל ,װאָס ווערט אַזױ
פארהערלעכט  ---שטעכט אייך וי מיט שטאָלענע שפּילקעס אין
נאַקן".

יעקב מעסטל באַמערקט:
,די פאָלקיש-לויטערע קאָמעדיע ,שווער צו זיין אַ ייד" איז אין
מ .שװואַרצס ענגלישער אויפפירונג ( )5591פאַרװאַנדלט געװאָרן
אין אַ שאַרזשירטן פאַרס".
אין דעצעמבער  5591באַנייט מאָריס שװארץ ווידער די פּיעסע
מיט אַן ענגלישער אויפפירונג אין ניויאָרק ,אין ;נעשאָנאַל טעאַ-
טער* א"נ ,די גרעס איז אָלװעיז גרינער".
מ .תפּוחי וירדני|ן שרייבט :

,דוד שאַפּיראָ איז איינע פון מאָריס שװואַרצס קרוין-ראָלן .אַזאַ
באַהערשונג פון אַ בינע טרעפט מען זייער זעלטן צװוישן אַקטיאָרן,
מ'האָט געפילט אין שװאַרצס שפּילן ,אַז ער איז דער שר פון דער
פאָרשטעלונג .אויסנעצייכנט אין דער ראָל פון טרח טאַפּיראָ איז
אויך געווען נענסי ר .פּאָלאַק ,אין די אַנדערע ראָלן האָבן זיך גאָר
שטאַרק אַרױסנעזעען :מאַרװין שװאַרץ ,מייק?ל טאַלאָן ,דזשאִין
קאָפּלאַנד ,אַנאַטאָל װוינאָגראַדאָוו און מאַרטין ברוקס",
דר ,נ .סווערדלין שרייבט :
 ....,שלום-עליכמס

קאָמעדיע

,שווער צו זיין אַ ייד'  ---אַפילן

אין טאַמאַראַ קאהנס ניט-זייער נגעראָטענער ווערסיע  ---האָט נאָך
אַלץ הונדערטער חנען ,אָבער צו יידיש קומט עס ניט .מאָריס
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שװאַרץ ,ווידער ,װאָס האָט שוין הונדערטער מאָל געשפּילט די
הויפּט-ראָל פון דוד שאַפּיראָ ,מאַכט אַ שטאַרקן איינדרוק מיט זיין
שפּילן ,אָבער דער יידישער צושויער פילט נלייך ,אַז שװואַרץ שפּילט
אויף יידיש און רעדט ענגליש ,א מין תרגום-לשון ,װאָס קלינגט
ניט עכט ..,אַפילו שװאַרץ טרייבט איבער מיט דער יידישער
תנועה .וועגן די איבריקע ,ניט-יידישע ,שוישפּילער ,איז דאָך ניט
שייך צו ריירן .א שטיינער ,נענסי פּאָלאַק ,װאָס דאַרף שפּילן די
ראָלע פון שרה שאַפּיראָ ,איר אַרט ריידן און איר טאָן זיינען פאַלש,
דאָס איז ניט קיין יידישע מאַמע .מיט פּאַלאַקס ,שילדערן' פון
מאַדאַם שאפּיראָ איז ניט מער וי אַ שוידערלעך ביליקע קאָפּיע
פון אַ צענטראַנגיקער סעקאַנד עועניוה שוישפּילערין .מאַרטין
ברוקס איז שוין מער אָננעמבאַר אַלס שניאורסאָן .שאָקירנדיק
איז ראַדזשער האַמילטאָן אַלס גינסבערנ .זיין שאַרזש מיטן ,טיצער'
ולערער| איז לעכערלעך און ניט אין פּלאַץ ,אַנאַטאָל װינאָגראַדאָוו
איז נוט .נאָרניט שלעכט איז מאַרווין שװואַרץ.
אָבער ניט דאָס איז סוף כל סוף דער עיקר .דער הויפּט-חסרון
איז דער ,װאָס אויף דער בינע פון נעשאָנאַל טעאַטער האָט מען
געפּרובט אַרויפשטעלן אָדער אַריינקוועטשן א שטיק תרנום-ייריש-
קייט ,װאָס איז געשטיצט אויף שלום עליכמס א קאָמעדיע .דאָס
וועט געוויס ניט אַפּעלירן צום יידישריידנדיקן צושויער ,און
ס'איז ביי מיר אַ פראנע; װאָס װועט און ואָס קאָן דער הינע-
בוירענער נעפינען עפּעס אָנציעוודיקס פאַר זיך אין דער קאָמעדיע,
בעסער נעזאָגט ,אין דעם אופן וי מאָריס שװאַרץ האָט זי אויפ-
געפירט ? יאָ ,מען האָט דאָ און דאָרט א שמייכ? און אַ לאַך נע-
טאָן ,אָבער דאָס איז ניט גֶענונ ס'זאָל בליצן און גלאַנצן".
וועגן ענין פון פאַרשטיין די ש .ש-.טיפּן אויף ענגליש און ווי אַזױ
צו באַהאַנדלען .,שטעלט זיך אָפּ אויספירלעך דער אויפפירער מאָריס
שװאַרץ :
ניט לייכט איז מיר אָנגעקומען צו קנעלן מיט די קריסטלעכע
אַקטיאָרן מכח זייערע הענט-באַוועגונגען .עס איז אַן אָנגענומע-
נער כל? אויף דער ענגלישער בינע ,אַז װוען מען שפּילט אַ יידן,
דאַרף מען זיך אַװעקשטעלן אין אַ געוויסער פּאָזע ,אױיסשפּרײטן
ביידע הענט פון אונטער די פּאַכװעס און נעמען זיי שאַקלען ביי
יעדן װאָרט ,װאָס מ'רעדט אַרױס .,די ענגלישע שוישפּילער ווייסן
ניט װוי אַזױ אַ יידישער טיפּ דאַרף באַנוצן זיינע הענט ... .דאָס
איינענע איז מיט די פרויען װאָס שפּילן יידישע ראָלן ... .איך
האָב דערפאַר נעלאַדן עטלעכע וויכטיקע פּערזענלעכקייטן ,װי די
באַדייטנדע עננלישע לערערין פון אױיסשפּראַך מאַרגאַרעט קאָנעלי,
אָפּצוהיטן די שפּראַך פון די אַקטיאָרן .,איך האָב אויך ,ערב די
פּראָבן ,נעקנעלט מיט זיי ,װוי מיט קינדער ,ווענן יידישער אינטאָ-
נאַציע ,אױסשפּראַך און ספּעציעל ווענן יידישע באַװעגונגען ,וועל-
כע זיינען פאַרבונדן מיטן נערוו-סיסטעם .... ,זיי זאָלן פארשטיין,
אַן די שלום-עליכם-העלדן זיינען אַנדערע װוי די פּאְָטאַשעס'
און די ,דזשו קאָמידיענם' ".
אין יוני  2291איז די פּיעסע געשפּילט געװאָרן אין ענגליש ,אין
לאָנדאָן .,אין ,ט,עאַטער שאַפטבורג* מיט אויגוסטוס יאָרק אין דער
ראָל ,דוד שאַפּיראָ? ,זשאן פעדעיראַ ; ---שרה שאַפּיראָ" ,ראָבערט
ספּעיט ; ---איװאַן איװאַנאָוו" ,װיקטאָר לואיסאָן ; --הערשקע
שנייאורסאָן* און גלעניס לאַרימאָר אַלס ,בעטי".
אין ענגליש איז די פּיעסע געדרוקט אין דער איבערזעצונג פון
מאַרק שווייד אין מלך גראַפשטײנס ענגלישער אױיסגאַבע ;די שלום-
עליכם פּאַנאָראַמאַ" ,אנטאָריאָ,8491 ,
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פון רעכטס צו לינקס ( :אויבן) ,דער איידעם" אין ;סטשמפּעניו"( ,אונטן) ,דוד שאפּיראָ" אין ,שװער צו זיין א ייך" (;דער בלוטיקער שפּאָס") עלוי מאָזגאָװואַיצר" אין
דער מילכיקער"( ,פון אויבן)  ,האָצמאַך" אין ,די בלאָנדזשענדע שטערן" ,אונטן)
עלע סאָראָ ער" אין ;דאָס גרויסע געווינס"
=

יי

גאָלדגרעבער";, ,טוביה" אין ,טוביה
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לעטסיטאָן
מיסטער בוים אין קלאָזעט"
,
אין  5191האָט ש .ע .אָנגעשריבן זיין ,מיסטער בוים אין קלאָזצט",
אַ שפּאַט אין איין אַקט ,װאָס איז אַרײנגענומען געװאָרן אין זיינע
ווערק .דער אינאַקטער איז א"ר פון מאַרק שווייד געשפּילט געװאָרן
דעם  8נאָוועמבער  0291אין ,בראָנקסער קונסט-טעאַטער?,

,עולם הבא"
אין  5191האָט ש .ע .אין דער ניװו-יאָרקער צייטונג ;דער טאָג"
פאַרעפנטלעכט זיין אײינאַקטער ;עולם הבא" פון אַמעריקאַנער יידישן
לעבן .,דער אײנאַקטער איז אַריינגענומען געװאָרן אין ש .ע',ס ווערק.
ער איז אויך איבערגעדרוקט געװאָרן אין דער יידיש-סאָויעטישער
זאַמלונג פון ש .ע'.ס אײינאַקטערס ,און אין זיין נאָכװאָרט צום איינ-
אַקטער ,שרייבט דער שוישפּילער י .שידלא:
באַוואוסטע גנעשטאַלט  --דעם ;לופט-מענטש' --
י.י.ן
ז.
,
טרעפט שלום-עליכם אויך אין אַמעריקע ,וואו דער געניאַלער שריי-
בער האָט געלעבט די לעצטע יאָרן .ער טרעפט אים דאָ כמעט
אַ ניט-נעענדערטן ,אויב ניט רעכנענדיק די פאָרם ,וועלכע דער
לופטמענטש האָט באַקומען (די שפּראַך ,די געוואוינהייט ,דעם
שטייגער) ,און וועלכע איז אייננטימלעך דעם אַמעריקאַנישן ,ביז-
נעס-מאַן' ,וויי? די סאַציאַלע אָרדנונג איז אין גרונד געווען כמעט
די זעלבע וי אינם צאַרישן רוסלאַנד.
שלום-עליכם האָט שנעל אױפנעכאַפּט דעם נייעם אַמעריקאַנער

ביזנעס-מאַן ,פאַקטיש דעם נעכטיקן קאַסרילעווקער מנחם-מענדלען
און לופטמענטש .נאָר ער האָט זיי אױיפגעכאַפּט אין אַנדערע באַ-
דינגונגען ,אין מער ציוויליזירטע ,לאָמיר זאָגן ,און ניט געקוקט
אויף דער קורצער צייט ואָס שלום-עליכם איז אויסנעקומען צו
זיין אין אַמעריקע ,האָט ער ,דער גרויסער קינסטלער ,מיט זיין
געניאַלן חוש אויפנעדעקט דעם תוך פון אט די נייע ביזנעס-לייט
מיט זייער אַמעריקאַנער זשאַרנאָן ,שטיינער און געוואוינהייט.
אָט וועגן דידאָזיקע ;אַמעריקאַנער' האָט שלום-עליכם אָנגעשריבן
זיין אײינאַקטער ,עולם הבא! ,אין וועלכן ער דעמאַסקירט די פריש-
געבאַקענע נגידים ,װאָס זייער אידעעןלאָזיקייט ,קולטורלאָזיקייט
און רעליגיעזער אבערגלויבן שאַפן ,פּונקט װי אין צאַרישן רוס-
לאַנד ,אַ גינסטיקן באָדן פאַר דער אונטערנעמערישער דערפינדע-
|
רישקייט פון די מנחם-מענדלס".
אין  7291איז דער אינאַקטער אויפגעפירט געװאָרן דורך לייב
קאַדיסאָן מיט דער ניו-יאָרקער פאָלקסבינע" .אין סעזאָן 42"3391
פירט בענא שניידער אויף דעם אינאַקטער מיט דעם נייאָרקער
;אַרטעף",
דער אײנאַקטער איז איבערזעצט אין ענגליש פון מאַרק שוייך
און איז א"נ ,העווען* אָפּגעדרוקט געװאָרן אין דער ,שלום עליכם
פּאַנאָראַמאַ" (.)8491
דער אײנאַקטער איז אויך איבערזעצט געװאָרן אין רוסיש און
דערשינען אין מאָסקװע אין  1691אין באַנד פּיעסן פון ש .ע .אונטער
דער רעדאַקציע פון מ .ס .בעלענקי ,װוס .ב .איװאַנאָוו און ב.1 .
פּאָלעװאַי.
טביה

דער מילכיסעריי

וואוינענדיק אין פעברואַר  4191אין שווייץ ,און ניט זייענדיק
פאַרבונדן מיט קיין שום צייטונג ,אַזױ אַז ער איז געווען פריי פאַר
גרעסערע ,ניט טעגלעכע ,ליטעראַרישע אַרבעטן ,איז ש .ע .דאַמאָלט
צוגעטראָטן צו דער באַאַרבעטונג פון דער דראַמאַטיזירונג פון ט,וביה
דער מילכיקער" ,און אָט װאָס ער שרייבט וועגן דעם צו זיין פרױי
וַאין בערקאָוויטשס יידישער איבערזעצונגן:
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ד,ערפאַר אָבער איז אויפן האַרצן אַזוי גוט ! אַזױי פריילעך!
ווייסטו ,פאַרװאָס פריילעך ? מחמת דערפאַר ,ואָס איך ענדיק
שוין די דראַמע ,װאָס הייסט ,איך ענדיק ? אט אַזױ ! איך האָב דאָך,
נאָכדעם װוי דו האָסט זי איבערגעלייענט ,נגענומען און זי איבער-
געשריבן פונדאָסניי ,דאָס הייסט ,אָננעשריבן נאָר אַ נייע דראַמע,
לויט יענעם פּלאַן ,װאָס איך האָב דיר אומנעפער דערציילט .אַצינד
האָף איך ,איז זי אַרױס װוי עס באַדאַרף צו זיין .װעסט זען .היינט
דערשרייב איך דעם פערטן ,לעצטן אַקט .ס'איז אַרויסנעקומען,
אַזױ ווי דו האָסט געזאָגט ,פיר אַקטן און זיבן בילדער .,די ערשטע
דריי אַקטן זיינען נגרויסע .דער פערטער איז א קליינער ,נאָר אַ
רירנדיקער .דערהויפּט איז רירנד ווען טביה געזעגנט זיך מיט
די נאַקעטע ווענט ,קושט זיי און ליינט רחמנות אויף דער פֿאַר-
יתומטער קאַץ ,זאָנט ,אַז מע טאָר זי ניט איבערלאָזן ,סאַ צער
בעלי"חיים  . . .פאַר קריסטן (אויב די דראַמע וװועט האָבן די זכיה
צו זען די ברעטער פון אַ קריסטלעכן טעאַטער) ,װעט דאָס זיין
אַ גרויסער קאָנפיוז ,װאָס דער ייד ,וועלכער ווערט פון זיי אַרויס-
געטריבן ,האָט רחמנות אויף א קאץ".,..
אויף אָט דער סצענע האָט דער מחבר געלייגט אַ סך װאָג ,אָבער
זי האָט אַרױסגערופן אַ באַמערקונג פון זיין איידעם י .ד .בערקאָװוויטש,
און ש .ע .ענטפערט אים דערויף אין אַ בריוו:
;ער {טוביה| וויינט ניט און קושט ניט ,נאָר פון זיינע ווער-
טער איז צו זען ,אַז ער איז גרייט צו פאַרגיסן טרערן ,אַז ער ויל
קושן די ווענט פון זיין שטוב ,אָבער טאָן טוט ער דאָס ניט:
;װואָס רעדסטו ? איך װאָלט ניט נעקושט אָט די ווענט ? איך װאָלט
ניט צוגעפאַלן צו אָט דער ערד? דו פאַרנעסט ,אַז דאָ בין איך
געבוירן ,א .א .וו .',די פאַרלאָזטע און פאַריתומטע קאַץ רופט
ער מיטן

נאָמען

,חיה';-- :

,רחמנות

דאַרפן

מיר

האָבן

אויף

אַ

פערד וי להבדי? אויף א מענטשן .אָט זעסטו? אַ קאץ  --דאַכט
זיך ,װאָס ? אַ חיה ? פונדעסטווענן . ..װוי אין דער תורה שטייט
געשריבן , :צער בעלי-חיים" ...איז שוין פאַראַן אַ חילוק ?'",
אין  3191האָט ש .ע .אָנגעשריבן אַ בריוו צו יעקב פּ .אַדלער וועגן
דער פּיעסע ,וועלכע ער האָט פאַרפאַרטיקט אונטערן נאָמען .טביהס
טעכטער* און זי אים געװאָלט צושיקן אויפצופירן אין ;גרענד טעאַ-
טער" .דער בריוו איז אָבער ניט אָפּגעשיקט געװאָרן צו אַדלערן
מחמת דער שרייבער האָט זיך דערוואוסט פון זיינע ניו-יאָרקער
פריינט ,אַז דער צושטאַנד פון ניו-יאָרקער יידישן טעאַטער איז ניט
גינסטיק פאַר אַזױ-גערופענע ;ליטעראַרישע* פּיעסעס.
אין דעם בריוו האָט ש .ע .געשריבן :
,דעם גרויסן קינסטלער און מייסטער פון דער יידישער בינע,
מיפטער דזשייקאָב פּ .אַדלער ,ניו יאָרק.
גרויסער מייסטער !
איך שיק דורך מיין פריינט דזשייקאָב סאַפּירשטײן אַ פּלעי ,װאָס
כ'האָב איבערגעאַרבעט פון מיינע ווערק אין אַ משך פון צװאַנציק
יאָר ,און אויף וועלכער איך האָב אַ סך געאַרבעט און אַריינגע-

לייגט :פיל אינהאַלט ..אוּן אַרבעטנדיק איבער דעם הױפּטטיפּ ,האָב
איך
אזא
טיקן
זיין

שטענדיק אין זינען געהאט אייך ,נגרויסער מייסטער ,און נאָר
ארטיסט ,וועט אים באַהניפּטן און דאַרשטעלן אין זיין ריב-
און לעבעדיקן געשטאַלט ,װאָרים נאָר איר וװועט דערפילן
נשמה.

גרויסער מייסטער ! אין מיין פּלְעי וועט איר ניט נעפינען יענע
עפעקטן מיט וועלכע מע האָדעװעט דאָס יידישע פּובליקום פון דער
יידישער בינע שוין אַזויפיל יאָרֹן ,קיין האַרצרייפנדיקע פרערנדיקע
סצענעס דורך קינדערשע בעטעלעך ,מיט טויטע-לעבעדיקע מתימ-
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לעך ,מיט משונענע ווייבער ,מיט צעפּאַטלטע מוידן ,װאָס שרייען
וי אין װאַנהױז און מאַכן וויינען די גאַנצע באַוערי ; אויך ניט קיין
לאַקריצזיסע פּאַטריאָטישע לידלעך ,אויסגערעכנטע אויף ,משה'ס
פּאַטריאָטיזם ,װאָס איז ניט ווערט קיין ניק? און מע שלעפּט ביי
אים אַ קװאָדער; אויך קיין באָרדערס ,װאָס פאַרליבן זיך אין
אױיסגעלאַקענע צנועות און שיסן זיך פאַרן פּובליקום אין די אויגן ;
אויך ניט קיין פוילע וויצן און קיין קיצלען מיטן שפּיץ פיננער
אונטער די פּאַכװעס  ---אַלץ צוליבן געווונטשטן קװאָדער  ---ניין,
זוכט ניט די אַלע קונצן ,איר װועט עס ביי מיר ניט געפינען ! דער-
פאַר װועט איר אָבער נעפינען פאַר זיך אַ יידן ,א טאַטן פון פינף
טעכטער ,אַ פּראָסטער מענטש ,,נאָר אַ נאַנצער ,אַן ערלעכער ,אַ
כשרער .אַ ליידנדער ,ואָס איז פול מיט טראַנעדיע ,נאָר װאָס
מאַכט לאַכנדיק דעם צוהערער פוֹן אֶנהייב ביזן סוף ,לאַכנדיק ניט
אויף אָפּצושפּעטן ,נאָר פריילעך לאַכנדיק אויף צו סימפּאַטיזירן
און צו מיטפילן אים אין אַלע זיינע נרויסע פּיין און קליינע צרות.
אַלע פיר אַקטן זיינען באַזונדערע פיר קליינע טראַגעדיעס ,און
צוזאַמענגענומען זיינען זיי איין לאַנגע לעבנסטראַנעדיע פון דער
יידישער פאַמיליע .איך האָב עס טאַקע אַזױ א נאָמען געגעבן,
ניט שרייעדיק :פּאַמיליעש-בילדער אין  4אַקטן .ניט קאָמעדיע,
ניט טראַגעדיע ,כאָטש עס האָט אין זיך די עלעמענטן פון ביידע
מינים,
שוין צייט ,שוין צייט ,גרויסער מייסטער ,איר זאָלט אויפטרעטן
אויף דער בינע ,אין דעם הערבסט פון אייער אַרטיסטישער קאַריע-
רע ,אין אַ שטיק פונם טמתן יידישן אַלטענלעכן לעבן .לייענט אייך
נאָר גוט איין ,דענקט אייך איין ,און איר וועט זען ,אַז איר וועט
באַװוייזן וואונדער ,אַז דוקא אין אַזא שטיק ,אָן פּרעטענזיעס און
אָן פּוסטע עפעקטן און אָן טרערן-קװעטשענישן און אָן לאַכ-
טרייבענישן וועט איר זיך באַווייזן אין אייער ריכטיקער מאָס און
וועט זיך שאַפן איינע פון די בעסטע באַליבטסטע ראָלן ,וואו איר
ועט זיין סימפּאַטיש און באַליבט און װועט אַרויסרופן דעם גע-
זונטן געלעכטער ,דעם מיטפילנדן זיפץ ,די ניט-געצוואונגענע שטילע
פאַרבאָרגענע טרער .איך װוי? דענקן ,אַז דאָס זאָל ווערן אייער
קרױינראָל אויף אייער לאַננן אַרטיסטישן וועג איידער איר געזעגנט
זיך אפ מיט אייער פּראָפעסיע  ---הלואי נאָך לאורך ימים  ---אמן
אמן !
איינער פון אייערע שטאַרקסטע פאַרערער

שלום

עליכם

פּ .ס.
ביים איינטיילן די איבריקע ראָלן װעט איר די ראָל פון חוהן,
װאָס האַלט ביים שמדן זיך ,מוח? זיין ,געבן דער מיסעס אַדלער,
זי וועט עס דורכפירן נלענצנד .און די איבריקע ראָלן  ---אייערע
טעכטער ,װאָס ,כ'האָב געהערט ,זיינען גענוג באַשענקט פון דער
נאַטור און פון אייער ירושה .קורץ  --דאָס איז איער פאמיליען-
פּלעי".
הגם ש .ע .דריקט זיך פריער אויס ,אַז ביים שרייבן די פּיעסע,
האָט ער געהאַט אין זינען אַדלערן ,שטעלט זיך אַרױס ,אַז ער האָט
אויך ערנסט געטראַכט וועגן דעם ,אַז רודאָלף שילדקרויט זאָל שפּילן
דריאָל ,אָבער היות וי שילדקרויט איז אינצווישן אַרױס פון טאָמאַ-
שעווסקי'ס טעאַטער און צוריקגעפאָרן קיין דיײיטשלאַנד ,קערט זיך
ש .ע .צוריק צו זיין אָריגינעלן-פאַרטראַכטן פאַרקערפּערער ,וי ס'איז
צו זען פון פאָלגנדיקן בריוו צו דוד פּינסקין :
,די טעג איז געווען ביי מיר אנַאַסט ,חיים זשיטלאָווסקי ,האָבן
מיר נגעשמועסט .דערצייל איך אים ,אַז כ'האָב אַ ,פלעי' און וויל
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זי שיקן קיין אַמעריקע פאַרן יידישן טעאַטער און ווייס ניט וועמען
איך

זאָל אַזאַ מיסיאָן

אָנפאַרטרױען.

זאָנט ער;

,איר

האָט אין

ניו יאָרק איינעם אַן אמתן נוטן פריינט ,אַ בראַוון און אַן ערלעכן,
װאָס איז אייך זייער געטריי', .ווער איז ע?ר', ,דוד פּינסקי .דאָס
איז די חקדמה .איצט נייען מיר אַריבער צו די ביזנעס.
מיינע פריינט ,פאַרערער און קריטיקער ,װואָס האַלטן זיך פאַר
,ביה
מבינים ,האָבן אויסגעפונען ,אַז די קרוין פון מיין שאַפן איז ט
דער מילכיקערי מיט זיינע זיבן מעשהלעך ועגן זיינע טעכטער
מיט זיינע גליקן .זיי זאָנן זאָגאַר אַז {,טביה' איז א באַזונדער וועלט-
אנשויאונג .איך אַליין קאָן ,נאַטירלעך ,קיין מבינות ניט זאָגן.
איך ווייס נאָר איינס ,אַז אין די צװאַנציק יאָר ,װאָס איך האָב
טביהס מעשיות איבערנענעבן ,האָב איך געפילט ,אַז אַלע מיינע
סימפּאַטיעס זיינען אויף דער זייט פון דעם דאָזיקן פּראָסטן ,נאָר
גאַנצן ,ניט באַרירטן יידן .אַ שאָד ,האָט מען מיר געזאָגט ,װאָס
איך האָב דעם טיפּ ניט אויסגענוצט פאַר דער בינע .ער װאָלט
באַשאַפן פאַר אַ גוטן אַרטיסט אַ ריזנראָלע און דעם מחבר קונה
שם געווען .דידאָזיקע ווערטער זיינען מיר אַרין אין נאָז אַרײן.
און פאַראַיאָרן ,אַז איך האָב נגעלייענט די רעצענזיעס ווענן שילד-
קרויטס אויפטרעטן אין יידישן טעאַטער ,האָט מיך אָנגענומען אַ
חשק ;,טביהן' צו פאַרװאַנדלען אין א טעאַטער שטיק צוליב דעם
גרויסן שילדקרויט ,נאָר ביז כ'בין פאַרטיק געװאָרן מיטן שטיק,
האָב איך שוין געלייענט ווענן דעם גרויסן דורכפאל פונם גרויסן
קינסטלער דורך זיין אמתער אָדער נעבלאָפטער הייזעריקייט ,און
איך האָב מיין זאַך באַהאַלטן ווייט אין שיפלאָד .היינטיקן ווינטער
האָב איך מיך ווידער גענומען צו מיין ,טביהן' ,זיך דערמאָנט ,אַז

אין אַמעריקע איז דאָ נאָך אַ גרויסער קינסטלער ,מר .דזשייקאָב
פּ .,אַדלער ,אַפילו אַ שווערער ייד אוֹיף ביזנעס מֿאַכן ,נאָר אַן
אַרטיסט  ---אויף מיר אַזאַ יאָר! און האָב דערוען ,אַז ,טביה'
איז פאַר אים וי נעבוירן .האָב איך דאָס שטיק נאָך אַמאָל איבער-
געשריבן ,און נאָך אַמאָל ,און נאָך אַמאָל ,װוי מיין שטייגער איז
 --און איצט איז עס פיקס און פאַרטיק-- ,נו ,האָב איך געפּרובטאַרײינשרײבן אַ פֹּאֶר בריוולעך צו מיינע באַקאַנטע ,מאַכן אן אָנ
פרעג ,אָבער סתם אָן אַ נאָמען  --און דעריבער האָט מען מיר
אפשר גאָרניט געהאט װאָס צו ענטפערן ,ביז כ'האָב מיך אַרויפ-
געשלאָגן אויפן רעכטן ווענ  ---צו אייך ,ליבער פריינט און קאָלענע.
ווייס איך אָבער ניט אייער אַדרעס ,שרייב איך אייך דעריבער
דורך אַ דריטער פּערזאָן און בעט אייך אויפריכטיק ,װוי פאַר אַ
ברודער ,זאָלט איר מיר זאָנן ,אויב איר ווילט און קאָנט ,אויב עס
פּאַסט אייך און עס קאָן אייך ניט שאַדן ,מיר מיטצוהעלפן אין דער

זאַך --- ,דאַן שיק איך אייך די ,פּלעי' אויף אייער פאַראַנטװאָרט-
לעכקייט ,אין פולן זין פונם װאָרט ,איר זאָלט עס פריער אַליין
דורכקוקן ,דערנאָך זיך זעצן און אונטערהאַנדלען מיט א מענע-
דזשער --- ,איך דענק ,אַז קודם כ? מיט אַדלערן  --דערנאָך אים
דאָס שטיק פאָרלייענען ,דערנאָך עס פאַרקויפן ,זיין ביים גרים,
ביים ערשטן אויפפירן  ---הכלל ,מיך פאַרטרעטן אין אַלֶע הינזיכטן.
דער נאָמען פון דער פּלעי' אין ,טביהס טעכטערי ,פאמיליענ-
בילדער אין פיר אַקטן .די ראָלן זיינען  :טביה ,זיין ווייב נאָלדע,
זיינע פינף טעכטער ,אַ פּאֶר גויים ,אַ פַּאֶר יידן ,אַ פֹּאַר דינסטן ---

און שוין.

קיין קנאַקעדיקע עפעקטן ,בורלעסקע וויצן ,פּאַטריאָ-

טישע לידלעך ,טויטע קינדער וכדומה איז ,פאַרשטייט זיך ,ניטאַ
דאָרטן ,און דאָך איז דאָרטן דאָ אי טראַנישע ,אי קאָמישע סיטואַ-
ציאָנען ,אי וויצן ,אי לידער ,אי פאַרכאַפּנדיקע ביי דער נשמה סצע-
נען ,אי געזאַנג  --נאָר דער עיקר װאָס פונם ערשטן אַקט ביזן
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לעקסיקטאָן

לעצטן אַראָפּלאָזן דעם פאָרהאַנג אַרבעט טביה אוֹיף אַלַע כלים,
דער עולם לאַכט און האָט אים אַלע מאָל אַלְץ מער ליב און ליב,
און אויב אים שפּילט אַ מין אַדלער ,קרוינט ער זיך אויף דער
עלטער מיט אַ ראָל ,װאָס מאַכט אים פאַר אַ ליבליננ ביים פּובלי-
קום ! אויך פאַר גאָלדען (מיסעס אַדלער) כמעט דיזעלבע ראָל,
פון אַנהייב ביזן סוף ,און דריי-פיר שטאַרקע ראָלן פאַר דריי-פיר
טעכטער (האָדל ,חוה ,שפּרינצע ,ביילקע) .הכלל ,ס'איז אֶלרייט
אַרום און אַרוֹם .ס'איז דאָ אַפילו פאַר אַ קאָמיקער אויך צו טאָן,
אָבער נאָר אין איין אַקט .עס איז אָבער דאָ גענוג קאָמיזם אין
טביהן אַליין ,געפּלאַכטן מיט רירנדן טראַניזם ,און א שפּראַך
ן{אַזעלכען ,װאָס קיין אַרטיסט האָט נאָך אַזעלכע ניט געחלומט
אַפילן  ---טביהס שפּראַך ,מיט טביהס תורח ,מיט טביהס טייטש-
ווערטער".
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פון

פון ש .ע'.ס פּלאַן ,אַז אַדלער זאָל אויפפירן זיין פּיעסע ;טביהס
טעכטער" ,איז גאָרניט געװאָרן .אין  ,6191ווען ש .ע .האָט זיך שוין
געהאַט צוריק באַזעצט אין ניו-יאָרק ,האָט ער אויפסניי באַאַרבעט
די פּיעסע ,אָבער ערשט נאָך זיין טויט ,אין אױיגוסט  ,9191איז די
פּיעסע אויפגעפירט געװאָרן דורך מאָריס שװאַרץ אין ניו-יאָרק ,אין
;אוירווינג פּלייס טעאַטער",
די פּיעסע ,וועלכע איז שפּעטער געװאָרן איינע פון די גרעסטע
דערפאָלגן אין יידישן טעאַטער ,איז לכתחילה ניט צו הייס אויפגש-
נומען געװאָרן,
א .פרומקין שרייבט :
 ...,פון דער ערציילונג ביז דער ,טראַגײקאָמעדיע' ,פונם ביכל
ביז דער בינע אין מיר ניט נאָר גאָרניט צונעקומען ,נאָר היבש
אָפּגעפאַלן ,דער איינדרוק פון יענעם טוביה ,ווי אַלט ער זאָל ניט
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יידישן

טעאַטער

זיין ,איז נאָך איצט לעבעדיקער אין מיין זכרון איידער די דראַ-
מאַטיזירונג פון זיין מאָנאָלאָנ .און איצט ,אַז איך האָב נעזעען
טוביה דער מילכיקער' אויף דער בינע ,װעל איך איה"ש ,ביי דער
ערשטער געלעננהייט ,ווידער אים אויפזוכן אין בוך ,און מיינע
אוינן װעלן ווידער פייכט ווערן ,און איך וועל וידער אָנקוועלן
פון דעם חנודיקן יידישן וויץ ,װאָס שפּרודלט פון אים אַרױס ,אַזױ
שטאַרק איז שלום-עליכם דער דערציילער .אַזױ מעכטיק ווערט ער
טאַקע קעגנאיבער אָט דער שװואַכער דראַמאַטיזירונג זיינער,
דאָס מיינט אָבער ניט ,אַז די ענערגיע און די אַרבעט ,װאָס
מאָריס שװואַרץ האָט אַריינגעליינט ביי דער אויפפירונג פון שלום-
עליכמס ווערק ,איז געווען אומזיסט ,אַז עס האָט ניט געלוינט די
מי .וי שוואך די דראַמאַטיזירונג זאָל ניט זיין ,אין אָבער די
אויפפירונג לויבנסווערט ,און אויב ניט פאַר קיין אַנדער זאַך ,איז
געוויס װוערט צו זען שװואַרצן אין דעם טיפּ פון טוביה ,אייננטלעך
האָט שלום-עליכם דאָ אַלס מאַטעריאַ? פאַר זיין טראַגײקאָמעדיע
גענומען בלויז ,חוה' .א.ַ.ז מ'וויל צוריקשמועסן ,איז דאָך טוביה
דאָ דער עיקר .ס'איז דאָך דער לעבעדיקסטער טיפּ אין דעם שטיק,
און שװואַרץ ברעננט אים אַרויס אַזוי בולט װוי די דראמאַטיזידונג
ר האָט ,אַזױ ווייט וי מעגלעך ,זיך אַריינגע-
ע.
ערלויבט נאָר.. ,
לעבט אין טוביהן .װ.ו.אָס איז שייך צו די אַנדערע שוישפּילער,
װאָס נעמען אָנטיי? אין דעם שטיק ,קאָן מען זאָנן ,אַז זיי זיינען
כמעט אַלע אױיסגעהאַלטן אין זייערע ראָלן",
ב .װלאַדעק שרייבט :
,אויפן פּראָגראַם איז ,טוביה דער מילכיקער' באַצייכנט אַלס
טראַנידקאָמעדיע .דאָס איז ניט ריכטיק .אין דעם שטיק איז ניטאָ
קיין שום פאַרהאַנדלונג ,װאָס זאָל קאָנען אויסגעטייטשט ווערן אַלס
קאָמיש .דער הויפּט-העלד ,טוביה דער מילכיקער ,איז הומאָריסטיש.
אַלע צרות ,װאָס באַפּאַלן אים ,נעמט ער אויף מיט אַ באַשטימטער
פילאָזאָפישער גלייכנילטיקייט ,און זיין סאָרט ריידן ,זיין ברעננען
יעדע וויילע אַ פּסוק ,און זיינע אײיננאַרטיקע פאַרטייטשונגען מאַכן
אָפט דעם עולם לאַכן ,אָבער דאָס האָט וייניק צו טאָן מיט דעם
אינהאַלט פון .דער זאַך ,װאָס איז אַ הונדערט פּראָצענטיקע דראַמע
 ...דורך דער נגאנצער צייט פון דער אויפפירונג  ...און אויך
אַרױיסנײענדיק פון טעאַטער ,האָט דער עולם ניט געקאַנט באַשטימען
צי די זאַך איז אַ גרויסער

ערפאָלג צי ניט ,און וי זיי זאָלן זיך

צו דעם באַציען .די הויפּט-אורזאַכע פון אָט דער אומבאַשטימטקייט
איז װאָס דער עולם האָט ניט ערדװאַרט

פון שלום-עליכמן

אַ פול-

בלוטיקע דראַמע .אַלֶע קענען שלום-עליכמן אַלס דעם גרויסן יידישן
הומאָריסט .טוביה דער מילכיקער איז איינער פון שלום-עליבמס
געלונגענסטע הומאָריסטישע טיפּן ,אַן מען דערמאָנט נאָר דעם
נאָמען ,שלום-עליכם' ,שמייכלען שוין מענטשן .אַזױ טיף אין
איינגעװאָרצלט דער נעפיל ,אַז שלום-עליכם מיינט הומאָר ,נעלעכ-
טער  ..,און דאָ קומען זיי אין טעאַטער און געפינען ,אַז אָנשטאָט
לאַכן ,זיינען זיי נעצוואונגען צו וויינען.
נאַטירלעך איזן דאָס ניט שלום-עליכמס שולד ,פֿאַרקערט ,עס
איזן אַן אָננענעמע איבעראַשונג צו וויסן ,אַז אונדזער גרויסער
פאָלקס-שרייבער האָט אין זיך געהאט די פעאיקייט אויך פון א
דראַמאַטורג ,און האָט געהאַט ניט נאָר דעם כח צו מאַכן לאַכן,
נאָר אויך צו מאַכן וויינען .פאַר די לעצטע עטלעכע יאָר זיינען
אויפגעפירט געװאָרן אומצעליקע טעאטער-שטיק ,וואו די הויפּט-
טעמע איז די יידישע פראַנע אין איין פאָרמע אָדער אין אִן אַנ-
דערע .פון די אַלע ,איז שלום-עליכמס ,טוביה דער מילכיקער! די
שטאַרקסטע און אינהאַלטסרײיכסטע  ...מאָריס שװואַרץ אַלס טוביה
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איז זייער גוט .אַ פֹּאֶר קליינע ראָלן זיינען אויך דורכנעפירט נגעװאָרן
זייער גוט .איבערהויפּט דער דאָרפס-שרייבער זאזולא פון ווייזנ-
פריינד און דער סטאַראָפטאַ פון דובינסקי .ניט שלעכט זיינען
אויך מאַדאַם פערקויף אַלס טוביהס ווייב גאָלדע און ליזא זילבערט
אַלס זיין עלטסטע טאָכטער צייט? .גוסטאַוו שאַכט אַלס דער גלח
.אַ.רדריפלעך ניט נעראָטן האָט דעם
האָט ניט באַשאַפן קיין טיפּ  .פ
ערשטן אֶוונט נעשפּילט בערטאַ נערסטען אַלס חוה  ...בערטאַ
גערסטען האָט די ראָלע נעשפּילט אָן פייער ,און האָט דעריבער
ניט אַרױסגעבראַכט נענוג אייניקע מאָמענטן ,וװואָס זיינען גװאַלדיק
דראַמאַטיש .ד.אָ.סזעלבע האָט אויך פּאַסירט מיט טענענהאָלצן,
וועלכער שפּילט פעדיאַן  ...די אויסשטאטונג ,איבערהויפּט אין
ערשטן אַקט ,איז זייער געשמאַקפול ,און די טייבלעך מיט די
הינדלעך העלפן פיל צו באַשאַפן אַן אמתע דאָרפס-שטימונג".
ב .גאָרין שרייבט :
 ...,שלום-עליכם האָט נעקאַנט אָנשרייבן א דראַמע ווען ער
האָט לכתחילה געבויט אַ פּיעסע אויף דראַמאַטישע יסודות ,נאָר
ווייל טביה

דער מילכיקער

איז איבערנעארבעט

פון אַן ערציילוננ,

האָט דידאָזיקע דראַמע געליטן פון דער איבערמאַכונג .דער אינ-
האַלט פון ,טביה דער מילכיקער' איז אַזאַ ,װאָס איז שוין שטאַרק
עקספּלואַטירט געװאָרן אויף דער יידישער בינע  ...דאָך אין גע-
לונגען שלום-עליכמן צו זאָנן עפּעס אַזױנס ,װאָס די פריערדיקע
האָבן ניט געזאָגט  ...די קאָנסטרוקציע איז ניט קיין געהויבענע,
און דאָס האָט זיך ווידער גענומען דערפון ,וואָס די פּיעסע אין
איבערגעמאַכט פון אַן ערציילונג .עס ווייזט אויס ,אַז דער דירעק-
טאָר האָט זיך געסטאַרעט צו געבן אַ פּאַסנדע אױיסשטאַטונג און
דעקאָראַציעס ,נאָר דאָס איזן אים ניט זייער געלוננען  ...אויך די
טענץ און געזאַנג אין צווייטן אַקט האָבן ניט קיין טעם און זיינען
ניט אֵם |אין | פּלאַץ ,דער יוננער דירעקטאָר שװואַרץ האָט הפּנים
אַ שװואַכקײט

צו בהמות

און עופות  ...אין ,טביה דער מילכיקער'

האָבן מיר שוין אַ פערד און װאָגן ,אַ סך טויבן ,הינער  ..,און
דאָך האָט מער קאָליר געגעבן דעם מילכיקערס דאָרפס-שטיב? די
עטלעכע קעז-זעקלעך ,װאָס זיינען געהאַנגען אויפן פלאַנקן.
 ...די פּיעסע איז דורכנגעפירט געװאָרן גאַנץ נישקשהדיק .מאָריס
שװואַרץ אין דער ראָל פון טביהן איז געווען אַמבעסטן אין די
לייכטערע מאָמענטן ,וואו עס ווייזט זיך אַרױיס טביהס הומאָר ,נאָר
ער האָט זיך ניט אַריינגעלעבט גוט אין די טראַנישע מאָמענטן , ,.אַ
פּנים חדשות אין דער פּיעסע איז געווען מוני ווייזנפריינד .ער האָט
געשפּילט די קליינינקע ראָל פון דעם דאָרפס-שרייבער זאַזוליאַ
 ..,ער האָט זיין ראָל נעשפּילט ,זוי מ'פאַרשטײיט אין טעאַטער,
קאָמיש ,דאָס הייסט ,ער האָט ,בורלעסקירט!  ...מרס .פערקויף
האָט געשפּילט די ראָל פון גאָלדע ,וי מען שפּילט געוויינלעך די
ראָל פון אַ מוטער".
די פּיעסע איז פאַרבליבן אין ,אייזערנעם" רעפּערטואַר פון קונסט-
טעאַטער ,און בעת די גאַסטשפּילן אין מערב-אײיראָפּע ,דאָרט אוים-
געפירט געװאָרן,
וועגן דער אויפפירונג פון דער פּיעסע דורכן איידישער קונסט
טעאַטער* אין לאָנדאָן ,אין /,סקאַלאַ* ,שרייבט מאָריס מייער :
די פּיעסע נופא איז א לייבטע ,אִן אַנגענעמע ,כאָטש א נאַנץ
טיפע ,מען קאָן זאָגן ערנסטע .פון דעם שטאַנדפּונקט פון טעכנישן
געבוי איז זי איינע פון די בעסטע ,װאָס זיינען פאַרהאַן אין יירישן
רעפּערטואַר ,אַפילו פון מאָריס שװואַרצס קונסט-טעאַטער, .טביה
דער מילכיקער' פון שלום-עליכם איז ניט בלויז אַ דערציילונג ,און
דער העלד איז ניט בלויז אַ טיפּ אָדער אַ כאַראַקטער, ,טביה דער
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לעטסיטאָן

פון

ואווא
וי

מילכיקער' איז אַן איינקערפּערונג פון יידישן פאָלקס-לעבן ,און
טביה נופא איז א סינטעז פון די פּשוטע יידן ,פון די איינפאַכע
יידישע דאָרפס מענטשן ,מען קאָן זאָגן פאָלקס-מענטשן.
דאָס יידישע פאָלקס-לעבן איז טרויעריק ,מען לעבט אונטער
שרעקלעכע פאַרהעלטניסע ,מען איז אַרומגעריננלט פון שונאים,

מען ווערט פאַרפאָלגט ,געדריקט און געטריבן.,

מען דאַרף שווער

קעמפן פאַר דער עקזיסטענץ .מען האָט קנאַפּ פּרנסה .מען אין
באַװאָרפן מיט קינדער ,וועלכע מען ליבט וי די אוינן אין קאָפּ
; ..זיי רייסן אָפט איבער יעדע פארבינדונג מיט די עלטערן ,פֿאַר-
אורזאַכנדיק זיי שרעקלעכע יסורים  ...דער סוף אין אָבער ,אַז
אין דער פרעמדער וועלט ווערן די יידישע קינדער אַנטוישט  ...עס
ציט זיי צוריק.
און װוי פאַרהאַלט זיך דער ייד ?
 ..,ער גלויבט אין נאָט ,כאָטש אין האַרצן נאָגן ספקות צו וועלכע
ער וויל זיך ניט צוהערן ... .ער שוידערט פאַר דעם געדאַנק ,אַז
זיין קינד זאָל הייראָטן מיט אַ פּערזאָן פון אַן אַנדער גלויבן.
ל.ע.בט
ער האַסט ניט די אַנדערע ,אָבער ער קאָן זיי ניט ליידן. . .
איבער די ערנסטע רדיפות און זאָגאַר פּאָנראָמען ,אָבער ער ווערט
ניט פאַרצווייפלט .ער קרעפטיקט זיך מיט אַ וויץ ,מיט אַ נלייכ-
אָ.ט דעם דאָזיקן סינטעז  ...איז געשילדערט אויף אַ
ווערט?.. .
וואונדערבאַרן ,גלענצנדן אופן ,אין אַ פאָלקסטימלעכן סטיל אין
;טביה דער מילכיקער' ...װואָס גרייכט צו דער מדרגה פון א
פּאִעמע פון פאָלקסטימלעכקייט.
די דראַמאַטיזירונג פון שלום-עליכמס וואונדערבאַרע דערציילונג
איז אויך א געלונגענע ,איינע פון די געלונגנסטע ,װאָס איז פאַרהאַן
אין יידישן רעפּערטואָר ; דער גייסט פון דער דערציילונג איז אַפילן
ניט נעבליבן פאָלקאָמען אין דער דראַמאַטיזירונג .עס איז פֿאַר-
שוואונדן זייער פיל פון דער שילדערונג ,כאַראַקטעריזירונג און
דעם גרויסן קװאָל פון פאָלקסטימלעכן הומאָר ,וואָס די דערציי-
לונג אַנטהאַלט .אָבער דאָס איז ניט געווען צום שאָדן נאָר צום
נוצן פון דער דראַמאַטיזירונג .,דאָס האָט איר בעסער צוגעפּאַסט
צו דער בינע.
די ערשטע צוויי אַקטן ניז צו דעם קלימאַקס ,ביז צו דעם זיצן
שבעה

פון טביהן

און זיין ווייב גאָלדע נאָך זייער טאָכטער

חוה,

וועלכע האָט זיך געשמדט ,זיינען זייער אױיסגעהאַלטן אַפילן פון
שטאַנדפּונקט װוי אַ דראַמע דאַרף זיין טעכניש געבויט .עס איז
אין די צוויי אַקטן פאַרהאַן זייער פיל האַנדלונג ,וועלכע אַנטוויקלען
זיך רעגלמעסיק און מיט אַ געהעריקן טעמפּאָ אַלץ העכער און
העכער ,אַלץ געשפּאַנטער און איינדרוקספולער ,ביז צו דעם קלי-
מאַקס .דער אַנטײקלימאַקס אָבער פאַרנעמט דעם גאַנצן דריטן
אַקט און ער ציט זיך אַביסל? צו לאַנג .דער דריטער אַקט אנטהאלט
אויך צופיל כאַראַקטעריזירונג און שילדערונג ,מער װוי עס דאַרף
זיין אין אַ שלוס-אַקט ,אין וועלכן דער טעמפּאָ פון דער האַנדלונג
מוז נאָר האַסטיק קלאַפּן,
די אויפפירוננ פון מא
ָ
ר
י
ס
ש
װ
ו
א
ַ
ר
ץ
א
ין סקאלא טעאַטער אין מאַי
 2איז געווען העכסט געלונגען ,ער האָט געשפּילט פאַר טביהן,
נעבנדיק דעם כאַראַקטער אַן ערהאַבענע כאַראַקטעריזירונג",
בערטאַ גערסטין ,אין אירע מעמואַרן ,פאַרנאָטירט:
,אויב עס איז פאַרהאן אזא זאַך וי אַ זיווג פון אַ דראמאַטורג
און אַ שוישפּילער  ---און איך גלויב ,אַז עס איז יא פארהאן אַזא
קינסטלערישע פאַרקנסונג  ---איז שלום-עליכם שװאַרצס זיונ.
 ...האָט מען ערשט ביי טוביהן דערזעען שװאַרצן אין זיין פולסטן

אויסדרוק און פאַרנעם.
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עס איז שווער נעווען צו וויסן צי טוביה

האָט געשאַפן שװאַרצן,

צי שווארץ

טוביהן".

אויסער דערדאָזיקער דראַמאַטיזאַציע האָט רודאָלף זאַסלאַװסקי
אַליין אָדער געלאָזט דראַמאַטיזירן , 2טוביה"-פּיעסן און זיי אויפ-
געפירט איבער פאַרשידענע טיילן פון דער וועלט.
איינע פון דידאָזיקע דראַמאַטיזאַציעס, ,טוביה דער מילכיקער
פאָרט קיין ארץיישראל?" ,האָט זאַסלאַװסקי אויפגעפירט דעם 52
מאַי  8291אין װאַרשע,
וועגן זאַסלאַװוסקיס אויפפירונג פון אַזאַ פּיעסע אין לאָנדאָן
שרייבט מאָריס מייער :
ר,ודאָלף זאַסלאַווסקי האָט אויך פאָרגעשטעלט ,טביה דער מיל-
כיקער' אין פּאַװויליאָן טעאַטער .זיין באַאַרבעטונג פון דער קאָ-
מעדיע איז געווען אפשר פאַלקסטימלעכער ,ער האָט אַריינגענומען
מער פון שלום-עליכמס הומאָר אין דער קאָמעדיע ,אָבער זי איז
ניט געווען אַזױ סצעניש .זיין טביה איז אויך געווען זייער נוט,
כאַראַקטעריסטיש פאָלקסטימלעך .דער אַנסאַמבל זיינער האָט זיך
ניט געקאַנט פאַרגלייכן צום קונסט-טעאַטער ,אָבער אויך זיין פאָר-
שטעלונג האָט געלאָזן א זייער גוטן איינדרוק",
וועגן זאַסלאַווסקיס אויפפירן און שפּילן ,טביה" ,שרייבט דער
יידיש-סאָוויעטישער קריטיקער נ .אויסלענדער אין זיין בוך ;יידי-
שער טעאַטער*:
ז,אַסלאַווסקיס פּרוב אַרויפצופירן אויף דער יידישער בינע דאָס
געשטאַלט פון טביה דעם מילכיקן איז געווען צו יענער צייט אַ
גאַנץ געװאַגטער שריט .נעװאַגט איז עס נגעווען ניט בלויז דערפאַר,
וויי? דאָס איז געווען די צענטראַלע פיגור פון שלום-עליכמס שאַפֿן,
אַ פינור אין וועלכער דער געניאַלער שרייבער האָט פאריסך-הכלט
זיינע שילדערונגען פון דעם פאָלסס-מענטש .ס'איז געווען נאָך אַן
אַנדער סיבה .,. ,אַרום דעם געשטאַלט פון טביה דעם מילכיקן
איז צו יענער צייט שוין גענאנגען א געוויסע דיסקוסיע ,וועלכע
האָט עדות געזאָנט ,אַז שלום-עליכמס באַליבטסטער העלד איז ווייט
ניט אַזױ באַליבט ביי די פאָרשטייער פון דער יידישער בירגער-
לעכער קריטיק .דאָס האָט אָנגעהויבן ווערן קלאָר נאָך צום סאַמע
אָנהייב פון די רעאַקציע-יאָרן ,ווען די ציוניסטישע פּרעסע האָט
גענומען קעמפן קעגן דער אַזודגערופענער ,פאַרקריפּלונג פונם היס-
טאָרישן טיפּ :אויף דער יידישער בינע און האָט דערביי זיך גע-
סטאַרעט צו דיסקרעדיטירן די מאָנומענטאַלע געשטאַלטן ,װאָס עס
האָבן געשאַפן די קלאַסיקער מענדעלע און שלום-עליכם,
 ...אין טביה

דעם

מילכיקן

האָט

די רעאַקציאָנערע

קריטיק

 ..,דעם ,יידישן פייער אין האַרצן' און ,יירישן דענקן' ,ניט געקאָנט

זעען .זי האָט אין טביהס מאָנאָלאָנן ניט געקאָנט הערן יענע טע-
נער פון קלעריקאַל-נאַציאָנאַליסטישער אַפּאָלאָנעטיק ,מיט וועלכע
מען האָט זיך דאַמאָלט נעקװויקט אין דער בירגערלעפער פּרעסע,
דערפאַר האָט די אָפיציעלע נגעזעלשאַפטלעכע מיינוננ דאַמאָלט
ניט אַרױסגעװיזן קיין מינדסטן אינטערעס צו טביה דעם מילכיקן
און קיינער פון די יידישע אַקטיאָרן האָט ניט געמאכט קיין מינדסטן
פּרוב אַרויפצופירן דאָס טביה-געשטאַלט אויף דער יידישער בינע.
זאַסלאַווסקי האָט אַזאַ פּרוב געמאַכט ,און אין דעם אַליין איז שוין
געווען אַ געוויסער פאַרדינסט,
אין זאַפלאַווסקיס שפּיל אין דעם דאָזיקן ספּעקטאַק? איז געווען
אַ סך מאָמענטן ,װאָס האָבן דערמאַנט אַז זאַסלאַוװסקי איז אַן
אַקטיאָר מיט אַ פאַרגאַנגענהייט פון אַ ראָמאַנטיקער.

ס'איז אָבער

געווען דער ערשטער פאַל ווען דידאָזיקע פאַרגאַנגענהייט פון אַ
ראָמאַנטיקער האָט ניט נגעשטערט זאַסלאַווסקיס שפּיל ,נאָר ,פֿאַר-
קערט ,אין אַ געוויסן זינען זי באַרײכערט .בלויז זאַסלאַווסקי,
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יידישן

טעאַטצער

װאָס האָט געהאַט אין זיך אַזאַ אָרגאַנישע שנאה צו דער װואָכעדיק-
גרויער שטיינער-שילדערונג ,האָט געקאָנט אין יענע צייטן קומען
צו דעם געדאַנק ,אַז טביה טאָר ניט נגעשילדערט ווערן וי אַ דורכ-
שניטלעך שטיינער-געשטאַלט .זאַסלאַוװוסקי האָט אָפּגעװאָרפן דעם
צונאַנג צו טביה וי צו אַ מין ,יידן פון אַ נאַנץ יאָר! --- ,ער האָט
געפּרובט אַריינפירן אין דער טביה-שילדערונג אַ געוויסן פּאַטעטישן
טאָן .... ,ווייט ניט אַלֵץ האָט זיך זאַסלאַווסקין איינגענעבן אין דעם
ספּעקטאַקל .,באַזונדערס שווער איז געווען איבערצונעבן טביהס
הומאָר . . . ,דאָ האָט זיך געפאָדערט איבערצוגעבן דעם נאַטירלעכן
איבערנאַנג פון טביהן דעם פריילעכן ווערט-זאָנער צו דעם טיף
ליידנדיקן באמת דראַמאַטישן טביהן .נעבן אָט דעם איבערגאנג
איז זאַסלאַוופקי ניט געווען אימשטאַנד .עס האָט זיך באַקומען,
אַז אין די קאָמישע סצענעס האָט זאַסלאַווסקי טביהן צופיל ,פאַר-
פּראָסטערט ,,אין די דראַמאַטישע סצענעס ,פאַרקערט ,צופי? ,דער-
הויבן' ,אין ערשטן פאַל האָט ער זיך ערטערווייז אַראָפּנעגליטשט
צו דעם נאַטוראַליסטישן פּרימיטיוו ,אין צווייטן פאַל  --צו דער
ראָמאַנטישער צונעפּוצטקייט און איבערטרייבונג ,און אין ביידע
פאַלן איז ער ,פאַרשטיײיט זיך ,געווען מיילנווייט פון שלום-עליבמס
אמתן צוגאַנג צו טביהן.
און דאָך איז אין זאַסלאַווסקיס שפּי? געווען אויך אַזױינס ,װאָס
האָט אים דערנענטערט צו שלום-עליכמן ,װאָרום דאָ און דאָרט
האָט זיך אין זאַסלאַווסקיס שפּיל נעלאָזט הערן די אייגנארטיקע
פאלקסטימלעכע פּאַטעטיק ,װאָס איז אַזױ כאַראַקטעריסטיש פאַר
שלום-עליכמס באַלינטן העלד .דער צושויער האָט גענומען פילן
טביהס גרויסע השנות ,זיין אַקטיוע פאַראינטערעסירטקייט אין
אַלץ ,װאָס טוט זיך אַרום און אַרום ,זיין פּראָטעסט קענן אומרעכט,
זיין גלויבן ,אַז עס מוז אַמאָל קומען אַן אַנדערער ,אַ ליכטיקערער
טאָג .א.י.ן אַזעלכע מאָמענטן איז מען נרייט געווען צו פאַרגעבן
זאַסלאַווסקין אַלע פעלערן פון זיין טביה-אויפפירונג .ניט געוואלט
עס זיך פאַרנעבן האָט נאָר זאַסלאַוװוסקי אַלֵיין .מיט אַ מערקווירדי-
קער אייננעשפּאַרטקײט האָט ער אין פאַרלויף פון יאָרן אלץ ווייטער
און ווייטער געאַרבעט אויף זיין טביה-געשטאַלט ,געפלייסט זיך
צו געבן אין דעם דאָזיקן געשטאַלט אַ מין סך-הכל פון זיין גאַנצער
אַרבעט אויף דער יידישער בינע".

נחמיה צוקער שרייבט :
,רודאָלף זאַסלאַווסקי ,זועלכער האָט זיך פּלוצליננ געיאַװעט קיין
אַרגענטינע נאָך זיין געמיינטן טויט |{נעווען אַ ידיעה ,אַז ער איז
געשטאָרבן אין אַ שטעט? אין דייטשלאַנד ,און מ'האָט אַפילן איין-
געאָרדנט צו זיין אָנדענק אַ טרויער-אַקאַדעמיען ,האָט אויך נאָך,
טראָץ זיינע שווערע איבערלעבוננען ,באַוויזן אויפצופירן גרויסע
קונסט-ספּעקטאַקלען און ער האָט נאָך אַלֵץ געװועקט די מיינונגס-
פאַרשידנקייט וועמענס אינטערפּרעטאַציע פון ,טוביה דעם מילכיקן'
עס איז בעסער ,צי די פון מאָריס שווארץ אָדער זיינע ,זאַסלאווסקיס
פאָלקסטימלעך-זיננענדיקן ,טוביה""
די ראָל ;טוביה* איז געװאָרן אַ גװאַלדיקער צוציאונגס-כח פאַר
די וויכטיקסטע יידישע שוישפּילער ,און יעדער איינער פון זיי האָט
דעריבער געשטעלט די פּיעסע און געשפּילט די טיטל-ראָל ,די פּיע-
סע איז געשפּילט געװאָרן דורך דער ;ווילנער טרופּע" ,דורך די
שוישפּילער יוליוס אַדלער ,מאָריס לאַמפּע ,רודאָלף זאַסלאַװסקי,
לעאָניד סאָקאָלאָוו ,מנחם רובין ,זיגמונט טורקאָוו ,אברהם טייטעל-
בוים ,א .אַ.
אַזױ האָט מאָריס לאַמפּע אויפגעפירט די פּיעסע מיט אַ טייל
פון .דער טרופּע פון ,קונסט-ווינקל" ,דערנאָך האָט ער גאַסטראָלירט
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 5חדשים אין פּאַריז אין ש .ע-.פּיעסן ,אין  9291אין בעלגיע און
אין  ,1291צוזאַמען מיט לאַזאַר קאַהאַן און זיין פרוי שושנה אָנגע-
פירט מיטן װאַרשעװער ;סקאַלאַדטעאַטער* ,וואו ער האָט געשטעלט
די פּיעסע.
וועגן אַן אויפפירונג פון דער פּיעסע א"ר פון זיגמונט טורקאָו,
שרייבט דער באַקאַנטער טעאַטראַל דר .מיכאל וייכערט:
,וביה דער מילכיקער איז אַ ייד אַ חכם .כמעט אַ פילאָזאָף.
ט
ער זעט יעדע זאַך פון ביידע זייטן :אַהינגערעדט און צוריקנע-
שמועסט ,און ער בלייבט וי נעווען .דער ,דראַמאַטישער העלך'
איז כטבע אַ נוי אַ נאַר ,כמעט אַ טפש .ער זעט יעדע זאַך נאָר
פון איין זייט ,און ברעכט רוקן און לענד (טראַגעדיע) ,אָדער קריגט
ברוינע און בלויע צייכנס (קאָמעדיע) .דער חילוק צווישן ,טוביה
דעם מילכיקן' און אַ דראַמע איז דער חילוק צװוישן א ייד אַ חכם
און אגַוי אַ נאַר .ווען דער דראַמאַטישער העלד שטייט פאַר אַ
וויכטיקן שריט אין לעבן ,ציטערן מיר; :װאָס װעט ער טאָן?
ווען אויף טוביה דעם מילכיקן טוט זיך אַ שיט אַ פּעקל צרות
(ער אַלֵיין איז נאָט די נשמה שולדיק) ,װאַרטן מיר :װי אַזױ װעט
ער עס מקכל זיין ? ואָס װעט ער זאָגן? ווער עס לעבט איבער
טוענדיק ,ער  ---דערציילנדיק .דאָס געשעעניש גענומען פאַר זיך
איז פּריקרע ,ווייט ,ווילד ,אין זיין דערציילונג באַקומט עס פֿאַרב,
װואָג ,כאַראַקטער .מער פאַר אַלץ  :כאַראַקטער .ווען אַ ייד זאָנט
אַ וויץ ,איז עס אַ סימן פון שװאַכקײט .ער וויל זיך אויסדרייען
פון אַ שווערער סיטואַציע ,אַנטלויפן פון דער ווירקלעכקייט ,זיך
אויפבאַהאַלטן פאַרן לעבן .טוביה שטעלט זיך מיט זיין וויץ איבער
דער סיטואַציע .ער איז מבטל די ווירקלעכקייט ,אין נובר דאָס
לעבן ,זיין הומאָר איז אַ סימן פון גבורה.
פאַ..רהאַן אַמאָל ביי שלום-עליכמן אַ הומאָר אַ זיסער ,אַ
ווייכער ,אַ סענטימענטאַלער ,אַן אַנדערש סאל אַ ביטערער ,א
האַרבער ,אמַענדלשער .דאָ אין דער הומאָר אַ ביטעריזיסער ,אַ
פונקלדיקער ,אַ פעסטער און אַ זאַפטיקער .,ער קומט נישט פון
דרויסן  :פון דער קאָמישער סיטואַציע ,אָדער פון דעם וויץ ,װאָס
דער מחבר מאַכט .ער לייכט פון אינעװייניק ,פון טוביהס נאַטור.
 ..,אין דער דערציילונג ,נישט אין דער סצענישער באַאַרבעטוננ,
דאָרט טאָקט אויס שלום-עליכם אין משך פון צװאַנציק יאָר צען
מעשיות .אַ יעדע זאַך פאַר זיך ,פארענדיקט ,רונדיק ,א צאַצקע.
און אַלע אינאיינעם :די לעבנפנעשיכטע פון טוביה דעם מילכיקן.
פאַר דער בינע זיינען אַלע צו פיל ,איינע  ---צו ווייניק .שטיקעוועט
ער (ווער  --שלום-עליכם צי בערקאָװויטש  ---ווייסט מען נישט)

צונויף צוויי (חוה ,לך-לך) ,און פאַרבראָקט מיט א לויט פּאַטאָס
און שמעלצט צו מיט אַ לעק סענטימענט און פעפערט צו מיט אַ
ביסל טיראַדן ... .פון דעם הומאָר מיט וועלכן עס לייכט און
פינקלט די דערציילונג ,איז ווייניק געבליבן אין בינע-טעקסט ,אויף
דער בינע נאָך ווייניקער".
דער באַקאַנטער מוזיקאָלאָג און ליטעראַטור-קריטיקער סאָלאָמאָן
קאַהאַן ,באַהאַנדלט אַבסטראַקט דאָס פּראָבלעם פון קטוביה" אויף
דער בינע:
,דער פאַלשער אופן פאָרצושטעלן טוביהן באַשטײט אין פאַר-
מעלאָדראַמאַטעװען אים ; אין מאַכן אים אויסזען מנושמדיק און
האַנדלען עפּעס וי ,אַ יידישער מוזשיק' ,װוי דער פאַרשטאָרבענער
ספּעקטאָר האָט אָנגערופן זיין ראָמאַן ,דער פאַרמעלאָדראַמאַטע-
וועטער טוביה באַװעגט זיך אויף דער סצענע האַלב-אומגעלומפּערט
און האָט אַ פּנים פון חוזק .ער איז מסונ? צו ,רייסן קוליסן' און
איז פון אַנהייב ביזן סוף וואולגאַר .זיינע שווערע איבערלעבונגען
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לעטסיטאָן
גייען אונדז עפּעס וי פאַרביי ,וויי? זיי ווערן פאַרטרונקען אין זיין
ריין אויסערלעכער האַלטונג ,וועלכע איז קאָמיש ,וואָס פון פּסי-
באַלאָגישן שטאַנדפּונקט מיינט עס ,אין אַ געוויסער הינזיכט ,מינ-
דערווערטיק .דער ריכטיקער צונאַנג צו טוביהן איז אַ דיאַמעטראַל
קעגננעזעצטער ,ער האָט נאָרנישט צו טאָן מיט מעלאָדראַמע; ער
ברעננט אַרױס טוביהס דראַמע .דערדאָזיקער טוביה איז טיף
פאַטעטיש .ער וירקט נישט קאָמיש ,נאָר מראַגִיש .זיין פּאַטע-
טישקייט קומט צום אויסדרוק נישט דורך קאָנוואולסיווקייט ,נאָר,
אומגעקערט ,דורך פיינעם ,פּערלדיקן הומאָר .אויף אַזאַ מין טוביה
קוקן מיר נישט פון אויבן אַראָפּ; מיר קוקן צו אים פון אונטן
אַרױף .אונדזער באַציאונג צו אים אין נישט פון לייכטן שפּאָט,
נאָר פון גרויס אַכטונג .ווייל שלום-עליכמס טוביה ,ריכטיק אוים-
געפאַסט ,איז אַ סך מער ווי בלויז טוביה דער מילכיקער .ער איז
טוביה של מעלה ; די פאַרקערפּערונג פון דעם אוניװוערסאַלן איוב-

טיפּ אין אַ יידישער באַפאַרבונג.

ער אין אַ סימבאָל פון אַלע

ליידנדיקע ,װואָס דאָס ליידן ,אָנשטאָט זיי ,גייסטיק ,צו צעברעכן,
פּולירט עס זיי און ברענגט אַרויס אויף דער אויבערפלאך דאָס
שענסטע און נאָבעלסטע פון זייער רירנדיקער ,דערהויבענער מענטש-
לעכקייט .. . .אַזױ אים אַרויסצוברעננען אויף דער בינע ,װוי אַן
אוויװערסאַלן טיפּ ,איז זייער אַ שװערע ,אָבער אויך אַ זייער
דאַנקבאַרע אויפגאַבע פאַר אַן אַקטיאָר ,װאָס פּרעטענדירט נישט
בלויז אויף פּראָפּעסיאָנאַליזם ,נאָר טאַקע אויך אויף קינסטלעריש-
קייט .און ווער עס באַווייזט אַזױ צו פאַרקערפּערן טוביה דעם
מילכיקן ,איז אַ קינסטלער-אַקטיאָר מיטן אַקצענט אויפן ,קינסט-
לער'",
און וועגן דער אינטערפּרעטאַציע פון שוישפּילער זיגמונט טורקאָוו,
שרייבט ער :
..
,

,.טוביה' איז אַן אָנגענומענע

זאַך צו דענקן ,פאַרקערפּערט

דעם נוטמוטיקן יידישן פאָלקס-טיפּ ,דעם יידישן מאַסן-מענטש
אויפן גרענעץ צווישן דאָרף און שטעט? אין דער אַמאָליקער ,פאַר-
רעװאָלוציאָנערער אוקראַאינע .אַ ביס? פאַרגרעבט ,אָבער דאָך
מיט אַ שטאַרקער אינטואיציע און לעבנס-פאַרשטענדניש ,איז ער,
אין אַלנעמיין ,לויט דער אָנגענומענער מיינונג ,אַ קאָנצענטרירטער
עטנאָגראַפישער עקסטראַקט ,באַזאַלצן און באַפעפערט מיט שלום-
עליכמס אומפאַרגלייכלעכער מייסטערשאַפט צו שילדערן פּערזאַנען
יט זיין איינציקאַרטיקן קינסטלערטום ,װאָס
און סיטואַציעס. .מ. .
דערלויבט אים צו מאַכן אונדז איננאַנצן פאַרגעסן זיגמונט טור-
קאָוון ,און מיטלעבן בלויז מיט ,טוביהחס' ליידן און פריידן ,ברעננט
אונדז טורקאָוו אַרויס אַ נייעם ,טוביה' ,וועלכער נייט איבער די
גרענעצן פון דעם ,װאָס איז לאָקאַל-עטנאַנראַפיש און אַפילן בלויז
נאַציאָנאַל .טורקאָוו דערהויבט שלום-עליכמס טיפּ צו אוניװוערסאַ-
ליטעט. .ט.ו.רקאָווס ,טוביה!' איז א גייסטיקער אַריסטאַקראַט
אין שענסטן זין פון װאָרט.
וי הימל-ווייט שטייט אָט דער דאָזיקער ,טוביה' פון דעם ,װאָס
אין דער אינטערפּרעטאַציע פון אַנדערע אַרטיסטן ,מאַכט ער אַלע
וויילע לאַכן מיט זיינע פאַרדרייטע אויסטייטשונגען פון די פּסוקים !
יענע ,נישט קענענדיק ,צוליבן אויספעלן פון קינסטלערישער אינ-
טואיציע ,זיך אַריינגראָבן טיפער וי ,טוביהס' קאָרע ,שטרייכן
אונטער אין אים דאָס מנושמדיק-עפּיזאָדישע. .ט.ו.רקאָוו האָט
אויפגעכאַפּט ,באַנומען און זיך אָרגאַניש צוזאמעננעלעבט מיט
;טוביהס' גייסטיקער יום-טובדיקייט . ... ,מ'דאַרף זיין אַ קינסטלער
פון אַזאַ פאַרנעם וי טורקאָוו צו קאָנען אין דעם פאַל פוֹן ,טוביה'
אַזױ גוט אונטערשיידן צווישן קאָמיזם און הומאָר װי דער דאָזי-
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קער אינטערפּרעטירער זיינער טוט עס .אַ טיפ איז קאָמיש ווען ער
טראָנט אַליין אין זיך דעפעקטן ,װאָס ברעננען אים אין אַ נענאַ-
טיווער לאַגע אין באַציאונג צו דער אַרומיקער סיטואַציע ,וועלכע
איז דורך און דורך נאָרמאַל .,דאָס איז אָבער נישט דער פאַל מיט
;טוביהן' .ער איז דורך און דורך נעזונט .קראַנק און נישט
נאָרמאַל איז די נעזעלשאַפטלעכע סביבה אין וועלכער ס'קומט אים
אויס ,נישט צוליב זיין שולד ,צוֹ לעבן.
מיט אַ באמת נגעניאַלער אינטואיציע האָט טורקאָוו באַנריפן די
טיפערע כונה פון שלום-עליכם .טוביה איז נישט קאָמיש ,נאָר
טיף-טראַניש ,אַ שטיק איוב .נישט קאָמיזם איז ,אלזאָ ,זיין כאַראַק-
טער-שטריך ,נאָר הומאָר ,אַלס אַ בליץאָפּלײטער פון זיין אָנגע-
קליבענעם צער און צאָרן .זיין שפּרודלדיקער הוֹמאָר און נעלעכ-
טער דורך טרערן װאָס לויטערט אים און מאַכט לייכטער צו פאַר-
טראָנן די קלעפּ װאָס דאָס לעבן גיט אים אומאויפהערלעך.
איבער זינמונט טורקאָווס ,טוביה' שוועבט דער פאַטום פון די
גריכישע טראנעדיעס אסו'ןאָטעמט דער גייסט פון איוב .שלום-
עליכמס פּערלדיקער הומאָר און טורקאָווס אינטערפּרעטאַציע איז
די קינסטלערישע פּלאַסטיק דורך וועלכע ,טוביהס' טיפע מענטש-
לעכקייט קומט נאָך שטאַרקער צום אויסדרוק".
ד 52 .דעצ 3491 .האָט דער /,מימט* אויפגעפירט די פּיעסע .וועגן
דער אויפפירונג און מיכאָעלס אַלס ,טוביה" ,שרייבט פּרץ מאַרקיש :
,דורך טביהן האָט שלום-עליכם געבראַכט צו דער אנטפּלעקונג
דאָס סאַמע נאָבעלע אוֹן פּאָזיטיווע פונם פאָלקס-מענטש ,װאָס
אונטערשטרייכט זיין אָרגאַנישע צונעבונדנקייט צו דער ערד ,זיין
אומגעהויערע ליבע צו דער נאַטור און זיין אינסטינקטיווע פיינט-
שאַפט צום כאַם אין אַלע זיינע שאַטירונגען ... .אָט די אינסטינק-
טיווע ליבע צו יניע כפּים ,די ליבע צו דער נאַטור און צום מענטש
האָט טביהן אָפּגעטײלט פון שלום-עליכמס קאָפּשװינדלריקער גאַ-
לעריי פון די אַגענטן ,מעקלערס ,שדכנים ,ספּעקולאַנטן ,שלימזלים
און אַלע אַנדערע אומגליקן שבעולם .די דאָזיקע נטיה און ליבע
צו יגיע כפּים האָט אים באַלױנט מיט באַדאַכטקײט און רואיקייט,
מיט חכמה און פאַרשטאַנד און אים אויפגעהויבן העכער פון זיין
פאַרהאַװעטער און פאַריאָגטער סביבה ,אים באַשענקט מיט קלאָר-
קייט און פאַָראויסזעאיוודיקייט און באַשטעטיקט אין אים דעם
סימבאָל פונם יידישן פאָלקס-חכם ,דעם האָרעפּאַשניק ,װאָס האָט
אויסגעהיט אין זיך ,ניט נעקוקט אויף אַלע אומנליקן און ליידן,
דעם געלייטערטן טרוים וועגן אַן אַנדער וועלט ,וועגן אַ וועלט פון
יושר און מענטשלעכקייט ,וועגן אָט יענער וועלט ,װואָס זיינע טעכ-
טער וועלן איר נאָכדעם אָפּנעבן דאָס לייב און לעבן ,דעם נוף
און די נשמה.
,...אַך ,טי ,רבונו של עולם !'  ---אַזױ גוטברודעריש ,אַ ביסל
פאַראיבלדיק און אַ ביס? פאַרצײיענדיק ,זאָנט טביה ביי זיין ערשטן
אויפטריט .דאָס זיינען בכל? די ערשטע ווערטער פונם ספּעקטאַקל
לויט דער זייער געלוננענער אינסצענירונג פון אויסלענדער און
דאָברושין ,וואָס מיכאָעלס טורעמט אַזױ פעסט און אַזױ גראָדליניק
און אַזױ איבערציינט אין זיין קינסטלערישן אמת ,מיט אט דער
פאָלקסטימלעכער ווענדונג צום ,רבונו של עולם' אויף ;,טי' |דון
.ן דעם ערשטן
ווערט נלייך אַנטפּלעקט טביהס וויזיט-קאַרטל. .א.י
בילד דערפילט מען נלייך און מיטאַמאָל די שניידנדיקע שאַרף פון
מיכאָעלסעס קאָנצעפּציע ... .אַ שטיק יידיש לעבן פון סוף פאָריקן
יאָרהונדערט אין אַ רואיק אוקראַאיניש דאָרף .ס'איז פאַרטאָג.
ס'איז שטיל .אָבער אין דער דאָזיקער שטילקייט ,אין שויס פון
אָט דער וואונדערלעכער אוקראַאינישער נאַטור צייטיקט זיך דער
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יידישן

טעאַטער

לעצטער אַקט פון דער רוסישער קנעכטשאַפט און פון דער יידישער
פאַראורטיילטקייט,
 ....מיכאָעלס העלפט דורך זיינע אקטיאָרישע מיטלען דער ליטע-
ראַטור צו באַפרײיען שלום-עליכמס טעקסט פון די שלעכטע קאַנאָ-
נען ,װאָס זיינען דורך פאַרשידענע ,פאָרלייענער!' אַרויפגעלײיגט
אַרװאָס האָט
געװאָרן אויף זיין גרויסן טראַנישן אינהאַלט. .פ..
שלום-עליכם דורכגעקלוננען ביי מיכאָעלסן אַ סך טיפער און טראַ-
גישער װוי מ'איז ביז אים געוועהנט געווען אויפנעמען און פאַרשטיין
יכאָעלס אין
אָט דעם גרעסטן שרייבער פונם יידישן פאָלק ? .מ..

ש .ע'.ס וערק און כסדר איבערגעדרוקט געװאָרן אין זיינע ווערק,
עס איז אויך פאַרהאַן אַ געדרוקטע באַאַרבעטונג פון דער פּיעסע
פאַר קינדער (ווילנע,)83291 ,
אין  5291איז אין יעקאַטערינאָסלאַו דערשינען ;טעויע דער
מילכיקער",
,טביה*? איז אויך באַאַרבעט געװאָרן פאַרן פילם .צוערשט ,אין
סעפּטעמבער  ,9191איז עס דעמאָנסטרירט געװאָרן אין ניו-יאָרק
פון די ,ציון פילמס אינק ,".א"נ ,חוה? און אין יולי  9291א"ג ;טביה
דער מילכיקער".
וועגן דעם שרייבט דר ,ל .פאָגעלמאַן :

לירטן פון פּרצן און מאָמענטנווייז פון מענדעלען .ער האָט שטענ-
דיק געפילט די אידעאישע איינהייט פון די יידישע קלאַסיקער,
װאָס האָבן פאַקטיש איינער דעם צווייטן ממלא געווען און דער-
גאַנצט .ער האָט שטענדיק נעפירט דעם קינסטלערישן דיסקאָנט
פון אַלֶע דריי  ---פון פּרצן ,מענדעלען און אין שלום-עליכמן זיי
קינסטלעריש אַסימילירט.
 ..,יעדע איינציקע |{מיזאַנסצענען שאַפט אַרום זיך אַ גרויסן
קרייז פון אַסאָציאַציעס ,װאָס אייניקע פון זיי שטאַמען פון דער
פאַרגאַנגענהייט ,און אייניקע רייסן זיך אַריין דורך דער קעגנװאַרט
אין דער צוקונפט .אַזױ אָרום לאָזט ער אַרױסשטראַלן דאָס שטענ-
דיקע ,דאָס אומפאַרגעננלעכע ,דאָס עפּישע פונם פאָלֶק .דעריבער
איז אָט דער ספּעקטאק? נעװאָרן פאַרן צושויער אַ מין אייגנאַרטי-
קער בוך פון גורלות ,אַ בוך פון יידישן עפּאָס ,װאָס דערציילט
וועגן איינעם פון די סאַמע פינסטערע פּעריאָדן אין דער נגעשיכטע
פון די יידן אינם געוועזענעם רוסלאַנד .דעריבער איז ער געװאָרן
דער סאַמע באַליבטער ספּעקטאַקל אין נאָסעט {מאָסקװער יידישער
מלוכה טעאַטערן.
אין דעם פּרט האָט דער טעאַטער ,אויסער די געניאַלע פאָלקס-
טימלעכע טעקסטן פון שלום-עליכמן ,צו פאַרדאַנקען דער אידעענ-
פולער און מייסטערישער רעזשי פונם חבר מיכאָעלס".
נאָך אַן איבערייס פון בערך  51יאָר ,װואָס אין מאָסקװע איז ניט
געגעבן געװאָרן קיין יידישע פאָרשטעלונג ,איז אָנהײיב דעצעמבער
 2געשאַפן געװאָרן אין מאָסקװע אַ פּראָפּעסיאָנעלע יידישע טע-
אַטער קאָנצערט-טרופּע ,װאָס האָט דאָרט אויפגעפירט אַ טעאַטראַלן
מאָנטאַזש פון /,טוביה דער מילכיקער"* לויט שלום-עליכם אונטער
דער רעזשי פון געוועזענעם מיטגליד פון דער ;הירשביין-טרופּע*,
װולאַדימיר שװאַרצער ,וועלכער האָט געשפּילט די טיטל-ראָל,

 ,.. ,אַ ווערק ,װאָס איז געשריבן אין אַן ערציילערישער פאָרם,
איז אונטערגעװאָרפן זיינע איינענע געזעצן ,װאָס זיינען גאָר אַנ-
דערש וי די געזעצן פון דער דראַמע ,פון דער בינע און פון דעם
פילם .,און שניידט מען אויס פון אַזאַ מין װערק אַ פּיעסע אָדער
אַ פילם ,מוז די אָפּעראַציע אַוועקנעמען אַ סך בלוט אוֹן קראַפט
ביי דעם אַרינינעלן ווערק ... .און פון שלום-עליכמס רירנדער,
לירישער און הומאָריסטישער ערציילונג ,טוביה דער מילכיקער'
איז אויך .ז.י.יער שווער ,אויב ניט פּשוט אוממענלעך צו שאַפן
אַן עכטע פּיעסע מיט שפּאַנענדער דראַמאַטישער האַנדלונג .עס
װאָלט אפשר יאָ מענלעך געווען ווען מען שפּילט עס אין דער
פאָרמע און אין דעם גייסט פון ...טשעכאָווס אַ ,לירישע דראַמע',
און דורך האַלבע טענער ,דורך קונציקע פּויזעס און דורך לאַנגזאַמען
אָרם שפּילן דאַרף געשאַפן ווערן אַ דינע ,דעליקאטע שטימונג,
אָנשטאָט שטאַרקע איבערלעבוננען .אָבער פאַר אַ פילם װאָלט אַזאַ
,ירישע דראַמע! גאָרניט נעטוינט ,ווייל אַ פילם איז דורכאויס
מין ל
געבויט אויף האַנדלוננען.

קיינמאָל ניט צונעגאַננען צו שלום-עליכמס טעקסט

וי צו אַן איזאָ-

דעם  32מאַי  1691איז אין תל-אביב ,מדינת ישראל ,אויפגעפירט
געװאָרן אין יידיש דורך יוסף בולאָוו (די ערשטע דריי פאָרשטע-
לונגען ,צום ערשטן מאָל אין בנין פון ,הבימה"ן ,טביה מיט זיינע
זיבן טעכטער ,מוזיקאַלישע פאָלקס-קאָמעדיע אין  2אַקטן פון װאָלף
וועבער און אוירווינג ראָס ,לויט די דערציילונגען פון שלום-עליכם,
רעדאַקטירט פון לובאַ קאַדיסאָן ,מוזיק פון שאול בערעזאָווסקי ,פינאַל
ליד  ---עדװאַרד אַלעארטשיק" ,מיט בולאָוון אַלס ;/טביה".
שמעון רוסקין האָט אין לאָס אַנדזשעלעס איבער דער ראַדיאָ
אויפגעפירט די פּיעסע מיט דער ,פאָלקסביגע" ,שפּילנדיק די טיטל-
ראָל,
אליהו טענענהאָלץ האָט די פּיעסע (אין לייען-פאָרם) אויפגעפירט
אין לאָס אַנדזשעלעס ,אין דאָרטיקן יידישן קולטור-קלוב ,צו ש .ע',ס
יאָרצײט,
אין  2291איז אין זאַמלבוך ,פלאַמען* (קאָוונע) אָפּגעדרוקט גע-
װאָרן ;כאַװע" ,אינסצענירט דורך ב .מיבאַאַליס,
אין  5291איז ,טוביה דער מילכיקער* אָפּגעדרוקט געװאָרן אין
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שווארץ אָבער האָט נעמאַכט אַ פאַרזוך צו שאַפן אַ שטאַרקע,
רירנדע דראַמע פון שלום-עליכמס אידיליע  ....אָבער עס האָט זיך
באַקומען אַ ,טביה דער מילכיקער! אין וועלכן עס פעלט אַ היבש
ביס? פון שלום-עליכמס צויבער  ...אין דעם מואווי-בילד איז אויך
פאַרבליבן דער שאָטן פון שלום-עליכמן און די פּאֶר אויסערלעכע
הומאָריסטישע שטריכן פון טביהן ,אָבער  ...די נאַנצע פּיעסע
ואיזן לויט איר אינהאַלט און נייסט אַ דראַמע װאָס לייגט זיך
שווער אויפן געביט ... .אָבער ס'װואָלט באמת געווען אַן עולה
ווען מיר װואַרפן די שולד פאַר די שװואַכקײיטן און מעלאָדראַמאַטישע
עפעקטן פון דעם פילם איננאַנצן אויף שװאַרצן ,אויף זיין אוים-
פירונג :דער הויפּט-קװאַ?ל פון די שואכע זייטן פון דעם בילדר
לינט אין דעם אינהאַלט און נגייסט פון שלום-עליכמס ווערק נופא,

װאָס לאָזט זיך ניט דראמאַטיזירן
דראַמע ,וואו שלום-עליכמס

און אינסצעניזירן אין אזא

נייסט זאָל בלייבן לעבן.

;טביה דער מילכיקער' נופא האָט אין זיך אויך יענעם סענטי-
מענטאַלן אָטעם ,װאָס פילט זיך אין דעם מואוי-בילד ,אָבער
שװואַרץ האָט אָט די פאַרבאָרנענע ,שטילע שטריכן אַרױיסגעבראַכט
אויפן לייוונט שאַרפער ,ראַשיקער ,צוליב זיין געוויינלעכער נייגונג
צו שטאַרקע עפעקטן ,צו דראַמאַטישע זאַלץ און פעפער ,און ס'האָט
זיך באַקומען אַ יידישע פאַרטרערטע פאָלקס-דראַמע .דערפאַר האָט
שװאַרץ דערגרייכט אין דער אויפפירונג אויסנעצייכנטע טעכנישע
עפעקטן פאַר וועלכע די יידישע פילם דאַרף אים באמת דאַנקבאַר
זיין ,די פאַטאָגראַפישע בילדער זיינען דאָ זייער קלאָר און איינ-
דרוקספול ,זיי שאַפן די געהעריקע שטימונג ,צוזאַמען מיט שלום
סעקונדאַס פאָלקסטימלעכער מוזיק .יעדע געשטאַלט און יעדעס
ווינק? איז דאָ דייטלעך און בולט אויסנעדריקט .ס'איז אַ פילם,
װאָס קאָן זיך פאַרנלייכן מיט די בעסערע אייראָפּעאישע פילמס
3418

לעקסיקאָן
לויט דער אויפפירונג און אויך לויט דעם שפּילן  . ..יעדער זשעסט,
יעדער קנייטש און יעדער ואָרט און טאָן ביי שװאַרצן אין אַ
שטריך פון עכטער קינסטלערישער שילדערונג פון טביהן ... .איך
שטעל זיך ניט פאָר קיין בעסערן טביה וי דער טביה װאָס שװאַרץ
האָט פאַר אונדז איצט אױיסנעמאָלן",
גאָר שטאַרקע טענות
נ .בוכוואַלד :

צום פילם האָט דער טעאַטער-קריטיקער

 ...,דער נגרונט-טאָן פון דעם פילם |איזן| אַ טראַגישער און
אַ געדיכט-מעלאַנכאָלישער ,װאָס דאָס שטימט בכל? נישט מיט דעם
גייסט און דעם מהות פון שלום-עליכמס שאַפן און פון זיין מייס-
טערווערק ,טביה דער מילכיקער' .שלום-עליכם אין געלעכטער.
מעג דאָס געלעכטער זיין דורך טרערן .שלום-עליכם איז אָפּטימיזם,
מעג דאָס זיין אָפּטימיזם אויף צו להכעיס דער שווערער אויסקו-
מעניש פון זיינע פאָלקס-מענטשן ,אין דעם פילם איז אָבער פאַרהאַן
אַ מינימום נעלעכטער און אַ מאַקסימום טרערן ,א מינימום אָפּטי-
מיזם און אַ מאַקסימום

שווערער

געמיט

 ...פאַרהאַן דאָרט בלויז

די טראַגישע פינור פון טביהן און אַ פּאֶר בלאַסע שטיינער-פינורן.
פאַרהאַן דאָרט בלויז די מעלאָדראַמאַטישע סיטואַציע ווענן טביהס
טאָכטער חוה  ...דאָס אַלץ אין טאַקע שלום-עליכם ,אָבער אַזױ
אויסזידן שלום-עליכמן און איבערלאָזן בלויז דאָס מעלאָדראַמאַ-
טיש-געדיכטע הייסט  ---איבערפירן און מיסרעפּרעזענטירן שלום-
עליכמן.
די פּיעסע ,טביה דער מילכיקער' ,וי שװואַרץ האָט זי געשפּילט
מיט יאָרן צוריק ,האָט געליטן אין אַ היבשער מאָס פון דעם זעלביקן
חפרון .אָבער אין דעם פילם איז אָט דער חסרון גאָר אָן א מאָס.
דאָ האָט דער סצענאריא-שרייבער אַרינגעטאָן איינענע דעטאַלן
און באַטאַנונגען ,װאָס מאַכן די מעלאָדראַמע נאָך געדיכטער און
נאך מער האַמעטנע.

פאַר דעם

מען קאָן צו שװאַרצן

גרונט-סוזשעט

ניט האָבן קיין טענות

פון דער דראַמאַטיזאַציע

פּיעסע און סיי אין דעם פילם.

סיי אין דער

ס'איז אָבער אַ שאָד און אַ פאַרדראָס,

װאָס סיי פון דער פּיעסע און סיי פון דעם פילם זעצט אַזאַ שווערער
ריח פון װאָלװעלען יידישן שאָוויניזם .אַזא פאַראַכטונג צום ,גוי'
בכלל .ביי שלום-עליכמן איז עס ניט אַזױ.
 ...אין דעם פילם האָט מאָריס שווארץ דער רעזשיסער אַריבער-
געטראָגן דאָס בעסטע און דאָס ערגסטע פון דער פּיעסע .די סקאַר-
באָזוע ,גויאישע' טענער פון די שוישפּילער ,װאָס האָבן געדאַרפט
פאָרשטעלן גויים ,זיינען אין פילם נאָך מער האַמעטנע און פאַלש,
וי זיי זיינען געווען אויף דער בינע .דערפּאַר איז שווארץ אַלֵיין
אין דעם פילם נאָך בעסער וי ער איז געווען אויף דער בינע אין
זיין ,קרויןדראָל' .עד איז רירנדיק און עכט און קלוג-קינסטלעריש.
ניט די קאַמערע און ניט דער קלאַנג-אַפּאַראַט האָבן ניט פאַרמו-
נערט זיין נאַטירלעכקײט ,צי זיין קינסטלערישע באַהערשונג פון
דעם דיאַלאָג ,װאָס איז וי פון איין שטיק מיט זיין טאָן ,זשעסט
און ריטם פוֹן שפּילן .ווען עס זאָל זיין א פראַנע בלויז ועגן
שװואַרצן אין דער הויפּט-ראָל ,װאָלט ,טביה דער מילכיקער' גע-
דאַרפּט קריגן נאָר אַ הויכן אַטעסטאַט װוי דער בעסטער יידישער
פילם ,און שװאַרץ איז ניט דער איינציקער ,װאָס באהויכט דעם
פילם מיט קינסטלערישע ווערדע און טיפקייט .אין דער ראָלע
| פון  גאָלדע ,טביהס פרוי ,איז רבקח וויינטרויב ,וואונדערלעך אין
איר פּאַעטישן צער ,אין איר פיינעם יידישן טאָן ,אין דער ארנט-
לעכקייט פון איר כאַראַקטער ... .ס'איז אַ ,שטאַרקער' פילם
 ..2סאיז אַ  פילם ,וואו די צענטראַלע ראָל ווערט געשפּילט מיט
טיפער פאַרשטענדניש פאַר טביהן ,מיט פיינער קינסטלערישער
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שפּירונג .ס'איז אָבער ניט,.טביה דער מילכיקער' ,נאָר עפּעס אַנ-
דערש און עפּעס ערגערס".
װויליאַם עדלין שרייבט :
 ... ,ניט געקוקט אויף דעם ,װאָס די מערסטע פּאַרשױנען אין
דער האַנדלונג זיינען ניט קיין יידישע ,איז דער פילם עכטייריש,
ווייל אין דער איינציקער יידישער פאַמיליע ,װאָס איז דער צענטער
פון דער האַנדלונג ,שפּינלט זיך אֶפּ די טראַגעדיע פון נאַנצן יידישן
פאלק אין צאַרישן רוסלאַנד  ...מאָריס שווארץ האָט פאַר זיך
געוואונען א סך אַנערקענונג שפּילנדיק אַלס טביה אַױף דער בינע
מיט צװאַנציק יאָר צוריק; און איצט ,אַלס רייפערער אַרטיסט,
האָט ער זיך אין דערזעלכער ראָליע נאָך מער פאַרטיפט און ער
שפּילט זי אין דעם פילם אַזױ קינסטלעריש ,װוי מען קאָן פון אים
דערװואַרטן ,און ער האָט דאָך שוין איינגעוועהנט דעם קריטישן
עולם,

אַן מען

זאָל פון אים

דעהװואַרטן

דאָס

בעסטע.

אין

ניט

איבערטריבן צו זאָגן ,אַז מאָריס שװואַרץ טראָגט דעם פילם ,טביה
דער מילכיקער" אויף זיינע פּלייצער כאָטש ער מאָנאָפּאָליזירט
ניט די אויפמערקזאַמקײט פון די צושויער ,ציט ער אָבער אויף
זיין ראָליע דעם טיפסטן אינטערעס .ער שפּילט געלאַסן ,שטי-
מוננספול ,איינגעהאַלטן און איבערצייננד.
 .,,אין דעם פילם האָט שװאַרץ

אַלס רעזשיסער

אַריינגעפּלאָכטן

עטלעכע סצענעס ,װאָס זיינען שוין צו סענטימענטא? רירנד ,אָבער
אָרום און אַרום איז די האַנדלונג אַ קאָמפּאַקטע ,אַן אָפּװייכונג פון
דער מעשה ,װאָס שלום-עליכם האָט פאַראײיביקט אין זיין  טביה
דער מילכיקער".
אַ באַדײיטנדער חסרון איז דאָס ,װאָס אין דעם פילם פילט זיך
ניט גענוג די לייכטקייט פון שלום-עליכמס סטיל און אויך נאַנץ
װוייניק פון דעם שלום-עליכמשן הומאָר ,אָבער דער פילם צייכנט
זיך אויס מיט זיין שיינקייט און אויסנגעהאלטנקייט".
חיים גוטמאַן ודער לעבעדיקערן איז גאָר באַגײסטערט פאַרן פילם :
דא ָ.אין ,טביהן' איז צום ערשטן מאָל דאָ אַ נאַנצע יידישע
מואווי ,אָן פּנימות ,טין ,טביהן' איז אַלץ דאָ בשלימות  :רעזשי,
קהאַנג ,פאַטאָגראַפיע ,דיאַלאָג און שוישפּילעריי (און אויב איר
ווילט ,אויך די מוזיק) ,און אפילו ווען מען זאָל זיך גוט אָנשטדענ-
גען צו אויסזוכן ערגעץ וואו אַ חפרונד? ,פאַרגיט עס און פאַרדעקט
עס אַלץ די הױיפּראָלע פון ,טביה' ,געשפּילט פון מאָריס שװאַרץ.
 ...סצענע נאָך סצענע קייטלען זיך .קיין לאַנגווייליקע איבריקע
מאָמענטן ,און כאָטש ;,טביה' אין געפילמט געװאָרן אין עפּישן
רואיקן טאָן ,דאָך זעט זיך עס ניט וי אַן אילוסטרירטע מעשה,
נאָר אַ מואווי און פון די כעפטע ... .דאָס איז די ערשטע גאַנצע
אויסגעהאַלטענע יידישע פילם ,און עס קאָן פאַררעכנט ווערן וי אַ
פּערזענלעכער טריומף פאַר שװואַרצן דעם שוישפּילער און דירעק-
טאָךר" ,
דעם  52דעצעמבער  4491האָט די ,הבימה" אויפגעפירט די פּיעסע
אין תל-אביב ,איבערזעצט אין העברעאיש פון י .ד .בערקאָוויטש,
רעזשי  --ברוך טשעמערינסקי ,דעקאָראַציעס  --י .קאָלבאַנסקי,
מוזיק  ---פאָרדהאוז ,טענץ  --ד .בערטאַנאָו,
אין פאָרװאָרט צו זיין געדרוקטער העברעאישער איבערזעצונג פון
;טוביה דער מילכיקער" ,שרייבט י .ד .בערקאָוויטש |אין אונדזער
|
|
איבערזעצונגן :
,די דראַמאַטיזאַציע .פון ט,וביה דער מילכיקער'' איז געמאַכט
געװאָרן דורך שלום-עליכמן אַלײַן אין זיינע לעצטע יאָרן לויט
זיינע צוויי דערציילונגען ,חוה' (אין דער העברעאישער איבער-
זעצונג ,בת טוביה שנשבתה לבין הגוים') און ,לד-לך' .און אין
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יידישן

טעאַטער
הו

אומוואאמאוטטן

דער דאָזיקער פאָרם איז די פּיעסע דערשינען אין דער לעצטער,
אַמעריקאַנער אויסנאַבע פון שלום-עליכמס ווערק אין יידיש .וען
איך בין ,נאָך שלום-עליכמס טויט ,צונעטראָטן אויסצובעסערן די
פּיעסע פאַר דער אויפפירונג אין מאָריס שװואַרצס טעאַטער ,האָב
איך איינגעזעען און זיך איבערציינט ,אַז אין דער אַרינינעלער
פאָרם ,װוי דער מחבר האָט זי אָנגעשריבן ,װעט זי ניט זיין צונע-
פּאַסט פאַר דער בינע .דער דערציילערישער סטי? ,די רייד ,האָבן
פאַרשלונגען דעם דראַמאַטישן און האַנדלדיקן יסוד ,און דער
ווירקנדיקער פּערסאָנאַזש האָט זיך אַממערסטן אויסגעצייכנט ,וי
אין טוביהס מעשות ,וי ריידנדע פּערזאָנען .איך האָב זיך ,אַלזאָ,
באַנוצט מיטן רעכט ,װאָס שלום-עליכם האָט מיר גענעבן נאָך ביי
זיין לעבן ,צו באַטײליקן זיך זוי אַ באַאַרבעטער אין זיינע פּיעסן,
און איך האָב געענדערט דעם דראַמאַטורנישן נעבוי פון דער פּיעסע
מיט אַ סך צונאָבן ,וועלכע איך האָב נגענומען פון דעם מחברס
אוצרות .,איך האָב צום פּערסאָנאַזש צונעגעבן דעם גלח ,פאָטער
אַלעססײי ,וועלכער איז ניט געווען קיין ווירקנדיקע פיגור אין דער
פּיעסע ,נאָר זיין געשטאַלט איז בלויז אָננעמערקט געװאָרן דורך
טוביהס

מאָנאָלאָג אין ערשטן

בילד ,און איך האָב אים

נעמאַכט

פאַר איינעם פון די עיקרדיקע פאַקטאָרן אין דעם גאַנג פון דער
דראַפאַטישער אַקציע .אַזױ האָב איך אויך אויסנעברייטערט די
אַקטיוויטעם פון צײטל ,טוביהס עלטסטע טאָכטער ,אין פאַרלויף
פון דער האַנדלונג .דורך דעם נייעם נגעבוי פון דער פּיעסע ,און
איבערהויפּט דורכן צונעבן דעם נלח צו דער אַנטװיקלונג פון דער

האַנדלונג ,איז גרינטלעך געענדערט

געװאָרן דאָס ערשטע

בילד

אין דער צווייטער העלפט ,עס זיינען צונעקומען דריי נייע סצענעס,
די צווישן חוהן און צייטלען אין צווייטן בילד ,די צװוישן טביהן
און זיין פרוי און צװישן נלח און מיקיטאַ אין דריטן בילד ,און
דער לעצטער צוזאַמענשטויס צווישן טוביהן מיטן נלח אין פינפטן
בילד ,און הױפּטזאַכלעך האָט אָנגעהויבן קלאָרער צו ווערן דאָס
פאַרנעבלטע געשטאַלט פון חוחן ,די הויפּט-העלדין אין דער פּיעסע.
צווישן די זאַכן ,װאָס זיינען יאַ פאַרבליבן אין זייער אַריגינעלער
פאָרם ,װוי שלום-עליכם האָט זיי אָנגעשריבן ,דאַרף מען אונטער-
שטרייכן איבערהויפּט דאָס געשפּרעך צווישן טוביהן און חוהן
אין סוף פון צווייטן בילד און אין נאַנצן פערטן בילד ,װאָס צייכנט
זיך אויס מיטן דראַמאַטישן אויסדרוק.
דאָ ,אָבער ,אין דעם העברעאישן נוסח פון ,טוביה דעם מילכיקן',
װאָס איז אויפסניי איבערגעאַרבעט און איבערנעשליפן נעװואָרן,
האָב איך אין פינפטן בילד אַריינגעבראַכט נאָך אַן ענדערונג צו די
פריערדיקע  :טוביהס צוויי קליינע אייניקלעך ,שלמה און שײנדל,
וועלכע האָבן אין יידישן טעקסט נאָר געדינט וי צו באַשיינען
די משפּחה-דעקאָראַציע .כדי אונטערצושטרייכן די אלמנהשאַפט
פון צייטלען ,האָב איך זיי געמאַכט פאַר דערטאַססענע ,און אַזױ

נאָך זיינען זיי אויך אַרײינגעװעבט געװאָרן אין דער ראַם פון דער
אַלנעמיינער האַנדלונג און זיינען געװאָרן ווירקנדיקע פּערסאַנאַזשן",

דעם  01אױגוסט  7491איז אויף דער ענגלישער ראַדיאָ ,אויפן
פּראָגראַם ,איטוירנל לייט" ;1נר תמיד"ן אויפגעפירט געװאָרן ,אין
ענגליש ,איבערזעצט פון דזשאָזעף ליס ,אַ ראַדיאָ-אַדאָפּטאַציע א"ג
,טוביהס טעכטער".
אוירווינג עלמאַן האָט אָנגעשריבן אין ענגליש אַ פּיעסע ;טביהס
טעכטער" און נאָרמאַן עלגעדעס האָט אין  9491זי געזאָלט אויפפירן
מיט סעם דזשאַפע אַלס ,טביה" .אויך ריטשאַרד ראַדזשערס און
אָסקאַר האַמערשטײן האָבן געפּלאַנט אויפפירן אין ענגליש אַ מוזי"
קאַלישע פיעסע וועגן טביהן מיט מנשה סקולניק אין דער הױפּטראָל,
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דעם  61סעפּטעמבער  7591איז אין אקאַרנעגי האָל פּלעיהאַז",
אין ניויאָרק ,אויפגעפירט געװאָרן ,אין ענגליש, ,טביה און זיינע
טעכטער ,פּיעסע אין  2אַקטן פון אַרנאָלד פּױרל ,געבויט איף
טביהס מעשות פון שלום-עליכם" .די פּיעסע איז אין  8591דערשינען
אין ניו-יאָרק,
דעם  01נאָוועמבער  0691איז אין לאָס אַנדזשעלעס אין ;וועסטסייד
יידישן קאָמיוניטי סענטער" אויפגעפירט געװאָרן דורך אַנאַטאָל
װינאָגראַדאָוו ,אין ענגליש ,זיין דראַמאַטיזאַציע פון ,טביה דער
מילכיקער".
אין  2691איז געמאָלדן געװאָרן ,אַז עס װערט צוגעגרייט ,אין
ענגליש ,אַ מוזיקאַלישע קאָמעדיע וועגן טביהן פון שעלדאָן הארניך
און דזשערי באג ,וועלכע שרייבן די ,ליריקס" און די מוזיק .דעם
טעקסט האָט אַדאָפּטירט דזשאָזעף שטיין פון דער זאַמלונג ;/טביהס
טעכטער",
אין  ,4491נאָכדעם וי דאָס אוקראַאינישע מלוכה-טעאַטער האָט
זיך צוריקגעקערט פון דער עװאַקואַציע אין צענטראַל-אַזיע ,קיין
כאַרקאָװו ,האָט עס דאָרט אויפגעפירט ,אין אוקראַאיניש; ,טביה דער
מילכיקער* ,איבערזעצט פון אפרים רייצן ,דראַמאַטיזירט דורך דאָב-
רושין-אויסלענדער ,דעקאָראַציעס  --אַלעקסאַנדער טישלער ,מוזיק
 --לעוו פּולווער ,מיטן אַרטיסט מאַריאַן קרושעלניצקי אין דער ראָל;טביה" .אין  7591איז די פּיעסע מיט אים געשפּילט געװאָרן אין
לענינגראַד,
אין  9591האָט דאָס אוקראַאינישע דראַמע-טעאַטער ;שעווטשענקאָ"
אויפגעפירט די פּיעסע,
י .ביאַליסטאָקער ,וועלכער האָט געזעען די אוקראַאינישע פאָר-
שטעלונג אין לענינגראַד ,באַשרײבט זי אַזױ:
,די ראָל פון ,טוביה דער מילכיקער' איז געשפּילט נגעװאָרן פון
דעם פאָלקס-אַרטיסט פון דער אוֹקראַאינישער פאָלקס-רעפּובליק
אַנטאָנאָװיטש .מען קאָן זאָגן ,אַז דער אוקראַאינישער אַקטיאָר
האָט ניט נעשפּילט ,נאָר געמאָלט די געשטאַלט פון ,טביה דער
מילכיקער' מיט טיפן הומאַניזם און ברידערלעכקייט .דער עולם
זאָנט ,אַז אַפילו אויף דער יידישער בינע האָט זעלטן ווער געשאַפן
אַזאַ נעשטאַלט פון טביה וי דאָס האָט געטאָן אַנטאָנאָװויטש ,און
עס איז שווער צו גלייבן ,אַז דער אויספירער פון טביהן איז ניט
קיין ייד .דאָסזעלבע קאָן מען זאָנן ווענן דער ראָל פון גאָלדען,
װאָס איז געשפּילט געװאָרן פון דער פאָלקס-אַרטיסטין פון דער
אוקראַאינישער רעפּובליק ,פעדאָרצעוואַ".
וועגן דאָס שפּילן די ראָל ;טוביה" אין דער אויפפירונג פון כאַר-
קאָווער דראַמאַטישן טעאַטער ,שרייבט װלאַדימיר פּימאַנאָװ אין
מאָסקװער ,איזוועסטיא* :
ביז אַ הויכער טראַגישער פאַראַלגעמײנערונג הויכט זיך אויף
ראַדטשעק אין דער ראָל פון ,טוביה דער מילכיקער' ,אָט דעם אַלטן
און קלונן העלד פון שלום-עליכם .פיל פאַרשידענע אינטערפּרע-
טאציעס ווייסט די דאָזיקע אומשטערבלעכע געשטאַלט  --כסדר-
דיקער צער ,יסורים פון אַ פאָטער ,ואָס פאַרלירט איין טאָכטער
נאָך דער צווייטער ,נאַציאָנאַלע אונטערדריקונג .פאַרשירענע מאָ-
מענטן האָבן אַרטיסטן אונטערשטראָכן אין דערדאָזיקער נעשטאלט.
פ ,ראַדטשעק שפּילט אין טוביהן דאָס ,װואָס איז באַזונדערס וויכ-

טיק היינט  --דעם הייסן גלויבן אין דער װעלט פון אמת און
ליכטיקייט ,ברודערלעכקייט און גלייכהייט".
אהרן מאַלינסקי פון שיקאַגע ,וועלכער האָט באַזוכט די פאָרשטע-
לונג ,װאָס איז געגעבן געװאָרן אין מאָסקװע ,אין אוקראַאיניש ,פון
,כאַרקאָװוער מלוכהשן אַקאַדעמישן אוקראַאינער דראַמאַטישן טעאַ-
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לעטס יט,אָן פו}
שילדערט

אַזױ די

טער אויפן נאָמען פון ט .ג .שעװטשענקאָ",
פאָרשטעלונג :
ד,אָס שפּילן פון די אַרטיסטן צוזאַמען מיט די דעקאָראַציעס
זיינען געווען אַן אויסנאַם .,טוביהס הויף ,דאָס טיפּיש:דאָרפישע
שטיב? מיט דער שטאַל ,אַפילו דער פערד מיט ועלכן טוביח
טענהט זיך אויס פוֹן הארץ-צו-האַרץ ... .האָדל ,חוה ,צייט? און
ביילקע זיצן אין אַ גרופּע און זינגען ;ניי איך מיר אַרױס אויפן
נאַניקל! און אַנדערע יידישע לידער ,אין יידיש .טוביהס יידישער
פאָלקס-חן און חכמה ,אַזױ נאטירלעך און ניט געענדערט אַפילו
אויף קיין האָר ,זיין זיפץ ,אַך ,טי ,רבונו של עולם ,,זיין פאַר-
טייטשן די רייד פון די יידישע חכמים ,אַפילו דעם עק פון וועלכן
מען קאָן קיין שטריימ? ניט סאַכן  ...װאָס פאַר אַ פּראַכטפולע
קונסט-פארשטעלונג דאָס איז געווען!
צווישן די אַרטיסטן זיינען דאָ ניט וייניק יידישע נעמען ,וי

דער מאָלער א .טישלער ,דער רעזשיסער מ .קאנעפסקי ,די אינ-
סצענירונג פון 0ס ,דאָברושין און אויסלענדער ,דער איבערזעצער
פון יידיש  ---י .רייצן .,עס באַטײליקן זיך  82אַרטיסטן ,אַלע
פּרעמירטע פון סאַװעטנפאַרבאַנד אָדער פון דער אוקראַאינישער
סאָוועטישער רעפּובליק".
אין אַפּריל  8591איז די פּיעסע געשפּילט געװאָרן אין רוסיש
דורכן רוסישן דראַמע-טעאַטער אין ריגע .דער עלטערער יידישער
אַקטיאָר פיין ,אַ תלמיד פון שלמה מיכאָעלס ,האָט געשפּילט די ראָל
פון טביה,
אין מאַי  5591האָט די ליבהאָבער'גרופּע ,חקול" אויפגעפירט
אין טוניס די פּיעסע אין דער פראַנצויזישער איבערזעצונג פון יוסף
מולבויער פון פּאַריז .כדי צו מאַכן די פּאַסיקע דעקאָראַציעס פון
קליינעם מזרח-אײיראָפּעאישן שטעטל ,האָט די גרופּע אַרױסגעפאַ-
דערט ביי דער ;ייוואָ" פאָטאָגראַפיעס פון ,טביה"-אויפפירונגען.
אַ בילד פון דער טוניסער אויפפירונג איז אָפּגעדרוקט געװאָרן
אין ,ידיעות פון ייוואָ* (נ' ,)5591 ,95
טיילן פון ;טביה דער מילכיקער?* זיינען אויך רעקאָרדירט געװאָרן.
אַזױ איז אין מאָסקװע רעקאָרדירט געװאָרן דער דיאַלאָג פון
;טביה" (מיכאָעלס) מיט די טעכטער ,אין ניו-יאָרק , --וחלקלקות"
(מאָריס שװאַרץ), ,די הבדלה"-סצענע (מאָריס שװאַרץ) און ,טוביה
מיט חוה און פעדיאַ" (מאָריס ,מאַרװין און פרענציס שװאַרץ).
אין ניו-יאָרק איז אויך רעקאָרדירט געװאָרן ,אין ענגליש ,טביהס
מאָנאָלאָג וועגן שפּרינצן (האַואַרד דע סילוואַ).
י .ד .בערקאָוויטש דערציילט אין ;שלום-עליכם-בוך" ,אַז ש .ע.
האָט באַאַרבעט ,אין רוסיש ,פאַרן קינאָ ,עטלעכע מעשות פון טביהן,

,דאָס גרויסע געװינס" (000,002,י)
אין ;שלום-עליכם-בוך" (ז )321 .וערט געזאָגט ,אַז אין זומער
 1האָט ש .ע .אָנגעשריבן אין ניו-יאָרק זיין קאָמעדיע ,דאָס
גרויסע געווינס" .צוישן די ניו-יאָרקער יידישע טעאַטער-דירעק-
טאָרן האָבן זיך אָבער דאַמאָלט ניט געפונען קיין בעלנים ניט אויף
;שווער צו זיין אַ ייד" און ניט אויף ,דאָס גרויסע געווינס".
אין ( 6191פּעברואַר-מאַי) איז די פּיעסע אָפּגעדרוקט געװאָרן
אין ,צוקונפט" אַלס אַ ,פּאָלקס-שפּיל אין פיר אַקטן און איז
שפּעטער

אַרײינגענומען

געװאָרן אין ש .ע'.ס ווערק.

דעם  8דעצעמבער  2291איז די פּיעסע אויפגעפירט געװאָרן אין
ניוייאָרק דורך מאָריס שװואַרץ אין זיין קיידישער קונסט טעאַטער",
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אַב .קאַהאַן שרייבט :
ש,װואַרץ שפּילט איצט אַ פיראַקטיקע קאָמעדיע פון שלום-
עליכם .י .ד ,בערקאָוויטש האָט די קאָמעדיע באאַרבעט פון צויי
ווערק שלום-עליכמס ,פון ,דאָס גרויסע געווינס' און ,פינף און
זיבעציק טויזנט' .עס איז א העכסט

לוסטיקע מאַכערײיקע.

אין איר

איצטיקער פאָרמע איז די פּיעסע צעצוינן ,אָבער שפּאַס האָט זי
אין זיך אַ ים .מען לאַכט אָן אַן אויפהער .אַלע ויילע קראַכט
פּשוט דאָס טעאַטער פון לוסטיקייט .עס זיינען דאָ מאַסן געראָטענע
וויצן און עס זיינען דאָ מאַסן שטיפערישע סיטואציעס .אויך
זיינען פאַרהאַן שטעלן ,וועלכע אַנטהאַלטן אין זיך עטװאָס הע-
כערעס װוי שטיפעריי :שטריכן און לאַנעס ,אין וועלכע עס לינט
דער חומאָר פון לעבן געמישט מיט דעם זיפץ פוֹן לעבן .אין סך-
הכל איז דאָס אַ פּיעסע ,וואָס פארשאַפט דעם צוזעער אַן אויס-
געצייכנטן צייט-פאַרטרײיב .דער ערשטער אַקט אין דער געראָטנ-
סטער .דער צווייטער איז אין סך-הכ? דער שװאַכסטער; אָבער
אַפילו

דער

צווייטער

האָט אין זיך אויך

אַ סצענע

פון וועלכער

דער טעאַטער הערט ניט אויף צו עקספּלאָדירן פון געלעכטער.
ווען מען װאָלט די פּיעסע אַביסל? פאַרקירצט ,אַרויסגעקװעטשט
פון איר די װואַסער ,װוי מען דריקט זיך אויס אויף װאָל-סטריט,
װאָלט דאָס אפשר געווען די ערפאָלגרייכסטע קאָמעדיע ,װאָס מיר
האָבן געהאַט אויף דער יידישער בינע.
דער אינהאַלט איז אייגנטלעך גוט באַקאַנט פאַר די ,װאָס זיינען
באַקאַנט מיט שלום-עליכמס ווערק .אין אים איז אָבער צונעגעבן
שַטריך דאָ און אַ שטריך דאָרטן ,וועלכע פאַרגרעסערן
געװאָרן א
דעם אינטערעס ,שלום-עליכמס הומאָר דאַרפן מיר ניט רעקאַמענ-
דירן ,אָבער י .ד .בערקאָוויטש איז אויך אטַאַלאַנטפולער מענטש
און אויך ניט אָן הומאָר-געפיל ,אַלזאָ ,איז דער רעזולטאט אַן
אָוונט אָנגעשטאָפּט און אָנגעפּיקעװעט מיט פריילעכקייט ... .אין
אַלנעמיין איז דאָס אַ פיר-אַקטיקער בורלעסק ,און אויף אבַורלעסק
פרענט מען קיין קשיות ניט .עס איז דאָ אַ סך אומוין ,אָבער
מייסטנס איז דאָס אַן אומזין פון וועלכן איר לאַכט ניט אָפּ ,נאָר
איר לאַכט ,זייער אָפט דוכט זיך אייך ,אַז די פאַרפאַסערס מיט
אייך אינאיינעם ברענגען צוזאַמען א װאַנט מיט א װאַנט ,אום
איר זאָלט אויף אַ פּאֶר שעה פאַרגעסן די צרות פון דער ועלט.
זייער אָפט אָבער אין דער שפּאַס אַ כאַראקטער:-שטריך פון דעם
עכטן יידישן לעבן .די בעסטע שטריכן זיינען צו דער זעלבער
צייט אויך די געראָטנסטע ויצן.
וי אַזױ ווערט די פּיעסע נעשפּילט ? אין סךיהכ? גענומען --
אויסנגעצייכנט .מאָריס שװואַרץ האָט ,נאַטירלעך די הויפּט-ראָלע,
דעם שניידער .ער איז גוט גרימירט און ער האַלט זיך נאַנץ
שניידערמעסיק ביים אָנמעסטן אַ ראָק אויף אַ קאָסטאַמער {|קלעיענטן
און אויך מיט זיין ריידן .אין אייניקע וויכטיקע שטעלן האָט ער
זאָגאַר נעמאַכט אַ קינסטלערישן ,היט' {דערפאָלג| ...נאָר דאָרטן,
וואו ער צעקאָכט זיך און צערעדט זיך אַלס שניידער ,וואו עס
קומט ביי אים אויס אַ שלאַקסרענן פון ווערטער און העויות,
הילכט אָפּ מיט אַ געוויסע איינטאָניקייט ,וועלכע מאַכט אויף אייך
אַן איינדרוק ,אַז דיזן ספּעציעלן פארט שװאַרץ האָט איר אין
אַלע פּיעסן  --און אַלע דעם זעלבן .ו.ייזנפריינד האָט ניט
קיין נגרויסע ראָלע ,אָבער ,װווי געוויינלעך ,מיט דיזן מערקווירדיקן

יונגען אַקטיאָר ,האָט ער אויף איר אַרויפגעלײגט זיין זאָנדערבאַרן
זיג?ל ,וועלכער האָט געצוינן אויפמערקזאַמקייט דורך דער גאַנצער
| פּיעסע ,פיל מער אויפמערקזאַמקייט װוי פיל ויכטיקערע ראָלן
 ...ער האָט געשפּילט דעם אומגליקלעכן פון די צוויי פאַרליבטע.

ער רעדט

זייער וייניק .ער רעדט

אָן ווערטער.

אָבער אין זיין
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יידישן

טעאַטער
יי
ר
ב
עג
יר יורג
לעיראטידע רי

האטוססווטאסאט

שווייגן ,אין זיינע שטילע העוויות לינט אַ נאַנצע װעלט
טראַגעדיע ,מיט חן ,מיט ליבלעכקייט"/ .
י .ענטין שרייבט :
דער
,

קנאַפּער ערפאָלג פון ,דאָס גרויסע

מיט
|

געווינס' איז ניט נאָר

אַן ענטוישונג ,נאָר לאָזט ממש איבער ביטערע געפילן .כאָטש
קאַרנלעך אין סיטואציעס ,איז זי דאָך געווען רירנד מיט איר
ערלעכן פּאַטאָס ,דערפרייענד

מיט איר איבערפלייצנד-רייכן

הומאָר

און וויץ ; איז זי דאָך געווען (אין בערקאָויטשס גנוטער רעדאַקציע)
אַזױ דורכאויס ליטעראריש ; איז זי דאָך כמעט פון יעדן באַזונדער
און פון אַלעמען צוזאַמען ,אַזױי נאָר גוט נעשפּילט געװאָרן .האָט
דאָך פון איר נעאָטעמט מיט אַזאַ װואָרם-ערקוויקנדער היימישקייט.
היינט פאַרװאָס איז דער גרויפער עולם די פּיעסע ניט געקומען
זעען ? דאָס לאָזט זיך ,צום נרעסטן טיי? ,הנם ניט אין גאַנצן,
ערקלערן דערמיט ,װאָס אונדזער טעאַטער-קריטיק ,לכל הפּחות די
דאָזיקע ,וואָס דערגרייכט צו די נאָר גרויסע מאַסן ,האָט די פּיעסע
ניט אָפּנעשאַצט וי געהעריק איז ,און האָט ,נאַנץ זיכער ,פאַר איר
ניט אַניטירט .און אָט דאָס לעצטע ווייעט אָן ניט נאָר טרויעריקע,
נאָר אויך ביטערע און פינסטערע מחשבות .נאָך דרייסיק יאר
אָנגעשטרעננטן קאַמף פאַר אַ ליטעראַרישער יידישער בינע --
הייסט עס  ---האָבן מיר נאָך ניט דערצוינן קיין גרויסן עולם ,װאָס
זאל קומען זעען אַ שטיל-לויטערע ליטעראַרישע פּיעסע ,אַפילו ווען
זי טראָנט אויף זיך דעם פּאָפּולערסטן נאָמען אין דער גאַנצער
יידישער ליטעראטור ,סיידן נאָר מען קלאַפּט ווענן איר אין דער
גרויסער פּויק".
דער באַקאַנטער טעאַטער-קריטיקער דער לעבעדיקער שרייבט
|
וועגן דער פּיעסע :
ג,יי האָב ניט ליב דעם שניידער בן שניידער ,שימעלע סאָראָקער.
אַז דו ווילסט ,איז ער ואָר קיין שניידער ניט ,נאָר איינער פון די
שיינע יידישע בעלי חלומות ,א פאַנטאַסט פון כתרילעווקע ,א
מענטש מיט א הויכער מאָראַלישקײט ,אַ נאַנטער קרוב צוֹ יוזפל
דעם רב און אַ נאָר נאָנטער צו דעם מלמד פון ווען איך בין
ראָטשילד' ,און אַז דו ווילסט איז ,ער' גאר אַ סאַציאַליסט ,װאָס
ווייסט ניט װאָס סאַציאַליזם איזו...
; ...און ווען די קאָמעדיע װואָלט געשריבן נעװאָרן פון אַ שונד"
פּאַרטאַטש ,װאָלט אַזאַ העלד געווען דער געוויינלעכער שונדישער
מלאך-מענטש אויף דער בינע ,דער ;,כולו טוב'-העלד ,מיט שונדי-
שער גוטסקייט ,אָבער ביי שלום-עליכמן ווערט ער אַ לעבעדיקער
מענטש ,מיט אַ נשמה פון אַ מענטשן .איר מוזט גלויבן שלום-
עליכמן אַפילו ווען איר פילט ,אַז עס איז ניט נאָר ערדיש . .. .און
אַזן מען וויל ,איז ,דאָס נרויסע נגעווינס' גאָר אפשר איננאַנצן אַ
פאַרס , אמתע קאָמעדיע אין עס נאָך ניט .אָבער אויב אַפילן
עס איז אַזױי ,איז דאָס יידישער פאַרס ,מיט יידישן חן און יידישן
מיין און דערצו ריין .... .אויך ביי ,דאָס גרויסע געװווינס!' לאַכט
זיך ,אָבער ס'איז אַן אַנדער מין געלעכטער .עס קומט פון האַרצן
.אָל זיין ,אַז די
און ניט פון בויך און ניט פון נאָך נידריקער .. .ז
מעשה מיטן ,גרויסן געווינס' איז ניט אַזױ רעאַליסטיש .און זאָל
זיין ,אַז אַזאא שניידער װאָלט ביי אַזעלכע אומשטענדן ניט געהאנדלט
פּונקט אַזױי װוי ער האַנדלט אין שלום-עליכמס קאָמעדיע ,זאָל אויך
זיין ,אַז אַ שניידערס אַ טאָכטער פירט זיך ניט אויף אַזױ אין
א.פשר איז עס טאַקע ניט מער וי אַ חלום אָט די גאנצע
לעבן, . ,
מעשה ? אַ שיינער חלום פון אַ כתרילעווקער שניידער ,א ייד אַ
בעל חלומות ,וועלכער איז פאַרליבט אין ,עמך' ,אין שער און אייזן,
און זיצנדיק ביי דער אַרבעט חלומט ער עס דאָרטן ...מענלעך,
2428

55

אַז ס'איז אַזױ ,און דערהויפּט פילט איר עס אין לעצטן אַקט,
ווען דער חלום פון ,גרויסן געווינסם' ווערט צערונען ,ווען דער
;אומנליק' אין פאָריבער ,און שימעלע סאָראָקער קערט זיך אום
צו זיין אָרעמען װאַרשטאָט צוריק .קיין פאַרביטערונג ,קיין טראַ-
געדיע .פּונקט װי ער װאָלט בלויז אויף אַ ווייל אָפּנעטראָטן פון

|

דאַנען  --ניט מער".

א ווילנער שרייבט :
 . , . ,פייערלעך ברענען אין די אויגן ,שמייכלען שפּילן ביי
מען אויף די האַלב-צעעפנטע ליפן ,און זיי גיסן זיך צונויף
איינעם נאָך איידער זיי דערגייען צו דער בינע .אַהן קומען
שוין אַ נאַנצער פלאַם פון קאַלעקטיווער באַגייסטערונג .און

אַלֶע-
אינ-
קומט
אויך

די װואַרעמקײט

האָט

אין דעם שפּילן אין דאָ עפּעס אַ גאַנצקייט;

עס צונויפנעשמאָלצן .מאָריס שװאַרץ  ...טיז שימעלע סאָראָקער.
די ווערטער אין מויל ביי אים זיינען ניט קיין געליענע ,ניט קיין
איינגעחזרטע .די באַוװעגונגען און אַלֶע תנועות זיינען ניט נעמאַ-
טערטע .איך האָב קיינמאָל אין אַן איבערזעצטער פּיעסע ניט
געזעען נאָך שװאַרצן שפּילנדיק אַזױ גאַטירלעך װוי אין ,דאָס
גרויסע געווינס! .און מוני ווייזענפריינד .ה.אָ.ט דאָ מער וי אַלֶע
מאָל נעשאַפן אַ יש מאין ,אַ הויפּט-ראָל פון אַ נעבנראָל ,אַ קאָפּל
פון אַ ,קאָפּ? אוֹיך -- ,,אַ נאַנצע און פאַרענדיקטע מענטשלעכע
געשטאַלט ,װאָס אַ פּסיכאָלאָג קאָן שרייבן ווענן דעם אַן אינטע-

רעסאַנטן טראַקטאַט ,אַ דיכטער  ---אַ פּאָעמע און אַ שניצער קאָן זי
אויסשניצן ,און עס וועט זיין אַ קונסטווערק .קאָפּל דער שניידער-
יונג ,װאָס ביי שלום-עליכמן איז ער אין שאָטן, ,אַ פינפטע ראָד צום
װאָגן' ,איז דורך ווייזענפריינדן דורכגעלויכטן געװאָרן און אויפ-
געהויבן אויף עפּעס אַ מין מדרנה אויף וועלכער עס געפינט זיך
אַ למד װואָווניק ווען אליהו קומט מיט אים לערנען תורה ביינאכט.
 .,,די נאַנצע זאַך ווערט נעשפּילט פריש ,אַזױ פריש ,אַז אַפילן

דער דריטער אַקט ,װואָס איזן קינסטלעך און מעלאָדראַמאַטיש און
אַפילו סאָלאָמאָן פיין (יצחק האָניגמאַן) און קאלטון (יחיאל גאָלך-
שמידט) ,װאָס זיינען ביידע שוין צופיל קאַריקאַטוריסטיש --
שטערן נאָר ,אָבער צעשטערן ניט דעם איינדרוק.
פון װואַנען נעמט זיך די פרישקייט ,די לעבעדיקייט אינם שפּילן
און אינם אויפנעמען דאָס שפּילן ? ניט אַזױ פון דער דראַמאטישער
קינסטלערישקייט ,וי פון דער היימישקייט און פאָלקסטימלעכקייט,
װאָס איז דאָ אין שלום-עליכמס

מיט די אַלֶע עכטיידישע

שרייבן.

ווערטלעך

ביי אַלעמען גלייכע עראינערוננען,

און איינפאלן

רופט

אַרויס

גלייכע אַסאָציאַציעס ,און לאָזט 

דורכלויפן דורכן טעאַטער אַ שטילע ,אַלטע,
װואָס פאַראײיניקט אַלעמען .אַ דאנק דעם
געוועב פון דער שפּראַך און די נעשפּרעכן,
סביבה ,אַ װעלט א גאַנצַע ,ניט קיין איינציקע
פּערזאָן פילט מען א פֿאָרשטייער פון דעם

מען געהערט

שוין

די שפּראַך

אַלין

װאַרעמע נשמה-פאַליע,
נאַטירלעכן אָרנאַנישן
זעט מען פאַר זיך א
פּערזאָנען .אין יעדער
קאָלעקטיוו צו וועלכן

אָדער מען האָט געהערט אַליין,

דאָס שאַפט

די

שותפותדיקייט ,די צונויפנעזאמענקייט".
אין זיין אַרבעט וועגן דראַמאַטישן געבוי פון אַ פּיעסע צעגלידערט
נ .בוכװאַלד דעם סוזשעט פון דער פּיעסע ,און וייזט אָן ,אַז דריי
ליניעס פון קאָנפליקט זיינען אָנגעמערקט שוין אין ערשטן אַקט.
וי אַ רעזולטאָט דערפון װאָס שימעלע סאָראָקער געווינט דאָס גרויסע
געווינס פורעמט זיך אויס אַן אַנדערע ליניע פון דראַמאַטישער
אַקציע :מאָטל ,קאָפּל (װאָס קאָנקורירן אין זייער ליבע צו) און
ביילקע קעגן גרויסן געווינס ,קעגן דער מאַכט פון געלט ,דער ער-
שטער קאָנפליקט מאָטל-קאָפּל איז ניט געלייזט ,נאָר ער איז בלויז
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געװאָרן נאָך מער קאָמפּליצירט און די הױיפּט-אַקציע האָט דורך דער
ניידגעשאַפענער סיטואַציע (דאָס גרויסע געווינס) אויף אַ וייל אָנ-
גענומען אַ נייע ריכטונג ,און בוכװאַלד קומט צום פאָלגנדיקן
באַשלוס :
,די צווייטע אומדערװואַרטע נגעשעעניש ,ווען שימעלע פאַרלירט
דאָס גרויסע געווינס פּונקט אַזױ פּלוצים וי ער האָט געוואונען,
העלפט אויפלייזן די שפּיל .אין דעם קלימאַקס נופא שפּילט זי
קיין ראָלע נישט .די אַנטשיידונג אין געמאַכט געװאָרן אין דער
;מוזדסצענע' אין דער אכסניה ,ווען ביי?קע מאַכט ענדלעך דעם
אױיסװאַל ,באַנוצנדיק זיך מיט דעם אָפּנאַרערישן אָנשטעל פון ציען
קניפּלעך .דאָס װאָס שימעלע האָט פאַרלאָרן דאָס גרויסע געווינס,
האָט געענדערט די לאַנע אויף אַזויפי? אויף וויפ? ס'איז פֿאַך:
שואונדן דער קאָנפליקט צווישן אָרעם און רייך .דאָ האָבן מיר
אַ פאַל וואו אַ דריי אין דער פאַבולע העלפט אויסמיידן אַ קאַנפליקט
אָנשטאָט אים צודשטאַנד ברענגען .אַזעלכע המצאות זיינען נאנץ
כאַראַקטעריסטיש פאַר דראַמאַטורגן ,װאָס זוכן זיך אויסצודרייען
פון אַן ענטפער אויף אַ פראַנע ,װאָס זיי אַליין שטעלן ,זיי באַפרי-
דיקן זיך מיט דער פראַנע-שטעלונג נופא ,מיט דער אנטפּלעקונג
פון אַ פונדאַמענטאַלערן װידערשפּרוך ,אָבער ווען עס קומט צו
נעמען א שטעלונג ,צו ווערן אַ צד אין דעם קאָנפליקט ,זוכן זיי
טיילמאָל אַן אויסוועג ,װאָס זאָל זיי פאַרשפּאָרן צו נעבן אן ענטפער
אויף זייער אייגענער פראַנע.
דורך באַזייטיקן

די נייע שטערונג,

דאָס גרויסע געווינס ,האָט

שלום-עליכם צוריקגעבראַכט די שפּיל צו איר ערשטער איינפאַכער
מאָטל-קאָפּל-בײלקע-ליניע און האָט די שפּי? אויפגעלייזט מיט אַ
נצחון פאַר  ---ביידן ! ווייל אויב מאָט? קרינגט ביילקען ,קרינט
קאָפּל די סימפּאַטיע פון דעם אויטאָר און פון דעם עולם .די ליניע
שימעלע סטָראַקער-דאָס גרויסע געוויגס איז איבערגעריסן ,און דער
סאַציאַלער װידערשפּרוך צװוישן דעם אָרעמען שניידער און דעם
אויפגעקומענעם נביר וװוערט האַרמאָניזירט אויבערפלעכלעך דורך
אַ סענטימענטאַלן פאַרהערלעכן פון דעם עמך-קלאַס און אַן אידי-
לישן לויב-נעזאַנג דער שווערער אויסקומעניש פון די שימעלע
סאָראָקערס".

און אין דעם קאַפּיטל ,וועגן רעזשיסאָרישן
נ .בוכװאַלד :

פּראָצעס?

שרייבט

,ווען מיר נעמען אַזאַ פּיעסע וי שלום-עליכמס ,'000.002,
באמערקן מיר דאָרטן צוויי דראַמאַטישע ליניעס ,װאָס יעדע פון זיי
קאָן אַרױיסגערוקט ווערן צום פאָדערגרונט אויף דעם חשבון פון
דער אַנדערער .איינע איזן די ראָמאַנטישע ליניע פון די צויי
געזעלן ,װאָס זיינען ביידע פאַרליבט אין שימעלע סאָראָקערס טאָכ-
טער ; די צווייטע איז די דראַמאַטישע ליניע פון שימעלע פאָראָקער,
װאָס ווערט פּלוצים אַ גביר און פאַרלירט דערנאָך זיין פאַרמעגן.
אויב דער רעזשיסאָר זאָל באַשליסן צו פאַרװאַנדלען "000,00,9,
אין אַ דראַמע פון ,ליבע און ליידן' ,װעט די פאָרשטעלונג האָבן
גאָר אַן אַנדער פּנים ,ווי ווען ער זאָל באַשליסן צו מאַכן פון דער
פּיעסע אַ טראָגײיקאָמעדיע פון דעם אויפנעקומענעם ,עמך ,שער
און אייזן! .און אַפילו ווען דער רעזשיסאָר זוכט ארויסצוברענגען
ביידע ליניעס ,וועט די באַטאָנונג פון איין ליניע אויף דעם חשבוןיפון דער צווייטער ממילא באַשטימען דעם אִטעם פון דער פאָר-
שטעלונג".
אין  4291האָט מאָריס שװאַרץ אויפגעפירט די קאָמעדיע אין
לאָנדאָן אֹין ;סקאַלאַ  טעאַטער" בעת די גאַסטשפּילן פון דער
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גיידישער קונסט טעאַטער*-טרופּע ,און װועגן דער דאָזיקער אוים-
פירונג שרייבט מאָריס מייער:
,אין מאָריס שװאַרצס אויפפירוננ איז די פּיעסע געװוען קאָנ-
דענסירטער ,פאָלנלעך כעסער אין דער קאָנסטרוקציע ,אָבער איך
האָב ניט פיל נעביטן מיין מיינונג װענן דער קאָמעדיע  ...אין
מאָריס שװואַרצס אויפפירונג איז ער אַליין געווען דער חיט שימעלע
סאָראָקער ,אָבער אַ חיט ... .דאָס איז געווען אן אַנסאַמבל ,װאָס
האָט גענרייכט פאָלקאָמענחייט".
מאָריס מייער האָט אויך געזען שפּעטער אַן אויפפירונג פון רודאָלף
זאַסלאַווסקי און נאָך אַן אויפפירונג פון דער ,ווילנער טרופּע* (א"א
פון מ .מאזאה) און וועגן איר שרייבט ער:
( ...,נאָך דער אויפפירונג} אין וועלכער עס זיינען זאָנאַר
אַריינגעבראַכט געװאָרן עקספּרעסיאָניסטישע שטריכן ,נאָכמאַכונג
פון מאָסקװער יידישן מלוכה-טעאַטער ,בין איך אַלץ נעבליבן ביי
מיין שטאַנדפּונקט ,אַז אין הומאָר און כאַראַקטעריזירונג איז די-
דאָזיקע קאָמעדיע בריליאַנט ,אָבער פונם שטאַנדפּונקט פון האַנד-
לונג און קאָנסטרוקציע שװאַך .די דרייעכצן קאַנען איר אין דעם
ניט העלפן .אָבער שלום-עליכמס הומאָר און כאַראַקטעריזירוננ
איז אַזױ גלענצנד ,אַז זי מאַכט איר שוין זייער ערפאָלנרייך".
וועגן דער אויפפירונג פון דער פּיעסע דורך די ,ווילנער" אין
סעפּטעמבער  2291אין לאָנדאָן ,שרייבט מאָריס מייער:
,ביי דער פאָרשטעלונג פון ,דאָס גרויסע געווינס' איז דאָם
טעאַטער ,וי דאָס פאָלק זאָגט ,געגאַנגען אויף רעדלעך; מען
האָט זיך געהאַלטן ביי די זייטן פון נעלעכטער .עס איןז געװען
אַן אמתער פאַרגנינן אי פון דאָס זעען די שישפּילער שפּילן,
אי פון דאָס הנאה האָבן פון פּובליקום ...דער ערפאָלג אין
געווען מיט אַזויפיל מערקווירדיקער ,ווייל שלום-עליבמס אַ קאָמע-
דיע איז שווער אויפצופירן  ...ער איז געווען אונדזער גרעסטער
הומאָריפט ,אָבער אויך אונדזער שוואַכסטער דראַמע-דיכטער .ער
האָט גלענצנד כאַראַקטעריזירט טיפּן ,אָבער ער האָט כמעט קיין
באַנריף ניט געהאַט פוֹן בינע-טעכניק .די האַנדלונג ציט זיך
ביי אים וי פּעךְ ...שלום-עליכם אין בכל? איינער פון יענע
קינסטלער ,וועלכע געבן איבער פילע איינצלהייטן ,אַ סך עפּיזאָדן,
אַ מאַסע קנייטשלעך ,אָבער אַזויפי? דאָס זיי פאַרשטעלן דאָס
גאַנצע בילד ,און עס פאַרלירט זיך איינפאַך  ...די איינצלהייטן
זיינען אינטערעסאַנט ,זיי פאַרבלענדן זאָנאַר מיט זייער פאַרבנ-
רייכקייט ,אָבער דאָס בילד זעט זיך דאָך ניט אַרױס ... .אין
דער אויפפירונג פון די ,ווילנער' איז ואָלֶף זילבערבערג געווען
שימעלע סאָראָקער ,דער שניידער מיטן גרויסן געווינס ,נעמי
איז געווען די ווייב עטי-מעני ,אזרא און פעדער אַלס קאָפּל און
מאָטל ,און נאַכבוש אַלס דער שרכן  ---אַ גענונ אינטערעסאַנטער
אַנסאַמבל".
אין סעפּטעמבער  3291איז די קאָמעדיע אויפגעפירט געװאָרן
דורך דעם איראָפּעאישן טייל פון דער אוילנער טרופּע" אין
בוקאַרעסט א"ר פון א .סאַמבערג (אין דער ראָל ,שימעלע סאָ-
ראָקער?).

וועגן אַ שפּעטערדיק סאַמבערגס שפּילן ,שרייבט דר .וייכערט:
;אַודאי האָט סאמבערגס שימעלע  ...נישט נגעהאַט יענע טים-
קייט פון וועלט-חכם מיכאָעלס .., ,אָבער איינס האָט פאַרמאַנט
סאמבערג ,מיט װאָס קיינער האָט זיך נישט געקאָנט גלייכן מיט
אים  :פאָלקסטימלעכקייט .געשטאַמט האָט ער פון דער געדיכטעניש
פון עמך און קיינער האָט נישט געקאַנט װוי ער טרעפן צום האַרצן
פון עמך .װוי יעדן גרויסן פאַלקסאַקטיאָר האָט אים זיין קינסטכע-
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רישע אינטואיציע געוויזן דעם ריכטיקן וועג צו דער ראָל ,זיין
טאַלאַנט איז געווען אַזױי שטאַרק ,אַז ער האָט נישט איינמאָל ווילד
פאַרװאָקסן די ראָל ,ווען א רעזשיסער האָט אים מיט ליבשאַפט
אַרומגעשניטן ,צונעפּוצט ,נעהאַמעװעט  ---זיינען אַרויסגעקומען
קרעאַציעס פון נגרויסן פאַרנעם",
די פּיעסע איז פאַרבליבן יאָרן-לאַנג אויף די ברעטער פון יידישן
קונסט-טעאַטער און אין רעפּערטואַר פון מאָריס שװאַרצן איבער
פאַרשידענע שטעט פון אַמעריקע און זיינע גאַסטשפּילן איבער
דער וועלט,

אים אויסווייזן אומפאַרשטענדלעך .,אויפן זעלבן אופן פלעגט ער
מיר ענטפערן .שפּעטער זיינען צוגעקומען קליינע סקיצן און קאָלירן.
ס'איז נעװאָרן אַדומגערעדט די באַלײיכטונג ,מעבל ,קליידער --
אַלץ אין בריוו ,און דוקא געשריבן אין רוסיש .אין דעם פאַל האָב
איך זיך נעמוזט צופּאַסן צו אים ,אין רעזולטאָט איז אַרױס אַ
באַלערנדיקער ,פאַרװײילנדיקער ,צעזונגענער און צעטאַנצטער ספּעק-
טאַקל?.
דעם  82יוני  3291איז אין מאָסקװע א"ר פון א .ל .גראַנאָווסקי
אויפגעפירט געװאָרן די פּיעסע דורכן ,מאָסקװער יידישער מלוכה
טעאַטער* א"נ  ,000,002/מוזיקאַלישע קאָמעדיע ,לוט שלום-
עליכם ,לידער געשריבן פון י .דאָברושין און נ .אויסלענדער ,מוזיק
 --ל ,פּולװוער ,דעק --- .א .סטעפּאַנאָוו ,קאָסטיומען  ---ראָביטשעװו",די פּיעסע איז אַ לענגערע צייט פאַרבליבן אין רעפּערטואַר פון
טעאַטער ,און זי איז אויך אויפגעפירט געװאָרן בעת די גאַסטשפּילן
אין מערב-אײראָפּע.
וועגן דער אויפפירונג ביי ;מימט" שרייבט משה ליטװאַקאָו :
,ערשטנס ,איז נעשאַפן געװאָרן די ערשטע יידישע סאַציאַלע
קאָמעדיע פון גרויסן מאַסשטאַב .שלום-עליכמס קליינבירגערלעכע
;זיטן-קאָמעדיע!

אייזיק סאַמבערג
אַלס
,שימעלפ

סאָראָקצר"
אין

;דאָס גרויסע געװינס"
פון
שלום-עליכם

טורקאָו,

די פּיעסע איו אויך געשפּילט געװאָרן דורך זיגמונט
וועלכער שרייבט וועגן אַן אויפפירונג אין בראַזיל :
,פאַרשטייט זיך ,אַז אין מיין דאַמאָלטיקן רעפּערטואַר האָט אויך
נישט נעפעלט שלום-עליכם ,אוֹן זיין ,גרויס געווינס' האָט אַרינ-
געבראַכט פרייד אינם יידישן ישׁוב פוֹן ריאָ .,די דעקאָראַציעס צו

דער דאָזיקער פאָרשטעלונג

האָט פּראִיעקטירט

דער באַרימטער

בראַזיליאַנער קינסטלער לאַזאַר פענאַל (אַ ווילנער געבוירענער),
און דאָס איז ;עווען די איינציקע אַרבעט פאַרן טעאַטער פונם
דאָזיקן מייסטער,

אינטערעסאַנט,

אַז איך האָב זיך די גאַנצע צייט

פאַרשטענדיקט מיט אים בריוולעך :איך  --פון ריאָ ,ער  ---פון
סאַן פֿאַולאָ .דורך בריוו האָב איך געעפנט פאַר אים אַלֶע ,סודות'

פון דער בינע טעכניק אין וועלכער ער האָט זיך לגמרי נישט
אָריענטירט ,איך האָב אים אויפן זעלבן אופן דערקלערט דעם
אינהאַלט פון דער פּיעסע ,אויסנעמאָלן די כאַראַקטער} פון די
פּערסאָנאַזשן ,זייערע קעננזייטיקע באַציאונגען און די באַציאונג
פונם מחבר צו זיי .איך האָב אים אויפנעקלערט דעם געזעלשאַפט-
ַטרױסגעבראַכט אין
לעך-סאַציאַלן מאָמענט ,װאָס דער מחבר האאָ
דער פּיעסע און וי אַזױ איך באַמי זיך דעם דאָזיקן מאַמענט צו
דערנענטערן צו אונדזער מענטאַליטעט און צוצופּאַסן צו אונדזער
ווירקלעכקייט .װאָס איך האָב .נישט דערשריבן ,האָב איך מיר
אַרױסגעהאָלפן מיט צייכענונגען ,וואָס איך פלעג אָנװואַרפן אויף
פּאַפּיר און ביילייגן צו די ערטער פון מיינע בריוו ,װאָס קאָנען זיך
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א .מ ,גראַנאָווסקי ,איז שלום-עליכמס לירישער הומאָר און טרוי-
מערישער סקעפּסיס פאַרבליבן בלויז פאַרן קליינבירגערלעכן קערן
פון דער פּיעסע ; פאַר שימעלע סאָראָקער ,פאַר דעם שדכן סאָ-
לאַווייטשיק אד"ג .ד .ה .פאַר דער אייננטלעכער סביבה ,װאָס
שלום-עליכם האָט אַזױ געניאַ?ל געקענט און געפילט .פאַר די
צוויי עקסטע פלאַננען  --פאַר די אַרבעטער און אַרבעטסלײט
פון איין זייט ,און פאַר דער גכיריש-באַנקירישער סביבה ,פון דער
אַנדערער זייט ,האָט דער טעאַטער געפונען נאָר אַנדערע ריטמען
און טעמפּן ,געירשנטע שוין ניט ביי שלום-עליכמען ,נאָר אין
דעם װועלטבאַנעם און אין דער אידעאָלאָגיע פון אָקטיאַבער |די
קאָמוניסטישע רעװאָלוציען .וייל אינם גגרויסן געווינם' אין
שוין רי שפּיל ניט קיין איינהייטלעכע ,נאָר אַ דיפערענצירטע ,אַ
צענלידערטע :אַ שפּיל פון ,עמך' און אַ שפּיל פון בורזשואַזיע,
און ביידע שפּילן פלעכטן זיך איבער אין אומאויפהערלעכן קאַמף.
עס קעמפן צווישן זיך באַװענונגען ,טעמפּן און ריטמען ,וועלכע
גיבן שוין אין זייער סכום דעם איבערפלעכט פון קלאַסן און
שיכטן.
די שפּי? איז פאַרשאַרפט קענן דער קלאָר אױיסקריסטאַליזירטער
בורזשואַזיע ,וועלכע האַלט שוין ביי איר אָפּנאַנג -- ,די צע-

גלידערונג פון ,עמך' בלייבט נאָך פארשאָטנט .עס בליצן נאָר דורך
רמזים אויף מעגלעכע שטרייטן אין אים .פונם סאַמע ,דעק' פון
;עמך' ,פון די אַרבעטער ,איז געגעבן געװאָרן איין שטריך ,וועלכער
איז אָבער דער סאַמע בולטער און וועזנטלעכער סימן זייערער:
דאָס איז דער קולט פון אַרבעט און מי .און אינם ,גרויסן געװוינס"
איז וואונדערלעך אויסנעדריקט די ליכטיקע פרײד פן אַרבעט.
 . .,און מיר פילן ,אַז ווען דידאָזיקע דערווייל נאָך אינסטינקטיווע,
סטיכישע פרייד פון אַרבעט וװעט פאַרװאַנדלט ווערן אין דער
אידעאָלאָגיע פון אַרבעט ,װעט דאָס מוזן ברענגען צום פריידיקן
זיג פון דער אַרבעם.

|

; ,.און אינמיטן דידאָזיקע צוויי פלאַנגען  ---די קאָמעדיע פונם
עכטן קליינבירגערטום ,פון שימעלע סאָראָקער ,אין װעלכן עס
לעבט נאָך די אלטע נשמה פונם יידישן לופט-מענטש און דאָן-
קיכאט ,אָבער וועלכן עס באַהערשן שוין די נייע באַנערן צו
ווערן א גביר . ...און ווען עס גליקט אים אִֶפּ און ער ווערט פון
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שימעלע סאָראָקער ,סעמיאָן מאַקאַראָוויטש ,באַקומען מיר אַ מין
יידישע ואַריאַציע אויף מאָליערס ,בירגער אַלס אַדלמאַן ... .און
אין דערדאָזיקער פאָרשטעלונג האָבן מיר שוין די וייטערדיקע
שטופע פון אַקטיאָרן-שפּיל --- .שפּיל פון איינצלנע אַרטיסטן,
ניט בלויז פון מאַסן-האנדלונגען .אין צענטר שטייט אויך דאָ,
פארשטייט זיך ,מיכאָעלס, ,שימעלע סאָראָקער! ,וועלכער פארנעמט
אין שלום-עליכמס נאַלערעע קיין אָרט ניט ,איז דאָ אױיסגעװאַקסן
אין אַ געניאַל בילד .,שימעלע סאָראָקער איז פאַרװאַנדלט געװאָרן
דורך מיכאָעלסן אין איינע פון די גרעסטע שאפונגען פון יידישן
קאַמער-טעאַטער .,דער געמיש פון אַ האָצמאַך מיט א פּאַטריאַר-
כאַלישן שניידער-באַלעבאָס ,אין וועלכן עס רייסט זיך שוין אָפט
דורך ,הגם נאָך נאַאיווע, ,בעל-נופישע' תנועות ,איז דאָ געגעבן
געװאָרן אין אַ העכסט קינסטלערישער פאָרם .דאַן גייט זוסקין --
דער שדכן סאַָלאַװייטשיק .אַן אויסנעטרוימט בילד פון אַ יידישן
שרכן ,מיט זיין האַנדלען און ואַנדלען ,מיט זיין צונויפפירן ,א
װאַנט מיט א װאַנט ,,אַלֵיין שוועבנדיק אין דער לופטן אויף זיין
קלאַסישן ,שירם' .און די שניידער-געזעלן ,גערטנער (מאָט?) און
גאָלדבלאַט (קאָפּל)  ---דאָס זיינען די ערשטע קינסטלעריש-געגע-
בענע אַרבעטער-געזעלן אויף דער יידישער בינע. .א.י.בערהויפּט
האָבן מיר שוין אין דערדאָזיקער פאָרשטעלונג אַ נאַנץ גרויסע
צאָל מער אָדער ווייניקער געלונגענע איינצל-געשטאַלטן ,גנעשאַפענע
דורך די אַרטיסטן פונם יידישן קאמער-טעאַטער.
 ..,אָבער באַזונדערס נלענצנד און ערפינדעריש איז דער עיקר
דער רעזשיסער אַליין  --א .מ .גראַנאָווסקי .ער האָט דאָ גענעבן
אַ ריי מייסטער-סצענעס ,װאָס װועלן פאַרבלייבן װוי אומפאַרגעסלעכע
קלאַסיק פון דער נייער יידישער (און ניט בלויז יידישער) בינע.
; .,אָבער ,צום באַדױערן ,קאָן מען די פאָרשטעלונג נאָך ניט
י פאָרשטעלונג ואַרט נאָך אין
ד.
רעכענען פאַר פאַרענדיקט.. ,
דער הינזיכט אויף דער לעצטער רעדאַקציע פון דעם רעזשיסער.
אין ,גרויסן געווינס!' האָט דער רעזשיפער אַ פּנים באַשלאָסן זיך
באַניין מיט נאָך ניט-אויסנעפּרובטע טוער אין די געביטן פון
דעקאָראַטיווער קונסט און מוזיק .איז די דעקאָראַטײוע קונסט
אַרױיסגעקומען נאָך װי עס איז .זי האָט שוין די מעלה ,װאָס זי
שטערט בשום אופן ניט דעם אָרגאַנישן גאַנג פון דער פארשטעלוננג.
אַנדערש איז אָבער מיט דער מוזיק ... .צום באַדױערן איז דער-
דאָזיקער געביט פאַר ל .מ .פּולוער אַ נאַנץ נייער ,און ער איז מיט
.ן דעם פּרט
אי
דער אויפנאַבע ניט איננאַנצן פאַרטיק געװאָרן.. .
איז די מוזיק פונם ,נרויסן נגעווינק! אַ פיל קלענערער געווינס פאַר
דער יידישער מאַסאָװער מוזיק-קולטור איידער די מוזיק פון דער
כשופמאַכערין' .אָבער דער סך-הכל איז ; אַ פּראכטפולע קאָמעדיע
פון גרויסן מאָסשטאַב און אין אַ מאָדערניזירטן מאָליער-סטיל ,אַ
קאָמעדיע מיט אַ גרויסן רעװאַלוציאָנערן אינהאַלט ,וועלכער אין
פאַרקערפּערט אין העכסט-קינסטלערישע פאָרמען".
אַ גאָר טשיקאַװון פּאַקט פאַרנאָטירט דער שרייבער משה כץ:
,כ'האָב איינמאָל ,נאָך אַן אויפפירונג פון ( '000,002,שלום-
עליכמס ,גרויסער געווינס') געפרעגט גראַנאָווסקין :
 --וויפל שורות פון שלום-עליכמס אַרינינאַל האָט איר איבער-געלאָזן אין דער פּיעסע ?
 --אָדום  04שורות  ---האָט ער מיר ערנסט געענטפערט. --איך צווייפ? צי אין דער פּיעסע זיינען געבליבן אַפילן בלויז 04שלום-עליכמס שורות  ---האָב איך אים באַמערקט.
|
און ער האָט מיר געענטפערט :
 --מעגלעך ,אַז ווייניקער .,אָבער דאָס איז דאָך ניט וויכטיק.3431

באוי

פון

ארי ואסאוואסטטתווומוונווסייי}.

לסוי

שלום-עליכם האָט ניט געשריבן פאַר אונדזער טעאַטער און מיר
זיינען פּאַראינטערעסירט ניט אין רעפּראָדוצירן שלום-עליכמם
אַרינינעלן טעקסט ,נאָר אין אַרוױסברענגען דעם סאַמע-עצם פון
שלום-עליבמס שאַפונג ,װאָס איז פאַרבליבן גילטיק ביז היינטיקן
טאָג.
דער רעזולטאַט איז געווען ,אַז  -- '000,002/פּונקט װוי כמעט
אַלע אַנדערע פּיעסן ,װואָס זיינען פאַר אים פ'רוב ,באַאַרבעט' נע-
װאָרן דורך י .דאָברושינען ,זיינען געווען מער די פאַרפאַסונג פון
דעם טעאַטער-דירעקטאָר און זיין קאָלעקטיוו איידער פון די ארי"
גינעלע שרייבער".
נחמן מייזיל ,וועלכער האָט געזעען די אויפפירונג אין בערלין ,האָט
שטאַרקע טענות :
 ..,,די פאַרבינדונג פונם איינצל-אַקטיאָר צו דעם קאָלעקטיו
האַלט דעם אַקטיאָר זייער פעסט און דערלויבט אים ניט קיין פרייע
באַווענונג ,קיין איינענעם אויפטו אויסער די פֹּאָר געציילטע מאָ-
מענטן ,װאָס ער האָט אין זיין רשות .דער איינצלנער אַרטיסט האָט
דאָ וייניק

סאַלאָדנומערן.

ס'איז אַלץ כאָר-שפּיל.

דער הויפּט-נע-

וויכט פונם  002,טויזנט' איז ניט אין דעם שניידער שימעלע סאָראָ-
קער ,אין דעם נביר פיין ,נאָר אין די צוויי װעלטן  --די ,עמך-
וועלט און די בורזשואַזיע .פון די איינצל-טיפּן ,װאָס זיינען פאַראַן
ביי שלום-עליכמן אין ,דאָס נרויסע געווינס' ,זיינען געשאַפן געװאָרן
פיל נעזאמטע געשטאַלטן ,צוויי סביבות ,צוויי מחנות ,װאָס לעבן
מיט זייער שיכטן-לעבן ,מיט זייער קלאָסן-שטיינער .דער קלאַסן-
אַנטאַנאָניזם ,װאָס איז קוים אָנגעדייט ביי שלום-עליכמן ,איז דאָ
שטאַרק צעבלאָזן ,פאַרגרעסערט ,פאַרשפּיצט .אין אָט דער ריכטונג
האָט דער רעזשיסער געלאָזט זיך ניין און וואוילגיין און געשאַפן
ווערן אַרויסגעפירט אין
פּראַכטפולע סצענעס און עפּיזאָדן. ,ס.'.

דֶער פּיעסע פיל מאָמענטן ,װאָס דער אױטאָר האָט אפילו ניט גע-
אַנט וועגן זיי ,פון סצענישן זינען איז עס אָפּטמאָל באַרעכטיקט,
אָבער דֹאָך זיינען אַ ריי קופּלעטן ,סצענקעס אין די ביידע פאָר-
שטעלוננען |מייזיל רעדט אויך ווענן ,מסעות בנימין השלישי'ן ניט
אויפן אָרט.
.ג.ר.אַנאָווסקי אין אַ צו-שטאַרקע פּערזענלעכקייט ,ער זאָל
עפּעס דורכלאָזן אָן בפירושן מיין ,און אַזעלכע מיני עפּיזאָדישע
סצענקעס ,װאָס גיבן-צו נאַנץ װייניק ,שטערן אָבער צייטנווייז זייער
יפיל ,אויב ס'לינט דעם טעאַטער װאָס-שאַרפער ,וואָס-רעליעפער
אַרויסצובדעננען אַ יידישע תנועה ,אַ יידישע העויה ,דאַרף מען
אויך טראַכטן ווענן זיין װאָרט ,וועגן זיינע רייד .און קאָן מען
קאָמבינירן מיט אַ קלאַסיש ווערק פון אַ קלאַסישן שרייבער וי
מ'וויל ,טאָר מען אָבער ניט אַריינפירן קיין סתם קופּלעטן ,װאָס
שניידן זיך אַריין אין דער פּיעסע וי אַ שטאַרקער שעטנז".
אין  6291האָט דער ;אַרטעף? אויפגעפירט  2000,0022א"ר פון
בענאָ שניידער ,דעק .מ .זאָלאָטאַראָוו ,מוזיק  ---בען יאָמען ,טענץ --
בנימין צמח,
משה נאַדיר שרייבט:
מיט דער אויפפירונג פון  '000.002,האָט דער אַרטעף אויף
,
זיך גענומען אַ פאַרמעסטונג מיט אַזױנע צוויי בערג פון טעאַטער-
קונסט ,וי דער יידישער מלוכה-טעאַטער אין מאָסקװע און מאָרים
שװואַרצס טעאַטער אי; ניויאָרק ,ביים פאַרנלייכן צוויי טעאַטער-
שטעלוננען פון צוויי פאַרשידענע טעאַטערס העננט די װאָנשאָל
שטענדיק נידריקער אויף דער זייט פון דער פאָרשטעלונג וועלכע
איר האָט די ערשטע נעזעען ... .,דער פאַקט אָבער ,אַז דער עולם,
אַ געוויסער טיי? פון וועלכן האָט געזעען די פּיעסע אין שװאַרצם
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טעאַטער
א

טעאַטער ,האָט די פּיעסע אַזױ שטורעמדיק אויפגענומען אין אַר-
טעף ,איז אַ באַוייז ,אַז אויף אונדזער אַמעריקאַנער-ײידישן טעאַ-
טער-פראַנט צום װינציקסטן איז דער אַרטעף אַרױס גאָרניט קיין
,פאַרלאָרענער',
{ ..האָבנדיק געזעען דיזעלבע פּיעסע  ...אין מאָסקװער מלוכה-
טעאַטער (אין נראַנאָוופקיס רעזשי)  ...מאָריס שװאַרצס אויפפי-
רונג אין נידיאָרק ,קאָן דער שרייבער פון די-אָ שורות ניט באַ-
הױפּטן ,אַז שניידערס רעזשי האָט אין אַלנעמיין איבערטראָפן דעם
גלענצענדן עקספּערימענטאַליזם פון דעם ערשטן אָדער דעם פאָלק-
לאָריסטישן חן פון דעם לעצטן .גראַנאָוװוסקיס אויפפירונג האָט
געליטן פון איבערטריבענעם שאַנאַליזם . .. .גראַנאָווסקי האָט פאַר-
טרונקען שלום-עליכמן אין אַ ים פון פאַרביקן טומל ,אין אַ שלל
פון אַקראָבאַטישן אָטאָמאַטיזם. .ד.ע.ר פאַרשפּיצטער און איבער-
ראַפינירטער קאָמיזם איז אָפט באַשטאַנען אין דעם ,װאָס ניט
גראַנאָווסקי האָט זיך פאַראינטערעסירט צו הערן שלום-עליכמס
טעקסט ,ניט שלום-עליכמס טעקסט האָט געקאָנט טראַכטן ,אַז גראַ-
נאָווסקי רעדט דאָס צו אים .אויף זיין אייגענעם אופן װאָלט דאָך
שלום-עליכם געזאָגט אַזױ , :טוינן טויג ער דער גראַנאָווסקי ,פאַר-
װאָס זאָל ער ניט טויגן ? נאָר פאַר מיינע פּיעסן טויג ער ניט .דאָס
הייסט ,ער װאָלט געטוינט פאַר מיינע פּיעסן אויך ,נאָר דאָס וואָס
ער װויל מיך אינגאַנצן ניט אַרײנלאָזן אין מיינע פּיעסן ,דאָס
טויג ניט',
מאָריס שװאַרץ ,ווידער ,האָט אין זיין ,נרויסן געווינם! . ..אַזױ
הויך געלאַכט אויף אויסנװוייניק ,אַז ס'איז געווען וי ער װאָלט
געעפנט א פּיעסע פאַר זיך אַלֵיין ,אין דירעקטער קאָנקורענץ צו
דעם אַװטאָר און צו אַלע אַקטיאָרן ,א חוץ מוני וייזענפריינד,
וועמענס ראָל אַלס קאָפּל איזן געווען צו געוויכטיק ,אַז שװאַרץ
זאָל זי קאָנען אַװעקבלאָזן מיט אַ געלעכטער ... ,די גרעסטע מעלה
פון שװואַרצס אויפפירונג איז אָבער נעווען דאָס װאָס די פּיעסע
איז ראשטשינעט געװאָרן אין טעאַטער גופא .פאַר אייערע אויגן
איז דאָס כאַראַקטער-טייג װואַרעם געװאָרן ,אויפגענאננען ,גענומען
רינען איבער דער מולטער אַרױס .ווען דאָס קנעטן װאָלט נאָר
ניט געווען צו האַסטיק ,ווען די טעמפּעראַטור פון שװואַרצס קונסט-
באַקאויוון װאָלט נאָר ניט נגעוועון אַזא סמאַליענדיקע !
בענאָ שניידערס אויפפירונג  000.002געפינט זיין פּאָזיציע
ערנעץ מיטנוועג צווישן גראַנאָווספקיס מאַטעמאַטיש קאַלטער איבער-
ראַפּינירטקייט און שװואַרצס פאָלקלאָריסטישער הייסער צעפּאַטלט-
קייט  ,000.002 ...װוי דאָס איז אַרױס פון דער האַנט פון בענאָ
שניידער ,ליידט פון צופיל און ניט נלייכמעסיקער רעזשי .וואוחין
אייער אוינ זאָל ניט פאַלן ,זעט איר שניידערן אויפהייבן יעדע
האַנט און יעדן פוס פון יעדן אַקטיאָר און יעדער אַקטריסע אין
יעדן מאָמענט פון יעדער סצענע .שניידערס רעזשי  ...שטערט
און האַמליעטעװעט דעם אַקטיאָר אין דער פרייוויליקער אַנטויק-
לונג פון זיין טאַלאַנט ,וועלכן שניידער סטאַרעט זיך דאָך אַזױ
צו אַנטװיקלען ...שלום-עליכמס קונציקער ,עמכדיקער ,סיטואַציאַ-
נעלער הומאָר פאָדערט פונם רעזשיסער וי ווייט מענלעך דעם
טעקסט אויסן וועג צו גיין .שלום-עליכמס פאָלקס-כאַראַקטערן פילן
זיך נאָרניט באַקװעם אין די שטייפע קליידער פון ראַפינירטער
סטיליזאַציע. .ב.ע.נאָ שניידער בלאָזט אַריין אין שלום-עליכבמס
ניט איין נשמה ,נאָר נאַנצע צוויי :דעם אַװטאָרס און
0
זיין איינענע.

עס איז די וואונדער-פּיעסע מיט צוויי הערצער ; אויף

לינקס און אויף רעכטס,
ריטם".
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מ .אָלגין שרייבט וועגן דער אויפפירונג :
 ...,ס'איז שלום-עליכמס גרויסער קאַטאָװועס  .'000,002,ס'איז
בענא שניידערס גרינגע מייסטער-האַנט .עס איז דער אַרטעף-קאָ-
לעקטיזו אין אַ זאַך ,װאָס דערקוויקט אים דאָס פאַרחלשטע האַרץ.
איז אַ סימפאָניע פון אָנהייב ביזן סוף'000,009, .
0.
גיסט זיך וי אַ לויטערער שטראָם ,װאָס הערט ניט אויף צו פאַר-
גאַפן אויף קיין איינציקער מינוט '000,002,... .איז דאָך אין
אמתן מער וי אַ שפּאַס ,װאָלט עס געווען נאָר אַ שפּאַס ,וואָלט עס
געווען נאָר דאָס ,װאָס רעדט זיך און טוט זיך אויף דער בינע,
װאָלט געווען גאָרניט גענוג .שלום-עליכם האָט אָבער געשריבן די
זאַך אַזױ ,אַז הינטער דעם וויץ שטעקט אַ גרויסער ערנסט; אויף
יענעם זייט ראָג פון לאַכערײ האָט זִיךְ באַהאַלטן די טראַנעדיע
פונם לעבן פון דער מאַסע, ... .עמך ,שער און אייזן' אין אַ לאָ-
זונג ,עמך ,שער און אייזן' איז אַ פאָן .מיט אַ לייכט ,א לעבע-
דיקער אויפפאַסונג איז בענא שניידער צוגעגאנגען צו דער אויפ-
גאַבע פון האַלטן דעם ערנסט אין הינטערגרונט פונם שפּאַס ,און
האָט די אויפגאַבע געלייזט אויף א מחיהדיקן אופן ,מיט דער גאַנ-
צער קונסט-ליבשאַפט און פאַרב-פרייד פון די אַרטעפניקעס אֵלס
קאָלעקטיוו זיינען זיי צוגעגאַנגען פאַרווירקלעכן די אונטערנעמונג,
און נעשאַפן האָבן זיי אַ פּערפעקטע זאַך".
אביגדור פּאַניטש שרייבט:
 ...,זייער ציל איז דערנרייכט  :דער עולם איז צופרידן .א
סימן ,אַז ער קייכט פון נעלעכטער .װאָרום װאָס קאָן נאָך זיין
קאָמישער וי גראָטעפק ?  ...דער אַרטעף באַנוצט זיך מיט דער
ליטווישער אױיסשפּראַך .דאָס איז אי קענן דער טראַדיציע פון
יידישן טעאַטער ,װאָס האָט אַדאָפּטירט דעם דרום-רוסישן דיאַלעקט,
אי קענן דעם גייסט פון שלום:עליכמס העלדן ,וואָס זיינען ניט
געווען קיין ליטװאַקעס ... .דאָס פאָרזיכטיקע ליטווישע ריידן
פאראורזאַכט אַ ניט-נאַטירלעכקײיט אין דער שפּראַך .שלום-עליבמס
העלדן האָבן ניט גערעדט אַזױ קלאָר און פּינקטלעך ,האָבן ניט
איבערגעציילט איטלעכס װואָרט וי אַ קאַרגע יידענע די גרויפּן אין
טעפּ? אַריין ... .ביים אַרטעף גייט עס גלאַט וי אַ מזמור .איז
טאַקע אַמאָל אַ חסרון װאָס די כלה איז צו שיין".
די פּיעסע איז אויך דעם  51מאַי  7291געשפּילט געװאָרן דורך
דעם ,אידראַמ* אין אַרגענטינע ,א"ר פון מעלניק און ראָזענבלום,
אין  9291האָט יוליוס אַדלער ,צוריקקומענדיק פון סאָוועט-:
פאַרבאַנד ,אויפגעפירט די פּיעסע אין װאַרשע אין ;קאַמינסקי
טעאַטער".
בערך דעצעמבער  9291האָט מנחם רובין ,צוריקקומענדיק פון
סאָוועטנפאַרבאַנד ,געמאַכט אין ריגע אַ נייע אויפפירונג פון דער
פּיעסע א"נ 000,002
מ .ק{ .קיטאין אין אַן אַרטיקל ;װאָס האָט מ .רובין אויפגעטאָן",
שרייבט :
,מ .רובין האָט אויפנעפירט אין ריגע סך-הב?  84פּיעסן און
דערמיט האָט ער אַ שטויס געטאָן דעם יידישן טעאַטער (אפשר ניט
נאָר פאַר ריגע אַליין ,נאָר פאַר נאָך אַנדערע יידישע קיבוצים)
אויף א רעכטן מהלך ... .אַ מאָדנער וואונדער .דיזעלבע פּיעסע
אונטער נאָמען ,דער גרויסער נעווינס' איז גענאננען אין פאָריקן
סעזאָן סך-חהכ? אַ צוויידדריי מאָל און ביי אַ נאָר קליינעם עולם ,און
דאָ גייט עס  71מאָל אין משך פון אַ האַלבן פעזאָן פאַר געפּאַקטע
זאַלן .רובינס שימעלע פאָראָקער איז אַ האַרציקער פּשוטער פאָלקס-
מענטש ,אַ גנוטער ברודער מיט אַ רעכט ביס? חומאָר און ווייכקייט,
אַן ,עמך' ,אָבער רובין בלייבט ניט איינזאַם מיט זיין שימעלען.
5484

לעססיקאָן

פון

ההא

ער רייסט מיט זיך מיט אַלעמען ,אַלע זיינע מיטשפּילער ,מיטזינ-
גער און דעם גאַנצן עולם .און אין דעם באַשטייט זיין כח --
ער צינדט און ברענט צוזאַמען מיטן נאַנצן אַרום :די סצענע איז
פול באַוענונג .די דעקאָראַציעס ,באַלייכטונג און אַלץ ,װאָס אַרום,
טאַנצט מיט ,באַװעגט זיך ,שפּילט צוזאַמען מיט רובינען ,און ער
אַליין איז דער פייערדיקער ראָד ,װאָס דרייט זיך ,און אַלץ אַרום
מוז זיך באַװענן אין טעמפּ און ריטם.
אַזױ איז אין ,גרויסן געווינס' ,אַזױ אין ,סטעמפּעניו! ,אין ,ליבע
און חוב', ,ליידיקנייער!'  ---אומעטום ;ניט שפּילנדיק קיין סטאַר,
קיין ,אויסדערוויילטן' ,ניט אָפּשואַכנדיק די פעאיקייטן פון זיינע
מיטשפּילער .,פאַרקערט ,רובין זוכט אַרױסצובאַקומען פון זיינע
קאָלעגן-מיטשפּילער דעם מאַקסימום ,װאָס זיי קאָנען געבן .ער
זוכט ניט צו פאַרטונקלען די אַרומיקע בכדי ער זאָל אַרױסלײיכטן
העלער און שטאַרקער .דאָס קומט שוין אָבער במילא אַרױס ,ווייפ
ער איז אַליין באַגאַבט מיט א סך עקספּרעסיע ,טעמפּעראַמענט ,אַ
זעלטענע שטימע ,אַ פיינע מימיק ,און דער עיקר אומגעוויינלעך באַ-
וועגלעך .ער שאַפט די נויטיקע שטימונג און אן אַטמאָספערע אַרום
זיך פאַר זיינע מיטשפּילער און פאַרן עולם ,אַזױ פאַרבינדט ער

זיך  --אָן ביליקע עפעקטן ,אָן וואולנאַרע שטיק  ---מיטן עולם,
די סצענע מיטן זאַל ,באַהעפט זיך מיט דער נשמה פון דער פּיעסע,

שמידט צוזאַמען די שוישפּילער מיטאַנאַנדער און  ---עס קלאַפּט.
פון ערגעץ וואו האָט ער געבראַכט מיט זיך גרויסע דערפאַרונג
פון מאָדערנע טעאַטער-טעכניק ,האָט איינגעזאַפּט אין זיך אַ סצע-
נישע קולטור און ער שיט דאָס פונאַנדער אויף די ברעטער פון דער
בינע .אים איז ניט אַזױ וויכטיק דער טעקסט פון דער פּיעסע,
וי די סצענישע קאַמבינאַציע .ער שטעלט זיך ניט אַזױ אֶפּ אויף
די ווערטער ,די אַזויגערופענע ,פּראָזע" (אויפן אַקטיאָרישן לשון),
די דיאַלאָגן ,וי אויף דער באַוועגונג ,אויפן זשעסט ,אויפן שוואונק-
פולן טאַנץ ,טעמפּ און ריטם,
אין דער אינסצעניזירונג פון ,סטעמפּעניו! איז נאָר װייניק פאַראַן
װאָס צו ריידן ,אָדער דערציילן אין ווערטער .עס רעדט אַ פאָלקס-
מאָטיוו ,אַ לידל ,א סצענקע פון צוויי מחותנתטעס ,פון מחותנים,
אַ טאַנץ, ,א דריידל' ,אַן אויסגעשריי ,סצענישע טריוקן .דוכט זיך,
שטיקלעך און ברעקלעך ,דאָך אויסגעשמידט מיט אַ שיינער |שייןן
סצענישער |סצענישן ווערק.

רובין האָט גורם נגעווען דערצו ,אַז אין ריגע האָט געפּלאַצט די
יידישע טשאַלנט-אַפּערעטע .ער האָט אָפּנגעצױגן דעם מאַסן-באַזו-
כער ופון דער פאַרשונדעוועטער שמוץ ,פון די צוויידייטיקע ווערט-
לעך ,קיצלדיקע וויצן ,נבוליפּה און ביליקע לידלעך און טענץ.
אנשטאָט דעם האָט ער קולטיווירט סינטעטישע פאָרשטעלונגען,
האָט אויפגעפרישט דעם זאַפטיקן הומאָר פון שלום-עליכמן ,האָט
אַריינגעפלאָכטן האַרציקע יידישע פאָלקס-לידער ,סטיליזירטן יידישן

טאַנץ ,האָט באַװיזן ,אַז ס'קאָן זיין אי קינסטלעריש ,אי פריילעך
און לוסטיק ,און האָט דערמיט ,גענומען' דעם ברייטן עולם צוזא-
מען מיט דער אינטעליגענץ ,יעדערער אויף זיין אופן געפינט עפּעס
אין דער אַועקשטעלונג און אין רובינס פּערזענלעכן שפּילן .דאָס
אַלין האָט אים נעמאַכט פּאָפּולֶער און באַליבט ביים טעאטער-עולם "
אין סעפּטעמבער  0391האָט מנחם רובין אויפגעפירט די פּיעסע
|
אין װאַרשע.
|
דר .מ .ווייכערט דערציילט אין זיינע זכרונות- :
,געעפנט דעם טעאַטער-סעזאָן האָט מנחם רובין מיט שלום-
עליכמס  ,000.002לויט דער רעזשי פון א .גראַנאָווסקי .ער אין

נישט געווען אין װאַרשע דער ערשטער ,װאָס האָט אַזױ רעקלאַפירט
זיין שטעלונג .פאַר אים האָט עס געטאָן יוליוס אַדלער יוני 9291
אין קאַמינסקיס טעאַטער .ביידע האָבן אונטערגעכאַפּט ביי גראַ-

נאָווסקין נישט מער וי עטלעכע דעקאָראַטיוע פּרטים און עטלעכע
מיזאַנסצענען ,אין דער אמתן האָבן זיי געגעבן אַ פאָלקסקאָמעדיע
מיט כך וכך נומערן געזאנג .אַדלער האָט זי אַוועקגעשטעלט בחפּזון
און שפּילנדיק שימעלען נעלאָזט זיך אויף זיין אַלטן אַקטיאָרישן
דרך .רובין האָט גרינטלעך צונענרייט די אויפפירוננ ,אויסנע-
אַרבעט נוטע אַנסאַמבל-סצענעס און אַליין אין דער ראָל פון שימעלע
אויסציזעלירט .די נגינה ,אַ דאַנק זיינע נינונים און דעם לעבעדיקן
צונויפשפּיל פון די אַרטיסטן ; ראָטמאַן (מאָטל?  ---אויך ביי אַדלערן
האָט ער געשפּילט דידאָזיקע ראָל) ,ח .בוזנאן (קאָפּל) ,ד .בלומענ-
פעלד (ביילקע) ,ה .גאָטליב (עטימעני) ,ד .לעדערמאַן (סאָלאַװײי-
טשיק) האָט די פאָרשטעלונג שטאַרק אויסגענומען ביים עולם און
איז גענאַנגען קנאפּע צוויי חדשים".
וועגן דער אויפפירונג שרייבט נחמן מייזיל:
 ,צי מען מענ און דאַרף מען אַזױ שטעלן שלום-עליבמן? ס'איז
אַ צודקאמפליצירטע און נלייכצייטיק אַ צו-קלאָרע פראַנע .פירן
דיסקוסיעס איז דאָ לחלוטין איבריק .וועמען ס'איז נוט פון נאַטו-
זמותירקלעכע אויפפירוננען  --זאָל עס אים וואויל
ראַליסטישע ,א
באַקומען .אָבער קונסט ,װאָס קומט פון לעבן און קומט צום לעבן,
מוז דאָך זיין פייערלעכער ,יום-טובדיקער פון לעבן .און איבער-
הויפּט

טעאַטער,

טעאַטער.

װאָס

נעשאַפן

ווערט

מיט

דער

הילף

פון קלאַנג ,מוזיק ,באַװועגונג ,פאַרב .מען קומט אין טעאַטער זעען
עפּעס העכערס ,שענערס ,און פייערלעכערס .דאָס אויג און אויער
איז דורשטיק נאָך שפּיל ,נאָך ספּעקטאַקל ,זיינען פאַרהאַן פּיעסע,
װאָס זיינען געבויט אויף נעדאַנק ,אויף פּסיכאָלאָניזם ,אויף ווער-

טער-געראַנג?,

אָבער גראָד שלום-עליכמס פּיעסעס  ---און איבער-

הויפּט זיין 000,002

הייסט עס ,דאָס גרויסע

(ביי שלום-עליכמן

געווינס') װוי אויך זיינע ,גאָלדגרעבער' (,דער אוצר')  --זיינען
שפּיל זאַכן ,װאָס לאָזן זיך און פאַרלאַננען מ'זאָל ביי זיי אָנווענדן
דאָס ספּעקטאַקלישע ,שפּילעוודיקע .שלום-עליכם האָט טאַקע אָננע-
רופן זיין ד,אָס גרויסע געווינס' פאַלקס-שפּיל ,איינגעטיילט שימעלע
סאָראָקער אַ ,קול נגינה' און אַרייננעליינט אים אין מויל יידישע
פאָלקס-לידער ,אויך דער איבעריקער ,עמך-עולם איז אַ לעבעדי-
קער ,זאָרגלאָזער ,זינגעװודיק-טאַנצנדיקער .דאָס אין איינס .דאָס
צווייטע  :ש .ע .האָט נאַנץ באַוואוסטזיניק פאַרגוזמעט ,פאַרשאַרפט,

פאַרשפּיצט די אייננשאַפטן ,כאַראַקטערן ,שװואַכקײטן פון די טיפּן.
ער האָט אויך אַליין פאַנאַנדערגרענעצט די צויי וועלטן  --די
;עמך-וועלט און די גבירישע .די ערשטע איז ביי אים אַ מונטערע,
לעבעדיקע ,פולבלוטיקע און אויך תמימות-קינדישע ,און די צווייטע
 --אַ פאַלשע ,אָנגעצויגענע ,מאַנערירטע .שוין די באַצייכענונגעןפון די פּאַרשױינען אין דעם פּערזאָנאַל-צעט? איז א קלאָרער ,אויס-
געשפּראָכענער ,און מ'זעט באַשײנפּערלעך די פּיעטעט ,ליבע פון
ש .ע .צו איינע ,און זיין פאַראַכטונג ,חוזק ,צו די צווייטע.

דער רעזשיסער

האָט דעריבער פיל מעגלעכקייטן

און שטאָף

אונטערצושטרייכן ,בולטער צו מאַכן װואָס ס'איז ביי שלום-עליכמן
נאָר סקיצירט .א .נראַנאָוופקי האָט דעריבער זייער קונציק און
מייסטעריש אויסגענוצט מיט דער הילף פון ? .פּולװערס פּראַכט-
פולער מוזיקאַלישער אילוסטראַציע (װאָס גייט-מיט און גייט-
פםּילעוודיקן שלום-עליכם-
פאָראויס די נאַנצע פאָרשטעלונג) שדע
שטאָף און אויפנעבויט אַ פּראַכטפולן פפּעקטאַקל .,ער האָט דאָס
זינגעוודיקע ביי ,עמך! און דאָס אָנגעצוינענע ביי די נבירים נאָך
טיט
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יידישן

טעאַטער

מער פאַרשאַרפט .ער האָט אַריײנגעצױיגן אין שפּיל אויך דאָס
שטעטל ,און פון די זייטיקע טיפּן ,װאָס פאַרבינדן די צוויי באַ-
זונדערע וועלטן  --פון סאלאוויטשיק ,קאלטון ,מענדל לאקיי ---
געמאַכט טראַנישע געשטאַלטן .נלייכצייטיק װאַקסט אויס ביי אים
יעדע געשטאַלט וי אַ סימבאָל ,װאָס פאַרקערפּערט שיכטן ,תקופות
אין יידישן לֶעבן.
מ .רובין ,װאָס נייט אין די דרכים פון א .גראַנאָווסקי אין זיין
שלום-עליכם-אויפפירונג ,איז מער טריי צו שלום-עליכמן .ער איז
פעסטער געבונדן מיט שלום-עליבמס טעקסט .ביי נראַנאָווסקין איז
דער טעקסט ,כחומר ביד היוצר' .וויל ער ,ענדערט ער אים ,וויל
ער ,מעקט ער אים איננאַנצן אויס ,און וװוי?ל ער ,ניט ער צו נייע
שטיקער .אָפּטמאָל באַקומט זיך מער שפּיל װוי װאָרט ,מער ספּעק-
טאַק? װוי פיעסע .מ .רובין שאַפט זיין פאָרשטעלונג אינגאַנצן מיט
שלום-עליכם-שטאָף ,נאָר אין אַ פּאָר ערטער דערלויבט ער זיך
אויף אייניקע אָפּנױינן ,אָבער פון אָנהייב ביזן סוף האָבן מיר אין
דער פארשטעלונג שלום-עליכמן ,זיינע רייד ,זיינע קנייטשן ,זיינע
קאַלאַמבורן,
ווען די האַנדלונג אויף דער בינע ,דאָס שפּיל ,פאַרכאַפּט דעם
צושויער ,רופט אַרוױס ביי אים פרייד ,אַנטציקונג ,איז עס דער
בעסטער סימן ,אַז ס'איז נוט .,דער בינע-רוים פון דעם ננאָ-
וואָשטשי'-טעאַטער איז דורך מ .רובין ,מיט דער הילף פון דעם
מאָלער מאצקעוויטש ,געווען שיין און מייסטעריש אויסנעפולט,
אַזױ אויך דאָס רוב סצענעס ,עפּיזאָדן .,געווען אויך שװאכערע
ערטער אין לויף פון די פיר אַקטן ,וואו די אַרטיסטן (און אפשר
אויך דער רעזשיסער) האָבן נאָך נישט באַװיזן אֶנצופולן מיט
אינהאַלט ,מיט שפּיל .דאַן איז די שפּיל װי איבערגעריסן געװאָרן
און דער צושויער אין זאַל האָט עס נלייך דערפילט און געבליבן
וי אַנטױשט .אָבער באַלד טוט ווידער אַ דריי און דער שוישפּי-
לער און צוזאמען מיט אים דער צושויער געפינען זיך שוין אין
געווירב? פון לעבן ,פון איבערלעבונג ,פון פרייד און נחת-רוח".
אין נאָוועמבער  1391איז מנחם רובין געקומען אין אַמעריקע און
,אָלאַנד טעאַטער" ,און
אויפגעפירט די פּיעסע אין ניו-יאָרק ,אין ר
בעת זיינע גאַסטשפּילן אין  8291אין אַרגענטינע ,אויך דאָרט זי

געשטעלט,
נ .בוכװאַלד איז גװאַלדיק אַנטױישט פון מנחם רובינס אויפפירונג
און באַזונדערס פון דער אינטערפּרעטאַציע פון ;דאָס גרויסע גע-
ווינס" :
| ,ו.ו.ע.גן דער אידיליע .פּריקרע וי עס איז ביי שלום-עליכמן
דִי פריינטשאַפט און נשמהדיקע אחדות צווישן דעם שניידער און
זיינע נעזעלן ,איז זי ביי רובינען ממש עקלדיק .די ליבע ,װואָס די
צוויי שניידער-יונגען ווייון אַרױס צו שימעלען ,איז ,פאַרשטייט
זיך ,ניט קיין צופאַל ביי רובינען ,און די איבערטרייבונג איז ניט
בלויז אויף דער זייט פון נעשמאַק אָדער רעזשי .דאָ שטעקט אַ
;פילאָזאָפיע ,/די וואוי?-באַקאַנטע פילאָזאָפיע פון אחדות און
קרובהשאַפט צװוישן דעם יידישן באַלעבאָס און דעם יידישן אַר-
בעטער .ס'איז פון דעם מין אידיליעס ,װאָס שמעקן מיט שטאַרקן
פאַרדראָס קעגן קלאַסן-צעטיילונג און קלאָסן-קאַמף .עס איז אַן
אידעאַליזאַציע פון דער קליינשטעטלדיקער קלאַסן-אחדות ביי יידן,

װאָסק האָט דעם באַטרעף פון אַ דעמאַנסטראַציע קעגן פּראָלעטאַ-
רישן קלאַסן-באַוואוסטזיין און קלאָסן-קאַמף.
אַ.ר אַרבעטער ,ואָס
פ.
,
פּיעסע ,איז ,צוויי הונדערט
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קאָנען זיך פאַנאַנדערקלייבן אין
טויזנט' א לעבלאָזע שפּיל מיט

אַ
אַ

שטאַרקן ריח פון בירגערלעכע שטימונגען און אידעען ,און פאַר
די ,װאָס אינטערעסירן זיך מיט מאָדערנע סצענישקייט ,איז קלאָר,
אַז רובינס ,צוויי הונדערט טויזנט' איזן אַ קנאפּ-אינטערעסאַנטע,
שלעכט דורכנעפירטע נאָכאַמוננ'".
אויסערגעוויינלעך באַגײסטערט פאַר רובינס אויפפירונג איז דר,
מוקדוני :
 ...,אָט איז צוגענאַנגען א מאָדערנער רעזשיסער צו שלום-
עליכמס אַ ווערק ,איז אַראָפּגעפאַלן די אויסערלעכע קאַפּאָטע און
עס איז אַרױס אַ פּרעכטיק מאָדערן שפּיל ,א פיין שטיק? ניי יידיש
טעאַטער און  --אַ וואונדערשיין ריטמיש טעאַטער-שטיק .דער
מאָדערנער רעזשיסער האָט ניט פאַרטונקלט שלום-עליכמן ,פאַר-
קערט ,ער האָט אים שאַרפער ,פֿאַרביקער און שפּילעװודיקער
געמאַכט.
מנחם רובין האָט פאַרשטאַנען ,אַז ,דער גרויסער געווינס' איז
אַ מעשהלע ,אַ מעשהלע ,װאָס וויל אויף א שאַרף-קאָמישן אופן
אַרויסברענגען די שאַרפע קאַנטראַסטן פון אָרעם און רייך און
טייטלען מיט די פינגער אויף דעם ממזר-געלט ,װאָס פאַרטעמפּט
מענטשן ... .און װי אַ מעשהלע האָט מנחם רובין אויפנעפירט
דידאָזיקע קאָמעדיע .עס אין אַ לאַכנדיקע סמעשהלע ,און וי א
מעשהלע שוועבט זי צווישן ווירקלעכקייט און פאַנטאַזיע .וי א
מעשהלע האָט די אויפפירוננ טאַקע אַ מעשהדיקן ריטם .וי אַ
מעשהלע איז {זיינעןן אין דער אויפפירונג די מענטשן און די
סביבה אַ ביסל? טשיקאַװע נעפארבט .װי אַ מעשהלע איז דער
רעאַליזם אַ זייער שטיפערישער און לחלוטין ניט קיין סטאַטעטש-
נער :עס איז אַ רעאַליזם וי ער זעט אויס ווען מען קוקט אויף
דער וועלט דורך קאָלירטן נלאָז ,טאַקע דיזעלביקע וועלט ,אָבער

עפּעס אַנדערש ,עפּעס פאַנטאסטישער.
 ...מנחם רובין האָט באמת באוויזן וואונדער .ער האָט גע-
נומען שוישפּילער ,מייסטנס פון דער אָפּערעטע ,שוישפּילער פון
דער מעלאָדראַמע און האָט אין אַ קורצע צייט זיי געמאַכט שפּילן
אויף דעם סאַמע מאָדערנעם שטיינער ... .עס אין דאָ ריטמישע
באַוועגונג ,און פאָדערט די מוזיק אַ שפּרונג פון איין זייט בינע
צו דער אַנדערער ,ווערט עס נעמאַכט מיט ריטמישער פלינקייט,
י דעקאָראַציע
ד.
װאָס איר זעט נאָרניט אין יידישן טעאַטער.. .
איז אַזױ געבויט ,אַז זי העלפט דער ריטמישער באַװעגונג ,דער-
הויפּט אָבער איז זי געבויט ספּעציעל צו געבן די מענלעכקייט פֿאַר
קאָמפּאָזיציעס פון מאַסן .,אַלְץ ,װאָס עס באַװענט זיך אויף דער
בינע איז בולט ,קאָנטיק .קיין איין מענטש ווערט ניט פאַרשטעלט,
קיין איין באַוועגונג ווערט ניט פאַרפאַלן ... ,דער ערשטער אַקט
איז אַזױ גאַנץ ,ער איז אַזױ צונויפנענאָסן שוישפּילעריש ,דעקאָ-
ראַטיװו און מוזיקאַליש ,אַז זעלטן ווען זעט מען אין טעאַטער אַזאַ

גליקלעכע גאַנצקײט . .. .די אנדערע צוויי אַקטן זיינען אָפּקלאַנ-
נען פון דעם וואונדערלעכן ערשטן אַקט .. .די אַנדערע אַקטן
האָבן כמעט דיזעלביקע רעזשיפערישע איינפאַלן װואָס אין ערשטן.
{ ..צום נליק זיינען די אַנדערע אַקטן אויך קינסטלעריש שטאַרק,
אָבער ניט מיט דער נװאַלדיקער שפע פון דעם ערשטן אַקט.
רום און אַרום איז עס אַן אמת נייע אויפפירונג .עס איז
.א,ַ.
ממש אַ חיות צו זיצן אין טעאַטער און זעען אַ נייעם שלום-עליכם".
בכלל איז די פּיעסע געשפּילט געװאָרן דורך אַלע ערשטע שי"

שפּילער אין פּראָפּעסיאָנעלע יידישע טעאַטערס איבער דער וועלט,
צווישן אַנדערע האָבן זיך אין דער ראָל ,שימעלע סאָראָקער? זייער
אויסגעצייכנט אין אײיראָפּע  ---מאָריס ליאַמפּע ,זיגמונט טורקאָוו ,און
אין אַמעריקע און קאַנאַדע  --מנשה סקולניק.
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מיט צופי? נערודער ,אָבער זעלטן ווען מ'זעט ביי אונדז אוֹיף דער
בינע אַזאַ האַרמאָניש ריטמישן צוזאמענשפּיל פון שוישפּילער ,און
צייטנווייז גלויבט זיך גאָרניט ,אַז דאָס איז ניט קיין פּראָפּעסיאָנעלע
טרופּע ,אַז דאָס זיינען בלויז אַ טרופּע אַמאַטאָרן ... .אין יעדנס
שפּיל פילט זיך די געניטע האַנט פון דעם רעזשיסער ,װאָס האָט
פּרובירט צו דערנרייכן אַן אַלגעמײנעם ריטם און סטי? אין דעם
שפּילן און אין דער נאַנצער אויפפירונג".

מנשה סקולגיק
אַלס
,שימעלע סאָראָקצר"
אין
שלום-עליכמס
;דאָס

גרויסע

געװיגס"

דעם  41יאַנואַר  0291האָט מנחם רובין אויפגעפירט די קאָמעדיע
 ,40,002אין לעטיש ,אין דער איבערזעצונג פון ערס אין לעטישן
מלוכה-טעאַטער ,מיט אַמטמאַן ברעדיט אַלס ;שימעלע סאָראָקער",
דעקאָראַציעס  ---נ .סטרונקע,
משה שאַליט ,ריידנדיק וועגן זיינעם אַ באַזוך אין לעטלאַנד,
שרייבט :
,מיט באַגייסטערונג האָט מען אונדז דערציילט ווענן שלום-
עליבמס  ,'000.002,װאָס איז פאַראַיאָרן געשטעלט געװאָרן מיטן
גרעסטן ערפאָלנ אויף לעטיש אין מלוכהשן נאַציאָנאַלן טעאַטער,
און װוי אַזױי דער יידישער אַרטיסט מ .רובין האָט זיי מיטנעהאָלפן

אין דער אַרבעט.

|אמטמאַן|

ברעדיט

האָט אויסגעצייכנט

שפּילט שימעלע סאָראָקער ,און דער טאלאַנטפולער לעטישער
קינסטלער נאקלאוו סטרונקע האָט געמאָלט צו דער פּיעסע פּרעכ-
טיקע דעקאָראַציעס ,ביז איצט אין נאָך פאַרבליבן ביי די לעטישע

אַרטיסטן

און

קינסטלעה

(קריסטן)

דאָס

שלאַנװואָרט
פּיעסע,

דעם  21יאַנואַר  5491איז אין ,מאַלין סטודיאָ? אין ניו-יאָרק
אויפגעפירט געװאָרן אי"ר פון יעקב ראָטבאַום ;דאָס גרויסע געווינס,
אַ פאָלקס-שפּיל אין  3אַקטן ( 4בילדער) פון שלום-עליכם ,לידער --
משה בראָדערזאָן ,מוזיק  ---ה .קאָהן ,דעקאָר -- .ה .א .קאַנדעל?,
ל ,פאָגעלמאַן שרייבט :
ש,לום-עליכמס קאָמעדיע ,דאָס גרויסע געווינס' האָט אין דער
,פאָלקס-בינע! באַקומען א ביס? אַן אַנדער פּנים וי זי האָט געהאַט
ביי פריערדיקע אויפפירונגען .דער רעזשיסאָר פון דער פאָלקס-
בינע ,יעקב ראָטבאַום ,האָט אַרייננעגעבן אין דער קאָמעדיע דעם
גייסט פון גנראָטעסק און האָט זי פאַרװאַנדלט אין זייער אַ לייכטן
פאַלקס-שפּיל ,װאָס שפּילט זיך אָפּ עפּעס װוי אין דער לופט ,וי
אין אַ פאַנטאַסטישער וועלט ,אין ניט אויף דער ערד  ...צי שלום-
עליכם האָט דעדפון געוואונען איז נאָך אַ גרויסע פראַנע .דער
אינהאַלט ,דער גייסט און דער סטיל פון שלום-עליכמס שאַפונג
איז אַזױ נאָנט צו דער יידישער ווירקלעכקייט ,צו דער ערד בבל,9
אַן עפּעס קומט אויס מאָדנע צו זען אים באַפּוצט אין אַזעלכע
מאָדערניסטישע פליטערלעך .יעדנפאַלס האָט פארט אַרוױסנעשיינט
פון יעדער פראַזע און פון יעדן װאָרט ,װאָס האָט אָפּנעקלונגען
אויף דער בינע ,שלום-עליבמס ליכטיקער הומאָר ,זיין פאָלקסטימ-
לעכע שפּראַך ,װאָס האָט אין זיך דעם עכטן יידישן טעם ,און דאָס
האָט פאַרדעקט אַלץ .וי אַזױ מען זאָל ניט באַקלײידן און באַפּוצן
שלום-עליכמן ,בליצט אַלץ אַרױס זיין אייננאַרטיקער טאַלאַנט ,װאָס
פילט זיך אין יעדער שאַפונג זיינער ... .,משה בראָדערזאָנס לירישע
לידער האָבן אויך אַרײיננעטראָנן אַהער אַ היבש ביס? פאָלקס-
טימלעכקייט ,און הענעך קאָנס מוזיק איז אין פולן איינקלאַנג מיט
דעם אַלגעמיינעם נייסט און כאַראַקטער פון דער קאָמעדיע .ה ,א.
קאַנדעל האָט מיט זיינע זייער פאַרביקע דעקאָראַציעס נעשאַפן א
שטימונג ,און זיי זיינען אין פולער האַרמאָניע מיט דעם סטיל
פון דער אויפפירונג .אַ באַזונדער אָנגענעמען איינדרוק מאכט דאָס
שפּילן פון דער טרופּע .זיי שפּילן אַ ביס? מיט אַ צו-הויכן טאָן,
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גע-

,עמך,

אין אַרינינאַל,

וועלכעס זיי געברויכן פון שלום-עליכמס
מיט אַ באַזונדערע געשמאַקייט".
דעם  42נאָוועמבער  2291איז די פּיעסע א"נ ,עמך* אויפגעפירט
געװאָרן ,אין העברעאיש ,דורך דער ;,הבימה* אין תל-אביב ,איבער-
זעצט פון י .ד .בערקאָוויטש ,רעזשי  ---פרידלאַנדיטשעמערינסקי,
דעקאָראַציעס  ---מ .שמידט ,מוזיק  ---א .װו .שטערענבערג.

אין פאָרװאָרט צו זיין העברעאישער באַארבעטונג און איבערזע-
צונג ,שרייבט י .ד .בערקאָוויטש |אין אונדזער איבערזעצונגן:
,איך האָב אין ,עמך' |,דאָס נרויסע געווינס'| געשטיצט די
האַנדלוננ און די אויפלעזוננג אויפן יסוד פון דער דערציילוננ
 .'00,8,איך האָב אין געוויסע הינזיכטן געענדערט דעם כאַראַק-
טער און סיטואציע פון די פּערסאָנאַזשן און איך האָב אַריינגעצויגן
אין אַלע פיר אַקטן פון דער פּיעסע די האַנדלונג פון פּערל דעך
מעל-יסוחרטע ,װאָס אין שלום-עליכמס אַרינינעלער קאָמעדיע ווערט
איר פּערזאָן נאָר אָנגעמערקט ,אַלס אַן עפּיזאָדישער פּערסאָנאַזש,
נאָר אין ערשטן אַקט .אָט די פרייהייט פון ענדערן די אַקציע און
געשטאַלט ,װי בכל? די פולשטענדיקע פרייהייט אין רעדאַקטירן
די העברעאישע איבערזעצוננ ,האָב איך באַקומען פון מחבר ,וועל-
כער האָט אין זיינע לעצטע יאָרן מיך אָנגעהוֹיבן מיטצובאַטײליקן
אין דער אַרבעט פון איבעראַרבעטן זיינע דערציילוננען און פּיעסן
און זיי צונרייטן פאַרן טעאַטער".
שוישפּילער און רעזשיסער ב .טשעמערינסקי

דער העברעאישער
שרייבט :
,אין דער אויפפירונג פוֹן ,דאָס גרויסע געווינס' האָבן מיר גע-
װאָלט נעבן די אייביקייט אין דער נשמה פון דעם יידישן מענטשן,
װאָס שוועבט אין נלות .זיין אייביקן גלויבן אין נגערעכטיקייט,
אין אַלֶע דורות ,אין אַלֶע צייטן און אין אַלע גלנולים .מיר האָבן
געװואָלט אַנווייזן װי פאַלש עזסיינען געוויסע אָפּשאַצוננען אין
אונדזער קריטיק .,װאָס האַלטן .,אַז מיר האָבן .אַרױיפגעבראַכט אויף
דער בינע דעם שמוץ פון אונדזער גלות-לעבן  :אין ,גרויסע געווינס'
ווערם אַנטפּלעקט די געבעגנטשטע ,שטראַלודיקע פּשוטקײט פון
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יידיטסן

טעאַטער

פאָלק ,און דאָס איז באַזונדערס וויכטיק פאַר דער ארץ-ישראל-
יוגנט ,וועלכע קען ניט דעם נלות .איבערהויפּט האַלט איך ,אַז
שלום-עליכמס שאַפונגען קאָנען אונדז נעבן נאָר אַ סך דוקא פאַר
אונדזער יוגנט".

אין  7291האָט ר .בן-ארי באַנײט אַ העברעאישע אויפפירונג פון
דער פּיעסע א"נ ;עמך" ,אין ניו-יאָרק ,מיט ,פּרגוד" ,דעקאָראַציעס
 -נתן ליכטמאַן ,מוזיק באַאַרבעט  --א .בן-שחר ,טענץ  --עטרההכם,
וועגן דער אויפפירונג פון ,פּרגוד* שרייבט א .ל| .אין אונדזער
איבערזעצונגן :

משה דעיוויס ,דער הויפּט-ראָליסט און דער וויכטיקסטער כח
פון דער גרופּע ,איז געווען פּרעכטיק אין זיין ראָלע אַלְס דער
שניידער שימעלע".
דעם  11סעפּטעמבער  0491פירט אויף חיים בריסמאַן אין לאָס-
אַנדזשעלעסער פאַסיסטענט פּלעיהאַז" ,אין ענגנליש,2000,0022 .,
איבערזעצט פון עמילט באַבאַד,
אין  8291איז ;דאָס גרויסע געווינס" אויפגעפירט געװאָרן ,אויף
דייטש ,באַאַרבעט דורך דר .יעקב ראָזענטאַל ,אין יידישן קולטור-
קלוב אין ווין ,עסטרייך ,דורך יידישע אַקטיאָרן ,ס'רוב אימיגראַנטן
פון דײיטשלאַנד,
נאָכן שפּילן איבער אַ סך שטעט און שטעטלעך פון סאָוויעטג-
פאַרבאַנד ,געבנדיק די פּרעמיערע אין באַרנאַאול ,סיביר ,איז אין
יוני  0691אויפגעפירט געװאָרן ,אין רוסיש ,אין מאָסקװע ,דורכן
,מאָסקװער קאָמעדיע טעאַטער ,דאָס גרויסע געווינס ,קאָמעדיע אין
 4אַקטן ,איבערזעצט פון יידיש און סצענאַרישע רעדאַקציע פון
װיקטאָר אַרדאָוו ,רעזשי און שטעלונג פון פאַרדינסטפולן אַרטיסט
פון דער רעפּובליק אפרים לױיטער ,מוזיק פון פאָלקס-אַרטיסט פון
דער רעפּובליק לייב פּולווער?,
ס .ראַבינאָװויטש שרייבט וועגן דער אויפפירונג:
; ,דאָס גרויסע געווינס' אין דער שטעלונג פון דעם מאָסקווער
קאָמעדיע

טעאַטער --

דאָס איז אַ גרויסער שעפערישער

דערפאָלנ

פןו דער רעזשי און פון די אַרטיסטן .ס'האָט זיך זיי איינגעגעבן
צו באַווייזן דעם סאַציאַלן און פאָלקישן תוך פון שלום-עליכמס

 400,002אין ,אַרטעף" (רעזשי  ---בענאָ שניידער),
די פּיעסע ;אין באַאַרבעט געװאָרן פאַר דער בינע' דורכן
רעזשיסער בן-ארי ,װואָס דאָס מיינט ,אז זי איזן ניט געשטעלט
געװאָרן ווי זי איז אָנגעשריבן געװאָרן .ער האָט זי אַ סך ארומ-
נעשליפן ,ער האָט נעשניטן די פּראָזע און אויך די האנדלונג אויף
וויפ? זי דריקט זיך אויס בלויז אין רייד ,אָבער עס איז מער
אונטערגעשטראָכן געװואָרן די פאַקטישע האַנדלונג און די אַלְנע-
מיינע ,לופט' פון דער עקזיסטענץ פון דעם יידישן שניידער אין
דער קליינער שטאָט אין מזרח-אייראָפּע .די אויפפירונג איז מער
רעפלעקטירט געװואָרן דורך באַווענונגען ,ליכט און געזאַנג ,און
צום לויב פון רעזשיסער זאָל געזאָגט ווערן ,אַז דידאָזיקע אויס-
דריקן זיינען געגעבן געװאָרן אין אַזאַ מאָס און אין אַזאַ פּאַסיקער
ופאָרם ,װאָס האָט זיך מער צונעפּאַפט צו דעם לעבן ,װאָס איז
פאָרנעשטעלט געװואָרן אויף דער בינע .און נאָך אַ נייעס האָט דער
רעזשיסער צונעגעבן צו דער פּיעסע :ער האָט צוגענעבן אַ חלום
אַלס פּראָלאָנ און עפּילאָג .די גאַנצע פּיעסע איז דורכדעם אַדױיס-
גענומען געװאָרן פון איר רעאַליסטישן כאַראַקטער און געװאָרן
אַ חלום ,װאָס עס חלומט שימעלע סאָראָקער  ...דער דאָזיקער
פּאַנטאָמיסטיש-געזאַנגלעכער צונאָב האָט גאָרניט מיניסיזירט פון
דעם עצם פון דער פּיעסע און זי ניט קיין סך נעענדערט  ...אָבער
שטאַרק פאַרטיפט דעם אַלנעמיינעם איינדרוק  ...ווען אַלץ קערט
זיך צוריק צו דער רואיקייט פון אַ חלום: ,
 ..דער גרעסטער טייל אָנטיילנעמער האָבן גוט דורכנעפירט.
זייערע ראָלן ,אָבער ,װוי יעדע טרופּע ,אַפילו די סאַמע בעסטע ,האָבן
אויך דאָ אַרױיסגענלאַנצט עטלעכע,
אויסגעצייכנט אין זייערע ראָלן.
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װאָס

האָבן

זיך

באַזונדערס

( 400,002רעזשי  ---ר .בןיארי)
ווערק ,װאָס לאַכט אויס די וועלט פון די פיינס און זייער גלייכן.
אין דער גלענצנדיקער אויספילונג פון דעם אַקטיאָר פּאַול װאָס:
טראָו זעען די צושויער אַ קאַלאָריטע פינור פון שימעלע סאָראָקער,
א מענטש פון פאָלק ,אַ האָרעפּאַשניק ,אַ קבצן און אַ טרוימער.
מיט פיל חן פירט דורך איר ראָל עטיע מעניע די אַרטיסטין 8נט

2442

לעקסיקאָן פון
.יט
(

סאי

אָפט באַלױנט דער צושויער-זאַל מיט אַפּלאָריסמענטן

פּאַװלאָואַ.
די אַרטיסטן

מאַרק בארבעיטשיק

(מאָטל קאָסאִי) ,ניקאָלײ סקאָראָ-

באַנאַטאָוו (קאָפּל פאלבאן) ,נאַדעזשדאַ נאַװיטשקאָװאַ (ביילקע),
ניקאָלײ יערמאַקאָוו (שדכן סאָלאָװייטשיק) און די פאַרדינסטפולע
אַרטיסטין פון דער רעפּובליק אֶלנאַ טאָפּאַראָװא (פּערל) .דער
ספּעקטאַקל איז זייער נוט אויפנענומען געװאָרן פונם מאָסקװער
צושויער .,באַזונדערס געפעלן |איזן שימעלעס באַגעגניש מיט די
שווינדלער װינדאָרטשיק און רובענטשיק ,וועלכער פאַרענדיקט זיך
מיט אַ יידישן פאָלקס-טאַנץ ,לייב פּולווערס פּרעכטיקע מוזיק גיט-
צו דעם ספּעקטאַקל פיל חן".
אין  1691איז די פּיעסע דערשינען אין מאָסקװע אין באַנד פשלום-
עליכמס ווערק* (זז ,)085-105 .אין דער רוסישער איבערזעצונג אונ-
טער דער רעדאַקציע-קאָלעגיע :מ .ס .בעלענקי ,ווס .ב .איװאַנאָו
און ב .נ .פּאָלעװאָי.

,שרח שיינדל"
אין  2091בעת אברהם פישזאָן האָט געשפּילט אין לאָדזש ,האָט
ער זיך דערלויבט צו שפּילן אַ פּיעסע ;/שרה שיינדל פון יעהופּעץ"
און זי צו פאַררופן אַלס ש .ע'.ס אַ פּיעסע ,אַנאָנסירנדיק זי אַזױ:
גשרה שיינדל פון יעהופעץ און מנחם מענדל פון מאַזעפּעווקע ,אַ
קאָמעדיע
ש.

אין פיר

ראַבינאָוויטש

אַקטן ,אַכט בילדער,
(שלום

עליכם),

מיט

איבערזעצט

געזאַנג,

פאַרפאַסט

פון

פון א .פיעזאָן".

דאָס האָט ש .ע'.ן זייער וויי געטאָן ,און אין אַ בריוו צו מרדכי
ספּעקטאָר באַקלאָגט ער זיך :
דו ביזט אין לאָדזש און זעסט אַז מען נעמט דיין שלום-
עליכמן ,עפּעס בעלי ענלות ,און קייען איבער זיינע ווערטער אומ-
ברחמנות  --און דו שווייגסט ! דו שרייבסט מיר אַפילו ניט וי
איך האָב דיך בפירוש דריי מאָל געבעטן װאָס פאַר אַ פּנים האָט
דאָרט מיין אומגליקלעכער מנחם מענד?? אַז אֶך און וויי איז דיר,
אַז אַפילו דעם נאָמען פון שיינע שיינדלען וייסט ניט דיין אַר-
טיסט (! ? !) פישזאָן ,און ער רופט זי ,שרה שיינד?' .ער האָט ,וי
עס שיינט ,אַפילו ניט געלייענט קיין װאָרט פון מיר ,נאָר געהערט
עפּעס אַ מנחם מענד? איז פאַרהאַן ביי שלום עליכמן מיט עפּעס
אַ שיינד?ל  ---שרה שיינדל ,חיה שיינדל?!.
איך האָב דיר סמהאי טעמא געשריבן ,ווייל איך האָב גערעכנט
אַרויס אין ,פאָלקס-צייטונג!' מיט אַ פּראָטעסט קעגן אַזעלכע פּאַס-
קודסטוועס ,װאָס ווערן אָפּגעטאָן דאָ אויפן אָרט (ניט אין אַמע-
ריקע) ,דאָרט וואו דער מחבר לעבט ,און מע פרענט אים אַפילן
ניט!".

דער סאָוויעטיש-יידישער טעאַטראַל ל .דושמאַן אין אַן אַרטיקל
וועגן דעם ענין ,דרוקט איבער ש .ע',ס אַ בריוו אין רעדאַקציע ,אין
וועלכן דער מחבר דריקט זיך אויס:
,עס איז נרינג זיך פאָרצושטעלן וי ניינעריק דער פאַרפאסער
שלום-עליכם איז געווען צו זעען זיין קאָמעדיע מיטן נעזאַנג און
מיט די טענץ ,װאָס האָט זיך אים ניט נגעחלומט אַפילו ! װאָס האָט

ער געקלערט ? אַ קשיא ,אפשר האָט דער דראַמאַטורג פישזאָן גע-
כאַפּט מנחם-מענדלען פון דער יעהופּעצער בערזע און האָט נעמאַכט
פון אים אַ צימעס,

אַ מין קאָמעדיע ? װוי גרויס איז אָבער געווען

זיין זואונדער ,אַז אין דערדאָזיקער קאָמעדיע איז מנחם-מענד? ניט
קיין מעקלער פון דער בערזע ,נאָר אַ דיין ,און שיינע-שיינד? זיין
פּלונית ,װאָס באַגראָבט אים ניין איילן אין דער ערד ,איז נאָר אַ
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יידענע א דיינטע ,און זייערע קינדער זיינען נאָר אין אמעריקע,
און מען פּראַװועט דאָ ביים דיין שלש-סעודות ,מיט מלוה-מלכות,
מען עסט און מען טרינקט און מען זינגט און מען פּלעסקעט און
מען גייט אַ ריקוד?  ---חי געלעבט! דערהערט אַזאַ חתונה ,האָט
דער ,פאַרפאַסער' שלום-עליכם אָנגעהויבן שרייען ,נוואלד ,ס'איז
ניט מיין קאָמעדיע .,ואָס האָט איר געהאַט צו מיר ,אַרויסשטעלן
מיין נאָמען אויף אַ פרעמדן מה יפית' ,האָט פישזאָן ארויסגע-
װואָרפן דעם נאָמען ,שלום-עליכם' און האָט נעשטעלט דעם נאָמען
פאַרפאַסט פום מיר פישזאָן'",

די פּיעסע איז ווייטער געשפּילט געװאָרן איבערן צאַרישן רוס-
לאַנד ,ביז אין  9091האָט מען זי ווידער אָנגעהויבן אַנאָנסירן וי אַ
פאַרפאַסונג פון ש .ע ,.און ש .ע .האָט  ---לויט ל ,דושמאַן  ---ווידער
אָפּנעדרוקט אַ בריוו אין רעדאַקציע אין וועלכן ער האָט פּראָטעס-
טירט קעגן דעם ,און פאַרענדיקט; :איך װאָלט נאָר װעלן אויס-
דריקן מיין וואונטש (און דאָס איז מסתמא דער וואונטש פון אַלע
מיינע קאָלעגן ,אַז אונדזערע ;אַרטיסטן? זאָלן שוין אַמאָל אויפהערן
צו באַלעבאַטעװען מיט פרעמדע זאַכן און האַנדלען מיט פרעמדע
נעמעך".
ש .ע .האָט נישט פאַרשטאַנען ,אַז באמת האָט פישזאָן גאָרניט
צוגערירט זיך צו זיינעם אַ טעקסט ,נאָר פאַקטיש געשפּילט לאַטײ-
נערס קשרה שיינדל" ,אָבער אויסגענוצט די פּאָפּולאַריטעט פון
ש .ע .עס צו אַנאָנסירן װי ש .ע'.ס אַ ווערק ,און כדי אויסצומיידן
צאָלן האָנאָראַר ,געמאַכט דעם אָנשטעל ,װי די פּיעסע איז איבער-
זעצט געװאָרן פון פישזאָנען ,און ממילא געהערט אים דער האָנאָראַר,

פּראָיעקטן פון פּיעסן
אין זיין אַרבעט ,ביים װאַרשטאַט?
שרייבט י .ד .בערקאָוויטש:

אין ,שלום

עליכם בוך",

,דער בעסטער באַוייז ,אַז ער אין ניט אַלֶע מאָל געבליבן
צופרידן מיט זיין אַרבעט ,אין זיין ליטערארישער אַרכשו אין
וועלכן עס געפינען זיך אַ היבשע צאָל פון אָנגעהויבענע אָדער פון
ניט-פאַרענדיקטע ווערק ,צום מיינסטן װאַריאירטע אין פאַרשידענע
נוסחאות .דערביי איז דאָס נאָר אַ קליינער איבערבלייב פון אַ
סך אַזעלכע פּראָבעס ,צווישן זיי אויך נאַנץ פאַרענדיקטע זאַכן,
װאָס ער האָט פאַר זיין לעבן אומברחמנות פאַרניכט .אַזױ האָט
ער געטאָן מיט זיינער אַ דראַמע ,דוד בן דוד' אויף וועלכער ער
האָט אינם יאָר  6091געאַרבעט וװואָכן נאָכאַנאַנד ,טאָג און נאַכט,
און האָט זי אַפּילו געלאָזט העקטאָנראַפירן אין צענדליקער קאָפּיעס,
און לסוף האָט ער אַלע קאָפּיעס פֿאַרברענט (צופעליק איז פון
יענער דראַמע אָפּגעהיט געװאָרן איין קאָפּיע ,אָן זיין ידיעה) {די
פּיעסע איז אין  9991טאַקע דורך בערקאָוויטשן אָפּנעדרוקט גע-
,י גאָלדענע קייטן| .דאָס איינענע האָט פּאַסירט מיט
װאָרן אין ד
אַ צווייטע פּיעסע ,דאָס נייע לעבן ,/װאָס ער האָט געבראַכט צו
פירן פון זיין ערשטן באַזוך אין אַמעריקע ,און מיט אַ דריטער,
אונטער נאָמען ,וואוהין ?' ,געשריבן אין סופ  --- 7091זיי האָבן
אים ניט באַפּרידיקט און זיינען געמשפּט געװאָרן מיט פייער".
אין ;שלום עליכם בוך" זיינען פאַרנאָטירט נאָך פאָלגנדיקע פּראָ-
יעקטן פון פּיעסן ; :אַרטיסטן? ,אַ פרײילאַכס אין צוויי אַקטן ,מיט אַ
פאַרצייכניש פון פּעסאָנאַל .מאַטעריאַל פאַר אַ קאָמעדיע ,פאַרצייכנט
אין רוסיש .דראַמע ,קין און הבל", .זיי דינגען אַ טיטשער" אַ
סצענע אין איין אַקט ,מיט אַ פאַרצייכניש פון פּערסאָנאַל,
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יידישן

טעאַטער

ד ר אַ נו אַ טע יז אַ צ יע ס
כתרילעוקט"
,
דעם  52יולי  8191האָט ברוך טשעמערינסקי ,דער שפּעטערדיקער
שוישפּילער און רעזשיסער פון ,הבימה" ,אויפגעפירט אין וויניצער
שטאָטיטעאַטער א,כתרילעווקע ,אין  3אַקטן ,מיט אַ פּראָלאָג ,לויט
שלום-עליכם ,פון ב .טשעמערינסקי",
אין  8291האָט די ,פרייהייט דראַמאַטישע סטודיע* אין ניו-יאָרק,
א"ר פון יעקב מעסטל ,אויפגעפירט ,כתרילעווקער האָטעלן ,דרא-
מאַטיזירט פון נ .בוכװאַלד ,דעק --- .קאָטלער",
דעם  1פעברואַר  5491איז אין ניו-יאָרק ,אין ,פּ,אָבליק טעאַטער*,
צום -05יאָריקן יובל פון זלמן זילבערצווייג ,אויפגעפירט געװאָרן,
א"ר און דראַמאַטיזירט פון יעקב מעסטל, ,כתרילעווקער האָטעלן"
(מיטן אָנטײיל פון טילי ראַבינאָװיטש ,מ .ב .סאַמואילאָוו און יעקב
בערגרין.
מ .פּערענסאַן האָט בערך אין יענער צייט אויפגעפירט דורך די
;שלום-עליכם מיטלשולן? אין ניו-יאָרק אַ מאָנטאַזש ,כתרילעווקע".
יאַנואַָר-מאַי  ,2291בעת די גאַסטשפּילן איבער סאָװויעטנפאַרבאַנד,
האָט דאָרט זוני מאוד אויפגעפירט דורך זיינע ;,מאדיאקאטן" אַ
באַאַרבעטונג פון ש ,ע'.ס ,שיינע באַלעבאַטים*,
דעם  52דעצעמבער  6391האָט די דראַמסטודיע אין קעשענעוו
אויפגעפירט ,כתרילעווקע ,אינסצענירט אין  6בילדער פון י .א.
קאַלוגין ,לויטן טעקסט פון ;אַלט-נײ כתרילעווקע' ,רעזשי  ---מרים
האָרעװיץ ,אָרלאָוו און פרעד סאָראָקי ,דעקאָראַציעס  ---פרידמאַן".
אין  8291האָט די ;פאָלקסבינע" אין ניו-יאָרק ,א"ר פון מענדל
עלקין ,אויפגעפירט אַ דראַמאַטיזאַציע פון ש .ע'.ס גשיינע בעלי-
בתים",
אין מאַי  9491איז אין האָנטער קאַלעדזש ,אין ניו-יאָרק ,דורכן
;יידישער טעאַטער אַנסאַמבל* אויפגעפירט געװאָרן ,קאַסרילעווקער
דין תורות ,דראַמאַטיזירט פון נ .בוכװואַלד ,רעזשי  ---מאַקס שניי-
דערמאַן און מאיר אייזענבערג".
צום -001טן געבױירנטאָג פון ש .ע .איז אין ניו-יאָרקער האָנטער
קאַלעדזש אויפגעפירט געװאָרן ש .ע'.ס ,קאַסרילעװוקער חלומות",
געבויט אויף אַ טעקסט פון ב .י .ביאַלאָסטאָצקי ,רעזשי און סעצ-
נירונג  --דוד ליכט ,מוזיק  ---װלאַדימיר חפץ,
לויטן בוך ,איזי כאַריק? איז ;אַ יאָנטעוו אינ קאַסרילעװקע ,א
פיעסע לויט שאָלעמ אַלײיכעמ ,באַאַרבעט פאַרנ יידישנ טעאַטער
אינ װייסרוסלאַנד פונ איזי כאַריק אונ י .דאָברושינ" ,געשפּילט
געװאָרן דורכן ווייסרוסישן יידישן מלוכה-טעאַטער,
דעם  82מאַי  9291איז אין תל-אביב ,דורך דער ,הבימה" ,אויפ-
געפירט געװאָרן אין העברעאיש ;כתריאלים" ,לויט שלום-עליכם,
איבערזעצט ,באַאַרבעט און רעזשיסירט פון ב .טשעמערינסקי ,מוזיק
 --מאַרק לאַװורי ,דעקאָראַציעס  --ע .לופטגלאס ,טענץ  --פ.ליוביטש,
וועגן דער פּיעסע שרייבט דער דראַמאַטיזירער און רעזשיסער ב,
טשעמערינסקי {אין אונדזער איבערזעצונגן:
,צום -08טע געבוירנטאָג פון שלום-עליכם ,האָב איך אים גע-
װאָלט ווייזן לעבעדיק אוֹיף דער בינע ,אוֹן דעריבער האָב איך
אויסנעקליבן ,די כתרילעווקער! ,,דערציילוננען אין וועלכע דער
שרייבער רעדט אין דער ערשטער פּערזאָן .זעלבסטפאַרשטענדלעך,
אַז דאָס װאָס מען אהאַָרטױיפגעבּראַכט אויף דער בינע אין ניט
אַלץ ,װאָס שלום-עליכמס דערציילוננען אַנטהאַלטן ,אָבער אין אַ
קאָמעדיע מוז מען שניידן ,דער צוזעער פליט אַלֵיין נענוג שנעפ,
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און דאָס ,כתרילעווקיזם' אין נאָך דאָ אין אונדז .יענער
;טראַמויי"-קאָנדוֹקטאָר ,וועלכער שטעלט זיך אפ אין מיטן װעג
צו כאַפּן אַ שמועס מיט זיינעם אַ פריינט  --איז דאָס אַזױי ווייט
פון דעם װוי עס פירט זיך אונדזער אױיטאָבוס ? ...אמת ,אַז די
;פרייוויליקע פייערלעשער-קאָמאַנדע" לעשט שוין אַ שרפה מיט
בעסערע מיטלען וי די כתרילעווקער ,אָבער ,דעם אמת געואַנט,
האָבן מיר צװוישן אונדז ווייניק אַזעלכע ,װאָס אָנשטאָט צן לֶעשן
אַ שרפה  ---אויף וועלכן ס'איז געביט  ---שטייען זיי אומבאַוועג-
לעך און דיסקוטירן ווענן נארישקייטן ? ,האָט איר געפּרובט --
ערשט אט ניט לאַנג  --דינגען אַ צימער אין א האָטע? אין
ירושלים ? די זאָקן-פאַרקויפער אין כתרילעווקע זיינען דזשענטעל-
לייט אַקעגן די הענדלער ,װאָס קומען אַריין צו אייך פּונקט דאַמאָלט
ווען איר ווילט זיך אָפּרוען נאָך אַ מידן ועג...

די טיפּן פון ,כתריאלים" אין דער ,הבימה"-אויפפירונג,
און וועגן  טעאטער! אין כתרילעווקע  ---דאָ ,האָב איך ספּעציעל
אַָביס? איבערנעטריבן די פאַרבן .איך האָב געװאָלט ווייזן וי מיר
האָבן זיך דערווייטערט פון אט-יענע אומגליקלעכע קינסטלער און

װאָס פאַרע געפאַר עס שטייט פאַר אונדז אויב
א
וויסן װי זיך צו היטן*,..

מיר וועלן ניט

וועגן דער פּיעסע ,אויפפירונג און שפּילן פון פקאַסרילעװקע? אין
דער ,הבימה" ,שרייבט שמואלי |אין אונדזער איבערזעצונגן:
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יידישן

טעאַטער

יייייעעיעעעעעעעעעעת,עעעעעעעעעע.,,ת,,ע,,,,.,,,,,,,,
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וועגן דעם שרייבט ב .צ .גאָלדבערג :
,,כתרילעווקע אויף דער מיסיסיפּי' האָט זיך באַזירט אויף דער
געשיכטע פון דער באַגענניש צװוישן מאַרק טוועין און שלום-עליכם,
װאָס איז טאַקע באמת פאַרגעקומען .אין דער פאָרשטעלונג ריידן
די צוויי שריפטשטעלער צווישן זיך ווענן זייערע ווערק ,און פּרובירן
זעען וויפל געמיינזאַם זיי האָבן אין זייערע שאַפונגען .איז דער
געדאַנק זייער אַ נוטער .אַ פאַרנלייך צווישן די שאַפוננען פון צוויי
מייסטערס פון צוויי ליטעראַטורן איז אַלֶע מאָל אַ בייטראָג צו
ליטעראַטור-קענטניש ,און פאַר דער יידישער ליטעראַטור אַוועק-
געשטעלט צו ווערן אויף איין ברעט מיט דער אַמעריקאַנער פֿאַר

אַזויפיל מיליאַנען אויגן פון יידן און ניט-יידן ,איז אַזאַ אויפטו
פאַר דער חשיבות פון יידישן לשון און דער יידישער ליטעראַטור
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,מען דאַרף נִיט אָננעמען די פאָרשטעלוננ װוי אַ פּיעסע ,װואָס
שטעלט מיט זיך פאָר אַ גאַנצע ,אַ פולשטענדיקע זאַך .מיר האָבן
פאַר זיך פאַרשידענע בילדער פון לעבן אין קאַסרילעװקע ,ואָס
זיינען טעכניש צונויפנגעבונדן.
דער צונאַנג פון רעזשיסער (טשעמערינסקי) צו שלום-עליבמן
אין דער דאָזיקער אויפפירונג איז צו לייכט ,עס מאַכט דעם איינ-
דרוק װוי ער װאָלט בלויז נגעװואלט פאַרוויילן די צוקוקער .די זאַכן
ווערן געגעבן אַזױ ,וי זיי שטייען און גייען' און עס פעלט אין זיי
דער אינערלעכער און קינסטלערישער פאַרנעם ... .מ'קאָן אָבער
ניט פאַרלייקענען ,אַז די געבענטשטע קװאַלן פון שלום-עליכמן
אַנטהאַלטן אַ סך טעאַטראַלן שטאָף  ...יעדעס בילד באַזונדער,
װאָס איז אָנגעגעבן נעװאָרן דורך דער ,חבימה' ,האָט געבראַכט
עפּעס ,וואָס איז געווען נאָנט צום האַרצן ,האָט געוועקט ,דערמאָנט,
און האָט מיט אינטימע שטריכן שטאַרק אָנגעװואַרעמט.
דאָס ערשטע בילד ;די רייזע אין טראַמװײי' {בערדיטשעווער
טראַמוײיען| איז געווען די שטאַרקסטע אין דער גאַנצער פאָר-
שטעלונג .די טיפּן אַרום דעם שרייבערגאַסט האָבן געשאַפן אַ
קאַסרילעווקער אַטמאָספערע פול מיט גוטן הומאָר .באַזונדערס
האָט זיך אויסגעצייכנט מיט איר נוטן ריטמישן שפּילן ת .יורע-
לעוויטש אַלס שפּרינצע ,וועלכע האָט זיך אַרױסגעװויזן אַלס נלענצנ-
דיקע שוישפּילערין אויך אין די אַנדערע בילדער .זייער געלונגען
איז געווען קיטאי אַלְס שרייבער-נאַסט ...ש .ברוק און ח .אמיתי
אַלס די קאָנדוקטאָרן  ....זיינען געווען נאַטירלעך און אויפריכטיק,
דאָס צווייטע בילד , --א האָטעל אין קאַסרילעװװקע!' |{מושב
זקנים| איז מערסטנטיי? געווען שוואך .אָבער פון מאָמענט װאָס
עס האָבן זיך באַװויזן דער רב ר' יוזפל?ל (דוד ווארדי) מיט נדליה
קאָרעספּאָנדענט (ר .קלאצקין) האָט דאָס בילדל באַקומען אַ ווערט
און אַן אויסדרוק ,באַזונדערס איז ווערט אונטערצושטרייכן דאָס
פּערפעקטע שפּילן פון דוד ווארדי.
דאָס דריטע בילד , ---א שרפה אין קאַפרילעװוקע!' {בערריטשע-
ווער שרפות| האָט אַרויסגערופן צופי? טומל ,װאָס האָט געשטערט
צו דער רעאַליטעט און דער קינסטלערישער נאנצקייט ,נאָר די
סיטואַציע איז נעראַטעװעט נעװאָרן א דאנק דעם טאלאַנטפולן
פולקומענעם שוישפּילער בערטאַנאָו.
די אַנדערע בילדער, :אַ רעסטאָראַן אין קאַסרילעווקע' {בערדי-
טשעווער רעסטאָראַנען| און ,טעאַטער אין קאַסרילעװוקע!' {בער-
דיטשעווער טעאַטער)} ,זיינען ניט געווען גענונ טעאַטראַליש און
אין די וויכטיקסטע שטעלן זיינען זיי שטאַרק שאַרזשירט געװאָרן.
די אויסערלעכע זייט פון דער פאָרשטעלונג  ---די דעקאָראַציעס
די ענגלישע טעלעוויזיע האָט אויך געוויזן אויף טעלעויזיע
פאָרשטעלונג ;,כתרילעווקע אויף דער מיסיפּיפּי?,

גע
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אין אַמעריקע ,וואָס איז נישט איבערצושאַצן.
די פאַרגלייכן פון טיפּן און סצענעס זיינען געווען נישט שלעכט,
אָבער זיי װאָלטן געקאָנט זיין אַ סך בעסער ,ווען דער פּראָפּעסאָר
פון טעלעוװויזיע װאָלט פאַרמאָנט מער בקיאות און טיפערע פאַר-
שטענרניש פּאַר די ווערק פון ביידע מחברים ,שלום-עליכם און
מאַרק טוועין' ,ער װאָלט ,למשל ,געקאַנט זעען וויכטיקערס גע-
מיינזאם צווישן מאָט? פּייסי דעם חזנס און האַוק פין ,װוי װאָס
ביידע כאַפּן פיש ,און געוויס װאָלט ביי אים טוביה נישט אַרויס-
געקומען

אָן אַ באָרד".

מנחם

1ופט-מענטשן", ,יידישע
ל
מנחם

מענדל

דענדל"

גליקן", ,לופט-פּרנסות"

חלומט", ,שלים-שלים-מול"",

מענדלם

חלום", ,פ'פידלט

,מנחם

נים"|

דעם  2יוני  9191האָט דער שפּעטערדיקער פהבימה"-שוישפּילער
און רעזשיסער ב .טשעמערינסקי אויפגעפירט אין וויניצע זיין דראַ-
מאַטיזאַציע ?;שלים-שלים-מזל" ,קאָמעדיע אין  3אַקטן ,לוט שלום-
עליכם,
אין  0291האָט ,דער שפּעטערדיקער רעזשיסער פון ,מלוכהשן
יידישן טעאַטער אין אוקראַאינע" ,עפראָים |אפריםן לויטער ,אָנגע-
שריבן אַ פּיעסע ,מנחם מענדל" ,לויט שלום-עליכם,
דעם  4מערץ  8291האָט דער ;מאָסקװער יידישער מלוכה טעאַ-
טער* אויפגעפירט אין מאָסקװע א"ר פון אֵל .גראַנאָװוסקי אלופט-
מענטשן ,עקסצענטרישע אָפּערעטע נאָך שלום-עליכם ,פון י .דאָב-
רושין ,מוזיק  ---ל ,פּולווער ,דעק .און קאָסט --- .דוד שטיינבערג".
אין סעזאָן  33-2291װוערט ,לופט-פּרנסות" פון פ .אַראָנעס --
לויט שלום-עליכם  --אויפגעפירט אין ניו-יאָרק ,דורכן קאַרטעף,
א"ר פון בענא שניידער ,דעק -- .מ .זאָלאָטאַראָו ,טענץ  --ל.
שאַפּיראָ,
די פּיעסע איז אויך ,פאַר דער צווייטער וועלט-מלחמה ,אויפגע-
פירט געװאָרן אין װאַרשע ,א"ר פון מ .פּערענסאָן ,מיט דער דראַמ-
סעקציע ביי ,,צוקונפט".
אין מאַי  5391האָט יאָסל קאָטלער אויפגעפירט דורך זיינע
,מאדיאקאטן*? אַ שפּיל ;מנחם מענדל" מיט מיכאל ראָזענבערג אַלס
ריידער ,און (אין פּראָלאָג) אַל .העריס אַלס ,שלום-עליכם" ,מיכאל
ראָזענבערג אַלס ;מנחם-מענדל* און חנה אַפּעל אַלס ,ש,יינע-שיינדל".
דעם  12דעצעמבער  7291האָט דוד האָלץ אויפגעפירט אין ניו-
יאָרק ,מיט דער פּראָספּעקט-דראַמסעקציע ,און דעם  82דעצעמבער
 ,7מיט דער קוני איילאַנד דראַמסעקציע ;לופט פּרנסות פון
שלום-עליכם ,דראַמאַטיזירט פון אַראָנעס*.
אין אַפּריל  9291איז אין פּאַריז ,אין טעאַטער ,לאַנקרי" ,אויפגע-
פירט געװאָרן דורך ,פּיאַט* ,א"ר פון יעקב ראָטבאַום ,גיידישע
גליקן (לויט ,לופט-פּרנסות* פון פ .אַראָנעס) ,דעקאָראַציעס  ---חיים
קאַלמאן ,מוזיק  ---הערמאַן בערלינסקי ,לידער  ---ל .ליטװאַק ,טענץ
 --עלזאַ בעקער".דעם  21יאַנואַר  6491איז אין ניו-יאָרק ,דורך דער ,פאָלקסבינש"
אין ;מאלין סטודיאָ? ,אויפגעפירט געװאָרן /,מנחם מענדלס חלום,
מוזיקאַלישער ספּעקטאַקל אין פיר טיילן ,לויט שלום עליכם ,איג-
סצעניזאַציע און רעזשי  --דוד ליכט ,מוזיק  --הערמאַן לודוויג,
דעקאָראַציעס  --ה .א .קאַנדעל? |פריער נאָך געשפּילט אין בוענאָס
איירעס דורך ;,איפט"ן,
וועגן דער אויפפירונג שרייבט י .ל ,װאָהלמאַן :
 .... ,פון מנחם-מענדלס אייביקן טרוים ,אַז אָט-אָט ווערט ער
אַ נגביר ,און דוקא אַ לייטישער נביר  --האָט דור ליכט געשאפן
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יידישן

טעאַטער

צוויי שיינע סצענעס פון מנחם-מענדלס אַ ווירקלעכן חלום .מנחם-
מענדל ,קומענדיק אַהיים קיין קאַסרילעװוקע אויף שבת ,ווערט ער
פרייטאָנ צו נאַכט אַנטשלאָפן ביים טיש ,און ס'חלומט זיך אים,
אַז ער איז באמת נתעשר נעװואָרן פון עפּעס אַ קלונער בערזן-
ספּעקולאַציע ,און אַ גביר ווערט ער נאָר אַ לייטישער ,נישט קוקנדיק
דערויף ,װאָס זיינע צוויי סעקרעטאַרן פירן זיך אויף מיט שטרענג-
קייט און דערלאָזן ניט צוקומען צו אים ,איז ער דאָך אָבער ,מנחם-
מענד?! ,דער יעניקער ,װאָס װעט נישט פאַרגעסן און װוי? נישט
פאַרגעסן זיינע פריערדיקע בערזן-חברים ,און ווען ער פארקויפט
זיינע צוקער-בוראַקעס צו בראָדסקין מיט ראָטשילדן ,עפנט ער
אויף די זעקלעך נעלט פאר דער חברה קבצנים; :נאַט אייך און
נעמט !' .ווען ער ווערט דורכן ווייב אויפנעוועקט פונם אָנגענעמען
חלום ,איז ער אין אָנפאַנג אַביסל צערודערט ,אָבער דער איינגע-
בוירענער אָפּטימיזם זיינער לאָזט אים ווייטער שפּינען דעם אייביקן
,חלום אויף דער װאָר' זיינעם ,אַז סוף כל ספוף וועט ער דאָך פאָרט
אַמאָל עפּעס פּאַקן אויף דער בערזע ,וואָרום ,אַז ניט װאָלט דאָך,
חלילה ,נאָר קיין יושר נישט געווען אויף דער וועלט.
דער ספּעקטאַקל איז נעשטעלט אינם גראָטעסק-סטיל ,סיי בנוגע
די אינדיווידועלע טיפּן און סיי בנונע די אַלערלײ סיטואַציעס .עס
מוז אָבער געזאָגט ווערן ,אַז דערדאָזיקער גראָטעסק איז נעהאלטן
אויף אַ געהעריקער דיסטאַנץ ווייט פונם ביליקן שאַרזש ,א באַ-
זונדערע אויפמערקזאַמקייט פאַרדינען די גרופּן-סצענעס ,וועלכע
קנוילן זיך במשך דער נאַנצער פאָרשטעלונג  ..,ביי דידאָזיקע אַלֶע
סצענעס האָט זיך אַמבעפטן אַדרױסנעװויזן די פּערפעקטע סצענישע
קענטניש און דער פיינערער נעשמאַק פונם נייעם רעזשיסאָר .וועגן
דעם עולם שוישפּילער איז צו זאָנן ,אַז כמעט אַלע זיינען געווען
גוט אין די דאָלן .,מען איז געזעסן אין טעאַטער און מען האָט זיך
געקװויקט מיט דער כאַלאַסטריע פון א נוט-איינשטודירטער גרופּע
שוישפּילער ,די אויסגעקנאָטענע פון שלום-עליכמס טיינ און באַ-
יזעלטע מיטן כח פון שלום-עליכמס אומדערשעפּבאַרן הומאָר . .. .די
פאָרשטעלונג פאַרמאָנט פיינע מוזיקאַלישע נומערן פון הערמאן

לודוויק .דער מוזיקאַלישער טייל איז אָבער אַרױסגעקומען נאָך
שענער און נאָך מעלאָדישער א דאַנק הענעך קאַָנס צונעגעבענע
מוזיקאַלישע אילוסטראַציעס צווישן סצענע און סצענע .אויך ה .א.
קאַנדעלס דעקאָראַציעס זיינען פּרעכטיק .,אין דער לעצטער שורה:
פ'איז אַן אינטערעסאַנטע פאָרשטעלונג פון וועלכער עס שמעקט
מיט עפּעס נייעס און פרישעם".
ב .שעפנער שטעלט זיך אָפּ אויספירלעכער אויף דער אינסצע-
ניזאַציע :
,נחם-מענד?ל חלומט'
 ...,װאָס שייך דער אויפפירונג פון מ
האָט דער רעזשיסער דוד ליכט באמת אַרױיסנעוויזן א סך ברישקייט.
שוין דאָס ,װאָס ער האָט אויף אַזא שמאָלער סצענע און מיט
אַזעלכע באַשיידענע קינסטלערישע כחות געקאַנט געבן אַ ברייטע
אויפפירונג ,איז אַ קאָמפּלימענט סיי פאַרן רעזשיסער און סיי פאַר
דער טרופּע ,אָבער אַ ברייטע אויפפירונג איז נאָך נישט קיין גרויסע
יל גרעסערע און געניטערע רעזשיסערן ווי דוד
אויפפירונג. .פ,.
ליכט .א.ָ.נשטאָט צו שטעלן אַ פּיעסע פון בלוט און פלייש
עפּן זיי צונויף שטיקלעך און ברעקלעך פון אייגענע און
,ש.ל,
פרעמדע טישן ,װאַרפן אַריין אין טאָפּ אַלערלײ געווירצן  ...און
אין רעזולטאַט באַקומען זיך גאַנץ פּיקאַנטע טעאַטער-קאָטלעטן,

צו ריידן אַלֵיין ,ווי עס פירן זיך מאַנכע רעזשיסערן ,האָט דור ליכט
געאָלזט ריידן שלום-עליכמן און דערפאַר פאַרדינט ער נעלויבט
צו װוערן. ,א.ו.יף דער בינע שוועבט מנחם-מענדל און ער רעדט

טאַקע די ווערטער װאָס זיין געניאַלער באַשעפער האָט אים געהייסן

ריידן ,און אַרום אים דרייען זיך יידן און יידענעס און אויך זי
ריידן מיט שלום-עליכמס לשון .סקאַסרילעווקע רעדט !
ַ.ביסל
 ..,יאָ ,שלום-עליכם איז פאַרהאַן אין דעם ספּעקטאַק?  . .א
צופי?ל שלום-עליכם ,ווייל דור ליכט האָט פאַר דער ,מנחם-מענרדל-
אויפפירונג זיך נאָך אױיסגעבאָרנט סצענקעס און ווערטלעך פון
אַנדערע שלום-עליכמס װערק ... .די ;דרייפוס-סצענע ,,וועלכע
קומט דוקא ארויס גאַנץ לעבעדיק (אויסגעצייכנט איןז דאָרט יעקב
ראזענבלום אַלס גאַמבעטאַ) ,אָבער וועלכער האָט צו ,מנחם-מענדל"
קיין שום שיכות ניט ,עס ציט בלויז אויס דעם אַזױ אויך צעצוי-
גענעם פערטן אַקט .אַפילו שיינע-שיינדלס מאַמע  ...האָט דוד
ליכט נעשיקט באָרנן ווערטלעך ביי טוביה דעם מילכיקן.
 ..,איינע פון די נרונט-פעלערן פון דער אינסצעניזאציע איז,
וי איך װאָלט זי אָנגערופן אַ טעריטאָריעלע .דאָס װאָס שיינע-
שיינדלען איז דורך אַזויפיל יאָרן ניט נגעלוננען צו דערגרייכן מיט
איר נעבעט און דער שווינער מיט אירע שאַרפע ווערטלעך  --צו
ברענגען מנחם-מענדלען אַהיים קיין קאַסרילעװוקע  --האָט דורכ-
געפירט דוד ליכט מיט איין רעזשיסערישן דעקרעט ... ,אין דער
מנחם-מענדלעפּאָפּעאַ איז פאַרהאַן נישט איינער ,נאָר צוויי טראַ-
נישע העלדן ,װואָס יאָנן זיך נאָך זייער חלום און קאָנען אים ניט
אָניאָנגן .... ,ער רייסט זיך אַ צעפלאַמטער אין דער הויך צו זיינע
לופט-שלעפער

ערד צו
;דיאַלאָג'
מענדלען
דר .ל,
פון דער

און זי פּרוכט אומזיסט

אים

אַראָפּקרינן

אויף דער

זיך און צו די קינדער ... .דער חן פון דעם דאָזיקן
ווערט אָבער כמעט וי פאַרלאָרן ווען מען נעמט מנחם-
און מען זעצט אים אַװעק צווישן ווייב און שווינער",
פאָגעלמאַנס קריטיק טיילט שטאַרק פאַנאַנדער דאָס שפּילן
אינסצעניזאַציע:

 ...,עס איז אין אַלנעמײן א גאַנץ אינטערעסאַנטע ,קאֲליר-
פולע און אַמאַנטע פאַרשטעלונג ,װאָס פאַרשאַמט אין א סך
מאַמענטן פאַרננינן סיי פאַר דעם אויג ,סיי פאַרן אויער .עס איז
דאָ געשאפן געװאָרן אַ האַרמאָניע צװוישן דעם שפּיל ,דער מוזיק

און די דעקאָראַציעס.,
אָנגענעמען

 ...אָכער וואָס עס מאַכט א באַזונדער

און אַפילון איבעראשנדיקן

איינדרוק,

איז דאָס שפּילן

פון דער טרופּע .מען פאַרגעסט אין דעם טעאַטערל ,אַז מיר האָבן
דאָ צו טאָן אויף דער בינע מיט אַמאַטאָרן .,סיי די מאָסן-סצענעס,
סיי דער אינדיווידועלער שפּיל .ז.י.ינען זייער אוױיסנעהאַלטן און
געראָטן ,און עס פילט זיך אין דעם שפּילן אַזויפיל מי ,ענערניע
און אַרבעט פון דעם רעזשיסער און פון דער טרופּע ,אַז עס װאָלט
געווען אַן עולה ניט אויסצודריקן זיי אַ וואַרעמע עפנטלעכע אָנער-
קענונג.
 . ,איך בין נאָרניט באַגייסטערט פאַר דעם צו-לייכטן נגראָטעסקן
אופן װוי אַזױי שלום-עליכמס

אומשטערבלעכער

מנחם-מענדל? װוערט

דאָ געשילדערט .אמת ,עס איז טאַקע טעאַטראַליש-פּיקאַנט ,און דער
ריטם פיט וועלכן דער ספּעקטאַקל? באַװעגט זיך ,איז נאַנץ לעבעדיק
און שפּילעװדיק .אָבער עס איז אין דער אמתן אַ האַמעטנע קאַרי-
|קאַטור אויף שלום-עליכמן ,און וי אַזא מין קאַריקאַטור זיינען שוין
דאָ צופיל איבערטריבן און צופיל פאַרלצװועט שלום-עליכמס באַ-

די גרויסע מעלה פון דער ,מנחם-

קאַנטע טיפּן און אויך די נוט-באַקאַנטע סביבה ,װאָס ער האָט

מענד?-אינסצעניזאַציע ,װאָס אין דעם קאַטלעט איז טאַקע אויך
פאַרהאַן פלייש .עס איז דאָרט פאַרהאַן שלום-עליכם. ,א.ָ.נשטאָט

נעשילדערט ... .דוד ליכט ,ווייזט אויס ,אַ פעאיקער און ענערנישער
רעזשיסער מיט אַ רייכער פאַנטאַזיע און בינע-ערפארונג ,אָבער,

דאַרף מען טאַקע אונטערשטרייכן
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לעססיקאַן
מיר דובט ,אַז זיין שוואַכקייט באַשטײט אין דעם ,װאָס ער וויל ניט
אָדער ער קען ניט באַפדייען זיך פון אַ געוויסער קינסטלערישער שוֹל,
װאָס ער איז דורכנעגאַנגען  ...שלום-עליכמס לעבעדיקע טיפּן קומען
דאָ אַרוס װוי אומגעלומפּערטע שאַרזשן  ...מען האָט זיי דאָ פאַר-
װאַנדלט אין הילצערצנע מאַנעקענס ,אַוועקנעמענדיק ביי זיי דעם
לעבעדיקן

אָטעם

און אויסזען,

און

זיי קומען

אויס

מייסטנס

וי

פולע אָדער האַלבע אידיאָטן ,אָדער וי פּשוטע משונעים ,און זייער
גאַנצע וועלטל זעט אויס צייטנווייז ווי אַ מין דולהויז.

עס איז נאָך

אַ גליק ,װאָס די גאַנצע געשיכטע פוֹן דער פּיעסע ווערט דאָ באַ-
האַנדלט וי אַ חלום ,ווי אַ פאַנטאַסטישע באָבע-מעשה אין וועלכער
אַלץ אין דער וועלט איז דאָך ערלויבט ,ווען נישט ,װואָלט עס אויס-
געזעען װוי פּשוטע לצנות און חוזק פון שלום-עליכמן.
װ.אָ.ס אָנבאַלאַנגט דאָס שפּילן ,אין דאָס דער בעסטער טייל
פון דער נייער אויפפירונג ... .יהושע זעלדיס ,וועלכער שפּילט
די הױיפּטראָלע פון ,מנהם-מענד?! ווייזט אַרױיס פארשטענדניש פאַר
דער בינע און אויך ערפאַרונג און ער פאַרמאָנט אַ פּערזענלעכן
חן אין זיין אַרט שפּילן .גאַנץ פיין זיינען דאָ אויך ליליען בלום-
קאַנדע? אוֹן חנח לעווין ,שרה סטאַבינאָוויץ אַלס די מאַמע און
שווינער ,נעמט אויס ביים עולם  ...עס איז אויך לעבעדיק דאָס
שפּילן פון ברוך פייװװועלאָוויטש און היימאַן זיינער".

פון

אויך יואל ענטין איז געטיילט אין זיינע מיינונגען .ער איז מער
געשטימט פאַרן ספּעקטאַקל ,פאַר דער אויפפירונג ,די רעזשי ,וי
פאַר דער קאָמפּאַזיציע ,פאַרן טעקסט :
 ... ,דוד ליכט ,דער שרייבער ,רופט זיין וװוערק אַ ספּעקטאַקל.
די באַצייכענונג איז טיילווייז באַרעכטיסט ,ווייל עס באַטײליקט זיך

דאָ אַ היפּשע מאַסע מענטשן ,וי אויך וויי? די מאַסע האַלט זיך
אין איין באוועגן (כאָטש דאָס געהערט שוין ניכער צו דער רעזשי).
בעסער װואָלט פונדעסטוועגן געווען די זאַך צו באַצייכענען אַלס
מנחם-מענדל-פאַנטאַזיע אָדער אַלס אַ מנחם-מענרל-מיש-מאַש.
; ..כאָטש די געשטאַלטן זיינען אַזױ וי אױיקנעקלעפּט פון שלום-
עליכמס ווערטלעך און אָנצוהערענישן ,און כאָטש דער דיאַלאָג איז
אָרעם אין דראמאטיזם ,איז אָבער דערפאַר רייך דער קװאַל פון
האַלב-נאַטירלעכן געלעכטער און היפּש שוימיק איז די כװאַליע פון
פאַנטאַזיע .און איך זע טאַקע ניט איין פאַרװאָס אונדזערע טעאַטער-
שרייבער זאָלן ניט ,צוליב הייוונדיק-פאַנטאַסטישער אונטערהאַל-
טונג ,זיך ניט אַרומשפּילן מיט אונדזערע קלאַסיקער אַזוי װוי די
עננלענדער ,למשל ,שפּילן זיך אַרום מיט זייער שעקספּירן.
קיין מעלה אָבער אין די ניט-דראַמאַטישקײט פון די דיאַלאָנן
בשום אופן ניט .נאָך אַ בפירושער נאַנץװוייט גרייכנדיקער חסרון

,מנחם מענדלס חלוםי (רעזשי  ---דוד ליכט) ,אויפגעפירט דורך דער ,פאָלקסבינט",
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יירישן
איז
דאָס
,..
פון
כדי

טעאַטער

דאָס װאָס דוד ליכט דער שרייבער האָט זיך ניט באַנוגנט מיט
ריין מנחם-מענדלשע ,נאָר ער האָט אויך צונויפנעשלעפּט
וויצן און חכמות פון שלום-עליבמס ;ווען איך בין ראָטשילד',
זיינע ,אייזענבאַן געשיכטן' ,און דאַכט זיך ,פון נאָך ,און אַלץ
װי עס איז
דעם וויציקן קוגל אָנצושטאָפּן מיט נאָך װויצן. ., .

איצט ליידט די זאַך פון אומאיינהייטלעכקייט.

 ..,זי ליידט אויך

פון אַ קענטיקן חשק מצד דער מחברשאפט צו זאָגן חכמות.
דערפאַר אָבער װאָס איז שייך דער רעזשי פון דער אויפפירוננ
האָב איך פאַר איר לויטער לויב ,איז זי דאָךְ רייך אין שוואונג,
איז זי קאָלירפול ,איז זי טיכטיק און עפעקטיוו .,און אין רעזולטאַט
באַקומט זיך אַ צױיבערלעך-פאַנטאַסטישער באַלון ,װאָס פינקלט
און שימערירט ,אַ העל-בלויעד קאַלײדעסקאָפּ פון פיגורלעך און
ליניעס ,װאָס פאַרנעמען דאָס אויג און די פאָרשטעלונג-קראַפט.
 ...און איך דערמאָן נאָך פאַרבייגייענדיק דעם וואונדער ,װאָס דער
גאַנצער צויבער כישופט זיך אָפּ אויף אַ בינעלע ,װואָס אין אַפילן
ניט דלד על דלד ,און דורך שפּילער ,װאָס כאָטש פיל זייערע זיינען
שוין ווייט נים אַזױי יונג ,זיינען זיי אָבער נאָך אַלְץ ליבהאָבער,
דאָסמאָל ואַרפן זיי אָבער דעם דילעטאנטיזם כמעט אינגאַנצן
אַראָפּ".
ש .ד .זינגער שרייבט :
,דער מוזיקאַלישער פפּעקטאַק? ,מנחם-מענד?' באַווייזט איבער
אַ נייס וויפל דראַמאַטישער כוח עס איז פאַראַן אין שלום-עליכמס
ווערק ,אַפילו אין די ,וועלכע דער מייסטער-הומאָריסט האָט גאָרניט
געאַנט ,אַז זיי װעלן ווען עס איז זעען די שיין פון דער בינע ;
די מאַנאָלאָגן ,װאָס דאַרפן על פּי שכ? מער גערעדט װערן ,לאָזן
זיך אויך פאַרװאַנדלען אין מאָדערנע מוזיקאַלישע ספּעסטאַקלען,
נישט פאַרלירנדיק דערביי דעם חותם פון שלום:עליכמס קינסט-
לערישקייט.
; ..דוד ליכט  ...האָט ביז נאָר קונציק אַריינגעװעבט עפּיזאָדן
פון אַנדערע שלום-עליכמס ערציילוננען ,אַזעלכע ,װאָס זיינען אין
גייסט און גוסט פון די מנחם-מענדל-מאָנאָלאָגן .,רי שטעלן ,למשל,
פון ,ווען איך בין ראָטשילד ,,פּאַסן גוט דעם גרויסן פאַנטאַזיאָר
און נינאַנטישן עצה-געבער מנחם-מענדל פון יעהופּעץ .דור ליכט
האָט די שלום-עליכם-געשטאַלט נופא אויך אַריינגענומען .דער
שרייבער שלום-עליכם איז דאָ ניט סטאַטיש ,נאָר היבש אקטיו.
 ...מ'קאָן אָבער ,ליידער ,ניט זאָנן ,אַז שלום-עליכם איז דאָ אַרױס-
געקומען אַ בכבודיקע געשטאַלט .די דאָליע פון דעם יידישן שריי-
בער אויףּ דער בירזשע איז אַ נעבעכדיקע ,דידאָזיקע סצענעס וואו
די שלום-עליכם-נעשטאַלט ווערט געוויזן ,איזן פול מיט היינטיקע
סאַטירע .דער קוק אויף דעם שרייבער האָט זיך ,הייסט עס ,לויט
דוד ליכטן ,גאָרנישט געביטן .דערזעלבער לא יוצלח ,װאָס וואַרט
אויפן חסד פון זיינע לייענער און מעצענאטן.
די פאָלקסבינע מעג זיך אָבער גראַטולירן װאָס שייך דער גאַנצער
אויפפירונג .דאָס קליינע טעאַטער? איז פול מיט געלעכטער פון דער
ערשטער ביז דער לעצטער סצענע .און דער נעלעכטער איז אַ
האַרציקער ,אַ שלום-עליכמדיקער ... .אויף דער בינע ,אין דעם
מאלין-טעאַטער ,באַװעגט זיך אַן עולם שפּילער ,װואָס מען פאַר-
געסט לחלוטין ,אַז זיי זיינען ניט קיין פּראָפּעסיאָנעלע שוישפּילער,
נאָר אַזעלכע װאָס ווערן געפירט פון אַ רעזשיסאָרס האַנט . . .ס'איז
דאָ שלום-עליכם אין א גנוטער מאָס .שלום-עליכם אין זיין פאַנ-
טאַזיע ,שלום-עליכם ,װאָס האָט האַרציק געלאַכט איבער זיינע
קאַסרילעװוקער פּאַרשױנען ,אָבער מיט ליבשאַפט ,מיט פּיעטעט,
און דער עיקר ,מיט טיפער פארשטענדניש".
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נ .בוכװואַלד שטעלט זיך אָפּ אויף ליכטס דראַמאַטיזאַציע:
 . ..,ער האָט אויפנעפאַסט זיין שאַפונג ניט װי אַ קאָמעדיע,
געבויט אויף שלום-עליכמס אָרינינאַל ,נאָר װוי אַ סצענישן ספּעק-
טאַק? ,אין וועלכן די טעמע מנחם-מענדל זאָל דינען װי אַ קאַנװע
און אַן אויסרייד פאַר אַ ריין טעאַטראַלער קאָמפּאָזיציע .ממילא
וועט דער שלום-עליכם-קענער פאַרלאָזן דעם טעאַטער מיט אַ געפיל
פון אומבאַפרידיקונג ,וויי? אָנשטאָט דעם אַריגינאַל ,האָט ער גע-
קראָנגן טעאַטראַלישן ערזאַץ  --אינטערעסאַנט ,פאַרוויילעריש ,שיין
געפורעמט ,אָבער פארט ערזאַץ.
זו.י סיר פאַרשטייען ,איז דאָס ביי דוד ליכטן בלויז איינע פון
,.

אַ סך אויפפירונגען און בשום אופן ניט זיין כאַראַקטעריסטישער
סטי? .ער האָט פאַר זיין ערשטן אַרויסטריט אין אַמעריקע אויס-
נעקליבן גראָד אָט-דעם ספּעקטאַקל ,װאָס געהערט פון אנהייב ביזן
סוף צום רעזשיסער .,,. .עס איז שווער צו כאַראַקטעריזירן די
אַרבעט פון די באַזונדערע שפּילער אין אָטידעם ספּעקטאַקל ,ווייל
קיינער פון זיי  ---מיט דער אויסנאם

פון יהושע זעלדיס אין דער

הױיפּטראָלע פון מנחם-מענדל  ---חהאָט ניט קיין געלעגנהייט צו שאַפן
,נחם-מענדל' ביי דער פאָלקם-
כאַראַקטער . . . ,אַרום און אַרום איז מ
בינע אַ וואוילער ספּעקטאַקל ,אויב ס'איז ניט קיין סך מער וי
ספּעקטאַק? און אַ סך ווינציקער װוי שלום-עליכם".
אין  ,5291בעת די טרופּע פון /,מאָסקװער יידישן מלוכה טעאַטער*
האָט זיך געפונען אויף אַ טורנעע איבער אוקראַאינע און ווייסרוס-
לאַנד ,האָט זי דאָרט פאַרפילמט ,א"ר פון אַל ,גראַנאָוסקי ,דעם
שטומען פילם ,יידישע גליקן* ,לויט שלום-עליכמס ,מנחם מענדל",
מיט ש .מיכאָעלס אַלס ;מנחם מענדל" |דעם סצענאריום האָט גע-
שריבן איסאַק באַבעלן,
וועגן דעם פילם שרייבט דער ;הבימה"-שישפּילער
רינסקי :

ב .טשעמע-

,שווער איז געווען זיך פאָרצושטעלן שלום-עליכמן אויפן עקראן,
בשעת די הויפּטיראָל שפּילט ביי אים דאָס װאָרט ,נאָר װי גרויס

עס איז נישט ביי שלום-עליכמן די ראָלע פון װאָרט ,איז זי נאָך
גרעסער און באַדייטנדער אין באַוענונג ,אין ריטם ,וװאָס לינט
טאַקע אין װאָרט נופא ,אַ וואָרט געדענקט זיך און אַ בילד פאַר-
אייביקט זיך .ווען מ'קומט אויפפירן שלום-עליכמן אויף דער בינע,
שטויסט מען זיך תמיד אָן אויף דער נרעסטער שוועריקייט ,ווייל
זיין וװואָרט איז שוין אויסנערעזשיסירט ,דער העלד אַװעקנעשטעלט
און דאָס בילד איננאַנצן פאַרענדיקט .יעדע זייטיקע אַריינמישונג
דערפילט מען ,דער קלענסטער צוגענעבענער שטריך אין נלייך
קענטיק .שלום-עליכמס װאָרט איז אַרנאַניש צװאַמענגעװאַקסן
מיטן בילד און דערפאַר איז דאָס סצעניש אַזױ ווירקנד און איבער-
צייגנד .אין אַלע אינסצענירוננען פון שלום-עליכמס וערק וװועט
איר באַלד דערקענען דעם איבערגאַנג פונם פרעמדן װאָרט צו
שלום-עליכמס װואָרט ,מענ עס זיין דאָס זעלבע איבערגעחזרטע,
מיט די זעלבע אותיות ,קומט עס פאָרט אַרױיס אַנדערש, ,די זעלבע
יענטע ,נאָר אַנדערש געשלייערט'.
שלום-עליכם אָבער האָט איבערגעלאָזט צווישן זיינע ווערטער
אַ ים פון געדאַנקן-שטריכן .ער לאָזט זיי איבער פאַר דער אייגענער
פאַנטאַזיע פונם לייענער ,און דאָרט קאָן מען געפינען דעם נישט-
אוױיסשעפּנדן קװאַל פאַר טעאַטער און קינאָ .און טאַקע דערפאַר
קאָן פון איין ,מנחם מענדלס'-בריוול צו ,שרה שיינדלען' געשאפן

ווערן אַ גאַנצער פילם ;אין צען טיי? מיט אַן עפּילאָנ' ,דער
צושויער קוקט פאַרכאַפּט ,לאַכט און זעטיקט זיך נישט אָן און
בלייבט נאָך אַלץ נישט באַפרידיקט ,און זעענדיק ערשט שלום-
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לעקסיקאָן
עליכמן אין קינאָ ,ווערט קלאָר ,פֿאַרװאָס ער אַליין האָט אַזױ
שטאַרק גענאַרט אויפצופירן א טייל פון זיינע וװוערק אויפן עקראַן,
וי עס איז צו זען פון זיינע בריוו צו זיינעם א רייכן פריינט מיט
וועלכן ער האָט שוין אַפילו נעפירט אונטערהאַנדלוננען ועגן אַ
פילם-נעשעפט ,און אַלֵיין א שטיק צייט געזוכט אַ יונג בחורל פון
אַ יאָר  41-31פאַר דער ראָלע פון ,מאָט? פּייסי דעם חזנס'.
די מאָסקוער מלוכה-פילם-פאַבריק ,נאָסקינאָ' פירט אויף ,מנחם-
מענדל! (,יידישע גליסן') מיטן אָנטייל פון אַקטיאָרן פון יידישן
קאַמער-טעאַטער ,אונטער דער רעזשי פון א .נראַנאָווסקי און דעם
מאָלער נ .אַלטמאַן .דאָס גאַנצע בילד איז גענומען נאָר פון איין
מנחם-מענדלס בריוו ,ס'פידלט נישט' .אינטערעסאַנט איז אויפן
עקראַן מנחם-מענדלס גרויסער חלום וועגן זיין נייער פּרנסה ,שדכ-
נות!' .דער חלום ווערט דורכנעפירט אין עטלעכע טיילן און שפּילט
זיך אָפּ לעבעדיק .,מנחם-מענדל עפנט קאַנטאָרן אָפּטײלונגען פאַר
שדכנים ,קלאַפּט דעפּעשן ,שיקט גאַנצע װאַנאָנעס כלות מכ? המו
נים ,אַ װאַנאָן  ---דיקע כלות ,אַ וואַנאָן  ---מאָנערע ,אַ װאַגאָן ---
רייכע מיט אַ סך נדן און א װאַנאָן  ---פון גרויסן יחוס און אָן נדן.
ער טיילט אויס ,סחורה' אויך פאַר אַמעריקע ,וואוהין ער לאָדנט
פון אָדעסער ים נאַנצע דאַמף-שיפן מיט כלות .אין ניודיאָרק געפינט

זיך די הויפּט-קװאַרטיר ,מנחם-מענד? עט קאָמפּ .'.ער פאָרט אַרויס
אין אַ פאַרמאַכטער ,קאַרעטע' מיט פיר ברענענדיקע סוסים ;נאַ-
שפּיץ! מיט צוויי באַדינער פון ביידע זייטן א .אַ .זו .רירנד איז
די ענדע פונם בילד ,ווען מנחם-מענד? פירט צונויף צוויי כלות
אָנשטאָט אַ חתן מיט אַ כלח און פאַרצווייפלט לאָזט ער זיך יאָגן
איבער טאָל און בערג זוכן נייע גליקן.",..
נ .בוכװאַלד ,וועלכער האָט געזעען דעם פילם ,סינכראָניזירט ,אין
ניו-יאָרק ,שרייבט :
{,דער אונטערנעמער| בורשטיין האָט דעם שטומען פילם ..,פאַר-
פּלאַכטן מיט שלום-עליכם-דיאַלאָג און מיט געלעגנהייט-מוזיק און
אַזויאַרום צום לעבן געבראַכט אַ טויט-געבוירענע שלעכט-געמאַכ-

טע מואווי  ...די מוזיק (פפּעציעל געשריבן פון אַלעקסאַנדער אֶל-
שאַנעצקי) איז אָרגאַניש פארוועבט אין דעם בילד און איז טרעפ-
לעך ביז גאָר .געשניטן איז דאָס בילד זייער גוט און דער דיאַלאָג
איז סיי טעכניש און סיי טעקסטועל פיין צונעפּאַסט צו דער האַנד-
לונג .אויף וויפל דער דיאַלאָג איז ריינער שלום-עליכם און אויף
וויפל שלום-עליכמדיקער ;ערזאַץ ,/איז שווער צו זאָגן ,אַ גענויע
אויספאָרשונג װועט מסתמא פעסטשטעלן אַ היבשן פּראָצענט ער-
זאַץ ,אָבער ס'איז נוטער ערזאַץ ,פולשטענדיק ,לויט שלום-עליכמן!,
ווען ניט די עטלעכע גרעבלעכע וויצן און מיכ? ראָזענבערנס איי-
גענע פאַרפאַסונגען ,װאָלט מען צום דיאַלאָג קיין טענות ניט גע-
קאָנט האָבן.
צום אַרינינעלן פילם איז צונעשטוקעװעט געװאָרן א פּראָלאָג,
וואו אל ,העריס שפּילט די ראָל פון שלום-עליכם ,אנא אַפּעל --
שיינע שיינד? און מיכל ראָזענבערג  --מנחם מענדל? .נאָרניט
קיין שלעכטע שטיק? אַרבעט אין טאָן און אין גייסט פון אַריגינאָפֿ,
מיכל ראָזענבערג איז דער ,דערציילער! ,װאָס ליפערט דעם דיאַ-
לאָנ .ער מאַכט דאָס ככל?ל זייער פיין . . . ,אָבער מיט מער עניוות,
מיט ווייניקער אַקטיאָרישער בארימעריי ,מיט ווייניקער נאַליאָרקע
אינטאַנאַציע װאָלט ער נעגעבן מער שלום-עליכם-טאָן ,מער מנחם-
מענדל-געמיט. .ר.אָ.זענבערג ,שפּילט! צופי? דעם דיאַלאָגנ ,ער
איז צו ,גוט' ,צו ,פאָני' {קאָמישן .מיט זיין שטים פאַרװאַנדלט ער
די שלום-עליכם-פּערסאָנאַזשן אין לצים  ---גראָד דאָס װאָס זיי
זיינען קיינמאָל ניט.
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װאָס איז שייך דעם פילם נומא ,איז וועגן דעם ניטאָ װואָס צו
ריידן .ס'איז פון די אומנעלונגנסטע פּראָדוקטן פון דער סאָוועטי-
שער קינאָדקונסט ,מיכאָעלס אין דער ראָל פון ,מנחם-מענדל' איז
איינטאָניק און קינסטלעריש לעבלאָז .לויטן פצענאַריאָ האָט ער אין
דעם בילד ניט װאָס צו טאָן ,און זיין נעבעכדיקער ,דערשלאָגענער,
הילפלאָזער לופט-מענטש ואַקסט ניט אויס צו דער מדרגה פון אַ
קלאַסישער סימבאָלישער פינור. ,פ.אַ.ראן מאָמענטן פון קליינ-
שטעטלדיקן שטייגער ,װאָס זיינען נוט געשטעלט אין דעם פילם
(די באַנענניש פון די מחותנים ,די חתונה ,דער מאַרק) ,מנחם-

מענדלס חלום (ווי מען גרוזעוועט כלות אויף א שיף קיין אַמעריקע)
איז גנוטער גראָטעסקער ספּעקטאַקל ,אָבער אַרום און אַרום איז דאָס
בילד אַלֵיין אַ מיש-מאַש פון אומנעלונגענע פאַרזוכן .נאָר בור-
שטיין האָט די שטומע ,מואווי' פּראַכטפול אויסגענוצט וי רוי-
שטאָף פאַר זיין קינאָ-בילד .די פילם-בילדער  ---אַ מין אילוסטראַ-
ציע צו שלום-עליכמס רייד ,און אין דעם דאָזיקן זין באַקומען
זיי אַ ניי לעבן און ווערן אַ קװואַל פון הומאָר און געלעכטער" .
 ,בלאָנדזשענדע

שטערױי

סוף  9091האָט ש .ע .אָנגעהויבן דרוקן (גלייכצייטיק) אין אײיראָפּע
 -אין דער װואַרשעװער ;נייע וועלט" ,און נאָך איר אונטערגאַנג,אין ,מאָמענט* (דעם צווייטן טייל א"נ ;נע ונד") ,און אין אַמעריקע,
אין ,מאָרגען זשורנאַל* ,זיין גרויסן ראָמאַן פון לעבן פון יידישע
אַקטיאָרן ;,בלאָנדזשענדע שטערען".
דעם אַרױסגעבער פון ,מאָרגען זשורנאַל* סאַפּערשטײן איז דער
ראָמאַן ניט געפעלן און ער האָט אים אָפּנעשטעלט אין מיטן,
ש .ע .האָט אָבער געלייגט גאָר גרויסע האָפנונגען דוקא אויפן
דאָזיקן ראָמאַן אין וועלכן ס'איז ,צום ערשטן מאָל אין דער יידישער
ליטעראַטור ,אַרױסגעבראַכט געװאָרן דאָס יידישע טעאַטער-לעבן
אין אַ בריוו פון  01סעפּטעמבער  9091צו דער רעדאַקציע עדי
נייע וועלט" ,שרייבט ש .ע: .
;איך פֿאַרהאָף א ויל זייער ,אַז אָט דער ראָמאַן זאָל זיין
אַן עפּאָמאַכנדער אין אונדזער ליטעראַטור פון איין זייט ,און זאָל
ברעכן דעם רעקאָרד און צוציען נרויסע פּובליקומס פון דער אַנ-
דערער זייט",
מ ,עריק ציטירט ש .ע',ס בריוו פון  4אָקטאָבער  0191אין וועלכן
ער דריקט זיך אויס ;
,א קאָלאָפאַל װוערק ,כ'לייג אין אים אַריין דעם גאַנצן זאַפט,
מיט דעם ווערק ווי? איך זיך אַלֵיין דערווייזן ,אַז איך האָב באמת
װאָס עס איז אויפגעטאָן .,צי עס וועט זיך אַיינגעבן? מירן זען".
וי גרויס עס איז געווען ש .ע',ס אינטערעס צו שילדערן גענוי
דאָס יידישע טעאַטער-לעבן ,קאָן מען זען פון זיינעם אַ בריוו ,װאָס
באָריס טאָמאַשעװסקי האָט אָפּגעדרוקט אין ;דיא אידישע ביהנע",
ניו-יאָרק 41 ,יאַנואַר :0191
 ... ,,דא איך שרייב יעצט און האַלט שוין ביים פאַרענדיקן
אַ גרויסן ראָמאַן פונם לעבן פון יידישע ארטיסטן און יידיש
טעאַטער מיטן נאָמען ,בלאָנזענדע שטערן" ,וועלכער דרוקט זיך
שוין פונם 1דטן דעצעמבער און וועט נאָך גיין און גיין  ---אַבי
געזונט -- ,װאָלט איר און אייער פרוי אפשר געווען אַזױ פריינט-
לעך מיר אייניקע שטריכן צושיקן גאַנץ אומבאַארבעטעט .די
שטריכן קאָנען זיין פון אייער איינענעם לעבן און ערפאַרן אָדער
פון אייערע קאָלעגן .אַלעס װאָס איר געפינט פאַר כאַראַקטעריס-
טיש פאַר דיזן צוועק .זאָל דאָס זיין אַנעקדאָטיש ,היסטאָריש,
אויבערפלאכלעך ,אָדער טיף-פּסיכאָלאָניש -- ,אבי עס האָט אַן
אָנהאַנג מיטן אַנטויקלען פונם יידישן טעאַטער און זיינע אַר-
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טיסטן  --פיר אַלעס באַקומט מיין דאַנק פאָראויס ,און פארזיכער
אייך ניט צו מיסברויכן סיט אייער פאַרטרוילעכקייט און דאָס
װאָס דאַרף זיין אַ סוד איז אַ סוד .איך ווענדע מיך מיט דיזער
ביטע אויסשליסלעך צו אייך און ניט מער צו קיינעם איבער צויי
טעמים ; )1:רעכן איך ,אַז איר האָט דורכגעמאַכט אַ גרויסע שולע
אין דיזער באַציאונג ,און  )2ניט אַלע אַרטיסטן אונדזערע ווייסן
װוי אַזױ מען האלט א פּען צווישן די פינגער .שרייבן דאַרף מען
יכלנען"...
עס איז ניטאָ קיין גאַראַנטיע ,אַז דאָס איז טאַקע דער ווערטער-

צוליבן באַנוצן דייטש-

לעכער טעקסט פון ש .ע'.ס בריוו ,בפרט
מערישמען .די אָרטאָגראַפיע איז אונדזערע.
דעם  5דעצעמבער  0191שרייבט ער פון נערווי צו זיין פריינט
יעקב פאַלער:
,איצט ערשט הייב איך אָן צו האָפן ,אַז מיין וועלן מיט דעם
ווערק צו ערווערבן זיך אַ נאָמען פון טאַקע באמת אַ שריפטשטעלער
וועט אויסגעפילט ווערן .אין קיין שום ווערק האָב איך ניט אַרײנ-
געליינט אַזויפי? ליבע וי אין דעם דאָזיקן ראָמאן .און אַז איך
װועל אים פאַרענדיקן און ער װועט ווערן איבערנעטראָגן אין אַנדערע
לשונות ,װועט איר דאַמאָלט זען ,דאַמאָלט װועט איר קאָנען פאַר-
עפנטלעכן דידאָזיקע ווערטער מיינע ,װאָרום איך װוע? דאָך שוין
זיין אויף דער אמתער וועלט און מר .סאפּערשטיין אויך מסתמא.
דערווייל לאָז זיין שא !"
דער ראָמאַן איז באַלד אַרױסגעגעבן געװאָרן (איבערגעדרוקט פון
צייטונגס-זאַץ) פון ,מאָרגען זשורנאַל" און איז אין  0291וידער
דערשינען אין ניו-יאָרק ,אַרױסגעגעבן פון דער קהיבריו פּאָבלישינג
קאָמפּאַני*" ( 284זז ,,דאָפּלטע עמודים),
אין װאַרשע איז דער ראָמאַן אַרױס וי דער -01טער און -11טער
באַנד ,װאָס דער פאַרלאַג ,פּראָגרעס* האָט אָנגעהוױיבן אַרױסגעבן
װי אַלע װוערק פון ש .ע .די ביכער זיינען טיטולירט געװאָרן:
;אַקטיאָרן" און ;נע ונד" .אין  2291איז דער ראָמאַן דערשינען אין
װאַרשע אין פ"ג ;קולטור-ליגע* אין  2טייל; :בלאָנדזשענדע שטע-
רען* ( 622זז ).און ,נע ונד" ( 893זו,.
אין  7291איז אין מאָסקװע אין פ"ג ;עמעס" אַלס פערצנטער באַנד
פון ש .ע',ס ,אויסגעוויילטע ווערק" דערשינען דער ערשטער טייל
פון דעם ראָמאַן א"נ ,בלאָנדזשענדע שטערן" ( 792זז ,).און אין
 ,8אַלס פופצנטער באַנד ,דער צווייטער טייל ( 724זז,).
אין  5591איז אין ואַרשע אין פ"ג ,יידיש בוך* דערשינען דער
ראָמאַן א"ג גאַקטיאָרן? ( 092זז ).און קנע ונד" ( 823זז,).
אין  1191האָט זיך דער ראָמאַן אָנגעהױיבן דרוקן ,אין רוסיש,
אין אַן אױיטאָריזירטער איבערזעצונג (אין מחברס ספּעציעלער באַ-
אַרבעטונג) פון א .נעזשדאַנאָװ אין זשורנאַל ,סאָוורעמענניק",
אין  8291איז דער ראָמאַן דערשינען אין אַ רוסישער איבערזע"
צונג אין פ"ג ;פּוטשינאַ?,
אין  9591איז אין מאָסקװע דערשינען דער ראָמאַן אין רוסיש,
אין דער איבערזעצונג פון יידיש פון יעקב סלאָנים ,אונטער דער
רעדאַקציע פון שמואל האַלקין ,װוסעװאָלאָד איװאַנאָוו ,משה בעלענקי,
לעאָניד סאָבאָליעװו און נח לוריע .אברהם פרומקין האָט אָנגעשריבן
קאָמענטאַרן און דערקלערונגען צו דער איבערזעצונג,
אין  2691איז אַרױס אַ נייע אױיפלאַגע ,אין  001טויזנט עקזעמ"
פּלאַרן ,מיט אַ נאָכװאָרט פון ליטעראַטור-קריטיקער א .בראַװומאַן.
אין  8291האָט זיך אין ווינער זשורנאַל ,די נויע וועלט" ,נ' ,65
אָנגעהויבן דרוקן אין דער דייטשער איבערזעצונג פון פ .ראָזענטאַל
,אָמעדיאַנטן
דער ראָמאַן א"ג ק
אין  2591איז אין ,קראַון פאַרלאַג? אין ניו-יאָרק דערשינען דער

ראָמאַן אין דער ענגלישער איבערזעצונג פון פרענסיס באָטװין.
דעם  22יאַנואַר  0291איז אין ניו-יאָרקער ;יידישער קונסט-
טעאַטער* אויפגעפירט געװאָרן ;בלאָנדזשענדע שטערן" פון שלום-
עליכם ,סצענירונג און רעזשי  ---מאָריס שװאַרץ ,דעקאָראַציעס --
ב .אַראָנסאָן ,מוזיק  ---נ .טולער.
וועגן דער פּיעסע און דער אויפפירונג שרייבט אב .קאַהאַן :
.ס
,ד..אָ

פאקסימיליע פון ש .עס כתב-יד פון ראָמאַן ?בלאָנדזשענדע שטערן".
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דעם

איז אַ קאָמעדיע צונעפערטיקט פאַר דער בינע אויף

נרונט פון שלום-עליכמס

ראָמאַן ,די בלאָנדזשענדע

שטערן'.
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 ...די פּראָנראַם ,װאָס איר באקומט ביי דער פאָרשטעלונג ,אַנט-
האַלט דעם עיקר פון סוזשעט אויף ענגליש ... .איר לעזט איבער
דעם פינאָפּסיס {קורצן אינהאַלטן ,מאַכט דאָס אויף אייך דעם
איינדרוק פון אַ געוויינלעכן שונד-ראָמאַן מיט אַ געוויינלעכן פּלאָנ-
טער .דער ראָטאַן נופא ,אָבער ,אַנטהאַלט אַ היבשע ביס? פון
יענעם הומאָר ,װאָס האָט שלום-עליכמן באַרימט געמאַכט .דיזן
חומאָר זעט איר אויך אויף דער פאָרשטעלונג .איר זעט דאָס אויף
צוויי אַרטן ,אין טעקסט ,דאָס הייסט ,אין די ווערטער ,װאָס די

אַקטיאָרן ריידן ,און אויך אין דעם כאַראַקטער פון די סצענעס,
וי זיי ווערן פאָרגעשטעלט.

די פּיעסע איז צוזאַמענגעשטעלט אין

דער פאָרמע פון קורצע סצענעס ,און די פאָרשטעלונג ווערט גע-
נעבן אויף אַ ,רעוואלווינג'דסטיידזש ,דאָס הייסט ,אַ פּלאַטפאָרמע,
װאָס דרייט זיך ... ,אויף אַ געויינלעכן סטיידזש װאָלְט דיזע
פּיעסע אומענלעך געווען אויפצופירן ,װאָרום די סצענעס בייטן זיך
צו שנעל ,און אַזױ וי די צאָל סצענעס איז אַ נרויסע ,װאָלט אויס-
געקומען צו מאַכן ווייניקסטנס זיבצן אַנטראַקטן.
 ..וי געזאָגט איז דאָס ,אַלס אַ מעשה ,אַ שונדיגעשיכטע .די
פּיעסע ווערט גענעבן פאַר דעם עולם אָן ליטעראַרישע פּרעטענזיעם.
זי ווערט פאָרגעשטעלט אַלס אַ צייט-פארטרייב ,און אַלס אַ צייט-
פאַרטרייב איז דאָס ,מיט דער אויסנאַמע פון אייניקע שטעלן ,װועל-
כע לאַננװוייליקן אַביסל ,אַן אמתער ערפאָלנ .עס איןז דאָ א סך,
אַ סך צו לאַכן .דער עולם אַמזירט זיך נאַנץ געשמאַק .אָבער
דאָס אַליין איז נאָך ניט אַלץ .אַ טאַלאַנט קאָן מען ניט באַהאַלטן,
אַזױ װי מען קאָן ניט באַהאַלטן קיין טאַלאַנטלאָזיקײט .אין דער
שונד-מעשה זעט זיך שלום-עליכם אויף טריט און שריט ,און מאָריס
שװואַרץ ,דער באַנאַבטער רעזשיסער און טעאַטער-דירעקטאָר ,זעט
זיך אויך אויף טריט און שריט .פאַר דער אויפפירונג פון דיזער
פּיעסע קומט שװאַרצן אַ בוקעט בלומען .אַ היבשע צאָל פון די
סצענעס זיינען צוזאַמענגעשטעלט און אויפגעפירט אויף אַזאַ
שטייגער ,וועלכער מוז כאַראַקטעריזירט ווערן מיט דעם װאָרט
.ַ.נמווייליק זיינען בלויז יענע שטעלן וואו די מע-
גייסטרייך. .לא
לאָדראַמע שפּילט זיך פונאַנדער ,אָבער אפילו די מעלאָדראַמאַטי-
שע פּערזאָנען זיינען אויך פול מיט שפּאַס .כמעט יעדער אַקטיאָר
איז פאַרװאַנדלט אין אַ קאָמיקער.
אַננאַ אַפּעל האָט אַ ראָלע אַלס אַן אַקטריסע ,אַ סטאַר ,און ווען
זי באַויזט

קללות

זיך אויף

װוי באב.

פילע

דער

בינע,

פון

װאָרט רופט אַרױס א שטורם

הויבן

זיי זיינען

אָן פון אירע

נאַנץ

ליפן פאַלן

אַרינינע?.

יעדעס

פון געלעכטער און אַן אויסדרוק

פון דאַנקבאַרקײיט פון פּובליקום צו איר און צו שלום עליכמן.
 . ,.קיין גרויסע ראָלן זיינען ניטאַ פאַר קיינעם ,אפילו פאַר שװואַרצן
אויך ניט .עס נעמען אָנטייל עטלעכע און צואנציק אַקטיאָרן,
און קיינער אין ניטאָ אויף דער בינע מער וי עטלעכע מינוטן
אויף אַמאָל ,שװאַרץ האָט פמער צו טאָן װי די איבעריקע .ער
ר
ע,
שפּילט אַ ראָלע ,װאָס איז מיר שווער צו כאראַקטעריזירן.. ,
איז דער פּאָפּולערער קאָמיקער .ער באַווייזט זיך אין פאַרשידענע
סצענעס און ער שטעלט פאָר האָצמאַכס פאַרשידענע שטימוננען.
ער טוט דאָס מיט גרויס ערפאָלנ.

ער איז אינטערעסאַנט

אין יע-

דער סצענע און אין יעדער שטימונג .ער בייט זיין גרים און זיין
קאָסטיום .אַ פַּאֶר מאָל איז דער גרים ביי אים זייער בילדלעך און
אינטערעסאַנט. .ב.י.נע אַבראַמאָוויטש באַווייזט זיך אויף דער
י פּאָר מינוטן ,װאָס זי האָט
ד.
בינע בלויז אויף א פינף מינוט.. .
געשפּילט ,איז זי ,װי אימער ,געווען אויסגעצייכנט ... .די וויכ-
טיקסטע דאַמען-ראָלע האָט סטעלאַ אַדלער .זי מאכט א גוטן איינ-
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מיט איר
לענגערע
אין דיזן
הומאָר,

דרוק מיט איר שיינער פינור ,מיט איר אדלערפּנים און
האַלטן זיך ... .איזידאָר קעשיער האָט איינע פון די
ר שפּילט מיט א קינסטלערישער מאָס און
ראָלן. .ע..
פאַל האָט ער אויך אַריינגעבראַכט עפּעס אַ נייעם סאָרט
דער עולם האָט זיך געקייקלט לאַבנריק".
אַ זייער קילע מיינונג וועגן דער פּיעסע און דאָס שפּילן דריקט
אויס ב .י .גאָלדשטײן :
 ...,ווען איך װאָלט אַרױסנעקומען מיט מיין מבינות אין צייט,
װאָלט מען אויף מיר געטייט מיט די פיננער ,אַז איך הויב ניט אָן
צו וויסן ווענן דער שלום-עליכם-קאַמעדיע פון דאַנען אַהין ... .די
עטלעכע געציילטע ,בלאָנדזשענדיקע שטערן' ,וועלכע האָבן אַרומ-
געבלאַנדזשעט אין דעם שפּיל ,זיינען געווען  --גערעכנט לויט
אויסצייכנונג  ---בערטא גערסטין ,יעקב מעסטל ,איזידאָר קע-
שיער ,חנה אַפּעל ,נרשון רובין און לואיס ווייסבערג,; .האָצמאַך'
האָט געהאָט אַ פּאָר נישקשחדיקע מאָמענטן ווען ער איז געווען
מאָריס שווארץ .סטעלאַ אַדלער איז געווען שיין אָנגעטאָן און לאַ-
זאַר פריד האָט די לעצטע קושיסצענע ביים לייבן-גרוב אינם סענ-
טראַל פּאַרק נעמאַכט נאָר פיין ,קוקנדיק אויף שװאַרצן אין ,האָצ-
מאַך' ,האָט געקאָנט אויפקומען אַ בייזע מחשבה  :אויב דער דא-
מאָלסדיקער עולם האָט נעקאָנט אַריינקומען אין עקסטאַז פון אַזאַ
קאָמיקער ,מעג מען דאַנקען גאָט װאָס יענער דור איז שוין אַ
שוכן עפר",
דער טאָן און דער אופן פון גאָלדשטײנס קריטיק האָט אַרוסגע-
בראַכט אַן ענטפער פון שריפטשטעלער א .אַלמי ,וועלכער שרייבט
צ .אַ: .

 ...,די אויפפירונג פון שלום-עליכמס ,בלאַנדזשענדע שטערן'
אין יידישן ,קונסט-טעאטער! איז ,אויף וויפ? איך ווייס ,אַ נייעס :
די דראַמאַטיזירונג פון דער דערציילונג ,די קאלאדייסקאָפּישע ביל-
דער אויף דער דריי-בינע ,דער אופן פון שפּילן  --דאָס אַלְץ איז
ניי אויף דער יידישער בינע .אַז מ'קומט צו אָט דער אויפפירונג
מיט דער מאָס מיט וועלכן מ'מעסט די סטאַטעטשנע פּיעסן מיט די
אײינגעמאַרענירטע האַנדלוננען און סיסטעמאטיזירטע סיטואַציעס
 --האַלט עס ניט אויס .אָבער שולדיק איז דאָ די מאָס ,ניט דאָסבנד ... .די דראַמאַטיזידונג איז אַן אויסגעצייכנטע ,װאָס באַ-
ווייזט ניט נאָר פיינעם נעשמאַק פון דעם דראַמאַטיזירער ,נאָר אויך
אַ גנוטע פאַרשטענדעניש פון שלום-עליכמן .אין דער דראַמאַטי-
רונג איז פאַרבליבן שלום-עליכם מיט די ביינער ,זיין הומאָר.
; ..איך האָב אמתדיק באַואונדערט דעם דראַמאַטיזירער ,װוי ער
האָט אַזױי געלוננען אַרױיסגענומען פון שלום-עליכמס לענגערע
דערציילונג שטיקער הומאָר און פון זיי נעמאַכט א טעאַטער-שפּיל,.
 ...לויט מיין מיינונג ,איז ,בלאַנדזשענדע שטערן' די שענסטע
(אָדער כאָטש איינע פון די שענסטע) אויפפירונג פון יידישן טע-
אַטער ,און זי האָט זיך אסור וואָס צו פאַרשעמען פאַר די אויפפו-
רונגען אין די בעסטע אייראָפּעאישע און אַמעריקאַנישע טעאַטערס,
טאַקע ווייל אַזױ שפּילעװודיק טעאַטראַליש און אוױיסגעהאַלטן.
 ..,אָבער סתם אַװעקמאַכן מיט דער האַנט די גאַנצע אויפפירוננ
איז ניט דאָסיק ,װוי שלום-עליכם װאָלט געזאָגט".
ב .י .גאָלדשטײן האָט דערויף ווידער געענטפערט:
 ... ,אַ דראַמע ווענן אַ פּאָרל ,וואָס זוכט זיך אַרום יאָרן לאַנג
און קאָן זיך ניט געפינען ,כאָטש ס'שוין דאמאָלט געווען באַנען,
טעלעגראַף-אַגענטורן און צייטונגען ,דאַרף מען מאַכן אין גראָ-
טעסק-שטיינער .אַ קאָמעדיע מכח טעאַטער-היסטאָרישע שאַלאַמױ-
זעכצן דאַרף געשפּילט ווערן אַנדערשדיק ,מער ספּאָנטאַן ,מער
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יידישן
זירעוודיק

טעאַטער

און מיט מער שמד-שטיק;

אפילו שלום-עליכמס,

וויצן און גלייכווערטלעך,

זיינען ניט קיין דראַמע.

די גאַנצע קאָמעדיע

זרייט זיך אַרום דריי פּאַרשױנען (האָצמאַך ,ראָזאליא ספּיװאַק און
זאפאלעסקא) .שװאַרץ האָט זיין ראָל דערשטיקט מיטן ,נאַטוראַ-
ליסטישן' הוסט ,די אַנדערע צוויי האָבן זייערע ראָלן אָפּנעשאָכטן.
נערטא גערסטין ,יעקב מעסט? און די פֹּאֶר אַנדערע ,װאָס האָבן
;ראָד יאַ געכאַפּט דעם ריכטיקן טאָן פון דעם שפּיל ,האָבן קיין
כנח ניט געהאט אויפצוהייבן זי דאַמאָלט ווען די דריי הויפּט-ראָ-
זיסטן האָבן זי אַזױ טיף אַראָפּנעשלעפּט ,אז אפילו דער עולם
זאָט עס געזען; גראָטעסק ,סימבאָל ,רעאַליזם און נאַטוראַליזם
זאָבן זיך אויף דער בינע געפּלאָנטערט איינס דעם אַנדערן אונטער
די פיס און געװאָלט מאַכן אויף שלום-עליכמס שטייגער  --פון
שניי נאָמעלקעס".
דרורי שרייבט ;:
 ...,דער צושויער לערנט ,אָן אָנשטרענגוננ ,אַן אינטערעסאַנטן
זאַפּיט? פוֹן דער נעשיכטע פונם יידישן טעאַטער ,װאָס האָט זיך
אנגעהויבן אין די טיפענישן פון די וויין-קעלערס אין זיד-רוסלאַנד
זורך די ,ברחנים' און ,פּורים-שפּילערס ,/און דער ספּעציעלער
זנעוודיקער ,טיפּישער אַקטיאָרישער זשאַרנאָן פאַרשאַפט אַ באַ-
לום-עליכמס גרויסע דערציי-
וונדער הנאה דעם פּובליקום. .ש..
לוננען נעפינען אַ תיקון אין זייערע ,באַארבעטונגען' אין קאָנצענ-
טרירטע פּיעסן. ,א,י.ן אַ פּיעסע איז די צעשפּרײטקײט נישט אַזױ
גרויס ,און אויסערדעם ,די הנאה פון לייענען שלום-עליבמן איז ניט
פאָלקאָם .מען דאַרף אים הערן געלייענט אָדער גערעדט וערן
דורך אַנדערע ,און אַ פּיעסע מיט די פּאַסנדע דעקאָראַציעס און
קאָסטיומען פירט אונדז איבער אין דער וועלט פון שלום-עליבמס
זעלדן ,און דאָס שפּילן וייזט אונדז אלע זיינע ראַנגלענישן און
איבערלעבענישן.
כמעט אַלע מיטנלידער פון דער טרופּע האָבן זיך אויסגעצייכנט
אויף אַן אויסערגעוויינלעכן אופן ... ,די מוזיק און דעקאָראַציעס
פּאַסן גוט .די רעזשי  --אַ רעאַליסטישע ,וואָס איך האַלט עס
כל? נישט פאר קיין חסרון ,וויי? איך דענק ,אַז דאָס אין דער
איינציקער אופן וי אַזױ אויפצופירן שלום-עליכמס קאָמעדיעס.
אַן אַנדער צונאַנג פאַרקריפּלט בלויז שלום-עליכמס נוטמוטיקן
הומאָר און פאַרװאַנדלט אים אין ביטערער סאַטירע און אין אי"
כערגעטריבענעם גראָטעסק"
ש .ניגער שרייבט :
 ..,,עס איז נאָך דאָ ביי אים אַ דריטער ויכטיקער סאָרט
מענטש ,און דאָס איז דער ,װאָס איז העראָאיש ,פּאַטעטיש .דאָס
איז יענער מין העלדן ,װאָס ער האָט געפּרובט שאַפן אין דער
ראָמאַן-טרילאַניע ; ,סטעמפּעניו!, ,יאָסעלע סאָלאָווי', ,בלאָנדזשענ-
דע שטערן'.

דאָס זיינען די קיגסטלער'געשטאַלטן

 . . .זיי שפּילן

די ראָליע פון חפלדן ,נישט פון קיין געוויינלעכע פּאַרשױנען .אין
זיי זיינען נישטאָ קיין קאָמישע שטריכן ,און זיי זיינען אויך נישט
הומאָריסטיש ,זיי זיינען ,פֿאַרקערט ,פּאַטעטיש ,ערהאַבן' .זייער
הױיפּט-כאַראַקטער-שטריך איז ,װאָס זיי זיינען נישט אַקטיו ,נאָר,
פאַרקערט ,ליידנדיק ,פּאַסיוו ... ,אָט דעם מין קינסטלער-טיפּ האָט
שלום-עליכם נעפּרובט שאַפן ,אָבער די פּראָבע האָט זיך אים נישט
גאָר נוט אייננענעבן .זי האָט זיך אים נישט געקאָגט גוט איינ-
געבן .,דאָס הומאָריסטישע און דאָס סענטימענטאַלע לאָזט זיך נאָך
פּאָרן ,אָבער דאָס הומאָריסטישע און דאָס פּאַטעטישע  --דאָס
.ן ס,טעמפּעניו'
אי
נישט .שלום-עליכם אַליין האָט דאָס געפילט.. .
און ,יאָסעלע סאָלאָװיי!' איז פאַרהאַן נאָך אַ ביס? קינסטלעריש
פלייש און בלוט .סטעמפּעניו און יאָסעלע שטעקן אין אַרומיקן
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מיליע און זיינען נאָך נישט אַזױנע
אָבער,

װאָס

שלום-עליכם

האָט

,העלדן';

געװאָלט

אים

לעאָ ראפאלעסקא
אויפהויבן

סמיט

אַ

טרעפּ העכער און װאָס ער טראָגט זיך שוין אַרום אפילו מיט גרויסע
פּלענער (װאָס בלייבן פּלענער) צו רעפאָרמירן דעם יידישן טעאַ-
טער און צו שאַפן אַ יידישע קונסט  --לעאָ ראפאלעסקא איז אַ
שאָטן ,נישט קיין לעבעדיקער מענטש .לעאָ ראפאלעסקא איז די
העכסטע מדרנה ואָס שלום-עליכם האָט געפּרובט אַרויפברעננען
אויף איר זיין קינסטלעכן טיפּ ,און ער האָט שטאַרק געגלויבט ,אַז
די ב,לאָנדזשענדע שטערן' זיינען אַ גרעסערער אויפטו ווי די פרו-
ערדיקע צוויי טיילן פון דער טרילאָניע ... .אין אַ סך פּרטים זיי-
נען די ,בלאָנדזשענדע שטערן' טאַקע אינטערעסאַנטער װוי די צוויי
יוננט-ראָמאַנען ,אָבער דער הויפּט-העלד ,לַעאָ ראפאלעסקא ,אין
שלום-עליבמן

נישט געלונגען ,און ער האָט אים ,וי געזאָנט ,נישט

געקאָנט געליננען.
אנב ,איז דאָס צו נעדענקן ,אַז אויך דעם דאָזיקן טיפּ ,אַזױ וי
דעם מנחם מענדלען ,האָט שלום-עליכם נעמיט זיך צו פּאַרטרע:

טיזין.

דער פידל-שפּילער סטעמפענו,

דער זינגער יאָסעלע און

דער אַקטיאָר ראפאלעסקא זיינען ,אין תוך גענומען ,איין און דער
זעלביקער טיפּ ,דאָך זיינען זיי דריי נאָר באַזונדערע פּאַרטרעטןי.
דעם  31דעצעמבער  6491האָט מאָריס שװאַרץ געמאַכט אַ ניע
דראַמאַטיזאַציע (מוזיק פון אברהם גאָלדפאַדן און יוסף רומשינסקי)
און זי אויפגעפירט אין זיין ;קונסט-טעאַטער? ,און דערנאָך אויך אין
אַרגענטינע,
וועגן דעם שרייבט ז .זילבערצווייג :
ש,לום-עליכם דערציילט אין זיינע ,בלאָנדזשענדיקע שטערן' וי
אין דעם רומענישן שטעט? האלאנעשטי נעפינט זיך אַ חזן ,װאָס
האָט אַ טעכטער? רייזעלע ,וועמען דער רבונו של עולם האָט באַ-
שאָנקן מיט אַ פּרעכטיקער שטימע .אין זעלבן שטעטל קומט צו
פאָרן אַ יידישע וואַנדער-טרופּע מיט א קראַנקן יאַדישלעװאַטן
כאַראַקטער-קאַמיקער בערנאַרד האָלצמאַן ,וועלכן די טרופּע רופט
,האָצמאַך' .,די טרופּע שפּילט אין שטאַל פון דעם פערד-סוחר
ראַפאַלאַוויטש ,ראַפאַלאָװויטש האָט אַ יוננעלע ,לייבעלע ,װואָס אין
פאַרליבט אין אָט דער רייזעלען .פּונקט אַזױ וי רייזעלע האָט אַ
פּרעכטיק קו? צום זינגען ,אַזױ האָט לייבעלע אַ ניינונג צו דעקלאַ-
מאַציע און דראַמע ,האָצמאַך באַשליסט אַרויסצוננבענען אָט די
צוויי יונגע קינדער און זיי מאַכן פאַר יידישע אַקטיאָרן .ער טוט
אַזױי .ער גנבעט זיי אַוועק ,מאַכט זיי פאַר אַקטיאָרן .פון לייבעלען
ווערט דער גרויסער דדאַמאַטישער אַקטיאָר לעאָן ראַפאַלאָװויטש.
רייזעלע ווערט אָבער דורך אַ צופאַל אָפּנעריסן פון לייבעלען .אין
איר פאַרליבט זיך דער יונגער מוזיקער גרישע סטעלמאַך (אַ רמן
אויף אַ באַרימטן יידישן מוזיקער) ,וועלכער ווערט וועלט-בארימט.
ער מאַכט אויך וועלט-כאַרימט רייזעלען ,וועלכע הייסט שוין ראָזא
ספּיװאַק .לייבעלע קאָן זי אָבער נישט פאַרגעסן אויף די אַלֶע
װאַנדעד-וועגן ,װאָס זיי מאַכן דורך איבער רומעניע ,רוסלאַנד,
שפּעטער לאָנדאָן און לסוף אַמעריקע ,ערשט דאָ קומען זיך ביידע
פארליבטע ווידער צונויף אלס גרויסע יידישע שוישפּילער.
אָט אין דער האַנדלונג האָט שלום-עליכם אַריינגעװעבט זיין גאָט-
געבענטשטן חומאָר .,עס ווימלט און שוויבלט מיט פאַרשידענע
טשיקאַװוע און אינטערעסאַנטע טיפּן ,סיטואַציעס ,הומאָריסטישע
און טראַנישע בייטן זיך .די האַנדלונג שטייגט כסדר .און דאָ
קומט אַריין מאָריק שוװארץ דער דראַמאַטיזירער .כדי בולטער
אונטערצושטרייכן די ערשטע יאָרן פון יידישן טעאַטער ,האָט
שװואַרץ אַריינגעפירט דעם גרינדער פון יידישן טעאַטער ,אברהם
גאָלדפאַדן .מיר זעען וי אַזױ גאָלדפאַדן שאַפט ,װוי ער אַדאָפּטירט
2402

לעסטסיקאָן
די חזנישע נינונים פאַר זיינע מעלאָדיעס .ער טאַקע פאַרהערט
רייזעלען און ניט איר די הסכמה צו ווערן אַ יידישע אַקטעריסע.
; ..אין דער מוזיקאַלישער קאָמעדיע קומט אויך פאָר א סצענע וי
גאָלדפאַדן קומט אין האלאנעשטי אין טעאטער צו באַזוכן די
װאַנדער-טרופּע ,און לכבוד אים שפּילט די טרופּע אַ פּאַטפּורי פון
זיינע פּיעסן .האָט דערווייל דער עולם אין טעאַטער די מעגלעכקייט
צו הערן די באַרימטסטע נינונים פון די נאָלדפאָדן-אָפּערעטעס".
ל .פאָגעלמאַן איז גאָר באַגײסטערט פאַר דער אויפפירונג:
 ...,די דראַמאַטיזאַציע האָט געמאַכט מאָריס שװאַרץ ,שװאַרץ
האָט אויך אויפנעפירט

די פּיעסע,

און ער שפּילט

אַזױ

צונויפנעפלאַכטן

צוזאַמען,

אַז ס'אין

שווער

צו

פון
געבן

דער

אויפפירונג אַ דיכטיקן ,פּינקטלעכן נאָמען .... .וויכטיק איז װואָס
שווארץ האָט דאָ גענעבן אַן עכט-טעאַטראַלישע פאָרשטעלונג ,אַ
פאַרבנרייבן ספּעקטאַקל ,װאָס אין אָנגעפילט מיט טעאַטראַלישן
זאַפט .,ס'איז טעאַטער אין אינהאַלט ,אין גייסט ,ס'איז דורך און
דורך טעאַטער,

אויך אין דער

אָסמאָל האָט שװאַרץ געהאט אן
פּיעסע די הויפּט-ראָלע. .ד..
אויסערגעוויינלעך גוטן שותף  --שלום-עליכמן ,וועמענס הומאָר
רייסט זיך דורך אַפילו די צוימען און שטרויכלוננען פון א דראַ-
מאַטיזאַציע ,װואָס איז נעמאַכט נאָרניט פון אַן איינענער האנט
ום נליק האָט עד אין ,די בלאָנדזשענדע שטערן' שוין
צ.
אויך.. .

מער וי אין זיינע אַנדערע ראָמאַנען דערגרייכט קינסטלערישע

מאַריס שװארץ אלס ,באַבע יאכנץ"
אין ,ב,לאַנדזשענדע שטערן".

פטמאָל
,א.ָ,

 ,בלאָנדזשענדע שטערן* אין ,יידישער קונסט-טעאַטצר"
(רעזשי  ---מאָריס שװאַרץ),

וועלכער

רייפקייט .,דער טאַרנעם פון ,די בלאָנדזשענדע שטערן' איז זייער
אַ ברייטער; דער ראָמאַן שילדערט פארשידענע גרופּן פון די
יירישע פאָלקס-טאַסן ,ניט נאָר פון איין פּלאַץ ,נאָר פון פאַרשידענע
לענדער ,שװארץ האָט דעריבער געהאט גענוג מאַטעריאַל פון וועלכן
מ'קאָן

אויסקנעטן

אַן אינטערעסאַנטע

פילפארביקע

פּיעסע,

און,

אַלס צוגאָב ,האָט נאָך דער מאַטעריאַל צו טאָן מיט אַזאַ ווינקל
פון יידישן לעבן ,וװואָט איז זייער נאָנט שװאַרצן.

דאָ האַנדלט זיך

וועגן דעם יידישן טעאַטער מיט אַ האַלבן יאָרהונדערט צוריק,
פאַקטיש וועגן דעם אָנפאַנג ,אָדער וועגן די ערשטע טריט פון דעם
ס.'.איז אַ קאַפּיטל ,װאָס איז פול מיט טשיקאַװע
יידישן טעאַטער ..
מאָמענטן ,מיט אַ סך דראַמאַטישע און קאָמישע פּאַסירונגען ,און
שװאַרץ .פ.י.לט זיך דאָ ,נאַטירלעך ,וי אַ פיש אין װאַסער.
; ..אין גרונט נענומען זיינען די דראַמאַטיזירטע  בלאָנדזשענדע
שטערן' נאָרניט קיין קאָמעדיע אין פולן זין פון װאָרט .ס'איז
גיכער אַ פאָלקס-שטיק ,אָדער אַ פאָלקס-בילד ,וואו דראַמע ,קאַ-

מעדיע ,װאָדעװיל ,אָפּערעטע און אַפּילו שטיקלעך אָפּערע זיינען
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ווערט

פארשווינדט
דאָ אָפט

אין זיין פאָרשטעלונג

פאַרביטן

מיט

שװאַרצן.,

שלום-עליכם,
מ'קאָן

אפשר

האָבן די אָדער יענע אויסזעצוננען צו דעם אופן פון דער דראַמאַ-
טיזאַציע ,אָבער .א.י.ן די דראַמאַטיזידרטע ,בלאָנדזשענדע שטערן'
פילט זיך מער וי שלום;עליכמס אָטעם .עס לויפן דורך פאַר
אונדזערע אוינגן שלום-עליכמס טראַנײקאָמישע נעשטאַלטן און עס
בליצט אויף נאַנץ אָפט שלום-עליכמס פון נאָט-געבענטשטער הומאָר,
 ...װאָס עס מאַכט זייער אַ נוטן איינדרוק אין דער נייער אויפ-
פירונג איז דער אויסנעצייכנטער אַנסאַמבל ,דער האַרמאַנישער
צוזאַמענשפּיל פון דער טרופּע .ש.װ.וארץ האָט דאָ באַװיזן די
פילזייטיקייט פון זיין שוישפּילערישן טאַלאַנט איבערנייענדיק אָפט
פון דראַמע צו קאָמעדיע ,און פון קאָמעדיע צו אָפּערעטע . . .ס'איז
אוממעגלעך אָפּצושטעלן זיך אויף דעם שפּילן פון יעדן איינעם
פון די פּאָר צענדליק אָנטיילנעמער אין דער פּיעסע .אַלע צוזאמען
שאַפן זיי אַ געלונגענע פאָרשטעלונג פון עלף לעבעדיקע ,אַמוזירנדע
בילדער פון אַ פאַרגאַנגענהייט ,װואָס איז שוין גאַנץ וויים אַװעק
פון אונדז ,אָבער װאָס איז נאָך נאָנט צו אונדזער האַרץ.
די אַלטע מוזיק פון אברהם גאָלדפאַדן איז געשמאַק װווי אַלטער
וויין .זי איז דאָ צונעפּראַװועט מיט יוסף רומשינסקיס אייניקע
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יידישן

טעאַטער

נייע נומערן ,און קליננט אין אונדזערע אויערן מיט אַן אָנגענעמען
קלאַנג ,װאָס װועקט אין אונדז געפילן פון בענקשאַפט און פון
שטילן טרויער נאָך דעד יוננט פון אונדזער פאָלקסטימלעכן יידישן
טעאַטער".

זלמן זילבערצווייג גיט איבער אין מאָריס שװאַרצס נאָמען:
,לום-עליכם איז געווען דער גרויסער יידישער ואָרט-מייסטער,
ש
װאָס האָט אומנעהויער ליב געהאָט דעם יידישן אַקטיאָר .קיינער
װוי ער האָט נישט אַזוֹי פארשטאַנען און באַגריפן די טראַגי-
קאָמישע קאַנע פון יידישן בינע-קינסטלער ,קיינער האָט נישט גע-
האָט אַזאַ פאַרשטענדניש אויפצופאַסן די קאָמישע און נלייכצייטיק
טראַנישע זייטן פון דעם אַקטיאָרן-לעבן ,זיין באַציאונג צום פּוב-
ליקום און די באַציאונג פון עולם צו אים .אָט דאָס אַלץ האָט
שלום-עליכם נענעבן מיט דער פולער מאָס אין זיין ראָמאַן ,װאָס
אַנטהאַלט אויך א גרויסע ליבע צווישן צוויי יונגע קינדער ,וועלכע
ווערן דערנאָך נאָר גרויסע יידישע קינסטלער .עס אין אַ שטיק
יידיש לעבן ,װאָס האָט זיך טאַקע אָנגעהויבן אין דער אַלטער וועלט,
מיט אַ דור אָדעד מער צוריק ,אָבער ציט זיך נאָך ביזן היינטיקן
טאָג ,אין דער נייער היים ,אין אַמעריקע".
און וועגן דער רֹאָל ,האָצמאַך? האָט זיך מאָריס שװאַרץ אויס-
געדדיקט :
חאָצמאַך מיט זיין נרויסער ליבע צום יידישן טעאַטער ,מיט זיין
ברען ,מיט זיין אומבאַגרענעצטער אַרבעט אויף אַלע געביטן ,אַבי
די טרופּע זאָל קאָנען עקזיסטירן ,איז ,אָן עניוות ,שווארץ אַליין".
יעקב מעסטל באַמערקט:
 ...,י .ד .בערקאָוויטש איז געבליבן אויף א לאַנגער צייט דער
געטרייער שומר איבער שלוםעליכמס ירושה פאַרן טעאַטער.
 ..,אונטער י .ד .בערקאָוויטשעס ואַכזאַמען אויג איז אויך אין
יענעם ויידישן קונסטן טעאַטער געשטעלט געװאָרן  ...די ערשטע
אויפפירונג פון די ,בלאַנדזשענדע שטערן' ( ,9291--0391דראַ-
מאַטיזירט דורך מאָריס שװאַרץ) .מיר ,די געוועזענע שוישפּילער
פון יענעם טעאַטער ,געדענקען נאָך די ,ליבעס-בריוולעך' ,די גע-
שריבענע באמערקוננען און װאָרנונגען ,װואָס י .ד .בערקאָוויטש
פלענט אַריינשיקן אין די נאַרדעראָבעס ,ווען אַ שוישפּילער האָט
בשונג אָדער במזיד זיך אַרױסנעבאַפּט מיט אַן איבריק װאָרט צי
מיט אַ ניט-קאָרעקטער מינע אין א שלום-עליכם-פארשטעלוננג.
צום באַדויערן האָט דידאָזיקע ואַכזאַמקײט נעפעלט אין די
שפּעטערע שלום-עליכם-אויפפירוננען .נישט געווען מער אין זיי
דער נלאַנץ און די פרישקייט פון די אַמאָליקע שלום-עליכם-פאָר-
שטעלונגען ,עס האָט געפעלט די פּיעטעט ,די אחריותפולע באַצי-
אונג ,און אפשר אויך דער ברען פון דעם פריערדיקן געקליבענעם
שוישפּילער-מאַטעריאל ,פון די אַמאָליקע טראַגיקאָמישע ,בלאָן-
דזשענדע שטערן" איז אין סעזאָן  0491--7491געװאָרן אַן אָפּע-
רעטעטשנער ספּעקטאַקל".
נ .בוכוואַלד שרייבט וועגן דער דראַמאַטיזירונג און דער אויפ"
פירונג :

,ין מאָריס שװואַרצס דראַמאַטיזאַציע און אויפפירונג פון שלום-
א
עליכמס ,בלאַנדזשענדע שטערן' ,װאָס ווערט געשפּילט אין יידישן
קונסט טעאַטער ,אין פאַרהאַן װייניק שלום-עליכם ,מער גאָלדפאַדן
און אַ סך מער מאָריס שװואַרץ.,

ביי שלום-עליכמן

איז דאָס יידישע

טעאַטער-וועלט? פון זיין צייט איינגענלידערט אין דער ברייטערער
וועלט פון דעם אַלגעמײינעם יידישן לעבן .די פּאַסירונגען ,לויטן
ראָמאַן ,קומען פאָר פריער אין רומעניע ,וויגעלע פון יירישן טעאַ-
טער ,דערנאָך אין נאַליציע ,שפּעטער אין לאַנדאָן און צולעצט
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אין ניו-דיאָרק ,ממילא באַקומט זיך א ברייטע פּאַנאָראַמע ,װאָס
איז אָנגעפּיקעװעט מיט יירישן לעבן-שטיינער ,מיט יידישע טפּן
און פאַרשידענע סאַציאַלע סביבות ,מיט אַלערלײ פּאַטעטישע און
קאָמעדישע סיטואַציעס ,שלום-עליכמס סטי? און יידישער שפּראַך-
,לאָנדזשענדע שטערן' אפשר נאָך רייכער וי אין
אוצר איז אין ב
זיינע אַנדערע װערק ,וויי? צוזאַמען מיט דעם פאָלקישן חן און
אייננאַרטיקײיט פון דער היימישער יידישער שפּראַך ברענגט ער
אויך אַרױס די עלעמענטן פון ;היימישן ענגליש" ,װאָס האָבן
אייננאַרטיק פאַרגרעבט און פאַרברודיקט דאָס יידישע לשון אין
אַמעריקע.
דער סיפור המעשה איז אין שלום-עליכמס ראָמאַן ווייט ניט
אַזױ נאַטירלעך ,עכט און נלויבלעך ,װוי עס זיינען זיינע העלדן און
זייער לשון ,מען דאַרף געדענקן ,אַז ,בלאָנדזשענדע שטערן' איז
געשריבן געװאָרן װוי אַ ראָמאַן אין טעגלעכע פאָרטזעצונגען פאַר
אַ יידישער צייטונג ,און אַז שלום-עליכם האָט זיך דאָ פֿאַרמאָסטן
צו איבערשטייגן שאָמערן אין פּרט פון ,שפּאַנונג' און ,שטארקע'
עפעקטן .ער האָט געװאָלט באַװייזן  --און עס האָט זיך אים
איינגעגעבן  --אַז די שונד ,-ליטעראַטור' האָט ניט קיין מאָנאָפּאָליע
אויף דעם נאַאיוון יידישן לייענער ,אַז א שרייבער קאָן זיין אי
קינסטלעריש-אמתדיק,

אי שאָמעריש,-פאַרכאַפּנדיק'.,

דערביי

אָבער

האָט ער באַוואוסטזיניק (כאָטש מיט דער ,צונג אין באַק') זיך
באַנוצט מיט דער פֿאָרם פון דעם שונד-ראָמאַן ,מיט די מוסטערן
פון דער געקינצלטער פאַבולע ,מיט די מעטאָדן פון פאַבריצירטער
|שפּאַנונג' ,פון ציען די עצמות ביים לייענער און אים אַרויסנעמען
די נשמה דורך אָפּליינן די דערװאַרטע און גענאַרטע באַנעגניש
צווישן דעם העלד און דער העלדין,
די פאַרלויפענישן ,װאָס האָבן זיך נגעטאָן פאַרלויפן אין די
לעבנס פון די הויפּט-העלדן לעאָ ראַפאַלעסקאָ און ראָזאַ ספּיװואַק,
זיינען דעריבער ניט אַזױ וויכטיק פון קינסטלערישן שטאַנדפונקט,
װוי דאָס ברייטע לייוונט פון דעם יידישן לעבן ,אויף וועלכן אָט די
;שפּאַנענדיקע' מעשה איז אַרױסגעבראַכט .נאָר אויף דער בינע
איז פּאַסירונג און כאַראַקטער פאָרט דער עיקר ,און מאָריס שװואַרץ
איז גענאַננען אויף אַן אױסנעטראָטענעם וװענג ,ווען ער האָט פון
שלום-עליכמס ראָמאַן באַצױגן די ,שטאַרקע' מאַמענטן פון נעשעע-
ניש און אַרױסגעלאָזט די רואיקע ,אָבער קינסטלעריש מער וועזנט-
לעכע עלעמענטן פון באַשרײיבונג און פון דעם שרייבערס רעיונות
און קאָמענטאַרן.
ס'איז אויך ניט קיין עולה ,װאָס שוארץ האָט אַרייננעשטעלט
סצענעס ,וועלכע זיינען אין דעם ארינינאל ניטאָ .,סוף כ? סוף
האָט דאָך שלום-עליכם געשריבן אַ ראָמאַן צום לייענען און ניט
אַ פּיעסע צום שפּילן .,אין אַ פּיעסע איז נויטיק צו קאָנצענטרירן
די אַקציע אוֹיף א באשטימטן און באַשרענקטן אָרט  ...מוז מען
דעריבער צונויפבינדן און צונויפשטוקעווען אָפּגעזונדערטע און
אָפּגעריסענע

מאָמענטן,

און ס'איז אויך נויטיק

זייער אָפט אַריינ-

צוברעננען אַלערלײי שטאָפן כדי די שפּיל זאָל זיך קייטלען און
ס'זאָל זיך באַקומען די געהעריקע סצענישע פאַרבינדונג און דראַ-
מאַטישע גאַנצקייט.
שװאַרץ האָט אָבער געטאָן עפּעס אַנדערש מיט שלום-עליבכמן --
עפּעס אַזױינס ,װאָס מאַכט די שפּי? אויף דער בינע פון יידישן
קונסט טעאַטער גאָרניט ,פּאָכאָזשע' {ענלעךן אויף שלום-עליבכמס
;בלאָנדזשענדע

שטערן'.

ערשטנס,

האָט ער אַריינגעשטוקעװעט

אַ

צאָל געזאַנגינומערן און סצענעס פון גאָלדפאַדנס רעפּערטואַר,
װאָס גיט דער נאַנצער שפּיל דעם טעם און די פאָרם פון אַן
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אָפּערעטע ; צווייטנס ,האָט ער דעם סיפּור המעשה
אַ ביליק-אָפּערעטישן

ריטנס,
קנייטש .ד..

האָט

גופא געגעבן

ער אין

צענטער

פון דעם שפּיל אַרויסנעפירט די פינור פון האָלצמאַן-האָצמאַך,
װאָס ביי שלום-עליכמן שפּילט ער וייט ניט די הױפּט ראַלע
 .-;.ווייל מאָריס שװואַרץ שפּילט די ראָלע פון האָצמאַך. .ח.ב.לל,
פון די ,בלאָנדזשענדע שטערן' האָט שװאַרץ ניט געמאַכט קיין
קאָמעדיע ,ווי דאָס ווערט אָנגעגעבן אויף דער פּראָגראַם ,און ניט
קיין דראַמע,

נאָר אַ ליברעטאָ

פאַר אַן אָפּערעטע.

ער האָט אַזױ

לאַנג געשטוקעװועט און נעמייסטדעוועט ביז עס האָט זיך באַקומען
 --אַ שטאַמפּ ,אַ ליברעטאָ ,וי דער נאָט פון דער יידישער אָפּערעטעהאָט געבאָטן. ,ש.װ.ואַרץ אַליין איז שוישפּילעריש פלינק און
קלוג אין דער דורכפירונג פון אַזױינע |נאָלדפאַדן| ,נומערן ,,אין
האָצמאַכס קופּלעט-סצענע ,אין זיין ראָלע פוֹן דער באָבע יאַכנע
איז פאַרהאַן אי טראַדיציאַנעלער בינע-סטיל ,אי דאָס שמייכלען
פון אַ מאָדערנעם טעאַטראַל איבער דעם דאָזיקן אַלטמאָדישן בינע-
סטיל .ס'איז אַ פאַרגניגן צו מעלדן ,אַז מאָריס שווארץ באַרעכטיקט
ווידער מיט זיין שפּילן סיי אין די דראַמאטישע און סיי אין די
קאָמעדיאַנטישע סצענעס פון ,בלאַנדזשענדע שטערן! זיין רעפּן-
טאַציע פון א נאָר פיינעם שוישפּילער אין א באַשטיסמטן זשאַנר.
בכלל האַלט עס מיט דער שוישפּילערישער זייט פון ,בלאָנדזשענ-
דע שטערן! אַ סך בעסער וי מיט דער דראמאַטורנישער אָדער
רעזשיפאָרישער זייט ... ,דאָ איז פאַרהאַן אַ סך אַלערלײיאיקע
אַקטיאָרישע טועכצן ,אין פּרט פון כאַראַקטער-שאַפונל װוי אין
פּרט פון קאָמעדיאַנטישקײט ,און די שוישפּילער פירן דורך אַ
צאָל ראָלן מיט אַקטיאָרישן אַפּעטיט ,מיט פאַרשטענדניש און מיט
טאַלאַנט .קיין סך וועזנטלעכע ראָלְן זיינען אין דעם שפּיל ניטא.
עס זיינען אָבער אויך ניטאָ קיין סך שאַבלאָנען .עפּעס פון שלום-
עליכמן איז אין דעם פּרט געבליבן .לעבעדיקע ,גלויבלעכע מענטשן
דאָמינירן איבער די שטאַמפּירטע בינע-פינורן ,װאָס האָבן זיך אַזױ
פּיינלעך נעװואָרפן אין די אוינן אין די פריערדיקע אויפפירונגען
ופון יידישן קונסט-טעאַטער.
 ...אָרום און אַרום איז ,בלאַנדזשענדע שטערן! אַ דערפרישוננ
אויףה דער בינע פון יידישן קונסט-טעאַטער .ס'איז טאַקע ניט
שלום-עליכם,

נים אין שפּדאַך און ניט אין תוך;

ס'איז

ניט קיין

קינסטלעריש-גאַנצע פאָרשטעלונג ; ס'איז אַ ספּעקטאַקל ,װאָס איז
נאָך אַלץ געשטעמפּלט מיט דעם דריקנדיקן שטעמפּל? פון מאָריס
שװואַרצס ,סטאַריזם" ,ס'איז אָבער אַ ספּעקטאַק? ,וואו די וואוילע
אַקטיאָרן

פון יידישן

קונסט-טעאַטער

קאָנען

זיך כאָטש וויפ? ניט

איז אויסלעבן אַקטיאָריש .רעזשיסאָריש האָט דאָ שװאַרץ ווייניק-
װאָס באַװויזן .שוישפּילעריש האָט ער אויסנעקויפט זיין רעפּוטאַציע
פון אַ גוטן אַקטיאָר .די שפּיל איז ,קאָנטיק ,נעשטעלט אין איילע-
ניש .ניטאָ גענוג אויפמערקזאַמקייט צו סצענישער אויספורעמונג,
צו מיזאַנסצענעס און צו דער געשטאַלטונג פון באַזונדערע ראָלן,
ס'איז אָבער פאַרהאַן אַטמאָספּערע ,זכרונותדיקייט און אַ צערט-
לעכע באַציאונג צו די קינדער-יאָרן פון יידישן טעאַטער .א סך
אין דעם האָט אַרױסגעהאָלפן יוסף רומשינסקי ,וועלכער איז אויס-
געװייקט אין דעם גאָלדפּאַדן-רעפּערטואַר און האָט מיט גוטן
געשמאַק און פאַך-קענטניש צוגעפּאַסט די גאָלדפאַד-נינונים צו
דעם שפּיל".

אין אײיראָפּע איז ;בלאָנדזשענדע שטערן" אויפגעפירט געװאָרן
דורך זיגמונט טורקאָוו אין דער דראַמאַטיזאַציע פון מאַרק ראָזומני,
מ .קיטאי שרייבט :
,דער פילפאַרביקער דערנדיקער
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טרויעריקער און צונלייך פריי-

לעכער װועג פונם יידישן אַקטיאָר אויפן פאָן פון קליינעם שטעטל
און שפּעטער אין דער גרויסער וועלט .אַ גאַלערעע טיפּן ,קאָמישע
און טראַנישע פון שטעטל ,און ,דער עיקר ,פון דער יידישער טעאַ-
טער-וועלט .,הינטער די קוליסן און אויף דער סצענע ,און אַלץ
איז דורכנעוועבט מיט לירישן ראָמאַנטיזם פון שטעטל ,פון ליבע,
צעשיידונג און צוזאַמענקום ,לעבן אוֹן טויט ,דאָס טעאַטראַלע אין
לעבן און דאָס לעבעדיקע אויף דער סצענע .זיגמונט טורקאָוו אַלס
האָצמאך ,אַ מין יידישער פיגאַראָ ,וועלכער ווערט שפּעטער דער
האָלצמאַן

דירעקטאָר

און שטאַרבט

לסוף

איינזאם

און פאַרלאָזן.

דינה האַלפּערן  --אַלס פאַרליבטע רייזעלע דעם חזנס ,שפּעטער אַ
וועלט-בארימטע זינגערין  , , ,אלץ האָט אַנטפּלעקט אַ גאַלערעע טיפן

פונם יידישן טעאַטער און פון יידישן שטיינער-לעבן ,אַזױ ,אַז
ס'איז געווען איינע פון די נלענצנדסטע לייסטונגען אויף דער יידי-
שער סצענע".
דר ,מ .ווייכערט שרייבט ,אַז ער וויל אויסמיידן צו ריידן וועגן
דער דראַמאַטיזירונג ,וועגן דאָס שפּילן פון אַלע שױשפּילער ,און
שטעלט זיך אָפּ נאָר וועגן איינעם  --זיגמונד טורקאָוו ,און זיין
אופן פון פאַרקערפּערן די ראָל פון ,האָצמאַך?:
,דער

אופן

ז .טורקאָוו

וי אַזױ

דיקטירט

דעם

בריוו

|צו זיין

מוטער ,ווייל ער אַליין איז שטומפּיק אויף דער עברי| ,איז שווער
איבערצונעבן אין ווערטער ,װוי ער װאָלט אינגאַנצן פאַרגעסן ,אַז
ער געפינט זיך אין טעאַטער און אַז אין גרויסן זאַל זיצן הונדער-
טער צוקוקער .ער רעדט שטיל .די ווערטער זיינען לייכט ,פלאַ-
טערדיק ,ווי זיי װאָלטן זיך נעשעמט פאַר די איינגענע קלאַננען ,זיי
קומען פון טיפסטן האַרצן פון א פּשוטן מענטש ,װאָס האָט ליב
זיין מאַמען ,אָבער נישט וייניקער ,ניין!  --אָן אַ שיעור מער,
יענע כישוףוועלט ,װאָס רופט זיך טעאַטער .צוליב איר האָט ער
פאַרלאָזט מוטער און היים ,צוליב איר װאָנלט ער איבער דער וועלט,

צוליב איר טוט ער די שפלדיקסטע זאַכן ,לויפט איבער די גאַסן,
פּוצט שיך ,חנפעט דעם דירעקטאָר .ער איז פאַריאָנט ,פאַרהאַװעט
און האָט ניט קיין צייט צו טראַכטן וועגן דעם װוי טייער ער צאָלט
פאַר דעם ביס? נחת ,װואָס אים פאַרשאַפט דאָס שפּילן אין אַוונט.
אָבער ווען ער זעצט זיך אַוועק דיקטירן דעם בריוו צו דער מאמען
 --מאַכט ער אַ חשבון הנפש .אָן ווערטער ,אין טאָן ,אין קנייטש,אין ציטער פון דער שטים .איך זיץ און איך פיל וי דאָס טיף-
מענטשלעכע שטראָמט אין מיר אַריין אוֹן נעמט מיך אַרום מיט
אַ מאָדנער

האַרציקער

ואַרעמקײיט.

און אַזױ בלייב איך שוין

אַ

געפאַנגענער וי אָפט האָצמאַך באַווייזט זיך אויף דער בינע ,ביז
צו דער סצענע פוֹן שטאַרבן .אויך זי ,אַנטסטעאַטראַליזירט! פּשוט,
מענטשלעך און דערפאַר אָן ערך דערשיטערנדיקער וי ווען זי װאָלט
געווען אױסגעפּוצט מיט כלערליי אַקטיאָרישע חנדלעך און שפּיצ-
לעך".

ווייטער שטעלט זיך דר .ווייכערט אָפּ אויף דער האַנדלונג פון דער
פּיעסע ,און דערקלערט ;
,ע,ס וועט ניט זיין קיין פּוסטע באַרימערײי אויב איך וועל זאָנן,
אַז דאָס לעבן פון װאַנדערנדיקע יידישע אַקטיאָרן האָב איך געקענט
נישט ערנער פון שלום-עליכמן ,אויב עס האַנדלט זיך וועגן יענע
יאָרן ווען אין צענטער פון דער יידישער טעאַטער/-װעלט איז געשטאַ-

נען גימפּעלס טעאַטער אין לעמבערג .אין מיין פאָטערשטאָט סטאַ-
ניסלאַוו  ...האָט זיך אָפּנעשטעלט יעדע טרופּע ,יעדער אַקטיאָר,
אין הויז פון מיינע עלטערן האָט נעוואוינט א שכנה ...װאָס ביי
איר איז נעווען א קווארטיר פאַר יידישע אַקטיאָרן ... .קאָן איך
עדות זאָנן ,אַז די יידישע אַקטיאָרן האָבן קיין מיירלעך נישט
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יידישן

טעאַטער

אַרױיסנעגנבעט ,זיי מיט קיין נאָלדענע זיינערס און ברעלאָקן ניט
געלאָקט ,קיין נילדענע גליקן צו מאַכן פון זיי גלייך פּרימאַדאָנעס
נישט צונעזאָנט .. . .װאָס שייך ווייטער ,אַז אַ יידישער אַקטיאָר
זאָל נעמען ביי אַ יינגל געלט ,װאָס ער האָט געגנבעט ביים פאָטער,
און ער זאָל זיך נאָך הייסן ,מעשה-חזיר ,דערליינן אַ פּאָסטמאַרקע,
גלויבט זיך מיר אויך נישט .קיין גבירים אדירים זיינען יידישע
אַקטיאָרן דאַמאָלט ,פּונקט וי היינט ,נישט געווען ,אָבער שטאָלצע
עריבער האָבן מיך נישט איבער-
קבצנים זיינען זיי געווען. .ד..
געציינט די דאָזיקע שטיינער-שטריכן .עס האָבן מיך נישט איבער-
געציינט די געוויס אמתע פאַקטן פון האַנד? מיט אַקטיאָרן מצד
היימישע אימפּרעסאַריאָס און דאָס פּיעשטשען זיך פון סטאַרן ביי
זייערע דירעקטאָרן און אימפּרעסאַריאָס .,עס האָט מיך נישט איבער-
געציינט

דער

/אפּאָפיאז'

(אַפּאָטעאן),

װאָס

אין

קינסטלעך

און

זעלבסטבאַרימעריש צונעקלעבט נעװאָרן צו דער אויפפירוננ וי אַ
פינאַל .עס האָט מיך איינציק און אַליין איבערנעציינט זינמונט
טורקאָווס האָצמאַך .. . ,און וי פּאַראַדאָקסאַל דאָס זאָל נישט

קלינגען :שאַפּנדיק די געשטאַלט פון אַן אַקטיאָר ,איז דער אַקטיאָר
טורקאָוו געווען צום ווייניקסטן אַסטיאָריש".
זיגמונט טורקאָוו דערציילט אין זיין בוך ,די איבערגעריסענע
תקופה? :
צ,ום דאָזיקן װערק האָב איך געהאַט אַ באַזונדערן צונאַנג ,אן
איינציקן אין מיין טעאַטער-קאַריערע.

כ'האָב די באַאַרבעטונג

פון

{מאַרק| ראַזומני געהאַלטן אייניקע יאָר .פון צייט צו צייט עפּעס
צונענעבן פונעם ראָמאַן ,עפּעס דערגאַנצט ,עפּעס צונעטראַכט און
געענדערט .לאַנג זיך נעשלאָנן מיט דער דעח װווי אַזױ עס צו רעאַ-
ליזירן און אין װאָסערער אויפערלעכער פאָרם איינצונלידערן די
ראַנגלענישן און איבערלעבוננען פון שלום-עליכמס געשטאַלטן ,צי
זאָל איך די האַנדלוננ איינפאסן אין אַ מאָדערנער טעאַטער-פאָרם
אָדער דערנענטערן זי צום אורשפּרוננ ,צום פּרימיטיוו ,צום נאָלֶך-
פאַדענישן טעאַטער? מיר האָט זיך אויסנעוויזן ,אַז כדי אַרויסצו-
ברענגען די לירישקייט מיט וועלכער ס'איז דורכגעדרוננען דאָס בוך,
די ראָמאַנטישקײיט פון די בויער פון יידישן טעאַטער ,פּאַסט זיך
צום בעסטן די נאַאיודאידילישע אַטמאָספער און אַפילו די אויסער-
לעכע פאָרם פונעם גאַלדפאָדן-טעאַטער,
 ...במשך פון די עטלעכע און פערציק יאָר פון מיין טעאַטער-
טעטיקייט איז מיר אויסנעקומען אַ סך מאָ? אָנטיילצונעמען אין
פאַרשידענע פּיעסן פון און לויט שלום-עליכמס ווערס מיט ,טוביה'
בראש .אָבער די גרעסטע שאַפֿונגפרײד האָב איך איבערנעלעבט
ביים שפּילן האָצמאַכן אין דער באַארבעטוננ פונעם ראָמאַן ,די
בלאַנדזשענדיקע שטערן' ,איך האָב קיינמאָל-ניט נעהאַלטן פון אַ
,באַליבכטע ראָל' .,איך האַלט ,אַז דער אַקטיאָר מוז יעדע ראָל זיינע
ליב האָבן ,אַנדערש קאָן ער זי נישט שפּילן ,אָבער צו שלום-עליכמס
האָצמאַך האָב איך א ספּעציעלן סענטימענט ,װאָס שטעלט אים אין
דער ערשטער ריי פון מיינע סצענישע געשטאַלטן.
איך וויל מיך דאָ נישט אָפּשטעלן אויף דער עצם באַאַרבעטונג
פון שלום-עליכמס ראָמאַן  --עס האָבן אין איר אָנטיילגענומען :
מאַרק ראַזומני ,דער דראַמאַטיזירער ,איציק מאַנגער מיט אייניקע

לידער ,איך  ---אינסצעניזאַטאָר און רעזשיסער ,דער מוזיקער הענרי
אַלפּערן און  . ..אברהם נאָלדפאַדן .,אויפן פאָן פון זיין טעאַטער
האָט זיך פאַרקניפּט מיין פריינטשאַפט מיט האָצמאַכן ; אַ פריינט-
שאַפט ,װאָס איז ניך פאַרואַנדלט געװאָרן אין אַ טיפער ליבע
צווישן מיר און מיין פּראָטאָטיפּ ,דעם בלאַנדזשענדיקן שטערן.
צונויפנעפירט האָט אונדז שלום-עליכם ,אָדער ,בעסער געזאָגט ,זיין
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טיפע ליבע צום יידישן טעאַטער און זיין פענטימענט צום יידישן
אַקטיאָר ,דעם נע ונדניק ,קיינער ביז אים און נאָך אים האָט נישט
באַװיזן אַזױ זיך צו דערנענטערן צום יידישן ואנדערנדיקן אַקטיאָר,
צו אַנטפּלעקן די טראַנגעדיע פון זיין עלנטקייט ,זיין אומפאַרשטענד-
לעכע צוגעבונדנקייט צום יידישן טעאַטער ,װואָס האָט אים ,וי אַ
שפּין ,אַרײנבאַקומען אין דער נעץ און זייגט פון אים דעם מאַרך
פון די ביינער.
מיט דער דאָויקער געשטאַלט האָט שלום-עליכם געשטעלט אַ
גאָלדענע מצבה האָצמאַכן ,דעם פּרימיטיוון און דאָך טיפפילנדיקן
יידישן

אַקטיאָר ,װאָס אויף

זיינע שמאָלע פּלייצעס זיינען געלייגט

געװואָרן די צינ? צום מאָדערנעם יידישן טעאַטער .די באַגעגניש
מיט שלום-עליכמן אויפן פאָן פון גאַלדפאַדן-טעאַטער איז געווען
אַזױ דירנדיק-פייערלעך

און דערהויבן ! נישט

בחינם

פלענן

אָפט

נאָך דער פאָרשטעלונג אַריינקומען צו מיר די ביים לעבן-פאַרבלי-
בענע האָצמאַכס און מיט אוינן פו? מיט טרערן אויסדריקן זייער
גערירטקייט און דאַנקבאַרקײט ,װואָס ענדלעך האָט זיך דאָס יידישע
טעאַטער דערמאָנט אין זיי און אויף אַ ווירדיקן אופן אַרױסגע-
בראַכט זייער פּיאָנערישן מאַרטירער-וועג.
אונדזער אויפפירונג האָט געפונען א טיפן אָפּקלאַנג
שיכטן פון פּוילישן יידנטום ,אָן אונטערשיד פון עלטער,
טישער איינשטעלונג און פון שטאַנד .די פּרעסע האָט
איינשטימיק אָנערקענט די ,בלאָנדזשענדיקע שטערן'
וויכטיקסטע קולטור-געשעעניש אין יידישן טעאַטער
אויפגעפאָדערט צו באַזוכן די פאָרשטעלונג.

אין אַלֶע
פון פּאֲלִו-
דאָס מאָל
וי דאָס
און ממש

...די בלאָנדזשענדיקע שטערן' זיינען געװאָרן אַ שיינד? אין
מיין רעפּערטואַר .איך האָב זיי באַנייט אין רינע און אין קאָוונע
און אין מיין לעצטן ,וויקט'-סעזאָן ; איך האָב דעביוטירט אין זיי
אין בוענאָס איירעס ,נאָך מיין אַנטלויפן פון אייראָפּע און האָב
זיי אויפגעפירט אין  9491אינם באַנייטן פּױלן .מיט דער דאָזיקער
פּרעמיערע איז געעפנט געװאָרן אין װראָצלאַוו דער טעאַטער-בנין
א"נ פון אסתר-רח? קאַמינסקאַ און איך האָב נעשפּילט אין איר
מיין האָצמאַך .צומאָרננס  ---א טאָג פאַר מיין אָפּפאָרן  ---האָב
איך געהאט דאָס פאַרנניגן צו זען אין דער זעלבער ראָל מיין כרודער
יצחק ... .מיר איז אויך צונעפאַלן דער כבוד אויפצופירן |אין
העברעאיש| ,די בלאָנדזשענדיקע שטערן' אין  0891אין תל-אביב,
אינם יוננן קאַמער-טעאַטער .אין ת?-אביב האָט די פאָרשטעלונג
געהאַט אַ דורכפאַל .... ,די הויפּט-סיבה פון דעם מיסדערפאָלנ איז,
לויט מיין מיינונג ,נעווען דער גרעסטער טייל פון אַנסאַמבל ,אַ חוץ
צוויי אַקטיאָרן ,וועלכן דער קאַמער-טעאַטער האָט געשטעלט צו
מיין דיספּאָזיציע .דער ,קאַמערי!  ..אַ.נסאַמב? איז באַשטאַנען פון
אייניקע מיטליאָריקע אַקטיאָרן פון דייטשע און אַנדערע בינעס
פאַר וועלכע דאָס יידישע טעאַטער איז נעװען אַ סינאָנים פון
געשמאַקלאָזיקײט ,און פון ס'רוב יונגע אַקטיאָרן ,וואָס האָבן זיך
באַצױנן מיט ביטו? צו אַלץ ,װאָס קומט אָדער האָט אַ שיכות מיט
.ר פלענט נישט איין מאָל אויסקומען צו צווינגען
;גלות'.+ ,מ.י
די אַקטיאָרן צו ריידן זייערע ראָלן נישט װווי ,יידן' ,װאָס האָט דער-
מאָנט דאָס נאָכשפּעטן דעם ;יידישן אקצענט ,,נאָר צו טאָן דאָס
אויפן זעלבן אופן וי זיי שפּילן עננלענדער ,פראַנצויזן אָדער סתם
יך בין אויך געפאַלן אַ קרבן פון מיין קלאַסישער
א.
מענטשן ,.
לייכטנלײביקייט ביים פאַרטייטשן די הויפּטראָל פון רייז? .אַזױ
װי די נאַנצע פאָרשטעלונג אין געבויט געװאָרן אין סטיל פון
גאָלדפּאַדנס געזאַנג-פּיעסן ,האָט אויך דידאָזיקע ראָל באַדאַרפט
אַרויפכרענגען די אינערלעכע ראַנגלענישן פון דער צוקונפטיקער
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לעקסיקאָן
פּרימאַדאָנע ,נישט נאָר אין נגערעדטן דיאַלאָנ ,נאָר אויך אין אַ
ריי לידער און ראָמאַנסן ... ,ערשט אַ קורצע צייט פאַר דער
פּרעמיערע האָט זיך אַרױיסגעװויזן ,אַז איך בין פּשוט נעװאָרן
אָפּנענאַרט .,די אַקטעריסע האָט נישט נאָר נישט געקענט זיננען,
נאָר זי אין ממש געווען אַנטימוזיקאַליש און האָט אַפילו נישט
געקענט מעלאָדעקלאַמירן די לידער ,װאָס אברהם שלאַנסקי האָט
אַזױ סייסטערהאַפּט איבערגעדיכטעט אויף העברעאיש .איך האָב,
אַלזאָ ,געמוזט רעזיגנירן פון די נעזאַנגדנומערן פון דער צענטראַלער
פינור און אַזױ אָרום געשעדיקט דעם כאַראַקטער פון דער פאָר-
שטעלונג ,אַריינברענגענדיק עקלעקטישקייט אין איר סטיל ,אויך
האָצמאַך ,מיין באַליבטער האָצמאַך ,װאָס איז געשפּילט געװאָרן
פון אַ נלענצנדיקן אַקטיאָר ,אין געווען ,געשפּילט! און נישט ,נע-
לעבט' .דעם אַקטיאָר איז געווען פרעמד די געשטאַלט פונעם יידישן
אַקטיאָר ,דעם נע ונדניק ,האָט ער דעריבער נישט מיטגעריסן ,נישט
גערירט און געלאָזט דעם עולם קאַלט צו זיין נורל,
איך בין אָבער טריי נעבליבן מיין באַליכטן האָצמאַך .ביי יעדער
געלעננהייט טרעט איך אויף אין פראַנמענטן פון דער דאָזיקער
ראָל .איך האָב געשאַפן אַ סצענישן מאָנטאַזש פון מאָנאָלאָנן,
װאָס שילדערן פאַרשידענע עטאַפּן פון האָצמאַכס ואַנדערונג ,זיין
וואונדערבאַרן בריוו צו דער מאַמען ,אין וועלכן שלום-עליכם האָט
אַריינגעהױכט אַזויפי? ליריזם ,ביז זיין שװואַנענליד ,ביים שוועל
פוֹן מאָדערנעם יידישן טעאַטער",
אין  1491איז די פּיעסע אויפגעפירט געװאָרן דורכן /,מימט* אין
לעניגראַד,
א .סוצקעווער שרייבט :
,לאַנדזשענדיסע
ב

שטערן

איז געווען סאַצרעאַליסטיש

צונעפּראַ-

װועט ,און אַפילו די זייער טאַלאַנטפולע יונגע אַקטריסע עט? קאָ-
ווענסקי האָט ניט געקאָנט ראַטעװען דעם ספּעקטאַקל .אַ חוץ דעם
האָבן די אַקטיאָרן אויסגעציקלט אַ יידיש ,עלעהיי זיי וואָלטן זיך
אויסגעלערנט די טעקסטן פון רוסישע אותיות .אַ ווילנער יידן,
מיט אַ גוטן מאַמע-לשונדיקן נעהער  ---האָט געמוזט אַזא פֿאַר-
גנויישונג דענערווירן".
און וועגן בנימין זוסקינס שפּילן די ראָל ,האָצמאַך* אין דער-
זעלבער אויפפירונג ,שרייבט יצחק טורקאָוו-גרודבערג:
,אַ צווייטן מין לץ  ---אין אַן אַנדער סביבה און אַנדערע דימענ-
סיעס  ---האָט זוסקין אױיסגעשפּילט מיט זיין האָצמאַך אין שלום-
עליכמס בלאודזשענדיקע שטערן ,אויך דאָ האָס זיך  ---גראָד וי
אין סעניג ליר  ---אַרויסגעפילט די גרענעצלאָזע פארליבטקייט פון
זוסקינען אין דער געשפּילטער געשטאַלט .עס האָט געמאַכט דעם
איינדרוק ,װוי ער וואָלט מיט דער ראָל ועלן אָפּצאָלן אַ חוב די
יידישע ;אַקטיאָרשטשיקעס ,,וועלכע פלענן קומען צו אים אין
שטוב אין פּאָניעוויעזש ,פאַר די ערשטע טעאַטער-רעגונגען ,װאָס
זיי האָבן אין אים דערװועקט ; און אפשר נאָר האָט ער געהאַט אין
לויף פון די יאָרן דורכגעפירט אינערלעך אַ רעויזיע פון דער
גראַנאָווסקישער שטעלונג צום אַלטן יידישן אַקטיאָר ? אַזױ צי אַזױי
 --זוסקין איז געווען פאַרליבט אין האָצמאַכן .,ניט געקוקט אויףדי פעלערן פון דראַמאַטיזאַציע און רעזשי ,װאָס האָבן די בלאָן-
דזשענדיקע שטערן אָנגעװאָרפן עפּעס אַ מין אַראַטאָריע-טאָן און
אַ נאַנג אויף שטאָלצן ,האָט זוסקינס אַקטיאָרישע פולבלוטיקייט
באַװיזן זיך צו באַפּרײיען פון די פּענטעס און  --ניט אַרױסרײסנדיק
זיך פון דער אַלגעמײנער ראַם  --באַוויזן צו שאַפן א לעבעדיקן,
ליבנדיקן און באַליבטן האָצמאַך ,טאַקע אַ לץ ,אָבער אַ לץ מיט
אַ האַרץ פון אַ קינסטלער".
341

פון

אין  9391האָט דער ,מאָסקװער יידישער טעאַטראַלער טעכניקום"
א"ר פון אזארך אויפגעפירט אַ דראַמאַטיזאַציע פון דער פּיעסע,
דעקאָראַציעס פון ראָבערט פאַלק,
האָט מען אין די מאָסקװער פילם-הייזער געוויזן ,בלאָנ-
8
דזשענדע שטערן" ,סצענאריאָ פון א ,באַבעל ,רעזשי  ---גריטשער-
טשעריקאָווער.

;דאָס פאַרכשופטע

שגיידערל"

דעם  02אַפּריל  0291האָט יעקב שטערנבערג אויפגעפירט אין
בוקאַרעסט ,רומעניע ,מיט דער אָרטיקער יידישער טעאַטער-סטודיע,
ש .ע'.ס ,דאָס פאַרכשופטע שניידערל" |לויט ש .ע'.ס קאַ מעשה אָן
אַן עק" ,װאָס ער האָט אָנגעשריבן אין  ,1091און עס שפּעטער
גערופן ;דאָס פאַרכשופטע שניידערל"ן,
וועגן אָט דער אויפפירונג פון דער דראַמאַטיזאַציע ,דער פאַר-
כישופטער שניידער ,טראַגי-קאָמעדיע אין פיר אַקטן פון שלום-
עליכם ,דראַמאַטיזירט און אינסצעניזירט פון יעקב שטערנבערג",
װאָס איז אויפגעפירט געװאָרן אין בוקאַרעסט מיט דוד ליכט אין
דער ראָל פון ,שמעון אלי* ,שרייבט דר ,שלמה ביקל:
 ...,אין שטערנבערגס אינסצענירונג פונם ,פארכישופטן שניי-
דער' קומט נישט צום אויסדרוק דער ביי ש .ע .אַזויפי? געהערטער
געזונטער און פריידיקער לעבנס-רעאַליזם ,נייערט דער שטילער
טרויער און צער פון קראַנקע נשמות ,װאָס דאָס ,געזונטע לעבן'
האָט זיי אָנגעטאָן די פּיינפולע קרוין פון דערנער אויף חוזק און
אויף שפּאָט .שמעון אליס פּלאָנטער מיט דער צונג װאַקסט אויס
פאַר אונדז צום סימבאָל פון פאַטאַלן מענטשלעכן שליממז? צו דער
,טראַגיק פון היפּנאָטיזירטן פון אַ פאַרכישופטן אין אַ קרייז ,װאָס
שפּילט אים אִפּ אָרום דעם קאָפּ פון אַ מאַרטירער-אוירעאָל,
 ...דאָס װאָס שטערנבערנ האָט איבערנענעבן די לייצן פון דער
פּיעסע און אין אויפפירונג אין די הענט פון מנחם מענדל? און
שמואל שמעלקעס ,שטרייכט אונטער די טענדענץ פונם רעזשיסער
צו געבן נישט נאָר דעם פארכישופטן שניידער ,נאָר אויך דעם סינ-
טעז פון ש"ע שאַפן ,און ס'װואָלט בפירוש פאַרלאָרן געגאנגען אַ
סך ,ווען די דראַמאַטיזירונג פון דער נאָוועלע זאָל געווען פאַר-
שליננען ש"ע דעם דערציילער מיט די באַרימטע ;ניין מאָס רייד'.
די צוויי דיכטער מנחם מענדל אוֹן שמואל שמעלקעס האָבן דערפאַר
געטריי אָפּגעהיט די ירושה פון ש"ע :זיי האָבן רעציטירט די נאַ-
וועלע און בלויז צווישן די איינצלנע קאַפּיטלען האָט זיך אַרינ-
געכאַפּט די דראַמאַטישע האַנדלונג .איין פּסוק מקרא און צויי
פּסוקים תרגום .איינס אָן דעם אַנדערן איז גאָרנישט מעגלעך .דער
אונטערצי  :אַ פּרעכטיקער אַנסאַמבל פון זינגעוודיק (מיט אַלע
דקדוקים פון פאָלקס-מוזיק פון אַלטער סינאַנאַנאלער ליטאניי ביז
יונגן האָפּערדיקן פאָלקס-ליד) ,געלייענטע פּראָזע ,און אויף דער
קאַנװע אויסגעשטיקטער טרויעריק-פריילעכער ,רעאַליסטיש-גלאַטי-
קער און סימבאַליסטיש:צעשטויבערטער קאָמעדיע פאַרענדיקסט מיט
קורצע שפּילעוודיקע קופּלעטן .די לידלעך ביים סוף ,דאָס זיינען
דער קאָמעדיאַנטישער מוסר-השכל ,נעזונגען טאַקע פון די קאַ-
מעדיאַנטן אַלֵיין",
אין מערץ  2391איז דיזעלבע דראַמאַטיזאַציע אויפגעפירט געװאָרן
אין ;װואַרשעװער דראַמאַטישן טעאַטער? (אָנפירונג :דר .מ .ווי-
כערט) ,און דר .ווייכערט שרייבט וועגן דעם אין זיינע זכרונות :

,דוד ליכט האָט געשפּילט אין רומעניע די ראָל פון ,אלי שמע
קולנו' אין שלום-עליכמס ,פאַרכשופטן שניידער' אין דער באַאַרבע-
טונג און אויך אויפפירונג פון יעקב שטערנבערג.

אין שטערנבערגס

5412

יידישן

טעאַטער

יו

נוסח האָט ער געשטעלט די פּיעסע אין ,עליזעאום' .װי שטענדיק
אין אַזעלכע פאַלן ,האָט די שטעלונג ,פון דער צווייטער האַנט' ,ניט
געהאָט די פרישקייט און דעם חן פון אַרינינאַל ,אָבער ליכט האָט
אַרױסנעװיזן רעזשיטעריש-טעכנישע פעאיקייטן ,גרויס התמדה און
איבערגעבנהייט אין דער אַרבעט און פּיעטעט צו שלום-עליכמס
װאָרט .דאָס מעשהלע אויף דער בינע האָט ניט געפונען קיין
טאַרשטענדניש

ביים

ואַרשעװער

טעאַטער-עולם,

וואָס

אין

אינ-

נאַנצן ניט געווען צוגענרייט צו דעם דאָזיקן נוסח".

וועגן דער אויפפירונג שרייבט נחמן מייזיל:
,איצט האָט דער יונגער אַרטיסט דוד ליכט אויפנעפירט די
פּיעסע לויט י .שטערנבערגן .אויסער אַ פַּאָר דעפעקטן אינם פּראָ-
לאָג און אין דעם דריטן און פערטן אַקט ,איז עס אַ פּראַכטפולער
ספּעקטאַקל .גלענצנדיקע איינפאַלן ,רירנדיקע סצענעס ,וואו עס
שיינט אַרױס די וואונדערבאַרע פאַנטאַסטיק פון שלום-עליכם.
דאָס יידישע שטעט? איז דאָ באַהעלט מיט אַ העל-דיכטעריש

ליכט.

עס איז אַ בריליאַנט אין אַ נייער מאָדערנער איינפאַסונג ... .פון
די אַרטיסטן טיילן זיך באַזונדער אויס דוד ליכט (שמעון אלי),
יעקב מאַנסדאָרף (דאָדי אַדרענדאָר) ,רות טארו (טעמע גיטל) .אויך
דאָס פּאָרל בירנבוים (מנחם-מענד?) און קורלענדער (שמואל
שמעלקעס) זיינען נוט .די דעקאָראַציעס שיין און מים פיל הן.
אויך די מוזיק איז אַ נעשמאַקע".
אין זומער  7291האָט דוד ליכט אויפגעפירט די פּיעסע אין פּאַריז,
פראַנקרייך ,מיטן ,פּיאַט".
דעם  11מערץ  9291האָט ער די פּיעסע אויפגעפירט אין בוענאָס
איירעס ,אַרגענטינע ,מיטן ,איפט", :דאָס פּאַרקישעפטע שניידערל,
טראַגי-קאָמעדיע אין פיר אַקטן מיט אַ פּראָלאָג ,לויט שאָלעם אַלײ-
כעם ,באַאַרבעטונג דאַװיד בערגעלסאָן ,י .שטערנבערג ,מוזיק  ---ח.
בערלינסקי ,דעקאָראַציעס  ---גלעב יאַשעק",
דר ,ל ,זשיטניצקי שרייבט וועגן דער אויפפירונג :
,לום-עליכם האָט באַקומען צופי? שותפים ,און עס איז
ש
אייננטלעך שווער צו וויסן װאָס צו וועמען עס נעהער .אָבער אויף
וועמענס חשבון ס'זאָל ניט ניין ,האָט מען ניט געקארנט צו שלום-
עליכמס הומאָר צונעבן אויך מענדעלעס סאַטירע .ערטערוייז
פרעסט עס אויף דאָס שלום:עליכמשע ,איבערהויפּט אינם ואָרט-
קאָמיזם ,װאָס דאָס איז דאָס כאַראַקטעריסטישע אין שלום-עליבמס
הומאָר און שאַפן.
{ ..ס'איז אַן אינהאַלט סיי פאַר פאַרס ,סיי פאַר קאָמעדיע ,װאָס
גיט א מעגלעכקייט אַ רעזשיסער צו באַווייזן זיין גאַנצן טעאַטראַלן
און ספּעקטאַקולאַרן טעמפּעראַמענט ,און דוד ליכט האָט מקפּיך
געווען סיי אויפן ערשטן ,סיי אויפן צוייטן .דאָס טעאַטראַלע
דריקט אַרױס פונם פּראָלאָנ ... ,אָבער באלד נייט די האַנדלונג
אַריבער אין ספּעקטאַקל ,װאָס וויקלט זיך אין אַ רייכן קאָלאָריט
און פּראַכטפולער בילדלעכקייט .דוד ליכט האָט אָנגעווענדט די
פאָרם פון רעווי אין וועלכער די מאָזאַאיק-בילדער שאַפן די טעאַט-
ראַלע און ספּעקטאַקל-נאַנצקײט ,און אין דעם אין איינגעפאַסט
דער שפּיל פון די פּערסאָנאַזשן ,כאַראַקטעריזירטע שלום-עליכם-
טיפּן מיט אַלע זייערע אייגנשאַפטן און ניואַנסן .די רעזשי צעמענ-
טירט די פאַרבינדונג פון דער האַנדלונג ,קיילעכדיקט אויס און
מאַכט רעליעף די מיזאנסצענעס ,אָבער דער כאַראַקטער פון דער
אינסצענירונג שעדיקט די אַרבעט פון דער רעזשי .ס'איז ניט
פאַרהאן קיין אָנוואוקס ,קיין שטייננדיקע אַקציע ,און אויב דער
ערשטער אַקט איז רייך אין אַקציע ,אין האַנדלען ... ,פאַלט די
אַקציע אין די ווייטערדיקע אַקטן נראָד דאָרט ,וואו די קאָמעדיע
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דאַרף זיך פאַרבינדן מיטן דראַמאַטישן .דאָך האָט זיך די רעזשי
גענעבן אַן עצה און אויסנעפילט די ליידיקייט פון די אַנדערע
אַקטן ,באַגלײיט פון ריטמיק ,געזאַנג און מוזיק-אילוסטראַציע.
,א,י,ן אַלנעמײן פורעמט אויס דוד ליכט אַ ווירקלעך פּראַכט-
פולע און רייך-פּלאַסטישע פאָרשטעלונג ,אַ ספּעקטאַק? אין פולן
זין פון װאָרט און דערצו איז דער מענטשן-מאַטעריאַ? א דאַנק-
באַרער ...+ .מ'זעט פאַר זיך אַ רייכע נאַלערעע פון שלום-עליכם-
טיפּן ,װאָס זיינען פאַר זיך אַליין אַ שטיק טעאַטער ,דורכגעדרונגען
מיט הומאָר ,און ערטערווייז אויך מיט סאַטירע ,װואָס ברענגט אַרויס
אַ בולטן סאַציאַלן שטריך .דער סאַציאַלער שטריך איז דער חוט-
השדרה פון דער אינסצענירונג ,אָבער ער דרינגט אַרױס ניט פון
אָפענע צוזאמענשטויפן ,נאָר פון דעם װואָרט פון די פּערסאָנאַזשן
און פון זייער ריידן און דערציילן".
שמואל ראָזשאַנסקי גיט דעם גאַנצן קרעדיט פאַר דער אויפפירונג
דעם רעזשיסער :

 ...,ניט די טראַניקאָמעדיע גלאַנצט אַרױיס מיט איר טעאַטראַ-
לישקייט .פאַרקערט ,שלום-עליכבמס אינסצענירטע פּרעכטיקע נע-
שיכטע פון ,אָרימע און פריילעכע' ,האָט אַ שװאַכן טעאַטראַלישן
פילם ,ווייל עס פעלט איר האַנדלונג ,אַקציע ,קאָנפליקט ,אויף אַזױ
ווייט ,אַז שוין אינם ערשטן אַקט אין קלאָר ,װאָס עס וועט פאָר-
קומען אין די דריי אַנדערע אַקטן .,ניט דער קאַלעקטיוו הויבט
אויף שוישפּילערישע פינורן ,הנם דער קאַלעקטיוו שפּילט זייער
קאָרעקט און איז פון מענטשישן שטאַנדפּונקט ציכטיק און פּינקט-
לעך ... .װאָס עס גלאַנצט אַרױס ,עס שטראַלט אַרױס ,דאָס אין
די רעזשי פון דוד ליכט .עס איז אויף דער גאַנצער פאָרשטעלונג
דאָ דער אָטעם פון שאַפן ,דער שטעכמפּ? פון אַ רעזשיסער אַ
קינסטלער .דוד ליכט פאַרטרעט דאָס װאָס עס פעלט אין דער
פאָרשטעלונג  ---אַקציע  ---מיט סצענקעס און איינפאַלן .די מאַסן-
סצענען און מיזאַנסצענען פילן אָן דעם ספּעקטאַקל? מיט געזאַנג
און קאַלאָריט .דאָס געזאַנג ,אויסנעװועבט פון פאָלקלאָר ,איז די
גאָלדענע ראַם פון דער פאָרשטעלונג .נוט אייננעזונגען שאַפט
דער קאַלעקטיוו דעם איינדרוק פון אַ קאַנצענטראלן כאָר .זייער
זינגען צוזאַמען ,אַלע צוזאַמען ,מאַכט אַ סך מער איינדרוק וי
זייער שפּילן ,און די דעטאַלן פון צוזאַמענשפּילן פון דער מאַסע
מאַכט

א סך

מער

איינדרוק

וי

דאָס

שפּילן

פון

יעדן

אַרטיסט

באַזונדער ...- .פון די מאַסן-סצענעס און מיזאַנסצענעס קומט
אַרױס מער הומאָר און מער געלעכטער וי פון די רייד שלום-
עליכמפ ,װאָס די שוישפּילער ריירן ... .עס װאָלט געווען לאָניש,
אַז עס זאָל געוויזן װוערן דער קאָנפליקט צװוישן די צוויי צדדים
פון דעם שלום-עליכמדיקן שטעטל זלאָדיײיעווקע .דער קאָנפליקט
איז אָבער ניטאָ .,ער באַגרענעצט זיך אויף דעם שפּיצל צווישן
גראָבן נפש און איידעלן שניידערוק  --אַן אומשולדיקער קאָן-
פליקט ,ויי? ניט צװישן די אמתע שונאים קוסמט פאָר דער
קאָנפליקט .די בעלי-טאַקסע און די אַנדערע שיינע יידן זיינען אין
דער פאָרשטעלונג ניטאָ .מען רעדט בלויז א ביס? ווענן זיי ,און

דאָס אַלץ .די אָרעמשאַפט פון שלום-עליכמדיקן שטעטל איז אָבער
אַרוױיסגעבראַכט נעװאָרן דורך דער גאַלערעע שיינע טיפּן",
אין פעברואַר  5591איז די פּיעסע געשפּילט געװאָרן אין ניו-יאָרק
דורכן ,נייעם טעאַטער*, :שפּיל אין  2אַקטן פון שלום-עליכם ,לויט
די בינע-ווערסיעס פון דוד בערגעלסאָן און יעקב שטערנבערג ,רעזשי
 --דוד ליכט ,מוזיק  ---הענעך קאָן ,דעקאָראַציעס  --הערי באַום,כאַרעאָגראַפיע און טענץ  ---יהודית בערג און פעליקס פיביך".
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לעססיקאָן

פון

אט

יי
שי

דר ,סווערדלין איז זייער קריטיש בנוגע דער דראַמאַטיזאַציע און
אויפפירונג ;
ש,לום-עליכם איז טאַקע אַ געניאַלער הומאָריסט ,אָבער ניט
אַלץ ,װאָס איז אַרויס פון זיין פּען ,איז צונעפּאַסט פאַר דער בינע,
און ס'האָט דוד ליכטן ניט געהאָלפן דאָס ,װואָס ער האָט זיך אין
זיין אויפפירונג אָנגעשפּאַרט אויף די בינע-ווערסיעס פון דוד בער-
נעלסאָן און יעקב שטערנבערנ.

כ'האָב די צוויי בינע-ווערסיעס

ניט

געזעען און במילא איז מיר שווער אורצוטיילן װאָס ליכט האָט
פון די ווערסיעס נעמאַכט און וואו און ווען ער האָט עפּעס אַליין
צוגעלייגט .כ'ווייס אָבער יאָ ,אַז דאָס װואָס עס איז אַרויסגעקומען
אויף דער בינע פון ,קאַמיוניטי סענטער ,,איז אַרויס צעצוינן ,אַ
אַ שפּיל ווענן שמעון אליה דעם
וויץ ,אַ שפּאַס ,אַן עפּיזאָד.

שניידער ,זיין ווייב ציפּע-ביילע-רייזע ,און די געשיכטע מיט דער
ציג ,װאָס איז פאַרביטן געװאָרן אויף אַ באָק ,קאָן ניט אויסגע-

;צויגן ווערן אויף דער בינע אויף  012שעה .ס'ווערט נודנע און
מאָמענטנווייז אַפילו לעכערלעך.
אָט האָבן די יידישע ;נויים' פון ,דהי װאִירלד אוו שלום-עליכם'
אויך אַרייננענומען

דאָס ,פאַרכשופטע

שניידער? ,,אָבער די ;נויים'

האָבן דער זאַך געגעבן בלוין עטלעכע מינוט און עטלעכע שטריכן,

דאָס איז געווען גענוג .מער האָט מען ניט געדאַרפט.
 ...און איצט אַ פראַגע ; װאָס האָט דער רעזשיסער געװאָלט ?
אפשר דאָס שפּיל פאַרװאַנדלען אין אַ סאַטירע  3ניין ,ניט דאָס.
אַ סאטירע מוז האָבן ציין און פיילן  . ..אפשר נאָר אַ גראָטעסק ?
צוערשט האָב איך נעמיינט ,אַז דער רעזשיסאָר גראוויטירט אין
דער דאָזיקער ריכטונג .מיין מיינונג האָט זיך פאַרשטאַרקט ווען
מען האָט אַרױסגעשטופּט אַ הילצערן צינעלע אויף דער בינע,
באַלד אָבער האָב איך נעזעען ,אַז אַלע שוישפּילער  ---חוץ פישערן
ושמעון-אליה}ן  --שפּילן רעאליסטיש ,און פון דעם גראָטעסק איז
אויך גאָרניט געװאָרן ..װאָס זשע אין טעאַטראַליש געבליבן:
אַ שטיקל מיש-מאַש אין סטי? און אין פאָרם",..
 ...מיר האָבן אָבער געהאַט אַ סך נחת פון דעם וועלנדיקן
און קװאַלנדיקן שלום-עליכם יידיש-לשון און הנאה געהאַט פון דעם

טרעפלעכן יידיש-זאָנ".
חיים עהרענרייך איז גאָר באַגײסטערט פאַר דער גאַנצער זאַך:
 ....,די יידישע טעאַטער-װועלט מעג זיך אָפּנעבן מזל-טוב מיט
דוד ליכטס אויפפירונג פון שלום-עליכמס ,דאָס פאַרכשופטע שניי-
דערל' לויט די בינע-ווערסיעס פון דוד בערנעלסאָן און יעקב
שטערנבערג, .ל.י.כט האָט די קאָמעדיע אויפגעפירט מיט מוויק
פון הענעך קאָן ,מיט טענץ געשטעלט פון יהודית בערג און פעליקס
פיביך ,און דעקאָראַציעס געצייכנט פון הערי באַום.

איז
ס

ביי אים

אַרויס אַ באַוװעגלעכע ,לייכטע שפּיל ,אויסגעפירט אויף  872פלאַכן,
אָבער אַזױ װי די בינע איז ניט טיף גענוג ,די פלאַכן צוֹ הויך
און דאָס ליכט זייער ניט געראָטן אין דעם קאַמיוניטי סענטער,
ווערט די אילוזיע פון קליינשטעטלדיקייט ,דאָרפישקייט ,פון פּאַס-
טאָראַלער אידילישקייט מיט וועלכער שלום-עליכמס מייסטערווערק
איז דורכגענומען ,טיילווייז פאַרלאָרן ,עס בלייבט אָבער איבער
גענוג פון שלום-עליכמס

װוערטער-שפּיל,

חכמות

אוֹן הומאָר אויף

צו זעטיקן דעם צושויער.
 ...דישפּי? קייטלט זיך און קייטלט זיך אַזױ וי פריש קװאַל-
װאַסער .די קאָמעדיע פֿאַרמאָגט סצענעס און סיטואַציעס ,װאָס
רופן אַרױס טרערן פוֹן געלעכטער און געלעכטער ביז טרערן.
 ....דאָס פאַרכשופטע שניידער? איז אַזױ וי א שניר? פינקלדיקע
קרעלן ,יעדער קדעל א סצענע ,אַ פיטואַציע ,דורכנעזאַפּט מיט דעם
548

הומאָר,
עליכמס
שטאלטן
איז ליב
באַקענט

װאָס זעצט אַרױס פון די יידישע פאָלקס-טיפענישן ,שלום-
הופאָר .די בינע אין אָנגעפולט מיט מענטשן און גע-
 -אַ וועלט ,װאָס איז שוין פאַרשוואונדן ,אַ וועלט ,װאָסאון טייער יעדן איינעם ,װואָס האָט זי אַלֵיין געקענט אָדער
זיך מיט איר דורך דער יידישער ליטעראטור.

 ...כמעט אַלע אַקטיאָרן קומט לויב און געזאַנג פאַר זייער שפּילן.
זיי האָבן מיט חשק און מיט ברען זיך אַרײנגעװאָרפן אין זייערע
ראָלן ,און זייער שפּילן איז אַרױס יידיש באַטעמט ,באַװוירצט מיט
שלום-עליכמס חן ,באַלױיכטן מיט זיין ליבשאַפט צו מענטשן און

מענטשעלעך.

יעקב פּישער  ...שפּילט די ראָל פון שמעון עליע

דעם לאַטוטניק .ער אין אַ כאַראַקטער-שױישפּילער פון נאָר אַ
הויכער מדרגה .זיין שמעון עליע קומט אַרױס אַ יידעלע ,װאָס
איז קאָמיש-ליב און קאָמיש-זיס ,אַן אמתער לאַטוטניק ,ואָס
פּסוקים גיסן זיך פון זיין מויל ,גיב ,דאַכט זיך ,אַ בלאָז אויף אים,
און ער װועט ניט ווערן .,אַמאָל האָט די יידישע בינע פאַרמאָנט
אַ סך כאַראַקטער-קאָמיקער פון יעקב פישערס זשאַנר .איצט אין
ער אַ בן-יחיד".
יעקב מעסטל באַמערקט:
,נישט ווייניקער געליטן

האָבן

די נייע דראַמאַטיזאַציעס

פון

שלום-עליכמס ווערק ,דוד ליכטס ,דאָס פאַרכשופטע שניידערל' איז
געווען אַ בלאַסער אָפּשין פון דער אַמאָליקער יעקב שטערנבערג

אויפפירונג (אייגנאַרטיק איז געווען א .פּױירלס באַהאַנדלען דעם
זעלבן מאָטיוו אין דע סיפװואָס ענגלישער אויפפירונג פון ,די וועלט
פון שלום-עליכם')".
אין  1491איז די פּיעסע געשפּילט
יידישער מלוכה-טעאַטער?,

געװאָרן דורכן ,מאָסקװער

אין  1491האָט דאָס /,מינסקער מלוכהשע טעאַטער א"נ פון נחום
לויטער" אויפגעפירט די פּיעסע (דעקאָראַציעס  ---ראָבערט פאַלק),
סעפּטעמבער  6491האָט דאָס ,אוקראַאינישע יידישע מלוכה-
טעאַטער* אויפגעפירט די פּיעסע, :טראַגיקאָמעדיע אין  3אַקטן
אינסצענירט אל .אױיבעלמאַן ,רעזשי  ---מ ,י .גאָלדבלאַט*,
אַ דראַמאַטיזאַציע פון דער פּיעסע (קאָמעדיע אין  4בילדער,
אינסצענירט פון א .פּערסקי) איז דערשינען אין  5391אין ווילנער
זשורנאַל ;דער חבר" און אין  7291אין אַ סעפּאַראַטער אױיסגאַבע
אין ווילנע.
דעם  02אַפּריל איז די פּיעסע א"נ ,מעשה כשפים* ,איבערזעצט,
דראַמאַטיזירט און רעזשיסירט פון ב .טשעמערינסקי ,אויפגעפירט
געװאָרן ,אין העברעאיש ,דורך דער ;הבימה" אין תל-אביב (מוזיק
 --בן ציסי פארדהאוז ,דעקאָראַציעס  ---מ .מוקידי),פאַר דער אויפפירונג האָט חיים נחמן ביאַליק געהאַלטן אַ רעדע,
אין וועלכער ער האָט געזאָגט וועגן דער פּיעסע |אין אונדזער איבער-
זעצונגן ;

 ...,דער הויפּט-מאָטיוו איז דער באַקאַנטער וויץ פון די כעלע-
מער מעשות וועגן שניידער ,װאָס מ'האָט אים אויסגעביטן א ציג
אויף אַ באָק .,איך געדענק נאָך דעם וויץ זינט כ'בין געווען אַ קינד.
מיין ברודער פלענט אים דערציילן מיט א גװאַלדיקן אינטערעס
און מיט אַ סך הומאָר .די איינוואוינער פון קליינעם שטעטל פלעגן
פּשוט באַלאַגערן זיין שטוב און האָבן שטאַרק הנאה געהאַט פון
דער מעשה ,וועלכע ער פלענגט איבערדערציילן אָן א שיעור מאָל,
דערנאָך ווען איך האָב נעלייענט די דערציילונג ,איבערגעאַרבעט
דורך דער געבענטשטער פּען פון שלום-עליכמן ,האָב איך דערזעען
אין דעם אַ פּרעכטיק שטיקל אַרבעט ,אַן אַנטיק? ,װאָס זיין פעדער
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יידישן

טצעאַטער

1

;מאָטל פייסי דעם חזנס"

האָט געשאַפן .שוין לויט דער דערציילונג קאָן מען דערקענען די
גרויסקייט פון שלום-עליבמן,

דעם  82נאָוועמבער  4291טרעט אויף
מאַלי פּיקאָן אַלס ,מאָטל פּייסי דעם
חזנס" (ערשטער טייל ,דראַמאַטיזירט
פון מ .עדעלהייט) אויפן קשריפטזע-
צער-אָוונט? אין ניו-יאָרקער ;סעקאָנד
עוועניו טעאַטער* ,מוזיק פון אייב על-
שטיין ,אויפגעפירט דורך יעקב קאַליך,
דעם  12אָקטאָבער  1691איז אין
ניו-יאָרקער ,עדיוקיישאָנעל עלאַיענס
טעאַטער? דורך דעם ,באָזשיק-ראָזעג-
בערג קאָאָפּעראַטיוו יוניאָן טרופּש*
אויפגעפירט געװאָרן ישראל ראָזענ-
בערגס דראַמאַטיזאַציע ,מ'פאָרט קיין
אַמעריקע* (געבויט אויף שלום-עליכמס
,מאָטל פּייסי דעם חזנס") ,קאָמעדיע,
דראַמאַטיזירט ,לידער און רעזשי --
ישראל ראָזענבערג,

 ...איך בין זיכער  ..,אַז נאָך אין הונדערטער יאָר אַרום װועט
מען אָנקװועלן פון געלעכטער ווען מען וועט הערן די מעשה ,און
ניט נאָר יידן אַליין װועלן האָבן הנאה פון אַזעלכע שאַפוננען,
כאָטש דער אינהאַלט און די מיליע זיינען פון קליינעם יידישן
שטעט? ...װאָרום אין אַ געוויסער מאָס שפּינלט עס אִפּ די
מענטשן פון יעדן פאָלק ,און די טעמע איז  8שטאַרק מענטשלעכע.
פאַרהאַן אַ סך ,װאָס מאַכן אַװעק די אַקטועלע ליטעראַטוד ,ווייל
זי איז געבונדן צום פּלאַץ און צייט .אָבער דאָס קאָן מען נאָר
זאָגן אויף מיטלמעסיקע שאַפונגען ,אָבער ניט בנוגע קונסט-ווערק,
װאָס שטיינן אַריבער אַלע צייטן און פירן אונדז אַריבער דורך
פאַרגעסענע לעבנס און דורך דורות פון פאלק צו פאָלק".
דער שריפטשטעלער און דראַמאַטורג לייב מלאך ,רופט זיך אַזױ
אָפּ וועגן דער פאָרשטעלונג |אין אונדזער איבערזעצונגן:
 ... ,ווען מ'װואָלט צונעטראָטן צו דער שלום-עליכם-מעשה אָן
אַ נוטן רעזשיפאָרישן קאָמענטאַר ,אָן אַ קאָלירפולע אומפאַסונג
און אָן אַ גראָטעסקישע אויסרעכנוננ ,װאָלט מען ניט דערגרייכט
יענע הויך ,און די פאָרשטעלוננ וואָלט ניט איבערגעלאָזט דעם
איינדרוק .ס'דאַרף אפשר דערפון לערנען ,אַז מ'דאַרף שלום-
עליכמן,

דעם

רעאליפטישן

שרייבער,

וועלכער

ברענגט

אַריס

צו

אונדז אייגענע ,נאָנטע פּערסאָנאַזשן ,נאָרניט שפּילן רעאַליסטיש.
.עמערינסקי וי אַ רעזשיסער און הויפּט-ראָליסט האָט וי
טש
.
פיט אַ כשוף-שטעקעלע אַרױסגעבראַכט פאַר די אוינן און די
אויערן פון די צויוקער די פֿאַרבאַרנענע קלאַננען און פאַרבן,
 ...די בילדער בייטן זיך שנעל איינס נאָכן אַנדערן און זיי פאַר-
שווינדן

ערנעץ

וואו אין חל? צוזאַמען

מיט

די פּערסאָנאַזשן

און

די נגעשעענישן און ס'אַנטוויקלט זיך  ...אַ ניי קאַפּיט? אין דער
מגילה פון הומאָר פון כתרילעווקע ,און די ווייטע שטאָט איז שוין
מער ניט אַזױ פֿאַרהאַסט און פאַרמאוסט ,נאָר װוי אַ וואונדער-
חלום אַנטפּלעקט זי זיך מיט אירע בלאָטעס אוֹן איר פינסטערניש,
און די פּערפעקציע האָט װוי עפּעס אַרױסגעבראַכט אויך איר אינער-

לעכע פּראַכט  --די ערלעכע פאַלקסטימלעבקייט".
דעם  1מאַי  3591איז אין ניו-יאָרקער ,באַרביזאָן פּלאַזאַ טעאַטער?
געגעבן געװאָרן ,אין ענגליש; ,די וועלט פון שלום-עליכם" ,אין
וועלכער עס איז אַריינגענומען געװאָרן (ווי ;אַ מעשה פון כעלם")
די מעשה מיט דער ציג ,װוי זי ווערט דערציילט אין ש .ע'.ס ,פאַר-
כשופטע שניידערל" .דאָסזעלבע איז שפּעטער געגעבן געװאָרן אויף
דער ראַדיאָ און טעלעוויזיע ,רעקאָרדירט אויף דער פּלאַטע ,און
אָפּגעדרוקט געװאָרן אין דער ענגלישער פּיעסע.
דעם  9מערץ  7491איז די פּיעסע ,אַלס קאָמעדיע ,אויפגעפירט
געװאָרן ,אין שפּאַניש (אין דער באַאַרבעטונג פון מאַריאַנאַ פרענק),
דורך דער געזעלשאַפט ,מנורה" אין מעקסיקאָ ,אין עפּאַלאַסיאַ דע
בעיא אַרטעס* א"ר פון לידיאַ פּעטראָוא בלומענטאַל ,מוזיקאַלישע
לייטונג  ---פּראָפ .שושין .אַלע ראָלן אויסגעפירט דורך עלטערע
און יונגערע יידישע קינדער.
וי י .ד .בערקאָוויטש שרייבט אין ;שלום-עליכם-בוך" ,האָט דער
מחבר באַאַרבעט ,אין רוסיש ,אַ טעקסט פון דער דערציילונג פאַר
|
קינאָ,
די פּיעסע איז באַארבעט געװאָרן ,אין יידיש ,וי אַ פּיעסע פאַר
קינדער פון א .פּערסקי ,איז פריער געדרוקט געװאָרן אין ;דער חבר",
און דערנאָך דערשינען אין  7291אין ווילנע,
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מאלי פּיקאָן אַלס ,מאָטל*

וועגן דער פּיעסע און דער אויפפירונג שרייבט חיים עהרענרייך :
 ...,ישרא? ראָזענבערג ,וועלכער האָט דראַמאַטיזירט ,מאָטל
פּייסי דעם חזנס' ,האָט ניט איננאַנצן זיך ספּראַװועט מיט שלום-
עליכמס וװוערק ,קיין דראַמאַטישע קאָנפליקטן  ...האָט ער ניט
אַרייננעפלאָכטן

אין זיין דראמאטיזאַציע,

אָבער ,ס'איז פאָרט גוט.

וויפ? דאָרט איז פאַרבליבן פון שלום-עליכמס לשון און פון זיינע
נעשטאלטן פילט עס אָן די בינע און דעם טעאַטער מיט אַזאַ חיות,
מיט אַזאַ ליבע און כענקשאַפט צו די נאַאיווע ,זיסע יידן ,אַז איר
פילט ממש וי דער עולם און די אַקטיאָרן ווערן צונויפנגעהעפט.
 ...די הויפּט-פינור אין דעם ,שפּיל?' איז דוקא ניט מאָטל .ס'איז
בכל? קיין הויפּט-פינור ניטאָ ,און ב'מיין ,אַז דאָס אין טאַקע אַ
מעלה אין דער אויפפירונג .אוודאי זעט זיך מאַקס באָזשיק שטאַרק
אָן אין דער אויפפירונג .ער איבערשפּילט אַפילו פון צייט צו צייט.
ער שולדערט אָבער משהן מיט אַ סך פאַרב און חן ,און שפּילט
בלויז צייטנווייז איבער ... .רייז? באָזשיק שפּילט ,װוי אימער,
מיט חן און מיט א מאָס די ראָל פון דער חזנטע ,די אלמכנה.
ו,יטי דובראָוו אַלס מאָט? דער יתום  ...דער מחבר פון דער
ו,
,
פּיעסע

האָט

איר

ניט

צונעטיילט

צופיל

פפּראָזע'.

 ...די

מים

דובראָוו האָט אָבער נעוויזן ,אַז מען דאַרף ניט קיין סך רייד
צו שאַפן אַ כאראַקטער ,זי שפּילט מיט טעמפּעראַמענט און די
געשטאלט ,װאָס זי שאפט ,חאַרמאָנירט מיט דעם מאָטל ,װאָס איר
האָט די אַלֶע יאָרן געטראָנן אין אייער דמיון .אויך אסתר דובראָוו
;שטימט' מיט איר ראָל אין דער כלה-מייד? ברכהלע . .. .דזשאָזעף
טאַלמאַן איז אַ פּנים חדשות אויף אונדזער בינע .אין דער ראָלע
פון עליע שאַפט ער אַ זיידענעם יוננעמאן... .נאָך אַן איבעראַ-
שונג פאַר מיר איז ווערא

ראָזאַנקאַ ,וועלכע

שפּילט איר ראָל פון

טייב? איינגעהאַלטן און שטיל ... .אַנאַ יאַקובאַװוויטש  ...איז אַ
;יידישע מאַמע! אין דער טראַדיציע פון בינא אַבראַמאָוויטש .זי
פאַרמאָנט אי בינע-פּערזענלעכקייט ,אי חוש פאַר מאָס ,די קלענסטע
ענומען
ראָל ,פון יונה בעקער ... ,האָט ישראל ראָזענבערג .ג..
פאַר זיך .אז אַ מענטש איז באַנאַבט ,איז ער באַנאַבט אויף אַלע
געביטן .,צופעליק איז ראָזענבערג באַשײידן אוֹן האָט פאַר זיך
צונעקליבן די אומוויכטיקסטע ראָלע".
דר .נ .סווערדלין שרייבט:
זענבערג האָט מיט זיין מוזיקאַליש
,ר.א.ָ.

שפּיל ,מען פאָרט
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לעקסיקאָן
קיין אַמעריקע!
חזנם')  ...ניט
אויך אַ שטיק?
בערג האָט צו
;ווען איך בין

(געבויט אויף
קאַליע געמאַכט
מדרגה פאַר אַ
זיין מוזיקאַליש
ראָטשילד' ,וי

שלום-עליבכמס ;מאָטל פּייסי דעם
שלום-עליכמן ,און דאָס איז שוין
,קלאַסישן' שונד-שרייבער .ראָזענ-
שפּיל צונעטשעפּעט דעם מאָנאָלאָג
אויך שטיקלעך און ברעקלעך פון

מנחם-מענדל ,ביידע ,צוטשעפּענישן' זיינען לחלוטין געווען איב-
משה
ריק .בדיעבד האָט ראַזענבערגס שפּיל געדאַרפט גאָר הייסן ,
דער איינבינדער ,,וויי? אים ,משהן ,א זייטיקן ,ניט קיין צענטראַלן

פּאַרשױין פון שלום-עליכמס ווערק ,האָט עס ראָזענבערג פאַקטיש
געמאַכט פאַר אַ הויפּט-העלד .קינסטלעריש אין דאָס ניט באַרעכ-
טיקט ,ס'איז לנמרי ניט שווער פאָרצושטעלן זיך ,אַז ראָזענבערג
האָט עס נגעטאָן אום צופרידנשטעלן זיין שותף מאַקס באָזשיק,
און ,מאַכן' פאַר אים אַ גרויסע ראָל.. ,ל.מ.ען האמת דאַרף מען

,ען
מ
אָבער

זאָגן ,אַן מאַקס

באָזשיקס

פאַרט קיין אמעריקע"

,משה'

איז

אין ערשטן

אַקט איז כמעט

א סצענישע

פיגור,

מען רעדט,

מען דברט ,און מ'רעדט ווידער .שלום-עליכמס רייד אין מויל פון
פאָלקס-מענטשן זיינען קערנדיק ,האַרציק ,און פול מיט הומאָר.
אין די שטעלן אָבער ,וואו ראָזענבערג פּרובירט אַלֵיין עפּעס זאָנן,
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איז שוין לא עליכמדיק .,,. ,מער האַנדלוננ איז שוין דאָ אין
צווייטן אַקט פון וועלכן די שענסטע סצענע איז די סאַמע לעצטע,
ווען מען פּאַקט איין די בעבעכעס און מ'פאָרט קיין אַמעריקע,
ס'איז אַ ציכטיקע

אויפפירונג".

ר .יוקלסאָן שרייבט :
 ...,כאָטש אין ,מען פאָרט קיין אַמעריקע' ,געבויט אויף שלום-

עליבמס ,מאָטל פּייסי דעם חזנס' ,חאָט ישראל? ראָזענבערנ ,וועלכער
האָט די שפּיל צונויפנעשטעלט ,זיך ניט געהאַלטן פעסט ביים
טעקסט פון שלום-עליכמס באַרימטע ,קלאַסישע דערציילונג ,נאָר
האָט אַריינגעפירט אַנדערע עלעמענטן  --טייל פון שלום:עליכמס
(;ווען איך בין ראָטשילד') און אַ געפלעכט פון יידישע פאָלקס-
לידער און מאָטיוון ,װואָס האָבן נאָרניט צו טאָן מיט שלום-עליכמן

ז.י.ינען

דאָס אָבער אַזעלכע עלעמענטן,

װאָס זיינען אין דעם

(לויט ,מאָטל פּייסי דעם חזנס") פון ישראל ראַזענבערג,

וואָס וועט זיך איינקריצן אין אייער זכרון און דערמאָנען אין
יענע נוטע צייטן ,ווען אויף דער יידישער בינע זיינען געשאַפן
געװאָרן ווערטן.
ראָזענבערנ האָט ,ווייזט אויס ,צוערשט געפּרובט אינסצעניזירן
מ,אָטל פּייסי דעם חזנס' ,און ער האָט זיך ניט געקאָנט געבן קיין
עצה  ...אין ,מאָטל פּייסי דעם חזנס' איז ניטאָ קיין איבערלאָדונג
פון דראַמאַטישע קאָנפליקטן ,האָט ראָזענבערג געמאַכט דערפון אַ
שפּיל ,װואָס איז נְאֶר ,געבויט אויף שלום-עליכמס ווערק' ,און עס
איז אַרױיסגעקומען ,מען פאָרט קיין אַמעריקע!' מיט אַ סך סטאַטיק
און מיט נאָך מער לידער.
ניטאָ קיין האַנדלונג.

פון

שלום-עליכם

סטיל,

און

מ'קאָן

זיי זייער

נוט

פאַרדייען.

שלום-

עליכם האָט ברייטע פּלייצעס ,און קאָן אַלֶץ טראָנן אויף זיך ,און
אויב אפילו ישרא? ראָזענבערג האָט זיך גענומען אַ סך פרייהייט
אין באַאַרבעטן ,מאָטל פּייסי דעם חזנס' ,האָט ער אָבער  ---צו זיין
קרעדיט  --ניט פארשוועכט דאָס אייננאַרטיקע שלום-עליכמדיקעס".
דזשאָו יאַנאָוװו שרייבט :
ו,וען שלום-עליכם װאָלט געלעבט ,װאָלט ער העכסטװאַרשיינלעך
געווען צופרידן צו זען וי זיין מעשה ,מאָט? פּייסי דעם חזנס'
איז פאַרװאַנדלט געװאָרן אין אַ פאָלקס-קאַָמעדיע-דראַמע מיט
מוזיק אונטערן

טיט? ,מ'פאָרט קיין אַמעריקע' ,װואָס ווערט פּרעב-

טיק געשפּילט אין עדיוקיישאַָנעל עלייענס אין דער בעסטער טראַ-
דיציע פון יידישן טעאַטער?.
און לי סילווער שרייבט ;
 ... ,פון שלום-עליכמס מעשות פון ,מאָט? דעם חזנס זון' ,האָט
דאָזענבערג אַרױסגעשאַפן אַ קליינע פאָלקס-פּיעסע מיט מוזיק א"נ
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יידישן

טעאַטער

,מ'פאָרט קיין אַמעריקע' .ער האָט זיך ניט קאָנצענטרירט אויף אַ
שטאַרקן אינהאַלט ,נאָר ניכער אַרויסגעפישט א נאַנצע ריי אֶרנאַ-
מענטן ,װאָס פירן צו דער מינראַציע פון אַ גרופּע יידן פון
|
כתרילעווקע".
אין סעזאָן  12-0391איז אין ניו-יאָרק דורך אַן אַמעריקאַנער טאַנץ-
גרופּע ביים ;ארטעף" אויפגעפירט געװאָרן אַ פּאַנטאָמימע-שפּיל
;מאָטל פּייסי דעם חזנס אין אַמעריקע* ,געשריבן פון א .פּרינץ,
אין סעזאָן  43-73291האָט דער ;ארטעף" אין ניו-יאָרק א"ר פון
בענא שניידער אויפגעפירט כאַווער פּאַװערס דראַמאַטיזאַציע ;מאָטל
פּייסי דעם חזנס ,לויט שלום-עליכם".
דער ,ארטעף" אין ניו-יאָרק האָט אויך א"ר פון יעקב מעסטל
אויפגעפירט כאַװוער-פּאַווערס דראַמאַטיזאַציע פון /מאָטל פּייסי דעם
חזנס אין עליס אײילאַנד?" ,װאָס איז אויך געשפּילט געװאָרן דורך די
קינדער-שולן ,און איו אין  9291אויפגעפירט געװאָרן אין בוענאָס
איירעס ,אַרגענטינע ,דורכן ,איפט* א"ר פון פלאַפּאַן.
אין  7291איז אין ,קיעווער קינדער-טעאַטער* אויפגעפירט גע-
װאָרן ,,מאָטל פּייסי דעם חזנס".
דראַמאַטיזאַציעס פון ;מאָטל פּייסי* (געשריבן פון ש .ע .אין )7091
זיינען געדרוקט געװאָרן אין פאַרשידענע יידישע קינדער-זשורנאַלן
{זע אונדזער ביבליאָגראַפיען,
וי דער אַקטיאָר ב .סאַדיגורסקי גיט איבער ,האָט די אָדעסער
פילם-געזעלשאַפט ,מזרח? געמאַכט אַ פילם ;מאָטל דעם חזנס",
אין יוני  5591איז אין ניו-יאָרק אויפגעפירט געװאָרן די קאַנטאַטע
עשלום עליכם דיר ,אַמעריקע* פון מאַרטין בירנבוים ,באַזירט אויף
,מאָטל פּייסי דעם חזנס" ,מוזיק פון משה ראוך .י .ב .ביילין ווייזט
אָן ,אַז ,די מוזיק דרייט זיך אַרום אַקס פונם באַואוסטן שלום-
עליכם וויג-ליד",
בעתן -001טן יובל האָט מען אין פּעקינג ,כינע ,פאָרגעלייענט,
אויף כינעזיש ,שטעלן פון ,,מאָטל פּייסי",
עוען איך בין ראָטשילד"
דעם  32דעצעמבער  9291איז אין ניו-יאָרקער פיידישער קונסט
טעאַטער* אויפגעפירט געװאָרן ;ווען איך בין ראָטשילד* ,סאַטירישע
קאָמעדיע אין צוויי אַקטן און  6בילדער פון מאָריס שװאַרץ ,געבויט
אויף שלום-עליכמס מאָנאָלאָג מיטן זעלבן נאָמען .מוזיק  --שלום
סעקונדע ,רעזשי  ---מאָריס שװאַרץ ,דעקאָראַציעס  --א .טשערטאָו,
טענץ  --נעמי ליף ,מיט פאָלגנדיקן פּערסאָנאַל :
;חיים:חנא דער מלמד"  --לעאָ פוקס
;די רביצין"  ---אַנאַ אַפּעל
;ביילע?  --מרים קרעסין
;וועלוול?  ---לעאָן גאָלד
ער' יוזעפעל"  --מאַרק שווייד
;מנחם-מענדל?"  ---מאָריס שװאַרץ
;שיינע-שיינדל?  ---אסתר נעראָסלאַװסקאַ
,גדליה?  ---יוליוס אַדלער,
צוליב מאָריס שװאַרצס קראַנקהייט האָט די ראָל /מנחם-מענדל"
געשפּילט לעאָ פוקס ,און די ראָל פון .חיים-חנא מלמד?  --אברהם
לאַקס,
פאַר דער פאָרשטעלונג האָט ב .צ .גאָלדבערג געשריבן אַן
אַרטיקל אין וועלכן ער זאָגט צ .אַ: .
,לום-עליכמס ,ווען איך בין ראָטשילד! איז פאַרשידן פון זיינע
ש
אַנדערע

מאָנאָלאָנן,

אין אָט דעם

מאָנאַלאָג ווערט

ניט דערציילט

קיין טשיקאַווע נעשיכטעס ,און דאָס לשון איז דאָ אויך ניט אַזױ
דורכנעוועבט מיט אידיאָמען און ווערטלעך ,ס'איז קלאָר ,אַז שלום-
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עליכם האָט דאָ ניט נעזוכט אויסצומאָלן פאַר אונדז די אויסער-
לעכקייט פון כתרילעווקער מלמד ,צו באשרייבן זיין סביבה אָדער
צו דערציילן אַן עפּיזאָד פון זיין לעבן .ווען איך בין ראָטשילך'
איז אַן אידעאישער מאָנאָלאָג .ער גיט אונדז די סאַציאַלע אידעאַלן
און די וועלט-אָנשויאונגען פון כתרילעווקער יידן .דער מלמד
הייבט טאַקע אָן מיטן פּראָבלעם וואו קרינט מען א דרייערל אויף
שבת ,אָבער ער גייט באַלד אַװעק צו די העכסטע אידעאלן פון דער
א

מאָריס שװאַרץ אַלס ,מנחם מענדל"
אין ,װען איך בין ראָטשילך",

מאָריס שווארץ אין שלום-פליכמס
;אן

צצה".

מעמנטשהייט  ---צום חלום פון אָפּשאַפן מלחמה און איינפירן שלום
אויף דער וועלט ,צוֹ דער אוטאָפּיע פון אָפּשאַפן דעם מין נעלט,
און מיט דעם אַלע שלעק און פּורעניותן פון דער געזעלשאפט,
 ..,,שטעלט זיך פאָר ווען אָט דער כתרילעווקער מלמד ,װאָס
מאַכט אַזױנע פּלענער ,װאָס וװואָלט ער געטאָן ווען ער איז ראָטשילד.
א.ָ.ט דאָס האָט מאָריס שװאַרץ זיִך פאַרנומען אונדז צו נעבן
מיט שאַפן דעם טעקסט .דאַ קומט פאַר אונדז אַרויס מאָריס שווארץ
דער שרייבער,

װואָס וויל אונדז געבן  --אין דעם לָשון פון שלום-

עליכמן און מיט דער השנה פון זיינע ,קליינע מענטשעלעך -- !.אַ
פּאַנאָראַמע פון אַלֶע נעשעענישן אין דער ועלט פון די לעצטע
פינף-און-צװואנציק יאָר .ס'איז אַ ריזיקע איפנאַבכע .קודם מוז
עס פומען  --נראָטעסק .איר קאָנט עס ניט פאָרשטעלן רעאַליסטיש,
ווייל עס איז דאָך אַלץ דורך און דורך סימבאָל  ..,קורץ ,די
כתרילעווקער העלדן מוזן בלייבן פאַרקערפּערט ,לויט ווי זיי שטייען
אין שלום-עליכמס ווערק ,נאָר די וועלט אַרום זיי דאַרף זיך בייטן
 ..,מען מוז שטענדיק האָבן אין זינען די פּסיכאָלאָניע פון כתרי-
לעווקער מלמד ,זיין אינערלעכע נוטהאַרציקייט און גוטמוטיקייט
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לעקסיטאָן
גע

קע אע עקעט
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אששטטאטוט

און זיין נװאַלדיקע ליבע ניט נאָר צום יושר און גערעכטיקייט ,נאָר
אויך צום מין מענטש ,אָט דאָס האָט שװאַרץ אַרױסגעבראַכט אין
אַ חלום ,אַ חלוֹם פון כתרילעווקער מלמד ,װאָס קומט אַרױס אין
אַ סצענע ,װאָס ער האָט אויך צונעטראַכט ,אָבער אין וועלכער עס
פיגורירן אַ ריי באַקאַנטע שלום-עליכמס העלדן .איך האָב געלייענט
דעם טעקסט ,װואָס מאָריס שװאַרץ האָט נעשריבן און געזעען אַ
פּראָבע פון דער פֿאָרשטעלונג.

מיין איינדרוק

איז ,אַז די זאַך איז

שװואַרצן זייער נעלוננען".
ב .צ .גאָלדבערגס דערװאַרטונגען האָבן זיך ניט רעאַליזירט .די
פּיעסע האָט ניט אויסגענומען ניט ביים עולם און ניט ביי דער
קריטיק,
הלל ראָגאָף שרייבט :
,דער נאָמען

פון דער פּיעסע ;ווען איך בין ראָטשילד'

איז גע-

באָרגט פון שלום-עליכמס אַן ערציילוננ .אין דער פּיעסע זיינען
אויך פאַרהאַן עטלעכע כאַראַקטערן ,װאָס טראָגן דיזעלבע נעמען
וי שלום-עליכמס באַרימטע העלדן פון כתרילעווקע און יעהופּעץ,
דאָס איז דער נאַנצער חלק ,װאָס שלום-עליכם האָט אין דעם ווערק :

עטלעכע טרוקענע נעמען .אַלעס איבעריקע  --דער פּלאט ,,די
פּראָזע ,די פּאָליטישע און סאַציאַלע נעדאנקן ,דער הומאָר ,די
פילאָזאָפיע ,די סאַטירע  --דאָס אַלץ געהערט צו מאָריס שווארץ,
דער אמתער

מחבר

פון דער

;,סאַטירישער

דראַמע'.

 ...ער האָט

זיך פאַרמאָסטן אַרױסצוטראָנן אַן אורטיי?ל דורך קינסטלערישע
בילדער און הומאריסטישע נעשפּרעכן איבער די גרויסע פּאָליטישע
און נאַציאָנאַלע פּראָבלעמען מיט וועלכע די וועלט ראַנגלט זיך
פאַר די לעצטע פינף און צװאַנציק יאָר. .ד.ע.רצו איז די האַנד-
לונג אױיסגעשפּרײט איבער אַלע וועלט-טיילן :אין כתרילעווקע,
װאַשינגטאָן ,זשענעווע ,תל-אביב ,מאָסקווע און אויך ערנעץ הויך
אין די וואָלקנס ,װאָס טראָנן זיך אַרײן אין דעם אינהאַלט פון
דער פּיעסע.
ווען שװואַרץ װאָלט געוואוסט קלאָר און דייטלעך װאָס ער וויל
מיט דער דראַמע זאָנן ,װאָלט נאָך געװוען אַ האַלבע צרה .נאָך
בעסער וװאָלט געווען ווען ער װאָלט אינגאַנצן אויסנעמידן צו
געבן מיינונגען .ער האָט אָבעו ,קענטיק ,געװאָלט אי מאַכן שפּאַס,
אי זיין ערנסט ,אי קריטיקירן ,אי לויבן ,אי אויסלאַכן ,אי מוסרן.
ער האָט אויך געװאָלט אַלע צדדים צופרירנשטעלן ,מיט אַלעמען
לעבן נגוט :מיט די סטאַליניסטן און די אנטי-סטאַליניסטן ,מיט
די ציוניסטן און אַנטי-ציוניסטן ,מיט די אָנהענגער פון די דע-
מאַקראַטישע לענדער און מיט זייערע קריטיקער ,און דער רעזולטאַט
איז א מישמאַש ,א טומל  --איך האָב שיר ניט נעזאָנט אַ טשעפּוכאַ.
 ...דער ערשטער אַקט איז אויפן ואָך .דער צווייטער  ---אין
חלום  ...דער ערשטער אַקט שפּילט זיך אִפּ אין אַ קליין שטעט?
פון אַלְטן רוסלאַנד ,ערב דעם אויסברוך פון דער ערשטער וועלט-
מלחמה ,דער מלמד פון שטעט? האָט צרות פון אַלַע זייטן {צװוישן
אַנדערס קומט פאָר איז דער פּיעסע אַ ראָמאַן פון זיין טאָכטער,
ביז אַלע העלדן פון דער פּיעסע ,צווישן זיי מנחם מענדל ,שלאָפן
אייןן  .,.און דאַן הייבט זיך אָן דער צווייטער אַקט ,וועלכער
באַשטײט פון דעם מלמדס אַ חלום .ער חלומט די גאַנצע וועלט-
געשיכטע פון דעם טאָג אָן ,װאָס ער שלאָפט איין ,אין  ,4191ביז
אַ ווייטן טאָג אין דער צוקונפט ,ווען אין דייטשלאַנד ברעכט אויס
אַ רעװאָלוציע

קעגן היטלערן.

דער

חלום אין אינגאַנצן א פּאָלו-

טישער .ער האָט צו טאָן מיט דער באָלשעװויסטישער רעװאָלוציע,
דער באַלפור-דעקלאַראַציע ,דעם פרידן פון ברעסט-ליטאָווסק ,דער
ליג אֶוו נעישאָנס ,היטלערס הערשאַפט און דעם בונד צוישן
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פון

היטלערן און סטאַלינען .דער הופּט:העלד אין דעם חלום איז
מנחם מענדל .צו אים דאַרפן אַלֶע הערשער פון דער וועלט אָנ-
קומען ,וויי? ער איז דער פינאַנס-מיניסטער פון דעם מלמד (װעל-
כער חלומט ,אַז ער איז ראָטשילד און קאָנטראָלירט אַלע באַנקן).
מנחם

מענד? זוכט

יושר און נערעכטיקייט,

ער זוכט עמיצן,

װאָס

זאָל ראַטעװען די יידן פון היטלערן ,און װאָס זאָל ברענגען שלום
אויף דער וועלט,
{ ..עס איז מערקװוירדיק; אין דער פּיעסע ווערן פאָרגעשטעלט
די פּאָליטישע פירער פון אַלע וויכטיקע לענדער .אַלע מאַכן זיי דעם
איינדרוק פון ,נאָרנישטן' ,אויסער היטלער און סטאַלין .צוישן
,אָרנישטן' פאַרנעמען דעם הויפּטפּלאַץ פּרעזידענט רוזװעלט
די ג
און חיים ווייצמאַן .ביידע ווייסן ניט װאָס זיי ווילן ,און קיינער
פאַרשטייט ניט װאָס זיי זאָגן (דאָס איז אויך אין איינקלאַנג מיטן
קאָמוניסטישן שטאַנדפּונקט) .,קלאָרע און פעסטע מיינונגען און
געדאַנקען ווערן אַרױיסנעזאָנט פון היטלערן און פון סטאַלינען.
זיי זיינען די איינציקע ,װאָס לאָזן איבער אַן איינדרוק .אין פאַר-
נלייך מיט זיי ,זיינען אַלע כאַראַקטערן פון דער פּיעסע שטיקער
קוואַטש.
דאָס בעסטע אין דער פאָרשטעלונג אין די מוזיק (פאַרפאַסט
פון שלום סעקונדא) .די לידלעך דערװאַרעמען אייך און מאַכן אייך
פאַרגעסן די ,פּאָליטיק' פון די העלדן ,עס זיינען אויך דאָ עטלעכע
שיינע טענץ .די אויסשטאַטונג אויף דער בינע איז אויך זייער פיין.
די הױיפּטראָלן ווערן דורכגעפירט פון טאַלאַנטפולע שוישפּילער :
איבערהויפּט צייכענען זיך אויס לעאָ פוקס (אין דער ראָלע פון
מנחם מענד?) און אייברעהעם לאַקס (אין דער ראָלע פון דעם
מלמד) ,זיי ביידע שאַפן אױסנגעהאַלטענע טיפּן".
ניט קיין סך פּאָזיטיווער איז דער
גהדואר* {אין אונדזער איבערזעצונגן :

קריטיקער

פון העברעאישן

,מאָריס שװאַרצן ,וועלכער האָט ביז איצט אַריינגעשריבן אַ
גלענצנד קאַפּיט? אין דער נעשיכטע פון בעסערן יידישן טעאַטער
אַלס שוישפּילער ,רעזשיסער ,דראַמאַטיזירער און אַרנאַניזאַטאָר,
האָט זיך דאָסמאָל פאַרגלוסט אָנצושרייבן אַן איינענע פּיעסע .אמת,
אַ סאַטירישע פּיעסע ,אין סטי? פון אַן אַמעריקאַנער  מיוזיקל
שאָו ,אָבער נעהאַלטן אין אַ באַקאַנטער ליטעראַרישער ראַם ,האָט
ער באַנוצט דערצו דעם באַקאַנטן מאָנאָלאָג פון שלום-עליכמן מיט
דעם נאָמען |,ווען איך בין ראָטשילד'| און צונעגעבן מנחם מענדל
דעם פאַנטאַזיאָר ,איז אַרוױיסגעקומען א נאנצע פּיעסע ,אָבער זיינע
אַן אייגענע .עס מאַכט דעם איינדרוק וי שווארץ איז מיד געװאָרן
צו באַאַרבעטן אָן אויפהער די דערציילונגען פוֹן אַנדערע ,און ער
האָט באַשלאָסן זיך אַליין צו ,באַאַרבעטן' .און דאָס מאַטעריאַל
דערצו ? ער האָט גענומען פון טאָנ-טענלעכן לעבן ,פון דעם קאָ-
כעדיקן לעבן ,װאָס ברויזט אין די צייטוננען יאָרן-לאַנג .טאָ װאָס
האָבן מיר דאָ ניט ? אָנהייבנדיק פון דער לעצטער וועלט-מלחמה
ביזן שלום אין ברעסט ביז אונדזער קעגנווערטיקער מלחמה ,און
דעם דייטש-רוסישן פּאַקט ,און פטאַליַן און מאַלאָטאָוו אין זייער
,רעמל" ,און מיר האָבן אויך חיים וייצמאַן און דעם
רוסישן ק
| ציוניזם אין ארץ-ישראל און דעם ברעג פון תל-אביב און תימנער
און דעם שפּראַכן"קאַמף און אויך אַמעריקע מיט .די שטרייפן און
| פּאַסן ,און פּרעזידענט רוזוועלט און זיינע ,ביים אויוון שמועסן!,

און ,לשנה הבאה באמריקה ,,און ;אַלע יידן דאַרפן קומען קיין.
אַמעריקע!  ---אַ רוף ,װאָס הערט זיך אַ סך מאָל ,און אַלץ מיט
געזאַנג און מוזיק ,אַזױ וי אין ,גרענד אָפּערע' .דאָס אַלץ געשעט
אין חלום ,װוי עס חלומט זיך חיים חנא דעם מלמד ,שלום-:עליבמס
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יידישן

טעאַטער

אַ העלד ,און װי עס פירט זיך אין אַ חלום ,לויט פרוידן ,ווערן
אַלע פאַרלאַנגען דערפילט צום גוטן.
 ...שװואַריץ האָט געװאָלט דערכאַפּן דעם יידן ביים האַרצן און
אַרויסברענגען אים װאָס זיין האַרץ פילט ,אָבער עס האָט זיך אים
קנאַפּ איינגעגעבן .די פּיעסע איז צופי? פאָלקסטימלעך-נאַאיו .אין
אַזעלכע פּיעסן ,נענומען פון ,די צייטוננען' ,איז דער עיקר די
שאַרפע פּראָזע ,דער געצילטער קיבעץ ,דער פּלפּולדיקער זאָג און
דער אַריינדרינגענדער יואונק .יעדעס בילד דאַרף דערניין ביז צו
אַ טיפּיש-סאַטירישע כאַראַקטעריסטיק פון דער געשילדערטער
פיטואַציע ,און יעדע פיגור דאַרף פּערזאָניפיצירן דאָס לעכערלעכע,
װאָס איז פאַרבאָרגן פון אויג אין דעם געשילדערטן טיפּ ,פון דעם
אַלעם איז נאָר געווען עפּעס אין ,ווען איך בין ראָטשילד' ,בלויז
אין צווייטן אַקט האָט די פיגור פון מנחם-מענדל ,װאָס האָט נע-
זאָלט געשפּילט ויערן פון שװואַרצן און איז צוליב זיין אָפּוװועזנהייט
געשפּילט געװאָרן דורך פוקסן ,אַריײינגעבראַכט א ביס? החומאָר און
לעבעדיקייט".
גאָר שאַרף וועגן דער פּיעסע דריקט זיך אויס דער מיטאַרבעטער
פון דער ,מאָרגןיפרייהייט" ,אַמכאָ ,וועלכער דערציילט ,אַז ער האָט
געפרעגט וי קומט עס װאָס ,מאָריס שװאַרץ האָט אויפגעפירט אַזאַ
וויסטן מיש-מאַש אויף דער בינע" ,האָט ער באַקומען אַן ענטפער,
אַז ;אין דעם סאַמע מיטן פון די פּראָבן איז שװאַרץ זייער ערנסט
קראַנק געװאָרן ,און דאָס װאָס ס'ווערט איצט געשפּילט אויף דער
בינע ,איז בלויז אַ נאָכקרימעניש פון דער אָריגינעלער אויפפירונג
װאָס שװאַרץ האָט געפּלאַנט* ,דעריבער האָט מען געבעטן דעם קרי-
טיקער ניט צו שרייבן וועגן דער פאָרשטעלונג ,אָבער ווען דער
קריטיקער האָט באַמערקט אין אַן אַנדער יידישע צייטונג אַ קריטיק
וועגן דער אויפפירונג ,האָט ער לכתחילה באַשלאָסן יאָ ווידער צו
באַזוכן די פאָרשטעלונג און זי באַשרײבן ,נאָר נאָכן ערשטן אַקט
איז ער אַװעק און האָט רעזיגנירט פון שרייבן,
ש .ע'.ס דערציילונג ,ווען איך בין ראָטשילד* (געשריבן אין )2091
איז זייער אָפט געלייענט געװאָרן פון אליבהאָבער* און אויך פון
פּראָפּעסיאָנעלע שוישפּילער ,באַזונדערס פון ועריטע ,זשעלאזאַ,
יוליוס אַדלער ,מוני ווייזענפריינד ,א .אַ.
זי איז אויך רעקאָרדירט געװאָרן אויף פּלאַטן דורך יעקב ניומאַן
און רימער,
סענדער

בלאַנס"

דעם  02נאָוועמבער  0491איז אין ניו-יאָרק ,אין גיידישער קונסט
טעאַטער" ,אויפגעפירט געװאָרן ;שלום עליכמס סענדער בלאַנק,
דראַמאַטיזאַציע און רעזשי  --יעקב ראָטבאַום ,מוזיק  --שלום
סעקונדא ,דעקאָראַציעס  --אַלעקס טשערטאָוו",
וועגן דער פּיעסע און דער אויפפירונג שרייבט נ .בוכװאַלד:
 ...,די פּיעסע איז אַ קאָמפּראָמיס צװוישן שלום-עליכמן און
דעם יידישן טעאַטער-מאַרק --- ,אַ קאָמפּראָמיס פון וועלכן שלום-
עליכם האָט זייער שלעכט אָפּנעשניטן .סיר טאָרן ניט זיין צו-
שטרענג צום אינסצענירער און נישט פאָדערן קיין אַבסאָלוטע גע-
טריישאַפט צום אַריגינאַל ,מיר דאַרפן האָבן איינזעעניש מיט דעם
אינסצענירער סיי אין פּרט פון די עלעמענטן ,װאָס ער האָט אויס-
געלאָזט פון דעם אַרינינאַל ,און סיי אין פּרט פון דעם שעטנו,
ואָס ער האָט אַרינגעװעבט אין די אינטערעסן פון דראַמאַטישער
און סצענישער בינדוננ .מיר קאָנען נישט פאָדערן ,אַז ,סענדער
בלאַנק' די פּיעסע זאָל איינהיטן אלץ ,װאָס ,סענדער בלאַנק' די
דערציילונג אַנטהאַלט .אויב אין דעם פּראָצעס פון איבערפורעמען
די נאַוועלע אין א פיעסע האָט זיך נעפאָדערט א געוויסע מאָס
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צעמענטיר-שטאָף ,אַ געוויסע מאָס פּאַפּ ,װאָס אין ניט דוקא
גענומען פון אַרינינאַל צי פון שלום-עליכמס אַנדערע ווערק ,דאַרפן
מיר זיין גרייט צו צאָלן אָט-די צינזן דעם פאַך און דער קונסט
פון אינסצענירונג,
נאָר איין זאַך האָבן מיר אַ רעכט צו פאָדערן פוֹן יעדער אינסצע-
נירונג;

אַז

דער

חודך

פון

טַריגיגאַל

זאָל אײנוגעהיט

װערן.

בלויז

אין אָט-דעם זין וועלן מיר דאָ פּרובן ציען אַ פּאַראַלעל צווישן
שלום-עליכמס אַרינינאַל און יעקב ראָטבוימס אינסצענירונג .דערביי
האָבן מיר אין זינען די אומשטענדן אונטער וועלכע ראָטבוימן
איז אויסגעקומען צו אַרבעטן ,די נייטיקייט צוצופּאַסן די אינסצע-
נירונג נישט בלויז צו דער בינע ,נאָר אויך  --און אפשר דער-
הױיפּט  --צו די פאַרלאַנגען פון דער טעאטער-דירעקציע און צו
דער יעראַרכיע שוישפּילער ,װאָס פאָדערט ,אַז געוויסע ראָלן זאָלן
באַטאָנט ווערן ,בעת אַנדערע זאָלן פאַרטושט ווערן .ס'איז אויך
נישט אויסגעשלאָסן ,אַן די לעצטע רעדאַקציע פון ראָטבוימס
טעקסט און די ענטנילטיקע פאָרם פון דער רעזשי זיינען נישט
אין איינקלאַנג מיט זיין ארינינעלן פּלאַן .,סימנים פון אַ פרעמדער
האַנט זעען זיך אָן אין דעם טעקסט.
 ..מיט אונדזער גאַנצער אָנערקענונג פון דעם פאַרוײילוננס-
ווערט פון ,סענדער בלאַנק! און מיט אונדזער נאַנצער אַכטונג צום
יידישן קונסט-טעאַטער פאַר זיינע פריערדיקע שלום-עליכם-אויפפי-
רונגען  ...דאַרף דאָ געזאָגט ווערן ,אַז ,סענדער בלאַנק' פאַרדינט
קוים צו טראָנן שלום-עליכמס נאָמען ,ס'אין אַ פיעסע מער-
ווייניקער לויט שלום-עליכמן בלויז אין פּרט פון פאַבולע ,װאָס דאָס
איז בשום אופן נישט דער עיקר אין דעם אַרינינאַל .ווען סע קומט
אָבער צום כאַראַקטער ,צו סביבה און צום סאַציאַלן עצם פון דער
שפּיל (שוין אָפּנערעדט פון שפּראַך) ,איז דאָ נישט נאָר ניט איינ-
געהיט געװאָרן דער תוך פון דעם אַרינינאַל ,נאָר שלום-עליכם איז
;אויסגעבעסערט' געװאָרן אויף פּונקט קאַפּויער.

גראָד אין ,סענדער בלאַנק' ,וואו שלום-עליכם האָט דעמאַנסטראַ-
טיוו אויסגעלאָזט דעם מאַמענט פון ליבע ,דעם מאָמענט פון ,ראַ-
מאַן' ,האָט

די אינסצענירונג

אונטערגעטראָנן

אַ ראָמאַן

מיט

אַ

'.איז אַ שטאַמפּירטער ראָמאַן מיט אַ שאַבלאַנער סיטו-
ליבע  ..ס
אַציע װוי אין דער אויסנגעדראַשענער סעקאַנד-עוועניו אָפּערעטע.
 ..,און טאָמער איז דאָס וייניק פעקאַנד-עװעניהאָפּערעטע ,איז
מאַרקוס {סענדערס זוןן .פ.אַ.רװאַנדלט געװאָרן אין אַן אָפּערע-
זינגער  ...און זינגט (ס'איז נישט קיין שפּאַס !) ,לאדאנא מאבילע'.
װאָס איז ? די ראָל פון מאַרקוס שפּילט מוני סערעבראָוו ,װאָס אין
אין דער אָפּערעטע דערצוינן געװואָרן גראָד אויף אַזױנע ראָלן,
די נאַנצע פאַבולע איז איבערנעבויט נעװאָרן אַזױ ,אַז זי דרייט
זיך אַרום אַ טאָפּלטער אַקס -- ,סענדערס קרענק און מאַרקוסעס
ראָמאַן .און די שפּי? ענדיקט זיך מיט אַ טאָפּלט ,גליקלעכן סוף' :
סענדער ווערט געזונט און מאַרקוס ווערט אַ חתן .פון שלום-
עליכמס ביטערער סאַציאַלער סאטירע אויף דעם אויפנעקומענעם
נניד מיט זיין געזינד? איז געװאָרן א לאַקריץ-זיסע אָפּערעטע מיט
;גוטע! און ,שלעכטע' מענטשן און מיט דעם טריומף פון די ,גוטע'
איבער די ,שלעכטע' ,און סענדער בלאַנק אליין איז געװאָרן דער
;נוטער העלד' פוז דער שפּי?! אויב ער איז קאָמעדיש ,איז ער אָבער
דורכאויס אַ פּאָזיטיווע פינור ,װאָס דאַרף ,לויטן פּלאַן פון דער
אינסצענירונג ,קרינן די סימפּאַטיע פון דעם עולם.

ממילא איז פאַרשוואונדן שלום-עליכמס סאַטירע אויף דעם
סאַציאַלן; טיפּ סענדער בלאַנק .,אָנשטאָט דער דייטלעכער דיפע-
רענצירונג צווישן סאַציאַלע קאַטעגאָריעס  ---די אויפנעקומענע
2280

לעקסיקאָן

פון

מאאטטטאסטאטאנטן

ננידים מיט זייערע געזינדלעך פון איין זייט און די {משרתיםן
פרויקעס מיט דער שטאָט פון דער אַנדערער זייט  --װאָס דאָס
איז דער סאַמע עצם פון דעם אֶרינינאַל ,האָט זיך באַקומען אַ
סקאַרבאָװע :8סאַציאַלע דיפערענצירונג צווישן ,גוטע' און ,שלעכ-
טע'

אין

מענטשן

סענדערס

הויזגעזינד.

 ...אַזאַ אויסטייטשוננ

איז נישט נאָר ניט אין נייסט פון שלום-עליכמס אַריגינאַל ,ס'איז
דער היפּך פון שלום-עליכמן ,ס'איז אַ פאַרלעצונג פון שלום-עליבמס
צענטראַלער אידעע !  ...די אינסצענירונג לייגט-אָן ווער ווייסט
וויפל װעג אויף צו פּאַרװישן דעם סאַציאַלן אַספּעקט פון ,סענדער

בלאַנק' ,אויסהוילן זיין קלאַסן-אינהאַלט און דערלאַנגען אים וי
,זשאָוק'
אַ ריין-פּערזענלעכע קאָמעדיע געבויט אויף אַ פיזיאָלאָנישן ד
ווויץטן.
ממילא נייט איר אַרוס פון טעאַטער אַ ליידיקער ,די געלעכטערס
בליצן-אויף און פֿאַרשװוינדן ,אָבער קיין אָפּקלאַנג פון די געלעכ-
טערס בלייבט נישט ביים צוזעער ... .מאָריס שװאַרץ {סענדער
בלאַנק| איז גוט אין יענע מאָמענטן ווען ער איז שלום-עליכמדיק,
 ...אָבער ווען ער שלאַנט אויף

דעם פיזיאָלאָגישן

וויץ און וען

ער רעדט די ,מאָראַלישע פּראָזע' פון דער שלוס-סצענע אין לעצטן
אַקט ,איז דאָס פאַלש מינץ ,װאָס קיין שוישפּילערישע פלינקייט
קאָן דאָס ניט אויסקויפן ... .חנה אַפּעל (די מומע דאָבריש)
רייסט-אויף

דעם טעאַטער

מיט אירע קאַמעדישע

שטיק.

דער עולם

האַלט זיך ממש ביי די זייטן .נאָר גראָד אָט-די לוסטיקסטע סצענע
איז די ליידיקסטע אין דער שפּיל ... .די אַנדערע שפּילער ,אַלֶע
ווייזן זיי אַרױס :פלינקייט  ...אָבער קיין אמתע מענטשן זיינען
דאָרט ניטאָ ,ווייל שלום-עליבמס פּערזאָנען זיינען פון דער שיפ
באַזייטיקט געװאָרן און קיין איינענע האָט די אינסצענירונג ניט
געשאַפן ... ,וואויל איז יענע צושויער ,וואָס זיינען ניט באַקאַנט
מיט שלום-עליכמס אַריגינאַל :זיי לאַכן זיך אָן און גייען אַרױס
פון טעאַטער מיט דעם געפיל ,אַז זיי האָבן געזעען אַ פּוסטע אָבער
לוסטיקע שפּיל .זיי ווייסן ניט ,אַז די שפּיל איז אַ פּוסטע דערפאַר,
װאָס איר אמתער אינהאַלט איז אויסנעהוילט געװאָרן ,זיי מיינען,
אַז ,סענדער בלאַנק' איז סתם אַ ליידיקע שפּיל מיט אַן אַנעקדאָט
אָנשטאָט אַ פאַבולע און מיט אַ סך דייטלעך-פאַבריצירטע רעזשי-
סערישע און שוישפּילערישע געלעכטערס .אָבער פאַר די װאָס האָבן
געהאַט דעם אומגליק דורכצולייענען ,סענדער בלאַנק' ,איידער זיי
האָבן נעזעען די פאָרשטעלוננ ,אין די פּיעסע און די אויפפירונג
 ---א שטאַרקע

אַנטוישונג".

,,סענדער

בלאַנק'

אַ רעאַליסטישע

קאָמעדיע,

און

די מעשה ,װאָס דאָ דערציילט זיך ,אין ניט קיין איבריק פעטע,

אָבער זי פֿאַרמאָנט אַ רייכע סביבה ,און די סביבה ראטעוועט
די קאָמעדיע ... .דער אינהאַלט איז אַרומגעוװועבט מיט אַזויפיפ
קליינינקע ,אינהאַלטלעך' ,ביי-סצענקעס ,סיטואַציעס און כאַראַק-
טעריסטיקעס,אַז עס וערט אַ פיינע גגוט
עשפּילטע קאָמעדיע.
; ..סענדער בלאַנק .ה.אָ.ט דראַמאַטיזירט און רעזשיסירט  ..,אַ
יונגער יידישער רעזשיסער פון פּױילן ,איצט אַ גאַסט אין אַמעריקע,
זיין נאָמען איז יעקב ראָטבוים ,און מען דאַרף אים װאַרם אוים-
נעמען ,ווייל ער האָט אַ צונאַנג און ווייס װאָס ער טוט.
דער אונטערשיד צוישן זיין אויפפירונג פון ,סענדער! און
שװואַרצס שלום-עליכם אויפּפירונגען איז ,װאָס שװואַרץ האָט יענע
געשטעלט װוי קאָמעדיעס מיט אַן אָפענעם פּנים צום רעאַליזם,
מיט אַ ברייטן ,פולן יידישן געלעכטער ,און ראָטבױים האָט ,סענ-
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דער עיקר איז דאָ אין ראָטכוימס רעזשי  ---פרישקייט ,נייערער
צוגאַנג און אימפּעט און דינאַמישע קראַפט; די קאָמעדיע באַװעגט
זיך זייער פלינק .די אַקטיאָרן פּלאָנטערן זיך ניט איינער דעם
צווייטן אונטער די פיס ,און די גרופּירונגען זיינען אויסגעצייכנט
געמאַכט (ווייל מאַפן-סצענעס קאָנען אויך האָבן מאַסן-פעלערן).
; ..אַזױ װוי די רעזשי ,אַזױ אויך די באַאַרבעטונג .מען קאָן זאָגן,
אַז יעקב ראָטבױים האָט פון צעװאָרפענע ציג? אויסגעבויט מיט
אַ געניט האַנט אַ גאַנצן קינסטלערישן בנין... .אין אַ סך פון
שלום-עליכמס פּאַרשױנען האָט ער אַריינגעבלאָזן ניי לעבן .עטלעכע
פון זיי האָט ער געביטן די פּראָפּעסיעס ,װוי למשל פענדערן אַלֵיין
 ...האָט ער נעמאַכט פון אַ געוועזענעם חלפן ,לויט שלום-עליכם,
פאַר אַ געוועזענעם בעקער ,און לויט מיין בליק האָט ער גוט געטאָן.
 ....חלפנים זיינען בטבע קאַרגע מענטשן און פאַרביסענע און זיינען
כמעט נזירים .,און סענדער איז בטבע אַ ברייטער מענטש ,װאַרפט
זיך מיט טויזנטער און ווען עס קומט צו דער אכילה (און אויף
דער אכילה האַלט זיד דריי פערטל פון דער קאָמעדיע ,פענדער
בלאַנק') איז אַ געוועזענער בעקער מער אויפן פּלאַץ װי אַ חלפן
 ..,אויך פענדערס ליבליננ-זונד? מאַרקוסן האָט ראָטבוױים געענ-
דערט זיין ,תכלית' .פון זיין ציל אין לעבן ,לויט שלום:עליכם,
אויף דאָקטאָר ,אויף אַדװאַקאַט צי אויף אינזשינער ,האָט ער אים
נעמאַכט פאַר אַ פּיאַניסט ,און חוץ דעם האָט ער אים טאַקע צונע-
נעבן אַ ליבע אויך ... .און ער האָט אויך דאָ גוט פאַרקניפּט
דעם ראָמאַן און די קאָמעדיע פאַרנאַנצט ,איין שטיקל? חסרון איז
דאָ די לעצטע סצענע אין ,סענדער בלאַנק' .זי איז אפשר אן
איבריקע"...
הלל ראָגאָף שרייבט ;

ח .גוטמאַן ודער לעבעדיקערן שרייבט ;

איז זייער

דערן' געשטעלט מיט אַן אויג צו גראָטעסק ,אָפּט אַפילן צו פאַרס
 ...און ראָטבױם האָט דאָ באמת גוט תופס געווען דעם וועזן פון
שלום-עליכמס  קענדער' ,וועלכן שלום-עליכם האָט אָנגעשריבן
כמעט אין זיין ערשטן אַרויסטריט און אין דער פאָרם פון אַ ראָמאַן
ל.ום-עליכם האָט די העלדן פון סענדער
און אַפּאַלאָנעטיש .ש..
בלאַנק נישט געמאָלן ,נאָר געסקיצירט .ער האָט זיי ניט פאַרטיפט,
נאָר אָפּנעכאַפּט ,אָננעװאָרפן מיט  8בליישטיפט ,אִנשטאָט מיט אַ
פעדער ,און דער באַאַרבעטער |פון דער פּיעסען| האָט קלונ געטאָן,
װאָס ער אין נאָכגענאַנגען שלום-עליכמן ,און אויך סקיצירט,
אָנשטאָט אויפבויען נאַנצע כאַראַקטערן ,און פאַר אַזא צוועק אין
די גראָטעסק-ליניע די בעסטע..

,אויב איר ווילט פאַרגעסן אויף עטלעכע שטונדן די צרות פון
דער וועלט און אין די איינענע זאָרנן ,טאָ גייט זעען ,סענדער
בלאַנק ,/די נייע קאָמעדיע אין מאָריס שװואַרצס קונסט טעאַטער.
איר וועט זיך דאָרט אָנלאַכן וויפ? אייער האַרץ גלוסט און זיך
פילן היימלעך ,דערפרישט ,אַ נייער מענטש ... .די ראָלע פון דעם
העלד פענדער בלאַנק ווערט דורכגעפירט פון מאָריס שװאַרץ .איך
גלייב ,אַז זי װועט פאַרבלייבן איינע פון די בעסטע ראָלן אין
שװאַרצס גרויסן און רייכן רעפּערטואַר .אַ דאַנק זיין נלענצנדן
שפּילן ,געווינט שװואַרץ די סימפּאַטיע פון פּובליקום אַפילו אין דער

ערשטער סצענע ,ווען ער איז נאָך ,דער גראָבער געלט-זאַק' ,דער
פרעסער און דער ווילדער עקשן .די אָפּשטױיסנדיקע אייגנשאפטן
ווערן אַזױ פאָרגעשטעלט מיט אַזױ פיל קלונשאַפט ,מיט אַזאַ מערק-
ווירדיקן הומאָר ,אַז זיי רופן אַרױס בלויז שפּאַס און געלעכטער,
 ,.,אין די שפּעטערדיקע סצענעס  ., .איז שװואַרץ דער כאַראַקטער-
קאָמיקער פון ערשטן ראַנג ,ער האַלט דעם עולם אין קאָנוואולסיעס
פון געלעכטער .די איבריקע ראָלן זיינען אַלֶע קליינע ,אָבער יעדע
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יידישן

טעאַטער

א

פון זיי ווערט נוט געשפּילט .די שוישפּילער האָבן זיך נוט פאַר-
טראַכט ווענן די טיפּן ,װאָס זיי שטעלן פאָר",
יואל ענטין איז גאָר באַגײסטערט:
 ...,שוין דער פאַקט אַלֵיין ,װאָס עס האָט זיך געפונען אַ בעלן
צו דראַמאַטיזירן שלום-עליכמס אַלט-אַלטע ,שװאַכע ,קוים שלום-
עליכמדיקע נאָוועלע ,סענדער בלאַנק' ,װאָס ניט נאָר געהערט זי
ניט צו שלום-עליכמס גרויסער פּעריאָדע פון צװאַנציקסטן יאָרהונ-
דערט ,נאָר אפילו צווישן שלום-עליכמס ערשטע ראָמאַנען פון -91טן
יאָרהונדערט פאַרנעסמט זי קוים עפּעס אן אָרט  ---שוין דאָס אַליין
איז געווען ניט קיין קליינער וואונדער ,נאָר אַ טיפע איבערראַשונג
איז אָבער געווען ,װאָס די זאך איז נעווען נאַנץ קלונ אויפנע-
שריבן און נאַנץ פעאיק רעזשיסירט (טאַקע פון דעם דראַמאַטיזי-
רער יעקב

ראָטבאַום).,

די קאָמעדיע

האָט אָבער געהאַט

זייער אַ

קנאַפּן סוזשעט ,אָט פּונקט וי די נאַוועלע אַליין ,די גאַנצע מעשה
איז געווען אַ קליינער שפּאַס ... .דער דראַמאַטיזירער האָט נאָך
צוגעגעבן אַ מין טשאַרלז דיקענסדיק-שלום-עליכמדיקע מאָראַל (פון
טשארלז דיקענסעס /אַ קריסטמעס געזאַנג' ,און ,לאָמיר ,זאָגן ,פון
שלום-עליבמס ,מיטן עטאַפּ') ,פון ביידע צוזאַמען ,סיי פון דער
מעשה ,סיי פון דער מאָראַליזאַציע ,האָט מען בלויז געקאָנט אַרויס-
ציען עטלעכע פּאָרציעס פון דעם פלאַכערן סאָרט הומאָר ,וואָס
מען רופט הומאָר פון דער סיטואַציע (פון דער באַשטימטער לאַ-
גע) ... .קיין סצענעס אין אמתן זין פון װאָרט ,קיין סיטואַציעס,
זיינען אין דער קאָמעדיע ניט געווען ,האָט זיך בלויז באַקומען א
קאָמעדיע פון פּיצעאָנטיקע זייטיקע סצענעלעך ,אַזױ צו זאָגן פון
דער סביבה ,דער עיקר אָבער אַ קאָמעדיע פון וויצן .אַן אמתע
אַנעקדאָטן-און וויצן-קאָלעקציע ,מערהוייניקער סימעטריש אויס-
געשמעלט ,.די וויצן-זאַמלוננ איז אָבער געווען אַ זייער געלוננענע.
אמת ,זיי האָבן מיטן סוזשעט ניט פיל צו טאָן נעהאט ,אפילו ניט
מיט שלום-עליכמס נאָוועלע בכלל .אָבער עכט שלום-עליכמדיק זיי-
נען זיי נעווען ,פון שלום-עליכמס ווייטערדיקע נאַװעלן און קאָמע-
דיעס צונויפגעקליבענע .און אפילו די ואָס זיינען געווען ראָט-
באַומס איינענע וויצן ,זיינען אויך געווען נאָכגעװיכט נאָך שלום-
עליכמן ,אין זיין גייסט".
דער רעזשיסער און טעאַטראַל ר .בן-ארי שרייבט |אין אונדזער
איבערזעצונגן :
',זיצט
מ

אין טעאַטער

קװואַל איזן שלום-עליכם.

און מ'לאַכט
א דערציילוננ

 ...ביז טרערן.
זיינע איז

 ...דער

דראַמאַטיזירט

און נעשפּילט געװאָרן .און שלום-עליכמס העלדן ,אַזױ וי זיי
דערשיינען אויף דער בינע מיט זייער ריידנס-ארט ,גאַנג ,זייערע
ווערטלעך און שמועסן ,זיינען אין פאָראוֹיס אַ גאַראַנטיע פאַר
זאַלפּן פון נעלעכטער... .עס איןז קענטיק ,אַז ראָטבאַום האָט
נעצילט צו נעבן אַ שפּאס-פאָרשטעלונג .טייל טיפּן און סצענעס
זיינען דערפירט געװאָרן} צו גראָטעסק .דאָ און דאָרט זיינען פאַרהאַן
פּדעכטיקע סצענעס ,שיין אויפנעפירט ,כאָטש עס איז ניטאָ קיין
איינהייט אין כאַראַקטער און אין דער גאַנצער פאָרשטעלוננ איז
ניטאָ קיין גאַנצקייט פון אַ רעזשי-אויפפאַסונג .די שוישפּילער
שפּילן אויך ניט אין איין סטיל .צום ביישפּיל ,מאָריס שװארץ,
חנה אַפּעל און ליובאַ קאַדיסאָן שפּילן זיך אויף זייער שטיינער,
און די אַנדערע  ---אויף זייער שטיינער .אַזױ איז אויך מיט דער
דעקאָראַטיווער זייט; אָט אין אַ סצענע ,װאָס איז גענייגט צו
מאָדערניזם ,און אָט איז אַ שטרענג-רעאליסטישע סצענע  . .אָבער
ווען מ'זיצט אין טעאַטער און מ'שמעלצט זיך פּשוט פון געלעכטער,
פאַרגעסט מען אין די אַלֶע פּראָבלעמען .אָט דאָס איז די גרויס-
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קייט פון שלום-עליכמן .ער האָט געשאַפן זיינע טיפּן װי ער האָט
.ן אַרײנגעבלאָזן אין זיי א לעבן ,װאָס ווען
או
זיי באַנריפן ..
מען זעט זיי ,פילט מען וי זיי לעבן ,און אין  0491זיינען זיי
ניט װוייניקער אמתדיק ,און רופן אַרױס געלעכטער ,וי ווען ער
האָט זיי געשאַפן .דער אמת פון זייער עקזיסטענץ און פון זייער
געזעלשאַפטלעכער סביבה האָט זיך ניט געענדערט".
יעקב מעסטל באַמערקט :איעקב ראָטבאַומס ,סענדער בלאַנק'
איז געווען אַ מיש-מאַש פון צוזאַמענגעקנױלטן שלום-עליכם-שטאָף*,
נאָכן צוריקקערן זיך קיין פּױלן ,האָט דאָרט יעקב ראָטבאַום,
אין אַ נייבאַאַרבעטער פאָרם ,אויפגעפירט ,סענדער בלאַנק" מיטן
,פּױלישן יידישן מלוכה-טעאַטער* (אָנפירונג  ---אידאַ קאַמינסקאַ),
אויך ווען אידאַ קאַמינסקאַס יידישע טרופּע פון פּוילן האָט ,בעת
אירע גאַסטראָלן אין מדינת ישראל ,דאָרט אויפגעפירט ,סענדער
בלאַנק* ,איז די פּיעסע  ---לויט די נאָטיצן פון דר .נ .סווערדלין --
זייער שלעכט אויפגענומען געװאָרן פון דער ישראלדיקער פּרעסע.
|
ער שרייבט אַזױ:
,דער ,מעריב' באַריכטעט ,אַז צושויער ,װאָס האָבן נעזעען אידא
קאַמינסקאַס אויפפירוננ פון שלום-עליכמס ,פענדער בלאַנק' אין
;אהל שם ,,האָבן נעזאָנט ,אַז דאָס איז ;אַן אנטיסעמיטישע אוים-
פירונג!  . ..י .ד ,בערקאָװויטש האָט דערקלערט ; ,אין דער אויפ-
פירונג איז גאָרניט דאָ פון שלום-עליכמן .מען האָט בלויז גענומען
נעמען און ,עפּעס" פון שלום-עליכמס ראָמאַן ,און געמאַכט אַ גאַנץ
אַנדערע זאַך .די סצענעס זיינען ניט פון ראָמאַן'.
דער ;,הארץ' באַצײיכנט, :סענדער בלאַנק! אַלס ,אַ ואולנאָרע
בופאָנאַדע' מיט אַן  ...אידעאישער פּוסטקייט .דאָס איז אַן אוים-
פירונג ,זאָגט ,הארץ, ,,װאָס טראָגט אויף זיך שלום-עליבמס נאָמען
אָן א בארעכטיקוננ"?,
די פּיעסע ,אין אַן ענגלישער איבערזעצונג ,איז אויך אויפגעפירט
געװאָרן דורך מאָריס שװאַרץ (מיט אים אַלס /,סענדער בלאַנק") אין
סעפּטעמבער  3591אין לאָס אַנדזשעלעס ,אין ,סיוויק פּלעיהאַוז"
א"ג ;סענדער בלאַנקס פאַמיליע" ,און איז געגאַנגען מיט דערפאָלג
עטלעכע װאָכן,

;יאָסעלע סאָלאַװײײ
דעם  71אָקטאָבער  9491האָט מאָריס שװאַרץ געעפנט אין ניו"
ּ,אָבליק טעאַטער* ,דעם סעזאָן  05-9491פון זיין פיידישער
יאָרק ,אין פ
קונסט-טעאַטער* מיט דער אויפפירונג פון ;/שלום-עליכמס יאָסעלע
סאָלאָװעי ,פאָלקס-קאָמעדיע אין צוויי טיילן און  61בילדער ,דראַ-
מאַטיזאַציע און רעזשי  ---מאָריס שװואַרץ ,מוזיק פון שלום סעקונדע,
דעקאָראַציעס לויט די צייכנונגען פון לעאָן פאָך ,טענץ פון בעל
דידזשא".
ל .פאָגעלמאַן שרייבט :
 ...,עס װאָלט נגעווען זייער אַ שווערע אַרבעט צו דראַמאַטיזירן
אַפילן זייער א רייפן עכט קינסטלערישן ראָמאַן פאַר דער בינע,
אָבער צו פאַרוואַנדלען די ,יוננט זינד' פון אַ שרייבער (וועלכער

איז נאָך בכלל לויט זיין באַרוף ניט געווען קיין אמתער ראָמאַניסט)
אין אַ לעבעדיקע ,שטאַרקע דראַמע אָדער קאָמעדיע ,איז נאָך אַ
דאָפּלטע ,שווערע אַרבעט ,און מאָריס שװאַרץ ,ביי זיינע אַלע פעאי-
קייטן אַלס דראַמאַטיזירער און רעזשיסער ,האָט ניט געקאָנט ,פאר-
| שטייט זיך ,אינגאַנצן באַהערשן דאָס ,װאָס שלום-עליכם אַלֵיין מיט
זיין גרויסן טאַלאַנט האָט דאַמאָלט אויך ניט נעקאָנט באַהערשן.
;יאָסעלע סאַָלאָװויי' איז פאַרבליבן אין דער יידישער ליטעראַטור
אַלס אַ ניט-נגעלוננענע פּראָבע פון שלום-עליכם צו שאַפן אַן אמת-
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לעססיקאַן

פון

פון שלום-עליכמס ראָמאַן .ניטאָ אין שװואַרצס פּיעסע די פאָלקס-
אידילישקייט פון דער יידישער מיליע מיט יאָרן צוריק .,ניטאָ דער
צאַרטער הוטאָר און די שטילקייט פון טראַגישע איבערלעבונגען.
ביי שװואַרצן איז אַלץ רוישיק ,ראַשיק און האַמעטנע .ס'װואָלט
בעסער געווען ווען ער לאָזט איבער אויף דער בינע די סענטימענ-
װאָס איז דער אייגנטלעכער קע-צייכן פון
טאַלע מעלאָדראַמע,
;יאָסעלע סאַלאָװעי' ,איינע פון שלום-עליכמס ערשטע  --און ניט
זייער געלונגענע  ---ווערק...

דיקן קינסטלערישן ייידישן ראָמאַן' ,װואָס זאָל פאַרבלייבן אַלס
אַ דויערהאַפטע קונסטווערק ביז אונדזער צייט .דער יידישער
ראָמאַן' י,אָסעלע סאָלאָווי' איז פאַרבליבן בלויז אין דער געשיכטע
פון דער יידישער ליטעראַטור אַלס שלום-עליכמס אינטערעסאַנטער
פאַרזוך צו באַווייזן אַ מוסטער פון אַ רעאַליסטישן ראָמאַן אין
קעגנזאַץ צו די שונדישע ראָמאַנען פון שמרן.
 ..איז שװאַרצן ,פאַרשטייט זיך ,אויך ניט נעלוננען אריינצו-
בלאָזן אין אַ פולער מאָס אַ לעבעדיקן דראַמאַטישן אָטעם אין דעם
שװואַכן מאַטעריאַל ,װאָס ער האָט אַרױיסגענומען פון דעם ראָמאַן.
 ..,ביי אַזאַ מין ריזיקאלישן פֿאַרזוך איז נאָך באמת אַ וואונדער
װאָס עס איז שװאַרצן פאָרט געלונגען צו שאַפן אַ ריי אינטע-
רעסאַנטע דראַמאטישע סצענעס און בילדער ,װאָס פאַראינטערעסירן

אַרבעט ,װאָס האָט זיך טיילוויין אָפּנעצאָלט .אייניקע סצענעס,
באַזונדערס אין צווייטן אַקט ,זיינען טעאַטראַליש פיין ... .מאָריס
שװאַרץ איז פאַר אונדז דערשינען אין אַ נאַנץ נייעם ליכט אַלס

דעם עולם און װאָס האַלטן אים אַפילו גאַנץ אָפּט אין אַ געשפּאַנטן

;גדליה באַס' .עשרפּילט די ראָלע מיט ,פעטן' הומאָר .... .אָבער

אויף

טר.אָץ אַלֶע חסרונות איז ,יאָסעלע סאַלאָוועי! אַ ציכטיקע אוים-
פירונג מיט פיינע טעאַטער-עפעקטן ,וועלכע מ'קאָן גיין זעען".

צושטאַנד.
װאָלט איצט

עס

געווען

באמת

אַן אומרעכט

צו

װאַרפן

שװואַרצן אַליין די שולד פאַר די שװאַכקייטן און פעלערן פון
;יאָסעלע סאָלאָוויי' ,די שולד דאַרף דאָ טיילן מיט אים אויך שלום-
עליכם ,וועמען עס איז איצט אויסנעפאַלן צו באַצאָלן נאָכן טויט
אַ שטראָף פאַר זיינע ,יוגנטלעכע זינד' ,אָבער מיר דאַרפן יאָ זיין
דאַנקבאַר שוואַרצן פאַר זיין מוטיקן פאַרזוך אָפּצושטױיבן און אויפ-
צולעבן פאַר אונדז אַ ווייטן פאַרװאָרפענעם ווינק? פון שלום-
עליכמס קינסטלערישע אוצרות ,אַ פאַרשטויבטן ווינק?ל ,װאָס איז
געלענן ערגעץ אין דעם קעלער פון שלום-עליכמס נייסטיקער ירושה.
 ..,ס'איז אַן עכטע יידישע אויפפירונג ,אַפילו ווען
דאָרט פילט זיך אפשר אויך אַ פרעמדער איינפלוס ,און
עכטע שוארצישע אויפפירונג  ...דער ערשטער אַקט
אינטערעסאַנט ,מער אויסגעהאַלטן און געלונגען וי דער
ער פירט אַרײן און פאַראינטערעסירט דעם צושויער

דאָ און
ס'איז אַן
אין מער
צווייטער.
אין דעם

דראַמאַטישן פּלאָנטער אויף אַ נאַנץ לעבעדיקן אופן.

אַריינפירנדיק שלום-עליכמן נופא אין אייניקע
דראַמאַטישן שפּי? אַלס אַ מין ,נאַרײטאָר ,/האָט
בירט צו פאַרבינדן ענגער די פּיעסע מיטן ראָמאַן.
ניט נעשאדט ,ווען שלום-עליכם ,דער ;נאַרייטאָר',
מער

אינטערעסאַנטערע,

מער

שאַרפזיניקע

סצענעס פון דעם
שװואַרץ דאָ פּרן-
עס װאָלט אָבער
האָט דֹאָ אַ ביסל

/פּראָזע!

 ...זעט

איר

דאַָ אויף דער כבינע בלויז די אויסערלעכע נעשטאַלט פון שלום-
עליכם ,אָבער ניט זיין אינערלעכע נגעשטאַלט . . .אַן עכטער שלום-
עליכם-טיפּ איז אַרױסנעקומען ביי מאָריס שװאַרצן זיין ראָלע פון
;גדליה באַס ,דער כאָר-דיריגענט ,װאָס האַװעט און שמאַיעט
 ...אַלס דער ,מענעדזשער' (אויף דעם הינן לשון) פון דעם הויפּט-
העלד ,פון יאָסעלע סאָלאָווײי ... .דער נייער אַקטיאָר ,משה זאַמאַר,
וועלכן שװוארץ האָט איצט אַריבערנעבראַכט אַהער ,שפּילט די ראָלע
פון ,יאָסעלע סאָלאָוויי! נאַנץ נוט ,אָבער אָן באזונדער אייגנאַרטיקע
אייגנשאַפטן  ...די מוזיק ,נגעשריבן פון שלום סעקונדא ,באשטייט
דאָ איבערהויפּט פון חונישע נגונים .זי איז פאָלקסטימלעך ,מעלאָי
דיש און נאנץ אָנגענעם".

עליבמס

ייאַ-

סעלע סאַלאָװעי ,,נאָר אַ פּיעסע ;,נדליה באָס! פון מאָריס שװאַרץ,

װאָס שטיצט זיך טיילווייז אויף שלום-עליכמס ווערק ... .מאָריס
שװאַרץ האָט אין דער דראַמאַטיזאַציע פאַרלעצט דעם עלעמענ-
טאַרן כ ?5פון האַלטן זיך געטריי צום הויפּט-אינהאַלט און גייסט
פון דעם אַרינינאַל ,און בפרט פון אַ קלאַסיש וערק ... .דער
דראַמאַטיזאַטאָר האָט אויך ניט אויפנעכאַפּט דעם געהעריקן טאָן
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זייער נעגאַטיוו דריקט זיך אויס נ .בוכװואַלד וועגן דער דראַמאַ-
טיזאַציע און דאָס שפּילן :
ד,אָס טרויעריקסטע ועגן ;יאָסעלע סאַָלאָװעי' אין נישט די
אומנעלונגענע אינסצענירונג (דראַמאַטיזאַציע) פון שלום-עליכמס
ראָמאַן ,נאָר מאָריס שװואַרצס פאַלשער וועג ,װאָס דערפירט אים
אומפאַרמיידלעך צו אַזעלכע אויפפירוננען ... .מאָריס שוארצן
ווערט פאַרגעװאָרפן ,אַז ער שפּילט ניט די ווערק פון די אָנערקענטע
יידישע דראַמאַטורגן ,נאָר ער ספּעציאַליזירט זיך אויף דראַמאַטי-
זאציעס ,וואָס ער אַלֵיין מאַכט פון פאַרשידענע ראָמאַנען ,קלאַסישע
און מאָדערנע .דאָס אַליין װאָלט אפשר נישט געווען קיין גרויסער
אומנליק ,ווען שװאַרצס דראַמאַטיזאַציעס  ---וי אויך זיינע  באַ-
אַרבעטוננען! פון אַנדערע פּיעסעס  --זאָלן נישט צילן שטענדיק
אין איין פּונקט, :אויפבויען' אַ הויפּט-ראָלע פאַרן סטאַר מאָריס
שװואַרץ .ביים בויען אַזעלכע ראָלן איז ביי שװאַרצן רעכט צו
פֿאַרקריפּלען דעם תוך פון אַרינינעלן ווערק.
;יאָסעלע סאַלאָוועי' איז אַ פּראָדוקט פון אָט דעם אומנליקלעכן
,סטאַריזם' אין יידישן קונסט-טעאַטער .אַ מינדערוויכטיקע פינור
פון אַ יידישן אַנטרעפּעניאָר (אונטערנעמער) אין אַמאָליקן רוסלאַנד,
גדליה באַס ,ווערט דאָרט פאַרװאַנדלט אין דער צענטראַלער פינור
פון דער פּיעסע .כדי ער זאָל זיך װאָס מער אָנזען און זאָל שפּילן
די הויפּט-ראָלע אין דער דראַמאַטישער האַנדלונג ,ווערט דער
;פּלאַט' {סוזשעטן איבערנעקערט מיטן קאָפּ אַראָפּ און עס ווערן
אין דער דראַמאַטיזאַציע אַריינגעשטוקעוועט סצענעס ,װאָס ביי
שלום-עליכמן זיינען זיי ניטאָ ,און קיין זין און קיין לַאָנִיק איז
אין זיי אויך ניטאָ ... .צוליב דעם זעלביקן מאָטיוו האָט מאָריס
שװאַרץ געמאַכט אַ קאַשע פון שלום-עליכמס סיפּור המעשה ,גענעבן
פאַרשידענע סצענעס אין אַ סדר ,װאָס האָט ניט קיין דראַמאַטישע
פאַרבינדונג ,ניט קיין דערציילערישע לאָניק און נישט קיין שלום-
עליכמדיקן חן.
ס'איז טאַקע

דר .סווערדלין איז שרעקלעך אַנטױשט:
 ....,מאָריס שווארץ האָט ניט אויפנעפירט שלום-עליבמס

 ...ס'פילט זיך ,אַז מאָריס שװאַרץ האָט אַריינגעלײיגט אַ ים מיט

ריכטיק,

שוואַכסטע

אַז ,יאָסעלע סאַלאָװעי'

ראָמאַנען.

דער

סיפּור

המעשה

אין פון שלום-
איז

דאָרט

אַ

האַמעטנער ,אַ מעלאָדראַמאַטישער ,אָבער די מענטשן ביי שלום-
עליכמן זיינען לעבעדיקע ,עכטע ,נלויבלעכע .מאָריס שװאַרץ האָט
דאָס רוב פּערסאָנאַזשן פון שלום-עליכמס ראָמאַן פאַרװאַנדלט אין
שאָקירנדיק-פאַלשע בינע-ליאַלקעס.
 ...די גאַנצע פאַרפאַסונג  ---אין די דראַמאַטישע סיטואציעס,
אין פּערסאָנאַזשן ,אין טאָן און אין שפּראַך  --איז אַזוי ווייט
פון שלום-עליכמן וי דער הימל פון דער ערד .ס'איז אַפילן ניט
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יידישן
קיין שלעכטע

טעאַטער
דראַמאַטיזאַציע

פון שלום-עליכמס

ראָמאַן.

ס'איז

בכלל נישט שלום-עליכם!  ...מיר'ן דאָ ניט אריינניין אין דער
סצענישער אויפפירונג און אין דעם שפּילן פון די אַקטיאָרן.

האַמעטנע בינע-ליאַלקעס לאָזן זיך ניט פאַרװואַנדלען אין לעבעדיקע
מענטשן ,מענן די אַקטיאָרן ,װאָס שפּילן די ליאַלקעס ,זיין פון
די בעסטע".
אַ פּנים אַז די רעדאַקציע האָט זיך דערשראָקן פאַר דער האַרבקייט
פון בוכװואַלדס רעצענזיע און זי האָט צוגעגעבן אַ באַמערקונג ,אַז
די ענגלישע פּרעסע האָט די אויפפירונג דוקא זייער גוט אויפגענומען
און אַ צאָל קװאַליפיצירטע יידישער טעאַטער-גײער זיינען מסכים
צו דער מיינונג ,אַז דאָס איז דוקא איינע פון די בעסערע אויפפירונ-
גען פון ;קונסט טעאַטער* ,און די צייטונג װועט דעריבער עפענען אַ
דיסקוסיע וועגן דער פּיעסע .אַ װאָך שפּעטער איז פאַרעפנטלעכט
געװאָרן בלויז איין ,,בריוו פון פאָלק* ,װאָס איז נישט מסכים אינגאַנצן
מיט בוכװואַלדן ,אָבער קורץ דערויף איז אין דער זעלבער צייטונג
אָפּגעדרוקט געװאָרן אַ גרעסערער אַרטיקל פון משה קאַץ ,וואו ער
זאָגט :
,עס איז ריכטיק ,אַז ,יאָסעלע סאָלאָוועי' איזן מער שװאַרצס
וי שלום-עליבמס .עס איז אמת ,אַז די פּיעסע  ---ווי כמעט אַלע
פּיעסן אין שװאַרצס און אין אַלע יידישע פּראָפּעסיאַנעלע טעאַ-
טערן  ---איז צונעשניטן געװאָרן צום סטאַר ,און אַז מאָריס שװאַרץ,
וועלכער שפּילט אין ,יאסעלע סאַלאָװעי' די בעצם זייטיקע ראָליע
פון נדליה באַָס ,האָט געמאַכט די ראָליע פאַר דער צענטראלער
פיגור פון דער פּיעסע .עס איז אמת ,אַז ,פּערעלע די דאמע' שפּילט
איבער און איז דערפאַר צו שרייעדיק און דערפאַר האַמעטנע ,און
אַז מאָריס שווארץ אַלס אויטאָר פון דער פּיעסע ,יאָסעלע סאַלאַָװעי,
האָט אין איר אַריינגעשריבן סצענעס ,װואָס זיינען נישט בנמצא
אין שלום-עליכמס ראָמאַן .,און מיט דעם אַלעם נעהערט ניאָסעלע
סאַלאָוועי' פאָרט צו די מער-נעלונגענע פּיעסן און אויפפירונגען
אין מאָריס שװאַרצס טעאַטער  --אַ פּיעסע און אַן אויפפירונג,
װאָס לאָזט זיך זעען ,און װאָס קרינט די גאַנצע צייט פון דער
דאָ.ס איז קודם
פאָרשטעלונג אַ סימפּאַטישן אֶפּרוף ביים עולם ..
כל דערפאַר וויי?ל שװאַרץ האָט אין דער פּיעסע אויפגעכאַפּט עפּעס
פון דער געזונטער פאָלקסטימלעכקייט ,פון דעם הומאָר ,פון דער
אינערלעכער דראַמאַטישקײט און אַפילו פון דער סענטימענטאַל-
קיים פון שלום-עליכמס פריען ראָמאַן .אמת ,פון שלום-עליכמן
איז אין דער פּיעסע נגעבליבן װייניק ,אָבער שלום-עליכם איז פון
דעם שטאַרקן שטאָף ,אַז אַפִילְן איין טראָפּן פון אים אין אַ גאַנצן
עמער וואַסער לאָזט זיך פילן .און אָט דער טראָפּן שלום-עליכם
האָט זיך איינגעהיט אין דער פּיעסע  ...עס איז דאָס ואָס מאַכט
דעם עולם מיטלאַכן און סימפּאַטיזירן מיט דעם װאָס קומט פאָר
אויף דער סצענע.
{ ..דער אויספיר איז .:אין דער פּיעסע ,יאָסעלע סאַלאַװעי' און
אין איר אויפפירוננ איז מאָריס שװאַרצן און זיין טרופּע דאָס
מאָל נעלוננען אויפצוכאַפּן עפּעס פון שלום-עליכמס נייסט און
שמייכ? ,און הנם די פּיעסע איז אין נאָר אַ סך פּרטים אַנדערש
(און אין אַ סך ערטער ,בפירוש ערגער) װוי שלום-עליכמס ראָמאַן,
האָט זי אָבער איבערגענוג פון דעם ראָמאַן ,גענוג פאלקסטימלעכן
חן ,װאָס מאַכט זי פאַר איינע פון די בעסערע אויפפירונגען אין

שװאַרצס טעאַטער".

|

|

:

יעקב מעסטל באַמערקט' :מ .שװאַרצס ;יאָסעלע סאָלאָוועי' --
מעלאָדראַמאַטיש מיט אַ ביסל אַ הפקרדיקן צוגאַנג צו דער טעמש".
דעם  02אַפּריל  7591פירט מאָריס שװאַרץ אויף די פּיעסע אין
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בוענאָס איירעס ,בעת זיינע דאָרטיקע גאַסטשפּילן ,צוזאַמען מיט זיין
אַדאָפּטירטער טאָכטער פרענציס.
שמואל ראָזשאַנסקי שרייבט וועגן דער אויפפירונג :
, ,יאָסעלע סאָלאָויי' ,אויפגעפירט פון מאָריס שװאַרצן ,לאָזט
איבער דעם איינדרוק פון אַ טעאַטער-אַנטאַלאָגיע .דאַ אין אָנגע-
װאָנדן דער פּרינציפּ וװואָס מער ; קאָמעדיע ,דראַמע ,אָפּערעטע --
אַלע זשאַנרן מישן זיך אויס אינם ספּעקטאַקל ,פּונקט װוי עס מישן
זיך אויס פאַרשידענע טעאַטער-סטילן .און אַ גװאַלדיקער יוגנט-
לעכער אימפּעט פירט זיי אַלע צוזאַמען  :מאָריס שװואַרצס אימפּעט,
דעם דאָזיקן גװאַלדיקן אימפּעט ווייזט אַרויס מאָריס שװאַרץ סיי
וי דער רעזשיסאָר און סיי ווי דער שוישפּילער ,אַ נבורה ,ואָס
 ...מאָריס שװאַרצס ספּעקטאַקל
רופט אַרױס כאוואונדערונג.
,יאָסעלע סאָלאָװיי' קאָן פאַנגען אַ ברייטן עולם ,ויי? עס האָט
טעאַטער מכל חמינים .אַנטקעגן פּאַרשױנען איידעלע ,פיינע ,פרן-
מע ,קומען פּאַרשױינען פאַרגרעבטע ,מאוסע ,ציניקערס .פֿאַרהאַן
סצענעפ פון נאַלדפאַדענישער קאָמעדיע און אָפּערעטע ,פון גראָ-
טעסקע סצענעס ,פון אימפּרעסיאָנירנדיקע פינאלן .מאָריס שװאַרץ
איז אָבער דער איינציקער אין דעם ספּעקטאקל אין וועמען עס איז
האַרמאָניש דידאָזיקע פֿאַרשידנאַרטיקייט און דער גנעמיש פון
סטילן נגיסן זיך ביי אים צונויף אין איין סטיל ,װואָס איז די קווינט-
עסענץ פון טראַדיציאַנעלן יידישן טעאטער ,פֿאַרקערפּערט אין
גאַלדפאַדענישקייט.

ער

כאַראַקטער-שוישפּילער

אין

פּוֹנקט

אַזױ

דראַמאַטישער

װי אַ געבענטשטער

אַקטיאָר,

בינע-קינסטלער

פאַר

יידישער אָפּערעטע (װי מאָדנע דאָס זאָל ניט קלינגען)  ...מאָריס
שװאַרץ דער שוישפּילער קען אַלץ .אין ;יאָסעלע סאַָלאָוײי' (וואו
ער שפּילט ניט די טיט?-ראָל) ,האָט ער זיך אויך געוויזן װי אַ
פּרעכטיקער זינגענדיקער אַקטיאָר .אַ מייסטער אויף דער בינע,
װאָס איז צו אים קיין נלייכן ניטאָ אין דער מייסטערישקייט.
װאָס שייך מאָריס שװאַרץ-דראַמאַטיזאַציע פון שלום-עליבמס
יאָסעלע סאַָלאַָװײי! קאָן מען היבש דיסקוטירן צי מען מעג זיך
נעמען רעכט אַזױ צן איבעראַנדערן דעם גאַנג פון אוױיטאָרס ווערק.
 ...דער הומאָריסט שלום-עליכם  ...האָט זיך ניט אָפּגעהאַלטן
פון ווייזן דעם טראַגישן סוף פון יאָסעלע סאַָלאָװײי ,קומט אָבער
מאָריס שװואַרץ און פירט אַרױף אויף דער בינע .ש.ל.ום-עליכבמן
גופא ,ליינט אים אַרײן אין מויל רייד ,אַז באשר דאָס לעבן האָט
שוין גענוג ביטערניש ,װאָלט געווען אַן עולה ,ער זאָל נאָך צולייגן
ערגערניש ,איז לכן ,דעריבער ,פאַרענדיקט ער ,שלום-עליכם (ביי
מאָריס שװואַרצן) ,אַז יאָסעלע קומט אָן פּונקט צו אסתרקעס חופּה,
קרינט באַלד צוריק דעם קלאָרן פאַרשטאַנד ,װי נאָר ער דערזעט
זיין געליבטע פון די קינדער-יאָדן ,און גדליה באַס (מאָריס שװאַרץ)
דערלאָזט ניט צו דער חופּה מיט דעם אַלטן ,כדי אָפּצונטן אים
פון דער ,דאַמע' און חתונה מאַכן מיטן סאַלאָװיי .פּאַסט זיך אַזאַ
,העפּי ענד' {גוטער סוףן| צו שלום-עליבמס ניאָסעלע סאַָלאָװײי ?
 ..,מאָריס שװואַרץ האָט אָבער גענוג מיטלען צו פאַרגעסן קינסט-
לעריש מיטן ספּעקטאַקל ,מיט שפּיל ,מיט כאַראַקטערס ,מיט ננינה,
מיט טענץ ,מיט ליכט ,װוי ער דערגרייכט דאָס אין א סך סצענעס.
אין דער באַלאַנסירונג צווישן האַנדלונג און טיפּן ,האָט מאָריס
שװאַרץ געלייגט דאָס שווער געוויכט אויף די כאַראַקטערס .אַ
היבשע גאַלערעע ,װאָס פאַרנעמען ביי שלום-עליכמן קוים געציילטע
ווערטער ,ווערן ברייט אַרוסנעפירט אפואןַרנעמען דעם אױבנאָן.
 , .,אַ פיינער אויפטו פון סצענירער מאָריס שװואַרץ ,וועלכער האָט
בכ5ל מיט אַ שאַרפן סצענישן חוש נעשלאָסן ביידע אקטן ,דעם
ערשטן מיטן כאָר מיט וועלכן ער ,נדליה באַס ,דיריזשירט ,און
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דעם צווייטן  --אַן אימפּאָזאַנטע מאַסן-סצענע ,אין וועלכער עס
גיסט זיך צונויף מעלאָדעקלאַמאַציע ,שוישפּיל און געזאנג פון
גרויסן אַנסאַמב? ,גרופּירט אויף צוויי גאָרנס; אַז די ריזיקע בינע
איז אויסגעפולט מיט געשטאַלטן ,מיט אַ נעמיש פון ליכט און קלאַנ-
גען ... .מאריס שװאַרץ ,וועלכער שפּילט ניט די טיטל-ראָל ,האָט
אין גדליה באָס איינע פון די שענסטע ראָלן ,װאָס אַ יידישער
אַקטיאָר קאָן זיך ווינטשן".
יעקב באָטאָשאַנסקי שרייבט:
 ...,דער ענטוזיאַזם איז געװאַקסן מיט דער פאָרשטעלונג און
האָט דערגרייכט זיין קולמינאַציעפּונקט צום שלוס וען אלץ
אויף דער בינע איז געווען אַזױ שיין ,אימפּאָזאַנט און פאַרכאַפּנדיק,
אַז ס'האָט עמאָציאָנירט ווי אַ פאַרכשופט מעשהלע ,און ס'האָט
זיך ניט געװאָלט ,אַז ס'זאָל איבערנעריסן ווערן ... .ווען שלום*
עליכם האָט אָנגעשריבן ,יאַסעלע סאָלאָװיי' האָט ער נאָך ניט
געקענט פולשטענדיק די מלאכה פון דערציילן פריילעך די טרויע-
ריקסטע זאַכן .דאָסדאָזיקע האָט ער אויסגעלערנט שפּעטער ,האָט
מאָריס שװאַרץ זיך אַן עצה געגעבן און ער האָט גענומען פון
שלום-עליכמס

שפּעטערדיקן

אַהער ,און

הומאָר און אַריינגעבראַכט

פון דער טרויעריקער מעשה ...װאַקסט אַרױס אַ ספּעקטאַקל,
ואס כאָטש זיין אינהאַלט אין אַ מעלאָדראַמאַטישער ,ווירקט ער
אויך וי אַ קאָמעדיע ,און דער הומאָר מיטן מעלאָדראַמאַטישן
ווערן צונויפגעװואַקסן ,ווערן איינס און רופן אַרױס געלעכטער דורך
טרערן און טרערן דורך געלעכטער .,דער נוסח פוֹן ספּעקטאַק? איז
אַ פאָלקסטימלעכער,
מ.אָ..ריס שװואַרצס דראַמאַטיזירונג און אויפפירונג  ...האַלט
;
זיך ביים פאָלקסטימלעכן נוסח פון נאָלדאניס און מאָליערס טעאַ-
טער .די קאָמישע סצענעס ווערן נעשפּילט אין עכטן קאָמעדיע
דעל אַרטע טיל סטיל ,די ליבע-סצענעס ווערן געפירט אין איביקן
נוסח פון שענסטן טעאַטער ,װאָס גרענעצט צװישן דראַמע און
אָפּערעטע ,און די שטארקסטע פצענעס ווערן אַרױסנגעבראַכט זי
אין אַ פאָלקס-מעשהלע .די מיטלען זיינען זייער מאָדערנע .די
מוזיק-באנלייטונג

פון

ס ,טענאווסקי

דערמאַנט

אין

דער

מוויק-

באַנלייטונג פון די בעסטע פילמען .די קאָמישע סצענעס וערן
באַגלײיט מיט נראָטעסקע מוזיק און די סענטימענטאַלע מיט סענ-
טימענטאַלע .די דעקאָראַציעס זיינען האַלב-סינטעטיש .מ'קאָן דאָך
 8בילדער ניט ווייזן װוי פולע דעקאָראַציעס ,און דער מאָלער לעאָן
פאָך האָט זיי געשאַפן אין איינחייטלעכן סטי? און זיי שאַפּן כסדר
די אילוזיע פון גאַנצקײיט .די באַלײכטונג אין אַן אולטראַ-
מאָדערנע .די בינע איז אַזױ באַלױכטן ,אַז מען זעט יעדע מימיק
פון דעם שוישפּילער ,און דאָך זיינען ניט פאַרהאַן קיין איבערי-
קייטן און קונצן .די טעכניק איז בכלל? א מאַקסימום מאָדערנע,
אָבער דער סטיל איז א פאָלקסטימלעכער . .. ,די טרופּע איז באמת
אַ ריזיקע און אַלע אַקטיאָרן אימפּאָנירן זיך. .מ.אָריס שװאַרץ

שפּילט

נדליה

באַס .נ.אַ.טירלעך

און טעאַטראַליש.

ער אין

עקזאָטיש אין זיין אויסזען ,אין זיין האלטונג  ...ער זינגט באַס-
אַריעס פון אָפּערע ,שירה פון תפילות ,ער דידיזשירט  ...אוים-
ריכטיק און פאַלש ,געטריי און אינטרינאַנט .ער אין פול מיט
פאַנטאַזיע ,דערפינדערישקייט ,הומאָריסטישע און קאָמישע טריקס.
זיין קאָרטן-שפּילדסצענע איז אַ שעדעוור ,ער אין אין אַ געוויסער
מאָס דער רעזשיסאָר אויף דער בינע".
ש .ניגער האַלט |זע ווייטער} ,אַז אַלע  3קינסטלער-טיפּן ,יאָסעלע
סאָלאָװײי" ,ס,טעמפּעניו* און ראַפאַלעסקאָ זיינען ש .ע'.ס איין קאַ-
לעקטיווער אױיספאַנטאַזירטער קינסטלער-טיפּ,
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פון

,דער

לעצטער

קרבףי

{אין שטורם", ,דער מבול"'}
לויטן פּערסאָנאַזש איז צו דערקענען ,אַז די דראַמע ;דער לעצטער
קרבן" ,װאָס ש .ע .האָט געשריבן און צוגעשיקט דורך דר ,פישבערג
קיין ניוייאָרק צו יעקב פּ .אַדלערן ,האָט געהאַט אַ געוויסע שייכות
מיטן ראָמאַן ;דער מבול" ,װאָס ש .ע .האָט אַ יאָר שפּעטער געשריבן
אין ניו-יאָרק ,און וועלכן ער האָט שפּעטער באַאַרבעט א"ג ;אין
שטורם*,
ש .ע .האָט געלייגט זייער אַ סך האָפנונג אויף אָט דער פּיעסע,
און האָט שוין פאַנטאַזירט וי זי זעט אויס אויף דער בינע .אין זיין
בריוו פון  22נאָוועמבער  ,5091פון קיעוו ,צו דר ,פישבערג ,שרייבט
ער:

|

,לייכצייטיק דערמיט שיק איך אייך אַרױס מיין נאָר-יװאָס אָנ-
|נ
געשריבענע דראמע ,װאָס איז אויף מיר אָנגעהוֹיכט געװאָרן פון
דידאָזיקע בלוטיקע נעשעענישן .איך האָב דער דראמע גענעבן
צוויי נעמען ,דער לעצטער קרבן' ,אָדער ,די בלוטיקע טעג' ,קלייבט
אייך אויס װאָסער נאָמען איר ווילט ,אָדער נוצט ביידע .די דראַמע
באַשטײיט פון פינף אַקטן ,ניט קיין נרויסע .אינם שפּילן וועלן
זיי קיין סך צייט ניט פאַרנעמען .פאַראַן א ראָל אַ טראַניקאָמישע
מיט זייער אַ טראַנישן סוף פאַר דעם הער דזשעק ויעקב פ|.
אַדלער .דאָס איז די ראָל פונם פריילעכן שניידער ײדל סטבתי
פאַראַן אַ ראָל פאַר אַ גנוטער אַקטריסע ,אַ ראָל פון אַ פרוי א
העלדין ,דאָסק איז ראָזע זיסערמאן .פאַראן נאָך א קאַרדינאַלע
ראָל  ---פונם יונגן שוסטער ,דעם סאַציאַל-דעמאַקראַט יואליק
דראַטװע  --זייער אַ דאַנקבאַרע פאַר א גוטן טראַניקער .הב,55
מען האָט באַװאָרנט (ניט איך ,נאָר דאָס סאַמע לעבן) אַלעמען.
װאָס ס'איז שייך דער סצענישקייט פון דער פּיעסע ,אין ביי א
פּינקטלעכער אויפפירונג און מיט רייכע דעקאָראַציעס וװועט זי מאַכן
אַ פוראָר ,אַ שאָד וואָס איך װועל ניםט זיין אין ניו יאָרק אויף דער
פּרעמיערע פוֹן דער דאָזיקער צייטלעכער פּיעסע .איך װאָלְט אין
איר אויסנעשטעלט די סצענע פון דעם פּאָנראָם און די סצענע פון
די מאַניפּעסטאַציעס אין זייער נאַנצער רעאַליטעט .נאָר װאָס זאָל
מען טאָן ? איך פאַרלאָז מיך אויף אייערע אַרטיסטן ,אַז זי וועלן
זיך באַמיען אַועקצושטעלן אַלצדינג וי עס באדארף צו זיין בכדי
עס זאָל זיך באַקומען אַזאַ אילוזיע ,אַז יעדער איינער פון די
צושויער ,זיצנדיק אין ניו יאָרק ,זאָל האָבן דאָס רעכט צו זאָגן :
;איך בין נעווען אין רוסלאַנד אין די דאָזיקע בלוטיקע טענ""
די פּיעסע איז קיינמאָל ניט אויפגעפירט געװאָרן .דער כתב:יד
איז ערגעץ-וואו פאַרפאַלן געװאָרן צװישן די פאַרשידענע פּיעסן
װאָס אַדלער פלעגט אָנזאַמלען.
אויפן  9מאַי איז אין בוענאָס איירעס דורכן ,איפט" אַנאָנסירט
געװאָרן ;אין שטורעם* פון שלום עליכם ,סצענאַריאָ און רעזשי:
דאַװיד ליכט ,מוזיק  ---מיכל גערבעראָוו ,דעקאָראַציעס  ---סאַולאַ
בענאווענטע" ,אָבער די פאָרשטעלונג איז אָפּגעלײגט געװאָרן ,און
ס'האָבן זיך ניט איינגעגעבן צו געפינען די דאַטע און דער אָפּרוף
וועגן דער אויפפירונג,
אין אַן אַרטיקל ,ערב דער אויפפירונג ,שרייבט דער דראַמאַטי-
זירער און רעזשיסער דוד ליכט:
,עס איז
מאַי ,9091
עליכֿם טאַקע
קינסטלערישן

די ווירקלעכקייט פון דעם גרויסן ערב ,װאָס
סמיט דער דאָזיקער טיף-הומאַנער טעמע האָט
אפשר ניט דערגרייכט קיין ווערק פון א צו
פאַרנעם .עס קאָן זיין ,אַז ער איז גאָרניט

הייסט
שלום-
גרויסן
געווען
2206

יידישן

טעאַטצער
אהא

דער גרויסער עפּיקער פאַר דער נרויסער און טראַניש-העראָאישער
ווירקלעכקייט ,דאָס ווערק אָבער איז דער עדות פון שלום-עליבכמס
געפילן און טראַכטעניש וועגן יענער עפּאָכע פון ערב-פרילינג און
זאָגט עדות וי אַזױ דער גרויסער הומאָריסט און שרייבער רעאַנירט
אויף דעם שטורעם פון אונדזער נעכטיקער און היינטיקער ווירק-
לעבקייט".
ש .ע'.ס ראָמאַן ;דער מבול" איז אויך פילמירט געװאָרן אין 5291
אַלס קלאַנגלאָזער פילם,
דער באַקאַנטער טעאַטראַל ,מיטגליד פון דער ;הבימה" ,ר .בן-
ארי ,באַשרײבט אין זיין בוך די פילמירונג דורך דער ,סאָווקינאָ? :
,די נרופּע ,װאָס האָט באַדאַרפט אַנטיילנעמען אין דעם פילם
;דער מבול' פון שלום-עליכם ,איז אָפּגעפאָרן קיין לענינגראַד .די
;הבימה' האָט נישט געהאַט קיין שום דעה אין דער קינסטלערישער
אויפפירוננ פון פילם .די איינגעלאַדענע אַקטיאָרן זיינען געווען
גאַפטראָלערן ,װאָס זיינען אַליין געקומען ,אָדער וואָס זיינען גע-
שיקט געװאָרן פון קאַלעקטיוו ,מאַכן אַ דזשאַב! .... .מיר פלעגן
קומען נאָר דאַן ווען מען האָט אונדז באַדאַרפט און דאָ האָבן
מיר געהאַט די געלענגנחייט צו איבערציינן זיך אויף וויפל די קונסט
פון שפּילן פאַרן לייוונט איז פאַרשידן פון שפּילן אויף דער בינע,
ספּעציע?ל אין די שטומע בילדער ,די איינציקע ,וואָס האָבן דאַן
עקזיסטירט ... .דער רעזשיסער האָט זייער וינציק דערפאַרונג
געהאַט אין טעאַטער בכל? און אין פילם בפרט .עס איז געווען זיין
ערשטע נרויפע ארבעט ,האָט ער נישט געוואוסט פון וװואַנען אֶנֹצו-

הויבן און מיט װאָס צו ענדיקן .אים האָט אַרױסנעהאָלפן איינער,
וואָס האָט אַמאָל געהאַט אַ פּריװואַטע פילם-סטודיאָ און די רעגירונג
האָט זי צונענומען ביי אים און אים אננעשטעלט אַלס אַ ,ספּעץ.

דער געהילף-רעזשיסער איז געווען אַ גוי ,װואָס האָט אַמאָל פיינט
געהאַט יידן ,אָבער אין די לעצטע יאָרן האָט זיך אין אים אַריין-
געכאַפּט אַ ,דיבוק' פון יידן-ליבע ,און כאָטש ער איז געווען געליימט
אויף ביידע פיס ,און מען האָט אים באַדאַרפט פירן אין אַ וועגעלע,
האָט ער פונדעסטווענן געהאָפט ,אַז אָט דער פילם וועט אים ברעננען
צו וועלט-באַרימטקייט .צו דעם איז ער געווען א גרויסער ליבהאָבער
פון שלום-עליכם .ער האָט אָנגעקװואָלן פון יעדער זאַך ,װואָס האָט
געהאַט צו טאָן מיט יידישע מנהגים ; ער האָט מיטן נאַנצן האַרצן
געװאָלט פאַרשענערן דאָס יידישע לעבן ,פאַרקערפּערן אין דעם פילם
אַלץ ,װאָס האָט נאָר אַ שייכות געהאָט מיט יידישקייט.
אין יענע צייטן האָט מען אָבער אין לענינגראַד ניט געקאַנט
געמינען די אַלע אַטריבוטן װאָס מען האָט באַדאַרפט פאַרן ראַמאָל-
טיקן פּראָװינציעלן אָדער שטאָטישן לעבן .פאַר דער שול האָט
מען ,למשל ,באַדאַרפט פפר-תורות-מאַנטעלעך ,ספרים און אַנדערע
מכשירים .אָבער דער נוי האָט נישט גערוט ביז אַלץ איז געווען
אויפן פּלאַץ ... .עס זיינען {פאר דער סצענע פון פּאָנראָם אין דער
שולן אַננאַזשירט נעװאָרן אמתע קאָזאַקן מיט פערד ,פּאָליציי מיט
קאָקאַרדעס

און נאַגייקעס

און

גלאָט

כולינאַנעס.

דעם

טאָג האָט

די סטודיאָ אויסגעקוקט וי אַן אמת שטעטל אין די צאַרישע צייטן,
 ..,אַ פייף פון רעזשיסער און עס חייבט זיך אַן עכטע אַטאַקע.

דער פילם
,דער מבול"
געשפּילט
דורך דער
,הבימה",

3407
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לעקסיטאָן
די קאָזאַקן און די פּאָליצייסקע זיינען ,ווייזט אויס ,אַריין אין דער
ראָל און האָבן אָנגעהויבן אויף אַן אמת צו פונאַנדערטראָנן די
ווענטלעך פון דער שול ,זיי האָבן אָנגעהויבן שמייסן אויף אַן
אמת די סטאַטיסטן ,װאָס האָבן פאַרמאַפקירט זייערע עכט-רוסישע
פּנימער מיט לאַנגע בערד און פּאות .און וויפ? דער רעזשיסער
האָט נישט נגעפייפט און נעשריען ,האָט עס נישט געהאָלפן :די
חברה זיינען אַזױי אַרײן אין דער ראָל ,אַזן עס איז זייער שווער
געווען זיי אָפּצושטעלן...
דידאָזיקע רעזשיסערן האָבן דעם פילם צו קיין גרויסן טאָלק
נישט נעבראַכט .דער אָנגעשטעלטער פון דער רענירונג ,װואָס האָט
באַדאַרפט אויפפּאַסן אויף דער אידעאָלאָניע און פּאָליטישע צורה
פון פילם ,האָט דערפאר געבראַכט אַן אַנדערן ,א מער דערפאַרענעם
פילם-דירעקטאָר .אָבער יענער האָט אויך גאָרנישט געקאַנט אוים-
טאָן .,ער האָט גענומען פילמירן ,האָט נענומען אַ סך בילדער,
אָבער צו קיין טאָלק האָט ער זיך אויך נישט געקאָנט דערשלאָגן.

האָט מען נעבראַכט אַ דריטן ,און דאָסמאָל אין עס געווען דער
באַקאַנטער רעזשיסער פון דער ,חבימה' ,װאָס האָט געשטעלט דעם

ער האָט אַריינגעבראַכט א פּלאַנמעסיקײט.

;גולם' ,,װערשילאָוו.

דער ,מבול' האָט |אָבער| קיין קינסטלערישע דערגרייכונגען נישט
געהאַט און קיין קינסטלערישע אויפנאַבן אודאי נישט .כונות
אָבער האָט דער פילם געהאַט נוטע ,און אַלס אַ פּרוב צוֹ שאַפן
דעם ערשטן יידישן פילם זיינען ווערט אָט די אַלֶע עקספּערימענטן,
 ...װי אַזױ דער פילם איז אַרויסנעקומען ,ווייסן מיר עד היום
נישט .מיר האָבן קיינמאָל דעם פילם נישט נעזעען ,נישט שטיק-
לעכווייז און נישט אינגאַנצן ,אָבער מיר האָבן זיך פאָרנעשטעלט,
אַז קיין נרויס מייסטערװוערק װועט עס נישט אַרויסקומען".
דער .הבימה"-שוישפּילער ב .טשעמערינסקי גיט מער פּרטים וועגן
דער אויפפירונג פון דעם פילם:
,אַ צווייטע מאָסקװער מלוכה-קינאָ-פאַבריק ,פּראָלעט-קינאָ' האָט
אויף זיך גענומען אויפצופירן דעם ;מבול' מיטן אָנטייל פון די
אונטער

;חבימה-אַרטיסטן

דער

רעזשי

פון א קינאַ-רעזשיסער

א.

איװאַנאָוו ,מאָלער פאַלֶק און מוזיקער מ .מילנער .דער רעזשיסער
איװואַנאָוו האָט זיך באַצױיגן מיטן גרעסטן יראת הכבוד און ליב-
שאַפט צום נרויסן יידישן הומאָריסט פון וועמען ער איז באַגײיס-
טערט .ער האָט זיך באַקענט און געלייענט אלע שלום-עליכמסם
ווערק ,װאָס זיינען איבערזעצט אין רוסיש.
 ...די ,חבימה-אַקטיאָרן זיינען צונעטראָטן צו דער פילם-אַרבעט
נאָך אין מאַי  ,9291אין דער סאַמע שווערסטער צייט ,װאָס די
;הבימה' האָט איבערגעלעבט .אַ גרויסער טייל פון די אַקטיאָרן
זיינען געווען שטאַרק אויסגעמאַטערט און אויך ערנסט קראַנק ,און
מ'שיקט זיי אין סאַנאַטאָריעס .עס בלייבט אַ קליינער טייל אַקטיאָרן,
װאָס האַלטן זיך נאָך אויף די פיס און נעמען זיך צו דער אַרבעט.
עס נעמען אָנטיי?ל :בערטאַנאָװו אין דער ראָל פון ,ליפּע באַשע-
, ---יאַשקע

וויטש' ,א .מעסקין , ---בערעזניאק' ,אפרתי-טשעטשיק

װאָראָנע' ,איטקין ,; --איצעק שעסטאַפּאָל ,/ראָװינט  ---יאַננאַ
זובאָװאַ' ,פרודקין , ---נחמיה שוסטערס זון ,דער רעװאַלוציאָנער
בעני' ,ג .פרידלאַנד , ---נחמיהס צווייטער זוֹן' ,א .װואַרשעווער --

פון

מוז מען אָנקומען צו די קאַסרילעװוקער ,וואוהין עס קומט אַראָפּ
די נאַנצע קינאַ-עקספּעדיציע צוזאַמען מיט די ,חבימה' .מען קלייבט
אויס וויניצע ,פּאָדאָליער גוב .און די אַרומיקע שטעטלעך",
וטשעמערינסקי שילדערט דערנאָך קאָמישע און טראַגישע עפּיזאָדן
פון דער פילמירונגן,

;היינטיקע

קינדער"

דעם  01יאַנואַר  9591איז אין באָלדווין דזשואיש סענטער אין
לאָנג איילאַנד ,און אַ ואָך שפּעטער ,אין רוזוועלט אױדיטאָריום,
אין ניו-יאָרק ,אויפגעפירט געװאָרן ,היינטיקע קינדער ,אַ מוזיקאַ-
לישע קאָמעדיע אין  4בילדער ,באַזירט אויף אַ מעשה פון שלום-
עליכם ,סצעניזירט פון װאָלף יונין ,מוזיק פון שלום סעקונדאַ ,כאָרעאָ-
גראַפיע פון פֿעליקס פיביך ,דעקאָראַציעס  ---ש .באַום ,אויפגעפירט
און רעזשיסירט פון בען באָנוס",
דער דראַמאַטיזירער גיט אָן ,אַז די דראַמאַטיזאַציע איז געבויט
אויף ש .ע'.ס ,דאָס גרויסע געווינס", ,אַ בוידעם" און קהיינטיקע
קינדער" (מעשיות פון טוביה דער מילכיקער) מיט אָרגאַניש-אַרײג-
געוועבטע פאָלקלאָר-נוסחדיקע זינג-לידער ,װאָס האָבן דעם קלאַנג
וי ;כולו פאָלקליד".
די פּיעסע ,װאָס איז פּרעזענטירט געװאָרן דורבן ;יידיש נאַציאָנאַלן
אַרבעטער-פאַרבאַנד* ,איז דערנאָך געשפּילט געװאָרן איבער עטלעכע
און זעכציק שטעט און שטעטלעך פון די פאַראייניקטע שטאַטן און
קאַנאַדע.

וועגן דער פּיעסע און דער אויפפירונג שרייבט מאַרק שוייד:
,,היינטיקע קינדער ...איז געבויט אויף אַ ראָמאַנטישן עפּיזאָד

{פון ,טביה דער מילכיקער'} אין וועלכן דער קצב לייזער וואָלף,
אַ רייכער אלמן ,שדכנט זיך צו טביהס טאָכטער צייטל ,וועלכע איז
פאַרליבט אין דעם שניידער-יונג מאָט? קאַמזױ?ל ,אָט די ראָמאַן-
טישע מעשה מיט דעם שטענדיקן הינטנערגרונט פון טביהס הומאָר,
האָט היינט צו טאָג בעסערע מענלעכקייטן צו פאַרװײילן אַן עולם
איידער די מער באַקאַנטע דראַמאַטישע עפּיזאָדן אין דעם לעבן פון
טביה דעם מילכיסקן ... .עס איז שוין לאַנג צייט געווען צו פאַר-
װאַנדלען שלום-עליבכמס אינהאַלטסרײיכן הומאָר אין |אַ} מוזיקאַ-
לישער קאָמעדיע .די באַהאַלטענע ליבע צוישן צייטלען ,איינע פון
טביהס זיבן טעכטער ,מיט דעם שניידער-יונג ,זייער אָפּמאַך חתונה
צו האָבן אָן אַ שדכן ,דעם קצבס איילעניש צו שליסן דעם שידוך
מים טביהן און זיין אַהיימקומען בנלופינדיק  --דאָס אַלץ אין
גנוטער מאַטעריאַל פאַר אַ לוסטיקע קאָמעדיע .בלויז דער טעקסט
פון די עטלעכע סצענעס אין אַ ביס? צוֹ קנאַפּ איבערצונעבן דעם
אמתן טעם פון שלום-עליכמס קוועלנדיקן הומאָר ,אָבער ,װאָס עס
פעלט אויס אין דראַמאַטישער האַנדלונג ,ווערט גוטגעמאַכט מיט
ננינה.
,ש.וי.שפּילעריש איז דאָס אַן אויפטו פון אַ ראָמאַנטישן ליב-
האָבער וי לעאָן גינגאָלד אַרויפצוציען אויף זיך דעם גרים און
די מלבושים פון אונדזער קלאַסישן טביה דעם מילכיקן ,אָבער עס
געלינגט אים צו ברענגען דעם כאַראַקטער צום לעבן ,טראַצצדעם

| װאָס טביהן דאַרף מען הערן ריידן ,ניט זינגען.

זינגט ער אָבער

= יאָ ,איז דאָס אַ פאַרנניגן אים הצוערן .אַן ענלעכן איינדרוק האָט

,פאַשאַ ראַפאַלאָוויטש! ,בן-חיים , --נחמיה שוסטער' ,רייקין בן/ -
ארי , ---מאַלקין' ,ב .שניידער , ---אַבראם מאַרקאַװויטש ,,נ .װויניאַר -

מען פון מינאַ בערן ,וועלכע שפּילט דאָ טביהס ווייב ,גאָלדע ... .זי

ב' .י

שיינקייט פון לילי ליליאַנאַ

--

,די שטומע

טשעמערינסקי,
איינצלנע
אין

יודילעוויטש,

ברוך ,פ .ליוביטש ,בנימין צמח ,א .אַ.

בילדער

לענינגראַד

2209

כלה!,

אויך

תמימה

באראץ,

און

פון ראָלן און עפּיזאָדן
פאַר

אַלגעמײײנע

גרויסע

ווערן

אַראָפּגענומען

בילדער-אויפנאמען

באַשיינט די ראָלע .איויוךנדניטלעכע

איז אַ גרויס געווינס פאַר דער ראָלע פון טביהס טאָכטער צייטל,
 ..,און בען באָנוס ברענגט אַרויס דעם טראַדיציאַנעלן שניידער-
יונג".

2000

יידישן

טעאַטצער

דר .נ .סווערדלין שרייבט ;
,אייננטלעך נערעדט ,האָט װאָלף יונין נענומען איין עפּיזאָד
פון ,טביה' ,און נעמאַכט פון דעם אַ גלאַטיקן איינאַקטער .מ'קאָן
,וזיקאַלישע קאָמעדיע' איז אין
זיך אָבער שפּאַרן צי דער טערמין מ
פּלאַץ .,דער עפּיזאָדישער מאַטעדיאַל איז צו מאָגער פאַר אַ מוזיקאַ-
לישער קאָמעדיע אַפילו אין די לויזע באַנריפן פון סעקאַנד עוועניו
;י.ו.נינס הויפּט-צושטײיער שטעקט אין די פיינע טעקסטן ,װואָס
גליטשן זיך אַריין אין די אויערן צוזאַמען מיט שלום פעקונדעס

העכסט געראָטענער מוזיק .אין די מערסטע פאַלן זיינען די קופּלעטן
אַ טייל פון דער אַקציע.
יונין האָט זיך ,בכלל נגענומען ,באַצױגן צו שלום-עליבמס טעקסט
מיט פּיעטעט .איז די מעשה אַזױ :דאָרטן וואו ער האָט שלום-
עליכמן ,דעם גרויסן מייסטער ,ניט נערירט ,איז דער עפעקט געווען
גרויס .מען האָט זיך געקאַטשעט פאַר געלעכטער .שלום-עליכמס
הומאָר איז נאָך אַלץ פריש ,עכט און געניאַל .דאָרטן אָבער וואו
יונין האָט געפּרובט מייסטרעווען (דער איבעריקער בריוו פון
טוביהן צו פּאַניע שלום-עליכם ,און עטלעכע אַנדערע שטעלן) ,איז
שוין דער איינדרוק געווען א שואכערער.
די שוישפּילער האָבן אַממײנסטן קאָמפּענסירט פאַר די חסרונות
פון דער קליינער אָפּערעטע ,געבויט אויף איין עפּיזאָד פון ,טוביהן'.
 ., ,מיר איז שוין אויסגעקומען

צו זען בעסערע

;,טוביהס',

אָבער

ליבנאָלדס איז ,לכל הדעות ,ניט געווען אויסן װוענ .,לילי ליליאַנאַס
,צייט?' האָט געהאָט אַ ים מיט יידישן חן .מינא בערן איז געווען
באמת נוט אַלס ,נאָלדע' ... .בען באָנוס  ...אין דער ראָל פון
דעם שניידער-יונג ,מאָט? קאַמזױל! איז געװואָרן רירעוודיק ,לייכטער
אויף דעם ,פּאַדיאָם! און װאַרעמער מיטן לשון, .מאָט? קאַמזױיל
איז ,דוכט זיך ,זיין בעסטע ראָל ,אל .העריס איז געווען נישט
שלעכט אַלס  לייזער-װואָלף דער קצב".

טוזנט

איץ נאַכטי

די פּיעסע ,טויזנט איין נאַכט* האָט דוד ליכט פריער אויפגעפירט
אין בוענאָס איירעס מיטן ;איפט",
(אַלע פּרובן וועגן פּרטים האָבן זיך ניט איינגעגעבן|.
דעם  5דעצעמבער  9591איז די פּיעסע; :טויזנט איין נאַכט ,אין
 2טיילן ,לויט שלום-עליכם ,טעאַטראַליזאַציע און רעזשי  :דוד ליכט",
אויפגעפירט געװאָרן דורך דער ;פאָלקסבינע" ,לכבוד דעם 001יטן
געבױירנטאָג פון ש .ע ,.צו דער דערעפענונג פון סעזאָן  ,06-9591אין
זייער אייגענעם טעאַטער-בנין,
ב .שעפנער שרייבט וועגן דער דראַמאַטיזאַציע און אויפפירונג :
אָזיקע
ד.
י.
ד.
,

ערציילונג איז די טרויעריקסטע

מעשה ,װאָס עס

האָט אָנגעשריבן אונדזער גרעסטער הומאָריסט ,זי אין טאקע גע-
שריבן אין שלום-עליכמס סטיל ,מיט שלום-עליבמס לשון ,מיט
זיין אייגנאַרטיקן כח פאַר דעם ברייטן מאָגאָלאָג ,װאָס פלייצט וי
אַ טייך אין די ערב-פּסח טעג ,אָבער זי איז נישט כאַראַקטעריסטיש
פאַר שלום-עליכמן .זי איז דורכגעװוייקט מיט יירישע מלחמה-
טראַגעדיעס פון דער ערשטער וועלט-מלחמה .מען שיסט און מען
העננט און מען נייט ווידער הענגען און ווידער שיסן .,ביי שלום-
עליכמן ,געוויינלעך ,באהאַלט זיך די טראַגעדיע ,אויב זי איז בכלל
פאַרהאַן ,אין הינטערנרונט און אַרום און אַרום איז ,װוי ער דריקט
,אַדכאַ און
זיך אַלֵיין אויס אין זיינעם אַ בריוו צו יעקב דינעזאָן ,כ
כי-כי'.

דאָ איז אָבער דער

;כא-כא

און כי-כי'

כמעט

אויב ער איז פאַרהאַן צוביסלעך אין דפעארָרשטעלונג
2001

ניטאָ ,און

פון דער /

פאָלקס-בינע! ,האָבן מיר עס צו פאַרדאַנקען מער דוד ליכטן וי
שלום-עליבמן ?.
|איבערגעבנדיק דעם אינהאַלט פון ש .ע'.ס דערציילונג /מעשיות
פון טויזנט איין נאַכט* ,װאָס ווערן דערציילט אין דער פאָרם פון
א שמועס צוישן יחיאל יוניווער מיט וועמען די צרות האָבן פּאַסירט
און דעם שרייבער אויף דער שיף ,װאָס פירט זיי ביידען קיין אַמע-
ריקע ,שרייבט ווייטער ב .שעפנער :
;,װאָלט דוד ליכט זיך בלויז באַננוננט מיט דעם װאָס שלום-
עליכם האָט פאַרשריבן ,װאָלט אַרױסנעקומען אויף דער בינע אַ
פאַרעלטערטע מלחמה-טראַגעדיע .צום נליק האָט ער אָבער אַרײינ-
געפירט אין דעם ספּעקטאַקל אַנדערע שלום-עליכם-געשטאַלטן און
אויך אייניקע זעלטענע רעזשיסאָרישע איינפאַלן ,װאָס ניבן דער
פאָרשטעלונג צו קֹאָלִיר און חן ,אויך קאַסרילעװוקער חן,... .צום
גליק' ,כאָטש וי אַ כלל האַלט איך ניט ,אַז מען דאַרף ,באַאַרבעטן'
די קלאַסיקער און אַמװײניקסטן שלום-עליכמן .שלום-עליכם קען
אַליין ריידן .ער איז דאָך דער באַרעדעװודיקסטער צווישן אונדזערע

קלאַסיקער.

 ...מען קאָן טאַקע האָבן ערנסטע ספקות צי ביים

אויסקלייבן אַ ווערק פאַר אַן אויפפירונג לכבוד הונדערט יאָר שלום-
עליכם האָט דוד ליכט נגעדארפט פון דעם גרויסן שלום-עליכם-אוצר
אַרויסנעמען דידאָזיקע שװואַכע דערציילונג פון דער ערשטער וועלט-
מלחמה ,װאָס אַפילו אירע שטארקסטע טראַנעדיעס זעען אויס איצט,
אין שאָטן פון דער צווייטער וועלט-מלחמה ,זייער בלאַס אין אונ-
דזערע אוינן  ...אָבער נאָכדעם וי מיר נעמען אָן דעם פאַקט,
אַז אָט די דערציילונג האָט ליכט אויסנעקליבן ,מוז מען אָנערקענען,
אַז ער האָט שלום-עליכמן קיין עולה ניט געטאָן .ער האָט מיט גרויס
פּיעטעט און טיפער פאַרשטענדניש אָפּנעהיט שלום:עליכמס שפּראַך
און

סטיל

און

אויך

אַרױסגעבראַכט

דעם

נאַנצן

קינדערשן

און

גלייכצייטיק פּקחותדיק-יידישן חן פון שלום-עליכמס געשטאַלטן.
דאָ און דאָרט האָט ער אױיסנעבאָרגט שלום-עליכמס טיפּן פון אַנ-
דערע דערציילוננען ,ווי ,אַ שטיינער ,די צוויי יוננע העלדן פון
דער סאַנין-דערציילונג ,אָבער דערמיט האָט ער נאָר צונענעבן
קאָלאָריט און יונגקייט (כאָטש אויך טראַגעדיעס) דער אויפפירונג.
אַריינגעפירטע פון דרויסן זיינען אויך דער דרייפוסיאַנער ראַבינער
(ביי שלום-עליבמן אין ,טויזנט איין נאַכט! איז ער דאָ ,אָבער ער
שוויינט דאָרט ,ניט ער רעדט ווענגן דרייפוסן און ניט וענן ארץ
ישרא?) ,און דער ליטװואַק ,װאָס ברענגט אַריין אַ סך לעבן און
טאַקע אמתן הומאָר אין דעם ספּעקטאַק? ,אַ זעלטענער רעזשיסאָ-
רישער אויפטו איז אויך די סצענקע וי אַזױ קרושניק האָט זיך
דעהוואוסט ,אַז עס איז אױיסגעבראָכן די ערשטע וועלט-מלחמה און
דער געאָגראַפישער ויכוח ווענן די צוויי שכנותדיקע יידישע שטעט-
לעך  --קרושניק און יאַנאָוו .פארהאן נאָך אַ היבשע צאָל אַזעלכע
נוטע רעזשיסאָרישע איינפאַלן און כאָטש זיי גרענעצן אָפּטמאָל
גיכער מיט נראָטעסק וי מיט הומאָר ,זיינען זיי אָבער גאַנץ אָנגע-
ליינט אין אַ שלום-עליכם-אויפפירונג.
אויך דאָס שפּילן פון אַנסאַמב? איז דאָסמאָל געווען אויף א
.וען מען האָט אַזאַ רעזשיסאָר װוי דוד ליכט
באַזונדערער הויך .. .ו

מוז אַרויסקומען אַ האַרמאַנישער צוזאַמענשפּיל ,אַלֶע באַטײליקטע
האָבן זיך דערהויבן צו דער הויך פון הי שלום-עליכם-געשטאַלטן".
נאָך קריטישער איז דר .נ .סווערדלין:
,...,טויזנט איין נאַכט! איז
ליזירט געװאָרן פון דוד ליכט
האָט דער דערציילונג גענעבן אַ
ס'איז אין דער פּיעסע דאָ מער

א דערציילונג ,װאָס איז טעאַטראַ-
,לויט שלום-עליכם' .דוד ליכט
סצענישן לבוש .יש אומרים ,אַז
דוד ליכט וי שלום-עליכם ,און
2002

לעקסיטאָן

פון

א בחור און אַ מיידל ,און באַזאָרגט זיי מיט אַרציבאַשעווס ,סאַנין'.
 ...אין דער אויפפירונג אָבער פעלט דער עיקר  :הומאָר ,נעלעכטער,
פרייד .דאָס ביסעלע הומאָר ליפערט דאָסמאָל דער ,געבראָטענער
ליטװואַק' יחזקאל ,װאָס ווערט וואונדערלעך נעשפּילט פון דעם..
נאַליציאַנער הערי רובין ... .זייער גוט איז יהושע זעלדיס אַלס
,יאַנק?ל יונעווער ,ער שפּילט אויפריכטיק ,הארציק ,איבערצייגנדיק.
אלי' אַרנאָוו איז כאַראַקטעריסטיש אַלס פּאַן פּשעפּיעצקי ,אַ פּאַס-
קודנער פּאָליאַק ,א פאַלשער ,אַ מסור און שונא ישראל .,. ,בכלל
דאַרף געזאַנט ווערן ,אַז די ניט-געראָטנקייט פון דער אינסצעניזאַציע
ווערט אין אַ היבשער מאָס קאָמפּענסירט מיטן נוטן אנסאַמב?-שפּיל,
װאָס איז מיט ,טויזנט איין נאַכט' שפּילעריש אַװעק פאָראוֹיס.
דאָס איז געווען דוד ליכטס ניט קליינער פאַרדינפט אַלְס רעזשיסער
און ס'איז אָנגענעם עס צו פאַרצייכענען",

ס'זיינען אויך דאָ אַזױנע ,װאָס דענקן ,אַז מ'דאַרף אין דער אוים-
פירונג זוכן מיט ליכט ..שלום-עליכמן  . ..כ'װוועל שוין אַזױי ווייט
ניט גיין .עס וװועט זיין גענונ צו זאָנן ,אַז אין ליכטס פּיעסע פילט
מען שלום-עליבכנין .,ליכט האָט אָבער ניט געקאַנט נובר זיין די
שוואכקייט פון אויסבאָרגן העלדן און סיטואַציעס פון אַנדערע
שלום-עליכם-ווערק און אַריינשטעלן זיי דֹאָ .ליכט ,דער סצענישער
באַאָבאַכטער ,האָט ,ווייזט אויס ,נעהאַט ניט קיין קליינע שוועריקייט
ביים צונויפבינדן די עקן פון דער פּיעסע ,ער האָט זיך טעאַטראַ-
ליש ניט געקאָנט געבן קיין עצה  ...ביז ער איז אַוועק אויף דער
ליניע פון קלענסטן װידערשטאַנד און אַרייננגעשטעלט אַ נאַראַטאָר
;דער װאָס זאָגט אָן') ,לעאָ פּשיעפּורקאַ איז ,אנב ,נאָרניט שלעכט
אַלס דער 6אָנזאָנער! ,באַזונדערס ביים סאַמע אֶנהוֹיב .ער אין
אָבער ניט שולדיק װאָס אין געוויסע מאַמענטן האָט אים דוד ליכט
אויסגעשטעלט אין אפַּאָזיציע פון לעכערלעכקייט .דאָס לאָזט זיך
באַמערקן ווען אין מאָמענטן פון אקציע-אויסקייטלונג ,פּאָיאַװעט'
זיך פּלוצלינג דער נאַראַטאָר און הייסט די העלדן גיין ...דער
נאַראַטאָר דערקלערט ,קאָמענטירט ,פאַרטייטשט... .,פאַר דעם
יידישן צושויער איז די געשיכטע פון יאַנקל יונעווער  ...ניט אַזױ
קאָמפּליצירט ,אַז ער ,דער צושויער ,זאָל זיך נויטיקן אין אַ פּירוש
 ...אַודאי זיינען עס געווען שוידערלעכע פּאַסירונגען ,אָבער אוֹיף
דער שווע? פון  0691וייס שוין דער יידישער צושויער װועגן
שוידערלעכערע אומנליקן  ...אָבער דאָך האָט ,טויזנט איין נאכט'
ניט קיין קליינעם ווערט ,ווייל מ'קאָן דאָ פילן און זעען שלום-
עליכמס ;אַריינפיר' צו די יידישע איבערלעבוננען און נרוילן אין
לויף פון צווייטן וועלט-קריג ... .אין שלום-עליכמס דערציילונג
קומט דאָס אַרױס פיל שטאַרקער װוי אין דוד ליכטס פּיעסע,

 ... ,ווען מען נעמט אַרויס פון שלום-עליכמס ווערק דעם הומאָך-
עלעמענט ,נעמט מען פאַקטיש אַרוױס די נשמה ,דאָס סאַמע וועזנט-
לעכע פון זיינע פילפאַרביקע דערציילונגען און שילדערונגען  . . .דאָס
איז דער הויפּט-חסרון פון דוד ליכטס טעאַטראַליזאַציע און רעזשי,
וי פ'ווערט אָנגעגעבן אויף דער ערשטער זייט פון דער פּראָנראַם.
און נאָך אַן עיקרדיקער פעלער ,צוליב וועלכן ס'ליידט די אויפפי-
רונג ,איז דאָס ,װאָס ביים באַאַרבעטן שלום-עליכמס טעקסט ,האָט
מען זיך גענומען צופי? פפרייהייט. .ש.ל.ום-עליכם איז אַזױ פּער-
פעקט ,אַז ,אויסבכעסערן' אים ,איז פאקטיש נישט מענלעך .ס'איז
פּונקט וי מען דערנרייכט דעם שפּיץ פון אַ באַרנ ,קאָן מען שוין
העכער נישט קלעטערן.

ליכט האָט ,ווייזט אויס ,געװאָלט אַריינפלעכטן עלעמענטן פון
ראָמאַן און פעקס ... .ער האָט ,אויסגעבאָרנט' צוויי יונגע העלדן,

אין דעם דיאַלאָג הערט מען טענער פון ,ס'אַ ליגן' ,פון ;,ווען
איך בין ראָטשילד' ,נאָר אָנשטאָט מלחמה צװוישן טערק און רוס-

אויך ר .יוקלסאָן איז ניט באַגײסטערט פאַר דער דראַמאַטיזאַציע:

,טויזנט איין נאַכט" (רעזשי  ---דוד ליכט) ביי דער ,פאָלקסבינע" אין ניו-יאָרק,
2008
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יידישן טעאַטער
זאַציע האָבן מיר אויף דאָס ניי דערזעען וויפ? דראמאַטישע מעג-
לעכקייטן עס ליגן נאָך באַהאַלטן אין די וװוערק פון שלום-עליכם.
עס דאַרף נאָר קומען דער טאַלאַנטירטער רעזשיסאָר מיט פאַנטאַזיע
און נוטע איינפאַלן און יעדער שלום-עליכם-מאַָנאַלאָנ קאָן פאַר-
װאַנדלט ווערן אין אַן אינטערעסאנטער שפּיל,
;טויזנט איין נאַכט! האָט שלום-עליכם נגעשריבן אין יאָר .5191
אויף דער שיף ,װאָס האָט אים געפירט פון קאָפּענהאַנען קיין ניו-
יאָרק ,האָט שלום-עליכם .נעטראָפן יידן עמינראַנטן ,װאָס זיינען,
פּונקט װוי ער ,אַנטלאָפן פונם פייער אין ערשטן וועלט-קרינ ,אין
דעם מאָנאָלאָג פון יאַנקל יונעווער קומט צום אויסדרוק דער גאַנצער
גרויל פון דער ערשטער װעלט-מלחמה ,ואָס האָט מער פון אַלעמען
געטראָפן די יידן אין די שטעט און שטעטלעך אין מזרח-אייראָפּע,
שלום-עליכם האָט ביים אָנקומען קיין אַמעריקע זיך שוין געפילט
פרייער און ער האָט שוין נישט מורא געהאט פאַר דער רוסישער
צענזור .ער האָט דאַמאָלט די ,מומע רייזעי  ---די פינסטערע צאַרי-
נאָמען ! דערביי האָט ער
נישט פארפעלט אויך צו דערציילן פון דער רשעות און טפּשות --
וי דעם אומזין פון קריג בכל?  ---פון די קירת-דייטשן  ...געמיינט
 .,,ניט אַזױ  . ..די עסטרייכער וי די דייטשן פתם,
דער טיפּישער שלום-עליכם-הומאָר איז דאָ ,אין די מעשות
;טויזנט איין נאַכט' ,ניט אַזױ קענטיק .,איז עס דאָך אַ שילדערונג
פון מלחמה און בלוט-פארניסונג .,דערפאַר אָבער געפינט מען אין
דער דאָזיקער דערציילונג פול שפּורן פון שלום-עליכמס גרויסן
טאַלאַנט  ---פון שלום-עליכם דעם ליריקער  ,. .אַ וועלט מיט פּקחות
און ביטערער איראָניע לויכט אין דעם ווערק.

לאַנד ,איז עס דאָ צווישן דייטש און רוסלאַנד ,װאָס האָט נישט קיין
לאָנישע שיכות צו דעם ענין ווענן וועלכן עס האנדלט זיך אויף
דער בינע .עס ווערט אויך צופיל עקספּלאָאַטירט דער ;,נעבעך ,אַז
ער מאַכט שיר ניט דעם איינדרוק פון א לייט-מאָטיו.
ס'איז אויך מיין איינדרוק ,אַז די ראָלע פון ,דער װאָס
זאָגט-אָן'  ---א מין קאָנפּעראַנסיע  ---איז אינגאַנצן אַן איבריקע,
אַ חוץ אפשר ביים אֶנהייב פון דער שפּיל ,דער מאַָמענט ווען ער
באַװייזט זיך באַלד וי דער פאָרהאַנג עפנט זיך און ער זאָנט
עטלעכע פּאַסיקע ווערטער ווענן שלום-עליכמן ,אנווייזנדיק אויף
שלום-עליכמס ביוסט און דעם שראַנק מיט שלוםיעליכמס וערק
ביים ראַנד פוֹן דער בינע  ---אָט דער מאַָמענט מאַכט אַן איינדרוק.
ער ברענגט אַריי; די צושויער אין אפַייערלעכער אַטמאָספערע אין
שיכות צו דעם אָנדענק-יאָר פון שלום-:עליכמס הונדערטסטן גע-
בורטסטאָג ... .,די פאָלקס-בינע האָט זיך דעהװואָרבן אַ סטאַזש פון
אַ טאַלאַנטפולן ,האַלב-פּראָפּעסיאָנעלן אַנסאַמב?ל  ...און אָט דער
סטאַזש איז אויף קיין האָר ניט געמינערט געװאָרן דורך דער
איצטיקער אויפפירוננ פון ,טויזנט איין נאכט'""
אַ גאַנץ אַנדערן איינדרוק האָט דער פּעדאַגאָג ת .בערנשטיין:
 ...,דער רעזשיסאָר דוד ליכט האָט מיט זיין חוש פאַר טעאַטער
געפונען דראַמאַטישן שטאָף אין דער לעננערער דערציילונג ,טויזנט
איין נאַכט' ... .,די דערציילונג איז געשריבן אין דער פאָרם פון
אַ מאָנאַלאָג ,איז געקומען דעד רעזשיסאָר דוד ליכט און האָט אַרױיפ-
געפירט אויף דער בינע די מערסטע העלדן ווענן וועלכע עס דער-
ציילט יאַנק? יונעווער ,און עס איז געװאָרן אויס מאָנאָלאָג .פון
מאָנאָלאָג איז געװאָרן אַ דראַמאַטיש טעאַטער-שפּיל ,וואו עס באַ-
וועגן זיך ,ריידן און האַנדלען ,זינגען ,וויינען און לאַכן א נאַנצע
גאַלערעע פוֹן שלום-עליכמס העלדן  . ...די דערציילונג האָט ,לויט
אונדזער מיינונג ,אין דער דראַמאַטיזאַציע גאָרניט פאַרלאָרן ,פאַר-
קערט ,אפשר נאָר געוואונען ,ווייל  ...מער קאָנדענסירט  ..,.די
הויפּט-זאך איז :די בינע אָטעמט מיט שלום/עליכם-לופט ,מיט
דער ווארעמער שלום-עליכם-אַטמאָספער .,.. ,ניט אַלע מאָל אין
עס פתם געלעכטער .ע.ר.געץ-וואו טיף אין דער נשמה לאַכט זיך.
פון אויבנאויף איז נאָרניט דאָ קיין סימן פון געלעכטער ... ,דער
גרויסער שלום-עליכם געווינט אונדז ניט נאָר מיט זיין געלעכטער,
נאָר מיט זיין היימישקייט ,מיט זיין אינטימקייט און מיט זיין
ואַרעמער פאָלקס-חכמה ,װאָס איז אַזױ ליכטיק ,שיין און טיף
װוי דאָס פאָלק אַלֵיין. .ה.אָ.בן מיר זיצנדיק ביי דער פאָרשטעלונג
גאָרניט געוואוסט פון אַזא זאַך װוי אומעט .שלום-עליכם ,װוי יעדער
גרויסער קינסטלער ,װאָס מאָלט אַ טרויעריק בילד ,באַפרייט אייך
פון אומעט .דער אומעט לייזט זיך אויף אין טרייסט .אַזױ האָבן
מיר געפילט ביי דער פאָרשטעלונג .דאָס איז דער כח פון שלום-
עליכמן ,און דאָס איז אויך צו פאַרדאַנקן דער רעזשי און אַלֶע
שוישפּילער".
און דער קריטיקער ש .ד .זינגער שרייבט :
,וד ליכטן ,דעם רעזשיסאָר ,איז גריננ נישט אָנגעקומען צו
ד
פאַרװאַנדלען די פערצן קאַפּיטלעך פון דעם שלום-עליכם-מאָנאָלאָג
;טויזנט איין נאכט' אין אַ פּיעסע ,און דערביי זעען ,אַז דער אִריד
גינעלער טעקסט

זאָל נישט פאַרלאָרן גיין . ,דוד ליכט האָט באַװויזן

אַלע שװעריקייטן( .דורך טעכנישע טעאַטער-עפעקטן

בייצוקומען
און ביז נאָר פיינע בינע-איינפאַלן האָט ליכט באַװיזן צו געבן לטון
אויך די זייטיקע פּאַרשױיגעט,

וואָס ווערן בלויז אגב-אורחאדיק

דער".

מאָנט אין די טויזגט-אייןך גאַכט:מעשיות פון דעם יידן יאַנקל? יונע-
ווער .,אין דער היי-יאָריקער דוד ליכט-אויפפירונג און דראַמאַטי-
2009

 ..,ליכט האָט דאָ ,װוי אין זיין דראַמאַטיזאַציע ,מנחם מענדל'
מיט יאָרן צוריק ,אַריינגעפירט נאָך אַנדערע שלום-עליכם-געשטאַלטן,
און דורך אַ נאַראַטאָר ,דער װאָס דערבײלט ,פונאַנדערגעװויקלט
סצענע נאָך סצענע און געגעבן אַ קינסטלערישן תיקון ,דורך שפּיל
און באַווענגונג ,דעם תוך פון יאַנקל יונעווערס מעשות ,דער נאַראַ-
טאָר ,װאָס מישט זיך אַריין ,און װאָס ווערט אַ טיי? פון דער העכסט
מאָדערנער אויפפירונג ,ער װוערט דער עכאָ פון דעם מחבר; ער
האַלט צונויף דעם אַנסאַמב? און ער לְאָזְט די מעשה בתוך מעשה
 ---פונם לאַנגן מאָנאָלאָג  ---ניט פאַרציען .דערביי פילט מען וי

ליכט איז געבליבן געטריי דעם שלום-עליכם-נוסח פון אנהייב ביזן
סוף,
; ...געשפּילט ווערט ;,טויזנט איין נאַכט! ,אָן אויסנעם ,פון אַלע

אָנטיילנעמערס  ...אין ערנסטער האַרמאָניע ,וי אַ קינסטלערישער
קאָלעקטיוו ,װאָס פאָלנט נאָך דעם רעזשיסאָר .די מער טאַלאַנטירטע
באַווייזן פונדעסטווענן צו באַשאַפן און צוצונעבן ,יעדער אויף זיין
שטיינער ,עפּעס פון דער אייגענער פאנטאזיע ,אויסצוטייטשן שוי-
שפּילעריש די ראָלעס ,װאָס איז זיי צוגעטיילט נעװאָרן".

,עסספּראָפּריאַציןײ
דעם  42מאַי  ,1391צום -51טן יאָרצײיט פון ש .ע ,.איז אין ניו-
יאָרקער ,מעקא טעמפּל* אויפגעפירט געװאָרן דורכן קאַרטעף"

-

;עקספּראָפּריאַציע,

אַ טעאַטער-שפּיל

אין  2סצענעס

(לויט שלום-

עליכם) פון ב .פענסטער ,דעקאָראַציעס און קאָסטיומען .פון מאוד
| און קאָטלער ,רעזשי

--

ב ,שניידער".

'

ב .צ .גאָלדבערג שרייבט וועגן דער אויפפירונג-:
|

|

.ויי זאַכן װאָלט איך געפאָדערט אַפילו פון קאָמוניסטישע
.ו
 . ,צ

קולטור-טרעגער  :טאַלאַנט און אינטעלינענץ .און די צויי זאַכן
האָבן אַזױ אומברחמנותדיק נגעפעלט אויף דעם קאַנגװייליקן אַרטעף
2000

לעטסיטאָן
שלום-עליכם מעמפאָריאַל .,כל-זמן עס האָט געארבעט טאַלאַנט מיט
אינטעלינענץ ,איז עס געווען נאַנץ פיין  :דער ,פרייהייט כאָר' האָט
געזונגען ניט שלעכט און געהאָט דעם גוטן געשמאַק צו זיננען אויך
שלום-עליכמס ,שלאָף מיין קינד' ,און דער טאַנץ פון שלום-עליכבמס
העלדן איז אויך נגעווען פיין און  --רעװאָלוציאָנער; טוביה ,מנחם-
מענדל? ,סטעמפּעניו און אַנדערע שלום-עליכם העלדן פאַלן אַריין
אין דעם װויר-וואַר פון אַרבעטער-קאַמף .זיי וװואַרפן זיך פון רעכטס
און לינקס .מנחם-מענד? איבערהויפּט האָט קיין אָרט ניט ,ביז
דער אַרבעטער זיגט און אָט די אַלטע טיפּן וערן אָפּנעװישט
 ...אָבער דאָ קומט צו אַ האַנט פון א טאַלאַנטלאָזיקײט ,װואָס וויל
הפּנים צונוינשטשאָבן

אַ רעװאָלוציאָנערע מעשה פון שלום-עליכבמס

העלדן און סיטואציעס ,און עס איז אַרויסגעקומען וואולנאַר ,נודנע
און קװאַטש .איז עס כאָטש געווען רעװאָלוציאָנער ? חלילה ,שלום-
עליכבמס זאַכן נופא ,זיינע ,מענטשן' ,און אַפילו זיין ע,קספּראָפּריאַ-
ציע! איז דאָך רויט וי צונטער אַנטקעגן אָט דעם ראָזעווען בלעך.

האָט ,עקספּראָפּריאַציצע! זיך ניט דערהויבן
,דריסטאָקראַטן! אָדער ,בריליאנטן'"

מאַכט

פון טביהן

עפּעס

אַ טשוטשעלא

|אַ שטרוי-מענטשן|

אין מאַי  1291האָט דער ניו-יאָרקער ;אַרטעף* אויפגעפירט ;שלום
עליכמס כאַלאַסטריע אין אַמעריקע ,פּאַנטאָמימאַ-טאַנץ אין דרי
סצענעס ,אויפגעפירט פון סאָפיע באַרנסאָן ,לוט סצענאַריאָ פון א.
פּרינץ* {מוזיק  --הענעך קאָן מיט פיביך אַלס ;מנחם מענדל"ן,
וועגן דער אויפפירונג שרייבט נ .בוכװאַלד ;
,דער פּאַנטאָמימאַ-טאַנץ  ...איז צו אבםטראַקט און ניט
ממשותדיק אין אידעאישן אינהאַלט ,אַז ער זאָל עפּעס מיינען
אַהין אָדער אַהער ... ,דער טאַנץ איז געווען שיין אויסגעפורעמט
און גאָרנישט שלעכט דורכגעפירט ,כאָטש די טאנץ-מייסטערין האָט
אַרױסנגעװיזן א סך מער פאַרשטענדינש און קאָמפּעטענץ אין
פּלאַסטיק װוי אין קאַסרילעװוקע מיט אירע פּערסאָנאַזשן".

אויך נ .בוכװאַלד איז שטאַרק אַנטױישט פון דער דראַמאַטיזאַציע :
א,ין זיין ע,קספּראָפּריאַציע! האָט חבר ב ,פענסטער געפּרובט צו
מאָדערניזירן שלום-עליבמס פּאַרשױינען און זיי לאָזן אַזױי וי זיי
זיינען ביי שלום-עליכמן .האָט זיך דערפון באַקומען אַ מאָדנער
אַנאַכראָניזם (צייט װידערשפּרוך) ,וואָס האָט געגעבן דעם שפּיל אַ
משונהדיקן אידעאישן אָפּקלאַנג .חבר פענסטער האָט נישט מאָדער-
ניזירט .ק.אַ.פרילעווקער מענטשן ,נאָר ער האָט זיי פאַרטיקערהייט
אַריבערנעפירט אין אונדזער צייט אַריין און האָט איבער זיי אוֹים-
נעשריבן

דעם דאַטום  .1591ער האָט זיי אַרויסנענומען

ליקן רוסלאַנד און זיי אַרייננעפירט

אין איצטיקן

פון אַמאָ-

פּױלן  ...פון

קאַפרילעװוקע איז ביי חבר פענסטער געװאָרן כעלעם  ...חבר
פענסטער האָט אָבער אַריבערגעטראָנן אין דעם שפּיל אן אינהאַלט
װאָס טאָר נישט אָנגעגעבן ווערן וי אַ שטיק היינטיקע ווירקלעכב-
קייט .ער האָט גענומען די מעשה מיט דער פּסח-עקספּראָפּריאַציע
 ,.{,און זי אָנגעגעבן װי אַ רעװאַלוציאָנערער אַקְט פון ידישן
אַרבעטער אין פּױילן הײנט צן טאָג .ב.אַ.וואוסטזיניקע אַרבעטער
האָבן זיך געפילט שאָקירט פון אַזאַ אילוסטראַציע פון דער מאָדער-
נער רעװאָלוציאָנערער אַרבעטער-באַוענונג . ...אַזאַ עקספּראָפּריאַ-
ציע {האָט} געהאַט אין זיך אַן עלעמענט פון חוזט איבער די
ארבעטער אוו איבער זײער רעװאַלוציאָנערע פירערטאַפט.

 ...װי אַ ספּעקטאַק?ל איז ,עקכפּראָפּריאַציע' פול מיט מעלות
און חסרונות .אייגנטלעך איז די גאַנצע מעשה קאָנצענטרירט אויף
דער פדר-סצענע ווען עס ווערט נעמאַכט די עקספּראָפּריאַציע ,די-
דאָזיקע סצענע איןז נאָכנגעשריבן נאַנץ געטריי נאָך די אַרינינאַלן
פון שלום-עליכמס צוויי הומאָרעסקעס אוּן איז דראַמאַטורגיש די
ער
ד.
בעסטע ..

לעצטער

אַקט איז נאָר אַן .איבריקער

און שװאַכט

בלויז אָפּ דעם עפעקט פון דער עקספּראָפּריאַציע נופא ,.. .די אוים-
פירונג ,אויף דער רעזשיסאָרישער זייט ,איז אַן אינטערעסאנטע.
וי זיין שטיינער איז ,האָט בענאַ שניידער אַרייננעטאָן אַ מאַסע
חריפותדיקע שפּיל גראָך .אין די קלייניקייטן. .ש,ו.ישפּילעריש
2007

;ימנאַזיט"

װאָס

חשבון".

צו דער מדרנה

פון

;שלוס-עליכמס כאַלאַסטריע אין אַדעריקע"

מרמר זאָגט ,אַז טביה איז אוניװוערסאַל ,קומט ב .פענסטער און
גייט אַרום װוי להבדיל ,אַ קעלבל ,און זאָנט כסדר ,וי אין פּסוק
שטייט' .װאָלט ער כאָטש גענומען טביחס פּסוקים און טייטשן ,האָט
פענסטער געװאָלט ווייזן ,אַז ער איז מער למדן וי טביה און טביה
איז אַ נאון קענגן פענסטערן .ש.ל.ום-עליכם אַליין איז ניט גענוג
געווען ,נאָר איינעמס אַ שטיק גראַפאָמאַנטשינע אויף שלום-עליבמס

פון

אין  2091האָט ש .ע .פאַרעפנטלעכט זיין מעשה ,גימנאַזיע* (װאָס
ער האָט פריער גערופן ,צו דער שחיטה") ,װאָס איז דראַמאַטיזירט
און אויפגעפירט געװאָרן אין  6191דורך דער /קווילנער טרופּע? אין
ווילנע.
די דערציילונג פלעגט ,װי אַ סך אַנדערע ש.ע-.מעשות ,פאָר-
געלייענט ווערן דורך אליבהאָבער* און פּראָפּעסיאָנעלע יידישע

אַקטיאָרן.
דער העברעאישער רעזשיסער און שוישפּילער ברוך טשעמע-
רינסקי דערציילט אין זיינע זכרונות ,אַז נאָך ש .ע',ס טויט האָט ער
אָנגעהױבן נאָך מער צו בענקן נאָך די וואונדערבאַרע געשטאַלטן
אין שלום-עליכמס שאַפונגען ,און ער האָט אָנגעהויבן שטאַרק
טראַכטן אַרויפצוברענגען זיינע ווערק אויף דער בינע .ער האָט
אָנגעהויבן צו זוכן שלום-עליכמס דראַמאַטישע ווערק ,אָבער זייענדיק
אָפּגעריסן פון דער וועלט ,איז ניט געווען מעגלעך זײי צו קריגן
האָט ער באַשלאָסן אַלײן צו דראַמאַטיזירן ש .ע'.ס װוערק .פאַר דעם
צוועק האָט ער אויסגעקליבן צוויי דערציילונגען ,װאָס זיינען געווען
דאַמאָלט אַקטועל , :גימנאַזיע* און ,פון פּריזיוו" ,און זיי באַאַרבעט
|
אין אַ פּיעסע אין דריי אַקטן,
נאָכדעם וי די פּיעסע איז גוט אויפגענומען געװאָרן ,האָט ער
דראַמאַטיזירט אַ צווייטע פּיעסע לויט מנחם-מענדלס בריוו ,װאָס איז
שוין אויפגעפירט געװאָרן פון פּראָפּעסיאָנעלן יידישן טעאַטער ,אָבער
ביידע דראַמאַטיזאַציעס האָבן אים ניט באַפרידיקט ,וייל ער האָט
געהאַלטן ,אַז זיי זיינען ניט קיין געלונגענע ,װאָס זאָלן גענוי אויס-
דריקן שלום-עליכמס שאַפונגען,
אין  2291איז די דערציילונג ,אָבער נאָר וי אַ דערציילונג ,אָפּנע-
דרוקט געװאָרן .,אין ענגליש ,אין באַנד ;ניין איינאַקטערס? פון
בעסי פ .ווהייט,
דעם  1מאַי  2591איז אין ניו-יאָרקער ;באַרביזאָן פּלאַזאַ טעאַטער*
אויפגעפירט געװאָרן ,אין ענגליש, ,די וועלט פון שלום-עליכם* ,אין
וועלכער ס'גייט אַריין ,אין דער דראַמאַטיזירונג פון אַרנאָלד פּוירל,
ש .ע'.ס ,גימנאַזיע? ,װאָס איז שפּעטער רעקאָרדירט געװאָרן אויף
אַ פּלאַטע ,געשפּילט געװאָרן אויף טעלעוויזיע און אויך געדרוקט
געװאָרן ואויספירלעך זע ;די וועלט פון שלום-עליכם* זז,}61531---02 .
דעם  72מאַי  8591האָט יעקב בן-עמי אויפגעפירט אין בוענאָס
איירעס ,אין יידיש/ ,די װעלט פון שלום-עליכם" ,איינשליסנדיק
|
;גימנאַזיע?,
2808
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טעאַטער
קאַן עבה"

אין  4091האָט ש .ע .פאַרעפנטלעכט זיין דערציילונג קאַן עצה",
װאָס איז באַלד דערנאָך זייער אָפט פאָרגעטראָגן געװאָרן דורך פיל
ליבהאָבער ,באַזונדערס דורך די מיטגלידער פון ,פּראָגרעסיוו דראַ-
מאַטיק קלוב" אין אַמעריקע ,און אויך דורך פיל פּראָפּעסיאָנעלע
שוישפּילער אין אײיראָפּע ,װוי לייזער זשעלאַזאַ ,יוליוס אַדלער ,רו-
דאָלף זאַסלאַווסקי ,ל .שריפטזעצער ,און צוליב דעם ,װאָס עס האָט
זיך נאָר געפאָדערט צו מאַכן די געהעריקע סצענישע איינטיילונג
פון טעקסט עס זאָל ווערן אַ שפּיל-פּיעסע ,איז עס אויך זייער אָפט
געשפּילט געװאָרן.
וועגן זשעלאַזאָס פאָרטראַָגן באַמערקט נ .אויסלענדער :
אין די צוויי קליינע זאַכן {,עצה' און ווען איך בין ראָטשילד |
האָט זשעלאַזאַ גענעבן גרויסע קינסטלערישע טיפּן .מען דאַרף
נאָר קוקן אויף זיינע תנועות ,אויף זיין יעדן קער ,זיין ריר ,זיין
זעצן זיך און אויפשטיין".
אין איינע פון דידאָזיקע אויפפירונגען ,אין לאָדזש ,אין יאָר ,8091
האָט זיך דער מחבר אַלײן באַטײליקט אַלס ;שלום-עליכם" ,בעת דעם
יונגערמאַן האָט געשפּילט י .מ ,מאָשקאָװיטש ,וי אַן אײנאַקטער
איז עס אויך זייער אָפט געשפּילט געװאָרן איבער דער פּױלישער
פּראָװוינץ דורך זלמן זילבערצווייג ,וועלכער האָט עס אויך גלייכ-
צייטיק געשפּילט אין העברעאיש (אין דער איבערזעצונג פון מ.
עפרוני) .אין אַמעריקע איז ;אַן עצה* אויף דער פּראָפּעסיאָנעלער
בינע געשפּילט געװאָרן דורך מאָריס שװאַרץ.
די דערציילונג איז אויך אָפּגעדרוקט געװאָרן אין פראַנצויזיש אין
דער איבערזעצונג פון ל .בלומענפעלד ,און וועגן דעם וי אַזױ זי איז
געװאָרן פאַרװאַנדלט אין אַן אײינאַקטער ,דערציילט דער איבערזעצער
ל .בלומענפעלד :
;אין פּאַריז גייט שוין אַרױס דאָס -9טע ביכ? פון חודש-זשורנאַל
,רעוויו ליטערעד זשוויוו' (;יידיש ליטעראַרישער רעווי') ,איז אין
נומער אַריין אַ זאַך ,װאָס אויפן טיט?-בלאָט איזן עס אַזױ פאַר-
צייכנט,; :גיא דע סע ,דער מאַן פון דער ציג ,נאָך שלום-עליבמס
אַ מעשה'.

טראַכט מען ,װאָס איז עס פאַר אַ ,מאַן פון דער ציג'.

עפּעס געדענקט זיך ניט אַזאַ מעשה פון שלום-עליכם .נעמט מען
לייענען כדי שוין ענדלעך צו וויסן װאָס איז עס פאַר אַ מעשה.
;דער מאַן פון דער ציג' איז  ...אַ נו טרעפט  :שלום-עליבמס ,אַן
עצה' .שלום-עליכמס 6אַן עצה' האָב איך לעצטנס אָפּנעדרוקט אין
,רעוויאו בלעאו' ,אַ גוט באַקאַנטע פּאַריזער צװיי-װואָכנשריפט".
ווייטער דערציילט בלומענפעלד ,אַז גיא דע סע איז אַ מחבר פון
פּאָרנאָגראַפיש-פלאַכע לידלעך און צו דער זעלבער צייט אַ כל-בו.
ער האָט איבערזעצט פון אַ סך שפּראַכן ,דראַמאַטיזירט ראָמאַנען
און איבעראַרבעט פּיעסן אַלס ראָמאַנען .ער איז אַ קנאַפּער שפּראַכן-
קענער ,דעריבער אַרבעט ער שטענדיק מיט אַ געהילף ,װאָס קען יאָ
די נויטיקע שפּראַך .יענער איבערזעצט ,און ער אַדאָפּטירט .מיט
יאָרן צוריק האָט ער זיך פאַרבונדן מיט איינעם רובינשטיין ,וועלכער
האָט זיך אָנגגעגעבן אַלס אַ ,פּױליש-יידישער שריפטשטעלער און
זשורנאַליסט* .,יענער טוט פאַר אים די גאַנצע אַרבעט ,און ער...
שלייפט ,פּוצט ,רייניקט און ....פאַרװאַנדלט .בנוגע דער דראַמאַ
טיזאַציע פון ;אַן עצה* שרייבט בלומענפעלד :
בלומענפעלדס איבערועצונג
,רובינשטיין האָט אים די זאך

אָרעמע וואוינונג ,אַ שרייב-טיש
הפקרות ,אַזאַ געמיינהייט !"
;דאָס

פאַרװאָרפן

מיט

פּאַפּירן,

אַזאַ

טעפּל"

איינע פון די סאַמע פּאָפּולערסטע מעשות ,װאָס זיינען אָפט פאָר-
געלייענט געװאָרן פון ליבהאָבער און אויך פון פּראָפּעסיאָנעלע שוי-
שפּילער ,איז ,דאָס טעפּל?,
אין אַמאָליקן צאַרישן רוסלאַנד האָט זיך באַזונדערס אין אַפּ-
שפּילן דעם מאָנאָלאָג אויסגעצייכנט די שוישפּילערין יערמאָלינא-
ווייסמאַן.
אין די פאַראייניקטע שטאַטן פלעגט דער מאָנאָלאָג אָפט געגעבן
ווערן פון דער שוישפּילערין חנה אַפּעל,

די יידענע מיטן טעפּל און שלום-עליכם (צייכענונג פון לואיס מאַרקאָװיטש)

,סיאַליגוי
אין  6091האָט ש .ע .פאַרעפנטלעכט אין ;לעמבערגער טאַגע-
בלאַט* זיין ,,ס'אַליגן" ,וועלכער איז באַלד דערנאָך אַרײנגענומען
געװאָרן אין אַלע זיינע װוערק .צוליב זיין דיאַלאָגישער פאָרם איז
;ס'אַליגן? באַלד אַרײן אין רעפּערטואַר פון די ,ליבהאָבער* אויף
טעאַטער-אָוונטן.
אין  8091איז דער דיאַלאָג אויפגעפירט געװאָרן אין ניו-יאָרק
דורך ,פּראָגרעסיוו דראַמאַטיק קלוב",
דעם  22סעפּטעמבער  1291איז דער דיאַלאָג אויפגעפירט געװאָרן
אויפן ;שלום-עליכם אָװונט* דורכן ;,מאָסקװער יידישער מלוכה-
טעאַטער*,
י .,דאָברושין שילדערט אַזױ בנימין זוסקין אין דער ראָל פון
,קאָלאָמײיער? :
זוסקין שניידט מיט די הענט די לופט לויטן גראַפישן פאַר-
טראַכט פון דער רעזשי ,אָבער אין דער זעלבער צייט שטרעבט
ער אַרומצווויקלען יעדע באַוענונג מיט יענע אינהאלטספולע אַסאָ-
ציאַציעס ,װאָס שטאמען פון אַ לעבעדיקן לעבן .אַנאַליזירנדיק.

צוגעשטעלט אין פאָרם פון אַ מאָנאָלאָג ,און ס'איז געװאָר

דעם קאַלאָמײער דורכן סכעמאַטישן

;קאָמעדיע אין  1אַקט פון גיא דע סע ,נשאלָךום-עליכם ..דרי
פּערזאָן טרעטן דאָ אויף :ראַבינאָוויטש אָדער שלום-עליכם00 ,
יאָר ,רבקה ,זיין פרוי ,יוסף נאָלדריך 22 ,יאָר .די סצענע  --אַן

קין פון דעם דאָזיקן טיפּ אין זיך אַ נאַנצן אויפנעשטעלט".
אין סעזאָן  13-0391האָט דער ;אַרטעף* אין ניו-יאָרק א"ר פון
בענאָ שניידער אויפגעפירט דעם דיאַלאָג.

2009

מעסערדיקן

זשעפט,

האָט זוס-
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טעאַטצער

אין  9291איז דער דיאַלאָג געדרוקט געװאָרן אין ענגליש ,אין
דער איבערזעצונג פון יעטאַ בלאַק ,אין איר באַנד ,אײינאַקטערס
פון יידיש* (זז ,)97-717 .אָבער על פּי טעות איז אַלס מחבר אָנגעגעבן
פ .בימקאָ,
אין  8491איז אין אָנטאַריאָ ,קאַנאַדע ,דערשינען אַ צווייטע ענגלי-
שע איבערזעצונג פון א .א .ראָבאַק ,אין דער קשלום-עליכם-פּאַנאָ-
ראַמאַ* (זז741 .י.)641
ביים

יידישע אומרו צוזאַמען מיטן יידישן בטחון ; דער שאָטן פון דער
ווירקלעכקייט און איר ליכט.
 ...ס'איז קלאָר ,אַז די קורצע דערציילונג איז ניט געווען גענוג
פאר אַ פּיעסע ,און דער דראַמאַטיזירער האָט געמוזט זיך באַנוצן
מיט צונענגעבענע מיטלען  --אַ זאַך ,װאָס געלינגט אייננטלעך
קיינמאָל ניט פולשטענדיק ,סיידן עס ווערט אויסגעבויט פון סאַמע
אונטן ביזן סאַמע אויבן ,ווען די שאַפונג װוערט אויפסניי איבער-

דאַקטאָרײ

איינע פון ש .ע',ס אָפט-געלייענטע מעשות איז געווען ?;ביים דאָק-
טאָר* דורך ,ליבהאָבער" און פּראָפּעסיאָנעלע שוישפּילער,
בעת ש .ע'.ס יאָרצײט אין  0291איז אין ניויאָרק ,אין ,,מאַנהעטן
אָפּערע האַוז* אויפגעפירט געװאָרן דורך די ;שנאָרער* ש .ע'.ס
,ביים דאָקטאָר* (;שלום-עליכם"  --משה שולווייס, ,דער פּאַציענט"
 --מיני ווייזענפריינד");ביים דאָקטאָר* איז אויך רעקאָרדירט דורך יעקב ניומאַן.
דאַקטוירים"
אין דער זאַמלונג ;בשביל הבימה העברית" (װאַרשע ,תרע"ט) ,אין
דער העברעאישער איבערזעצונג פון י .א .האַנדעלזאלץ און פּנינה
ל ,איז פאַרעפנטלעכט ;דאָקטוירים* ,שפּאַס אין  1אַקט .,אין  4291איז
דער אײנאַקטער אויפגעפירט געװאָרן ,אין העברעאיש ,דורכן שוי-
שפּילער זשאק לעווי,
,ל"ג בעומרי
אין סעזאָן  02-9291האָט דער ;אַרטעף* אין ניוייאָרק אויפגעפירט
דעם באַלעט ;לג בעומר" ,סצענאַריא פון מ ,אָלגין ,לויט שלום-עליבם,
דעקאָראַציעס  ---ב .אַראָנסאָן ,מוזיק  ---לאַזאַר וויינער ,טענץ --
בנימין צמח,
אויבן פידל"
דעם  71דעצעמבער  5291איז אין דער ;הבימה *,אין תל-אביב,
אויפגעפירט געװאָרן ;עלי כנון ,| 4אויפן פידל") אין דער העברע-
אישער איבערזעצונג ,כאַאַרבעטונג און רעזשי פון ב .,טשעמערינסקי,
מוזיק  --בן ציסי פארדהאוז ,טענץ  --ז ,לאוויץ און דעקאָראַציעס --
|
ע .לופטגלאַס,
וועגן דער אויפפירונג אין ,הבימה" שרייבט יעקב פיכמאַן |אין
אונדזער איבערזעצונגן :
,לום-עליכמס שאַטונגען װועלן נאָך לאַנגע יאָרן דינען וי אַ
ש
שעפעריש מאַטעריאַל פאַרן יידישן טעאַטער .ווען שלום/עליכם
װאָלט ביי זיין לעבן געהאַט א רעכט יידיש טעאַטער ,װאָלט ער
זיכער איבערגעלאָזט אַ סך פּיעסן ,װואָס װואָלטן גענעבן דעם טעאַ-
טער אַ רעפּערטואַר פאַר דורות ,לויט זיין נאַנצן מהות ,איז ער
געווען אַ פאַרטזעצונג פון גאָלדפאדענען ,כאָטש ער איז געוען
לום-עליכם איז געווען
אומפאַרגלייכלעך נרעסער פון אים. .ש..
דער באַזינגער פון דער יידישער אױסגעטאַרצלטקײט ,פון דער
יידישער עמיגראַבּיט .דאָס קליינע שטעט? ,װאָס האָט זיך אַ ריר
נעטאָן פון איר אייננעפרוירנקייט און איז באַהערשט געװאָרן פון אַ
נעמיש פון אַלְט און ניי ,אָבער דאָס נייע האָט נאָך ניט באַװויזן צו
פארווישן דאָס אַלטע ,און אָט פון דער ענדערונג ציט דאָס שלום-

עליכם זיין נאַנצן הומאָר. ,ש.ל.ום-עליכם האָט אויפנעפאסט אט
דאָס גאַנצע טראַניש-קאָמישע אין דעם לויפנדן יידנטום (ס'איז
זיך שווער פאָרצושטעלן שלום-עליכמס אַ ייד ,װואָס זאָל זיך זיצן
געלאַסן רואיק און ניט לויפן  ...אָט דאָס לויפעניש מאַכט שלום-
עליכמס שאַפונג פאַר אַן אויסנעצייכנט טעאַטער-מאַטעריאַל .,די
2011

טיפּן פון ,אויפן פידעלע" ,געשפּילט דורך דער ,הבימה"

געשאפן,; ,אויפן פידעלע' ,װוי דער מחבר האָט עס אָנגעשריבן,
באַזונדערס אין בערקאָוויטשעס איבערזעצוננ ,איז איינע פון שלום-
עליכמס פּערפעקטע דערציילוננען  ...ווער עס האָט געלייענט די
דערציילונג ,װאָס פאַרנעמט אינגאַנצן עטלעכע זייטלעך און זעט
עס דערנאָך אויף דער בינע אַלס אַ פּיעסע אין ניין בילדער ,פילט,
אַז עפּעס איז דאָ נעשעען ... .אין דער נאַנצער אויסברייטערוננ
(אַפילן ווען זי װאָלט נעמאַכט געװואָרן דורכן מחבר אַליין) אין
שטענדיק דאָ אַ נעמאַר ,אַז די אינערלעכקייט פון דער שאַפונג זאָל
ליידז .דער יסוד איז געלייגט נעװאָרן פאַר איין שטאָק ,אָבער צום
בנין זיינען צונענעבן געװאָרן אַזעלכע אָפּטײילוננען ,װאָס האַלטן
ניט אויס דעם ריטם פון דער נאַָוועלע .יעדעס בילד באַזונדער
דריקט אויס ,װאָס מען האָט נעשטרעבט ,אָבער אַלֶע צואַמען
שטיינן איבער דאָס געוויכט,
 ...נעשפּילט האָבן די ,הבימה-לייט נוט ,זיי האָבן אויסנעדריקט
גענוי װואָס די פּיעסע האָט געצילט .באַראַץ האָט אַרױיסנעויזן
ר איז נעווען זייער גוט מיט זיין
ע.
א סך טאַקט אין זיין שפּילן ..
אינערלעך שפּילן ,מיט דעם חן אין וועלכן ער האָט אויסנעדריקט
די כענקשאַפט און דעם שטילן טרויער . .. ,טשעמערינסקי (נפתלי)
האָט נענעבן דעם היציקן קלעזמער ,װאָס האַלט הויך זיין פאַך
און קאָן דערלאַנגען דעם ריכטיקן ענטפער די אָנגעזעענע באַלע-
באַטים ווען זיי רירן אן זיינע זינס כבוד .א.ַ.מבעסטן איז אָבער
2012

יידישן

טצעאַטער
:םא
22:

געווען מעסקין אַלס דער אַלטער קאַפּעלמייסטער  ...חנהלע הענד-
לער האָט געגעבן אַ טיפּ פון אַ יידיש יינג? אַ ,מזיק!  . ,.קלאצקין
האָט מיט דינע שטריכן גענעבן אַ דייטלעכן כאַראַקטער פון אַ
בעל טאַקסע ...דער סך הכ?  ...אַ שיינע יידישע קאָמעדיע ,אַ
קאָמעדיע מיטן חן פון שלום-עליכם און פון דער ,הבימה",
דעם  4מאַי  7491איז אויפן וועכנטלעכן נאַציאָנאַלן בראָדקעסט
;נר תמיד* {,איטוירנעל לייט"ן פון יידישן טעאָלאָגישן סעמינאַר
אין ניו-יאָרק ,אויפגעפירט געװאָרן ,אין ענגליש ,ש .ע'.ס ;אויפן
פידל" ,באַאַרבעט פאַר דער ראַדיאָ פון אַרנאָלד פּױירל ,רעזשיסירט
דורך פרענק פּאַפּ ,מוזיק פון מאָריס מאַמאָרסקי,
אין  9591האָט י .א .ראנטש באַאַרבעט ,אויפן פידל" ,פאַר וועל-
כער וװולאַדימיר חפץ האָט אָנגעשריבן אַ קאַנטאַטע ,װאָס ווערט
געזונגען דורך די יידישע פאָלקס-כאָרן אין אַמעריקע.
אין  0691איז אַרױס דורך דער פירמע ;מאָניטאָר* אַ רעקאָרד,
אין ענגליש, ,דער פידל" ,פאָרגעלייענט פון האַואַרד דע סילוואַ,
,דאָס מדעסערר"
;דאָס מעסערל* איז דראַמאַטיזירט געװאָרן פון משה סיגאַלאָװסקי
און פאַרעפנטלעכט געװאָרן אין ניו-יאָרקער ;קינדער זשורנאַל"
(אַפּריל  )5491און איבערגעדרוקט געװאָרן אין ;אַרגענטינער ביימע-
לעך" (נ' ,)7491 ,07
אין ,פּ,עדאַגאָגישער בולעטין? (ניו-יאָרק ,נאָוו )6591 .איז מימאָ-
גראַפירט אַ דראַמאַטיזאַציע פון דוד ראַסי ,עס זאָל אויך זיין נאָך
אַ מימאָגראַפירטע אינסצעניזאַציע פון שאול מאַלץ,
דעם  72אָקטאָבער  6491איז אויפן טעלעוויזיע-פּראָגראַם /,איטור-
נעל לייט" (נר תמיד) אויפגעפירט געװאָרן ,אין ענגליש, ,דאָס
מעסערל" ,באַזירט אויף ש .ע'.ס דערציילונג ,געשריבן פון יוסף
מינדעל,
דער

וייגעריי

אין סעזאָן  9278291איז דורכן ,אַרטעף* אין ניו יאָרק אויפגע-
פירט געװאָרן א"ר פון יעקב מעסטל משה נאַדירס ,די לעצטע
מינוטן פון אַ זייגער* לויט שלום עליכם ,װאָס איז אויך אָפּגץ-
דרוקט אין נאַדירס געזאַמלטע ווערק ,אין בוך ,טעאַטער-טעקסטן?,
אין  1291איז אין ווילנע דערשינען ,דער זייגער" ,אינסצענירט
פון ש .באַסטאָמסקי,
אין  1291איז אין דער ניו יאָרקער א,קינדער וועלט* געדרוקט
געװאָרן אַן אינסצעניזאַציע פון ש .דונסקי,
אין  9291איז אין דער בוענאָס איירעסער צייטונג ,די פּרעסט"
געדרוקט געװאָרן ,דער זייגער" .,אינסצענירט פון י .גויכבערג.
אַלע אינסצעניזאַציעס זיינען געשפּילט געװאָרן אויף קינדער-
פאָרשטעלונגען,
סליינע דראַמאַטיזאַבציעס
פון ש .ע'.ס גרעסערע און קלענערע דערציילונגען זיינען געמאַכט
געװאָרן אֶן אַ שיעור דראַמאַטיזאַציעס און אינסצעניזאַציעס .אַ סך
פון זיי זיינען ניט אָפּגעדרוקט געװאָרן .זיי זיינען אויפגעפירט גע-
װאָרן בעת פאַרשידענע געלעגנהייטן ,אָבער גאַנץ באַזונדערס ביי
שול-פייערונגען ,ספּעציעל אום יידישע ימים-טובים ,די דראַמאַטי-
זאַציעס זיינען געמאַכט געװאָרן מערסטנטייל דורך לערער ,אָבער
אויך גאַנץ אָפּט דורך אָנפירער פון די דראַמאַטישע קרייזן ,אָדער
סתם ,גוטע לייענער".
אַ געוויסער טייל פון אָט די דראַמאַטיזאַציעס זיינען געדרוקט
געװאָרן אין פאַרשידענע צייטונגען און זשורנאַלן איבער דער גאַנצער
2013

אטעוו

יידישער וועלט ,און נאָכן גרויסן יידישן חורבן ,װאָס איז געמאַכט
געװאָרן דורך די נאַציס ,איז עס געװאָרן כמעט וי אוממעגלעך זיי
צונויפצוזאַמלען און פאַרפיקסירן די דאַטעס פון די דרוקן ,אָבער
אויף וויפל עס איז אונדז מעגלעך געוען ,האָבן מיר פאַרצייכנט
פאָלגנדיקע דראַמאַטיזאַציעס;
;גרינס אויף שבועות" ,אַ מעשה פאַר יידישע קינדער ,אינסצעני-
זירט דורך יצחק ראָזענבלאַט ,פערלאַג יודישע ערד אַרבײיטער פער-
איין ,,החלוץ* ,לאָדז ,דעם  71יוני  8( 6191זז ,).אויפגעפירט דיזעלבע
דאַטע אין לאָדזשער ,הזמיר".
;חנוכה געלט* ( 32סצענעס) ,פריי אינסצענירט פון י .ד .בערקאָ-
וויטש ,געדרוקט אין גקינדער זשורנאַל? ,ניו-יאָרק ,נאָוועמבער ,3291
דערשינען וי אַ באַזונדער ביכל אין  23( 5291זז ).דורכן ניו-יאָרקער
פאַרלאַג ;מתנות" .אין נאָוועמבער  6391דערשינען אין וילנע,
אינסצענירט פון י .גיליגיטש ,אַלס קאָמעדיע אין  2בילדער,
;כפּרות* (דער הינער-סטרייק) ,דראַמאַטיזירט פון א .פּראַװואַטינער,
געדרוקט אין ,קינדער זשורנאַל* ( ,)4291איבערגעדרוקט אין ווילנער
;גרינינקע ביימעלעך" ( ,)82-7291דערשינען אין אַ באַזונדערע אויס-
גאַבע א"נ ;דער הינער-סטרייק" אין ווילנער פאַרלאַג ,נייע יידישע
פאָלקסשול" 92( 8291 ,זז ).און אַריינגענומען געװאָרן אין פּראַװאַ-
טינערט בוך ;יום טוב פּיעסן" ,שיקאַגאָ( 2491 ,זז,)621-121 ,
;דער פאַרשטערטער פּסה* ,אינסצענירט פון ש ,ב ,.פֿאַרלאַג עדי
נייע יידישע פאָלקסשול? ,ווילנע 61( 7291 ,זז ,).און אַ צווייטע אוים-
לאַגע ,דערשינען אין ווילנע  81( 8291זז ,).פאַרלאַג ,נייע יידישע
שול" ,אינסצענירט פון ש .באסטאמסקי,
;שוין איינמאָל אַ סוכה" ,אײינאַקטער אין דריי סצענעס פון שלום-
עליכם ,דראַמאַטיזירט פון אסתר ראַבינער ,געדרוקט אין ,קינדער
זשורנאַל? ,ניו-יאָרק ,אָקטאָבער ,9291
;באַם קיניג אחשורוש" ,פּורים-שפּיל אין צוויי בילדער ,אינסצע-
נירט פון א .פּראַװאַטינער ,געדרוקט אין ניו-יאָרקער ,קינדער זשור-
נאַל" ( .,)0291אין  5291איז אין ווילנער זשורנאַל ;דער חבר"
געדרוקט געװאָרן /,ביים קיניג אחשורוש" ,פריי אינסצענירט לוט
שלום-עליכמן אין  2אַקטן און פאַרבונדן מיט אַ פּורים-שפּיל פון
ל .גלעזער ,װאָס איז אין  7291דערשינען וי אַ סעפּאַראַטע אויסגאַבע
אין ווילנער פאַרלאַג ;/גרינינקע ביימעלעך",
;דער זייגער* (בילד אין צוויי סצענעס פון שלום-עליכם) ,אינסצע-
נירט פון ש .דונסקי ,איז אָפּנעדרוקט געװאָרן אין דער ניו-יאָרקער
;קינדער וועלט* ( .)1291אין  1291אָדער נאָך פריער האָט משה
נאַדיר פאַרעפנטלעכט זיין ;די לעצטע מינוטן פון אַ זייגער" (לויט
שאָלעם-אַלעיכיים ,אין צוויי סצענעס) ,װאָס איז אַריין אין זיין בוך
,טעאַטערטעקסטן? (ניו-יאָרק ,2391 .זז ,)932-622 .אין  1391איז אין
ווילנער פאַרלאַג ;נייע יידישע פאָלקסשול* דערשינען ,דער זייגער",
אינסצעניזירט פון ש .באַסטאָמסקי ( 61זז ,).װאָס איז נאָך אין 9291
געדרוקט געװאָרן אין זשורנאַל ,גרינינקע ביימעלעך" ,און איז דער-
שינען אין ווילנע ,אין אַ צווייטער אויפלאַגע ,אין  ,8391אין 5291
איז אין ניו-יאָרקער ,קינדער זשורנאַל* פאַרעפנטלעכט געװאָרן די
אינסצעניזאַציע פון י .גויכבערג ,װאָס איז אין  9291איבערגעדרוקט
געװאָרן אין ,די פּרעסע* אין בוענאָס איירעס,
,צוויי שלח מנותן" ,פּורים-שפּיל אין פיר סצענעס פון שלום-
עליכם ,דראַמאַטיזירט פון אסתר ראַבינער ,איז געדרוקט אין ניו-
יאָרקער ,קינדער זשורנאַל* (- ,)1291
;פּסח צום סדר" ,אַ קינדער-שפּיל אין דריי סצענעס ,לוט דריי
יום:-טוב מעשיות פון שלום-עליכם ,פריי באַאַרבעט און אינסצענירט
פון אסתר ראַבינער ,איז געדרוקט אין ניו-יאָרקער ;קינדער זשורנאַל*
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און איבערגעדרוקט

אין ;,גרינינקע ביימעלעך"

(פעברואַר

פון ,מאָטל פּייסי דעם חזנס" זיינען געמאַכט געװאָרן עטלעכע
אינסצעניזאַציעס; :קװאַס?" לויט שלום-עליכם ,אינסצענירט פון
ישראל ,געדרוקט אין ניו-יאָרקער ,קינדער זשורנאַל* ( ,)3291איבער-
געדרוקט אין זעלבן זשורנאַל אין  7591מיטן פולן נאָמען פון אינ-
סצענירער  :י .גויכבערג; .אַ גאַס ניסט" ,אינסצענירט פון ישראל,
געדרוקט אין ,קינדער זשורנאַל* (מערץ  ,)4291אין  5391איז אין
ווילנער זשורנאַל ;דער חבר" פאַרעפנטלעכט געװאָרן /מאָטל פּייסי
דעם חזנס אין אַמעריקאַ* ,צוויי אינסצענירונגען פון  )1מ .גילינסקי,
 )2ל .לאַסאָװין ,װאָס זיינען אין  6291דערשינען אין ווילנער פאַרלאַג
;גרינינקע ביימעלעך" .אין  5291איז אין ווילנער זשורנאַל ,דער
חבר* פאַרעפנטלעכט געװאָרן ,מאָטל אין אַמעריקע* ,אינסצענירט
לויטן צווייטן טייל פון ,מאָטל פּייסי דעם חזנס* פון מ .גילינסקי,
װאָס איז אין  6391דערשינען אין ווילנער פאַרלאַג ,גרינינקע ביימע-
לעך" .אין  776291איז אין ,גרינינקע ביימעלעך" געדרוקט געװאָרן
;אליהוס פּרנסות" ,קאָמעדיע אין  01בילדער לויט ,מאָטל פּייסי דעם
חזנס" ,אינסצענירט פון מ .ראַבינאָװיטש ,װאָס איז אין  5491איבער-
געדרוקט געװאָרן ,טיילווייז ,אין ;אַרגענטינער ביימעלעך" .אין 9591
איז אין ניו-יאָרקער עזאַמלונגען" דערשינען ;מאָטל פּייסי דעם
חזנס אין אַמעריקע* פון שלום-עליכם ,דראַמאַטיזירט פון כאַװער-
פּאַווער .אין  9291איז אין ניו-יאָרקער אקינדער זשורנאַל* אָפּנע-
דרוקט געװאָרן ;עמיגראַנטן* (מאָטל פּייסי דעם חזנס) ,אינסצענירט
פון י .גויכבערג.
;דער פאַרכישופטער שניידער" ,קאָמעדיע אין  4בילדער ,אינסצע-
נירט פון א .פּערסקי ,איז דערשינען אין  5291אין ווילנער זשורנאַל
;דער חבר" ,און איז אָפּנעדרוקט געװאָרן וי אַ סעפּאַראַטע אויסגאַבע
אין  ,7291אין ווילנע ,אין פאַרלאַג ;גרינינקע ביימעלעך",
;אליהו הנביא* פון שלום-עליכם (דראַמאַטיזירט פון ב .מ"-ר) ,איז
,ינדער צייטונג",
פאַרעפנטלעכט געװאָרן אין  7291אין ניו-יאָרקער ק
;דער אתרוג" ,אינסצענירט אין פינף סצענעס פון ש .וויינער ,איז
פאַרעפנטלעכט געװאָרן אין ניו-יאָרקער ,קינדער זשורנאַל* (אויגוסט-
סעפּטעמבער ,)9391
;די פאָן" (לויט שלום-עליכמן) ,פריי אינסצענירט פון דוד בריד-
זשער ,איז צוערשט דערשינען אין ניו-יאָרקער קקינדער זשורנאַל"
אין  ,0491און איז אין  6491איבערגעדרוקט געװאָרן אין ;אַרגענ-
טינער ביימעלעך" .אין ,פּעדאַגאָגישער ביולעטין" (מימיאָגראַפירט,
ניו-יאָרק ,מאַי  )6491איז פאַרעפנטלעכט ;אַ שפּיל אין דריי בילדער,
פון מ .מעלרוד",
,דאָס מעסערל" ,דראַמאַטיזירט פון משה סיגאַלאָווסקי ,איז פאַר-
עפנטלעכט אין ניו-יאָרקער ,קינדער זשורנאַל* ( ,)5491און איבער-
געדרוקט געװאָרן אין ;אַרגענטינער ביימעלעך" ( .)7491עס זיינען
אויך פאַרהאַן נאָך צוויי דראַמאַטיזירונגען פון ש .מאַלץ און דוד
ראָסי ,װאָס זיינען מימיאָגראַפירט געװאָרן אין ,פּעדאַגאָגישער
ביולעטין",
;די געפערלעכע מצה" ,פריי אינסצענירט פון משה סיגאַלאָווסקי,
איז פאַרעפנטלעכט געװאָרן אין  6491אין ניו-יאָרקער אקינדער
זשורנאַל*,
;די גאָלדשפּינערס? זאָל זיין דערשינען אין ווילנער פאַרלאַג
;גרינינקע ביימעלעך" .אין  5491איז אַן אינסצעניזאַציע פון .
גויכבערג דערשינען אין ניו-יאָרקער ,קינדער זשורנאַל",
;איבער אַ היטל* פון שלום-עליכם ,סצעניזירט פון ליטמאַן ,איז
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געװאָרן

בוענאָס-איירעסער

אין דער

פון
עדי

צייטונג

פאַרעפנטלעכט
פּרעסע".
;,ערעוו שוואועס אין שטעטל" (סצענקע לויט שאָלעם אַלייכעמען)
פון פּנחס ביזבערג איז פאַרעפנטלעכט געװאָרן אין דער בוענאָס-
איירעסער צייטונג ;די פּרעסע".
,כתרילעווקער רעסטאָראַנען" ,אינסצענירט פון י .יורקאָוויטש,
איז פאַרעפנטלעכט געװאָרן (מימיאָגראַפירט ,יאַנואַר  )9591אין ניו"
יאָרקער ,פּעדאַגאָגישער ביולעטין",
,לאַכן איז געזונט  --דאָקטױירים הייסן לאַכן" ,אַ שלום-עליכם-
שפּיל פון י ,מלאָטעק ,איז פאַרעפנטלעכט אין ניו-יאָרקער ,פּעדאַ-
גאָגישער ביולעטין" (,)9591
אין דער ,פּרעסע* (ב"א) פון  72 ,02אַפּריל און  9יוני  0491איז
אויך אָפּגעדרוקט אַ סצענקע אין  2בילדער אלעבעדיקע בילדער"
וועגן ש .ע.

,שלום-עליכם-אַװנטןי
נ; בוכװאַלד שרייבט :
 ,די שלום-עליכם פייערוננען פאַרדינען אַ באַזונדער ואָרט ,די
טראַדיציע פון ברעננען דעם מייסטער פון יידישן װאָרט צו זיינע
פאַרערער אין אַ מיטרייסנדיקער סצענישער פאָרם איז א דאַנק
דעם אַרטעף אוױיסגעװאַקסן צו דער מדרגה פון אַ פאָלקס-פעסט.
די יערלעכע שלים-עליכם אֶוונטן ,װאָס דער אַרטעף האָט דורכגע-
פירט ,האָבן דעם טעאַטער געהאַלטן אין לעבעדיקן קאָנטאַקט מיט
די יידישע פאָלקס-מאַסן ,וואָס צוליב די סיבות אָדער יענע זיינען
זיי נישט געווען קיין אָנהעננער פון דעם אַרבעטער-טעאַטער .און
ס'איז אַ באַפרידיקונג צו נעדענקן ,אַז אין אַלע זיינע בלאָנדזשע-
נישן ,אין אַלע זיינע איינשטעלוננען אויף דער אַגיטיר-פּיעסע ,האָט
דער אַרטעף קיינמאָל נישט פֿאַרגעסן און פאַרנאַכלעסיקט שלום-
עליכמן .,שלום-עליכם איז געווען דער געמיינשאַפּטלעכער דענאָמי-
נאַטאָר

צװוישן

דעם

רעװאָלוציאָנערן

אַרבעטער-טעאַטער

און

די

יירישע פאָלקס-מאַסן".

,די װעלט פון שלום-עליכטי""
דעם  1מאַי  2591איז אין ניו-יאָרקער ;באַרביזאָן פּלאַזאַ טעאַ-
טער* געגעבן געװאָרן ,אין ענגליש, ,די וועלט פון שלום-עליכםט"
{,מעשה פון כעלם"  --פאָלקסמעשה ,געמישט מיט ש .ע'.ס ,פאַר-
כשופטע שניידערל" ; --באָנטשע שווייג* פון י .ל .פּרץ און ,גימ-
נאַזיע* פון ש .ע .מיט ,מענדעלע מוכר ספרים" אַלס נאַראַטאָרן
דראַמאַטיזירט און איבערזעצט פון אַרנאָלד פּוירל.
דער באַקאַנטער אַמעריקאַנער טעאַטער:קריטיקער ברוקס עטקיןג-
|
סאָן שרייבט אין זיין רעצענזיע וועגן דער אויפפירונג :
, ,די וועלט פון שלום עליכם' ...רופט אַרױס געלעכטער ,באַ-
נייסטערונג ,מיטנעפיל,... .אא מעשה פון כעלם' אין בלוין אַ
קליינשטעטלדיקער אַנעקדאָט .עס האָט צו טאָן מיט אַ היימישן
וויץ ווענן א מלמד ,װאָס ווייסט ניט דעם אונטערשיד צווישן א
צינ און אַ באָק .די רעזשי אָבער איז לייכט און אַרויסרופנדיק.
 . . ,די מעשה נופא ווערט איבערגענעבן וי א טאַנץ .עס אין דֹאַ
אַ פּאַסיקער דיאַלאָנ צווישן דעם מלמד און זיין ווייב און צווישן
דעם מלמד און דער צינ-פאַרקויפערין .דער הומאָריסטישער עלע-
מענט אין דער סקיצע איז אַ געראָטענער לירישער טאַנץ פון וויל

לי אַלְף מלמד .אַפילו ווען די דיאַלאָנן װאָלטן באַזייטיקט געװאָרן,
װאָלט דער כאַראַקטעריסטישער
פרידיקנדיקן

אריינבליק

אין

טאַנץ גענעבן
דער

טיפּשות

די צושויער
פון

כעלם,

אַ באַ-
וואו

די

20)6

ייידישן

טעאַטער

מענטשן זיינען ניט קיין איבערגעשפּיצטע, . . . .נימנאַזיע' ,באַזירט
אויף אַ דערציילונג פון שלום-עליכם ,איז אַ מער ערנסטערע שפּיל.
; ..אין גרונט איז עס די געשיכטע פון אַ קליינעם ,אָבער איינגע-
שפּאַרטן פּרוב אַרױיסצורייסן זיך פון סעגרענאַציע .,זי פאַרנעמט
זיך ניט מיט קיין אידעען .,דעם טעאַטער-באַזוכער איז ליב דער
ביטער-זיסער פּאָרטרעט פון צוויי עלטערן  --דעם פאָרזיכטיקן
פאָטער און די איינגעשפּאַרטע מוטער  ---װאָס זיינען באַהערשט
פון אַ מיסטישער ויזיע פון בילדונג פאַר זייער זון .אין דער
קורצער סקיצע ווערן די ברייטע ,אַלנעמיינע אמתן ניט דערמאָנט,
כאָטש זיי רייסן זיך אַרױיס וי פון דער שטילקייט אַ דונער .סאַראַ
קאָנינהעם ,די מוטער ,און מאָריס קאַרנאָווסקי ,דער פאָטער ,שפּילן
געשיקט און ערלעך .מר .קאַרנאָווסקיס שילדערונג פונם פאָטער
איז אַ מייסטערשטיק

און א פיין-אויסנעשליפענע

לויט אונדזער מיינונג ,די שואַכסטע פון די דריי איינאקטערס.
אין דעם שפּיל ווערט אינגאַנצן אַרױסגעלאָזט שלום-עליכמס טיפער
מיטנעפיל צו דער יידישער אָרעמשאַפט און זיין פאַרשטענדניש
פאַר די נאַאיוע פּשוטע קליינשטעטלדיקע יידן ... .מאָריס קאַר-
נאָווסקי שפּילט די ראָל פון דעם כעלמער רב מיט גרויס ווירדע.
זירא מאַסטעל אַלס דער מלמד ווערט טיילמאָל אַ ביסל צו שטאַרק
מיטגעריסן פון זיין ניינונג ,אױיסצושפּילן' זיינע ראָלן .דעם מלמדס
פרוי ,נענסי װאָקער ,שפּילט נאַטירלעך און ניט-איבערטריבן.

און קרעפטיקע

שטיק שוישפּיל. .נ.ע.מענדיק מאַטעריאַלן ,װאָס אין |זיינען|
אפשר נישט טעאַטראַליש ,האָבן די אויטאָרן ,רעזשיסאָרן און
אַקטיאָרן פון ,די וועלט פון שלום-עליכם' אונדז נענעבן אִַן אוונט
פון פיינער קונסט .אַלץ אַרום זעט אויס פּשוט .אָבער טעאַטער-
דערפאַרונג און טיפע פארשטענדיקונג פון מענטשן האָט פאר-
װואַנדלט פּשוטע

זאַכן אין הומאָר ,פּאַטאָס ,חכמה

און שיינקייט".

| צו דער -002טער פאָרשטעלונג שרייבט סלאַװאַ עסטרין-בן עמי :
, ,כעלעמער מלמד' ,באַזירט אויף שלום-עליכמס אַ מעשהלע:
דער פאַרכשופטער שניידער?  --אַ שאַרמאַנטער איינאַקטער ,אפשר
איז פיבי בראַנד אַ ביס? צוֹ בלאַס ,אוֹן דער מלמד ,נעשפּילט פונם
שוישפּילער ווי? לי ,אַ ביס? צו גראָטעסק ,דאָך איז די נאַנצע
סצענירונג פונם איינאַקטער שיין  --מעשהדיק און חנודיק ,די
גאַנצע נאַאיוויטעט פון אַ פאַלקסשפּי? איז דאָ אַרױסנגעבראַכט,
 ...פאַרװאָס דער אוױיסװאַל איז נעפאַלן אויף ;גימנאַזיע ,/און
צי איז דען ניטאָ ביי שלום-עליכמן אינטערעסאַנטערע דערציילונ-
גען ,ווייס איך ניט .נאָר נישקשה .די גרופּע האָט באוויזן צו סימ-
באָליזירן דאָס גרויע רעאַליסטישע בילד פון רוסלאַנד אינם -91טן
יאָרהונדערט .דער ;נומערוס קלאָזוס' איז נישט אַזױ ווייט פון
אונדז אויך דאָ ,אין דעם פרייען לאַנד ,עס קומט קאַרנאָוסקין
אַ דאַנק פֿאַרן פיינעם שפּילן און נישט איבערשפּילן דעם פאָטער,
װאָס איז זייער גרינג צו טאָן אין א זאַך פון שלום-עליכם .ער
האָט נעגעבן אַ ריכטיק בילד פון אַ יידישן קרעמער ,אָבער נישט
פון ניו-יאָרק ,וואו ער האָט זיי נעזעען אין די צענדליקער ,נאָר
אַ יידן אַ קרעמער פון רוסלאַנד אין יענער צייט  ---אַזאַ יידן האָט
ער דאָך זיכער

קיינמאָל

ניט

נעזעען.

פאַראַ

קאָנינהאַם

ווי דאָס

ווייכ ,האָט אים נישט דערגרייכט ,אָבער זי פאַרמאָנט אַ סך פיינקייט
און חן .זי האָט זיך נאַנץ נוט נעספּראַװעט מיט איר ראָלע .אויך
סאַראַ קאָניגהאַם װוי מיס בראַנד האָט מיט איר נאַאיוון טאָן
געהאָלפן שאַפן די אַטמאָספער פון אַ מעשהלע לאַנג פאַרשוואונדן.

מען קאָן געפינען קליינע פּנימות ,אַז מען װיל ,אָבער די גאַנצע
פאָרשטעלוננ איז באַשיינפּערלעך ערלעך אין צוגאַנג און אַרטיס-
טיש-פרום".
פ .האָנאָר שרייבט

וועגן די צוויי ש .עז.אַכן,

װאָס ווערן געגעבן

אין דעם פּראָגראַם ;
 ...,אין דער נאָר ערשטער סקיצע פון דעם פּראָנראַם ווערט
איבערגעגעבן אַ פאָלקס-מעשה ווענן די ,כעלמער חכמים ,,װאָס
האָט מאַטיווירט שלום-עליכמס וואונדערלעכע דערציילונג ,דער
פאַרכשופטער שניידער' .אין דער טעלעויזיע-אויפאַסונג ווערט
דער טראָפּ אָפט געשטעלט אויף סטיליזאציע .די גאַנצע זאַך איז
ליידער רעדוצירט געװאָרן צו אַ סעריע קורצע אַנעקדאָטן ,און איז,
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די שטאַרקסטע פון די פאָרשטעלוננען איז די דריטע סקיצע,
וואו עס ווערט נעבראַכט אַן אַדאָפּטירונג פון שלום-עליכמס דער-
ציילונג ,גימנאַזיע' ... ,די הויפּט-ראָלן אין דער סקיצע וערן
געשפּילט דורך די באַוואוסטע קינסטלער גוירטרוד בוירג און מאָריס
קאַרנאָווסקי .,ביידע צייכענען זיך באַזונדערס אויס מיט זייער
פיינעם צוזאַמענשפּיל .קאַרנאָוװוסקי ניט א פּראַכטפול בילד פון
דעם אַ ביסל װאַקלדיקן ,פילאָזאָפיש-געשטימטן ,אַמביציעזן פאָטער,
גוירטרוד בוירנ שפּילט זייער סענסיטיוו און מיט אַ גרויסער
פאַרשטענדניש די דאָמינירנדיקע אָבער איבערגעגעבענע מוטער,
װאָס איז גרייט ,צו ברעכן אייזערנע ווענט' פאַר איר קינד . ,ק.אָנ-
ראַד דזשאָזעף שפּילט אויסנעצייכנט די ראָל פון משהן .אין
משך פון דער קורצער צייט ,ואָס דער איינאַקטער האַלט אֶָן,
װואַקסט דער יוננער משה אויס פאַר די אוינן פון די צושיער
פון אַ שעמעוודיקן בחור צו אַ רייפן מענטשן ... .נאָר מערקוויר-
דיק איז װוי עס האָט זיך איינגענעבן דער רעזשי און די שוישפּ-
לער צו פאַרבינדן דעם בעצם דראַמאַטישן ,און אין אַ געוויסער
מאָס טראַנישן סוזשעט ,מיט אַ פיינעם און ניט צו-איבערגעטרי-
בענעם יידישן פאָלקס-הומאָר .אין דעם פּרט האָבן ,סיי דער
רעזשיסאָר דאַן ריטשאַרדסאָן ,סיי דער שרייבער פון די סקיצעס,
אַרנאָלד פּױיר? ,אויף אַ געלוננענעם אופן נאָכגעפאָלגט שלום-
עליכמס מייסטערהאפטע צוזאמענשמעלצונג פון נאַטירלעכן פאָלקס-
הומאָר מיט דטיר.אַנישע מאָמענטן פונם יידישן לעבנס-שטייגער
פון דער אַמאָליקער צאַרישער רוסלאַנד",
מאָריס שװאַרץ ,וועלכער האָט געזעען די אויפפירונג אין קליוו-
לאַנד ,איז אַרױס מיט אַ שאַרפן פּראָטעסט :
 ...,,טכיה ,דער פדומער ,רעליניעזער ייד ,שלאָפט אויף דעם
טאַפּטשאַן (אויוון) {אייננטלעך אַ סאָפּע| מיטן ווייב .די כאַראַק-
טערן זיינען עפּעס ווילדע טיפּן ,וועלכע האָבן קיין שום שייכות
ניט מיט שלום-עליכם .אַפילן דזשאָו וועלש אין זיין בורלעסק-
צייט וואָלט זיך אַזױנס ניט ערלויבט .די גאַנצע צונויפגעשטו-
קעוועטע מעשה האָט אַ פּנים פון חוזק .דער העלד טביה אין
געשאַפן געװאָרן פון אַ יונגען וועסטערן בחור ,מיט אַ רויט טיכל
אויפן האַלז ,די אויפפירונג איז געווען אַן אַמאַטאָרישע ,אַ
לעכערלעכע  ..,פרענט זיך אַ פראַנע :איז דאָס אַ הפקרזאך ?
 . .,די גרופּע ,וועלכע שפּילט אויף קאַטשקע-לשון ענגליש שלום-
עליכם .א.ַ.פּעלירט צו דער יוננט ,און די יוננט קומט .אָבער
װאָס קאָנען זיי טראַכטן ווען זיי זעען די משונהדיקע פּאַרשױנען?
טביה זעט אויס .וי אַ וועסטערן נויאישער פאַרמער .זיין ווייב
נאָלדע איז גלאָט אַ מויד פון אַ גאַנץ יאָר ,די טעכטער זיינען
שיקסלעך . .. .די שלום-עליכם-פאַמיליע טאָר ניט שווייגן ,און די
יידישע פּרעסע און דער ,יידישער קולטור-קאַנגרעס'  --אודאי
ניט !".
דערויף האָט ש .ע'..ס טאָכטער ליאָלאַ קויפמאַן געענטפערט ,אַז
די פאָרשטעלונג אין קליוולאַנד איז געגעבן געװאָרן נאָר איין מאָל
אין דאָרטיקן יידישן צענטער ,און דער טעקסט איז דערזעלבער ,װאָס
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אטאמפומאואסטיין

איז מיט אַזאַ דערפאָלג געשפּילט געװאָרן אין ניו-יאָרק און די
פאָרשטעלונג ווערט געגעבן אונטער דער אָנפירונג פון שוישפּילער
האווארד דע סילוװאַ ,וועלכער האָט רעזשיסירט די פּיעסע אין נין-
יאָרק .,שװאַרצס טענה ועגן אַ בזיון און אַ סקאַנדאַל איז שטאַרק
איבערגעטריבן.
די פּיעסע איו דערנאָך געשפּילט געװאָרן סיי פון דער טרפפּע,
סיי פון פיל אַנדערע טרופּעס איבער פיל שטעט איבער די פאַר-
אייניקטע שטאַטן אין אַמעריקע און קאַנאַדע.
דעם  22יאַנואַר  7591איז די פּיעסע אויך אויפגעפירט געװאָרן
מיט אַ גרויסן דערפאָלג אין יאָהאַניסבורג ,דרום-אַפּריקע ,א"ר פון
סעסיל װיליאַמס ,אויך אין אַנדערע שטעט פון דרום-אַפּריקע ,אָבער
צוליב די דאָרטיקע באַדינגונגען ,איז זי געשפּילט געװאָרן באַזונדער
פאַר ווייסע און באַזונדער פאַר טונקל-הויטיקע,
| אין דעצעמבער  9591האָט מען אָנגעהויבן ווייזן (מיטן אָנטײל פון
מאָריס קאַרנאָװוסקי ,זירא מאַסטעל ,נענסי װאָקער ,שאַרלאָט רעי,
דזשעק גילפארד ,סעם לעווין און לי גרענט) די פּיעסע אויף טעלע-
וויזיע אין ניו-יאָרק און איבערן לאַנד,
די פּיעסע איז מימיאָגראַפירט געװאָרן אין ענגליש ,און געפינט
זיך אין דער יידישער אָפּטײל פון דער ניויאָרקער פּאָבליק-לײב-
רערי .זי איז שפּעטער אָפּגעדרוקט געװאָרן.
די פאָרשטעלונג איז רעקאָרדירט געװאָרן אויף אַ רעקאָרד עדי

וועלט פון שלום עליכם",
דער שוישפּילער און רעזשיסער ר .בן-ארי באַרירט אין אַ בריוו
צו ב .צ .גאָלדבערג דאָס פּראָבלעם פון דער אינטאָנאַציע פון ש .ע'.ס
העלדן:
,ערשט די טעג האָבן זיך פאַרזאַמלט אַ גרופּע פון מיינע סטו-
דענטן אין קלאס און מיר האָבן צום ערשטן סאָל געהערט די
פּלאַטן פון ,דהי ואִירלד אוו שלום-עליכם' ,און עס האָט זיך
אַנטװיקלט אַ דיסקוסיע וועגן דער .א.י.נטאָגאַציע .די גאַנצע
צייט ,דורך אַלע דערציילונגען ,סיי שלום-עליכמס ,סיי פּרצס |די
פּלאַטע האָט אויך פּרצס ,באָנטשע שויינ'ן ריידן די אַקטיאָרן
מיט אַ ספּעציפישער אינטאָגאַציע.

זאָל איך זאָנגן יידישער ? פאַר-

װואָס ריידן די יידישע טיפּן מיט אַזאַ אינטאָנאַציע?  ...די סטו"
דענטן מיינע פרענן  :איר זאָגט ,אַז ס'איז ניטאָ קיין ספּעציפישע
יידישע אינטאָנאַציע ?  --הערט זיך צו צו דער פאָרשטעלונג,

װאָס איז ,געלאָפן' אין ניו-דיאָרק און איבערן לאַנד ,כמעט פאַר צוויי
יאָר צייט. ,װ.אָ.ס דאַרף איך ,א יידיש-העברעאישער שוישפּילער
און לערער ,ענטפערן מיינע סטודענטן ?  ...איך פּערזענלעך דענק,
אַז די פארשטעלונג װאָלט ניט פאַרלאָרן ,און אפשר געוואונען ,ווען

אַלע שוישפּילער (ניט נאָר דע סילוואַ) זאָלן ריידן מענטשלעך ,אָן
שום ספּעציפישע אינטאָנאַציע ,  ...איך װאָלט אַ בעלן געוען
וויסן װי פלענט שלום-עליכם אַליין פאָרלעזן זיינע זאַכן ,מיט א
ספּעציפישער יידישער אינטאָנאַציע אָדער ניט?"
דערויף ענטפערט ב .צ .גאָלדבערג:
 ...,עס זיינען דאָ אַזעלכע ענגלישע פאָרשטעלונגען פון יידישן
אינהאַלט וואו די אַקטיאָרן ריידן אַ געבראָכענעם ענגליש ,מיט
געקרימטע יידישע העויות .דאָס געהער צום גרויסן טייל אויך אין
דער קאַטענאָריע פון ,דזשו קאָמידיען'.

איך זאָג צום נרויסן טייל,

מחמת אויב מען שפּילט אויף עננליש א פּיעסע פון אימיגראַנטישן
יידישן לעבן אין אַמעריקע ,פוז דאָך דער כאַראַקטער אויף דער
בינע שפּילן װי ער רעדט אין דער ווירקלעכקייט ,אַ געבראָכענעם
ענגליש מיטן יידישן אַקצענט .אָבער אפילו דאָ ,איז ווען דערויף
ווערט געליינט צופיל טראָפּ ,באַקומט זיך בורלעסק ... .דאָ דאַרף
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דער אַקצענט באַקומען זיין געהעריקן געוויכט ,דאָס הייסט :נאָר
אַן אָנדייט .איר זעט {אָבער| אַמאָל אויף ענגליש אַ פּיעסע פון
יידישן לעבן אין רופלאַנד ,וואו די אַקטיאָרן ריידן א געבראָכענעם
א דאַרף זייער יידיש
ענגליש ,דאָס איז שוין גאָר אידיאָטיש. .ד..
איבערגענגעבן ווערן אין אַן אידיאָמאַטישן עננליש ,אָן אַקצענט,
פּונקט װוי מען פירט אויף אַן איבערזעצונג פון אַן אַנדער לשון
אויף דער בינע.
,חי װואירלד אוו שלום-עליכם' ריידן פון דער
; ..די העלדן פון ד
בינע בלויז ענגליש ,און א נוטן אידיאָמאַטישן ענגליש ,אָן אַקצענט.
זיי מאַכן אויך ניט קיין ספּעציעלע העויות .ראָס מיינט ,זיי האָבן
ניט קיין אייגנאַרטיקע מאַניערן ,װוי יידישע שוישפּילער ווייזן ווען
זיי שפּילן יידיש טעאַטער אויף יידיש .אָבער דאָ און דאָרט אין
דאָ אַ קנייטש אין ריטם פון ריידן ,װאָס איז אַנדערש פון ריטם
מיט וועלכן עס ריידן ניט-יידישע כאַראַקטערן ,עס אין אַן אַנדייט
אויף יידישער כפּעציפיק אין סאַניר ... .דאָ טאָר ניט זיין מער
וי אַ לייכטער ,דעליקאַטער אָנדייט ,אַז עס זאָל ניט ווערן אַ וויכ-
טיקער עלעמענט ... .אויב דאָ נייט בלויז אין פונראַמענטאַל-
מענטשלעכקייט ,וי אין אַ שעקספּיר-פּיעסע ,למשל ,דאַרף קיין
שום אינטאָנאַציע ניט אַריינקומען .ווען אָבער די פאָרשטעלונג איז
אויך אויסן צו געבן סביבה ,לאָקאַלן פאָרם ,דאָ קאָן יאָ אַרײנ-
קומען אַ ביס? פון דעם".
דעם  72מאַי  8591האָט יעקב בן-עמי אויפגעפירט ,אויף יידיש,
,די וועלט פון שלום עליכם* ,אין טעאַטער ,קאָריענטעס* אין בוענאָס
איירעס ,אַרגענטינע.

שלום-עליכם

אויף טעלעוויזיע

א צער בעלי חיים"
דעם  91מאַי  6491איז אויפן וועכנטלעכן נאַציאָנאַלן בראָד-
קעסט קנר תמיד" (;איטוירנעל לייט"ן פון יידישן טעאָלאָגישן
סעמינאַר אין ניו-יאָרק ,אויפגעפירט געװאָרן ,אין ענגליש ,מאָרטאָן
װישעגראָדס דראַמאַטיזאַציע פון אַ צער בעלי חיים" ,מוזיק פון
מאָריס מאַמאָרסקי.
;דער

נס סון הושענא

רבה"

דעם  31אָקטאָבער  6491איז אויפן וועכנטלעכן נאַציאָנאַלן בראָד-
קעסט ;נר תמיד" |;איטוירנעל לייט"} פון יידישן טעאַָלאָגישן
סעמינאַר אין ניו-יאָרק ,אויפגעפירט געװאָרן ,אין ענגליש, ,דער
נס פון הושענא רבה" ,אַ ראַדיאָ-פּיעסע פון יוסף מינדעל ,רעזשיסירט
פון פרענק פּאַפּ ,מוזיק פון מאָריס מאַמאָרסקי,
שיר
,

השירים"

דעם  02אַפּריל  7491איז אויפן ראַדיאָ-פּראָגראַם ;טהי אַטױרנעל
לייט" |דאָס איײיביקע ליכטן אויפגעפירט געװאָרן ,אין ענגליש ,די
דראַמאַטיזאַציע ;שיר השירים" ,אַדאָפּטירט פון יוסף מינדעל,
אין  1691איז אויף דער טעלעוויזיע אין לענינגראַד ,סאָװיעטנ-
פאַרבאַנד ,געגעבן געװאָרן אַן אינסצענירונג פון ש .ע'.ס אשיר
השירים",

רעקאַרדירטע

פּלאַמן

שלמה מיכאָעלס האָט רעקאָרדירט, :ניט שימעלע* און ;אַ ליד
אָן ווערטער" (מוזיק  ---לייב פּולווער) פון דער פּיעסע ,"2000,002
און די דיאַלאָגן צװישן טוביהן און זיינע טעכטער ,פון דער פּיעסע
,וביה דער מילכיקער".
ט
מאָריס שװאַרץ האָט רעקאָרדירט, :וחלקלקות" ,די ;הבדלה""
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יידישן

טעאַטער

סצענע און אַ שמועס פון טביהן מיט זיין טאָכטער און פעדיאַן פון
;טוביה דער מילביקער".
אליהו טענענהאָלץ האָט רעקאָרדירט :קאָפּל מיניסטער ,חנוכה-
געלט ,ביים קעניג אחשורוש ,אַ פאַרשטערטער פּסח ,מילכיקס ,די
פאָן און כתרילעווקער פּראָגרעס,
יעקב ניומאַן האָט רעקאָרדירט :ווען איך בין ראָטשילד ,בערל
אייזיקס ,ביים דאָקטאָר ,נחת פון קינדער ,שמחת תורה און מילכיקס.
חיים אָסטראָוװוסקי האָט רעקאָרדירט :נחת פון קינדער.
נח נאַכבוש האָט רעקאָרדירט:

יונה בעדער.

אין מדינת ישראל זיינען אַרױס צויי פּלאַטן א"נ ,די קליינע
מענטשעלאַך* (עיר הכתריאלים) ,אינסצענירט און רעזשיסירט דורך
אליהו גאָלדענבערג ,אויסגעפירט דורך אליהו גאָלדענבערג ,שמואליק
סעגאַל און שׂמואל ראדענסקי ,װאָס אַנטהאַלטן (אין יידיש)  :קיינמאָל
ניט פאַרגעסן ,די שטאָט פון די קליינע מענטשעלאַך ,כתרילעווקער
טעאַטער ,די מאירס און די שניאורס ,שלום עליכם ,אייזנבאַן גע-
שיכטן ,דער ליידיקגייער ,און (אין העברעאיש) כתרילעווקער רעס"-
טאָראַנען און ביים קעניג אחשורוש,
אין  2691איז דורך נחמה ליפשיץ רעקאָרדירט געװאָרן
סאָװויעטנפאַרבאַנד ,שיר השירים" (לויט שלום-עליכם),

אין

גוסטאַוו בערגער האָט רעקאָרדירט  :אַ געשיכטע מיט אַ גרינהאָרן,
מר .גרין האָט אַ דזשאַב און דער דייטש.
ע .קאַמינקאַ האָט רעקאָרדירט :ווען איך בין ראָטשילד,
מאַלי פּיקאָן האָט רעקאָרדירט; :שלום עליכם דיר ,אַמעריקש"
(מאָטל פּייסי דעם חזנס) ,װאָס איז אַרױס וי אַ פּלאַטע פון ניו-
יאָרקער יידישן פאָלקס-כאָר אונטער דער דירעקציע פון מאָריס ראָוך
(טעקסט  ---מאַרטין בירנבוים ,מוזיק  ---מאָריס ראָוך .ראָלן ?:ברכה"
 --ביטריס ראַשקין, ,פּיניע*  --האַאורד פריד, ,עליע*  --װיליאַםװאָלף),
ס'זיינען אויך פאַרהאַן אייניקע רעקאָרדס אין ענגליש ,וי ,אויפן
פידל", ,דרייפוס* פון האוארד דע סילוואַ ,און ,די וועלט פון שלום-
עליכם {אויספירלעך וועגן דעם זע אין ,די וועלט פון שלום-עליכם",
זז02-76153 .ן,

שלום עליכם אַלס פאַרלעזער
ש .ע .איז געווען אויך זייער פּאָפּולער אַלס פאָרלייענער פון זיינע
ווערק ,וועלכע ער פלעגט ממש אָפּשפּילן װוי דער בעסטער שי"
שפּילער,
די ווייטערדיקע געשיכטע זאָל האָבן פּאַסירט נאָך .2881
אורי פינקעל איז זיין בוך אשאָלעמ אַלײיכעמ* שילדערט אקַאָנ-
צערט אין ביעלאָצערקאָװו אין הויף פון דר .יעקב טשערני ,לטובת
די פּאָנראָם-געליטענע ,אַ קאָנצערט אויף וועלכן ס'איז אויפגעטראָטן
ש .עי'ס יוגנט-חבר ,דער שפּעטער באַרימט :געװאָרענער זינגער
מיכאַיל מעדוועדעוו ,און נאָכדעם :
,לום-עליכם האָט געלייענט דעם דריטן אויפטריט פונם ערשטן
ש
אַקט פון ,רעװויזאָר' .עד האָט אַזױ קונציק געביטן די שטימע זיינע,
די באַװענונגען פון זיין קערפּער ,איבערנעבנדיק דעם דיאַלאָג פון
דאָבטשינסקי אוֹן באָבטשינסקי ,אַז עס האָט זיך נעדוכט ,אַז עס
ריידן נאָר צוויי באַזונדערע מענטשן .דער עולם האָט גענאַפט
קוקנדיק און הערנדיק און האָט זיך נאָר פאַרגעסן ,אַז פאַר זיי
שטייט אַ נאָענטער באַקאַנטער,
ער האָט געענדיקט דעם דיאַלאָג ,און עס האָבן זיך געוויזן נייע
דריי געשטאַלטן  --דער גאָראָדניטשי ,אַרטיעמי פיליפּאַװויטש,
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אַמאַס פיאַדאָראָוויטש .ווידער האָב| זיך געהערט נייע דריי שטימען,
ווידער האָבן זיך געוויזן נייע באװוענוננען .אַ שטורם פון אַפּלאָ-
דיסמענטן האָט באַנלייט די ווערטער פון ,רעװויזאָר!",
אַזױ װי דער אַנאָנסירטער שרייבער מרדכי ספּעקטאָר איז גיט
געקומען צום קאָנצערט ,נאָר האָט צוגעשיקט אַ בריוו ,האָט ש ,ע.
פאָרגעלייענט דעם בריווֹ:
ש,לום-עליכם האָט גענומען לייענען דעם בריוו ,וואָס איז געווען
פול מיט וויץ און הומאָר .יעדע וויילע פלענט אויסברעכן א געלעכ-
טער ,װואָס פלענט זיך אַװעקייקלען איבערן גאַנצן זאַל ... .נאָכ-
דעם האָט שלום-עליכם געשפּילט אויפן פידל מעלאָדיעס פון נאָלך-
פאַדנס יידישן טעאַטער".
קלמן מרמר שילדערט ש .ע .אַלס פאָרלייענער אין באָסטאָנער
;גרענד אָפּערע הויז" דעם  61דעצעמבער ;6091
ש,לום-עליכם וי אַ פאָרלעזער האָט נעמאַכט אפשר אַ גרעסערן
איינדרוק װוי אַלס שרייבער .זינט כ'האָב אים געהערט פאָרלייענען
מיט עטלעכע און דרייסיק יאָר צוריק {דער אַרטיקל איז נעדרוקט
אין  ,932911האָב איך ניט באַנעננט קיינעם ,װאָס זאָל קאָנען זיך
פאַרגלייכן מיט אים אַלס פאַרלייענער פון זיינע ווערק .בלויז איין
מאָריס ראָזענפעלד האָט אַזױ געקאָנט פאָרלייענען און דעקלאַמירן
זיינע איינענע ווערק אויף אַזא אופן ,אַז קיין פּראָפּעסיאָנאַל זאָל
זיך מיט אים ניט קאָנען פאַרמעסטן.
כ'קאָן קיינמאָל ניט פאַרנעסן שלום-עליכמס א פאָרלעזונג אין
דער ;,דזשואיש עדיוקיישאָנאַל עלייענס' אין ניהיאָרק .ס'זיינען
דאָרט געווען פאַרזאַמלט דריי דורות יידישע צוהערער :זיידעס
און באָבעס ,טאַטעס און מאַמעס און שול-קינדער .די לעצטע,
געבוירענע אין אַמעריקע ,האָבן ניט געהאַט קיין געלעגנהייט צו
באַזוכן אַ שול יואו די שפּראַך איז יידיש .ס'זיינען נאָך דאַמאָלט
ניט געווען אַזױנע שולן אין אַמעריקע .די גרויסע צאָל קינדער,
װאָס זיינען דאמאָלט נגעזעסן אין זאַל פוֹן דער ,עלייענס' ,האָבן
נעקענט די יידישע שפּראַך בלויז פון ריידן יידיש מיט דער מאַמען
אָדער מיט דער באָבען .אַזױ גיך אָבער ווי שלום-עליכם האָט אָנגע-
הויבן פאָרלייענען זיינע הומאָריסטישע זאַכן ,זיינען אָפּנעמעקט
געװאָרן אַלע מחיצות צווישן אַלט און יונג ,אייננעװאַנדערטע
און איינגעבוירענע .שלום-עליכמס שפּראַך ,אַרויסגערעדט פון זיין
מויל ,מיט די באַװענוננען און תנועות פון זיינע פּערסאָנאזשן,
זיינען געווען פארשטענדלעך פאַר אַלעמען .,אַלע פּנימער האָבן
געשטראַלט און דער זאַל איז געווען פו? מיט הילכנדיקן געלעכטער.
נאָך איינער אַזא שלום-עליכם-פארלעזונג ,װאָס האָט אַלע צוהע-
רער אַריינגעבראַכט אין עקסטאַז ,זיינען אייניקע פון אונדז אַריין
אין אַ רעסטאָראַן צו פאַרברעננען אַ וויי? צוזאַמען מיטן גרויסן
קינסטלער ,אַ חוץ שלום-עליכם ,זיין פרוי און מוזיניק ,זיינען דאָרט
צווישן אַנדערע געווען דער רעוורענד מאַסליאַנסקי און זיין טאָכ-
טער .,שלום-עליכם איז געווען אין אַ זייער נוטער שטימונג .,ער
האָט פאַר אונדז אָפּנעשפּילט אַ סצענע וי אַזױי זיין באַגלײיטער
אין וװועג ,צבי מאַסליאַנסקי ,וויל מיט אים מאַכן א שפּאַס און
ס'פעלט ניט פי? ס'זאָ? דערפון ווערן אַ שוידערלעכער ערנסט.
; ...אין פאַרנלייך מיט דעם שװאַכן שלום-עליכם האָט מאַסליאַנסקי
אויסגעזעען

אַן אומנעהויערער

נבור.

קומט ער אַריין ביינאכט אין

שלום-עליכמס צימער ,ער זאָל זאָגן וידוי ,ווייל אט שוין
ער פון אים אַ מת .שלום-עליכם האָט זיך אויסגעצויגן אויפן
וי אויף אאַבעט און פאַר אונדז געשילדערט זיינע געפילן פון
שרעק  . ..מיר זיינען אַלע נעזעסן נעשפּאַנט און דורכגעלעבט
װאָס דער גרויסער קינסטלער האָט פאַר אונדז געשילדערט".

מאַכט
שטול
טויט-
אַלץ,

2002

לעקסיקאָן
י .ד .בערקאָװיטש דערציילט :
{ענדעלע ,ביאַליק,
,איינמאָל ,ביי אַ גלעז? כרמל-וויין ,אַז אַלֶע מ
בן-עמי| זיינען געווען בגילופין ,האָט שלום-עליכם פאַר זיינע
חברים ,הויך-מייסטעריש ,וי אַן אמתער אַרטיסט ,אָפּנעשפּילט
די ראָל פון רב אַלטערן אין זיין קאָמעדיע ,מז? טוב' ,וואו עס
ווערט איבערגעחזרט די פראַזע , :אַ ייד איז קיינמאָל ניט שיכור",
דר .גרשון לעווין באַשרײבט ש .ע',ס פאָרלייענען אין  8091אין
װאַרשע :
,לום-עליכם האָט פארטרעפלעך געלייענט ,מיט אַ שיינער ,אָנ-
ש
גענעמער לירישער טענאָר-שטים ,און בשעת דער נאַנצער עולם
האָט פּשוט געקייכט פון נעלעכטער ,האָט זיך אויף זיין פּנים אַפילן
קיין שמייכ? ניט באַוויזן .,דער עולם האָט אים ניט געװאָלט אַראָפּ-
לאָזן פון דעד עסטראַדע ,און ער האָט פאָרנעלייענט |{אויסער זיינע
,אַט ,מיר פאָרן קיין אַמעריקע ,,וי אַזױ פישל דער
מ,ילכיקס' ,ש
מלמד פארט אַהיים אוֹיף פּסח' און ,דריטע קלאס'ן| אַ קורצע זאַך
פון ביאַליקן אויף יידיש .איך מוז צונעבן ,אַז צו דער פאָרלעזוננ
זיינען נעקומען אַלע יידישע ליטעראַטן מיט פּרצן בראש ,װאָס
לאו כל אדם זוכה.

 ..,די צווייטע פאָרלעזונג איז פאָרנעקומען אסרו חג |שבועות |
אין דעם זעלבן טעאַטער |,עליזעאום'| ,מיט נאָך אַ גרעסערן
ערפאָלג .נאָך שבועות זיינען פאָרגעקומען נאָך צוויי פאַרלעזונגען,
נאָך וועלכע שלום-עליכם איז אָפּנעפאָרן קיין לאָדז ,וואו דער פאַר-
,ראַמאַטישע קונסט' האָט דעם -72טן מאַי איינגעאָרדנט אינם
איין ד

גרויסן טעאַטער אַ ליטעראַריש-דראַמאַטישן אַוונט אין וועלכן שלום-
עליכם האָט זיך באַטײליקט .דאָס גרויסע טעאַטער איז געווען
איבערפילט ,און שלום-עליכם איז אויפנענומען נעװאָרן מיט דער
גרעסטער

התלהבות".

ש .ע .איז אַזױי אַרומגעװאַנדערט איבער פאַרשידענע שטעט ביז
ער איז קראַנק געװאָרן דעם  41אױיגוסט אין באַראַנאָויטש אויף
אַ לונגן-אָנצינדונג און געמוזט אַװעקפאָרן קיין שווייץ זיך היילן,
דר .מוקדוני שילדערט וי אין בערן ,שווייץ ,איז ש .ע .געקומען
צו גאַסט צו זיינס אַ באַקאַנט סטודענטיש פּאָרל ,וואו צווישן אנדערע
פריינט איז אויך געווען איינער פון די דאַמאָלט גאָר פּאָפּולערע
פּראָפּעסאָרן ,לודוויק שטיין :
;אין דעם דאָזיקן אָװונט איז שלום-עליכם געווען זייער אויפנע-
ליינט .ער איז געווען ווייך ,הארציק און וואונדערלעך וויציק .די
קליינע אינטימע חברה איז אים ,וי עס ווייזט אויס ,געווען צום
האַרצן ,און ווען מען האָט אים געבעטן פאָרלייענען עפּעס ,האָט ער
זיך לאַנג ניט געלאָזן בעטן ,און האָט גענומען לייענען זיין װויין
אויף ארבע כוסוית' .ער האָט אַועקנעשטעלט נעבן זיך עטלעכע
פלעשער און האָט אָנגעהויבן פאַרזוכן די פאַרשידענע וויינען און
אַרױסזאָגן מבינות .אַזױ פאַרזוכנדיק די וויינען ,װוערט ער ביס-
לעכווייז שכורלעך ,די האַנט הויבט זיך אָן טרייסלען ,דער ויין
הויבט אָן צו אַרױספּליעסקן פון גנלאָז און ניסן זיך אויף זיין
סורדוט .די ווערטער ווערן עפּעס שיטערער .צום סוף פאַלט דאָס
גלעזל אַרױס פון זיין האַנט און די אוינן זיינען ביי אים ממש
נלעזערנע.

דער עולם איז נגעווען זיכער ,אַז ש"ע איז טאַקע שיכור

געװאָרן .מען האָט זיך אָנגעהויבן איבערקוקן ,פּראָפּעסאָר שטיין
איז געװאָרן אומרואיק .הכלל?  --אַ סצענע פון גרויסער פֿאַר-
לעננהייט ...אָבער דאָ ענדיקט שלום-עליכם און ער איז דער ניב-
טערסטער מענטש.
עד היום

3025

זע איך דאָס בילד.

אַזױי בולט ,אַזױ

שאַרף

איז עס

געווען און אַזױ טיף

האָט עס זיך איינגעקריצט

פון

אין מיין

זכרון.

איך האָב נעזעען פאַר זיך אַ גרויסן שוישפּילער?.
אין אַפּריל  4191איז ש .ע .װוידער געקומען אין װאַרשע ,און איז
אַרױסגעטראָטן אין זאַל ,,מיניאַטור* |שפּעטער געענדערט דעם נאָי
מען אויף ;נאָװאָשטשי*ן ,וועגן דאָזיקן אויפטריט שרייבט דר .גרשון

לעווין :
,לום-עליכם
ש
צווישן

זיי --

האָט געלייענט אייניקע פון זיינע בעסטע
טביה

דעם

מילכיקנס

;לךלך'.

ס'איז

זאַכן,

געװען

א

גרויסער חילוק צװוישן איצטיקן לייענען און דעם לייענען אין יאָר
 ,8בשעת שלום-עליכם איז געווען דאָס ערשטע מאָל אין װאַרשע.
דאָס מאָל האָט ער געלייענט וי אַן עכטער קינסטלער ,מיט אַן אויס-
געצייכנטער דיקציע ,מיט אַ פולקומענער מאָדולאַציע פון דער
שטים און אַפילן מיט די צוגעפּאַסטע באַועגונגען .ס'איז שווער
זיך פאָרצושטעלן דעם ענטוזיאַזם פון דעם פאַרשידנאַרטיקן גרויסן
עולם אינם זאַל ,שלום-עליכמס לייענען האָט באַפּרידיקט ניט נאָר
דעם עולם ,נאָר אַפילו די יחידי-סנולה ,און פּרץ ,װאָס איז געזעסן
בשעת דער פאָרלעזונג נעבן מיר ,האָט מיר איינגערוימט אין אויער :
;די קראַנקהײיט איז אים זייער צוניץ נעקומען; ער איז געװאָרן
פּאָפּולערער און ער לייענט בעסער""
אלחנן צייטלין דערציילט :
,אין װאַרשע האָט ער פאָרנעלייענט זיינע זאַכן אין דעם טעאַטער
;נאָואָשטשי' .עס האָט זיך נגעטאָן חושך ווען שלום-עליכם אין
אָנגעקומען אויף ביעלאַנסקאַ ,וואו עס האָט זיך געפונען דאָס
טעאַטער .,דער זאַל איז געווען אָנגעפּראָפּט ,מען איז געשטאַנען
קאָפּ-אױף-קאָפּ ,כאָטש עס איז געווען זומער ווען קיין עפנטלעכע
אונטערנעמונגען האָבן נישט קיין דערפאָלג .פון שלום-עליבמס
רעציטירן איז דער עולם אַרײנגעפאַלן אין נװאַלדיקער התפּעלות,
געפאָדערט נאָך און נאָך ,נישט געװאָלט אים אַראָפּלאָזן פון דער
פצענע .שלום-עליכם איז געווען פאַרמאַטערט ,געווישט זיך דעם
שווייס ,קוים געאָטעמט ,ער איז אָבער געווען צופרידן פון וואַר-
שעווער עולם ,געהאָט הנאה פון דער ליבע ,װואָס מען האָט אים
אַרױסנעװיזן און פון דעם נרויסן כבוד ,װואָס מען האָט אים
אָנגעטאָן".

וועגן זעלבן ענין דערציילט ש .ע',ס ברודער װאָלף (וועווקע) אין
זיין בוך זכרונות :
 ...,דער טעאַטער אַלֵיין איז שוין אויך נעווען פול געפּאַקט.
אויף די ערשטע בענק און אויף באַזונדערע שטולן זיינען נעזעסן
א סך שרייבער ,אויב ניט אַלע יידישע שרייבער ,װאָס זיינען צו
יענער צייט געווען אין װאַרשע ,אַ סך זשורנאַליסטן ,לערער ,אַר-
בעטער ,שלום-עליכמס געטרייע לעזער .שלום-עליכם האָט געלייענט
מיט אַ באַזונדערן

חשק ,מיט פייער ,פּשוט און דוקא נעשפּילט

וי

אַן עכטער גרויסער אַרטיסט,
איך בין געזעסן אין זאַל באַנאַנד מיט אונדזער ברודער שלמה-
לייב ,װאָס איז געווען אַ וואַרשעוער תושב .דער ברודער האָט מיר
אַ טאָרקע געטאָן מיטן אַקס? און אָנגעוויזן אויף י ,? .פּרצן ,װאָס
איז געזעסן ניט ווייט פון אונדז .פּרץ האָט זיך נעדרייט אויפן
שטו? און איז שיר ניט צעשפּרוננען נעװאָרן פאַר געלעכטער,.
 .. .אָט האָט זִיךְ די פאָרלעזונג פאַרענדיקט .,ס'האָבן זיך דער-
הערט רוישנדיקע אַפּלאָריסמענטן .מע שטייט און מע פּאַטשט
מיט די הענט ,און מע קלייבט זיך נאָרניט אַרױסצונײין פונעם
טעאטער .דאָס פּובליקום ווי? נאָך הערן זיינע פריילעכע מעשות,
נאָך און נאָך .מ'וויל? נאָך לאַננג קוקן אויפן באַליבטן שרייבעד
און הערן זיין קול .דאָס פּובליקום אַפּלאָדירט אַזױ לאַנג ביז
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יידישן

טעאַטער

שלום-עליכם מוז זיך נאָך אַמאָל באַווייזן ,ווי נאָר ער באווייזט
זיך ,פאַלְט דער רעש אָפּ ,שלום-עליכם װואַרט איבער ביז סווערט
אינגאַנצן שטיל ,ער זאָגט עפּעס ,אָבער לייענען לייענט ער מער
ניט ,און בעט באַננוגנען זיך .ער פאַרענדיקט זיינע פּאֶר ווערטער,
רייפט דער זאַל אויף מיט אַ נייעם דונער אפּלאָדיסמענטן .שלום-
עליכם גיט אַ וואונק צו די קוליסן ,גיט עפּעס אַ מאַך אַרין מיט
דער האַנט ,זיינע אויגן ,דאָס נאַנצע פּנים בעט זיך6 :אַן עק ,אַן
עק זאָל דאָס נעמען' ,און מ'לאָזט אַראָפּ דעם פאָרהאַנג .אָבער
אינגיכן מוז מען אים ווידער אַמאָל אויפהייבן |ש .ע .מוז נאָכדעם
אייניקע מאָל אַרויסקומען ביז דער עולם באַרואיקט זיך ,אָבער
ערשט אויף דער נאָס ווערט ער אָפּנעװאַרט פון אַ גרויסן עולם,
װאָס מאַכט אים שטורמישע אַװואַציעס|",
י .זילבערבערג ,וועלכער האָט אים געהערט פאָרלייענען אין 4191
אין קאָפּענהאַגען ,דערציילט :
,איך האָב שוין אין מיין לעבן געהערט פאָרלייענען גרויסע
קינסטלער ,אויך דעם באַרימטן אַרטיסט-פאָרלײענער אַלעקסאַנדער
מויסי פון מאַקס ריינהאַרטס טעאַטער .אָבער אַזױ פאָרלייענען וי
שלום-עליכם האָב איך נאָך קיינמאָל ניט נעהערט ,אַלֶע וויילע האָט
דער זאָל הילכט פון געלעכטער ,אָבער ביי שלום-עליכמן האָט זיך
כלויז באַוויזן אַ שמייכ? אַרום די מויל-ווינקלען".
זיגמונט טורקאָוו שרייבט ;
,אין בערנעלכאַנען איז פאַרלאָרן גענאַננען ,אַזױ װווי אין שלום-
עליכמן ,אַ קרעפטיקער אַקטיאָר?.
זרובבל שרייבט ;
 .. . ,אַ פּאַר וװואָכן פאַר פּסח האָב איך אים אויף אַן אָוונט אין
די בראָנקס באַגעגנט .דאָס לעצטע מאָל װאָס ער איז פאַרן עולם
אױיפנעטראָטן .מוצאי שבת איז עס געווען .אַ גרויסער אַמעריקאַנער
טאַנץ-זאַל ,גרויס ,ווייל קיין איבריק נרויסער עולם אין נישט
געקומען .ס'רוב יונגװאַרג ,אַמעריקאַניזירט  --בטלט עס אויס
אַלע חלומות צו דער קאַנצערט און ליטעראטור-אָפּטײילונג און וארט
מיט אומנעדולד אויף די טענץ .שלום-עליכם איז אויף דער טרי-
בונע ,אַפּלאָדיסמענטן שיטערע ,קאַלטע .די אויפנאַמע  --אָן ברען,
אָן התפּעלות .זיינע אויגן שמייכלען פאַרטרויערט ,אומהיימלעך.
זיין איידעם ,בערקאָוויטש ,זאָנט צו מיר :
 --שלום-עליכם קאָן לייענען נאָר ווען דער זאַל איז נעפּאַקטמיט עולם.
איך ניב צו:
-און ווען דער עולם איז אַן איינענער ,אַ יענזייטיקער ,אַ שלום-עליכמדיקער,
שלום-עליכם האָט דערציילט אַ מעשה וועגן אַ זעקס-און-זעכציק,
װואָס יידן אין באַן האָכן געשפּילט אויפן הינטן פון אַ שלאָפנדיקן
גלח .דער עולם האָט געקייכט פאַר געלעכטער ,נישט אַזױ פון דער
עצם זאַך ,װוי פון די תנועות און העויות פונם דערציילער ,פון זיין
טאָן .ס'איז נגעווען מאָדנע קאַלט .יעדע ויילע פלענט זיך דורכ-
טראָנן פאַרביי די פענסטער די קלאַפּנדיקע דאַך-באַן ,פאַרשרייען
און פאַרטויבן דעם דערציילערס קול ,האָט מען זיך פעסטער צונוים-
גערוקט ,דערנענטערט צו אים און דאָך פרעמד געבליבן".

באַציאונג פון אַקטיאָרן פון און צו

שלום עליכם
דער היסטאָריקער פון יידישן טעאַטער ב .גאָרין שרייבט:
אים האָט אויסנעוויזן ,אַז אויף זיין נור? איז אױיסנגעפאַלן צו
רעפאָרמירן די יידישע בינע .אַלנפאַלס אַזױ האָבן באשלאָסן די
פריינט און אָנהעננער פון דעם נרויסן הומאָריסט .מען האָט פאַר
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אים געמאַכט

גרויסער

אַ ברוף:-הבכא

עולם איז געקומען

אין אַדלערס

באַגריסן

גרענד-טעאַטער

דעם

און אַ

באַליבטן שרייבער,

נאָך די געוויינלעכע רעדעס און באַגריסוננען ,האָט מען אַרויפגע-
פירט אויף דער בינע דעם פאָטער פון יידישן טעאַטער אברהם
גאָלדפאַדן ,און ער האָט די בינע איבעדגעגעבן שלום-עליבמן .,עס
איז איבריק

צו זאָנן ,אַז אברהם

נאָלדפאַדן

האָט קיין בינע

ניט

נעקאָנט איבערגעבן אַפילן אין אַ גייסטיקן זין ,ויי? ער אַלֵין
איז שוין געשטאַנען אויף יענער זייט בינע ,און שלום-עליכם האָט
קיין בינע ניט געקאַנט איבערנעמען ,וייל אַלס דראַמאַטורג אין
ער געווען גאַנץ אומבאַקאַנט".
בכלל ווייזט אויס ,אַז גאָלדפאַדען האָט געהאַט אַן ערנסטע באַצי-
אונג צו שלום-עליכמן אַלס דראַמאַטורג ,װאָס מען קאָן זען פון זיינעם
אַ בריוו צו ש .ע ,.אין וועלכן ער פּרובט פאַרענטפערן זיינע ערשטע
פּיעסן :
,פּאַרבעסערן איינע אַלטע זאך ,הייסט ביי מיר די זאַך פאַרואַרבן.
איך באַטראַכט מיינע אַלטע שריפטן (זאָגנאַר אַ יאָר אַלט) וי איין
אַנטיקיטעט (אַנטיקן ,און עס איז ביי מיר גלייך דערצו וי מען זאָל
נעמען איינע אַלטע עניפּטישע קאָלאָנע אָדער איין אַלטמאָדישן טיש
און מען זאָל עס וועלן אויסבעסערן נאָך דעם נייעם סטיל .איר
ווייסט ,אַז דער מייסטער איז עובר אויף ,בל-תשחית'  ---די אַלטּע
זאך האָט נאָר איר געוויסן ווערט ,װײל זי טיז אֵלֹט ,מעג זי זיין וי
פּאַסקודנע קענן דעם נייעם סטיל ,און ווען מען בעסערט זי אויס,
פאַרלירט זי איר ווערט אַלס אַנטיקיטע .,איך שעם זיך אַליין יעצט
פאַרװאָס איך האָב| געשריבן  שמענדעריק' .פאַר דעם װאָרן קרי-
טיקער פון יידישן טעאַטער װעט ,שמענדעריק' זיין אַ שטיק נאָלֶד,
ער װועט זאָגן  :איר װועט פרענן װוי קומט עס ,אַז דער פאַרפאַסער
פון ש,ולמית' און ,בר-כוכבא ,,זאָל שרייבן אַזאַ ,שמענדעריק' ,װעל
איך אייך ענטפערן ;אַז ,שמענדעריק' האָט דערפאַר זיין ווערט,
ווייל ער ווייזט אונדז װאָס און וי מען האָט באַדאַרפט שרייבן ווערנד
די יידישע בינע איז נאָך געלענן אין די ווינדעלעך ,זי איז אַלט
געווען אַ פערט? יאָר ... .און ענדלעך , :שמענדעריק' איז געווען
דאָס בריק? ,װאָס האָט איבערנעפירט דאָס יידישע טעאַטער ביז אין
דער שטופע ווי עס שטייט יעצט ,דען ווען איך פאַנג אָן פון ,אוריאל
אַקאָסטאַ! ,וואָלט גאָר קיין יידישער טעאַטער זיך ניט געקאָנט אַנט-

וויקלען

און אַנטשטײן ,ווען בעדער-יינגלעך

און גאַסן-מיידלעך

װאָלטן באַדאַרפט אויסריידן דע סילװואַס פילאָזאָפישע רייד און די
רויע שניידערלעך און שופטערלעך װאָלטן באַדאַרפט אויפשטעלן
זייערע אויערן צו הערן ,װאָס זיי קאָנען ניט פאַרשטיין ", ..
י .ד .בערקאָװויטש שילדערט אַזױ די אַקטיאָרישע באַציאונג:
,י פּערזענלעכע באַציאונג פון שלום-עליכמן מצד די ניו-יאָרקער
ד
טעאַמער-לייט איז געווען זייער אַ פיינע .איך בין ניט קלאָר אין
דעם ווי אַזױ טאָמאַשעװוסקי האָט זיך צו אים פאַרהאַלטן ,איך ווייס
נאָר ,אַז שלום-עליכם האָט אויף טאָמאַשעװסקין ניט געהאַט זיך
צו באַקלאָנן ,דערפאַר איז מיר אויסגעקומען שפּעטער אַ סך מאָל
צו הערן פון אַדלערן זיין מיינונג וועגן שלום-עליכמן

 ...ער האָט

ניט איין מאָל גערעדט פאַר מיר ווענן אים מיט אמתער ,נימ-
נעמאַכטער ,ניט-אַקטיאָרישער התפּעלות , :זיין שפּראַך אַליין ,שלום-
עליכמס נאַלדענע שפּדאַך ,איז דאָך פאַרן אַקטיאָר אַן אוצר ,זי
גיסט זיך גלייך פונם האַרצן .היינט זיינע טיפּן ,שלום-עליכמס יידן
און שלום-עליכמס יידענעס .מען פאַרשפּאָרט זיי נאָר שפּילן ,מען
דאַרף זיי נאָר צוקלעפּן אַ באָרד אָדער אָנטאָן אַ פאַטשיילע אויפן
קאָפּ ,שפּילן זיי שוין פון זיך אַלֵיין  ...איי ,טאַטעלע ,איר הערט ?
 --האָט ער זיך איינמאָל צעװאָרעמט  ---ווען אייער שלום-עליכם2820

לעקסיקאָן

פון

א

זאָל נאָר װועלן אַ קאַפּעלע מער פאַרשטיין די בינע ,װאָלט ער ניט
,עװויזאָר" נאָנאָלס ,צען ,רעװיזאָרן" װאָלט ער אונדז
נאָר איין ר
געשאַפן ,און מיר ביידע ,איך און ער ,װאָלטן אָנגעשאָטן אַזעלכע
זעק מיט נאָלד'.

פון די איבריקע אַקטיאָרן ,װואָס האָבן נעשפּילט אין שלום-
עליכמס פּיעסעס ,איז אָפּנערעדט ,אַז זיי האָבן אים אויפגענומען
מיט גרויס דרך-ארץ .אַ חוץ ואָס ער האָט זיי אימפּאָנירט מיט
זיין באַרימטן נאָמען ,האָט ער זיי איננאַנצן געוואונען מיט זיין

מילדער אַרטיסטישער פּערזענלעכקייט ,װאָס האָט געשטראַלט מיט
אַלע חנען
איינפאַכער
ווערן אַזױ
גרופּע האָט

פון זיין ליכטיקן חומאָר ,מיט שאַרפער קלונשאַפט און
גוטכרודערשאַפט  --פון װאָס אַקטיאָרישע הערצער
שטאַרק נערירט .ניט איין עלטערער אַקטיאָר פון יענער
זיך נאָכדעם יאָרנלאַנג אַרומגעטראָגן מיט שלום-עליבמס

אַ קאָמפּלימענט,

אַז ער האָט אין זיין פּיעסע נעשאַפן

דעם

אמתן

אַרינינעלן טיפּ?,.
זיגמונט טורקאָוו שרייבט :
,ויב שלום-עליכם האָט ניט געשאַפן דעם יידישן אַקטיאָר ,האָט
א
ער אָבער נעשאַפן דעם יידישן מאָנאָלאָניסט און רעציטאַטאָר ,זייער
אויפנאַבע איז אין אַ נעוויסער מאָס פאַראַנטװאָרטלעכער פון אַ
פולער טעאַטער-פּאָרשטעלונג ; דאַרפן זיי דאָך אַרויסברענגען די
זעלבע ווירקוננ אָן די פאַרשידענע מיטלען און אַקסעסואַרן פונם
טעאַטעראַפּאַראַט ,נייערט מיטן בלויזן כח פונם גערעדטן ,דורכ-
געפילטן לעבעדיקן

װאָרט.

|

דער ערשטער שלום-עליכמס פאָרלייענער איז געווען װייסבלאַט-
וועריטע ,נאָך אים זיינען געקומען זשעלאַזאָ ,שריפטזעצער ,נחבוש,
גראָפבאַרד ,דער שרייבער פון דידאָזיקע שורות און נאָך פיל
אַנדערע ,אָבער  --דער בעסטער פאָרלייענער פון שלום-עליבמס
ווערק איז געווען  ---שלום-עליכם אַלֵיין ".

דער שוישפּילער בנימין זוסקין שילדערט די השפּעה װאָס ער
האָט פון זיין פריעסטער יוגנט באַקומען פון ש .ע: .
,אין דער סביבה אין וועלכער איך בין געװאַקסן און זיך דער-
צוינן ,אין דער סביבה פון יידישע בעלי-מלאכות ...זיינען זיי
אַליין ,אין דער מערהייט זייערע ,געווען שלום-עליכם-פּערסאָנאַזשן,
דיזעלבע קליינע מענטשעלעך מיט קליינע השנות ... ,האָבן זיי ליב
געהאַט שלום-עליכמן אויף זייער שטיינער ,האָבן אים געהאַלטן
פאַר אַן אינטים-איינענעם ,ליבלעךנאַנטן .זיי האָבן אַ סך מאָל
געלייענט און נאָך אַמאָל איבערגעלייענט שלום-עליכמן ,גנעקענט
אים אויף אויסנווייניק ,גערעדט מיט זיין שפּראַך ..,. .פאַר די-
דאָזיקע אַרבעטנדיקע מאַסן אין שלום-עליכם געווען מער וי אַ
שרייבער. ,ש.ל.ום-עליכם האָט זיי נעהאָלפן לעבן ,האָט זיי גע-
לערנט ליב האָבן דאָס לעבן ,איינפלאַנצנדיק אין זיי א גלויבן אין
אַ בעסערער צוקונפט ,געבן זיי פרייד ,פאַרשאַפנדיק זיי גרויס פאַד-
געניגן.
 ..,מיין טאַטע האָט ליב געהאַט אין די זעלטענע שעהן פון אֶפּרו
,צ.ו.נויפנעמען אונדז קינדער און לייענען שלום-עליכמס אום-
פאַרגעסלעכע קינדערשע דערציילונגען ,.,. .זייער אָפט ,הויפּטזאב-
לעך אין די יום-טוב-טענ ,פלעגט זיך צונויפנעמען ביי אונדז די

גרויסע משפּחה ,עס פלעגן קומען די שכנים און מיט א פאַרכאַפּטן
אָטעם פלענן מיר אַלֶע אויפמערקזאם הערן שלום-עליכמס דערציי-
לונגען ... .דאָס לייענען פלענט אָפט איבערגעריסן ווערן מיט אַ
הילכיקן נעלעכטער ,אָפּט פלענט עס אַרויסרופן טרויער ,זיפצן,
טרערן".
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פון שלום-עליכם,

אין דער הקדמה צום באַנד ;אײנאַקטערס*
שרייבט דער שוישפּילער ש .מיכאָעלס:
 .,, ,ניט פאַרװאַנדלען שלום-עליכמן אין אַ וויצלער ,ניט באַ-
גרענעצן זיין באַטײט נאָר דערמיט ,װאָס ער וויל פריילעך מאַכן
דעם עולם .אמת ,שלום-עליכם האָט טאַקע אויסנעקליבן אַלס מאָטאָ
צו זיינע ווערק ,לאַכן איז געזונט ,דאָקטוירים הייסן לאַכן' ,אָבער
דאָס לאַכן ביי שלום-עליכמן האָט אַ באַזונדערן באַטײט .זיין לאַכן
איז אַ מין שוץ-מיט? ,אַ מין רפואה פאַרן פאָלק ,װואָס האָט אין די
טרויעריקע יאָרן פון די צאַרישע רדיפות נעליטן פּיין און בזיונות
אוזף יעדן טריט און שריט .צום גרעסטן באַדױערן ,האָבן עס ווייט
ניט אַלֶע פאַרשטאַנען .שלום-עליכמן אָבער האָט עס זייער נע-
קרענקט ,ער האָט דערפון שטאַרק נעליטן.
אין דער אַמעריקאַנער אוױיסנאַבע פון זיינע פּיעסן געפינען מיר
אַ קורצן פאָרװאָרט ,געווענדט פון שלום-עליכמן צו די אַקטיאָרן,
װאָס װועלן שפּילן זיינע װוערק .ער בעט די אַקטיאָרן זאָלן ניט
שאַרזשירן ,ניט קרימען זיך ,ניט קלעבן קיין ווילדע בערד ,ניט
וויצלען זיך און ניט מאַכן לאַכנדיק דעם עולם .אָט די בקשה מוז
וועדן אַ געזעץ פאַר אַלעמען ווער עס וויל אויפפירן און שפּילן
שלום-עליכמס אומשטערבלעכע ווערק.
וויכטיק איז אויך ,אַז די חברים ,װאָס וועלן אויפפירן דידאָזיקע
איינאַקטערס זאָלן זיך דורכדרינגען מיט שלום-עליכמס אידעען-
וועלט ,מיט זיין הומאַניזם ,מיט זיין ליבע צו די פאַרפאָלגטע און
אונטערדריקטע ,מיט זיין קאַלאָסאַלער איבערגעגעבנקייט צו זיין
פאָלק ,צו זיין שפּראַך ,צו זיין ליטעראַרישער מיסיע .נייטיק איז,
אַז די חברים זאָלן ביזן תוך באַנרייפן די געשטאַלטלעכע װועלט
פון געניאַלן קלאַפיקער ,באַנרייפן די מיטלען ,די געשטאַלטן ,די
שפּראַך ,די רייד-אַרטן פון די העלדן ,די מוזיקאַלישקײיט פון שלום-
עליכמס סטיל? ,זיי זאָלן אַרבעטן איבער די ווערק מיטן נעפיל פון
אָפּשײ ,פון אכטונג ,פון אַנטציקוננ ,מיטן נעפיל פון שטאָלץ פאַר
איינעם פון די בעסטע און שענסטע זין פון אונדזער פאָלֶק.
אַרבעטן אַזױ ,װעט באַטײטן ,אַז מיר פאַרשטייען מאַרקסיסטיש
ריכטיק אונדזער אויפנאַבע  --ווערן עכטע יורשים פון אונדזער
קלאַסישער ירושה".
דער װעטעראַן-אַקטיאָר און טעאַטער-דירעקטאָר אבא קאָמפּאַנעעץ
דערציילט אין זיינעם אַן אַרטיקל שווען איך האָב געשפּילט יידיש
טעאַטער אין בערדיטשעוו" אַז ער האָט זיך דאָרט באַקענט מיט
ש .ע .און
,יר האָבן זיך מיט אים זייער נוט באַפריינדעט און אַז מיר
מ
האָבן אָנגעפאַנגען צו שפּילן אין דעם זאָל |פון ליטװאַקאָווסקי|
איז ער געװאָרן אַן אָפּטער אַרײיננײער און האָט טאַקע צוליב מיר
אָנגעהויבן צו שרייבן אַן אָפּערעטע .אַ מוזיקער ,טשערניאַקאָווסקי,
האָט געדאַרפט שרייבן מוזיק .איך בין מיט שלום-עליכמן עטלעכע
מאָל גענאַנגען צו אים און ער האָט אָנגעשריבן אַ פֹּאָר נומערן.
דערנאָך האָט ער אונדז באַשטעלט און מיר האָבן אים נישט נע-
טראָפן אין דער היים ,איזן שלום-עליכם געװאָרן אין כעס און
געזאָנט, :איך שרייב שוין מער ניט קיין אָפּערעטן,
דעם זומער האָב איך אין קיעוו געדונגען אַ זומערדיקן טעאַטער
און שלום-עליכם איז געװאָרן נאָר אַן אָפּטער גאַסט ,און ווען איך
האָב אויפגעפירט ,בר כוכבא ,,האָט שלום-עליכם אַרױסנעשלעפּט
די שפּילקע פון זיין קראַװאַט און גענעבן גוזיקן {דעם ראָליסט פון
;בר כוכבא'| אַ מתנה .שפּעטער האָב איך געשפּילט ,באָבע יאַכנע,,
האָט מיר שלום-עליכם צונעטראָגן אַ פושקעלע פון טאַבאַק".
סעם קעסטין דערציילט אין זיינע זכרונות ,אַז ביים שפּילן דעם
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עשדכן" אין אברהם שאָמערס קאָמעדיע ,דער גרינער מיליאַנער,
האָט מען אים געזאָגט ,אַז שלום-עליכם געפינט זיך אין טעאַטער.
דער אַקטיאָר האָט זיך באַמיט יענעם אָװונט בעסער צו שפּילן און
נאָך דער פאָרשטעלונג ,האָט ער זיך געטראָפן מיט שלום-עליכמן,
וועלכער האָט אים געמאַכט קאָמפּלימענטן פאַרן שפּילן ,קעסטין
דערציילט ;
;יענע באַנעגניש מיט שלום-עליכמן האָט זיך ביי מיר שאַרף
איינגעקריצט אין זכרון ,און איך געדענק וי צעטומלט איך בין
געװאָרן ווען ער האָט מיר אויף זיין אייננאַרטיקן שטייגער גענעבן
אַ זאָג ,אַז איך האָב ביי אים מיט מיין שפּילן דעם שדכן צוגעגנבעט
זיינעם אַ יידן ,אַ שלום:עליכם-טיפּ .אָבער באַלד האָב איך זיך
באַהערשט און איך האָב צו אים מיט אַ שמייכ? נענעבן אַ זאָנ:

,ביי וועמען דען האָב איך אין אַזאַ פאַל געזאָלט גנבענען אויב ניט

װאַלף
גאָלדפאדן
אלס
ג,אָרדאָװאָלי
אין
;די גאָלדגרעבטר"

אויך געשריבן לידער ,האָט נאָך אין  2981אָנגעשריבן אַ ליד ,,שלאָף
מיין קינד" ,װאָס איז שפּעטער געװאָרן איינס פון די פּאָפּולערסטע
לידער ,צו וועלכע עטלעכע קאָמפּאָזיטאָרן האָבן געשריבן מזיק
וזע ?;שלום עליכם פּאַנאָראַמאַין,
פון די מער-פּאָפּולערע לידער ,װאָס ש .ע .האָט געשריבן זיינען:
;קוגל הייסט עס ,אין מויל צעגייט עס" ,װאָס איז געזונגען געװאָרן
אין דער ערשטער אויפפירונג פון ;סטעמפּעניו* (גיידישע טעכטער",
דאָס פריער-דערמאַנטע ,שלאָף מיין קינד" ,עאיך וויל ניט גיין אין
חדר* (מוזיק פון יוסף טשערניאַווסקי) און די פּאַראָדיע ;/שלאָף,
אַלעקסײ*,
פון ,וויג-ליד" זיינען דערשינען צוויי כאָר-אַראַנזשירונגען ,פון
יעקב שייפער און משה ראוך,
אא
אי

לאזאַר
פריך

אַלס
,סטעמפּעניו*

ש .ע'.ס פרוי ,אָלגאַ ,איז געשטאָרבן דעם  4דעצעמבער  2491אין
ביי שלום-עליכמן ?' .,אים איז מיין ענטפער נעפעלן און ער האָט
|
זיך צעלאַכט".
וע אויך די געשיכטע מיט ,שרה שיינדל" ,זו2443--44 .ן.
ש ,צ'.ס שטאַרקער אינטערעס פאַרן יידישן טעאַטער האָט זיך אויך
אויסגעדריקט אין דעם ,װאָס אין  8091האָט ער אַינרעזשיסירט
זיינע אײינאַקטערס מיט אליבהאָבער* אין ווילנע ,דאָסזעלבע אין
אין לאָדזש .דער סאָוויעטיש-יידישער טעאַטער-פאָרשער נ.
8
אויסלענדער ,גיט אָן ,אַז אַזאַ אינטערעס האָט ש .ע .אויך אַרױס-
געוויזן צו די ליבהאָבער אין ריגע,

שלוםיעליכמס אינטערעס

צו יידישער מוויק

די ליבע צום פּשוטן פאָלק ,האָט ש .ע'.ן אויך געמאַכט פאַר אַ
גרויסן ליבהאָבער פון דער מויק פון פאָלק ,די אַזױ גערופענע
יידישע פאָלקס-מוזיק אָדער מוזיק ,געשריבן אין פאָלקס-טאָן.
אין  1091האָט ש .ע .געפירט אין ,דער יוד* אַ דיסקוסיע מיטן
קאָמפּאָזיטאָר יואל ענגעל וועגן יידישע פאָלקס-מוזיק.
ש .ע ,.איז געווען דער ,װאָס האָט אַנטדעקט דעם פאָלקס-דיכטער
מ ,מ .װאַרשאַװוסקי ,דעם פאַרפאַפער פון די לידער ,אויפן פּריפּי-
טשאָק" ,א .א .און דורך זיין איניציאַטיווע איז אַרױס װאַרשאַוװוסקיס
בוך מיט ש .ע',ס הקדמה,
ש .ע ,,.וועלכער האָט אין אָנהייב פון זיין שרייבערישער קאַריערע
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ניו-יאַרק.
די קיעווער איינוואוינער האָבן פאַראיײיביקט ש .ע'.ס אָנדענק דורך
אָנקלאַפּן אַ מעמאָריאַל-ברעט אויפן הויז נומער  5פון דער רויט-אַר-
מייער גאַס (געוועזענע ;באָלשאַיאַ װאַסילעװסקאַיאַ") ,וואו ש .ע .האָט
|
געלעבט פון  7981ביז ,4091
ש .צע'.ס 08טער געבוירנטאָג איז געפייערט געװאָרן איבער גאַנץ
רוסלאַנד אין טעאַטערס ,זאַלן ,אַרבעטער-קלובן ,אוניווערזיטעט-קלובן
און איבער דער ראַדיאָ .ש .ע'.ס ווערק זיינען ביי דער געלעגנהייט
דערשינען אין 8שפּראַכן אין איבער צוויי מיליאָן עקזעמפּליאַרן,
די אָפיציעלע פייערונג איז פאָרגעקומען דעם  91אַפּריל  9391אין
מאָסקװע אין היסטאָרישן קאָלאָנען-זאַל ,איינגעאָרדנט דורכן שלום-
עליכם קאָמיטעט פון פאַראיין פון די סאָוויעטישע שרייבער און פון
הויפּט-קאָמיטעט פאַר קונסט-ענינים ביים פאָלקס-קאָמיסאַרןיראַט
פון סאָװוויעטן פאַרבאַנד מיט פּאַדײעװ אַלס פאָרזיצער,
אין  6591איז אין פּעריעסלאַוו ,די שטאָט ,וואו ש .ע .איז געבוירן
געװאָרן ,אָרגאַניזירט געװאָרן דורכן אָרטיקן מוזיי אַ שלום-עליכם-
אויסשטעלונג אָדער אַ שטענדיקער ווינקל צו זאַמלען מאַטעריאַלן
וועגן ש .ע.
אויסער די הונדערטער אַרטיקלען איבער דער גאַנצער יידישער
און ניט-יידישער פּעריאָדיק ,זיינען איך דערשינען פאָלגנדיקע
ביכער :
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לעקסיקאָן

פון

וא

;זכרון-אַלבום צו שלשים נאָך דער פּטירה פון שלום-עליכם" ,ניו"
יאָרק,6191 ,
;צום אָנדיינק פון שלום עליכם" ,פּעטראָגראַד,7191 ,
,לום-עליכם זאַמלונג? ,קיעוו,8191 ,
ש
מענדל זינגער , ---שלום עליכם" ,ווין-װאַרשע-לעמבערג.
;שאָלעם-אַלײיכעם? ,רעדאַקטירט
קולטור-ליגע ,קיעוו,6291 ,
,דאָס שלום-עליכם
;איקוף" אין 8591ן,

ש .דאבין און ל .רעזניק ,פ"ג

בוך" ,ניו-יאָרק| 6291 .איבערגעדרוקט

ש .ניגער ; --שלום עליכם" ,אידישער
יאָרק 452( 8291 ,זז,).

קולטור

דורך

פאַרלאַג ,ניו-

י; י .טרונק . --שלום-עליכם" ,װאַרשע,7291 ,
אורי פינקעל ; --שלום-עליכם" ,מאָסקװע,9391 ,
נחמן מייזיל  ---שלום עליכם,9291 ,
װאָלף (וועוויק) ראַבינאָוויטש , ---מיינ ברודער שאָלעמ-אַלײכעמ"
(זיכרוינעס) ,קיעוו,9391 ,
;הונדערט יאָר שלום-עליכם" ,זאַמלבוך ,פּאַריז |9591ן,

פון טאַנכומ קאַפּלאַנ

גראַפישע רעפּראָדוקציע פון  62צייכענונגען
צו ש .ע'.ס ;דער פאַרקישעפטער שניידער".
אין  2691איז אין לענינגראָד ווידער דערשינען אַן אַלבום פון
תנחום קאַפּלאַן מיט  52ליטאָגראַפישע בילדער צו ש .ע'.ס ;טוביה
דער מילכיקער* ,מיט אַ פאָרװאָרט פון איליאַ ערענבורג,
ש .ע'.ס -001יאָריקער געבױירנטאָג איז אויף אימפּאָזאַנטע אופנים
געפייערט געװאָרן איבער דער װעלט .אין דער פּרעסע ,יידישע
וי ניט-יידישע ,זיינען געווען געדרוקט אומצאָליקע אַרטיקלען ,עס
זיינען איינגעאָרדנט געװאָרן אָפיציעלע אָוונטן ,אַקאַדעמיעס ,מ'האָט
געשפּילט ש .ע'.ס פּיעסן ,געלייענט זיינע ווערק ,מ'האָט פאַררופן
גאַסן אויף זיין נאָמען,
אין מדינת ישראל איז דער יוֹבל געפּראַװעט געװאָרן ,צום ערשטן
מאָל ,אין ,הבימה"-זאַל מיט יידישע רעדעס און אַן אויפפירונג
פון ערשטן אַקט פון זיין ;דאָס גרויסע געווינס" אין יידיש,
ש .ע'.ס דערציילונגען ווערן אויך געלייענט איבער דער יידישער
ראַדיאָ .אַזױ האָט דער שוישפּילער צבי סקולער יאָרן לאַנג גע-
אין ניו-יאָרק,
לייענט כסדר ש .ע'.ס דערציילונגען איבער שז
שוישפּילער און פאָרלייענער בען באַסענקאָ,

אין  9391איז אין קיעווער מלוכה-פאַרלאַג דערשינען אַ פּיעסע
;חלומות* (דער יונגער שלום-עליכם) פון מ .כאַשטשעװעצקי,

אויך איבער זילבערצווייגס יידישע ראַדיאָ אין לאָס אַנדזשעלעס
טרעטן אָפט אויף מיט ש .ע'.ס מעשות דער שושפּילער זיגמונט
לעוו ,הערשל גענדל א .א.

;שלום עליכם ,זיין לעבן און שאַפן" ,פון נ .קרעסל ,אין פאַרלאַג
,דביר* ,תל-אביב,

;,שלום-עליכם סטודיאָ" (טעאַטער)

;הראשונים כבני אדם" פון י .ד .בערקאָוויטש (געדרוקט געווען
אין יידיש אין ניו-יאָרקער ,פאָרווערטס"ן ,דערשינען אין פ"ג ;דביר",
תל-אביב ,תרצ"ח ( 833זז..

װוי ב .ארשאנסקי גיט איבער אין זיין בוך ;טעאַטער-שלאַכטן",
האָט ;די שלום-עליכם-סטודיאָ* ,געגרינדעט אין מאָסקװע ,זיך עט-
לעכע מאָל אָרגאַניזירט און איז צעפאַלן .די עלעמענטן פון דער
סטודיע זיינען באַשטאַנען פון עטלעכע פעאיקערע אליבהאָבער?" און
אייניקע יונגע יידישע אַקטיאָרן .,דידאָזיקע סטודיע האָט פון ערשטן
טאָג אָן ניט געהאַט קיין מאַטעריעלן באַזיס און דעריבער האָט זי
ניט געקאָנט רעגולער אַרבעטן ,שפּעטער האָט זיך די סטודיאָ פאַר-
װאַנדלט אין טעאַטער-קאָלעקטיו ,פרייקונסט" און אַלס שטענדיקער
רעזשיסער פון קאָלעקטיוו איז באַשטימט געװאָרן װערשילאָו,
דער שוישפּילער יהושע בערטאנאָוו גיט אָן ,אַז אין  2291האָט ער
געשפּילט אין ;שלום-עליכם טעאַטער* .אויך דער שוישפּילער מוישע
גאָלדבלאַט גיט אָן ,אַז ער האָט געשפּילט אין דאָזיקן טעאַטער.
ל .דושמאַן גיט אָן ,אַז אין  2291איז די סטודיאָ געפירט געװאָרן
פון רעזשיסער דיקי,

אין העברעאיש זיינען אַרױס ;

צו ש .ע'.ס -001טן געבוירנטאָג האָבן די מלוכות פון מדינת ישׂראל,
סאָװויעט רוסלאַנד און רומעניע אַרױסגעלאָזט פּאָסטמאַרקעס מיט זיין
בילד,

השפּעות
ישראל-מאַרקע

רוסישע

מאַרקע

רומענישע

מארקע

אין  3491איז אין ניו-יאָרק דערשינען ,אין ענגליש, ,טהי װאָירלד
אָוו שלום עליכם* פון מאָריס סעמיועל ( 123זז,).
אין  8491איז אין אָנטאַריאָ ,קאַנאַדע ,א"ר פון מלך גראַפשטײן,
דערשינען ,אין ענגליש ,אַ פּרעכטיקע אױיסגאַבע ;טהי שלום עליכם
פּאַנאָראַמאַ? ,װאָס אַנטהאַלט אַרטיקלען וועגן ש .ע ,.אַ ריי איבער-
זעצונגען פון זיינע דערציילונגען און פּיעסן ,און צאָלרײיכע בילדער
און אילוסטראַציעס,
אין  7591איז אין לענינגראַד דערשינען ,וי אַן אַלבאָם ,אַ ליטאַ-
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אסי דעיוויס ,מחבר פון פּױרלי װיקטאָריאַס ,האָט דערקלערט אין
אַן אינטערוויו מיט ,ניו יאָרק פּאָסט* ,אַז זייענדיק אַ בינע-פֿאַרװאַל-
טער ,איז ער ,זעענדיק ;טהי װאָרלד אָװוו שלום עליכם" ,געװאָרן
אַזױ אינספּירירט; אַז ער האָט באַשלאָסן ,פּונקט װי ש .ע .טוט עס
דאָרט אין .גימנאַזיע* ,אַרויסצוברענגען די רעכטלאָזיקייט פון זיין
פאָלק ,די נעגערס.
די אַמעריקאַנער שרייבערין |טאָכטער פון יידישן שרייבער מיכאל
 })-9לאַוראַ ז .האבסאָן ,האָט דאָס פּראָבלעם
--558
291
זאַמעטקין (1
פון ;שווער צו זיין אַ ייד" לאָקאַליזירט און אָנגעשריבן אַן אַמערי-
קאַנער ראָמאַן /,דזשענטעלמענס אַגרימענט? ,װאָס איז דערשינען אין
פ"ג ,סײימאָן ענד שוסטער" ,און איז אויך שפּעטער דראַמאַטיזירט
געװאָרן אַלס פילם.
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טעאַטער

יידישן

אָפּשאַצונגען
דער באַקאַנטער טעאַטראַל נח פּרילוצקי דריקט זיך אַזױ אויס
וועגן ש .ע .אַלס דראַמאַטורג :
,לום-עליכם ווייסט נאָך ביז חיינט ( |8091ניט װאָס פאַרע
ש
גרויסע פעאיקייטן ער פאַרמאָנט אַלס דראַמאַטורג .שוין דער
פאַקט אַלֵיין ,אַז ער שרייבט נישט וי אַ מאָלער ,װאָס דריקט אויס
אינערלעכן אינהאַלט און אויסערלעכע שטריכן; אויך נישט װוי אַ
בילד-הויער ,װאָס האַקט אויס פינורן פון שטיין ; נאָר גיט אונדו
די נשמה פון זיינע העלדן אין אירע ריינע פאָרמען ,אין װאָרט
און האַנדלונג .דער פאַקט אַלֵיין האָט אים געדארפט נעבן אַן
אימפּולס ער זאָל פּרובן זיינע כחות אויך אין דראַמע .שלום-
עליכם האָט זיך אַפילו געכאַפּט אַמאָל צו דער דראַמאַטישער פאָרם,
אָבער זייער זעלטן ,און האָט נישט געקוקט ערנסט אויף די זאַכן,
וועלכע ער האָט אָננגעשריבן אין דעם זשאַנר.

דאָס זיינען פאַר אים

געווען נאָר ,שפּריצן פון פעדער' .ער האָט דעריבער נישט גנע-
זאָרגט צו דערפילן די עלעמענטאַרישע פאַדערונגען פון דראַמאַ-
טישער קונסט,
זיין צ,עזייט און צעשפּרייט' האָט ער אויך אָנגעשריבן תחילת
אַלס אַ פעליעטאָן ,און ער אַליין דריקט זיך אויס; ,הגם דידאָזיקע
בילדער זיינען געשריבן אין אַ דראַמאַטישער פֹאָרם ,דאָך האָט
זיך מיר אפילו נישט געחלומט ,אַז איך וועל אַמאָל זוכה זיין צו
זען זיי אויפנעפירט אויף דער סצענע' .נאָר דער אומדערװואַרטער
ערפאָלג פון דער זאַך אויף דער פּוילישער בינע האָט אַביס? גע-
עפנט שלום-עליכמן די אוינן אויף זיין אייגענער פּיעסע .אין אים
האָט דערװואַכט דער אינסטינקט פון א דראַמאַטורג, .מיך האָט
,ראַװאַָ' שטאַרק פאַרדראָסן  ---דערציילט ער  --איך האָב
דאָס ב
געפילט ,אַז דער פּיעסע פעלט אַ סך מער וויפ? זי פאַרמאָגט.

איך

האָב געפילט ,אַז אויף דער בינע ווערט געשפּילט א פעליעטאָן,
נישט קיין דראַמע'.
שלום-עליכם איז נישט געווען בלינד זיך איינצוריידן ,אַז די
פעלערן פון דער פּיעסע זיינען נאָר אַ מעלה ,אַז דאָס איז כלומרשט
אַ ,צוקונפטסדראַמע' .ער האָט זיך נישט געפוילט ,האָט זיך אַװעק-
געזעצט ;אויסבעסערן' די זאַך ,און  --האָט אָנגעשריבן כמעט אַ
ניי שטיק.
אַז שלום-עליכמס דראַמאַטישע ווערק האָבן אַלע מעלות פון די
איבעריקע זאַכן זיינע  ---ווענן דעם האַלט איך איבעריק צו ריידן.
דאָס פאַרשטײט זיך אַלֵיין .נישט נאָר ,צעזייט און צעשפּרײט,
אפילו ,אַ דאָקטאָר!, ,דער גט', ,מזל-טוב !', ,אַגענטן' ,זיינען גוטע
ליטעראַרישע װערק .זייער אינהאַלט איזן אין די גרונטשטריכן
כמעט דערזעלביקער װוי אין שלום-עליכמס ראָמאַנען ,מעשהלעך
און מאָנאָלאָגן .דאָס לעבן איז דאָסזעלביקע .דער גאַנצער ,מזל-
טוב' איז פאַר מיר ,פּונקט װי ,סטעמפּעניו' צי ,סענדער בלאַנק'
אַ טייערער

מעדאַליאָן ,אַן אַנטיק ,װאָס טראָגט אויף זיך פאַר די

קינפטיקע דורות דעם גייסט פון דער אַלטמאָדישער יידישער שטוב,
אויף וויפ? ער דריקט זיך אויס אין די כאַראַקטעריסטישע פּרטים
פון דער מאַטעריאַליסטישער און זיטלעכער קולטור .די סכעמע
און די אידעען פון די ,אַגענטן' געפינט איר שוין אין די ,מיליאָנען'.
די טיפּן זיינען אויך דיזעלביקע .דאָס יונגע פּאָרל פון ,נט' אין
לעבעדיק אַרױסגעכאַפּט פון ,סטעמפּעניו' .,די שווינער פון ,גט'
אין אַן אויסגעבעסערטער אויסנאָב פון מנחם-מענדלס שוויגער.
,עזייט און צעשפּרײיט!' איז טביה דער מילכיקער אין אַ
פּעס? פון צ

קליידל? ,דאַװידקאָ  ---אָסיפּ זעמעלס אַ לייביקער ברודער ,משהלע
זיירנשטאַמער
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פיגורירט

שוין

אונטער

אַן אַנדערן

נאָמען

אין

;עם,

פידלט נישט' .אויך שלום-עליכם איז דאָ דערזעלביקער  :מיט זיין
האַרציק-פריילעכן ,נעזונטן געלעכטער אין ,מזל-טוב ,,מיט דעם
שטילן פאַרקאַזם מיט וויי געמישט אין פאַגענטן' און מיט דער
בענקשאפט נאָך אַ שענערער ,ליכטיקער וועלט אין ,צעזייט און
צעשפּרײיט' ".

דער סאָוויעטיש-יידישער טעאַטראַל י .דאָברושין האָט אין 8291
אָפּגעדרוקט אין מינסקער ,צייטשריפט* אַ פּרוב פון אַ פאָראויס-
פאָרשונג וועגן ש .ע'.ס דראַמאַטורגיע אויפן גרונד פון זיינע 51
אָריגינעלע טעאַטער:-װוערק (אויסמיידנדיק די פּיעסע ;דער אוצר"
און די פון מחבר דראַמאַטיזירטע ראָמאַנען און דערציילונגען
,סטעמפּעניו", ,טוביה דער מילכיקער* און ,שווער צו זיין אַ ייד").
דאָברושין ציט קודם-כל אַ פּאַראַלעל צװוישן די שרייבער װאָלפ-
זאָן ,לעװוינזאָן ,עטינגער ,גאָטלאָבער ,אָקסענפעלד ,מענדעלע מוכר-
ספרים ,דוד זאאיק ,פאלקאָוויטש ,זאַמאשטשין ,קאַלמוס ,לודוויק
לעווינסאָן און גאָלדפאַדן (לויט זיין ערשט װוערק ,די מומע סאָסיע?),
װאָס ;דער גרעסטער טייל פון זיי האָבן געשאַפן די יעניקע טעאַטראַל-
ליטעראַרישע טראַדיציע ,וועלכע שפּיגלט זיך אָפּ קלאָר און בולט
אין שלום:-עליכמס טעאַטער-שאַפונגען= ,און דאָברושין קומט צום
באַשלוס ;
,די ווערק ער רעכנט אויס זייערע פּיעסןן ,װאָס האָבן ,וי
געזאָנט ,געבילדעט די קייט פון דער פאר-שלום-עליכמשער דראַ-
מאַטורניע ,און האָבן מער ,וי מען קאָן זיך אין פלונ משער זיין,
געווירקט אויף שלום-עליכמס פצענישע שאַפונגען ,אַרײנגעצױגן
זיי מיט אַלעמען ,באַהעפט זיי ,אַזױ צו זאָנן ,מיט דערדאָזיקער
דראמאַטורגישער טדאַדיציע מיט וועלכער פּרץ האָט שפּעטער
אַביס? דער ערשטער צעריסן אַזױ האַסטיק און כמעט אומערװאַרט,
און
כאַראַקטעריזירט
הופּט-שטריך
איין אינטערעסאַנטער
וואַרפט נגלייך אַ באַזונדער שיין אויף שלום-עליכמס דראַמאַטישן
שאַפן ,אין זיבן פּיעסן שלום-עליכמס  --אייננטלעך אין אַלֶע
וויכטיקסטע דראמאַטישע ווערק זיינע  ---פירט זיך די האַנדלוננ
אַרום אַ טאָכטער-מייד? ,וועלכ:ע שטעלט מיט זיך פאָר מער אָדער
ווייניקער דאָס ,װאָס מען רופט דער העלד פון דער פּיעסע ,ווייל
אַרום איר קאָנצענטרירן זיך די ליידנשאפטן פון די אַלֶע איבריקע
פּאַרשױנען;:

אין

,נרויסן

געווינס',

אין

;יקנה"ז,

אין

,נט ,אין

,דאָקטאָר' ,אין ,קענינ פּיק' ,אין ,שראנע ,,אין ,צעזייט און צע-
שפּרייט!  ---אומעטום דערשיינט פאַר אונדז ביי שלום-עליכמן דער

דריילינג פון פאָטער,

מוטער ,טאָכטער,

און אומעטום

אין די

טאָכטער דער אוױיסנאַננ-פּונקט פון דעם דראמאַטישן קאַָנפליקט,
דער אַנטפּלעקער ,אַזױ צו זאָנן ,פון די אַרומיקע איבערלעבונגען
|
און צוזאַמענשטױיסן.
דאַרף דאָ באַלד באַצייכנט ווערן ,אַז דיזעלכיקע טראַדיציאָנעלע,
קאָן מען זאָנן, ,חעלדן' ,און אַממערסטן אפילו דעמזעלביקן ,דריי-
לינג' ,באַגעגענען מיר אין אַלֶע כמעט ויכטיקערע שאַפונגען פון
דער פאַר שלום-עליכמשער דראַמאַטורניע . . . .אומעטום האָבן מיר
צו טאָן מיט אַן אױיסגעשפּראַכענעם איינעם און דעמזעלבן געבוי-
נוסח ,װאָס באַשטײט אין דער קאָנפליקטישער האַנדלונג אַרום
דער טאָכטער-מיידל מיטן נליקלעכן אָדער אומנליקלעכן שידוך --
דעם געבוי-נוסח ,וועלכן עס האָט אויך ,וי געזאָנט ,ניט אויס-
געמיטן שלום-עליכם ,ניט אויסמיידנדיק דערביי אויך דעם טראַ-
דיציאָנעלן שדכן  --דעם מוז-באַגלייטער פונם אױבנדערמאַָנטן
דרייליננ.

זעלבסטפאַרשטענדלעך ,אַז פאַר יענע רעליניעז-שטייגערדיקע
צייטן ,פאַר דער יידיש-באַלעבאַטישער פאַמיליע-דראַמע איז דער
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;,שידוך' געווען דער איינציקער ,אַזױ צו זאָנן ,עראָטיש-לענאַלער
קאָנפליקטן-קנופּ דורך וועלכן דער שרייבער האָט געקאָנט באַקו-
מען אַ צוטריט צו דער ,געשלעכט-פראַגע? פון יענער תקופה.
דער פאָן אין דאָ שטענדיק געווען די באַנעגעניש פון פאָטער און
קינד ,דער קאַמף צווישן צוויי דורות  ---און אויף דערדאָזיקער
באַגעגעניש איזן כמעט כסדר געבויט די האַנדלונג סיי פון דער
שלום-עליכמשער ,סיי פון דער ביז-שלום-עליכמשער טעאַטער-
שאַפונג .,אין אָט די באַגעגעניש האָט זיך קודם כ? געלאָזט אִב-
יעקטיוויזירן אויף דער פרוי ,אויף דער דאַמאָלטיקער פרוי ,וועלכע
איז נגעווען פון איין זייט באַפרייט פון מצוות ,און וילנדיק ניט
װילנדיק איז זי געווען דעריבער מער באַװוירקט פון פרייער וועלט-
לעכקייט ,אָבער אין דערזעלביקער צייט איז זי געווען מער פאַר-
בונדן פיזיש מיט דער משפּחה:אויסקומעניש ,געווען אָפּהענדיק

מאַטעריע? פון פאָטער און מוטער . . . .און דאָך װאַרפּט זיך אין
די אוינן ,אַז אָט דעם טראַדיציאָנעל-פאַרפעסטיקטן טעמאטישן
צוזאַמענשטעל האָט שלום-עליכם אויסנענוצט שוין צו גראָדליניק.
האָבנדיק אויף זיך די באַשינפּערלעכע שליטה פון װאָלפזאָנס,
עטינגערס,

אָקפענפעלדס,

זאַאיקס סוזשעטן-האַנדלונג,

האָט שלום-

עליכם ניט נעפּרובט אפילו פאַראַנדערשן די אַלגעמײײנע פאַבולע
פון זייערע טעאַטער-װערק  ---אדרבא ,דידאָזיקע פאבולע האָט ער
צוליב עפּעס |אַ סיבהן נאָך מער פאַראיינפאַכט ,אַראָפּגעפירט צו
אומעטומיקער איינער און דערזעלבער ,קאָן מען זאָנן ,טעמאַטישער
סכעמע .דידאָזיקע איינפאַכקײט פון שלום-עליכמס דראַמאַטורני-
שער טעמאַטיק איזן בכלל אַ וואונדער פאַר שלוםעליכמן ,װואָס
האָט אין אַלע אַנדערע וערק ,אויסער {איןן די סצענישע שאַפונגען,
באַװויזן גראָד אַזאַ מייסטערשאַפט פון פאַרפּלאָנטערטער אינטריגע,
אויפן שאַרפן אַנעקדאָטישן און ספּור-המעשהדיקן ווירבל פון גע-
שענישן און מענטשן",
דאָ לאָזט זיך דאָברושין אַריין אין אַ לענגערער באַטראַכטונג
צי ש .ע .האָט געהאַט דאָס פאַרשטענדעניש און טאַלאַנט פאַר דעם
װאָס די בינע פאָדערט אַנדערע מיטלען װי די בעלעטריסטיק ,דאָב-
רושין האַלט ,אַז בעת אין דער דערציילונג האָט ש .ע .געהאַט פאַר
זיך אַלס פאָרבילד מענדעלען ,דיקן און שמ"רן ,וועלכע האָבן זייערע
דערציילונגען אויפגעבויט אויף פאַרכאַפּנדיקער אינטריגע-האַנדלונג,
האָט ש .ע .אָבער אין זיין דראַמאַטורגיע אפילו נאָך פאַראיינפאַכט
זיינע פאָרגייער גאָטלאָבער ,אָקסנפעלד און קאַלמוס וועמען עס זיי-
נען פרעמד געווען די עלעמענטאַרע געזעצן פון דער סצענישער
ליטעראַטור :
,שלום-עליכם האָט דער ערשטער אַרינגעבראַכט די טעאַטעך-
פּרינציפּן אין דער יידישער ליטעראַטור ,און צוליבן נעטן און
בולטן טעאַטער-געמעל איז ער ,צו גלויבן ,אַװעק פון זיין איינע-
גער ופאַרצוויינטער דערציילונג-טעמאַטיק און נעשאַפן אן איינפאַכע
טעאַטער-האַנדלונג ,געשאַפן טעאַטער דורך ליטעראַטור און ניט
ליטעראַטור דורך טעאַטער ,וי דאָס האָבן געטאָן אַלֶע זיינע פאָר-

גייער  --די ערשטע יידישע טעאַטער-שרייבער".
דאָברושין ווייזט דאָ אָן ,אַז צוישן די עלטערע טעאַטער-שאַפון-
גען זיינען פאַראַן נאָר צוויי טעאַטער-װערק ,וועלכע מ'קאָן האַלטן
פאַר סצעניש געשריבן :װאָלפזאָנס ,לייכטזין און פרעמעליי" און
עטינגערס ;סערקעלע" ,אפשר אויך לעװינזאָנס עדי וייבערישע
קניפּלעך? .אָבער אַלע אַנדערע זיינען נאָר לפּנים פאַרפאַסט אין אַ
טעאַטער-פאָרם ,נאָר פאַקטיש זיינען זיי ניט מער וי אַן אויסער-
לעכע צופּאַסונג פון ליטעראַריש-דערצײילערישן שטאָף צום דיאַלאָ-
גישן טעאַטער-נוסח,
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און דאָברושין האַלט ,אַן:
 ,צו דער טראַדיציע פון ,טעאַטער אויף לייענען' ,װאָס מענרעלע
אפילו

האָט זיך איר לחלוטין

אונטערנעגעבן,

צו אָט דער טראַדי-

ציע איז צונעשטאַנען שלום-עליכם ,און דער ערשטער גענומען
זי אָרגאַניש ברעכן אין דער יידישער טעאטערליטעראַטור .גע-
נומען ברעבן ,אָבער ניט מיט אַלעמען איינגעבראָכן .אוֹיף דער
גאָרער שלום-עליכמערישער דראַמאַטורגיע ליגט דער שטעמפּל פון
דער פֿאַר-אים געוועזענער טעאַטראַליזירטער דערציילערישקייט .פון
דערדאָזיקער דערציילערישקייט איז אים אָפט נעלונגען צו באַקומען
דעם זעלטענעם סצענישן דיאַלאָג ,אָבער נאָך אָפטער אין אָפּנע-
שװואַכט געװאָרן די געוואונטשענע אַרכיטעקטאָניק פון שלום-
עליכמס טעאַטער-פּיעסן .,באַהעפטן דעם שלום-עליכמשן טעאַטער-
טעקסט מיטן טעאַטער האָט אויף זיך דער ערשטער גענומען דער
מאָסקווער יידישער טעאַטער ,וועלכער האָט קודם כל אַזױ גלענצנ-
דיק משלים נגעווען דעם אינעװייניקסטן נגעבוי-מאַנגל אין שלום-
עליכמס טעאַטער-װוערק,
שלום-עליכם דער באַשרײיבער ,וואָס האָט געקאָנט מאַבן ,אַ קאָ-
מעדיע" פון יעדן מענטשן ,איזן דאָך בשעתו ניט געװאָרן דער
אױסגעשפּראַכענער דראַמאַטורג פונם ליטעראַרישן יירישן טעאַטער,
עס איז דערפאַר ,ווייל אַלע סצענישע שאַפוננען ,אַלֶע שלום-עליכמס
טעאַטער-ווערק שטעלן מיט זיך פאָר אַ דויערנדיקן ,ניט-פאַרענ-
דיקטן אינעװוייניקסטן קאַמף מיט דער מסורה פוֹן דעם דערציילע-
רישן טעאַטערלאָזן טעאַטער ,אין וועלכן שלום-עליכם איז געווען
אַריינגעװאַקסן אַ סך מער איידער מען קאָן זיך אין פלונ פאָר-
שטעלן".
אַנאַליזירנדיק  51אָריגינעלע פּיעסן װאָס ש .ע .האָט אָנגעשריבן
פון  7881ביז  ,6191קומט דאָברושין צום באַשלוס ,אַז:
,אַ קליינע אַלגעמײינע קלאַסיפיקאַציע פון די פּאַרשױנען ,װאָס
נעמען אָנטיי?ל אין דידאָזיקע אַלע שלום-עליכמס ווערק ,דעקט אויף
באַשײנפּערלעך אויף וויפל שלום-עליכם האָט אין זיין אַריגינעלער
דראַמאַטורגיע פאַראיינפאַכט ,אַזױ צו זאָנן ,זיין קינסטלערישע
אויפגאַבע .אנשטאָט דער רייכער גאַלערעע פון אַלערלייאיקע פאַך-
שידנאַרטיקע טיפּן און ביײטיפּן מיט וועלכע עס זיינען ממש אָנ-
געשפּינעװעט די שלום-עליכם-דערציילונגען און ראָמאַנען ,האָט ער
אין

זיינע

סצענישע

וװוערק

באַהאַנדלט

בלויז

אַן ענגן

קרייז

פון

כמעט איינע און דיזעלבע טיפּן ,װאָס לאָזן זיך גרינג איינטיילן
אויף פאָלגנדיקע קאַטעגאָריעס ;:אויפגעקומענע גבירים  ---זיי און
זייערע ווייבער ,זייערע קינדער  --בחורים און מיידלעך ,שדכנים
און מעקלער ,קיך-לייט  ---משרתים .און דינסטן ,אָט פון די פיר
נרופּן ,װאָס טיילן זיך אויף דריי סאַציאַלע קאַטעגאָריעס ,באַשטײט
די גאָרע פּאַרשױנעןוועלטל פון שלום-עליכמס פופצן טעאַטען-
שטיק מיט הונדערט זעקס און דרייסיק אָנטיילנעמער ,אָנהויבנדיק
פונם ,דאָקטאָר' אוֹן ענדיקנדיק מיטן עגרויסן געװוינס ,,אין
משך פון אַכט און צװאַנציק יאָר ,האָט שלום-עליכם כמעט ניט
געביטן דעם אַלגעמײנעם ,אַזויגערופענעם ,טיפּאַזש פון זיינע
קלענערע און גרעסערע טעאַטער-שאפונגען .דער עיקר האַנדלונג
קומט דאָך ביי אים פאָר כמעט אין דער משפּחה פון דעם אַזױ צי
אַנדערש אויפגעקומענעם נביר ,וואו די קאָמישע אָדער דראַמאַטי-
שע פּאַסידונגען וויקלען זיך ,וי געזאָנט ,אַרום עלטערן און קינ-
דער מיט דער באַגלייטונג פון איינע און דיזעלבע שדכנים-מעקלער
און איינע און דיזעלבע קיך-מענטשן אין הינטער-גרונט.
 . . ,אויסער ,נט! ,װאָס פאַרנעמט ,וי זיין ערשט סצעניש ווערק,
אַ באַזונדער אָרט אין שלום-עליכמס דראַמאַטורגיע ,און װאָס אַלֿײין
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שלום-עליכם האָט עס אָנגערופן ,סצענעס פון אַמאָליקן יידישן
לעבן!  ---אויסער ,נט' ,הייסט עס ,און ,אַנענטן' ,האָט שלום-עליכם,
וי עס איז צו זען ,זיין דראַמאַטורנישן שטאָף גענומען פון איינער
און דערזעלבער טעמאטיש-פאַרפיקסירטער סביבה ,און איז צוליב
עפּעס ניט געווען ביכולת פאַנאַנדעררײסן אָט דעם קרייז און אַרױיס
צו פאַרשידנאַרטיקער און פאַרשידנפֿאַכיקער סצענישער סוזשעטיש-
קייט .אין זיינע לעצטע לעבנס-יאָרן ,אין  ,61-8191ווען שלום-
עליכם האָט אַ פּנים געװאָלט זיין דראַמאַטורגיש טעטיק ,אין ער
אַרױיס מיט פינף פּיעסן ,אָבער צווישן די פּיעסן געפינען זיך ,פאַר-
ביטן די יוצרות?  --אַ שװאַכע באַארבעטונג פון זיין פריערדיקן
,מזל-טוב ,,און ,אינצווישן אַ זעקס און זעכציק!  ---אַ נאַנץ וויצי-
קער בורלעסק ,וועלכן שלום-עליכם האָט אָננגעשריבן ,וי ער באַ-
מערקט אַלֵיין ,אין די יונגע יאָרן ,און איצט בלוין באַארבעט ,אַ
סימן ,אַז שלום-עליכםן איז אפילו אין די רייפע יאָרן שווער געווען,
אפּנים ,אויסזוכן און סצעניש איבערדיכטן די נייע טעמע ,דעם
נייעם אַרומיקן לעבן-שטאָף".
דאָברושין ווייזט אָן װי די זעלבע טיפּן װאַנדערן אַרום און עמי-
גרירן פון איין פּיעסע אין דער אַנדערער ,עס איבערחזרן זיך די-
זעלבע טעאַטראַלע סיטואַציעס ,איבערהױפּט אין די ענדעס פון די
פּיעסעס און עס װידערהאָלן זיך אפילו דיזעלבע נעמען און ער
קומט דעריבער צום באַשלוס ,אַז
,בעת שלום-עליבמס שאַפונג בכלל ,זיינע ראָמאַנען און דערציי-
לונגען שטעלן מיט זיך פאָר איין גאַנצן גרויסן יריד וואו עס ווימלט

מיט אַ שפע מענטשן ,ואָס שווינדען אין פילפאַרביקער און פאַר-
שידנאַרטיקער האַנדלונג און לאַנע ,איז זיין דראַמאַטורגיע ניט
מער וי אַ קליינע אכסניהלע אויף אָט דעם יריד ,אַן אכסניה מיט
אַ קליינעם אויסוואל פון פּאַרשױינען ,וואָס שטויסן זיך אויף איין
אָרט ,ניט האָבנדיק קיין נרעסערע מעגלעכקייטן פון באַציאוננען,
פּאַסירונגען און נעשעענישן .שלום-עליכם ,הייסט עס ,װאָס אים
איז קיינמאָל? בכלל ניט אָננעקומען שווער די מלאכה פון שרייבן,
און וועלכער האָט ,וועדליק עס איז באוואוסט ,איינצייטיק נע-
שטרעבט ווערן דער פאַקטישער שעפער פונם מאָדערנעם ויידישןן
טעאַטער ,גראָד אים איז ניט געלוננען אַרויס אויפן ברייטערן דראַ-
מאַטורנישן װועג .אים האָט זיך ניט אייננענעבן ,װוי געזאָנט ,צע-
רייסן מיט דער ליטעראריש-דראַמאַטורנישער מסורה ,מיטן טע-
אַטער אויף לייענען .ער האָט ,וי אַלע יידישע דראַמאַטורגן ,װאָס
זיינען געווען פאַר אים ,געשריבן אין תוך פאַר דער לייענישער
תפיסה און ניט פּאַרן טעאַטראַלן אוינ און אויער ,און אינטערע-
סאַנט איז ,װאָס שלום-עליכמן האָט זיך דאָ ,פּונקט ,וי אין זיין
דערציילערישער פּראָזע ,אייננענעבן מער דאָס קלענערע ווערק,
דער איינאַקטער ,װאָס פאַרנעמט אַ קלענערן האַנדל-שטח ,די פּיעסן,
װאָס באַשטײען פון מערערע אַקטן ,האָט זיך אים ווייניקער איינ-
געגעבן ,פּונקט װי דער גרעסערער ראָמאַן  --די ביידע פאָדערן

אויסגערעכנטן אַרכיטעקטאָנישן געבוי ,קינסטלערישן צוזאַמענהאַנג
פון פאַרשידענע דערציילערישע פּלאַסטן ,און אין דעם פּרט האָט
שלום-עליכם ,דער נאונישער דערציילער ,געירשנט אַלע שװאַכ-
קייטן פון זיינע ליטערארישע פאָרגייער".
כדי צו פאַרפעסטיקן זיין מיינונג ,אַז ש .ע .האָט זיינע פּיעסן בלויז
געגעבן אַ טעאַטראַלן לבוש ,אָבער זיי ניט געשריבן פאַר טעאַטער-
אויפפירונגען ,צעגלידערט דאָברושין אפילו די אונטערקעפּלעך פון
די פּיעסן ,און שרייבט :
,אָנהויבנדיק פון דעם וי שלום-עליכם האָט אויסגעזוכט די אונ-
טערקעפּלעך פאַר זיינע פּיעסן ,וי ער האָט ליטעראַריש-שפּילעװדיק
באשריבן די פּאַרשױנען ,די אָנטיילנעמער ,וי ער האָט געשפּילט
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אפילו אין די מחברישע אָנווייזונגען:-דעמאַרקעס ,פון דעם אַליין איז
צו זען ,אַז שלום-עליכם האָט ,שרייבנדיק זיינע פּיעסן ,ווילנדיק
ניט ווילנדיק ,צו אַלעם ערשטן געהאַָט אין אוינ דאָס װאָרט-
האנדלונג ,דעם טעאַטער ,אזוי צו זאָגן ,פון װאָרט ,מער וי דעם
טעאטער פון טאַט.
אין די אַלע אױיבנדערמאַנטע פּיעסן האָט שלום-עליכם פאַר יע-
דערער פון זיי כמעט נגעפונען אַן אַנדערן באַזונדערן אונטערקעפּל,
וװואָס דאַרף באַצייכענען דעם סצענישן כאַראַקטער פון דער פּיעסע.
דער ,נט' רופט זיך ביי שלום-עליכמן  ---סצענעס פון אמאָליקן
יידישן לעבן.
,א דאָקטאָר! ווערט באַצייכנט אַ שפּאָס אין איין אַקט,
;אספה'  ---א ריינע קאָמעדיע.
;צעזייט און צעשפּרייט!  ---בילדער פון יידישן לעבן.
;מענטשן'  --אַ טעאַטער-שטיק.
;קעניג פּיק'  ---אַ שאַרזש.
;,שראַגע!  ---איינאַקטער לכבוד פּורים.
;גרויסער געווינס!  ---אַ פאָלקס-שפּיל,
;פאַרביטן די יוצרות'  --אַ פריילעכס אין איין אַקט.

,אינצווישן אַ זעכציק און זעכציק!  ---אַ בורלעסק לכבוד חנוכה.
צען פּיעסן ,הייסט עס ,פון פופצן האָט שלום-עליכם באַצײיכנט
מיט אַזױנע אויסגעווכטע פאַרשידנאַרטיקע אונטערקעפּלעך ,אט
וי בכיוון ניט געװאָלט ברויכן פאַר אַלֶע פּיעסן די אָנגענומענע
דראַמאַטורגישע שאַבלאָןינעמען פון קאָמעדיע אָדֹער פּיעסע .אינ-
סטינקטיוו ,אַפּנים ,ריין שרייבעריש מקפּיד געווען אויף אָט דער
קלייניקייט ,אויף דעם נייעם אַנדערשדיקן נאָמען ,װאָס דאַרף
כלומרשט פאַר אים נופא און פאַרן לייענער  ---דער טעאטער-צו-
שויער קאָן דאָך פון דעם אַלעם ניט װויסן אפילו  ---אָט װי באַ-
רעכטיקן דעם נעבירט און תוכן פון דעמדאָזיקן טעאַטער-ווערק".
דער סאָוויעטיש-יידישער טעאַטראַל י .דאָברושין אַנאַליזירט אויך
וי אַזױ ש .ע .באַציט זיך צו זיינע העלדן אין די פּיעסן :
,בנוגע די נעמען ,פאַמיליעס און צונעמענישן פוֹן די אָנטיילנע-
מער האָט שלום-עליכם אויך פאַרהיט אין תוך די מסורה פון די
אויסטייטשערישע כאַראַסטער-נעמען פאַר די פּאַרשױינען ,אָבער
ווידער מיט דער פאלקסטימלעך שלום-עליכמשן צונאָב פון וואויל-
קלאַנג און נדאָטעסקישן איינפאַל .די אויפנעקומענע יידישע גנבי-
רים הייסן ביי אים  :קרענדעלמאַן ,פּאַסטערנאַק ,טשאָלנט ,פּעטאַך,
די אַריסטאָקראַטיע  ---פיין ,נאָלדנטאלער .דער יחוסדיקער בעל-
הבית הייסט זיידנשטאַמער ,דער דאָקטאָר  --לאַקריץ ,דער אַמפּ-
טייקער  ---נאַפּטאַלין ,דער אַדװאָקאַט  ---נלאָק ,פּלוידערזאַק ,דער
שניידער-יונג  ---פאלבאס ,דער בוכהאלטער  --ציפערבלאַט ,דער
קאָרעספּאָנדענט  --פלעדערוויש ,דער קאַסיר  --זילבערמינץ,
היינט  ---לאַמטערנשיסער ,באַקפיש ,טערקעלטויב ,צי פיינקוגל,
ביינלמאַן ,גרענער  ---אומעטום די בכיוונדיק צונעטראַכטע שפּיפ
אויף איבערגעבן דורכן קלאַנג און דורכן בילדערישן באַטײט פון
נאָמען די אייננשאַפטן פון דעם אָנטיילנעמער ,זיין שטאַנד און
לאַנע .שלום-עליכם האָט אויך ניט אויסנעמידן דעם טראַדיציאָ-
נעלן פאָנפאַטש און זאַאיקע וי אויך די יידענע ,װואָס רעדט פלינק,
צי דעם יידן ,װאָס חזרט איבער איינע און דאָסזעלבע ואָרט --
די אַלע עלעמענטאַרע טעאַטער-גענג ,װאָס זיינען געווען באַליבט
פון זיינע פאָרגייער און װאָס האָבן זיך איינגעבירנערט אין דער
טראַדיציע פון דער נאַנצער יידישער דראַמאַטורגיע.
אין זיינע ערשטע פּיעסן בפרט האָט שלום-עליכם געברויכט אויך
אַ סך פאָלקלאָר .ליב נעהאַָט האָט ער װווי יענע ,די עלטערע {שריי-
בערן ,באַווייז|ן רעדנסארטן ,צי אַראָפּברעננען אַ ריטועלן בילד ,אַ
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שטיק זיטן-שילדערונג ,װוי למשל ,דאָס פּינקטלעכע און בפרטות-
דיק אַראָפּנעשריבענע בילד פון דעם אָפּריכטן דעם נט אין דעם
;גט' טאַקע ,אנב ,אין ,עולם הבא' האָט ער ,אינטערעסאַנט ,געברויכט
דאָסזעלבע אין אַ נייעם אַמעריקאַנישן גלגול  --צי אין די שטעלע
אין ,יקנה"ז' ,וואו פּאַסטערנאַק טאַשעװעט אויס בכיון און שפּינלט

זיך מיט אַלֶע אויסדריקן ,װאָס האָבן אַ שיכות צו אָנזעצן  ...און
אינטערעסאַנט איז ,װאָס אַפילו אין זיינע לעצטע פּאֶר פּיעסן ,װאָס
ער האָט נעשריבן אין אַמעריקע האָט ער ניט אויסנעמידן די
עננליזירט-יידישע רעדנסאַרטן ,וועלכע ער האָט ,אויף זיין שטיינער,
אָנגעהויבן פאַרװאַנדלען אין אַ מין נייעם שפּילעװודיקן פאָלקלאָר.
 ...אין שלום-עליכמס כלומרשט צענאָסענעם ליטעראַרישן אוי-
בערפלאַך הערשט אויך אַן אינעווייניקסטע קינסטלעריש-פאַרבאַ-
האַלטענע צילגעווענדקייט .שלום-עליכמס באַשרייבערישע אֶרנאַ-
מענטיק .א.י.ז ביי אים שוין אַ מיט? ,אַ געדיכטער און זאַפטיקער
פאַרב-מיט? ... ,די קינסטלערישע הומאָר-קראַפט אין שלום-עליכמס
מאָנאָלאָגן באַשטײט דאָך אין דעם ,װאָס דער אַלטער אייננעפונ-
דעוועטער פפאַלקלאָריסטישער װאָרט-שטײנער קומט ביי שלום-עליבמן
אין װוידערשפּרוך מיטן נייעם לעבן-אינהאלט ,און װאָס זאַפטיקער
דאָסדאָזיקע װואָרט איז ,אַלץ מער נגעלעכטער רופט אַרוס זיין אומ-
נעלומפּערטער פּלאָנטערן זיך אין די נעצן פון געענדערטן לעבנ-
שטייגער ... .אָט דעם אַקטיוון האַנדלונגפולן נעשפּרעך האָט שלום-
עליכם נעליינט אין נרונד פון זיינע טעאַטער-װערק ,אָט דער פאָלק-
לאָריסטישער אַרט ריידן האָט ביי אים ,װוי געזאָנט ,געקראָנן דאַ
גאָר אַ נייעם סצענישן אויסזעען .מיט זיינע מייסטערישע דיאלאָנן
פאַרפילט ער אין זיינע פּיעסן דעם מאַנגל פון מער קאָמפּליצירטן
טעאַטער-געבוי און פאַבוליסטיק ,די בעסטע ,מיז אַן סצען! זיינען

ביי שלום-עליכמן נעבויט ניט אויף דער פּאַסירונג ,אויף דער
מענטשןך-סיטואַציע ,וי ביי מאָליערן ,אן ערך ,נאָר אויפן װאָרט,
 ..,אלע שלום-
אויפן װואָרט-האַנדלונג און װאָרט-סיטואַציע.
עליכמס בעסערע איינאַקטערס , :מזל טוב', ,א דאָקטאָר!, ,מענטשן,,
,אַנענטן! זיינען געבויט דער עיקר אויף דער דורכאויסיקער דער-

פינדעדישער שפּיל פון דיאַלאָנישן איבערפלעכט.

אין דעם פּרט

איז בפירוש פאַרהאַן װאָס צו לערנען זיך ביי שלום-עליכמן ,דאָ
ווערט אַנטפּלעקט דער אייננאַרט פון דעם שלוםיעליכם-זשאַנר
אויפן געביט פון טעאַטער ,און דאָ איז ער עד היום געבליבן דער
ניט-איבערנגעשטיינטער מייסטער אין דער יידישער דראַמאַטורניע.
אָבער

ווידער

אַמאָל:

סצענישער

דיאַלאָנ

אָן סצענישן

טאָט

בלייבט דאָך פאָרט אינם גדר פון טעאַטער אויף לייענען ,על כל
פּנים פון טעאַטער אויף הערן און ניט אויף זעען ,ווייל דער עיקר

אייגנשאַפט פון טעאַטער באַשטיײיט אין דעם קינסטלערישן צוזאַ-
מענשטעל פון קאָנצענטרירטע טאַטן ,אין דער איבערצייגונג דורך
אָנשוילעכע מעשים און ניט דורך בלויזע רייד ,מעגן זיי זיין װוי
סצעניש און טעאַטראַל פאַרפאַסט ,איז גראָד פאַר זיין מייסטערישן
טעאַטראַלן דיאַלאָג האָט שלום-עליכם ניט אומעטום נגעפונען דעם
געהעריקן סצענישן האַנדלוננ-לבוש.

זיינען אַפילן זיינע באַשאַפענע

סצענישע כאַראַקטער-טיפּן געבליבן אין דער ליטעראַרישער פלאַך
און ניט געגאַנגען אין דער טיף פון טראַגעדישע אָדֹער קאָמעדישע
סתירות און איבערלעבוננגען ,ואָרום טעאַטראַלע סתירות און
איבערלעבונגען דאַרפן אויף דער בינע אַרױסװאַקסן ניט פון דעם,
װאָס די פּערסאָנאַזשן ריידן ,נאָר פון דעם וװאָס זיי טוען.
שלום-עליכם האָט זעלטן אויסגענוצט די טעאַטער-עלעמענטן
פון זיינע איינענע מאָנאָלאָנן און דערציילוננען ,נעשאַפן פון זיי
סצענישן דיאַלאָג ,געשאַפן אַפילו סצענישע טיפּן ,און אַן איינענע
039

טעאַטער-פאָרם געשאַפן ,און ניט נעשאפן קיין דראמאַטורגיע .זאָל
עס זיין דערפאַר ,ווייל שלום-עליכם ,דער באַשרײיבער אין תוך פון
דעם סאַמע ניט שטאַנדהאַפטיקסטן סאַציאַלן שטיינער-שיכט ,האָט
געמוזט אין סטיל אָפּשפּינלען די פאָרמלאָזיקייט פון זיין אומנע-
לומפּערט װאַקלדיקן מיט?-מענטש ,דעריבער האָט ער ניט נגעקענט
אויפבויען

ניט דעם

ראָמאַן און ניט דאָס גרעסערע

טעאַטער-ווערק,

 --די ביידע פאָדערן שטרעננע קאָנסטרוקציע און דאַרפן ,צו גלויבן,אַרױפװאַקסן פון די שטאַנדן ,װאָס ווייסן אָדער פילן זייער אָרט
און צי? אין לעבן"...
דאָברושין זעט נאָך אַ וויכטיקן חסרון װאָס זאָל האָבן דערפירט
דערצו ,אַז ש ,ע .האָט ניט געקאָנט ווצרן דער יידישער דראַמאַטורג,
|
און דאָס איז:
,לום-עליכם האָט אין זיינע פון דאָס ניי פאַרפאַסטע טעאַטער-
ש
ווערק כמעט פאַרשלאָסן זיך אין אַ באַנרענעצטער טעמאטישער

האַנדלונג ,אָט וי אָפּנעזאָנט זיך פון דער פאַרברייטערטער פאַבולאַ,
וועלכע ער האָט געברויכט

אין זיינע מאָנאָלאָנן און דערציילוננען,

בדרך כל? האָט זיך שלום-עליכם אין זיינע פילצאַליקע בענדער
זייער װייניק באַשעפטיקט מיטן יידישן בע?-הבית און אַ פּשיטא
שוין מיטן יידישן נביר .דער עיקר האָט דאָך אים פארט קינסט-
לעריש באַאומרואיקט בלויז דאָס הענדלערישע קליין-מענטשל מיט
זיינע לופט-נלנולים און דער בעל-מלאכישער מאָסן-מענטש מיט זיין
עמך-נאַטור ,און גראָד אין זיינע טעאַטער-װוערק האָט ער געשילדערט
על פּי רוב דאָס אויסקומעניש פון יידישן בעל-הבית ,פון יידישן
אויפגעקומענעם גביר ,קאָנצענטרירט די האַנדלונג אַרום אים ,זיין
ווייב ,זיינע קינדער ,זיינע ,מענטשן'.
איז דאָס אפשר דערפאַר ,ווייל דער דראַמאַטורגישער נעפי? האָט
אונטערגעזאָגט שלום-עליכמן ,אַן טעאַטער דאַרף מען בויען אויף
מער אױסגעשפּראַכענע סאַציאַלע שיכטן ,װאָרום עס איז דאָך אַ
פאַקט ,אַז אין זיינע פּיעסן האָט שלום-עליכם מער און שאהפער
איידער אין זיינע דערציילונגען געשטעלט דעם טראָפּ אויף דער
שטאַנדן-לאַגע .דאָ האָט ער בולטער װוי אומעטום אונטערנעשטראָכן
אפיל זיין נענאַטיוע באַציאונג צום רייכערן שיכבט און זיין מיט-

געפיל צום פּשוטן פאלק-מענטש  ---אַ באַװייז ,אַז דער שלום-עליכם-
וועג איז געווען דראַמאַטורגיש אַ ריכטיקער ,הנם טעאַטראַל ניט
קיין איינגעגעבענער ,טאַקע דערפאַר ,צו נלויבן ,וויי? ער האָט זיינע
סאַציאַל-אויפגעפאַסטע טיפּן ניט דערפירט צו טיפערע אידעאָלאָ-
גישע פאַראַלגעמײנערונגען.
;..אין די .ט.ע.אַטער-װוערק ;אַ דאָקטאָר!,; ,יקנה"ז' , קעניג
פּיק', ,שראַגע', ,גרויסער געווינס', ,עולם הבא', ,מיסטער בוים,,
;אינצווייען אַ זעקס און זעכציק' ,אין די אַלע פּיעסן פון ננידישן
לעבנשטיינגער ,װאָס זיינען ,אמת ,פאַרטראַכט וי זיטן-פּיעסן ,האָט
דאָך אויך שלום-עליכם אָנגעװוענדעט זיין הומאָריסטישן שארף
אַקעגן די רייכע ,זאָל זיין אויף א זייער פאראיינפאַכטן אופן ,ביי
אַ קנאַפּער פּראָבלעמאַטיק ,אָבער עטיש זיי אָפּגעלײקנט ,אומעטום
ווי אַ הויפּטישטריך געשילדערט זייער ליידיקנייערישע אויפנעבלאָ-
זענע נישטיקייט ,און ערטערוייז ,ווי אין ,נרויסן געווינס ,,זיי
קעגנגעשטעלט דעם צווייטן שיכט ,דעם האָרעפּאַשנעם עמךישיכט
מיט זיינע פּשוטע געזונטע לעבנזאָרנן און לעבנפריידן.
דערביי דאַרף מען פונדעסטווענן באַמערקן זייער א כאַראַקטע-
ריסטישן שטריך ,אַז נענאַטיוו האָט זיך שלום-עליכם באַצויגן צו
די אויפנעקומענע נגידים פון נייעם אַריסטאַקראַטישן שניט ,וועל-
כע שלום-עליכם האָט כסדר אויפנעפאסט וי שפּעקולאַנטן און
קאַרטנשפּילער ,אָבער בנונע צו פּאַסטערנאַקן פון ,יקנה"ז' און צו
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טעאַטער

,עזייט און צעשפּרײיט!  --צו
די שאַלאַנטס ,מאיר און מלכה פון צ
אָט די אַלט-יידישלעכע בעלי הבתים ,האָט שלום-עליכם ארויסגע-
וויזן אַ נוטמוטיקע ליבלעכע כמעט באַציאוננ ,צי דערפאַר ,ווייל
דידאָזיקע טעאַטער-װערק זיינען פון די פריערדיקע ,צי וייל דאָ
האָט געגאָלטן די נאַציאָנאַליסטישע טראַדיציע ,וועלכע האָט ניט
דערלויבט אָפּשפּאָטן פון דער באַלעבאַטיש-זיטלעכער יידישקייט.
וויס האָט שלום-עליכם די יידישע דראַמאַטורגיע סאַציאַל
,ג,ע.
אַ דוק געטאָן פאָראויס ,באַשאַפן פאַר אים אין אַ באַוואוסטן פּרט
אַ סאַציאַלן רוים און אַ פּערספּעקטיוו אַפילן ,וועלכע עס האָבן
אויסגענוצט אונדזערע נאָכאָקטיאַבר-טעאַטערן .,אָבער ניט באַ-
שאַפן האָט ער קיין איינענעם אייננאַרטיקן טעאַטער-מעטאָד ,און
ניט קוקנדיק אויף דעם ,װאָס ער האָט ,לויט דער טראַדיציע,
געשריבן אַממײסטן פאַמיליען-פּיעסן ,האָט ער ניט באַשאַפן דאָס,

װאָס מען רופט די דראַמאַטורנישע פּערזענלעכקייט ,אָננעמערקט
נאָר צוויי אַזױנע טיפּן -- :אין זיין נאָר ערשטער פּיעסע ,גט' --
שרה כאַנצע ,און אין אַ לעצטער פּיעסע ,אין ,נרויסן געווינס! ---
שימעלע פאָראָקער .צופי? איז ,אַ פּנים ,שלום-עליכם ,דער ערשטער,
אייגנטלעך ,שאַפער פון אונדזער ליטעראַרישער דראַמאַטורגיע --
צופיל איז ער געווען אין נעפעננניש ביי דער מסורה פון טעאַטער
אויף לייענען ,אין געפענגעניש ביי זיך נופא ,ביי זיין איינענעם
באַשאַפענעם דערציילערישן נוסח".
זלמן זילבערצווייג שרייבט :
ק,יין שום ווערק פון וועלכן ס'איז יידישן שרייבער זיינען ניט
אַזױי צונעפּאַסט פאַר דער בינע וי די װערק פון שלום-עליכם .זיי
באַזיצן טעמעס ,כאַראַקטערס און פיטואַציעס ,װואָס זיינען דער
פּאַסיקער שטאָף פאַרן טעאַטער . .. ,דער ריידדסטרוקטור פון שלום-
עליכמס ווערק פאַרשאַפט אומצאָליקע טעמעס ,און די אָפּנערונדעטע
טיפּן ,זיין ספּעציפישע כאַראַקטעריזאַציע פון די טיפּן ,מאַכט זיי
װי לעבעדיק .יעדע שלום-עליכם-דערציילונג דערציילט אַ מעשה,
באַזיצט אַ סיטואציע ,און אַנטװיקלט אַ דראַמאַטישע קאָנצעפּציע
אין אַ קאָמישער אָדער ערנסטער פאָרם .די קליידונג פון זיינע
העלדן ,זייערע העויות ,זיינע באַװועגונגען ,זייערע מינעס און זייערע
אויפפירוננען האָבן אין זיך די קאָלירפולע טראַדיציע ופון טעאַטער,
און דער פּרעכטיקער דיאַלאָג ,װאָס ער האָט נגעשריבן פאַר זיינע
כאַראַקטערס ,זיינען אויסנגעצייכנטע פּראָזע געזאָגט צו ווערן פון
|
דער בינע אַראָפ,
 ..,ער איז נגעווען דער ערשטער יידישער שרייבער נאָך אַזו
פרי װוי אין  ,9091װואָס האָט געפּלאַנט צו שאַפן אַ יידיש קונסט
טעאַטער ,און ווען ער איז געקומען

אין 7091

אין אַמעריקע,

אין

ער געווען אַנטשלאָסן זיך צו ווידמען צו שרייבן פאַרן יידישן
טעאַטער ,זיין גרויסע ליבע צום טעאַטער איז אַמבעסטן אויסנע-
דריקט אין דעם פאַקט ,וואָס זיין גרויסער ראָמאַן  בלאָנדזשענדע
שטערן' איז געווידמעט דאָס לעבן פון אַ װאַנדערנדער פּראָפעסיאָ-
נאַלער יידישער טרופּע .כאָטש ער האָט דעם ענין באַהאַנדלט
האַלב-ערנסט ,אַפילן אויף אַ סאַטירישן אופן ,מער וי אין אַ
הומאָריסטישן סטיל ,זאָנט דאָך דער ראָמאַן עדות אויף זיין אינ-
טימען אינטערעס אין דעם אַקטיאָרישן לעבן .עס איז דעריבער
נאנץ נאטירלעך ,אַז אַ שרייבער ,וועלכער האָט באטראַכט די דראַמע
פאַר אַ פּאַסיקן מכשיר פאַר זיין טאַלאַנט ,זאָל ווידמען אַ גרויסן
טייל פון זיין טאַלאַנט דער דראַמאַטורניע.
כ? זמן דאָס יידישע טעאַטער איז באַשטאַנען בלויז פון צויי
טיפּן  :די מוזיקאַלישע אָפּערעטע ,אָנגעפירט פון לאַטײנער און
האָראַװויץ ,און דאָס דראַמאַטישע
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נאָרדין ,ליבין און קאָברין

אין דער שפּיץ ,איז ניט געווען קיין נויטװענדיקייט צו דראַמאַ-
טיזירן שלום-עליכמס ווערק .ווען מען האָט אין  9091אויפגעפירט
אן אַרינינעלע פּיעסע פון שלום-עליכמן ,איז עס געווען אויף פּויליש,
ניט אויף יידיש ,און צוויי יאָר שפּעטער (די אויפפירונגען פון
;שמוא? פּאַסטערנאַק' און ;יידישע טעכטער' אויף דער יידישער
בינע אין ניו יאָרק| זיינען ביידע פּיעסן דורכגעפאַלן און האָבן
פאַרשאַפט דעם מחבר גרויס עגמת נפש .די דירעקטארן האָבן
אַראָפּגענומען די פּיעסן מיט דער טענה ,אַז דער יידישער עולם איז
נאָך ניט גרייט אויפצונעמען זייער רעאַליזם .אַ לענגערע צייט איז
שלום-עליכם פאַרבליבן דער ליבלינג פון פאַרשידענע ליבהאָבער-
גרופּן ,וועלכע האָבן געשפּילט {זיינע איינאַקטערס| .די איינציקע
פּראָפעסיאָנעלע יידישע פאָרשטעלונג ,װואָס ער האָט באַװיזן צו
זען פאַר זיין טויט ,איז געווען ,צעזייט און צעשפּרייט! אין וואַרשע.
ערשט זינט דער גרינדונג פון די יידישע קונסט טעאַטערס; די
הירשביין טרופּע ,די ווילנער טרופּע ,דאָס יידישע קונסט טעאַטער,
און דאָס מאָסקװער יידישע מלוכה-טעאַטער ,האָט זיך אָנגעהויבן אַ
נייע באַציאונג צו שלום-עליכמן .זיינע אַריגינעל-נגעשריבענע פּיעסעס
זיינען געװאָרן פּאָפּולער און עס האָט זיך אָנגעהוֹיבן אַ נאָכפרעג
נאָך ווערק געשריבן פון אים .אָבער שלום-עליכם האָט שוין ניט
געלעבט ,און האָט איבערגעלאָזט אַ גרויסן אוצר פון דערציילונגען,
אָבער ניט קיין פּיעסן .דאָ האָבן זיך טאַלאַנטירטע שרייבער באַלד
אַ װאָרף געטאָן אויף דעם אוצר און אָנגעהויבן שנעל אים אויס-
צונוצן פאַרן יידישן טעאַטער .י .ד .בערקאָוויטש ,שלום-עליבמס
איידעם ,איז געווען דער ערשטער צו באַאַרבעטן שלום-עליכמס אַ
ווערק פאַר דער בינע .ער האָט באַאַרבעט ש .ע'.ס פּיעסע ,צעזייט
און צעשפּרײיט ,/און אין זיין טעקסט עס געלאָזט אויפפירן אין 1201
אין שניצערס קונסט טעאַטער אין ניודיאָרק .ער האָט אויך צוזאַמען
מיט שלום-עליכמן דראַמאַטיזירט ,שווער צו זיין אַ ייד' ,באַזירט
אויפן ראָמאַן ,דער בלוטיקער שפּאַס' ,און אין דער דאָזיקער באַ-
אַרבעטונג איז די פּיעסע נעשפּילט געװאָרן דורך מאָריס שװאַרצן
אין יידישן קונסט-טעאַטער ,דורך דער ווילנער טרופּע און דורך די
אַנדערע פּראָפּעסיאָנעלע טרופּעס .בערקאָוויטש האָט אויך באַאַר-
בעט ,דאָס גרויסע געווינס' ,װאָס איז אויפגעפירט געװאָרן דורכן
מאָסקווער יידישן מלוכה-טעאַטער ,מאָריס שװאַרצס יידישער
קונסט-טעאַטער און די אַנדערע טרופּעס ,און ער האָט אויך באַ-
אַרבעט ,די נאָלד-גרעבער' ,װאָס זיינען אויפגעפירט נעװאָרן אין

יידישן קונסט-טעאַטער.
טונגען

האָבן

נעהאַט

געשפּילט געװאָרן.

די אַלע דראַמאַטיזירונגען און באַאַרבע-
אַ גרויסן

דערפּאָלג

און זיינען

יאָרן

לאַנג
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מאָריס שװואַרץ ,דער באַרימטער שוישפּילער און דערפאָלגרייכער
דירעקטאָר פון יידישן קונסט-טעאטער ,האָט אויך זיך אָפּנעגעבן
מיט דראַמאַטיזירן שלום-עליכמן פאַר דער בינע .אַליין אַן אויס-
| געצויכנטער אויסטייטשער פון שלום-עליכמן ,האָט שווארץ געוויד-
מעט זיין גרויסן טאַלאַנט צו שאַפן זיינע כאַראַקטערס פאַר דער
,טעמפּעניו' (װאָס שלום-עליכם האָט
בינע .ער האָט דראַמאַטיזירט ס

אַלֵיין געטאָן אין  7091פאַר טאָמאַשעװוסקין א"נ ,יידישע טעכטער'),
דערנאָך ,די בלאַנדזשענדע שטערן' ,װאָס ער האָט אויפנעפירט
(מיט הפסקות ,אין צוויי באַזונדערע אינסצענירונגען ,אין אַמעריקע
און אין אַרגענטינע) מיט אַ גרויסן דערפאָלג און שפּעטער די
סאַטירישע קאָמעדיע ,ווען איך בין ראָטשילד! ,באַזירט אויף דער
דערציילונג

מיט דעם נאָמען ,און דראמאַטיזירס

די נגעשיכטע

פון

;סענדער בלאַנק' ,װאָס יעקב ראָטבאום האָט אויפגעפירט ביי אים
אין טעאַטער ,און לסוף דראַמאַטיזירט ,יאָסעלע סאַָלאָוועי.
2042

לעטסיקאָן
שלום-עליכם האָט אַממערפטן געהאַט אַן איינפלוס אויף די
יידישע קינדער טעאַטערס .זיינע מעשות ווענן קינדער זיינען
אויסערגעוויינלעך גוט צונעפּאַסט פאַר אַ דראַמאַטישער באַהאַנדלונג.
זיי זיינען געדרוקט געװאָרן אין קינדער-זשורנאַלן און זיינען דראַ-
מאַטיזירט געװאָרן דורך לערער און אויפגעפירט געװואָרן ביי נוט-
באַזוכטע קינדער-פאָרשטעלוננען .שלום-עליכמס ווערק זיינען באמת
אַן אוצר פאַר אינפפּיראַציע פאַרן יידישן טעאַטער",

נאָכדעם וי דר .מוקדוני איבערחזרט די פאַקטן ,אַז ש .ע .האָט,
ביים לעבן ,ניט געהאַט קיין מזל ביים יידישן טעאַטער ,און איז ערשט
באמת אַנטדעקט גשװאָױן נאָך זיין טויט ,ווען עס האָבן זיך באַװיזן
די ערשטע שפּראָצונגען פון מאָדערנעם יידישן טעאַטער ,קומט ער
צום באַשלוס ,אַז:
,אָט דאָס איז אין קורצן די אָפיציעלע נעשיכטע אונדזערע
ווענן שלום-עליכם און זיין שיכות צום יידישן טעאַטער .,.. ,עס
איז אָבער אַ שפּליטער ,בלויז א ברעקל פון דער גרויסער געשיכטע,
עס איז בלויז אַ שטיקל זייטיקע נעשיכטע .עס איז בלויז אַ פּיצל
געשיכטע ווענן שלום-עליכם און דעם פּראָפּעסיאָנעלן יידישן טעאַ-
טער ... .די אמתע נעשיכטע איז לערך אַזא :שלום-עליכם אין
געווען אַ טעאַטער פאַר זיך ביי יידן .,לערך  04יאֶר נאָכאַנאַנד
האָט מען נעשפּילט שלום-עליכמן

שטעטלעך.

אין טויזנטער יידישע שטעט

און

לערך  04יאָר נאָכאַנאַנד האָט מען פאָרגעלייענט שלום-

עליכמן אויף טויזנטער קאָנצערטן ,פאַרזאַמלונגען און צונויפקומם,

קיין שריי-

סיי עפנטלעכע און סיי פּריוואַטע פאַמיליע-צונויפקומס.
בער אין דער וועלט ,ניט בלויז ביי יידן ,איז אַזױ פיל ניט געשפּילט
געװאָרן ,אַזױ פיל ניט פאָרגעלייענט געװאָרן (און אָפט טאַקע נע-

שפּילט

געװאָרן

בעסער

װוי אין פּראָפּעסיאָנעלן

יידישן

טעאַטער)

װוי שלום-עליכם.
עס איז פאַר דער |ערשטער וועלט-ן מלחמה ניט געווען קיין
יידיש שטעטל ,װאָס האָט ניט אויפגעפירט צענדליקער און צענדפי-
קער מאָל שלום-עליכמס איינאַקטערס ,וי ,אַ דאָקטאָר', ,דער גט',
,עזייט און צעשפּרייט! און אַלַע
,ענטשן', ,דאָס טעפּל ,/צ
;אַסיפה' ,מ
אַנדערע טעאַטער-שטיק שלום-עליכמס .עס וועםט ניט זיין קיין
גוזמא ווען איך װוע? איך זאָגן ,אַז די צאָל פון אַזעלכע אויפפירונגען
האָט דערגרייכט אין די צענדליקער טויזנטער ,דאָס זיינען געווען,
אמת ,אַמאַטאָרישע ,אָפּט זייער אומנגעהאָלפענע אויפפירונגען ,אָבער

עס זיינען געווען אויך פיל גאָרניט דער ערך בעפערע ,ערלעכער
און טיפערע

אויפפירונגען

וי

אין דעם

פּראָפּעסיאָנאַלן

יירישן

טעאַטער .עס וועט ניט זיין קיין נוזמא ,ווען איך על באַהױפּטן,
אַז פאַר די פערציק יאָר אין שלום-עליכם פאַקטיש געווען דער
יידישער טעאַטעד אין די טויזנטער קלענערע שטעט און שטעטלעך,
וואוהין דער יידישער טעאַטער פלעגט אָדער גאָרניט קומען ,אָדער
ער פלעגט קומען זעלטן .מיליאָנען יידן האָבן קיין אַנדער טעאַטער
כמעט ניט געזעען אויסער שלום-עליכם .און דאָס אין נאָך ניט
אַלץ  --נאָך מער וי געשפּילט ,איז שלום-עליכם פאָרגעלייענט
געװאָרן .אַ גרויסע אַרמעע פון שלום-עליכם-פאָרלייענער אין נע-
שאַפן געװאָרן ,צווישן זיי פיל גוטע ,טאַלאַנטפולע פאָרלייענער.
פיל פון זיי זיינען אַריבער אין יידישן טעאַטער און געװאָרן די
בעסערע ,די נייערע יידישע שוישפּילער .שלום-עליכם-פאָרלייענער
זיינען געווען ממש אין די טויזנטער .זיי זיינען געווען אין די
גרויסע שטעט ,אין די קלענערע שטעט און אין די גאָר קליינינקע
שטעטלעך ,אומעטום וואו עס איז נאָר געווען אַ קיבוץ פון עטלעכע
צענדליק יידן ,דאָרט איז געווען א שלום-עליכם-פאָרלייענער.
 ...דער פּראָפּעסיאָנאַלער
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יידישער

טעאַטער

איז

געקומען

צו

פון

שלום-עליכמן נאָר אַ דאַנק אָט  . . .די פּרעכטיקע פאָרלייענער זיינע.
זיי ,אַריינרײיסנדיק זיך שפּעטער אין יידישן טעאַטער ,האָבן זיי
אויסנעקעמפט

אַ שטיקל

טעאַטער,
 ...מען קאָן דעפיניטיוו

פּלאַץ

פאַר

שלום;עליכמן

ריידן ווענן אַ גרויסן

אין

יידישן

שלום-עליכם-

טעאַטער ,װאָס האָט עקזיסטירט און עקזיסטירט נאָך טיילווייז איצט,

אַ שלום-עליכם-טעאַטער ,װאָס האָט לחלוטין ניט געהאט צו טאָן
און האָט איצט ניט צו טאָן מיטן פּראָפּעסיאַנאַלן יידישן טעאַטער.
אַ שלום-עליכם-טעאַטער ,װואָס האָט נישט קיין סטארס ,קיין טעאַ-
טער-נגעביידעס ,קיין פּרימאַדאָנעס און דעם גאַנצן קלאַפּערגנעצײנ
פון דעם פּראָפּעסיאָנאַלן יידישן טעאַטער ,אָבער ער איז געווען דער

אמתער יידישער טעאַטער .ער איז געווען דער ריינער יידישער
טעאַטער ,דער גרויפער יידישער טעאַטער ,װאָס איז אַרױסגעװאַקסן
פון דער יידישער ליטעראטור ,דער יידישער טעאַטער מיט טיפן
ערנסט ,מיט גרויסער ליבע און מיט גרויסער ערלעכקייט .דער
דאָזיקער טעאַטער ,װאָס דאָס פאָלק אַלֵיין האָט געשאַפן צוזאמען
מיט זיין גרויסן פאָלקס-קינסטלער ,איז געווען גרעסער סיי אין צאָל
פון די טעאַטערס און סיי אין צאָל פון די באַזוכער .,,. ,דער
דאָזיקער טעאַטער האָט געהאַט די יידישע יוננט אַרום זיך. .. ,דעד
דאָזיקער טעאַטער האָט באַליבט און פּאָפּולֶער נעמאַכט דעם פאָטער
זיינעם ,דעם גרויסן פאַלקס-קינסטלער שלום-עליכמן ... .אָט דאָס
איז די אמתע געשיכטע  ...ווען מען װאָלט נעקאָנט צונויפנעמען
אַלע געשריבענע ,העקטאָגראַפירטע און געדרוקטע אַנאָנסן ועגן
אויפפירונגען און פאָרלייענונגען פון שלום-עליכם ,װאָלטן מיר
ערשט געזעען וי קליין ,װוי נישטיק דער פּראָפּעסיאָנאַלער יידישער
טעאַטער איז געווען אין פאַרגלייך מיט דעם גרויסן ניט-פּראָפעסיאָ-
נאַלן שלום-עליכם-טעאַטער,
 ..,שלום-עליכם איז אויסערסט פארוויילנדיק .דער פארוויילונגס-
עלעמענט אין זיינע וװוערק איז דער פּרעװאַלירענדיקער .,ער איז
פאַרוויילנדיק אַפִילו ווען  ער איז אַ ביסל מעלאַנכאָליש ,ווען ער
איז אַ ביסל ערנסט און ווען ער איז אַפילן וויינענדיק .,און דער
עיקר  ---ער איז דורך און דורך יידיש פאַרוויילנדיק .דער חומאָר
זיינער איז דורך און דורך אַ יידישער .דער קאָמיזם איז דורך
און דורך אַ יידישער .ביידע פאַהוויילוננס-עלעמענטן זיינען נאָך
דערצו נוטמוטיק ,האַרציק און טיף-מענטשלעך .ניטאָ קיין סאַטי-
רישע שטעכעדיקייט און שפּיזלדיקייט אין זיינע ווערק וי ביי
מענדעלען .שלום-עליכמס הומאָר איז א ליכטיקער ,א שטראַלנדי-
קער ,אַן אויפמונטערנדיקער און אַן אָפּטימיסטישער... .און דער
שפעדיקער עלעמענט פון פאַרוויילוננג ,פון פּשוטער געזונטער און
אָפּטימיסטישער פאַרויילונג ,געמישט מיט אַ קאַפּיטשקע טרויער,
איז טעאַטער ,געשמאַקער טעאַטער ,וואונדערלעכער טעאַטער,
טעאַטער ,װאָס לאָזט אַרױיס אַ יידן נאָך אַ פאָרשטעלונג אָדער נאָך
אַ פאָרלייענונג אַן אויפגעמונטערטן און אַ גערירטן אין דערזעלבער
צייט .דאָס איז די דירעקטע ווירקונג פון אמתן טעאַטער,
,ש.ל.ום-עליכם איז לויטער פאַרוויילונג .ביי שלום-עליכמן איז
ניטאָ קיין שורה ,װואָס איז ניט פאַרוויילנדיק ,װאָס איז ניט לייכט,
זינגנדיק און לאַכנדיק .עס איז ניטאָ קיין זאַץ מיט פּינטעלעך ,מיט
אַ שלייער אָדער אַרומגענומען מיט אַ נעפּל ,אַלְץ איז קלאָר ,אלץ
לינט אויבן-אויף ,אַלץ איז מאכלדיק ,געשמאַק ,באַרעדעװודיק ,און
אַלְץ איז אַזױ נאָנט ,אַזױ היימיש און אַזױ אייננגעבאַקן אין האַרצן,
און דאָס איז טעאַטער .דורכאויס טעאַטער,

 ...שלום-עליכם איז טעאַטער דערהויפּט נאָך מיט דעם ,װאָס ער
לאָזט זיינע מענטשן צו כאַראַקטעריזירן זיך אַליין ,צו אָפּמאָלן זיך
8054

יידישן

טעאַטער

אעואאעשאעעטגיעעאעטעארע

אע

עקעא

א

טע

קע

טע

אטא

עגיטרא

און צו ארויסגעבן אינגאַנצן זיך אַליין .דאָס אייננטלעך איז די
הויפּט-אײיננשאַפט פון דער דראמע .אין דער דראמע פוז דער
פּאַרשױן זיך אַליין אַרױסטראָנן אויף זיינע איינענע פּלייצעס .,דער
רעסקריפּטיװוער מאָמענט פון ראָמאַן ,פון דער נאַוועלע און פון דער
דערציילונג פאַלט אין דער דראַמע אינגאַנצן אַרױס .אין אַ דראַמע
קאָן דער מחבר ניט אַועקזעצן זיך און דערציילן אונדז אויספירלעך
ווער און װואָס זיין פּאַרשױן איז ... .דידאָזיקע אַרבעט ,די גאַנצע
אַרבעט דאַרף אין דער דראמע טאָן דער פּאַרשױן אַליין אינגאַנצן
.י שלום-עליכמן איז דער דע-
בי
און אָן דער הילף פון מחבר.. .
סקריפּטיווער עלעמענט ,דער הויפּט-עלעמענט פון דעם ראָמאַן ,פון
דער נאַוועלע ,און פון דער דערציילונג ,אַזױ נוט װוי איננאַנצן ניטאָ.
ער פאַרלאָזט זיך כסדר אויף זיינע פּאַרשױנען ,אַז זיי וועלן שוין
אַלֵץ אַלֵיין באַזאָרגן ,און זיי באַזאָרגן עס טאַקע אויף דעם וואונ-
דערלעכסטן אופן .,ווען שלום-עליכמס אַ פּאַרשױן הויבט אָן ריידן,
האָט איר אים אינגאַנצן וי ער גייט און שטייט קלאָר און בולט
פאַר זיך .,דאָס איז די הויפּט-אײגנשאַפט פון א דראַמאַטורנ ,פון
אַ טעאַטער-דיכטער.
שלום-עליכמס ליבלינגס-פאָרם איז דער מאָנאָלאָג .  ...שלום-
עליבמס מאָנאָלאָגן ווערן געשפּילט פון זיך אַליין ... .שלום-
עליכמס מאָנאָלאָגן זיינען גװאַלדיק פּאָפּולער .,זיי פילן אויס די
פונקציע פון אַ גוטן יידישן רעפּערטואַר איז דעם גרויסן שלום-
עליכם-טעאטער ,די צאָל מאָנאָלאָגן אין שלום-עליכמס ווערק אין
זייער נרויס .כמעט אַלע זיינע קלענערע דערציילונגען זיינען נגע-
חם מענדל' איז געװאָרן
נ,
מ.
שריבן אין דער מאָנאָלאַנ-פאָרם.. .
אַ נאָמען פאַר אַ באַשטימטן כאַראַקטער, ,דאָס טעפּל! איז נעװאָרן
אַ נאָמען פאַר אַ יידענע ,װאָס האָט ניין מאָס רייד און קיין איין מאָס
לאָניק, ,אַן עצה' איז דער נאָמען פון אַ ייד אַ ננע ,אַן אָנשיקעניש,
;טביה דער מילכיקער' איז געװאָרן אַ נאָמען פאַר אַ וואונדערלעכן

יידישן קלוגן ,ערלעכן און שטאַרקן פאָלקס-מענטש ,און אַזױ זיינען
די אַנדערע מאָנאָלאָגן.
,ש.ל.ום-עליכמס איינאַקטערס זיינען פּערלדיקע טעאַטער-שטיק.
זיי זיינען פולער ,נאַנצער און אויספירלעכער װווי זיינע מאָנאָלאָנן.
זיי זיינען גאַנצע קאָמעדיעס .אין דער זעלביקער צייט אָבער זיינען
זיי זייער שפּאַָרעװדיק בנונע פּערזאָנען און זייער איינפאך און קלאָר
טעמאַטיש .עפּעס ווי שלום-עליכם װאָלט ספּעציע? אין זינען געהאַט
זיין אייגענעם טעאַטער ,זיין טעאַטער געשפּילט פון פאלק פאַרן
פאָלק . . . ,זיין איינאַקטער ,מענטשן' איז די שענסטע מתנה ,װאָס
דער גרויסער יידישער פאָלקס-קינסטלער האָט אונטערנעטראָנן די
צענדליקער טויזנטער יידישע האָרעפּאַשנע מיידלעך און אָרעמע
ווייבלעך ואָס זיינען נעבעך דינסטן ,קעכינס ביי די נייע יידישע
נבירימלעך ... .זיי זיינען די שענסטע מתנה פאַר די יידישע
בחורימלעך און בכבודיקע יידן ,װאָס זיינען נגעווען משרתים ,עקאָ-
נאָמען און בוכהאַלטערס ביי די דערמאָנטע ;נייע' יירישע מענטשן,
ביי דער נייער יידישער בורזשואַזיע ,װאָס איז אויפנעקומען אין
סוף פון דעם ניינצנטן יאָרהונדערט אין דעם אַמאָליקן צאַרישן
|
רוסלאַנד.
 ..,און אַזױ איז זיין קאָמעדיע ,צעזייט און צעשפּרײט' .זי אין
אפשר ליטעראַריש ניט פון די בעסטע ווערק זיינע .זי איז אָבער
אַ שטיק לעבן ,אַ הייס שטיק יידיש לעב} װוי עס גייט און שטייט.
 ..,פון די עטלעכע טעאַטער-שטיק ,װאָס נאָר פּראָפּעסיאָנעלע
טעאַטערס האָבן זיי געקאָנט אויפפירן ,האָט שלום-עליכם טאַקע
געהאַט וײיניק נחת .דער פאַרשונדעוועטער יידישער טעאַטער האָט
,יטעראַרישע' פּיעסעס וי אַ שד פאַר וויירעך.
מורא געהאַָט פאַר ל
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 ...עס איז געווען פּשוט די מורא פון קרעמער ,װואָס האָט מורא
פאַר אַ בעסערע סחורה ,פאַר אַ סחורה ,װואָס דאַרף האָבן בעסערע,
געקליבענע בעלנים .אַ חוץ דער שרעק פאַר ליטעראטור האָט זיך
שפּעטער אַרױסנעשטעלט ,אַז דער יידישער טעאַטער אין גאָרניט
בכח צו שפּילן שלום-עליכמן .ער אין געקומען פון דעם גראָבן
אָפּערעטן-קאָמיזם ,פון דעם האַמעטנעם אָפּערעטן-הומאָר נלייך צו
שלום-עליבמס לויטערן הומאָר און קאָמיזם און ער האָט זיך מיט
אים קיין עצה זיך ניט נעקאָנט געבן.
 ..מיר איז אויסנעקומען א פּאֶר מאָל צו זען װוי דער אַלטער
יידישער טעאַטער האָט געשפּילט שלום-עליכמן ,עס איז באמת
געווען אַ צער אויף די לייבן און לעמפּערטן פון דעם אַלטן יידישן
טעאַטער ,מער צער וי אויף שלום-עליכמן ... ,שפּעטער האָט זיך
באַשײנפּערלעך אַרויסנגעשטעלט ,אַז שלום-עליכם איז גאָר אויסערסט
מאָדערן ,אַז זיינע טעאַטער-שטיק דאַרפן נאָר געשפּילט ווערן אויף
דעם סאַמע נייעסטן און מאָדערנסטן אופן ,און די בעסטע אויפמי-
רונגען פון שלום-עליכם זיינען טאַקע די ,וועלכע זיינען אויפנע-
פירט נעװאָרן ניי און מאָדערניסטיש .עס האָט באַדאַרפט פריער
קומען

דער סימבאליזם,

דער גראָטעסק

און די אַקראָבאַטיק

אויף

דער יידישער בינע ,כדי צו קאָנען אַרויסברענגען שלום-עליבמס
גאַנצע טעאַטראַלישע רייכקייט .ד .ה .דער יידישער טעאַטער האָט
באַדאַרפט ווערן אַ סך אַ פיינערער ,אַ סך איידעלער אינסטרומענט,
כדי ער זאָל קאָנען גובר זיין שלום-עליכמן .שלום-עליכמס גרעסערע
טעאַטער-שטיק האָבן נעפונען טאַקע זייער תיקון ערשט נאָך דער
|ערשטער וועלט |-מלחמה ,ווען עס האָבן זיך באַװויזן די ערשטע
שפּראָצונגען פון דעם מאָדערנעם יידישן טעאַטער ... .שלום-
עליכם קאָן געשפּילט ווערן אָדער מיט דער גרעסטער נאַאיוויטעט
פון אַן אַמאַטאָר ,אָדער מיט דער שאַרפסטער קינסטלערישער מייס-
טערשאַפט פון אַ נאָר גרויסן קינסטלער , . ,פ.ריער האָט דער שלום-
עליכם-טעאַטער ניט געהאַט צו טאָן מיטן פּראָפּעסיאַנאַלן טעאַטער,
דאָס פאלק האָט אַלֵיין געשאַפן זיין שלום-עליכם-טעאַטער .,איצט
האָט דער פּראָפּעסיאָנאַלער טעאַטער איבערגענומען פון פאָלק שלום-
עליכמן .,איצט ערשט ווייס דער פּראָפּעסיאַָנאַלער יידישער טעאַטער
וי מען דאַרף שפּילן שלום-עליבכמן .,שלום-עליכם שטעלט זיינע
פאַדערונגען צום טעאַטער ,און איצט ערשט קאָן זיי דער יידישער
פּראָפּעסיאָנאַלער טעאַטער נאָכקומען",
דער באַוואוסטער טעאַטראַל שלום פּערלמוטער שרייבט:
,כמעט אין קיין איינער פון זיינע פּיעסן ,װאָס ער אַליין האָט
געשריבן ,אָדער װאָס אַנדערע האָבן דראַמאַטיזירט ,באַרירט ער
נישט קיין ספּעציעלע פּראָבלעמען ,קיין וועלט-פראַנן .אָבער ער
מאָלט דאָס לעבן פון אַ פאָלק ,װאָס איז אַ וועלט-פראַנע .און דאָס
אַליין גיט אונדז גענוג שטאָף אויף נאָכצודענקען .די טראַנעדיע
פון לעבן ,װאָס שלום-עליכם מאָלט אין זיינע פּיעסן ,איז דאָס װאָס
זיינע טיפּן פילן נישט די טראַגעדיע ,וועלכע זיי שפּילן .זיי ווילן
זיך אַלע מאָל אין אַ שעת-הכושר ראַטעװען דורך אַ וויץ ,און עס
קומט אויס ,וי אויך שלום-עליכם װואָלט מיטגעשפּאַסט מיט זיינע
העלדן .,אין אמתן אָבער לאַכט שלום-עליכם מיט אַן ,אָךְ און וויי
| צו אַזאַ געלעכטער! ,מיט יאַשטשערקעס.
יידישע שוישפּילער האָבן ביי שלום-עליכמן געפונען אַ וואונדער-
באָרן מאַטעריאַל דורך וועלכן זיי האָבן לייכט געקאָנט אַרױסװייזן
זייער טאַלאַנט ,מאָריס שװאַרץ האָט דורך זיין נאַנצער קאַריערע

אין יידישן קונסט טעאַטער קיינמאָל נישט אַזױ זיך דערהויבן
שוישפּילעריש וי דורך שלום-עליכמן, .טוביה דער מילכיקער' ,דוד
שאַפּיראָ אין ,שווער צו זיין אַ ייד' ,שימעלע סאָראָקער אין ,נרויסן
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געווינס' ,אין ,די נאָלדגרעבער', ,בלאָנדזשענדע שטערן', ,סטעמ-
פּעניו', ,יאָסעלע סאָלאָועי! זיינען די שענסטע טיפּן אין מאָריס
שװואַרצס שוישפּילער-קאַריערע ,די אַלע פּיעסן זיינען אויך געווען
דער געזונטער פונדאַמענט פון יידישן קונסט טעאַטער'"
א .ה .ביאַלין אין זיין בוך ,מאָריס שװאַרץ און דער אידישער
קונסט-טעאַטער* איז אויך אין דער זעלבער מיינונג ;
,מיט שלום-עליכמן איז שװאַרץ ווידער צונעקומען צום עכטן

קװאַל פון װאַנען ער האָט געקאָנט שעפּן זיינע כחות .שלום-
עליכמס
הומאָר,
יירישן
געפונען

עכטער פאָלקס-טאָן און רייכע פאַלקס-שפּראַך ,זיין גרויסער
זיינע פאַרביקע פאָלקס-טיפּן ,זיינען אַן אוצר פאר דעם
טעאַטער .שװאַרץ דער שוישפּילער האָט אין שלום-עליבמן
אַ וואונדערבאַרן מאַטעריאַל דורך וועלכן אַרויסצוברענגען

זיינע אייגענע כחות.

קײגמאָל האָט ער אַזויפי? ניט דערגרייכט און

זיך אַזױ ניט דערהויבן אַלס שוישפּילער וי דורך שלום-עליכמן.
טביה דער מילכיקער ,דוד שאַפּיראָ ,שימעלע סאָראָקער זיינען די
שענסטע אויסגעפאָרמירטע טיפּן אין שװואַרצס שוישפּילערישע|רן
קאַריערע.
דער יידישער קונסט טעאַטער האָט זיך אנטװויקלט און גרויס
געװאָרן .,ער האָט אין הירשביינען און נאָך מער אין שלום-עליכמן
געקראָגן אַ געזונטן פונדאַמענט .עס גיז געווען אַן אָנווייז אויף
וועלכן װעג שװואַרץ דאַרף שטעלן זיינע ווייטערדיקע שריט".
דב סדן שרייבט;
 ...,שלום-עליכם איז אַרױף אויפן שטעג פון דער קאָמעדיע
און האָט זיך באַמיט זי אויסצובויען כדי צו מאַכן אַ ספּעקטאַקל,
װוי עס איז מעגלעך געווען אין דער אויפבלי-צייט פונם יידישן
טעאַטער ,בשעת ער האָט זיך געריסן צום קינסטלערישן באַרנ-
אַרױף; און מיט דעם עצם-ספּעקטאַקל האָט ער פאַרנאַנצט דאָס
שליחות

פון דער קאָמעדיע-ירושה.

דען אויב

די משכילישע

קאָ-

מעדיע האָט זיך אין איר אֶנהייב באַנוצט מיט פאָלק-עלעמענטן
קעגן אַ גרויסן טייל אָדער קעגן דעם נאַנצן אָדער כמעט קעגן דעם
גאַנצן פאָלק ,איז זי ,צום סוף ,אין דער שלום-עליכם-קאָמעדיע ,די
אינקאָרנאַציע פונם פאָלק אַליין .,װוער עס שטעלט זיך פּרטימדיק
אֶפּ אויף זיין קאָמעדיע ,זעט בחוש װוי ווייט זי איז אים געווען אַ
לעבעדיק באַדערפעניש  --עס האַנדלט זיך נישט אין אַ פּשוטן
משל  --דער צד השוה צווישן זיין גרויסן ראָמאַן דער בלוטיקער
שפּאָס און צווישן דער דראַמאַטיזאַציע שװער צן זייץ  68יײדך .עס
האַנדלט זיך אין קאָמפּליצירטע משלים ,אַ שטיינער ,דער ראָמאַן
סענדער בלאַנט ,װאָס זיין טעמע איז א מעשה מיט אַ רייכן טאַטן,
וועלכער ווערט קראַנק און וי זיין הויזגעזינד דערזעט אים א נוטה-
למות ,אַנטפּלעקן זיי זייער אמתן פּרצוֹף ,אָבער ער ווערט געזונט
און װאַרפט זיי דעם אמת אין פּנים אַרין ; אַ גרונט-אידעע ,וועלכע
איז מנולנל געװאָרן אין דער באַוואוסטער קאָמעדיע דאָס גרויסע
געוויגס ,מיט אַ פּאַסיקן איבערבייט פון די קאָמפּאָנענטן  --נישט
אַ פיקטיווע טויט-קרענק ,נאָר אַ פיקטיוו לאָטערעע-געווינס איז דער
נסיון אין וועלכן דעם שניידערס הויזנעזינד און זיין אַרום ווייזן
אַרױס דעם אמתן פַּרצוף; און ווער עס וװעט זיך באַמיען צו
פאַרגלייכן דעם צד השוה און דעם צד השונה צװוישן ראָמאַן און
קאָמעדיע ,װעט .ממילא פאַרשטיין ,אַז נישט בלויז די צייט צווישן

ביידע' ווערק ,אין וועלכער עס האָט זיך אויסגעצייטיקט דעם קינסט-

קערס טאַלאַנט ,האָט געטאָן אירס ,נאָר דער אַנדערער צוגאַנג און
דער אַנדערער אנטוויקל ,וועלכע זיינען אַרױיסגעװאַקסן פונעם אַנ-
דערן שרייב-סאָרט ,האָבן געטאָן זייערס  ---זיי האָבן דאָס ,בעצם,
פאַרזיכערט די קינספטלערישע מדרנה פון דער קאָמעדיע .און אויב
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מיר וועלן געדענקן ,אַז שלום-עליכם האָט איפגעהאַדעװעט די
קאָמעדיע זיינע אויף און מיט דער בעסטער היימישער טראַדיציע,
בפרט אין אַ צוזאַמענטרעף פון דער ליטעראַרישער קאָמעדיע-ירושה
און דער פּורים-שפּיל-נחלה און אירע טעמעס ,און אויב מיר וועלן
ווייטער געדענקן ,אַז ער האָט זי אַזױ אױיפּנעהאָדעוװעט ,בשעת די
דראַמע האָט זיך געפונען אינם איבערנאַנג לצד דער רעאַליסטישער
דראַמע פון איין זייט און לצד דער פימבאַליסטישער דראַמע פון
דער אַנדערער זייט ,וװועלן מיר ערשט פאַרשטיין וויפל כוח עס
נעהער זיך צוצוהערן צו זיין איינענעם כוח ,און אויפצוכאַפּן אַ
פאַרװאָרפענעם פאָדעם און אים ווייטער שפּינען ,אַזױי ,אַז װאָס
עס איז געזאָגט נעװאָרן וועגן מאָנאָלאָנ און ווענן בריוו ,דאַרף
אויך געזאָגט ווערן וועגן דער קאָמעדיע  ---מיר האָבן פאַר זיך אַ
ירושה ,וועלכע האָט ,אויפן וועג פון איבערקער ,דערלעבט אַ תיקון".
דר .ל .זשיטניצקי שרייבט :
,לום-עליכם האָט זיך אייננטלעך ניט מתכון געווען צו שרייבן
ש
פאַר טעאַטער ,ניט בלויז צוליב דעם ,װואָס אין שלום-עליכמס צייטן
האָט דאָס יידישע טעאַטער נאָך ניט נעשפּילט אַזאַ ראָל אינם
קולטור-לעבן פון די יידישע מאַסן ,נאָר ווייל זיין נאַנץ שרייבן
איז געווען דורכנגעדרונגען מיט אַ שאַרפן סקעפּטיציזם .ש.ל.ום-
עליכם האָט ניט געהאַט קיין נְלויבן אין דער מעגלעכקייט פון אַ
יידישן לייענער ,און אַ דאַנק דעם איז זיין שרייבן געווען תחילת
אַ שרייבן פאַר זיך אַלֵיין ,פאַר דער איינענער באַפרידיקונג ,און
דאָס אנב איז אויך געװאָרן דער קװאַל פון שלום-עליכמס הומאָר,
אָט דאָס ריידן מיט זיך אַליין ,אַװעקשטעלן א פּערסאָנאַזש און
אים נעבן אַ גאַנצן מאָנאָלאָג ,אַרינגעפאַסט אין אַ מין איך-
האַנדלונג ,האָט ניט געקאָנט זיך ניט אויסדריקן אין אַ הומאָר-
שטימונג ,און שלום:-עליכם האָט פאַר דעם דערפונדן ניט בלויז
דעם פּאַסיקן אויסדרוק און פאָרם ,נאָר אויך די געהעריקע שפּראַך.
; ..און גראָד די אייננשאַפטן זיינען נעװאָרן א מקור און עצם
הנם שלום-עליכם אין מאָנאָלאָגיסטיש,
פון אַ טעאַטער-שפּי?,
ווייל אין גרעסטן טיי? רעדט ביי שלום-עליכמן איין פּערסאָנאַזש,
אָבער דער פּערפאָנאַזש װואָלט קיינמאָל ניט געקומען צו זיין באַרע-
דיזוטיקייט ווען קענן זיך זאָל ער ניט האָבן זיין צוהערער ,װאָס
זאָל אים סיי אויסהערן ,סיי געבן די געהעריקע רעפּליק צו דער
צייט ,רעאַגירן אויפן אויסדרוק ,און דאָס נופא אין אקַעגנשטאַנד
פון אַ שפּיל און יעדער שפּיל איז דער קערן און זריעה פון אַ
טעאַטדאַלישקײט,
 ..,אַלע שלום-עליכמס פּערסאָנאַזשן ,טיפּן אוֹן העלדן זיינען
טעאַטער-פיגורן .סטעמפּעניו און יאָסעלע סאַלאָװײי אינם ראָמאַנ-
טישן פּעריאָד פון שלום-עליכמס שאַפן ,טביה דער מילכיקער,
מנחם-מענדל און מאָטל פּייסיס אינם רעאַליסטישן פּעריאָד זיינען
אין זייער פאָרם און אינהאַלט אַריננעפאַסט אין אַ פּאָזע-שפּיל,
שוין זייער מאָנאָלאָג נופא פאַרמאָנט די תנועח און העויה און דאָס
ווערט ניט בלויז א װאָרט  ---הערן ,נאָר אויך אַן אַנשויאונג .,ס'איז
די קראַפט פון שלום-עליכמס פּערסאַָנאַזשן  :מ'נעמט אויף זייער
באַרעדיווטיקייט ניט בלויז מיטן אויער ,נאָר אויך מיטן אוג.
דאָס װאָרט פאַרשאַפט דאָס פאַרגנינן און דאָס צוזעען איז אַ נחת-
נשטאַנד פון אַ טעאַטער-שפּיל ,אָבער
עגאַ
רוח --- ,דאָס נופא אקיז
ַ.פילן
דערצו פאַרמאָגט נאָך שלום-עליכם די לירישע שטימונג. .א.
אַזעלכע װוי סענדער בלאַנק און אַנדערע ,אין אַלעס איז ביי שלום-

עליכמן פאַרהאַן די אַקסעסואַר פּאַר טעאַטראַלישן  ...כדי דאָם
שפּיל זאָל ווירקן ,האָט שלום-עליכם באַשאָנקן זיינע פּערסאָנאַזשן
ניט בלויז מיט אַ לירישער שטימונג ,מיט אַ שטילן װוויי ,נאָר ער
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האָט זיי אויך געגעבן דעם טרעפלעכן וויץ ,דעם אַנעקדאָט ..
דעם האָט שלום-עליכם ספּעציעל אויסן געווען אַרויסצוברענגען
אַ מין נאַציאָנאַלן און כאַראַקטעריסטישן שטריך פון דער אומה.
און פון דעם אגב זיינען שוין אויך אַרויסגעדרונגען דראַמאַטישע
קאַנפליקטן  ...אַזױ האָט שלום-עליכם אַליין ניט באמערקט וי
פון זיין לירישן הומאָר איז ארױיסגעואקסן דער סאַציאַלפּסיכאָ-
לאָנישער שטיינער פונם יידן  ---און יידישן דאָזיין".
יעקב באָטאָשאַנסקי שרייבט:
ש,לום-עליכמן האָט אַ גאַנץ לעבן געצוינן צום טעאַטער .ער
האָט נעפילט ,אַז זיין טאָפּלטקײיט פון קונסט און פאַרוויילונג איז די
ריכטיקע מזל-ברכה פאַר דער בינע .ניט אין אַלֶע פּיעסן ,װאָס ער
האָט אליין אָנגעשריבן ,האָט ער די געהעריקע טעכניק ,דאָך זיינען
אויך אייניקע פּיעסן ,װאָס ער האָט געשריבן אַליין ,געװאָרן גרויסע
דערפאָלנן אויף אונדזער בינע ,וי ,טוביה', ,דאָס גרויסע נעווינס'
,ווער צו זיין אַ ייד' .זייער אַ סך שלום-עליכמס ווערק װאַרטן
און ש

נאָך אויף זייער בינע-תיקון".

|

דער באַקאַנטער שוישפּילער זיגמונט טורקאָוו שרייבט ;
ה,נם אַזױ דיאַמעטריש פאַרשידן איינער פון צווייטן ,האָט דאָך
אַ נישט-געזעענער פאָדעם פאַראייניקט דעם ;,טאַטן' פון יידישן
טעאַטער מיט שלום-עליכמן :די ליבע צום יידישן אַקטיאָר און
זיין נע ונד-לעבן.
פאַרגלייכנדיק אָבער נאַלדפאַדגען דעם קעמפער מיט שלום-
עליכמן דעם קינסטלער ,װאַרפט זיך בולט אין די אויגן דער גרויסער
חילוק צווישן זיי .אויב נאָלדפאַדן פאַרנעמט דעם אויבן אָן אין
אונדזער טעאַטער-געשיכטע ,דאַרף שלום-עליכם טיילן מיט אים
דעם דאָזיקן כבוד .ער שטיינט דאָך וייט אַריבער גאָלדפאַדנען
מיט זיין קינסטלערישער פּאָטענץ ,מיט זיין באַאָבאַכטונג -און
שילדערונג-קראַפט,

מיט זיין שפּראַך-אוצר,

מענטשן-קענטניש

און,

.י צו ווייזן דעם פאָלקס-
כד
דער עיקר ,מיט זיין מענטשן-ליבע.. .
מענטש זיינע נענאַטיוע זייטן ,חוזקט גאָלדפאַדן אָפּ פון אים ,פאַר-
װואַנדלט אים ממש אין אַ קאַריקאַטור ,אַ פאַרזעעניש .שלום-עליכם,
דאַקעגן ,באַציט זיך צו אים מיט ואַרעמקייט ,מיט אַ שמייכל אויף
די ליפּן ,ער קיבעצט ,אָבער חוזקט נישט .ער קלערט אויף ,אָבער
פאַרשעמט נישט .אַזױ אַרום איז טאַקע די דערציערישע ווירקונג
פון שלום-עליכמן דורכן טעאַטער אָן אַ פאַרנלייך וויכטיקער און
פּאַזיטיווער פון נאָלדפאַדנען.
גאָלדפאַדן האָט מיט זיינע ערשטע טריט געפונען דעם וועג צום
טעאַטער ,זיך צונויפנעװואַקסן מיט אים ,געװאָרן זיין אָרנאַנישער
באַשטאַנד-טײל .שלום-עליכם אָבער ,װאָס זיינע ווערק זיינען פול
מיט טעאַטראַלישע מאָטיוון ,מיט אויסגעצערטלטע ,אויסגעמייסטער-
טע געשטאַלטן ,װאָס בעטן זיך ממש אַרויפנעפירט צו ווערן אויף
דער בינע ,האָט ,להיפּך צו נאַלדפאַדנען ,מיט גרויסע שוועריקייטן
געפונען דעם וועג צום טעאַטער .אין דעם פּרט איז ער געווען
ענלעך צו פּרצן .ביידן האָט דאָס טעאַטער גערייצט און געצוינן
און פאַר ביידן איז דער וועג צו אים נגעווען אַ שווערער ,פאַר פּרצן
מער נאָך װוי פאַר שלום-עליכמן ,פּרֹץ האָט געזוכט דעם ווענ צו
אים דורך נייע ,יונגע כחות ,דורך דראמאטישע קרייזן און סטודיעס.
שלום-עליכם איז אין דעם פּרט געווען פּראַקטישער און נעזוכט
דעם װוענ צום טעאטער דורכן פּראָפּעסיאָנעלן אַקטיאָר .דאָס איז
אים געלוננען נאָר טיילווייז ,װוי דער פאַל איז געווען מיט געוויסע
ראָמאַנען ,וואָס ער איז געווען נעצוואונגען צו שרייבן אויף באַשטע-
לונגען צו אַ באַשטימטער צייט און צופּאַסן זיי צום נעשמאַק פון אַ
באַשטימטן לייענער .שלום-עליכם ,דער גרויסער קינסטלער ,איז
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דאַן געװאָרן אַ דורכשניטלעכער ,צושטעלער! .דאָס שרייבן אויף
באַשטעלונג האָט שטאַרק געשטערט שלום-עליכמן דעם קינסטלער.
זיין פּען האָט נישט געוואוסט פון קיין באַשטימטער צייט אָדער
אַטמאָספער ,זי האָט זיך אָבער אומבאדיננט גענייטיקט אינעם
אינערלעכן שטויס ,װאָס װאַרפט זיך נישט אונטער קיין באַפעלן
און באַשטעלונגען .דעריבער זיינען די פּיעסן ,װואָס ער האָט באַ-
אַרבעט פון זיינע ראָמאַנען  --האָבנדיק פאַר די אויגן  8באַשטימטן
אַקטיאָר  ---ווײיניקער געלוננען פון זייער מקור  ---דעם ראָמאַן,

אָבער שלום-עליכמס ווערק ,װאָס שפּרודלען מיט אזויפי? טעאַט-
ראַלישקײט ,מיט אַזויפי? קאלירפולע ,פאָלקסטימלעכע געשטאַלטן,
 ---האָבן זיך ממש

געבעטן

צו באַקומען

אַ תיקון

אין טעאַטער,

און זיי האָבן דעם תיקון באַקומען .זעלטן וועלכער |יידישערן
שרייבער האָט זוכה געווען צו אַזויפיל סצענישע אַדאָפּטאַציעס
און אינסצעניזירונגען פון זיינע ווערק וי שלום-עליכם ,ס'איז נישט
געווען קיין ערנסט יידיש טעאַטער אין דער נאָרער וועלט ,װאָס
זאָל נישט האַלטן פאַר זיין חוב אַרויסצוברענגען שלום-עליכמן
אויף זיין בינע .נישט געווען קיין מאָדערנער רעזשיסער ,װאָם זאָל
נישט שטרעבן אויסצוגעפינען נייע ,נאָך-נישט אַנטפּלעקטע שיינ-
:קייטן פון שלום-עליכמס געדאַנקן-אוצר און אַרויסברענגען אין
נייסט פון היינטצייטיקייט .נישט געווען די פאָרם אין טעאַטער-
קונסט ,אָנהייבנדיק פונעם געמיטלעכן נאַטוראַליזם ,קאַרקברעכע-
רישן פאָרמאַליזם ,ביזן צילבאַוואוסטן רעאַליזם ,צו וועלכן ס'זאָל
נישט צונעפּאַסט ווערן דער שלום-עליכם-שטאָף".
אברהם מארעווסקי שרייבט :
,מען דאַרף נישט ברעננען קיין ציטאַטן פון שלום-עליכמס בענ-
דער .מע דאַרף נישט האָבן קיין אילוסטראַציעס ,כדי צו זאָגן
קאַטענאָריש ,אַז שלום-עליכמן האָבן די מאָטיוון פון טעאַטער
געלאָקט און גערייצט זיין דיכטער-מוזע .עס װאָלט געווען גענוג
אָנצוווייזן בלויז אויף ,די בלאָנדזשענדע שטערן' צו קאָנען באַ-
הױיפּטן ,אַז טעאַטער איז געווען פאַר אים אַ וועלט פול מיט צויבער
און לעבנס-אינהאַלט ,און זיין אופן פון שילדערן כאַראַקטערן
און געשעענישן ,זיינע קאָמפּאָזיציעס און קאַנפליקטן זיינען פול-
בלוטיק טעאַטראַליש ,און דער דראַמאַטיזם פון זיינע סיטואַציעס

זיינען אויף יעדן שריט און טריט דורך און דורך סצעניש  -
אין ,סטעמפּעניו' ,אין די אין הומאָר-אויסגעװייקטע און מיט
קאַפּיטלעך ;אויפן יאַריד' ...און וויפ?
טרערן-דורכנענעצטע
טעאַטראַלישע פונקן פינקלען אין ,שיר השירים' און וואו נישט?

און וויפל שוין אָפן דראַמאַטורגישע פולקאָמענהייט איז באַװיזן
אין ,שווער צו זיין אַ ייד {' .דאָס ווערק איז צונעשמידט

צום נענע-

בענעם יאָרצענדליק ,זאָנאַר צו די קאָנקרעטע חדשים און צום אָרט
און צו די געשעענישן .דערפון פאַרלירט די וואונדערבארע קאָ-

מעדיע די טיפקייט פון אַ קלאַסישן ווערק .,דאָ שרייען די געשעע-

נישן פון דער עפּאָכע איבער די ווערטן פון אַלנעמיינע מאָטיוון,
אָבער וי פולבלוטיק ,טעאַטראַליש איז דאָ אונדזער פאָלקסשרייבער.

און מיר קומען צו דער מסקנא ,אַז  ---אין שלום-עליבמן שלאָגט אַ
רייכער קװואַל פון טעאַטער ,אָבער עס איז צװעקלאָז צו זוכן שלום-
יעליכמן אין טעאַטער ו  ...און דער חיוצא מדברינו איז  :טעאַטער
איז בי

אוגדז

צן שלוס'עליכמן

האָט פֿאַר טעאַטער

כמעט

גישט

דערװאַססן,

אוו שלום'עליכם

גישט געשריבןו".

ישורון קשת שרייבט :
| ,/ס',איז כמעט נישטאָ קיין גרויסע אָדער קליינע דערציילונג פון
שלום-עליכמן ,זאָל עס זיין אַ פאַלקס-עפּאָפּייע פון פּאַסיװון הערא-
איזם מיט אַ הומאָריסטישע אויפפאַסוננ פון גור? און אַ רעליניעזע
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אין זין פון איר רעזיגנאַציע ,ווי זיין ציק? דערציילונגען ,טביה דער
מילכיקער' ,אָדער ארַעאַליסטישע הומאָרעסקע מיט אטַראָפּן סאַ-
טירע ,פאַרװוייכט אין טייכן פון ליבשאַפט ,וי א סך פון זיינע
דערציילוננען ,אַז עס זאָל אין איר ניט זיין ,סיי אין דער גאַטור
פון דער טעמע און סיי לויט שלום-עליכמס חותם ,אַ פאַרטיקער
און גרייטער מאַטעריאַל פאַר אַ דראַמע אָדער קאָמעדיע .כמעט
אַלֶע שלום-עליכמס ווערק ,בעטן' זיך ממש ,אַז מען זאָל זיי אויס-
שטעלן אין טעאַטער אָדער אין קינאָ.
 ..,און הער ישראלדיקער טעאַטער ,װאָס זיינע צוֹלן זיינען
דערוויי? ניט אין תחום פון פאָרמירן געשטאלטן אַלס אויסדרוק
פון אינערלעכע איבערלעבוננען און פון גייסטיקע פּראָבלעמען ,נאָר
אין תחום פון צייכענען טיפּן פון דער ווירקלעכקייט און פון אַן
אַקציע פון אויסערלעכן דינאַמיזם  --דער העברעאישער טעאַטער
מוז קומען צו שלום-עליכמן ,אויב ער ווי? קאָנקרעטיזירן ײדישע
געשטאַלטן פון דער נאַָנטער פאַרגאַננענהײט ,װאָס האָבן נאָך אַ
סך

ײידישע

אקטאַליטעמי.

יעקב מעסטל קומט צום שלוס וועגן ש .ע'.ס דראַמאַטורגיע :
אָבער נישט נעקוקט אויף די אַלֶע אָפּװייכונגען און שטרויכ-
לונגען ,איז דער שלום-עליכם-רעפּערטואַר נאָך אַלץ דער פּאָפּו-
לערסטער ביים פאָרלייענער ,קליינקונסט-שפּילער און אינעם קינסט-
לערישן טעאַטער .הומאָר איז שטאַרק פאַרבונדן מיט שטיינער.
קאָן דער הומאָר ,נאָך ענדערוננען אינעם שטיינער-לעבן ,אָפט
אױיסגעװעפּט ווערן .שלום-עליכמס הומאָר פאַרמאַנט אָבער אַזו-
פיל אַלמענטשלעכע און אַלצײיטיקע עלעמענטן ,אַז ער קאָן בלייבֿן
פריש אויף לאַננע דורות".
דער העברעאישער רעזשיסער ,שױישפּילער און דראַמאַטיזירער
ברוך טשעמערינסקי שרייבט אין זיינע זכרונות {|אין אונדזער איבער-
זעצונגן :
,איך מוז מודה זיין ,אַז נאָך עטלעכע יאָר אַרבעטן אין דער
;הבימה' ,בין איך נאָך אַלץ גייסטיק ניט געווען באַרואיקט ,ווייל
איך

האָב

דאָרט

ניט

באַמערקט

קיין

שום

וילן

און

קיין

שום

שטרעבונג אויפצופירן וועלכע ס'איז שלום-עליכם-פּיעסע ,ניט נע-
קוקט דערויף ,װאָס דער גרעסטער טייל מיטנלידער פון דער טרופע
זיינען אין זייערע װאָרצלען געווען איינגעפעסטיקט אין דעם בלוט
און גייסט פון שלום-עליכמן ,אָבער נאָכדעם וי די ;,הבימה' איז
רןץ-ישראל ,האָב איך באַקומען מער מוט און ס'האָט
אַריבער קאיי
זיך ביי מיר פאַרשטאַרקט דער גלויבן ,אַז דאָ וװועט קומען די ישועה,
און אונדזער בינע װעט באַרײיכערט ווערן מיט די גייסטיקע שאַפונ-
גען פון שלום-עליכמן ,און דאָ האָבן מיר טאַקע געטראָפן י .ד.
בערקאָוויטשן ,וועלכער האָט זיך דאָרט באַזעצט .עס אין ניט
אַריכער א חודש נאָך אונדזער קומען אין ארץ-ישרא? ,וי מיר
האָבן אָפּנעשלאָסן אַ קאָנטראַקט מיט בערקאָוויטשן ,אַז ער זאָל
איבערזעצן און באַאַרבעטן ,די נאָלדגרעבער' ,אמת ,אַז מיר האָבן
זיך אָנגעשטויסן אויף אַ סך קעגנער .פאַכלייט האָבן אונרז אַפילן
געפּרובט אָפּריידן ,אַז מיר זאָלן עס ניט טאָן ,און אין געוויסע
קרייזן איז אַנטשטאַנען אַ טומל ,און די הויפּט-שולד האָט מען
געװאָרפן אויף מיר .דער פאַרשטאָרבענער ביאַליק אין אָבער מיר

אאא

טוט

אין ארץ-ישרא? ,האָבן יידן ניט קיין אינטערעס פאַר שלום-עליכמן.
דער נוי פלענט זיך טאַקע אָפט באַקלאָנן פאַר מיר, :אייערע יידן
אַליין האַלטן דאָ ניט פון שלום-עליכמס שאַפונגען ,טאָ צו װאָס
דאַרף מען דאָ זיין קאָמעדיע ?' ,און מער וי איינמאָל זיינען מיר
נעשטאַנען פאַר דער געפאַר איבערצורייסן די פּראָבן פון ,די גאָלך-
גרעבער! ,און אויך נאָכדעם ווי די פאָרשטעלונג איז שוין אייננע-
שטעלט נעװאָרן ,זיינען די קעננער נאָך ניט געווען צופרידן ,און
האָבן געטענהט ; :נו ,גוט ,די חכמה וועט נילטן פאַר איין מאָל'.
יום-עליכמס צווייטע פּיעסע ,דאָס גרויסע
ול
און אַפילו נאָכדעם ש
געווינס' איז אויפנעפירט געװאָרן מיט דערפאָלנ ,האָבן זיך די
קעננער ניט באַרואיקט ,און עס האָבן זיך געפונען צוישן זיי
אַזעלכע ,װאָס האָבן זיך באַמיט אויפצוווייזן ,אַז די פאָרשטעלונג
קאָן אינטערעסירן נאָר אַזעלכע צוזעער ,װאָס זיינען אריינגעטאָן
אין זייער גלות-פאַרגאַנגענהײיט ,און דאָס דאָזיקע לעבן איז פאַר-
בליבן אַקטוע? אין זייער באַוואוסטזיין ,אָבער זי איז פרעמד און
איבריק פאַרן נייעם צוזעער .עס איז אָבער ניטאָ קיין ספק ,אַז
אויב דער גרעסטער ,איבערװועננדיקער טייל פון די ברייטע מאַסן,
פאַר וועלכע אַלע באַמיען זיך ,קאָן ניט אויפנעבן די אוצרות פון
שלום-עליכמן ,אין וועלכע עס זיינען אייננעפּרענגט געװאָרן די
עמאָציעס פון דורות ,קאָן דאָס טעאַטער ,ואָס איינע פון זיינע
הויפּט-אױפּנאבן איז אַריכערצופירן אונדז דורך פאַרגעסענע לעבנס
פון דור צו דור ,פון פאָלק צו פאָלק אין אלַעבעדיקן ,פּולסירנדיקן
אופן ,אַוודאי דערפון ניט רעזיננירן .און וואו זיינען נאָך דאָ ,אויב
ניט ביי שלום-עליכמן ,געשטאַלטן ,װאָס אָטעמען מיט לעבן ,גע-
לייטערטן רעאַליזם ,װאָס קאָן דערניין צו סימבאַלישער קונסט ?
און וואו אויב ניט ביי שלום-עליכמן געפינען מיר נאָך אַזאַ ריינעם
חומאָר ,װאָס האָט זיך איינגעפעסטיקט ביים פאָלק ,פון וועלכן
ער איז נענומען געװאָרן און אים צוריקנענעבן געװאָרן ,און אֶן
וועלכן קיין בינע ,און אַוודאי ניט די העברעאישע בינע ,קאָן
עקזיסטירן ?
ביים היינטיקן טאָג זיינען אין ;הבימה-רעפּערטואַר אַרײן 6
פּיעסן פון שלום-עליכמס שאַפונגען.
פון אונדזערע ביכער-שענק גלאַנצן אַרױיס  82בענדער פון שלום-
עליכם (װאָס זיינען נאָך ניט זיין גאַנצע גרויסע ירושה) ,אוֹן דאָרט
זיינען פאַרהאַן הונדערטער דערציילונגען ,מאָנאָלאָגן ,דיאַלאָגן און
הומאָרעסקעס ,ואָס פון יעדן איינעם שפּראָצט מיט טעאַטראַלן
מאַטעריאַל  ---און מיין האַרץ קלאַפּט מיר און לאָזט מיך ניט רוען,
אַז מיר באַגײיען אַ זינד קענן אונדזער טעאַטער און קענן אונדזערע
איצטיקע און קומענדיקע צוהערער  --אַזױ לאַנג וי אָט דער-
דאָזיקער רייכער אוצר וועט ניט דראַמאַטיזירט און אויפגעפירט
ווערן אויף דער בינע".
ט
0 5
א
א

ש-ע'ס
וון

געדרוקטע

פיעסן,

אין

יידיע)

:

א חתן אדַאָקטאָר
(אַ שטוב-זאָך)

געקומען צו הילף און מיך געשטיצט ,זאָננדיק , :פאַרקערט ,דערמיט
וועט איר קאָנען פעסטשטעלן צי איר קאָנט טאַקע שפּילן! .דער -
רוסישער רעזשיפער דיקי ,וועמען מִיר האָבן איבערגעגעבן צוֹ מאַכן
די דאָזיקע ערשטע אויפפירונג אין ארץ-ישראל ,אין ניט געווען
גװואַלדיק צופרידן פון דער פּיעסע ,באַזונדערס נאָכדעם וי די
קעגנער האָבן זיך פאַרליינט אויף אים ,אים צו באוייון ,אַז דאָ,

פון

|

אונטערגעהארט דורך שלום עליכם
 סט ,פּטרבורג 81| ,זז,ן. ,{אין רוסיש  :ביילאַנע צו דעם איודישער .פאָלקסבלאַט*,
|
ני '|7881 ,62

ואון אַ דאָקטאָר!

|

אַ שפּאַס אין איין אַקט פון שלום עליכם
פערלאַג ,ביכער פאַר אַלע* 46-36 ,פא
װאַרשע 61| 7091 .זז.ן,

אי

2061

3002

רודו

וֶב1ן

1ג1

{דן

וָה|1

וז

|ז1

וִחז

21

וא2

|ב2

שן

טעאַטצער

שלום עליכם
אַ דאָקטאָר
אַ שפּאַס אין  1אַקט
אוניווערזאַל ביבליאָטעק
פאַרלאַג ,יבנה" ,ריגע ,ליבוי,
תרפ"א 21 ,פא  112זז.ן,
אַלע ווערק פון שלום-עליכם
פערטער באַנד,
דראַמאַטישע שריפטן
ווילנער פאַרלאַג פון ב .קלעצקין
ווילנע-װאַרשע ,5291 ,זז.511-99 .ן
אַלע וערק פון שלום-עליכם
דראַמאַטישע שריפטן
שלום עליכם פאָלקספאָנד אויסגאַבע
ניו יאָרק ,5291 ,זז,511-99 .ן
שאָלעמ-אַלײכעט
אַ דאָקטעױ
{;געזאַמלטע ווערק" ,כאַרקאָװ-קיעו ,2391 ,זז71-5 .ן,
שאָלעמ-אַלײיכעמ
אַ דאָקטער
(אַ שפּאַס אינ איינ אַקט)
ונגעדרוקט אין ,עסטראַדע* ,בערדיטשעוו8391 ,
זז273-0632 .,ן,
געדרוקט אין ,אײינאַקטערס" ,מאָסקװע
 ,0זז,62"5 .
מיט רעזשיסערישע באַמערקונגען ,כאַראַקטעריסטיק פון
די פּערסאָנאַזשן ,פון אַרטיסט מ .שטיינמאַן ,און אַן עסקיז
פון דער בינע|.
אַ דאָקטער
געדרוקט אין ,אַלע װערק פון שלום עליכם"
פאָרווערטס-אויסגאַבע ,באַנד דריי
ניו-יאָרק.2491 ,ן
דער גט
סצענעס פונ'ם אַמאָליגען אידישען לעבען ,אין איין אַקט
און דריי בילדער
געשריבען אין יאָהר 7881
פון שלום עליכם
(נגעדרוקט אין ערשטן באַנד ,הויזפריינד",88811 ,
;אַלע ווערק פון שלום-עליכם" ,דראַמאַטישע שריפטן
שלום עליכם פאָלקספאָנד אױיסגאַבע ,ניו-יאָרק5291 .,
זז,93-7 ,ן

וָה2

131

די אסיפה
אַ אריינע קאָמעדיע"
פון שולמית
{יודישע פאָלקס-ביבליאָטהעק* ,צווייטער באַנד,9881 ,
זז,022-5021 .

|א3

אַלע ווערק פון שלום עליכם
יי
קאָמעדיעס
שלום-עליכם פאָלקספאָנד אױיסגאַבע ,ניו-יאָרק,5291 ,
זז82-1 .ן,

וֶבכן

די אסיפה
אַ ;ריינע

קאָמעדיעס

1

(אַ קאַטאָװעס אינ איין אַקט)
(געדרוקט אין ,פאַרגעסענע
זז502-891 .ן,

דג

דער געט .

סצענעס פונעמ אַמאָליקנ יידישנ לעבנ
| אינ איינ אַקט אוג דריי בילדער

(הב

וא

אַלע װערק פון שלום עליכם
פיראונצװואַנציגסטער באַנד

41

געשריבנ אינ יאָר 7881
(געדרוקט אין באַנד ;,אײינאַקטערס",

908

מאָסקװע,

קאָמעדיעס

|ב4
,0491

בלעטלעכ",

קיעוו,9291 ,

די אסיפה
געדרוקט אין ;אַלע װערק פון שלום עליכם"
באַנד  ,2פאָרווערטס אויסגאַבע
ניו-יאָרק,2491 ,ן
אינצווייען אַ זעכס-און-זעכציג
אַ בורלעסק לכבוד חנוכה
געשריבען פונ'ם מחבר אין זיינע יונגע יאָהרען און
באַאַרבײט פון איהם אין יאָהר ,6191
אַלע ווערק פון שלום עליכם
קאָמעדיעס
שלום-עליכם פאָלקס-פאָנד אױסגאַבע ,ניו-יאָרק5291 ,
וזז202-192 .ן,

ווילנער פאַרלאַג פון ב .קלעצקין|,

1ג2ן

ווילנע-װאַרשע ,6291 ,זז82-1 .
ווילנער פאַרלאַג פון ב .קלעצקיןן.
שאָלעמ-אַלײכעמ
די אַסיפע
{,געזאַמלטע ווערק" ,כאַרקאָוו-קיעװ,2391 ,
זז,85-241 ,
שאָלעמ-אַלײכעמ
אנ אַסיפע פונ אייקא" אינ פּאַריזש

/

שאָלעמ-אַלײיכעמ
:
דער געט
{;געזאַמלטע ווערק" ,כאַרקאָו-קיעװ ,2391 ,זז,24-911 .

קאָמעדיע"

געשריבען אין יאָהר 9881
|אַלע וערק פון שלום עליכם
פיראונצוואַנציגסטער באַנד

אַלע ווערק פון שלום עליכם
פערטער באַנד

ווילנע-װאַרשע ,5291 ,זו"93 .

זז ,66-72 .מיט רעזשיסאָרישע באַמערקונגען פון אַרטיסט
אי קראָל ,מיט עסקיזן פון דער קאָמעדיען.
דער גט
געדרוקט אין ,אַלע וערק פון שלום עליכם",
באַנד  ,2פאָרווערטס-אויסגאַבע,
ניו-יאָרק.2491 ,ן

ווילנע-װאַרשע| 6291 ,זז3202-192 .ן
ווילנער פאַרלאַג פון ב .קלעצקין,
ג;אַלע װערק פון שלום עליכם"
באַנד  .2פאָרווערטס אױסגאַבע
ניו-יאָרק,2491 ,ן

2004

לעססיקאָן
51

זַאכן

|
יקנה"ז
(אָדער דאָס גרויסע בערזענשפּיעל)
אַ קאָמעדיע אין פיער אַקטען
פערפאַסט פון שלום עליכם
קיעוו 1271 4981 ,זז23" .ן,
יקנה"ז ,אָדער דאָס גרויסע
אַ קאָמעדיע אין פיער אַקטען
געשריבען אין יאָהר 4981
ואַלע ווערק פון שלום-עליכם
קאָמעדיעס

שלום-עליכם

וָוסן

שאָלעמ"אַלײכעמ
מאַזלטאָװ
{;געזאַמלטע ווערק" ,כאַרקאָוו-קיעװו ,2391 ,זז361-921 .ן.

(ז}6

שאָלעמ-אַלײכעמ
פאַרביטנ די יאָצרעס
{,געזאַמלטע ווערק" ,כאַרקאָוו-קיעוו ,2391 ,זז581-561 .ן},

בערזענשפּיעל

וחס

ניו-יאָרק5291 .,

זז,231-921 .
אַלע וערק פון שלום עליכם
פיראונצװואַנציגסטער באַנד

1ט6

מזל טוב
געדרוקט אין ;אַלע ווערק פון שלום עליכם"
באַנד  .3פאָרווערטס אויסגאַבע
ניו-יאָרק,2491 ,ן

61

פאַרביטען די יוצרות
דאָרטן,

1

יודישע גאַזעטען און

קאָמעדיעס

ווילנש-װאַרשע ,6291 .זז331-92 .
ווילנער פאַרלאַג פון ב .קלעצקין.ן

ונ

שאָלעמ-אַלײכעמ
יאַקנעהאז
{,געזאַמלטע ווערק",

כאַרקאָוו-קיעוו,

 ,23291זז.)721-95 .

זשורנאַלען
(נגעדרוקט אין נ' , ,3091 ,1יודישע פאָלקס-צייטונג"
קראַקױן.

יקנה"ז
געדרוקט אין ;אַלע װערק פון שלום עליכם"
באַנד  ,2פאָרװערטס אױסגאַבע /
|
ניו-יאָרק,2491 ,ן

81

צעזייעט אונ צעשפּרײט
בילדער פונ'ם יודישען לעבען אין דריי אַקטען
פון שלום-עליכם
{,יודישע פאָלקס-צייטונג" ,קראָקע,
ני 2091 ,0174ן.

זָאפֿן

אַ נייער אַקט
צו דער קאָמעדיע ,צעזייעט אונ צעשפּרײט"
בילדער פונ'ם יודישען לעבען אין פיער אַקטען.

{ב|8

פערלאַג ;ביכער פאַר אַלע* ,װאַרשע

מזל-טוב !
פון שלום עליכם .
,דער יוד" ,וויעןדקראקויא ,9981 ,8 ,זז,61-411 .

וָאסן

פערלאַג ,,ביכער פאַר אַלע* ,װאַרשע
מזל טוב!
אַ קאָמעדיע אין  1אַקט

פערפאַסט פון שלום עליכם
וואַרשע 26-716 ,7091 ,סזאן  103זזין.

(בס|

1ג6ן

שלום-עליכם

צעזייט אונ צעשפּרײט

מזל טוב!
פערלאַג ,ליטעראַטור" ,אָדעס ,תרע"ט  113זזן,

בילדער פונ'ם יודישען לעבען
אין דריי אַקטען פון שלום עליכם
פּיעטרקוב 35( 6091 ,זז.ן.

מזל טוב!

אַ קאָמעדיע אין איין אַקט

ג8ן

צעזעעט און צעשפּרײט
בילדער פונ'ם אידישען לעבען
אין דריי אַקטען
ואַלע וערק פון שלום עליכם
שלום-עליכם פֿאָלקס-פאָנד אױיסגאַבע,
זז79-141 .ן,
פערטער באַנד

וד

אַלע װוערק פון שלום עליכם
דראַמאַטישע שריפטן

געשריבען אין יאָהר 9981
|,אַלע װוערק פון שלום עליכם" .פיראונצװואַנציגסטער באַנד

װילנע-װאַרשע ,6291 ,זז7617521 .
ווילנער פאַרלאַג פון ב .קלעצקיזן.

1דסן

פאַרביטן די יוצרות.
אַ פרייליכס אין איין אַקט
איבערגעמאַכט פונ'ם אײנאַקטער ,מזל טוב"
אין די יאָהרען 6091--5191
ואַלע װוערק פון שלום עליכם

זז.69175611 .

3998

ניו-יאָרק,

5291

װוילנע-װאַרשע ,5291 ,זז79714 .
ווילנער פאַרלאַג פון ב .קלעצקיןן.

קאָמעדיעס

שלום-עליכם

(ה6

שאָלעמ-אַלײכעמ 

-

מאַזלטאָװ
אַ קאָמעדיע אינ איינ אַקט
(נגעדרוקט אין באַנד ;אײינאַקטערס" ,מאָסקװע0491 ,
זז ,801-67 .מיט רעזשיסאָרישע באַמערקונגען
פון אי ציבולעווסקין.

|

פאָלקס-פאָנד אױיסגאַבע,

פון

פאָלקס-פאָנד אויסגאַבע,

ניו-יאָרק,

5291

-

;אַלע ווערק פון שלום
עליכם* .פיראונצװאַנציגסטער באַנד
ווילנע-װאַרשע ,6291 ,זז,691-961 .ן

וָה|ֿ8

וו8ן

שאַָלעמ-אַלײכעמ.
צעזייט אונ צעשפּרײט.
{,געזאַמלטע ווערק" ,כאַרקאָװו-קיעו ,2391 ,זז.622-7811 .
אַלע ווערק פון שלום עליכם
2086

ריךי
===

שן

טצעאַטער

באַנד 3
פאָרווערטס אױיסגאַבע
ניו-יאָרק,2491 ,

{פן

ױ9

01

אַגענטען

(אַ שפּאַס אין  1אַקט)
פון שלום-עליכם
{;די יודישע צוקונפט" ,קראַקױ  ---מאַי5091 ,
זז,}672"662 .

וָאפֿן

פערלאַג ,ב,יכער

וָא; )01קאָמעדיע

שלום-עליכם

1גפן

1ד9

אַגענטען
אַ שפּאַס אין איין אַקט
געשריבן אין יאָהר 5091
אַלע ווערק פון שלום עליכם

111

121

די גאָלדגרעבער
אַ קאָמעדיע אין פיר אַקטען ,פינף בילדער
(צום ערשטן מאָל פאַרעפענטליכט ,לויט שלום עליכם'ס
נאָכגעבליבענעם כתב יד)
וְמיט אַ ,פאָרבאַמערקונג צו דער געשיכטע פון ,די גאָלך-
גרעבער' פון י .ד .בערקאָוויטש" ,און ;אַ פּאָר ווערטער
צום נאָמען פון דער קאָמעדיע"* פון מחבר.
געדרוקט אין ,די צוקונפט" ,ניו יאָרק ,אָקטאָבער,
נאָוועמבער ,דעצעמבער 7291ן,

 02זז.

קאָמעדיעס

שלום-עליכם
זז812-791 .,ן,

פאָלקס-פאָנד

אױיסגאַבע,

ניו-יאָרק,

5291

ָה9

;אַלע ווערק פון שלום עליכם"
פיראונצװואַנציגסטער באַנד
ווילנער פאַרלאַג פון ב .קלעצקין
ווילנע-װאַרשע ,6291 ,זז,812-7911 .

וופֿן

פ .אראנעס
לופט-פּאַרנאָסע
פּיעסע אין דריי אַקטן (פינף בילדער)
(סצענישע באַאַרבעטונג לויט שאָלעם אַלייכעמען)
מינסק0291 ,
וְאין נאָכװאָרט באַמערקט ,אַז אַלס גרונט-מאַטעריאַלן פאַר
דער אינסצענירונג גענומען ,צ .א; .אַגענטןין,

ופ

שאָלעמ-אַלײכעמ
אַגענטנ
מאַסנ-ביבליאָטעק
פאַרלאַג ;עמעס" ,מאָסקװע 02{ ,5291 ,זז.ן,

וַחפֿן שאָלעמ-אַלײכעמ
אַגענטנ
(אַ שפּאַס

טפ

2087

אינ איינ אַקט)

נגעדרוקט אין ?;עסטראַדע" ,בערדיטשעוו,8391 ,
|
זז952-443 .ן .
אין באַנד ,אײינאַקטערס" ,מאָסקװע ,0491 ,זז341-901 .
מיט רעזשיסאָרישע באַמערקונגען פון אַרטיסט ב .זוסקין
און עסקיזן פון דער בינע.ן

פון שאָלעם-

המן און מרדכי
איין אמת'ע מעשה לכבוד פּורים
געשריבען אין יאָהרען 6191--5091
{;אַלע ווערק פון שלום-עליכם"
לכבוד יום-טוב
ערשטעס בוך
ספּעציעלע ;,מאָרגן-פרייהייט"-אויסגאַבע ,ניו יאָרק7291 ,
זז,732-322 .
די פאָרם איז אַ געמיש פון פּראָזע און דראַמען.

אַגענטען

אוניװוערסאַל ביבליאָטעק
שלום עליכם
אַגענטען
אַ שפּאַס אין  1אַקט
פאַרלאַג איבנה" ,,ריגע ,ליבוי
 2פא ,תרפ"א { 42זז.ן,

בראַק*

(אַ נייע פּורימ-שפּיל אינ צוויי אַקטנ)
|געדרוקט אין ,פאַרגעסענע בלעטלעכ
אַלײיכעמ? ,קיעוו9291 ,
זז,403-7921 .

אַ שפּאַס אין  1אַקט פון שלום עליכם
װאַרשע 132 8091 ,זז.ן,

אַ שפּאַס אין  1אַקט
פּערלאַג ,ליטעראַטור*,

בראַק*

(אַ נייער פּורים-שפּיל אין צוויי אַקטן)
(געדרוקט אין ;גוט מאָרגען" ,אָדעס ,נ' ,01911 ,5 ,4

פאַר אַלע? ,װאַרשע

אָדעס ,תרע"ח,

שלום עליכם
;קאָמעדיע

אַגענטען

{בפּן

אַלע וערק פון שלום עליכם
באַנד  .3פאָרווערטס אױיסגאַבע
ניו-יאָרק|,2491 ,

(א21ן שאָלעם-אַלײיכעם
די גאָלדגרעבער
אַ קאָמעדיע אין  4אַקטן 5 ,בילדער
קאָאָפּעראַטיווער פאַרלאַג ,קולטור-ליגש"
קיעוו 78 8291 ,זז,ן,
שלום-עליכם
מענשען

13

|א}31

פאַמיליען-ביבליאָטעק
שלום-עליכם
ווארשא ,תרע"ג ( 03זז.ן,
מענשען
אַ טהעאַטער-שטיק

אין איין אַקט

געשריבען אין יאָהר 7091
(אַלע ווערק פון שלום עליכם
דראַמאַטישע שריפטען
שלום-עליכם פאָלקס-פאָנד אױיסגאַבע,
:
זז,051-7111 .

ניו-יאָרק,

5291
|

וב 31אַלע ווערק פון שלום-עליכם
יי
פערטער באַנד.
דראַמאַטישע שריפטען
ווילנע-װאַרשע ,5291 ,זז051-711 ,
ווילנער פאַרלאַג פון ב ,קלעצקין.ן
2098

לעקסיטאָן
1ג }31פ .אראנעס
;ריסטעקראַטן? און ,מ,ענטשן"
אַ דראַמאַטישע קאָמפּאָזיציע אין צוויי אַקטן און עלף
בילדער
(לויט שאָלעם-אַלײיכעמען) 
מינסק 186 9291 ,זז,ן,
(ד31ן מענטשענ
אַ טעאַטער-שטיק אינ איינ אַקט
געשריבנ אינ יאָר 7091
וְאין בוך ,שאָלעמ-אַלײיכעמ ,אײנאַקטערס" ,מאָסקװע ,0491
מיט רעזשיסאָרישע באַמערקונגען פון שױישפּילער מ.
גאָלדבלאַט ,און עסקיזן פון דער פּיעסע ,זז681-541 .ן,

וה}31

וָאס1ן שראַגע

וב61

1ג61

מענשען

אַ טהעאַטער-שטיק אין איין אַקט
ו"אַלע װוערק פון שלום עליכםע
באַנד  .3פאָרווערטס אױיסגאַבע
ניודיאָרק2491 ,ן,

171

(ו )31שלום עליכם
מענטשן
אַ טעאַטסער-שטיק

41

אין איין אַקט

81

{וגעדרוקט אין בוך ,אונדזער דראַמאַטורגיע? פון
א .גאָלדבערג ,ניו-יאָרק  ,1691-זז ,}161"921 .מיט
אַן אַריינפיר פון צוזאַמענשטעלערן.
אַז גאָט וויל ,שיסט אַ בעזעם
אַ טראַגעדיע כשר לפּסח ,דעקאַדענטיש-סימבאָליסטיש
געשריבען אין יאָהר 8091
ואַלע ווערק פון שלום עליכם
לכבוד יום טוב
וו ,ניו יאָרק| 7291 ,זז131-721 .ן,

(א41

צווייטעס בוך
ספּעציעלע ,מאָרגן-פרייהייט"-אויסגאַבע,
זז|,121-321 .

151

קעניג פּיק
אַ שאַרזש אין איין אַקט לכבוד חנוכה
געשריבען אין יאָהר 0191
וָאַלע װוערק פון שלום עליכם

ניו-יאָרק,

|א51

אַלע וערק פון שלום עליכם
פיראונצוואַנציגסטער באַנד
קאָמעדיעס
ווילנע-װאַרשע ,6291 ,זו522-912 .
ווילנער פאַרלאַג פון ב .קלעצקין|.

(ב51

אַלע װערק פון שלום עליכם
פאָרווערטס אױיסגאַבע .באַנד דריי
ניודיאָרק,2491 ,ן
פאַמיליען-ביבליאָטעק
שלום-עליכם
שראַגע
אײינאַקטער ,לכבוד פּורים
ווארשא 02( 2191 ,זז.ן.

161

3098

מיט אַן עפּילאָג
;די צוקונפט" ,נ .י ,,אָקטאָבער,
דעצעמבער ,12911
שווער צו זיין אַ איד
אַ קאָמעדיע אין פיער אַקטען מיט אַ פאָרשפּיעל און
מיט אַן עפּילאָג
געשריבען אין יאָהר 4191
{;אַלע ווערק פון שלום עליכם"
נאָוועמבער,

|א81ן

7391

קאָמעדיעס

קאָמעדיעס

שלום-עליכם
זז,522-9121 .

פאָלקס-פאָנד

אױסגאַבע,

אַ אײינאַקטער לכבוד פּורים
געשריבען אין יאָהר 1191
(אַלע װערק פון שלום עליכם
קאָמעדיעס
שלום-עליכם פאָלקס-פאָנד אױסגאַבע ,ניו-יאָרק5291 ,
זז162-732 .ן,
אַלע װערק פון שלום עליכם
פיראונצװאַנציגסטער באַנד
קאָמעדיעס
ווילנע-װאַרשע ,6291 ,זז162-732 .
ווילנער פאַרלאַג פון ב .קלעצקיןן
אַלע ווערק פון שלום עליכם
פאָרווערטס-אויסגאַבע ,באַנד דריי
ניו-יאָרק,2491 ,ן
דוד בן דוד
אַ דראַמאַ אין  4אַקטען 5 ,בילדער
פון שלום-עליכם
{;די גאָלדענע קייט" ,תל-אביב ,נ' ,43
 ,9זז,74-811 .
שלום עליכם
|
שווער צו זיין אַ איד

אַ קאָמעדיע אין פיער אַקטען מיט אַ פאָרשפּיעל און

וב}81
ניו-יאָרק,

פון

5291
(2ג81

1

פיראונצװואַנציגסטער באַנד
ווילנע-װאַרשע ,6291 ,זז461-7 .
ווילנער פאַרלאַג פון ב .קלעצקיןן.
ספּעציעלע ,מאָרגן-פרייהייט"-אױיסגאַבע,
אַלע װערק פון שלום עליכם
פון צוויי וועלטן
וָזז461-7 .ן,
געדרוקט אין ,פון צוויי וועלטען"
פאָרווערטס-אויסגאַבע ,ניו-יאָרק.2491 ,ן
עולם-הבא
אַ שאַרזש אין איין אַקט
געשריבען אין יאָהר 5191
(אַלע װערק פון שלום' עליכם

ניו-יאָרק,

7391

קאָמעדיעס

שלום-עליכם פאָלקס-פאָנד אױיסגאַבע ,ניו-יאָרק5291 ,
זז,08272621 .
ןאפ1

אַלע װוערק פון שלום עליכם
פיראונצװאַנציגסטער באַנד
קאָמעדיעס

ווילנע-װאַרשע ,6291 ,זז082-362 .
ווילנער פאַרלאַג פון ב .קלעצקין|.

2000

וידי

שן

טעאַטצער
אט
אמט

(ב91ן

וה |12פאַרלאַג ,נייע יידישע שול",
ווילנע 42| 8291 ,זז .דאָפּל-עמודיםן
,שול-טעאַטער" ,צונויפגעשטעלט פון ש .באַסטאָמסקי,
 12טביה דער מילכיגער
אַ פאַמיליענבילד אין פיער אַקטען
געדרוקט אין ,פון צוויי וועלטען"
פאָרווערטס-אויסגאַבע ,ניו-יאָרק.2491 ,ן

אוילעמהאַבע

אי :איינ אַקט
|
אינ יאָר 5191
אין באַנד ,אײנאַקטערס" ,מאָסקװע ,0491 ,זז,
מיט רעזשיסאָרישע באַמערקונגען פון אַרטיסט
און עסקיזן פון אײינאַקטערן.

1ג91

וָא02

אַ שאַרזש
געשריבנ
(געדרוקט
,8
י .שידלא,
עולם-הבא
אַלע װערק פון שלום עליכם
פאָרווערטס-אויסגאַבע ,באַנד דריי
ניוײיאָרק,2491 ,ן
מיסטער בוים אין קלאזעט
אַ שפּאַס אין איין אַקט
געשריבען אין יאָהר 5191
(אַלע װערק פון שלום עליכם
קאָמעדיעס
שלום-עליכם פאָלקס-פאָנד אויסגאַבע ,ניו-יאָרק5291 ,
זז,982-1821 ,
אַלע ווערק פון שלום עליכם
פיראונצװואַנציגסטער באַנד

221

אַ פאָלקסשפּיעל אין פיער אַקטען
{א |22דאָס גרויסע געווינס

אַ פאָלקס-שפּיעל אין פיער אַקטען
געשריבען אין יאָהר 5191
{;אַלע ווערק פון שלום עליכם"
פערטער באַנד.
ווילנע-װאַרשע  ,5291זז692-151 .
ווילנער פאַרלאַג פון ב .קלעצקיןן.
|ב 22אַלע װוערק פון שלום עליכם
דראַמאַטישע שריפטן
שלום-עליכם פאָלקס-פאָנד אויסגאַבע ,ניו-יאָרק,5291 ,
|
זז,652-151 ,ן
1ג 22פאָרווערטס-אויסגאַבע ,באַנד דריי
ניו-יאָרק,2491 ,ן

211

ווילנע-װאַרשע ,6291 .זז982-182 ,
ווילנער פאַרלאַג פון ב .קלעצקין.ן
פאָרװערטס אױסגאַבע ,באַנד דריי
ניו-יאָרק.2491 ,ן
שאָלעם אַלייכעם

כאַווע
אינסצענירט דורך ב .מיכאָאַליס
(געדרוקט אין זאַמלבוך ;פלאַמען" ,קאָװונע,
אױיגוסט2291 ,ן,
{א12ן שאָלעם-אַלײיכעם
טעוויע דער מילכיקער
אַ פאַמיליענבילד אין פיר אַקטן
געשריבן אין יאָר 5191
;קניהאַספּילקאַ* 1יעקאַטערינסלאָװו} 107 5291 ,זז,ן,
(ב12ן טביה דער מילכיגער
אַ פאַמיליענבילד אין פיער אַקטען
געשריבען אין יאָהר 5191
(געדרוקט אין ;אַלע ווערק פון שלום עליכם"
פיראונצװואַנציגסטער באַנד
ווילנע-װאַרשע ,6291 ,זז,532-561 .
ווילנער פאַרלאַג פון ב .קלעצקיןן.

(ג12

אַלע װוערק פון שלום עליכם
פון צוויי וועלטען
ספּעציעלע ,מאָרגען-פרייהייט"-אויסגאַבע ,ניו-יאָרק,7291 ,
זז,532-561 .ן

(ד12ן

שלום-עליכם
טביה דער מילכיקער
שפּיל אין  3אַקטן
אינסצענירט און דערגאַנצט מיט א פּאָר סצענעס
פון וצטן קלאַס
רעאַל-גימנאַזיע אין ווילנע ,פאַרלאַג ,נייע יידישע שול"
{;דער חבר" ,ווילנע,
דעצעמבער ---6291סעפּטעמבער 7291ן

2061

שלום עליכם
דאָס גרויסע געווינס
{,די צוקונפט" ,נ .י ,.פעברואַר ,מערץ ,אַפּריל ,מאַי 6191ן,

קאָמעדיעס

ב02

אמט
טקנאטטטווממאנמסווין
טסעט

שלום-עליכמס

קליינע

דראַמאַטיזאַציעס:

1

שלום עליכם
גרינס אויף שבועות
אַ מעשה פאַר יודישע קינדער
אינסצענירט דורך יצחק ראָזענבלאַט
פערלאַג יודישער ערד אַרבײטער פעראיין ,החלוץ"
לאָדז ,דעם  71יוני  8{ 6191זזין

21

שלום עליכם
כפּרות
(דער הינער-סטרייק)
דראַמאַטיזירט פון א .פּראַװאַטינער
{,קינדער זשורנאַל" ,נ ,י ,.אָקטאָבער ,נאָוועמבער4291 ,ן,

ואקן

שלום עליכם
דער הינער-שטרייק
דראַמאַטיזירט פון א .פּראַװאַטינער
ווילנע ,פאַרלאַג ,נייע יידישע פאָלקשול"8291 ,
| 92זז22" .ן,

21

דער הינער-שטרייק
פון שלום עליכם
דראַמאַטיזירט פון א .פּראַװאַטינער
{;גרינינקע ביימעלעך" ,ווילנע ,7291 ,נ' 8291 ,9 ,8ן,
אין  1אַקט מיט אַ פּראָלאָג און עפּילאָג
{געדר .אין ;יום טוב פּיעסן" ,שיקאַגאָ ,3491 ,זז631-121 .ן,

31

שלום עליכם

{ב}2

חנוכה געלט
קינדער-שפּיל אין דריי סצענעס
פריי אינסצענירט פון י .ד .בערקאָוויטש
2002

לעטסיקאָן
{;קינדער זשורנאַל" ,נ .י ,.נאָוו2291 .ן,
וָאבֿן פאַרלאַג מתנות {ניו-יאָרק 232 ,5291 ,זזין,
בכ שלום עליכם
חנוכה-געלט
(קאָמעדיע אין  2אַקטן)
אינסצענירט פון יוסף גיליגיטש
{;גרינינקע ביימעלעך" ,ווילנע ,נאָוועמבער 1291ן,
1ג |3שלום עליכם
חנוכה-געלט ( 2בילדער)
אינסצענירט פון יוסף גיליגיטש
|;שול טעאַטער* ,ביבליאָטעק ,גרינינקע ביימעלעך",
ווילנע6291 ,ן,
שלום עליכם
41
דער פאַרשטערטער פּסח
אינסצענירט פון ש .ב,
פאַרלאַג ,די נייע יידישע פאָלקסשול"
ווילנע 161 7291 ,זז.ן.

אג}

אינסצענירט פון ש .באסטאמסקי
-2טע אויפלאַגע
פאַרלאַג ,נייע יידישע שול" ,ווילנע 181 8291 ,זז.ן,
שוין איינמאָל אַ סוכה
אײינאַקטער אין דריי סצענעס
פון שלום עליכם ,דראַמאַטיזירט פון אסתר ראבינער
{;קינדער זשורנאַל" ,נ .י ,.אָקטאָבער  ,9291זז,7-51 .

161

באַם קיניג אחשורוש
פּורים-שפּיל אין צוויי בילדער
אינסצענירט פון א .פּראַװאַטינער
{;קינדער זשורנאַל* ,נ .י ,.פעברואַר  ,0391זז7-1 .ן,

{אס|

ביים קיניג אחשורוש
פריי אינסצענירט לוט שלום-עליכמען
אין  2אַקטן און פאַרבונדן מיט אַ פּורים שפּיל
פון ל ,גלעזער
{;דער חבר" ,ווילנע ,מערץ  ,5391זז,81-761 .

1

צוויי שלח מנותן
פּורים-שפּיל אין פיר סצענעס פון שלום עליכם

31

דראַמאַטיזירט פון אסתר ראבינער
{;קינדער זשורנאַל* ,נ .י ,.פּעברואַר  ,1391זז2-1 .ן,
וָאלן שלום עליכם
צוויי שלח-מנותן
דראַמאַטיזירט פון אסתר ראַבינער
{;,גרינינקע ביימעלעך" ,ווילנע ,פעברואַר 5391ן,
שלום עליכם
{8ן
דער זייגער
אינסצעניזירט פון ש .ב,
{;גרינינקע ביימעלעך" ,ווילנע ,דעצעמבער 5291ן,

פ"ג ,נייע יידיש פאָלקסשול"
ווילנע 161 1291 ,זז,ן.

(א8ן שלום עליכם
דער זייגער
(בֿ8ן

2865

אינסצעניזירט פון ש .באַסטאָמסקי,
דער זייגער
(בילד אין צוויי סצענעס)

פון

פון שלום עליכם ,אינסצענירט פון ש .דונסקי
{;קינדער וועלט" ,נ .י ,.מאַי 1391
 |81די לעצטע מינוטן פון אַ זייגער
(לויט שאָלעם אַלעיכעם ,אין צוויי סצענעס)
ודי נייעסטע ווערק פון משה נאַדיר,
טעאטער-טעקסטן ,נ .י ,23291 ,.זז9322-622 .ן,
וַדפֿן שלום עליכם
דער זייגער
אינסצענירט פון י .גויכבערג
{;קינדער זשורנאַל" ,נ .י ,.פּעברואַר 5291
(ה |ֿ8שאָלעם אַלײיכעם
דער זייגער
אינסצענירט פון י .גויכבערג
{;די פּרעסע* ,ב"א 6 ,אַפּריל 9291ן,
פּסח צום סדר
1פן
אַ קינדער שפּיל אין דריי סצענעס
לויט דריי יום טוב מעשיות פון שלום עליכם
פריי באַאַרבעט און אינסצענירט פון אסתר ראבינער
{;קינדער זשורנאַל* ,נ .י ,.מערץ  ,2391זז,41-01 .
ואפ ;גרינינקע ביימעלעך" ,ווילנע ,אַפּריל 5291ן,
; 101מאָטל פּייסי דעם חזנס"ן
 101קװאַס
לויט שלום עליכם
אינסצענירט פון ישראל
{;קינדער זשורנאַל* ,נ .י ,.מערץ  ,3391זז3-1 .ן,
וָאס }1שלום עליכם
אליהוס פּרנסות
קװאַס
קאָמעדיע אין  01בילדער
לויט ,מאָטל פּייסי דעם חזנס"
אינסצעניזירט פון מ .ראַבינאָװויטש
{;גרינינקע בייטעלעך" ,ווילנע ,פעברואַר 6291ן,
(ב }01שלום עליכם
אליהוס פּרנסות
טינט
אינסצעניזירט פון מ .ראַבינאָװיטש
{;גרינינקע ביימעלעך" ,ווילנע ,ני 7291 ,4 ,3ן,
 1021שלום עליכם
אליהוס פּרנסות
שעמעריצי
אינסצעניזירט פון מ ,ראַבינאָװויטש
{;גרינינקע ביימעלעך" ,ווילנע ,נ' 7291 ,7 ,6ן,
1ד01ן שלום עליכם
עמיגראַנטן
(מאָטל פּייסי דעם חזנס)
אינסצענירט פון י .גויכבערג

{.קינדער זשורנאַל ,נ .י ,.מאַי  ,9291זז21-11 .ן.
1ה01ן

שלום עליכם

|

היה

אליהוס פּרנסות

קאָמעדיע לוט ,מאָטל פּייסי דעם חזנס"
אינסצעניזירט פון מ .ראַבינאָװיטש
טינט
{;אַרגענטינער ביימעלעך" ,ב"א ,ני  ,5491 ,25זז81761 .ן .
2004

ייך

טעאַטצער

ישן

אוויי

א

וו }01שלום עליכם
קװאַס
אינסצענירט :י .גויכבערג 
{.קינדער זשורנאַל" ,נ .י ,.אַפּריל  ,7591זז,41-211 ,
1ז 01מאָטל פּייסי דעם פּזנס אין אַמעריקע

פון שלום עליכם

11

|

דראַמאַטיזירט פון כאַװער-פּאַװוער
{;זאַמלונגען" ,נ .י ,.ני  ,9591 ,81זז,82-511 .
(לויט שלום-עליכמען)
די פאָן
פריי אינסצענירט פון דוד ברידזשער
{;קינדער זשורנאַל* ,נ .י ,.אָקטאָבער  ,0491זזֿ8-5 ,ן,

וָא11ן די פאָן
(לויט שלום-עליכמען)
פריי אינסצענירט פון דוד ברידזשער
{;אַרגענטינער ביימעלעך" ,ב"א ,נ' 6491 ,56
 121שלום-עליכם
דער פאַרכישופטער שניידער
קאָמעדיע אין  4בילדער
אינסצענירט א .פּערסקי
{;דער חבר" ,ווילנע ,נאָוועמבער 1פ29ע5ב-ר-ואַר ,}6291
 31שלום עליכם
דער אתרוג
(אין פינף סצענעס)
אינסצענירט פון ש .וויינער
{;קינדער זשורנאַל* ,נ .י ,.אויגוסט-סעפּטעמבער ,9391
זז,8-61 .
 1שלום עליכם
דאָס מעסערל
דראַמאַטיזירט פון משה סיגאַלאָוסקי
{,קינדער זשורנאַל* ,נ .י ,.אַפּריל  ,5491זז21-9 .ן,
1א; 41אַרגענטינער ביימעלעך" ,ב"א .נ'  ,7491 ,07זז,9-61 .
 10שלום עליכם
די גאָלדשפּינערס ,אינסצענירט פון י .גויכבערג
{;קינדער זשורנאַל* ,נ .י ,.דעצעמבער  ,5491זז9-8 .ן,
 161שלום עליכם
די געפערלעכע מצה
פריי אינסצענירט פון משה סיגאַלאָווסקי
{;,קינדער זשורנאַל* ,נ .י ,.אַפּריל  ,6491זז11-9 .ן,
אין העברעאיע):

11

שלום עליכם
הרבי והרבנית

(מחזה שחוק לילדים)
אודיסה, ,עיריה* ,תרס"ח  161זז,ן,
{א1ן {הוצאה שניהן תרע"ח

(מחזה לילדים)
 21הוצאת ,אוקיונוס" ,ניו יורק ,נומער ,172
מזל טוב
קומדיה במערכה אחת מאת שלום-עליכם
תרגום י .ד .ברקוביץ ,ניו יורק 161 5191 ,זז23" ,ן,
זָאלן מזל טוב
קומדיה

908

במערכה

אחת

יי

;דביר" ,תל אביב{ ,כתבי שלום-עליכםן
כרך אחד עשר ,תש"י | 852-522זז.ן.
(ב2ן מזל-טוב
קומדיה במערכה אחת מאת שלום:עליכם
עברית על ידי ק .ל ,סילמן
מוסקבה ,הוצאה ,הבימה" ,דפוס ש ,בוקשטיין,
תרע"ט ! 13זז.ן,
 31רופאים
מהתלה במערכה אחת
מאת שלום-עליכם
עברית מאת י .א ,הנדלזלץ
{;בשביל הבמה העברית"ן ורשה,
תרע"ט ,א| .זז71-6 .ן
 41שלום-עליכם
רק דוקטור
הלצה במערכה אחת
עברית מאת נפתלי זיגל
הוצאת סנונית ,לבוב  61 ,7191| 3זז23" .ן,

51

מעות של חנכה
משחק-ילדים בשלש תמונות
על-פּי ספּורו של שלום-עליכם
תורגם ונערך לבימה על ידי י .ד .ברקוביץ
{;עדן" ,ב .י4291 ,7 ,.ן,

{אפֿן שלום-עליכם לבני-הנעורים
מעות של חנכה
משחק בשלש תמונות
תרגם ועבד לבימה על-פּי ספּורו של המחבר,
על-ידי י .ד ,ברקוביץ
הוצאת ,דביר" ,תל-אביב  02 ,18291זז.ן,
בפ שלום-עליכם
מעות של חנוכה
מחזה מעובד ע"י מ .י .פּולונסקי
תל-אביב ,קפת הספר ,תרפּ"ח | 31זז.ן.

161

האוצר
קומדיה בארבע מערכות
כתבי שלום-עליכם
קומדיות
כרך ששי
עבדו ותרגמו ע"י י .ד .ברקוביץ
,דביר" ,תל-אביב ,תרפּ"ט,

וָאס| כרך אחד עשר
תל-אביב ,תש"י  1221זז,ן,
עמך
 11שלום-עליכם

עמך
עבד ותרגם ע*י י .ד .ברקוביץ
{,מאזנים* .,תל-אביב ,כ"ו-כ"ז,
תרפ"ט-תר"ץן.
נאלן קומדיה בארבע מערכות
;דביר" ,תל-אביב ,תרפּ"ט.
{בלן כרך אחד עשר
תל-אביב ,תש"י | 221זז.ן.
2000

עקסיטאָן
אַגענטן
לויט זלמן רייזען דערשינען אין מאָסקװע אין  2191אין דער
|איבערזעצונג פון ס .בראַילאָװוסקי אין אַ בוך ,,מיניאַטורן"

81

קשה להיות יהודי
מחזה בשלוש מערכות עם פּתיחה
(מעובד על-פּי שלום-עליכם)
מאת י .ד .ברקוביץ
{;ספר טורוב" ,בוסטון.,
תרצ"ח ,זז,942-5921 .

וא

,כתבי שלום-עליכם"
כרך שנים עשר
מחזות
עובדו ותורגמו על-ידי י .ד .ברקוביץ
מהדורה רביעית שלמה ומתוקנת
הוצאת ;דביר" ,תל-אביב ,תש"י { 49זז.ן,
טוביה החולב
מחזה בחמש תמונות
{דאָרט ,זז481-59 ,ן,

*--יץ

91
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שלום עליכם
דיספארסידוס אי דיספירסאדוס
(צעזייט און צעשפּרײטן
ספּיקטאקולו אין טריס אַקטוס
טריזלאדארו די אלמאן פור ר .פ'ארין
{געדרוקט אין דער ציוניסטישער צייטונג ,איל ז'ודיאנו"
אנייו קינזינו נוי'  ,84-82אנייו דייסיזינו נ' 172
( 982תשרי  12 ---טבת ,))6865
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|דאָרט ,זז|994-584 .

וא1ן שלום-עליכם
פארה מזל בואינו
(קומדיה אין און אקטו)
א .סיירטאס נוטאס סוב'רי
שלום עליכם ריקוז'ידאס פּור י ,ם,
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שלום-עליכם
פארה מזל בואינו
קומדיה אין  1אקטו
טרידלאדו דיל עבריאו פור אברהם מאטאַראסו
|איבערגעזעצט פון העברעאישןן ,געדרוקט אין זאַמלבוך
,איל מכביאו" ,אַרױסגעגעבן דורך דער געזעלשאַפט ,טעאָ-
דאָר הערצל" אין סאַלאָניקי ,תשרי תר"פּ |0291ן ,זז85-24 ,ן,
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געלעכטער

א .גלאנץ  --עכטער שלום'עליכמ'דיגער
;דער טאָג" ,ג .י 32 ,.נאָװ.7291 .
ל ,קעסנער , --גאַלדגרעבער", ,יידטג"בלט" ,ג ,י 72 ,.נאָװ,7291 .
נ .בוכװאַלד  --ס'איז פריילאַך אין אידישען קונסט טעאטער, ,מ"פ" ,נ .י,
 4נאָװו,7291 .
אב .קאַהאַן  --די נייע פּיעסע אין שװאַרץיס קונסט טעאטער, ,פאָרוו ,".,ג, .
 0נאָװ,7291 .
ב .י .גאָלדשטײן  ---אויף דער טעאַטער עועניו,, ,פא"ש" ,נ .י 2 .,,דעצ,7291 .
ל .בלומענפעלד  --סקאנדאליעזע באַציונג צו יידיש און יידישע שרייבער,
,ליטייבלטיי ,װאַרשע ,נ' ,7291 ,25
א .גלאַנץ  --שלום עליכםס ,גאָלדגרעבער" אין מאָריס שװארצס קונסט-

ט
אי
י
אטא

ש .ע .פון שעפטל זאק ,דוך ליכט ,ל .מאַן ,דוד בערעזער ,נתן כספּי און
משה שולוװייס,
ז .רייזען , --לעק .ייד ,ליט ,".צן,631:376 .,11 ,
ב .גאָרין , ---געש .איד .,טעאט ,".ו ,זו,282 ,712 ,422 ,591 ,381 .
שלום עליכם  --א בריעף צום ה' ענגעל פונ'ם ,װאָסכאָד", ,דער יוד" ,ג' ,12
,1
יואל ענגעל  --אַ תשובה

טעאַטער, ,ל,יט"בלט" ,װאַרשע ,נ' ,7291 ,15
געװינס"

דעם העררן ,שלום עליכם" ,דאָרט ,ני ,1091 ,04

דר .,אסתר לוריע  --שלום עליכם און די אידישע פרוי, ,די צוקוגפט" 1 ,י
אויגוסט ,6191
ב .װלאַדעק , --טוביה דער מילכיגער" אין אוירװינג פּלייס טהעאַטער,
,פאָרוו ,",ג .י 2 ,.סעפּט,9191 .
ב .גאָרין , --טביה דער מילכיגער", ,מאַײזשײ ,נ .י 2 ,.סעפּט,9191 .
א{ .פרומקיןן  --אין טהעאטער, ,פאיש" ,נ .י 6 ,.סעפּט,9191 .
ש .דייקסעל  --טעאטער נאָטיצען, ,פאי"ש" ,נ .י 72 ,.סעפּט,9191 .
ס .דינגאָל , --שװער צו זיין אַ איד" אין אוירוינג

פּלײס טעאַטער, ,טאָג",

נ .י 8 ,.אָקט,0291 .
ב .גאָרין  --שװוער צו זיין א איד, ,מאָ"זש" 1 ,י 6 ,.אָקטאָבצר ,0291
סאול ראַסקין  ---שװוער צו זיין אאיד, ,ד,י צייט" ,נ .י 8 ,.אָקט,0291 .
אב .קאַהאַן  --אַן אמתיע שלום-עליכם-קאָמעדיע אין שװארץ'ס טהעאַטער,

,פאָרװ ,".נ .י 21 ,.אָקט,0291 .

|

נח פּרילוצקי , ---יידיש טעאטער" ,ביאַליסטאָק ,באַנד ! { )1291זז,957351 .
אב .קאַהאַן  --א קאָמעדיע פון שלום עליכם אין נייעם טהעאַטער, ,פאָרו,".
נ .י 91 ,.יאַנואַר ,1291
י .ענטין  --דער לעצטער אידישער טעאַטער:סעזאָן ,קדי צוקונפט" ג .י,
מאֵי ,1291
ב .גאָרין  ---צעזייט און צעשפּרײט ,אין דעם גײיעם טהעאטער,; ,מאָ"זש",
נ .י 62 ,.יוני .1291
אב .קאַהאַן  --א שלום'עליכם קאַמעדיע אין שװאַרץ טעאטער, ,פאָרװ,".
נ .י 21 ,דעצ,2291 .
אַ װילנער  --ליכט און שאָטן, ,דאָס נייע לעבן" ,ניו-יאָרק ,פעברואַר ,3291
קריטיקוס , ---שװער צו זיין א איד", ,די צייט" ,לאָנדאָן 21 ,מערץ ,3291
מאָרריס מייער  ---דאָס גרויסע געװוינס, ,די צייט" ,לאָנדאָן 02 ,סעפּט,3291 .
קריטיקוס  --שלום עליכמ'ס צװיי קאָמעדיען, ,די צייט" ,לאָנדאָן 11 ,דעצ.
,3
מאָרריס מייער  --דער ערפאָלג פון מאָרריס שװארץ'ס קונסט טעאַטער אין
,י צייט" ,לאָנדאָן 82 ,אַפּריל
שלום עליכם'ס קאָמעדיע ,שװער צו זיין אַ איד" ,ד
,4
מאָרריס מייער  --שלום עליכמ'ס ,טביה דער מילכיגער", ,די צייט" ,לאַנדאַן,
 5מאַי ,4291
וָמ .ליטװאַקאָװון  --שלום-עליכם אין מאַסקװער ידישן קאַמער-טעאַטער,

,ליטייבלט" ,װאַרשע ,ני ,4291 ,3

אין מאַסקװער

ידישן קאַמער-טעאַטער,

דאָרט ,נ' ,4

(--ן  --שלום-עליכם
,4
קריטיקוס  --שלום עליכם'ס קדאָס גרויסע געװינס", ,די צייט" ,לאָנדאָן,
 5מאַי ,4291
י .ראַבינאָװיטש ,, ---שװער צו זיין א איד", ,קענעדער אָדלער" ,מאָנטרצאַל,
 7דעצ,4291 .
בעל דמיון {נ .שטיףן  --שלום עליכם און די אַלטע רוסישע צענזור ,עדי
צוקונפט" ,נ .י ,,יוני ,5291
דער לעבעדיגער  --ששפּיל און לעבן" ,װאַרשע { ,6291זו,24-04 ,12781 .
מיכאל װייכערט , --טעאַטער און דראַמע" ,װילנע ,6 ,זז,84-64 ,71-51 .

זרובבל  --געשטאָרבן דער יידישער |געלעכטער ,אליש"בלט" .,װאַרשע: ,
,1926 ,4
ב .טשעמערינסקי  ---װי מיר האָבן אויפגעפֿירט שלום'עליכמס ,מבול? פאַרן
פילם ,דאָרט,

הערמאַן סװעט  --שלום עליכם אויפן עקראַן, ,מאָמענט" ,װאַרשע 71 ,סעפּט.
,6

069

אין קונסט טעאַטער,

אין נייעם יידישן

טעאַטער, ,פרימאָרגן",

קיט , --דער גרויסער
ריגע 51 ,יאַנואַר ,8291
חנן  --טביה --אן אוצר פאר דער ידישער סצענע ,עדאָס גע לעבן",
ביאַליסטאָק 01 ,פעברואַר ,8291
מעפיסטאַ  --סטעמפּעניו (געשפּילט מיט דער באַטײליגונג פון רודאָלף זאַס-
לאווסקי און בערטא זאסלאַװסקאַ), ,נייע לעבן" ,ביאליסטאָק 91 ,פּעברואַר ,8291
חנן ןפסח קאַפּלאַןן  --אַ שׂטיק יידישער שטייגער איז שלום עליכמס סטעמ-
פּעניו ,דאָרט 5 ,מערץ ,8291
א .טעאטראַל |ב .מיכײילעװיטשן , --טביה דער מילכיקער" ביי אונז אין
ווארשע, ,נייע פאָלקסצייטונג" ,וארשע 4 ,אפּריל ,8291
אלחנן צייטלין  ---רודאָלף זאסלאַװסקי אין ,טביה דער מילכיגער" ,קאונזער
עקספּרעס" ,װאַרשע 4 ,אפּריל ,8291
ב .קאַרליניוס  ---טביה דער מילכיגער ,אינסצעניזאציע און רעזשי  :רודאָלף
זאסלאווסקי, ,דער מאָמענט" ,װאַרשע 4 ,אַפּריל ,8291
מ .ליטװאַקאָװ  ---װידער צוויי אויפירונגען, ,עמעס" ,מאָסקװע 7 ,6 ,אַפּריל
,8
מ .עריק  ---שרייבער און װערק, ,די יידישע װועלט" ,װילנע ,מאַי ,8291
אהרן קאניעווסקי  ---דער סקעלעט פון א שלום עליכם פּיעסע מיט פלייש און
הויט פון מאָריס שװאַרץ, ,טאָג" ,פילא 3 ,.יוני .8291
דר .,משה לוסטיג  --טביה דער מילכיגער ,גאסטראָלען פון רודאָלף זאָס-
לאַווסקי, ,דער מאָרגען" ,לעמבערג 2 ,יולי ,8291
דר .משה לוסטיג  --טביה פאָרט קיין ארץ ישראל ,דאָרט 9 ,יולי ,8291
מיכאַאיל יאָ  --מנחם מענדל פון ש"ע אין פילם, ,פרימאָרגן" ,ריגע 82 ,יולי
.,8
י ,נים |ניסענבויסן ; --טביה דער מילכיגער" אינסצעניזירט און רעזשיסירט
פון רודאָלף זאַסלאַװסקי, ,לובלינער טאגעבלאַט" 3 ,סעפּטעמבער .8291
א צושויער  --אָנשטאַט א קאָמעדיע  --א טראגעדיע {גאָלדגרעבער מיט יוליוס
אַדלער}, ,אָקטיאַבר" ,מינסק 51 ,סעפּט,8291 .
ר'ן וָר .רובינשטייןן  --ערשטער אויפטריט פון נייעם יידישן טעאטער, ,אידישע
שטימע" ,קאָװנע 3 ,אָקט,8291 .
מ .ראַקאָװסקי , ---טביה דער מילכיקער" ,יע לעבן" ,ביאַליסטאָק22 ,
סעפּט,8291 .
ח .שק ; --גאָלדגרעבער" פון שלום עליכם, ,אידישע שטימי ,קאָונע,
 3אָקט,8291 .,
,טעמפּעניו* אין פאלי דראמאַטיק, ,פּאַריזער
ספּעקטאַטאָר |נ .פראַנקן  --ס
|
היינט" 11 ,נאָװ,8291 .
ספּעקטאַטאָר  ---די גאָלדגרעבער אויפגעפירט אין לאַנקרי טעאַטער, ,פּאַריזער
היינט" ,פּאַריז 41 ,נאָװ,8291 .
ספּעקטאַטאָר , ---שװוער צו זיין א ייד" אין פאלי דראַמאַטיק, ,פּאַריזער
היינט" 61 ,נאָ,8291 .
י ,דאָברושין  ---שאַלעמאַלײכעמס דראַמאַטורגיע, ,צייטשריפט" ,מינסק,8291 ,
זז,324*604 .
.אָברושין  ---אַן אַרױסגעפאַלענע באַמערקונג פון י .דאָברושינס אַרטיקל,
ד
דאָרט ,זז,698-598 .
| דר ,מיכאל װוייכערט  --שלום-עליכמס ,די גאָלדגרעבער", ,די יידישע וועלט",
ווילנע ,ני .8291 ,3
י .ד .בערקאָװיטש  ---װעגן שלום-עליכמס ,גאָלרגרעבער"י -ביכער'וועלט",
 װאַרשעי נ' .8291 ,4| /י

גאלראי

---

א נייע

ווענדונג,

,קפא"י

שטעטל

בזזהחולות  --די יידישע
מאָרגן" ,ריגע 72 ,דעצ.8291 .
ש .ניגער , --שלום עליכם",8291 ,

ידיצות",

לאביב,
תז

פאַראײביקט דורך

דער

נ',6 .

-,8291

,הבימה", ,פרי-

זז.401:301 .
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לעססיסאַָן
אין נייעם יידישן טעאַטער, ,פרימאָרגן",

ריגע,

קיט , --די גאָלדגרעבער"
 3יאַנואַר .9291
מאָריס שװאַרץ  --א בריף פון מאָריס שװאַרץ, ,פאָרוו ,".ג ,י 12 ,.פעברואַר
,9
ה .בארו , --גאָלדגרעבער" ,דראַמקרײז פונם קלוב -3,טער אינטערנאַציאַָנאַל",
,שטערן" ,כאַרקאָװ 12 ,פּעברואַר ,9291
ב .צ .גאָלדבערג  --א װאָרט װעגען ,סטעמפּעניו", ,דער טאָג"6 .1 ,
 8מערץ ,9291
נ .בוכװאַלד  --שלום עליכם אויסגעבעסערט פון מאָריס שװאַרץ, ,מ"פ",
נ .י 51 ,.מערץ ,9291
דר .א .מוקדוני  ---סטעמפּעניו, ,מאָ"זש" ,ג .י 51 ,.מערץ .9291
א .גלאַנץ  --א שלום עליכם פּיעסע אין קונסט טעאַטער, ,דער טאָג" ,ג .י,
 6מערץ ,9291
ס -- .פון יידישן טעאטער ,טוביהס טעכטער (פון שלום עליכם), ,יידישצ
צייטונג" ,אַנטװערפּען ,נ' ,9291 ,02
,טעמפּעניו" אין נייעם יידישן טעאטער, ,פרימאָרגן",
קיט {מ .קיטאין  --ס
ריגע 42 ,מערץ ,9291
קריטיקוס  --שלום עליכם'ס ,טביה דער מילכיגער" אויפגעפירט אין פּאַװיליאָן
טעאַטער, ,די צייט* ,לאָנדאָן 52 ,מערץ ,9291
מאַרק ראַזומני  ---סטעמפּעניו  ---דער אידישער פּאַגאַניני ,פ,רימאָרגן" ,ריגע,
 9מערץ ,9291
באָריס טאָמאַשעװסקי  ---באָריס טאָמאַשעװסקיס זכרונות פון אידישען טעאַ-
טער, ,קאַליפאָרניער אידישע שטימע" ,לאָס אַנדזשעלעס 71 ,3 ,מאַי ,9291
נ .צוקער  --אדאָס גרויסע געװינס" אין טעאַטער ;אָלימפּיאַ", ,אַרגענטינער
טאָג* ,ב"א 4 ,יוני ,9291
מ .קיפּניס  --עמך ,שער און אייזן ...שלום עליכם'ס ,גרויסע געװינס"
אין מאָדערנע אויפפירונג אין קאַמינסקיס טעאטער, ,היינט" ,װאַרשע 11 ,יוני
י .ב, -- .טוביה דער מילכיקער" לויט נוסח זאסלאַװסקי, ,אידישע פאָלקס.
צייטונג ,ריאָ 31 ,יוני ,9291
ה .שק{ .שקלארסקין  "000,002. --פון שלום עליכם (אין זומער-טעאַטער)
,אידישע שטימע" ,קאָונע 42 ,יוני ,9291
אהרן קאניעווסקי  ---סטעמפּעניו מיט שװאַרץ'ן שליסען דעם סעזאָן אין אַרטש
סטריט טעאַטער, ,דער טאָג" ,פילאַדעלפיע 92 ,יוני .9291
א .ש .יוריס  --דער אמתער קאוצר", ,איד .פאָלקס-צייטונג" ,ריאָ 5 ,יולי
,9
ש .שאמיס -מיכאָעלס  --מענאכעם מענדל ,ע,מעס" ,מאָסקװע 21 ,יולי ,9291
י .ג-.ש-,סאַפּיר  ---מאָריס ליאַמפּע אין ,טביה דעם מילכיקן", ,נייצ לעבן",
ביאליסטאָק 9 ,דעצעמב,9291 .

פ .ראפאלסקי  ---װעגן ,ריסטעקראַטן* און ,מענטשן" {אין פאָרװאָרט פון 
פ .אראנעס ,ריסטעקראטן" און ,מענטשן"ן ,מינסק ,9291 ,זז,43 .
טעאַטער-מענטש , --סטעמפּעניו" אין  5אַקטען פון שלום עליכם, ,נײיער
פאָלקסבלאַט" ,לאָדזש 52 ,דעצ,9291 .
י .אלראי  ---שלום

עליכם

צו גאסט

אין ,הבימה" ,

אידישע

װעלט",

ב"א,

נ'י .9291 ,91
סאפּ  --פרייד אָן א ברעג ,אאַרבעטער" ,בערדיטשעו ,נ' ,9291 ,53
ד .װאָלקענשטײן  --א גוטער אָנהײב, ,פּראָלעטאַרישע פאָן" ,קיעװ ,נ' ,31
,9
ש .דאבין  ---דער ,אויצער" (פון שלום עליכם) אין קיעװוער יידישן טעאטער,
דאָרט,
אישין , --דער אוצר" (פון שלום עליכם אין קיעװער יידישן טעאטער) ,דאָרט,
ספּעקטאַטאָר {נ .פראַנקן  --רודאָלף זאסלאװסקי  ---אין ,טביה דעם מילכיקן",
,פּאַריזער היינט" 7 ,יאַנואַר ,0291
אב .קאַהאַן  --אַ נייע שלום עליכם פּיעסע אין שװארץ'ס קונסט-טעאטער,
,פאָרו ,".נ .י 13 ,.יאַנואַר ,0391
,אַיזש" ,נ .י 13 ,.יאַנואַר ,0291
דר .א .מוקדוני  ---בלאָנדזענדע שטערן ,מ
א .לעף  --ארום טעאַטער, ,די װאָך" ,נ .י 132 ,.יאנואַר ,0391
,אָג" .1 ,י,.
װיליאַס עדלין  --שלום עליכמ'ס הומאָר אין דעם קונסט-טעאַטער ,ט
 1אאַנואַר ,0291
קאַצען , --טביה דער מילכיקער" אויפגעפירט פון מאָריס לאַמפע, ,אונזער
לעבן" ,לודמיר ,נ'י ,0391 ,34

פון

ב .י .גאָלדשטײן  ---אויף דער טעאַטער עועניו, ,פא"ש" ,נ .י 7 ,.פעברואַר
,0
ב .י .גאָלדשטײן  ---אויף דער טעאטער עװעניו, ,פא"ש" ,נ .י 7 ,פעברואַר
,0
משה שמש , --בלאָנדזשענדע שטערן", ,די אידישע בעקערס שטימע" ,ג .י,
 7פעברואר .0391
א .אַלמי  --ליטערארישע נסיעות, ,פאַ"ש" ,נ .י 41 ,.פעברואַר ,0391
חנן {פסח קאַפּלאַןן  --די גאָלדגרעבער (מיט מאָריס לאַמפּע), ,נייע לעבן",
ביאליסטאָק 71 ,פעברואר

,0291

ב .י .גאָלדשטײן  ---אויף דער טעאטער עװעניו, ,פ,אַ"ש* ,נ .י 12 ,.פעב,0291 .
מ .אָלגין  --דער ,אַרטעף" אויף א נגייער הויך,, ,מ"פ" ,ג .י 12 ,.פעברואר
,0
קריטיקוס  --שלום עליכם'ס אַ גלענצענדע קאָמעדיע אין זאַסלאַװסקיס פּראַכט-
פולער אויפפירונג, ,די צייט" ,לאָנדאָן 32 ,פעברואַר ,03291
דר .א .עליאַשעװ , ---טביה דער מילכיקער" אין קאָװנער נייעם יידישן טעאַ-
,אָלקסבלאַט" ,קאָװנע 42 ,פעברואַר ,0291
טער ,פ
נ .בוכװאַלד  --א בריליאַנטעגער ספּעקטאַקל, ,מייפ" ,נ .י 82 ,.פּעברואַר ,03291

י .מ .נײימאַן , --הבימה", ,דער אוצר" פון שלום עליכם, ,היינט" ,װאַרשע,
4ערץ ,0291
מ
ב .קאַרליניוס  --הבימה ,שלום עליכם ; ,האוצר", ,מאָמענט" ,װאַרשע,
|
מערץ ,0391
אלחנן צייטלין , --הבימה", .דער אוצר" פון שלום עליכם, ,אונזער עקס-
מערץ ,0291
פּרעס" ,וארשע7 ,
דר .יצחק שיפּער  --די נייע אויפטוען פון ,הבימה" , :דער אוצר" פון שלום
עליכם, ,ציוניסטישע בלעטער" ,װאַרשע ,נ' ,0391 ,11
מ .ב{ .בראָדערזאָןן  --פאאָרשטעלונג ---א געשעעניש, ,נייער פאָלקסבלאַט",
לאָדזש 41 ,מערץ ,0291
מאָריס מייער  --שלום עליכמס ,סטעמפעניו" אין דער פּראַכטפולער אויפ.
פירונג פון זאַסלאַװסקי, ,די צייט" ,לאָנדאָן 71 ,מערץ ,03291
הלל צייטלין  ---ניין !ניט אַזעלכע זיינען מיר און ניט אַזעלכע זייגען געװען
אונזערע עלטערן, ,מאָמענט" ,װאַרשע 12 ,מערץ ,0391
נחמן מייזיל  --שלום עליכמס ,האוצר" ביי דער ,הבימה" ,אליט"בלט",
װאַרשע.0391 ,01 ,
י .האָניג  --שלום עליכמס ,אוצר" כיי ,הבימה", ,װעלט-שפּיגעל" ,ווארשע,
ני ,0391 ,11
משה נאַדיר  ---װאָס דער ,אַרטעף" טוט מיט די ,ריסטאַקראַטן",, ,מיים" ,ג .י,
 8מערץ ,0391
ב .זײידאָװ  ---אַ ניי יידיש טעאַטער-װינקל אין לאָדזש (הזמיר אויפפירונג פון
,גאָלדגרעבער"), ,לאָדזער טאַגעבלאַט 21 ,מערץ 0291
יצחק קאַצענעלסאָן  --דער נס פון ,האוצר" אין ,הבימה", ,לאָדזער טאַגע-
בלאַט" 81 ,71 ,61 ,מערץ ,0391
דר .שלמה ביקל  --דער פארכישופטער שניידער, ,ליט"בלט" ,װאַרשע ,נ' ,92
,0
דרורי  ---פון דער טעאַטער-װעלט, ,צוקונפט" ,נ .י ,.מערץ .0391
יעקב באָטאָשאַנסקי  ---מאָריס שװאַרצס דוד שאפּיראָ און זיין אויפפירונג
פון שלום עליכמס ,שװער צו זיין א ייד", ,די פּרעסע" ,ב"א 6 ,יולי ,0391
ד .ב( .באַרון  --גאסטראָלן פון מאָסקװער יידישן מלוכה-טעאַטער ,"000,002,
ש,טערן" ,כאַרקאָװ 9 ,אױיגוסט ,0391
משה שאַליט  ---װעגן דערנענטערונג פון יידישע און נישט דיידישע קינסטלער,
,ליט"בלט" ,וארשע ,נ' ,0391 ,04
נחמן מייזיל  --שלום עליכמס  000,002אין נאָװאָשצײטעאַטער ,ל,יט"בלט",
װאַרשע ,נ' ,0291 ,73
אַ פויגעל  5000,0025 --פון שלום עליכם אויפגעפירט אין טעאַטער נאָ-
|
װאָשטשי, ,ה,יינט" ,װארשע 7 ,סעפּט.03291 .
אלחנן צייטלין  ---מ .רובינס אויפטריט אין " ,000,002פון שלום עליכם,
|
,אונוער עקספּרעס" ,װאַרשע 8 ,סעפּט,0291 .
יעקב פּאַט  --שימעלע סאָראָקער ,דער גרויסער געװוינער ...די פאָרשטעלונג

אין נאָװאָשטשי,, ,נייע פאָלקסצייטונג" ,װאַרשע 01 ,סעפּט,0391 .

מאָריס מייער  ---זאַסלאַװוסקיס טריאומף און אונזער נחת, ,צייט" ,לאָנדאַן,
:
 6פעברואַר ,0291

ב .ק"ס  --שלום עליכם  .000:002 :רעזשי און אינסצעניזאַציע  :מנחם רובין,
טעאַטער ,נאָװאָשצי", ,מאָמענט" ,װאַרשע 41 ,סעפּט,0291 .
אלף-אלף  ---אין יעהופּעץ, ,מאָיזש" ,נ .י 41 ,,נאָװ,0291 .

פון רודאָלף זאַסלאַוסק,

בילדער, ,דער

ש .פּאַן --

;טביה

דער מילכיקער"

פּ,אָסט* ,לאַנדאָן 6 ,פעברואר

5871

,03291

אויפגעפירט

װיליאַם עדלין  --אַ נייע מעלאָדראַמע
טאָג" ,נ .י 12 ,.נאָ,0391 .

און  5שלום-עליכם
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יידישן טעאַטער
נ "000,002. -- .פון שלום עליכם אויפגעפירט פון מאָריס ליאַמפּע, ,לובלי-
נער טאָגבלאַט" ,לובלין 52 ,נאָװ.0391 .
ק| .קיטאַין , --טביה דער מילכיקער" אין ייד .טעאַטער, ,פרימאָרגן" ,ריגע,
 3נאָװ,0391 .
דר .א .מוקדוני  --זכרונות פון א ידישן טעאטער-קריטיקער {;ארכיװ"ן
ווילנע ,0291 ,ז,083 .
אַנאַטאָל , --דאָס גרויסע געװינס" פון שלום עליכם ,דורכגעפירט דורך
דער דראַמאַטישער סעקציע באַם ספּאָרט-קלוב ,צוקונפט" ,סאן פּאַולאָ ,אונטער
דער רעזשי פון ר .האָכבערג ,קראפט ריאָ ,גי ,0291 ,7
נ; בוכװאַלד  --שלום עליכמ'ס ,ג,רויסע געווינס" מיט קונסט פּרעטענזיעס אין
בראָנזװיל,, ,מ"פ" ,נ .י 6 ,.נאָװועמבער ,13291
מ .עריק  ---שאָלעם אלײכּעם און זיין איבערזעצער וָאין ,פון אונדזער אַרכיװ"},
,צייטשריפט" ,מינסק ,1391 ,ז,88 .
נ .ר -- ,דאָרט ,זז,09788 .
ישראל ראַבינאָװיטש  ---מאָריס שווארץ אין ,טביה דער מילכיגער", ,קאַנאַדער
אָדלער" ,מאַנטרעאַל 03 ,מערץ ,1391
מאַקס שניידערמאַן  --שלום-עליכם און די יעװסעקן, ,מ"פ" ,ג .י 22 ,.מאַי
,1
מרדכי קויפמאַן  ---די שלום-עליכם'דיגע קאָמעדיע ,װאָס דער קאַרטעף" װעט
דורכפירן היינטיגן זונטאָג אין מעקא טעמפּל, ,מ"פ" ,ג .י 32 ,.מאַי ,1391
ב .צ .גאַלדבערג  ---אין גאַנג פון טאָג ,ט,אָג" ,נ .י 62 ,.מאַי ,1391
נ .בוכװאַלד  --ביים שלום עליכם אָװנט , ,מ"ם" ,נ .י 92 ,מאַי ,1391
דר .א .מ --- .שלום עליכם אויף עננליש, ,מאָזש" ,נ .י 52 ,.סעפּט.1391 .
וויליאם עדלין  --אידיש טעאַטער  --אין אידיש אויף דער עועניו און אין
ענגליש אויף בראַדװײ, ,טאָג" ,נ .י 52 ,.סעפּט.1391 .
הלל ראָגאָף  ---מאָריס שװאַרץ אויף בראָדװעי, ,פאָרו ,".ג .י 62 ,סעפּט.
,1
ב ,צ .גאָלדבערג  ---אין גאַנג פון טאָג, ,דער טאָג" ,נ .י 62 ,.סעפּט,1391 .
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מאָריס שװאַרץ  ---מאָריס שװארץ דערצעהלט װעגען זיין שלום-עליכם פּיעסע
אויף דער ענגלישער ביהגע, ,פאָרװו ,".נ .י 92 ,.סעפּט,1391 .
װיליאַם אײיבראמס  ---שװער איינצוזיצן אין טעאַטער, ,מ"פ" ,נ .י92 ,
סעפּט,1391 .
דר .א .מוקדוני  --א נייער שלום עליכם, ,מאָ"זש" ,נ .י 6 ,.נאָװ.1391 .
,יט"בלט" ,װאַרשע ,נ' ,1391 ,91
נחמן מייזיל  --דער נייער שלום-עליכם ,ל
ב .י .גאָלדשטײן  ---דאָס איז עפּעס אַנדערש, ,פא"ש" ,נ .י 31 ,.נאָװ,1391 .
י .ד .בערקאָװיטש  --שלום עליכמ'ס ,עקזאמען" אויף דער אַמעריקאַנער
אידישער ביהנע, ,פאָרו ,".נ .י 6 ,.דעצ/ 1391 .
ה .פּאַרקער  ---יקנהז, ,דאָס אידישע װאָרט" ,װיניפּעג 22 ,יאַנואר .2391
אליהו שולמאַן  --שלום עליכמס סצענישער דעביוט אין אַמעריקע ,פײװאָ
בלעטער" ,װוילנע ,דעצעמבער ,23291
נ .מ .זְנחמן מייזילן  --אין די װאַרשעװער יידישע טעאַטערן, ,ליט"בלט",
װאַרשע ,נ' .2391 ,51
י דאָברושין , ---א,ין איבערבויײי ,מאָסקװע,2391 ,
יעקב באָטאַשאַנסקי  ---מאָריס שװאַרץ, ,ליטײבלט" ,װאַרשץ ,נ' ,3391 ,24
לאַזאַר קאהאַן  ---שלום:עליכם און דאָס יודישע טעאַטער, ,אונזער עקספּרעס",
װאַרשע 51 ,דעצ.3391 .
נחמן מייזיל  --שלום עליכם דער דראַמאַטיקער, ,ליט"בלט" ,װאַרשע ,נ' ,15
,3
,לעקסיקאָן פון יידישן טעאטער" ,װו ,זז,7373321 .
נ .מייזיל , --יונגיטעאַטער" געפונען שלום עליכמס ,אוצר" ,דאָרט.4391 ,92 ,
אתזא  --נאפּאַלעאָנס אוצר ביי מיכאל בראַנדן אין בודע, ,דער פריינד",
װאַרשע 51 ,יולי ,4391
ד .ראַװין , --נאפּאָלעאָנס אוצר" ,דאַרט 4 ,אויגוסט4 .
ל .מלאך , --מגלת שלום עליכם" ,במה" ,תליאביב ,אויגוסט  ,4391זז,13-03 .
ביאַליק על ספּורייעם ,דאָרט ,זזי 2:

אברהם יערי  ---לתולדות הדרמה הישׂראלית,,במה" ,תל-אביב ,ניסן תרצ"ד,
ז,41 .
א .ה ,ביאַלין , ---מאָריס שװאַרץ
יאָרק ,4391 ,זו.32722 .
אברהם
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יערי  --רשימת

און דער אידישער

ספרי לאדינו ,ירושלים,

קונסט

טעאַטער",

תרצ"ד ,זז,95:85 .

ניו"

מענדל"

זיגען אָקעִי, ,מ"ם",

נ .בוכװאַלד  --יאָסל קאָטלער און ,מנחם
נ .י 02 ,.מאַי ,5391
מ .טעס , --ריסטעקראטן", ,שיקאַגאָי ,סעפּט-,אָקט,5 .
נ .בוכװאַלד  --דער שלום-עליכם-אָװנט שליסט דעם אַרטעףסעזאַן; ;מ"פ",
נ י 7 ,יוני ,5391
נח פּרילוצקי  ---טעאטער-זכרונות, ,מאָמענט" ,װאַרשע 62 ,יאַנואַר ,6291
איזי כאַויק { --מינסקן ,6391 ,ז,6321 .
באָריס טהאָמאַשעװסקי  --זיין לעבענס'בוך, ,פאָרװו ,".נ .י6 ,4 ,3 ,2 ,
אַפּריל ,6391

 -א בריף פון מאדאם ראבינאָװויטש ,די אלמנה פון דעם פאַרשטאָרבענעםבאַרימטען שריפטשטעלער שלום עליכב ,דאָרט 61 ,אפּריל ,6391
באָריס טאָמאַשעװסקי  ---אַן ענטפער פון טאָמאַשעװסקײן ,דאָרט.
ר ,בןדארי ; --הבימה" ,שיקאגאָ ,זז,052-432 .
מוישע נאַדיר  --טעאטראלע עקסקורסיעס, ,סיגנאַל" ,ג .י ,.נאָװעמבער ,63291
אביגדור פּאַניטש , ,000,002 --דער אידישער קעמפער" ,נ .י 6 ,.נאָװ,6391 .
יעקב פיכמן  --מחזות העונה ב,הבימה", ,במה" ,תל-אביב ,איב ,תרצ"ו,
מ .אָלגין ---

,צוויי הונדערט

טויזנט"--אַ

פיל-פארביג

שפּיל

אין אַרטעף,

,מייפ" ,נ ,י 31 ,,נאָװ,6391 .
ס .דונאַיעװסקי  --קעשענעו, ,ט,שערנאָװיצער בלעטער" 9 ,יאנואַר ,7391
בען ראבלין  ---אויפטריט פון צויי דראַמסעקציעס, ,מ"פ" ,ג .י 9 ,יאַנואַר
,7
ש .קלאַרװין  --די העברעאישע פאָרשטעלונג פון שלום עליכמ'ס ,עמך",
,טאָג" ,נ .י 22 ,.פעברואר ,7391
חיים וויינער  ---טעאַטער, ,דער אידישער קעמפער" ,ג .י 5 ,.מערץ ,73291
מ .קיטאי  ---װאַרשעװער פּרעמיערעס, ,א,ידישע בלעטער" ,ריגע ,נ' ,7391 ,2
אהרן מאַרק  --ספּעקטאַקל און פּראָבלעם, ,ליט"בלט" ,װארשע ,ני ,7391 ,54
ט .ביילין  ---נאָטיצן און באַמערקונגען, ,די פּרעסע" ,ב"א 1 ,מאַי ,7291
דר .ל ,זשיטניצקי  ---נאָטיצן און באמערקונגען, ,די פּרעסע" ,ב"א 41 ,מאַי
,7
װ .ב{ .ברעסלער)  --טעאַטער-קריטיק, ,מאָרגנצײיטונג" ,ב"א 71 ,מאַי ,7291
דר .ל ,זשיטניצקי  --טעאטער"כראָניק, ,די פּרעסע" ,ב"א 71 ,מאַי ,7391
דר .מ ,ווייכערט  --פאַר דער ראַמפּע, ,ליטײבלט" ,װאַרשע ,נ' ,7391 ,01
י .ליובאָמירסקי  ---ביניאַמינ זוסקינ, ,פאַרמעסט" ,קיצװ ,נ'  ,7391 ,3זו
,311
,9
ד .א .וְדוד ארזורן , --די גאָלדגרעבער" ,יפאָלקסבלאַט" ,מאָנטעװידעאָ92 ,
יוני ,7391
זלמן זילבערצווייג , --אַלבאָם פון יידישן טעאַטער" ,נ .י ,7391 ,זז,33 .
,4

,5

,9

,7

3

אויפפירונג

נ :מ -- .די שלום-עליכם
װארשע ,ני . 7391 ,1
משה פרידמאַן  --רשימה פון אַרטעף-רעפּערטואַר און ביבליאָגראַפיע {,צען
יאָר אַרטעף" ,נ .י ,7391 ,.זז151:231 ,551:451 .ן,
שמואל ראָזשאַנסקי  --טעאַטער-בלעטלאַך, ,דא"צ" ,ב"א 51 ,אַפּריל ,8391
דר .ל .זשיטניצקי  --טעאטער-כראָניק, ,די פּרעסע" ,ב"א 81 ,אַפּריל ,8291
שמואל ראַזשאַנסקי  --טעאטער-רעצענזיעס, ,די אידישע צייטונג" ,ב"א,
 8אַפּריל ,8391
ש .ניגער  --איז די אידישע ליטעראַטור הפקר ?, ,דער טאָג" ,נ .י62 ,.
אפּריל ,8391
צװויי יודען  --שלום עליכם אין ,הבימה", ,נייער פאָלקסבלאַט" ,לאָד42 ,
מאי ,8291
משה בראָדערזאַן  ---איבעראשונג
לאָדזש 72 ,מאַי ,8391

ביי זיגמונט

און ענטפּלעקונג,

ב .זוסקין  --שלום פליכמ'ס געשטאלטן

טורקאָװן,

קליט"בלט",

,נייער

פאָלקסבלאַט",

האָבן באַרײכערט מיין לעבן, ,מ"פ",

נ .י 52 ,.אַפּריל ,9291
דאַװיד ליכט  --דער טרוימער נאָך ...ציגענע מילך, ,די פּרעסע" ,ב"א9 ,
מערץ ,9391
ל .דושמאן  --שלום עליכמיס .בריוו געגן פאַרלעגער װאָס האָבן אים און
מענדעלען באַשװינדלט, ,מ"פ" .נ .י 9 ,.מערץ ,9391
ט .ביילין  --טעאַטער נאָטיצן און באַמערקונגען ,דאָרט 01 ,מערץ ,9391
װאָלף ברעסלער , --דאָס פאַרכישופטע שניידערל", ,מאָרגנצייטונג" ,ב"א,
 6מערץ ,9391
שמואל ראָזשאַנסקי  --א רעזשיסאָריש מייסטער-װערק, ,די אידישע צייטונג",
ב"א 71 ,מערץ .93291
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שמואל ראָזשאַנסקי  ---טעאַטערירעצענזיעס, ,דא"צ" ,ב"א 71 ,מערץ ,9391
דר .ל .זשיטניצקי  ---טעאַטער כראָניק, ,די פּרעסץ" ,ב"א 71 ,מערץ ,93291
יאַנקעװו באָטאָשאַנסקי  ---צװישן פאָרהאַנג און לייװװנט, ,די פּרעסע" ,ב"א,
 4אפּריל ,9391
דוד מאַטיס  --שלום עליכם'ס ,טביה דער מילכיגער" אין א נייעם אידישן
פילם,, ,מ"פ" ,ג .י 82 ,.יולי .9391
יאַנקעװ באָטאָשאַנסקי  ---אידישע אקטיאָרן פילמען אין נין אאָרק; ,די
פּרעסע" ,ב"א 91 ,אויגוסט ,9391
פּערעצ מאַרקיש , ---מיכאָעלס" ,מאָסקװע.9391 ,
איתמר בןיאב"י , --הבימה" בהתעלותה, ,במה" ,תל:אביב ,כ"ב ,תרצ"ט,
9
שמואלי , --כתריאליםיי ,דאָרט,
אורי פינקעל , --שאָלעמ אַלײיכעמ" ,מאָסקװע ,9391 ,זו,161:451 .
דר .א .מוקדוני  --שלום עליכם  --אַ טעאטער פאַר זיך, ,יידישע קולטור",
נ .י ,נ' ,9291 ,6
קלמן מרמר  --שלום עליכמס ערשטער באַזוך אין אמעריקע ,דאָרט,
נ .בוכװאַלד , --טביה דער מילכיקער" אין א פילם, ,מ"פ" ,נ .י 22 ,דעצ.
,9

ל .פאָגעלמאַן  --שלום עליכם'ס .מנחם מענדעל'ס חלום" אין דער ,פאָלקס-
ביהנע", ,פאָרװ ,",ג .י 81 ,.יאַנ,6491 .
יואל ענטין  --אין טעאַטער, ,א,ידישער קעמפער" ,נ .י 8 ,.פעברואַר .6491
ב .שעפנער , --שלום עליכם רעדט", ,דער ועקער" ,ג .י ,.פעברואַר ,6491
ב .י .ביאַלאָסטאָצקי  --אַ בריװול װעגען ל .פאָגעלמאַן'ס קריטיק פון דער
פאָלקס בינע אויפיהרונג ,מנחם מענדעל'ס חלוםי, ,פאָרו ,".ג .י 22 ,.פּעברואַר
,6
הדים {טוביה אויף אוקראַאיניש), ,במה" ,תל:אביב ,יאַנואַר .6491
דר .יעקב שאַצקי  --שלום-עליכם אין סלאַװישע שפּראַכן, ,די צוקונפט",
נ .י ,מאַי ,6491
,ייפ" ,ג .י 42 ,.סעפּט,6491 .
קלמן גאָלדמאַן  --טעאַטער אין אָדעס ,מ
אלחנן צייטלין , --אין א ליטערארישער שטוב" ,בוענאָס איירעס,6491 ,
ז,651 .
דר .א .מוקדוני  --על הדרמה האידית, ,התקופה" ,ניו-יאָרק תש"ו |,6491
זו,77655 .
ל .פאָגעלמאַן , --בלאָנדזשענדע שטערן" אין אידישען קונסט טעאַטער,
,פאָרװ ,".ג .י 02 ,.דעצי .6491
ז .זילבערצווייג  ---מאָריס שװארצ'ס קונסט-טעאַטער שפּילט איצט שלום
עליכם'ס ,בלאַנדזשענדע שטערן",, ,אידישע צייטונג" ,ב"א 3 ,יאַנואַר ,7491
|
,ספר צימרינסקי" ,תל-אביב ,תש"ז { }7491ז,68 .
א .קענער  --אן אמעריקאנער נוסח פון ,ש,װער צו זיין א איד", ,מ"פ",
נ .י 03 ,.מערץ ,7491
פּרץ הירשביין , ---אין גאנג פון לעבן" ,ניו-יאָרק ,8491 ,זז,397293 ,36'163 .
פ .סאַנדלער  --די שלום-עליכם פייערונג פון אידישען טעאַטערראַנסאַמבל,
,מ"פ" ,נ .י 72 ,מאֵי ,9491
בערטא גערסטין  ---מיין לעבען אלס אקטעריסע, ,טאָג" ,נ .י 01 ,.אויגוסט
,9
דר .ג .סװערדלין  ---ביים פאָרהאַנג, ,טאָג" ,נ .י 82 ,אָקט,9491 .
נ .בוכװאַלד , ---װעגן יאָסעלע סאָלאָװײ", ,מ"פ" ,ג .י 11 ,נאָװ,9491 .
שלום פּערלמוטער , ---יידישע דראַמאַטורגן און טעאַטער קאָמפּאָזיטאָרס" ,ניו"
יאָרק ,2591 ,זז,15:841 .

6238/ג1

,ײײ-טעאַטערײ,
דאַװיד ליכט  --א װאָרט צו דער אויפפירונג פון ,א,ין שטורעם" ,נ
ב"א ,מיי ,2591
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ל .פאָגעלמאַן? --טביה דער מילכיגער" אין א מואװי, ,פאָרו ,".ג .י52 ,.
דעצ,9391 .
װאָלף (װעוויק) ראַבינאָװיטש ,, ---מיינ ברודער שאָלעמ-אַלײכעמ" ,קיעו,9291 ,
זז,77612 .
י .נוסינאָװ  ---דער טעאטער פונ סאָציאַליסטישנ יידישג פאָלקס-שאַפנ, ,סאָװיע"
טיש" ,מאָסקװע ,9391 ,זו,56-654 .
פּערעצ מאַרקיש , --טעװיע דער מילכיקער" אינעמ מאָסקװער מעלוכישנ
יידישנ טעאטער ,דאָרט ,זז,78-664 .
ב .צ .גאָלדבערג  ---אין גאַנג פון טאָג, ,טאָג" ,נ .י 51 ,דעצ,9391 .
חיים גוטמאַן , --טביה דער מילכיגער"י פון שלום-עליכם אַן אויסגעצייכענטע
מואוװי, ,מאָ"זש" ,נ .י 42 ,.דעצ,9391 .
װיליאַם עדלין  --שלום עליכמ'ס ,טביה דער מילכיגער" אַלס פילם אין קאָנטי-
,אָג" ,ג .י 62 ,.דעצ.93291 .
נענטאַל טעאַטער ,ט
561011,
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שאָלעם-אַלײכעם ; --איינאַקטערס" ,מאָסקװע,0491 ,
הלל ראָגאָף , --װוען איך בין ראָטשילד" ,א נייע קאָמעדיע אין דעם אידישען
קונסט טעאַטער, ,פאָרװ ,".ג .י 5 ,יאנואר ,0491
אַמכאָ  ---טאָג-איין ,טאָגיאוס, ,מ"פ" ,נ .י 62 ,.יאַנואַר ,0491
דר .א .מוקדוני  ---ביכער און שרייבער, ,מאַיזש" ,נ .י 31 ,מערץ ,0491
ד .מאַרק  --דער ביאַליסטאָקער אידישער מלוכה-טעאטער, ,מ"פ" ,ג .י,
אויגוסט ,0491
א .ל -- .בתיאטרון, ,הדואר" ,נ .י ,ני ,0491 ,11
ב .ל -- .שלום עליכמ'ס א נײיער טיפּ אין דעם אידישען קונסט טעאַטער,
,פאָרו ,".נ .י 22 ,.נאָװי ,0491
הלל ראָגאָף  --סענדער בלאַנק --א נייע קאָמעדיע אין אידישען קונסט טעאַ-
טער, ,פאָרװ ,".נ .י 92 ,.נאָװ,0491 .
נ .בוכװאַלד  --שלום עליכם ,אויסגעבעסערט" ,איידישע קולטור" ,ג .י,
ני ,1491 ,1
,ידיש טעאטער אין לאָנדאָן" ,לאָנדאָן (2491ן ,זו,201719 .
מאָרריס מייער  --א
נ .בוכװאלד  ---ט,עאטער" ,ניודיאָרק ,3491 ,זז,14-041 ,68 ,48 ,56746 ,75-35 .
א ,252ב.044 ,834 ,524 ,404 ,193 ,883 ,483 ,283 ,863 ,443 ,682 ,252
יעקב מעסטל  --שלום עליכמס אינאַקטערס, ,יידישע קולטור" ,ג .י ,,נ' ,5
,3
,ייניקייט" ,מאָסקװע 42 ,אַװגוסט
מ .נאָטאָװיטש , ---דער בלוטיקער שפּאַס" ,א
,4
ל .פאָגעלמאן  --שלום עליכמ'ס ,דאָס גרויסע געװינס" אין דער פאָלקס.
בינע, ,פאָרװ ,*.נ .י 2 ,.פעברואַר ,5491
סאָלאָמאָן קאַהאַן , --ײידיש-מעקסיקאַניש" ,מעקסיקע ,5491 ,זז,451:151 .
אורי פינקעל  --שאָלעמ אַלײכעמ אונ די רוסישע קולטור, ,איניקייט",
מאָסקװע 6 ,מאַרט ,5491
יוסף רומשינסקי , ---קלאַנגען פון מיין לעבן" ,ניויאָרק ,4491 ,זו,01"903 .
מ .גנסין , --דרכי עם התיאטרון העברי" ,תל-אביב ,6491 ,זז,04-93 .

י .ל ,װאָהלמאַן , --מנחם מענדל" פון שלום עליכם ,אויפגעפירט דורך דער
,פאָלקסבינע", ,דער טאָג" ,נ .י 81 ,.יאַנואַר ,6491
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 22, 3591.צגזן
פ .ס -- .די ניויאָרקער ,ט,יימז" װעגן ,די װעלט פון שלום-עליכם" ,יידישע
קולטור" ,נ .י ,.ני ,3591 ,9
סלאַװואַ עסטרין  --בן'עמי,---די װעלט פון שלום עליכם" אין בארביאָן

פּלאַזאַ טעאַטער ,דאָרט ,נ' ,4591 ,3
דר .נ .סװערדלין  ---ביים פאָרהאַנג ,ט,אָג-מאָיזש" ,נ .י 71 ,.פעברואַר ,5591
דר .נ .סװוערדלין  ---ביים פאָרהאנג, ,טאָג-מאָ"זש" ,נ .י 3 ,,מערץ ,5591
ח .עהרענרייך  ---שלום-עליכמ'ס ,דאָס פאַריכשופטע שניידערל" אין דעם
ענייעם טעאַטער", ,פאָרװ ,".ג .י 4 ,.מערץ ,5591
י .ב .ביילין , --שלום עליכם דיר ,אמעריקע" אויפגענומען מיט א װאַרעמען
;,עליכם שלום" !, ,מ"פ" ,נ .י 32 ,יוני ,5591
מ .תפּוחי וירדני!  ---װאָרט און קלאַנג, ,ניו יאָרקער װאָכנבלאַט" ,ג .י,
:
נ' ,5591 ,584
ז .יאַקוב  --א שלום-עליכם פייערונג אין דװוינסק, ,מ"פ" ,נ .י 11 ,.אָקט,
,6
דר .נ .סװערדלין  ---ביים פאָרהאַנג,, ,טאָג-מאַײזש* ,נ .י 81 ,.אָקט,6591 .
חיים עהרעגרייך  ---גשװער צו זיין א איד" אין דעם אידישען אנסאַמבעל
טעאַטער, ,פאָרו ,".ג .י 91 ,.אָקט,6591 ,
יעקב באָטאָשאַנסקי  --צװישן יאָ און ניין, ,די פּרעסע" ,ב"א 02 ,אַפּריל
|
,7
יעקב באָטאָשאַנסקי , ---יאָסעלע סאָלאָװעי"  ---א גרויסער וואונדערלעך שיינער,
האַרציקער ,מוזיקאַלישער ספּעקטאַקל, ,די פּרעסץ" ,ב"א 32 ,אַפּריל ,7591
שמואל ראָזשאַגסקי  --שטריכן,, ,דא"צ" ,ב"א 32 ,אַפּריל ,7591
מאָריס שווארץ  --פאַרװאָס איך האָב אויסגעקליבן יאָסעלע סאַלאָװשי",
,דא"צ" ,ב"א 82 ,אפּריל ,7591
דר .ל .זשיטניצקי  --שאָלעם-אַלײכעמס טעאַטער אין דעם אידיש-פּסיכישן

016

טצעאַטער

יירישן

דאָזײין ,נ,יי טעאטער" ,בוענאָס איירעס ,מאַי .7591
א .ראבלין  --שלום עליכם און מענדעלע צוגאַסט אין דרום-אַפריקע ,דאָרט,
 6מאי ,7591
שלמה מיכאָעלס  --אַזױ האָט צו מיר גערעדט שלום עליכם, ,יידישע קולטור",
נ  ,,ג' ,8591 ,6
,אָג-מאײזש" ,נ .י 22 ,.יאנואַר ,9591
דר .נ .סװערדלין  ---ביים פאַרהאַנג ,ט
מאַרק שוייד  ---קאָנצערט און מוזיקאלישע טעאַטער פאַרשטעלונג, ,פאָרו,",
נ .י 32 ,.יאַנואַר ,9591
שלמה מעלניץ  --מאַלי פּיקאָן ,י .לאַליך  --און שלום עליכם,, ,מ"פ" ,ג .ל,,
 4פעברואר ,9591
דער גרויסער פארנעם פון די שלום-עליכם פייערונגען
,,מ"פ" ,נ .י 42 ,פעברואַר ,9591
,אָרװ ,".נ .י 2 ,.מערץ ,9591
בריף צו מאָריס שװאַרץ ,פ
שלום-עליכם און טעאטער, ,יידישע שריפטן" ,װאַרשע,

י לאזעבנאַקאָװוא --
|
אין סאָװעטען פאַרבאַנד,
ליאָלא קויפמאן  --אַ
אברהם מארעווסקי --
אַפּריל ,מֹאַי ,9591
ס .ראַבינאָװיטש  --שלום-עליכם,
נ; י 12 ,אויגוסט ,9591
9642, 6601.

עווגת  .צ .א

האָפּשטיין ,גאָרדאָן ,שװאַרצמאַן,
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ב .שעפנער  --די שלום-עליכם אויפפירונג פון דער באנייטער ;פאָלקסבינע",
,פּאָרװו ,".נ .י 81 ,.דעצ,9591 ,
פ .האָנאָר  --אויף דער טעלעװויויע, ,מ"פ" .1 ,י 81 ,דעצ,9591 .
0 86010

6415,

9261

604

6005

0

89ע00ר

06מ016141
9391.

ר .יוקלסאָן --

שלום-עליכם

ביי דער פאָלקס-בינע,

1 8.01----1061025

061. 22,

,מ"פ",

.צ יוג

,גס אר

נ .י 52 ,דעצ.

,9591
דב סדן  --דריי יסודות, ,די גאַלדענע קייט" ,תל-אביב ,נ' ,9591 ,43
י .ד .בערקאָװויטש  --דוד בן דוד ,דאָרט,
ישורון קשת  --שלום-עליכמס הומאָר אין ,ה,ונדערט יאַר שלום-עליכם",
יפּאַריז ,9591 ,ז,981 .
;הונדערט יאָר שלום-עליכם" ,פּאֲריז 061 ;9591 ,דו,
א .ש .יוריס  ---סענדער בלאנק, ,טאַגימאײזש" ,נ ,י 41 ,.יאנואר ,0691
ש .ד .זינגער  --אטויזנט איין נאַכט" בי דער פאָלקסבינע, ,קולטור און
דערציאונג" ,ג .י ,.יאַנואַר ,0691
ב ,י .ביאַלאָסטאָצקי  --קלאַנגען און אָפּקלאַנגען ,דאָרט,
אויף רוסישער בינע ,מ"פ" ,ג .י22 ,
ס .ראבינאָװיטש  --שלום-עליכם
ייוני ,0691
זיגמונט טורקאָװ , --די איבערגעריסענע תקופה" ,בוענאָס איירעס,1691 ,
זו,034 ,72-224 ,614 ,014 ,383 ,423 ,962 ,762 ,332 ,032 ,191 ,761 ,741 ,63 .
מיכאל ווייכערט , --זכרונות" ,תל-אביב ,צװייטער באנד ,1691 ,זו,04 ,23 .
,143 ,133 ,282 ,082 ,972 ,022 ,712 ,512 ,681 ,401 ,89 ,19 ,88 ,68 ,4
סאָלאָמאַן קאַהאַן ; --ליטערארישע און זשורנאַליסטישע פאַרצייכנונגען" ,מעק-
יסיקע ,ד .פי ,1691 ,.זז.83773 .

א .מענדעלעוויטש  --א שטים פון א טעאטער-באזוכער, ,יידישע שריפטן",
װאַרשע ,פעברואר ,1691
מנשה אונגער  ---פון אײיביקן קװאַל, ,טאָג-מאָיזש* ,נ .י 4 ,.פעברואַר ,1691
ד .לעװערטאָװ  --טעאַטערינאָטיצן, ,יידישע שריפטן" ,װאַרשע ,סעפּטעמבער
|
|
,1
א .ראבלין  --שלום-עליכם האָט אים אינספּירירט ,זאָגט נעגערשער דראמאַ
טורג און בינע-סטאַר,, ,מ"פ" ,נ .י 42 ,אָקט,1691 .
.,צ
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 6121תס0ת166125---016142
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4006. 03, 1691.
דר .נ .סװערדלין ,, --מיפאָרט קיין אמעריקע" אין ,עלייענס" טעאטער, ,טאָג"
מאָיזש" ,נ .י 2 ,,נאָװ,1691 .
,אָרוו ,".נ .י 3 ,,נאָװ,1691 .
חיים עהרענרייך , ---מען פאָרט קיין אַמעריקע* ,פ

307

1691.

. 3,סא(

,מטפ

022

,4:801601

ר .יוקלסאַן  ---די מוזיקאַלישע שפּיל ,,מ'פאָרט קיין אמעריקשע", ,מ"פ" ,ג .י,

 9נאָװ,1691 .
.,צ .אנ ה1201301

851שסן-ץג681 02

5661,

022

:568808--36641ג42

+. 5.סן

. 11, 1691.שסצן
,אָג-מאָיזש" ,נ .י 7 ,.דעצ.1691 .
א .ש .יוריס  ---זי שלום עליכם ,טראָיקע* ,ט
י ,זילבערבערג  --שלום עליכם אין קאָפּענהאַגען,, ,אידישער קעמפער" ,ג .י,
 3מערץ ,2691
נ .קאָפּל  ---װי אזוי די לענין-ביבליאָטעק העלפט פאַרשפּרײטן די ביכער פון
אידישע שרייבער. ,מ"פ" ,נ .י 1 ,.אַפּריל ,2691
נחמיה צוקער  --יידיש טעאטער אין ארגענטינע {אין ;זאַמלבוך" ,בוענאָס
איירצס ,2691 ,ז,761 .
י גוטקאָװיטש  --טעאטער אין ישראל, ,מ"פ" ,ני .י 5 ,יני ,2691
אהרן מאַלינסקי ; ---שאילאָק" און ,להבדיל, ,טוביה דער מילכיגער" ,,מ"פ",
? 11 ,יולי ,2691
עזרא להד  ---פינף יאָר ,זוטא", ,די גאָלדענע קייט" ,תל-אביב ,נ' ,2691 ,04
ס ,ראַבינאַװיטש  ---די נייע אידישע טעאטער און קאָנצערט-טרופּע אין מאָסקװע,
,מ"יפ" ,נ .י 81 ,.דעצ,2691 .
,משה כץ בוך" ,ניוײיאָרק ,3691 ,זז,1037003 .
יודעל דובינסקי  --טביה דער מילכיגער און ניקיטא זינגען א ,סאָנג",
.
,פאָרוו ,",נ .י 22 ;.פעברואר ,3691

קמנט;ן
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8403
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41:0שׂצ

שעיווער-לאַזאַראָוו ,עמאַ
געבוירן אין קאַמענקאָיע ,נעבן יעקאַטע"
רינאָסלאַוו ,דרום-רוסלאַנד .זיידע  --אַשוחט,
אַלס קינד געקומען מיט די עלטערן (יעקב
און ציפּע-העניע) און די משפּחה אין אַמע-
ריקע ,זיך באַזעצט אין ראַטשעסטער ,נ .י,.
וואו דער פאָטער איז געוען אַן אַרבעטער
אין שעפּער .שפּעטער האָט די משפּחה זיך
אַריבערגעטראָגן קיין דעטראָיט ,וואו דער
פאָטער ,אַ חב"דניק ,אַ משכיל און אַ חובב
ציון ,איז געװאָרן אַ מוכר ספרים,
ש .האָט געלערנט יידישע למודים אין אַ תלמוד-תורה און וועלט-
לעכע אין פאַרשידענע שולן ,אָבער צוליב שװערע עקאָנאָמישע
באַדינגונגען געמוזט פאַרלאָזן היי-סקול .שוין פון דער פריעסטער
יוגנט אַרױסגעװיזן אַ נייגונג און פעאיקייט צו זינגען און זיך באַ-
טײליקט אין די שול-אונטערנעמונגען פון ;יאָנג דזשודעא" .אַלס
6יאָריקע אָנגעהויבן אַרבעטן אַלס געהילף-בוכהאַלטערין ,און אין
דער פרייער צייט אייפערטיק באַזוכט קאָנצערטן ,אָפּערע און סימ-
פאָניע .אין  ,2291ווען טאַדעאוש װוראַנסקי (שפּעטערדיקער דירעק-
טאָר פון דער דעטראָיטער סיוויק אָפּערע קאָמפּאַני) האָט געגרינדעט
אַן אָפּערע-קלוב ,האָט ער זי אויסגעקליבן צו זינגען אין דער אָפּערע
;קאַװאַלעריאַ רוסטיקאַנאַ* ,און זי האָט מיט איר זינגען באַלד געצויגן
דעם אויפמערק פון דער פּרעסע ,דערנאָך האָט זי זיך באַטײליקט
אין דער געזאַנג-ראָל ;דלילה" אין דער קינדער-פאָרשטעלונג פון
דער העברעאישער אָפּערעטע קשמשון און דלילה" (פאַרפאַסט פון
חזן מינקאָווסקיס ברודער) ,דער אינטערעס אין שטאָט צו איר ווערט
אַזױ גרויס ,אַז עס גרינדעט זיך אַ קאָמיטעט ,װאָס אָרגאַניזירט אַ
יאָר שפּעטער אירס אַ קאָנצערט ,װאָס דעצידירט איר קאַריערע
אַלס זינגערין.
אַ קורצע צייט שטודירט מוזיק אין שיקאַגאָ ביי אַ באַוואוסטן
מוזיק-פּראָפּעסאָר ,אויפגעטראָטן אויף צוויי ערן-אָװונטן לכבוד די
וועלט-באַרימטע אָפּערע-זינגערינס מערי גארדין און ראָזאַ ראַאיסאַ,
ווערנדיק שטאַרק דערמוטיקט פון זיי .טרעט דערנאָך אויף אויפן
קאָנצערט פון שרייבער-פאַראיין צוזאַמען מיט אַלעקסאַנדער קיפּניס,
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לעססיסאן פון
און ווערט פון אים שטאַרק קוראַזשירט .ש .טרעט אַרין אין ;הלוי
הזמיר כאָר" אין דעטראָיט ,וואו זי זינגט סאָלאָס א"ד פון מאיר

פּאָזנער און לעאָ ליאָוו ,און ווערט אַזױ געמוטיקט ,אַז זי באַשליסט
צו ווערן אַ פּראָפעסיאָנעלע זינגערין .,זי פאָרט קיין ניו-יאָרק,
שטודירט דאָרט מוזיק אַ קורצע צייט ,טרעט איף אין אַ לידער-
קאַנצערט אין טאַון-האָל און אין מעקאַ-טעמפּל ,קומט צוריק ,גע-
לויבט דורך דער קריטיק ,קיין דעטראֵיט ,וואו זי באַטײליקט זיך
אַ שטיקל צייט אַלס סאָליסטין מיטן ,הלוי הזמיר כאָר* ,און פאָרט
קיין טאָראָנטאָ ,וואו זי טרעט אויף אין אַ מוזיק-פעסטיװאַל אין
;מעסי האָל?,
פון איצט אָן ,באַזונדערס נאָך איר חתונה מיט משה שעיווער (זע
וועגן אים אין אונדזער אָפּטײל ,אונדזערע בויער") ,ווידמעט זי זיך
כסדר איר מוזיקאַלישער קאַריערע .זי באַטײליקט זיך אין פיל קאָנ-
צערטן אין דעטראָיט ,אין אַן אינטערעסאַנטן ,סאָלאָמאָן גאָלוב קאָג-
צערט* ( ,)5291אין דער ,הלוי כאָראַל סאָסייעטי? און טרעט אַרױס
אויף דער קאַנװענשאָן פון יידיש-נאַציאָנאַלן אַרבעטער-פאַרבאַנד
( ,)7291אין  8291שטורעמט זי ממש אויף די צוהערער מיט איר
זינגען ;כל נדרי* פאַױ אַן עולם פון  000.02צוהערער אין ,בעל

אייל* (דעטראַיט),
ש .טרעט אַריין אין דער סאַן-קאַרלאָ אָפּערע קאָמפּאַני ,מיט וועל-
כער זי זינגט  2סעאָנען (שפּילט די ראָל ,מאַרגאַרעטאַ* אין
;פאַוסט") און דערנאָך אַ סעזאָן מיט דער סינסינעטי אָפּערע קאָמ-
פּאַני ,וואו זי האָט די געלעגנהייט צו זינגען און שפּילן אַזעלכע
,אַנטוצאַ* אין ,,קאַװאַלעריאַ רוסטיקאַנאַ* און ,,מיקאַעלאַ*
ראָלן װוי ס
אין ,קאַרמען? .נאָכן אויפטרעטן אויף אַ ריי קאָנצערטן ,אַנטװיקלט
זי ווייטער איר שטים-בילדונג אין דער דזשוליאַרד מוזיק:שול אין
ניו-יאָרק און אין דער קאָנסערװאַטאָריע אין שיקאַגאָ ,באַטײליקט
זיך אין דער וועלט-אויסשטעלונג ,זינגענדיק אין צוויי אָוונטן פאַר
אַן אומגעהויערן עולם צוהערער ,אין  ס,אַלדזשער'ס פיעלד",
ש .גייט ווייטער אָן מיט בילדן איר שטים און שטודירט געזאַנג
ביי הערמאַן דערווין ,אַ שילער פון גונא ,קאָמפּאָזיטאָר פון /,,פאַוסט".
דעם  02מערץ  9291טרעט זי אויף מיט אַ קאָנצערט אין ניו-
יאָרקער טאַון-האָל.
אין  2291באַזונט ש ,.צום ערשטן מאָל ,אייניקע אײיראָפּעאישע
שטעט און ארץ"ישראל ,וואו זי טרעט אַרױס מיט קאָנצערטן (ערש-
טער קאָנצערט אין תל-אָביב איז אַראַנזשירט פון פּאָליאַ בן-גוריון).
צוריקגעקומען באַטײליקט זי זיך דעם  3יולי  3291אין שיקאַגאָ אין
,אָמאַנס פון אַ פאָלק"
;סאָלדזשער פיעלד" אין דעם ,פּעדזשענט? ר
(באַזוכט פון  55טויזנט צוהערער) .באַלד דערויף ( 12אױגוסט )2291
טרעט זי אויף װי די סאָליסטין מיטן דעטראָיטער סימפאָניע-אָר-
קעסטער .נאָכן געבן א ריי קאָנצערטן אין די פאַראייניקטע שטאַטן
און קאַנאַדע ,אַרײננעמענדיק אין איר רעפּערטואַר יידישע און העב-
רעאישע לידער ,האָט זי אין  5291ווידער גאַסטראָלירט אין ארץ-
ישראל און אין  7391אין װאַרשע (פּוילן) ,אין  8291איז זי אויפ-
געטראָטן װי אַ סאָליסטין מיט דער סאַן קאַרלאָ אָפּערע-קאַָמפּאַני
אין ;בעל אַרטעס? אין מעקסיקאָ (אין די אָפּערעס ,פאַוסט* און
;קאַװאַלעריאַ רוסטיקאַנאַ"),
ווידער גיט ש .אַ ריי קאַנצערטן איבער אַמעריקע און קאַנאַדע,
ביז אין אָקטאָבער  ,4491ווען (בעת די צווייטע וועלט-מלחמה

האָט

נאָך געבושעוועט) דורך אַ ספּעציעלן באַפעל פון פּרעז .רוזוװועלט
זיינען אַן ערך טויזנט יידן אַרײינגעלאָזט געװאָרן אין אָסװיגאַ (פאַר-
אייניקטע שטאַטן) ,וואו זיי זיינען געהאַלטן געװאָרן אָפּגעגרענעצט
פון אַלעמען ,און פלעגן טײילמאָל באַזוכט ווערן פון יידישע געזעל-
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שאַפטלעכע טוער ,קולטור-פאָרשטײיער און יידישע קינסטלער ,טרעט
| ש .פאַר זיי אַרױס

מיט אַ יידיש-העברעאישן

קאָנצערט,

און אָט וי

זי שילדערט דעם איינדרוק:
,ווען איך בין אױיפנגעטראָטן פאַר זיי ,װואָס זיינען על פּי רוב
באַשטאַנען פון די אַזויגערופענע אַנדערש-שפּראַכיקע ,יונאָסלאַ-
ווישע ,יידן ,פאַר וועמען יידיש אָדער העברעאיש זיינען מערסטנס
געווען אומבאַקאַנט ,האָט איך דערפילט וי דאָס אומנליק האָט זיי
דערנענטערט

צו אָט די שפּראַכן

אונדזערע.

כ'האָב

געזעען

פון

זייער רעאַנירן אויף די געזונגענע לידער ווי זשעדנע זיי זיינען
געווען צו הערן אַ יידיש אָדער העברעאיש ליד ,ווי זייער האַרץ
האָט געװאַקסן ,װוי זייערע אוינן האָבן געלויכטן ,און איך האָב
גענומען טראַכטן װוי דערלעבט מען שוין די מינוט ווען מען װועט
קאָנען צוקומען צו די יידן אין אײיראָפּע ,פאַר וועמען יידיש און
העברעאיש איז נישט קיין פרעמדע זאַך ,נאָר זייער איינענע".
נאָך לאַנגע פאַרהאַנדלונגען און פאַרשידענע שטערונגע ,איז
ענדלעך ,נאָכן סוף פון דער צווייטער וועלט-מלחמה ,געלונגען דעם
;יידישן װועלט-קאָנגרעס* צו שיקן אין דעם אַמעריקאַנער-באַזעצטן
געביט פון דייטשלאַנד און עסטרייך ,אין די לאַגערן אַ קולטור-
דעלעגאַציע ,באַשטײענדיק פון דעם יידישן דיכטער ה .לייוויק ,דעם
העברעאישן דיכטער דר .ישראל אפרת און די זינגערין ש ,.וועלכע
האָט זינט מאַי  ,6491געגעבן קאָנצערטן פאַר די געראַטעװעטע
פּליטים און זיי ווידער געבראַכט ,נאָך עטלעכע יאָרן ,דעם קלאַנג
פון אַ יידיש-העברעאיש ליד .אירע איינדרוקן פון דאָזיקן ,קאָנ-
צערט-טור* האָט ש .שפּעטער באַשריבן אין אַרטיקלען ,געדרוקט
אין ;אַמעריקאַנער* (א"ר פון זלמן זילבערצווייג) ,װאָס זיינען אין
אַרויס אין ניו-יאָרק אין אַ בוך ;מיר זיינען דאָ* ( 671זז..
8
קורץ דערויף האָט ש ,אַרױסגעגעבן רעקאָרדירט די לידער ,פּאַר-
טיזאַנען-ליד* {,זאָג ניט קיינמאָל*ן פון הירש גליק, ,דאָס שטעטעלע
ברענט" פון מרדכי געבירטיק, ,איינס ,צוויי ,דריי* פון ל .ראָזעג-
טאַל און ;אני מאמין" ,אַראַנזשירט פאַר פּיאַנאָ און שטימע פון
לאַזאַר וויינער.
די דאָזיקע לידער ,מיט קליינע ענדערונגען ,זיינען שפּעטער דער-
שינען אין אַן אַלבום ,װאָס אַנטהאַלט, :קדיש* (מוזיק  --ראוועל),
;יוגנט הימן* פון שמערקע קאַטשערגינסקי, ,אני מאמין", ,פּאַרטי-

זאַנעןדליד* פון הירש גליק; ,שטעטעלע ברענט" פון מרדכי געביר"
טיק און ,איינס ,צוויי ,דריי" פון ל .ראָזענטאַל ,מיט סימפאָנישן
אָרקעסטער און כאָר ,אָנגעפירט פון דזשאָרדזש סעבאַסטיאַן.
אין  7491ווערט ש .פאַרבעטן קיין אַרגענטינע ,וואו אירע אייג-
דרוקן פון די לאַגערן װערן איבערגעדרוקט אין דער בוענאָס-
איירעסער צייטונג ,די אידישע צייטונג" ,און דעם  92יוני 7491
טרעט זי אויף אין אָרטיקן ,לונא פּאַרק* אויף אַ גרויסער ישראל-
פייערונג פאַר עטלעכע צענדליק טויזנט צוהערער .ש .גיט דערנאָך
אַ גאַנצע ריי קאָנצערטן אין אַרגענטינע ,אורוגוויי ,בראַזיל און

טשילי.

|

נאָכן ;באַפרייאונגס-קאַמף* פון מדינת ישראל ווערט ש .פאַרבעטן
דורכן דערציאונגס-דעפּאַרטמענט פון ישראלס פאַרטיידיקונגס-מי-
ניסטעריום אויף אַ קאָנצערט-טור איבער די מלחמה-פראָנטן און זי
גיט איבער  03קאָנצערטן פאַר דער ישראל-אַרמײ ,און טרעט אויף
מיטן ישראל סימפאָני-אָרקעסטער א"ד פון לענאַרד בערנשטיין,
ווידער טרעט ש .אויף אויף אַ גאַנצע ריי קאָנצערטן אין אַמעריקע
און אין  2591באַזוכט זי װידער ארץיישראל (דאָסמאָל ,מדינת
ישראל") ,וואו זי טרעט אַרױס מיט פיל קאָנצערטן אין די שטעט,
קאָלאָניעס און קבוצים ,און אויך פאַר דער ישראל-אַרמײ,
2080

טעאַטער

יידישן

צוריקקומענדיק קיין אַמעריקע ,טרעט ש .ווידער אויף אויף אַ ריי
קאַנצערטן ,און אין  3591פאָרט זי ווידער אויף אַ קאָנצערט -טור
קיין מדינת ישראל .צוריקגעקומען ,האָט זי אין אמעריקע רעקאָר-
דירט אַן אַלבאָם מיט פאָלגנדיקע לידער :קשיר השירים" (מוזיק --
לאַזאַר סאַמינסקי); ,כנרת* (מוזיק  ---מאַרק לאוורי), ,ניגון" (טעקסט:
פּרץ הירשביין ,מוזיק  ---לאַזאַר וויינער), ,דריי יינגלעך" (מוויק --
,וויי ווייסע טויבן* (טעקסט ז .װײינפּער ,מוזיק ס.
נ; זאַסלאַווסקי) ,צ
גאָלוב) ,ר,ייזעלע* (טעקסט און מוזיק  --מרדכי געבירטיק); ,אני
מאמין", ,וויגליד"; ,עס ברענט?" (טעקסט און מוזיק  --מרדכי גע-
בירטיק), ,נרקודה" און ,פּאַרטיזאַנען-ליד* (טעקסט :הירש גליק,
מוזיק  :דמ .און דאנ .פּאָקראַס),
ש .האָט זיך דעם  72אַפּריל  5591באַטײליקט אין מעקסיקאָ אין
דער ;יום העצמאות"-פייערונג און באַלד דערנאָך געגעבן א רײ
קאָנצערטן ,און אין דעטראָיט זיך באַטײליקט אין אַ קאַנצערט פון
אָרטיקן סימפאָני-אַָרקעסטער א"ל פון ישראל-קאָמפּאָזיטאָר און די-
ריגענט מאַרק לאוורי,
אין  8591האָט ש .פֿאַרפאַסט און געזונגען אין ;װאַלדאָרף אָס-

זינגערין

ס ,? .קיפּניס:אושיצקי  --דער קאַנצערט פון דער אמעריקאנער
עמא לאואַראַװדשעװער, ,א,ונזצר עקספּרעס" ,װאַרשע 32 ,סעפּט,7391 .
מ .קיפּניט  --אידישע קאַנצערטען, ,היינט" ,וארשע 1 ,אָקט7391 .
הענעך קאָן  --עמא לאזאראָװ-שעװער, ,ליט"בלט" ,וארשע 5 ,אָקט,7391 .,
מ .מלמד  --א שמועס מיט דער באגאַבטער זינגערין עמא לאואראַוו-שייװער,
;די אידישע װעלט" ,פילאדעלפיע 4 ,מאי ,0491
}0

66

)86712

8412012

40792809

|

גמזנם--4.מ0390009

.0491

,21

 --עמא לאזאראָו:שייװער,

.0041

6שׂר

1020010,

,קענעדער

4242
,תז2ז 261ד""

י .ראַבגאָװיטש
 6דעצ,1491 .
י .ראַבינאָװויטש  --דער קאָנצערט פון עמא לאאַראָװ-שײװער ,דאָרט71 ,
פצבר,2491 .
ח .יאפע  --עמא לאזאראָװ-שייװער אָפּעראַ און פאָלקס זינגערין, ,דער טאָג",
נ י 5 ,יולי .2491

|

זלמן זילבערצוייג
6

אָדלער" ,מאָנטרעאָל,

--

,דער

עמא לאזאראָװ-שייװער,

ג .יי

אמעריקאנער",

אפּריל ,6491

י; קאפּלאן  --געסט פונדערװוייט ,און הערצער אַזױ נאָענטע, ,אונזער װעג",
מינכען 92 ,אַפּריל ,6491

דייר טולי  --א קאַנצערט פאַר קראַנקע, ,אונזער װשפלט" ,מינכען 91 ,יולי
,6
חיים גאַלדזאמד  --עמא לאזאראָװ-שעװער; ,אונדזער װאָרט" ,מינכען91 ,

טאָריאַ* אַן אָדע לכּבוד שלענאָר רוזוועלט אויף איר באַנקעט,

יולי ,6491

באַלד דערנאָך האָט ש .וידער באַזוכט מדינת ישראל און איז
דאָרט אויפגעטראָטן אויף אַ ריי קאָנצערטן ,צוריקגעקומען אין אַמע-
ריקע ,איז זי פון צייט צו צייט ווידער אַרױסגעטראָטן מיט קאָנצערט-
נומערן אויף גרעסערש יידישע נאַציאָנאַלע אונטערנעמונגען ,דערונ-
טער אין פעברואַר  0691אין ניו-יאָרק ,אין טאַון-האָל ,עפענענדיק
דעם ,יידישן מוזיק:-חודש",

ועמא שייווערן  --באַװואוסטע אידישע זינגערין שילדערט
אין קעמפּס, ,דער טאָג" ,נ .י 9 ,,אויגוסט ,6491
מרדכי אייזיקס ויפהן  ---פרוי װאָס האָט דערפרייט אידישע הערצער אין די
דייטשע לאַגערן מיט איהר זינגען; ,מאָ"זש" ,נ .י 32 ,,אָקט,6491 .
פ .ניעמאָי  --אַ קאָנגרעס מיט געזאַנג; ,די אידישע צייטונג" ,ב .א62 ,.
יוני ,7491
יאַנקעװ באָטאָשאנסקי  --צװישען יאָ און נײן; ,די פּרעסע" ,ב .אא03 ,
יוני ,7491
שמואל ראַזשאַנסקי  --שטריכען, ,די אידישע צייטונג" ,ב .א 1 ,יולי ,7491
שמואל ראַזשאַנסקי  --עמא שייװער --א האַרציגע אידישע פאָלקס'זינגערין
אויף אַ קלאסישער הויך ,דאָרט 12 ,יולי ,7491
ט .ביילין |דר .,ל .זשיטניצקין  ---נאָטיצן און באַמערקונגען, ,די פּרעסעץ",

אין  ,1691צוזאַמען מיט איר מאַן ,באַזוכט פּוילן און אויפגעטראָטן
דאָרט ,מיט אַ גרויסן דערפאָלג ,אויף קאָנצערטן אין װאַרשע ,לאָדזש,
ווראָצלאַוו און ליגניצע ,און דערנאָך באַזוכט מדינת:ישראל ואו
זי האָט אויך געהאַט אייניקע קאָנצערטן
אין משך פון איר קאָנצערט-קאַריערע
הייט אויפצוטרעטן
א .ב-- .

מיט

א שעהנער

הובערמאַן,

קאָנצערט,

האָט ש .געהאַט די געלעגנ-

פּיערס,

,דער אידישער

בילאַרסקי

זשורנאל",

א .א.

טאָראָנטאָ,

אירע קאָנצערטען

ב .א 52 ,יולי ,7491

יאַנקעװ באַטאַשאַנסקי  ---צװישן יאָ און ניין ,דאָרט 5 ,אויגוסט ,7491
206005

,5601

,ג01102151

420150462/

0064012

ץ

'96101--044261
7491.

 52נאָון.

21

א .ל .שוסהיים  ---דאָס געזאנג פון עמא שייװער, ,דאיצ" ,ב .א 81 ,.אויגוסט

,8
{--ן

עמא

--

לאַזאַראָװשײװער

און

ערשטער

איר

קאַנצערט

אין

אויפטריט

טאָראָנטאָ ,קאַנאַדע , ,די אידישע שטימע" ,דעטראַיט 03 ,נאָװ,8291 .

,7

.,צ .א( ,ת2נעס שאר ת66מ8 201 684 9'201, "012מג---} 3ז0ט 800222.1 2205גגזמו?ן

י .א -- .אַ נייט מאָדע  :מ'פּאַטשט ניט קיין בראַװאָ אין ארץ ישראל, ,דער
טאָג" ,ג ,י 5 ,.יוני ,2391
-מ )0/83ג1:סן 61046621

ברענדווייס

ג.

--

סצגם05
פע-
6,
1

1101

615101

|----1|---042101156124

דעטראָיטער

אידישע

סאָכטער

דעם

דערגריכט

שטאַפּעל אַלס אָפּעראַ זינגערין ,פ,אָרוו ,".דעטראָיט 42 ,אָקט,3391 ,
קמומסטע

.,010/6621

5,ע4092 )8662 784262 00601:1ת 595גמעמג560---ת1011
3391.

9064,

010/6021

,ע661046601

שס 60242

72,

006.

העכסטן

72,

0026.

ע6010ע 041 { )21622מ 90421641 9600061162:61 1ע8021 816'066101---61046601 4265

. 21, 3391שסאן ," 61096601,טגןש:ז
אלף-בית וְאברהם באביטשן  --פון קליינע און גרויסע זאַכן, ,קאַליפאָרניע
אידישט שטימע" ,ל .א 52 ,.אָקט- ,4391 .
חיים

צבי

כהן

א בריו

פון דעטראָיט,

,דאָס

אידישע

װאָרט",

װיניפעג,

 2מערץ .7391
מ .ג -- .עמאַ לאַזאַראָװ-שײװער אַפּלאָדירט פון װיניפּעגער אידען ,דאָרט,
אפּריל ,7391

מ .קאלסקי  ---עמאַ לאַזאַראָװ-שײװער, ,דאָס נייע װאָרט" ,װאַרשע 5 ,סעפּט.

הענעך קאַן  --עמא לאַזאַראָװודשעװער אין טעאַטער ,נאָװאָשטשײײ ,דאָרט22 ,

סעפּט.

2081

,7391

װעגען

.7

י ,ראַבינאָװיטש  ---אַן אַלבום גראַמאַפאָןפּלאַטן פון עמא שייװער, ,קענעדער
אַדלער" ,מאַנטרעאָל 92 ,יאַנואַר ,8491
8491.

0041, 061. 8,

'9,ת01

01ט

4668121061811

412

פ'תםת

סאג

4401
0021205

116ר

מזטט!,8

6401

?00011
4849

4206011

22102021---5410061,

57 6418011 01ט:0נ) |---1---1246065
., 062. 82,צ .אנ ,פשסא"6940 6015 1

64/ 0102 )81113 410062ע0ע061428:411 214241--4
80 8491ע 241  618221,תץ!500696121, 0048/

שמש  --געטאָ לידער פאַראייביגט פון באַרימטער אויסטייטשערין און זינ-
גערין,, ,אידישער זשורנאַל" ,טאָראָנטאָ 2 ,מערץ 8491
ש .יודסאָן  ---אין דער מוזיק װעלט, ,מ,אָיזשײ ,ג .י 61 ,.מערץ ,8491
6

פ 56:1242 )000683 9805 4:0666.1גס

22

.8491
{--ץ ---

דעטראָיטער

זינגערין

עמא

שייװער

ר 410ע00806---6321ט665
,61

142:008

װערט

געערט

1. 1.

(601228212
פון

צשסאן
גע"

אידישער

,אָרװ ,".דעטראָיט 02 ,מערץ ,8491
מיינדע אין דעטראָיט ,פ
סיליע סילװער יצילע זילבערצווייגן  ---עמא שייװער
און

די

האָפנונגען

פון

דער

שארית

הפּליטה, ,דער

זינגט אויס דעם צער

אַמעריקאנער",

1

י,

62

מערץ ,8491
דר.

,7

וירדנין  --בארימטע

8ק122
,פסנתנ'ן'

זינגערין עמא שייוער

דערציילט

765.

אירע קאָנצערטען ביי אידען אין דרום-אַמעריקע, ,דער טאָג" ,ג .י 6 ,.אָקט,

8188--600601 81טג 11689061 1042
3391.

--

47491

מ .בערשאַדער

6 2391.סמטן 6101,
7ס 6ט60185 60242 604 6042 400604:2סעקגת}---ממטנ) )8861 04121:21
6
 4, 3391.ץ{טן  , 082010:6 012/611 4802 6010024:1/,מ40 8+64012 01606081

3

1.

0502 9,ט8

נ .סװערדלין

--

ביים

פאָרהאנג,

,טאָג",

נ .י 6 ,.אויגוסט

א .ל .ש| .שוסהייםן  --פון קליינע און גרויסע זאַכן, ,דא"צ",
סעפּט,

,8491

ב .א1 ,,

,8491

3082

יא

==

,8491

 3סעפּט,

רבינוביץ  --על הקונצרט

מנשה
אביב,

וְגעב -- 881... .געשט 3 .יונ" 3591ן

בת"א, ,דבר" ,תל-

געבוירן אין די שפּעטע אַכציקער יאָרן פון
"9טן יאָרהונדערט אין סוכאַרי ,מאָהילעװער
גוב ,.ווייס-רוסלאַנד .באַקומען אַ טראַדיציאָ-
נעל-זיידישע דערציאונג און דערנאָך געלערנט
אין דער אָרטיקער רוסישער שטאָטישער שול

נ' ,0112

דר ,אמיל פוירשטיין  --שעה קלה עִם אמה שייװר, ,העולם הזה" ,תליאביב,
.8491

ני ,785
מנשה

--

רבינא

אמה

הזמרת

,דבר",

שייװר,

תל-אביב,

 8אָקטס,8491 .

מרים סירקין  --אמה שייװר, ,דבר הפּועלת" ,תל-אביב 11 ,אָקט,8491 .
יצחק רימון  --עמא שייװער  --די באַרימטע זינגערין האָט דערפרעהט די
פון

הערצער

העראָאישער

דער

און

;הגנה"-ארמײי

פון

קעמפנדער

דער

 3נאָו,8491 .
מרים װאָהלמאַןשעראטשעק  ---אַן אַמעריקאַנער זינגערין מונטערט אונזערע
זעלנער פון צבא ישראל פאַר זײיער אַרויסגעהן צום פראָנט, ,דא"צ" ,ב .א

 8נאָו,8491 .
משה
יריב

גורלי

--

הזמרת

אמה

אזרחי

--

הזמרת

א .שייוור,

יהודית

מאַרמאָר --

שייװר,

אַמעריקאַנער

השבוע",

,דבר

,הבוקר",
אידישע

ת"א,

תל-אביב,

זינגערין

2

11

נאָו,8491 .

נאָו.8491 .

האָט אַרינגעבראכט

פרייך

אין ישראל,, ,מאָיזש" ,נ .י 12 ,.דעצ,8491 .

נ .זילבערבערג , --זינגענדיק און טאַנצענדיק" גייען אונזערע העלדן צום

קאַמף,

601

,אונזער

װאָרט",

00060211422

0

8ו

פּאַריז,

52ש

יאנואר

91

4002

85ו46063

9491.
ח.

מ.

קייזערמאן

קמיר

--

,9491

8596342205

ג2גזמזן---עמגצן

7.

 6802, 6026 41,ג51טסן 2, ''120016241

זיינען

דאַ"

פון

שייװער,

עמא

,דער

2

אידישפר

זשורנאַל" ,טאָראָנטאָ 71 ,אָקט, ,9491 .קענעדער אָדלער" ,מאַנטרעאָל 71 ,אָקט,
,9
י

ש-- .

שעיװער,

צמא

די קינסטלערין,

,אונזער

;,הדור",

בֿאי

היינט",

 8מאי

תל:אביב,

.3
מנשה

--

רבינא

מאמין",

;,אני

92

.3591

ח .יאַפע  --יונג און אַלט אין ישראל איצט שטאַרק פאַראינטערעסירט אין
אידישען

צמא

ליר ,באַריכטעצט

שייוװוער, ,טאָג-מאַײזש*,

6,עט851 )6103שס,680121 01 800012092 40 1
4/ 4391ג}2-11ע28
6/ 01 620טגם 05גמתגת 1:צ{ט 5440062
46
1 8, 3291.עק 2 5,שסא 1ג31שסן

ג .י 72 ,אויגוסט

,3591

 4104211--56407621 662מסגן
3 6010 1421004011,/צגטיסן 6ת'""
---883/665 2.1.פת00ע1ף 802
 .601046621עִעטס 642:צט {ג4001

סאָלאָמאָן קאַהאן  --עמאַ שייװער ,די קינסטלערין, ,דער װעג" ,מעקסיקאָ,
 8מאַי ( 5591אריין אין בוך ,מ,וזיקאַלישע עסייען" ,זז.)711--911 .
 6251,תג  6141 66410062גס{

-++06

8 10מ--05ת{ )20211183ספעסם {.
71 2, 3391.טן 580/ע'/66 2ן

,אָג-מאַזש" ,נ .י 21 ,.אָקט,5591 .
ש .יודסאָן  --אין דער װעלט פון מוזיק ,ט
מ .ירדני  --עמאַ שייװערס ניע פּלאַטן, ,אידישער

אָקטאָבער ,5591

שלום סעקונדאַ   --נײיער רעקאַרד מיט אידישע
לידער,

,פאָרוו,".

851ס. /

נ .י81 ,.

4,ע00641

און העברעאישע

קונסט

גמתמצ)ן+106412--

6

--

אידישער

ע062ת05

6641

3391.
שין

סאמעך

נ .י12 ,

נאָוו.5591 .

822/80מ022
דער

קעמפער",

פאמיליף

קאָנצערט

.טסאג
פון

.צ ;, 41.ס1זמסשזתז

דעטראָיטער

סימפאָני

אָרקעסטער, ,פאָרו ,".נ .י 91 ,.דעצ,5591 .

ישראל ראַבינאָװויטש  ---נייער גראַמאַפאָןדרעקאַרד פון עמא שייװער -- .אַ
מוסטער פון מוזיקאַלישער פיינקייט, ,קענעדער אָדלער" ,מאָנטרעאָל 6 ,יאַנואַר
,6
עזריאל

ברושי

--

משה

ואמה

שייבר,

,דבר

השבוע",

תל:אביב,

 8פעברואַר

,6

 .,צ / 8210, 3.ר 66/מ011
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|

ש .שלוני  --אמה שייואר, ,דבריי ,תליאביב 7 ,אױגוסט ,6591
ש .יודסאָן  ---אין דער װעלט פון מוזיק, ,טאָג-מאָ"זש* ,נ .י 81 ,.פעברואר
,0
שלום סעקונדא  ---עמאַ שייווער עפענט א,ידישען מוזיק חודש" אין טאַון האָל,
|
,פאָרו ,".ג .י 91 ,.פעבר,0691 .
0691.

, 3842ע851 01080::1שסן 4072105, -

גהזמתת9615611---

60611

נח גענס  --קאָנצערט פון עמאַ שייװער אין װראָצלאַװ מיט גרויס דערפאָלג,
,פאָלקס-שטימע" ,װאַרשע 4 ,אָקטאָבער .1691
ש .ב -- .מיט ליבשאַפט צום יידישן ליד, ,פאַלקס-שטימע" ,װאַרשע01 ,
אָקטאָבער ,1691
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און אין האַנטװערקער-שול,

מדינת

ישראל, ,קענעדער אָדלער" ,מאָנטרעאָל 13 ,אָקט, ,8491 .די פּרעסע" ,ב .א,.

לעקסיקאָ---ן

עהרענרייך ,הירש

ב .טערקעל  ---די זינגערין עמאַ שייווער אין פּאַריז, ,אונזער װאָרט" ,פּאַרין,
של אמה לזרוב-שבר

פון

אַרום  5091געקומען אין אַמעריקע .די
ערשטע עטלעכע יאר געאַרבעט ביי פאַרשי-
דענע מלאכות ,גלייכצייטיק געווען טעטיק אין
דער פּועלי-ציון פּאַרטײ און אין יידישן
נאַציאָנאַלן אַרבעטער-פאַרבאַנד .פון  0191ביז  2291געווען סעקרע-
טאַר פון דער פּועלי-ציון פּאַרטײ און אין  9191געשטאַנען אין דער
שפּיץ פון דער גרינדונג פון דער צייטונג ,די צייט" ,און געהאָלפן
גרינדן די יידישע ראַדיקאַל-נאַציאָנאַלע שולן,
פּנחס קרוזאָ כאַראַקטעריזירט אים אַװ:
,ירש עהרענרייך האָט ליב געהאַט די יידישע קולטור און ניט
ה
מיט פּלאַטאָנישער ליבע .ער האָט פיל צייט און כחות געווידמעט
דעם שולהועזן .,אין יאָר  4191ווערט ער פעקרעטאַר פונם פאַר-
װואלטוננס-ראט פון די פאָלקס-שולן .,ער האָט נעהאָט די זעלטענע
אייגנשאפט פון קאָנען זיין גענעראַל און סאַלדאַט צונלייך .אַ דאַנק
זיינע לייסטונגען איז דִי איסט סיידער נאַציאָנאַלדראַדיקאַלע שול,
געװאָרן אַ מוסטער-שול? ,װאָס האָט אַרױסגעגעבן אַ צאָל אינטע-
ליגענטע יוגנטלעכע ,װאָס האָבן נעבראַכט גרויסע נוצן דער
באַוענונג. .ע,ר.ענרייכן איז שווער געווען צוצופּאַסן זיך צו דעם
נייעם ,אומפאַרמײדלעכן קורס פון דער פּאַרטײ ,וואָס איז געצילט
צו געווינען די ענגליש-ריידנדיקע עלעמענטן .ער האָט געבענקט
נאָך דער אַמאָליקער שטימונג און אַטמאָספער ,ווען די פּערזענ-
לעכע ראָמאַנטיק איז נעווען אַזױ ענג פאַרבונדן מיט דער באַועגוננ-
ראָמאַנטיק,

ווען

דראַנג

ס'האָט

נעהערשט

א

ס'האָט

זיך אַזױ

שטאַרק

נאָך

אידעאישער

געפילט

נשמה-

די

אויסלעבונג און
יתירהדיקייט".
ע .איז געווען אַ מיטגליד אין דער גענעראַליעקזעקוטיווע פון
יידיש-נאַציאָנאַלן אַרבעטער-פאַרבאַנד און  81יאָר סעקרעטאַר פון
דעם אַרבעטער-דעפּאַרטמענט ביים יידישן נאַציאָנאַל-פאָנד ,פון
וועלכן ער האָט זיך ערשט אין די לעצטע חדשים ,צוליב זיין קראַנק-
הייט ,צוריקגעצויגן,
ע .האָט געהאָלפן גרינדן דעם יידישן קולטור-קאָנגרעס,
אין זיין גרויסער ליבע צו יידישער קולטור האָט ער זיך בלב
ונפש אַרײנגעװאָרפן אין דער אַרבעט פון יידישן קונסט-טעאַטער,
און איז אַ סעזאָן געווען דער הױיפּט-פאַרװאַלטער פון דעם טעאַטער ,
געווען (צוזאַמען מיט דוד פּינסקי ,ה .לייוויק ,פּרץ הירשביין און
מענדל עלקין) אַ מיטגרינדער פון קונסט-טעאַטער קאונזער טעאַ-
טער" .אויך שפּעטער ,זייענדיק שוין אַן אָנגעשטעלטער אין נאַציאָ-
נאַל-פאָנד ,האָט ער פאָרט אָפּגעריסן פון זיין צייט און אַ סך מיט-
געהאָלפן בעת מאָריס שװאַרץ האָט געשאַפן די געזעלשאַפטלעכע
באַוועגונג פאַר זיין ,קונסט טעאַטער* אין סעזאָן פון ;שײילאָק און
|
זיין טאָכטער".
דעם  3יוני  2591איז ע .געשטאָרבן אין ניו-יאָרק,
ע',ס פרוי ,חיה (איידאַ) ,איז אַ מיטגרינדערין פון דער פּיאָנערן
פרויען אָרגאַניזאַציע אין אַמעריקע .ע'.ס זין זיינען :דר .טעאָדאָר
ערענרייך ,הױפּט פון פּאַטאַלאָגישן דעפּאַרטמענט אין אַ האָספּיטאַל
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יידישן

טעאַטצער

אין ניו-יאָרק ,און דניאל ערענרייך איז אַ פּראָדוצירער

פון טעלע-

וויזיע -און ראַדיאָ-פּראָגראַמען,
ע'ס ברודער

איז דער טעאַטראַל

חיים עהרענרייך,

ש .ע .פון חיים עהרענרייך,
נעקראָלאָגן אין דער יידישער פּרעסע,
ברוך צוקערמאַן  --הירש עהרעגרייך ע"ה; ,אידישער קעמפער",
יוני ,3591
פּנחס קרוזאָ  --הירש עהרענרייך ע"ה ,דאָרט 01 ,יולי ,3591

נ .י21 ,

שפּיטאַלניק ,לייבוש
וְגעב -- 881... .געשט 31 ,יוני 2691ן
געבוירן  881...אין אַ דאָרף נעבן שאַריווקע,
נִיט וייט פון פּראָסקוראָוו ,פּאָדאָליע ,אין
אַ חסידיש-בעל-הבתישער משפּחה .געװאָרן
אַ יתום צו פינף יאָר און זיין פרומער זיידע
איז געווען זיין ערשטער רבי ,ביי וועמען עֶר
האָט געלערנט חומש ,רש"י און שפּעטער
גמרא .פאַרבראַכט בערך ביז  71יאָר אין
פּאָדאָליע ,וואו ער האָט געלערנט ביי די
בעסטע מלמדים און אויך שטודירט אַלגע-
מיינע למודים אין גימנאַזיע,
אין  2191האָט אים דער שפּעטערדיקער שריבער א .ביזער
געטראָפן אין פּראָסקוראָװו ביים פאַרענדיקן די צויי-קלאַסיקע
רוסישע קרייז-שול און ציען פּרנסה פון געבן לעקציעס אין רוסיש,
ער האָט שוין דאַמאָלט דאָרט געהערט צו אַן אומלעגאַלער אַרבעטער-
פּאַרטײ ,װאָס האָט אָנגעפירט מיט שטרייקן,
כדי אויסצומיידן דינען אין מיליטער ,האָט ער ;געגנבעט די גרע-

טור ,האָט ער שלום געמאַכט ... :אין די װאָכן-טעג האָט ער
פאַרבראַכט אין דער וועלטלעכער סביבה ,אָבער אין די ימים-טובים
(און צום טייל אויך אין שבת) האָט ער זיך פרי אויפגעהויבן,
גענומען דעם טלית און מחזור און אַועק אין שו? דאַוונען ... .ער
האָט זיך צונעכאַפּט מיט אַ נװאַלדיקער ליידנשאַפט וען דער
שלום-עליכם פאָלק-אינסטיטוט האָט באַשלאָסן איינצופירן אין די
שולן העברעאיש ,חומש ,אַן אָפּקלײב פון תפילות ,ארץ ישראל-
קענטניש ,יידישע מנהנים און מידות און אַנדערע יידישקייט-
למודים . ... .ער האָט געלערנט די יירישע געשיכטע װוי אַ משפּחה-
כראָניק און אַריינגעבראַבכט אינטימקייט ,נאָנטקייט און ליבשאפט
צו יידישע היסטאָרישע געשטאַלטן ,און אַזױ האָט ער זיך אויך
נוהג נגעווען לערנדיק

מיט די מיטלשול-תלמידים

די יידישע

ליטע-

ראַטור  . . ,די שולן ,וואו לייבוש שפּיטאַלניק האָט געלערנט ,האָט
ער פאַרװאַנדלט אין יידישע צענטערן ,וואו אויך דערװאַקסענע
האָבן נעלערנט די אַלטע און ניי-אידישע קולטור".
פיעסן:

ש'ס געדרוקטע
ונן ל .שפּיטאַלגיק
קיין ירושלים
(אַ בילד פון דעם חשמונאים-קאַמף)
(באַאַרבעט פון העברעאיש)
{;,קינדער זשורנאַל? ,נ .י ,.נאָוו ,1491 .זז5-1 .ן.
(2ן ל .שפּיטאַלניק
פאַר גאָט ,פאָלק און פרייהייט
חנוכה-שפּיל אין צוויי סצענעס
{.קינדער זשורנאַל* ,נ .י ,.אָקטאָבער  ,2491זז,01-71 .
ש .ע .פון א .בייזער,
נ :וִין זילבערבערג  --לערער און שרייבער ,ט,אָג-מאַיזש" ,נ .י 41 ,.יולי ,2691

נעץ" און איז אַװעק קיין אַמעריקע.
דאָ איז ער געװאָרן אַ לערער אין די יידישע שולן ,און ער האָט
גלייכצייטיק איבערזעצט און באַאַרבעט קינדער:-מעשות פון עגנון,
ביאַליק ,בערקאָוויטש ,יהודה שטיינבערג א ,אַ .העברעאישע שריי-
בער ,און זיי פאַרעפנטלעכט אין ,קינדער זשורנאַל" ,וואו ער האָט
אויך אָפּגעדרוקט עטלעכשע שפּילן פאַר קינדער,
ש .האָט אַ צאָל קאַפּיטלעך פון זיינע זכרונות פאַרעפנטלעכט אין
;אַמעריקאַנער" א"ג ,אַ ייד פון פּאָדאָליע? און אין אַנדערע אויס-
גאַבעס ,און געשטרעבט עס אַרױסצוגעבן אין אַ בוך,
דעם  21יוגי  2691איז ש ,געשטאָרבן אין ניו-יאָרק ,זיין גרויסע
ביבליאָטעק האָט ער אין זיין צוואה פאַרשריבן פאַר דעם ;ייוו"א".
זיין נאָנטער פריינט און קאָלעגע י .זילבערבערג כאַראַקטעריזירט
אים אַזױ :
,ער האָט איינגעזאַפּט
וידיש.

דאָס האָט

אין זיך דעם

פּאָדאָליער פאַהװאַרצלטן

געפילט

בין אדם

זיך שטאַרק

אין

זיין ריידן

לחברו ,און אין זיינע עפנטלעכע רעדעס (ער איז געווען אַן אויס-
געצייכנטער אַראַטאָר) ,און אין זיין שרייבן ,באַזונדערס אין אַ
ייד פון פּאָדאָליע' ,לייבוש שפּיטאַלניק איז געווען איינער פון די
אָנגעזעענסטע ביבליאָפילן אין אונדזער סביבה .ב.ל.ויז א מענטש
פון הויכער קולטור האָט זיך געקאַנט איינשאַפן אַזאַ  מעכטיקע
ביבליאָטעק פון אַ סך טויזנטער בענד  ...ער האָט געהאָט צענד-
ליקער פאַרשידענע אויסגאַבעס פון חומש . .. ,לייבוש שפּיטאַלניקן
האָט זייער שטאַרק

געצויגן

יםף-פאַרװאָרצלטן
טע
צו ד

רעליניעזן

יידנטום .ער האָט אָבער געלעבט אין א יידיש-וועלטלעכער סביבה,

און עס איז ביי אים כסדר פאָרגעקומען אַ ויתרוצצו |צוזאַמענ-
שטויס} צװוישן דער וועלטלעכער סביבה און זיין רעליניעזער נאַד
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װיינפּער ,ו.
(זישע ווינפּערליך }
|געב 41 .אפּריל  -- 2941געשט 62 .יאנואַר 7591ן

געבוירן  41אַפּריל | 2981לויט אַנדערע
אינפאָרמאַציצעס  |2981 --אין טריסק ,װאָ-
לין ,פאָטער  --חזן ביים טריסקער רבין .ביז
 2יאָר געלערנט אין חדרים ,דערנאָך אין די
ישיבות פון ראָוונע און בריסק .צו  61יאָר
אָנגעהויבן זיך לערנען רוסיש ,און לייענען
די העברעאישע און יידישע ליטעראַטורן.
 -געקומען אין ואַרשע ,וואו ער8
האָט זיך דאָרט ,און שפּעטער אין אַנדערע
שטעט פון פּױילן און אוקראַאינע ,באַשעפטיקט
מיט בוכהאַלטערײי און צייטנווייז מיט לערעריי.
 --- 3אַװעק קיין אַמעריקע ,וואו ער אַרבעט ביי פאַרשידענע
באַשעפטיקונגען ,װי  :שטוב-מאָלעריי ,הויזן-נייער ,שװאַרץ-אַרבע-
טער ,קעלנער ,ביכער-אַגענט א .אַ .װו --- 4191 .געװאָרן לערער אין
יידיש-וועלטלעכע שולן און דעביוטירט מיט אַ ליד אין ;דאָס אידי-
שע פאָלק" ,און זינט דאַמאָלט אָנגעהויבן פאַרעפנטלעכן לידער און
שפּעטער עסייען און דערציילונגען אין פאַרשידענע זאַמלביכער,
צייטונגען און צייטשריפטן |אויספירלעך וועגן דעם זע ,דאָס ז ,וויינ-
פּער-בוך* , ,איקוף-פאַרלאַג? ,ניו-יאָרק2691 ,ן .זינט  8191אָנגע-
הויבן אַרױסגעבן און רעדאַקטירן יידישע פּעריאָדישע זשורנאַלן ,זיך
אָנגעשלאָסן אין יידישן לעגיאָן ,אַװעק קיין ארץ-ישראל ,וואו ער
האָט געלעבט אָנדערהאַלבן יאָר -- 9191 .געקומען אין אַמעריקע,
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געװאָרן לערער אין פילאַדעלפיע .אין  0291איז דערשינען זיין ערשט
בוך לידער ,פון אונזער לאַנד" .שפּעטער אויפגעגעבן לערעריי
געלעבט פון שריפטשטעלעריי און נאָכן באַטײליקן זיך ,װי אַ דעלע-
גאָט אויפן אַלװועלטלעכן קאָנגרעס פון ,איקוף" ,באַשטימט געװאָרן
אין  8291אַלס גענעראַל-סעקרעטאַר פון ,איקוף" אין אַמעריקע,
און אַלס אַזעלכער פיל מאָל אַרומגעפאָרן איבער די יידישע ישובים
פון די פאַראייניקטע שטאַטן ,קאַנאַדע און די לאַטײן-אַמעריקאַנער
לענדער ,וי ער פלעגט זיך אויסדריקן ,אַלס ;קאָלעקטאָר און לעק-
טאָר*" ,שאַפנדיק די פאָנִדן פאַרן /,איקוף" און גלייכצייטיק געבנדיק
אומעטום לעקציעס אויף פאַרשידענע ליטעראַרישע און געזעל-
שאַפּטלעכע טעמעס,
ביי זיין לעבן און נאָך זיין טויט זיינען דערשינען ,אין יידיש,
זיינע  81ביכער לידער 2 ,ראָמאַנען .און  4ביכער ועגן יידישע
שריפטשטעלער 1 ,בוך אין העברעאיש (איבערזעצט פון א .מייטוס,
אַרױסגעגעבן אין תל-אביב ,אין  ,)1691און  1בוך אין ענגליש
(איבערזעצט פון מאַרטאָן דייטש ,אַרױסגעגעבן אין  6291אין ניו-
יאָרק).
וו .האָט געהאַט אַ זייער אינטימע באַציאונג צום יידישן טעאַטער,
האָט פאַרעפנטלעכט אין זשורנאַל /טעאַטער און ראַדיאָ וועלט* (ניו-
יאָרק ,אַפּריל און נאָוועמבער  5391און אַפּריל  )6391דריי פּרעכטיקע
פּאָרטרעטן פון די שױשפּילער סאַראַ אַדלער ,מנשה סקולניק און
מאַלי פּיקאָן.
וי אַ לערער האָט װו ,געפילט די נויטווענדיקייט פון טעאַטער-
מאַטעריאַל פאַר קינדער ,און ער האָט זיך דעם געביט אַ סך גע-
ווידמעט .נאָך אין  5291איז אין פאַרלאַג /,מתנות" דערשינען זיין
אײינאַקטיקע קינדער-אָפּערעטע ,דער באַפרייטער" ,װאָס די יידישע
שולן האָבן באַלד דערויף אויפגעפירט ,דערנאָך קומען די איינאַק-
ַ,מאָל און
טערס ;אַ טאַנץ אין דער נאַכט*, ,וואונדער ,וואונדער" ,א
אַמאָל? (װאָס איז אויך איבערגעדרוקט געװאָרן אין ואַרשע ,און
איז אין  9291אויפגעפירט געװאָרן דורך שרה קינדמאַן (מעסטל)
אין דער אַרבעטער-רינג-שול אין פּיטסבורג) ,און ;אַ מיליאָן מיט
דריי פערטל" .װאָס ער האָט פריער געדרוקט אין ,קינדער זשורנאַל*
און אין דעם זשורנאַל ,אויפקום" (אונטער זיין רעדאַקציע) ,וועלכע
ער האָט אַריינגענומען אין זיין בוך ,אייגנס" ( .,)8291אין ;אויפקום"
( )9291פאַרעפנטלעכט ער זיין דריי-אַקטיקע דראַמע ,דאָס פאַר-
כשופטע לאַנד" ,און שפּעטער אין ,יידישע קולטור" דעם אײנאַקטער
;די היינטיקע באַדינער? ,װאָס איז אויך אַרין אין זיין בוך ;לייד
און פרייד" ,די דריי-אַקטיקע דראַמע ;זריעה און שטיינער" און
דעם אײנאַקטער ,דער אױיטאָריטעט? .אין דעם בוך ,לייד און פרייך"
( )4591זיינען אויך פאַרעפנטלעכט דריי איינאַקטערס ,כדאי", ,כל
זמן מען לעבט" און ;אַ שיינער זונפאַרגאַנג" ,װאָס זיינען פריער
ניט געדרוקט געװאָרן,
דעם  21יוני  7291איז א"ר פון ברוך לומעט ,אויפגעפירט געװאָרן
אין ניו-יאָרקער ;מעקא טעמפּל? פאַר די שולן פון ,א .א .א "*.װו'.ס
;דאָס געזאַנג פון אונדזער צייט" ,שפּיל אין  2אַקטן און  8בילדער,
מוזיק פון בען יאָמען ,טענץ  --סיידי דזשעראַרד ,דעקאָראַציעס --
|
בען יאַגאָ.
וו .איז געוען פאַרהייראַט צו דער יידישער שוישפּילערין זיטאַ
גערטנער .זייער טאָכטער ,נחמה ,איז פאַרהייראַט צום יידישן דיכטער
אהרן קרישטאַלקאַ,
צו אַ טייל לידער פון װ .האָבן יידישע קאָמפּאָזיטאָרס געשאַפן
מוזיק .אַזױ פאַרצייכנט דער חזן און זינגער מ .ירדני; :דאָס גע-
זאַנגל* (פּנחס יאַסינאָווסקי), ,רו" און ,טויבן? (סאָלאָמאָן גאָלוב),
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;אברהמלע טריסקער", ,אַ פּאַסטוכל אַ טרוימער" און ענישט אַלץ
װאָס דאָ איז דאָ* (חזן יעקב ראַפּאָפּאָרט), ,הללויה" (נחום גאַרדי),
;איינס און איינס |צוויין? (נ .זאַסלאַוװוסקי); ,נישט איצט איז די
צייט צו װאַקלען* (ריפּינסקי); ,אייביק פאָלק" (לעאָ קאָפּף) ,קאַ

יינגעלע" (פּראָפ .לעמקאָף); ,ביראָבידזשאַן" (בען יאָמען); ,בערעלע
בערולע* (י .גלאַדשטײן) און ,,מאַמע?* (מרדכי ירדני),
,מעטראָ מוזיק* האָט אויך אַרױסגעגעבן וו'ס ליד ;דער האַמער
און דער סערפּ* מיט מוזיק פון װאָלאָוויטש,
;אַ פּאַסטוכל אַ טרוימער" איז רעקאָרדירט געװאָרן פון אָפּערע-
זינגער יאַן פּיערס ,וועלכער זינגט עס אָפט אויף זיינע קאָנצערטן,
און עס ווערט אויך געזונגען פון עמוד-קינסטלער משה קוסאָוויצקי
און אנדערע חזנים און זינגער; .איינס און צוויי" איז רעקאָרדירט
פון דער זינגערין שרה גאַרבי,
דעם  62יאַנואַר  7591איז וו .געשטאָרבן אין ניו-יאָרק,
וועגן דער מוזיקאַלישקיײיט פון װו',ס לידער שרייבט מ .ירדני:
ז,יינע לידער און פּאָעמעס בעטן זיך ממש מזאָל שרייבן צו
זיי מוזיק און זיי זינגען .די פּען ביים קאָמפּאָזיטאָר און דער צונג
ביים זינגער וועלן זיך ניט פאַרטשעפּן ביי וויינפּערס א װואָרט .דאָס
איז דערפאַר ,ווייל װיינפּער איזן א פּאָעט ,װאָס דאָס װאָרט און
דער נינון זיננען זיך ביי אים אַרויס אויף אַ נאַטירלעכן מנננישן
אופן ,וויינפּער האָט דעם קאָמפּאָזיטאָר צונעטראַנן לידער ניט
מיט

בלויזן

נימענטן.. ,
איבערהויפּט
,אַ פּאַסטוכ?
קאָמפּאָזיטאָר

פארטיקע

נינונים,

 .ז ,װיינפּער
פלענט ער
אַ טרוימער!
װועט נאָך

נאָר אַפילו

מיט

פּיאַנאָ-אַקאַָמפּאַ-

אַלֵיין האָט אויך ליב נעהאַט צו זינגען,
ביי יעדער געלעגנהייט זינגען ;טויבן,
און ,דאָס געזאַנג? ...ניט איין יידישער
זיך אָפּשטעלן אויף װיינפּערס ליריש-

זינגעוודיקע לידער און פּאָעמעס".

וו'ס געדרוקטע פּיעסן :
}11ן

1

|ןא,2
}1

{אג,
1

וָא,4
1ב,4
{כ}

דער באַפרייטער
אָפּערעטע אין איין אַקט פון ז .װיינפּער
פאַרלאַג /,מתנות" ,ניו-יאָרק  04( 5291עמודים,
אַלבאָם-פּאָרמאַטן,
+ז .ויינפּער
אַ טאַנץ אין דער נאַכט
(פאַנטאַזיע)
{;קינדער זשורנאַל? ,ניו-יאָרק ,אָקטאָבער ,5291
|
זז,22-321 .
אַרײן אין בוך ;אייגנס" ,נואָרק ,9291 ,זז441 851 .,ן,
ז .װינפּער
וואונדער
(אַן אָפּערעטן שפּיל אין איין אַקט)
{,קינדער זשורנאַל? ,ניו-יאָרק ,נאָוו- ,דעצ,6291 ,.
זז6-1 .ן,
אַרײן אין בוך ;אייגנס" ,נואָרק ,9291 ,זז2341-221 .ן,
ז .+ויינפּער
אַמאָל און אַמאָל
{,קינדער זשורנאַל? ,נ .י ,,נאָוו- .דעצ ,7291 ,,זז,|12-51 .
;די קליינע פאָלקס-צייטונג" ,װאַרשע 22 ,יוני 8291
אַרײין אין בוך ;אייגנס" ,נױאָרק ,9291 ,זז121-021 .ן,
ז .װיינפּער
אַ מיליאָן מיט דריי פערטל
ואײינאַקטערן
|;אויפקום" ,נ .י ,,אַפּריל  ,8291זז,}9-41 .
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יידישן

טעאַטער

וָאל ,אַרײין אין בוך ;אייגנס" ,נויאָרק ,9291 ,זז,}911-1111 .,
{ }6ז .װינפּער
דאָס פאַר'כשופ'טט לאַנד
דראַמע אין  3אַקטן
{;אויפקום" ,נ .י ,.יאַנואַר ,פעברואַר ,מערץ 9291ן.
{ן די היינטיקע באַדינער
(אײינאַקטער)
פוֹן ז .װיינפּער
{,יידישע קולטור" ,נ .י ,נ'  ,9491 ,8זז02-81 .ן,
|א? ,אַריין אין בוך ,לייד און פרייד" ,ניו יאָרק4591 ,ן,
 1זריעה און שטיינער
דראַמע אין זריי אַקטן מיט אַ פאָרשפּיל
פון ז .װיינפּער
{;יידישע קולטור" ,נ ,י ,.פּעברואַר ,מערץ ,אַפּריל 0591ן,
{פן דער אױטאָריטעט
{אײינאַקטערן
פון ז .װיינפּער
{;יידישע קולטור" ,נ .י ,.נ'  ,2591 ,9זז,62-431 .
 1ד .7וויינפּער
כדאי
|אין בוך ,לייד און פרייד" ,ניו יאָרק4591 ,
 11ז .וויינפּער
כל זמן מען לעבט
וְאין בוך ,לייד און פרייד" ,נ .י,45911 ,.
 }121ז .וויינפּער
אַ שיינער זונפאַרגאַנג
{אין בוך ,לייד און פרייד" ,נ .י4591 ,.ן,
ז .רייזען  --אלעקסיקאָן פון יידיש ,ליט ,| ,".זו,05*949 .
זלמן זילבערצווייג

--

,לעקסיקאַן

פון יידישן

טעאַטער",

 ,ז.886 .

;דאָס ז .װײינפּער-בוך" ,ניויאָרק,2691 ,

סלאַוועס ,חיים
געבוירן  91יוני  5091אין ביאַליסטאָק,
פּױלן ,פאָטער  --אַ לעדער-אַרבעטער ,װאָס
האָט נאָך דער ערשטער ושעלט-מלחמה זיך
גענומען צו מסחר און לופט-פּרנסות .גע-
לערנט צוויי יאָר אין אַ חדר-מתוקן ,דערנאָך
אַריין אין אַ רוסישער שול ,װאָס איז בעת
דער ערשטער וועלט-מלחמה פאַרװאַנדלט גע-
װאָרן אין אַ דייטשער שול .אין  6191איז ס.
אַרײינגעטראָטן לערנען אין דער ערשטער
פולער נאָרמאַלער טאָג-שול מיט יידיש אַלס
אונטערריכט-שפּואַך ,ביים ;יוגנט-פאַראיין" אין ביאַליסטאָק.
וועגן אָט דער שול ,און די השפּעה ,װאָס זי האָט אויף אים געהאַט,
שרייבט דר .ס: .
 ...,דאָס געלייטערטע יידישע ואָרט ,דאָס יידישע ליד זיינען
געווען דאָס טענ-טענלעכע ברויט פון אונדזער נייער ,רוחניותדיקער
חיים  ---פון אונדזעד שול ,יידישע שרייבער האָבן אויסנעזעען
װוי העלדן פון לעגענדע .אין אַ שכנותדיקן חדר האָבן יינגלעך
געקנעלט,

אומגערן

און אין לאַנגװוייליקייט,

אַ פּרשה

חומש

אָדער

אַ בלאַט נמרא ,מיר האָבן ,מיט ברען און פאָרכטיקייט ,געלערנט
אַ פּרק מענדעלע ,אַ קאַפּיט? שלום-עליכם ,אַ זייט? פּרץ ... .,דער
קולט פאַר דער שפּראַך פון פאלק און פאַר דער לעבעדיקער ליטע-
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ראַטור פון פאָלק האָט אונדז פרי געעפנט די אוינן אויף די עיקר-
דיקע פּראָבלעמען פון פאָלקס-לעבן .די שו? איז אַזױ אַרום נע-

װאָרן די ערשטע לאַבאָראַטאָריע פון יידישער געזעלשאַפטלעכקייט".
פון די פריעסטע יאָרן האָט ס .געהאַט אַ לײדנשאַפטלעכן אינ-
טערעס צו טעאַטער ,און מיט די שכנישע קינדער אָרגאַניזירט
;ספּעקטאַקלען* אונטערן פרייען הימל ,אויפן חויף פון זייער וואוי-
נונג ,און עס גערופן ;צירק" .די ערשטע פאָרשטעלונג אין יידישן
טעאַטער ,פון ,כאַנטשע אין אַמעריקע? ,װאָס ער האָט געזעען אַלס
קינד פון  7-6יאָר ,האָט אויף אים געמאַכט ממש אַ דערשיטערטן
איינדרוק .צוליב דעם װאָס די יידישע שול האָט זיך געפונען בשכנות
מיטן שטאָט-טעאַטער ,וואו זיין פאָטערס אַ חבר איז געווען קאַסירער,
האָט ער באַקומען אַ צוטריט צו באַזוכן כסדר די רעפּעטיציעס פון
די אַקטיאָרן ,און כדי צו שטילן כאָטש טיילווייז דעם ברענענדיקן
טעאַטער-דורשט ,האָט ער ,צוזאַמען מיט די שילער און שילערינס
פון דער יידישער שול ,אָנגעהױבן אײנאָרדנען ;אָװונטן" ,פון וועלכע
ער איז געווען דירעקטאָר ,רעזשיסער און הױפּט-שפּילער .דער
רעפּערטואַר איז באַשטאַנען פון שלום-עליכמס אײינאַקטערס און אויך

ּ,יעסן? ,װאָס ס .האָט אַלײן אָנגעשריבן.
פ.ון פ

זיין ערשטע דראַמאַ-

טישע אַרבעט איז געװען אַ דראַמאַטיזאַציע פון אַ קאַפּיטל פון
מענדעלעס ;פישקע דער קרומער" ,דאַן אַ דראַמע אין אָנדערהאַלבן
אַקטן ,דערנאָך אַ פיראַקטיקע פּיעסע אין ווייסן פערז א"נ ,אַ שווערע
אָפּעראַציע* (וועלכע ער האָט אין  6291איבערגעגעבן צו דוד
הערמאַן ,וואו זי איז פאַרלאָרן געגאַנגען.
ס .גרינדעט ,צוזאַמען מיט נאָך אַ חבר ,אַ טעאַטער-געזעלשאַפט
פ,אַראיין פון יוגנט:ליבהאָבער דער קונסט" ,און באַלד קומט
די פּרשה :קאָמסאָמאָל .אין יולי  0291ווערט ביאַליסטאָק פאַר-
נומען פון דער רויטער אַרמעע ,װאָס זי פאַרלאָזט בערך אַ חודש
שפּעטער ,און צזאַמען מיט אַ גרויסן טייל ביאַליסטאָקער יוגנט
לאָזט זיך ס .קיין מזרח  :מינסק ,סמאָלענסק ,מאָסקװע ,דערנאָך צוריק
צום מערב  :ווידער סמאָלענסק ,מינסק ,ביאַליסטאָק ,װואַרשע ,אַנדע-
רע שטעט אין פּױלן (אונטערערדישע יוגנטלעכע רעװאַלוציאָנערע
אַרבעט) ,אַרעסטן און פּוױלישע טורמעס ,ביז ער עמיגרירט קין
פראַנקרייך ,טרעט אַרײין אין אַ פּאַריזער ליצעאום ,וואו ער לערנט
 2יאָר ,דערנאָך שטודירט ער  5יאָר אין אוניווערזיטעט (סאָרבאָן)
וועלכן ער פאַרענדיקט מיטן טיטל דר .יורי .אין משך פון אָט די
יאָרן האָט ס .אַ סך געשריבן אויף פראַנצויזיש ,און ()82-5291
אַרױסגעגעבן דריי ביכער וועגן אינטערנאַציאָנאַלן געזעץ און היינט-
צייטיקער געשיכטע.
אין  ,6391בעתן אויפפלאַקער פון דער נאַצישער באַװוועגונג ,װאַרפט
זיך ס .אינגאַנצן אַריכער צו יידישער קולטור:אַרבעט .ער וװערט
איינער פון די איניציאַטאָרן פון אַלװעלטלעכן יידישן קולטור-
קאָנגרעס אין פּאַריז ,סעקרעטאַר פון אָרגאַניזיר-קאָמיטעט און איינער
פון די װויכטיקסטע הױיפּט-אַרכיטעקטן פון דעם קאָנגרעס .ער האָט
אויך געעפנט די פייערלעכע זיצונג פון קאָנגרעס דעם  71סעפּטעמ-
בער  ,73291און איז דערנאָך אויסגעקליבן געװאָרן וי דער סעקרעטאַר
פון דעם ניי-געגרינדעטן קולטור-פאַרבאַנד ;איקוף" .ער מאַכט שפּע-
טער טורנעען פאַרן ,איקוף? איבער די באַלטישע לענדער און
מערב-אײיראָפּע (בעלגיע ,האָלאַנד ,ענגלאַנד).
נאָך דער פּאַניק פון די ערשטע מלחמה-טעג פון דער צוייטער
וועלט-מלחמה זיך גענומען שרייבן אַ פּיעסע איף יידיש ;המנס
מפּלה? און זי נאָך באַװיזן אַװועקצושיקן קיין ניו-יאָרק צום ;יידישן
קונסט-טעאַטער* ,וואו עס איז אָבער ניט געקומען צו קיין אויפפי-
רונג .די פּיעסע (געדרוקט אין  9491אין פּאַריז) איז דעם  71פעבר,
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לעטסיקאָן
 ,5אין נ .בוכוואַלדס באַאַרבעטונג אַלס ,פאָלקס-שפּיל אין 2
אַקטן און  11בילדער" ,מוזיק  --משה ראָוך ,דעק -- .לעאָ קאָרץ,
אויפגעפירט געװאָרן דורכן ;טעאַטער אַנסאַמבל פון אידישן פראַ-
טערנאַלן פאָלקס אָרדן? אין ניו-יאָרק אין ,,פראַטערנאַל קלאָבהאַוז*
א"ר פון בנימין צמח ,און שפּעטער דורך אים מיט דער עפאָלקס-
בינע" אין לאָס אַנדזשעלעס .דעם  02יאַנואַר  6491אין די פּיעסע,
א"ר פון אָסקאַר פעסלער ,אויפגעפירט געװאָרן דורכן ;ייקוט"
(יידישער קונסט טעאַטער) אין פּאַריז ,און נאָכן אָפּשפּילן אָנדער-
האַלב סעזאָנען דאָרט ווידער באַנײט געװאָרן דעם  12דעצעמבער
דעם  2סעפּטעמבער  9491איז די פּיעסע ,א"ר פון יצחק
8
גרודבערג ,אויפגעפירט געװאָרן אין פּוילן ,אין יידישן מלוכה-
טעאַטער א"נ פון אסתר רחל קאַמינסקאַ; דעם  71סעפּטעמבער 9491
איז די פּיעסע אויפגעפירט געװאָרן א"ר פון זיגמונט טורקאָוו אין
דראַמקרײז ביי דער שלום-עליכם-ביבליאָטעק אין ריאָ ,בראַזיל;
דעם  82דעצעמבער  9491איז די פּיעסע א"ר פון אָסקאַר פעסלער
אויפגעפירט געװאָרן דורכן יידישן פאָלקס-טעאַטער אין בריסל,
בעלגיע ,און דעם  12מאַי  7591איז זי דורך אָסקאַר פעסלער אויפ-
געפירט געװאָרן דורכן ;איפט" אין בוענאָס איירעס ,אַרגענטינע.
דיזעלבע פּיעסע איז אויך ,אין דער שפּאַנישער איבערזעצונג
{לויטן מחברס פראַנצויזישער באַאַרבעטונגן פון ראַפאַעל אַלבערטי
און מאַריאַ טערעסאַ לעאָן ,אויפגעפירט געװאָרן ,א"ר פון אָסקאַר
פעסלער ,דעם  22דעצעמבער  2691אין אוניווערזיטעט-טעאַטער פון
בוענאָס איירעס,
בעת דער היטלער-אינװאַזיע אַנטלאָפן פון פּאַריז קיין ווישי ,האָט
ס .דאָרט אָנגעשריבן אין יידיש און אין פראַנצויזיש די דראַמע
;אויף די וועגן פון פראַנקרייך" .דער פראַנצויזישער טעקסט איז
נאָך דער מלחמה אָנגענומען געװאָרן צום אויפפירן פון אַ פראַנ-
צויזיש טעאַטער ,אָבער ניט רעאַליזירט געװאָרן
אַרױסגעשיקט פון ווישי ,זיך באַזעצט אין ליאָן ,איז ס ,.מיט זיין
פאַמיליע ,אַלס ייד ,גענויטיקט איבערצוגיין צו אַן אומלעגאַל לעבן.
ס .ווערט דאַמאָלט אַקטיוו אין דער אונטערערדישער װידערשטאַנד-
באַװועגונג און שרייבט פאַר איר אויפרופן און אַרטיקלען פאַר די
אומלעגאַלע אױיסגאַבעס ,גלייכצייטיק ,אין יידיש ,די קיינמאָל-ניט-
אויפגעפירטע פּיעסע ;די געלע לאַטף?
נאָך דער באַפרייאונג האָט ס .אָנגעשריבן זיין דראַמע ;נקמה-
נעמער*" (געדרוקט אין  7491אין פּאַריז) ,וועלכע איז דעם  1נאָוועמ-
בער  7491א"ר פון יאָנאַס טורקאָוו אויפגעפירט געװאָרן אין פּאַריז,
פראַנקרייך ,דורכן אייקוט"; דעם  12דעצעמבער  ,7491א"ר פון
דוד ליכט ,אין ניוזיאָרק ,דורכן גיידישער טעאַטער אַנסאַמבל? ,און
אין  ,8491א"ר פון יאָנאַס טורקאָוו ,װוי אַ קיצור אין איין אַקט ,אויף
אַ טור איבער די פאַראייניקטע שטאַטן פאַרן ,ײידיש:נאַציאָנאַלן
אַרבעטער-פאַרבאַנד"; דעם  8אַפּריל  8491איז די פּיעסע אויפגע-
פירט געװאָרן אין בוענאָס איירעס ,אַרגענטינע ,דורכן ,איפט" א"ר
פון דוד ליכט; אין מאַי  8491איז די פּיעסע אויפגעפירט געװאָרן
א"ר פון איזאַ שאַפּיראָ דורכן ,יידישן מלוכה טעאַטער* אין רומעניע ;
דעם  92מאַי  8491האָט זיגמונט טורקאָוו אויפגעפירט די פּיעסע
מיטן דראַמקרײז ביי דער שלום-עליכם ביבליאָטעק אין ריאָ ,בראַ-
זיל ,דערנאָך אין אַנדערע שטעט  :דעם  13יאַנואַר  9491איז די פּיעסע
אויפגעפירט געװאָרן א"ר פון תמרה סאַמסאָנאָוו אין פאָלקס-טעאַטער
ביי דער קולטור-פּעדעראַציע אין יאָהאַנעסבורג ,דרום-אַפריקע ,דער-
נאָך אין אַנדערע שטעט :דעם  61נאָוועמבער  0591איז די פּיעסע
א"ר פון וו .װײיסדאָרף אויפגעפירט געװאָרן דורך אַ דראַמאַטישע
גרופּע אין מאַלמאַ ,שװועדן .די פּיעסע איז אויך אין  8491געשפּילט
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געװאָרן אין האָלאַנד און איז אויך אויפגעפירט געװאָרן אין מעקסיקע.
די פּיעסע האָט באַקומען די פּרעמיע פון משה קאַסנער-פאָנד אין
בוענאָס איירעס,
אין מאַי  0391איז אין בוענאָס איירעס אויפגעפירט געװאָרן א"ר
פון דוד ליכט דורכן ;איפט* ס',ס פּיעסע עדי יונהס און דער װאַל-
פיש? (געדרוקט אין  2591אין פּאַריז) .די פּיעסע האָט באַקומען
דעם פּריין פון משה קאַסנער-פאָנד אין אַרגענטינע.
אין אױיגוסט  0591איז א"ר פון זיגמונד טורקאָוו אויפגעפירט
געװאָרן דורכן דראַמקרײז ביי דער שלום-עליכם-ביבליאָטעק אין
ריאָ ,בראַזיל ,ס'.ס דראַמע אין  5אַקטן ,די צייט פון געזאַנג?"
(ערשטער אַקט א"נ ,די לעצטע" ,געדרוקט אין פּאַריז ,32591 ,און
אויפגעפירט אין  1691אין פּױלן) ,די פּיעסע איז דעם  4דעצ0591 .
א"נ ;עת הזמיר" אין דער העברעאישער איבערזעצונג פון מ .קרוא,
א"ר פון ווייסליץ ,אויפגעפירט געװאָרן דורכן /,אהל" אין תל-אביב,
אין  4591איז אין ,יידישע קולטור? אין ניו-יאָרק פאַרעפנטלעכט
געװאָרן ס'.ס אײינאַקטער ;דער כתב פון רעכטס אויף לינקס" ,װאָס
איז אויפגעפירט געװאָרן אין  0691דורך אַ דראַמאַטישן קרייז אין
גליוויץ ,פּױילן; דעם  42יוני  ,1691א"ר פון מאַקס שנײידערמאַן ,מיט
דער דראַמאַטישער גרופּע ביים איקוף אין ניו-יאָרק ,און אין 1691
מיט אַ דראַמאַטישן קרייז אין פּאַטאַלומאַ ,װוי אויך אין אַרגענטינע.
אין אָקטאָבער  7591איז דער אײנאַקטער א"ר פון גאַבריעל גאראן
אויפגעפירט געװאָרן אויף פראַנצויזיש אין ,מוטואַליטע טעאַטער*
אין פּאַריז . דער אײנאַקטער איז אויך געשפּילט געװאָרן ,אויף
שפּאַניש ,דורך אַ יוגנט דראַמקרייז אין אַרגענטינע ,און ,אויף פּאָר-
טוגעזיש ,אין אַ יוגנט דראַמקרײז אין בראַזיל,
אין  6591האָט ס ,פאַרעפנטלעכט אין איידישע קולטור" (ג .י ).זיין
דראַמע ,ברוך פון אַמסטערדאַם" ,װאָס איז באַלד דערויף דערשי-
נען אין א סעפּאַראַטער אױיסגאַבע .פראַנמענטן פון דער פּיעסע
זיינען דעם  41דעצעמבער  6591געגעבן געװאָרן דורכן ;ייקוט"
אין פּאַריז .די פּיעסע איז דעם  42מערץ  1691אויפגעפירט געװאָרן
א"ר פון מאיר מעלמאַן דורכן יידישן מלוכה-טעאַטער אין פּוילן
מיט אידאַ קאַמינסקאַ אין דער הױפּט-ראָל פון ,,מאַנועלאַי ,און איז
שפּעטער ,דורך דעם טעאַטער ,אויפגעפירט געװאָרן ,בעת זיינע
גאַסטשפּילן ,אין לאָנדאָן און פּאַריז .דעם  7מאַי  2691איז די פּיעסע
אויפגעפירט געװאָרן (אין קאָסטיום און גרים ,אָבער אין דער פאָרם
פון אַ דראַמאַטישער לייענונג) א"ר פון ברעט װאָרען אין ניו-יאָרק
אין זאַל פון דער ,פ,אָלקסבינע? ,דורך דער ,נייער יידישער טעאַטער?,
דאָס ערשטע בילד פון דער פּיעסע ,אין מחברס פראַנצויזישער
באַאַרבעטונג ,איז געדרוקט אין פראַנצויזישן זשורנאַל ,דאָמען
יידיש* ( ,)8591און דאָס צווייטע בילד פון דריטן אַקט ,אין פּױליש,
אין דער פּוילישער בײילאַגע פון דער ואַרשעװער ,פאָלקסצייטונג"
(.)1691
אין  2691איז אין ;יידישע קולטור" פאַרעפנטלעכט געװאָרן ס'.ס
דראַמע ;די מלחמה פון גאָט?,
ס .האָט אויך פאַרענדיקט
געווען".

אַ פּיעסע ;צען ברידער

זיינען מִיר

מערץ  8591האָט ס .באַזוכט סאָװויעט-רוסלאַנד און האָט דערנאָך
()9591 ,2

פאַרעפנטלעכט

אין

ני-יאָרקער

;יידישע

קולטור"

אַ

רעוויזיע-אַרטיקל וועגן דער דאָרטיקער שטעלונג צום יידישן קול-
טור-פּראָבלעם .אין  2691האָט ס .באַזוכט אַמעריקע און איז אויפ-
געטראָטן אויף אַ ריי ,איקוף"-פייערונגען.
ס .האָט אויך געשריבן אָפט אַרטיקלען וועגן פאַרשידענע יידישע
קולטור-פּראָבלעמען,
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טעאַטער

ס'ס געדרוקטע פיעסן:
ח .סלאָוועס
נקמה-נעמער
(טראַגעדיע אין דריי אַקטן ,ניין בילדער)
פאַרלאַג ;אויפסניי" ,פּאַריז | 49 ,7491זז,ן
ח ,סלאָװועס
נקמה-נעמער
וצווייטער אַקט .געדר .אין א .גאָלדבערגס ;אונדזער
דראַמאַטורגיע* ,ניו-יאָרק ,1691 ,זז215-1051 .
ח .סלאָוועס
המנס מפּלה
פאָלקס-שפּיל אין פיר אַקטן
פאַרלאַג ;אויפסניי" ,פּאַריז | 3201 ,9491זז|,
ח .סלאָוועס
די יונהס און דער װאַלפיש
פאַרלאַג ;אויפסניי" ,פּאַריז  711 ,12591זז.ן
ח .סלאָוװעס
די לעצטש
ערשטער אַקט פון זיער פּיעסע ;די צייט פון געזאַנג"
פ{ּ,אַריזער צייטשריפט" ,אַפּריל 32591ן
ח ,סלאָװעס
דער כתב פון רעכטס אויף לינקס
(איינאַקטער)
{,יידישע קולטור" ,ניו-יאָרק ,נ'  ,4591 ,2זז32-02 .ן
ברוך פון אַמסטערדאַם
(דראַמע אין פיר אַקטן ,ניין בילדער) פון ח .סלאָװעס
{;יידישע קולטור" ,ג .י ,,נ' 6591 ,6 ,5 ,4
ברוך פון אַמסטערדאַם
(דראַמע אין פיר אַקטן ,ניין בילדער)
|מיט אַ הקדמה פון מחברן
;איקוף" ,ניו-יאָרק 111 ,16591זז23" ,ן
די מלחמה פון גאָט
(דראַמע אין דריי אַקטן ,אַכט בילדער)
פון ח .סלאָוועס (פּאַריז)
{;יידישע קולטור" ,ג ,י ,.נ' 2691 ,4 ,2 ,2ן

אין פראַנצויזיש :
 }11ברוך פון אַמסטערדאַם
ערשט בילד
;דאָמען יידיש" ,ני' 8591 ,1
אין פּויליש :
וִנן ברוך פון אַמסטערדאַם
= צווייט בילד פון דריטן אַקט
;פאָלקס-שטימע? ,װאַרשע ,אַפּריל,1691 ,
ש .ע.
,עאַטער אנסאמבלי ,מאָרגן פרייהייט",
נ .בוכוואלד  --המנ'ס ,מפּלה* ביים ט

 22 ,? 1פעברואר ,5491

אברהם רעגעלסאָן ,, --המנס מפּלה* ---אַ פריילעכע פּורים פאַנטאַזיע ,דאָרט,
 82פעב,5491 .
אברהם קאָרנהענדלער , --המנס מפּלה", ,אַרבעטער װאָרט" ,פּאַריז52 ,
יאַנואַר ,6491
נ .כילמאַן  ---צו דער פּרעמיערע פון האָמענס מאַפּאָלע*, ,א,ונזער שטימע",
פּאַריז 62 ,יאַנואַר ,6491

יעקב מעסטל  ---צוויי דערשינענט דראַמאַטישע װערק, ,יידישע קולטור" ,ג .י,.
ני ,8491 ,4
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נחמן מייזיל  ---דער קריג און חורבן ,דער װידערשטאַנד און אויפשטאַנד און
די יידישע דראַמאַטורגיע ,דאָרט ,נ' .0591 ,1
נ .בוכװאָלד  --אַן אַלטע לעגענדע---מיט א נייעם אינהאַלט ,דאָרט ,נ' ,3
32
דוד ספאַרד , --שטודיעס און סקיצן" ,װאַרשע ,5591 ,זו,571:961 .
,ידישע קולטור" ,ג ,י ,נ' ,6591 ,8
יעקב מעסטל  --פּיעסן פון ח .סלאַװעס ,י
מ .ליטװין  --דאָס האַרץ פון שפּינאָזא, ,פּאַריזער צייטשריפט" ,פּאַריז ,גי
,7'/6591/ ,8
,אמלונגען" ,ג .י ,.ני ,7591 ,31
ח .סלאָװעס  ---מיין פריינט בוכװאַלד ,ז
ח ,סלאַװעס  --װעגן דער ידישער קולטור אין סאָװענטפארבאנד ,פיידישע
קולטור" ,נ ,י ,נ' ,9591 ,2
דוד ספאַרד ; ---ברוך פון אַמסטערדאַם" פון ח .סלאָװעס אין יידישן מלוכה-
,ידישע שריפטן" ,וװארשע ,אַפּריל ,1691
טעאַטער ,י
ח .סלאָװעס

--

װעגן

זיך און מיין שאפן,

,ײדישע

קולטור",

נ .י ,ב' ,9

,1
א .גאָלדבערג ,- --אונדזער דראמאטורגיע" ,ניו-יאָרק  ,11691זז,}215-994 .
ר .יוקלסאַן , ---ברוך פון אמסטערדאם" --א גרויסער אויפטו, ,מ"פ" ,ג ,י,,
 6מאַי ,2691
פ .א ,נ -- .טאָג-אײין ,טאָגנ-אױס, ,מ"פ" ,נ .י 71 ,.מאַי ,2691
ירחמיאל פאַרבער , --ברוך פון אמסטערדאם" אין װאַרשעװער טעאטער,
דאָרט 22 ,מאַי ,2691
,ידישע קולטור",
{--ן  --דר .חיים סלאָװעס קומט צו גאַסט קיין אמעריקע ,י
נ י ,ני ,2691 ,01
לילי בערגער ; --עסייען און שקיצן" ,ווארשע ,2691 ,זז,0917281 .
א טעאטראל  --די באַניײיטע אויפפירונג ,ברוך פון אמסטערדאם", ,מ"פ",
נ י 31 ,.דעצ,2691 .

דושאַקליןיהאמער,

שרה

געבוירן  71דעצעמבער  5091אין נאָװאָ"
ראַדאָמסק ,פּױלן ,ביי חסידישע עלטערן .אין
 ,4צוזאַמען מיט זיי ,אױיסגעװואַנדערט קיין
קאַנאַדע .געלערנט אין טאָראָנטאָ אין אַן
אַלגעמיינער שול ,יידישע למודים ביי אַ פּרי-
װאַטן לערער .אין עלטער פון  51יאָר גע-
קומען אין ניו-יאָרק און זיך אָנגעשלאָסן אין
;קונסט רינג? (די דראַמאַטישע גרופּע ביים
גייד .,קונסט-טעאַטער*) ,וואו זי האָט געהאַט
אַ געלעגנהייט אויפצוטרעטן אין קליינע ראָלן.
באַלד דערויף אַריבער אין יידישע װאַנדער-טרופּעס ,מיט וועלכע זי
האָט אַרומגעװאַנדערט  7יאָר איבעו אַמעריקע ,האָבנדיק די מעג-
לעכקייט צו שפּילן מיט אַזעלכע באַרימטקײטן וי רעגינאַ פּראַגער,
באָריס טאָמאַשעװסקי א"אַ .אין סעזאָן  0291האָט זי אין דער טרופּע
פון פאָלקס-דיכטער דוד מיעראָוויטש געשפּילט די הױפּט פרויען-
ראָלן אין װיגיפּעג ,קאַנאַדע .אירע איבערלעבונגען מאַכן אויף איר
אזא איינדרוק ,אַז זי הייבט אָן פירן אַ טאָג-בוך ,און דערפון אַנטװיקלט
זיך ביי איר בכלל אַ נייגונג צו שרייבן .זי פאַרפאַסט דעם איג-
אַקטער ,הינטערן פּאָרהאַנג* װאָס ווערט אָפּנעדרוקט אין זשורנאַל
;,שיקאַגאָ* (א"ר פון מאיר זאָלאָטאַראָוו ,שפּעטער אַריין אין איר בוך),
װאָס ווערט באַלד אויפגעפירט פון ליבהאָבער .אין  4391דערשיינט
אין ,טאָג" איר ערשטע לענגערע דערציילונג קאַ שאַפּ מיידל" ,װאָס
ציט דעם אויפמערק צו איר .באַלד דערנאָך הייבן זיך אָן אירצ
דערציילונגען דרוקן אָפּט אין ;אַמעריקאַנער* (אייר פון זלמן זילבער-
צווייג) .זי דרוקט אויך גלייכצייטיק אין ,טאָג* און אין ;פאָרווערטס",
און דער גרעסטער טייל פון דידאָזיקע דערציילונגען דערשיינען אין
ניו-יאָרק אין  6491אין אַ בוך א"נ ,לעבנס און געשטאַלטן? .דאָס
בוך ווערט זייער גוט אויפגענומען פון דער קריטיק,
ד .ווערט איצט אַן אָפטער גאַסט אין דער יידישער פּעריאָדיקע,
,וקונפט", ,אידישער קעמפער" ,קקינדער זשורנאַל"; ,ניו-
וי צ
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לעססיקאָן פון
יאַרקער װאָכנבלאַט?, ,דער שפּיגל*,, ,קענעדער אָדלער*, ,דער וועג",
;אידישע צייטונ( ":בוענאָס איירעס); ,אידישער זשורנאַל* און עדי
גאָלדענע קייט" ,װוי אויך אין ,ט,אָג* און ,פאָרווערטס" ,וואו ,אויסער
דערציילונגען ,דרוקט זי אויך א"פ קלאַראַ גאָלד ,אַרטיקלען אויף
פרויען-טעמעס.
אין  4591דערשיינט אין ניו-יאָרק איר צווייטער בוך ,שטאַמען
און צווייגן" ,װאָס ווערט נאָך װואַרעמער אויפגענומען פון דער קריטיק,
ד .האָט אויך באַזוכט אַרגענטינע און מדינת ישראל ,וואו זי איז
אויפגעטראָטן מיט לעקציעס אויף ליטעראַרישע טעמעס,
ד',ס געדרוקטער אינאַקטער איז:
הינטערן פאָרהאַנג
(אַ סאַטירע אין  1אַקט)
|געדרוקט אין בוך קלעבנס און געשטאַלטן? ,נ .י,6491 .
זז912-503 ,ן,
ש.7 .

,לעקסיקאָן

פון דער נייער יידישער

פייל,

ליטעראטור",

| ,זז,38:284 .

יהוושע

געבוירן  5סעפּטעמבער  5881אין הרובע-
שאָוו ,פּױלן .פאָטער  --אַ מלמד .געשטרעבט
צו װערן אַ בעל-מלאכה אָדער שטודירן ,און
ניט קריגנדיק דערויף די צושטימונג פון
פאָטער ,איז ער אין עלטער פון  11יאָר
אַנטלאָפן אין שטעטל פּאַביאַניץ ,נעבן לאָדזש,
וואו ער איז געװאָרן אַ לערן-יינגל אין אַ
טעקסטיל-פאַבריקל ,ניט קאָנענדיק אַריבער-
טראָגן די באַהאַנדלונג פון זיין באַלעבאָס ,איז
פ .אַװעק קיין לאָדזש ,וואו ער איז געװאָרן
אַ לערן-יינגל ביי פראַנוֹן-אַרבעט .ערשט אין  9981איז ער געװאָרן
אַ בעל-מלאכה אין דעם פאַך ,און אָפּטראָגנדיק אַרבעט צום אָרטיקן
דייטשן טעאַטער ,איז ער צוגעצויגן געװאָרן צום טעאַטער .ער באַ-
קומט פרייען אַרײנגאַנג אין טעאַטער און אַ צוטריט הינטער די
קוליסן ,און אין  3091אָרגאַניזירט ער אַ יידישן דראַמקרײז ,אין
וועלכן ער טרעט אויף אַלס ;פּנחסל? אין גאָלדפאַדנס ,קוני לעמעל",
 -- 5טרעט ער אַריין ,װי אַ פּראָפּעסיאָנעלער אַקטיאָר ,אין
דער טרופּע פון סעם אַדלער--יעקב ספּיואַקאָווסקי ,דעביוטירנדיק
אַלס /,משה חסיד" אין גאָרדינס ;יידישער קעניג ליר" .צוליב דעם

כסדרדיקן װאַנדערן ,דאָס אָפּטע גרינדן און צעפאַלן זיך פון טרופּעס,
גייט ער איבער אין משך פון די נאָנטסטע צוויי יאָר אין די טרופּעס
פון ספּיוואַקאָווסקי .,זשיטאָמירסקי ,סאַבסײי ,דוד בראַנשטיין און
קאָמפּאַנעעץ ,וועלכע שפּילן איבער אוקראַאינישע און בעסאַראַבישע
שטעטלעך ,אויסער קאָמפּאַנעעצס טרופּע ,װאָס האָט זיך אין 7091
עטאַבלירט אין וואַרשע .אין משך פון אָט דער צייט שפּילט פ ,די
ראָלן / :א,ייזיק" אין ריכטערס ,הערצעלע מיוחס"; ,מאַקס? אין
פיינמאַנס ,חנהלע די נײטאָרין"/, ,ישמעאל" אין גאָלדפאַדנס ,עקדת
יצחק",

,פּאַפּוס?

אין גאָלדפאַדנס

?בר

כוכבא",

;צינגעטאַנג?

אין .

גאָלדפאַדנס ,שולמית", ,אליקום? אין גאָלדפאַדנס ;כשוף-מאַכערין",
;נחומל" אין ריכטערס ,משה חיים" און ,יאַנקעלע? אין לאַטײינערס
;דודס פידעלע".
אין  8091שפּילט פ.
בן-עמי ,פריד ,ליפּמאַן,
ספּיוואַקאָווסקין ,אָבער
מײיערסאָנען ביז .0191
5898

מיט סעם אַדלער אין לובלין (זילבערקאַסטן,
נעראסלאַװוסקאַ) ,וועלכע פאַראייניקט זיך מיט
צעשיידט זיך באַלד און פאַראייניקט זיך מיט
אין אָט דער טרופע קומט אים אויך אויס

צו שפּילן מיט טייטעלבוים ,מ .װוייסבלאַט (שפּעטער  --מיכאַלעסקאָ),

ליאָווקע בראַון ,פ .פינקל ,סאַנדלער ,ראַבינאָװויטש ,ליבערטאָװסקאַ,
פעני רייבער ,א .א .באַלד הייבט זיך ווידער אָן אַ לויפעניש פון
טרופּע צו טרופּע .אין  0191אַ שטיקל צייט קאָלעקטיוו מיט בידעסקאָ
און דאָקטאָראָוו ,דערנאָך מיט קאָריק ,שפּעטער מיט ראָטנשטײן,
דריי יאָר מיט גענפער און פון דאָרט מיט זשאָרזש און בעקער,
ווידער צוריק צו סעם אַדלער ,נאָכדעם צו שאַראַװנער .אין 6191
אַרײנגעטראָטן אין ליבערטס טרופע (אין ניקאָלאַיעװו) ,וואו ס'שפּילן
יעקב ליבערט ,מ .ליבערט ,ה .וייסמאַן ,ס .עדעלמאַן ,נ .עדעלמאַן,
ראָזאַ ברין ,ש .ברין א .אַ.
אין משך פון  9091ביז  7191איז פ'.ן אויסגעקומען צו שפּילן די
ראָלן ;בערעלע" אין שאָרס ,אַ מענטש זאָל מען זיין", ,מאָטעלפ"
אין גאָרדינס ;,גאָט ,מענטש און טייוול"; ,שמעיה" אין פיינמאַנס
;שבת קודש", ,בעני* אין שאָרט ,די אַמעריקאַנערין", ,קוועקויל-
בער" אין שאָרס ;שיר השירים", ,נח" אין הירשביינס ,אין אַ פאַר-
װאָרפענעם ווינקל* און ,דאָניש? אין גאָרדינס /,מירעלע אפרת".
נאָכן יידישן אַרטיסטן-צוזאַמענפאָר אין רוסלאַנד (אין קיעוו) אין
 7ווערט פ .אַרײינגענומען אין דער קאָאָפּעראַטיווער טרופּע נומער
איינס (צװוישן זיי :ה .ווייסמאַן ,מנחם רובין ,בראַנדעסקאָ) ,וועלכע
הייבט אָן שפּילן אין קרעמענטשוג ,דערנאָך אין מינסק און אין קיעוו,
וואו זי פאַראייניקט זיך מיט ליבערטס טרופּע ,און דאָרט שפּילט
פ .ביז  .9191פ .ווערט אויסגעקליבן אַלס מיטגליד פון פאַרװאַל-
טונג פונם קיעווער קונסט-טוער פאַראיין ,און צוזאַמען מיט י .ל.
בוימװאָל א .אַ .אָרגאַניזירט ער אין קיעוו דאָס שרשטע יידישע
מלוכה-טעאַטער ;אונדזער ווינקל",
אין סעפּטעמבער  0291האָט פ .זיך באַטײליקט אַלס דעלעגאַט
אין ערשטן צוזאַמענפאָר פון קונסט-טוער אין קיעוו און איז געוויילט
געװאָרן װוי אַ מיטגליד פון פּרעזידיום און מיטגליד אין דער פאַר-
װואַלטונג ,און ווערט פון דער האַמלער גובערניאַלער פאַרװאַלטונג
פון פּאָלקס-בילדונג פאַרבעטן אַלס פאַרװואַלטער פון דער אָרטיקער
קונסט-סעקציע .אַ קורצע צייט שפּעטער איז פ .באַשטימט געװאָרן
אַלס דירעקטאָר פון אַלע טעאַטערס און קינאָס אין האָמלער גובערניע.
פון  1מאַי  4291ביזן  1מערץ  0391האָט פ .פאַרװאַלטעט מיטן
אַדמיניסטראַטיוון-פינאַנסיעלן אַפּאַראַט פון מאָסקװער יידישן מלוכה-
טעטאַטער און דאָס לעצטע יאָר געווען אַ שטעל-פאַרטרעטער פונם
דירעקטאָר און מיטגעמאַכט דעם אײראָפּעאישן טורנעע .פון 1
מערץ ביזן  1נאָוועמבער  0291איז פ .געווען א באַפולמעכטיקטער
פונם מינסקער מלוכהשן יידישן טעאַטער ,און צום סוף פון  0291איז
ער באַשטימט געװאָרן אַלס דירעקטאָר און אָרגאַניזאַטאָר פון ערשטן
מלוכהשן ציגיינערישן טעאַטער ,ראָמען? .אין  2291האָט פ .גע-
אַרבעט אַלס געהילף-דירעקטאָר אין מאָסקװער צירק גאָמעצ)
אין  -- 2291דידעקטאָר אין מאָסקװער ;ערשטער אַרבעטער קינסט-
לערישער טעאַטער".

אין ,עמעס? װערסט נא" זיין ביאָגראַפיע ,צו זיינעם אַ יוביליי,
געזאָגט :
פּאָרט אום איבער .שטעט און שטעטלעך ,גייט איבער פון איין

טרופּע אין דער אַנדערער ,אַרבעט זייער פיל און לעבט אַ לעבן
פון אַ יידישן אַקטיאָר אין די צאַרישע צייטן ,ליידט הונגער און
יט

נויט ,צרות פון די פּאָליצמייסטערס און פּריסטאַװעס .,צו די אַלע
צרות פלענט זייער אָפּט אויסקומען פיידן פון די דירעקטאָרן,
וועלכע פלענן זוכן אויף װווי וייט מענלעך עקספּלואטירן דעם
אַקטיאָר .,אָפּט פלעגט אויסקומען פירן מיט זיי אַ שווערן קאַמף.
אין  1191פירט פייל?ל דורך אַ שטרייק אין סעם אַדלערס טרופע.
2090

יידישן

טעאַטער
0555

=

0551:
יא

ער אַרנאַניזירט אַליין אַ חברישן קאַלעקטיװו ,און עס קומט אויס
צו זוכן פאַר דער פּאַליצֵיי פאַרשידענע'איינפאַלן ,אַמאָל אונטער
אַ דייטשישן שלייער און אַמאָל אויף אַן אַנדער מין אופן דורכ-
געשמונלט אויף דער בינע אַ יידישע פּיעסע.

 ,.,פייל האָט גוט פאַרשטאַנען ,אַז דער אַלטער יידישער טעאַטער
האָט ניט קיינע פּערעספּעקטיון אויף ווייטער און מוז אונטערניין,
דאָס אַלץ האָט נעצוואוננען פיילן אַװעקצוניין פונם אַלְטן יידישן
טעאַטער

און צערייסן

זייער אַ וויכטיקן

מיט אים אינגאַנצן.

טיי? טעאַטראַלער

פיי? נעמט

אַרבעט

--

זיך דאַן צו

צו דער אַדמ-

גיסטראַטיוער".

פון  7391ביז אױיגוסט  1491איז פ .געווען געהילף-דירעקטאָר
אין מאָסקװער ;טעאַטער לענינסקי קאָמסאָמאָל* ,פון אויגוסט 1491
בי  -- 4491דירעקטאָר פון טעאַטער פאַר יוגנטלעכע צושויער,
פון  4491ביז  -- 8491דירעקטאָר פון דער סטודיע פאַר אָפּערע,
פון  8491ביז  -- 8591געהילף -דירעקטאָר אין מאָסקװער צירק.
דערנאָך אַריבער אויף מלוכה-פּענסיע און איז געזעלשאַפטלעך טע-
טיק אין דער צענטראַלער היים פאַר אַרבעטער ביי קונסט,
פ .האָט אויך אָנגעשריבן ,אין רוסיש ,זיין לעצבנס-געשיכטע מיט
ביאָגראַפישע דאַטעס און כאַראַקטעריסטיקעס וועגן געוויסע שוי-
שפּילער מיט וועלכע ער האָט געשפּילט ,און עס איז דערשינען
אין מאָסקװע אין  89( 8291זז ).אין א בוך ,דאָס לעבן פון אַ יידישן
טעאַטראַלער
אַקטיאָר* .,אַרױסגעגעבן דורך דער אַלרוסישער
געזעלשאַפט,
ש.

{.

ש .ע .פון י .ליובאַמירסקי און מאַרק לײפּציקער,
{;--ן  --טעאטער און קינאָ .אי .ד .פייל, ,דער עמעס" ,מאָסקװע  62יאנואר
,82

ואין רוסיש}  ---י ,פייל , ---דאָס לעבן פון א יידישן אקטיאָר" ,מאָסקװע,8391 ,

קאַפּלאַן ,זעלרע
געבוירן  22יאַנואַר  5291אין ניו-יאָרק,
אַמעריקע .געענדיקט פּאָבליק-סקול ,היי-סקול
און אויךף  2סעמעסטערס אין ברוקלין-קאַ-
לעדזש .אירע יידישע למודים באַקומען אין
אָן אַרבעטער-רינג שול ,וועלכע זי האָט
געענדיקט,
נאָך אין עלטער פון  8יאָר שוין געשפּילט
קינדער-ראָלן אין יידישע פּיטסן אין ;ראָלאַנד

טעאַטער? ,און װזען זי איז-אצטערגעוזאַקסן,

איז זי אַרײן אין:באָר ,און:שהט געזונגען

צוויי יאָר ,וואו מען האָט באַמערקט אידע טעאַטראַלע פעאיקייטן

און זי איז אַנגאַזשירט געװאָרן צו שפּילן טוברעטין-ראָלן אויף דער
פּראָװוינץ מיט לעבעדעוו און מיכאַלעסקאָ אין דער אָפּערעצטע ;די
,ער פאַרכשופטער ניגון",
פריילעכע משפּחה* ,מיט יאַבלאָקאָוו אין ד
דערנאָך איז זי אַרײנגעטראָטן שפּילן אין די יידישע ואָדעװיל-
טעאַטערס ,פון דאָרט צודיק אַריבער צום לעגיטימען יידישן טעאַ-
טער און געהאַט די געלעגנהייט צו שפּילן מיט אַזעלכע שוישפּילער
װוי מאָריס שװאַרץ ,סעמיועל גאָלדענבורג ,מאַלי פּיקאָן ,דזשעני
ַ,נדער-
גאָלדשטײן ,מאַקט קלעטער ,און אין סעזאָן  3691-2691אין א
סען טעאַטער? מיט לעאָ פוקס,
מ.{ .
ש .ע .פון מאקס פרידלענדער.
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זינשטיין ,שלמה
געבוירן  9מאַי  2191אין לובלין ,פּױלן
עלטערן  --באַשעפטיקטע אין דער לעדער"
בראַנזשע ,געלערנט אין חדר ,יידישע פאָלקס-
שול און אין שפּערס גימנאַזיע .אין דער
פריעסטער יוגנט געװאָרן אַקטיוו אין דער
,השומר הצעיר"-באַוועגונג ,וואו ער טרעט
אַרױס אַלס דעקלאַמאַטאָר און פירט אס
,שוגענער אין שפּיטאָל* .,שפּעטער
דראַנאָווס מ
געשאַפן אין די הכשרה-קיבוצים דראַמאַטי-
שע קרייזן .,און מיטן קבוץ ;במעלה" אין
פּלאָנסק אויפגעפירט װאָלפס פּיעסע ,די געלע לאַטע" ,דר .צפּורס
;אויפשטאַנד* ,און די פאָרשטעלונגען אויך געגעבן אין דער סביבה,
אין װלאָצלאַװעק פירט ז .אויף זיין דראַמאַטיזאַציע פון דוד פריש-
מאַנס ,גולם? און די פּיעסע ,דער אַרבעטסלאָזער* (פון אַרטיסט
סאַמבערגס רעפּערטואָר) ,װוי אויך רעווי-פאָרשטעלונגען.
אין  ,7291בעתן דינען אין דער פּוילישער אַרמײ ,אויפגעפירט
מיט אַ ליבהאָבער-קרייז אין סאַרנאָ ,װאָלין ,קאָברינס ;דאָפסיונג",
דערנאָך אַרומגעפאָרן איבער פּוילן מיט װאָרט-קאָנצערטן פון יידישן
קינסטלערישן רעפּערטואַר .ביים אויסברוך פון דער צווייטער וועלט-
מלחמה אַנטלאָפן קיין אוקראַאיניש סאָוויעט-רוסלאַנד ,וואו ער האָט
פון  9291ביז  1491אָנגעפירט אין בראַאילאוו מיט אַ דראַמקרײז,
אויפפירנדיק אַקטועלע פּיעסן און סצענקעס ,און ליענענדיק פון
שלום-עליכם ,בערגעלסאַנס ,דער טויבער?* און גאָרקיס ;די מוטער",
זיך אויך באַטײליקט אין אַ טעאַטער-קאָנקורס ,און באַקומען אַן אויס-
צייכנונג אַלס בעסטער פאַרלייענער .נאָך דער נאַצישער אֶָקופּאַציע,
אריינגעטריבן געװאָרן אין דער געטאָ פון זשמערינקאַ (טראַנס-
ניסטריע) ,וואו ער איז געווען לערער פון די יידישע קינדער און
מיט זיי געמאַכט קליינע אויפפירונגען ,באַזונדערס פון ארץ-ישראל-
כאַראַקטער .אויך מיטגעאַרבעט מיט די פּאַרטיזאַנער פון יענער
געגנט,
נאָך דער באַפרייאונג ,געקומען אין באַמבערגער לאַגער ,און דאָרט
געגרינדעט די ,באַמבערגער יידישע דראַמאַטישע סטודיע" ,מיט
וועלכער ער פירט אויף זיינע אייגענע דראַמאַטיזאַציעס (פון זכרון)
פון אַשס ,קידוש השם" ,שלום-עליכמס  ,*2000,002זיינעם אַ רעווי
;תל אביב? א .אַ.
ז .האָט אויך דאָרט געהאָלפן גרינדן די צייטונג ;אונדזער װאָרט"
(אין יידיש ,פריער מיט לאַטײנישע ,דערנאָך מיט יידישע אותיות),
וואו ער האָט געשריבן בילדלעך פון נאַצי-גיהנום ,פּעליעטאַנען
| איפּ בןדארי און געווען ליטעראַרישער רעדאַקטאָר .ער האָט זיך
באַטײלילט אין דער אלאַנדסבערגער צייטונג" און אין מינכענער
זשורנאַל ,דער לעצטער חורבן" ,און איז אַרומגעפאָרן מיט קאַנצערטן
צוזאַמען מיט חזן שווימער,
אין  7491געקומען אין אַמעריקע ,וואו ער האָט געהאַט די גע-
לעגנהייט אָפט אויפצוטרעטן אין בעסערן ,קינסטלערישן רעפּער-
טואַר אויף אַ ריי אָנגעזעענע יידישע װאָרט-קאָנצערטן און פייערונגען
אין ניו-יאָרק און איבער אַנדערע שטעט פון אַמעריקע ,און אין יוני
 ,1געדאָלפן שאַפן אַ דראַמאַטישע גרופּע א"ר פון בן-אריי
וועלכע האָט געגעבן  2פאָרשטעלונגען.
וי אַ געזעלשאַפטלעכער טוער האָט ז .געהאָלפן גרינדן דעם צווייג
פון פּליטים ביים יידיש:נאַציאָנאַלן אַרבעטער-פאַרבאַנד (;מסדה",
צווייג  ,)304פון וועלכן ער איז דער פאָרזיצער,
מ.

{.
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לעטסיקאָן

באַמבערנער יידישע דראַמאַטישע סטודיע
וועגן דער אַנטשטײאונג פון דער סטודיע שרייבט דער גרינדער
שלמה בן אריה |ש .זינשטייןן ,אַז אין דער צייטונג פון די פּליטים
;אונדזער וועג" איז אָנגעגאַנגען אַ דיסקוסיע וועגן יידיש טעאַטער
ואין די לאַגערזן ,און עס איז געווען אַ שיטה ,אַז ?בכדי אויפצושטעלן
אַ יידיש טעאַטער ,דאַרף מען װאַרטן ביז עס וועלן זיך צונויפקומען
געוועזענע פּראָפּעסיאָנעלע אַרטיסטן און פון זיי זאָל מען שאַפן אַ
צענטראַל יידיש טעאַטער ,װאָס װועט דאַרפן באַדינען די גאַנצע
זאָנע ווואו ס'האָבן זיך געפונען די געראַטעװעטע פּליטיםן .און
אויב דאָס טעאַטער ווצט ניט שטיין אויף דער זעלבער מדרגה וי
אַן אַנדער מלוכה-טעאַטער ,װעט עס ניט אַקטועל זיין",
זינשטיין האָט אָבער ניט געהאַלטן פון אָט דער שיטה ,נאָר פון דער
קעגנגעזעצטער ,אַז מען דאַרף תיכף עפּעס טאָן .ער האָט צוזאַמעג-
גענומען אַ גרופּע פעאיקע ,טאַלאַנטירטע; ,נישט פּראָפּעסיאָנאַלן"
יוגנטלעכע ,און נאָך א חברשן שמועס מיט זי געשאַפן אַ דראַמאַטישן
קרייז ,װאָס איז קורץ דערויף גערופן געװאָרן די ,באַמכערגער
יידישע דראַמאַטישע סטודיע".
דעם  02פּעברואַר  6491האָט ער מיט זיי אויפגעפירט אין גרויסן
לאַגער-זאַל אין באמבערג ,מערב-דייטשלאַנד ,אקידוש השם" ,לויט
שלום אַש ,אין  5אַקטן ,מיט אַ פּראָלאָג ,װאָס ער האָט דראַמאַטיזירט
און אָנגעשריבן פון זכרון (מוזיק  --גראָמאַן און שעכטער ,דעקאָ-
ראַציעס  ---זאַלצבערג),
וועגן דער אויפפירונג:

אַ צושויער שרייבט

פון

כער ,נאָר ניט שלעכט זיינען געווען אויך די אויספירונגען פון
פּאָטער (ראָזענבערג) ,מוטער (זאַלצבערג) ,שניידערל (בערקענװאַלד)
און די דינסט (צוקערבערג) .א.י.ינדרוקספול איז געווען די אויס-
פירונג פון קאָזאַק װאַסיל (זינשטיין ,דער רעזשיסער) .עס קומט
באמת  ...אַ גרויסן האַרציקן ישר-כח דעם גרינדער און רעזשיסער
זינשטיין פאַרן רייכן ספּעקטאַקל".
װויסקאָנסין שרייבט :
,די באַמבערגער דראַמאַטישע סטודיע ,וועלכע האָט זיך אונדז
פאָרגעשטעלט אויף דער בינע ,אין בלי שום ספק איינע פון די
בעסט-פעאיקסטע צװוישן דער שארית הפּליטה .עס װאָלט געווען
ניט גערעכט ווען מיר ווילן ביי זיי גרויסע קונסט ,און אין דעם זין
צוגיין צו דער זאַך ,קוקן דורך בדילן פון  ---קריטיק לשם קריטיק --
און אַזאַ אָפּשאַצונג ברעננען צום אויסדרוק .מיר זיינען ביי דער
מיינונג ,אַז מען דאַרף זיי אויף דעם אָרט דערמוטיקן און געבן
חשק צו ווייטערדיקער אַרבעט ,ווייל? צװישן דעם אַנסאַמבל נע-
פינען זיך אייניקע ,ואָס באַװוייזן סימנים פון בינע-טאַלאַנט און
ס'קאָן זיין ,אַז אויב זיי װעלן אַרבעטן איבער זיך ,און דער עיקר
ניט פאַרלירן די ליבשאַפּט און עקשנות צום ציל ,וועלן זיי בלייבן
אין דער אַקטיווער משפּחה פון יידישע בינע-ארטיסטן".
צו דער פּאָרשטעלונג זיינען געקומען די פאָרשטייער פון ,אונראַ",
קוירנעל ראַבינסאָן און ראַבינער שפּיראָ .די פּיעסע איז געגאַנגען
בערך  51מאָל אין באַמבערג.
חיים גאָלדזאַמער שרייבט וועגן דער אויפפירונג:
,אַ נװאַלדיקע אַרבעט האָט נעמוזט האָבן דער ה' זינשטיין ביים
איינרעזשיסירן די פּיעסע ,ווייל נעמענדיק רויע מענטשן און צופירן
זיי צו אַזא מדרנה פון הויכער קונסט ,און אין אַזאַ ערנסטע זאַך
וי עס איז דער ,קידוש השם ,,מוז מען אויך זיין באַגאַבט".
אין אַפּריל  6491איז אויפגעפירט געװאָרן ?תל אביב ,אַ פאָלקס-
שפּיל אין  3אַקטן מיט פּראָלאָג ,געבויט אויף אַקטועלע לעבנס-
בילדער פון ארץיישראל ,באַאַרבעט און רעזשיסירט דורך ש.
זינשטיין ,מוזיקאַלישע לייטונג גראָמאַן און שעכטער"

,קדוש השם"

פון שלום אֲשׁ.

,מער וי שטענדיק איז איצט פאַרשטענדלעך די יידישע שארית
הפּליטה-מאַסן

,קידוש

השם'.

דער

שטאַרקער

גייסט

פון

,קידוש

השם' האָט אויך באַהערשט אונדזערע היינטיקע פּאַרטיאַנער,
פּראָנט-קעמפער און אַלע אומבאַקאַנטע געטאַ-פאַרשטײער .דער-
פאַר איז אויך פאַרשטענדלעך די קאַָלאָסאַלע באַגייסטערונג וועלכע
האָט אַרומגענומען די צושויער .אַ דאַנק דער אונערמידלעכער
אַרבעט פון רעזשיסער און אַנסאַמב? איז די אויפפירונג פון דער
פּיעסע

אויסגעפאַלן

אונדזערע

אימפּאָזאַנט.

אומגעהויערע

;אַמאַטאָרן' צונויפצושטעלן

מי האָט געקאָסט

דאָס טעאַטער,

אַלֵיין מיט

איינענע הענט האָבן זיי נעמוזט שלעפּן די ברעטער ,מאַכן די בינע,

ברעננען צו אָרדנונג דעם גרויסן זאָל שאַפנדיק פּלאַיץ פאַר 008-007
מענטשן. .ב.אַ.זונדערס האָבן ואַרם און האַרציק אויסנעפירט
זייערע ראָלן דבורהלע (ה .זשאָנד) און דודל (װידאַווסקי)  . . .שוואַ-
3599

,תל-אביב" ,פאָלקס-שפּיל,

וועגן דער פּיעסע און דער אויפפירונג שרייבט ח .גאָלדזאַמד:
,י פּיעסע איז זייער רייך אין לידער פון ארץ-ישראלדיקן אַרבע-
ד
טער-לעבן און אַ זייער גוטן איינדרוק מאַכן די געלונגענע דעקאָ-
ראַציעס .פוֹן דער סצענע זיינען געװואָרפן געװאָרן לאַזונגען ,צו-
געפּאַסטע צום מאָמענט אין וועלכן מיר לעבן און נגעפינען זיך
איצט ,עס איז געוויזן געװאָרן די שעפערישע טעטיקייט פון דער
2000

יידישן

טעאַטער

הלוצישער יוגנט ,שטעלנדיק גלייכצייטיק אין אַ שפּאָט-קאַריקאַטור
די שפּעקולאַציע ,וועלכע ס'פאַרכאַפּט אַ קליינער|םן| טייל פון
אונדזער יוננט .די אָפּערעטע איז צוזאַמעננעשטעלט געװאָרן אינ-
נאַנצן דורך ה' זינשטיין ,וועלכער פאַרדינט פאַר זיין מי ,אָנער-
קענוננ ,װוי אויך זיין נאַנצער קאָלעקטיוו".
צום יאַרצײיט פון דער באַפרייאונג פון היטלעריזם ( 8מאַי ,)6491
ווערט דורך דער ,סטודיאָ* א"ר פון ש .זינשטיין אויפגעפירט זיין
;לעבעדיקע צייטונג? ,װאָס שילדערט די קאַפּיטולאַציע פון די נאַציס,
זינשטיין האָט אויך דאָ אויפגעפירט שלום-עליכמס אינאַקטער
;חנוכה-געלט",
דעם  8אױגוסט  6491װוערט דאָרט אויפגעפירט א"ר פון שלמה
זינשטיין שלום-עליכמס קאָמעדיע ( 000,002,מוזיק  --שעכטער,
דעקאָראַציעס  --שטערן)

סאָראָקער (זינשטיין ,דער רעזשיפער)

האָט אַרױסגעבראַכט

דעם

ריכטיקן שלום-עליכם טיפּ  ...אַ ביס? שװאַכלעך איז ער געוען
אין לעצטן אַקט בעת דער חתונה פון זיין צוריקגעפונענער טאָכטער,
י.נשטיין ,ש.ט.יינט זיך אַלֵיין איבער בעתן צוזאמענטרעפן
ז,

פון שלום-עליכם,

יט זיינע געוועזענע שניידער געזעלן  ....דאָס זיינען מאָ-
זיך . .מ..
מענטן פון קינסטלערישע באַנאַבונג ,עטיע מעניע (פרוי לאָלאַ
גאָלדבערג) .ג.ע.פינט זיך גוט אין דער ראָלע פון עטיע מעניע
און בייט זיך װוי געהעריק ווען זי ווערט ערנעסטינאַ יעפימאַװנאַ.
אַ כביס? שוואכלעך איז זי אין מאַָמענט פון אויסגעפינען איר
טאָכטער בעת איר חתונה ,ווען זי פאַנגט אָן ויינען װוי אוֹיף
באַשטעלונג ,מעכאַניש .ב.י.ילקע (פרוי חנה זשאָנד) האָט זיך
באַמיט אַרוױיסגעבן פון זיך דעם מאַקסימום .ס.אַ.לאָװעיטשיק
(חיים דיקמא) אַן אייננאַרטיקער טיפּ פון אַ שרכן  ...אין אַלגע-
מיין איז ער מער װוי נוט אין דערדאָזיקער ראָל?.
זינשטיין האָט נאָך אָנגעהויבן איינרעזשיסירן (װאָס איז פאַרענ-
דיקט געװאָרן דורך זאַנדמאַן) יעקב גאָרדינס ;גאָט .,מענטש און
טייוול" ,װאָס איז אויפגעפירט געװאָרן דעם  52יאַנואַר  ,7491און
קורץ דערויף איז די סטודיע זיך צעפאַלן,
אין משך פון איר עקויסטענץ האָט די ;,באַמבערגער יידישע
טעאַטער סטודיע* אויך געשפּילט איר רעפּערטואַר אין די לאַגערן
2001

מ .ע .פון שלמה זינשטיין,
6491.
6491.

וועגן דער אויפפירונג און דאָס שפּילן שרייבט ח .גאָלדזאַמד:
ד,אָס נעמען זיך אויספירן שלום-עליכבמס  '000.002,איז אַ
געוואַנטער שריט פאַרװאָס עס קומט דעם ה' זינשטיין אַ דאַנק
פֿאַר זיין ווירקלעכער מי .דאָס באַפרײיט אים אָבער ניט פון אַלְ-
זייטיקן גרינטלעכן אַרומאַרבעטן און פארפולקומען ... .שימעלע

400,002

פון פערנװאַלד ,פעלדאַפינג ,אַמבערג ,שװאַנדאָרף און אַנסבאַך.
די מיטגלידער פון דער סטודיע זיינען:
סאַמועל אַלטמאַן ,ס .באק ,בערקענװאַלד ,אָסקאַר גרובער ,אברהם
גאָרטלער ,גורפינקעל ,משה גלאַנץ ,לאָלאַ גאָלדבערג ,קלמן דרימער,
חיים דיקמא ,אריה װידאַווסקי ,מרים װידאַווסקי ,ח .ווינער ,שלמה
זינשטיין ,חיה זשאָנד ,ע ,זאַלצבערג ,זאנדמאַן ,עריק יאַקובאָװויטש,
יאַצענטקאָװוסקי ,שלמה לאַקס ,חיים לייכטער ,מאַרקאָװיטש ,חיים
סעפּטעניצקי ,ל ,פרידמאַן ,מענדל פּאָפּלאַווסקי ,א .צוקערבערג ,מ,
קעניג ,י .רײיסמאַן ,יידל רייטער ,ראָזענבערג ,לוסאַ ראָזענבערג ,ני
ראָט ,יעטאַ רובין ,שעדלעצקי ,ס .שנייער ,שיינפעלד און נחום שעק,
0242 21,
)9(,

7

042.

22600,ת22
012068:61,

1003,

8061066261, 4670101

'.'20041028,

142,

404261

462400

מטת

מטת--מ980091:שט

שמש ,משח
וְגעב92 .

יאַנואַר

1881

--

געשט,

 13דעצ.

}1591

געבוירן דעם  92יאַנואַר  1881אין זבאַראָון,
גאַליציע ,ביי אָרעמע עלטערן ,וועלכע האָבן
געבראַכט  61קינדער אויף דער ועלט ,דער
פאָטער איז געווען אַ חזן ,און די מוטער --
אַ הייבאַם ,אָבער אין שטוב האָט געפעלט צו
דער זעט ,און אין  6881איז דער פאָטער
אָפּגעפאָרן קיין אַמעריקע ,וואו ער איז געווען
איין יאָר חזן ,און צוריקגעקומען מיט אַ ביסל
אָפּגעשפּאָרט געלט .ער האָט זיך שוין אָבער
מער ניט געקאָנט אײינהאַלטן אין דער אַלטער
היים און איז ווידער צוריקגעפאָרן קיין אַמעריקע.
ש .האָט אינצווישן זיך געלערנט ביי אַ באַרבער און אויף פּסח
פלעגט ער צוהעלפן אַ בעקער ביים באַקן מצות ,אַזױ ,אַז ווען ער
איז אין אָנהייב פון -02טן יאָרהונדערט געקומען אין ני-יאָרק
מיט דער מוטער און די אַנדערע קינדער ,האָט ער באַלד אָנגע-
הויבן אַרבעטן אין אַ בעקעריי ,און דערנאָך געװאָרן אַ באַרבער,
און אָנגעהאַלטן אַן אייגענעם באַרבער-שאַפּ אויף איסט האַוסטאָן
סטריט ביז ,4191
צוליב דעם װאָס די בעקערס-יוניאָן האָט ניט וייט פון דאָרט
געהאַט איר מיטינג-לאָקאַל ,פלעגט ש'ס באַרבער-שאַפּ האָבן אַ
סך באַזוכער פון די בעקער-אַרבעטער און אייגנטימער ,און ש.
איז אַזױ נאָך געװאָרן שטאַרק פאַראינטערעסירט מיטן יידישן
בעקער-פאַך .,ביז ער איז אַנגאַזשירט געװאָרן פון די בעקער-
אייגנטימער אַלס פעלד-אָרגאַניזאַטאָר פאַר זייער אָרגאַניזאַציע ,און
פאַר דעם צוועק פלעגט ער באַזוכן די יידישע בעקערייען איבער
אַמעריקע און קאַנאַדע ,און באַשרייבן די לאַגע פון דאָזיקן פאַך
אין זייער אָרגאַן ;די אידישע בעקערס שטימע" .אין דאָזיקן פאַך-
זשורנאַל האָט אָבער ש .זייער אָפט געשריבן אויך וועגן אַ געביט,
װאָס איז אים געווען זייער נאָנט צום האַרצן :וועגן יידיש טעאַ-
טער ,און באַזונדערס וועגן געוויסע יידישע אַקטיאָרן ,וועלכע
זיינען אים געווען באַזונדערס אינטים .אַזױ איז ש .געווען גװאַלדיק
פאַרליבט פון איין זייט אין גרינדער פון יידישן טעאַטער אין אַמע-
ריקע באָריס טאָמאַשעוסקי( ,און אויס לאַנדסמאַנשאַפטלעכע געפילן)
צו רעגינע צוקערבערג ,פּיטער גראַף ,צום טעאַטראַל יאַנקעלע קיר-
שענבוים ,אָבער ניט וייניקער צום גרינדער און דירעקטאָר פון
יידישן קונסט טעאַטער מאָריס שװואַרץ ,וועמען ער האָט ,דורך דער
בעקערס-אָרגאַניזאַציע שטענדיק אַרױיסגעװיזן די נויטיקע הילף.
2002

לעטסיטאָן
דעם  51דעצעמבער  9291האָט די ;,ספּעשעלטי בעקערי אֶונערס
אָוו אַמעריקאַ* געפייערט מיט אַ גרויסן באַנקעט דעם -352יאָריקן
יוביליי זינט ש',ס פאַרבינדונג מיט זיי ,און ביי דער געלעגנהייט
איז אַרױסגעגעבן געװאָרן אַ זאַמלונג פון ש'.ס אַרטיקלען א"ג ,מיינע
 5יאָר מיט אידישע בעקער" ( 382זז .זשורנאַל-פאָרמאַט אין יידיש
און  67אין ענגליש),
דעם  71נאָוו 0591 ,איז געפייערט געװאָרן זיין 07ייאָריקער גע-
בוירן-טאָג מיט אַ באַנקעט און אַ זשורנאַל (דאָסמאָל כמעט בלױיז
פון באַגריסונגען און על פּי רוב אין עננליש),
דעם  132דעצ 1591 .איז ש .געשטאָרבן אין ניו-יאָרק,
זלמן זילבערצווייג כאַראַקטעריזירט אִים אַזױ:
שמש האָט נעהערט צו די אמתע ,פּאַטריאָטן' פון יידישן טעאַ-
,
טער ,אָבער פון בעסערן סאָרט .ער האָט זיך ניט געשלאָגן וי
מאַנכע פון זיי .ער האָט ניט געבראָכן קיינעם קיין ביינער ,כאָטש
ער האָט אויך געהאַט זיינע ,פטאַרס' ,וועלכע ער האָט ממש

פאַר-

געטערט ,און האָט ניט געקאַנט פאַרנעמען קיין שום קריטיק קעגן
זיי .אָבער ,הגם ער איז געווען א זייער דינאַמישער ,ממש אַ חסיד,
האָט ער אָבער זיין ליבע צו זיינע פארערטע קינסטלער אויסגעדריקט
מער אין מעשים וי אין רייד .פוֹן איין זייט האָט ער פאַר דעם
צוועק אויפגענוצט די פעדער .כאָטש דער זשורנאל ,וואו ער האָט
געשריבן ,איז נעווען אַ ריינער פאַך זשורנאל ,און איז געוען
באַשטימט

פאַר

פאַךְ,

האָט

פּראָפּעטיע-פּראָבלעמען,

דאָרב

שמש

געשריבן אַרטיקלען וועגן שוישפּילער ,װאָס זיינען אים געווען נאַנט
צום האַרצן ,און אויס ליבע צום יידישן טעאַטער בכלל ,נגעשריבן
אין וועלכע

רעצענזיעס,

ער האָט

מער

געליינט

אויף

געװויכט

די

גוטע זייטן ,יי אויף דער קריטיק ,און ,דער עיקר ,תמיד געוועקט,
אַז מען זאָל ניין אין יידישן טעאַטער,
זיין באַציאונג

יידישע

צו די גאַליציאַנער

אַקטיאָרן

איז

געוען

ממש אַ ברידערלעכע ,באַזונדערס ווען אַזאַ שוישפילער האָט גע-
דאַדפט זיין הילף ,איבערהויפּט אויף דער עלטער אָדער אין פאַל
פון קראַנקהייט".
מ .ע .פון לואיס מאַרקאָװיטש.
משה

שמש

--

,מיינע

(ב -- }-משה

שמש

נ :י 4 ,יאנואר

.2591

6021 62 417

 52יאָר מיט

די אידישע

פּלוצלונג געשטאָרבען,

0060:6012,
2391.

בעקער",

,די אידישע

ניו יאָרק,9391 ,

בעקערס

שטימפ",

5000, 4206664 10 001 8'/0428גם}---{811401 09
 4,צק;גטםגן .,צ .א 1 8 6010,ז85 6/422נשסן "6

פּאַניץ ,פייגעלע
ופייגץ-לאה

מעראָן}

געבוירן  2981אין בראַסלאָו ,ליטע ,ביי
פרומע עלטערן .פאָטער  --אַ מנגן אַ בעל-
תפילה .אַלס קינד פון  5יאָר פאַרלאָרן די
מוטער .די פאַמיליע טראָגט זיך איבער קיין
דווינסק ,וואו ביז  8יאָר מאַכט זי דורך אַ
שווער לעבן ביי דעו שטיף-מוטער .זי פאָרט
אָפּ צו איר משפּחה אין ריגע ,וואן זי
פאַרברענגט אין אַ שטרענג-רעװאָלוציאָנערע
סביבה ביז זי עמיגרירט אין  8091קיין לאָן-
דאָן ,ענגלאַנד ,וואו ס'עקזיסטירט ביי דער
אַנאַרכיסטישער גרופּע ;אַרבײטער פריינד" אַ דראַמאַטישע גרופּע,

אָנגעפירט פון סעם גאָלדשטײן (שפּעטער באַרימט אַלס דער שױ"

שפּילער סעמיועל גאָלדענבורג) ,אַלס אַנטידאַט קעגן דאַמאָלטיקן
ביליקן יידישן מוזיק-האָל און לעגיטימען טעאַטער (מיט אױסנאַמען
2003

פון

וי די אַמעריקאַנער גאַסטראָלערן פיינמאַן ,מאָשקאָװיטש א .אַ).
אָבער צוליב איר אַנטינאַציאָנאַליסטישן און אַנטי-בירגערלעכן
כאַראַקטעד זיינען די אָנטײילנעמער נאָר דערמאָנט געװאָרן ביי זייערע
ערשטע נעמען ,און אויך ניט-יידישע ,נאָר ביי זייערע פאַרענגלישטע,
אַזױ האָט פּ ,אונטערן נאָמען ;פעני" זיך באַטײליקט אין די
אויפפירונגען פון שלום-עליכמס ,צעזייט און צעשפּרײט? ,זיינע איינ-
אַלטערס ,פּינסקיס ,מיט זיגער-פאָנען? און אַלס ,אַנאַ מאָר* אין
הױיפּטמאַנס ,איינזאַמע מענטשן" ,דייזענס ,די רעפּעטיציע* ,און זיך
באַטײליקט אין קבלת-פּנים און אָפּשײד-אָװונט פון אברהם רייזען
אין לאָנדאָן מיט זינגען זיינע לידער.
געקומען דעם  1אַפּריל  1191אין ניו-יאָרק ,האָט זי דאָסזעלבע
יאָר חתונה מיטן געזעלשאַפטלעכן טוער יוסף פּאַניץ און פירט אַ
באַלעבאַטיש לעבן .אין  4191זיך באַטײליקט מיט אָסקאַר קארטא-
זשינסקי אין /קרומען שפּיגל? .צרשט אין לאָס אַנדזשעלעס ,וואו זי
האָט געמאַכט איר היים אין  ,2291איז זי ווידער ,דורך דער איני-
ציאַטיװו פון דר .לעאָ בלאַס ,י .ל ,מאַלאַמוט ,חיים שאַפּיראָ און דר.
י .װאָרטסמאַן ,צוריק געװאָרן אַקטיוו אין יידיש-קולטורעלן לעבן,
און אָנגעהוױיבן אַרױסטועטן מיט יידישע פאָלקסלידער און לידער
פון יידישע דיכטער ,צוערשט פאַרן דאַמאָלטיקן פּראָלעטאַרישן סאַ-
נאַטאָריום ,פון װאָס עס האָט זיך אַנטװיקלט די איצט-באַרימטע
;שטאָט פון האָפנונג" ,פאַר יידישע פאָלקסשולן ,ייוו"א ,יידישער
קולטור-קלוב און פאַרשידענע נאַציאָנאַלע אָרגאַניזאַציעס,
אין  ,7291אויפן וועג קיין ארץ ישראל ,איז פּ ,אויפגעטראָטן אין
ניודיאָרק אויף דער ;איווידי ראַדיאָ* אויפן ,פאָרװערטס-פּראָגראַם"
און אַרױסגערופן גרויס אויפזען .וועגן אירע קאָנצערט-אויפטריטן
אין ישראל שרייבט דער באַקאַנטער ישראל-שרייבער אברהם ליס:
ז,אָל פאַרצייכנט ווערן ,אַז דאָס איז געווען דער ערשטער קאָנ-
צערט פון יידישן ליד אין ארץ-ישראל .מ'האָט שוין דאָ אַרײן-
נעכאַפּט! אַ יידיש לידל?ל וי אַ שמונל-סחורה .דאָסמאָל איז דאָס
יידישע ליד געווידמעט געװאָרן אַ גאַנצער אֶוונט .די פּרעסע האָט
פארשווינן דעם אַרויסטריט סיי פריער און סיי שפּעטער ,נישט
געװאָלט ,רעקלאַמירן' אַפילו אין דער כראָניק, .דבר' גענוי וו
,הארץ',

שטערן

איז קיינער

ניט

געקומען.

אויך

דאָס איז

שוין

אַ מדרנה !,7
אין  7491האָט פּ .געמאַכט אַ טור ,צזאַמען מיטן דיכטער ה,
רויזענבלאַט ,איבער שיקאַגאָ ,ניו-יאָרק ,דעטראָיט און קאַנאַדע ,און
אַרױסגעטראָטן מיט קאָנצערטן ,און איז אױפגעטראָטן אויף די
ראַדיאָ-קאָנצערטן פון ,טאָג".
אין  1591איז פּ .איינגעלאַדן געװאָרן אויף צוויי קאָנצערטן קיין
מעקסיקאָ פון דער געזעלשאַפט ,קולטור און הילף",
 --- 875װאָט זי ווידער ,מיט איר מאַן ,באַזוכט מדינת ישראל,
וואו זי איז אױיפגעטראָטן אויף קאָנצערטן פאַר דער ,מועצת
הפּועלות",
אין משך פון די אַלע יאָרן ,װאָס פּ .טרעט אַרױס אין לאָס אַנדזשע-
לעס ,האָט זי זיך אומגעהויער באַליבט געמאַכט און געװאָרן די
;זינגערין פון פאָלק* .,איר יעדער אַרױסטריט ווערט שטענדיק אויפ-
גענומען מיט גרויס ליבשאַפּט און אָנערקענונג,
אין אַ געשפּרעך ,װאָס זי האָט געהאַט מיט צילע סילווער |זילבער-
צווייגן ,האָט זי דערציילט,

אַז ווען סידאָר

בילאַרסקי

האָט אַמאָל

אין לאָס אַנדזשעלעס געזונגען רייזענס ,דו פרעגסט מיך וי אַלט
איך בין" ,איז אַ פרוי דערנאָך צוגעקומען צו איר און איר געזאָגט,
אַז ;בילאַרסקי האָט ניט געטאָרט זינגען איער ליד" ,און צילע
סילווער באַמערקט :
2004

יידישן

טעאַטער

,און פייגעלע זיננט פאַר מיר דאָס ליד מיט אַזופי? האַרץ און
נשמה ,אַז איך פאַרשטײ יענע פרוי ,וועלכע איז געווען זיכער ,אַז
דאָס ליד איז געשריבן נגעוואָרן נאָר פאַר פיינעלע פּאַניץ .,איר
שטים קליננט און נלעט דאָס אויער .יעדעס װאָרט איז קלאָר וי
אויסגעהאַקט

פון שטיין,

אַזויפי?

און דאָך לינט אין דעם

האַרץ

און נשמה".
פּ .האָט רעקאָרדירט אַ טייל פון איר רעפּערטואַר ,אַן אַלבום ,װאָס
אַנטהאַלט די לידער, :יאַנקעלע? ,די זון איז פאַרגאַנגען" ,קאין
גאָלדענעם לאַנד* (געבירטיק), ,ס'איז אַװעק דער נעכטן* (דר .חיים
זשיטלאָווסקי); ,שפּילט מיר אויף אנַייעם שער" און ;כ'ליב אַ שיין
יינגעלע* ,אַקאָמפּאַנירט פון איר טאָכטער סילויאַ נויפעלד,
אַן אַלבום ,װאָס אַנטהאַלט די לידער :אוויג-ליד" (מאַני לייב --
פּנחס יאַסינאָווסקי)/ ,מאַמע ,מאַמע* (ה .רויזענבלאַט  ---פ .לעמקאָף),
;די זון איז פאַרגאַנגען? (מ .געבירטיק), ,שטילער ,שטילער" (ש.
קאַטשערגינסקי  ---מ ,װאָלקאָווסקי), ,ב,יים ראַנד פון נגב" (יידיש:
ש .קאַטשערגינפקי), ,כ'האָב נאָך אין לעבן* (אברהם רייזען  --ל,
פיינגאָלד); ,גאָט פון אברהם" (ה .רויזענבלאַט  --ש .גאָלוב) ;המב"
,רענגט דער שדכן" (מ .געבירטיק) און דאָס
דיל", ,יאַנקעלע* און ב
פאָלקס-ליד ;לחיים ,רביניו" ,באַגלײט פון איר טאָכטער.
די לידער ,ב,רענגט דער שדכן" און קוויג-ליד* זיינען נאָך פריער
אַרױס וי אַ באַזונדערער רעקאָרד,
ש .ע .פון יוסף פּאַניץ.
=שו

, ---פ,אָרװערטסי-שטונדע

צייכענט

זיך

אויס

חנוכה

מיט

פּראָגראם,

,פאָרװו ,",נ .י 3 ,.דעצ,7291 .
!--ן  --דער אָװנט פון יידישן ליד ,קאָנצערט פון פייגעלע פּאַניטש, ,נייע
וועלט" ,תל-אביב 13 ,דעצ,7391 .
סיליע ס:לװוער !זילבערצווייגן  ---פייגעלע פּאַניץ ,די האַרציגע
וועלכע

שם'ט

איבער

גאַנץ אמעריקא,

,דער

אמעריקאנער",

פאָלקסזינגערין

נ .י 9 ,יולי ,8491

,אָרויס" ,מעקסיקאָ 81 ,יולי .1591
י .ריג  --דאָס געזאנג פון פייגעלע פּאַניץ ,פ

ש .פּאָזניאַק  ---אויפן מאָמענט, ,פאָרויס" ,מעקסיקאָ 81 ,יולי ,1591
יצחק בערלינער  --ניגון, ,דער װעג" ,מעקסיקאָ 12 ,יולי ,1591

לעפקאָוויטש ,הענרי -
|געב -- 1981 .געשט 03 .אאַנואַר 9591ן
געבוירן  1981אין װאַרשע ,פּױלן .פון דער
פריעסטער יוגנט אַרױסגעװיזן מוזיקאַלישע
פעאיקייטן .וי אַ יינגל געזונגען אין כאָר פון
דער סינאַגאָגע אונטער דער דירעקציע פון
לעאָ ליאָוו ,און שפּעטער אין דער שול ,עדת
ישורון? ביים חזן משה זאַרניצקי ,און שוין
אַלס -41יאַריקער געװאָרן דער כאָר-דירי-
גענט אין דער שול,
אין  7091געקומען אין אַמעריקע און אַנ-
גאַזשירט געװאָרן אַלס דער כאָר-דיריגענט
אין דער װאַרשעװער שול .אויף דער רעקאָמענדאַציע פון דר .פרענק
דאָמראַש ווערט עֶר אַריינגענומען צו שטודירן קאָמפּאָזיציע אין
;אינסטיטוט פאַר מוזיקאַלישער קונסט" (שפּעטער גערופן /דזשו-
ליאַרד סקול") ,וואו ער האָט געלערנט ביי גראָװער א .בראָווער .ער
באַקומט אַ ,סקאַלערשיפּ* |מתנה צו שטודירןן אין ,,מאַנעס קאַלעדזש
פון מוזיק" און גייט דערנאָך איבער שטודירן ביים באַרימטן יידישן
קאָמפּאָזיטאָר ערנסט בלאָך.
אין  9091גרינדעט ל .מיט  8מיטגלידער די ;בעטהאָוען מוזי"
קאַלישע געזעלשאַפט* (וועלכע האָט אין  9191שוין געהאַט 011
מיטגלידער און אַן אָפּטײלונג אין בראָנקס).
2009

עמי ראבסארד שרייבט ,אַז די געזעלשאַפט פלעגט געבן קאָנצערטן
אין עליס איילאַנד פאַר די טויזנטער עלנטע אימיגראַנטן ,און יעדעס
יאָר אַ קאָנצערט אין קאַרנעגי האָל ,די געזעלשאַפט האָט אין די
ערשטע  01יאָר פון איר עקזיסטענץ געגעבן פרייע  002קאָנצערטן
אין שולן ,פּאַרקן ,מושב-זקנימס ,שפּיטאָלן און אַפּילן אין תפיסות.
דער העכסטער אָפּצאָל איז געווען  5און  01סענט ,כדי די אָרעמע
מאַסן ,באַזונדערס די אַרבעטער פון די סװועט-שעפּער ,זאָלן קאָנען
באַזוכן די קאָנצערטן,
אין  1191ווערט ל .דיריגענט פון ,פּועלי ציון געזאַנג-פאַראײן"
(נאָך דער רעזיגנאַציע פון דיריגענט-קאָמפּאָזיטאָר פּלאַטאָן ברונאָוו).
אין  3191פאַרפאַסט ל ,זיין ערשטע קאָמפּאָזיציע צו מאָריס ראָזעג-
פעלדס ליד ;יום כפּור צו מנחה" ,װאָס װוערט אַרױסגעגעבן פון
יוסף פּ .קאַץ פּאָבלישינג קאָמפּאַני .פון דאַמאָלט אָן פאַרפאַסט ער
אַ סך קאָמפּאַזיציעס ,קאָמפּילאַציעס און אַראַנזשירונגען
אין  8191גרינדעט ל .אין פּעטערסאָן דעם יידישן געזאַנג-פאַראיין,
וועלכן ער דיריגירט,
אין  8191גרינדעט ל .די ,מעטראָ מוזיק קאָמפּאַני" ,װאָס איר
צִיל איז צו פאַרעפנטלעכן און פאַרשפּרײטן יידישע מוזיק ,וועלטלעכע
און חזנישע,
דער טעאַטראַל שלום פּערלמוטער שרייבט :
,ענלעך ,אַז אונטערן איינפלוס פון ערנסט בלאָך ,ביי וועלכן
מ
לעפקאָוויטש האָט זיך אָננעזאַפּט מיט מװיקאַלישן וויסן ,האָט
אָנגעהויבן אין אים װאַקסן אַ  שטרעבונג צו פאַרשפּרײיטן יידישע
מוזיק צװוישן די ברייטע מאַפן .,.. .האָט לעפקאָוויטש גענומען
אויף זיך די אויפנאַבע שאפנדיק זיין ,מעטראָ מוזיק'-געזעלשאַפט,
כאָטש ער האָט פאַרן יידישן טעאַטער קיינמאָל גאָרניט געשריבן,
האָט ער אָבער אַזויפיל אויפגעטאָן פאַרן פאַרשפּרײיטן איבער דער
וועלט די גייסטיקע אוצרות פון יידישער מוזיק צװוישן אַלַע קלאַסן
פון דער יידישער באפעלקערונג ,אַז מ'קאָן מיט רעכט זאָגן :וען
ניט הענרי לעפקאָוויטש ,װאָלטן אפשר אַ סך פון די בעסטע יידישע
קאָמפּאָזיציעס פון אונדזערע טאַלאַנטירטע יידישע קאָמפּאָזיטאָרס
פאַרגעסן געװואָרן באַלד נאָכדעם וי זיי זיינען געשאַפן געװאָרן.
זיין ,מעטראָ מוזיק'-פירמע גיט-אַרויס סאָלאָדלידער ,כאָרן ,קאָנ-
טאַטעס ,אינסטרומענטאַלע מוזיק ,א .אַ.".
און וועגן זעלבן ענין שרייבט דער קאָמפּאָזיטאָר יוסף רומשינסקי :
 ...,כאָטש ער האָט ניט געשריבן קיין מוזיק דירעקט פאַרן
יידישן טעאַטער ,איז ער אָבער דער װאָס פאַרשפּרײיט איבער דער
וועלט יידישע מוזיק בכל? און די יידישע טעאַטער-מוזיק בפרט.
מען קאָן מיט רעכט זאָנן ,אַז ער איז די פּאַקנדע פּערזאָן פאַר אַזאַ
מיסיע ,ווייל הענרי לעפקאוויטש איז ניט בלוין אַ געשעפטסמאַן,
נאָר טאַקע אַליין אַ קאָמפּאָזיטאָר און דיריגענט ... .עס איז אינ-
טערעסאַנט

וי לעפקאָוויטש

דער

נעשעפטסמאַן

און

לעפקאוויטש

דער קאָמפּאָזיטאָר פירן אָפט אַן אינערלעכן קאַמף .לעפקאוויטש
דער פּאָבלישער און אַרוסגעבער מוז אָפט דרוקן לידער ,וועלכע
זיינען אים ניט שטאַרק צום האַרצן .ער פילט ,אַז זיי זיינען ניט
קינסטלעריש נענוג .ער דרוקט זיי אָבער ,ווייל דאָס פאלק פאַר-
לאַנגט זיי ,פרענט מען אים אויף אַ ליד ,וועגן וועלכן ער האָט אַ
בעסערע מיינונג ,פאַרקויפט ער מיט אַ שמייכ? און האָט הנאה,
װאָס ער פאַרשפּרײיט בעסערע מוזיק (כאָטש ער איז ניט דער
קאָמפּאָזיטאָר) .,טאָמער אָבער איז עס אַ ליד ,וועלכעס ער האַלט
אונטער זיין ווירדע ,כאָטש ער איז דער פּאָבלישער ,פאַרקויפט ער
עס אָן מוט און ס'אַרט אים ניט ,אַז מען קויפט עס ניט .ער מעג
זיין װוי באַשעפטיקט ,אַז מען דערמאַנט אים אָן דער צייט ווען ער
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לעקסיקאָן

פון

א
אמוויייייייייי-

איז געווען דיריזשאָר פיטן פּועלִי ציון-כאָר און בעטהאָוונס סימ-
פאָנישן אַרקעסטער ,ווערט ער פריילעך און אומעטיק ,און דער
אַרטיסט צעשפּילט זיך אין אים".
אין  8291האָט /מעטראָ מוזיק קאָמפּ *,אויסגעקויפט די רעכט אויף
יידישע מוזיק ביי די מוזיק-פירמעס פון יוֹסף פּ .קאַץ ,גאָלדבערג
מוזיק סטאָר און ביי א .טערעס און אָנגעהויבן אַרױיסגעבן איינצלנע
לידער און אויך גאַנצע טיילן פון די מוזיקאַלישע פּיעסן.
ל ,האָט אין זיין אַראַנזשירונג אַרױסגעגעבן די יידישע לידער:
;גי איך מיר שפּאַצירן", ,לאָמיר זיך איבערבעטן", ,מחותנתטע
מיינע" ,קאַ פּאַסטוכל*, ,בין איך מיר א חסידל", ,הצליחה נא,
;מזל טוב"; ,אַלטע האַרף*; ,אַליין אין וועג" ,אַ,לטער חזן"; ,טייערע
מלכה", ,ב,ענקענדיק", ,הנוכה-ליכט", ,פ,אַלנדע בלעטער", ,פעלד-
קלאַנגען"; ,פרילינגס-ליד", ,פון מזרח", ,האָט רחמנות", ,איך זינג
נאָר פאַר דיר"; ,מנשה", ,נאַטאַשאַ*; ,שלש סעודות", ,די וועלט איז
אַ חדר", ,דעם זיידענס ברכה", ,זכרונות", ,די זומער-נאַכט*,, ,אליהו
הנביא", ,דער חתונהװואַלץ*"; די תפילות ;אדם יסודו מעפר",
;אשמנו מכל עם?* און גימלא* און דאָס ישראל-ליד ,ואולי* און די
וועלטלעכע לידער ,דער אינטערנאַציאָנאַל? און ,די מאַרסעליעזע,
ל .האָט אויך א"נ ,אידישע געזאַנגען* (אַראַנזשירט װיליאַם שער,
געזאַמלט פון הענרי לעפקאָויטש) אַרױסגעגעבן די לידער; :אלף
בית"; ,מיכעלקע". ,שיקט דער הער", ,אַמאָל איז געווען אַ מעשה",
;די אַלטינקע פידעלע?", ,די גאָלדענע פאַווע";? ,מה נאכל", ,זמר
לשבת? ,קוויגליד*; ,אַ העזעלע", ,שושנת יעקב*, ,שלאָף מיין קינך",
;דער פרילינג", ,חנוכה-ליכט"; ,אליהו הנביא"; ,התקוה", ,פרי-
לינג-ליד", ,דער ווינטער"; ,די מוזינקע אויסגעגעבן"; ,ליד פון
ברויט", ,זאַמד און שטערן"; ,נאַציאָנאַל געפיל? און ,חד גדיא".
אין זיין פאָרװאָרט צו דער זאַמלונג פון  53אַלטע און נייע יידישע
פאָלקס-לידער ,װאָס ער האָט אַרױסגעגעבן ,שרייבט ל:,
,אין דער דאָזיקער זאַמלונג פון יידישע פאָלקסלידער אין דאַָ
אן אָפּשפּינלונג פון אַלע פאַזן פון יידישן לעבן .וינ-לידער מיט
וועלבכע מאַמעס פלעגן פאַרוויגן יידישע קינדער ,חדר-לידער,

ליבע-

לידער ,לידער וועגן אָרעמע יידישע פּרנסות ,וועגן יידישע האָפנונ-
גען און טרוימען ,חסידישע לידער און סאַטירן אוֹיף חסידות.
צוזאַמען א רעגנבויגן פון פאַרבן פון דעם יידישן לעבן.
עס גיט מיר גרויס פאַרגניגן צו פּרעזענטירן דידאָזיקע זאַמלונג,
וועלכע האָט די באַזונדערע מעלה ,װאָס עס אין די אַרבעט פון
מערערע אָנערקענטע יידישע קאָמפּאָזיטאָרן ,די באַאַרבעטונג איז
מוזיקאַליש

און דערצו

ניט איינפאַרביק.

איך האָף ,אַז דידאָזיקע זאַמלונג װועט אויפגענומען ווערן מיט
דער געהעריקער אינטערעסע פון ליבהאָבער פון יידישע פאָלקס-
מוזיק ,און איך על זיך ווידמען צו דער צוגרייטונג פון אַ צווייטער
סעריע פון יידישע פאָלקס-לידער ,װאָס האָבן ניט געקאַנט אַרײנ-
קומען אין דער זאַמלונג".
קיין צווייטע זאַמלונג פון יידישע פאָלקס-לידער האָט ל .שוױן
ניט אַרױסגעגעבן ,דאַקעגן האָט ער אַרױסגעגעבן אַ זאַמלונג פון
רוסישע און אַזױ-גערופענע ציגיינער-לידער פאַר שטימען און פּיאַנאָ,

וועלכע ער האָט געזאַמלט און רעדאַקטירט,
ל .האָט אויך אָנגעשריבן אַ הקדמה צו אַ זאַמלונג פון  04קאָמ-
פּאָזיציעס ;תפלת אליהו? פון אליהו שניפּעליסקי.
ל .האָט אויך פון צייט צו צייט געשריבן קריטיק אין יידיש און
ענגליש וועגן קאָנצערטן ,באַזונדערס וועגן יידישע .דעם  5אָקטאָבער
 6איז ער געווען דער דיריגענט פון חזנים-פאַרבאַנד קאָנצערט
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אין קליוולאַנד ,און האָט אָנגעפּיוּט מיט די כאָרן ביי די חזנים משה
קוסאָוויצקי ,שלום קאַץ און פּינטשיק,
ל .איז געווען אַן אַקטיווער מיטגליד און אָנגעהאַלטן שטלעכע
אַמטן אין דער געזעלשאַפט פון יידישע קאָמפּאָזיטאָרן.
דעם  03יאַנואַר  9591איז ל ,געשטאָרבן אין ניו-יאָרק,
שלום פּערלמוטער כאַראַקטעריזירט אים אַזױ:
;אין פּריװאַטן לעבן איז הענרי לעפקאָוויטש א תמים ,מיט דער
ערלעכקייט און נשמה-ריינקייט פון אַ קינד ,איר געפינט אין אים

אַן אח לצרח ,אַ חבר ,אַ פריינט ,און ווען איר לאָזט זיך מיט אים
אַריין אין אַן אינטימען שמועס ,דערציילט ער אייך די שווערע
איבערלעבוננען פון זיין יוננט ,אָבער מיט אַזויפיל תמימות און
פּשטות ,וי עד װאָלט ,אין זיין גוטסקייט ,דאָס אַלץ גענומען
באהבה ,ער װאָלט ועלן זעען די משפּחה חזנים ,זיננער ,מוזיקער
און קאָמפּאָזיטאָרס אויף דער שענסטער מדרנה צו וועלכער זיי
זיינען באַרעכטיקט .ער װאָלט זיי אויך געװואָלט ברעננען צו דעם
הויכן קינסטלערישן מצב צו וועלכן ער אַליין שטרעבט אַלֶע זיינע
יאָרן .קיין זאַך װעט אים אַזױ ניט מרניז זיין {אויפרענןן וי ווען
ער הערט זיך אויסדריסן מיט גריננשעצונג און שפּאָט וועגן זיינע
קאָלעגן.
; ..הענרי לעפקאָוויטש פאַרגנעסט קיינמאָל ניט זיין פאָלקס-
שליחות אין דער קונסט, .מעטראָ מוזיק' איז פאַר אים אַ הייליק-
טום; ער קוקט אויף זיינע מוזיקאַלישע אוצרות מיט רעספּעקט.
ער איז אַ קלונער מענטש מיט דער פולער מאָס העפלעכקייט און
אינטעלינענץ,

און ער

קאָן אויך פארשאַפן

אַן אמתן נחת רוח מיט

זיינע אינטערעסאַנטע שמועסן .ער איז איינער פוֹן די יחידי סנולה,
פון די נגעציילטע צווישן די פּראָפּעסיאַנאַלן ,ער אין א מענטש
מיט נעשמאַק ,מיט אַ מעסיקער דעה ,מיט אַ װואָרט און מיט דעלי-

קאַטע אויפפירונגען און גוטן טאַקט ,און אין
מיט װאָס נאָר מעגלעך צו דינען זיין פּראָפעסיע",

שטענדיק

נרייט

דער טעאַטראַל חיים עהרענרייך שילדערט אים אַזױ:
 . .. ,ער איז דאָ געווען אַ וואונדערלעכער סינטעז פון יידיש-
קייט און אַמעריקאַנישקײט .ער איז געווען אַלט גענוג צו האָבן
באַקומען אַ יידישע דערציאוננ אין דער אַלטער היים און יונג
גענוג זיך איבערצופלאַנצן אין דעם באָדן פון אַמעריקע און
אויסמישן זיין היימישע יידישקייט מיט דער אַמעדיקאַנער וועלט-
לעכקייט .,ער האָט אין זיך פאַרקערפּערט דאָס איידלסטע און דאָס
ליכטיקסטע פון ביידע קולטורן.
; ..איך נעדענק איצט דעם רושם ,ואָס אוֹיף אונדז ,קינדער
פון דער ערשטער יידיש-נאַציאָנאַלער שולע ,וי די ערשטע וועלט-
לעכע שוֹל אין אַמעריקע האָט געהייסן ,האָט נעמאַכט דוד איינ-
האָרנס |מאָריס ראָזענפעלדס| ,יום כפּור צו מנחה ,,צו ועלכן
לעפּקאָוויטש האָט נעשריבן מוזיק ,און וועלכע ער ,אונדזער גע-
זאַנגדלערער ,האָט מיט אונדז איינגעשטודירט ... .און אַזױי זיין
מוזיק צו די ,פאַלנדע בלעטער, ,,איך זינג נאָר פאַר דיר' ,זיי
צייכענען זיך אויס מיט אַ טיפקייט און אַ יידיש-מוזיקאלישקייט,
װאָס ניט קיין סך פון די ייננערע מוזיק-פאַרפאַסער האָבן באַויזן
אַריינצוהויכן אין זייער מוזיק,
מיט פיר און פינפטהאַלבן

צענדליק

יאָר צוריק איז הענרי לעם-

קאָוויטש .ג.ע.ווען דער גרינדער און דיריגענט ,דער דירעקטאָר
און אָנפירער פון דעם בעטהאָווען סימפאָנישן אָרקעסטער  ...די
יידישע פאָלקס-מאַסן האָבן ביי אָט די פרייע קאָנצערטן  . ,.געהערט
אפשר צום ערשטן מאָל די סימפאָנישע מוזיק פון מאַצאַרט און
בעטהאָוען ,שובערט און מוסאָנאָרסקי און דעביוסי .אין יענעם
2008

יידישן

טעאַטצער

בעטהאָוען-אָרקעסטער האָט באַקומען זיין ערשטע אויסבילדונג
דער שפּעטער-באַרימטער דזשאָרדזש נוירשווין ,די שפּעטערדיקע
פידל-סאליסטן מאַקסימיליאַן ראָוז און מאַקס ראָזען.

הענרי לעפקאוויטש האָט .ג.ע.האַלטן ,אַז דער יידישער קאָמ-
פּאַזיטאָר איז דער באַעולהטסטער פון אַלע קינסטלער .,האָט ער
מיט יאָרן צוריק דאָך אַניטירט ,אַז די יידישע קאָמפּאָזיטאָרן זאָלן
גרינדן אַן איינענע אָרגאַניזאַציע ,די לינ ,וועלכע ניט אַכטונג אויף
דעם ,אַז די יידישע מוזיק-שאַפער זאָלן עפּעס באַקומען פֿאַר
זייערע ווערק.
לעפּקאָוויטש איז אַזױ אַרום ,כדי די יידישע שאַפוננען זאָלן
האָבן אַ קיום ,געװאָרן אַ מוזיק-פאַרלענער ,דאַכט זיך ,דער איינ-
ציקער אין אונדזער יידיש-וועלט .ער האָט פון זיין פאַרלענערײי
קיין נליקן ניט געמאַכט .ער האָט דעם קאָמפּאָזיטאָר באַהאַנדלט
ניט וי אַ טרוקענער געשעפטס-מענטש ,נאָר וי אַ פריינט.
הענרי לעפקאָוויטש איז אַ צייט-לאַנג געווען דער מוזיק-קריטיקער
פון ,פאָרווערטס' .אין זיינע קריטיקן האָט ער אַרױיסנעוויזן זעל-
טענע איינזעעניש מיטן קינסטלער .אַפילו ווען ער האָט אָנגעוויזן
אויף אַ חסרון ,האָט ער דערביי נעפונען א זכות און אַ תירוץ.
ער איז געווען א װעטעראַן און א פּיאָנער .ער איז דאָ געווען
פון די נאָר סאַמע ערשטע ,װואָס האָבן גענומען אַרבעטן און שאַפן
אויפן געביט פון יידישן קונסט-ליד .אין יענע יאָרן ווען דאָס
גאַסן-ליד? איז געזוננען געװאָרן אין דער אַמעריקאַנער יידישער
היים ,ווען דאָס פאָלקס-ליד איז שוין געווען {אויף| אַ העכערע|ר|
מדרנה

פון מוזיק ,האָט ער גענומען

שאַפן

דאָס קונסט-ליד.

ער איז בכל? נעווען א ליכטיקע פּערזענלעכקייט ,שטיל ,איירל,
בנעימותדיק ,האָט ער מענטשן באַצױיבערט סמיט אַן אינערלעכער
גוטסקייט ,װאָס האָט פון אים אַרױסנגעשטראַלט .מיט ואַרעמקייט
און האַרציקייט און פּשוטער מענטשלעכקייט ,זיין מעטראָ מוזיק-
געשעפט

אויף דער צווייטער עוועניו איז געווען ניט סתם

אַ קראָם,

וואו מען קאָן קויפן נאָטן ,פּלאַטן ,לידער ,מוזיקאַלישע אינסטרו-
מענטן .עס איז נעווען אַ צענטר פאַר דער יידישער מוזיקוועלט
און אויך פאר דער יידישער טעאַטער-וועלט".
דער קאָמפּאָזיטאָר שלום סעקונדאַ שרייבט :
 ...,ביז דער לעצטער מינוט פון זיין לעבן ,ביז ער האָט
אויסגעהויכט זיין לעצטן אָטעם ,זיינען זיין אינטערעס און זיין
טעטיקייט אויף דעם געביט פון יידישער מוויק ניט אָפּנעקילט
געװואָרן . . . ,װוי עס ווייזט אויס ,האָט אים דאָס געשעפט פון פאַר-
קויפן מוזיק און פון זיין באַװאָרנט מיט פּרנסה פולשטענדיק ניט
באַפרידיקט .עס האָט אים אָפּגעזונדערט פון זיין ערשטער און
גרעסטער ליבע  --פון יידישער מוזיק .האָט ער פאַרטראַכט צו
ווערן אַ פאַרלענער און דרוקן מוזיק אויף אַ קליינעם אופן .ניט
סתם מוזיק  ---זיין עקשנותדיקע ענערגיע האָט אים געשטופּט צו
יט דער צייט  ...ממש אַנטװיקלט אַן
דרוקן יידישע מוזיק.. .מ. .
ערנסטע יידישע אינדוסטריע פון דרוקן יידישע סוזיק ,פריער,
טאַקע נאָר פאָלקס-מוזיק און קונסט-לידער ,און שפּעטער ,אינ-
סטרומענטאַלע און אויך יידישע טעאַטער-לידער .די מעטראָ מו-
זיק קאָמפּאַני ,װוי זיין נעשעפט איז נעװאָרן באַקאַנט ,איז נעװאָרן
אַן אינסטיטוציע ,ניט נאָר אַ געשעפט צו קויפן און פאַרקויפן,
ניט נאָר פון דרוקן ,נאָר אויך אַן אינפאָרמאַציע-ביוראָ ,אַ מיטינג-
לאַקאַל פאַר חזנים ,דיריגענטן ,מוזיקער ,לערער און קאָמפּאָןײ
טאָרן .וואו נאָר אויף דער נאָרער וועלט עס איז געווען אַ יידישע
סביבה ,וואו מען האָט זיך גענויטיקט אין אינפאָרמאַציע ועגן
יירישער מוזיק ,יירישע קאָמפּאָזיטאָרן ,האָט מען זיך געווענדט צו
2009

דער

מעטראָ

מוזיק

קאָמפּאַני,

און הערי

לעפקאַוויטש

געווען

איז

גרייט צו זיצן און שרייבן און ענטפערן אַלע בריוו".
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עהרענרייך

חיים

---

פאַרשטאָרבענער

דער

קאָמפּאָזיטאָר

און

דיריגענט

הענרי

לעפקאָװויטש, ,פאָרװ ,".נ .י 4 ,.פעברואר ,9591
יהושע װאַלאך  --דער ערשט-פאַרשטאָרבענער הערי לעפקאָװיטש ,דאָרט02 ,
פצב.

.9591

שלום סעקונדא  --הענרי לעפקאָװיטש פעהלט דער אידישער מויקאַלישער
װעלט ,דאָרט 6 ,מערץ .9591

פּודים-שפּילן
א .גאָלדבערג אין זיין בוך ;אונדזער דראַמאַטורגיע* .,שרייבט:
,דער יידישער פּורים-שפּיל אין אַ קינד פון די פרייערע ווינטן
פון הומאַניזם און אַנטײפּעאָדאַליזם ,װואָס האָבן געבלאָזן אין
אייראָפּע אין -61טן און -71טן יאָרהונדערט.

כל-זמן די טעאַטער-

קונסט אין אייראָפּע אין איינגעשטאַנען אין די הענט פון דער
קירך ,האָט זי ניט משפּיע געווען דאָס יידישע לעבן .די רעליניעזע
טעאַטער-שפּילן פון מיטלאַלטעד אין אייראָפּע (די אַזוייגערופענע
מיסטעריעס און מיראַקלען) זיינען געווען אינגאַנצן פאַרבונדן מיט
דער קריסטלעך-קאַטוילישער נאָט-דינסט .זיי האָבן דער עיקר
פאַרנעשטעלט עװאַנגעלישע טעקסטן און סצענעס  --קריסטוסעס
געבורט ,זיין קרייציקונג ,זיין תחית-המתים  ---און האָבן נאַטירלעך
ניט געקאַנט וועקן קיין אינטערעס

צום טעאַטער אין דער יידישער

געטאָ .א חוץ דעם ,זיינען זיי נאָך נעשטעלט געװאָרן אין די
;שווערע!' צייטן פון יאָר ,אַרום יינאַכטן {קריסטמעס| און דעם
קריסטלעכן פּסה ,ווען דער קאָנטאַקט צװוישן דער געטאָ און דער
דרויסנדיקער ויעלט אין געווען במעט איננגאַנצן אָפּנעשטעלט.
דערצו

האָט

גערופענע
ליודיעס

גורם

געווען

אינדערמעדיעס,
צווישן

איין

אַקט

נאָך אַ וויכטיקער

די קאָמישע
און

דעם

מאָמענט:

בופאָנאַדעס
צוייטן,

זיינען

די אַזו-

אין אינטער-
געווען

אַזױ

אָנגעפּיקעװעט מיט וואולנאַרע און העסלעכע אַנטיסעמיטישע אָנ-
דייטונגען און סצענעס ,אַז זיי האָבן נעמוזט אָפּשטױסן די יידישע
באַפעלקערונג פון טעאַטער.
ערשט ווען אין איטאַליע ווערט נעשאַפן אַ נאַציאַנאַל טעאַטער
מיט אַ וועלטלעכן רעפּערטואר ,און די הומאַניסטישע דראַמע איז
גובר די רעליניעזע מיסטעריעס ,ערשט דאַמאָלט וייזן זיך די
אנהייב-סימנים פון אַ טעאַטער-קונסט ביי יידן .,דער ערשטער
יידישער פּורים-שפּי? איזן טאַקע געשאַפן געװאָרן אין איטאַליע,
און אויף איטאַליעניש ,באַװוירקט און אָנגעהויכט פון דעם רענע-
סאַנס און דעם אויפנעװאַכטן הומאַניזם.
דאָסזעלבע קומט פאָר אין דייטשלאַנד .,אַ דאַנק מאַרטין לוטערס
רעפאָרמיזם

אַנטװיקלט

זיך אַ פאָלקס-טעאַטער,

טאַקע

אויף

ביב-

לישע טעמעס ,אָבער דורכאויס אין וועלטלעכן נוסח ,וי אַ קאַמף-
מיט? קעגן דער קאַטױלישער קירך .מאַרטין לוטעדס פריינט,
האַנס זאַקס ,ווערט דער פאַרפאַסער פון אומצאָליקע אַנטיפּופּסט-
לעכע און אַנטײקאַטוילישע פאַרסן .אַ דאַנק דעם הומאַניזם פון
דער רעפאָרם-באַוועגונג דערװועקט זיך בכלל דער אינטערעס צו
דער ביבּ? און עס ווערן נעשאַפן אַ גרויסע צאָל?ל וועלטלעכע דראַמעס
אויף ביבלישע

טעמעס.

די אויבן-דערמאַנטע פֿאַקטאָרן האָבן נורם געווען אַ טיפע ענדע-
רונג אין יידישן לעבן ,און אין דער יידישער געטאָ האָט זיך
2010

לעקסיקאָן
אָנגעהויבן

אַנטוויקלען

די טעאַטער-קונסט --

דער עיקר פּורים-

שפּילן און ביבלישע דראַמעס ,װאָס זיינען געשפּילט געװאָרן פּורים-

יעקב שאַצקי
צייט (כאָטש טיילווייז אויך אֵרוֹם חנוכה-צייט.
דערמאָנט ,אַז אין פּראַנקפורט פלענט דער פּורים-שפּי? געשטעלט
ווערן  41טעג פאַר און  41טעג נאָך פּורים) .וויזט אויס ,אַז
שוין אין -61טן יאָרהונדערט זיינען געשאַפן געװאָרן יידישע פּורים-
שפּילן ,כאָטש זייער ווייניק פון זיי האָבן זיך פאַרהיט .די טעמעס
פון די יידישע

וי די דייטשישע

עננלישע

און

פּיעסן

פון יענער

צייט ,זיינען געווען דורכאויס ביבלישע ,אָבער די יידישע פאַרפאַ-
סערס האָבן ,אין קעגנזאַץ צו די דייטשישע און ענגלישע ,זיך ברייט
באַנוצט מיט דעם אויסערנעוויינלעך רייכן מאַטעריאַל פון מדרש,
פון די אנדות און לענענרעס.
מערסטע פּורים-שפּילן זיינען געוויינלעך געשטעלט געװאָרן אין
הייזער ,כאָטש טיילמאָל פלענן זיי אויך נעוויזן ווערן אין שול-
חויף |אויספירלעך וועגן די פּורים-שפּילער זע ,לעקסיקאָן פון
יידישן טעאַטער" ,דריטער באנד ,זו ,|6571-28261 .דער פאַקט,
װאָס די שפּילן זיינען געשטעלט געװאָרן אין היימען ,האָט געבראַכט
צו דעם ,אַז דער אינהאַלט זאָל שטאַרק געקירצט ווערן ,און ווייל
די זאַכן פלענן

געשטעלט

ווערן

עיקר

דער

אַרום

פּורים-צייט

פון

זיכער נגעווען אַ רעפּערטואַר-שטיק .אין דער שטאָט טאַנהױיזן
האָט מען פּורים  8981אויפגעפירט אַ פאַרס א"נ ,דאָס שפּיל פון
טאב (טויב) יעקליין ,זיין ווייב קענדליין און זייערע צוויי זינלעך
פיין' (געדרוקט אין  ,)0801לויט דער השערה פון ב .װײגריב ,איז
דאָס נעווען אַן ,אינטענגראלער טייל פון אַן אַלטן יידישן פּורים-
שפּי?! ,וויי? דאָס זיינען צוויי קאָמישע ראָלעס ,ואָס דער נאַר
און זיין ווייב פירן אויף .עס איז אויף אַזאַ אופן אַ צװישנשפּיל
(אינטערלודיע) פון אַן עלטערער פּיעסע ,װואָס האָט זיך ניט אוים-
געהיט,
דער עלטסטער באַקאַנטער כתב-יד פון אחשורוש-שפּיל שטאַמט
פון  ,7961ער האָט זיך געפונען ביים באַוואוסטן יידיש-פאָרשער
וואגנזייל .אַ משומד יאָהאַן קריסטיאַן יאַסְאָב פון קראַקע איז דער
קאָפּיסט פון דעם טעקסט ,ואָס איז זיכער אַ סך עלטער וי די
דאַמע פון קאָפּירן .,דער טעקסט איז אויפנעקומען אין דייטשלאַנד
און ניט אין פּוילן ,װי שיפּער האָט נעמיינט .,ער איז אַ סך פול-
שטענדיקער פון דעם טעקסט װאָס דער פראַנקפורטער רעקטאָר
יאָהאַן שודט האָט פאַרעפנטלעכט אין זיינע ;יידישע מערקווערדי-
קייטן' ,װאָס זיינען אַרױס אין יאָר .4111

די אויספירלעכקייט

פון

פון

דעם לייפּציקער מאַנוסקריפּט באַווייזט ,אַז דערווייל אין ער דער
סאַמע עלטסטער װאָריאַנט פון אַן ,אחשורוש-שפּיל ,װאָס איז
בכל? באַקאַנט .דער נוסח איז באַזירט אויף אַ דייטשן ,אַפיר! פון
דער רעפאָרמאַציע-צייט און איז געװאָרן צונעשניטן צו די סצע-
נישע מענלעכקייטן פון יידישע פּורים-שפּילער .אין דער פּיעסע
פיגורירט אַ געשטאַלט פון אַ האַרלעקין ,וואָס איז דורך דער פאַר-
מיטלונג פון די ענגלישע קאָמעדיאַנטן אַריינגעדרונגען אין דייטשן

די פּאָפּולערפסטע פּורים-שפּיל איז נאַטירלעך געווען די אסתר-
דראַמע אָדער ,דער אחשורוש-שפּיל! ,צווישן די אַנדערע זיינען
פּאָפּולער געווען  :דער ,מכירת יוסף-שפּיל', ,דוד און גלית-שפּילי,
,אברהם ושרה-שפּיל', ,מלך שאו?-שפּיל!, ,חכמת
;עקדת יצחק-שפּיל',
שלמה-שפּיל!, ,דער אשמדאי-שפּיל! ,און אַפילו אַ ,משה רבינו-

(הנם עס אין ניט אויסנע-

ישיבה-בחורים און לערן-יינגלעך ,װאָס האָבן ניט פאַרמאָגט גענוג
בילדונג,

איז

זייער

אינהאלט

אָפּט פֿאַרקריפּלט

געװאָרן

און דער

סטיל צו אָפּט וואולגאַריזירט און פאַרפלאַכט געװאָרן ,ס'איז אָבער
גלייכצייטיק וויכטיק אונטערצושטרייכן ,אַז דער אֶנהייב פון דער
יידישער דראַמאַטודגיע אין נעלעגן אין די הענט פון די סאַמע
אָרעמסטע שיכטן  ---לערן-יינגלעך ,בעלי-מלאכות ,אָרעמע בחורים,

שפּיל'"

|

דר .יעקב שאַצקי {|שטיצנדיק זיך אויף דר .שיפּערס אַרבעטןן
שרייבט אין דער ;אַלגעמײנער ענציקלאָפּעדיש? :
,אין איטאַליע װוערט געשאַפן די ערשטע העברעאישע פּורים-
קאָמעדיע א"נ ,בדיחותא דקידושין' ,װאָס איר מחבר איז געווען
יהודה בן יצ3חסט סומ) ,מער באַקאַנט מיט זיין איטאליענישן נאָמען
לעאנע דע סאמי ( ,)7281--2991ער איז געווען דער מחבר פון אַ
בוך ,דיאַלאָנן איבער טעאַטערד-קונסט ,,און אויך דער ערשטער,
װאָס האָט אָנגעוויזן אויף די טעאַטראַלע עלעמענטן פון די יידישע
|
|
אנדות.
ווען ס'האָט זיך אָנגעהויבן צו אַנטװיקלען דער רעפּערטואַר אין
דער ײירישער שפּראַן ,איז שווער פעסטצושטעלן ,וייל עס פעלן
ליטערארישע דענקמעלער פון די עלטסטע צייטן ,די פּאָר מוסטערן,

טעאַטער

און פון דאָרטן

אין יידישן

שלאָסן א דירעקטע השפּעה פון עננלישן טעאַטער אויף דעם
יירישן ,װי דאָס איז צו זען ,למשל ,אין האָלאַנד) .די קאָמישע
געשטאַלט פון דער דאָזיקער פּורים-פּיעקע איז פּרינץ מאָנדריש,
װאָס איז אַ פּאַראַלעלע שאַרזשירטע נגעשטאלט פון מרדכין ,װואָס
ווערט טראַקטירט אין אַן ערנפטן טאָן .די קאָמישע געשטאַלט פון
מאַנדריש ווערט אין די שפּעטערדיקע טעקסטן אַמאַלנאַמירט
מיטן ערנסטן טיפּ פון מרדכי ,און ואָס ווייטער מען איז אַװעק
פון דעם עלטסטן טעקסט-מקור ,אַלְץ קלענער ווערט די ראָל פון
נאַר (מאָנדריש) ,מרדכי ווערט די צענטראַלע פינור פון דער אַקציע.
אין דעם טעקסט ,װאָס טודט האָט פאַרעפנטלעכט ,און װאָס איז
געווען אַן איבערדרוק פון אַ טעקסט פון יאָר  ,8071איז מרדכי נאָך

אַ קאָמישע געשטאַלט ,וויי? ער שיט מיט קאַלאַמבורן און פּאַראָ-
דיעס ,לאַגנדױ האָט ריכטיק באַמערקט ,אַז אַזעלכע פּאַראָריסטישע
אימפּראָוויזאַציעס האָט געקענט דורכפירן נאָר אַ למדן ,װאָס מרדכי
איז געווען לויט מגילת אסתר .די ניבו? פֹּה אין טעקסט האָבן
געשטויסן

אויסנאַבע.

די פראַנקפורטער

קהילה

צו פאַרברענען

אין דעם פּראַגער טעקסט

די נעדרוקטע

פון אחשורוש-שפי?,

װאָס

װאָס האָבן זיך אויפגעהיט אין די זאַמלונגען פון מגסס אַלדענדארף

איז

און אײיזיט װאַליך ,זאָגן עדות ,אַז אַזאַ רעפּערטואַר אין שוין גע-
ווען אַ סך פריער ,אין אַלענדארפס זאַמלונג איז פאַרהאן אַ ,ויכוח
צווישן יצר הרע און יצר טוב'  --אַ דיאלאָג ,װאָס געהער צו
יענעם טיפּ ליטעראַטור ,װאָס איז געווען באַליבט אין דער העב-
רעאישער שפּראַך (די ,ראַנגשטרײט ליטעראַטור') .ס'איז אָבער
אַ גרויסער' ספק צי אַזאַ ויכוח איז נעשפּילט געװאָרן אָדער איז
אַפילן באַשטימט געװאָרן פאַר דעם צוועק .אין אייזיק וואליכס

געדרוקט (פּראַג  3671און אַמסטערדאַם  ,)4771איז מרדכי נאָך
אַלץ אַ קאַמישע געשטאַלט .זיין ראָלע אין אָבער ניט אָנגעשריבן,
נאָר איז געווען איספּראָװויזירט ,ווי מיר האָבן דאָס אין דער
;,קאָמעדיא דעל אַרטע' .אויך אין דעם האַנטשריפטלעכן פראַנמענט
,אַקציאָהן חשורוש' ,װאָס געפינט זיך אין אַקספאָרד ,האָבן מיר די
זעלבע קאָמישע נעשטאַלט .אין אַ ניט-לאַנג געפונענעם טעקסט,
װאָס האָט זיך אויפגעהיט אין דער מאַינצער ביבליאָטעק און
שטאַמט פון מיטן -81טן י"ה ,איז די געשטאלט פון מרדכין אויך
אַ קאָמישע (,מרדכי הארלעקין') .פון די אויסצוגן ,װאָס ב .וויינ*

זאַמלונג געפינט זיך ,איין שפּי? עס און טרינק לוסטיקער בחורים'
(-61טער י"ה) מיט אַ פּורים-מלך וי אַ הויפּט-פיגור ,װאָס איז
2011

געווען

נעדרוקט

אין 0271

און שפּעטער

צוויי מאָל איבער-

2012

טעאַטער

יידישן

ריב ברעננט ,איז צו זען ,אַז מרדכי איז נאָר אָנגעטאָן אין די בגדים
פון אַ ל'ץ .די נאַנצע פּיעסע איז אָבער נעשריבן און אוױיסגעהאַלטן
אין אַן ערנסטן טאָן ,לויט וויינריבן ,איז דידאָזיקע פּיעסע געשפּילט
געװאָרן אין פראַנקפורט פאַרן יאֶר  ,187/1פון װאָס ער דרינגט
אַרױס ,אַז ערנסטע טעקסטן האָט מען ניט נעשטערט צו שפּילן,
בלויז די פּאַראָדיסטישע האָט מען פאַרפאָלגט .,דער טיטל פון דער"
דאָזיקער בין איצט אומבאַקאַנטער פּיעסע איז אַזאַ ,להמן ,איין
יודען טייטשיש שוישפּיל וי זאלכש פון פרנקפורטר יודען האט זאלן
אופנעפירט ווערדן ,וועלכש אבר דמלש פון דם רט איז אונטערזאנט
זוארדן' { ,צו המנען ,אַ יידיש-דייטשע פּיעסע ,װאָס האָט געזאָלט
אויפנעפירט ווערן פון פראנקפורטער יידן ,אָבער איז פאַרווערט
געװאָרן פון ראָט'ן .דאָס מיינט ,אַז די פּיעסע האָט פאַרװוערט
אויפצופירן דער שטאָט-ראַט פון פראַנקפורט ,און ניט די קהילה.
די פּיעסע האָט קאָפּירט אויך אַ משומד ,סמיטן נאָמען לײב אקס.
אין אַנדערע טעקסטן פון אחשורוש-שפּיל ,װאָס האָבן זיך אויפ-
נעהיט ,איז די הויפּט:געשטאַלט ,ד"ה מרדכי ,שוין ניט מער קאָמיש,
נאָר ערנסט,און די דידאקטישע טענדענץ איז זייער בולט ,װאָס

איז כאַראַקטעריסטיש פאַר די פּיעסעס פון דער ראַציאָנאַליסטישער
תקופה,

אַזוי איז די געשטאלט פון מרדכי אַ פּאָזיטיווע אין דער

פּיעסע,

א"נ

װאָס

איזן אַרױס

אין

אין

אמסטערדאַם

יאָר 8171

,אחשורוש שפּיל אויף איינן נייאן אופן נלייך איינר אפרא און איז
אויז ניצאנגין פון תרנום שני ומדרש ,ילקוט אונ' אנדרין מדרשים
אונ אויף איין זאלכי מאניר גישטעלט נלייך וויא עז פון רעכטין
קאמעדיאנטן נישפּילט ווערט' |אחשורוש שפּיל ,אױיף אַ נייעם
אופן ,פּונקט וי אַן אָפּערע ,אַרױסגענומען פון תרגום שני ,מדרש,
ילקוט און אַנדערע מדרשים און אַזױ אייננעאָרדנט וי עס װאָלט
געשפּילט געװאָרן פון אמתע קאָמעדיאַנטןן ...אויב מען ואל
אָננעמען פאַר זיכער ,אַז די דאָזיקע פּיעסע איז אויפנעפירט נגעװואָרן
פון יידישע ,קאַמעדיאַנטן' ,האָט די טעאַטער-טעכניק פון יידישע
שפּילער נעמאַכט א גרויסן פּראָנרעס .די טעכנישע אנווייזונגען
זיינען שוין מער קאָמפּליצירט ,ממש פאַכמעניש אין פאַרנלייך מיט
די באַמערקונגען אין די פריערדיקע טעקכטן .זיי טראָנן שוין ניט
,ימער-כאַראַקטער ,און די ראָלעס זיינען אַ סך רייכער
קיין צ
אויסגעשטאַט ,ס'זיינען אויך פאַרהאַן אין דער פּיעסע עלעמענטן
פון פאַנטאָמימע .פאַרהאַן אַ מליץ ,װאָס שטעלט פאָר דעם לויפער,
דעם אָנזאָנער (דער העראָלד אין די דייטשע פּיעסעס) ,די שפּראַך

איז אָבער אַ שווערע ,פול מיט פרעמדע ווערטער און אָן דעם
פאַלקסטימלעכן חן .דער נוסח געהערט צו דער ,נעלערנטער דראמע'
און איז זיכער גענומען פון פרעמדע מוסטערן.
אַ פּיעסע ,װאָס איז דערוויי? באַקאַנט נאָר ביבליאָנגראַפיש ,איז
;דאָס שפּיל פון מרדכי און אסתר ,,װאָס איז אַרויס אין אַמסטער-
דאַם (.)4171
זייער אינטערעפאַנט

אין דער לחלוטין אומבאַקאַנטער

פון אַ פּורים-שפּיל ,װאָס איז מן חסתם

טעקסט

אַרויס אין ברין סוף -81טן

י"ח און איז אין ערגעץ ניט פארצייכנט ביבליאַנראַפיש ,די פּיעסע
הייפט , :מרדכי אונד אסתר ,איינע קאמישע אפּרעטטי אין איינן
אויף צונ .,פון ר' ליב צימבלער

נעזעצט.

אין מוזיק

די דעקארא-

סיאהנס פון איינין אום בקאנטין מאהלר' .אין דער פּיעסע איז
מרדכי אַ קאָמישע פינור .ער דערציילט וועגן זיך ,אַז ער שטאַמט
פון די גרעפטע מיוחסים אין פּראָג און איז דאָרטן גענאַנגען אין
אַ  ישיבה,

אויך

טעאַטראַליש

פאַרדינט

די

פּיעסע

א

גרונטיקן

|
אַנאַליז.
פון אַנדערע טעקסטן איז כדאי צו דערמאָנען די לעצטע ,פאַר-

ערגערטע,

וויי?ל שטאַרק

פאַרדייטשטע

אויסנאַבע

אסתר' ,װאָס איז אַרױיס אין אַמפטערדאם

פון די ;אקטא

אין  0871א"נ ,עררעטונג

דער יודען דורך אסתר און מרדכי' .דעם טעקסט האָט ,קאָריגירט'
אַ פּױיזענער ייד יעסב בר יחזקאל .אין דער באַאַרבעטונג איז ער
פאַרשקלאַפט צו די אַלטע טעקסטן ,.מרדכי איז ביי אים שוין ניט
מער אַ קאָמישע געשטאַלט .אַ צווייטע אויסנאַבע פון דעם זעלבן
טעקסט איז אַרױס אין דעם זעלבן אמפטערדאַם אין יאָר .0081
אין האַמבורנ נגעפינט זיך אַ פראַנמענט פון אַ נגיטעדרוקטן
אחשורוש-שפּי? און אין דער ,הויכשולע פאַר דער וויסנשאפט דעס
יודענטומס' (ברעלין) |{דאָס איז געשריבן פאַרן היטלער-חורבן|
נעפינט זיך אַ טעקסט פון ,68711
עס האָבן זיך אויפגעהיט טעקסטן ,װאָס שטאַמען פון דער
ערשטער העלפט -91טן י"ה ,װאָס זייער רשימה איז פאַרעפנטלעכט
געװאָרן אין די ,פילאַלאָנישע שריפטן! פון ייוואָ באַנד וו .אין די
פילצאָליקע פאָלקלאָריסטישע טעקסטן ,װאָס זיינען פאַרעפנטלעכט
געװאָרן אין משך פון די לעצטע  08יאָר ,זיינען פאַרהאן אַ סך
טעקסטן ,װאָס לויט זייער פטרוקטועלע און שפּראַכלעכע רודימענטן
נעהערן זיי צו דער עלטערער שיכט פון יידישן פּורים-שפיל ,דאָס איז
חל ניט נאָר אויף די טעקסטן פון ,אחשורוש-שפּיל ,,נאָר אויך אויף
אַנדערע שפּילן ,װאָס זיינען געווען אין רעפּערטואַר פון דעם יידישן
כּרימיטיוון

טעאַטער.

צונלייך מיט דער מרדכי-אסתר-טעמאטיק איז אויך ,מכירת
יוסף' אַ באַליבטע טעמע אין דעם יידישן פאַלקס-טעאַטער .דער
עלטסטער טעקפט ,װאָס איז אונדז באַקאַנט ,איז דער ,װאָס טודטּ
האָט אָפּגעדרוקט אין זיינע ,יידישע מערקווערדיקייטן' (באַנד וו),
און װאָס שטאַמט פון  ,8071דאָס איז אַ ראַציאָנאַליסטישע דראַמע,
װאָס איז נעשטעלט געװאָרן פון איינעם בערמאן פּאָן לימבורג
(דאָס איז דאָס ערשטע און איינציקע מאָל ,װאָס מיר הערן אַ
נאָמען פון איינעם ,וואָס האָט געהאָט אַ שיכות מיטן טעאַטעד
פון יענער תקופה) .דער ,ספר הישר ,,אַ מיטלעלטערלעכער חיבור,
װאָס

פון

אים

איז

גראָד

אין

0071

אַרױס

אַן אויסנאבע

פּראַנקפורט ביים מיין ,איז געווען דער מקור פאַר דערדאָזיקער
דראַמאַטישער באַאַרבעטונג (זע ,פיל ,שריפטן' וו .)062 ,די פּיעסע
איז געשפּילט געװאָרן טאַקע אין פראַנקפורט .פאַרהאַן אויך פ,אָלקס-
טימלעכע' טעקפטן ,װואָס זיינען פאַרשריבן און אַפילן אָפּנעדרוקט
נעווען אין  ,6781און װאָס זיינען געװען אין דעם שטענדיקן
רעפּערטואַר פון יידישן פאָלקס-טעאַטער.
אַ באַזונדערן אָרט פאַרנעמט די פּיעסע ,ספר גדולת יוסף' ,װאָס
,מלחמה בשלום'
איז איבערגעזעצט געװאָרן פון העברעאישן
(מחבר :חײם-אברהם בן אריה ליב חכהן פון מאָהילעוו) ,װאָס איז
צום ערשטן מאָל אַרױיס אין  7971אין אַרינינאַל און אין -- 1881

אין דער יידישער איבערזעצוננ פון אליעזר פאויר פון זשאָלקיעוו
און האָט געהאַָט איבער פערציק פאַרשידענע אויסנאַבעס ,פול-
שטענדיקע און ,פאָלקלאָריזירטע' (ביבליאָנראַפיע אין ,אַרכיוו פאַר

דער געשיכטע

פון יידישן טעאַטער',

|,0891 ,

זז,)8891-181 .

|אווירס ביאַגראַפיע זע ,לעקסיקאָן פון יידישן טעאטער' ,דריטער
פ
יי
באַנד ,זז2022-0022 .ן.
דידאָזיקע ,טראַדיציאָנעלע! טעקסטן פון  ,מָכירת יוְסף' באַװייזן,

אַז דער אַלטער פאָלקסטימלעכער נוסח אויף וועלכן זיי זיינען
געבויט און װאָס איז פאַרפאַלן

געװאָרן ,איז געווען אַ סך פּאֶע-

טישער און זאַפּטיקער ,װוי דער טעקסט

װאָס שורט האָט פאַר-

עפנטלעכט.

אַ דריטע

שטאַרק

פּאָפּולערע פּיעסע איז געווען
יי

38

אין

(די| דוד-

יט

2014

פון

לעקסיקאָן
און-גלית-געשיכטע ; חוץ די פאָלקלאָריסטישע נוסהאות פון אוֹנ-
דזער צייט ,האָט זיך פון די עלטסטע פאלקסטימלעכע טעקסטן
װוינציק אויפגעהיט .דער עלטסטער געדרוקטער טעקסט געהערט
צו דער קאַטענאָריע פון ,אַקציאָנען' און טראָגט טאַקע דעם טיטל?:

יידישע טעאַטער-געשיכטע מער אָדער וייניקער אַזױי:
 )1פרימיטיטער טעאַטער .דער רעפּערטואַר איז באַשטאַנען פון
קורצע קאָמישע סצענעס ,צונעפּאַסט צו אַ שטוביקער סביבה ,אָדער
אויפנעפירט ביי אַ געלעגנהייט (התונה א"א) ,די צענטראַלע פיגור
איז דער לץ ,שפּעטער מאַרשאַליס ,דער טרעגער פון דעם מאָנאָ-
דראַמאַטישן רעפּערטואַר און שפּעטער פון דעם דיאַלאָגיזירטן .די
ויכוחים ,פיי די העברעאישע ,סיי די יידישע ,דאַרפן אױיסגעשלאָסן
ווערן וי אַ מעגלעכער באַשטאַנדטײ? פון דעם רעפּערטואַר ,וויי?
דאָס זיינען פ'רוב אַבסטראַקטע ויכוחים ,וואו די פאָרם פון דיאלאָנ
איז אַ ריין ליטעראַרישע און האָט קיין שום שיכות ניט מיטן
טעאַטער-דיאַלאָג ,דידאָזיקע תקופה קאָן מען כראָנאָלאָניש ניט
צופּאַסן צו קיין שום באַשטיסטער צייט ,וויי? אין אייניקע ערטער
זיינען דידאָזיקע שפּילן אַ פּאַראַלעלע ערשיינונג צוֹ אַנדערע ,מער
קאַמפּליצירטע טעאַטער-פאָרשטעלוננען .אויב זי האָט זיך פאַר-

פון אַנדערע פּיעסעס פון דעם אַלטן יידישן טעאַטער-רעפּערטואַר,
פון וועלכן עס האָבן זיך ליידער אויפגעהיט נאָר פאַלקלאָריסטישע
נוסחאות ,איז כדאי צו דערמאַנען , :עקידת יצחק, ,,יציאת מצרים,,

זי נאָך

קוריאסה

;איינה שינה

אקציאן

פון קיניג דוד און נלית הפלשתי'

(האַנױ 22 ,7171 ,בל .פאַרהאַן נאָך אַן אַנדערע אויסנאַבע ,ניט
דאַטירט ,אַרױיס צווישן  1171און  .)9171דאָס איז אַן אָפּערע'
מיט נאַנצע  42געזאַנג-נומערן .די קאָמיק אין נאָר ואולנאַר.
דער ;,הארלעקין' פון דער פּיעסע הייסט ליזינסקי און איז דער
;ראַטסהער' פון נליתן .,שפּעטער ענדערט ער זיין נאָמען אויף
,האנסוואורסט ,,ווייל ער ווערט געשיקט צום קינינ שאול װי אַ...
שפּיאָן .פון אייניקע שפּראַכלעכע עלעמענטן ,וי אויך פון דעם
נאָמען ליזינסקי ,דאַרה מען משער זיין ,אַז די פּיעסע איז אוים-
געקומען אין אַ בעמישיידישער סביבה.

;שלמה

המלבם

,געשיכטע

משפּט',

פון קינינ שאול',

,משה

רבנוס

לעבן און טויט' און אַ סך אַנדערע .פון די רעשטן פון פאָלקס-
רעפּערטואַר לאָזט זיך אָבער פעסטשטעלן (ווען ניט מיט אזא
זיכערקייט וי שיפּער וויל דאָס האָבן) ,אַז מען האָט זיי נעשפּילט
אין פאַרשידענע צייטן ; זייער סטרוקטור האָט זיך נעביטן אונטער
דער השפּעה פון דעם הערשנדיקן טעאַטער-סטי? ,מיר האָבן ,הייסט
דאָס ,פון דעם רעפּערטואַר פראַנמענטן פון יאַקציאָנען ,זיננ-
שפּילן ,ראַציאָנאַליסטישע דראַמעס און טיפּישע אימפּראָװויזירטע

קאָמעדיעס אין נוסט פון ,קאָמעדיאַ דעל אַרטע! .חוץ דעם האָבן
זיך אויפגעהיט רעשטלעך פון אויפפירונגען ,װוי פארשידענע שטיי-
גער-פצענעס וועגן ראַבינער ,דאָקטוױירים א .א .וֹ ,.װאָס זיינען
געווען באַשטימט וי אינטערליודיעס אין די רעפּערטואָר-פּיעסעס
פון דעם יידישן פאָלקס-טעאַטער .אַפילו די טעקסטן ,װאָס זיינען
פאַרשריבן געװואָרן אין די סלאַווישע לענדער ,זיינען מן הסתם
אויפגעקומען אין דייטשלאַנד אוֹן האָבן אַריבערגעװואַנדערט אפשר
צוזאַמען מיט די שפּילער .דאָס איזן צום בולטסטן צו זעען פון
דעם טעקסט ;,אחשורוש-שפּיל ,/װאָס דער דייטש-טשעכישער דיב-
טער זיגפריד טאפער האָט פאַרשריבן

אין  ,8281און װאָס געהערט

צו דעם טיפּ פּיעסעס ,װאָס מיר קענען פון די גערמאַנישע מקומות.
עס איז שווער פעסטצושטעלן אַ כראָנאָלאָנישע ליניע ,לויט וועלכער
מען װאָלט געקאָנט פאַרטיילן דעם רעפּערטואַר פון דעם אַנאָנימען
יידישן פאָלקס-טעאַטער .אָן שום ספק זעט מען דאָ בולט די
השפּעות פון פרעמדע טעאַטער-כטילן ,די ,קאַמעדיאַ דעל אַרטע'
האָט אָבער

אויף

אים

געהאט

דאָס כאַראַקטעריסטישע
ליסטישע

ניט

קיין דירעקטע

פאַר יעדן פאַלקס-טעאַטער

ווירקונג,

ווייל

איז די סמ

פאַרשפּעטיקײט.

עס איז שווער צו ריידן ועגן דעם אויפקום פון פּראָפּעסיאַנעלע
אַקטיאָרן ביי יידן ,ווייל מיר האָבן וועגן דעם קיין שום באַוייזן
גיט .װײגרײיבס מיינונג (,פיל .שריפטן! װוו ,)949 ,אַז די פאָלקס-
שפּילן זיינען מער פּרימיטיוו אין זייער טעכניק ,ווייל זיי זיינען
געווען דער עיקר באַשטימט פאַר אַמאַטאָרן ; און די ,אַקציאָנען'
 --מער קאָמפּליצירט (מוזיק ,געזאַנג א .אַ .וו ,).ווייל זיי זיינען,צום גרעסטן טיי?' געווען אויסגעפירט פון פּראָפעסיאַנעלע שפּי-
לער  ---לאָזט זיך דערווייל דאָקומענטאַריש ניט באַװייזן,
מען קאָן אָבער ביי דעם איצטיקן צושטאַנד פון דער יידישער
טעאַטער-פאָרשונג אין אלגעמײנע שטריכן פארטיילן די עלטערע
15

ענדיקט

שוין אין -51טן

אין דייטשלאַנד

י"ה ,עקזיסטירט

אין אַ סך סלאַווישע געטאָס ביזן סוף -81טן י"ה.
 )2די תקופה פון פורים שפֿילט ,וי אַ גאַנצע
פ
א
ָ
ר
ש
ט
ע
לונג ,קאָן
דעריבער זיין די צווייטע סטאדיע ,איר אָנהייב איז בלי ספק --
סוף -591טן י"ה .פון דערדאָזיקער תקופה שטאַמען די אחשורוש-
שפּילן

מיט

דער

טעכניק

איבערגענומען

פון

די

דייטשע

פאסט-

נאַכט-שפּילן .,די פּיעסעס זיינען באַשטימט דאָס רוב פאַר א
צימער-אוידיטאָריע .זיי זיינען אַ נעמיש פון שפּאַס און ערנסט.
דער מוסר-השכל שפּילט אָבער דאָ אַ חשובע ראָלע .שפּעטער קומט
די ווירקונג פון דער ביבלישער דראַמע אין דער רעפאָרמאַציע-
|
צייט און די פּיעסעס ווערן ערנפטער.
די פאָלקסטימלעכקייט טרעט אִפּ איר פּלאַץ פאַר לומדות ,און
ווערט פאַרביטן מיט שווערער טרוקענער פּראָזע .פון דערדאָזיקער
תקופה פאַרמאָגן מיו ביבלישע שפּילן מיט בולטע השפּעות פון
דער ,קאָמעדיא דעל אַרטע-טעכניק ,וואו די געשטאַלטן פון אַ נלית
אָדער מרדכי זיינען מאָדעלירט לויט דעם טיפּאַזש פון דעם דאָזיקן
טעאַטער,
אין א
ָ
נ
ה
י
י
ב
1
8
טן י"ה ווערט דער יידישער טעאַטער-רעפּערטוארבאַאיינ
פ
ל
ו
ס
ט
פ
ו
ן
ראַציאָנאַליזם ,װי עס איזן צו זעען פון דעם
פראַנק
פ
ו
ר
ט
ע
ר
ט
ע
ק
ס
ט
פ
ו
ן
,
מכירת יוסף' ( )807/1און פון אַ ריי
פּיעסעס,

װאָס

זיינען

אַרױס

אין

אַמסטערדאַם.

מען

קאָן

אָבער

זאָגן ,אַז דער הויפּט-מקור פון דעם יידישן טעאַטער-דעפּערטואַר
אין דער גאַנצער צייט איז געווען סיי טעכניש און סיי טעאַטראַליש
די דייטשע טעאַטער-שפּילן ,אָנגעהויבן פון די מיטלעלטערלעכע
שפּילן און געענדיקט מיט דער בירגערלעכער דראַמע פון די נירן-
בערגער מייסטערזינגערס .עס איז זייער כאַראַקטעריסטיש ,ואָס
די סלאַווישע פאַלקס-פּיעסע האָט געהאַט אַזא קליינע השפּעה אויף
דעם יידישן פאָלקס-טעאַטער ,אַפילו אין די סלאַװישע געטאָס".
וועגן דער ראָל פון די פּורים-שפּילן און דעם קוק פון די משכילים
אויף זיי ,באַמערקט דר ,שאַצקי;
 ...,דער פאַקט ,וואָס פּורים-שפּילן האָבן געהאַט אַ טיפע
טראַדיציע און געווען פאַרװאָרצלט אין יידישן לעבן ,האָט געשטויסן
די משכילים צו שרייבן פּיעסעס ,ואָס זאָלן קאָנען פאַרבײיטן די
,זינלאָזן און צוועקװוירדיקן האַרלעקינאַדן' ,וי אהרן האללע װאָלפ-
זאָהן האָט אָנגערופן די פּורים-שפּילן .דאָס האָט גורם געווען ,ער
זאָל אָנשרייבן די קאָמעדיע ;לייכטזין און פרעממעליי' (,)6971
אַ יידישע ,טאַרטיף'-קאָמעדיע .אויך די קאָמעדיע ,ר' הענוך' פון
יצחק אײכל האָט זיך נעשטעלט פאַר אַ צוועק צו פאַרבייטן די
טראַדיציאָנעלע פּורים-שפּילן ,זיי זיינען אָבער ביידע ניט אויפנע-
2010

יידישן

טעאַטער

פירט געװאָרן ,אַפילו ניט אויף אַן אַמאַטאָרן-בינע ,װאָס אין גע-
ווען אַזאַ אָפּטע ערשיינונג אין דייטשן געטאָ-לעבן פון -81טן י"ה.
די יידישע אַמאַטאָרן-גרופּעס האָבן אין יענער צייט נעשפּילט אויף
דייטש און נעשאפן אַ מין דייטשיידישן נעטאָ-טעאַטער ... .די
געטאָ-טעאַטערס  . . .זיינען געווען אַן איבערנאַנגס-שטופע פון אַלטן
יידישן פּורים-טעאטער צו דעם אַלגעמיינעם דייטשן טעאַטער .הִגם
דער אינסטיטוט פון מאַרשאַליק מיט זיין מאָנאָדראַמאטישן רע-
פּערטואַר האָט אין דיײיטשלאַנד זיך איינגעהאַלטן ביז שפּעט -91טן
י"ה ,איז אָבער דער פּורים-שפּיל-טעאַטער ,װי א קאָלעקטיוו ,פון
זיך אַלֵיין אױיסגענאַנגען סוף -81טן י"ה.
גאָר אַן אַנדערע ווענדונג האָט אָנגענומען דער יידישער טעאַטער
אין האָלאַגד ,וואו להיפוך צו אַנדערע לענדער טראָגט ער דעם
כאַראַקטער פון א סטאַבילן טעאַטער און איז שוין ניט אַנאָנים.
דער צופלוס פון דייטשע און פּוילישע יידן נאָכן יאָר  8461האָט
גורם נגעווען ,אַז אויך די פאַרוויילונגען

פון די יידישע מאַסן ,זאָלן

טעאַטער ,װאָס האָט עקזיסטירט פון  4871ביז  ,7381איז געווען אַ
דייטשער ייד יאַקאָב דעסוי ,אַ זון פון בדחן לייב דעסוי .ער איז
געווען דירעקטאָר ,אַדאָפּטירער פוּן פּיעסעס ,זינגערס ,אָרקעסטראַ-
טאָר ,אָנפירער פון אַ דראַמאַטישער שול א .אַ .וו .פון ריין-יידישע
פּיעסעס האָט ער אויפגעפירט אַ פּורים-שפּיל ,װאָס איז געווען אַ
באַאַרבעטונג פון ;,עררעטונג דער יודען" .דאָס טעאַטער איז שפּע-
טער אינגאַנצן אַריבער אויף האָלענדיש,
דר ,שאַצקי פאַרצייכנט נאָך פאָרשטעלונגען אין אונגאַרן ,די
פיעסע ,דאָס האָכצייטס-פעסט צוֹ הייכעלהיים" ,דאָס פּראָפּעסיאָנעלע
יידישע טעאַטער אין קראָקע ( ,)4381אין ווין ( ,)84-03281װאָס האָט
אויפגעפירט סאטירישע אײנאַקטערס אויף יידיש פון דוד בידער"
מאַן .,און שטעלט זיך אָפּ ווצגן די פּורים:שפּילן אין רוסלאַנד:
,אויף דער טעריטאָדיע פון אמאָליקו רוסלאַנד האָט דער יידישער
טעאַטער דורכנעמאכט די זעלבע שטופע פון פּורים-שפּילערײ וי
אין מערב-אייראָפּע ,ווען אַפילו פארשפּעטיקט אין צייט .אין יאָר

געפינען זייער תיקון .אויך אין האָלאַנד האָט מען געהאַָט מאַר-
שאַליקס ,חזנים ,װאָס האָבן אָפּגעגעבן קאָנצערטן ,און אַפילן קליינע
נרופּעס פון פאָלקס-שפּילער ,ואָס האָבן געשריבן און געשפילט
קליינע שטיינער-סצענקעס פון יידישן לעבן אויף דעם אַמסטערדאַ-
מער ,פּישמאַרק!' .ווענן טעאַטער-פאַרשטעלוננען אויף יידיש זיינען

ידיעות ,אַז יידן פלענן באַזוכן אין אוקראאינע די ,קלויסטער-
אינטערמעזיעס ,און מפתמא אַ סך עלעמענטן פון דעם אוקראַ-

אַ גרופּע

פון דער

פאַרהאַן

ידיעות

פון יאָר .9801

אין

יענעם

יאָר האָט

אַמפטערדאַמער יידן געבעטן אַ דערלויבניש אויף אַ פּורים-פאָר-
שטעלוננ אין יידיש .מען האָט זיי אָפּנעזאָנט ,װייל מען האָט
געװאָלט שפּילן אין אַן עפנטלעכן טעאַטער ,און אַזאַ פאָרשטעלונג,
האָבן די שטאָט-טאַטעס געטענהט ,קאָן שעדיקן די הכנסות פון
שטאָטישן טעאַטער?.
דר ,שאַצקי וייזט אָן ,אַז עס איז קענטיק אַז אַזעלכע בקשות
פלעגן די אַמסטערדאַמער אַשכנזישע יידן אַרײנשיקן יעדעס יאָר
ערב פּורים ,און עטלעכע מאָל האָבן זי טאַקע באַקומען א דער-
לויבניש ,וי עס איז צו זעען פון אַ דערקלערונג פון דריי אַמסטער-
דאַמער יידן אין זייער בקשה פון -52טן פעברואַר  ,7071אַז ,מיט
יאָרן צוריק האָט מען דערלויבט די יידן צו שפּילן טעאַטער" ,און
אין זייער בקשה גיבן זיי אָן אין זייער רעפּערטואַר די ;קאָמעדיע
פון דער קעניגין אסתר" און אַנדערע היסטאָרישע פּיעסעס ,געשפּילט
אין דער שפּראַך פון די הויכדייטשע יידן ,ד .ה -- .יידיש ,זייער
מאָטיוו צו שפּילן איז אַ ריין עקאָנאָמישער :זיי ווילן שפּילן כדי
צו פאַרדינען אויף ברויט .דער מאַגיסטראַט זאָגט אָבער אַפּ זייער
בקשה מיטן מאָטיו ,אַז אין אַמסטערדאַם איז שוין דאָ אַ יידיש
טעאַטער װאָס שפּילט דריי מאָל אַ װאָך (מוצאי שבת ,זונטאָג און
מיטװאָך) ,און דער באַזוך איז דורכשניט פון  002ביז  002פּערזאָן,
דערונטער אַ סך ניט-יידן .ס'איז אויך פאַרהאַן נאָך אַ באַריכט פון
אַ יידישער פאָרשטעלונג אין אַמסטערדאַם פּורים-צייט ( 22מערץ
 ,)6אין וועלכער דער רעצענזענט דערמאָנט דעם הױיפּט-שפּילער
אַ בעלימלאכה ליפע דער היטלמאַכער,
דר ,שאַצקי דערמאָנט אויך ,אַז אַמסטערדאַם האָט געהאַט אַ
באַליבטן בדחן און קאָמעדיע-שרייבער שלמה דויקלאהר (געלעבט
סוף -81טן און אין ערשטן פערטל פון -91טן י .ה) ,װאָס האָט
געשריבן לאָקאַלע שטייגער-פּיעסעס אין האַָלענדישן יידישן דיאַ-
לעקט און פאַרשידענע זמירות לכבוד פּורים ,דאָס פּראָפּעסיאַנעלע
יידישע טעאַטער ,וואו מ'האָט אויפן האָלענדישן יידיש געשפּילט
מיטצייטלערישע אָפּערעס ,אָפּערעטעס און זינג-שפּילן פון די דייטשע,
איטאַליענישע און פּראַנצויזישע קאָמפּאָזיטאָרס מאָצאַרט ,גרעטרי,
דיטערסדאָרף ,מאָנסיני ,סאַליערי א .אַ .דער גרינדער פון דאָזיקן
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האָבן בחירים

אין בריסק

אַן  אחשורוש-

(פּוילן) געשפּילט

שפּיל! ,און דער ,װאָס האָט נעשפּילט המנען ,האָט זיך אין שפּיל
.ן
גערופן ,גרויסער מאָסקווער פירשט. ..פ.ו

אינישן

-81טן י"ה האָבן מיר

,ווערטעפּ! זיינען אַריין אין יידישן פאָלקס-שפּיל,

צייט פון דער מלחמה

קענן נאַפּאַלעאָנען

האָבן מיר אַן אינטע-

רעפאַנטן באַריכט ,אַז אין גראָדגע האָט מען פּורים  3181נגעשטעלט

אַ פּיעסע ,וואו די שפּילֶער האָבן געטראָגן מונדירן פון דער פראנ-
צויזישער אַרמעע .פּוילינע װעננראָוו שרייבט אין אירע ,מעמואַרן
פון א באָבע' ,אַז אין איר קינדהייט (אַרום  )04-0381האָט זו
נגעזעען אויפפירן צוויי שפּילן אין איין אַװונט :אן אחשורוש-שפּיל
און אַ ,מכירת

יוסף-שפּי?'

--

ביידע

מיט

נעזאַנג

קאַמישע

און

טענץ .חוץ דעם האָט מען אויפנעפירט אַ צינן-ליד ,װואָס אין אַ
רעמיניסצענץ פון אַ מיטלעלטערלעכן שפּיל.
פון יענער תקופה שטאַמען אויך די זעקס פּרעכטיקע אַקװאַרעלן,
װאָס שטעלן פאָר ,מכירת יוסף' .זיי זיינען געשריבן געװאָרן פון
אַן אומבאַקאַנטן ,אייננאַרטיקן יידישן מאָלער פון װאָלין און זיינען
זיכער

דעקאָראַטיווע

אילוסטראַציעס

צו

אַן אויפפירונג

פון

אַ

;מכירת יוֹסף-שפּיל' .,דאָס אין דער אײנציקער סצעואַגראַפּישער
דאָקומענט װואָס מיר פאַרמאָנן וועגן אַלטן יידישן טעאַטער ,  . .די-
דאָזיקע אַקװאַרעלן זיינען רעפּראָדוצירט אין אן אוױיסנאבע פון
;שאָקן-פאַרלאַג! (בערלין.")5391 ,
דר .שאַצקי וייזט אָן אויפן שיכות צו דער אַנטשטײאונג פון
יידישן טעאַטער דורך (באַנוצנדיק זיך מיט דער פּרעכטיקער באַ-
צייכנונג פון דראַמאַטיקער אָקסענפעלד) די ;שפּילניקעס" ,װאָס
זיינען באַשטאַנען פון בדחנים ,פון וועלכע סענדער פידלמאַן
( )2981-5281האָט אַפּילו אין  9781אָנגעשריבן די פּיעסע ,שמשון
הגבור* ,און מאַכאַראָווסקי ,וועמענס שפּיל ,דער פּאָימאַניק* איז
געווען די באַזע פאַר גאָלדפאַדנס פּיעסע ,די רעקרוטן":
ז,ייערע פּרימיטיווע געשריבענע און נאָך פּרימיטיווער נעשפּילטע
מאָנאָדראַמעס שטעלן מיט זיך פאָר אַ סינטעז פון אַ בורלעסקע-
אויפגעכאַפּטן רעאַליזם און דער אַלטער טעכניק פון פּורים-שפּילן,
װאָס האָט נאָך געלעבט אין די טיפענישן פון יידישן פאָלקס-לעבן.
זייער רעפּערטואַר איז געווען אַ באַגרענעצטער ,אָבער די געשטאַלטן,
װאָס זיי האָבן פאָרנעפירט ,זיינען געווען נאָענט דעם פּשוטן
פאלקס-מענטשן פון תחום המושב .שוין דער פאַקט גופא ,װאָס
זיי האָבן פּורים-צייט

געקאָנט

וויילן דעם

עולם

דוקא

ניט

מיטן
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לעטסיקאָן
טראַפּאַרעט פון די טראַדיציאָנעלע פּורים-שפּיל-טעקסטן ,איז שוין
געווען אַ געוויסער פּראָגרעס .,אין דעם פּרט איז פאַרהאַן אַ געוויסע
אַנאַלאָגיע צווישן זיי און די בראָדער-זינגערס ,װאָס האָבן אויך
מיט זייערע קורץ-גענראמטע ,געזוננגענע מאָנאָלאָגן און דיאַלאָגן,
וואו זיי האָבן אַרויקסנעפירט בולטע געשטאַלטן און צאפּלדיקע

ענינים פון טאָגדטעגלעכן

לעבן ,אַריינגעבראַכט דעם טעאַטראַלן

אימפּעט ,װאָס איז פון דעם פינסטערן ויינקעלער אַריבער אויף
די ברעטער פון אַ טעאַטער און געשאַפן דעם פונדאַמענט פאַר

גאַלדפּאַדנס טעאַטראַלער מיסיע".
דער היסטאָריקער פון יידישן טעאַטער ,ב .גאָרין ,שרייבט ;
,דער אנהייב פון דעם פּורים-שפּיל איז אַ סך עלטער וי מען
איז געוועהנט צו דענקן ... .די עטלעכע יידישע געלערטע ,ואָס
האָבן געשענקט אויפמערקזאַמקייט דער יידישער דראַמע ,ווייזן
געוויינלעך ,אַז איר געבורט איז פאָרגעקומען אין דעם ניינטן אָדעד
צענטן יאָרהונדערט .נאָך אַנדערע זעען ניט קיין שפּור פון יידישער
דראַמע ביזן רענעסאַנס .אָבער דאָס איז ניט אינגאַנצן ריכטיק.
דער אֶנהייב פון אַ דדאַמע איז ניט ווען פאַרטיקע שטיקער ווערן
אויפגעפירט ,נאָר ווען מען הויבט זיי אָן צו שאַפן ... .ווען מיר
באַטראַכטן דעם נייען{ם| פארט דראַמע פון דעם שטאַנדפּונקט,
מוזן מיר קומען צום שלוכ ,אַז דאָס פּורים-שפּיל איזן כמעט אַזױ

אַלט וי דער נלות.
דאָס פּורים-שפּיל,

אַ קינד פון נלות ,נגעבוירן

אין בית

המקדש

אָדער אויפן שול-הויף און געצערטלט פון פרומע יידן ,האָט שוין
אין אָנהייב פון דעם פינפטן יאָרהחונדערט געצאָלט א שוערן פּרייז
און איז דורכגעװוייקט געװואָרן מיט יידישן בלוט ,גערודפט ,גע-
שטיקט ,געװאָרגן פון אַלע זייטן ,האָט דער גלותייד אָנגענומען
די כלי זין פון דעם שװאכן און האָט זיך אָפּנערעכנט מיט זיינע
שונאים דערמיט ,ואָס ער האָט פוֹן זיי חוזק נעמאַכט אונטער די
אוינן ,די געלעננהייט דערצו האָט ער געהאַט אין דעם איינציקן
טאָג פון יאָר ווען ער האָט געפייערט דעם נצחון איבער זיין גרעסטן
שונא  --המן .עמלקס אייניקל ,איזן געווען די פאַרקערפּערונג פון
אַלֶע יידישע שונאים ,און אַן מען האָט זיך מיט אים גערעכנט,
פון אים חוזק נעמאַכט ,האָט מען געפילט ,אַז דאָס אין א נקמה
אָן אַלע שונאים.
די מגילה ,װאָס מען האָט געלייענט אין שול ,האָט ניט גענעבן

קיין נעלעגנהייט פאַר מאַכן חוזק .די מגילה אַליין
די שול צו הייליק דערפאַר .האָט מען דעם טאָג
שול-הויף פאַרװאַנדלט אין אַ טעאַטער ,און דאָרטן
פון המנען און נגעשטעלט פאַר אים אַ תליה .די
אַרומנגעשטעלט

אַרום ,און ווער עס האָט געקענט,

איז צו ערנסט,
פון פּורים דעם
געמאַכט אַ גולם
יידן האָבן זיך
האָט געמאַכט אַ

זויץ ,געזאָגט אַ המצאה ,אַרױסגעשפּרונגען מיט אַ קאַטאָװעס ,און
ווען דער שפּאַס האָט זיך אויסגענומען ,האָט מען דעם נולם פאַר-

ברענט צוזאַמען מיט דער תליה".
{גאָרין ווייזט אָן ,אַז דער גולם מיט דער תליה האָט אָנגענומען
די פאָרם פון אַ צלם און דאָס האָט דערפירט צו אַ מסירה ,אַז יידן
מאַכן חוזק פון די קריסטלעכע הייליקייטן און דערפירט צו אַ פאַרבאָט
פון דעם גאַנצן ענין און אַ באַשטראָפונג פון די יידן ,װאָס וועלן ניט
אָפּהיטן דעם פּאַרבאָט .דאָס איז געווען נאָך אין יאָר .514ן
ב .גאָרין שטעלט זיך אֶפּ אויספירלעך ועגן די ערשטע ניט-
טעקסטועלע פּורים-שפּילן אויף די שול-הויפן ,און שרייבט :

,וי פּרימיטיוו ,וי חאַמעטנע אַזאַ שפּי? אין ניט געווען ,קאָן
מען שוין אין העם זעען אַ גאַנצע האַנדלונג ,א;גַאַנצע פאָרשטע-

לונג ,און מען דאַר ניט קיין סך חקירות צו ציען דעם שלוס ,אַז
יי
יי

א

ארי

פון

דאָסדאָזיקע שפּיל איז פיל נענטער צו קאָמעדיע וי די ערשטע
וויצן און פּזמונים ?כבוד דעם גריכישן נאָט דיאָניסאס ,וועלכע
רעכנען זיך פאַרן אֶנהייב פון דער אַלטער גריכישער דראַמע.
מען קאָן זיך גרינג פאָרשטעלן וי אַזױ דאָס פּורים-שפּיל האָט
זיך גענומען אַנטװיקלען .די ויצן און המצאות ,װאָס זיינען
געמאַכט געװואָרן אַרום דער תליה ,זיינען לכתחילה אַרױסגעזאָנט
געװאָרן ניט נעטראַכטערהײט ,יעדער האָט געזאָגט װאָס אים איז
איינגעפאַלן ,די געלונגענע וויצן ,די בעסערע המצאות זיינען
געבליבן אין זכרון ,און װאָס אַ יאָר שפּעטער ,זיינען זיי געװאָרן
אַלץ מער באַקאַנט און אַלְץ מער געװאַקסן ,און עס האָט זיך
אוױיסגעאַרבעט א געוויסער נוסח .דעדביי איז שוין געווען גרינג
איינצופירן אַן אַרדנונג ,אַז איינער זאָל דעם צווייטן ניט אַריינפאַלן
אין די רייד ,איינער האָט געזאָנט ,און דער אַנדערער האָט נע-
ענטפערט ,און דאָס איז שׁוֹין אַן אמתער דיאַלאָג ,װאָס ציט זיין
זאַפט פון דעם פאָלקס-הומאָר.
די ווייטערדיקע אַנטוויקלונג פון דעם דאָזיקן שפּיל אין צונע-
גאַנגען זייער ,זייער לאַננזאַם ,ווייל ווען מיר באַגעגנען אין דעם
גיינטן יאָרהונדערט שוין אַ פאַרטיק פּורים-שפּיל ,אַ פאַרס ,גענומען
פון דער נעשיכטע אחשורוש ,זעען מיר וידער ,אַז די הויפּט-
פּערזאָן איז א מאַנעקען פון המן ,וועלכן מען פאַרברענט אויף
אַ שייטערהויפן ,און די פאַרזאַמלטע טאַנצן אַרום אים און זינגען
|

און פרייען זיך מיט המנס מפּלה.

אויף אַזאַ אופן האָט דאָס פּורים-שפּיל אין א קימא לן פון פיינע
עטלעכע חונדערט יאָר קיין גרויסן פאָרטשריט ניט נעמאַכט ,און
עס האָט זיך נאָר אויפנעאַרבעט אָנשטאָט צופעליקע ויצן און
המצאות

אַ באַשטימטע

פאָרם

און אַ געוויסער

נוסח".

גאָרין גייט איבער צו דער אַנטשטײאונג פון דעם טעקסטועלן
|
פּורים-שפּיל ,און ווייזט אָן :
,אָבער דער נייער מין דראַמע ,געבוירן אין בית המדרש ,ערצוינן
פון ישיבה בחורים און נעצערטלט פון פרומע יידַן ,איזן שוין פון
געבורט געווען פאַרמשפּט ,אויב ניט אויף א פריצייטיקן טויט,
איז ,לכל הפּחות ,אויף זייער אַ געמאַטערט לעבן .דאָס פּורים-
שפּיל האָט גלייך דערפילט די שטייפע פּענטעס ,װואָס האָבן אים
ניט געלאָזט קיין ריר טאָן זיך און דערצו האָט עס נאָך באַגעגנט
אויפן װועג נרויסע שטרויכלוננען ,װאָס עס האָט ניט געקאַנט
בייקומען .,שוין ביי דער ערשטער דראַמאַטיזירונג פון אחשורוש
האָט מען זיך אָנגעשטויסן אויף אַן אייזערנע װאַנט .אין דער
מנילה פון אסתר קומען אריין אַזעלכע פּערזאָנען װי ושתי ,אסתר
און זרש,

און אויב

אַפילו מען קאָן אויסקומען

אָן ושתי

און אָן

זרש ,קאָן מען זיך ניט באַניין אָן אסתר .און ווער זאָל שפּילן
די ראָל פון אסתר? אַ מיידל ,אַ וייב?? אַפילו ביי די גריכן
האָבן פרויען ניט געשפּילט אוֹיף דער בינע און אויך מיט פיל
הונדערטע|ר| יאָרן שפּעטער אין ענגלאַנד ,אין שעקכפּירס צייטן,
האָבן פרויען ניט געשפּילט ,און די ראָל פון דער ווייבלעכסטער
דזשוליעט האָט געשפּילט אַ יונגער בחור ,אפשר נאָך מיט קליינע

וואָנסעלעך .עס האָט דאַמאָלט גאָרניט געקאַנט זיין די פראַנע פון
;קול באשה ערוח' ,אַז עס איז אַ שאַנד צו הערן די שטים פון אַ
פרוי ,וייל עס האָט נאָר קיין רייד ניט געקאַנט זיין וועגן אַ
יידישער מיידל אָדער ווייבל צו מישן זיך צװישן מאַנסביל .עס
פאַרשטייט זיך ,אַז די ;ראָל פון אסתר װואָלט באַדאַרפט שפּילן אַ
זכר ,און אין אַזא פאַל האָט מען זיך אָנגעשטויסן אויף אַ בפירושן
לאו אין דער תורה , :לא ילבש גבר שמלת אשה ,אַ מאַנסביל טאָר
ניט אָנטאָן קיין פרויען-קליידער .דער אַלטער פאַרבאָט פון טעאַ-

א
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יידישן

טעאַטער

טער צוליב מושב לצים אין א חוזק קעגן דעם דאָזיקן
דאָס אַליין האָט געדאַרפט זיין גענוג צו טויטן דאָס פּורים-שפּיל
נאָך איידער עס האָט געוויזן די ערשטע סימנים פון לעבן.
עס דאַרף דעריבער קיין חידוש ניט זיין פאַרװאָס די אַנט-
וויקלונג פון דעם פּורים-שפּיל איזן צונענאַנגען אַזױי לאַנגזאַם,

לאו ,און

עוז" און צום סוף די דראַמע גלישרים תהלה" .אין דערזעלבער צייט
האָט אין פּאָרטוגאַל זיך אויסגעצייכנט אַלס דראַמאַטיקער דיכטער
דאָזע דע סילואַ (,)5071--92712
און גאָרין קומט צו פאָלגנדיקן אויספיר :
,דאָס שלעפּן אין פאַרשידענע ריכטוננען און דאָס שפּאַלטן אין
פאַרשידענע לשונות האָט קיין גוטס ניט געקאַנט טאָן דער דראַמע
ביי יידן .שוין צוליב דעם אַלֵיין האָט זי זיך ניט נעקאַנט רירן פון
אָרט .די נאַציאָנאַלע קרעפטן ,װאָס זיינען פעאיק נגעווען צו שאַפן
אַ דראַמע און אַ טעאַטער ביי יידן ,זיינען צעברעקלט געװאָרן.
אָנשטאָט צו אַרבעטן האַרמאָניש און ווירקן איינע אויף דער

(גאָרין ווייזט אָן װוי פּורים איז געווען דער יידישער קאַרנעװאַל,
אַ יום-טוב פון הוליען ,טרינקן ,ווען דער ייד האָט זיך אַרײנגעװאָרפן
אין עולם הזה .אַפילו דער פרומסטער ייד האָט זיך פּורים דערלויבט
צו זאָגן אַזעלכע הלצות ביי וועלכע ווייבער האָבן גאָרניט געטאָרט
זיין .אין ישיבות פלעגט מען אויסקלייבן אַ פּורים-רב ,װאָס פלעגט
זאָגן כלומרשטע דרשות פון וועלכע אַ ייד װאָלט א גאַנץ יאָר רויט
געװאָרן פאַר חרפּה .די דרשות זיינען געווען פול מיט גראָבן ציניום,
נבול פֹּה .יונגע חברה -לייט פלעגן זיך איבערטאָן אום פּורים אין
ווייבערשע קליידער ,אַרומגיין איבער די גאַסן און מאַכן קאָמע-
דיאַנטסקע שטיק .און די עלטערע מענטשן האָבן גאָרניט געהאַט
דאַקעגן ,און ער קומט צום באַשלוס }:

אַנדערער ,האָט איינע געשטערט דער צווייטער ,דער טעאַטער אַלס

מיר

דאַרפן

זיך ניכער

חידושן

וי

אַזױ

עס

איז

נאָר

געקומען

צו אַ דראַמאַטיזירונג פון אחשורוש ,און טאַקע ווען ניט דער
כפּעציעלער כאַראַקטער פון דעם יום טוב פּורים װואָלט קיינמאָל
דאָס פּורים-שפּיל ניט אויסנעהאָדעװעט זיך אויפן שויס פון
יידישקייט'.

דאָס איז זייער וויכטיק צוֹ וויסן כדי בעסער צוֹ פאַרשטין
דעם כאַראַקטער פוֹן פּורים אין די פריערדיקע צייטן ,און דאָס
וועט אונדז העלפן צו באַגרייפן ניט נאָר וי אַזױ איז מענלעך
געװאָרן אַ פּורים-שפּיל ביי יידן ,ווען אַזעלכע שווערע שטיינער
זיינען אים נגעלענגן אין ועג ,נאָר אויך פאַרװאָס עס האָט אָנגע-

נומען אַזאַ גראָבן ,צינישן און אומגעלומפּערטן פּנים .דאָס פעלד
פון דראַמע ביי יידן איז געווען קליין און באַשרענקט .אַ סאַטירע,
אַ װויציקער דיאַלאָג ,אַ קליינער פאַרס  --דאָס איז געווען אַלץ,

װאָס מען האָט געקאָנט שאַפּן אויף דעם פעלך".
{גאָרין גייט דערנאָך איבער צדוער ראָל ,װאָס יידן האָבן בכלל
געשפּילט אויפן דראַמאַטישן געביט און שטעלט זיך אָפּ אויף דער
ערשטער אַריגינעלער דראַמע אין שפּאַניש, ,סעלעסטינא" ,װאָס זאָל
זיין אָנגעשריבן פון דעם ייד ראָדריגע דע קאָטאָ .די ערשטע עכט-
יידישע פּיעסע אין שפּאַניש ;אסתר" (אין  )7651איז געשריבן גע-
װאָרן פון די צוויי אנוסים סאָלאָמאָן אוסק און לאַזאַרא גראַציאַנא.
דערנאָך האָט זיך באַװויזן ( )0061--0661דער ,יידישער קאַלדעראַן"
אַנטאָניאָ ענריקעז דע גאָמעצץ מיט איבער  22טעאַטער-שטיק ,אַ
מאַראַן ,װאָס האָט זיך אַרױיסגעראַטעװעט פון דער אינקוויזיציע אין
שפּאַניע ,און מען האַלט איִם אויך פאַרן מחבר פון שפּאַנישן פּורים-
שפּיל ;קאָמעדיאַ פאמאזא דע אמאן אי מאָרדעכאַי* .שמחה לוצאַטאָ
( )0951---3661האָט אין זיינע יונגע יאָרן געשריבן אין איטאַליעניש

אַ מין אַלעגאָריע אין אַ דראַמאַטישער פאָרם ,װאָס מען קאָן אָבער
ניט אָנרופן קיין דראַמע .לעאָ מאדענא ( )1751--9461האָט אין דער-
זעלבער צייט איבערזעצט אוסקס ,אסתר* פון שפּאַניש אויף איטאַ-
ליעניש .אין דעם זעלבן יאָרהונדערט איז אויך געמאַכט געװאָרן די
ערשטע פּראָכע צו שאַפן די דראַמע אין העברעאיש .משה זאַקוט
אָדער זכות צי זאַקוטאַ ( )0361--7961האָט אָנגעשריבן זיין איסוד
עולם" ,אָבער די ערשטע העברעאיש דראַמע ,געדרוקט צו ווערן ,איז
געווען ;אסירי התקוה" פון יוסף פענזא דע לאַ וועגא (.)0561--2071
אין איטאַליע באַװייזט זיך דער דיכטער משה חיים לוצאַטאָ
( )7071--7471מיט זיין דראַמע ,שמשון ופּלשתים?" ,װאָס ער האָט
אָנגעשריבן אין עלטער פון  71יאָר ( ,)4271דערנאָך די דראַמע ,מגדל
021

אַ פאָלקס אינסטיטוציאָן איז נאָך פאַר זיין געבורט פאַרמשפּט
געװאָרן צוֹ אַ ביטערער ,שווערער ,טרויעריקער עקויסטענץ,.
די איינציקע ישועה ,װאָס אַ טעאַטער ביי יידן האָט געקאַנט
ערװואַרטן ,איז געווען פון דעם פּורים-שפּיל ,זיין נעבורט אויפן
שול-הויף און די הסכמה פון דעם נאַנצן עולם האָט עס געמאַכט
פאַר אַ פאָלקס אינסטיטוציאָן ,נאָר דער זעלביקער שול-הויף און
דער זעלביקער פרומער עולם האָט אויפן פּורים שפּיל? אַרויפגע-
ליינט אַזאַ שטעמפּל ,וועלכן עס האָט פון זיך קיינמאָל ניט געקאָנט
אָפּרייבן.,

אין אַ קימא

לן פון איבער טויזנט

יאָר איז דאָס פּורים-

עלע-
אים
טעג,
פאַר

שפּיל געבליבן אַן אונטערהאַלטונג נאָר פאַר איין טאָנ .,דער
מענט פון חוזק און לצנות ,װאָס האָט אים לעבן נעגעבן ,האָט
געקאָנט האַלטן נאָר איין טאָג אין יאָר .אין די אַנדערע
אויסער פּורים ,אין דאָס פּורים-שפּי? געווען אוממענלעך
:
ניכטערע יידן.
אין דער זעלביקער צייט ,ואָס יידף אין שפּאַניע האָבן זיך
גענומען צו דער שפּאַנישער דראַמע ,האָבן די יידן אין דייטשלאַנד
אונטערהאַלטן זיך מיט פּורים-שפּילס אין יידיש .ווען דאָס ערשטע
פּורים-שפּי? אין יידיש איז געשאַפן געװאָרן ,איז אוממענלעך צו
באַשטימען,

נאָר מיר נעפינען,

אַז שוין אין 8921

האָבן

די יידן

אין טאנענהויזע! אויפנעפירט אַ שפּיל ,װאָס האָט נעהייסן ; ,שפּיל
פון טב יעקליין מיט זיין ווייב קינדליין און מיט זינליך פיין' ,און
מען האָט עס נאַכדעם נעשפּילט אַלע פּורים .,אין דעם יאָר 0261
האָט מען עס קאָפּירט און אָנגענעבן אַ שפּעטערן דאַטום .דאָס
דאָזיקע שפּיל האָט מיט פּורים נאָרניט צו טאָן און איז וואַרשײנ-
לעך קיינמאָל ניט געדרוקט געװאָרן און איז געגאַנגען פון האַנט
צו האַנט אין מאַנוסקריפּט ,װוי עס זעט אויס ,איז דאָס אסַאַטירע
פון אַ געוויסער פאַמיליע מיט וועלכער דער שרייבער האָט זיך
געװאָלט אָפּרעכנען .דאָס װאָלט געווען אוממעגלעך צוּ דערווייזן,
ווען פריער זאָל מען ניט שפּילן פּורים-שטיקער ,װאָס האָבן געהאַט
דירעקט צו טאָן מיט דעם דאָזיקן יום טוב .די פּערזענלעכע סאַטירע
האָט געקאָנט דינען אַלס אָפּוועקסלונג ,און דעריבער דאַרף מען
דענקן ,אַז דאָס פּורים-שפּיל אין יידיש איז אַ סך עלטער פון דער
דערמאַנטער

סאַטירע",

ופון דער פּיעסע איז נאָר געבליבן דאָס שער -בלאָט און די ערשטע
שורות ,וועלכע גאָרין גיט איבער ,און ;אַז די געשיכטע קומט פאָר
ערב סוכות|.
,דאָס דאָזיקע שפּיל מיינט ,אַז אויף פּורים האָט זיך ניט גע-
פֿאַדערט דוקא אַ פּורים-שפּיל ,און עס איז געווען רעכט אַבי אַ
הומאָריסטישע זאַך ,אַ סאַטירדע ,פון װאָס דער עולם זאָל קאָנען
לאַכן .דאָס ,שפּי? פון טב יעקליין מיט זיין ווייב קינדליין' האָט
געהאט בלויז אַ לאָקאַלן כאַראַקטער און געקאַנט דינען פאַר אִן
אונטערהאַלטוננ נאָר פאַר די יידישע תושבים אין טאנענהויזען.
2022

פון

לעקסיקאָן
אט

װאָס פאַר אַ פּורים-שפּילס מען האָט אויפגעפירט אין די אַנדער

געטאָס אין דייטשלאַנד ,איז ניט באַקאַנט.

דאָס עלטסטע פּורים-

שפּי? אין יידיש ,ואָס האָט דערגרייכט צו אונדז ,איז פון דעם
זיבצענטן יאָרהונדערט ,און הייסט ;איין שעהן ניי פּורים שפּיל

פאָרגעשטעלט ,וי עס איז צוגענאננען אין דער וועלט צו אחשורוש
צייטן ,היבש

אין ריימען

נעזעצט צו איינעם

ראהמען'.

אין 7901

האָט דער משומד משה כץ (יאַהאַנעס יאַקאָב קריסטיאַנוס לעבער)
פון קראַקױי איבערנעשריבן דאָס דאָזיקע שטיק פאַר דעם באַוואוסטן
לקריסטלעכן העברעאיסט וואנענזייל ,נאָר ער האָט דערפון קיין שום
געברויך ניט נעמאַכט,
דאָס נאַנגבאַרפסטע און באַקאַנטסטע פּורים-שפּיל אין יידיש איז
געשאַפן געווארן אין סאַמע אָנהייב פון דעם אַכצענטן יאָרהונדערט.
עס איז נעדרוקט געװאָרן אין דעם יאָר  8071און האָט געהייסן
,אין שין נייא אחשורוש שפּיל' ,די פּערזאָנען אין דעם דאָזיקן
ישפּיל זיינען  :מרדכי ,אסתר ,אחשורוש ,הפן ,התך און ,שרייבער'.

;שרייבער' אין עפּעס אַ מין שעטנז אין דעם שפּיל .אַ חוץ דעם,
װאָס ער איז אין דער מנילה ניטאָ ,קליננט פרעמד דער דייטשער
נאָמען צװוישן די פּערסישע און יידישע ,און דערפון דאַרף מען
דרינגען ,אַז דער פאַרפאַסער האָט פֿאַר זיינע אוינן נעהאָט אַנדערע
ווערק אין וועלכע עס איז דראַמאַטיזירט געװאָרן די געשיכטע פון
אסתר און אין וועלכע עס זיינען אַריינגעקומען אַנדערע פּערזאַנען
אַ חוץ די היכטאָרישע .ביז יענער צייט האָבן וייניק יידן ,נאָר
אַ סך קריסטן דראַמאַטיזירט די נעשיכטע פון אסתר .און עס
איז פאַרהאַן שװואַרץ אויף ווייס ,אַז שעקספּיר האָט געשפּילט אין
אַזאַ דראַמאַטיזירונג .,עס איז ניט אָנגענעבן דער נאָמען פון דעם
שטיק ,און מען רעכנט ,אַז דאָס איז געווען די ,נעטלעכע קעניגין
אסתר' (,גאדלי קווין עסטער') ,וועלכע איז דאַמאָלט געווען פּאָפּו-
לער ניט נאָר אין עננלאַנד ,נאָר אויך אין נאַנץ אייראַפע,

עס אין

אויך אַ גרויסע סברה ,אַז פון דאַנען האָט שעקפפּיר גענומען דעם
נאַר ,וועלכער גייט דורך אין פיל דראַמען זיינע ,און טאַקע אין

דעם שטיק ,די געטלעכע קעניגין אסתר' אין פאַרהאַן אַ פּערזאָן,
װאָס הייסט אין עננליש ,סקרייב ,,און אין דייטש האָט מען דעם
נאָמען איבערזעצט שרייבער.
דאָס ,אחשורוש-שפּיל' איז געמאַכט געװאָרן דורכאויס צום
שפּילן און צונעפּאַסט צום אויפפירן אין הייזער .עס איז ניט איינ-
געטיילט אין אַקטן און האָט אויך ניט קיין דעקאָראַציעס .די
פּורים-שפּילער דאַרפן זיך ניט איבערטאָן און זיי בלייבן אין די
זעלביקע קליידער די גאַנצע צייט פון דעם שפּיל ,.. .אַזאַ שטיק
טאָר ניט זיין צו לאַנג ,וויי? צייט צום שפּילן איז נאָר איין טאָג
אין יאָר און אין דעם טאָג דאַרף מען זיין ביי אַלע בעלי-בתים.
 ...און הגם

דאָס דערמאַָנטע

פּורים-שפּי?

איז דורכאויס

געשאַפן

געװאָדן צום שפּילן ,האָט דער פאַרפּאַסער געלאָזט עס אויך דרוקן
און גערעכנט ,אַז דאָס לייענען קאָן אויך פאַרשאַפן פאַרגנינן .דער
פאַרפאַסער האָט זיין נאָמען אויף זיין ווערק ניט אָנגעגעבן ,און
עס איזן עד היום אומבאַוואוסט צי ער האָט באַהאַלטן זיין נאָמען
צוליב עניוות אָדער ווייל ער האָט געהאַט אַן אורזאַך צו דענקן,
אַז קיין גרויפן ישר כח װועט ער דערפאַר ניט קרינן .נאָר װוי דאָס
זאָל ניט זיין ,דער מחבר האָט וענן דעם שטיק געהאַט נאָר א
גוטע מיינונג ,ווי מיר זעען פון די עטלעכע שורות מיט וועלכע
ער ווענדט זיך צו די פּראָספּעקטיוע קונים ,אויפן שער , :איין שין
גייע שפּיל מיט אל די קונטשין איז עש ווארען דער טראכט ,עס
ווערט וואוי? זיין ליב טאן ניט אַזױ גוט וערדן נימאכט .מיט
היפּשי שיני קלאג לידערן דעם ריים נאך נישטעלט .דאש פאר
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האפין מיר ,ער עש קויפן ווערט ,אזו ווערט אין (אים) ניט פר
דריסען זיין געלט .ווייל חשי"י ברוך הוא האט אונז אן פּורים געבן
לושטיג צו זיין .און האבן מיר דרויף נימאכט דאש אחשורוש שפּיל
היפּש

דרום

אונ! פיין.

אויך

בעל בתים

איר

אונ'

אונ' בחורים

יונגען .,קומט איר ביהענד (שנעל ,פלינק) צו לויפן .אוג' טוט
מיר דאש שיני אחשורוש שפּיל אב קויפן .דאש געלט ווערט אייך
ניט פר דריסען .ווען איר וװוערט דרינען לעזן ,ווערט איר אייער
נעלט ווידער גניסן'.
עס ווייזט אויס ,אַז דאָס איז געווען דאָס ערשטע פּורים-שפּיל
אין יידיש ,װאָס האָט זוכה געווען צו ווערן געדרוקט ,פון פריער-
דיקע זיינען נאָר אַרומגעגאַנגען אין כתב-יד און דערפון איז גרינג
צו זעען װוי שטאַרק עס האָט נושא חן געווען ביים עולם.
קיין האַנדלונג איז אין שטיס ניטאָ .דאָס שפּיל באַשטייט פון
געזאַלצענע און געפעפערטע דיאַלאָנן .די המצאות ,די וויצן זיינען
די גרעבסטע און האַמעטנעסטע ,און קיין זאַך איז ניט מאוס ווען
עס פירט צו אַ נבול פַּה .דער קאָמיקער קאָן טאָן װאָס זיין האַרץ
גלוסט ,קאָן זאָגן װאָס ער װוי? און דאַרף זיך ניט ריכטן מיט צייט
און רוים און מיט קיין זאַך ניט".
(גאָרין ציטירט די דיאַלאָגן צװישן המן און קעניג אחשורוש כדי
צו באַקרעפטיקן די אַרגומענטאַציע וועגן דער גראָבקײט און נבול
פּה פון טעקסט .ער וייזט אָן ,אַז עס איז אַפילו ניט נויטיק ,אַז די
ווערטער זאָלן זיך קלעבן איינס צום אַנדערן ,אָדער זאָלן האָבן עפּעס
אַ באַדײט ,דער עיקר איז דאָס באַנוצן נבול פֹּה ,צי סתם אין דער
וועלט אַריין ,אָדער דאָס עקספּלאָאַטירן און פאַרדרייען אַ פּסוק פון
תנ"ך ,אַ זאַץ פון זמירות ,סליחות ,קינות .עס וייזט אויס ,אַז װאָס
מער עס געלינגט דעם מחבר צו פאַרקניפּן אַ גראָבן אויסדרוק מיט
אַ זאַץ פון אַ תפילה ,איז אַלץ גרעסער די המצאה .ווייטער ציטירט
גאָרין מרדכיס ;פּראָזע?}:
,ברוך אתה ,ווען איין שין מייד? ווער דא ,וואלט איך זי ביטן,
דז זיא מיך זא? לאזן לינן אין דער

מיטן.

לושט ווען מען איין שין מיידעל? גרייפט
דאש

איז אלש

ניט א

 ...איז דאש

אין דער ברוסט,

ויא

איר אים

בעט

נאך ניקש ,ווען מען מיך ניט בייא

דר ווישט ... .בין איך ווידר היים קומן ,אין מיר מיינע קוא
אנקיגן קומן אונ' האט מיר שלום לעקאך (שלום עליכם) געבן מיט
דען

הינטערשטן

אשאנה

פוס,

{הושענא|

אונ'

גיקלאפּט,

מיט

דען פעדערשטן

אונ' מיט

גשיטלט אונ' מיט דען הינטען האט

אך הושענה גימאכט,
פּורים

מיט

סמילכינה

פוס

דען עק האָט

זיא שופר

האט

זיא

זי לולב

ניבלאזען און האט

אונ' דר נאך האט מן מיר סודות {פעודות |
פלייש

קראפין

נימאכט

אונ'

איין

פליישנה

פּוטער מילך זופּ",
מען דאַרף זיך דערמאָנען .י.ו.ענן דעם כאַראַקטער פון פּורים
 ...כדי צו פֿאַרשטיין וי אַזױי האָט זיך אַזא פאַרס געקאַנט נאָר
ווייזן ביי יידן .דער פאַרפאַסער פון דעם אחשורוש-שפּיל פאַר-
שטייט ניט קיין אַנדער המצאה וי נאָר א נראָבן ציניזם ,קיין אַנדער
חכמה וי נאָר איבערקערן ווערטער מיטן קאָפּ אַראָפּ .מרדכי קומט
אַרױס אַ מנוול ,אַ פֿאַרדאָרבענער מענטש ,אַ גראָבער יוננ ,און,
פאַרקערט ,דער צורר היהודים ,המן ,איז דער איינציקער אין דעם
שטיק ,וועלכער האָט אין זיך עפּעס מענטשלעכעס ,טראַנישעס ,.א
פּאָר סצענען אין וועלכע הפן פינורירט ,קומען אַרױס גאנץ דראַ-
מאַטיש".
נאָכדעם וי גאָרין ציטירט המנס אַ טיראַדע צו אסתר המלכהן
און זיין געזעגנען זיך מיט זיין ווייב זרש ,דאָס צו באַקרעפטיקן,
שרייבט ער :
2024

יידרישן

טעאַטער
=

=

=

אַזאַ מין פאַרקערטע שילדערונג פון מרדכי און המן האַרמאָנירט
מיטן עולם חפוך-נייסט פון פּורים .אַלֵץ ,װאָס איז געווען אָננע-
נומען אַ נאַנץ יאֶר פאַר גוט און כשר ,האָט אין דעם טאָג פון פּורים
געדאַרפט קריגן אַ היפּוכדיקן קאָליר .דאָס פּורים-שפּי? אין נע-
שאַפן פאַר אַ פּובליקום ,וואָס זעט קונסט דורך פאַרנלעזערטע
אויגן .די אטמאָספערע אין אָנגעזאַפּט מיט משקה ,און אַ מער

ערנסטע שטיק װאָלט געהאַט אַ פּנים פון חוזק.
אָבער צו דעד צייט ווען דאָס פּורים-שפּיל האָט זיך דערהויבן
צו דער מדרנה פון אַ געדרוקטן ואָרט ,איז שוין דער אמתער
קאַרנעװאַליגײסט פאַרשוואונדן פון אייראָפּע , דער סיטלאַלטער
מיט זיינע גראָבע מנחגים איז שוין לאַננ נגעווען באַגראָבן ,און דער

יידישער פּורים האָט אויך פֿאַרלאָרן זיין נעפעפערטן טעם .די
אומנעלומפּערטע המצאות און גראָבער נבול פֹּה האָט שוין ניט
געקאַנט אַזױ געפעלן ווערן די חשובערע יידן ,בפרט ווען מען האָט
זיי געקאַנט לייענען מיט אוינן ,װאָס זיינען ניט געווען פאַרצויגן
מיט אַ טומאַן פון שכרות .דאָס דערמאַנטע ,אחשורוש-שפּיפ'
אַלס אַ געדרוקט װאָרט האָט געריסן די אויגן ,און די יידישע פּני
אין פראַנקפורט אַן מיין האָבן פאַרמשפּט דאָס דאָזיקע פּורים-
שפּיל צו שרפה ,און מען האָט צוזאַמענגעקליבן אַלֶע עקזעמפּליאַרן
און פאַרברענט זיי.
דאָס פאַרברענען האָט אָבער ניט געהייסן ,אַז די חשובע יידן
האָבן עפּעס אויסצוברעכן קעגן שפּילן אַ שטיק אויף פּורים .מיר
זעען ,אַז אין דער זעלביקער שטאָט ,מיט עטלעכע יאָר שפּעטער,
אין  ,0171האָט אַ געוויסער בערמאַן פון לימבערג ,אָנגעשױיבן
,כירת יוסף' ,און מען האָט עס אוים-
אַ פּורים-שפּיל מיטן נאָמען מ
געפירט מיט דעקאָראַציעס און קאָסטיומען און מיט אַלע כלו
מכשירים ,װאָס האָבן זיך געפאדערט דערצו .מען האָט צו דער
דאָזיקער

אויפפירונג

געמאַכט

גרויסע

הכנות.

די

שפּילער

זיינען.

געווען בחורים פון דער פראַנקפּורטער ישיבה און צו זיי זיינען
צוגעקומען נאָך אַנדערע פון האַמבורג און פּראָג .ניט נאָר האָט
מען עס אויפנעפירט מיט דעקאָראַציעס און קאָסטיומען ,נאָר מען
האָט דערביי אויך נעמאַכט אַלערלײ עפעקטן .,מען האָט ביי דער
פארשטעלונג געזעען פייער און געהערט דונערן און געזעען דעם
הימל און נאָך אַנדערע וואונדערלעכע זאַכן ,דאָס שטיק האָט
נעמאַכט אַ גרויסן רושם אויף די פראַנקפורטער יידן און זיי האָבן
זיך ניט געקאָנט גענונ אֶנחדוֹשן.
דער ערפאָלג פון דעם שטיק איז געווען אַזױ גרויס ,אַז מען
האָט עס נעשפּילט ניט נאָר פּורים ,נאָר דעם גאַנצן חודש אדר,
פיר װאָכן צייט .מען האָט אָבער ניט נענעבן אויף אַלע פאָך-
שטעלונגען דאָס זעלביקע שטיק .אין דער צייט איז שוין געשאַפן
געװאָרן אַ פּורים-שפּי? ,דוד און גלית' ,און מען האָט די צויי
שטיקער נעביטן .דער געלויף אין טעאַטער איז געווען אַזױ גרויס,
אַז ביי דער טיר האָט מען נעמוזט אַװעקשטעלן צוויי סאָלדאַטן זי
זאָלן אָנהאַלטן אָרדנינג ,נאַר אַזױ וי אין טעאַטער האָבן זיך
געשטופּט ניט נאָר יידן ,נאָר אויך קריסטן ,האָבן די פראַנקפורטער
;,בוימייסטער

פאַרבאָטן

די שטיקער

צו שפּילן אונטער

א שטראָף

פון צװאַנציק טאָלער".
און שפּראַך

ב .גאָרין זנאַליזירט דעם אינהאַלט ,קאָנטטרוקציע
פון דער פּיעסע :
,דער פאַרפאַסער פון ,מכירת יוסף' האָט זיך געהאַלטן טריי
ביים חומש און די מדרשים און האָט װײיניק דיכטערישע פאַנטאַזיע
געברויכט .די העלדן זיינען די זעלביקע װאָס אין חומש ,און נאָר
דער קאָמיקער ,א מצרי ,אַ דינער ביי פּוטיפר ,טראָנגט דעם נאָמען
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פּיקעלהעריננ .אויפן ערשטן בליק זעט אויס קשה ,אַז א מצרי
זאָל הייסן פּיקעלהערינג ,נאָר דאָס איזן אַ באַקאַנטע פינור אין
די פאָלקס-שטיקער אין אַלע אייראָפּעאישע לענדער .געויינלעך
טראָגט

דער קאָמיקער אין אַזעלכע שטיקער

וואָס דער-

אַ נאָמען,

מאָנט אַכילה  :אין האָלאַנד הייסט דער קאָמיקער פּיקעלהערינג,
אין פראַנקרייך  ---זשין פּאָטאַזש (זופּ) ,אין איטאַליען  ---סיניאָר
מאַקאַראָני (לאַקשן) ,אין ענגלאַנד  --דזשעק פּודינג (קוג?) ,און
אין דײיטשלאַנד  --האַנס וואורשט ,דער פאַרפאַסער פון ,מכירת

יוסף' האָט ,װי מיר זעען ,פאַר זיין קאָמיקער געבאָרגט דעם האָלענ-
דישן נאָמען און האָט אים אויך אָנגעטאָן די קאַלירטע קליידער
פון דעם פּאַטענטירטן לץ פון דער בינע.
אין ,מכירת יוסף' איז שוין ניטאָ קיין זאַך ,װאָס זאָל קאָנען
באַליידיקן דעם נפש היפה .דער פאַרפאַסער האַלט זיך זייער
ערנסט און אַפילו זיין פּיקעלהערינג ערלויבט זיך ניט צו ריידן
נבול פּה .מעשה לץ כאַפּט זיך פּיקעלהערינג אַרױס מיט אַ גראָבן
װאָרט ,נאָר ער מאַכט גיכער דעם איינדרוק פון איינעם ,װאָס ווייסט
ניט װוי גראָב צו זיין און װאָס בריהט זיך צו ווייזן א נגראָבקייט.
אויב דאָס ,אחשורוש-שפּיל' איז געווען געמיינט פאַר דעם המון,
האָט דער פאַרפּאַסער פון ,מכירת יוסף' שוין געהאַט אין זינען אַ
בעסערן עולם,
דער נעדרוקטער

אין אַקטן

,;,מכירת יוסף' איז ניט איינגעטיילט

און ניט אין סצענען ,נאָר אַזױ װוי דאָס שטיק איז אויפנעפירט
נעװאָרן מיט דעקאָראַציעס און מיט אַלערלײ עפעקטן ,דאַרף מען
זיך אָנשטויסן ,אַז אוֹיף דער בינע האָט עס זיך ניט אָפּנעשפּילט
אָן הפסקות און אָן פארװואַנדליננען.
דער סטי? פון ,מכירת יוסף' איז א שוערער און די שפּראַך
איז שוין

דורכאויס

אַ דייטשע,

און אַפילו פּיקעלהערינג

ערלויבט

זיך ניט אַרײינצוהאַקן אַ ספּעציעל יידיש וואָרט".
ב .גאָרין גייט ווייטער אָן ,אַז
,אין עטלעכע יאָר אַרום ,אין  ,81711אין ערשינען אַ נייע
אחשורוש-שפּיל ,נעדרוקט ,װוי מען דענקט ,אין אַמסטערדאַם ,אונ-
טערן נאָמען א,חשורוש שפּיל אויף איינעם נייען אופן נלייך איינער
אָפּעראַ און אין אויסגעצויגען אויס תרגום שני ,און מיט צויי
יאָר שפּעטער האָט זיך אין פּדאָנ געדרוקט אַן אַנדערע פּורים-
שפּיל ,דראַמאַטיזירט פון מגילת אסתר ,אין ריימען ,און האָט
געהייסן ,אַקטאַ אפתר עט אהשורוש ,,און די תלמידים פון דוד
אָפּענהיימס ישיבה האָבן דאָס שטיק אויפגעפירט אין פּראָג אויף
אַ ריכטיקער בינע אין אן עפנטלעכן טעאַטער מיט פפּויקן און
אַנדערע כלי זמר'.
די דאָזיקע שטיקער זיינען געשאַפן געװאָרן ביי די יידן אין
דייטשלאַנד אין דעם קורצן משך פון אַ יאָר צען ,און דאָס זיינען
אַזעלכע שטיקער ,ואָס האָבן צו אונדז דערגרייכט אין זייער
אַריגינעלער געדרוקטער פאָרם אָדער מיר האָבן ווענן זיי אַ פול-
שטענדיקן באַריכט און ואָבער וויפלן פיל שטיקער זיינען געשאַפן
געװאָרן ,וועלכע האָבן ניט זוכה געווען צו זיין געדרוקט און
קיין שפּור פון זיי איז ניט פאַרבליבן ?

דאָס פּורים-שפּיל
און אַנדערע צוויינן
;מכירת יוסף' עפנט
אחשורוש-שפּיל איז
אָפּערעטע.

אין

דעם

דאַרף שוין מער ניט זיין דורכאויס קאָמיש,
הייבן זיך אֶן ווייזן אויף זיין שטאַם .דער
אַ וװענ פאַר דער טראַנעדיע ,און דאָס נייע
דער אבי אבות פון דער יידישער היסטאָרישער
זאָזיקן

קורצן

משך

האָט

זיך

דאָס

שבּיל

אויך איבערנעצוינן פון שול-הויף אין אַ טעאַטער אויף אַ ריכ-
טיקער בינע .די פֿאָרישטעלונגען האָבן שוין געהאט דעקאָראַציעס,
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לעססיסאָן פון
געזאַגג ,מוזיק ,גלייך איינער אָפּערע! ,און ווערט געגעבן ניט נאָר
אין דעם טאָג פון פּורים ,נאָר אַ נאַנצן חודש .די פּורים-שפּילס
ווערן געשריבן פון מענטשן ,װאָס לערנען דעם תלמוד און נרייטן
זיך צו זיין רבנים ,און די פּוֹרים-שפּילער זיינען בחורים פון די
גרעסטע ישיבות".
(גאָרין ווייזט דאָ אָן אַז הגם דאָס שפּיל ;אַקטאַ אסתר עט
אחשורוש" איז אויפגעפירט געװאָרן אויף א ריכטיקער בינע דורך
די תלמידים פון רב דוד אָפּענהײים ,און מיט זיין הסכמה ,און אַז
אַ צייט לאַנג זיינען װאַנדערנדיקע טרופּעס פון ישיבה בחורים
אַרומגעפאָרן און געשפּילט זייער רעפּערטואַר פאַר פרומע שול-
יידן ,דאַרף מען אָבער דערפון ניט קומען צו קיין באַשלוס ,אַז מען
האָט אָנגעהויבן קוקן דורך די פינגער ביי יידן אויף טעאַטער-
פאָרשטעלונגען אָדער אַז רבנים האָבן בכלל געגעבן זייער הסכמה
דערצו .פאַרקערט ,פון אַ בריוו פון הרב שמואל אבוהב (תס"ב) און
פון אַ דערקלערונג פון באַקאַנטן רב רבי יהונתן אייבעשיץ ,באַקאַנט
אַלס רבי יונתן פּרעגער ( ,)0961--4671איז צו זעען זייער ווידער-
ווילן און פּראָטעסט קעגן טעאַטער ,נאָר דאָס פּורים-שפַּיל איז פון
די אַלע חומרות ניט געטראָפן געװאָרן,
גאָרין ווייזט אויך אָן ,אַז אין העברעאיש האָט די דראַמאַטישע
פאָרם זיך אָנגעהויבן זייער פרי אַנטװיקלען :דוד פראַנקאָ מענדעס
( )3171--2971האָט געשאַפן צוויי דראַמעס ;גמול עתליה" און
;תשועת ישראל בידי יהודית"; .גמול עתליה" איז געשריבן אין
די פוס-טריט פון ראסינס פּיעסע ,עתליה" און אויך פון אדַראַמע,
געשריבן פון איטאַליענישן דיכטער פּיעטרא אַנטאָניאָ דאָמעניקאַ
באנעווענטור טראפאסי (באַקאַנט אונטערן פּסעװדאָנים מעטאסטא-
סיא) .,אויך ;תשועת ישראל?" איו אַ באַאַרבעטונג נאָך מעטאסטאסיאן,
אין  6781איז דערשינען די אַלעגאָרישע דראַמע ;ילדות ובחרות"

פון מענדל ברעסלא.

אין  1971האָט שמואל הומאנעלי אָנגעשריבן

די מעלאָדראַמע ,הקולות יחדלון" ,און אין די קומענדיקע  4יאָר
זיינען געשאַפן געװאָרן ;מלכות שאול" ,ביבלישע דראַמע אין 6
בילדער פון יוסף טרעפלאוויטש ,און ,מלחמה בשלום" פון חיים
אברהם בן אריה,
ב .גאָרין אונטערשטרייכט ,אַז אין העברעאיש האָט דאָס פּורים-
שפּיל אָנגענומען די העכערע דראַמאַטישע פאָרם נאָכן מוסטער פון
באַרימטן פּראַנצויזישן דראַמאַטישן דיכטער ראַסין ,װאָס זיין טראַ-
געדיע ;אסתר" איז אין  5971איבערזעצט געװאָרן דורך יוסף האַל-
טערן .אין  1281איז אין ווין דעדשינען אנַאָכמאַכונג פון קאסתר"
א"נ ;גורל הצדיקים" פון קלמן קאָהען ביסטריץ ,אין  7281איז די
כּיעסע דערשינען אין דער באַאַרבעטונג פון ש .י .ראַפּאָפּאָרט א"ג
;שארית יהודה" און אין  2491איז די פּיעסע דערשינען אין דער
איבערזעצונג פון מ .לעטעריס א"נ ;שלום אסתר".ן
פאַרצייכנענדיק די געדרוקטע פּורים-פּיעסן אין יידיש:
;די שטאָלצע ושתי* ,איין קאָמישעס שוישפּיעל אין ריימען פון
ג"ר (פריעדריך ווילהעלם גאטער) ,ברעסלוי,)?( 7971 ,
;עררעטונג דער יודען דורך מרדכי און אסתר" ,איין טרויער-שפּיל
|
פון יאַקאָב אויס פּאָזען ,אַמשטערדאַם,0081 ,
;אסתר ,אָדער ,די בעלאָהנטע טוגענד" ,איינע פּאָזזע אין פיער
אבשניטען אין יידיש דייטשער מונדארט פון יוסף הערץ ,פיורדא,
שנת תקפּ"ח (8281ן,
ה-אַלט ב .גאָרין ,אַז
|ויסלרוק פון דעם דאָזיקן מין פּורים-שפּיל
דעם העכסטן א
טרעפן מיר אין דעםֿ ,מכירת יוסף' פון אליקום צונזער ,וועלכער
האָט אין זינען געהאָט דורכאויס דאָס לעזנדע פּובליקום ,אוֹן איז
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געדרוקט געװאָרן אין  .4/81אָבער צװוישן פאלק איז דוקא אָננע-
נומען געװאָרן דאָס אחשורוש-שפּיל ,װאָס איז פאַרמשפּט געװאָרן
צו שהפה אין פראַנקפורט ,דאָס הייסט ,דער גייסט פון יענעם
פּורים-שפּיל ,אַלע װאַריאַציעס װאָס זיינען דערנאַנגען ביז צו סאַמע
אונדזער צייט ,האָבן זייער יניקה געצוינן פון אים .יעדע געגנט
האָט נעשאַפן אַן אייגענעם נוסח ,האָט אַרייננענעבן איינענעם
וויץ ,איינגענע המצאות ,נאָר דער עיקר איז געבליבן דער זעלביקער
און זיי זיינען אַלע נעמאַכט נאָך דעם מוסטער פון דעם אלטן
אחשורוש-שפּיל .דער הוֹמאָר איז אומעטום אַ נראָבער ,די חמצאות
אָטעמען ,אויב ניט מיט אַזאַ נבול פּה ,אין מיט מער קללות .די
אויפפאַסונג אין די זעלביקע האַמעטנע .מרדכי איז א נידריקע
בריאה,

אַ מנוול,

און

אסתר

אין אַ מאוסע

זיינען גאַנצע פראַזן איבערנענעבן,
איז מיט קליינע שנויים",

באַשעפעניש.

אָפט

אויב ניט װואָרט פאַר װאָרט,

גאָרין ברענגט ציטאַטן פוֹן אַ װאַריאַציע פון אַ פּורים-שפּיל ,װאָס
שטאַמט פון מאָהילעװער גובערניע ,און װאָס מען האָט ביז דער
לעצטער צייט |אָנהײב -02טן י"הן געשפּילט ,וואו דער שדכן שיל-
דערט אַזױ אסתרן פאַרן קעניג :
,אַ קורצע ,אַ גראָבע ,גרינע וי אַ גראָז,
זאָל ביי אייך געשװאָלן ווערן ביי ביידן דער נאָז,
זי איז אַן אמתע עקרת הבית אין שטוב/ ,

מיט דעם אַרב? שוימט זי אַראָפּ דעם טעפּל
און מיט דעם פאַרטוך קערט זי די שטוב
און אַז זי דאַרף איינהייצן די אויוון און פאַרבעטן די בעט,
0
פאַרבעט זי די אויוון און הייצט איין די בעט,

דער טאַטט איז אַ גנב אַז|ש| פון דאַנען ביז סיביר
און די מאַמע נעפינט זיך אין דעם פיינעם אָרט אינאיינעם | -
מיט איר
איז אייך געפעלן?
וועט מען אייך ביידן באַנקעס שטעלן",
און פון אַ װאַריאַציע פון אַ פּורים-שפּיל ,װאָס ווערט געשפּילט
אין נאָװאָגרודעק ,ברענגט גאָרין פאָלגנדיקן ציטאַט ,װוי אַזױ מרדכי
שילדערט אסתרן פאַרן קעניג אחשורוש:
;איך װעל דיר געבן אַ מיידעלע
אין ערטער גרין ,אין ערטער נעל,
דערצו אַ פּאָרטדעט ,כאָטש מיט די פיס צעטרעט.
אַ קולאק אַנטקענן אַ קולאַק,

(אַ געשוויר אייך ביידן אין באַק)
חיינט האָט זי אילע בגדים של חול,
זאָל אייך ,מיינע קינדערלעך ,אַרױס די זעעל,
היינט האָט זי יום טובדיקע בגדים,
קדחת מיט כשרע פאָדעם,
שטרויענע הויזן,
מיט דראָט באַצױגן,,
א פּלאַץ אויפן װאַסער,
אַן אָרט אויפן בית חיים,
קטשאָרטיאַם װאַשים אֶבאָאים (גייט ביידע צו אַלדע רוחות)".
גאָרין ווייזט אָן ,אַז ניט נאָר איז דער הומאָר פון דעם פראַנק-
פורטער אחשורוש-שפּיל געווען פאַרשטענדלעך און נאָנט צום האַרצן
פון פאָלקס-מענטש ,נאָר
,אויך האָט די לצנותדיקע

אויפפאסוננ

מער

האַרמאַנירט

מיטן

לוסטיקן נייסט פון פּורים ,ווען אַפילו עס זיינען פון דעם דאָזיקן
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טעאַטצער

יידישן

נאָלדבערג ,איטשע

יום-טוב פאַרשואונדן די שפּורן פון קאַרנעװאַל .דערצו האָט אויך
פיל געהאָלפן װאָס אַ ואַריאַציע פון דעם אַלטן אחשורוש-שפּיל
האָט

מען

שפּילן

נעקאָנט

אָן שום

אומעטום,

אָן דעקאָ-

הכנות,

ראַציעס ,אָן פּויקן און אַנדערע אינסטרומענטן ,און עס איז
ניט געווען נויטיק צו געבן אַ פאָרשטעלוננ פון דעם גאַנצן
ביי די נאָר אָרעמע איז געווען גענוג אַ פּאֶר דיאַלאָגן און
ביי אים עטלעכע אַרעמע נראָשנס ,און ביי דעם מיטעלן
הבית

האָט

זיך שוין

מען

צו שפּילן

געקאָנט פאַרגינען

אַפילן
שפּיל.
נעמען
בעל-

אַ ביסל

לענגער און קריגן אַ נאַנצן נילדן .,מען האָט עס געקאָנט צופּאַסן
צו יעדן איינעם ,נאָך דעם פאַרמעגן ,זיין שטאַנד און זיין געשמאַק,
און עס איז איבערגענאַנגען פון דוד צו דור און מען האָט עס
נעשפּילט יאר איין ,יאָר אויס ביז סאַמע דער לעצטער צייט ,בשעת
די אַנדערע פּורים-שפּילס ,ואָס זיינען געווען ערנסטער אָדער װאָס
זיינען גלייך געווען איינער אָפּערע ,און האָבן נעפאָדערט אַן אמתע

בינע ,זיינען אויפגעפירט
צוליב

דעם

און כאַראַקטער
געװאָרן אויף
מחיצה צווישן
געווען לערנער,
זיך אָנגעהויבן
זיינען אַלערלײ

נרויסן

געװאָרן זייער זעלטן.

אונטערשיד

אין

דער

גאַנצער

אויפפאַסונג

פון די ביידע סאָרטן שפּילס ,װואָס זיינען געבוירן
דער יידישער נאס ,איז אויך געװאָרן אַ שארפע
די שפּילֶער .אין אֶנחייב זיינען די פּורים-שפּילער
בני תורה ,ישיבה-בחורים. ,נ.אָ.ר צייט עס האָט
אַ רדיפה אויף דעם פראַנקפורטער אחשורוש-שפּיל,
וואַריאַציעס זיינע איבערגענאננען צום סאַמע ניד-

ריקן סאָרט מענטשן אין יעדן שטעטל ,און די ישיבה-בחורים
געבליבן ביים סאָרט פון ,מכירת יוסף'",

זיינען

איבערגייענדיק צו דער אַנטשטײאונג פון דער ערשטער מאָדערנער
יידישער קאָמעדיע אלייכטזין און פרעמעליי* פון אהרן האללע
װאָלפסזאָן ,באַמערקט גאָרין :
,די פּורים-שפּילס

האָבן

געהאַט

אַ היסטאָרישן

כאַראַקטער

און

האָבן מיטן מטאָדערנעם לעבן קיין שיכות ניט געהאַט ,דערצו זיינען
.לפּסאָן האָט זיין פּיעסע
זיי ניט געווען געבויט דראַמענמעסיק .װ.אָ
געשריבן מיט דער פולער כוֹנה ,אַז מען זאָל איר שפּילן ,קיין
יידישער טעאטער איז דאמאַלט ניט נעווען ,נאָר ער האָט נערעכנט,

אַז מען זאָל די דאָזיקע קאָמעדיע אויפפירן אויף דעם זעלביקן
אופן וי מען האָט דאַמאָלט אויפנעפירט די פּורים-שפּילס ,און
שפּילן איר אין דעם יום-טוב פּורים ,ווען יידן ווילן זיך אונטער-
האַלטן מיט אַזעלכע זאכן, ,לייכטזין און פרעמעליי' האָט געדארמט
דינען אַלס דער איבערנאַנג פון די פּורים-שפּילס צו מאָדערנער
יידישער דראַמע .זיין צוועק איז געווען אַ דאָפּלטער ,אָדער ,ריב-
טיקער געזאָנט ,אַ דרייפאַכיקער  :ערשטנס ,צו פאַרטרייבן די פּורים-
שפּילס און אויפפירן מאָדערנע דראַמען ,װאָס זאָלן אין לעבעדיקע
פאַרבן שילדערן דאָס יידישע פאָלק ,צווייטנס ,קעמפן קעגן דעם
פאַנאַטיזמוס ,און דריטנס ,צו קעמפן קעגן דער מאָדערנער יוננט,

װאָס איז אַװעקגעגאַנגען

אויף אַ שלעכטן

װעג.

...די ערשטע

יידישע קאַמעדיע ,לייכטזין און פרעמעליי' האָט צוליב איר ,פאַר
יענער צייט ,שאַרפן אינהאַלט ניט געקאָנט דערגרייכן דעם נע-
וואונטשטן צוועק .דער מוסטער פון אַ מאָדערנער קאַמעדיע ,װאָס
זאָל פאַרבייטן

די פּורים-שפּילס,

איז

ניט

נעווען

אַזא ,װאָס

געווינען די הסכמה פון יענע ,װואָס האָבן זיך אונטערהאלטן
אזעלכע

זאָל

מיט

שפּילס".

ןא גענויע ביבליאָגראַפיע פון אַלע אַלטע און נייע פּורים-שפּילן
וועט זיין געדרוקט אין קומענדיקן ;לעקסיקאַן" .פאַר אַן אויספיר-
לעכש אַרבעט וועגן פּורים-שפּילער" זע ,אלעקסיקאָן" ,װו באַנד,
זז,35611---6571 .
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געבוירן אין אַפּט (אָפּאַטאָוו) ,פּולן ,פאָטער
 -אַ סוחר .די קינּדער-יאָרן פאַרבראַכט איןװואַרשש ,וואו ער האָט זיין יידישע בילדונג
באַקומען טיילוויין אין רעגירונגס-סעמינאַר
א"ל פון דר ,פּאָזנאַנסקי .זייער יונג געקומען
אין קאַנאַדע און שטודירט אין מק'מאַסטער
אוניווערזיטעט אין טאָראָנטאָ.
ג .האָט אָנגעהויבן װי אַ לערער אין די
אַרבעטער רינג שולן אין די פאַראייניקטע
שטאַטן ,וואוהין ער האָט זיך איבערגעטראָגן,
דערנאָך ,אין די דאָרטיקע פּראָגרעסיוו-װועלטלעכע שולן .ער איז
אויך יאָרן-לאַנג געווען דער שול -אוֹן בילדונגס-דירעקטאָן פון
יידישן פראַטערנאַלן פאָלקס-אָרדן ,אויך אַ ריי יאָרן דירעקטאָר פון
די יידישע זומער-קעמפּס פאַר קינדער (אַ"ר-קעמפּ עיונגוועלט"
אין טאָראַנטאָ און קעמפּ ,קינדערלאַנד* אין ניו-יאָרק) און לעצטנס
דירעקטאָר פון דער גיידישע דערציאונגס-ביוראָ" אין ני-יאָרק,
ג .איז דער מחבר פון אַ צאָל טעקסט-ביכער פאַר שפּראַך און
ליטעראַטור און רעדאַקטאָר פון לעונביכער פאַר ליטעראַטור און
געשיכטע און האָט אַרױיסגעגעבן אַ פאַרקירצטע און אויסגעטייטשטע
אויסגאַבע

פאַר יוגנט פון מענדעלעס

;פישקע

דער

קרומער".

ג .האָט אין משך פון  51יאָר רעדאַקטירט דעם קינדער-זשורנאַל
,יונגװאַרג" ,און דעם זשורנאַל ;היים אוֹן דערציאונג" .ער האָט
זיך אויך באַטײליקט מיט פיל אַרטיקלען וועגן קולטור ,דערציאונג
און ליטעראַטור-פּראָבלעמען אין פאַרשידענע אױסגאַבעס ,באַ-
זונדערס אין דער איידישע קולטור" .ער האָט אויך אָנגעשריבן
פיל מעשות פאַר קינדער ,וועלכש זיינען אַרינגענומען געװאָרן
אין כרעסטאָמאַטיעס ,און טייל פון זיי זיינען דראַמאַטיזירט און
אויפגעפירט געװאָרן דורך די וועלטלעכע שולן.
ג; גיט זיך באַזונדערס אֶפּ מיט דראַמאַטישע מאָנטאַזשן און
כאָראַלידראַמאַטישע נאַראַציעס ,װאָס ווערן געגעבן אין פיל שטעט
אין אַמעריקע .אַזױ האָט ער אָנגעשריבן אין  6391אַ באַאַרבעטונג
פון מענדעלעס ;טאַקסע* א"נ ;דאָס קעסטעלע?" .אין  -- 1591אַ
פּרץ-מאָנטאַזש (װאָס נעמט אַרײן ;די פרומע קאַץ"; ,אוב ניט
נאָך העכער", ,ביים פאַקיר*; ,חתונה געהאַט? און אַ צאָל פּרצס
קינדער-לידער) ,װאָס איז דעם  02יוני  1591אויפגעפירט געװאָרן
דורכן איידישן טעאַטער אַנסאַמבל* א"ר פון בנימין צמח ,און איז
אין האַרבסט  1591און ווינטער  2591א"נ גביים קװאַל" געגעבן
געװאָרן װי אַ פולע שפּיל  51מאָל אין ניו-יאָרקער קבאַרביאָן
פּלאַזאַ" ,צוגעבנדיק צוויי נייע דראַמאַטיזאַציעס ;/משיחס צייטן"
(געדרוקט אין אַפּריל  0691אין איידישע קולטור" ,געבויט אויף
פּרצס ,משיחס צייטן", ,װאָס הייסט נשמה" און טיילן פון ;אין
פּאָליש אויף דער קייט") און ;ניט פאַרמשפּט* (ביידע א"ר פון
פּיטער פריי) .דעם  21נאָוועמבער  0691איז ;אַ שנירל פּערל"
באַנײט געװאָרן אין ;/ברוקלין אַקאַדעמי אָוו מיוזיק" װי אַ דראַ-
מאַטישער כאָראַל .ג .האָט אויך צוגעגרייט דעם כאָראַלן טעקסט
פון פּרצס ,אויב ניט נאָך העכער" ,מוזיק פון משה ראַוך ,װאָס
איז געזונגען געװאָרן אין אַ סך שטעט.
אין אָנהײיב פון די פופציקער יאָרן האָט ג .אָנגעשריבן אַ שפּיל
פאַר יוגנטלעכע ,דער שניידער-יונג און די פיר פּאָעטן? (ווינטשעוו-
סקי ,עדעלשטאַט ,באָושאָװער און ראָזענפעלד) ,װאָס איז אוים-
געפירט געװאָרן אין ניו-יאָרקער טאַון האָל.
אין די פופציקער יאָרן האָט ג .אָנגעשריבן אַ צאָל געטאָ
2080
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מאַנטאַזשן ,װאָס זיינע אויפגעפירט געװאָרן א"ר פון יעקב מעסטל,
אין  3591האָט ג ,.צוזאַמען מיט מ .א .סול ,אָנגעשריבן ,צום
0טן יאָרצייט פון ואַרשעװער געטאָ-אױפשטאַנד ,אַ ספּעקטאַקל
,מיר פאַרגעסן ניט" ,װאָס איז אויפגעפירט געװאָרן א"ר פון מאָריס
קאַרנאָווסקי,
אין  ,2591צו דוד עדעלשטאַטס -06טן יאָרצײט ,האָט ג .אָנגע-
שריבן ,דער יונגער אָדלער* ,אַ לידער-שפּיל ,באַזירט אויפן יו-
בילאַרס לעבן ,אויפגעפירט דורך יעקב מעסטל,
אין  2591איז דורך דער ניו-יאָרקער יידישער מיטלשול אוים-
געפירט געװאָרן ג'.ס קינדער-שפּיל ,א מעשה מיט אַ שטאָט",
באַזירט אויף זיינע אַ קינדער-דערציילונג,
אין  ,4591צוזאַמען מיט מ ,א ,.סול ,צו דער געלעגנהייט פון
0יאָריקן יובל פון יידיש לעבן אין אַמעריקע ,אָנגעשריבן דעם
י
דראַמאַטישן ספּעקטאַקל ,,מיר זיינען דאָ? ,װאָס איז דעם  61אֶק-
טאָבער  4591אויפגעפירט געװאָרן אין קאַרנעגי האָל א"ר פון
עליאַס סאָליווען ,מיטן אָנטייל פון האַואַרד דע סילװאַ און די מיט-
גלידער פון יידישן טעאַטער-אַנסאַמבל .דער ספּעקטאַקל איז דער-
נאָך געשפּילט געװאָרן אויך אין אַנדערע שטעט .אַרום דער זעל-
בער צייט איז אויך אויפגעפירט געװאָרן ,אין ענגליש ,ג'.ס ספּעק-
טאַקל ;דער גאָלדענער לאָמפ? וועגן עמאַ לאַזאַרוס,
אין  -- 7591אַ מאָנטאַזש צו דער געלעגנהייט פון  02יאָר
;איקוף" ,אויפגעפירט פון יעקב מעסטל .אין זעלבן יאָר , --צו
גאַסט ביים זיידן" ,אַ גרעסער קינדער-שפּיל ,באַזירט אױיף די
ווערק פון מענדעלע ,װאָס נעמען אַרֹין עפּיזאָדן פון ,פישקף"
;מסעות בנימין השלישי*, ,דאָס ווינטשפינגערל" און ,די קלאַטשעש?,
אויפגעפירט אין ניו-יאָרק מיטן מחבר אַלס נאַראַטאָר.
אין , -- 9591דער באָבעס חלום" ,אַ כאָראַלדראַמאַטישע אַרבעט,
באַזירט אויף לידער פון מ .מ .װאַרשאַװסקי (צו שלום עליכמס
"0טן געבוירנטאָג) ,געשטעלט אין אַ ריי שטעט אין אַמעריקע,
װוי אויך אין פּאַריז,
אין די יאָרן  -- 26:0691אַ צאָל קלענערע מאָנטאַזשן, :וויפל
אין אותיות* ( 05יאָר יידישע שולן אין אַמעריקע); ,אַ מעשה מיט
אַ מענטשן? (וועגן דר .חיים זשיטלאָווסקי) ,ד,ער תנא פון מישגאַלף"
(וועגן קלמן מרמר),
דעם  21נאָוועמבער  -- 1691צו מאָריס ראָזענפעלדס -001טן
געבױירנטאָג, ,דער אָפּערײיטער און דער פּאָעט" ,אַ דראַמאַטיש-
כאָראַלע אַרבעט ועגן דער עפּאָכע און דאָס לעבן פון מאָריס
ראָזענפעלד ,געגעבן אין ניו-יאָרקער ,ברוקלין אַקאַדעמי אַװ
מיוזיק? און אין אַ סך שטעט איבערן לאַנד,
אין ; -- 2691אַ בעזעם און אַ קער" ,אַ מאָנטאַזש ועגן
שאַפן פון מאָריס ווינטשעווסקי ,אויפגעפירט אין ני-יאָרקער
קאַרנעגי האָל ,און דער ,זינגער פון נויט" ,וועגן לעבן און שאַפן
פון מרדכי געבירטיג ,אויפגעפירט אין אַ סך שטעט פון לאַנד,
אין  1691האָט ג .אַרױסגעגעבן אַן אַנטאָלאָגיע פון דער יידישער
דראַמע ,אונדזער דראַמאַטורגיע? ,װאָס גיט איין-אַקטיקע מוסטערן
פון  52יידישע דראַמעס ,פון די פּורים-שפּילן ביז דער מאָדערנער
יידישער דראַמע ,מיט ביאָגראַפיש-קריטישע אָפּהאַנדלונגען וועגן
די מחברים

און אַן אַריינפיר וועגן גאַנג פון דער יידישער דראַמע.

ש .עי

נ .בוכװאַלד  --דער ספּעקטאקל ,א שנירל פּערל", ,מ",פ" ,נ .י 7 ,.יולי ,1591
ר .יוקלסאָן  --א האַנט-בוך און אַנטאַלאָגיע װעגן יידיש טעאַטער, ,יידישץ
קולטור" ,ניוײיאָרק ,נאָװעמבער ,1691
ר .יוקלסאָן  --העכער  2טויזנט ביי פייערונג לכבוד מ .ראָזענפעלד'ס -001טן
געבורטסטאָג, ,מ"יפ" ,נ .י 41 ,.נאָו,1691 .
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י .פריד  ---די קװאַלן פון דער יידישער בינע-ליטעראטור, ,זאמלונגען" ,גי י,

נ' ,1691 ,42
דר .נ .סװערדלין  ---פיר הונדערט און אַכט און דרייסיג זייטען, ...טאָג"
מאַיזש" ,ג .י 02 ,דעצ,2691 .

ראָסקין ,שאול
געבוירן  51אױגוסט  8781אין נאַגאַיסק
(נאַגײיסקי) ,טאַוורישער גוב ,.דרום-רוסלאַנד,

דערצויגן געװאָרן אין אַ קליינשטעטלדיקער
יידיש-רוסישער סביבה .געלערנט אין חדר
און אין דער רוסישער פאָלקס-שול .צו 51
יאָר אַװעק קיין אָדעס ,וואו ער האָט גע-
לערנט ליטאָגראַפיע און גלייכצייטיק באַזוכט
אַ קונסט-שול ,צו  81יאָר אָנגעהויבן אַרומ-
פאָרן איבער אײראָפּע :דייטשלאַנד ,פראַנק-
רייך ,שווייץ ,איטאַליע ,וואו ער האָט שטו-
דירט אין קונסט-אַקאַדעמיעס ,באַזוכט לעקציעס אין פאַרשידענע
אוניווערזיטעטן און געאַרבעט ביי ליטאָגראַפיע.
צוריקקערנדיק זיך קיין רוסלאַנד צום מיליטער-דינסט ,פון װאָס
ער איז באַפרייט געװאָרן ,האָט ער אין  4091עמיגרירט קין
אַמעריקע ,וואו ער האָט פאָרטגעזעצט זיין קינסטלערישע אויס-
בילדונג,
אַ היבשע צאָל יאָרן זיינען די אינגעװאָרצלטע זכרונות פון
יידישן שטעטל מיט אירע טיפּן און מנהגים געלעגן ביי ר .הינטער
אַ דיקן צודעק פון פרעמדע קולטורן ,לשונות און באַװועגונגען
ערשט אין אַמעריקע ,קומענדיק אין באַרירונג מיטן יידישן לעבן
אויף דער איסט סייד ,האָבן די אַלע אַלטע בילדער פאַר אים צוריק
אויפגעלעבט און געפאָדערט אַ תיקון,
ער הייבט אָן שרייבן אַרטיקלען ועגן אַלגעמײנע און יידישע
קונסט-פּראָבלעמען און קינסטלער אין ,צייט-גייסט", ,צוקונפט",
;דאָס נייע לעבן", ,פרייע געזעלשאַפט* און ,דאָס נייע לאַנד",
גלייכצייטיק נעמט ער צייכנען קאַריקאַטורן און קאַרטונס אויף
פּאָליטישע ,ליטעראַרישע און טעאַטער-טעמעס אין ,דער גרויסער
קונדס" .אַ גרויסער איבערברוך אין זיין צוגאַנג צו זיין קינסטלע-
רישער אַרבעט איז געווען די באַלפור-דעקלאַראַציע און זיין ערשטע
רייזע קיין ארץ-ישראל אַלס מיטאַרבעטער פון ,די צייט" ,פאַר
וועלכער ער שרייבט קאָרעספּאַנדענציעס און צייכנט קאַרטונס,
צוריקגעקומען וי אַ איידישער מאָלער" ,האָט ר .פון דאַמאָלט אֶך
אָנגײענדיק ווייטער מיט זיין אַרבעט פון שרייבן ,באַזונדערס אין
;טאָג* ,אַרטיקלען וועגן קונסט ,יידיש טעאַטער ,קאַריקאַטורן און
קאַרטונס וועגן יידישע שױישפּילער ,געווידמעט זיין פּען און פּענזל
צו ארץ-ישראל און צו טעמעס פון יידישן אינהאַלט .ער האָט 5
מאָל באַזוכט ארץ-ישראל ,האָט אַרױסגעגעבן ליטאָגראַפישע אַל-
באָמען פון זיינע צייכנונגען און מאָלערײיען װעגן דער הגדה ,פּרקי
אָבות ,סידור ,תהילים ,חמש מגילות ,קבלה ,ארצנו ועמנו ,אַ בוך
;ארץ-ישראל אין װאָרט און בילד" (ניו-יאָרק ,)5291 ,אַ מיסטישן
ראָמאַן ;אַן אויסגעטראַכטער אמת* (ניו-יאָרק ,)6591 ,האָט אויס-
געשטעלט זיינע בילדער אין  51מוזעאומס און קאָלעקציעס .אויסער
דעם געפינען זיך זיינע בילדער אין אַ סך יידישע היימען א
גרויסן טייל פון זיינע בילדער האָט ער אין אָנהייב  3691אַװעק-
געשיקט קיין מדינת ישראל ,אין אַ ספּעציעלן קונסט-מוזעע אין
צפת .ר .האָט אויך אילוסטרירט אַ סך יידישע ביכער.
ר .איז אויך אַ געזעלשאַפטלעכער

טוער .ער איז א ריי יאָרן
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 .9טאָריס
 .2בינע אַבראַמאָװיטש און רודאָלף שילדקרויט אין ,שטילע כחות".
 .1דזשעני וואליער אין ,די טענצערין",
.
"
ר
שװארץ און בערטאַ נערסטען אין ,אַ זון פון צוויי נאַציאָנען" .4 .אברהם טייטלבוים אַלס ,הערשעלע דובראָוונע
 .8יעקב
בן-עמי אין ,שמשון

און דלילה".,

שניידערס
לודויג זאַץ אין ,

,6

טעכטער".

,7

פעני לובריצקי

און היימי

דזשייקאָבסאַן

אין

,רבינס ניגון".
טאַריקאַטורן און קאַרטוגס געצײכנט פון שאול ראַסקין.
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געווען דער

פאָרזיצער

פון י .ל .פּרץ צוייג

און איז איצט זיין ערן-פאָרזיצער.
ר',ס זון דזשין (פון פאַך אַן אַרכיטעקט)

( )28פון פאַרבאַנד

איז ,אַזױ װוי זיין פרוי,
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מאַלס ראָזענטאַל אין ,,דורך אויגן פון ליבע".4 .

נינע פּראַגער.
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באָריס ראָזענטאַל אין ,דעם רבינס ניגון?.

בינע אַבראַמאָװויטש ./ .גרשון רובין אין ,די פּוסטע
קרעטשמע".
טאַריטץאַטטט

3099

.2

הענריעטא שניצער אין,שטילע כחות".
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פון שאול

ראססיה.

געבוירן  81נאָוועמבער  1981אין רימאַנאָו,
גאַליציע .דערצויגן געװאָרן אין רימאַנאָװער
רבינס הויף ,שפּעטער געלערנט אין די ישי-
בות פון מיהאַלאָװיץ-קאַשױ אין אונגאַרן און
ביים בוהושער רבי .דאָרט זיך בגנבה ,באַ-
קענט מיט דער וועלט" ,זיך אָפּגעקערט פון
חסידות ,אָנגעהויבן זיך אינטערעסירן מיטן
ציוניזם .,באַקענט זיך מיט דער ידישער
ליטעראַטור ,אַרױסגעגעבן פאַר היימישע גרו"
פּעס בראָשורן ;צום יונגען דור" ,וועלכע
זיינען שפּעטער טיילווייז פאַרעפנטלעכט געװאָרן אין ,נייער לעמ-
בערגער טאָגבלאַט* א"ר פון גרשם באַדער,
אַנטלאָפן פון בוהוש קיין בוקאַרעסט ,וואו ער טרעט אַרײן אין
אין דער טרופּע פון מ .סעגאַלעסקאָ .דאָ פאַרפאַסט ער אַ
2
4אַקטיקע דראַמע ;דער תם" .וועלכע װערט געשפּילט אין דער
;זשיגניצאַ" מיט אַלבערט סעגאַלעסקאָ און זשאַנעט פּאַסקעװיטש
אין די הױיפּט-ראָלן .די פּיעסע ווערט אויך איבערזעצט אין רומע-
ניש .דאָרט ווערן אויך געשפּילט זיינע פּיעסן ,דער קצב", ,דער
שמש" און ;נאָטס משפּט*,
ק .שרייבט אויך אײנאַקטערס פאַר אַמאַטאָרן-גרופּעס ,און איז
טעטיק ביי טעאַטער אין באָטאָשאַן און טשערנאָוויץ .,שפּעטער ווערט
ער פאַרװאַלטער ביים טעאַטער-דירעקטאָר יאָזעף קעסלער,
אַריבערגעקומען אין  4191אין אַמעריקע (מיט דער הילף פון בער
באָראָכאָוו) ,נעמט ער איבער אָנצופירן מיט אַ טרופּע אין װיניפּעג
(קאַנאַדע) ,פאָרט דערנאָך אַרום מיט יאָזעף קעסלערס טרופּע איבער
אַמעריקע ,און טרעט אַריין אין קרימס טרופּע אין דעטראֵיט,
אין סעזאָן  91-78191פאַרואַלטעט ער ,צוזאַמען מיט דיינע פיינמאַן,
דאָס ;גרענד אָפּערע האַו* אין באָסטאָן ,וואו ער אַנגאַזשירט מאַלי
פּיקאָן ,האָט מיט איר חתונה אין  ,9191און אין נאָוועמבער 0291
מאַכן זיי צוזאַמען אַ טורנעע איבער אײראָפּע ,אויסנוצנדיק מאַליס
דערפאָלג אין דער ראָל פון דעם איינגעלע* אין דער פּיעסע ,דער
פּױלישער ייד" ,שרייבט ק .אָן פאַר איר אַ פּיעסע ,אין וועלכער ער
פאַרװאַנדלט די נעבן-פיגור פון דעם יינגעלע אין אַ הויפּט-פיגור,
און פירט אויף די פּיעסע (נאָוועמבער  )0291מיט ,צונויפגעשלעפּ-
טער* מוזיק אין פּאַריזער טעאַטער ,דע לאַנקרי* (דירעקציע  --ג.
בלומענטאַל) א"ג ,יאַנלעלע גייט אין שול אַריין* (די שפּעטער-
באַרימטע אָפּערעטע ;יאַנקעלע*) מיט מאַלי פּיקאָן אין דער טיטל-
ראָל ,שפּילנדיק אַליין די ליבהאָבער-ראָל .מערץ  1291גאַסטראָלירן
זיי אין ווינער ;יידישע בינע* ,מאַי  --- 1291אין לאָדזשער ,ראָזמאַ-
איטאָשטשי טעאַטער? ,דאָ שטעלט ק .אויך ,דאָס זיסע מיידל" .אין
יולי  1291קערן זיי זיך צוריק קיין ווין ,וואו זיי שפּילן ;דאָס שטיף-
קינד פון דער וועלט" .אין אויגוסט טרעטן זיי אויף אין אַ קאָנצערט
גטובת ווינער אָרעמע קינדער .,דעמזעלבן חודש אויף א קאָנצערט
2006

יידיטן

טעאַטער

אין קאַרלסבאַד ,דערנאָך אויף אַ קאָנצערט-טור איבער טשעכיע און
מאָראַװיע און קערן זיך צוריק קיין ווין ,וואו ק .פירט אויף ,סוזי
ברען? .יאַנואַר  1291ווידער מיט אקַאָנצערט-טור איבער טשעכאָ-
סלאָוואַקיע ,דערנאָך אין לאָדזש ,וואו ק .פירט אויף ,ציפּקע פייער";
;יאַנקעלע? אין װאַרשע ,און איבער די גרעסערע שטעט פון פּױלן
מיט אַ קאָנצערט-פּראָגראַם ,שפּעטער אין רומעניע ,וואו ק .פירט
אויף ;האָפּסאַסאַי און ?אַ מויד מיט שכל" ,ווידער אויף קאָנצערטן
אין פּאַריז און לאָנדאָן און אין נאָוועמבער  3291קערן זיי זיך צוריק
אין אַמעריקע.
דאָ באַטײליקט זיך ק .אין אַ קאָנצערט אין באָסטאָן ,און דעם 42
דעצעמבער  2291פירט ער אויף ,אין זיין נייער באַאַרבעטונג; ,יאַנ-
קעלע* (מוזיק פון יוסף רומשינסקי) אין ניו-יאָרקער ;סעקאָנד
עוועניו טעאַטער? .דעם זעלבן סעזאָן פירט עֶר אויף זיין נייע
באַאַרבעטונג פון ,ציפקע" ,לוט ל .פריימאַן און ס .ה .קאָהן,
אין סעזאָן  52-4291פירט ק .אוױיף זיין מזיקאַלישע פּיעסע
עשמענדריקס חתונה" לויט גאָלדפאַדן (מוזיק  --רומשינסקי און
גאָלדפאַדן) ,זיין מאָנטאַזש פון גאָלדפאַדנס און שמ"רס פּיעסן א"ג
;דער ערשטער און צווייטער המן" ,און זיין באַאַרבעטונג פון יוסף
לאַטײנערס ,דאָס ציגיינער מיידל",
 אין סעזאָן  62-5291פירט דאָרט ק .אויף ,אין זיין באַאַרבעטונג,אַנשל שאָרס ,מאַלי ,דאַלי ,נ .ראַקאָווס ;קאַטינקאַ" ,און דעם 31
אַפּריל  -- 6291גרשם באַדערס ;דעם רבינס ניגוך".
אין סעזאָן  72-76291פירט דאָרט ק .אויף נאַגערס ;דער קליינער
מזיק" ,מאיר שװאַרצס ,מאַמעלע? ,מ .אָשעראָװויטשס ;צאַרעוויטש
פיאָדאָר? .אין דעם סעזאָן װערט ק .אַ שותף צו דער דירעקציע
פון טעאַטער (צוזאַמען מיט מאלי פּיקאָן ,רומשינסקי ,פּאַסטערנאַק,
סייגער און פּאַרנעס),
אין סעזאָן  82-7291פירט ק .אויף חנא גאָטעספעלדס קרייזעלע",
קאַלמאַנאָװויטש קאוי ,איז דאָס אַ מיידל?" און יוסף לאַטײנערס
;מזל-ברכה",
אין סעזאָן  92-8291האָט דאָרט ק .אויפגעפירט עדאָס צירקוס
מיידל" פון די שוועסטער שמ"ר ,שיינע רחל סימקאָפס ,העלאָן ,מאַלי*
און זיין אייגענעם מוזיקאַלישן רעוויאו ,סעקאָנד עוועניו פאַליס".
אין סעזאָן  02-9291האָט ק .דאָרט אויפגעפירט פריימאַנס ;דאָס
ראַדיאָ-מײדל* ,װויליאַם טיגעלס ,דאָס פריילעכע יתומהלע* און יוסף
לאַטײינער און װיליאַם סיגעלס ,די קאָמעדיאַנטקע".
אין די אַלע יאָרן ,זייענדיק פאַרבונדן מיטן ,סעקאָנד עוועניו
טעאַטער" ,האָט ק .נאָר אין אָנהײיב מיטגעשפּילט ,שפּעטער זיך נאָר
אָפּגעגעבן מיט באַאַרבעטן די פּיעסן ,וועלכע ער האָט אויפגעפירט
מיט מאַלין אין די הױיפּט-ראָלן ,און נאָכן שפּילן די פּיעסן אין ניו-
יאָרק ,מיט זיי אַרומגעפאָרן איבער דער פּראָװינץ פון די פאַראיי-
|
ניקטע שטאַטן און קאַנאַדע.

אָסיפּ דימאָוו,, ,איינס און אַ רעכטס* פון אַנשל שאָר און װיליאַם
סיגעל (אין ק'.ס באַאַרבעטונג) ,דעם  82נאָוועמבער , --- 4291מאָטל
פּייסי דעם חזנס? פון שלום-עליכם און דערנאָך עװאָס מיידלעך
טוען? פון װיליאַם סיגעל .נאָכן אויפטרעטן אויף קאָנצערטן און
אויף ראַדיאָ-פּראָגראַמען ,האָבן ביידע באַזוכט אין  7291דרום-
אַפריקע ,נאָכן צוריקקומען האָט קא,ויפגעפירט אין ,פּאָבליק טעאַ-
טער* (מענ --- .װו .ראָלאַנד) ,,מיין מלכהלע* פון װיליאַם סיגעל.
דעם  12אַפּריל  2491האָט ק .אויפגעפירט אין פילאַדעלפיע,
דערנאָך אין ניו-יאָרק ,זיין אָפּערצטע ,אוי ,איז דאָס אַ לעבן" (אַ
ביאָגראַפישע אָפּערעטע פון מאַליס לעבן) .אין  54:2491אין ק.
צוזאַמען מיט מאַלין אַרומגעפאָרן אויף קאָנצערטן אין אַמעריקאַנער
מיליטערישע קעמפּס ,לאַגערן ,האָספּיטעלער און קאָנוועלעסן-היימען
און אויפגעטראָטן מיט קאָנצערטן ,אין  -- 6491דאָסזעלבע געטאָן
אין די קאָנצענטראַציע-לאַגערן פאַר דער שארית הפּליטה און אין
די יתומים-הייזער אין פּױלן ,טשעכיע ,און דיײיטשלאַנד ,וואו זי
האָבן געגעבן  6חדשים פרייע קאָנצערטן -- 8491 ,ווידער באַזוכט
אַפריקע און אויפגעטראָטן מיט קאָנצערטן אין יאָהאַנעסבורג ,קעיפּ-
טאָן ,דױירבאַן -- 1591 .אױיפגעטראָטן פאַר די אַמעריקאַנער סאָל-
דאַטן אין יאַפּאַן ,באַקומען אויסצייכענונגען פון דער אַמעריקאַנער
רעגירונג און דעם טיטל קאַפּיטאַן אין דער אַרמעע,
 -- 5באַזוכט מדינת ישראל אַלס געסט פון די ,ישראל-באַָנדס"
פאַר פאַרקויפן באָנ'ס אויף אַ סומע פון  52מיליאָן דאָלאַר אין די
גאראייניקטע

שטאַטן

און קאַנאַדע פון 2591

ביז .,5591

אין 8591

אויפגעפירט און געשפּילט די הױיפּט-מענער-ראָל אין זיין און קאַל-
מאַנאָװויטשס אָפּערעטע ,דער פאַרבלאַנדזשעטער האָנימון",
אין  6291און  7291געהאַט די קינסטלערישע השגחה איף די
פילמען ,ײידל מיטן פידל* און ;מאַמעלע* פון מאיר שװאַרץ ,געפילמט
אין פּוילן,
ראַדיאָ-פּראָגראַם

ק .האָט אייניקע יאָר אָנגעפירט מיט אַ יידיש
אין ניודיאָרק אינ ,דער בריװו-קאַסטן?,

|

ק .האָט אויך אויפגעפירט צויי ספּעקטאַקלען אין ,מעדיסאָן
סקווער גאַרדן"; ,אסתר המלכה (אַן אחשורוש-שפּיל אין ;מעקא
אזלעעקסיקאָן* זז,
טעמפּל" ,מיט יידישע שרייבער אַלס אַקטיאָרן {
און אַ חזנים-פעסטיװאַל מיט  002חזנים אין ,מעקא
)4
טעמפּל*,
אין  9591האָט ק .געשפּילט ,אין ענגליש ,די הוױפּט -ראָל פון
דראַמאַטיזירטן בוך ;די עדיוקעישאָן אָװוּ היימי קאַפּלאַן" אויף
טעלעוויזיע ,און ;טרי ליטל ליעקער" ,װי אויך אַנדערע טעלעוויזיע-
פראגראַמען
ַ.רבעט איצט אויף אַ ביאָגראַפיע פון זיין פרוי מאַלי פּיקאָן,
א
ק .איז געווען מערערש מאָל עקזעקוטיוו-מיטגליד פון דער יידישער
אַקטיאָרן-יוניע און אויך איר פּרעזידענט,

זומער  1391האָט ק ,.מיט מאַלין ,געמאַכט אַ קאָנצערט-טור איבער
די פאַראייניקטע שטאַטן ,דערנאָך איבער קאַרלסבאַד ,רומעניע,
|
עסטרייך און טשעכאָסלאָװאַקיע.

טער".

אין יאַנואַר  2291איז ק .אָפּגעפאָרן מיט מאַלין קיין אַרגענטינע,
וואו ער האָט דאָרט ,און אין אורוגוויי ,אויפגעפירט מיט מאַלין
און מיט אַ דאָרטיקער טרופּע ,איר רעפּערטואַר .ווינטער 2291
האָבן ביידע געמאַכט אַ קאָנצערט-טור איבער די פאַראייניקטע
שטאַטן ,אָנהייב  2291האָבן זיי באַזוכט ארץ-ישראל ,סאָוויעט-
רוסלאַנד און עטלעכע גרעסערע שטעט אין פּױלן
אין סעזאָן  52-4291האָט ק .אויפגעפירט אין ;,סעקאַנד עוועניו
טעאַטער" ,מיט מאַלין, ,די כלה לויפט" ,מוזיקאַלישע קאָמעדיע פון

ק .האָט אויך פאַרעפנטלעכט אַ רײי חסידישע -סקיצן .,נאָװועלן
בילדלעך ,רייזע-באַשרײבונגען ,אַרטיקלען ,לידער אין ;די װאַרהײיט*,
;די צייט", ,דער אידישער קעמפער", ,דער טאָג", ,יידישעס טאגע-
בלאַט* און אין דער פּראָװינץ-פּרעסע .אין גקונסט פריינד" (א"ר
פון קלמן מרמר) האָט ער געדרוקט אָנהייבן פון אַ סעריע ,לעגענדען
פון אידישע פאָלקס זשעניען" און אין ;טעאַטער שטערן" ועגן
|
יידישע טעאַטער-פּערזענלעכקייטן,
ק .האָט אויך אָנגעשריבן אַ קינדער פאַנטאַזיע-שפּיל ,װאָס איז
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ק .איז קאַסירער פון קאָמיטעט פון לעקסיקאָן פון יידישן טעאַד

:

3698:

לעקסיטאָן
אינערזעצט
טשעכיש

געװאָרן

אין

העברעאיש,

פּוליש,

רומעניש,

דייטש

און אונגאַריש,

ש.{ .
ז .רייזען , --לעקס ,יידיש .ליט" ,װו ,זז,044--24 .
אב .קאַהאן  --די נייע לוסטיגע אָפּערעטקע אין קעסלער'ס סעקאַנד עװעניו
יטהעאטער, ,פאָרו ,".ני 9 ,..יאנואר ,4291
אב .קאהאַן  --מאלי פּיקאָן אלס ,שמענדריק", ,פאָרו ,".נ .י 31 ,,נאָװ,4291 .
ד .קרישטאָל  --דער גאָלדענער פאָדעם פון אידישען טעאטער, ,פא"ש" ,נ.
 12 ,7נאָוֹ,4291 .
אב .קאַהאן , --די ציגיינער מיידעל" ,אַן אָפּערעטא אין סעקאָנד עועניו
טהעאטער, ,פאָרװו ,",נ .י 31 ,.מערץ ,5291
;דער אידישער װעלט-אַלמאַנאַך" ,ניו-יאָרק,6291 ,
משה נאַדיר  ---פון נעכטן ביז מאָרגן, ,פרייהייט" ,נ .י 62 ,אַפּריל ,6291
מ .אַשעראָװיטש ; --דוד קעסלער און מוני וייזענפריינד" ,ניריאָרק,0291 ,
זז,581---681 .
ה .עהרענרייך  ---פאַרװאָס רומשינסקי האָט זיך אָפּגעטײלט פון מאלי פּיקאַן
און יעקב קאַליך, ,פאָרו ,".ג .י 21 ,.מאי ,1391
יאָזעף רומשינסקי  ---מיינע אַכט יאָר מיט מאלי פּיקאָן און יעקב קאליך,
,פאָרװו ,",נ .י 32 ,.מאַי ,1391
ב .י .גאָלדשטײן  --יוסף רומשינסקי איז שוין א פופציק יאָריקער, ,פא"ש",
 1י 62 ,יוני ,1391
נ .פראנק  --מאלי פּיקאָן אין נייעם ,יאנקעלע", ,פּאַריזער היינט" 4 ,יאַנואַר
,2391
י .באָטאשאַנסקי  ---מאלי פּיקאָן אַלס ,ציפּקע פייער" אין ,עקסעלסאאָר",
פּרעסע" ,ב"א 01 ,יולי ,2391
זלמן זילבערצווייג  --קאַלבאָם פון יידישן טעאטער" ,ניװיאָרק ,7391 ,זז.
.211 ,27 ,07 ,16 ,85 ,44
הלל ראָגאָף , ---אַזוי איז דאָס לעבן", ,פאָרו ,".נ .י 71 ,.אָקט,2491 ,
ח .גוטמאַן , --אַזױ איז דאָס לעבן" אין מאלי פּיקאָן טעאַטער, ,מאָזיש",
נ .י 61 ,אָקט,2491 .
א .מייזעלס  --מאלי פּיקאָן און יעקב קאַליך, ,אילוסטרירטער טעאַטער
שפּיגל" ,לאָנדאָן ,יולי ,6491
ח .ק -- .מאלי פּיקאָן און יעקב קאַליך ברענגען א לעבעדיגען גרוס פון
זיד-אַפריקע, ,פאָרוו ,",נ .י 21 ,.סעפּט,7491 .
װאָלף מערקור  --אמערקויאָזן" ,ניויאָרק ,8491 ,זז,611--81 .
נ .בוכװאַלד  --נאלי פּיקאָן אין ,אבי געזונט", ,מ"פ" ,נ .י 41 ,.אָקט,9491 .
שלמה מעלניק  --מאלי פּיקאָן ,י .קאַליך  --און שלום-עליכם, ,מ"פ" ,ג,, .
 4פעברואַר ,9591
חיים עהרענרייך  --יעקב קאליך שפּאַנט אריבער זיין זיבעציגסטען געבורטס-
טפאָאגָ,ר,װ ,".נ 2 ,.' .פּעברואַר ,2691
ביבליאָגראפיע אין מאַלי פּיקאָן-ביאָגראַפיע, ,לעקסיקאָן פון יידישן טעָאַ-
אַטער" ,װו ,זז,4181--4281 .

ווייסבערנ ,פייוול
געבוירן  52סעפּטעמבער  6981אין דראָ-
חיטשין ,גראָדנער גוֹב ,.פּױליש-רוסלאַנד ,ביי
חסידישע עלטערן .פאָטער  --אַ תבואה-
סוחר .געלערנט אין ישיבות .אין 5191
אױיסגעװאַנדערט קיין אַמעריקע ,געאַרבעט אַ
שטיקל צייט אין דער אױײטאָמאָביל-פּראָפע-
פיע ,און באַלד געװאָרן אַ מיטגליד אין דער
;יעקב גאָרדין דראַמאַטישע געזעלשאַפט? (פון
וועלכער עס האָבן זיך אַנטװיקלט שפּעטער
די פּראָפּעסיאָנעלע שוישפּילער לואיס ווייס-
בערג און יחיאל גאָלדשמידט) ,דערנאָך אָנגעהויבן אַרומפאָרן איבער
דער פּראָװוינץ מיט װאָרט-קאָנצערטן ,שפּעטער זיך באַזעצט אין
שיקאַגאָ און געשפּילט אין דער טרופּע פון דאַװידזאָן און מיט
דער ;שיקאַגער דראַמאַטישע געזעלשאַפט" ,און אַרומגעפאָרן מיט
אַ װאַנדער-טרופּע איבער דער פּראָװינץ פון די מערב שטאַטן
אין  0391זיך באַזעצט אין לאָס אַנדזשעלעס ,וואו ער האָט אין
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פון

די ערשטע יאָרן זיך זייער אָפט באַטײליקט אין די טרופּעס ,ואו
עס האָבן געשפּילט אליהו טענענהאָלץ ,װיעראַ גאָרדאָן ,דזשוליוס
נאַטאַנסאָן ,און אויך געהאַט די געלעגנהייט זיך צו באַטײליקן אין
די גאַסטשפּילן פון דער אווילנער טרופּע* ,יעקב בן-עמי און מאָריס
שװאַרץ,
וו .האָט זיך אויך
,פּאַראַמאָונט*,

באַטײליקט

אין אייניקע

קינאָ-בילדער

פון

צוריקגעצויגן פון טעאַטער-שפּיל ,איז אָבער וו .פאַרבליבן זייער
נאָנט מיט דער פּראָפעסיע און באַטײליקט זיך תמיד וי אַ גרויסער
מכניס אורח פון יידישן אַקטיאָר און טעאַטראַל,
ש.{ .

געבוירן  7091אין דיניוויל ,פּאָדאָליער
געגנט ,רוסלאַנד .באַקומען אַ טראַדיציאָנעל-
יידישע דערציאונג ,געלערנט אויך רוסיש
און שטודירט שפּעטער אויף רוסישע דראַ-
מאַטישע קורסן אין קיעוו,

דעביוטירט אויף דער יידישער בינע אין
אַלבערט סעגאַלעסקאָס טרופּע ,און אין סוף
פון די -02ער יאָרן פון -02טן יאָרהונדערט
אָנגעקומען אין לעמבערג אין גימפּעלס טרופּע,
וואו סעם שילינג און מאַלװינאַ יאָלעס וייזן
אים אַרױס אַ באַזונדערן אינטערעס ,דאָ קריגט ער אויך זיין ערשטע
גרעסערע ראָל, ,שלמה יונה" אין שאָרס ;די רומענישע חתונה",
פאָרט אַרום איבער דער פּראָװינץ מיט דער טרופּע פון שלמה
פּריזאַמענט און הירש האַרט ,וואו ער האָט שוין די מעגלעכקייט צו
שפּילן וויכטיקע ראָלן אין פּרצס ;,אין פּאָליש אויף דער קייט",
אַנדרעעװוס ;די  7געהאַנגענע? און אַנסקיס ,דיבוק" און ,טאָג און
נאַכט* ,דאַן קערט זיך ווידער צוריק שפּילן צו גימפּלען אין לעמבערג,
ג .פאָרט אָפּ קיין אַרגענטינע ,וואו ער פירט אויף סעקלערס ,דעם
צדיקס נסיעה? און ,יזכור" ,און שפּילט דערנאָך מיטן גאַסטראָלירג-
דיקן יוסף בולאָוו אַלס ,קוימענקערער" אין דימאָװוס ,דער זיג-
גער פון זיין טרויער" ,און די הױיפּט-כאַראַקטער-ראָלן אין מאָריס
שװואַרצס אויפפירונגען פון קיאָשע קאַלב* און ;גאָט ,מענטש און
טייוול*" (,לייזער בדחן") ,גרינדעט ,צוזאַמען מיט ווילי גאָלדשטײן,
דעם ערשטן סטאַבילן יידישן טעאַטער אין אורוגוויי ,שפּילט דערנאָך
ווידער צוויי סעזאַנען אין בוענאָס איירעס ,מאַכט עטלעכע טורנעען
איבער דער אַרגענטינער פּראָװוינץ און יידישש קאָלאָניעס ,אין טשילי
און צוריק אין בוענאָס איירעס,
אין  491באַזעצט זיך ג .אין אַמעריקע ,באַטײליקט זיך דאָ אין אַ
ריי אויפפירונגען ,רופט אַרױס דעם אויפמערק פון דער יידישער
פּרעסע פאַר זיין אינטערפּרעטאַציע פון /,,מלמד" אין בימקאָס ,,דעמ-
בעס" ,מאַכט עטלעכע טורנעען איבערן לאַנד פאַרן ;אַרבעטער רינג",
שפּילט שלום-עליכמס ;טוביה דער מילכיקער" ,פאָרט אָפּ קיין
מדינת ישראל ,וואו ער שטייט אַ געוויסע צייט בראש פון דער דאָר-
טיקער יידישער טרופּע ,קערט זיך צוריק אין אַמעריקע .סעזאָן 2691
געשפּילט אין ,רוזוועלט טעאַטער* בעת די גאַסטשפּילן פון מאַקס
פּערלמאַן --- 3691 ,געשפּילט מיט אים אין קאַנאַדע און אין פלאַרידע,
ג .איז אַ סך יאָרן געווען סעקרעטאַר פון יידישן אַקטיאָרן פאַראיין
אין אַרגענטינע.
ש .לי

3040

יידישן

טעאַטער
קרעמער,

איואַ

פאלקס-מוזיק און דעם געפיל צו יידישן פאָלקס-שאַפן ,און נאָך
יעדן קאָנצערט אירן האָבן יידישע לידער פון איר רעפּערטואַר זיך
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בעסאַראַביע.

געבוירן  7881אין בעלז,
דאָ האָט זי  --לט ירדני:
;אירע ערשטע קינדער-אָרן פאַרבראכט
און האָט אין זיך אייננעזאַפּט די קלאַננגען
פון דעם נעזונטן ,זאַפטיקן בעסאַראַבער
יידישן לשון ,וועלכער קלינגט אַזױ פּערלדיק-
שנירלדיק,

האַרציק-זיס

אין

איר

גנעבוירן-

זינגעריש מויל ,פון קליינערהייט אָן איז זי
געווען פאַרליבט אינם לעבן ,און וי אַן
אייביק-פאַרליבטע איז זי שטענדיק געוען
אויפנעליינט און צונעלאָזן צו מענטשן .די מונטערקייט פונם
בעסאַראַבער יידן האָט אויף א מערקווירדיקן אופן פון איר לויטער
אַרױסגעקװעלט ,און זי האָט שטענדיק נאָר געזונגען'.
אין עלטער פון  21יאָר האָט זי זיך מיט אירע עלטערן אַריבער-
געטראָגן קיין אָדעס .דאָ האָט זי אָנגעהויבן אָפט באַזוכן קאָנצערטן,
אָפּערע-פאָרשטעלונגען און טעאַטער ,און אַהיימקומענדיק ,פלעגט
זי קאָפּירן װאָס זי האָט געזעען און איבערזינגען װאָס זי האָט גע-
הערט .דער פאָטער ,אַ טוחר ,הגם ניט קיין פאַרמעגלעכער ,באַשליסט
צו מאַכן פון איר אַן אָפּערע-זינגערין און צוליב דעם צוועק שיקט
ער זי שטודירן קיין איטאַליע ,וואו זי האָט געלערנט  4יאָר .דערנאָך
האָט זי אָנגעהויבן אויפטרעטן אויף קאָנצערטן ,דער עיקר דערפאַר
ווייל דעם פאָטערס געשעפטן זיינען אַװעק שלעכט און זי האָט מער

ניט געקאָנט דערװאַרטן קיין מאַטעריעלע הילף פון אים ,און געמוזט
דער

זיך אַלײן אויסהאַלטן מיט
איר אין איטאַליע,
איר ערשטער אויפטריט אין דער אָפּערע איז געווען אין מילאַן,
אין אָפּערע-הויז ,אין פּוטשיניס ;לאַ באָהעם? מיט אַ קנאַפּן דער-
פאָלג ,ווייל איר שטימע איז ניט געווען צוגעפּאַסט פאַר אָפּערע.
אין  4191קערט זיך ק .צוריק קיין אָדעס און שפּילט דאָרט צַוויי
יאָר אין דער אָרטיקער אָפּערע .דאָ ערשט האָט זי אַלײן אויסגע-
פונען ,אַז איר טאַלאַנט אַלס זינגערין ליגט ניט אין אָפּערע-אַריעס,
און זי ווידמעט זיך צו פאָלקס-לידער ,אין יידיש און אין אַנדערע
שפּראַכן .,ק .האָט דאָ חתונה מיטן יידיש-רוסישן פּובליציסט ישראל
חפץ .איר ערשטן קאָנצערט פון פאָלקס-לידער האָט ק .געגעבן
אין מאָסקװע און דער דערפאָלג איז געווען אַן אויסערגעוויינלעכער.
פון רוסלאַנד איז זי געפאָרן קיין טערקיי און שפּעטער אויפגעטראָטן
אין פּױלן ,דײיטשלאַנד ,פראַנקרייך ,ענגלאַנד און אַנדערע לענדער.
אומעטום האָט זי באַקומען באַגײסטערטע אױפנאַמעס .מ'האָט וועגן
איר אַ סך געשריבן און די קריטיק האָט איר ניט געקאַרגט קיין
לויב-געזאַנגען.
אין  2291איז ק .געקומען אין אַמעריקע ,און דאָ זיינען אירע
קאָנצערטן פאַרװאַנדלט געװאָרן אין אַ גרויסן טריומף .ערשט דאָ
האָט זי געפונען פאַר זיך אַ גרויסע יידישע צוהערערשאַפט ,זי האָט
אויף אירע קאָנצערטן איבער אַ סך שטעט און שטעטלעך פון גאַנצן
לאַנד און אויך קאַנאַדע ממש באַצוױיבערט הונדערטער טױזנטער
באַזוכער מיט די פאָלקס-לידער פון פאַרשידענע פעלקער ,אָבער
מער פון אַלץ מיט די יידישע פאָלקס-לידער.
מ ,אָשעראָװויטש כאַראַקטעריזירט זי אַזױ:
ה,ערן איזאַ קרעמער זיננען יידישע פאָלקס-לידער איז ביי דער
יירישער אינטעלינענץ אין אַמעריקע געװאָרן פּונקט וי אַ מוז .מען
האָט מיט דעם געמאָסטן ביי יענעם די ליבשאַפט צו יידישער
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מוטער,

וועלכע איז געװען מיט

אַלץ מער און מער

פֿארשפֿרײיט

אין די קרייזן ,וואו זי האָט מיט

אַ ניי לעבן אריינגעבראכט

און אַלְטע

איר קומען קיין אַמעריקע
בענקענישן אָפּנעפרישט.
און עס איןז געווען ,קאָן מען זאָנן ,ניט אַזױ דאָס זיננען די
לידער וי דער אופן וי זי האָט זיי אויסנעטייטשט ,אין דעם האָט
זי דאַן ממש טאַקע קיין גלייכן ניט געהאט צו זיך ,און דערביי

איז דער עיקר געווען די איינפאַכקייט ,װואָס זי האָט ביים זיננען
אַ יידיש פאָלקס-ליד אַזױי שיין צונעפּוצט מיט קינסטלערישן גלאַנץ.
דאָס איז ביי איר מערסטנטיילס אַרױיסנעקומען אַזױ נאַטירלעך ,אַז
עס איז שווער געווען זיך פאָרצושטעלן צי זי אַלין האָט נאָר אַ
באַנריף ווענן דעם װוי אַזױ זי טוט עס און צוליב װאָס זי טוט עס".
ד .פּלאַט שרייבט :
,זי האָט ניט געהאַט ,װאָס מען רופט יאַן ערשטקלאַסיקע
שטים ,,זי האָט אָבער נעהאָט אויך אַ טאַלאַנט פאַר שוישפיל.
זי פלענט באַנלייטן איר זיננען מיט שוישפּיל,

דער עולם האָט ליב

געהאַט איר פּשטות ,איר חיימישקייט ,איר פעאיקייט אַרויסצו-
ברעננען אַ ליד מיט אַ חוש פאַר הומאָר און מיט א לעבעדיקער
דראַמאַטישער

קונסט".

דער זינגער און מוזיקאָלאָג מ .ירדני שרייבט:
,פון אַלֶע פאָלקס-לידער ,וואָס זי האָט געזוננען ,האָט זי די
יידישע פאָלקס-לידער געזוננען אמשענסטן .אַמשענסטן ,ווייל אַמ-
נאָנטסטן צו איר האַרצן ,צו איר נשמה ,צו אירע געפילן און צו
איר נעמיט .איר נאַנץ לייביאון-לעבן האָט זי אַריננענעבן אין
די צעלן פון די יידישע פאָלקס-לידער  ...עס האָבן דורך איזא
קרעמערס מויל? אַרוסגעזוננען נאַנצע שטעטלעך מיט יידישע מייד-
לעך ,וועמענס פרייד און געלעכטער ,צער און געוויין ,באַהאַלטענע
ליבעס ,צאַרטער באַריר ,חתנישע שעפּטשערייען ,װאַרעמע גלעטן,
פאַרבאָרגענע קושן ,האַרץ-קלעמעניש ,טראַנישע מיידלשע איבער-
לעבוננען,

פאַלשע

פאַרשפּרעכונגען,

ליננערישע

צװאָנונגען,

פאַר-

לאָרענע יוננט ,פאַרזעסנקייט ,ביטערער גורל  ---אָט דאָס אַלץ האָט
ביז נאָר אויף אַ מערקוירדיקן אופן אָפּנעקלוננען אין אונדזערע
אויערן און טיף אַרייננעדרונגען אין אונדזער אַלעמענס הערצער.
איזאַ קרעמער איז געווען די פיר-זאָגערין פון די קליין-שטעטלדיקע
יידישע

מיידלעך ,די היימישע כשרע יידישע טעכטער ,פּונקט וי די

זי האָט דאָס
קינסטלערישן

אַמאָליקע פיר-זאָגערינס אין דער ווייבערשער שול,
פּשוטע יידישע פאלקס-ליד אָנגעטאָן דעם שענסטן
טראַכט ,װאָס קאָן נאָר נעמאָלט זיין.
צו אַלע טויזנט חנען און פאַרבן פון אונדזער יידישן צעזייטן
און צעשפּרײיטן פאָלקס-ליד ,האָט די באַרימטע זיננערין מיט אַן
אינטערנאַציאָנאַלן נאָמען צונעטראָנגן אויך איר חן און קאָלִיר --
דעם קאָליר פון דער פעטער בעסאַראַבישער ערד און די קלאָרע
דורכזיכטיקע בלויע בעסאַראַבישע הימלען ,אַזױ באַטעמט קומט
ביי איר אַרױס דאָס יידישע לשון .אַזויפי? חן-קװאַלן זיינען דורך
איר צעעפנט געװאָרן אין די טיפן און אין די שפּאַלטן פון דעם
יירישן פאָלקס-ליד ,אַזאַ באַהױיכטקײט ,קליננעוודיקייט און שפּי-
לעוודיקייט ,אַז ס'איז ממש צו באַוואונדערן איר גרויסן טאַלאַנט,
אין איזאַ קרעמערס שטיינער-זינגען איז פארהאן האלבגעזאַנג,
האַלב-שפּיל .,זי פאַרמאָגט ניט קיין צו הויכן טאָן ,אָבער אַזאַ
בויגעוודיקייט ,אַזעלכע לייכטע פעדערדיקע איבערנאַננען ,אַזויםיל
פיינע ניואַנסן און צאַרטע קנייטשן ,אַזאַ דין אַריינהעפטן זיך פון

קלאַנג אין קלאנג ,און אַזאַ װאַרעמקײט ,װאָס נעמט אייך דורך
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לעקסיטאָן
מיט אַ טעם,
וויין".

װי איר

װאָלט געטרונקען

ח .יאַפע כאַראַקטעריזירט

היימיש-געמאַכטן

אַלטן

זי אַװױ:

,אַ קליין-געוויקסיקע ,דאַרע פרוי ,האָט איר רונד ,בלייך פּנים
אויפגעלויכטן מיט אַ יוננטיליכט און די גרויסע שװאַרצע אויגן
האָבן זיך צעפלאַמט און אָנגעצונדן די בינע  --אָנגעצונדן דאָס
פּובליקום ,יעדעס װאָרט האָט אָפּנעקלוננען וי פון אַ פיין-פּאָלירטן
גלאָק ,מיט אן עכאָ ,װאָס האָט איבערגעלאָזט דעם אינהאַלט און
דעם קלאַנג ,מיט דעם פּאַטאָס און דעם הומאָר און אַ קינסטלערישן
:
טאָטאַל,
איזאַ

קרעמער

פלענט

דריי

קרוב

שעה

נאָכאַנאַנד

אָנפילן

און

אויספילן די בינע  :דער ברען פון די אוינן ,די קרישטאָל-קלאָרקײיט
פון דער דיקציע ,די פּלאַסטישע באַווענונגען פון די הענט ,וועלכע
האָבן עקכפּאַנסיוו אַקאָמפּאַנירט דעם קו?ל; דער הומאָר ,װאָס האָט
באַזאַלצן ,און דער פּאַטאָס ,װאָס האָט באַטרערנט דאָס ליד --
האָבן געבראַכט דאָס גאַנצע לאַנדשאַפט פון דעם פאָלקס-מאָטיוו
פאַר די אוינן .צי ס'איז געווען אַ רוסישער ראָמאַנס ,צי אַ היימיש
דינסט-מיידל-ליד,

זי האָט

צי אַ וויגיליד

אָנגעװוענדעט

בינע-טעכניק  :מיט

בלויז

פון אַ פראנצויזישער

איין

א נאָזדטיכ?

קלייניקייט

האָט

פּוערטע.

אין אויסערלעכער

זי אילוסטרירט

אַ געזענע-

נונגס-ליר ,מיט א קאָפּיטיכ?  --אַ יידענע ,מיט א לענטע  --אַ
פּויערן-מיידל ,ווייטער האָט זי פאָרגעשטעלט איר נאַלערעע פון
טיפּן און מאָטיוון אין עלענאַנטע ,שימערירנדיקע אוונט-קליידרער,
וועלכע האָבן אַלֶע מאָל אַקצענטירט דאָס ליכט אין אירע אוינגן :
דעם גלאַנץ פון אירע פּעך-שווארצע

האָר און דעם סילועטן-באַלעט

פון אידע ווייסע ,גראַציעזע אָרעמס".
וועגן אירע קאָנצערטן אין לאָנדאָן ,דריקט זיך אויס מאָריס מייער :
ז,ינגט זי אַ ליד ,ווערט איר אימפּרעסיאָנירטער פּנים אַ גאַנצע
נאַלערעע פון מענטשלעכע כאַראַקטער-שטריכן און אויסדריקע פון
עמאָציעס .זי ברעננט אַרױס ניט נאָר די קלאַנגען ,און ניט פּשוט
די נעפילן ,נאָר אויך נשמהוויברירוננען ,און הויפּטזעכלעך דאָס
בילדלעכע ,וואָס נעפינט זיך אין אַ ליך .אַ קנייטש פון א פּנים,

אַ זשעסט ,אַ באַװעגונג פון קערפּער ,און אַ קינסטלערישער דרייד?
אין די טענער ,און ס'ערשיינט פאַר די אויגן ניט נאָר די זינגערין,
װאָס זינגט ,נאָר יענער כאַראַקטער פון וועלכן זי זיננט ; און ניט
נאָר די פּערזאָן ,נאָר אויך די אומנעבונג  ...איזא קרעמער איז
אַ קליינינקע ,אָבער איר באַהערשן די בינע איז איינפאַך אַ פענאָ-
מען .זי ערשיינט װי אַ קאָלאָס",
אין משך פון  61יאָר זינט דאַמאָלט זיינען אַלע אירע קאָנצערטן
געווען ריזיקע דערפאָלגן ,זי איז אייניקע מאָל צוריקגעקומען אין
די פאַראייניקטע שטאַטן און האָט אייניקע מאָל באַזוכט אײיראָפּע,
צוליב דער פּאָליטישער לאַנע אין דיײיטשלאַנד ,איז געקומען אַן
ענדערונג אין איר טוד ,און זי האָט אָנגענומען דעם פאָרשלאַג פון
די יידישע טעאַטער-דירעקטאָרן דושייקאָב דזשייקאָבס און נגייטען
,עשאַ-
גאָלדבערג אויפצוטרעטן אויף דער יידישער בינע ,אין זייער נ
נאַל טעאַטער? .אין אַ געשפּועך מיט חיים עהרענרייך ,האָט ק,
דערקלערט ,אַז זי האָט געזאָגט צום מחבר פון דער פּיעסע ,אַז זי
וויל ,אַז אַלע ,װאָס באַטײליקן זיך אין דער פּיעסע זאָלן האָבן גוטע
ראָלן צו שפּילן ,אַז ער זאָל זאָרגן פאַר דער גאַנצקײט פון שטיק און
ניט וועגן דער גרויס פון זי ראָלן ,און עהרענרייך ציטירט איר ,אני
מאמין? וועגן יידישן טעאַטער :
,מיטן נאַנצן האַרצן האָף איך צו קאָנען בייטראַנן עפּעס צו
דעם יידישן טעאַטער ,ער איז מיר ליב אַזױי ווי דאָס יידישע ליך
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פון

איז מיר ליב .ער איז איצט דער טעמפּל וואו עס לעבן זיך אויס
די יידישע פאָלקס-מאַפן .האָף איך ,אַז מיר וועט געלינגען אים
אַ ביקעלע פארשענערן און פאַרפיינערן און צוציען צו אים אויך
אַנדערע צושויער ,וועלכע באַזוכן אים נאָך ניט".
דעם  1אָקטאָבער  2291איז אין ,נעשאָנאַל טעאַטער? אויפגעפירט
געװאָרן ;דאָס ליד פון דער געטאָי ,אָפּערעטע פון װיליאַם סיגעל,
מוזיק פון אַלעקסאַנדער אָלשאַנעצקי ,אין וועלכער ק .האָט דעביוטירט
אַלס די זינגערין ,מ,ירעלע? |זינגענדיק ,צוזאַמען מיט לעאָן גאָלד,
צום ערשטן מאָל ,דאָס שפּעטער װעלט-באַרימט געװאָרענע ליד
;בעלזין.
אב .קאַהאַן האָט אָנגעשריבן אַ באַגײסטערטע רעצענזיע ,וועלכע
ער הייבט אַן מיט אַ קורצער איבערזיכט איבער איר קאַריערע:
אָנגעפאַנגען האָט זי איר קאַריערע אין אָדעס ,און טאַקע אין
אַן אָפּערעטע ,אָבער אין אַ רוסישע|{ר| .דערנאָך איז זי איבער-
גענאַנגען אויף דעם קאַנצערטן-פטעידזש ||בינע| .זי האָט געזונגען
רוסישע לידער און נעמאַכט אַן אומנעהויערן ,חיט' |{דערפאָלגן,
דערנאָך האָט זי אין איר רעפּערטואַר אַריינגענומען פראַנצויזישע
לידער ,איטאַליענישע לידער ,דייטשע ,רומענישע און שפּעטער --
יידישע ,אין וועלכן לאַנד זי פלענט קומען ,האָט אַ ריזיקער עולם
מיט אומנעדולד ערװוארט אירע פאָרשטעלונגען |אַרויסטריטןן.
אומעטום האָט זי אַרויסגערופן די גרעסטע באַנייסטערוננ,
אום צו געבן אַ ביישפּיל פון דעם צויבער ,װאָס איר זינגען האָט
נעהאַט

אויפן

עולם ,װועט

זיין נענוג צו ברענגען

דעם

פאָלננדיקן

פאַקט ; די טערקן און נריכן ,װאָס וואוינען אין קאָנסטאַנטינאָפאָל,
פלענן נאָכזיננען איר יידיש ליד ;לאָמִיר זיך איבערבעטןן ,,טאַקע
אויף יידיש .זיי האָבן זיך אויסנגעלערנט די ווערטער ,און ווען
איזאַ קרעמער פלעגט אַרויפקומען אויף דער בינע ,פלענן זיי שרייען
צו איר די יידישע ווערטער מיט אַ טערקישן אָדער גריכישן אַק-
צעצנט:

,לאָמיר זיך איבערבעטן',

,לאָמיר זיך איבערבעטן'.

ענדלעך איז איזאַ קרעמער געקומען קיין אַמעריקע און מיר האָבן
אַלע נעפילט דעם צויבער פון איר זינגען און שפּילן אויף דער
בינע .איך ברויך דאָ דאָס ואָרט ,שפּילן' ,װייל? איוא קרעמער
איז ניט גלאַט א זינגערין .זינגענדיק מאַכט זי מינעס ,העויות,
און אויך באַוועגונגען מיט די הענט און מיט דעם נאַנצן קערפּער,
וועלכע שאפן פינורן ,דריקן אויס באַװענונגען פון די סצענעס,
וועלכע זי שטעלט פאָר .עס קומען אַרויס אומבאַשרייבלעכע ביל-
דער .די שוישפּילער-קראַפט וועױט צוזאמענגענאָסן מיט דעם אומ-
געהויערן חן פון איר בינע-פּערזענלעכקייט און פון איר זיננען.
פאַר אונדז יידן ,יידישע יידן פון דער אַלטער היים ,איז אימער
געווען אָנגענעם צו הערן אירע יידישע לידער .דעם ,וואָס שרייבט
דיזע שורות ,װאָלט קיינמאָל ניט מאוס געװאָרן הערן װוי זי זינגט
און שפּילְט ,מחותנים גייען', ,לאָמיר זיך איבערבעטן ,,און ביי אַ
טוץ אַנדעוע יידישע לידער .איר חן איז אַן איננאַרטיקער ,אַן
אומפאַרגלייכלעכער .ער דרינגט דורך איר געזאַנג ,אירע מאַניערן
 ..עס איז אָבער ניט כלוין חן ,עס איז א חן ,װאָס איז די נשמה
פון קונסט ,טאַלאַנט?.
און איבערגייענדיק וועגן איר דעביוט אין דער אָפּערעטע ,שרייבט
אב .קאַהאַן :
,איינע פון די זאַכן מיט וועלכע

זי צייכנט

זיך אימער

אויס,

זיינען די קאָפטיומען ,װאָס זי טראָגט אויף דער בינע .ווידער אַ
מערקווירדיקער חן ... ,די קליידער זיינען אָבער ניט מער וי א
פיטשור' |אַ חלקן פון איר נאַנצן ,מעיק אפּ' |נרים} ,זי איז
אינגאַנצן אָננעטאָן אין נראַציע און חנודיקייט.
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טעאַטער

יידישטן

אַז זי שפּילט איר ראָלע גלענצנד אין דער אָפּערעטע ,איז איבריק
צו זאָגן .אַנדערש װי גלענצנד קאָן איזאַ קרעמער ניט שפּילְן --
גלענצנד און צויבערפול ,אָבער א חוץ דעם ,זינגט זי נאָך אייניקע
פוֹן די יידישע לידער מיט וועלכע זי איז באַרימט איבער דער
גאַנצער װועלט  ...נאָך אַ יידיש ליד ,אַן איטאַליעניש ליד און א
רומעניש ליד .אין דער פּיעסע שפּילט זי די ראַלע פון אַ יידישער
מיידל מיט דעם נאָמען מירעלע ,וועלכע איז געװאָרן אַ בארימטע
זינגערין

אין

דייטשלאַנר".

אַביסל מער רעזערווירט איז װיליאַם עדלין:
,װאָסק איז שייך צוֹם הויפּט-סטאַר  --איזא קרעמער ,קאָן מען
נאָך ניט זאָגן ,אַז זי האָט זיך שוין איינגעלעבט אויף דער יידישער
בינע.

איר יידיש

ריידן איז נוט ,אָבער עס פילט

ניט-זיכערקייט אין דער באַװענונג
אין קליידונג און אויסזען ,און
קינסטלערישן חן .אין איין נומער
כאָר ,אָבער אַלס אַקטעריסע איז

זיך ביי איר אַ

אויף דער בינע ,זי איז עלעגאנט
זי זיננט סמיט איר געויינלעכן
טאַנצט זי זאָנאַר צוזאמען מיטן
זי נאָך א ביס? צו שטייף אין

איר האַלטונג ,עפּעס וי זי װאָלט געווען אַ באַזונדער

וועלט? פאַר

זיך .דאָס קומט נאַטירלעך פון דעם ,ואָס זי איז אַזויפי? יאָרן
געוועהנט צו זיין מיט איר איינציקער פּערזאָן די נאַנצע פאָרשטע-
לונג .מיט דער צייט װועט אָט די אָפּנעזונדערטקײט נעוויס פאַר-
שווינדן.

דעם עולם אין טעאַטער איז זי זייער שטאַרק

געפעלן ,און

נאָך דער סצענע ,ווען אַלס העלדין פון דער האַנדלונג ,גיט זי אֶפּ
אַ קאָנצערט ,קרינט זי גוט-פאַרדינטע אַװאַציעס",
אָבער ניט געקוקט אויף דעם גוטן פּרעסע-אָפּרוף און די װאַרעמע
אויפנאַמע פון עולם ,האָט זיך די פּיעסע לאַנג ניט געהאַלטן אויף
דער בינע און דערמיט האָט זיך פאַרענדיקט ק'.ס פּרוב אַלס יידישע
אַקטעריסע| .דער דירעקטאָר דזשייקאָבס דערקלערט ,אַז די פּיעסע
איז ניט אַראָפּגענומען געװאָרן ,נאָר דאָס טעאַטער איז בכלל פאַר-
מאַכט געװאָרן צוליב אַ סכסוך מיט דער אַקטיאָרן-יוניען.
אין  8291האָט ק .חתונה געהאַט מיטן פּסיכיאַטאָר דר ,גריגאָרי
בערמאַן אין אַרגענטינע און דאָרט געמאַכט איר היים ,אָבער פון
דאָרט אָפּט אַרױסגעפאָרן איבער דער וועלט אויף קאָנצערט-טורס,
אויך באַזוכט ארץ-ישראל,
שרייבנדיק וועגן אירע קאָנצערטן אין אַרגענטינע ,סומירט שמואל
ראָזשאַנסקי:
די קאָנצערטן פון דער גרעסטער יידישער פאָלקלאָריסטין איזאַ
קרעמער האָבן אַ שיכות צום יידישן טעאַטער אין באַאיינפלוסן
די סביבה ,הויבנדיק דעם נִיואָ פון וואָרט ,מוזיק און גייסטיקער
פּעריפעריע".
חיענאַ יאַפע דערציילט וי זי האָט אין פעברואַר  4591באַזוכט
ק .אין איר חיים אין אַ שטילער פאָרשטאָט ביי די וואונדער-שיינע
בערג אַרום קאָרדאָװאַ ,אַרגענטינע .און ריידנדיק וועגן זינגען ,האָט
ק .זיך אויסגעדריקט :
,אוֹן זיננען ?  ..,.פאַרבענק איך זיך נאָך אַ ליד ,לאַד איך איין
געסט אַהער און איך זינג .און איך האָב שוין א גאַנצן רעפּערטואַר
פון שפּאַנישע לידער .צוויי-דריי הונדערט נעסט קומען .אויב
ס'איז אויף בילעטן ,פאַלט אַרין אַ ביסל געלט פאַר אַ צועק.
אויב ניט ,האָב איך הנאה פון זינגען פאַר פריינט".
פון ק'.ס גרויסן רעטּערטואַר זיינען לכתחילה געװאָרן רעקאָרדירט
וי איינצלנע רעקאָרדס די לידער; :די מחותנים"; ,הצליחה נא",
;רבנו תם"; ,אַ מיידל אין די יאָרן"; ,גיי איך מיר שפּאַצירן"; ,אַ
מעשה", ,שיין בין איך שיין"; ,מלוה מלכה" ,קאַ וויג-ליד"; ,אַ ליד
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פון אַ פייגעלע", ,מזל-טוב", ,די באַיקאַ*, ,לחיים רביניו", ,לאָמיר
זיך איבערבעטן? און ,די פּוילישע יידן".
אין  2691איז דערשינען קי'ס אַלבאָם פון יידישע פאָלקס-לידער,
װאָס אַנטהאַלט פאָלגנדיקע לידער ; :ניין ,מאַמע ,ניין ,מוטער", ,זיץ
איך מיר אין שטיבעלע*, ,פאָרט אַ חסידל", ,גי איך מיר שפּאַצירן?,
;אַ יינגעלע פון פּולן?, ,לאָמיר ביידע אַ ליבע שפּילן", ,בין איך
מיר אַ כלה", ,זאָל איך זיין אַ רב", ,א גנבה"; ,ביזט מיט מיר ברוגז",
,לייג איך מיין קעפּעלע"; ,אוי ,אַװראַם", ,מ,ייערקע ,מיין זון",
עלחיים ,רביניו? און ,א מעשה",
צום אַלבאָם איז צוגעגעבן אַ בראָשור ,װאָס אַנטהאַלט ,מיט לאַטײ-
נישע אותיות ,דעם טעקסט פון די לידער אין יידיש ,וי אויך אַן
איבערזעצונג אין ענגליש.
דעם  7יולי  6591איז ק .געשטאָרבן אין קאָרדאָװאַ ,אַרגענטינע.
ש .אַלמאַזאָוו שרייבט :
 ...,װאָס איז געווען דער עיקר אין איזאַ קרעמער ,װאָס האָט
געפירט צו דעם ,אַז זי זאָל זַיין אַזױ באַליבט ביי גרויסע מאַסן
אומעטום ?  ---קאָן דער ענטפער ,דאכט זיך ,זיין איינער  :זי האָט
נעקאַנט זינגען וועגן פרייד אַזױ ,אַז אַ האַרץ זאָל מיטגעריסן ווערן

און אָנהייבן קלאַפּן האַסטיקער אין דערהויבונג ,און זי האָט גע-
קאָנט אַזױ איבערגעבן

א

אַ ליד פון זאָרג ,אַז ס'זאָל זיך דערפילן

טיפער װייטאָג און מיטלייד צו די ,װאָס טראָנן-איבער ליידן ,אַזאַ
מיטלייד לייטערט מענטשן און אַזאַ פרייד ניט מוט און מאַכט דאָס
לעבן שענער,
איזאַ קרעמער האָט אין איר לעבן געהאַט א סך ,גאָר אַ סך
דערפאָלג  ---פארדינטן דערפאָלג ,נאָר זי איז געווען קלונ גענוג
ניט צו דערלאָזן ,אַז זי זאָל צוליב דעם פאַרלירן דעם באָדן אונטער

די פיס .אין פּריװואַטן לעבן איז זי געווען א ליבער ,האַרציקער
און פריינטלעכער מענטש .ס'איז אויסנעקומען זי צו זעען אין
איר היים-אַטמאָספערע ,אין איר צאַרטער און ממש רירנדער ליבע
און נעטריישאַפט צו איר אלטן פאָטער ,אין איר באַציאונג צו איר
טאָכטער און איר נעטריישאַפט צו איר ברודער .זי איז געווען אַ
שיינער מענטש און אַ גרויסע קינסטלערין ,אַ קאָמבינאַציע פון
ביידע צוזאמען איז אַ גרויס נליק ו"
ג ,ריוועסמאן

--

איז

װער

קרעמער ?, ,פאָרוו,".

איזא

ג .י 72 ,אָקט,2291 ,

אב .קאַהאַן  --איזא קרעמער'ס
 1אָקט,2291 .
אַקסעל  --נייע און אַלטע קינסטלער, ,פא"ש" ,נ .י 71 ,.נאָװו,2291 .
מאָרריס מייער  ---איזא קרעמער און איהר זינגען אידישע ליעדער ,די צייט",
לאָנדאָן 11 ,מאַי ,5291
ערשטער

עהרענרייך

חיים

אין אידישען

אַ געשפּרעך

--

,פאָרו,".

טעאטער,

מיט

קאָנצערט

איזא קרעמער

נ .י61 ,.

סעפּט.

ויליאם עדלין  ---װאָס מען קאָן דערװאַרטען
ביהנע,

אידישער

"302

,טאָג" ,נ .י 42 ,.סעפּט.

אין אמעריקא,

װעגען

איהר

דאָרט,

שפּילען

2391

פון איזא קרעמער איף דער

,23291

+ 6108צשג? 0/ה תג .-- "2009 40 601 0046036," 9211 451 6106:61/א 9.
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600 3,

;.צ 1

,פשסאן

װיליאַם עדלין  --דאָס ליד פון דער געטאָ ,אין געשאָנאל טעאטער, ,טאָג",
נ :י 41 ,אָקט,2391 ,
אב .קאַהאַן --
4

איזאַ קרעמער

אָפּערעטע,

אין א אידישער

,פאָרװ,".

 .1י,

אָקט,2391 .

שמואל

ראָזשאַנסקי --

ארגענטינע"י,

בוענאָס

,דאָס יידישע

איירעס,

מאָרריס מייער , --אידיש
דוד אָפּאָלאָװו  ---איזא

,1491

געדרוקטע

װאָרט און טעאַטער

אין

{,052 .

טעאטער אין לאַנדאָן" ,לאָנדאָן | 24914ז,133 .

קרעמער

--

די באַרימטע

זינגערין

און אויסטייטשערין

פון פאָלקסליד, ,דער אידישער זשורנאל" ,טאָראָנטאָ 13 ,אָקט,4491 .
6

מ .ירדני

--

סעפט.

,7491

וועלט-בארימטעץ

אידישע

קינסטלער,

,דער

אמעריקאנער",

נ .י,
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לעקסיטאָן
מ ,אָשעראָװיטש  --איזא קרעמער, ,פאָרו ,".ג .י 21 ,.יולי ,6591
",ם" ,נ .י 21 ,,יולי ,6591
ש .אַלמאזאַװ  --איזא קרעמער ,מ
ימטע זינגערין װאָס איז איצט געשטאָרבן,
ַר--
אער
בעמ
ח .יאַפע  --איזא קר
,דער טאָג" ,נ .י 21 ,,יולי ,6591

ד .פּלאט  --די שטים
,מ"יפ" ,ג .י 4 ,,דעצ,2691 .

פון איזא קרעמער

 --און אידיש שפּאַנישע לידער,

צייטלין ,אהרן -1אליעז)-
געבוירן  3יוני (יג סיון)  8981אין אַװאַ-
ראַוויטשי ,װייסרוסלאַנד .עלטסטער זון פון
הלל צ .די קינדער-אָרן פאַרבראַכט אין
האָמעל ,דערנאָך אין ווילנע .זינט  7091אין
וואַרשע ,וואו ער האָט געענדיקט גימנאַזיע
און באַזוכט אַ חויכשול -- 0291 .צוזאמען
מיט זיין ברודער אלחנן ,אַװעק קין א"י,
אויפן וועג באַזוכנט טשעכאַסלאַװאַקיע ,אונ-
גאַרן ,יוגאָסלאַװיע .סוף  1291זיך צוריק-
געקערט קיין פּוילן איבער פּראַנקרייך,
נאָך אַלס יינגל פוֹן  11יאָר זיך אָנגעהויבן דרוקן אין העברעאישע
קינדער-זשוונאַלן ,אין יידיש דעביוטירט אין  4191אין ,די יידישע
וועלט? א"ר פון ש .ניגער .פון דאַמאָלט אָן באַטײליקט זיך אין
יידיש און העברעאיש אין פיל פּעריאָדישע אויסגאַבעס מיט לידער
און פּאָעמעס ,אַרטיקלען און עסייען ,איבערהויפּט אויף ליטעראַרישע
טעמעס ,רעצענזיעס ,סאַטירישע לידער ,פּאַמפלעטן ,איבערזעצונ-
גען .זינט האַרבסט  6291געװאָרן איינער פון די הוױיפּט-מיטאַר-
בעטער און רעדאַקטאָר פון דער ליטעראַרישער אָפּטײלונג פון
,װאַרשעװער (שפּעטער) אונזער עקספּרעס" ,וואו ער פאַרעפנט-
לעכט אויך זייער פיל זשורנאַליסטישע אַרטיקלען 9291 .אָפּגעפאָרן
קיין אַמעריקע ,וואו ער װערט א שטענדיקער מיטאַרבעטער פון
,מאָרגען זשורנאַל* (שפּעטער ,טאָג-מאָיזש?),
זיין ערשט געדרוקט בוך אין יידיש איז /מטטרון" ( ,)2291אַפּאַ-
קאָליפּטישע פּאָעמע ,װאָס האָט אַרױסגערופן אַ באַזונדערע אויפ-
מערקזאַמקײט .אין  2291איז דערשינען אין װאַרשע אַ זאַמלונג
פון זיינע לירישע לידער ;שאָטנס אויפן שביי".
צ .האָט זיך באַזונדערס געווידמעט דעם יידישן טעאַטער וי
אַ דראַמאַטיקער און װי אַ קריטיקער.
אין  9291איז אין עווילגער קלעצקין-פאַרלאַג" דערשינען זיין
דּראַמע ;יעקב פראַנק" ,און אין זעלבן יאָר איז אין ,ביבליאָטעק
מאַרק ראַקאָווסקי" דערשינען זיין דראַמע ;ברענער" .ביידע פּיעסן
זיינען ניט אויפגעפירט געװאָרן,
דעם  01נאָוועמבער  9291וװוערט דורך דער אוילנער טרופּש"
אין ביאַליסטאָק אויפגעפירט צי'ס ;יידן-שטאָט ,דראַמע אין 2
אַקטן מיט אַ פּראָלאָג ,אינסצעניזאַציע און רעזשי  --דר .מיכאל
ווייכערט ,דעקאָראַציע און קאָסטיומען  ---וו .ויינטרויב ,מזיק
און כאָרן  ---הענעך קאָן ,פּלאַסטישע באַאַרבעטונג  --לאה ראָט-
בוים" .די פּיעסע װוערט שפּעטער געשפּילט איבער אַנדערע שטעט
פון פּוױילן און ערשט אין יאַנואַר  0291ווערט זי אויפגעפירט אין
װואַרשע .די פּיעסע איז ניט געדרוקט געװאָרן,
אין  1291איז אין בוך ,אַ מאָל אין אַ יובל" ,געדרוקט געװאָרן
צ'.ס פּיעסע {דזשייקאָב דזשיקאָבסאָן" ,וועלכע איז פּרעמירט
געװאָרן פון דער ואַרשעװער קהילה .די פּיעסע איז ניט געשפּילט
געװאָרן.
אין  2291פאַרעפנטלעכט צ .אין ,גלאָבוס? זיין פּיעסע .אסתרקע
און קאַזימיר דער גרויסער" ,וועלכע װערט דעם  61אָקטאָבער
041

פון

 ,0אין אַ באַאַרבעטער פאָרם פון מחבר ,אויפגעפירט אין צוויי
טיילן 21 ,בילדער ,אין ניו-יאָרק ,אין איידישער קונסט טעאַטער"
(רעזשי  ---מאָריס שװאַרץ ,מוזיק  --שלום סעקונדע ,קאָסטיומען
 -אַרטור שיק ,דעקאָראַציעס  --אַלעקס טשערטאָוו) .,די פּיעסעווערט דעם  13מאַי  7591אויפגעפירט דורך מאָריס שװאַרץ אין
בוענאָס איירעס מיט זיין אַדאָפּטירטער טאָכטער פרענציס (ריסל)
אין דער טיטל-ראָל,
דעם  71אָקטאָבער  2291איז אין ניו-יאָרקער ;יידישער קונסט
טעאַטער* אויפגעפירט געװאָרן צ'.ס קאָמעדיע ,כעלעמער חכמים"
(רעזשי  ---מאָריס שװאַרץ ,מוזיק  ---ל ,קאָצין ,דעקאָראַציע --
װואַן ראַזען און אל .טשערטאָוו),
אין  4291האָט צ .אָנגעשריבן די קאָמעדיע ;וייצמאַן דער
צווייטער" .די פּיעסע איז אָפּגעדרוקט געװאָרן אין װאַרשעװער
,גלאָבוס? (נ'  ,)22-12זי איז צוגעגרייט געװאָרן צום שפּילן אין
;אהל? אין העברעאיש ,אָבער ניט געשפּילט געװאָרן
אָקטאָבער  8291איז אין לאָדזש אויפגעפירט געװאָרן דורכן
,פאָלקס און יוגנט טעאַטער* צ.יס איבערזעצונג פון װויליאַם שעקס-
פּירס ;שטורם?" (א"ר פון לעאָן שילער און מ .וויסקינד),
אין  8291איז אין װאַרשע דורך ;דאָס יידישע נאַציאָנאַלע
טעאַטער* אויפגעפירט געװאָרן צ'.ס איבערזעצונג פון שולמית
בת דוריס פּיעסע ,דער משפּט" .די פּיעסע איז אין  0491אויך
געשפּילט געװאָרן אין אַרגענטינע דורך יעקב בוזגאַן
אין  9291איז אין פערטן באַנד פון ,ז,אמלביכער" פאַרעפנטלעכט
געװאָרן צ'.ס פּיעסע ;אין קיינעמס לאַנד" .די פּיעסע איז דעם
 8יני  0491אויפגעפירט געװאָרן אין בוענאָס איירעס ,אַרגעג-
טינע ,דורך ;איפט* א"ר פון דוד ליכט ,און דעם  12מאַי  ,1491אין
קליוולאַנד ,אין ,פּאָבליק טעאַטער* א"ר פון ח .אָסטראָװוסקי ,מו-
זיק אַראַנזשירט פון דזשעק שאַפּיראָ ,דעקאָראַציעס  --משה האַל-
פּערין ,און אין  7491דורך דער שארית הפּליטה אין דעם לאַגער
ענגב? א"ר פון יעקב סאַנדלער און י .רובינעק.
אין אַפּריל  4491איז אין די ניו-יאָרקער האָטעלן ,קאַמאַדאָר*" און
;אַסטאָר" צו דעם ,דריטן סדר" אויפגעפירט געװאָרן צ'.ס ;שיר
השירים" ,אַ זינג-שפּיל (מוזיק  --יוֹסף רומשינסקי ,רעזשי --
צבי סקולער).
צ ,האָט אויך אין כתב:יד די פּיעסן; :דער וװעבער פון באַלוט"
אָדער ;גאָט פון פּאַריז" ,פאַנטאַסטישע קאָמעדיע אין דריי אַקטן
אין  7591איז אין תל-אָביב דערשינען זיין העברעאישע דראַ-
מאַטישע פּאָעמע ,בין האש והישש",
צ .גרייט צו אַרױסגעבן זיינע פּיעסן אין אַ העברעאישער איבער-
זעצונג,
די שוישפּילערין דינה האַלפּערין האָט אויף אַ פּלאַטע רעקאָרדירט
צ'.ס פּאָעמע שקקינדער פון מײידאַנעק",
צ'.ס געדרוקטע פיעסן:
{{ן אהרן צייטלין
יעקב פראַנק
דראַמע אין זעקס בילדער
ווילנער פאַרלאַג פון ב .קלעצקין
ווילנע 1901 9291 ,זז.ן
 }12אהרן צייטלין
ברענער

דראַמאַטישע דיכטונג אין  3אַקטן 01 ,בילדער
ביבליאָטעק מאַרק ראַקאָווסקי
װאַרשע341( 9291 ,זז.1ן
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יידישן

טצאַטער
,יידישע װאָרט" ,קראַקע,

{בן אהין צייטלין
דזשייקאָב דזשייקאָבסאָן
אָדער

מעשה-בראשית
אַ גראָטעסק-שפּיל אין  4אַקטן
|געדרוקט אין ,אַמאָל אין אַ יובל" ,זאַמלבוך ,1291 ,2 ,זז|68-1 .
{ 41אהרן צייטלין
אסתרקע און קאזימיר דער גרויסער
(אַזאַסװוער אין פּוילן)
 8יידיש-פּוילישע מיסטעריע אין  4אַקְטן
(געדרוקט אין שגלאָבוס? ,װאַרשע ,נ'  ,2291 ,5זז,835 .
נ'  ,6זו64-21 .ן
ובּן אהרן צייטלין
די יידישע מלוכה
אָדער
ווייצמאַן דער צווייטער
אַ שפּיל אין  41בילדער
{,גלאָבוס* ,װאַרשע ,נ'  ,4291 ,22-712זז35-3 .ן
( }6אהרן צייטלין
אין קיינעמס לאַנד
דראַמאַטישע זעאונג אין  41בילדער
{;זאַמלביכער* ,ניו-יאָרק ,נ'  ,9391 ,4זז283-922 ,ן
אין העברעאיש):
ן}ן אהרן ציטלין
בין האש והישע
פּואמה דרמתית
הוצאת ,יבנה" ,תל-אביב
( 293 ,7591זז.ן
מ ,ע.
זלמן רייזען  --אלעקס .יידיש .ליט| ,",ן ,זו,99-792 .
יואל מאַסטבױים  --יעקב פראַנק, ,דער מאָמענט" ,װארשע 1 ,מערץ ,9291
אפרים אויערבאך  --אהרן צייטלינ'ס איעקב פּראַנק" ,א,ויפקום" ,נ .י,
אַפּריל ,9291
ש .ניגער  --קורצע שמועסען װעגען דער נײער אידישער ליטעראַטור,
;צוקונפט" ,ג .י ,,מאַי ,9291
יצחק מאַנגער  --יעקב פראַנק, ,ליטערארישע בלעטער" ,װאַרשע,9(252 ,

,9
דר.
ני ,9
י.
ני ,9

יעקב שאצקי  --צװײ דראַמען װעגן יעקב פראַנק, ,די װאָך" ,ג, .
,9291
ראַפּאָאָפּרט , ---ברענער" פון א .צייטלין, ,פרייע שריפטן" ,װאַרשע,
,9291

א .לעיעלעס  --הימל-שטורמער, ,די װאָך" ,נ .י ,גי ,9291 ,6
,וילנער", ,נייע פאָלקסצייטונג" ,װאַרשע,
מלך ראַװיטש  ---אַ פּרעמיערע ביי די ו
 3נאָו,9291 .
דר .ש"ר  ---דער גרויסער יידישער טעאַטער-יום-טוב ביי דער װילנער טרופּע,
,אונזער עקספּרעס" ,װאַרשע 41 ,נאָו,9291 .
 7בערעזאָװסקי  ---אויף א יידישן קולטור-יום טוב אין ביאַליסטאָק, ,אונזער
גראָדנער עקספּרעס" 31 ,נאָו, ,9291 .װילנער טאָג" 71 ,נאָװ.9291 .
חנן פּסח קאפּלאן|  --יײדנשטאָט .די ערשטע אויפפירונג פון די וילנער אין
ביאַליסטאָק, ,נייע לעבן" ,ביאַליסטאָק 51 ,נאָ,9291 .
אלחנן צייטלין , ---ײידנשטאָט", ,אונזער עקספּרעס" ,װאַרשע 92 ,נאָװ,9291 .
מ .גאָלדמאַן  --יו"ט אינדערװאָכן, ,ניי לעבן" ,ביאַליסטאָקײ 21 ,נאָ.9291 .
נחמן מייזיל  ---אהרן צייטלינס דראַמע ,יידן-שטאָט" ביי דער װילנער טרופּע,
,ליטיבלטי,

-

װאַרישע ,נ' ,9291 ,64

א שמוטס מיט אהרן צייטלין ,דאָרט ,נ' ,9291 ,74

ה .מ -- .װילנער טרופּע, .ידן-שטאָט? .פון
יי
אַרבעטער" ,נ' ,0391 ,82
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יי

אהון צייטלין, ,לאָדושער

משה בלעכער  --די ויזיע פון געטאַקנעכטשאפט,
נ' ,0291 ,2
יהודה  --אײדנשטאָט* פון א .צייטלין .רעושי :מ .װייכערט .אויפגעפירט
דורך די ,ו,ילנער", ,לאָדזשער װעקער" ,ני ,0291 ,03
יוסף פּערל |דר .מאקס װײנריךן  --א נײפ אינטערעסאנטע פּיעסצ פון
אמאָליגען אידישען לעבען אויפגעפירט אין וילנע, ,פאָרװ ,".נ .י 11 ,יאנואר
,0
דר .א .מוקדוני  ---א נייער דראמאטורג, ,מאָיוש" ,נ .י 12 ,.פעברואר ,03291
ש .ניגער  --אוגטערגאנג און אויפגאנג, ,דער טאַג" ,ג .י 322 ,פעברואר
,0
י .מ .ניימאַן  --די ווילנטר אין וארשע, ,היינט" ,װארשע 13 ,אַקט,0291 .
רחל אויערבאך  --אידן שטאָט* פון אהרן צײטלין,, ,מאָרגן" ,לעמבערג,
 0מאי ,0291
מ .ב{ .משה בראָדערואָז! ; --יידן-שטאָט" פון אהרן צייטלין, ,נייער פאָלקס.
בלאַטי ,לאָדוזש 51 ,יולי ,0391

,רייע ארבייטער
מלך ראַװיטש  --ברשנער --א טראגעדיע פון אהרן צייטלין ,פ
שטימע" ,ג .י 3 ,.יאַנואַר ,0391
יאנקעװ באָטאָשאַנסקי  --שמופסן מיט אידישע שריפטשטעלער, ,די פּרעסף",
ב"א 51 ,יולי ,13291

דר .א .איטש  --װען קלײנט מענטשעלעך
;די װאָגשאָל" ,וארשע,

נעמען

זיך צו גרויסע טעמעס,

 ,1391זז,44-93 .

ש .זאַראָמב  --אַמאָל אין א יובל, ,ליט"בלט" ,װאַרשע ,נ' .1391 ,51:41
אהרן צייטלין  --װעגן ,דזשייקאָב דזשייקאָבסאָן" און אנדערע זאכן ,דאָרט,
ני ,1391 ,71
ב .קארליניוס  --מן הצד, ,מאָמענט" ,װאַרשע 72 ,מערץ ,13291
ח .ש .קאזשדאן  --דער האמלעט פון די נאלעװקעס, ,װאַכנשריפט" ,װאַרשע,
ני ,1391 ,3
דר .,א .מוקדוני  --די גאָטלאָנע װצלט, ,מאַיזש" ,נ .י 62 ,יוני ,1391
י .ראַפּאָפּאָרט  ---היסטאָרישע געשטאַלטן אין דער יידישער דראמע, ,װאָכנ-
שריפט" ,װאַרשע ,ג' ,1391 ,11 ,01
א רעצענזענט  --צװיי רעצענזיעס ,דאָרט ,נ' ,1391 ,41
א .דאמעסעק  --דער נאציאָנאל-טאשיזמ אינ דער ידישער ליטעראַטור פונ
פּױלנ ,עדער שטערנ" ,מינסק ,ני ,2391 ,11701
סטעפאַן פּאָמער  --דער פּוילישער אחשורוש, ,מאַמענט" ,װאַרשע 1 ,טעפּט,
,3
{ -- }-אהרן צייטלין װעגן זיין נייער פּיעסט ,כעלמער חכמים", ,ליט"בלט",
ווארשע ,נ' .23291 ,8
יעקב קירשענבוים , --די כעלעמער חכמים" אין קונסט-טעאטער, ,מאָיזש?,
נ י 11 ,אָקט,3391 .
ח.

עהרענריך

--

דער

אינהאַלט

פון

די ניע

פּיעסע

,כעלמער

חכמים",

,פאָרװ ,".ג .י 02 ,אָקט.3391 .,
אב .קאַהאַן ; --כעלמער חכמים" פון אהרן צייטלין אין מאָריס שװאַרץ'ס
קונסט טעאטער ,דאָרט,
אב .קאהאן , --פּיעסען כדאי צו זעהן" ,דאָרט 3 ,נאָװ,3391 ,
ש .ניגער  --די קאָמעדיע פון גלות, ,אונזער עקספּרעס" ,װארשע 62 ,אָקט,
,4
מ .פוקסמאן , ---װײצמאַן דער צווייטער" ,משונהדיקע אוטאָפּיע פון א אידיי
שען שרייבער, ,היינט" ,ריגע 71 ,אױיגוסט ,43291
י ראַפּאָפּאָרט  ---א מוסטער פון קינסטלערישער אינסטינקטלאָױקײט, ,דאָס
פרייע װאָרט" ,לאָנדאָן 12 ,סעפּט,4391 .
זלמן זילבערצװייג ; --אַלבאָם פון יידישן טעאַטער" ,ניהיאָרק ,7391 ,זז.
,32 ,0
מ .אַשעראַָװיטש  ---אהרן צייטלין ,א גאַסט אין אמעריקע, ,פאַרװערטס" ,נ .י,,
 0פעברואר ,9391
ש .ניגער , --א װיזע אין צוקונפטלאַנד", ,דער טאָג" 2 , .1 ,אױגוסט
,9
נחמן מייזיל  --די זעקס פּרעמירטע קינסטלער ,אײידישע קולטור",* .1 ,
ני ,9391 ,3
גרשון פּאַמעראַנץ ,--זאמלביכער", ,יידישע קולטור" ,נ .י ,.נ' ,9391 ,8
ש .ניגער  ---הומאָר אין קיינעם'ס לאנד, ,טאָג" .1 ,י 02 ,.אוגוסט .9391
שמואל ראָזשאַנסקי  ---טעאטער-רעצענזיעס, ,דא"צ" ,ב"א 42 ,מערץ ,0491
דאַװיד ליכט  --אין קיינעמס-לאנד; ,די פּרעסע" ,ב"א 82 ,יוני ,0491
שמואל ראָזשאַנסקי  --טעאטער-רעצענזיעס, ,די אידישע צייטונג" ,ב"א,
 7יולי ,0491

2090

לעקסיקאָן
הלל ראָגאָף --
טעאַטער, ,פאָרו,".
נחמן מייזיל --
טור" ,ג .י ,נ' ,2

שוארצ'ס

אין מאָריס

קונסט

פון

אהרן צייטלינ'ס ,אסתר'קע",
ג .י 52 ,.אָקט,0491 .
יידישצ געשיכטע און די יידישע ליטעראטור, ,ײידישע קולי
,0491

אין יוני  9291טרעט זי אויף אין אַרגענטינע מיטן זעלבן גרויסן
דערטאָלג .אין  0291טרעט זי אַרױס מיט דער פּיעסע אין ניו-יאָרק
אין טעאַטער קאָדעאן" ,אין נאָוועמבער  1291באַזוכט זי ווידער אַר-
גענטינע ,וואו זי טרעט אויך אויף מיט שפּאַנישע לידער און שפּילט
שטיינבערגס פּיעסע ;די קאָמעדיאַנטקע? .אין  2391גאַסטראָלירט
זי אין לאָנדאָן ,פּאַריז ,בעלגיע און ריגע ,און אומעטום מיטן זעלבן
גרויסן דערפאָלג .זי קומט ווידער אין װאַרשע ,וואו זי טרעט אויף
אין שטיינבערגס פּיעסע ;די שכורטע" און עדי קאָמעדיאַנטקע".
די שריפטשטעלער מ .קיפּניס ,י .פּערלע ,נחמן מייזיל ,אלחנן צייט-
לין ,מלך ראַוויטש ,אפרים קאַגאַנאָוװוסקי ,וו ,לאַצקי-בערטאָלדי א .א,
שרייבן וועגן איר לויב-געזאַנגען.
אין  7291איז ק .אויפגשטראָטן אין ראקסבורי אין שלמה שטייג-
בערגס פּיעסע ,די פריילעכע זינגערין",
אין  9291האָט ק .ווידער גאַסטראָלירט אין אַרגענטינע ,און גע-
שפּילט דאָסמאָל אויך איבער דער פּראָוינץ ,דערונטער ליליענס
אָפּערעטע ;אַ שיף מיט קבצנים".
ק .האָט  8יאָר געשפּילט ,אין ענגליש ,מיט גוירטרוד בוירג אין
ראַדיאָ און שפּעטער אויף דער טעלעוויזיע די ראָל פון דער ,מוטער
פון מרס .קרעמער" .זי האָט זיך אויך באַטײליקט אין פילם ,װאָס
איז געמאַכט געװאָרן דורך דער ,פּאַראַמאונט סטודיאָ?,

געבוירן  6981אין פילאַדעלפיא ,אַמעריקע.
פאָטער --אַ חזן ,נאָך אַלס קינד אין שול האָט
זי זיך אויסגעצייכנט אין די קינדער-פאָר-
שטעלונגען .דורך דער אַקטריסע ראָזע דובין
אַרײינגעצױגן געװאָרן אין אַ פּראָפעסיאַנעלן
יידישן טעאַטער ,וואו זי טרעט אױף אין
אין קינדער-ראָלן .איר חשק צו דער
0
בינע שטאַרקט זיך כסדר ,און זי באַטײליקט
זיך אין פאַרשידענע דראַמאַטישע קלובן אין
פילאַדעלטיע .בעת זי שפּילט אין אַזאַ פאָר-
שטעלונג שוין אַ דערוואקסענע ראָל/, :גיטעלע* אין ליבינס ,געבראַ-
כענע הערצער" ,ווערט זי באַמערקט פון טעאַטער-פאַרװאַלטער
ווייסבערג (דער מאַן פון רעגינע פּראַגער) און ער אַנגאַזשירט זי
קיין ניו-יאָרק .,צו דער אומצופרידנקייט פון דער פאַמיליע ,פאַר-
לאָזט זי די שטוב און פאָרט קיין ניו-יאָרק ווערן אַ פּראָפּעסיאָנעלע
אַקטעריסע,
דאָרט שפּילט זי עטלעכע יאָר אַלס סוברעטין אין די װאָדעװיל-
הייזער ,און באַקומט אַזאַ נאָמען ,אַז אין  8191ווערט זי אַנגאַזשירט,
אויפן אָרט פון בעסי טאָמאַשעװסקי ,אין עדעלשטיינס ,פּיפּלס טע-
אַטער? .דאָ האָט זי אַ געלעגנהייט צו שפּילן די פּיעסע ,מיש מאַש"
מיט דוד קעסלער .צוליב אַ סכסוך פאַרלאָזט זי אָבער די לעגיטימש
בינע און גייט צוריק צום װאָדעװיל-טעאַטער .איר פּאַפּולאַריטעט
װאַקסט אַוױ ,אַז זי איז די ערשטע צו רעקאָרדירן יאָרן-לאַנג פאַר
;װיקטאָר*, ,קאָלאָמביא* און ,פּ,אטעי* פאַרשידענע יידישע לידער
און קופּלעטן ,באַזונדערס איר שלאגער ;יאָסל ,יאָסל* ,זי טרעט
אויך אויף אין ענגלישן װאָדעװיל אין די גרויסע טעאַטערס,
קוראַזשירט דורכן פּיעסן-שרייבער שלמה שטיינבערג ,מיט וע-
מען זי האָט חתוגה ,און וועלכער שרייבט פאַר איר ספּעציעלע פּיעסן,
פאָרט זי מיט אים אָפּ אין  9291קיין אײיראָפּע ,וואו זי טרעט פריער
אַרױס מיט אַ קאָנצערט אין װאַרשע ,דערנאָך שפּילט זי דאָרט שטיינ-
בערגס פּיעסע קאַ חזנדל אויף שבת" ,און שטורעמט ממש אויף פּױלן,
דאָסזעלבע געשעט אויך בעת אירע גאַסטשפּילן אין רומעניע ,וואו
זי שפּילט אויך שטיינבערגס פּיעסע ,דאָס ווייבעלע".

ש.{ .
אלחנן צייטלין  --נעלי קעסמאַן, ,אונזער עקספּרעס" ,װאַרשע 01 ,פעברואר
,9
יעקב פּאַט  --נעלי קעסמאנס קאַנצערט, ,נייע פאָלקץסצייטונג" ,װאַרשע31 ,
פעברואַר .9291
א .גראפמאן  --אין קאַמינסקיס טעאַטער .נעלי קעסמאן אין ,א חזנדל אויף
שבת", ,דער מאָמענט" ,װארשע 71 ,פעב,9291 .
מ .קיפּניס  --א חזנדל ...נעלי קעסמאנס פרשטער אויפטריט, ,היינט",
װאַרשע 91 ,פעב,9291 .

פון אידישען קונסט-

מ .ביסטויצקי , --אסתר'קע" אין דער אויפפירונג
טעאטער, ,פא"ש" .1 ,י 52 ,אָקט,0491 .
אב .גאַלױבערג  --מין צוגאנג צו ,אסתרקע",; ,ניויאַרקער װאָכנבלאַט",
2

נצָוו.0491 .

יואל ענטין  --אַ סעזאָן אידישער קונסט טעאַטער, ,דער אידישער קעמפץר",
נ; י 7 ,מערץ

.1491

,ין קיינעמ'ס
חיים אָסטראָװסקי  ---היינט אַװענט ערשטע פאָרשטעלונג פון א

לאַנד" אין פּאַבליק האל'ס קליינעם טעאַטער, ,די אידישע

נן מאי ,1491

ועלט" ,קליװלאַנד,

יעקב באָטאָשאַנסקי  ---צװישן יאָ און ניין , ,די פּרעסע" ,ב""א 03 ,מאי ,7591
באָטאָשאַנסקי  ---טעאַטער-כראַניק ,דאָרט 2 ,יוני ,7591
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קעסמאַן ,נעלי
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ש .ל .ש -- .ביי דער אַרטיסטין

נעלי קעסמאַן, ,ליטבלײט",

װאַרשע ,נ' ,01

,9
אלחנן צייטלין  ---א פּאָר װוערטער צום אָבפּאָהר פון נעלי קעסמאן, ,אונזער
עקספּרעס" ,וארשע ,נ' ,9291 ,501
יעקב באָטאשאנסקי  --דער דעבוט פון נעלי קעסמאן. ,די פּרעסע" ,ב"א,
 3יוני ,9291
ש .ר -- .נעלי קעסמאַנס דעבוט אין טעאַטער,אַרגענטינע", ,דאָס חזנדל" פון
שלמה

שטיינבערג, ,אצ"ט",

ב"א 42 ,יוני ,9291

דר ,ל ,זשיטניצקי  --פון טעאטער און מוזיק, ,פּרעסע" ,ב"א 5 ,יולי ,9291
ש .ר -- .אַ נײע פּיעסע אין טעאטער אאַרגענטינע" מיט נעלי קעסמאן,
,אצ"ט" ,ב"א 81 ,יולי ,9291
צינגענטאנג  --נעלי קעסמאַנס ערנאָװנט אין טעאַטער ,ארגענטינע", ,פּ,רעסע",
|
ב"א 91 ,יולי ,9291
ה .ב -- .נעלי קעסמאַנס דעבוט אין טעאטער קארגענטינע", ,ארגענטינער
טאָג" ,ב"א 52 ,יוני ,9291
נ .צוקער  --װער דאַרף שטיין אויף דער װאַך ,װען נישט מיר ?, ,ארגענ-
טיגער טאָג" ,ב"א 52 ,יולי ,9291
סאכארניקוס  --דאָ מאָנט מען װײיץ און זײ ענטפערן גערשטן ,דאָרט13 ,
יולי ,9291
ט .ביילין  --קונסט ,שונד און קאַבאַרע, ,פּרעסע" ,ב"א 2 ,אויגוסט ,9291
,אָג" ,ג .י 3 ,אָקט,
ב .י .גאָלדשטײן  ---נעלי קעסמאַן אין ,דאָס חונדל" ,ט
:
,0
דר .א .מוקדוגי  --דער זינגענדיגער טעאַטער, ,מאָזײש" ,ג ,י 3 ,אָקט,0291 .
ל .פאָגעלמאַן  --נעלי קעסמאן אין דעם אחונדעל" אין אָדצאן טעאַטער,
פ,אָרװו ,".נ .י 3 ,.אָקט,0391 .
ב .י .גאָלדשטײן  ---אויף דער טעאַטער עועניו ,פ,א"ש" ,ג .י 01 ,.אָקט,0391 .
אלף-אלף  --א קאָמעדיע פאַר נעלי קעסמאַן,, ,מאָז"ש" ,נ .י 5 ,.דעצ,0291 .
ּ,רעסע" ,ב"א 6 ,נאָװ,1391 .
ט .ביילין  --נאָטיצן און באַמערקונגען ,פ
דר .ל .זשיטניצקי  ---געלי קעסמאַן אין איר ספּעציעלן זשאנר ,דאָרט02 ,
נאָו,1291 .
ש .מענדעלסאָן --

,װאָכנשריפט*,

װאַרשע ,ני ,2391 ,34
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טעאַטצער

מ .פּערענסאָן  ---װעגן נעלי קעסמאַנס פאָרשטעלונג, ,נייע פאָלקסצייטונג",
ווארשע 9 ,נאָוו,2391 .
אויה  --ניט גערעכטע טענות ,דאָרט,
יוסף הערנהוט  --װאָס דארפן מיר פּאָדערן פון יידישן טעאטער ?; ,נייע
פאָלקסצייטונג" ,װאַרשע 12 ,נאָװ,23291 .
,אָמעדיאַנטקע", ,ליטבלײט" ,װאַרשע ,נ' ,34
נ .מ -- .נעלי קעסמאן אין ק
,2
י .שאַיאק  --נעלי קעסמאנ'ס ערפאָלג אין ,חזנ'דל", ,די פּאָסט" ,קאָנדאָן,
 8אאַנואר ,2391
מאָרריס מייער  --נעלי קעסמאן אין הזנ'ידל, ,די צייט" ,לאָנדאָן 81 ,יאַנואַר
,2
יוד פע |פּערלפן  --נעלי קעסמאן, ,ראַדיאָ" ,װאַרשע 91 ,אָקט,23291 .
אלחנן צייטלין  --נעלי קעסמאן אלס ,שכור'טע", ,אונזער עקספּרעס" ,װאַר-
שע 12 ,דעצ,2391 ,
נעלי קעסמאַן  --װאָס איז אזוינס א ,סוברעטין", ,דער מאָמענט" ,װאַרשע,
 4פעברואר ,9291
י .פּערלע --

נעלי קעסמאן,

זאָרט.

מלך ראַװיטש  --נעלי קעסמאן  --די קינסטלערין, ,אונזער עקספּרעס" ,וואר-
שע 2 ,נאָװ,2291 .
(} ; --א שיף מיט קבצנים" ,געלי קעסמאנ'ס בעסטע פאָרשטעלונג אין
:
,מיטרע", ,דא"צ" ,ב"א 72 ,יוני ,1491

דלוזשנאָווסקי ,משה
געבוירן  22פעברואַר  6091אין טאָמאַשאָו
:
= מאַזאָװיעצק ,פּוילן ,אין אַ חסידישער משפּחה
פון קליינע סוחרים .באַקומען א רעליגיעז"
חסידישע דערציאונג אין חדר ,בית-המדרש,
אין
שפּעטער געװאָרן אן אױטאָדידאַקט
וועלטלעכע למודים ,געענדיקט אַ טעכנישן
צייכן-קורס אין אַ טעקסטיל-שול און אַ צייט
געאַרבעט אין מאַנופאַקטור-פאַבריקן אין טאָ-
מאַשאָוו און אין לאָדזש.
אין  0291עמיגרירט קיין פראַנקרייך און
ביז אויגוסט  9291געווען באַשעפטיקט אין פּאַריז װי אַ געשעפט-
רייזנדער פאַר אַ האַנדלס-פירמע ,באַקומענדיק אַ מעגלעכקייט זיך
צו באַקענען מיטן פראַנצויזיש-יידישן לעבן און מיט די אַמאָליקע,
היסטאָרישע צענטערס פון פראַנצויזיש-יידישן קיבוץ .בעת דער
צווייטער וועלט-מלחמה ,אַנטרונען פון היטלערס נעגל ,דורך אַנט-
לויפן דורך שפּאַניע און פּאָרטוגאַל קיין צפון-אַפריקע און ביז
סוף  1491געלעבט אין פאַרשידענע שטעטלעך פון מאָראָקאָ .סוף
געקומען קיין אַמעריקע ,וואו ער איז לכתחילה געווען באַ-
1
שעפטיקט ביי פאַרשידענע מלאכות ,און דערנאָך (אויסער זיין
שרייבערישע קאָריערע) געװאָרן אַ מיטאַרבעטער פון דער פּרעסע-
אָפּטײילונג פון ,יונייטעד דזשואיש אַפּיל* (פאַראייניקטער יידישער
אַפּיל),
ד ,האָט יונג אָנגעהויבן שרייבן און האָט דעביוטירט אין  5291אין
;לאָדזער פאָלקסבלאַט* ,זינט דאַמאָלט האָט ער פאַרעפנטלעכט נֹאַ-
וועלן ,דערציילונגען .,אַרטיקלען ,רייזע-באַשרײבונגען ,ראָמאַנען
דראַמעס ,עסייען ,קינדער-דערציילונגען און רעפּאָרטאַזשן אין עט-
לעכע צענדליק יידישע װי אויך העברעאישע פּעריאָדישע אוױסגאַבן
וְזע ;לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור*ן,
זינט  0591מיטאַרבעטער פון ניו-יאָרקער ;פאָרווערטס" ,וואו ער
דרוקט ראָמאַנען ,דערציילונגען און אַרטיקלען ,װאָס זיינען איבער-
געדרוקט געװאָרן אין דער יידישער פּרעסע אין פראַנקרייך ,קאַנאַדע
און אַרגענטינע .אין בוך-פאָרם זיינען ביז איצט דערשינען ד'.ס:
;דאָס ראָד פון מזל? (ניו-יאָרק 024 ,זז; ,).אַ ברונעם ביים וועג"
(בוענאָס איירעס 652 ,זז/; ,).בנות הקדר* (העברעאישע איבערוזע-
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צונג פון זיין יידישן ראָמאַן ;דעם

0

טעפּערס

טעכטער",

ירושלים,

זז ,).װאָס איז אין  9591דערשינען אין לאָנדאָן אין דער ענגלי-

שער איבערזעצונג פון יוסף לעפטוויטש און דאָסזעלבע יאָר ,אין
שפּאַניש ,אין ב"א ,איבערזעצט פון סוזאַנאַ זאַפראַן; ,דער רײיטװאָגן"
(בוענאָס איירעס 061 ,זז ,).וואו ס'זיינען אויך אַרײן זיינע צוויי פּיעסן :
,די איינזאַמע שיף" און ;דער בשמים-סוחר פון סאַפי" .אין 8591
איז אין בוענאָס איירעפ דערשינען זיין ראָמאַן ,וי אַ בוים אין פעלך"
און אין  ,3691דאָרט ,זיין ראָמאַן ;ווינטמילן? .אַ געוויסע צאָל דער-
ציילונגען און אַרטיקלען זיינען אויך דערשינען אין ענגליש,
ד .האָט אויך געשריבן די פּיעטן ,דער קונצענמאַכער" ,אַן איג-
סצענירונג פון זיין ראָמאַן ;מענטשן און מאַסקעס" ,װאָס איז אויפ-
געפירט געװאָרן דעם  3יולי  9591אין פּראָפּעסיאָנעלן יידישן ,טע-
אַטער מיטרע* אין בוענאָס איירעס ,און די נאָך נגיעטשפּילטע
פּיעסע ;דער באַנקעט* פון יידישן לעבן אין אַמעריקע.
ד',ס פּיעסע ;די איינזאַמע שיף* א"ר פון דוד ליכט איז דעם
 1דעצעמבער  6591אויפגעפירט געװאָרן דורך דער ;פאָלקסבינף"
אין ניו-יאָרק און אַרױסגערופן אַ גרויסע פּרעסע און געשפּילט גע-
װאָרן ביז סוף מערץ  ,9591די זעלבע פּיעסע ,אויך אונטער דער
רעזשי פון דוד ליכט איז דעם  41אַפּריל  7591אויפגעפירט געװאָרן
אין פּראָפּעסיאָנעלן יידישן ,סאָלעל טעאַטער? אין בוענאָס איירעס,
און געשפּילט געװאָרן דריי חדשים צייט ,און דעם  41אױגוסט
 8איז די פּיעסע געשפּילט געװאָרן אין מעקסיקאָ א"יר פון עזרא
הררי פון אָרטיקע ליבהאָבער אין משך פון  3חדשים צייט.
דעם  82אַפּריל  8591איז די פּיעסע ,אין ענגליש ,אויפגעפירט
געװאָרן דורך מאָריס שװאַרץ אין לאָס אַנדזשעלעס אין ;איײיװאַר
טעאַטער? ,און דעם  71יוני  1691איז די פיעסע ,אין יידיש ,א"ר
פון אידאַ קאַמינסקאַ ,אויפגעפירט געװאָרן אין יידישן מלוכה-טע"
אַטער אין וארשע ,פּוילן ,דערנאָך אין אַנדערע שטעט פון פּוילן
דעם  22מאַי  1691האָט מאַקס בערלינער אויפגעפירט אין בוענאָס
איירעס אין /,אברהם גאָלדפאַדן טעאַטער* אַן אײינאַקטער ;מאַסקעט?,
דראַמאַטיזירט פון ד"פ דערציילונג.
דעם  01נאָוועמבער  2691האָט די ,פאָלקטבינע" אין ניו-יאָרק
אויפגעפירט א"ר פון דוד ליכט ד'.ס קאָמעדיע-דראַמע אין  2אַקטן
;דער עלפטער יורש" ,װאָס איז ,סוף-װואָכן ,געשפּילט געװאָרן ביז
 7מערץ ,3691
אין אויגוסט  8491איז אויף דער 62א1שי -ראַדיאָ אין ניו-יאָרק
אויפגעפירט געװאָרן ,אין ענגליש ,אַ קינדער-פּיעסע ;,טהי סילווער
בעלער" ,דראַמאַטיזירט דורכן זשורנאַל ,װאָרלד אוער" פון ד',ס
אַ דערציילונג,
אין  5591האָט דוד ליכט אויפגעפירט אין בוענאָס איירעס דעם
אײינאַקטער ;די גנבה" ,זיינע אַ דראַמאַטיזאַציע פון ד'ס א דער-
ציילונג,
ד .,האָט פאַר זיין איינאַקטער ;,טהי פּעניטענס" באַקומען דעם
פּרייז פון ,בלו ריבען" פון וועסטסייד יידישן קאֲמיוניטי סענטער
אין לאָס אַנדזשעלעס,
ד ,האָט אויך דראַמאַטיזירט עטלעכע ראַדיאָ-דראַמעס פון זיינש
ראָמאַנען ,פון וועלכע ,דער פאַלשער משפּט* (געדרוקט אין ,פאָר-
ווערטס") איז א"ר פון אָסיפּ דימאָוו אויפגעפירט געװאָרן ,אין די
זונטאָגס ,אויף דער ;פאָרווערטס ראַדיאָ-שטונדע* פון דעצעמבער
 2ביז יאַנואַר ( 4591און איז שפּעטער פון מחבר באַארבעט גע-
װאָרן אַלס די דראַמע ,דער בשמים-סוחר פון סאַפּי"; ;אַ הויז אויף
וועסט ענד עוועניו" (געדרוקט אין ,פאָרװוערטס") א"ר פון אֶסיפּ
דימאָוו ,אויפן זעלבן פּראָגראַם ,פון אָקטאָבער  6591ביז מאַי ,8591
2004

לעטסיקאָן
ד'.ס געדרוקטע
{1ן

יעקב באָטאשאנסקי  ---צװישן יאָ און גיין ,פּ,רעסע" ,ב"א 02 ,אַפּריל ,7591

פּיעסן:

די איינזאַמע

יצחק

שיף

אין משה
אין

;האַרבסט
דער

|2ן

וגעדרוקט,
לעקסיקאָן

איירעס,

בוענאָס

ז.

,06591

פון סאַפי

דאָרט,
נײער

פאליק לערנער  --יידיש

342--123ן

זז,

ייוישער

ליטעראטור",

--

 .1י03 ,

משה

װעגן

זוֹ,82:625 .

0

דלוזשנאָװסקי

דראמע

איינואמץ

קדי

נאָװֹ,6591 .

910

6121 40

465

2201 91

3'006105410:1

461

6111, 0621. 7, 6391.

061 6,

---

0802,

8ע 1 608690מ6ם
+8סצ

ס'ד""

שאפסצן

:61ס  , 6801 6641ץגן851001 !2צ 1 5. --

דר .נ .סװערדלין  --ביים פאָרהאַנג ,ט,אָג-מאָזיש" ,נ .י 31 ,.דעצ,6591 .
6391.
חיים

0600. 41,

שהרענרייך

. 3.אג ,טג213ט 8 81209,
איינזאמע

, ---די

60029021

אויפגעפירט

-- 5401

א.

ל--- ,

ב.

שעפנער

נ .י51 ,

בתיאטרון
--

דעצ.

היהודי"

משה

--

ג, .

דראַמע

,די

41

איינואַמע

,6591

פּנחס שטײנװאַקס , --די איינזאמע שיף", ,קענעדער
8

6

דעצ.

6591

דֹעְצי

(איבערגעדרוקט

אין ,אצ"ט",

אין ,דער אידישער זשורנאַל" ,טאָראַנטאָ).

 12דעצ,6591 .

יואל ענטין  ---אין ,טעאַטער, ,דער אידישער קעמפער" ,נ .י 12 ,.דעצ,6591 .
65100:6 42

 '} 8שיסצע  , -מו042

6עט5

5665

װאָלף יונין  --מיט דער ,פאָלקסבינע"
פריינד" ,ג .י ,.נאָו-,דעצ,6591 .

2302
5

---

.6000560001

עסע6061 5:/

 9041, 0601. 52, 6591.שָ{וגטן
אויף דער איינזאמער שיף, ,דער

ש .ד .זינגער , ---די איינזאַמע שיף"  ---ביי דער פאָלקסבינע, ,קולטור און

דערציאונג",

ג .י ,.דעצ.

ב .פּיק --

עהרענרייך

חיים

אברהם

 5אאַנ,7591 .

מערקווירדיגע

אידישע

טעאַטער

גרופּעס,

8391.

דראמע

בי דער ,פאָלקס-בינע",

מ"פ",

72,

נחמן מייזיל  --דער יידישער ישוב אין מעקסיקע, ,יידישע קולטור" ,נ .י,,
.8591

דצצ.

חיים לאזדייסקי , ---די איינזאַמע שיף" אויף דער בינע פון אידישן ספּאָרט
צענטער אין מעקסיקע, ,אצ"ט" ,ב"א 51 ,אאַנואַר .9591
{ -- }--א פאַרוויילערישער ספּעקטאַקל אין ,מיטרע" ,א,צײט" ,ב"א 12 ,יולי
,9

יעקב באָטאשאנסקי  ---צװישן יאָ און ניין ,דאָרט 13 ,יולי ,9591
קונצנמאַכער",

,אונזער

געדאַנק",

ב"א,

,9591

איגוסט

ט .ביילין , ---דער קונצנמאַכער", ,פּרעסע" ,ב"א 42 ,יולי ,9591
מ .ש, -- .די איינזאמע

מיט אידא קאַ-

שיף* פון מ .דלוזשנאָוסקי ,שמועס

-12 6

און פּירושים, ,טאָג-מאָז"ש*,

,די איינזאמע

ג .י02 ,.

פעב.

,7591

,5013

1691.

68טן 8,26475

71,

1691.

דוד ספארד  --סעאטער
סעפּט.

נאָטיצן, ,יידישע

פון יוסף לעפטװיטש

שריפטן",

6831 72,

װאַרשע ,יוני ,1691

צו מ .דלוזשנאָװסקי,

,פאָרװ,".

נ .י22 ,

,1691

,אָג-מאַזײש",
דוד ליכט  ---צו דער נייער אויפפירונג אין דער ,פאָלקסבינץ" ,ט
'
נ .י 8 ,נאָו,2691 .

,אָרװו,",
משה דלוזשנאָוסקי  ---פאָלקסבינע אויפפירונג ,דער עלפטער יורש" ,פ

שיף" אין דער פאַלקסבינע, ,אונזער

560111

4409

6641

601

צייט",

.7591

חיים עהרענרייך  ---האָבען רייד שוין אין גאַנצען פאַרלאָרען זייער באַדײ-
ג .י 8 ,.מערץ

14292

086129,ש0מ2ט1

}.א 6265" ---

עמס0גת.49

--

41. 29.

נ .י 9 ,.נאָװ,2691 .

מאַנטרעאָל 11 ,פעברואַר ,7591

3098

8.טגג,

,8

ג .י,

רואר ,7591

7391.

--

60

,אָג-מאָזײש" ,ג .י ,.דעצ.
עזרא הארארי  ---אידיש טעאַטער אין מעקסיקאָ ,ט

מלך ראַװיטש  --פיר טעאַטער אָװענטען אין ניו-יאָרק, ,קענעדער אָדלעָר",

טונג ?, ,פאָרו".

0104261,

12

8021ת)40

3

ג11241

/00420114

,פאָרו,".

. 92, 7391.םגן .,צ .אנ ",ע1ג'5 260: 202מסנתס /י'' 60 2185,ת 09680,1סמ ז"י |}---

ג .י ,פעברואר

אוסטריידן

אינמיטנװאָך,

מעקסיקע,

610 03 42ץ, | 2צ 031065ש201061 -- 62 00/6461ע2602 44800201261 --- 2420 02, 1691.םטן( 7022,
, 302152264/ט 001גמטסץען080 ,2:00/4, .ג6גסץ/ר 202941 -- 25062031

חיים ליבערמאן  --אַ פּערל אויף סטענטאָן סטריט, ,פאָרװ ,",נ .י 8 .פעב-

א ,גלאַנץ ---

--

;די שטימע",

 02אויגוסט

משה שקליאַר , --די איינזאַמע שיף" פון מ .דלזשנאָװסקי אין יידישן
מלוכה-טעאַטער, ,פאָלקס-שטימע" ,װאַרשע 02 ,יוני ,1691

א שטארקע

מ .פּערענסאָן --

מאי

5602066,ש- 041

א בריװ

פאַקטן

,8591

גאנג פון טאָג, ,דער טאָג" ,נ .י 92 .דצצי,6591 .
טעאטער-פאָרשטעלונג ,װאָס האָט באַגײסטערט דאָס
שטימע" פּאריז 03 ,דעצ( 6591 .איבערגעדרוקט אין
יאנואר )7591

נ .י 3 ,יאַנואַר ,7591
יודין --

ב"א,

,8

0601. 82,

י .קעסעל ? --די איינזאַמע שיף", ,דער װעקער" ,נ .י 1 ,יאנ,7591 .
---

יונגי ,7591

,אָלקס-שטימע" ,װאַרשע ,יוני ,1691
מינסקא ,פ

באָריס לעווין  --די פאָלקס בינע, ,דער אַמעריקאַנער" ,נ .י 4 ,.יאַנואַר ,7591
צװיי

אינטערעסן,

,אונזער

,דא"צ",

געדאנק",

 81יוני ,7591

,8591

(2464100

,6591

ב .צ .גאָלדבערג  ---אין
חיים לייב פוקס  --א
יידישע ניוײיאָרק ,קאונזער
;דער װעגיי .,מעקסיקע9 ,

פון מענטש,

װעלט" ,ב"א ,יוני ,7591
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חיים לייב פוקס  ---צװישן חלום! און װאָר, ,פאייש" ,נ .י 41 ,דעצ,2691 .
א .גלאנץ  --פאקטן און פּירושים, ,טאָג-מאָזיש" ,ג .י 91 ,.דצצ,2691 .
י .זילבערבערג , --דער עלפטער יורש" פון מ .דלוזשנאָװוסקי, ,דער פריינך",
נאָו ,דעצ| 2691 .איבערגשדרוקט אין ,אונזער װאָרט ,פּאַריז 52 ,דצצ2691 .
ב .צ .גאָלדבערג  --אין גאַנג פון טאָג, ,טאָג-מאָז"ש" ,נ .י 22 ,.דעצ,2691 .
נ .קאָן  ---פיינט פאָרשטעלונג אין ,פאָלקסבינע", ,פא"ש" ,נ .י 03 ,דצצ,
,26
ש .ד .זינגער ; --דער עלפטער יורש" בי דער פאָלקסבינע, ,קולטור און
דערציאונג" ,נ .י ,.דעצעמבער ,2691
מ .פּערענסאַן , --דער עלפטער יורש" אין דער ,פאָלקסבינע", ,אונזער צייט",
יאַנואַר ,3691
מ .זעלדין  --אַ פאָרשטעלונג װאָס פרישט אָפּ, ,דער װעקער" ,נ1 , .
יאנואר ,3691
אליהו טראָצקי --
 4יאַנואַר ,3691

קדער עלפטער

 .,צ. +אה -122:1301/,ץ24

יורש",

סח , - 1פשסוע

,קעגעדער

 0482פשסצן

--

אָדלער" ,מאַנטרעאָל,
960502:242
3691.

.,צ .א 46062,

.612285

8186 1611/,ט61:1

-- 1 6
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צטם,8}:
3691.
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1003
92,

.םג1

חיים ליבערמאן  --דער שלאָס אויף דער טיר, ,פאָרװ ,",נ .י 4 ,פעברואר
,63

רובין ,מנחם
געקהייזער ,קייזער!
וְגעב2981 .

--

געשט.

 81יוני 2691ן

געבוירן  2981אין אַדימאָו ,אַ שטעטל נעבן
װאַרשע ,פּוילן ,פאָטער  --אַ לעדער :סוחר.
פון קליינווייז אָן געזונגען ביי אַ חזן .זייער
פרי אַװעק פון דער היים און יונג געװאָרן
אַ יידישער אַקטיאָר אין פאַרשידענע װאַנ-
דער-טרופּעס ,וואו ער האָט א"נ קקייזער"
געשפּילט ליבהאָבער-ראָלן -- 2191 .גע-
שפּילט אין לאָדושער צירק:טעאַטער א"ד
פון יוליוס אַדלער און נחום ליפּאָווסקי ,וואו
ער טרעט שוין אויף אַלס ערשטער ליבהאָ-
בער ,דערונטער אויך אין דער אײראָפּעאישער אָפּערעטע קראָבערט
און בערטראַם* (איבערזעצט דורך זלמן זילבערצוייג) .שפּעטער
אַריבער אין אַנדערע טרופּעס ,צוגענומען געװאָרן אַלס סאָלדאַט
אין דער רוסישער אַרמעע ,און  --לויט דער אינפאָרמאַציע פון
יוליוס אַדלער  --אַנטלאָפן ,אויף אַ פאַלשן פּאַס ,קיין כאַרבין
בעת דער אָקטאָבער-רעװאָלוציע זיך צוריקגעקערט קיין צענטראַל-
רוסלאַנד און געװאָרן קאָמיסאַר איבער עטלעכע טרופּעס ,דערנאָך
רעזשיסאָר אין קיעווער ,קונסט-ווינקל" .,שפּעטער ,אַלס קאָמיקער,
אַרומגעפאָרן עטלעכע יאָר מיט קלאַראַ יאָנג ,דערנאָך געװאָרן
אַ טעאַטער-אונטערנעמער .אין  7291געשפּילט מיט יוליוס אַדלער
(;אָטעלאָ*) די ראָל ;יאַגאָי אין האָמעל .באַקומען אַן איינלאַדונג
צו שפּילן אין בוענאָס איירעס ,און אויפן וועג אַהין זיך אָפּגע-
שטעלט אין ריגע ,וואו ער איז אין אַפּריל  9291אויפגעטראָטן
אין שלום-עליכמס ,,סטעמפּעניו" ,דערנאָך אויפגעפירט ,000,0022,
0087

בּאַלד דערנאָך גאַסטראָלירט ער אין קאָװונע ,ליטע ,וואו ער טרעט
אויך אויף אין דער אָפּערעטע ,באַיאַדערא* .אין סעפּטעמבער 9291
עפנט ער דעם סעזאָן אין ריגער ;נייער יידישער טעאַטער" מיט
,עני קעניג" .,לט באַבעל
אַן אויפפירונג פון אַ דראַמאַטיזאַציע ב
ווועגן דעם איינדרוק און ווירקונג זע אין דעם באַנד זו53-424321 .ן,
אין נאָוועמבער  9291גאַסטראָלירט ער וידער אין קאָוונע ,וואו
עו פירט אויף שלום-עליכמס  ,2000,0022און ,קוני לעמעל* פון
אברהם גאָלדּפאַדן (שפּילנדיק די ראָל פון ;ר' פּנחסל"),
קיט אין ריגער ;פרימאָרגן* שריײיבט:
 . . . ,די אינסצענירונג אוֹן רעזשי האָבן װוי נעהעריק פאַרשטאַנען
אויסצונוצן ,און ,קוני לעמע?! איז אַרויסנעקומען אַן אויסגעליי-
טערטער ,אַ פטיליזירטער,

אָבער דער-

מאָדערן-פאַרטעאַטריליזירט.

ביי האָט ער ניט אָנגעװאָרן דאָס טיפּיש נאַאיוע ,פאָלקסטימלעכע
ייננטלעך
און אייננאַרטיקע פוֹן נאָלדפאַדנס ,קוני לעמעל! .א..
דאַרף מען ווענן אַזאַ ספּעקטאַקל ריידן דער עיקר וועגן דער אַוועק-
שטעלונג

און רעזשי,

מחמת

דאָ איז

יענער אַקטיאָר האָט נעשפּילט בעסער

איז אויף וויםפ? דאָ איז פאַרהאן
געזאַנג ,מוזיק,

דעקאָראַציע,

ניט וויכטיק

צי דער

אָדער ערגער.,

די הויפּטזאַך

שוישפּיל-האַרמאָניע

ליכט-עפעקטן,

אָדער

פון שפּיל,

טאַנץ ,סצענישע

איינ-

פאַלן ,ריטמישע באַועגונג ,און דאָס ,קאָן מען זאָגן ,איז גענעבן
געװאָרן אין אַ פולער מאָס,
,אינטערעסאַנט און נוט זיינען פארטראכט געװאָרן די דעקאָי
ראַציעס .דער אַלגעמיינער ראַם אין וועלכער די פאָרשטעלונג קומט
פֿאָר די נאַנצע צייט ,מיטן אויסנוצן דעם אַלטן יידישן אַרנאַמענט,
די ,שער-בלעט?' פון ,קוני לעמל' מיט דער אָרטאָנראַפיע ,ואָס
דינט פאַר אַ פאָרהאַנג פון בילד צו בילד ,די ווינקלדיקע אָנדייטונג
אויף אַ שטוב ביי ר' פּנחסלען און ביים שדכן ,די גוט-אויסגענוצטע
פּערעספּעקטיוו פונם גאָרטן  --דאָס אַלץ האָט באמת געשאַפן דעם
קינסטלערישן רוים און ראַם פאַר דער פאָרשטעלונג ,אויך די סטי-
ליזירטע קאָסטיומען ,מיט גאַנץ קליינע אויסנאַמען ,זיינען געווען
פאַרטראַכט מיט אַ סך געשמאַק און אין איינקלאַנג מיט די כוונות
פונם ספּעקטאַק? .דער דעקאָראַטאָר מיכאַאי? יאָ האָט באַויזן,
אַז ער גייט פאָראויס און מיט דערפאָלג.
מ .רובין ,װאָס האָט אויסנגעשמידט די נאַנצע פאָרשטעלונג און
אין סטיליזירטער טעאַטראַלישקײט ,האָט אַריינגעבראַכט אַ סך לעבן
און הומאָר מיט זיין ר' פּנחסלען .ער האָט גענעבן א נראָטעסקע
פינור פון אַ פאַנאַטיקער ,אַ נאַרישן תקיף ,שוין אַ ביס? צו נאַריש,
אָבער אַ רנע ניט פאַרנעסן זיינע טעאַטראַלע צילן און מיטלען,
װאָס ער האָט פאַרטיפט מיט אַ ריי סצענישע טריוקן און איינפאַלן.
ער איז געווען דער לעבעדיקער כח אויף דער סצענע".

י; יעפימאָוו אין /ס,עװאָדניאַ*

שרייט :

,מ .רובין ,דער אונערמידלעכער אין זוכענישן פון מאַטעריאַל
פאַר זיינע טעאַטראַלע פּלענער ,האָט גרינטלעך באַנייט די העלע
פאַרבן פוֹן נאָלדפאַדנס הומאָר ,און צוזאַמען מיט מיכאַאי? יאַ
אָנגעטאָן די פּיעסע אין אַ גלאַנץ פרייד ... .ס'איז אויך צו פאַר-
דאַנקען דעם דערפאָלג פון דער פאָרשטעלונג מ ,רובינען  --דעם
אַקטיאָר .,ר' פּנחסל? איז געשפּילט געװאָרן מיט אַזאַ לייכטקייט,
מיט אַזאַ זאָרגלאָזער שפּילעוודיקייט

געװאָרן

ניט אין דער

אסיעדלאָסטי'

פאַרשטיקטער

{תחום המושבן,

וויפל נוטמוטיקער

פּונקט

וי ער װאָלט געבוירן

אַטמאָספער

פון ,טשערטאַ

נאָר אונטער די בלויע הימלען פון

הומאָר

אין זיינע קרינערייען

מיט

איטאַליע.
דער ווייב".
דעם  41יאַנואַר  0291פירט ר .אויף  ,*2000,002אין לעטיש ,אין
2008

לעקסיקאָן
לעטישן מלוכה-טעאַטער ,אין ריגע ,מיט אַמאַטאַן ברעדיט אַלס ,שי-

מעלע סאָראָקער".
סעפּטעמבער  0291פירט ה .אויף אין ואַרשע ,אין ;טעאַטער
נאָװאָשטשי* שלום-עליכמס  ,000,0022,דערנאָך שטעלט ער איך
אין װאַרשע נאָך אַנדערע פּיעסן ,צווישן זיי די סטיליזירטע אויפ-
פירונג פון גאָלדפאַדנס ,קוני לעמעל".
וועגן זיין אויפפירונג פון שלום-שליכמס  000.0022,אין ואַרשע,
שרייבט נחמן מייזיל;
,ם .רובין איז נישט קיין גרויפער מחדש .אָבער ער גייט אין
דעם וועג פון מחדשים .ער קומט פון ראַטנפאַרבאַנד ,ער האָט
נעזעען מעיערכאָלדן ,טאַאיראָװון און בעיקר גראַנאָווסקין .דעם
האָט מ .רובין אויפנעפירט לויט גראַנאָוװוסקין ,פאַרהאן
0
אייניקע אָפּווייכונגען ,אָפּנױגן ,אָבער אין אַלגעמיין ,איז עס גע-
פאָרמט און געשטאַלטיקט װוי ביי גראַנאָווסקין.
מ .רובין ,װאָס גייט אין די דרכים פון א .גראַנאָווסקי אין זיין
שלום-עליכם-אויפפירונג,

איז מער טריי צו שלום-עליכמן.

.
מ.
פעסטער נעבונדן מיט שלום-עליכמס טעקסט,. ,
זיין פאָרשטעלונג

מיט

אינגאַנצן

שלום-עליכמס

ער איז

רובין שאַפט
נאָר אין

שטאָף,

אַ פּאֶר ערטער דעדלויבט ער זיך אויף אייניקע אָפּנױגן ,אָבער פון
אנהייב ביזן סוף האָבן מיר אין דער פאָרשטעלונג שלום-עליכמן,
זיינע רייד ,זיינע קנייטשן ,זיינע קאַלאַמבורן".
זיגמונט טורקאָוו שרייבט :
 ....,צווישן די רעזשיסערן געפינט זיך אויך מנחם רובין ,װאָס
האָט ,נאָכן אומקערן זיך פון רוסלאַנד ,אַרױסנגערופן סענסאַציע מיט
זיינע אויפפידוננען ,וואָס ער האָט מיטגעבראַכט פון דאָרט .זיין
;גרויסער געווינס' ,לויט שלום-עליכמן,

מיט שטורעם

האָט ממש

גענומען וואַרשע

צוליב דער נייקייט פון פאָרם ,רייכקייט פון אויס-

שטאַטוננג און הערלעכער

מוזיק".

אין סעפּטעמבער  1391קומט ר .אין אַמעריקע ,טרעט צוערשט
אויף אין אַ קאָנצעױט אַלס זינגער ,און פירט אויף אין נאָוועמבער
 1אין ;ראָלאַנד טעאַטער*" ,?000,002,
נ; בוכװואַלד רייסט
הונדערט טויזנט?:

שטאַרק

אַראָפּ ר'.ס אויפפירונג

פון עצַװיי

אַזױנס,

װאָס זאָל האָבן אי דעם

רייץ פון אַן אָפּערעטע,

אי דעם

ווערט פון אַ ,ליטערארישע' קאָמעדיע ,האָט זיך רובינען ניט
איינגעגעבן .צװוישן די סצענישע חמצאות איז ערגעץוואו פאַרלאָרן
נענאַנגען שלום-עליכמס לשון ,און שלום-עליכמס בירגערלעך-
נעמיטלעכער הומאָר אין ,גרויסן געווינם' איז דערטרונקען געװאָרן
אין דעם קלעפּיקן ים פון פּאַטאַקע מיט לאַקריץ ,װאָס רובין האָט

אױיסנענאָסן אין זיין שימעלע סאָראָקער .דערצו נאָך האָט רובין
אַרױפנעבראַכט אַן אומנויטיקע און זייער האמעטנע (אויסבעסע-
רונג' אין דעם סיפּור המעשה :אין דעם ארינינאַל אין די נאנצע
מעשה מיט דעם גרויסן געווינסט ניט מער וי א טעות ... .ביי
רובינען איז די מעשה אַנדערש .שימעלע האָט טאַקע געקראָגן דאָס
גרויסע געווינס ,נאָר אַ פּאֶר שווינדלער האָבן ביי אים אויסנגענארט

זיך

אַ טשעק אויף  081טויזנט רובל ,און דאָס צווינגט שימעלען
ווידער צו נעמען צו שניידעריי.
פון דער ניי-מאָדנער סצענירונג האָט ,דאָס גרויסע געווינס'
אויך ניט געוואונען קיין סך .דער איינפלוס פון מאָדערנע סצענישע
אידעען

2099

זעט

זיך אָן און

טשיקאַווע ,אָבער די טבע פון טעאַטער-סטיליזאַציע אין אַזא ,אַז
ווען מען פירט זי דורך שלעכט ,אין זי זייער שלעכט .די דעקאָ-
ראַציע גים דעם רעזשיסער אַ נוטע ראַם פאַר סצענישע עפעקטן,
אָבער אין דער ראַם אין אויך נויטיק אַרײנצופּאַסן אַ געהעריק
בילד,

און

--

אויף

וויפל

ס'איזן

ניי ,איז

דאָס

אַ בילד

אוֹיף

דער

בינע

קאָן מען

מאַכן

בלוין

מיט

נעהעריקן שוישפּיל-מאַטעריאַל .,די מאַסן-סצענעס זיינען אינטע-
רעסאַנט אין זייער פּלאַן ,אָבער ווען די מאס-סצענעס וערן
דורכגעפירט פון העלצער-סטאַטיסטן ,און אויף א כאַפּ-לאַפּישן,
ניט-דערבאַקענעם אופן ,איז דאָס ניט מאָדערן ,ניט ניי ,ניט סטילי-

זירט ,נאָר סתם  --שלעכטער טעאַטער.

דאָסזעלביקע ,נאָך אין

אַ גרעסערער מאָס ,גייט אויף די באַזונדערע ראָליסטן ... ,ואָס
איזן שייך דעם פטאַר ,האָט עד זייער גרינטלעך ,זייער טיכטיק,
זייער סיסטעמאַטיש און זייער פלינק אַװעקנעהרגעט שימעלע
פאָראָקער ,אין זיין שפּילן פילט זיך אַ ליידיקע פליסיקייט פון
איינעם ,װאָס האָט שוין הונדערטער מאָל געשפּילט זיין ראָל ,און
איז שוין איינגעאיבט אין יעדן מינדפטן ריר און קער ... .רובינ
שימעלע האָט נאָרניט צו טאָן מיט רובינס ניי-מאָדנע סצענישע
פאַרזוכן .די סצענישע זייט איז אומיסטנדיק-געקינצלט ,מיט קנאַפּ
אַכטונג אויף נאַטוראַליסטישן ;אמת' ,מיט קנאַפּ געוויכט אויף
שטייגער און רעאַליסטישער כאַראַקטעריזאַציע .רובינס שפּילן
ווידער איז אין דעם נוסח פון איבלדיקער ,סענטימענטאַל-לאַקריץ-
דיקער ;נאַטירלעכקייט' .אַ שטים האָט רובין אַן אָנגענעמע און
אַליין איז ער אַ באַוועגלעכער ,און ,נעמען די בינע!' נעמט ער לייכט,
פלינק ,מיט אַ חוש פאַר ריטם אין זיינע באַװענגוננען".

דר .מוקדוני ,וועלכער איז גאָר אַנטציקט פון זיין אויפפירונג פון
שלום-עליכמס | 000,002זע ש ,ע-.ביאָגראַפיען ,שטעלט זיך אויך
באַזונדערס אָפּ אויף זייל שפּילן די ראָל ,ש,ימעלע סאָראָקער? :
,נחם רובין שפּילט זייער ואַרם דעם דאָזיקן שימעלע .דער-
מ
דאָזיקער שימעלע זינגט און שפּאַסט כסדר . ... ,שימעלע ,ווי מנחם
רובין שפּילט אים ,איז אַ זייער באַווענלעכער ייד ,ער אין פול
מיט צאַפּלדיקער ענערניע .ער איז כסדר אויפנעליינט .,ער האָט
אַ וויץ פאַר יעדן אומגליק .אָבער דאָס פיינסטע אין רובינס מאָלן
שימעלען

,...,דאָס גדויסע געווינם' האָט וייניק װאָס געוואונען פון
רובינס אויפפירונג און נאָך ווייניקער פון זיין שפּילן אין דער
הויפּט-דאָל פון שימעלע סאָראָקער .,דער פארזוך צו שאַפן עפּעס

פון

איז דאָס װאָס ער פאַרנעסט

ניט אויף א מינוט ,אַז ער

איז אַ שניידער און קאָן ניט פאַרבייגיין אַ רעק? ניט א קוק טוענדיק
כל? שפּילן אַלע שוי-
ב.
אויף אים מיט שניידערישער מבינות.. .
שפּילער נוט און דאָס איז אַ נאָר גרויסער אויפטו פון מנחם רובין.
עס איז קענטיק ,אַז עס איז זיין אַרבעט .מען זעט ,אז ער האָט
נעגעבן אַלעמען דעם טאָן ... .אין מנחם רובין {האָבן מיר| אַ
זייער נוצלעכן טעאַטער-מענטש".
צום סעזאָן  2291ווערט ר .שוין אַנגאַזשירט אין ,ראָלאַנד טע-
אַטער* װי אַ סטאַר אין דער אָפּערעטע ,און פירט דאָ אויף ,דער
גאַסן-זינגער" .נאָכן סעזאָן פאָרט ער ווידער קיין אײיראָפּע ,גאַסט-
ראָלירט אין אָנהייב  3391מיט  000,002,אין קאָוונע .אין פעב-
רואַר  3391גיט ער עטלעכע פאָרשטעלונגען אין װאַרשע ,טרעט
דערנאך' אריין אין דער טרופּע ,פאַקט* (זיגמונט טורקאָו ,א.
שטיין .,קלאַרּאַ  סעגאַלאָװיטש ,געניאַ שליט ,אַברהם מארעווסקי)
מיט וועלכער ער פירט אויף דעם  01מערץ  2291אין לאָדזשער
,סקאַלאַ טעאַטער? ,אין זיין איבערזעצונג, ,פאַרקויפטע נשמות"
(זיי װאָס האַנדלען מיט רום) ,פּיעסע אין  5אַקטן פון מ ,פּאַנַיאל און
פ .ניורא ,און באַטײליקט זיך אין די ווייטערדיקע פארשטעלונגען
פון דער טרופּע אין גאָלדס ;,דר .לעווי" און קאַציזנעס ,אין קרי-
זיס" .אין אַפּריל פירט ער אויף אין װאַרשעװער ;,קאַמינסקי טע-
אַטער* די מװזיקאַלישע קאָמעדיע ;יאָשקע דער זינגער" (מוזיק
2000

יידישן

טעאַטער

שלום סעקונדאַ) ,טרעט אַרױס אויף אַ לידער-קאָנצערט אין לאָדזש
און פירט אויף און שפּילט די הױפּטראָל אין ואַרשעװער ;צענט-
ראַל טעאַטער* אין סיימאָן וואולפס מעלאָדראַמע ,מאַן ,מענטש און
פאָטער".
נ .מ| .מייזילן שרייבט וועגן דעם :
,אײיבראַהאַם רעזניק (מ .רובין) האָט שווערע איבערלעבענישן
און נייט אַרוס אַ זינער ,און דער עולם לעבט מיט און דריקט
אויס דעם מיטלייד אוֹן סמיטנעפי? מיט האַרציקן נעלעכטער און
מיט הילכיקע אַפּלאָדיסמענטן אין מיטן שפּילן .ווער רעדט נאָך
ווען מנחם רובין זינגט אֶפּ אויף זיין קינסטלעריש-דראַמאַטישן
שטיינער איין ליד און נאָך אַ ליד ,דאַן איז שוין קיין שיעור ניטאָ
.
מ.
צו דער באַגייסטערוננ .די פּיעסע איז נאָר פיין געשטעלט.. .
רובין האָט דאָ אַרױסגעויזן זיין געניטע רעזשיסערישע האַנט.
אודאי האָט זיך דאָ דערמאַנט דער מנחם רובין ,וועלכער האָט מיט
אפַּאַר יאָר צוריק טריומפירט אין ,נאָװאָשצי' טעאַטער מיט שלום-
עליכמס ! ,,000,002אין באַבעלס ,בעניע קריק' און גאָלדפאַױנס

,די צוויי קוני לעמל ,אָבער ... ,מ .רובין קאָן מיטרייסן די
אַרטיסטן און אויך מיטרייסן דעם עולם .אָבער פוֹן מ .רובין פאַר-
לאַננען מיר פי? מער
געבן מער".

װי אַזא מין אויפפירונג.

ער איז בכח

צו

ר .אין ווילנע ,וואו ער פירט
ער איבער די אָנפירונג פון
דאָרט אויף  0000,0027,און
קערט עֶר זיך צוריק קיין

אין דעצעמבער  2291גאַסטראָלירט
אויף ;דער אורטייל" ,דערנאָך נעמט
דידישן טעאַטער אין קראָקע ,פירט
;קוני לעמעל" און אין יאַנואַר 4291
אַמעריקע.
דאָ טרעט ער אַרײן ,אַלס סטאַר ,אין ,פּאָבליק טעאַטער* (די-
רעקציע  --ראָלאַנד) און פירט אויף ;דריי מענער און אַ מיידל"
פון איזידאָר לעש (מוזיק  --יוסף רומשינסקי) .דעם  82מערץ
 5וװוערט ר .אַרײינגענומען אַלס מיטגליד אין דער יידישער אַק-
טיאָרן יוניע .ער שפּילט אייניקע סעזאָנען אין אַמעריקע און זומער
פאָרט ער גאַסטראָלירן אין אַרגענטינע ,וואו ער פירט אויף
8
,קוני לעמעל" ,וױליאַם סיגעלס ;זיין פאַרשפּילטע
,2000
וועלט" און ,צוויי וועלטן* {,כל נדרי*ן פון ב .וויניטשענקאָ.

צוריקגעקומען אין אַמעריקע ,שפּילט ר .וידער דעם סעאָן
אין ,פּאָבליק טעאַטער" ,וואו ער פירט אויף די פּיעסע
9
,דער קלוגער נאַר" ,דערנאָך אין אַנדערע טעאַטערס ,גאַסטראָלירט
איבער דער פּראָװוינץ און  4491שפּילט ער מיט בן-עמין אין ;פאָלקס
יטעאַטער?,
עשפּילט ר .אין ,יידישער קונסט טעאַטער" .אָקטאָבער
7
גאַסטראָלירט עֶר ,צזאַמען מיט דזשעני י גאָלדשטײיץ ,אין
7
שיקאַגאָ .אין דער פּיעסע ;איר איינציקע ללבלי
געעך-אי
אין די יאָרן  2591-0591איז ר .געפאָרן-אזיף שי טור
אַמעריקע און קאַנאַדע אונטער דער אויפזיכט פון יידיש -נאַציאָנאַלן
אַרבעטער-פאַרבאַנד און איז אויפגעטראָטן בערך אין  07-706שטעט
און שטעטלעך און אויפגעפירט ,אויסער אַ גרויסן קאָנצערט ,אויך
מאַרק שוויידס שפּיל אין צוויי אַקטן און דריי סצענעס ;אַ שטעטל
װאַכט אויף* (מוזיק  --שלום סעקונדאַ) .וועגן אָט די אויפטריטן
שרייבט אֵל .העריס ,וועלכער האָט זיך באַטײליקט אין טורנעע:
,נהם רובין האָט קיינמאָל ניט געלאָזט אויפהייבן דעם פאָרהאַנג
מ
ביז ער אַליין איז ניט אַרױף אויף דער בינע און נאָכקאַנטראָלירט
ניט נאָר די אוױיסשטאַטונג און באַלײיכטונג ,נאָר אַפּילו די הלבשה

פון יעדן אָנטיילנעמער,
נער פון העמד,

3001

ביי דעם האָט ער אויסגענלייכט דעם קאָל-

ביי יענעם

פאַרריכט

די קלאַפּע

פונם

רעקל,

און

דעדביי פלענט ער מיט פאָטערלעכער

צערטלעכקייט

אַ קלאַפּ טאָן

דעם אַקטיאָר אויפן אַקס? און זאָנן דערביי; ;אַז דו וועסט אַרױס-
גיין פאַרן עולם ,הויכב אויף דעם קול ,וייל די ,קאָסטאָמערם?"

ק{ונים| אין די לעצטע רייען האָבן פּונקט אַזאַ רעכט וי די ערשטע
רייעניקעס צו הערן ואָס דו האָסט צו זאָנן ,פאַרווינק? ניט דיין
ראָלע ,ברייטער זי אויס ,ווייל מיזערנע ,מאָנאָטאַנע גרויקייט האָט
דער מענטש אין זיין טאַנדטענלעכן לעבן שוין איבערנענוג .קומט
שוין דער מענטש אין טעאַטער ,דאַרף מען אים געבן דאָס לעבן
פאַר-יומטובט אין קאַלירפולן ליכט ,פאַרשענערט און פאַרבריי-
טערט"

אין  4591האָט ר ,ואאַַססטטראָלירט אין מדינת ישראל,
אין אָקטאָבער  6591האָט ער אין ניו-יאָרק אויפגעפירט מיטן
;יידישער טעאַטער-אַנסאַמבל" שלום-עליכמס ,שווער צו זײין א
ייד" און געשפּילט די ראָל ;דוד שאַפּיראָ?,
ווועגן דער אויפפירונג און דאָס שפּילן ,זע די איינדרוקן פון ח
עהרענרייך און דר .סווערדלין (זז| .5923--69 .
און וועגן ר'.ס שפּילן אין ;שווער צו זיין אַ ייד* ביים ;יידישן
קונסט-אַנסאַמבל? ,שרייבט דר .נ .סווערדלין :
,אַז מנחם רובין איז איינער פון אונדזערע בעסטע באַנאַבסטע
שוישפּילער ,אין דעם דאַרף מען נאָרניט צווייפלען .ס'איז באמת
אַ פאַרגענינן

אים

צו זעען

אויף

דער בינע.

דאָסמאָל

--

אויך.

הגם רובינס אויפפאַסונג פון דער דוד שאַפּיראָ-דאָל איז א גאַנץ,
גאַנץ אַנדערע ,וי מיר זיינען עס געוועהנט צו זעען ,באַזונדערס
אין דער מאָריס שװאַרץ-קאַנצעפּציע .ביי שװאַרצן איז דוד שאַ-
פּיראָ אַרויסגעקומען סאָליד ,פעסט ,אַזױ וי פון נראַניט אויסנע-
האַמערט .ביי רובינען אין שאפּיראָ מער מנחם-מענד? ,נערוועז
און צעשטרייט ,אין ערשטן אַקט האָב איך געפילט רובינס אַנ-
דערשקייט ,אין צווייטן און באַזונדערס דריטן אַקט ,איז שוין זיין
ש,אַפּיראָ" געװאָרן ווארצלדיקער ,פעסטער ,רעאַליסטישער ,מער
פּערזענלעכקייט ,ואָס צװוויננט דעם צושויער זיך פאַרטראכטן.
כ'מיין מיט דעם צו זאָנן ,אַז רובינס ליניע ביים צייכענען דעם
שאַפּיראָ-פּאָרטרעט איז ניכער געווען אין זינ-זאַג איידער אין
קלאָרן ,פעסטן ,באַשטימטן שטריך",
אין  8591האָט ר .ווידער גאַסטראָלירט אין אַרגענטינע .ער איז
אין מערץ  8591אױיפגעטראָטן א"ר פון דוד ליכט אין דער דראַמאַ-
טיזאַציע ,מיין טאַטנס בית דין שטיבל*" פון י .באַשעװיס ,און דעם
 3 -מאַי  8591איז ער אויפגעטראָטן אַלס ,בר כוכבא" אין דוד ליכטס

באַאַרבעטער פּיעסע לוט אברהם גאָלדפאַדן ,יוסף אָפּאַטאָשו ,דוד
פּינסקי ,שלמה ראָזענבערג און פּראָפּ .שמעון דובנאָוו,
ט .ביילין שרייבט וועגן זיין שפּילן:
,נחם רובין גיט אַ טאָן פאַרן בר כוכבא .ער טרייבט אים ניט
' מ
איבער ,נאָר שטעלט אים פאָר װוי דעם פּשוטן מענטש ,װאָס איז
געווען לחלוטין פאַראַסימילירט ,געווען אַפילו אַ מיליטערמאַן ביי
די רוימער ,און ביי וועמען עס דערװאַכט מיט אַמאָל זיין יידישער
אָפּשטאַם ,און דערפאַר איז ער גרייט זיך מקריב צו זיין פאַר דער
פרייהייט פון זיין פאָלק .מיט געשמאַק פירט אויס מנחם רובין
די געזאַנגס-ראָלע ,פיין איז דער דועט מיט צפּורה וואלדמאן און
עס איז גאַנץ ריכטיק צו שפּילן דעם בר כוכבא מיט אנַאָטע פון
טראַניק".
צוריקגעקומען פון אַרגענטינע ,איז ר .אַרײנגעטראָטן אין ,נעשאָ-
נאַל* טעאַטער ,וואו ער האָט אין אָקטאָבער  8591אויפגעפירט ,פיינע
מענטשן* פון ל ,פריימאַן און ה .קאַלמאַנאָװויטש.
2002

לעססיקאָן
סעזאָן  2671691האָט ר .אויפגעפירט אין ,מעיפעיר טעאַטער* ה.
קאַלמאַנאָוויטשעס פּיעסע אָו .פאַיט סיטי האָל",
דר .נ .סווערדלין שרייבט וועגן ר'.ס לעצט שפּילן אויף דער בינע
אין קאַלמאַנאָויטשעס ;גיי פייט סיטי האָל":
מעיפעיר-טעאַטער איז אומנעפער אַן  08פּראָצענט
ן
י.
א. .
,
ענגליש ,דאָס איבריקע איז שוין אויף יידיש ,און אויך דאָס יידיש
אין געמישט מיט עננליש ,מיטן אויסנאַם פוֹן דער פּראָזע ,וועלכע
ומפאַרנעסלעך איז די סצענע וען
עס רעדט מנחם רובין .א..
מנחם רובין (אברהם גינזבורג) מאַכט קידוש ביי דער סדר-נאכט,
ס'איז אַ פאַרגניגן

צו הערן

זיין ננינה.

ס'איז

מיר

אויך

געפעלן

געװאָרן װוי רובין האָט געשפּילט דעם קלונן יידישן זיידען ,װאָס
קען דאָס לעבן ,קען אויסגעבונדן זיינע קינדער און ווייס וי אַזױ
צו שטויסן זיי אויפן דרך הישר .באַזונדערס קומט עס צום אויס-
דרוק אין צווייטן אַקט ,װואָס איז שוין מער בינעמעסיק און האָט
אַ כך מער טעם".
דעם  81יוני  2691איז ר ,געשטאָרבן אין ניו-יאָרק,
דער טעאַטראַל אַל .,העריס שרייבט :
,מנחם רובין איז געווען דער אַקטיאָר פון ברייטן ,מאַסיוון
פאַרנעם ; דער אַקטיאָר ,װאָס האָט אין זיך פאַרװאָרצלט די רעאַ-
ליסטישע שולע פון רוסישן טעאַטער פון אַמאָל ,שטונדן לאַנג

איז ער ניט מיד געװאָרן צו ריידן און דערציילן ווענן זיינע ערשטע
טריט אויפ דער רוסישער בינע ,וואו מ'האָט מיט אַ רעליניעזן
ציטער מקפּיד נעווען ,אַז יעדע אַקטיאָרישע באַװעגונג זאָל זיין
נאַטור-טרײ ביזן קלענסטן דעטאַל?.
און העריס גיט איבער וי ר .האָט אים דערציילט ,אַז בעת מ'האָט
אין ,מאָסקװער קונסט-טעאַטער* געשפּילט אַנדרעעװװס  7,געהאנג-
גענע" ,פלעגט מען דעם טעאַטער-זאַל פריער אױסשפּריצן מיט אַזאַ
כעמישע פליסיקייט ,װאָס האָט אַרױסגערופן דעם ריח פון די פייכטע
ווענט אין די טורמעס כדי אַריינצוברענגען דעם עולם אין דער שטי-
מונג פון דער פּיעסע ,און אויף דער באַמערקונג ,אַז דאָס איז אַן
איבערטרייבונג פון רעאַליזם ,האָט זיך ר .ערשט צעקאָכט :
,דער נאַנצער טעאַטער-פאַך איז נעבויט אויף נוזמא ,אויף
פאַרגרעסערן ,פאַרברייטערן און פאַרפיינערן דאָס רויע טאָנ-טעג-
לעכע לעבן .למשל :א מענטשן האָט געטראָפן אַן אומנליק .,ער
לעבט איבער

אַ טראַגעדיע ,טראָגט דער מענטש

אין זיך זיין צער

שטיל און פאַרבאָרגן .,ער באַהאַלט זיך מיט זיין װייטאָג אין זיינע
אייגענע ד' אמות און ער וייטאָגט בלחש אין דער שטיל ,אָבער
אויף דער בינע ,ווען מ'שפּילט אַזא דראַמע ,מוזן אפילו אָט דו'
יחידישע ליירן אַרױסגעבראַכט ווערן בקו? רם ,װױיל דורך דער
פערטער אָפּענער װואַנט ,זיינען אויפן אַקטיאָר אָנגעשטעלט הונדער-
טער אוינן און אויערן ,װאָס האָבן באַצאָלט דערפאַר ,אַז זיי זאָלן
קאָנען זעען און הערן אָט-די טיפע מענטשלעכע אַגאָניע ,און דאָס,
ברודערל ,מוז מען שוין מנזם זיין !".
אין נעקראָלאָג אין ,יידישע קולטור" ווערט געזאָגט:
 . ..,איבער  04יאָר איז ער נגעווען מיט לייב און לעבן פארבונדן
מיט דער יידישער בינע פאַר וועלכער ער האָט נרויסע פאַרדינסטן,
; ..גאָר באַזונדערס האָט ער געשפּילט אַ ויכטיקע ראַלע אינם
בעפערן יידישן טעאַטער אין אַמעריקע ,מיטנעאַרבעט אין די וויכ-
טיקסטע טעאַטער-אונטערנעמוננען ... .ער איז נעווען א נאָנטער
פריינט פון איקוף און זיך באַטײליקט אין פי? פון זיינע אונטער-

נעמוננען ,פייערונגען און קאָנצערטן .ער איז געווען א מענטש מיט
אַן ערנסטער באַציאונג צום יידישן װאָרט ,צו דער יידישער בינע,
און אַלעמאָל זיך באַמיט האַלטן הויך די פאָן פון דעם יידישן שאַפן.
2003

עס איז
סצענישער
קרוב פון
מיט זיינע

אַװועק פון דעם יידישן טעאַטער א מענטש
קולטור און רייכן יידיש וויסן .אנב ,ער
שלום אַשן ,און ערשט די טענ האָט ער
איינדרוקן און מיינוננען ווענן זיין גרויסן

פון

מיט הויכער
איז געווען אַ
זיך געטיילט
קרוב".

חיים עהרענרייך כאַראַקטעריזירט אים אַזו :
,די נאַנצע פּעדזענלעכקייט רובינס איז שווער אָנצוכאַפּן, ,אָנצו-
נעמען מיט דער האַנט! און זאָנן ,אָט דאָס איז ער',

דער מענטש

און קינסטלער ,װאָס האָט געלעבט מיט אונדז ,צווישן אונדז ,גאנצע
צוויי און דרייסיק יאָר .איצט ,אַז ער איז אַװעק און מיר פּרובירן
צו מאַכן אַ סך חכל פוֹן זיין לעבן ,פון זיינע דערגרייכונגען אַלס
קינסטלער און אַלס מענטש ,כאַפּן מיר זיך ,אַז מנחם רובין איז
געווען מיט דער יידישער טעאַטער-וועלט ,אָבער ער איז דאָך געווען
אָפּנגעזונדערט פון איר .ווי נאָענט ער איז מיט אַ קאָלעגע ניט נגעווען,
האָט צװוישן זיי עקזיסטירט אַן אינערלעכע מחיצה.
די יעניקע ,וועלכע האָבן נעזעען רובינס סאמע ערשטן אוים-
טריט אין אַמעדיקע  --אין שלום-עליכמס ,צוויי הונדערט טויזנט,,

אין דעם אַמאָליקן ראַלאַנד טעאַטער  --האָבן פאַר זיך געזעען
אַ פולבלוטיקן אַקטיאָר ,אַ נעשולטן זיננער ,א דיסציפּלינירטן און
דיסציפּלינירנדיקן רעזשיסאָר ,אַן אמתער פּליוס פאַרן יידישן טעאַ-
טער .מען האָט געקאַנט ערװואַרטן און געמעגט האָפן ,אַז ער וועט
זיין אַ גרויסער געווינס פאַר דער יידישער בינע ,אַ פּאָזיטיווער
שעפערישער כח ,װאָס וועט העלפן שטארקן די דאַמבעס פון דעם
יידישן טעאַטער .מיט זיין טאַלאַנט ,אינטעלינענץ און טעאטער-
וויסן איז ער ראוי געווען צו דעם.
הנם רוֹבין איז נעשטאַנען

אין דער ערשטער

ריי אַלֵס שוישפּ-

לער און רעזשיפאָר ,איז ער אָבער קיין בויער און איינהיטער פון
יידישן טעאַטער דאָ ניט געװאָרן .זיינע גרויסע פעאיקייטן זיינע!
אַזױ וי געווען געפּענטעט פון אַן אָפּנעלאָזנקײט און מוטלאָזיקייט,
װאָס האָבן פּאַראַליזירט זיין געװואַנטקײט און זיין איניציאַטיו.
ער האָט געקאַנט שפּילן דראַמאַטישע ראָלן ,אָבער אַמבעסטן
איז ער געווען אין כאַראַקטער-ראָלן ,װוי די יעניקע ,וואָס האָבן
אים נעזעען אַלס טוביה דער מילכיקער וועלן עדות זאָגן .ער האָט
געהאַט אַ פולע שטים צו זיננען ,זיין פינור ,זיין הילוך ,זיין
געזיכט האָבן אָבער ניט געפּאַסט פאַר א ליבחאָבער-זינגער . ,. ,רוד
בין האָט געקענט די בינע און האָט געוואוסט דעם חילוק צווישן
טעאַטעד און באַלאַנאַן .זעלטן אָבער איז אים אויסנעקומען צו
רעזשיסירן אַן אויפפירונג .טראָץ אַלֶע זיינע קאַָמפּראָמיסן מיט דעם
יידישן מוזיקאַלישן טעאַטער ,האָט מען אים ניט געטרויט  --ער
איז געווען צו ;ליטעראַריש' פאַר דעם דורכשניטלעכן יידישן
טעאַטער".

און איבערגייענדיק וועגן ר .אַלס מענטש ,שרייבט עהרענרייך :
,מנחם רובין ,אורטיילנדיק פון דעם ,װאָס זיינע נאַענטסטע
קאָלעגן דערציילן ,איז געווען אַ בעל-פאַנטאָזיע .אַ פין ,באַראָן
מינכענהויזן' .ער האָט דערציילט אַזױױנע פאנטאסטישע מעשיות,
מיט אַזאַ ערנסטן נעזיכט און מיט אזא טאָן פון איבערצייגונג ,אַן
די חברים הינטער דער בינע אָדער אין אַקטיאָרן-קלוב האָבן בשעת
מעשה געגלויבט און געשטוינט .עס קאָן קיין ספק ניט זיין ,אַז
מנחם רובין האָט זיך אויסנעלעבט אין דעם שפּיל פון זיין פאַן-
טאַזיע .די מעשיות זיינע זיינען געווען אַ קאָמפּענסאַציע פאַר דער
אַנטוישנדער ווירקלעכקייט אין וועלכער אַ יידישן קינסטלער קומט
אויס צו לעבן.
מנחם רובין האָט קיינמאָל ניט באַקלאַנט זיך; האָט קיינמאָל
ניט פונאַנדערגעקנעפּלט זיך אַפילו פֿאַר א נאָענטן פריינט .און
2004

יידישן

טעאַטער

איצט ,אַז ער איז אַװעק אויף אייביק ,בלייכט נאָך אים איבער
אַ שאַמנדיקע נעשטאַלט און אַ נאָננדער פאַרדרוס ואָס מיר האָבן
אים

נענטער,

ניט נעקענט

אינטימער,

געליבט

בעסער.

האָט אים

יעדער איינער ,װאָס איז סיט אים נגעקומען אין באַרירונג .ער איז
געווען אַן ערלעכער מענטש ,אַ פאַרנינערישער און א גוטער .,ער
װאָלט נעקאַנט גרייכן נָאָר גרויסע הויכקייטן ווען ער שפּרייט
אויס זיינע פלינל,

פֿאַרװאָס ער האָט זיי ניט אױיסנעשפּרײט,

וועלן

מיר שוין קיינמאָל ניט וויסן ".
דר .נ .סווערדלין שרייבט :
,מנחם רובין איז געווען אַ גנוטער שוישפּילער .איינער פון
אונדזערע בעסטע און אינטעליגענטסטע .מנחם רובין האָט אויך
געקענט זיננען און אויסטייטשן אַ נינון און אַ פאָלקסיליר .מנחם
רובין פלענט אויך רעזשיסירן פּיעסן און ניט זעלטן געריסן זיך
צו דער פּען כדי איבערצומאַכן אַ פּיעסע אָדער צוצושרייבן אִן
אַקט אָדער צוויי .ניט תמיד איזן עס אים אָבער געלונגען .אַ דורכ-
פאַל

האָט

אים

וויי

נעטאָן.

רובין

האָט

געהאַט

די

מעלה

פון

פאַרנעסן אַמאָל אַן עולה צוליבן מאָרגן.
ער האָט געהערט צו די געציילטע יידישע אַקטיאָרן מיט וועמען
וועגן ליטעראַטור

מ'האָט זיך געקאָנט זעצן ביי א טיש און שמועסן

און טעאַטער .ער האָט פיל געלייענט און געהאַט אַ פּיעטעט פאַרן
נעדרוקטן װאָרט.
מנחם רובין האָט געקאָנט אויפאַרבעטן אַ ראָל ביזן קלענסטן
דעטאַל און אַפילן דערהויבן זיך צו אַ מדרנה פון א קינסטלער,
ספּעציעל אין די אויפפירוננען פון שלום-עליכמס ווערק ,דאָ האָט
ער זיך געפילט וי אַ פיש אין װואַסער .ניט קיין וואונדער ,װאָס
רובין האָט זיך דערװאָרבן אַ נאָמען מיט דער אויפפירוננ פון שלום-
עליכמס ,דאָס גרויסע געווינס'.
איך געדענק

רובינס

ערפאָלג

מיט

זיינע אויפטריטן

אין פּוילן,

אַלס רעזשיסאָר האָט מען געקאָנט האָבן צו רובינען פיל טענות,
און די יידישע טעאַטער-קריטיק האָט אים די חסרונות אָנגעוויזן.
און דערגרייכונגען.

מ'האָט אָבער אויך אָנערקענט זיינע אויפטוען

דעם פאַרנאַנגענעם סעזאָן האָט ער געשפּילט אין ;נאָ פייט סיטי
האָל' אין מעיפעיר-טעאַטער.

אַ חודש

פאַר

דער

פּרעמיערע

איז

ער אַרויפנעקומען אין רעדאַקציע און אין א לענגערן געשפּרעך
פאַרזיכערט ,אַז ער װועט בשום אופן ניט ריידן דעם געבראָכענעם
עננליש און דעם צעקאַלעטשעטן יידיש אויף דער בינע ... .ער
װועט יידיש ניט פאַרשעמען .,ער וועט ריידן מאַמע-לשון וי ס'באַ-
דאַרף צו זיין .מנחם רובין האָט געהאַלטן װאָרט .ער איז טאַקע
געווען דער איינציקער יידישער שוישפּילער אין ,מעיפעיר'-טעאַטער,
װאָס האָט גערעדט נאָר ײדיש.
מנחם רובין האָט זיך אָפט געקלאָנט אויף דער ירידה פון דעם
יידישן טעאַטער .לעצטנס האָט ער זיך אויך געקלאָגט אויף זיין
געזונט .ער האָט אָבער נאָך געהאָט אַרטיסטישע פּלענער און זיכער
ניט געטראַכט ,אַז דער מלאך המות וועט אַזױ שנעל און אומגעריכט
קומען ... .ס'איז אַװועק פון דער וועלט איינער פון אונדזערע
בעסטע אַקטיאָרן ,װאָס האָט מהנה געווען דעם יידישן עולם מיט
זיין טאַלאַנט ניט נאָר אין אַמעריקע ,נאָר אויך אין אַרגענטינע,
ישראל און אין אַנדערע טיילן פון דער וועלט ,וואו עס זיינען נאָך
געווען יידישע ישובים".
דער טעאַטראַל װאָלף מערקור שרייבט :
 ,מנחם רובין איז פון די װערסאַטילסטע קינסטלער פון דער
יירישער בינע און אַ קאָנצערטיסט פּאַר עקסעלאַנץ .גיט אים אַ
בינע גרויס וי אַ גענעץ און ער װועט דעם שטח

2008

פאַרװאַנדלען

אין

ער װעט אָפּמאָלן מאַסצענעס און עפּיזאָדן ,װאָס

אַ נרויפער אַרענע,

ער צויבערט אַרויס מיט זיין שטים ,מיט זיין קול .ער דאַרף ניט
קיין מוזיקאלישע באַנלײיטונג .ער אַליין ווערט אַלע אינסטרומענטן.
 ...דאָס איז געווען ביים ,ליטעראַרישן ווינקל?ל! פון ,אונזער קעמפּ.
 ..,אויף כמעט

פון דער קליינער בינע אין ער אויפ-

איין ברעטל

געטראָטן אין צוויי מעשיות ,װאָס ער האָט דערציילט .אין ו.2 .
פּרצס ,אַ דין תורח מיט נאָט' און אין זלמן שניאורס ,דער ניקאָ-
לאַיעווסקער סאָלדאַט' ,עס איז מיר קלאָר געװאָרן ,אַן ער האָט
די צוויי מעשיות נישט שטודירט װי מען שטודירט א ראָלֶע .ער
זיי האָבן זיך אַריינגענאָסן אין זיינע בלוטן

האָט זיי אייננעשלוננען.

און ער האָט די צוויי מעשיות איבערנעלעבט און זיי אַרויסגעזונגען.
ער האָט אַלע געשטאַלטן אָפּנעמאָלן מיט אַזאַ מין קינסטלערישער
עכטקייט ,אַז דער נאַנצער עולם איז וי היפּנאָטיזירט מיטגענאַנגען
מיט אים וואו רובין האָט נאָר געװואָלט אים פירן .דער עולם פון
ליטעראַרישן ווינק? איז ניט גלאָט קיין עולם .צווישן עולם זיינען
אויך געווען אַקטיאָרן און שריפטשטעלער און גלאָט סקעפּטיקער
און נלאָט ציניקער ,אָבער רובין האָט אַלעמען אינספּירירט.
האָב

איך

אים

און

געזעען

אין

באַוואונדערט

זיין

אייגענער

אויפפירונג פון שלום-עליכמס  .'000.002,זיין שניידער איז געווען
;דאָס גרויסע געווינס' פון יידישן טעאַטער אין אַמעריקע ,ער אין
געווען דער ,נס' אין דער ,דער נס פון װאַרשעװער געטאָ' פון ה.
לייוויק ,און ער איז געווען דאָס ,געזאַנג' אין ,דאָס געזאַנג פון
דניעפּר! פון זלמן שניאור,

די פראַזע , :ער קען לייענען דעם טעלעפאָן-בוך און באַנייסטערן
אַן עולם' איז ניט קיין טעאַטראַלישער שקר אָדער לעגענדע וען

מען מיינט דעם קינסטלער מנחם רובין,

...איך האָב ניט לִיב

זיך אַרומצוװואַרפן מיט דעם סופּערלאַטיוו ;אַ גרויסער קינסטלער,,
אָבער מנחם רובין איז דאָס מיט אַלע אברים און נידים ,מיט יעדן
װאָרט און קלאַנג און אָטעם פון זיין מויל ,מיט יעדן ריר ,קער און
ווענד פון זיין קערפּער",
מ .9 .פון יוליוס אַדלער.
--

מ .גערץ

,סטעמפּעניײ,

רובינס

,פרימאָרגן",

ריגע ,8 ,אפּריל 9,,6

פון מ .רובין אין נײיעם

ידישן

דאָרט,

טעאטער,

ל-קא  ---צום ערןאָװנט
 0אפּריל ,9291
ק{ .מ ,קיטאי|  ---ער אָװנט פון מ .רובין ,דאָרט 3 ,מאַי ,9291

ק .מ --- .װאָס האָט מ ,רובין אויפגעטאָן ,דאָרט 32 ,יוני .9291
אײנמאָליקע אויסגאבע פון ,נייעם אידישן טעאַטער" (אין ריגע װעגן אקוני

לעמליץ,
ר .ר{ .רובינשטיין|  ---רובין, ,א,ידישע שטימע" ,קאָװנע 4 ,יולי ,9291
א--ן  --מ .רובין אלס זינגער ,דאָרט 8 ,יולי ,9291
א--ן , --באיאדערא" (אויפגעפירט פון מ .רובין) ,דאָרט 51 ,יולי .9291
קיט

---

פון

ערעפענונג

פערטן

סעזאָן

קעניג" ,אינסצעניזירונג לוט באבעל.
מ.

ריגע,

יא, ,פרימאָרגן",

22

אין

;נייעם

יידישן

רעזשי  --מ .רובין.

סעפּט.

טעאַטער",

;בעני

דעקאָראציעס --

,9291

זיינע

ב .זעליק מינק  --ביי מ .רובינען,
שטימע" ,קאַװנץ 72 ,נאָװ,9291 .

גאַסטראָלן

אין ליטץ,

,אידישע

ה .שיק  000,002, --פון שלום-עליכם אין יידישן טעאטער (1טער אויפ-
טריט פון מ .רובין) ,דאָרט 82 ,נאָװ,9291 .
אַ פויגעל  000,002 --פון שלום-עליכם ,אויפגעפירט אין טעאַטער /נאָ-
װאַשטשי?.
ווארשע,

אלחנן
,אונזער

רעזשי ;

 7סעפּט.

פנחם

רובין,

דעקאָראַציעס :

מאצקעװרטש,

פהינט",

.03291

צייטלין  --מ ,רובינס
ווארשע,

עקספּרעס",

אויפטריט

 8סעפּט.

אין "000,002

פון שלום-עליכם,

,0391

נחמן מייזיל  --שלום עליכמס  000,002אין נאָװאָשצי טעאַטער ,גליבל"ט",
ווארשע,

.0391

ני ,73

יעקב פּאַט  --שימעלע סאָראָקער ,דער גרויסער געװינער ...גנייע פאָלקס-
צייטונג",

ב .ק--ס

װארשע,

--

01

שלום

סעפּט.

.0391

עליכם .000,002 :

רעזשי

און

אינסצעניזאַציע  :מנחם

2000

לעקסיקאָן

פון

רובין .,טעאטער ;נאַװאָשצי, ,מאַָמענט" ,װאַרשע 41 ,סעפּט,0291 .
דר ,י .װאָרטסמאַן  --מנחם רובין  --אַן ערשטקלאַסיקער
,ברוקלינער אידישעט שטימע" ,ג 2 , .אָקטאָבער ,1391
דר .א .מוקדוני  ---געזאנג און שפּיל* , ---מאָז"ש" ,נ .י 2 ,.אָקט,1391 .
וויליאם עדלין  --אַ נײיער אויסטייטשער פונים אידישן פאָלקס-ליד", ,טאָג",
נ .י 2 ,אָקט,1291 .
ל .פאָגעלמאַן  --מנחם רובין'ס אויפטריט אין ראָלאנד טעאטער, ,פאָרו,",
נ .י 3 ,אָקט,1391 .
נ .בוכוואלד  --שלום עליכמ'ס ;גרויכע געװוינס" מיט קונסט פּרעטענויעס
אין בראַנזװיל, ,מ",פ" ,נ .י 6 ,נאָװ,1391 .
ב .י ,גאָלדשטײן  --דאָס איז עפּעס אַנדערש, ,פ,אייש" ,נ .י 31 ,נאָ,1291 .
דר ,י .װאָרטסמאן  --װעגען אלעס צו ביסלעך, ,ברוקלינער אידישף שט.מף",
נ .י 21 ,נאָװ,1291 .

,טעאַטער אַלעקסאַנדריאַ" מיט מיטגלידער פון קאָמפּאַנעעצס טרופּע
און אייניקע ,ליבהאָבער" פּצס ,אין פּאָליש אויף דער קייט" און
 1אַקט פון זיין איבערזעצונג פון קיסעלעווסקיס פּיעסע ;קאַרי-
קאַטורן?,
ש .האָט זיין ליטעראָרישע טעטיקייט אָנגעהויבן מיט לידער
און דראַמאַטישע שטיודן ,די גאַסען-משוגענש" אין ,ראָמאַנ-צֵײי
טונג* (, ,)7091בלומען? אין ,ט,עאַטער:װעלט* ( )8091און דערנאָך
זיך באַטײליקט אין פאַרשידענע יידישע פּעריאָדישע אויסגאַבן
אין װאַרשע ,דערונטער א"פ א .קאָמאַ ,מיט איבערזעצונגען פון
דער פּוילישער פּאָעזיע אין ,אײיראָפּעאישע ליטעראַטור* (א"ר פון
אברהם רייזען)

ג .י 1 ,אאַנאַר

פון  8091ביז  1191איז ש ,געווען רעפּאָרטער פון די ציי-
טונגען ,היינט"/, ,אונזער לעבן" ,ענייע וועלט" ,און זינט דער גרינ-
דונג פון דער צייטונג ,דער מאָמענט" ,דאָרט אָנגעפירט מיטן
אָפּטײיל ,פון דער פּוילישער פּרעסע" ,און אויך פאַרעפנטלעכט
די צוויי באַארבעטע ראָמאַנען .דער יודישער אויסלייזער אין ענג-
לאַנד .,לויט ראָדענבערגס ראָמאַן װעגן מנשה בן ישראל ,און
;דער יודישער מיניסטער" ,לויט קראַשעווסקי א.אַ .קװאַלן,
אין  1191איז ש .געפאָרן שטודירן טעאַטער קיין וין ,אָבער
אָנשטאָט דעם גאַסטראָלירט ער אין דאָרטיקן יידישן טעאַטער
(דיר .זיגלער) ,וואו ער טרעט אויף אַלס ;אַברוש? אין הירשביינס
;נבלה? און אַלס קלמך" אין גאָרדינס ,דער וױילדער מענטש".
סוף  1191געקומען אין אַמעריקע ,איז ש .אַרײנגעטראָטן אַלס
אַקטיאָר אין יידישן טעאַטער ,און אין  2191ווערט אין זיין אי-
בערזעצונג אויפגעפירט גאָרקיס פּיעסע קאויפן אָפּגרונט? |זיינע
אַ נייע איבערזעצונג פון דער זעלבער פּיעסע איז אויפגעפירט
געװאָרן דורך מאָריס שװואַרץ אין ;יידישער קונסט טעאַטער" דעם
 5דעצעמבער 9191ן,
דעם  72פעברואַר  4191ווערט אין ,קעסלערס סעקאַנד עוועניו
טעאַטער אויפגעפירט דורך קעסלערן ש'.ס איבערזעצונג פון אַרצי-
באַשעווס פּיעסע ,אייפערזוכט" ,װאָס איז דאָס זעלבע יאָר געדרוקט
געװאָרן אין ניװ-יאָרק.
אין סעזאָן  7176191איז אין ,סעקאָנד עוועניו טעאָטער" אויפ-
געפירט געװאָרן דורך מאָריס מאָשקאָװיטש שש'ס איבערזעצונג
פון בריעס ;מוסיע פּואַרעס דריי טעכטער" ,און אין ,סעקאָנד
עוועניו טעאַטער? איז אויך אויפגעפירט געװאָרן דורך קעסלערן
ש'ס איבערזעצונג פון הערמאַן זודערמאַנס ;די היים",
דעם  51פּעברואַר  8191איז אין ,קעסלערס סעקאָנד עוועניו
טעאַטער* אויפגעפירט געװאָרן דורך קעסלערן ש',ס איבערזעצונג
פון הענרי נאַטאַנסאָנס פּיעסע ;,הינטער מויערן" א"נ ,דער יידישער
גלויבן* ודי פּיעסע איז אין יידיש דאָ אין עטלעכע איבערזעצונגען,
און איז אין  2291געדרוקט געװאָרן אין דער איבערזעצונג פון
זלמן זילבערצווייגן,
דעם  82מערץ  8191איז אין ;קעסלערס סעקאָנד עוענין
טעאַטער* אויפגעפירט געװאָרן דורך קעסלערן ש'.ס פּיעסע ,דעם
טאַטענס זונדעלע ,אַ פאָלקסשטיק אין  3אַקטן און  6בילדער ,פריי
נאָך לאַראַנדזש ,מוזיק פון יאָזעף בראָודי",
אין  8191איז אויך אויפגעפירט געװאָרן ש'.ס איבערזעצונג
פון הענרי נאַטאַנסאָנס דראַמע ,דניאל הערץ".
דעם  21מאַי  9191איז אין ,פּיפּלס טעאַטער? אויפגעפירט
געװאָרן ש'.ס איבערזעצונג פון טרילבי ,לויטן ראָמאַן פון דזשאַרדזש
די'מאָריער .די איבערזעצונג איז נאָך אין  8191אויפגעפירט גע-
װאָרן דורך סעמיועל גאָלדענבורג אין פילאַדעלפיע,

קיגסטלער,

טעאַטערס,

ל .מאלעך --

--

,די פּרעסע",

ב .י .גאָלדשטײן
,2
וויליאם עדלין  --די  2נייע אָפּערעטען אויף דער אידישער ביהנע, ,טאָג",
נ .י 1 ,יאַנואַר .2391
הלל ראָגאָף , --דער גאַסען זינגער" אין ראָלאַנד טעאַטער, ,פאָרװ ,".ג .י,,
 1יאַנואַר ,2391
נ .מ -- .מנחם

בראָנזװיל

ב"א,

 52דעצ.

,1391

און בראָדװײ,

פא"ש",

רובינס גאַסטשפּילן, ,ליטבל"ט",

װאַרשע,

נ' ,3391 ,42

ש .דרייער , --דער אורטייל", ,טאָג" ,וילנע 72 ,דצצ,3391 .
דר ,ל .זשיטניצקי  --דער דעבוט פון מענאַכעם רובין אין טעאַטער ,עקסעל-
סיאָר", ,פּרעסע" ,ב"א ,ג אַפּריל ,8391
שמואל ראָזשאַנסקי  ---טעאטער-רעצענזיעס, ,דא"צ" ,ב"א 81 ,אפּריל,8291 ,
דר .ל .זשיטניצקי  --טעאטער'כראַניק, ,פּרעסע" ,ב"א 81 ,אפּריל,8391 ,
שמואל ראָזשאַנסקי  ---טעאטער-רעצענזיעס, ,דא"צ" ,ב"א 01 ,מאַי ,8391
דר ,ל .זשיטניצקי  ---טעאַטער-כראָניק, ,פּרעסע" ,ב"א 01 ,מאַי ,83291
ט .ביילין  ---נאָטיצן און באמערקונגען ,דאָרט 02 ,מאַי ,8391
,א"צ" ,ב"א 22 ,מאי ,8391
שמואל ראָזשאנסקי  ---ד
דר .ל .זשיטניצקי  --היינט דער ערנאָװנט פון מענאכעם רובין, ,פּרעסץ",
ב"א 41 ,יוני ,8391
שמואל ראָזשאַנסקי  --טעאַטער-בלעטלאך, ,ד,א"צ" ,ב"א 41 ,יוני ,8391
ט .ביילין  ---נאָטיצן און באַמערקונגען, ,פּרעסע" ,ב"א 71 ,יוני,8291 ,
שמואל ראָזשאַנסקי  --טעאטער-רעצענזיעס, ,דא"צ" ,ב"א 71 ,יוני ,8291
ט .ביילין ; --בר כוכבא", ,פּרעסע" ,ב"א 6 ,מאַי ,5591
װאָלף מערקור  --מנחם רובין ,דער אויסטייטשער פון אַ בלאַט טעלעפאָן,
,ניו-יאָרקער װאָכנבלאט" 12 ,אויגוסט ,5591
,אָג-מאָזיש" ,נ ,י 81 ,.אָקט,6591 ,
דר .נ .סװערדלין  ---ביים פאָרהאַנג ,ט

( -- }-באַרימטע אידישער אַקטיאָר מנחם רובין ,געשטאָרבן,
ני

,

02

יוֹנַי

,פאָרו,",

,2

שווייד ,מאַדק {װאָלף-מרדכי|
0

געבוירן  51מאַי  1981אין װאַרשע ,פּױלן,
אין אַ פאַמיליע פון גערער חסידים .גע
לערנט אין חדר און אין  ,ר'איטשעס ישיבה".
אַלגעמײנע בילדונג באַקומען ביי פּריװאַטש
?ערער .פון יינגלוויין אָן אַרױסגעװיזן אַ
שטאַרקע נייגונג צו שוישפּילערײי ,אַריינגע-
טראָטן אין דער דראַמאַטישער סעקציע פון
;הזמיר? און זיך באַטײליקט (א"ר פון דוד
הערמאַן אוֹן י .ל .פּרץ) אין קלענערע ראָלן,
דערנאָך אַלס /ברכיה" אין פּרצס ,ס'ברענט",

זיין ערשטע גרעסערע ראָל איז געווען ;דניאל" אין שלום עליכמס

;מענטשן? .ש .פאָרט אַרום עטלעכע װאָכן מיט ,ליבהאָבער? איבער
דער פּױלישער פּראָװוינץ .אויף דער עצה פון פּרצן ,טרעט ער אַרײן
אין דער ואַרשעװער פּוילישער דראַמאַטישער שול (וועלכע ער
פאַרענדיקט מיט אַן אויסצייכענונג ,אין  ,)1191פעריע-צייט פאָרט
ער אַרום מיט קאַמינסקיס טרופּע און שפּילט אויך ,אויף פּויליש,
אין /,טעאַטער מאַלי" .דעם  82יולי  0191פירט עשר אױיף אין
2064
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יידישן

טעאַטער

דעם  51יאַנואַר  1291איז אין איידישער קונסט טשאַטער" אויפ-
געפירט געװאָרן דורך מאָריס שװאַרץ ש'.ס איבערזעצונג פון גאָר-
קיס פּיעסע ,מעשטשאַניע* (מיטלקלאַס מענטשן) ,װאָס איז אין
יולי  0491געשפּילט געװאָרן אין ב"א דורך איזידאָר קעשיער בעת
זיינע גאַסטױאָלן ,א"נ ,עלטערן און קינדער.
דעם  61דעצעמבער  1291איז אין ;עגעבילס -601טע סטריט
טעאַטער* |מאַונט מאָריסן אויפגעפירט געװאָרן ;דער גולם ,נאָך
אַ לעגענדאַרישע אָפּערצ מיט אַ פּראָלאָג אין  2אַקטן און 4
טאַבלעטן פון אַלבערט קעועטי ,איבערזעצט פון מאַרק שוייד,
באַאַרבעט פאַר דער יידישער בינע און אויפגעפירט מאַקס געביל".
דעם  62דעצמבער  2291איז אין איידישער קונסט טעאַטער"
אויפגעפירט געװאָרן פון ש .זיין איבערזעצונג פון גאַבריעלא זאַ-
,ריי און דער מאַן* {|מענטשזיזנאַן מיט בערטאַ
פּאָלסקאַס פּיעסע ד
גערסטען ,חנה אַפּעל ,לוסי און מישע גערמאַן
דעם  62דעצעמבער  3291האָט ש .אויפגעפירט אין ;יידישער
קונסט טעאַטער* זיין איבערזעצונג פון זשאַקינאַ בענאַװענטאַס
,ליאַלקעס?,
אין  4291אין זאָלאָטאַראָווס צווייטן באַנד ;געקליבענע שריפטן"
איז דערשינען זיין דריי-אַקטיקע דראַמע ,דער שטורעם פון דער
נשמה"* אין ש'.ס איבערזעצונג.
דעם  71סעפּטעמבער  5291איז אין ,יידישער קונסט טעאַטעף*
א"ר פון מאָריס שװואַרץ אויפגעפירט געװאָרן ש'.ס איבערזעצונג
פון ;שאול המלך ,ביבלישע דראַמע פון פּאָול הייזע ,דעקאָראַציעס
--

ואַן ראָזען?".

אין פאַרבאַנד ( )72-6291האָט ש .פאַרעפ:טלעכט זיין פּיעסע
;געשענקטע יאָרן" ,װאָס איז אין דער ענגלישער איבערזעצונג
פון שלמה גראָסמאַן געדרוקט געװאָרן אין ,דזשואיש טריביון"
(נ .י 6 .,.מערץ 3--יולי | )5291די פּיעסע איז געבויט אויף אַ
פאָלקס-מעשה ,װאָס איז אויך באַנוצט געװאָרן פון ש .פרוג פאַר
;דעם שמשס טאַכטער* און פון דוד פרישמאַן פאַר ;די מתנה"ן.
דעם  62דעצעמבער  8291איז אין ,נעשאָנאַל טעאַטער" אויפ-
געפירט געװאָרן פון סעמיועל גאָלדענבורג ש'ס איבערזעצונג
פון לעאַניד אַנדרעעװוס פּיעסע ;די ליבע אין גיהנום",
דעם  132יאַנואַר  9291איז אין ,יידישער קונסט טעאַטער" א"ר
פון באָריס גלאַגאָלין אויפגעפירט געװאָרן ש'.ס איבערזעצונג פון
װויליאַם שעקספּירס שאַטעלאָי ,מוזיק  --ווערדי ,דעקאָראַציעס,
לויט דאָברי  --א .טשערטאָו.
אין  9291איז אין קאונזער בוך" פאַרעפנטלעכט געװאָרן ש'.ס
אײנאַקטער ;אַז עס גייט ,גייט עס פון אַלע זייטן? |געבויט איף
אַ יידישער פאָלקס-מעשהן,
אין אַפּיל  0291איז אין ,אויפקום" פאַרעפנטלעכט געװאָרן
ש',ס איינאַקטער ,קוק אין דער זון" ,װאָס איז אין  0591דורך אים
איבערגעאַרבעט געװאָרן אין ,ד,ער קאַרטנשפּילער" ,אַ שפּיל אין
איין אַקט,
אין  7291איז אין ,די צוקונפט" פארעפנטלעכט געװאָרן ש',ס
דראַמאַטישע פּאָעמע אין  2בילדער ;הײימאַרקעט".
דעם  71מאַי  8291איז אין ,נעיבאָרחוד פּלעיהאַוז? אויפגעפירט
געװאָרן אונטער ש'.ס רעזשי זיין ;מזל דאַרף מען האָבן ,אַ טראַגי-
קאָמעדיע אין דריי אַקטן* (געבויט אויף דער ,דערציילונג פונם
הער סאָנקין* פון סעמיאָן יושקעוויטש).
אין  8291איז אין ניו-יאָרק ,אין דער אױיסגאַבע ,אײנאַקטערס
פאַר דער בינע און שטודיום" דערשינען ,אין ענגליש; ,אַ מיזע-
ראַבלער טאָג ,אָדער ערלעכקייט איז די בעסטע סאָוויעטישע פּאָליסי;
2009

אַ קאָמעדיע אין איין אַקט ,פון מאַרק שוייד (פון רוסיש ,פון ג.
זאַשטשענקאָ* ,װאָס איז געשפּילט געװאָרן פון דער ענגלישער אָפּ-
טיילונג פון אַרבעטער רינג.
אין  8491האָט ש .אָפּגעדרוקט אין ,שלום עליכם פּאַנאָראַמאַ?
זיינע ענגלישע איבערזעצונגען פון שלום-עליכמס פּיעסן ;עולם
הבא" און ,שווער צו זיין אַ ייד",
דעם  82מאַי  ,0591צום -05יאָריקן יובל פוֹן קאַרבעטער ריבג"
האָט ש .אויפגעפירט אין ניו-יאָרקער ;מעדיסאָן סקווער גאַרדען"
זיין ד,אָס ליד פון אויפגאַנג* ,אַ דראַמאַטישער פּעדזשענט ,מוזיק
 --לאַזאַר וויינער.אין  0591איז אין ,א,יװאַ לאַ גאַליען טעאַטער? געגעבן געװאָרן
שי'ס ,זונענאונטערגאַנג" ,א שפּיל אין איין אַקט,
דעם  82אָקטאָבער  0591איז א"ר פון מנחם רובין אויפגעפירט
געװאָרן ש',ס ;אַ שטעטל װאַכט אויף" ,א שפּיל אין צוויי אַקטן
און דריי סצענעס ,מוזיק  --שלום סעקונדאַ ,װאָס איו געשפּילט
געװאָרן איבערן טור פון דער פאַרבאַנד-יטרופּע,
אין אַסטאָר האָטעל איז אויך אויפגעפירט געװאָרן א"ר פון לעאַ-
נידאָװו ש'.ס אַ פּעדזשענט עאונדוער חלק אין אַמעריקע* ,מוזיק
פון יוסף רומשינסקי ,און אין ;מעדיסאָן סקווער גאַרדען" איז אויפ-
געפירט געװאָרן ש'.ס פּעדושענט ;אם אשכחך ירושלים" ,מוזיק
פון אייזיק װאַן גראָהוו,
אין  0691האָט ש ,בּאַאַרבעט ,אין איין אַקט ,אין יידיש און אין
ענגליש ,דוד פּינסקיס ,דער אוצר" ,װאָס איז געגעבן געװאָרן
דורך דער פאַרבאַנד-טרופּע אויף איר טורנעע איבער די פאַר-
אייניקטע שטאַטן און קאַנאַדע.
זינט  1291איז ש .אַ מיטגליד פון איידישער קונסט טעאַטער",
וואו ער האָט געשאַפן אַ גאַנצע ריי ראָלן אין קינסטלערישן רצ"
פּערטואַר פון טעאַטער ,װי ,ר' עליע" אין לייווילס ;שמאַטעס?
;סולטאַן" אין זשולאַווסקיס ;שבתי צבי*, ,קעניג דוד" אין הייזעס
,שאול המלך", ,דער באַראָן* אין גאָרקיס ;אויפן אָפּגרונט*, ,דער
בלינדער" אין לייוויקס ;בעטלער", ,דער מרא דאתרא" אין אַנ-
סקיס ;דיבוק", ,יודקע? אין פּינסקיס ,דער אוצר", ,דער זן"
אין אַנדרעעװוס ,זיבן געהאַנגענע? ,און מיט דוד קעסלערן  --אַלס
;סיעראָזשאַ? אין אַרציבאַשעװס קאייפרזוכט",
אין  6291איז ש .איבערגעגאַנגען אויף אַ געוויסע צייט ,אויף
דער ענגלישער בינע ,און זיך באַטײליקט אין דעם באָסטאָנער
נייעם קונסט-טעאַטער /טהי רעפּערטאָרי טעיעטר",
סעזאָן  12-0291האָט ש .איבערגענומען דאָס ;בראָנקס אַרט
טעאַטער? און עס געעפנט אין אָקטאָבער  0391אונטער זיין רעזשי
מיט זיין דראַמאַטיזאַציע פון שלום אַשס ;עלעקטריק טשעיר"
,טויט-שטראָף"ן ,אַ דראַמע אין אַקטן און  5בילדער .אין נאַ-
וועמבער  --חנא גאָטעספעלדס קאָמעדיע ,גאָטס גנבים" ,דערנאָך
דאָרט אויפגעפירט אַ צאָל שלום-עליכם-איינאַקטערס א"ג עאַ גאַכט
אין יעהופּעץ*,
דעם  12דעצעמבער  7391האָט ש .אויפגעפירט מיטן ניו-יאָרקער
;אַרטעף? סטעפאַן צווייגס ,דער בראַװער סאָלדאַט שווייק",
אין  9291האָט ש .זיך באַטײליקט אין קלאַנג-פילם ;עד מתי"
(רעזשי  ---סידני גאָלדין) און אין  3291אין קלאַנג-פילם קאָנקל
מאָזעס* (רעזשי  --מאָריס שװאַרץ).
ש .האָט אויך פאַרפאַסט בערך  05פּראָגראַמען ,װאָס זיינען געגעבן
געװאָרן איבער דער ראַדיאָ מצמשר א"ג ,יײדן אין דער געשיכטע
פון אַמעריקע".
ש .איז געווען אַ יאָר וויצע-פּרעזידענט און שפּעטער פּרעזידענט
2010

לעטסיקאָן
פון דער יידישער אַקטיאָרן יוניע אין אַמעריקע.
ש .האָט אויך איבערזעצט ,פרוכטן פון אויפקלערונג" פון טאָל-
סטאִי ,אָנגעשריבן אַן אײנאַקטער ?עס געשעען נאָך ניסים" ,אַ
טראַגי-קאָמעדיע אין  32אַקטן ,דער גר", ,די גאָלדענע שלאַנג"
(געבויט אויף פּרצס ,צווי ברידער") ,און אַ שפּיל ,לואיס בראַנ-
דאַײיס? ,פון דער נאַנטער פאַרגאַנגענהײט אין צוויי אַקטן און זעקס
בילדער ,װאָס זיינען ניט אויפגעפירט געװאָרן
זינט  2191האָט ש .אָנגעהויבן מיטאַרבעטן אין פאַרשידענע יידי-
שע פּעריאָדישע אויסגאבן אין אַמעריקע ,וואו ער האָט געדרוקט
אָריגינעלע און איבערזעצטע לידער ,אײנאַקטערס ,און געשריבן
וועגן טעאַטער .ער האָט אויך ארויסגעגעבן אייניקע זאַמלונגען פון
זיינע לידער און צוויי ביכער וועגן פּרצן ,װי, :בורשטינענע שיס-
לען" (פ"ג /ווערבע" ,נ .י 917 ,1291 ,זז),; ,מיט פּרץ'ן" (פ"ג
;ווערבע" ,נ .י 74 ,3291 ,.זז, ,).צו גאָט און צו לייט" (פ"ג ,ווער-
בע" ,נ .י 46 ,6291 ,.זז ,).כ'ּ,װוושל מאַכן טיי" (באָסטאָן 45 ,7291 ,זז,),
;דאָס פאָלק פונם ספר" (פילאַדעלפיע, ,)0391 ,און איך רעד פּראָסט"
(ניו-יאָרק, ,)5291 ,אַלע לידער און פּאָעמעס? (ניו-יאָרק,)1591 ,
און ,טרייסט מיין פאָלק* (ניו-יאָרק ,5591 ,פ"ג פּרץ)
ש .,האָט אויך איבערזעצט פ .דאָסטאָיעװוסקיס ראָמאַן ;ערני-
דעריגטע און באַלײידיגטע* ,ראָמאַן אין  4טיילן ,אין  2בענדער
(אַרױסגעגעבן דורך מאַקס יאַנקאָװיץ ,ניו-יאָרק) ,פּשיבישעווסקיס
,פונ'ם אָפּגרונט?* (דע פּראָפונדוס ,אַרױסגעגעבן דורך מאַקס יאַנ-
קאָװויץ ,ניו-יאָרק) ,און ישראל זאַנגװילס ,טרוימער פונ'ם געטאֵ"
(פ"ג יאַנקאָװיץ) ,ער האָט אויך פאַרעפנטלעכט אין ,פאָרװוערטס"
אַ ראָמאַן פון טעאַטער-לעבן ,די פאַרמאַסקירטע וועלט" ,און אין
;פּנקס (ניו-יאָרק ,נ'  ,2זז )95-751 .אָפּנעדרוקט אַ רשימה פון
 8אַקטיאָרן-װוערטער |טעאַטער-זשאַרגאָןן.
זשורנאַל

אין  9491האָט ש .רעדאַקטירט דעם
יובילעאום אידישע טעאַטריקעל עלייענס".
זינט  6491אַרבעט ש .װי אַ שטענדיקער מיטאַרבעטער
,פאָרווערטס* ,וואו ער שרייבט ,צ .אַ .וועגן קונסט-ענינים,
ש'יס געדרוקטע
ו{{ן

12ן
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אַ שפּיל אין חלום און ואָר
אין אַכט בילדער פון מאַרק שווייד

;דער פאַרבאַנד* ,ניו-יאָרק ,נאָוו---6291 .מערץ |7291
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3041
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|;אויפקום" ,ניו-יאָרק ,אַפּריל  ,0291זו}01-5 .

{ן מאַרק שוייד
הײימאַרקעט
דראַמאַטישע פּאָעמע אין דריי בילדער
{;די צוקונפט" ,ניו-יאָרק ,אַפּריל  ,7291זז11-502 .ן
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 3, 1291שוטן

אין
מ,

לי

און

צי

שי

ז .רייזען  --א,לעקס .ייד .ליט.ײ ,ען ,זן,635335 .
ב,

גאָרין

וט

;גצש.

איד,

טצאט,",

1

זי

0

,אייש" ,נ .י 61 ,.מערץ ,8191
ד .ב -- .אין טהעאַטער ,פ
י .ענטין

--

די פּסח"פּיעץסע

אין קעסלער'ס

טהצאטער,

,די

וװארהייט",

ג .י,

 1אַפּריל ,8191

דר .י ,װאָרטסמאן  ---אַ פאָלקס-שטיק אין דייוויד קעסלערס טהעאַטער ,ט,אָג",
נ .י 6 ,אַפּריל .8191

ב .גאָרין , ---מיעסטשאַנע" אין אוירווינג פּלײס טהעאַטער", ,מאָ"זש" ,ג .י,,

 9יאַנואַר ,1291

,אָיזש" ,נ .י 62 ,דעצ,1291 .
ב .גאָרין  --דער גולם ,מ

הלל ראַגאָף , ---דער גולם", ,פאָרו ,",נ .י 31 ,,יאַנואַר ,2291
ש" ,נ .י 01 ,.פעבר,2291 .
י,י,
אם"
פול
,ג
ר
ע--
דסצל
אַק

{ -- }-א קלאַגע געגען שװאַרץ'ן און אַ קלאַגע געגען שװארץ'עס טרופּע,
,פאָרו,",

 .1י 2 ,.יולי ,6291

מאָריס שװאַרץ  ---מאָריס שװאַרץ ענטפערט ,דאָרט 9 ,יולי .6291
מאַרק שווייד  ---מאַרק שווייד ענטפערט מאָריס שװאַרץ'ן ,דאָרט 61 ,יולי ,6291
דר.

א .מוקדוני

--

ניײאָרק,

,טעאטער",

,7291

זן,56-951 .

נ .בוכװאַלד  ---גאָטעלאָײ אין אידישן קונסט טעאַטער, ,פרייהייט" ,ג,* .
 7פעברואר ,9291

אב .קאַהאַן , --אָטעלאָי אין שװאַרץ'ס קונסט טעאַטער, ,פאָרװ,, .1 ,".

 8פצברואר

,9291

,אָ"זש" ,ג .י 8 ,.פעברואר
דר .א .מוקדוני , ---אָטעלאָ אין קונסט טעאַטער ,מ

(אַ דראַמע אין דריי אַקטען מיט אַן עפּילאָג)
איבערזעצט פון ענגליש  :מאַרק שווייד
(געדרוקט אין צווייטן באַנד ;געקליבענע שריפטן",
ניו-יאָרק ,4291 ,זז851-921 .ן
{פן געשענקטע יאָהרען

שוייד

אַז עס גייט גייט עס פון אַלע זייטן
קאָמעדיע אין איין אַקט

פּיעסן ,אין יידיע):

מאַרק שוייד
די גאַסען-משוגענע
(אַ דראַמאַטישער עטיוד אין  4קורצע מאָנאָלאָגען)
{,ראָמאַנ-צייטונג? ,װאַרשע 91 ,דעצ7091 .ן
מאַרק שווייד
בלומען
(אַ סצענישער אטיוד)
{,טעאַטער-וועלט* ,װאַרשע 51 ,אָקטאָבער 8091ן
מ .אַרציבאַשעװ
אייפערזוכט
אַ דראַמע אין פינף אַקטען
איבערזעצט פון רוסישען פון מאַרק שווייד
מ .גורעוויטש פּערלאַג ,ניו-יאָרק 1211 4191 ,זז.ן
דר .הלל זאָלאָטאַראָו
דער שטורעם פון דער נשמה

פון

,9
א .גלאַנץ --
8

פעב.

די שעקספּיר

אויפפיהרונג

אין קונסט

טעאטער,

,טאָג",

נ .י,

,9291

װיליאַם עדלין  ---צוויי אָפּערעטען און אַ דראַמע, ,טאָג" ,ג .י 01 ,.אָקטאָבער
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יידישן

טעאַטצער

דר .א ,מוקדוני , ---עלעקטריק טשער", ,מאָיזש*; נ .י 01 ,.אָקטאָבער ,0391
ד .קאַפּלאן  --שלום אַש'ס ,עלעקטריק טשער" אין בראָנקס אַרט טעאטער,
,פאָרװו ,",נ .י 11 ,.אָקטאָבער ,0391
מ .מלמד

--

מאַרק

שוייד'ס

קונסט

טעאַטער,

,די

אידישע

װעלט",

פילא,

 7אָקט,0291 .
דר ,א .מוקדוני , --גאָט'ס גנבים" ,רעזשי מאַרק שוייד, ,מאַ"זש" ,נ .י,
? נאָ,0291 .
ב .י .גאָלדשטײן  ---אויף דער טעאטער עועניו, ,פאיש" ,נ .י 5 ,דצצ,0391 .
דר .א .מוקדוני  --ארום טעאַטער,, ,מאַיזש" ,ג .י 62 ,.דעצ.03291 .
אברהם רייזען  --די ,אײראָפּעאישע ליטעראטור" און אירע מיטארבעטער,
,װאָכנשריפט" ,װאַרשע ,נ' ,2391 ,83
מ .רינג  --דער סאָלדאַט שװייק ,א געפערלעכער גאַסט אין ארטעף, ,מ""יפ",
נ .י 71 ,.דעצ,7391 .
נ .בוכװאַלד , --דער בראַװער סאָלדאט שועיק" אין ארטעף טעאטער,

דאַרט,

 42דעצ,7391 .
0}, 3491,

שסאן   20/2421,ג8ו1קםי 1םג שסן 821061006-60-0-1

46 21.ע2601
4771

יס

ל .סיגאַל  --מאַרק שווייד שאַפט אַ פּיעסע פון אַמעריקאַנער אידישען לעבען,
,דער אידישער זשורנאל" ,טאָראָנטאָ 42 ,אָקט,0591 .,
ח .גוטמאַן  --ערשטע פּיעסע פון פאַרבאַנד טרופע, ,מאָיזש" ,נ .י 8 ,.נאָ,
,0

רעכטצייט,

יעקב

געבוירן  4091אין פּיעטראָקאָןו ,פּױלן
פאָטער  --חזן אין דער אָרטיקער אָרטאָ-
דאָקסישער שול .אַלס יונגל געזונגען ביים
פאָטער וי אַ משורר און ,אַרײנגעכאַפּט* אויך
אַ דאַוונען פאַרן עמוד ,געלערנט פריער ביים
פאָטער סאלפעדזשא ,דערנאָך שטודירט מוזיק
ביי מוזיק-לערער און אַלין זיך ,געגריבלט"
אין ביכער וועגן מוזיק,
פון דעם כאָר אַנטװיקלט זיך אַ ,ליבהאָ-
בער*-גרופּע אין וועלכער ר .דעביוטירט אין
;ווילדער מענטש" פון יעקב גאָרדין (רֹאָל קאלכסנדר").
אויסער אין דער גרופּע ,וואו עס קומט באַלד אויס ר .צו װוערן
דער הױיפּט-ראָליסט און דיריגענט אין די אָפּערעטן ,װאָס זיי שפּילן,
טרעט ער זייער אָפט אַרױס אויף די קאָנצערט-פאָרשטעלונגען ,װאָס
די פאַמיליע רעכטצייט אָרדנט איין (זיין יינגערער ברודער סימאָר,
אַלס ;וואונדער-קינד? און זייער שװועסטער הינדע) .א טײל פון
זייער רעפּערטואַר ,װי לידער ,דועטן און איינאַקטערס ,ווערט טאַקע
פון אים פאַרפאַסט .די פאַמיליע ר .באַטײליקט זיך אין די פאָרשטע-
לונגען פון די פאַרשידענע טרופּעס פון װאַרשע און לאָדזש ,וועלכע
קומען שפּילן צו זיי אין שטאָט,
אינמיטן פון דער ערשטער וועלט-מלחמה טראָגט זיך די פאַמיליע
איבער קיין לאָדזש ,און דאָרט ווערט ר .אַנגאַזשירט איינצושטודירן
די מוזיק פון די אויפגעפירטע אָפּערעטעס .ער ווערט זייער פּאָפּן-
לער .װאַנדערנדיק ,קומט די טרופּע אַרײן אין מינסק ,װאָס גע-
הערט שוין דאַמאָלט צו די סאָװויעטן ,וועלכע אָרגאַניזירן אַ יידיש-
דראַמאַטיש מלוכה-טעאַטער ,און ר .גייט איבער צום דראַמאַטישן
רעפּערטואַר ,אָבער ווען מען נעמט אויפפירן די גרויסע אײראָפּע-
אישע אָפּערעטעס ,די טשאַרדאַש פירשטין", ,שושנה די צנועה",
;דאָס מארק-מיידל", ,אלמא וואו וואוינסטו?" אדג ,.ווערט ר .באַ-
שטימט אַלס דיריגענט ,און די יעווסעקציע גרייט זיך אים צו שיקן
שטודירן אין דער רעגירונגס-קאַנסערװאַטאָריע .אָבער דאָ קריגט
ער די ידיעה ,אַז זיין פּאָטער מיט דער פאַמיליע האָבן זיך געראַ-
טעוועט קיין אַמעריקע ,און אין  2291געלינגט אים אָנצוקומען צו זיי,
אין ניו-יאָרק איז ר .באַלד אַנגאַזשירט געװאָרן פון דזשייקאָב
2018

קאהן אין זיין ;ליבערטי טעאַטער* אין בראָנזװויל ,דערנאָך האָט ער
דריי יאָר געשפּילט אין ,נעשאַנאַל-טעאַטער* (מענעדושערס --
סאַקס און לואיס גאָלדבערג) ,שפּעטער שפּילט ער אין פילאַדעלפיער
;אַרטש סטריט טעאַטער? ,ווערט זייער פּאָפּולער דורכן שפּילן מיט
אהרן לעבעדעוו אין דער אָפּערעטע ,קאַװקאַזער ליבע" און מיט
לעאָן בלאַנק אין דער מעלאָדראַמע ;די דריי כחות" ,און עטלעכע
סעזאָנען שפּעטער ווערט ער דירעקטאָר פון ;,האָפּקינסאָן טעאַטער*,
וואו ער פירט אויף לעבנס-בילדער ,מעלאָדראַמעס און אָפּערעטן ,פאַר
וועלכע ער שרייבט אָפט די מוזיק און די ;ליריקס" ,פון וועלכע אַ
סך זיינען געװאָרן זייער פּאָפּולער,
אַזױ האָט ר .פאַרפאַסט די ,ליריקס" און מוזיק צו די אויפגע-
פירטע אָפּערעטעס קאונדזער רביניו" און ;דער פריילעכער ציגיי-
נער" פון ס .ה .קאָן; ,דער אָדעסער טענצער" פון איזידאָר לצש,
,איציקל גנב* פון יצחק פרידמאַן און ;גאָלדענע גליקן" פון סײימאָן
וואולף,
פון זיינע פיל ,ליריקס? זיינען צ .א .געדרוקט געװאָרן /; :באַראַ-
נאָװויטש", ,שווייג ,הערצעלע*; ,צירעלע"; ,ברענגט מיר מיין מאַמע
פון יענער זייט? און ,דו וועסט זיין מיין דושענקא".
ר .לאָזט זיך אַרױס גאַסטראָלירן איבער דער װעלט :אַ באַ-
זוכט אַרגענטינע ,בראַזיל ,פראַנקרייך ,בעלגיע ,ענגלאַנד ,פּױלן
רומעניע ,ליטע און לעטלאַנד ,וואו ער ווערט זייער װאַרעם אויפגע-
נומען פון עולם און פון דער פּרעסע .נאָך  3יאָר קומט ער צוריק
קיין אַמעריקע ,שפּילט דאָ צוויי יאָר ,קאָן זיך מער ניט צופּאַסן צו
די אָרטיקע באַדינגונגען און פאָרט ווידער גאַסטראָלירן אויף עט-
לעכע יאָר אין אײיראָפּע .נאָך אַ דערפאָלגרייכן טור ,קומט ער צוריק
אין אַמעריקע ,שפּילט עטלעכע יאָר אין גיידישער קונסט-טעאַטער"
(דיר .מאָריס שװאַרץ) ,וואו ער קרעאירט די ראָלן .שעפטעלע גנב"
אין שניאורס ;דאָס געזאַנג פון דניעפּר"| ,ענח פּאַנדרע"ן ,סעגא-
לעסקאָ" אין שלום-עליכמס ,בלאָנדזשענדע שטערן* און די טיטל-
ראָל פון ;יאָשע קאַלב* בעת אַ שפּעטערדיקער אויפפירונג,
אין  2691האָט ר .גאַסטראָלירט אין מדינת ישראל,
ר .איז אַ מיטגליד אין דער עקזעקוטיוו פון דער יידישער אַק-
טיאָרן-יוניע ,איז פּרעזידענט פון ,יידישער אַקטיאָרן קלוב" ,און
פאַרנעמט זיך לעצטנס מיט אָרגאַניזירן טרופּעס ,קאָנצערטן און
װאָדעװויל-פאָרשטעלונגען איבער דער פּראָווינץ,
ש .עי

בן-ארי ,ר.
חיים-זאב רייקין}
געבוירן דעם  51יולי | 7981ניט וי אָנגע-
געבן אין ;לעקס ,פון ליט |9981 ".אין סטע-
פּעניץ ,קיעווער געגנט ,אוקראַאינע .פאָטער
 -אַ סוחר ,אַ פרומער ,אַן ,אָפן הויז" ,באַ-זונדערס פאַר פאַרשידענע משולחים .פלעגט
שרייבן ,פאַר זיך*" אין ביידע לשונות  :העב-
רעאיש און יידיש .שבת צו נאַכט פאָרלייענען
 פאַרן הויזגעזינד שלום עליכמן.אַלס קינד אַריבער מיט דער פאַמיליע קיין
דעבריאַנקע ,טשערניגאָווער גוֹב .געלערנט
אין חדרים ,שפּעטער אַ זמן אין דער לידער ישיבה .צוריקגעקומען,
געהאָלפן דעם ברודער אין דער אַרבעט ביי קלעצער אין אַ װאַלד
אין ווישינקע .דערנאָך געפאָון שטודירן אין קיעוו ,ביז ער טרעט
אַרײין אין דאָרטיקן פּאַליטעכניקום,

2014

לעטסיקאָן
נאָך אין דעבריאַנקע זיך באַטײליקט מיט די דאָרטיקע ,ליבהאָ"
בער" אין יידישע און רוסישע פאָרשטעלונגען ,אין פאַרשידענע
שלום-עליכם-איינאַקטערס ,גאָלדטאַדנס אַ פּיעסע און טשיריקאָווס
;די יידן".
בעת די פּאָגראָמען אין דער ערשטער וועלט-מלחמה אַנטלויפט די
פאַמיליע קיין קיעוו און ב .קומט אָן אין  8191צו אַ ברודער אין
מאָסקװש .דאָ פאַרשרײיבט ער זיך אין מעדיצינישן פאַקולטעט ,אָבער
די באַדינגונגען זיינען אַזעלכע ,אַז ער מוז איבעררייסן די למודים,
און זעענדיק די מעלדונג ,אַז ;הבימה" זוכט מיטגלידער פאַר איר
שטודיע ,טרעט ער דאָרט אַרֹין ,אַרבעטנדיק אַלס אָנגעשטעלטער
אין אַ ביוראָ און מיטמאַכנדיק די למודים  3יאָר אונטער דער
פירערשאַפט פון ואַכטאַנגאָו ,מטשידאַלאָוו און סטאַניסלאַװסקי
נאָכן באַטײליקן זיך אין די מאַָסן-סצענעס פון פאַרשידענע פּיעסן,
דעביוטירט ער אַלס ;בעטלער?* אין צווייטן אַקט פון ,דיבוק" און,
ערשט נאָך דוד וואַרדיט אָפּפאָרן ,טרעט ער אויף אין דער ראָל פון
,ערשטער בטלן" ,שפּילט דערנאָך ;אבישי* אין ;היהודי הנצחי",

;תנחום"

אין לייוויקס ;גולם"; ,דער ערפינדער"

אין בערגערס

,מבול* און נאָך אפרתס טויט באַקומט ער די ראָל ;אידניבל"
האָפּמאַנס ;יעקבס חלום",

אין

אין  6291האָט ב .מיטגשמאַכט מיט דער ;הבימה"-טרופּע דעם
אײיראָפּעאישן טורנעע איבער ריגע ,ואַרשע ,לעמבערג ,קראָקע,
ווילנע ,לאָדזש ,קאָוונע ,בערלין ,ברעסלוי ,פראַנקפורט ביים מיין,
פּאַריז און ענדע  6291געקומען אין אַמעריקע .נאָכן שפּילן דאָ א
קורצע צייט ,צעטיילט זיך די טרופּע .איין טייל פאָרט אָפּ קיין
אײראָפּע ,ב .פאַרבלייבט מיטן אַנדערן טייל ,אונטער דער אָנפירונג
פון איר גרינדער נחום צמה ,װאָס פּרובט וייטער א"ג ;הבימה"
שפּילן אין ;גרענד טעאַטער" האָפּמאַנס ;יעקבס חלום" ,אָבער אָן
דערפאָלג ,גייט איבער צו יידיש ,שפּילט (ראָל ;תם") א"יר פון באָריס
גלאַגאָלין אין יאַנואַר  9291אין ,פּרינצעסין טוראנדאט" ,טראַגי-
קאָמעדיע אין  3אַקטן און  6בילדער ,לויט קאַרלא גאטסי ,אויך די
יידישע ,הבימה?-פאָרשטעלונגען האָבן ניט קיין דערפאָלג .,און די
טרופּע צעפאַלט זיך.
ב .גייט איבער (מיט זיין פרוי ,אַנדערע שױישפּילער און מערסטנ-
טייל אַליין) צו יידיש:-העברעאישע װאָרט-קאָנצערטן אין ניו-יאָרק
און איבערן לאַנד .אין דערזעלבער צייט הייבט ער אָן שרייבן זיינע
זכרונות וועגן דער אַנטשטײאונג פוֹן דער ,הבימה" ,פירט אויף אין
פּילאַדעלפיע מיט דער גרופּע ,קריעיטיוו טיעיטער" ,אין ענגליש,
אַנסקיס ;דיבוק" (שפּילנדיק די ראָל פון ,מיראָפּאָלער צדיק"),
גאָטעספעלד שאַמעריקאַנער חסידים" און פולדאַס ;אַלטע בחורים".
אין  4391פאַרעפנטלעכט ער אין ,צוקונפט* עטלעכע קאַפּיטלען
פון זיין אַרבעט וועגן דער ,הבימה" ,און נאָכדעם וי דער באַקאַנטער
טעאַטער-קריטיקער דר .מוקדוני באַקענט זיך מיטן מאַנוסקריפּט און
פאַרעפנטלעכט וועגן דעם אַן אַרטיקל ,װוערט דער קולטור-טוער
ל .מ .שטיין אין שיקאַגאָ אַזױ פאַראינטערעסירט ,אַז ער גיט אַרױס
אין  7291ב'.ס בוך ;הבימה" (שיקאַגאָ 453 ,זז ).מיט אַ פאָרװאָרט
פון דר .מוקדוני .דאָס בוך מאַכט אַ גװאַלדיקן רושם און רופט
אַרױס די בעסטע אָפּרופן פון דער יידישער ,העברעאישער און
ענגלישער קריטיק ,און עס באַקומט דעם פּרײיז פון אַלװעלטלעכן
יידישן קולטור-צוזאַמענפאָר אין פּאַריז אין  ,7291און אין 1491
דערשיינט דאָס בוך ,מיט צוגעגעבענעט  05זייטן ,אין אַ נייער אויפם-
לאַגע .אין  7591איז דאָס בוך ,מיט אַ פאָרװאָרט פון העראָלד קלאָר-
מאַן ,אין אַ געקירצטער פאָרם ,אין דער ענגלישער איבערזעצונג
פון א .ה .גראָס און י .שרף ,דערשינען אין ניו-יאָרק ( 352זז ,).דאָס
ס1403

פון

בוך איז אויך אויסגעקליבן געװאָרן דורכן ,בוך גילד",
אין  8291האָט ב .אויפגעפירט מיטן ;אַרטעף?
אָסיפֿ דימאָווס פּיעסט ,דער איסט סייד פּראָפּעסאָר".
אין  ,9291בעת דער באַרימטער רעזשיסער אוירווין פּיסקאטאר
איז געקומען אין ניו-יאָרק און אָרגאַניזירט אַ דראַמאַטישע סטודיע
אין ,ניו סקול אוו סאָשל ריסוירטש" ,איז ב .דאָרט אַרײנגעטראָטן
אַלס הױפּט פון שױשפּיל:דעפּאַרטמענט ,געלערנט שוױישפּיל און
רעזשי אין משך פון  21יאָר מיט בערך  0051סטודענטן ,פון וועלכע
עס האָבן זיך שפּעטער אַנטװיקלט גאָר אָנגעזעענע שוישפּילער אויף
דער אַמעריקאַנער בינע ,פילם און טעלעויזיע ,צוישן אַנדערע:
מאַרלאָן בראַנדאָ ,ראַד סטייגער ,בען גאַזאַראָ ,טאָני קוירטיס ,הערי
בעלאַפאַנטע ,מיטשי קאָפי ,װאָלטער מעטאָו ,עלעין סטריטש ,אֵל-
בערט סאַלמי ,הערי גאַרדינאָ ,וי אויך דער דראַמאַטורג טענעסי
װיליאַמס ,וועמענס ערשטער אינאַקטער איז דאָרט אויפנעפירט
געװאָרן,
אין משך פון זיין אַרבעטן אין דער דאָזיקער סטודיע ,האָט עֶר
דאָרט אויפגעפירט ,אין ענגליש, ,פּרינצעסין טוראנדאט" ,און זיך
באַטײליקט אין די פאָרשטעלונגען פון ,טהי בוירנינג בוש* פון געזיאַ
,לחמה און שלום? לוט גראַף טאָלסטאָי און ,דאָס איז
הערצאָג ,מ
די סבה" לויט גראַף טאָלסטאָי .ער האָט אויך גלייכצייטיק אָנגעפיוט
 7יאָר מיט אַ באַזונדערע אייגענע סטודיע ,מיט וועלכער ער פלעגט
פון צייט צו צייט אויפטרעטן ,און אַזױ האָט ער מיט אָט דער גרופּע
אויפגעפירט ,אין יידיש ,סצענעס ,פון יוחנן טווערסקיס ;אוריאל
אַקאָסטא* ( )5391אין זיין דראַמאַטיזאַציע .זומער  2491האָט ער אין
,אונזער קעמפּ* אויפגעפירט ,אין יידיש ,דוד פּינסקיס ,דער אייבי-
קער ייד" (מוזיק  --יוסף רומשינסקי) .אין דעצעמבער  2491איז
ער אױפגעטראָטן ,אין ענגליש ,אין דער פּיעסע ,ווינטער סאָלדאַטן"
פון דען דזשיימז ,און זיך באַטײליקט ,אין יידיש ,אין אַנסקיס ;דיבוק",
אין  5491איז ב .צוגעטראָטן ,װי אַ רעזשיסער ,צום העברעאישן
טעאַטער ;פּרגוד*" אין ניו-יאָרק ,און ,צװאַמען מיט פּיסקאטארן
אויפגעפירט גראָנעמאַנט קאָמעדיע ;המלך שלמה ושלמי הסנדלר".
אין  6491האָט ער מיט זיי אויפגעפירט ש .טשערניכאָווסקיס ?בר
כוכבא* (שפּילנדיק די ראָל פון  ,מרגל") און אין  7491האָט ער מיט
זיי אויפגעפירט שלוםיעליכמס  000,002,אין זיין אייגענער איו-
סצעניזאַציע,
אין ניהיאָרק

אין  7491האָט ב .געשפּילט אין ערשטן אַקט דעם אַריגינעלן
;שיילאָק* אין דער פּיטער פריי מאָדערניזירטער אויפפירונג פון דער
פּיעסע ;שײילאָק ,74912
דעם  7מאַי  9491איז אין ניו-יאָרק געפייערט געװאָרן ב'.ס -52
יאָריקער בינע-יובל מיטן אָנטײל פון פּיסקאטאר ,ריבאַלאָוו און זלמן
שניאור .אין זעלבן יאָר איז ב .איינגעלאַדן געװאָרן ,דורך דער ,ליגע
פאַרן אַרבעטנדיקן ארץ ישראל? אין מעקסיקאָ ,אויף  5װאָרט-קאָן-
צערטן ,אויף וועלכע ער איז אױפגעטראָטן אין סצענעס פון אַנסקי,
לייוויק ,שלום-עליכם ,אַש ,משה נאַדיר און אין שעקספּירס ;שײילאָק?.

אין  0591האָט ב .געשפּילט די ראָל ;שיגלאטש" אין פּראָװינסטאָן
פּלעיהאַוז סטודיע  ,7א"ר פון דזשאַן סטיקס אין פראַנק וועדעקינדס
;פרילינגס ערװאַכונג?,
אין  1591האָט ב .אָנגעהויבן שפּילן די ראָל פון ,אַפּטײיקער? אין
;ראָמעאַ און דזשוליעט* פון שעקספּיר (מיט אָליוויאַ דע העווילענד),
אָבער אויף דער באַמערקונג ,אַז זיין ראָל דערמאָנט אין ,שײלאָק",
ציט ער זיך צוריק פון דער ראָל,
אין  1591האָט ב .געגרינדעט אין ניו-יאָרק ביים יידיש נאַציאָנאַלן
אַרבעטער פאַרבאַנד אַ דראַמאַטישע סטודיע ,מיט וועלכער ער האָט
2016
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אויפגעפירט סצענעס פון זיין דראַמאַטיזאַציע פון ;חנה סענעש"
סצענעס פון ירחמיאל ברוקס ,די קאַץ פון דער געטאָ? א .אַ.
ב .איז געווען דער געהילף-רעזשיסער פון פּעדזשענט ;ראָמאַנס
פון אַ פאָלק* (געשפּילט די ראָל פון ק;רב") אין דער אַרמאָרי (12
מאָל פאַר פולע הייזער צו  52טויזנט באַזוכער) ,דערנאָך אין שיקאַגאָ,
דעטראָיט ,קליװולאַנד ,און שפּעטער ,אין אַ געקירצטער פאָרם ,אין
ראַדיאָ סיטי אין ניו-יאָרק,
ב .האָט זיך אויך באַטײליקט אין אַ סך טעלעוויזיע-אויפפירונגען,
ּ,לעיהאַוז ( 09מיט טשאַרלז לאַוטאָן), ,מען אָװו אַנאַפּאָ-
צ .אַ .אין פ
ליס?" און ;סופּערמאַן ,אין פיל פילמען ,צ .אַ .אין ;טהי סקאָנדרעפל"
(מיט דזשאָרדזש סאַנדערס); ,אַל קאַפּאָן= (מיט ראַד סטייגער) און
;,טהי געמבלער" (מיט װאָלטער מעטא).
ב .האָט אויך (צוזאַמען מיט אַנדערע יידיש-העברעאישע שוישפּי-
לער) אַרײנגערעדט (;געדאַובט*) דעם העברעאישן טעקסט אין די
יידישע פילמען ;יאַנקל דער שמיד", ,שווער צו זיין אַ ייד" ,מ,ירעלע
אפרת?", ,טוביה דער מילכיקער*, ,דעם חזנס זינדל" ,איידל מיטן
פידל"; ,די קלאַטשע*; ,אַ בריוועלע דער מאַמען? און ,גרינע פעל-
דער" פאַר מדינת ישראל,
ב .האָט א גרייטן מאַנוסקריפּט פון צווייטן טייל פון זיין בוך
;הבימה" ,האָט פאַרעפנטלעכט אין יידיש ,העברעאיש און ענגליש
פיל אַרטיקלען וועגן יידישן ,העברעאישן און אַמעריקאַנער טעאַטער,
און יידישע און װועלט-טעאַטראַלן ,אין ,צוקונפט", ,הדואר", ,טאָג*,
,מאָרגען זשורנאַל* ,ענגליש-יידישע פּעריאָדיקע און אַ ריי יידישע
זשורנאַלן,
ב .איז אין  9491געװען דער דירעקטאָר פון בראַנדאייס קעמפּ
אין די פּאַקאָנאַ בערג --- 25-0591 ,אין בראַנדאײיס קעמפּ אין נאָרט-
קאַראָלײנאַ און איז זינט  2591דער דראַמע-דירעקטאָר פון בראַנד-
אייס קעמפּ ביי לאָס אַנדזשעלעס,
אין דאָזיקן קעמפּ ,וואו עס גייען דורך  002קאָלעדזש-סטודענטן
אַ יאָר אויסער קינדער ,פירט ב .דורך אין די סוף-װואָכן דראַמאַטישע
פּרעזענטאַציעס ,אין ענגליש ,באַזונדערס אויף טעקסטן פון תנ"ך,
װאָס ער דראַמאַטיזירט ,וי אויך האָט ער דאָרט אויפגעפירט
דראַמאַטישע עטיודן וועגן חנה סענעש ,רמב"ם ,בראַנדאײס ,ר' לֵוי
יצחק באַרדיטשעווער ,און אַ ריי פּרץ און שלום-עליכם אָװנטן,
ב .פירט אויך אָן ,אין משך פון  7יאָר ,אַן אייגענע דראַמאַטישע
סטודיע אין לאָס אַנדזשעלעס ,און טרעט פון צייט צו צייט אויף
אַלס רעציטאַטאָר און שוישפּילער אין ענגליש ,יידיש און העברעאיש,
ב .איז דער דירעקטאָר פון ;אַנטאַ*,
מ .און ש .ע.
;לעקסיקאַן פון דער נייער יידישער ליטעראטור" ,נייאָרק ,ערשטער
,6

,143 ,1

א .גלאַנץ  --ערשטע
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פאָרשטעלונג פון ,הבימה" אויף אידיש, ,טאָג" ,ג .י,.
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ב .צ .גאָלדבערג  --אין גאַנג פון טאָג, ,דער טאָג" ,נ .י 41 ,.מערץ 5391
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,טאָג* ,נ .י 91 ,.פעב,8391 .
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נ .בוכוואלד ; --דער איסט סייד פּראָפּעסאָר* אין ,ארטעף", ,מ"פ" ,ג .י,
פּעברואַר ,8391
י .ראַפּאָפּאָרט , --הבימה", ,ארבייטער:צייטונג" ,װאַרשע 4 ,מערץ ,8291
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 0מאַי ,83291
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,9
נחמן מייזיל  --די זעקס פּרעמירטע קינסטלער ,איידישע קולטור" ,נ .י,
ני ,9391 ,3
מ .א .כ{ .משה כץ}  --טאָג-איין ,טאָג-אױיס, ,מ",פ" ,נ .י 71 ,יאַנואַר ,93291
אברהם רעגעלסאַן  ---ליטעראַטור און לעבען, ,דאָס אידישע פאָלק" ,ניוײיאָרק,
 1נאָו,0491 .
אברהם רעגעלסאָן  --בן-ארייס הבימה אין א נייער אויפלאגע, ,דאָס אידישץ
פּאָלק" ,נ .י 1 ,.נאָװ,0491 .
מ .עלקין  ---ר .בן-ארי ,הבימה, ,ייװאָיבלעטער* ,באַנד וווצא ,נ' ,1491 ,2
י .ר| .ראבינאָװיטשן  ---טאָג איין ,טאָג אויס, ,קאנאדער אָדלער" ,מאָנטרעאָל,
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 1פעבר,2491 ,
ח .יאפע , --װינטער סאָלדאַטען", ,טאָג" ,ג .י 61 ,.דעצ,2491 .
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י; ל .װ--ן  --אַ ואונדער-שעהנע העברעאישע פאָרשטעלונג; ,דאָס אידישע
פאָלק" ,נ .י ,.מאי ,5491
מ .צ .פראַנק  --א העברעאישער טעאטער אין גיויאָרק, ,פאָרו ,".ג .י
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,9

י .װיניעצקי . --הבימה"-קינסטלער אין מעקסיקע, ,דאָס װאָרטײ ,מעקסיקע,
י
 1אויגוסט ,9491
מנשה אונגער  --מיטגרינדער פון ,הבימה" פּלאַנט אויפלעבן דאָס העברע-
אישע טעאַטער אין אַמעריקא, ,טאָג" ,נ .י 1 ,אױגוסט , ,9491דער װעג",
מעקסיקע 11 ,אויגוסט ,9491
אינזש .א .פינקעלשטיין  --ר .בךארי --דער גרויסער קינסטלער ,עדאָס
װאָרטײ ,מעקסיקע 81 ,אויגוסט ,9491
לעאָ .קאַץ  --בן ארי  :הבימה, ,פרייוועלט" ,מעקסיקע 91 ,אויגוסט .9491
אינזש .א .פינקעלשטיין  --אַן אָװנט פון ריינער קונסט, ,דער װעג" ,מעקסיקע,
 0אויגוסט ,9491
אבן-טוב  --אויף אונזער קולטור-פראָנט, ,די שטימעיי ,מעקסיקע 72 ,אויגוסט
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,9
יצחק בערלינער  --דורך די שויבען, ,דאָס װאָרט" ,מעקסיקע 01 ,סעפּט.
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דר .נ .סװערדלין  ---ביים פאָרהאנג, ,דער טאָג" ,נ .י 92 ,.אַפּריל ,9491
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,אָג" ,נ .י 72 ,.מאַי ,7491
ר .בן-ארי  --פאַרװאָס מיר שפּילען ,ש,ײלאָק" ,ט
דאנציס --

נ .י .כג תמוז

{,15911

דר .נ .סװוערדלין  ---ביים פאָרהאַנג, ,דער טאָג" ,נ .י 4 ,.מאַי ,1591
ר .בן-ארי  ---פ,אַרבאַנדײ אָרגאַניזירט א טעאַטער-סטודיע ,דאָרט 01 ,מאַי .1591

י .פישמאַן  ---פון טאָג צו טאָג ,מ,אָז"ש" ,נ .י 02 ,.יוני ,6491
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ה .פירשט  ---בן ארי פייערט איצט  52יאָהר אין טעאַטער, ,פאָרו ,",ג .י,
 0מערץ ,0591
יעקב גלאַטשטײן  --אין תוך גענומען, ,דער אידישער קעמפער" ,ג .י,
 4אפּריל ,0591
ב .צ .גאָלדבערג  ---אין גאנג פון טאָג, ,דער טאָג" ,ג .י 62 ,.מאַי ,0591
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פילאַדעלפיער יירישע דראַמ .געזעלשאַפּטן
דודבער טירקעל אין זייןבוך ;די יוגנטלעכע בינע" (פילאַדעלפיע,
:
 ,),)0שרייבט :
,דראַמאַטישע געזעלשאַפטן /הויבן זיך אָן באַוייזן אין פילאַ-
דעלפיער י!ידישן לעבן אין סוף פון ניינצנטן יאָרהונדערט .אַן
אינטעליגענטער קרייז אימיגראַנטן; .פֿון דער רוסיש-יידישער יוגנט
 .האָבן.שׁוֹין אין דער היים באַזובט .רוסיש טעאַטער און זיינען
געווען באַקאַנט מיט דער רוסישעה דראַמע און אירע שרייבער
 .זיינען זי טאַקע אויף אַ היבשער .צויט נאָך זייער אָנקומען קיין
אַמעריקע | ,צוגעבונדן צו דער רוסישעף .שפּראַך .ה.אָ.בן אַ טייל
פון דידאָזיקעיעונגע -ויידישע אינטעליגענטן זיך אָרגאַניזירט אין אַ
קלוב ,וװואָס האָט זיך גערופן,;,בראַטסקאַיאַ פּאָמאַשטש! (ברודער-
לעכע הילף) .דער נאָמען פון..קלוב איז שפּעטער געביטן ;געװאָרן
אויף ;רוסקי .דראַמאַטיטשעסקי קרוזשאָק? ,(:רוסיש דראַמאַטישער
קרייז')  ...די הויפּט-אויפנאַבע פון דעם .קרוזשאָק אִיז געווען צו
געבן פארשטעלונגען אין רוסיש מיט דעם :צוועק צו זאַמלען פאָנדן
אין אַמעריקע פאַר דער ,באיעואַיא {קאַמפֿס-ן ; אָרגאַניזאַציע' און
=
אַנדערע :רעװואָלוציאָנערע נגעזעלשאַפטן אין 'רוספֿאַנד"| .
אין פעברואַר  ,5881װי טירקעל גיט איבער ,אין (געגרינדעט
געװאָרן ;די היבריו ליטעראַטור סאָסייעטי* מיטן צוועק צו פאַר-
שפּרײיטן קולטור און בילדונג צווישן די פילאַדעלטיער יידן .אין דער

געביידע פון דער געזעלשאַפט האָבן פאַרשידענע ליטעראַריש-דראַ-
מאַטישע געזעלשאַפטן געמאַכט זייער היים און דאָרט שטודירט די
פּיעסן ,װאָס זיינען שפּעטער אויפגעפירט געװאָרן אין דער דאָרטיקער:

אױידיטאָריע ,דעבאַטירט וועגן די פּיעסן און געהאַלטן לעקציעס וועגן
דער יידישער און נישט-יידישער דראַמע .די גרינדער זיינען געווען :
דזשאָרדזש גאָװאַרד ,מאָריס ליפּשיץ (פאָרזיצער) ,װיליאַם הינדין,
עמאַנועל לופּין ,סאָלאָמאָן באַראָװועי ,קלאַראַ נאַטקין ,אברהם גאָלד-
שטיין ,פּאָמעראַנץ א .אַ.
לכתחילה װאָט די אָרגאַניזאַציע געהייסן ,,ראָשען אַמעריקען אַסאָ-
סיאיישאָן" ,אָבער שפּעטער איז דער נאָמען געביטן געװאָרן אויף
;היבריו ליטעראַטור סאַסײעטי? ,די אָרגאַניזאַציע האָט אין איר
ערשטער וואוינונג אויף  111מאָרגײט סטריט געהאַט אַ ביבליאָטעק,
װאָס האָט פונקציאָנירט צוויי מאָל אװַאָך ,און אין  6881איז דורכ-
|
געפירט געװאָרן אַ מאַסקאַראַד-באָל לטובת דער ביבליאָטעק.
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אין  2981האָט די אָרגאַניזאַציע ,וועלכע האָט זיך שוין געפונען
אין אַ באַקװעמערן בנין ,אויף  222ביינברידזש סטריט ,אַרױסגענומען
אַ טשאַרטער .ביים אַרײנגאַנג איז געווען אַן אָרטאָדאָקסישע שול,
וועלכע האָט אויך געדינט אַלס אַ לייען-זאַל ,און אין אַ הינטערשטן
צימער האָט זיך געפונען די ביבליאָטעק מיט העברעאישע ,יידישע

און רוסישע ביכער .שפּעטער האָט זיך די אָרגאַניזאַציע אַריבער-
געצויגן אין אַ גרעסערן בנין אויף  622קעטרין סטריט ,און אין
אָנהײב  2091איז די אַלטע געביידע איבערגעבויט געװאָרן אויף אַ
גרעסערע אויף  21-0132קעטרין סטריט,
אין אָקטאָבער  2981האָט דער ,רוסיש דראַמאַטישער קרייז" גע-
געבן אַ פאָרשטעלונג אין קעליס האָל לטובת די הונגעריקע אימיג-
ראַנטן ,דעם  52אַפּריל  4981זיינען דאָרט אויפגעפירט געװאָרן,
אין רוסיש ,גאָגאָלס ,זשעניטבאַ* אין  5אַקטן און דער אײנאַקטער
;סאָל סופרוזשעסטוואָ? .,דער דאָזיקער רוסישער קרייז האָט אָנגע-
האַלטן ביז  8981און האָט אויפגעפירט אין רוסיש פּיעסן פון גאָגאָל,
טשערנישעדוסקי ,טשעכאָוו א .אַ ,.װוי אויך איבערזעצונגען פון פּױ-
לישש און דייטשע דראַמאַטורגן,
באַלד נאָך דער גרינדונג פון קלוב האָט דער שפּעטערדיקער
יידישער אַקטיאָר סעם קעסטין ,צוזאַמען מיט דר .מאַקס שטאַלער,
ווערבלום א .אַ ,.אָרגאַניזירט גארַופּע א"נ ;,סטאר ספּעשעלטי קלוב?
און אויפגעפירט ,אין יידיש ,די פּיעסע ;דער סײלאָר אין געפאַר",
לויט טירקעל האָבן אין די ערשטע  54יאָר פון צװאַנציקסטן
יאָרהונדערט די דראַמאַטישע געזעלשאַפטן ניט אַרױסגעװיזן קיין
טעטיקייט ,אויסערר .קאָנצערטן און דעקלאַמאַציע-אָװונטן .צוישן די-
דאָזיקע קאָנצערטן איז אויך געווען ,סוף אָקטאָבער  ,5091אעַרן-
אָװונט לכבוד אברהם גאָלדפאַדן פון דער פהיבריו ליטעראַטור סאָ-
סייעטי* ,אויף וועלכן גאָלדפּאַדן האָט גערעדט ועגן אָנהײיב פון
יידישן טעאַטער און פאָרגעלייענט ,און פּראָפ .א .יאַראָו (אליהו
יאַריכאָווסקי) האָט געשפּילט זיינע ניַגונים צו גאָלדפאַדנס לידער,
און דעם  31סעפּטעמבער  ,8091אין זעלבן זאַל ,אַ לעקציע פון יעקב

גאָרדין
וועגן דער מאָדערנער יידישער דראַמע.

| אין  7091האָט דער ;פּראָגרעסיווני דראַמאַטיטשעסקי קרוזשאָק*
אויפגעפירט ,איִן יידיש( ,מיט אהרן קאַניעווסקי ,מיס קאָרטשנאָי,
שװאַרץ ,דר .יאָנאָוו?! הערשמאַן און אייב קאהן) אין געוועזענעם
ניו אױידיטאָריום /האָל ,דריטע און פּיטצװאָטער סטריט ,איוקל גִנב"
 .פון בן שלום; עפאָטער און זון" פון ש .אַנסקי .אין  8091ענדערטדער קרייז זיין נאָמען אויף ;די יעקב גאָרדין דראַמאַטישע סאָסײיעטי?
און שליסט זיך אָן אין דער טרופּע פון ,פּרינצעס-טעאַטער* אויף
סאָוט סטריט ,צװישן פיטע און -6טע סטריט ,און העלפט ,דעם שפּץ-
טערדיקן פּיעסן-שרייבער ,ויליאַם סיגעל ,אויפפירן גאָרדינס און
אַנדערע פּיעסן .שפּעטער שפּילט דער קלוב אַממערסטן אײינאַקטערס,
אָבער אויך ,,מיטן שטראָם" פון שלום אַשׁ און ;יאַנקל בוילף" פון
|
לעאָן קאָברין.
דער נייער אונטערגעוואקסענער דור איז שוין אויך מער באַ-
האַװונט אין ענגליש ,און ס'אָרגאַניזירט זיך אַ יוגנט--גרופּע ,פּאָה
ענד פּאָודער לאָב* ,װאָס פירט אויף דעם  7מאַי  8091אַן אייג-
אַקטער אין ענגליש ,דהי פּרייװועט סעקרעטערי".
מיטן צוקום פון נייע יוגנטלעכע אימיגראַנטן אַנטשטײען ווידער
|
אַ גאַנצע ריי ליטעראַריש-דראַמאַטישע געזעלשאַפטן,
אין  2191איז פון דער ,גאָרדין סאָסייעטי* אויסגעוואקסן דֹעֶר
;אפּטאון דראַמאַטיק קלב" ,וועלכער האָט אַרױסגעװיזן אַ שטאַרקע
טעאַטער-טעטיקייט אין משך פון זיינע  4--5יאָר עקזיסטענץ .מיט
אַ צייט שפּעטער האָט זיך פאָרמירט די איידישע ליטעראַרישע גע-

2082

לעטסיקאָן
זעלשאַפט פון דער היבריו ליטעראַטור סאָסייעטי? .דער ;אפּטאון
קלאָב? האָט איינגעזען ,אַז די אַרבעט ווערט שװערער און ביידע
קלובן פאַראײיניקן זיך א"נ ,מענדעלע מוכר ספרים פאָלקסבינש".
דער דערפאָלג ווערט נאָך שטאַרקער ווען ביידע שליסן זיך אָן װי
אַ ברענטש |צווייגן פון ,אַרבעטער-רינג? .דורך דער איניציאַטיו
פון די שרייבער ליליפּוט ,אהרן קורץ און מ .הורוויץ ווערן איינגע-
אָרדנט אַ ריי לעקציעס איף ליטעראַרישע טעמעס .אונטער דער
רעזשי פון מ .מאַנאָוו וערן אין ,אַמעריקען"-טעאַטער אויפגעפירט
דריי איינאַקטערס פון אברהם רייזען ,מאַרק ארנשטיין און פּרץ הירש-
ביין ,און אונטער דער זעלבער רעזשי ,אין זעלבן טעאַטער ,ווערט
אויפגעפירט שלום אַשס קיורשים" ,װאָס װוערט אויך באַזוכט פון
שושפּילער יעקב פּ .אַדלער .עטלעכע מיטגלידער פון דער ;לי-
טעראַריש-דראַמאַטישער געזעלשאַפט* טיילן זיך אָבער אָפּ און אָר-
גאַניזירן אין יולי  5191די ;י .ל ,פּרץ ליטעראַרישע געזעלשאַפט",
א"יר פון ברוך לומעט ,וועלכער פירט אויף אין ;נאָרט פרענקלין

די דראמאטישע געזעלשאפט מיטן באַקאַנטן געזעלשאפטלעכן

סטריט האָל" אַרום צען פאָרשטעלונגען ,דערפון צטלעכע מאָל פּרץ
הירשביינס ,יואל* און שלום-עליכמס ,צעזייט און צעשפּרײט?,
אין אָנהײיב פון די צװאַנציקער יאָרן פאַראייניקט זיך די ,מ,ענדעלע
גרופּע* מיט דער ,פאָלקסבינע" ,און א"ר פון ברוך לומעט וערן
געגעבן פאָרשטעלונגען פון הירשביין ,שלום-עליכם א .א.
נאָך י .ל .פּרצס טויט ווערט געגרינדעט די ,י .ל .פּרץ דראַמאַטישע
געזעלשאַפט* ,וועלכע פירט אויף דעם  51סעפּט 5191 .א"ר פון יואל
ענטין ,דער פרילינג גייט" פון מאַרק אַרנשטײן און ;געסט" פון
פּשיבישעווסקי.
אין  9191האָט די קליטעראַריש דראַמאַטישע געזעלשאַפט פון
דער היבריו ליטעראַטור סאָסײיעטי* דורכגעפירט אַן אונטערנעמונג
לטובת דער אלמנה פון י .ל .פּרץ ,און ,דעם  13אָקטאָבער  ,0291אַ
קאָנצערט לטובת די נויטליידנדע יידישע שרייבער אין אײראָפּע.
דעם  41יאַנואַר  2291האָט די ,מענדעלע פאָלקס בינע" אויפגע-
פירט ;גליקס-פאַרגעסענע? פון דוד פּינסקי, ,דאָס אייביקע ליד? און
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פון

,מיין ווייבס משוגעת? פון מאַרק אַרנשטײן .בערך אין יענער צייט
איז א"ר פון עמנואל מאַנאָוו אויפגעפירט געװאָרן שלום:-עליכמס
;עזייט און צעשפּרייט*.
צ
די ,מענדעלע פאָלקס בינע" ווערט זייער אָפּגעשװאַכט ,אברהם
האָכבאַן נעמט איבער די אָנפירונג און מיט זיי און די קי .ל ,פּרץ
דראַמאַטישע געזעלשאַפט* אָרגאַניזירט ער אין  2291די ;אינסטיטוט

דראַמאַ גילד",

|

די ,דראַמאַ גילד* האָט זיך ניט באַגנוגנט מיטן שפּילן אין אוידי-
טאָריע פון ;לעיבאָר אינסטיטוט" ,נאָר פון צייט צו צייט אויך אין
אַנדערע זאַלן און אין קלענערע שטעטלעך אַרום פילאַדעלפיע,
אין  5291גרינדעט זיך ,ליטעראַרישער קונסט ווינקעל" און פירט
אויף דעם  52יאַנואַר  9291אין ,אוקראַאינישן האָל* די דריי אייג-
אַקטערס ,מענטשן" פון שלום-עליכם, ,דער אַמעריקאַנער פאַרמער"
פון דר .מאָריס לעוויט און /דעם שדכנס טאָכטער* פון אברהם רייזען,
דעם  21מאַי  9291צום אָפּשײיד-אָװונט פון שוישפּילער שלום טאַנין

טור דושאַו פּאָול; איבערשטער,

פערטער ,פון רעכטס צו לינקס.

ווערט אונטער זיין רעזשי אויפגעפירט ,דער חתן" פון יוסף טונקע-
לער ,די זעלבע גרופּע האָט אויך אין דער ;װאַי" אויפגעפירט
;דער משוגענער הונט" פון וו .קעדראָוו; ,דאָס געוויין פון קינד" פון
ישראל אַשענדאָרף, ,ד,ער טייוול לאַכט* פון מאַרק אַרנשטײן און
;דער חתן* פון טונקעלער.
דעם  92יאַנואַר  8291איז אין ווילמינגטאָן ,דעלאַװער ,אויפגעפירט
געװאָרן דורך אברהם האָכבאַן זיין פאָלקס-קאָמעדיע ,דער זייגער
האָט געשלאָגן  212און אין זיין איבערזעצונג ;געלט" ,סאָציאַלע
דראַמע פון מייקל גאָלד .,דעם  61דעצעמבער  -- 8291אין אַטלאַנטיק
,אָס אייביקע ליד* פון .מאַרק אַרנשטײן
סיטי ; :הערקולעס" פון בעל ,ד
און ;דער ערשטער קלעיענט" פון י .פּאָדרוזשניק .דעם  9מערץ
 -- 0אין אַטלאַנטיק סיטי , :פּרנסה* פון חנא גאָטעספעלד ,דעם
 7אַפּריל  ,0291אין יידישן סענטער אין פילאַדעלפיע; ,די נייע
אלמנה" {װואַרשײינלעך ;פּרנסה*) פון חנא גאָטעספעלד ,דעם  22מערץ
 -- 1אין רעידינג ,פּאַ/ ,.פּרנסה? ,דעם  21יוני  ,2391אין פילאַ-
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יידישן

טעאַטער

,שיה" ,סאַטירע פון משה נאַדיר; ,געלט" פון מייקל גאָלד
דעלפיע ,מ
|
און /,שלאָפלאָזע נאַכט* פון ש .דייקסעל,
דעם  11מערץ  8291איז אויפגעפירט געװאָרן /,מענטשן" פון שלום-
עליכם,; ,צוויי ברידער* פון י .ל .פּרץ און ס'זיינען דעקלאַמירט און
רעציטירט געװאָרן ווערק פון אַנדערע שרייבער,.
אין סעזאָן  ,1291בעת אַ סכסוך צווישן די /,אַרטש* און דזשיראַרד*-
טעאַטערס ,האָט דער קקונסט ווינקל" אויף דער אײנלאַדונג פון סאָול
דיקשטיין ,מיט דער מיטווירקונג פון דער אַקטעריסע ראָזעטא יעגער
און אַנדערע שוישפּילער ,געשפּילט פאַרשידענע פּיעסן אין ;דזשׂי-
ראַרד"-טעאַטער .דעם  2יוני  1291א"ר פון סעם ראַטנער איז
אויפגעפירט געװאָרן שלוט-עליכמס ,צעזייט און צעשפּרײט* ,דעם 4
יוני  1291א"ר פון װיליאָם שפּערלינג ערשטער אַקט פון אַנסקיס
;דבוק? און ,מענטשן" פון שלום-עליכם ,דעם  5יוני  1291א"ר פון
װיליאַם שפּערלינג ;גרינע פעלדער" פון פּרץ הירשביין .אַ טײיל
מיטגלידער האָבן אויך געשפּילט מיטן פּראָפעסיאָנעלן טעאַטער ,מיט
דער ,האָלענדער-טרופּע* ,און אויך אין ,מ,ירעלע אפרת* מיט דיינע
פיינמאַן .דעם  51נאָוועמבער  1291איז א"ר פון סעם ראַטנער און
װויליאַם שפּערלינג אויפגעפירט געװאָרן ,װוי לעבעדיקע בילדער ,די
',אַליגן"
פּאָעמע ;בערד" פון ד .ב .טירקעל אין  2בילדער ,װוי אויך ס
פון שלום שלום-עליכם און /פאַר דער טיר* פון י .ל .פּרץ .אין 2291
האָבן אַ טייל מיטגלידער זיך באַטײליקט אין פּראָפּעסיאָנעלן ;אַרטש"*-
טעאַטער (מיט די שוישפּילער מאַקס און סאַבינאַ ראָזענטאַל ,סעם
קעסטין און פעני לובריצקי) אין סיימאָן װאָלפס קיעקב און רחל",
און דאָרט אויך ,מיט דזשעני גאָלדשטײן ,אין ,היינטיקע מיידלעך"
און ,די אומגעזעצלעכע פרוי" פון לואיס פריימאַן .,אין  2291האָבן
זי זיך אויך באַטײליקט א"ר פון בן ארי אין ;אַמעריקאַנער חסידים"
פון חנא גאָטעספעלד,
דעם  3מערץ  3291האָבן די מיטגלידער זיך באַטײליקט אין
;אַרטש"-טעאַטער אין ;דבוק" אַלס ערן אָװונט פאַרן אַקטיאָר משה
פעדער .דעם  21מאַי  3291איז אין ,אוקראַיניען האָל* אויפגעפירט
געװאָרן /פון יענער וועלט* פון י .ד .בערקאָוויטש,
דעם  62מאַי  5291איז אויפגעפירט געװאָרן /סודות פון לעבן"
ולכתחילה געהייסן ;אַ מענטש אָן אַ נאָמעױן פון אַ מיטגליד פון
|
;קונסט ווינקל" אסתר סאָלאָמאָן.
דעם  22נאָוועמבער  5391איז א"ר פון װיליאַם ספּערלינג אויפ-
געפירט געװאָרן אין אַ,רטש*-טעאַטער ,דער קאַמף* פון מיטגליד
פון ;קונסט ווינקל" יוסף זשיטאָמירסקי.
 ,די איבערנעבנהייט פון א גרויסער צאָל פון די אויבנדערמאָנטע
דראַמאַטישע נגעזעלשאַפטן צו דער דראַמאַטישער קונסט איז געווען
אויסערנעוויינלעך -- .שרייבט ד .ב .טירקע?  . . . ---דער אידעאַליס-
טישער פייער איז אָבער ביי די יונגע שוישפּילער נאָר גיך אָפּנעקילט

געװאָרן .דאָ קומען מיר צו א שייד-פּונקט אין דעם כאַראַקטער
פון די ליטעראַרישע געזעלשאַפטן .פון יאָר  ... 6291האָט זיך
ביסלעכווייז אָנגעהויבן אַדריינצוננבענען אין די הערצער פון די
אַמאַטאָרן-שפּילער די לוסט און דער פאַרלאַנג צו אַ ,פארדינסטפ'
 ,,,איז טאַקע באַלד נעװאָרן אַ מאָדע אין דעם רוב ליטערארישע
געזעלשאַפטן צו מאָנען נעלט פאַר אַ פאָרשטעלונג אָדער קאָנצערט",
אין  7291איז די גרופּע משנה השם אויף ;יידישע דראַמאַ גילד"
מיט דער כונה צו שפּילן נאָר אין יידיש.
פאָלגנדיקע זיינען געווען מיטגלידער אָדער האָבן זיך באַטײליקט
אין די פריער-דערמאָנטע דראַמאַטישע געזעלשאַפטן  :סיליע אייבער-
מאַן ,מיס אָסטראָוו ,מיס אַראָנאָוו ,ר .אַלעקסאַנדער ,דעיוו אָס-
פּיץ ,מאַדאַם אָרלאָװאַ ,דוד בען ,סאָלאָמאָן באראוועי .ס .בובער,
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מיס בעלאָוו ,קלאַראַ באַקאָוו ,פיליפ באָלנאַ גיוליוס ברוק ,אברהם
גאָלדשטײן ,דזשאָרדזש גאָװאַרט ,אָסקאַר גאָרין ,מאַרקוס גאָלדמאַן,
טשאַרלס גאָרסאַן ,צירל גערשענאָן ,דעיוו גויכבערג ,דזשייקאָבֿ
געצאָוו ,עליאָס גאָלדינסקי ,מ .גאָלדשטײן ,מאָריס גאָלדשמידט,
גערשאָן ,מיס גאָרין ,מאַדאַם געלבערט ,אַדעל גליקמאַן ,מ .גליקמאַן,
נתן גאָלדבערג ,מיני גלאַזער ,מאָריס דאַוונבערג ,דר ,נייטאן דובין,
מאָריס האַלפּערן ,ס .האַבערמאַן ,אַננאַ האָרן-שפּערלינג ,וויילאַם הי-:
דין ,רעבעקא האָרענשטיין ,אברהם האָכבאַן ,נייטען הער ,אַל .העריס,
העריעט ,מאַקס ווערבלום ,אַדאָלף וואַקס ,ע .וויימאַן ,הינדע װאַלךד-
מאַן ,פיליפּ וויינשטיין ,אַדאָלף ווישניעווסקי ,ווייטמאַן ,יוסף זשיטאַָ-
מירסקי ,זובערמאַן ,מישע טשערנאָוו ,יודזשין טראַכטמאַן ,מאָריס
ליפשיץ ,עמנואל לופּין ,מאָריס לעפּקאָוויטש ,דזשאָזעף לוקאַס ,ראָזע
ליגינסקי ,מיס לעסנער ,לאַנדאָו ,ליס ,מיס לאַשינסקי ,איידאַ לואיס,
באָריס לעוו ,סעמיועל לערנער .ליליען ליאָוו ,דזשעני מאָגולעסקי
(שפּעטער שטאַלער) ,עמנואל מאַנאָוו ,מרס .מאַנאָװאַ ,מכתם ,קלאַראַ
נאַטקין ,נאבאצאק ,דזשייקאָב נוסבאָום ,עליס נאָריס ,ראָזע נעלסאָן,
אסתר סאָלאָמאָן ,מ .סוקאָניק ,הערי סקלאַראָוו ,יצחק סידער ,ראַזאַליאַ
סאפיאן ,אַלפרעד סאָבעל ,דזשייקאָב סינגער ,לעאָן סאַװיטש ,דזשיי-
קאָב סידעראַנסקי ,איזידאָר עלגאַרט ,מערי עפּשטיין ,אידעט עסרוק,
אברהם עסרוק ,מאַקס פרענקעל ,שבתי פרידמאַן ,דוד פעלדמאַן ,ל,
פרוכט ,מילטאָן פײיערסטאָן (שפּעטער לעאָן האָפמאַן) ,י .פאָגעל ,מיס
פעלדמאַן ,יוסף פּאָול ,פּאָמעראַנץ ,מיס פּאָהוסט ,מאָריס פּאָנאַטש,
הצרי צווייג ,באָריס צימרינג ,דזשעני צייטלין ,מיס צאַצקין ,אהרן
קאַניעווסקי ,מאַלי קאַניעווסקי ,א .ב .קאָהן ,סעם קעסטין (דער שוי-
שפּילער) ,פייגל קאַץ ,הערי קופּערשטײן ,יעקב קראַסני ,מ .קאַטץ,
קיפּניס ,גיטל רובין ,יעקב ראָזען ,מיס ראָזענבערג ,אייזיק שערמאַן,
דר .מאַקס שטאַלער ,פעי שיינבוים ,װיליאַם שפּערלינג ,הערי שקלאַ-
ראָװו ,ה ,שפּריצמאַן ,חיים שעף ,ליליען שװאַרץ ,פּאָולין שפּאַרגא,
שטריקמאַן און ז .ל ,שולווייס,
אהרן קאניעווסקי  --שטרעבונגען ,עלעמענטן און ענדצילן פון די ליטעראַריש-
דראַמאַטישע פאַראיינען אין פילאַ, ,.דער טאָג" ,פילא 91 ,.פעברואַר ,1291
אהרן
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יאָנאַס טורקאָװ , ---דזשאָו פּאָול" ,ב"א--ניו יאָרק ,9591 ,זז,79-98 .

שטיינבערג ,שלמה
וגעב -- 1981 .געשט.

 1יולי 8391ן

געבוירן  1981אין שוועקסנע ,קאָוונער גוב,,
ליטע .,פאָטער  --אַ מלמד .אין דער יוגנט
געלערנט אין דער סקאדווילער ישיבה .אין
געקומען מיט זיין פאַמיליע אין אַמע-
2
ריקע ,און זיך באַזעצט אין פילאַדעלפיע ,וואו
ער איז אין  5091געװאָרן אַ מיטגליד אין
אָרטיקן גאָרדין דראַמאַטיק קלוב .באַזיצנדיק
א שטאַרקן געפיל צום טעאַטער ,האָט ער
אָנגעהויבן זיין טעאַטער-קאַריערע אַלס סטאַ-
! טיסט אין ,אַרטש סטריט טעאַטער* ,וואו ער
איז שפּעטער געװאָרן סופלער און דערנאָך אויך אַקטיאָר,
אין זיין אױטאָביאָגראַפיע גיט ש .אָן אַז די ערשטע אָנרעגונג
צו שרייבן פּיעסן האָט ער באַקומען אַלס באָרדער |לאָקאַטאָרן ביי
אַ פרוי וועלכע דער מאַן האָט פֿאַרלאָזט ,און צוזעענדיק און מיט-
פילנדיק אירע ליידן ,האָט ער אין  6091אָנגעשריבן זיין ערשטע
פּיעסע ,די סודות פון ליבע* (לעבנסבילד אין  4אַקטן פון סעם
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שטיינבערג) ,וועלכע איז געשפּילט געװאָרן דעם  62יולי  8191אין
ניו-יאָרק אויפן רוף-גאַרדן פון ,סעקאַנד עוועניו טעאַטער* מיט
דיינע פיינמאַן אין דער הױפּטראָל,
דעם  8יוני  7191ווערט אין קליריק טעאַטער" ,װיליאַמסבורג,
ניו-יאָרק ,אויפגעפירט עדער מיסטיק אין לעבן ,מאָראַלישעס
לעבנס-בילד אין  4אַקטן מיט אַ פּראָלאָג פון סעם שטיינבערג".
דעם  4יולי  7191ווערט אין ניו-יאָרקער ,גרענד טעאַטער* אויפ-
געפירט ;די ערמאָרדונג פון רוטה קרוגער ,אַ צייט בילד אין  4אַקטן
פון סעם שטיינבערג",
דעם  61נאָוועמבער  7191ווערט א"ר פון ז .וויינטרויב אויפגעפירט
אין ;ליבערטי טעאַטער* ,פריידן און ליידן פון סעם שטיינבערג",
דעם 1י1אַנואַר  8191האָט מאַקס געביל אויפגעפירט אין זיין
טעאַטער ,פאַרלוירענע יוגנט ,לעבנס-דראַמע אין  4אַקטן פון מאַקס
געביל און שלמה שטיינבערג ,ליריקס און מוזיק פון איזידאָר ליליען
און ד .מײיעראָװויטש" ,װאָס איז געווען שי'ס ערשטער פאַקטישער
אַריײינטריט אין לעגיטימען יידישן טעאַטער אַלס פּיעסן-שרייבער,
אָבער די אַנערקענונג אַלס אַזעלכער הייבט זיך אָן מיט זיין פּיעסע
;אַ חבר אין לעבן ,פאַמיליע-דראַמע אין  4אַקטן" {לויט ב .גאָרין ---
!אַדאָפּטירט פון הײיערמאַנס פּיעסע ,קעטנגלידער"ן ,וועלכע מאָריס
שװאַרץ האָט אויפגעפירט דעם  1אַפּריל  8191אין ניו-יאָרקער
,סעקאַנד עוועניו טעאַטער? .דיזעלבע פּיעסע איז דעם  02דעצעמ-בער  8191אויפגעפירט געװאָרן אין ,פּיפּלס טעאַטער* דורך דוד
יקעסלער ,און איז יאָרן שפּעטער געװאָרן פון די דערפאָלגרייכסטע
ופּיעסן אין רעפּערטואַר פון לעאָן בלאַנק.
דעם  01מאַי  8191איז אין ,ליריק טעאַטער* אויפגעפירט געװאָרן
דורך מ .ווילענסקי ,די  2חברים אָדער צוריק פון די טרענטשעס,
לעבנסבילד אין  4אַקטן פון סעם שטיינבערג".
דעם  81אָקטאָבער  8191איז אין ;לענאָקס טעאַטער* אויפגעפירט
געװאָרן א"ר פון דוד קעסלער ש'.ס ;גאָט פון ליבע ,פאַמיליען-
דראַמע ,מוזיק  ---הערמאַן װאָהל ,ליריקס פון גילראָד און מײיעראָ-
זויטש" .די פּיעסע איז גלײכצייטיק געשפּילט געװאָרן א"ר פון
דזשייקאָב קאָהן אין ,ליבערטי טעאַטער?.
דעם  2מאַי  9191האָט מאַקס געביל אויפגעפירט אין זיין טעאַטער
ש',ס ,װאָס יעדע מיידל דאַרף וויסן ,לעבנס-דראַמע אין  4אַקטן?.
דעם  02פעברואַר  0291איז א"ר פון מאַקס ראָזענטאַל אויפגעפירט
ּ,יפּלס טעאַטער* ש'.ס ;זיין ברודערס וייב ,מעלאָ-
געװאָרן אין פ
דראַמע אין  4אַקטן ,מוזיק  --פרידזעל",
דעם  1מאַי  0291איז אין ,פּיפּלס טעאַטער* אויפגעפירט געװאָרן
ש'.ס ;וי מיידלעך ליבן ,אַ ראָמאַנטישע מוזיקאַלישע קאָמעדיע-
דראַמע אין  4אַקטן ,מוזיק פון לואיס פרידזעל".
דעם  21נאָוועמבער  0291איז אין ;ליבערטי טעאַטער* אויפגע-
פירט געװאָרן דורך ז .וויינטרויב ש',ס ;דאָס פאַרהייראַטע לעבן,
לעבנסבילד אין  4אַקטן ,מוזיק פון הערמאַן װאָהל*,
אין  1291איז אין ,לענאַקס טעאַטער" אויפגעפירט געװאָרן ש'.ס
פּיעסע ;בלינדע פרויען".
דעם  1סעפּטעמבער  2291איז אין ,האָפּקינסאָן טעאַטער" אויפ-
געפירט געװאָרן ש',ס פּיעסע ;דער ערלעכער וועג".
דעם  51דעצעמבער  2291איז אין ;געבילס  611סטריט טעאַטער"
אויפגעפירט געװאָרן א"ר פון מאַקס געביל (מיטן אָנטײל פון דזשעני
גאָלדשטײן ,רעגינאַ פּראַגער און װיליאַם שװאַרץ) ש'.ס ;בענקענדע
הערצער ,אָפּערעטע אין  32אַקטן ,מוזיק  --לואיס פרידזעל",
דעם  82דעצעמבער  2291ווערט אין ,לענאָקס טעאַטער" ,צום
בענעפיס פון ראָזע גאַָלדבערג ,אויפגעפירט ,פאַרגעסענע מאַמעס,
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דראַמע פון וויליאַם סיגעל און ש .שטיינבערג" ,װאָס װערט
אָקטאָבער  9291געשפּילט מיט צילע אַדלער אין פילאַדעלפיע.
דעם  9פעברואַר  3291ווערט אין עפּיפּלס טעאַטער? אויפגעפירט
דורך סעראַ אַדלער ,געקויפטע קינדער ,קאָמעדיע-דראַמע אין 4
אַקטן פון שטיינבערג און סיגעל ,מוזיק פון פּערלמוטער און ברוידי",
דעם  02אָפּריל  3291איז אין ,געבילס  611סטריט טעאַטער"
אויפגעפירט געװאָרן דורכן מחבר ,מיט קלאַראַ יאָנג אין דער הױיפּט-
ראָל ,ש',ס ;חייקע אין זיבעטן הימל ,מזיקאַלישע קאָמעדיע אין
 3אַקטן ,מוזיק  ---יאָזעף טאַנצמאַן",
דעם  11סעפּטעמבער  3291איז אויפגעפירט געװאָרן אין ,האָפּ-
קינסאָן טעאָטער* ,א"ר פון איזידאָר האָלענדער, ,הוליע קבצן ,קאָ-
מעדיע אין  3אַקטן פון שטיינבערג און נאַגער ,מוזיק  ---אַראַנזשירט
פון גרעכטמאַן".
אין די צװאַנציקער יאָרן איז איבער דער אַמעריקאַנער פּראָוינץ
געשפּילט געװאָרן ש'.ס פּיעסע ;נאַטור ליבע" ,אַ באַאַרבעטונג פון
ישראל ראָזענבערגס ואָן זיין וויסןן פּיעסע ג.שטיינערנע הערצער".
דעם  02סעפּטעמבער  2291איז אין אליריק טעאַטער* אויפגע-
פירט געװאָרן ש'.ס -4אַקטיקע פּיעסע ;אַלעס פאַר אַ מאַמע*.
דעם  61נאָוועמבער  3291איז אין ,האָפּקינסאָן טעאַטער* איר פון
איזידאָר האָלענדער אויפגעפירט געװאָרן ש'.ס ;אין נאָמען פון גאָט,
דראַמע אין  3אַקטן? .די פּיעסע ,מיט מוזיק פון שלום סעקונדאַ ,איז
דורכן מחבר אויפגעפירט געװאָרן דעם  71אַפּריל  6291אין ;אויר-
וינג פּלייס טעאַטער* מיטן אָנטײל פון לודוויק זאַץ.
אין סעזאָן  52"4291איז אין ,פּאַרקװײי טעאַטער* (מיטן אָנטײל
פון אהרן לעבעדעוו און לעאָן בלאַנק) אויפגעפירט געװאָרן ;דעם
רבינס חשק ,פון ראָזענבערג און שטיינבערג ,ליריקס  ---ראָזענבערג,
מוזיק  --שלום סעקונדאַ?.
דעם  51יאַנואַר  6291האָט מיכאל מיכאַלעסקאָ אויפגעפירט אין
;ליבערטי טעאָטער* ש'.ס ;אַ לעסאָן אין ליבע ,מזיקאַלישע קאָ-
מעדיע אין  3אַקטן ,ליריקס פון יאָזעף טאַנצמאַן ,מוזיק פון א.
אָלשאַנעצקי?,
דעם  91פעברואַר  6291האָט מיכאל מיכאַלעסקאָ אויפגעפירט
אין ,ליבערטי טעאַטער* ש',ס מעלאָדראַמע ,פאַר זיין קינד" ,מוזיק
פון א .אָלשאַנעצקי.
דעם  01סעפּטעמבער  6291האָט מאַקס געביל אויפגעפירט אין
זיין פּ,יפּלס טעאַטער* ש'.ס און מאַקס געבילס ;אַ פרוי פון דער
וועלט ,מעלאָדראַמע אין  4אַקטן?,
דעם  4פעברואַר  7291האָט יאָזעף קעסלער אויפגעפירט אין
,מעקינלי סקווער טעאַטער* ש'.ס ;חתן כלה מזל טוב ,אָפּערעטע,
מוזיק פון א .אָלשאַנעצלי.
דעם  81אַפּריל  7291איז אין ,האָפּקינסאָן טעאַטער* אויפגעפירט
געװאָרן ,מיט נעלי קעסמאַן אין דער הױפּטראָל; ,אַ חזנדל אויף
שבת ,פון שלמה שטיינבערג אוֹן א .נאַגער ,מוזיק פון יודל בעלזער".
די פּיעסע ,שפּעטער א"נ ;דאָס חזנדל" ,אָנגעבנדיק בלויז ש .אַלס
מחבר ,איז דורך נעלי קעסמאַן געשפּילט געװאָרן איבער דער וועלט
מיט אַ ריזיקן דערפאָלג,
דעם  4נאָוועמבער  7291איז אין ;געבילס פּיפּלס טעאַטער"
אויפגעפירט געװאָרן דורך מאַקס געביל ,איר מאַמעס חתונה קליידך,
מעלאָדראַמע אין  4אַקטן פון מאַקס געביל און ש .שטיינבערג".
דעם  2מערץ  8291האָבן לעאָן בלאַנק און עני מעלצער גאַסט-
ראָלירט אין ,ליבערטי טעאַטער? מיט ש'..ס ;זיין ערשטע פרוי,
קאָמעדיע-דראַמע ,מוזיק פון שלום סעקונדאַ".
דעם  9מערץ  8291איז אין ,מעקינלי סקווער טעאַטער* אויפ-
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יידישן

טעאַטער

געטראָטן נעלי קעסמאַן אין ש'.ס מוזיקאַלישע קאָמעדיע ,בראָדויי
ביינאַכט?.
אין יוני  9291איז ש .אָפּגעפאָרן מיט זיין פרוי ,די שוישפּילערין
נעלי קעסמאַן ,קיין אַרגענטינע און אויפגעפירט מיט אַ גװאַלדיקן
דערפאָלג אין ט,עאַטער אַרגענטינע* אין בוענאָס איירעס זיין פּיעסע
,אָס ווייבעלע* (מוזיק
;דאָס חזנדל" ,און אין יולי  9291זיין פּיעסע ד
פון יידעלע בעלזער) .פון דאָרט זיינען זיי געפאָרן איבער מערב-
אײראָפּע ,וואו ער האָט אויפגעפירט ,מיט נעלי קעסמאַן ,די דער-
מאַנטע פּיעסן ,מיט אַ ריזיקן דערפאָלג,
דיזעלבע פּיעטע (מיט מוזיק פון שלום סעקונדאַ) איז דעם 82
מערץ  0291מיט מישע און לוסי גערמאַן אין די הױפּטראָלן אוים-
/
געפירט געװאָרן אין ?ראָלאַנד טעאַטער".
אין נאָוועמבער  0291איז אין ;אָדעאָן טעאַטער* אויפגעפירט
געװאָרן ,מיט נעלי קעסמאַן אין דער הױפּטראָל? ,אַ ווייבעלע וי
מיין מאַמע ,קאָמעדיע-רעווי אין  3אַקטן פון שלמה שטיינבערג".
אין  2291איז ש ,.צוזאַמען מיט נעלי קעסמאַן ,ווידער געפאָרן
אויף אַ טור איבער מערב און מזרח אײראָפּע ,און אויפגעפירט
זיינע פּיעסן אין ענגלאַנד ,רומעניע און פּױל ,מיט אַ שטורמישן
דערפאָלג,
אין  5-4291האָט דזשוליוס נאַטאַנסאָן אויפגעפירט שי'ס פּיעסע
;דער קליינער באַנדיט" ,װאָס האָט זיך לאַנג געהאַלטן אױיף
דער בינע אין ניו-יאָרק ,און איז שפּעטער דורך אים געשפּילט
געװאָרן אין אַנדערע טעאַטערס ,אַנדערע שטעט און אױיך אין
אַרגענטינע.
אין דעצעמבער  5391איז אין אליריק טעאַטער* אויפגעפירט
געװאָרן ש'.ס פּיעסע ;א ווייב אויף בײטאָג" (מיט מאַקס ווילנער,
מישע פישזאָן ,איזידאָר און חנה האָלענדער) ,װאָס איז געשפּילט
געװאָרן אַ לענגערע צייט ,דערנאָך איבער אַנדערע טעאַטערס .אין
מערץ  7291איז די פּיעסע אויפגעפירט געװאָרן אין בוענאָס איירעס,
אַרגענטינע ,בעת די גאַסטשפּילן פון היימי פּריזאַנט און סילװיאַ
|
פישמאַן,
אין אױיגוסט  6291האָט מאָריס נאָװויקאָוו ,בעת זיינע גאַסטשפּילן
אין בוענאָס איירעס ,אין ,טעאַטער מיטרע* ,אויפגעפירט שי'ס
;,מינקע פון בראָדוויי",
דעם  21פעברואַר  7391איז אין ;פאָלקס טעאַטער" ,ניויאָרק,
א"ר פון מנשה סקולניק ,מיט אים אין דער טיטל-ראָל אויפגעפירט
געװאָרן ש',ס און לואיס פריימאַנס אָפּערעטע (מוזיק פון יוסף רומ-
,אָס גאַליציאַנער רבילע" ,װאָס איז דערנאָך דורך סקול-
שינסקי) ד
ניקן געשפּילט געװאָרן אין אַנדערע לענדער און שטעט.
אין דעצעמבער  7291איז אין ,פּאַרקװײ טעאַטער? אויפגעפירט
|
געװאָרן ש'.ס ;די וועלט איז משוגע".
דעם  12דעצעמבער  7291איז נעלי קעסמאַן איפגעטראָטן
ראַקסבורי אין ש'.ס פּיעסע ,די פריילעכע זינגערין".

אין

װוי ש .גיט אָן אין זיין אױיטאָביאָגראַפּיע ,האָט ער נאָך געשריבן
די פאָלגנדיקע פּיעסן ,װאָס זיינען געשפּילט געװאָרן; :אַ מאַמעס
טרערן" (ליפּצין טעאַטער?) ,קווען אַ מאַן ליבט" (;גאָרדין טעאַ-
טער"); ,אַ מיידל מיט דריי חתנים" (,האָפּקינסאָן טעאַטער"),
;פּראַקטישע פרויען" (;לענאָקס טעאַטער"), ,דער נאַרישער מאַן"
(מיט לעאָן בלאַנק אין ,ליבערטי טעאַטער"); ,די לעצטע מאָדע"
(;פּלאַזאַ טעאַטער"), ,די גאָלדענע צייט" (מעטראָפּאָליטאַן טעאַטער
אין נואַרק) און איידן קומט קיין ציון* (;אַרטש סטריט טעאַטער"
אין פילאַדעלפיע),
ס'איז העכסטווארשיינלעך ,אַז געוויסע פּיעסן ווערן דאָ פאַרצייכנט
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עטלעכע מאָל אונטער פאַרשידענע נעמען ,לוט וי זיי זיינען גע-
שפּילט געװאָרן פון די אַקטיאָרן אָדער טרופּעס ,וועלכע האָבן
די נעמען פון די פּיעסן,

געענדערט

קיין איין פּיעסע פון ש .איז ניט געדרוקט
פון די פּיעסן געפינען

טייל מאַנוסקריפּטן

געװאָרן.

דער גרעסטער

זיך אין ייוו"א אָדער

ביי

געהאָט

די

דער אלמנה,
ש,

אויך

איז

א

געװוען

און

כאַראַקטער-שושפּילער

געלעגנהייט צו שפּילן מיט דוד קעסלער ,לעאָן בלאַנק ,יעקב פּ.
אַדלער ,באָריס טאָמאַשעװסקי ,קעני ליפּצין ,סעראַ אַדלער ,קלאַראַ
יאָנג און אַ סך יאָרן אין דער

פון מאַקס

טרופּע

געביל,

דעם  1יולי  8291איז ש .געשטאָרבן אין ניו-יאָרק און געקומען
צו זיין אייביקער רו אויפן בית עולם פון די יידישע טעאַטריקל
עלייענס.
וועגן זיין באַדײט

שרייבט

אַלס דראַמאַטורג

יעקב

;

מעסטל

,ען האָט אויך נעשפּילט די ייינגערע' פּיעסן-שרייבער וי
מ
שטיינבערג  ...וועלכע האָבן גאָרנישט מחדש געוען
ש,ל.מה
,
און נאָך פי? נאָכניביקער ,ווי זייערע פאָרגייער ,גענאַנגען אין

שפּאַן פון די סטאַר-באַלעבאַטים".
ש .אַליין האָט ,אין אַ שמועס
דער

פראַגע:

{;װאָס

פאַרע

אין אַרגענטינע,

מאָמענטן

באַוועגן

געענטפערט
אייך

ביים

אויף
שרייבן

פּיעסן ?: 7
,איך

קען

עס

ניט

זאָגן,

נעשמאַק פונם עולם .עס איז
אַ שוישפּילער ,נוט באַקאַנט
שפּיצלעך ,װאָס זיינען נויטיק
ער זאָל זיך ניט לאַנגווייליקן

אָבער

שטענדיק

טרעף

איך

צו

דעם

אפשר דערפאַר ,ויי? איך אַליין בין
מיט דער בינע-טעכניק און קען אַלע
צו פאַראינטערעסירן דעם עולם ,אַז
אין טעאַטער".

ש.{ .
ב .גאָרין , --געש .אידיש .טעאט ,".װ ,ז282 .
ד .ב{ .ש .יאַנאָװסקין  ---אין טהעאַטער, ,פא"ש" ,נ .י 9 ,.פעברואַר ,8191
ישראל דער יענקי וי .י .פרידמאןן  --פּערלאָרענע יוגענד, ,יידטג"בלט" ,נ .י,
 5מערץ ,8191
ב .גאָרין  ---א ליטעראַרישע פּיעסע און אַ מעלאָדראַמע, ,מא"זש" ,ג .י,
 0נאָװו,8191 .
הלל ראָגאָף  --אַ ,מאַכערײקע" אין פּיפּעלס טהעאַטער ,פפאָרו ,".ג .י,
 9נאָוו,8191 .
ד .ב -- .אין טהעאַטער, ,פא"ש" ,נ .י 03 ,נאָװ.8191 .
ישראל דער יענקי  ---די טעאַטער װעלט ,איידטגײבלט" .1 ,י 31 ,.דעצ.8191 .
ד .ב -- .אין טהעאַטער, ,פאייש" ,נ .י 82 ,דעצ.8191 .
א .פין {פרומקיןן  --אין טעאַטער, ,פא"ש" ,נ .י 6 ,.מערץ 0291
ישראל דער יענקי  --בלינדע פרויען ,איידטג"בלט" ,נ .י 7 ,אָקט,1291 .
הלל ראָגאָף , --בענקענדע הערצער" אין געביל'ס טהעאַטער, ,פאָרוו ,".גי יי
 2יאַָג,3291 .
ב .י .גאָלדשטײן  ---אין די ברוקלינער אידישע טעאַטערס, ,טאָג" .1 ,י,
 4סעפּט,3291 ,
ליליפּוט  --שטיינבערגס צוויי פּיעסען מיט איין אינהאַלט אין צװיי ברוקלינער
אידישע טעאטערס, ,פרייהייט" ,1 ,י 82 ,סעפּט,3291 .
ישראל דער יענקי  --די פּיעסע פון האָפּקיגסאַן ,איידטג"בלט" ,נ41 ,. .
דעצ,3291 .
הלל ראָגאָף , --א,ין נאָמען פון גאָט" אין בראָנזװילער האָפּקינסאָן טעאַטער,
,פאָרו' ,"*.נ .י 82 ,דעצ,3291 .
ל .קעסנער , --א חבר אין לעבען" אין נעשאָנאַל ,איידטג"בלט" .1 ,י82 ,
דעצ,3291 .
אב .קאַהאַן  --די נייע פּיעסע אין געביל'ס טעאַטער, ,פאָרװ ,".נ22 ,. .
סעפּט,6291 .
דוד

איידעלסבערג

--

.א

פרוי

פון

דער

,יידטג"בלט" ,נ .י 22 ,.סעפּט,6291 .
דר .א .מוקדוני  --געװײן און געלעכטער
נ; י 92 ,סעפּט,6291 .

װעלט"

אין

געביל'ס

אין דרײ טעאַטערס,

טעאטער,

,מאָיזש",

לעטסיקאָן
הלל ראָגאָף ; --בענקענדע הערצער" אין געביל'ס טהעאַטער, ,פאָרו ,".ב .י,,
|
 2יאַנואַר ,7/291
אב .קאהאן , --איהר מאַמע'ס חתונה קלייד", ,פאָרװ ,".נ .י 42 ,.פעב,8291 .
חנן  פּטח קאפּלאזן  --אין יידישן טעאַטצר, ,דאָס חונדל", ,נײיע לעבן",
ביאליסטאָק 41 ,אַפּריל ,9291
ש .פּאן , --א לעסאָן אין ליבעיי ,מוזיקאַלישע קאָמעדיע פון ש .שטיינבערג,
אויפגעיפרט פון יאָזעף קעסלער, ,פּאָסט* ,לאָנדאָן 22 ,מאַי ,9291
ש .ר|.ראָזשאַנטקין  --נעלי קעסמאנס דעבוט אין טעאטער ,ארגענטינץ",
;דאָס חזנדל" פון שלמה שטיינבערג, ,א,ידישע צייטונג ,ב"א 42 ,יוני ,9291
נ :צוקער  --פון טעאַטער ארגענטינע (;דאָס װייבעלע") קאָמעדיש-רעװי פון
שלמה שטיינבערג ,מוזיק פון אידעלע בעלזער און נעלי קעסמאן, ,אַרגעגטינער
טאָגײ ,ב"א 81 ,יולי ,9291
ש .ר -- .א גייט פּיעסצ אין טעאטער ;ארגענטינע" מיט נעלי קעסמאן, ,דאָס
ווייבעלע"

פון שלמה

שטיינבערג,

,דא"צ",

ב"א,

81

יולי .9291

 1ר{ .זלמן רייזעןן  --פון יידישן פאָלקסטעאטער (די פערציקסטע פאָרשטע-
לונג ,חזנדל"),

,װילגער

טאָג" 21 ,סעפּט,9291 .

אהרן קאַניעװוסקי  --ערשטער אויפטריט פון סילי אדלער דעם סעזאָן אין
סיגעל-שטיינבערגס ,פאַרגעסענע מאמע", ,טאָג" ,פילא 02 ,.אָקט,9291 .
ספּעקטאטאָר |ג .פראנקן , --דאָס חזנדל" אויפגעפירט אין פאלי דראַמאטיק,
פאַריזער היינט" 2 ,דעצ,9291 .
ב .י .גאַלדשטײן  ---אויף דער טעאטער עוועניו, ,פא"ש" ,ג .י 01 ,.אָקט,0291 .
אלף-אלף  --א קאָמעדיע פאַר נעלי קעסמאן, ,מא"זש" ,נ .י 5 ,.דעצ,0291 ,
װ .עדלין , --א װייבעלע

װי מיין מאמע*" אין אָדעאָן,; ,טאָג" ,נ .י 5 ,.דעצ,

,0
אלחנן צייטלין  --נעלי קעסמאן אַלס ,שכורטע", ,אונזער עקספּרעס" ,װאַרשע,

 1דעצ,2391 .
משה שמש  --אין די אידישע טעאטערס, ,די אידישע בעקער שטימע" .1 ,יו
ני ,32391 ,4
הלל ראָגאָף ; --א ווייב אויף בײטאָג*  ---אין ליריק טעאטער, ,פאָרו ,1 ,",י,,
 3דעצ,53291 .
יעקב קירשענבוים  --אין  3ברוקלינער אידישע טעאַטערס, ,מאַ"זש" ,נ .י,
 3דעצ,5391 .
ב .י .גאַלדשטײן  ---גרויסע סוקסעסן, ,פא"ש" ,נ .י 7 ,.פעברואַר ,6391
שמואל ראָזשאַנסקי  --אן אָפּערעטע פאר אלעמען, ,דא"צ" ,ב"א 01 ,אויגוסט
,6
ט .ביילין  --נאָטיצן און באַמערקונגען, ,פּרעסע",
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קאַלמאַנאָװיטש ,הערי
געבוירן | 6881לויט שלום פּערלמוטער --
 4דעצעמבער 5881ן אין דובראָווע ,גראָד-
נער גוב ,.פּוליש-ליטע .פאָטער ,ראובן
געהאַנדלט מיט תבואה און אַנדערע אַרטיק-
לען .ניט קאָנענדיק ציען קיין פּרנסה ,איז

ער אַװעק קיין אַמעריקע ,זוכן גליקן" ,אָבער
נאָך אַרבעטן  4יאָר אין אַ שאַפּ ,האָט ער זיך
צוריקגעקערט אַהיים און צוריק גענומען צו
מסחר .ניט האָבנדיק ווידער קיין פּרנסה ,איז
ער צום צווייטן מאָל געפאָרן קיין אַמעריקע,
/
און אין  0091אויך אַריבערגעבראַכט זיין זונדל הערשל |הערין.
וי שלום פּערלמוטער גיט איבער ,איז ק .געװאָרן אַ צייטונגס-
פאַרקויפער איבער ניו-יאָרקער גאַסן און אין אָװנט ,געפּעדלט
מיט קענדי" {פאַרקויפט זיסװואַרג} ,שפּעטער האָט אים דער פאָטער
אַריינגענומען צו זיך אין שאַפּ און אים אויסגעלערנט
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זיין אַ שטעפּער

פון

ביי ;ניפּענטס? |קינדער-הויזןן .ק .פלעגט אויסבעטלען ביי זיין
פאָטער  51סענט יעדן פרייטיק צו קאָנען באַזוכן די יידישע װאָדע-
וויל-פאָרשטעלונגען אין דאָרטיקן ,שניידערס זינגער-האָל" ,און ער
איז פון די פאָרשטעלונגען געװאָרן אַזױ באַגיײיסטערט ,אַז ער האָט
באַשלאָסן אַליין עפּעס אָנשרײבן פאַר דער בינע .בערך אין 3091
האָט ער אָנגעשריבן טאַױן סטאַר פון דאָזיקן װאָדעװיל-הויז ,אהרן
מאָרגענבעסער ,אַ דראַמאַטישן סקעטש אין דריי אַקטן ,דער געמב-
לער" .דער סקעטש איז טאַקע געפעלן געװאָרן ,אָבער צוליב אַ
שטרייק אין דעם װאָדעװויל-הויז ,איז דער סקעטש ניט געשפּילט
געװאָרן .ער שרייבט אָן דערויף אַן אַײנאַקטסיקן קאָמישן סקעטש,
וועלכן ער פאַרקויפט פאַר אַ דאָלאָר צו בלומס װאָדעװיל-הויז .אָבער
ניט דער פאָטער זיינער איז באַגײסטערט פון דעם זונס ,נאַרישקײטן"
און ניט די אַרבעטער אין שאַפּ ,וועלכע קיבעצן אים און מאַכן פון
אים חוזק (ניט איינמאָל פלעגט ער אויף זיין מאַשין געפינען צעטע-
לעך מיט אַן אויפשריפט ,שעקספּיר דער צוייטער") און ק .הערט

|

דעריבער אויף צו שרייבן,

ק .שרייבט אין זיין ביאָגראַפיע :
,ו  51יאָר בין אידך נאָך אַמעריקע געקומען .בייטאָג פלעג איך
צ
אַרומלויפן פאַרקויפן יידישע צייטונגען ,און אין אַװונט בין איך
גענאַננען לערנען די אַמעריקאַנער שפּראַך ,בי  --ביז איך בין
אַריין אין קאלעדזש ,וועלכער רופט זיך שאַפּ ... .איך בין אַריינ"
געכאַפּט געװאָרן אין די מעכטיקע לאַפּעס ,וועלכע האָבן מיך
נעדריקט  61יאָר צייט .דערפאַר אָבער האָב איך געהאַט די געלעננ-
הייט צו שטודירן דעם ברודער-אַרבעטער מיט אַלע זיינע ליידן
און פריידן ,איך האָב אים געזעען לאַכן וען זיין נשמה האָט
נעיאָמערט ,און איך האָב נגעזעען זיין מידן שמייכעלע ,וועלכער
דריקט אויס אַ וועלט מיט באַהאַלטענעם װייטאָג .איך האָב מיך
אַרייננעגנבעט אין די טיפסטע ווינקעלעך פון זיין האַרצן און איך
האָב אַלץ נעזעען און ביי מיר אין מח פאַרצייכנט .איך קען אים,
דעם ברודער-אַרבעטער ,מיט אַלע זיינע מעלות און חסרונות און
איך האָב אים שטאַרק

ליב.

שפּעטער האָב איך זיינע ליידן און פריידן געשמאָלצן און כ'האָב
עס אויף די ברעטלעך פון דער בינע אַרױפנעבראַכט ,און ער ,דער
ברודער-אַרבעטער ,האָט זיך אַליין געזעען און האָט געלאַכט דורך
טרערן פון זיינע איינענע ווערטלעך און וויצן.
במעט אַלע מיינע קינדער (קאַמעדיעס און דראַמען) זיינען פון
אַרבעטער-לעבן ... ,מאַנכע פון זיי זיינען געראַטענע ,לייטישע.
פילע פון די אָנגעזענע באַרימטע יידישע קריטיקער האָבן זיך
אָפּנעשטעלט און האָבן אַ פּאָר נוטע ווערטער וועגן זיי געזאָנט,
און פיל פון אונדזערע גרעסטע יידישע קינסטלער האָבן אָטעם
אין

פון

זיי אַרײנגעבלאָזן

מיינע

קינדער

און זיי צום

זיינען

לעבן

הולטאַיעס,

נישט געדאַכט זאָלן זיי ווערן.
ניט אַרײינלאָון",

געבראַכט,

שנצים,

אָבער

אַ סך

פאַרזעענישן,

אַז

מען טאָר זיי אין קיין יירישע שטוב

אין  ,4191שוין אַ פאָטער פון צוויי קינדער ,האָט ער ווידער באַנײט
זיין שרייבן פאַרן יידישן טעאַטער ,און אָנגעשריבן די פּיעסע ,אויפן
גלייכן וועג" ,וועלכער אַ באַוואוסטער יידישער אַקטיאָר האָט שפּע-
טער אויפגעפירט אין ,ליריק-טעאַטער* אין ברוקלין ,ענדערנדיק
דעם נאָמען ,ניט אָנגעבנדיק דעם נאָמען פון מחבר ,און איז מיט
איר אַרומגעפאָרן איבער אַמעריקע און קאַנאַדע ,וואו ער האָט זי
געשפּילט,
ק .שרייבט דערנאָך אָן אַ פּיעסע ,די ערװאַכונג" ,וועלכע ער
ברענגט לייענען צום דאַמאָלטיקן פאַרוואַלטער פון קיידישן דראַמאַ-
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יירישן

טעאַטער
=

טורגען ליג* שלום פּערלמוטער ,וועלכער מאַכט אים אויפמערקזאַם,
אַז אַ פּיעסע אונטערן זעלבן נאָמען פון משה ריכטער איז נאָר װאָס
געשפּילט געװאָרן פון קעני ליפּצין ,און ק .גיט זיין צושטימונג צו
ענדערן דעם נאָמען פון דער פיעסע .פּערלמוטער ,נישט האָבנדיק
קיין צוטרוי צו אומבאַקאַנטע פּיעסן-שרייבער ,לייענט ניט די פּיעסע.
זומער  6191ברענגט צו אים דער דראַמאַטורג נ .ראַקאָוו זיינע אַ
נייע פּיעסע פאָרצולייענען פאַר דוד קעסלער ,בעטנדיק אַז מען
זאָל קעסלערן ניט אָנגעבן דעם נאָמען פון מחבר .קעסלערן איז די
פּיעסע ,באַזונדעדס די שרייענדיקע ענדע פון דריטן אַקט ,ניט גע-
פעלן ,און ער האָט די פּיעסע ניט געקויפט .די פּיעסע האָט אויך
געזאָלט געשפּילט װערן אין נואַרקער ,מעטראָפּאָליטאַן-טעאַטער"
װאָס יוסף שייננאָלד האָט געזאָלט איבערנעמען נאָר אַזױ וי עס
איז דערפון גאָרניט געװאָרן ,איז די פּיעסע אויך דאָרט ניט אויפגע-
פירט געװאָרן.
וי פּערלמוטער דערציילט ווייטער ,האָט ער באַקומען א פאָרשלאַג
פון די אַקטיאָרן סאַול און אסתר װאַלערשטײן פאַר אַ נייער פּיעסע,
און ווען ער האָט באַשלאָסן זיי פאָרצולייגן ראַקאָװס פּיעסע עדי
ערװואַכונג? ,איז גראָד דעם זעלבן טאָג אַרײנגעקומען צו אים ק.
און ריידנדיק ,האָט זיך אַרױסגעשטעלט ,אַז באמת איז די פּיעסע
;די ערװאַכונג* ניט ראַקאָווס ,נאָר ק'.ס פּיעסע ,אָבער זי איז פאָרט
דאָרט אויפגעפירט געװאָרן א"נ ,זיין לעצטער דאָלאַר" מיט ק .און
ראַקאָוו אַלס פאַרפאַסערס .נאָכן גרויסן דערפאָלג פון דער פּיעסע,
איז זי אָפּגעקויפט געװאָרן פון דוד קעסלער און ער האָט זי אויפגע-
פירט דעם  5נאָוועמבער  5191אין זיין טעאַטער א"נ ;דער שפּיגל
פון לעבן ,דראַמע אין  4אַקטן מיט אַ פּראָלאָג און אַן עפּילאָג פון
קאַלמאַנאָוויטש און ראַקאָװ",
דעם  12דעצעמבער  5191איז אין ;ליריק-טעאַטער* אויפגעפירט
געװאָרן מיט די װאַלערשטײנס ק'.ס לעבנסבילד אין  4אַקטן ,ריין
פון זינד" ,און אין יוני  6191אין אליבערטי-טעאַטער" מיט עלאַ
װאַלערשטײן אין דער הױפּטראָל,
דעם  12יולי  6191האָט זיגמונט ויינטרויב אויפגעפירט אויפן
;נעשאָנאַל רוף גאַרדן? ק',ס פּיעסע ;געבורט קאָנטראָל* ,מוזיק פון
פרידזעל,
דעם  91יאַנואַר  7191איז אין ,ליריק-טעאַטער* אויפגעפירט
געװאָרן ק'.ס לעבנסבילד אין  4אַקטן ;אַ קרבן פון דענסינג סקול",
דעם  21אױגוסט  7191איז אויפן ,נעשאָנאַל רוף-גאַרדן* אויפ-
געפירט געװאָרן ק',ס פּיעסע ;נאַטורס שטראָף",
דעם  7סעפּטעמבער  7191האָט לואיס קרעמער אויפגעפירט אין
;נאָרט סטאַר-טעאַטער* ק',ס פּיעסע קאיז אַ פרוי שולדיק? ,7אין
 4אַקטן,
דעם  71סעפּטעמבער  7191איז אין ;ליבערטי-טעאַטער* אויפגע-
פירט געװאָרן ;די ווערט פון אַ מאַמע ,קאָמעדיע-דראַמע אין  4אַקטן,
פון הערי קאַלמאַנאָװיטש? ,װאָס איז דעם  22סעפּטעמבער 7191
געשפּילט געװאָרן אין ,ליריק-טעאַטער* א"נ ,אַ מאַמע און אירע
קינדער" ,און ווערט דעם  21אָקטאָבער  7191אויפגעפירט דורך דוד
קעסלער אין זיין טעאַטער א"ג ,די ווערט פון אַ מאַמע* ,לעבנס-
בילד אין  4אַקטן פון קאַלמאַנאָוויטש (מיטן אָנטײל פון דוד קעסלער,
מאָריס מאָסקאָװיטש ,ראָזע קאַרפּ און מאָריס שװאַרץ),
דעם  62אָקטאָבער  7191פירט אױיף זיגמונט וויינטרויב אין
;ליבערטי-טעאַטער? ,זינדיקע פרויען? אין  4אַקטן פון ה .קאַל-
מאַנאָװיטש.
דעם  1פעברואר  8191ווערט דורך זיגמונט ויינטרויב אויפגע-
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פירט אין ,ליבערטי טעאַטער* ,לייכטזיניקע יוגנט ,לעבנסבילד אין
 4אַקטן פון ה .קאַלמאַנאָויטש?,
דעם  1נאָוועמבער  8191ווערט אין ,געבילס-טעאַטער* אויפגע-
פירט .חוה'ס ליבע ,קאָמעדיע-דראַמע אין  4אַקטן פון ה .קאַלמאַ-
נאָוויטש ,סצענען געזעצט און אויפגעפירט מאַקס געביל".
דעם  6דעצעמבער  8191פירט אויף זיגמונט ויינטרויב אין
,ליבערטי-טעאַטער* ,עלטערן און קינדער ,פאַמיליען-שטיק אין 4
אַקטן פון ה .קאַלמאַנאָוויטש?.
דעם  21דעצעמבער  8191ווערט אין ,טאָמאַשעװוסקי נעשאָנאַל-ײ
טעאַטער* אויפגעפירט ,אפּסטעירז און דאַן סטעירז ,קאָמעדיע אין
 4אַקטן פון ה .קאַלמאַנאָװויטש ,באַאַרבעט און אויפגעפירט פון באָריס
טאָמאַשעװסקי ,מוזיק פון יאָזעף רומשינסקי",
דעם  8פעברואַר  9191פירט אויף מאַקס ראָזענטאַל אין ,פּיפּלס-
טעאַטער* ק'.ס מעלאָדראַמע אין  4אַקטן ,מיט מוזיק פון פרידזעל,
;צעריסענע נשמות" .ביי די שפּעטערדיקע אויפפירונגען פון דער
פּיעסע ווערט אַלס מיט-מחבר איך אָנגעגעבן דער נאָמען פון
װיליאם סיגעל,
דעם  92אױגוסט  9191ווערט אין ,טאָמאַשעװוסקיס נעשאָנאַל-
טעאַטער* אויפגעפירט דורך באָריס טאָמאַשעװסקי ,אין זיין פרייער
באַאַרבעטונג; ,די צוויי חזנים ,מוזיקאַלישע קאָמעדיע פון ה .קאַל-
מאַנאָװויטש* (מיט דוד קעסלער און באָריס טאָמאַשעװסקי אין די
הױפּט-ראָלן),
דעם  02פעברואַר  0291ווערט אין ,ליריק-טעאַטער* אויפגעפירט
ק'.ס ,דער אייביקער שקלאַף".
דעם  61אַפּריל  0291ווערט אין ,ליריק-טעאַטער* אויפגעפירט
;דאָס פייער פון ליבע ,אין  4אַקטן פון ה .קאַלמאַנאָויטש?.
דעם  91מאַי  0291ווערט אין ,געבילס-טעאַטער* אויפגעפירט
;פרייע ליבע ,פאַמיליע-דראַמע פון קאַלמאַנאָװויטש און קאָהן" {װאָס
איז נאָך פריער געשפּילט געװאָרן אין ;ליבערטי-טעאַטער*ן.
דעם  2דעצעמבער  1291איז אין ;קעסלערס סעקאָנד עוועניו
טעאַטער* אויפגעפירט געװאָרן /פון דאָונטאַן ביז בראָנקס ,קאָמעדיע
אין  4אַקטן פון ה .קאַלמאַנאָװויטש ,מוזיק  --י .רומשינסקי",
דעם  01דעצעמבער  1291איז אין ;ליריק-טעאַטער* אויפגעפירט
געװאָרן פון יאָזעף טאַנצמאַן מיט זיין מוזיק ;דאַרף מען חתונה
האָבן ?* ,קאָמעדיע פון ה .קאַלמאַנאָװויטש,
דעם  81יאַנואַר  2291איז אין עפּיפּלס-טעאַטער*" אויפגעפירט
געװאָרן מיט לודוויג זאַץ אין דער טיטל-ראָל ק'.ס קאָמעדיע ,דער
משוגענער".
דעם  01מערץ  2291ווערט אין ,פּיפּלס-טעאַטער* אויפגעפירט
דורך מאַקס ראַזענטאַל ,יענעמס ווייב ,קאָמעדיע אין  4אַקטן פון ה,
קאַלמאַנאָװויטש ,מוזיק פון יאָזעף בראָודי (מיט מאַקס ראָזענטאַל,
לודוויג זאַץ און בערטאַ גערסטין אין די הױיפּט-ראָלן)",
דעם  21אַפּריל  2291ווערט אין ,טאָמאַשעװוסקיס נעשאָנאַל טעאַ-
טער* אויפגעפירט דורך אהרן לעבעדיעוו ;אַראָנטשיק און סאַלאָ-
מאָנטשיק ,קאָמעדיע אין דריי אַקטן פון ה .קאַלמאַנאָויטש ,מוזיק --
ה .װאָהל?,
דעם  22סעפּטעמבער  2291ווערט אין ,פּיפּלס טעאַטער" אויפגע-
פירט ,גאָטס משפּט ,קאָמעדיע-דראַמע אין  3אַקטן מיט אַ פּראָלאָג
און עפּילאָג פון קאַלמאַנאָויטש און סיגעל".
דעם  22סעפּטעמבער  2291ווערט אין ;לענאָקס טעאַטער* אויפ-
געפירט ,אַ היים פאַר אַ מאַמע ,מעלאָדראַמע אין  4אַקטן פון סיגעל
און קאַלמאַנאָויטש? .די זעלבע פּיעסע וװוערט דעם  4סעפּטעמבער
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אויפגעפירט דורך נייטאן גאָלדבערג אין ;גרענד טעאַטער".
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דעם  3נאָוועמבער  2291פירט אויף באָריס טאָמאַשעװסקי אין זיין
טעאַטער ק'.ס אָפּערעטע ,טאַנץ ,געזאַנג און וויין" ,מוזיק פון יוסף
טשערניאַווסקי,
דעם  8דעצעמבער  2291פירט אויף נייטאן גאָלדבערג אין
,לענאָקס טעאַטער* ק'.ס ,די אָפּגענאַרטע בלה".
דעם  21יאַנואַר  3291פירט אויף מאַקס געביל ,בעת זיינע גאַסט-
ראָלן אין ,ליבערטי טעאַטער*; ,חאַצקעל שוסטער ,קאָמעדיע-דראַמע
אין  4אַקטן ,געשריבן פון מאַקס געביל (אידעע פון קאַלמאַנאָװיטש),
מוזיק פון לואיס פרידזעל",
דעם  81יאַנואַר  3291ווערט דורך ז .וויינטרויב אויפגעפירט אין
;אוירווינג פּלייס טעאַטער* ,מיט לודוויג זאַץ אין דער טיטל-ראָל,
;דער גזלן* ,מוזיק פון יוסף טשערניאַווסקי ,וועלכע איז שפּעטער
דורך זאַצן געשפּילט געװאָרן איבער דער וועלט,
אין יאַנואַר  3291ווערט אויפגעפירט ק'.ס פּיעסע ,פאַרגעסענע
מאַמעס? .די פּיעסע אונטער דעם נאָמען אָדער ;נאַרישע מאַמעס"
איז אין  4291געשפּילט געװאָרן דורך די גערמאַנס אין ,פּאַרקװשי
טעאַטער?,
דעם  72סעפּטעמבער  3291פירט אויף איזידאָר האָלענדער אין
,האָפּקינסאָן טעאַטער? ,די קראַפט פון ליבע" אין  4אַקטן פון
קאַלמאַנאָוויטש.

פירט פון סעמיועל ראָזענשטיין ,מאָני טאָקס* פון קאַלמאַנאָויטש
און וואולף,
אין די צװאַנציקער יאָרן האָט אויך סעמיועל גאָלדענבורג אויפ-
געפירט ,פריער אין פילאַדעלפיע און דערנאָך אין אַנדערע שטעט,
ק'.ס פּיעסע ,אין אַ רומענישע קרעטשמע" ,מיט וועלכער ער האָט
אין יוני  6291גאַסטראָלירט אין אַרגענטינע.
דעם  42סעפּטעמבער  6291ווערט דורך מישע גערמאַן אויפגעפירט
אין ,האָפּקינסאָן טעאַטער?" ה .קאַלמאַנאָויטשעס ?שטיפמאַמעס,
טראַגי-קאָמעדיע אין  3אַקטן" .דיזעלבע פּיעסע ווערט דעם  1אֶק-
טאָבער  6291געשפּילט דורך גאָלדבערג-דזשעיקאָבס אין ,לענאָקס
טעאַטער* ,מיט מוזיק פון א .פּערלמוטער ,און דעם  51אָקטאָבער
 6ווערט דיזעלבע פּיעסע מיט ליריקס פון דזשייקאָב דזשעיקאָבס,
מוזיק פון אַלעקסאַנדער אָלשאַנעצקי ,אויפגעפירט דורך סעמיועל
גאָלדענבורג אין ;נעשאָנאַל טעאַטער* .די פּיעסע איז שפּעטער
געשפּילט געװאָרן איבער אַ סך יידישע טעאַטער איבער דער וועלט,
מערסטנטייל בעת די גאַסטשפּילן פון מישע און לוסי גערמאַן
דעם  2דעצעמבער  6291ווערט דורך סעמיועל גאָלדענבורג אויפ-
געפירט אין ;נעשאָנאַל טעאַטער* ,אין גאָרטן פון ליבע ,ליברעטאָ
פון װיליאַם סיגעל און ה .קאַלמאַנאָוויטש ,ליריק דזשייקאָב דזשעי-
קאָבס ,מוזיק  ---א .אָלשאַנעצקי?,
דעם  2דעצעמבער  6291ווערט אין ,לענאָקס טעאַטער" אויפגע-
פירט ,מיט  02יאָר צוריק ,קאָמעדיע-דראַמע פון ה .קאַלמאַנאָויטש,
ליריקס  ---דזשייקאָב דזשעיקאָבס ,מוזיק  --א .פּערלמוטער".
דעם  71דעצעמבער  6291ווערט אין ,לענאָקס טעאַטער* אויפגע-
פירט דורך נייטאַן גאָלדבערג ק'.ס ,אויף פרעמדע וועגן".
דעם  7יאַנואַר  7291ווערט אין ,ליבערטי טעאַטער" אויפגעפירט
דורך לעאָן בלאַנק ,דער גנב ,קאָמעדיע-דָראַמע פון ה .קאַלמאַ-
נאָוויטש* {דער מחבר ווייס ניט וועגן אַ פּיעסע מיט אַזאַ נאָמעןן,
דעם  81נאָוועמבער  7291ווערט אין ;האָפּקינסאָן טעאַטער* אויפ-
געפירט דורך חיים שניאור ק'.ס פּיעסע ,פאַרװאָס מענער אַנטלופן?,
דעם  9דעצעמבער  7291פירט אויף מאָריס קראָנער אין ,ליריק
טעאָטער" ק'.ס פּיעסע ;פאַרגעסענע ליבע".
דעם  22דעצעמבער  7291ווערט דורך יעקב קאַליך אויפגעפירט
אין ס,עקאָנד עוועניו טעאַטער* ,מיט מאַלי פּיקאָן אין דער הויפּט-
ראָל; ,אוי איז דאָס אַ מיידל ,ליברעטאָ פון ה .קאַלמאַנאָויטש ,מוזיק
 -יוסף רומשינסקי",דעם  22מערץ  8291ווערט אין ;פּראָספּעקט טעאַטער* אויפגע-
פירט דורך נייטאן גאָלדבערג ק'.ס ,די אָפּגענאַרטע כלה".

דעם  13אָקטאָבער  4291פירט אויף מאַקס ראַזענטאַל אין ,אויר-
ווינג פּלייס טעאַטער* ק'.ס -4אַקטיקע פּיעסע ,אביקע נאַראָנים"
(מיט לודוויג זאַץ און מאַקס ראָזענטאַל אין די הױפּט-ראָלן) ,וועלכע
איז אין אויגוסט  9291אויפגעפירט געװאָרן דורך גאָלדענבורג אין
בוענאָס איירעס א"נ ,היינטיקע קינדער".

אין מערץ  8291ווערט אין פּאַריז געשפּילט און אויפגעפירט
דורך יוליוס אַדלער ק'.ס ,די צוויי חברים" ,אין יוני  8291װוערט
אין אַרגענטינע דיזעלבע פּיעסע געשפּילט דורך יוסף שעהנגאָלד
און מנשה סקולניק ,און אין זעלבן יאָר ווערט דיזעלבע פּיעסע אויפ-
געפירט אין קאַליש ,פּוילן ,דורך קאַרל צימבאַליסט,
דעם  51אַפּריל  8291ווערט אין ,פּאָבליק טעאַטער" אויפגע-
פירט פון לודוויג זאַץ ,אַמאָל איז געווען אַ פּרינץ ,אָפּערעטע פון ה.
קאַלמאַנאָװויטש ,ליריק פון זאַץ און סטוטשקאָוו ,מוזיק  --הערמאַן
װואָהל*,

אין  2291פירט אויף לעאָן בלאַנק ק',ס פּיעסע ,דער װאַטשמאַן",
װאָס פאַרבלייבט אַ לענגערע צייט אין זיין רעפּערטואַר ,וועלכן ער
שפּילט אין פאַרשידענט שטעט איבער די פאַראייניקטע שטאַטן און
קאַבאַדע.

דעם  91אָקטאָבער  3291ווערט אין ,ליבערטי טעאַטער* אויפגע-
פירט ,הערצער און טרערן" ,דראַמע פון קאַלמאַנאָװיטש און וואולף,
דעם  22אָקטאָבער  3291פירט אויף לואיס קרעמער אין ;האָפּ-
קינסאָן טעאַטער* ב,אַצאָלט פאַר איר ליבע ,לעבנסבילד אין  4אַקטן
פון קאַלמאַנאָויטש* |דער מחבר קען ניט אַ פּיעסע מיט אַזאַ נאָמעןן.
דעם  81יאַנואַר  4291ווערט אין ,נעשאָנאַל טעאַטער* אויפגעפירט
דורך אהרן לעבעדיעוו און סעמיועל ראָזענשטיין /,דעם טאַטנס זונדל,
מוזיקאָמעדיע אין  3אַקטן פון ה .קאַלמאַנאָװיטש ,מוזיק פון פּרץ
סאַנדלער".
אין די ערשטע טעג אָקטאָבער  4291ווערט דאָס ,זילבערט טעאַ-
טער" |שפּעטער ,האָפּקינסאָן*| געעפנט מיט ק'.ס פּיעסע ,פאַרגע-
סענע קינדער".

,וירווינג פּלײיס
דעם  02מערץ  5291פירט אויף לודוויג זאַץ אין א
טעאַטער* ,דער מזלדיקער בחור ,טראַגי-קאָמעדיע אין  4אַקטן פון
ה .קאַלמאַנאָװויטש?.
דעם  6נאָוועמבער  5291פירט אויף סעמיועל ראָזענשטיין אין
;לענאָקס טעאַטער* ה .קאַלמאַנאָוויטשעס ,ווייבערישע חכמות" ,מו-
זיק פון י .טשערניאַווסקי.
דעם  13דעצעמבער  5291פירט אויף מאַקס געביל אין זיין טעאַ-
,אָס אַנטלאָפּענע מיידל ,גרויסע מעלאָדראַמע אין  3אַקטן פון
טער ד
מאַקס געביל און ה .קאַלמאַנאָוװויטש ,מוזיק פון הערמאַן װאָהל*,
דעם  62פעברואַר  6291ווערט אין ,לענאָקס טעאַטער* אויפגע-
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דעם  51סעפּטעמבער  8291װערט אין ,פּראָספּעקט טעאַטער"
אויפגעפירט ,דער מאַמעס געליבטער ,ליברעטאָ פון ה .קאַלמאַ-
נאָוויטש ,ליריקס פון נ .סטוטשקאָוו ,מוזיק  ---פ ,לאַסקאָווסקי?,
דעם  91אָקטאָבער  8291ווערט דורך מישע גערמאַן אויפגעפירט
אין ;פאָלקס טעאַטער* (מיט מישע און לוסי גערמאַן ,לוטער אַדלער,
צבי סקולער ,יידל דובינסקי ,דזשוליאַ אַדלער און העלען בלעי) ק',ס
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יידיסן

טעאַטצער

,די אייביקע מאַמע ,ליריקס  --ישראל ראָזענבערג ,מוזיק  --הערי
לובין" .,דיזעלבע פּיעסע װערט שפּעטער אאָרן-לאַנג געשפּילט
איבער אַ סך יידישע טעאַטערס איבער דער ועלט ,על פּי רוב
אָבער בעת די גאַסטשפּילן פון די גערמאַנס,
דעם  22נאָוועמבער  8291ווערט אין ,נעשאָנאַל טעאַטער* אויפ-
געפירט דורך סעמיועל גאָלדענבורג ,פאַרבאָטענע פאַרגעניגנס,
מעלאָדראַמע פון ה ,קאַלמאַנאָװיטש?,
אין אויגוסט  9291װוערט אין ,טעאַטער אַרגענטינע* אין בוענאָס
איירעס אויפגעפירט ,מאַמע ,איך וויל אַ חתן ,פון ה .קאַלמאַנאָװיטש,
באַאַרבעט פון ש .שטיינבערג ,מוזיק אַראַנזשירט פון מ .האָכבערג".
אין אויגוסט  9291ווערט אין ;עקטעלסיאָר טעאַטער* אין בוענאָס
איירעס ,אויפגעפירט ,בעת די גאַסטשפּילן פון סעראַ סקולניק ,מיט
איר אין דער הױפּטראָל ,ק'.ס ,פאַר אירע קינדער".
דעם  41אָקטאָבער  9291ווערט אין ,ראָלאַנד טעאַטער* אויפגע-
פירט דורך מישע גערמאַן ;דער אײביקער טאַנץ פון ה .קאַלמאַ-
נאָוויטש ,מוזיק  --שלום סעקונדאַ?,
אין נאָוועמבער  9291ווערט אין פּאַריז אויפגעפירט פון היימי
פּריזאַנט ק',ס ,דער ששמעוודיקער".
אין דעצעמבער  9291ווערט אין לאָדזש ,פּױלן ,אויפגעפירט ;וי
אַזױ מיידלעך ווערן פארפירט ,פּיעסע אין  3אַקטן פון קאַלמאַנאָ-
וויטש".
דעם  41פּעברואַר  0291פירט אויף איזידאָר קעשיר אין ;געשאָנאַל
טעאַטער* ק',ס טיעסע ;די נשמה פון אַ פרוי*" ,מיט בערטאַ קאַליש
אין דער הױפּטראָל .,דיזעלבע פּיעסע ווערט אין מערץ  1291גע-
שפּילט דורך די גערמאַנס אין מאָנטרעאַל און אין אַנדערע שטעט,
דעם  9אַפּריל  0291ווערט דורך אהרן לעבעדיעוו אויפגעפירט
אין נ,עשאָנאַל טעאַטער*,.מאָטקע פון סלאָבאָדקע ,אָפּערעטע פון
קאַלמאַנאָװויטש ,מוזיק פון א .אָלשאַנעצקי?,
דעם  21אַפּריל ווערט אין ,ראָלאַנד טעאַטער* אויפגעפירט דורך
מישע גערמאַן ;חתונה קייטן ,פון ה .קאַלמאַנאָװויטש ,ליריקס --
ישראל ראָזענבערג ,מוזיק  --שלום סעקונדאַי ,מיט מישע און לוסי

גערמאַן אין די הױפּטראָלן- ,
אין מאַי  0291ווערט אין בוענאָס איירעס אויפגעפירט ק'.ס פּיעסע
;יאָ אַ מאַן און ניט אַ מאַן* {דער מחבר ווייס ניט פון אַ פּיעסע מיט
אַזאַ נאָמעןן.
אין פעברואַר  0291ווערט דורך היימי פּריזאַנט אויפגעפירט אין
לאָנדאָן ק'.ס ,דער גרויסער פאַרדינער".
אין סעפּטעמבער  0291ווערט אין ,סעקאָנד עוועניו טעאַטער"
א"ר פון יעקב קאַליך אויפגעפירט ,מיט מאַלי פּיקאָן אין דער טיטל-
ראָל ,ק'.ס ,דאָס מיידל פון אַמאָל* ,מוזיק פון יוסף רומשינסקי,
אין נאָוועמבער  0391ווערט אין מאָנטרעאַל געשפּילט ק',ס ,פון
גאָט פאַרגעסענע".
אין דעצעמבער  0291ווערט אין ;האָפּקינסאָן טעאַטער" געשפּילט
מיט צילע אַדלער אין דער הױפּטראָל ק'.ס פּיעסע ;זי אַ מאַמע?.
ד 42 ,אַפּריל  1291ווערט אויפגעפירט דורך ס .גאָלדענבורג ;/אַ
מענטש איז ניט קיין מלאך ,פון ה .קאַלמאַנאָװויטש ,מוזיק פון שלום
סעקונראַ?,

דעם  12סעפּטעמבער  1291ווערט אין ;גערמאַנס פאָלקסטעאַטער"
אויפגעפירט דורך מישע גערמאַן ק'.ס פּיעסע ;דער שפּיגל פון לעבן"
אונטערן נייעם נאָמען ;אַזױ איז דאָס לעבן* (מיט מישע און לוסי
גערמאַן ,מנשה סקולניק ,איזידאָר קעשיר ,מאַרק שוייד ,סאָניא
נאַדאָלסקאַ און צילע בודקין.
אין יאַנואַר  2291ווערט אין ,פאָלקסטעאַטער* אויפגעפירט דורך
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הויז" (מיט מנשה

מישע גערמאַן ק',ס פּיעסּע ,אין אַ טענעמענט
סקולניק),
אין מאַי  2291װוערט אין װאַרשעװער ;סקאַלאַ טעאַטער* אויפגע-
פירט דורך דער גאַסטראָלירנדיקער צילע אַדלער ,די אביקע כלה,
פון קאַלמאַנאָװויטש ,באַאַרבעט פון יעקב שטערנבערג"".
אין אָקטאָבער  2291איז אין ,פאָלקס-טעאַטער* אויפגעפירט גע-
װאָרן (מיט מנשה סקולניק אין דער הױפּט-ראָל) ק'.ס קאָמעדיע
;שלומיאל*? |ישראל ראָזענבערג גיט זי אָן אַלס זיין פּיעסען ,מיט
וועלכער סקולניק האָט אין יאַנ 8291 .גאַסטראָלירט אין אַרגענטינע,
דעם  1אָקטאָבער  2391פירט אויף מישע גערמאַן אין ?ליבערטי
טעאַטער* ,מאַמע און שוויגער ,אין  3אַקטן פון ה ,קאַלמאַנאָװיטש?
(מיט מישע און לוסי גערמאַן אין די הױפּטראָלן) .,דיזעלבע פּיעסע
איז שפּעטער דורך זיי געשפּילט געװאָרן איבער דער ועלט ,בעת
זייערע גאַסטראָלן ,און אין ריגע ,א"נ ;אסתר",
אין דעצעמבער  2391האָט סעמיועל גאָלדענבורג אויפגעפירט
אין ,נעשאַנאַל טעאַטער* ק'.ס פּיעסע ,נייע צייטן" ,װאָס איז שפּע-
טער געשפּילט געװאָרן א"נ ,העלאָ זיידע* דורך לודוויג זאַץ אין
פּ,אָבליק טעאַטער* ,און אין  ,0491דורך איזידאָר קעשיר ,א"ג ,דער
זיידע גייט? ,בעת זיינע גאַסטשפּילן אין אַרגענטינע ,וי אויך דורך
טורקאָוון,
אין אָקטאָבער  5291ווערט אין ,פּאַרקװעי טעאַטער* אויפגעפירט
דורך נייטען גאָלדבערג ק'.ס פּיעסע ;אין הויז פון גלאָז",
אין נאָוועמבער  5291ווערט אין ,נעשאָנאַל טעאַטער* באַנײט א"נ
;אונזערע פאַמיליע-לעבנס" ק'.ס פּיעסע ,שװאַכע העלדן".
אין נאָוועמבער  5291ווערט אין ,פּאָבליק טעאַטער* אויפגעפירט
ק',ס מוזיקאַלישע קאָמעדיע ,אוי די מיידלעך" (מיט אהרן לעבעדיעוו
/
און יצחק פעלה).
אין יאַנואַר  6291ווערט אין ,פּאַרקװעי טעאַטער* אויפגעפירט

ק'.ס פּיעסע ,וועלכע פרוי אין גערעכט!

/

|

אין אַפּריל  6291גאַסטראָלירט סעמיועל גאָלדענבורג אין אַרגעג-
טינער יידישן טעאַטער מיט ק',ס פּיעסע ,אין לעבן טרעפט אַלץ*,
אין אַפּריל  6291איז אין ,פּאַרקװעי טעאַטער* געשפּילט געװאָרן
ק'.ס פּיעסע ,די צווייטע ליבש* מיט לודוויק זאַץ און צילע אַדלער
אין די הױפּטראָלן .,די זעלבע פּיעסע איז שפּעטער אויך געשפּילט
געװאָרן איבער דער פּראָוינץ,
דעם  2נאָוועמבער  6291איז אין ,פּאַרקװעי טעאַטער? אויפגץ-
פירט געװאָרן דורך נייטאן גאָלדבערג ,דאָס מזלדיקע פערדל ,פון

קהאַ.למאַנאָװיטש ,ליריקס  --דזש .דזשעיקאָבס ,מוזיק  --יאַשאַ
קרייצבערג",
אין יאַנואַר  7291האָט בערטאַ גערסטין ,בעת אירע גאַסטשפּילן
אין בוענאָס איירעס ,דאָרט אויפגעפירט ק'.ס פּיעסע ;די פרוי װאָס
האָט פאַרשפּילט* {פרייע באַאַרבעטונג פון ,דאָס הז פון גלאָז"
פון מעקסוויל אַנדערסעןן.
אין פעברואַר  8291איז דורך נייטען גאָלדבערג אויפגעפירט גע-
װואָרן אין ;פּאַרקװעי טעאַטער* ק'.ס פּיעסע ,ביי מיר ביזטו שיין",
אין פעברואַר  8291וערט אויפגעפירט ק'.ס פּיעסע ;סעמעלעס
בר מצוה",
אין אָקטאָבער  8291ווערט אין ;פּאַרקװעי טעאַטער* אויפגעפירט
ק'.ס פּיעסע ;קאָרטן-משוגעת",
אין אָקטאָבער  8391ווערט אין ,פּאָבליק טעאַטער* אויפגעפירט
ק'.ס אָפּערעטע ,דער קלוגער נאַר* |דער מחבר וייס ניט ועגן אַ
פּיעסע מיט אַזאַ נאָמעןן.
אין  8291איז אין ,נ,עשאָנאַל

טעאַטער* אויפגעפירט

געװאָרן דורך
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הערמאַן יאַבלאָקאָוו ק'.ס פּיעסע ,ס,עמעלעס בר-מצוה" ,וועלכע איז
אין מערץ  9291געשפּילט געװאָרן אין בוענאָס איירעס.
אין מערץ  9291וװוערט אין בוענאָס איירעס אויפגעפירט קי'ס
פּיעסע ;סעמעלעס בר מצוח",
אין אַפּריל  9391ווערט אין בוענאָס איירעס געשפּילט ק',ס פּיעסע

|

;דער סלוצקער לאַנדסמאַן",

אין יולי  9291איז אין יידישן טעאַטער פון לאָדזש ,פּױלן ,אויפ-
געפירט געװאָרן ;,פריידעלעס מזל ,קאָמעדיע אין דריי אַקטן פון ה.
קאַלמאַנאָװיטש ,באַאַרבעט און רעזשי  --אידאַ קאַמינסקאַ",
די פּיעסע איז פריער א"ג ;פריידל ווערט אַ כלה" געשפּילט
געװאָרן דורך דזשעני גאָלדשטײן אין ,,מעקינלי סקווער טעאַטער?
דעם  92דעצעמבער  9291ווערט אין ;נעאָשנאַל טעאַטער* אויפגע-
פירט דורך יעקב בן-עמי און יעקב מעסטל ק'..ס פּיעסע ,דאָס לעבן
גייט אָן" ,װאָס ווערט אין אויגוסט  0491געשפּילט אין בוענאָס איירעס
א"ג ,דער לעצטער מזל טוב",
אין אָקטאָבער  1491ווערט דורך סעמיועל גאָלדענבורג אויפגע-
פירט אין ;נעשאָנאַל טעאַטער* ק'ס פּיעסע ,דער מענטש פון
מאָרגען",
אין אָקטאָבער  1491ווערט אין ,סעקאָנד עוועניו טעאַטער* אויפ-
געפירט דורך הערמאַן יאַבלאָקאָוו ק'.ס אָפּערעטע ,לעב און לאַך*,
אין יאַנואַר  2491ווערט אין ,האָפּקינסאָן טעאַטער* אויפגעפירט
ק'.ס קאָמעדיע-דראַמע ,איר ערשטער ליגן".
אין אַפּריל  2491ווערט אין שיקאַגאָ ,אין ,ד,אָגלאַס פּאַרק טעאַ-
טער" ,אויפגעפירט דורך בן ציון וויטלער ק'.ס ;היים ,זיסע היים"
(מיט וויטלער אַלס ,מאָטל פּעדלער'") ,אין  6491דורך אים אין
,מיטרע טעאַטער* אין בוענאָס איירעס און אין אַנדערע שטעט ואו
ער גאַסטראָלירט,
אין  0591איז אין ,סעקאַנד עוועניו טעאַטער" א"ר פון יעקב
קאַליך אויפגעפירט געװאָרן (מיט מאַלי פּיקאָן אין דער טיטל-ראָל)
ק'.ס ,מזל טוב ,מאַלי* (מוזיק  ---יוסף רומשינסקי),
אין  3591האָט מנחם רובין אויפגעפירט אין ;פּאַרקװעי טעאַטער"
ק'.ס פּיעסע ;אין יעדער חיים? (מוזיק  --שלום סעקונדאַ).
אין  4591איז אין ,פּאַרקװעי טעאַטער* אויפגעפירט געװאָרן (מיט
מרים קרעסין און עדמונד זאַיענדאַ) ק'.ס פּיעסע ,וועלן זיי געדע-:
קען ?* ,װאָס איז אין  2691א"נ ;גאָו ,פייט סיטי האָל" ,געשפּילט
געװאָרן אין ;מעיפעיר טעאַטער* א"ר פון מנחם רובין,
אין  8591איז מאַלי פּיקאָן אויפגעטראָטן אין קי'ס און יעקב
קאַליכס אָפּערעטע ,דער פאֲַרבלאָנדזשעטער האָנימון" ,װאָס איז אין
ניו-יאָרק געשפּילט געװאָרן  92װאָכן ,און דערנאָך איבער דער
|
פּראָװוינץ,
אין אָקטאָבער  7591אין ;נעשאָנאַל טעאַטער* ווערט אויפגעפירט
,ס'קאָן טרעפן מיט אייך ,אַ לעבנס בילד פון הערי קאַלמאַנאָװיטש
און לואיס פריימאַן ,באַאַרבעט און רעזשיסירט פון הערמאַן יאַב-
לאָקאָו*,
אין אָקטאָבער  7591וופרט דורך נייטאן גאָלדבערג אויפגעפירט
אין ;לעיבאָר טעמפל? אין ניו-יאָרק ק'.ס פּיעסע ;געלט איז ניט אַלץ*,
אין משך פון  2491ביז  2591זיינען איבער דער יידישער ראַדיאָ
אין ניו-יאָרק אויפגעפירט געװאָרן ק'.ס  0072סקעטשעס ,מיין מוטער
און איך* און ,דריי דורות?,
ש.{ .

זלמן רייזען --
ב .גאָרין

--

אלעקס.

,געש.

איד.

יידיש.

ליט| ,".װו ,זז,89"7796 .

טעאט,".

 ,1זו,372 .
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הלל ראָגאָף , --געבורטה קאָנטראָל*, ,פאָרו ,".נ .י 01 ,.אױיגוסט .6191
י .סלאָנים  --קאַלמאַנאָװיטשיעס ,די װערטה פון א מאַמע" אין ליבערטי
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טהעאטער, ,דיא װאַרהײיט" ,ג .י 22 ,סעפּט,7191 .
הקל ראָגאָף  ---אויף בראָדװײ און אין בראָנזװיל ,דאָרט 21 ,אָקטאָבער ,7191
הלל ואָגאָף ; --דיא װערטה פון א מאמע", ,פאַרװ" ,ג .י 91 ,אָקט,7191 .
ד .ב| .ש .יאַנאָװוסקין  --אין טהעאַטער, ,פא"ש" ,נ .י 72 ,.אָקטאָבצר ,7191
ב .גאָרין  ---צוויי גייעַ שטיקער אין אידישען טעאטער, ,מאַיזש" ,ג .1י,
 5נאָװ,8191 .
הלל ראָגאָף  --קאלמאנאָוויטשעס א פּיעסע אין געביל'ס טהעאטער ,פאָרו,".
נ .י 22 ,.נאָו,8191 .
ד .ב -- .אין טהעאטער, ,פא"ש" ,ג .1י 32 ,נאָװ,8191 .
ד .ב -- .אין טהעאטער ,דאָרט 12 ,דעצ,8191 .
ישראל דער יענקי  --אָפּיסטעירן און דאָון-סטעירז ,איידטג"בלט" ,ג .1י,
 0יאנואַר ,9191
דער קריטיקער  --אין דער טעאטער װצלט, ,גערעכטיקייט" ,נ' ,9191 ,63
שמואל דייקסעל  --אין טעאטער, ,פא"ש" ,נ .י 8 ,,נאָװ,9191 .
אהרן ראָזען  --פון דאָון טאון ביז בראָנקס, .יידטג"בלט" ,ג .י 9 ,דעצ,
,1
ב .גאָרין  --דער משוגעגער, ,מאָ"זש" ,נ .י 72 ,.יאַנואר ,2291
אהרן ראָזען , --יענעמ'ס ווייב" אין פּיפּעלס טהעאטער, ,ײדטגײבלט",, .1 ,
 7מערץ ,2291
,רייהייט" ,ג .י 02 ,.אָקט,2291 .,
פּ .נאָװיק  ---אונזער פאָלקס-טעאַטער ,פ
אב .קאַהאַן  --די נייע אָפּערעטקע אין טהאָמאַשעפסקייס טהעאַטער, ,פאָרו,".
נ .י 01 ,.נאָװ,2291 .
ישראל דער יענקי  --טאַנץ ,געזאַנג און װיין, ,יידטג"בלט" ,נ .י 02 ,.נאָװ.
,2
י .ענטין  --דאָס אידישע טהעאטער היינט און מאָרגען, ,די צוקונפט" .1 ,י,,
דעצעמבער ,2291
א .צ .ר, -- .חוה'ס טעכטער", ,די צייט" ,לאָנדאָן 7 ,יאנואר ,2291
הלל ראָגאָף , --פארגעסענע מאַמעס", ,פאָרו ,".נ .י 62 ,יאנואר ,3291
ב .גאָרין  ---דער גזלן, ,מאַ"זש" ,נ .י 22 ,.פעבר,3291 .
א .צפּשטיין  --לודוויג זאץ אַלס ;גזלן", ,ט,אָגײ ,נ .י 2 ,מערץ ,3291
י; ענטין  --דאָס טעאַטער ביי אונז אידען און ביי זײי ,די מאָסקװער, ,צו-
קונפט" ,נ .י ,.מערץ ,3291
אַניאַלטן באקאנטן  --קומט צו אונז ! שרייבט פון אונז! ,פרייהייט" ,נ .יי,
 5אָקט,3291 .
אקסעל  --א פאַרבלאַנדזשעטע פּיעסע, ,פ,א"ש" ,נ .י 21 ,אָקטאָבער ,3291
הלל ראָגאָף  --לעאָן בלאנק אין דעם ,װאַטשמאַן", ,פאָרװ .1 ,".י71 ,
אָקטאָבער ,3291
ישראל דער יענקי  ---לעאָן בלאַנק אין ,דער װאַטשמאַן", ,יידטגײבלט" ,ג .י,,
 9אָקט,32291 .
אלף-אלף  --דער טריאומף פון א קינסטלער אין אן אָפּערעטע, ,מאַיזש",
נ .י 52 ,יאַנ,4291 .
ישראל דער יענקי ; --דעם טאַטעג'ס זיהנדעל" אין נײישאָנאל; ,יידטג"בלט",
נ .י 52 ,יאַנ,4291 .
ב .י ,גאַלדשטײן  ---צוויי קאָמעדיעס, ,טאָג" ,נ .י 52 ,,יאַנואַר ,4291
הלל ראָגאָף , --דעם טאַטענ'ס זוהנדעל" ,די נײע אָפּערעטע אין נעשאָנאַל
טהעאטער, ,פאָרװ ,".נ .י 8 ,פעברואַר ,4291
י; ענטין  --דער לעצטער טעאַטער סעזאָן, ,צוקונפט" ,נ .י ,,יוני ,4291
פּיני בעל לשון  --די ערעפנונגס-פּיעסע פון זילבערט טהעאטער, ,יידטג"בלט",
נ .י 01 ,אָקט,4291 .
,רייהייט" ,נ .י 7 ,,נאָװ,4291 .
נ .בוכװאַלד  --פאַלש װי א פאָטאָגראַפיע ,פ
ב ,י .גאַלדשטײן , ---די אייביגע נאראָנים", ,טאָג" ,נ .י 7 ,.נאָװ.4291 .
ל ,קעסנער , --אביקע נאראָנים", ,יידטגײבל"ט ,נ .י 7 ,נאָװ,4291 .
דר .א .מוקדוני  ---אין אַ שטיל װאַסער, ,מאַײזש" ,נ .י 7 ,,נאָװ,4291 .
רעגידעבל  --דראמע אין ,דראַלע אויס, ,דער גרויסער קונדס" ,נ .י,
 7נאָ,4291 .
,א"ש" ,נ .י 7 ,.נאָװ.
ל .קרישטאָל  ---א פּובליקום פון אייביקע נאַראָנים ,פ
'
,4
אב .קאהאן  --א נייע פּיעסע אין אוירווינג פּלײס טהעאטער, ,פאָרו .1 ,".י,,
 4נאָו,4291 .
ל .קרישטאָל  --סטרינדבערג אויף דער לינקער זײט ,פא"ש" ,ג .י01 ,

יאַנואַר ,5291
י .ענטין  --דער מזלידיגער בחור, ,די נייע װאַרהײט" ,נ .י 72 ,.מערץ ,5291
ל .קעסנער , --דער מזלידיגער בחור", ,ײדטגײבלט" ,נ .י 72 ,.מערץ ,5291
אַלטער עפּשטײן , --דער מזל'דיגער בחור",

,טאָג" ,נ .י 01 ,אפּריל ,5291
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טעאַטער

ייריסן

מ .ריגג , --דער מזל'דיגער בחור", ,פ,רייהייט",

נ .י 01 ,.אַפּריל ,5291

דר .א .מוקדוני  --די קאָמעויע פון טפּשות, ,מאַ"זש" ,נ .י 71 ,.אַפּריל ,5291
ה .מ| .הערי מייערן , --אייביגע נאראָנים", ,די צייט" ,לאָנדאָן 62 ,יוב"
,5
הלל ראַגאָף  --אין גרענד טעאַטער, ,פאָרװ ,".נ 11 ," .סעפּטעבער ,5291
ישראל דער יענקי , --מענשען אָן הערצער" ,איירטג"בלט" ,ג .י 31 ,נאָװ.
,5
א טעאטראַל  --די אנטלאָפענע מיידעל ,קאמעריקאנער" ,נ .י 8 ,יאגואַר ,6291

אלף-אנף , --שטיפמאמעס", ,מאַײזש" ,נ .י 82 ,סעפּט,6291 .
ישראל דער יצנקי ; --שטיעפמאמעס" ,א טראגעדיע-דראַמע אין האָפּקינסאָן
טעאטער, ,יידטג"בלט" ,נ .י 92 ,.סעפּטעמבער ,6291
אב.

קאהאן

--

מטלאָדראַמע

אן אינטערעסאַנטע

פון דעם

גאנץ

געוועהנליכען

לעבען אין האָפּקינסאָן טעאַטער אין בראָנזװיל, ,פאָרו ,",ג .י 1 ,,אָקט,6291 .
ישראל דער ישנקי , --שטיעפמאמעס", ,יירטג"בלט" ,ג .י 22 ,.אָקט,6291 .
א -- ./ .די פּיעסע ,שטיעף-מאַטעס" אין בראַנזװיל און אין נין יאָרק,
,פאָרװ ,".ג .י 92 ,אָקטאָבטר ,6291
אב .קאהאן  --די גיע אָפּערעטע אין געשאָנאל טעאַטער, ,פאָרה ,".ג, .
 8דעצ,6291 .
דר .י .קריטיקוס  --אין דער װעלט פון טעאטער, ,אמעריקאנער" ,ג .י,
 7דעצ,6291 .
מ .מלמד  --לודוויג זאץ  --א אידישער גולן, ,די אידישעפ װצלט" ,פילאד,.
 5נֹאי ,7291
צ .ר{ .ראָמאַנאָװסקין  --די ,שטיפמאַמעס", ,די צייט" ,לאָנדאָן 31 ,יוני ,7291
ל ,פאַגעלמאַן  --ניע פּיעסען אין האָפּקינסאָן און אין ליריק טעאַטער,
,טאָרװ 1 ,",י 61 ,דעצ,7291 .
אב .קאַהאן  --די נייע אָפּערעטע אין דעם סעקאָנד עװעניו טעאַטער, ,פאָרװ,".
נ  21 ,.יאנואר ,8291
גאפמסעז , -- 11צװיי חברים" ,אַמעריקאַנישע מעלאָדראמע אין  5אקטען
פון װ .סיגעל, ,קאלישער לעבען" ,קאליש ,ני ,8291 ,81
ספּעקטאַטאָר {נ .פראנקו ; ---די צװיי חברים" פון קאלמאַנאָװיטש ,געשפּילט
און אויפגעפירט דורך יוליוס אַדלער, ,פּאַריזער היינט" ,פּאַריז 32 ,מערץ ,8291
מ .שמש  --אין אידישען טעאטער, ,די אידישע בעקערס שטימע" ,ג .י,
 1סעפט,8291 ,
א .פלאמשטיין , --זיין מאַמעס

געליבטער"

װאָס װערט

איצט געשפּילט

אין

פּראָספּעקט טצאטער2 ,טאָג" ,ג .י 91 ,.אָקט,8291 .
מ/ .ל.ו פאָגעלמאן  ---די אָפּערעטע אין פּראָספּעקט טעאטער, ,פאָרו ,",ג .י,.
 3אָקט.8291 .
ל פאָגעלנאַן , --די אייביגע מאמע  --א נייע פיעסע אין דעם ;אידישען
פאָלקס-טעאטער", ,פאָרוו ,".נ ,י 2 ,.נאָװ,8291 .
ל .פאָגעלמאן , --פארבאָטענע פאַרגעניגענס" אין נעשאָנאל טעאטער ,דאָרט,
 7דעצ,8291 .
י ענטין  ---פּיעסן װאָס זיינען געשפּילט געװאָרן היינטיגן סעזאָן; ,די אידישע
ארבעטער שטימע" ,נ .י ,יאַנואַר ,9291
י ,ב, -- .די אייביקע מאמע" פון ה .קאלמאנאָװיטש אויפגעפירט אין טעאטער
;אַרגענטינא"; ,די פּרעסע" ,ב"א 4 ,מערץ ,9291
,אָרו ,".ג .י,.
ח .עהרענרייך  --ד,י אייביגע מאמע" געהט שוין  52װאָכען ,פ
 2מערץ ,9291
נ .צוקער  --טעאטער ארגענטינא , :די אייביקע מאַמע" פון ה .קאַלמאַנאָװיטש,
;אַרגענטינער טאָג" ,ב"א 42 ,מצרץ ,9291
ש.
אײביקע

ר.

אן

--

מאמע"

אַנציענדיקע
פון

ה.

מעלאַדראַמע

קאַלמאנאַװיטש,

אין

,אידישע

פאַרגענטינש",

טעאטער
צייטונג",

ב"א,

52

,די
מערץ

,9

קריטיקוס

---

,די יידישע

מאַמע"

פון קאַלמאַנאָװיטש,

,די צייט",

לאָנדאָן,

 9מאַי ,9291
ש .ד -- .א געמיטלעכע מעלאָדראַמע צין ,ארגענטינע",
,ידישע צייטונג" ,ב"א 72 ,מאַי ,9291
פון קאַלמאנאָװיטש ,א
ש .ר,, -- .מאמע ,איך װיל א חתן" פון ה .קאלמאנאָװיטש ,באַארבעט פון ש,
שטיינבערג ,אין טעאטער ארגענטינע ,דאָרט 91 ,אויגוסט ,9291
מ .ג{ .מ .גיסערן ,, ---מאַמע ,איך װיל א חתן !*( ,אָפּערעטע פון קאלמאַנאָװיטש,
מוזיק אראנזשירט פון מ ,האַכבערג) אין טעאטער קארגענטינע", ,ארגענטינער
טאָג* ,ב"א 02 ,אױגוסט ,9291
ש .ר -- .סארא סקולניק'ס דעבוט אין ,עקסעלסיאָר", ,פּאַר אירע קינדער"
פון ה ,קאַלמאנאַװיטש, ,א"צ" ,ב"א 62 ,אויגוסט ,9291
,א"צ" ,ב"א,
ש .ר -- .אַ לייכטע קאָמעדיע ,אויפגעפירט פון מ .סקולניק ,ד
,אײיביקע נאראָנים"
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 5סעפּט,9291 .
אהרן קאניעווסקי  --ארטש

טקאטער

האָט זיך געעפנט מיט א מעלאָדראמע

פון קאַלמאַנאָװיטש7, ,גר טאָגײ ,פאיד/עלפיע,

 21אָץטאָבער ,9291

ש .פּאַן ? --א לעבן טאר אַ מאַמע", ,פּאָסט" ,לאָנדאָן 03 ,אָקט,9291 .
ל .פאָגעלנמאן ; --דער אייביקער טאַנץ" אין ראָגאַנד טצאטער, ,פאָרה ,".ג .י,,
 1נאָו,9291 .
קריטיקוס  ---די צוויי חזנים (אויפגעפירט דורן טאָמאשעװסקי אין פּאַװילאָן),
;די צייט" ,לאַנדאָן 02 ,יאנואר ,0291
ד .קאפּ;אן  --מאַזדאם בערטא קאליש אין א נייער פּיעסע אין נעשאַנאַל
טעאטער. ,פאָרוו ,".נ .י 12 ,פעברואר ,0391
ב .י .גצלדשטיין  ---אויף דער טעאטער שועניו, ,פא"ש" ,ג 52 ," .אפּריל
,0
ש .ר, -- ,יאַ א מאַן ,און נישט א מאן" פון ה .קאלמאַנאַװיטש ,אויפגצפירט
אין ,טעאטער נועװוא", ,אידישע צייטונג" ,ב"א 72 ,מאי ,0391
באָריס מייער  --לודװיג זאַץ ,דער מײסטער קאָמיקער אלס דער ,גוֹלן"
אין קאלמאנאָװויטשעס טראגי-קאָמעדיע; ,צייט" ,לאָנדאַן 1 ,יוני ,0391
י .שאיאק  --צו זאץ'ס אויפפירונג פון ,גזלן", ,די פּאָסט" ,לאָנדאָן1 ,
יוני ,0391
ש .פּאַן , --דער גרויסער פאַרדינער" פון קאלמאנאָװיטש אויפגעפירט פון
היימי פּריוֹאַנט, ,פּאָסטײ ,לאָנדאָן 11 ,יוני ,0291
ש .פּאן  --גרויסער ערפאָלג אין פּאַװיליאָן טעאטער פון לוסי און מישץ
גערמאן אין ,די אײיביקע מאמע" ,דאָרט 11 ,יוני ,0291
קריטיקוס , --די אייביקע מאמע" פון קאלמאנאַװיטש אויפגעפירט פון מישע
גערמאן מיט לוסי גערמאן אין דער הױפּטראַלט, ,צײט" ,לאָנדאָן 21 ,יוני
,0
אלחנן צייטלין  ---בראװאָ,

לודװיק

זאץ !, ,אונזער

עקספּרעס",

װאַרשע,

02

יונּי ,0391
מ .קיפּניס  --לודוויק זאץ דער יידישער

טשאַרלי טשאַפּלין אין ,דער גולן",

,הייגטיי ,װאַרשע 52 ,יוני ,0391
בית-שין  --זאַץ ---דער ,גזלן"; ,נייע
,0
הלל צייטלין ;? ---דאָס הײיליקע שניידערל", ,מאַמענט" ,װאַרשע 4 ,יולי ,.03291
ב .קאַרליניוס  --טעאטער-נאַטיצען ,דאָרט 8 ,יולי ,0291
נח פּרילוצקי , --קלאנג און אָפּקלאַנג" ,דאָרט 81 ,יולי ,0391
דר .משה לוסטיג , ---דער גזלן" פון קאלמאנאָװיטש, ,מאָרגען" ,לעמבערג,
 1יולי ,0391
מ .קיפּניס  --עדי אייביגע מֿאַמע", ,היינט" ,װאַרשע 21 ,איגוסט .0391
וויליאם עדלין , --דאָס מיידעל פון אַמאָל"  --אין מאלי פּיקאָניס פאָלקס
טעאַטער; ,טאָג" ,נ .י 3 ,אָקט,0391 .,
הלל ראָגאָף  --רומשינסקי'ס נייע אָפּערצטע ,דאָס מיידל פון אמאָל", ,פאָרװ,".
ג .י 3 ,אָקט,0391 .
טעאטער מענש  --אָנהױב פון נייעם סעזאַן אין יידישן טעאטער, ,די אייביקע
נאַמע* פון קאלמאַנאַװיטש, ,נײער פאָלקסבלאַטײ ,לאָדזש 21 ,אָקט,0391 .
ב .י .גאַלדשטײין  --אויף דער טעאטער עועניו, ,פא"ש" ,נ .י 12 ,נאָװ.
,0
י .ראַבינאָװיטש , --פון גאָט פארגעסענע", ,קענעדער אָדלער" ,מאָנטרעאָל,
 3דעצ,0291 .,
װיליאַם עדלין  --צילע אדלער אין דער פּיעסע ,זיי א מאמע", ,טאָג" ,ג .י,
 2יאַנואר ,1291
פאָלקסצייטונג",

ל .פאַגעלמאן

--

ציליע אַדלער אין דער

נײער

פּיעסע

װארשע,

עזײ

|
 52יני

א מאֲמע"

אין

האָפּקינסאַן טעאטער, ,פאָרוו ,?.נ .י 2 ,.יאנואר 1391
י .ראַכינאָװיטש  ---די גערמאַנס אין מאָנטרעאָל, ,קענעדער אָדלער" ,מאָנטרש-
אֵל 81 ,מערץ ,1391
י .ראַבינאָװיטש  ---צילי אַדלער אין קאַלמאַנאָװיטשעס

נײער

פּיעסע ,דאָרט,

מאַנטרעאַל 22 ,אפּריל .1391
ב .י .גאָלדשטײן  ---אַ מענש איז ניט קיין מלאך ,אָבער א שוטה ?,, ,פא"ש",
נ .י 8 ,מאי ,1291
שלום פּערלמוטער  --װי קאלמאַנאָװיטש'עס נייעסטע פּיעסע ,א מענש איז ניט
קיין מלאך" װערט געשפּילט פון גאָלדענבורג'ס טרופּע, ,טאָג" 51 ,מאי 1391
,אַרװאָס מענער אנטלויפען", ,קענעדער אָדלער" ,מאָנט-
י .ראַכינאַװיטש  ---פ
רעאל 42 ,סעפּט,1291 ,

ל .פאַגעלמאַן , --אַזוי איז דאָס לעבען"  --נייע פּיעסע אין פאָלקס טעאטער,
,פאָרװו ,".ג .י 52 ,.סעפּט,1391 .
װיליאַם עדלין  ---צװויי פּיעסען אין דעם אידישען

טעאַטער  --א פאמיליען-
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לעקסיטאָן

פון

ההא
יב

בילד און א מעלאָדראַמע, ,טאָג" ,נ .י 2 ,.אָקט,1391 ,
דר .א .מוקדוני  --געזאַנג און שפּיל, ,מ,אַיזש" ,ג2 ," .
רעי ראסקין  --די פאָלקס-מאַמע, ,אונזער פאָלק" ,נ .י,.
ב .י .גאָלדשטײן  ---אין צװײי טעאַטערס, ,פאייש" ,ג .י61 ,.
אקסעל  --פון דאָון-טאָון ביז בראָנלס ,דאָרט 22 ,דעצ,
אב .קאהאן  --א נײע קאַלמאַנאָװיטש פּיעסע אין דעם
,פאָרװ ,".נ ,י 82 ,.יאַנואר ,2391
ל .פינקעל , --מאַמע און שוויגער" ,אין ליבערטי טעאטער, ,טאָג" .1 ,י,
 7אַקט,2391 .
ד .קאַפּלאן ,, --מאמע און שוויגער" אין דעם ליבערטי טעאטער, ,פאָרװו,".
נ .י 41 ,.אָקט,2391 .
נ .ב .לינדער  --סעמועל גאָלדינבורגס געלונגענער עקספּערימענט אין א
נייער ראָל, ,טאָג" ,נ 32 ,7 .דעצ,2291 .
אלחנן צייטלין  --יודיש טעאטער אין װאַרשא, ,א,ונזער עקספּרעס" ,װאַרשע,
 5יולי ,3391
אָקט,1391 .
 7אָקט,1391 .
אָקט.1391 .
,13291
פאָלקס:טעאַטער,

װאַרשע,

ז .אַרטור  --אין געיעג נאָך א פּראָבלעם, ,נייע פאָלקסצייטונג",
 0אויגוסט ,3391
נ .מ| .מייזילן  --לוסי און מישאַ גערמאן אין ,נאַװאָשטשײי, ,ליט"בלט",
װאַרשע ,נ' ,3391 ,72
שמואל ראָזשאַנסקי  ---לודוויג זאץ'ס דעבוט אין טעאטער ,סאָלעיל", ,אידישץ
צייטונג" ,ב"א 5 ,יולי ,4391
אן נְא .װאַסערמאַן} ? --אסתר" פון א .קאַלמאַנאָװיטש, ,היינט באַטאָג* ,ריגע,
 0סעפּט.4291 .
ש .ר, -- .אַזױ איז דאָס לעבן" און ...אַזוי דאַרף מען שפּילען א שעהנע
מעלאָדראַמע , ,אידישע צייטונג" ,ב"א 12 ,אַפּריל ,5391
ט .ביילין , --שטיפמאַמעס", ,פּרעסע" ,ב"א 2 ,יוני ,5391
ל .פאָגעלמאן , ---אין א הויז פון גלאָז" ,נייע פּיעסע אין פּאַרקװעי טעאטער,
,פאָרח ,".נ .י 81 ,.אָקט,5391 .
יעקב קירשענבוים  --אין צװיי ברוקלינער טעאַטערס, ,מאָיזש" ,נ .י81 ,.
אָקט,5391 .
,אָרגן פרייהייט" ,נ .י 81 ,.אָקט,5391 .
י .פריד , ---אין אַ הויז פון גלאָז" ,מ
נ .ב .לינדער , --אונזערע פאַמיליע-לעבנס" ,א באַנייטע מיטנװאָך פּיעסע
אין נעשאָנאל טעאטער, ,טאָג" ,נ .י 6 ,.נאָװ,5391 .
ל .פאָגעלמאַן  --לוסטיגע מוזיקאַלישע קאָמעדיע אין פּאָבליק טעאַטער,
;,פאָרװו ,".ג .י 6 ,.דעצ,5391 .
דר .א .מוקדוני  ---צװײי אָפּערצטען, ,מאָיזש" ,נ .י 8 ,.דעצ,5391 .
אב .קאַהאַן  --דער היינטיגער אידישער טעאטער סעזאַן, ,פאָרװ,".
 4דעצ,53291 .
ל .פּלאמשטיין  --איינע פון ה .קאלמאַנאַװיטש'ס לעבנסבילדער אויפגעפירט
אין בראָנקס ארט טעאטער, ,טאָג" ,נ .י 61 ,.יאַנ,6291 .
ע .פלײישמאַן , --װועלכע פרוי איז גערעכט ?"  --א נײע פאַמיליען דראַמע
געשפּילט אין פּאַרקװײ טעאטער ,דאָרט 02 ,יאַנ,6291 .

 .1י,

אב .קאַהאן  ---קאַלמאַנאָװיטש'עס אַ נייע פּיעסע אין פּאַרקװעי טעאַטער,
,פאָרװ ,*.נ .י 41 ,.פעברואר ,6391
י .פריד  --פאַמיליעדראַמע
פעברואר ,6391
שמואל ראָזשאַנסקי  --סעמ .גאָלדענבורג'ס דעבוט ,א קינסטלעראַװענט,
,אידישע צייטונג" ,ב"א 9 ,אַפּריל ,6391
דר .,ל .זשיטניצקי ,; --אין לעבן טרעפט אַלץ", ,פּרעסע" ,ב"א 9 ,אַפּריל
6
ב .לינדער  --לודויג זאַץ און צילי אַדלער אין אַ פּיעסע פון קאַלמאַ-
נאָװיטש'ען אין פּאַרקװעי טעאטער, ,טאָג" ,נ .י 11 ,.אַפּריל ,6291
דר .א .מוקדוני  ---שפּיעל און קונדס'עריי, ,מאָ"זש" ,נ .י 71 ,.אפּריל ,6291
ס .רעגענסבערג  --לודויג זאַץ און ציליע אַדלער אין קאלמאַנאָװיטשיעס
,די צװייטע ליבע", ,די אידישע ועלט" ,פילאַד 92 ,.אַפּריל ,6291
ט .ביילין  ---נאָטיצן און באַמערקונגען, ,פּרעסע" ,ב"א 5 ,יוני ,6291
װ .ברעסלער  --קאין א רומענישער קרעטשמע", ,מאַרגנצייטונג" ,,ב"א,
 5יוני ,63291
װ .ברעסלער , --א מענטש איז גיט קיין מלאך" ,דאָרט 92 ,יוני ,6391
א .קריגער  --ניט אַזױ מזל'דיג, ,מ"פ" ,נ .י 31 ,,נאָװ,6391 .
אין פּאַרקװעי

טעאטער,

,מ"פ",

ג .1י82 ,

,יגנאַל" ,נ .י ,.נאָװעמבער ,6291
מוישע נאדיר  --טעאַטראַלע עקסקורסיעס ,ס

ט .ביילין  ---נאָטיצן און באמערקונגען, ,די פּרעסע" ,ב"א 2 ,אפּריל ,7391
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יאַנץעוו באָטאַשאנסקי  ---ה .קאַלמאַנאָװיטש א ריינער באַלמעלאַכע, ,פּרעסף",
בא" 61 ,אפּריל ,7391

טשאַרלס רוסיאַנאָװו , --ביי מיר ביזטו שעהן" ,קאַלמאַנאָװיטש'ס נייע פּיעסע
אין פּאַרקװעי טעאַטער, ,פאָרוו ,".נ .י 81 ,.פעבר,8391 .
װיליאַם 9דלין , --ב,יי מיר ביזטו שעהן" ,די נייע קאַלמאַנאָװיטש פּיעסע אין
פּאַרקװעי טעאַטער, ,טאָג* ,ג .י 02 ,.פעברואר .8391
יואל ענטין  --טעאטער, ,דער אידישער קעמפער" ,נ 81 ,? .מערץ ,83291
א .מין  --די פאַרשטעלונג ,סצפמעלעס בר מצוה" אין ,סטודעבעיקער טעא-
,ידישער קוריער" ,שיקאגאָ 6 ,מאַי ,8391
טער" ,א
י ר, -- ,סעמעלעס בר מצוה", ,קענעדער אָדלער" ,מאָנטרעאַל 52 ,מאַי
,8
שמואל ראַזשאַנסקי  --טעאטער-רעצענזיעס, ,אד"יצ" ,ב"א 62 ,יוני ,8391
דר ,ל .זשיטניצקי  ---דער דעבוט פון מענאַשע סקולניק אין דער אָפּערעטע
;סעניאָר שלומיאל", ,פּרעסע" ,ב"א 62 ,יוני ,8391
װיליאַם עדלין , --קאָרטן משוגעת" ,אויפגעפירט אין פּאַרקװעי טעאַטער,
,טאָג* ,נ .י 8 ,.אָקט,8291 ,
ז .קאַפּלאַן  --קאַלמאנאָװיטש'ס נייע פּיעסע אין פּארקװעי טעאַטער, ,פאָרו,".
נ .י 11 ,אָקט ,8391
ל .פאַגעלמאַן , --דער קלוגער נאר"  --א נייע אָפּערעטע אין פּאָבליק טעא-
טער ,דאָרט 41 ,אָקט,8391 .
שמואל ראַזשאַנסקי  --טעאַטער-רעצענזיעס, ,דא"צ" ,ב"א 3 ,אַפּריל ,9291
דר .ל .זשיטניצקי  --דער דעבוט פון ס .גאָלדענבורג אין טעאַטער ,אַמבו",
,פּרעסע" ,ב"א 2 ,יולי ,9391
טעאטער-מענש

 ---פון יודישען

טעאַטער,

,נייער

פאָלקסבלאַט",

לאָדזש91 ,

יולי ,9391
ט .ביילין  ---נאָטיצן און באמערקונגען, ,פּרעסע" ,ב"א 52 ,אויגוסט ,9391
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נח און גאָסי ריינעס
נח ריינעס איז געבוירן געװאָרן אין 8781
אין יאַשאָנאָװוקי ,ליטע ,אין אַ משפּחה פון
אמתער יידישער פרומקייט ,און זיינע על-
טערן זיינען געװוען זיכער אויך אים צו
דערציען װי אַ כלי קודש .אָבער דער שיק-
זאָל האָט אַנדערש געװאָלט .דאָס װאָס ער
האָט װי אַ יונגער בחור ,אין עלטער פון
יאָר ,אױיסגעװאַנדערט קיין אַמעריקע,
האָט געמאַכט אַן ענדערונג אין זיין גאַנצן
לעבנס-גאַנג .געקומען אין דעם ,גאָלדענעם
לאַנד* איז ער צו אַן עלטערן ברודער ,אָבער
באַלד האָט ער זיך איבערצייגט אַז די לע-
גענדע וװועגן דעם גאָלד ,װאָס ליגט אין די
אָבער
גאַסן איז שטאַרק איבערגעטריבן,
פון דער אַנדערער זייט האָט אים זיין גראָ-
דער שכל און אינערלעכע אינטעליגענץ
געזאָגט ,אַז אַמעריקע איז טאַקע דאָס לאַנד
פון גרויסע מעגלעכקייטן און אַז דורך אַר-
בעט און אויפטואונגען קאָן מען גאָר אַ סך
דערגרייכן .ער האָט באַזוכט נייט-סקול ,און
בײיטאָג ,כדי זיך צו דערנערן ,האָט ער גע-
אַרבעט אין אַ פעקטאָרי פון מענער-מלבושים,
זיינע פעאיקייטן פאַר געשעפט זיינען באַלד
באַמערקט געװאָרן ,און ער האָט באַקומען
אַ פּאָסטן אַלס ט,רעוולינג סעילסמען" .נאָך
עטלעכע יאָר אַרומװאַנדערן איבער דער
פּראָװינץ ,איז ער געקומען צום באַשלוס,
אַז עס איז שוין צייט צו ווערן זעלבסטשטענ-
דיק ,און ער האָט געעפנט אין ני-יאָרק,
אויף עוועניו די ,צװישן 7-7טע און -8טע
סטריט ,אַ געשעפט פון נאָושענס .דאָ ערשט
האָט נח ריינעס ,וועלכער האָט נאָך פריער
געהייראָט מיט גאָסי שלעזינגער פון דראָב-
נין (פּוילן) ,זיך אַרײינגעװאָרפן מיט לייב
און לעבן אין דער אַרבעט .ניט געווען קיין
באַשטימטע שעה'ן אין טאָג און אויך אין
אָװונט ווען צו אַרבעטן און באַאַרבעטן דעם
סטאָר ,ביז ער האָט אים אַרױפגעאַרבעט צו

בויער

אַזאַ צושטאַנד ,אַז ער האָט געקאָנט פון אים
אָפּשפּאָרן צו קויפן אַ שטיקל ריעל-עסטעיט
 -אַ הויז.נייע מעגלעכקייטן ,אַ נייע ועלט האָט זיך
איצט געעפנט פאַר נח ריינעס .ער האָט
געזעען וי ניו-יאָרק װאַקסט ,ער האָט גע-
פילט וויפל מזל-ברכה עס ליגט אין ריעל
עסטעיט ,און ער האָט זיך אָנגעהויבן שטאַרק
אָפּגעבן דערמיט .ער האָט אָנגעהויבן נעמען
;ליסעס? אויף הייזער .די הוצאה אין שטוב
איז טאַקע געשטיגן ,קיין עין הרע 6 :קינ-
דער  2 --זין און  4טעכטער ,אָבער די הכנסה
איז אויך געװאָקסן פון טאָג צו טאָג .נח
ריינעס האָט אויפגעגעבן זיין סטאָר ,און זיך
אינגאַנצן אָפּגעגעבן מיט ריעל עסטעיט .ער
איז אין אָט דער ביזנעס געשטיגן פון טאָג
צו טאָג .דערביי איז ער אָבער געבליבן
ייד און
דער זעלבער פאָלקסטימלעכער
מענטש וי אין זיינע ערשטע אימיגראַנטן"
יאָרן ,ער איז שוין געווען דער אייגנטימער
פון אַ סך הייזער ,אָבער קיינער פון זיינע
טענענטס האָט ניט געקאָנט חלילה פאָר-
װאַרפן ,אַז ער איז ווען עס איז דיספּאָזעסט
געװאָרן דערפאַר װאָס ער האָט ניט געהאַט
צו צאָלן דירה-געלט .פון אַזאַ זאַך האָט נח
ריינעס ניט געװאָלט הערן.
איצט ערשט ,ווען די ריינעס זיינען געװאָרן
מאַטעריעל באַזאָרגט ,האָט זיך אַרױיסגעװיזן
זייער הומאַניטאַרישקײט .פרוי ריינעס אַזױ
וי איר מאַן זיינען געװען גרוֹיסֶע בעלי-
צדקה .זיי האָבן מיט אַ ברייטער האַנט
אונטערשטיצט לאַנדסלייט און פריינט און
געזאָרגט פאַר זייערע אָנגעשטעלטע אַפילו
נאָכדעם וי זיי האָבן שוין ניט געאַרבעט
ביי זיי .נאָך דעם היטלער-חורבן האָבן זי
מעגלעך געמאַכט דאָס באַזעצן זיך אין פרייען
אַמעריקע פון אַ צאָל געראַטעװעטע פליכט-
לינגע ,זיי באַזאָרגט מיט דירות אין זייערע
הייזער און זיי געהאָלפן זיך ;שטעלן אויף
די פיס",
נח ריינעס ,וועלכער האָט דאָ אין אַמעריקע
געהאַט אויך צוויי ברידער ,רבנים :ר' יוסף
אין שיקאַגאָ און ר' אַברהם אין דזשורזי
סיטי ,איז ניט געגאַנגען גענוי אין זייערע
וועגן ,אָבער די גוטע מידות פון עטישער
יידישקייט האָט ער אָפּגעהיט פּונקט וי זיי.
נח איז געווען אַ שטאַרקער ליבהאָבער פון
שאַך ,און אַ פאַרברענטער באַזוכער פון
יידישן טעאַטער ,און טאַקע אויס ליבע צום
יידישן טעאַטער האָט ער אין  8291אָפּנץ-
קויפט דאָס ,נעשאָנאַל טעאַטער* און עס פון
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דאַמאָלט אָן ;געליסט" פאַר יידישע טרופּעס.
מיט דער ציט האָבן טאַטע-מאַמע זיך
גענומען צוריקציען פון זייער געשעפט און
עס איבערגעגעבן צו זיער שלטערן זוף
דזשוליוס ב ,.וועלכער האָט די ביזנעס נאָך
מער פאַרגרעסערט און פאַרשטאַרקט און
אַנטװויקלט אונטער דער פירמע גרינעס
ריעלטי קאָרפּאָרעײשאָן* .אַ באַדײיטנדע ריעל
עסטעיט פירמע איבער אַ סך שטעט פון
אַמעריקע .מר .דזשוליוס ב .ריינעס ,וועלכער
האָט געירשנט פון זיינע עלטערן זייער גוט
האַרץ און ליבע צום יידישן טעאַטער ,האָט
טאַקע אָפּגעקױפט די יידישע טעאַטער"
בנינים ,געווען אַ צייט ווען מר .ריינעס איז
געווען דער אייגנטימער פון אַלע דריי בני-

נים-21, ,טע סטריט", ,נעשאָנאַל טעאַטער"?
און ,פּאָבליק טעאַטער" ,און נאָר אַ דאַנק
אים איז די לעצטע יאָרן מעגלעך געװאָרן,
אַז יידיש טעאַטער אין ניו-יאָרק זאָל האָבן
אַ מקום מנוחה ,אַ ווינקעלע ,וואו צו שפּילן
ביים היינטיקן טאָג איז מר .ריינעס נאָך
פאַרבליבן דער אייגנטימער פון קאַנדערסאָן
טעאַטער? (געוו; .פּאָבליק*) אױיף -4טע
סטריט און סעקאַנד עוועניו ,וואו דאָס יידי-
שע טעאַטער קריגט די מעגלעכקייט יעדעס
|
יאָר ווייטער אָנצוגיין.
מר .דזשוליוס ריינעס איז פאַרבליבן אַ
געטרייער זון און היט אֶפּ װי דאָס אויג
אין קאָפּ די יאָרצײטן פון זיינע אומפאַר-
געסלעכע עלטערן ,נח ( 22יוני  )7491און
גאָסי ( ?7מאַי  ,)5591וועלכע האָבן געפונען

זייער אביקע רו אויפן ,בית דוד" בית. -

עולם אין לאָנג אײילאַנד .1 ,י,

אַלעקס 
שניידמאַן
נאָך זייענדיק אַ סטן-
דענט אין דער רעאַל-
2
שול אין כאַרקאָװו ,אוקראַאינע ,וואו ער איז
געבוירן געװאָרן ,איז ער ,האָבנדיק אַ שטאַר-
קע נייגונג צו דער טעאַטער-קונסט ,אַרײנ-
געטראָטן אין אַ דראַמאַטישער שול ,װאָס איז
געווען אַ טייל פון שטאָט-טעאַטער אונטער
דער דירעקציע פון באַקאַנטן רוסישן שוי-
שפּילער איװאַנאָוו .:די שילער פון דער שול
פלעגן אויך ,פון צייט צצוייט ,קריגן די

געלעגנהייט זיך צו באַטײליקן אין קליינע
ראָלן אין די פאָרשטעלונגען פון שטאָטישן
טעאַטער ,וואו עס פלעגן אויפטרעטן אַזעלכע
באַרימטקײטן װוי די דאַמאָלטיקע רוסישע
פילם-שוישפּילער פּאָלאָנסקי און מאַזשוכין.
שניידמאַן האָט אויך געהאַט די זכיה ,און

דאָס האָט זיך איינגעשניטן שטאַרק אין זיין

לער" אין לייוויקס ,באַנקראָט* (,)9491
הגם די שניידמאַנס (זיין פרוי ,קאַטערינאַ,
האָט ניט מיטגעשפּילט ,אָבער זי האָט מיט-
געהאָלפן אין דער אַרבעט פון דער גרופּע)
האָבן זיך איבערגעטראָגן קיין מיאַמי ,וואו זיי
פירן אָן מיט גרויסע געשעפטן זיינען זי
אָבער ,אין גייסט ,פאַרבליבן מילװאָקער און
שטאַרק צוגעבונדן צו ,פּערהיפט* ,און צום
יובל פון דער גרופּע זיינען זיי פּערזענלעך
געקומען און מאַטעריעל שטאַרק מיטגעהאָלפן,
אַז דער יום-טוב זאָל קאָנען דורכגעפירט
ווערן ;כיד המלך".

זכרון ,צו זיין אָנװעזנד און זיך צו באַטײליקן
אין עטלעכע רעפּעטיציעס אונטער דער רע-
זשי פון וועלט-באַרימטן רעזשיסער סטאַניס-
לאַווסקי .,טעאַטער איז שוין געבליבן אַ טייל
פון שניידמאַנס לעבן און וען אין שטאָט
פלעגן קומען שפּילן די יידישע טעאַטער-
װי אַ בויער צום ,לעקסיקאָן פון יידישן
טרופּעס פון סיגאַל און פישזאָן ,פלעגט ער טעאַטער* האָט פ' שניידמאַן אַ סך בייגע-
ניט דורכלאָזן קיין פאָרשטעלונג און זיין אַ שטייערט מעגלעך צו מאַכן די פאַרעפנטלע-
בן-בית אין טעאַטער,
כונג פון דער שלום-עליכם-ביאָגראַפיע.
שפּעטער ,ווען עס שאַפן זיך יידישע ליב-
האָבער-גרופעס אין כאַרקאָוו און אין פּראָס-
יקוראָוו ,וואו שנײידמאַן טראָגט זיך איבער,
ט
זוערט ער דאָרט אַ מיטגליד און באַטײליק
נחמן
זיך אין זייערע פאָרשטעלונגען ,ניט דורכ-
זיידענוועבער
לאָזנדיק אויך קיין געלעגנהייט צו זעען די
גאַסטראָלירנדיקע טרופּעס פון קלאַראַ יאָנג
און פישזאָן.
איינער פון די בויער
שניידמאַן עמיגרירט קיין אַמעריקע ,און
פון דעם מאָדערנעם
ווען ער באַזעצט זיך אין  1291אין מילװאָקי,
ווערט ער דאָרט אַ מיטגרינדער פון אַ יידי -יידישן ישוב אין מעקסיקאָ סיטי ,וועמענס
שער דראַמאַטישער גרופּע .איבער דער צייט נאָמען איז אַרױס איבער די ברעגעס פון
פון דער צווייטער וועלט-מלחמה איז די גרופּע מעקסיקאָ און זיך פאַרשפּרײט איבער דער
ניט געווען אַקטיוו .שניײידמאַן איז ניט געווען גאַנצער יידישער וװעלט צוליב זיין ברייט.
האַרציקן אינטערעס אין יידישע קולטור-
אין שטאָט ,אָבער ווען ער איז אין 5491
צוריקגעקומען אין מילװאָקי און געטראָפן די ענינים,
געבוירן דעם  82מערץ  9981אין בעכעווע,
גרופּע אַטראָפּירט ,האָט ער אַ סך בײיגעטראָגן
לובלינער גובערניע ,פּױילן ,אין אַ באַלעבאַ-
צו איר ווידער-אויפלעבונג .דער שטילשטאַנד
טיש-סוחרישער פאַמיליע ,האָט ער געלערנט
איז געקומען צוליב דעם װאָס אין די מלחמה-
אין חדר ,דערנאָך אין בית המדרש און איי-
יאָרן איז די גרופּע ,וועלכע האָט זיך גערופן
דער-װאָס אָנגעהויבן װאַנדערן כדי צו קומען
גיידיש דראַמאַטישער קרייז" ,געווען װיײיניק
צו אַ שטיקל תכלית ,ביז ער באַזעצט זיך
אַקטיוו .מיט דער הילף פון שניידמאַן און זיי-
אין  1291אין מעקסיקאָ סיטי.
נע חברים האָט די גרופּע װידער גענומען
שפּילן ,און נאָך פּרץ הירשביינס טויט אָנגע-
דאָ האָט נחמן זיידענוועבער ,אַ שטילער ,אַ
נומען דעם נאָמען ;פּערהיפט* (פּרץ הירשביין
באַשײדענער ,זיך דערװאָרבן אַכטונג צוליב
ַ
א
פאָלקס טעאַטער) און האָט אַריינגעשריבן
זיין  ערנסטקייט און ערלעכקייט .אומעטום
ן
ר
ע
שיין בלעטל אין דער געשיכטע פון בעס
ווייסט מען ,אַז זיינע רייד זיינען געוואויגן און
ר
ע
ּ
יידישן טעאַטער (זע די געשיכטע פון ,פ
געמאָסטן ,אָבער זיינע מעשים זיינען װאָגיק.
היפט* אין דעם באַנד ,זז,)7431-1313 .
ער איז אַ בריײיטהאַרציקער נדבן פאַר אַלע
שניידמאַן איז ניט נאָר געווען אַקטיוו אין יידישע צוועקן ,אָבער באַזונדערס איז ער
רעאָרגאַניזירן דעם ,פּערהיפט" ,נאָר ער האָט בלב ונפש איבערגעגעבן צו יידישער דער-
ציאונג .זייענדיק אַ לאַנגײיאָריקער מיטגליד
זיך אויך מיטבאַטײליקט וי אַ שוישפּילער.
אַזױ האָט ער געשפּילט גאַנץ וויכטיקע ראָלן ,אין דער פאַרװאַלטונג און שטיצער פון דער
גרויסער יידישער שול אין מעקסיקאָ ,האָט
וועלכע ער האָט אויסגעצייכנט אױסגעטראָגן.
ער האָט גאַנץ טאַלאַנטפול דורכגעפירט די ער אָפּגעקויפט דאָס הויז ,וואו ס'געפינט זיך
דער זאָל ,קדימה" און עס געשאָנקן דער
ראָלן פון ,שנייערסאָן* אין שלום-עליכמס
,יזי דער יידישער שול,
,ווער צו זיין אַ ייד" ( ,)6491א
ש
ז!יין האַרץ און האַנט זיינען אָבער אויך
וואַטשמאַן* אין קאָברינס קריווערסייד דרייוו"
( ,)7491די טיטל-ראָל ,מר .גאָלד? אין אֵל -אָפּן פאַר הילף פאַר יידישער ליטעראַטור
קאַנס פּיעסע ;גאָלד* ( )8491און ,דער פּעד -א'ן יידישע קונסט ,און דעריבער איז ניט
ריע
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קיין וואונדער װאָס ער איז דער ליבלינג און
דער שטאָלץ פון יידישן ישוב אין מעקסיקע.
זיין פרוי ,פייגע-רייזל ,שטאַמט פון אַ פרו-
מע ,רייכע פאַמיליע אין פּוילן ,און איז אויך
אַן איבערגעגעבענע טוערין אין דער גרוי-
סער יידישער שול אין מעקסיקע ,וואו זי
נעמט אַן אַקטיוון אָנטיײיל אין מוטער-פאַר-
באַנד פון דער שול ,און איז באַליבט ביי די
שול-טוער פאַר איר גוטן ,האַרציקן כאַראַק-
טער.

מאָריס
פאַרבער
אלד"

אד"

אי

אי

ייד

אי

אל"

לויט נאָרמאַלע געזעצן,
וואָלט ער ניט גע-
דאַרפט האָבן קיין שייכות מיט יידיש-נאַציאָ-
נאַלע און קולטורעלע ענינים ,וייל אין זיין
געבוירן-שטאָט ,פעאָדאסיע ,קרים ,האָט ער
קיין שום יידישע דערציאונג ניט באַקומען
ער האָט טאַקע געהערט ידיש רידן אין
שטוב ,אָבער רוסיש איז געווען זיין נאַטיר-
לעכע שפּראַך ,דאָס רוסישע טעאַטער ,וואו ער
האָט געאַרבעט אַלס קאָסטיומירער ,איז גע-
ווען זיין אוניווערזיטעט ,און די רוסישע שוי-
שפּילער דאַלסקי און טינסקי זיינע אָפּגעטער.
די ערשטע יידישע פאָרשטעלונג װאָס ער האָט
געזעען ,איז געווען ביי אַ װאַנדער-טרופּע פון
ראָטשטײן (אין וועלכער דער שפּעטער באַ-
רימטער יידישער שוישפּילער מיכאלעסקאָ
האָט געשפּילט א"נ װייסבלאַט) ,און דאָס האָט
אים צוגעצויגן צום יידישן טעאַטער.
א|ױיסגעװואַנדערט קיין פראַנקרייך ,וואו ער
האָט געטאָן פאַרשידענע אַרבעטן ,לערנט זיך
דאָרט אויס לייענען און שרייבן יידיש ,גלייכ-
צייטיק באַזוכט ער אָפט קאָנצערטן ,אָפּערעס
און קונסט-אויסשטעלונגען אונטער דער אָנ-
פירונג פון שפּעטערדיקן סאָוויעטישן ביל-
דונגס-מיניסטער לונאַטשאַרסקי .,װאָס מער
ער באַזוכט די קאָנצערטן ,אַלץ מער פאַראינ-
טערעסירט ווערט ער אין מוזיק ,און עס גע-
לינגט אים אויך צו קוראַזשירן זיינעם אַ
קוזין ,דעם שפּעטערדיק-באַרימטן דיריגענט
דזשאָרדזש ציפּין .אין  4191אָנגעקומען אין
ניו-דיאָרק ,און אַ קורצע צייט שפּעטער זיך
באַזעצט אין קליװולאַנד ,וואו ער פאַרנעמט
זיך מיט מסחר ,הייבט אָן זיך אינטערעסירן
מיט יידישער געזעלשאַפטלעכקייט און אויס
ליבע צום יידישן טעאַטער ווערט ער אין סע-
זאָן  7276291מענעדזשער פון אָרטיקן יידישן
טעאַטער ,אָבער ווען די טרופּע (הענריעטאַ
שניצער ,סקולער ,אסתר פעלד ,באַראַץ ,מרס. ,

פערקויף ,נאָװיקאָוו א .א ).באַשליסט צו
שטעלן ;כינקע פּינקע" ,ברעכט ער דעם קאָנ-
טראַקט מיט זיי,
געקומען אין לאָס אַנדזשעלעס ,עפנט פאַר-
בער זיין ,פּאַרק וויאו מענאָר* ,װאָס ווערט
דער פאַרזאַמלונגס-פּלאַץ פון די יידישע אַר-
גאַניזאַציעס .ערשט דאָ אַנטװיקלען זיך פאַר
אים ברייטע מעגלעכקייטן צו װוערן אַקטיו
אין דער יידישער געזעלשאַפטלעכקײט .א באַ-
זוך מיט זיין פרוי אין פּאַרי! ברענגט דעם רע-
זולטאַט ,אַז זיי גיבן דערנאָך  01יאָר כסדר
פרייע ;לאָנטשאָנס? אַלס הכנסה צו באַזאָרגן
די יידישע קינדער-היימען אין פּאַריז ; באַזוכן
אין מדינת ישראל ברענגען דעם רעזולטאַט
פון אַ פּיאַנאָ פאַר אַ קיבוץ ,די מיטהילף צו
בויען א סענטער אין דימונה און ענלעכע
זאַכן .פאַרבער איז אויך זייער אַקטיוו אין ל,
א; .יידישן קולטור קלוב" ,וועלכן ער שטיצט
מיט אַ ברייטער האַנט.

(געבוירן אַלס לעווינ-
סאָן אין בערדיטשעוו,
אוקראַאינע) ,איז יונג אַריבערגעבראַכט גע-
װאָרן קיין אָדעס ,וואו זי האָט געלערנט אין
דער רוסישער שול ,און פלעגט זיך באַטײ-
ליקן סיי אין די דראַמאַטישע פאָרשטעלונגען,
טיי אין די געזאַנג-פאָרשטעלונגען אַלס ער-
שטע זינגערין .אין עלטער פון  41יאָר עמי-
גרירט קיין אַמעריקע ,און זיך פריער באַזעצט
אין פּיטסבורג ,דערנאָך אין שיקאַגאָ ,שפּע-
טער דעטראָיט .אויך דאָ זיך באַטײליקט אין
אַ ריי רוסישע פאָרשטעלונגען ,צ .א .אין אַן-
דרעעווס ;די טעג פון אונדזער לעבן" און
גאָרקיס ,נאַ דניע" .אין דעטראָיט הייבט זי
אויך אַן מיטשפּילן אין די יידישע דראַמאַ-
טישע קרייזן,
באַזעצט זיך אין לאָס אַנדזשעלעס ,פירט
זי אָן צוזאַמען מיט איר מאַן ,מאָריס פאַרבער,
דעם ,פּאַרק וויאו מענאָר" ,און מיט איר
ברייטוויליקער באַדינונג צו אָרגאַניזאַציעס
דערווערבט זי זיך אַ גרויסע צאָל פריינט,
בעת מאָריס שװאַרץ קומט אין לאָס אַנ-
דזשעלעס און פירט אויף ,אין יידיש ,שלום

עליכמס ,סענדער בלאַנק* און י .י .זינגערס
;ברידער אשכנזי" ,באַנײיט מאַניאַ פאַרבער
אירע טעאַטראַלע נייגונגען און זי באַטײליקט
זיך אין דידאָזיקע אויפפירונגען.
זי האָט באַגלײט איר מאַן אויף זיינע ריי-

זעס איבער דער וועלט און שטענדיק קאָאָפּע-
רירט אין די אַלע ביישטייערונגען פאַר די
פאַרשידענע יידישע געזעלשאַפטלעכע צוועקן,

לאָניאַ בימקאַ
ווען מען לייענט עס ביי שרײיבער ,האַלט
מען ,אַז זייער פאַנטאַזיע האָט עס אויסגע-
טראַכט .ווען מען זעט עס אויף דער בינע,
האַלט מען ,אַז דער עס איז אַ מעלאָדראַמע.
אָבער עס האָבן שוין לאַנג חכמים געזאָגט,
אז ,דאָס לעבן איז די גרעסטע מעלאָדראַמע
און שאַפט פאַקטן ,װאָס שטייגן איבער די
גרעסטע פאַנטאַזיעס",

רעכטס צו לינקס  :איטשע מאיר וייסענבערג ,לאַניא
און פישל בימקאָ (בילד גענומען אין אָנהײב צװאַנ-
ציקער יאָרן אין װאַרשע)

די טראַגעדיע .,װאָס האָט פּאַסירט מיט
דער וואונדערבאַרער פרוי לאָניאַ בימקאָ גע-
הערט צו דעם מין ,װאָס מען האַלט פאַר
פאַנטאַסטיש ,מעלאָדראַמאַטיש.
יאָרן-לאַנג האָט זיך די וואונדערבאַרע פרוי
געמאַטערט מיט אַ שווער עקאָנאָמיש לעבן.

זי האָט מיט איר אומדערמידלעכער פּראַצע,
וי אַ שװאַרצער אַרבעטער ,געהאָלפן איר
פאַמיליע קומען צו אַ מעמד ,און ווען קאַלץ
האָט שוין געקלאַפּט* ,ווען זי האָט שוין גע-
זעען די פּירות פון אַרבעט ,ווען זי האָט זיך
געקליבן האָבן דעם גרויסן נחת ,אַז איר
איינציק קינד ,באַלטשע ,זאָל איר מאַכן פאַר
אַ באָבע ,האָט דער בייזער שיקזאַל געװאָלט,
אַז זי זאָל פאַרלירן איר יונג לעבן
לאַניאַ בימקאָ (רובינשטיין) איז געבוירן
געװאָרן אין  0091אין ואַרשע ,פּױלן ,זי
האָט חתונה געהאַט מיטן שרייבער פישל

בימקאָ ,און באַלד זיך אַדײנגעלעבט

אייגענע

אין דער

וי אַן

,שרייבער-משטחה" .אין

איז זי דורכן דירעקטאָר פן יידישן
2
קונסט טעאַטער ,מאָריס שװאַרץ ,געבראַכט
געװאָרן קיין אַמעריקע ,צו דער אויפפירונג
פון דער פּיעסע ,דעמבעס" פון איר מאַן
וועלכער איז שוין געווען דאַמאָלט אין ניו
יאָרק .יאָרן-לאַנג האָט לאָניאַ שווער געהאָ-
רעוועט און געהאָלפן ,אַז איר מאַן ,וועלכער
האָט געמוזט אַרבעטן אין אַ שאַפּ זאָל קאָ-
נען גלייכצייטיק אָנגיין מיט זיין שריפט-
שטעלערישער אַרבעט און אַרויסגעבן זיינע
ווערל .זי איז ניט געווען נאָר אַ פרוי ,אַ
מאַמע ,נאָר אויך געאַרבעט אין דער זייטי-
קער פּרנסה -- באָאַרדינג הויז" ,װאָס זי
האָבן געהאַט .קיין זאַך איז פאַר איר ניט
געווען צו שווער מיטצוהעלפן ,אַו איר איינ-
ציק קינד זאָל קריגן אַ גוטע דערציאונג ,אַז
פישל בימקאָ זאָל קאָנען רואיק שרייבן ,און
אַז די שטוב זאָל זיין אַן אָפענע פאַר מענטשן,
פאַר לאַנדסלײט ,פאַר פריינט .אַ ים מיט
פריינטשאַפט האָט געפלייצט פון לאָניאַן אַ
לעבנסלוסטיקע ,אַ מונטערע ,אַן אָפּטימיס-
טישע ,האָט זי געהאָפט אויף דעם טאָג ווען
זי װעט איינזינגען ,לו לו לו" צו איר איי-
ניקל ,װאָס איר טאָכטער גרייט זיך ברענגען
אויף דער ועלט .זי איז אַװעק איינקויפן
קינדער-קליידלעך פאַרן צוקונפטיקן נפש,
אָבער אַרױסגײענדיק דעם  51מאַי 9491
פוּן סאָבוועי ,איז זי ,אַריבערגײענדיק דעם
וועג ,אָנגעלאָדן מיט די פּעקלעך ,איבערגע-
פאָרן געװאָרן פון אַן אויטאָ ,װאָס האָט גע-
מאַכט אַ סוף צו איר יונג לעבן ,צעברעכנ-
דיק מיט איינמאָל אַלע אירע חלומות און
די גוטע האָפנונגען פאַר די ליכטיקע טעג,
װאָס זיינען געשטאַנען גרייט פאַר איר.
כדי צו פאַראײיביקן איר נאָמען ,האָט איר
מאַן דער דראַמאַטורג פישל בימקאָ .װאָס
קאָן ניט געפינען קיין טרייסט צו זיין בראָך,
געשאַפן ביים אַלװעלטלעכן יידישן קולטור-
קאָנגרעס דעם עלאָניאַ בימקאָ ליטעראַטור
פאָנד" ,װאָס טיילט אויס פּרעמיעס פאַר די
בעסטע וװערק פון יידישע שרייבער .אַזױ
זיינען פּרעמירט געװאָרן אין די יאָרן0591 :
 --חיים גראַדע -- 1591 ,נחום סטוטשקאָוװ, --- 2יצחק יאנאסאָוויטש -- 3591 ,שמואל
ניגער -- 4591 ,י .מעצגער -- 5591 ,נ .ב,
מינקאָוו -- 6591 .,בעריש ויינשטיין-95 ,
 -- 8אליעזר בלום (ב .אַלקװיט) און חנן
איאַלטי --- 0691 ,לייבוש לעהרער און אריה
שמרי (אין מדינת ישראל).

דר ,ועלוול
אָסטראָווסקי
געבוירן  8881אין
פּינסק ,װוײיסרוסלאַנד,
שטאַמט פון אַ באַלעבאַטישער משפּחה .זיין
פאָטער ,יעקב אָסטראָווסקי ,איז געווען אַ דיפּ-
לאָמירטער אַדװאָקאַט ,ביז  01יאָר האָט וועלוול
אָסטראָווסקי געלערנט אין חדר ,דערנאָך
אַריבער אין דראָנזשיקס שול און שפּעטער
געװאָרן אַן עקסטערן .אין  5091איז ער
צוגעשטאַנען צו דער ס .סב-.אַועגונג און
דאָרט געווען אַקטיו ביז  ,1191ווען ער איז
אַרעסטירט ,אַרױסגעשיקט געװאָרן פון די
גרעניצן פון דער פּינסקער גובערניע ,און
אָפּגעשיקט געװאָרן מיטן עטאַפּ קיין קאָברין,
וואו ער איז פאַרבליבן אַ שטיקל צייט אוג-
טער פּאָליצײיאישער אויפזיכט,
אין  2191איז ער אַנטלאָפן אין די פאַר-
אייניקטע שטאַטן ,געאַרבעט שווער אין די
ניודיאָרקער שעפּער ביי פֿאַרשידענע פאַכן
און אין די אָװונטן געלערנט אין דער באַוואוס-
טער ,איראַן פּריפּעריטאָרי סקול" ,אַ יאָר
שפּעטער מאַכט ער דעם ערשטן שטאָטס-
עקזאַמען פאַר ,קאָונטס? ,פאַרלאָזט דעם שאָפּ
און פּרובירט גליק אין פאַרשידענע ,פרייע
פּראָפעסיעס* ,כדי צו האָבן מער מעגלעכקייטן
צו לערנען .אין אָט-דער צייט קומט אים נישט
איינמאָל אויס צו הונגערן .ער באַשליסט דע-
ריבער צו פאַרלאָזן ניו-יאָרק און פאָלגט נאָך
די לאָזונג ,װאָס איז צו יענער צייט אָנגעגאַנ-
גען צװישן דער אַרבעטסלאָזער יוגנט אין
אַמעריקע :איאַנג מען ,גאָ וועסט  *:און פאָרט
אָפּ קיין לאָס-אַנדזשעלעס .דאָ טרעט ער אַריין
אין אָרטיקן אוניווערזיטעט אויפן מעדיצי-
נישן פאַקולטעט ,וועלכן ער פאַרענדיקט אין
יאָר  .1291זינט דאַן פירט ער אַ מעדיצינישן
אָפיס אין לאָס-אַנדזשעלעס ,וואו ער האָט זיך
דערװאָרבן אַ גרויסע פּאָפּולאַריטעט צוישן
דער יידישער באַפעלקערונג,
דר ,וועלוול אָסטראָווסקי האָט אויך גענומען
אַן אַקטיוון אָנטײל אין יידישן געזעלשאַפט-
לעכן און קולטורעלן לעבן פון לאָס:-אַנדזשע-
לעס .פון צייט צו צייט האָט ער פאַרעפנט-
לעכט אֵױרטיקלען אין דער יידישער פּרעסע
וועגן מעדיצינישע אַנגעלעגנהייטן און ער איז
דער מחבר פון צוויי ביכער אין ענגליש און
אין יידיש ,וועגן געשלעכט:לעבן פון דער
פרוי ,א"נ ,נאַטירלעכע געבורט-קאַנטראָל?,
עֶר האָט אויך רעדאַגירט דעם זשורנאַל ,ווע-
געטאַרישער געדאַנק" ,געווען אַקטיו אין
;אַרבעטער רינג" ,שולן ,ייואָ ,אַרבעטער-

קאָמיטעט ,ציקאָ .,מיטגעהאָלפן בויען דעם
ל .אַ .יידישן קולטור-קלוב ,וועלכע ער האָט
געשטיצט מיט אַ ברייטער האַנט,
דר .אָסטראָווסקי איז געווען פאַראינטערע-
סירט צו שאַפן אין ל .אַ .אַ שטענדיק יידיש
טעאַטער .ביי אים אין הויז זיינען אַ סך מאָל
פאָרגעקומען צוזאַמענטרעפן און מ'האָט אַרומ-
גערעדט מעגלעכקייטן צו שאַפן אַ יידיש
טעאַטער אין ל ,אַ.
אין  7491איז דר ,אָסטראָווסקי געשטאָרבן
אין לאָס-אַנדזשעלעס ,זיין פרוי ,קלאַראַ אָסט-
ראָווסקי ,גייט אין איר מאַנס וועגן און שטיצט
ווייטער די אױבנדערמאַנטע אָרגאַניזאַציעס,

מאיר
אָסטראָװסקי

=

|
אַזעלכן האָט

געהייסן האָט ער זלמן-
מ א י ר  ,אָבער אַלס
מען אים געקענט בליז אין

דערפל קאשאװאַטע ,קיעווער גובערניע ,וואו
ער איז געבוירן געװאָרן דעם  41יולי ,7981
אין אַמעריקע ,וואו ער איז געקומען אין
 ,2האָט מען אים געקענט אַלס מאיר
אָדער אָסטראָװוסקי ,און נאָך מער אַלס דעם
עלעגאַנטן פאָלקס-מענטש ,װאָס די יידישע
נאַציאָנאַלע אַרבעטער-באַוועגונג האָט אַרױס-
געגעבן,
מאיר אָסטראָווסקי האָט קיינמאָל זיך ניט
געפּרוכט פּוצן אין פרעמדע פעדערןן .אַפילו
דאַמאָלט ,ווען ער איז שוין געשטאַנען אין
דער שפּיץ פון אַ רײי יידישע געזעלשאַפטן
און אינסטיטוציעס ,האָט ער ניט דורכגעלאָזט
קיין געלעגנחייט אונטערצושטרייכן ,אַז ער
איז ;אַ פּשוטער פאָלקס-מענטש ,און אַז דער
פאַרבאַנד איז געווען זיין אוניװוערזיטעט".
ער און זיין פרוי ריסל האָבן אין די ערשטע
יאָרן פון זייער איבערװאַנדערן אין דער נייער
וועלט זייער שווער געאַרבעט אויפן שטיקל
ברויט און שפּעטער אַפילו אַרײנגעצױגן אין
דעם די קינדער ,אָבער מאיר האָט תמיד
געזוכט אויך דאָס גייסטיקע .ער האָט געהאַט
אין זיך א ניט-געשטילטן הונגער נאָך יידי-
שער ליטעראַטור אוֹן קונסט ,און ער האָט
זיך מיט לייב און לעבן אַרײנגעװאָרפן אין
ניו-יאָרק אין ,פּראָגרעסיוו דראַמאַטיק קלוב",
אין /,פרענדס אָוו פּראָגרעס*, ,פאָלקסבינף",
און געהאָלפן גרינדן איינע פון די ערשטע
ברענטשעס פון פאַרבאַנד ,דעם בראָנזווילער
יוגנט:-ברענטש  81אין ניו-יאָרק,
געקומען אין  6291אין לאָס-אַנדזשעלעס,
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און קוים באַװויזען זיך צו שטעלען עקאָנאָמיש
אויף די אייגענע פיס ,האָט ער דאָ געהאָלפן
גרינדן דעם ,האָליוואוד ברענטש" פון פאַר-
באַנד (װאָס האָט שפּעטער ,נאָך פּרץ הירש-
ביינס קומען אין לאָס-אַנדזשעלעס ,משנה
השם געווען זיך אויף שפּרץ הירשביין") ,און
מיט זיין שטייגן עקאָנאָמיש ,איז אויך גרעסער
געװאָרן זיין גייסטיקער פאַרנעם .זייער הויז
איז געװאָרן אַ ?בית ועד לחכמים" .אַלע וויכ-
טיקסטע יידישע שרייבער ,קינסטלער ,רעד"
נער ,געזעלשאַפטלעכע נאַציאָנאַלע עסקנים
זיינען דאָרט אויפגענומען געװאָרן בפני כל
עם ועדה .מאיר איז  5יאָר געווען פאָרזיצער
פון ;,הירשביין צווייג" 2 ,יאָר פאָרזיצער פון
שטאָט-קאָמיטעט פון פאַרבאַנד .ער האָט גע"
האָלפן מיט ראַט און טאַט גרינדן דעם ;איג-
סטיטוט פאַר יידישער דערציאונג" ,געווען
אָפּט פאָרזיצער פון די ;הסתדרות-קאַמפּיינס?,
אָבער אין דער זעלבער צייט תמיד געוען
װאַך פאַר דער דערשיינונג פון א גוט יידיש
בוך ,פאַר אַ יידישער פאָרשטעלונג אָדער
קאָנצערט,
באַשאָנקען מיט אַ גרויסן אונטערנעמונגס-
גייסט ,האָט ער אים אויסגענוצט פאַר געזעל-
שאַפטלעכע ענינים ,באַזונדערס פאַרן בעסערן
יידישן טעאַטער און פאַרן יידישן קינסטלע-
רישן װאָרט ,אַזױ האָט ער געגעבן די איני-
ציאַטיווע און געשטאַנען אין דער שפּיץ פון
אײינאָרדנען פּרץ הירשביינס -56יאָריקן גע"
בױירנטאָג מיט דער אויפפירונג פון זיין
;פאַרװאָרפענער ווינקל? (מיט דר .באַראַטאָוו);
אײינאָרדנען די גראַנדיעזע יובל-פייערונג פון
הירשביין-צווייג אין ,פ,ילהאַרמאָניק? ,צו וועל-
כער עס איז געבראַכט געװאָרן דער זינגער
סידאָר בילאַרסקי .,און בנימין צמח האָט
דורכגעפירט טאַנץ-נומערן פון הירשביינס
;פּוסטע קרעטשמע" .אָסטראָווסקי איז אויך
געווען דער ,װאָס האָט אָרגאַניזירט דעם
אַרױסטריט פון ישראלדיקן ;,הפּועל סאָקער-
טים* אין לאָס-אַנדזשעלעס,
אַלץ שעפערישע אין יידישן לעבן ,באַזוג-
דערס דער אויפבוי פון מדינת ישראל ,איז
אים געווען נאָנט צום האַרצן .זייענדיק קראַנק
אַ גאַנצע ריי יאָרן ,האָט ער זייער שטאַרק
געליטן ,װאָס ער קאָן מער ניט זיין אַקטיו,
אָבער ביי יעדער געלעגנהייט האָט ער איבער-
געחזרט, :מער וי איך האָב געגעבן דער
באַװעגונג ,האָט זי מיר געגעבן" .זיין טיט
(דעם  12אָקטאָבער  0691אין לאָס-אַנדזשע-
לעס) איז געווען אַ גרויסער קלאַפּ ניט נאָר
פאַר זיין פרוי ריסל (ראָוז) און זייערע קי-:
דער :יאַנקל ,יאָסל און באַסיע ,נאָר פאַר די
טויזנטער פריינט און באַקאַנטע איבער גאַנץ
אַמעריקע ,װאָס דער עלעגאַנטער ברויזנדער
מאיר האָט איבערגעלאָזט,

האָלפן גרינדן זייער גמילת חסדים קאַסע,
וי אויך אױיסגעשטאַט אַן עקס-רעי צימער
מיט אַלע מכשירים אין מעדיקל קליניק פון
פאַרבאַנד אין ניו-יאָרק,

יוסף

אַרנאָלך

געבוירן
קאַליש,

פּוילן ,און

אין

שטעטל

קאַזשעמינקי ,

נע בן

באַקומען

אַ רעליגיעזע

דערציאונג ביי זיי זיידן ר' חיים טשייניק,
אַ גרויסער בעל צדקה און מכניס אורח,
אין וועמענס פיס-טריט ער גייט ביז היינט.

אין  2291עמיגרירט אין ניו-יאָרק ,וואו
ער איז געװאָרן אַ ,דיש װאַשער" אין א
רעסטאָראַן ,אָבער באַלד צומאָרגנס פאַרלאָרן
דעם דזשאַב ,וייל ,וי זיין ביזנעס-אַגענט
האָט אים געזאָנט ,קאָן ער מיט אַזאַ נאָמען
וי ;אַראָנאָװויטש? ניט קריגן קיין אַרבעט,
און ער האָט אים פאַרשריבן אַלס קאַרנאָלד*,
אַ נאָמען ביי וועלכן ער איז שוין פאַרבליבן
און לעגאַליזירט .שווערע יאָרן איז יוסף,
שוין מיטן נאָמען אַרנאָלד ,דורכגעגאַנגען
אין זיין נייער היים .מיט דער צייט איז
ער אָבער געװאָרן זעלבסטשטענדיק ,ביז ער
האָט געעפנט אַ פאַבריק פון עמברוידערי

אין ניו דזשורזי,
באַלד װי ער איז געקומען צו אַ שטיקל
מעמד ,האָט ער אָנגעהויבן זאָרגן פאַר זיינע
לאַנדסלײט ,און ביי אים אין שטוב אין
געגרינדעט געװאָרן דער קאַלישער הילפס.
פאַראיין ,װאָס עקזיסטירט ביז היינט .דער
דאָזיקער פאַראיין ,גערופן ,קאַלישער אומ-
פּאַרטייאישער רעליף קאָמיטעט" ,האָט פאַרן
אויסברוך פון דער צוייטער וועלט-מלחמה
געהאָלפן אַלע יידישע אינסטיטוציעס און
פאַראיינען אין קאַליש .אין  ,6491ווען אַר-
נאָלד האָט באַזוכט פּױיל ,האָט ער אַלין
בייגעשטייערט און אויך צעטיילט גרעסערע
סומעס פון דאָזיקן קאָמיטעט פאַר פאַרשי-
דענע יידישע אָרגאַניזאַציעס אין פּױלן
פראַנקרייך און בעלגיע.
יוסף אַרנאָלד איז אַ מעצענאט פאַר דער
יידישער קולטור און ליטעראַטור ,אַ צאָל
יידישע ביכער זיינען דערשינען דורך זיין
פינאַנסיעלער מיטהילף ,ער האָט אויך ביי-
געשטייערט אַ גרעסערע סומע פאַרן געזעל-
שאַפטלעכן

קונסט

יידישן

טעאַטער,

יוסף אַרנאָלד האָט ,צואַמען מיט זין
פרוי פּאַולין ,געבויט אַ קליניק פון ,קופּת
חולים* אין קרית-ביאַליק ,נעבן חיפה ,גע-
פלאַנצט אַ װאַלד פון  0051בוימער אין ,יער
הקדושים"

פון

נאַציאָנאַל

בויען דאָס ,בית

קאַליש?

פאָנד,

פאַרן

געהאָלפן

,אירגון

יוצאי קאַליש* אין תל-אָביב און אויך גע-

יוסף אַרנאָלד איז פּרעזידענט פון קאַלי-
קאָמיטעט,
רעליף
אומפּאַרטײאישן
שער
פאָרזיצער פון בנימין ווינטער ברענטש 524
פון פאַרבאַנד ,קאַסירער פון די יידישע
פאָלקס-שולן ביים פאַרבאַנד ,פאָרזיצער פון
דער אַדמיניסטראַציע פון ,אונדזער קעמפּ"
ביים פאַרבאַנד ,קאָדטשערמאַן פון פאַרבאַנד
ישראל-באָנד-דרייוו , מיטגליד אין שטאָט-
קאָמיטעט פון פאַרבאַנד ,און האָט אױיך
בייגעשטייערט ,מיט זיין פרוי ,אַ גרעסערע
סומע פאַרן שפּיטאָל אין קעמפּ פון פאַרבאַנד
אויפן נאָמען פון בנימין סיגעל ע"ה.

יודל (יוליוס)
באָרענשטיין
געבוירן דעם  52סעפּ-
טעמבער  9881אין
ראַכאָוו ,לובלינער גוב ,.פּױלן ,ביי עלטערן
װאָס האָבן געהאַט אַן אכסניה ,אַן אַרײנפאָר-
הויז .באַקומען אַ טראַדיציאָנעל-יידישע דער-
ציאונג :חדר ,בית-המדרש ,און געלערנט
וועלטלעכע למודים ביי פּריוואַטע לערער.
אין  0191געקומען אין אַמעריקע ,וואו ער
איז דורכגעגאַנגען אַ צוגרייטונגס-שול ,גע-
ווען באַשעפטיקט אין דער קלאָוק אינדוס-
טריע און טעטיק אין דער אינטערנעשאָנאל
לעידיס גאַרמענט װאָירקערס יניאָן .אין
געװאָרן אַ מיטגליד אין ;אַרבעטער
6
רינג" ,וואו ער ואַרפט זיך באַלד אַרײן אין
טעטיקייטן און ציט צו אַזױ דעם אויפמערק,
אַז מען הייבט אים אָן געבן אַמטן ,ביז ער
ווערט  4מאָל געװויילט אין דער גענעראַל-
עקזעקוטיווע ,און אַרױסװייזנדיק א באַזון-
דערן אינטערעס צו ידישער דערציאונג,
ווערט ער דער פאָרזיצער פון בילדונגס-
קאָמיטעט ביים אַרבעטער רינג,
מיטן שטייגן פינאַנסיעל ,ווערנדיק אַן
אייגנטימער און פאַרװאַלטער פון ריעל עס-
טייט ,שטייגט אויך זיין אינטערעס און ווילן
צו העלפן אין יידישע כלל-ענינים ,באַזונדערס
אויפן קולטורעלן געביט .אַזױ איז ער אַקטיו
אין שלום עליכם אינסטיטוט ,ציקאָ ,קולטור-
קאָנגרעס ,אַרבעטער קאָמיטעט ,יידישע ענ-
ציקלאָפּעדיע ,אָבער גאָר באַזונדערס איז ער
בלב ונפש איבערגעגעבן דער ייװאָ ,וואו ער
איז פאָרזיצער פון אַדמיניסטראַטיוון ראַט,
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דער ;ראש הקהל? פון
יידיש --סעקטאָר פון
דער שטאָט שיקאַגאָ ,איז געבוירן געװאָרן אין
אַ דאָרף ניט װַיט פון פּיראַטין ,פּאָלטאַװער
גוכערניע ,אוקראַאינע .דער זיידע איז געווען
אַ למדן און אין די פריע יאָרן אַ פאַרמעג-
לעכער ייד .ער האָט זיין עלטסטן זון ,אברהם,
געגעבן אַ גוטע דערציאונג און אים חתונה
געמאַכט אין אַ יחוסדיקער משפּחה .פאַר די
עטלעכע קינדער ,װאָס זיינען געבוירן געװאָרן
ביי אברהמן ,האָט מען געהאַלטן אַן עקסטראַ
מלמד ,דערנאָך האָט יעקב געלערנט אין
|
פּיראַטין,
נאָך זיין בר מצוה האָט זיך די פאַמיליע
אַריבערגעטראָגן קיין פּרילוקי און איידער-
וואָס איז דובאָוו אַװעק אַרבעטן אין אַ טאַבאַק-
פאַבריק ,װאָס האָט געהערט צו וייטע קרו-
בים ,האָט זיך באַלד אַרינגעװאָרפן אין
רעװאָלוציאָנערער אַרבעט; גענומען טיילן
פּראָקלאַמאַציעס און זיך באַטײליקן אין
שטרייקן ,די לופט איז אָבער געװאָרן צו
הייס און אין  7091איז ער אַװעק קין
אַמעריקע ,וואו ער האָט שוין געהאַט אַ
שוועסטער ,אַ בדודער און אַנדערע קרובים,
וי ס'רוב אימיגראַנטן ,געפּרובט זיך באַ-
זעצן אין ניו-יאָרק ,וואו ס'האָט אָבער גע-
הערשט אַ שטאַרקער קריזיס ,און ער איז
אַװועק קיין שיקאַגאָ ,וואו ער האָט געהאַט
קרובים ,װאָס האָבן געאַרבעט ביי הענדשקעס,
און ער האָט זיך גענומען צו דעם פאַך .צַוויי
יאָר שפּעטער איז ער ,דורך אַן אַנאָנס ,געפאָרן
קיין בערלין ,װיסקאָנסין ,צו ווערן ,אָן געלט,
אַ שותף צו אַן אייגנטימער פון אַ הענדשקע-
געשעפט ,אָבער ווען ס'איז אַביסל שפּעטער
גאָרניט געװאָרן דערפון ,איז ער צוריקגע-
קומען קיין שיקאַגאָ ,זיך געבאָרגט  05דאָלאַר,
געקויפט  6געניצטע ניי-מאַשינען און אַלײן
אַרײן אין דעם

פאַך.

אין  9191האָט ער מיט זיין פרוי שרה שוין
געקויפט די היים אויף  0011קעדזי עוועניו
װאָס איז געװאָרן אַ בית ועד לחכמים ,ואו
יידישע שרייבער ,וי מאַנע לייב ,משה לייב
האַלפּערן ,די הירשביינס ,ליוויק ,רייזען
פּינסקי ,מענדל עלקין ,דוד בערגעלסאָן ,רחל

קאָרן ,קאַדיע מאָלאָדאָווסקי ,א .אַ .שטייען
איין ווען זיי קומען אין שיקאַגאָ .אין דעם
שיין-אױיסגעפּוצטן קעלער פון דעם הז איז
געגרינדעט געװאָרן דער שלום-עליכם פאָלק-
אינסטיטוט ,װוי אויך די יידישע קולטור-

געזעלשאַפט .דאָרט זיינען אויך איינגעאָרדנט
געװאָרן אַ היבשע צאָל יידישע לעקציעס,
ווען ס'איז אין  4291געגרינדעט געװאָרן
די יידישע קונסט טעאַטער-געזעלשאַפט ,איז
יעקב דובאָוו אויסגעקליבן געװאָרן אַלס איר
פאָרזיצער .אין  0391איז ער געװאָרן טעטיק
אין דער גשיקאַגער דראַמאַטישער געזעל-
שאַפט* |זע איר געשיכטע אין דעם באַנד,
זז ,8622-12231 ,וואו ער איז אין משך פון
איר עקזיסטענץ געווען ניט נאָר איר אָנפי-
רער ,איר פאָרזיצער ,נאָר איר רוח החיים,
דובאָוו איז אויך פאָרזיצער פון שיקאַגער
שלום:יעליכם אינסטיטוט ,וועלכן מען האָט
ניט געגעבן קיין אריכת ימים ,ווייל ער איז
געגרינדעט געװאָרן אָן אַ באַזיס פון אַ פּאַרטײ
אָדער אַן אָרדען ,אָבער האָט טראָץ דעם
באַװיזן צו פייערן די -52יאָריקע עקזיסטענץ;
פאָרזיצער פון שיקאַגער אָפּטײל פון קייוו"א",
פריער דירעקטאָר און דערנאָך קאַסירער פון
,באָאַרד אָװוו דזשואיש עדיוקיישאָן* .,פריער
קאַסירער און דערנאָך פאָרזיצער פון דער
פאָלק -און שול-דיוויזיע וי אויך פאָרזיצער
פון אַדמיניסטראַטיוון קאָמיטעט און פאָרזי-
צער פון דעם ;סטירינג קאָמיטעט* ביים
,יונייטעד דזשואיש אַפּיל*,
דובאָוו און אַזױ זיין לעבנס-באַגלײיטערין
שרה געהערן ניט צוֹ די גריטייערטע" אין
געזעלשאַפטלעכן לעבן ,און ווען אויף דער
שוועל פון  3691איז אַנטשטאַנען אין שיקאַגאָ
אַ באַװעגונג צו שאַפן אַ געזעלשאַפטלעך
יידיש טעאַטער אין שיקאַגאָ ,האָבן זי זיך
ווידער אַרײנגעװאָרפן אין דערדאָזיקער אַר-
בעט ,און ווען די געזעלשאַפט האָט געזוכט
אויף וועמען אָנצוטאָן דעם מאַנטל פון אַ
פאָרזיצער ,האָט זי עס אָנגעטאָן אױף די
פּלייצעס פון דעם אױיסגעפּרובטן און געטרייען
בצרכי צבור  --יעקב דובאָוו.

מאַקס
דעיוויס
טארד

ליד

ריד

ריד

אלד ארי --ייף

אַ זון פון גרויסע
סוחרים ,פיש-אימפּאָר-
טירער פון סקאַנדינאַװוישע לענדער און פון
דאַנציק ,געבוירן אין מערץ  ,0091איז ער,
אין עלטער פון  16יאָר ,דעם  4יולי ,1691
פלוצלינג אַרױסגעריסן געװאָרן פון שטורעמ-
דיקן יידישן לעבן ,ועלכעס ער האָט אַזױ
ליב געהאַט,
נאָך אין זיין געבורט-שטאָט מלאַװע ,פּולן,
איז ער געוען זייער אַקטיוו אין יידישן

געזעלשאַפטלעכן און אין קולטורעלן לעבן ,װי
אַ מיטגליד אין פאַרשידענע הילפס-אָרגאַני-
זאַציעס ,אין ;הזמיר* און ,חובבי שפת עבר".
געקומען אין אַמעריקע און געמאַכט דעט-
ראָיט פאַר זיין היים-שטאָט ,איז ער דאָ ,מיט
זיין פרוי סיליע ,געװאָרן זייער טעטיק אין
;שלום עליכם פאָלקס אינסטיטוט* ,אין /,פאַר-
באַנד פון די פּוױילישע יידן" ,אָבער באַזונדערס
איז ער געבליבן געטריי זיינע לאַנדסלײט,
די מלאַװער יידן ,און געגרינדעט אַ ,מלאַװער
סאָסײיעטי* ,אין וועמענס שפּיץ ער איז באַלד
געשטעלט געװאָרן .װען ער האָט זיך שפּע-
טער מיט זיין פאַמיליע :פרוי און איינציקן
זון ,יאָסל ,וועמען ער האָט געגעבן אַ גוטע
יידישע דערציאונג ,זיך באַזעצט אין לאָס-
אַנדזשעלעס ,האָט ער אויך דאָ געגרינדעט אַ
,מלאַװער פאַראיין? ,װאָס האָט זיך אויסגע-
צייכנט לגבי אַנדערע ענלעכע יידישע אָרגאַ-
ניזאציעס דערמיט ,װאָס עס האָט הויך גע"
האַלטן דעם אָנדענק פון אַ לאַנדסמאַן אַ
גייסטיקן ריז אין דער יידישער ליטעראַטור,
יוסף אָפּאַטאָשז ,און ,אַ דאַנק די באַמיאונגען
פון דעיוויסן ,זיינען דורך דער אָרגאַניזאַציע
געשאַפן געװאָרן די נויטיקע מאַטעריעלע

ער האָט נאָך זוכה געווען חתונה צו מאַכן
זיין בןדיחיד מיט זיין אויסדערװויילטער מאָ-
ניקאַ ,אָבער אַ װאָך שפּעטער האָט ער גע-
שלאָסן זיינע אויגן אויף אייביק ,אַרױסרופנדיק
גרויס צער ביי די אומצאָליקע פריינט .זיין
אייניקל טראָגט זיין נאָמען ;:משה מרדכי,

מינאַ
האָפמאַן

אַ צאַרט-קינסטלערישע
נשמה איז אוױיסגעלאָשן
געװאָרן אין דער כל נדריינאַכט .זי איז
געבוירן געװאָרן (שעהנגאָלד) דעם  51סעפּ-
טעמבער  5981אין ניו-יאָרק .נאָך אַלס קינד
פון  6יאָר האָט זי אָנגעהױבן שטודירן װיאָלין,
די מוטער פלעגט זי טראָגן אויף די אָרעמס
אין קאַרנעגי האָל צום וױיאָלין פּעדאַנאָג
פראָפעסאָר פריילעך ,װאָס האָט איר פאָר-
מיטלען איינצואָרדנען אין דער ירושלימער .
אױסגעזאָגט אַ גרויסע קאַריערע אַלס וויר-
אוניווערזיטעט אַ ספּעציעל צימער פאַר דער
טואָזין , אירע מזיקאַלישע פעאיקייטן האָבן
יידישער שפּראַך אויפן נאָמען פון גרויסן
זיך אָבער ניט נאָר באַגרענעצט צום פידל,
נפטר-לאַנדסמאַן.
אָן שום שטודיום האָט זי פּערפעקט געשפּילט
דעיוויס האָט גלייכצייטיק געהאַט אַן
פּיאַנאָ און אַרױסגעװיזן אַ פּרעכטיקע שטימע
אָפענע האַנט פאַר יידישע קולטור-ענינים און
צום זינגען,
ס'איז ניט געווען קיין איין וויכטיקע יידישע
נאָך איר חתונה אין  8191מיטן מויק-
קולטור-טעטיקייט אין וועלכער ער זאָל זיך
מעלאָמאַן אברהם האָפמאַן ,האָבן זיי זיך
ניט האָבן באַטײליקט,
באַזעצט אין אַטלאַנטאַ ,דזשאָרדזשיא ,וואו זי
און אַפילו דאַמאָלט ווען ער איז דווקא ניט
האָט געגעבן אַ ריסייטל אין דער קאַרנעגי-
געווען מאַטעריעל איבערגעלאָדן ,האָט ער פון
די
לייברערי אוֹן אַזױ אויפגעשטורעמט
דאַכאַו קאָנצענטראַציע-לאַגער געראַטעװעט
שטאָט ,אַז מען האָט זי פאַרװאָרפן מיט
דריי ברידער מיט זייערע משפּחות און נאָך
ביטעס צו עפענען אַ מויק-שול מיט אַ
אַנדערע נאָנטע פאַמיליעס .אָבער זיין שנאה
צו די נאַציס איז געווען אַזױ גרויס ,אַז ווען גאַראַנטיע פאַר  05שילער .איר מאַן האָט
אָבער פאָרגעצויגן ,אַז זי זאָל בילדן איר
ער איז יאָרן שפּעטער ,אויף אַ לוסטרייזע
קיין ישראל ,דורכגעפלויגן דייטשלאַנד ,איז שטימע ,װאָס זי האָט געטאָן ,און אין אַ
ער געווען דער איינציקער פּאַסאַזשיר ,װאָס קורצע צייט האָט זי אָנגעהױיבן זינגען קלאַ-
איז ניט אַרױס פון עראָפּלאַן ,אָפּזאָגנדיק זיך סישע לידער ,אַריעס פון אָפּערעס און פּאָפּן-
לערע קאָמפּאָזיציעס פון אָפּערעטן און לידער
צו באַטרעטן די טמא-ערד פון נאַצי-דייטש-
 0אין פאַרשידענע שפּראַכן .זי ווערט זיער
לאַנד,
פּאָפּולער אין שטאָט און איר נאָמען אַלס
ער האָט זייער אָפּגעהיט דעם ;בין אדם
דראָמאַטישע סאָפּראַנע דערגרייכט קיין ניו-
לאדם" .מ'האָט געוואוסט ,אַז ער האַלט שטאַרק
יאָרק ,וואו זי װוערט שפּעטער געהערט פון
פון מתן בסתר און ער באָרגט ,אַפילו גרע-
סערע סומעס ,צו פריינט ,װאָס האָבן זיך וועגן אַרױסגעבער פון ;ניו יאָרק טיימז" ,אַדאָלף
דעם געװאָנדן צו אים .ער פלעגט אָט די ס .אקס ,און ער אַראַנזשירט ,אַן זי זאָל
אויפטרעטן אויף פּראָבע פאַר די נעשאָנאַל
חלואות ניט פאַרשרייבן .ערשט נאָך זיין טויט,
און קאָלאָמביאַ ראַדיאָ-סטאַציעס .,זי נעמט
ווען די בעלי-חובות האָבן זיך פרייוויליק
געמאָלדן אָפּצוצאָלן די הלואות ,האָט מען זייער אויס און באַקומט אַ פאָרשלאַג צו
פאַרבלייבן אין ניו-יאָרק אַלס זינגערין ,װאָס
באַגריפן װוי ברייטהאַרציק ער איז געוען
זי װאַרפט אָבער אָפּ כדי צו קאָנען דערפילן
אויף דעם געביט,
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אירע פרוי -און מוטערלעכע פליכטן צו איר
פאַמיליע  :אַ זון און צוויי טעכטער,
פאַרבלייבנדיק אין אַטלאַנטאַ ,טרעט זי
דאָרט אַרױיס װי אַ פידל-שפּילערין און סטאַר-
זינגערין אויף די צויי גרעסטע ראַדיאָ-
סטאַציעס ,באַטײליקט זיך פאַר פאַרשידענע
וואוילטעטיקע צוועקן און דעם  22אָקטאָבער
טרעט זי אַרױס אַלס גשולמית" אין
1
גאָלדפאַדגס ;שולמית? (אין יידיש) ,זי האָט
אויך געפרובט אירע שרייבערישע פעאיקייטן
און צוזאַמען מיט פריינט אָנגעשריבן ;טהי
גרעיט סימפאָני* (די לעבנסגעשיכטע פון
טשייקאָווסקי),
אין  4291האָט זי ,מיט איר מאַן ,געמאַכט
אַ לוסטרייזע איבער אײיראָפּע און איז מיט אַ
גרויטן דערפאָלג אויפגעטראָטן אין מאָסקװע
אין אַן אמעריקאַנער פּראָגראַם,
אין די שפּעטערש יאָרן ,ווען זי האָט מיט
איר פאַמיליע געמאַכט לאָס-אַנדזשעלעס פאַר
איר חיים ,האָט זי ,ניט אויפגעבנדיק איג-
גאַנצן אירע אַרטיסטישע פעאיקייטן ,דאָך
מער געקליבן נחת פון דער גייסטיקער ירושה,
װאָס זי האָט איבערגעגעבן איר זון ,װוי פון
אויפטרעטן אַלײן ,איר זון סטענלי האָט אָנ-
געהויבן אַרױיסצװווייזן מוזיקאַלישע פעאי-
קייטן נאָך אַלס קינד ,און בעת אַ קאָנטעסט
פון דער שטאַט דזשאָרדזשיאַ פאַר שול-
קינדער ,האָט ער געואונען דעם ערשטן
פּריי} פֿאַר זינגען .ער איז שפּעטער ,אין
עלטער פון  8יאָר ,אױפגעטראָטן אויף
מעידזשאָר באוס ,טאַלאַנט-פּראָגראַם? און
געמאַכט אַזאַ רעש ,אַז ער האָט אים רעקאָ-
מענדירט קיין האליוואוד ,דאָ איז ער אויפ-
געטראָטן װוי טאמי לעין אַלס זינגער איבער
קאַלאָמביאַ בראָדקעסט פאַרן גאַנצן לאַנד,
ווען ער האָט פאַרלאָרן זיין יינגל-שטימע ,איז
ער געװאָרן אַ דראַמאַטישער יוגנטלעכער
שוישפּילער מיט אַרסאָן וװועלס ,שורלי
טעמפּל ,עדװאַרד דזשי ראָבינסאָן און באַרי-
מאָר .היינט צו טאָג איז סטענלי אַ באַקאַנטער
קאָמפּאָזיטאָר פון בעסערע קאָמפּאָזיציעס און
אַן אַרױסגעבער פון רעקאָרדס און געדרוקטע
קאָמפּאַזיציעס,
אָן שום איבערטרייבונג קאָן צוגעשריבן
ווערן ,אַז מיני האָפּמאַן האָט צוגעגעבן שטאַרקן
מוט און גענומען אַ גרויסן אָנטייל אין דעם
װאָס איר מאַן האָט געבראַכט קיין אַמעריקע
אין  6491דעם לעגענדאַרישן זינגער רי-
טשאַרד טאַובער ,וועלכער איז אױפגעטראָטן
אין פראַנץ לעהאַרס אָפּערעטע ;מיין האַרּץ
איז דיינס? ,זי איז אויך געווען דער איניציאַ-
טאָר ,אַז איר מאַן זאָל אינוועסטירן און מעג-
לעך מאַכן דאָס פילמירן די מואווי ;סינגינג
אין טהי דאַרק* מיט משה אוישער,

סענטער" ,זייער גוטער נאָמען אַלס וואויל-
טעטער האָט אַ שם איבער לאָס אַנדזשעלעס
און קלינגט אָפּ ביז מדינת ישראל ,וואו זײ
זיינען פון די װואַרעמסטע אונטערשטיצער פון
אַ ריי יידישע אינסטיטוציעס און אומבאַמיטל-
טע יחידים,
מיט אַן אמתן פאָלקס-געפיל באַציען זיי זיך
ביידע צו יידישער קולטור ,צו יידיש לשון און
צו יידישע שאפונגען.

חיים

יעקב און וויערא ווייס
די גאָלדענע חתונה זייערע ,װאָס איו גע"
פייערט געװאָרן דעם  22אָקטאָבער  1691אין
לאָס אַנדושעלעס אין ;שערי תפילה" האָט
געוויזן װי געשעצט און באַליבט אָט דאָס
פּאָרל פון עכט-יידישע פאָלקסימענטשן איז
ביי זייער גרויסער צאָל פריינד ,ניט נאָר זיי-
נען געקומען משפּחה פון פאַרשידענע טיילן
פון לאַנד זיך באַטײליקן אין דער שמחה ,נאָר
אָנגעזעענע פּערזענלעכקייטן פון דער ידי-
שער געזעלשאַפּטלעכקײט ,קינסטלער ,גע-
לערטע און פאָרשטײיער פון דער ישראלירע-
גירונג .אין די באַגריסונגען ,װאָס זיינען גע-
האַלטן געװאָרן אויף דער שמחה ,האָט מען
אונטערגעשטראָכן ,אַז ביידע ,סיי וויערא ,סיי
יעקב ווייס ,זיינען ניט נאָר אַ גאָט-געבענטשט
פּאָרל אין זייער פאַמיליע-לעבן און האָבן זוכה
געווען צו דערלעבן אייניקלעך און אור-איי-
ניקלעך ,נאָר מען האָט אַרױסגעבראַכט זייער
גװאַלדיקע ליבע צו מענטשן בכלל ,זייער אי"
בערגעבנחייט צו פריינט ,זייערע מעשים טו-
בים פאַר יחידים און פאַרן כלל דאָ און אין
ישראל,
יעקב ווייס (װייסבאָרד) ,געבוירן אין סמי-
לע ,און װויעראַ (דבורה ראַװאַ) ,געבוירן אין
זלאָטאָפּאָל ,האָבן געהאַט אַ גוטע יוגנט אין
דער אַלטער היים .יעקב וייס אין אויפגע-
צויגן געװאָרן אין גאָר אַ רייך הױז ,אויך
ווישטראַ שטאַמט פון אַ שיינער באַלעבאַטישער
פאַמיליע .זיי האָבן איבערגעלעבט די פּאָגראָ-
מען נאָך דער ערשטער ועלט-מלחמה און
האָבן עמיגרירט פריער קיין טערקיי ,דערנאָך
אַמעריקע ,שפּעטער ארץ-ישראל און צוריק
קיין אַמעריקע ,וואו זיי האָבן אַ צייט געלעבט
אין ניו-יאָרק און זינט  7491זיך באַזעצט אין
לאָס אַנדזשעלעס .דאָ האָבן זיי נאָר אַ קורצע
צייט זיך פאַרנומען מיט געשעפט און באַלך
אָנגעהויבן זיך אָפּגעבן מיט געזעלשאַפטלע-
כער און פילאַנטראָפּישער טעטיקייט .װיעראַ
ווייס איז דער ערשטער לעבנסלאַנגער מיט-
גליד פון דער רחל גרופּע פּיאָנערן פרויען.
יעקב ווייס איז אַ מיטגליד אין פּינסקי צווייג
פון פאַרבאַנד און פון ,וועסטסייד קאָמיוניטי
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מאַכט נִיט קיין לעבן
פון טעאַטער ,אָבער
טעאַטעו איז זיין לעבן .ער איז אַריינגע-
ּ,ערהיפט" אַרום  ,4291נאָך דע-
טראָטן אין פ
מאָלט

וען

די

אָרגאַניזאַציע

האָט

ניט

גע-

טראָגן דעם נאָמען ,נאָר האָט זיך גערופן ,יונגע
ליטעראַריש דראַמאַטישע געזעלשאַפט" .ער
איז טאַקע ניט נאָר איינער פון די וויכטיקסטע,
נאָר אויך פון די ערשטע מיטגלידער פון
;פּערהיפט* ,וואו ער האָט זיך באַטײליקט אין
אָנגעזעענע ראָלן אין די פּיעסן ,גרינע פעל-
דער*, ,שמידס טעכטער", ,פאַרװאָרפענער
ווינקל? אוֹן ,פּוסטע קרעטשמע" פון פרץ
הירשביין, ,דער געדונגענער חתן" פון אָסיפּ
דימאָו, ,אָפּגעזאָגט*, ,דער זיגער? און ,דער
אוצר" פון דוד פּינסקי, ,שווער צו זיין א
ייד"; ,דאָס גרויסע געוינס"; ,טביה דער
מילכיקער? און ,די גאָלדגרעבער" פון שלום
עליכם ,קריווערסייד דרייוו" פון לעאָן קאָב-
רין, ,ג,אָלד? פון י ,אלקאן, ,הערשעלע אָס-
טראָפּאָלער* פון מ ,גערשענטאָן, ,מיין מאַן
דער מיניסטער" פון יהושע בר יוסף; ,גאָט,
מענטש און טייוול* פון יעקב גאָרדין; ,שמאַ-
טעס? און קווער איז ווער" פון ה .לייוויק,
;ידוש השם" פון שלום אַש; ,ברידער אש-
ק
כנזי* פון י .י .זינגער ,א .א.
וויינשל איז אויך פון  9291ביז  0491גע-
ווען אַ מיטגליד פון די ,װויסקאָנסין פּלעיערס*
מיט וועלכע ער האָט געשפּילט אַ ריי פּיעסן
אין ענגליש ,וי ;קאָק ראַבין* פון עלמער
רייס,, ,איזי ווירטשו" פון נאָעל קאָואַרד; ,דעם
גערטנערס הונט* פון לאָפּע דע וועגא ,א .א,
מיט די ,פּלעיערס* האָט ער אויך אויפגע-
פירט ,אין ענגליש ,שלום אַשׂס ;נאַכט?" און
טשעכאָווס קשידוך",
וויינשל איז גלייכצייטיק ,שפּילנדיק אויף
יידיש ,אַקטיו אין דער ענגלישער דראַמאַטי-
שער סעקציע ביים סענטער (סענטער ,פּלע-
יערס") און האָט דאָרט פאַרקערפּערט די ראָל

;אָטאָ פראַנק" אין דער פּיעסע ,דאָס טאָג-בוך
פון אַננאַ פראַנק",
וויינשל האָט איבער  01יאָר שטודירט מו"
זיק און האָט אַ סך יאָרן רעגולער געזונגען
אויף אַ יידיש ראַדיאָ-פּראָגראַם .ער איז אויך
אויפגעטראָטן אין אַ סך געזאַנג-ראָלן ,צווישן
זיי אַלס ,שטן? אין ספּיװואַקס דראַמאַטיזאַציע
פון פּרצס ,מאָניש" ,און אין יידישע פאָלקס-
לידער אין קאָסטיום און גרים,
וויינשל שרייבט פון צייט צו צייט ועגן
טעאַטער און האָט פאַרפאַסט עטלעכע קאָמ-
פּאָזיציעס ,דערונטער צו ליוויקס פּאָעמע
;נאַכט? (װאָס איז אויפגעפירט געװאָרן אין
מילװאָקי און אין שיקאַגאָ) ער האָט אויך
געשריבן די מוזיק צו ,ה,ערשעלע אָסטראָפּאַ-
לער" ,װאָס ,פּערהיפט* האָט געשפּילט,
זיין שטאַרקע ליבן צום יידישן טעאַטער
האָט אים אויך דערפירט צו זיין דער אַרבי-
װאַר פון ,פּערהיפט" ,װאָס האָט געגעבן די
מעגלעכקייט צו פאַרפיקסירן זייער געשיכטע
אין דעם באַנד (זז,)1213--7413 .

זיך באַזעצט מיט איר מאַן אין לאָס אַנ-
דזשעלעס און גענומען שטרעבן צו אַ פילם-
קאַריערע ,אָבער צוליבן טויט פון איר מאַן
געמוזט אַ צייט אינגאַנצן זיך צוריקציען פון
טעאַטער ,און ערשט שפּעטער אַריין אין דער
ל .א, .פאָלקסבינע" ,וואו זי האָט זיך באַטײ-
ליקט אין כאַראַקטער-ראָלן אין בנימין צמחס
אויפפירונגען פון ;דאָס גרויסע געווינס" ,כאַ-
ווער-פּאַװוערס ;דאָס לעבן פון מענדעלע מוכר
ספרים*? און גאָלדפאַדנס ,צוויי קוני לעמעל",
וי אויך זיך באַטײליקט ,אין ענגליש ,אין מאָ-
ריס שװאַרצס אויפפירונג פון זינגערס ,יאָשע
קאַלב? אין ,וועסטסייד קאָמיוניטי סענטער",
ביישטייערנדיק אויך דאָס צייכנען און אויפ-
נייען די קליידער פאַרן חסידישן טאַנץ אין
דער פּיעסע ,דאָסזעלבע אין פּעדזשענט ,מיר
וועלן בלייבן? פון אורי פרענקל ,וי אויך פאַר
דער פּיעסע ;טהי ברעיוו ליטל טעילאָר? אין
;וועסטסייד קאָמיוניטי סענטער" .אין אַלץ,
װאָס פּאולין ווייטמאַן טוט פאַרן טעאַטער און
טעאַטראלן ווייזט זי אַרױס אַ ים מיט ליבע
און גװאַלדיקע איבערגעבנהייט,

זיי אָן אין די צװאַנציקער יאָרן אין די פאַר-
אייניקטע

שטאַטן,

וואו זי ווערט אַן אַרבע-

טערין אין אַ שאַפּ .אָבער ווען איר מאַן דאַרף
אַרומפאָרן איבערן לאַנד ,אַלס לערער ,פאָרט
זי מיט ,און אומעטום העלפט זי אים אַרױס
אין דער פאָלקס-שול-אַרבעט,
אין די לעצטע יאָרן פון איר לעבן האָט
זי אָנגעהויבן אונטערקרענקן ,און דעם 72
דעצעמבער  0691איז זי ,פון אַ פּאַראַליז ,גע-
שטאָרבן אין ניו יאָרק,
זי איז געווען אַ שיינע פּערזענלעכקייט,
אַ ליבהאָבערין פון יידישן קולטורעלן װאָרט
און פון ערנסטן יידישן טעאַטער.
די עפּיטאַפיע אויף איר מצבה זאָגט:
ליבשאַפט ,ערלעכקייט און גוטסקייט
האָבן איר לעבנס-וועג באַגלייט,

רחל (קאָקאָ)

זינגער
פּאָולין
ווהייטמאַן
גי

אט

ר

ר

ר

ארי

הענעלע

װאַסערמאַן
ארי

אלו

אין
געבוירן 6091
פּאָדאָלסק,
מאָהילעװו
אוקראַאינע .געלערנט יידיש אין אַ פּריװאַ-
טער שול .פאַרענדיקט אַ רוסישע גימנאַזיע,
און נאָך ,ווי אַ שילערין אין די רוסישע שולן,
זיך דאָרט אויסגעצייכנט אין רעציטאַציעס און
אינסצענירטע לידער אין רוסיש,
עמיגרירט קיין אַמעריקע און געװאָרן אין
באַזוכערין פון
ניוזיאָרק אַ פאַרברענטע
יידישן טעאַטער און אָנגעהויבן זיך אינטע-
רעסירן מיט יידישע דראַמאַטישע קרייזן ,דע-
ביוטירט אויף יידיש א"ר פון דוד האָלץ ,און
דערנאָך ,אין ;וועסט ענד דראַמאַטיק קלוב"
א"ר פון יעקב ראָטבאום .דאַ האָט זי דער.
פילט וי איר חלום צו שפּילן יידיש טעאַטער
קריגט אַ תיקון און זי איז מיט פרייד אַריין
אין דער עפֿאָלקסבינע? ביים אאַרבײטער
רינג" ,וואו זי האָט זיך ,א"ר ,פריער פון יעקב
ראָטבאום ,שפּעטער פון דוד ליכט ,באַטײליקט
אין די אויפפירונגען פון לייוויקס ,די אָרעמע
מלוכה" .,שלום עליכמס ;גרויסע געווינס",
מאַנגער-גאָלדפאַדנס גאָלדפאַדגס חלום? און
פּרצס ;קלעזמער" ,אויך אין מאַָסן-סצענעס
אין מאָריס שװואַרצס אויפפירונגען אין יידישן
קונסט-טעאַטער אין ניו-יאָרק,

געבוירן
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אי'ן ואַרשע

אין אַ רעליגיעזער

פאַ-

מיליע שוחטים .,די עלטערן האָבן געמווט
פאַרלאָזן פּוילן און הענעלע מיט אירע שוועס-
טער און אַ ברודער זיינען פאַרּבליבן ביי אַ
זיידע-באָבע .די באָבע האָט פאַקט"ש זי
אויפגעהאָדעװועט און איר איבערגעגעבן די
פאָלקס:חכמה ,די ליבשאַפט צום אָרעמען
מענטשן ,צום ליידנדן און באַעולהטן .יונג
איז הענעלע געװאָרן אַן אַרבעטערין ,צוערשט
אין אַ קראָם אַלס אַ פאַרקויפערין ,דערנאָך
אַ האַפּטערין ,וואו זי האָט אַרױסגעװיזן גרוי-
סע קענטנישן אין שאַפן שיינע מוסטערן
ממש אַ קינסטלערין אין איר פאַך,
שוין אין אירע יונגע יאָרן איז זי אַרײג-
געצויגן געװאָרן אין דער באַװעגונג פון
ס .ס( .ציוניסטן-סאָציאַליסטן) ,באַזוכט די

אַרבעטער-אָװנט-קורסן ,און ווען י .ל .פּרץ
גרינדעט די יידישע קינדער:היימען ,װערט
זי אַ פרעבליאַנקע און לערנט די קינדער
זינגען און האַנט-אַרבעטן,
נאָך דער ערשטער ועלט-מלחמה עמי-
גרירט זי קיין קובאַ ,וואו זי טרעפט זיך מִיט
איר שפּעטערדיקן מאַן ,דעם לערער און שריי-
בער קאַרל װאַסערמאַן ,און צוזאַמען קומען
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אין דעם קרייז פון
אירע פיל פריינט ,װאָס
זי האָט זיך דערװאָרבן ,האָט מען זי געקענט
אַלס ק,אָקאָ? ,און אַזױ האָט מען גערופן אָט
די שיינע ,חנדיקע אשת חיל ,װאָס יע-
דעס ווינקעלע אין איר היים האָט געבלאַנקט
און אליין איז זי געווען אַ מוסטער פון עלע-
גאַנץ און פרייד .איר פּרעכטיקער שמיכל
איז געווען װי אַ פּערל אין דער קרוין פון
דער אױיסגעצייכנטער עלעגאַנטער דאַמע.
איר היים אין לאָס אַנדזשעלעס איז ניט נאָר
געווען אַ היים פאַר איר מאַן סיד (שלמה)
זינגער ,נאָר פאַר זייערע געמיינזאַמע פריינט,
עס איז געווען אַ הויז ,וואו מען איז אַרײנ-
געקומען מיט פאַרגעניגן און געקליבן נחת,
רחל (קאָקאָ) זינגער איז געבוירן געװאָרן
אין  0091אין טשערנאָוויץ ,בוקאָװוינע ,ביי
יידיש-נאַציאָנאַלע עלטערן און האָט באַקומען
אַ וועלטלעכע דערציאונג .זי האָט געהאַט
גרויס פאַרשטענדניש פאַר איר מאַנס אינטע-
רעס צו יידישע נאַציאָנאַל-קולטורעלע ענינים
און זי איז געווען אינסטרומענטאַל אין זיי-
ערע ברייטװויליקע ביישטייערונגען.
איר הכנסת-אורחים איז געווען אַ שם-דבר,
און ווען זי האָט געשלאָסן אירע אויגן דעם
 9דעצעמבער  ,9591איז דער טאָג געווען און
פאַרבליבן אַ טרויער-טאָג ניט נאָר ביי איר
מאַן ,די פאַמיליע ,נאָר ביי אירע אומצאָליקע
פריינט ,װאָס קאָנען זי ניט פאַרגעסן.

בעני און מאָלי טראַי
דער ברויזנדיקער ,קאָכנדיקער בעני טראָי,
איז שוין גאָרניט קיין יונגערמאַנטשיק לוט
זיין פּאַספּאָרט ,אָבער אין זיינע האַנדלונגען
אין אופן פון זיין אַרבעט ,פון זיין טראַכטן,
פון זיין טאָן מעשים ,איז עֶר נאָך גאָר יונג.
ס'איז ממש שווער צו גלויבן ,אַז בעני טראָי,
װאָס געהייסן האָט ער אין דער אַלטער היים
טאַראַאײיקאַ ,איז שוין אַ בן'-שבעים .ער איז
געבוירן געװאָרן דעם  01יוני  2981אין
לאָדזש ,פּױילן .די עלטערן זיינען געווען
שניידערס ,און דאָס גאַנצע בילדונג ,װאָס
ער האָט באַקומען ,איז געװוען דער חדר.
צו  51יאָר האָט ער זיך שוין באַטײליקט
אין אַ סאָציאַליסטישער דעמאָנסטראַציע,
,יין אויף דער בערזשש"
האָט אָנגעהויבן ג
(ווי ער דערציילט אין זיין אינטערעסאַנטן
אַרטיקל ,אַ ביסל זכרונות? אין דער אויס-
גאַבע ;אונזער היים" פון אַ"ר ,אין ,)9591
האָט פאַרשפּרײט ליטעראַטור אין די שניי"
דער-װערקשטאַטן פאַר דער יידישער פראַק-
ציע פון פּ .פּ .ס ,,האָט אָנגעפירט מיט אַ
שטרייק ,זיך באַטײליקט אין דער באַרימטער
זעלבסטשוץ ,און  --איז אין  0191אַװעק אין

און איז די לעצטע יאָרן געװאָרן בלב ונפש
איבערגעגעבן דער היים פאַר עלטערע מיט-
גלידער ביים קאַרבעטער-רינג" ,וואו ער איז
פריער געווען ויצע-פּרעזידענט און איצט
קאַסירער ,נאָך אָנפירן לאַנג מיט זיין שאַפּ,
האָט ער אים אויפגעגעבן ,און געװאָרן אַ
פאָרשטייער ביי דער ;אַמעריקען קלאָוק ענד
סוט מאַנופ ,אַסאָס.",
אין אַן אַרטיקל צו טראָיס אַ יוביליי
שרייבט זלמן זילבערצווייג; :ער האָט ניט
געקענט פאַרגעסן די לאָדזשער אַרעמקײט
אַפילו ווען ער איז געווען אַ באָס .ער האָט
ניט געקאַנט זיך באַפרײיען פון זיין חוש און
געפיל פאַר גערעכטיקייט און יושר ,פאַר
פרייהייט און רעכט אַפילוּ װוען ער האָט
געהערט אין דעם אַזױ-גערופענעם קלאַס פון
בורזשואַזיע",
אָט די זאָרג פאַר מענטשלעכקייט שענקט
איצט בעני טראָי צום גרעסטן טייל צו די
מיטגלידער אין דער אַלטער היים פון קאַר-
בעטער-רינג" .ער גייט מיט זיי אַרום וי
אַ ליבנדער ברודער און זאָרגט פאַר זיי
װי אַ פאָטער פאַר זיינע קינדער.
אין אַלע זיינע אַקטיװױיטעטן האָט בעני
טראָי געהאַט דאָס גליק צו קריגן די שטאַרק-
סטע הילף פון זיין פרוי מאָלי (האָרן) ,וועלכע
איז פּונקט װוי ער איבערגעגעבן צו לאַנדס-
לייט ,האָט אַ גוט האַרץ און ווייס ניט פון
קיין רו ווען עס האַנדלט זיך וועגן העלפן
נויט-ליידענדע און נויט-באַדערפטיקע.

יצחק
טעפּער

אַמעריקע.

אין אַמעריקע איז בעני
מער באַוואוסטזיניק .ער איז
טיש רייפער ,דאָ איז ער
אין דער פּועלי-ציון פּאַרטײ

טראֵי געװאָרן
געװאָרן פּאָלי"
געװאָרן טעטיק
און איינער פון

די ערשטע מיטגלידער פון יידיש נאַציאָנאַלן
אַרבעטער פאַרבאַנד,
דאָ טראָי געאַרבעט

אַ געוויסע צייט האָט
אין שעפּער ,דערנאָך

געװאָרן זעלבסטשטענדיק און תמיד געזאָרגט
צו באַשעפטיקן ביי זיך אַ לאַנדסמאַןן .אָט
דער לאַנדסמאַנשאַפט-געפיל אין אַוױי טיף
אַרײינגעדרונגען צו טראָין ,אַז ער גייט אים
נאָך טריט ביי טריט ,און ווען עס האָט
ויך געגרינדעט דער פפאַראײיניקטער לאָד-
זשער רעליף קאָמיטעט" איז טראֵָי געװאָרן
איינער פון זיינע איבערגעגעבנסטע מיטגלי-
דער ,שפּעטער קאַסירער ,און גענומען שאַפן
די גרעסטע סומעס פון אַלע מיטגלידער.
שפּעטער האָט ער זיין הומאַניטאַרע אַרבעט
מער אויסגעברייטערט .ער האָט אַריינגענומען
אויך די זאָרג פאַרן יונייטעד דזשואיש אַפּיל,
אַרבעטער-רינג ,וואו ער איז אַ מיטגליד,
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ר

ר
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א

וו

איז דער  ,לע צ ט ע ר
מאָהיקאַ נע ר",
דער לעצטער ;טשאַרטער מיטגליד" (גרינ-
דער) פון דער איונגע ליטעראַריש דראַמאַ-
טישע געזעלשאַפט* ,פון וועלכער עס איז
אַנטשטאַנען אין מילװאָקי דער ,פּערהיפט",
װאָס האָט אַרינגעשריבן אַזעלכע שיינע
בלעטלעך אין דער געשיכטע פון ניט-פּראָ-
פעסיאָנאַלן יידישן טעאַטער אין אַמעריקע.
מיט זייער קליינע אױיסנאַמען איז ניט געווען
קיין פאָרשטעלונג פון ,פּערהיפט* און זיינע
פאָרגייערס ,אַז טעפּער זאָל אין זיי זיך ניט
האָבן באַטײליקט.
 0אָר דינט שױן יצחק טעפּער דאָס
ליטעראַרישע װאָרט ,סיי אין די ראָלן װאָס
ער פאַרקערפּערט אין די פּיעסן פון אונדזערע
בעסטע דראַמאַטורגן ,סיי אין די רעציטאַציעס,
פאָרלייענונגען און דעקלאַמאַציעס מיט וועלכע
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ער טרעט אַרױס פאַר די יידישע אָרגאַני-
זאַציעס ניט נאָר אין מילװאָקי ,נאָר אויך אין
אַנדערע שטעט אין װיסקאָנסין.
יצחק טעפּער האָט אין משך פון זיין באַטײ
ליקן זיך אין יידישן טעאַטער שוין געשפּילט
פאַרשידענע ראָלן ,אָבער באַזונדערס צייכנט
זין
ער זיך אויס אין כאַראַקטער-ראָלן.
רעפּערטואַר נעמט אַרום :גאָרדינס ;גאָט,
מענטש און טייוול"; ,אָן אַ היים? און קקריי"
צער סאָנאַטאַ* ,סעקלערס ;דער זעער זעט
זיין כלה" ,אָסיפּ דימאָווס ;דער געדונגענער
חתן" ,לייוויקס ,באַנקראָט* ,קאָברינס ;דער
דאָרפסיונג? און ,ריווערסייד דרייוו" ,פּינס-
קיס ,דער זיגער" און ,אוצר" (ראָל איודקע"),
דער ;זיידע" אין פּרץ הירשביינס ;פּוסטע
קרעטשמע", ,יואל* אין ,יואל און חוה", ,לוי
יצחק" אין עגרינע פעלדער* און גשמידס
טעכטער" ,די טיטל-ראָל אין גערשענסאָנס
,הערשעלע אָסטראָפּאָלער", ,דוד שאַפּיראָ"
אין שלום-עליכמס פשווער צו זיין אַ ייד",
;דאָס גרויסע געווינס"; ,טוביה דער מילכי-
קער" און ;גאָלדגרעבער" ,שלום אַשס ;מיטן
שטראָם*, ,קידוש השם* און ?אָנקל מאָזעס",
גאָטעספעלדס ,פּרנסה", ,זאַמד פון נגב" פון
,יין מאַן דער מיניסטער"
יגאל מאָסענזאָן ,מ
פון יהושע בר יוסף און ;די ברידער אשכנזי"
{;שמחה מאיר*) פון י .י .זינגער.
יצחק טעפּער האָט אויך פון צייט צו צייט
געמאַכט אייניקע אויפפירונגען אין ;/פּער-
היפט* ,צוישן זיי .,אויסער אײנאַקטערס,
מעקלערס ;דער זעער זעט זיין כלה" ,הירש-
ביינס ,גרינע פעלדער" און ,פאַרװאָרפענער
7
ווינקל".
טעפּער האָט זיך אויך באַטײליקט אין
דער ענגלישער אויפפירונג פון די ;סענטער
פּלעיערס" אין אַנסקיס קדבוק".

הענרי
לערנער
איל"

ליד

ידי

אי

ידידי

ארי

ארי

לייקנט אֶפּ מיט מע-
שים ,אַז מען קאָן ניט
פאַראינטערעסירן דעם יונגערן דור אין אַמע-
ריקע מיט יידיש טעאַטער .לערנער האָט ליב
יידיש טעאַטער און יידיש לשון און איז בלב
ונפש איבערגעגעבן דער גרופּע פון ;פער.
היפט* אין מילװאָקי ,וואו ער האָט דעביוטירט
אין פּרץ הירשביינס ;די פּוסטע קרעטשמע",
און זינט דאַמאָלט איז ער שוין פאַרבליבן
אַקטיוו אין דער גרופּע ,און ווען עס איז נאָר
געווען פאַר אים אַ פּאַסיקע ראָל ,האָט ער זי
געשפּילט מיט פרייד ,ליבע און טאַלאַנט,

אַזױ איז לערנער אויפגעטראָטן אין ;שמאַ-
טעס" פון ה .לייויק; ,גאָט ,מענטש און
טייוול? פון יעקב גאָרדין; ,זאַמד פון נגב"
פון יגאל מאָסענזאָן, ,קידוש השם" פון שלום
אַש, .טביוה דער מילכיקער" פון שלום-
עליכם; ,פּרנסה* פון חנא גאָטעספעלד ,אַלס
;סעם? אין אַשס פאָנקל מאָזעס* און ;אַל-
ברעכט* אין י .י .זינגערס ;די ברידער
אשכנזי?,
הענרי לערנער איז אויך אַ מזיקאַלישער
מענטש ,ער האָט פאַרפאַסט אייניקש קאָמ-
פּאָזיציעס ,װאָס זיינען געווען זייער דער-
פאָלגרייך .,איינע פון זיינע לידער איז געגעבן
געװאָרן אין סענטערס באָל רעוויו,

חנה
לעווין
זי איז ניט נאָר געווען
אַ וויכטיקער מיטגליד
פון דער ,פאָלקסבינע" .זי איז געװוען װי
אַ גוטע ,געטרייע מאַמע ,װאָס גיט אַכטונג
אויף אירע ליבע קינדער .אַלץ ,װאָס איז
געשען מיט דער ;פאָלקסבינע" ,אַלץ ,װאָס
האָט געהאַט צו טאָן מיט דער אָרגאַניזאַציע,
איז איר געווען נאָנט צום האַרצן ,און דער-
פאַָר איז דער טרויער וען זי איז אַװעק,
געווען אַזױ גרויס .זי האָט איבערגעלאָזט
אַ בלויז ,װאָס װעט קיינמאָל ניט פאַרפולט
ווערן.
חנה לעווין (דוהל) איז געבוירן געװאָרן
אין טשאָרטקאָו ,גאַליציע ,אַן אייניקל פון
ר' אהרן ,הוױיפּט-גבאי פון טשאָרטקאָװער
רבי ,און טאַקע אין דער סביבה איז חנה
אויפגעצויגן געװאָרן און די דאָזיקע גייס-
טיקע השפּעה איז ביי איר פאַרבליבן אויף
איר גאַנץ לעבן .זי האָט געלערנט יידיש,
העברעאיש ,דייטש און פּויליש ביי פּריואַטע
לערער .געענדיקט אַ פאָלקס-שול .און ווען
חנה איז אין  4191געקומען אין אַמעריקע,
האָט זי דערפילט אַ ניגונג צום בעסערן
יידישן טעאַטער און איז געװאָרן אַ  מיטגליד
דראַמאַטישן
אין דאַמאָלטיקן בוקאָווינער
פאַראיין.
אין  1291איז זי געװאָרן אַ מיטגליד אין
דער ,פאָלקסבינע" .דאָ האָט מען באַלך
איינגעזעען אירע פעאיקייטן .זי האָט באַ-
קומען פריער קלענערע ראָלן אין די אייג-
אַקטערס פון שלום עליכם ;די מאַדאַם"
אין ,מענטשן", ,מזל טוב") ,באַלד דערנאָך
שוין גרעסערע ראָלן ,װוי /פרוי פרידלענדער"
אין גאָרדינס ,קרייצער סאָנאַטאָ*; ,לואיס"

אין הערמאַן הײיערמאַנס ,די האָפנונג" ,עדי
שטיפמאַמע? אין ;גאָלדפאַדנס חלום" פון
איציק מאַנגער; ,הינדע" אין ;די אָרעמע
מלוכה" פון ה .לייוויק, ,מאַדאַם פיין" אין
געוינס",
;דאָס גריסע
שלום עליכמס
;קריינדל" אין שלום עליכמס ,מנחם מענדל",
,די מחותנתטע* אין פּרצס ,אין פּאָליש אויף
דער קייט", ,די שכנה" אין פּרצס א;װאָס
אין פידעלע שטעקט"; ,די דינסט" אין ;סמ-
בטיון" פון גאָלדפאַדן, ,נאַטאַניאַ" אין פריד-
ריך העבעלס ;יהודית"; ,די נוירס רות" אין
;קאַמף פאַרן נגב" פון מאָסענזאָן .איר לעצ-
טע ראָל איז געווען אין מ .דלוזשנאָווסקיס
פּיעסע ,די איינזאַמע שיף* (פרות פעדער").
די קריטיק האָט זיך תמיד זייער װאַרעם
אָכּגערופן אויף איר שפּילן ,אָבער דאָס איז
ניט געווען איר איינציקע אַקטיװיטעט אין
דער ,פאָלקסבינע" .זי איז שטענדיק מיט
ראַט און טאַט געווען גרייט צו העלפן דעם
גאַנג פון דער אַרבעט ,פּונקט װי זי איז
בכלל געווען פאַרנומען מיט טאָן קולטור-
אַרבעט ,פאַרשפּרײטן דאָס יידישע בוך,
זאָרגן פאַר יידישע שרייבער,
חנה
קיחי
אֶר-
מיט

די לעצטע יאָרן פון איר לעבן האָט
לעווין ,װױַ אַן אַקטיווער מיטגליד אין
עם"-קלוב פון דער פּיאָנערן פרויען
גאַניזאַציע ,זיך זייער שטאַרק אָפּגעגעבן
הילפס-אַרבעט פאַר מדינת ישראל,
דעם  71מערץ  0691האָט זי געשלאָסן
אירע אויגן.

לוסי
לאַנג-ראָבינס
()1962--1888

געבוירן :קיעוו .אַפּ-
שטאם  :אייניקל פון
חיים מכניס אורה ,געשמט אין אוקראינע
פאַר פּדיון-שבויים-אַקציעס פאַר אידן אין
רוסישע טורמעס ,און פאַר פּועלן ביי צאַריש
מיליטער צו קאָנען אַהײמנעמען אַלס שבת-
אורחים די יידישע סאָלדאַטן פון די קיעווער
קאַזאַרמעס ,אין איר לעבנס-שפּאַן איז דאָס
אייניקל געגאַנגען אויף ענלעכע וועגן ,דערצו
מיט ליבשאַפט צוֹ יידישע פאָלקס-געזאַנגען,
װאָס זי פלעגט אין אירע קינדעריאָרן הערן
שבת פון די פאַרזאַמלטע סאָלדאַטן ביים
זיידן,
מיט די עלטערן ,משה און שרה פאַקס,
אין דער אימיגראַציע ,פאַראײיניקטע שטאַטן
( ,)8981איר יוגנט-גורל :אַרבעט אין שי-
קאַגער ציגאַר-פאַבריקן .אין די וייטערע

1

}

יאָרן:

אַ קעלנערין

היימען

אויף אירע

אין

רעסטאָראַנען.

װאַנדערװעגן:

די

שיקאגאָ

סאַן פראַנציסקאָ ,מאָנטאָגאָמערי ,סיאַטל ,ניו-
יאָרק ,בעווערלי הילס,
אין שיקאַגער
אַנטויקלונג:
גייסטיקע
;הול-הויז" פון דזשעין עדעמס מיט אַ
פריינטשאַפט
לעבןלאַנגער
פאַרבליבענער
צװישן זיי; ביים קאַליפאָרניער אוניווער-
סיטעט אין בוירקלי ,וואו איר לערער איז
געווען דער אינסטרוקטאָר אין סאָציאַלער
ליטעראַטור ,אַלעקסאַנדער האָר ,אַן אור-
פונם פּראַגער און
אייניקל דורך דורות
ירושלימער מקובל רבי ישעיה הורויץ,
מחבר פונם היסטאָרישן קבלה-ספר ששני
לוחות הברית"; שפּעטער ביים ניוייאָרקער
האָנטער-קאַלעדזש.
פאַר גייסטיקער
סאָציאַלע קעמפערין:
פרייהייט אין דער װועסט צװאַמען מיט די
שריפטשטעלער דזשעק לאָנדאָן און אַפּטאָן
װאָרט-
סינקלער ,און די אַנאַרכיסטישע
פירער שמאַ גאָלדמאַן און אַלעקסאַנדער
בערקמאַן ( ;)7191--6091דורך דער אַמע-
ריקאַנער אַרבעטער-באַװועגונג אַלס פּאָלי-
טישע סעקרעטאַרין ביי סעמועל נאָמפּערס
( ,)4291---8191און דורך געזעלשאַפטלעכע
שליחותן פון ויליאַם גרין (,)8491--5291
דאָ קומען אַריין  :דראַמאַטישע סיטואַציעס
ביי נאַציאָנאַלע שטרייקס; פּאַליטישע גע-
ראַנגלען אין קאָנגרעס; אינטערנאַציאָנאַלע
פאַרוויקלונגען מיט אַרבעטער-באַװעגונגען
אין אײיראָפּע :קאַמפן פאַר יודושין דעבס
און פערציק טויזנט פּאָליטיש-פאַרמשפּטע אין
תפיסות (ערשטער ועלט-קריג); :סענאַט-
פאַרהערן און קאָנפערענצן מיט פּרעזידענט
װילסאָן און פּרעזידענט האַרדינג ; רעווידירן
די געריכט:משפּטים פון מוני און בילינגס;
אַ גאָמפּערס קאָמיטעט צו אורטיילן דעם
כאַראַקטער פון רוסישן באָלשעװויזם (;)0291
מאָנען גערעכטיקייט פאַר סאַקאָ-װאַנזעטי
ביזן מאָמענט פון זייער הינריכטונג; אינם
סאַמע ערשטן אַמעריקאַנער קאָמיטעט פאַר
דער דייטשער סאָציאַל-דעמאָקראַטיע קעגן
נאַציזם ( ;)3291צונויפברענגען משפּחהדיק
די יידישע און אַל-אַמעריקאַנישע אַרבעטער-
באַװועגונגען און דערנענטערן סעמועל גאָמ-
פּערסן צו די אַקטועלע יידישע פאָלקס-
באַװועגונגען דורך די פאַראייניקטע יידישע
געװוערקשאַפטן; :דאָס צונויפפירן ויליאַם
גרין מיט דער אַרבעטער הסתדרות אין ארץ
ישראל ,ס'זאָל װערן אַ שטענדיקע בריק
צװישן דער הסתדרות און דער אַמעריקען
פעדעריישאָן אָװו לייבאָר; שליחותן פון וי-
ליאַם גרין צו דער אַרבעטער-באַװעגונג אין
מזרח-אײיראָפּע (איײינגעשלאָסן ,בונד")  :גרינס
קאָנסולטאַנטין (צווייטער וועלט-קריג) ביים
באַגעגענען פאָרשטייער פון ארץ ישראלדיקער

;הגנה" און אונטערגרונט-שלוחים פון אינ-
טערנאַציאָנאַלע טראַנספּאַרט-יוניאָנס :באַ-
קעגן בהלות
שיצן דעם אַרבעטער-רינג

פון רעאַקציאָנערן; שאַפן די לעאָן בלום
קאָלאָניע אין ארץ ישראל וי א ווערק פון
דער אַמעריקאַנער אַרבעטער-באַװעגונג און
פונם אַרבעטער-דעפּאַרטמענט ביים נאַציאָ-
נאַל פאָנד,
יידיש טעאַטער  :פאָרשטייערין פון סעמועל
גאָמפּערס ביי דער גרינדונג פון ,עקוויטי"
(יוניאָן פון שוישפּילער אויף דער אַמערי-
קאַנער בינע) ,און באַלד נאָכדעם ביים איינ-
שטעלן געמינשאַפּטלעכקײיט פון דראַמע-
שוישפּילער מיט טאַנץ -און געזאַנג-אַקטיאָרן
( ,)9191זי האָט זיך אָנגעשטויסן אויף פּראָב-
לעמען פון יידישן טעאַטער .זי האָט באַװיזן
אויך גאָמפּערסן דערמיט צו פאַראינטערע-
סירן ,ס'האָבן אין זיי אויפגעװאַכט ליב-
שאַפטן צו יידישע טעאַטער -געזאַנגען און
יידישער

דראַמע.

אַלאומפאַסנדע
שער

זי

האָט

פאַראייניקונג

אַקטיאָרן-יוניאָן 

מיט

דורכגעפירט
פון דער
די

יוניאָנס

;װאָיס אָוו אַמעריקאַ" אין איבערזעצונגען
אויף דייטש ,איטאַליעניש ,נאָרװעגיש ,שפּאַ-
ניש ,רוסיש און פּויליש ,און איז אַ סטאַביל
ווערק וועגן הומאַניזם אין אַמעריקאַנישן
אַרבעטער-לעבן ,װאָס װערט באַנוצט אין
אונעווירסיטעט-קלאַסן .אויך אַ רעקאָרד פון
אינטערוויוען מיט איר וועגן סעמועל גאָמ-
פּערס אַלס ייד ,אָנגעפירט פון צילי סילווער
(זילבערצווייג) און מעדזש לענעגאָוו ,ווערט
גענוצט אין די לײבאָר-קלאַסן ביי אוני-
ווערסיטעטן,

רויזעלע

ליבקין

אַן
ידי-
פון

װאַראַיעטי און פּראָװוינץ שישפּילער ,װאָס
איז געװאָרן ראַטיפיצירט פון דער אַ.פ .אָװו
ל .נאָך אַ יידיש טעאַטער-פּראָבלעם האָט
דורך איר געקראָגן אַ תיקון :אַ קלוב פון
יידישע טעאַטער-מוזיקער ,װאָס פלעגט ניט
צולאָזן נייע קאָמפּאָזיטאָרן-טאַלאַנטן איז
געװאָרן אויפגעלייזט דורך דער אַמעריקאַנער
מוזיקער-יוניאָן ,װאָס האָט געעפנט די טויערן
פאַר יאָזעף רומשינסקי ,שלום סעקנדא,
אַלעקסאַנדער אָלשאַנעצקי און אַנדערע.
מיט פעאיקייטן פּאַר בינע-סצענירונגען
און אויסשטעלן אַ דראַמאַטישן קלימאַקס,
האָט זי מיטגעאַרבעט מיט איר מאַן .דעם
שריפטשטעלער ה .לאַנג און זיין קאָלעגע-
שריפטשטעלער לעאָן קרישטאָל ביים סצע-
נירן דעם פּאָפּולערן ;פאָרװערטס"-ראָמאַן
;די כלה פון סאָפאָלק סטריט" (אויפגעפירט
פון גאָלדבערג און דזשייקאָבס מיט אַן אומ-
געהויערן דערפאָלג) ,און שפּעטער אויך דעם
דראַמאַטיזירטן ראָמאַן ;קאַמף פאַר אַ מאַמש"
(אויפגעפירט פון דזשעני גאָלדשטײן).
מיט אירע ואַרעמע פריינטשאַפטן צו אַלע
עלעמענטן ביי יידישער טעאַטער-שאַפונג:
דראַמאַטורגן .,שוישפּילער ,רעזשיסאָרן ,די"
ריגענטן און געשעפטס-פאַרװאַלטער ,איז זי
געװאָרן פון די באַליבסטע ניט-שוישפּילע-
רישע געשטאַלטן אין דער יידישער טעאַטער-
וועלט.
שואָר
פאַרפאַסערין פון צוויי ביכער:
שעדאָוס? (דאָקומענטאַריש וועגן פּאָליטיש-
פאַרפאָלגטע אין ערשטן וועלט-קריג) ,און
;טומאַראָו איז ביוטיפול" (איר אױטאָביאָ-
גראַפיע) ,װאָס איז געװאָרן איבערזעצט אויך
אויף יאַפּאַנעזיש ,און אַריבערגעטראָגן דורך

געבוירן דעם  6אַפּריל
אין מאָהילעוו-
0
פּאָדאָלסק וי די עלטסטע טאַָכטער פון די שוי-
שפּילער מנשה און סאַלקע סקולניק ,באַלד
נאָכן סוף פון דער ערשטער ועלט-מלחמה,
איז זי מיט איר מוטער און יונגערע שוװועס-
טער געקומען צו איר פאָטער ,וועלכער האָט
זיך שוין געפונען אין אַמעריקע .דאָ האָט
רויזעלע פאַרענדיקט הייסקול מיט אַ דיפּלאָם
און איר יידישע דערציאונג באַקומען אין
די שלום-עליכם שולן ,זי איז געווען שיין
יונג און אינטעליגענט .טאַטע-מאַמע האָבן
זיך פּשוט געשפּיגלט אין איר ,און אַזױ אויך
אירע אומצאָליקע פריינט .עס האָט איר גע-
צויגן צו קונסט ,אָבער ניט דירעקט צו
טעאַטער-קונסט ,האָט זי אויסשטודירט אין
דעם באַוואוסטן אינסטיטוט פאַר ,אינטיריער
דעקאָרעיטינג",
דאָך אינגאַנצן דערווייטערט פון טעאַטער
האָט זי זיך ניט .אַלס באַגאַבטע טענצערין
,אָלאַנד
טרעט זי אַרױס וי אַ סאָליסטין אין ר
טעאַטער* בעת איר פאָטער שפּילט דאָרט
מיט מיכאַלעסקאָן און גאַנץ אָפט זינגט זי
מיט אין כאָר.
בעת אירע עלטערן האָבן געשפּילט אין
שיקאַגאָ ,איז זי זומער קקאַונסלער" ,און
לערנט יידיש און טענץ אין ;אַרבעטער-
רינג"-קעמפּ אין סאַוט העיווען .מישיגען,
וואו זי איז געװאָרן באַליבט :באַקענט זיך

מיט

לעאָ ליבקין ,אַ יונגער

בוכהאַלטער,

האָט מיט אים חתונה .און שפּעטער ,וען
אירע עלטערן וערן דירעקטאָרן אין ניו"
יאָרקער ,סעקאָנד עוועניו טעאַטער* ,װוערט
דאָרט ליבקין פאַרװאַלטער ,און ווען ער טרעט

אַריין אין דער אַרמײ ,בעת דער צוייטער
וועלט-מלחמה,

באַנייט

רויזעלע
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איר

מיט-.

אַלס

אַרבעט אין איר פאָטערס טעאַטער
טענצערין און מיטגליד אין כאָר,
נאָכדעם װוי איר מאַן קומט צוריק פון
דער אַרמײ ,און ווערט אַן אַקאַונטענט ,נעמט
זיך רויזעלע אָפּגעבן מיט געזעלשאַפטלעכע
טעטיקייטן ,באַזונדערס איז זי אַקטיוו אין
דער אַנטי-דעפעמעישאָן ליג אין קווינס,
וואו זי איז טשערמאַן פון דער ,בני ברית"-
פרויען דיוויזיע .איר צופרידנקייט ,װאָס זי
האָט אַ גליקלעך פאַמיליע-לעבן ,דער גרױי-
סער דערפאָלג פון איר פאָטער ,דאָס חתונה
מאַכן איר עלטערע טאָכטער ,פאַרשאַפן איר
אַ סך פרייד ,און עס מאַכט דעם איינדרוק,
אַז זי איז איינע פון די גליקלעכסטע פרויען
אויף דער וועלט .אָבער דער שיקזאַל האָט
אַנדערש געװאָלט :זי האָט פּלוצלינג באַ-
קומען אַ בלוט-שטורץ ,און דעם  91מאַי
איז זי געשטאָרבן אין ניו-יאָרק .איר
9
יונגע טאָכטער ,לאַוראַ ,שטודירט אין בע-
נינגטאָן קאַלעדזש אין װערמאָנט ,וואו זי
לערנט אויך מאָדערנע טענץ און באַלעט ,און
האָט שוין געהאַט א געלעגנהייט אויפצו-
טרעטן אויף די יערלעכע טאַנץ-קאָנצערטן מיט
די בענינגטאָן פּראָפּעסיאָנעלע טענצער אין
ניו-יאָרק ,און שטרעבט צו וערן אַ פּראָפע-
סיאָנעלע טענצערין.

מאָריס
מעדאָװו
ממש טראַגיש איז דער
שיקזאַל געווען צו דעם
שוישפּילער-פּאָרל דוד און ראַאיסא מעדאָוו.
זיי האָבן זוכה געווען אויפצוציען אַ זון מאָ-
ריס ,צו גאָט און צו לייט" ,אַ זון אַ העלד
פאַר זיין פאָטערלאַנד ,און אָט דאַרף ער
אַהיימקומען און דערפרייען דאָס האַרץ פון
זיינע עלטערן .פול מיט פריילעכע דערװאַר-
טונגען גרייט ער זיך אַהיימפליען .אָבער...
דער עראָפּלאַן פאַלט אַראָפּ ...און אָנשטאָט
צוצודריקן צו זייער האַרץ זייער לעבעדיקן זון
קריגן די אומגליקלעכע עלטערן ערשט צויי
יאָר שפּעטער דעם טויטן גוף פון זייער באַ-
ליבטן העלדישן זוך,
מאָריס מעדאָף איז געבוירן געװאָרן דעם
 5יולי  5191אין האָמעל ,װײיסרוסלאַנד .ער
איז צוזאַמען מיט זיינע עלטערן געקומען אין
דער ,גאָלדענער מדינה" .דאָ האָט ער מיט-
געשפּילט מיט זיי אין די מוזיקאַלישע איינ-
אַקטערס פון יידיש-אַמעריקאַנער לעבן ,וי
;בר מצוה"; ,אַלץ פאַר אַ מאַמען" ,אדעם
זיידנס ניגון" א .אַ .ער איז געווען זייער מו"

זיקאַליש און געשפּילט אויף עטלעכע אינ-
סטרומענטן :פידל ,קאָנטראַבאַס און סאַקסאַ-
פאָן,

|

מאָריס האָט שטודירט אין קאַלעדוש אין
שיקאַגאָ ,און בעת אַמעריקע איז אַריין אין
דער מלחמה קעגן נאַצי:דײיטשלאַנד ,האָט ער
זיך פרייוויליק אָנגעשלאָסן אין דער אַרמעע
פאַר דער צייט פון דער מלחמה און  6חדשים
נאָך איר סוף ביים איינשטעלן טעלעטיפּ-
מאַשינערי,
מאָריס איז איבערגעקומען די שװערע
מלחמה-צייט ווען זיין לעבן איז מער וי איין
מאָל געווען אין דער גרעסטער סכנה ,אָבער
דעם  8נאָוועמבער  ,5491פּונקט צו דעם טאָג
ווען זיין קאָנטראַקט מיט דער אַרמעע האָט
זיך געענדיקט ,און ער איז געװאָרן פריי
אַהײמצופאָרן צו טאַטע-מאַמע ,איז געשעען
אַ קאַטאַסטראָפע מיטן עראָפּלאַן ,װאָס האָט
געדאַרפט פליען פון דענמאַרק קיין לאָנדאָן.

ער איז  02מייל פון ברעמען אַראָפּגעפאַלן
און דאָס יונגע לעבן פון מאָריסן איז אויס-
געלאַשן געװואָרן 2 .,יאָר שפּעטער האָבן די
באַטריבטע עלטערן ,װאָס קאָנען זיך קיינ-
מאָל ניט טרייסטן ,אים געבראַכט צו זיין
אײיביקער רו אויפן פּיינהוירסט (נאַציאָנאַלן)
בית עולם אין אַמעריקע,

דזשוליוס
און בערטאַ
מילער

האָבן געצויגן די ,גאָלדענע קייט" פון דער
מאָדערנער יידישער קולטור איבער שטעט
און שטעטלעך אין דער אַלטער היים אין
אײיראָפּע ,און דאָסזעלבע אין דער נייעם היים,
אין אַמעריקע.
דזשוליוס מילער איז געבוירן געװאָרן אין
אַ מוזיקאַלישער משפּחה .דער פאָטער איז
געווען חזן-שוחט איבער  02יאָר אין גאָסטי-
נין ,פּױלן ,און ער טאַקע האָט אָנגעהויבן
וי אַ משורר ביים פאָטער .אין  5091גע-
פּאָרן קיין װאַרשע,

כאָר-דיריגענט
סערװאַטאָריע,

און אויסשטודירט

אַלס

אין דער װאַרשעװער קאָנ-
אָבער גלייכצייטיק געזונגען

אין כאָרן פון טעאַטערס און ,אַז עס האָט זיך
געמאַכט צו שפּילן אַ קליין ראָלעכל אין יידישן
טעאַטער ביי אברהם-יצחק קאַמינסקי אָדער
ביי לייזער ראַפּעל ,איז ער גאָר געווען אין
זיבעטן הימל .דערנאָך געװאָרן דיריגענט אין
אַ שול ,אָבער אין  0191אָפּגעפאָרן קיין
טשענסטאָכאָוו און שטודירט אין חזן בירג-
בוימס באַרימטער חזנים-שול,
דזשוליוס איז דווקא ניט געװאָרן קיין חזן,
איבערהויפּט נאָכדעם וי ער האָט עמיגרירט
,עלעגן
קיין אַמעריקע ,אָבער חזנות איז אים ג
אין די ביינער" ,און ער איז געװאָרן אַ דירי"
גענט ביי די אָנגעזעענסטע חזנים אין נין-
יאָרק .באַזעצט זיך אין דעטראָיט ,וואו דאָס
חזנים-פעלד איז שוין ניט געווען אַזױ גרויס,
האָט ער זיך געווידמעט יידישער מוזיק בכלל,
אָרגאַניזירט דעם ,הלוי-כאָר* ,וועלכן ער האָט
אָנגעפירט  5יאָר צייט,
אין  9291מאַכט דזשוליוס מילער שיקאַגאָ
פאַר זיין היים .דאָ נעמט ער זיך צוריק צו
זיין (/ערשטע ליבע*  --ווערט דיריגענט פון
כאָרן פון די וועלט-באַרימטע חזנים יאָסעלע
רויזענבלאַט .,מרדכי הערשמאַן ,פּינטשיק א.
א .און גלייכצייטיק דיריגענט פון כאָר ביים
יידישן נאַציאָנאַלן אַרבעטער פאַרבאַנד ,אָבער
דער עיקר פאַרנעמט עֶר זיך מיט אָנפירן 52
יאָר מיט אַ יידיש ראַדיאָ-פּראָגראַם ,װאָס באַ-
דינט געזעלשאַפּטלעך ,סאָציאַל און קינסטלע-
ריש דאָס יידישע שיקאַגאָ .אויף זיין ראַדיאָ
טרעטן אויך אָפט אויף פאַרשידענע יידישע
קינסטלער ,וועלכע קומען וי געסט אין
שטאָט ,אָבער באַזונדערס די אָרטיקע עדי
שיקאגער דראַמאַטישצ געזעלשאַפט? ,װאָס
פירט אויף יאָרן-לאַנג ,אונטער דער אָנפי-
רונג פון מאָריס מײיסאָן ,אַ ריי פּיעסן פון
קינסטלערישן יידישן טעאַטער-רעפּערטואַר,
זיין פרוי ,בערטאַ מילער ,וועלכע ,וי איר
מאַן ,באַטײליקט זיך אין די פּראָגראַמען אויף
דער ראַדיאָ ,האָט אויך אויף איר קרעדיט
דאָס אָנפירן און אויפפירן יאָרן-לאַנג די
פּראָגראַמען ;די פאַמיליע גאָלד" ,עוועלוול
דער אינשורענס מאַן", ,פון אַ פרוי צו אַ
פרוי* און ,,מאַלע װאָס עס טרעפט זיך" ,װאָס
זי האָט געשריבן פאַר דעם צוועק.
אין די פּראָגראַמען פלעגן זיך אויך באַ-

טײליקן אַלע מיטגלידער

פון דער מילער-

משפּחה .דער דערפאָלג האָט געבראַכט דער-
צו ,אַז דזשוליוס מילער האָט שפּעטער אַנגע-
פירט מיט עטלעכע אייגענע ראַדיאָדסטאַציעס,
וועלכע זיינען איבערגעגאַנגען צו די קינדער,
בעת די מילערס אַליין ,רוען אויף די לאָר-
בער קרענץ" אין זוניקן לאָס אַנדזשעלעס,
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בראַניאַ
ניומאַן
רי
יידי
אדל"
לאיא

בראָניאַ .ניומאַן איז
געבוירן אין זשיראַר-
דאָוו ,פּױלן ,געלערנט אין יידישע און רו"
סישע פאָלקס-שולן -- 1291 .,געקומען אין

אַמעריקע .אַריין אין קרייז פון יידישע קול-
גענומען ציען צו שפּילן
טור-ליבהאָבער,
טעאַטער ,און איר געשעפט פון דאַמען-טאַשן
איז געװאָרן אַ ;בית ועד לחכמים" ,אַ סטאַציע

וואו יידישע שױישפּילער און שריפטשטעלער
פלעגן זיך צוזאַמענקומען און פירן דיסקו"
סיעס און באַהאַנדלען יידישע קונסט-פּראָב-
לעמען.
אין  2291האָט בראָניאַ ניומאַן זיך אָנגע-
שלאָסן אין דער ,פאָלקסבינע" .דאָ האָט זי
אין די ערשטע אאָרן זיך באַטײליקט אין
כמעט אַלע אויפפירונגען ,וי אין אהירש
לעקערט" פון ה .לייוויק, ,קאָמעדיאַנטן* פון
דער טונקעלער, ,בײנאַכט אויפן אַלטן מאַרק*
פון י .ל .פּרץ; ,ען וויקערס" פון סינקלער
לואיס, ,פראָסט בלומען" פון פּרץ הירשביין,
,די קרעטשמע* פון מ .גיציס און אין אַ
גאַנצער ריי איינאַקטערס,
אין סעזאָן  72:6291באַטײליקט זי זיך
אין יידישן קונסט טעאַטער א"ר פון מאָריס
שװאַרץ אין די פּיעסן ;זשאַק בערגסאָן" און
עדער ואַסער-טרעגער* .דערנאָך קערט זי
זיך צוריק צוֹ דער ,פאָלקסבינע" ,גלייכ-
צייטיק טרעט זי אַרױס מיט רעציטאַציעס
פון יידישע פּאָעזיע .זי ווערט אַ מיטגליד
אין דער עקזעקוטיווע פון דער ,פאָלקסבינש",
און באַטײליקט זיך ווידער אין אַ גאַנצע ריי
גרעסערע אויפפירונגען ,װי ;אייביקע מאַר-
טירער" פון יקיר נעמעראַװער (ראָל ;הץ-
לענאַ"); ,גאָלדפאַדנס חלום? פון מאַנגער
(ש,אָשע"); ,אָרעמע מלוכה? פון לייויק
(;יעטאַ"), ,אין פּאָליש אויף דער קייט" (;די
זינדיקע"), ,װאָס אין פידעלע שטעקט" פון
פּרץ (,פּעשע"); ,דער קעניג און דער שוס-
טער* פון סאַמי גראָנעמאַן (,פּרינצעסין"),
;יהודית*? (די טיטל-ראָל ;יהודית"), ,סמ-
בטיון" פון גאָלדפאַדן (;די ציגיינערין"), ,די
איינזאַמע שיף" פון מ ,.דלוזשנאָווסקי (,,פלאָ-
רענס קאַרמעל") און ;די רביצין* אין ,מיין
טאַטנס בית דין שטוב* פון י .באַשעװיס,
די קריטיק שאַצט אָפּ די פאַרשידנאַרטי-
קייט פון בראָניאַ ניומאַנס טאַלאַנט ביים
אַקטואירן אין אַ ריי ראָלן ,אַזױ שרייבט דער
שלמה
ליטעראַטור-קריטיקער
באַקאַנטער
מענדעלסאָן ,אַז זי האָט געשפּילט ,שטיל

און געצוימט? די ראָל פון דער ;,זינדיקעף"
אין ,,פּאָליש אויף דער קייט" פון פּרץ ,בעת
דער באַקאַנטער טעאַטראַל חיים עהרענרייך,
ריידנדיק וועגן איר שפּילן אין פּרצס ;,װאָס
אין פידעלע שטעקט" ,שרייבט :אבראָניאַ
ניומאַן איז זייער צוגעפּאַסט פאַר דער ראָל
פון דער פּיעסע און זי איז זייער גוט אין
די ראָמאַנטישע סצענעס" .דער באַקאַנטער
טעאַטראַל דר .סווערדלין שרייבט וועגן איר
,עניג און דער שוסטער"; :בראָניאַ
אין ק
ניומאַן איז איבערצייגנד אין דער אינטרי-
גאַנטישער ראָלע פון דער שיינער עגיפּטי-
שער פּרינצעסין ,װאָס פּרובירט צו האַלטן
דעם מעכטיקן קעניג געפאַנגען אין דער נעץ
פון איר אָריענטאַלישן סעקס אַפּיל",
ניט װייניקער שטאַרק ,העלדיש און איבער-

צייגנד
;יהודית"

איז

בראָניאַ.

אין העבעלס

ניומאַן

אַלס

געווען

טראַגעדיע.

בראָניאַ ניומאַן האָט זיך לעצטנס צוריק-
געצויגן פון דער בינע ,אָבער איר אינטערעס
צום טעאַטער איז ניט אָפּגעקילט געװאָרן
און פון צייט צו צייט טרעט זי אַרױס אויף
װואָרט-קאָנצערטן מיט אַ באַדײיטנדן דערפאָלג.

בען
סאַפּקין
היאר

ריד

ארי

יד

אי

ארייא

קאָן מען זען און הערן
אויף יעדער יידישער
געזעלשאפטלעכער אונטערנעמונג .מען זעט
אים ,ווייל ער האָט ליב צו קומען דאָרט ,וואו
יידן קומען זיך צוזאַמען באַהאַנדלען יידישע
פּראָבלעמען ,יידישע ענינים ,און מען הערט
אים דאָרט ,ווייל ער רופט זיך אָפּ ניט נאָר
מיט אַ װאָרט ,נאָר מיט מעשים אין וועלכע ער
שפּאַנט זיך באַלד איין .געבוירן וי בנימין
כאַװוקין אין מאלאסטאָווקע ,מאָהילעװער גו-
בערניע ,װייסרוסלאַנד ,ביי אַ פאָטער אַ למדן,
אַ סוחר ,װאָס איז שפּעטער אַריבער קיין יע-
קאַטערינאָסלאַוו ,האָט ער פון פריעסטער
יוגנט ,נאָך דער נאָרמאַלער יידישער דערצי-
אונג ,אָנגעהױיבן אַרבעטן אַלס טאַפּעצירער
(;אַפּאָלסטערער?) ,דערנאָך באַלד געװאָרן
זעלבסטשטענדיק,
אין  1191אַװעק קיין אַמעריקע ,און דווקא
ניט קיין ניו-יאָרק ,נאָר געמאַכט זיין היים אין
דעטראָיט ,וואו ער נעמט זיך צו זיין פאַך,
אָבער דאָ װאַרפט ער זיך באַלד אַרײן אין גע-
זעלשאַפטלעכער טעטיקייט; :אין טוראָווער
פאַראיין ,ווערט סאָציאַליסטיש געשטימט ,אַק-

טיוו אין אַרבעטער-רינג ,העלפט בויען דעם
;לעיבאָר לייסעאום" ,נעמט אָנטיײיל אין די
ערשטע מאַי-פייערונגען ,ווערט זייער אַקטיו
ּ,יפּלס רעליף* ,ווע"
אין די טעטיקייטן פון פ
מענס וייס-טשערמאַן ער װערט ,דערנאָך
טרעט ער אַרײין אין יעקאַטערינאָסלאַװער
פאַראיין און העלפט שאַפן שטיצע פאַר די
לאַנדסלײט,
אין  0291זיך איבערגעטראָגן קיין לאָס אַז-
דזשעלעס ,טרעט ער אויך דאָ אַרײן מיט לייב
און לעבן אין דער אַרבעט פאַרן ;אַרבעטער-
רינג* און העלפט שאַפן דעם פאַרזאַמלונגס
(מיטינג)-פּלאַץ אין ברוקלין קאָרנער סאָטאַ
(דאָס דאמאָלטיקע האַרץ פון יידישן ישוב)
ווערט אַ טשאַרטער-מיטגליד פון מעדעם
ברענטש א"ר ,איז טשערמאַן פון בוי-קאָמי-
טעט פון א"ר קעמפּ ,איז זייער אַקטיו פאַר
דער סאַציאַליסטישער באַועגונג און האָט די
זכיה צו האָבן ביי זיך אין שטוב דעבסן ,איז
אינסטרומענטאַל ביים גרינדן דעם ל .אאאָפּ-
טייל פון ,י,ידישן אַרבעטער קאָמיטעט* ,אָבער
צוליב מיינונגס-פאַרשידנהייטן וועגן יידישן
נאַציאָנאַליזם ,צו וועלכן ער ווערט אַלץ היי-
סער און הייסער ,גייט ער פון דאָרט איבער
צו דער ;הסתדרות" ,וואו ער העלפט ליגן
דעם יסוד פאַר דער לאַנדסמאַנשאַפטן-דיװױ-
זיע ,פון וועלכער ער וערט וייס-טשערמאַן,
און ,נישט קוקנדיק אויפן שטאַרקן ווידער-
שטאַנד, ,ב,רעכט ער איין? דעם אַרבעטער-
רינג און העלפט שאַפן די קאַרבעטער-רינג
דיוויזיע* ,פון וועלכער ער װערט דער וייס-
טשערמאַן,
האָבנדיק גרויסע מאַטעריעלע הצלחה אין
זיין האַרדװעיר-סטאָר ,װאָס ער האָט געהאַט
אין ל .א .פון  0391ביז  ,1491און ביי ריעל
עסטעיט ,איז סאַפּקין פון די ,וועלכע טיילן
זייער פאַרמעגן מיט יידישע געזעלשאַפטלע-
כע אינסטיטוציעס ,באַזונדערס אין מדינת
ישראל .ער האָט גענומען אויף זיך ,נאָך אַ
באַזוך אין מדינת ישראל 5 ,יערלעכע סקאַ-
לערשיפּס פאַר העכערער בילדונג פאַר אומ-
באַמיטלטע תלמידים אין ישראל ,האָט גע-
האָלפן דעם ,פאַרבאַנד* אײינאָרדנען דעם
קליניק אין דימונה ,באַזאָרגט דעם דאָרטיקן
טסענטער מיט איינריכטונגען ,אויפגעבויט א
צימער אין דאָרטיקן האָספּיטאַל און באַ-
שטימט ,דורך דער ,הסתדרות" ,די סומע פון
דאָלאַר פאַר אַ פּאַך-שול אין ;אפי-
0
קים",
בען סאַפּקינס עלטערן זיינען געבראַכט גע-
וואָרן צו זייער אייביקער רו אין ארץ ישראל,
זיין פאָטער ,מנחם ,וועלכער איז געװאָרן אַ רב
אין ירושלים ,רוט אויפן הר הצופים,
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פעני

עדעלמאַן
אפשר װעט פע ני
עדעלמאַן ,וועלכע האָט
אַזױ פיין געשילדערט אירע גרינע יאָרן אין
אַמעריקע און דאָס אַמעריקאַניזירן זיך פון
אירע קינדער ,אַליין אַמאָל אָנשרייבן װאָס
עס האָט מיט איר פּאַסירט אין די יאָרן
 ,2691--841אויב ניט ,װאָלט דאָס ,װאָס
עס איז מיט איר געשען ,אומבאַדינגט באַ-
דאַרפט באַשריבן ווערן דורך אַ שרייבער,
ווייל דאָס איז אַן אָפּשפּיגלונג פון איין זייט,
װאָס אַ פרוי קאָן דערגרייכן דורך איר ענער-
גיע ,און ,פון דער אַנדערער זייט ,די מעג-
לעכקייטן ,װאָס זיינען דאָ אין פרייען אַמע-
ריקע.
פעני איז געבוירן געװאָרן אין גאַליציע,
אין שטעטל טאַרנאָרודאַ .איר פאָטער האָט
זיך אַרומגעשלעפּט איבער די גרעסערע
שטעט ,וואו ער האָט געהאַנדלט מיט טליתים,
פאַטשײלעס און נאָך אַזעלכע זאַכן .די מאַמע
האָט געהאַט אַ געוועלבל און פון דעם האָט
מען קוים געקענט מפרנס זיין די שטוב,
װאָס איז באַשטאַנען פון  6טעכטער .האָט
פּאַסירט דאָס װאָס עס האָט פּאַסירט צו יענער
צייט מיט אַ סך יידישע היימען :מען האָט
אוױיסגעװאַנדערט אין ,גאָלדענעם לאַנד* ,און
צו  61יאָר איז פעני אויך אַהערגעקומען
צו אַן עלטערער שװעסטער .זי האָט דאָ
געאַרבעט אין אַ שאַפּ ביי מענער-העמדער,
וואו זי האָט זיך באַקענט מיט אַברהם עדעל-
מאַן ,מיט וועלכן זי האָט מיט  3יאָר שפּעטער
חתונה געהאַט,
דער מאַן איז געװאָרן דער פּרנסה-געבער.
ער האָט געעפנט אַ שניידער-געשעפט ,ואו
ער האָט געאַרבעט יומם ולילה .און פעני
װאָלט מסתמא געווען פאַרבליבן אַ שטוב-
פרוי .אָבער זי איז געווען אַן אומרואיקער
גייסט .,איר האָט עפּעס געפעלט .זי האָט
זיך ניט געקאָנט צופרידנשטעלן בלויז מיט
דער שטוב-אַרבעט און מיט אַכטונג געבן
אויף די קינדער ,און זי האָט אָנגענומען אַ
שטעל אַלס אױיספאָרשער פאַר אַ צדקה-אינ-
סטיטוציע .דערנאָך האָט זי אַזאַ אַמט אויס-
געפירט פאַרן ;יידישן געריכט" (אונטער
ראַבײ רובינס אָנפירונג) ,און האָט זיך אָנ-
געזעען און אָנגעהערט מיט אַ סך טשיקאַװע
פאַקטן פון לעבן .זי האָט דאָס אַלץ אַריינגע-
נומען אין זיך .עס האָט אָבער געברױיזט
אין איר .,זי האָט עס געמוזט אַרױסגעבן
און אַזױ האָט זי אָנגעשריבן עטלעכע עפּי-

זאָדן פאַר דער אָפּטײל ,פון גרינע יאָרן",
װאָס דער ,מאָרגען זשורנאַל*" האָט געדרוקט
און געוואונען די פּרעמיעס .דאָס האָט איר
גערייצט און געבראַכט אין רעדאַקציע פון
;אַמעריקאַנער?" צום רעדאַקטאָר זלמן זיל-
בערצווייג מיט אַ פּעקל אָנגעשריבענע עפּי-
זאָדן ,דער כתב ,די אָרטאָגראַפיע ,די גראַ-
מאַטיק ,דער סטיל ,זיינען נישט געווען אַזױ
אָנציענד ,אָבער דער אינהאַלט האָט אַלץ
פאַרדעקט .מען האָט תיכף ומיד געקאָנט
דערקענען ,אַז זי האָט שרייבערישע אָדער
לכל הפּחות דערציילערישע פעאיקייטן .איר
באַגאַבונג האָט נאָך געהאַט די מעלה ,װאָס
זי האָט די טראַגישע אָדער דראַמאַטישע
פּאַסירונגען און געשעענישן געזעען דורך
הומאָר ,מיט אַ װױַץ ,דורך געלעכטער .דער
;אַמעריקאַנער?

האָט אָנגעהויבן דרוקן אירע

מעשות ,װאָס האָבן געשילדערט די אַלטשף
היים ,וואו זי איז געבוירן געװאָרן ,די גרינע
יאָרן אין אַמעריקע ,די דערציאונג פון אירע
קינדער און פאַרשידענע עפּיזאָדן פון אירע
 8יאָר זיין פאַרבונדן מיטן איידישן געריכט",
אין  8491זיינען די דאָזיקע עפּיזאָדן אַרױס
אין אַ בוך א"נ ,דער שפּיגל פון לעבן".
מ .קליגסבערג האָט אין ;צוקונפט" ,ריידג-
דיק וועגן ,אױטאַביאָגראַפיעס" ,געשריבן:
;פרוי פעני עדעלמאַן דעקט פאַר אונדז
אויף אַ צאַפּלדיק שטיק אַמעריקאַנער
יידיש לעבן ... .די דערציילונגען וועגן
אירע קינדער זיינען ביז גאָר ויכטיק
פאַר דער פּראָבלעמאַטיק וועגן די באַצי-
אונגען צװוישן ערשטן און צווייטן דור ...
איר דערציילן איז פול מיט נאָך אַנדערע
מאָמענטן ,װאָס באַלײיכטן שאַרף טיפע

פּראָבלעמען

פון יידיש

לעבן דאָ .אַלץ,

װאָס זי דערציילט ,איז וויכטיק און אינ-
טערעסאַנט .זי האָט אויפגעדעקט דעם
פאָרהאַנג און האָט באַלױכטן דאָס אינע-
וייניקסטע לעבן פון א געוויסן טיפּ יידי-
שע פאַמיליעס אין אַמערילע ,און זי האָט
דאָס דערציילט מיט אַ סך אינטעליגענץ
און שכל-הישר .דאָס בוך איז אַ וויכטי-
קער מקור פאַר יידישע סאָציאָלאָגישע
פאָרשונגען אין אַמעריקע".
פעני עדעלמאַן איז פון איצט אָן געװאָרן
גאָר אַן אַנדערער מענטש .די אַמביציע צו
ווערן פּאָפּולער איז ביי איר געשטיגן פון
טאָג צו טאָג .,זי האָט אָנגעהויבן קלאַפּן אין
די טירן פון די יידיש-ענגלישע זשורנאַלן.
מען האָט דאָרט גענומען דרוקן איינצלנע
זאַכן פון איר בוך ,און איינע פון די סקיצן
איז אַפילו אַריין אין מאַרטאַ פּאָליס בוך
;בעסט שאָרט סטאָריס פאַרן יאָר  ,05917זי
האָט אָנגעהויבן אַרױסטרעטן אויף אונטער-
נעמונגען און פאָרלייענען אירע זאַכן אָדער
דערציילן אויף איר אײיגנאַרטיקן אופן וועגן

איר לעבן און וועגן דעם ,װאָס זי האָט גע-
זעען .אין לאָס אַנדזשעלעס האָבן די זיל-
בערצווייגס אויף זייער יידיש ראַדיאָ-פּראָ-
גראַם געשפּילט ,וו פּיעסן ,געשיכטעס פון
איר בוֹך ;, :כבוד אב"; ,אַ קרבן פון קאָרטן?,
;באַזאָרגט מיט אַ מצבה", ,די טראַגעדיע
מיט אַ פייגעלע*; ,ווער איז גערעכט, ,צוויי
מענטשן זיינען פריי געװאָרן*; ,חרטה" ,װאָס
זלמן זילבערצווייג האָט דראַמאַטיזירט און
צילע סילווער האָט געשפּילט אַלס ,מרס.
פעני עדעלמאַן" .דיזעלבע דראַמאַטיזאַציעס
זיינען דערנאָך געשפּילט געװאָרן איבער די
יידישע ראַדיאָס פון ניו יאָרק און מיאַמי,
פעני עדעלמאַן האָט וװידער ניט גערוט.
זי איז אַריינגעדרונגען אין דער ענגלישער
פּרעסע ,ראַדיאָ און טעלעוויזיע .זי איז ,צו-
זאַמען מיט איר מאַן ,אויפגעטראָטן איבער
ראַדיאָ און טעלעוויזיע ,אַפילו געוואונען אַ
גרעסערע פּרעמיע ,און דאַן האָט זי אין
אַרויסגעגעבן איר בוך אין דער ענג-
0
לישער איבערזעצונג פון סעמיועל פעזנער.
דאָס בוך איז זייער ואַרם אויפגענומען גע-
װאָרן פון דער קריטיק .פעני עדעלמאַן רוט
ווידער ניט ,זי חלומט שוין װוַייטער  --וועגן
אַ פילם פון איר בוך און נאָך אַ בוך...

אברהם
עדעלמאַן
2
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{ = די עלטערע
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ידישע

שריבער פלעגן טייל-

מאָל אָנרופן זייערע העלדן
מיליע-נעמען לויט זייערע
פּנים ,אַז אברהם עדעלמאַן
קער מוסטער פון זיי .כשמו

ביי זייערע פאַ-
איגנשאַפטן ,א
איז אַ לעבעדי"
כן הוא.

אברהם עדעלמאַן איז געבוירן געװאָרן דעם
 2אָקטאָבער  0981אין קליינעם שטעטל
דושאט ,קאָוונער גובערניע .דער פאָטער איז
געווען אַ ייד אַ תלמיד חכם ,אַ מושלם ,אַ
מגיד .די מוטער אַן אמתע צדקית .דאָס
מגידות פון פאָטער האָט ער ניט געירשנט.
ער רעדט זייער װייניק ,דאָס גוטע האַרץ פון
דער מוטער האָט ער יאָ געירשנט .ער איז
פרי פאַרבליבן אַ יתום און מען האָט גע-
דאַרפט געפינען פאַר אים אַ תכלית :ישיבה
אָדער לערנען זיך אַ פאַך .ער האָט באַשלאָסן
צו ווערן אַ בעל-מלאכה ,געלערנט זיך צו-
שניידעריי .,פאַרכאַפּט געװאָרן פון סאָציאַ-
ליזם ,אַריין אין אקליינעם בונד" .קאָזאַקן
האָבן אים /,צערעכט געמאַכט?  --געשפּאָלטן
אים דעם קאָפּ ,פון װאָס אַ צייכן איז פאַר-
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}

בליבן

ביז

היינט.

געלעגן

עטלעכע

ואָכן

באַהאַלטן ,דערנאָך באַשלאָסן צו עמיגרירן.
אין  8091געקומען אין אַמעריקע צו אַן
עלטערן ברודער ,אַ שוחט .דאָ אָנגעהויבן
מיט שניידעריי ,געעפנט אַ שניידער-געשעפט.
באַקענט זיך מיט פענין ,מיט איר חתונה
געהאַט .געאַרבעט טאָג און נאַכט כדי צו
קאָנען מפרנס זיין זיין פאַמיליע און געבן די
קינדער אַ גוטע דערציאונג .זיין ,פאַרשקלאַ-
פונג" האָט שפּעטער געדינט זיין פרוי אַלס
שטאָף אין איר בוך .דערצויגן דריי קינדער:
אַ פּראָפּעסאָר ,אַ לאָיער און אַ טאַָכטער ,אַ
סאָציאַל-געזעלשאַפטלעכע אַרבעטערין.
אברהם עדעלמאַן איז באַקאַנט אין דער
גאַנצער סביבה וי אַ מענטש מיט אַ ואון-
דערבאַר גוט האַרץ ,אַ נח לבריות ,גרייט
תמיד צו העלפן אַ נויט-ליידנדן ,ברייטוויליק,
מיט איין װאָרט  --אַן עדעלמאַן

נייטען

ערליך
געבוירן  0091אין
װאַרשע ,פּוילן (פאָטער
 --יידּל דער לעקעך-בעקער פון טשעפּלענומער  ,7מוטער , --די געלע מינדל") .אַלס
יונגער יינגל געאַרבעט אין פאָטערס בעקעריי.
אין  0291עמיגרירט קיין אַמעריקע ,וואו ער
הויבט אָן אַרבעטן אַלס ,קעיק"-בעקער ,און
געפינט דאָס פאַך אין אַ שרעקלעכן צושטאַנד,
די שעפּער זיינען געווען אין קעלערס ,פינצ-
טערע און פייכטע 51 ,ביז  81אַרבעטס-שעה
אַ טאָג .נייטען ערליך דערפילט באַלד ,אַז
זיין אָרט איז צװישן די אָרגאַניזירטע אַר-
בעטער .ער וערט אַ יניאָן-מאַן און אין
קאַמף ,װאָס איז דאַמאָלט אָנגעגאַנגען צווישן
גאָלדסטאַ,
און דזשיקאָב
קאַזשימירסקי
שליסט ער זיך אָן אין דער ליבעראַלער
אָפּטײלונג פון דער גאָלדסטאַון גרופּע ,וועל-

כע האָבן ערקלערט אַ קאַמף פאַר בעסערע
אַרבעטס-באַדינגונגען .ער איז אַזױ אַקטיו
אין דער דאָזיקער אַרבעט ,אַז אין 2291
ווערט ער באַשטימט אַלס אַ ביזנעס-אַגענט
פון די קעיק בעקערס יניאָן ,און געווינט
אַלץ מער אָנזען אויף זיין פּאָסטן .עס דוי-
ערט ניט לאַנג ,בלויז  2יאָר ,װי אין 4291
ווערט ער שוין אויסגעקליבן אַלס אָרגאַ-
נייזער און מענעדזשער ,און דערנאָך אַלס
פּרעזידענט ,אַן אַמט ,װאָס ער האַלט אָן ביז
היינט,
נייטען ערליך איז בכלל אַן אימפּולסיווער
עסקן .ער באַגרענעצט ניט זיין טעטיקייט

אין די ד' אַמות פון זיין יוניאָן .אַזױ איז עֶר
אַ מיטגליד אין דער נעשאָנאַל באָאַרד פון
דער ;סיטי אָװו האָופּ" ,פאַר וועלכער ער
האָס געשאַפן אַ סך געלט ,און געהאָלפן
אָט די קליינע מעדיצינישע אינסטיטוציע,
װאָס איז לכתחילה אויפגעבויט געװאָרן פון
יידישע אַרבעטער און פאָלקס-מענטשן ,אויפ-
װואַקסן צו איינע פון די אָנגעזעענסטע מע"
דיצינישע פאָרש-אינסטיטוציעס איבער דער
וועלט .ער באַטײליקט זיך אויך אין עדע-
באַראַ* סאַנאַטאָריע ,אין דער װאַרשעװער
,יים סאָלאָמאָן* היים א ,אַ.
ח
דורך דער חתונה ( )0291מיט ליליען
באַטשקאָווסקי ,אַ קרובה פון אַנדזשאַ לעווין
(די פרוי פון מיכאל מיכאַלעסקאָ) ,איז ניי-
טען ערליך ,וועלכער איז אויך פריער געווען
אַן אייפריקער באַזוכער פון יידישן טעאַטער,
געװאָרן אַ חסיד פון יידישן טעאַטער ,ממש
אַ ,פּאַטריאָט" .און װי יעדער חסיד ,האָט
ער אויך געהאַט זיין רבין .זיין ;רבי" איז
געווען מיכאל מיכאַלעסקאָ און די פאַרערונג
און ליבשאַפט ,װאָס ער האָט צו אים און
צו זיין פרוי אַרױסגעװיזן ,האָט ממש גע-
שאַפן לעגענדעס אין דער יידישער טעאַטער"
וועלט .,ניט וייניקער ליבשאַפט האָט ער-
ליך אויך געהאַט צום באַליבטן קאָמיקער
יצחק פעלד .זיין פאַרערונג האָט זיך אויס-
געדריקט אין ראַט און טאַט ,און מער וי
אײינמאָל מעגלעך געמאַכט דעם וייטערדיקן
טעאַטער-סעזאָן.

נייטען און ליליען ערליך זיינען פאַרבליבן
פאַרליבטע אין יידישן טעאַטער ,זיינען לאַנג-
יאָריקע מיטגלידער אין דער איידישער טע-
אַטריקל עלייענס" און שטיצן מיט אַ בריי-
טער האַנט אַלע יידישע טעאַטער אונטער-
נעמונגען.

ווילן מיר דאָ על רגל אחת אַרױסנעמען
דעם סאַמע קוינטעסענץ פון דער הקדמה
פון באַקאַנטן שריפטשטעלער סאָלאָמאָן קא-
האן ,װאָס ווייזט אָן ,אויף די עטלעכע דזשאָו
פּאָולס ,װאָס זיינען קאָנצענטרירט אין איין
מענטש  :דער ,װאָס זאָרגט פאַר הונדעטער
אַרעסטאַנטן ,יידן און ניט-יידן ,נעמט זי
אַרױס איידער עס ענדיקט זיך זייער שטראָף-
פּעריאָד און זוכט אויס פאַר זיי ערלעכע
באַשעפטיקונגען ,אַז זיי זאָלן זיך מער ניט
צוריקקערן אויף זייערעצ שלעכטע דרכים;
דער ,װאָס זאָרגט פאַרן מושב זקנים ,און
האָט דאָס גרויסע פאַרשטענדניש פאַר דער
פּסיכאָלאָגיע פון די אַלטע לייט און פאַר
איינשטעלן די באַציאונגען צווישן זיי און
זייערע קינדער ;:דער ,װאָס זאָרגט פאַר
קראַנקע ,ספּעציעל פאַר אַזעלכע ,װאָס קומען
פון אויסלאַנד אָדער אַנדערע שטעט און
זיינען איינזאַם און דאַרפן מעדיצינישע הילף ;
און דער ,װאָס באַזאָרגט מיט אַרבעט און
;שטעלט אַװעק אויף די פיס" הונדערטער
געראַטעװעטע פּליטים פון היטלערס גיחנום,
און ווער איז עס אָט דער דזשאָו פּאָול?
 -אַ פּשוטער פאָלקס-מענטש ,אַ קצב ,װאָסמאַכט אַ לעבן פון זיין אַרבעט ,און האָט
אַ געפיל פאַר יושר און מענטשלעכקייט.
האָט אַ װאַרעם האַרץ פאַר יעדן דערשלאָגע-
נעם ,אָבער ועמען יידישע קולטור און
קונסט זיינען גאָר נאָנט ,װאָס האָט זיין שטיקל
היים פאַרװאַנדלט אין אַ פּריװאַטן מוזעאום,
און וועלכער זאָרגט ,אַז זיין חיים-שטאָט
פילאַדעלפיע זאָל האָבן אַ געלעגנהייט צו
זעען אַ יידישע פאָרשטעלונג ,הערן אַ קאָנ-
צערט און בייוואוינען אַ יידישע לעקציע
צי קויפן אַ יידיש בוך,
דזשאָו פּאָול ,װאָס האָט אין דער אַלטער
היים געהייסן יוסף פּאָליװאָדאַ ,איז געבוירן
געװאָרן אין  2981אין בענדין ,פּױלן .דער
פאָטער איז געווען אַ שנײידער ,אָבער קיין
פּרנסה אין שטוב פון זיין אַרבעט איז ניט
געווען .ערשט וען די מאַטעריעלע לאַגע
איז געװאָרן אַביסל בעסער ,האָט דער פאַ-
טער געעפנט אַ קליידער-געשעפט ,יאָסל איז

די גרעסטע עולה ,װאָס
קאָן געטאָן ווערן צו
דזשאָו כּאָול איז צו געבן זיין ביאָגראַפיע
און אַ באַשרײבונג פון זיינע צאָלרײיכע מע-
שים טובים אין אַ פּאָר קורצע שורות .צו
טאָן גערעכטיקייט צו דעם מענטשן װאָס
טוט גערעכטיקייט צו טויזנטער מענטשן שוין
יאָרן-לאַנג ,פאָדערט זיך אַ גרויס בוך ,און
עס האָט זייער גוט געטאָן דער קינסטלער
יאָנאַס טורקאָוו ,װאָס ער האָט טאַקע אַזאַ
בוך אָנגעשריבן (,דזשאָו פּאָול" ,בוענאָס-
איירעס-ניו-יאָרק,)9591 .,

געװאַקסן אַ װילדער ,אָבער אַ שטאַרקער ,אַ
גיבור .דער פאָטער איז צוגענומען געװאָרן
אין דער רוסיש-יאַפּאַנישער מלחמה און יאָסל
האָט געמוזט אַנהייבן פרי העלפן אין דער
פּרנסה .ער האָט גענומען אַרבעטן ביי א
קצב .ווען דער פאָטער איז צוריק אַהײמ-
געקומען אַ קראַנקער און צוליב דעם געמוזט
אָפּפאָרן קיין שווייץ ,האָט ער שפּעטער אַהינ-
געברענגט די גאַנצע משפּחה .דאָ אַרבעט
יאָסל פריער ביי אַ קצב ,דערנאָך ביי שני-
דעריי .ווען ס'קומט אין גענף אַ צירק ,הייבט
ער דאָרט אָן צו אַרבעטן אַלס ;אַטראַקציש*
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דערנאָך

טרעט

ער אַרױס װי אַ ארעסלער"

אין פּאַריז און פאָרט זיך ,באַװייזן* אין זיין
געבורט-שטאָט בענדין .,צוריקגעקומען ,נעמט
ער ווידער

אַרבעטן

ביי אַ קצב.

אין  4191ווערט ער דורך צוויי ציקליסטן-
פירמעס געשיקט קיין אַמעריקע .דאָ איז
אױיסגעבראָכן די מלחמה און ער האָט אָנ"
גענומען אַ שטעל ביי אַ פעטער אין זיין
פלייש-געשעפט אין פילאַדעלפיע ,דערנאָך
האָט ער געפּרובט ווערן זעלבסטשטענדיק,
און האָט פאַרלאָרן ביז אַ סענט ,דערנאָך
ווידער געאַרבעט אַלס אָנגעשטעלטער ביז

ער איז וידער

געװאָרן

זעלבסטשטענדיק,

ער ברענגט דאַן זיין פאַמיליע פון אײיראָפּע,
און שליסט זיך אָן אין  2291אין ,ליטעראַריש
דראַמאַטישן קונסט-ווינקל" .ער האָט זיך
זינט דאַמאָלט באַטײליקט אין שלום-עליכמס
איינאַקטערס ,עולם הבא?"; ,נאָר אַ דאָקטאָר?
און ,מענטשן" ,אין פּינסקיס און ריזענס
אײנאַקטערס און אויך אין גאַנצע פּיעסן
וואו ער האָט געשפּילט אַזעלכע ויכטיקע
ראָלן וי ;הירש בער" אין הירשביינס ,גרינע
פעלדער*; ,סענדער בריניצער" אין אַנסקיס
;דיבוק" .אין  1291האָט ער געשפּילט אין
דוד בער טירקלס ,בערד" און ער האָט
זיך אויך באַטײליקט אין אַ ריי פאָרשטע-
לונגען מיט פּראָפּעסיאָנעלע שױשפּילער.
דזשאָו פּאָול איז געבליבן א קצב ,ער
שטרייכט כסדר אונטער ,אַז ער איז ניט
קיין אינטעליגענט ,אָבער מיט רעכט באַ-
צייכנט אים סאָלאָמאָן קאַהאַן, :פּ,ונקט אַזױ
וי אַלבערט שװייצאַר איז אויך דזשאָו פּאָל
אַ פּראַקטישער אידעאַליסט .אויב ס'איז דאָ
אַזאַ זאַך װוי פּרעדיקן דורך אייגענעם ביי-
שפּיל ,איז דזשאָו פּאָל איר פולקומענע
פאַרקערפּערונג",
איז דעריבער ניט קיין וואונדער ,אַז עֶר
וװוערט ניט מיד .ער װערט ניט איבעראַשט
און נעמט זיך ניט איבער פון די אויסציי-
כענונגען און באַנקעטן און לויב:וװוערטער,
װאָס ער האָט זיך שוין אָנגעהערט און באַ-
קומען ,און װען עס אַנטשטײט עפּעס אַ
וויכטיקער קולטור-ענין ,איז דזשאָו פּאָל
באַלד גרייט עפּעס צו טאָן .אַזױ האָט ער
געטאָן װען עס האָט זיך געהאַנדלט ועגן
שטעלן אַן אָנדענק נאָך דער קינסטלערין
דיאַנאַ  בלומענפעלד-טורקאָוו ,אַזױ האָט ער
געטאָן ווען ס'האָט זיך אין  2691געגרינדעט
אַ דראַמאַטישער פאַראיין אין פילאַדעלפיע
מיטן צוועק אויפצולעבן יידיש טעטאַטער.
דזשאָו פּאָולס גרויס װאַרעם האַרץ קלאַפּט
פאַר אַלץ ,װאָס איז מענטשלעך און שעפעריש
יידיש,

פאַרשידענע נאַציאָנאַלע קאַמפּײינס ,אָבער
גאַנץ באַזונדערס צװישן זיינע פעלשטינער
לאַנדסלײט איז דטר הויכער נייטען פאָרמאַן
הויך און אָנגעזעען ניט נאָר צוליב זיין פי-
גור ,נאָר צוליב זיינע מעשים טובים ,צוליב
זיינע אַלּטיװויטעטן ,זיין אופן פון האַנדלונג

דבורה
פאָרמאַן

מענדל
פּעטרושקאַ

און באַציאונג צו די אַלע ענינים,
אויפן אויסערלעכן
אויסזען אַ געוויינלעכע
שטוב װוי אַ סך אומצאָליקע יידישש היימען
אין דער אַלטער החיים .טאַטע-מאַמע  --פאַר-
טאָן אין אױיסאַרבעטן דאָס שטיקל ברויט
פאַר זייערע קינדער און זען אַז זיי זאָלן
אויפוואַקסן יידן .אָבער אין אָט דער שטוב,
וואו עס זיינען געווען עטלעכע זין און טעכ-
טער ,האָט געברויזט און געקאָכט .יעדער
איינער פון די קינדער איז געווען אַ וועלט
פאַר זיך און געבויט װעלטן .די עלטערן
זיינען טאַקע געווען װאָרקער חסידים ,אָבער
די קינדער פון ישראל און חייה דינה פּעט-.
רושקאַ האָבן שוין אָנגעשמעקט זיך מיט
השכלה,
זייער זון מענדל ,געבוירן דעם  22מערץ
 1אין פּראַגע:-װאַרשע ,האָט געלערנט אין
ישיבות און פּורים:צייט זיך
פאַרשידענע
מיטבאַטײליקט אין די מכירתיוסף-שפּילן
פון די ישיבה-בחורים .ווען ער איז אונטער-
געװאַקסן ,איז ער אַרײן אין דער אַרבעטער-
באַװעגונג .,געאַרבעט אין אַ טי" געשעפט,
האָט דער צופאַל געװאָלט ,אַז דאָרט זאָל אויך
אַרבעטן דער שפּעטער באַרימט-געװאָרענער
יידישער היסטאָריקער דר .יעקב שאַצקי ,און
די דאָזיקע פריינטשאַפט איז דערנאָך אויך
פאַרבונדן געװאָרן צװישן דר .,שאַצקי און
מענדלס

עילוי?,

יונגערן

דעם

שפּעטער באַרימטן

װיסנשאַפּטסמאַן

איבערזעצער
רושקאַ (ע"ה),

ברודער,

דעם

,-פּראַגער

און

גרויסן

מלומד,

יידישן
דעם

פון משניות ,דר ,שמחה פּעט-

בעת דער ערשטער ועלט-מלחמה האָט
מענדל פּעטרושקא געדינט אין דער רוסישער
אַרמעע ,איז פאַרוואונדעט געװאָרן הינטער
לאָדזש און איז גענומען געװאָרן אין גע-
פאַנגענשאַפט ביי די דייטשן .וי אַלע מיט.
גלידער פון דער פּעטרושקאַ-פאַמיליע האָט
ער אויך אױסגעװאַנדערט פון פּױלן און
געקומען אין אַמעריקע .דאָ האָט ער מיט
אַ געװאַלדיקער ליבע געדינט דער יידישער
קולטור און געהאַט אַ װאַרעמע באַציאונג צו
יידישע ליטעראַטור און יידיש טעאַטער.
דעם  7אַפּריל 2591
אין ניו-יאָרק,

איזן ער געשטאָרבן

סיי די לויה ,סיי דער
הזכרה-אָוונט שפּעטער,
האָבן באַװיזן וי אָנגעזעען און באַליבט דבורה

פאָרמאַן איז געווען ביי די ברייטע שיכטן
פון דער יידישער באַפעלקערונג אין ניו יאָרק.
דבורה פאָרמאַן (פון דער היים  :קליין) איז
געבוירן געװאָרן דעם  6יוני  2981אין קליי-
נעם שטעטל שטשינקע ,נעבן רימאלאָוו ,מזרח
גאַליציע .זי איז זייער יונג געקומען צו א
ברודער

אין אַמעריקע,

און

געגאַנגען

אַר-

בעטן אין אַ שאַפּ .באַלד װוי נעיטאן פאָרמאַן
איז געקומען אין אַמעריקע אין  ,8091האָבן
זיי זיך באַקענט ,פאַרליבט ,עטלעכע אאָר
שפּעטער פאַרלאָבט געװאָרן און אין 4191
חתונה געהאַט .זייער לעבן איז געווען אַ
גליקלעכס ,ווייל עס האָט געהערשט צװױשן
זיי אַ גרויס פאַרשטענדניש ,און זי האָט תמיד
געהאָלפן איר מאַן אין אַלע זיינע געזעל-
שאַפטלעכע אַקטיװויטעטן,
דבורה פאָרמאַן איז געווען אַ מיטגליד אין
דער פעלשטינער לעידיס עקזילערי ,בעל-
ראָוז דזשואיש סענטער ,פּיאָנערן פרויען,
שלום-עליכם אינסטיטוט און ,וי איר מאַן
אין די יידישע טעאַטריקל עלייענס און ,אַר-
טיסטן און פריינט" .זיי האָבן דערצויגן עט-
לעכע קינדער ,װאָס האָבן זיי תמיד צונע.
טיילט אַ סך כבוד און דרך ארץ,
דעם  4אַפּריל  2691איז דבורה פאָרמאַן
געשטאָרבן אין ניו יאָרק ,און דער טאָג איז
געווען אַ טרויער-טאָג ביי אירע אומצאָליקע
פריינט ,און די מספּידים ביי דער לויה און
שפּעטער ביי דעם הזכרה-אָװונט ,װאָס זיינען
באַשטאַנען פון פאָרשטייער פון אַלע גרויסש
יידישע נאַציאָנאַלע אָרגאַניזאַציעס און פון
די לאַנדסלײט ,האָבן מיט זייערע שילדערונ-
גען און כאַראַקטעריסטיקעס נאַך אַמאָל אויפ-
געפרישט די גרויסע אומפאַרגעסלעכע אבדה,

נייטען

פאָרמאַן
אין די קרייזן פון ליב-
האָבער פון יידישן
װאָרט אין ניו יאָרק ,אין דער סביבה פון
יידישע שישפּילער ,צװישן די עסקנים פאַר
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אין דעם בוך ;געקניפּט און געבונדן? וויד"
מעט אים זיין לאַנדסמאַן און חבר בערל בוים
אַ גרעסער קאַפּיטל ,אין וועלכן ער פירט
אַרױס נייטענען פון זיין סאַמע יוגנט אֶָן
ווען ער איז דעם  51יאַנואַר  2981געבוירן
געװאָרן אין פעלשטין ,אוקראַאינע ,וואו זיי-
נע עלטערן (וועלכע זיינען שפּעטער ,בעת
די פּאָגראָמען דאָרט טאַקע אומגעקומען צו"
זאַמען מיט די אַנדערע משפּחה-מיטגלידער)
גאַנץ פאַרמעגלעכע אין פאַרהעלטניש צוֹ די
גרויסע צאָל יידישע אָרעמע לייט אין שטאָט,
האָבן אים געגעבן אַ טראַדיציאָנעליײידישע
דערציאונג,
בוים כאַראַקטעריזירט נייטענען ,װאָס האָט
נאָך דאַמאָלט זיך גערופן ניסל ,וי אַ גוטן
לערנער ,װאָס האָט שוין דאַמאָלט אַרוסגע-
וויזן סמנים פון אַן אייגענעם ;איך" ,װאָס
האָט פיינט צו גיין אין שפּאַן ,נאָר עס קאָכט
און זידט אין אים צו וערן אַ פירער .איז
דעריבער גאַנץ נאַטירלעך ,אַז ווען פאָרמאַן
איז אין  8091געקומען אין אַמעריקע ,האָט
ער זיך ניט נאָר צוגעטוליעט צו קרובים
און לאַנדסלײט ,נאָר האָט באַלד אָנגעהויבן
טראַכטן װאָס קאָן ער טאָן פאַר זיי .ער
שליסט זיך אָן אין ;ערשטן פעלשטינער אונ-
טערשטיצונגס פאַראיין" .,טרעט אַריין אין
דער אַרבעטער-באַװעגונג ,גייט דורך די באַ-
רימטע סדרה פון שטרייקן און אַגיטאַציעס,
לייענט מיט התמדה די יידישע ליטעראַטור
און װוערט אַ פאַרברענטער ליבהאָבער פון
יידישן טעאַטער .עס דויערט ניט לאַנג און
ער װוערט דער פירער פון פאַראיין ,טאַקע
ממש דער פּרעזידענט ,און ווען ס'קומען אָן די
טרויעריקע ידיעות ,װאָס די פּאָגראָמטשיקעס
האָבן געמאַכט פון דער אַלטער היים ,װאַרפט
ער זיך אַריין מיט לייב און לעבן צו שאַפן
הילף ,ער ווערט ניט מיד צו גיין און קלאַפּן
איבער טירן ,װעקן ,מאָנען און רופן לאַנדס-
לייט .גלייכצייטיק אָבער העלפט ער ביען
דאָס יידישע לעבן אין דער נייער היים ,און
דאָס יידישע קונסט טעאַטער איז איינס פון
זיינע ליבלינגס קינדער פאַר וועלכע ער טוט
אַ סך הילפס-אַרבעט,
ווען דאָס שיקזאַל איז גוט צו אים ,און
ער עפנט אַ גרויסע סטים-לאָנדרי ,און באַ-
שעפטיקט אַ סך מענטשן ,גיט ער די בכורה
צו לאַנדסלײט ,און ווען פעלשטין וװוערט
חרוב ,איז ער דער ,װאָס אָרגאַניזירט און
שאַפּט דעם גרעסטן טייל פון די מאַטעריעלע

מיטלען אַרוסצוגעבן אַ יזכור-בוך ,װאָס זאָל
בלייבן אַ מאָנומענט נאָך זיין באַליבטער היים-
שטאָט, ,זאַמלבוך צום אָנדענק פון די פעל-
שטינער קדושים" (ניו יאָרק  065 ,7391זייטן),
אַנדערע װאָלטן זיך אפשר דערמיט שוין
באַרואיקט ,אָבער ניט נייטען פאָרמאַן .ער
ווידמעט זיך פאַרשידענע נאַציאָנאַלע קאַמ-
פּיינס און איז אַלײן מנדב און שאַפט פאַר
זיי גרויסע סומעס .אין דער זעלבער צייט
פאַרגעסט ער אָבער ניט זיינע פליכטן צו
זיינע פריינט אין דער קינסטלער-וועלט ,ער
שטיצט פאַרשידענע יידישע זשורנאַלן ,יידי-
שע שרייבער און קינסטלער און איז דער
איניציאַטאָר און דער אָנפירער פון דעם
קאָמיטעט ,װאָס האָט אַרױסגעגעבן די צויי
בענד ;,צילי אַדלער דערציילט" ,אַן אוצר
מאַטעריאַלן פון יידישער טעאַטער-געשיכטע.
איז עס דעריבער נאַטירלעך ,אַז פאָרמאַן
איז אַן איבערגעגעבענער מיטגליד אין די 2
אָרגאַניזאַציעס פון דער יידישער טעאַטער-
פּראָפעסיע :יידישע טעאַטריקל שלייענס און
אַרטיסטן און פריינט,
ואָכן טויט פון זיין פרוי דבורה ,האָט ניי-
טען פאָרמאַן דעם  9דעצעמבער  2691חתונה
געהאַט מיט דער באַרימטער שוישפילערין
צילי אַדלער און צוזאַמען שפּאַנען זיי איצט
ווייטער דעם וועג פון אַן עכט יידיש לעבן

עטל
פורמאַן

האָט געהערט צו דעם
טיפּ יידישע פרויען פון
דער אַלטער היים ,װאָס האָבן באַגריפן דאָס
היגע אַמעריקאַנער יידישע לעבן ,האָבן זיך
איינגעבירגערט אין דעם נייעם לעבן ,אָבער
האָבן ניט פאַרגעסן דאָס אַלטע ,פון דער אֵל-
טער חיים ,האָבן זיך ניט באַפרײיט ניט זיך
און ניט זייערע פאַמיליעס פון די גוטע
מעלות פון דשם אַלטן יידישן פאַָלקסטימ-

לעכן לעבן אין די אַמאָליקע קליינע שטעט
און שטעטלעך,
געבוירן אין קאָרעץ ,װאָלין ,װוי די טאָכטער
פון נתן סמארגאן (נוסי דער סופר)) ,אַ באַ-
וואוסטער סת"ם ,װאָס איז געווען באַרימט
אין יענער געגנט ,האָט זי צו  61יאָר חתונה
געהאַט מיט מרדכי פורמאַן ,אַן אַרבעטער אין
זוסמאַנס זאַװאָד ,און מיט  4קינדער ( 2זין און
 2טעכטער) געקומען אין  9091אין ניו-יאָרק,
וואו דער מאַן האָט געמוזט אויפגעבן זיין
פּראָפעסיע און זיך גאָר אַרײנװאַרפן אין אַן
אַנדער פאַךְ  :זיין אינטעליגענץ ,זיין איבער-

געגעבנהייט און ווילן צו אַרבעטן האָט אים
ביז היינט ,האָט אים דאַמאָלט שוין ניט גע-
דערפירט צו ווערן איינער פון די אָרגאַנײ-
לאָזט איינזיצן אויף אַן אָרט .ער האָט ניט
זערס פון לאָקאַל  53פון א,ינטערנעשאָנאַל*,
געװאַרט ביז צום פאָרן קיין אַמעריקע און
עטל פורמאַן האָט איבערגענומען די אויפ-
איז דערווייל געפאָרן קיין װאַרשע ,לאָדוש,
זיכט איבער דער דערציאונג פון אירע קינ" קראָקע ,לעמבערג ,און אויס ליבע צום יידישן
דער ,און דעם עלטערן זון און די יונגערע
װאָרט ,האָט ער אומעטום דערוייל אַרײן-
טאָכטער געשיקט אין די ערשטע ידישע
געכאַפּט מיטצושפּילן מיט טרופּעס ,װאָס
ראַדיקאַלע שולן ,וואו זיי האָבן באַקומען אַ פלעגן אַרומפאָרן איבער דער פּראָוינץ ,אַזױ
מאָדערנע יידישע דערציאונג .באַזיצנדיק אַ װואַנדערנדיק ,איז ער אַװעק קיין בעלגיע,
גואַלדיקן געפיל צו יידישער מוזיק ,האָט זי וואו ער האָט אין משך פון אַ קורצער צייט
זיך נאָנט באַפריינדעט מיטן באַרימטן יידישן זיך ;אַרױפגעאַרבעט? צו באַזיצן אַ געשעפט
קאָמפּאָזיטאָר שלום סעקונדא און אויך גע -פון דאַמען-היט און אַן אייגענעם בנין .גלייב-
װאָרן אַ גװאַלדיקע ליבהאָבערין פון יידישן צייטיק האָט ער זיך אַרײנגעװאָרפן אין גע-
טעאַטער ,באַזונדער פון בעסערן ,ריינעם טע -זעלשאַפטלעכער אַרבעט ,געהאָלפן גרינדן
אַטער .מיקאָן זאָגן ,אַז זי האָט ממש ניט יידישע אַנשטאַלטן ,װוי דעם ,קלוב לאַ פּרעס
דורכגעלאָזט קיין אויפפירונג פון ;יידישן זשוויוו", ,עזרא", ,בית לחם" ,אַ ספּאָרט
קונסט טעאַטער? ,אָבער אין דער זעלבער
קלוב ,האָט אָרגאַניזירט דעם פּוילישן פאַר-
צייט האָט זי ניט פאַרגעסן ,אַז עס זיינען דאַ באַנד אין בריסל ,און איז אויסגעקליבן גע-
נאָך וועגן אויסצולעבן זיך אין יידישקייט ,און װאָרן אין  8291אַלס דעלעגאַט צו דער
אין איר געזעלשאַפטלעכער אַרבעט האָט זי מכביאַדע אין תל אביב,
געשטיצט די ,לעידיס עקזילעריס" פאַר דער
צום גליק האָט ער פאָראויס דערפילט דעם
ישיבה תורה ודעת און די קראַון הייטס ישיבה
אָנקומענדן חורבן און צויי חדשים פאַרן
אין ברוקלין .שוין אפילו קראַנקערהייט האָט אויסברוך פון דער צוייטער וועלט-מלחמה
זי ווייטער געטאָן איר געזעלשאַפטלעכע אַר -אַלץ איבערגעלאָזט אין בעלגיע און מיט זיין
בעט ,ביז זי האָט כ"ב חשון תשט"ו ( 7נאַ -פרוי פייגעלט (פעני) און אַ טאָכטער (קערי),
וועמבער  )5591געשלאָסן אירע אויגן איף
אַװועק קיין אַמעריקע .זייענדיק בלויז אַ האַלב
אײיביק,
יאָר אין ניו יאָרק ,האָט ער דאָרט געגריג-
דעט דעם בעלגיש יידישן פאַראיין ,װאָס האָט
איר עלטערער זון ,נאָרמאַן פורמאַן ,מיט-
זיך שפּעטער אָנגעשלאָסן אָן יידיש נאַציאָ-
דירעקטאָר פון דער יידישער ראַדיאָ-סטאַציע
;דאָבעליו-אי-ווי-די? ,זעצט פאָר די גוטע נאַלן אַרבעטער פאַרבאַנד (ברענטש ,)034
וואו פרידמאַן איז געווען טרעזשורער.
מעשים פון זיין מוטער.
דעם  5דעצעמבער  1491אָנגעקומען אין
לאָס אַנדזשעלעס ,וואו ער האָט זיך באַזעצט,
האָט ער ניט נאָר ,מיט זיין פרוי ,זיך שטאַרק
אַרײינגעװאָרפן אין מסחר ,וואו ער האָט גע-
האַט גרויס הצלחה ,נאָר די גאַנצע צייט

װיליאַם
פרידמאַן

געבוירן  4091אין
סאָסנאָװויץ ,פּױלן ,ביי
בעל-הביתישע עלטערן ,סוחרים ,האָט ער
באַקומען אַ רעליגיעזע דערציאונג .אונטערן
איינפלוס פון פּועלי ציון-פירער זרובבל גע-
װאָרן אַ מיטגליד אין דער יוגנט-גרופּע פּ"צ,.
בעת דער ערשטער וועלט-מלחמה האָט דער
פאָטער פאַרלאָרן זיין עקזיסטענץ און האָט
עמיגרירט קיין אַמעריקע ,איבערלאָזנדיק אין
דער היים זיין פרוי מיט  8קינדער און דער-
צו נאָך מעוברת .פון שיקאַגאָ האָט דער פאָ-
טער געראַטן זיין פרוי ,אַז מען זאָל וועל-
וולען ,דעם בכור ,לערנען פאַר אַ היטל-
מאַכער ,װאָס װועט שטאַרק צונוץ קומען אין
אַמעריקע .דער אומרואיקער גייסט ,װאָס איז
געבליבן כאַראַקטעריסטיש ביי פרידמאַנען
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געהאַלטן אין איין בויען יידישע אָרגאַניזאַ-
ציעס ,װי די ,בעלגישע יידישע סאָסייעטי",
דעם ;לאָדזשער סאָשל קלוב" ,וואו ער איז
אין ביידע עטלעכע יאָר געווען פרעזידענט,
און אין  2691אָרגאַניזירט און פירט אָן מיט
די ,סטאַרס אָװו טהי סיטי אָו האָופּ" ,אַ
גרופּע ,װאָס גיט פאָרשטעלונגען לטובת דעם
אַנשטאַלט ,און האָט שוין באַװויזן צו שאַפן
גרעסערע סומעס פאַר דעם צועק דורך די
פאָרשטעלונגען ,אויף וועלכע פרידמאַן גופא
טרעט אַרױס אַלס דער ,טשיקען-פליקער"
און דער ,לץ אין געריכט".
פרידמאַן האָט אויך פאַרפאַסט און אַרױס-
געגעבן צוויי לידער ;יאָרן קומען און גייען"
און ב,יים ירדן" ,און איז געווען דער אַרױס-
געבער פון די ,קאַליפאָרניער יום-טוב בלע-
טער" ,שאַפּנדיק די מאַטעריעלע באַזע פאַר
דער אױסגאַבע,
פרידמאַן איז אַ מיטגליד אין אַ סך יידישע
אָרגאַניזאַציעס ,װאָס גיבן זיך אָפּ מיט

יידישע געזעלשאַפטלעכע און קולטור-ענינים
און מיט הילף פאַר מדינת ישראל ,זיין פרוי
פעני ,איז אַ מיטגליד אין ,דרורה"-קלוב פּיאָ-
נערן פרויען .יידישע געזעלשאַפטלעכקייט און
ייזיישע קולטור-הצטרכותן ווייסן ,אַז זיי קאָ-
נען זיך שטיצן אויף פרידמאַנס ראַט און טאַט.

יוסף
קאַראַבעלאָ
זיין פּלוצלינגער טויט,
ווייט פון דער היים,
ווייט פון דער סביבה ,וואו ער האָט געווירקט
און זיך אויסגעלעבט ,איז געקומען אַזױ פּלוצ-
לינג און אַזױ טראַגיש ,אַז עס האָט געווירקט.

וי אַ שטורם אין דער יידישער פּראָגרעסי-
ווער װעלט ,וועלכע ער האָט געדינט בלב
ונפש.
יוסף קאַראַבעלאָ איז געבוירן געװאָרן דעם
 3מערץ  3091אין לאָמזשע ,פּוילן ,ער האָט
באַקומען אַ טראַדיציאָנעל-יידישע דערציאונג
און אפילו אַ קורצע צייט געלערנט אין אַ
ישיבה .אַרבעטנדיק אין אַ מאַנופאַקטור-גע-
שעפט ,איז ער נאָך גאָר פרי אַרײנגעצױיגן
געװאָרן אין דער יידישער אַרבעטער-באַװע-
גונג ,און װי אַ מיטגליד פון קקאָמבונד",
בעתן באַלשעװיסטישן מאַרש אויף פּױלן
אױיסגעװואַנדערט קיין אויסלאַנד ,קאָוונע .פון
דאָרט עמיגרירט אין  4291קיין קובא ,וואו
ער איז ,װי ס'רוב יידישע אימיגראַנטן ,געווען
אַ פּעדלער ,דערנאָך אַװעק קיין װויעראַ קרוז
(מעקסיקאָ) ,וואו ער האָט שוֹין געעפנט א
טעקסטיל-געשעפט ,און אין  8291געעפנט
אַזא געשעפט אין מעקסיקאַ .דאָ איז ער גע-
װואָרן זייער אַקטיוו אין ;געזביר",
אין  9291האָבן יוסף און זיין פרוי סאָניא
קאַראַבעלאָ זיך איבערגעטראָגן קיין לארעדא,
טעקסאַס ,און אין  5491געקומען אין לאָס אַנָ-
דזשעלעס .דאַָ ערשט האָט קאַראַבעלאָ זיך
אַרײנגעװאָרפן מיט האַרץ און נשמה אין יידי-
שער קולטור-אַרבעט ,באַזונדערס פאַרן /אי-
קוף* ,וואו ער איז געװאָרן דער רוקן-ביין פון
דער אָרגאַניזאַציע,
אין דער יידישער קולטור* ווערט ועגן
אים געזאָגט; :ער איז געווען אויך איבערגע-
געבן די אַלע אַנדערע צווייגן און געביטן פון
דער יידישער קולטור .אומעטום האָט ער מיט
ראַט אוּן טאַט אַרױסגעהאָלפן .אין זיין צי-
מערל ,אויף בראָדוויי ,אין זיין געשעפט ,איז
געשטאַנען זיין שרייבמאַשין און ס'איז אויך
געווען דער לאַגער פון די איקוף-אויסגאַבעס,
װאָס ער האָט געהאָלפן פאַרשפּרײטן ,ער איז

געווען נישט נאָר אַ טרייער טוער ,נאָר אויך
אַ געבער פון אַ ברייטערן פאַרנעם ,און גע-
געבן האָט ער מיטן פולן האַרץ .ער האָט ניט
נאָר אָנגעהאַלטן דעם וירדיקן אַמט פון אַ
פאָרזיצער פון איקוף אין לאָס אַנדזשעלעס,
נאָר האָט גערן און ויליק געטאָן אַלע
,שװואַרץ-:אַרבעטן?,
קאַראַבעלאָ איז עטלעכע יאָר געווען פאָר-
זיצער פון איקוף ,שפּעטער ,צוליב קראַנק-
הייט ,האָט ער זיך קוים אָפּגעבעטן צו וערן
נאָר סעקרשטאַר .ער האָט אַרױסגעװיזן אַ
גרויסן אינטערעס פאַרן יידישן שול:וועזן,
האָט באַזונדערס אונטערשטיצט דעם ידישן
מוזיק-פאַראיין און איזו געשטאַנען אין דער
שפּיץ פון דער אָרטיקער ;פאָלקסבינע? און
געהאַט אַן אָפענע האַנט פאַר יידישע קינסט-
לער און בכלל פאַר נויט-באַדערפטיקע.
זיין חלום איז געווען דורכצופירן אַ גרויסן
פּלאַן  :בייזיין די געטאַ-פייערונג אין ואַר-
שע ,פון דאָרט פליען קיין מאָסקװע צו דער
מאַי-פייערונג און פון דאָרט קיין מדינת
ישראל צוֹ דער יום-העצמאות-פייערונג .ער
האָט זיך געלאָזט אין וועג צוזאַמען מיט זיין
פרוי ,בייגעווען ביי דער געטאָ-פייערונג אין
װאַרשע .אַ פּנים שטאַרק קראַנק געװאָרן
אָבער זיך ניט געװאָלט אונטערגעבן ,געפלויגן
קיין מאָסקװע ,דאָרט באַלד געמוזט אריינגענו-
מען ווערן אין אַ שפּיטאָל אויף אַ שטאַרקער

האַרץיאַטאַקע

און נאָך עטלעכע

טעג גע-

שטאָרבן דעם  52אַפּריל  .2691די אַש איז
דערויף אָפּגעפירט געװאָרן אין זיין היים-
שטאָט ,לאָס אַנדזשעלעס ,וואו ער איז געקו-
מען צו קבורה דעם  02מאַי  .2691דער
גרויסער עולם ביי אָט דער לויה און דעם 82
יוֹנֵי  2691ביי דעם הספּד-אָװונט האָט באַװיזן
װי באַליבכט ער איז געװען ביי די ברייטע
יידישע פאָלקסמאַסן אין לאָס אַנדזשעלעס.

שמואל
קאַרפּמאַן

אַ טיפּישער פאָר-
שטייער פון דער יידי-
שער אינטעליגענץ פון פריערדיקן דור איז
געווען שמואל קאַרפּמאַן ( ,)9881--2691װאָס
איז געבוירן געװאָרן אין קליינעם ווייסרוסישן
שטעטל נאַראָווליע ,נעבן מאָזיר ,אין אַ פאַמי-
ליע פון  21קינדער ,ביי אַ טאַטען ,װאָס האָט
געפירט אַ גאַרבאַרניע ,פון וועלכער ער האָט
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קוים געצויגן פּרנסה .נאָן אָפּשטאַרבן פון
זיין מוטער ,האָט שמואל פאַרלאָזט די היים,
אַװעק לערנען אין ישיבה אין מאָזיר; ,געגעסן
טעג" .,און מיטגעריסן געװאָרן מיט דער
יידישער רעװאָלוציאָנערער באַוועגונג .באַקן-
מען אַ תשוקה און זיך גענומען צו אַלגעמײנער
בילדונג ,אַװעק קיין קיעוו ,וואו ער איז אַלין
געװאָרן אַ פּריװואַטער לערער .אױסבאָרגנדיק
אַ חבר ,װאָס באַגײט אַ רעװאָלוציאָנערע טאַט,
זיין פּאַס ,ווערט ער ,קומענדיק אַהים ,אַרעס-
טירט און פאַרשיקט אין טורמע.
אין  3191עמיגרירט ער קיין אַמעריקע און
הייבט אָן אין ניו-יאָרק ביי שניידעריי ,אַרומ-
טראָגנדיק זיך מיט אַ חלום צו שטודירן אַלס
דראָגיסט ,דערווייל אָבער נעמט ער אַרבעטן
אין אַ קענדי-סטאָר ביי אַ לאַנדסמאַן ,קעטעל-
מאַן ,מיט וועמענס טאָכטער ,דאָראַ ,ער האָט
טאַקע שפּעטער חתונה .קאַרפּמאַן טרעט
אַרײין שטודירן אין ברוקלין קאַלעדזש ,װאָס
ער רייסט אָבער איבער אין  8191ווען ער
ווערט צוגענומען אין דער אַמעריקאַנער אַרמײ
און געשיקט צום פראָנט אין פראַנקרייך .נאָכן
צוריקקומען ,פאַרענדיקט ער קאַלעדזש ,און
עפנט אַ דראָג-סטאָר אין אַ יידישער געגנט,
אין  6291קומט ער מיט זיין פרוי און קינדער
קיין לאָס-אַנדזשעלעס ,וואו ער עפנט אַ דראָג-
סטאָר אין דאַמאַלטיקן האַרץ פון יידישן
ישוב ,אויף סאָטאָ און ברוקלין .דער דראָג-
סטאָר ווערט תיכף דער זאַמל-פּונקט פאַוּן
יידישן געזעלשאַפטלעכן לעבן אין יידישן
לאָס-אַנדזשעלעס ,אין וועלכן די קאַרפּמאַנס
װואַרפן זיך אַרײן בלב ונפש .דאָ ,אין דעם
דראָג-סטאָר ,קומען פאָר די דיסקוסיעס אי-
בער אַלע יידישע פּראָבלעמען ,דאָ שאַפט מען
די קאָמיטעטן אַרױסצוגעבן יידישע ביכער,
אויפצונעמען יידישע שרייבער ,איינצואָרדנען
יידישע אונטערנעמונגען א .ד ,ג,
באַזונדערס אָבער האָט זיך קאַרפּמאַן גע-
ווידמעט דער אַרבעט פון ייוו"א .ער האָט
אַליין סאָרטירט און פאַרפּאַקט דעם גרויסן
קלמן מרמר-אַרכיוו און אים אַװעקגעשיקט
צו דער ייוויא-ביבליאָטעק אין ניו-יאָרק .ער
פלעגט אַרומגיין איבער שטובן פון אַלטע
תושבים און קלייבן אַלטע ביכער ,דאָקומענטן
און חפצים פאַר דער יוו"א ,און אין דעם
גייסט פון ליבע און פאַרערונג צו יידישער
קולטור ,האָט ער דערצױגן זיינע קינדער,
אַזױ אַז נאָך זיין טױט האָבן זײי :בנימין,
אפרים און העראָלד ,זייערע פרויען און די
אלמנה ,געשאַפן אַ ליטעראַטור-פאָנד ביים
י .ל ,פּרץ-פאַרלאַג אין תל-אביב אַרֹױסצן-
געבן ,דורך אַ זשורי ,יעדע צויי יאָר אַ

וויכטיק בוך אין יידיש,

אינטימער ואַרעמער באַציאונג צו יידישער
קונסט און צו אירע שאַפער ,און איז שטעג-
דיק ,מיט זיין פרוי ,פון די ערשטע ,דאָס צו
באַשטעטיקן מיט מעשים.

דזשעק
קאַהאַן
מען
דזשעק

אים

אַלס

קאַהאַן,

אָבער

קען

לעצטנס האָט ער דווקא ליב ווען מען רופט
אים יעקב .ער רעדט פליסיק און גאַנץ
נאַטירלעך ענגליש ,אָבער ער איז זיך מחיה
צו ריידן יידיש ,און דווקא אויף עפנטלעכע
אַרױסטריטן ווען ס'קומען זיך צוזאַמען יונג
און אַלט; עלטערע ,װאָס קוקן מיט רעזיג-
נאַציע און יונגע מיט אומוויסנקייט אויף
יידיש לשון .ער האָט באַװויזן זייער שנעל
צו װערן פּאָפּולער און באַליבט אין זיין נייער
היים-שטאָט לאָס-אַנדזשעלעס,

דוד
קולאָק

אילוסטרירט געװאָרן דורך דעם באַנקעט
דעם  81נאָוועמבער  ,2691ווען  008פּערזאָן
פון אַלע טעאַטער-קרייזן און פאָרשטייער
פון די גרעסטע ידישע אָרגאַניזאַציעס ,וי
די ,באָנדס פאַר ישראל" ,גיונייטעד דזשו"
איש אַפּיל?, ,פרי סאָנס אָװו איזראַעל* ,האָבן
אים צוגעטיילט דעם פאַרדינטן כבוד ,און
באַלד דערנאָך האָט אים די קבאָנדס פאַר
ישראל" ווידער דורך אַ באַנקעט אויסגע-

דריקט

זייער אָנערקענונג

און ליבשאַפט.

דער כבוד און די לויב-ווערטער האָבן קולאַקן
ניט באַרוישט .װי אַ פּשוטער סאָלדאַט דינט

פון ערשטן מאָמענט,
װאָס ער איז אַרײינגע-
טראָטן אין דער חברותא פון דער יידישער
טעאַטער-פּראָפעסיע; איז צווישן זיי געשלאָסן
געװאָרן אַן אינטימע פריינטשאַפט ,װאָס איז
איינציקווייז אַריבער אין אַ ממשותדיקער
ליבע.

ער ווייטער מיט ראַט און טאָט דער יידישער
טעאַטער-פּראָפעסיע.

הערי
ראַטפּױרל

געבוירן אין ביאַלאָ-פּאָדלאַסקי ,פּוילן ,האָט
דוד קולאַָק איז געבוירן געװאָרן דעם 81
ער באַקומען אַ טראַדיציאָנעל-ײידישע דער-
יוני  7981אין ניו-יאָרק ,און דאָ האָט ער
ציאונג .צוליבן טויט פון זיין פאָטער ,האָט אין  0291פאַרענדיקט דעם ניװו-יאָרקער סיטי
'הערי (אהרן) ראָטפּױירל
ער גאָר פרי געמוזט פאַרלאָזן זיין היים און קאַלעדזש .דורך זיין שוועסטער ,בערטאַ לעש,
איז געבוירן געװאָרן
אָנגעהױיבן װאַנדערן איבער גרעסערע שטעט
אַ נאָנטע פריינדין פון באַרימטן שוישפּילער
דעם -1טן מאַי  7091אין ניו-יאָרק .זיינע
פון רוסלאַנד ,פּױלן ,דיײיטשלאַנד ,בעלגיע ,ביז לודוויק זאַץ ,איז מר ,קולאָק געקומען אין
עלטערן ,שמואל און גאָלדע ראָטפּערל ,פון
ער איז אין די שפּעטערדיקע צװאַנציקער
קאָנטאַקט מיט דער יידישער טעאַטער-װעלט,
ברעסט-ליטאָווסק ,האָבן אים געגעבן אַ רעלי-
יאָרן אָנגעקומען אין אַמעריקע .ער האָט זיך זי האָט אים אָנגעהויבן שטאַרק אינטערע-
גיעזע אוֹן וועלטלעכע דערציאונג ,איינשליסנ-
באַזעצט אין דעטראָיט ,און דאָ אָנגעהױיבן
סירן .ער האָט אָנגעהויבן באַזוכן דאָס יידישע
דיק אייניקע סעמעסטערס אין נ .י .אוניווער-
זיין געזעלשאַפטלעכע טעטיקייט .ער איז גע -טעאַטער .דאָס שפּילן איז אים זייער געפעלן,
זיטעט .ביי פּריואַטע אינסטרוקטאָרן האָט
װאָרן איינער פון די מיטגרינדער פון דער
די װאַרעמע באַציאונג פון עולם האָט אים
ער געלערנט מוזיק און זיך אַנטװיקלט וי אַן
,פּעדעראַציע פון די פּוילישע יידן" און פון אויך געצונדן .דערוייל איז מר ,קולאַק
ערשטקלאַסיקער פידל-שפּילער .וי אַ יונגער
דעם ביאַלער פאַראיין .נאָכן היטלער-חורבן
געװאָרן אַן אַקאַונטענט ,און ווען זאַץ איז
שטרעבנדיקער אָליניסט ,אָרגאַניזירט ער
האָט ער אונערמידלעך געהאָלפן זיינע לאַנדס -געװאָרן אַ שותף מיט יוסף רומשינסקי ,איז
דעם שלום-עליכם שטרייך:קװאַרטעט ,װאָס
לייט און אָנגעװענדט אַלע מיטלען אויפצוזוכן
קולאַק געװאָרן זייער אַקאַונטענט .דאָס האָט
איז באַלד באַרימט געװאָרן צוליב די אויפ-
ז!יינע לעבן-געבליבענע לאַנדסלײט אין פאַר -אים נאָך נענטער אַרײנגעבראַכט אין דער
טריטן אויף דער ראַדיאָ ,שפּילנדיק ספּעציעל
שידענע לענדער,
טעאַטער-משפּחה .ער איז געװאָרן אַן איי-
אַָרקעסטרירטע יידישע פאָלקסטימלעכע מאָ-
אין  8491איז דזשעק קאַהאַן געקומען אין גענער מענטש .זייערע פריידן און ליידן
טיוון און פאָלקסלידער,
זיינען געװאָרן זיינע .זיין בליק איז אָבער
לאָס-אַנדזשעלעס .דאָ האָט ער זיך דערנענ-
צו דער אויפפירונג פון ;קידוש השם" אין
באַלד געווען אַ ברייטערער .טעאַטער האָט
טערט צו דער ציוניסטישער אַרבעטער-באַ-
יידישן קונסט-טעאַטער ,איז ראָטפּױרל צװאַ-
וועגונג און עס האָט ניט לאַנג גענומען ,וי ביי אים נישט געמיינט נאָר דער שוישפּילער,
מען מיט זיין קװואַרטעט אַנגאַזשירט געװאָרן
ער איז געשטעלט געװאָרן אין איר שפּיץ .נאָר אַלע ביים טעאַטער ,און אַזױנאָך איז
פון מאָריס שװאַרצן אויפצוטרעטן באַקלײדט
ער איז געװאָרן איינער פון די גרינדער פון אים אַממערסטן נאָנט געװאָרן די יידישסע
און גרימירט וי 'חיים מאָטלס קאַפּעליע? .אַן
ס
טעאַטריקל עלייענס ,די אָרגאַניזאַציע װאָ
בן-גוריון-צווייג פון יידיש-נאַציאָנאַלן אַרבע-
אימפּרעסיאָניסטיש בילד פון דער מזיקאַלי-
טער-פאַרבאַנד ,און אַרוסרופנדיק צו זיך דרך זאָרגט און העלפט ביים לעבן און נאָכן טיט .
שער גרופּע איז געמאָלן געװאָרן פון דעם
אַלע באַשעפטיקטע ביים טעאַטער.
ארץ און צוטרוי צוליב זיין חברשאַפט ,פאָלקס-
מאָלער סעם אָסטראָװוסקי און איינגעשלאָסן
טימלעכקייט ,און דערפאַר ,ווייל ער טוט אַליין
קולאָקס אינטערעס אין די ,עלייענס" האָט
געװאָרן אין דעם קינסטלערישן זשורנאַל ,װאָס
דאָס װאָס ער פּרעדיקט צו אַנדערע ,איז ער אים באַלד אַרױסגערוקט אין פראָנט ,און איז דערשינען לכבוד דער אויפפירונג,
געוויילט געװאָרן ,שוין צום פערטן מאָל ,צום
זינט  4491איז ער דער פּרעזידענט פון
אין מװויקאַלישע קרייזן באַקענט זיך ראָט-
העכסטן אַמט פון אָרטיקן פאַרבאַנד  ---פאָר
דער אָרגאַניזאַציע .ער װערט כסדר אינ-
פּױירל מיט דער פּיאַניסטין ראַשעל קרעטש-
ם
זיצער פון שטאָט-קאָמיטעט .דאָ אויף דע
אויסגעקליבן צום דאָזיקן אַמט
שטימיק
מאַר ,טאָכטער פון באַרימטן חזן אליהו
ך
ר
אמט האָט ער ממש אַלעמען איבעראַשט דו
וועלכן ער טראָגט מיט כבוד ,איבערגעבנ-
קרעטשמאַר ,װאָס גיט זיי זיין ברכה בתנאי:
ג
נ
ו
אַ גאַנצע ריי אויפטוען ,דורך דער אַנטװויקל
הייט און גרויס אַחריות .צוליב זיין האַרצי-
ער זאָל ווערן אויס מוזיקער און זיך נעמען
ם
ע
ד
פון אַ גאַנצע ריי פּראָיעקטן ,באַזונדערס
צו מער סובסטאַנטיווע געשעפטן .הערי גיט
קער באַציאונג צו יעדן איינעם פון דער
,
)
)
ל
א
ר
ש
קולטור-צענטער אין דימונה (מדינת י
פּראָפּעסיע איז ער ממש דער ליבלינג פון אויף זיין מוזיקאַלישע אַמביציע ,ווערט דער-
דושעק קאַהאַן איז דורכגעדרונגען מיט אַן דער פּראָכעסיע און אַמבעסטן איז דאָס
פאָלגרייך אין געשעפט וי אַ לאָמבער-דילער,
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ער פאַרבלייבט אָבער טריי צו דער מוזע פון
מוזיק,
די פריינטשאַפט מיט מאָריס שװואַרצן האָט
זיך אָנגעהויבן זינט דער צייט פון זיין מיט-
ווירקן אין יידישן קונסט-טעאַטער און זייער
אָפט פלעגט מאָריס שװאַרץ אויפטרעטן ביי
פאַרשידענע קולטור-אונטערנעמונגען אין רע-
ציטאַציעס באַגלײיט פון ראַשעל ראַטפּױרל,
אַ געוויסע צייט פאַר זיין שטאַרבן ,האָט מאָ-
ריס שװאַרץ פאַרבראַכט ביי די ראָטפּוירלס,
און באַגלײט פון איר אויף דער פּיאַנאָ ,האָט
שװאַרץ געמאַכט אַ טעיפּ פון די רעציטאַ-
ציעס ?שׂבת" פון י .ל ,פּרצס ,די גאָלדענע
קייט" און ,דאָס הייליקע שניידערל* פון שלום
אַשס ;קידוש השם ."2ביידע רעציטאַציעס זיי-
נען נאָך שװאַרצס טויט אַריינגענומען געװאָרן
אין דעם גראַמאָפאָן-אַלבום ,װאָס איז געשאַפן
געװאָרן פון הערי ראָטפּױרל וי אַן אָנדענק
נאָך מאָריס שװאַרץ ע"ה.
ראָטפּױירל איז שטאַרק אַקטיוו אין געזעל-
שאַפּטלעכע און רעליגיעזע אינטערעסן און
איז אייניקע יאָר געווען דער פּרעזידענט פון
קאָמיוניטי סענטער אָװו איזראַעל אין פּעלהאַם
בעי געגנט פון ניו-יאָרק.

ליזאַ שאָר
אין דעם נעקראַלאָג
װאָס אַ גרופּע פון די
באַדײיטנדסטע יידישע שריפטשטעלער האָבן
אָפּנעדרוקט נאָך איר טויט ,ווערט געזאָגט:
צ;וזאַמען מיט איר מאַן ,ווילי ,האָבן זיי אויפ-
געבויט אין לאָס אַנדזשעלעס אַ שיינע היים
פאַר דער יידישער ליטעראַטור ,פאַר דער
יידישער קולטור ,אירע שאַפער און בויער.
ליזאַס ליכטיקער נאָמען װועט בלייבן לזכרון
אויף לאַנגע ,לאַנגע יאָרן ביי אונדז און ביי
אַלע ,װאָס האָבן געהאַט דעם גרויסן נחת-רוח
צו זיין צווישן אירע פריינט",
ליזאַ שׂאָר איז געווען אַ לאַנג-יאָריקע איינ-
וואוינערין און געזעלשאַפּטלעכע טוערין אין
לאָס אַנדזשעלעס ,וואו זי מיט איר מאַן האָבן
געמאַכט זייער היים זינט  .8291זי האָט קיינ-
מאָל פאַר קיינעם ניט גערעדט ועגן איר
;פאַרגאַנגענהײט? ,אַז קומענדיק אין אָנהייב
ערשטע וועלט-מלחמה אין ניו-יאָרק פון דער
אַלטער היים ,רוסלאַנד ,וואו זי איז אין 8981
געבוירן געװאָרן אין ביעלאָצערקאָו ,אַלס
לאה גוטקעוויטש ,האָט זי גלייכצייטיק מיטן
אַרבעטן אין די שעפּער ,אויך געשטרעבט צו
ווערן אַ קינסטלערין .,זי האָט אונטער איר

אייגענעם נאָמען געשריבן און געדרוקט לי-
דער אין דער אָרטיקער רוסישער פּרעסע און
אונטערן פּסעװדאָנים ליזאַ גודמאַן אין יידיש
אין דער ,פרייע אַרבײטער שטימע" .אָט די
שטרעבונג ,װאָס זי האָט ניט פאַרווירקלעכט,
איז ביי איר שפּעטער איבערגעגאַנגען ניט
וי ביי אַנדערע אין אַ ציניזם ,נאָר ,פאַרקערט,
אין אַ פאַרהייליקונג צו דער יידישער ליטע-
ראַטור ,באַזונדערס צו פּאָעזיע .אין איר היים,
אין לאָס אַנדזשעלעס ,זיינען אױסגעאַרבעט
געװאָרן פאַרשידענע געזעלשאַפטלעכע פּראָ-
יעקטן ,עס זיינען געגרינדעט געװאָרן קאָמי-
טעטן אַרוסצוגעבן ביכער פון יידישע שריי-
בער ,צו ברענגען יידישע לעקטאָרן אָדער
שריפטשטעלער .ניט נאָר פלעגט זי אַלין
בײישטייעױן מיט דער פולער האַנט ,נאָר זי
פלעגט אויך באַװעגן אַנדערע צו טאָן .זי
פלעגט צװוישן פריינט און באַקאַנטע אַרומ-
גיין פאַרשפּרײטן דאָס יידישע בוך.
זי האָט געצונדן איר ליכטל אין דעם ליכט
פון אַנדערע.
אָבער אויב זי האָט זיך ניט געקאָנט אויסלעבן
וי אַ דיכטערין ,זיינען אָבער אירע שטרע-
בונגען ,געפילן און פאַרלאַנגען צוֹ קונסט,
דאָך פאַרבליבן אין איר ,און אין די לעצטע
יאָרן האָט זי שטודירט און זיך אַנטװיקלט
אַלס אויסגעצייכנטע קינסטלערין אויפן גע-
ביט פריער פון סעראַמיק ,שפּעטער פון קו-
פּער עמאלישע .דאָ האָט זי אַרײנגעטאַן איר
פאַנטאַזיע און שוואונג און דערגרייכט אַ
מודרגה,
איר טויט דעם  62אָקטאָבער  2691איז גע-
ווען און פאַרבליבן אַ טרויער-טאָג ניט נאָר
פאַר איר מאַן ווילי ,אַ געשוואוירענעם דינער
פאַר יידישע קולטור-ענינים ,און איר זון,
בערנאַרד ,געהילף-פּראָפּעסאַָר פאַר ביאָ-פי-
זיק אין װאַשינגטאָן מעדיקל קאלעדזש אין
סט .לואיס ,מיזורי ,נאָר אויך פאַר אירע אומ-
צאָליקע פריינט,

איבערגעטראָגן קיין ווין .אויף אַזאַ אופן האָט
דאָס יונגע מיידל איינגעזאַפּט אין זיך דריי
קולטורן  :די גאַליציש-יידישע ,די אונגאָרישע
און די עסטרייכישע.
נאָך אין בודאַפּעסט האָט זי געהאַט אַ מעג-
לעכקייט צו קומען אין קאָנטאַקט מיט יידיש
טעאַטער דורך באַזוכן אָפּט די פאָרשטעלונגען
פון די אַזױי-גערופענע פּאָלנישע? ,אָבער
ערשט אין ווין האָט זי זיך נאָך מער דער-
נענטערט צו זיי ,געװאָרן אַן אייגענע הינטער
די קוליסן פון יידישן טעאַטער ,און געשלאָסן
די נאָנטסטע פריינטשאַפט מיט די יידישע
שױישפּילער שטרענג ,רעליס ,דייטש ,יעקב
מעסטל ,סאַלטשאַ וויינבערג ,בן-ציון סעגאַל
און באַזונדערס מיט יהושע הורוויץ .זי האָט
זיי תמיד געהאָלפן מיט ראַט און טאַט .באַ-
קענט זיך אין ווין מיט אַ יונגערמאַן מיט
איר פאַמיליע-נאָמען ,שמחה שאַרף ,האָט זי
מיט אים חתונה און אין  0291קומען זיי אין
אַמעריקע ,פריער אין ניו-יאָרק און דערנאָך
אין לאָס-אַנדזשעלעס ,דאָ ,האָבנדיק גרויס
הצלחה אין מסחר ,פאַרגעסן ביידע ניט זייערע
אַמאָליקע פאַרבינדונג מיטן יידישן קינסטלער,
און ווייזן ביי יעדער געלעגנהייט אַרױס צו
זיי די זעלבע נאָנטקייט װאָס אין זייערע יונגע
יאָרן .,שאַרי גיט זיך אויך אֶפּ מיט אַ גװאַל-
דיקער איבערגעבנקייט מיט געזעלשאַפטלע-
כער אַרבעט .זי איז פּרעזידענטין פון דער
;הצפירה"-גרופּע פון דער פּיאָנערן פרויען
אָרגאַניזאַציע ,און איר היים איז תמיד אָפן
פאַר יידישע קינסטלער און יידישע געזעל-
שאַפטלעכע מענטשן ,סיי שאַרי ,סיי איר מאַן,
געהערן צום שענסטן טיפּ פאַרערער פון

יידישער קולטור ,װאָס זיי שטיצן מיט אַ
ברייטער האַנט.

זיגמונד
שװאַרץ

שאַרי
שאַרף
געבוירן אין דאָרף רא"
מאנא ,נעבן זבאַראַזש,
מזרח-גאַליציע .פאָטער  --אַ ייד אַ תלמיך-
חכם .זייער יונג אַריבער מיט דער גאַנצער
פאַמיליע קיין בודאַפּעסט ,אונגאַרן ,וואו דער
פאָטער איז געװאָרן רעליגיע-לערער אין אַ
דאָרטיקער שול .נאָכן פאָטערס טויט ,איז שאַ-
רי געװאָרן זעלבסטשטענדיק און זיך אַרײנ-
געװאָרפן אין מסחר ,און צוליב דעם זיך
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ער האָט געשטאַמט פון
רומעניע ,דאָס לאַנד
וואו אברהם גאָלדפאַדען האָט געגרינדעט דאָס
יידישע טעאַטער ,און עס איז געווען גאַנץ
נאַטירלעך ,אַז אין אים זאָל נעסטיקן אַ ליבע
צו יידיש טעאַטער ,באַזונדערס אין יענע יאָרן,
ווען יידיש טעאַטער אין אַמעריקע איז גע-
ווען דער לעבעדיקסטער נערוו אין יידישן
עמיגראַנטן-לעבן.
זיגמונד שװאַרץ איז געבוירן געװאָרן אין
אין פּאַשקאַן ,רומעניע .ער איז יונג
0
געקומען קיין אַמעריקע .ער האָט דאָ פריער
אױיסגעפּרובט פאַרשידענע מלאכות ,ביז ער

האָט זיך אָפּגעשטעלט ביי דעם סאַמע לעצטן :
;חסד של אמת" ,באַגראָבן די טויטע ,און באַ-
גראָבן זיי אויף אַ טראַדיציאָנעלן ,שטילן
שיינעם ,לייטישן אופן .פאַר דעם צוועק האָט
ער געעפנט זיין ,פיונעראַל פּאַרלאָר* ,װי
אַלע יידישע אימיגראַנטן איז ער אויך געווען
אַ יידישער

טעאַסער-גיײיער

און געהאַט

שטאַבינסקי

אלס קינד געטראָגן אַ קאַפּאָטע ,אַ 'געהאַקטע

זיינע.

ליבלינגע אין טעאַטער .אָבעֶר זייענדיק אַ
מיטגליד אין דער קאָמיטע ,װאָס האָט אָפּגץ-
היט דאָס געזעץ פון ,בלויען זונטאָג* (פאַר-
באָט צו שפּילן טעאַטער אום זונטאָג) ,איז ער

געװאָרן אַלץ נענטער און אינטימער

דאָריס

מיטן

יידישן טעאַטער ,ער האָט געוואוסט ,אַז אויב
דאָס יידישע טעאַטער זאָל מוזן אָפּהיטן אָט
דעם פאַרבאָט ,װעט דאָס זיין אַ גרויסע שטע-
רונג פאַר זיין עקזיסטענץ ,האָט ער געמוזט
געפינען אַ קאָמפּראָמיס פאַר ביידע צדדים,
דאָס האָט אים געבראַכט אין אַ גאָר נאָנטן
קאָנטאַקט מיטן יידישן אַקטיאָר ,און ווען עס
האָט זיך געגרינדעט די איידישע טעאַטריקל
עלייענס" ,און עס איז אַנטשטאַנען דאָס פּראָב-
לעם פון קויפן קרקע פאַר אַן אייגענעם בית-
עולם ,איז זיגמונד שװאַרץ געקומען צו הילף
מיט אַ גרעסערער הלוואה ,װאָס האָט מעגלעך
דורכצופירן דידאָזיקע ויכטיקע
געמאַכט
קניה .אויף אַזאַ אופן איז שװואַרץ אויך שוין
געװאָרן דער אָפיציעלער קברן פון פאַר-
שטאָרבענע מיטגלידער פון דער ידישער
טעאַטער-פּראָפּעסיע .מער וי איינמאָל האָט
געטראָפן ,אַז אַ טעאַטער-מענטש איז גע"
שטאָרבן און עס איז ניט געווען קיין מיטלען
אים צו ברענגען צו קבורה ,האָט שװאַרץ עס
דורכגעפירט פון זיין טאַש און קיינמאָל עס
ניט געמאָנט וי אַ חוב,
זיין ליבע צום יידישן טעאַטראַל איז גע-
ווען גװאַלדיק גרויס ,אַזױ אויך מצד דעם
טעאַטער-פאַך .עס פלעגן אַרומגײן אַ סך וויצן
אויף זיין חשבון ,צוליב זיין פאַך ,און אַק-
טיאָרן ,װאָס זיינען פון נאַטור אָבערגלויביש,
פלעגן טײילמאָל זיך אָפּשרעקן ווען זיי פלעגן
אים זעען ,אָבער קוים האָט ער גענומען צו
זיי ריידן ,האָבן זיי דערפילט אין אים די
נאָנטקײט פון אַ פאָטער ,אַ װאַרעם קלאַפּעדיק

געבוירן (ראָזענטאַל ---
עלטערן ,וי אױך
איר מאַן ,געבוירן אין דאָמבראָװע ,פּױלן)
דעם  9מאַי  4291אין מעקסיקאָ סיטי .דאָרט
געענדיקט פאָלקס -און האַנדלס-שול און גע"
אַרבעט  4יאָר אין אַן אָפיס .,נאָך איר חתונה
האָט זי ,אָפּגעבנדיק זיך מיט דער דערציאונג
פון אירע קינדער ,מיטגעאַרבעט אין דאַמאָל-
טיקן קינדער-טעאַטער ביים יידישן ספּאָרט-
סענטער ,און פון דאַמאָלט אָן באַקומען א
גװאַלדיקן אינטערעס צו טעאַטער ,װאָס איז
אָבער ממש אָנגעצונדן געװאָרן ביי איר אין

אַ הײליקן פלאַם ,ווען זהיאָט געהערט אויפ-
טרעטן מאָריס שװואַרצן .ניט קענענדיק גענוג
יידיש ,איז אָבער אין איר געװאַקסן פון טאָג
צו טאָג אַלץ מער דער אינטערעס פאַר יידיש
טעאַטער ,באַזונדערס פאַר די אַקטיװױיטעטן
פון ,יידישער קונסט טעאַטער* און זיין שאַ-
פער מאָריס שװאַרץ .זי באַמיט זיך אַליין

צו לייענען אָדער לאָזן פאָרלייענען אַרטיקלען
וועגן יידישן טעאַטער ,פאַר וועלכע זי ווייזט
אַרױס אַ שטאַרקן אינטערעס,
באַזיצנדיק פּערפעקט ענגליש און שפּאַניש,
און האָבנדיק אַ נייגונג צו שרייבן ,איז דאָריס
שטאַבינסקי געווען צוויי יאָר סעקרעטאַר פון
קולטור-קאָמיטעט פון ,וויצא" ,און פון צייט
צו צייט געדרוקט אַרטיקלען אין זייער זשור-
נאַל .זי האָט אויך פאַר זיי געהאַלטן אַ
רעפעראָט ועגן יידישן טעאַטער .זי אין
אַקטיוו אין מוטערס-קאָמיטעט פון דער נייער
יידישער שול ,וואו אירע דריי קינדער זיינען
געווען תלמידים ,און צוויי לערנען נאָך איצט,
מיט שטאָלץ זאַמלט פרוי שטאַבינסקי אין
איר און איר מאַנס היים די פאַרשידענע ווערק
וועגן יידישן טעאַטער ,װאָס זי האָט ליב מיט
איר גאַנצן האַרצן,

האַרץ ,זיין שמייכל האָט זיי געמאַכט פאַר 
געסן זייערע פאָרגעפילן ,און זיגמונד שװאַרץ
איז געווען אַן אָפטער גאַסט אין דער אַקטיאָ-
רישער משפּחה.
זיגמונד שװאַרץ האָט באַזונדערס אַכטונג
געגעבן ,אַז די לוויות פון די באַליכטע אָנגע-
זעענע אַקטיאָרן זאָלן דורכגעפירט ווערן מיט
גרויס פּראַכט .ער האָט דאָס באַטראַכט וי
אַן אויסדרוק פון יידיש געפיל .ווען ער איז
געשטאָרבן דעם  21נאָוועמבער  6391האָט
די יידישע טעאַטער-משפּחה ,ביי זיין לוויה,
אַרױסגעװיזן איר ליבע און גלייכצייטיק איר
צער-אויסדרוק צו אַ האַרציקן פריינד,

האָט ער געזאָגט; :איך בין געבוירן געװאָרן
אין װאַרשע ,אויף פּראַנטשיסקאַנער גאַס ,װאָס
איז געווען שפּעטער אין האַרץ פון װאַרשע-
ווער געטאַיאױפשטאַנד ,אָבער צוליבן געזונט
פון טאַטען ,איז די משפּחה אַריבערגעפאָרן
אין אַ קליין שטעטל ,ראַטשאָינס .איך האָב

משה
שעיווער

אין אַ רעדע ,װאָס משה
שעיווער האָט געהאַלטן
ווען מ'האָט אויפגעדעקט די אויסשטעלונג פון
בערל סאַטס האָלץ-סקולפּטור-קאָלעקציע; ,אַ
יידיש שטעטל" ,װאָס ער האָט אָפּגעקױיפט,
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קאַפּאָטע! ,איך האָב געזעען און געלעבט מיט

אַלע סאָטס העלדן; אין חדר ,דעם שוסטער
און דעם שניידער ,אַרומגעלאָפן דאָנערשטאָגס
מיט אַ לאַמטערן קלייבן גראָשנס פאַר אָרע-
מעלייט אויף שבת ,ל"ג-בעומר געפאָכעט מיטן
האָלצערנעם שווערדל ,און פּורים געטראָגן
שלח-מנות און געשפּילט אַן אחשורוש-שפּיל
מיט חברה פּורים-שפּילער?
אָט די פאָלקסטימלעכקייט איז פאַרבליבן
די ריכטשנור פאַר משה שעיווער זיין גאַנץ

לעבן ( 52דעצעמבער  82 -- 3981אָקטאָבער
 ,)1שוין נאָכדעם וי די מאַטעריעלע שפע
אין אַמעריקע האָט באַוויזן אַװעקצורײסן פון
יידישן לעבן בכלל און פון יידיש-נאַציאָנאַלן
לעבן בפרט אָן אַ שיעור פון די ,וועלכע האָבן
געשטאַמט ,װי שעיווער ,פון עכטן יידישן
פאָלקסטום אויף יענער זייט ים,
ביי משה שעיווער איז עס געווען פאַרקערט:
װאָס מער ער איז געשטיגן מאַטעריעל ,אַלץ
מער איז אויך געשטיגן זיין גייסטיקע פאַר-
בינדונג מיט אַלטער און נייער יידישקייט,
מיט אַלטער און מאָדערנער יידישער קולטור,
באַזונדערס ,װאָס האָט אַ שייכות מיט ארץ-
ישראל און שפּעטער מיט מדינת ישראל ,די
הסתדרות-קאַמפּײינס ,װאָס ער האָט דערהויבן
צו גאָר גרויסע הויכן אין דעטראָיט ,וואו ער
און זיין פרוי ,די זינגערין עמאַ (זע איר
לעבנס-געשיכטע אין דעם באַנד ,זז-2853 .
 )8דאָבן געמאַכט פאַר זייער היים; ,אַמ-
פּאַל", ,יונייטעד דזשואיש אַפּיל" ,ישראל-
באָנדס ,אינוועסטירונגען פאַר מדינת ישראל,
זיינען געווען ענינים ,װאָס זיינען געשטאַנען
ביי אים אויפן טעגלעכן סדר-היום .און איז
עס געקומען צו קולטור-ענינים ,האָט משה
שעיווער וי קיינער פון די איידיש אימיג-
ראַנטן" ניט באַװיוֹן אַזאַ  ברייטן שוואונג:
זיין אויפבויען די ביבליאָטעק אין ;בית
בערל" אין מדינת ישראל ,דאָס אָפּקויפן די
קאָלעקציע פון סקולפּטאָר בערל סאַט און
עס אַװעקשיקן קיין ישראל וי אַ זכר פון
די אויף אייביק-פאַרשוואונדענע יידישע טיפּן
אין פּוילן ,דאָס ברענגען קיין דעטראָיט די
.הבימה"-טרופּע ,דאָס שאַפן דעם ,מאָריס ל.
שעיווער פאָנדעישאָן" ,װאָס שטיצט מיט אַ
ברייטער האַנט פאַרשידענע יידישע קולטור-
דערשיינונגען .,דאָס אויפשטעלן די יידיש"
העברעאישע חיים גרינבערג שול און דעם
פּרעכטיקן חיים גרינבערג-צענטער אין דעט-
ראָיט (אוידיטאָריום טראָגט שעיווערס נאָמען),

זיינען

אפשר

נאָר

א

טייל פון

די פאַר-

שידענע מעשים טובים פון אָט-דעם מענטשן,
װאָס איז געבליבן ביז זיין לעצטן אָטעם-צוג

אַן אומאָפּטײלבאַרער חלק פון פּשוטן יידישן
פאָלקס-מענטשן ,סיי אין זיין באַציאונג צו
יידישע כלל-ענינים ,סיי אין זיין באַציאונג

צום יחיד ,ביי וועמען ער האָט זיך גוט איינג-
געקריצט אין זכרון ,בפרט פאַר זיין ליבשאַפט
צו מענטשן

פון אידעאַליזם און קולטור,

אין אַנדענק פון מיכאל און אַננא מיכאַלעסקאַ
מיכאל מיכאַלעסקאָ איז געווען פון די
יידישע שוישפּילער ,װאָס האָבן געהאַט אַ
וועלט-נאָמען .אַלס מאַן איז ער געוען אַ
שיינהייט ,אַ פּרינץ ,אַ פּאַסיקע פיגור פאַר
די ,מאַטינעע איידלס" ,און ווען ער האָט
גערעדט וועגן ליבע ,האָט מען אים געמוזט
גלויבן ,זיין האַרציקע מנגנישע שטימע ,דער
זיסער באַריטאָן-קול ,װאָס אין געווען אַזױ
אַריינגעדרינגען אין האַרץ פון יעדן צוהע-
רער ,האָט געמוזט מאַכן אַזא איינדרוק ,אַז
מען זאָל אים ניט פאַרגעסן .אָבערּ מיכאַ-
לעסקאָ איז געװוען אַן אױסנאַם לגבי אַ
סך אַנדערע ליבהאָבער סיי ביי יידן ,סיי
ביי ניט-יידן .געוויינלעך און טאַקע מערּסטג-
טייל טרעפט עס ,אַז ליבהאָבער זיינען באַ-
שאָנקען בלויז מיט אַ שיינע פיגור ,אַ פיין
פּנים און אַ גוטע שטימע ,אָבער װאָס אָנ-
באַלאַנגט בינע-טאַלאַנט זיינען זיי דערפון
ווייט כרחוק מזרח ממערב ,אַנדערש אָבער איז

געווען מיכאל מיכאַלעסקאָ .ניט נאָר איז ער
געווען דער גלענצנדער ליבהאָבער אין דער
אָפּערעטע ,אַפילו ביז די לעצטע אאָרן פון
זיין לעבן ,נאָר ער איז בכלל געווען אַ פּרעכ-
טיקער שוישפּילער ,אַ דראַמאַטישער קינסט-
לער ,אַן עכטער טאַלאַנטירטער אַרטיסט,
זיין ;הערשעלע דובראָוונער* ,זיין ש,למהקע

שאַרלאַטאַן? און אַ ריי אַנדערע ראָלן געהערן
קרעאַציעס

אין יידישן

טע-

צו די בעסטע
אַטער,
מיכאַלעסקאָ ,וועמענס ריכטיקער נאָמען
איז געווען װייסבלאָט (זע זיין ביאָגראַפיע
,עאַטער לעקסיקאָן"),
אין צווייטן באַנד פון ט

איז געשטאָרבן דעם  82אַפּריל  7591אין
ניו-יאָרק,
אַנדושאַ מיכאַלעסקאָ (לעווין) איז געווען
לכתחילה א געשעפטס-פרוי ,זי האָט זיך
פאַרליבט אין מיכאַלעסקאָן אַלס שוישפּילער
און אַלס מאַן ,און ווען זי האָט מיט אים
חתונה געהאַט ,האָט זי באַשלאָסן ,צוליב
שלום-בית ,אויך צו ווערן אַן אַקטריסע .זי
האָט איר ווילן דורכגעפירט און איינציקווייז
זיך אַנטװיקלט אַלס גאַנץ פעאיקע בינע-
קראַפט .באַזונדערס אָבער האָט זי פיל גע-
האָלפן מיכאַלעסקאָן ביים אָנפירן די גע-
שעפטלעכע זייט פון זיינע טעאַטער-אונטער-
נעמונגען ,מיט איר ענערגיע .מיט איר
איבערגעבנהייט ,האָט זי אָן אַ שעור מעגלעך

רעכטס צו לינקס  :נייטן עהרליך ,הערמאן פיינבערג (פון ,ס,יטי אָװ האָופּי) ,מרס ,לילי עהרליך ,מרס ,פיינבערג,
אננא מיכאלעסקאָ (לעווין) און מיכאל מיכאלעסקאָ.

געמאַכט ,אַז מיכאַלעסקאָ ,וועלכער האָט די
לעצטע יאָרן פון זיין לעבן אָפט געקרענקט,
זאָל קאָנען אָנגיין מיט זיין בינע:טעטיקייט,
ווען זי איז דעם  6יוני  2591געשטאָרבן אין
לאָס אַנדזושעלעס ,איז זי פריער דאָרט גע-
קומען צו קבורה ,אָבער ווען מיכאַלעסקאָ
האָט זיך פון לאָס אַנדזשעלעס צוריק אַרי-
בערגעטראָגן קיין ניו-יאָרק ,האָט ער אַהין
אויך אַריבערגעפירט דעם גוף פון זיין באַ-
ליבטער פרוי ,און ווידער האָט זיך באַשטע-
טיקט דער אַלטער זאָג ,הנאהבים והנעימים
בחייהם ובמותם לא נפרדו",

נייטען ערליך ,פּרעזידענט פון די קעיק
בעקערס יוניאָן ,זיין פרוי ליליען ,זיינען
געווען גװאַלדיק איבערגעבענע פריינט פון

די מיכאַלעסקאָס .די שווערע עקאָנאָמישע
צייטן ,װאָס דאָס טעאַטער-פּאָרל זיינען איי-
ניקע מאָל דורכגעגאַנגען אין די לעצטע
יאָרן ,זיינען זיי איבערגעקומען נאָר אַ דאַנק
דער הילף פון די ערליכס פאַר וועלכע שטי-
צע און אַרבעט פאַר מיכאַלעסקאָן און זיין
פרוי זיינען ניט געווען צו שוער און צו
גרויס ,און וועלכע קאָנען זיי ניט און ווילן
זיי קיינמאָל ניט פאַרגעסן,

מיטבויער
זעמל רעזניק
לאה אייזענבערג
אהַ.בראַמסאַן
לואיס גאָרדאָן
דזשייקאָב גודמאַן
מגראַ.לפּערין
(לאָס אנדושעלעס)

מר .דיאמאנד'

סעמיועל פ .לענהאַף
מילס קאַרפּאַרעישאַן
| אפ.אַקס
ב .פיינמאַן
(לאָס אַנדזשעלעס)

שלמה צוקערמאַן
(לאָס אנדזשעלעס)

גראָסינגער האָטעל
קאָנקאָרד האָטעל

י .וויינמאַן

מאו פאַליקמאַן

(לאָס אַנדזשעלעס)
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