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מזנד

קאָמיטעט פּון הונדערט פּאַרן ק,דושים נאַנךי"
אַדלער גילע ,ניו יאָרק*)
;ארבעטער

לעקסיקאָן
,

יידישן

ַ,מאלגעמייטעדײ
א
אַרטיסטן און סרײינמײ

פון

אשכטישע סהלה ,מעקסיקע סיטי
אש חיהלע ,פילאַדעלפיע

טעאַטעךף"

אַבראַמאָו ,באָריס און מערי
יאָהאַניסבורג

אַרױסגעגעבן אונטער דער השגחה פון

באזשיק מאַקס
באַזשיס רייזל
בערגען בעלזענער
פֿאַרבאַנדײ
באטס בען
בערן מיױי
בארנשטיין יוליוס

דער יידישער אקטיאָרן יוניע

זלמן זילבערצווייג  --רעדאַקטאָר
באזשיט

מאַלס

-

דירעקטאָר

פאָלקס

קאַמפּין

גענדעל

ראד

סאָסין מיכא? דר ,מיאַמי ביעטע

הערשל

יחסן

װײס

אך ידזשץ,

ל .א

װאָלף מערקור

װײבראָט

װויליאַָס פרידמאַן

ווהייטמאן פּאֲולין ,לאָס אַנדזשעלעט

ראזעל פּיוואר

מאַסס פרידלענדער
טשאַרלז קאהען
סיאר רעכטבייט

װײנבערג
דעטראֵיט.
|
װישניאַטץ סעם ,מעקסיקע סיטי
ווינציגסטער חיים

שעריצייכענונג  --פאֲני ראַבעל

דאָס בוך
געװאָרן
פערענץ
תביעות

 ,- -לאָס אַנדזשעלעס

איז צוגענרייט און אַרױסגעגעבן
מיט דער החילף פון דער אקאָנ"
װעגן יידישע מאַטעריעלע
קעגן דײיטשלאַנף"
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-ץחבּחזז6ס

הערי

זייךדעטועבער

זילבערטוייג

אחן דושעב,

'  -מעקסיקע

סיטי

צילע ,לאָס אַנדזשעלעס

זביעלרצווייג זלמן ,לאָס אַנדזשעלעס
זילבערגווייג אבשלום ,ל .אַנדזשעלעס
ערטוייג אהובח ,לאָס אַנדזשעלעס
זביל
טראַי בעני און מאָלי
טיקמאַןיעקב
טעפּער יצחק א גיטע ,,מילװאָקי
יידישטע

מילואָקי

פּערלאָוװ י

| האַרט דוד תל אביב
בעסי

זעליג

פּיקאן מאָלי

האַלפּערן-ניומאַן דינה ,שיקאַגאָ
האָפמאַן אַדאָלף לאָס אַנדזשעלעס

דינה האַלפּערן

סלאבאדגיט
פערהיפט,

דושײקאָבס
דעל הערי
דיסשטיין סאול

הערי וויינבערג
מרדכי ירדוי
מרדכי

לעס
סעקנדאַ שלום און בעפי
סקולביס מגשה או אַננאַ

דושײקאָב

סעקרעטאַר

יעטב,

לאָס אַנדזשעלעס

|

סטאַר פּלעיערס סְלאב ,לאָס אַנדזשע-

גאָלבאַרד הערש ,,2מעקסיקע סיטי

שלום סעקונראַ  --פאָרזיצער
יעקב סאליך  -קאַסירער
שושנטהם

װעלט-

נומאַן

גרייזער לעאָן

קאַטיט ע ט.

-

רינג" ,ניו יאָרק

יחסן מרדכי
לאָדזשער סאשל
לענסקי לייבוש
ליפּינסקי יצחק
לובלינער מיכאל דר.
מסדה
מאָרגענשטעהר מאָריס
לובלינער מיכאל דר ,ל א
ספּאָרט צבענטע ,מעקסיקע סיטי
קלוב ל א

אַקטיאָרן

יוניט

יידישע טעאַטריסל עלײענס
יידישער אַקטיאָן קלוב

יידישער אַרטיסטן פאַראיין ,ישראל
יידישער נאַגיאָנאַלער ארבעטעך
פֿאַרבאַנד
יידישטער אַרבעטער קאָמיטעט
יידישער קולטור קאַנגרעט

|

פּאָרטנאָי רעבעקאַ ,מעקסיקע סיטי
פארווערטס אסאס.

פעלדמאַן שמשו,

מעקסיקע סימי

פארמאן גײטאַן
פארמאן נאַרמאַן
פורטאַן אַר ,,פילאַ.
פעדערמאַן רפאל
פארבער מאָריס אט מאַביא ,ל א
פיינמאַן ,בעלא ,ל .א.
פעיר שױרלי א בען ל .א
קעיץ בעקערס יבאָן
קאליך יעקב
קירשענבױם אברחם ,תל אביב
קולאט דעיויד
קאר אײב ,לאָס אַנדזעשעלעס
קאָראַנאַ רדכ',

מעקסיקע

קאהן עלי און בעסי פאָנד ,סוואמסקאט
ראַטפּױרל הערי
רייבעס ריעלפי

ראָזענטאַל גבריא? ,מעקסיקע סיטי
ראָגאָר דוד
רוביגנשפיין
שושטנה ראת

שעכטער

משה,

מעקסיקע

לעאָן מיאַמי ביעטש

שעיװער עוא ,דעטראַיט
שוארצקאפּף אַלעטס ,ל .אַ
שעפנער-דעיויס מלכח ,פּאַריז

*) אַלע ביי װעלכע עס װערט ניט אָנגעגעבן קיין שטאָט ,געפינען זיך אין ניו יאָרק.

ווו

צום אײביקן אָנדענק
פון די ,וועלכע האָבן אַ סך
צייט ,מי ,נעלט און אַרבעט
אַװעקגעגעבן מענלעך צו מאַכן
דאָס דערשיינען פון די  5בענד פון

לעקטיקאָן פון יידישן טעאַטעריי
עמיליט אַדלער
ראובן גוסקין
ב .װולאדעק
ברוך ויינבערג
ס ד .װײנבערג
יעקב

מעסטל

נזמן

מייזעל

לואיס מאַרקאַװיטש
אייב סינקאף
װיליאָם עדלין

מענדל עלקין
מאַסס פרידלענדער
אָב .קאהאן
יעקב

קירשענבױים

יװסף רומצשינגטקי

ישראל ראַבינאָװיטש
אנשל

שאר

יעקב ר שיף

מאָריס שװאַרץ

מצבה אויפן ביח-עולם פון די גיידישע טעאַטריקל עליענסעסי אין ניו יאָרץ נאָך דער יידישער
טעאַטער-משפּחה,

אַומגעבראַכט
:

געװטאָט

דורך די נאַביס

האָפקינסקן

טעאַטער-טהרפע

אץן

פּראַטעסט-דעמאַנסטראַציע

נגידיאָרק,

מיטן סטאַר מנשה

ססולניס אי דער שפּיץ,

איבער די גאַסן פון גי יאַרס סען

חיטלער בארבאַרין

פירט דורך אַ

ין  4191ווען עס האָט זיך אַָ:געהױבן ביי מיר װעבן דער געדאַנק ועגן א
,לעקסיקאַן פון יידישן טעאַטער" ,האָט אַפּילו אין דער פאַנטאַױע ניט גע
קאַנט זיך מיר אָפּמאָלן א בילד וועגן זיין מהות ,זיין פאַרנעם ,כאַראַקטער און
וװועגן דעם אופן װוי אַזױ דורכצופירן דעם ענין אין לעבן ,װעגן די שטרויכ-
לונגען און שטערוננען ,דעם קאַמף און מניעות ,װאָט שטייען אין װעג ,די אַרבעט
און מי ,װאָס עס פאָדערט ,און די צייט ,װאָס עס דאַרף אָפּגעגעבן װערן אַז אַזאַ
אַרבעט זאָל ניט נאַר אָנגעהױבן ,נאָר אויך פאַרענדיקט װערן.
די ערשטע

וועלט-מלחמה

האָט נאַטירלעך

געשטערט,

אַז דער פּראָיעקט

זאָל

אַננעמען קאַנקרעטע פאַרמען ביז  ,8191װוען כיבין פאַקטיש צוגעטראָטן זאַמלען
מאַטעריאַלן .ערשט אין  2291האָב איך פאַנאַנדערגעשיקט אַן אַנקעטעיבױגן צו יידישע

שוישפּילער ,אָכער מיט אַ זייער קנאַפּער הצלחה ,האָכ איך דערויף אָנגעהױבן אַרוס-

געבן אין מיין װוין-שטאַט לאָדזש אַ טעאַטער-װאַכנבלאַט ,ט,עאַטער און קונסט" /און

דאַרט פאַר;פנטלעכט ביאָגראַפיעס און פאַטאָגראַפיעס פון אַקטיאָרן און אַזױ נאָך
אַניטירט פאַר דעם פּראַיעקט ,וועלכן איך האָב טיטולירט ,פּנקס פון יידישן טעאַטער".
דער ערשטער איבערברוך אין דער אַרבעט איו פאָרגעקומען אין פעפּטעמבער
 6וען כיבין געקומען אין אַמעריקע ,וואו סיאיז מיר געלונגען צו ווערבירן פאַר
דער אידיי פון דעם ,לעקסיקאַן" אייניקע אַנהעננער פון װעלכע סיאיז שפּעטער
אַנטשטאַנען ,ביי דער יידישער אַקטיאָרן יוניאָן אונטער דער פאַרװאַלטונג פון ראובן
גוסקין ,דער פאַרלאַגט-קאַמיטעט מיט מאַקס געביל אַלס (ערשטער) פּרעזידענט ,שפּע-
טער מאָרים שװאַרץ און יעקב קאַליך  --קאַפּירער.
און לאָמיר זיך מודח זיין ,אַז אַפּילו שוין דעמאָלט וען סיאיז געשאַפן געװאָרן

דער קאַמיטעט ,וען פיהאָט זיך שוין אָנגעהױבן די געלטיאַקציע ,ווען פיאיז שוין
גטשאפן געװאָרן  8רעדאַקציעט-קאָלעגיע מיט יעקב מעסטעל אַלפ געהילףירעדאַקטאָר,

און סיהאָבן אָנגעהױיבן אַרײינקומען ענטפערס אויף דער אַנקעטע ,און איך האָב שוין
באַװיזן אָנצוזאַמלען און באַאַרבעטן אַ סך מאַטעריאַלן ,איז מיר אַלײן נאָך אַלץ ניט
קלאָר געווען װוי גרויס דאָס בוך װעט זיין ,וויפל צייט עס װעט פאַרנעמען דאָס צױ
זאַמענשטעלן אזא װוערק און װוי גרויס עס װעט זיין די סומע װאָס עס װעט איינשלינגען
די אױסנאַבע,
אין  1391איז ענדלעך אין ניו יאָרק דערשינען דער ערשטער באַנד פון ,לעקסיקאָן
פון יידישן טװאַטער" ,װאָס נעמט אַרײן די אותיות א"ח ,און אַנטהאַלט  008עמודים.
דער באַנד איז געדרוקט געװאָרן אין  0002עקו .ערשטע אויפּלאַגע און  0003עקז.
צװוײיטט אױפלאַגט ,און אַלע ביכער זיינען היינט צו טאָג אױספאַרקױפט.

געדאַרפט דערװאַרטן האָט מען ,אַז דאָס דערשיינען פון ערשטן באַנד װעט
סטימולירן דעם גלויבן און די האָפּענונג ,אַז אויך דער צװוייטער באַנד װעט דערשיי"
נען ,אָבער די .װוירקלעכקייט איז געווען דער היפּך :אומצוטרוי פון אַלע זייטן אַ
ליידיקע קאַסע ,און די קאַנסעקװענץ  --אַ גװאַלדיקער עקאָנאָמישער קריזיס ,װאָס
האָט דערפירט דערצו ,אַז מיהאָט געמוזט זוכן א מעגלעכקייט צו פאַרקלענערן די
דרוק-אויפגאַבן ,און סיאיז דעריבער ניט געווען קיין אַנדערע ברירה וי נאָר צוֹ דרוקן
דעם צווייטן באַנד אין פּוילן ,און אַזױ איז אין  4291דער צװייטער באַנד ,װאָס
אַנטהאַלט אויך  008עמודים ,פון די אותיות טיע ,געזעצט געװאָרן אין די מדבריות
פון פּאָלטטיט און געדרוקט געװאָרן אין װאַרשע ,אין  0031עקו .מיט דער האָפענונג
אָפּצודרוקן אַ צווייטע אױיפגאַבע .צוליב טעכנישע כבות איז אָבער דערצו קײנמאָל
ניט געקומען .אין משך פון אַ געװויסע צייט איז די אױסגאַבע פולשטענדיק אױספאַר-
|
קויפט געװאָרן .
די עקאַנאַמישע לאַגע אין דער יידישער טעאַטעריװועלט איז דערװוײיל געװאָרן
אַלץ טרגער און ערגער ,אַזױ ,אַז דער רעדאַקטאָר פון ,לעקסיקאָן" האָט געמוזט

|וצ

אַרבעטן פולשטענדיק אָן שום האַנאָראַר ,און דעריבער געװוען געצוואונגען זיך צוריק-
ציען פון דער אַרבעט .דער גאַנצער אלעקטיקאָן"ענין האָט געחאַלטן ביים צעפאַלן
זיך .און נאָר א דאַנק דעם רעדאַקטאָרס איינפאַל צו דעצענטראַליזירן

די אַרבעט,

אַרויסצונעבן דעם וייטערדיקן טייל אָנשטאָט מיט אַמאָל אין איין באַנד  --אין
העפטן ,אין דער פאָרם פון באַזונדערע חטעאטער"העפטן" ,האָט מענלעך געמאַכט
צוריק צו ברענגען צום לעבן דעם אָפּגעשטאַרבענעם טטאַטערלעקפיקאָן" .אין משך
פון  74-4491זיינען אין ניו יאָרק דערשינען , 11טעאַטער"העפטן" (אות פ און פן
 4עמודים) .פון וועלכע  0001עקז .זיינען וי באַזונדערע בלעטער אַװעקגעלײגט
געװאָרן אין אַ לאַגער .אָבער צוליב מיין אָפּפאָרן אין  8491קיין לאָס אַנדזשעלעס,
ווא איך האָב זיך באַזעצט ,איז דאָס װײיטערדיקע דערשיינען פון די ,טעאַטער-
העפטן" אַפּגעשטעלט געװאָרן ,און ווידער האָט עס אויסגעזען ,אַז דער /טעאַטער"
לעקסיקאָן" איז געשטאָרבן אויף אייביק.
נאָכן װוינען עטלטכע יאר אין קאַליפאַרניע ,נאָך לענגערע באַראַטונגען אין
ניו יאָרק מיט דער אַקטיאָרן יוניאָן ,מיט די מיטגלירער פון לעקסיקאָיקאָמיטעט ,מיטן
מיטרעדאַקטאָר יעקב מטסטעל ,איז באַשלאָסן געװאָרן צו באַנײען די אַרבעט .דערביי
זיינען אָנגעטנומען געװאָרן עטלעכע פּרינציפן:

 )1איך זאָל ווייטער צוזאַמענשטעלן און רעדאַקטירן די מאַטעריאַלן פולשטענדיק
פריי אָן שום האָנאָראַר,
 )2ניט צו נעמען קיין פּרוטה פון די שלומיםיגעלטער.
 )3אַװעקצונײן פון איב-סיסטעם ,נאָר אַרײנגעבן ביאָגראַפּיעס פון פריערדיקע
(ד .ח .צוריקגיין אויב נייטיק ,צו די אותיות א"פּ) און ווייטערדיקע אותיות װי דאָס
אות פּ ,ביי וועלכן מען איז געבליבן שטיין ,און אַרײנגעכן אין דריטן באַנד אַ שליסל
מיט אַן אָנװײזער וואו די ביאָגראַפיעס געפינען זיך.
 4אַז די באַטרעפנדיקע וועמנס ביאָגראַפיעס עס װעלן אַרײנגײן ,זאָלן דעקן

די דרוק-הוצאות ,אד .ג ,יעדער פאַר זיין ביאָגראַפיע ,ניט האָבנדיק אָבער קיין שום

רעכט צו באַשטימען װעגן דער גרוים פון דער ביאָנראַפיע .דאָס בלייבט ווייטער
דאָס אויסשליסלעכע רעכט פון רעדאַקטאָר,
 )5דער ,לעקטיקאָן" איז נאָר אַ רעגיסטראַטאָר פון דער טעטיקייט פון די פּעי"
זאָנען וועמנס ביאַנראַפיע ער ברענגט ,אָבער ער גיט ניט קיין קריטישן אַ:אַלִיז וועגן
זיינען צונעגעבן געװאָרן נייע ביאַגראַפיעס ,און צוזאַמען האַלט דער דריטער באַנד,
געשטאָרבענע

אָדער

בי אַזעלכע

װעלכע

האָבן זיך

צוריקגעצוינן

פון טעאַטער"

טעטיקייט.

און אַזױ איז ווידער באַנײט געװאָרן די אַרבעט צו פאַרענדיקן דעם דריטן באַנד,
װאָס איז אַװעק פון איב-סיסטעם ,פון עמוד ( 6702די ,טעאַטער-העפטן") ,װאָס איז
פאַרענדיקט געװאָרן אין דרוק אין  7491און אַנטהאַלט דאַטעם :אָר ביז דעמאָלט,
זיינען צוגעגעבן געװאָרן נייע ביאָגראַפיעס ,און צוזאַמען האַלט דער דריטער ,אַזױ
וי די פריערדיקע 008 ,עמודים .ער איז דערשינען אין  9591אין ניו יאָרק (צוליב
טעכנישע סיבות) נאָר אין  057עקז .װאָס זיינען שוין אױפפאַרקופט,
אין דער אַרבעט אויף דעם באַנױ איז קלאַר געװפָֿרן ,אַז הנם עס איןז אַלץ שווערער
;עװאָרן צו שאַכן די מאַטעריעלע מיטלען אים אַרזיסצוגעבן ,װועט זיין נייטיק אַרױס-
צונעבן נאָך אַ פערטן באַנד ,און אויפן גרונט פון דער פּראַקטיק פון די פריערדיקע
בענד ,איז אויסגעדריקט

געװאָרן דער פפק ,צי דאָס װועט שוין זיין דער לעצטער.

|וו/ע

נאָך איידער דער דריטער באַנד איז דערשינען ,דעם  6אױגוסט  ,8591איז אין
ניו יאָרק געשטאָרבן דער געחילף"רעדאַקטאָר יעקב מעפטעל ,וװאָס האָט נאָך שווערער
געמאַכט דעם ווייטערדיקן גאַנג פון דער אַרבעט.
דאָך ,טראַץ דער נאַנצער אַָפּהענטיקײט אין אונדזער יידישער קלטוריװועלט,
איז אין  3091אַרױס אין ניו יאָרק דער פערטער באַנד פון ,לעקטיקאָן פון יירישן
טעאַטער" ,און וי אויף לחכעים די פקעפטיקער און ציניקער ,איז אָט דער באַנדן
סיי אין איכות און טיי אין כמות ,דער שטאַרקסטער און רייכסטער לגבי די פריער"
ריקע דריי בענד .ער אַנטהאַלט ניט  ,008נאָר  0821עמודים אויסער אַן אָפּטײל מיט
ביאָגראַפּישט אָפּשאַצונגען {,אונדזערע בויער" פון די ,וועלכע האָבן געהאָלפן אַרױסגעבן
אָט דעם באַנד .נעמענדיק און אַכט דעם חיטלעריחורבן ,נעמענדיק אין באַטראַכט דעם
מצב פון דער יידישער קולטור ,אַז די אויסזיכטן פון אַ צווייטער אויסגעבעפערטער
אױיטנאַבע פון אַ טעאַטערילעקסיקאָן גרענעצט זיך מיט פאַנטאַזיע ,האָבן מיר מיט
אַ ברייטער האַנט געגעבן די ביאָגראַפּיעס ,באַזונדערס די מאַנאָגראַפיעס ,אויסנוצנדיק
װאָס מער מאַטעריאַלן וועלכן מיהאָט נאָר געקאָנט אָפּווכן ,און דערביי האָבן מיר די
אַלע מאַטעריאַלן װאָס רייכער אילוסטרירט,

נאַטירלעך האָט אַזאַ רחבות אַרײנגעטריבן אין גרויסע הוצאות ,װאָס האָט נאָך
שווערער געמאַכט די אַזױי-אויך גענוג שווערע באַדינגונגען צו שאַפן די מיטלען אַרױס-
צוגעכן דעם באַנד ,אָבער טיילווייז אַ דאַנק דעם װאָס געוויסע יידישע אַרגאַניזאַציעס
און אינסטיטוציעס האָבן זיך אָפּנערופן מיט ביישטייערונגען צו באַערן רעם אַָנדענק
פון פאַרשטאָרבענעם אַרבעטעריפירער ראובן גוסקין (געשטאָרבן  4אָקטאָבער ,)1591
וועמען דער באַנד איז געווען געווידמעט ,און טיילווייז אַ דאַנק די ביישטייערער פון
דעם אָפּטײל {אונדזערע בויער" ,איז געלונגען צו דעקן די אױסנאַבן פון די  0001עקו,.
פון וועלכע דער גרעפטער טייל איז ביים היינטיקן טאָג שוין פאַרקופט,
איצט איז אין זיין גאַנצער שאַרפקייט אַװעקגעשטעלט געװאָרן די פראַגע מיט

וועלכער עס איז פאַרענדיקט געװאָרן די הקדמה אין פערטן באַנד :די פראַגע וװעגן

פאַרענדיקן דעם אלעקסיקאָן".
יש .
אָבער ווען מיאיז צוגעטראַטן צום פאַרענדיקן דעם עלעקפיקאַן פון יידישן
טעאַטער? ,װי מיהאָט זיך פאַרגעשטעלט מיטן 5טן באַנד ,האָט זיך אַרױפגערוקט אַ
ניי פּראָכלעם .דאָס פּראָבלעם פון דעם גרויסן חורבן אין אונדזער יידיש לעבן ,דאָס
אומנליק ,װאָס איז געשען אין אונדזער יידישער װעלט  --דער נאַצישער מאָרדיאון
שחיטה"פּעריאָד ,װאָס האָט אַרױפגעריסן און חרוב געמאַכט ,צואַמען מיט די 6
מיליאָן יידן ,דאָס יידישע טעאַטער אין מזרח און מערב אײיראָפּע און זיינע באַדינער.
אמת ,אַז אין נגעוויסע יזכור"ביכער ווערן טייל פון די אומגעבראכטע דערמאַנט ,אָבער
נאַר דרך אגב .קיין באַנריף פון דער נרויטער אבדה באַקומט מען אָבער ניט ,קיין
אומפאַס:נד בילד פון דעם גרויסן אומנליק ,װאָס סיאיז געשען דער יידישער טעאַטער"
קונסט ,דעם יידישן װאָרט ,קרינט מען ניט פון די דאָזיקע ביכער ,און מען קאַן דאָס
פון זיי ניט דערװאַרטן,
סיאיז דעריבער אַרױפגערוקט געװאָרן די איריי פון ווידמען אין ,,לעקטיקאָן" פלאַיץ
פאַר אָט די קדושים ,װאָס זיינען אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס .,באַלד האָט
זיך אַרױסגטשטעלט ,אַז כדי װוי געהעריק אַרויסצוברענגען זייערע מעשים און שיל"
דערן זייער לעבן און אומקום װעט ניט זיין מענלעך זיי אַרײנצוגעבן אין איין באַנד
צוזאַמען מיט די הונדערטער ביאָנראַפיעס ,װאָס זיינען נאָך פאַרבליבן ניט געדרוקט
פאָרן פיטן באַנד און פיאיז דעריבער קלאָר געװאָרן ,אַז מימוז זיי ווירמען  8ספּעציעלן

א

באַנד ,און אַזױ האָט זיך איינציקווייז אױיסקריסטאַליזירט דער געדאַנק פון ווידמען
דעם 5טן באַנד װי אַ ספּעציעלן ,קדושים באַנד" .דעם געדאַנק האָב איך קודם כל
געבראַכט צום אלעקסיקאָיקאַמיטעט" ,און דער ערשטער ,װעלכער האָט זיך פאַר
אים ממש באַנײסטערט און צונעזאָגט פאַר אים צו אַרבעטן בלב ונפש ,איז געװוען
דער שוישפּילער מאַקט באָזשיק,
לואים סיגאַל ,דער גענעראָל פעקרעטאר

פון יידיש נאַציאָנאַלן ארבעטער"פאַר"

באַנד ,איז געווען אינסטרומענטאַל מיך צו פאַרבינדן מיט די היח דר .נחום גאָלדמאַן
און מאַרק יוּווילער און דורך זייער באַמיאונג צו ווירקן ,אַז דער שלומיםיקאָמיטעט
זאָל ,נעמענדיק אין באַטראַכט ,אַז דער באַנד נעמט ניט אַרין אַנדערע װי נאָר די
נאַצייקרבנות ,באַשטײערן דערפאַר אַ גרעסערע סובסידיע .דעם  01יוני  4691איז אין
ניו יאָרק אין דער יידישער אַקטיאָרן יוניאָן פאָרגעקומען אַ לאָנטשאון מיטן אָנטײל
פון פאַרשטײיער פון פאַרשיידטנע יידישע נאַציאַנאַלע אָרגאַניאַציעסן קולטור-עסקנים
און טעאַטראַלן און דאָרט איז געלײינט געװאָרן דער מאַטעריעלער יסוד פאַר
דעם באַנר,
ביי  /די װוייטערדיקע זי"
צונגען פון קאָמיטעט איו באַי
שלאָסן געװאָרן צו פּראָקלאַמירן,
אונטער דער אָנפירונג פון
מאַקט באַזשיק ,א פאָלקסיאַקי
ציע ,און אַז דער נאָמען פון
זאָל אַרײ?-

יעדן ביישטייערער

גיין אין סוף פון בוך .אין דער
אַרבעט פון דער דאַזיקער אק"
ציט ,וועלכע באָושיק האָט אָנ"
געפירט מיט א וװאַלדיקער
איבערנעב:קייט ,האָט ער באַי
|

זילבערצ

פון סימאר

;אַלט זיין עקספּאָזע

רעכטצייט

און מאַקס

אין קעגגװאָרט

באָזשיק

שוישפּילער

איר

מאַן

חיהלע

אורי

אַשׁ

פורמאַן

און

און

פון דעם טעאַטער-פריינט זעליג סלאבאדניק ,װי אויך פון די שוישפּילער שושנה ,בען
באָנום און מיני בערן.

ווען מיאיז צוגעטראָטן רעדאַקציאָנעל צום באַנר ,איז אַנטשטאַנען א נײ
פּראָבלעם ,װוי אַזױ זאָל מען זיך נוחג זיין מיט די אומגעקומענע קינטטלער ,װאָס
זייערע ביאָגראַפיעס זיינען שוין געװען געדרוקט אין די ערשטע דריי בענד פון
,טעאַטער לעקסיקאָן" .זאָל געמאַכט װערן אַ מחיצה צװישן זיי און די קדושים
וועמנט ביאָגראַפּיעס זיינען נאָך ניט געװוען געדרוקט ,אַדער זאָל מען נעמען אין
באַטראַכט ,אַז ,ערשמטנס ,זיינען די געדרוקטע .ביאַגראַפיעס שוין מיט פאַרעלי
טערטע דאַטעס ,און ,צװוייטנס ,אַז חיות װי די ערשטע דריי .בענד זיינען מער ניטאָ
אויפן ביכער-מאַרק ,עקזיסטירן זיי פאַקטיש ניט? נאָך לאַנגע דיסקוסיעס איז געבליבן,
אַז אין ,קדושים באַנד" זאָלן אַרײנגײן די ביאָנראַפּיטם פון אַלן.
אַלס יסוד פאַר די ביאָגראַפיעס פאַרן ,קדושים באַנד" זיינען באַנוצט געװאַרן;
 )1די ביאָגראַפיעס פון די ערשטע דריי בענד פון עלעקטיקאָן פון יידישן טעאַטער",
 )2די צוויי ביכער פון יאָנאַס טורקאָװס ,פאַרלאָשענע שטערן" )3 ,ש .בליאַכערס
 12,און איינער" )4 ,די מאַטעריאַלן ,װאָס האָבן זיך געפונען אין דער רעדאַקציט
פון ,לעקטיקאָן" .דאָס אַלץ צוזאַמען האָט אַרומגענומען ניט מער וי  022פּערזאַן ,אַבער
ביי אַ סך פון זיי איז ניט געווען קיין גענוגנדע מאַטעריאַלן ,קיין גענויע דאַטעס אָדער

פאַטאַגראַפיעם ,און זייער זעלטן איז געלונגען דאָס פעלנדע ממלא צו זיין טראַץ כריוו

צו קרובים אָדער געהטריקע אינסטיטוציעם אָדער אַנאָנסן אין צייטונגען .אָבער אין

משך פון דער אַרבעט איז געקומען אינפאַרמאַטיווע חילף פון חיהלע אֵַשׁ פון פילאַדעל"
פיט ,פון יונה ראַדינאַװ פון רינט ,מאיר מעלמאַן פון װאַרשע ,און יוליוס שװאַרץ פון
בוקאַרעשט ,נאַטירלעך זיינען אויך אויסגענוצט געװאָרן אַלע אינפאָרמאַציעטם אין
דער יידישער טטאַטראַליע .װויכטיקע אינפאָרמאַציעס װעגן די אומגעבראַכטע האָבן
מיר באַקומען בעת אונדזער באַזוך אין מדינת ישראל ,אין {לוחמי הגיטאות" (דורך
יי פריינט אַנטעק" און שנער) אין קיד .ושם" (דורך רחל אױערבאָך) ,אין יידישן
אַרטיסטןפאַראײן (דורכן ליידער אינצװישן פאַרשטאָרבענעם דוד האַרט ,אברהם
קירשענבוים ,גרישע ראַטשיין און ולמן קאַלעשניקאָװ), ,ייווא" אין ניו יאָרק (די
פריינט י .ליפשיץ ,די!ח אַבראַמאָװיטש ,שעפטל זאַק ,דוד ראָנאָוו און לייבוש לענסקי),
דער יידישער אָפּטײל ביי דער עפנטלעכער ביבליאַטעק אִין ניו יאָרק (דר .אברהם
בּערגער) און די ביבליאָטעק ביים קאַמיוניטי סענטעוי אין לאָס אַנדושעלעס.
אַזױ נאַך איז די צאָל ביאַנראַפיעס און מאַנאַנראַפיעס געשטינן פון די עװענ"
טוטלע  023צו איבער  ,003חנם אויך די צאָל איז זיכער ניט קיין פולשטענדיקע און
העכפטווארשיינלעך האָבן מיר אױסנעלאָוט אַ  סך נעמען .בי אַנדערע האָכן מיר
,אויפן שפּיץ מעסער" גענעבן אינפאַרמאַציע ,ווייל לעת עתה האָבן מיר מער ניט
געקאַנט דערגרייכן ,אָבער מיר האָפן ,אַז עס װעט מיט דער צייט זיך איינגעבן ועגן
זי זיך עפּעס מער צו דערוויסן.

און איצט אַ פּאָר אויפקלערוננען װעגן אונדוטר צ:גאַנג צו די ביאָגראַפיעס:
אונדזער צוועק איז געווען ,אויסער צו שטעלן א דענקמאָל אונדזערע קדושים ,אויך צו
נעכן אַ קולטור-היפטאָריש בילד װעגן די  07יאָר שאַפונג אויפן טעאַטראַלן געביט
פין יידיש טעאַטער אין מזרח-אײראָפּע .נאַטירלעך קאָן דאָס בילד נישט זיין קיין

פששטטנדיקעס ,װאַרעם עס זיינען אַרױסגעלאָזט געװאָרן א גאַנצע ריי פּערזענלעכ-
קייטן ,װאָס זיינען דאָך פאַרבליבן לעבן און שאַפן נאָך חיינט אין פּוילן און רומעניע
אַרער אויסער זייטרט גרענעצן ,אָדער זיינען געשטאָרבן מיט א נאַטירלעכן טיט,
אָבער אין די ראַמען פון דעם גרויסן פּאַרלוסט ,פון דעם אומגליק ,װאָס עס איז אונדז

געשען דורך דעם חורבן ,װאָס די נאַציס האָבן דורכגעפירט איכער אונדז ,האָכן מיר
געװאַלט פאַרצייכענען מיט װאָס מער פאַקטן ,װאָס מער באריכות ,די מעשים ,די
אקטיװיטעטן פון די אומגעבראַכטע ,און אויך דעם איינדרוק ,די ווירקונגען װאָס
זײערע מעשים האָבן איבערגעלאַזט .מיר האָבן געװאָלט באַװײזן די אָריגינאַליטעט,
די שעפערישקייט פון דער יידישער טעאַטראַלישקײט אין פּוױלן אויף אַלע געביטן:
דראַמאַטורגיע ,קריטיק ,מאַלטרײ ,שױישפּילערײ ,מוויק ,רעזשי ,געשיכטע ,און --
מיציונג .דעריבער האָבן מיר אַזױ אויספירלעך כאַהאַנדלט אַועלכע דראַמאַטורגן
וי יעקב װאַקסמאַן ,אַלטער קאַציזנע ,מאַרק אַר;:שטײן (מיט דער גאַנצער קולטור"

היסטאָרישער ריסקוסיע װעגן יידישיפּױליש טעאַטער) ,יצחק קאַצענעלסאָן ,דר .צפּורן
און אַקעננשטעלט

אַזעלכע טיפן װי װוידראַָװיטש

און פראַנקענטאַל

איא ,אַועלכע

קריטיקער װי מנחם קיפּנים ,ישעיה אונער ,אהרן אײינהאָרן ,אלחנן צייטלין און מ.
וואנווילד (קאווע) ,אַזעלכע מאָלער װוי יצחק ברוינער ,װלאַדיסלאַוו װוײינטרויב ,פעליקס
פרידמאַן ,פריץ קליינמאַן ,יופף שליװניאֿק ,אַזעלכע שױשפּילער

װי קלאַראַ פענאַי

לאַװיטש ,אייזיק סאַמבערג ,ש .לאַנדױ ,ל .שריפטזעצער ,ש .קוטנער ,מאָריס ליאַמפּע,
חיים סאַנדלער ,גטניא שליט ,מרים אָרלעסקאַ ,אַזעלכע פֿאַלקסידיכטער װי נחום
שטערנחיים און מרדכי געבירטיג ,אַועלכע רעזשיסערו װי מאַקט וויסקינד ,איטשע
מאיר מאַשקאַװיטש ,משה וויידע און ניקאָלײ עליאַשעװ ,אַזעלכע קאָמפּאָזיטאָרן װי
דוד בײגעלמאַן ,ישראל גלאַטשטײן ,שמואל ויינבערג ,לעאָן זעלמאַן ,ישראל
שאַיעװיטש ,אַזעלכע טעאַטראַלן װי מרדכי מאַזאָה ,משה קאַרפּינאָװיטש און --
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יאַנקעלע דאַנציגער ,און  ---אַרנאָלד ,און אַזעלכע טעאַטערימעצענאַטן װי דר .יעקב

װינאָדפקי און אברחם זיינפעלר,
די און די אַנדערע יידישט קינסטלער האָבן עס געשאפן און געבויט די אַלע
טיפן יידישע טעאטערס פון דער ווייסל ביז צום דניעסטר .טייל פון זיי האָכן קוים
באַװיזן צו פאַרענדיקן די יידישע טעאַטראַלע מלוכח"שולן אין טאַָװיעטרוסלאַנד און
האָכן זיך מיט זייערע יונגע לעבנם אַרײינגעווארפן צו פאַרטײידיקן זייער פאַטערלאַנד
קעגן שונא פון דער מענטשחייט  --די נאַציס .אַנדערע זיינען אױסגעגאַנגען פון
הונגער און אַנדערע קראַנקײטן אין די געטאָס ,אין די קאָנצענטראַציעלאַגערן ,אַנדערע
זיינען אומגעבראַכט נעװאָרן דורך די היטלעריסטן אין די אויוונם אָדער ערגעץ וואו
אויף וויסטע פעלדער און אומבאַקאַנטע וועגן און אנדערע זיינען אַלס רעזולטאַט פון
זייער עװאַקואַציע געפאַלן װוי דירעקטע קרבנות דורכן היטלעריזם  ---זיי אַלע האָבן
מיר אַרומגענומען מיט איין ברודערלעכן קראַנץ אויף װעלכן סיאיז אויסנעקריצט
דאָס װאָרט קדושים.

זלמן זילבערצווייג
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ורשימה פון די ניאַנואַפיעס
פון
אַבעלמאַן ציפע
אבעלסאָן בן ציון
אַדלער אסתר

אַדלער קאַטיאַ
ישעיהו
סאַמי
פעפי
צילע
נאכאלניק
יצחק

אוגער
אוריך
אוריך
אוריך
אורקע
אַזאַרך
אידינא
אייזען-אָרענשטײן .,עווא
אייזענבערג אהרן
אייזענבערג אווראם
אייזענשטאט מרים
אייזענשטאט נחמה
איינהארן אהרן
אלטבוים סאָניא
אַלטמאַן משה
אַלפּעראָװויטש איסאַק
אָלקעניצקי אומע
אַמאַטין סאָניאַ
אַמזעל װאָלף,
אַס ברוד
אָסטראָווסקי כב.

אריעל חיים-דוד
אריעל סאָניאַ
אריעל רחל
מרים

אָרלעסקא
אַרנאָלד
אַרנשטײן מאַרק
אָרענשטײן (אָרען) יוסף
אַשׁ אבראם

באדער שמחה
באלבירסקי הערי
באָלק זיגמוגט
באָנטשע
באַסטאמסקי אהרן
באסין מישע
בארטשעווסקא אירענא
באריסאוו בערל
באָרישעוו

בארסקא-פישער ליזא
באָרקאווסקא מאַליאַ
בודייסקי יאָסל
בוים יחיאל
בורדא-אַנטאָװילסקא
בורשטין מינא

ראָזא

281
4285
2273
1780
2)05
2715
217

2716
2284
2998
2719
24
2322
261
2016
2287
220
2047
444
2277
2408
1204
2017
2277
2854
2019
2027
287

- 4183
2737
2414
2857
2828

234
248
2012
2046
1359
284
2112
2280
2806
2012
2845
2214
254
205
2018

פינפטן

בורשטין משהלע
בזשוסטאווסקי חיים-יאַנקל
בייגעלמאַן דוד
בינדער שלמה
ביעגין
בירנבוים דוד
בליאַכער שבתי
בלום חנה
בעלאגאלאווסקא אַננאַ
בעלעזאווסקי נחום
בערגאלסקי יעקב

בערגמאן יואל
ראשעל
אַדאָלף

בערגער
בערמאַן
בראדסקי
נראדסקא מוסיא
בראז חנה
ברוידא כתריאל
ברוינער יצחק
בריה ראזא
ברין מאַקס
ברעז שרה

באַנד
2044
2123
3125
2052
2763
2127
2883
20
210
454
254
20+}13
1209
2134
2544
2023
2216
2201
218
230
49
2064

ג
גאָדינער שמואל-ניסן
גאזעל ראזא
גאָטליב העלענאַ
גאַכאַנסקי אברהם
גאַכאַנסקי מרים
גאָלדבערג לילי
גאָלדענבערג אסתר
גאָלדענבערג יעקב-משה
גאָלדפאַרב שמואל
גאמעראוו אסתר
גארבארזש משה
גארבארזש פעלא
גארבער רבקה

גאָרדאָן הערשל

גאריעלאוו אליעזר
גוטמאַן חיים
גוטמאַן יוליוס
גוטמאן סאלטשע
גוטמאַן קלמן
גוטמאַן ראזא
גורוויטש משה

גורעוויטש משה-לייב
גורמאן גדליה
גילבערט שלמה
גילינסקי מאָטל

גימפּעל אַדאָלף
גימפּעל עמיל
גינזבורג

חיים

וווא

296
209
2898
2236
2034
2500
215
2211
2125
2142
2003
201
2854
4544
2050
2229
258
228
2019
2227
2219
2803
280
2764
4148
2016
277
2520

גלאטשטיין ישראל
גלאַנץ יואל
גליקסמאַן לאורא
גלעזער יאשא
געבירטיג מרדבי
געדולד פּיניע
געטליכערמאַן משה-לייב
געלפאַנד אידאַ
גערמאַן ישראל

250
282
2083)1
425
211
2141
2126
284
214
2169
439
4844
252
2854
2861
2782
2007
4377

דאווידאוו דאוויד
דאובער אַדאָלף
דאָמב אדאם

4544
20
2164

דאַנציגער יאַנקעלע

432

דובינסקי ראובן
דויבער זכריה-אברהם

4364
4763
454
2019
2926
4208
2010
2019
1258
2162
2087
2846
2067

גערשענסאָן משה
גראדזענסקי אהרן:יצחק
גרינשטיין הירש
גרינשפּאַן פייוול
גרינשפּון ישראל
גראובארד בנימין
גראסמאַן פּאַװעל
גרובער אסתר
גרימינגער אשר

דוליצקאיא מאַניאַ
דורמאשקין װאָלף
דייטש שייע
דייכעס ליזא
דעססער עמאנועל

דעססער קלאַראַ
דראנאוו מ,
דרוקער לייב
דרייבלאט פּאולאַ
דרייזין זשעניע
דרייקורס לעאָו

ה.
האָכבערג יעטאַ
האָלענדער לייב
האַלפּערן אַברהם
האַלפּערן באָריס
האָפּמאַן
האָראָוויץ בער
האַרט בערנאַרד
הילסבערג דבורה
העלער איציק
העלפמאַן דוד
הערבסט לעאָן (זע סטאוו)
הערמאלין

משה

2101
2281
2839
287
7634.
7944
הב 2283 -
7524
2839
2206
4043

הערצבערג שלום
הערצליך רעגינע
הערשעלע
הערשקאָוויטש מלך
הערשקאָװויטש שלמה

שמואל

וואולמאַן
וואי גאווא
וואלדבערג יצחק
וואלפשטאט אברהם
װאַסערמאַן יעקב
װאַסערײיך מישע
וואקסמאַן בערל
װאַקסמאַן יעקב
וויגאדסקי יעקב ד"ר
דוד
ווידרעוויטש משה
װיטאַלין פרידע
וויטקאווער פישל

וויידע משה
וויינבערג הערמאַן
וויינבערג משה
וויינבערג סאָניאַ
וויינבערג קאַרל
(חיים הערבסט)

וויינבערג שמואל
װיינגאָלד שלמה
װו.

וויינטרויב

וויינטרויב-גראַף לאה
וויינער לייב
װײינשטאָק
ווייסביין

שמחה
חיים

ווייסבערג רחל
ווין איווא
ווינדער מאיר
ווינטער פראַניאַ
ווינער לייב
וויסקינד מאַקס
װיקטאָראָוו וויטיא
וולאדיר וועלוול
וועטשטיין קלאַראַ
וועקסלער מישא

2214
2365
2168
3843
2060

282
2229
2041
2543
2469
261
2846
| 3111
2790
201
81
2332
2021
2021
2024
280
2024
2841
2138
2320
2024
2049
428
2950
2840
211
2531
2046
2189
2113
213
2018
2088
2054

זיגעלבוים פּיניע
זיידע חוף
זיידערמאַן דוד
זיידערמאַן האַרי
זיידערמאַן משה
זיינפעלד אַברהם
זילבורג משה
זילבערג יוכבד

132
5202
5912
6202
6202
6702
602
932

זילבערשטיין ביינוש

782

זעווין לעוו

602

זעלווער משה

זעלדיטש

יאַקאוו
זמרה

9972

זעלמאַן לעאָן
זשילבערט פּינקע

281
7522

זעליגפעלד

ח
חאסין מישא

זאבלאצקי שמעון
זאַגאָרין זלמן
זאוואדזקי דוב
זאַכאַראָוו זכריה
זאלוזגיאק איזי
זאַנדבערג משה
זאַנדבערג צעשא
זארין
זובאק

ישראל

זובאק סארע
זיגעל נאום

188
234
2499
1338
4408
2842 ,717
2186
202
2014
2013
203

302
טֿ,

כ.

טאמארקין
טאַנקעל
טאָקמאַן אַלעקסאַנדער
טורגעל באָריס
טורעווסקי דאוויד

4582
8522
32
3702
6882

טורקאָוו רחל

6002

טייטש כאנע
טעפנער װאָלף
טראָיאַנאָוסקי לייבל
טראָקינער חיה
טרוימאַן לייב
טרופיאנסקי יאַנקל
טרעגער צאַליק
טשעטשעלניצקי אווראם

1702
012
082
112
362
8802
4582
9644

לאכטיגער הענרי
לאמפע מאָריס
לאַן גבריאל
לאַנדאַ שמעון
לאַנדױ לייב ד"ר
לאַנדױי שמואל

206
1238

לאקערניק נאַיע
רעגינא

לאשקאווסקא
לואי דוד
לובארטאווסקי צלבה
לודנער סאָניאַ
ליבגאָלד באסיע
ליבגאָלד זלמן
לידין ב,,
ליזענבערג
לײיבאָוויטש הערץ
לײיבאָוויטש מאָטי
לײיבאָוויטש צילע
לײיפּציקער מאַרק
ליכטענשטיין
לילית
ליפּאָווסקאַ אסתר
ליפּאָווסקי סאשא
ליפּינסקי אנקא
ליפשיץ
לעאָנאָוו לעאָניד
לעווי זשאַק
לעוויבראווסקא לאה
לעווין חנה
לעוויצקא לובא
לערמאַן א,.

לערמאַן יעקב
לערנער חנה

לערעסקא אַדעלאַ
:

/

/

יאלעס-גימפּעל

לערעסקא

2002

מאַלװינאַ

יאָפּע יאקוב
יאָפּע משה
יאַלובאָוויטש יעקב
יונגווירט לעאָפּאָלד
יונגווירט ערנעסטינע
יידיש

{י *ט

1102

4454

5

טעאַטער

2622
6822
7082
5332
6002
:

אין

9481
בערגען-בעלזען
יידיש און העברעיש טעאַטער אין די
1372
געטאָס (בילדער)
יידיש טעאַטער אין דער געטאָ פון
4871
פּיעטריקאָוו טריבוג,
יידיש קינדער-טעאַטער אין

לאָדזשער

5371

געטאָ
כי

כאסין לייזער
כאש יוסף
כאטשעװאַצקי משה
כץ מיכאל

+ן8

162
9082
5482
2182

סאַמועל

2544
2500
2940
2510
2002
2880
2814
2183
2010
210
2007
2853
21
2334
2334
4553
1265
219
2815
2817
1208
2902
454
2133
2065
200
2340
2785
2099
2890
230
4528

ב,
מאַטוס דינה
מאַכאַראָווסקי חנה
מאַנדעלבליט יעקב
מאניעלא
מאָס אַברהם
מאַפּו
מאַץ גרישאַ
מאַקסימאָו' מ,,
מאַקסימאָװדפּאקאי מ,
מאַרגאָלין זכריה
מאַרװיל שמואל
מארכעווקא ישראל
מאַרמאָ גרישא
מאַרסאַלאָוו ר,,
מאַשקאָװויטש איטשע-מאיר
מאָשקאָװיטש אסתר
מוט יודל
מוראק יאָסל

2231
2126
2824
2366
2806
2039
2251
2821
2822
4555
4556
2787
.,.,3
2027
2075
2027
2224
20

מזאה מרדכי
מיידעלמאַן באָריס
מיכטאם בענציע
מילטשין איסאַק
מינעוויץ איזי
מעל (מעלמאַן) העלא
מענדעלעוויטש דוד
מעסטעל מאיר

2514
2544
2339
2542
2854
2147
2804
2801

ב.
נאָאומאָוו שלמה
נאַטאַן נעמי
נאַכומאָװויטש
נחמה
נייהויז װאָלף
ניימילער זעלדע
ניסענבוים יעקב
גניקאָלאַיעװוסקי מייער
נעלקען משה
נערה

2843
2175
239
2003
2892
2384
2850
4737
20
2003

סאַלמאַן קלמן
סאַמבערג אייזיק
סאַנדלער חיים
סאַנדלער ראָזאַ
סאַפּאָזשניקאָוו איזי
סאָראָקין פרויקע
סארנא צעשא
סוריץ משה

סוריץ ראָזע-לאה
סטאבער אַברהם
סטאוו לאנעק
סטארקעוויטש
סטראשון צילע
סיגאל בן-ציון
סיעראצקא מאַלװינאַ
סלאווינא פאניא
סמאַרגאָנסקי רפאל
סעגאַלאָװיטש קלאַראַ
סעגאַלעסקא אַלבערט
סערבסקי יעקב
ספּיקאַװו איסאַק
סקאַרבניק זלמן

|

2794
2037
231
2185
203
2003
2896
2971
2257
3900
2001
2703
2366
2005
2211
2854
2184
2281
49
2372
2854
2097

עי
עדעלמאַן:קלעבאנאָװאַ.
עליאשעוו ניקאָלײי

ענדען
עפּשטײין בנימין
עפּשטײן מ .ב,
ערדי סאָפיע
ערוועסט אידאַ

פּאַטלאַך שייע

פּאָלאַנסקי חיים

ניוניא

פּאָלאַנסקי ריטאַ
פּאָליאַקאָוו זאן
פּאָלאַקעװיטש משה
פּאַסטאר מוני
פּאַפּיערין משה
פּאַרסקי ה,,
פּיעקארניק יעקב
פּילניק אליהו
פּערלע יהושע

201
2161
2841
201
2092
2082
2994
276
2545

פאָסטעל שמחה

2177
2083
2854
2053
2853
2087
2781
2504
2513
2143
2001
2057

פאַקעל דאָראַ
*

פוסטילניק
פוקס רוזשא
פידעלמאַן
פישער הערמאַן
פישער לובא
פראַנקענטאַל מאָטל
פרוימאַוויטש הערש
פרידמאַן הענעך
פרידמאַן פעליקס

פרידעס עמיל

,4

2853
2033
2574
2858
2013
213
2384
2842
2842
2848
2744

ק.
211
2405
2349
259
2093
2344
224
200
2802
2230
1094
295
2581
2086
2854
2258
2020
2030

קאַהאַן ישראל
קאווא שלמה-לייב
קאלאדני יאָסעלע

קאליש לעאָן
קאמאי ישראל
קאַמיאָנאוו אהרן
קאמפאנעעץ ישראל
קאָסיאקאוו וואדיא

262
2158
2560
2195
2846
2813
209

קאַצענעלזאָן יצחק

2810
2059

קאַרלאָס מישע
קארנטייער ס,.
קארפּינאָויטש משה.
קארפינאָוויטש דאָראַ

קאַץ זישע
קאן מאטל
קאן שלמה
קאַהאַן זוגיע
קאַציזנע

אַלטער

/א

קורץ-סמארגאנסקי

מוסיא

קושניר כייקעלע

קיגעל יוסף
קיט בזיציון
קייזעראַװיטש

פ.

צוקער רעגינאַ
צוקער שלום
צייטלין אלחנן
צימבאַליסט קאַרל
צימליך בערל
צימליך לאה
ציפּקינא פאַניאַ
צעלזאַר רינאַ
צעלמייסטער דור
צעסין איסאַק
צפּור י .ב .ד"ר

קדיש
קוזניעצאָוו לייב
קוטנער שלמה
קופּערמאַן סאַמועל
קוציק מאָטעלע
קורץ אַברהם

קיימאַן

מאַניאַ

חיים-יוסף

קיפּניס מנחם
קליינמאַן פריץ
קערמאַן פּסה
קרויזע-מילער לאה
קרוין (קרוינשטאט) זלמן
קרעמער איסאַק
קרעמער בצלאל
קרעמער יוסף

2868
2055
2230
1209
2795
2061
2215
261
2468
254
2005
212
2196
202
244
1098
261
2005
2332
2495

| .

ראבין מנחם-מענדל
ראַבינאָוויטש הערמאַן
ראַבינאָװויטש ליובא
ראדין נאַדיאַ
ראוך לייזער
ראזאניעצקי אזיאש
ראָזען אַברהם ד"ר
ראָזען שמחה
ראַזענבוים יעקב-חיים
ראָזענבערג אַברהם
ראָזענבערג

טוביה-גדליה

ליובא
לייב
ראמאן
הערמאַן
רעגינא
סעגינא

ראָזענבערג
ראַזענטאַל
ראָזענטאַל
ראָוענפאַרב
ראָזענצווייג
ראָזענצווייג
ראט גרשון
ראטבלום ישראל

| ראַטנער מאַניע
ראָטשטײן ישעיה
ראטשטיין פעליא
ראכמאנאוו לייזער
ראכמאנאוו
ראַן

משה

ראַקאָוו יוליוס
רובין מלך
רובינשטיין נחום
רוטענבערג יקותיאל
רויטמאַן בן"ציון
רויטמאַן זלמן
ריבא הענריק
ריבאק
רייזער אַנעטאַ

רייזפעדער

יעקב

2022
1083
2738
2282
210
2015
2409
2990
241
260
206
2051
2072
11
142
1842
1842
151
127
1260
260
159
1244
1203
126
1266
2736
213
2092
1280
2092
2058
2376

1386
1840

רייכמאַן
רייכענבערג ,נתן
רייסקי באָריס

0832
3302

שוראָק בערטאַ
שטאקפעדער משה

7522
5902

שמאין נחמיה
שניאור מ.

3152

שטאקפעדער

עואַ

182

שעווטאוויטש

רינסלער

4452

שטיין אַדאָלף

32

שעכסמאַן

יאַקאָב

רעלעס יעקב

0602

שטערבאַך סאמי

071

שעכטמאַן

מאַנועל

102

שעכטער טמ אל

9622

שענקמאַן .יאַסעלע

שטערן

ש.

ישראל

שטערנהיים נחום
5402

שאדאווסקי מאַקס
שאַיעװיטש דינה
שאַיעװויטש ישראל

834

שטאַבזיב משה

שטאַרקמאַן

+

9

402

שלמה

שעפטל שמואל

שעפנער יעקב

011

שיין מאַניאַ

06

שערמאַן דוד

שאַפּיראָ פיאמע

1122

שילינג ראָזאַ

202

שערמאַן אַננאַ

שאַפּיראָ דניאל
שארא הענריק
שװאַרץ לאה

6271

יצחק

7082

שקליאר

שיפּער

522

שליווניאק

4402

שליט געניא

ד"ר

יוסף

0312

שראנע כ.

2702

שריפטזעצער לייב

באַמערקטע דרוקפעלער.
עמוד  :4093זיינען פאַרטוישט געװאָרן די אונטערשריפטן

אונטער פֿרידמאַנס

צייכנונגען

אונטער צייטלינס נאָמען האָט געדאַרפט זיין טורקאָווס ,און פאַרקערט,
עמוד  :0093סטאָב עֶר .זיין ריכטיקער נאָמען איז געווען סטאָבניצער .אין ווייכערטס סטודיע
איז ער אַרײנגעטראָטן ניט אין  ,6291נאָר אין ,9291

עמוד  :2393קאַרפּינאַװויטש משֶׂה .פון זיינע קינדער האָט זיך אויך אָפּגעראַטעװעט זיין
,עצטע
זון דוד ,וועלכער אַרבעט וי אַ נאַכט-רעדאַקטאָר אין דער תל אביבער יידישער צייטונג ל
נייעס",
עמוד ,, :4893וואַצעק' איז ניט געשריבן געװאָרן פון אַרנאָלד צווייג ,נאָר פון געאָרג ביכנער.
עמוד  :0504נאדיעלאון

מ ,.איז פון װאַרשע אַרױסגעשיקט

געװאָרן אין אַרבעטס:לאַגער

סקאַרזשיסקאַ-קאַמיעננא פון װאַנען דר .מ .ווייכערט האָט פון אים קאָנפּיראַטיוו באַקומען בריוו,
עמוד  :8044קאווע שׁ .ל .זיין קאַריקאַטור איז ניט געצייכנט געװאָרן פון מ .אַפּעלבױים ,נאָר
פון הענריק בערלעווי.

עמוד  :6264ווערט יצחק קאַצענעלסאַנס ביאָגראַפיע אָנגעגעבן אַ פאַלשע דאַטע װעגן
זיין פאָטערס געבורט,

|א

2763
2964
20
236
201
271
240
283
240
2038
272
2040
2362
2003
2738

אוגער ,ישעיה

כסדר וועגן יידישן טעאַטער ,וועגן ייד'שער מאָלערײ און ועגן
יידישער ליטעראַטור ,און באַקענט אויף אַזא אופן די אֲסִימיליר-
טע יידן אין לאָדזש נויט דער יידישער שפּראַך ,וועלכע זיי רעדן

{געב -- 3781 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן  2781אין האָראָשקי ,װאָלין,
אין אַ משפּחה ,װאָס איז זיך מתיחס מיטן
גאון עקיבא אייגער (װאָס זאָל זיין דער
אייגנטלעכער פאַמיליע-נאָמען) .דערצויגן
אין זשיטאָמיר ,וואו אין הז פון זיין
פאָטער .אַ משכיל ,האָט מען געקאָנט
טרעפן

מענדעלע

ספרים,

מוכר

בינשטאָק.

צווייפל ,קולישער ,א"א.
זלמן זילבערצווייג,

וועלכער

באַטראַכט

זיך פאַר זיינעם אַ תלמיד ,און וועלכער
איז יאָרן-לאַנג געווען מיט אים אין נאָנטן קאָנטאַקט ,שרייבט:

,אויף אַזאַ אופן האָט דער יונגער בחור פון זיין פריסטער
יוגנט שױן איינגעזויגן אין זיך דעס אינטערעס פאַר די אַלע
יידישע פּראָבלעמען ,װאָס זיינען דעמאָלט געשטאַנען אויף דער
טאָג-אָרדנונג און פלעגן באַהאַנדלט ווערן אין די דיסקוסיעס פון
אָט די יידישע שריפטשטעלער .אָבער ,וי אַלע יידישע יינגעלייט,
וועלכע האָבן אָפּגעשטאַמט פון בעסערע הייזער ,האָט דער יונ-
גער אוגער געשטרעבט צו וועלטלעכער בילדונג ,און ער איז
צוליב דעם אָפּגעפאָרן פּריער קיין מאָסקווע ,וואו ער האָט
געלערנט אין אַ גימנאַזיע ,און שפּעטער אין דעם דעמאָלטיקן
גן-עדן פון װיסנשאַפּט  --קיין דייטשלאַנד ,וואו ער האָט שטוד
דירט פילאָלאָגיע אין דער הויכשול פון קעניגסבערג און טעכ-
נאָלאָגיע אין שארלאָטענבורג .די יידישע דערצינג ,וועלכע
אוגער האָט באַקומען ,איז אָבער נישט פאַרפרעמדט געװאָרן
כאָטש ער האָט זיך מער נישט געפנען אין אַן עכט-יידיששער
סביבה .ער האָט אָנגעהױבן אָרגאַניזירן די יידישע סטודענטן
אין די דייטשע הויכשולן און זיי באַקערן צום יידישש-נאַציאָנאַלן
געדאַנק .גלייכצייטיק האָט ער געמאַכט ינע ערשטע שריט
אויפן זשורנאַליסטישן געביט .אַזױ האָט ער אָנגעהױבן שרייבן
שױף זייטש ,העברעיש און אױף יידיש .מען דאַרף גוט
געדענקען יענע עפּאָכע ,ווען יידיש האָט נאָך געהייסן זשאַרגאָן,
און אַפּילו ידער פריינדי ,די יידישע טעגלעכע צייטתג אין
פעטערבורג ,וואו אוגער האָט געדרוקט זיינע ערשטע אַרבעטן
אױף יידיש ,האָט נאָך אַלין באַווצט דעם טערמין יזשאַרגאָן.
כדי אָפּצושאַצן דעם באַדײט ,װאָס אַן אינטעליגענטער יידיששער
סטודענט ,וועלכער האָט געהאַט די מעגלעכקייט צו װערן אַ
זשורנאַליסט אין דייטש ,האָט זיך געוױידמעט דער ידיעזער
שפּראַך .פון  4091אָן ,זינט אוגער האָט אָנגעהױבן שרייבן אין
יפריינדי ,האָט ער שוין אָפּגעהיט זיין יידישע פּעדער ,און זייער
אָפּט געשריבן אין די דעמאָלטיקע טעגלעכע צייטונגען  --ידער
טאָגי אין פעטערבורג און ידער טעלעגראַףי אין וואַרשע.
אינגיכן באַזעצט זיך אוגער אין לאָדזש ,וואו ער ווערט אַ
רעדאַקציע-מיטגליד אין דער דייטשער פּראָגרעסיװוער צייטונג
ינויע לאַדזשער צייטונג' .דאָרט וייזט ער אַרױס אַ באַזונדערן
װינטערעס צו דער יידישער קולטור און יידיש .ער שרייבט
2705

נישט און אױף וועלכער זי קוקן פו :אויבן אַראָפּ.

אָבער דערמיט אַלין באַגנוגנט ער זיך נישט .װען אין א
קרייז פֿון אייניקע לאָדזשער משכילים :אַבאָ קאַסמאַן ,אברהם
טענענבים און מין פֿאָטער צבי הערש זילבערצוויג ,ווערט
געשאַפֿן דער געדאַנק צו גרינזן אַ יידישע צייטתנג אין לאָדזע,
וװוערט אוגער גלייך צוגעצגן צו אָט דער גרופע א ער רוט
נישט ביז דער פּלאַן ווערט דורכגעפֿירט .ער ווערט דער רעדאַק-
טאָר פֿון דער ערשטער לאָדזשער יידישער טעגלעכער צייטונג
ילאָדזע! נאַכריכטעױ .עס איז געווען אַ רעװואָלוציע אין לאָדזשער
יידישן לעבן די צייטוג ,װאָס האָט זיך עופעטער מש.ה השם
געווען אױף ילאָדזער טאָגעבלאַט'י ,האָט אָנגעהױבן אָרגאַני
זיון זאָס יידישע לעבן אין דער צוױיטער גרעסטער יידישער
שטאָט אין פױלן ,אין לאָדזש .די צייטנג האָט אָנגעהױבן צו
פֿירן אַ קאַמף פֿאַר יידישע אינטערעסן פֿאַר אַ נאַציאָנאַל יידיע)
לעב ,און עס איז איר אויך אויסגעקומען צו ששפילן זייער אַ
וויכטיקע ראָלע אין דער מאָדערנער געשטאַלטונג פֿון לאָדזשער
יידישן לעבן אַ דאַנק דער צייטונג זיינען געגרינדעט געװאָרן
צענדליקער יידישע אינסטיטוציעס ,אָרגאַניזאַציעס און פֿאַרײינען
די צייטונג האָט אויסגעבילדעט יידישע כלל-טוער ,זיי באַקענט
מיט יידישע פּראָבלעמען און געוען פֿאַר זי אַ וועגוייזער וי
אַזױי צו לעזן אָט די פּראָבלעמען .און אין דעם אַלעם האָט דער
רעדאַקטאָר אוגער געששפילט די הויפט-ראָל .נישט געוען קין
פראָבלעם,
זאָל נישט
רער

קיין

פֿראַגע,

קיין

נעמען

אַ װואָרט,

און

מיט

פֿעדער

אויך

אָנגעלעגנהייט,

און
זיין

מיט

אין

זיין עואַרפֿער

טאַלאַנטפֿולן

וועלכער
אָבער

ער
קלאָ-

רעדנער-טאַלענט

באַהאַנדלען די אַלע זאַכן און שטיין אױף אַ פֿעסטן יידיש נאַ-
ציאָנאַלן שטאַנדפּונקט.
אָבער אויסער דעם האָט אוגער זייער גרויסע פֿאַרדינסטן
אֲלםס פּעדאַגאָג אױיפֿן יידיש-זשורנאַליסטישן געביט .מען דאַרף
גוט געדענקען אַז אין  ,7091ווען עס האָט אָנגעהויבן צו דער-
שיינען די ילאָדזער נאַכריכטעןי ,זיינען נאָך קיין פּראָפֿעסיאַָנעלע
יידיעזע זשורנאַליסטן כמעט נישט געווען אין פּױיל ,און די יידי-
שע שפּראַך איז אױך געווען אָרעם אין אויסדרוקן פֿאַר טאָג-
טעגלעכע באַדערפֿנישן ,אָבער נאָך מער אין ווערטער ,װאָס האָבן
באַהאַנדלט העכערע ענינים .אוגער ,אַלס פֿילאָלאָג ,וועלכער האָט
געקענט עטלעכע שפּראַכן ,און וועלכער האָט דערצו געהאַט אַ
גואַלדיקע ליבע צו דער יידישער שפּראַך ,האָט דאָ געדאַרפט זיין
דער מחדשש ,דער דערפינדער פאַר ווערטער און אויסדרוקן .גלייכ-
צייטיק האָט ער אויך געדאַרפט זיין אַ דערציער או אַ פּעדאַגאָג
פֿאַר די יינגעלייט ,וועלכע זיינען אַרײנגעטראָטן אַלס מיטאַרבע-
טער אין דער צייטונג .ער האַט יאָרן לאַנג ממש נישט דורכ-
געלאָזז

אין

צייטונג

אַ װאָרט,

אַז ער

זאָל עס

פֿריער

נישט

איבערלייענען ,אַפֿילו פֿון די עטלעכע יונגע מיטאַרבעטער ,וועל-
כע האָבן שוין געהאַט הינטער זיך אַ זשורנאַליסטישן סטאַזש
פֿון עטלעכע יאָר אין אַנדערע יידישע צייטונגען .אוגער האָט
קױף אַזאַ אופֿן אױיפֿגעשטעלט אַ גרויסע גרופע תלמידים ,וועל-
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קלדושטים-
כע

היינט

פֿאַרנעמען

זשורנאַליסטישער
זיך היינט

געפֿינען

כהן ,יצחק
מיך

בױיס

(אינצווישן
תלמידים
וועלט.
פֿן

די

פּוילק,

צו טאָג ()3491

ריבקינד,

דער שרייבער

ב.

באַזעצט

אין

געשטאָרבן.

מאַנכע

מדינת
און

וועלט.
זיינע

אין

תלמידים

(אינצװוישן

--

דר.

געשטאָרבן,

צבי
דער

י .מ .פּליאַט ,א .אַלפּערן ,י .קירש-

אָבער

צעזייט

ישראל),
דער

י.

גרעסטער

צעשפּוייט

ראַדאָשיצקי

ה.
טייל

איבער

פֿון זיינע

דער

גריסער

פֿון זיי זיינע,

אַזױ װי ער ,געפֿאַלן פֿון די הענט

נאַציס

אין

מערדערישע
יי

עפלבוים

פֿון די שורות,

זיינען

וואו

אַן אָנגעזעענעם

און ליטעראַרישער

אָרט

דער

יידיטוער

אין ניו יאָרק אַלין

זיינען

אין

פֿאַרטלעפּט

די

פֿאַרשײדענע

געטאָם

געװאָרן

אַלס אַ הויך-קולטורעלע פּערזאָ ,האָט אוגער אויך געזאָרגט,
אַז די צייטונג זאָל נישט פֿאַרנסלונגען ווערן בלויז אין דעם טאָג-
טעגלעכן הו-האַ ,און ער האָט אַריײינגעצױגן אין דער צייטונג
אַלס מיטאַרבעטער באַוואוסטע יידישע שריפֿטשטעלער װװ:
שלום-עליכם ,יעקב דינעזאָן ,ז .שניאור ,יצחק קאַצענעלסאָן
א .א .און דערצױגן אַ גאַנצע גרופּע יונגע יידישע שריפטשטע-
לער ,װאָס האָבן זייערע ערשטע שריט געשטעלט אין דער צײ-
טתנג .וי  .סעגאַלאָויטש ,ב .עפּלבױם ,חיים:יצחק בנין און
פֿיל אַנדערע.
אין דער צייט פֿון דער ערשטער וועלט מלחמה איז אוגערן
שוין אויסגעקומען צו פֿילן די דייטשע בייטש .די דייטשע אֲקו-
פאַציע-מאַכט האָט פֿאַרלאַנגט ,אַז זיין צייטונג זאָל אָננעמען אַ
דייטשע אָריענטאַציע .כאָטש אוגער האָט נישט איבריק ליך
געהאַט זי צאַרישע מאַכט און מערערע מאָל קעגן איר אַרױס-
געטראָטן אין דער צייטונג ,האָט ער אָבער געהאַלטן אַז דורכ-
זעס קאַן מען אַריינגעבן אַ פתחון פּה די פאַרשיידענע אַנטיסע-
מיטן נאָך מער צו פֿאַרפֿאָלגן די יידישע באַפֿעלקערונג אין דער
גרוסער רוסישער מדינה ,וועלכע האָט דעמאָלט אָנגעטאָן גע-
נוג נגישות קע ייד אוגער ,אַזױ װי דער אַרױסגעבער ,דער
שוין איצט-פֿאַרשטאָרבענער עמנואל האַמבורסקי ,האָבן זיך דע-
ריבער קאַטעגאָריעש אָפּגעזאָגט צו געבן זייער צייטונג אַ דייטשער
אָריענטאַציע .עס האָבן אַפֿילו נישט געהאָלפֿן די סטראַשונקעס
פון די דייטשן ,אַז זי וװועלן איט אַרעסטירן און פאַרשיקן .די
דייטשן האָבן דאַן אָפּגעשטעלט די צייטונג ,און אוגער איז אַרײן
אין אַ שווערע מאַטעריעלע לאַגע ,אָבער ער האָט די שטראָף
גענומען אױף זיך .ערשט אַ יאָר שפּעטער האָט די צייטונג וי
דער אָנגעהױבן דערשיינען אונטער דער זייטשער אָקופּאַציע,
און אוגער האָט ווידער אָרגאַניזירט די רעדאַקציע( .כמעט אַלֶע
זיינע געוועזענע מיטאַרבעטער זיינען אינצווישן אַריבער אַרבע-
טן אין דער יידישער צייטונג ,װאָס די דייטשע מאַכט האָט אָנ-
געהויבן אַרױסגעבן אין לאָדזש) .דעמאָלט האָב איך געהאַט דעם
כבוד צו ווערן זיין רעכטע האַנט אין רעדאַקציע.
אין דער צייט פֿון דער (ערשטער וועלט)מלחמה האָט אוגער
אָנגעהױבן זיין געזעלשאַפֿטלעכע טעטיקייט מחוץ דער רעדאַק"
ציע .אַ גלענצנדער רעדנער ,אַ געבוירענער טריבו ,האָט ער
סיי דורך לעקציעס ,סיי דורך רעדעס ,געמונטערט די יידיעזע
באַפֿעלקערונג ,אַז מען װועט איבערקומען דעם עװוערן פּעריאָד.
צו יענער צייט האָט ער אויך רעדאַגירט אייניקע ווערטפֿולע
זאַמליביכעו ,װאָס זיינען אַרױסגעגעבן געװאָרן דורכן לאָדזשער
יבית עסי .ער ווערט אויך אַ מיטגליד פֿון שטאָט -ראַט (אַן אַלי
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באַ גד
דערמאַן) און פֿאַרטײידיקט דאָרט די יידישע אינטערעסן
די אַנטיסעמיטישע

פילישע

קעגן

און דייטשע פֿאַרטרעטער.

אין  0291איז אוגער אָפּגעפֿאָרן אױיף אַ קורצן באַזוך אין
אַמעריקע טוֹאו ער האָט עויו פֿריער פֿון צייט צו צייט געשריבן
אין ימאָרגען זעורנאַלי)  ...דאָ האָט ער באַזוכט דאָס לאַנד
און זיך באַקענט מיטן ייזישן לעבן אַ קורצע ציט האָט ער
אין שיקאַגאָ אַרױסגעגעבן אַ זעוורנאַל ידי יידישע ביזנעס וועלט'
און זיך פֿאַרבונדן מיטן ימאָרגען זשורנאַלי .פֿון וועלט ער איז
געװאָרן אַ שטענדיקער מיטאַרבעטער נאָכדעם װי ער איז צוד
ריקגעקומען אין לאָדזש .דערוױיל האָט דאָס יידישע לעבן אין
פוילן אָנגענומען נייע פֿאָרמען .עס זיינען אַנטשטאַנען אַנדערע
באַדינגונגען .זאָס 'לאָדזער טאַגעבלאַטי' איז מער נישט געווען
די איינציקע יידישע צייטונג ,און דער רעזװלטאַט איז געווען,
אַז דאָס ילאָדזער טאַגעבלאַטי איז אינגאַנצן אונטערגעגאַנגען
און אַ געוויסע צײט איז אוגערס פֿעדער אינגאַנצן פֿאַרשטומט
געװאָרן .דאַן איז ער געװואָרן אַ שטענדיקער מיטאַרבעטער פֿון
ילאָדזער פֿאָלקסבלאַטי.
איגער האָט אָנגעהױבן אַ סך גרעסערע ווערק ,אָבער האָט,
צום באַדױער ,זיי נישט פֿאַרענדיקט ,און מער וי אייניקע קליינע
| ביכלעך אונטער זיין נאָמען און אונטער פֿאַרשױידענע פּסעוודאַ-
נימען האָט ער ליידער נישט איבערגעלאָזט ,וייל ער האָט זייער
ליב געהאַט יתורה שבעל פּהי .ער האָט געהאַט אַ גוואַלדיקע
הנאה פון שמועסן וועגן פאַרטסיידענע פּראָבלעמען ,הויפטזאַכלעך
אויף ליטעראַרישע טעמעס ,און פֿלעגט דערויף אָפּגעבן זייער
אַ סך צייט ,װאָס האָט זיך נוקם געווען אין דעם ליטעראָריעסן
עזבו ,װאָס ער װאָלט אוֹיף אַן אַנדערן אופֿן איבערגעלאָזט".
אין זיין גרעסערע אַרבעט ,דאָס יידישע ליטעראַרישע לאָדוש"
אין ,פֿון נאָענטן עבר" שטעלט זיך חיים-לייב פֿוקס אָפּ אױיספֿיר:
לעך אויף דער ראָל װאָס א .האָט געשפּילט אין יידישן ליטעראַרישן
לעבן אין לאָדזש ,און ברענגט ,הגם נישט תמיד גענויע און פּינקט-
לעכע פֿאַקטן און עפּיזאָדן:
גישעיה אוגער ,טראָץ דעם ,װאָס ער אַרבעט אַלס רעדאַקטאָר
פֿון ילאָדזער טאַגעבלאַטי ,שרייבט אויך אין דער דייטשער לי-
בעראַלער ינױע לאָדזשער צייטתנגי ,װאָס ווערט געלעזן פֿון אַ
גרױסן קרייז אינטעליגענטע לאָרזשער יידן ,וועמנס אומגאַנגס-
שפּראַך איז דייטש .די אַמביציע פֿון אוגערן איז געווען אַז ער
זאָל אַלע לאָדזשער יידן מאַכן פֿאַר לעזער פֿון זיין יידיששער ציי-
טונג .צו דעם צוועק באַמיט ער זיך צו מאַכן פֿון ילאָדזער טאַי
געבלאַטי אַ מוסטער-צייטונג ,װאָס זאָל זיין אַפֿילו בעסער פֿאַר
דער דייטשער לאָדזשער פרעסע .ער פֿירט איין אין גטאַגע-
בלאַט" די זעלבע רובריקן ,װאָס אין די אײיראָפּעישע צייטונגען
ער באַמיט זיך אָבער ,אַז אויך דער ספּעציעליידישער טײל
זאָל זיין אינטערעטאַנט .ער ציט צו די יידישע שרייבער פֿון
לאָדזש און זי פֿילן זיך אין דער צייטונג װוי אין דער היים .עס
וועט זיין דעריבער ריכטיק אָנצורופֿן דאָס ילאָדזער טאַגעבלאַטי
ידי קוזשניע" פֿון דער יידישער ליטעראַטור אין לאָדזש .אין
דער צייטונג האָבן געהאַט זייער סטאַבילן אַרבעטסוואַרשטאַט
אַלע לאָדזשער שרייבער ,עלטערע ,יונגערע און אויך אָנפֿאַנגער.
מיר געפֿינען דאָרטן די ערשטע לידער און אויך פּראָזע פֿון יצחק
קאַצענעלסאָן אין יידיש .עס שרייבט דאָרט זוסמאַן סעגאַלאָ-
וויטש ,װאָס האָט חוץ לידער אוֹן דערציילונגען אויך יעדן פֿרײ-
טיק געדרוקט יואָך-גראַמעןי אונטערן נאָמען יסווענגאַלֵי.
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לעססיקאַָן
 ...משה

בראָדערזאָן ,װאָס האָט אין יענע

פון

יאָרן געאַרבעט

יידישן

אַלס

בוכהאַלטער אין דער זייד-פֿאַבריק פֿון גראַווע ,האָט זיינע ערש-
 ...הערשעלע
טע לידער געדרוקט אין ילאָדזער טאַגעבלאַטי.
האָט דאָרט פֿאַרעפֿנטלעכט די בעסטע פֿאָלקסטימלעכע לידער

 .. ..צבי כהן ,װאָס האָט געאַרבטט פֿון ערשטן טאָג אַלס זשור
נאַליסט ,דרוקט דעמאָלט די קליינע שטימונגסבילדער .... .עם
איז דאַרט אַ שטענדיקער מיטאַרבעטער ב .עפּלבױם ,װאָס איז
דעמאָלט נאָר װאָס געקומען קיין לאָדזש פֿון קליינעס שטעטל
טשויזשעוו .דער רעדאַקטאָר אוגער האָט אױפֿגענומען עפלבוימען,
װאָס איזן דאַן געווען אַ חסידישער בחור און לאַנג געקלידט,
מיט ואַרעמקײט ,און אים אַפֿילו געדרוקט צוױי מאָל אין אין
פֿרײיטיק-נומער .אויך דער דיכטער י .ה .ראַדאָשיצקי ,װאָס האָט
ערשט אָנגעהויבן שרייבן ,האָט דאָרט געהאַט אַ פֿרײ אַרט וואו
זיך צו דרוק.... .עס דרוקט דאָרט אויך בילדלעך י .מי
פּליאַט אויך אונטערן נאָמען יאַלמונײ.

 . .ישראל טאַבאַקסבלאַט.

 ...אלי-
! ..א .פּערלמוטער.. .ב.ן-אברהם סאָכאַטשעווסקי
...װאָלף געלבאַרט  ...משה טאָלטשין
הו װינאָגראַד
געצל אייזנער ...יצחק בערקמאַן . ..צבי מאַטליאַנסקי
עזרא גאָלדין ,אבנר שטיין ,יששכר שװואַרץ ,א .ח .גאָלדין
צבי זילבערצווייג (דער פֿאָטער פֿון זלמן זילבערצווייג) איא .די
הויפּט זשורנאַליסטישע אַרבעט ,אונטער אוגערס דירעקטע אָנ-
ווייזונגען ,פֿלעגן מאַט לאַזאַר קאַהאַן און זיין ברודער ישראל
קאַהאַן  ...אוגער האָט זיך אָבער נישט באַגניגנט בליז מיט
די לאָדזשער שרייבער ,נאָר אויך צוגעצױגן צו דער צייטתג;
שלום עליכמן ,דוד פריששמאַן ,מענדעלען ,יעקב דינעזאָן ,מ .ספעק-
טאָר ,און פֿון צייט צו צייט ,אַפֿילו פרצן אַליין ... ,אַ הייסער
ציוניסט ,האָט ער דאָך זייער ליב געהאַט און זיך איינגעשטעלט
פֿאַר יידיש ... .ער האָט מער וי איין מאָל געהאַט אויסצושטיין
מצד דינע אפּוטרופֿטים ,די ציוניסטישע פֿירער אין לאָדזש ,פֿאַר
זיינע יגלותדיקע' איינשטעלונגן .ער האָט צוגעצויגן צו דער
צייטונג אויך די דעמאָלטיקע יונגע ששרייבער :שלום אַש ,רייזען,
ווייסענבערג ,מאַסטבוים ,אנכי .9 ,בימקא ,משה סטאַווסקי ,ב.
אויערבאַך און כמעט אַלע ,װואָס זיינען געווען שעפֿעריש אין דער

נייער יידישער ליטעראַטור,

כדי צו פֿאַרשענערן די צייטונג ,האָט אוגער אויך גענומען
פֿון די ערשטע בילדער פֿון די לאָדזשער יונגע מאָלערס און מיט
זיי באַצירט די צייטונג .אַזוי געפֿינען מיר דאָרט לאָדזשער טיפן
און בילדער פֿון משוה מענדזשיצקי ,אַדאָלף בערמאַן און די קאַ-
ריקאַטורן פֿון אָרטור שיק און משה ווילענסקי.
אַ באַזונדעדע אױפֿמערקזאַמקײט האָט אוגער אַרױסגעווזן
דעם יידישן טעאַטער .וועגן יעדער ניי-געששפילטער פיעסע פֿלעגט
ער דרוקן רעצענזיעס .ער האָט נישט אָנגעטרױט שרייבן רע-
צענזיעס קיין פּשוטן מעלאָמאַן ,נאָר צוגענומען פּאַרן יטאָגע-
בלאַטי דעס רעצענזענט פֿון דער דייטשער צייטונג ,דעם דײר.
פֿאַלק ,און יענער האָט געשריבן אין יידיש זיינע מװיקאַלישע
באַריכטן פֿון די קאָנצערטן .אויך איבער יידיששע קאַנצערטן פֿלע-
גן אין יענער צייט שרייבן פֿאַר דער צייטונג דער דיריגענט
לעאָ קאָפּ ,שפּעטער דר .ל .פריבולסקי ,און ווען דײר .פּריבולסקי
איז געשטאָרבן ,האָט געשריבן דער לאָדזשער באַקאַנטער מוזי"
קאָלאָג העכט (אויך אי האַרי פייק).
 ..מ,יטן אױסבראָך פון דער מלחמה ,דעם ערשטן אױיגוסט
 ,4איז דאָס לאָדזשער יידישע געזעלשאַפֿטלעכע און ליטע-
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ראַרישע לעבן אינגאַנצן איבערגעריסן געװאָרן ... .דאָס ילאָי
דזער טאַגעבלאַטי איז נאָר אַרױס פֿון צייט צו צייט ,וױיל די
דייטשע אַרמײ איז שוין דעס 6טן אױיגוסט געווען אויף אַ ישפּאַי
צירי אין לאָדזש .אוגערס פּאָזיציע אין דער צייטונג האָט גענו-
מען זיך װאַקלען צוליב זיין אױיסגעשפּראָכן רוסישע אָריענטאַ
ציע ,און צים סוף האָט ער געמחט אַװעק פֿון דער צייטונג און
אַפֿילו זיך באַהאַלטן ,וייל די דייטשן האָבן אים געזוכט.
שפעטער ,סוֹף דעצעמבער  ,4191ווען די דייטשן זיינען אַרײן
אין לאָדזש ,האָבן זי פֿאַר דער אַנטי דייטשער שטעלננג פֿאַרי
מאַכט אױף איבער אַ יאָר דאָס ילאָדזער טאַגעבלאַטי אָנהײיך
 ,6נאָך לאַנגע באַמיונגען האָט אוגער ווידער איבערגענומען
די צייטונג ,אוגער האָט אָבער נאָר געשריבן איבער יידישע און
ציוניסטישע פֿראַגעס און איבערן יידישן טעאַטער .וועגן פּאָלֵי-
טיק האָט ער אױפֿגעהערט צו שרייבן ,כאָטש ער האָט נאָך אַלץ
.וגער ,װאָס איז אַלץ
געגלייבט אין דײיטשלאַנדס מפלה. .א
נאָך געבליבן ביי זיין דייטש-פֿיינטלעכער אָריענטאַציע ,האָט זיך
געהאַט אָפּגערוקט אין אַ זיט .ער איז נאָר געווען טעטיק אין
אינערלעך ציונישטישע ענינים :דער גרינדונג פֿון יבית עס
דעם

ציוניסטישן

פֿאָלקס-אוניווערזיטעט

און

איך

אַרום

דעם

נייעם יידישן טעאַטער ,װאָס האָט זיך אין יענע טעג געשאַפֿן
אין יענער צייט האָט אוגער געשריבן זיינע באַקאַנטע ביכער (6
איבער די מאַלערײען פֿון רעמבראַנד און וועגן דעם מאָדערנעס
טעאַטער .

 ..אין אָנהייב 6191

האָבן די דייטען,

נאָך לאַנגע

באַמיונגען ,דערלויבט צוריק צו עפֿענען דאָס ילאָדזער טאַגע-
בלאַטי .זיי האָבן אויך דערלויבט ,אַז אוגער זאָל צוריק ווערן
דער רעדאַקטאָר פֿון דער צייטונג .די צייטונג האָט אָבער ניטזט
געקאָנט זיך דערלויבן אויף צונעמען שרייבער ,וייל דורך דער
צייט ,װאָס זי איז געווען פֿאַרמאַכט ,האָט זי אָנגעװאָרן איר פּאָ-
זיציע .אוגער האָט זיך אָבער נישט געשראָקן און ער פֿלעגט
כמעט אַליין אױספֿילן דעם נומער .אין יענער צייט הייבט דאָרט
אָן מיטצואַרבעטן ,װי אַ שטענדיקער מיטאַרבעטער ,זלמן זיל-
בערצוייג .

 ..אין יענער צייט האָט אוגער אַנטדעקט אַ נייעם

טאַלענט .דאָס איז געווען דער יונגער ציוניסטישער טוער משה
בלײישטיפֿט (שפּעטער הייבן דאָרט אָן מיטצואַרבעטן י .שאַליט,
משה העלמאַן ,דר .י .ראָזענבלאַט ,געצל אייזנער ,שלמה פֿיינקינד,
משה לידאָר ,מאָריס ראָזענפעלד ,י .מ .פּליאַט ,גרשון גראָסמאַן,
יצחק ריוקינד ,יצחק פּליואַצקי ,ישראל טאַבאַקסבלאַט ,יוחנן
קיהן ,אינזש .פּראַשקער ,דר .שווייג ,אדוו .שטראוך ,דר .נתן עק,
דײר .עלנבערג ,טאַרטאַקאָווער ,אַרמיאַן ,בראָמבערג-ביטקאָווסקי,
נייגאָלדבערג און יוסף לעווי ,דר .װיליאַס פֿאַלק ,חיים-יצחק בוד
ני ,מ .י .קרעניצקי ,סילאַנסקי ,דוד וױינריב ,יוליוס אַדלער,
מאיר הערץ ,יעקב אָבערזשאַנעק ,משה פֿײנקינד ,ב .פֿאָרעצקי,
יעקב קירשנבוים ,א .י .בזשעזשינסקי ,א .באָרנשטין און מענדל
קאָכאַנסקי)  . ..מיט דער צייט האָט זיך דאָס ילאַדזער טאַגע-
בלאַטי צוריק איינגעבירגערט אין דער לאָדזשער יידישער גע-
זעלשאַפֿט און צוזאַמען מיט די ערשטע שטאָט-ראַט-וואַלן ,װואָס
האָבן געברענגט אַן אױפֿלעבונג צווישן די יידישע פּאַרטייען ,איז
איך דאָס יטאַגעבלאַטי ווידער געװאָרן דער אָרגאַן פֿון דער
ציוניסטישער מחנה אין לאָדזש און געקראָגן פֿון איר די פֿולע
אונטערשטיצונג  .. .מיט דעס שטאַב מיטאַרבעטערס איז דאָס
ילאָדזער טאַגעבלאַטי דערשינען ביז צום סוף פֿון דער ערשטער.
וועלט-מלחמה .ביים סוף פֿון דער מלחמה און מיפן אַנטשטײין פֿון
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אומאָפּהענגיקן פּוילן ,זיינען אױפֿן געביט פֿון דער יידישער פּרע-
טע אין לאָדזש פֿאָרגעקומען באַדײטנדע ענדערונגען  ...או-
גער האָט מיט אַלע כחזות געװאָלט צוריק דעראָבערן די פֿאַרלאָד
רענע פּאָזיציע ,װאָס די מלחמה האָט ביי אים צוגענומען עו
באַמיט זיך צו פֿאַרברײטערן די באַזע פֿון דער צייטונג ,װאָס זאָל
נישט זיין ענג ציוניסטיש ,נאָר אױך פֿאָלקסטימלעך מיט אַ ני-
גוג צו דער ברייטעי יידישער גאַס .אוגער ציט צו ,נאָך די
ערשטע טעג זיין אין לאָדזש ,דעם צוריקגעקומענעם לאָדזער אַד-
װאָקאַט אברהם לעווינזאָן ,דעס שפּעטערדיקן מיטרעדאַקטאָר פֿון
דער יגאָלדענע קייט'  ...צו די נייע מיטאַרבעטערס געהערן
אויך :אהרן אַלפערן ..ג.ראַף קאַלי .א..וגער האָט אויך
צוגעצויגן צו דען צייטונג יונגע ,נייע כוחות :יעקב בער גיפס,
סט .געלבאַרט ,ישדאל רובין (ראַבאָ) און יוסף אָקרוטוי
אויך איז געװואָרן אַ שטענדיקער מיטאַרבעטער אין דער צייטונג
אַלטער אײיזענשלאָס ..,.ײ
די שטאַרקע ליבע צו שמועסן האָט געשטערט אים דורכצופֿירן
אַ סך פּלענער ועגן יידישן טעאַטער ,װאָס ער האָט זייער ליב
געהאַט ,און געווען פֿון די געציילטע אינטעליגענטע יידישע זשור-

נאַליסטן ,וועלכע האָבן ריבטיק אָפּגעשאַצט דעם באַטײט פֿון יידיש
טעאַטער פֿאַר דער יידישער פֿאָלקס-קולטור .ער האָט די באַציונג
אַרױסגעװיזן דורך דעם גרויסן אָרט ,װאָס ע.י האָט אָפּגעגעבן אין
זיין צייטונג פֿאַר רעצענזיעס וועגן יידישן טעאטער ,געשריבן דורך
אים אָדער דורך די אַנדערע מיטאַרבעטער .א ן עפּלבערגס 'טעאַ-
טער-וועלט' (װאַרשע )8091 ,האָט ער פֿאַרעפֿנטלעכט אַ ריי אַרטיק-
לען וועגן די יידישע אַקטיאָרן אויף אײיראָפּע שע בינעס ,און אין
די נומערן  471פֿזון דעם זשורנאַל  ---זיין איבערזעצונג און באַאַר-
בעטונג פֿון נישט קיין פֿולן אַקט פֿון פּאָדרעם מילאַס -4אַקטיקע
דראַמע 'שבתאי צבי' (דער לעצטער משיח) .א .האָט אָפּנעדרוקט אַ
הקדמה וועגן יידיש"ענגלישן שוישפּילער עדמונד קין אין ז .זיל-
בערצווייגס איבערזעצונג פֿון דיומאַס פּיעסע 'קין' (לאָדזש.)32191 ,
אין  8191האָט א .פֿאַרפֿאַסט אַ פֿיר-אַקטיקע דראַמע 'קאַפּיטאַן
דרײפֿוס' ,װאָס איז אױפֿגעפֿירט געװאָרן אין לאָדזשער 'סקאַלאַ'-
טעאַטער דורך דער טרופּע אָדלער-סיעראָצקי .אין דער ,טעאַטער-
וועלט? איז אויך געווען אַנאָנסירט אַ טעאַטער אַלמאַנאַד ,װאָס
א .זאָל האָבן צוגעגרייט צום דרוק ,װאָס איז אָבער קיינמאָל נישט
דערשינען.
א .איז אויך פּערזענלעך געווען פֿאַרבונדן מיטן יידישן טעאַטער
דורך זיין הייראַט מיט דער שױשפּילערין מאַלװינאַ סיעראַצקאַ (אַ
שוועסטער פון אַקטיאָר-דירעקטאָר א .ג .קאָמפּאַנעעץ ,און געוועזענע
פֿרױ פֿון אַקטיאָר הערמאַן סיעראָצקי) ,וועמע:ס גאַנצע משפּחה איו
געווען פֿאַרבונדן מיטן יידישן טעאַטער ,א .איז געשטאַנען אין אַ
כסדרדיקן בריוולעכן קאָנטאַקט מיט זיין שװאָגער ,דעם אַמערי-
קאַנער יידישן אַקטיאָר סאַלאָמאָן קוסטין ,און אין אַ בריוו פֿון 4טן
אויגוסט  ,9391אַ קנאַפּן חודש פֿאַרן אויסברוך פֿון דער צוייטער
וועלט-מלחמה ,באַרירט ער דאָס פּראָבלעם פֿון דער מעגלעכקייט
פֿון מלחמה ,אָבער דריקט זיך דערביי אויס זייער אָפּטימיסטיש:
,יר צװײפֿלען קיין רגע נישט ,אַז טאָמער וועט זיך פֿאַרגלוסטן
מ
אַדאָלפֿן 'זיך אָנצוהייבן' מיט אונדז ,װעט ער האָבן אַ פֿינסטערע
וויסטע מפּלה .ער ווטט אַזױ אויך האָבן אַ מפּלה מיטן אויבערשטנס
הילף ,אָט דאָס באַוואוסטזיין ,אַז 'ער' װעט די העזה נישט האָבן
צו פֿאַרטשעפּען דאָס פֿאַראײניקטע און אַלמעכטיקע דעמאָקראַטישע
אײיראָפּע ,וויסנדיק גאַנץ גוט ,אַז דייטשלאַנד װעט צעשמעטערט ווש-
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באַ בנד
רן אויף שטיקער ,ווירקט זייער באַרואיקנד נאַטירלעך ,און פֿוני
דעסטוועגן  --איר וייסט דאָך די מענטשלעכע נאַטור איז שון
אַזױ  --איז מען אױפֿגערעגט און דענערווירט ,טאָמער ברענגט די
צייטונג עפּעס נישט קיין קלאָרע ידיעה וועגן אַ מאָביליזאַציע אָדער
מאַנעוורעס ביי דער גרענעץ אָדער וועגן אַ נייער פּראָװאָקאַציע אין
דאַנציג אָדער גאָר װעגן טשעמבערליינס אַ פֿרײינטלעכע מינע לגבי
היטלערן ,קריגט מען האַרצקלאַפּעניש" .דער בריוו האָט קוים באַ-
וויזן אָנצוקומען אין ניו יאָרק ,װוי די צווייטע וועלט:מלחמה האָט

שוין געפֿלאַקערט.
א ,.זיין פֿרױ ,זייער טאָכטער ,איר מאַן און קינדער זיינען אומ"
געבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס.
וועגן דעם טראַגישן סוף פון א'.ן גיט איבער י .יאָנאָסאָװיטש:
;אין פינצטערן צימער (פון דער קהלה) זיינען מיר געזעסן
אַ שעה נאָך אַ שׂעה מיר האָבן געהערט די דערציילונג פון
איינעם פון די עלטטטע לאָדזשער יידישע זשורנאַליסטן און
שרייבער ישעיה אוגער .ער האָט דערציילט וועגן דער רעוויזיע,
װאָס איז בי אים פאָרגעקומען מיט צויי טעג צוריק. :ד.אָס
איז געווען  21אַ ייגער בינאַכט .איך :בין געשלאָפן ,נאָר
מיט אַזא שלאָף ,װאָס אַלע נערוון זיינען וואך און אָנגעשטרענגט
אין דערוװואַרטונג .פלוצלינג האָבן זיך דערהערט טריט אױף
די טרעפּ .אין איין מינוט זיינען מיר אַלע שטוביקע געווען וואַך
און זיך צוגעהערט מיט קלאַפּנדיקע הערצער .עס איז קלאָר גע-
װאָר :דאָס אוֹנוגליק קומט אָן דאָס אומגליק אױף וועלט מיר
האָבן זיך געריכט אוו פאַר וועלכן מיר האָבן זיך אַזױ געשראָקן.
אָט הערן זיך שוין טריט אויפן לעצטן שטאָק ,שווערע באַ-
שטיולטע טריט ,װאָס רופן זיך אָפּ מיט אַ וייטיק אין האַרצן
מיר װואַרטן אויף אַ קלאַפּ אין טיר ,נאָר אָנשטאָט אַ קלאַפן הערן
זיך עטלעכע רעװאָלווער-שאָס .מיר עופרינגען אַראָפּ פון בעט.
אין דערקייקל זיך ביזן צו דער טיר און עפן דורך דער געעפן-
טער טיר שיטן זיך אריין אַ טאַן זעקס ,שטורמיסטן זיי זיינען
שוין אין קאַרידאָר ,אָבער זי שיסן נאָך אַלץ .איך פיל װי די
קױלן פליען איבער מיר ,הינטער מיר און ביי די זייטן אָט
הערט זיך דער בראַזג פון אַ געפּלאַצטן עשפיגל .אַ צוייטע קױל
פאַרפליט יצוֹפעליקי אין קיך וואו עס שטייט אַ דערעראָקענע
די פּוילישע שטוב-אַרבעטערין .דורכגיענדיק זע איך  --זי
כאַפּט זיך פאַר דער קני און לאָזט זיך אַראָפּ אויפן בעט .זי
קומען אַרײין אין עס-צימער .יװוער וװינט דאַלי  --איז די ערש-
טע פראַגע ,װאָס עס שטעלט מיר דער שטורמיסטן-עלטסטער.
יאוגער  --ענטפער איך  --ישעיה אוגערי .איך האָב ניעסט
באַויזן צו פאַרענדיקן דעס זאַץ וי פאַרן אויג האָט עפעס אַ
פינקל געטאָן .איך האָב דערפילט אַ שאַרפן וייטיק אינם לינקן
עצילטער
שלייף און בין געפאַלן צו דער ערד .אַ שווערער גגוט
קלאַפּ פון אַ רעוואָלװוער-קאָלבע האָט מיך אומגעשלידערט פון
די פים .מיין פרי האָט מיר שפּעטער דערציילט ,אַז בעת איך
בין געלעגן אָן באַוואוסטזיין ,האָט זי זיך געװואָרפן צו מיר און
מיך געװאָלט אָפּמינטערן ,נאָר איינער אַ היטלעריסט האָט זי
אַוועקגעשטופט אין ווינקל .דער היטלעריסט האָט דערביי ניעוט
אויסגערעדט קיין איין װאָרט .מיט אַ גענוג דייטלעכן זשעסט
פון רעװאָלווער האָט ער איר בליז געגעבן צו פאַרשטין ,אַז
אויב זי װעט צו מיר צוגיין ,וועט זי דערשאָסן ווערן .די דאָזיקע
פּאַנטאָמימע האָט ,זעט אױס ,שטאַרק אַמזירט די איבעריקע
היטלעריסטן וױיל זײ האָבן זיך צעלאַכט און זיך דיק או באַק-
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לעססיטאַן

יידישן

פון

אויף די שטול ,וועלכע זיינען געשטאַנען

וועם אַוועקגעזעצט
אין עס-צימער,
ווען איך האָב געעפנט די אױגן האָב איך גאָרנישט געדענקט.
איך האָב אַ קוק געטאָן אַרום זיך און דערזען עטלעכע רײ
שטיוול .איך האָב זיך בליץ-שנעל דערמאָנט און זיך עװוער
אויפגעשטעלט .ישר װװינט דאַלי  --האָט דשעטרורמיסט-
אָנפירער איבערגעחזרט זיין פראַגע .יהער אָפיצִיר  --האָב איך
געזאָגט  --דאָ װױנט ישעיה אוגערי ,און װױדער אַמאָל האָט
מיך אַ שווערער קלאַפּ אַװעקגעלײגט אױיף דער ערד .דאָס מאָל
האָב איך געכאָפּט דעם קלאַפּ נישט פון קיין רעװואָלווער-קאָלבע,
נאָר פון גלאַנציקן שטיול ,װאָס האָט מיטן שפיץ זיך פּאַרמאָסטן
אין סאַמע בויך .די שטורמיסטן האָבן געדולדיק געװאַרט ביז
איך על אויפסניי קומען צום באַוואוסטזיין .ווען די זעלביקע
סצענע האָט זיך איבערגעחזרט צום דריטן מאָל ,האָבן זיי גרויס-
מוטיק דערלױבט מיין פּוי אַרייוצוברענגען ואַסער .ווען זי
איז געקומען פון קיך מיט אַ גלאָז װאַסער ,האָט איינער פון די
שטורמיסטן גענומען זאָס גלאָז ,געזאָגט אַ דאַנק און אַליין אויס-
געטרונקען זאָס װאַטער .אָט אַזוֹי האָבן אַלע זעקס זיך אָנגע-
טרונקשן מיט װאַסער .ווען מיין פרי האָט צום סוף געבעטן אַ
דערלויבעניש צו ברענגען נאָך אַ גלאָז װאַסער פּאַר מיר ,האָט
דער שטורמיסטןאָנפירער דערקלערט ,אַז דאָס איז נישט ניי-
טיק ,ווייל איך וועל באַלד לעבעדיק ווערן אָן וװואַסער אויך .צוױי
שטורמיסטן האָבן מיך אַ הייב געטאָן פון דער ערד או גע-
שטעלט אױיף די פיס.
די פראַגע האָט זיך איבעו געזזרט דאָס פערטע מאָל ,אָבער
דאַ האָט ששוין מיין פרוי נישט אויסגעהאַלטן וויסנדיק שוין װאָס
עט דערװאַרט מיך נאָכן ענטפער ,האָט זי גענומען פאַרצווייפלט
שרייעף ישלאָגט אים ניט! שלאָגט אים ניט! פאַרואָס שלאָגט
איר אים?י .דער אָנפירער פון די שטורמיסטן האָט זיך צו איר
געווענדט מיט אַ געמאַכטער העפלעכקייט :יווי אַזױ דריקט איר
זיך אױס ועגן זייטשישע סאָלדאַטן? מיר שלאָגן נישט .מיר
לערנען נאָר ענטפערן די ואַרהייטי .די דערשטוינטע פרוי האָט
נישט פּאַרשטאַנען .דער שטורמיסט האָט מיט חוזק פאָרטגעזעצט:
יאיר דאַרפט אוזז זיין דאַנקבאַר דערפאַר .אױב איער מאַן
װעט זיין איינגעשפּאַרט און וייטער װועלן לעבן ,װעט ער זיך
מוזן אויסלערנען ריידן צו אַ דייטשישן אָפיציר .אַ דייטשישער
אָפיציר האָט ליב ווען מען זאָגט אים דעם אמתי .יהאָט דען
מיין מאַן ליגן געזאָגט?י .יגעויס  --האָט יענער קאַלטבלוטיק
געענטפערט  --ווען מיר פרעגן אים ווער דאָ װוױנט ,דאַרף ער
ענטפערן ,דאָ װױנט דער שמוציקער חזיר ייד ,וועלכער האָט
פאַראורזאַכט דעם קריג" ,יאון איצט  --האָט ער זיך ווידער גע-
װענדט צו מיר  --ער ווינט דאָ?.
דערנאָך
די

האָט

רעוויזיע

און דער
דער

געדיערט.

קליידער

אונטערזוכונג.

נישט

וי

מער

לירע-פעלץ
פרעסענער
--

וװען

עטלעכע
האָבן
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זיך אָנגעהיבן

זיך

שראַנק

דער

בעת

האָט

זיך

איז

גאָלדענע
פשוט

געווען

די

איין

געפּאַסט

האָב איך

מאָל דערפאָר,
דער

אױף

שטורמיסטן אָנפירער.

אױיסגעלידיקט
פינגערלעך
אַנטױישט

די

געואָרן

דאָס

וען

די

זיך

פון

באַקומען
װאָס

הויכער

דעם

און אויערינגלעך.
האָבן

לאַנג

מאַנוסקריפטן

היפּט-אָביעקטן

אונטערזוכונג

קלעפּ.

נישט

רעוױיזיע.

ביכער-שראַנק,

זיינען

צויי-דריי

פיגור פונם
עס

דער

די

נישט

האָט

צוױיטן

מיין
אָנגע-
קלאַפּ

קעסטעלע

מיט

די שטורמיסטן
איבערצייגט,

אַז

טעאַ טער

אַזאַ שׂמוציקער ייד וי איך בי האָט צומאָל נישט קיין גאָלדע-
נעם זייגער .אוֹן אפשר האָב איך יאָ ,נאָר איך האָב אים באַי
האַלטן? דאָ װעט מען אָן קלעפ שוין גאָרנישט דערגיין ..א
עטלעכע געזונטע פויסטן האָבן גענומען אויסדריקן זײיער אומ-
צופרידנקייט דערמיט ,װאָס איך האָב נישט פאַרגרייט כאָטש
אַ גאָלדענעם זייגער פאַרן דייטשישן אָפיציר .דער דריטער
קלאַפּ איז געקומען ווען איך האָב אָפּגעגעבן מיין גאַנץ פאַרמעגן
אין מװמן געלט  563 --זלאָטעס ,װאָס איך האָב געהאַט אין
שטוב .די שטורמיסטן האָבן מיך באַטראַכט מיט אויפגעריסענע
אויגן.
דאָס אַלץ איז אָבער געווען אַ פאָרשפּיל .דאָס וויכטיקסטע
האָט זיך ערשט אַנגעהױבן .קודם כל האָט מען מיך געהייסן אַלע
זאַכן אַראָפּטראָגן צום לאַסטאױטאָ ,װאָס האָט געװאַרט איפן
הױף איך האָב גענומען שלעפן פעק מיט ביכער ,קליידער,
מאַנטלען .איך בין געגאַנגען אַרױף און אַראָפּ אױף די מרעפ
און געסאָפּעט .דער שטורמיסטן-אַנפירער האָט זיך מישב געווען,
אַז עס דױערט מיר צו לאַנג און עס װועט צופיל צייט פאַר-
נעמען דאָס אָנלאָדן מיינע זאַכן .עטלעכע שטורמיסטן האָבן זיך
אַוועקגעשטעלט אויף די טרעפ מיט נאַהייקעס אין די הענט און
מיך גענומען יאָגן .איך בין געלאָפן אַ באַלאָדענער אַרױף א
אַראָפּ ,און די מיט ששטאָל-געפלאָכטענע נאַהייקעס האָבן גע-
פייפט איבער מיין קאָפּ און זיינען געפאַלן אויף מיין לייב .דער
טעמפּ פון לויפן האָט גענומען ווערן װאָס אַמאָל שנעלער ,אן
אָט אַזױ בין איך אודאי געלאָפן הונדערט מאָל אַרױף און אַראָפּ
איבער די טרעפ פון דריטן שטאָק .איך האָב גראד געהאַט
געשלעפּט מיין ראַדיאָ-אַפּאַראַט צום לאַסט-אױטאָ ווען מיין פרוי
האָט זיך דערוועגט צו בעטן דעם ששטורמיסטן אָפיציר ער זאָל
רחמנות האָבן אױף אַ מענטשן פון עטלעכע זעכציק יאָר .זי
האָט געזאָגט ,אַז מען זאָל איר דערלויבן מיר צו העלפן דער
אָפיציר האָט איר דערלויבט .זי האָט גענומען דעם ראַדיאָ-אַפּאַי
ראַט און אים אַראָפּגעטראָגן צום לאַסט-אױטאָ .נאָר אונטן האָט
דער שטורמיסט געהייסן דעם אַפּאַראַט צוריקטראָגן זי איז מיטן
אַפּאַראַט צוריקגעגאַנגען אין שטוב אַרין נאָר דאָ האָט מען
איר געהייסן דעם אַפּאַראַט ווידער אַראָפּטראָגן .אָט אַזױ איז זי
געגאַנגען מיט דעם שווערן אַפּאַראַט דרייסיק מאָל אַרױף און
אַראָפּ איבער מער װי זעכציק הױכע טרעפ .צום סוף האָט זי
נישט אױסגעהאַלט ,האָט זיך אויסגעגליטשט און איז אַראָפּגע-
פּאַלן פון גאַנצן שטאָק טרעפ און איז געבליבן אין אַ באַוואוסט-
לאָזן צושטאַנד אין אַ ווינקל פון הויז .דאַן האָט מען זיך ווידער
גענומען צו מיר .איינער פון די שטורמיסטן האָט מִיר געויזן
אַז איך זאָל זיך אַראָפּזעצן אויף די שפּיץ פינגער ,און אָט אַזױ
זיצנדיק אויף די ששפיץ פינגער מיט געבױגענע קני ,האָב איך
אָנגעהױבן שפּרינגען פון די טרעפ .אַראָפּ בין איך נאָך וי
עס דערששפּרונגען ,נאָר בייס שפּרינגען אַרױף אין אָט דער זעל-
ביקער לאַגע האָבן מיינע פינף און זעכציק יאָר נישט אויסגע-
האַלטן ,איך האָב פּאַולאָרן דאָס גלייכגעוויכט און בין געפאַלן
אַראָפּ ,אַראָפּ פון די שטיינערנע טרעפּ .איך בין געבליבן ליגן
אַ באַגאָסענער מיט בלוט.
יצום ווידערזען  --האָט מיר דער אָפּיצִיר ענדלעך געזאָגט
 -אױיף היינטיקעס מאָל וועט גענוג זיין  --און צו זיינע לייטהאָט ער זיך געווענדט :ישוין באַלד זעקס אַזײגער .אַ גאַנצע
נאַכט נישט געשלאָפן צוליב דעם חזיר ייד
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קהרושיםס
אוגער האָט נאָר װאָס פאַרענדיקט זיין דערציילונג ווען עמיי
צער פון די קהילה אָנגעשטעלטע איז אַרײין טױט בלאָס און
געשטאַמלט ,ציטערנדיק פון שרעק און אויפרעגונג :יאַנטליפט!
אַנטלויפט! זיי גייען זיי רינגלען אַרוסײ .מען האָט שוין פאַר-
שטאַנען וער עס גײט .אַ סך האָבן זיך געראַטעוועט דערמיט,
װאָס זיי זיינען אַרױיסגעשפּרונגען דורכן פענצטער אין גאָרטן
אַרין .די מערהייט אָבער איז אַריינגעפאַלן אין די הענט פט
די דייטשזישע באַנדיטן זיי זיינען אָפּגעפירט געװאָרן אין קאָנ-
צענטראַציע-לאַגער אױף  711זגערשער גאַס .זייער וייניק האָבן
זיך פון דאָרט אומגעקערט צוריק.
אין עטלעכע טעג אָרום איז ישעיה אוגער אויפסניי אַרעס"
טירט געװאָרן .ער איז פאַרפּייניקט געװואָרן אין דעם דערמאַנטן
קאַנצלאַגער אױף  711זגערזשער גאַס .זיין קבר האָט מען דעם
אַלטן גרייז-גרויען מאַן געצוואונגען צו גראָבן אַלײן ,מיט די
הענט .ער האָט געגראָבן דרי טעג .די היטלעריסטן האָבן גע-
שריען אַז אַזאַ שמוציקער ייד דאַרף ליגן װאָס טיפער אין דער
|
ערד,
דאָס אַלץ איו געשען אין לאָדזש אין יאָר  .9391עטלעכע טעג
נאָנדעם וי לאָדזש איז אָנגעשלאָסן געװאָרן צום ידריטן רייךיײ
'לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,גיו יאָרק ,1391 ,ערשטער באַנד ,ז.ז,93-83 .
ל,עקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור' ,ניו יאָרק ,6591 ,זו'82 .ח/ ,2
זלמן זילבערצווייג --ישעיה אוגער, ,לאָדזשער יזכור בוך ,,ניו יאָרק,3491 ,
זז.811:311 .
י .יאַנאסאװיטש  ---װי אַזױ לאָדזש איז געװאָרן אַ 'דייטשישע שטאָט' ,דאָרט,
|
ז ,ז,351-051 .
חיים'לייב פוקס  --דאָס יידישע ליטעראַרישע לאָדזש, ,פון נאָענטן עבר",
נין יאָרק ,7591 ,זו,612:691 .

אוריך .סאמי
|געב 82 .דעצ-- 2881 .

{שמאי ,גדליהו )

אומגעבראַכט

געװאָרן

דורך די נאַציס|

געבוירן  82דעצעמבער  2881אין לעמ-
בערג ,מזרח-גאַליציע .פאָטער  --אַן אָנ"
אין אַ מאַנופאַקטור:גע-
געשטעלטער
שעפט ,דערנאָך געװאָרן זעלבסטשטענ-
דיק .געלערנט אין חדר און אין ישיבה
פון ר' שמואל קאַליש .געענדיקט אויך
אַ פאָלקס-שול .אַלס קינד געזונגען ביים
חון ברוך קינסטלער .שפּעטער ,אַלס
געאַרבעט אַלס אָנגע-
דערװאַקסענער,

שטעלטער

אין אַ מאַנופאַקטור-געשעפט,

דערנאָך אַריין אין כאָר צו גימפּעלן ,וואו ער איז געווען אַ יאָר ,און
מיט דער צייט אויך שוין באַקומען צו שפּילן עפּיזאָדן-ראָלן ,ווערט
באַמערקט פון אַקטיאָר און דירעקטאָר אַקסעלראָד ,וועלכער אַו-
גאַזשירט אים צו זיך אין טשערנאָוויץ ,וואו ער דעביוטירט אין
סעזאָן  3072091אַלס 'תלמי' אין 'אשה רעה' פון דעמאָלט אָן
פאָרט ער אַרום מיט יידיש טעאַטער איבער דייטשלאַנד און טרעט
אַרײן אין קראָקעװער יידישן טעאַטער א'ד פון עבעל ,שפּעטער
ביי זעליג שאָר ,טאַנענצאָפּ און דערנאָך  5יאָר מיט בער הארט

איבער דער גאַליצישער פּראָװינץ.
בעת דער ערשטער

וועלט-מלחמה

ווערט צוגענומען אין מיליטער-דינסט ,און ערשט ,אין  ,8191ווען
ער קומט צוריק ,שפּילט ער צוויי און אַ האַלב יאָר אין קראָקע

(דירעקציע-מאָזעס יאַקאב) ,ווידער א יאָר ביי האַרטן אין לעמבערג,
 6יאָר ביי עמיל גימפּעל ,איבער דער פּראָוװוינץ מיט האַרטס טרופּע
און זינט יאַנואַר  9291ביי יונגווירט אין וויך.
האַרבסט  9291אויפגעטראָטן איין מאָל אין ,סעקאנד עוועניו
טעאַטער' אין לאַטײנערס 'דאָס יידישע האַרץ .צוליב יוניע-באַ-
דינגונגען פלעגט ער שפּילן אין די ניט-יוניע-טעאַטערס ,און נאָך
דריי יאָר צוריקגעפאָרן קיין גאַליציע.
יאנאס טורקאָו:

וועגן דעם שרייבט

ידי אוריכס װהאָבן געהאַט אַ מעגלעכקייט צו פאַרבלייבן אין
אַמעריקע .עס האָט די אָבער געצויגן אַ היים צו זייער איינציקער
טאָכטער פעפי (פערל .אין דער זאַזיקער משפּחה האָט גע-
הערשט
אין

אַ שטאַרקע

אויטגעקומען

צוגעבנדקיט
מיטצוארבעטן

פו
מיט

איינעם
די

צום

אוריכס

צוױיטן.
בעת

מיר
מיינע

אויפטריטן אין לעמבערג אין איך האָב די דאָזיקע האַוציקע
מענטשן אויפ-יכטיק ליב געקראָגן .אין לעמבערגער געטאָ האָבן
געפירט

זי
בער

די

אַ שווער

גאַסן,

ל?עבן

הונגעריקע,

זי האָבן זיך אַרומגעװואַלגערט
אַפּגעריסענע,

אָפּגעשליסענע.

אי-
מורא

האָבנדיק צו נעכטיקן אין אַ שטוב ,וייל זי האָבן נישט געהאַט
קיין ילעבנסרעכט-קאַרטןף ,האָבן זי גענעכטיקט אין קעלערס,
אױף די גאַסן ,ביז זיי זיינען ,אָנהױב  ,5491געכאַפּט געװאָרן
דורך די דייטשן און דורך זיי אומגעבראַכט געװאָרן".
לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער ,/ניו יאָרק ,1391 ,ערשטער באַנד ,זיז5444 .
יאנאס טורקאָװ ' --פאַרלאַשעגע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צװיי,
זיז,88"08 .

אוריך ,צילע
{יה צילע פעדער }
ח
(געב 22 .דעצ -- 7881 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן  22דעצעמבער  7881אין לעמ"
בערג ,מזרח-גאַליציע .עלטערן  --קליין-
הענדלער .אין עלטער פון  71יאָר אָנגע-
הויבן שפּילן מיט 'ליבהאָבער ,,און מיט
זיי געשפּילט אַ יאָר צייט,
זעליג ליבגאָלד , דער געשעפטספי-
רער פון טאַנענצאַפּס טרופּע ,קומט זוכן
אַ סוברעטין פון די 'ליבהאָבער'-קרייזן,

און ער אַנגאַזשירט זי מיט דער הסכמה
פון אירע עלטערן ,זי דעביוטירט איף
ז ער פּראָפּעסיאָנעלער בינע אַלס 'רבקה ספּאָדעק' אין 'ביידע קוני
לעמעל' אין פּאָדהײצע ,גאַליציע ,פון װאַנען זי װאַנדערט אַרום
מיט דער טרופּע .אין  80-7091גייט זי איבער אין משה ריכטערס
וװואַנדער:טרופּע ,שפּעטער שפּילט זי ,צו עטלעכע חדשים ,אין די
טרופּעס פון עבעל ,אַקסעלראָד אין טשערנאָוויץ און אויף דער
פּראָװוינץ ,ביי אשכנזי אין יאסי ,און אין דער יידישע בינע' (די-

רעקציע  --עדעלהאָפער) ,ווידער אין גאַליציע ביי טאַנענצאפּ ,און
הייבט ער וידער אָן שפּילן

ביי אַקסעלראָדן אין טשערנאָװויץ ,אָבער מוז איבעררייסן ,ווייל ער
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באַנד

ווען בער האַרט באַקומען זיין קאַנצעסיע ,פאָרט זי מיט אים אַרום
 5יאָר איבער דער גאַליצישער פּראָוינץ.
2016

קעסיקאָן
ל

פון

בעותג דער ערשטער וועלט-מלחמה שפּילט זי אַ סעזאן אין טשער-

נאָויץ ביי אַקסעלראָד ,פון דאָרט ,אַלס פליכטלינג .קומט זי אין
ווין ,וואו זי שפּילט אין זיגלערס טרופּע ביז אָנהייב  ,8191פאָרט
צוריק קיין קראָקע ,וואו זי שפּילט איבער  2יאָר אונטער דער די"
רעקציע פון מאָזעס יאַקאָב ,װידער אַ סע;אָן ביי האַרטן אין לעמ-
בערג 6 ,יאָר ביי עמיל גימפּעל ,פאָרט איבער דער פּראָװיגץ מיט
האַרטס טרופע און אין  9291אין ווין ביי יונגווירטן.
געקומען האַרבסט  9291אין אַמעריקע און אין נאָוועמבער 9291
גױפגעטראָטן איין מאָל אין 'סעקאַנד עוועניו טעאַטער אין לאַטײ:
נערס 'דאָס יידישע האַרץ' ,דערנאָך געשפּילט ,צוליב יוניע באַדיג-
גונגען ,אין ניט-יוניע טרופּעס ,אוֹן ,נאכן אויפהאַלטן זיך דריי יאָר
אין אַמעריקע ,צוריקגעפאָרן קיין גאַליציע ,וואו זי איז ווידער אַריין
אין די דאָרטיקע טרופּעס,
יאָנאַס טורקאָוו באַמערקט ,אַז א .האָט געהאַט אַ שוועסטער אין
ניו יאָרק ,װאָס איז אַמאָל אויך געווען טעטיק אין יידישן טעאַטער.

זי איז די מוטער פון דער שפּעטערדיקער

פעיקער שישפּילערין .

פריידעלע ליפשיץ .א .האָט געהאַט אַ מעגלעכקייט צו פאַרבלייבן
אין אַמעריקע .עס האָט איר אָבער שטאַרק געצויגן אַ היים צו איר
איינציק קינד פּעפּי (פּערעלע) ,די שפּעטערדיקע אַקטעריסע ,וועלכע
האָט דערנאָך התונה געהאַט מיטן שישפּילער יעקב מאנדעלבליט.
בעת דער נאַצישער הערשאַפט אין לעמבערג ,זיך געװאַלגערט אין
גװואַלדיקער אָרעמקיײיט איבער די גאַסן .הונגעריק ,אָפּגעריסן און
אָפּנעשליסן און גענעכטיקט אין קעלערס ,ביז זי .מיט איר מאַן,
טאמי אוריך ,זיינען געכאַפּט געװאָרן דורך די דייטשן און אין
אָנהייב  3491דורך זיי אומגעבראַכט געװאָרן.
ילעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער ,ניו יאָרק ,1391 ,ערשטער באַנד ,ז54 .
יאנאס טורקאָװ  --פאַרלאָשענע שטערן  ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צװיי,
ז.ז,88-08 ,

אוריך ,פַּעפּי {פערל|
{געב 3 .אויג --- 8091 .אומגעבראכט

געװאָרן דורך די נאַציס|

געבוירן  3אױיגוסט  8091אין לעמבערג
 -מזרח-גאַליציע .עלטערן  --די יידי-שע שוױשפּילער שמאי און צילע אוריך.
געענדיקט אַ דיטש-פּױלישע שול אין
קראָקע.
אָנגעהויבן שפּילן אין  ,7291צוזאַמען
מיט אירע עלטערן ,אין דער טרופּע פון

בערל האַרט .שפּעטער אַרײנגעטראָטן אין
'אזא:על'

א'ל

פון יוסף

רעווי-טעאַטער
סטרוגאַטש,
גין  8291חתונה געהאַט מיטן שױישפּילער יעקב מאַנדעלבליט
און צוזאַמען מיט אים אַרײן שפּילן אין דער 'ווילנער טרופּע! אין
װאַרשע ,דערנאָך ,מיט לידיאַ פּאָטאָצקאַ ,געמאַכט אַ טורניי איבער
דער פּױלישער פּראָוװינץ ,שפּעטער אַ צייט געשפּילט אין לאָדזשער
'אררט' א'ל פון משה בראָדערזאָן .פון דאָרט אַנגאַזשירט געװאָרן
אין ריגער 'מעוטים טעאַטער ,,וואו זי האָט געשפּילט מיט זיג-

מונט טורקאָוו ,א .סאַמבערג ,ש .קוטנער א .א .אין  2391געשפּילט
אין װאַרשעװער 'קאַמינסקי'-טעאַטער מיט די גאַסטראָלירער בער-
טאַ גערסטען און לודוויג זאַץ ,דערנאָך מיט אַנדערע טרופּעס.
זיגמונט טורקאָוו פאַרצייכנט ,אַז װוען ער האָט געשפּילט אין

לעמבערג ,האָט ער דאָרט דערקענט אַ גאַנצע ריי נייע פאַר אים
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יירישן

טעאַט ער

אַקטיאָרן ,צװישן זיי אוריך מיט זיין פרוי ,זייער שיין טעכטערל
פּעפּי אוריך ,איז מיט דער צייט געװאָרן אַ גוטע אַקטריסע און זיך
באַטײליקט ,צוזאַמען מיט איר מאַן יעקב מאַנדעלבליט ,אינם לעצטן
'וויקט'-סעזאָן" .און אַז אין  ,9291איידער טורקאָוו האָט זיך צו-

געגרייט צום 'וויקט'-סעזאָן אין װאַרשע ,איז אָרגאַניזירט געװאָרן
זיינס אַ טורניי
פּיעסע ,סודות
טורקאָוו ,מיטן
/און זיין שיינע,

איבער דער פּראָוינץ מיט אַ דרײפּערזאָנענדיקער
פון דער גרויסער שטאָט'" ,באַאַרבעט פון יצחק
אָנטײל פון זיגמונט טורקאָוו ,יעקב מאַנדעלבליט
טאַלענטירטע פרוי פּעפּי אוריך.

יאָנאַס טורקאָוו שילדערט אַזױ איר לעצטן טראַגישן פּעריאָד:
אאין יאָר  8591האָט יעקב מאַנדעלבליט און פעפי אוריך
געקראָגן אַ קאָנטראַקט פון אַמעריקע און זיך געגרייט אַהינצו-
פאָרן .יי האָבן אָבער נישט באַקומען די אַמעריקאַנער וויזע און
אַזױ אַרום זיינען זיי פאַרבליבן אין פוילן פעפי אוריך איז גע-
וען זיער אַ פעיקע עוישפּילערין זי האָט געשפילט אין די
דראַמעס און אָפּערעטעס .זי איז געווען זייער אַ שיינע ,געהאַט
אַ ליכטיק פנימל און באַזעסן אַ שלל מיט חן און ווייבלעכקייט.
זי װאָט אָנגענעם געוירקט אויף דער בינע ,פנקט אַזי וי אין
לעבן .אין יאָר  6391ווערן פעפי אוריך און יעקב מאַנדעלבליט
אנגאזשזירט דורך זיגמונט טורקאָוון אין זיין באַנײטן גוויקטי.
פּעפּי אוריך האָט זיך באַזונזערס אויסגעצייכנט אין גאָלדפאַדנס
ישולמיתי אין זער ראָל יאביגילי.
ווען די מלחמה איז אויסגעבראַכן יינען יעקב מאַנדעלבליט
און פעפי אוריך אַנטלאָפן פון װאַרשע און זיך דערשלאָגן ביז
לעמבערג .מײ האָבן געזאָלט עפענען ,מיט דער דערלױבענישש
פון דער דייטשער מאַכט ,אַ יידישע רעװי ,אָבער אין דער לעצ-
טער מינוט האָבן די דייטשן חרטה באַקומען א צוריקגעצויגן
די דערלויבניש) .איס מאן איז אַוועק אַרבעטן אַלס מאָלער
אין יאַנאָווער װאַלד כדי צו געהערן צו דער קאַטעגאָריע פו
ינוצלעכע יידױ ,און נאָך דער אַרבעט פלעגט ער מיט די אַרבע-
טער צוריקקומען אין דער געטאָ( .א .מיטן קינד ,וועלכע האָבן
געוווינט צװאַמען מיט אירע עלטערן די אַקטיאָרן שמאי און
צילע אוריך ,האָט געהאַט אַ צּאַפּיר פון דער דייטשישער מאַכט,
אַז זי איז באַפרײט פון אַרבעט ,אויפן סמך פון איר מאַנס יאויס-
ווייזי אַלס ינוצלעכער יידי .די אַלטע אוריכס ,נישט האָבנדיק
קיין יאויטוריזי ,האָבן שוין נישט געהאַט קיין ירעכט צו לעבן.
װען סיאיז אױסגעבראַכן אין לעמבערג די גרויסע אױגוסט-
יאַקציעי ,אין יאָר  ,2491האָבן זיי זיך אױיסבאַהאַלטן אין אַ קע-
לער ,הינטער קולף .פעפי אוריך מיטן קינד איז געבליבן אין
דער היים .ווען עס האָבן די דייטעון אויסגעפעלט צום באַשטימפן
קאָנטיגענט אַ פּאָר הונדערט ייד האָבן זיי זיך נישט גערעכנט
מיט די אַרױסגעגעבענע יאויסוייןי און האָבן צוגענומען יעדן
אָנגעטראָפּענעם יידן .אַזױי אַרום איז פּעפּי אוריך צוגענומען גע-
װאָרן צזאַמען מיטי קינד און אַװועקגעשיקט געװאָרן אין טױטן-
לאַגער בעלזשעץ .נאָך דער יאַקציעי ,ווען די אַלטע אוריכס
זיינען אַרױס פון באַהעלטניש ,האָבן זיי שוין נישט געטראָפן אין
שטוב זײער טאָכטער מיטן איניק?. ..ײ
ש .עי
יאנאס טורקאָװ  ---פאַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צװײ,
ז.ז,88708 ,
זיגמונט טורקאַװ , --די איבערגעריסענע תקופה ,,בוענאָס איירעס,1691 ,
|
זֹז,744 ,131 .
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דדושים
אידינא
א{יווא שעװאכאָויטש |
(געב 4 .יוני  --- 4091אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן דעם  4יוני  4091אין גראָד-
נע ,פויליש-ליטע ,ביי בעליהביתישע על
טערן ,נאָך אַזױ פרי וי אין קינדער.
גאָרטן אַרױיסגעװיזן סצענישע פעיקייטן
און פון קלאַס צו קלאַס ,ביזן -7טן קלאָס
גימנאַזיע ,זיך באַטײליקט אין די שול-
פאָרשטעלונגען .דערנאָך געשפּילט מיט
די אָרטיקע ליבהאָבער .געווען אַן איי-
פריקע טעאַטער באַזוכערין .חתונה גע-
האַט מיטן אַקטיאָר יוסף כאַש און אָנגע-
היבן שפּילן מיט אים פּראָפּעסיאָנעל יידיש טעאַטער ,פריער אין
רומעניע ,מיטמאַכנדיק אַ טורניי איבער בעסאַראַביע און בוקאָווינע,
דערנאָך זיך צוריקגעקערט קיין פּױילן און געװאַנדערט מיטן מאַן
און משפּחה איבער שטעט און שטעט ,װוינענדיק מער אין באַנען
און אױיטאָבוסן װוי אין הייזער .די קינדער :דאָס מיידעלע פּאַסינקע,
וועלכע האָט שוין לעצטנס אַליין געשפּילט טעאַטער ,און דאָס יינגע-
לע ,יאַנקעלע ,האָבן צוליבן כסדרדיקן אַרומװאַנדערן פון די עלטערן,
ניט געקאָנט באַקומען קיין נאָרמאַלע דערציונג .האָבן דעריבער
מיטגעלעבט פון זייער קינדהייט אָן אין דער טעאַטער-אַטמאָספערע,
וועמנס לופט זיי האָבן איינגעזאַפּט.
וועגן איר שפֿילן אוֹן איר טראַגישן סוף שרייבט ש .בליאכער:
,אידינא ,אָדער אידאַ כאַש ,וועלכע האָט אַלס ליבהאָבערין

גרויסע פעיקייטן אַרױיסגעװיזן ,האָט אָבער אַלס פּראָפּעסיאָנעלע
אַקטריסע קיין גרויסן דערפאָלג נישט געהאַט .געשפּילט כאַראַק-

טער-ראָלן אָדער גאָר קליינע עפּיזאָדן פון יוגנטלעכע .דערפאַר
אָבער איז זי געווען אן אידעאַלע מאַמע צו אירע קינדער או אַ
גאָר גוטע ייב צו איר מאַן ..אָפט ,ווען די טרופּע פלעגט אין
קלענערע שטעטלעך מיט אַן אייגענעם אױטאָבוס אָפּשטעלן זיך
אויפן שטעטלדיקן מאַרק ,פלעגן די פּאַרבייגייער וואונדערן זיך,
וי פון אויבן ,פון דער באַגאַזש אָפּטײילונג ,פלעגט מען נעמען
אויסלאָזן קינדער-וועגעלעך און קאָך-געשיר .דאָס האָט די
טרופע איר פערזענלעכע ההיימישע וױרטשאַפט מיטגעפירט.
אפילו אַ לאָטאָ צו שפּילן אין דער פרייער צייט פאַר אָדער נאָך
דער פאָרשטעלונג ,וויזער פאַרפּאַקט ,אין וריטער געפאָרן
ווען די סאָויעטן האָבן פאַרנומען מערב-וױיסרוסלאַנד ,האָט
די טרופע זיך געפונען אין פינסק .יוסף כאַש מיט אַ טייל מיט-
גלידער זענען אַנגאַושירט געװואָרן אין יזינג-בריגאַדעסי פאַר
דער פּראָווינץ .אידאַ מיט די קינדער זיינען געבליבן אין פּינסק.
וועלנדיק זיין צוזאַמען ,פאָרט כאַש אַריבער קיין ווילנע ,ווערט
אַנגאַזשירט אין ווילנער מלוכה-טעאַטער .ער האָט דאַן די מעגלעכ-
קייט אַראָפּצוברענגען זיין וױייב און קינדער .אידינאַ עופּילט ניט
אין ווילנע .זי דייטשן פאַרנעמען ווילנע און כאַש ווערט צװאַמען
מיט זיין ברודער קדיש צוגענומען ביי דער פּראַװאָקאַציע אויף
סטראַשונא  .51יי וװערן אַוועקגעפירט אין דער לוקישקער
טורמע .אידינאַ וויל זיי ראַטעװוען זי שלאָגט אָפּ אַלע טירן זי
קויפט צו ליטווישע שױעפּילער אינטעהוענירן ,אָבער עם
געלינגט איר ניט עפּעס איפצוטאָן פאַר זי .זי לויפט צו אַך-
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װאַקאַטן .פאַר יידן זענען שוין ניטאָ קיין שום געזעצן ,און אפילן
ביים בעסטן וילן פון די ניט-יידישע אַדװאָקאַטן קאָן גאָרניט
אויפגעטאָן װערן און אָט איז אַ צוייטע פּראָװאָקאַציע ,און
סטראַשו-גאַס ווערט אויסגעליידיקט פון יידן .צוזאַמען מיט אַלע-
מען ווערט צוגענומען אידאַ כאַש מיט אירע צוױי קינדער".
לעקסיקאָן

פון יידישן ט;אַטער  ,ערשטער

באני ,ניו יאָרק ,1391 ,ז,34 .

,יין און צװאַנציק און איינער" ,ניו יאָרק  ,2691זז,3424 ..
ש .בליאכער  ---א

איינהארן ,אַהרן
{געב 032 .טעֶפּט -- 4881 .אומגעבראַכט

געװאָרן דורך די נאַציסן

געב 03 .סעפט 4881 .אין קיידאן.
קאָוונער גוב .ליטע ,אין אַ משפּחה ,װאָס
פירט איר יחוס פון רבנים און גאונים.
אַ שוועסטער-קינד פון דיכטער דוד איינ-
הארן .ביז  71יאָר געלערנט תלמוד ,דער-
נאָך

געװאָרן

אַן

אַװעק קיין פּאַריז,
מיטל-שול ,און אין
פאַר פראַנצויזישער
טאָריש-פילאָלאָגישן

עקסטערן,

שפּעטער

וואו ער ענדיקט אַ
 -- 1191די אָפּטײלונג
ליטעראַטור אין היס-
פאַקולטעט פון דער

אָנגעהויבן די זשורנאַליסטישע טעטיקייט אין  .5091זינט 2191
אַ שטענדיקער מיטאַרבעטער פון װאַרשעװער 'היינט ואו ער
פאַרעפנטלעכט א"פ 'איינער' אַרטיקלען און קריטיק וועגן יידישן
טעאַטער.

|

א .האָט איבערזעצט מאָליערס קאָמעדיע 'דער קאַרגער! (פאַר"
לאג 'די צייט! ,װאַרשע 121 ,1291 ,ז .ז ,).װאָס איז צו דער זעלבער
צייט אויפגעפירט געװאָרן דורך זיגמונט טורקאָוו אין װאַרשעװער
צענטראַל-יטעאַטער" און שפּעטער געשפּילט געװאָרן דורך סאמ-
בערגן בעת זיינע גאסטשפּילן איבער דער ועלט.
וועגן זיין טראַגיש לעבן און אומגליק שרייבט עמנואל רינגעל-
בלום אין זיינע ,כתבים פון געטאָ?:
,אהרן אײינהאָרן ,באַקאַנטער זשורנאַליסט ,לאַנגיאָריקער
מיטאַרבעטער פון יהיינטי און פון דער יידישער פּרעסע אין
ד' טלחמה האָט אײינהאָרנען גײיסטיק צװאַמענגע-
אױסלאַנד 
בראָכן .ער איז אַרוזגעגאַנגען אַ פאַרלאָרענער ,אַ פעסימיסט.
אַ שוערער שאָטוס האָט א ם פאַרפאָלגט .גלייך פון ערשטן
נאָמענט האָט ער זיך געקליבן צו פאָרן קיין ארץ יששראל .אַלץ
איו שוין געווען צוגעגרײיט צו דער נסיעה ,געהאַט גרייטע פּאַ-
פירן צום אַרױספאָרן דורך דער פאַרמיטלונג פון דער איטאַ-
ליענישער געזעלשאַפט ילאַיד טריעסטינאַי .פונקט דעם טאָג,
ווען אײינהאָרן מיט אַ רײי אָנגעזעענע פּערזאָנען האָבן געזאָלט
אַרויספאָרן ,איז זי{עזעלעאַפט געעלאָסן געװאָרן און אײינהאָרן
האָט געמוזט בלייבן.
אײנהאָרן האָט מיטגעאַרבעט אין דער יטיא ,וואו ער האָט
רעדאַגירט די חודע-באַריכטן פון דער געזעלשאַפט .בכלל האָט
זיך דער חי איינהאָרן שלעכט געפילט בשעת דער איצטיקער
מלחמה .זיין פאַרמלחמהדיקע דירה איז בשעת דער באַלאַגע-
רונג פון װואַרשע באָמבאַרדירט געװאָרן .פינף אָדער זעקס מאָל
האָט ער געמזט טױישן זי דירה ,װייל װי נאָר ער האָט זיך
אַריינגעצױגן אין אַ דירה ,איז זי אין אַ קורצער צייט אַרױסגע-
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פּאַלן פון געטאָ .יעדע אַזאַ טראַנסלאָקאַציע האָט אין די שווערע
געשאִַיבאַדינגונגען באַדײט אַ מאַטעריעלע רואי.
אײנהאָרן איז געווען אַ שטאַרקער פעסימיסט ..ער האָט
פאָרויסגעזען דעם חורבן פון זי פּוילישע יידן געזען דעם דער-
נענטערנדיקן סוף .זיין אני מאמין  --אַזױי צו זאָגן  --האָט ער
אויסגעדריקט אין {אַן| איינלייטונגס-װאָרט בשעת אַ פּריואַטן
צוזאָמענטרעף מיט אַ גרופע עסקנים ,שריבער איא צו דער
טעמע :יװאָס האָט אונדז געגעבן אַ יאָר געטאָל?י .אײינהאָרנס
סך-הכל איז געווען אַ טרויעריקער .דאָס געטאָ  --האָט געזאָגט
אײינהאָרן  --איז געווען אין דער געשיכטע אַ פאַרקערפּערונג
פון גוטע ,יידישע מידות .אין די געטאָס האָט געבליט די יידיש-
קייט .עס האָט פולסירט ארַייך רעליגיעז ,קולטורעל לעבן .אין
די געטאָס האָט זיך אַנטװיקלט אַ רייכע קולטור .דאָס װאַרשע-
װער געטאַ איז אַ טרױעריק בלאַפ אין דער יידישער געשיכטע.
די אַסימילאַציע איז קיינמאָל נישט געווען אַזױ גרויס וי איצט.
או"ף קאַרמעליצקאַ האָט מען קיינמאָל נישט געהערט אַזיפיל
פויליש וי איצט .אין װאַרשע איז קיינמאָל נישט געווען קין
טעאָטער פאַר ייזן אין פּויליש ,װי דאָס איז געשען איצט אין
געטאָ .עס בליט דאָס עם-הארצות אין אַ ברייטן מאָסשטאַב .די
יזעמאָראַליזאַציע האָט קיינמאָל נישט אַרומגענומען אַזעלכע
ברײַטע קוייזן ווי איצט .די דעמאָראַליזאַציע און קאָרופּציע אין

דער קהילה האָבן פאַרפעסטעט דאָס גאַנצע יידישע לעבן .די
ייהישע יאָרדנונגס-דינסטי איןז פּאַרוװאַנחלט געװאָרן א א
באַנדע יכאַפּערסי ,וואָס פאַרביטערט דאָס לעבן פון די יידישוע
מאָסן .די יידישע באַפּעלקערונג האָט נישט אױסגעהאַלטן דעם
עקְזאַמען .זי איז אינערגעלאַזן געװאָרן זיך אַליין אין דעם געטאָ
און זי באַלעבאַטעוועט מיט זי ענינים ערגער ,װאָס ערגער קאָן
נִיזְשט זיין .אַ סך ערגער ,וי אַנדערע װאָלטן מיט אונדז געהערטזט,
דאָס רחמנות-געפיל פון געטאָ איז פולשטענדיק אָפּגעטעמפּט
געװאָרן .פון איין זייט אַנטשטײען יעדן טאָג נייע רעסטאָראַציעס,
קאָפּעהייזער און בכלל פאַרוויילונגס-ערטער ,פון דער צווייטער
זייט  --ליגן מענער ,פרויען אוּן קינדער אויף די גאַסן און ווערן
געשװאָלן פון הונגער .מתים װאַלגערן זיך אין די רינשטאָקן
עס קומען צו יעדן טאָג נייע לויה-חברות .עס איז אויך נישטאָ
קיין קידוש-השם אין געטאַ .אונדזערע אבות זיינען מיט דורות
צוריק געגאַנגען אױף די שייטער-הויפנס פרעפלענדיק ישמע
ישראלי .היינט זיינען מיר עדות װי אוּנדזערע הײליקטימער
ווערן געטראָטן מיט די פיס און מען זעט נישט פרומע יידן
זאָלְן איינשטעלן זייער לעבן צוליב אַ ספר-תורה אָדער אַ בית
חמדרש .פאַרקערט ,עס זיינען אונדז באַקאַנט אַ סך פּאַלן ווען
פרומע יידן האָבן אויפן באַפעל פון די דייטשן מיט די אייגענע
הענט פאַרשוועכט תכשיטי קדושה.
אײינהאָרנס סך הכל פון דעם יאָר געטאָ איז געווען טאַרויע-
ריקער .אין דער דיסקוסיע ,וואָס האָט זיך געצױגן אַ פּאָר
שבתים ,האָבן זין באַטײליקט ש .סאַגאָן ,דר .שיפער ,דר .מיי
לייקאָווסקי ,דר .עדמונד שטיין ,דר .בלאָך ,מ .קירשנבוים ,דער
שריבער פון די שורונ איאי די דיסקוטאַנטן האָבן אָנגעװיזן
דערױף ,אַז מען קאָן נישט ציען קיין פאַרגלייך צווישן דעם
געטאַ אַמאָל און היינט ,וייל דאָס היינטיקע געטאָ איז נאָר
לויטן נאָמען אַ געטאָ .פאַקטיש איז עס אַ קאָנצענטראַציע-לאַגער
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וועמנס אַיַינְוואוינער עס מחן זיך אױסהאַלטן אױיף אײיגענעם
חשבון .עס איז צו קורץ די ציט ,אַז עס זאָלן קאָנען אַנטשטײן
קולטור ווַעֶרטן .די דעמאָראַליזאַציע און קאָרופּציע איז אמַלחמוץ-
דעד שיינונג און נישט קיין ספּעציפישש יידיטזע דערשיינונג .עס
איז טאַקע ריכטיק ,אַז ביי אַ טייל יידן איז אָפּגעשוואַכט געװאָרן
דאָס רַחמִנָות-געפיל ,פון דער צוייטער זייט זעען מיר אָבער,
אַז טויזנְטָעֶר' מענטשן האָבן זדך געשטעלט אין דינסט פון די
געליטענע" די דאָזיקע מענטשן האָבן געשאַפן אַ נעץ פון הויז-
קאָמיטעטּן ,װאָס זאָרגן פאַר די הונגעריקע פן זייערע הייף .די
דאָזיקע מענטשן האָבן דורך פֿאַטראָנאַטן איבער קינדעראָן-
שטאַלטן געראַטעוועט טויזנטער קינדער פון אונטערגאַנג איאוה
איינהאָרֹנם געזונטהייטס-צוששטאַנד האָט זיך באַטײטנד פאַרי
ערגערט בשעת דער מלחמה צוליב די עװוערע איבערלעבונגען
ער איז קראַנק געװואָרן אויף די לונגען ,און איז דורכן ידזשאַינטי
וועלכער האָט אים אַ גאַנצע צייט אױסגעהאַלטן ,ארויסגעשיקט
געװאָרן קיין אַטװואָצק .אין אױגוסט ( |2491איז אױסגעבראָכן
די אויסױַיִדְלְונגיאַקציע אין אַטװאָצק און אױף דער גאַנצער
יווייסל-ליניעי .איניקע פּערזאָן האָבן זיך אין דער לעצטער
מינוט געראַטעוועט פון אָטוואָצק קיין װאַרשע ,דורך דעם אויטאַ
פון דער רעטונגס-געזעלשאַפט .איינהאָרן האָט זיך נישט געװואָלט
ראַטעווען ,נישט געװאָלט אַנטלױפן .ער האָט דערקלערט ,אַז

ער וװועט זיך נישט רירן פון אָרט ,זאָל געשען װאָס עס וױל.
ער איז אין זיין צימער דערשאָסן געוואָרן דורך די ס.ס-מערדעו.
זיין פאַמיליע :די פרוי און צויי טעכטער מיט אַ זון זיינען אימ-
געקומען בשעת די שפּעטערדיקע אַקציעס.
בער י .ראָזען אין זיין בוך ,טלאָמאַצקע  "31שרייבט:
אהרן איינהאָרן  --רדויק ,קלוג און דורכגעטראַכט  --האָט
זיך דעצִידירט :ער פאָרט נישט .ער גײט צוריק אַ היים מיטן
רענצל .עֶר בלייבט .ער איז שוין אַמאָל געווען אַ פּליט אין דער
ערשטער וועלט-מלחמה .ער וױייסט װאָס דאָס איז .עוין צו אַלט
נאָך אַמאָל צו ווערן אַ פליט ,מיטמאַכן און דורכמאַכן אַלץ ,װאָס
אַ פליט-שטייט פאָר .קאַטעגאָריש אאוַןנטשידף ער בלייבט!

 -די זאַך  --זאָגט ער  --איז זייער איינפאך .דאָס גאַנצעװואָרשעווער יידנטום וועט מען נישט אױיסשעכטן דריי הונדערט
און פופציק טויזנט יידן וועט מען נישט אומברענגען דאָס לעבן
װעט זיין שווער ,עס וװעט זיין שלעכט ,וועט מען לײדן ,וועט
מען ליידן מיט אַלע צװאַמען ..און טאָמער ..טאָמער חלילה
יאָ ...טאָמער וועט מען אומברענגען אַלע יידן פון וואַרשע ,די
גאַנצע עדה אונדזערע ..דאַן גיב איך מיין האַלדז אויך אַוועק.
איר הערט ,יידן? גיב איך אויך מיינעם!
און אײינהאָרן האָט געהאַלטן װאָרט .געבליבן .און עס איז
מקוים געװאָרן דאָס צוייטע ,דאָס אין װאָס נישט אײנהאָרן און
קיינער נישט אַרום אים ,האָט דעמאָלט געגלייבט :אַלע װאַרשע-
ווער יידן אומגעבראַכט ,און אויך ער ,אהרן אײינהאָרן ,האָט
געגעבן זיין האַלדזײ.
;,עקסיקאָז פון יידישן טעאַטער" ,ערשטער באַנד ,ניו יאָרק ,1391 ,ז75 .
,לאמאצקע  ,/31בוענאָס איירעס ,0591 ,ז.131 .
בער י .ראָזען  --ט
עטואָל
ז.

רינגעלבלום
,6

--

'כתבים

פון

געטאָ',

װאַרשע

,3691

באַנד

צװיי.

.9
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לדושים

באַ נד

ראג שש

בזשוסטאָוופקי (בריסטאַווסקי) חיים:יאנקל

ציט) ,װאָלט ער נישט אַװעק פון די סאָוויעטן ווען נישט מסירות
קעגן אים .ער האָט דערפילט ,אַז יי וװועלן אים אינגאַנצן אָפּי
וזיען

{געב --- 2981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  2מערץ  2981אין לאָדזש,
פּוילן ,אין אַ משפּחה פון קליינהענדלער.
געלערנט אין אַ חדר און אַ תלמוד-תורה.
ביז דער ערשטער וועלט-מלחמה געאַרבעט
אַלס שערער בײי טיכער ביי א גרויסער
אַלס אַקטײ-
יידישער טעקסטיל-פירמע.
ווער פּועלי-ציון מיטגעאַרבעט אין דער
יידישער אָפּטײל פון דער ביבליאָטעק צו
פאַרשפּרײטן בילדונג .בעת דער דייטשער
אַקופּאַציע אין דער ערשטער וועלט-מלח-
מה אָנגעחייבן מיט רעפּאָרטאַזש:נאָטיצן אין 'לאָדזער פאָלקסבלאַט'

און דערנאָך געדרוקט אויך בילדלעך ,שפּעטער אין 'נייער פאָלקס-
בלאַט! ,פון וועלכן ער איז געװאָרן (צוזאַמען מיט לאַזאַר פוקס און

משה בראָדערזאָן) איינער פון די רעדאַקטאָרף 

איך האָר מיט אים אין יענע טעג געהאַט אַ שמועס וועגן דעם,
זיין פרוי מיטן זון זיינען ששוױין דעמאָלט געווען אין ווילנע און
ער האָט דורכויס פּאַרלאַנגט זיי זאָלן צוריקקומען קיין ביאַליס
טאָק .אָבער אין עטלעכע טעג שפּעטער (וען הלל מײמאָ ,דער
אַלטער יידישער שרײבער און מיטאַרבעטער פון יהיינטי ,האָט
געמאַכט זיין זעלבסטמאָרד-פרואון ,נאָכן צונעמען ביי אים דאָס
רעכט אויף צו באַקומען דאָפ אָרעמע מיטאָג אין דער קיך אױף
סטאַרי-באָיאַרסקי ,װאָס האָט דעמאָלט באַדײיט טױט) ,האָט
בזשוסטאָווסקי באַשלאָסן אַװעקצולאָזן זיך קיין ווילנע .בעת מיין
טרעפן אים אין ווילנע (אָנהײב  ,)1491האָט ער מיר אָפן געזאָגט,
אַז ער פילט ער װועט שוין נישט אַנטרינען פון טוימ"..
אין אַ פאַרצייכנונג דעם  132יולי  1491אין הערמאַן קרוקס
ט,אָגבו +פון ווילנער געטאָ" ווערט געזאָגט:

 ...,פאַרטאָגס זיינשן געקומען אין דער וואוינונג פון לאַ-
דזשער פּליט חיים (יאַנקל) בזשוסטאָווסקי (דער אַמאָליקער רע-
דאָקטאָר פון לאָדזשער יפאָלקסבלאַטי)( . ..סטעפאַנסקאַ .)72
ליטווינער ,מכלומרשט זכן עפעס אַ קאָמוניסט .אַזױ וי (דעם)

.

אין  7191אַרויסגעגעבן אַ זאַמלונג פון זיינע מלחמה-בילדלעך
א'נ 'מלחמה-צייט' א'פּ בן-חנוך .אונטער דעם פּסעװודאָנים און אויך

'אַ שאַרפצינגל' און 'טעאַטער-מענטש' געשריבן רעצענזיעס וועגן
יידישן טעאַטעד וועמען ער האָט אַרױסגעװיזן אַ נאָענטע באַציונג,
און אויך אָפּגעדרוקט אייניקע אײנאָקטערס און די דריי-אַקטיקע
פּיעסע ,זי שפּילט ווייטער" ( .)6291ב .האָט אויײ פאַרעפנטלעכט
אין זיין צייטונג אַ ראָמאַן ,אַ וועבער-הויף" און האָט אַרױסגעגעבן
אין , 1291די יידישע בערזע' און א'ן  5291דאָס הומאָריסטישע
דער תכשיט" .ב .איז אויך געווען דער לאָדזשער קאָ-
װואָכנבלאַט ,
רעספּאַנדענט פון דער װאַרשעװער צייטונג ,מאָמענט" ,און האָט
נעדרוקט אייניקע קאָרעספּאַנדענציעס אין ניויאָרקער ,פאָרווערטס".
חיים-לייב פוקס שרייבט:

אין ילאָדזער פאַלקסבלאַטי האָט ...אויך אָנגעהױבן צו
אַרבעטן חיים יאַנקל בזשוסטאָווסקי ,איינער פון די עשפעטער-
דיקע דריי רעדאַקטאָרן פון ינייער פּאָלקסבלאַטי .ער האָט ,חוץ
דער כראָניק און רעפּאַרטאַזש ,אויך געדרוקט בילדלעך פון
לאָדזשער טיפן און הומאָרעסקעס אנטערן נאָמען יבן -חנודי.
אונטער אָט דעם פּסעודאָנים האָט ער אַרױסגעגעבן זיין ערעזט
בוך ימלחמה-צייטי ,בילדער פון לאָדזש אונטער דער דייטעזער
שַקופּאַציע ,וואו ער מאָלט אין אַ קרומען שפּיגל די דייטעוע
(װוילהעלמישע) יאָרדנונגי .בזשוסטאָווסקי האָט אױך געדרוקט
טעאַטער-רעצענזיעס אונטערן נאָמען יאַ שאַרפצינגלײ .זיין דראַי
מע 'יזי עפילט וױיטערי איז אַ וייטערדיקער עטאַפּ אין זיין שאַפן
ער האָט אױך געדרוקט עטלעכע איינאַקטערס צו ששפילן פּאַר
דראַמקרײזן.
זיין לעטן איז איבערגעהאַקט
אַ נישט-קליינע
די
קער

יטרייע

שולד

דינערי

(כאָטש

פון דער

ליטעראַטן-פאַריין

מיט

משה

װאָס

האָבן

בראָדערזאָן
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ניטש

אין אָנהי"ב

בראָדערזאָן,

גערודפט

צוגעטראָגן

וואו

זיינען שונאים

קיץן דירעקטע)

סאָוויעטישער

מען

פון אַ יידיש בורזשואַזער
ניסטיש

געוואָרן דורך די דייטששע רוצחים.
צײט

,0491
געװואָרן
האָט

אין ביאַליסטאַָ-

וואו ער
פון

טראָגן

אויך

די

באַדאַרפט,

איז,

צוּזאַמען

יעווסעקעס,
אַז

ער

און

פון אַרבעטער-קלאַס

און רעדאַקטאָרן

געשטימט

צין-

צייטונג...

לינק-פועלי

(ער איז אַ צייט לאַנג געווען אַקטיוו ביי די לינקע פּועלי

קאָמוניסט
שוין

האָט מען נישט

פאַרהאַלטן

דעס

געפונען,

דערמאַנטן

האָט מען אָבער ביי איין וועג

בזשוסטאָווסקי...

נדער רעדאַקטאָר פט טאָגכוךי באַמערקט ,אַז לױטן ,לעק-
סיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור" זאָגט זיך ,אַז ב.
איז געשיקט געװאָרן קיין פּאָנאַר אין נאָוועמבער  ,1491אָבער פון
קרוקס נאָטיץ איז קלאָר ,אַז דאָס איז געשען מיט עטלעכע
חדשים פריער").
וועגן זיין לעצטן עטאַפּ און טראַגישן טויט פון אים און זיין
פאַמיליע שרייבט ש .קאַטשערגינסקי אין זיין בוך ,חורבן ווילנע":

;אַנטלאָפן פון דער אָקופּירטעד לאָדזש און איז שוין געבליבן
אין ווילנע .די ערשטע צייט געווען אין געטאָ ,געגאַנגען צו דער
אַרבעט און האָט באַקומען אַ צעטל מיט אַ שטעמפּל יפאַך אַר-
בעטערי ,װאָס איז געוושן צוערשט אַ באַװאָרענונג נישט גענומען
צו ווערן אויף פּאָנאַר .אין אַ נאָוועמבער-טאָג ,1491 ,האָט מען
אַלע ,װאָס האָבן אַזעלכע צעטלעישיינעןי) געהאַט ,גערופן צום
טויער דורכקאָנטראָלירן זייער אויטענטישקייט .די דייטשן האָבן
אָבער די אַלע אַוועקגעפירט אין תפיסה און פון דאָרט  --אויף
פּאָנאַר .מיט בזשוסטאָווסקין איז איך מיטגעגאַנגען זיין זון
עריק .אין געטאָ איז געבליבן בזשוסטאָווסקיס פרוי פעליא,
וועלכע האָט זיך גאָר שטאַרק געמאַטערט פאַר איר קיום .אין
דער ענדגילטיקער ליקװידאַציע פון געטאָ ,ווען מען האָט סאָר-
טירט לינקס און רעכטס ( 42 ,32סעפטעמבער  )3491איז זי
אָפּגעשיקט געװאָרן אויף לינקס".
זלמן

רייזען

, --לעקסיקאָן

פון

דער

יידישער

ליטעראַטור,,

װילנע,

,6291

|
ערשטער באַנד ,ז,934 .
לעקסיקאַָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור  ,ניו יאָרק ,6591 ,ערשטער
באַנד ,ז,572 .
ש .קאטשערגינסקי , ---חורבן װילנע" ,ניו יאָרק ,7491 ,ז,181 .
חיים-לייב פוקס  --דאָס יידישע ליטעראַרישע לאָדזש, ,פ,ון
ניו יאָרק ,7591 ,באַנד דריי ,וו942 ,622 ,522 ,802 ,702 .
,אָגבוך פון ווילנער געטאָ" ,ניו יאָרק ,1691 ,ז,72 .
הערמאַן קרוק  --ט

נאָענטן עבר",
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פון

בײינגעלמאַן ,דוד
{געב .מערץ  -- 7881אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן מערץ  7881אין אָסטראָװוצע,
ראַדאָמער גוב .פּוילן ,פאָטער  --אַ מוזי"
קער .יאָנאַס טורקאָוו גיט אָן ,אַז כמעט די
גאַנצע משפּחה זיינען געווען מוזיקער ,און
מיט זיי איז אויך געווען פאַרבונדן אַ
צווייטע בכבודיקע משפּחה פון בלויז מו"
זיקער  --די שפּילמאַנס ,און כמעט אַלע
פון די צוויי משפּחות ,וועלכע זיינען געווען
געבונדן מיט קרובהשאַפט ,האָבן זיך אויס-
געטיילט אַלס באַגאַבטע מוזיקער,
נאָך אַלס קליין יינגל ,האָט ב .אַרױסגעװיזן נישט-דורכשניטלע-
כע מוזיקאַלישע פעיקייטן ,און אין עלטער פון  8יאָר האָט ער שוין
געשפּילט אין אַ טעאַטער אָרקעסטער .נאָך זייענדיק גאַנץ יונג ,האָט
ער אָנגעהויבן דיריגירן מיט אַן אָרקעסטער .גלייכצייטיק האָט ער
געלערנט מוזיק און שטודירט קאָמפּאָזיציע .ער האָט זיך באַזעצט
אין לאָדזש ,וואו אין אָנהייב האָבן ער און זיין פאָטער געשפּילט אין
אָרקעסטער פון זאַנדבערגס יידישן טעאָטער ,און אין  2191איז ב.
געװאָרן דער דיריגענט פון דעם טעאַטער.
מ'האָט ב'.ן פאָרגעלייגט איבערצוגיין אַלס דיריגענט אין פּו-
לישן טעאַטער און אין די גרויסע נאַכט-לאָקאַלן ,וואו ער האָט זיך
מאַטעריעל געקאָנט בעסער אויסלעבן .ער איז אָבער געווען פאַר-
ליבט אין יידישן טעאַטער און קיין שום פאָרשלאַג אַװעקצוגײן פון

דאָרט ,האָט אים נישט געלאָקט,
פון זיינע פריסטע יאָרן האָט ב .אָנגעהױבן שרייבן קאָמפּאָי
ציעס .דערצו איז ער געוען אַ מייסטער אין אַראַנזשירן לידער
און מוזיק צו אָפּערעטן .בעתן ערשטן וועלט-קריג האָט ער פאַר"
פאַסט די מוזיק צו די אָפּערעטן 'דאָס סקאָוטן-מיידל'' ,די מומע
גנענדל' פון שױישפּילער יוליוס אַדלער און 'די שיינע בערטאַ .פון
יעקב װאַקסמאַן ,װאָס זיינען געשפּילט געװאָרן אין לאָדזש ,װאַרשע
און איבער אַ סך שטעט פון פּוילן און רוסלאַנד מיט גאָר אַ גרויסן
דערפאָלג .ב .האָט אויך אַראַנזשירט די מוזיק צו דוד הערמאַנס
לאָדזשער (נאָך דער אויפפירונג ביי די 'ווילנער' אין װאַרשע) אויפ-
פירונג פון אַניסקיס 'דיבוק' און עס אָפּגעדרוקט .ב .איז אױיך
אַרומגעפאָרן אַלס דיריגענט פון פאַרשיידענע יידישע טרופּעס איבער
דער גאָרער וועלט ,און צװישן אַנדערע באַזוכט דרום אַפּריקע,
אַרגענטינע און בראַזיל.
זינט  8291איז ב .געװאָרן דער קאָמפּאָזיטאָר פון דער קליינ-
קונסט-בינט 'אררט' אין לאָדזש פאַר וועלכער ער האָט געשריבן 9
פּראָגראַמען .ער איז געווען זייער פּאָפּולער צוליב דער פאָלקסטימ-
לעכקייט ,פּשטות און מעלאָדישקײט פון זיינע קאָמפּאָזיציעס .זינט
 9אִיז ב .געווען אַ מיטדירעקטאָר פון 'אררט' .דערנאָך איז ב.
געווען פאַרבונדן מיט פאַרשיידענע אַנדערע טעאַטערס,
אין פעברואַר  2291האָט די יידישע טעאַטער-סטודיע ביים
לאָדזשער ,הזמיר" אויפגעפירט ,מסעות בנימין השלישי" מיט
|
ב'.ס מוזיק,
וועגן זיינע שפּעטערדיקע אַקטיוױיטעטן שרייבט יאָנאַס טורקאָװו
,אַרלאָשענע שטערן":
עין זיין בוך פ

ג;בעת אונדזערע אויפטריטן אין לעמבערגער גימפּעל-טעאַטער
איז מיר אויסגעקומען מיט אים צו אַרבעטן אַ צייט לאַנג ,ווען
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די ברידער גימפּעל האָט זיך געקריגט ,איז בייגעלמאַן געווען
דיריזשאַר פונם לעמבערגער יידישן טעאַטער .אומפאַרגעסלעכע
מוזיקאַלישע אילוסטראַציעס האָט ער געשאַפן צו מיינע דאָר-
טיקע אויפפירונגען פון דר .ציפורם יאויפשטאַנדי און לעװויטאַס
יאורטיילי .אַ סך פון זיינע פּרעכטיקע ,אָריגינעלע קאָמפּאַזיציעס
זיינען נישט פאַרשריבן געװאָרן און אַזױ אַרום זיינען זי פּאַר-
לאָרן געגאַנגען .קורץ פאַרן לעצטן קריג האָט ער געטאַפן
אָריגינעלע מוזיק צו דער מזיקאַלישער קאָמעדיע ידי אַפּריקאַ-
נער זעי ,װאָס יצחק טורקאָוו האָט אָנגעשריבן .ער האָט אויך
פאַרן אויסבראָך פונם לעצטן (צווייטן וועלט)-קריג דיריגירט אין
וואַרשעװער ינאָוואָשטששײ-טעאַטער גאָלדפאַדנס ישולמיתי ,װאָס
זיגמונט טורקאָוו ואָס אויפגעפירט".
זלמן זילבערצווייג ,וועלכער איז געווען גאָר נאָענט באַפּרײנ-
דעס מיט ב ,גיט איבער ,אַז ער האָט געמאַכט אַלע באַמיונגען
אַרױיסצוראַטעװען זיך פון פּױילן און עמיגרירן קיין אַמעריקע .ווען
זילבערצווייג איז פון אַמעריקע געקומען אין פּוילן ,אין די אינטע-
דעסן פון 'טעאַטער לעקסיקאָן' אין  ,8291האָט ב .טעג און נעכט
מיט אים דיסקוטירט די מעגלעכקייטן צו פאָרן קיין אַמעריקע דאָרט
צו אַרבעטן פאַרן יידישן טעאַטער ,וואו ער האָט געהאָפט ערשט צו
'צעפירן זיינע הענט' .די באַמיונגען זיינען אָבער ,צוליב די דע"
מאָלטיקע יוניע-באַדינגונגען ,געווען אָן דערפאָלג,
יאָנאַס טורקאָווו כאַראַקטעריזירט אים אַזוי:
;אין פּריוואַט-לעבן איז בייגעלמאַן געווען אַ טיפּישער באַ
העמיע .הגם ער האָט געלעבט מיט טעאַטער ,האָט ער אין די
פרייע שעהן ליב געהאַט אָפּצוזיצן אין רעסטאָראַנען און פאַר-
וויילונגס-לאָקאַט ,און אַזױי אַרום געפטרט זיין טאַלענט צוויעסן
קאָרטן ,שנאַפּס און פּאַפּיראָסן ,וועלכע ער האָט לײדנשאַפטלעך
באַנוצט .ער איז געווען אַ גרויסער ליבהאַבער פון קאָרטן
אָבער נאָך אַ גרעסערער ליבהאָבער פונם יביטערן טראָפן און
פון רױכערן .א וי ער האָט געזאָגט ,איז ער נאָר דעמאָלט
שעפעריש ...און סיהאָט באמת אַזױ אויסגעזען .צוישן אײן
קאָרטן-סעאַנס און דעם צוייטן ,פלעגט אים יבאַהױכן די מזע'
און ער פלעגט איף אַ פּאַפּירענער סערוועטע אַנשרייבן זיינע
קאָמפּאָזיציעס .ער איז שטענדיק געווען צעטראָגן און אימפּול-
סיו .דערבי איז ער געווען אַ מענטש מיט זיער אַ גוטן כאַ-
ראַקטער אט א האַרציקער חבר .קיין עוולות האָט ער אָבער
נישט געקענט פאַרטראָן .דאָס פלעגט ער קײנמאָל נישט פאַר-
שוױיגן".
ב .האָט אויך פאַרפאַסט אַ גרעסערע גאָלדפאָדן -פּאָפּורי ,װאָס
איז מסתמא ,וי אַלע זיינע מוזיקאַלישע שאַפונגען ,פאַרניכטעט גשי
װאָרן דורך די נאַציס .וועגן אָט דער גאָלדפאַדן-פּאָפּורי דערוויסן
מיר זיך דורך אַ קאָפּיע פון אַ בריוו פון װאַרשעװער אַרטיסטן-פאַ-
ריין פון  91יוני  9391צו אים (דער בריוו געפינט זיך אין אַרכיװו
פון ,ײיװאָ?) .אין דעם ענטפער צו ב .װערט צ .א .געאָגט; אַז
עס איז
גניט קיין אַריגינעל װוערק ,געבויט איף גאָלדפאַדן-מאָטיוון
ל0ידער פּתקט וי זיי זיינען ביי גאָלך-
נאָר איר גיט העכער 4
פּאַדענען ,אָבער אַ גרױיסע טייל פון זיי זיינען ניט קיין פאָר-
ענדיקטע .איר רייסט איבער א ניגון אין מיטן און גייט איבער
צו אַן אַנדערן .אַזױ אַרום גיט איר וױיניקער וי דאָס װאָס גאָלד-
פאַדן אַליין האָט איבערגעלאָזץ .עס װאָלט שוין געווען גלייכער,
לױט אונדזער מיינונג ,צו נעמען ניט אַזויפיל מעלאָדיעס א
באַאַרבעטן זיי גאַנצעדהײט ,אָדער שאַפן עפּעס אַן אַריגינעל ווערק
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נאר אױף מאָטיוון פון גאָלדפאַדן .מיר האָבן ניט געהאַט די
נועגלעכקייט דורכצוקוקן גענוי וי די זאַך איז אינסטרומענטירט,
צוליב דעם װאָס עס פעלט אַ פּאַרטיטור ,און פון איינציקע פּאַר-
טיעס איז זיך שווער צו שאַפן אַ בילד וועגן דער אינסטרומענ-
טאַציע ,וי דעמאָלט וען מיר װאָלטן האָבן פאַר די אױען
אַלע פּאַרטיעס צװאַמען .מיר מיינען ,אַז די אינסטרומענטן
זינען ניט אין אַ גענוגנדיקער מאָס אויסגענוצט געװאָרן .לויט
אונדזער מיינונג איז אױך דער צװאַמענשטעל פון אַרקעסטער
ניט אין גאַנצן צוגעפּאַסט ,כאָטש אין יידישן טעאַטער איז מען
געוווינט צו שפילן מיט אַזאַ צזאַמענשטעל .מיװאָלט געדאַרפט
געבן אַ פולן שטרייך-אָרקעסטער ,װאָס װאָלט געשאַפן אַ בע-
סער גלייכגעוויכט אין אָרקעסטער.
דאָס זיינען ,פּאַרשטייט זיך ,אַלגעמיינע באַמערקונגען .סיאיז
זייטר מעגלעך ,אַז אין אָרקעסטער קלינגט איער פּאָפּורי גאַנץ
גוט ,און ביי פאַרשיידענע געלעגנהייטן קאָן מען עס שפילן .מיר
װאָלטן אייך זיער געבעטן אױב אַפילו ניט צום דרוקן ,אונדז
דערלויבן צו קאָפּירן די פאָפּורי פּאַר אונדזער טעאַטער-אַרכיװוײ.
און וועגן ב'.ס טראַגישן סוף שרייבט יאָנאַס טורקאָו:
ווען סיאיז אױסגעבראָכן די צוייטע וועלט-מלחמה ,איז
בייגעלמאַן צוריקגעפאָרן אין זיין הייס-שּטאָט לאָדזש .ניעט
געקוקט איפן גאַנצן גרױל ,װאָס ער האָט דורכגעמאַכט אין
לאָדזשער געטאָ ,איז ער אויך דאָרט געווען טעטיק אויפן טעאַ-
טער-געביט .צװאַמען מיטן אַקטיאָר פונם געוועזענעם יאררט',
משה פולאַווער ,האָט ער אינם דאָרטיקן געטאָ געשאַפן אַ קלייו-
קונסט-טעאַטער ,אין וועלכן ער האָט צו יעדן פּראָגראַס געשאַפן
נייע מזיק .ער איז געווען אַזױי פרוכטבאַר ,אַז עס האָבן איס
פאַרפעלט טעקסטן פאַר זיינע קאָמפּאָזיציעס ,האָט בייגעלמאַן
צענדליקער טעקסטן אַלין אָנגעשריבן.
דוד בייגעלמאַן האָט געהערט צו דער לעצטער גוופּע לאָי
דזשער ייד ואָס זינען פון געטאָ אַרויסגעפירט געװאָרן אין
טויט-לאַגער אָסוויענטשים .ער האָט מיט זיך מיטגענומען די
פידל (ער איז אױך געוען אַ גוטער פידלער) און אַלֶע זיינע
מוזיקאַלישע שאַפונגען ,װאָס ער האָט אַרױסגעבראַכט אין מששך
פון לאַנגע יאָרן .ער האָט איך אין אַָשװויענטשים פּאַרשאַפט
פרייד פיל פון די צום פויט-פאַרמשפּטע .זייענדיק בטבע אַ
גרויסער אָפּטימיסט ,האָט ער אַלץ געגלויבט ,אַז ער וועט איבער-
לעבן די מלחמה .נאָך דערצו ,אַז מען האָט שוין דייטלעך געהערט
דאָס שיסן פון דער רוסישער אַרטילעריע .די רוסן זיינען טאַקע
שוין געווען נאָענט ,אָבער בייגעלמאַן האָט נישט דערלעבט די
באַפּרײונג .קורץ פאַרן אַרײנמאַרש פון דער סאָויעטישער
אַרמי קיין אָסוויענטשים איז דער גרויסער יידישער קאָמפּאָ-
זיטאָר און דיריזשאָר דוד בייגעלמאַן אומגעקומען מיט אַ מאַר-
טירער טויט".
דער
ניהנום.,

אַקטיאָר
שרייבט

משה

פּולאַװער,

ימיר האָבן אָנגעהױבן
טאָג.

דער

אַנסאַמבל

איז באַשטאַנען

אַ טאַנץ-גרופּע,
קרוקאָווסקאַ .אַ געוויסע
צערין
הענט
געווען

2727

פון
משה

קרוש.
דוד

איז א געטאָ":

שפילן (אין דער

אָנגעפירט

זינאַ

אַ געראַטעװעטער

אין זיין בוך ,געווען

די

פון
צייט

דער

לאָדזשער

באַקאַנטער
לייטונג
איז

איז
פון

געווען

יעדן

אַ כאָר,

טאַנץ-לערערין

אויפגעטראָטן

רעזשיסער

מאָלער

געטאָ)

פון אַכצן מענטשן,

איז אויך

מװזיקאַלישע

בייגלמאַן 

פּולאַווער.

דער

דער

פון היטלער.

געווען

די טענ-
אין די

טעאַטער
פנחס

איז

עזואַרץ.

באַנד
דאָס טעאַטער אויף קראַװיעצקאַ דריי איז שפּעטער פּאַרוואַנדלט
געװואָרן אין אַ קולטור-הויז .סיאיז אָרגאַניזירט געװאָרן ביים
קולטוך-הויז אַ סימפאָנישער אָרקעסטער אונטער דער לייטונג
פון צוויי באַקאַנטע דיריגענטן דער דיריגענט פון דער לאָדזשער
פילהאַרמאָניע פּראָפּעסאָר טעאָדאָר רידער און דוד ביגלמאַן,
לאַנגיאָריקער דיריגענט פון יידישן טעאַטער .צום סימפאָניען

אָרקעסטער האָבן געהערט

פיר און פערציק

מאַן זײיער גוטע

מוזיקער .יידישע פאָלקסטימלעכע מזיק האָט דיריגירט דוד
בייגלמאַן ער איז געווען זייער פּאָפּולער מיט זיינע פאָלקס"
טימלעכע עאַפונגען .ער האָט אַ לאַנגע צייט געאַרבעט אין
זיינע
יאַראַראַטי-טעאַטער און אין אַנדערע רעווי-טעאַטערם.
קאָמפֿאָזיציעס ווערן געזונגען אין דער ברייטער װעלט .דוד
בייגלמאַן איז אומגעקומען אין אוישוויץ ,אין אױגוסט ."4491
אין זיין בוֹך ,לידער פון די געטאָס און לאַגערן .האָט ש,
קאַטשערגינסקי פאַרעפנטלעכט עטלעכע לידער פון ב :.אייניקע פון
ויי ,וועלכע ב .האָט אַלײן געשריבן און צו וועלכע ער האָט אויך
פאַרפאַסט מעלאָדיעס און אַנדערע צו וועלכע ער האָט בליז גע-
שאַפן קאָמפּאָזיציעס ,װוי, :ציגיינער-ליד" (ב'.ס טעקסט און מוזיק),

קאַטשערגינסקי

באַמערקט

,איפן

דערצו:

שטח

פון געטאָ אין

לאָדזש ,האָבן זיך אויך אַ געוויסע צייט געפונען אין אַן אַרומ-
צאַמונג אַ גרעסערע גרופּע ציגיינער (אַ געטאָ אין אַ געטאָ) ,וועלכע

זיינען דערנאָך אױיסגעשאָסן געװאָרן", :אַ יידיש לידל" (טעקסט און
פוזיק) ,קאַטשערגינסקי באַמערקט דערצו, :דער באַקאַנטער קאָמ-
פּאָזיטאָך .,שעפער פון הונדערטער יידישער ניגונים ,דוד בייגלמאַן,
!אָט אויך אין לאָדזשער געטאָ זיין שעפערישע טעטיקייט ניט
איבערגעריסן .אויך דאָ האָט ער געשאַפן צענדליקער נייע ניגונים,
און ניט האָבנדיק קיין געהעריקע טעקסטן עס אַלײן געשריבן.
בייגלמאַן ,װי אַלע אַנדערע יידן ,מיינענדיק ,אַז מען פירט אים
בלויז אַרױס פון דער לאָדושער געטאָ אין אַ צוייטן אָרט ,האָט
מיסגענומען מיט זיך אַלע זיינע װוערק און איז מיט דעם פאַרברענט
געװאָױּן אין די גאַזיאױיוונס פון טרעבלינקע?, :זאַמדן גליען אויף
ער זון" (טעקסט פון א .װאָלמאַן אין דער לאָדזשער געטאָ)
 ,קליינער

װאָלקן"

(טעקסט

פון

י.

אאָאַכימאָװיטש,

געשאַפן

אין

,פּיגלט
דער לאָדזשער געטאָ), ,ק,ינדער-יאָרן" (טעקסט און מוזיק) :ש
ייך אויף שויב די זון' (טעקסט פון י .יאָאַכימאָװיטש ,געשאַפן
אין דער לאָדזשער געטאָ), :מאַך צו די אייגעלעד" (טעקסט פון
ישעיהו שפּיגעל ,געשאַפן אין דער לאָדזשער געטאָא ,ניט קיין
ראָזינקעס ,ניט קיין מאַנדלען" (טעקסט פון ישעיהו שפּיגעל ,גש-
שאַפן אין דער לאָדזשער געטאָ), :איך לעב אין געטאָ ,אין קאַװקאַז"
(טעקסט פון חנה חייטין ,געשאַפן אין שאַװלער געטאָ); ,דאָס שניי-
דערל" (טעקסט פון ש .יאַנאָווסקי ,געשאַפן אין לאָדזשער געטאָ).
אין זעלבן בוך זיינען אויך אָפּגעדרוקט די קאָמפּאָזיציעס פון
צ,יגיינער ליד", ,זאַמדן גליען אויף דער זון", ,קליינער װאָלקן",
ק;ינדער-יאָרן", ,ניט קיין ראָזינקעס ,ניט קיין מאַנדלען", ,מאַך
צו די אייגעלעך", ,איך לעב אין געטאָ ,אין קאַװקאַז", ,דאָס
שניידערל".
ב'.ס פרוי ,די באַקאַנטע שוישפּילערין אַנדזשע פאָדערמאַן פון
דער אַלטער אַקטיאָרישער פיינשטייןימשפּחה ,איז נאָך פריער אומ-
געבױאַכט געװאָרן .זייער איינציקער זון ,פּיניעק ,א באַגאַבטער
מוזיקער קיין רוסלאַנד ,דאָרט איבערגעלעבט די מלחמה ,האָט זיך
געראָטעװעט קיין אַמעריקע.
ל,עקסיקאָן פון יידישן טעאַטער  ,גיו יאָרק ,1391 ,ערשטער באַנד ,ז,161 .
ש .קאַטשערגינסקי , ---לידער פון געטאָ און לאַגערן  ,ניו יאָרק ,8491 ,זו.
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לעקסיקאָן פֿון
,388 ,378 ,377 ,374 ,370 ,171 ,132:33 ,93 ,92 ,86 ,68 ,60'61 .3
.400 ,7
,אַרלאַשענע שטערן ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צװיי,
יאַנאַס טורקאָ  --פ
זז,74'44 .
משה פולאַװער , --געװען איז א געטאָ' ,תל אביב ,3691 ,זו,54'44 .

בערנער ,ראַשעל
(גלב7091 .

--

אומגעבראַכט

געװאָרן

דורך

די גצציס)

עלטערן  --יידישע אַקטיאָרן און טעאַטער-
דירעקטאָרן .באַקומען אַ גוטע דערציונג,
אין  0291אָנגעהויבן שפּילן אונטער איר
פאָטערס דירעקציע אין רומעניע .לויט יאָ-
נאָס טורקאָוו ,איז זי געווען זייער פעיק,

געהאַט אַ רעפּרעזענטאַטיווע פיגור ,אַ שיין
איידל פּנים און אַ סך חן ,און אונטערגע-
וואַקסן ,נאָך זייענדיק ביי איר פאָטער אין
טדופּע ,הײַט זי {;רויסגעוויזן אַ נייגונג צום
בעסערן טעאַטער און לייטישן רעפּערטואַר .עס זיינען איר געווען
דערווידער די ביליקע פּיעסן ,װאָס איר פאָטער האָט אויפגעפירט
אין רומעניע ,און זי האָט געשטרעבט זיך צו קאָנען אויסלעבן אויף
דער בינע אין ראָלן און פּיעסן פון בעסערן רעפּערטואַר צו װאָס

עס האָט געצויגן איר אינטעליגענץ .באַלעזנקײט ,דאָס קענען עט-
לעכע שפּראַכן און דאָס זיין באַשאָנקן מִיט חכמה.
אין  4291איז איר אויסגעקומען צו שפּילן אויף דער יידישער
בינע אין ווין ,און זי האָט די גאַנצע פרייע צייט פאַרבראַכט אין
די דאָרטיקע דייטשע טעאַטערס ,געשלונגען יעדעס װאָרט פון דער
בינע ,אַ סך געלערנט פון די אויסגעצייכנטע וינער שוישפּילער
און פון זייער רעפּערטואַר און פאַרשטאַרקט איר שטרעבן איבער-
צינעמען אַזאַ שפּילן אויף דער יידישער בינע.
אין  5291האָט זי געשפּילט מיט איר פאָטערס טרופּע אין פּאַריז
און זיך באַקענט מיט דער גרויסער פראַנצויזישער טעאַטער-קולטור,
און איר אַמביציע אַריבערצונעמען די גוטע טעאַטער:זיטן אויף
דער יידישער בינע איז ביי איר נאָך מער געשטאַרקט געװאָרן .אין
 9שפּילט זי מיט איר פאָטער אין לאָנדאָנער פּאַװיליאָן'-טעאַ-

טער ,דערנאָך אין ליטע מיט רודאָלף זאַסלאַװסקי ,אַ סעזאָן אין ריגע,
טורקאָו.

און װוידער אין קאָוונע מיט אֶסיפּ רוניטש און זיגמונט
וועגן איר שפּילן אין לאָנדאָן שרייבט מאָריס מייער:
יאויף ראַשעל בערגער קאָן מען זאָגן ,אַז זי האָט געלערנט
שפּילן אין לאַנדאָ .זי האָט געשפּילט צװאַמען מיט איר פאָטער
לעאָן בערגער ,אַ פעיקער כאַראַקטער-שױישפּילער .געשפילט
האָט זי ערשטע ראָלן מיט זאַסלאַווסקין .צוערשט איז אירע
עס האָט אויסגעזען וי
שפילן געווען פלעגמאַטיש ,צו ריק.
זי װאָלט געווען אַ צושיערץן אָנשטאָט אַ מיטשפּילערי .איך
האָב איר אָנגעצײיגט אוױיף דעס חסרו ,און זי האָט געלערנט.
נאָכדעם האָב איך שוין געהאַט מעגלעכקייטן צו שרייבן :יראַשע?
בערגער האָט געששילט האַרציק און שיין אַלס מאַשאַ ,די
באַרמהערציקע שוועסטער אין אַנדרעעווס יגעדאַנקי .די סצענע
אין

וועלכער

יפּראַכטפול

זי זוכט

האָט זי געשפילט

יסטעמפּעניוי.
29

צו

באַרױקן

יזיער גוט איז זי אויך געוען אַלס
זאָגאַר מאַנומענטאַלי.
ישײנעי אין ידער זינגער פון זיין טרויערי .זי האָט אַרױיסגע-
צייגט ,אַז די באזיצט פעיקייט אַרויסצוברענגען פאַרשײידנאַר-
טיקייט אין פאָרשטעלן כאַראַקטער".
ב .האָט געשפּילט די הױפּט:ראָלן אין אָפּערעטן ,וי אין קאָי
מעדיעס און אין דראַמעס .אַ באַזונדערן דערפאָלג האָט זי געהאַט

אין דער קאָמעדיע ,קירכן-מייזל" פון פאָדאָר.

געבוירן  7091אין בראַאילאַ ,רומעניע.

דעם

יידישן

טמ עאַט ער

צערודערטן

קערזשענ-

חנה

אי

אַלס די מחותנתטע

דבורה

ניט נאָר איז זי געווען כאַראַקטעריסטיש,

נאָר

דעם  8פעברואַר  4291איז זי ,צוֹ איר בענעפיס ,א'ר פון זיג-
מונט טורקאָוו .,אױיפגעטראָטן אַלס 'סטעלאַ' אין דער קאָמעדיע
'מיין ערשטער

קוש' פון א .שװאַרץ ,איבערזעצט

פון מ .קיטאַי.

צו אָט דעם שר-אָװונט אין קאָוונע האָט די אָרטיקע יידישע
פרעסע איר געװוידמעט ספּעציעלע אַרטיקלען.
לוקס אין 'פאָלקסבלאַט'

שרייבט:

;ראַשעל בערגער איז בלי שום ספק אַ דערפרייענדיקע
דערשיינונג אויף דער יידישער בינע .געבוירן אין אַ לאַנד אַ
וואו גאָלדפאַדן האָט געלייגט זעם גרונטשטיין פאַרן יידיעזן
טעאַטער (רומעניע) ,דערצױיגן אין אַ הױז ,װאָס איז געווען אָנ"
געפילט מיט טעאַטער-לופט ,האָט זי עוין אין דער יוגנט איינגע.
זאַפט אין זיך אַ גענוגנדיקע פּאָרציע ליבע און איבערגעבנקייט
צום יידישן טעאַטער און צום יידישן קינסטלערישן װאָרט.
חוצדעם איז ראַשעל בערגער באַשאָנקן (די נאַטור איז געווען צו
איר באַזונדערס ליב אט ברײיטהאַרציק) מיט אַ סך מעלות ,אָן
וועלכע עס איז שווער צו װערן אַ גוטע דעדפאָלגרייכע אַקֵ-
טעריסע :זי פאַרמאָגט אַ שיינע ,מװזיקאַליש-קלינגנדיקע עוטים
מיט אַן אויסגעצייכנטער זיקציע ,באַזיצט אַ פיינעם ,פּשוטן האַר-
ציקן טאָן ,װאָס גיט צו איר שיינעם קלאָרן יידיש אַ באַזונדערן
חן און מחיקאַלישקייט; שפּראָצט מיט יוגנטלעכער פרישקייט,
לעבעדיקייט ,גלאַנצט מיט גראַציעזקײיט און שיינער קערפּער-
לעכער אויסערלעכקייט .און צו דעם אַלעם איז זי אַזױ איין-
פאַך און נאַטידלעך אין ששפיל .אַזױ עשפּילעוודיק אין איר איין-
געבוירענער נאַיווקײט און איינגעהאַלטן אין אויסערלעכע עפעק-
טן אַז נישט וילנדיק דרינגט זי אַריין אין די הערצער פון די
צועשיער .אוֹן דאָס אַלץ דערגרייכט זי ניט נאָר אַ דאַנק אירע
נאַטירלעכע מיטלען ,וואָס שטייען אין איר רשות צו יעדער צייט,
נאַר אויך אַ דאַנק דער שטרענגער טעאַטער-שול ,װאָס זי האָט
גענאָסן אין גרויסע טעאטער צענטע.
עס וװועט געויס זיין אַ נחת-רוח ווידער צו זען ששפילנדיק
ראַשעל בערגער אין איינער פון אירע גלאַנץ-ראָלעס דעם קו'
מענדיקן דאָנערשטיק ,אין טאָג פון איר בענעפים ,אױף די
ברעטער פון נייעט יידישן טעאַטער ,און צו פאַרנעמען אירע
האַרץ-וייכע מענער ,וואָס ויינען בכח אַרויסצוברענגען די דינו-
סטע נשמה-ניואַנסן און נעזמה-קנייטשסן".
און ז .אין זיין אַרטיקל אין 'די אידישע שטימע' שרייבט:
|{ראַשעל בערגער איז אַ שיינע דערשיינונג אויף דער ידי"
שער בינע ,אַן אַרטיסטין מיט זייער פיל סצענישע מעלות .שווין
די נאַטור אַליין האָט זי רייך באַשאַנקף אַן אויסגעצייכנטע אימ-
פּאַנירנדיקע אויסערלעכקייט ,אַ ליבע צערטלנדיקע שפּראַך אין
פאַראייניקונג מיט ערשטקלאַסיקער קלאָרסטער דיקציע ,לייכט-
מאָדולירנדיקער עינער שטים-אָרגאַן און האַרציקער ,וואַרעס-
ויכטער טאָ .ראַשעל בערגער איז אַ שישפילערין ניפ
בלויז מיט טאַלענט ,נאָר אויך מיט טעאַטער-שול .דאָס לעצטע
קימט בולט צוס אויסדרוק אין דער פיינקייט און ראַפינירטקייט
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חדהדושים
פון איר שפיל .נאַטירלעכקייט און לייכטקייט ,חנודיקייט און
גראַציעזקייט ,שפּילעוודיקייט און שטיפערישקייט  --דאָס זיינען
די כאַראַקטעריסטיששע עיקר-סימנים פון ראַשעל בערגערס עופיל
מיט וועלכע זי צייכנט זיך דער עיקרשט אויס .אָבער אויך די
ערנסטע ,טיפערע ,דראַמאַטישע ראָל ווערט פון דער אַרטיסטין
טאַלאַנטפול געפורעמט און געגעבן .דער עיקר-כח פון ראַשעל
בערגער שיינט צו ליגן אויפן געביט פוֹך דער בעסערער קאָי
מעדיע און נישט אומזיסט האָט זיך אַזױ איינגעקריצט אין זכרון
איר יקירכן-מייזלי (הגם סיפאַרבלייבן אין געדעכעניש אויך אירע
פיינע דראַמאַטישע קרעאַציעס ,װוי די פירשטין יהעלענאַי אין
ייזכורי)",
זיגמונט טורקאָוו ,וועלכער האָט מיט איר געשפּילט אין ,4391

שרייבט:

|

יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך ,פאַרלאָשענע שטערן" שרייבט;
,ראַשע? בערגער האָט געהערט צו די אינטערעסאַנטע טיפן
אין דער גאַלעריע פון פרויען -געשטאַלטן אין יידישן טעאַטער.
זי האָט פאַרמאָגט אַ סך איגנשאַפטן ,װאָס זיינען ביי אַ עי
שפּילערין אַ זעלטנקײט .זי איז געוען אַ טאַלענטירטע עזי-
שפילערין ,אַ גוטע טעאַטער-דירעקטאָרין און אַ גלענצנדיקע
אָרגאַניזאַטאָרין אין דעם יידישן טעאַטער פון פאַר דער לעצ-
טער וועלט-מלחמה .מיר קאָנען אויסרעכענען פרויען-שוישפּילע-
רינס ,װאָס האָבן פאַרמאָגט די אַלע מעלות אױף די פינגער פון
אאיין האַנט .צווישן די דאַזיקע געציילטע פרויען האָט ראַטשעל
בערגער בלי שום ספק פּאַרוומען איינע פון די ערשטע ערטע.
דער איבערברוך אין איר בינע-קאַריערע איז אָבער געקומען
אין קאַוונע (ליטע) ,וואוהין זי איז אַנגאַזשירט געװאָרן אין סוף
פון די צװאַנציקער יאָר .זי איז דאָרט איפגעטראָטן אין אַ
מאָדערנעם אײיראָפּעישן רעפּערטואַר .אַ גאָר גרויסן דערפאָלג
האָט ראַשעל בערגער געהאט אין ל .פאדאָרס יקירכן מייזלי אין
וועלכער זי האָט געשפּילט די הױפּטראָל .מיט דער דאָזיקער ראָל
האָט וי געצויגן אויף זיך די אויפמערקזאַמקייט פון דער גאַנצער
קאָוונער יידישער אינטעליגענץ .זי איז גיך געװאָרן דער ליב-
לינג פון קאַוונער עולם און געוואונען די סימפּאַטיע פון אֲַלַע
טעאַטער-גײערם .זי ,די רומענערין ,האָט געוואונען די הערצער
פון די ליטווישע ייד זי האָט זיך אַזױ איינגעבירגערט און
אַקלימאַטיזירט אין קאָוונע .אַז זי האָט באַשלאָסן דאָרט זיך
אויסבויען איר היים.
ראַשעל בערגער איז אָבער געווען צו דינאַמיש זי זאָל זיך
באַגנוגענען מיטן בלויזן דערפאָלג אַלס ששישפּילערין איר
אַמביציע איז געווען צו ווערן די טאָ-געבערין פונם יידיעטן
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טעאַטער אין קאַוונע .מוט און ענערגיע האָבן איר נישט גע-
פעלט ,איניציאַטיוו און אָרגאַניזאַציע-פעיקײטן האָט זי אויך
געהאַט .אַ דאַנק די באַציונגען אין אַלע קרייזן פון דער דאָר-
טיקער יידישער באַפעלקערונג ,װאָס זי האָט באַוויזן אָנצוקניפּן,
איז זי גאָר גיך אַװעקגעשטעלט געװאָרן פון אױבנאָן פונם
דאָרטיקן יידישן טעאַטער.
ראַשעל

בערגער

שטאָט

(דאָס

פון

אַראָפּגעבראַכט
אױיף

שטראַכן

ווער,

געקליבענעם
און

און
אין

בערגער

געדונגן

מוזיקאַלישע
א'ן דער

קינסטלערישע

זי

ניואָ.

עס

אין טעאַטער

האָט

אויפפירונגען
דאָס

עולם

האָט

איז

געווען

--

מזל

אָנגעהיבן
נישט

נאָר אויך

מחז

טעאפער
אונטערגע-

מען געשפילט

אַ

בינע ווערק,
אַלץ

ציכטיק

צוגעשפּי?ט

ראַשעל

דאָס

צו שטראָמען

נאַר
די

איר

טיוע,

קאָמע"

אץ

האָט

אין צענטער

אַ גוטע

אַװועקגעשטעלט

פון דראַמאַטישע

יידיש.

לײיטערי,

טעאַטער

אַנגאַזשירט

קינסטלערישן

רעפּערטואַר

וואו

און

אַז ביי איר

אַ שױינעם

טעאַטער,

האָט

אַ שיין

יפאָלקס הויזי),

רעזשיסערן

אַ געהעריקן

דיעס

ידי ערשטע אַקטעריסע פון דאָזיקן טעאַטער  --ראַשעל
בערגער  --איז געווען אַן אינטערעסאַנטע אַרטיסטישע פער'י
זענלעכקייט .איך האָב זי באַקענט נאָך אין פּאַריז ,וואו זי האָט
געשפילט מיט איר פאָטער ,דעם באַקאַנטן רומעניש-יידיען
אַקטיאָר בערגער .שוין דאַן האָט זי זיך אויסגעטיילט פון צוויעשן
די אַנדערע אַקטיאָרן מיט איר עלעגאַנץ ,אינטעליגענץ און
ערנסטער באַציונג צום טעאַטער .זי איז מיט דער צייט געקומען
קיין קאָוונע ,חתונה-געהאַט מיט אַן אָנגעזעענעס האָלץ-סוחר און
איז פאַרבליבן אַ קאָוונערין .אין גיכן איז זי געװאָרן באַליבט
אויך ביים קאָוונער עולם װי די צענטראַלע פיגור פן יעדן
בעסערן טעאַטער-פרואוו און שפּעטער איבערגענומען די אַו-

פירונג פון אַ טעאַטער".

באַ נד

די

אין איר
און

דירעקטאָרין

הויפט-שוישפילערין

צו איר שבח דאַרף נאָך צוגעגעבן ווערן ,אַז זי הנָט זיך
באַמיט צו אַנגאַזששירן אין איר טעאַטער די בעסטע שישפילטר,
װאָס האָבן זיך געפנען אין די באַלטישע לענדער .זי האָט
אױיך צוגעצויגן די יוגנט פן די פאַרשײדענע אַרטיקע טעאַ-
דער
טער-סטודיעס .ביי איר אין טעאַטער האָבן געשפּילט.
אַמאָל-באַרימטער רוסישער בינע'און פילם-אַקטיאָר ,אַסיפ רן-
ניטש ,די אַקטעריסע פון פעטערבורגער טעאַטער סאָפיע ערדי,
די אַקטיאָרן י .ראָטבלום ,גורעוױיטש ,סערבסקי ,מ .קופריץ,
ראָזאַ אָלשאַנסקאאַ ,יאַשאַ גלעזער ,קאַפֿלאַן ,לעווין ,שוב ,קראַ-
יעווסקי .,שניידערמאַן איאַ .זי האָט איך אַראָפּגעבראַכט אױיף
גאַסטראָלן דעם באַקאַנטן רעזשיסער פון רומעניע יעקב טוטע-
רענבערג ,זיגמונט טורקאָוו ,סידי טאַל ,דינה האַלפּערן ,די אַמע-
ריקאַנער ברידער דזשייקאָבסאָן ,מרים קרעסין ,דיאַנאַ בלוטענ"
פעלד און דעם שרייבער פון די שורות איאַ .דער דערפאָלג פון
איר טעאַטער איז געואַקסן פון סעזאָן צו סעזאַן .ראַשעל בער-
גערס

יפאָלקס -הויז-טעאַטערי

וועלט-קריג

פאַרשריבן

אַ שי'ן

האָט

אין

קאַפּיטל

די

יאָרן

אינם

פאָרן

יידישן

לעצטן
קולטןר-

די יידישע און העברעישע
לעבן פונס ליטוויעען יידנטום.
שוק אין קאָוונע האָבן געהאַלטן פאַר זייער חוב צו באַקענען די
שטודיונדיקע ייגנט מיט די דערגרייכונגען פונם יידישן טטאַ-
טער .עס איז געווען אַ נחת צו קוקן וי די שילער האָבן אוֹיף
אַן אָרגאַניזירטן אופן באַזוכט די פאָרשטעלונגען פונס יידישן
טעאַטער און זיך באַקענט מיט די פּערל פון דער יידישער או
אַלוועלטלעכער ליטעראַטור ,װאָס האָבן געפונען אַ לעבעריקע
אַפּעפּיגלונג אויף די ברעטער פונם יידישן טעאַטער .די קאָוונער
יידן האָבן געהאַלטן פאַר אַ נאַטירלעכע זאַך מיטצוברענען זייערע
קינדער אויף די פאָרשטעלונגען פונעס יידישן טעאַטער או אַזױ
אַרום צוגעגרייט פאַר אים אַ נייעם דור צושױיער.

צו ראַשעל בערגערס פאַרדינסטן געהער נישט נאָר בלױז
דאָס ,װאָס זי האָט אין קאָוונע געשאַפן אַ בעסער יידיש טעאַטער
און אַראָפּגעבראַכט אַהין אָנגעזעענע יידישע קינסטלער מיט אַ
פאַרשידנאַרטיקן אױסװאַל פון יידיש-קלאַסישע און מאָדערנע
פּיעסן ,נאָר װאָס זי האָט אויך באַוויון זיי צו באַקענען מיט דער
גאַנצער ליטווישער פּראָווינץ ביז צו די פאַרװאָרפנסטע ווינקע-
לעך ,וואו עס האָט געלעבט אַ יידישער ישוֹב ,אַזױ אַרום האָט
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זי מיטגעווירקט צו פּראָפּאַגאַנדירן דאָס ריינע יידישע װאָרט און
דאָס בעטערע יידישע טעאַטער.
בעת מיינע און דיאַנאַ בלומענפעלדס גאַסט-אויפטריטן אין
קאָוונע אין יאָר  ,7391:6391איז מיר צום ערשטן מאָל אויס-
געקומען מיטצואַרבעטן מיט ראַשעל בערגער .איך האָב באַ-
וואונדערשי די אומאויסיזינפליוכיז טיינרגיע פון דער דאָזיקער ,דאַן
ײ8יאָריקער פרוי ,װאָס איז געווען פול מיט איניציאַטיו און
איינפאַלן .זי האָט ליב געהאַט טעאַטער און זי האָט ליב געהאַט

די בינע.
ראַשעל בעוגעו האָט חתונה געהאַט אין קאָוונע מיט אַ
יונגנמאַן פון זיער אַן אָנגעזעענער משפּחה  --אַראָנאָוסק,
מיט וועלכן זי האָט געהאַט אַ קינד און געפירט אַ גליקלעך
פּאַמיליע-לעבן .דאָס רומענישע מײידל האָט ליב געקראָגן די
ליטווישע ערד ,שנעל זיך אױסגעלערנט די עפּראַך און איז
געװאָרן אַ גוױסע ליטווישע פּאַטריאָטקע .צו דעם יאָרטאָג פון
ליטעס אוֹמאָפּהענגיקייט זיינען אין לאַנד פאָרגעקומען גרויסע
פייערונגען .ראַשעל בערגער האָט אויך באַשלאָסן אַרױסצװױין
איר צוגעבונדנקייט צו איר ניי הײימלאַנד .זי האָט זיך געגרייט
אויפצופירן ביי זיך אין יפאָלקס הויזי-טעאַטער אַ ליטוויששע
פּאַטריאָטישע פיעסע ,זי האָט מיר איבערגעגעבן די זאָך צו
ראַשעל בערגער האָט ממשש געשיינט פאַר נחת
רעזשיסיון.
ווען אויף דער פייערלעכער פאָרשטעלונג האָט זי אין דער לאָזשע
געזען זיצן ליטווישע מיניסטאָרן ,דעם הויפט פון דער קירך און
אַנדערע פּאָרשטיער פון דער ליטװוישער העכערער געזעל-
שאַפּט .ראַשעל בערגער איז געווען גערירט ביז טרערן ווען עס
זיינען פאָרגעקומען די באַגריסונגעןײ.
איר גרויסן אינטערעס צו בעסער טעאַטער איז אויך קענטיק
פון פאַקט ,װאָס ווען זיגמונט טורקאָוו האָט אין דעצעמבער 8291
אויפגעפירט

אין לעמבערג

ישראל

אַשענדאָרפס

באַאַרבעטונג

פון

גאָלדפאַדנס 'שולמית' ,איז ב .ספעציעל געקומען פון קאַװונע אַרי-
בערפירן אַהין די אויפפירונג,
און וועגן איר טראַגישן סוף שרייבט יאָנאַס טורקאָו:
ידי מערהייט פון ליטװוישן פאָלק האָט נישט אױסגעהאַלטן
דעם עקזאַמען אין די גורלדיקע טעג פונעס ועלט געראַנגל.

דאָס דאָזיקע קליינע פאָלק ,װאָס האָט הונדערטער יאָרן גע-
שמאַכט אונטערן ברוטאַלן צאַרישן רעזשים ,האָט אין מעך פון
זיין -02יאָריקער זעלבסטשטענדיקייט שנעל פּאַרגעסן די אייגענע
ליידן בעתן לאַנגן פאַרשקלאַפונגס-פּעריאָד .ליטע האָט זיך די
ערשטע געשטעלט אין דינסט פון די נייע פעלקער-פאַרשקלאַפער
די מערהייט פון ליטוישן פּאָלק האָט
און פעלקער-מערדער.
נישט נאָר צוגעהאָלפן די דייטשן אסוצוסטרייכן דאָס פרעכ-
טיקע קאַפּיטל :ליטוויש יידנטום ,נאָר אַלײן זיך אַקטיו באַטײ-
ליקט אין זי יידן-שחיטות ,אין דער יידן-אױיסראָטונג .די דאָזיקע
יאַרבעטי האָבן זיי אָפּגעטאָן אין זייער אייגן לאַנד און אין די
שכנותדיקע לענדער ,וואו זייערע ספּעציעלע באַטאַליאָנען האָבן
אין פייער און בלוט אָפּגעוױישט פון דער ערד גאַנצע יידיעוע
|
|
קהילות.
ראַשעל בערגער איז בעת די דעפּאָרטאַציעס פונעם קאָוונער
געטאָ פּאַרשיקט געוואָרן אין אַ דייטשישן קאָנצענטראַציע-לאַגער.
זי האָט פאַרלאָרן איר קליין ,הייס-געליבט קינד .זי האָט אויך
פּאַרלאָרן איר אייגן ,פיל-צװאָגנדיק .יונג לעבן".
ל,עקסיקאַן פון יידישן טטאטצר" ,ניו יאָרק ,1391 ,טרשטער באנד ,ז,102 .
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לוקס  --ראשעל בערגער, ,פאַלקסבלאַט ,,קאַװנע 6 ,פּעברואַר ,4291
ז -- .ראשעל בערגער, ,די אידישע שטימע ,,קאָװנע 6 ,פעברואַר ,4391
יאקאבי  ---דערפאַלגרײכע אָפּשײר-פאָרשטעלונג פון ראַשעל בערגער, ,פאָלקט-
בלאַט  ,קאָװנע 31 ,פעברואַר .4321
מאָרריס מייער , ---יידיש טעאַטער אין לאָנדאָן  ,לאָנדאָן  ,2491ז,113 .
,אַרלאָשענע שטערן ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
יאָנאַס טורקאָו  ---פ
זז,91313 .

זיגמונט טורקאָװ , --די
זז,054 ,253 ,733 .

|

איבערגעריסענע

תקופה,,

איירעס,

בוענאָס

,1691

בערמאַן ,אַדאָלף
געב 72 .נאָװעמבער  -- 2781קרגן פון די נאַציס

געבוירן
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װאַרשע ,פּױלן

נאָוועמבער

2181

אין

פאָטער  --אַ שניידער.

אַלם
געענדיקט אַ זונטיק-האַ:דלסישול.
יינגל געזונגען א'ין דער דייטשער סינאַגאָי
גע אויף טלאָמאַצקע און פון דאָרט אַריבער-
גענומען געװאָרן דורך אַברהם גאָלדפאַדן
און אַברהם טאַנצמאַן אין קינדער -כער
אין זייער יידישער טרופּע אין 'עלדאָראַ-

דאָ טעאַטער (דאָ האָט אויך אסתר רחל
קאַמינסקאַ אַנגעהויבן אַלס כאָריסטקען.
אין  ,2981צוזאַמען מיט טיטעלמאַן ,ליבערט .אַברהם יצחק און
אסתר רחל קאַמינסקי .שאַיע ראָטשטײן און זילבערבערג ,אָנגע"
הויבן שפּילן אויף דער

יידישער

בינע

אין װאַרשע

ביי דער

רו"

סישער דירעקטאָרשע אֶלגינסקאַ .,דעביוטירנדיק אַלס 'קאָמיסאַר!
אין 'קאָלדוניאַ' .אין  4981אַרומגעפאָרן איבער דער פּױלישער
פּראָווינץ מיט דער טרופּע פון דעמאָלט-באַרימטן אַקטיאָר-שרײבער
אַדאָלף שליפערשטיין .אין  8981אַנגאַזשירט געװאָרן ,שון אַלס
רעזיאָנאָר ,אין דער טרופּע פון זיין עלטערן ברודער הערמאַן בער"
מאַן און א .י .קאַמינסקי .אין  ,0091בעת מען פאַרװוערט יידיש
טעאַטער ,פּאָרט ב .אַרום מיט נאָך יידישע אַקטיאָרן אַלס רוסישער
און דייטשער קװאַרטעט ,די דעמאָלט-באַרימטע 'געזאַנג און טאַנץ
קאַפּעלע! (ב ,.זיין ברודער הערמאַן .שאַיעלע ראָטשטײן און גוס-
טאַוו שװאַרצבאַרד) זויכער פּילן ,ליטע און רוסלאַנד .דערנאָך
איז די 'קאַפּעלע' רעאָרגאַניזירט געװאָרן און עס זיינען צו איר
צוגעצויגן געװאָרן אינטערנאַציאָנאַלע כוחות .,מיט וועלכע זי
ינען אַרומגעפאָרן איבער אייניקע אײראָפּעישע לענדער.אין  8091איז ב .אַנגאַזשירט געװאָרן אין לאָדזשער 'גרויסעס
טעאַטער' א'ד פון י .זאַנדבערג ,וואו ער האָט געשפּילט אייניקע
יאָר ,און וואו ער האָט אויך אויפגעפירט צום ערשטן מאָל אין
אײיראָפּע יעקב גארדינס ,אלישע בן אבויה' .אין  3191שפּילט ב.

אין װאַרשע (דירעקציע  --ל .ראַפּעל און ה .עפּלבערג) מיט דער
גאַסטראָלירנדיקער קלאַראַ יאָנג ,וואו ער ווערט באַזונדערס פֹּאָי
פּולער אין דער ראָל פון 'ליטואַק' אין שאָרס 'די אַמעריקאַנערין,
דערנאָך באַטײליקט ער זיך אין אײיראָפּעישן פּערעטן-רעפּערטואַר
מיט נאָדיא געראָסלאַװוסקא.
יאָנאָס טורקאָוו שרייבט:

יבעתן ערשטן וועלטיקריג ,אין יאָר  ,5191ווען די דייטשן
האָבן ,נאָכן פאַרנעמען װאַרשע ,נישט דערליבט קין יידיע)
טעאַטער ,האָט בערמאַן ,צװאַמען מיט די קאָמיקער שאַיעלע
!אָטעטײן און פישעלעוויטש געגרינדעט אוַואַדעוויל-טעאַטער
ר
אין אַ טאַנץ זאָל אויף טואַרדע גאַס נומער  ,7אין ואַרעשע ,וואו
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זי האָבן געשפּילט און געזונגען אין דער פוילישער שפּראַך,
וועלכע אַדאָלף בערמאַן האָט ,אגב ,גוט באַהערשט .ווען פּוילן
איז זעלבסטשטענדיק געװאָרן און יוזעף פּילסודסקי איז צוריק-
געקומען פון דער דייטשישער פעסטונג מאַגדענבורג א טריומ:
פאל אַרין אין ואַרשע ,האָט אַדאָלף בערמאַן אויסגענוצט דעם
פּאַסיקן מאָמענט( ,איז) צוגעלאָפן צו פּילסודסקין און איבערגע-
געבן אים אַן אָנגעשריבענע בקשה מיט די ווערטער :יהאַטעוועט
מידי .אין דער בקשה האָט אַדאָלף בערמאַן געבעטן פילסודסקין
צו דערמעגלעכן אים שעפּילן יידיש טעאַטער .אין אַ פּאָר טעג
אָרום האָט אַדאָלף בערמאַן באַקומען די ערשטע קאָנצעסיע צו
שפּילן ידיש טעאַטער אין פוילן .דער דאָזיקער פאַל האָט דע-
מאָלט אַרױסגערופן גרויס אויפזען

אין האַנט און אויפן קול רעדן די פּראָזע .ער האָט נישט אױיפ-
געהערט צו לערנען אַ באַקומענע רֵאָל ,סײ אין שטוב ,סיי אין
גאַס .ער האָט געהאַט אַ זעלטענע באַציונג צו זיין אַרבעט אין
טעאַטער :תמיד געקומען דער ערשטער צו די פּראָבעס ,ששטענ-
זיק געקענט די ראָל פון אויסוױיניק און שוטענדיק געשאַפן
עפּעס נייעס .אַ גרויסע איבערראַשונג איז פאַר אַלעמען געווען,
וען אַדאָלף בערמאַן האָט זיך באַויזן אין דער ראָל פון {ליט-
װאַקײ אין דער אָפּערעטע ידי אַמעריקאַנערץןי מיט קלאַראַ יאָנג
װואַרשע .)3191 ,מיט דער דאָזיקער ראָל האָט ער זיך פאַרשאַפט
אַ גרױסן נאָמע .אמתע ליטװאַקעס ,װאָס זיינען געװוען אין
טעאַטער ,האָבן געזאָגט ,אַז ער איז אַ בעסערער יליטוואַקי פ |
|
זיר ,

אַדאָלף בערמאַן האָט ,צװאַמען מיט זיין שװואָגער .דעם באַ-
קאַנטן זינגער גוֹסטאַוו שוואַרצבאַרד ,אָרגאַניזירט אַ 'וואַנדער-
 ...די טרופע איז אַרומגעפאָרן איבער דער גאַנצער
טרופעי.
פּוילישער פּראָווינץ יאָרן-לאַנג און אַ לענגערע צייט זיך אויפ-
געהאַלטן אויף די מזרח-ראַנד געביטן פון דער פוילישער מלוכה.
אין דער בערמאַן-עוואַרצבאַרד-טרופּע האָבן געשטעלט זייערע
ערשטע טריט אַ רײ יונגע אַקטיאָרן ,וועלכע אַדאָלף בערמאַן
האָט שטאַרק מקרב געווען",

אָבער נישט נאָר אין קאָמישע ראָלן איז ער געווען אַזױ
גוט .ער איז ,אין זיין גלאַנץ-פּעריאָד ,געווען איינער פון די
בעסטע ירעױאָנאָן איף דער יידישער בינע אין פילן ער
איז געווען אַ גלענצנדיקער יפאָטער-ראָליסטי און איינער פון
די בעסטע יאינטריגאַנטן ראָליסטױ ,להיפך צום יפריואַטױ
אַדאָלף בערמאַן  --דעם גוטמוטיקן ,שטענדיק צעשמייכלטן לי-
בן מענטש און חבר .ער איז זיך תמיד געגאַנגען זיין וועג אט
זיך קיינמאָל מיט זיינע חברים אַקטיאָרן נישט געקריגט".
און װועגן זיינע לעצטע יאָרן און טראַגישן סוף שרייבט ינָ:אָס
טורקאָו:
אבייס אױסבראָך פון דער (צוייטער) וועלט -מלחמה האָט
זיך אַדאָלף בערמאַן געפונען אין װואַרשע .ווען כמעט אַלע און
אַלץ זיינען געלאָפּן אויף מזרח ,האָט מען אים געפרעגט פאַרװואָס
ער גײט נישט .בערמאַן האָט זיך צעשמייכלט און געענטפערט:
יביי מיינע יאָרן װעל איך שין וייט נישט דערגיי .און ,איב-
ריגנס ,װאָס קאָנען מיר די דייטשן טאָן? איך װעל זי אין 8
גוטן דייטש דערציילן אַ וויץ ,װעלן יי זיך צעלאַכן און מיך
אָפּלאָןי.. .
ער האָט אָבער געהאַט אַ טעות .די דייטשן האָבן אים זייער
אָפט מכבד געווען מיט קלעפּ אײידער ער האָט נאָך באַװיזן צו
עפענען דאָס מויל .ווען ער איז אַרויפגעקומען אין דער אַרטיסטן
קיך (אין געטאָ  )2391 --נאָך יזופּי ,װאָס די לייטערין פון קיך,
די אַקטריסע לאה לעװועבואָווסקי האָט אים דערלאַנגט ,טאַקע
אין אַ טאָפּלטער פּאָרציע ,און ער האָט ענדלעך באַקומען אַזױ
פיל וויפל ער האָט גשואָלט (מער װי זופ איז צו מיטאָג נישסט
געווען) ,האָט מטן איט פּשוט נישט דערקענט' .וועמען שפּילסטו
איצט ,אַרעלע ,װאָס זו האסט זיך אַזוֹי פאַרשטעלט?י  --האָט
אים די לעװועבראָווסקי געפרעגט מיט אַ שמייכל .דאָס מאָל איז
עס אָבער נישט געווען קיין שפּיל פון זיין זייט .די דייטשן האָבן
בערמאַנען אַזוי מערדערלעך צעשלאָגן ,אַז ער איז קױים אַ לע-
בעדיקער אַרויפגעקומען אין אַרטיסטן-קיך ,אויפן צווייטן שטאָק,
האַלטנדיק זיך ביים געשװאָלענעס אױג ,װאָס די דייטששן האָבן
אים שיער נישט אױטגעהאַקט .ער האָט אונטערגעהונקן אויף אַ
פוס און געקייכט דערביי פון געלעכטער, :נו ,וי געפעלט אייך
דער גרים ,ואָס די יעקעס האָבן מיר געמאַכט?"  --האָט ער
זיך געוויצלט .אָבער צומאָרגנס ,נאָך דעם פאָרפאַל ,איז בערמאַן
שױן נישט געקומען אין קיך אַרין נאָך דער זופ זיין פרוי איז
מיט אַ צייט פריער פּאַראַליזירט געװאָרן און באַלד נאָכדעס גע-
שטאָרב) .מען האָט אים די זופ אַהײמגעשיקט ,וייל ער איז
געלעגן אין בעט קראַנק .די ליבע וױירטין פון דער אַרטיסטן

יאָנאַס טורקאָוו דערציילט אויך ,אַז ב .איז .פּונקט וי זיין
עלטערער ברודער הערמאַן ,געווען אַ גרויסער וויצלער און פלעגט
ליב האָבן אָפּצוטאָן פאַרשיידענע שפּיצלעך ,באַזונדערס צוֹ די
וועלכע פלעגן קומען הינטער די קוליסן צו שליסן 'באַקאַנטשאַפט'
מיט שוישפּילערינס .טורקאָוו פאַרצייכנט אין זיין בוך ,פאַרלאָ-
שענע שטערן" אייניקע אַזעלכע שפּיצלעך און עפּיזאָדן .ער פאַר-
צייכנט אויך טשיקאַװוע עפּיזאָדן װועגן ב' .ס שטאַרקן אַפּעטיט
צום עסן.
נאָך דער ערשטער ועלט-מלחמה האָט ב .אַ געוויסע צייט
געשפּילט מיט אסתר רחל קאַמינסקי ,דערנאָך אין רעװי-טעאַטער
'סמבטיון' און איז אַרומגעפאָרן מיט אַ טרופּע פון וועלכער ער
איז געווען דער איניציאַטאָר .דאָ האָט ער אויך אויפגעפירט א'ג
'יידיש בלוט' לערמאַנטאָווס טראַגעדיע 'די שפּאַניער' {איבערזעצט
דורך נתן זילבערצווייגן,
ב .האָט זיך אויך באַטײליקט אין די פילמען 'די פאַרשטויסענע
טאָכטער'' ,דער וילדער פאָטער' פון ז .ליבין און 'תקיעת כף'
פון יחיאל בוים.
פאַרבלייבנדיק אין װאַרשע האָט ב .זיך באַטײליקט שפּעטער,
אויף דער עלטער ,אין קלענערע ראָלן אין פאַרשײידענע טרופּעס.
יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך  פאַרלאָשענע שטערן' כאַראַקטע-
ריזירט אים אַזױ;
;אַדאָלף בערמאַן האָט באַזעסן אַלע מעלות ,װאָס אַן אַק-
טיאַר דאַרף האָבן גרויסע בינע-פעיקייטן אַ עױינעם אויסזען
הויך ,פעסט-געבויט און אַ גוטע דיקציע .דערביי האָט ער גע-
האַט אַ פּרעכטיקע באַָס-שטים .בערמאַן האָט געשפּילט אַלע
 ....ער איז געווען זייער באַליבט בייס עולם.
העלד-ראָלק.
ער האָט זיך ספעציעל אויסגעצייכנט אין די אײראָפּעאישע אָפּע-
רעטעס .אַ דאַנק זיין אימפּאָזאַנטער פיגור אוֹן אינטעליגענטער
האַלטונג .אַ געוויסע צייט האָט ער אַפֿילו געשפּילט אין פוילישן
טעאַטער,
בעת אַדאָלף בערמאַן האָט געשפילט אין ואַרגשע ,האָט מען
אים שטענדיק געקאָנט זען גיין איבער די גאָסן מיט דער ראָל
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קיך ,לעוועבראָווסקי ,האָט יעדן איינעס געהאַט אויפן קאָפּ .בער-
מאַן איז שוין פון בעט מער נישט אויפגעשטאַנען אָפּקרענקנדיק
אַ שטיק צײט ,איז אונדזער ליבלינג ,דער לעבנסלוסטיקער
אַדאָלף בער מאַן ,געשטאָרבן אין געטאָ מיט אַ ינאַטירלעכױ טוימ.ײ
,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער  ,ניו יאָרק ,1391 ,צרשטער באַנד ,ז.402 .

,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,2591 ,באַנד איינס,
יאָנאַס טורקאָװ  --פ
זו,722"122 .
זיגמונט טורקאָװ , --ד,י איבערגעריסענע תקופה' ,בוענאָס איירעס,1691 ,
זז,814 ,171 ,79 .

ארנאלד
{א .גינזכורג |
הגם פון פּראָפּעסיע א פובליסיטי
מאַן' ,װאָס מאַכט רעקלאַמע פאַר אַנדערע,
איז דוקא וועגן אים אין ערגעץ ניטאָ
קיין ביאָגראַפישע דאַטעס .מווייס נאָר,
אַז ער שטאַמט פון אַ פיינער פאַמיליע.
זיין פאָטער איז געווען אַ לערער ,אָבער
פון דער פריסטער יוגנט אָן האָט אים
געצויגן צו ווערן אַן אַקטיאָר .אין 5191
איז ער צוליב דעם צװעק אַרײנגעטראָטן
אין דער װאַנדער:טרופּע פון .אברהם
וואו ער איז אין אָנהייב געווען אַ שיק-יינגל ,דער"
און ווען ער האָט ענדלעך באַקומען עטלעכע עפּי-
ער זיי אַזױ שלעכט אָפּגעשפּילט ,אַז קאַמינסקי האָט
אַז ער זאָל זיך אָפּזאָגן פון שפּילן ,און בעסער זיך

נעמען צו פאַרװאַלטן מיט טעאַטער ,צו װאָס ער האָט אַרױסגעװיזן
פעיקייטן ,און ער האָט אים באַלד געמאַכט פאַר זיין געשעפט-.
פירער .נאָכדעם וי א .איז צוריקגעקומען פון דער פּראָװוינץ ,איז
ער געווארן געהילף געשעפט-יפירער אין די װאַרשעװער יידישע
טעאַטערס און באַזונדערס זייער רעקלאַמעישעף .אויפן דאָזיקן
געביט איז ער געװאָרן גוואלדיק פּאָפּולער איבער דער גאַנצער
יידישער טעאַטער-וועלט,
יאנאס טורקאָוו שרייבט:
;אַרנאָלד איז געקומען צומּ טעאַטער אין ואַרשע אין יאָר
 ,5נאָך אַלס יינגל .ער האָט זיך געווענדעט צום טעאַטער-
דירעקטאָר

אברהם

יצחק

קאַמינסקי,

אַז ער וויל װערן אַן אַק"

טיאָר .קאַמינסקי האָט אים אנגאַזשירט ,אָבער נישט אַלס אַקי
טיאָר .ער האָט צו אים געזאָגט גאַנץ קאַלט ,אויף זיין ,קאַמינ-
סקיס ,שטייגער (קאַמינסקי איז געווען באַקאַנט אַלס גריסער
וויצלער), :מיין ליב קינד ,כדי צו ווערן אַן אַקטיאָר ,מוז מען
אָנהיײיבן פון אָנויב און דערנאָך װועלן מיר וױיטער זעףײ ,און
אַרנאָלד האָט טאַקע אָנגעהױבן פון אָנהייב ..ביי דער טיר ,אַלס
רילעטער ,אַלס שיקייינגל וכדומה .אַרנאָלדס חלום צו עפּילן
שעאַטער איז אָבער קירצלעך דאָך פאַרווירקלעכט געװאָרן
אברהס

יצחק

קאַמינסקי

האָט אָרגאַניזירט

אַ טורניי

איבער

דער דייטשישער אַקופּאַציע זאָנע און אַרנאָלד האָט זיך דערוואַרט
צו קריגן עפּיזאָדן"ראָלן ,וועלכע ער האָט איינע נאָך דער אַנדע-

רער יאַוועקגעלייגטי..

|
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וװועסט ווערן אַ געשעפטס-פירער.

אַרנאָל? האָט קאַמינסקין ממש פאַרגעטערט ,און האָט --
װי ער האָט ליב געהאַט צו זאָגן  --יגעהאַלטן פון איםי ..קאַ"
ימינסקי האָט אָבער אַרנאָלדן אויך ליב געהאַט און געוואוסט וי
אָפּצושאַצן זיין איבערגעגעבענקייט צו אים און זיין ערלעכקייט,
איז אַרנאָלד טאַקע געװאָרן דער געשעפטס-פירער פון קאַמינ-
סקיס טרופע איף דער פּראַווינץ. .
נאָכן טוט פון אברהם יצחק קאַמינסקי ,וועלכן אַרנאָלד האָט
שטאַרק באַװויינט ,איז עך צוריקגעקומען קיין וואַרשע או איז

געװאָרן

{אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

יצחק קאמינסקי,
נאָך אַ בילעטער,
זאָדן"ראָלן ,האָט
אים אויפגעוויזן,

יידישן

טעאַטער

פ'ן יידישן

געהילף-געשעפטס-פירער

טעאַטער ,בי

דער פּאַזיציע איז ער שוֹין פּאַרבליבן ביזן סוף פון זיין לעבן.
נישט געקוקט אױיף דער מכלומרשט קליינער פּאָזיציע ,וואָס ער
איז ער דאָך געווען אַ וויכטיקע פיגור אין
האָט פאַרנומען..
טעאַטער-לעבן .אַרנאָלד האָט געאַרבעט אין די בעסטע יידישע
טעאַטערס ,וואו ער איז אויך געוושן רעקלאַמע-שעף .אַרנאָלד איז
געווען דער אַזוי-גערופענער 'באַראָמעטערי אין יידיששן טעאַטער.
דערפאַר האָבן זיך אַלע אַזוי גערעכנט מיט אים און זיין פּאָפּן-
לאַריטעט איז געווען זייער גרויס.
סיוועט נישט זין קיין איבערגעטריבנקיט צו זאָגן אַז
אַרנאָלד איזן געווען פּאָפּולער ,וי נישט איין דורכשניטלעכער
אַקטיאָר .ווען אַרנאָלד װאָלט געהאַט בילדונג (הגם ער איז גע-
ווען אַ זון פון אַ באַקאַנטן לערער; זיין ריכטיקער נאָמען איז
געווען אַ .גינזבורג) ואָלט ער זיכער זייער וױיט אַוועק .צום
אומגליק האָט אַרנאָלד נישט געהאַט ווען צו לערנען אַלס יונג
יינגל איז ער געקומען צום טעאַטער און פון דעמאָלט אָן האָט
ער שון נישט געהאַט קיין צייט ווען צו לערנען ,וױיל גאַנצע
טעג און נעכט איז ער געווען פאַרנומען האָט מען זיך טאַקע
וועגן אים געוויצלט ,אַז ער שלאָפּט גייענדיקערהייט...
טעאַטער איז געוען אַרנאָלדס לעבן ,און זעלטן ווער פון
די געשעפטס-פירער האָט אַזױ ליב געהאַט יידיש טעאַטער וי
אַרנאָלד .און אויף טעאָטער און אויף אַקטיאָרן איז אַרנאָלד גע-
ווען אַ גרויסער מבין .אויף דעם איז ער געווען אַ יספּעץי.
ער איז אויך געווען איַספּעץי אויפן שיינעם מין און געהאַט
ביי זי אַ גרויסן דערטאָלג .דער דערפאָלג איז נישט געלעגן אין
זיין צוציענדיקייט; ער איז נישט געווען עזין ,נישט רייצנדיק
און נישט געקאָנט אימפאָנירן מיט זיין אויסערלעכקייט .ער האָט
אָבער געהאַט אַ מעלה ,ואָס האָט אימפּאָנירט אַ סך פרויען..
דאָס איז געווען אַ סוך פאַר גאַנץ בראָד .וועגן דעם האָט מען
אויך דערציילט אַ סך קוריאָזן".
 "31כאַראַקטערי-

ז .סעגאַלאָװיטש אין זיין בוך ,טלאָמאַצקע
|
זירט אים אַזוי:
גנישט קיין זששורנאַליסט ,נישט קיין דיכטער ,נישט קיין מוד
זיקער און נישט קיין מאָלער .אַרנאָלד איז געווען אַ טעאַטער-
מענטש .אַ סך װייניקער און אַ סך מער וי אַ דירעקטאָר פון אַ
טעאַטער .ער האָט אַרינגעלאָזט די טעאַטער-באַזוכער און ער
פלעגט אַרױסואַרפן די ,וועלכע האָבן זיך אַרינגעגנבעט אָן
אַ בילעט .אויסער דעס האָט ער געהאַט נאָך אַ וויכטיקע פונקציע,
ער האָט באַדאַרפט מאַכן די רעקלאַמע און אַכטנג געבן אַז די
נאָטיצן אין די צייטונגען זאָלן פינקטלעך אַריײנגײן ,דערצו האָט
ער געהאַטי זיין מעטאָד :ער פלעגט גיין אין מיטן נאַכט פון איין
רעדאַקציע אין דער צווייטער אוך קאָנטראָלירן און איינבעטן זיך,
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באַנד

אַז זיין נאָטיץ זאָל אַרײן .חברה שרייבערס האָבן דערפאַר אַר-
נאָלדן אָנגערופן גנאַכט-רעדאַקטאָר'...
אַ הויכער איז ער געווען מיט גאָר לאַנגע הענט ,מיט אַ
גוטמוטיקן פּנים ,מיט אפַנים פון אַזאַ איינעם ,װאָס איז שטענדיק
גרייט אױף אַ ביסל לצנות ,און די גרעסטע לצנות זיינע איז
געווען דאָס ,וװאָס ער האָט זיך אַ גאַנץ לעבן געמאַכט פאַר אַ נאַר,

און ער אַנטוויקלט פאַר מיר זיין טעאָריע וועגן חניפה און חנפנען.
ער שאַנעוועט קיינעם נישט .ער הייבט אָן פון ליטעראַטןפאַרײן
און גייט אַוועק אין דער פרעסע ,אין דער ליטעראַטור ,אין סיים,
אין קהילה ,אין מאַגיסטראַט .ער רופט אָן נעמען און בינדט זי
צונויף מיט פאַרשיידענע געשעענישן .אַלץ אין חניפה ,אד
מעטום חניפה .פון אים טאַקע האָב איך עס געהערט די טרעפ-
לעכע פראַזע :ימיט חניפה קאָן מען אַפּילו אַ העלפאַנט אַוועקלײגן.

טן זיך פּאַר קלוגע ,זאָלן פון אים לאַכן ,און אין דער אמתן איז
ער געווען קליגער פאַר זיי .אונדזער גאַסט ,אונדזער שטאַס-
בייזיצער ביי די טישלעך ,האָט מיט אַלעמען געלעבט בשלום.
אַלע האָבן אים געקלאַפּט איבערן פּלײיצע ,און ער האָט געטאָן
דאָסזעלבע :ער האָט אונדז אַלעמען געקלאַפּט איבערן פּלייצע,
אַלץ איינס צי דאָס איז געווען די פלייצע פון גאָר נידריקן הער-

ער האָט מיט אַ געבוירענעס אינסטינקט געפילט װאָס גוט
און װאָס שלעכט ,װאָס פאַלש און וװאָס עכט .אָבער קאָמפּלימענטן
האָט ער צוגעוואָרפן אַלעמען ,אַלע שרייבער און אַלע אַקטיאָרן
געווען שטענדיק נעבן אונדז ,מיט אונדז און מיר אַלע אָן אויס-
נאַס האָבן געװאָלט הערן אַרנאָלדס מיינונג ,כאָטש פיל האָבן

באַוואוסטזיניק זיך געמאַכט פאַר אַ נאַר כדי אַנדערע ,ווֹאָס האַל-

שעלע

דאַניליעוויטש ,צי די פלייצע

פון גאָר הויכן שלום

אַע

צו אונדז פלעגט ער קומען אין דער פרי ,בייטאָג און נאָך
טעדעארַטער-פאָרשטעלונג ,ביינאַכט און אין מיטן נאַכט .שטענ-
 דיק ווען די טיר איז געווען אָפּן .ער האָט געוואוסט אַלע מעשדיותאון אינטריגעס פון |דער} טעאַטער-װעלט .ער האָט געהאַטבריוו פון אַלע אַמעריקאַנער סטאַרן .זהיאיָבן געשריבן צו אַר-
נאָלדן אָט גלאַט אַזױ זיך אין שפאס וי מען שרייבט צו אַ לץ,
װאָס האָט ביי אַלעמען חן אין די אויגן ...אָבער די בריוועלעך צו
 אַרנאָלדן זײינען אין דער זעלבער צייט געווען יביזנעסי .אָט| שרייבט אַ באַרימטער אַקטיאָר :יװאָס מאַכסטו ,טײערער אַר-
נאָלד? ,איך בין איצט מיט מיין טרופע אין זיד-אַפּריקע .מיר
ש-פילן דאָ מיט גרויםס דערפאָלג .מען טראָגט אונדז אויף די הענט,
מיר מאַכן דאָ פעסער מיט גאָלד .אינגיכן ועלן מיר זיין איןיוראָפּ און אויך אודאי אין וואַרשע .גוד ביי ,אַרנאַלד!ײ .דאָס
איז נישט קיין פשוטער 'גוד בייי .אַזאַ בריוועלע צו אַרנאָלדן
איז אַ גאַנץ אויסגערעכנטע זאַך .דער יסטאַרײ ,װאָס האָט דאָס

בריוול אָנגעשריבן ,וייסט גאַנץ גוט וער אַרנאָלד איז .ער
וייסט ,אַז אַרנאָלד װעט דאָס בריוול ברענגען אין ליטעראַטן-

פון אים גוטמוטיק געשמייכלט ,גרינגעשעצט און געקאַלטן זיך
מיט אים אין זיין לצנות-סטיל .מען קאָן זאָגן אויף זיכער .אַז אין
די צװאַנציק יאָר ,װאָס טלאָמאַצקע דרייצען האָט עקזיסטירט,

איז קיין איין טאָג נישט דורכגעגאַנגען אָן אַרנאָלדן ,און פּאַר
אַרנאָלדן איז איין טאָג נישט אַװעק אָן טלאָמאַצקע דרייצען..ײ
און סעגאַלאָװיטש דערציילט וי ס'האָט פּאַסירט ,אַז די פּױלישע
פּאָליצײי האָט אָנגעהויבן שטאַרק פאַרפאָלגן די מיטגלידער פון
פאַריין ,דורכגעפירט אױספאָרשונגען און אַרעסטן ,.און מ'האָט
אָנגעהױבן פאַרדעכטיקן ,אַז עס שטעקט אין דעם די האַנט פון אַ
חַשד איז אויך געפאַלן אויף א .און מ'האָט אים געבעטן
מסור ,און א

ניט אַרויפצוקומען אין פאַריין .ער האָט דעם חשד נישט געקאָנט
איבערהאַלטן און געסטראַשעט מיט זעלבסטמאָרד .סעגאַלאָװיטש
האָט פאַר אים גאַראַנטירט .מען האָט דעם חשד באַזייטיקט און

צוריק געעפנט פאַר א .די טירן פון פאַרײף 
גער איז געווען מיט אונדז שטענדיק .אַלע אונדזערע עני-
נים האָט ער דורכגעלעבט וי זיינע אייגענע .נישט געווען גע-
בילדעט ,דאָך האָט ער זייער פיל געלייענט און גאָרנישט שלעכט
פּאַרע:טאַנען .אין אונדזער סביבה האָט ער גענאַשט אַ סך פּראַזן,
אויסדרוקן ,אויסלענדישע ווערטער ,העברעישע ווערטער .ער

פאַריין ,אין אַרטיסטן-פאַרין און אין אַלע רעדאַקציעס .אַר-

האָט עס אַלץ איבערגעדרייט מיטן קאָפּ אַראָפּ .אַ סך מאָל,

וויסן אַז דער סטאַר ישאַרט פעסער מיט גאָלדי .דאָס איז אַ מין
פאָררעקלאַמע פּאַרן קומען קיין װואַרשע אויף גאַסטראָלן

וייל ער האָט טאַקע נישט אַלץ פאַרשטאַנען ,און אַ סך מאָל כדי
דער עולם זאָל האָבן פון װאָס צו לאַכן .די וועלט אין דאָך אַ
טעאַטער ,און דאָס שענסטע ,דאָס בעסטע אין טעאַטער איז דאָס
געלעכטער ,טא זאָל דער מענטש לאַכן .דאָס איז געווען אַרנאָלדס
פילאָזאָפיע,

יאז אַרנאָלד פאַרשטייט זיך נישט אויף די זאַכן .ער האָט געהאַט

טעאַטער איז געווען דער סענס פון זיין לעבן אַלע שפּילן,

עטלעכע אונדזערע חבריס מיט וועלכע ער איז געווען אָפּנהאַרציק
און צו זיי האָט אַבנאָלד אַנדערש גערעדט .איך בין אויך געווען
פוֹן זיינע נאָענטע .קומט ער צו מיר און באַווייזט מיר אַזאַ בריוול

טאַ זאָל מען בויען װאָס מער טעאַטערס ..יואָס איז פילסודסקי?
אַן אַקטיאָר מיט פּוילישע ואָנסן טראָצקי ,לעאָן בלום ,טשועמ-

בערליין מיטן פּאַראַסאָל .אַקטיאָרן ,אַלע זיינען אַקטיאָרן .די

מיט גאָלד :יאיר זעט װאָס דער

זיינען

נאָלד װעט עס אַלעמען באַיין :יאיר זעט ,ער ער שרייבט
צו מירי .אַלע וועלן דאָס בריוול לייענען און זיי װועלן זיך דער-

-אין טעות זענען אָבער אַלע די געווען ,וועלכע האָבן געמיינט,

=

פון איינעם ,װאָס שאַרט פעסער

;דראָנגײ שרייבט פון דרום-אַפריקעי .יער איז טאַקע אַ אדראנג",
אַרנאָלד?י .יאיך זאָג אייך דאָס .יאָ ,ער איז פוסט ,אַ גאָרנישט,
אַ דראָנג פון דראָנגנלאַנדי .שפּעטער ,ווען דער דראָנג איז גע-
קומען קיין װואַרשע ,האָט אים אַרנאָלד געזאָגט די בעסטע קאָמי
פלימענטן אין די אויגן ער האָט געטראָגן אין די רעדאַקציעס
וועגן אים די בעסטע נאַטיצן באַגעגן איך אַרנאָלדן און וואָרף
אים פּאָר :ידיין גרויסער סטאָר איז דאָך אַ גרויסער דראָנגי.
יאמת ,איך אַליײין האָב אַזױ געזאָגט.י .יטאָ וֹאָס מאַכסטו פון
אים אַזאַ צימעסלי .אויף דעם קומט אַזאַ מין ענטפער :יזאָל די
גאַנצע וועלט אויפהערן צו חנפֿענען ,וועט אָרנאָלד אויך אויפהערןי,
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אמתע סטרן זיינען זיי .די פּראָפּעסיאַנעלע אַקטיאָרן
בלויז נאָכמאַכערס ,דאָס איז געווען אַרנאָלדס פילאָזאָפיע.
וועגן יעדן נייעס ראָמאַן ,װאָס מען האָט אָפּגעדרוקט ,האָט
ער גלייך געפרעגט צי מען קאָן פון דעס נישט מאַכן אַ פּיעסע.
ער פלעגט זאָגן יאַ פיעסעלעי .נאָך יעדן גרויסן פּראָצעס ווידער
די זעלבע פּראָגע :יצי קאָן מען נישט מאַכן פון דעם פּואָצעם

אַ פיעסע?י:

|

י

 .בײַ יעדער פּרעמיערע אין טעאַטער .פלעגט ער נאָכן ערשטן
אָקט זיך אַרײנשטופּן אין עולם ,װאָס שפּאַצירט אין פאָיע און

אויסהערן װאָס עולם רעדט און באַלד פלעגט ער קומען צוריק:
יחזיר-פליישי.

דאָס האָט באַדײט ,אַז די פיעסע איז אַ ביליקע
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לעססיקאַן

פון

יירישטן

| האָב איך קיינמאָל נישט פאַרשטאַנען ,און וי איך האָב אים גע-
;-פְּרעגט וועגן דעס ,האָט ער .עפְעַם ניִשט:געקאַנט גֶענוּ אויטקלע-

און װעט דערפאַר האָבן דערפאָלְג .ינישט פאַר משהף  --זאָס
האָט באַדייט; ,אָזָייד פּיֶעמֶען אִיזיצו-א ינטעקיגענט .און זיוועט
ליגן אין דר יערד. ,
יאבן
0
עי
געשטאַמט פון דער יידישער  -אָרעמקײט און ביי .זיין גאַנצן
טומל-מאַכערײ ,איז ער דאָך געווען א באַשײדענע און זײיער,ַַנץ לעבן אַרומגע-
גךא א
זייער צאוַריקגעהאַלטענערד .ער האָט זי
דרייט צווישן אַקטיאָרן ,וואו עס זיינען געווען פיל סנאָבן-,לייכט-
זיניקע פאַרריסענע

טרינקערס

קאַיאַפן,

רן אַזױ פיל דרענגער

מירן וי מען וי? .געוועץ זײיער באַוועגלעך ,האָט זיך ניעוטפאַרלארן אין סיטואַציעס .פּראָזע אין; מױיל? װאָלט אים נישט
אויסגעפעלט און מיט איַבולבעי וואָלט עה זיך נישט אָפּגעבריט.
| און דאָך האָט אים עפעס גיכער געצױן צו דער טיר ,אפילו

אָבעֶר ער ,אַרנאָלד ,האָט זיך געלערנט ביי:דעם בעסערן שוישפּי
לער .פון איִם געגאַשט פּיינקײיט און מאָס :אַרנאָלד האָט קיינמאָ?
| נישט געטרונקן קיין בראָנפן ,קײַנמאָל נישט געפרעסן און בי
:קיינעם קיינמאָל גאָרנישט געבאָרגט ,אפיל דאַן ,ווען ער האָט
 געליטן שטאַרקע ניט .אין אָנטאָן איז ער געווען באַעדידן און|זייער זויִפער .מיר :האָבן אים .אַ .סך מאָל איינגעלאַדן אויף אוג-
דזעדּע באַנקעטן ,פלעגט ער זיך זעצן אויף איינעם פון די לעצטע
:ענקלעך ,זיך נישט אָנרופן מיט קיין איין װאָרט ,גאָר אַן אַנדער
ב
א!ַ=רנאָלד ,אָן:לצנות!.אַרנאָלד איז ביי אונדז נישט געווען קיין אי"
;| בריקערג :.אַרנּאָלד טיט :זייץצוגיין .צו איונעס און צו אַ צוױיטן,
מיט זיין וויץ און גוטמוטיקייט ,ער איז געווען אַטייל פון אונדזעו'
געמיט און לייכטן פּאַרברענגען .ער:איז געווען דער צושטעלעו'
פון קאָמפּלימענטן פאַר אונדזער מחנה .ער האָט אונדז די קאָמ'
יפל ימענטן דערלאַנגט אַמאָל מיט אַ שמייכל און פיל מאָל מימ
=ָך עֶרנסט!.פנים .ער האָט אַזױ וי אויסגעקוקט װער עס נױיטיקט
א

נישט צום קאָסע -פענצטערל ,נאָר צו דער טיך .צו אַלץ אין לעבן
|דאָרף מען האָבןן טאַלענט א אַרנאָלד האָט געהאַט טאַלענט צו
שטיץ בי דער אַרינגאָנג קטיב א יידישן טעאַטער איַן וואַרשע.
ער האָט אויך נאַטירלעך געהאַט אַ צוױייטן נאָמען אפַאַי
מיליען-נאָמען-.אָבער ווען מען .האָטאים' געפרעגט אויפן דאָזיקןנאָמען-,פלעגט ער רויט ווערן ,און דער נאָמען איז דוקאי געוועזןוזייער אַ סטאַטעטשנער  --גינסבערג .מען האָט געזאָגט ,אַזער האָט געשטאַמט פון זייער אבַאַלעבאַטישער .משפּחה ,אַו ער
:-איז אַ מין פאַרהולעטער

גוט װאָרט :יאייער פּעליעטאָן האָט היינט געמאַכט אַ גרויסן
| הו מען רעדט אין גאַס ועגן דעם . ..איך האַלט פון אייךי.
= די װאָס ;האָבן באַקומען די קאָמפּלימענטן ,האָבן געשזיוכלט
{מיט אַרנאָלדן אין איינעם פון זיין גוטזאָגערײ; אָבער .אַ.קליין
! קאַפֿעטשקע הנאה איז אין האַרצן פַאַרבְלִיבןי| .
ראַװיטש

מלך

אין

אַזוֹי}

,מייך .לעקסיקאָן"
:

:

אַרנאָלד האָט וועגן אַלץ געוואוסט דעם אמת און האָט אויך געני
געוואוסט ווען מען דאַרף:זאָגן ליגנט און וי וױיט מען קאָן גין

כאַראַקטעריזירט אים
|

| דעם ווערט פון א אַקטיאָר ,דעם ווערט פון אַ פּיעסע ,אָבער נאָך

 :גענױער

הי דאָס

ציפערבלאַט

טעאַטער-פּראָפּעסיע.

 האָט ער פֿאַרטאַנען אירע קליינע און קאָמפּליצירטע שרי יפעלעך.איף דעם געביט איז ער געועזן ממש נישט איבערצוף טועפן.

אין דער שטיל האָט ער .גענוי פאָרויסגעזען דעם דערפּאָלג אָדער
 דורכפאָל פון אַ נייעם שטערן אין יידישן טעאַטערהימל אין;וואָרשע ,פון אַ נייער פיעסע ,פון אַ באַנײטער .אַלטער פיעמע,

אָבער ער האָט עס נישט אַלעמאָל אַהױיסגעזאָגט בקול .רם .מחמת
נישט

אַלעמאָל האָט עס געטױגט.

אָבער

מיט דעם אַלעמען א

גףענומֶען גאר די ראָל
ךוי
מִיט די אַלע פעיקייטן האָט עזרי א
.עם :הויפּנאָר ,,פון .דעס -לשצי-פון דעסו:וװואַרשעװער יידיען
 .-פון ד

| טעאַטער-קעניגרייך .אין דער ראָלע פון דעם הויף-נאַה הּאָט ער

זיך געקאָנט אויסלעבן ,אַרײנזאָגן ,אַרױסזאָגן יענע אמתן ,װאָס
אין אַראָל-פַון אי;סטאַטעשנעס .ישטאַטיטט אָרעריבילעטער װאָלט
ע;ר-:דאָס! קייִנמאָל-:נישט געטאָרט":

גִ

פ=אַרװואָס -איז אַרנאָלד -.טאַקע ניעזט געװאָרן קיין אַקטיאָר,
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אַז גרויסע שוישפילער פלעגן קומען .יפ אַמעריקע ,שויי
שפילער ,װאָס האָבן וועגן אים געוואוסט אָדער שוין געקענט פון
פריער ,אין זייער ערשטע פראַגע געוועףן אַרנֹאָלה ,ואוו איז
 .אַרנאָלד? מיט אים איז געוועזן היימלעכער אין דער אומהיי"
לעכער אַקטיאָרישער פראָפעסיע ,װאָס איז אין א געוויסן זין
אַ גליקישפיל ,אלַאָטעריע .און אַקטיאָרן זענען אַבערגלױיביע)

| אצענדליקער יאָרן זיינען אַרנאָלז און דאָס יידישע טעאַטער
אין-זואַרשע געוועזן איינם ,אַזױ זינט דעס יאָר  0291ביזן סוף.
לַן
טאַט
שגעה
אין דער טיף פון זיין נשמה האָט ער
חלום צו
י א
װערן?אַן אַקטיאָר ,און אין סטאַטיסטן-ראָלן איז ער עס טאַקע
פון צייט צו צייט געוֹעזן .ער האָט גאַנץ גענוי פאַרשטאַנעןפון דער

זו ,אַז מען האָט אים אַרױסגעװאָרפן

פון שטוב .דעם אמת האָט עפעס קײַנער נישט געוואוסט .צו זיין
ביי דעס איז
פּראָפּעסיע האָט געפּאַסט דער נאָמען אַרנאָלד ,און 
ער געבליבן

זיך' אִיןאַ קאָמפלימענט ,וועמען מֶען דאַרף מהנה זיין מִיט אַ

0 4,

אויף דער יידישער בינע ,װואָלט זִיך; אין

וטטאַע
גהאַ
(;בילעטעך און צו שטיץ ביי דער טיר .ער הֵאָט גע
פִיגור;:הויך און שלאַנק ,אַ לייטיש פּנים ,װאָס לאָזט זיך גרי-

און קאָרטן שפילערם.

אש גאר

ט עאַט ער

מיט

אַ ליגנט .אין װאַרשע

זענען

דערשינען אַכט יידישע

או

יידיש-פוילישע טאָג-צייטונגען און אַמייםט:אַלערלײ זשורנאָלן,
פַרעמיערע האָט זיך
און אַז אַן אַקטיאָר אין געקומען אָדער אַז א
געגרייט ,האָט מען יעדע פן די צטטונגען
ַנדערן
|יט אַלערלײ מאַטעריאַלן אויף אאַן
מ

געדאַרפט באַדינען
אופ .או אַרנאָלך

האָט געהאַט זיינע-וועגן און אופנים :נישט נאָר האָט מען גע-
ייות ,נאָר אויף זאָרגן ,אַז זיי זאָלן טאַקע
שד
מפעערן.
דאַרפט לי
אַרין און אַריין פּראָמינענט ,און צו דעם האָט זיך שוין געפאָדערט
אַ קאָמפּליצירטע באַקאַנטשאַפּט :מיט נאַכט-רעדאַקטאָרן און קאָ-
נָטעס
קנאָ
רעקטאָרן און זעצערס:אפילו .אַר
ילדי הא

נישט פאר.

נאַכלעַסיִקט .ביי איינעס .זיינען גענוג געוועזן צוויי פריי-בילעטן.

בי אַן אַנדערן איז אַמאָל אפילו נויטיק געווען אַגלעט פון אַ
שיינער שוישפילער'ץן ,ביי אַ דריטן אַ שמזעס מיטן וױיב און
בי אַ פערטן האָט מען גאָר געדאַרפט ווירקן אויף דער געליב-
טער צוערשט .אַרנאָלד האָט אַלץ געוואוסט און באַזאָרגט .נאָך
דער פּרעמיערע האָט מען ערשט געדאַרפט זאָרגן וועגן רעצען-
זיעס .אַז אַ שטיק איז געגאַנגען גוט און איז אַלעמען געפעלן
געװאָרן ,איז די אַרבעט געוועזן אַ:לייכטע? און מען האָט געדאַרפט
|עדן בלויז מיט די רעצענזענטן גופא ,אַז זי זאָלן װאָס גיכער
ר

און מער שרייבן .אָבער ,אַז אַ שטיק איז געגאַנגען שלעכט ,האָט
?;מען געדאַופט זוכן .הינטער-טירן .ביי אַ :שלעכטן שטיק פלעגט
זיך אַרנאָלד צתעצן צוֹ די פרויען פון די רעצענזענטן און זי
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קדדושים-
ב-אַוױרקן און איינרעדן די מעלוז פון דער פּרעמיערע .עמעץ
האָט אים אַמאָל דערציילט וועגן פרוידס טעאָריע און אַרנאָלד
איז צו דער טעאָריע געװאָרן ממע :צוגעקאָכט .ער האָט מיט זיין .אינסטינקט די טעאָריע שוין לאַנג אַנטדעקט ,אָבער ער האָט איר
! נאָמען נישט געקענט .קיין גרויסער לאַטײניש-קענער איז אַרנאָלך
נאַטירלעך נישט געווען? אָבער אָן דעס ווערטל יװואָקס פַּאָפּולַי,
הראָט עס אַריינגע-
װאָקס דעיי האָט ער זיך נישט גערירט .ע
װאָרפן אומעטום -און פאַרטייטשט מיט אַלע טייטשן וי טוביה
דער מילכיקער די פסוקים.
עפּעס אַ צופאַל פון ראַסן-מישונגען האָט אַרנאָלדן געמאַכט
| ענלעך צום ישיינעם אַדאָלף' ,צו היטלערן אַלין ...די זעלבע
גלאַטע פריזור ,דער געבוי פון שאַרבן ,די פאַרב פון די האָר,
פון די אויג ,די געשטאַלט ,אַלץ ,אוּן טאָמער האָט ער זיך צוד
.געקלעבט די ואָנציקלעך ,האָט מען ממש אױיפּגעשױדערט פון
; דער ענלעכקייט .אַמאָל האָט דער זשורנאַליסט מאַרק טורקאָון
עשיקט אַרנאָלדן פון בערלין אַ היטלער-בילד ,האָט ער עסג
אַרומגעוויזן וי זיינע אַ פאָטאָגראַפיע אין אַ היטלער-פּאָזע ,און
יאַלע האָבן געגלייבט .ער װאָלט אין האָלוואוד זיכער געמאַכט
{ אַ קאַריערע מיט אָט דער ענלעכקייט .ביי פשוטע פרויען פון
וואַרשעווער יידישן פּאָלק איז אַרנאָלד געוועזן אַ מאַן פון מאַכט,

דער מעכטיקסטער אין יידישן טעאַטער .לוט זיין
מען געקאָנט אַרינגײן אינגאַנצן אומזיסט אױף אַ
קלייניקייט ,און אַרנאָלד ,װאָס האָט קיינמאָל נישט
האַטן!?} ,און אַלעמאָל געהאַט צייט בײיטאָג ,ווען

וואונק האָט
שפיל .אײן
חתתה גע-
די מענער

זיינען פאַרהאָרעוועט ביי דער אַרבעט ,איז טאַקע געוועזן אַ דאָן
זשואַן ערשטקלאַסיק.

אַ יידישער

דאָן זשואַן געויינטלעך,

יידישער גזלן...ײ

אַ

י

נחמן מייזיַל שרייבט:

!;אַ לעבעדיקער ,זעװואַווער ,ממש קוועקזילבער איז געווען
| אונדזער באַדימטער אַרנאָלד ,װאָס איִז כלומרשט געװען אַ מין
יהויפּנאַרי ,אָבער אין אמתן איז עו געווען קלוג און דורכגעטריבן
און געפירט יענעם ביי דער נאָז .אַרנאָלד איז גוט באַקאַנט גע-
ווען ,ריַכטיקער  --באַרימט געווען נישט נאָר אינס טעאַטער,
| נאָר אויך ביי דער יידישער פרעסע ,צווישן יידישע ליטעראַטן
ער איז געווען די לעבעדיקע בריק צווישן דעם טעאַטער און
דער פרעסע ,ער איז געווען דער פּרוביר-שטיין ,דער באַראָמע-
טער ,און ער האָט קונציק געקאַנט מאַכן ,וי מען זאָגט אין אַמע-
יריקע יפובליסיטיי (רעקלאַמע) ,ער איז גאָרנישט געוען אַזאַ
נעבעכל ,וי ער האָט זיך געמאַכט ,ווען מען האָט באַדאַרפט צום
עסק .ער איז געווען דער ימורה דרדי פון יעדן גאַסטראָלער ,פון
יעדן טעאַטער-זירעקטאָר .דער דערפאָלג פון אַ יסטאַרי איז
ביי אים געווען-דער .בעסטער מעטטער .ביי אים איז אַ גאַסטעפּי-
לער מיט אַמאָל דערהויבן געװאָר ,און ער האָט געקאָנט אַזױ
האַסטיק פְאַלְן .ער האָט געהאָלפן ווען מען באַדאַרפט דערהויבן
אַ שוישפילער און אויִך אים דערנידריקן .ער איז געווען אומע- טום אַ בןבית ,אין יעדער רעדאַקציע געהאַט זיינע מיטהעלפער,אָנגעהױבן פונם דעדאַקטאָר ,רעצענזענט ,און ענדיקנדיק מיט
דעם

זעצעה .ביי אַ פּרעמיערע,

האָט ער

צוישן

איין אַקט און

 -צווייטן געשמעקט .און גענישטערט ,געקוקט אין די אויגן און ער

,ה.אָט באַצײַטנס געוואוסט דעם אורטייל ,דעם פּסק-דין .ער האָט
; יאָפְּט גֶעקעמפּט -מיטן ועצענזענט ,אויסגעפועלט גוטס או נאָך
.בעסערע פּאַן -זִייִנס אַ לִיבְלִינְג .ער איז געֲווען אַ לעבעדיקע

באַ בר
;פּאָסט ,שנעל איבערגעגעבן זאַכן ,וואָס זיינען געווען אַ יסוד גמורי.ער איז געווען אַן אייגענער אין אַלע רעדאַקציעס און געהאַט

זיינע דרכים וי דורכצזעצן נאָטיצן און מעלדונגען און בילדער
װי עס האָט זיך געלױינט זיין 'ליבלינגי אין דער געגעבענער
צייִט ,און אַזױ אויך פאַרקערט ,ער האָט מקרב געווען דעם קץ
איינעם ,װאָס האָט זיך גענומען קאַטשן באַרג אַראָפּ..
אַרנאָלד האָט געהאַט זיין אופן פון דעדן ער האָט געשאָטן
גלייכווערטלעך און אָפט זײיער געלתנגען און טרעפלעך און
געטראָפן אין ציל אַרין .דער שטענדיקער פּלאַץ פאַר זיין אַר-
בעט און איינפלוס איו געווען דער ליטעראַטן-פאַרײן ,הגם ערהאָט געהערט גאָר צום אַרטיסטןפאַריין ..אַרנאָלד איז געווען
אַ לעבעדיקער קװאַל פו פּיקאַנטע מעשיות פון עװוישפּילער,
דירעקטאָרן ,סטאַרס ,װאָס ער האָט דערציילט זייער געשיקט
און קונציק .ער האָט געהאַט אַ מאַניר אַ שפיי צו טאָן אויף דער

| רעכטער דלאָניע און אַ יש געבן אויף זיינע געדיכטע האָר.
ער.האָט טריי געאַרבעט פאַר דעם בעסערן יידיששן טעאַטער ,וי
פּאַרן ערגערן ,אָבער זיין האַרץ .און נששמה זיינען דאָך ,געווען

ביים ערנסטן
יידישן טעאַטער וועמען ער האָט מיט ליב און
לעבן ליב געהאַט ,.ײ

הענעך קאן כאַראַקטעריזירט

אים אַזױ :
אַרנאָלד האָט פאַרמאָגט פון נאַטור אַ סך הומאָר .ער
האָט נישט געהאַט קיין עלעמענטאַרע בילדונג ,אָבער געוען
אינטעליגענט און אַ פסיכאָלאָג .זייץ גאַנצע ערודיציע האָט ער
געשעפט פון צייטונגען און זשורנאַל ,יעדן טאָג באַלד אין דער
פרי איז ער געוען אין ליטעראַטן פאַריין ,דורכגעקוקט די
װאַרשעווער ,אויסלענדישע און פּראָווינציעלע פּרעסע .ער האָט
געהאַט אַן אייזערנעט זכרו .אַלע אַרטיקלען האָט ער כמעט
געדענקט אױסנוױיניק .די זעלבע מעטאָדע פון אָנציען {פּראָ-
װאָצירן אַקטיאָרן| האָט ער איך אָנגעווענדט לגבי שרײבערס.

מאַנכעסמאָל האָט ער פאַרקאָכט .אַזאַ קאַשע ,אַז זדשיורנאַליסטן
מגעריסן ביי די קעפ .ער איז געווען אַ מאַדים צו
ויך
אַָבןר ז
הא
מאַכן קאָמפּלימענטן .כאָטש אַלע האָבן געוואוסט ,אַז ער בלאָפט.
.אַז ער האָט ,למש? ,געשיקט אַ נאָטיץ אין 'מאָמענטי ,האָט ער
היכף טעלעפאָנירט צום נייעס רעדאַקטאָר :יהערט מיך אױס,
װאָס איך װיל אייך זאָג ,כיהאָב יענע ואָך געלייענט איער
! װאונדערבאַרן

ואָס

אַרטיק?,

מיך

האָט

פאַרכאַפּט.

איז פונקט

אַריינגעקומען י .מ .ניימאן ,זאָג איך צו אים :ווען זיי שטעלן זיך
אויף די קעפּ ,װעלן זי אַזאַ אַרטיקל נישט אויפשרייבף כיבעט

אייך ,די נאָטיץ ,װאָס כיהאָב אייך געשיקט ,גיט מיר מיט אַ-
צװײי-שפּאַלטיקן קאָפּ מיט לבנה-אותיות.י
ער האָט אױפגעהאָנגן דאָס טררייבל און טעלעפאַנירט אין
יהיינט' :יהאַלאָ ,װאָס מאַכט איר ,מיין בעסטער פריינט? הערמו!
איער אַרטיקל האָט אָנגענאַכט אַ רושם .כיהאָב עס געוויזן דר.
גאָטליבן ,איז געערווען אַנטציקט .כיהאָב אייך געשיקט אַ נאָטיץ
.א .א .דוי
דערנאָך
פריינט,

װאָס

האָט ער זיך גענומען
איר,

מאַכט

גיט אָפּ אַ ;רוס אהרן

אלחנן

צייטלי.

יעקספרעםי:

צום

צייטלין,
זאָגט אים,

יהאַלאָ ,מיין

מיין בעסטער

פריינט!

אַז ער איז אַ וויכטיק

מענטשלוי
אַמשוװוערסטן
שרייבער
האַט

איז

געווען

דאָרטן זיינען געווען

פאַרשיידענע

װאַריאַנטף

אין

ינאַש

גרויסע
יפּאַניע

פּשעגלאָנדי,

סנאָבם.

מחמת

די

אַרנאָלד האָט גע-

דעדאַקטאָרזטוע,

צוליב

יי
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לעצסיסאָן פון
ינאַש

אייער נעכטיקן אַרטיקל איז נעכטן געווען דער גאַנצער
פשעגלאָנדי אױיספאַרקויפט".
בער י .ראָזען שרייבט:

טער ,אָבער פאַקטישער
יפאַרבינדונגס  -אָפיציר'י
צוויעןן
שרייבער און אַקטיאָר .ער איז געווען דער ,װאָס האָט די אַמערי
קאַנער יידישע גאַסטראלערן געפירט אױף יטלאָמאַצקעי ,זי
פאָרגעשטעלט פאַר שרייבער ,רעצענזענטן און געמאַכט פּאַר זי
ישטימונגי .ער האָט גוט-ברודעריש געקלאַפּט אַשן איבער דער
פלייצע ,געלויבט אין הימל אַריין זיין ימאָטקע גנבי און געטאַפּט
דעם דופק ביי אָשן וֹאָס עס הערט זיך ימכח עפּעס אַ פריש און
צאַפּלדיק פיעסעלעי ....אַרנאַלד האָט גלענצדיק געשפּילט די
דאָל פונם הויף-נאַר ,מיט אַ תמעוואַטע פנים געזאָגט נאַרישקייפן
פון וועלכע מען האָט האַרציק געלאַכט ,געזאָגט מיט אַ כייון
טפּשותן ,אָבער מיט אַ באַהאַלטענעס חחק פון אחַכם אַ ינג,
וועלכער האָט געהאַט די זעלטענע פעיקיט צו מאַסקירן דעם
שכל הישר און שפילן די ראָל פונם ינאַרי .ער איז געווען דער
יפיגאַראָי פון דער יידישסער טעאַטער און שרייבער וועלט אין
װאָרשע ,די פּאָפּולערסטע געשטאַלט אין דער װאַרשעװער
קינסטלער-וועלט און מעבר לים .װאָס ער האָט געמעגט ,האָט אַן
אַנדערער נישט געטאָרט ,און װאָס ער האָט געקאָנט ,איז אַן
אַנדערער נישט אימשטאַנד געווען און נישט געקאָנט טאָן".
און אָט איז ראָזענס אַ שילדערונג:
;לענגאויס
אין אַ שמועס:

דער

ריק ,פעטלייביק,
קאָפּ .באַוועגט
אַרנאָלד:

צוױי

מאָל מאָגערער
געשעפט,
אַרױף
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זאָל שפּאַצירן
אימפּרעסאַריאַ
זיך ויגנדיק

מאָל אַזױי הויך
פון אים --

מסתמא,

וועגן

הין

און

יאַנקעלע

מיט אַ לבנה-פּנים
ער

הענט פאַרווקט אין די הויזן-קעשענעס ,מאַכט פּאַמעלעכע אָבער
גרוױיסע שפּרייזן און הערט זיך צו .פלוצלונג טוט ער א עזפּײ

אָן אויף זיין דלאָניע ,גיט אַ וויש מיט איר דעס קאָפּ האָר און עס

נישט קיין אַקטיאָר ,װאָרעם זיין אַקטיאָרישע קאַריערע
;
האָט ער געהאַט אויפגעגעבן נאָך מיט יאָרן צוריק ,נאַכדעם וי
ער האָט ,בשעת הדחק ,געשפילט ערגעץ אין סאָסנאָויץ צי אין
טשענסטאָכאָון אַ ...פריען-ראָל ,און פובליקום האָט אים מִיט
פוילע איער און מיט אַ פייפעריי יאַראָפּגעבעטן פון דער בינע:
נישט קיין אַקטיאָר ,און אַ מיטגליד פון אַר-
=
טיסטן-פאַרין אין װאַרשע ,נישט קין
שרייבער און אַ פאַקטישער מיטגליד פון
יטלאָמאַצקעי ,וואו ער האָט געטאָגט אט
גענעכטיקט ....נאָך האַלבער נאַכט פלעגט
ער אַקופּירן דעם טעלעפאָן איף יטלאָ-
מאַצקעי ,קלינגן אין די רעדאַקציעס צו
זי נאַכט-רעדאַקטאָרן מכח די טעאַטער-
נאָטיצן ,װאָס ער האָט אַריינגעגעבן אַז
למען השם ,מען זאָל נישט פאַרגעסן זי
אָפּצודרוקן און  --נישט געקירצטער-
הייט .ער פלעגט דערביי חנפנען די רע"
דאַקטאָרן ,זאָגן זיי קאָמפּלימענט ,איינ-
לאַדן זיי אין טעאַטער און דערביי טייוו"
לאָניש אַריײנלאַכן אין טעלעפאָן-טרייבל.
(אין שאַרזש)
אַרנאָלד איז געווען דער נישטנאָמיניר-

דעם

יידרישן

טעאַטער

--

נידע-

און אַ גלאַנציקן פליכעוואַטע

וי אַ פעסל,
פון יאַנקעלע

אַ צוים-ישטעקן

סעזאַן וועגן

צו אַרנאַלדן און רעדט

צוריק

או

דאַנציגער

פֿאַרטאָן

און נעבן
דאַנציגער

זי רעדן ביידע וועגן

אַקטיאָר.

אין אים אַרין

איס

--

און צורי

יאַנקעלע

קוקט

אַרנאָלד מיט ביידע

דערהערט זיך איין וװאָרט  --הויך און אַנטשידן יאַ דראָנגי.
דאָס האָט ער מיט דעם איינעם װאָרט אָפּגעפּסקנט וועגן עמעצן
פון די אַרטיסטן וועגן וועמען זיי האָבן מסתמא גערעדטיי
יאנאס טורקאָוו אין זיין בוך 'פארלאשענע שטערן' כאַראַקטע-
ריזירט אים אַזױ:

,אין די יידישע טעאַטער-קרײזן אין פוילן און אויף דער
גאַנצער װועלט איז דער נאָמען אַרנאָלד געווען גוט באַקאַנט.
אַלע ,װאָס האָבן נאָר געהאַט דעם מינדסטן שיכות או זיך אינ-
-טערעסירט

מיט

יידיש טעאַטער

אין פױילן ,האָבן געוואוסט

עס אז אַרנאָלד און ואָס פאַראַ ראָל ער האָט געשפּילט

ווער

אין

טעאַטער,
וועגן אַרנאָלדן האָט מען זײיער אַ סך געשריבן און געמאַכט
וװעגן איס ויצן ,מער וי ועגן אַ סך אַקטיאָרן -- ,הגם ער,
אַרנאָלד ,אַלין ,איז קיין אַקטיאָר נישט געווען .ער איז געווען
די גרויע עמינענץ ,װאָס האָט געשפּילט אַ דעצידירנדיקע ראָל
אין יידישן טעאַטער-לעבן אין ואַרשע ביזן אָנהייב פון דער
לעצטער {|צווייטער וועלט| מלחמה.

וועלכער סטאַר פון אַמעריקע צי פון ערגעץ אַנדערש ,ואָס
איז געקומען קיין פוילן ,האָט זיך נישט באַמיט גוט צו לעבן
מיט אַרנאָלדן? און װײ איז געווען דעם אַקטיאָר ,װאָס האָט
נישט געפונען קיין חן אין אַרנאָלדס אויגן.. .אַרנאָלד האָט נישט
איינמאָל דעצידירט וועגן דערפאָלג אָדער דורכפאל פון אַ פּיעסע
און פון אַקטיאָרן .ער האָט געקאָנט מאַכן שטימונג פאַר אַ פיעסע
און אַקטיאָרן און שאַפּן זיי אַ נאָמען ,אָבער ,גלייכצייטיק  --גע-
קאָנט זיי אַרונטעררײסן .אַרנאָלד איז געווען באַקאַנט מיט זיין
ווערטל יכיהאַלט פון איידי ,יסיוועט זיין אַ שלאַגערי ,אָדער ,פּאַר-
קערט :יאיר זענט אַ דראָנגי .ער האָט געהאַט מוט צו זאָגן אָפן
אין די אויגן אַרײן  --האָט עס געמעגט זיין דער גרעסטער סטאַר
 -דאָס װאָס ער ,אַרנאָלד ,טראַכט וועגן אים ,און ער האָט גע"קאָנט זאָגן דעם ביטערן אמת ,וװאָס האָט איינעס אפילו נישט
געששמעקט.
מיט אַרנאָלדס מיינונג האָט זיך גערעכנט דער טעאַטער-
דירעקטאָר ,דער רעזשיסער ,דער אַקטיאָר ,דער קריטיקער ,די
פרעסע און די שטענדיקע טעאַטער-באַזוכער .אױף אַ גענעראַל-
פּראָבע פלעגט דער דירעקטאָר אַדער דער רעזשיסער פרעגן ביי
אַרנאָלדן :ינו ,אַרנאָלד ,װאָס זאָגסטי ,און אַז אַרנאָלד האָט
געזאָגט יסיאיז גוט ,סיוועט זיין אַ שלאַגערי ,האָט מען זיך שוין

אױף אים געקאָנט פאַרלאָזן .ווען אַרנאָלד איז ,נאָך אַ פּראָבע,
צוגעגאַנגען צו אַן אַקטיאָר און אים געזאָגט :יאיך האַלט פון
איידי ,און דערביי אַ שפּיי געטאָן אין האַנט און זיך פאַרגלעט
אין אַ זייט די האָר יאדלא הימלערי {נאָך פאַר זיין צייט | ,האָט
שוין דער אַקטיאָר געקאָנט זיכער זיין אין דערפאָלג .דער
טעאַטער-קריטיקער האָט אױך גערן אויסגעהערט אַרנאָלדס
מיינונג פּאַרן אָנשרײיבן אַ רעצענזיע ,אאוַןרנאָלד האָט אים
נישט איינמאָל משפיע געווען.
הי
די דרוקער און זעצער אין.רעדאַקציעס פלעגן סילעבן אַוועק-
געבן פאַר אַרנאָלדן ,װייל ער האָט זיך צו זיי בעסער באַצױגן
װי אַלע אַנדערע טעאַטער-געשעפטס-פירער .ער פלעגט זי און
יןנט
באַזאָרגן מיט אומזיסטע בילעטן
פפּח
רוזי או
זײיערע מש
'6

קדושים באָ די
אין טעאַטער .אַרנאָלד האָט געוואוסט וי אָפּצושאַצן זייער ראָל
אין רעדאַקציע,

אַרנאָלד האָט אויך געשאַפן שטימתג

פאַר אַ פיעסע

און

אַקטיאָרן .בעת אַ פּאָרשטעלונג האָט ער זיך ,צווישן די הפמקות,
צונויפגעמישט מיטן עולס אין טעאַטער און אים אַזױ עוטאַרק
באאיינפלוסט ,אַז ער האָט דעס עולם אַריפגעפירט אויף דעם
דורך אים אָנגעצײכנטן וועג.
אַרנאָלד איז געווען זייער באַליבט ביי די פּרעסע-מענטשן
און טעאַטער-לײט; ער האָט זיך מיט זיי געחברט און כמעט מיט
אַלע איז ער געווען אויף ידי .מען האָט אים ליב געהאַט פאַר
זיינע געלונגענע ווערטלעך ,פאַר זיין אויפריכטיקייט און איבער-
געגעבנקייט .צו וועמען אַרנאָלד האָט זיך צוגעבונדן ,איז ער
געווען געטריי װי אַ ברודער ,און דאָס האָטס מען געוואוסט וו
|
אָפּצושאַצן ײ
וועגן א' .ס לעצטן פּעריאָד שרייבט ז .סעגאַלאָװיטש:
;אויפן פינפטן טאָג פון דער מלחמה האָב איך אים דערזען אויף
דער ביעלאַנסקא גאָס .ער איז געשטאַנען אָנגעשפּאַרט אָן דעם
סלופ פון אַן עלעקטרישן לאָמפ ,געשטאַנען און געקוקט אָנגע-
שטרענגט אין דער גאַס אַרין .איך בין צוגעגאַנגען צו אים און
מיר האָבן זיך ביידע שטוס אָנגעקוקט ,שטום ,שטום..

שפעטער װע? איך אַיילן מיט נאָך אַ סך זשורנאַליסטן און שריי"

בער צו דער באַן איך האָב נישט געוואוסט ,אַז איך וע איצט
אַרנאָלדן צום לעצטן מאָל ,אַרנאָלדן און די ביעלאַנטא גאַם,

אַרנאָלדן אע גאַנן װאַרשע מיט די יידישע און נישטיידישע
גאַסן .איך האָב גאָרנישט געוואוסט און איך געדענק שוין ניעט

איך האָב דעמאָלט מיט אַרנאָלדן אַ ביסל מער גערעדט ,אָבער
איין פראַזע האָט ער געזאָגט ,און דאָס האָט זיך מיר איינגעעניטן
אין זיכרון;

אַרנאָלדן אויף דער מילנע גאַס אין אַ ישאָפּי .ער האָט געאַרבעט
אין אַ וואַרשטאַט פון ראַזיר אַפּאַראַטן ,בראש פון וועלכן סיאיז
געשטאַנען דער אַמאָל-באַוואוסטער מוזיקער פּראָפּעסאָר י .קאָ-
ראָבקאָוו .דורך דער ערשטער יסעלעקציעי ,װאָס איז פאָרגע-
קומען בי אונדז אױף דער מילנע גאַס ,איז אַרנאָלד דורך
בשלום .ביי דער צוױיטער יסעלעקציעי האָט מען אים ,צװאַמען
מיט זיין פרוי און מיט דער גאַנצער טעאַטער-משפחה פון מילנע
גאַס ,אַוועקגעפירט אויפן יאומשלאַגס-פּלאַץי.
זיין גאַנץ לעבן האָט אַרנאָלד אָפּגעלעבט אין אַ סביבה פון
יידישע אַקטיאָרן און טעאַטער-מענטשן פאַרענדיקט האָט ער
זין לעבן אױף אַ טראַגישן אופן ,אין טרעבלינקע ,אין דער
סביבה פון זיינע באַליבטע חבריס יידישע אַקטיאָרן ,מװיקער
און טעאַטער-גײער",
אין זיין בוך ,פראַגמענטן פון מיין לעבן" גיט איבער זיגמונט
טורקאָוו ,וועלכער האָט זיך געפונען אין דער װאַרשעװװוער געטאָ
צוזאַמען מיט א ,.און געאַרבעט דאָרט אַלס קעלנער ,און אַלס אַזעל-י
כער באַדינט א'.ן;

אין דעס זעלבן לאַקאַל האָב איך ביים אָנהי"ב פון דער
נאַצי-אַקופאַציע אַרנאָלדן דערלאַנגט אַ גלעזל טיי מיט אַ שטיקל
ברויט מיט מאַרמעלאַדע..
מיר האָבן זיך דאַן אָנגעהױבן צו ידוצן..

טלערן! אַז דו דערלאַנגסט אַ גלאָז טיי אַרנאָלדן ,און אַרנאָלד דאַרף

טרינקען אגַלעזל טי פּאַר צען גראשן ,אאיז ענדע וועלט! ועט
שױן נישט לאַנג אָנהאַלטן ,װעסט זען מיינע װערטער! וױיסט

דאָך ,אַז אַױנאָלד זאָגט ,איז געזאָגט! גרייט נאָר צו יסחורהי ,סיזאָל
זיין יענער שלאָגער! ישולמיתי נומער צוי? אױספאַרקויפט!".
מ .ע .פון רפאל פּעדערמאַן.
ז .סעגאַלאָװיטש --

,טלאמאצקע

5

-סעגאַלאָוויטש ,די פּיעסע איז דורכגעפאַלן..ײוועגן א'.ס טראַגישן סוף ,שרייבט יאָנאַס טורקאָו;
קורץ פאַרן קריג האָט אַרנאָלד חתתה געהאַט מיט דער
שוועגערין פונם ערשטן

געשעפטס-פירער

און אַדמיניסטראַטאַר

פון 'נאָוואָשטשײ-טעאַטער ,מיעטשיסלאַוו פרידמאַ .דער דאָזי-

קער שידוך האָט אים שטאַרק אימפּאָנירט .ער האָט געקראָגן אַן
אינטעליגענטע פרוי און איז געווען גליקלעך( .לויט רפאל פע-

,642

 ,"'31בוענאָס איירעס,

,6491

זו,62'02 .

.842

מלך ראַװיטש , --מיין לעקסיקאָן ' ,מאָנטרעאַל ,7491 ,זו,69:492 .
בער י .ראָזען  --ט,לאָמאַצקע  ,"31בוענאָס איירעס ,0591 ,זו,63-53 ,64 .
,עװען א מאָל א לעבן" .בוענאָס איירעס ,1591 ,זו76:662 .
נחמן מייזיל  --ג

,ראַגמענטן פון מיין לעבן' ,בוענאָס אײירעס,1591 ,
זיגמונט טורקאָװ  ---פ
אַנאס טורקא'  --פ
ּ,אַרלאָשענע שטערן ייבוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינט,

וז 874ל.

הענעך קאָן  --אין װאַרשעװער אידישן אַרטיסטן-פאַראײין ,ט,אָגמאָרגן זשורי
נאַל ,/ג .י 82 -מאי ,4691

דערמאַן ,האָט זי געהייסן פּאַלאַ קאַסטערששטיין ,א טשענסטאָכא-

ווערין ,אַ גוטע אַמאַטאָרין).

באַלבירסקי ,הערש

ווען די מלחמה איז אױסגעבראָכן און די דייטעון האָבן פאַר-
נומען װאַרעע; האָט ז  0אַרנאָלד געפונען אין שטאָט .אַרנאָלד
האָטפיינט געהאַט די דייטשן .װאָס מער ער האָט אָבער אויסגע-
מיטן אַ באַגעגניש מיט זיי .אַלץ מער איז ער אַרינגעפאַלן .מען

האָט אים כסדר געכאַפּט אויף אַרבעט און קיין קלעפ האָבן דערביי,

ייט

:

4

נישט

געפעלט.

דאָס

האָט

אים

אינגאַנצן

|

ווען די דייטשן האָבן דערלױבט

שפילן

ידיש

טעאַטער

אין

װאָרשע .איז אַרנאַלד דאָרט באַלד אַנגאַזשירט געװאָרן .,ער
האָט זיך געטאָן זיין אַרבעט .אָבער שוין אָן דער פריערזיקער
ענערגיע,

מיטן געדאַנק יאבי וייטער.י

ווען סיהאָט זיך אָנגעהױבן די יאַקציעי אין וואַרשעווער
געטאָ ,זיינען מיר (איך און מין פרו'י) געווען צװאַמען מיט
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(געב 51 .מערץ  -- 4981אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאציסן
זי
געבוירן  51מערץ  4981אין לאָדזש,
פּוילן ,עלטערן  ---קליינהענדלער .גע-
לערנט אין אַ פאָלקסישול .אין 8091
אַרײנגעטראָטן

אין אַ ליבהאָבער גרופּע,

וואו ער האָט געשפּילט ביז  01און גע"

מאַכט דאָס טעאַטער-שפּילן פאַר זיין פּראָ-
פעסיע.

דערנאָך געשפּילט אַ יאָר אין די

לאָדזשער יידישע װאָדעװיל-הייזער.
 -- 1אַרײנגעטראָטן אין טיטעל-
מאַנס טרופע אין 'אָלימפּיאַ'-טעאַטער איןטַ
לאָדזש ,און געמאַכט א
ורניי מיס דער טרופּע --- 3191 .אָפּגעפאָרן

קיין פּסקאָוו צו זשיטאָמירסקיס טרופּע - ,און נאָך דריי חדשים

אַנ-

3748
יי

לעקסיסאָן

פון

געהויבן אַרומפאָרן מיט חברים-טרופּעס איבער פּױלן .אין 0291
געשפּילט אין ס .קופּערמאַנס טרופּע ,און דערנאָך אין לאָדזשער
קאָלעקטיוו.
זלמן זילבערצווייג גיט איבער ,אַז ,ב .איז געווען אזַייער פֿשו-
טער פאָלקס-מענטש און באַזונדערס האָבן זיך אים איינגעגעבן צי
שפּילן אַזעלכע טיפּן .ער האָט געהאַט אַ שיינע טענאָר-שטימע,
פלעגט גאַנץ גוט טאַנצן און אין אַ משך פון יאָרן געוװוען דער
געשוווירענער פאַטיקאָמיקער ,און שפּעטער דער ליבהאָבער אין
דער טרופּע ,הגם מיט אַ קענטיקן מום (אַ נישט-גלייכע פּלײיצע)
ער איז געווען בטבע אַ גוטער ברודער ,פלעגט האָבן אַ חברשן צו"
גאַגנ צו די חברים-אַקטיאָרן און צום שפּילן און איז געווען זייער
פּאָפּולער ביים טעאַטער-עולם אין לאָדזש".
יאָנאָס טורקאָוו ניט איבער ,אַז ב .האָט זיך געפונען אין דער
װאַרשעװער געטאָ ,וואו ער האָט געשפּילט אין יידישן טעאַטער א'אַ
פון חיים סאַנדלער ,און דאָרט ,אין דער געטאָ ,איז ער אומגעקומען
דורך די נאַציס,
ש .ע .פון זלמן זילבערצװייג און מ .ע .פון יאָנאַס טורקאָװ.

,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,ניו יאָרק ,1291 ,ערשטער באַנד ,ז121 .

ברין ,מאַקס
{געב 6 .יולי  --- 4881אומגעבראַכט געװאָרן דורך די גאַציסן

געב 61 .יולֵי  4881אין לאָדזש ,פּױלן,
ביי פרומע עלטערן .געלערנט אין מאָדער-
נע חדרים און אין אַ פּריװאַט:שול .גע-
אַרבעט אין אַ מאַנופאַקטור-געשעפט ,דער
כאָריסט עבענהאָלץ רעקאָמענדירט אים
אַלס כאָריסט אין פאַפּאָלאָ -טעאַטער א'ד
קאַמינסקי-בערמאַן .,אָבער נאָכדעם .וי
ס'ווערט אין לאָדזש פאָרווערט צו שפּילן
יידיש טעאַטער ,ווערט ב .צוריק אַן אָנגע-
שטעלטער אין אמַאַנופאַקטור-געשעפט.
אין כטל! טרעט ב -אַריײין צו זאַנדבערגן אין 'גרויסעס טעאַטער
וואו ער שפּילט קליינע ראָלן --- 6091 .פאָרט ער אָפּ אויף אַ טורניי
איבער פּױילן מיט דער פאַראייניקטער טרופּע פון 'מוראַנאָװער'
 -- 8091שפּילט צֹר מיט יוליוס אַדלער אויף אַ
טעאַטער,
טורניי איבער רוסלאַנד -- 9091 .געשפּילט אין בעלגיע ,פּאַריז,

לאָנדאָן און בוענאָס איירעס ,וואו ער האָט אויך געהאַט די געלע-
גנהייט צו שפּילן מיט מאָריס מאָשקאָװיטש ,דערנאָך זיך אומגע-
קערט קיין רוסלאַנד ,און סוף  ,3191אַ קורצע צייט ,געשפּילט ביי
יוליוס אַדלער אין װאַרשע .בעת דער ערשטער ועלט-:מלחמה
געװאָרן מאָביליזירט ,אַנטלאָפן קיין לעמבערג ,וואו ער שפּילט
ביז דער אָקטאָבער-רעװאָלוציע ,און ווערט אַנגאַזשירט קיין װאַרשע
אין 'ווענוס' און דערנאָך אין 'סקאַלאַ' ביי אַדלער:סיעראָצקי אין
לאָדזש .ב .אָרגאַניזירט דערנאָך אַליין אַ טורניי איבער די ראַנד-
געביטן ,באַטײליקט זיך שפּעטער אין צעלמייסטער-פּיקאָן-טרופע
אין װאַרשע .גצַכלטראָלירט איבער פּוילן אַלין און מיט קאַניעװו-
סקאַיברײיטמאַן ,באַטײליקט זיך אין אַדלערס דראַמאַטישער טרופּע
איבער פּױלן ,פאָרט דערנאָד אֶפּ מיט קאַניעװסקאַ-ברײטמאַן קיין
דרום-אַפּריקע ,דרום-אַמעריקע און קומט צוריק קיין פּױלן ,וואו ער
שפּילט אַ קורצע צייט ,דערנאָך אין ווין -- 8291 .אין רומעניע,
בעסאַראַביע און ווין ,דערנאָך װוידער צוריק אין פּוילן אין |פאַר
שיידענע טרופּעס.
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טועלע קופּלעטן אויף פּאָפּולערע מעלאָדיעס,
זיין געוועזענע פרוי ,ראָזצ (שקליארזש) האָט געשפּילט אױיף
דער יידישער בינע און האָט דערנאָך חתונה געהאַט מיטן אַקטיאָר

/
אַלבערט סעגאַלעסקאָ.
זלמן זילבערצווייג גיט איבער ,אַז
אבין האָט מען געקאַנט צורעכענען צו די אינטעליגענטע
יידישע אַקטיאָרן .ער האָט געהאַט אַ טך פּאַרשטענדעניש פֿאַר
מענטשן בכלל און פאַר דער בינע בפרט .ער איז געווען זייער
|באַליבט ביי די אַקטיאָרן ,וועלכע האָבן אים זייער געשאַצט אַלט
אָנשטענדיקן ערלעכן מענטש און האָבן אים דעריבער אָנפּאַר-
טרױט מיטן העכסטן אַמט אין זייער אָרגאַניזאַציע ,וועלכע ער
האָט זייער {עװיסנהאַפּט דערפילט .ער האָט געהאַט אַ גװאַל-
דיקן געפיל פאַר הומאָר ,װאָס ער פלעגט אַרױסװײזן אין פרי-
װאַטן לעבן און אין זיינע שמועסן מיט קאָלעגן אָדער מענטשן
פון דעך ליטעראַרישער װעלט .אױף דער בינע האָט ער זיך
טיילמאָל דערלויבט איבערצושארזשירן כדאיַראַקטער-קאָמיעשע
ראָלן ,וועלכע ער האָט געשפּילט ,אָבער דער עולם און אַקטיאָרן
האָבן אים דוקא געהאַלטן פאַר אַ יקאַלטן קאָמיקערי ,דאָך האָט
דער טעאַטער עולם אין מאַנכע שטעט אים באַטראַכט װי אַן
| ערשטקלאַסיקן שוישפּילער".
יאָנאַס טורקאָוו כאַראַקטעריזירט אים אַזױ אין זיין בוך ,פאַר-
לאָטענע שטערן":
אץ סוף  7191האָט אין לובלין) אין אַ צווייטן טעאַטער ,דעם
זומער-טעאַטער ירוסאַלקאַי ,אָדער װי מען האָט אים געוופן
יווענוסי ,געשפּילט אַ יידישע אָפּערעטן -טרופע אונטער דער
אָנפירונג פון ש .הערשקאָווי'טש .מיטן יליבלינג פון פובליקוםי,
וי מען האָט אים אַנאָנסירט  --דעס כאַראַקטער-קאָמיקע -מאַקס
ברץן ... .אין אַ יאָר אַרום בין איך געווען אין לעמבערג און
כיהאָב באַזוכט אַ פאָרשטעלונג פון דעמאָלט באַרימטן גִימפַּל-
טעאַטער ,און כיהאָב װידער דערזען אויפן אַפיש :יאין דער
היינטיקער פּאָרשטעלתונג נעמט אָנטײיל דער ליבלינג פונעם
פובליקום מאַקס בריױ ,בין איך אויפסניי געװאָרן פּאַראינטרי-
גירט .דאָ איז דאָך שוין עסטרייך  --אַן אַנדער פובליקום ,דער-
צויגן אויף אַנדערע טעאַטער-טראַדיציעס װי אונדזער פובלי-
קום אין רוסיש-פוילן  --און מאַקס ברין איז אויך זייער ליבלינג.
װען כיהאָב צום דריטן מאָל דערזען דיזעלביקע רעקלאַמע ,און

אָסמאָל אין אָדעס (אוקראַינע) ,וואו עס איז ווידער פּאַראַן אַן
אַנדער פובליקוס ,דערצויגן אויף גאָר אַנדערע טעאַטער-טראַדי-
ציעס וי אין די פאָריקע צויי לענדער ,האָב איך פאַרשטאַנען
אַז אין דעם שטעקט עפעס; אַז אין דעם איז פֿאַראַן עפעס פּאַד-
באָרגן ,װאָס אין די אַלע לענדער ,מיט די פאַרעױידנסטע מענ-
טאַליטעטן ,ווערט דער אַקטיאָר מאַקס ברין אויפגענומען אױף
איין און דעם זעלביקן אופן  --דאָס איז אַ סימן אַז ער פאָר-
מאָגט אי
עןפזיך
עס אַ כוֹח ,װאָס מאַכט איס טאַקע פאַרן ליך-
לינג פון פּובליקום אין די אַלע פאַרשיידענע לענדער .מאַקס ברין
װאָט פאַרמאָגט אין זיך אַזופיל פּשטות ,סיי אוױף דער בינע ,סי
אינעס לעבן אַז דאָס האָט אים דערנענטערט צו די מאַסן און
אין לעבן  --צו זיינע אַרומיקע.
אַלע ,וועלכע האָבן זיך געפונען אין קרייז פון מאַקס ברין,
האָבן אים געמזט ליב האָבן אַ דאַנק זיינע מעלות ,װאָס האָבן
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חקדושים באַ  1ד
גערעדט פּאַר אים .נישט אומזיסט איז טאַקע מאַקס ברין געווען
 לאַנג-יאָריקער פּאָרזיצער פון יידישן אַרטיסטן-פאַריין אין פוילןפאָרזיצער פון אַ פאַריין ,װאָס .האָט גרופירט אַרום זיך מענטשן
| מיט פּאַרשיידענע אַמביציעס -- -באַרעכטיקטע און נישט -באַ-
ר:עכטיקטע ,צופרידענע אנויןשט-צופרידענע .מער נישט-באַ-
רעכטיקטע ,אומצופרידענע און באַעולהטע ,ווי .צופרידענע.
מענטשן מיט איבערגעטריבענעם טעמפּעראַמענט און תמיד גרייט
צום אויפברויז .אַן עלעמענט מער אַן אַנאַרכיסטישער ,וי סאָ-
| ציאָל געאייגנט איינצופאַסן זיך אין די ראַמען פון אָרגאַניזאַי
ציאָנעלע פאָרמען .א אויב אין אַזאַ אויפגעברויזטער אַטמאָס-
'פער ,בי אַ שטענדיק געהױבענער טעמפּעראַטור ,איז מאַקס
ברינען געלונגען כמעט איינשטימיק אויסגעקליבן צו ווערן ,יאָר-

אוים ,יאָר-אײן ,וו אַ פאָרזיצער פאוַנערםטיסטפּאַרײן

איז

דאָס אַלין שון אַ טינ אַז ער האָט טאָקע געהאַט אין זיך
 -עפּעס אַזױינס פאַרוואָס אַלע האָבן אים געמחזט ליב האָבן

וועגן זיין לעצטן בינע-עטאַפּ און טראַגישן טוט שרייבט יאָנאַס
טורקאָו:
יווען
קריג,
-עס

מיט

האָט

אַ פּאָר.יאָר פאַרן אויסברוך

מאַקס

ברין געמאַכט

דאָס מאָל צו גאַסט
גוט,

ביים

געזעגנען

זיין צוייטע

צו זיין ברודער
זיך

מיט

אים,

--

רייזע

וועלט)

קיין לאַנדאָן

האָב איך ,כיגעדענק

פאַרן

אָפּגיין

פון

צוג,

געזאָגט:

 -געדענקט .ברין ,סיגרייט זיך אַ מלחמה .נוצט אױיס אַלץ,װאָס עס שטייט אין איער רשות כדי איינצואָרדנען זיך אין
י-
לאָנדאָן ,נעבן איער ברודער/ .
וװען מאַקס ברין איז צוריקגעקומען
מיר געזאָגט:

פון לאַנדאָן ,האָט ער
הי

 -איי ,ליבער חבר ,עס גייט נישט אַזױ וי מען וויל .מיינט|
נישט ,אַז מען כאַפּט אונדז דאָרט אױס/...
און ער איז װידער געכליבן אין פּױלן .ברין ווְאָם האָט
דורכגעמאַכט אַ װעלט ,און געהאַט אַ מעֶגלעכקייט ,בעת זיין
וואַנדערן אָפּצושטעלן זיך ערגעץ וואו ,וייט אין דער וועלט,
און זיך דאָרט איינאָרדנען ,אים איו באַשערט געווען צו בלייבן
אין װואַרשע ,דורכמאַכן די אַלע גרויזאַמקײט און קאָשמאַרפה/י
לעבן בעת דער דייטשישער אָקופּאַציע און לסוף פאַרענדיקן מיט

אַ מאַרטירער-טויט

|

ווען די מלחמה איז אױסגעבראָכן ,האָט מאַקס ברין ,מיט זיין
פְרוי ואוןאונדערשיינער טאָכטער ,געלעבט אין וואַרשע ,אויףדער פּאַנסקאַ ;אַס .בעת די גװאַלטיקע באָמבאַרדירונגען פון
וואַרשע ,אין חודש סעפטעמבער  ,9391איז אַ טייל פונם הױז,
וואו ברין האָט געוואוינט ,איינגעפאַלן .אונטער די חורבות האָבן
זיך געפונען די פּרוי און טאָכטער פון מאַקס ברױן .ער אַלין
 איו צופעליק געווען ביי שכנים אין צוױיטן טייל פון זעלביקן -הויז ,װאָס איז שטיין געבליבן אומבאַשעדיקט ,און אַזױ אַרום
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 -יאָנאַס ,כיהאָב שוין מער נישט מיין פרוי און קינד.אין אַ פאָר שעה אַרום האָט מען די פרוי און טאָכטער פון
ימאַקס ברין
אָבער

אַרוֹיטגעשלעפּט

שטאַרק

געהאַט

ביידע

שפּיטאָל
פריער

פיס

די טאָכטער

איז ביי
האָט

אַ טאָכטער
געטרייסט,

און דערנאָך
א צייט
שטאַרק

אַ קאַליקעי
אַז ביי איר

זיך נאָר די מלחמה

--

די פרי

האָט

אין

האָט

נאָענטסטן

און אַהינגעפירט

פון מאַקס ברץן.

וען

אויסגעשריבן

פון שפּיטאָל,

קירצער.

ברין

איין פוםס

איבערגענומעף

עױינקייט

ענדיק,

בין

לעבעדיקע,

טאָכטער

געלאָפן

אַ טראָגבעטל

שפּעטער,

געבליבן

די חורבות

וואונדערשיינע

איך

פון דאָרט

טאָכטער

זיך דערמיט

זיין

צעבראָן.

 ...גענומען

דער

פון אונטער

צעניזוקטע.

מען האָט זיי ,מיט

מיר איז אויסגעקומען צװאַנוענאַרבעטן מיט מאַקס ברינען
אַ געוויסֶע צייט אין טעאַטער (ווילנע ,)2291-אויפן געזעלשאַפט-
לעכן געביט ,וי אױך אין אַ ריי יידישע פילמען ,און איך האָב
געהאַט די מעגלעכקייט אים גוט צו דערץגנען און אויפריכטיק
ליב צו קריג .דאָס איז געווען אַ מענטש מיט אַ סך טאַקט,
מאָס און איינגעבוירענער קולטור .זיין באַשײדנקייט און איידל-
קייט איז שוין דערגאַנגען ביז צו נאַאיוויטעט".

פון (צוױייטן

איז ער ניצול געוװואָרן פון דער קאַטאַסטראָפע .ווען איך בין דעם
טאָג צוריקגעגאַנגען פון מיין אַרבעט צו זיך אַהיים און פאַר-
בייגײענדיק דאָס הױז ,וואו ברין האָט געוואוינט ,האָב איך
באַמערקט װי ער לויפט אַרום איבער דײנאָך טליענדיקע חור-
בות ,האַלב-משוגע ,מיט פאַרבראָכענע הענט .אַז ער האָט מיך
דערזען ,האָט ער מיט אַ ווילדער שטימע אויסגעשריעף

ער
פאַלט

יכיוועל

מיר
דער

מאַקס
נעבעך

האָבן

געזאָגט.

כיהאָב

אים

חסרו

אָפּ...

זאָל

װועלן זיך יקאַנדידאַטןױ

שלאָגן איבער

אי ...

ווען זיין פרוי און טאָכטער זיינען נאָך געלעגן אין שפּיטאָל,
איז מאַקס ברױין פאַרשוואונדן איף גאַנצע טעג .סיהאָט אונדז
געחידושט וואוהין קאָן ער דאָס פאַרפאַלן ווערן? אין שפּיטאָל
לאָזט מען נאָר אַרײן איין מאָל אַ װואָך .אין פאַריין קיך קומט
ער אויך צו גיין זייער שפּעט ,ביז אַ צופאַל האָט געװאָלט ,איך
זאָל גיין צו דער אַרבעט אין יאַליינהילף' נישט מיט מיין שטענ-
דיקן וועג ,נאָר פאַרקירעווען זיך דורך זייטיקע גאַסן אויף דער
מאַזאָויעצקע גאַס האָב איך ,צן מיין גרעסטער איבערראַשונג,
געטראָפן שטיין בי אַ טױער מאַקס ברינען ,מיט אַן אַריבער-
געהאָנגען איבערן קאָפּ ברוסט-קעסטל אין וועלכן סיהאָבן זִיך
געפונען ראַזיר-זשילעטקעס .ער װאָט אָן אויפהער גערופן יענג-
לישע זשילעטקעס צו פאַרקויפףן (ער האָט זיי נאָך געהאַט ,מס.
תמא ,פון זיין לאַנדאָנער רייזע) ...באַמערקנדיק מיך ,האָט
מאַקס ברין מיט זיין באַקאַנטן ,באַשײדענעם שמייכל ,וי אַנט-
שלדיקנדיק זיך פאַר מיר ,געזאָגט :יאיך קאָן דאָך ניעזט
פאַרלאַנגען  מען זאָל מיר געבן געלט איך פאָר מין
פרוי און קינד ...און איך דאָרף דאָך זיי בעסער דערנערן
אין שפיטאַל גיט מען דאָך איצט אַזױי וױיניק ,און דאַָ
דאָס בלוט האָט מיר אַ
איז אַזאַ גרױיסער יקרות ,אַז,
זעץ געטאָן אין קאָפּ אַרײן ,איך האָב עס אַבסאָלוט נישט גע-
האַלטן פאַר קיין חרפה װען עמעצער האָט געװאָלט אָנשטאָט
אויסצושטרעקן די האַנט נאָך הילף ,אַליין זיך אויף דעם פאַן"
דינע .ס'האָט מיר אָבער וי געטאָ ,אַז אַ יאָרן לאַנגער פאָךר
זיצער פון אַזאַ גרױסער אָרגאַניזאַציע ,װי עס איז געווען דער
יידישער אַרטיסטן-פאַריין ביזן קריג ,זאָל אויף דער עלפער
דאַרפן פאַרקויפן אױף דער גאַס מעסערלעך צום ראָזירן .איך
האָב דעם זעלביקן טאָג אויפגערודערט אונדזערע סאָציאַלע
הילפס-אינסטיטוציעס און דעם ידזשאָינטי .מער איז מאַקס ברין
שוין נישט געשטאַנען אױף דער גאַס מיט די ענגלישע ראַזיר-
ער האָט זיך שון אַפילו געקאָנט אָפּגעבן מיט
מעסערלעך.
הילפס-אַרבעט אין דער אַרטיסטן-קיך ,וואו ער איז געווען פאַ-
װוואַלטונגס-מיטגליד,
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לעלצסטיקאַָן

דער בייזער גורל האָט אָבער אויך ווייטער נישט אויסגעמיטן
מאַקס ברינען .ער איז דורך די זייטשן נישט אינמאָל גע-
כאַפּט געװאָרן צו פאַרשיידענע אַרבעטן .אײינמאָל ,גייענדיק
צו דער אַרבעט אין דער אַרטיסטן-קיך אויף לעשנאַ  ,2איז ער
געכאַפּט געװאָרן דורך אַ גרופע דייטשן .מען האָט אים ,וי אויך
געבראַכט צו דער ידאַ-
אַנדערע פאַרבייגייענדיקע יידן
איסטישער ביבליאָטעק אױף טלאָמאַצקע  ,5אױיף יאַרבעט.
די אַרבעט איז באַשטאַנען אין אַרױסטראָגן אַלע ווערטפולע
ביכער פון דער ביבליאָטעק און אַרױפואַרפן זיי אױף די דיי"
טשישע לאַסט-אױטאָס ,װאָס זיינען געשטאַנען צוגעגרייט פאַרן
בנין .דאָס איז אָבער געווען ,משמעות ,אַ נעבן-אַרבעט ,װואָרעם
אין די הפסקות ,וֹאָס האָרן געדױערט לענגער װי די אַרבעט
ביי די ביכער גופא ,האָט מען מיט די יידן געמאַכט יגימנאַסטיקי.
די יגימנאַסטיקי האָט אויסגעזען אַזױ :מיהאָט געמזט לויפן אַרום
דעס גערטנטל פון דער דייטשישער סינאַגאָגע ,װאָס האָט זיך
געפונען דערנעבן ,מיט אויפגעהויבענע הענט און זינגען פאַר-
שיידענע יידישע און העברעישע לידער .ביים ליפן האָט מען
די יידן מכבד געווען מיט קלעפ און פעטש .אױף אַ באַפעל
האָבן זיך אַלע יידן געמחט אָפּשטעלן ,זיך צזעצן אויפן אָרט
און אויפהייבן זיך ,האַלטנדיק די גאַנצע צייט די הענט אין דער
הייך .דערביי האָט מען געמוזט מאַכן פאַרשיידענע קונצן און
גרימאָסן .נאָך שעהנלאַנגער יגימנאַסטיקי מיט געזאַנג און טאַנץ
װאָט מען ווידער געמחט זיך נעמען צו דער אַרבעט ביים אויס-
ליידיקן די ביבליאָטעק .דאָס האָט געדױערט ביז פאַרנאַכט.
ברין

װען

נאָך

איז

אין אַרטיסטן-פאַריין
נאָך מיט

ער

מיט

הומאָר

און פאַרעוויצטער,

יפון אייער

אין דער

פאָרשטעלונג

(איך האָב קורץ פאַרן קריג געעשפּילט דאָרט

בלומענפעלד

א.

האָב איך

געהאַט

פון חלומותי)
קער

דאָזיקער

געזאָגט:

זעלביקער ביבליאָטעק
דיאַנאַ

דער

יאַרבעטי

אַ פאַרמאַטערטער

אַרויפגעקומען
האָט

צואַָידזשינסקיס
הנאה

מער

טעאָריע

יפרוידס

היינטי-

וי פון דער

פאָרשטעלונגי.
סיהאָט

ווען
טעאַטער
אַקטיאָרן,
ווידער

מיט
ברין

וועלכע

געשפּילט

אין

אין

זיך

יעלדאָראַדאָ,

משך

איז

די דירעקציע

אָבער

האָט

זיין באַליבטן

אין

יידישן

תמיד
און

בעסערן

טעאַטער

איינמאָל

געגעבן

זייענדיק

לאַנגיאָריקער

אַנגאַזשירט,

יפּראָפּעסאָרי
יאָרן

האָט

טעאַטער,

געהאַט
ערנסטן

אָנצוהערן

ברין

געווען

פון די

ערשטע

מאַקס

פון צענדליקער

דערפאָלג
האָט

געטאָ

געעפנט

דאָס

ערשטע

יידישע

די

און

פאָרזיצער

אין ישיר

השיריםי.

ברין

געשפּילט

מאַקס

אין אָפּערעטן טעאַטער.

ואַרעמסטע

אַקטיאָר.
עס

איך
פון

און ער

האָט

דאָס

באַציונג

פאַרן

ער

נישט

האָט

באַויזן

מיט

מעשים,

אַרטיסטן-פאַריין

דער גורל פון דעם מענטש האָט געוואָלט ,אַז זיין לעצטע ראָל,
װאָס ער האָט געשפּילט אין זיין לעבן ,זאָל זיין אין אַ ליטעראַ-
רישער פיעסע ,צו וועלכער ער האָט זיך באַצױגן מיט גרױיס
פיעטעט .דאָס איז געווען די לעצטע פיעסע ,װאָס איז געשפּילט
געװואָרן פאַר דער יאַקציעי אין געטאָ ,אין װואַרשעווער יעלדאָ-
ראַדאָייטעאַטער .דער יונגער רעזשיסער מאַקס וויסקינד האָט
דאָרט אויפגעפירט ל .קאָברינס 'ידאָרפס-יונגי .די אויפפירונג
איז געווען זייער אָריגינעל און אינטערעסאַנט און האָט געהאַט
גרױס דערפאָלג .מאַקס ברין האָט זיך אין דער פיעסע אויך
אויסגעצייכנט.
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ייך ישן .יט ע אַ ט ע ר
מאַקס ברין ,װאָס האָט צוליב

זיץ באַשײדנקײט,

נישט

גע-

קאָנט גיין מיט די עלנבויגנס דורכן לעבן ,איז באַלד פון אָנהייב
פון דער יאַקציעי אין וואַרשעװװוער געטאָ אַוועקגעפירט געװאָרן
אין די גאַזדקאַמערן קיין טרעבלינקע ,צװזאַמען מיט זיין פרױי און
טאָכטער

--

מיט

וועלכער

ער

האָט געהאַט

נעבעך,

צוליב

זעלביקער

דער
איר

אַזויפיל

קורצן

פוס,

וואונדערעיינער
עגמת

נפש,

פאַרבלייבן

טאָכטער,

פן

אַז זי וװעט

שוין

אַַ קאַליקע

אויף

אייביק".
ש .ע .פון זלמן זילבערצווייג,

,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער ' ,ניו יאָרק  ,1391ערשטער באַנד ,זז,6'542 .
נחמיה צוקער , ---פיר דורות אידיש טעאַטער ,בוענאָס איירעס ,4491 ,זוי
.504 ,993 ,193 ,0
יאָנאַס טורקאָװ  ---פ,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס .3591 ,באַנד איינס
איינס ,זו,44783 .

בוים ,יחיאל
{|געב --- 981... .אומגעבראַכט

געװאָרן

דורך די גאַציס|

געבוירן  981...אין סאָכאַטשאָוו ,פּױלן.
פאָטער  --אַ גרויסער תבואה"טוחר און
נאָך אַ גרעסערער חסיד .ביז  61יאָר גע-
לערנט אין ישיבה ,אָנגעגאַנגען פאַר אַ
וואויל-לערנער און זיינע דערציער האָבן
(געלייגט אויף אים גרויסע האָפנונגען .דורך
אַ צופאַל איז אים אַרײנגעפאַלן אין האַנט
י .ל .פּרצס אַ ביכל ,װאָס האָט אויף אים
אַזױ שטאַרק געווירקט ,אַז ער האָט באַ-
קומען אַ חשק צו באַקענען זיך מיט אַנדע-
|
רע וועלטלעכע' ביכער ,ער האָט זיי גענומען לייענען אין געהיים
און ס'האָבן זיך פאַר אים אַנטפּלעקט נייע װעלטן .ווען דער פאָטער
האָט זיך דערפון דערוואוסט ,האָט ער אויסגענוצט אַלע מיטלען
מיט גוטן און מיט בייזן ,אים צוריק אַרויפצופירן אויפן דרך הישר,
אָבער עס האָט שוין מער גאָרניט געהאָלפן; אין אגַעוויסן טאָג איז
צר אַנטלאָפן פון דער ישיבה און דער פאָטער האָט זיך פון אים
אָפּגעזאָגט.
געקומען אין װאַרשע ,האָט ער געהונגערט ,און איז אַװעק אויף
דער פּראָװינץ .אַזױ װוי נאָך אין זיינע קינדער-יאָרן האָט ער אַרױס-
געוויזן פעיקייטן צו מאָלערײי ,האָט ער אָנגעהויבן מאָלן פּאָרטרעטן
פון פאָטאָגראַפיעס .אַזױ איז ער געפאָרן  --װי יאָנאַס טורקאָוו גיט
איבער  --פון שטעטל צו שטעטל און געמאַכט די פּאָרטרעטן און
דערביי גאַנץ נישקשהדיק פאַרדינט ,אפשר ניט אַזױ צוליב זיינע
מאָלערישע פעיקייטן ,ווי צוליב זיין פּערזענלעכן חן ,איבערהויפּט
ביים 'שענערן מין' .לסוף האָט ער זיך אויסגעלערנט די פאָטאָגראַ-
פישע קונסט און צוזאַמען מיט זיין שװאָגער ,דעמאָלט נאָך אַן
אָנהײיבער:-שרייבער ,עוזר ואַרשאַװסקי .,געעפנט אַ פאָטאָגראַפישן
אַנשטאַלט אין אַמשינאָו ,נעבן װאַרשע.

בעת דער ערשטער וועלטימלחמה ,ווען די דייטשן האָבן אָקו-
פּירט װאַרשע ,און ס'האָט דאָרט געהערשט אַ גרויסער הונגער,
האָבן ביידע זיך פאַרנומען מיט אַרײינשמוגלען שפּײיז קיין װאַרשע,
און זיינען מיט דער צייט געװאָרן שמוגלערס ,װאָס האָט שפּעטער
געדינט אַלס טעמע פאַר װאַרשאַווסקיס באַרימטן ראָמאַן .צו יענער
צייט האָט ב .אויך געפּרואװט שטעלן זיינע ערשטע ליטעראַרישע
שריט ,אָבער אָן דערפאָלג,
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אַריבערגעטראָגן זיך דערנאָך קיין װאַרשע ,איז ב .שוין געבליבן
ביים פאָטאָגראַפישן פאַךְ ,אָבער גלייכצייטיק געשריבן פילם-
סצענאַרן און זיך באַמיט ביי די געציילטע פילם-אונטערנעמונגען,
װאָס האָבן זיך דעמאָלט ,נאָך פּױלנס באַפרייאונג געגרינדעט אין
װאַרשע ,צו פאַראינטערעסירן זיי צו שאַפן אַ סעריע יידישע פילמען.
הגם די גאַנצע פּוױלישע פילם-אינדוסטריע איז צו יענער צייט
געלעגן אויסשליסלעך אין יידישע הענט ,האָבן זיי ניט אַרױסגעװיזן
קיין אינטערעס פאַר יידישע פילמען ,מורא האָבנדיק ,אַז דורכדעם
וועט אויפגעדעקט וערן זייער יידישער פּרצוף פּנים .ערשט אין
איז אים געלונגען צוזאַמען מיטן פאָטאָגראַפיסט לעאָ פאַר-
4
בערט ,אַן אַסימילירטער ייד ,אייגנטימער פון איינעם פון די גרעס-
טע פאָטאָגראַפישע אַטעליעס אין װאַרשע ,וואו עס האָבן זיך פאָ-
טאָגראַפירט אַלע קינסטלערס (ס'רוב ניט-יידישע) ,צו שאַפן די
יידישע פילם-געזעלשאַפט אין פּױלן ,לעאָ-פילם" מיטן זיץ-אָרט

אין לעאָ פאַרבערטס פאָטאָגראַפישן אַטעליע.
דער ערשטער פילם איז געווען 'תקיעת-כף' ,געבויט אויף ב'.ס
פילם-סצענאַר .,רעזשיסירט דורך זיגמונד טורקאָוו ,װאָס האָט גע-
האַט אַ גרויסן דערפאָלג און איז געגאַנגען איבער דער גאַנצער
יידישער וועלט .דער צווייטער פילם ,אויך געשריבן פון ב .איז גע-
ווען 'למד װאָווניקעס' ,געבויט אויף דער יידישער לעגענדע ועגן
די ל'ו צדיקים ,רעזשיסירט דורך הענריק שאַראָ ,מיט יאָנאַס טור-
קאָוו אין דער הױפּט-ראָל פון למד װאָװניק .אָפּעראַטאָר פון ביידע
יידישע פילמען איז געווען סעווערין שטיינווארצל ,און אין זיי האָבן
אויך אַ ריי יידישע שרייבער ,וי י .מ .ניימאַן (אַ פויגל) ,אפרים
קאַגאַנאָווסקי ,מנשה אונגער ,יוסף רובינשטיין ,חיל אַראָנסאָן ,א'א.
זיך באַטײליקט אויסער כמעט אַלע יידישע שוישפּילער אין פּױלן
|
וועגן דאָזיקן פילם ,שרייבט זיגמונט טורקאָו:

,די געשיכטע פון דאָזיקן פילם ,װאָס איז בשעתו אָנערקענט
געװאָרן װױ דער בעסטער פון דער פוילישער פּראָדוקציע פאַרן
יאָר  3291און האָט זוכה געווען צו אַ טריומף-רייזע איבער אַלע
ציוויליזירטע לענדער פון דער וועלט ,איז פאַלגנדיקע.:
דער סצענאַר ,פאַרפאַסט פון ח .בוים ,איז געביט אױף אַ
נאיווער ימעשה שהיה ,מיט אַ יידישער מאָראַל ,שטיגער,
גוט-אַנטוויקלטער אַקציע און שטייגערונג ,װאָס קאָן פאַראינ"
ציוױי פרויען-ראָלן זיינען געשריבן
טערעסירן און פאַרכאַפּן .ד
מיט יאַן אױגי אויף אסתר-רחל |קאַמינסקין ,און אידאַ (קאַ-
מינסקי) ,װאָס דאַרפן טאַקע שפּילן אַ מאַמע מיט אַ טאָכטער.
פאַר מיר איז אָנגעצײכנט אַ ביז גאָר אינטערעסאַנטע ראָל פון
לעגענדאַרן אליהו הנביא ,וואָס נידערט אַראָפּ אויף דער ערד
און פאַרוואַנדלט זיך במשך דער האַנדלונג אין אַכט פאַרשיידן-
אַרטיקע געשטאַלטן פון אַ ישיבה-בחור ,אַלטן בעטלער ,משולח,
ביז אַ פוילישן האָלצהעקער או וואַלד-שומר .דער סצענאַר פאַר-
מאָגט אַ קאָלירפולע גאַלעריע פון טיפּן פון שטאָטישן און דאָר-
פישן לעבן ,פון כלייקודש און יעיינע באַלעבאַטיםי ,פון נגי-
דִים און בעטלער ,פון צוגעהעריקע צו פאַרשיידענע שטאַנדן
און

פרנסות.

ער

נעמט אַרײן

אייניקע

יידישע

יום-טובים

און.

מנהגים ,לעגענדעס או אָבערגליבן ,שטייגער-לעבן און פאָל-
קלאָר .מיט איין װאָרט ,אַלץ ,װאָס איז נייטיק פאַר אַ שפּאַנענ-
דיקן ,דורכוים יידישן פילם פון דערציערישן כאַראַקטער און
פ:אָזיטיווער ווירקונג .דער פילם שאַפט אויך די מעגלעכקייט
פאַר אַ 'זייטיקן צושפרונג' און טאַקע קינסטלערישער אױיסציי-

כענונג פאַר אַ גאַנצער ריי יידישע אַקטיאָרן ,צווישן וועלכע עס
.
געפונען אַ שפּאָר ביסל אַרבעטלאַזע ":
ָךד
אזי
רבן
גּאָ
ה|ַטער
װײ

דערציילט זיגמונט טורקאָוו ,אַז זיי זיינען איינגעגאַנגען

זיך צו באַטײליקן אינם פילם מיטן באַדינג ,אַז די געועלשאַפט
דאַרף פאַר דעם צוועק אַראָפּברענגען אַ געניטן רעזשיסער פון אויס-
לאַנד ,װאָס זאָל גאַראַנטירן די קװאַליטעט פונם פילם און קאָני
טראָלירן דאָס שפּילן ,די טעכנישע זייט האָט איבערגענומען סעווע-
רין שטיינוואורצל ,װאָס האָט געהאַט אַ נאָמען פון אַן ערשטקלאַ-
סיקן קאַמעראַ-מאַן ביי פּוױילישע פילמען .מ'האָט געמאַכט גרויסע
אַנאָנסן אין דער פּרעסע ,באַטאָנענדיק ווער עס באַטײליקט זיך אין
דעם פילם ,און אויף דעם סמך געקראָגן האַנט-געלט פון פאַרשיי-
דענע קינאָ:-הייזער און דערמיט געשאַפן דעם נייטיקן קאַפּיטאַל צו
מאַכן דעם פילם .אַנשטאָט אַ גרויסע אַטעליע ,װווי די פּוױלישע פיל-
מען האָבן געהאַט ,האָט מען זיי אַרײנגעפירט אין אַ פאָטאָגראַפישן
אַנשטאַלט ,גענוג גרויס פאַר אַ פאָטאָגראַף .אָבער די ערשטע
סצענעס זיינען געווען קאַמעראַלע און די .ראָלן זענען אויסגעפירט
געװאָרן פון געניטע אַרטיסטן .טעכניש איז די אַרבעט אָנגעגאַנגען
וגיעהעריק ,אָבער קינסטלעריש  --נישט ,וייל עס האָט געפעלט
דער צוגעזאָגטער רעזשיסער .צוריקציען זיך פון דער גאַנצער זאַ-
איז שוין געווען צו שפּעט ,איז דעריבער ניט געווען קיין אַנדער
אויסוועג וי אַליין; איבערצונעמען די איניציאַטיוו ,און אַזױ נאָך
האָט די פירמע אָנגעהויבן אים צו אַנאָנסירן וי דעם רעזשיסער
פון פילם .,װאָס האָט אַרויפגעלײגט אויף אים מער אחריות.
טורקאָוו מאַכט אַן אויספלוג מיטן גאַנצן טעכנישן שטאַב און
אייניקע הױפּט-ראָליסטן קיין ווילנע ,וואו ס'זיינען אויפן אַלטן בית-
עולם פאַרפילמט געװאָרן אייניקע עמאָציאָנירנדיקע סצענעס ,דע-
רונטער אַ סצענע ,אויסגעפירט אינם אוהל פון ווילנער גאו .אַ
צווייטע  --ביים אויסטערליש-איינגעהויקערטן בוים פון לעגענדאַרישן
גר-צדק גראַף פּאָטאָצקי .אַ שטאַרקן איינדרוק האָט אויך געמאַכט

דער אָרעם-מאָלצײט צו וװעלכן טורקאָוו האָט מאָביליזירט

אַלע

ווילנער בעטלער .אייניקע אויסערן-אויפנאַמעס זיינען געמאַכט גע

װאָרן אין די וועלדער אַרום װאַרשע און אין כאַראַקטעריסטישע
װואַרשעװער הייף און אויך אויפן בית-עולם,
דער פילם  --װי טורקאָוו באַקלאָגט זיך  --איז שפּעטער
מגולגל געװאָרן אין אַמעריקע אין אַ קלאַנג-פילם א'נ' .דעם רבינס

כח' ,טעקסט פון יעקב מעסטעל ,פילם -דירעקטאָר  --דזשאָרזש
ראָלאַנד ,און אין די רעקלאַמעס איז אונטערגעשטראָכן געװאָרן
דער אָנטייל פון יוסף בולאוו ,וועלכער ,פארגרימירט אַלס אַ ייד
מיט אַ באָרד ,דערציילט אין אַ וילנער קרעטשמע די מעשה
'תקיעת כף'
װעגן 'רבינס כח' ,און דער גאַנצער פילם
די אויסטערלישע פּאַסירונג אין דער 'אַלטער היים' ,דינט אים
בלויז וי אַן אילוסטראַציע צו זיין דערציילן .אָבער דערביי ווערן
אויסער אידאַ קאַמינסקאַ און זיגמונד טורקאָו ,די נעמען פון דער

הױפּט-שפּילערין אסתר רחל קאַמינסקאַ ,יאָנאס טורקאָווּ און די
אַנדערע פּולישע-יידישע

אַקטיאָרן

אינגאַנצן

אַרױסגעלאָזט.

! די פילם-געזעלשאַפּט ווערט פאַרגרעסערט ,ב .ווערט אַ שותף,
די פירמע ענדערט דעם.נאָמען אויף 'פאַרבערט-פילם' און זי פּראָ-
דוצירט שוין אויך ניט-יידישע פילמען .ב .רוט אָבער ניט ,ער וויל,
אַז מען זאָל אױסאַרבעטן נאָר יידישע פילמען .ער שרייבט אָן
סצענאַרן פון שלום אַשס 'מאָטקע גנב! און יוסף אָפּאַטאָשוס 'פּוילי-

שע וועלדער'.
פירט

'פּוילישע

אין  9291ווערט א'ר פון יאָנאַס טורקאָוו אויפגע-
וועלדער'

מיט

דיאַנאַ בלומענפעלד און סילווען
יי

255

2,756

לעקסיטאָן

פון

ריטש (סטאַנסקי) אין די הױיפּט-ראָלן .צוליב דער אינטערווענץ פון
די אָרטאָדאָקסישע

קרייזן װערט

דורך

דער פילם ניט דערלויבט

דער צענזור .ערשט נאָכדעם וי עס װערט באַשטימט אַ ספּעציעלע
צענזור-קאָמיסיע

(דעלעגאַטן פון דער

מלוכה ,אַ פאָרשטייער

פון

דער קאַטױלישער קירך און הרב פּאָזנער) װוערט דער פילם דער-
לוֹיבט .מיטן באַדינג אויסצושניידן געוויסע שטעלן ,װאָס האָבן,
לוֹיט זייער מיינונג ,פּראָפאַנירט די רעליגיע .דאָס שניידן ,באַזוג-
דערס די הויפּט-סצענעס פון קאָצקער הויף און פון אױפשטאַנד,
האָט שטאַרק געװירקט ,אַז דער פילם זאָל פֿאַרלירן זיין הויפּט-
אינטערעפ פאַרן באַזוכער און דעריבער שפּעטער ניט געהאַט דעם
דערװאַרטן דערפאָלג .דער פּלאַן צו פילמען 'מאָטקע גנב' איז שוין
ניט פאַרװירקלעכט געװאָרן ,אָבער עס איז געמאַכט געװאָרן ,געבויט

אויף אַן אַלטער יידישער לעגענדע ,אַ נייע קלאַנגיווערסיע פון
ב'.ס 'תקיעת-כף' א'ר פון הענריק שאַראָ.
ב .איז גלייכצייטיק געווען פּרעסע-פאָטאָגראַף
צייטוננען אין פּױלן,

פון די יידישע

יירישן

טעאַט ער

זשים .קיין איינער פון זײַנע פיל קריסטלעכע פריינט ,ס'ירוב
צווישן דער טעאַטער און פילם וועלט ,וואו ער איז געווען זייער
פּאָפּולער ,האָט אים אין די שווערע טעג נישט אױיסגעשטרעקט
די האַנט מיט הילף און גאָרניט געטאָן כדי אים צו ראַטעווען
און אַריבערנעמען אויף דער אַרישער זייט.
בעתן אויפשטאַנד אין געטאָ איז זיין בונקער ,וואו ער האָט
זיך פאַרשטעקט צװאַמען מיט זיין פרוי און זון ,אַנטדעקט גע-
ווען דער ישאָפּי-
װאָרן דורך די זייטשישע רוצחים.
דירעקטאָר שולץ ,דער מאַכטהאָבער פון דעם געביט ,וואו בוים
האָט געאַרבעט ,האָט צוגערעדט זיינע יאונטערטאַנערי זי זאָלן
זיך לאָזן יפרייוויליקי אין לאַגער טראַווניקי ,וואו זי וועלן  ---וי
ער האָט פאַרזיכערט  --איבערלעבן די מלחמה ,האָט בויס גע-
הערט צו די ,װואָס האָבן אַגיטירט נישט צו פאָרן ,ווייל מען וויל
אַהין פאַרנאַרן די יידן .ער האָט אַגיטירט צו גיין אויף דער
אַריששער זייט אָדער אויסצובאַהאַלטן אין די בונקערס .ער אַלֵיין
האָט זיך אויך פאַרשטעקט אין אַ גלענצנדיק-איינגעאָרדנטן באַ-
העלטניש .בעתן אויפשטאַנד אין געטאָ ,איז איין בונקער ,וואו ער
האָט זיך פאַרשטעקט צװאַמען מיט זיין פרוי און זון ,אַנטדעקט
געװואָרן דורך די דייטשע רוצחים .בויס האָט ,פּנקט וי אַ סך
אַנדערע ,נישט פאָרויסגעזען ,אַז די דייטשן וועלן איפרייסן
יעדעס הויז ,מיט גאַז אַרױסטרײבן פון די לעכער די רעעוטלעך
פאַרשטעקטע יידן כדי זיי אױסצוראָטן אַזױ האָט זיך אָפּגע-
שלאָסן דאָס קאַפּיטל פונם פּיאַנער פון יידישע פילמען אין פּױלן
|
 -יחיאל בוים".יאַנאַס טורקאָו  ---פ,אַרלאָשענע שטערן ,,בועגאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
זז.951"351 .
זיגמונט

טורקאָװ 

, --די

תקופה",

איבערגעריסענע

בוענאָס

,1691

איירעס,

זז,89709 .

נוטמאַן ,יוליוס ויירלך
ייסף אָפּאַטאָשו,

יחיאל

בוים

און יאָנאַס

טורקאָו,

ביים

פילמירן

יןיהודה-יוסף |

 ,די פּוילישע װעלדער".

(געב --- 81... .אומגעבראַכט
יאָנאַס

וועגן ב'ס לעצטע יאָרן און זיין טראַגישן סוף שרייבט
טורקאָוו אין זיין בוך 'פאַרלאָשענע שטערן:
ווען די מלחמה איז אױסגעבראָכן ,האָט זיך בוים געפונען
אין װאַרשע .אַלע זיינע פּלענער זיינען איבערגעריסן געװאָרן
ער האָט וױיטער אָנגעפירט מיט זיין פאַטאָגראַפישן אַטעליע.
אין געטאָ פון וועלכן ער איז ,נאָכן טױט פון זיין שותף לעאָ
פּאָרבערט ,געװואָרן דער באַלעבאָס .אין געטאָ האָט ער געעפנט,
צוזאַמען מיטן געוועזענעס אייגנטימער פון דער גרעסטער פּױ-
לישער פילם-געזעלשאַפט יספינקסי  --פינקעלשטיין  ,--אַ פאָ-
טאָגראַפישע אַנשטאַלט .בױם איז אויך געווען דער פאָטאָגראַף
פון ידזשאַינט' און האָט געמאַכט ווערטפולע אױפנאַמעס פון
געטאָילעבן .אַ סך פון די אויפנאַמעס ,װאָס זיינען דורך אים
געמאַכט געװואָרן מיט מסירת-נפש ,זיינען אַריין אין דעם אונטער-
ערדישן דינגעלבלום"אַרכיוו .נישט איין בילד פון װואַרשעווער
געטאָ ,װאָס ווערט איצט ,נאָך דעם גרויסן חורבּן ,פּובליצירט,
שטאַמט פון בוימס געטאָ-אַלבום.
יחיאל בוימס חלום ,אין דער לעצטער תקופה פון זיין לעבן,
| איז געווען װי נאָר די מלחמה וועע זיך ענדיק ,צו מאַכן אַ
גרױסן פילם פונם געטאָ-לעב ,װאָס זאָל שילדערן דעם לאַנט
! מאַרטירערוועג פון די יידן אין פוילן בעת דעם נאַצישן רע-
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געװאָרן דורך די נאַציסן

געבוירן אין לעמבערג ,מזרח"גאַליציע;.
ביי עלטערן

--

בעקערס.

ברודער

פון

לעמבערגער אויבער-ראַבינער דר .שמואל
גוטמאַן.
ביז  01יאָר געלערנט אין לעמבערגער
בתי מדרשים און דערנאָך אין ישיבות.
פּריװואַט געלערנט וועלטלעכע למודים און
זיך מפרנס געווען פון שרייבן קאָרעס-
פּאָנדענציעס און חשבונות ביי סוחרים,
דערנאָך געווען  2יאָר אַ בוכהאַלטער אין
וו
אַ חוט-געשעפט .אַלס מיטגליד פון ציוניסטישן פאַריין 'מקרא
קודש' האָט ג .די געלעגנהייט זיך צו באַקענען מיט די אַקטיאָרן
זיגמונט שאָר ,װיײינשטאָק און עסקרייז ,וועלכע פלעגן פאַרקערן
אין יענעם פאַריין .,און אונטער זייער השפּעה טרעט ער אַרין
אין  1981אין יידישן טעאַטער אַלס ראָלן-שרייבער און סצענאַריוס.
דערנאָד גיט אים איבער דער דעמאָלטיקער סופלער בערנאַרד
ווילענסקי צו -סופלירן ,און ווען ס'פעלט אויס אַ ראָליסט ,פאַר-
טרעט ג .דעם אַקטיאָר .ערשט נאָך צוויבעלס אויפפירונג פון גאָר"
דינס ,געברידער ! לוריץ" ,אין וועלכן ג .ש-פּילט .די -ראָל פון

אַלטן רב' ,בלייבט ער שוין .אין דער טרופּע בלויז .אַלס אַקטיאָר.
3758:

צקדושים באַ נד
פון דעמאָלט אָן ,אין משך פון אייניקע צענדליק יאָר ,איז גי
אַקטיאָר און רעזשיסער אין לעמבערגער יידישן טעאַטער (גימפּעלס

טרופּע) ,וואו ער האָט דערצויגן דעם יונגן דור גאַליציש-יידישע
אַקטיאָרן .ער האָט אויך געשפּילט אין ווין .בודאַפּעסט ,רומעניע.
דייטשלאַנד און ענגלאַנד,
ג .איז געווען אַ מיטגרינדער פון ,גאָלדפאַדען-פאַרײן .אין
לעמבערג,
אין  8291האָט ג .געשפּילט  8חדשים אין דער דייטשער פילם-
געזעלשאַפט 'פעבוס' אין בערלין.
ג .האָט פאַרעפנטלעכט אין לעמבערגער 'טאָגבלאַט' זכרונות
וועגן משה ריכטער.

ג'.ס פרוי סאלטשא איז געווען אַ יידישע שישפּילערין.
בעת דער צוייטער וועלט-מלחמה איז ג .פאַרכאַפּט געװאָרן
א'ן לעמבערג פון די נאַציס און דורך זיי אומגעבראַכט געװאָרן.
מלך ראַװיטש כאַראַקטעריזירט אים אַוִו:
.צענדליקער יאָרן יידיש טעאַטער אין לעמבערג  --און
לעמבערג איז געוועזן אַן אָנזעעוודיקער צענטער פו יידישען
טעאַטער  --און יוליוס גוטמאַן איזן איינס .מיר מיינען דאָ די
ערשטע צוויי צענדליק יאָרן פון דֶעם יאָר-הונדערט.
בשעת יוליוס גוטמאַן האָט געפּראַועט אויבער אַקטיאָריש-
קייט אין לעמבערג ,האָט זיין ברודער דאָקטאָר סאַמועל גוטמאַן
גליײיכצייטיק געפּראַװעט אויבער-ראַבינערישקייט אין דערזעל-
בער שטאָט .דאָס איז געוועזן אַ מערקוירדיקער קאָנטראַסט
אין אַ יידישער משפחה אין יענער צייט .אַז מען האָט זיך באַ-
קענט מיט גוטמאַנען ,דעם אַקטיאָר ,און געוואוסט האָט מען דאָך,
אַז דער אויבער-ראַבינער הייסט אויך גוטמאַן ,און מען האָט אים
געפרעגט צי װהאָט ער אַ שייכות מיט דעם אויבער-ראַבינער ,האָט
ער געמאַכט זייער אַן ערנסטע מינע און האָט מיט זיין מעטאַלישער
און באַסאָווער שטימע געזאָגט אַזױ וי אַװעקמאַכנדיק מיט דער
האַנט :ידאָס אין מיין ברודערי .ער האָט זיך מכלומרשט גאָרנישט
געמאַכט דערפון ,אָבער מיט אַזאַ זיך גאָרנישט מאַכנדיקן זשעסט,
אַז מען האָט דאָס שוין פאַרגעדענקט אויף אַ לעבן לאַנג .צי האָט
דער אויבער-ראַבינער אויך מיט אַזאַ שטאָלץ געענטפערט ,אַז
דער אַקטיאָר איז זיין ברודער ,דאָס װייס איך ניעזט".
ווייטער דערציילט ראַװיטש ,אַז דאָס איז געווען אין  .0191ער
האָט שוין דעמאָלט געשריבן לידער ,וועלכע ער האָט נאָך נישט
געדרוקט ,נאָר געדרוקט האָט ער אין דער קראָקעװװוער צייטונג
| 'טאָג' רעצענזיעס וועגן אָרטיקן יידישן טעאַטער ,כאָטש ער האָט
װײיניק פאַרשטאַנען וועגן דער טעאַטער-קונסט:
;נאָר איין זאַך האָב איך געוואוסט ,מער וי פאַרעוטאַנען אַז
לאַטיינער איז שונד און גאָרדין איז אויף אַ דרך און שלום אַש
איז דאָס העכסטע אין יידישער דראַמאַטישער קונסט .דעמאַלט
האָב איך נאָך ,אגב ,לחלוטין נישט געוואוסט ,אַז קונסט האָט
וועלכן נישט איז שייכות צו פרנסה ... .או אָט האָב איך ערעסט
פאַרעפנטלעכט אַ לעמבערגער טעאַטער-קאָרעספּאַנדענץ אין קראָ-
קעווער יטאָגי און האָב דאָרט געזידלט איף װאָס די וועלט
שטיט דאָס טעאַטער ,דאָס שטיק און דעם רעזששיסער יוליוס
גוטמאַן ,און גאָט זי נשמה שולדיק קום איך מיר אַרײן אין
קאַפּע נ(אַבאַציאַ)? .ויפט צו מיר צו ...דער באַקאַנטער נאָ-
וועליסט א .מ .פוקס און שטופּט מיך אַרױס פון קאַפע ,וױיל עם
שמעקט מיט פולווער און מיט אַ גשלעג .יוליוס גוטמאַן האָט
אין דער אָנוועזנהייט פון אַלע אַקטיאָרן געשוװירן ,אַז ער
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מוז מיר אויסהאַקן די פעדער פון דער האַנט און דערביי אונטער-
האָקן די זייטן אויך .מען וועט נישט דערלאָזן ,אַז אַ זיבצן-יעריקער
יינגל זאָל ביי בכבודע יידן קאַליע מאַכן פדּירנסה.

וואָקזּ האָט זיך גוטמאַן באַרױיקט.
קיינמאָל נישט געװאָרן.

נאָך אַ פּאָר

קיין גוט-פריינט זיינען מיר
|

אָבער ער האָט אױף מיר אַלעמאָל געמאַכט אַן איינדרוק.
ער איז געוועזן דורכויס אַן אַקטיאָר ,און אַן אַקטיאָר ,וואָס פלעגט
געהאַט
איבערלעבן זײַנע ראָלן ,שפילן מיט טעמפּעראַמענט.
האָט ער טיפע ,פליישיקע אױגן ,געדיכטע ברעמען אַ צעאַקערט,
מוסקוליעז פּנים ,אַ שטימע ,װאָס איז געגאַנגען פון טיפן האַרץ
 -אַ בלאָנדער איז ער געוועזן ,די אויגן בלוילעך-געלבלעך .עראיז געוועזן וי געשאַפן  --יליוס גוטמאַן (מען פלעגט אים
אויך רופן יידל ,װאָס דאָס איז זיין היימישער פאַרנאָמען געוועזן)
 -פאַרן גאָרדין-רעפּערטואַר .זיין הערשעלע דובראָוונער איןגאָרדינס יגאָט ,מענטש און טייוולי שטייט מיר נאָך היינט לע-
בעדיק פאַר די אויגן ,כאָטש דרייסיק יאָר (געשריבן אין )0491
זיינען שוין פון דעמאָלט פּאַרביי .אומגערן פלעגט גוטמאַן שפּילן
שונד ,כאָטש ער האָט גערן געהאַט דאָס ביסל פּרנסה .ער האָט
זיך געשעמט

צו זין אַ קבצן

אַ קלייניקייט  --דעם אָבער-ראַ-

בינערס ברודער זאָל נישט קאָנען מאַכן קיין פּרנסה  --צו װאָס
|
ער זאָל זיך נישט נעמען
זינט מיין אָפּפּאָרן פון לעמבערג אויף שטענדיק ( ,)3191האָב
איך גוטמאַנען מער נישט געזען .או אָט מאַכט זיך עם אַמאָל,
פאָרנדיק אין באַן אין פוילן  --דאָס האָט געמזט זיין אֵרום
 -זיצט אַנטקעגן מיר אַן אַלטער מאַן ,װאָס זעט אויס2
וי דער כאַראַקטער-עוישפּילער יוליוס גוטמאַן אין זיינע קרעאַ-
ציעס פון אַלטע לייט .איך קוק לאַנג אױיף דעם אַלטן מאַן און
גיב אים ענדלעך אַ פרעג .איך האָב קיין טעות נישט געהאַט,.
עס איז טאַקע געװען יוליוס גוטמאַן אַ מינוט שפּעטער האָט
מיך גוטמאַן אויך דערקענט .דאָס צום מייסטן חידושלעכע איז
געוועץ ,אַז ער האָט אַפילו געקענט די ראשי פרקים פון מיין
ביסל ליטעראַרישער קאַריערע .אױף דעם האָב איך מיך גאָר-
נישט געריכט .פול מיט לעבן און אָפּטימיזס איז ער נאָך געוועזן
יוליוס גוטמאַן ,כאָטש דאָס יידישע טעאַטער אין לעמבערגנאיז)
שוין וגעוועז) אױיפן בױידעם . ..ער האָט אַפילו ערשט ניעסט
לאַנג געהאַט געפילמט אין גוטע ראָלן און אין סאַמע בערלין".
ס'איז גאַנץ נאַטירלעך ,אַז אַ שױשפּילער זאָל אויך האָבן
קריטיקער און קעגנער ,בפרט אין די אייגענע רייען ,צוישן
שוישפּילער ,מיט וועלכע עס קומט אויס אָפט צו קאָנקורירן ,און
אַזױ האָט עס אויך פּאַסירט ,אַז דער שוישפּילער בנציון פּאַלעפּאַדע
זאָל אין זיינע זכרונות פאַרצייכנען אַ ריי אַראָפּרייסערישע איינ-
דרוקן וועגן ג .און אויסדריקן קריטישע געפילן.
ריידנדיק וועגן דער סיבה פאַרװאָס דער אַלטער (זיגמונט) שאָר
האָט ניט געהאַט קיין פּלאַץ אין לעמבערגער יידישן טעאַטער,

שרייבט פּאַלעפּאַדע:
אאַלע סבות ווייס איך נישט ,אָבער איינע ,דוכט זיך מיר,
וייס איך יאָ .דאָס איז געווען יידל גוטמאַן ,אַזױ וי שזאָר איז
אױך גוטמאַן געווען אַ מיוחסדיקער אַקטיאָר .אויך ער האָט
געהאַט אַ ברודער אַ ראַבינער און ער װאָלט עס אַלין אויך
געקאָנט ווערן ,אן לויט מיין מיינונג האָט דער לעמבערגער
עולם מער געהאַלטן פון יידל גוטמאָן ,וייל ער איז געווען אַ
מיוחס װי אַלס גוטן שוישפּילער ,און די סבות זיינען געקומען
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לעטסיקאַן
פון פּערזענלעכע
װוייט נישט
אַ זיגמונט
ייווערן
בעסערן

אַמביציעס.

אַרײנגעקומען

אַלס עוישפילער

צום טאַלענט

יידישן

פון

איז יידל גוטמאַן

און אַפילו בילדונג

פון

שאָר ,און

עס האָט זיך יידלען אי געלוינט פטור

צו

פון אַ צוױיטן

און אי פו

אַ

אינטעליגענט

שיששפּילער

לעמבערגער

און בלייבן

יידישן טעאַטער.

און מיוחס,
דער

איינציקער

מיוזס אץ

און ביי דעם אייביק שמייכלנדיק,

נאַריעוואַטן דירעקטאָר געמפל אין עס נישט געוּען שווער דורך
עטלעכע אינטריגעס און רכילװוץ אויסצופירן ואָס מען האָט
געװואָלט .יידל האָט טאַקע געהאַט צו זיך נאָך אַ גרופע ינאָענט-
שטייענדיקעי צו דער דירעקציע ,און זיי ,מיט יידלען בראע,
האָבן טאַקע פאַקטיט) אָנגעפירט מיטן גאַנצן טעאַטער ,און וועמען
זײ האָבן געוואָלט ,די זיינען געווען פּראָטעזשירטע ,און ווען זי
האָבן אויף עמעצן געװאָרפן אַ בייז אויג ,האָט יענער שוױן אין
לעמבערגער טעאַטער נישט געהאַט קיין פּלאַץ ,און עס איז אים
נישט געבליבן עפעס אַנדערש װי אַרומפאָרן נע ונד איבער די
גאַליציאַנער שטעט און שטעטלעך ,ביזן ער איז ערגעץ ואו
אויסגעגאַנגען

פון דחקות

און נויט.

או אַזױ האָט פּאַסירט מיט

דעם הויךן-געלערנטן זיגמונט שאָר און זיין ליבע פרוי א טאָכ-
טער .גוטמאַן האָט זיי נישט געװאָלט האָבן אין לעמבערג און
זיגמונט שאָר איז געווען צו פיינפיליק און צו שטאָלץ ,אַז ער
זאָל זיך אַרײנלאָזן אין קליינלעכער מלחמה מיט יידל גוטמאַן
און זיינע מיטהעלפער ,איז ער בעסער אַרױס ליידן גלות".

אין  ,8091ווען פּאַלעפֿאַדע האָט געשפּילט מיט אַ װאַנדער-
טרופּע איבער די קליינע גאַליציאַנער שטעטלעך און געבענקט נאָך
אַ געלעגנהייט צוריקצוקומען אין לעמבערג ,וואו ער װאָלט געקאָנט
זיין צוזאַמען מיט זיין קראַנקער פרוי און צוויי קליינע קינדער,
איז פּלוצלינג געשען אַ נס :ג .איז געקומען צו אים און אים פאָר-
געלייגט אַ שטעלע אין לעמבערג ביי גימפּלען ,אמת ,מיט אַ נישטי-
קע שכירות; אָבער דערפאַר מיט דער מעגלעכקיט צו זיין מיט
זיין פאַמיליע .פּאַלעפּאַדע דערציילט ווייטער ,אַז דער דירעקטאָר
גימפּל איז געווען אַנטױשט ווען ער האָט אים געדאַרפט אַנאָנסירן
אָלס דראַמאַטישן שוישפּילער .,בעת ער האָט געהערט ועגן אים
אַלס כאַראַקטער-ששפּילער .צופעליק איז דעמאָלט געווען אין
דער מאָדע נ .ראַקאָוס פּיעסע 'דער בטלן ,און ס'איז באַשלאָסן

געװאָרן אַז אויב פּאַלעפּאַדע װעט קאָנען אויפטרעטן

אַלס דער

'בטלן' ,איז שוין אַלץ כדאי .די ראָל פון זיינע טאַטע-מאַמע האָבן
געשפּילט שרה ראָזענבערג און יידל גוטמאַן .דער דערפאָלג איז
געווען אַן אויסערגעוויינלעכער .דער עולם האָט פּשוט צעטראָגן
ואָס טעאַטער .אַן אָרגאַניזאַציע האָט געקויפט די פּיעסע פאַר
אירס אַ בענעפיס ,און וועגן דער פאָרשטעלונג .דערציילט פּאַלע-
פּאַדץ:

|

:

ג;ביי דער זייט (פון די בענעפיט-קויפער) שטייט יידל גוטמאָן*און איך באַמערק ,אַז זיינע אויגן שפריצן מיט פייער ,און לויט
| וי איך האָב שוין געהאַט געהערט וװעגן אים ,האָבן מיר איצט
זיינע בליקן געואָגט ,אַז ער װעט שוין דעם ענין נישט אַדורב-
רם-שפּייענדיקן בליק ,װאָס איך האָב
יךיעדע
לאָזן גלאַטיק .נפאָ
יענעם אָוונט געזען בי ייד? גוטמאַן ,האָב איך יעדן טאָג גע-
װאַרט איף עפעס אַ געשעעניש ....ענדלעך איז געקומען דער
טאָג פון דער פאַרקויפטער פאָרשטעלונג ... .די פאַרששטעלונג
איז געגאַנגען אַזױ װי כסדר ,לוט דער זעלבער ראָל-פּאַרטײ
לונג ,און גוטמאַן מיט דער ראָזענבערג האָט געשפּילט אַלס מיינע
ַרקע סצענע
טאדי
שָב
טאַטע-מאַמע .אין צווייטן אַקט ,ווען איך הא
2201

טעאַ טער

מיט טאַטע-מאַמע ,האָב איך ,לויט דער איינששטעלנג ,געשפּילט
רעאַליסטיש ,און ווען איך גיב זיך מיט אימפּעט אַ װאָרף אױף
קיִדוש השם ,האָבֿן מיך יטאַטע-מאַמעי אָדער גוטמאַן ראָזעג-
 .בערג אונטערגעכאַפּט און מיך נישט געלאָזט פאַל ,איצט ,ווען
איך האָב דורכגעפירט די סצענע אַזױי װוי שטענדיק ,האָט זיך
גוטמאַן פונקט אין דער מינוט אָפּגערוקט פון פּלאַץ און ער האָט
מיך געלאָזט פאַלן און איך בין טאַקע געפאַלן מיט קאָפּ אויפן
פּאָרענטש פון אַ שטול און איך בין געפאַלן מיט אַזאַ אימפעט,
אַז איך בין געבליבן ליגן וי טױט ... .מען האָט מיך אָפּגע-
מונטערט און ווען איך בין געקומען צו זיך ,האָב איך ,און דאָס
ערשט נאָך אַ היבשער וױילע ,געפרעגט גוטמאַנען פאַרװואָס
ער האָט מיך נישט אונטערגעכאַפּט ,נאַר אָנשטאָט צו פאַרענט-
פערן זיך ,האָט ער זיך גאָר אויף מיר צעשריעף יװאָס פאַר אַן
אונטערכאַפּער בין איך דאָס ביי אייך ? און איר מיינט טאַקע,

אַז איך װעל? ביי אייך כסדר שפילן דעם טאָטען? ניין! און ווען
| מען זאָל אים אָנשׂיטן אַ שטוב מיט גאָלד ,װעט ער מער דעם
טאַטען נישט שפּילן און ער וועט קיינעס גישט אונטערכאַפן."..
פּאַלעפּאַדעס קראַנקע פרוי האָט דערווייל נאָך אַ קינד ,און ער
באַשליסט ,נישט געקוקט אױיף זינע צװאַמענשטױסן מיט ג.
ווייטער צו פאַרבלייבן אין דער טרופּע .מען פירט אויף 'בר כוכבא'.
ער שפּילט פַּאַפּוס' און ג' .אליעזר .הגם פּאַלעפּאַדע האָט גע-
קענט זיין ראָל ,איז פאָרט אין סופלער-קאָסטן געזעסן דער סופלער
פּריזאַמענט , אָבער פּלוצלינג ,אין דעם דיאַלאָג מיט דינהן ,האָט
פּאַלעפּאַדע באַמערקט ווי גוטמאַן זיצט דאָרט און וויל אַרױסרײסן
די פּיעסע פון סופלערס האַנט .דאָס האָט פּאַלעפּאַדען זײַער אויפ-
גערעגט און פריער שטיל און דערנאָך הויך ,אויף דער בינע ,האָט

ער אים געהייסן פון דאָרט אַרױסגײן.

אָבער וי פּאַלעפּאַדע נגיט

איבער איז ג .ווייטער אָנגעגאַנגען מיט זיינע שטיקלעך קעגן אים,
גן זיי האָבן גענומען שפּילן לאַטײינערס פּיעסע 'אשה רעה'
אשואןַרקאַנסקיס 'כל נדרי' ,האָט פּאַלעפּאַדע אָנגעהויבן 'מגייר'
צו זיין זייער דייטשמעריש .ג .האָט גענומען אינטריגירן קעגן
דעם ,אָבער היות וי דער עולם און די פּרעסע זיינען געווען מיט
פּאַלעפּאַדען פאַר דער 'רעװאָלוציע' ,איז ג .געװאָרן נאָך מער
צערייצט און גענומען זוכן שאַרפערע מיטלען קעגן אים ,און
פּאַלעפּאַדע שרייבט:
און עס האָט זיך געמאַכט אַזױ ,אַז ווען איך בין שוין געווען
אױס גאַסט ,האָט יידל גוטמאַן װוידער באַקומען די לייצעס פון
דער גאַנצער טרופע אין זיינע הענט ,און זייענדיק רעזשיסער,
האָט ער גענומען פאַרטיײילן די ראָלן נישט וי ער האָט עס פאַר-
שטאַנען ,אַז ער דאַרף פאַרטיילן (אט פאַרשטאַנען האָט עו דווקא
יאָ ,נאָר װוי אים האָט געלוינט פאַר זיינע אַמביציעס .אַפילן
פון דער נאַרישסטער פיעסע פון ביליקן רעפּערטואַר האָט ער
זיך גענומען די הויפט-ראָל ,און װייל די פיעסע איז געוען אַ
ביליקע או אַ נאַרישע ,האָט ער זיך נישט אינטערעסירט מיט
די איבריקע ראָל ,נאָר פשוט גענומען די קלענסטע ראָל און
זי מיר דערלאַנגט .אויפן פּאַפּיר איז די ראָל באמת געווען די
קלענסטע ,בלויז צוױי זייטלעך ,ואָס מען גִיט געוױיינלעך אַ
פערט ראַנגיקן שוישפילער .אין ערשטן אַקט האָב איך איבער-
היפּט נישט געדאַרפט דערשיינען ,און אין צוױיטן בלויז מיט
דריייפיר פראַזן .דערפאַר האָב איך אָבער איך דריטן אַקט אַ
סצענע אַלס שיכור ,וואו איך דערקען מייץ זון (גוטמאַנע)  .. .פאַל
רחמים ביז איך הויך אױיס
יײם
א :ב
צו זיינע פיס און בעט זיך
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באַגד.

קהדושים
מיין פאַרזינדיקטע נשמה און איך שטאַרב .מיט דער שטאַרב-
סצענע ענדיקט זיך טאַקע מיין ראָל און גוטמאַנען איז גאָרנישט
איינגעפאַלן ,אַז איך קאָן פון אָט דער קליינער ראָל עפעס מאַכן".
דער צופאַל האָט אויך געװאָלט ,אַז אין דער פּיעסע האָט
פאַלעפּאַדע איינגעשמירט ג'.ס ווייסע הויזן .,און ג .האָט זיך דערפאַר

...עס האָבן אָנגעהויבן קומען סטאַרס און סטאַרלעך פון אַלע
עקן וועלט ... .יעדן צוױיטן אָדער דריטן טאָג האָט מען אױפף.

געפירט אַ נייע פיעסע .איך בין געווען פאַרנומען מִיט פּראָבן,
און גוטמאַן איז געווען גיִמפּלס באַפולמעכטיקטער ,אַז ער זאָל
צװאַמען מיט די גאַסטראָלערן פּאַרטיילן די רְאָלן .נו ,פאַרשטייט
זיך אַז ער האָט געהאַט אַ גוטע און זיכערע מעגלעכקייט זיך
נוקס צו זיין אָן מיר און ער האָט נישט דורכגעלאָזן קיין איין
...װען די גאַסטראָלערן האָבן זיך
געלעגנהיט דאָס צו טאָ,
געענדיקט און יידל איז שוויןגעװאָרן דער אַליין-הערשער אויף
דער בינע ,האָט ער זיך נאָך מער גענומען מיר דערגײין די יאָרן
ער האָט פשוט איפגעהערט מיר געבן ארַאָל .ער האָט גוט
פאַרשטאַנען און געפילט װאָס דאָס הייסט אַװינס פאַר אַן אַקט-
יאָר ווען ער דאַרף זיך אַרומדרײען ליידיק און קוקן וי אַנדערע

:אַקלאָגט פאַרן דירעקטאָר ,און
ידי גימפל-טרופּע איז געווען די גוטמאַן-טרופּע .גוטמאַן האָט
געוואוסט וי אַזױ צו געווינען דעם הונדערט-פראַצענטיקן צו-
טרוי פון נאַרישן שמייכלנדיקן דירעקטאָר ,און זייענדיק דעם
דירעקטאָרס ערשטע האַנט ,האָבן אים די פּחדנותדיקע אַקטיאָרן
פון טרופע געשמיכלט נאָך מער וי דעם דירעקטאָר גופא .עס
איז געקומען אַזױ וױיט ,אַז וויסנדיק וועגן גוטמאַנס באַציונג צו
מיר ,האָט מיר קיינער פון טרופע נישט געװאַגט צו באַגריסן ווען
גוטמאַן האָט געזען ...דאָס אינטערעסאַנטסטע דערפן איז
געווען ,וואָס גוטמאַן

אַלין האָט

מיך דווקא יאָ באַגריסט

און ער

האַט נעאסָך אַפילו געמאַכט מיט אַן אומפאַרשעמטן שמייכל ,און
עס האָט מיך שטאַרק פּאַרזראָסן װאָס איך מוז אים ענטפערן
|
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אויף זיין באַגריסונג".
פּאַלעפּאַדע גיט איבער נאָך אַן אינצידענט ,ווי אין משה ריכ-
טערס פּיעסע 'משה חייט' ,האָט ער ,שפּילנדיק די ראָל יאָקעש'
נישט מאַכנדיק קיין פּראָבע ,געװאָלט פֿאַרענדיקן װוי ער האָט עס
געשפּילט אין אַנדערע שטעט מיט אַ טאַנץ-קװאַרטעט ,אָבער דאָ

האָט זיך ג .צו אים צעשריען ,אַז ער זאָל טאַנצן אַ סאָלאָ ,צו װאָס
ער איז נישט געווען צוגעגרייט .ג .האָט אים דערויף פאַרקלאָגט
צום דירעקטאָר ,אַז די פאָרשטעלונג האָט זיך פאַרענדיקט מיט אַ
סקאַנדאַל:
דער דירעקטאָר איז שוין גרייט געווען מיר אָפּצװאָגן פאַר
אַזאַ שטיקל אַרבעט ,און איך האָב עוין געזען ,אַז מיט עװויגן
װעל איך איצט גאָרנישט אויפטאָן ,האָב איך ענדלעך צום ערעשטן
מאָל? געעפנט מיין מויל ,און אין קעגנװואַרט פון דירעקטאָר,
האָב איך אָנגעהױבן גוטמאַנען אַראָפּצורײסן די מאַסקע און
אויפגעדעקט אַלע זיינע ביז-איצטיקע געמיינהייטן קעגן מיר,
און איך האָב אויך אויפגעקלערט דעם היינטיקן פּאַל מיט יאַ-
קעשעס טאַנץ וועגן וועלכן ער האָט מיר פּאַר דער פּאָרעשטעלונג
נישט געזאָגט קיין װאָרט און איך בין נישט געווען צוגעגרייט.
איך בין שוין אַרין אין אַזאַ אַזאַרט פון אַראָפּרעדן זיך פון האַרצן
און אויסבטלענען אַלע מיינע בייזע חלומות צו גוטמאַנס קאָפֿ,
אַז עס האָט מיך געקאָסט אסַך מי זיך צו באַהערשן".
ווייטער דערציילט פּאַלעפּאַדע ,אַז אין לעמבערג איז דעמאָלט
געגרינדעט געװאָרן דער אַקטיאָרן-פֿאַרײין 'יעקב גאָרדין-פאַריין,
אָבער אַזױ װוי ג .איז דאָרט געווען פּרעזידענט ,האָבן דריי מיטגלי-
דער ,צווישן זיי פּאַלעפּאַדע ,פאַרפירט קעגן אים אַ קאַמף;
,פאַר די װאַלן בין איך אַרױט מיט אַן אָפענער אַגיטאַציע
= קעגן יידל גוטמאַן ,אָבער אויף דער פאַרזאַמלונג האָב איך באַלַד
געזען ,אַז איך רעד צו מתים .עס האָט זיך אַרױסגעױיזן אַז די
אַקטיאָרן האָבן מורא געהאַט פאַר גוטמאַנס תקיפות ;:זיי האָבן
טאַקע געוואָלט אַ בעסערן פאַריַין ,אָבער אינרייסן זיך :מיט .ייִדלען
האָבן זי נישט געװאַגט-.און ווידער:איז .יידל אויסגעוױילט-גע-

אוַןלץ איז געבליבן ביים אַלטן ..ערעסט
| װאָרן .אַלס :פּרעזידענּט; א
? איצט האָט:יידלי מֹיר אויך דערקלערט איַאןָפּעֶנעם .קריג .פאַר-
!-בייגייענדיק פאַר מיר ,האָט .ער אַ זאָג געטאַןף יאיך'טעל:דיר
-פאַר !אַלץ באַצאָלױ?; :און ער הּאָט .זיך באַמיַט; צו ;האַלטן װאָרט.
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שפּילן ,און עֶר האָט געמאַכט ,אַז איך זאָל .זיך װאָכן און חדשים
אַרומדרײען ליידיק .או איך זאָל זיך אָנהייבן פילן וי אַן איב"
ריקע זאַך ,װאָס קיינער דאַרף נישט און קיינער וויל מיף ניעזט

האָבן און איך עס גלאַט אומזיסט ברויט".

און אין זיינע פאַרצייכנונגען וועגן לעמבעהגער יידישן טעאַטער
נאָך דער ערשטער וועלט דמלחמה ,באַמערקט פּאַלעפּאַדע:

מןבערג
ל;עאי
-

...האָב איך באַזוכט דאָס טעאַטער און וי

רשטוינט בין איך געוואָרן ווען איך האָב געזען ,אַז דאָרט האָטדע
זיך אַבסאָלוט גאָרנישט געענדערט .אױיף הער בינע  --דיזעלבט
אַלטע דעקאָראַציעס .און דיזעלבע אַלטע אַקטיאָרן און גונטֹמאַן
פירט נאָך אַלץ די קאָמאַנדע. .
אומפּאַרגלײכלעך

גינסטיקער

איז

די

פון

כאַראַקטעריאַציע

יאָנאַס טורקאָוו:
ייד? גוטמאַן איז געווען איינער פון די א ינטערעסאַנטסטע
און פאַרבנרייכסטע געשטאַלטן פון דער אַלטער גװאַרדיע פון
דער מזרח-גאַליצישער

שוישפילער-זועלט.

ער האָט געהערט

צִו

די בעסטע שוישפּילער פונם אַלטן דור ,און אַ סך שפּעטערדיקעאַקטיאָרן ,װאָס האָבן זיך געשאַפן אַ וועלט-שם ,האָבן זיך גע-
פונען אונטער זיין ,גוטמאַנס ,השפעה .גוטמאַן האָט געהערט צו
זי געציילטע שוישפילערס ,װאָס האָבן געשאַפן אַן אייגענעם
נוסח ,אַן אייגענעם טעאַטער-סטיל ,װאָס האָט זיך אונטערשיידט
פון אַלע זיינע יצייט-געגאָסױ מיט זיין פערזענלַכְקיישׁ .און נאַ-
טירלעכן ,אוממיטלבאַרן טאָן.
פונקט װי זיין ברודער שמואל ,ידער אָבער-ראַבינערי ,איז
אויך יידל גוטמאַן געװאָרן אין לעמבערג דער ,װאָס האָט אין
משך פון צענדליקער יאָרן מעופיע .געוען-און-דערצויגן אַ דור
יידן .ביידע ברידער גוטמאַן האָבן זייער שליחות דערפילט בשל-
מות  --יעדער אויף זיין באַזונדערן ,אייגענעם אופן .ביידע גוט-
מאַנס זיינען געשטאַנען אין צענטער פונם גייסטיקן יידישן לע"
בן אין לעמבּערג .יידל האָט.ליב געהאַט טעאַטער:מיט לייב און

;;;נשמה;.און .געהאָפט ; אַרויסצופירן דאָס יידישע טעאַטער אױף

; ברייטע :שליאַכְן .די באַדינגונגען ,װאָס האָבן .צו יענער:צײַט גע-

?;הערשט אין יידיַשן .טעאַטער

אין

מזרח גאַליציע .האָבן זיינע

= אַנעטרענגונגען-און-פרואהון-צונישט .געמאַכט; .אויך;יידל? גוטמאַן
הּאָט :זיך :געמוזט:צופּאַסן  צו דער צייט און!:אַומשטענדן;און ער

איזינישט איינמאָל אַראָפּפונם .וועג ,וועלכן:ער;;האָט זיך; אֲוִים-
-געקליבְן; :צום::שבחי פון ;גוטמאַנען -דאַרף:אָבער צוגעגעבן ווערן,

= אַז ער האָט געהאַט אַ באַציונג צו יידיש-לשון-און געהערט צו
;הי װאָס:האָבן באַקעמפט דאָס -דייטשמערישי .אין .יוְדישן .טעאַ-
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לעססיטאַן

פון

טער ,הגם ער האָט אויך אין אַ געוויסן צייט אָפּשניט געמזט
רעדן אויף דער בינע 'דייטשמערישיי.
זיין קאַריערע ביים טעאַטער האָט גוטמאַן אָנגעהויבן אַלס
סופליאַר ,וייל ער האָט גוט געקענט די יקליינע אותיותלעךי.
ער איז אָבער גיך איבערגעגאַנגען צו שפּילן טעאַטער .אַלס גע-
בילדעטסטער און וועלטלעכסטער פון זיין דור יידישע אַקטיאָרן,
האָט ער זיך גיך אַרױסגערוקט אויפן פּאָדערשטן פּלאַן און ער
טעארָךגעבער פון טעאַטער; דער שטענדיקער
איז געװאָרן ד
רעזשיסער .אויף דעם דאָזיקן פּאָסטן איז ער געשטאַנען אייניקע
צענדליק יאָר .וי דער טאַלענטירטסטער פון דער דעמאָלטיקער
גרופע אַקטיאָרן ,און דערצו נאָך זײיענדיק באַשאָנקען מיט
אַלע אינערלעכע אוְן אויסערלעכע מיטלען ,האָט ער אויך פאַר-
נומען דעט ערשטן אָרט אַלס שוישפּילער אין לעמבערגער טעאַ-
טער-אַנסאַמבל .ער איז געװואָרן די צענטראַלע פיגור פונם מזרח-
גאַליצישן שוישפּילערטום.

|

|

אַ ברייטפלייציקער ,פעסט-געבויטער ,מיט אַ גרויס ,באַוועג-
לעך פּנים ,פון וועלכן עס האָבן אַרױסגעלױכטן צויי גרויסע,
קלוגע בלוילעכע אויג; געדיכטע ,ברייטע ברעמען ,אַ גרויסער
שטערו  --דאָס אַלץ האָט עדות געזאָגט ,אַז דער קאָפּ געהערט
צו אַ נישט-דורכשניטלעכן מענטש .װי נאָר ער האָט געעפנט
דאָס מױל און סיהאָבן זיך דערהערט די ערשטע טענער פון זיין
טיפער ברוסט-שטים ,מיט דער קרישטאָל-ריינער דיקציע ,האָט
מען געמזט דרך-ארץ קריגן פאַר דעם דאָזיקן מענטעזן.
און דרך-ארץ האָבן פאַר גוטמאַנען געהאַט די פיל טויזנטער
יידן ,װאָס האָבן אים געזען שפּילן אויף דער בינע פאַרשיידענע
ראָלן ,וי אויך  --זי אַקטיאָרן ,וועלכע האָבן מיט אים ,אונטער
זיין רעזשי ,געשפילט צענדליקער יאָרן .גוטמאַן איז געווען זייער
דיסציפלינירט און שטרענג צום טעאַטער-אַנסאַמבל .ער האָט
זיך באַצױגן מיט יראת-הכבוד צו זיין טעאַטער-שליחות און ער
האָט עס איך געפאָדערט פון זי איבריקע שויעפּילער .נישט
אַלעמאָל האָט גוטמאַן געשפּילט און אויפגעפירט בעסערע ,לֵי-
טעראַרישע פּיעסן .לרוב איז אים אויסגעקומען צו שפּילן בילי-
קע מאַכערײיקעס .די דאָזיקע פֿיעסן זיינען אים נישט געוען
צום האַרצן ,ער איז געווען גליקלעך וען ער האָט געקאָנט
שפּילן אָדער אויפפירן אַ פיעסע מיט אַ מענטשלעכן אינהאַלט
/
און לעבעדיקע געשטאַלטןף
אין די שפּעטערדיקע יאָרן איז מיר נישט אײינמאָל אויסגע-
קומען צו זיין אַ גאַסט-אַקטיאָר בי' גימפלען און צו שפּילן מיט
גוטמאַנען .איך האָב אַרױסגעטראָגן וועגן אים די בעסטע מיי"

נונג ,סיי אַלס אַקטיאָר ,סיי אַלס מענטש .ער איז שוין דעמאַלט
געווען נישט קיין יונגערמאַ ,אָבער ער האָט נאָך אַלץ געקאָנט
אַװועקגעשטעלט וװערן װי אַ מוסטער פון פינקטלעכקייט ,דיס-

ציפּלין און איבערגעגעבנקייט צום טעאַטער .אַ סך יונגע אַק-

טיאָרן האָבן געמעגט נעמען אַ ביישפּיל פון זייער עלטערן קאָ-
לעגע.
גוטמאַן איז געווען אַ ייד אַ חכם און אַ גרױסער וויצלער.
ער האָט געקענט ידערציילױ ,און .סיאיז אַלעמאָל געווען אינטע-
רעסאַנט אים צו הערן ער האָט ליב געהאָט צו דערציילן פּאַנ-
טאַסטישע מעשיות מיט אַזאַ ערנסטקייט ,אַז מענטשן זיינען גע-

ווען איבערצייגט אין זייער .אמתדיקייט ..ער האָט געהאַט דער-

פון שטאַרק הנאה .צו אַ גוטן ,אינטעליגענטן שוישפילער האָט
ער זיך באַצױגן מיט גרוים פיעטעט .ער האָט גערן געאַרבעט
-

2005

די אש א א

יידישן

טעאַ טער

אונטער אַ צביאלַוואוסטן רעזשיסער און ממש אויפגעלעבט אין
פיעסן פון בעסערן רעפּערטואַר.
יידל גוטמאַן איז געווען אַן אַקטיאָר מיט אַ ברייטן פאָרנעם,
אייגנאַרטיק און דאָך פאַרשיידנאַרטיק .ער האָט פונקט אַזױ גוט
געשפּילט אדַראַמאָטישע ראָל וי אַ קאָמישע ,אַ כאַראַקטער-ראָל
וי רעזיאַניאָר .ער האָט מיט דער זעלבער ערנסטקייט געשפּילט
דראַמאַטישע און קאָמישע ראָלן .ער איז געווען אוממיטלבאַר און
נאַטירלעך ,געהאַט אַ פיינעם מענטשלעכן טאָן .אָן שום געקינצל-
טע עפעקטן ,האָט ער געפאַנגען די הערצער פונם פובליקום.
ווען גוטמאַן האָט געשפּילט אַ דראַמאַטישע ראָל ,האָט דער
עולס צװאַמען מיט אים מיטגעוױינט ,פונקט וי ער האָט מיט
איט מיטגעלאַכט ווען ער האָט געשפּילט אַ קאָמישע ראָל .ער
האָט נישט שארזשירט ,נישט יגעשטעלט זיך אױף אַן אויערי,
וי מען האָט עס גערופן אין יידישן טעאַטער ,כדי אַרויסצורופן
געלעכטער בייס עולם .ער האָט געהאַט דעס גרויסן טאַלענט צו
קאָנען ווירקן אויף די געפילן פון די צוהערער און מיט זיי באַ-
לאַנסירן וי ער האָט געװאָלט.
גוטמאַן האָט געשפּילט מיט גרױס דערפאָלג טעאַטער נישט
נאָר אין גאַליציע און אין קאָנגרעס-פוילן נאָר אויך אין עסט-
רייך ,אונגאַרן ,רומעניע ,דייטשלאַנד ,ענגלאַנד ,און אומעטום
אַרױסגערופן גריס אױפזען .פון יידל גוטמאַן האָבן אַקטיאָרן
אַ סך געלערנט און נישט איינער פון זיי האָט ,אונטערן איין-
דרוק פון גוטמאַנס פערזענלעכקייט ,אים פשוּט נאָכקאָפּירט .מען
האָט וועגן אַזאַ אַקטיאָר גערעדט :יער גיט (שטעלט פאָר) אַ
גוטמאַן-כאַראַקטערי.
נאָכן ערשטן וועלט-קריג האָט גוטמאַן זייער זעלטן פּאַרלאָזט
זיין היימשטאָט לעמבערג .ער איז אייניקע מאָל אַנגאַזשירט גע-
װאָרן קיין בערלין דורך אַ באַקאַנטער פילם-געזעלשאַפט פאַר אַ
רײ ראָלן אין פילמען .װי מען זאָגט ,איז ער געווען זייער גוט
אין די פילמען ,ווייל ער האָט געהאַט זייער אַן אויסדריקלעך און
באַוועגלעך פנים און  --וואָס די הויפטזאַך  --אַ סך פּשטות".
וועגן זיינע לעצטע יאָרן און טראַגישן סוף ,שרייבט יאנאס

טורקאָו!
יקורץ פאַרן אויסברוך פונם לעצטן (צוייטן) וועלט-קריג
בין איך געווען אין לעמבערג .איך האָב איבערגענומען די
קינסטלערישע אָנפירונג פונם ניי-אויפגעביטן יידישן טעאַטער

אויף יאַגעלאָנסקע ( 11אויפן אָרט פונס אַמאָליקן גימפעל-טע-
אַטער .די זירעקציע פון טעאַטער האָט געװאָלט ,איך זאָל
ברענגען פון װאַרשע אַ גאַנצע טרופע אַקטיאָרן ,וייל זי וילן
 -האָבן זיי געזאָגט  --אָנהײבן אַ נייע עפּאָכע אינם לעמבער-גער יידיששן טעאַטער; מיט אַ נייער געביידע ,נייעס רעפּערטואַר
און נייע פנימער ...עס איז מיר קים געלונגען אויסצופועלן
ביי דער דירעקציע מען זאָל פאַרהאַלטן אין דער טרופּע איך
אייניקע פון דִי אַמאָליקע גימפעל-אַקטיאָרן ,צווישן וועלכע עס
האָבן זיך געפונען ,אין דער ערשטער רי ,יידל גוטמאַן .ווען
גוטמאַן האָט זיך דערפון דערוואוסט ,האָט ער ,אַ גערירטער ביז
טרערן ,מיר געזאָגט :ייונהלע  --אַזױ האָט ער מיך גערופן --
איך װעל עס דיר מיין גאַנץ לעבן ניט פאַרגעסן.
ליידער איז אים דאָס אויך ניט באַשערט געווען לאַנג צו
ג-עדענקען .צומאָרגנם ,נאַכדעם װי ער האָט מיר אַזױי רירנדיק
 געדאַנקט ,איז אױיסגעבראָכן די מלחמה .איך בין אָפּגעפאָרן קייןוואַרגזע

און

גוטמאַן

איז

פּאַרנליבן אין

לעמבערג.

ער האָט

2326

קצדושיס
האמ

.

עעטעטעעעטעמאנטיטן

,

דורכגעמאַכט די גאַנצע אכזריותדיקע צייט פון דער נאַצישער
אָקופּאַציע :געטאָ ,הונגער ,דערנידערונג און אויסזידלונגען .דער
גלענצדיקער יידישער שוישפילער ,דער ליבלינג פון מזרח גאַ-
ליציאַנער עולם ,יידל גוטמאַן ,האָט צװזאַמען מיט זיין פְּרוֹי ,די
עווישפּילעויין סאלטשע גוטמאַן ,געטיילט דעס גורל פון דער
|
גאַנצער יידישער טעאַטער-מששפחה אין לעמבערג".
ל,עקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,ניו יאָרק ,1391 ,ערשטער באַנד ,ז.964 .
בנציון פאלעפאַדע , --זכרונות" ,בוענאָס איירעס ,6491 ,זז,802 ,171 ,241 .
.043 ,242-932 ,732 ,532 ,237132 ,922-522 ,227612 ,4

,יין לעקסיקאָן  ,/מאַנטרעאַל ,7491 ,זז.012*802 .
מלך ראַװיטש  ---מ
,אַרלאָשענע שטערן " ,בוענאָס איירעס ,2591 ,באַנד איינס,
יאָנאַס טורקאָװ  ---פ
|
זז,5037103 .

נימפּעל ,עמיל (שמואל-מענדל)
{געב 8 .מערץ  -- 7681אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  8מערץ  7681אין לעמבערג,

גאַליציע .זון פון יעקב-בער {ל,עקסיקאָן
פון יידישן טעאַטער" ,ערשטער באַנד,
זז .}084-974 .באַלד פון דער גרינדונג

פון זיין פאָטערס טעאַטער ,איז ג .דאָרט
געװאָרן געשעפטס-פירער ,און זינט 6091
(מיט הפסקות) אַלײין איבערגענומען דאָס
טעאַטער ,פירנדיק עס ,על פּי רוב ,אויף
/מאַרקן'-יסודות.
בעת דער רענעסאַנס-באַװעגונג פאַר
דער יידישער שפּראַך ,האָט דאָס טעאַטער געענדערט דעם נאָמען
,ידיש-דייטש טעאַטער" אויף ,יידיש טעאַטער" און איז אַ
פון י

געוויסע צייט געפירט געװאָרן ,אויף 'מאַרקן ,פון זיין זון ,דר.
מאוריצי גימפּעל ,דער מאַן פון דער אַקטריסע מאַלװינאַ יאָלעס-
גימפּעל .דערנאָך האָט ג .צוריק איבערגעקומען די פירונג פון
|
טעאַטער.
יאָנאַס טורקאָוו שרייבט:
יאָך יעקב'בערס טױט יאָר  )6091האָט עמיל ,וואָס איז
געווען פיפיקער פון יין ברודער) אַדאָלפן ,איבערגענומען די
קאָנצעסיע אויף דעס טעאַטער ,די גאַנצע טעאַטער-ביבליאָטעק
מיט זי פיעסן ,אַלע קאָסטיומען ,דעקאָראַציעס און ..אָנגאַזשירט
דעם ברודער אַדאָלף אַלס אָנגעשטעלטן אין טעאַטער איינצולער-
נען די אַקטיאָרן זינגען און צו דיריגירן פון צייט צו צייט מיטן
אָרקעסטער (שפעטער איז אַדאָלף געװואָרן דער הויפּט דיריזשאָר
פונם אָרקעסטער) .אַזױ וי די מוזיק האָט געהאַט ביי זיך אַדאָלף,
האָט ער די נאָטן נישט געװאָלט צוריקגעבן עמילן .עמיל וי-
דער האָט אָנגעזאָגט דעם סופלער ,אַז נאָכן פאַרענדיקן די פאָר-
שטעלונג ,מוז ער אים צוריקגעבן אין האַנט אַרײין די פיעסע,
די פיעסן האָבן דעריבער געהערט צו עמילן ,און די נאָטן --
אַדאָלפן .אַדאָלף האָט זיך געהייסן באַצאָלן פאַר די נאָטן פאַר

יעדן מאָל שפּילן .דער דאָזיקער קאָמף צווישן די צויי ברידער
איז אָנגעגאַנגען ביזן סוף פון זייער לעבן .זיי האָבן צווישן זיך
נישט גערעדט .עמיל אי? מיט דער צייט געואָרן אַ גביר און
אַדאָלף איז געבליבן אַ קבצן  ..להיפך צו יעקביבערן ,װאָס האָט
אויסגעזען וי אַ ריז ,זיינען זיינע ביידע זין ,עמיל און אַדאָלף,
געווען

קליינע.

{
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פיך

:

2.

באַנדך..
אוייפמומאן

22

עמיל

גימפעל

איז

נישט

געוען

אַזױי באַליבט

בי

די אַק:

טיאָרן וי זיין פאָטער יעקב-בער ,הגם ער איז ,פונקט וי זיין
טאַטע .געווען אַן ערלעכער מענטש ,און קיינעם ,אױיסער דעם
אייגענעס ברודער ,נישט באַעווהלט .עס האָט אים אָבער גע-
פעלט די גוטמוטיקייט און ברײטהאַרציקייט פון זיין פאָטער
יעקב-בער.

להיפך

צו

יעקביבֿערו,

איז

עמיל

געעוען

אַ פאָר:

מאַכטעד אין זיך ,אַ צוריקגעצויגענער ,אַ וװיניק-באַרעדעוודיקער
און שטילער .ער האָט געשמט מיט זין קאַרגשאַפט ,װאָס איז
שוין פשוט דערגאַנגען ביז צו אַן אַבסורד .האָבן חברה אַקטיאָרן
אים אָפּגעטאָן פאַרשי'דענע צודלהכעיס ששפיצלעך ,װי ,למשל,
אי:ערגעשניטן אַ דעקאָראַציע .ער זאָל מוזן מאַכן אַ נייע א .ד .ג.
זומער-צייט פלעגן קומען צו אים אַקטיאָרן-געסט פון אַמע-
ריקע (עמיל גימפעל האָט פיינט געהאַט צו רירן זיך פון אָרט
און ער פלעגט נישט אַרױספאָרן אױף אַ טורניי איבער דער
פּראָווינץ ,וי זיין פאָטער פלעגט עס טאָן) .די געקומענע יסטאַרן
פלעגן שפּילן אין גאָרטן-טעאַטער ,און דעמאָלט זיינען טאַקע
געווען דִי גרעסטע געשעפטן ,וייל דער ווינטער זאַל איז גע-
ווען צו קליין ,אַזױ ,אַז סיהאָט זיך נישט געלוינט נישט פאַר
די געסט און נישט פאַר דער דירעקציע .עס זיינען צו גימפּעלן
געקומען אויף גאַסט-אויפטריטן :זיגמונד פיינמאַן ,לואיס הי"
מאַן ,מאָרים מאָשקאָוויטש ,הימאַן מייזעל.. ,יעקבּ זילבערט,
דינה פיינמאַן ,באָריס טאָמאַשעווסקי.. ,דזשאו (יוסף) קעסלער,
..לודוויג זאַצן ,וועלכער האָט זיך געווענדט צו גימפעלן ער זאָל
אים אָננעמען אין טעאַטער ,האָט גימפעל נישט געװאָלט אַנגאַ-
זשירן מחמת ,װוי ער האָט געזאָגט ,זאַץ האָט אשַלעכטע פיגור..
ערשט נאָכדעס וי לודוויג זאַץ האָט זיך באַוואוסט געמאַכט מיט
זיין שפילו אין גאָרדינס ישחיטהי (שמואל יאָסל) אין בער האַרטס
טרופע אױף דער פראָווינץ ,האָט אים גימפּעל אַנגאַזשירט צו
זיך אין טעאַטער .שפּעטער האָט אױיך געשפּילט ביי גימפעלן
זאַצס יינגערער ברודער עלע (דער שפּעטערדיקער עלע מינץ).
אויך אַלעקסאַנדער גראַנאַכן האָט גימפעל נישט געװאָלט אַנגאַ-

שזירן צוליב ..זיינע קרומע פיט.
פּונקט װי זיין טאָטער יעקביבער ,האָט אויך עמיל גימפּעל
נישט געװאָלט אַנגאַזשירן אין זיין טעאַטער די געוועזענע יבראָ-
דער זינגערי אַדער יפאָלקס זינגערי ,װאָס זיינען אויפגעטראָטן
אין די קאַפעס און ואָדעוויל. .די לעצטע יאָרן פּאַר דער
צווייטער וועלט-מלחמה האָט שוין דאָס גימפּעליטעאַטער איבער-
גענומען עמילס זון דר .מ .גימפעל צװאַמען מיט זיין פרוי
מאַלװינאַ יאָלעס-גימפעל .דר .מ :גימפּעל איז נישט געווען קיין
אַקטיאָר

(פונקט

וי

זיין ברודער,

אַ באַקאַנטער

לעמבערגער

כירורג) .ער האָט געהאַט אין לעמבערג אייניקע קינאָס ,און ביים
יידישן טעאַטער האָט ער נאר צגגעהאָלפן זיין פרױ מאַלװוינאַ
יאַלעס-גימפּעל ,װאָס איו געווען די פאַקטישע דירעקטאָרין
|
פּונט טעאַטער.
עמיל גימפעל האָט זיך אָבער נישט געקאָנט אָפּזאָגן פונם.
פאַוגעניגן צו שטיין ביי דער טיר פונם הויפט-אַרײנגאַנג אין
טעאַטער און אַכטונג געבן ,אַז קיינער זאָל זיך נישט אַריינגנבנען
אָן אַ בילעט..ײ
| דער אַקטיאָר ווילי גאָלדשטײן שרייבט וועגן אים:
יגימפעלס טעאַטער |אין  }7191האָט זיך געפונען אץ אַ

יבודעי אוֹיף א גרויסן הויף ,וואו מען האָט שטענדיק געקאַנט זען
! אַי צוויי-דריי הויכע קופּעס מיסט .װואָס מען פלעגט טאָגיטעגלעך
אי
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אַרױסװאַרפן פון דעט גרויסן רעסטאָראַן יפליסערי .דער אַרײן-
גאַנג אין טעאַטער איז געווען אַ פּשוטער ,און אױב מען איז
נישט געווען קיין לעמבערגער ,איז געווען שווער זיך אָנצושטױסן,
אַז אין דעם הױז איז אַ טעאַטער .אַ סך מאָל פלעגן זיך טאַקע
אַרומדרײען פּראָווינצלער מיט בערדלעך און פרויען אין עדי"
טלען .קומנדיק קיין לעמבערג ,האָבן זי געװאָלט זיך אַ ביסל
אָפּפריששן און זען אַ טעאַטער-שטיק ,האָבן זי זיך געדרייט נעבן
הויז .,געקוקט

און געזוכט

און עס

איז זי נישט

איינגעפאַלן,

אַז

אָט אַידאָ ,אין דעם טיפן הויף זאָל זיך געפינען אַ טעאַטער.
דער צוגאַנג אויפן הויף צו דער טעאַטער-בודע איז געווען
באַרג אַראָפּ ,און די הױפּט פּאָרטיערקע ,װאָס האָט אָנגעוויזן
די פּלעצער ,איז געווען אַן אַלטע פרוי ,װאָס מען האָט זי גע"
רופן זי געדאַליעכע ,און וי איז געווען צו דעם וועמען זי האָט
צוגעפירט צו דער ריי און אָנגעויזן דעם פּלאַץ ,און ער האָט
איר נישט געגעבן קיין טרינק'געלט ..זי האָט אָנגעהױבן שעלטן
מיט אַזעלכע ביטערע קללות ,װואָס אפילו אויפן פלאַץ הינטער דער
שול ואָלט זי זיך נישט באַָדאַרפט שעמען מיט יי ..די געדאַ-
ליעכע איז געווען אַ באַקאַנטע פיגור אין לעמבערג".
יעקב מעסטעל שרייבט:
ידאָס טעאַטערל האָט זיך געפונען אויפן הויף פון יאַגעלאַנסקאַ
גאָס  ,11אַן אַלטער בנין ,װאָס האָט געקאַנט ,שױן מיט דער

גאַלעריע ,אַריינעמען אַ  006מענטשן

דאַ האָט מען געששפּילט

אום ווינטער ,און געשפילט האָט מען פּונקט אַזױ 'בויפעליקי,
װי ס'איז געווען דער בני ..זומער-לעב איז דאָס טּעאַטער
אויפגעריכט געװאָר .אויפן זעלבן הוֹיף האָט זיך געפונען אַ
גרויסער יגאָרטף  --אַ דרי ביימער ,אָן אַ גרעזל ,אָן אַ בלום.
דאָ איז געווען אויפגעשטעלט אַ בינע .צװאַמענגעקלאַפּט פן
ברעטער ,און לאַנגע ,נאַקעטע בענק פאַרן פּובליקום .געווען
דריי קלאַסן ויץ-פּלעצער :יערששטער פּלאַץי  --בענק מיט אַ שמאָל
לייסטל פאַר דער פּליצע; יצוייטער פּלאַץ'  --בענק אָן אַן
אָנשפּאַר פאַר דער פּליײיצע; ידריטער פּלאַץי  --טעראַסנמעסיק
צוזאַמענגעשלאָגענע ברעטער ,בי אַ צוועלף ביז פופצן טרעפ

די הייך .פון פאָרנט זיינען געווען אויך ילאָזשױ  --צו זעקס
הילצערנע בענקלעך ,אַרומגעצױמט מיט דרי דרענגלעך .צו
בייודע ז'טן פון די זיץ-פלעצער איז געווען ישטיי -פלאַטי .אַ
יקאַרטעי (בילעט) צום אַריײנגײן האָט געקאָסט  05העלער ביז
אָרום דריי קראָנע .די מענטש) ,וועלכע האָבן געוװוינט אין
הייזער אַרום דעם גאָרטן זיינען געזעסן ביי זייערע פענצטער
און אויפן דאַך ,און געזען די פּאָרשטעלונג אומזיסט.
אין דעט גאָרטן פלעגן זומער קומען יאַמעריקאַנער געסטיי.
ביי גוטע אייננאמעס ווען עס פלעגן גאַסטראָלירן באָריס טאָ-
מאַשעווסקי ,זיגמונט פיינמאַן ,מאָריס מאָשקאָוויטש) האָט מען
געקאַנט אַרײנפּאַקן אין דעם הױיף איבער צוױי טױיזנט מענטען.
אַ צרה איז נאָר געווען ווען עס האָט יפאַררעגנטי .דער גאָרטן
האָט נישט געהאַט קיין דאַך .קים האָט אָנגעהױבן רעגנען
האָט דער עולם אינמיטן שפּילן גענומען לויפן אין ווינטער-בנין,
און סיאיו אָפט געקומען צו געשלעגן צו פאַרכאַפן אַ פּלאַץ.
מען האָט זיך אָנגעשטאָפּט קאָפּ אויף קאָפּ ,און די וועלכע האָבן
מער נישט געקאַנט זיך אַרײנפּאַק ,האָט מען געמוזט אומקערן
דאָס געלט .די אָרעמע שוישפילער האָבן אין די גרימען אַריבער-
געטאַסקעט זיערע קאָסטיומען אױף דער קליינער וווינטער-
בינעי ,די בינע-אַרבעטער האָבן געשלעפּט דעקאָראַציעס ,און
=
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אַזױי האָט מען אין געדרענג און אַנגסטן אָפּגעשפּילט די פאָר-
שטעלונג".

ישראל אַשענדאָרף שרייבט:
אאין לעמבערג זיינען געווען עטלעכע פוילישע טעאַטערס.
דאָס יקליינע טעאַטערי אויף דעה גראָדעצקאַ גאַס ,דאָס יגרויסע
טעאַטערי אין סאַמע צענטער פון דער שטאָט ,און אַ געוויסע
צייט איז אֲפּילו אין אוקראַינישן ידאָס נאַראָדזײ אויך געעשפילט
געװאָרן אױף פויליש .דער שטאָלץ פון דער שטאָט איז אָבער
געווען דאָס יגרויסע טעאַטערי ,אַ גרויסער און שיינער בנין ,פון
די שענסטע ,ואָס די שטאָט האָט פאַרמאָגט.
זדאָס יידישע טעאַטער גימפעלס האָט זיך אפילו געפונען
נישט וייט פון גרױסן פוילישן טעאַטער ,אָבער װאָס פּאַר אַ
גרויסער אונטערשייד איז געווען צוישן זיי ביידעף אין דער
צייט ווען דאָס פּוילישע איז געשטאַנען אינמיטן פון אַן אָפּענעם
פּלאַן ,האָט מען דאָס יידישע בכלל נישט געזען פון דער גאַס.
סיהאָט זיך געפוֹנען אין אַ הױף .דערצו איז אין דעם הויז גע-
ווען אַ דעסטאָראַן ,און די ריחות פון דער קיך פלעגן פון היף
דערגיין ביז אין טעאַטער אַריי .דער מיסטקאַסטן האָט אויך
0
נישט זעלטן פון זיך געלאָזט הערן
מיט דער צייט זיינען געוואַקסן די השגות ,און גימפעלס זון
צוזאַמען מיט זיין ווייב ,די אַרטיסטקע מאַלװינאַ יאָלעס ,האָבן
אָפּגעדונגען דעט זְאַל פון אַמאָליקן יקאָלאָסעוםי אין פּאַסאַזש
פון די ברידער הערמאַן כדי דאָרט צו ששפּילן יידיש טעאַטער.
דאָס איז ,בלי ספק ,געווען אַן עליה .דאָס אַלטע טעאַטער גימ-
פלס האָט אָבער נישט אויפגעהערט צו שפילן אַזוֹי אַרום ,זיינען
געווען שוין צויי סטאַבילע יידישע טעאַטערס אין לעמבערג.
דער נייער זאָל איז געװען אַ גרוױסער און אַ עױינער און האָט
זיך געפונען אין האַרץ פון דער יידישער געגענט .סיהאָבן זיך
צוביסלעך אויך אָנגעהױבן צו באַװײיזן מענטשן פון דער איינ-
טעליגענץ און פון די אַסימילירטע קרייזן .סיװואָלט געווֹען איבער-
געטריבן צו זאָג ,אַז דאָס איז געווען בלויז דער פאַרדינסט פון
שיינעם זאַל .די טרױיעריקע גרוסן ,װאָס זיינען געקומען פון
היטלער-דיײיטשלאַנד האָבן אומגעקערט אַ סך פּאַרבלאַנדזשעטע.
נישט קיין קליינע דאָל האָט אויך געשפּילט אין דעם ,װאָס זיגי
מתט טורקאָוו האָט אָנגעפירט מיטן טעאַטער .מען טאָר אָבער
אויך נישט אונטערשאַצן דעט צוציונגס-כוח פון זאַל .בעת דעם
אויסברוך פון דער דייטש-פוילישער מלחמה האָט מען דאָרט
געשפּילט יידיש טעאַטער .ווען זי רױטע אַרמײ איז אַרין קײין
לעמבערג ,האָבן די יידישע אַקטיאָרן זיך גלייך אָרגאַניזירט
און דאָרט געשפילט יאין פּאָליש אויף דער קייטי פון פרצן אין
מיין באַאַרבעטונג ,אַזױ אַרום ,אַז דאָס טעאַטער איז געבליבן
אין יידישע הענט.
דאָס יגרויסע טעאַטערי האָט מען צוגענומען ביי די פּאָליאַקן
און עס געמאַכט פּאַר אַן אוקראַיניש .מען האָט ביי זיי אויך
צוגענומען די אַנדערע זאַק .מען האָט אָבער פּאָרט געװאָלט ,אַז
אין שטאָט זאָל שפֿילן אַ פױליש טעאַטער ,האָט מען געזוכט
אַ זאָל ,ביז טען האָט געפונען  --גימפעלס געביידע ..מיט ואָס
פּאַר אַ ביטול און פאַראַכטונג די פּאָליאַקן פלעגן רעדן וועגן
דאָזיקן ידישן טעאַטער אױף יאַגיעלאָנסקי גאַס! סיאיז אָבער
געקומען די צייט ווען זיי זיינען געווען צופרידן װאָס מען האַט
יזי

כאָטש

די דאָזיקע

בודע

געגעבן

גורל! סיאיז אויך אויסטערליש,

װאָס פאַר

אַן איראָניע

ואָס דאָס אַלטע מעאַטער
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פעלס אין וועלכן מען האָט צענדליקער יאָרן געשפּילט אױף
יידיש ,האָט דוקא פאַרענדיקט זיין לעבן וי אַ פּויליש טעאַטער,י
און וועגן ג'.ס טראַגישן סוף שרייבט יאָנאַס טורקאָו!
עמיל גימשעלס עלטסטער זו ,אַ באַקאַנטער כירורג אין
לעמבערג ,האָט פאָוגעלייגט אַ באַקאַנטן אוקראַינער אַ ריזיקע
סומע געלט ער זאָל אים מיט דער פרוי אױסבאַהאַלטן ביי זיך.
דער אוקראַינער האָט ביי זיי גענומען דאָס געלט ,אַרײנגעזעצט
זיי אין אַ צוגעגרייט באַהעלטניש און איז אַװעק נאָך די דייטעןן,
וועלכע האָבן זיי אין באַהעלטניש דערשאָס .איך עמיל{ ,זיין
זון| מאוריצי און (די שנור) מאַלװינאַ גימפּעל זינען אומגע-
בראַכט געװאָרן .אַזױ אַרום איז פאַרענדיקט געװאָרן די געשיכ-
טע פון דער דינאַסטיע גימפּעל  --דריי דורות יידיש טעאַטער
אין לעמבערג".
,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,ניו יאָרק ,1391 ,ערשטער באַנד ,ז.084 .
ּ,נקס גאַליציע" ,בוענאָס
ווילי גאָלדשטײן  ---אידישע אַקטיאָרן אין גאַליציע ,פ
|
איירעס ,5491 ,זז,213113 .
,אַרלאָשעגע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
יאָנאַס טורקאָװו  ---פ

זז.,152*532 .
,עדענקבוך
יעקב מעסטל  ---פון מיינע יונגע יאָרן אין גאַליציע ,ג
בוענאָס איירעס ,4691 ,זז.461:261 .

גאַליציץ,

װאַקסמאַן ,יעקב
{געב 22 .אַקטאָבער  -- 6681אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן דעם  22אָקטאָבער  6681אין
לובלין ,פּוילן ,אין אַן אַסימילירטער יידי-
שער משפּחה .פאָטער  --אָן אַדװאָקאַט.
נישט באַקומען קיין שום ספּעציפיש
יידישע דערציונג .פֿאַרענדיקט אַ -4קלאַ-
סיקע רוסישע מלוכה-שול פאַר יידן .אין
אַרײינגעטראָטן װי אַ כאָריסט ,אָן
2
האָנאָראַר .אין דער יידישער טעאַטער-
טרופּע פון שװאַרץ ,װאָס גאַסטראָלירט
אין לובלין .אין  4881אַריבער ,אין לובי
לין ,אין יוסף וװױינשטאָקס טרופּע ,און
דערנאָך אַרומגעפאָרן מיט דער טרופּע אין דער סביבה ,שוין אויפי
טרעטנדיק אין ראָלן פון גאָלדפאדענס רעפּערטואר.
וועגן דעם פּעריאָד שרייבט

יאָנאַס טורקאָו:

,דער דאָזיקער פּעריאָד איז פאַר וואַקסמאַנען געווען איינער
פון די שווערסטע אין זיין טעאַטער-קאַריערע .סיאיז אים אָפּטמאָל
אויסגעקומען צו שפילן אין שטאַלן ,אין עױיערס ,אויסצושטין
בזדונות און אָפט  --צו ליידן הונגער ,דאָך האָט ואַקסמאַן
בי זיין גרויסער לינשאַפט צוֹ טעאַטער ,נישט געװאָלט אים
פאַרבייטן אויף אַ רויק ,זאַט לעבן ,װאָס ער האָט געהאַט ביי זיין
|
טאַטע-מאַמע אין שטוב.
װען וװינשטאָק איז געווען געצוואונגען ,צוליבן פּאַרבאָט
אויף יידיש טעאַטער ,צו אָרגאַניזירן זיין אָריענטאַלישע אָפּע-
רעטן-געזעלשאַפטײ און אַוװועקגעפאָרן קיין דייטשלאַנד עפּילן
טעאַטער ,איז וואַקסמאָן צוריקגעקומען קיין לובלין און באַקומען
אַ פאסטן אָלס שרייבער אין דער דאָרפס-פאַרואַלטונג ביים
הי
רדה
//
שטאָט-אַמטײ.
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אין  5881איז װו .צוריקגעקומען אין לובלין און  2יאָר געאַרבעט
אַלס געהילף-סעקרעטאַר אין אַ דאָרפישער פאַרװאַלטונג ,דערנאָך
ביי אַ געשוווירענעם אַדװאָקאַט .אין  0981איז ער צוגענומען געװאָרן
צום מיליטער און אַװעקגעשיקט געװאָרן קיין קראָנשטאַט .דאָ איז
ער געקומען אין קאָנטאַקט מיט נאַציאָנאַליגעשטימטע יידן ,װאָס
האָבן אים באַקענט מיט די נייע שטרעבונגען און מיט די ווערק
פון דער יידישער ליטעראַטור ,צוריקגעקומען אַהיים פון מיליטער-
2אָר געאַרבעט אַלס כראָניקער אין דער רוסישער
דינסט ,האָט ער י
צייטונג ל,ובלינסקיאַ .גובערנסקיא װיעדאָמאָסטי" ,אָבער פאַר
אָפּדרוקן אַ נאָטיץ ,אַז די פּאָליצײי האָט געשלאָגן אַן אַרעסטירטן
ייד ,איז ער באַזײטיקט געװאָרן פון דער שטעל און זיך אָנגעהויבן
פאַרנעמען מיט וינקל-אַדװאָקאַטור .גלייכצייטיק הייבט ער אָן
שרייבן ראָמאַנען.
װו .ווידמעט זיך דעם יידישן טעאַטער ,פריער אַלס שרייבער
( )3091און דערנאָך אַלס אַקטיאָר און דירעקטאָר (,)6191
וועגן זיין שפּילן אויף דער בינע ,דערציילט יאָנאַס טורקאָו אַן
אינטערעסאַנטן עפּיזאָד;
;וואַקסמאַן אַלס אַקטיאָר האָט נישט געהאַט קיין מזל .וואָס
לענגער ער האָט געשפילט ,אַלץ מער האָט ער זיך געשראָקן
פאָר דער בינע ..דערציילט מען טאַקע וועגן אים פּאַרשיידענע
קוריאָזן .איינמאָל ,בעת ער איז מיט זיין טרופּע אויפגעטראָטן
אין דער שטאָט זאַמאָשטש ,האָט ער געהאַט אָפּצורעדן אַ דראַ"
מאָטישן מאָנאָלאָג  --טאַקע אין זיין אייגענער פּיעסע .וואַקסמאַן
איז געווען אַ מייסטער צו פאַרדרייען די ווערטער (אין טעאַטער-
לששון הייטט עס יכאַפּן בולבעס') ,אנשטאָט צו האַלטן דעם עולם

געשפּאַנט ,האָט מען גאָר ,צוליב די כסדרדיקע יבולבעסי ,ואָס
ער האָט געמאַכט ,געהאַלטן אין איין לאַכן ..ווען ואַקסמאַן איז
געקומען צום סוף פון זיין מאָנאָלאָג ,וועלכן ער פאַרענדיקט
מיט אַ פראַגע :יטאָ װאָס זאָל איך טאָן?י ,האָט מען פון דער גאַלע-
ריע אויסגעשריגן ,נישט שפּילן קיין טעאַטערײ .אַ פּנים ,אַז דאָס
האָט אױיף אים אַזױי שטאַרק געוירקט  --און איף אַזױפיל
אינטעליגענט איז ער געווען כדי אַלין צו פאַרשטיין ,אַז זיין אָרט
ביים טעאַטער איז נישט אױף דער בינע אַלס אַקטיאָר ,האָט ער
טאַקע אויפגעװערט צו שפּילן און איז געווען בליז דירעקטאָר
פון טעאַטער און גלייכצייטיק געשריבן און איבערזעצט פּיעסן
בעת דער עסטרייכישער אָקופּאַציע פון אַ טייל פוילן ,האָט
װאַקסמאַן געגרינדעט ,אין יאָר  ,6191אַ יידישע טרופע אין לוב-
לין ,און עשפּעטער געשפּילט מיט איר אין אוקראַינע ,וואו ער
האָט איבערגעלעבט דרי" שרעקלעכע פּאָגראָמען .אין אומאַן איז
ער אַליין אויך געווען אַ קרבן פון די פּאָגראָמען און קוים אַרױס
פון זײ אַ לעבעדיקער .אַן אָפּגעריסענער ,אַ הונגעריקער ,האָט
זיך וװאַקסמאַן דערשלעפּט ביז אָדעס ,וואו דער שריבער מ.
ספּעקטאַר האָט אים אַרױסגעהאָלפן און דערמעגלעכט צקוומען
צו זיך",

זיין ערשטע דראַמע ;אין יענע טעג" האָט װו .אָנגעשריבן נאָך
אין  ,6091אונטערן איינדרוק פון קעשענעווער פּאָגראָם .דאָס איז
געווען אַ פּיעסע געבויט אויפן סוזשעט פון פּרץ סמאָלענסקיס דער.
ציילונג ,דערװאַכונג" .זי איז אָבער ערשט אויפגעפירט געװאָרן,
אַלס זיין צווייטע פּיעסע ,אין אַפּריל  ,8091דורך קאָמפּאַנעעצס
טרופּע אין 'מוראַנאָװוער'-טעאַטער ,און צוליב איר אינהאַלט ,װאָס
האָט נישט געשמעקט דער צאַרישער צענזור ,איז זי באַלד פאַרווערט
|
געװאָרן געשפּילט צו ווערן.
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פון

לעקסיקאָן

אויף דער בינע איז פריער אויפגעפירט געװאָרן וו'ס צווייטע
פּיעסע ' --די מכבי-מוטער ,,וועלכע ער האָט אָנגעשריבן נאָך אין
און זי אויפגעפירט אין זיין הײַםישטאָט לובלין ,און דעם
6
 5מערץ  8091אין װאַרשעװער 'מוראַנאָווער' טעאַטער דורך קאָמ"
פּאַנעעצס טרופּע ,אָבער צוליב איר אינהאַלט ,װאָס האָט נישט
געשמעקט דער צאַרישער מאַכט ,איז זי באַלד פאַרווערט געװאָרן
צו שפּילן,

דעם  31אַפּריל  9091איז :דורך פישזאָנס טרופּע אויפן אַלעק-

יידישן

ר
עאַ ט
ט ע

ווערט זי צו שפּילן .ערשט אין  7191ווערט זי אויפגעפירט אויף
יידיש דורך מ .ד .װאַקסמאַן איַן װאַרשעװער קאַמינסקי טעאַטער.
דעם  6סעפּטעמבער  0191איז אין לובלינער טעאַטער 'רוסאַלקאַ'
דורכן לובלינער סטודענטן-קרייז אויפגעפירט געװאָרן װו',ס פּיעסע

'דאָס גאַסןימיידל' ('דער געלער בילעט)) װאָס איז ערשט דערנאָך
געשפּילט געװאָרן דורך אַ סך פּראָפּעסיאַנעלע יידישע טרופּעס.
און ז .ניסן תרפ"ז געשפּילט געװאָרן אויף העברעיש דורך אַן
אָרטיקער ליבהאָבער-גרופּע אין ראש פַּנה ,ארץ ישראל,

סאַנדער-פּלאַץ אין ואַרשע אויפגעפירט געװאָרן וו'.ס פּיעסע  די
פאַרשטויסענע" ,װאָס האָט געהאַט אגַרויסן דערפאָלג.

אין  2191איז אין אָדעס ,דורך סאַבסײיס
געװאָרן וו'.ס פּיעסע 'אין אַ קעלערישטוב.

וועגן דער פּיעסע ,די פאַרשטויסענע" האָט זיך זייער װאָרם
אָפּגערופן אין ,אונזער לעבן" מרדכי ספּעקטאָר (ציטירט = לויט
יאָגאַס טורקאָוו):

אין אַפּריל  4291אין אין לאָדזשער 'סקאַלאַ'-טעאַטער דורך
קאָמפּאַנעעצס טרופע אויפגעפירט געװאָרן ו'.ס פּיעסע 'אוקראַ-
יפנּעארָגראָם-קרבנות ,,אַ טראַגעדיע אין  4אַקטן (געדרוקט אין
 ,7יאין װאַרשעװער פאַרלאַג פון גאָלדפאַרב) .די פּיעסע איז
צוליב איר אינהאַלט אויך דערנאָך פאַרװערט געװאָרן שצפוּילן.

;וי אַזױ-זשע איז מעגלעך ביי אַזאַ לאַגע און אָרעמקייש
פון רעפערטואר אין דריי װואַרשעווער יידישע טעאַטערס ,זאָל
מען נישט איפמערקזאָס מאַכן אױף אַ דערפרייענדיקן פאַקט:
אין פישזאָנס טעאַטער אויף אַלעקסאַנדער-פּלאַץ (שפּעטערדיקע
מ=אַקאַטאָווסקאַ גאַס) .האָב איך היינטיקע ואָך געזען אַי נייע
פיעסע  --די פאַרשטויסענעײ פון אַן אומבאַוואוסטן פאַרפאַסער
הי װואַקסמאַן ,איך מוז זאָגן דעם אמת ,אַז צווישן די אַלע מכלר-
מרשט היסטאָרישע פּיעסן מיט די פּאַפּירענע ,פּאַרגאָלדעטע
יהעלדי- ,מיט די עװוערדן און ביקסן אױף די ואַרשעוער יידי"
שע סצענעט ,האָב איך כאָטש אין דער נייער פיעסע געפנען
אַ שטיק לעבן .װי עס וױיזט אויס ,האָט שלום אַשס פרײַלעך
הייזל (יגאָט פון נקמהי) געהאַט אַ געוויסע ווירקונג אויף דעם
נייעם דראַמאַטורג פון ;די פאַרשטויסענע" .אָש איז געווען דער
ערשטער ,װאָס האָט געהאַט אַזױ פיל מוט צו שטעלן אויף דער
יידישער בינע אפַריילעך הייזל .אָן אַשן ,גלױב איך ,ואָלט דער
אָנפאַנגער הי װואַקטמאַן ,נישט געװאַגט און זיך נישט דערלויבט
צו קומען מיט אַ פריילעך הייזל אויף דער סצענע...
;.און מיר האָבן אין פיעזאָנס טעאַטער געזען גאָר אַן אַנדער
פריילעך הייזל װוי ביי אֵשׂן אין אַשס פריילעך הייזל הערט מען
שיינע ווערטער ,וי ,דער מיי-רעגן קאַפּעט אױיף מיידלשע קעפ
האָר ,און די מיידלעך פאַנטאָזירן פון די פאַר-
ַינע
זטי:ד
ע מי
ג-אַנגענע אומשולדיקע קינדערטאָרן ,ווען מיאיז נאָך געווען
ערלעך" ,און ביי וואַקסמאַנען זעט איר אַ פרייַלעך הייזל מיט
וייניקער פּאָעזיע.,אָבער .מיט מער ריכטיקייט ,אָט אַזױי.װי עס
איז אין לעבן ..נישטאַ בי אים קײַן תורות ,קײַן סופרים ,רבנים,
שדכנים מיט פרומע יידן ,וי ביי אַען .אַנשטאָט זיי ,זעט מען אין
:פריילעכן הייזל-.,די ,װאָס מען דאַרף זען פאַרעויידענע יגעסט'
 -ניכטערע און פאַושכורטע ..ביים איִצטיקן רעפּערטואַר איזדי.נייע פּיעסע פון הי וואַקסמאַן אַ געווינס פאַר דער יידישער
 .בינעי.

דעם 61 -יוני -.3191ווערט אין אָדעס ,אין טעאַטער 'בולגאַראָוו'

דורך סאַבסײיס טרופּע אויפגעפירט וו'.ס פּיעסע 'דער פּראָװאָקאַטאָר'.
 וו .פֿאַרפאַסט די פּיעסע 'בערעק יאָסעלעװויטש .וועלכע ווערטאין 0191 :אָפּגעדרוקט אין :װאַרשע- ,אָבער זי ווערט ניט באַלד .אויפ-
געפירט .ערשט .דעם .22-.אפּריל  3191ווערט די פּיַעסע-,אין מחברס
אייגענער איבערזעצונג .,אויפגעפירט אויף פּויליש ,אליוןבלינער
טעאַטער 'רוסאַלקאַ! :דורך :פראַנץ סטעפּאַנסקיס טרופּע .אָבער אויך
די .פיעסע איז:ניט..נושא חן בײ :דער צאַרישער מאַכט און זי פּאַר-
21
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טרופּע אויפגעפירט

דעם  71סעפּטעמבּער  8291איז אין לובלינער פּאַנטעאָן'-טעאַ-
טער אויפגעפירט געװאָרן דורך בעטי קעניגס טרופּע ו'.ס פּיעסע
'קידוש השם' ,דער מחבר האָט באַמערקט צו דער רעדאַקציע פון
ל,עקסיקאָן' ,אַז זיין פּיעסע .האָט נישט קיין שום שיכות צו אַשס
ראָמאַן און פּיעסע ,דערויף נאָטירט דער אינסצעניזאַטאָר פון אַשס
פיעסע ,קידוש השם" ,דר ,מיכאל ווייכערט ,אין זיינע זכרונות ,אַז

צוליבן דערפאָלג פון אַשס פּיעסע האָט מען אויסגענוצט דעם נאָמען
|
ק,ידוש השם" פאַר אַנדערע פּיעסן.
אויך איך האָב שױן געהאָט געפילט דעם טעס פון דער
דאָזיקער איידעלער קאָנקורענץ אין סאַמע רעכטן ברען פון
דערפאָלג פון יקידוש) השטי בי די יווילנערי ,האָט די פּראָווין-
צער אָפּערעטקע-טרופע פון בעטי קעניג אויפגעפירט אין לובלין
אונטער דעם זעלבן קעפ? יאַ טראַגעדיע אין  3אַקטן יפון
לובלינער באַאַרבעטער פון מעלאָדראַמעס יעקב וואַקסמאַן (אין
ביאָגראַפישן אַרטיקל אין ז .זילבערצוױיגס און י .מעסטלס
;לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטערײ באַרימט זיך י .וואַקסמאַן אַז
זיין טראַגעדיע 'יהאָט נישט קיין שיכות מיט אַשס ראָמאַן און
פיעסע' און גיט אָן דעם גענויעס טערמין פון דער אויפפירונג:
7וטער סעפּטעמבער  8291אין לובלינער יפּאַנטעאָף טעאַטער.
אין דער װוױילנער טרופע איז די פרעמיערע פאָרגעקומען אין
װאַרשע דעם 2טן מיי  .)8291דער מיטגליד פון אַרטיסטןפאַריין
אַדאָלף בערמאַן איז אַרומגעפאָרן מיט אַ טרופע  --און נישט
בלויז אין קליינע שטעטלעך  --אַנאָנסירנדיק יקידוש השסי און
שפּילנדיק די אַלטע אָפּגעשפּילטע מאַכערײקע פון דעס אייגענעס
י .ואַקסמאָן יאוקראַינעריקרבנותי .אַ וולאָצלאַווקער אַפּעלירט
( ליטעראַרישע בלעטערי נ'  )9291 ,4צום יידישן אַרטיסטן-
 .פּאַריין נישט צו דערלאָזן אַזאַ מין הפקרות".
וו .האָט אויך פאַרפאַסט די שפּעטער-געשפּילטע פּיעסעס' :די

זינדיקע מוטער'' ,די בלום פון האָנג-קאָנג' און 'שװאַרצבאַרדס
|

פּראָצעס'.
וו .האָט :אויך אָנגעשריבן.אַ גאַנצע ריי אָפּערעטן.

!,-װאָס אמַויד קען" ,אָדער ,דער ליבלינג פון פרויען" אָדער
שַותף" (מוזיק פון אַדלער ,שלאָסבערג ,א'א) ,אויפגע
,איך זוך א
פירט דעם  .7דעצעמבער
דורך קאָמפּאַנעעצס

 3191אין װאַרשעװוער

'עליזעום'-טעאַטער

טרופּע.
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די שיינע בערטאַ" (מוזיק פון יוליוס אַדלער און י.שלאָסבערג)
אויפגעפירט אין  6191אין לאָדזשער 'גרויסעס טעאַטער' דורך
אַדלער-סיעראָצקיס טרופּע.
מאַלװינקע וויל אַזױי? (מוזיק פון י .שלאָסבערג) אויפגעפירט
דעם  61יאַנואַר  6191אין לובלינער "פּאַנטעאָ"-טעאַטער דורכן
מחברס טרופּע.

ד,י פּרימאַדאָנע" ,אָדער ,איר בענעפים"
אויפגעפירט

דעם

 1נאָוועמבער 0291

(מוזיק פון קומאָק)

אין װאַרשעװער

'צענטראַל'.-

טעאַטער.
װו .האָט אויך פאַרפאַסט די אָפּערעטעס ,די לוסטיקע מאַרי"
(מוזיק פון פערדינאַנד) און ,געכאַפּט אַ חתן" (מְוויק פון שלאָט-
:
בערג).

אָבער אַ באַזונדער פאַרדינסט האָט וו .געהאַט אויפן געביט פון
אַרויפברענגען אויף דער יידישער בינע די אײיראָפּעישע אָפּערעטע.

יאָנאַס טורקאָוו שרייבט וועגן דעם:

באַנר

:

װאַקסמאַן איז אויך געווען דער ערשטעך ,װאָס האָט --
אמת ,לויט דער איניציאַטיוו פון דער פר ימאַדאָנֶע נאַדיאַ געראָס-

לאַווסקאַיאַ און פרץ סאַנדלערן  --אַריינגעבראַכט אין יידישן
טעאַטער זי אײראָפּעישע אָפּערעטע ,און דאָ ליגט טאַקע זיין
משאַצבאַרער פאַרדינסט .סיאיז פון וואַקסמאַנס זייט
נאיושט
געווען אַ דרייסטקייט צו קומען אין יידישן טעאַטער מיט פראַנץ
לעהאָרס יחוהי (אין דער וואונדערבאַרער אויספירונג פון דער
גרעסטער יידישער פּרימאַדאָנע פון יענער צייט  --נאַדיאַ נע-
ראָסלאַווסקאַיאַ) ,יציגיינעד-ליבעי ,יפּופּטשיקי מיט קלאַראַ יאָנג,
ידי דאַמע אין רויטױ ,ימיידל-מאַרקי ,ידי טשאַרדאַש-פירשטיף,
ישושנה די צנועהי ,באַראָן קימעלי  --און דאָס אַלץ דערלאַנגען
דעם פאַרשונדעוועטן יידישן טעאַטער-עולם און אַקטיאָרן פון
יענער צייט .דאָס איז געווען יעקב ואַקסמאַנס גרעסטער פאַר-
דינסט .דער דיכטער פסח קאַפּלאַן (אומגעקומען {?} בעת דער
נאַצישער אָקופּאַציע אין ביאַליסטאָק) האָט געשאַפן די הער-
לעכסטע טעקסטן צו די אייניקע ,דורך ואַקסמאַנע ,איבערגע-
ועצטע אַפּערעטעס .דאָס איז באמת געוען אַ גלאַנץ-פּעריאָד
פונם ידישן טעאַטער אין פּױקן .װער עס געדענקט די צייט
פון דער אָפּערעטע אין יעליזעוסי-טעאַטּער אין װואַרשע ,אונטער
דער דירעקציע פון יעקב ליבערט ,פרץ סאַנדלער און ה .עפּל-
בערג (יאָר  ,)2191וואו סיאיז צום ערְשטן מאָל אויפגעפירט גע-
װאָרן די אײייראָפּעישע אָפּערעטע בראש מיט נאַדיאַ ניעראָסלאַ-
װסקאַיאַ און יעקב ליבע-ט ,הערמאַן בערמאַן ,בראָון ,בערטיל,
יעקב קעלטער ,מישאַ אַפּעלבאום :װער עס געדענקט די אָפּע-
רעטע אין יצענטראַלי-טעאַעטר און אין קאַמינסקיט טעאַטער
 -אין װאַרשע ,װאָס דוד צעלנייסטער האָט אָרגאַניזירט (איןזי יאָרן  7191 ,6191און  )8191מיט מיכאל מיכָאלעסקאָ ,מיצי
האָפּע ,פינא טערבע ,אירענע וועליש{| ,לעאָן| כאַראַז ,ל .ראָזען,

דוד לעדערמאַן ,משה טיימאַן ,יצחק ליפּינסקי( ,מאַטילדאַ) סען
קלער ,סאַניאַ ויינבערג ,פ .לאַסקאָווסקי ,ששמחה ראָזען איא,
וױיסט ,אַז מיט דעס איו פאַרבונדן דער נאָמען יעקב וואַקסמאַןײ.
וו'.ס איבערזעצטע אָפּערעטן זיינען אויפגעפירט געװאָרן:
דעם

 21נאָי

'חוה' (מוזיק פון פּראַנץ לעהאָר) ,אויפגעפירט
וועמבער  2191אין װאַרשעװער 'עליזעום'-טעאַטער.
'"שושנה די צנועה' (מוזיק פון פראַנץ לעהאַר) ,דאָרט ,דעם 31
יאַנואַר ,3191

פּופּטשיק' (מוזיק פון פּראַנץ לעהאָר) ,דעם  31סעפּטעמבער
אין קאַמינסקיס טעאַטער דורך אאָנגװיצס טרופע.
2
,י דאַמע אין רויטן' ,דעם  5יולי  4191אין מינסקער 'באַרמאַן'-
ד
טעאַטער דורך אָניסמאַנס טרופע.
'די שאַנסאָנעטע' ,יאַנואר  7191אין לאָדזשער 'סקאַלאַ "טעאַ-
טער דורך אַדלער-סיעראָצקיס טרופּע.
מ,ײידלמאַרק", ,אויטא-ליבע", ,פרילינגס-לופט"'' ,ווען מצָ-
נער שוינדלען", ,די דאָלאַר-פּרינצעסין", ,דריי פאַרלאַנגען",

,שאַרדאַש
,סוזי" ,ט
אין װאַרשעװער

פירשטין"

(אַלע אויפגעפירט

'צענטראַל'-טעאַטער

אין 8177191

דורך צעלמייסטערס

אין לאָדזשער

טרופּע)

'סקאַלאַ'-טעאַטער

ב,אַראָן קימעל" ,2291 --
דורך קאָמפּאַנעעצס טרופע.
,רויען-האַרץ" און ,גרעפין
,די פלעדער-מויז" פון שטראוס ,פ
מאַריצאַ"- ,
וו .האָט אויך איבערגעזעצט אַ גאַנצע רײי דראַמעס .וװי:
,י פרוי .װאָס האָט דערהרגצט" ,אויפגעפירט דעם  42פעב.
ד
רואָר  4291אין לובלינער פפּאַנטעאָן'-טעאַטער.
י,אַשיװואַראַ" פון באָכוויץ ,אויפגעפירט דעם  01דעצעמבער
אין טשענסטאָכאָו, ,די נאַקעטע", ,מאַנדאַרין וואו".
8
יאָנאַס טורקאָוו שרייבט:
;אַ סך בײגעטראָגן צו באַרײיכערן די יידישוע דראַמאַטישע
בינע האָט ואַקסמאַן אויך מיט זיינע אינסצענירטע פיעסן..
סיװאָלט געווען אַ צו לאַנגע רשימה ווען כיװואָלט געװאָלט אוים"
רעכנען װאַקסמאַנס אָלע טעאָטער-שטיק ,װאָס האָבן באַרײיכערט
דאָס יידישע טעאַטער; באַפּעסטיקט זיין מאַטעריעלן קיום און
געגעבן אַ מעגלעכקייט נישט איין אַקטיאָר גריס צו װערן אַ
דאַנק וואונדערבאַרע ראָלן ,װאָס װאַקסמאַן האָט געשאָפּן אין
זיינע פֿיעסן .איבער  051אַריגינעלע ,באַאַרבעטע און איבערגע-
זעצטע פיעסן  --דאָס איז װאָקסמאַנס טעאַטער סך-הכל .אמת.
נישט אַלע זיינע פּיעסן זיינען געשטאַנען אױף אַ געהעריקער
קינסטלעריששער הויך ,אָבער דאָס מינערט אַלץ נישט זיינע פאָר-
דינסטן".
צו וו'.ס דראַמאַטיזאַציעס געהערן:
,ענדל בייליס" ,לויטן סטענאָגראַפישן באַריכט פון פּראָצעס,
מ
אויפגעפירט דעם  12נאָוועמבער  8191אין אומאַן ,אין 'קליינעם

טעאַטער' ,אונטער וו'.ס דירעקציע.
,פישקע דער קרומער" ,לויט מענדעלע מוכר ספרים ,אויפגע-
פירט אין יוני  4291אין װאַרשעװער 'צענטראַל'-טעאַטער א'ל
פון משה ליפּמאַן.
די דראַמאַטיזאַציע איז זייער שלעכט אויפגענומען געװאָרן

פון דער יידישער קריטיק.
אַזױ שרייבט דר .מ .ווייכערט ועגן דער דראַמאַטיזאַציע:
;צוױי וועגן פירן פון אַן עפּיש ווערק צו דער בינע .מען
קאָן אַ קוויצע דערציילונג אָדער אַן אויסשניט פון אלַענגערער
צענישער ראַם .נישט
אינסצענירן .דאָס הייסט :אַריײנפּאַסן אין סאַ
זראַמאַטיזירן ,נישט איבערמאַכן ,נישט באַאַרבעטן פּאַר דער
בינעי ,נישט פּאַרביי'טן די עפישע זאַך אויף אַ דראַמאַטישער,
נישט פאַרווישן איר עפּישע זייט ,נאָר אונטערשטרייכן זי .נישט
מטושטש מאַכן דעם תחילתדיקן כאַראַקטער ,נאָר פאַרבולטן
אים .סצענישש אילוסטרירן אדַערציילונג ,װווי מען אילוסטרירט
מוזיקאַליש אַ דראַמאַטיששע סצענע .אַ וועג אשַוערער און דער-
השעי

2775

3776

לעססיסטַן
פאַר אַ זעלטענער.
אַמאָל מיט איט.

קינדער

פון
גײען

און קינסטלער-רעזשיסערן
:

פאַראַן אַ צווייטער .אַ לייכטערער און דערפאַר אַן אָפּטערער,
אַרױסטרײבערן פון אַ דערציילונג די יאַקציעי ,אַרױסטרענען
דאָס אויסערלעכע ,דעם ספור המעשה ,װאָס האָט זיך פאַרלאָפן
און אַװעקװאַרפן ,אָפּמעקן דאָט ,װי אַזױ עס האָט זיך פּאַרלאָפן
דאָס פליסנדיקע פון דער דערציילונג ,דעס חן פון דער באַשרײ-
בונג ,די שטימונג פון דער שילדערונג ,די בונטע פאַרביקייט
און פאַרוועבטקייט פון מענטשן און געשעעניש .אַרױסרײסן
פאַקטן פון פּאָרנט ,פון דערמיט ,פון סוף דערציילונג ,אַדורכ-
װאַרפן זיי ,קניפן און בינדן און ווידער צערייסן (איינטיילונג
אין אַקטן  --צופעליק און הפקרדיק אין דער באַאַרבעטונג ,וי
נויטווענדיק און אומבאַדינגט אין דראַמאַטישן ווערק) .אַזױ טוט
דער מחבר פו אַן עפּיש װערק ,ווען ער יאָגט זיך נאָך אַ בינע-
דערפאָלג .אַזוי טוט דער אַקטיאָר ,װאָס זוכט פאַר זיך אַ ראָל.
אַזזי טוט דער ליפעראַנט פון פיעסעס ווען עס פאַרפעלט אים
אייגענער פאָדעם (מער וי פאדעם גיט דער ליפעראַנט קיינמאָל
ניעוט).
י .װואַקסמאַנס באַאַרבעטונג איז דורכויס פון צוױיטן מין.
פון מענדעלעס יפיששקעי זיינען געבליבן צוױי יליבעסי :פייביעם
זעס רויטנס מיט פישקעס בלינד וייב און פישקע דעם קרומנס
מיט דעס האָרבאַטע מיידל .מצד דעם באַאַרבעטער קומט צו
 )4אַ גאַנצער אַקט אויפן בית עולם מיט אַ רב ,מיט ידענעס,

מיט אַ כאָלערע-חופה ,מיט געשרייען און גוואַלדעס אָן אַ שיעור,
(װוער עס מאַכט זיי ,אָט די גוואַלדעס ,דער באַאַרבעטער ,צי דער
רעזשיסער ,וייס מען נישט) )2 ,אַ טעאַטראַלישע סוף-סצענע
אין וועלכער אַלטער יקנהיז און זיין פאַרלאָרענע טאָכטער פאַלן
זיך אין די אָרעמס (ביי מענדעלען לאָזט זיך אַלטער אין דער
וועלט אַרײן זוכן די טאָכטער) .ביי אַנדערע זאַכן איז שווער צו
דעוגיין פון וועמען זי שטאַמען .אין די קלעפ און ששמיץ ,װאָס
ווערן ביד וחבה אויסגעטיילט אויף דער בינע ,האָט אַ קליין חלק
דער מחבר ,אַ גרעסערער  --דער באַאַרבעטער ,דאָס גרעסטע
 -דער רעזששיסער .וועמנס איינפאַל דער יפּראָלאָגי איז ,וױיסטמען נישט .געזעען האָט מען אָט די ביד מיט דער קליאַטשע
שױן ווינטער אין יפּריזיווי ,דאָרט איז זי געווען אויפגעמאָלט
אויף לייוונט און האָט געעװויגןן היינט איז זי אויסגעשניטן פון
לייוונט און רעדט.. .בלייבט בליז אומגעשמאַק".
ניט קיין בעסערע מיינונג וועגן וו'.ס אינסצענירונג פון 'פישקע
דער קרומער' האָט נחמן מייזיל:
ייפישקע דער קרומערי אָבער איז יבאַאַרבעט'י געװאָרן איו
אַ דריי-אַקטיקע האַרצרייסנדיקע דראַמע ,און פיל פּאַסירונגען,
װאָס זיינען אין בוך גופא צעשאָטן ,זיינען צונויפגענומען אומגע-
לומפערט און כלל נישט באַרעכטיקט .דאָס עכט-מענדעלישע
ווערט פאַרלאָרן אוֹן צעפלאָסן .אפילו מענדעלעס געשפּרעך ווערט
צעמישט מיט אַ פיין ביסל וואַקסמאַן-לשו ,און רי מענדעלע,
דער קלוגער ,באַרעדעוודיקער מענדעלע-טיפ ,ר' אַלטער א
די איבריקע מענדעלישע פּאַרשױנען קומען אַרױס אַזױ פאַר-
קריפלט אין דער יאַרומגעשטיפעטערי דראַמע ,אַז סיווערט
חלשות פאַר מענדעלען ,פאַר דאָס קלאַסישע װערק יפישקע
דער קרומערי".
,דער גלאָקן-קלינגער פון נאָטר-דאַם" ,לויט װיקטאָר הונאָ,
א

''777

יידישן

טעאַטער
5291

אין וילנער

פּאַלאָס'-טעאַטער

אויפגעפירט דעם  6מערץ
דורך זיגמונט טורקאָו.
ע,רדגייסט" ,אַ באַאַרבעטונג לויט װעדעקינדס פּיעסע ,אויפגע-
פירט  6291אין לובלינער פּאַנטעאָן'-טעאָטער דורך זיגמונט טור-
קאָוו.
,וילדקייט אין דער ליבע" פון קאַרל מערע,
,דער גורל" ,אָדער ו
אויפגעפירט  6291דורך זיגמונט טורקאָוו אין לובלינער פּאַנטעאָן'-
י
|
טעאַטער.
,די זיבן געהאַנגענע" ,לױט לעאָניד אַנדרעעו ,אויפגעפירט
אויגוסט  6291אין לובלינער פּאַנטעאָן'-טעאַטער דורך הערשקאָ-
וויטשעס טרופּע.
,ער װאָס האָט זיך פאַרקויפט" ,לויט עמיל זאָלאַס 'נאַנטעס,
ד
אויפגעפירט דעם  62נאָוועמבער  7291אין קאָװעל דורך יאָנאָס
יע
עג
טורקאָוו.
,ין פּוױלישע וועלדער" ,לוט יוסף אפאטאשו ,אויפגעפירט
א

געװאָרן  9291אין לובלין.
,ונדזער פרוי" ,לויט ז .סעגאַלאָװיטש.
א
ד,אַפּל-גענגערין" און ,דאָס קינד פון ליבע" ,לוט
ראָמאַנען.
זיגמונט טורקאָוו שרייבט:
..צו אונדזער אַנטוישונג זיינען די אױסשטאַטונגס-פיעסן
נישט געפעלן דעם עולם און מיר האָבן געמוזט אױיף גיך זי
פאַרבייטן אויף צוױי אַנדערע, :דער גורל"ײ ,באַאַרבעט דורך
י .װאַקסמאַן פון אַ רוסישער מעלאָדראַמע ,און ,דער קרבן",
וועלכן מיין ברודער יצחק האָט באַאַרבעט פון אָסיפּ דימאָווס
אָן אינאַקטער .ביידע פּיעסן האָבן נישט פאָרגעשטעלט מיט
זיך קיין גרויסן ווערט .זי האָבן אָבער פאַרמאָגט יסצעניששקייטי.
מיט אַנדערע ווערטער :סענסאַציאָנעלן ספּור-המעשה ,עפּאַנענ-
דיקן דיאַלאָג און פאַרכאַפּנדיקן ריטס .אידאַ (קאַמינסקאַ) און
איך האָבן ,פאַרששטייט זיך ,געהאַט געשיקט -צוגעשניטענע און
צוגעפּאַסטע ואָלן ,װאָס זיינען פון פאָרויס געווען אויסגערעכנט
אויף צו יגעפעלן. .וי סיזאָל אָבער נישט זיין ,פלעגן אפילן
די מינערווערטיקע פיעסן ווערן זאָרגפעלטיק צוגעגרייט ,און,
אב זיי האָבן נישט געקאָנט באַפּרידיקן דעס פיינשעמעקער,
האָבן זײי אָבער נישט שאָקירט זיין געשמאַק .מיר פלעגן דִי
װואַקסמאַן-פיעסן ,למשל ,אָדער אַ יטייוול לאַכטי, ,אַנטשונדעוועןײ,
אַזי צו זאָגן ,רייניק ,פּאָלירן ,אויסבעסערן שפּראַך ,טעקסט,
שאַפן ,אויף וויפל סיאיז געווען מעגלעך ,אַ לאָגיששע פאַרבינדונג
און אידעישן הינטערגרונט .נישט איינמאָל האָבן די דאָזיקע
פיעסן ,אַ דאַנק אונדזערע יאָפּעראַציעס' ,באַקומען די בעסטע
אָפּרופן פון ערנסטע קריטיקער".
דר .מוקדוני האָט אַ זייער נעגאַטיווע מיינונג ועגן וװ'.ס טעאַ-
טראַלע שאַפונגען:
ידער יידישער שרייבער אין רוסלאַנד און אין פױילן האָט
געהאָט עטלעכע אייגענע שמירער ,מענטשן ,װאָס האָבן גאָר
קיין שיכות נישט געהאָט צו ליטעראַטור און צום טעאַטער.
עפּעס אין דער פראָווינץ איז געווען איינער ,װאָס האָט געשריבן
מעלאָדראַמען .ער האָט זיך באַפרײנדעט מיט די טרופּעס ,װאָס
פלעגן קומען אױף גאַסטראָלן אין זיין שטאָט און ער פלעגט זי
מזכה זיין מיט דער יפרוכט פון זיין פעדערי .אַזאָ איז געווען
|
|
איינער וואַקסמאָן".
זלמן זילבערצווייג האָט אַ היפוכדיקע שטעלונג:
פּײלישע

עי
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דושים
ייעקב װאַקסמאַן איז אָן שום ספק געווען דער וװויכטיקסטער
פּיעסן-שרייבער ,ואָס דאָס יידישע טעאַטער אין פּױילן האָט
פּיעסן-שרייבער"אַרױסגעגעבן .איך באַנוץ דעם אוסדרוק
נישט ,דראַמאַטורגײ ,ווייל עס איז פאַראַן אַ גרויסער אונטערעזייד

צווישן ביידען .דער ערשטער האָס מער אין זינען די בינע ,די
אַקטיאָרן .ער ווערט אַ ליוועראַנט ,אַ צושטעלער ,אַ שטיק בעל-
מלאכה ,אויסנוצנדיק זיין טאַלענט פאָר דער סטרוקטור פון דער
בינע ,פאַרשטענדעניש פאַר אַקציע און שוישפּילערישע מעגלעבֿ
קייטן פאַרן אַקטיאָר .דער ציייטער האָט קודם כל אין זינען
זיין אידעע ,זיינע אידעאַלן ,באַגריפן אָדער לאָזונגען ,וועלכע
ער
מער

ויל
וי

לאָזן הערן
דאָס

 -אָפּט שטאַרקער

דורך דער

מלבוש

דערצוה

בינע.
דער

אין בוך וי אויף דער

ער

באַנוצט

דראַמאַטורג
בינע; בעת

די בינע

באַ נד
וועגן װו'.ס לעצטן פּעריאָד און טראַגישן סוף שרייבט יאָנאַס
טורקאָוו:
ידי לעצטע יאָרן פאַרן צוױייטן וועלט-קריג האָט' וואַקסמאַן
שױן נישט געפירט קיין טעאַטער ,נאָר זיך פאַרנומען בלויז מיט
פּיעסן-שרייבן .זיינע אייגענע און איבערגעזעצטע פּיעסן זיינען
געשפּילט

װזאָרן
עי
גא
2

איז
דער

ערושטער.

אין פוילן ,בפרט נאָך ווען עס האָט אויסגעברייטערט אירע
גרענעצן און אַריינגענומען שטחים מיט סע ייידישע באַפעל-
קערונגען ,האָט דאָס יידישע פעאַטער געהאַט אַ גרויסן קאַנטו-
מענט ,אָבער זייער װויניק שרייבער פאַרן טעאַטער .עס איז
רעריבער אויסגעקומען אָדער ,צו לעבן" פון דעס אימפֿאָרטירטן
רעפּערטואַר פון אַמעריקאַנער יידישן טעאַטער ,אָדער מערסטנ-
טייל פון איבערזעצונגען פון אייראָפּעישע פּיעסן .אב עס זיינען

ווען סיאיז

זי

זיכער געַשפּילט אַ ס

אַ

געהאַט מער פּלאַץ זיך אויסצושפּריטן ,און גלייכצייטיק יטאַקע
אויך מאַטעריעל

מער

צו געניסן פאַר זיין אַרבעט".

בעת מ'האָט אין  2391געפייערט דעם  05יאָריקן טעאַטער-
יובל פון וו ,.האָט יאַנאַס טורקאָוו אָנגעשריבן .וועגן יובילאר אַן
/
אַרטיקל אין וועלכן ער זאָגט צ'א? 
ייעקב װאַקסמאַן געהערט צו די וייניקע טעאַטער דמזענטשטןן,
װאָס טוען זייער אַרבעט באַשײדן ,אין שאָטן ,און אַ דאַנק זייערע
פאַרדינסטן גיבן זי' די מעגלעכקייט אַנדערע זיך אַרױסצורוקן.
יעקב ואַקסמאַן האָט;נישט געקוקט אויף זיין עלטער ,נאָך
נישט איבערגעריסן זיין טעאַטער-אַרבעט .ער האָט נאָך גענוג

יוגנטלעכן

דען

און האַלט

אין איין שאַפן אַריגינעלע או 

איבערגעזעצטע פיעסן ,און עס ועט נישט זיין קיין גוזמא צו
! נאַצײיכענען וואַקטמאַנען אַלס דעט פּראָדוקטיװוסטן יידיעון טעאַ-
טער-שרייבער .די אמתע באַדייטונג פון יעקב װואַקסמאַנס רייכעד
טעטיקייט אויפן געביט פון יידישן טעאַטער וועט נאָך פונס היִס-
טאָריקער געני אָפּגעשאַצט וערן .עס װאָלט אָבער געווען אַן
עולה נישט צו דערמאַנען איצט יעקב ואַקְסמאַנען ,וועלכער .האָט
 0יאבַררויזנדיק לעבן אַוועקגעגעבן דעם יידישן טעאַטער אן
זיך שטענדיק אָפּגערוקט אין אזַייט ,פאַרגינענדיק"זלאַנדעדען :דאָס
זאמלען די פירות פוּן זײַנע  :גרויסע דערפאָלגן;

ער

האָט

געבעטן

געטאָ.

האָט ער מיר

געשריבן

לאַגע אין וועלכער

ער האָט זיך געפונען

איז

עזין

הילף

-

די הילף

אָבער

פאַר

אים

ש .ע .פון זלמן זילבערצװייג.

,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער ' ,ניו יאָרק ,1391 ,ערשטער באַנד ,זז.066'756 .

,לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור" ,ניו יאָרק ,0691 ,דריטער
באַנד ,זו,1027992 .
נ .מ{ .מייזילן  --אפישקע דער קרומער" אויף דער בינע ,ליטבל'ט" ,װאַר-

| שע ,ג' 4291 ,6
ווייכערט , ,--טעאַטער און דראַמע" ,ווילנע ,6291 ,צווייטער באַנד ,זו.
| ,67727

|

יאָנאַס סורקאָװ , ---פ,אַרלאָשענע

ז.54 ,417 .

שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צוויי,

זיגמונט טורקאָװ , --די איבערגעריסענע תקופה" ,בוענאָס איירעסי ,1 -

|

זו.

.971:871/

וויינבערג ,סאָניע
ק{ארל |
(געב 9 .מערץ  -- 8881אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס|.

געבוירן  9מערץ  8881אין אָדעס,
אוֹקראַינע .געענדיקט א-ַ4קלאַסיקע רע-
גירונגס דשול און געלערנט אין אפַּראָ
|
גימנאַזיע- :
נאָך אין שול אָנגעהויבן בילדן  איר
שטים און אין  5091אַרײנגעטראָטן אין
דער טרופּע פון מײיערסאָן .דערנאָד האָט

וו .געשפּילט ,אַלס פּרימאַדאָנע ,ביי קאָמ"
בסײ,
ַיי
| פּאַנעעץ .שפּעטער אַ יאסָרא ב
אייניקע יאָר ביי גענפער 3 ,חדשים בי
|
קאַמינסקי און קאָמפּאַנעעץ ,ווידער א יאָר ביי סאַבסיי .געפירט
אַ דירעקציע צוזאַמען מיט שװאַרצבאַרד ,געשפּילט צו .סעזאָנען .ביי

רן,נאָ:ך .2 .יאָר :ביי .ליפּאָווסקי 3..,חדשים
עאָ
דשז
גענפֿער און ביי פי
אלייב
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געווען

טעאַטער-יובל,
אין אַ

נישט נייטיק געווען; אי אַ פּאָר טעג אַרום איז ער אומגעקומען
בשעת דער שרעקלעכער שחיטה אױף די לובלינער יידן .אַזױ
 האָט זיך פאַרענזיקט אשַיין ,פאַרבנרייך קאַפּיטל יידיש טעאַטער,מיט וועלכן עס איז געווען ענג פאַרבונדן דער פּראָדוקטיווסטער
יידישער טעאַטער-שרייבער און איבערגעגעבענער טעאַטער-
מענטש  --יעקב װאַקסמאַן".

יי

גרעסערע ראָל ,וויל

וואַקסמאַן

וועגן זיין טרויעריקער

מאַטיזירער .ער וואָלט ,אוב ער װאָלטֹ געלעבט אין אַמעריקע,
דאָרט װאָלט ער

אי

זיין זעכציק-יאָריקער
אין לובלינער

בריוו ,װאָס איך האָב פין לִים דערהאַלטן,

שלום-עליכם ,א .וייטער .מאַרק אַרנשטײן ,פישל בימקא ,יצחק
קאַצענעלסאָן ,משה בראָדערזאָן ,אַלטער קאַציזנא ,אהרן צייטלין,
זיינען אָבער געווען נאָר געציילטע פּיעסן ששרייבער ,און צוויעסן

פּעריאָד פון דער אייראָפּעישער אָפּערעטע) און אויך װי אַ דראַי

אויסגעפאַלן

אין יאָר ,2491

נאָך געווען דראַמאַטורגן וי שלום אֵש ,י.ל .פרץ ,פּרץ הירשביין,

פּראָדוקטיווסטער .ער איז געווען אַ הונדערט-פּראָצענטיקער
טעאַטראַל און האָט געדינט דעם יידישן טעאַטער וי אַן אָריגי
נעלער שרייבער ,באַאַרבעטער ,איבערזעצער (באַזונדערס אין

אין זיין היימשטאָט

פול מיט איניציאַטיוו און פּלענער ,וועלכע זיינען איים שוין ניעשוט
באַשערט געווען צו רעאַליזירןן,

פאַרלירט כמעט זיין גאַנצן ווערט אין בוך.

יי איז :װאַקסמאַן אָן ספק געװוען דער פעיקס טאטרער עאיטוטןררע!דער

ואוַיונקל-אַדוואָקאַט

לובלין

ווען די מלחמה איז אױסגעבראָכן ,איז ער שׂוין אַלט געווען
 77יאָר ,אָבער ער האָט זיך נאָך גוט געהאַלטן ,ער איז געווען

ניט

דעריבער

געװאָרן אין אַלע יידישע

טעאַטערס.

קיין פּרנסה דער-

פון האָט ער נישט געהאַט ,וייל סירוב אונטערנעמערס האָבן
אים נישט אָריינגעשיקט זיין האָנאָראַר (טאַנטיעמע ,האָט ער
זיך געמחט ,אױף די עלטערע יאָרן ,אויסזוכן נאָך אַ פאַך :ער
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לעקץקסיקאָן פון
ביי זאַנדבערג אין לאָדזש ,אסַעזאן ביי יוליוס אַדלער און ה .סיע-

ראָצקי אין לאָדזש און דערנאָך אין װאַרשעװער 'צענטראַל'-טעאַ.-
טער ביי צעלמייסטער.
וו .איז געווען די פרוי פון דיריגענט און קאָמפּאָזיטאָר שמואל
וויינבערג .נאָך איר גט האָט זי זיך צוריקגעצויגן פון דער בינע און
פלעגט אַרױסטרעטן נאָר אין געוויסע פאַלן.
יאָנאַס טורקאָוו גיט איבער ,אַז זי האָט זיך געפונען אין דער
לאָדזשער געטאָ .וואו זי איז אומגעבראַכט געװאָרן דורך די
נאַציס.
מ.

ע .פון

יאָנאַס

טורקאָװי

לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער  ,/ניו יאָרק ,1391 ,ערשטער באַנד ,ז,386 .

װיטאַלין ,פרידע
ש{ימעליסקא ,לאפּין |
{געב 5 .יוני  -- 6881אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס)
געבוירן  5יוני  6881אין ווילנע ,פּױ-
ליש-ליטע .פאָטער  --באַזיצער פון אַן

עקספּעדיציע-געשעפט .אין דער הים
באַקומען אַ וועלטלעכע דערציונג ,געָ-
לערנט אויך תנ"ך און העברעיש .געענ-
דיקט פּראָגימנאַזיע ,אַ מיטל-שול און צו
 1יאָר אַ צאָן-אַרצטלעכן אינסטיטוט אין
קיעוו .אין די סטודענטישע יאָרן זיך
פאַרנומען מיט רעװאָלוציאָנערע טעטי-
קייט און אין די יינגסטע יאָרן געזעסן אין
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טײליקט

זיך װ .אין רוסישע

'ליבהאָבער'-פאָרשטעלונגען.

אין

 0פאַרלאָזט זי איר פּראָפעסיע און פאָרט אָפּ קיין קאָוונע ,וואו
זי באַטײליקט זיך אין אייניקע יידישע פאָרשטעלונגען1291 .
שפּילט זי אין 'יידישער קינסטלער-טעאַטער' (לייטונג  --א .אַזראַ),
דערנאָך מאַכט זי מיט דעם טורניי פון דער דאָזיקער טרופּע איבער
די גרעסערע צענטערס פון דייטשלאַנד ,בעלגיע ,האָלאַנד ,פראַנק-
רייך און ענגלאַנד -- 5272291 .געשפּילט מיט דער וווילנער טרופּע'
אין ניו-יאָרק און איבער

דער אַמעריקאַנער

פּראָוינץ און קאַנאַדע

און זיך באַטײליקט אין ניו-יאָרקער  אונדזער טעאַטער' (ראל 'רבי-
צין' אין אַניסקיס 'טאָג און נאַכט') .ווי .קערט זיך צוריק קיין איי-
ראָפּע און ווערט אין  6291אַנגאַזשירט דוֹרך אברהם מאָרעווסקי
אין ריגע אין דאָרטיקן 'נייער יידישער טעאַטער ,ואוו זי איז טע-
טיק ביז .0391
וועגן יענער עפּאָכע שרייבט ש .בליאכער:
,צו יענער צייט געהערן אַ גאַנצע רײי דורך װיטאַלינא גע-
שאַפּענע פרעכטיקע סצענישע געשטאַלטן 'די קרעטשמאַרקעי
אין י .ד .בערקאָוויטשעס ימאָשקע חזירי .אַ באַזונדערע אויפ-
מערקזאַמקײט האָט זי געצױגן אין דער ראָל פון דער יהינער-
ניצעי אין דימאָווס ייאָשקע מװחיקאַנטי .וי אין דער מאַסקע אַזױ
אויך .אין דער שפּיל איז דאָס געווען אַ.מייסטער-ווערק ,און נאָך

ייך?שן טעאַטער
/און נאָך אַ גאַנצע ריי פרעכטיקע בינע-פיגורן האָט ויטאַלינא
אץ יענער צײַט געגעבן .וױטאַלינא איז געווען אויסשליסלעך
אַ דראַמאַטישע אַקטריסע און האָט קיינמאָל ניט געשפילט אין
דעם א .ג .ישונד-טעאַטערי .בלוי! איין מאָל איז זי ,נעבעך,נכשל געװאָרן מיט אַ ראָל אין אַ מעלאָדראַמע .דער אַרטיסט
קוטנער האָט צו יענער צייט אין ריגע אויפגעפירט אַ פּיעסע
יבערעלע באָסיאַקי און ער האָט װיטאַלינאַן פאַרטיילט דאָרם
צו שפילן פאַר אַ מאַמען.
װיטאַליואַ האָט די ראָל געשפילט און אין די פּאַפּירענע פראָזן
אַ לעבעדיקע נשמה אַרינגעגעבן זי האָט זיך אָבער קיינמאָל
ניט געקאָנט מוֹחל זיין װאָס זי האָט זיך געלאָזט איינריידן און
געשפּילט אין דער מאַכערייקע .זי האָט אָבער אירע יזינדי אויס-
געקויפט מיט אַ גאַנצע רײ געלונגענע געשטאַלטן פון די בע-
.ערע יידישע דראַמאַטורגן אַ פיינע יעטי -מעניי איז וויטאַלינאַ
ס
אין שלוסם-עליכמס  ,'060.002אַ חנעוודיקע ירחלי אין הירעע"
ביינס יגרינע פּעלדערי .אַ פרעכטיקע יבאָבעי אין אַניסקיס
ידיבוקי .אַ סך געפיל און האַרציקײט איז געווען אין איר ראָל
פון דער ידינסטי אין יקידוש השסי און נאָך אַ גאַנצע ריי פרויען-
געשטאַלטן פאַר די  4יאָר ,װאָס זי איז געווען אין ריגע .אין 1391
קומט זי צוריק קיין פּוילן ,מאַכט דורך אַ לענגערן טור מיט די
יווילנערי; שפילט ידי רביצין אין אַניסקיס יטאָג און נאַכט',
יעטי-מעניי אין י ,:000.002די ימאַדאַס' אין בערגעלסאַנס ידער
טויבערי .אין  3391קומט זי צוריק קיין ווילנע .רייסט איבער
אויף אלַענגערע צייט דאָס שפּילן טעאַטער און פאַרנעמט זיך
מיט א ייך דאָקטאָר-פּראַקטיק און געזעלשאַפּטלעכער אַרבעט .צווי-
שן אַנדערע איז זי אַ פאַרוואַלטונגס-מיטגליד פון דער וילנער
טעאַטער-געזעלטאַפט",
|
אַ כאַראַקטעריסטישן עפּיזאָד דערציילט ש .בליאכער:
אאין וױלנע ,אױף זער זייטשער גאַס  ,53בי אַ יפּאַראַדי

אַרײינגאַנג ,איז געהאנגען אַ שילדל, :פ .שומליסקא ,צאָן דאָקטאָר".
אין דער היך איפן דריטן שטאָק האָט זיך אַרומגעדרײם אַ
רירעוודיקע דאַמע אין אַ וױיסן כאַלאַט .פּלאָמבעס געשטעלט,
ציינער געההיילט און געריסן .פאַר יעדן פון אירע פּאַציענטן
אויסער פאַרלייכטערונג אױך אַ גוט װאָרט געהאַט .און מיט
אָמאָל ,זיצנדיק מיט צאָוייטיק אויפן שטול ,האָט מען זיך אויף
דער דאָקטאָרין פאַרקוקט ,עפעס אקַענטלעך פנים ..און זי ,דער-
זעענדיק דעם פּאַציענטס פאַרוואונדעטן בליק ,פלעגט זי זיך
צעשמייכלען יװאָס קוקט איר אַזױ אױף מיר?י  --פלעגט זי
פרעגן .יאייער געזיכט איז מיר עפּעס אַזוי קענטלעך .וואו האָב
איך אייך געזעען? וואו האָב איך אייך געקאָנט זעעןי .ימיך?
פאַרעשטייט זיך ,אַז איר האָט מיךגעזען אין טעאַטער .איך בין
דאָך די עווישפילערין פרידאַ וויטאַלינאַ.ײ
אין  6291שפּילט וו .אין ווילנער 'אונדזער טעאַטער' מיט יאָנאַס
טורקאָוו ,דאָ שאַפט זי איינע פון אירע שענסטע סצענישע געשטאַל-
טן' :די לערערין ווימער' אין פעדאָרס 'מאַטורע' .נאָך טורקאָווס
פאַרלאָזן ווילנע ,הערט זי ווידער אויף שפּילן רעגולער יידיש טעאַ-
טער בא דער גרינדונג אין  9391פון "יקטאַו! (יידישער קונסט
טעאַטער איזן ווילנע).
וועגן אירע לעצטע יאָרן און איר טראַגישן סוף שרייבט ש.
בליאכער:

;אין דעם אַנסאַמבל פאַרנעמט זי איינע פון די אָנפירנדיקסטע

ערטעה .זי באַווייזט זיך אין די מאַמע-ראָלן פון די פּיעסן יפּלאַ-
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בדושיםי
| טאָן קרעטשעטי און 'מיין זן' און אין אַ רײ קלענערע ראָלן
-צוליב אַ מיספארששטענדעניש ווערט זי אַרעסטירט און אָפּגע-האַלטן אַפּאָר טעג אין לוקישקער תפיסה .נאָכן פאַרנעמען וויל-
ינע דורך די דייטעשן ווערט זי אין די ערשטע טעג אַרעסטירט,
אָבער אויך דאָס מאָל שפּילט איר צו דער מזל און מען באַפרײיט
זי .זי אַרבעט צוערשט אין דער צוױיטער געטאָ אין געזונט-
הייטס-אָפּטיילונג ,און גייט שפּעטער אַריבער אין דער ערשטער
געטאָ ,וואו זי אַרבעט אויך אַ לענגערע צייט אין געזונטהייטט-
אָפּטײַלונג .ווען מען פירט אָבער די מענטשן אָן פאַך-שיינען
אַריבער אין דער צוױיטער געטאָ ,װוערט װױיטאַלינאַ ,צוזאַמען מיט אַג.אַנצער גרופע אַרטיסטן ,אַריבערגעפירט אַהִין .אַ פאָרטעג האָבן זי זיך באַמיט פון דאָרטן אַרױסצובאַקומען ,אָבער
סיאיז זי ניט געלונגען אין אַ טרױעריקן סעפּטעמבער -פרי-
מאָרגן האָט דער בינע-אַרבעטער שלמה פיינבערג ,וועלכער האָט
זיך דאַן אויסבאַהאַלטן אין דער איינהייט ,וואו ער האָט געאַרבעט,
געזען וי דורך דער לעגיאָנאווער גאַס האָט מען געפירט יידן
|ין דער ריכטונג פון פּאָנאַר .צווישן זי אַ גאַנצע שורה אַר-
א
ט-יסטן ,מיט וייב און קינדער געאָרעמט ,און אין דער מיט,
מיט .אַן אויפגעהויבענעם קאָפּ .האָט געשפּרײזט פרידאַ װויטאַי
|
לינאַי.,
ש .קאַטשערגינסקי פֿאַרצײיכנט:
,פרידע װיטאַלין (פון שטוב שימעליסקאָ ,לויטן מאַן --
לאַפּין) געב .אין  .1881וילנע .אַרטיסטן פון דער 'יוױלנער
ט-רופעי (מוטער-ראָלן).

'

זיך געפרואווט עװאַקווירן ,נאָר צוליב דער כסדרדיקער
באָמבאַרדירונג פון די ועגן ,זיך געקערט צוריק אין וױלנע.
וי איז גלייך אַרעסטירט געװואָרן ,אָבער סיאיז איר געלונגען
אַרױסצובאַקומען זיך פון תפיסה .זי איז אַרינגעטריבן געװאָרן
אין דער צווייטער געטאָ ,און פון דאָרט מיט אַלע יידן  --אויף
פּאַנאַרײ ,
,לעקסיקאָן פון יידיש טעאַטער" ,ניו יאָרק ,1391 ,ערשטער באַנד ,זו.016*966 .
ש .קאַטשערגינסקי  , --חורבן װילנע" ,גיו יאָרק ,7491 ,ז,522 .
זיגמונט טורקאָװ , ---די איבערגעריסענע תקופה' ,בוענאָס איירעס,1691 ,
ז092, . /
,יין און צװאַנציק און איינער" ,גיו יאָרק ,2691 ,זו.1594 .
ש .בליאכער  --א

װיינגאַלד .,שלמה
ס{פּירידיאָן וואיק (צ) א|
| ָנעַב 9 ,אױגוסט  --- 9981אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס|

געבוירן  9אױגוסט  9881אין יאַסי,
רומעניע ,ביי קריסטלעכע עלטערן (מו"

טער  --אַן איטאַליענערין ,פאָטער --
אַ דומענער) .צו  8חדשים שטאַרבט אים
זיין פאָטער ,און ווען ער איז אַלט  9יאָר
 -זיין מוטער .נישט קאָנענדיק אַריבער.טראָגן די באַהאַנדלונג פון די אַנדערע
מיטגלידער פון דער פאַמיליע ,אַנטלױפט
ער פון דער היים,
נאָך אין שול האָט װ .געזונגען אין
כאָר .אַ ביסל אונטערגעװאַקסן ,ווערט ער אַריינגענומען אין דער

באַ נר.
רומענישער אָפּערעטע פון ניקא פּאַיענאָרו 2 .יאָר שפּעטער קומט
ער צוריק אין יאסי ,וואו זיין פאַמיליע פאַרשאַפט אים די מעגלעכ-
קייט צו לערנען אין גימנאַזיע און נעמען לעקציעס אין קאָנסערי
װאַטאָריע .אין עלטער פון  51יאָר װוערט װ .אַנגאַזשירט אין דער
רומענישער אָפּערן און אָפּערעטן-טרופּע פון גריגאָריאָ ,אָבער נאָך
אייניקע חדשים צעפאַלט זיך די טרופּע און וו .טרעט אַרײן אין
צירק פון טרוצי אַלס אַקראָבאַט און אַלס רומעניש .איטאַליענישער
איבערזעצער .עטלעכע חדשים שפּעטער גייט ער איבער אין גאַ-
לאַץ אין אַ רומעניש רעװי-טעאַטער אין וועלכן זיין פּאַרטנער,
אַ ייד ,באַקענט אים מיט דער יידישער שפּראַך .אין  7091פּאַרלאָזט
וו .דאָס רעװוי-טעאַטער און איז געצוואונגען אַרײנצוגיין אַרבעטן
יַידישער בעקעריי .דאָ האָט ער די מעגלעכקייט זיך אויסצן"
אין א

לערנען אייניקע יידישע לידער און אין  8091טרעט ער אריין אין
װאָס פירט

צו אַ פולשטענדיקן

איבעררייס

אַ יידישן װאַריעטע,
מיט זיין פאַמיליע.
באַהערשנדיק שוין מער די יידישע שפּראַך .טרעט װ .אַרין
אין יאָסי אין יידישן אָפּערעטן-טעאַטער ,וואו ער שפּילט אַלס גע"
זאַנג-ליבהאָבער אין פּיעסן מיט ס'רוב ליטורגישע מוזיק ,װוי 'גבריאל'
אין 'כינקע-פּינקע'' ,באַרטעלאָ' אין 'כל נדרי'' ,מאָריץ' אין
'אייזיק קצב' א .ד .ג -- 1191 .פאָרט ער קיין עסטרייך ,שפּילט אין
גאַליציע און בוקאָווינע אין פאַרשיידענע יידישע טרופּעס ,דערנאָך
אין אַ דייטשן װאַריעטע ,שפּעטער אין דער יידישער אָפּערעטן-
טרופּע אין ווין (אוגאַרטענשטראַסע) און אין דער ווינער יידישער
בינע! ,וואו ער בלייבט ביז  -- 8191 .7191אַנגאַזשירט געװאָרן

קיין קראָקע אַלס רעזשיסער און שוישפּילער אין דאָרטיקן יידישן

אָפּערעטן-טעאַטער און פון דאָרט געמאַכט אַ טורניי איבער בוקא"

וויגע ,און זינט  1291האָט וו .װוידער געשפּילט אין פּױלן
אין  4191איז װו ,.וי ער שרייבט אין זיין אױטאָביאָגראַפיע,
איבערגעגאַנגען אין ווין צו דער יידישער אמונה ,באַקומנדיק דעם
נאָמען שלמה בן אברהם .יאָנאַס טורקאָוו שרייבט ,אַז װי מען האָט
געזאָגט ,זיינען װו'.ס עלטערן געווען ציגיינער .װו .האָט אויך גע"
עברעאיש און באַהערשט גרינטלעך די יידישע שפּראַך
קענט גהוט
אין װאָרט און אין שריפט ,און ער האָט געזאָגט טורקאָוון ,אַז ער
האָט זיך מגייר געווען אין  4191אין בודאַפּעשט .אין זיינע דאָקו"
מענטן איז ער געווען פאַרשריבן אַלס קױיסט .ער איז אָבער גע-
ווען געמלט,
װו .האָט אייניקע יאָר געשפּילט ביי יאָנאַס טורקאָוו אין װאַרשע
און אויף דער פּראָװוינץ .אין װאַרשע האָט ער געשפּילט אין דער
'קאַמעראַל בינע' אויף ביעלאנסקאַ ,7

זיין  אױטאָביאָגראַפיע צום ,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער",
אין אַ פּרעכטיקן יידיש ,האָט ער געשריבן מיט רויטער טינט ,און
באַמערקט ,אַז זי איז געשריבן 'מיטן בלוט פון מיין האַרצן"
יאָנאַס טורקאָוו כאַראַקטעריזירט אים אַזֹ:
;אויסגעזען האָט ער וי אַ ספעציפישער ציגיינער .ער איז
געווען פון מיטלוואוקס ,פעסט געבויט ,מיט אַ כאַראַקטעריסטיש
ציגיײינעריש פּנים פון וועלכן סיהאָבן אַרױסגעלױכטן צורי שואַר-
צע ,ברענענדיקע אויגן ,מיט פעך שװואַרצע האָר אויפן קאָפֿ.
שלמה

ויינגאָלד

איז

געווען

אַ גלענצנדיקער

כאַראַקטער-

שױשפּילער מיט אַ ברויזנדיקן טעמפּעראַמענט .פון יעדער ראָל
האָט ער געשאַפן ממש מייסטערווערק .קיין געזאַנגיליבהאָבערס
האָט ער שױן נישט געשפּילט ,װײיל ער האָט פאַרטרתנקן זין
ייג

2783

2764

לעצסיקאָן

פון יידישן טעאַטער

שיינע שטים .ער װאָלט זיכער פּאַרנומען איינע פון די ערשטע
פּאַזיציעס אין יידישן טעאַטער ,ווען נישט זיין לײידנשאַפּט צום
ביטערן טראָפ .ער איז געװען אַ כראָנישער אַלקאָהאָליקער
און אָפט אַרינגעפאַלן אין דעליריום צושטאַנד .איך האָב גע-
שעצט אין אים זיין גרויסן טאַלענט און דערפאַר האָב איך
אַוועקגעקוקט פון זיינע יעװואַכקײטף און אים אַנגאַזשירט אין
מיין טעאַטער .ביי זיין עװואַכקײט צום פלעש? ,האָט ער אָבער
תמיד געקענט זיינע ראָלן פון אויסטװױיניק (מיר פלעגן ששפילן
אָן אַ סופליאָר) און קיינמאָל זיך ניעט פאַרפּלאַנטערט .מיט די
קאָלעגן-שוישפילער האָט ער זיך גוט פאַרהאַלטן און קיינמאָל
זיך מיט יי נישט געקריגט .אױב סיאיז אַמאָל געקומען צו אַ
קריגעריי ,איז עס געווען נאָר דאַן ווען ער האָט זיך אויפגערעגט
בעת עמעצער פון די אַקטיאָרן האָט עולעכט אַרױסגערעדט אַ
העברעיש װאָרט .יאיך האָב פיינט עם-האַרציס בתכלית השנאהי
 -האָט ער אויסגעעוריען".טורקאָוו דערציילט אַן עפּיזאָד װי די טרופַּע האָט געשפּילט אין
דער פּוילישער שטאָט לענטשיץ ,וואו ס'האָט געהערשט אַ גװאַל-
דיקע אַנטיסעמיטישע שטימונג ,און אויס מורא פאַר אַן איבערפאַל
פון פּולישע כוליגאַנעס ,איז דער עולם טעאַטער-באַזוכער באַלך,
נאָך דער פאָרשטעלונג ,זיך שנעל צעלאָפן אַהיים .און די גאַנצע
טרופּע איז צוזאַמען אַװעק אין דער ריכטונג פון האָטעל ואו זי
איז איינגעשטאַנען ,אָבער דאָ איז װי פון אונטער דער ערד אויסגע-
װאַקסן אַ באַנדע פּוױילישע כוליגאַנעס און באַפאַלן די אַקטיאָרן מיט
מעסערס און פלעשער .ס'איז געקומען צו אַ בלוטיק געשלעג ,אָבער
צו אַלעמענס דערשטוינונג איז וו .דער ערשטער פאַרשוואונדן פון
'קאַמף-פּלאַץ' .ווען מען האָט אים צומאָרגנס דאָס פאָרגעװאָרפן,
האָט ער זיך פאַרענטפערט' :איך האָב מורא געהאַט ,אַז מיין הינטיש,
גױיש בלוט װעט זיך אין מיר אָנצינדן און איך װעל אַװעקלײגן טױט
אַ פּאָר אַנטיסעמיטן ,האָב איך באַשלאָסן בעסער ניט אָנטיילצונעמען
אין קאַמף און כ'בין אַװעק מאַכן אַ כוסה און פאַרטרינקן די צרות.
אַזױ אַרום האָב איך נאָך געהאַט אַ מצווה; איך האָב פאַרהיט לעני
טשיץ פון אַ פּאָגראָט?.
בנציון פּאַלעפּאַדע שרייבט וועגן אים אין זיינע זכרונות:
װינגאָלד איז געווען אַ געבױירענער קריסט ,אַ רומענער.
אַ קיילעכדיקער יתום .פון זיין פריסטער קינדהיט ,איז ער
געבליבן אַליין אויף דער װועלט און ער האָט זיך אַרומגעבלאָן-
קעט אין די יידישע געסלעך ,און אַזױ האָט ער זיך אַלײן דער"
צויגן צווישן יידן און מיט דער יידישער שפראַך ,ביזן ער איז,
אַ דאַנק זיין שיינער שטים ,געװואָרן אַ כאָריסט אין יידישן טעאַ-
טער און שפּעטער אויך אַן אַקטיאָר און דוקא אַ גוטער אַקטיאָר.
נאָך זיין פאָטער האָט ער געהייסן ואָיקאַ ,אָבער ער האָט זיך
אַ נאָמען געגעבן ויינגאָלד ,און ביז היינט איז געבליבן אַ סוד
וי אַזױ דאָס פאַרװאָרלאָזטע אָרעמע יתומל האָט באַוויזן זיך
אויסלערנען שרייבן און לייענען רומעניש און דייטש און נאָך מער
וואונדער איז ,אַז דוקא דער גױישער וויינגאָלד ,האָט געקענט
בעסער שרייבן און לייענען יידיש װי אַ סך פון די דעמאָלטיקע

יידישע אַקטיאָרן.

יי

כאָריסטן ,וינגאָלד דער גױ געווען דער איינציקער ,וועלכער
האָט מיט

זיין מתיקותדיקן

,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,ניו יאָרק ,1391 ,ערשטער באַנד ,ז,486 .
בנציון פאלעפאדע , --זכרונות פון א האַלבן יאָרהונדערט אידיש טעאַטער"
בוענאָס איירעס ,6491 ,זו. .992*892 .
,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צװיי
יאָנאַס טורקאָװ  --פ
זו,821221 .

זאַנדבערג ,צבעשיא

{/ראדאָלניק |
(געב --- 981... . .אומגעבראַכט געװאָרן

טענאָר

געמאַכט

אַזאַ ;אל

דורך די נאַציס}

געבוירן  981.אין װאַרשע ,פּױלן
פאָטער  --אויפזעער אין אַ ברויעריי .גע"
ילערנט .אין אַ מיטל-שול .אין  9091גע"
װאָרן אַ כאַריסטקע אין מוראַנאָװער יידי"

| שן טעאַטער אין װאַרשע ביי קאָמפּאַנעעץ.
 /אין  2191דעביוטירט אין לאָדזש אין
אַ קלענערע ראָל אין 'גרויסעס טעאַטער'

|יט
מ

וועגן וינגאָלדן האָט מען דערציילט אַ סך טשיקאַווע עפּי
זאָדן :ווען מען האָט געשפּילט אַ פיעסע אין וועלכער מען האָט
באַדאַדּפט מאַכן יאַן אל מלא רחמיםי ,איז צווישן אָלע יידישע
לירישן

מלא" ,אַז די ווייגער אין טעאַטער האָבן זיך צעכליפעט ..בכלל,
בי ידישע ענינים אױף דער בינע ,האָט וױינגאָלד אַלעמאָל
אַרױסגעויזן מער פאַרשטענדעניש פון די אַנדערע אין טעאַ-
טער ,און ווען ער האָט זיך דערהויבן פון כאָריסט צו ווערן אַן
אַקטיאָר .האָט ער באַלד אַרױסגעויזן זיינע גרויסע פעיקייטן
און עס האָט נישט לאַנג געדױערט ,האָט ער אָנגעהױבן שופילן
ערשטע ראָלן ויינגאָלד האָט געהאַט אַן איינגעבוירענע אינטע-
ליגענץ און ער האָט אַלץ תופס געווען
אין  2191האָט דער רומענישער שייגעץ ואָיקאַ אין ווין זיך
געלאָזט אָפּערירן פון אַ מוהל-מומחה .ער האָט זיך ,הייסט עס,
מגייר געווען ,און באַקומען דעם נאָמען אברהס .װוױינגאָלד האָט
מיר שפּעטער דערקלערט ,אַז ער האָט עס נישט אַזױ וייט גע-
טאָן צוליב רעליגיעזע מאָטיוון ,וי פון שטאַרקער איבערצייגונג,
אַז אַן אַקטיאָר ,װאָס שפילט יידיש טעאַטער ,מוז זיין אַ ייד)..
ו.ויינגאָלד האָט געהאַלטן אַ פּרעכטיקע רעדע |{צו דער געלעגן-
הײט פון פּאַלעפּאַדעס יובלן ,שילדערנדיק דעם ליידגס-וועג
און די וואַנדערונגען פון יידישן אַקטיאָר ,און מאַנכע שטעלן
פון ויינגאָלדס רעדע זיינען געווען דורכגענומען מיט אַזױ פיל
שמחהדיקייט ,אַז זיי האָבן ביי מיר אַרױסגערופן טרערן".
און וועגן זיין טראַגישן סוף שרייבט יאָנאַס טורקאָו!
ווען די מלחמה איז אױסגעבראָכן ,איז שלמה וױינגאָלד-
וואָיצאַ פאַרשוואונדן געװאָרן פון האָריזאָנט .ער האָט געוואוסט
ואָס עס דערוואַרט אים פון די נאַציס .ער איז אַװעק פון וואַרשע,
און יעדער שפור נאָך אים איז פאַרעוואונדן געװאָרן .עס איז
איס באַשערט געווען צו האָבן דעם זעלביקן סוף װאָס זיינע
אַדאָפּטירטע ברידער או אַרײנצופאַלן צו די נאַצים אין דִי
הענט אַרײן .זיין יידישער יקענצייכי איז געווען גענוג ער זאָל
טילן דעס גורל פון יידן און ציגיינער פון וועלכע ער האָט
|
געשטאַמט".

אַהרן

לעבעדיעוו

אין

בױימװאָלס

זייפנבלאז' .חתונה געהאַט
אָפּערעטע
מיטן סופלער משה זאַנדבערג און גע'
מאַכט איר היים אין װאַרשע ,וואו זי גייט איבער אין  6191אין
'/צענטראַל'-טעאַטער צו פאַראַנטװאָרטלעכע ראָלן ,שפּילט אין די
אײיראָפּעישע אָפּערעטן אין װאַרשע און אויף דער פּראָװינץ.

=

85

2786

 יאָנאַס  טורקאָוו :שרייבט ועגן איר/ . +.זי האָט אָנגעהױיבן אַלס כאָריסטין אן װאַרשעווער יצענ-
טראַלי -טעאַטער אין גלאַנץ-פּעריאָד פון דער יידישער אָפּערעטע
..צעשיאַ זאַנדבערג איז געווען אשַיין מײידל ,האָט געהאַט אַ
שיַנע שטים און אױך געקענט טאַנצן .מען האָט איר דעמאָלט
אָנגעהױבן צו-געבן קליינע ראָלן און פון דעמאָלט אָן אי זי
טאַקע געואָרן

אַן אַקטעריסע .זי

בי

אַלע,

איז געווען

װאָס זינען

אַ גוטע

געקומען

מיט

קאָלעגִן

איר

אי

און באַליבט
באַרירונג:
צעשיא זאַנדבערג האָט געהאַט צויי עזײַנע געראָטענע טעכ-
לטערע ,רוטאַ זאַנדבערג ,האָט געענדיקט די ואַרשע-
טער :עדי
ווער קאָנסערוואַטאָריע און איז געווען אַ גוטע פּיאַניסטין .דערצו
איז זי געוען אַ בחנטע און אַ האַרציקער סובטעלער מענטש.
זי איז באַליבט געווען בַיי אַלע ,װאָס האָבן זי געקענט .סירוב
האָט זי געשפּילט אין אָרקעסטער פונם יידישן טעאַטער אין
װאַרשע .זי האָט חתונה געהאַט מיט דעם יונגן שוישפילער דוד
בירנבוים... .זי צווייטע טאָכטער פון די זאַנדבערגס האָט אַרויסגע-
! וויזן גרויסע פעיקייטן צום טאַנץ ,און זי איז טאַקע ,נאָכן פאַרענ-
דיקן די טאַנצשול פון טאַטיאַטאַ וויסאָצקאַ אין וואַרשע ,געװאָרן
אַ סאָליסטין אין די פוילישע טעאַטערס ,און דערנאָך  --אין
די גרעסטע וואַרשעוװוער לאָקאַלן .זי האָט חתונה געהאַט מיטן
ב-אַקאַנטן קראָקעווער פידלער שפערבער ,און איז אַװעק מיט
איט צװאַמען אין פערסיע( .איראַן) .. .קורץ פאַרן אויסברוך
(פונם { צווייטן וועלט|-קריג איז זי געקומען קיין װאַרשע אויף
א בא צו אירע עלטערן .דער קריג האָט זי פאַרכאַפּט אין
װואַרשע .זהיאָט שוין נישט געקאָנט צוריקפאָרן צו איר מאַן אין
| טעהעראַןי:
.ון -ועגן -דעם טראַגישן -סוף פון ז .און איר פאַמיליע שרייבט
א
יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך ,פאַרלאַָשענע שטערן":
;בעת דער מלחמה איז אין הױז ,וואו די זאָנדבערגס האָבן

געוְוִוינְט ,אויף שוױענטאָיערסקאַ .. 81אַריינגעפאַלן אַ צינד-באָמבע און חרוב געמאַכט די דירה פון די זאַנדבערגס .זי
קַעלער און אַזױ אַרום אויס-
האָבן זיך גראָד אַלע געפונען אין א
געמיטן דעם טױיט .. .אין געטאָ איז זיי זייער שלעכט געגאַנגען
צעשיאַ זאַנדבערג איז געווען קראַנק.. .די איינציקע פאַרדינער
זענען געווען רוטאַ זאַנדבערג ,וועלכע האָט באַגלײט אויף דער
פּיאַנאָ די אַקטיאָרן אויף פאַרשיידענע אימפּרעזיעס און  --אויך
געשפּילט אין טעאַטער... .צעשיאַ זאַנדבערג האָט זיך אָנגעש-
טעקט מיט טיפום ,װאָס האָט געהערשט אין געטאָ און זי איז
געשטאָרבן .בעת דער ערשטער יאויסזידלונגס אַקציעי זיינען
אַוועקגעפירט געװאָרן קיין טרעבלינקע משהל זאַנדבערג און
דוד בירנבוים .די צוױיטע טאָכטער פון די זאַנדבערגס --
שפערבער  --איז מיט אַמאָל פאַרעוואונדן געװואָרן און מען
האָט נישט געוואוסט וואו זי איז אַהינגעקומען .משמעות האָט זי
זיך באַמיט איף איר אויסלענדישן פאַס ,וועלכן זי האָט גע-
האַט פון פערסיע ,צו באַקומען אַ דייטשישע ויזע און קאָנען
צוריקפאָרן .יעדער שפּור נאָך איר איז פאַרעוואונדן און עד
היום װײס מען נישט וואו זי איז אַהינגעקומען
רוטאַ זאַנדבערג איז געבליבן אַליין און זיך אַרױסגעדרייט
 פון ;אַלע אַקציעס". :ווייטער דערציילט טורקאָוו ,אַז קורץ פאַרן אויפשטאַנד ,גייענדיק
צום שטאַב פון דער יידישער אונטערערדישער באַװעגונג אױיף
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לעשנאַ  ,45-איז אױסגעבראָכן אַ שיסעריי און ער איז אַרינגע-
לאָפן אין  טױיער פון לעשנאַ  .27דאָרט האָט אים דער טעאַטער-
דירעקטאָר .רִיִבְאָ אָנגעװיזן אויף אַזןְ אַרױסגעהאַקטן דורכגאַנג אין
טויער ,װאָס האָט געפירט דירעקט אין אפַּאַרטער:דירה אויף
נאָװאָליפּע  ..76דאָס איז גראָדל געווען די דירה פון זיינע ,טורקאָווס,
אומגעבראַכטע שוועסטערס ,.און דאָרט האָט ער געטראָפן רוטאַ
זאַנדבערג .,װאָס האָט אים דערציילט װאָס עס איז געװאָרן פון
איר גאַנצער .משפּחה ,און כאָטש זי האָט געהאַט אגַוט אַריש אויס-
זען :בלאָנד ,אפַאַ:רריסן געזל מיט גרויסע בלויע אויגן ,האָט זי
פאָרט ניט באַקומען קיין ענטפער פון אירע קאָלעגן אויף דער אַרי

שער זייט וועגן אַ מעגלעכקייט זיך דאָרט אַהין צו ראַטעװען .צו"
מאָרגנס האָט טורקאָוו .געבעטן מלך פיינקינד פון דער אונטערערדי-
שער באַוועגונג ,אַו .זעראָל .איבערשיקן רוטאַ זאַנדבערג צו די
פּאַרטיזאַנער אין װאַלד .ער האָט צוגעשטימט און עס איז געווען
צוגעגרייט ,אַז זי האָט געזאָלט דעם 91טן אַפּריל  2491אַריבערגע-
שיקט ווערן פון :געטאָ אין װאַלד אַריין מיט דער נאָענטסטער גרו"
פּע פון ,5 .אָבער דעם זעלבן טאָג איז אױיסגעבראַכן דער אויפשטאַנד
אין דער .װאַרשעװער געטאָ און יעדער שפּור פון איר איז פאַךר-
אָרן געגאַנגען.
מ 9
יאָנאַס סודקאָו

--

,פאַרלאַשענט שטערן"  ,בוענאָס

איירעס,

,3591

באַנך

צװיי.,

זז,26:25 .

זאַבלאַצקי ,שמעון
וַגעב -- 8091 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  8091אין אַנטאָקאָל ,פאָרשטאָט.
פון ווילנע ,פּויליש-ליטע .פאָטער  --אַ

מעבל-סטאָלער.

געלערנט אין חדר און

אין אַ פאָלקס-שול ,וואו ער האָט געזען אַ

קינדער-פאָרשטעלונג ,און ס'איז אים אַזױ
שטאַרק געפעלן .אַז ער האָט באַשלאָסן
אומבאַדינגט צו וערן אַן אַקטיאָר ,ווען
ער װעט אויפװאַקסן .אָבער ווען ער האָט
שפּעטער דערזען אין אַ קינאָ אַ פילם,
האָט ער געענדערט זיין באַשלוס; אַז
פילם איז זיין אמתער באַרוף .ער האָט אָנגעהויבן אויסדריקן זיינע
געפילן דורך מאַכן ביים שפּיגל פאַרשיידענע פּאָזעס' און נאָכ-
קרימענישן און שפּעטער זיך געלאָזט מאַכן פאַרשיײידענע פאָטאָ-
גראַפישע אויפנאַמעס אין די דאָויקע פּאַזעס .זיין ביאָגראַפיער,
בליאַכער באַמערקט, :ס'פלעגט אים טאַקע געלינגען .ער האָט גע-
האַט זייער אַן אויסדרוקספול געזיכט ,אפַּאָר גרויסע בלויע אויגן,
אַ גלייכע נאָז ,די אונטערשטע ליפ א ביסל אַרױסגעסטאַרטשעט
און אַ גרויסע טשופּרינע האָר .שפּעטער האָט ער אָנגעהויבן שיקן
זיינע פאָטאָגראַפיעס אין פאַרשיידענע פילם-זשורנאַלן ,זוכנדיק אַ
מעגלעכקייט אַזױי אַרום אַריינצוקומען אין אַ פילם-סטודיע .ווען
אין ווילנע א ז אין  8291אָרגאַניזירט געװאָרן אַ פאָטאָגראַפישער
קאָנקורס ,איז צווישן די אויסגעצייכנטע געווען שמעון זאַבלאַצקי?.
שוין פון די פריסטע יאָרן האָט ער אין פאָטערס װאַרשטאָט זיך
,עשפּילט" מיט הובל און זעג.און גאָר יונג האָט ער זיך אויסגע-
ג
לערנט דאָס פאַךְ .זיינע חברים זיינען געווען מערסטנטייל אָרעמע
קריסטלעכע אַרבעטער דקינדער .גלייכצייטיק הייבט ער אָן שפּילן אין
פאַרשיידענע -יידישע אַמאַטאָרן-קרײזן ,אָבער פון צייט צו צייט
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לעטסיטאָן פון פידישן ט
יט סשוי-ט-

עאַטער

טמא

װױיגאָדסקי .יעקב .דר.

געלינגט אים צו שפּילן קליינע ראָלן אין פּראָפּעסיאָנעלע טרופּעס;

אַזױ באַטײליקט ער זיך אין  3391אין די פאָרשטעלונגען פון
יאָנאַס טורקאָוו אין ווילנער 'פאָלקס-טעאַטער' ,דערנאָך אין אברהם
מאָרעווסקיס אויפפירונג פון  גענעראַל פאָן העלענדאָרף' ,און ער
ווערט מיטגענומען צו שפּילן אין דער פּיעסע אין װאַרשע ,אָבער
דאָרט צעפאַלט זיך דער אַנסאַמבל .פאָרט עֶר אַרום מיט מאָרעווס-

{געב 3 .אַפּריל 6

געבוירן  3אַפַּריל  6581אין באָברױסק,
| מינסקער גוב .ווייס-רוסלאַנד ,אין אַ באַ-
לעבאַטישער משפּחה .באַקומען אַ שטרענג
רעליגיעזע-חסידישע דערציונג .פון מעג-

קין איבער דער פּראָװינץ מיט דער פּיעסע 'דאָס לעבן רופט' פון
בעלאָצערקאָווסקי ,נאָר אויך די טרופּע צעפאַלט זיך און ער קערט
זיך צוריק אין ווילנע .נאָכן אָפּזיין אַ געוויסע צייט ,פאָרט ער קיין
בעלגיע און פראַנקרייך ,וואו ער פּרואװוט אַריינדרינגען אין דער
פילם-וועלט ,מאַכט פּראָבעס ,אָבער קיין קאַנקרעטעס גיט זיך אים
גישט איין ,שפּילט ער מיט די דאָרטיקע יידישע טרופּעס ,פאָרט
צו קרובים קיין לאָנדאָן .דאָ ציט מען אים אַרֵייז אין -האָרטיקן יידי-
שן טעאַטער ,אָבער ער קאָן זיך ניט צופּאַסן צום רעפּערטואַר און
אופן פון שפּילן .אויך די דירעקציע פון טעאַטער האָט ניט פון
'ווילנער גאַסטראָלער' קֵיין נחת ,ווייל .ער קעך נישט זינגען און קאָן
בכלל נישט 'רירן' דעם עולם ,גייט ז .איבער צו זיין פאַך  ---צו
מעבליסטאַלערײ ,אָבער אַזױ וי ער האָט נישט דערפון קיין פּרנסה,
קערט ער זיך צוריק קיין ווילנע .דאָ שפּילט ער אין פאַרשיידענע
טעאַטערס עפּיזאָדן-ראָלן :אין אַלעקס שטיינס אויפפירונגען פון
טאָלסטאָיס 'לעבעדיקער מת' ,און אין 'סאווינקאוו.
וועגן

זיין

ווייטערדיקער

בינע רטעטיקייט און

טראַגישן

סוף

שרייבט ש .בליאכער:

;אין  ,9391מיטן אױסבראָך פון דער מלחמה ,װוערט ער
מאָביליזי'ט און אַװועקגעשיקט אויפן פראָנט ,וואו ער ווערט פאַר-
וואונדעט .פון פראָנט קומט ער צוריק קיין וילנע אין דער צייט
פון די ערשטע סאָוויעטן .אין דער צייט פון די ליטווינער ,באַ-
טײיליקט זיך זאַבלאָצקי אין דער פּאָרשטעלונג ישולמיתי ,וועלכע
! ווערט געשפּילט אין דער געביידע פון היינטיקן געטאָרטעאַטער,
!ריערדיקער קליינער שטאָט-זאַל .ער שפּילט אין דער פּאָר-
פ

| שטעלונג די ראָל פון ימנוחי .שפּעטער איז ער אַ מיטגליד אין
| וייקטאווי .מיטן אַנטשטײן פון מלוכה-טעאַטער ווערט ער אַריינגע-
| רעכנט אין שוישפּילערישן צװאַמענשטעל .אַ גרוֹיסן דערפאָלג
האָט ער אין טעאַטער אין דער ראָל יבאָגולאָווסקײ אין דאַניעלס
| ייוליטי ,סיי מיט זיין אויסערלעכן אויסזען ,סיי מיט זיין איבער-
 צייגנדיקן שפיל מאַכט ער אַ שטאַרקן איינדרוק סיי אױף דיחברים שוישפּילער סיי אויפן עולם .אויך אין דער אונגאַרישער
פיעסע ימיין זון' איז אים באַזונדערס געלונגען צו שאַפן די
ראָל פון קאָנספיראַטון אַרבעטער .די לעצטע מלחמה האָט
איבערגעריסן אַלע ווייטערדיקע דערפּאָלגן פון שמעון זאַבלאָצקי.

נאָכן אַרינמאַרש פון די דייטשן קיין ווילנע ,האָט ער זיך
פּאַרשפּאַרט אין דער היים צו באַשיצן זיין וויב און ערשט-
געבױרן קינד .אין יולי  1491זיינען צו אים .אין--שטוב (אויף
גרויס סטעפן  --גאַס  )31כאַפּערט געקומען און איס צוגענומען.
! ווען ער האָט זיך געוזאָלט געזעגענען מיט זיין ווייב און אַ לעצטן
קוש געבן זיין איין-יאָריקן קינד ,האָבן זיי אים אויף אַ מערדער-
|
לעכן אופן צעשלאָגן און אַוועקגעפירט...ײ.
,ײַן -און צװאַנציק און איינער" ,נייאוָרק ,2691 ,זו.6636 .
ש .בליאַכער  --א

 ---אומגעבראַכט געװאָרן דורך די פאַציסן

דעלסאָנס

תנ"ך-איבערזעצונג זיך אויס-

געלערנט דייטש ,און אַלס אױטאָדידאַקט,

אויך רוסיש ,און אונטער דער השפּעה
פון דער
סור,

העברעישער השכלהליטעראַ

צו 41

אאָר;

אָנגעקומען אִין 5טן

קלאַס פון דער קלאַסישער גִימְנאַזִיע אין
מאַריאַמפּאָל ,וועלכע ער פאַרענדיקט מיט
אמַעדאַל ,און שטודירט דערנאָך אין דער
מעדיציניש -כירורגישער אַקאַדעמיע אין פּעטערבורג .נאָכן ענדיקן
די אַקאַדעמיע אין  ,2881זיך ספּעציאַליזירט אין ווין און זינט
 32זיך באַזעצט אין ווילנע ,וואו זיינע עלטערן האָבן שוין פון
פריער געװווינט ,און דער פאָטער האָט זיך דאָרט באַשעפטיקט אַלס
:
ליװועראַנט פאַרן מיליטער.
געזעלשאַפטלעך  --נאָך אַלס סטודענט געשטאַנען נאָענט צו אַ
רעװאָלוציאָנער קרייזל און .געווען אַרעסטירט .שפּעטער אין ווילנע
געווען טעטיק אין פּרעזידיום פון אַלע וילנער קהלות .ביי דער
אַנטשטײונג .פון דער קאָנסטיטוציאַנעלידעמאָקראַטישע פֿאַרטײ
(קאַדעטן) ,געװאָרן אירער אַ טעטיקער מיטגליד ,אָבער דערנאָך זיך
צוריקגעצויגן .זינט דער ערשטער וועלט-מלחמה אָנטװיקלט אין
ווילנע אַ שטאַרק-אינטענסיווע געזעלשאַפטלעכע טעטיקייט .אין
מערץ  7191אַרעסטירט גשװאָרן פון דער דייטשער מאַכט פאַר זיין
שאַרפן אַרױסטריט קעגן דער פאַרשטעלטער קאָנטריבוציע אויף
דער ווילנער באַפעלקערונג און אינטערנירט געװאָרן אין דייטשן
געפאַנגען-לאַגער טשערסק .צוריקגעקומען אין אַפּריל  8191אין
ווילנע ,אַריעגעטראָטן אין דער ציוניסטישער אָרגאַניזאַציע ,געווען
מיניסטער אין דער ערשטער ליטווישער רעגירונג ,אין  2291אויס-
געקליבן געװאָרן פון ווילנער געגנט אַלס דעפּוטאַט אין פּױלישן
סיים ,וואו עֶר איז טעטיק אין דער בילדונגס:-קאָמיסיע ,אויפטרעטן-
זיק פאַר די רעכט פון די יידישע און העברעישע שולן נאָף דר.
שאַבאַדס רעזיגנאַציע  ---אויסגעוויילט געװאָרן אַלס פאָרזיצער פון
דער יידישער דעמאָקראַטישער קהלה אין ווילנע.
וו .האָט פאַרעפנטלעכט ,פריער אין רוסיש און אֹין דייטש איבער
0ויסנשאַפטלעכע פּאַך-אַרטיקלען .אין דייטשן געפאַנגען-לאַגער
ו
אָנגעהויבן שרייבן יידיש און פאַרעפנטלעכט אגַרויסע צאָל אַרטיק-
ּ,נקס"
לען וועגן יידישער פּאָליטיק אין פּױלן ,מיטגעאַרבעט אין פ
(רעד"ז .רייזען) און אין בוך-פאָרם אַרױסגעגעבן די ביכער ,אין
,ין סמבטיון" (,)1391
שטורעם" (, ,)6291אין גיהנום? ( )7291א
רעדאַקטירט און געהאָלפן רעדאַקטירן די צייטונג ,די יידישע
צייטונג" (ווילנע ,)9191 ,און ,ווילנער טאָגבלאַט" (וילנע-02 ,
 )9ווען די רויטע אַרמײ האָט באַזעצט ווילנע ,האָט זיך ג .גע-

ווענדעט צו סטאַלינען ,אַז די

ראַטמאַכט זאָל נישט פֿאַרמאַכן די

יידישע און העברעישע  -שׂולן אין די ניי-באַזעצטע .געגענטן פון
|
פּוילן און .ליטע.
| וו איז געווען איינער פון די |הױיפּט זשטיצער פון דער ווילנער
טרופּע' בעת אירע ערשטע שריט ,דערנאָך דער גרינדער און פאָר-
עי
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שיר די-יייי,

זיצער פון דער 'ידישער טעאַטער געזעלשאַפט" אין ווילנע ,וועל-
כע האָט געהאַט אַן אייגענע טרופּע .ער האָט אויך פאַרעפנטלעכט
פיל אַרטיקלען וועגן יידישן טעאַטער .זיין אַרטיקל װעגן דער
גרינדונג פון דער ,געזעלשאַפט,( .יידישע צייטונג" ,ווילנע ,נ'
 )9191 ,3האָט אַרױיסגערופן אַ דיסקוסיע צווישן אים און זלמן
זילבערצווייג װועגן דער מעטאָדיק פון טעאַטער.
יאָנאָס טורקאָוו איז זיין בוך ,פאַרלאָשענע שטערן .שריבט:
;אַ מנהיג אין שענסטן זין פון װואָרט ,װאָס האָט זיין לעבן
אַוועקגעגעבן לטובת הכלל .צווישן אַלע זיינע אַלגעמײנע פאַר-
אינטערעסירונגען האָט גאָר אַ חשוב אָרט פאַרנומען זיין באַ-
ציונג צוס יידישן טעאַטער .ער איז געווען ממש אַ פאַנאַטישער
אַנִהענגער פונס בעסערן טעאַטער .די דאָזיקע באַציונג איז גע-
קומען צום אויסדרוק נישט נאָר אין ווערטער ,נאָר אין מעשים;
מעשים ,װאָס האָבן דערפירט צו דער אָנטשטײונג פון איינעס
פון די בעסטע יידישע טעאַטערס ,װאָס מיר האָבן פאַרמאָגט.
בעת דער דייטשישער אָקופּאַציע אין דער ערשטער ועלט-
מלחמה איז לוט זיין איניציאַטוו געגרינדעט געװאָרן אין וויל-
נע די ערשטע יידישע טעאַטער געזעלשאַפט אינ ,פריינט פונם
יידישן טעאַטערײ ,אַרום וועלכער עס האָבן זיך גרופירט אַזעלכע
אָנגעזעענע יידישע קולטור-געזעלשאַפטלעכע כחות ,וי דר.
צמח שאַבאַד ,דר .מיכאל זשיטלאָווסקי (אַ ברודער פון דר .חיים
זשיטלאָווסקי) ,מענדל עלקין ,הירשש אַבראַמאָוויטש ,זלמן רייזען,
באָריס קלעצקין ,דר .י .ראַפעס ,באָריס טורגעל ,מיכאל עור,
הירש מאַץ ,י .אַראָנאָוויטש איא .דר .יעקב װױיגאָדסקי איז באַ-
שטימט געװאָרן אַלס פּאָרזיצער פון דער דאָזיקער געזעלעאַפט.
אַ דאַנק טאַקע דער דאָזיקער געזעלשאַפּט איז אנטשטאַנען די
ששפעטער-באַרימט געװזאָרענע יווילנער טרופעי ,װאָס האָט אַריין-
געבראַכט אַ נייעס נוסח אין יידישן טעאַטער |דאָס שטימט ניט.
די יגעזעלשאַפטי איז געגרינדעט געװאָרן אין  ,9191בעת די
יווילנער טופפּעי אינ ,פאדא" האָט עוין אָנגעהױבן שפּילן
דעס  81פעברואָר ,)6191ײ
ווייטער שרייבט יאָנאָס טורקאָו;
;איך האָב געהאַט דִי געלעגנהייט זיך צו באַקענען מיט דר.
יעקב װיגאָדסקי אין יאָר  .0291ווילנע האָט דעמאָלט געהערט
צו דער ליטווישער מלוכה .איך האָב זיך געפונען אין דער
טרופע פון אסתר וחל קאַמינסקאַ .מיר האָבן געשפּילט אין
מינסק (וױיס-רוסלאַנד) און זיך באַמיט צו קומען קיין ווילנע.
די ליטווישע מאַכט האָט אונדז אָבער ,אַלס פּוױילישע בירגער,
נישט געװאָלט געבן קיין דערלױבניש צו קומען קיין ווילנע.
אסתר רהל קאַמינסקאַ האַט װעגן דעם געשריבן צו איר אַלפּן
פריינט און פאַרערער דר .װיגאָדסקי ,ער האָט זיך גלייך גענן-
מען צו דער אַרבעט .דער ווילנער פּאָליציי-קאָמענדאַנט איז צו
יענער צייט געווען דער באַקאַנטער יידישער געזעלשאַפטלעכער
טוער ראָזאָווסקי ,וועלכער האָט אויך מיטגעהאָלפן אונדזער טרופּע
צו קומען קיין ווילנע .סיהאָט לאַנג נישט געדױערט ,און דר
װיגאָדסקי האָט אונדז צוגעשיקט אַן אַפיציעלע דערלויבניע)
פון דער ליטווישער מאַכט ,װאָס האָט אונדז דערמעגלעכט אַרײו-
צוקומען קיין ווילנע.
דר .װיגאָדסקי האָט אונדז אין ווֹילנע שטאַרק מקרב געוען
און אונדז אַרױסגעוױזן ,וי זיין ששטיײיגער איז געווען ,אַ סך
װאָרעמקײט .עס איז באמת געוען אַ גריסער נחת-רוח צו
3

פאַרבוענגען

אין זיין הויז ,אין זיין און זיין ליבער

פרויס

גע-
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זעלשאַפט .דאָס איז געווען אַן אָפן און גאַסטפרײנטלעך הז
פון וועלכן מען איז אַרױס דערמוטיקט און געשטאַרקט .דר.
װיגאָדסקי האָט מיט שטאָלץ גערעדט וועגן זיין טאָכטער ,וועלכע
האָט געלעבט אין מאָסקווע .זי איז געווען אַן אָנגעזעענע רוסישע
זראַמאַטורגין און אָנפירערין פון אַ קינדער-טעאַטער .ער האָט
נאָר באַדױערט ,װאָס ער קאָן נישט זען די פרוכט פון איר אַר-
בעט .ער האָט זי שוין מער קיינמאָל ניט געזען .דר .װיגאָדסקי
האָט זײיער אַ סך געשריבן וװעגן יידישן טעאַטער.
מיט זיינע אַרטיקלען האָט זיך די טעאַטער-וועלט שטאַרק
גערעכנט.
דעם 22טן יולי  1491האָבן די בלוט-דורשטיקע דייטשישע
האָרדעס פאַרנומען ירושלים דיליטע .צװישן דאיָנגעזעענסטע
ווילנער יידישע געזעלשאַפטלעכע און קולטור-טוער איז אויס-
געקליבן געװאָרן אַ ייודעךראַטי .דֹר .יעקב וױגאָדסקי האָט
געהאַלטן ,אַז אויך ער ,נישט געקוקט אױף זיין הויכן עלטער,
טאָר זיך נישט אָפּזאָגן אָנצונעמען דעס אחריותפולן אַמט .ער
האָט זיכער געוואוסט ,אַז איצט איז זיין גורל געחתמעט".
וועגן זיין לעצטן פּעריאָד און טראַגישן סוף שרייבט ש .קאַי
טשערגינסקי:
ידי היטלעריסטישע

אֶָקופּאַציע האָט געטראָפן דעס באַליבטן

ווילנער כלל-טוער שוין אן אַלטן (68טער יאָר) און אָפּגעשוואַכטן,
ער האָט נישט געקאָנט שלום מאַכן מיטן געדאַנק ,אַז אַזעלכע
רציחות ,שױין אין די ערשטע טעג פון דער היטלעריסטישער
אָקופאַציע,
צום

זאָקן

דעמאָלסטזיקן

רעכטלעך

טאָלערירט

רעפערענט

פאַר

װערן.

ער

יידן-ענינים

איז אַװעק
נױימאַן און

געפאָדערט אָננעמען מיטלען קעגן מערדערלעכן ווילקיר .ער האָט
פראָטעסטירט קעגן דער פאַראָרדנונג צו טראָגן לאַטעס .אַאיר
| ווילט אונדז נישט נאָר פיזיש אױסראָטן  --האָט מוטיק גערעדט

דער אַלטער דאָקטאָר  --נאָר אויך מאָראַליש .וװיניק איז אייך,
אַז מיר וועלן טראָגן די לאַטע אויפן ברוסט ,ווילט איר נאָך
אונדז דערנידריקן צו טראָגן עס אױף דער פלייצע ..אָבער"..
דער יונגער פּריץ האָט אַ זעץ געטאָן מיטן פויסט אין טיש און
זיך צעשריען  אַרױסטרײבן אים ,דעס אַלטן שמוציקן זששיד".
דעם דאָקטער האָט דאָסמאָל טייער געקאָסט זיין מוט .דעם
ערשטן מאָל איז דר .װיגאָדסקי שוין געזעסן (אין  )7191אין אַ
תפיסה אין דייטשלאַנד .איצט האָבן אים די דייטשן וידער
אַריינגעזעצט אין אַ תפיסה אין ווילנע .סיהאָבן זיך אַריינגעריסן
צו אים ביינאַכט פּאָליציאַנטן (אויף דאַנציגער געסל) און אים
געהייסן זיך אָנטאָ . איך וועל ניט גייןף" ,האָט דך .וױגאָדסקי
אויסגערופן .זיי האָבן זיך אַ װאָרף געטאָן אויף אים ,צעשלאָגן
און אים אויף די הענט אַרױסגעטראָגן אויפן גאַס און אים אַוועק-
געפירט אין דער תפיסה איף לוקישקעס .דער אינזשעניער
דן קאַזײ ,וועלכער איז געזעסן אין איין צעלע מיט דר .וױיגאָדט-
קין און איז דערנאָך פון תפיסה אַרױס ,האָט מיר איבערגעגעבן,
אַז דר .װיגאָדסקי האָט זיך אויסערגעוויינלעך שטאָלץ און מוטיק
געהאַלטן אין צעלע און אָנגעשטעקט מיט זיין מוט די איבריקע
אַרעסטאַנטן .ער איז געווען שוֹין ייער קראַנק .קיין דאָקטאָר
צו איס האָט מען אָבער ניט גערופן אין דער שטײנערנער
צעלע האָט ויך דער האַרבטט באַזונדערס געפילט מיט זיין נעץ
און קעלט .יעדער פון אונדז  --דערציילט קאַמײ  --האָט גע-
װאָלט פון זיך די בגדים אַראָפּנעמען און צודעקן דעם קראַנקן
דאָקטאָר ,אָבער דער דאַקטאָר האָט זיך קאַטעגאָריש אַפּגעזאָגט,
=
וט

3791

.3792/

לעלפיקאַן
חחלד חטוירלטן הזוח

זי

פול"קמעהקאז ארק לט ישרעשרחרא ==י7סשמהט א אה

= חירקמרח

פון

יט

און געבעטן זיך ניט באַאומרויקן ,מירן זיי איבערלעבן ,יידן --
האָט ער אַלעמען געטרייסט  --מיר האָבן שױין איבערגעלעבט
אַזזינס אין אונדזער געשיכטע" .די אַרעסטאַנטן אין צע? האָבן
זיך כסדר געביטן אַלע זיינען אַוועקגעפירט געװואָרן אויף פאָ-
נאַר .נייע זיינען געבראַכט געװאָרן .דעם דר .האָט מען געלאַזט
אין תפיסה ספּעציעל זיך צו מאַטערן.
אין גרויסע וױיען האָט דער אַלטער באַליבטער כלל-טוער
דר .װויגאָדסקי אויסגעהויכט זיין נשמה אױף דעס שטיינערנעם
דיל אין אַ צעלע פון דער לוקישקער תפיסה.
װיגאָדסקיס פּרוי ,יעלענאַ סעמיאָנאָונאַ ,איז געװען אין
געטאָ און האָט באַקומען אונטערשטיצונג פון יידן ראָט .מיט
דער ליקווידאַציע  --אַװעקגעשיקט געװאָרן אױיף טרעבלינקע.
זייער טאָכטער ,די סאָוויעטישע שרײבערין א .ברושטין ,האָט
זיך באַוויזן צו עוואַקואירן פון ווילנע ,וואו זי איז געקומען צו
גאַסט פון מאָסקווע צו אירע עלטערן זי לעבט".
גאָר אינטערעסאַנטע איינצלהייטן וועגן דעם אופן װי אַזױ ג.
און זיין פרוי האָבן געלעבט אונטער דער נאַצישער הערשאַפט ,ווערן

אָנגעגעבן אין ה .קרוקס ,טאָגבוך

פון ווילנער געטאָ":

גנדר .יעקב) ויגאָדסקי איז דאַן בכיון נישט איינגעלאַדן
געװואָרן {|ביים צונויפשטעלן אין ווילנע די ייד-פּאָרשטײיער-
דערפאַר ,װייל ער
שאַפּט ,די אַזױ-גערופענע אידנראַטןי|
איז געווען דער פאָרזיצער פון ווילנער אַנטי-היטלער-קאָמיטעט
און עס איז געווען אַ מורא צו פּאָרסירן זיין פּערזאָן"{ ...אָבער
ווען סיאיז דעס  42יולי  1491דערהאַלטן געװאָרן אַ באַפעל,
אַז דער ידנראַט דאַרף פון  01פאַרגרעסערט וװערן אױיף 42
פּערזאָ ,ווערט ג .שוין יאָ צוגעצויגן| .אין אױגוסט  1491קומט
װוידער אָן אַ פאַראָרדנונג ,אַז דער יידנראַט זאָל באַשסטײן נאָר
פון  01פּערזאָן ,און ג .ווערט געוױיילט צווישן די  5קאַנדידאַטן
ד{ערווייל ווערט אַרױסגעגעבן די פאַראָרדנונג ,אַז די ווילנער
יידן דאַרפן געבן אַ געלט-קאָנטריבוציע און אויב די ערעוטע
 2מיליאָן רובל וועלן ניט צוגעשטעלט ווערן ביז  9אין דער פרי,
וועלן די פאָרשטייער פון יידנראַט ,װאָס וועלן קומען  01אין דער
פרי ,דאַרפן איבערנעמען די טױטע קערפערס פון די דער-
שאָסענע}| ..וי נאָר די דעלעגאַטן זיינען געקומען אין יידנראַטָ
און געמאָלדן װאָס מען פּאַרלאַנגט ,איז די שטימונג געװאָרן אַן
אימהדיקע; אין שטאָט קאָן מען גיין נאָר ביז  6אין אָוונט .אַ סך
גאַסן זיינען פאַר יידן בכלל געשלאָסן וי אַזױ שאַפט מען ביז
מאָרגן פרי אַזאַ סומע? דער אַלטער דר .װיגאָדסקי האָט אַ הייב
געטאָן די שטימונג און געשריג ,אַז איצט איז נישט די צייט
אױף יאוש ,מען דאַרף נעמען זאַמלען |..דאָס גאַנצע געלט
האָט נישט געקאָנט געשאַפן ווערן .מען טראָגט צו מורערן וויפל
מען האָט געזאַמלט .ער פאָדערט ,אַז ביז  1מוז דאָס גאַנצע געלט
געבראַכט ווערן .אַלע מיטגלידער פון יידנראַט קומען באַלד און}..
פון די  42מיטגלידער פון יידנראַט האָבן געפעלט ( 2פישמאַן
און קאַץ) ,מורער ויל וויסן װוער עס איז דאָ דער עלטסטער.
דר .וױיגאָדסקי מיינט .אַז ער פרעגט זיך אויפן עלטסטן לױטן
עלטער ,און ער ווייזט אױף זיך .ער בעט ביי דער געלעגנהייט
מען זאָל פּראָלאַנגירן די צייט פון זאַמלען געלט אױיף  01טעג
און פרואווט עס מאַָטיװױירן מיט פאַראַנענע טצועריקייטן ,מיט
אָרעמקײט איא .מורער האָט דאַן אַ ברום געטאָןף ,פערריק-
טער אַלטער! דאָס מוז תיכף געשאַפן וװוערן!ײ| ..פאַרצייכנט שבת
דעס  03אױגוסט  |1491דר .יעקב וױגאָדסקי איז אַרעסטירט.
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יידישן טסעאַטער
די דאָזיקע ידיעה האָט דאָ געמאַכט אַ פּאַרשטענדלעכן| ..דעם 5
סעפטעמבער  1491איז פאַרצייכנט} .וייטער האָט ער |דער
בירגערמייסטער} דערקלערט ,אַז ער מאַכט גרויסע באַמיונגען
וועגן באַפרײען דעם דר .װיגאָדסקי ,ליידער אָן רעזולטאַטן אַז
ער טוט אױיך איצט ועגן דעם און ער האָט דערפון גריסע
אומאָנגענעמלעכקייטן ...ער איז הילפלאָז| .דעם  13דעצעמבער
. )1דער פאָרזיצער פון אַמאָליקן יידנראַט פון שּאַר דער
געטאַ נדר .יעקב וױגאָדסקי) איז פאַרכאַפּט געװאָרן.
טראָץ זיין טיפן עלטער .אַלע באַמיונגען אים אַרױסצונעמען
האָבן ניט געגעבן די מינדסטע רעזולטאַטן די פרף ,אַ זקנה,
איז פאַרבליבן איינזאָס און הילפלאָז .ווען זי איז פֿאַרשלעפט
געװאָרן אין געטאָ ,האָבן זיך אויף איר מרחס געווען די גרופע
דאָקטױרים און זי האַלטן אין אױף אין יידישן שפיטאָל .איצט
איז זי אָנגעקומען נאָך ששטיצע .דער יידנראַט האָט איר קוים
לעצטנס באַזאָרגט מיט אַ יראָזן שייןף"..
{פאַרצײיכנט דעם  81נאָוועמבער ;24911
.ער דר .װוױגאָדסקי איז געווען פּאַר ווילנע איז איבריק
װ
אַן אויסטייטשונג .פאַרװאָס דר .ויגאָדסקי איז פאַרשלעפט
געװאָרן פון ווילנע האָבן מיר שױין ניט אײינמאָל דערמאַנט .קיי-
נער אָבער ,גענויער .זעלטן ווען דערמאָנט זיך ווער ,אַז דאָ איז
פאַרבליבן אַ פרוי אין טיפן עלטער און זי איז עלגט און אָן שום
הילף .נאָך לאַנגער און שווערער מי האָט זיך דער יידנראָט אָן
איר דערמאָנט און איר באַשאָנקן מיט אַ פערטל פּאַיאָק .אױף
אַזזיפיל טראַכט מען וועגן איר! פון אַלע ווילנער איז ניט גע-
ווען צו וועמען זיך צו ווענדן ווי צו ..מיר; די פרוי איז פאַר-
איינזאַמט ,זי איז פאַרלאָזן און אָט באַוױיזט מיר אַ דאָקטאָר ,אַז
דעם זיגער פון דר .װיגאָדסקי וױל זי אַרױסשיקן אין גאַס און
אים פאַרקויפן, .אדרבא ,מיר װועלן אייך בעטן  --ווענדט ער
זיך צו מיר  --מיר גלייבן אַז איר וועט דאָ קאָנען עײעס אויפ-
טאָ ,עס איז  --זאָגט ער  --אַ חרפּה פאַר ווילנע צו לאָזן דעם
זייגער אין גאַס אַרין .עס וועט גאָרניט שאָדן ,אַז דער יידנראַט
ואָל דעם זייגער אָפּקויפן און זאָל די אַלטיטשקע ניט האָבן קיין
צערײ .איך האָב באַשלאָסן מיט דער זאַך זיך צו פאַראינטערעסירן.
געבעטן אַ בריוו פון דער פרױ ,אַז דער זייגער איז טאַקע איר
אייגנטוס און אַװעק צו פרידן |אַ מיטגליד פון ידנראַט} .פריך
האָט מיר געגעבן גערעכט און איצט װאַרט איך אױף זייער
דעציזיע ,װאָס דער זייגער איז פאַר אים ..ווערט{ .באַמערקונג
פן רעדאַקטאָר פון ,טאָגבוך"; :אין י"וא-אַרכיוו (קאַטשער-
גינסקי-סוצקעווער-קאָלעקציע ,נומ'  )195איז דאָ דער דאַנק-
ברוו פון פרוי װיגאָדסקי צום יידנראַט פאַר די  000,2רובל,
װאָס זי האָט באַקומען פאַר איר מאַנס זייגער|".
א .סוצקעווער שרייבט אויך וועגן דער זעלבער

עפּאָכע

און

ברענגט אַנדערע אינפאָרמאַציעס:
גער איז שוין געווען קראַנק ,קוים װאָס געגאַנגען .וען
די נייע מאַכט-האָבער האָבן אָנגעהױבן זייער מאָרד איבער דער
יידישער באַפעלקערונג ,זיינען צענדליקער און הונדערטער מענ-
טשן געלאָפּן װצױויגאָדסקין .ביי דעם האָט מען אַװעקגערױבט אַ
חן ,ביי דעם אַ טאַטען זאָל ער ,װי אַלע מאָל ,זיי העלפן ,זי
.
ראַטעווען.
דער קראַנקער װיגאָדסקי האָט זיך אויפגעהויבן פון בעט,
אָנגעטאָן זיינע שווארצע קליידער מיט די אָקאָרשט-אָנגענײטע
לאַטעס ,גענומען אַ שטעקן און איז אַװועק צום רעפערענט פאַר
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צדדרושטים
ענינים

יידישע

אָפּצושרײען

מורער

גזרות.

די

שטורמיסט

דער

בי דער מיר האָט אים ניט אַרײנגעלאָז .געהיסן וואַרטן אויף
די

טרעפ.

זקן

איז

אַ שעה

אין

צוגעגאַנגען
דעם

און דערציילט

אָרום

נענטער,

איז

אַרױיסגעקומען

מורער.

זיך

פאָרגעשטעלט

ווער ער

װעגן די גרויסע

נייעם הערשער

דער
איז

עולות ,ואָס

ווערן אָפּגעטאָן לגבי די יידן .מורער האָט ניט געענטפערט קין
װואָרט .ער האָט אַרויפגעצויגן אויף דער האַנט אַ ווייסע הענדשקע
װיגאָדסקין פון אַלע טרעפּ.

און אַראָפּגעשלײדערט

זקן האָט

דער

זיך קוים אויפגעהויבן ,זיך אַרומגעװישט דאָס בלוט ,און מיטן
וי אַלע יידן ,זיך אַװעקגעלאָזט

ברוק,

מ יצקעוויטען)

דורך
אַרױס

געזעץ,

דער

יידן עס איז
דר.

געטאָן

ניט-יידישער
אים

הויפט -גאַסן זיײינען

פאַרווערט

פאַר

אַז די

ויגאָדסקץ.

א כאַפּער

צופעליק

געבראַכט

לאַנג

בין

איינמאָל איז

געקומען

געמאָנט

עװױינענבערג

אים

האָט ער

פאַרשײדענע

אַ נעם
א

באַמערקט

דעם זקן או

אַ היים.
אַלטער כלל יטוער

מען האָט איט אַרױיסגעשלעפט
דער לוקישקער טורמע.
מיין פרוי האָט אים ששפעטער
קאַמער

האָט

האָט עס

פּראָוואָקאַציעס,

ביי אים

טרייסט.

אַ טאַקסי

געזען אין טורמע.

מתים.

צו

אין

אַ חודש
אין

װיגאָדסקין

די יידן ,אָנגעכאַפּטע רַיי

האָבן זיך געצויגן

װיגאָדסקי

אַרויט

או אַװעקגעפירט

געמאַטערט.

אַרײנגעװוואָרפן

מער ניט

צו זיין שטוב

פון בעט

האָט

און

פּראָפּעסאָר .ער האָט אויסגעקויפט

פון דעמאָלט' אָן איז דער
פון שטוב,

אַהײם.

גאַס .ם יאיז געווען דעמאָלט

ווען סיאיז

גלייך אויסגעוואַקסן
יעקב

ער

איז געגאַנגען
שוין

צו דעם זקן און

האָט געמונטערט

די פאַר-

משפּטע ידן ,דאָס געלט האָט ער געהייסן צערייסן און דאָס
גאָלד און צירונג אַרײנוואַרפן אין אָפּטריט כדי עס זְאָל ניט
אַריינפאַלן

אין

די

הענט".

מערדערישע

,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,ניו יאָרק ,1391 ,ערשטער באַנד ,ז,866 .
ל,עקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור ,,ניו יאָרק ,0691 ,דריטער
באַנד ,זו,6237523 .
זלמן זילבערצווייג  ---צו דער גרינדונג פון אַ יידיש-נאַציאָנאַלקן טעאַטער, ,ייד

װילנע 6 ,דעצעמבער .9191
פון ,װילנער געטאָ" ,מאָסקװע ,6491 ,זו,21111 .
, -חורבן װילנע ,/ניו יאָרק ,7491 ,זז.091:981 .פ,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צװײ,

שע צייטונג",
א .סוצקעװוער ---
ש .קאַטשערגינסקי
יאָנאַס טורקאָװ ---
זו,6117311 .
,אָגבוך פון װילנער געטאָ" ,ניו יאָרק ,1691 ,זו,82 ,52 ,01 .
ה .קרוק  ---ט
,125 ,58 ,40 ,1

,169

.409*410

זיײידערמאַן ,דוד
(געב 21 .פעברואַר  --- 5981אומגעבראַכט געװאָרן דורך די גאַציס}
געבוירן  21פעברואַר  5אין לאָדזש,
פּױלן .פאָטער  --אַ וועבער .באַקומען אַ
טראַדיציאָנעל-יידישע דערציונג און געענ-

דיקט אַ -4קלאַסיקע שול.
יאָנאַס טורקאָו שילדערט
ער איז געקומען צום טעאַטער:
,נאָך

זיצנדיק

איף

דער

װי

אַזױ

וועבשטול

אין כאַפּושס אױיף װאָלבארסקאַ גאָס ,63
לאָדזש,

אין

יינגל
פּענאָמענאַלע
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שטימע.

האָט

אַרױסגעויזן,

בי דער

אַרבעט

דוך זיידערמאַן,

אַז ער

אַלס

באַזיצט

האָט ער שטענדיק

אַ
גע-

באַ 1בד.
זונגען ,און זיינע חברים װי אױיך די עלטערע וועבערס האָבן
געזאָגט ,אַז דודל װאַקסט אַ גרויסער חזן דוד זיידערמאַן האָט
מיט קיינעם נישט גערעדט און קיינעם נישט אָנפאַרטרױט; זיין
חלום איז געווען צוֹ ווערן אַ יידישער אַקטיאָר .פון די קינדער"
יאָרן אָן האָט זיידערמאַן געהאַט אַ שטאַרקן דראַנג צום יידיען
טעאַטער ,און אַלע שבת נאָכמיטיק איז ער געלאָפן צו זאַנדבערגן
אין טעאַטער און מיט אַ פאַרכאַפטן אָטעם צוגעקוקט זיך
צו דער יפאַרכעוופטער וועלטי ,וואָס אז געווען אויף דער בינע.
און טאַקע נאָך אַזאַ וװעלט האָט דוד געבענקט און שטילערהיט
וװעגן איר געחלומט .ער איז פון דער נאַטור געווען אַ פאַרי
מאַכטער אין זיך ,אַ שווייגנדיקער .זיינער אַ חבר האָט אים אַמאָ?
געזאָגט ,אַז ער געהערט צו אַ קרייז ,װאָס ישפּילט טעאַטערי ,און
אױב דודל ויל ,קאָן ער אים דאָרט אַרינפירן .פאַרשטייט זיך,
אַז ..ער האָט זיך אָן דעם אָנגעכאַפּט און עם האָט נישט לאַנג
געדױערט און ער האָט אױך געהערט צו די ישעפּילערסי .ער
האָט באַקומען אַ ראָל צו וועלכער ער האָט געדאַרפט האָבן אַ
לאַנגע קאַפּאָטע .נישט לאַנג געטראַכט ,האָט ער ,שבת ,ווען דער
טאַטע האָט זיך געלײיגט שלאָפן נאָכן עסן ,צוגענומען זיין קאַ-
פּאָטע און געלאָפן צו זיינע חבריםישפּילערסי .צום שלימזל
האָט זיך דער טאַטע אויפגעכאַפּט פון שלאָף פריער וי אַלעמאָל
און געוואָלט מאַכן אַ שבתדיקן

שפּאַציר.

נאָר גיי מאַך אַ שפאַ-

ציר ,אַז ס'יאי'ז נישטאָ די קאַפּאָטע .ווען דוד איז צוריקגעקומען
פנם ישפּילןי אַהײם ,האָט אים זיין טאַטע דערלאַנגט דעם
אמתן פסק .ער האָט אים געשלאָגן מכות רצח"..
ז .זעט מער ניט קיין תכלית צו פאַרבלייבן אין דער היים און
באַשליסט אַװעקצופאָרן מיט אַרטיסטן' .ער לאָזט איבער דעם
וועבער-שטול און לאָזט זיך אַרױס מיט פאַרשיידענע 'ליבהאָבער'-
גרופּעס איבער דער סביבה פון לאָדזש ,ביז ער באַקענט זיך מיטן
קאָמיקער ישעיה צוויליך ,וועלכער פירט אים אַריין אין דער
וועלט פון פּראָפּעסיאָנעלן יידישן טעאַטער .ד .ווערט אין 7191
אַנגאַזשירט אין לאָדזשער 'סקאַלאַ'-טעאַטער (דירעקציע  --יוליוס
אַדלער און ה .סיעראָצקי) אַלס ערשטער ליבהאָבער .אין דער
צייט װואָס אין שפּילן טעאַטער ווייזט ער נישט אַרױס קיין באַזון-
דערן טאַלענט ,איבעראַשט ער אָבער אַלעמען מיט זיין זינגען .זיין
פרעכטיקע העלדן-טענאָר שטים געווינט באַלד פאַר אים אַ נאָמען
װוי איינער פון די ערשטע בעסטע אָכּערעטן-כחות .אין דער טרופּע
באַקענט ער זיך אויך מיט דער כאָריסטקע און עפּיזאָדן-ראָליסטקע
חנה לערנער ,מיט וועלכער ער האָט חתונה ,און צוזאַמען הייבן זי
אָן ווערן די סטאַר-אַקטיאָרן אין פאַרשיידענע טרופּעס ,ביז זיי פאַר-
בינדן זיך מיט דער קאדיש-כאַש טרופּע און פאָרן מיט איר אַרום
איבער דער פּוױלישער פּראָװוינץ .דאָ טרעט שוין ז .אויף נישט נאָר
אין די הױפּט:ראָלן פון טראַדיציאָנעלן יידישן טעאַטער-רעפּער-
טואַר ,נאָר אויך אין די אײיראָפּעישע אָפּערעטן' :באַיאַדעראַ'' ,טשאַר-
דאַש פירשטין'' ,די רויז פון סטאַמבול' א'א ,אין וועלכע ז .האָט אַ

גוטע

מעגלעכקייט

אַרױסצװוויזן

זיין פּרעכטיקע

שטים.

ער

באַװייזט זיך אויך שוין צו אַנטװיקלען אַלס אַ פיינער אַקטיאָר און
אַרױסצװוייזן מער באַוועגלעכקייט אויף דער בינע אין זיינע זשעס-
טוקאַלאַציעס און אויסדרוקן פון פּנים --- 0291 .מאַכט ז .אַ טורניי
איבער קאָוונער ליטע -- 2291 ,גאסטראָלירט ער ביי יאַזעף קעס-.
לער אין לאָנדאָן ,שפּעטער אין בערלין 4291 .שפּילט ער אויף דער
דייטשער בינע.
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לעססיסאַן
אין  6291שפּילט ער אין װאַרשעװער
און וועגן דעם שרײיבט יאָנאַס טורקאָו:

קאַמינסקי

פון
טעאַטער,

..,שלמה קוטנער פירט מיט זי אױף די אָפּערעטע ימאָ-
דערנע דאַמעױ .נישט געקוקט אויף די גרויסע היצן ,װאָס זיינען
צו יענער צייט געווען אין וואַרשע ,איז די אָפּערעטע דורך מיט
אַ שטורמישן דערפאָלג און טאָג-טעגלעך איז דאָס גרויסע יקאַ-
מינסקיי-טעאַטער געווען אויספאַרקויפט .גענוג צו דערמאָנען,
אַז די דאָזיקע אָפּערעטע האָט אויסגעפולט דעם גאַנצן טעאַטער-
סעזאָן .דאָס אין געשען אַ דאַנק דוד זיידערמאַנס זינגן ,װאָס
האָט אַלעמען וי פּאַרכטופט .זיידערמאַן איז אָבער נישט פאַר-
בעוופט געװאָרן פון דערפאָלג און איז נישט געבליבן שטין אויף
איין אָרט .ער אין געגאַנגען בהדרגהדיק פאָרױיס ,געלערנט
דערביי ביי פאַרשיידענע געזאַנג פּראָפּעסאָרן ,און אַ דאַנק זיין
פענאָמענאַלער נאַטור-שטים איז ער אָנערקענט געװאָרן פאָרן
בעסטן יידישן טעאַטער-זינגער".
וועגן ז'.ס שפּילן 'בר כוכבא' אין װאַרשעװער צירק--בנין שרייבט
דר .מ .ווייכערט;
זײדערמאַן איז אַ זינגער מיט טעמפּעראַמענט .ער האָט
אַ שטאַרקע טענאָר-שטים .גלייך נאָך די ערשטע טענער ,האָט
זי זיך באַפּרײט פון דעם נאַזאַלן ביי קלאַנג .װאָס וױיטער איז
זי אַלץ מער געװאַקסן און אָנגעפילט מיט איר קראַפט דעם
גראַנדיעזן צירק ,נאָר די עברי האָט זיך ביי איס נישט דייטלעך
י
|
געהערט".
ביו  8291האָט ז .אָנגעפירט מיט אַן אָפּערעטן-טרופּע איבער
פּױלן .אין  8291האָט ער געשפּילט אין ריגער קאָמעדיע און אָפּע"
רעטן-טעאַטער (אָנפירונג :ש .קוטנער) און דערנאָך גאַסטראָלירט
אין ליטע .,לעטלאַנד ,פראַנקרייך ,ענגלאַנד ,בעלגיע ,טשעכאָסלאָ-
װאַקײ ,דומעניע ,עסטרייך ,דייטשלאַנד ,דרום אַמעריקע און אַפריקע,
און אומעטום געשפּילט פאַר אױיספאַרקױיפטע טעאַטערס.
וועגן ז'.ס לעצטן פּעריאָד און זיין טראַגישן סוף געפינען מיר
אַ לענגערע שילדערונג אין יאָנאַס טורקאָווּ בוך ,פאַרלאָשענע
שטערן":
ווען דער |צוױיטער וועלט|-קריג איז אױסגעבראָכן ,האָט
זיידערמאַן מיט זיין פרוי חנה לערנער און זייער איינציקער,
ביז גאָר געראַטענער ,זון ,האַרי ,װאָס האָט געענדיקט גימנאַזיע
אין בערלין ,זיך געפונען אין וואַרשע .זיידערמאַן האָט מיט זיין
פאַמיליע געפּרואווט אַנטלױפן פון די דייטשן קיין רוסלאַנד .עס
איז אים אָבער נישט געלתנגען און ער איז צוריקגעקומען קין
װאַרשע .זיידערמאַן מיט זיין פאַמיליע האָבן געהאַט אויסלענדי-
שע פעסער און מאַטעריעלע מעגלעכקייטן צו פאַרלאָזץ דאָס
גיהנום .זי האָבן זיך אָבער נישט פּאָרגעשטעלט ,אַז עס שטייט זי
פאָר ,פּונקט וי אַלע יידן ,אַזאַ גרויס אומגליק ,און זיי זיינען פּאַר-
בליבן אין וואַרשע ביי די דייטשן .דער בייזער גורל האָט גע-
װאָלט ,אַז זיין גלאַנץ-פּעריאָד ,אויף וועלכן זיידערמאַן האָט זיך
נישט געהאַט צו באַקלאָגן אויך פאַרן קריג ,זאָל זיין דווקא
אין ואַרשעווער געטאָ .ער איז ,נישט געקוקט אױף די אַלע
צרות ,אין ואַרשעווער געטאָ ,אויך שישפּילעריש שטאַרק
אויסגעוואַקסן.
דוד זיידערמאַן האָט געהערט צו די ערשטע ידישע אַקטיאָרן
װאָס האָבן אָנגעהױבן צו זינגן בעת דער דייטשישער אָקופּאַציע
און מען האָט זיך ממש געשלאָגן איבער אים כדי אים צו קאָנען
אַנגאַזשירן .פון אָנהײב אין ער אויפגעטראָטן אױף די נאַכט-

יירישן

ר
עַ ט
טפ עא

אימפרעזעס אין די הויף-קאָמיטעטן ,דערנאך איז ער אַנגאַזשירט
געװאָרן אין 'קאַפֿע גערטנערי ,װאָס איז אָנגעפירט געװאָרן
דורך אַ דייטשקע ,אַ געוועזענע װאָדעוויל אַקטריסע... .ער האָט
געזונגען זיינע סאָלאָדנומערן איבער דריי חדשיס-צייט ,האָבנ-
דיק אן אונובאַשרײבלעכן דערפאָלג .ער איז אויך צװאַמען מיט
זיין פרוי אויפגעטראָטן אין אַנדערע ואַרשעווער קאַפעס און
אומעטום געהאַט אַ שטורמישן דערפאָלג .ער איז אויך אויפגע-
טראָטן אין יעלדאָראַדאָי-טעאַטער אױף דזשעלנע אין ידי
רומענישע חתונהי און אין ידעס רבינס ניגװי .װאָס איז גע-
גאַנגען בי אױספאַרקויפטע היזער.
ווען די דייטשן האָבן געמאַכט אין געטאָ זייער פּראָפּאַגאַנדע-
פילם יאַזיע אין מיטל-אײיראָפּע" און געצוואונגען יידישע אַק-
טיאָרן זיך צו באַטײליקן אין אים .האָבן זיי אױך נישט אויסגע-
מיטן דוד זײדערמאַנע .ער האָט געמחט זינגן דאָס ליד ימיין
יידישע מאַמעי .דער עולם אין זאַל האָט געוױינט מיט אמתע
טרערן; מיט אַזויפיל געפיל האָט זיידערמאַן געזונגען ,און נישט
נאָר דער עולם ,נאָר אויך די קאָלעגן-אַקטיאָרן זיינען געווען גע-
רירט ביז טרערן .װי נאָר זיידערמאַן האָט פאַרענדיקט זיין לִיד,
האָט זיך פּלוצלונג דערהערט אַ הייזעריק געשריי פון אַ דֵייטע
ילאַכןי ,און דער גאַנצער עולס איז ,מיט טרערן אין די אויגן ,וי
פּאַרגליווערט געװאָרן אין אַ גרימאַסע פון געלעכטער ,און װאָס
ווייטער ,אַלץ שטאַרקער אָנגעהױבן צו לאַכן ,וועלנדיק אויסמיידן
די אומברחמנותדיקע קלעפ פון די דייטשישע ,קולטור-טרעגער",
ווען עס האָבן זיך אָנגעהױבן די 'יאַקציעסי אין וואַרשעװװער
געטאָ ,איז זיידערמאַן מיט זיין פרוי און זון אַרײנגעטראָטן אין
חייםס סאַנדלערס ישאָפּי כדי אַזױ אַרום צו קריגן זייערע ילעבנס-
קאַוטױ .אין די אָוונטישעהן איז ער אָבער וױיטער אויפגע-
טראָטן אױף די קאָנצערטן פון די הויז-קאָמיטעטן און באַגײס-
טערט די צוזערער מיט זיינע לידער :ידי עװואַרצע נאַטאַשאַ,
יוואוהין זאָל איך גײיױ ,יטרעבלי'נקעי און יגלאָקן קלינגען.
 .,ז.יידערמאַן האָט געזונגען מיט אַזיפיל געפיל ,מיט אַזױפי?
האַרץ ,אַז אַ ציטער איז דורך ביי יעדן איינעם ,װאָס האָט אים
נאָר ווען עס איז געהערט אין געטאָ .ער האָט באַזעסן די קונסט
אָפּצוזינגען א ליד און רירן ביז טרערן .זיידערמאַנען האָט מען
געקאַנט הערן אָן אויפהער ,װאָרעם ער האָט װי פאַרכישופט
מיט זיין זייגען .עס ועט נישט זין איבערגעטריבן צו זאָגן,
אַז דוד זיידערמאַן איז געווען דער בעסטער יידישער זינגער,
און ווען ער און מיר װאָלטן געהאַט דאָס מזל ער זאָל איבער-
לעבן די מלחמה ,ואָלט די וװועלט ממש איבערראַשט געואָרן
פון זיין פענאַמענאַלער

טייטשן אַ ליד.
אין
אייזיק

געטאָ

שטים

און פון זיין וואונדערבאַרן

אויס-

|
האָט

סאַמבערגן

זיך

זיידערמאַן

און שמחה

שטאַרק

פאָסטעלן,

באַפריײינדעט

און מיט

זײ

מיט

איז אים

טאַקע באַשערט געוען אָפּצושליסן דעם לעצטן קאַפּיטל פון
זיין לעבן און צזאַמען מיט זיי אויף אַ שױדערלעכן אופן אומ-
צוקומען.
האָבן געוואוסט,

ַ.לע
 .,א

אַז דוד זיײידערמאַן

איז געווען

דער

רייכסטער ײַדישער אַקטיאָר ,און דאָך איז אים נישט איינגע-
פּאַלן צו באַזאָרגן זיך אַ דירה אױף דער אַרישער זיט --
אַ דירה מיט אַ באַהעלטעניש  --און דאָרט איבערלעבן די
מלחמה.

קיין

דרייסטקייט

געלט

האָט

איס

און אַנטשלאָסנקײט,

דערצו
װאָס

נישט
ער

געפעלט,

האָט נישט

אָבער

פאַרמאָגט
אט

3797

3798

קדדושים
שירתשוריני עיור

בַאַנד

ידי עלאר

אויך צופיל? אין זיינע יינגלשע יאָרן ,האָט אים איצט אױיך
געפעלט .אפשר האָט אין דעם פֿאֵל ,וועגן וועלכן איך רעד ,איך
גורם געווען דאָס צוריקקומען פון שלמה קוטנערן פון דער
יאַרישערי זייט  --ווער וױיסט? איינס איז אָבער זיכער ,אַז
זיידערמאַן

טעווש.

האָט

אַפילו

ער איז בלינד

נישט

געמאַכט

נאָכגעגאַנגען

קיין פרואוו

דעם

זיך

צו

ראַ"

גורל אין וועלכן ער

האָט געגלייבט ,אַז ער איז פאַר אים מזלדיק .און ווען מען
האָט אַ גרופע אַקטיאָרן ,צוזאַמען מיט אַלע יידן פון טעבענסעס
יעאָפּי אַװועקגעשיקט קיין פּאָניאַטאָוו ,הינטער לובלין ,אין לאַ-
גער אַרין ,האָט זיידערמאַן מסתמא נאָך אַלץ געגלייבט אין זיין
גליקלעכן שטערן ...לױט די ידיעות ,וועלכע איך האָב געהאַט
פון אים דורך אונדזער שליח פון דער אונטערערדישער באַ"
וועגונג ,איז ער געווען פול מיט האָפנונג.

האָט מיר

זיידערמאַן

געהייסן איבערגעבן אַז אים און זיינע חברים איז דאָרט גוט;
זי האָבן בעסערע וווינונגס באַדינגונגען און טרעטן דאָרט אויף
מיט קאָנצערטן זי האָבן זיך נישט גענייטיקט אין דעם געלט,
װאָס די יידישע אונטערערדישע אָרגאַניזאַציע האָט געשיקט
פאַר די לאַגערייזן

אין פאָניאַטאָון.

קורץ פאָרן אונטערצינדן דורך די דייטשן דעם פּאַניאַטאַ-
ווער לאַגער און פאָרן אומברענגען דאָרט אַלע יידן (בעת דעם
יידישן העלדישן אויפשטאַנד אין פאניאַטאָווער לאַגער) ,איז דוד
זיידערמאַן מיט זיין פרוי חנה לערנער און זייער זון האַרי,
צוזאַמען מיט אייזיק סאַנובערגן .רעגינאַ צוקער ,שמחה פאָסטעל,
שלמה קוטנער און דאָראַ פאַקעל ,אַרױסגעפירט געװאָרן פון
דאָרט ,כדי זיי צו ראַטעווען .אין לובלין האָבן די דייטשן פאַר-
האַלטן דעם יטראַנספאָרטי און זיי אוועקגעשיקט גלײיך קיײן
מאַידאַנעק.

דאָס איז געווען דעם
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אינם

דאָזיקן טאָג האָבן די דייטשן אַרוױיסגעטריבן נאַקעטערהייט
ידן איף איינעם פון די מאַידאַנקער פעלדער און זי
0
אַלע אויסגעשאָסן .אונטער די קלאַנגען פון שטראָוסי ,יווינער
װאַלץי *.
לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,ניו יאָרק ,1391 ,ערשטער באַנד ,ז.177 .
,יטבל'ט" ,װאַרשע ,נ' 5291 ,86
דר .מיכאַל װייכעדט  --טעאַטער אין צירק ,ל
,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
יאָנאַס טורקאָװ  ---פ
זז.701"001 .

זעלינפעלר,
{געב.

זמרה

 -- 091.אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
אין
זי;

איר

דערציילט

אױטאָביאָגראַפיע
|

 ...,די מאַמע מיינע דערציילט ,אַז
זייענדיק אַ קינד אין די וויקעלעך ,האָב
איך שױין געזונגען וואָס ,געדענקט זי
אַריעס צי פאָלקס -לידער..
נישט,
! .זייענדיק אָבער אַלט  01יאָר ,געדענק
איך ,האָב איך שוױין אָפּגעגעבן קאַנצערט
פרייטיק צו נאַכט און עשבת ביים טיש,
זינגענדיק מיטן טאָטן די זמירות ,אַז
אַלע שכנים פלעגן זיך צונויפקומעןן.
אַ.לע פרייטיק צו נאַכטס האָב איך ביי אונדז אין שטוב
געגעבן קאָנצערטן פאַר די שכנים ,יאבַעזפּלאַטנערי (אומזיסטער)

קאָנצערט איז דאָס געווען ... .איך בין אַלט געװאָרן  51יאָר,
אַ גוט אַנטוױקלטע בין איך געווע ,האָב איך אָפּגענאַרט דעס
דירעקטאָר שניאורן ,אים געזאָגט ,אַז איך בין עלטער ,וױי?
קינדער האָט מען נישט אַריינגענומע ,און בין אַרינגעטראָטן
אין יהזמירי  ...און באַלד טאַקע בין איך געװואָרן די סאָליסטין
פון שניאורס כאָר .שניאור האָט גאָר אָנגעקװאָלן פון מיר .פּאַר
יעדן קאָנצערט האָב איך געקראָגן פון אים בלומען און נאָכן
קאָנצערט  --בלומען מיט אפַּאָר קושן אַ צוגאָב ...דער יהזמירי
האָט פון מֹיר געמאַכט אַ גאַנצע יבאַרימטהײיטי .עלטער מיט אַ
יאָר-צוױי בין איך איך געװאָרן און די שטימע מיינע איז גע-
װאָרן נאָך רייפער ,קלינגנדיקער און שטאַרקער וי פריער ,האָט
שניאור איינגעפונען ,אַז איך דאַרף לערנען און ער האָט מיך
אַוועקגעפירט צום דעמאָלטיקן געזאַנג-פּראָפּעסאָר ריבאַטשקאָו.
דערהערט מיין שטימע ,איז דער פּראָפּעסאָר געװאָרן אַזױ אַנט.-
ציקט ,אַז ער האָט מיר באַלד צוגעזאָגט גליקן ,מיר פאַרזיכערט,
אַז גאָר אינגיכן װועט ער מיך אויסבילדן פאַר אַן ערשטקלאַסי
קער אָפּערן-זינגערין ,און האָט זיך אַנטזאָגט אַפּילו פון געצאָלט
פאַר מיין לערע.
אַיאָר צייט האָב איך געלערנט ביי ריבאַטשקאָון .גלייכ-
צייטיק האָט מיך דעמאָלט אויך אויסגעהערט דער באַואוסטער
חזן און מוזיקער א .הירשין ,האָט ער מיך נישט אָפּגעלאָזט ,נאָר
איך זאָל בי אים איך לערנען ,און אױך אָן געלט .האָב איך
אין משך פון אַ גאָר
יוצא געווען און געלערנט ביי ביידע.
קורצער צייט האָב איך געמאַכט אַזעלכע פאָרטשריט ,אַז ווען
דער דירעקטאָר פון מאָסקװעו יזימין אָפּערעי איז געקומען קיין
וואַרשע און אויסגערופן אַ קאָנקורס פון יונגע זינגער און זינ-
גערינס פאַר זיין אָפּערע ,און איך בין אויך אויפגעטראָטן אויפן
קאָנקורס (איך האָב שױן דעמאָלט געקענט אַריעס מיט ראָ-
מאַנס) ,האָט דער דירעקטאָר מיר באַלד פאָרגעלייגט איך זאָל
פּאָרן קיין מאָסקווע .מיינע עלטערן זיינען אָבער געווען שטאַרק
קעגן דעם  ...עס איז אױסגעבראָכן די גערשטע וועלט)-מלחמה,
און אַלץ האָט זיך אָפּגעשטעלט .... .ערשט אין  5191האָב
|
איך ווידער גענומען ערנסט טראַכטן פון זינגען.
װאָס טוט מען און צו וועמען ווענדט מען זיך?  --צו קיפניסן
אַז קיפּניס האָט דערהערט מיין שטימע ,האָט ער באַלד דעם
זעלבן טאָג אויסגענוצט זיין פּראָטעקציע אין גרויסן טעאַטער און
אויף מאָרגן האָבן מיך געהערט אַלע דירעקטאָרן ,קאַפּעל-מייס-
טער און אַרטיסטן און מען האָט מיך באַלד צוגענומען אין כאָר
פון דער אָפּערע און צוגעזאָגט מיר געבן אפַּראָפּעסאָר ער זאָל
מיט מיר איינשטודיהן אַ ראָלע .מיין שטימע איז אַזױ געפעלן
געװאָרן אין טעאַטער ,אַז אַלע פּראָפּעסאָרן האָבן מיר פאָרגע-
לייגט צו לערנען מיך אָן געלט :פּראָפ .ברזשעזשינסקי ,מאַרגאָ
קאַפּטאַל און דער אַרטיסט אָסטראָווסקי .ביים לעצטן האָב איך
געלערנט אעַױינע פּאָר חדשים ,און זיין פרוי די פּראָפּעסאָרין
אָסטראָווסקאָ האָט זיך גאָר באַזונדערס אָפּגעגעבן מיט מיר .מען
האָט מיר שׂוין געהאַט אַרױסגעגעבן פון אָפּערן-ביבליאַטעק די
אָפּערע ,ציגאַנעריאַי איך זאָל איינשטודירן די ראָלע פון מימי".
איז געקומען קיפניס און געזאָגט :אניין ,שוועסטערקע ,איך זע
נישט אַרױס די גרױסע גליקן פון דער סצענע און דערצו נאָך
פאַר אַ יידיש מיידל ..:דער וועג פון אַ יידיש מיידל איף דער
סצענע פון דער װואַרשעווער אָפּערע איז פאַרשטעלט מיט דערנער..
איך האָב פּאַר דיר אַ בעסערע קנסט ,א ריין יידישע ,אַ
אי
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 ....פּאָלקסילידער ,יידישע פאָלקס-לידער ,װאָס
האַרציקע
איך זאַמל אַלין .איך וועל זינגען ,דו וועטט זינגען ,מיר וועלן
צװאַמען זינגען ,איך װעל דיך שױן אויסלערנען"...
יאנאס טורקאָוו שרייבט;
,קיפניס האָט זי געהערט .ער איז באַגײסטערט געװאָרן פון
איר שטיס און ער האָט זי אָנגעהױבן וייטער צו לערנען זינגען.
אין אַ קורצע צייט אַרוס  --דאָס איז געווען בעת דער ער-
שטער וועלט-מלחמה  --זיינען זי צזאַמען אויפגעטראָטן אױיף
אָוונטן פון יידישן פאָלקס-ליד אין װאַרשע און אויף דער פּראָ-
וינץ ,און האָבן אומעטום אַרױסגערופן אַ שטורם פון באַגײס:
טערונג.
זמרה זעליגפעלד װאָט געהאַט אַ גוטע אויסערלעכקייט .זי
איז געווען הויך געוואַקסן ,געהאַט אַ שיין פּנים ,אַ פּאָר גרויסע,
עצואַרצע אויגן .סיאיז געווען די פּאָפּולערסטע און באַליבטסטע
יפאָלקס זינגערין  ...די לעצטע יאָרן האָט שוין קיפניס איו-
גאַנצן נישט געזונגען ,בלויז זזרה זעליגפעלד איז אויפגעטראָטן
אויף אָוונטן פון יידישן פאָלקס-ליד.
איך דערמאָן זיך די צייט ווען קיפּניס און זעליגפעלד זיינען
אויפגעטראָטן מיט זייערע ערשטע קאָנצערטן און סיאיז נאָך בי
זיי געוען אַ דיסאַנאַנס אין דער איינהייטלעכקייט פון דער
שפּראַך .קיפניס האָט גערעדט מיט אַ פאַרצויגענעם װאַלינער
אַקצענט; זעליגפעלד  --אַ פוילישע  --מיט אַ ספּעציפישן ואַר-
שעווער זיאַלעקט ,אַזױ ,אַז די לידער זיינען ביי זיי אויסגע-
פּאָלן צוליב דעס גראָטעסקמעסיק( .טורקאָוו ברענגט אַ מוסטער
דערפו) דאָס האָט ,פאַרשטייט זיך ,אַרוסגערופן גרויס הייטער-
קייט ביים עולם .מיט דער צייט אָבער זיינען די שפּראַך-בלויזן
אויסגעגליכן געװאָרן ,און זעליגפעלד האָט שױין אויך געזונגען
אין אַ שיינעם; ליטעראַרישן יידיש".
זיגמונט טורקאָוו ,אַרומרײדנדיק די עפּאָכע פון לייכטער פאַר.

אַ טאָכטער פון אַ מלמד ,אַן אייגנטימער פוֹן אַ האַלב-מאָדערנעם
חדר אױיף טשעפלע גאַס .זי איז געווען די עלטסטע טאָכטער
בי אירע עלטערן ,וועלכע האָבן געהאַט אַ היבש ביסל קינדער.
אַלע שטאַרק ענלעך איינע צו די אַנדערע .עס איז מיר אויך
נישט באַוואוסט ווען זמרה זעליגפעלד איז געבוירן געװאָרן .זי
איז געווען יינגער פון קיפּניסן מיט מינימוס  51יאָר .זי איז
אָן
געווען אַ רואיקע ,געמיטלעכע און האַרציקע הוז-פווי.
ספּעציעלע פּרעטענזיעס צו גאָט און צו דער וועלט .ועגן דער
דערפילונג פון אירע אַרטיסטישע אַספּיראַציעס האָט שוין גע-
זאָרגט איר מאַן קיפניס .ער האָט זי פאַרוואַנדלט אין אַ קינסט-
לערין און ער האָט איר פאַרשאַפן איר גרויסע פּאָפּולאַריטעט.
עס איז אייגנטלעך געווען אַ קאָלעקטיוע פּאָפּולאַריטעט :קיפּניס-
זעליגפעלד,
גאָר זעלטן ,און דאָס אויך אין די סאַמע לעצטע יאָרן ערב
דער צוױייטער וועלט-מלחמה פלעגט זמרה זעליגפעלד אַלֵין
אויפטרעטן אויף קאָנצערטן .וען זי איז אַלײן אויפגעטראָטן,
דער
האָט שױן איר שטערן אָנגעהױבן פאַרלאָשן צו ער
כוח פון איר דערפאָלג איז ,וױיזט אויס ,שטענדיק געווען דער
העכסט-מזיקאַלישער קיפניס ,הגם מיט גאָר אַ שוואַכער ששטי-
מע ,און זי מיט אַ עיינע סאָפּראַנאָ .אָבער דער דערפאָלג פון
דעם קיפניס-זעליגפעלד-פּאָרל איז געווען נישט אַזי וייט די
קונסט פון זינגען ,װי די קונסט פון אינטערפרעטאַציע ,פון
אויסטייטשן דאָס פאָלקס-ליד .אין דער הינזיכט איז קיפניס
מיט זיין שוװואַכער שטימע געוען מער מייסטער וי זעליגפעלד
מיט איר קלינגנדיקער

עוטימע.

ווען קיפניס האָט בעת דער ערשטער וועלט-מלחמה פאַר-
לאָזט זי ואַרשעווער אָפּערע און באַשלאָסן אויפצוטרעטן מיט
קאָנצערטן פון יידיששן פאָלקסיליך ,האָט ער אַלס פּאַרטנערין
איינגעלאַזן די יונגע זמרה זעליגפעלד ,מיט וועלכער ער האָט
פון קיפניסעס ערשטער פרױ,
מיט יאָרן שפּעטער ,ואַכן ט.
חתונה געהאַט .וויפל באַרימטע יידישע זינגער זיינען ניעוט
געקומען קיין פּוילן און געזונגען יידישע פאָלקס-לידער ,וויפל
גרויסע חזנים מיט וועלט-נעמען האָבן נישט פאַרװאַנדלט דאָס
יידישע פאָלקט-ליד אַלס טייל פון זייער רעפּערטואַר -- ,דאָס
פּאָרל קיפּניס און זעליגפעלד זיינען לאַנגע יאָרן פאַרבליבן די
פּאָפּולערסטע און דערפאָלגרייכסטע אויספירער פון דעם יידיעזן
פאָלקס-ליד .אויב מנחם קיפּניס האָט דורך זיין ווערק פון
זאַמלען די יידישע פאָלקס-לידער זיי אַרױסגעשלעפּט פון דער
פאַרגעסנהייט ,האָט ער צװאָמען מיט זמרה זעליגפעלד ,דורך
זייערע קאָנצערטן איבער פיל אײראָפּעישע לענדער ,אויפגעלעבט
דאָס יידישע פּאָלקס-ליד און עס איבערגעװואָרצלט צוריק אין
דער יידישער פאָלקס-מאַסע וי אַ פּערפעקטע ידישע קונסט-
שאַפונג .דעריבער מח מען צושרייבן אויך זמרה זעליגפעלד
אַדייטנדיקן חלק אין דער אויפלעבונג און פּאָפּולאַריזירונגפן דעם יידישן פאָלקס-ליך".

וויילונג אויף דער יידישער גאַס אין פּוילן ,באַמערקט:

| ,אמת ,פון צייט צו צייט פלעגן זיך באַוייזן זוניקע שטראַלן
אויפן פּאַרכמורעטן קולטור-פירמאַמענט ,וי די אויפטריטן פון
הערץ גראָסבאַרט ,איזאַ קרעמער ,שושנה אביבית ,חיהלע גרן-
בער ,װיקטאָר כענקין ,אַ חוץ די היימישע  --דער שניאור-כאָר
און פאָלקלאָר-קאָנצערטן פון די באַליבטע קיפניס-זעליגפעלד,
װאַט מען טאַקע זייערע אויפטריטן פאַרוואַנדלט אין יום טובים.
זי יום טובים זיינען אָבער געווען קורצדויערנדיקע".
ב .קוטשער שילדערט אירס אַן אַרױסטריט אויף אַ קאָנצערט:
,דערנאָך קומט זמדה זעליגפעלד .איר פּיאַנאָ-באַגלײטער איז
פּראָפּעסאָר קאָראָפּקאָוו .אויך זי ינעמטי דעם עולם .איר שטימע
איז פריש און שטאַרק .זי זינגט פרצס ידריי נײיטאָרנסי ,זינגט
זלמן שניאורס ימאַרגאַריטקעסי ,מנחס-מענדל הורוויצעס יעלע-
גיעי און נאָך עפּעס אַ פאָלקס-לידל ,נאָר ,מילאָזט זי נישט אָפּ.
מיוויל נאָך .מיוױיסט שי אַז קיפּניס איז נישטאָ ,אַז בלױז
זעליגפעלד זינגט ,וויל מען זי נישט אָפּלאָזן .יל מען נאָך
הערן ,זעצט זיך קאָראָפּקאָוו צו דער פֿיאַנאָ .זעליגפעלד נעמט
דער עולם הערט .דער
זינגען יהודה הלויס ייס לידי.
עולס איז איבערגענומען".
מאַרק טורקאָוו שרייבט:
איך וייס ניט גענוי װאָו זי איז געבױירן געװאָרן ,זי איז
אָבער דורך און דורך געווען אַ וואַרשעװערין .לוט איר געמיט,
לוט איר געוווינהייטן און קודם לוט איר טיפיש װאָרשעוער
אױיסשפּראַך מיטן פאַרצויגענעס וואַרשעװוער ניגון דערצ .זי איז

ט עאַ טער

וועגן איר לעצטן עטאַפּ און טראַגישן סוף שרייבט יאָנאַס טור"
קאָוו אין זיין בוך ,פאַרלאַָשענע שטערן":
יביים
קיפּניס
...

אין

אויסגוס

|;

אויסברוך
און

זיין

יאָר 2491

פונס

פרוי
האָט

(צוױייטן

זמרה

וועלטשקריג

זעליגפעלד

קיפניס

אין

אין קאָפּ און איז געשטאָרבן

געפונען

געטאָ

האָט
אין

באַקומען

 ..זמרה

זיך

מנחם

וואַרשע.
אַ בלוט-

זעליגפעלד

איז

עטלעכע מאָל אויפגעטראָטן אין װואַרשעווער געטאָ מיט פאָלקס-
לידער.

נאָך איר

מאַנס טױט

האָט זי די קיפניס-לידער -זאָמלונג,

יי

01

202

ק?דושיםװאָס

נאָך

איז

פאַרעפנטלעכט

נישט

אויג אין קאָפּ און אַלץ געהאָפט,

ענדיקן ,וועט זי פאַרעפנטלעכן
דערמיט

ביקן

באַדיערן

האָט דער

זידלונגי
יידישע

קיפּניסעם

מאָסן,

גאַזיקאַמערן.
דעס

גרויסן

יידיעע

מנחם

זי

מיט

גורל אַנדערש

איז זמרה

זעליגפעלד,
איז

דער

זי האָט

ליבלינג ווערק.

געװואָלט.

בשעת

אַמאָליקער

פֿאַרשוואונדן

וועלכע

זיין

געװואָרן

קיפניס-פאָלקס-אוצר,

מאַסן,

געואָרן,

וועט זיך

די לידער זאַמלונג און פּאֲראיי-

נאָמען

אַוועקגעשיקט

אָפּגעהיט

אַז וי נאָר די מלחמה

וי

אַן

קיין

אויף

ליבלינג

פון די

אייביק

און צזאַמען
אַמאָל.

דער

יאיס-

טרעבלינקע

אין

צװאַמען

מיט

צװזאַמען

צום

מיט

די
מיט

די זעלביקע
איר

מאַן

קיפנים ,אַזױ פיל פרייד פאַרשאַפט".

,תבים פון געטאָ"
דער קדוש עמנואל רינגלבלום און זיינע כ
פאַרצייכנט אויך ,אַז ,אַ סך מאַטעריאַל פאַר אַ טאָג-בוך {פון דער
געטאָן האָט געזאַמלט דער באַקאַנטער זינגער און זשורנאַליסט
קיפּניס.

נאָך קיפּניסעס

צובאַקומען

דידאָזיקע

טויט

האָבן מיר

מאַטעריאַלן

געמאַכט

אין ע"ש {'עונג שבת',

װאָס האָט געזאַמלט דעם אַרכיוו אין געטאָן.
דערויף

נישט

איינגעגאַנגען.

באַמיונגען

זי איז צוגענומען

אַרײנ"

די גרופּע,

די אלמנה איז אָבער
געװאָרן

אויפן אומ-

שלאַג-פּלאַץ ,און פון די מאַטעריאַלן איז נישט געבליבן קיין זכר".
,עאַטער-
זמרה זעליגפעלד  --װי אַזױ איך בין געװאָרן אַ פאָלקס-זינגערין ,ט
צייטונג  ,/װאַרשע.9291 ,1 )8( ,
מאַרק טורקאָװ  ---קיפּניס און זעליגפעלד (אין בוך ,מ .קיפּניס ,הונדערט
פאָלקס-לידער  ,)/בוענאָס איירעס ,9491 ,זז,12279 .
,אַרלאַשענע שטערן ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
יאָנאַס טורקאָו  ---פ
זז ,461 ,2417731 .באַנד צװײי ,ז,102 .
,עװוען אַמאָל װאַרשע' ,פּאַריז ,5591 ,זז.59 ,49 ,09 ,88 ,18 .
ב .קוטשער  ---ג
זיגמונט טורקאָו , --די איבערגעריסענע תקופה ,,בוענאָס איירעס,1691 ,
ז,702 .
עמנואַל רינגעלבלום , --כתבים פון געטאָ' ,װאַרשע ,2691 ,ז.001 .

יאָלעס-נימפּעל,

מאַלװױינאַ

(געב 3 .יוני  -- 0091אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן  2יוני  0091אין לעמבערג,
גאַליציע .געענדיקט אַ בירגערישול54 .
יאָר געזונגען אין אָרטיקן טעמפּל און
דורכן כאָר-דיריגענט אָנגעקומען אין לעמ-
בערגער יידישן טעאַטער .וי יאָנאַס טור-
,אַרלאָשע-
קאָוו גיט איבער אין זיין בוך פ
נע שטערן" האָט זי
איר בינע-קאַריערע אָנגעהױבן אין
וועלכע סיהאָט
קינדער-פאָרשטעלונגען,
אָרגאַניזירט אין לעמבערג (דער עפּעטער-
דיקער אַקטיאָר) משה טאַרלאָוסקי .זי האָבן געשפּילט טעאַ-
טער יעדן ששבת אױיף אַ בוידעם .דאָס פּובליקום איז באַשטאַנען
פון בלויז קינדער .קיין איינטריט'געלט האָט מען נישט גע-
נומען ,דערפאַר אָבער האָט יעדער קליינער צושויער געמחזט
ברענגען מיט זיך שטאָלענע קנעפּלעך ,פאַר וועלכע ער האָט
באַקומען אַ יבילעטי .די קנעפלעך האָבן די יאַרטיסטױ עופּע-
טער פּאַרקויפט .דאָס איז אַזױ לאַנג אָנגעגאַנגען ביז די קינדער
האָבן שוין נישט געהאַט פון װאַנען אַראָפּצורײסן די שטאָלענע
קנעפּלעך .שפּעטער איז יאָלעס אויגעטראָטן צװאַמען מיט
טאַרלאָווסקין יעדן שבת אין גאָרטן ינאַ זניעשעיניוי . דער
רעפּערטואַר זײיערער אין באַשטאַנען פון פראַגמענטן פון גע-

באַ נד
עשפילטע פיעסן (אין יידישן טעאַטער) ,וי אויך פון דועטן ,װאָס
זי האָבן געזונגען .דאָ האָבן די קינדער-אַקטיאָרן שוין באַ-
קומען באַצאָלט פאַר זייער שפּילן
פון צייט פון צייט פלעגט קומען אין שול ,וואו מאַלװינאַ
יאָלעס האָט געלערנט ,דער דיריזשאָר פונום לעמבערגער רע-
פאָרמירטן טעמפל כדי אױסצופּרובירן די קינדער זינגען .אַזױ
וי יאָלעס האָט געהאַט אַ פיינע שטים ,האָט מען זי גענומען
אין טעמפּליכאָר .פון טעמפּליכאָר פלעגט דער דיריזשאָר פון
פוילישן טעאַטער נעמען די קינדער צו געוויסע אָפּערעס ,וואו
מען האָט געדאַרפט האָבן אַ קינדער-כאָר .מאַלװױינאַ יאָלעס איז
אויך גענומען געװאָרן.
מאַלװוינאַ יאָלעס האָט אַמאָל געלייענט אױפן אַפּיש פונס
יידישן טעאַטער ,אַז יינגע מיידלעך און יינגע בחורים ,וואָס
באַזיצן שטימעס צו זינגען זאָלן זיך מעלדן צאוַדאָלף גִימִפּל
אין יידישן טעאַטער .אַזױ אַרום איז זי אָנגענומען געװואָרן אַלס
 .כאָריסטין

אין יידישן

גימפ?-טעאַטער

פון װעלכן

זי איז

מיט

דער צייט געװואָרן די דירעקטאָרין.
בעת דער פאָרשטעלונג פון יידעלע דער בלינדערי איז
אַמאָל קראַנק געװאָרן די אַקטריסע עלקע דאָרף ,האָט מען
יאָלעס געגעבן די ראָל צו פאַרטרעטן איר קראַנקע קאָלעגִי.
זי האָט אין דער ראָל שטאַרק אויסגענומען .פון דעמאָלט אָן
האָט זי אָנגעהויבן צו באַקומען קליינע ראָלק .עמיל גימפּלס זון,
מאַוריצי ,װאָס פלעגט זיין אַן אָפטער איינגײער אין טעאַטער,
האָט זיך פאַרליבט אין דער שזיינער ,באחנטער מאַלװינאַ יאָלעס.
זײינע עלטערן האָבן באין אופן נישט געװאָלט איינגיין אויפן
שדוך .מען האָט דעם זון יפאַרשיקטי קיין ווין וייטער צו
שטודירן .עס האָט אָבער גאָרנישט געהאָלפן װאָס מער דער
יונגער גימפעל האָט שטודירט ,אַלץ מער האָט ער ליב געקראָגן
מאַלװױנאַן .נאָך דער ערשטער וועלט-מלחמה האָבן זיי חתונה
געהאַט און ביזן סוף פון זייער לעבן געווען אַ גליקלעך פּאָרפאָלק.
דער דריטער און לעצטער דור פון דער גימפּעל-דינאַסטיע
האָט געבראָכן די-טראַדיציע פון יעקב-בערן און עמיל גימפּעל
און געביטן דעם אַנסאַמבל ,באַזײיטנדיק פון דאָרט אַ ריי אַלטן
אַקטיאָרן .די יונגע גימפעלס האָבן געפירט דאָס טעאַטער מיט
אַ שטאַרקער האַנט .איינס  --װאָס עס רעדט לטובת זי און
פאַר וועלכן עס קומט זי אַ קאָמפּלימענט ,איז דאָס ,װאָס זי
האָבן געהאַלטן פון אַ בעסערן רעפּערטואַר און באַמיט זיך כסדר.
אויפצופירן בעסערע פיעסן ,אַראָפּברענגנדיק צו דעם צוועק
ערנסטע שוישפילער און רעזשיסערן .און אויב די פריערדיקע
צוויי דורות פון דער דינאַסטיע גימפּעל האָבן נישט אַרױסגעוױזן
קיין שום אינטערעס פאַר דער שפּראַך-קולטור ,האָט יאָלעס-
גימפעל מיט איר מאַן זיך באַמיט ,אַז עס זאָל ביי זיי אין טעאַ-
טער גערעדט וװוערן אַ שיינער יידיע
זיי זיינען אויך צוגעטראָטן אַלס שותפים צום 'קאַלאָסעוםי-
טעאַטער אין לעמבערג און אַזױ אַרום געפירט דאָרט צװי
יידישע טעאַטערס .קורץ פאַרן אױיסבראָך פון (צוייטן וועלט)-
קריג האָבן זיי פאַרענדיקט דאָס בויען פון אַ פּרעכטיקן טעאַטער-
בנין ,װאָס איז געשטעלט געואָרן אויפן אָרט פון דער אַמאָליקער
|
גימפּעל-בודע.
מאַלװינאַ יאָלעס איז געווען זייער גוט סיי אין דער דראַמע,
סיי אין דער אָפּערעטע .זי איז אָפט אַנגאַזשירט געװאָרן אויף
גאַסטראָלן אין פוילן און אין רוסלאַנד און האָט אומעטום געהאַט
אַ פּאַרדינטן דערפאַלג( .י .האָט אזיך גאַסטראָלירט אין רומעניע).
יי
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די לעצטע פּאָר יאָר האָט זי זיך צוריקגעצויגן פון שפּילן טעאַ-
טער און פאַרנומען דאָס אָרט בלױז אַלס דירעקטאָרין פון
גימפּעל-טעאַטער פתנם 'קאָלאָסעוסי . אגב האָט זי זיך זייער
גוט אָריענטירט אין טעאַטער-ענינים".
ישראל אַשענדאָרף שטעלט זיך אֶפּ אויפן באַדײט פון שדוך:
,דער דירעקטאָר גימפעל האָט געהאַט עטלעכע זִין .אי"
נער פון זי איז געווען אַ דאָקטער און דער צוױיטער אַן אַד-
װאָקאַט .נעמט דער אַדװאָקאַט און האָט חתונה פאַר אַ יידישער
אַרטיסטקע  --מאַלװינאַ יאָלעס .שטעלט אייך פאָר :אַ דירעק-
טאָר ,אַ דאָקטער ,אַן אַדװאָקאַט ,אַזױי פיל יחום פון איין זייט,
און פון דער צוייטער אַ יידישע אַרטיסטקע .נאָך דער חתונה
האָט קיין איינער נישט פון די צדדים געואָלט ,חלילה ,פאַר-
װישן דעם עבר .מאַלװױנא יאָלעס ,ווען זי האָט נאַר געהאַט
פאַר זיך אַ פאַסיקע ראָל ,איז זי געווען גרייט אויפצוטרעטן
און ווייטער צו שפּילן טעאַטער .פאַרשטייט זיך ,אַז דער פאַקט,
װאָס אַ יידישע אַרטיסטקע קאָן דערגרייכן אַזאַ שידוך ,האָט אין
די אויגן פון פאָלק געהויבן די חשיבות פון יידישן אַקטיאָרײ.
זיגמונט טורקאָוו פאַרצייכנט : זיין |מישאַ גימפּעלסן פרוי,
מאַלװינאַ יאָלעס ,אַ פיינע זינגערין און אַקטריסע ,האָט גענומען
אַן אַקטיוון אָנטייל אין דער אָנפירונג פון טעאַטער" .און אין אַ
צווייטן פּלאַץ פאַרצייכנט ער, :מיר האָבן אויך באַקומען מאַטעריעלע
אונטערשטיצונג פונם אַרטיסטן-פאַרײן ,און ,דעם ערשטן מאָל אין
דער טעאַטער-געשיכטע ,פון די באַלעבאַטים פון טעאַטער ,די
גימפּעלס און יאָלעס".
און װועגן איר טראַגישן סוף שרייבט יאָנאַס טורקאָו;
ווען דער נייער יגימפּעל-טעאַטערי (קאָלאָסעום) איז איפ-
געבױט געװאָר ,אין יאָר  ,9391קורץ פאַרן אױסבראָך פונם
קריג ,האָט מאַלװינאַ יאָלעס מיך אַנגאַזשירט אַלס קינסטלערי-
שער לייטער און רעזשיסער פונם טעאַטער ,וואו זי האָט איך
געזאָלט אויפטרעטן אַלס ערשטע פיעסע האָב איך געדאַרפּט
שטעלן שמעון שפונדס אַ מוזיקאַלישע אויפפירונג ,געביט אויף
אַ היסטאָרישער טעמע .אַ טאָג פאַרן אױסבראָך פונס קריג האָב
איך אין לעמבערג אונטערגעשריבן דעם קאָנטראַקט און בין
געפאָרן קיין װואַרשע אַנגאַזשירן אַקטיאָרן .אידער איך האָב
באַוויזץ צו קומען קיין וואָרשע ,איז אױסגעבראָכן די מלחמה.
בעת די רוסן האָבן פאַרנומען לעמבערג האָט יאָלעס-גימפּעל
געאַרבעט אין מלוכה-טעאַטער װי אַ שריעפּילערין.
אַדאָלף
גימפעל ,דער דיריזשאָר ,האָט געשפּילט אין טעאַטער װי אַ
פידלער .שפעטער זינען געקומען די זייטשן און אומגע-
בראַכט דאָס לעמבערגער יידנטוםס צװאַמען מיט די גימפעלס
און צװאַמען מיט דער גאַנצער יידישער טעאַטער-משפחה פון
לעמבערג".

,לעקסיקאָן

פון יידישן טעאַטער" ,װאַרשע ,4291 ,צוייטער

באַנד ,זו-219 .

,1
יאַנאַס טורקאָו  --פּ,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באנד איינס,
זז,152532 .
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זז,744 ,031 .
ישראל אַשענדאָרף  --ס .מ .גימפּעלס טעאַטער אין לעמבערג,
גאַליציע " ,בוענאָס איירעס ,4691 ,ז,13 .
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,געדענק בוך

יידישן טעאַטער
טורקאַװו ,רחל
(געב 01 .יאַנואַר  -- 8091אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
געבוירן  01יאַנואַר  8091אין װאַרשע,
פּױילן .שװועסטער פון זיגמונט ,יאָנאָס,
יצחק און מאַרק .געלערנט אַ קורצע צייט
אין קרינסקיס פרויען-גימנאַזיע און צוליב
קראַנקהייט דורכגעגאַנגען פּריואַט דעם
קורס פון  7קלאַסן גימנאַזיע .געענדיקט אין
די פּוילישע דראַמאַטישע שול פון
7
הריניעװיעצקאַ ,און נאָך אַן עקזאַמען אָנ"
גענומען געװאָרן אַלס מיטגליד אין יידישן
אַרטיסטן-פאַריין.
,אַרלאָשענע שטערן"
אין אַ זייער רירנד קאַפּיטל אין זיין בוך פ
שילדערט איר ברודער יאָנאַס זיין שװעסטער ,און וייזט אָן אַז
נאָך אַלס קליינטשיק מיידעלע האָט זי שטאַרק ליב געהאַט 'פאָר-
שטעלונגען' ,און אירע ברידער זיגמונט און ער ,נאָך זייענדיק
שילער ,האָבן פאַר איר און די אַנדערע קינדער געמאַכט פאָר-
שטעלונגען' אין שטוב .זי און די אַנדערע צוילינג'"שװעסטער,
שרהלע ,זיינען אָבער דורכן פאָטער נישט מיטגענומען געװאָרן ,וי
זיינע זין .,אין טעאַטער ,אָפּנים אָפּצושלאָגן ביי זיי דעם חשק צו
ווערן שוישפּילערינס ,אַ טענדענץ ,װאָס האָט זיך אָנגעהויבן אַרױס-
צוווייזן ביי די עלטערע ברידער ,אָבער לסוף האָט עס איר נישט
אָפּגעהאַלטן צו שטודירן די בינע-קונסט און ווערן אַן אַקטריסע.
ט .האָט געשפּילט אין די טרופּעס פון אירע ברידער זיגמונט,
יאָנאַס מיט אידאַ .קאַמינסקאַ ,לידיא פּאָטאָצקאַ  און מיטגע-
מאַכט אַ לענגערן טורניי מיט זיגמונט ,יצחק טורקאָווּ און אידאַ
קאַמינסקאַ איבער מזרח-גאַליציע .שפּעטער איז זי קראַנק געװאָרן,
װאָס האָט איר געצוואונגען איבערצורייסן די טעאַטער-אַרבעט.
איר ברודער זיגמונט טורקאָוו שרייבט:
אין יענער צייט ( )8291האָט אָנגעהױבן מיטצושפּילן מיט
אונדז נאָך איין מיטגליד פון אונדזער מעפחה ,אונדזער עוועס-
טער רחל .זי איז געווען די יינגסטע פון אונדזער משפחה ,אָבער
די עלטערע פון אונדזערע צווילינג-עווועסטער ,רחלע און שרהלע,
די מאַמע האָט זיי געבוירן אין עװוערע ליידן און סיאיז זי
געווען באַשערט אַ שווערער לעבנסוועג און אַ מאַרטירער-טיט
פון קדושים .וואו ייערע הייליקע נשמות זיינען אױיסגעגאַנגען
איז אונדז נישט באַואוסט .די לעצטע ידיעה פון זי האָב איך
באַקומען אין בראַזיל.

אַ קאַרטל פון וואַרשעווער

געטאָ.

אַ לאַ

קאָנישער טעקסט ועגן געזונט מיט אַ געזעגנונג. :מיר וערן
איינגעטרוקנט פון בענקשאַפט נאָך אייך"ײ .מיר ,די ביים לעבן-
פאַרבליבענע ברידער טראָגן זייער ליכטיקן אָנדענק טיף אין
האַרצן ,און אַזױ ,ווי מיר וױיסן ניט דעם טאָג פון זייער יאָר-
צייט ,באַקלאָגן מיר זייערע יונג-פאַרשניטענע לעבנס מער וו
|
איין מאָל אין יאָר.
רחלע האָט באַזוכט די זעלבע דראַמאַטישע שול װאָס איך
און מיין ברודער מאַרק .מאַרק איז דערנאָך אַריבער אין אַ
פילסישול און סוף כל סוף זיך געווידמעט דער זשורנאַליסטיק.
ער און די יינגסטע ,שרהלע ,האָבן אויסגעמיטן דאָס טעאַטער.
! די איבריקע ,איך ,יאָנאַס ,יצחק און רחל זיינען געגאַנגען אין
די וועגן פון יאונדזער פעטער ישראָכאיםי (יעוראל חיים) און
געװאָרן אַקטיאָרן .רחלע האָט אָנגעהױבן צו שפּילן מיט יאָנאַסן
דערנאָך מיט לידיאַ פאָטאָצקאַ ,און ,נאָך אונדזער אומקערן זיך
א
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פון רומעניע ,האָט זי מיטגעשפילט מיט אונדז .די עװוערע באַ-
דינגונגען פון אַ װאַנדער-טעאַטער האָבן נישט געדינט איר
צאַרטן אָרגאַניזם .זי פלעגט אָפטֹ קרענקן ,װאָס סיהאָט גע-
שטערט איר קינסטלערישער אַנטוויקלונג ,און איר פאַרשאַפּט
אַ סך עגמת-נפעז".
ט .האָט זיך אויך באַטײליקט אין די יידישע פילמען ,תקיעת
כף" און ,די פּולישע וועלדער".
אין דער צווייטער װעלט-מלחמה ,האָבן ביידע צוילינגס-
שוועסטער באַװויזן  2יאר אַריבערצוטראָגן די נאַצישע אָקופּאַציע פון

װאַרשע ,דערנאָך זיינען זיי אַװעק קיין מזרח ,געכאַפּט געװאָרן פון
די נאַציס ,און פאַרשיקט געװאָרן אין די טרעבלינקע גאַזיאױוונס.
,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער' ,װאַרשע ,4291 ,צװייטער באַנד ,ז.478 .
יאָנאַס טורקאָװ  ---פ,אַרלאָשענע .שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד אייגס,
זז ,812 ,541 ,23 ,באַנד צװײ ,זו,092*182 ,621 .
זיגמונט טורקאָװ , ---די איבערגעריסענע תקופה ,/בוענאָס איירעס,1691 ,
זז,15-052 ,

יאַקובאַוויטש ,יעקב
{געב 22 .פעבוואַר  --- 6981קרבן פון די נאַציס|

עלטערן.

ברודער פון אַקטיאָר היימאַן י.
אין זיין  אױטאָביאָגראַפיע (געשריבן
אין  )8291גיט ער אָן אַז זיין פאָטער
איז געווען אַ וגבאי און אַ בעל תפילה אין.
אַ קליין שולעכל

טירנדיק אַלס 'סעם לערער' אין שארס 'די אַמעריקאַנערין ,דער"
נאָך געפאָרן איבער דער פּראָװינץ ,שפּעטער אין װאַרשע ,אַרומ-
געװאַנדערט איבער דער פּוילישער פּראָװינץ וואו ער שפּילט
,שיבה בחור", ,דער תלמיד חכם" און ,אוריאל
הױפּט:ראָלן ,װי י
אַקאָסטאַ" און אין  8191אין װאַרשע אין טעאַטער ,וענוס" מיט
זיין ברודער און שוועגערין.
 -- 9אַריבער קיין אוקראַינע ,װאָס איז געווען אָקופּירט פון
די דייטשן .נאָך זייער עװאַקואַציע געשפּילט מיט אַ טרופּע אין

זלאַטאָפּאָל (אונטער

געבוירן  22פעברואַר  6981אין לאָדזש,

פוילן .,ביי נישט-פאַרמעגלעכע

אַ מאָל בין איך צו אַ פּראָבע געגאַנגען דריי קילאָמעטער אַהין
און צוריק אין אַ גרויסער פּראָסט אָן אַ פּאַלטאָ ,װאָס די עלטערן
האָבן צוגענומען כדי אָפּצוהאַלטן מיך פון גיין אַהין.
אַ קוזין מיינער ,אברהם פײטלאָוויטש ,װאָס איז געקומען פון
אַאַכען ,וואו ער האָט געענדיקט אַלס וועב-מייסטער ,האָט מיד
גענומען לערנען און נאָך צוויי יאָר האָב איך געענדיקט און גע"
װאָרן געהילף-מייסטער ביי דער פירמע י .מיזעל אין לאָדזש".
נאָכן שפּילן אייניקע פאָרשטעלונגען מיט ליבהאָבער ,האָט ל.
אין  6191אָנגעהויבן שפּילן פּראָפּעסיאָנעל אין לאָדזשער 'גרויסעס
טעאַטער' (דיר ,מ .ד .װאַקסמאַן און יוליאַ .זאַנדבערג) ,דעביו"

און פלעגט אין שטוב.

פּעטלוראַס

ממשלה)

 4חדשים.

אָבער דעם

 2מיי  9191האָבן די פּעטרולאָװוצעס דאָרט געמאַכט אַ פּאָגראָם
און די גאַנצע אָפּגעראַטעװעטע יידישע באַפעלקערונג ,נאַטירלעך
מיט די אַקטיאָרן ,זיינען אַ סך טעג געלעגן באַהאַלטן אין די
קעלערס אָן עסן ,ביז די באָלשעװיקעס זיינען אַריין אין שטאָט און
אָפּגעשיקט די טרופּע קיין אָדעס ,וואו י .הייבט אָן שפּילן אין ראַפּעלס
טרופּע .ענדע זומער  ,9191ווען די דעניקינציס פאַרכאַפּן די שטאָט,
פאָרט די טרופּע אַװעק קיין סעװאַסטאָפּאָל ,און אַ יאָר שפּעטער

(וידער

אונטער

װראַנגעלס

איבערזינגען פאַרשיידענע ניגונים ,וועל-

שפּילט די טרופּע אין פעאָדאָסיאַ

כע ער פלעגט שפּעטער באַנוצן ביים עמוד,

ממשלה) .דאָ ווערט ל .אַרעסטירט אַלס כלומרשטער מיליטערישער
דעזערטיר (הגם ער איז אַ .פּױלישער בירגער) ,ווערט פאַרמשפּט
צום הענגען ,אָבער בדרך נס געלינגט אים צו אַנטלױפן מִיט

,האָט איר שוין אַמאָל געהערט ,אַז אַ
טאַטע זאָל נעמען זיין קינד און גיין דערמיט צו אַ דירעקטאָר אָדער
אַ רעזשיסער און זאָגן 'מאַכט מיין קינד פאַר אַן אַקטיאָר'? .געי
דענק איך ,אַז מיין פאָטער האָט עס יאָ געטאָן מיט מיין ברודער.
און עס קאָן זיין ,אַז דאָס איז דער איינציקער פאָטער פון אַלע
יידישע אַקטיאָרן ,װאָס האָט אַזױ געטאָן .פאַרװאָס! איצט פאַרי
שטיי איך עס .מיין פאָטער האָט געװאָלט אַװעקפירן מיין ברודער
אין אַן אַנדערן וועג ער זאָל נישט זיין פאַרמישט אין דער דעמאָל-
טיקער ( )6091-5091רעװאָלוציאָנערער באַוועגונג .איך בין אַלט
געווען אַ יאָר  ,01האָב איך שוין אָנגעהויבן פילן דעם אונטערשייר
צווישן חזנישע און טעאַטראַלע נגונים .דאָס צווייטע האָט שטאַרק
געװירקט אויף מיר .ביי אונדז אין שטוב פלעגן זיך צװאַמענ-
קומען מיין ברודערס חברים :רעדן וועגן טעאַטער און נאָכמאַכן
און נאָכזינגען די אַקטיאָרן ,וועלכע זיי האָבן געזען .דאָס האָט מיך
שטאַרק אינטערעסירט .איך האָב אָנגענומען ,אַז ווען איך על

עלטער ווערן ,װעט מיך מיין פאָטער אויך פירן לערנען וערן אַן
אַקטיאָר .איך האָב דערווייל געלערנט ,אָבער ווען מיינע עלטערן
האָבן מער ניט געהאַט קיין מיטלען מיך לאָזן לערנען און איך
האָב אָנגעהויבן רעדן וועגן צופאָרן צו מיין ברודער אין דער טרופּע,
וואו ער האָט זיך געפונען ,האָט מיר מיין פאָטער שטענדיק גע-
ענטפערט' :איך האָב שוין גענוג איין זון אַן אַקטיאָר .דו זעסט
דאָך שוין זיינע גליקן' ...איבערהױפּט איז מיין מוטער געװען
שטאַרק דאַקעגן און מיך געהיט אויף טריט און שריט ,אַז איך זאָל
נישט אַנטלויפן .איך פלעג אָבער זיך חברן מיט אַמאַטאָרן און

אַ שיף קיין קאָנסטאַנטינאָפּאָל ,וואו ער טרעפט  06יידישע אַקטיאָרן,
צעטיילט אין צוויי טרופּעס .ער טרעט אַריין אין דער טרופּע פון
ירמיהו (אַדלער און מישאַ שיין ,אָבער היות וי מען שפּילט נאָר איין
מאָל אװַאָך ,איז ממש נישטאָ צו עסן .נאָך איַאָר מוטשן זיך
אין קאָנסטאַנטינאָפּאָל ,קומט י .אָן אין יולי  1291אין רומעניע,
ואוו ער שפּילט ביי איציקל גאָלדענבורג -קאַנאַפּאָװיסעגאַל אין

בוקאַרעסט ,אין  2291מיט מאלי פּיקאָן אין יאַסי -- 3291 .ווערט
ער אַ שותף מיט מ .שיין אין אַ טורניי איבער בעסאַראַביע ,וואו
ער פירט אויף 'דער דאָרפס יונג'' ,יעקל דער שמיד'' ,די פּוסטע

קרעטשמע' און ,מאָטקע גנב' ,שפּילנדיק די הױפּטראָלן.

,4291

פועלט ער ביי לידיאַ פּאָטאָצקאַ איבערצוגיין אויף דער יידישער
בינע און שפּילט מיט איר ,אַלס פּאַרטנער ,אין אַ טורניי איבער
רומעניע;  ,5291אַלס פּאַרטנער מיט דינה קעניג אין דער אָפּע-
רעטע ,איבער בוקאָווינע ,6291 ,מיט לילינאַ אין דער אָפּערעטע
אין בעסאַראַביע 7291 ,מיט איריסן אין טשערנאָוויץ (דיר .רייש)
און דערנאָך אויף אַ טורניי מיט דימאָווס יאָשקע מויקאַנט' און
אַלס 'דר .פרעגאַלי' אין יעװרעאינאָווס 'דער עיקר-- 8291 .
שותף מיט אַדאָלף טעפנער אין יאַסי ,דערנאָך אויף אַ טורניי מיט
פּאַול באַראַטאָװו -- 9291 .,מיט זיין ברודער און שוועגערין היימאַן
און אַננאַ יאַקובאָװויטש אין יאַסי ,דערנאָד אויף אַ טורניי איבער
טראַנסילװאַניע ,שפּעטער מיט דוד זיידערמאַן און חנה לערנער אין
דער אָפּערעטע ,0391 ,מיט װיעראַ קאַניעװסקאַ און פּאַול ברייטמאַן
עי

2807

2808

לעקץסיסאָן
מיי

ראטאק

אשאיאססטסטון

פון

יחה

אין טשערנאָוויץ ,וואו ער האָט חתונה מיט זשעני זעלצער און פאָרט
מיט איר אויף אַ טורניי איבער בעסאַראַביע און די רומענישע
פּראָװוינץ ,1391 .,מיט יוסף בולאוו צואַמען מיט דער װוױלנער
טרופּע' אין בוקאַרעסט (דירעק .סאַנדאו) און דערנאָד אויף אַ
טורניי ,2391 .אַ סעזאָן מיט לודוויג זאַץ און דערנאָך אַ טורניי
איבער בעסאַראַביע און טראַנסילװאַניאַ .,סוף ווינטער מיט צילע
אַדלער ,אַלס פּאַרטנער ,אין בוקאַרעסט -- 3291 ,גאַסטראָלירט י.
אין קעשענעוו מיט לידיאַ פּאָטאָצקאַ און זשעני זעלצער און מאַכט
מיט אַ טורניי איבער בעסאַראַביע 4391 ,שפּילט י .ביים דיר .רייש
אין טשערנאָװיץ אַלס פּרעמיער און רעזשיסער ,און דערנאָך מיט
דר .פּאַול באַראַטאָוו.
זיין ווייטערדיקע בינע-קאַריערע איז אומבאַקאַנט.
וי דער שרייבער ירחמיאל בריקס ,וועלכער האָט זיך געפונען
אין דער לאָדזשער געטאָ און זיך פון דאָרט געראַטעװעט ,גיט
איבער ,איז י .געווען אין דער לאָדזשער געטאָ און דאָרט אומגע-

קומען.

|

לויט אַנדערע

זחה
הרה
5ע

היאר יעשי ןד

ייח
איי

( -- 8191ווערט כ .אָנגאַזשירט אין ווילנער פאָלקס-טעאַטער'
א'ד פון נחום ליפּאָווסקי .,מיט וועלכן ער גאַסטראָלירט אויך אין
קאָוונע און אין דער סביבה .פון דאָרט ווערט כ ,.צװואַמען מיט
זיין ברודער קדיש און פרוי נחמה (זע זייערע ביאָגראַפיעסן אַנ-
גאַזשירט אויף גאַסטשפּילן קיין ליבוי ,ריגע .מעמעל ,קעניגסבערג
און בערלין און דערנאָך צוריק אין ווילנער 'פאָלקס-טעאַטער.
שפּעטער האָט כ .געשפּילט אין לאָדזשער 'סקאַלאַ--טעאַטער (א'ד

פון לאַזאַר און שושנה קאַהאַן) ,דערנאָך איבער דער פּולישער
ַרשע אין אַן אײיראָפּעישן אָפּערעטן-רעפּערטואַר
פּראָווינץ אװוןא '
אויף יידיש .אין  6291האָט ער גאַסטראָלירט אין רומעניע ,בעסאַ-
ראַביע און טראַנסילװאַניאַ . צוריקגעקערט קין פּױלן ,גרינדעט
ער צזאַמען מיט זיין ברודער און פרוי 'די וילנער אָפּערעט-
טרופּע' מיט וועלכער ער שפּילט איבער פּולן און אַ סד שטעט פון
מזרח און מערב-אײיראָפּע דעם יידישן און אײראָפּעישן אָפּערעטן-

רעפּערטואַר .אין סעזאָן  ,9278291שפּילנדיק אין קראָקע ,באַטײליקט
ער זיך אין מאַרק אַרנשטײנס אויפפירונג פון ה .לייוויקס 'גולם',

ידיעות איז ער גאָר געשטאָרבן

אין 2491

טאַשקענט.

ש .צי

אין

|
טאַניאַ

1

טרופּע ,באַצײכנט,

אַז זי איז .צ'א, ,באַשטאַנען

זיין דראַמאַטישער
פון דריי ברידער:

געװאָרן דורך די נאַציס}

די מזיקאַלישקײט

|

.

כ .האָט אין די וייטערדיקע יאָרן מיטגעמאַכט
בינע-עטאַפּ װאָס זיין ברודער דער אַקטיאָר קדיש.

געבוירן  981...אין גראָדנע ,פּויליש-
ליטע .זיידע  --חזן און שמש .פאָטער --
פון פאַך אַ שניידער ,אַ גרויסער בעל-מנגן
און אַ למדן .געלערנט אין אַ חדר מתוקן.

געירשנט

האָט געשפּילט אין ווילנע גלייכצייטיק מיט
לייט",

כאַש ,יוסף
{געב-- 981... .

|

קדיש ,כאש און גראָדנער ,ביז גאָר-טאַלענטירטע אַקטיאָרן-פאַכ-

ש .ע .פון יוליאַן שװאַרץ און מ .ע .פון ירחמיאל ברוקס.

אומגעברואַכט

שפּילנדיק די ראָל 'תנחום'

|

זיגמונט טורקאָוו ,שרייבנדיק וועגן דער אָפּערעטן-טרופּע ,װאָס

וי יוליאַן שװאַרץ גיט איבער ,איז זיין צווייטע פרוי
באַגאַנגען זעלבסטמאָרד אין  2491אין טאַשקענט.

פון זיידען

און פאָטער ,האָט כ .געזונגען אַלס יינגל
ביים חזן יאָשע סלאָנימער און אין שטאָט-
שול ביים חזן ברוך קאַמעניעצקי .װע-
מענס זונדל ווערט אויך שפּעטער דורך
אים אַריינגעצויגן אין יידישן טעאַטער.
נאָך אַלס קינד איינגעאָרדנט 'טעאַטערס! אין פּריװאַטע הייי
זער אָדער אין שטאלן .אין עלטער פון  61יאָר געזונגען אין כאָר
פון דער גראָדנער כאָר:-שול און פון צייט צו צייט אַרױסגעהאָלפן
|(הינטער די קוליסן) אין קינדער-כאָר פון גראָדנער רוסישן שטאָט-
טעאַטער -- 6091 .אַרײנגעטראָטן אין כאָר פון ראָטשטײנס יידי"
שער טרופּע אין יוזעפקאַ ,און נאָכן שפּילן צופעליק די ראָל 'יאַן-
קעלע' אין לאַטײנערס 'דודס פידעלע' שוין פאַרבליבן אין דער
טרופּע אַלס אַקטיאָר .זינט דעמאָלט געשפּילט אין אייניקע אָנ-
געזעענע טרופּעס איבער פּױלן ,רוסלאַנד .,בעסאַראַביע און קאַװקאַז.
בעת דער ערשטער וועלט-מלחמה געװאָרן מאָביליזירט ,און שפּע-
טער ,אַלס קריגס-געפאַנגענער אינגעאָרדנט דורך די קריגסיגע"
פאַנגענע (אין עסטרייכישן געפאַנגען-לאַגער קליין-מינכען ,ביי
לינץ) טעאַטער-פאָרשטעלונגען אין רוסיש ,פּויליש און בפרט אין
יידיש .די פאָרשטעלונגען ווערן באַזוכט פון די געפאַנגענע און
פון די אָרטיקע אָפיצירן .דערביי ווערן די פרויען-ראָלן געשפּילט
דורך מענער ,און כ .שפּילט אסתרקע' אין 'די שחיטה' און
|
'כאַסיע' אין 'כאַסיע די יתומה.

3809

יידישן

עטאט

טעאַטער
זןתישקארסלין .הליהק

אצי יחא

שאר = =

--

דעם

זעלבן

/

דער איינציקער פאַרבליבז-געבליבענער ברודער איז גראָדנער,
/
וועלצער שפּילט אין יידישן מלוכה-טעאַטער אין פּױלן.

ש .בליאַכער שרייבט: :
...,אַ בלאַסער יונגערמאַן מיט בליע אױגן און אַ בלאָנ-
דער טשופרינע און די הויפּט זאַך אַ ווייכער סאַמעטענער טענאָר
מיט אַן אָבער יצעי ,האָט ער שטענדיק אַ גרויסן דערפאָלג ביים
עולם... .נאָכן אומקערן זיך פון געפאַנגןלאַגער ,טרעט כאַש
אַרין אין דער טרופּע פון נחום ליפּאָווסקי ,עופּילט וױיטער די
יסעמעלעך' מיט די יבערעלעךי אין די אַלטע יידישע אָפּערע-
טעס :ייחסןױ און יא מענטש זאָל מען זייף .אין  2291האָט כאַש
חתונה מיט אַ גראַדגער טעאַטער-אַמאַטאָרין אידאַ שעוואַכאָוויטש
און נעמט מיט די וױיב אויף זיינע וואַנדערונגען מיטן יידיעזן
אין  4291שפּילט שױין דאָס פינפטל (כ ,זיין
טעאַטער.
ברודער קדיש ,זיין פרי נחמה ,דוד זיידערמאַן און זיין פרױי
חנה לערנער) אין ווילנער שטאָט -זאָל זייער שלאָגער-אָפּערעטע
יליאָווקע מאַלאָדיעץי מיט כאַשן אין דער טיטל-ראָל .כאַשס לי-
דעלע פוֹן דער פּיעסע אַך ,מיין היימעלע...ײ האָט מען דאַן
אין זוילנע געזונגען כמעט אין יעדער יידיששער הױז .אין .5291
 ..פ.ירן זיי אויף קאַלמאַנס אײראָפּעישע אָפּערעטע יסילואַי
נידי טשארדאש פירשטין) און יבאַיאַדעראַי .דאָ שפּילט שוין
כאַשׂ יבאָנײ און ינאַפּאָלעאַף מיט אַ גרױסן דערפאָלג . .. .אומע-
טום וואו זיי קומען ,צייכנט זיך אַמערסטנס איס כאַש צוליב
זיין גווֹאַלדיק ערנסטער באַציונג צו דער אַרבעט .אומעטום,

סיהאָט געמעגט זיין אין ואַרשע אָדער אין אַ פאַרואָרפענעם
העק ,אומעטום מיטן זעלבן פלייס און ערנסט .אומעטום פרייד
צוס עולס געבראַכט ,און פּונקט וי אויף דער בינע ,אַזױ אויך
אין לעבן .שטענדיק די פריילעכקייט און גוטמוטיקייט אַלײן
!

 ...בי יאָסעלען זיינען פאַר דער צייט געבוירן געװאָרן צווי

|

הי

0182

יס דושים
קינדער ,אַ מיידעלע פייגעלע-פאַסינקע און אַ יינגעלע  --יאַנ-
קעלע .אַזױי ואַנדערט כאַש מיט זיין משפחה-טרופע פון 1391
ביז  .9391צו די קלענסטע יידישע-ישובים דערגרײיכט די טרופע.
אומעטום באַמיען זיי זיך צו זיצן װאָס לענגער ,מען זאָל נישט
דאַרפן מיט וייב און קינד ויך שלעפּן מיט די באַנען און אוי-
טאָבוסן .אָפט קומט אס צו זיין אין אַזעלכע שטעטלעך ואו
מען עשפילט אין די פייערלעשער שאָפּעס ,אױף קונציק-צװאַ-
מענגעקלאַפּטע בינעס . עס טרעפט אױך ,אַז אױף אַזעלכע
בינעס איז ניטאָ קיין אָרט פאַר אַלע ששויעפילער ,ואָס דאַרפן
זיך באַטײליקן אין דער פאָרשטעלונג( .בליאַכער פאַרצייכנט אַ
ריי טשיקאַוע עפּיזאָדן)  ..א.יבער דריי צענדליק יאָר האָט ער
דאָס יידישע לידל ,דעם יידישן וויץ ,דעס ריקודל ,געטראָגן פון
יאַס ביז קאָוונע ,פון װאַרשע ביז וין ,דורך פינסק ,ראָוונע,
סמאַרגאָן און בוקאַרעשסט".
וועגן זיין לעצטן בינע-עטאַפּ און טראַגישן סוף שרייבט ש.
|
בליאַכער:
יאין  9391האָט זיך כאַש צװאַמען מיט דער טרופע געפונען
אין פינסק .ווען פינסק ווערט אָנגעשלאָסן צו מערב-וייסרוס-
לאַנד ,ווערט כאַש אַנגאַזשירט אין אַ קקלויינןסט-בריגאַדע צו
באַדינען די פראָווינץ .ער קאָן זיך אָבער דאָרטן ניעשט :אויס-
לעבן און ער קומט אין  0491קיין ווילנע כדי זיך דאָ צו אָנ-
גאַזשירן .ער גייט אַרײן אין שעפערישן באַשטאַנד פון ווילנער
יידישן מלוכה-טעאַטער .ער ברענגט אַריבער פון פינסק אויך
זין וייב און קינדער .אין דער אויפפירונג פון יהערעזעלע
אָסטראָפּאָליערי שפּילט ער די ראָל פון צעטאַנצטן און צעזונ-
גענעם יידישן שטעטלשן בחור .כאַש דערפילט זיך דאָ אין זיין
אייגענער הױט .גאָר גוט האָט זיך אָבער כאַש אין ווילנער
מלוכה-טעאַטער ניט געפילט .ס'יאיז אונטערגעװאַקסן אַ יינגע-
רער דור יידישע אַקטיאָרן ,וועלכע האָבן זיך אין דעם טעאַטער
בעסער אַרײנגעפאַסט װי די עלטערע .כאַשן האָט זיך אָבער
אויסגעוויזן ,אַז דאָס ווערט ער אַזױ טראַקטירט ,ווייל ער האָם
ייו גאַנץ לעבן אָפּגעשפּילט אין פיעסן פון ביליקערן זשאַנד
(און אפשו ,איז עס אויך טיילוייז אמת געווען .מיט איינס איז
אָבער געווען בעסער .די אייביקע מורא פאַר דער מאַטעריעלער
זאָרג ,פאַר ווייב און קינדער ,איז אָפּגעפאַלן .ער איז געװאָרן
אַ מלוכה-באַאַמטער און געגלייבט ,אַז אויך מאָראַליש װועט ער
סוף כל סוף פאַרנעמען זיין פּאַרדינטן אָרט.
ווען דער טעאַטער איז אַנטשויגן געװואָרן אונטער די קלעפּ
פון דער גרויזאַמער מלחמה ,און די זייטשן האָבן פאַרנומען
ווילנע ,איז יוסף כאַש צװאַמען מיט זיין ברודער געווען פון די
ערשטע ,װאָס זיינען ביי דער פּראָוואָקאַציע אויף סטראַשון גאָס
 5אַרײנגעפאַלן אין דער לוקישקער תפיסה .חדשים -לאַנג האָבן
זי זיך דאָרט געפּייניקט .ביידע ברידער ,וועלכע זיינען ,וי אַן
אויסנאַם צווישן טעאַטער-מענטשן ,געווען רעליגיעז (ניט אומ-
זיסט איז זייער זיידע געווען שמש און חזן אין גראָדנע) האָבן
אין דער תפיסה פאַרבראַכט זייער צייט אין תפילות און מיט
תפילות זייער לעצטן אַקט אויסגעששילט .אין אַ שטילן פאַרטאָג
האָט מען זיי ,מיט נאָך אַ סך ידן ,צוס לעצטן מאָל ,איבער די
שטומע גאַסן געפירט ,איבער די וױלנער גאַסן ,וואו קינד און
קייט פלעגן באַואונדערן זייער ליבלינג יוסף כאַש װען ער
פלעגט שפּאַצירן גיין .ניט קיין פוסטע שאָסן פון רעװאָלווערן
מיט וועלכע זי פלעגן אַזֹי אֶפט פּאָרענדיקן די לעכנס פון

בה

באַ
-

זייערע העלדן אויף דער בינע ,נאָר אכזריותדיקע קױילן האָבן
צום לעצטן מאָל דעם פאָרהאַנג פאַר די אויגן פון די ברידער
כאַש אױף אײביק אַראָפּגעלאָזץ .זי אַקטיאָרן זיינען צװאַמען
מיט זיער עולם געפאַלן אױף סטראַשךגאָס אין ווילנע יְלִז
געבליבן יוסף כאַשס וייב מיט די צוױי קינדער ,האָט זי טאָג-
איין טאָג-יאױס געבעטן יגאָטעניו ,אוב יי קומען ניט צוריק,
נעס מיך צו זייי ,און  --אויך איר געבעט איז דערהערט געװאָרן".
ש .קאַטשערגינסקי אין זיין בוך ,חורבן ווילנע" באַמערקט ,אַז
/כאַש ,קדיש און זיידערמאַן האָבן אָן אויפהער תפילה געטאָן און
געמאַכט אל מלא רחמים נאָך . ..זיך אַלין .קיינער פון זיי איז
שוין פון תפיסה ניט אַרױס .אין דער ערשטער שיסונג אויף פּאָנאַר,
יולי  ,1491זיינען זיי געווען צווישן די קדושים".
ל,עקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,ניו יאָרק  ,1391ערשטער באַנד ,זו.9977897 .
ש .קאַטשערגינסקי , --חורבן װילנע" ,ניו יאָרק  ,7491וו/ .722'622 .
יאָנאַס טורקאָװ  --פ,אַרלאַשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
זז ,201 ,08 .באַנד צװײ ,זז.771:371 ,131 .
זיגמונט טורקאָװ  , ---די איבערגעריסענע תקופה" ,בוענאָס איירעס ,1691 ,זו.
,422 7
,יין און צװאַנציק און איינער' ,ניו יאָרק  ,2691זו,14:73 .
ש .בליאכער  ---א

בכץ ,מיכאל.
(געב --- 8091 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן  8091אין ווילנע ,פּױליש-ליטע.

|

פאָטער  --אַ שטעפּער.

אין

געלערנט

חדר ,דערנאָך אין דער ווילנער יידישער
רעאַל-גימנאַזיע .פון קינדווייז אָן געהאַט
אַ נייגונג צו דער בינע .אָנגעהויבן מיט

| קליינע ראָלן און אין  3291אַרױסגעפאָרן
מיט דער װווילנער טרופּע' אויף אַ טורניי
מיט וועלכער ער איז אַרומגעפאָרן איבער
דער פּוילישער פּראָװוינץ אַ לענגערע צייט.
צוריקגעקומען אין ווילנע .האָט ער ביי"
טאָג געאַרבעט ביים פאָטער אין שטעפּער:װאַרשטאַט און אין
אָװונט געשפּילט אין ,אונדזער טעאַטער" אויף נאַװעגראָד  .8דאָ
|
|
האָט ער געשפּילט אַ ריי יאָרן.
ש.

בליאַכער
;מיכל

מיט

זיין

יעדעס

כאַראַקטעריזירט

קאַץ ,אַ רונדער,
אויסערלעכקייט,

מאָל

טעאַטערײ)

װען

צופעלן

קאַצן

מיט

זינע

פלעגט

מען

אין

לישע

אים

קיילעכדיקער
אויסגעצייכנט
דער

פלעגט

אַן אַקטיאָר,
יינגערע

טעאַטער

חברים,
שטאַרק

ניט

נישט

געווען

געאַרט,

אָפּהענגיק.

לעך ,און חברה

יונגװאַרג

האָט

מען

האָט

האָט

זיי

דער

הכנסה,

דעם

זלאָט

אויך

זיי גלייך איינלאַדן

עקספלאָאַטירן.

אין

 1זלאָט אַ נאַכט.
איז

לוין ,דאָס
די

פאַרדינט...

קאַצן

עס

באַשטימט

צום אָנהײך

שוין

געװואָרן

די

דאָס

שון
שין

אַן

צו יינג-
דירעקציע

פּראָצענטער

אַז דיי האָבן
האָט

די

פוי"

פון טעאַ-

איז באַציונג ווי

פאַרשטרייקט...

אַזאַ פראָצענט,
ניט

(פון

ניט פאַריינס מיטגלידער,

שפּעטער

ערן-פּראַגע ן..

אָבער

;אונדזער

וױייל ער איז מאַטעריעל

אַ קליינער

נאָכגעגעבטן.

יונגערמאַ
אין

האָט זיך

כאַראַקטער-ראָלן

דירעקציע

פלעגן

צייטן האָט מען יי געצאָלט

האָט דאָס אים
טער

עס

אַזױ:

פון

אָפּטמאָ?
קאַצן

וי

יי

2811

{ 3812

פון

לעטסיטאָן

יידישן

לובארטאווסקא ,צלבה

אויך זיינע חברים ניט שטאַרק געאַרט .װאָס קאָן מען טאָן אַז
ידי געשעפטן זיינען שלעכטע? דְעֲךְּ!;עיקר .,זי זיינען מיט לייטן
:
יט
גלייךי.
און וועגן זיין לעצטן בינע-עטאַפּ
ש .בליאַכער:

אוך טראַגישן סוף

האָט זיך |גאָרו יט געקאָנט |פאָרשטעלן ,אַז די ראָל ,פון יאוים-

ראַמערי .קאָן אָנרֶערֶש געשפֿילט ווערן.
| וועןדי דייטשן האָבן פאַרנומען ווילנע  ,,האָט מיכל כץ גע-
קראָגן אַרבעט אין יגעסטאַפּאָ װי אָן אויפראַמער .ער פלעגט
זיך דאַן וויצלען ,אַז די ראָ? אין ייוליסי איז אים צניץ געקוד
מש ,דער סוף זאָל נאָר זיין אָן אַנדערער...

{געב 4 .פּעברואַר  --- 8781אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס|

שרייבט

| ,אין  79391 0491איו קאַץ אמַיטגל יד פון יייקטאוויײ; שפילט
פֿאַראַנטװואָרטלעכע ראָלן און רוקט זיך אַרױס אויף די ערשטעערטער אין דעם טעאַטער .אין מלוכה-טעאַטער גייט שׂוין קאַץ
אַריין וי אַ גלייכער מיט גלייכע ,צייכנט זיך אוים אין אַ ריי ראָלן,
באַװונדערס אין דער ראֶל פון יאויפראַמערי אין דאַניעלס ייוליסי.
די ראָל איז דורך דעם .מחבר געשילדערט װי אַ דורכויס נֵע-
גאַטיווע געשטאַלט ' = אַיד אַ גביר בי וועמען די רױטע
נאַציאָנאַליזירן דאָם .הויה.בעט זיך איין בי זיי ,זיי זאָלן אים
כאָטש איבערלאָזן .אין די הייזעֶך אַלס .אויפראַמער און גלייב-
צייטיק שפּיאָנִירֹט ער די טעט'יקייט פון די רױטע און גיט עס
'איבער די וייסע .ער װערט סוף כל סוף גֶעכְאָפּט און דער-
שאָסן .קאַץ האָט אין דער ראָל דערגרייכט דאָס בעסטע װאָס
עס האָט זיך געלאָזן .דער צושוויער -עולט האָט אים פיינט באַ-
'קומען.רער האָט זיך .אי דֶער ראָל אַזױי אַריינגעלעכט ,אַז מיען

אין דער איינהייט

איז אים זײיער גוט געגאַנגע .ער פלעגט קריגן צו עסן געהאַט

אַ שיין צו גיין אַלײן איבער די גאַס ,און טאַקע זאָס סאַמע
וויכטיקסטע ,ניט קיין שווערע פיזישע אַרבעט .אַ דאַנק זיין
שי פלעגט ער אין יענע עווערע טעג האָבן אַ מעגלעכקייט
צו גיין זען װאָס ביי חברים טוֹט זיך ,העלפן לויט זיינע מעג-

געבוירן  4פּעברואַר  8781אין לאָדזש,
פּױלן .פאָטער  --אַ שנניידער ,א מנגן
וועלכער פלעגט איינשטודירן מיט זיינע

צוויי טעכטער (די אַנדערע  --די שפַּע"
טערדיקע אַקטריסע רעגינע לובאַראָטאָוו-
סקאַ .ביאָגראַפיע אין צווייטן באַנד פון
,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,זז-21 .
 )2פאַרשיידענע ניגונים.
דורכן אַקטיאָר דוד פאַכלער ,וועלכער
הערט זי זינגען .ווערט ל .אַרײנגענומען

אין כאָר פון דער טרופּע ,וועלכע שפּילט אין בזשעזשין.

און ניטײידן אאויױףס:פאָרשונגען,

פאַרשפּאַרן

אין

אַרױסרײסן

קעלערן,

און גאָר אָפּט פלעגן

זיך פון די קעלערן

סנדיקע געשריען...

איין מאָל האָט זיך איינער פון די אַרבעטנ"

דיקע ײידן אין דרעױרים-קאָמאַנדע .אין דער געשטאַפּאָ מיט
עפעס פאַרזינדיקט ,האָט מען אויפגעקליבן אַלע אַרבעטער אויפן.

הױף און ביי  02מאַן צוגענומען די שײינען .צוישן די בי
וועמען מען האָטֹ די שיינען צוגענומען ,איז אויך געווען קאַץ.
די  02האָט מען אָפּגעטײילט פון די איברִיקע .קאָץ האָט דער-
שפירט די געפאַר און אױף אַ קתציקן אופן אַנטלאָפן .אַלט

צוגאָבֿ-שטראָף ,װאָס פון די  02יידן איז פּאַרלאָרן געגאַנגען

איינער ,האָט מען צוגענומען נאָך  .5די פיר און צװאַנציק מאַן

האָבן זיך-שׂוין מער צו זייערע נאָענטע ניט צוריקגעקערט,
 .גענומען
קאַץ האָט זיך אױיסבאַהאַלטן| .שפּעטעד :וי .
| ווכן און געפונעו אַרבעט ,און עס האָט אויסגעזעף .אַז די געפּאַר
 .איז אַריבער ,אָבער בעת דער פּראָוואָקאַציע אויף דאָמיניקאַנער
געסל נומ.3 .האָט מען אים צוגענומען ,און די -יגעסטאַפּאָי--האָט
אַ-ראַנזשירט פֿאַר איר געוועזענעם אויפּראַמער די לעצטע פִינאָל-
סצענע גענוי לויטן טעקטט פון דער סאָוויעטישער פּרעסעי.
ש .בליאַכער ,{ --איין און צװאַנציק און איינצר"  ,ניו יאָרק,2691 ,
י
הי
זי ,'483

ז,90776 .
:

דערנאָך

טרעט ל .אַריין אין כאָר פון דער טרופּע קאַמינסקי הערמאַן בער"
מאַן און טרילינג ,וועלכע האָט געשפּילט אין לאָדזש אין אַ קליין
גערטנדל מיט אַן אָפּענער בינע (אויף קאָנסטאַנטינער גאַס ,או.
|
דאָ באַקומט זי אויך קליינע ראָלן
ל .נעמט אַרומפאָרן אויף דער פּראָװינץ מיט אטַרופּע (טשיזיק,

טאָראָנטשיק ,בליפעלד ,פּיורניק) ,וועלכע שפּילטאיבער

פאַרשיי"

דענע שטעט פון פּױלן אין די שאָפּעס פון די פייערלעשער ,שטאַלן
א.ד.ג ,שפּעטער פאָרט זי אַרום מיט דער טרופּע פון ראָזע אַרן-
שטיין (יאַבלאָנסקי .,שליפערשטיין ,גרינשטיין ,גליקמאַן ,קייזעראָ-
וויטש אאאַ ).און מיט דער טרופּע א'פ פון יוליוס אָסקאַר (קוטנער,
יאַקובאָוויטש ,גליקמאַן ,איאַ ).שפּילנדיק צווייטע ראָלן אין אָפּע-
רעטן-רעפּערטואַר . ערשט אין אַ פּראָװינץיטרופּע (ל .ראַבינאָ* 
וויטש ,איר שוועסטער רעגינאַ לובאַרטאָװסקאַ .,מאַקס ברין ,מי
מיאָדאָװוניק .,יעקב פּערלמאַן אאַ ,).וועלכע שפּילט אין בענדין
גייט ל .איבער אויף פּרימאַדאָנע-ראָלן

לעכקייטן .קאַץ האָט אויך געזען וי מען פלעגט ברענגען ייזן
הימל דיי

טע9אַט ער

5

 --צעפאַלט זיך די טרופּע ,און ל .טרעט אַרײן אין

לאָדזשער אַפּאָלאָ'-טעאַטער (יוליוס אַדלער ,טיטעלמאַן ,זילבער-
קאַסטן ,ראַבינאָװיטש א.אַ ,).דערנאָך פאָרט זי אַרום אייניקע יאָר

מיט

פאַרשיידענע פרופּעס

איבער

רוסלאַנד ,װייס-רוסלאַנד

און

אוקראַינע ,און קומט צוריק אין לאָדזש ,וואו זי טרעט אַרױס אין

אײינאַקטערס (מיט לינדענפעלד ,אַנשל גאָלדבערג ,מינצעס .בראָ-
נעצקי א

אין די קינאָיטעאַטערס און װאָדעװיל-הייזער.

רשטער ועלט זמלחמה געשפּילט ביי אַדלעריסיע-בעת דער ע
ראָצקי אין לאָדזשער 'סקאַלאַ'דטעאַטער ,און ,צוליב קראַנקייט,
געװאָרן אַן עמעריטקע ביים יידישן אַרטיסטן-פאַרײן אין װאַרשע.
נישט קאַנענדיק אָבער זיך אָפּרייסן פון דער טעאַטער-סביבה ,איו
ל .געװאָרן אַ גאַרדעראָבערין אין לאָדזשער יידישן טעאַטער.

דער אַקטיאָר משה פּולאַװער .וועלכער האָט זיך געראַטעװעט
פון די נאַצישע הענט ,גיט איבער ,אַז דעם 11יטן מיי  ,0491ווען
די דייטשן האָבן פאַרמאַכט די לאָדזשער געטאָ ,האָבן זיך דאָרט
געפונען  21יידישע פּראָפּעסיאָנעלע טעאַטער-מענטשן ,צװוישן ויי
צלבה ,וועלכע האָט געאַרבעט אין דער גאַרדעראָבע ,און אַז שפּע-
טער בֹעֶת.אַן"אַקציע' האָבן די .נאַציס זי 'צוגענומען!.
,לעקסיקאָן .פוךיידישן טעאַטער" ,װאַרשע  ,4צווייטער באַנד ,זז211101 .
,עװען איז אגַעטאָ" ,תל אביב ,3691 ,זו.16795 .
משה פּולאַװער  ---ג
יאנג
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קדושים ד ב אַ ג ד
יו רקש דדהףישיף -ישר

אכתר

ליפּאַווסקא,

ג|לאַזער ,װאָלסקאַ|
{געב 4 .פעברואַר  --- 9881אומגעבראַכט

געװאָרן דורך די נאַציס|

געבוירן  41פעברואַר (אסתר תענית)
 9אין סאַמאַראַ ,רוסלאַנד .פאָטער --
אַ שניידער .אַלס קינד פון  7יאָר איבער-
מיט די עלטערן אין פּױלן

געװאַנדערט

אין שטעטל זדונסקאַ-װאָליאַ ,וואו זי לערנט

זיך יידיש ביי איר פאָטער.

/ .

נאָך אַלס קינד געאַרבעט
דערנאָך

/ .

ביי זאָקן,

אין אַ טעקסטיל-פאַבריק
שפּעטער

שפּולערין,

אַלס
קיין

אַריבערגעפאָרן

לאָדזש ,וואו זי אַרבעט אַלס שטאָפּערין..
און ציט צו אין פאַבריק אויפמערקזאַמקײט מיט איר שיינער שטים.

זי באַטײליקט זיך אויך פרייטיק צו נאַכטסן אין די 'שפּילן ,װאָס
עס אָרדנען איין באַקאַנטע אַרבעטער ,נעמט אויך אָנטײל אין די
פּורים-שפּילן אום פּורים .לסוף טרעט זי אַרײין אין  4091אַלס
כאָריסטקע צו ש .קרויזען אין טרופּע ,מיט וועלכער זי װאַנדערט
איבער פּוילן און רוסלאַנד ביז זי טרעט אַרײן ,מיטן אַרטיסט
לייזער זשעלאַזאָ .אַלס כאָריסטקע און עפּיזאָדן-ראָליסטקע ,צו
אבֿרהם פישזאָן אין טרופּע ,און מאַכט מיט דעם דעמאָלטיקן װאַנ-
דער-וועג פון די יידישע אַקטיאָרן אין רוסלאַנד .זי באַטײליקט
זיך אונטער איר מיידלשן נאָמען (גלאַזער) אַלס כאָריסטקע און
אַקטריסע אין די טרופּעס פון מײערסאָן .שװאַרצבאַרד ,זשעלאַזאָ
בערנשטיין ,זשיטאָמירסקי ,סעם אַדלער ,זאַנדבערג ,גענפער ,סאַבסײ
און .קאָמפּאַנעעץ (װאַרשעװער מוראַנאָװוער טעאַטער) ,וואו זי טרעט
אַרױס אין איר ערשטעלגרעסערער ראָל ('ביינישל' אין טאָמאַשעװ-
סקיס אָפּערעטע 'דאָס פּינטעלע ייד') .פון דאָ גייט זי איבער אין
דער לאָדזשער פאַרייניקטע טרופּע' א'ל פון טיטעלמאַן ,וואו זי
האָט די געלעגנהייט ,די ערשטע ,צו קרעאירן די ראָל די טאָכטער?
אין יצחק קאַצענעלסאָנס 'קאַריקאַטורן' ,שפּעטער טרעט זי אַריין
אין דער 'פאַראייניקטע טרופּע' מיט אסתר רחל קאַמינסקאַ אין
דער שפּיץ ,און באַטײליקט זיך אין טורניי איבער די הױיפּט-שטעט
פון דעמאָלטיקן רוסלאַנד.
| נאָר איר חתונה מיטן טעאַטער:דירעקטאָר נחום ליפּאָװסקי
טרעט ל .אַריין (א'פּ װאָלסקאַ און שפּעטער ליפּאָװסקאַ) אין איר
מאַנס טרופּע ,אין וועלכער זי שפּילט שוין די ערשטע סוברעטין"
און-פּרימאַדאָנע-ראָלן אין דער אָפּערעטע ,און ערשטע דראַמאַ-
טיסטין אין דער דראַמע .אַזױ קרעאירט זי דאָ ,די ערשטע ,די
ראָלן 'צירל'
אין הירשביינס א פאַרװאָרפענער וינקל' אוךר
'דאַגמאַ' אין סווען לאַנגעס 'שמשון און דלילה' (איבערזעצט פון
זלמן זילבערצווייג),
שפּילט ל .אין די טרופּעס א'א פון רודאָלף זאַסלאַ-
8
סקי און שפּעטער פון קאַדיש-כאַש.
אַ באַגעגניש פון יענער צייט שילדערט ז .זילבערצוייג אין
זיין עסיי וועגן איר מאַן ,נחום ליפּאָװסקי:
גאון אָט בין איך
וואו זיין פרוי שפילט,
סקי

איז

געפער לעך

וויזער

אין פוילן,

צוריק

זאָגט מען מיר
קראַנט

'א'ַרױסגערופן קיין ווילנע?
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אָן די בשורה,

געװאָרן און

מען

האָט זיין

!היינט זמאָרגן ידערװאַרט.

קאַטאַסטראָפע.
==

און אין קראָקע.,
אַז ליפאָוו,-

י

י

ריר

שהפך

ר

מען.

שריה יירר הזל  815א+י

ישר ישי

לוט מיינע פלענער האָב איך ווידער געדאַרפט זיין אין
ווילנע .איך האָב טנעל צוגעאיילט מיין נסיעה .געקומען אין
ווילנע .צוגעפאָרן צו ליפּאָווסקין ,געטראָפן אים אַ האַלב-פאַ-
ראַליזירטן זיצן אין אַ שטול .זיין פרוי באַדינט אים וי אַ
קליין קינד ,װאָרעםס ער קאָן זיך קיין ריר נישוט געבן .מיט
עטלעכע װאָכן צוריק איז ער פּלוצלינג פּאַראַליזירט געװאָרן,
נאָר דער פּאַראַליו ווערט װאָט אַמאָל שװואַכער ... .כאָטש עס
איז איס געווען פאַרווערט צו רעדן ,האָט ער פונדעסטוועגן כסדר

גערעדט.

אָבער ,סיאיז נישט געװען קיין סימן פון אַמאָליקן

ל|יפאָווסקי ,פון בעל זכרון.

אָנגעהױבן

רעדן וועגן איין ענין,

!ישט פאָרענדיקט און אַריבער צו אַן אַנדערן ,און אינמיטן עפּעס
נ
געברומט אומפאַרשטענדלעכע ווערטער .פלוצלינג האָט זיין קול
; ווידער באַקומען דעם אַמאָליקן שטאַרקן קלאַנג ,און צורופנדיק
זיין פרוי ,האָט ער געזאָגט :יאסתר ,װאָס פאַראַ דאָלן האָב איך
;עשפּילט ?י .,דער אַקטיאָר האָט זיך אין אים אָפּגערופן! און
ג

ב.אַלד האָט ער אָנגענומען זיין פרוי ביי דער האַנט און געזאָגט:
; יאיך װועל געזונט ווערן ,װעל איך פאָרן קיין קאַנאַדע ,דערנאָך
(ועֵל איך אייך אַראָפּנעמעױ.
יוער נאָר געזונט ,נאַאום!.

זיין פרוי האָט מסכים

געווען

אָבער עס האָט זיך געפילט,

אַז

'ביידע שפּילן זי טעאַטער ,ביידע נאַרן אָפּ איינער דעם אַנדערן,
ביידע וילן זיי נאָר טרייסטן איינער דעם אַנדערן ,אָבער זי
גלייבן נישט זייערע רייד .זיי וייסן אַז דער סוף קומט".
| = נאָך איר מאַנס טױט ,האָט ל .זיך באַטײליקט אין די חברים.
טרופּעס א'א פון פּאָטאָצקאַ ,באַראַטאָו און משה ליפּמאַן ,מיט
וועלכע זי האָט געװאַנדערט איבער פּױלן ,דערנאָך האָט זי איי"
ניקע יאָר געשפּילט אין יידישן טעאַטער אין קאָװונע (ליטע) א'ד
פון בוקאַנץ .אין די לעצטע יאָרן איז זי פולשטענדיק איבערגע-
גאַנגען צום אַמפּלואַ פון מוטער דראָלן ,און אין זיי אַרײנגעטאָן אַ סך
האַרציקײט און ווייכקייט,

ל .האָט זיך אויך באַטײליקט אין די פילמען 'כאַסיע די יתומה'
לוט יעקב גאָרדין (ראָל 'כאַסיע') און 'דער ישיבה בחור' לוט א.
זאָלאָטאַרעװסקי (ראָל 'אסתרקע') און האָט ,צוזאַמען מיט ה .ווייס-
מאַן ,אַ,רײנגעזונגען יידישע קופּלעטן אין גראַמאָפאָן.
| ל 'ס זון פון אַקטיאָר לייזער זשעלאַזאָ ,שמחה (סאַשאַ) ליפּאָוו-
סקי ,איז געווען אַ יידישער אַקטיאָר ,און איז געשטאָרבן אין
ווילנער געטאָ.

ל .האָט דערצויגן ,װי אַן אייגן קינד ,די אַקטעריסע זלאַטקע
יאַראָסלאַװוסקאַ .,די שפּעטערדיקע פרוי פון יידישן טעאַטערידי-
רעקטאָר באָריס בוקאַנץ.
ו!ועגן איר טראַגישן
ס
ו
ף
ש
ר
י
י
ב
ט
י
ש
.
ק
א
ַ
ט
ש
ע
ר
ג
י
נ
ס
ק
י
אין זיין

בוך ,חורְבְן ווילנע"?

-

אסתר ליפּאָווסקי ,בָאַרימטע יידישע אָפּערעטן אַקטריסע
(פרוי פון נחום לישּאָווסקי) .אין ווילנער געטאָ האָט זיך די
אַקטריסע געפילט צעבראָכן .צו אַלע צרות האָט ל .באַקומען
אַ שױדערלעכן קלאַפּ צוליב דער קראַנקהײט און טױט פון איר
אינציקן זון ,דעם אַקטיאָר שמחה ליפאָווסקי .כדי אין געטאָ
ניט צו הונגערן ,האָט ליפּאָווסקי געשפילט טעאַטער .,די אַק-
|יטריסע איז דאַן באַערט געװאָרן דורך אירע פילצאָליקע פריינט
מיט אַ גרויסן אָוונט ,געווידמעט איר -05יאָריקן יובל.
בי דער ליקווידאַציע איז ל ,צװאַמען מיט איר ענוך ,די
אַקטריסע סאָניאַ מינץ ,אַװעקגעשיקט געװאָרן איף לינקס.

6
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לצעצסיקאַן
סיהאָט

זיך

געראַטעוועט

פון

אַ דייטשן

צירעלע",

לאַגער

-

פון

דאָס

אאייניק?

0

און יאָיָאַס טורקאָוו שרייבט;
גי
חבר.

איז
בעת

געווען
דער

זייער

נאַצישער

אַ האַרציקער
אַקופּאַציע

מענטש

אוװ

אַ גוטער

האָט זי אין ווילנער

אַלע יידישע אַקטיאָרן ,אומגעבראַכט

ל,עקסיקאָן פון יידישן טעאַטער ,װאַרשע ,צװײיטער באַנד,
זלמן זילבערצווייג  ---ט,עאַטער-פיגורן " ,בוענאָס איירעס,
ש .קאַטשערגינסקי ,, --חורבן װילנע ,/,גיויאָרק,7491 ,
יאָנאַס טורקאָװ  ---פ,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס,
זו,867262 .

געטאָ

דאָרט איז
געװאָרן".

 ,4391זז.8977901 .
 ,6391זו.0831 .
ז722 .
 ,3591באַנד איינס

,יין און צװאַנציק און אייגער ,/ניו יאָרק ,2691 ,זז,09758 .
ש .בליאכער  ---א

ליפּאַווסקי ,סאַשאַ

(שמחה)

(געב 61 .אַפּריל  -- 6091קרבן פון די נאַציס|

געבוירן

 61אַפּריל 6091

(אין טעאַ-

טער-לעקסיקאָן" אָנגעגעבן  |8091אין קאָ-
,עקסיקאָן" אָנגעגעבן
ליש ,פּױלן {אין ל
 -זדונסקאַ:װאָליאַן( .עלטערן  --די שוי"שפּילער לייזער זשעלאַזאַ און אסתר גלאַ-
זער (ליפּאָװוסקאַ) .זיין פאָטער  --װי ש.
בליאַכער שרייבט  --האָט נישט געלעבט
בשלום מיט זיין מוטער אסתר גלאַזער
(שפּעטער װאָלסקאַ און דערנאָך ליפּאָ-
סקאַ) ,און ביי יעדער געלעגנהייט פלעגט
זי אונטערשטרייכן ,אַז זי האָט זיך קיינמאָל ניט גערופן זשעלאַזאָ
אן אַז דער פאָטער איז אַפילו נישט געקומען צום ברית פון זיין
זון און צוליב דעם האָט ער נישט געקאָנט באַקומען קיין געבורט-
שיין (מעטריקע) ,און ווען ער איז אַלט געװאָרן אַ האַלב יאָר ,האָט
אים זיין באָבע פון דער מוטערס צד אַריבערגענומען צו זיך קיין
זדונסקאַ-װאָליאַ אים צו דערציען.
בליאַכער באַשרײיבט עס אַזױ:
 -- ,וואו קאָנט איר האָדעווען קינדער  --האָט זי געטענהט --
אַז מען שלעפּט זיך אַרום איבער שטאָט און שטעטל? איר
קאָנט דאָך נאָך דאָס עופהלע פאַרלירן אויפן וועג !
זי איז ספּעציעל געקומען קיין לובלין ,וואו זיי האָבן דאַן
געשפילט כדי אַוועקצופירן דאָס קינד צו זיך .די מאַמע פלעגט
אים נעמען צו זיך נאָר דאַן ווען די טרופע אין וועלכער זי
האָט געשפּילט ,פלעגט זיך אױף אַ לענגערער צייט אָפּשטעלן
אין אַ גרעסערער שטאָט .אָבער איך דאַן האָט אים די באָבע
דער מאַמען ניט אָנגעטרױט .זי פלעגט מיט דעם אייניקל קומען
צופאָרן אין דער שטאָט און אָפּזיצן דאָרט אַזױי לאַנג ביז די
טרופע פלעגט זיך וייטער נעמען רירן אין ווּעג אַרין  ...עומחה"
לע האָט זיך געהאָדעוועט אין זדונסקע װואָליע ביז אַ יאָר ."7:6
דערווייל האָט דער טעאַטער-דירעקטאָר נחום ליפּאָווסקי חתונה
געהאַט מיט זיין מוטער ,וועלכע איז זיך פאַנאַנדערגעגאַנגען מיט
זשעלאַזאָן און אַדאָפּטירט ל .אַלס זיין זון ,און פון דעמאָלט אָן האָט
ל .אָנגענומען דעם פאַמיליע:נאָמען ליפּאָװסקי אין  4191אין
ליפּאָווסקי אַרױסגעפאָרן מיט זיין טרופּע אין אַן אייגענעם װאַגאָן
קיין סיביר און באַשלאָסן אויך מיטצונעמען זיין אַדאָפּטירטן זון,
אָבער ער איז געווען אַזױ צוגעװווינט צו זיין באָבען ,אַז ער איז
יט
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פון באַן אַנטלאָפן צו איר און פֿאַרבליבן אין פּוילן די מלחמה-יאָרן.
וועגן דעם שרייבט ש .בליאַכער;

גאַזוי אַרום האָט דער קליינער ליפּאָווסקי אין די מלחמה.

נאָך געשפילט איר באַליבטע דאָל ימירעלע אפרתי.
זי ,פונקט וי כמעט

יירישן

טמעאַ טעו

אין זיין לעב

שיקן שטיצע פון וועג איז ,אין יענע אומלע-

יאָרן  8191:4191שוין געמוזט אַדורכמאַכן אַ סך שווערע טעג
גאַלע (אומנאָרמאַלע; טעג ,ניט מעגלעך געוען ,און אַלס יינגל
האָט ער זיך שוין געמוזט באַשעפטיקן ביי פאַרשיידענע אַרבעטן
כדי זיך אַליין צו העלפן .גלײיכצײטיק לערנט ער זיך אין דער
ווילנער העברעישער גימנאַזיע .ער איז געווען זײיער אַ פעיקער
און זיך גוט געלערנט .אַזױ אַרום האָט ער אין משך פון אין
יאָר ,מיט דער הילף פון אַ לערער אין שטוב ,דורכגעמאַכט 3
קלאַסן גימנאַזיע .פון -2טן קלאַס גייט ער אַריבער גלייך אין
פיט אין גימנאַזיע באַטײליקט ער זיך צום ערשטן מאָל אין אַ
באָרעוטעלונג {חנה ושבעת בניה") .ער לערנט זיך דאָרט אויך
שפּילן קלאַוויר,
אין  ,0291נאָכן צוריקקומען פון זיינע עלטערן פון רוסלאַנד,
פאָרט ער צװאַמען מיט זיי קיץן קאָוונע ,וואו ער שפּילט פון צייט
ליפאָווסקי,
צִו צייט קליינע ראָלן אין זיין פאָטערם טרופּע.
וועלכער איז פון זיינע יונגסטע יאָרן אָן געווען אַ גוטער ספּאָרט-
לער ,ווערט דער הויפּט-אינסטרוקטאָר פון דער קאָוונער ימכבי,
(גלייכצייטיק באַזוכט ער אַ רוסישע גימנאַזיע .פירט אויך אָן און
רעזשיסירט פאַרשיידענע ליבהאָבער-פאָרשטעלונגען .אין 3291
קומט ער צוריק קיין ווילנע ווערט ראש קבוצה פון יהשומר
הצעירי) ,אַ קורצע צייט שפילט ער אין יידיש ,רעזשיסירט אַ
רוסישע פאָרשטעלונג און אַרבעט (אַלס הילפס-ליועראַנט) ביים
בויען דעם יידישן פאָלקס-טעאַטער אין ווילנע.

פראָפּעסיאָנעל האָט {סאַשאַן ליפאָווסקי אָנגעהױבן צו שפּילן
אין  .7291ער פאָרט דאַן אַרום אַלס פּראָפּעסיאָנעלער פאַט:
קאָמיקער מיט פּראָווינץ-טרופעס ,שפּילט דערנאָך מיט משאת
ליפּמאַן אין ווילנער פּאָלקס-טעאַטער ,שפּעטער מיט דער באַ
וואוסטער אָפּערעטן שוישפּילערין קלאַראַ יאָנג און מיט מאָריס
ליאַמפּע".
אַ קורצע צייט האָט ל .אויך געאַרבעט אַלס בוכהאַלטער אין אַ
האָלץ-אונטערנעמונג.
אין מיי  9291וערט ל .אַנגאַזשירט אין דער ווילנער טרופע'

קיין קראָקע ,וואו ער שפּילט די ראָל 'שלמהלע' אין שלום אַשס
'קידוש השם' ,קערט זיך ווידער צוריק אין ווילנע ,וואו ער שפּילט
פאַט-ראָלן אין דער טרופע מיט פישל קאַנאַפּאָו אין דער שפּיץ,
אין  1391װערט ער אַ מיטגליד אין יידישן אַרטיסטן-פאַרײן אין
פּױלן און װערט באַשימט פון טעאַטער:דירעקטאָריאַט אַלס געָי
הילף געשעפטס-פירער אין זאַסלאַװסקיס טרופַּע .שפּילט דעם
סעזאָן א ן ווילנער פאָלקס-טעאַטער און באַזוכט גלייכצייטיק דעם
מוזיקאַלישן אינסטיטוט כדי זיך צו פאַרפולקומענען אין טעאָרע-
טישע לימודים 322-23291 .פאָרט ער אַרום מיט אַ טרופּע מיט משה
ליפּמאַן בראש איבער לאָדזש און קראָקע ,קומט צוריק אין ווילנע
און פירט אויף מיט 'ליבהאָבער' פאָרשטעלונגען אין עספּעראַנטאָ
(דערונטער אויך אַ פראַגמענט פון אַנסקיס 'דיבוק') 52-4391 .שפּילט
ער אין קאָוונע ,און האָט די געלעגנהייט אויפצוטרעטן צװואַמען
מיט די גאַסטשפּילער היימי דזשייקאָבסאָן:מרים קרעסין ,סעמיועל
גאָלדענבערג ,לודוויג זאַץ און דר .פּאַול באַראַטאָו ,און שטעלט
אין יענער צייט צונויף אַ קאַלענדאַר אויף  0005יאָר.
2
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דרדזשים
זלמן זילבערצווייג ,וועלכער האָט זיך דעמאָלט באַזונדערס נאָי
|
ענט באַפרײינדט מיט אים ,שילדערט אים אַזױ:

-גאַ

דאַרער,

אַ לאַנגער ,איינגעצויגענע באַקן װי בי

אַ

ראנ אָבער פייערדיקע אױגן אטַײיערער חִבֹּר; געוען אַ

ביסל לינק געשטימט.

געהאַט אַ מאַסע

זײער אינטעליגענט.

װיסן וועגן טעאַטער ,אָבער אױף דער בינע האָט עס זיך ניט
איָנגעזען.

איז געװוען דער טיפישער

יידישער

,מושלס" ,אַלץ

געקענט ,און אין אַלעם געווען מיטלמעסיק .האָט געעפּילט

שטעאַטער וי אַן אײיביקער גליבהאָבערײ ,האָט געזונגען וי אָן
א שטימע ,האָט דיריגירט ילויט נאָטּן ,איז אָבער געווען זייער

ר!ֹאָיעל אין געשועפט .געוען שטאַרק איבערגעגעבן צו זיין
! חוטער ,וועלכע ער האָט זייער פאַרערט און געווען אַ גוטער מאַן
? זציוין פרוי ,און יוגנטיפריינדין סאָניאַ (שרה) מינץ ,וועלכע
ער האָט געמאַכט פאַר אַן אַקטעריסע און צוויי קליינע טעכטערלעך
צירעלע און מירעלע ,וועלכע ער האָט אויך אַרויפגענומען אויף
:דער בינע .:זיין מנששלמדיקייט האָט אַפּילו אַרומגענומש אַ גע-
ביט ,װאָס האָט נישט געהאַט קיין שום שיכות מיט דער בינע --
'מדאַ:טעמאַטישע

אויסרעכענונג ,װאָס ער האָט געירשנט פו זיין

יפאָטער' ---:נחום ליפּאָווסקי .און פונקט וו יענער האָט גע-

אױסגעאַרבעט אַ
ך
אָטױער
יאַרבעט אויף-.אַן -אײיביקן לוחז ,הא
קאַלענדאַר אױף  0005יאָר און געהאָפּט דערפון צוּ ווערן אַןעושר ..ער האָט מיך צוגעציגן צום יגעשעפטי װי אַ שותף,נדונג ברענגען אויפן אַמע-
פידי
רפט
עַר
דדא
װאָס האָט נאָר גע
ריקאַנער מאַרק .עס האָט אויסגעזען ווי-דער חלום זײַנער ,און
עס איז אונדז געלונגען
ירקלעכט.
ורט
ווע
ַר,ר ו
אנע
טיילווייז מפײַי
צו פאַראינטערעסירן אין דער דערפינדונג דעס טעאַטער-מע-
צענאַט ,דעם גרויסן גביר יעקב ר .שיף ,אַז ער זאָל סובסידירן

דאָס יגעשעפטי ,אָבער נאָך אַ געהעריקער אױספאַרשונג איןיִפאַטענטי -אָמט אין וואַשינגטאָ ,האָט זיך אַרױסגעשטעלט ,אַז
אַן ענלעכע ידערפינדונג' איז שוץ לאַנג דאָ אויפן מאַרק אין
 לאָנדאָן .וענגלאַנד , אוּן אַז אױך אין אַמעריקע זיינען פּאַראַןפּאַטענטירט אַ סך ענלעכע ידערפינדונגעױ .די אַנטוישוג פאַר
1
ל .איז געווען זייער אַ גרויסע".

|אין  6291האָט ל .וידער

געשפּילט אין וילנע אין זאָס-

לאַװוסקיס טרופּע .ער ווערט ,צוזאַמען מיט זיינע צוויי טעכטערלעך,
קראַנק אויף סקאַרלאַטין ,אָבער זיי קומען איבער קדיראַנקהײט
בשלום אוך ער שפּילט װידער אין 'אונדזער טעאַטער' .אין די
יאָרְן  ,9377391ביזן סאַמע .אױסבראָך פון דער פּױליש-דייטשער
מלחמה ,האָט ל .געאַרבעט אין דער ווילנער ראַדיאָ-פאַבריק "עלעק"
טריקט" װוי אַ ביוראָליסט דבוכהאַלטער.
יאָנאַס טורקאָוו כאַראַקטעריזירם

באַ נ1בהד
אויסגעפורעמט וי געהעריק ,הגם ,וי איך האָב שוין באַמערקט,
|
איז ער געװען אַלזייטיק באַגאַבט.
.אַ מאָדנע צופאַל :סאַשאַ ליפאָווסקי ,דער זון פון לייזער
זשעלאזא ,האָט אויך געהאַט נישט-דורכשניטלעכע מאַטעמאַ
טישע פעיקייטן ,פונקט װי נחום ליפּאָווסקי.. .סאַשאַ איז געווען
זייער אַמביציעז און אַרבעטסואַט .און ווען נישט דער חורבן
װאָלט מען געקאָנט פון אים אסַך דערװאַרטן
אויך סאַשאַס פרוי ,סאָניאָ ,האָט געשפילט יידיש טעאַטער,
וי אויך זייער יונג מיידעלע צילע ,וועלכע מען האָט ,אגב פאָ-
רױסגעזאָגט אַ .גרויסע טעאַטער-צוקונפט.
בעת דער נאַצישער אַקופּאַציע איז דער גאַנצער שטאַם לֵיי
פּאָווסקי

אַוװועקלאָזן

גסאַשאַ

לַיפאָווסקי

איז געווען

זייער

אַ באַגאַבטער

בחור.

עפּראַכך פעיקייטן,

מאַטעמאַטישע

פעיקײיטן

און

אַדמיניסטראַ-

טיווע פעיקייטן .צוליב די אַלע פאַרשײידואַרטיקע פאַראינטע-
רעסירונגען איז אים שווער געווען צו קאָנצענטרירן זיך אױף:
איין באַרוף ,און דאָס האָט זיך אָפּגעשלאָגן אױף אַלע געביטן.
אויף וועלכע עס איז איוםיסגעקומען צו אַרבעטן .קיין עזום
צוױייג פון זיין אַקטװױטעט איז דעריבער נישט געװווען בי אים

װאַנדערן,

װאַנדער-טרופּע,

וי

אין

בראג) מיט

די

אַלטע

מאָריס

יגוטע'

ליאַמפע.

צייטן,
צוליב

מיט

פאַמיליע-

כאָרן און דראַמאַטישע

קרייץ,

אויך

װי

אַלס

פון

פאַרוואַלטער

דער שטעלטדיקער ביבליאָטעק .אין  1491פאָרט ער אויף דער-
פאַר ביבליאָטעקאַרן

גענצונגס-קורסן

און סוף

קיין ביאַליסטאָק,

ויאָר קערט ער זיך אום אין זיין היים-שטאָט ווילנע .יאָכן אַרין-
 :מאַרש פון די דייטשן קיין ווילנע ,געלינגט אים אַרױסצוגײן פון
שטאָט און זיך דערשלעפן צו פוס קיין סמאָלענסק .נאָכן אָפּוווי-
נען דאָרט  5װאָכן ,מוז ער זיך אָבער צוריקקערן

קיין ווילנע.

אין געטאָ ,נישט האָבנדיק קיין געט שין ,איז ער אין איינער
א פינצטערער

ערב

נאַכט,

אַ רייניקונג,

איבער

אַריבערגעקראָכן

אַ 22פלויט און איז אַוועק איבערן שטאָט ,אַ גאַנצע נאַכט אַרומגע-
בלאָנקעט איבער די גאַסן און אין דער פרי אַװעק אין זיין אייג-
הײט אויף דער באַן וואו ער האָט דעמאָלט געאַרבעט ,פרובירן
מזל; אפשר װעט ער פאָרט באַקומען אַ געלן שיין .סיאיז אים
אָבער ניט געלונגען און ער איז געבליבן אין שטאָט .ווען עס איז
אין געטאָ אַ ביסל רויקער געװאָרן ,האָט ער ,נאָך פאַרשיידענע
איבערלעבונגען אױף דער יאַרישער זייטי ,זיך צוריקגעקערט
אין געטאָ .ביי אַלע ווייטערדיקע רייניקונגען איז ער שסין פון
ר געטאָ ניט אַרױס.

מיט זיין מאַמען ,וייב און קינדער
באַהעלטניעון

פאַרשיידענע

אונטער פּאָדלאָגעס געלעגן.

צירן איז אים דאָס ינגסטע
ערשט

וען

דער ערשטער
אַרטיסטן און
באַקומען

אין

געטאָ

אויפגעהאַלט:

אױיף

אין

לעגאַליזירט

פאַר זיך מיט זיין משפחה

,2491

פאָרגעקומען

מיט אַלע יניט לעגאַלעי

געװאָרן.
דעם

עפּאַד

געוואָרן און געשטאָרבי

יאַנואַר

קאָנצערט ,איז ער צװאַמען
מוזיקער

בױדעמער

פון די אַלע יאָנגענומענעי

קינד קראַנק
איז,

האָט ער זיך

ענדלעך

ער

האָט

יסגעטרוימטן
איוין
אין פּ

געלן שיין .לאַנג אָבער האָט זיין גליק ניט אָנגעהאַלטן .בעוג דער
ערשטער פּאָרשטעלונג ,ווען דער געטאָ-טעאַטער האָט זיך פון
עאַליגימנאַזיער

אַריבערגעטראָגן

אין

געטאָ

טעאַטער -זאַל ,האָט

ער געזאָלט שפילן די ראָל פון ידוד הראובניי אין א .לעיעלעם
ישלמה

מולכוי .ער איז אַבער קראַנק געװאָרן און נאָכן אָפּמאַ-
ערע

2819

אַ

סיבות פאַרלאָזט ליפּאָווסקי אין סלאָנים די טרופע און פאָרט
אַוועק קיין טוויר ,וואו ער אַרבעט אַלס אָנפירער פון די שזולי

-און

אַרויסגעוױיזן אין זיינע קינדעריאָרן גרויסע פעיקייטן אויף אַ
! סך געביטף פעיקייטן צוּ שפילן טעאַטער ,צו מוזיק (אגב ,געווען
זײיער מזיקאַליש); :רעזשזי-פעיקייטן .,קאָמפּאַזיציע-פעיקייטן,

איבערגעהאַקט

וועגן זיין לעצטן פּעריאָד שרייבט ש .בליאַכער:
אנאָכן ערשטן אַרײנמאַרש פון די סאָוויעטן קיין ווילנע ,פּאָרט
ער אַרױס צאַמען מיט זיין משפחה קיין מערב ויסרוסלאַנד
(גראָדנע) מיט אַ טרופע אנטער דער אָנפירונג פון אברהם
מאָרעווסקי .זעקס חדשים זיינען זיי אָפּגעווען אין גראָדנע און
באַקומענדיק פּליטים-פּעסער ,געמוזט פאַרלאָזן גראָדנע און זיך

אין

אים אַזְוי:

געװאָרן".

עי
-מ

280

לעססיקאָן

פון יידישן

טערן זיך צוױי װאָכן אין ששפּיטאָל ,האָט ער זיין יונג לעבן
פאַרענדיקט.
פרייטיק ,דעם 42טן אַפּריל  ,2491האָט אים זיין משפּחה צו-
זאַמען מיט זיינע חברים ,די געטאָ-אַרטיסטן ,אין שפּיטאָל באַ-
וויינט און אין זעלבן טאָג אים צום געטאָ-טױער געפירט און פון
דאָרט האָט מען אים אויפן וױלנער זאַרעטשער בית פולם
אַוועקגעפירט.
ניט ווייט פון גרויסן געמויערטן קבר פון טעאַטער-דירעקטאָר
נחום ליפּאָווסקי ,ליגט זיין אַדאָפּטירטער זון ,סאַשאַ .אונטער
אַ קליין בערגעלע ערד ,אַן אַן אויפשריפט אפילו.
דער טױט האָט זיי ביידן צװאַמענגעבראַכט".

ט עאַטער

רעפּערטואַר .אַזױ האָט ער אין דעצעמבער 2
בערגעלסאָנס 'דער טויבער'
מ .איז אומגעבראַכט געװאָרן דורך }די נאַציס.

מאַקסימאָו ,מ.
מ{לך פּאָקאָי |
(געב --- 3981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

געבוירן

מענדעלעוויטש ,פאָגעלנעסט.א .א. .
אין דער פריסטער יוגנט אָנגעקומען
אַלס  אָנגעשטעלטער אין אַ לעדער .דגע-
שעפט ,אָבער זיך דאָרט לאַנג נישט גע-
האַלטן ,און באַלד ,נאָכן זען די ערשטע
! יידישע .טעאַטעריפאָרשטעלונג ,באַשלאָסן

מ,

{שה לאָטטע }|
מ
געבוירן  03דעצעמבער  9881אין
װאַרשע ,פּױלן .פאָטער  --אַ האָלץיסוחר;
אַלס סֿיאָריק קינד געקומען מיט די על-

טערן אין װלאָצלאַװעק ,וואו ער לערנט
אין חדר און אין דער רוסישער גימנאַי
זיע .דאָ באַטײליקט ער זיך אויך אין די

שול-פאָרשטעלונגען .נאָכן פאָטערס טוט
מוז מ .װערן דער שפּייזער פון דער פאַ-
מיליע

און ער

פאָרט

צוליב

דעם

קין

לאָדזש ,וואו ער װערט רוסיש-דייטשער
קאָרעספּאָנדענט אין דער פירמע ייק .פּאָזנאַנסקי .דערנאָך װאָיאַי
זשאר (פאַרקויפס-רייזנדער) פון דער זעלבער פירמע איבער רוס"
לאַנד .צוריקגעקומען קיין לאָדזש ,דערנענטערט זיך מ .צום יידיש-
קרייז און װערט מיטגרינדער פון דער געזעלשאַפט 'דראַמאַטישע
קונסט' ,װאָס פירט אויף .א'ר פון מאַרק אַרנשטײן ,הױיפּטמאַנס
'הענשל פורמאן! ,אין וועלכן מ .דעביוטירט אַלס 'קעלנער.
נאָכן באַטײליקן זיך עטלעכע יאָר אין 'דראַמאַטישע קונסט',
וואו ער האָט די געלעגנהייט צו שפּילן מיט אסתר רחל קאַמינסקאַ
אין גאָרזדיןידעפּערטואַר ביי דער געזעלשאַפט ,װערט מ .אַ פּראָי
פּעסיאָנעלער אַקטיאָר ,און טרעט אַריין אין דער פּראָװוינץ-טרופּע,
וועלכע א .ר .קאַמינסקאַ אָרגאַניזירט .נאָכן שפּילן  2יאָר אין דער

טרופּע ,קערט מ .צוריק קיין װאַרשע ,וואו ,צוליב קראַנקייט ,רייסט
ער איבער זיין בינע-טעטיקייט אויף  271אאָר ,פאָרט דערנאָך
אַרום איבער פּױלן מיט פאַרשיידענע פּראָװינץ-טרופּעס ,שפּילט
מיט יוליוס אַדלער אין לאָדזש און פאַרבינדט זיך שפּעטער מיט
'וויקט' אַלס אַקטיאָר און אַדמיניסטראַטיווער לייטער .דערנאָד האָט

זיך מ .באַזעצט אין ראַדאָם ,וואו ער איז געװאָרן דער אַרענדאַטאָר
פון דאָרטיקן טעאַטער 'ראָזמאַאיטאָשטשי ,וואוהין ער ברענגט
פון צייט צו צייט יידישע טרופּעס .ער איז אויך דער גרינדער פון

דער דראַמ-,סעקציע ביים ראַדאָמער גראָסער-קלוב א'נ 'אַרבעטער-
ווינקל' ,וואו ער פירט אויף פאַרשיידענע פּיעסעס פון ליטעראַרישן

 2981אין

װאַרשע ,פּוילן,

פאָטער  --באַזיצער פון אַ .שאַכטל-פאַ-
בריק .ביז  31יאָר געלערנט אין חדר .גע-
זונגען אַלס משורר ביי .די חזנים סיראָטאַ,

יאַנאַס טורקאָװ ' ---פאַרלאַשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
זז,867262 .
,יין און צװאַנציק און אייגער ,ניו יאָרק ,2691 ,זו,09758 .
ש .בליאכער  ---א

{געב 02 .דעצעמבער  -- 9881אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

אויפגעפירט

'לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער ' ,װאַרשע  ,4391צװײטער באַנד ,ו,0421 .

ש .ע .פון זלמן זילבערצווייג
ילעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער' ,װאַרשע ,4391 ,צװייטער באַנד ,זז.4011"3011 .

מאקסימאוו,

דוד

"נאָכצומאַכן  אדַיק--טיאָרן- .מ .נעמט צונויף חברים און 'שפּילט!
מיט זיי טעאַטער' ביל זיך איןשטוב און איבער '-דל.י שטובן(.פֿון די
שכנים.,

איער
 -- 9באַקוֹמען דורך זיין ברודער דוד ,אויך אַ
די מעגלעכקייט צו שפּילן אין שטעטל פאַלעניץ מיט 'ליבהאָבער'
(צווישן זיי די שפּעטערדיקע אַקטיאָרן אַדאָלף און הערמאַן פעניג-
שטיין) און אַרײנגעטראָטן אין  0191אַלס פּראָפּעסיאָנעלער אַקטיאָר
אין לערמאַנקעס טרופּע אין מינסק ,וואו ער דעביוטירט אַלס
'אברהם' אין מאַקס געבילס 'טאַטע .מאַמעס צרות',
ביז  2191אַרומגעפאָרן איבער רוסלאַנד -- 4172191 .מיט פאַר-
שיידענע װאַנדער-טרופּעס איבער פּױלן -- 5191 ,געזונגען קופּלעטן

אין קאַבאַרעטן אטועןאַטערס.

 -- 0276191געשפּילט אין ליטע,

דערנאָך צוריקגעקומען אין פּױלן ,וואו ער איז פאַרבליבן שפּילן
און געווען אַ מיטגױינדער פון 'אונדזער טעאַטער' אין ווילנע.
אין  041אין אין ווילגע  געפייערט געװאָרן זיין טעאַטער-יובל.
יאָנאַס טורקאָוו אין זיין שילדערונג וועגן מאָריס לאַמפּע ,שטעלט
זיך אָפּ וועגן זייער

פריינטשאַפט

און חברותא:

,מאָריס לאַמפע האָט אין די מלחמה-יאָרן  7191-4191געהאַט
אַ פּאַך-קאָלעגע מיט וועלכן ער פלעגט צזאַמען אויפטרעטן אין
| די אַלע דורך זיי אַראַנזשירטע פאָרשטעלונגען און קאָנצערטן --
דאָס איז געווען מאַקס פּאָקאָי .ער איז געווען אשטַובן-מאָלער.
לאַמפּע און פּאָקאָי זיינען נישט געוען קיין פּראָפּעסיאַנעלע
אַקטיאָרן ,נאָר אַמאַטאָרן .זי זיינען אױיפגעטראָטן אין אַלֶע
וואַרשעווער חתונה-זאַלן ,אַרומגעפאָרן אויף יגאַסטשפּיקי אין
די זומער-וווינונגען פון דער וואַרשעווער געגנט ,אי אַזעלכע
ירעזידֶענְצוָ וי יאַבלאָנע ,פאַלעניץ ,און אזוי ווייטער ,און הגם
זיי זיינען נאָך דעמאָלט געווען אַמאַטאָרן ,נישט קיין פּראַפּעסיאַ-
נאַליסטן; .זיינען זיי געווען אַווי רירעוודיק ,אַז אומעטום .האָבן
זיך געװאָהפן אין די אויגן זײיערע אַפִּישן פאַרװאָס האָט .מען
צו די צװװײַ מענטשן געהאַט אַזאַ בטולדיקע .באַציונג .איז פאַר
מיר ביזן היינטיקן טאָג אסַוד .אפשר נעמט זיך עס דערפו,
יי
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קצ?3דושיס-

באַ נד

דשלי
פי

ואָס

זייערע

אויסגעטיילט

אויסערלעכקייטן
און זיך שטאַרק

האָבן

זיך

אַזױ

קאַטאַסטראָפאַל

געװואָרפן אין די אױגן אַרײן

..מאַקס פּאָקאָי איז געווען ,להיפך ,צו לאַמפּען אַ קליינער,
ווייט-וייט ניט קיין שיינער ,מיט אַ ברייטער ,פּלאַטשיקער נאָה
װי אַ האַלב-אױסגעשניטענער קאַרטאָפּל ,מיט קליינע עופיזיקע
אױיגן .פונקט וי פון לאַמפּען האָט געשלאָגן אַ פלואיד ,אַן אומגע-
צוימטער טעמפעראַמענט ,איז פּאָקאָי ,להיפוך צו אים ,געוען
אַ דױיקער ,אַ געלאָסענער ,גערעדט לאַנגזאַס און געגאַנגען אי
בער די גאַסן ניט איילנדיק זיך .האָט מען טאַקע געמזט לאַכן
ווען מען האָט געזען דאָס פּאָרל פּאָקאָי און לאמפּע צוזאַמען שפאַ-
צירן איבער די גאַסן .לאַמפּע איז געלאָפן ,תמיד  --מיט אַ פּאָר
טריט פאָרוים ,און גערעדט פּאַר זיך .מיינענדיק ,אַז ער האָט
נעבן זיך דעם פּאַרטנער זיינעם ,װאָס איז זיך געגאַנגען לאַנג-
זאַס הינטער לאַמפען און נישט געהערט זיינע רייד .ווען לאַמפּע
האָטֹ באַמערקט ,אַז ער קריגט נישט קיין ענטפער ,האָט ער זִיך
אויסגעדרייט ,און זעענדיק ,אַז פּאָקאָי איז געבליבן הינטער-
שטעליק הינטער איט ,אין ער צו אים צגעלאָפן און אַריינגע-
שריגן אין אים ,וואַרפנדיק דערביי מיטן קאָפֿ און מיט די הענט.

.בעת דער דייטשער אָקופּֿאַציע ,אין יאָר  ,6191ווען מען
האָט שוין צוויק דערלױבט צו שפּילן יידיש טעאַטער ,האָט
מאָריס לאַמפּע ,צוזאַמען מיט זיין שותף פּאָקאָי ,געדונגען דעם
זאָל ייאַק וויפאַריזשוי (אַזױ וי אין פּאַריז)  --אַזױ האָט גע-
הייסן דער קינא זאָל  --אויפן ערשטן שטאָק פון דזשיקע גאַס
 2לאַמפע האָט דאָרט אויפגעפירט ימענדל בייליס פּראָצעסי
אין דער פּאָרשטעלונג האָבן צווישן אַנדערע ,אויך אָנטײילגע-נומען מאַקס פּאָקאָי .ד.אָס טעאַטער איז געווען יעדן אוונט
אױספּאַרקױפּט ביזן לעצטן פּלאַץ ,אַזױ ,אַז די טרופּע האָט אָנגע-
הויבן צו שפילן צוויי מאָל אַ טאָג .ימענדל בייליסי איז געגאַנגען
לאַנגע חדשים".
טורקאָװוו גיט אויך אָן אַז מ .האָט געשפּילט אין געוועזענעם
חתונה-זאַל אין װאַרשע אויף דזשיקע  92בעת דער ערשטער וועלט-
מלחמה,

וועגן מ',ס טראַגישן סוף זיינען פאַרצייכנט

צוויי קורצע איני

פאָרמאַציעס:

יאָנאַס טורקאָוו גיט אָן אין זיין באַשרײבונג וועגן מאָריס לאַמפּע,
אַז די צוויי חברים האָבן זיך בעת דער צוייטער וועלט-מלחמה
געטראָפן אין  0491אין גראָדנע ,וואו לאַמפּע האָט געגרינדעט אַ
יידישן טעאַטער-קאָלעקטיו ,און צוזאַמען האָבן זיי געפונען דעם
מאַרטירער:-טױט.

ש .קאַטשערגינסקי פאַרצייכנט קורץ,, :מאַקסימאָו ,באַקאַנטער
אַקטיאָר ,פּאָנאַר."1491 ,
און אויף אַן אַנדערן פּלאַץ פאַרצייכנט ער, :פּאָקאָי  ---אַרטיסט.
אין  1470491אַדמיניסטראַטיווער לייטער פון יידישן מלוכה-טעאַ-
טער אין ווילנע .דערשאָסן געװאָרן אָנפֿאַנג יולי "1491
לעקסיקאַן פון יידישן טעאַטער' ,װאַרשע ,4391 ,צװייטער באַנד ,זז.14'0421 .
,ורבן װילנע" ,ניו יאָרק ,7491 ,ז,922 .
ש .קאַטשערגינסקי  --ח
יאָנאַס טורקאָװ  --פ
,אַרלאַשענע שטערן  ,/בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
זו ,003 ,792 ,692 .באַנד צװיי ,ז.632 .
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מאַנדעלבליט ,יעקב
(געב 62 .מערץ  --- 4091אומגעבראַכט געװאָרן דורך די גאַציס}
געבוירן  62מערץ  4091אין װאַרשע,
פּױלן .לויט יאָנאַס טורקאָו  --שטאַמט
ער פון זייער אַן אָרעמע משפּחה .די מאַמע

איז געווען

כראָניש קראַנק און צוליב

דעם האָט אין שטוב תמיד געהערשט אַ
נערוועישע שטימונג .,די אָרעמקיײיט און
דער מוטערס קראַנקהייט האָבן זיך טיף
איינגעקריצט אין זיין נשמה .ער האָט
פון  7ביז  01יאָר געלערנט אין לובלין,
וואו די פאַמיליע האָט זיך איבערגעטראָגן.
מי האָט געשטרעבט צו בילדונג און וויסן ,אָבער די עקאָנאָמישע
באַדינגונגען האָבן אים ניט געלאָזט מער וי לערנען אין דער לוב-
לינער פאָלקשול .ער האָט זיך אָבער כסדר פאַרפולקומט דורך
לייענען ביכער ,און באַװיזן  4יאָר צו לערנען אין אַ יידיש-פּױלישער
|
שול.
דער פאָטער ,אַ מיטגליד אין אַן אָרטיקן דראַמאַטישן קרייז,
פלעגט אים אָפט מיטנעמען צו די פּראָבן און פאָרשטעלונגען און
אַזױ אַרום האָט מ .גענומען פילן אדַראַנג צום טעאַטער ,און נאָך
אין עלטער פון  51יאָר האָט ער געגרינדעט אַ קינדער-טרופּע מיט
וועלכער ער איז אויפגעטראָטן אויף פאַרשײידענע שמחות שבת נאָכ-
מיטאָגס ,נאָכשפּילנדיק דעם רעפּערטואַר פון פּראָפּעסיאָנעלן אָדער

'ליבהאָבער'-טעאַטער.

דער

באַקאַנטער

לובלינער

טעאַטער-אימ-

פּרעסאַריאָ א .טראַכטענבערג פאַראינטערעסירט זיך מיט דער
קינדער-טרופּע און נעמט זי אַרומפירן שפּילן איבער דער פּראָװוינץ,
אין עלטער פון  61יאָר ווערט מ .אַ שיק-יינגל אין דער יידישער
טרופּע פון ש .הערשקאָוויטש ,וואו ער ווערט איַאָר שפּעטער בינע-
פאַרװואַלטער ,דערנאָך סופלער און לסוף רעזשיסער ,באַקומענדיק
אויך פון צייט צוֹ צייט שפּילן עפּיזאָדן-ראָלן .אין  1291ווערט
ער אַנגאַזשירט אין דער װאַנדער-טרופּע פון אַדאָלף בערמאַן און
גוסטאַיו שואַרצבאַרד .װועגן דעם דערציילט יאָנאַס טורקאָו:
;אָנהייב  3291איז מיר אויסגעקומען צו זיין אין באַראַנאַי
וויטש .ווען איך האָב אין אַן אָוונט באַזוכט דאָס טעאַטער (געש-
פילט האָט מען דעמאָלט אַ גאָרדין-פּיעסע) ,האָט מיר אסתר
רחל קאַמינסקי פאָרגעשטעלט אַ 7ויאָריקן יונגערמאַן ,װאָס
האָט געאַרבעט אין דער טרופע .זיין נאָמען איז געווען יעקב.
מאַנדעלבליט .ער האָט דאָרט אַנגעהויבן זיין פּראָפּעסיאַנעלע
טעאַטער-קאַריערע ווי אַ בינע-געהילף און גלייכצייטיק געשפילט
קליינע עפּיזאָזן-ראָלן .אסתר רחל קאַמינסקי האָט מאַנדעלבליטן
זייער געלויבט .זי האָט געזאָגט ,אַז ער איז זייער אַן ערנסטער,
איידעלער און ביז גאָר פעיקער יונגערמאַן ,וועלכן עס דערװאַרט
אַ צוקונפט אין טעאַטער .דערצו איז ער געווען גוט געבוים,
זייער אַ שיינער ,מיט אַן אויסדריקלעך עקספּרעסיו פּנים ,געהאט
גרויסע פאַרחלומטע אױגן און אַ געלאָקטן פּעך-עוואַרצן קאָפּ
האָר .ער האָט באַזעסן אַלע מעלות און אויסערלעכע באַדינגונגען
פאַר אַ ליבהאָבער-שוישפּילער .די איראָניע פון גורל ,װאָס האָט
ליב אָפֿצוטאָן שפיצלעך ,האָט אין דעם פאַל איך פאַרטויעט
די יוצרות און באַשטימט מאַנדעבליטן פאַר אַ כאַראַקטער-
אַקטיאָר .אַלט אַ זעלכער

איו ער טאַקע פאַרבליבן ביזן סוף פון

זיין בינע-קאָריערע.
3824

לעטסיקאָן

פון

יעקב מאַנדעלבליטן האָט מען אַ דאַנק אסתר רח? קאַמינסקיס
אינטערווענץ ,אַנגאַזשירט אין דער טרופע פון זיגמונד .טורקאָון
א אידאַ קאַמינסק" קייץ ווילנע ,שפעטער איז ער געקומען קין
װאַרשע

אין

יצענטראַלי -טעאַטער,

וואן ער

האָט זיך שױשפּי-

לעריש אָנגעהויבן צו אַנטוויקלען .מאַנדעלבליט איז מיט דער
צייט שטאַרק אױסגעואַקסן און מען האָט זיך אָנגעהויבן מיט
איט צו רעכנען אין דער טעאַטערוועלט".
מ .איז דערנאָך אַרױסגעטאָרן מיטן וויקט'-טעאַטער איבער
פּוילן און רומעניע .אין  6291האָט ער געשפּילט מיט יאָנאַס טור
קאָוו און דורכגעמאַכט מיט אים און דיאַנאַ  בלומענפעלד דעם
טורניי איבער פּוילן (צוזאַמען טיט זיין פרוי פּעפּי אוריך און דוד
ליכט) ,דערנאָך מיט זיין פרוי ביי לידיא פּאטאָצקאַ ,אין דער 'וויל-
גער טרופּע' א'א פון מ .מאַזאָה 12-0291 ,אין 'מעוטים-טעאַטער'
אין דיגע (לעטלאַנד) -- 2371291 ,אין װאַרשעװער יידישן דראַ-
מאַטישן .טעאַטער א'א פון דר .מ .ווייכערט.
זיגמונט טורקאָוו פאַרצייכנט ,אַז מ ,האָט געשפּילט די ראָל
'ירחמיאל' אין 'סערקעלע ,,און אַז אַרומפאָרנדיק איבער דער פּראָ-
,אָבן מיר פאַר אַ צווייטן מיט.
ווינץ מיט דער פּיעסע 'מאָרפיום  :ה
שפּילער אינם געפּלאַנטן טורניי אויסגעוויילט יעקב מאַנדעלבליט,
װאָס האָט זיך אינם 'וויקט' אויסגעצייכנט אין אייניקע עפּיזאָדן און
האָט זיך אויך אָריענטירט אין בינע-פאַרזאָרגונג" .בעת טורקאָוו
איז אַרױס;עפאָרן איבער דער פּראָװינץ מיט  3קאַמעראַלע פּיעסן
'דער טייוול לאַכט!' ,מאָרפיום' און 'די ראָמאַנטישע נאַכט' זיינען
די מיטשפּילער געווען דוד לואי און יעקב מאַנדעלבליט,
מ .האָט זיך אויך געגרייט צו פאָרן מיט זיין פרוי קיין אַמעריקע,
אָבער דער פּלאַן איז ניט פאַרװירקלעכט געװאָרן.

אין  9391האָט זיך מ ,.צזאַמען מיט זיין פרוי ,באַטײליקט אין
אַ  טורניי מיט זיגמונט טורקאָוּ אין דער דפרּיע"רזאָנענדיקער
פּיעסע 'סודות פון דער גרויסער שטאָט' ,באַאַרבעט פון יצחק
טורקאָוו.
מ .האָט אויך אָנגעשריבן אייניקע אָריגינעלע פּיעסעס װי 'גלֵיי
כע דעכט' און 'דעם נאַדּס ליידן' (אויפגעפירט דורך יאָנאַס טורקאָוו),
דראַמאַטיזירט אַ ריי ווערק פושןןל.ום-עליכם און שלום אש און
איבערזעצט (צוזאַמען מיט חיים ניסענצווייג) עטלעכע פּיעסעס פון
רומעניש ,פון וועלכע 'די רויטע ליידנשאַפט' פון ל .סאָרבול האָט
יאָנאַס טורקאָוו אויפגעפירט אין קראָקע און דערנאָך געשפּילט
איבער דער פּוילישער פּראָווינץ.
מ .האָט זיך אויך באַטײליקט
און ,לוי ,

אין די פילמען

וועגן מי'ס .טראַגישן סוף שרייבט
בוך ,פאַרלאָשענע שטערן?":

אאָנאַס

יידישן

קראָקעווער צייטונג ינאָווי דזשענניקי .ווען די פּראָבן האָבן זיך
שוין דערנענטערט צום סוף ,האָבן די דייטשן נישט דערלאָזט
צו דער פאָרשטעלונג .צוליב דער דאָזיקער גזרה האָט יעדער
פון די אַקטיאָרן אָנגעהױיבן צו זוכן עפּעס אַ באַשעפטיקונג פּאַר
זיך ,כדי ער זאָל געהערן צו דער קאַטעגאָריע ינוצלעכע יידן,
דאָס הייסט ,ער זאָל האָבן אַ רעכט צו לעבן .יעקב מאַנדעלבליט
איז אַװעק אַרבעטן אַלס מאָלער אין יאַנאָווער לאָגער .פאַרנאַכט,
נאָך דער אַרבעט ,פלעגט ער מיט דער גרופּע אַרבעטער צוריק-
קומען אין געטאָ אַריין
אין יאָר  3491האָט זיך אין לעמבערג געגרינדעט אַ יידיעוע

אונטערערדישע קאַמפס-גרופּע ,וװאָס האָט באַשלאָסן נישט אונטער-
צוגעבן זיך די זייטשן נאָר קעמפן מיט זיי ביזן לעצטן אָטעם-
צוג .בראש פון דער דאָזיקער גרופע ,װאָס איז באַשטאַנען פון
קנאַפּע הונדערט יונגעלייט ,זיינען געשטאַנען די דיכטער יעקב
שודריך ,סאָניע פרידמאַן און דער אַקטיאָר יעקב מאַנדעלבליט.
יי האָבן זיך פאַרשאַפט געווער און פּראָװיאַנט און אָרגאַניזירט
זיער יבאַזעי אין די קאַנאַלן פון דער פעלטוע .עמעצער האָט

די געמסרט פּאַר די דייטשן וועלכע האָבן אַרומגערינגלט די
קאַנאַלן-. .נאָך אַ לענגערן קאַמף האָבן די דייטשן אַרײנגעלאָזמ
אין קאַנאַל שטיקנדיקע גאַזן און אַזױ אַרום איז זיי געלונגען
צו כאַפּן לעבעדיקערהייט ביי  04קעמפער .מען האָט זיי אַרויפ-
געשטופט אויף אַ גרויסן לאַסט װואָגן כדי זיי צו פירן צוס אָרט
פון דער עקזעקוציע :צו די יפּיאַסקעסי .ווען דער לאַסט-אױטאַ
איז פאַרבייגעפאָרן די פּיעקאַרסקאַ גאַס ,האָבן די געכאַפּטע
יונגעלייט אָנגעהויבן אַראָפּצושפּרינגען פונם אױטאָ .אייניקע
קעמפער האָבן נאָך געהאַט ביי זיך האַנט-גראַנאַטן באָמבעס,
וועלכע זיי האָבן געוואָרפן אױף די דייטשן די איבריקע האָבן
זיך מיט די בלויזע הענט געװאָרפן אויף די רוצחים .אינם ניששט-
גלייכן קאַמף זיינען אַלע העלדישע יידישע קעמפער אומגעקומען.
עס זיינען אָבער אױיך דערהרגעט געװאָרן אַ צאָל דייטשן אַלס
נקמה פּאַרן דאָזיקן װידערשטאַנד האָבן די דייטשן דערשאָסן
יעדן

צענטן

לעמבערג.

ייד

דער סך-הכל איז געוועף הונדערטער

אומגעבראַכטע ייד

יעקב מאַנדעלבליט ,יעקב שודריך און סאָניע פּרידמאַן ,וי
| אויך די איבריקע יידישע קעמפער זיינען ווייטער פּאַרבליבן אין

כף"

אין זיין

װיאַנט .דערוױיל האָט די געסטאַפּאָ אָנגעהױבן דורכצונישטערן
די קאַנאַלן ,ביז זיי האָבן זיך אָנגעשטױסן אויף דער איבערגעבלי-

מילחמה איז אױסגעבראָכן זיינען יעקב מאַנדעלבליט
ווען ד
און פעפי אוריך אַנטלאָפן פון וואַרשע און זיך דערשלאָגן קיין
לעמבערג.. .באַלד נאָכן פאַרנעמען די שטאָט דורך די דייטש),האָט דער לעמבערגער ייודנראַטי צונויפגערופן אָלע איבערגע-
בליבענע יידישע אַקטיאָרן ,וי איך די שוישפּילערין פון דער
פּוילישער בינע קיפּיניוװנאַ (אַ יידישע פרױ) און זיי געהייסןאָרגאַניזירן אַ יידישע רעוױ .עס איז אויסגעקליבן געװאָרן אַ
:טעאַטער-ראָט אין וועלכן עס זיינען אַרין יעקב מאַנדעלבליט,
דר .גראַף (דער מאַן פון דער שוישפּילערין קיפיניוונא) און
!ר .מ .קאַנפּער ,געוועזענער רעדאַקטאָר פון דער פּויליש-יידישער
ד

בענער גרופע יידישע קעמפער .עס איז געקומען צו אבאַַװאָפּנטן
צוזאַמענשטױם .די יידישע קעמפער האָבן זיך העלדיש פאַר-
טידיקט און זיך נישט געװאָלט איבערגעבן לעבעדיקערהייט.
זי זיינען אַלע דורכגעלעכערט געװאָרן דורך דייטשישע קױלן.
אַזױי האָט פּאַרענדיקט זיין לעבן דער יונגער ,באַגאַבטער שויש-
פילער און העלדישער געטאָיקעמפער יעקב מאַנדעלבליט".
,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,װאַרשע ,4391 ,צװייטער באַנד ,זו.0279121 .
יאָנאַס טורקאָו  --פ,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעסן  3באַנד צוויי,
זז,88"08 .
|
זיגמונט טורקאָ  --די איבערגעריסענע תקופה"  ,בוענאָס | איירעס,161 ,
א
זו.744 ,022 :502 ,791 ,761 ,651 ,241 ,131 ,58 ,55 .
הע

825

אינס

לאַגער

ינאַ טשװאַרטאַקאַךי

הינטער
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די קאַנאַלק .עס איז יי אױסגעגאַנגען דאָס עסן און זי האָבן
נישט געהאַט קיין מעגלעכקייט צו פאַרשאַפן זיך אַ ביסל פּראָ-
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עייר זון .איר ווייטערדיקן גורל דערמאָנט ער נישט ,אָבער זי איז
נישט געווען קיין אויסנאַם :געפאַלן אַ קרבן פון די נאַציס.

ב{עזמאַן |
{געב 4 .יאַנואַר  -- 2981אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געב 4 .יאַנואַר  2981אין לאָדזש,
פוילן .עלטערן  --באַזיצער פֿון אַ רעס-
טאָראַן ,וואו ס'פלעגן עסן יידישע אַק-
טיאָרן .,געלערנט פּריװאַט .אין עלטער
פון  41יאָר נעמען זי אַקטיאָרן מיט קיין
אָדעס צו אברהם פישזאַנען אין כאָר ,וואו
זי איז עטלעכע חדשים ,ביז די טרופּע
קומט אין יעקאטערינאָסלאַװ ,וואו זי האָט
אַ פעטער ,וועלכער 'לאַזט זי נישט זיין
מיט אַקטיאָרן' ,און שיקט זי אַהים.
אין לאָדוש טרעט זי ווידער אַריין אין כאָר פון יידישן טעאַטער
צו קאַמינסקין .און פאָרט אַרום מיט פאַרשיידענע טרופּעס אַלס
כאָריסטקע .ערשט ווען ביי קאַמינסקין אין אָדעס װערט קראַנק
די אַקטעריסע נאַדיאַ נעראָסלאַװסקאַ .פארטרעט זי א .אין 'הייסע
באַבקעלעך' אין 'קאָלדוניא'.
צוריקגעקומען אין לאָדוש ,טרעט זי וידער אַריין אין כאָר
צו זאַנדבערגן ,אָבער דאָ קומט אַן ענדערונג אין איר קאַריערע.
1
וועגן דעם גיט איבער זלמן זילבערצווייג:
,בעת אהרן לעבעדיעוו קומט גאַסטראָלירן אין לאָדזשער
יגרויסעס טעאַטערי צו זאַנדבערגן ,געפינט ער זיך אין אַ פאַר-
לעגנהייט .ער האָט נישט אין דער גאַנצער טרופע קיין פּאַרטנע-
 .רין מיט וועמען צוֹ שפּילן די פרימאַדאָנעס און סוברעטינס פון
יענער צייט זיינען אַלץ געווען סיי קערפּערלעך סיי אַרטיסטיש
ניט צוגעפּאַסט צו לעבעדעוון .ער איז געווען אַן עלעגאַנטער,
אויסגעצויגענער ,פראַנט .זיינע באַוועגונגען זיינען געווען גראַ-
ציעז .ער האָט געשפּילט מיט אַ מאָדנע ליכטקיט ,װאָס איז
געווען אין גאַנצן נײי ,און די סוברעטינס או פּרימאַראָנעס אין
| דער טרופּע ,הגם זי זיינען געווען באַרימטע אַקטעריסעס מיט
נעמען ,האָבן זיך אָבער ניט אַרינגעפּאַסט אין זיין דעפּערטואַר
און באַזונדערס נישט צו דעס אופן פון זיין שפּילן ,און דאָ איז
זיין אױג געפאַלן אױיף דער כאָריסטקע סאָניאַ אַריעל ,וועלכע
האָט שוין געהאַט אַ ברודער אין כאָר ,וועלכער פלעגט אַמאֶל
קריגן אַ קליינע ראָל .לעבעדיעוו האָט מיט איר אַזױ איינשטודירט
איר ראָל ,אַז זי איז געוװואָרן אַ סענסאַציע מיט איר עזפילן ,און
איידער מיהאָט זיך אַרומגעקוקט ,האָט מען זיך גענומען מיט איר
רעכנש אַלס אַנגעזענע אַקטעריסע .עופעטער האָט זי אפילו
חתונה געהאַט מיט אַזאַ אָנגעזעענעס טעאַטראַל וי דער פאַר-

ואַלטער פון דער טוופע איסר בעזמאַן".
בעת דער עױשטער ועלטימלחמה האָט זי
בעזמאַן ,געשפּילט אין רוסלאַנד אין די טרופּעס
יאָנג-בעזמאַן .אין  5291האָט זי זיך צוריקגעקערט
זינט דעמאָלט וידער געשפּילט דאָרט מיט די
טרופּעס.

.
שוין א סאָניאַ
פון איר מאַן און
קיין לאָדזש און
אָרטיקע הברים-

| דער אַקטיאָר  משה פּולאַװער ,װעלכער האָט זיך געראַטעװעט
פון דער לאָדזשער געטאָ ,שרייבט ,אַז ווען די דייטשן האָבן דעם

11טן מיי  1491פאַרמאַכט דאָס לאָדזשער געטאָ ,האָבן זיך דאָרט
יעפונען  21פּראָפּעסיאָנעלע יידישע אַקטיאָרן ,דערונטער
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באַנד'

א .מיט

ש .ע .פון זלמן זילבערצווייג,
ילעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער ,ניו יאָרק ,1291 ,ערשטער באַנד ,ז,69 .
משה פולאװער , ---געװען איז אַ געטאָ' ,תל-אביב,95 .| ,3691 ,

אַש .אברהם
א{ברהם
(געב5981 .

--

אומגעבראַכט

אַװוערבוך }
געװאָרן

דורך די גאַציס|

געבוירן  5981אין קעשענעוו ,בעסאַ-
ראַביע ,ביי פרומע עלטערן .ביז  01יאָר
געלערנט אין תלמוד תורה ,דערנאָד אין
פאָלקסישול .זעענדיק אױיף בריתן זינ-
גערס שפּילן 'דעם אַלטען פאטער ,האָט
ער זיי באַלד נאָכגעמאַכט ,און דאָס האָט
כיי אים דערװועקט דעם וילן צו גרינדן
אַ קינדער-טרופּע ,וואו ער האָט געשפּילט
'די באָבע באָנטשע' פון גאָלדפאַדען .אין
עלטער פון  31יאָר געװאָרן אַ סטאַטיסט
און אברהם פישזאָנס טרופּע ,דערנאָך געשפּילט מיט 'ליבהאָבער,
דערויף געװאָרן אַן אָנגעשטעלטער אין א קאָנפעקציע-געשעפט
און גלייכצייטיק געלערנט אין אַ שול פון קונסט:מאָלעריי .אין
עלטער פון  71יאָר אָנגעהויבן אַרומפאָרן מיט דער טרופּע פון
קאָכאַנסקי און דערנאָך מיט אַנדערע װאַנדער:טרופּעס .,אין עלטער
פון  22יאָר געגרינדעט אַ טרופּע פון קעשענעוער אַקטיאָרן און
אָנגעהויבן מיט איר שפּילן א"נ 'אַבראַם אַש' .אין  8191געשפּילט
אין אָדעס .דערנאָך אויף דער פּראָװינץ מיט זאָלאָטניצקי-- 0291 ,
מיט קלאַראַ יאָנג איבער רומעניע -- 1291 ,ביי אַקסעלראַד אין
טשערנאָוויץ --- 2291 .מיט מישע פישזאָן אין זיין  מוסטער טעאַ-
טער' ,וואו ער איז אויך געווען ערשטער בינעירעזשיסער און גע-
מאָלט דעקאָראַציעס ,צוזאַמען מיט שקלאָווסקי .דערנאָך שפּילט א.
מיט דר .פּאול באַראַטאָוו ,מיט דער 'ווילנער אָפּערעטע' ,מיט די
'ווילנער' (אָנפירונג  --מאזאה) און דערנאָך מיט פאַרשיידענע
װאַנדער-טרופּעס איבער בעסאַראַביע.
מישע פישזאן אין זיינע זכרונות שרייבט:
ער איז געווען אַ סימפּאַטישער אַקטיאָר ,נישט קיין גרויסער
טאַלענט ,אָבער זייער ליב געהאָט די בינע .ער קען אויך אַ ביסע-
לע מאָגן ביז ער איז אַרין אין אונדזער טרופע |אין רומעניען,
האָט ער פאַרנומען דעם פלאַץ אַלס געהילפס-רעזשיסער ,געאַר-
בעט וי אַ פערד און פאַרדינט קדחת".
א'.ס פרוי ,פּאָליאַ .פריער אַ כאָריסטקע ,דערנאָך אַן אַקטע-
ריסע ,איז אין  3691געשטאָרבן אין מדינת ישראל.
זייער טאָכטער חיהלע אֵש ,פאַרהײיראַט צום שױישפּילער אַרי

פורמאַן ,זיך געראַטעװעט,

לעבן אין פילאַדעלפיע ,וואו זיי שפּילן

יידיש טעאַטער און אָרדנען איין קאָנצערטן פון יידישן װאָרט.
חיהלע אַשׁ גיט אָן פאָלגנדיקעס וועגן איר פאָטער:
;אין

אָנהײב

פן

די

צװאַנציקער

יאָרן

איז

|זיינען|

מישוע

פּישזאָן און װיעראַ זאַסלאַווסקאַ געקומען |אין קעשענעו} אױיףגאַסטראָלן מיט אַ פרעכטיקן רעפּערטואַר ,שאַפּנדיק אַ טעאַטער
אונטערן נאָמען ייעוורעיסקי עקספּערימענטאַלני טעאַטערי .מין
פּאָטער איז דאַן פאַרעכנט געװאָרן פאַר איינעם פון די וויכטיק-

2828

לעלסיקאָן

פון

סטע עלעמענטן אין אַזאַ טעאַטער .ער האָט זיך גערעכנט פאַר
אַן אָנהענגער פון בעסערן רעפּערטואַר ,פאַר וועלכן ער האָט גע-
קעמפט אַלע יאָרן .אוב אַ דירעקטאָר האָט אים געװאָלט אַנגאַ-
| זשירן צו אַ געוויסן סטאַר ,פלעגט זיין ערשטע פראַגע זיין יװואָס
פאַר אַ מין רעפּערטואַר דער דאָזיקער סטאַר באַנוצט בײַ זיינע
גאַשסטראָלױ .ער איז געווען אַ פּרעכטיקער מאָלער און דורּך דעם
האָט ער זיך געשאַפן אַ פּאָזיציע וי איינער פון די בעסטע גע-
הילפס-רעזשיסערן .אַלס גוטער כאַראַקטער -עשװוישפּילער ,וועל-
כער האָט אוֹיך דורך זיינע קינסטלערישע פעיקייטן צו גרים,
געקאָנט שאַפן פאַרשיײידענע געשטאַלטן (אפילו עטלעכע אין
צאָל אין איין פּאָרשטעלונג) ,און אויך אַלס איינער פון די איין-
ציקע (אין יענער צייט) ,װאָס האָט געקאַנט שאַפן סקיצן און
מאַקעטן פון די קאָמפּליצירטסטע דעקאָראַציעס ,פלעגן זיך
דירעקטאָרן ממש רייסן איבער אים .ביי די גאַסטראָלערן ,וועל-
כע פלעגן קומען אויף גאַסטשפּילן קיין רומעניע ,פלעגט זיין
אַ פּונקט אין קאָנטראַקט ,אַז אברהם אש מח אַנגאַזשירט ווערן
ער האָט אָבער שטענדיק פּאָרגעצויגן אַגוטע חברים-טרופע מיט
אַ גוטן רעפּערטואַר .דעריבער האָט ער זיך אויך גערעכנט פאַר
אַ גרויסן ליבלינג צווישן עמך  --די הויפט-באַזוכער פון יידישן
טעאַטער אין רומעניע".
זיין טאָכטער רעכנט אויס אַ ריי פון זיינע ראָלן ,װוי (אין דער
זיגלער-טרופּע)' :צינגעטאַנג' ,אין 'שולמית'' ,אליעזר' אין 'עקדת
י!צחק' ,/דער ייד מיט דער יאַרמולקע! אין פּרצס 'דריי מתנות'

(אין פישזאן"זאסלאווסקא אנסאמבל?' :דער אַדװאָקאַט' אין טאָל-
סטאָיס 'תחית המתים'' ,משולח' אין 'דיבוק' ,באָבטשינסקי'
אָדער 'דאָבטשינסקי' אין 'רעװיזאָר'( ,מאלי פיקאן-קאליך אנ-

סאַמבל)' :דער באַנקיר' אין 'ציפּקע פייער'( ,משה ליפּמאַן אַנ-
סאַמבל)' :דער גלח' אין 'די זיבן געהאַנגענע' .און ווען שלמה
פּריזאַמענט האָט געשאַפן אין רומעניע א קליינ-קונסט-טעאַטער
אויפן שטייגער פון פּויליש-יידישן 'אַזאַזעל! ,האָט איר פאָטער דאָרט

קרעאירט

'באָנטשע שוייג'' ,דעם דוכוס' און דער 'משוגענער'

אין פּרצס אין פּאָליש אויף דער קייט' .איבער דער פּראָװינץ איז
א .אױפגעטראָטן אַלס 'מאָטקע! אין 'מאָטקע גנב! ,אוריאל מזיק' אין

'גאָט .מענטש און טייוול'' ,דעם מילנער! אין 'אַ פאַרװאָרפן ווינקל'

און 'דירעקטאָר' אין 'גוואלד ווען שטאַרבט ער

:

אין  7291האָט א .מיטגעמאַכט אטַורניי מיט דער זיגלער.
טרופּע איבער טשעכאָסלאָװאַקײ אין אָפּערעטעס און מעלאָדראַמעס,
דערנאָך אַריבער צו משה ליפּמאַן .וואו ער שפּילט 'משה חסיד ,און
נאָר אַנדערע  4עפּיזאָדן-ראָלן אין 'יאָשע קאַלב' ,און ווען די היט-
לער-אַרמײ האָט אין  8391אַרײנמאַרשירט אין טשעכאָסלאָװאַקײ

האָט זיך די טרופּע ליקווידירט און א .איז צוריק אַװעק קיין קעשע-
נעוו .צוליב דעם הערשנדן אַנטיסעמיטיזם איז דעמאָלט דאָרט
געווען אומעגלעך צו שפּילן יידיש טעאַטער ,איבערהויפּט אין קע-
שענעוו ,און מ'האָט געמוזט זיך באַגנוגנען מיט שפּילן אין רעסטאָ-
ראַנען און טיי-הייזער -- 9391 .אַנגאַזשירט געװאָרן קיין טשערנאָ-
וויץ און דאָרט .געשפּילט ביז  0491ווען די סאָוויעטישע מאַכט
האָט איבערגענומען בוקאָװוינע און בעסאַראַביע.
וועגן זיין ווייטערדיקער בינע:קאַריערע און טראַגישן סוף
:
:
שרייבט זיין טאָכטער:
;דערוויסנדיק זיך ,אַז אין קעשענעוו שאַפּט זיך  8יידיעז)
מלוכה-טעאַטער ,איז ער וױידער צוריק קיין קעשענעעו .די
ערשטע פאָרשטעלונג פון מאָלדאַויש יידישן מלוכה -טעאַטער

טעאַט ער

יידישן

איז געוען (אַלט סימבאָל) ידי כישופמאַכעריי פון אברהם
גאָלדפאַדען ,דעזששיסירט פון אַבעלעוו (רעזשיסער פון אָדעסער-
כאַרקאָוװוער טעאַטער) ,אברהם אַש האָט געשפּילט ידי באָבע
יאַכנעי מיט אויסערגעויינלעכן דערפאַלג .זוסקין דער שוישפּי
לער און פולווער ,דער דיריגענט |און קאָמפּאָזיטאָר} פון
מאָסקווער יידישן מלוכה טעאַטער זיינען געקומען זיך איבער-
צייץ אין דעס גרױסן סוקסעס פון דער פאָרשטעלתג ,און אין
אַלע צייטונגען איו זיינען) דערשינען בילדער פון אברהם אען
אין גרים אַלס ימכשפהי מיט די צוריי אױיבנדערמאַנטע קינסט-
לער ,און מיט די העכסטע לויב געזאַנגען פאַר דער קרעאַציע.
אין  1491ווען עס האָט אױסגעבראַכן די צוױיטע וועלט-
מלחמה (פאַר רוסלאַנד) ,האָט דאַס מלוכה-טעאַטער זיך עואַ-
קוירט קיין טיראַספּאָל .אָבער די דייטשן האָבן זיך שוין אַהער
אויך דערנענטערט .אין איינער פוֹן די באָמבאַרדירונגען האָט מען
אונדז אין געאייל אָנגעלאדן וי בהמות אין פּאַרמאַכטע װאַי
גאַנען מיט דער דעסטינאַציע יקױבישעוי ,וואו עס האָט זיך
עוואקוירט די מאָלדאַווישע רעגירונג .אין דער סומאטאכע האָט
מיין פאָטער זיך פאַרלאָרן פון אונדז .ערשט אין  3491האָבן
מיר (איך און מיין מוטער) זיך דערוואוסט ,אַז ער לעבט ניט
מער .מען האָט אונדן בלויז איבערגעגעבן אין קורצן אַז ער
ליגט מיט נאָך  05מאַן אין איין גדוב וועלכן מען האָט באַגאָסן
מיט קאַלך (צוליב דער עפידעמיע ,װאָס האָט געבושעוועט),
מיזאָל אפילו קיין זכר דערפון ניט בלייבן ,די זעלבע האָבן אויך
איבערגעגעבן װי ער האָט אויסגעזען אין די לעצטע טעג פאַר
|זיין טױט .איך האָב זיך געװואָלט פאָרשטעלן אָבער עס איז
ניט געווען מעגלעך .טאַקע נאָר דער גרויזאַמער טױט אין אַזעל-
כע אומשטענדן ,וועלכע די נאַצישע רוצחים האָבן פּאַראורזאַכט,
האָבן אברהם אשן געקאַנט שׂאַפּן אַזאַ גרים ,זיין לעצטן גרים".
שׁ .ע .פון זיין טאַכטער חיהלע אַש-פורמאַן און פון יעקב יאַקובאָװיטש.
מישע פישזאָן  --הינטערן פאָרהאַנג פון אידישן טעאַטער, ,טאָג  ,ג .י01 .
פעברואר

,8491

גורמאַן ,נדליה
(געב -- 3881 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס)
געבוירן  2881אין אומאַן .,אוקראינע.
אין  4291הייבט ער אָן זיין טעטיקייט אַלס
זינגער פון ייד ישע פאָלקסלידער און
גלייכצייטיק אַלס חזן און קאָנצערטיסט
מיט ליטורגישע פּראָגראַמען .ער פאָרט
! אַזױ אַרום פריער איבער בוקאַרעסט און
טשערנאָוויץ .,דערנאָך איבער גאַנץ אַלט
און ניי:רומעניע.
 -באַזוכט זיינעם א ברודער0
אין אַפריקע און דאָרט רעקאָרדירט אויף
גראַמאָפאָן-פּלאַטן עטלעכע נומערן פון זיין רעפּערטואַר .צוריקגע-
קומען אין רומעניע ,האָט ער ווידער גענומען זיך צו זיין פּראָפּעסיע,

אויך אַלס חזן ,ביז .זומער  ,1491ווען די נאַציס האָבן פאַרכאַפּט
טשערנאַָוויץ .באַלד נאָך זייער אַרײינקומען ,האָט די געשטאַפּאָ אים
אַרױסגענומען פון זיין װוינונג ,אַװעקגעפירט אין דער טשערנאָװי-
צער קולטור-פּאַלאַטע און פון דאָרט צום פּרוט ,וואו זיי האָבן אים
דערשאָסן.
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קדהדושים

באַנר
רשיי דס

אויך אין

איליא ערנבורג אין זיין ,שװאַרץ בוך" (דערשינען
רומעניש אין ( )6491דערמאָנט זיין טראַגישן סוף,
ג;'ס פרוי מינדל (מאַניע) איז אין אָנהײיב  ,2491אין דעפּאָרטאַ-
ציע ,אומגעבראַכט געװאָרן אין שאַרגאָראָד .,טראַנסניסטריא.
זיין טאָכטער סאָניא און איר מאַן שמואל פישלער זיינען שויש"
:
פּילער אין בוקאַרעסטער יידישן מלוכה-טעאַטער,
ש .ע .פון יוליאַן שװאַרץ.

נליקסמאַן ,לאָוראַ
|געב 5 .פעברוואַר  -- 5881אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס)
געבוירן  5פעברואַר  5881אין לעמ"
| בערג ,גאליציע ,פאָטער  --אַ מיליטער.
ליװעראַנט פון שיך.
יאָנאַס טורקאָוו וגיט איבער פאָלגנדיקע
פּרטים וועגן איר ביאָגראַפיע און אַר-
סיסטישער

קאַריערע:

יאיר פאָטעה ,װאָס איז געוען אַ
גרױסער ליבהאָבער פונם יידִישן טעאַ-
טער ,האָט זיין באַליבטע לאָרקע  --אַזױ
האָט מען זגיערופן אויך אין די שפּעטער-
דיקע יאָרן  --אָפּט מיטגענומען מיט זיך אין גימפעלס יידיען
טעאַטער .זי איז ווי פאַרכשופט געװאָרן פון דער נייער  --פאַר
איר  --וועלט ,און האָט אַלין אָנגעהױיבן צו חלומן צו ווערן אַ
יידישע אַקטריסע .זי האָט געהאַט אַ שיינע שטים צו זינגען
איר פאָטער ,אַלס מיליטערישער צושטעלער פאַר דער עסטרי-
כישער אַרמײ ,האָט אָפט פאַרבעטן צו זיך אַהיים פאַרעױידענע
מיליטערישע און ציוױילע געסט .די קליינע ,באַחנטע לאָרקע
פלעגט פאַר זי זינגען די לידער ,װאָס זי האָט געהערט אין
יידישן טעאַטער .אַלע זיינען מיטגעריסן געװאָרן נישט נאָר
בלויז פון איר זינגען נאָר נאָך מער פון דעם אופן וי אַזױ זי
האָט אָפּגעזונגען און אױיסגעשפּילט דאָס ליד .פון אַלע זייטן
האָט מען אָנגעהױבן צורעדן לאָרקעס פאָטער ער זאָל זי לאָזן
אויסבילדן פאַר אַן אַקטריסע ,און זי װועט נאָך זינגען אין דער
ווינער קייזער און קעניגלעכער אָפּער ,און אַז זי וועט זיין אַזױנס
און אַזעלכעס ..לאָרקעס פאָטער ,װאָס האָט אַלין ליב געהאט
יידיש טעאַטער און אַ יידיש ליד ,האָט אָבער דערפון נישט גע-
װאָלט הערן זיין לאָרקע  --האָט ער געזאָגט  --מוז אױיסואַקסן
אויף אַ מענטע,.
ווען דער דירעקטאָר פונם יידישן טעאַטער אין לעמבערג,
גימפעל ,האָט זיך דערוואוסט ועגן איר עזין זינגען ,האָט ער
געשיקט נאָך איר און איר צוגעזאָגט יגאָלדענע גליקױ אבי זי
זאָל אַריין צו איס אין טעאַטער .מען האָט צווישן זיך אָפּגעמאַכט,
אַז לאָרקעס פאָטער זאָל דערפון נישט וויסן ,וױייל סיוועט זיך
טאָן זזושך ..לאָרקע האָט אָנגעהױיבן צו זינגען ביי גימפּעלן אין
כאָר און איר פאָטער האָט פון אָנהײב גאָרנישט געוואוסט .עס
איז אַלץ געגאַנגען כשורה .ווען דער יאַנטדעקערי פון נייע
טאַלענטן ,אַליין אַ גלענצנדיקער שוישפילער און טעאַטער-
דירעקטאָר אין גאַליציע ,קאַרל עבעל ,האָט געזען און געהערט
לאָרקען ,האָט ער באַלד פעסטגעשטעלט ,אַז דאָס יונגע מידל
רכשניטלעכער בינע-כח.
װעט מיט דער צייט וערן אַ נדיושט
ער האָט זי אַריינגענומען אין זיין טרופע .אין אַ קורצע צייט
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האָט לאָרקע גליקסמאַן שוין פאַרנומען אַן ערשטע פּאָזיציע
אין דער טרופּע און געשפילט אַלע היפּט-ראָלן װוױ יכאַסיע'
אין יאַ מענטש זאָל מען זיין),
וֹביי עבעלן האָט ג .געשפּילט  2סעזאָנען} ,פון עבעלן איז
לאורא גליקסמאַן אַנגאַזשירט געװאָרן צו אַקסעלראָדן קיין
טשערנאָוויץ .זי איז שנעל געװאָרן זייער פּאָפּולער און באַליבט
ביים עולם .דער טעאַטער-דירעקטאָר בערנאַרד האַרט האָט מיט
איר געמאַכט אַ שותפות-דירעקציע ,אַזױ אַז זי איז שון גע"
װאָרן טאעַאַטער-דירעקטאָרין און צוזאַמען מיט האַרטן געפירט
אייניקע יאָר | 6יאָר| אַן אייגענע טרופע.
אין יאָר  4191אַנגאַזשירט זי שלום פּאָדזאַמטשע קיין ווין,
וואו זי ווערט באַלד דער ליבלינג פונם פּובליקום .מיטן גרינדן
פון דער יפרייע יידישע פאָלקס-בינע' ווערט לאורא גליקסמאַן
אַנגאַזששירט אינם דאָזיקן טעאַטער און פאַרנעמט דאָרט אַ
בכבודיקן אָרט".
אין סעזאָן

32-2291

באַטײליקט

זיך ת .אין דער

טרופּע

פון

אשכנזי מיט דער גאַסטראָלירנדיקער מאַלי פּיקאָן און יעקב קאַליך
מיט וועלכע זי שפּילט אויך אין װאַרשע און אין רומעניע און ציט

אויף זיך דעם אויפמערק פון דער קריטיק אַלס גלענצנדיקע שוי"
שפּילערין .דערנאָך האָט ג .געשפּילט  2סעזאָנען ביי נ .בלומענטאַל
אין פּאַריז 3 ,סעזאָנען ,מיט הפסקות ,אין לאָנדאָן ,ביי יאָזעף קעסלער
און ווידער אין ווין אין דער פּאָדזאַמטשע-טרופּע .ג .האָט אויך מיט-
געשפּילט אין קאָוונע מיט דר .פּאול באַראַטאָוו און אין לאָנדאָן מיט
שמחה פאָסטעל און אומעטום געהאָט דעם גרעסטן דערפאָלג.
ג .האָט זיך באַטײליקט אין אייניקע יידישע פילמען צ'א ,אין

יידל מיטן פידל" מיט מאַלי פּיקאָן.
שטערן,

כאַראַק-י

יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך ,פאַרלאָשענע
טעריזירט זי אַזוֹי:
יהגם לאורא גליקסמאַן האָט פריער געשפּילט אין אָפּערעטן-
רעפּערטואַר די סוברעטינס  --אגב ,איז זי געווען איינע פון די
בעסטע יידישע סוברעטינס אין אײראָפּע  --האָט זי אױיך אין
ערנסטן רעפּערטואַר באַוויזן ,אַז זי איז אַ גגאָעטבענטשטער
טאַלענט .וי נאָר זי האָט זיך באַוויזן אױף דער בינע ,איז אַלֵץ
פול געװאָרן מיט לעבן .די פרוי האָט געהאַט אַ ברויזנדיקן טעמ-
פּעראַמענט ,װאָס האָט ממש אָנגעצונדן אַלץ אָרום איר.
לאָרקע גליקסמאַן איז געווען געבענטשט מיט אויסערלעכע
מעלות .זי האָט געהאַט אַ שיין פּנים; אַ שוואַרצן קאָפּ האָר ,אַ
פּאַר גרויסע גרוי-בלויע אויגן ,װאָס האָבן געלאָקט און צוגעצויגן
צו זיך .פאַרמאָגט גאָר אַ סך חן הגם זי איז געווען אַ פעזוטע
פרוי ,דורך און דורך פאָלקסטימלעך און האָט ניט באַזעסן קיין
שוס בילדונג ,אָבער ווען מען האָט זי געזען אין אַן ערנסטע אויפ-
פירונג ,אונטער אַ געהעריקער רעזשי ,האָט מען ממש געש"
טױינט וי עס קומט צו דער דאָזיקער פרוי אַזוױפיל בינע-קולטור.
אין די לעצטע יאָרן פאַרן |צוייטן וועלט|-קריג האָט זי
שױן געשפּילט כאַראַקטער-ראָלן זי האָט אַרױסגעבראַכט ,וואו
מען האָט געדאַרפט ,טמיעףנטשלעכע ,טראַגישע טענער ,װאָס
האָבן מיט דער נאַטירלעכקײט און אוממיטלבאַרקייט דערשיטערט
און מיטגעריסן נישט נאָר דעם עולם אין זאַל ,נאָר אויך אירע
קאַלעגן מיטשפּילערס אויף דער בינע .אין ערנסט טאָלערס יהינ-
קעמאַױ ידאָס רויטע געלעכטערי) האָט לאורא גליקסמאַן געש-
פילט די מוטער און זי האָט אין דער קליינער ראָל געשאַפן אַן
אמתע קרעאַציע".
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זלמן זילבערצווייג ,וועלכער האָט זי געזען שפּילן ,באַמערקט:
הזעלטן
נישט

וועלכע

האָבנדיק

אַמאָל

יידישע

קיין שום

באַשטעטיקן

זיך געקאָנט

דעם

עישפּילעריץן,
טעאַטער-שול,
פאַקט,

אַנטוויקלען

װי

העפטן.

לאָרקע

גליקסמאַן,

האָט ווידער

או ווידער

דירעקציע

האָט

האָט

אַז דאָס

און אַרוױסגעבן

דאָס

טעאַטער

יידישע

אויסגעצייכנטע

אַזעלכע

עשוישפילער ,װאָס האָבן אױיסגעטראָגן אַזויפיל פאַרעױינאַרטיקע,
קעגנזעצלעכע ,טיפן און כאַראַקטערן אין דעם ים פון יידיע)ע

געלע
מען

האָר

אָבער

און

זיינען פון דער נאַטור אויס געווען באַשאַנקן מיט אַן אַרטיסטישן
טאַלענט און חן .אין לעבן אַלין אַ גאַנץ פּשוטע פרוי ,הגם זי האָט
זיך געהאַלטן זייער עלעגאַנט ,האָט זי אױף דער בינע געפלייצט
מיט אַ בינע-אינטעליגענץ ,װאָס איז זעלטן געווען צו געפינען
ביי צענדליקער יידישע מער געלערנטע שישפּילערס .אין לעבן
פריי מיט שפּראַך ,אַמאָל זיײיער טריװואַל און וואולגאַר ,װואָס האָט

טעאַטער.

אָריגינעלע

פיעסן

און איבערזעצטע

אָבער בי איר געהאַט דעם

פאָרן
רייכישן

יזיבעטן חף ,איז זי אױיף דער בינע

געווען זייער אָפּגעהיט מיטן טעקסט און צו די אנוייזונגען פון
רעזשיסער .דאָס אַלץ צװזאַמען ,מיט איר מער ווי דורכשניטלעכן
טאַלענט ,מאַכן איר אומפאַרגעסלעך ביי די ,װאָס האָבן איר גע-

זען שפילןי.
יאָנאַס טורקאָוו גיט איבער
|
גישן סוף:
ווען די לעצטע
און

די

נאַציס

|צוייטע

האָבן

וועלט| -מלחמה

פון דאָרט אַנטלאָפן קיין בעלגיע.
נישט

אויך
בעלגיע

די נאַציס

דעם גורל פון דער

די

װאָס זיינען

זורך

אומגעקומען

אין איינעם

זיינען

איר

נאַציס

מערהייט

דעפאָרטירט

פון די דייטשישע

נאָכגעגאַנגען.

און לאַוראַ גליקס-
יידן אין בעלגיע,

געװאָרן
טױט

און זי איז

לאַגערסײ.

ש .ע .פון זזלימלןבערצוייג,
ל,עקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,ניו יאָרק ,1391 ,ערשטער באַנד ,ז.094 .
,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צװײי,
יאָגאַס טורקאָװ  ---פ
זז,1417731 .

הארט ,כערנאַרד (בער)
(געב.

האָט

 --- 881..אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  881..אין ראַװאַזרוסקאַ ,נעבן
לעמבערג ,גאַליציע .פאָטער  --אַן אָקסן"
סוחר ,האָט זיך איבערגעטראָגן מיט דער
פאַמיליע קיין לעמבערג ,וואו ה .האָט
באַקומען אַ טראַדיציאָנעל-יידישע און
אויך וועלטלעכע דערציונג .נאָכן פאַרענ-
דיקן די פאָלקס-שול איז ה .געװאָרן אַן
אָנגעשטעלטער אין אַ געשעפט .לױט
װאָלף מערקור ,האָט ער איסשטודירט
בוכהאַלטעריע און האָט אַ קורצע צייט
יי
געאַרבעט אַלס בוכהאַלטער,
יאָנאַס טורקאָוו שרייבט אין זיין בוך ,פאַרלאַשענע שטערן":
גאין די פרייע אַװונטן פלעגט ער באַזוכן דאָס יידישע טעאַטער
פון גימפּעל ,פון וועלכן ער איז געװאָרן אַ גרויסער פּאַטריאָט.
טעאַטער איז אים אַזױ אַרין אין בלוט ,אַז ער האָט שױן נישט
געזען פאַר זיך קיין אַנדערן ציל װי נאָר זיך מיט אים צו באַ-

אויף

טעאַטער.

האָט

האָט

ער
האָט

גוט

נישט

געקענט

יענער

צייט

געווען

סופלער

פאַרן

ביי

די ,װאָס

פונם

אָנגענומען,

די
מען

גימפּעל-

וויסנדיק,

אַז

ער

דורכמאַכן.
ב .האַרט

האָט
האַט

אַז יעדער

זיך

דערדינט

צו

ביז

צו באַקומען

די

טאַבאַק

איז

האָט גע-
די מלוכה

װאָס

פריוילעגירטע
--

פעלדך-

לאַנד

פעלדפעבל

אַ קאָנצעסיע,

האָבֿן

ביר-שענק,

אין

יקײיזער-קעניגלעכףי

אויסגעדינטער

סירוב

געדינט

עסף-

גענומען

און בראָנפן געשעפטן

וי אויך אַנדערע מלוכהשע

מאָנאָפּאָל-אונטערנעמונגען ,פון וועלכע

פלעגן

האַרט

האָט

קאָנצעסיאָנערן
אָבער

דאָס מזל האָט איר אָבער דאָרט

מאַכט

דעם

יבינעפּעיקי,

א

אַ זעלטנקייט.

פּאָרשלאַג

עסטרייכישן

אַרױסגעגעב.

וי

די

אין

וין,

האַרטן

זיינען דורך

שטאַפּל צו זיין טעאַטער-קאָריערע ,וועלכע

וואו

דעם

אַ געזעץ,

זי

איז פאַרנומען געװואָרן פון די רוצחים

מאַן האָט געטיילט

אין

צו באַקומען

איבערגענומען

צוגעשפילט.

ערשטן

אין

האַרטס
דער

די דירעקציע

טעאַטער,

וועלט-קריג

האָט אַ פריװווילעגיע

די

איז

האָט

מיליטער,

קאָנצעסיעס

איז אױסגעבראָכן

צו

האַרט

מאַכן

צום

וועלכן

איז

יידישן

אַלס

האַנט :ער

ער מוז ,ווילנדיק-נישט-ווילנדיק

פעבל.

פאָלגנדיקע פּרטים ועגן איר

צום

װאָס

נישט

צולאָזץ

דער

אָנגעקומען.

אויגעלעך

געװאָרן

אַטוט,

מיט

דאָס איז דער ערשטער

געווען

טראַי

נישט

אותיותלעך',

װאָס זי

גרינע

געוואָלט

אַ גרויסן

האָט

לייכט

אָנערקענט

אים

באַשלאָסן

נאָר אַ דאַנק

די

אָבער

קליינע

אַוועקמאַכן

ידראָבנע

יייז

אים

נישט

זיינען געקומען

דעם,

ייס

אין

געהאַט

געקאָנט

זי המא יוט

זי די

היות

געהאַט

מאַכן

אַנדערע

אַ קאָנצעסיע

אויף אַ יידיש

פאַר לעמבערג

| טעאַטער-קאָנצעסיע,

אַ גוט

אַמביציעס:
איז

געווען

װאָס איזן פון פריער

בערנאַרד

לעבן.

האָט

ער

באַמיט

זיך

וואַנדער טעאַטער,
באַשטימט

יידיעוע

אין

נאָך געווען צוגעטיילט

גימפֿעלן ,און איין קאָנצעסיע פּאַר קראָקע ,װאָס {עסן האָט
באַקומען יאַקאָב ,האָט מען האַרטן געגעבן אַ קאַנצעסיע פאַר
טי 5
 7י
יב
דער פראָווינץ- ,
(װאָלף מערקור גיט אָן אַלס סיבה פוֹן זיין אַרויסטריט פון גימ-
פּעלן דאָס װאָס ער האָט נישט באַקומען קיין הוספה),
האַרט האָט באַלד אָרגאַניזירט אין טאַרנאָפּאָל אַ טרופע פון
וועלכע ער איז געװאָרן דירעקטאָר ,צוליב זיין פינקטלעכקייט
און װאָרט-האַלטן האָבן זיך אַקטיאָרן גערן אַנגאַזשירט צו אים.
צוליב זיין ערנסטער באַצינג צום טעאַטער און צו די דורך-
אים אויפגעפירטע פּיעסן ,האָט ער שנעל געוואונען די סימפּאַ-
טיעס פונם עולם ,און זיינע פאָרשטעלונגען זיינען געװואָרן גוט
באַזוכט .אַלץ ,װאָס עס איז ביי אים אויפגעפירט געװאָרן --
סירוב היסטאָרישע אָפּערעטעס  --האָט באַקומען די געהעריקע
ראַס .האַרט האָט צו אַלע זיינע אויפגעפירטע פיעסן געלאָזט
נייען נייע קאָסטיומען|{ ,מאָלןן דעקאָראַציעס ,געמאַכט נייע
רעקוויזיטן ,בוטאַפאַריע  --און דאָס אַלץ פלעגט ער מיטפירן
פון שטאָט צו שטאָט .אַ פאָרעשטעלונג ביי אים איז געווען ריין און
ציכטיק ,און דאָס האָט דער עולם און די אַקטיאָרן וי געהעריק
אָפּגעשאַצט .דאָס ,װאָס מען האָט אים נישט געװאָלט מוח? זיין
אי ,װאָס ער אַלין האָט געװואָלט שפילן טעאַטער .די ערשטע
ראָל ,װאָס ער האָט געשפּילט ,איז געווען ירי אליהו' איו שלום
|ָשס יגאָט פון נקמהי .בייזע צינגער האָבן גערעדט ,אַז האַרט
א
האָט ספּעציעל אָרגאַניזירט אַן אייגענע טרופע אוֹן געצאָלט דעס
גאַנצן פֿערסאַנאַל

גאַזשע

כדי

ער

זאָל האָבן

די

מעגלעכקייט

| אויפצוטרעטן וי אָן אַקטיאָר .דאָס האָבן אים די אַקטיאָרן נישט
| געקאַנט מוחל זיין ,אָבער ,אַז ער הֵאָט זי געצאָלט גאַזשע ,איז

דאָך נישט שייך..

:

דס

א

חי

י.

א
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הסדושים

באַנד

שיר הי אוויי

אין װאָס פאַר אַ ריכטונג ער האָט יאָ געהאַט אַ פאַרדינטן
דערפאָלג אויסער אַלס דירעקטאָר און אָרגאַניזאַטאָר .,איז אַלס
מחבר פון פּיעסן .ער האָט אָנגעשריבן אַ רײַ יידישע טעאַטער:
שטיק ,צוישן אַנדערע באַאַרבעט ידי דריי מתנותי לױט י ל.
פרץ .דערצו האָט ער אויך אַלין פאַרפאַסט טעקסטן צו די לי"
דער .מוזיק צו זיין באַאַרבעטנג פון ידי דריי מתנותי האָט גע-
שריבן חנן {חנא|} װאָלפסטאַל .די דאָזיקע פּאָרשטעלונג האָט
אומעטום געהאַט אַ ריזיקן דערפאָלג און איז געװואָרן אַ גרויסער
שלאָגער ..דער איבערראַשנדיקער דערפאָלג האָט געשטאַרקט
האַרטס פּאָזיציע און אָנזען אין טעאַטער .ער האָט אויך געשריבן
זייער אַ סך טעקסטן צו לידער ,װואָס זיינען געזונגען געװואָרן אין
גימפּעלס און אַנדערע טעאַטערס.
בעתן ערשטן וועלט-קריג איז בערנאַרד האַרט ,ווי שוין גע-
זאָגט ,געווען פעלדפעבל אין עסטרייכישן מיליטער און האָט
אָנגעפירט מיט אַ באַקלײדונגס-מאַגאַזין ,ביים סוף פון דער
מלחמה איז ער געבליבן מיט אַ גריסן מאַגאַזין פון קורצע
פעלצלעך ,װאָס מען האָט געטראָגן אין דער עסטרייכישער אַרמײ,
בייס פּאַנאַנדערפאַלן זיך פון דער יקייזער-קעניגלעכערי אַרמײ,
האָט האַרט אָפּגעקויפט פון דער אינטענדענטור דעם גאַנצן מאַ-
גאַזין מיט פעלצלעך פּאַר גראָשנם  --און  --װי ער האָט מיר
מיט יאָרן שפּעטער דערציילט  --סיאיז אים פאָרגעשטאַנען ממש
רייך צו ווערן פון דער דאָזיקער טראַנזאַקציע .זיין שטרעבן איז
געווען אויפצובויען אין לעמבערג אָדער אין קראָקע אַן אייגענעם,
הערלעכן יידישן טעאַטער-בנין ,האָט ער אָבער מיטן מסחר ניעזט
געהאַט קיין מזל; אַלע פּעלצלעך זיינען געווען אַזױ פֿאַרלייזיקט,
אַז מען האָט געמחט מאַכן אַ שייטער-הויפן און זיי אַלע פאָר-
|
|
|
ברענען...
נאָכן פאַרענדיקן דעםס ערשטן וועלט-קריג ,מיט צעפאַלן זיך
פון דער עסטרייכישער אימפעריע ,איז גאַליציע פאַראייניקט
געװואָרן צו דער ניאיַנטשטאַנענער פּוילישער רעפובליק ,און
ממילא איז אויך בער האַרט געװאָרן אַ פוילישער בירגער .האַרט
האָט אויך פון דער פּױלישער מלוכה באַקומען א טעאַטער-
קאָנצעסיע .און ער האָט ווידער אַנגאַזשירט אַ טרופּע און אָנגע-
הויבן צו שפּילן יידיש טעאַטער .זיין זיץ-אָרט איז געװאָרן די
שטאָט דראָהאָביטש אין מזרח -גאַליציע ,וואו ער האָט זיך באַ-
זעצט איף שטענדיק מיט זיין משפּחה.
אין יאָר  ,1291ווען איך האָב געשפּילט אין דאַנציג מיטן
יבאַוועגלעכן יידישן דראַמאַטישן טעאַטערי ,איז אָנגעקומען אַ
טעלעגראַס פון בערנאַרד האַרט ,אַז ער וויל אונדזער טרופע
אַנגאַזשירן קיין גאַליציע... .דאָט יבאַוועגלעכע טעאַטערי אונטער
דער נייער דירעקציע פון בער האַרט האָט אָנגעהױבן צו שפילן
אין דער וױייטער קאָלאָמײ (ביי דער רומענישער גרענעץ) .פון
אָנהײב ,אַז די געשעפטן זיינען געגאַנגען נאָך נישקשה ,איז אַלץ
געווען כשורה .ווען די געשעפטן זיינען אָבער אַװעק מיט דער
פוטער אַראָפּ ,איז שוין דער ישלום-בית צעשטערט געװאָרן .מיר
האָבן באַזוכט נאָך אַ ריי שטעט ,וו פּשעמישל ,יאַראָסלאַוו ,ריישע,
טאַרנאָו ,וואו עס האָט זיך געענדיקט דער קאָנטראַקט מיט האַרטן,
און מיר אַלע האָבן באַשלאָסן אַהיײימצופאַן .די טרופּע איז זיך
צעפאַלן .האַוט האָט אָנגאַזשירט אַ פּאָר אַקטיאָרן פון אונדזער
טרופּע און באַשלאָסן אויפצופירן אין טאַרנאָוו אַניסקיס ידיבוקי,
עפּילט:גע-
װאָס איז נאָך ביז דעמאָלט אין טאָרנאָוו נגיעשט
װאָרן {|דערביי האָט ה .געשפילט די ראָל פיומןיראָפּאָלער
יי
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צדיקי | ..בעת מיין קורצער צוזאַמענאַרבעט מיט בערנאַרד האַרט,
האָב איך זיך מיט אים באַפּרײינדעט און די דאָזיקע פריינדשאַפט
האָט שוין אָנגעהאַלטן ביזן אױיסבראָך פונס צוױימן וועלט-קריג,
ד .ה .ביז דעם מאָמענט ווען סיהאָט זיך אָנגעהױבן די שרעק-
יאָרן לאַנג איז מיר אױסגעקומען צו
לעכע קאַטאַסטראָפּע.
אַרבעטן

האַרטן,

מיט

מיר פאַרבליבן

צו זיין מיט

די בעסטע

צװאַמען,

אים

דערינערונגען

און עס

פון יענער

זיינען

צייט.

יאָרנלאַנג איז ער אַרומגעפאָרן מיטן גאָלדפאַדען-רעפּערטואַר
און מהנה געווען זי גאַליציאַנער יידן מיט די שיינע אויפפירת-
גען וועלכע ער האָט געגעבן מיט אַ גוטער טרופע און אימפא-
נירנדיקער  --וי אויף אַ װאַנדער טעאַטער  --אויסשטאַטונג .אין
זיין טעאַטער האָט ער זיך תמיד באַמיט צו אַנגאַזשירן די בעסטע
יידישע אַקטיאָרן פון גאַליציע .נישט אין אַקטיאָר אָדער אַקַ-
טריסע ,ואָס האָבן ביי אים געשטעלט די ערשטע טריט ,זיינען
אַלס גרויסע עויששפילער .אַזױ איז
שפּעטער באַרימט געװאָרן
צווישן אַנדערע געווען מיט לודוויג זאַצן ,וועלכן גימפּעל האָט
 -נישט געװאָלט אַריינעמען צו זיך אין טעאַטער .ערשט ביי בער-

נאַרד האַרטן האָט לודוויג זאַץ באַקומען אייניקע גרעסערע ראָלן
אין וועלכע

ער

האָט זיך שטאַרק

ער

אויסגעצייכנט.

האָט זיך

פון גאָרדינען

גאַר שטאַרק אויסגעצייכנט אין דער ישחיטהי
|
שפּילנדיק ישמואל יאָסלי
נאָכדעם ערשט איז ער אַנגאַזשירט געװאָרן צו גימפּעלן קיין
הי
לעמבערג,
בערנאַרך האַרט איז געווען אַ פאַרגינער  --אַ זעלטנקייט
בייס יידישן טעאַטער .ער האָט זיך געפרייט מיט יענעמס דער-
פֿאָלג און געהאַט עגמת נפש פו אַן אומפאַרדינטן דורכפאַל.
אומפעיקע מענטשן בים טעאַטער  --אױף ואָס פאַר אגַעביט
עס זאָל נישט זיין  --האָט ער נישט געקאָנט דולדן יזאָלן זי
זיך נעמען צו אַן אַנדער פאַדי  --פלעגט ער תמיד זאָגן ווען אַן
אַקטיאָר האָט נישט געטױיגט אין אַ ראָל ,האָט ער געזאָגט :יער
יהוסט

אין פֿאַם.י

דאָס דאָזיקע

וװערטל

איז געװואָרן

שטאַרק

פּאַ-

פּולער ביי טעאַטער-מענטשן אין פּױלן און זיי האָבן עס פון
אים איבערגענומען .בכלל איז האַרט געווען אַ מענטען מיט
הומאָר .ער פלעגט זיך באַנוצן מיט וויצן און גלייכווערטלעך
אויף רעכטס און אויף לינקס.
אַלס דירעקטאָר איז האַרט געווען ,אמת ,זייער אַ שטרענגער
און אויך נישט יאיבערגעצאָלטי קיין גאַזשעס .ווען עס איז אים
אָבער שטאַרק געווען געלעגן צו קריגן אַ געוויסן אַקטיאָר פאַר
זין טרופע ,האָט ער נישט געזשאלעוועט קיין געלט .ער האָט,
וועלנדיק אויפפריעון די גאַליציאַנער פּראָווינץ מיט ינייע פנימערי
 -װי ער האָט זיך איסגעדריקט  --געבראַכט אַהין פריששעכחות פון לאַנד און פון אױסלאַנד .צוישן אַנדערע האָט ער
אַראָפּגעבראַכט פון ווין קיין דראָהאָביטש דעם פּאָפּולערן אַק-
טיאָר ,מיטגרינדער און רעזשיסער פון דער יוינער פרייער
יידישער פאָלקס בינעי ,יצחק זייטש ,די אַקטריסע לאה גראַף-
וויינטרויב ,נתן קלינגער אאא .ער האָט אויך דער ערשטער גע-
בראַכט קיין גאַליציע דאָס באַוואוסטע אָפּערֶעטןפּאָרל ויעראַ
קאַניעווסקאַ און פּאָול ברייטמאַן .וען דער אַמאָל-באַרימטער
הריידישער טעאַטער-דירעקטאָר און אַקטיאָר פון וואַרשעווער יעלי-
ָדעסער !; ל .ראַפעל ,איז
שןפֿעטער פאון
 .7זעוסי-טעאטער או
געקומען פון רוסלאַנד צװאַמען מיט זיין פדוי זינאַ ראַפּעל און
 זייערע -טעכטער  .--אַלע שוישפּילערינס  --מאַלוױנאַ ,אסתר,יי
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לעלסיסאָן

פון

צילאַ און אַנדזשאַ .האָט זיי האַרט דער ערשטער אַראָפּגעבראַכטקיַן גאַליציע און זיי געגעבן אַ מעגלעכקייט אניפצוטרעטן אין
הע
 3שא
,
אַ ריי שטעט".
זיגמונט טורקאָוו שרייבט:
;אַ חוץ דער זינאַסטיע גימשעל? אין לעמבערג ..האָט אין
גאַליציע עקיסטירט די טרופע פון בערל האַרט ,װאָס האָט
זיין קאַריערע אָנגעהויבן װי אַסופלער :אין דער באַרימטער
ט-אַנּענצאַפּ-טרופּע ,און מיט דער צייט דאָרט געװאָרן געשעפטס-
פירער און שותף .נאָכן מיליטערידינסט יהאָט .צערל האַרט -באַד קומען פון דער עסטרייכישער רעגירונג אַ קאָנצעסיעיאזיף -לידישט-עאַטער מיט וועלכן ער איז אַרומגעפאָרן איבערּ די :גאַליצֿיאַד
ינער שטעט און שטעטלעך ביז דער .היטלער-אינװאַזיע .בערל
 האָרט האָט װוי סירוב טעאַטער דירעקטאָרן פון זיין צייט ,יאַלייןגעשריבן .פּיעסן אָדער .באַאַרבעט און צוגעפּאַסט פאַר.ידי באַ-:
 .דינגונגען פון זיין טעאַטער".

און ביי אַן אַנדערע געלעגנהייט דערציילט זיגמונט טלא וי
ה'.ס טרופּע איז אים 'פאַרלאָפן דעם וועג' מיט אַן אויפפירונג:
 ! ,דער יוויקטי איז במשך פון זיינע גאַסטשפילן אין לעמבערגגעװואָרן אַ שס-דבר איבער גאַנץ מזרח גאַליציע ,הגם דעם
 גרעסטן דערפאָלג האָבן געהאַט ,ידער קאַרגערי און ישבתי צביי,איז אָבער

ידי זיבן געהאָנגענעי

די פּאָפּולערסטע

געווען

פאָר-

שטעלונג צוליב דער נאָענקײט פון רוסישן שכן ,װאָס איז דאַן
געווען הערמעטיש אזאָלירט פון דער אַרומיקער וועלט. .פ.ון
ולה-רגל זיין
פאַרשיידענע שטעט אשוןטעטלעך פלעגט מעען
צו זען ביי אוֹנדז די דאָזיקע פּאָרשטעלונג .צווישן אַנדערע האָט
ז.י אויך געזען דער רעזשיסער פון בערל האַרטס טעאַטער אין
| דראַהאָביטש ,איציק זייטש .ווען מיר זיינען אַנגעקומען ששפילן
אין די דאָזיקע צוי' נאַפטשטעט ,האָט זיך אַרױסגעווין ,אַז
האַרטס טרופע האָט שױין באַװויזן אויפצוסטריגעווען די פּאָר-
שטעלונג און אונדז אױסצוכאַפּן די בכורה .אין דראָהאָביטש,
וואו סיהאָבן געוװוינט די נאַפּטמאַגנאַטן און אָנגעשטעלטע פן
די שכנותדיקע באָריסלאַוועו נאַפטגרובן ,האָט אונדז זי האַרט-
פאָרשטעלונג לחלוטין נישט געשטערט .די בילעטן זיינען גע-
װאָרן פון פּאָרויס אױספאַרקויפט און דער מאָראַלישער דערפאָלג
איז געווען נישט קלענער ,דאַקעגן אין באָריסלאַון ,די שטאָט פון
פּראַלעטאַריאַט און מיטלשטאַנד ,איז דער מאַטעריעלער דער-
פאָלג געווען שוואַכער און דער .מאָראַלישער  --נאָך שװואַכער.
דער עולם האָט מיט שאָדנפּרײד פון לאָקאַלן פּאַטריאָטיזם זיך
|
|--באַרימט ,אַז יאונדזערע שפּילן בעסער פון די רוסיעזע...
|מיר האָבן ביי דער געלעגנהייט בייגעוווינט אין דראָהאָביטען
אַ פאָרשטעלונג .פון ישולמיתי אינם האַרט-טעאַטער .אבשלומן
האָט געשפּילט דער רעזשיסער יצחק דייטש.. .צו די ערשטע
אַָקטיאָרן אינם האַרט-טעאַטער האָט אױך געהערט דער קאָ-

מיקער נתן קלינגער.

ר

י

|

.נישט געקוקט איף די דאָזיקע צויי יונגע אַקטיאָרן ,האָט

 :די גאַנצע פאָרשטעלונג געמאַכט דעם איינדרוק פון אַ פּאַרוואָר-
פענעם פּראָווינץ-טעאַטער מיט די פרימיטיוסטע באַדינגונגען
און באַגריפן .ווען שולמית? ,למשל ,חלשט אַוועק און בעט איר
.

בערל האַרט* ,װאָס האָט געשפילט מנוח - ,גאַנץ פאַלקסטימלעך
גאַליציאַנעריש :יעך בוענג טאַיקעף זאַראַז אַראַױ.ײ

יירישן

ט עאַט ער

וועגן זיין לעצטע בינע-עטאַפּ און טראַגישן
טורקאָוו

סוף שרייבט

אָנאָס
:

וי געזאָגט ,האָט האַרט געהאַט אַ באַציונג צום בעסערן

טעאַטער און צום בעסערן רעפּערטואַר .ער האָט דער ערשטעך
אויפגעפירט אין גאַליִציע ייענקל דער שמידי פון דוד פינסקי,
יגנבים' פון .פישל בימקאָ .און דעם גאַנצן גאָרדין-רעפּערטואַר.
ווען ער ,האָרט ,איז שוין אַרױס פון דער ימאָדעי און געמוזט
איבעררייסן די אַרבעט מיט אַן אייגענער טרופע ,האָט ער זיך תמיד באַמיט צו זיין אימפּרעסאַריאַָ אָדער געשעפטס-פירערפונט בעסערן ,ערנסטערן טעאַטער .אין די לעצטע 'אָרן פאַרן
{ .צווייטן וועלט |-קריג האָט האַרט שוין נישט געפירט קיין איי-
גענע טרופּע ,נאָר ער איז געווען אימפּרעסאַריאָ אָדער געעזעפטס-
פירער ,סירוב טאַקע ביי מיינע .און דיאַנאַ בלוזענפעלדס טור-
 2איבער

פוילן.

טורקאָו :גיט איבּער אײַניקע טראַגי-קאָמישע עפּיואָדן פון
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די מזרח-געביטן פון
ווילנער ראיאן אַזוֹי ,אַז ווען מען האָט שפּעטער אױסגעאַרבעט
= אַ פּלאַן פון אנַייעם טורניי ,האָט ער זיך געבעטן רחמים :נאָר

נישט קיין סיביר!" ,מיינענדיק די מזרח -געביטן פן וילנער
ראיאן ,און טורקאָוו קומט

צום שלום ,אַז;|

|,דאָס האָט אים אפשר אױך צריקגעהאַלטן פון אַנטלױפן
קיין רוסלאַנד ווען די דייטשן {בעת דער צונייַטער וועלט-מלחמה|

האָבן פאַרנומען מזרח-גאַליציע ,און אפשר האָט ער געגלייבט
אַז ער ,אַלס געוועזענער יקייזער און קעניגלעכער פעלדפעבלי,
מיט אַ גוטן דייטשישן לשון ,װעט נושא חן זיין ביי די דייטששישע
תלינים און ער װעט מיט זין משפּחה איבערלעבן די מלחמה
דאָסמאָל אין זיין יסטראַטעגיעי געווען אַ פאַלשע .ער איז
געבליבן מיט זיין פרוי און צוױי טעכטער אין זיין היים-שטאָט
דראָהאָביטש ,וואו זיי האָבן געטיילט דעם גורל פון אַלע דראָ-
האָביטשעד יידן".
ה'.ס פרוי ,בערטאַ ,האָט אין אירע פריע יאָרן געשפּילט אין
יידישן טעאַטער .זי איז אָבער געבליבן באַשעפטיקט ביים טעאַטער
אַלס

אָנפירערין

פון די

טעאַטער:קאָסטיומען

און

טעאַטער-זאַכן,

איינע פון די גרעסטע קאָלעקציעס אין פּױלן ,װאָס זיינען חרוב
געװאָרן בעת דער צוייטער וועלט-מלחמה .איר ברודער איז דער
טעאַטראַל ,שוישפּילער און שרייבער װאָלף מערקור (מאַרק יורי),
וועלכער לעבט אין אַמעריקע,
| ה'ס זון ,דאָלעק ,שפּילט אין מדינת ישראל .ה'.ס יינגערער
ברוֹדער ,הירשׁ האַרט( ,פרוי און איינציקער זון  --אומגעקומען אין
וואַרשעװער געטאָ) פירט אָן מיט יידיש טעאַטער אין מדינת ישראל,
ה'.ס אַ שוועסטער איז געווען די פרוי פֿוןך באַקאַנטן פּובליציסט און
טעאַטראַל פישל .װיטקאָװער אין גאַליציע ,און אַ צווייטע שוועסטער
איז געווען די פרוי פון דעם סופלער פון לעמבערגער יידישן טעאַ-
|
טער ,יעקב פּריזאַמענט,
מאַרק יורי {װאָלף מערקור}  --אַ יחוס-בריוו פאַרן יידישן טעאַטעה , ,שיקאַגאָ",
שיקאַגאָ ,אַפּריל .1391

,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צוויי,
יאָנאַס טורקאָװ  ---פ
זו,34'13 .
זיגמונט טורקאָװ , --די איבערגעריסענע תומה" .,ב'"א ,16 ,זז,131 ,811 .
. 931 ,831יי

3827

2838

יק דו ש ים ר ב אַ  1ד
עטעפ

-+

ייט

העלער ,איציק

{ערשקאַװיטש |
ה
(געב -- 6781 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
| געבוירן  6781אין הוש ,מאָלדאַװאַי
אין די יינגערע יאָרן געשפּילט אין יאַ-
,פּאָמול
סער יידישן גאָרטן -טעאַטער
ווערדע" מיט קלאַראַ יאָנג ,שרה און
לעאָפּאָלד קאַנער ,איזידאָר אַשכנזי .,שרה
עטינגער איא.
אויף דער עלטער געאַרבעט אויך אַלס
טעכנישער רעזשיסער אין פאַרשיידענע
טרופּעס,
ה .איז דערשטיקט געװאָרן דעם -03טן
יוני  1491אין די דערשטיקונגס-באַנען צווישן יאַס און פּאָדאָלאַי.
זיין פרוי ,ראָזא העלער (הערשקאוויטש) ,אַ געוועזענע יידישע
שױישפּילערין ,לעבט אַלס פּענסיאָנערקע אין בוקאַרעסטער יידישן
מלוכה-טעאַטער.
זיין טאָכטער קאַראָלאַ ,אויך געשפּילט אויף דער יידישער בינע,

|
לעבט אין פּאָרטאָ אַלעגרע ,בראַזיל,
זיין טאָכטער רחלע העלער-שאַפּיראָ איז אמַיטגליד

פון בו"

קאַרעסטער יידישן מלוכה -טעאַטער .איר מאַן איז דער רעזשיסער
פון דעם טעאַטער איזאָ שאַפּיראָ.
ש .ע .פון יוליאַן שװאַרץ.

|

האַלפּערן .,אברהם

(געב --- 4881 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
אין זיין אױטאָביאָגראַפיע שרייבט ער:
,געבוירן אין פאָראָזאָווע (גראָדנער
גוב) {רוסיש-פּױלן| אין יאָר  ,4881אין
דעם זעלבן שטעטל ,וואו די מומע ,דעם
טאַטענס עװועסטער ,אסתר-רחל קאַמינס-
קא ,איז געבוירן .געקומען קיין װואָרעזע
אַלס  61יאָריקער יינגל יאָנאַס טורקאָוו
גיט אָן  21 --יאָר} .נאָך אַ פּאָר יאָר
כמעט גאָרנישט טאָן ,האָב איך זיך אָנגע-

הױבן לערנען נאָך {לױט} אַ פּראָגראַס
פון גימנאַזיא-קורס ,מקנא זייענדיק ווייל מיינע שוועסטערקינדער,
די פולמאַנס ,האָבן זיך געלערנט אין די גימנאַזיעס .נאָך יעקסטער-
ניטשאַיעןי עטלעכע יאָר ,בין איך אָנגעקוֹמען אין דער טעכנישער
שול פון ואַוועלבערג און ראָטוואַנד .די שולע פלעגט נאַר אָננעמען
מיט אַ צענז פון  6קלאַסן רעאַל-גימנאַזיע.

.

/

נאָכדעס וי אין װואַרשע האָט אָנגעהױבן |נאָכן פאַרבאָט} צו
שפּיקן ײידיש טעאַטער ,אוֹן מיין משפחה אסתר רחל מיטן מאן
אברהם-יצחק קאַמינסקי ,די ערשטע פּיאָנערן ,װאָס האָבן (זיינען
באַלד געקומען קיין װואַרשע ,רוסיש-פוילן ,אין יאָר  ,5091איז ביי
! מיר געװואָרן אַ גאַנצע רעװואָלוציע אין מֵיין לעבן ,װואָס האָט טאַקע
פאַראורזאַכט איך זאָל איבעררייסן מיין לערע און אָנהייבן אַרבעטן
אין טעאַטער .ווען איך האָב אָנגעהױבן באַזוכן דאָס יידישע טעאַ-
טער און אַרײנקומען צו די אַרטיסטן ,וועלכע פלעגן וווינען אין
איין האָטעל ,האָט |דאָס |געמאַכט אויף מיר אַזאַ איינדרוק ,אַז איך
ייט )
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האָב זיך פשוט נישט געקאָנט אָפּרייסן .איך האָב אויף זיי געקוקט
וי אויף איבערמענטשן .איך האָב קיינמאָל נישט געזען קיין שלעכ-
טע זייטן .אַלץ איז ביי מיר אויסגעקומען פּאַרכשופט .וועגן עיקר
 -טעאַטער-שפּיל  --איז אָפּגערעדט .דאָס האָט מיך אינגאַנצןאַוועקגעפירט אין די עולמות .און אזוי ביסלעכווייז האָב איך אָנגע-
הויבן פאַרנאַכלעסיקן די לערע און איבערגעגאַנגען צום טעאַטער,
מיטאַרבעטנדיק אין דער אַדמיניסטראַציע ,וייל רער פעטער
אברהם-יצחק איז דאָך שטענדיק געווען דער דירעקטאָר .אַזױ האָב
איך דערנאָך שוין אָנגעהױבן צו פאָרן מיט דער טרופע ,װאָס איז
באַשטאַנען פון אסתוי-רחל און אברהס-יצחק קאַמינסקי ,ליבערט,
ווייסמאַ ,זשעלאַזאָ ,מאַרעק אַרנשטײן איא ,ביז דער פעטער
אברהם-יצחק האָט אָנגעהױיבן בויען דעם אייגענעס טעאַטער אין
וואַרשע אויף דער אָבאָזשנע גאַס ,אין יאָר  .11-0191ביים בויען
דעם טעאַטער האָב איך גענומען אַ גרויסן אָנטייל .די אַלע געלטער,
װאָס סיאיז אויסגעקומען צו פאַרשאַפן צוס בוי פון דעם טעאַטער
(חוץ די ערשטע פּאָר טויזנט רובל וועלכע דער פעטער האָט פון
אָנהייב אַרינגעלײיגט אייגענע) איז אַדורך דורך מיין פּאַרמיטלען.
די ערשטע קאָנטראַקטן מיטן בופעט-אינהאַבער ,דער באַקאַנטער
איזאַק גערטנער ,וי אויך דער גאַרדעראָבע-שאַטניאַ האָב איך
אַדורכגעפירט און אַלײן געשריבן און געזען ,אַז זיי זאָלן װאָס מער
געלט אַרײנטדאָגן
נאָך פיל יאָרן אַרומפאָרן מיט דער מומע אסתר-רחל איבער דער
וועלט ,בין איך דערנאָך אַריבער צו דער צוייטער גענעראַציע,
פון דער טאָכטער אידאַ מיט איר מאַן זיגמונט טורקאָון ,מיט זי
האָב איך אַדורכגעמאַכט אַ לאַנגע צייט אין וװואַרשע און אין דער
פּראָווינץ .געגרינדעט צװאַמען דעם יוויקטי; דעם ערשטן מאָל אין
יצענטראַלי-טעאַטער ,און דעם צווייטן מאָל אין קאַמינסקיס טעאַ-
טער ,וואו איך האָב ספּעציעל פיל געלט אַרינגעלײיגט ,און איצט
בִין איך שוין אַריבער צו דער דריטער גענעראַציע :דאָס איז די
גרינדונג פון ד
{ער טרופע פון| די יונגע קרעפטן דינה האַלפּערן,
מיין ברודערס
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לעמבערג ,ווילנע ,קאָוונע*
יאָנאַס טורקאָוו שרייבט ,אַז;
יאברהם האַלפערן האָט אויך געפּרואווט זיינע יכוחותי אַלס עזוי-
שפּילער ,און ער האָט געהאַלטן ,אַז ער האָט גרויסע בינע-פעיקייטן,
מען דאַרף אים נאָר געבן אַ געלעגנהייט זיך צו באַווייזן אין אַ ראָל.
אברהם יצחק קאַמינסקי האָט אים אַמאָל ,בעת דער ערעשטער
וועלט-מלחמה ,געגעבן אַזאַ געלעגנהייט ,אין דער פיעסע יאוראַד-
ניק מערזאַווין ,וועלכע ער האָט אויפגעפירט ,האָט ער אברהמן
געגעבן אַ קליינע ראָל פון אַ רוסישן גאָראָדאָוואי (פּאַליציאַנט).
האַלפּערן האָט געהאַט אָפּצורעדן אַ פאָר ווערטער אין רוסיש .אַלע
פּראָבן ,װאָס מען האָט מיט אים געמאַכט ,זיינען דורך אין בעסטער
אָרדנונג .אגב האָט אברהם האַלפערן געקענט גלענצנדיק רוסיע)
סיאיז געקומען צו דער פּאָרשטעלונג .האַלפּערן האָט אָנגעטאָן דעם
 .מונדיר פון רוסישן גאָראָדאָוואי ,אַרױס אויף דער בינע און אָנגע-
הויבן .רעדן ,פון גרױס שרעק

האָט זיך האַלפּערן אַזױ פאַרלאָרן,

!אַז .אַנששטאָט אין רוסיש ,האָט ער די ראָל אָפּגערעדט אין אַ ריינעם
 דייטש ...מער האָטער שוין ביי קאַמינסקין קיין ראָל נישט באַ-
קומען,

.-
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האַלפּערן האָט אָבער נישט געװואָלט רעזיגנירן פון שפּילן טעאַ-

טער און כסדר געבעטן ביי אסתר רחל קאַמינסקאַ נאָך אַמאָל צו
מאַכן מיט אים אַ פּרואוו .ימומע  --האָט ער געזאָגט (ער האָט אסתר
רחלען

גערופן

ימומעי)

--

טרעפט

עס

דאָך אַמאָל ביים

גרעסטן 

אַרטיסט אַן אומגליק ..מאַכט זשע מיט מיר נאָך איין פרואו,
מומע ,און איר וועט זען ,אַז איך וועל אייך 1נישט פאַרשעמען און
אסתר רחל קאַמינסקאַ האָט געמאַכט נאָך אפַרואוו .זי האָט אים
געגעבן דעם שאַנס .מען האָט גראָד געשטעלט יאָן אַ היים'י פון
יעקב גאָרדין .אין לעצטן אַקט װוערט די הויפּט -העלדין פון דער
פּיעסע (געשפילט פון אסתר רחל קאַמינסקאַ) מעווגע ,מע רופט
אַרױס פון שפּיטאָל אַן אַמבולאַנס ,װאָס דאַרף זי אָפּףירן אין מעוו-
געיס-הויז אַרין .א .האַלפערן האָט באַקומען דעם קליינעם עפּיזאָד
פונם סאַניטאָר ,װאָס קומט אַריין נאָך דער משוגענער ,טוט איר אָן
דעם זיכערהייטס-קאַפטאַן און דאַרף זי אַרויספ ירן דֶער סאַניטאַר.
האָט צו זאָגן בלויז די פּאָר ווערטער :ישרעקט זיך נישט ,ליבע :
פרויי .אין געגעבענעם מאָמענט קומט א .האַלפּערן אַרײן ,גייט

פאָרזיכטיק צו צו דער משוגענער (אסתר רחל קאַמינסקאַ) און
זאָגט צו איר מיט מיטגעפיל :ישרעק זיך נישט ,מומעי .מער
האָט מען שוין נישט באַדאַרפט .אסתר רחל קאַמינסקאַ (אֲלם
משוגענע) האָט זיך אין דער סאַמע טראַגישסטער סצענע שרעק-
לעך צעלאַכט און ממילא אַרױסגערופן אויך הייטערקייט אין
צושויער-זאָל ..מיט דעם האָט זיך געענדיקט אברהם האַלפּערנם
קאַריערע אַלס אַקטיאָר .מער האָט ער שױן קײן ראָלן נישסט

באַקומען.

|

יי יי

אברהס האַלפּערנס פרוי ,אַמאָליקע אייזענבערג ,אָדער ,וי זי
איז געווען באַקאַנט אין דער טעאַטער-וועלט ,ימאַניעי ,איז געווען
זייער פּאָפּולער ביי די יידישע טעאַטער-מענטשן זי איז געווען די
הויפט-צושטעלערין פון די רעקוויזיטן אין כמעט אַלע טעאַטערט,
און פון צייט צו צייט איז זי אויך אויפגעטראָטן אוױיף זער בינע.
איר ספּעציאַליטעט איז געווען מחותנתטעס ביים באַדעקן די כלה..ײ
זיגמונט טורקאָוו שטעלט זיך מער אָפּ אויף ה'.ס פאַרבינדונג
מיטן 'וויקט:
.יר האָבן די פּאַסיקע מענטשן געזוכט מחוץ דעם פֿראָי
מ
פּעסיאָנעלן טעאַטער  --אין די פּוילישע דראַמאַטישע שולן
אין די בעסערע דראַמקרײזן פון דער פראָווינץ .אַזױ-אַרום האָט
זיך געשאַפן די ערשטע גרופֿע פונם שפֿעטערדיקן יויקטי :אין
באַשטאַנד פון :מיין ברודער יאָנאַס ,דיאַנאַ בלומענפעלו ,אדאם
דאַמב ,סאָניא אַלטבױם ,יעקב מאַנדעלבליט און אַלס אַזמיניס-
טראַטאַר אברהס האַלפּערן.., .האַלפּערן איז אַװעק קיין קראַקע
אַרגאַניזירן די פּאָרשטעלונגען .ימאַכן די שטאָטי .,וי מען פלעגט
עס רופן אין דער פּראָפּעסיע .די ערשטע ידיעה ,װאָס מיר האָבן
פון אים באַקומען ,האָט אונדז שטאַרק באַאומרויקט :דעו טעאַ-

טער-בנין  --האָט ער געשריבן  --געפינט זיך אין די הענט
פון אַ פאָרל אַקטיאָרן .װאָס האָבן אים פּאַרדינגען מיטן תנאי,
אַז זיי וועלן מיטשפּילן מיט אונדז .און ער ,האַלפּערן ,איז איינ-
געגאַנגען דערף.. .ווען איך האָב דערזען דעס טעאַטער-זאַל
אויף דער באָכענסקע-גאַס און דאָס פּאָרל אַקטיאָרן ,װואָס האָבן
יגעדאַרפט מיטשפילן מיט -אתדז ,האָב איך תיכף טעלעגראַפירט
אַהײט ,אַז מיר רעזיגנירן פון קראָקע און אַז איך קער מיך אוס
צומאַרגנס קיין װאַרשע(.. .אין  )5291מיר האָבן באַשלאָסן צו
מאַכן אַ פרואוו מיט קאַמעראַלע פיעסן פּאַר דריי-פיר אָנטײל-
נעמער .סיאיז געווען אַ ריזיקאַלישע אונטערנעמונג ,וױיל דער

| עולם
מ7ץ-

איז

נישט

האָבן

זיך

8

געוװינט צו אַזאַ מין פאָרשטעלנג

געהאַלטן

פאָר

פּאָפּולער

צן וויניק

אװ

אויף

צו

קאָנען אים פּאַראינטערעסירן .ווען איך האָב פאָרגעלייגט און-
 דזער אַזמיניסטואַטאָר אברהס האַלפּערן צוֹ אָרגאַניזירן מיטאונדז אַזאַ טורניי ,האָט ער זיך קאַטעגאָריש אָפּגעזאָגט דערפן
וי פון אַ פאָרויט-פאַרמשפטן זורכפאַל( .טורקאָוו  ציט זיך
ניט צוריק ,פירט אױיף די קאַמעראַלע פיעסן 'ווען דער טײוול
לאַכטי און 'מאָרפיוםי' מיט דערפאָלש .דערוויסנדיק זיך וועגן
דאָזיקן דערפאָלג ,האָש שױן האַלפערן זיך געווענדט צו אונדז
און פאָרגעלייגט ,ביז מיין אָפּפאָרן קיין ווין ,צו מאַכן אַ טורני
מיט די צוױי פיעסן מיר האָבן פּאַרשטייט זיך ,אָנגענומען דעם
 ,פּאָרשלאַג ,און אַזױ אַרום האָט זיך געשאַפן דאָס קאַמעראַלע.
טעאַטער אונטערן נאָמען יגאַסטשפּילן פון אידאַ קאַמינסקאַ אֶט
זיגמונט טורקאַװי| .און נאָך אסתר רחל קאַמינסקאַס טױט|
דעו' דאָקטאָר האָט מיר באַפױלן דרינגנדיק אָפּצופאָרן קיין זאַד.
טאַטע

 -קאָפּאַנע .דער

די נייטיקע'סומע

האָט אונדז אױיסגעבאָרגט

און מיר האָבן זיך אויף גיך פאַרפּאַקט און פאַרלאָון װאַרשע. ,
מיט אונדז איז מיטגעפאָרן אברהם האַלפערן כדי אױיף צוריק.וועגס

איינצואָרדנען אונדזערע

-אויסש;אָגן

 -דער

הוצאות,

די

פיזישער

אַ פעלן

פון

 .געוואוסט

אסתרי רח?;

ער

האָט

באַנ יט

זיין

מיר

האָבן

דֶערגאַנצט

מיר

װאָס

האָט

עס

אפילו

האָבן

אין

ניעוט

פון געדאַנק,

אברהם

אַ ביסל

רייזע,

מיר,

געהאַט

איַזגעווען פאַר אונדז
װאָס

טיײלוױיז
אַ חוץ

אומבאַהאָגפנקייט,

אַן אַטראָפי

אַריינצוברענגען

כאָטש

האָבן

אַן

8אפַוסטקייט,

 :די לאַנגע שעהן פון אונדזער
אומענדלעך:

און

וואַרשע

דערפילט

װאָס

אַזױ אויסצופילן;

װוילן ,ענערגיע ..נאט
זיך

פאַרלאָזנדיק

אַן אָנשפּאַר,

דעו קראַנקער
וי

גאַסטשפּילן

צעבואָכנקייט,

האָט

פן

האַלפּער.

הייטערקייט אין
אויסגעוויזן

זאַקאָפּאַנע.

צו

?נאָך

?אַ צוױי װאָכן פֿאַרברענגען אין זאַקאָפּאַנע .האָב איך מיך שוץ .
 געפילט אַרבעט-פעיק .האַלפעון האָט זיך געשטעלט אין פאַריבינדונג מיט קואָקע ,וואו סיהאָט געווינטערט די קאָמפּאַנעעץ-

משפּחה .מיר האָבן טאַקע אַ חודש צייט אָפּגעשפּילט מיט זי
אונזדזער רעפּערטואַר( .אַרומוואַנדערנדיק איבער דער פּראָווינץ
אצוןגרייטנדיק די פיעסן ילא תחמוד' און 'וועלףי) האָבנדיק
באַשטימט די ערשטע צוויי פּיעסן ,אַ חוץאייניקע פון אונדזערע
געששפּילטע ,האָבן מיר שוין געקאָנט צוטרעטן צו די ווייטערדיקע
עטאַפּן פון צוגרייטונג :אַנסאַמבל און טעאַטערזאַל .אוב מיר
האָבן געקאָנט צװאַמענאַרבעטן מיט בראָדערזאָנען (באַאַרבע-
טער פון ילא תחמודי) און אַנגאַזשירן 8קטיאָרן שריפטלעך ,א
אָבער געווען אונומעגלעך אויפן זעלבן אופן צו באַקומען אַ טעאַ-
טער-זאַל און אונדזעו פאַרוואַלטער אברהס האַלפערן האָט גע-
מוזט פֿון צייט צו צייט יזיך צוֹכאַפּוי קיין װאַרשע( .כדי צו קאָנען
 -זיין טראָדוקטיוו און ניט איבערחזרן

דעם לעמבערגער אינצידענט,

װאָס האָט גוים געוען אָפּצושטעלן די טעטיקייט פון יוויקטי,
באַשליסט טוֹרקאָוו צו אַנגאַזשיון די טרופע אויף שכירות) היות
וי קיין געזעלשאַפּטלעכע אינסטיטוציע ,װאָס זאָל נעמען אויף
זיך אַזאַ עול ,איז נישט :געווען ,האָבן מיר ,קעגן אונדזערע פּרינ-
ציפן און ווילן ,געמחט נעמען אויף זיך די שווערע לאַסט פן
צאָלן געהאַלט דעם גאַנצן קינסטלערישן און טעכנישן פּערסאָנאַל.
מיר האָבן זיך אָפּגעגעבן חשבון וועגן דער שווערער אחריות,
וואָס מיר ,אידאַ און איך און אברהם האַלפּערן ,נעמען אויף זיך.
קיין אַנדער אופן אויף צו שאַפּן אַ קינסטלעריש טעאַטער איז
יי
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דדושים
:

וי

אָבער נישט געוען. .אין דער גרויסער אײילעניש און אונטער
די שוועריקייטן ,װאָס דער פאַריין האָט אונדז געמאַכט ,האָבן מיר
זיך געאיילט מיטן אונטערשרייבן די קאָנטראַקטן מיט די אַנ-
גאַזשירטע אַקטיאָרן און טעכנישן פּערסאָנאַל .צום סוף האָבן מיר
זיך אַרומגעזען ,אַז מיר דריי ,אידאַ ,איך און האַלפּערן ,האָבן
זיך אַליין פאַרזען און נישט פאַרעכנט אונדזער אַובעט אין
בודזשעט .מיר גייען אַלזאָ איין פון פאָרויס אויף נישט צו פאַרי
דינעןײ.
דעם 91טן אָקטאָבער  6291איז אין קאַמינסקיס טעאַטער געעפנט

האַרשאָ פּאַלװי מאַרקוס געשפּילט אויף אונגאַריש א'ד פון אֶלגאַר
קאַראָל און שפּעטער אַרומגעפאָרן .מיט אַן אונגאַרישער .פּראָװוינץ-

טרופּע אַלס גאַסטראָלער אין דער ראָל 'ראַבינער' אין דער קריגס-

פיעסע 'ליאָן-לעאָ.
פאָלקס-בינע' און דערנאָך מיט איר אין רומעניע .נאָך אַ הפסקה
טרעט ה .אַרױס אויף ליטעראַרישע אָװנטן און פאָרט אַרום מיט
קליינע טרופּעס איבער טשעכאָסלאָװאַקײ ,דערנאָך שפּילט ער אַ יאָר

אין ווינער יידישן טעאַטער רעקלאַם.

אַזאַ שילדערונג' פון הערשקאָװיטש:
;ביז צום היטלערישן חורבן ,האָט אין ווין געוװוינט אַ יידי-
שער אַקטיאָר מיטן נאָמען מלך הערשקאָוויטש ,וועמען דער גורל
האָט אין דער ערשטער וועלט-מלחמה ,אַלס געפאַנגענער סאָלדאַט
פון דער רוסישער אַרמײ ,פּאַרװואָרפן קיין אונגאַרן .הערשקאָ-
וויטש האָט געשטאַמט פון לאָדזש און איז געווען פון דער פּראָ
פעסיע אַ סטאָליאַר .צוליבן מאַנגל אין סטאָליאַרעס אין בודאַ-
פּעסט ,האָט ער באַקומען די געלעגנהייט צו אַרבעטן ביי זיין
פאַך אין דאָרטיקן אונגאַרישן טעאַטער ,און אַזױי-אַרוםח איז מלך
הערשקאָוויטש פון דער העלער הױט געװאָרן אַ יידישער אַק-
טיאָר ,אגב ,אַ גאָר שוואַכער אַקטיאָר .ער האָט אָבער פאַרמאָגט
אַ סך חוצפּה ,זייענדיק וי באַזעסן פון אַ קראַנקהאַפּטער איינ-
בילדונג ,אַז ער איז איינער פון די בעסטע יידישע אַקטיאָרן.
מלך הערשקאָוויטש איז געווען אַ הויכער ,פעסט-געבויטער
פּאַרשון און פלעגט זיך באַטײליקן אין קליינע ,ספּעציעל פאַר
זיין פיגור באַשטימטע ,עפיזאָדן-ראָלן אין פּיעסן ,װאָס זיינען
אויפגעפירט געװאָרן אין דער וינער יפרייע יידישע פּאָלקס-
|
|
|
בינעי.
אין זי אַפישן און האַנט צעטלען פון די 'פרייע יידישוע
פּאָלקס-בינעי פלעגן די נעמען פון אַנסאַמבל אַנֹאָנסירט ווערן
נישט לייט זײיער אַקטיאָרישן סטאַזש ,נאָר לױטן איב .סיאיז
בכן אויסגעקומען ,אַז מיהאָט אַנאָנסירט הערשקאָוויטשעס נאָמען
נאָך דיר פּאַול באַראַטאָוו ,װאָס האָט אין יענע יאָרן זיך באַמײ-
ליקט אַלס גאַסטראָליאָר אין דאָזיקן יידישן טעאַטער ,הערשקאָ-
וויטש איז אָבער געווען איבערצייגט ,אַז נאָך דיר פּאָול באַראַטאָוו
און איטשע דייטש ,איזן ער דער חשובסטער מיטגליד פון דער
טרופע ,און צו זיין גדלות-מאַניע איז נישט געווען קיין גרענעץ,
נאָר אַז סיאיז געקומען צום אָפּעפּילן די קלענסטע עפּיזאָדן-
ראלע האָט ער נישט געקאָנט ידערלאַנגען די סחורהי ,און איז
אויף דער בינע געווען אומבאַהאָלפן וױ אַ קליין קינד".
וְדאָ גיט האַרענדאָרף איבער אַן עפּיזאָד .װי ער האָט שלעכט
דורכגעפירט אַ געוויסע סצענע הינטער די בינע ,און דאָס האָט
|
דערפירט ,אַז}
;מיט דעם האָט הערשקאָוויטש פאַרענדיקט זיין קאַריערע
אַלס מיטגליד פונם אַנסאַמבל אין דער יפרייע יידישע פאָלקס-
בינעי .ער איז אָבער נישט געװאָרן פאַרצוייפלט .פאַרקערט,
ער האָט אפילו אָנגעהויבן ישרייבױי פיעסן וועלכע ער פלעגט,
מיט דער הילף פון דילעטאַנטן אויפירן אין די פאַרשיידענע
ווינער באַצירקן .פון צייט צו צייט זיך געמאַכט 'יערןאָוונטױ
אָדער יבענעפיסןױ ,און דערפון געמאַכט אַ געמוטשעש לעבױ.

ש.{ .

יאָנאַס טורקאָװ  --פ,אַרלאָשענע שטערן ,,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
זז.631-921 .
זיגמונט טורקאָװ , --די איבערגעריסענע תקופה ,,בוענאָס איירעס ,1691 ,זו.
,791591 ,291 ,671 ,371 ,341 ,241 ,231 5

מלך

{געב 61 .אויגוסט  -- 1981אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן  61אױיגוסט  1981אין לאָדזש,
פּױלן ,ביי פאַרמעגלעכע עלטערן .געלערנט
אין פּאַזנאַנסקיס שול .אין דער פריסטער
יוגנט באַזוכט דאָס יידישע טעאַטער און
נאָכגעמאַכט אין דער היים די העיות
פון די אַקטיאָרן .עטלעכע יאָר שפּעטער
װערט ה .אָנפירער פון אַ ליבהאָבער.
גרופַּע מיט וועלכער עשרפּילט אין דער
נאָנטער סביבה.
ועלט'מלחמת
דער ערשטער
בעת
האָט ה .אָלס קריגס-געפאַנגענער ,אָרגאַניזירט אין אַן אונגאַרישן
געפאַנגן-לאַגער יידישע פאָרשטעלונגען ,און דערנאָך 3 ,יאָר ,א'נ

(ווייטער גיט איבער האַרענדאָרף אַן עפּיזאָד וי אַ קליינע טרופע
פון פּ8ערזאָן איז אין זומער  8291אַרומגעפאָרן איבער סלאָװאַקיע
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ש .י .הארענדאָרף אין זיין בוך ,טעאַטער קאַראַװאַנען" גיט

און וועגן זיין טראַגישן סוף שרייבט יאָנאַס טורקאָוו אין זיין
בוך ,פאַרלאָשענע שטערן":
,בשעת די דייטשן האָבן באַזעצט ואָרשע ,האָט זיך אברהם
האַלפּערן מיט זיין פרוי געפונען אין דער שטאָט .ער האָט גע-
מאָכט אַ פרואוו צו אַנטלויפן פון די דייטשן ,אָבער דאָס איז אים,
ליידער ,נישט געלונגען זיין עװועסטער-טאָכטער ,גינאַ לִיס:
קאָווסקי ,װאָס האָט פאַרנומען דעם אַמט פון אַ דעפערענטין
אין שפּיטאָל וועזן אין געטאָ ,האָט אים באַזאָרגט מיט אַ פּאָסטן
אין דער זעלביקער אינסטיטוציע .דאָס האָט אים אָבער נישט
געקאָנט שיצן פון אומקום ,פונקט וי עס האָט גאָרנישט געשיצט
פון אומקום זיין גאַנצע ,ברייט-פּאַרצווייגטע משפּחה ,װאָס האָט
זיך געפונען אין ואַרשעעווער געטאָ .דער ,וועג פון שּאָראָזאָווע
ביז װאַרשע ,װאָס האָט אים און זיין יחוסדיקער טעאַטער-מש-
פחה פאַרשאַפּט אַזעלכע גריטע טריומפן ,איז איבערגעשניטן
י
געװאָרן".
היס ברודערן-טאָכטער ,דינֹה ,איז נאָך פאַרן צוייטן וועלט-
קריג אָפּגעפּאָרן קיין אַמעריקע ,וואו זי האָט געשפּילט אין יידישן
טעאַטער אין ניו יאָרק ,גאַסטראָלירט איבער דער וװעלט אן
דערנאָך זיך באַזעצט אין שױיקאַגאָ וואו זי גיט זיך וױיטער אָפּ
צװאַמען מיט איר מאַן דעני ניומאַן ,מיט יידיש טעאַטער {זע
,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטערײ ,זז)73-7613 .

אעידיקיטעט

:

אָנגעקומען אין װוין ,שפּילט ה .דאָרט אין דער 'פרייע יידישע

געװאָרן דער סעזאָן 'וויקט' מיט אברהם האַלפּערן אָלס דירעקטאָר-
פאַרװאַלטער.

הערשקאָװוויטש,
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און געשפּילט דעם 'דיבוק' און געבראַכט הערשקאָוויטשן צו שפּילן
די ראָל פון 'סענדער בריניצער' ,און װי ער האָט זיך ניט געקאָנט
מיט איר קיין עצה געבן און אויף דער בינע איז פּאַראַפּראַזירט
געװאָרן זיין דורכפאַלן... .
נאָכן היטלערישן אַרײנמאַרש קיין וין ,איז ה .אַנטלאָפן קיין
בעלגיע פון װאַנען ער איז דעפּאָרטירט געװאָרן קיין אוישוויץ ,וואו
ער איז דערשאָסן געװאָרן דורכן לאַגער-קאָמענדאַנט,
ה .האָט אָנגעשריבן אייניקע פּיעסן פון וועלכש; 'די שטיפמאַמעץ'
איז אויפגעפירט געװאָרן דעם  1אױגוסט  0291אין האָטעל בייע"
רישן הויף' ,די צרות פון די יידן אין גאַליציע( ,צייטבילד אין
 3אַקטן) ,געשפּילט אין ראָלאַנדיטעאַטער דעם 12טן אויגוסט ,1291
/די פרוי פון זיבן מענער' (דראַמע אין  32אַקטן) ,אויפגעפירט אין
יידישן קינצלער-קאַבאַרעט (לייטונג מאַקס שטרענג) דעם  2מיי
 ,6און נאָך אייניקע אײינאַקטערס.
יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוֹך ,.פּאַרלאָשענע שטערן" כאַראַקטע-
ריזירט אים אַזױ .און גיט איבער וועגן זיין טראָגישן סוף:
;מלך הערשקאָוויטש .איז געווען הויך און פעסט-געבויט און
זיער קאָרפּולענט .ער האָט שטאַרק ליב געהאַט טעאַטער .ער
איז געווען זײַער אַרבעטסזאַס ..אויך ער איז געווען אַ גוטער קאָ-
פירער פון טיפן ער האָט צווישן אַנדערע גלענצנדיק קאָפּירט
ב.אַראַטאָוון און מאָריס עװואַרצן .מען האָט געהאַט דעם איינדרוק,
אַז מען זעט פאַר זיך די מענטשן וועלכע ער קאָפּירט. .
ער איז געווען זייער פּאָפּולער אין ווין צוליב די אָפּטע בע-
נעפיסן ,וועלכע ער פלעגט פאַר זיך אַראַנזשירן און גיין פון
הױז צו הױז מיט בילעטן צום פאַרקויפן ,וי אויך פון זיינע
פרלעגט האַלטן
יספּיטשעסי ,חצי דייטש  --חצי יידיש ,וועלכע ע
פאַרן עולם און פאַרגיסן דערביי ביטערע טרערן אַז די קאָן-
קורענץ מסרט אים כסדר און לאָזט אים נישט לעבן .די אָר
גינעלע יספּיטשעסי פלעגט ער אָנהייבן בזה הלשוון :יזייער געער-
טדעאַמען און הערן און אינסבעזאָנדערע מיין קונסט-פריינםי...
דְ.אָ האָט ער אָנגערופן אַ נאָמען פון אַ דיפּלאָמירטן אינטעלי-
גענט ,וועלכן ער האָט געזען אין טעאַטער זאַל .צו דאָקטױרים,
אַדוואָקאַטן און אַנדערע פאָרשטייער פון פרייע פּראָפּעטיעס ,האָט
ער געהאַט אַ ספעציעלע עװואַכקײט .ער האָט שטאַלצירט פון
:
דער באַקאַנטטאַפט מיט זי
הערשקאָוויטש איז געווען אַ פאָלקסמענטש און האָט פּאַרמאָגט
אַ סך חן .ער אַליין האָט שטאַרק געהאַלטן פון זיין יגרויסױ
נישט-אָנערקענטן טאַלענט ,וועלכע די קאָנקורענץ ווֹיל  --וי
ער האָט זיך אױיסגעדריקט  --באַגראָבן ..ער פלעגט פון צייט
צו צייט אַלין אָרגאַניזירן טרופּעס און אַרױספאָרן מיט זיי ,אַלס
| גאַסטראָלער ,קיין טשעכאָסלאָװואַקײ ,שפילנדיק דאָרט באַראַטאָווס
רעפּערטואַר ,שפּעטער  --שװאַרצס רעפּערטואַר.
ווען די נאַציס האָבן פאַרכאַפּט ווין און אָנגעהויבן דאָרט
איינפירן זייער ינייע וועלט אָרדנונגי ,איז מלך הערשקאָוויטש
פאַרשיקט געװואָרן דורך .זיי קיין אָשויענטשים .די געראַטעוועטע
פונם דאָזיקן שרעקלעכן טױיטךלאַגער גיבן איבער וועגן הערע-
קאָוויטשן אַז ער האָט זיך דאָרט זייער מוטיק געהאַלטן ער
האָט געזונגען און פאַרגעשטעלט פאַר די צום-טויט-פאַרמעשפּטע
יידן און זײ געשטאַרקט אין די לעצטע שעהן ער איז אין אָע-
 +וויענטשים געווען זייער באַליבט .דאָרט האָבן אָבער זיינע יספי"
טשעסי שוין נישט געווירקט .מלך הערשקאָוויטש איז קורץ פאַרן
 -פאַרענדיקן דעם .קֵריג פּאַרברענט געװאָרן".

יידיִשן

טעאַטער

,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער ,/ניו יאָרק ,1391 ,ערשטער באַנד ,זז836 .
/ .7
,אַרלאָשעגע שטערן  ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צװי,
יאַנאַס טורקאָװ  ---פ
וז,012"802 .
,עאַטער קאראוואנען ' ,לאָנדאָן ,5591 ,זו.601:201 .
ש .י .הארענדאָרף  --ט

ווייסבערג ,רחל
{געב 32 .פּעברואַר  -- 1091אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס|
געבוירן  22פעברואַר 1091
דאַגורע ,בוקאָווינע .פאָטער --
געענדיקט אין נאָװאָסעליץ אַ
און נאָכן קומען ,אין  ,3191מיט

אין סאַ-
אַ סותר,
פאָלקשול,
דער פאַ-

מיליע אין ווין ,דאָרט געענדיקט אַ ביר
האַנדלס-שול .באַטײליקט זיך
גער-און
אין די ליבהאָבער -פאָרשטעלונגען פון
פאַריין ,ציון' ,באַזוכט די דראַמאַטישע
קורסן ביי דער 'פרייע יידישע פאָלקס-
בינע' ,און ווען ס'גרינדעט זיך דאָס פּראָי
פעסיאָנעלע טעאַטער 'פרייע יידישע פאָלקס-בינע' ,טרעט װ .דאָרט
אַריין און באַטײליקט זיך אויך אין טורניי איבער רומעניע-- 2291 .,
שפּילט װו .אַ געמישטן רעפּערטואַר אין האָטעל 'סטעפאַניאַ' אין
ווין -- 62:5291 .שונד:רעפּערטואַר אין יידישן קינצלערקקאַי
באַרעט' (לייטונג :מאַקס שטרענג) און אין  7291אין די יידישע
קינסטלער-שפּילע' א'ל פון שלום ברין.
נאָך דער חתונה מיטן אַקטיאָר בן-ציון סיגאַל האָבן זיי צואַ-
מען געשפּילט ביי שלום פּאָדזאַמטשע .ווען די נאַציס האָבן איבער.
גענומען די הערשאַפט אין ווין ,איז זי ,צוזאַמען מיט איר מאַן און
צוויי קינדער אַנטלאָפן קיין טשעכאָסלאָװאַקײי .פון דאָרט זיינען זיי
דעפּאָרטירט געװאָרן קיין לעמבערג פון װאַנען זי איז אַרײינגעטריבן
געװאָרן מיט איר מאַן און קינדער אין די גאַזזקאַמערן פון בעלזשעץ.
,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער' ,ניו יאָרק  ,1291ערשטער באַנד ,ז,796 .
,אַרלאַשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צװיי,
יאָנאַס טורקאָװ  ---פ
זז" ,012 ,931 .

ווינםער ,פראַניא
| {פריידל ראָזענראַט|
(געב --- 6981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס|
געבוירן  6981אין דער װאַרשעװער
פאָרשטאָט ,פּראָגע ,פּױלן ,ביי ניט-פאַר-
מעגלעכע חסידישע עלטערן .דער פאָטער
איז לאַנגע יאָרן געווען בלינד און איז
געשטיצט געװאָרן דורך די קינדער.
באַזיצנדיק אַ זיס שטימעלע און פאַר-
מאָגנדיק אַ שיין פּנימל ,האָט וו .געזונגען

פּױילישע לידלעך ,און כדי צו העלפן איר
פאַמיליע,

הייבט

זי אָן אויפטרעטן

אין

קאַבאַרעטן און רעװי-טעאַטערלעך .אין
האָט זי געזינגען אין קאַלישער זומער :טעאַטער .פון דאָרט
7
פאָרט זי קיין מינסק ,וואו עס פֿאַרליבט זיך אין איר אַ קריסט.
כדי זיך פון אים צו באַפרייען ,װענדעט זי זיך נאָך הילף צום

אט

2843

2846

{  -/ ?/קדושים באַנד.
יידישן

טעאַטער:-דירעקטאָר

נחום

ליפּאָווסקי; וועלכער :דראָט

איר

געליבטן ,אַז ער װעט אים אָנקלאָגן פאַר פאַרפירן אַ מינדיאָריקע. ,
און דורכדעם ווערט װו .פריי פון איר קריסטלעכן פאַרפאָלגער.
ווען ווילנע װוערט אָנגעשלאָסן צו .פּוילןי ,וֶוערט .זי אַהינגע- -
בראַכט דורכן דירעקטאָר פון פּולישן מיניאַטור -טעאַטער ראַדיאַן.
(פאָטער פון דער שוישפּילערין נאַדיאַ ראַדינאַ) ,און .שרעט אויף. .
אין זיין טעאַטער אויף מיצקעוויטש גאַס ,ערנאָך ביי' שטרעמערןן.
(אויף ברייטע גאַס  )44א'ד פון יעקב פּײַנבערג ,צִוְאַמֶען מיט 
אַרטיסט סטאָלסקי (דער שפּעטערדיקער יידישער שוישפּילער שמואל
לאַנדאַו) .זי ווערט אַריבערגענומען פון נחום ליפּאָווסקי אין זיין
יידיש טעאַטער ,וואו זי טרעט אויף אין טעאַטער 'פילהאַרמאָניע"
(נאָװױיגאָראָד  )8אין דער פּיעסע 'איר יידיש לעבן .באַלד גייט
זי איבער צו שפּילן ערשטע סוברעטין-און-פּרימאַדאָנעראָלן ,וי
'סילװויאַ' אין קאַלמאַנס' .ששאַרדאַש פירשטין! ,ביז דער  -טיפּיש0 -
"יי
יי
/
יידישער אָפּערעטע 'יאַנקעל 
אין  3291האָט זי חתונה מיטן אָנגעזעענעם סוחר יצחק פּונסקי.

-

געלונגען צו שאַפּן פיגורן ,וועלכע וועלן לאַנג ,לאַנג פאַרבלייבן
אין זכרון ;ביים טעאַטער-עולם.
 -געבענער

'יאָשע קאַלב'.
ש .בליאַכער כאַראַקטעריזירט זי אַזױ/ :
!,פון בערנאַרדינער גאָרטן ,וואו זי האָט אין אירע פריסטע
יאָרן געזונגען פּוילישע לידער אין הװאַרן-קאָסטיום ,און װען
איינמאָל האָט' זי געפרואווט  אַד יידיש' לידל';זינגעה 'האָבן זיך
פוילישע מיליטער-לייט צר איר געװאָרפן און איר געצוואונגען
פּויליש צו זינגען ,ביז די הויפּט -העלדינס איןיידישן און אי-
ראָפּעאישן דראַמאַטישן רעפּערטואַר ,האָט פראַניע דורכגעמאַכט.
מיט עקשנותדיקן ווילן און אויסדויער .פלעגט זי אירע סצענישע
געשטאַלטן אויספרעסן .פּאַר אירע אַרבעטסיפעיקייטן און באַ-
יעטאַרבעטער איר שטאַרק ליב געהאַט.
שיידנקייט ,האָבן אמַל
אַ סך סצענישע געשטאַלטן און כאַראַקטערן ,וועלכע זיינען
איר

ביים

אָנהייב ,ביים

באַקומען

די

ראָל אין

טעאַטער ,ניט

געגאַנגען אָדער שווער אָנגעקומען ,האָט זי מיט געדולד .און
אויסדויער באַקעמפט און בייגעקומען .געאַרבעט פֿונקט.וי אַ
יעדן װאָרט צעקייט ,געשטאַנען שעהן לאַנג בײַם
שילערי.
שפּיגל און יעדן אױסזרוק פון געזיבט קאָנטראָלירט; אַרבעטן
איבער דער אויסערלעכער זײַט פון דער ראָל ,אויסגעפינען די

חבר .האָט זיך נאָר

| פלעגט זי שטענדיק בשתיקה די נױטבאַדערפטיקע הילף

אַנט-

געאַנג-
 צזאַמענקלייבן ,שמועסן ,לאָטאָ שפּיל ,אַמאָל אױיךפּראָבן מאַכן .,דערביי איז שטענדיק דער טיש געווען געדעקט
און קיינער איז קיינמאָל פון איר ששטוב הונגעריק ניט אַרױם.
שױן

וועגן איר אייגענער

ניט רעדנדיק

מששפחה

פאַר וועמען זי

איז וי אַ מאַמע געווט .זי פלעגט זיך מיט יי פון דעם לעצטן
טייק .זי האָט צו זיך פון וואַרשע ,כדי אירע עלטערן צו פאַרי
לייכטערן ,אַראָפּגעבראַכט קיין ווילנע איר יינגערע שװועסטער
דחהלע ,אויסגעהאָדעוועט און חתונה געמאַכט פּאַר איר מאַנס אַ
וען איר שוועסטער האָט אַ מיידעלע געבאָרן ,האָט
ברודער.
דאָט
איר פּראַניע געהאָדעװױּעט מיט ליבע און צערטלעכקייט.
איז

קינד

געווען

טאַקע

צוגעבונדן

צו

איר

מער

וי

צו

דער

מאַמען .זי פלעגט פאַרן קינד קליידעלעך נייען ,זעקעלעך שוטריקן,
װאַשן עס און קעמען .די קינדערלאָזע פראַניע האָט איר גאַנצע
מוטער-ליבע איבערגעטראָגן אויף איר שוועסטערס באַשעלען

שפעטער ,ווען איר שוועסטער מיטן מאַן זיינען אַריבערגעפאָרן
קיין װאַרשע ,האָט פראַניע אַהין געשיקט רעגולער געלט ,פּראָ-
דוקטן און בגדים פּאַרן קינד און פאַר זיי".
וועגן אירע לעצטע יאָרן און איר טראַגישן סוף ,שרייבט ש.
בּליאַכער;

0

-

אין דער צייט פון ווילנעדליטע  ,0491איז ווינטער
=

אַ מיט"

גליד פון װוילנער) קליין-קונסט טעאַטער ירעמיקאַטי .מיטן אַנט-
שטיין פון ווילנער מלוכה-טעאַטער װערט זי אַן אָנגעזעענער
מיטגליד

פון דעם

קאָלעקטיו.

שטאַרק

צופרידן

אין

מלוכה"

טעאַטער איז זי ניט געווען .זי האָט ניט .באַמערקט װי זי אין
פאַר די יאָרן עלטער געװאָרן ,און ווען מען האָט איר מער ניט
געוואָלט געבן קיין יונגע ראָלן צו שפילן ,האָט זי געמיינט ,אַן
מען שיקאַנירט איר .חוץ דעם זיינען אונטערגעואַקסן יינגערע
' | חברים ,וועלכע דאיָנפירונג האָט פאַר זייער נוצלעכקייט אױים.
געגלײיכט אין געהאַלט מיט די עלטערע חברים שױשפּילע.
דאָך האָט זי אויך אין דעס טעאַטער באַוויזן צו שאַפן איניקע
גוטע געשטאַלטן .באַזונדערס האָט זי זיך אויסגעצייכנט אין דער
מאַמע יאסתרקעי אין דאַניעלס ייוליסי ,און אין דער לעצטער
אויפפירונג פון מלוכה-טעאַטער אין יעטי-מעניי אין שלום עלי-
יכמס י.'000,002
אַזזיוי זי האָט אַ סך יאָרן געהאָט אאַַגוט לעבן און זיך קייג,
| מאָל זאָרגן ניט .געדאַרפט ,האָט זי דאָט געלט ,װאָס זי האָט

אין טעאַטער פאַרדינט ,פאַר איראָרעמער מעשפחה געשיקט .זי
איז צו זאָרגלאָז געווען ,כדי װדערשטאַנדפעיק צו זיין ווען די
שלעכטע טעג האָבן זיך אָנגערוקט .אין די ערשטע טעג פון
געטאָ האָט מען איר מאַן פּאַרהאַלטן און אין תפיסה אַריינגע-
{זעצט ,.זי איז געבליבן עלנט און איינזאַם ,ניט געהאַט צוֹ וועמען
זיך צוצוטוליען ,האָט זי זיך אין די פוסטע צימערן באַהאַלטן,
יי

7

עמעצער

אין װאָס

גענייטיקט,

קעגנטראָגן .איר הױז אױף אָסטראָבראָס-גאַס  8איז געווען אַן
אָפּן הויז פאַר יעד אין פרייע אָוונטן פלעגן זיך דאָרט אַקטיאָרן

וי 'מערי' אין שלום אַשס 'מאָטקע גנב' ,װאָס זי שפּילט מיטן

בורשטיין פֿון אַמעריקע ,טרעט אַריין אין מאָריס שװאַרצס אַנסאַמבל ,ו'
וואו זי שאַפט אַ פּרעכטיק געשטאַלט פון 'צביה' אין זינגערס

|

 -פֿראַניע :ווינטער איז געווען אַ גוטער מענטש און אַן איבער-

אין איר רעפּערטואַר גייען שוין אויך אַריין דראַמאַטישע ראָלן;
גאַסטראָלירנדיקן א .סאַמבערג .אין  5291װערט זי אַ מיטגליד
פון דראַמאַטישן טעאַטער אין ווילנער שטאָט -זאַל (צוזאַמען מיט
ווערט זי אַנ-
זיגמונט טורקאָוו ,אידאַ קאַמינסקאַ א'אַ) .אין 7
גאַזשירט אין ריגער ',נייער יידישער |טעאַטער! . ,וואו  ,זי ;,שפּילט
אין משך פון  3יאָר די הוֹיפּט-ראָלן אין די אויפגעפירטע מוזיקאַ-
לישע קאָמעדיעס ..צוריקגעקומען ,אין פּוילן ,פאָרט זי אַרױס אין
אויף אַ טורניי ,אַלס פֿאַרטנערין' מיטן שוישפּילער רודאָלף
1
זאַסלאַװוסקי ,און שפּילנדיק מיט אֹים די ראָל פון דער פאַרליבטער
'רחלע' אין .שלום זעליכמס ' יסטעפּענין"- ,פאַרליבט זי זיך טאַקע
אין אים ,לעבט' איבער אַ גרויסע טראַגעדיע ,און ווערט אין דער
גייט פון אַ פאָרשטעלונג .אין  ,קראָקע' ,מיט גװאַלד אַרױסגענומען
דורך איר מאַן פון דער" טרופּע ! ,שפּעטער גאַסטראָלירט זי מיט
אַליאָשאַ שטיין אין' ליטע ,טרעט אויף אין װאַרשע צוזאַמען מיט
שלמה קוטנער ,מאַכט דורך .אַ טורניי איבער פּוױלן מיט פּסחקע

סאַמע פּאַסיקסטע קליידונג צו דער ראָל .וועלכע זי האָט באַ-
דאַרפט .שפילן  אין .גאַרדעראָב צו גרימירן זיך פלעגט זי
שטענדיק .זיין פון .די ערשטע ,או אַ דאַנק דעם אַלעס איז איר

)
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לעקסי בוגא

פון .יידישן

ט עאַ טער
וט
1

געשטיקט זיך :געוװינט אין געטאָ אױף קאַרמעליטן  ..3דאָך
ביער אין אַ רויקער מינוט זיך געזעצט נייען קליידלעך
ָז
אָט
 האפאַר די קינדערלעך פון אירע חברים -אַקטיאָרן ,וועלכע זיינען
אין געטאָ הוילע און אָפּגעריסענע געקומען .אין איין העלן טאָג
האָט זי באַשלאָסן ,זי וועט צו אירע אַרישע פריינט אַרױסגײן אין
געטאָ איז זי דאָך אַ דעכטלאָזע געווען ,ווייל זי האָט ניט געהאַט קיין שום שיין אָדער וועלכן עס איז אַנדער פּאַפּירל .איר מאַןהאָט דאָך פון יענער זייט טױער געהאַט אַמאָל אַזױ פיל אַרישע
פריינט און געשועפטלעכע פּאַרבינדונגען; פּראַװאָסלאַוונע פּאָפּעס
און קאַטויַלישע גלזים זיינען ביי זײי אין שטוב אָפטע געסט
געווען .היינט אירע קריסטלעכע סובלאָקאַטאָרן ,וועלכע זי האָט
אין איר אייגענער היים .איבערגעלאָזן מיטן גאַנצן האָב און גוטט.
יאפשר װועט איר לייכטער ווערן?י .יאפשר ועט זי איר מאַן איןתפסיה מיט עפעס קאָנען אַרוסהעלפן?י.
אַ חבר האָט זי אין אַ גרויען פאַרטאָג דורכן געטאָ-טױער
אַרויסגעפירט און איר איבערגעגעבן אין די הענט פון איר
אייגענער דינסט מאַנקאָ ,אַ דינסט ,וועמען זי האָט אַן אויס-
 שטיער געמאַכט ,חתונה געמאַכט און אַ צימער ביי זיך איןשטוב אָפּגעגעבן .כל-זמן זי האָט געהאַט מיט װאָס צו צאָלן און
זאַכן אַוועקצוגעבן ,האָט מען איר אױיסבאַהאַלטן אין איר איי-
גענער וווינונג אין שטאָט אויפן בוידעם .עפּעטער אֲַפִילו ארי|  -בערגעפירט .ערגעץ אין אַ פאָרשטאָט ,אָבער ווען סיאיז שוין ניט
געוֹוען מער װאָט צו נעמען ביי איר ,האָט מען איר איבערגעלאָזן
אױף גאָטס באַראָט .און דאַן האָט (האָב) זיך אָנגעהױבן איר
לעצטע ,טרויעריקע יגאַסטעפּילן.
זי איז אַװעק קיין אָשמענע .מען האָט איר אָבער דאָרטן נים
אַריינגעלאָזן .זי האָט פאָרגעלייגט די דאָרטיקע יידן פאַך זי
צו אָרגאַניזירן קאַנצערמן ,זינגען ,פּאַראַנשטאַלטונגען ,װאָס זאָלן
אַריינברענגען אַ ביסל מאַטעריעלע הילף פאַר די נױטבאַדערפ-
טיקע ,אָבער דאָס אַלץ האָט ניט געהאָלפן ,האָט זי זיך צװאַמען
מיט נאָך  81יידן געלאָזט קיין אָלשאַ ,אָבער דאַרטן האָט מען
זיי אויך ניט אַרײנגעלאָזן .זיינען זי צוריקגעפאָרן .אויפן וועג
האָט מען זיי פאַרהאַלטן און צוריקגעבראַכט קיין אַשמענע ,אָבער
שױן ניט אין שטעטל ,נאָר אויפן אָשמענער יידישן בית-עולם.
ווען פראַניאַ

וינטער

האָט דערפילט

איר

סוף,

דערזען

די

ביקסן קעגן זיך און צעעפנטע קברים דורך יידישע יונגעלייט
געגראָבענע ,האָט זי זיך ביי אירע פייניקער גענומען בעטן מען
זאָל איר ניט שיסן .לעבן האָט זי געװאָלט ,לעבן .פּאַר די הענט
האָט זי זיי געכאַפּט ,געקניט פאַר זיי און אין חלשות געפּאַלן
די אויסוואורפן האָבן איר געבעט זערהערט .זי האָבן איר ניט
געשאָסן .לעבעדיקערהייט האָבן זיי איר אגַעחלשטע אין קבר
צווישן די איבריקע דערשאָסענע יידן אַרינגעװאָרפן און פאַר-
שאָטן".

ר

ש .קאַטשערגינסקי שרייבט +

/

;פון די כעסטע אַקטריטעס אין יידישן טעאַטער .מיט איר
מאַן (דער האָלץ-סוחר פונסקי) אַנטלאָפּן פון די ווילנער הריגות
אין אָשמענע ( 04קילאָמעטער פון ווילנע) .די ווייס-רוסיש-פויי
לישע פאַשיסטישע פּאָליציי אין יענער געגנט האָט אויסגעשטעלט
אױף די וועגן היטער ,וועלכע האָבן איבערגענומען אַלע אַנט-
לאָפּענע פון די ווילנער שחיטות .אויך ווינטער איז צו זי אַרײין-
געפאַלן צוזאַמען מיט נאָך אַ גרופע ווילנער ייִדן די פּאָליציי
האָט יי גלייך אַרעסטירט ,אַוועקגעפירט
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אויפן יידישן בית-

עולם ,געשלאָגן,
:אָקטאָבער .1491

צוגענומען

ביי'

זי

און

אַלץ

אױסגעשאָסן

ש .קאַטשערגינסקי , ---חורבן װילגע ,גִיו יאָרק ,7491 ,ו422 .
יאָנאַס טורקאָװ  ---פּ,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
ז ,371 .באַנד צװײי ,ז,571 .,יין און צװאַנציק און אייגער"  ,ניו יאָרק ,2 ,זז,03'62 .
ש .בליאכער  ---א

ניסענבוים ,יעקב
{געב -- 4981 .אומגעבראַכט דורך די גאַציס|

געבוירן  4981אין קאָנסקאָיװאָליאַ ,לוב-
לינער געגנט ,פּױלן ,ביי אָרעמע חסידי-
שע עלטערן .געלערנט ביים פאָטער און
שפּעטער אין בית המדרש .צוליב זיין פאָ-
טערס חתוּנָה מיט אַ צוייטער פרוי ,זיך
זייער יונג געלאָזט קיין װאַרשע ,וואו ער
ווערט אַ שיקייינגל אין אַ טיטון-סקלאַד,
און אַ דאַנק זיין שנעלער תפיסה אַרבעט
ער זיך אַרױף צו אַן אָנגעזעענעם סוחר.

דאָ װאַרפט ער זיך צו זעלבסטבילדונג,
אינטערעסירט זיך שטאַרק מיט דער יידישער ליטעראַטור ,מיטן
יידישן טעאַטער ,באַזונדערס מיט דעם נאָר:װאָס געגרינדעטן אַר-
טיסטיש וויגקעלע".
וועגן דעם שרייבט אויספירלעכער יאָנאַס טורקאָו:
,איך האָב זיך באַקענט מיט יעקב ניסענבוימן פאָרן ערעשטן
וועלט-קריג . .כיפלעג אַריינקומען אין דער ליטעראַרישער
קיבעצאַרניע אויף דזשעלנע גאַס און  ...האָב דאָרט אויך באַ-
וואונדערט די אַלע לאַנגיגעקלײדטע יתגעלייט מיט די יידישע
היטעלעך אויף די קעפ און מיט די גרויסע ,עװואַרצע יליטע-
ראַרישע קראַואַטױ ,װאָס זיי האָבן געטראָגן ,פון דעם דאָזיקן
קרייז לאַנג-געקליידטע ,אָדער ,וי מען האָט זיי גערופן ,קאַ-
פּאָטע-יידן ,האָט זיך טאַקע אויסגעשיילט

אַ גאַנץ באַדײטנדיקע

גרופּע שורייבערס און עוויששפילערס .צווישן יי איז אויך געווען
?

דערװױיניק

אָנזעעוודיקער,

קליינער,

טערפאָנפענדיקער יעקב ניסענבוים
קיין איבריקן אַכט נישט געלייגט".

מאָגערע

אױף

און אַביסל

אנ"

קיינער

האָט

וועלכן

ביים אױיסבראָך פון דער ערשטער וועלט-מלחמה איז נ .אַראָמּ
פון זיין מאַטעריעלן מעמד און האָט זיך באַזעצט
לובלינער געגנט ,וואו ער וידמעט זיך דער
וויקלונג פון געזעלשאַפטלעכע אינסטיטוציעס,
נאָך אייניקע אינטעליגענטע יונגעלייט ,גרינדעט
קולטור-פאַריין , אַ פאָלקס-אוניווערזיטעט ,גיט

אין שטעטל קוראָוו,
גרינדונג און אַנט-
און ,צװאַמען מיט
ער דאָרט אַ יידישן
אַרױס אַ זשורנאַל,

שאַפט אַ גרויסע ביבליאָטעק און גרינדעט אַ דראַמאַטישן קרייז,
אין וועלכן ער איז אַקטיוו אַלס דירעקטאָר ,רעזשיסער און טעכ-
נישער לייטער .דאָ טרעט ער איך אַרױס אַלס לעקטאָר ועגן
יידישן טעאַטער-פּראָבלעמען .די קולטור-טעטיקייט אין קוראָוו האָט
אויך אַ השפּעה אויף די אַרומיקע שטעטלעך.
 6געקומען אין לובלין ,האָט נ .זיך געפּרואװט ביי פאַרשײי-
דענע פּרנסות ,ביז ער דעביוטירט מיט אַ רעפּאָרטאַזש אין 'לובלי-
נער טאָגבלאָט' ,דערנאָך האָט ער דאָרט געשריבן פון צייט צו
צייט און איז שפּעטער אַרײנגעטראָטן אין רעדאַקציע .און נאָכן
אָפּפאָרן פון רעדאַקטאָר ש .י .סטופּניצקי ,איבערגענומען די אָנ"
פירונג פון רעדאַקציע.

0

סדושים
= יאָנאַס טורקאָוו שרייבט וועגן דעם:

דער  .שלעכטער

ווען איך בין סוף  7191אָנגעקומען צום ערשטן מאָל אין
לובלין ,האָב איך ,צו מיין שטױינען ,דערזען פאַר זיך גאָר אַן

אַנדערן ניסענבוימן .פון דעם אַמאָל נישט:דרייסטן ,לאַנגיגע-
קליידטן ניסענבוימן איז שוין קיין זכר נישט געוען .ער איז
 :געוואָרן צופיל דרייסט ,װאָס האָט טיילמאָל זיך געגרענעצט מיט
חוצפה .אין משך פון די פּאָר יאָר ,װאָס איך האָב אים נישט
געזען ,איז פאָרגעקומען ביי אים אָן עװואָלוציע .פון דעם שטילן,
באַשײדענעם לונגנמאַן ,איז געװאָרן באאַַרעדעוודיקער ,זעלבסט-
זיכערער און צילבאַוואוסטער מענטש מיט אַ ברייטן האָריזאָנט

און וועלט-באַנעם .ווען איך בין אין אַ פּאָר יאָר אַרום ווידער
געקומען קיין לובלין ,איז שוין יאַנקעלע ניסענבוים געווען אי-

נער פון די הויפט-מיטאַרבעטער

פונם ילובלינער טאָגבלאַטי,

 :װאָס איז דערע) ינען אונטער דער רעדאַקציע פונם באַקאַנטן פוב-
ליציסט ש .י .סטופניצקי .סטופניצקי האָט פון נישענבוימט גאָר
שטאַרק געהאַלטן און ער האָט אים פאָרויסגעזאָגט אַ גרױיסעצוקונפט .ניסענבוים האָט זיך אַרױסגעוױיזן צו זיין אַן ערנסטער
זשורנאַליסט מיט אגַוט-אַנטוו יקלטן פּאָליטישן חוש .זיינע פּוב-
ליציסטיטטע  .אַרטיקלען זינען געווען שאַרפזיניק  --ער איז
געווען אַ גרויסער חכם  --און תמיד אינטערעסאַנט און אָרי-
גינעל .ער |איז אויך געװאָרן דער טעאַטער-קריטיקער פונם
ילובלינער טאָגבלאַטי .מיט זיינע רעצענזיעם און מיטן אופן
פון קריטיקירן האָט מען זיך שטאַרק גערעכנט .מיט איין װאָרט;
יאַנקעלע ניסענבוים איז געװאָרן אַ פערזענלעכקייט ,אַ טאָ
געבער .אַ סך האָט ער ,אמת ,געלערנט ביי זיין פרוי ,בעלאַ

שפּיראַ  --אַ באַקאַנטע לובלינער אַרבעטער-פירערין און גע-
זעלשאַפטלעכערי טריבן .ווען ש' י .סטופּניצקי האָט פּאַרלאָזט
לובלין און זיך באַזעצט אויוןאַרשע ,איז יאַנקעלע ניסענבויט
באַשטימט געװאָרן פאַרן הויפּט-רעדאַקטאָר פונם ילובלינער
טאָגבלאַטי ,וועלכן ער האָט אַװעקגעשטעלט אױיף אַ שױינער
מדרגה .מיט דער דאָזיקער צייטונג ,און בפרט מיט י .ניסענ-
בוימס אַרטיקלען אויף פּאַרשיידענע געזעלשאַפטלעכע און פּאָ-
ליטישע טעמעס ,האָט מען זיך שטאַרק גערעכנט נישט נאָר אין
סך פון זיינע אַרטיקלען זיינען
לובלין ,נאָר אויך אין װאַרשע .אַ
איבערגעדרוקט געװאָרן אין דער טעגלעכער וואַרשעווער פרעסע
און אויך אין אַנִדערע שטעט".
וי שלמה שיינבערג גיט איבער ,האָט נ .אויסער זיין אַקטיווער
מיטאַרבעט אין פאַרשיידענע געזעלשאַפטלעכע און קונסט-אינסטי"
טוְצִיעס אין .לובלין ,אַרױסגעויזן אַן אינטענסיווע אויפמערקזאַמ-
קייט צום יידישן טעאַטער וועגן וועלכן ער האָט אָפט געשריבן
אפ 'אַ שװאַרצער! אין זיין צייטונג אַרטיקלען און רעצענזיעס .זיין
שטוב אין לובלין איז געווען די היים פון יידישע קינסטלער .
יאָנאַס טורקאָוו שטעלט זיך וועגן דעם אָפּ אויספירלעכער:
;ניסענבוים האָט ,צװאַמען מיט זיין פרוי בעלאַ שפּיראָ ,װאָס
:
=-האָט -אויך געשריבן טעאַטער-קריטיק ,געפירט אַן אומדערמיד-
לעכן קאַמף צו הייבן די חשיבות פונם יידישן טעאַטער .ער
און זיין פרוי זינען געװאָרן די הייסע פּראָפֿאַגאַנדיסטן פאַר
אַבעסער:ײידיש טעאַטער .גרויסע פריינט פון יידיעזע עזויעפי-
לערס ,איז זייער הױז תמיד געווען אָפן און גאַסטפריינטלעך
פאַר די גאַסטראָלירנדיקע דאָרט טרופּעס .אין די לעצטע יאָרן
פאַר דער צווייטעה וועלט-מלחמה האָט שוין לובלין נישט געהאַט
קיין שטענדיק יידיש טעאַטער ,דאָס איז געווען צו פאַרדאַנקען
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באַנד
און הפקרדיקער

װירטשאַפט

מצך

באַציונג

די

 .לובלינער לאָקאַלע טעאַטער-דירעקטאָרן ,װאָס האָבן געטאָן אַלץ
דעם

כדי צוֹ פאַרטרייבן

יידישן

און יידישן

עולם

פונם

אַקטיאָר

| דאָרטיקן טעאַטער .יעקב ניסענבוים און זיין פרוי בעלאַ שפּיראָ
האָבן געפירט אַ קאָמפּראָמיסלאָזץ קאַמף קעגן דער כראָניעזער
הפקרות ,װאָס האָט געהערשסט אויפן לובלינער טעאַטער-געביט
בַעסערע
און זײ האָבן געטאָן אַלץ כדי צוֹ דערמעגלעכן אַז א
ײדישע טרופע מיט אַן ערנסטן רעפּערטאַר זאָל זיך קאָנען
 -דאָרט וי אַמלענגסטן האַלטן .בעלאַ שפּיראָ ,אַלס פאָרשטיערין

פונס יבונדי אינם לובלינער שטאָטראַט ,וואו זי האָט זיך אויס-
געצייכנט װי אַ פלאַמיקע קעמפערין זי איז ,אגב ,געוען אַ
גלענצנדיקע רעדנערין ,האָט אויך באָוויזן אַרױסצובאַקומען פון
דער שטאָט שטיער -פּאַרלייכטערונגען פאַר יידישע טעאַטער-
פאַרשטעלונגען".
זלמן זילבערצווייג ,וועלכער האָט געהאָט די געלעגנהייט צו
קענען זיי שריפטלעך און אויך אַ קורצע צייט פּערזענלעך ,האַלט,
יגנ .איז געווען
און

אפשר

פון די געציילטע

איבער

װעלט,

דער

געהייערן באַטײט פון יידישן
קולטור
זיער

איבערהויפט

און

פעדער,

א שאַרפע

די מעטאַמארפאזע
אויף

פירונג
יידישן

דער

פילער,
נישט

אױיף

דעם

ניוואָ

קעמפט

זיין

האָט ער

פונם

פאַר

יידישן
גענוי

ב ינע האָט גוט

אויף וועמענס

יידיעש טעאַטער,

ער א

געהאַט

לשו.

פאַרשטאַנען

געקענט

פון
ער

פאַרבעסערונג

אויפן חשבון

פון עקזיסטירנדיקן

וועגן נ' :ס

און

לעצטן

עטאַפּ

אַ פיעסע

פונם

די פּסיכאָלאָגיע
אַזױ

אַרױיסצוברענגען

פיעסע

שויש-

און יעדן

אינטערעס

מזלזל

א

ביז צו איר אויפ-

האָט זיך לענגער

גװאַלדיקן
נישט

וי

יעדער

נישט-קינסטלערישן

דער

פּיעסע

באַגריפן

שפילן

דעם

טעאַטער פאַר דער יידישער

האָט

האָט

באַגריפן

אומ"

פאָלקס-

פאַרן

אין די חסרונות

געקוקט

װאָס

שרייבער

האָבן

פון אגַעשריבענער

שישפילער,

די מעלות

יידישע

אין פּוילן

געווען
יידישן

פונם
יידישן
טראַגישן

אָפּגעשטעלט.
אין

דעם

אַ בעסער
באַטײט

פון

אן

גע-

טעאַטער

יידישן

טעאַטער

נישט

שרייבט

יאָנאָס

טעאַטער".
טויט

טורקאָוו אין זיין בוך ,פאַרלאָשענע שטערן":
װױ עס האָט מיר געזאָגט יעקב ניסענבוים קורץ פּאַרן אויט-
בראָך פונם לעצטן (צוייטן וועלט )קריג ,האָט ער זיך געגרייט
צו פאַרלאָזן פּוילן ,װוייל סיאיז אים דאָרט  --װי ער האָט זיך
אױסגעדריקט  --שױן געוען צו ענג צו לעבן ער האָט זיך
געקליבן קיין אַמעריקע ,וואו ער האָט געהאַט קרובים .ליידער
האָט ער עס שין נישט באַװיזן צו טאָן ,ווען די דייטשן האָבן
פאַרנומען לובלין ,איז בעלאַ שפּיראַ פאַרשיקט געװאָרן אין אַ
קאָנצענטראַציע לאַגער פאַר פּאָליטיש-אַרעסטירטע ,וואו מען
האָט זי פאַרפּייניקט צום טויט.
יעקב ניסענבוים האָט אין אָנהײיב געאַרבעט אַלס באַאַמטער
אין דער יידישער קהלה .איך האָב געהאַט פון אים אַ גרום ,אַז
ער האָפּט אױף בעסערע צייטן ...ער האָט זיך נישט דערװאַרט
קיין בעסערע צייטן .נאָך פאַר דער שוידערלעכער (ערשטער אין
פוילן) יייד-אַקציעי אין לובלין ,האָבן אים די דייטשן אויפגע-
זוכט ,אַרױסגעפירט אויפן הױף און אויפן אָרט דערשאָסן".
ש .ע .פון זלמן זילבערצווייג,
ל,עקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,װאַרשע ,4391 ,צװייטער באַנד ,זו4241 .
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,אַרלאָשענע שטערן ,,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צװיי,
יאָנאַס טורקאָװ  --פ
זו.352-052 ,

3852

לעלסיקאָן

פון

צוקער ,רענינא
ש{וזאַרצשטיין |
{געב 01 .מיי  --- 9981אומגעבראכט

געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  01מיי  9981אין גראָדזשיסק,
פּױלן ,פאָטער  --באַזיצער פון אַ שטעקן
געלערנט אין אַ
און שירם-פאַבריקל.
פאָלקס-שול .בעת דער ערשטער ועלט-
מלחמה אװועק קיין רוסלאַנד ,און אין
כאַרקאָוו אַרײנגעטראָטן אַלס כאָריסטקע
אין ליפּאָווסקיס יידישער טרופע.
אין איר אױטאָביאָגראַפיע ,איבערגע-
,אָס קאלישער לעבן"
געבן אין  8291אין ד
(און איבערגעדרוקט אין  9291אין דער

|

,טעאַטער-צייטונג") ,דערציילט זי

כידערמאָן זיך אַ פאַקט ,אָלט זייענדיק צען יאָר ,האָב איך אַמאָל
געוױיינט אין דער הייס פון אין דערפרי ביז אויף דער נאַכט די
מאַמע זאָל מיר געבן אױף אַ בילעט אין טעאַטער אַרײן דִי
מאַמע האָט מיר אָבער אױף אַ בילעט נישט געװאָלט געבן ,בין
איך דאַן מיטגעלאָפן מיט דער עלטערער עצועסטער ,און ניעזט
קוקנדיק אויף דעם ,װאָס מיהאָט מיך נישט געװואָלט אַרײנלאָזן,
האָב איך זיך דאַן אַרײנגעקראָגן און בייגעוװוינט דאָס ערשטע
מאָל די פיעסע יחורבן ירושליםי .אין יאָר  ,5191ווען די רוסן
האָבן אונדז אַרױסגעיאָגט פון גראָדזשיסק ,זיינען מיר אַװּעק
נאָך רוסלאַנד ,און קומענדיק קיין כאַרקאָוו האָבן מיר געמחט
לעבן וי היימלאָזע .מיר האָבן נישט געהאַט וואו זיך אַהינצוטאָן
און געליטן הונגער .צופעליק האָב איך זיך באַקענט מיט אַן

אַקטיאָר ,וועלכער האָט אָנערקענט אין מיר געוויסע בינע-פעי-
קייטן ,און זייענדיק דעמאָלט אַ שיין זעכצן-יאָריק
3

מייד?ל ,האָט

מען מיך אַנגאַזשירט אין כאָר פון כאַרקאָווער יידיששן טעאַטער.
דער דאָזיקער יידישער אַקטיאָר האָט אָבער נאָר געמיינט זיין
אייגענעם נוצן ,און איך ,נישט וועלנדיק נאָכקומען זיינע אַספּי
ראַציעם ,האָט ער זיך שוין געזאָרגט ,אַז איך זאָל נישט באַקד
מען קיין שום ראָל און נישט קאַנען אַװאַנסירן אַזױ האָב איך
מיך אָפּגעמוטשעט ביז  ,8191ווען איך בין צוריק אַהימגעפּאָרן
קיין גראַדזיסק און געװואָרן אויס יאַרטיסטקעי ".
צוריקגעקומען אין פּױלן ,האָט צ .דעביוטירט אין אַ פּראָוינץי
טרופּע אַלס 'אַמעריקאַנערין' אין שאָרס אָפּערעטע 'די מײַדל פֿון
דער װעסט' |ד,י אַמעריקאַנערין"ן אין שטעטל אַמשינאָוו און
אַרומגעװאַנדערט מיט דער טרופּע איבער פֿאַרשײדענע שטעטלעך.
 --- 0אָנגעקומען אין ריישע (גאַליציע) ,וואו זי באַקענט זיך מיטן
אַקטיאָר קאַרל צימבאַליסט ,טרעט אַרין אין זיין טרופּע ,שפּילט
 6חדשים אין ראַדאַם אַלס סוברעטין ,האָט מיט אים חתונה ,און
פֿון דעמאָלט אָן שפּילט זי ,אַלס 'סטאַר' אין װאַרשע ,פּוױלישע און
גאַליציאַנער פּראָװינץ ,גאַסטראָלירט אין לאָנדאָנער פּאַװיליאָן טעאַ-
טער ,און מאַכט מיט דעם זעלבן בינע-עטאַפּ װאָס איר מאַן.
אין איר

אױטאָביאָגראַפֿיע שילדערט

זי אירע

ערשטע

שריט

ָיט
אז
הָס
אַלס אַקטעריסע און דאָס שווערע עקאָנאָמישע לעבן ,װא
'
|
|
מיטגעמאַכט:

גמיט אַמאָל קומט צו פּאָרן א יידישע טרופּע נאָך גראָדזיסק,

און איך ,האָבנדיק ביי זיך אַ לעגיטימאַציע פֿון כאַרקאָווער יידישן
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יידרישן ט עאַ טער
טעאַטער ,בין איך צו זיי אַרױפֿגעגאַנגען אױף זיער פֿראָגע
|עם אַמפּלוא וועלכן זי שפּילט| ,האָב איך געענט"
װאָס איך בין ד
פערט יאַ סוברעטיף ,טראָץ דעם ,װאָס כיהאָב נישט געוואוסט
װאָס דאָס איז אַזױנס סוברעטין זיי האָבן מיך צוגערעדט ,אַז
כיזאָל מיט זיי מיטשפּילן ,אָבער מיט פאַרשיידענע תירוצים האָב
 :איך זיך דערפון אַרױסגעדרײט.

די טרופע איז אַװועקגעפאָרן נאָך

אַמשינאָוו ,האָבן זיי מיט מיר אָנהױבן איינצושטודירן ידי אַמע-
ריקאַנעריי פון שור .דאָס איז געווען די .ערשטע פיעסע אין
ו.ועלכער איך בין אויפגעטראָטן (אַלס אַקטעריסע| .איך האָב
דעמאָלט געשפילט מיט אַזאַ ווילדן טעמפּעראַמענט ,אַז .ביהאָב
באַלד אויסגענומען ביים פובליקוס און בין געװאָרן זייער ליב-
לינג .זייט דעמאָלט .האָב איך אָנגעהױבן װאַנדערן מיט דער טרו-
פע אין (איבער) פאַרשיידענע שטעטלעך און אַ שפּאָר ביסל
האָבן מיר אונטערהונגערט .מיר האָבן פשוט געמחט פאַרקויפן
יַקל טרוקן
טא
שיף
און פאַרזעצן אונדזערע זאַכן כדי צו האָבן או
ברויט .אין  0291זיינען מיר אָנגעקומען נאָד-ריישע :דאָרט איז
אין דער טרופּע אויך אַנגאַזשירט געװאָרן מיין יעצטיקער מאַן
צימבאַליסט ,וועלכער איז שוין דעמאָלט געווען אַן אָנגעזעענער
אַקטיאָר .צימבאַליסט ,זעענדיק ,אַז איך באַזיץ גרויסע פעיקײַטן,
האָט מיך צוגערעדט איך זאָל מיך נישט אַרומשלעפּן מיט פּאַר-
שיידענע טרופעלעךן ,נאָר פאָרן צװאַמען מיט אים נאָך ווּאַרשע,
ואו ער וועט אַליין אויפשטעלן א טרופע| .דאָ שילדערט צ .וי
.זי

האָט זיך געשלעפט

איבער

באַנען

און אַן בילעטן

הונגעריק

צורי טעג און נעכט| .אין וואַרשע האָט צימבאַליסט צװאַמענ-
געשטעלט אַ טרופּע און מיך אַרױסגעשטעלט פון אויבאָן .מיר
זיינען אַוװעק נאָך ראַזאָס ,וואו מיר האָבן געשפּילט זעקס .חדשים
נאָכאַנאַנד מיט אַ ריזיקן דערפאָלג .דערנאָך האָב איך שוין .גע-

 שפילט אין ואַרשע ,לאָנדאָן.. ,פּאָריז ,יעצט האָב איך באַקומען אַן איינלאַדונג פון רומעניען און אַרגענטינע ,אָבער איך האָבדי איינלאַדונג נישט אָנגענומען ,װױיי? איך װיל זיין אין פּוילן
וװואו סיאיז דאָ אַזאַ קאָמפּאַקטע יידישע מאַסע".
|

!אָנאַס טורקאָוו כאַראַקטעריזירט זי אַזו:
י

גנישט נאָר וייל רעגינאַ צוקער איז געווען די פּערזאָניפי"
קאַציע פונםס שונדיטעאַטער ,נאָר  --און דאָס קודם כל = -דער"

 פאַר .וויי? זי האָט דערגריײיכט דעם העכסטן שטאַפּל אין דעם!מין טעאַטער ,האָט מען זי געקרױינט מיטן נאָמען ידי קיניגין
פון שונדי.

:

:

רעגינאַ צוקער איז געווען גואַלדיק פּאָפּולער נישט נאָר
| אין פוילן ,נאָר אין דער גאַנצער וועלט ,וואו מען האָט געשפּילט
יידיש טעאַטער .פּאָפּולער איז זי געווען נישט נאָר מיט דעם,
|| װאָס זִי איז אַזױי באַליבט געווען ביי די מאָסן צושױער ,וועלכע
האָבן זיך אויסגעלעבט

אין דעם

דורך

איר

געשפּילטן

רעפער-

ישער
{ טואַר ,נאָר אויך צוליב די כסדרדיקע אַטאַקעס פיוןידדער

'פרעסע אין פּױלן קעגן שונד-רעפּערטואַל ,און :ווייל די פיילן
זיינען אָפץ געווען געווענדט

קעגן דעגינאַ צוקער? ווען זי איז

געקומען אויף גאַסט-שפּילן קיין ווילנע ,האָט די דאָרטיקע יידי-
שע פרעסע זאיַזױ מקבל-פנים געווען ,אַז זי האָט געמוזט איבער-
רייסן אירע אויפטריטן:און פאַרלאָזן ווילנע :װאָס אײז איינמאָל
איז רע-
יי
בון
ר א
עַכט.
דרמא
פאַר אַלֶע מאָל געוואָרן פֹאַר .איר פאַ

-/גינאַ צוקער געווען אַ גרױסער בינע-טאַלענט ,פאַרמאָגט אָן אַשיעור חן און פּשׂטות ,געהאַט אַ ברויזנדיקן טעמפּעראַמענט און
|-האָט מיט איר דערשיינען ממש פֿאַרברענט די בינע-ברעטער.
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או איז
אַלעמאָל

צווישן זיי צ.יט מאַן צימבאַליסט .אויפן וועג זיינען זי אַריינגע-
טאַלן צו די זייטשן אין די הענט און אַוועקגעפירט געװאָרן צום

געקאָנט אונטערששיזן װאָס מען מֶעג און ואָס מען טאָר נישט.
זי איז געגאַנגען אָן שום קאָנטראָל און אָנוױיזונג ,וואו עס איז

און פון דאָרט אין די גאַזדקאַמערן קיין טרע-

.דעגינאַ צוקער איז געווען אַ פרימיטיווער מענטש)
געפירט געװאָרן פון איר אינסטינקט ,װואָס האָט נישט

אַ גרענעץ ,וועלכע מען טאָר נישט אַריבערטרעטן זי איז גע-
קירעוועט געוואָרן פון איר סטיכישן טאַלענט ,װאָס האָט זי
געפירט ,און מערסטנטיילס  -טאַקע פאַרפירט".

יאָנאָס טורקאָוו אין זיין בוך ,פאַרלאָשענע שטערן" דערציילט
אויספירלעך וועגן לעצטן טעאַטער-פּעריאָד פון צ .און איר טראַי
גישן סוף:
.ערשט אין ואַרשעוער געטאָ האָב איך מיר געטראַכט,
וועךאַזא כוח ,וִוי זי איז ,װואָלט געהאַט אמַעגלעכקייט צו אַרבעטן
אין אַ בעסערן טעאַטער ,אין אקַולטורעלער סביבה און אונטער
אַ געהעריקער רעזשי ,ווען זי װאָלט געהאָט כאָטש אַ ביסל ביל-
דונג ,געלייענט איַידיש בוך ,װאָס פאַר נאַוצן װואָלט די יידיעזע
בינע געקאַנט פון איר האָבןף רעגינאַ צוקער איז געווען אהַאַר-
ציקער ,אויפריכטיקער מענטש ,אַ גוטער חבר מיט אַ ברייט,
איידל האַרץ .ווען איך האָב רעגינאַ צוקער געזען צום ערשטן
מאָל אין מיין לעבן אויפטרעטן ,בעת דער נאַצישער אָקופּאַציע,
אויף דער עסטראַדע אין ואַרשעװוער ימעלאדי -פּאַלאַסי אין אַ
יידיש פאָלקס-ליד ,בין איך געבליבן זיצן וי פאַרגאַפט; דאָס
איז רעגינאַ צוקער?! דאָס איז דאָך אַ גרויסער טאַלענט ,וועלכן
מען האָט געדאַרפט פלעגן ,געבן איר אַ געהעריקע ראַם ,און
וויפל נוצן װאָלט מען פון איר געהאַט?
דאָס יעלדאָראַדאָי-טעאַטער אין וואַרשעװוער געטאָ האָט אַן-
היאָט יגעקיניגטי
גאַזעשירט רעגינאַ צוקער אַלס איר יסטאַרי און ז
איבער אַ יאָר צייט ,שפילנדיק דאָרט איר גאַנצן פאַר-מלחמהדיקן
רעפּערטואַר אונטער דער רעזשי פון איר מאַן קאַרל צימבאַליסט.
זי איז אויך אויפגעטראָטן אין אַ ריי קאַפעס אין געטאָ און גע-
האַט איר עולם ,ואָס האָט זי ליב געהאַט און פאָרערמ :בי זי
איז רעגינאַ צוקערס נאָמען געווען אַ מאַגנעטיש װאָרט .ווען די
דייטשן האָבן געמאַכט אין געטאָ זייער פּראָפֿאַגאַנדע-פילם .יאַזיע
אין מיטל-אײיראָפּעי האָט אויך רעגינאַ צוקער געמוזט אין אים
אויפטרעטן.
יבעת די יאַקציעסי אין װואַרשעװוער געטאָ איז רעגינאַ צוקער
מיט איר מאַן קאַרל צימבאַליסט געווען צװאַמען מיט מיר און
מיין פרוי אין ישאָפּי אויף מילנע גאָס .דאָס איז געווען אַ שװוע-
רע ציײיט פון איבערלעבונגען און טויט שרעק! רעגינאַ צוקערס
מאַן ,דער אַקטיאָר און אָפּערעטן-רעזשיסער קאַרל צימבאַליסט,
האָט געאַרבעט צװאַמען מיט אונדז ,מענער .נאָך דער ערשטער

יסעלעקציעי (סאָרטירן צום לעבן אָדֶער צוסָ טױט װאָס איז
פאָרגעקומען ביי אונדז אין ישאָפּי ,האָט רעגינאַ צוקער באַשלאָד
סן ,אַז זי וועט אַריבער אין אַ צווייטן ,דערנעבנליגנדיקן ישאָפי,
װאָס האָט געֶהערט צו שולצן ,און זען אפשר וועט דאָרט זיין

בעסער
אונדז,

און זיכערער ..קאַרל

צימבאַליסט
|

איז פאַרבליבן רֵיי
|

סוף סעפּטענובער  2491איז אין געטאָ געװאָרן זייער יהייִסי.

מען האָט דורכגעפירט גרױיסע יאַקציעסי (נעמענדיק אין באַ-
טראַכט ,אפַּזאַרמיטאָג איז דורכגעפירט געװאָרן אַן אַקציע אין
דער גוויסער געטאָ ,האָט טורקאָוו מיט זיין פרױי | באַשלאָסן
אַהינצוגײן ,נויטן חשבט אַז נאָכמיטאָג קאן פאַרקומען אַזאַ אַק-
ציע ביי זיי .אַ קליינע גרופע אַקטיאָרן איז מיט זיי מיטגעגאַנגען,
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אומשלאַגיפּלאַץ

בלינקען .װען רעגינאַ -צוקער איז צומאָרגנס צוריקגעקומען
צו אונדז פון איר נייעם ישאָפּי ,האָט זי שון נישט געטראָפן
איר מאַן קאַר? צימבאַליסט .אַ דערשלאָגענע האָט זי זיך אומגע-
קערט אין איר נייער יהייםי ,צו שולצן אין ישאָפּי.. .אין אַ גע
וויסן טאָג ,ווען איך נין דאָרט געווען און זיך נאָכגעפרעגט אויף
רעגינאַ צוקער ,האָט מען מיר געזאָגט ,אַז בעת אַ קליינער יאַק-
ציעי ,איז זי ,צוזאַמען מיט יוכבד זילבערגס און מאיר ווינדערט
וואונדערשיין מיידעלע ,מאַרישע ,יצוגענומעף געװאָרן ..אין

זעקס טעג אַרום איז געקומען צו אונדז אויף דער מילנע גאַס
אַן אַלטע ,אויסגעדאַרטע ,אָפּגעריסענע ,שמוציקע פרוי ,מיט
אויסגעלאָשענע אויגן און אוַיסן קאָפּ האָר .קיינער פון אונדז
האָט די פרוי נישט דערקענט .דאָס איז געווען רעגינאַ צוקער.
שלוכצנדיק ,פּאַרגיסנדיק זיך מיט טרערן האָט זי אונדז דער-

ציילט די פאַלגנדיקע שוידערלעכע געשיכטע :ווען זי איז גע-
זעסן ביי איר אַרבעט-װאַרשטאט אויף נאָװאָליפקי גאַס ,בי
שולצן אין ישאָפּי ,אין סאַמעטס אָפּטײלונג ,וואו זי האָט גע-
אַרבעט וי אַ שניידעויין ,זיינען פּלוצלונג
און צוגענומען
איז

געווען

אַריינגעקומען

פון דאָרט אַלע אַרבעטערינס.

צװזאַמען

יוכבד

זילבערגס

מיט

און מאיר

ס.ס לייט

רעגינאַ צוקער
ווינדערט

טעכ-

טערל מאַרישע .זי האָט זי גענומען פּאַר דער האַנט און צוֹזאַד
מען מיט דער גאַנצער פּרױערגרופע אַרױסמאַרשירט אויפן
יאומשלאַג"פּלאַץי .דער גאַנצער פּלאַץ איז געווען איבערגע-
פולט מיט צענדליקער טױזנטער יידן אין דער גרויסער גע-
ביידע פונם געוועזענעס יידישן שפּיטאָל (פריער איז דאָרט געווען
אַ פּוילישע פאָלקטשול) אויף סטאַווקי גאַס ,וואו סיאיז אַריינגע-
שטופּט געװואָרן דער געבראַכטער פרויען-טראַנספּאָרט ,איז ניעוט
געווען קיין פּלאַץ אפילו צו שטיין .מענטשן האָבן געקלעבט
איינער צום אַנדערן .פיל מענטשן זיינען פון זינען אַראָפּ אָדער
געשפּרונגען

פון די פענסטעו,

פאַלנדיק טױט

פון אַ דייטשער

קויל ,ואָס האָט זגיעיטראָפן .פון דעם שמוץ ,שרעקלעכן ריח

און ענגשאַפּט אַלײן הֹשָׁט מען שון געקאָנט משוגע ווערן קין
ביסל װאַסער איז נישט געווען צו באַקומען .וועגן עפּעס עסן

איז דאָך שׂוץ אָפּגערעדט .די פּיזיאָלאָגישע באַדערפענישן האָט
נוען דערליידיקט אונטער זיך ,אַזױ אַז ביז די קני איז מען געש-
טאַנען אין עקטקרעמענטן |{צואהן .ווען עמעצער האָט שוין מער
נישט געקאָנט שטיין אויף די פיט פון מידקייט ,האָט ער זיך
געמחט אַועקזעצן ,ביזן האַלדז איינגעטונקען אין דעם שוידער-
לעכן אָפּפאַל .ווען אויפן דריטן טאָג האָבן זיך דערהערט טריט
פון אוקראַינער און ליטווינער ,װאָס זיינען געקומען נאָך זייערע
קרבנות ,האָט זיך רעגינאַ צוקער ,צזאַמען מיט מאַרישאַ וויני
דער ,איינגעטונקן און אויטבאַהאַלטן אונטערן שמוץ ...אַנדערע
פרויען האָבן אויך נאָכגעטאָן זייער ביישפיל .זי זיינען אָבער
דערשטיקט געװאָרן פון שרעקלעכן ריח און געבליבן ליגן טויט..
ווען מען האָט שוין געהאַט אַרױסגעפירט כמעט אַלע פרויען
האָט אַן אוקראַינער פּֿאַליציאַנט באַמערקט װי עס רירט זיך
עפּעס ,און אַנשטעלנדיק די ביקס צום שיסן האָט ער אויסגע-
רופן :יאַרױס ,אָדער איך שיסי .רעגינאַ צוקער האָט געהאָט מיט
זיך אַ גרױסן בריליאַנט או אַ דאַנק דעם האָט זי זיך אויסגע-
קױיפט פון תלינס הענט .די טאָכטער פון די .ווינדערס ,אױף
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פון

לעססיקאָן

וועלכן אַן אקו אַינער האָט געװואָרפן אַן אויג ,האָט ער באין אופן
נישט געװואָלט אָפּלאָזץ און אַוועקגעפירט דאָס פּרעכטיקע מײידל.

רעגינאַ צוקער האָט דער אוֹקראַינער ,נאָך אַ פּאָר טעג אויסבאַ-
אויפן

אַלטןה

יאומשלאַג-פֿלאַץי,

פאַרנאַכט

אין אַ געוויסן

געבראַכט אין געטאַ אַרין זי איז אָנגעקומען
דער מילנע גאַס אין אַ שידערלעכן מצב,.

צוריק-

אױף

צו אתדז

רעגינאַ צוקער האָט נישט אויפגעהערט צו וויינען און קלאָגן
איבערן אומקום פון דעם וואונדער-שײינעם קינד פון אַרטיסטן-
פּאָרל ווינדער .זי האָט געװאָלט באַגײן זעלבסטמאָרד ,עס איז
זי אומעגלעך

געווען

אַז אױיב

צו באַרױקן

נישט

--

היינט

איז

מאָרגן ,וועלן מיר דאָך אַלע טיילן דעם זעלביקן גורל .די חברים-

אַקטיאָרן ,װאָס האָבן זיך {עפונען אין שולצס ישאָפּי ,האָבן
באַשלאָסן זי דאָרט צוריק איבערצונעמען .ביי אונדז ,אויף מילנע,
האָבן שוין קיין פריען נישט געטאָרט מער זיין
אַועק אַ צייט און מען האָט זיך ווילנדיק נישט ווילנדיק צו"
געוווינט

בליבן,

געשאַפענער

צו דער

האָבן דאָך געמחט
האָט

צוקער
אייזיק

חתונה

סאַמבערג

ערשטער

געהאַט

(זיין פרוי

יאַקציעי

לאַגע.

וייטער

די ,װאָס זיינען

לעבן
דעם

מיט
העלענאַ

אַוועקגעפירט

נאָך פאַר:

רעגינאַ

די איינזאַמע

אינזאָס פאַרבליבענעם

גאָטליב

איז

נאָך ביי דער

געװואָרן קיין טרעבלינקע)

און

צװזאַמען געמאַכט פ2ענער אויף .דער צוקונפט .זי האָבן אַלֵץ
געהאָפּט איבערצולעבן די מלחמה .נישט באַשערט געווען אָבער
רעגינאַ צוקער צו האָבן אלַאַנג גליקלעך לעבן מיט איר צוױיטן
מאַן

סאַמבערג.

אויפשטאַנד

זי

באַלד

זיינען

אין וואַרשעווער

און פון דאָרט געבראַכט

אַרױסגעשיקט

געװאָרן

(בעתן

געטאָ) אין לאַגער

קיין פּאָניאַטאָט,

אומקום

קיין מאַידאַנעק,

געואָרן

צום

דעס 5טן נאָוועמבער  ,5491אינם טאָג ,ווען מען האָט דאָרט אויס-
געשאָסן  81טויזנט יידן ,אונטערנער

וװאַלצערי,

האָט

רעגינאַ

די קלאַנגען פון שטראַום

יוי-

איר

מאַן

צוקער,

צװאַמען

מיט

אייזיק סאַמבערג ,און אַנדערע קאָלעגן ,געפונען איר מאַרטירער-
טויט".

מ .ע .פון קארל צימבאליסט.

,אָס קאלישער לעבען  ,קאַליש,
רעגינאַ צוקער  ---דער װעג צו דער ביהנע ,ד
 4סעפּט,8291 .
,עאַטער-צײטונג".
רעגינאַ צוקער  ---הונגער-יאָרן פון א יידישער סוברעטין ,ט
װאַרשע.9291 ,54 )21'11( ,
ש .כ{ .שמשון כהן|}  --דער נייער טעאַטער מיט װעלכן מען האָט אונדז מזכה
געווען, ,ווילגער טאָג' ,װילנע 01 ,אָקט,0391 .
ה .נ .װײניק  --דער אָנהױב פון יידישן טעאַטער-סעזאָן אין װילנע ,דאָרט71 ,
אָקט,0391 .
א .שװאַרצער |י .ניסענבוים} , --איציקל כװאַט? און רעגינאַ צוקער, ,לוב-

לינער טאָגבלאַט ,/לובלין 21 ,נאָו,0391 .
יאָנאַס טורקאָװ  ---פ,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
זו,121*611 ,701 ,98 ,85 ,82 .

אַרענשטיין (אָרען) ,יוסף
{|אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

וי יאָנאַס טורקאָוו גיט איבער ,האָט ער ,בעת ער איו אין 72
געשטעלט געװאָרן אין דער אָנפירונג פון געזעלשאַפטלעכן
6
יידישן טעאַטער אין קראָקע ,אַרינגענומען אין דער טרופּע א.
וועלכער האָט געשטאַמט פון פּשעמישל .טורקאָוו דערמאָנט וי
דער ,אַז אָ .האָט זיך באַטײליקט אין דער לעצטער אויפפירונג
,אָרפסיונג" אין דער װאַרשעװער געטאָ ,וואו ער איז אויך
פון ד
אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס,,
יָאָנאַס טורקאָװ  ---פ,אַרלאַשענע שטערן  ,,ב'א ,3591 ,באַנד  ,1זז,151 ,88 .
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יידישן

טעאַ

טע ר

צימבאַליסט ,קאַרל {עקיבא}
{געב 51 .אױגוסט  -- 1981אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן  51אױגוסט  1981אין ברזע-
זשין .,ביי לאָדזש ,פּױלן ,ואוהין די
עלטערן ,חסידישע תבואה-סוחרים ,האָבן
זייך שפּעטער איבערגעטראָגן .געלערנט
אין חדר און ביז  51יאָר אין לאָמזשער
ישיבה ,דערנאָך ביים לאָדזשער רב הרב
אליהו מייזעל ,און למודי-חוץ אין אַ
פאָלקס-שול,
דורכן זיין אַ שליח ביי סעם אַדלער,
באַקומען אַ צוטריט צו די הינטער-קוליסן
פון יידישן טעאַטער און דורכדעם געװאָרן אַזױ פאַרליבט אין טעאַ-
טער ,אַז ער פלעגט זיך דאָרט אויסבאַהאַלטן הינטער די שטולן פון
די נאָכמיטאָג-ביז די אָװונט-פאָרשטעלונגען ,פלעגט גנבנען אין
שטוב געלט אויף בילעטן אין טעאַטער .נאָכקאָפּירנדיק די אַקטיאָ-
רן ,האָט צ .צונויפגענומען עטלעכע יינגעלייט און מיט זיי אויפגע"
פירט אין דער שכנותדיקער שטאָט זגערזש זאָלאָטאַרעװסקיס 'ישי-
בה בחור' ,שפּילנדיק די טיטל-ראָל .דער אַקטיאָר געלאַדע זעט אים
צופעליק שפּילן און נעמט אים אַריין אין זיין טרופּע ,וואו ער שפּילט

אײיניקע װאָכן ,דערנאָך מיט ביאַלקאָװיטשן .צוליב מיליטער-דינסט
איבערגעריסן דאָס שפּילן און עס ווידער באַנייט ערשט אין 5191
(דריי חדשים) מיט אסתר רחל יקאַמינסקאַ איבער פּױלן דערנאָך
זיך באַטײליקט אייניקע חדשים אין אַ טורניי מיט יוליוס אַדלֶער
און הערמאַן סיעראָצקי ,און שפּעטער אָנגעהויבן אַלין אָנפירן מיט
טרופּעס איבער פּױלן ,איבערהויפּט זינט זיין חתונה מיט רעגינא
צוקער ,מיט איר אָלס הױפּט-ראָליסטקע.
צ .האָט אויך ,צוזאַמען מיט זיין פרוי ,געשפּילט  9חדשים אין
לאָנדאָן ביליומענטאַל און  2חדשים אין פּאַריז ביי בורשטיין.
אין  3291האָבן זיי געשפּילט  6װאָכן אין טשעכיע ,און  4חדשים
אין רומעניע ,אין  8 -- 5291חדשים אין בוענאָס איירעס און 2
חדשים אין מאָנטעװידעאָ (אורוגוויי) און אין  2 -- 6391חדשים
אין ריאָ דע זשענייראָ און סט .פּאַול (בראַזיל) ,דערנאָך זיך צוריק-
געקערט אין פּױלן ,וואו ער האָט ווידער אָנגעפירט מיט אייגענע
און חברים-טרופּעס,

וועגן זיין טראַגישן סוף דערציילט יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך
,אַרלאָשענע שטערן":
פ
;עס האָט זיך אָנגעהױבן די עטאַפּנוױיזע ליקווידאַציע פונם
װואַרשעווער יידנטום.. .מיר אַרבעטן אין איין ישאָפּי .אינם
דאָזיקן ישאָפּי אױף דער מילנע גאַס האָט זיך גרופירט ,בעון
דער ערשטער אַקציעי ,כמעט די גאַנצע יידישע אַרטיסטישע
וועלט ,װאָס איז צו יענער צייט איבערגעבליבן אין ואַרשעע.
דאָרט האָבן זיך געפונען מעטאַל-וואַרשטאַטן ,וואו דער טעאַטער-
געשעפטס-פירער דוד העלפמאַן איז געווען ישאָפּי פאַרוואַלטער.
נעבן מאַקס וויסקינדן איז געשטאַנען בייס וואַרשטאַט ,פּאַרקאַ-
שערט די אַרבל ,דער אָפּערעטן-רעזשיסער און אַקטיאָר קאַרל
צימבאַליסט. .ד.י לאַנע אין געטאָ איז געוואָרן װאָס אַמאָל עװוע-
רער .עס ווערט יאָפּגעשווענקטי איין יידישע גאַס נאָך דער אַנ-
דערער .די ריי קומט אויך אויף אונדזער מילנע גאַס....דעם 72טן
סעפּטעמבער  2491האָבן די דייטשן דורכגעפירט אַ גרעסערע
ייידן-רייניקונגי אין גרױיסן געטאָ .דאָס איז געווען אין די פאַר-
2858

קסדושים באַ נד
מיטאָגישעהן .עס איז געווען פאָרויסצוזען ,איַנזאָכמיטאָג וועלן
די אומגעבעטענע געסט ,די דייטשן ,קומען צו אונדז אױף דער
מילנע גאַס .איך האָב אױף דעם איפמערקזאַם געמאַכט אַלע
מיינע חברים פון דער מילנע גאַס און איך האָב זי געראָטן צו
ג|יין מיט מיר אין גרויסן געטאַ אַרײן וואו סיאיז דעם זעלביקן
טאָג ,פאַרמיטאָג ,שוין פאָרגעקומען אַן אַקצֵיעי .אייניקע חברים,
וי אברהם קורץ ,קאַרל צימבאַליסט ,דוד לואי ,יאַנקעלע דאַנ-
ציקער דערקלערן ,אַז מיקאָן שוין רויק אַהײמגײן .סיהאָט ניעשט
קיין שום זין לענגער צו װאַרטן ..די אומגעדולדיקע צימבאַ-
ַ.רום
| ליסט און לואי האָבן אונדז פאַרלאָזץ און אַװעק אַהײם .א
 7אַ זייגער האָבן מיר אויך באַשלאָסן צו פאַרלאָזן אונדזער אָרט
און ענדלעך גיין אַהײם .אויפן וועג האָט מען נישט געזען קין
לעבעדיקן מענטש .ביים ראָג דזשעלנע און זאַמענהאָף האָבן מיר
באַגֶעגנְט אַ פאַרבייפארנדיקע פור אויף וועלכער סיאיז געשטאַנען
מיינס אַ באַקאַנטער .באַמערקנדיק מיך ,האָט ער אַראָפּגעשרין
-פון דער פור :יפאַניע טורקאָוו ,אַנטלױפט ,מען פירט די מילנעגאַסױ מִיךְ האָבן זיך געלאָזט לויפן צו די נאַענסטע חורבות
(זאַמענהאָף  )6כדי זיך דאָרט צו באַהאַלטן ..פּלוצלונג האָבן
ז-יך דערהערט עטלעכע שאָס ,מיר האָבן אָפּגעװאַרט אַ פּאָר
מ.י.נוט און איך האָב פאָרזיכטיק אַרױסגערוקט דעם קאָפּ און
הערזען ס .ס-.לייט פירן אַ גרופע יידן .איך בין וי פאַרגליווערט
-געװאָרן .דאָס האָט מען געפירט דגיאַנצע מילנע און אַט.ייל!; נאָואָליפּיע גאַס... .צווישן דער גרופע זיינען אויך געווען קאַרל
 צימבאַליסט ,יאַנקעלע דאַנציקער אץ .דוד לואי ,װאָס האָבן זיךיאַזױי געאיילט אַהיים".
מ .צ..
יאָנאַס

, --פאַרלאָשענע

טורקאָװ

שטערן,,

בוענאָס

איירעס,

,3591

באַנד

| = איינס ,זז,98 ,09 ,911'711 .

קאליש ,לעאָן

נלייב ן

וָגעב .י1אַנואַר  -- 2881קרבן פון די .נאַציס}.

געבוירן  1יאַנואַר  2881אין לעמבערג,
גאַליציע .,עלטערן  --סוחרים ,געלערנט
אין אַ בירגער-שול .אין  8981אַריינגע-
טראָטן אין כאָר פון לעמבערגער יידישן
טעאַטער ,אָבער שוין צוויי װאָכן שפַּע-
!ער אַריבערגענומען געװאָרן אַלס ראָ-
ט
ליסט אין חנא װאָלפסטאַלס טרופע .דאָ
שפּילט ער  4יאָר .,און קומט צוריק אין
לעמבערגער .ייִדישן טעאַטער שוין אַלס
ליבהאָבער-זינגער- ,
אין  3091וערט ק .גענומען צום מיליטער:-דינסט ,און נאָכן
צוריקקומען אַ היים ,האָט ער חתונה מיט אַ כאָריסטקע ,וועלכע
ווערט אויך שפּעטער אַן אַקטעריסע .ק .װערט דערנאָך אַנגאַזשירט
קיין לאָנדאָן צו זיגמונט פיינמאַן אין טעאַטער ,און פאָרט פון דאָרט,
מיט אַ טרופּע ,שפּילן ײַדיש טעאַטער אין בוענאָס איירעס .נאָכן
שפּילן דאָרט א יאָר צֵייט קערט ער זיך צוריק קיין לעמבערג ,וואו
ער בלייבט כסדר שפּילן אין דאָרטיקן יידישן טעאַטער? אין וועלכן
ער רעזשיסירט אויך געוויסע פּיעסן.
| = דער אַקטיאָר ווילי גאַלדשטײן אין זיינע זכרונות דערציילט ,אַז
אין אַן אָװונט אין יאָר  .,7191האָט עברייגעוווינט אַ פאָרשטעלונג
אין  :גימפּעלס טעאַטער אין לעמבערג ,בעת וועלכער .מ'האָט געָ-
בא
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דאַרפט שפּילן לאַטײינערס אָפּערעטע 'פאַר פיר הונדערט יאָר  ,אין
וועלכער "דעם פּרינץ' האָט באַדאַרפט שפּילן קאַליש ,דער ליבלינג

פון לעמבערגער יידישן פּובליקום ,אָבער עס איז שוין געװען

 שפּעט און מ'האָט די פאָרשטעלונג נאָך נישט אָנגעהויבן ,ווייל מ'האָטגעװאַרט אויף אַ מיליטערישע קאָמיסיע פון גענעראַלישטאב.
|
יי
בי
סיבה?:
/אדער דירעקטאָר

די

גימפּעל האָט אָנגעגעבן אַ ביטע אין עס-

 טרייכישן קריגס-מיניסטעריום ,אַז דער ערשטער געזאַנגס-שויש-יפילער לייב קאַליש ,וועלכער דאַרף באַלד איינריקן {רעקרן-
טירט װערן} צום מיליטער-דינסט ,אִיז אומבאַדינגט נױטיק
פאַרן יידישן טעאַטער ,און ער בעט דעריבער זיין באַפּרײונג
כדי נישט צמוחן פאַרמאַכן דאָס טעאַטער .ענדלעך איז זי
קאָמיסיע געקומען ,און וויסנדיק וועגן װאָס עס האַנדלט זיך,
האָט דער עולס כסדר אַקלאַמירט קאַליש; ביים אָפענעם פּאָר-
ה-אַנג . ,אין מיטן סצענעס און אין מיטן זיינע פיינע געזאַנגען,
 -האָט דער עולס אויסגעיובלט די פרייד און כסדר גערופף  ביס!

קאַלישוּ אונדוער קאַליש! בראַװאָ! ביסײ .איך גלייב אפילו נישט
 צי די אָפּיצירן מִיט דעם גענעראַל בעהם הערמאַלי בראש האָבןאַ סך פאַרשטאַנען פון דער פאָרשטעלונג ,אָבער זיי זיינען אויס-געזעסן ביז צום סוף ,און ווען דער פאָרהאַנג איז געפאַלן ,האָט

| דער עולם אומצייליקע מאָל אַרױסגערופן זייער ליבלינג קאַלישן
 :און די אָואַציעס פאַר קאַלישן האָבן באַגלײט די אָפיצירן ביז
 זיי זיינען שוין געווען אױף דער גאַס .עס זיינען בלויז אַריבערעטלעכע טעג ,קומט לייב קאַליש אין קאַפּע און באַוײזט אַ פּאַ-
פִּיךְ מיט אַ גרױיסן עסטרייכישן אָדלער ,און אין פּאַפִּיר זאָגט
זיך ,אַז לייב קאַליש ,דער באַרימטער יידישער שוישפילער און-
זינגער ,ווערט באַטראַכט אַלס יאונענטבערלעדי (אומבאַדינגט
נייטיק) פיר זאָס יידישע טעאַטער און ער ווערט בעפרייט פון

מיליטער-דינסט ביז אויף  ווייטערעס".

|

יאָנאַס טורקאָוו פאַרצייכנט אויך אין זיין בוך ,פאַרלאָשענע
שטערן" אַ שפּיצל ,װאָס ק ,.וועלכער איז געווען באַקאַנט אַלס אַ
גרויסער וויצלער ,האָט אָפּגעטאָן צו זיין דירעקטאָר עמיל גימפּעל.
דערביי באַמערקט טורקאָוו ,אַז ק .פלעגט ,גלייכצייטיק מיט זיין
שפּילן אויף דער בינע ,האַנדלען מיט פאַרשיידענע זאַכן
זיגמונט טורקאָוו פאַרצייכנט ,אַז בעת זיין שפּילן אין לעמבערגער
יידישן טעאַטֶער ביי גימפּעלן ,האָט ער דאָרט' :דערקענט אגַאַנצע
ריי ,נייע פאַר מיר ,אַקטיאָרן .פאַכלײט ,װאָס אויף זיי זיינען גע"
ווען אויסגעקריצט שפּורן פונם שווערן וועג פון די בלאָנדזשענ-
דיקע שטערן" .צו די דאָזיקע אַקטיאָרן האָבן געהערט! שטרענג,
קאַליש. .יי" -

ק'.ס טאָכטער ,סאַלאָמעאַ :וועלכע -האָט.אָנגעהױיבן אַלס כאָ-
ריסטקע אין יידישן טעאַטער ,איז שפּעטער געװאָרן אַן אַקטע-
ריסע און באַליבטע זינגערְיִן און געשפּילט אין לעמבערג,
ק'.ס זון הענרי ,וועלכער .לעבט אין ניו יאָרק און האָט אויך
געשפּילט אין לעמבערג,,און אִין אַנְדַעֶרע שטעט ,גיט איבער אַז

ווען דִי סאָװיעטן האָבְן אין  9391אָקופּירט לעמבערג ,האָט זיין
פּאָטער זיך געפוגעְן קורץ נאָך.אַן ,אָפּעראַציע אִין נאַקן .ער האָט צו
יענער צייט ניִשט .געשפּילט קיין טעאַטער ,נאָר פלעגט אַרױסטרעטן
אפוְיאףַרְ-שיידֶענֶע אונטערנעמונגען וואו ער פלעגט זינגען .דער
אינפּאָרמאַטאָר איז אַרינגענומען געװאָרן אין דער רויטער אַרמײ
און פון דעמאָלט אָן האָט ער פאַרלאָרן יעדן שפּור פון זיין פאַמי-
ליע; .ער אַלייַן איז פאַרוואונדעט געװאָרן אוּן איז געלעגן  31חדשים

וי

2860

לעלסיקאַָן

פון

אין אַ שפּיטאָל אין סאַראַטאָוו .אין דעצעמבער  4491האָט עֶר גע-
האָט די געלעגנהייט ווידער צו זיין אַ קורצע צייט אין לעמבערג,
און דאָרט האָט ער זיך דערוואוסט ,אַז די דייטשן האָבן מיט גוואלד
פאַרשלעפּט זיין גאַנצע פאַמיליע און זי אומגעבראַכט און אַז זיין
פאָטער איז געשטאָרבן אין דלעערמבערגער געטאָ.
|
ש .ע .פון עמנואל דעסער ,און ש .ע .פון זיין זון הענרי קאליש
ווילי גאָלדשטײין  --אידישע אַקטיאָרן אין גאַליציע, ,פּנקס גאַליציע" ,בוענאָס

איירעס ,5491 ,זז,313:213 .
יאָנאַס טורקאָװ'  ---פ,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,

זו.747242 .
זיגמונט טורקאָװ , --די איבערגעריסענע
:
ז,131 .

|
תקופה ,,בוענאָס איירעס,1691 ,

פּאַסטאַר ,משה |מוני}
{ברהם משה פּאַסטערנאַק |
א
{געב 62 .מיי  -- 8981אומגעבראכט

געװאָרן דורך די נאַציס)

געבוירן  62מיי  8981אין לאָדזש.
פּוילן .פאָטער  --אַ שוסטער .נאָך לער-
נענדיק אין חדר ,געזונגען אין כאָר פון

דער 'דייטשער סינאַגאָגע' א'ל פון די"
ריגענט דאַרגאָזשאַנסקי .געענדיקט די
האַנטװערקער-שול אין לאָדזש ,און אַלס
יינגל זיך באַטײליקט אין די העברעישע

פאָרשטעלונגען פון יצחק קאַצענעלסאָנס
'הבימה העברית' ,שפּעטער אין די הע"
ברעישע און יידישע פאָרשטעלונגען פון
ל,ידאַ" א"א פון זלמן זילבערצווייג,
 -- 7געװאָרן אַ פּראָפּעסיאָנעלער אַקטיאָר אין מ .ד .װאַקט-
מאַנס טרופּע ,דערנאָך אַריבער אין דער טרופּע פון יוליוס אַדלער
און הערמאַן סיעראָצקי -- 4291 .אַנגאַזשירט אין װאַרשעװער
/צענטראַל'-טעאַטער און זיך באַטײליקט אין טורניי פון דער טרו-
פַּע איבער פּוילן -- 6291 .אָפּגעפאָרן מיט קאָמפּאַנעעצס טרופּע
קיין רומעניע ,האָט דאָרט שפּעטער חתונה געהאַט מיט דער אַק-
טעריסע סעווילא זיגלער און װוערט דער רעזשיסער פון אָפּערעטן-
רעפּערטואַר אין זיין שווער ,משה זיגלערס ,טרופּע ,מיט וועלכער
ער פאָרט אַרום איבער עסטרייך ,אונגאַרן .,טשעכאָסלאָװאַקײ ,פַױ-
לן און רומעניע.
זלמן זילבערצווייג ,וועלכער האָט געטראָפן פ'ן אין  8291אין
זיגלערס טרופּע ,גיט איבער ,אַז ער איז געווען זייער באַליבט ביים
טעאַטער-עולם .ער האָט באמת באַװויזן זיך צו אַנטװיקלען פאַר אַ
פיינעם פאָט-ליבהאָבער ,אַ גוטן טענצער און אַלס אַ פאַרשטענדי-
קער רעזשיסער אויפצופירן אויף אַ שיינעם אופן אָפּערעטן אונטער
די שווערע כאַדינגונגען פון אַ װאַנדער-טרופּע ,אָפּט איבער קליינע

שטעט און שטעטלעך

אָן געהעריקע אַקסעסואַרן ,וי די נייטיקע

דעקאָראַציעס ,באַלייכטונג ,כאָרן .,טענצער ,אָרקעסטערס און מכ"
שירים -מיט וועלכער אַן .אָפּערעטן-אויפפירונג .איז פאַרבונדן.
װווי יוליאַן שװאַרץ גיט איבער ,האָט די זיגלער-טרופּע זיך גע-
פונען אין עסטרייך; ווען דאָס לאַנד איז באַזעצט געװאָרן פון די
נאַציס :די טרופּע איז דערויף באַלד געצוואונגען געװאָרן זיך אומ-

צוקערן קיין רומעניע? אָבער .פּ :אָלס פּולישער בירגער ,איז פון
!3861

יידישן

טעאַטער

די נאַציס צוגענומען

געװאָרן קיין פּױלן ,וואו ער איז אומגעבראַכט

געװאָרן.
ש .ע .פון זלמן זילבערצווייג און יוליאַן שװאַרץ.
ל,עקסיקאָן פון יידישן טעאַטער ,,גִיו יאָרק  ,9591דריטער באַנד ,ז.2491 .

קאץ ,וישע
|געב -- 2981 .קרבן פון די נאַציס}
געבוירן  2981אין לאָדזש ,פּױילן .ביי
זייער פרומע חסידישע עלטערן .אין זיין
אױיטאָביאָגראַפיע שרייבט ער:
;פאָטער ,אַ הייסער ,ואָרקער חסיד,
װאָס פלעגט יעדן מאָנטיק און דאָנערשטיק
פאַרשליסן דאָס געשעפט און פּראַווען מיט
זי חסידים יקערמעשלעךי .די מוטער --
נאָך פרומער  --אַן אייניקל פון פּלאָצקער
רב .רי זישע פּלאָצקער; האָב איך מיינע
ערשטע יאָרן פאַרבראַכט אין אַלטן דושש"
נעס חדר און שפּעטער אין חסידים-שטיבל .ביז  81יאָר האָב איך
אפילו קיין אַנונג נישט געהאַט װאָס עס איז אַזעלכעס יטרעיאַ-
טערי ,נישט געוואוסט מיט װאָס דאָס שמעקט ..הערנדיק אָבער
איינמאָל ,צופעליק ,װי אַזױ אַ חתן מיט אַ כלה האָבן נאָכדער-
צײילט די וואונדער און נסים ,װאָס דאָרטן קומט פאָר ,האָב איך
בי זיך באַשלאָסן ,ביי דער ערשטער געלעגנהייט ,פּרואוון אַלין
דאָס זען מיט מיינע אייגענע אויגן .וי אַזױי מאַכט מען דאָס
אָבער? גיין ביינאַכט אין טעאַטער אַרײן ,קאָן איך נישט .די פאָר-
שטעלנגען ענדיקן זיך נאָך האַלבער נאַכט און װאָס פאַר אַ
תירוץ װעל איך זאָגן אין דער היים ,אַהיימקומענדיק אַזױ שפּעט?
דער טאַטע וויסט דְאָך יעדן טריט וואוהין איך גײ .איך האָב
אָבער לאַנג נישט באַדאַרפט װאַוטן און דאָס געלעגנהייט איז
מיר אַליין געקומען אין די הענט אַריין אויסנוצנדיק װאָס מיץ
פאָטער איז אַװעקגעפאָרן אויף צויי שבתים צום רביץ ,און
מיך גראָד ,צוליב אַ צופאַל ,נישט מיטגענומען האָב איך באַלד
דעם ערשטן שבת בײטאָג ,וי נאָר איך בין אַהײימגעקומען פון
שטיבל ,וואו איך האָב געדאַוונט ,און געווען דער יערשטער צר
האַלטער ביי אַלע זמירותן ,אָפּגעגעסן די פיש מיטן טשאָלנט,
זיך בגנבה אַרױסגעקראָגן פון שטוב ,גענומען מיט .זיך אין
קעשענע דאָס ואָכנדיקע זיידענע היטל ,אַרין אויפן וװועג אץן
אַ הויז ,אויסגעטאַן דאָס שבתדיקע ,סאַמעטענע ,און עס איבער-
געביטן מיטן װאָכנדיקן ,און אַזױ אַוועק אין טעאַטער ...געשפילט
האָט מען יכל נדריי .דאָס טעאַטער איז געווען זײיער גרױים.
געזעסן בין איך זייער הויך ,אויפן דריטן שטאָק גאַלערײ .גע-
רעדט האָט מען אױף דער בינע דייטשמעריש ,האָב איך טאַקע
נישט פאַרשטאַנען איין װאָרט ..איך האָב אָבער יגעפילטי ,אַז
סידאָרף זיין שיין ..איבערהויפט האָט |האָבן| אויף מיר גע-
וװידקט די רייכע גאַלדענע און זילבערנע קאָסטיומען ,די שײינע
סאַלאַנען ,דאָס זינגען און טאַנצן און איבערהויפּט דער גאַנצער
טאַראַראַם .סיאיז עפעס פרילעך ,לוסטיק ,נישט אַזױי וי אין
דען היים ,וואו אַלץ טאָר מען נישט ..דער עיקר אָבער האָב איך
מקנא געווען די יפּאַרשטעלערסי ,די ,װאָס פּאַרשטעלן זיך ,פאַר
דעם כבוד ,װאָס מען גיט זיי אָפּ .איך בין אָבֶער באַלד געקומען
 צו זיך ,וױייל װי נאָר סיאיז געפאַלן דער לעצטער פאָרהאַנג.יהאָב איך זיך דערמאָנט,

אַז סיאיז שוין שפּעט ,האָב זיך שנעל
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צדדושים
געכאַפּט זיך ,אויף גיך איבערגעטאָן
אין שטיבל
שױין

פון

קיינער

אַרין זינגען די שלוש
יאָרן

האָט

גלייך

געווען

נישט

מיין חזקה,

אַזאַ שיין

נאָכן באַזוכן

די

דאָס היטל
סעודות
וױיל

אַלע

און הויך

ערשטע

און אַוװועקגעלאָפן

זמירות ,װאָס דאָס איז
האָבן

קול װי

געזאָגט,

אַז

זישע.
האָט

פאָרשטעלונג

מיך

גוואַל-

דיק גענומען ציען צו דער בינע .קיין זאַך איז מיר עווין נישסט
געגאַנגען
און

אין

געזזכט

קאָפּ אַרין.
עצות

וי

טאָג

אַזױ

און

מען

נאַכט

וװוערט

בין איך
א

אַרומגעגאַנגען

שפילער?

צוױי

זאַכן

האָבן מיך אָבער דערין געשטערט :מיינע פרומע עלטערן .וועל-
כע װאָלטן דאָס נישט איבערגעלעבט ,און דאָס װאָס מען מוז
קענען זייטש און אַלץ גע-
דענקען פון אויסנוױיניק .אַז
סיאיז פאַראַן אַ סופלער ,דאָס
האָב איך נישט געוואוסט..
נישט קוקנדיק אָבער אױף
דעם אַלעם ,האָב איך נישוט
גערוט ,ביז איך בין אין גע-
היים ,בסוד סודות ,אַריינגע-
טראָטן אַלס מיטגליד אין דע-
מאָלסטיקן לאָדזשער פאַריין
ידראַמאַטישע יגנטי ,ואו
איך האָב ,אין אַ צייט אַרום,
געשפּילט מיין ערשטער ראָ-
לע ,דעם 'דינעם בטלױ אין
דוד פינסקיס יפאֲמִילִיע צביי.
דאָס דאָזיקע טעאַטער-שפּיל
האָט מיך אָבער שזין ניעזט
באַפּרידיקט .און אין סוף
 0בין איך אַנטלאָפן פון
דער היים ,מיטנעמענדיק

זישע קאַץ אַלס ,געשמיסענער"

מיט

זיך עטלעכע וובל און די
אין ה .לײװיקס ,הירש לעקערט
חסידישע לאַנגע קאַפּאָטע ,וועלכע איך האָב אַליין אַרומגעשניטן,
מאַכנדיק

פאַר

זי

אַ ידייטשי,..

אַװי האָב איך אַרומגעװאַנדערט מיטן גרעסטן טייל יידיעזע
וואַנדער-טרופּעס איבער די פאַרשיידענע שטעט און שטעטלעך
פון פוילן און רוסלאַנד ,ביז סיהאָט אױסגעבראָכן די אײיראָפּע-
ישע {ערשטע װעלט|-קריג .דורך דער צייט האָב איך אַ סך
געלייענט יידישע ליטעראַטור ,שױן געוואוסט װאָס עס הייסט
אַ שונדיפיעסע און ואָס אַ ליטעראַרישע פּיעסע ,אויף אַזױ וױיט,

אַז אַ סד אַקטיאָרן האָבן פון מיר חוזק געמאַכט און מיך גערופן
יליטעראַטי ...אַז די דייטשן האָבן אין יאָר  5191פאַרנומען װאָר-
שע ,בין איך דעמאָלט  --שוין דער אַקטיאָר קאַץ  --אַריינגע-
טראָטן אַלס בוף-קאָמיקער אין דער טרופע פון אסתר רחל קאַ-
מינסקאַ ,יואו מען האָט געשפּילט  4מאָל אין דער ואָך דראַמען
| און

 4מאָל

געעפנט,

אָפּערעטן,

דער

און ווען

יעליזעוסי

סיהאָט

טעאַטער

מיט

זיך,

מיט

דער

אַ יאָר שפ9עטער

װואַרשעוװוער

אָפּע-

רן-זינגערין יוזעפינאַ וואַרשאַווסקאַ בראש ,בין איך אַהין אַו-
גאַזשירט געװואָרן מיט אַ גרעסערן געהאַלט .דאָסזעלבע עפּעטער,
ווען די טרופע ווערט פאַרשטאַרקט מיט דער אָפּערעטע-אַרטיסטין
סען קלער .דאָס דויערט אָבער נישט לאַנג ,און אברהם יצחק
קאַמינסקי אַנגאַזשירט מיך אויף אַ טורניי איבער די גרעסערע
שטעט אין פּוילן און אַזױ שפּילנדיק אין לאָדזש מיט קאַמינס-
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באַנד
קין ,ווער איך אַנגאַזשירט אין דער דירעקציע פון יוליוס אַדלער
און סיעראָצקי ,וועלכע פאַרענדיקן דעס סעזאָן אין לאָדזשער
;גרויסער טעאַטערײ ,און הייבן אין קורצן אָן דעם פּרישן סעזאָן
|
אין װואַרשעווער יצענטראַלי-טעאַטער".
אין יאר  9191בין איך אַנגאַזשירט געװאָרן קיין ווילנע ,אץן
טעאַטער יפּילהאַרמאָניעי צו דער דירעקציע פון נחום ליפּאָווסקי,
וואו נאָכן אָפּשפּילן אַ סעזאָן ,בין איך אַרױס פון טעאַטער א
געגריודעט אַ צוױיט יידיש טעאַטער יפּאַלאַסט' אונטער מין
דירעקציע ,קאָנקורירנדיק מיט מיין פריערדיקן דירעקטאָר,
וועלכער האָט נישט געקאַנט ביישטיין די קאָנקורענץ און איז סוף
כל סוף געצוואונגען געװאָרן צו שליסן זיין טעאַטער .אָפּזייענדיק
דריי יאָר אין ווילנע און אין קאָוונער ליטע ,בין איך צוריקגע-
קומען קיין וואַרשע ,וואו איך האָב ווידער געשפּילט אין קָאַ-
מינסקיס טעאַטער .דאַן האָב איך אינגאַנצן אַװעקגעװואָרפן דאָס
טעאַטער און זיך פאַרנומען מיט געבן קאָנצערטן זינגענדיק
אַקטועלן פּאַראָדירטן טעקסט אויף די מעלאָדיעס פון פאָלקס-
לידער .זי קאָנצערטן זיינען פאָרגעקומען אין וואַרשע ,לאָדזש,
ווילנע און די איבעריקע גרױיסע שטעט פון פוילן ,און כאָטש
זי זיינען דורכגעגאַנגען אומעטוס מיט אַ געהעריקן דערפאָלג,
דאָך בין איך שפּעטער צוריקגעקומען צום טעאַטער; געשפּילט
אין וואַרשע ,וואו איך בין דורך דער צייט געװאָרן אַ מיט-די-
רעקטאָר אין קאַמינסקי-טעאַטער ,געפאָרן אויף גאַסטראָלן אין
לעמבערג ,לאָדזש ,ווילנע ,לובלין און ביאַליסטאָק ,זיך באַ-
טייליקט אין פילם יליוי ,געזונגען פאַר גראַמאָפּאָנען און אַלײן
|
יגעמאַכטי די לידלעךײ.
ק .האָט גלייכצייטיק מיט שפּילן און אָנפירן מיט יידיש טעאַטער
זיך אויך פאַרנומען מיט שרייבן .דעביוטירנדיק אין  4191אין
װאַרשעװער 'מאָמענט' מיט אַ קאָרעספּאָנדענץ פון בריטשאַני (בע-
סאַראַבער גוב ,).האָט ער אין  8191אין װאַרשעװער 'היינט' פאַר-
עפנטלעכט קאָרעספּאָנדענציעס און רייזע-בריוו א'נ 'איבער ליטע
און אוקראַינע' .זינט  2291האָט ער אין ניו-יאָרקער ,פאָרווערטס"
געדרוקט אַ גרעסערע סעריע 'קוריאָזן און מעשיות פון אַלטן יידישן
טעאַטער אין צאַרישן רוסלאַנד' ,װאָס זיינען איבערגעדרוקט גע-
װאָרן אין ,ווינער דייטשע מאָרגענצייטונג" ,אין דער װאַרשעװער
'פאָלקסצייטונג' און אין אַנדערע פּעריאָדישע אוױיסגאַבעס .ער האָט
אויך פון צייט צו צייט געדרוקט קאָרעספּאָנדענציעס ,הומאָריסטי-

שע לידער ,אַ טייל א'פּ אַלעקסאַנדער זיסקינד ,אין 'פּאַריזער בלע-
טער'' ,ריגער פאָלק' ,װאַרשעװער 'אילוסטרירטע װאָך' און אין
לאָדזשער װאָכנבלאַט 'טעאַטער און קונסט' .אַ קורצע צייט האָט
ער
!

רעדאַקטירט

און אַרױסגעגעבן

אַ הומאָריסטיש

טעאַסער:װאָכג-

בלאַט 'דער טעאַטער לץ' ,און אין  4291איז ער געווען מיטרעדאַק-
טאָר פון דער 'יידישע בינע' ,װאָס איז אַרױסגעבן געװאָרן דורך
דער צענטראַל-פאַרװאַלטונג פון יידישן אַרטיסטן פאַריין אין פּױלן,
ק'.ס כרודער איז געווען דער שרייבער פּיניע קאַץ.
ב .קוטשער ,ריידנדיק וועגן דעם 'דירעקטאָראַט' אין װאַרשעװער
יידישן אַרטיסטן-פאַריין ,װאָס האָט דערפירט צו דעם 'פּוטש ,גיט
איבער קאַצס אָנטײל אין דעם ענין
גביים

פאַריין

איז

געשאַפן

געואָרן

אַ דירעקטאָראַט,

ואָס

ואָט אַליין איבערגענומען אַלע יידישע טעאַטערס ,אַלין אָנגע-
פירט מיט די טעאַטערס סיי וירטשאַפטלעך ,סיי קינסטלעריע,
אַליין באַשטימט ער וואו עס זאָל שפיל ,ער וויפל עס זאָל
פאַרדינען נאָר װווי געויינטלעך אין אַזעלכע פאַלן ,זיינען אויך
3864

לעצסיסאַן

פון

דאַ געווען נישט-צופרידענע ,געווען פאַװאָריטן און באַעוולהטע.
האָבן זיך אָנגעהױיבן פּראָטעסטן און קריגערייען .אַרטיסטן האָבן
גענומען זיך אָפּרייסן פון פּאַריין און שפילן טעאַטער איף אי
גענע האַנט .איין גרופע האָט אָפּגעדונגען דעס קייאָ זאַל אויף
דזשיקע נין ,אַ צוױייטע גרופּע האָט געשפילט אין זאָל פון
יידישן האַנטווערקער פאַרבאַנד ,נאַלעווקעס צוויי .געווען אָפענע
קאַמפן .,ביידע צדדים האָבן זיך באַשולדיקט אין פאַרשיידענע
זאַכן ,ביז ,אין אַ שיינעם פרימאָרגן ,די גאַס ווערט איבערראַשט
מיט אַ ידיעה :אין אַרטיסטן פאַריין איז פאָרגעקומען אַ יפוטעזי
נאיבערקערעניש) ...די 'אָפּגעריסענעי  --מיט י .קרעלמאַנען
מיט זישע קאַצ ,מיט חנה גראָסבערגן ,משה און עווא שטאָק-
פעדער ,חנה פערבער ,דוד בירענבוים ,שמחה ראָזען  --רייסן
זיך אַרין אין לאָקאַל פון פאַרין ,פאַרכאַפן די ביכער ,נעמען
איבער די מאַכט ,זעצן אַראָפּ דעם פאַרוואַלטער ,שאַפן אָפּ דעם
ידירעקטאָראַט' און  --לעבן זאָל די פרייהייט! ...היינט איז מאַרק
יוווילער צוריק פּאַרוואַלטער .מיהאָט אָן אים נישט געקאָנט אויס-
קומען .מיאיז געגאַנגען אַהים אים איבערבעטן נאָר קיין ידי-
רעקטאָראַטי איז שוין נישטאָ .איטלעכע טרופע איז פאַר זיך אַ
קאָלעקטיו ,כמו אַ קאָאָפּעראַטיוײ,
יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך ,פאַרלאָשענע שטערן" כאַראַק-
סעריזירט

אים אַזױ:

זישע
טיאָר.

קאַץ האָט געהערט

דאָס זיינען

געווען

צו די אַזױ-גערופענע
זי

אַקטיאָרן,

װאָס האָבן

מלחמהאַק-
אָנגעהויבן.

צו שפּילן פּראָפּעסיאָנעל טעאַטער בעת דער ערשטער וועלט-
מלחמה .אַ דאַרער יינגערמאַן מיט אַן איבערגעשראָקן פּנים און
אַ לאַנגן האַלדז פון וועלכן עס האָט אַרױסגעשטאַרט אַ ביינדל
װי אַ קנאָפּ ,מיט אַ כאַראַקטעריסטיש גענגל ,האָט געשפּילט אַ
געווױיסע ראָל אין יידישן טעאַטער אין פּוילן באַזיצנדיק אַ עזיינע
שטים צו זינגען ,האָט ער גאָר גיך געמאַכט אַ קאַריערע אין דער
יידישער אָפּערעטע ,נישט האָבנדיק קיין אויסערלעכע מיטלען
פאַר אַ געזאַנג-ליבהאָבער ,איז ער גיך געװאָרן אַ פאַט-קָאָמֵי
קער .ער האָט אויך אַ צייט לאַנג געשפּילט אין דער דראַמע ,אין
יאָר  -- 5191אין קאַמינסקיס טעאַטער ,אין שילערס ירויבערי
און אין אַנדערע ערנסטע פּיעסן .צוליב זיין אויסערלעכקייט האָט
ער זיך זיער צוגעפּאַסט צו אַזעלכע ראָלן װי ישמואל יאָסְלי
אין גאָרדינס ישחיטהי .אין דער צייט ,ווען דער פּאַטענטינטער
ישמואל יאָסל'  --שלמה קאָן  --איז געווען אין רוסלאַנד ,האָט
זישע קאַץ געשפּילט די ראָל מיט אסתר רחל קאַמינסקאַ און
געהאַט אין אי דערפאָלג .ער איז אויך געווען אין דער װאַנדער-
טרופע פון אברהם יצחק קאַמינסקי און אַרומגעפאָרן מיט אים
איבער דער פּוילישער פּראָווינץ .אַ גרױסן דערפאָלג האָט קאַץ
געהאַט אין װאַרשעווער יווענוסי טעאַטער אויף דער דזשעלנע
גאָס ,וואו העאסָט יגעקיניגטי דער שונד-מכשף ל .שטאַספּאָגעל.
קאַץ איז געווען אַ ליבלינג פונם יווענוסי-עולם .אין יאָר 6191
איז ער אַנגאַזשירט געװואָרן דורך עפּלבערגן אין יעליזעוםי-
טטאַטער ,וואו ער הװאָט געשפּילט אין ש .לאַנדאוס אויפפירונג
פון קראַשעווסקיס יציגיינערין אַזאַי ,און דערנאָך מיט דער
וואַרשעווער אָפּערןזינגערין יזעפינאַ .װואַרשאַווסקאַ און יעקב
קעלטער אין גאָלדפאַדענס ישולמיתי ,וואו קאַץ האָט זיך אויסגע-
צייכנט אין דער ראָל פון יצינגעטאַנגי .נאָך דער מלחמה האָט
שין קאַץ פאַרנומען אַן אָנגעזעען אָרט אין דער יידישער אָפּע-
 +רעטע און-קליינקונסט-טעאַטער .ער איז  אַרומגעפאָרן מיט פאַר-
אי
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טעאַטער

יידישן
שידענע
ליטע,

טרופּעס
דער

וואו

-אינטערעס

איבער
יידישער

און צוגעשטעלט

דער

לענג

עולם

האָט אַרוױסגעויזן

דעם

אן

בעסטן

ברייט

פילן

פון
דעם

צושױיער

אן

גרעסטן

פאַרן

יידיעזן

טעאַטעך.
זישע
אַ גוט

אַמאָליקער

קאַץ ,דער

אַנטװיקלטן

פוילישער

געזעלשאַפטלעכן

פּראָווינץ,

| שטימונגען

פאַט-קאָמיקער,
חוש.

פאָרנדיק

האָט ער זיך צוגעהערט

און ער האָט פאַרשטאַנעט,

האָט אויך געהאַט
איבער

דער

צוֹ די הערשנדיקע

אַז אױיך ער

מח

גיין מיטן

פּראָגרעס און מיט די פאָדערונגען פון דער צייט .ער האָט אִין
די אָנהײב דרייסיקער יאָרן אָרגאַניזירט ,צװאַמען מיטן {עפּע-
טער| פאַרשטאָרבענעם יצחק נאָזשיק ,דוד לעדערמאַן ,חנה גראָס-
בערג ,לאָלאַ פאָלמאַן ,אייזיק ראָטמאַן ,ראָזאַ גאַזעל ,בער שוװואַרצ-
שטיין ,דעם קליינקונסט-טעאַטער ייידישע באַנדעי אונטער דער
קינסטלערישער אָנפירונג פון יצחק נאָזשיק און אַדמיניסטראַ-
טיווער לייטונג  --יאַנעק װיינבערג .אין יאָר  ,2391ווען יצחק
נאָזשיק איז אַװעק פון דער ייידישער באַנדעי ,האָט זישע קאַץ,
צװזאַמען מיט דוד לעדערמאַן ,איבערגענומען די אָנפירונג .אין
יאָר  8391איו זיששע קאַץ ,צזאַמען מיט דער ייידישער באַנדעי,
געפאָרן קיין פּאַריז און פון דאָרט קיין צפון אַמעריקע .קורץ
פאַרן אױסבראָך פון דער (צוייטער) וועלט-מלחמה איז קאַץ,
צוזאַמען מיט לעדערמאַנען ,ראָטמאַנען און שטאָקפעדערן ,צוריק-
יי
געקומען קיין פוילן".
דער אַקטיאָר דוד לעדערמאַן אין זיין בוך ,פון יענער זייט
פאָרהאַנג" גיט איבער אַ ריי רירנדע פאַקטן וועגן װאַנדער-װעג,
װאָס ק .האָט מיטגעמאַכט בעת זיין אַנטלױפן פון װאַרשע און פּרואוון
זיך ראַטעװען אין ביאַליסטאָק.

און וועגן זיין טראַגישן סוף שרייבט יאָנאַס טורקאָו:
ווען די דייטשן האָבן ,נאָכן אָנהײב פון דער צוױייטער וועלט-
מלחמה ,פאַרנומען װאַרשע ,איז זישע קאַץ אַנטלאָפּן קיין ביאַ-
ליסטאָק .דאָרט האָט זיך אָרגאַניזירט דער ימיניאַטור-טעאַטערי
מיט דזשיגאן און שומאַכער ,און זישע קאַץ איז אויך אַנגאַזשירט
געװאָרן אין דער טרופע .ער האָט זיך אָבער נישט געקאָנט אַקלי
מאַטיזירן אינמם טעאַטער און אין מערץ  0491איז ער פון אים
אַרױסגעטראָטן .ער האָט שטאַרק געבענקט נאָך זיין פרוי זיל-
בערמינץ (אַ שוועסטער פונם באַקאַנטן ואַרשעװוער טעאַטער-
רעקוויזיטאָר) ,וועלכע איז געבליבן אין װאַרשע בי די דייטשן.
אין ביאַליסטאָק איז קאַץ געווען צװאַמען מיט זיינע צוױי זי
נאָך אַ פּאָר נישט-געלונגענע פּרואוון ביים אַריבערגין די גרע-
נעץ ,איז ער צוריקגעקומען קיין ביאַליסטאָק .ער איז אַריינגע-
פאַלן אין אַ שטאַרקער דעפרעסיע.
בעת דער גרויסער ינאַכט-אַקציעי ,דעם 92טן יוני  ,0491ווען
די סאָוויעטן האָבן אַלע פרעמדע בירגער ,װאָס האָבן נישט אָפּי
טירט

קיין סיביר,

פאַר רוסלאַנד ,דעפּאָרטירט

האָט זיך קאַץ

אויטבאַהאַלטן .נאָך צויי טעג ,ווען די יאַקציעי איז אָפּגעשוואַכט
געװאָרן ,האָט ער זיך באַמיט צוריק אַריינצוטרעטן אין ביאַ-
ליסטאָקער ימיניאַטורייטעאַטער .עס איז אים אָבער נישט גע"
לונגען דאָס האָט איט נאָך מער צוגעשלאָגן איין זון זיינער איז
| דעפּאַרטירט
קאַץ
האָט

געזאָגט
זיך

געװואָרן קיין סיביר.
צו זיין חבר

צװזאַמען

די זאַכן און ער

בער?

אויסבאַהאַלט,
וועט

דעם

3טן יולי 0491

האָט זישע

מיט

ער

עװואַרצשטיץן,
אַז ער

זיך פרייויליק

גייט

װועלטן

אַהײם

אינפּאַקן

איבערגעבן דער

פּֿאָליצֵײ,

! ווייל ער האָט שוין מען קיין כח נישט צו זיין אומלעגאַל .אַ שעה
=

יט

06

קדושים-

שניידט

נאָכדעם וי זישע קאַץ איז אַוועק ,איז געקומען זיין זון צו שוואַרצ:
שטיינען און זיך געפרעגט
אַהײם,

אַוועק
טואַלעט

איז ער

פאַרמאַכט.

שען אַן אומגליק

אויפן פאָטער .דערהערנדיק,

גלייך

ער

אַהינגעלאָפן

האָט געהאָט

אַז ער איז

און געפונען

אַ פאָרגעפיל,

דאָרט

די

אַז סיאיז

מיט זיין פאָטער און ער האָט געמאַכט

געוווינט

און מיט

אין שכנות,

גע-

אַ גוואַלט.

די טיר.

זיששוע

קאַץ איז שׁוֹין געווען טויט .ער האָט זיך אויפגעהאָנגען.

מען

האָט איס איינגעאָרדנט
די געציילטע
געווען

אין

לאָזט

אַ שטילע

אַקטיאָרן

און שרייבער,

ביאַליסטאָק.
בריו.

צויי

ער

אין וועלכן

לויה ,וועלכע עס האָבן באַגלײט

דער

איינער

װאָס זיינען צו יענער

זעלבסטמערדער

איז

האָט געבעטן

געווען

האָט

אַדרעסירט

זי זאָל אים

װואָס ער איז באַגאַנגען ,און זי זאָל אָפּהיטן די קינדער.
טער

איז געווען

בריו

דעס

און קעגן

אַ באַשולדיקונג

הױפּט -בוכהאַלטער

 -ווי ער האָט געשויבןאויפנעמען
וועגן

אין

זייערע

דערפירט

--

טעאַטער

נישט

צוליב

נישט-ערלעכע

צו זיין טױט.

כאַאָטיע ,ווייל ,מעזמעווז,

קעגן

פרףױ,

דערלאָזט
זי

די ,װאָס

האָבן

דאָזיקער בריו

איז געווען געשריבן

איז ער שוין נישט

געווען אין נאָרמאַלן

צושטאַנד.
גרישאַ ראָטשין
געלט

צוישן

קאַצן

אַ מצבה

וװען בײ

דער

ריקגעקומען
| לעצטן

די

אַקטיאָרן

לױה,

האָבן צוזאַמענגענומען

און טעאַטער-פריינט

אויף זיין קבר.
קיין

בריו

און בער שוואַרצשטין

זיין יינגערער

האָט זיך דורכגעשלאָגן
וואַרשע.

צו דער

ער

מוטער

האָט

און

זון ,װאָס
די גרענעץ
דעם

געבראַכט

און גריסן פאַר בער

געשסטעלט
איז

גע"

און צו-
פאָטערס

שװואַרצשטיינס

פרוי יוכבד און זייער זון בן ציון ,װואָס האָבן זיך אויך געפונען
אין װואַרשעווער געטאָי.
ש .ע.
זישע קאַץ  --װי אַזױ איך בין געקומען צו דער בינע, ,טעאַטעריצײטונג",
|
װאַרשע ,ג,9291 ,6 .
יאָנאַס טורקאָו  ---פ,אַרלאָשענע שטערן' ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צװויי,

זו,271"761 .

|

:

|

ב .קוטשער , --געװען אַמאָל װאַרשע  ,פּאַריז ,5591 ,זו,382 ,282 ,75 .
דוד לעדערמאַן
,6

, -פון יענערׂ

זט

פאָרהאַנג,

גראָובארט,
א{ומגעבראַכט

לערער
אין ,

בוּענאָס איירעס,
 ".|

,0691

זזי

בנימין

געװאָרן דורך די נאַציס}

יזכור-בוך" װערט איבערגעגעב:

/

יאָרום  6291האָט זיך אין נעסוויזש באַויזן אַ יונגער אינ-
טעליגענט פון ואַרשע .אַ נידריקער און דיקליכער ,עטװאָס
הינקנדיק אױף אַ פוס ,מיט צוױי קלוגע שמייכלענדיקע אױגן
הינטער די ברילן אין גאָלדענע רעמלעך -- ,איז ב .גראובאַרט
| געװאָרן פאַרוואַלטער פון דער נעטוויזשער ציעוא-ששול .שפעטער,
שוין אַ תושב אין נעסוויזש ,איז ער אויסגעויילט געװואָרן אַלס
ראַטמאַן מאאיןַגיסטראַט ,און איז אייניקע יאָר געווען לאַווניק,
ער העלפט דער יידישער אָרעמער באַפעלקערונג .ער גיט זיך
אָפּ מיט דער דערציונג פון יידיען קינד .אין  0391אינסצענירט
| ער דעם יפרינץ

און דער

בעלטערי

אָנזען
|

פאָרט ער קיין פינסק

און ער ווערט

פאַרוואַלטער

פון דער דאָרטיקער באָראָכאָוודשול .אָבער אונטערן דרוק פון
דער פוילישער שולימאַכט האָט גראובאַרט געמוזט אויפגעבן זיין
לערער-פּאָסטן,

און ער ווערט

בוכהאַלטער

אי אַ האַנדלס-אונ"

טערנעמונג .ער ווידמװעט וייטער זיין גאַנצע ענערגיע פאַר קינ-
זעלשאַפטלעכער אַרבעט לטובת דער
דער-דערציונג און פגאעַר
אָרעמער יידישער באַפעלקערוננג.
איז ער

אין פינטק.ײ

,לערער יזכוריבוך' ,ניו יאָרק ,4591 ,ז.211 .

קדיש
{ק .כאַש |

ווייל זיי האָבן
האָט

האָט

געשאַפן גרויס

דער שול און אירע טוער.

אַקטיאָר

װאָס

זיינען

די פאָרשטעלונג

ער רעזשיסירט

די ראָלן

שריט,

געוואוסט

דעם

די דעקאָראַציעס.

דער צווי-

אַ געוויסן

ער

די קינדער.

אומגעקומען

מען זאָל אים צוריק

מעשים.

דער

איבערגע-

מוחל זיין דעס

פון טעאַטער,

צייט

צו זיין

מיט

אן

מאָלט

אין 2591

סיאיז אָנגעלאָפן דער אַקטיאָר ז .קאָלעשניקאָו ,וועלכער האָט
אַ האַק אויפגעריסן

באַנד

|פון מאַרל? שװױיץןן .ער

{געב 11 .מערץ  -- 2981אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

אין זיין אױטאָביאָגראַפיע |געשריבן
אין  |6291שרייבט ק;;
געבוירן בין איך ( 11מערץ  )3981אין
גראָדנע ביי אָרטאָדאָקסישע עלטערן פון
קינדהייט אָן געזונגען ביי אַ חזן .צו 41
יאָר האָב איך באַקומען אַ באַריטאָן שטי-
מע .די שטרעבונג פון מיינע עלטערן איז
געווען אַז איך זאָל אַ חזן ווערן ,און זי
זאָלן פון מיר אַ נחת דערלעבן .מיר אָבער
|שויןן אַלס יינגל איז דאָס מין חזנות
נישט געווען געפעלן ,און אַזױ ווי איך האָב שוין געהאַט אַ ברו-
דער |יוסף כאַשן אױף דער יידישער בינע ,און מיינע עלטערן
האָבן אויך שטענדיק גערעדט פון יידיששע פּיעסן ,האָט מיך אָנגע-
הויבן צו ציען צו זיין אַ יידישער אַקטיאָר .נישט לאַנג געקלערט,
אַוועקגעשריבן אַ בריוו צו מיין ברודער ,וועלכער האָט זיך דאַן
געפונען אין אַ געוויסער יידישער טרופע אין דובעלן אַז איך וויל
אַריינטרעטן אין יידישן טעאַטער .מיין ברודער האָט מיך באַלד
אַרױיסגעפאָדערט אין דובעלן ,וואו איך בין אַרין אַלס כאָריסט.
אַלע זיינען פון מיין שטימע איבערראַשט געװואָרן ,נאָר ליידער
האָב איך נישט לאַנג געקאָנט זיין אין טרופע ,ווייל ,אַז איך האָב
געזען וי די אַרטיסטן מוטשען זיך נעבעך און האָבן דערפון
אפילו נישט אױף קיין חיונה ,בפרט נאָך אַ כאָריסט ,האָב איך
בי זיך באַשלאָסן צוריקצופאָרן קיין גראָדנע צום חזן ,און אַזױ
האָב איך געטאָן ,פאַרשטייט זיך ,אַז מיינע עלטערן זיינען געווען
זייער צופרידן פון מיין ששריט ,נאָר מיין עלטערנס גליק האָט
נישט לאַנג אָנגעהאַלטן; ויל פונקט צו יענער צייט איז |זיינען)
געקומען די דירעקטאָרן יוליוס אַדלער| ,נחום| ליפאָווסקי
קיין גראָדנע ,און |{ווען| זיי האָבן דערהערט מיין שטימע ,האָבן
זיי מיר ווידער איינגערעדט ,אַז איך זאָל אַרײינטרעטן אין טרופע.
איך בין מיט מזל אַרײנגעטראָטן אין טרופּע און מיט זיי אַ לענ-
גערע צייט געפאָרן אַלס כאָריסט .דאָס כאָריסטן-לעבן איז מיר
נישט

געווען

געפעלן,

בין איך אַװועק

פון די

{דערן

טרופע

און

אַריין צו אַ זירעקטאָר גענפער ,וועלכער האָט מיר צוגעזאָגט
אַז איך וועל שפּילן ,אויך נאָר {אָבער| פון כאָר קאָן איך ניעזט
-

5867
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3868

לעטססיטאָן

פון

אַרױס ,וױיל אַז נישט ,מוז איך אַראָפּלאָזן פון די (דער) גאזשע
צען רוב? אַ חודש .איך בין אויף אַלעס באַשטאַנען אבי איך זאָל
ווערן אַן אַקטיאָר ,און אַזױ בין איך מיט מזל געװואָרן אַן אַקטיאָר,
און האָב באַלד אויסגענומען מיט מיין זינגען .װען די (ערשטע
וועלטסץקריג האָט אױיסגעבראָכן ,בין איך צוריקגעפאָרן קיין
גראָדנע ,פון דאָרט קיין בערלין ,ליבוי ,קאָוונע; מעמעל ,קעניגס-
בערג ,ווילנע ,קראָקע ,און די לעצטע צייט אין לאָדזש ,וואו איך
האָב שוין איבעראַל געשפילט מיטן גרעסטן פוראָר".
יאָנאַס טורקאָוו גיט צו צו זיין ביאָגראַפיע ,אַז ק'.ס זיידע איז גע-
ווען אַ חזן ,זיין פאָטער אגַרויסער בעל-מנגן ,און אַלע קינדער האָבן
געירשנט זייער מוזיקאַלישקײט פון זיי .ק .האָט געזונגען אין שטאָט-
שול ביים חזן ברוך קאַמעניעצקי ,אויך געווען כאָריסט אין גראָדנער
שטאָט-טעאַטער אין אַ רוסישער אָפּערעטטרופּע {ק .דערמאָנט
עס ניט אין זיין אױטאָביאָגראַפיען .אין  8191איז ק .אַנגאַזשירט
געװאָרן אין נחום ליפּאָווסקיס 'פאָלקס-טעאַטער' אין ווילנע ,וואו
ער באַקענט זיך מיט זיין שפּעטערדיקער פרוי ,די אַקטעריסע נחמה
ליפּשיץ .זיי שפּילן צוזאַמען אין פאַרשײידענע טרופּעס איבער ליטע,
לעטלאַנד און דײיטשלאַנד ,ביז זיי קומען צוריק אין פּוילן ,און
טרעטן אויף ,שוין וי גאַסטראָלערן ,אין ווילנער 'פאָלקס-טעאַטער'.
זיגמונט טורקאָוו ,וועלכער האָט דאָרט געשפּילט מיט אַ דראַ-
מאַטישער טרופּע ,שרייבט.::
אין ווילנע האָט צו יענער צייט געשפּילט אַ גלאָדנער פּאַד
מיליע-טרופע ,װאָס איז מיט דער צייט באַקאַנט געװאָרן אין
פויקן װי די יוילנער אָפּערעטעי .די טרופע איז באַשטאַנען
פון דריי ברידער :קדיש ,כאַש און גראָדנער ,ביז גאָר-טאַלענ-
טירטער אַקטיאָרן -פאַכלייט.
זייער פּרימאַדאָנע איז געווען די עװואַרץ-חנוודיקע נחמה,
די פרוי פון קדיש ,װאָס איז געווען באַשאַנקען מיט אַ גוטער
שטימע .אין דער טרופּע האָט זיך אויך געפונען דער כאַראַקטער--

אָקטיאָר יולין און דער זינגער אָרליוק ,אבַרודער פון אַלעקסאַן-
דער אַזראָ ,פון די ערשטע יוילנערי .זייער רעפּערטואַר איז
באַשטאַנען פון לויטער אָפּערעטן .זיי האָבן אונדז דעריבער ניעט
באַטראַכט װי קיין קאָנקורענטן .צװישן ביידע טרופּעס זיינען
איינגעשטעלט געװאָרן חברישע באָציונגען".
פון ווילנע זיינען זיי ,לויט ק .אין זיין אױיטאָביאָגראַפֿיע ,אַנגאַזשירט
געװאָרן אויף גאַסטשפּילן אין לאָדזשער 'סקאַלאַ-טעאַטער א'ד
פון לאַזאַר און שושנה קאַהאַן ,וואו .צ'א ,פירן זיי אויף ,צום ערשטן
מאָל אין יידיש ,אין משה בראָדערזאָנס איבערזעצונג ,קאַלמאַנס
אָפּערעטע 'באַיאַדערְאַ' ,וועלכע װוערט דאָרט געשפּילט אָן איבער-
רייס 08 ,מאָל ,דערנאָך פאָרן זיי אַרום אויף גאַסטראָלן איבער
פּוילן מיט אַן אײראָפּעישן אָפּערעטן-רעפּערטואַר ('די רויז פון
סטאַמבול!' ,סוזי'' ,באַיאַדעראַ' א'א).
אונטערן נאָמען װווילנער יידישע אָפּערעטן -טרופע' ,וואו
ק .איז ,אויסער שוישפּילער ,אויך רעזשיסער ,ווערן זיי אין 6291
אַנגאַזשירט דורך מ .מאַזא קיין רומעניע ,וואו זיי גאַסטראָלירן אין
בוקאַרעסט אין טעאַטער מיט גרויס דערפאָלג ,און נאָכן אַרומפאָרן
איבער רומעניע ,בעסאַראַביע און טראַנסילװאַניא ,קערן זיי זיך
צוריק קיין פּױילן,
זיגמונט טורקאָוו שרייבט וועגן זייערע גאַסטשפּילן אין רומעניע:
;צוליבן גרױסן שם ,װאָס די יוילנער טרופּעי האָט זיך
געשאַפן אין רומעניע ,האָט דער דאָרטיקער אימפּרעסאַריאָ
אַראָפּגעבראַכט די יווילנער אָפּערעטעי ,װאָס איז באַשטאַנען פון
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די לאָדזשער קוטנער ,זײידערמאַן ,לערנער און די גראָדנער
פּאַמיליע קאַדיש-כאַש .וי דער שטייגער איז זיך די טרופּע אינ-
גיכן צעפאָלן און סיהאָבן זיך געשאַפן אייניקע יווילנער אָפע-
רעטקעס",.
וועגן אָט דער טרופץ  /שרייבט יאָנאַס טורקאָו!;
ידי יווילנער יידישע אָפּערעטן-טרופע' האָט אויסער גאַנץ
פּוילן ,באַזוכט אַ ריי אייראָפּעישע לענדער ,װוי רומעניע ,פראַנק-
רייך ,בעלגיע ,ליטע ,לעטלאַנד ,דייטשלאַנד .קאַדיש-כאַש האָבן
אַריינגענומען אין זייער רעפּערוטאַר אַלע אײיראָפּעישע אָפּערע-
טעס .זיי האָבן אויך מיט גרויס דערפאָלג געשפּילט יידישע אָפּע-
רעטעס ,און פון צייט צו צייט אַראָפּגעבראַכט מאַרק אַרנשטײ,
וועלכער האָט אויפגעפירט מיט זי ה .לייוויקס יגולםי .די אויפ-
פירונג ,װאָס איז געמאַכט געװואָרן מיט גרויס פאַרנעם ,האָט גע-
האַט אַ פאַרױינטן דערפאָלג .די טרופע קאַדיש-כאַש האָט זיך
גערעכנט צו זי בעסטע יידישע אָפּערעטן-טרופּעס אין אײיראָפּע".
אין  7291האָבן קאַדיש-כאַש געשלאָסן שותפות מיט באָריס בו"
קאַנץ אין קאָוונע ,און דאָרט געשפּילט.

יאָנאַס טורקאָוו כאַראַקטעריזירט אַזױ ק .און גיט איבער ועגן
זיין טראַגישן סוף:
,קאַדיש און יוסף כאַש זיינען געווען צוויי באַליבטע אַקטןיאָרן.
דער ערשטער אַ רעזאָנער-ראָליסט מיט אַ ריזיקן באַס-באַריטאָן,
האָט אימפּאָנירט פון דער בינע מיט זיין האַלטן זיך און אויסזען.
ביידע האָבן זי ליב געהאַט טעאַטער און זיך באַצױגן צו אים
מיטן גרעסטן יראות הכבוד .האָבנדיק זיך שוין אױיסגעאַרבעט
אַ פּאָפּולערן נאָמען ביים עולם אוֹן ציענדיק יקאַסעסי ,האָבן זי
נישט נאָכגעפאָלגט דעם ביישפיל פון אַנדערע אויפגעקומענע,
יסטאַרסי ,נאָך תמיד זיך באַמיט צו האָבן אין זייער טרופע די
בעסטע אָפּערעטןאַקטיאָרן ,האָט טאַקע ביי זיי לאַנגע יאָרן געאַר-
בעט דער גרױסער יידישער זינגער דוד זידערמאַן מיט זיין
פרוי די סוברעטין חנה לערנער .יאָרנלאַנג איז דער רעזשיסער
פון זייער טרופע געווען דער גלענצדיקער אַקטיאָר און רעזעויסער
שלמה קוטנער ,װאָס איז געווען באַקאַנט מיט זיין ערנסטן צו
גאַנג צום טעאַטער .אין קאַדיש-כאַש האָט ער געפונען די גע-
העריקע פאַרטנערן .ביי דער קאַדיש-כאַש-משפחה האָט איך
לאַנגע יאָרן געשפּילט די סוברעטין און פיינע שוישפּילערין פראַ-
ניאַ װױנטער .אויך אַנעטא רייזער  --די באַגאַבטע טענצערין
און שוישפילערין ,האָט לאַענגערע צייט געאַרבעט אין דער טרוד
פּע קאַדיש-כאַש ,װאָס האָט זיך גערופן יווילנער יידישע אָפּע-
רעטן-טרופּעי; די טרופע איז אָנגעגאַנגען פאַר אַ סאָלידע און
ערנסטע און איז געווען זייער באַליבט אין אַלע מקומות וואו זי
איז אויפגעטראָטן.
ווען ט'יאיז אױיסגעבראָכן די לעצטע צ|ו|וייטע} וועלט-מלחמה
האָט די קאַדיש-כאַש-טרופע געעפּילט אין פינסק .די מענער
זיינען אַנטלאָפן קיין ווילנע או באַלד אין די ערשטע טעג ווען
די דייטשן זיינען אַהין אַרײן ,זיינען זיי אומגעקומען .מען האָט
אַרױסגעלאָזז אַ קלאַנג ,אַז אין אַ געוויסן הויז ,וואו עס האָבן
געוװינט די ברידער ק .קאַדיש און יוסף כאַש ,איז דערשאָסן
געװאָרן אַ דייטש .מען האָט פון דאָרט אַרויסגעפירט אַלע מענער,
צווישן וועלכע עס האָבן זיך אויך געפונען קאַדיש און כאַש און
זי דערשאָסן .אויך נחמה

און די קינדער זיינען אומגעקומען .פון דער גאַנצער משפּחה א
געבליבן לעבן איין אברהס גראָדנער ,וועלכן סיאיז געלונגען
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צדושטים
צו אַנטלויפן .ער געפינט זיך אין רוסלאַנד{ .ג .שפּילט לעצטנס
אין יידישן טעאַטער אין פױלןן".
ש .בליאַכער כאַראַקטעריזירט אים אַזױ:
גפון יפינטעלע ידי ביז צו לייוויקס יגולםי האָט די משפּחה
קדיש-כאַש געשפילט אויף איר לאַנג-יאָריקן וואַנדער-וועג איבער
שטעט און שטעטלעך .אין זון און אין רעגן ,אויף באַן און מיט
פר האָבן זיי צענדליקער יאָרן געגעבן זייער צושטײער דעם
יידישן טעאַטער .זייערע קינדער זיינען געבױרן געװאָרן איף
די וועגן פון זייערע װאַנדערונגען.
דער אָנפירער פון דער משפחה כאַש-קדיש איז קדיש ,און
כאָטש ער איז דער יינגערער פון יוספן {|כאַש| ,האָט ער תמיד
געמאַכט דעם איינדרוק פון עלטערן און סאָלידערן זיין אויסזען:
אַ ברײטפּלײיציקער ,מיט אַ היבשן פליכל אויפן קאָפּ און מיט אַ
באַסישטימע .דאָס האָט אים צוגעגעבן אַ סך ערנסטקייט .האָט
ער גלייך פון די ערשטע טריט אין זיין טעאַטער-קאַריערע געש-
פילט די ראָלן פון פאָטערס .ווען ער האָט געשפּילט יאליעזרן
אין יבר כוכבאי פלעגט דאָס ליך :יאַזױי זאָגט גאָט אַצינדי שרעקן
און שטראָפן אַ סך האַרץ פלעגט זיין אין קדישס געזאַנג .זיין
ערנסטקייט האָט קדיש זיך באַמיט איינצופירן אין זייער גע-
זאַנגס-טרופע .קדיש פלעגט פון צייט צו צייט איינלאַזן אין זייער
טרופע אַ דראַמאַטישן רעזשיסער און אויפפירן אַ בעסערע פּיע-
סע .אַזױ איז דורך זיין טרופע געשפילט געװאָרן אַניסקיס ידי"
בוקי און לייוויקס יגולסי .דערביי האָט קדיש אַלס שוישפילער
געהאַט די מעגלעכקייט זיך צו באַווייזן אין דער ראָל פון ימהרילי
אין לייוויקס יגולםי .אויך אין שלום אַשס יגאָט פון נקמהי האָט
קדיש אין דער ראָל פון יסופרי באַויזן ,אַז אַ גנוטער עװישפּי-
לער קאָן אַן עפּיזאָדן-ראָל פאַרוװאַנדלען אין אַ צענטראַלער
פיגור,
נאָך מער בריהשקייט האָט קדיש באַוויזן אין די ביליקע אָפּע-
רעטן און מעלאָדראַמעס ,וואו ער האָט פון פּאַפּירענע געשטאַלטן
אויסגעפורעמט לעבעדיקע ,קערנדיקע פיגורן .זיין יניקאָלאַיעווס-
קער סאָלדאַטי אין דער אָפּערעטע יליאָווקע מאָלאָדיעץי אָדער
ידער פערד ווענדלערי אין יקאַווקאַזער ליבעי זיינען געווען לע-
בעדיקע מענטשן און װאָלט קדיש זיך געװואָלט אָפּטיילן פון דער
משפחה ,װאָלט ער זיכער פאַרנומען אַן אָרט צווישן די בעסערע
דראַמאַטישע שוישפילער אין פוילן
קדיש האָט אפילו אין וועג געפירט א באַלעבאַטישײידיש-
לעך לעבן .איבערהױיפּט ווען עס פלעגט קומען פסח אָדער סו-
כוות .דאַן פלעגט זיך די משפּחה אויסקלייבן אין שול אַרײן ,זיך
לאָזץ געבן אַן עליה .צו די פּסחדיקע סדרים פלעגט קדיש איינ-
לאַדן צו זיך די ניט חתונה געהאָט מיטגלידער פון דער טרופּע.
אַליין פלעגט ער זיך אַריינזעצן אין אַ פאָטעל און פּראַווען דעס
סדר וי אַלע פרומע יידן אַ טראַדיציע איז אויך געוען ביי די
קדישס מוצאי יום-כפור איינצולאַדן די פאַסטנדיקע אַקטיאָרן
צום אָפּפאַסטן.
קדיש האָט זיך גערעכנט פאַר אַ פאַרמעגלעכן צוישן די
אַקטיאָרן .קודס האָבן מאַן און ווייב געאַרבעט כמעט אָן איבער-
! ריים ,און ,והשנית.
וויסן פּראָצּענט
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פלעגט

פאַר דעם

קדיש
געלט,

נעמען ביי דער טרופע
װאָס ער

פלעגט

אַ גע-

אַריײנלײגן אין

באַנד
געשעפט אױף רייזע-הוצאות ,טעאַטער-לאָקאַלן א .א .חוץ דעם
פלעגט ער באַקומען טאַנטיעמע פאַר רעזשי און רעפּערטאַר.
ער האָט אַלץ געטרוימט וועגן אָנקלײבן אַ גרעסערע סומע כדי
אויף דער עלטער זיך צו קאָנען אַוועקזעצן מיט ווייב און קינדער
אין דער הייוקע ,װאָס זיי האָבן געהאַט בירושה אין גראָדנע".
וועגן ק'.ס לעצטן עטאַפּ און טראַגישן
בליאַכער:

אומקום

שרייבט

ש.

גנאַכן אױסבראָך פון דער זייטע-פױלישער מלחמה איז
קדיש אין פינסק .פון דאָרט קומט ער קיין ווילנע ,וואו ער ווערט
אַנגאַזשירט אין וילנער יידישן מלוכה-טעאַטער .דאָ באַוייזט
זיך קדיש אין דער ראָל פון יבערעסט' אין יפּלאַטאָן קרעטששעטי
פון אוקראַינישן שריפטשטעלער קאַרנייטשוק ,און אין  אשר
פייןך אין שלום-עליכמם י .'000.002אין דער צייט באַקומט קדיש
אַ ידיעה ,אַז זיין עלטערע טאָכטער שיינע האָט חתתנה געהאַט
אץ פינסק .ניט האָבנדיק קיין מעגלעכקייט צו פאָרן צו דער חתו-
נה צוליב זיין טעאַטער-אַרבעט ,לאַדט ער איין אַ טייל פון זיינע
נענטערע טעאַטער-חברים אין רעסטאָראַן אַריײן צו וועלפקען
(אַן אַלטער ווילנער יידישער רעסטאַראַן ,וואו עס האָבן אין יעדער
פרייער שעה פּאַרבראַכט יידישע אַקטיאָרן ,שרייבער און קינסט-
לער .ווען די דייטשן האָבן פאַרנומען ווילנע ,האָט די געשטאַפּאָ
צוגענומען אים מִיט זיין זון ,און ביי דער לעצטער רייניקונג אין
צוױיטן געטאָ אויך זיין ווייב) .דורכן טעלעפאַן האָבן די קדיששס
באַגריסט די טאָכטער צו איר שׂמחה ,און ביזן טאָג אַרײן ,בי
אַ גלעז? משקה ,געפּראַוועט אין ווילנע די פּינסקער חתונה.

ווען די דייטשן זיינען אַרין אין ווילנע ,האָט זיך קדיש גע-
פּרואווט לאָזן צו פוס קיין פינסק צו זיין {פרוי| נחמה (וועלכע
האָט זיך דאָרט געפונען) .ער האָט אָבער געמזט רעזיגנירן זעענ-
דיק די צװעקלאָזיקײט פון דעם דאָזיקן שריט .די ערשטע טעג
ווען ווילנע איז נאָך געווען אונטערן האָגל פון באָמבעס ,האָט
ער צװאַמען מיט די זיך-באַהאַלטנדיקע חברים אין אַ קעלער,
איינגעטענהט :יקינדער ,סיאיז געקומען דער סוףי .שפּעטער
האָט ער ,צװאַמען מיט יוסף כאַש און דער משפחה ,צו זייערע
קרובים אוף סטראַשון גאַס  51זיך אַריינגעקליבן .פון דאַרט
האָט מען אים ,מיט זיין ברודער ,בעת דער פּראָוואָקאַציע אין די
ערשטע טעג פו יולי  1491צוגענומען און אַועקגעפירט אױיף
לוקישקעס .זיי האָבן זיך דאָרט געמאַטערט אַ היבש ביסל צייט.
סיהאָבן ניט געהאָלפן קיינע אינטערווענצן .דער גרעסטער ליט-
ווישער אָפּערן-זינגער קיפּראַס פּעטראָוסקאַס האָט זיך פאַך זי
משתדל געווען ,אָבער אומזיסט .סיהאָבן אויך ניט געהאָלפן די
תפילות ,וועלכע זיי האָבן מיט טרערן אין די אויגן געזאָגט .גראָב
זיינען די לוקישקער תפיסהווענט און שטום איז געווען דער
אַרום צו געבעט .אין אַ זומערדיקן פּאַרטאָג האָט מען זיי אַוועק-
געפירט קיין פּאָנאר .אין פּאָנאַר ,אין גרעסטן ווילנער ברודער-
|
קבר ,האָבן זיי זייער לעצטע רו געפונען".
ש .ע.
יאָנאַס טורקאָװ , ---פאַרלאָשענע
צוויי ,זז,771-371 .
,י איבערגעריסענע תקופה ,/בוענאָס איירעס ,1691 ,זו.
זיגמונט טורקאָו  ---ד
יי
,422 7
,יין און צװאַנציק און איינער ,גִיו יאָרק ,2691 ,זז,8444 :
ש .בליאכער  ---א
שטערן  ,בוענאָס

|
איירעס,3591 ,

באַנד
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לעצלסיקאָן

פֿון

שליט ,נעניא

סאַנאַטאַ ,ימען טאָר ניט שווייגן' .יסאַפּאָי ,ידי הייליקע פלאַמען,
ידאַוויד גאָלדערי ,ידער פאָטערי ,און אַ ריי אַנדערע ,אין וועלכע

{(געב 51 .יוני  -- 4091קרבן פון די נאַציס}

זי האָט אַלס פרימאַדאָנע געשפּילט די הויפט פרויען-ראָלן.

געבוירן  51יוני  4091אין הרובישעוו!

לובלינער

פּױלן.

געגנט,

עלטערן

--

װאַלד-סוחרים .אַלס קינד פון אייניקע
חדשים אַריבערגעטראָגן געװאָרן מיט איר
פאַמיליע קיין װאַרשע ,וואו זי איז געבליבן
ביזן עלטער פון  01יאָר .בעת דער ערש-
טער וועלט-מלחמה ,עװאַקוירט געװאָרן
קיין סומיי ,כאַרקאָװער גוב .אוקראַינע,
און דערנאָך אַריבער קיין כאַרקאָו,
געלערנט אין גימנאַזיע ,און אַלס שי"
לערין געשפּילט אין דער 'קולטור-ליגע' ,דעביוטירנדיק אין פּרצס
,וועסטער" .דאָ ווערט זי אַרײינגענומען אין דער טרופּע א'א פון
ש
לובאַרסקי ,וואו זי שפּילט אַ שטיקל צייט -- 1291 .פאָרט זי אָפּ
מיט לובאַרסקיס טרופּע קיין קיעוו ,וואו זי שפּילט אַ סעזאָן און
פאָרט דערנאָך אַרום מיט דער טרופּע איבער די גרעסערע אוקראַ-
ינישע פּראָווינץישטעט ,גייט איבער אין דער טרופּע פון יעקב
ליבערט (ליבערט ,ווייסמאַן ,ראַקיטין) און שפּילט מיט איר  3יאָר,

מיט הפסקות .איבער רוסלאַנד .דערנאָך שפּילט זי אייניקע חדשים
אַלס פּאַרטנערשע

מיטן גאַסטראָלירנדיקן יוליוס אַדלער אין דער

טרופּע ,אָרגאַניזירט פון לוקסענבורג און דימאַרסקי ,און אין ,8291
|
אייניקע חדשים ,אין כאַרקאָװער 'געזקולט'.
אין  9291ווערט ש .אַנגאַזשירט דורך יוליוס אַדלער אין 'נייעם

יידישן טעאַטער! אין ריגע,

יידישן

טעאַטער

.

אין אַ נאָטיץ אין דער אָרטיקער פּרעסע וועגן איר ווערט געזאָגט:
פ,רוי שליט האָט אָנגעהויבן איר אַרטיסטישע קאַריערע אין כאַר-
קאָװוער 'אונדזער ווינקל!; וואו זי האָט תיכף פאַרנומען אַן אָנגע-
זעען אָרט .צוזאַמען מיט 'אונדזער ווינקל' איז אויך געװאַקסן געניאַ
שליט ,און בעת 'אונדזער ווינקל' ווערט פאַרװאַנדלט אין אַ מלוכה-
טעאַטער ,ווערט שליט איינע פון די הױיפּט-אַרטיסטינס פונם קיעווער
יידישן מלוכה-טעאַטער .די פּרעסע אין ראַטן-רוסלאַנד האָט זייער
פיל אויפמערקזאַמקײט און אָנערקענונג געשאָנקן דער אַרטיסטין
און שטענדיק אונטערגעשטראָכן איר באַגאַבטקײט און קינסטלעריי
שע אינטעליגענץ .די לעצטע צייט האָט ג .שליט דורכגעמאַכט אַ
טורניי איבער ראַטן-רוסלאַנד מיטן יידיש באַוועגלעכן מלוכה.
טעאַטער",
וועגן איר שפּילן אין ריגע געפינען מיר אין דער פּראָפּאַנאַנדע-
ּ,רעסע-אָפּרופן" פאָלגנדע שטעלן
בראָשור פ
מ .קיטאֵי שרייבט:
..,דער יידישער טעאַטער אין ריגע האָט כסדר געפילט אַ
מאַנגל אין ערנסטע פרויען-כחוז .מיט געניאַ שליט איז דער
היגער יידישער טעאַטער באַרײיכערט געװאָרן מיט אַן ערנסטער
דראַמאַטישער אַרטיסטין ,ואָס האָט זיך תיכף דערװאָרבן די
אַנערקענונג פונם טעאַטער-עולם און איז געװאָרן פּאָפּולער און
באַליבט .זי איז שטענדיק געווען די פּאַסנדיקע פּאַרטנערין פאַר
די בעסטע און גרעסטע שוישפילער מיט וועלכע איר איז אויסגע-
קומען צזאַמען אַרױסצוטרעטן באַזונדערס האָט זי זיך פאַר די
צוױי סעזאָנען אויסגעצייכנט אין די פאָלגנדיקע פיעסן יאיינע
פון יענעי ,ימאָרפיוסי ,ידער טויבערי ,יפּראָקוראָר האַלערסי ,ידער

פאַרשאָלטענערי ,יזיבן געהאָנגענעי ,ימירעלע אפרת' ,יקרייצער

זי מאַגנעטיוירט דעס צושױער מיט יעדער זילבע פון איר
דיקציע ,מיט יעדער באַװעגונג פון איר אימפאָזאַנטער בינעי
פינור ,מיט יעדן מינען-אויסדרוק פון איר געזיכט .קורץ ,זי
רייסט מיט אַלעמען ,אַ דאַנק איר גװאַלטיקער פּסיכאָלאָגישער
השגה פון אַ זראַמאַטישעד פרױיעךראָלֶע .זי איז אַ קינסטלערין
פון אַ הויכער קולטור .דעם גרעסטן כבוד פּאַר איר און פּאַרן
יידישן מעוטיס-טעאַטער ,װאָס פּאַרמאָגט אַזױנע ערנסטע קינסט-
|
לערינס וי פרל .שליט.ײ
ל .אין דער רוסישער צייטונג 'סעװאָדגיא' שרייבט:
..,געניאַ שליט ,די טאַלאַנטפולע אַרטיסטין פונם ידישן
טעאַטער אויפן אַמפּלואַ פון העלדינס ,האָט אַ סך מֹעלות ,װאָס
זיינען נויטווענדיק צום שפּילן דראַמאַטישע און אויך טראַגישע
ראָלן.
דאָס שפּיל פון געניאַ שליט איז דורכגעדרונגען מיט דעם
פייער פון אַ שיינער שעפּערישער אינטויציע ,און אין די נייטיקע
שטעלן דערגרייכט זי אַ הויכע דראַמאַטישע שפּאַנונג און דער-
ביי גײט זי ניט אַריבער איבער די גרענעצן פון קינסטלערישן
|
|
מאָס.

געניאַ שליט באַזיצט אַ דורכגעטראַכטע שפּיל ,אַ פּלאַסטישן
זשעסט און איז באַשאָנקען מיט אַ דאַנקבאַרע סצענישע אויסער-
לעכקייט .מיט אַזעלכע מעלות קאָן מען שפּילן ימעדעאַי".
און וועגן איר שפּילן אין ,,הינקעמאן" דריקט זיך אויס ל -- .י;,
,געניאַ שליט ,די פון לאַנג-באַרימטע דראַמע-אַרטיסטין
שפּילט איר ראָל אַלס יגרעטאַי פּראַכטפול .מאָמענטן זיינען דאָ
ביי איר שפּילן װאָס דערהויבן זי ביז צו דער העכסטער שטופע
פון קונסט ,אייגנאַרטיק אין איר סאָלידן שפּילן מאַכט זי דעם
איינדרוק פון אַ גוט-געשולטע אַרטיסטין .אונדזער יידיש פּובי
ליקום ווייסט וי אָפּצושאַצן אַזעלכע זעלטענע קינסטלער .דאָס
באַווייזן דאָס אַנגעפּולטע טעאַטער און די שטורמישע אָואַציעסײ.
ש .שפּילט אין ריגע נאָך אַ סעזאָן מיט די גאַסטראָלירנדיקע

קוטנער ,טורקאָװ ,סאַמבערג און מישע פישזאָן .דערנאָך פאָרט זי
גאַסטראָלירן אין פּוילן (לאָדזש ,פילהאַרמאָניע-זאַל),
מארעווסקי

אין אַשס

'דר.

רעוורענד

שפּילט

מיט

סילווער.

זעענדיק ש .שפּילן אין טשענסטאָכאָוו אין אַשס ,רעוורענד סיל-
ווער" באַגײיסטערט זיך אַזױ דער רעזשיסער יעקב ראטבאום ,אַז

ער שרייבט אָן וועגן איר אַ קורץ אַרטיקעלע:
ידי ראָלע פון יקלאַראַ (דעם רעוורענדס פרוי) האָט געש-
פילט די געניאַ שליט -- ,אַן אומדערוואַרטער שטאַרקער איינ-
דרוק .אַ הערלעכע פיגור ,פיינע שטימע ,באַוועגט זיך גלענצנד,
עלעגאַנט און מיט געשמאַק געקליידט .מאַכט דעס איינדרוק פון
אַן ערשט-קלאַסיקער אײראָפּעישער שוישפּילערץ .אַ ברויזנ-
דער טעמפּעראַמענט .זי שפּילט זייער אימפולסיוו און האַלט דעם
צושױער די גאַנצע צייט אין שפּאַנונג .איר יקלאַראַי איז רייצנדי
פאַרפירעריש ,צינישגענסעריש און גלייכצייטיק אויסערסט-לייכט-
זיניק און קינדיש-אומבאַהאָלפן זי איז די גאַנצע צייט אַ גלענצ-
דיקער קאַנטראַסט צו דעם שטילן ,אין זיך קאָנצענטרירן אידעאַ-
ליסטישן רעוורענד ,וועלכער ווערט אַזױ פיין און סובטעל אינ"
טערפּרעטירט דורך דעס גרויסן קינסטלער מאַרעווסקי.
עי

2883

2874

קצדבדושים
עס איו צו באַדױערן װאָס די געניאַ שליט האָט נישט געהאַט
די מעגלעכקייט צו באַװײיזן זיך אין ואַרשע .אַ גרויסער שאָד.
לוט מיין מיינונג ,איז פרוי געניאַ שליט מסוגל צו פאַרנעמען אַ
זייער אָנגעזען אָרט אין אונדזער טעאַטער אויבן אָן".
ש .גאַסטראָלירט דערנאָך אין ווילנע ,און איבער דער פּראָװוינץ
און מאַכט אַ טורניי מיט דר .באַראַטאָוו איבער יוגאָסלאַװיע .טשע-
כאָסלאָװאַקײ .און עסטרייך ,װאָס זי באַשרײבט אין אַן אַרטיקל אין
,ליטב"לט"( .נ' ,)2391 ,432

פאַרנעמען

בן-צבי .,שרייבט

דעם  01אָקטאָבער  2391האָט ש .אָנגעהויבן גאַסטראָלירן אין

נחמן מייזיל שרייבט וועגן איר אויפטריט:
..,געניאַ שליט איז נאָך צוריק מיט אַ יאָר געקומען קין
פוילן פון ריגע ,וואו זי האָט צוויי סעזאָנען געשפּילט אינם יידיעזן
מיעוטים טעאַטער און אויפגעטראָטן דאָרט אין קינסטלערישע
פּיעסעס .זי האָט געגאַרט דאָ אין וואַרשע צו געפינען אַ מעגלעכ-
קייט צו שפילן אין אַ דראַמאַטישן טעאַטער ,אָבער דאָס האָט זיך
איר נישט איינגעגעבן זי איז אַרומגעפאָרן מיט א .מאָרעווסקין
איבער די גרעסערע שטעט אין פוילן מיט שלום אֶשס ,רעוורענד
זילבערײ ,געשפּילט די פרוי פון דר .זילבער מיט גרוים דערפאָלג,
און באַקומען די בעסטע אָפּרופן .זי איז אויך אויפגעטראָטן אין
ווילנע

אין

און

אויפגענומען
פּובליקום.
װואַרשע

לאָדזש

אין

פאַרששיידענע

געוואָרן דורך דער קריטיק

און אָט ערשט

אין דעם

איצט

פּיעסעס

און

איז זי צוערשט

נייעם יפּאַוויליאָןי טעאַטער.

אױיפגעטראָטן
מען

האָט

אין

געהאַט.

איצט די מעגלעכקייט צו איבערצייגן זיך ,אַז די לויב ווערטער
וועגן געניאַ שליט זיינען נישט איבערגעטריבן זי איז אַ גוטע
מעגלעכקייטן  --אַ
אַרטיסטין מיט גלענצנדע אַרטיסטישע
פּראַכטפולע געשטאַלט ,אַ שיינע שטימע מיט געשמאַקע טענער,
פעסטע ,ברוסטיקע ,און אויך צאַרטע ,דינע ,אַן אויסגעצייכנטער
|
יידיש ,און אַ לעבעדיק ,באַוועגלעך געזיכט.
אין דער פיעסע ;איינע פון יענעי זעט מען זי אָבער אַלֵץ
אין איין שניט ,אַ פאַרצווייפלטע ,רעזיגנירטע פון אירע עװוערע
איבערלעבונגען ,און אויך דאָ איז קאָנטיק ,אַז זי איז אַ טאַלענט-
פולע אַרטיסטין ,הגם זי האָט דאָ נישט קין אָרט אַרױיסצװױזן
זיך ברייטער ,פולער און אויסצונוצן אירע מעגלעכקייטן -..גע-
ניאַשליט איו בלי ספק אַ באַגאַבטע אַרטיסטין ,זי קאָן און דאַרף
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אין דער מעלאָדראַמע ,איינע

פון יענע' פון

מיי אין 'היינט :

..,געניאַ שליט ,די צענטראַלע פיגור פון דער דראַמע ,פירט
אַדורך די אַקציע מיט גרויס דערפאָלג פון אָנהײב ביזן סוף'
מיר האָבן פאַר זיך בלי ספק אַ קינסטלערין מיט אַ שטאַדקן
דראָמאַטישן טאַלענט .דער איינדרוק פון איר עופילן איז געווען
אַ קאָלאָסאַלער און זי האָט פשוט געצוואונגען מיטצולעבן מיט
דער האַנדלונג.
עס געהערט זיכער נישט צו די לייכטע זאַכן פּאַר אַן אַר:
טיסטין צו קאָנען פאַרשרייבן דעם דערפאָלג פון אַ פּיעסע אויף
איר חשבון ,און אוב זי האָט עס באַוויזן ,איז עס אויסשליסלעך
צוליב איר טאַלענט און שטאַרקע דראַמאַטישע קראַפּט מיט װאָס
זי האָט ביים עולם שטאַרק אויסגענומען .זי האָט ,אַלזאָ ,די
שטאַרקע אַפּלאָדיסמענטן ,מיט װועלכע דער עולם האָט זי באַ-
שאָנקן ,שר פאַרדינט".
ב .אין ,װאַרשאַװוסקי קוריער" שרייבט:
..,פּרימאַדאַנע געניאַ שליט איז איינע פון די גרעסטע טראַ-
גישע קינטטלער ,נישט נאָר אוף דער יידישער בינע ,נאָר אויך
אויף דער אײראָפּעישער .איר טעמפּעראַמענט און געפיל אין
יעדער ראָלע ווירקט און באַגײסטערט דעס צושויער ,און מאַכט
גלױבן אין יעדן װאָרט פון איר שפּיל .איר דערשיינונג ,איר
אינטעליגענץ און האַלטונג אױף דער בינע שטעלט זי אין דער
רײ פון אַן ערשטקלאַסיקע קינסטלערין ,און דערפאַר קאָן מען
זיך נישט וואונדערן ,אַז ווען געניאַ שליט פלעגט שפילן ,איז
נישט קוקנדיק איף דעם ,װאָס עס פלעגן זיין גרויסע פרעסט,
פלעגט דער טעאַטער זיין איבערפולט.".

װאַרשעװער ,פּאַװיליאָן  טעאַטער" (געוו .פאָלקסטעאַטער") און
איז אויפגעטראָטן אין דער פּיעסע ,איינע פון יענע" ,און מער וי
די איינע פּיעסע ניט געשפּילט,

איז

אָרט אין אַ גוטן

קינסטלערישן

טעאַטער.

מען אים?".

וועגן איר אויפטריט

אין סאַראַיעװער ,יוגאָסלאַװסקי ליסט" שרייבט ס .פ.
..,פרוי שליט מיט איר פֿאַרנעם ,שלאַנקער ערשיינונג ,איר
אינטערעסאַנטער קאָפּ ,אירע טיפע אינטעליגענטע שוואַרצע אויגן,
אירע שיינע שטים פאַרבן ,די שפּיל פון דער זייטשער {?|
שול רופט אױף זיך די פולע אויפמערקזאַמקייט פון אַלע צו"
שױער .זי שפילט שטענדיק מיט פאַרנעם ,מיט געשמאַק און
מאָס װי די ראָלע איר דערלױבט .דאָס אױיספאַרקױפטע הױז
רופט די קינסטלערין מערערע מאָל אויף דער בינע".

און דורך דעס טעאַטער-

אַ בכבודיק

אָבער וואו נעמט

וועגן דאָזיקן טורניי געפינען מיר צוויי אויסצוגן אין דער בראָשור
:
,פּרעסע-אָפּרופן":
דר .אַנדרעיעװו שרייבט אין דער בעלגראַדער ,יוגאָסלאַװישער
ליסט!..., :דאָס שפּילן און די דערשיינונג פון געניאַ שליט דער.
מאָנט אָן דער באַרימטער ראָווינא פון 'הבימה'".

גוט

באַ נד

א .פויגל שרייבט

אין ,היינט":

 ..,זי האָט אימפּאָנירנדע אויסערלעכע מיטלען ,רויק ,שלאַנק,
שואַרץ-חנודיק .זי האָט אַ גוטן טאָן אין דער באַנעמנג און
קליידט זיך מיט געשמאַק .שוין דאָס אַליין איז אַ געווינס פאַר
דער יידישער בינע".
יהושע פּערלע שרייבט

/

אין ,מאָמענט :

..,דער עולם נעמט זי אויף װאַרם .ער פּאָלגט נאָך מיט
דער גרעסטער עפּאַנונג די מענטשלעכע טראַגעדיע ,װאָס גע-
ניאַ שליט לעבט איבער אויף דער בינע .פאָרן ברייטן יידישן
עולס איז געניאַ שליט אַ נײיער נאָמען .מיר האָבן אָבער גע-
הערט ,אַז ערגעץ וואו געפינט זיך אַ יידישע אַקטעריסע ,אַ שיינע,
אַ דעפּרעזענטאַבלע ,איינע געניאַ שליט .איז יונג ,שיין און האָט
אַלע אויסערלעכע מעלות ,װאָס פעלן אונדזערע היימישע אַק-
טעריסעס .חוץ מזה האָט געניאַ שליט שולע .סיאיז נישט גלאַט
אויסגעלערנט זיך די ראָלע ,נאָר סיאיז אַרינגעטראַכט זיך אין
דעם מענטשן ,אין וועלכן זי וויל זיך אויסלעבן אויף דער בינע.
זי האָט זיך איבערצייגט ,אַז פון פּאַפּירענע רייד קאָן אַ באַי
גאַכטע שוישפּילערין אַרויסקריגן מענטשלעכע געפילן".

און אהרן צייטלין אין ע,קספּרעס" שרייבט:
...זי שפילט שטיל ,דיסקרעט ,ערנסט ,און דאָס איז איר
מעלה .זי שפּילט אָפּ איר ראָלע אויפריכטיק ,מִיט רוטין ,מיט
איבערצייגונג ,און דאָס איז עלול צו געפעלן דעם עולם .אַ פיינע
פיגור ,אַ קלאָרע ,אָנגענעמע דיקציע ,אַ גוטער יידיש ,אָן רייסע-
ניש און האַנטברעכעניש ,אָן היסטעריע  --אַ גוטע שישפּילעריןײ.
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לעקסיקאַָן

פון

אין נאָוועמבער  2391האָט ש .אָנגעהויבן גאַסטראָלירן אין ווין
צוזאַמען מיט מאָריס לאַמפּע.
צוריקגעקומען פון ווין ,איז ש .אַרײנגעטראָטן אין דער טרופע
'פאַקט' (זיגמונט טורקאָוו ,אברהם מאָרעווסקי ,אַליאָשאַ שטיין,
קלאַראַ סעגאַלאָויטש) און מיט איר געשפּילט אין לאָדזש ,זומער
האָט זי גאַסטראָלירט אין קאַליש ,דערנאָך ווידער אין ריגע
2
און קאַװונע ,וואו זי האָט געהאַט די געלעגנהייט צו שפּילן מיט
סעמיועל גאָלדענבורג ,דערנאָך ,אין  ,4291ווידער גאַסטראָלירט
אין ריגע.
וועגן אירע איצטיקע אויפטריטן שרייבט די פּרעסע:
י .ז .אין ריגער ,סעוואדניא":
אגעניאַ שליט האָט שױן לאַנג דערװאָרבן די רעפּוטאַציע
פון איינע פון די באַגאַבסטע און קולטורעלע אַרטיסטין אין
יידישן טעאַטער .אין איר רעפּערטואַר האָבן מיר געזעען אַ גאַו-
צע ריי פון טראַגישע ,מעלאָדראַמאַטישע און אפילו אויך קאָמישע
ראָלן ,דער הויפט-שטריך פון אַלע אירע פילפאַכע סצענישע
בילדער ,באַשטײט אין דעו זורכגעטראַכטקײט פון דער ראָל.
די פּלאַטטישקײט פון דעם אַלגעמיינעם בילד ,די פיינע באַאַרבע-
טונג פון דעטאַלס ,און די הויפט זאַך  --די טיפע אָפנהאַרציקייט
מיט וועלכער עס איז דורכגעדרונגען יעדע דערעדינונג פון גע-
ניאַ שליט אױף דער בינע ,באַזוודערס אין רירנדע סענטימענ-
טאַלע פיעסן".
און אַ רעצענזענט אין דער קאָוונער ,יידישע שטימע" שרייבט:
;-געניאַ שליט צײכנט אַ פ5רעכטיקן טיפ פון דער יגעביל-
דעטערי ראַזעטשקע .וי אַ פלאַטערדיקער שמעטערלינג עװועבט
זי ליײיכט אויף דער בינע באַשטראַלט מיט אַ קינדיש נאַיוון חן
איר שפילן איז האַרציק ,טיף איבערצייגנד און זי האָט געוואו-
נען די הערצער פון גאַנצן טעאַטער-פובליקום ,וועלכע דאַנקן
איר מיט באַגײיסטערטע אַװאַציעס און עוטורמישע אַפּלאָדיס-
מענטן".
אין  8391איז ש .אַנגאַזשירט געװאָרן דורך מאָריס שװאַרץ פאַר
זיין ,יידיש קונסט-טעאַטער"" אין ניו יאָרק .זי איז געקומען אין
אַמעריקע און האָט זיך אין סעזאָן  923-8391באַטײליקט אין די אויפ-
פירונגען פון שלום אַשס 'דריי שטעט '.און ה .לייוויקס ווער איז
ווער' ,וערנדיק זייער װאַרם אויפגענומען פון דער קריטיק און פון
טעאַטער-עולם .אין מיטן  ,93291ווען מאָריס שװאַרץ איז אָפּגעפאָרן
גאַסטראָלירן אין אײיראָפּע ,האָט ער אַהין אַרױסגערופן ש .און זי
איז אויפגעטראָטן מיט אים אַלס 'טשיפּע' אין יעקב פּרעגערס 'דער
װואַסער:-טרעגער' און אַלס ,שוועסטער מערי" אין לייוויקס 'ווער
איז ווער' (געשפּילט אינ 'ד'ר שעליגג).
וועגן איר שפּילן אין לאָנדאָן פאַרצייכנט מאָריס מייער:
;אַ זײער לעבעדיקע טאַלענטירטע קינסטלערין .זי עופּילט
מיט ברען זי באַזיצט פיל קראַפט פון אויסדרוק אין איר פנים
און זייער פיל באַוועגלעכקייט און בחנטע זשעסטן זי האָט געשש-
פילט אַלס יציפעי אין יוואַסערטרעגערי פון פּרעגער און אַלם
ידי שוועסטער מעריי אין יפּראָפּעסאָר עזעלינגי.יײ
ג .איז פאַרבליבן אין אײראָפּע און איז באַלד פאַרכאַפּט גע-
װאָרן פון די נאַצישע מערדער.
זיגמונט טורקאָוו כאַראַקטעריזירט זי אַזױ אַלס שױשפּילערין:
;געניאַ שליט ,אַ לאָדזשערן?!ן געבוירענע ,האָט אירע קינ-
דער-יאָרן פאַרבראַכט אין רוסלאַנד און אָנגעקומען קיין ריגע וי
אַ דייפע ,אײגנאַרטיקע עשוישפילערין אַ דאַנק אירע סצענישע
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מעלות ,איר אימפּאָזאַנטער ,שלאַנקער פיגור ,אויסדרוקספולן,
שאַרפגעטאָקטן פנים ,דינאַמישן טעמפּעראַמענט ,קלאַנגפולע,
בויגזאַמע ברוסטשטימע ,דיסטיגנירטער האַלטנג  --האָט זי
פאַרנומען איינע פון די ערשטע ערטער אין דער גאַלעריע יונגע
אַקטריסעס אין דער צווישנצייט פון ביידע מלחמות .ביי די אומות-
העולם װאָלט זי געווען אן אוצר פאָרן גרויסן רעפּערטואַר פאַר
די אַלטע גריכן ,שעקספיר און שילער .אינם יידישן טעאַטער
האָט זי געמוזט קינסטלעריש וועגעטירן און זיין אימעדכען פיר
אַלעסי אינם צופעליקן רעפּערטואַר און מעלאָדראַמאַטישע מאַ-
כעוייקעס ,צוגעשטעלט פון די גאַסטראָלערן
אַ חוץ יענעם סעזאָן אין ריגע ,האָב איך אין אייניקע יאָר
אַרום געהאָט דאָס פאַרגעניגן צו שפּילן מיט איר אקַורצע צייט
אינט זורך מיר געגרינדעטן יפאַקְטי (פאַראיינ יקטע אַקטיאָרן).
זי איז דערנאָך אַנגאַזשירט געװאָרן דורך מאָריס עװואַרצן קיין
אַמעריקע און זיך אומגעקערט קיץן אײיראָפּע אויף צו טיילן דעם
גורל פונם אומגעבראַכטן גיידנטוס".
יאָנאַס טורקאָוו כאַראַקטעריזירט זי אַזױ;
,געניאַ שליט ,הגס נישט קיין ריגערין ,האָט אָבער נאָכן קו-
מען פון רוסלאַנד ,וואו זי איז געבוירן {?!| און דערצויגן גע-
װאָרן ,באַלז פאַרנומען אַן אָנגעזעענעס אָרט אינם ריגער יידישן
טעאַטער-לעבן .זי האָט זיך שנעל אַקלימאַטיזירט און מיהאָט זי
געהאַלטן פאַר אַן יאייגענעי אין ריגע .זי איז דאָרט זייער באַ-
ליבט געװאָרן .געניאַ שליט האָט איר בינע-קאַריערע אָנגעהױבן
אין רוסלאַנד .זי האָט געשפּילט אַ לענגערע צייט אין כאַרקאָוו
און אין דער צוױייטער העלפט פון די צװאַנציקער יאָרן געקו-
מען אין ריגע ,װאָס איז געװאָרן איר נייע היים .אירע ערשטע
אויפטריטן אין ריגע זיינען געווען ביי יוליוס אַדלערן ,בעת זיינע
דאָרטיקע גאַסטשפּילן .אַפּשפּילנדיק אייניקע יאָר אין לעטלאַנד,
איז זי אויפגעטראָטן אין קאָוונע (ליטע) ,דערנאָך אין פױלן זי
האָט אויך געשפּילט אין טשעכאָסלאַװאַקײ .אין פוילן איז זי אַרומ-
געפאָון מיט א .מאָרעווסקין איבער דער פראָווינץ ,שפּילנדיק
אין שלום אֵשס רעווערענד זילבער"  --די פרו זילבער ,אין
דער דאָזיקער ראָל האָט זי געהאַט גרויס דערפאָלג .דעם גרעסטן
דערפאָלג האָט זי אָבער געהאַט אין יוגאַסלאַוויע ,וואו זי איז אַנ-
גאַזשירט געװאָרן אין דיר פאול באַראַטאָווס טרופע ויאָר )2391
אין אַלע יוגאָסלאַװישע שטעט ,וואו די טרופע האָט געשפּילט
קנאַפּע דריי חדשים (בעלגראַד ,זאַגרעב ,סאַראַיעוואַ ,סאַמבאָר.
איא) ,אין דאָס טעאַטער תמיד געווען אױספאַרקויפט.
ווען געניאַ שליט איז צוריקגעקומען פון איר יוגאָסלאַווישן
טודניי ,איז זי געווען פול מיט באַגײסטערונג, :פון אַזאַ אויפנאַמע,
װאָס מען האָט דאָרט צוגעגרייט-פאָר די יידישע אַקטיאָרן --
האָט זי געזאָגט  --קאָן מען אין ערגעץ נישט חלומן די רייזע
האָט נאָר געהאַט איין שאָטן-זייט .ווען מיר זיינען אָפּגעפאָרן פון
יוגאָסלאַוױע ,האָב איך געהאַט אָן אַ שיעור בלומען .איך האָב
געקויפט סאָדעוואַסער און באַגאָסן זײי יעדעס מאָל .איך בין
געווען צופרידן װאָס די בלומען וועלקן נישט .אין װאַגאָן איז
געווען זייער ענג ,אָבער איך האָב אַלץ געוואַכט איבער די בלו-
מע מיר האָבן זיך דערנענטערט צו דער טשעכישער גרענעץ.
מיר זיינען שױן צוגעפאָרן צו דער סטאַציע .אָבער דאָ קומט
אַריין אַ זשאנדארם און פאַרווערט מיר אַריינצופירן די בלומען
אין לאַנד אַרײן סיהאָבן נישט געהאָלפן מיינע בקשות און טע-
נות .איך האָב זיך מיט די בלומען געמחט
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איך האָב דאָס דאָזיקן עפּיזאָד מיט די בלומען איבערגעגעבן,
ווייל דאָס כאַראַקטעריזירט געניאַ שליט ,װאָס האָט ליב געהאַט
די נאַטור און די בלומען זי האָט ליב געהאַט שיינקייט ,און
זי אַלײן איז אויך געבענטשט געװאָרן פון דער נאַטור מיט שיינ-
קייט זי האָט געהאַט וואונדערבאַרע אויסערלעכע מיטלען זי
איז געווען רעפרעזענטאַטיוו און האָט אימפאָניוט מיט איר
הוינער ,שלאַנקער פיגור ,אשַיין באַוועגלעך פּנים ,מיט אַ פּאָר
גרויטע שוואַרצע אויגן ,אַ פיינע דיקציע; גערעדט
און דערביי

געהאָט טאַלענט

זי האָט באַזעסן

אַלע מעלות,

צו שפילן טעאַטער.

אַ שיינעם
מיט

װאָס אַ שױשפּילעריץ

יידיש

איין װאָרט:
דאַרף

האָבן.

אין די ראָלן ,װאָס זי האָט געשפּילט ,האָט זי זיך איינגעלעבט
און אַרױסגעבראַכט אויף אַ דיסקרעטן און איבערצייגנדיקן אופן
 -מענטשלעכע געפיל .אפ ילו אין די ביליקע מעלאָדראַמעט,װאָס זי האָט לרוב געשפּילט ,האָט זי אויסגעמידן די מעלאָדראַ-
מאַטישע קנצן.
בעת געניאַ שליט האָט גאַסטראָלירט אין פױלן ,האָט זי
די גאַנצע פּרעסע זייער ואָרם אויפגענומען געניאַ שליט האָט
געקאָנט שאַפן אַ סביבה אַרום זיך .מען האָט זי ליב געהאַט .איף
דער פוילישער פּראָוינץ האָט זי איך געשפּילט מיט זיגמונט
טורקאָוו און אליאשא שטייץן.
מיר איז אויסגעקומען צו עשפילן צזאַמען מיט געניאַ שליט,
בעת מײיַע און דיאַנאַבלומענפעלדס גאַסטראָלן אין ריגער יידישן
ימעוטיםי-טעאַטער ,אין יאָר  .6391זי אין געװען אַ דיסצי-
פלינירטע שױשפּילערין און אַ גוטער ,האַרציקער מענטש .בעת
מאָריס שוואַרץ איז געווען אויף גאַסטשפּיקן אין אײראָפּע ,האָט
.עניאַ שליט האָט
האָט ער אַנגאַזשירט צו זיך געניאַ שליט .ג
אָבער געצױגן צוריק צוֹ איר ריגע ,נאָך דער דאָרטיקער גע-
מיטלעכקייט ,נאָך וועלכער זי האָט אַזױ געבענקט .און װאָס זי
האָט נישט געקאָנט געפינען אין אָנקל סעמס מדינה .דאָס איז
געווען קווץ פּאָרן אױיסבראָך פונם צוױיטן וועלט-קריג .זי האָט
געהאַט מאעַגלעכקייט צו פאַרבלייבן אין די פאַראייניקטע שטאַ-
טן א ירע ניריאָרקער פריינט האָבן זי שטאַרק אָפּגערעדט פונם
פאָרן צוריק אין יפולווער-קעסלי.
געניאַ שליט האָט נישט פאָריוסגעזען און זיך נישט גע-
קאָנט פּאָרשטעל ,אַז די זעלבע לעטן ,וועלכע האָבן ,נאָך דער
אַנטשטײונג פון זייער מלוכה ,געגעבן די יידן מיט אַזאַ ברייטער
האַנט קולטור-אױטאָנאָמיע ,וועלן נישט נאָר צוהעלפן די דייטעעןן
צו פאַרניכטן אוֹן אױסצוראָטן די יידישע באַפעלקערונג אין
ריגע און אין אנדעדע שטעט פון לעטלאַנד ,נאָר אַלין אָרגאַי
ניזירן שוואַרצע באַטאַליאָנען ,װאָס זאָלן מיט די אייגענע הענט
אויסמארדן די יידן ,נישט נאָר פון לעטלאַנד ,נאָר אױיך פון
פוילן און אַנדערע לענדער.
בעת דער דאָזיקער יידן-אויסראָטונג איז אויך נישט געשינט
געװאָרן די פיינע יידישע שוישפּילערין און האַרציקער מענטש
 -געניאַ שליט".וי יונה ראַדינאָװו גיט איבער ,איז ש .אין די ערשטע טעג פון
דער היטלערישער אָקופּאַציע פון ריגע פאַרשלעפּט געװאָרן אין דער
דאָרטיקער פּרעפעקטור .וויסנדיק ,אַז פון דאָרט איז נאָר דאָ איין
וועג  --קיין בוכענװאַלד ,האָט זי באַשלאָסן ניט צו דערלאָזן ,אַז די
נאַצישע בעסטיעס זאָלן זי אומברענגען ,און זי איז באַגאַנגען
זעלבסטמאָרד דורך איבערשניידן זיך די אָדערן
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באַ נר
מ .ע.
ש .צ .פון יונה ראַדינאָװ
,לערער יזכור-בוך ' ,ניוײאָרק ,4591 ,ז,211 .

פּ,רעסע-אָפּרופן װעגן דער שוישפּילערין געניאַ שליט".
קיט { --מ .קיטאי}  ---בעגעפיס פון געניא שליט, .װען דער טיװל לאַכט",

פ,רימאָרגן " ,ריגע 9 ,פעבר,0291 .
יעקב ראטבוים  ---געניאַ שליט אין שלום אשס ,רעװרענד זילבער", ,ליטבל'ט"

װאַרשע ,ג' .2391 ,3
געניאַ שליט  --מיט א יידישער טעאטער:טרופּע

איבער

יגאָסלאַװיע ,דאָרט,

ג' .2391 ,42
נ .מ( .גחמן מייזיל}  ---געניאַ שליט אין ,פּאַװיליאָן ' טעאַטער ,דאָרט,43 ! 1 ,
|
,2
מאָרריס מייער , --יידיש טעאַטער אין לאָנדאָן  ,/לאָנדאָן ,2491 ,ז,603 .
,אַרלאָשענע שטערן ,/בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
יאָנאַס טורקאָװ  --פ
זו,312"962 .
זיגמונט טורקאָװ , --די איבערגעריסענע תקופה  ,בוענאָס איירעס,1691 ,
זז- ,19-092 .

לואי ,דוד
{געב 71 .סעפּטעמבער  -- 7881אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס|

געבוירן  71סעפּטעמבער  7881אין
װאַרשע ,פּױילן .עלטערן  --הויז-באַזיצער.
געלערנט אין חדר ,אין מייזלערס שול און
מיטגעמאַכט איין קורס אין װאַװועלבערגס
פּאָליטעכניקום .נאָך אין דער שול זיך באַ-
טײיליקט אין רוסישע און פּוילישע שול-
פאָרשטעלונגען.
אַלס מיטגליד פון דער יידישער סעק-
ציע ביי פּ .פּ .ס .געפירט אין שול אַ
שטרייק קעגן אַ לערער ,און ,שפּעטער,
צוליב פּאָליטישע 2סבות ,געווען אַרעסטירט  1 22יאָר אין פַּאַ-
װיאַק .נאָך דער באַפרייונג אַװעק קיין בערלין ,וואו ער באַקענט
זיך מיט יידישע 'ליבהאָבער' און דעביוטירט מיט זיי אַלס 'יעקל
בעל-עגלה'

אין ריכטערס

'הערצעלע

מיוחס,,

דערנאָך

שפּילט

ער

מיט זיי אין אַנדערע פּיעסעס אין בערלין און אין אַנדערע דייטשישע
שטעט .צוריקגעקומען אומלעגאַל אין פּױלן ,פירט ער אָן אַ שטרייק
אין יידישן טעאַטער און קומט אַזױנאָך אין קאָנטאַקט מיטן פּראָ-
פעסיאָנעלן יידישן אַקטיאָר .נאָכן שפּילן אַ קורצע צייט מיט ליב-
האָבער ,טרעט ער אַרין פּראָפעסיאָנעל צו קאָמפּאַנעעצן ,וואו ער
שפּילט אייניקע חדשים .שפּעטער פאָרט ער אַרום מיט בערנשטיינס
פּראָװוינץ-טרופּע ,שפּילט דערנאָך ווידער אייניקע יאָר ביי קאָמפּאַ-
נעעצן אין װאַרשע און טרעט לסוף אַריין אין קאַמינסקיס טרופּע,
וואו ער שפּילט  31יאָר מיט אסתר-רחל קאַמינסקאַ אין איר גאַנצן
רעפּערטואַר איבער פּוילן און רוסלאַנד .נאָך איר טויט איז ל.
אַרומגעפאָרן מיט אידאַ קאַמינסקאַ-זיגמונט טורקאָווס טרופּע און
דערנאָך געשפּילט אין חברים-טרופּעס אין װאַרשע.
ל .האָט אויך ,אייניקע װאָכן ,צוזאַמען מיט זיגמונט טורקאָװו
און יוכבד זילבערג ,געשפּילט יידישע אײנאַקטערס אין פּוױליש
(בעת ווילנע איז צוריק פאַרנומען געװאָרן דורך די פּאָליאַקן) ,און
האָט זיך אויך באַטײליקט אין פילם 'ל"ו' (רעזשי  --יאָנאַס
טורקאָוו),
יאָנאַס טורקאָוו כאַראַקטעריזירט אים אַזױ:
גגעווען אַ צייט ,ווען דער נאָמען דוד לואי איז געווען זייער
באַקאַנט ביי די טעאַטער-גײערס אין רוסלאַנד און פוילן .ער איז
באַקאַנט געווען נישט אַזױ פון זיין שױישפּילערישן טאַלענט ,וי
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פון

 -קודס כל  --אַ דאַנק זיין אויסערלעכקײט .דוד לואי איזגעווען זייער שין .ער האָט געהאַט אַ פּאָר גרויסע ,עװואַרצע
ברענענדיקע אויגן און אַ פרעכטיקן קאָפּ מיט פעך שװואַרצע
האָר,

איך געדענק ,ווען איך בין נאָך געווען אַ שילער ,און כיפלעג
אָפּט באַגעגנען אויף די ואַרשעווער גאַסן דעם עיינעם מאַנס"
פּערשוין  --כיהאָב נאָך דעמאָלט נישט געוואוסט ער א װאָס
ער איז  --האָב איך גלייך ביי זיך פעסטגעשטעלט ,אַז דאָס
מוז זיין אַן אַקטיאָר .ער איז געווען אָנגעטאָן אין אַ שואַרצער
פּאַלערינע ,מיט אַ גרויסן ,ברייטן ,שוואַרצן הוט אויפן קאָפּ ,און
געטראָגן האָט ער אַ שואַרצע יליטעראַרישעי קראַװאַט-בינדע.
אַלעמאָל עלעגאַנט און ציכטיק אָנגעטאָ ,פּאַרפומירט ,פעסט
און זיכער ביי זיך ,האָט ער זיך לאַנגזאַס שפאַצירט איבער די
גאַסן ,וויסנדיק ,אַז ער אין דער אָביעקט פון אַלגעמײנער אויפ-
מערקזאַמקייט ,הויפטזאַכלעך ביים שיינעס מין ,בי וועלכן ער
האָט געהאַט גרויס דערפאָלג .און עס איז נישט קיין וואונדער:
װי נאָר ער האָט אַ בליץ געטאָן מיט זיינע גרויסע ,סאַמעטענע
אויגן ,וועלכע האָבן גלייכצייטיק געגלעט און באַצוואונגען ,האָט
ער געמחט צוציען צו זיך די אויפמערקזאַמקייט פון פרויען .מיט
אַזאַ אויסזען איז ער וי געבוירן געװואָרן צו זיין דער אידעאַלער
ליבהאָבער אויף דער בינע .זי דאָזיקע מעלות זיינען אים טאַקע
צונוצגעקומען אין זיין פּריואַט-לעבן (און ער האָט אַלעמאָל
געוואוסט וי געהעריק זיי אויסצונוצן ,אָבער פאַר דער בינע האָט
זיך ,אויסער די פיזישע מעלות ,געפאָדערט נאָך איין זאַך :טאַ-
לענט ,און מיט דעם איז ביי אים ,וי עס פלעגט זאָגן דער דעמאָלס-
דיקער דירעקטאָר פונם יידישן טעאַטער און יספּעץ' איף אויס-
צחוכן יונגע טאַלענטן ,אברהם-יצחק קאַמינסקי ,געוושן אַ ביסל
ערגער..
ווע דוד לואי האָט פאַרלאָזט װאַוועלבערגס שול אין וואַרשע
און באַשלאָסן צוֹ װערן אַן אַקטיאָר (נישט געקוקט אױף די
פּראָטעסטן פון זיין משפחה) ,האָט ער ,אַ דאַנק באַקאַנטשאַפט,
אַרײינבאַקומען זיך אין דעמאָלסדיקן ימוראַנאָווער טעאַטערי און
אָנגעהויבן צו שפילן קליינע ראָלן .און ווער וייסט װי זיין אַר-
טיסטישע קאַריערע װאָלט זיך געענדיקט ,ווען נישט דער צופאַל,
וװאָס אין אים האָט זיך פאַרליבט די מומע רבקהס (אסתר רחל
קאַמינסקאַס שוועסטער) טאָכטער ,מינע ליכטענבערג ,און זי
האָט באַשלאָסן ,אַז דער שיינער בחור מוז זיין איר באַשערטער.
אסתר רחל קאַמינסקאַ איז אויף דעם שידוך איינגעגאַנגען וויסנ-
דיק ,אַז דער יונגערמאַן איז פון אַ לייטישער הײם; ריאיז נישט
קיין עם-הארץ ,שײין וי די וועלט .איי ,טאַלענט? זיינען דען
אַלע ידישע אַקטיאָרן טאַלענטירט? וװועט זיין נאָך איינער..
נאָך דערצ ,אַז מינע מז בגװאַלד חתונה האָבן ,אגב ,איז זי
שױן נישט קיין יונג מיידל ..און אַז זי איז אַ ביסל עלטער פון
לואי ,דאַרף דאָך קיינער דערפון נישט ויסן ,דאָס איז ניעסט
קיין אומגליק .די היפּטזאַך :װי אַזױ װירקט מען אױף דעס
שיינעס יונגערמאַ ,װאָס האָט אַזאַ גרויסן דערפאָלג ביי פרויען
און קאָן פשוט מאַכן אַ קאַריערע (נישט חלילה ביים טעאַטער)
ווען ער זאָל וועלן חתונה האָבן מיט איינער פון זיינע פילצאָליקע
פאַרערערינסיי..

דוד לואין האָט אָבער מער אימפּאָנירט די קאַריערע ביים
טעאַטער ,און ער האָט פאַרשטאַנען ,אַז ווען ער וועט חתונה האָבן
מיט אסתר רחל קאַמינסקאַט שוועסטערן-טאָכטער ,איז זיין טעאַ-

יידישן

טעאַטער

טער"קאַריערע אַ געזיכערטע .מינע האָט עס אים אויפגעוויזן
שואַרץ אויף ויים ..און ער האָט דאָך תמיד געטרוימט צו זען
זיך אויפן אפיש מיט גרויסע בוכשטאַבן .זיין חלום איז בקרוב
פאַרווירקלעכט געװאָרן .נאָך דער חתונה מיט מינע ליכטענבערג,
איז דוד לואי אַריינגענומען געװואָרן אין דער קאַמינסקי-מש-
פחה און ממילא איז זיין פּאָזיציע אין טעאַטער אויך געװואַקסן
ער האָט אָנגעהױבן צו שפּילן ידי ערשטע פידלי אין טעאַטער,
אַ דאַנק די ישטאַרקע פלייצעטי ,וואָס ער האָט געהאַט הינטער
זיך.
וען איך בין אַריײנגעטראָטן אין אסתר רחל קאַמינסקאַס
טרופע ,האָט שוין דוד לואי פאַרנומען אַן ערשטע פּאָזיציע ,און
הגם איך האָב דעמאָלט שוין נישט געהאַט פאַר אים די זעלביקע
באַגײסטערונג וי אַמאָל אין מיינע שילער-יאָרן ,האָב איך זיך
מיט אים זייער גוט פאַרהאַלטן
יצווישן פּאָרפאָלק לואי האָט נישט געהערשט קיין שלום-בית
און זי האָבן זיך שפּעטער געגט .פון דעמאָלט אָן האָט זיך דוד
לואיס שוישפּילערישער ישטערףן אָנגעהױבן צו פאַרלעשש .מען
האָט אים שוין נישט גערן אַנגאַזשירט ,הגם ער האָט אָנגעהױבן
צו שפּילן כאַראַקטער-ראָלן אין וועלכע ער איז גראָד געווען ניטט
שלעכט".
און וועגן זיין לעצטן פּעריאָד און טראַגישן סוף שרייבט יאָנאַס
טורקאָוו אין זיין בוך 'פאַרלאָשענע שטערן":
,אַ צײיט פאַרן לעצטן קריג האָט דוד לואי געאַרבעט אן
וואַרשעווער אַרטיסטן-פאַרייץ אַלס פאַרוואַלטונגס-מיטגליד .ווען
די מלחמה האָט אױסגעבראָכן און די מענער פון װאַרשע האָבן
זיך געלאָוט לױיפן צו מזרח ,איז מיר אויסגעקומען צו גיין צו"
זאַמען מיט דוד לואין .אינס דאָזיקן מאַרש זיינען מיר דער-
גאַנגען ביז גאַרװאָלין .ווען מיר האָבן זיך געפונען אין ואַלד,
זיינען מיר באַשאָסן געװואָרן פון מאַשין-געווער פון דייטשישע
עראָפּלאַנע ,װאָס האָבן זיך אַראָפּגעלאָזט גאַנץ נידריק .מיר
האָבן זיך בליץ-שנעל אויסגעצויגן אויף דער ערד .פון דעם עראָ-
פּלאַן האָט מען אויך געװאָרפן באָמבעס ,וועלכע האָבן אויפגע-
ריסן נישט וױייט פון אונדז .פלוצלונג דערהערן מיר אַ געשרײ
און זעען װי אַ מענטש פליט אין דער לופט .דאָס איז געווען
דוד לואי .פונם שטאַרקן לופט-דרוק האָט עס אים אַ הױב גע-
טאָן פונם אָרט ,וואו ער איז געלעג ,און אים איבערגעװואָרפן
עטלעכע מעטער וױיטער ..פון דער דאָזיקער געפאַר איז דוד
לואי אַרױס בשלום .ער האָט אָבער באַשלאָסן שוין ווייטער נישט
צו גיין ,ער איז צוריקגעקומען קיין װאַרשע או זיך באַלד גע"
שטעלט צו דער אַרבעט אין דער קיך פונם ידישן אַרטיסטןפאַ-
ריין ,וואו ער האָט אַרױסגעווזן אַ סך האַרץ זיינע נויט -ליידן-
דיקע חברים .אין טעאַטער האָט לואי אין געטאָ נישט געאַרבעט.
ווען סיהאָבן זיך אָנגעהױבן די יאַקציעסי אין װאַרשעווער געטאָ,
האָט ער געאַרבעט אין יקינסטלער-שאָפּי אױף דער מילנע גאַס,
און דערנאָך  ---דער באַקאַנטער סדר :יאויסזידלונגי און גאַד
קאַמערן פון טרעבלינקע".
ל,עקסיקאָן

פון יידישן טעאַטער" ,װאַרשע ,4391 ,צװייטער באַנד ,זז*1101 .

|
,0
יאָנאַס טורקאָו  ---פ,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
,
װו,171'761 .
זיגמונט טורקאָװ  , ---די איבערגעריסענע תקופה ,בוענאָס איירעס ,1691 ,זו.
,761 ,1
וו
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ץדושיס-

בליאַכעד ,שבתי
{געב 61 .יאַנואַר  --- 4091אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן {לויט זיין שריפטלעכן ענט-
פער  --יולין לויט לייזער ראַנס ביאָגראַ-
פיע  61 --יאַנואַר  ,4091אין ווילנע ,פּױ-
ליש-ליטע .פאָטער  --אַן אָנגעשטעלטער.
געלערנט אין חדר ,און נאָכן אױיסבראָך
פון דער ערשטער וועלטימלחמה ,אין דער
שטאָטישער 'תורת אמת' און אין הרב
איסראַעלאָװס 'תפארת בחורים'-שול .אין
אַרײינגעטראָטן אין דער נאָר װאָס גע"
7
גרינדעטער 'גמנסיה שברית ,,ואו ער
באַטײליקט זיך אין דער העברעישער פּיעסע 'דוד וגלית ,רשי
זשיסירט דורך אַ .מאָרעווסקי,
דער אינטערעס צו טעאַטער  --שרייבט זיין ביאָגראַפער ראַן --
האָט זיך ביי אים דערװעקט אין זיין פריסטער יוגנט ,און זיין
באַקאַנטשאַפט מיט אַקטיאָרן הייבט זיך אָן אויף אַן אָריגינעלן אופן;
קריכנדיק ,וי אַ יינגל פון  01יאָר ,איבער אַ פּלױט כדי זיך אַרײן-
צוקריגן אין צירק-טעאַטער ,ווערט ער געכאַפּט פון די בילעטערן
און ער בעט זיך קוים אָפּ ,אַז מען זאָל אים ברענגען צום גאַסט-
ראָלירנדיקן אַקטיאָר סאָקאָלאָוו ,הינטער די קוליסן .ער געפעלט אים
זייער ,און פאַרן פּרייז פון לאָזן אים טראָגן די פּעקלעך ,ניאַנטשן
הינטער די קוליסן סאָקאָלאָווס קינד א'אַ ,באַקומט ער א פרייען
אַרײנגאַנג אין טעאַטער .אינגיכן באַטרעט ער די בינע ,וי אַ
סטאַטיסט ,אין אַ סצענע פון קאָברינס 'דאָרפס-יונג'.
אין  9191איז אַ גרופּע ווילנער קינדער אָפּגעשיקט געװאָרן אין
אַ זומער-קאָלאָניע נעבן װאַרשע ,אוֹן צווישן זיי ב ,.וועלכער ווערט
אַזױ באַגײסטערט פון די לידער ,למודים און פאָרשטעלונגען אין
דער יידישער שפּראַך אין דער קאָלאָניע ,אַז ער פאַרבלייבט אין
וואַרשע ,גרינדעט אין דער קאָלאָניע ,מיט דער הילף פון די לערער,
אַ דראַמאַטישן קרייז ,וועלכן ער רעזשיסירט און פירט אויף אין
ב .באַזוכט אויך אין
משך פון  211יאָר  41פאָרשטעלונגען.
װאַרשע דעם לעצטן קלאַס פון דער יידיש-וועלטלעכער שול איף
דלוגא  ,62קערט זיך צוריק קיין ווילנע ,לערנט אַ יאָר אין דאָר-
טיקן טעכניקום ,און ווען אין  1291ווערט ביי דער ווילנער קונסט-
געזעלשאַפט געשאַפן אַ טעאַטער:-סטודיע אונטער דער קינסטלערי-
שער לייטונג פון אונגאַריש-יידישן רעזשיסער בעלאַ דאַניעל און
דעם יידיש-רוסישן אַקטיאָר אַברהם סלאָבאָדסקי ,ווערט ב .איינער
פון די ערשטע סטודיאַנטן ,פירט אָבער גלייכצייטיק אָן מיט אַ
גאַנצער ריי דראַמאַטישע קרייזן אין ווילנע און פּראָװינץ.
ב .רייסט איבער דאָס לערנען אין טעכניקום און װוידמעט זיך
אינגאַנצן דער אַרבעט ביים טעאַטער; װי אַ ראָלן-איבערשרייבער,
סופלער ,אַקטיאָר און איבערזעצער אין אינטערמעדיען-טעאַטער ביי
דער ווילנער קונסט-געזעלשאַפט ,פאַר וועלכן ער זעצט איבער עריך
קאָרנס 'קאָלאָמבינאַ' ,סעמיאָן יושקעוויטשס 'זילבערמאַנס איידעם',
אַרקאַדיע אַװערטשענקאָס 'פילימאָן בובזיקין' און פאַרפּאַסט די קאָ

מעדיע 'אַקטיאָרן' ( ,)4291וועלכע וערן אַלע מיט דערפאָלג אויפ-
געפירט דרך אים און
דראַמאַטישע קרייזן אין
צייטיק מיט זיין אַרבעט
די בעסטע דראָמאַטישע
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אַנדערע וילנער ליבהאָבער מיט זייערע
ווילנע און איבער דער פּראָװינץ .גלייכ-
אין טעאַטער ,איז ב .געווען טעטיק אין
קרייזן אין ווילנע און אומגעגנט ,וי אַן

באַ גד
אַקטיאָר ,פאָרלייענער און רעזשיסער .אין רעפּערטואַר פון זיינע
ליבהאָבער-קרייזן זיינען אַרײין די אײנאַקטערס און עסקיזן פון
אינטערמעדיען-טעאַטער ,װי :א .אַװערטשענקאָס 'שכנים ,פאָן אַ
שליסל'' ,זאַלבעפערט ,,אַברהם רייזענס 'רויקע דירה ,ג .בעלס
'הערקולעס' ,משה קולבאַקס 'ל'ו' ,ז .סעגאַלאָװיטשס 'די װאַנט',
וי אויך אײינאַקטערס פון דוד פּינסקי ,בעלאַ דאַניעל ,גאָלדין א'אַ,
און אַ גאַנצע ריי פּיעסן פון בעסערן רעפּערטואַר ,װי דוד פּינסקיס
יאַנקל דער שמיד' ,בערגערס 'מבול' ,טשיריקאָװוס 'די יידן' ,בימ"

קאָס 'גנבים' (שפּילנדיק די ראָל 'שבר').

|

אין  3291האָט ב .פאַרענדיקט די ווילנער דראַמאַטישע שול
און געװאָרן אַנגאַזשירט וי אַן אַקטיאָר און סופלער אין יידישן
טטאַטער-אַנסאַמבל פון ווילנער פּאַלאַס"-טעאַטער .ב .שפּילט אין
'דיבוק' און 'טאָג און נאַכט' א'ר פון מאָרעווסקי ,דערנאָר מיט אַ.
סאַמבערג ,אַ קורצע צייט ( )5291מיט דער אָפּערעטן-טרופּע פון
קדיש-כאַש און דערנאָך מיט זיגמונט טורקאָוו ,קוטנער ,מאָרעווסקי
און ליפּמאַן .אין  6291איז ב .אַנגאַזשירט געװאָרן אין ריגער 'גייער
יידישער טעאַטער' ,וואו ער האָט זיך באַװויזן אין אַ ריי וויכטיקע
ראָלן און איז במשך פון עטלעכע יאָר געווען דער בינע-רעזשיסער.

 ,צוריקגעקומען אין ווילנע ,האָט ער געשפּילט מיט די בעסטע דראַ-
מאַטישע טרופּעס אין שטאָט און אין פאַרשיידענע שטעט און
שטעטלעך איבער דער פּוילישער פּראָװוינץ מיט אַזעלכע אַקטיאָרן,
װווי :יוליוס אַדלער ,מנחם רובין ,בועז יאָנג ,ברײטמאַן ,קלאַראַ
סעגאַלאָװויטש ,קורט קאַטש ,יהודה יולין ,זיגמונט און יאָנאַס טור-
קאָוו ,אסתר ,רחל און אידאַ קאַמינסקאַ.
לייזער ראַן שרייבט:

ישׁ .בליאַכער ,פון אַמפּולאַ אַכאַראַקטער-אַקטיאָר ,האָט זיך
אויסגעצייכנט אַלס גדןי אין ז .סעגאַלאָויטשעס ידי װאַנטי
(אַרױסלאָזדפאָרשטעלונג פון דער וױלנער דראַמאַטישער סטר
דיע) ,ירי מלך שענקערי אין ש .אַשס ימאָטקע גנבי ,יהערש-
בערי אין ל .קאָברינס ידאָרפס-יונגי ,יאַקסלי און י .גאָרדינםישבועהי ,ירב אַבישי אין ה .סעקלערס ידעם צדיקס נסיעהי,
יאייזיק מאיר דיקי אין מאַרק ראַזומניס ימאָטקע חב"די ,ידער
לץי אין א .קאַציזנעס ידוכוסי און אַ רײ אַנדערע ראָלן".
זלמן זילבערצווייג שרייבט:
גגעוען אין וױלנע אַ יידישער יונגערמאַן שבתי בליאַכער,
װאָס האָט געהאָט אַ שטאַרקע ליבשאַפּט צוס יידישן טעאַטער.
ער איז געווען אַ תלמיד פון דעם גוט-באַקאַנטן יידישן שו-
שפילער אַברהם מאָרעווסקי .בליאַכער איז געװאָרן אַן אַקטיאָר.
איך געדענק אים גוֹט .בעת מיין אויפהאַלט אין ווילנע ,אין מיר
אויסגעקומען זיער אָפּט מיט אים צו פאַרברענגע .ער האָט
נישט געהאַט קיין קלאַנגפולע שטימע ,אָבער עס האָט פון אים
אַרויסגעקלונגען און אַרױסגעשאַלט זיין ליבע צום יידישן טעאַ-
טער ,מיט וועלכן ער האָט זיך פאַרבונדן אַלס שוישפּילער און
איבערזעצער .ער איז געווען אַן אינטעליגענטער ינגערמאַן
מיט האָפּנונגען צו דערלעבן נאָך נחת פון בעסערן יידיששן טעאַ-
טער .אָבער דאָ ברעכט אויס די צווייטע וועלט-מלחמה .היטלער
באַפּאַלט פוילן .װוילנע איז אונטער סאָוויעטישער פאַרוואַלטונג.
דאָס האַרץ פון בליאַכערן און פון די אַנדערע יידישע עװוישפּילער
ווערט צעריסן פון זאָרג און שרעק װאָס עס הערט זיך ביי די
יידן אין פּוילן ,מיט וועלכע זיי זיינען אַזױ ענג פאַרבונדן .אָבער די
דעמאָלסטיקע באַדינגונגען זיינען אַזעלכע ,אַז קיין גענויע ידיעות,
װאָס היטלער טוט צו די יידן ,ווערן אין סאָוויעט-רוסלאַנד ניעט

2884

לעססיסאָן
אָנגעגעבן.

בלויז

קלאַנגען

זיך

דערמיט,

טרייסט

מען

אַנדערע

יידישע

ישובים

דערגײען
װאָס
פון

אַהין

פון

פון

צייט

כאָטעש אין ווילנע

סאָוויעטן-פאַרבאַנד

צו
און

גײט

צײט,
אין

די

וױיטער.

אָן דאָס יידישע לעבן און עס לעבט די יידישע קולטור ,ביז דעט
טראַגישן טאָג ווען היטלער וואַרפט זיך אויף סאָוויעט-רוסלאַנד,
און אויך דער גורל פון די דאָרטיקע יידן איז אָפּגעחתמעט
געװואָרן".
וי נאָר עס איז אין דער וילנער געטאָ געשאַפן געװאָרן 'די
פאַראייניקונג פון ליטעראַטן און קינסטלער' ( 71פּעברואַר )2491
איז באַלד ביי דער גרינדונגס פאַרזאַמלונג אויף דער טאָג אָרדנונג
אַרויפגעשטעלט געװאָרן דאָס פּראָבלעם וועגן פאַראייביקן די געטאָ-
קדושים.
סוצקעווער דערציילט אין 'ווילנער געטאָ' (ז )301 .אַז מ'האָט
באַשלאָסן צ'אַ צו באַאַרבעטן אַ כראָניק וועגן אַלע שרייבער ,קינסט-
לער און װיסנשאַפטלער ,וועלכע די דייטשן האָבן דערמאָרדעט,
דער קדוש ז .קאַלמאַנאָװויטש פאַרצייכנט (ייוואָ בלעטער,1591 ,
באַנד  )53אַז ס'איז צ"א באַשלאָסן געװאָרן צװאַמענשטעלן אַן
אַלבאָם פון אַקטיאָרן ,און אַז אין קאָמיטעט איז אויך אַרין ב .ד"ר
מאַרק דװאָרזשעצקי'( ,ירושלים ד'ליטא אין קאַמף און אומקום',
פּאַריז ,8491 ,ז )652 .שרייבט ,אַז 'דער אַרטיסט בליאַכער האָט גע-
זאַמלט אן אַלבאָם און דערצו אָפּהאַנדלונגען וועגן יעדן אומגעקו"

מענעם אַרטיסט פון ווילנע' .נאָך גענויער שרייבער ש .קאַטשערגינסקי
אין זיין בוך ,ח,ורבן ווילנע" (ניו יאָרק  ,7291זז, :)2227122 .שבתי
בליאַכער  --סעקרעטאַר פון דער פאַראייניקונג פון ליטעראַטן ,קינסט-
לער און אַקטיאָרן אין ווילנער געטאָ ,האָט אָנגעשריבן אַ גרעסערע
בראָשור אונטערן נאָמען ,צװאַנציק און איינער" וועגן  02יידישע
אַקטיאָרן אין ווילנע וועמען די דייטשן האָבן אומגעבראַכט ביז ,2491
און איינעם ,װאָס איז געשטאָרבן מיט אַ נאַטירלעכן טויט אין געטאָ
גופאָ".
אין דער הקדמה צו זיינע פאַרצייכענונגען וועגן די  12אַקטיאָרן
אין ווילנער געטאָ ,װאָס שבתי בליאַכער האָט אָנגעהויבן צו מאַכן
דעם  22יוני  ,2491שרייבט ער:
;מיר,
פונען אין
געקראָגן.
האָבן פאַר

די יידישע שוישפּילער ,װאָס האָבן זיך אין  1491גע-
ווילנע ,האָבן ,װי סיהאָט זיך אונדז געדאַכט ,פליגל
מען האָט פאַר אונדז אָנגעהױבן צו זאָרגן ,אן מיר
אָט דער פרייער זאָרג צוריקגעצאָלט מיט דאָס בעסטע,

װאָס מיר

האָבן אַקטיאָרן ,ואָט

האָבן געקאָנט

געבן

געגלייבט

האָבן זיך אין  1491געפונען אין ווילנע ,קאָנצענטרירט אין נולוכה-
טעאַטער אויף קאָנסקע ,אַז  ---זי זיינען געװאָרן אויסגעלייזט.
סיפאַלט אֶפּ די ברויט-פראַגע און זייענדיק פּאַרזאָרגט מאַטע:
ריעל ,וועלן זיי זיך קאַנען דורכויס פאַרנעמען מיט פאַרשענערן
און פאַרבעסערן דאָס טעאַטער .מיט ברען און מוט ,מיט לייב
און לעבן האָט מען דורך נאַכט און טאָג אױיסגעהאַמערט גע-
שטאַלטן ,אויסגעבויט פּאָרעשטעלונגען .פון שעה צו שעה איז אונ-
דזער טעאַטער געוואַקסן .די העראַישע פּראָלעטאַרישע געשטאַלטן
פון דער אַלטער ווילנע האָבן ביי אונדז אין טעאַטער זייער תיקון
באַקומען; .הירש לעקערטײ פון ראָנע פּאָליע ,און די פינף קאָי
מונאַרן (יוליס) פון זאַרעטשער בית-עולם זיינען תחית המתים
אויפגעשטאַנען.

אױיף

קאַנסקע

װדואו

דער

טעאַטער

איז

געווען)

זיינען געקומען די יידישע אַרבעטער פון דער ששטאָט ווילנע.
דאָס האַרץ איז פּאַר פרייך געוואָקסן .פון אַלע זייטן זיינען צוֹ
אונדז בריוו פון חברים געקומעף מיר וילן צו אייך .די אַלע,
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טעאַ טער

יידישן

האָבן

וועלכע
אַרבעט,
אָפן.
--

נוצן

פאַר זי

געקאַנט
אין

די

מיר האָבן מיט פרייך
דעם

יידישן

ברענגען

טיר

אוֹן ליבע

מלוכה-טעאַטער

אין

אונדזער

פון אונדזער

שעפעריעסער

טעאַטער

געהאָדעוועט

געשטאַנעו

אונדזער

קינד
|

אין ווילנע,

און וען זי טענער פון שלום-עליכמס ( "4000.002לעצטע
פּרעמיערע אין מלוכה-טעאַטער) האָבן נאָך ניט באַויזן אַנט'
שטומט צו וועון ,האָבן שוין די דעטאָנאַציעס פון די סטוקאַס-
באָמבעס אויסגעהאַקט די שױבן אין דער געביידע פון יאונדזער
טעאַטערי .דער פאָרהאַנג האָט זיך אַראָפּגעלאָזט און די אַקטיאָרן
האָבן צוזאַמען מיט אַלע יידן אָנגעהױיבן דעס טרויעריקסטן עויי
שפּיל פון אונדזער צייט  --ידי יפיאדןַרניכטונגי .אַ סך זיינען
געלאָפ ,אַ טייל האָבן זיך אומגעקערט .די ,װואָס האָט זיך נִימ
אומגעקערט ,ווער ויים צי זי זענען דערלאָפן? אב ניט...
װעט אױף דױיער קבר קיין טרער שין ניט פאָלן ...סיווילט
זיך אַזױ גלייבן ,אַז זיי זיינען ערגעץ פאַראַן מיר האָבן געזען
דעם טױט פאַר די אױגן .מיר ,ואָס האָבן געזען וי מען האָט
אונדזערע עװועסטער ,ברידער ,טאַטעס-מאַמעס און קינדער,
יידן  --אומשולדיקע יידן  --סטאַדעסוייז געפירט צו דער עקדה,
האָבן שוין די מורא און שרעק פאַרלאָרן .מיר האָבן איין געווער
 -גלויבן .מיטן גלױבן לעבן מיר און מיט אים וועלן מיר דעםקאָשמאַר ,וועלכער װועט סוף כל סוף אַרִיבער  --אַריבערלעבן
דערמאָנען מיר טאַקע ניט די ,װאָס זיינען פון שטאָט אַרױס
פאַרן חורבן יידיש וילנע .מיר פאַרצייכענען מיט בלוט און
טרערן נאָר די ,וועלכע זיינען פאַר אונדזערע אויגן פון אונדז
אַוועקגענומען געװאָרן  אפשר? װער וייס? ועלן מיר ווע-
סיוועט פרייד און
מען פון די נאָך אויך אַמאָל טרעפן...ײ
טריער זיין אין יעדן הויז .היינט ,פאַרשפּאַרטע ,פאַרצוימטע,
מיט האָפּנונג אין האַרצן שרייבן מיר די שורות .די צװאַנציק
וועלן מיר דערמאָנעןי.
לייזער ראַן ,װאָס האָט געגעבן צום דרוק דעם מאַנוסקריפּט פון
ש',ס אַרבעט וועגן די  12אומגעבראַכטע יידישע אַקטיאָרן אין
ווילנער געטאָ ,דערציילט ,אַז נאָכן קאָנפראָנטירן אַלע פאַראַנענע
ידיעות ,קומט אויס ,אַז ב .האָט אָנגעהױיבן שרייבן די אַרֹבעט
אַרום מערץ-אַפּריל  2491וי אַ טייל פון דער פּראָיעקטירטער אָנדענק-
כראָניק וועגן די אומגעבראַכטע יידישע שרייבער ,קינסטלער ,אַרטיסטן
און װיסנשאַפּטלער אין ווילנע ,און האָט זי אָפּגעשלאָסן ווען עס
איז געשאַפן געװאָרן דער קאָמיטעט אַװעקצושטעלן אַ מאָנומענט פאַר
געטאָדגעשעעניש און מענטשן (יולי-אויגוסט  .)2491צוגעגרייט פאַרן
פאַרלאַג פון ווילנער געטאָ איז דער מאַנוסקריפּט ,איבערגעשריבן
געװאָרן אויף דער שרייב:מאַשין ,און אַ געטאָיקינסטלער האָט
צוגעגרייט די קעפּלעך פאַר די קאַפּיטלעך וועגן יעדן אומגעקו"
מענעם (און לויט דער סטיליזירטער פאָרם פון די אותיות איז
פאַרהאַן אַ חשד ,אַז דאָס איז געטאָן געװאָרן דורך דער קינסט-
לערין אומע אֶלקעניצקי) .אין סעפּטעמבער  3491איז דער מאַי
נוסקריפּט וי אַ באַזונדערע אַרבעט( ,מיט ב'.ס ווידמונג צו זיין
אומגעקומענער מוטער אין דער געטאָ) שוין געווען גרייט צום
דרוק ,אָבער דאָ האָט זיך פּלוצלינג דעם  22סעפּטעמבער 5 ,פאַר-
טאָגס אָנגעהױבן .,לוט אַ באַפעל פון יידן-מערדער קיטעל ,די
ליקװידאַציע פון דער ווילנער געטאָ .צווישן די ,וועלכע זיינען געגאַנ-
גען צו דער ליקװידאַציע ,איז אויך געווען ב ,.וועלכער האָט אין גע" .
לויף און געדראַנג פאַרלאָרן אָדער באין ברירה אַראָפּגעװאָרפן פון זיך

זיין שווערן פּאַק ,אין וועלכן עס איז אויך געלעגן זיין כתב-יד.
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צדדושים
פון אַ באַהעלטניש האָט זיך אַרױסגערוקט דער פּאָליאַק באָלעס:
לאַוו באַראַטינסקי ,וועלכער האָט אויפגעהויבן דעם מאַנוסקריפּט,
האָט אים פאַרשטעקט אין אַ דערבײי ליגנדיקע שמאַטע .אַ
מיט זיין פרוי
גרופע יידן ,צװוישן זי אַלבערט עטינגען
פון דער
זיך אַרױסצוראַטעװען
זין ,געלינגט
און צויי
ליקװידאַציע און זיי דערגרייכן די אַלטע כאַטע פון זייער
אַמאָליקן קונה בֿאָלעסלאַוװו באַראַטינסקי .ער באַהאַלט זי אין אַ
גרוב ,װאָס ער גראָבט אויס פאַר זיי ,און זיי ליגן דאָרט  01חדשים.
דאָרט באַקענען זיי זיך אויך מיט דעם געפונענעם יידישן מאַנוס-
קריפּט פון וועלכן עס פעלט בליז דאָס שער-בלאַט מיטן נאָמען
פון שרייבער און טיטל פון דער אַרבעט .נאָך דער באַפרײייונג,
האָבן די עטינגערס נישט אָפּגעגעבן דעם כתבייד צו דער אין
לאָדזש געגרינדעטער היסטאָרישער קאָמיסיע ,נאָר  51יאָר שפּע-
טער ,ווען זיי זיינען געקומען אין אַמעריקע ,און עס מיטגענומען
מיט זיך ,עס געבראַכט צו אַ געדענק-אָװנט צום  02יאָריקן יובל
פון דער שרייבער און מאָלער-גרופּע ייונג ווילנע' ,אָבער עס איז
אַלץ ניט געווען קלאָר ווער עס איז דער מחבר ,ביז ווען עס איז
,אַר-
דעם  71פעברואַר  2491געגרינדעט געװאָרן אין ניו-יאָרק די פ
אייניקונג

פון

ליטעראַטן

און

קינסטלער'",

איז

דורך

דורכ-

די פאַרשיידענע יזכור-ביכער ועגן וילנע .קלאָר
שטודירן
געװאָרן ,אַז דער מחבר איז דער ,אין צווישן אויך אומגעקומענער,
אַקטיאָר שבתי בליאַכער.

באַנד
מענעם שרייבער פון דער געטאָיכראָניק ,שבתי בליאַכער .איז
אויך זיין ביאָגראַפיע אַריינגעגעבן געװאָרן אין בוך און צוליב דעם
איז דער טיטל פון בוך געענדערט געװאָרן אויף ,איין און צװאַנ-
|
יק און איינער".
דאָס בוך איז אַרױס אין  2691און אַנטהאַלט  211זייטן
אין דער הקדמה צו ב'.ס בוך שרייבט אַברהם מאָרעווסקי:
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אים

פאָרם

צו

איז

אין אַקטיאָר-פּערסאָנאַל

ריגער

דראָט

טעאַטער-קרײזן

עטלעכע

ילץ'י אין קאַציזנעס

נאָכן

אַז אים

דערציילט,

מיט די עמבלעמען און שטעמפּלען פון באַקאַנטע ווילנער יידישע
טעאַטערס און טרופּעס ,אָבער אין אָנדענק פון טראַגיש-אומגעקו-

דעם

גרייכן

דערזעענדיק

וועגן

מיטגליד

מינאָריטעטן

נוסח.

זורך

און

נאָך די ערשטע
קאַנטראָל,

גאַסט -שפּילן אין ווילנע,

געשפילט

אייגענעם

דער

אײינגעשלאָסן אַ צאָל בילדער פון די אומגעקומענע און באַצירט
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ײידישן

מין
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איינפלוס
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דער

דער 'ווילנער פאַרלאַג' אין ניו יאָרק האָט באַשלאָסן אַרױס:
צוגעבן דעם כתבייד אָן שום ענדערונגען .דער אַלבאָם מיט די
בילדער פון די אומגעבראַכטע יידישע אַקטיאָרן ,װאָס ב .האָט
גלייכצייטיק געקליבן ,איז פאַרלאָרן געגאַנגען ,האָט דער פאַרלאַג

אוטער

פון דער
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װעג
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נישט
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צו זיין לעצטער

אץן
דער
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מאָרעווסקיס
אמתער

װידער

טראַגישער

פאַקט

מיט

אים

שעה.

 ...אַקטיאָרן קדושים! די געטאָ-כראַניקעס וועגן זייטר שוע-
פּערישן לעבן און בלוטיקן אומקום ,װאָס װוערן דאָ פאַרעפנט-
לעכט ,װעלן אָן שום ספק זאָגן דעס לײיענער אַ סך ,אַ סך מער
װי די שענסטע מליצות .איז לאָמיר אַפּילו ניט פרואוון באַ-
פוצן די טראַגעדיע מיט ווערטער .לאָמיר אָפּהיטן די ווערטער
פון מיסברויכן מיט זי נישט צו פאַרשוועכן די שוועלן צוישן
פאַרגוואַלטיקטן לעבן און אייביקע רו .אַקטיאָרן קדושים! גע-
שטאָרבן זיינען זײ נישט ,און קדושה וװעלקט נישט אין דער
אייביקייט".
וועגן ב'.ס לעצטן בינע-עטאַפּ און זיין טראַגישן סוף שרייבט
לייזאַר ראַן:
אוען די סאָוויעטן האָבן אין  0491פאַרנומען ווילנע און עס
איז דאָרט שפעטער געשאַפן געװואָרן דער מלוכהשער יידישער
טעאַטער ,איז בשל.יאַכער אײינגעשלאָסן געװאָרן אין אַנסאַמבל
און אָנטײל גענומען אין אַלע אויפפירונגען פון טעאַטער :קאַר-
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יע עיט .--טיירד
בג

השע

יט

ילעסטסיקאַן

פון

יידישן

טעאַטער

2,550 8

!ייטשוקס יפּלאַטן קרעטשעט' ,מ .דאַניעלס ייוליסי' ( 4מעג),
נ
דאָבו ושינס ידאָס געריכט גייטי און שלום-עליכמס י.'000.002
 . . .אין די טרױעריקע באַדינגונגען פון ווילנער געטאָ,
צווישן איין טויטן-אַקציע און אַ צוױייטער ,איז ש .בליאַכער גע-
קומען מיט דעם ,אויפן ערשטן קוק כמעט אומגלויבלעכן ,פאָר-
שלאָג צו שאַפן אַ יידישן טעאַטער אין געטאָ .אויף סטראַשון
בילןיאַכערס קליינעם צימערל האָבן זיך סוף 1491
גאַס  ,7א
פאַרזאַמלט די נאָך לעבן -געבליבענע יידישע אַרטיסטן מיטן
פּאָעט אַ .סוצקעווער ,און נאָך לאַנגע שמועסן באַשלאָסן צוצו-
טרעטן צו שאַפן אַ טעאַטער .נישט געקוקט אױיף דער ערשטער
אָנגעטראָפּענער קעגנערשאַפט :אויף אַ בית-עולם שפּילט מען
נישט קיין טעאַטער ! ,האָבן פאַרביטערטע געטאָיידן באַגעגנט
די איניציאַטיוו מיט פלוג-בלעטלעך אין די געטאָ געסלעך ,איז
דער טעאַטער שנעל געװאָרן איינער פון די באַדיײיטנדיקסטע
פאַקטאָרן פאַר דער גייסטיקער אויפמונטערונג און דערמוטיקונג
אין שווערן און טרויעריקן לעבן פון די יידן אין ווילנער געטאָ
בערך פון  2491האָט דער טעאַטער געגעבן  021פאָרשטעלונגען
בי פול-געפּאַקטע זאַל .פון (אויף) זיינע  7רעוי-פּראָגראַמען
און  4טעאַטער-אויפפירונגען האָבן די צאָל באַזוכער דערגרייכט
ביז  000,83פּערזאָן (א .סוצקעווער ,ז ,211 .דר .דוואַרזשעצקי ,ז.
 .)8דוקא אין געטאָ איז ש .בליאַכער געװאָרן באַזונדערס
געזעלשאַפטלעך אַקטיו ,אָנטײ? גענומען אין די אַוװנטן פון
יוגנט-קלוב ,אויפגעטראָטן מיט רעציטאַציעס פון חיים גראָדעס
ייחזקאלי איאַ .אין דער פאַראייניקונג פון ליטעראַטן ,קינסטלער
און אַרטיסטן אין ווילנער געטאָ איז בליאַכער אויסגעוויילט גע-
װאָרן אין דער פאַרוואַלטונג  . ..און שפּעטער געװאָרן סעקרע-
טאַר פון דער פאַראייניקונג .ש .בליאַכער איז געווען אַן אָנ-
טיילנעמער אין שרייבן די אָנדענקס-כראָניק פון די דערמאָרדע-
טע יידישע שריבער ,קינסטלער ,אַרטיסטן און וויסנשאַפטלער
אין ווילנע ,אין רעזולטאַט פון וועלכן ער האָט צוגעגרייט זיין
אַרבעט יצװאַנציק און איינערי וועגן די ערשטע  02אומגעבראַכ-
טע און איין געשטאָרבענעם יידישן אַרטיסט (ש .ליפּאָוסקי) אין
ווילנער געטאָ .וי ש .קאַטשערגינסקי דערציילט ,האָט ש .בליאַ-
כער אָנגעשריבן אַ נאָוועלע וועגן אומקום פון זיין מאַמען אין
געטאָ (יחורבן ווילנעי ,ז,)122 .
אַרױיסגעפירט געװואָרן בשעת דער וילנער געטאָיליקוױדאַ-
ציע (דעט -32טן סעפטעמבער  )5491קיין עסטלאַנד ,האָט שובתי
אויסגעהאַלטן

אין

דער

עווערער

נאַצישער

שקלאַפ-אַרבעט

ביך

אַ טאָג פאַר דער באַפרייונג .צװזאַמען מיט די  0081ווילנער יידן
אין קאַנצלאַגער קלאַאגע (ביי רשועל) איז ש .בליאַכער דער-
שאָסן און פאַרברענט געװואָרן דעט צווייטן טאָג ראש השנה תשיה
( 91סעפּטעמבער  .)4491די אַרײנמאַרשירנדע רױטע אַרמײ
האָט נאָך געפונען די רויכערנדיקע שייטערס מיט די ניט-דער-
,
ברענטע גופים".
וי לייזער ראַן גיט איבער ,איז ב',ס פרוי ,די אַקטריסע געניאַ
שאַפּיראָ אומגעקומען אין אַ צווייטן נאַצישן קאָנצענטראַציע-לאַגער
אין עסטלאַנד .זיין ברודער ,דער אַקטיאָר מיטיע (מנחם) בליאַכער,
אַבסאָלװענט פון דער ערשטער יידישער דראַמאַטישער סטודיע
אין ווילנע ,אָנטײלנעמער אין די בעסערע יידישע דראַמאַטישע
קרייזן און מיט:-מחבר פון אַ פּאָפּולערן סקעטש 'טערקישע פּינקט-
לעכקייט' (צוזאַמען מיטן אַרטיסט ראובן אַלטער אגוז) איז מיט
זיין פרוי אומגעקומען אויף דער אַרישער זייט .זייער טאָכטער

ביי אַ קריסטלעכן פריינט און געפינט זיך אין

האָט איבערגעלעבט
מעקסיקע.
ש .בליאַכערס שוועסטער ליזע איז באַפרײט געװאָרן פון אַ
נאַצישן קאָנצענטראַציע-לאַגער און געפינט זיך אין מדינת ישראל.
,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער ,,גִיו יאָרק ,1391 ,ערשטער באַנד ,ז.911 .
,יין און צװאַנציק און איינער  ,/ניו .יאָרק,2691 ,
ש .בליאַכער  ---א
זלמן זילבערצווייג  ---אַ מצבה װאָס אאַוןמגעקומענער האָט געשטעלט אומ-
געקומענע חברים, ,פארוו .1 ,/י 8 ,,יוני .2691

לערנער ,חנה
{געב -- 0091 .אומגעבראַכט דורך די נאַציס|

געבוירן  0091אין לאָדזש ,פּױלן .ביי
בעליהביתישע עלטערן .געאַרבעט אַלס
'אָנדרייערין' אין אַ וועבער:װאַרשטאַט.

אַלס שטים-באַגאַבטע

אַרײנגעטראָטן

אין כאָר פון לאָדזשער

יידישן טעאַטער ,דאָ באַקענט זי זיך און
האָט חתונה מיטן זינגער-שוישפּילער דוד
זיײידערמאַן און פון דעמאָלט און האָט זי
מיטגעמאַכט דעם זעלבן בינע-עטאַפּ װאָס

ער און זיך תמיד

מיטבאַטײליקט אַלס

סוברעטין און דראַמאַטישע ראָליסטין אין די אַלע טרופּעס און טעאַ-
טער-פאָרשטעלונגען מיט איר מאַן .הגם ניט דערגרייכנדיק דעם
רום װאָס איר מאַן ,איז זי געווען זייער פּאָפּולער און באַליבט צו-
ליב איר שטאַרקן טעמפּעראַמענט אויף דער בינע און האַרציקײיט
אין פּריװואַטן לעבן.

ווען די צווייטע וועלט-מלחמה איז אױסגעבראָכן ,האָט זי זיך
מיט איר מאַן און זייער איינציקן זון ,הארי (דערצויגן אין בערלין,
װאָס האָט זיך געגרייט צו אַ מעדיצינישער דאָקטאָר-קאַריערע) גע-
פונען אין װאַרשע .זיי האָבן געהאָט אויסלענדישע פּאַספּאָרטן און
געפּרואווט אַנטלויפן קיין רוסלאַנד ,אָבער עס האָט זיך זיי נישט
איינגעגעבן ,און זיי זיינען אַרײן אין געטאָ ,וואו ל .פלעגט אויפ-
טרעטן אין די פאַרשיידענע פאַרוויילונגס-פּלעצער מיט איר מאַן
ווען ס'האָבן זיך אָנגעהויבן די אָקצִיעס' ,איז זי מיט איר מאַן
און זון אַרײנגעטראָטן אַרבעטן אין חיים סאַנדלערס 'שאָפּ' כדי צו
קריגן די אַזױ-גערופענע 'לעבנסרעכט-קאַרטן' .שפּעטער איז זי
אַריבער אַרבעטן אין טעבענסעס 'שאָפּ' און פון דאָרט אָפּגעשיקט
געװאָרן אין לאַגער פון פּאָניאַטאָ .,הינטער לובלין ,אָבער קורץ
איידער די דייטשן האָבן דעם לאַגער צעשטערט און אומגעבראַכט
די דאָרטיקע יידן אַלס נקמה פאַר אַן אויפשטאַנד ,װאָס זיי האָבן
דאָרט דורכגעפירט ,האָט די יידישע אונטערערדישע באַועגונג
געפרואווט אַרױסראַטעװען פון דאָרט אַ גרופּע יידישע שוישפּילער,
צווישן זיי אויך ל .און זיי ברענגען קיין װאַרשע .אויפן וועג זיינען
זיי געכאַפּט געװאָרן פון די דייטשן ,וועלכע האָבן זי אָפּגעפירט קיין
מאַידאַנעק ,און דאָרט ,צוזאָמען מיט נאָך אַנדערע  000,81יידן ,דעם
2טן נאָוועמבער  ,4391אונטער די טענער פון שטראוס'ס וינער
װאַלץ! ,אומגעבראַכט.
ל,עקטיקאָן פון יידישן טעאַטער  ,/װאַרשע ,4391 ,צװייטער באַנד ,ז,2611 .
,אַרלאַשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
יאָנאַס טורקאָו  ---פ
|
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צדדרושיס
מעסטעל ,מאיר

ו

{געב .מערץ  -- 2091אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן אין מערץ  2091אין זלאָט-
שעוו ,גאַליציע .,ביי נישט-פאַרמעגלעכע
עלטערן; בעלי-מלאכות פון פאָטערס צד
און סוחרים פון מוטערס צד ,אַ קרובה
צו דער משפּחה מאַרגוליעס (בערל גראָ-
דער) .מ .איז דער יונגסטער ברודער פון
די שוישפילער און שרייבער יעקב און
יצחק מעסטעל,
געלערנט אין חדר און אין פאָלקס"
שול ,דערנאָ-ך שטודירט אין מלוכהשן
לערער-סעמינאַר און אין דער קאָנסערװאַטאָריע פאַר קלאַװויר אין
לעמבערג .פּונקט וי זיינע ברידער ,געהאַט אַ נייגונג צו דער בינע
און אָנטײיל גענומען אין יידישע דראַמאַטישע קרייזן אין לעמבערג,
וואו ער האָט אויך אויפגעפירט סצענעס און אײנאַקטערס .אַלס
פּראָפּעסיאָנעלער אַקטיאָר דעביוטירט אין  9191אין דער פּראָװוינץ-

חברים טרופּע פון פ .באָריץ אַלס 'דר .שװאַרץ' אין לאַטײיגערס
'שליאָמקע און ריקל' .שפּילנדיק אונטער די ערגסטע קינסטלערישע
און מאַטעריעלע באַדינגונגען ,האָט ער זיך ענדלעך דערשלאָגן צוי
ריק אַ היים אין לעמבערג ,אָבער באַלד איז ער צוריקגעפאָרן אויף
דער פּראָוינ'ץ מיט פאַרשיידענע 'כאַפּ' {אויף שנעל ,פּראָװיזאָריש-
צוזאַמענגעשטעלטע| טרופּעס ,און שפּעטער ,שוין אונטער בעסערע
באַדינגונגען ,געשפּילט א'ד פון גלימער ,מעלצער ,גימפּעל און אין

לידיאַ פּאָטאָצקאַס טרופּע ,בעת איר טורניי איבער דער פּראָװינץ.
אין  4291האָט ער געשפּילט אין וויקט' אין לעמבערג.

יאָנאַס טורקאָוו כאַראַקטעריזירט אים אַזױ:
ידאָס איז געווען אַן איידעלער און באַשײידענער יונגערמאַן,
װאָס האָט פונם ערשטן אויגנבליק געמאַכט דעם בעסטן רושם.
דער פּעדאַנטיש ציכטיקער ,עלעגאַנטער ,פריינטלעכער און ליבנט-
ווירדיקער מאיר מעסטעל האָט פון דעמאָלט אָן געהערט צו
דעם נאָענטסטן קרייז פון מיינע לעמבערגער פריינט .עס איז
מיר שפעטער אויטגעקומען צו אַרבעטן מיט אים צװאַמען (בעת
דיאַנאַ בלומענפעלדס און מיינע אויפטריטן אין לעמבערג) ,און
איך האָב אים אויפריכטיק ליב געקראָגן .ער האָט געהערט צו
די זעלטענע טיפן טעאַטער-מענטשן ,װאָס האָבן זיך נישט פאַר-
נומען מיט קיין רכילות אוֹן טעאַטער-פּליאָטקעלעך ,נאָר געטאָן
זדיער אַרבעט בשלימות .ער האָט מיט אַלע פיבערן פון זיין
נשמה ליב געהאַט טעאַטער און תמיד געשטרעבט צו עפּילן
בעסער טעאַטער ,הגם נישט אַלע מאָל איז עס אים ,ביי די
הערשנדיקע באַדינגונגען אינם לעמבערגער טעאַטער ,געלונגען.
מאיר מעסטעל איז געווען אַ מוסטער פון פינקטלעכקייט און
דיסציפלין .תמיד געווען דער ערשטער אין טעאַטער :אַזױ בי
די פּראָבן און ביי די פאָרשטעלונגען .יעדע באַקומענע ראָל
יהאָט ער אָפּגעשפּילט מיט פאַרשטענדניש ,אינטעליגענץ ,און
 -װאָס די הױיפּטזאַך  --באַצױגן זיך צו איר מיט דער גרעסטעראחריות .דרערפאַר טאַקע האָט ער געהערט צו די יידישש)ע שי"
שפילערס ,וועלכע מען האָט גערן אַנגאַזשירט אין אַ טעאָטער.
אויב איך האָב נישט קיין טעות ,איז מאיר מעסטעל קיינמאָל נישט
געגאַנגען ליידיק ,הגם ער האָט נישט געהערט צו די יזינגנדיקעי
יונגע שױיששילערס ,װאָס זיינען געווען אַזױ אין דער מאָדע
אינס דורכשניטלעכן יידישן טעאַטער.
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באַ גד
ווען איך האָב נאָכן פאַרענדיקן מי'ן סעזאָן אינם יקראָקעווער
יידישן געזעלשאַפּטלעכן טעאַטערי גאַסטראָלירט אי לעמבערג
און דערנאָך אַרױסגעפאָרן מיט אַ טרופע אױף דער פּראָווינץ,
איז מעסטעל געווען צוישן די ערשטע ,וועלכע כיהאָב אַנגאַ-
זשידט .צום לעצטן מאָל האָב איך אים געזען ערב דער צוייטער
וועלט-מלחמה וען איך בין געקומען אין לעמבערג איבערצו-
נעמען די אָנפירונג פונם ניי-אויפגעבויטן יידישן טעאַטער אויפן
פּלאַן פונם אַמאָליקן גימפעל-טעאַטער.. .באַלד אין די ערששטע
טעג נאָסן פאַרנעמען לעמבערג דורך דער רױיטער אַרמײ ,איז
דאָרט אָרגאַניזירט געװאָרן אַ יידיש :טעאָטער אונטער דער
אָנפירונג פון שלמה פּריזאַמענט ,גרשון ראָט און הענריק לופט.
זיי האָבן געשפּילט אין 'קאָלאָסעאוס-טעאָטערי אויף סלאָנעטשנא
גאָס זון-גאַס)  ,35און מאיר מעסטעל האָט געהערט צו דער
טדופּע .ווען סיהאָט זיך שפּעטער אָרגאַניזירט דאָס יידישע מלוכה-

טעאַטער אין לעמבערג ,האָט מעסטעל דאָרט אויך געאַרבעט.
ווען די דייטשן האָבן פאַרנומען לעמבערג ,האָט זיך מאיר
מעסטעל צװאַמען מיט אַ טייל פון דער טרופע פונם מלוכה-
טעאַטער ,געפונען אין ראָוונע ,וואו זיי זיינען אױיפגעטראָטן
מעסטעלן האָט אָבער געצױגן אַהיים ,און ,צואָמען מיט דער
שוישפילערין ראָזאַ פוקס ,האָט ער זיך געלאָזט צו פוס צוריק
קיין לעמבערג .אויפן וועג האָבן זיי די דייטשן פּאַרכאַפּט .ראָזאַ
פוקס איז געלונגען זיך אַרױסצובאַקומען פון די מערדערישע
הענט און צוריק צוקומען קיין לעמבערג ,וואו זי איז שפּעטער
אױױף אַ שױדערלעכן אופן אומגעקומען .מאיר מעסטעל ,דער
האַרציקער ,ליבער מענטש און חבר האָט געפװען זיין מאַרטי-
רער-טויט אויפן וועג אַ היים .ער איז זורך די דייטשן פאַרפּײ-
ניקט געװאָרן".
,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער  ,/װאַרשע ,4391 ,צװייטער באַנד ,ז.5731 .
,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צוויי,
יאָנאָס טורקאָװ  ---פ
ז.23"922 .

נייהויז .װאָלה
(געב 02 .יאַנואַר  --- 1981אומגעבראַכט געװאָרן דורן די נאַציס}
געבוירן  02יאַנואַר  1981אין איזשביץ,

קאַלישער גוב .פּױלן .פאָטער  ---אַ פּוטער-
סוחר ,געלערנט אין חדר ,דערנאָך אין
ישיבה ,און פּריואַט  --וועלטלעכע למו"
דים .נאָכן אַריבערטראָגן זיך אין לאָדזש,
געװאָרן אַ טעאַטער'-פּאַטריאָט' ,באַדינט
די אַקטיאָרן און סופלירט הינטער די
קוליסן .שפּעטער סופלירט 'ליבהאָבער,
און זינט  0191געװאָרן אַ פּראָפּעסיאָנע-
לער סופלער אין די טרופּעס פון טיטעל-
מאַן .,קאַמינסקי ,יוליוס אַדלער:הערמאַן סיעראָצקי ,זאַנדבערגי
װאַקסמאַן ,קאָמפּאַנעעץ ,קופּערמאַן ,פּראָװינץ-טרופּעס און חברים"
טרופּעס אין לאָדזש,
צו זיין ביאָגראָפיע גיט צו יאָנאַס טורקאָוו ,אַז װוי ער ,ג ,.האָט

אַלײין דערציילט ,האָט ער שוין ,זיצנדיק ביי דער גמרא ;:ליב גע
קראָגן יידיש טעאַטער און נישט אויפגעהערט וועגן דעם צו חלומען.
ווען ער איז אַלט געווען  01יאָר און די עלטערן האָבן זיך איבער-
געטראָגן קיין לאָדזש ,האָט ער זיי בײיטאָג צוגעהאָלפן אין פּוטער"
געשעפט ,און אין די אָוונטן ,האָט ער זיך אַליין געלערנט און זייער
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אַ סך געלייענט .ער איז געווען גוט באַקענט מיט דער יידישער און

פירט ,אַז די שטענדיקע טרופּע פון לאָדזש זאָל אויף דער צייט,
װאָס די אַנדערע טוופע האָט דאָרט געדאַרפט ששפּיל ,אַרױים"
פאָרן אויף דער פּראָװינץ ,כדי אָפּצוטרעטן דאָס אָרט פאַרן
בעסערן יידישן טעאַטער.

טיילונג פון יידישן אַרטיסטן-פאַריין אין פּױלן ,און .זינט  4291מיט-
גליד אין דער צענטראַל-פאַרװאַלטונג פון פּראָפ .יידישן אַרטיסטן-

װאָלף נייהויז איז געווען אַ זעלטן ערלעכער מענטש ,װאָס
האָט נישט געוואוסט פון קיין הינטער-קוליס-פאָליטיק און
קיינמאַל נישט אַראָפּ פונם דרך-הישר .דערפאַר איז ער ביי אַלע
טעאַטער-מענטשן געווען באַליבט און געשעצט .ננייהױיז האָט
אויך צוגעהאָלפן אייניקע פונם אַלטן דור אַקטיאָרן ,װאָס האָבן
געוואָלט ווערן מיטגלידער פונם אַרטיסטןפאַרײן און האָרו
מורא געהאַט ,אַז זיי װעלן דורכפאַלן ביי די עקזאַמענס ,װואָס
זי האָבן נעבעד געמוזט ביילייגן אויף די עלטערע יאָרן נייהויז
האָט זיי טעאָרעטיש צוגעגרייט צו די עקזאַמענס און דערמיט
זי דערמעגלעכט צו ווערן מיטגלידער פון דער אָרגאַניזאַציע.
ער איז צווישן דער אַלטער גװאַרדיע געווען דער אַזױ-גערו-
פענער יאוטשאָני יעוורעיי (געבילדעטער יד) .אויף אַלע צו-
זאַמענפאָרן פונם אַרטיסטן-פאַריין אין פּוילן איז ער געווען דער
דעלעגאַט פון לאָדזשש".

אַלגעמײנער ליטעראַטור .ער איז אויך געווען אַן אָפּטער באַזוכער
אין יידישן טעאַטער.
נ .איז געווען גרינדער און סעקרעטאַר פון דער לאָדזשער אפ

פאַריין אין פּױלן ער האָט אויך פאַרעפנטלעכט אייניקע פּראָטאָקאָל-

באַריכטן פון די יידישע אַרטיסטן-צװאַמענפאָרן און אייניקע נע"

קראָלאָגיאַרטיקלען וועגן יידישע אַקטיאָרן
דעם 61טן אָפּריל  0291איו אין לאָדזשער 'פילהאַרמאָניע'"זאַל

געפייערט געװאָרן זיין '02יאָריקער טעטיקייט:יוביליי .,און דער
פייערונג-קאָמיטעט איז באַשטאַנען פון די גאָר פּאָפּולערסטע
פּערזענלעכקייטן
און קולטור-וועלט.

פון דער

לאָדזשער

יידישער

געזעלשאַפטלעכער

יאָנאַס טורקאָוו כאַראַקטעריזירט אים אַזױ:
װואָלף נייהויז װאָט געהערט צו די פאַרדינסטפולע יידישע
טעאַטער-מענטשן אין פּױלן .ער האָט געהערט צו די פּשוטע
טעאַטער-סאָלדאַטן ,װאָס האָבן מיט זייער מי און שוױיס אויט:
געקעמפט איין פּאָזיציע נאָך דער אַנדערער און פאַר וועלכע די
טעאַטער-גענעראַלן האָבן געקראָגן אָנערקענונג און אויסצייכע-
נונגען .װאָלף נייהויז ,דער שטילער און ביױגאָר אײידעלער
מענטש ,װאָט בי זיין גרוױיטער ליבשאַפט צום טעאַטער ,זיך
מקריב געווען פאַר אים .ער איז געווען אַ סופלער ביים יידישן
טעאַטער ,אַ פּאַזיציע ,נישט קיין דאַנקבאַרע ,אַ ביזדגאָר שווערע,
װאָס האָט קיין לאָרבער-קראַנצן און אַפּלאָדיסמענטן נישט אי"
קאַסירט ,קיין וועלט-נאָמען זיך נישט געשאַפ ,אין דער גע"
שיכטע פתס יזישן טעאַטער נישט אַרין און דאָך האָט דער
כמעט נישט-אָנזעעוודיקער סופלער פונם יידישן טעאַטער ,דער
באַשײיזענער טעאַטער-נסתר פונם ידישן טעאַטער װאָלף וייי
הויז פאַרדינט ,אַז זיין נאָמען זאָל פאַראייביקט ווערן ,דאָס איז
געווען אַ מענטש ,װאָס האָט זיך איסגעציכנט נישט נאָר
צווישן די סופלערן .נאָר אויך צווישן אַ סך ,אַ סד אַקטיאָרן און
טעאַטער-מענטשן ,אַ דאַנק זיין געזעלשאַפטלעכן חוש און ציל-
באַוואוסטן צוגאַנג צום יידישן טעאַטער .ער איז געווען איינער
פון די פּאַרקעמפער פאַרן בעסערן יידישן טעאַטער.
װאָלף נייהויז האָט געהערט צו די געציילטע פון דער אַלטער
טעאַטער-גווארדיע ,װואָס האָט געהאַלטן ,אַז אַ דאַנק בעסער טעאַָ-

טער קאַן מען הייבן די חשיבות פונס אַקטיאָר און גלייכצייטיק

פאַרבעסערן און פאַרשטאַרקן דעם עקאָנאָמישן מצב פון די
יידישע טעאַטער-מענטשן .ער איז זיך וױיט פאַנאַדערגעגאַנגען
מיט זיינע פּאַך-קאָלעגן ,װאָס האָבן געהאַלטן ,אַז מען דאַרף דעם
עולם געבן דאָס ,װאָס ער וויל און װאָס ער פאַרלאַנגט.
װאָלף נייהויז האָט ...געהאַט גאָר אַן אַנדערע איינשטעלונג צו
דער פראַגע און בי יעדער געלעגנהייט האָט ער זי מאַניפעם-
טירט. .ער האָט געאַרבעט אין לאָדזשער יפילהאַרמאָניע-טעאַ-
טערי װוי אַ סופלער ביי דער דאָרטיקער יידישער טרופּע ,וועמנס
רעפּערטואַר איז נישט געווען שטאַרק איבערקלייבעריש ,אָבער
װי נאָר נייהויז האָט באַקומען אַ ידיעה פונס אַרטיסטן-פאַרין,
אַז אַ טרופע מיט אַן ערנסטן רעפּערטואַר קלייבט זיך קיין לאָדזש
(קיין אַנדער טעאַטער זאַל פאַר יידיש טעאַטער איז דעמאָלט
נישט געווען אין לאָדזש) ,פלעגט ער ,נישט געקוקט אױיף דעם,
װאָס דאָס האָט אָנגערירט זיינע פּערזענלעכע אינטערעסן ,דורכגע-

זיך אָפּ ( )0391וועגן באַדייט און

זלמן זילבערצווייג שטעלט
יי ראָל פון נ .אַלס סופלער:
..,אַ ייד גײט אין טעאַטער אַרין איין מאָל ,צויי מאָל ,אַ
סך מאָל .ער גייט אין טעאַטער .אָבער ער וייסט נישט װעמען
מען שפילט און װער עס שפּילט .דאָס איז חלילה ניעוט מחמת
דעס געפיל פאַר קאָלעקטיוויזם .ניין ,נאָר מחמת גרינגשעצונג
צום טעאַטער :מען האָט נאָר אינטערעס צנ פטרן דעם אָוונט,
צו פאַרברענגען ,אָבער נישט צו דעם צוליב ואָס מען גײט
אַוועקגעבן די עטלעכע שעה .אָבער דאָ און דאָרט זיינען נאָך
פאַראַן ייד ,װאָס ווייסן דעם נאָמען פון מחבר ,פון סטאַר ,דעם
ערשטן אַקטיאָר אָדער פּרימאַדאָנע ,נאָך ווייטער  --אפילו פון
אַ געוויינלעכן אַקטיאָר .אָבער פון סופלער  --קיינער ניששט.
דעם אַקטיאָר זעט מען נאָך ,זיין נאָמען שטייט אויפן פּראָגראַם,
אויפן אַפיש ,אין דער צייטונג .דער סופלער שטייט אָבער אין
ערגעץ נישט .ער באַװוייזט זיך קיינמאָל נישט פאַרן עולם .דער
עולם טאָר אים נישט זען און אים נישט הערן אב ער ווערט
דערמאַנט ,איז עס נאָר צום שלעכטן ,טאַקע דערפאַר ,װאָס מען
האָט אים יאָ געהערט.
עס קאָן זיי ,אַז עס װעט קומען אַן אַנדערע צייט ,ווען דער
סופלער װעט מער נישט שפּילן זין איצטיקע ראָל אין יידיעזן
טעאַטער .דאָס נייע טעאַטער האָט היינט צוהילף גענומען אַ סך
נייע עלעמענטן אויפן חשבון פון מחבר ,און אױב מען קאָן מל
זיין דעם מחבר ,טאָ קאָן מען דאָך דעס סופלער אינגאַנצן מסרס
זיי ,אָבער אין ביזד-איצטיקן יידישן טעאַטער האָט דער אומ-
באַקאַנטער סאָלדאַט ,דער סופלעו ,.געשפּילט אַ זײיער גרויסע
ראָל .ער אין די הײיבאַס פו אַקטיאָר .ער ברענגט אים אַרױס
אױף דער בינע .געוען אַ צייט ווען דער סופלער איז געווען
דער אינטעליגענט פון דער טרופע .ער האָט געמזט יעדע פּיעסע
איבערזעצן פון יידיש אויף דייטש (דערמאָנט זיך אין פּאַרבאָט

אין רוסלאַנד צוֹ שפילן יידיש טעאַטער) .געווען איז (הלואי עס
זאָל מער נישט זין) אַ צייט ,ווען דער

סופלער

איה װי אַ קאַ-

פּיטאָן פון אַ שיף ,וועלכע שטויסט זיך כסדר אָן אויף כוואַליעט.
וויפל יידישע אַקטיאָרן האָבן נעבעך נישט געלעבט בשלום מיט
דער עברי ,אָדער האָבן בעסער זיך געװואָלט באַקענען מיטן מלך
יט

יי
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ק(דושים
פון קאָרטן ,וי מיטן מלך פון דער פיעסע ,און זיך פאַרלאָזט
אויפן סופלערס באַראָט?! וויפל פּיעסעס ווערן רעזשיסירט ערשט
בעת דער פאָרשטעלונג דורכן סופלער פון קאַסטן אַרױס!
אָבער וי זאָגט יקיןף, :פונדעסטוועט בלייבט זיך לאָרד מעל-
וויל אַ לאָרד ,און איך ,קין אַ קאָמעדיאַנט" .לאָמיר עס איבער-
פראַזירן; ,פונדעסטוועגן האָבן דעס כבוד דער אַקטיאָר אָדער
|
רעזשיסער ,און דער סופלער בלייבט סופלער".
אַז שטענדיק זיצט דאָך דאָס פובליקום הינטער זיין רוקן און
הינטערן רוקן מעג מען דאָך זאָגן װאָס מען וויל .ווילט זיך אַמאָל
זאָגן אָט אַזאַ אומבאַקאַנטן סאָלדאַט ,אָט אַזאַ נומער ,װוי עס איז
פאָרן יידישן טעאַטער אונדזער יובילאַר װאָלף נייהויז:
-אַ סאָלדאַט איז דער ,װאָס טוט זיין פליכט און מאָנט נישטמען זאָל אים באַלױנען פאַר זיין אַרבעט .דערוױיל האָט נאָך
דער קעניג יושר נישט אַראָפּגענידערט אויף אונדזער וועלטל,
און דערוייל געניסן נאָך כבוד אַ סך גענעראַלן אין זכות פון
זייערע סאָלדאַטןי.
וועגן זיין טראַגישן סוף שרייבט יאָנאַס טורקאָווּ אין זיין בוך
|
פאַרלאַשענע שטערן":
וווען די (צוױייטע וועלט)מלחמה איז אױסגעבראָכן און די
דייטשן האָבן פאַרנומען לאָדזש ,איז װאָלף נייהויז צװזאַמען מיט
זין פרוי און זיינע צויי שיינע טעכטער דינה און צילע ,אַנט"
לאָפן קיין וואַרשע ,ווען מיהאָט איינגעפירט דעם ואַרשעווער
געטאָ ,איז יחבר װאָלףי  --אַזױ האָט מען אים גערופן אין די
טעאַטער-קרייזן  --אַנגאַזשירט געװאָרן צו חייס סאַנדלערן אין
טעאַטער .די עלטסטע טאַכטער זיינע ,דינה ,האָט געאַרבעט אין
אַ געזעלשאַפטלעכער קיך .די צוױיטע טאָכטער ,צילע ,וועלכע
האָט נאָך אין לאָדזעש און אויף דער פּראָווינץ געשפּילט קינדער-
ראָלן  ...איז אויך אויפגעטראָטן אין ואַרשעווער געטאָ איף
פאַרעזיידענע פאַראַנשטאַלטונגען אין די הויז-קאָמיטעטן און קאַ-
פעס .קורץ פּאַר דער ערשטער ,יאויסזידלונגי אין וואַרשעווער
געטאַ איז װאָלף נייהויזס פרוי אַװועק אויף געפעלשטע פּאַפּירן
קיין קאָמאַראָוו ,אַ קליין שטעטל נעבן לובלין באַלד נאָך איר
איז אַהינגעפאָרן די יינגערע טאָכטער צילע .נאָך זי האָט גע-
זאָלט אַהינפאָרן װאָלף מיט דער עלטערער טאָכטער דינה .דער-
ווייל האָט (האָבף) זיך אָנגעהױבן די יאַקציעסי אין ואַרשעעווער
געטאָ ,און װאָלף נייהויז מיט דער טאָכטער האָבן שוין פון דאָרט
נישט געקאָנט אַרױס .די עלטערע טאָכטער נייהויזס ,די 81
יאָריקע דינה ,איז געווען אַן אויסערגעוױינלעכע עױינהייט .זי
האָט געאַרבעט ביי טעבענסן אין ישאָפּי .בעת דעם ואַרששעווער
געטאָ-אויפשטאַנד איז זי ,צוזאַמען מיט טוֹיזנטער אַנדערע יידן,
פון טעבענסעס ישאָפּי אַװועקגעשיקט געװאָרן אין קאָנצענטראַ-
ציע-לאַגער פֿאַניאַטאָוו ,וואו זי איז אומגעבואַכט געװאָרן אָנהײב
נאָוועמבער ,3491

דער יחבר װאָלףי ,דער זעלט-גוטער מאַן און פאָטער ,דער
געטרייער יידישער טעאַטער-סאָלדאַט ,דער ליבער ,באַשײדענער
מענטש ,האָט נישט געהאָט דאָס מזל איבערצולעבן די מלחמה.
ווען עס האָבן זיך אָנגעהױבן די ערשטע יאויסזידלונגען ,איז עראַרומגעלאָפן פון איין אָרט צום צוױיטן און געזוכט שווץ .בי
איינעס פון דידאָזיקע 'וואַנדערונגעױ איז ער אַרינגעפאַלן אין די
רוצחישע הענט און מען האָט אים אַװעקגעפירט אויפן יאומ-
שלאַגיפלאַץי .פון דאָרט איז שוין אַלץ געגאַנגען לױטן דיי-
טשישן סדר :װואַגאָנען ,טרעבלינקע ,גאַזדקאַמערן".
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באַנד
באַנד,

ל,עקסיקאָן פון יידישן טעאַטער ,,װאַרשע ,4391 ,צװײיטער
|
יי
יי
זז.914178141 .
יאָנאַס טורקאָו  ---פ,אַרלאָשעגע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591- ,באַנד איינס,
ז ,482 .באַנד צװיי ,זז,7417241 .
זלמן זילבערצווייג , --ט,עאַטער-פיגורן" ,בוענאָס איירעס ,6 ,זז,63-43 .

סארנא ,צעשא
|הירשפעלד ,עליאַןן-
(געב --- 8981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס} /
געבוירן  8981אין זאַבלודאָװאַ ,ביי
ביאַליסטאָק ,פּױליש-ליטע .פאָטער  --אַ
פעלדשער .אין  ,2191נאָכן פאָטערס טויט
(אין קעניגסבערג ,פּרײסן ,וואו ער איז.
געפאָרן זיך קורירן) ,האָט זיך די משפּחה
פון קליינעם שטעטל
אַריבערגעטראָגן
סטאַװויסק קיין לאָדזש ,פּױלן .נאָכן פאַר-
ענדיקן די עלעמענטאַר-ישׂול .האָט ס.

געלערנט

פּריװאַט ביי אַ לערער ,און

גלייכצייטיק מיט איר אַרבעטן אין אַ
געשעפט אַלס הוטן-מאָדיסטקע ,האָט זי שטודירט טעאַטער-קונסט
ביים יידיש-דייטשן רעזשיסער איזידאָר לעווי .אָנגעהויבן האָט זי

וי אַ 'ליבהאָבערין'' בעת דער ערשטער וועלט-מלחמה ,אין דעם
לאָדזשער פאַראיין 'דראַמע און מוזיק' (צווישן אַנדערע מיטגלידער:

זלמן זילבערצווייג ,דער שפּעטערדיקער שױשפּילער און וֹעצי-
טאַטאָר הערץ גראָסבאַרד ,און די שפּעטעטערדיקע

אַקטיאָרן גורע-

וויטש ,יאָסעלעװיטש און אַננאַ נאַטאַן) . ערשט אין קאָמפּאַנעעצס
טרופּע אין לאָדזש ,וואו זי באַטײליקט זיך נאָר אין דריאַמאַטי-
שע אויפפירונגען ,דעביוטירט זי וי אַ פּראָפעסיאָנעלע אַקטעריסע.
פון דאָ ווערט זי אַנגאַזשירט קיין גאַליציע ,וואו זי האָט געשפּילט
אַ,
אין די טרופּעס פון קאַרל עבעל ,גלימער ,איצקאָוויטש ,האַרט א
ביז זי איז אַריבער אין ניי"געשאַפענעם יידישן דראַמאַטישן 'באַ-

וועגלעכער טעאַטער".
וועגן איר שפּילן אין דאָזיקן טעאַטער ,דערציילט יאָנאַס טורקאָװ:
איך האָב זיך מיט איר באַקענט אין יאָר  ,1291בעת דער
גרינדונג

ייידיעזן

פונם

דראַמאַטישן

באַוועגלעכן

טעאַטערי..

מען

האָט מיר פאָרגעשטעלט אַ שיינע ,יונגע ,רעפּרעזענטאַטיוע פרֵױי
פון מיטלוואוקס ,מיט גרויסע פאַרחלומטע אױגן ,ואָס האָבן
אַרױסגעשײינט פון אַ קלאַסיש-אױסגעטאָקט פנים ,אן  --אַ
קאָפּ מיט קאַשטאַךרױטע האָר .צעשאַ עליאַן האָט זי געהייסן
אין פּריוואַט-לעבן ,לױטן נאָמען פון איר מאַן
.מיר האָבן געשפילט אַ געקליבענעם רעפּערטואַר; פּיעסעס
פון שלוס-עליכם ,שלום אֵש ,היד .נאָמבערג .פרץ הירשביין
אָסיפּ :דימאָוו ,לעאָן קאָברין ,פישל בימקאָ ,א .ווייטער ,ס .פשי-
בישעוסקי,

ש.

טשיריקאָוו

אַניטקי,

זיך אָנגעהױבן אין דאַנציג.
פרויען

ראָלן

אין

אַ שוישפילערין

איך
מיט

איאַ.

טורניי

אונדזער

האָט

סאַרנאָ האָט געשפּילט אַלע הויפט

בין

געווען

אַלע

מעלוז:

איר

פּאַרטנער.

זי

איז

געווען

שיין

פון

דער

בינע,

פרעכטיק

הויך-טאַלענטירט און אַ זעלט-געזעענער טעמפּעראַמענט .צו
דעם אַלעס האָט זי געװאַט זײיער אַן ערנסטן צגאַנג צו דער
בינע

און צו יעדער

אין קאָברינס

דאָל; װאָס זי האָט באַקומען.

איר

ינאַטאַשאַ

ידאָרפס-יונגי ,צי ימײַטעי אין ידי פוסטע קרע-
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פון

טשׂמעי ,צי ירייזל' אין דער 'נבלהי (ביידע פיעסעס פון פּרץ
הירשביי) ,זיינען געווען גלאַנץ-לייסטונגען ,װאָס אַזעלכע גע-
יוילנער
דענק איך נישט זינט די צייטן פון דער ערשטער
טרופּעי מיט דער וואונדערבאַרער סאָניע עלמית אין די זעל-
ביקע ראָלן .סאַרנאָ איז טאַקע געווען אונטערן איינפלוס פון
סאָניאַ עלמיתיס

אַרט שפּילן דאָס האָט איר אָבער נישט

גע-

שטערט אַרויסצוברענגען אייגענע טענער ,װאָס זיינען אַ דאַנק
איר שטים געווען קרעפטיקער און ממילא געטרייער צו די
געשאַפענע בינע-געשטאַלטן פון די פאָלקס-מיידלעך .זי האָט
פאַרמאָגט אַ מעטאַלענע שטים ,מיט וועלכער זי האָט געקאָנט
גוט אָפּערירן און אַזױ אָרום אַרוױיסברענגען פון די טמיף טראַ-
גישסטע  --ביז די ווייך-צאַרטסטע טענער.
אונדזערע אויפטריטן אין דאַנציג האָבן נישט געהאַט דעם
דערואַרטן מאַטעריעלן דערפאָלג .די דאָרטיקע דייטשישע
ייד ,װאָס האָבן מיט יאָרן שפעטער ,אונטער דער נאַצישער
ממשלה ,אַליין אַראָפּגעבראַכט און אױסגעהאַלטן אַ יידיש טעאַ-
טער אױף יידיש ,האָבן נאָך דעמאָלט נישט אַרױסגעויזן דעם
נויטיקן אינטערעס פאַר יידישע טעאַטער-פאָרשטעלנגען .קין
גרויסע מזרז-אײיראָפּעישע יידישע אימיגראַציע איז נאָך צו
יענער צייט נישט געווען אין דאַנציג ...מיר האָבן דעמאָלט
געשפּילט אינס גרויסן יקייזער ווילהעלס' טעאַטער-זאַל פאַר די
ליידיקע בענק ...און אַרױספאָרן פון דאָרט האָבן מיר ניעט
געקאָנט ,וייל סיאיז פשוט נישט געווען אױף הוצאות .סאַרנאַ
האָט געקראָגן צוגעשיקט געלט פון איר מאַן .סיהאָט אָבער
נישט געקלעקט פאַר דער גאַנצער טרופע ... .פון דאַנציג --
אויפן װעג קיין מזרח גאַליציע  --האָבן מיר געשפילט אין
װולאָצלאַװועק ,ריפּין ,דאָבזשין ,קאָלאָ ,קאָנסק ,קוטנע ,שעדלעץ,
לוקאָוו ,מעזריטש ,ביאַלאַיפּאָדלאַסקאַ ,וואו אונדזער דערפאָלג
איז געווען אויסערגעוױינלעך גוויס .סאַרנאַן האָט מען ממש
געטראָגן אױף די הענט .איר נאָמען איז געװואַקסן פון שטאָט
צו שטאָט.. .ס.אַרנאַ האָט זיך ,װוי מען זאָגט אין טעאַטער-
לשון יגעקויפט אַ ריזנאָמעױ .יאָרנלאַנג נאָך דעם טורני,
וען מיר איז אויסגעקומען צו פאָרן איבער די אַלע שטעט און
שטעטלעך ,אין וועלכע איך בין פריער געווען מיט צעשע סאַרנאַ,
האָט מען זיך אומעטום נאַכגעפרעגט אויף איר .דעם ואַנדער-
פיבער האָט צעששע סאַרנאַ ,ווייזט אויס ,געירשנט פון איר פאָטער,
וועלכער האָט אויך ,הגם אויף אַן אַנדערן אופן ,אַרומגעװואַנדערט
פון איין אָרט צוֹם צוױיטן ... .דעם בינע -טאַלענט האָט זי און
איר יונגערער ברודער ,זלמן הירשפעלד ,לױט אַלע ואַרשײן-
לעכקייטן ,געירשנט פון דער מוטער ,וועלכע האָט געהאָט אַ סך
פּאָלקס-הומאָר און געקענט שיין דערציילן . .דער פאָטער איז
אויך געווען אַ גרויסער חסיד פונם יידישן טעאַטער.
אונטערן דרוק פון איר מאַן האָט זי ,נאָך אַ לאַנגן אינער-
לעכן קאַמף ,פאַרלאָזט די בינע ,הגם פון צייט צו צייט האָט זי
נאָך געששפּילט פּראָפּעסיאָנעל טעאַטער; אַ קורצע צייט ביי מיר,
אין קראָקעווער יידישן געזעלשאַפטלעכן טעאַטער .שפּעטער ,צו"
זאַמען מיט איר מאַ ,וועלכער האָט אויך געהאַט סצענישע פעי-
קייטן ,אין ווילנע .אין יאָר  0391האָט זי נאָך געשפילט אין מיין
טרופע אין לובלין ,און פון דאָרט מיטגעמאַכט דעם טורני
איבער װאָלין ,וואו מיר האָבן געשפּילט דר .ציפּורס יאויפשטאַנדי.
זי האָט זיך שטאַרק אויסגעצייכנט אין דער ראָל פון ימאַגדאַ.
 . ..מיט דעם טורניי האָט די ביזדגאָר באַגאַבטע שױשפּילערין

טעאַ טער

יידיישן

צעשע סאַרנאַ פּאַקטיש פאַרענדיקט איר קאַריערע אַלס פּראָ-
זי האָט זיך אויף שטענדיק באַזעצט
ריישע און דאָרט אויפגעטראָטן אינם

פעסיאָנעלע שױשפּילערין.
אין איר מאַנס היימשטאָט

דראַמע-קרייז ידי בינעי ,װאָס האָט אַראָפּגעבראַכט אַהין פּראָ-
פעסיאָנעלע אַקטיאָרן אויפצופירן מיט זיי פאַרשיידענע פיע-
סעס .די לעצטע יאָרן פאַרן קריג איז סאַרנאַ געװאָרן רעזשי"
סערין פונם ריישער דראַמאַטישן קרייז און אויפגעפירט אינם
גרױסן זאָל פונם יידישן שפּיטאָל דעס יאױיפּשטאַנדי פון דיר
זי האָט אויך איינגעשטעלט

ציפור און אַנדערע פּיעסן

אייניקע

רעוויס .װוי עס האָט מיר איבערגעגעבן אַ לעבנס-געבליבענער
מיטגליד

פון

דער

ריישער

יבינעי,

האָט

סאַרנאַ

אַרױסגעווזן

פיינע רעזשי-פעיקייטן און יעדע אויפפירונג אירע איז געוען
אַ דערפרישונג אין שטאָט .אירע אויפפירונגען האָבן זיך אויס"
געצייכנט מיט קולטור או געשמאַק .זי האָט אױיך מיטגעשפּילט
מיטן דראַמאַטישן קרייז .דאָס .האָט געדױערט אַזױ לאַנג ,בין

עס איז אױסגעבראָכן די לעצטע מלחמהזאַוויערוכע ,און די
שיינע אַרבעט מיט וועלכער זי האָט אָנגעפירט ,איז איבערגעריסן
געװאָרן".
און וועגן איר

טראַגישן

סוף שרייבט

יאָנאַס טורקאָװו אין זיין

בוך ,פאַרלאָשענע שטערן":
יאיר מאַן ,עליאַ ,איז אַנטלאַפן קיין רוסלאַנד ,פון װאַנען ער
צעשע אין פאַרבליבן יי
האָט זיך געראַטעוועט קיין יששראל.

די דייטשן און דורכגעמאַכט דעט גאַנצן גרויל פון דער נאַצישער
אַקופּאַציע.

אין יאָר  2491האָט איר ברודער זלמן הירשפעלד

דערהאַלטן אין בוענאָס איירעס אַ קאַרטל פון איר ,פון רייעער
געטאָ .זי האָט געבעטן אַ שפּייז-פעקל .דאָס איז געווען די לעצ-

טע ידיעה פון איר.

 ...איינע פון די באַגאַבטסטע שוישפילע'

רינס פון דעם יונגן דור .
אויפן יידישן

 .זי איז דערשינען

טעאַטער-הימל,

איז אָבער שנעל

וי אַ מעטעאָן
פון דאָרט פאַר'

שואונדן געװואָר... .זי האָט געטילט דעם גורל פון כמעט
אַלע יידן פון ריישער געטאָ .זי איז אומגעבראַכט געואָרן פ}
די דייטשישע

תלינים".

יאָנאַס טורקאַװ  ---פ,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צװיי,

זו.66:261 .

גאָטליב ,העלענא
ש{לאַגמאַן |
{געב -- 5881 .אומגעבראַכט

געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  5881אין גראָדנע ,פּויליש-
ליטע ,אין אַן אינטעליגענטער פאַמיליע,
וועלכע טראָגט זיך באַלד אַריבער קין
װואַרשע ,וואו ג .לערנט אין גימנאַזיע.
אָנגערעדט דורד אַ חברטע  --אַ יידישע
אַקטעריסע  --פאַרבינדט זיך ג .מיטן

יידישן טעאַטער ,און רייסט צוליב דעם

איבער די באַציונגען מיט איר פאַמיליע.
נאָכן שפּילן אייניקע סעואנען אין

פּראָװוינץיטרופּעס ,טרעט ג .אַרײן שפּילן
אין 'עליזעום'-טעאַטער און דערנאָך אין קאַמינסקיס טעאַטער,
וואו זי באַטײליקט זיך אין סטאַבילן אָפּערעטן און דראַמאַטישן רע"
פּערטואַר .בעת דער ערשטער ועלט-מלחמה האָט ג .אייניקע יאָר
א
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געשפּילט אין רוסלאַנד ,דערנאָך טרעט זי אַרין ,צוזאַמען מיט איר
מאַן ,אייזיק סאמבערג ,אין ואַרשעװער 'צענטראַל'-טעאַטער ,אי-
בערגייענדיק אין ליטעראַרישן רעפּערטואַר .פון דאָרט װוערט זי
אַנגאַזשירט אין דער ווילנער טרופּע! ,וואו זי שפּילט ביז אָנהייב

און דערנאָך אין אַנדערע טרופּעס .אין דער װאַרשעװער
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געטאָ האָט זי אין ,קאַמעראַלני טעאַטער" געשפּילט ,אויף פּויליש,

א'ר פון מאַרק אַרנשטײן ,די ראָל ,חנה דבורה"

אין גאָרדינס

,מירעלע אפרת",
נח פּרילוצקי איז געווען פון די ערשטע ,װאָס האָבן זיך אָפּגע-
רופן װעגן די שוישפּילערישע

אייגנשאַפטן

פון ג.

אַזױ שרייבט ער ,אין שיכות מיט מאָריס מאָשקאָװיטשס שפּילן
אין װאַרשע סטרינדבערגס ,פאָטער":
אַ פעלער איז אויך געווען פון מאָשקאָוויטשן ,דעס געוויסנ-
האַפטיקן רעזשיסער ,איבערצוגעבן אַזאַ שווערע ראָל וי לאורע
דער פרוי גאָטליב ,וועלכע איז אַ גאַנץ באַגאַבטע אַרטיסטין,
און האָט אין דעם שטיק איפגעטאָן אַלץ ,װאָס נאָר אירע כחות
האָבן איר דערלויבט ,וועלכע קאָן אָבער דורכויס נישט פאַר-
טרעטן קיין דראַמאַטישע פּרעמיערשע".
און וועגן ג'.ס שפּילן .מיטן גאַסטראָלירנדיקן באָריס טאָמאַ-
שעווסקי אין קאברינס ,פאַרלאָרענער גן-עדן" ,שרייבט נח פּרי-
לוצקי:
יפרוי גאָטליב (דאָבע) ,די קלאָגמוטער פון דער גפיעסע",
האָט זיך גאָר פיין אַן עצה געגעבן מיט דעם ים יאָמער און
|
טרערן .סיאיז ביי איר אַרױסגעקומען גאַנץ נאַטירלעך".

,מאַדאַם ביק"

,דאַנטאָנס טויט"

אין בערגעלסאָנס ,דער
(צייכענונגען

פון

פ.

טויבער"

פרידמאן)

יאָנאַס טורקאָוו שרייבט;
זייער פיל האָט סאַמ
ב
ע
ר
ג
ג
עהאַט צו פאַרדאַנקן זיין ערשטער
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ָ
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(
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טעאַטער

האָט ער

געשפּילט

צװאַמען

אינם

דאָזיקן

פרוי.

..ווען סיהאָט זיך אָנגעהױבן די יאויסזידלונג'י

מיט

זיין

אין וואַרשע-

ווער געטאָ ,האָט סאַמבערג געקריגן דעם ערשטן קלאַפּ :מען האָמ
צוגענומען און אַוועקגעשיקט קיין טרעבלינקע אין די גאַז-
קאַמערן זיין געטרייע לעבנס -באַגלייטערין און חברטע ,זיין
לערערין און איבערגעבענסטע פריינדין  --העלענאַ גאָטליב".
,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער ,ניו יאָרק ,13291 ,ערשטער באַנד ,ז,652 .
נח פּרילוצקי  --י,ידיש טעאטער" ,ביאַליסטאָק ,1291 ,זז,34 ,53 ,
,יר דורות אידיש טעאַטער ,/בוענאָס איירעס ,4491 ,צװיי-
נחמיה צוקער  ---פ
טער טיל ,זז,253 ,123 ,442 .

יאָנאַס טורקאַו  ---אַזױ איז עס געװען ,בוענאָס איירעס ,8491 ,ז,102 .
יאָנאַס טורקאָװ  ---פ,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
װוו ,121 ,23 ,72*71 .באַנד צװײי ,זז,301 ,59 .
,י איבערגעריסענע תקופה ,,בוענאָס איירעס,1691 ,
זיגמונט טורקאָװ  --ד
זז.
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סטאָבער ,אַברהם
{געב --- 8091 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאציסן
געבוירן  8091אין װאַרשע ,פּױילן ,אין
אַ סוהרישער פאַמיליע .צוליב דעם ,װאָס
זיינע עלטערן זיינען אים פרי אָפּגעשטאָר-
בן ,האָט ער שוין צו  21יאָר געדאַרפט
אַרבעטן כדי זיך צו דערנערן .אָנגעקומען
אַלס שיק-יינגל אין אַ גרויסער װאַרשע-
ווער האַנדלס-פירמע ,און אין די אָװונטן
אין א האַנדלס-שול.
זיך געלערנט
נאָכן פאַרענדיקן די שול ,געװאָרן בוכ-
|.
האַלטער-קאָרעספאַנדענט ביי דער זעלבער פירמע.
אין  6291אַרײטגעטראָטן אין ד"ר וייכערטס דראַמאַטישער
סטודיע ,וואו ער ווערט אויך דער סעקרעטאַר .אין  ,2291ווען
די סטודיע ווערט פאַרואַנדלט אין װאַרשעװער ייונג טעאַטער,
ווערט ס .איינער פון זיינע שפּילער און מאַכט מיט אַלע עטאַפּן
פון דעם טעאַטער אין װאַרשע און אויף די טורנייען .ס .צייכנט
זיך אויס אין די אויפפירונגען פון ל .מלאכס 'מיסיסיפּי' ,גאָלד-
פאַדענס 'צוויי קוני לעמעל' (אין ל .בראַנדס באַאַרבעטונג אַלס
/טאַנענצאָפּ') און אין יעקב פּרעגערס 'שמחה פּלאַכט.
ווען 'יונג טעאַטער' צעפאַלט זיך .,װערט ס .אין  6291אַנגאַ-
זשירט אין קראָקעווער יידישן זומער-טעאַטער צו שפּילן אין
אָפּערעטקעס און מעלאָדראַמעס .אַזױי װוי ער פּאַסט זיך שלעכט
אַריין אין דעם טעאַטער ,קערט ער זיך אינגיכן צוריק אין װאַרשע,
און ווען י'יונג טעאַטער' אָרגאַניזירט זיך אויפס ניי א'ג  ,ניי טעאַ-
טער' ,טרעט ער דאָרט אַרײן ,און אין  ,8291אין ווילנע ,באַטײ-
ליקט ער זיך אין הערמאַן הייערמאַנס'ס פּיעסע פאַרלאָרענע האָפ-
נונג' (ראָל 'באַרענט ,,אין וועלכער ער צייכנט זיך אויס) ,און אין
טעאָדאָר דרייזערס 'אַמעריקאַנער טראַגעדיע' מאַכט ער אַ שטאַרקן
איינדרוק אין דער עפּיזאָדן-ראָל פון ,בלומען-פאַרקיפער .אין
ווילנע האָט ער אויך חתונה מיט דער אַקטריסע אידאַ נעלקין און
אָרדנט זיך איין אַ באַקװועמע היים.
וועגן זיינע לעצטע יאָרן און זיין טראַגישן סוף שרייבט ש.
בליאַכער:
,אין  9391-0491שפּילט ער אין יייקטאוױי .אין  1491גייט
ער אַריין אין אַרטיסטישן באַשטאַנד פון יידישן מלוכה-טעאַטער,

2000

לעססיקאָן

פון

זייער אַ פיינע געשטאַלט האָט סטאָבער געשאַפן אין דער אויפּ-
פירונג פון דאַניעלס ייוליסי ,אין דער ראָל פון יונגן קאָמאַר
סעיבל .זיין בעסטע ראָל איז אָבער געװוען אין דער לעצטער
אויפפירונג פון ווילנער מלוכה-טעאַטער אין שלום-עליכמס
י000,002י ,אין דער ראָל פון נעבעכדיקן שניידער-געזעלן קאָפּל
פאַלבאַן .די ראָל איז  ...סטאָבערן אויסערגעוויינטלעך געלונ-
גען און אַלע האָבן אים פאָרױיסגעזאָגט אַ ריזיק! דערפאָלג.
 .ס.טאָבעו ,וועלכער איז געװען אַ לתג-קראַנקער ,האָט ,אַ
זאַנק דעם ,װאָס ער האָט באַקוזען אַ מעגלעכקייט ניששט צו
דאַרפן אַרומוואַנדעון אין װאָר) זיצן אױף אַן אָרט ,זיך זייער
גוט פאַרריכט פיזיש .ער איז זיקער און ברייטער געװאָרן
האָבנדיק אין זיין פרוי (וועלכע האָט זיך ,לױט ש .קאַטשער-
גינסקי ,געראַטעוועט) אַ טרייע מיטהעלפערין ,וועלכע האָט גע-
זאָרגט פאַר אים ,אויך מאַטעריעל ,האָט ער געהאַט אַ דאַנקבאַרע
מעגלעכקייט זיך צו אַנטװיקלען .אָבער די גרוילן פון דער
| אָנקומענדיקער מלחמה האָבן אַלץ צעשטערט.
אין אַ זזנטאָגדיקן יולי-טאָג  1491זיינען זיך איבער ווילנע
שוואַרצע טאַקסעמאָטערס צעפאָרן .פאַרפאָרן פאַר אַ טױער,
וואו עס האָבן געוװוינט יידן ,פלעגן די אױטאָס זיך אָפּשטעלן און
אַלע יידישע מענער אַרויספירן אין איינער פון די אױיטאָ-אָפּ-
שטעלן אױף סובאטש-גאַס נומ-6 .א ,וואו סטאָבער איז געווען
צו גאַסט ביי אַ חבר ,א ווילנער אַרבעטער ,האָט מען אים צוד
גענומען מיטן הבר און אַוועקגעפירט"...
שּ

+

בליאַכער  ---א,יין און צװאַנציק און איינער" ,ניוײיאָרק ,2691 ,זו,51-31 .

פרירטאַן ,פעליקס

(פישל)

(געב 41 .מיי  -- 7981קרבן פון די נאַציסן

געבוירן  41מיי  7981אין ואַרשע,
פּוילן .,פאָטער  --אַ סוחר.
יאָנאַס טורקאָוו גיט איבער פאָלגנדי-

קע ביאָגראַפישע פּרטים:

,זיין מאַלײַר-קאַריערע האָט ער אָנגע-

הויבן נאָך וי אַ קליין יינגל .וייזט אויס,
אַז ווען ער האָט נאָך געלערנט אין חדר
און סיערשטע מאָל אין זיין לעבן אָנגע-
הויבן צו צייכענען און געמאַכט אַ קאַרי
קאַטור אויף זיין רבין ,האָט ער שוין גע-
געבן אָנצוהערן ,אַז נישט דער חדר װעט אים עפענען אַ וועג
אין זין לעבן .זיינע עלטערן  --ער האָט געשטאַמט פון אַ
פרומער ,טראַדיציאָנעלער משפחה אין װאַרשע  --האָבן פון
זיער פישלען געואַלט מאַכן ,אב שױן נישט קיין רב ,איז
לכל הפּחות  --אַ װויל-לערנער .פישל האָט זיך אָבער אױט-
/געקליבן אַן אַנדערן וועג ,װאָס איז אים מער געווען צום האַרצן
און אויף וועלכן ער איז טאַקע געגאַנגען ביזן סוף פון זיין לעבן,
נאָך אין די קינדער-יאָרן האָט ער ,אין געהיים פון זיינע
עלטערן ,אױף אַ בוידעם שטיבל ,געמאָלן בילדער פון דער
ווייסל ,פון די קיניגלעכע שלעסער און דענקמעלער .דער איבער-
בראָך אין זיין לעבן איז טאַקע געקומען צוליב אַ קיניגלעך בילד.
זיין פרומעו פאָטער  --ער האָט געשטאַמט פון אַ טראַדיציאָנעל-
 .פרומער מעזפּחה  --האָט געפונען ביי אים אַ מאָלַעריי פונם פּאָ-
פולערן דענקמאָל אין ואַרשע ,װאָס האָט פאָרגעשטעלט דעם

יידישן

ט עאַ טער

פּוילישן קיניג זיגמונט װאָזאַ מיטן צלס אין האַנט ,און ער האָט
דעם פּוילישן קיניג ,צוזאַמען מיט פישלען אַרױסגעװאָרפן פון
שטוב .פון דעמאָלט אָן איז דער יונגיטשקער פישל געװאָרן
יזעלבסטשטענדיקי .ער האָט אָנגעהױיבן אַ ניי לעבן ,װאָס איז גע-
ווען פּאַרבונדן מיט הונגער און נויט .די יינגלעך פון זיין געגנט
פלעגן פון אים חוזק מאַכן אױף װאָס ער האָט פאַרביטן זיין
לעבן ,די רחבותדיקע היים פון זיין טאַטען .יי פלעגן אים נאָכ-
לויפן איבער זי גאַסן און אים נאָכשרײען 'יפישעלע מאַליאַזש.
ער האָט זיך מער נישט געקאָנט באַוייזן אין דער געגנט וואו ער
האָט אַמאָל געוווינט .אַ קונסט-מעצענאַט האָט זיך שטאַרק פאַר-
אינטערעסירט מיט פישעלעס מאַלערײיען און ער האָט אים אַוועק-
געפירט אין דער װאַרשעװער פּוילישער קונסט-געזעלשאַפט
מאַכענטאַ) .דאָרט האָט מען אויסגעפונען ,אַז דער יונגיטשקער
פישעלע פרידמאַן האָט גרויס טאַלענט ,און זיי האָבן אים ,אויף
זייער חששבון ,אַוועקגעשיקט קיין קראָקע אין דער קונסטאַקאַ-
דעמיע ,וועלכע ער האָט געענדיקט אַלס בעסטער שילער פון
יאַקעווער אַקאַדעמיע האָט
קר
פּראָפּעסאָר טטאַניסלאַוו לענץ .ד
פרידמאַנען שפּעטער אַװועקגעשיקט אויף איר חשבון קיין פּאַריז,
פון װאַנען ער איז שױין צוריקגעקומען קיין ואַרשע װי אַ
פולקומער קינסטלער".

נאָכן ענדיקן די גימנאַזיע איז פ .אַרײנגעטראָטן אין  6191אין דער
װאַרשעװער אַקאַדעמיע פאַר מאָלעריי ,וועלכע ער ענדיקט אין
 ,9דעביוטירט אין  8191אַלס מאָלער ,אויסשטעלנדיק אין זאַ-
כענטאַ אין װאַרשע זיין צייכענונג 'דער זקן .אין  4291געהאַט
אין װאַרשע זיין ערשטע גרויסע אויסשטעלונג פון פּאַרטרעטן פון
אַ ריי אָנגעזעענע יידישע פּערזענלעכקייטן ,ווי :נאָמבערג ,נח פּרי-
לוצקי ,אַ גלענצנדיקן פּאַָרטרעט פון דעם באַקאַנטן זאַמלער מינץ,
פון זינגער װױינאָגראַדאָוו ,װי אויך פון באַרימטן פּוילישן שישפּי-
לער קאַראָל אַדװענטאָװיטש אין דער ראָל פון 'מה"רל ,קיאָסקי

אַלס 'גולם! ,דימאָווסקאַ אַלס 'דבורה' און ארקאווין אַלס 'באָבע'
(אַלע פון לייוויקס פיעסע ,דער

גולם") און מרים אָרלעסקאָ אין

אַ סד ראָלן,
פ .איז געווען גרינדער פון דער ,יײדישער געזעלשאַפט צו
פאַרשפּרײטן קונסט" דורך וועלכער ער האָט אין  5291דעמאָנסט-
רירט אַ קאָלעקטיווע אויסשטעלונג פון זיינע װוערק ,װאָס האָט
געהאַט גרויס דערפאָלג .פ .האָט זיך אויך באַטײליקט אין אויס-
שטעלונגען אין אָפיציעלע סאַלאָנען אין פּאַריז .ער האָט געמאָלן

פּאָרטרעטן פון ביאַליק ,אַנדרע ספיר ,אַנרי טאָרעז .געהאַט אויס-

שטעלונגען פון זיינע בילדער אין ביאַליסטאָק ,ווילנע א'אַ ,קאָרעס-
פּאָנדירט מיט אַ סך פּערזענלעכקייטן פון דער ליטעראַריש-קינסט"
לערישער וועלט וועגן פראַגן פון קונסט ,און באַזעסן אַ בריוו פון
חיים נחמן ביאַליק מיט אַ ריי באַמערקונגען וועגן פראַגן פון פּלאַס-
|
טישער קונסט (אַועקגעגעבן אין ייװואָ?).
פ .האָט געשריבן אַ סך אַרטיקלען וועגן קונסט און קינסטלער
אין די װאַרשעװער ,ליטעראַרישער בלעטער" און אין דער פּױליש-

,אַש פּרזשעגלאָנד?.
,אווע זשיטשע" און נ
יידישער פּעריאָדיקע נ
וועגן זיין נאָנטקײיט צום יידישן לעבן שרייבט יאָנאַס טורקאָו:
,יפישעלע מאַליאַזשי האָט זיך נישט איבערגענומען מיט די
לויב-געזאַנגען פון די פוילישע קונסט-קריטיקער ,וועלכע האָבן
מיט באַגײסטערונג געשריבן וועגן נייעם פוילישן אויפגייענדיקן
שטערן  --פעליקס פרידמאַן ,און אים פּאָרױסגעזאָגט אַ גרויסע
צוקונפט .ער האָט זיך נישט אַסימילירט ,וי די אַנדערע יאויפ-
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נישט קאָנענדיק זיך אַלײין ווידמענען דער טעאַטער-פּראָפע-
סיע ,האָט ער זיך מיט דער גאַנצער לײידנעאַפט אַרײנגעװאָרפן
אין דער קונסט פון מאָלערײ .מאָלערײ איז געואָרן פרידמאַנט
שפּראַך אין וועלכער ער האָט געקאָנט קומען צום פולן איס-
ד"וק .פאַרב און פאָרעם זיינען געװואָרן ביי אים דאָס שטאַרק-
סטע מיטל איבערצוגעבן זיינע אייגענע געפילן און געדאַנקן
אין דער מאָלערײ האָבן זיך אַמבולטסטן איסגעדריקט זיינע
טעאַטראַלישע נייגונגען ,הגם ער האָט זיך אין זיי באַמיט אַרױס-
צוברענגען די שטימונג איף א פשוטן און מענטשלעכן אופן
פעליקס פרידמאַן איז געווען איינער פון די פּאַפּולערסטע
קונסט-מאָלער אין פּױלן .ער איז אױיך געווען טעטיק אין דער
װאַרשעווער יגעזעלשאַפט צו פאַרשפּרײטן קונסט צוישן יידףױ
און מיטגעװזאָלפן פּראָפּאַגירן שאַפונגען פון יידישע קונסט-
מאָלער דורט אָרגאַניזירן די אויסשטעלונגען פון דער קונסט-
געזעלשפאַט .פרידמאַן איז געוושן וויצע-פאָרזיצער פון יידיעען
קינסטלער-פּאַריין אין פּױלן .ער האָט אויך פאַרעפנטלעכט אַ
סך אָפּהאַנדלונגען אין פאַרשיידענע צייטעזריפטן וועגן מאָלערי
און קינסטלער".

נחמן מייזעל שטעלט זיך באַזונדערס אַפּ אויף זיינע טעאַטער-
צייכענונגען:

געואָרן

אַן אַקטיאָר.

טעאַטער

איז פּשוט

געווען די לופט

מיט

וועלכער ער האָט געאָטעמט .עס איז דעריבער נישט קיין צופאַל,
װאָס יעדע פרייע ששעה ,יעדע פרייע מינוט ,האָט פרידמאַן פּאַר-

;און נאָך אַ ספעציעלע קונסט-אַרבעט ,װאָס איז געװאָרן
שטאַרק פאָפּולער ביי אונדז אין פוילן .דאָס זיינען די צייכע-
נונגען פון עשוישפילער אין זייערע ראָלן אין די ניזע טעאַטער-
אויפפירונגען .לכתחילה האָט דער רעזשיסער יעקב ראָטבױם
געמאַכט אייניקע צייכענונגען פון די אַרטיסטן אין זייערע סצע-
נישע געשטאַלטן ,שפּעטער צייכנט זיך אס דער קינסטלער
פעליקס פרידמאַן מיט זיינע צייכענונגען פוּן די סצענישע גע-
שטאַלטן אינם יידישן טעאַטעך ,
פעליקס פרידמאַן האָט אָט די אַרבעט פאָרטגעזעצט מיט אַ
גוואַלטיקער ליבע און טרייקייט גאַנצע פופצן יאָר .ער פלעגט
ליידנשאַפטלעך באַזוכן יעדע נייע פּרעמיערע אינם יידישן טעאַ-

בראַכט אין טעאַטער ,הינטער די קוליסן ,צווישן אַקטיאָרן
פרידמאַנען האָט מען געקאָנט טרעפן אין די לאָקאַלן וואו אַק-
טיאָרן און טעאַטער-מענטשן פלעגן זיך צונויפקומען און פאַר-
ברענגען .מען האָט אים געקאָנט זען אויף אַלע פּאַראַנשטאַלטו-
גען אוו פאַרזאַמלונגען ,װאָס דער יידישער אַרטיסט-פאַריין אין
ער האָט ליב געהאַט טעאַטער-
װאַרשע פלעגט אינאָרדנען 
אַטמאָספערע.
איז דען אַ וואונדער,

|
װאָס ער

האָט שטענדיק,

ביי יעדער

געלעגנהייט געמאַכט צייכנונגען און קאַריקאַטורן פון אַקטיאָרן
מיט דער דאָזיקער אַרבעט האָט ער
און טעאַטערימענטשן?
אויסגעדריקט זיין פאַרערונג פאַר דער וועלט ,װאָס איז אים
 .. .עס װעט נישט זיין קין
געוען אַזױי נאָענט און טײער.
גחמא צו זאָג ,אַז פעליקס פרידמאַן האָט ,מער װי זיינע אַנ-
דערע פאַך-קאָלעגן ,אַרױסגעוױיזן אַ סך איבערגעגעבנקייט און
פיעטעט דעם יידישן טעאַטער-מענטש ,הגם ער האָט קיינמאָ?
קיין דעקאָראַציעס נישט געמאָלן און בכלל פון טעאַטער ניעוט
געלעבט .דאָס איז ווי געהעריק אָפּגעשאַצט געװואָרן דורך דער
יידישער טעאַטערי-משפחה ,און פרידמאַן איז טאַקע פאַררעכנט
די דאָ-
געואָרן װי איינער פון אירע נאַָענטסטע מיטגלידער.
זיקע פריווילעגיע האָבן קיין סך קינסטלער-מאָלער נישט געהאַט.
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מאַרק .טורקאָװ

אהרן צייטלין

טער ,אַלץ איינס  --דעם ערנטטן די מעלאָדראַמע ,די קליין-
קונסט-פאָרשטעלונגען ,און איינם און צויי ,צווישן איין סצענע
און דער צוייטער ,האָט ער טרעפלעך און קונציק געצייכנט די
שפּילער ,די באַטײליקטע אין דער פאָרשטעלתנג .און אױף
מאָרגן פרי נאָך דער פּרעמיערע איז ער געקומען אין דער רע-
דאַקציע יליטעראַרישע בלעטער' מיט זין אַלבאָם ,וואו עס

2004

יידישן

ר
עַ ט
ט עא
ואווא

זיינען געווען געצייכנט מיט זיין באַגאַבטער און לייכטער האַנט
אַ פּאָר צענדליק באַטײליקטע אין דער פאָרשטעלונג .ער האָט
גוט געוואוסט ,אַז צוליב געלט-מאַנגל זיינען מיר אין די יליט.
בלעטי נישט בכח צו מאַכן יקלישעסי פון אַלע פּאַרשױנען .ער
האָט אָבער נישט געקאָנט זי אָפּזאָגן ,ווען אין איין יגאַרדעראָבי-
צימערל זיינען געזעסן עטלעכע שישפּילער  --איינעם יאָ און
אַ צווייטן נישט צו צייכענען .ער פלעגט דערנאָך אַלײן אָפּטראָגן
די צייכענונגען צום קלישע-מאַכער ,צו דער צינקאָגראַפיע ,און
ער האָט זיך עווין באַמיט זי זאָלן פאַרטיק ווערן ביז מאָנטיק-
דינסטיק ווען דער ניער נומער איז געשטעלט געװאָרן אין
זייטן אַזױ אָרום זיינען הונדערטער שוישפּילער דורך אים אין
ידי גאַרדעראָב-צימערלעך געצייכנט געװאָרן ,און די צייכעננוו-
גע צווישן זײ פיל פרעכטיקע ,מייסטערישע ,זיינען פאַרעפנט-
לעכט געװואָרן אין די הונדערטער נומערן פון יליט .בלעטי .פון
יאָר  4291ביז העט  --די לעצטע נומערן פון יאָר  .9391ווען
מען זאָל אַלץ צונויפזאַמלען פון די אַלע איבער  007נומערן
יליט .בלעטי .האָבן מיר אַ גרויסע גאַלערײ פון הונדערטער עזוי-
שפּילער ,װאָס אַ גרויסע טייל פון זיי זיינען שוין איצט נישטאָ
צווישן די לעבעדיקע .זיי זיינע געשטאָרבן יכדרך כל הארץי,
װי אַלע לעבעדיקע ,אָדער זיי זיינען אומגעקומען דורך די היט-

לעריסטישע מערדער.

|

..פעליקס פּרידמאַן האָט געשריבן פון צייט צו צייט ועגן
קונסט און קינסטלער ,און ער האָט עס געטאָן מיט דער זעלבער
גוטסקייט ,גוטמוטיקייט װוי ער האָט געצייכנט זיינע צייכענונגען
|
אויף די פרעמיערעס".
אין  5איז אין װאַרשע דערשינען פ'.ס בוך ,,הינטער-קוליסן
י
מאַסקעס" מיט אַן איינלייטונג פון נ .ווייניק.
דאָס בוך ,װאָס איז נישט פּאַגאַנירט ,אַנטהאַלט רעפּראָדוקציעס
פון פ'ס צייכנונגען פון די אַקטיאָרן לעדערמאַן ,לאַנדױ .פישער,
וויינטרויב ,ליפּמאַן ,פיינשטיין ,קײיזעראָװויטש ,פרידמאַן ,ראָטמאַן,
פרוי קאַליש ,הויזווירט ,סאַנדלער ,נאָזשיק ,פרוי גאַרבאַזש ,מאָ-

רעווסקי ,קלאַראַ סעגאַלאָװיטש ,קרעלמאַן ,קערמאַן .,קראַנץ ,טאַרלאָ,
קורץ ,אין ראָלן פון פאַרשיידענע פּיעסן .און צייכענונגען פון די
שריפטשטעלער און קינסטלער שלום אַש ,י .אָפּאַטאָשו ,א .גאָלד-
בערג ,ש .גילבערט ,יוסף העפּטמאַן ,מ .מ .הורוויטש ,מ ,װאַנװילד,

אַ .זאַק ,י .טונקעלער ,ב .יאושזאָן ,מ .לײזעראָװויטש ,יואל מאַסט-
בוים ,א .מאָרעווסקי ,ב .מיכאַלעװיטש ,נחמן מייזיל ,ה .ד .נאָמבערג,
ז .סעגאַלאָװיטש ,י .פּערלע ,א .קאַציזנע ,א .קליינמאַן ,ב .קרעמער,
מאַרק ראַקאָווסקי ,נ .שװאַלבע ,י .שטערן ,דוד הערמאַן
אין זיין איינלייטונג שרייבט נ .װייניק:
ריסט
.דער קינסטלער
..,הינטער קוליסן מאַסקעס.
אַרױס די מאַסקע פון די קוליסןוואָרצלען ,שלעפּט שטיקער לע-
בעדיקן לעבן ,כאָפּט אויף איינצלנע שטראַלן פון דער נשמה און
װאַרפט זיי צווישן דעם עולם ,שטאַרע ,פּאַרגליװווערטע אינם
אײיביקן מאָמענט ,אויפגעהאַלטן דורך דער צייכנעריששער ליניע.
ער פאַראייביקט דעס מאָמענט  --אינס מאָמענט כאַפּט ער איף
דאָס אייביקע .און פאַר די צייכענונגען ציטערט מען וידער
אויף וי דעמאָלט אינס טעאַטער ,פנים אל פּנים פאַרן אויפגע-
דעקטן שלייער פון דער אומענדלעכקייט און תהומדיקער טיפ-
קייט פון דער מענטשלעכער נששמה .און ער סיהאָט אַריינגע-
קוקט אינם ברונעם פונס לעבן ,דערגריכט מיטן אױיג ביזן
==
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סאַמע גרונט ,דער וועט שוין קיינמאָל קיין רו נישט האָבן ,דער
װעט שוין קײנמאָל נישׂט אױיפהערן צו בענק ,דער וועט שוין
קיײנמאָל ניט פאַרגעסן דעס זיסן טעם פונם סוד פון לעבן .און
עס איז די קונסט פוֹנם קינסטלער מיט עטלעכע שטריכן צו
דערמאַנען און צו רעפּראָדוצירן דאָס לעב דאָס איז אויך דער
רייץ פון די בלעטער פון פ .פרידמאַן.
נאָך איין רייץ אָבער פאַרמאָגן דידאָזיקע

צייכענונגען,

טיילט נישט אָפּ פוֹנֶם פובליקום די טעאַטער-ראַמפע.

זי

די מחיצה

צווישן דעם מענטש אינם פּאַרקעט און דעם מענטש איף דער
בינע עקזיסטירט דאָ נישט ,און דאָס בלענדווערק פון די קינ-
קעטן און פונם שפּיל מאַכט עס נישט פרעמד .זײי מאַכן אינ-
טימער די נשמות ,וואָס װאָגלען אַרום אויף דער בינע מיט זייער
פיין און פרייד .אינטימער ,מאַטעריעלער און אַקטועלער .דער
פּאָרטרעט אָדער די פּאָרטרעט-צייכנונג וועט קיינמאָל נישט פאַר-
טראָטן ווערן דורך דעם פאָטאָגראַפירטן בילד ,וױייל די פאָטאָ-
גראַפיע שאַפט דעם טיפּ ,דער פּאָרטרעט  --דעם כאַראַקטער,
די פאָטאָגראַפיע גיט דפיאַראַלגעמײנערונג ,דער פּאָרטרעט --
דאָס אינדיווידועלע .די פאַראַלגעמיינערונג איז קאַלט ,אַרױס-
געריסן פונם פליסנדיקן שטראָס פונם לעבן .דער כאַראַקטער
אָבער איז דער סימן פונם יחיד ,ער איז איינמאָליק .ער חזרט
זיך נישט איבער .ער איז שפּאַנענדיקער ,סענסאַציאָנעלער ,ער
פאַרכאַפּט אונדז גיכער דעס אָטעם .ער איז נענטער ,ער רעדט די"
רעקטער צום געפיל ,ער איז אַ סך מענטשלעכער ,פּאַרעשטענד-
לעכער און אינטימער .ער איז דער פּראָדוקט פונס פאַרבאָרגע-
נעם לעבנס-שטראָם ,װאָס װואַרפט אַרױס אויף זיין אויבערפלאַך.
שלענגדיקע מאַסקעס ,װואָס פאַרענדערן זיך אין יעדער רגע אָדער
פאַרעטייפן זיך עקששנותדיק מיטן גרים פונם טונקלן סוד.
אין דעם דאָזיקן שטראָס פון פאַרענדערונגען וואַרפט אַרײן
דער צייכנער זיין ווענדקע פון דער ליניע און שלעפּט אַרױס די
מאַסקעס ,װאָס לאַכן און שרעקן ,ואָס שפּילן מיט פאַרביקייט
און פאַרנעפּלען מיט עוואַרצע וואואַלן ,און דער באַצווינגער פון
דער אַוועקפליענדיקער רגע איז פ .פּרידמאַן".
אין יאָנאַס טורקאָווס ביכער ,פאַרלאָשענע שטערן" זיינען אָפּ-
געדרוקט עטלעכע רעפּראָדוקציעס פון פ'ס צייכנונגען פון שויש-

פּילער אין ראָלן ,װי ,אין באַנד ( 1זז;212 ,202 ,55 ,33 ,22 ,02 .
)3

און אין באַנד ( 2זו.)412 ,312 ,37 .

אין זיין קריטיק אויפן בוך שרייבט אַלטער קאַציזנע:
|,סיאיז אייגנטלעך אַ לוקסוס זאַך ,וייל סיאיז אַזױ נאַטיך-
לעך .ביי אונדז זיינען טאָגיטעגלעכע נאַטירלעכע זאַכן  --אַ
לוקסוס .פאַרבינדן די בינע מיטן לעבן ,מאַכן זי היימיש און
איינגעבאַקן אין האַרצן ,פאַרואַנדלען די אָדער יענע אַקטאאָ-
רישע שאַפונג אין אַ דוױיערהאַפּט געשטאַלט ,אין אַ יטיפּי צום
געדענקן ,דאָס איז דאָך אַזױ נאַטירלעך ,אַזױי  --װאָלט איך
זאָגן  --קולטור-מעסיק ,אַז סיאיז אַ וואונדער ,װאָס מיר זיינען
שוין לאַנג נישט געפאַלן אױף דעם שכל .אייגנטלעך ,האַנט בי
האַנט מיט אַ פאָרויס באַשטימטן קולטור-צוועק גייט ער נישט,
פרידמאַן .אויב אין די יליטעראַרישע בלעטער' איז באַרעכטיקט
די מאַסקן-רעצענזיע פון אַ לויפנדיקער פרעמיערע ,האָט אַן
אַלבאָם זאַמלונג פון די דאָזיקע מאַסקעס געדאַרפט זיין טאָפּלט
געזיפט .ליידער האָט פרידמאַן זיך גענומען צו דער אַרבעט אַ
)
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כדדושים
פּגערעדט װעגן דעם ,װאָס די יתקופהי
:יס? צו-שפּעט .אשָױן
ב
טורקאָווס
פון די יווילנערי איז נישט יפאַרצייכנטי געװאָרן."יתקופהי איז אויך נישטאָ .דער אַלבאָם הייבט זיך אָן און לאָזט
ַוגאַנגענעם צענטראַל-סעזאָן ,אַ פאַרדריס-
זיך אס מפיאטן
לעכע צופעליקײַט . ; .פן דער סעריע ירעויזאָרי װואָלטן מיר
אַ חוץ אָסיפּן (לאַנדוי) נייטיקער געדאַרפט די מאַסקעס פון
יכלעסטאַקאָוױי( .טורקאָווס קרעאַציע) און ;האָראָדניטשײ (סאַמ-
יבַערג) ,וי די ,וועלכע געפינען זיך אין אַלבאָם ,צווישן די מאַסקעס
זיינען פאַראַן  --ווייסן מיר דאָך --
-סיאיז

אַ מצווה

צו פאַרגעסן.

זיין זעלבסטשטענדיקער

נישט

לייסטונגען

אַזעלכע ,ווּעלכע.

צו געדענקן

ווערט אַלס אזַאַמלונג פון מאַסקעס-

צייכנונגען ,איז שוין פיל באַדייטנדער.

סיאיז זייער כאַראַקטע-

ריסטיש פאַר פרידמאַנען זיין צוגאַנג צו דער מאַסקע.

עס שפירט

זיך אין זיין צוגאַנג כמעט אַ קינדישע נאַיווקײט (מישט נישט
צזאַמען מיט פּרימיטיוס .נאַיווקײט פון אַ פּאָרטרעטיסט ,וועל-
כער גייט זיך אױסבאָרגן ביי דער מאַסקע אשַטיקעלע פאַנטאַזיע.
פאַר אים איז גענוג דער פּאַריק ,די שמינקע און די צוגעקלעפּטע
באָרד פון אונדזערע היימישע בינע-קינסטלער און אַבראַשע דער
פּאַריק-מאַכער ,אַז ער זאָל גלייבן אַז אָט זיצט פאַר אים אַ
לעבעדיקער פּאַרשוין ,אַ לעבעדיקע באָבע יאַכנע ,צום בייעפּיל.
ער באַהאַנדלט די מאַסקע ערנסט ,פּאָרטרעט-מעסיק .און איו-מאָל באַקומען אַ שטויס פון דער פרעמדער פאַנטאַזיע ,דעורגענצט
ער זי און פאַרטיפט זי אין כאַראַקטער .ער זאָגט שוין אונטער
דעם אַקטיאָר ואָס יענער האָט געמיינט צו זאָגן מיט זיין גרים
און זאָגט עס אונטער פיל גרינטלעכער וי דער אַקטיאָר האָט
עס געמיינט.
יי

צו מאָדנע פּאַראַדאָקטן ברענגט

פרידמאַנס נאַיווער

גלויבן .אויב מיר זאָלן אָננעמען ,אַז פאַּאָר-

טרעט פו אַ נישט געשמינקט פנים איז אַ ששטודיע פון כאַ-
דאַקטער  --קאָן זיך דען בייטן דער כאַראַקטער פו אַן אַקטיאָר
 -אַ מיטלמעסיקייט ,בלויז צוליב דער שמינקע מיט דער צו"געקלעפטער באָרד? פרידמאַן גלױבט ,אַז יאָ .און צייכנט פאַר
אונדז פון דעם זעלביקן אַקטיאָר פאַרשיידענע און להיפוכדיקע
מענטשן ,נישט קיין מאָסקעס.
אוב פרידמאַנס קוליסן מאַסקעס זיינען אין דער אמתן פאָרט-
רעטן -עטודיעס ,זיינען דאָס רוב פון זיינע צייכנונגען פון הינטער
די קוליסן אויף טלאָמאַצקע  3אזַאַמלונג אַ צופעליקע ,װי די
באַזוכער פון ליטעראַטן -פאַריין .,טאַקע געלונגענע מאַסקעם .דאָ
האָבן זיך ,וי פון זיך אַלין ,פאַרביטן די יוצרות .דער כאַראַק-
טעריסטישער אויסדרוק ,דער ימיץי פון די פנימער ,איז דער-
טייל צייכנונגען זייער
! פירט .געװואָרן צו אַ פאַרשטאַרטקײט.
ערנסטע ,אַ פאָר אויף דער עװועל פון געלונגענער קאַריקאַטור
(נאָמבערג ,סעגאַלאָוויטש) ,אָבער נאָך נישט קיין קאַריקאַטור.
אין אַלגעמײן  --אַ פיינע זאַמלונג ,אָבער אָן אַ געהעריקער
 -רעדאַקציע",

אַן אַלגעמײנע אָפּשאַצונג וועגן אים אַלס מאָלער גיט יוסף
,ומגעבראַכטע יידישע קינסטלער אין פּױלן":
סאַנדעל אין זיין בוּך א
,דער טראַגישער גורל פון דעם דאָזיקן פעיקן קינסטלער און
געזעלשאַפטלעכן טוער האָט גורּם געווען אַזױ וי ביי אַ סך
אַנדערע קינסטלער ,אַז סיאיז אוממעגלעך אַרומצונעמען אים
יסנסטלער און מענטש .פרידמאַן אין ביז דער
אַלזײטיק אקַל
(צווייטער וועלט)-מלחמה נֹישט דערגאַנגען צום העכסטן פונקט
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באַנד.
פון זיינע שעפערישע

מעגלעכקייטן

מיקאָן זאָג ,אַז אין דעם

:אָזיקן קינסטלער האָבן זיך קאָנצענטרירט צוױי גרונטיקע מאָ-
ד
לערישע אייגנשאַפּטן .ער איז געווען אַ גלענצנדיקער קאָלאָ-
ריסט און גלייכצייטיק האָט ער איבעראַשט מיט זיין אויסער-
געוױינלעכער טעכניק ,אין די דאָזיקע קענטענישן האָט ער
דעריאָגט און אַפילן איבעריאָגט נישט איין עלטערן פון אים
קינסטלער מיט אלַאַנגען סטאַזש .פעליקס פרידמאַן האָט אויך
באַהערשט די פעדער ,זיין פובליציסטישע טעטיקייט
אַזזי וי אַ דערגענצונג צו זיין מאָלערישער אַרבעמ.

איז געווען

פעליקס פרידמאַן האָט אין משך פון אײניקע יאָר שטודירט
אין פּאַריז ,אָבער ער איז נישט אַרונטערגעפאַלן דער ווירקונג
פון פּאַריז אַזױ וי אַנדערע פּוילישע קינסטלער .די קאָלאָריס-
טישע פאָרם פרידמאַנס האָט אין זיך עפּעס הייסעס ,דרומדיקס,

אָבער דאָס איז וואַרשײנלעך גיכער אַן אָפּשפּיגלונג פון .זײַנע
געפילן.

ער גיט איבער זיינע שטימונגען אין אינטערעסאַנטע

קאָלאָריסטישע גאַמעס .זיינע בילדער אױף יידישע שטייגער-
טעמעס האָבן זיך לגמרי נישט גערעכנט מיט דער מענטאַליטעט
פון דעם הייפל בורזשואַזע מעצענאַטן ,וועלכע זיינען געווען לויט
דעם דעמאָלט אָנגענומענעס מנהג די פּאַטראָנען פון די אויס-
שטעלונגען .פרידמאַן האָט געמאָלט מיט גרויס פּאַסיע ,און די
מאָטיון זיינע האָט ער פאָרמירט לױט זינע אייגענע קריטע-
ריעס ,אַזױ װי סיהאָט זיך אים אויסגעוויזן אַמריכטיקסטן .אָבער
אויך ער האָט כסדר געמװט אַכטונג געבן ער זאָל נישט אַרינ-
פאַלן אין נאַטוראַליזש .פרידמאַן איז געווען באַקאַנט מיט די
פּאַרעיידנסטע טעכנישע מעטאָדן אַזױ אויפן געביט פון מאָלערײ
וי אויפן געביט פון גראַפּיק .לוט דער טעמאַטיק איז פריך-
מאַן געווען סיי אַ גוטער פּייסאַזשיסט ,סיי אַ שעפער פון קאָמ-
פּאָזיציעס ,סיי אַ פּאָרטרעטיסט .ער האָט געשאַפן אַ ריזיקע צאָל
פּאָרטרעטן ,װאָס װאָלטן געווען אַ ווערטפולער צושטיער צו
דער פּאָרטרעטן-מאָלערײ ווען סיװואָלט געלינגען זיי אויפצו-
האַלטן ביז איצט.
ער האָט געשאַפן אַ סך פאָרטרעטן פון די אַנגעזעענסטע -פּער-
זענלעכקייטן פון זיין צייט .ער האָט דורכגעפירט אַ טיפן פּסַי-
כאָלאָגישן אַנאַליז פון זיינע מאָדעלן ,און מיט דער הילף פון
זיין פענזל האָט ער געקענט גלענצנדיק אַרויסברענגען די געפילן
און געדאַנקן פון דעם פּאָרטרעטירטן ,דער קינסטלער האָט זיך
פונדעסטוועגן נישט אָפּגעהאַלטן אונטערצושטרייכן אויך די נע-
גאַטיווע שטריכן פונם מאָדעל .ער האָט געוויזן זיין ווילן זיך
צו מאַסקירן ,אַרױסצוהײבן זאיאךַוו .מיקאָן זאָגן ,אַז אין זיין
נייגונג צו אַנאַליזירן האָט פרידמאַן געהאַט אין זיך עפעס פון
גאֵא ,הגס אין דער טאָנאַציע איז ער גענטער געווען צו די
אימפּרעסיאָניסטן .פֿרידמאַן איז געווען אַ טיפּישער קינסטלער
|--אַ רעװאָלוציאָנער.

עֶר האָט אַ סך געזען ,אַ סד דורכגעליטן.

מיט זיין קאָמפּראָמיסלאָזיקײט האָט ער נישט אינמאָל אַרוױס-
גערופן אַ שטורם אין דער קינסטלער-וועלט .מען מחז למען האמת
אונטערשטרייכן ,אַז סיאיז אים קיינמאָל נישט געגאַנגען וועגן
יעפעס אַ פּערזענלעכער 'סאַטיספאַקציע.
װוױיל פונם גאַנִצן קאָלעקטיו

ער האָט געקעמפט

פון זיינע חברים.

פאַרן

ער איז געווען אַן

אָרגאַניזאַטאָר פון אַ גרויסן פּאַרנעם .פאַר דער גאַנצער צייט,
| װאָס עס האָט עקזיסטירט דער פאַרבאַנד פון יידיששע פּלאַסטי-
קער אין פּױלן ,איז ער געווען זיין פאָרזיצער .פרידמאָן האָט זיך
געבונטעועט קעגן דעם פּאַטראָנאַט פון געוויסע בורזעאַזע
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פון

לעססיסאָן

קרייזן ,װאָס האָבן זיך פאַרנומען מיט שפילן די ראָל פון מע-
צענאַטן פון די קינסטלער .ער האָט גוט געוואוסט ,אַז די טרייב-
קראַפּט פון די דאָזיקע סנאָבן איז נישט געווען דער וילן צו
פאַראינטערעסירן זיך מיט דער קונסט אָדער מיט די קינסט-
לער ,נאָר דער קרענקלעכער חשק אַ פינקל צו טאָן אַלס פּאַטראָ-
נען פון דער קונסט .סיהאָט דעריבער די קינסטלער גאָרניעט
געגעב .די דאָזיקע מעצענאַטן האָבן אויסגעזוכט די מאָלער,
וועלכע האָבן זיך זיי אויסגעוויזן פאַר די פעיקסטע כדי זיך צו
פאָטאָגראַפירן מיט זיי בעת די דערעפענונגען פון די אויסעוטע-
לונגען ,פעסטיוואַלן ,און בלויז פון צייט צו צייט פלעגן זיי אויך
קויפן פאַר גראָשנס זייערע בּילדער .דאַקעגן די אַנדערע קינסט-
לער ,די נישט-ימאָדישעי ,האָבן זיי אינגאַנצן נישט באַמערקט
און פּאַררוקט אין שאָטן ,נישט קוקנדיק דערויף ,װאָס צוויעון זי
פלעגט זיך אָפּט טרעפן זייער טאַלענטירטע.
סיאיז צו באַוואונדערן װאָס פרידמאַן ,דער דאָזיקער ליידו-
שאַפטלעכער מאָלער ,האָט געפונען צייט צו פאַרנעמען זיך מיט
די ענינים פון דער געזעלשאַפט .ער האָט אָרגאַניזירט אױם-
שטעלונגען און האָט זיך אויך פאַרנומען מיט אויסבילדן יונגע
קינסטלער ,לערנדיק זיי צייכענען אַ לעבעדיקן מאָדעל .חוץ
דעם האָט ער איך געשריבן רעצענזיעס וועגן די אַרבעטן פון
יונגע טאַלענטירע מאָלער-אָנפאַנגער .פרידמאַן האָט בכלל גע-
נומען אַ לעבהאַפּט אָנטײל אין אַלע ענינים ,װאָס האָבן געהאַט
אַ שייכות צוס קולטור-לעבן פון די יידן אין פּוילן
פרידמאַן איז געווען אַ הויכער ,אַ דאַרער מיט אָן אַסקעטיעג
פים .ער האָט זיך תמיד אָנגעשפּאַרט איף אַ דין שטעקעלע אַ
ביסל אַ צוֹ לאַנגס ,און צוליב דעם האָט ער עס געשטעלט קרום.
פרידמאַן איז געווען אַ שטענדיקער גאַסט ביי די ליטעראַטן און
מען

האָט

אים

אויף

אָפּט געטראָפן

טלאָמאַצקע
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ער

האָט

געקענט אַלע ליטעראַטן און אַ סך פון זיי האָט ער פאַרפיקסירט
אין זיין סקיצביכל .אַזױ אַרום איז אַנטשטאַנען אַ טעקע פון
קאַריקאַטורן פון יידישע שרייבער ,אַקטיאָרן ,מוזיקער און אויך
פאַרשיידענע מאָלער ,זיינע חברים .אינס צייכענען ,מער װי אין
דער מאָלעריי ,האָט פרידמאַן אַרױסגעויזן אַ נייגונג צו קאָמבי-
נירן .ער האָט גערן געלאָזט דאָ פריי זיין פאַנטאַזיע .זיינע מאַס-
קעס זיינען געווען אויסערגעוױינלעכע אין זייער דינאַמישער
:
עקספּרעסיע.
װי מיר האָבן שוין דערמאָנט ,איז פרידמאַן ,אין דער היים
און אויף דער גאַס ,געווען אַ מענטש אַ באַשײדענער און סיאיז
שווער געווען זיך פּאָרצושטעלן ,אַז ער פאַרמאָגט אַזויפיל ענער-
גיע און פאַנטאָזיע .ער האָט זיך נישט געהאַלטן ביי קיין ששום
טעאָריעס .ער האָט זיך געריכטעט אויטשליסלעך מיט עפּעס אַ
שטאַרק מענטשלעך געפיל און ער איז אימשטאַנד געוען זיך
אינגאַנצן אָפּצוגעבן דעם קאַמף פאַר אַ גערעכטער זאַך .ער האָט
איבערגעריסן מיט דער בורזשואַזער יידישער געזעלשאַפט צו
פּאַרשפּרייטן קונסט .הגם ער איז פריער געווען אַ מיטגליד פון
דער פאַרוואַלטונג פון דער דאָזיקער געזעלשאַפט .ער האָט ניעט
געקאָנט מסכים זיין מיט דעם ,װאָס מיפלעגט דאָרט אויסמיידן
אַזעלכע קינסטלער ,וועלכע האָבן אין זייער שאַפונג אַרױסגע-
|
בראַכט סאָציאַלע טעמעס.
פרידמאַן איז געווען אַ סטאַבילער מיטגליד פון דער זאַכענטע.
ער האָט דעריבער געהאַט רעכט אויסצושטעלן אין די זאַלן פון
דער געזעלשאַפט .אין די לעצטע יאָרן פאַר (דצערווייטער וועלט)-
ואאאי אווט

2009

טעאטער

יידישן

מלחמה האָט ער דעמאָנסטראַטוו רעזיגנירט פון זיין פּריווילע-
גיע און נישט צוגעשיקט זיינע' בילדער אויף די אויסשטעלונגען
צוליב דער אַנטיסעמיטישער איינשטעלונג פון דער דעמאָלטיקער
פּאַרוואַלטונג פון דער זאַכענטע .אין יאַנואַר  7391האָט פרידמאַן
פאַרעפנטלעכט אין די יליטעראַרישע בלעטער' אַן אַרטיקל אינ
 275.נאָרמע פאַר יידן אין איפּס" ,וועלכער האָט זיך דעמאָלט
גערעכנט פאַר די ליבעראַלסטע אויסשטעלונג-אינסטיטוציע .אין
דעם אַרטיקל האָט פרידמאַן געשטעמפלט די דיסקרימינאַציע-
פּאָליטיק ,װאָס איז אָנגעווענדט געװאָרן לגבי די יידישע קינסט-
לער ,וועלכע האָבן ביז אַהער געהאַט אַ פרייען צוטריט צו די
אויסעטעלונגען".
וועגן פ'.ס לעצטע אַקטיװױיטעטן און טראַגישן סוף שרייבט יוסף
,ומגעקומענע יידישע קינסטלער אין פּױלן":
סאַנדעל אין זיין בוך א

?פעליקס פרידמאַן האָט געוװינט און געהאַט זיין אַטעליע
אין אַ בוידעס-שטיבל פונם הויז אויף פּשעיאַזד ,אין דעם זעלבן
הױז ,וואו עס האָט זיך גֶעפונען דער יידישער לערער-פאַריין.
אין דער דאָזיקער אַטעליע זיינער זיינען געקומען צו אים אַ סך
קינסטלער אין פאַרששיידענע פערזענלעכע ענינים .פרידמאַן האָט
אַרױסגעויזן אַ סך געדולד און האָט זיך פריינטלעך באַצױגן צו
יעדן חבר.

סיפלעגט

טרעפן אַז מיהאָט אים

ממש

פון דער

סטאַלוגע אַװעקגעצױגן כדי צו דערּלײידיקן עפעס אַ דרינגנדיקן
ענין .איינע פון די וויכטיקסטע אויפטוען פון פעליקס פרידמאַן
איז געווען דאָס אָרגאַניזירן די יוביליי אויסשטעלונג פון פאַר-
באַנד פון יידישע פּלאַסטיקער אין װואַרשע אױף דלוגע  62אין
פעברואָר-מערץ  .9391אין טאָג פון דער דערעפענונג האָבן
הונדערטער מענטשן פאַרפולט די צאָלרײכע זאַלן .אױף דער
אויסשטעלונג זיינען אויך געווען פאָרשטייער פון די פוילישע
פּראָגרעסיווע קינסטלער-קרייזן .אין יענער צייט איז מיר אויס-
געקומען זיך אָפט צונויפצוטרעפן מיט פרידמאַנען .ער איז
געווען זײיער מיד פון די צוגרייטונגען צו דער דאָזיקער אויס-
שטעלונג ,איך האָב איס געראָטן ער זאָל דעם זומער פּאַרברענ-
גען אין קוזמיר.
פ איז נאָך דאָרט קיינמאָל פריער נישט געווען .ער האָט זיך
ענדלעך געלאָזט איבעררעדן ,און אין דער צוױייטער העלפט
יולי  9391איז דעראָרט אָנגעקומען .. . .אין אָנהײב האָט קוזמיר
נישט געמאַכט אויף אים קיין שטאַרקן איינדרוק .הגס ער האָט
יעדן טאָג מיטגענומען מיט זיך סטאַלוגעס און מאָלערישע מכ"
שירים ,פלעגט ער זיך מיינסטנס אומקערן אַהײים מיט פוסטע
בלייטראַמען .ערשט אויף דער דריטער וואָך פון זיין פּאַרברענגען
אין קוזמיר האָט פרידמאַן זיך צעװואַרעמט און האָט יעדן טאָג
זייער פלייסיק געמאָלט .ער האָט אויך אָנטײלגענומען אין דער
זומער-אויטשטעלונג פון די קינסטלער ,וועלכע האָבן דעמאָלט
פאַרבראַכט אין קחמיר .ער האָט געמאָלט פּייסאַזשן פון דער
אומגעגנט פון קחמיר ,וי אויך פויערים-טיפן .הגם די טאָנאַי
ציע פון די פאַרבן איז געווען אַ וויכטיקער עלעמענט פזוײן
קונסט ,פלעגט פעורנדעסטוועגן פריער צייכענען די גרוּנטיקע
קאָנטורן פונם מאָטיו .די ליניעס זיינען דעריבער געווען אין
זיין בילד עפּעס ענלעך צו אַ סקעלעט פון דער גאַנצער סטרוק-
טור ,די פאַרב דאַקעגן האָט אין איר אַרינגעגאָסן בלוט .איך
די ישטיל-לעבנסי זיינע ,וי אויך די פרוכטן און בלומען זיינען
 :נישט

אַנטשטאַנען

דעם געביט

צוליב אַ קאַפּריז פונס מאָלער.

פון שאַפן ,איז דער

הויפּט-פרינציפ

אױיך אױיף

פון קינסטלער
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קדושים
געווען דאָס אַרויסברענגען די איגנאַרטיקײט פון יעדער זאַך,
איר זאַפטיקייט און וויברירונג .פאַרברענגנדיק אָפט אין די
דאָזיקע זומער-חדשיס מיט פרידמאַנען ,האָב איך געהאַט די
מעגלעכקייט איס צו אָבסערווירן ביי דער אַרבעט .דעמאָלט האָב
איך מיר ערשט אָפּגעגעבן אַ דין-וחשבון וי פּשוט מיקאָן אינ-
טערפרעטירן יעדע זאַך און גלייכצייטיק אויסדריקן דעם פולן
אמת פון דער אַרױסגעבראַכטער טעמע .פעליקס פּרידמאַן קאָן
מען פאַרעכנען צו די מאָלער ,וועלכע ריכטן זיך אין זייער שאַפּן
קודם כל מיטן שכל .נישט קוקנדיק דערויף ווירקן זיינע אייל-
בילדער וויזועל זייער האַרמאָניש און מזיקאַליש.
 ..פ.רידמאַן האָט אַרױסגעויזן אי אַלס מענטש ,אי אַלס
קינסטלער אַ פעסטן כאַראַקטער און אַ סך ווירדע .עס איז ווערט
צו דערמאָנען אַ געוויסן אינצידענט ,וועלכער איז פּאָרגעקומען
אין קוזמיר אַ פּאָר װאָכן פאָרן אויסברוך פון דער (צוױיטער
וועלט )מלחמה .מיר זיינען געזעסן מיט פרידמאַנען אין אַ
קאַוויאַרניע בי אַ גלעזל טי ווען אין זאָל איז אַרײנגעפאַלן אַ
קליין יינג? ,אַ צייטונגס-פאַרקויפער ,מיט יידישע צייטונגען.
ביים שכנותדיקן טישל איז געזעסן איינער פון די זיידענבייטעלס.
ווען דאָס יינגל האָט פאָרגעלייגט זיידענבייטלען אַ צייטונג ,האָט
יענער אױף אים אָנגעשריען זאָגנדיק ,אַז אַזאַ שפּראַך יידיע)
פאַרשטייט ער נישט .דעמאָלט האָט דער אויפגעבראַלטער פְּריד-
מאַן זייער שטאַרק רעאַגירט דערױף .ער האָט זיך הױך גע-
װאָנדן צו מיר (כדי יענער זאָל הערן) מיט פאָלגנדיקע ווערטער:
אמאָרגן נעס איך אָפּ פון דער אויסשטעלונג מיין בילד" (פֹרִיך-
מאַנס בילד האָט אויף דער זומער-אויסשטעלונג ,מיט וועלכער
איך האָב אָנגעפירט ,צופעליק געהאָנגן נעבן דעם בילד פון
זיידענבייטלען).
עס איז אָנגעקומען סעפטעמבער  .9391שין די לעצטע טעג
אױיגוסט זיינען געווען זייער דענערווירנדיקע .איבער אונדז האָט
געהאָנגן אַ געשפּענסט .איך האָב צוגערעדט פרידמאַנען ער זאָל
זיך אומקערן קיין וואַרשע ,ווייל ער האָט דאָרט איבערגעלאָזט
אַן אַלטע מוטער .די פרידמאַנס זיינען אַרױסגעפאָרן פון קוזמיר.
וועגן וריטערדיקן גורל פון פרידמאַנען בין איך געווויר געװאָרן
ערשט נאָך דער מלחמה .אינם בוך פון יאָנאַס טורקאָוו ,חורבן
װואַרשעײ גיט ער אָן אַז ער האָט געטראָפְּן פעליקס פּרידמאַנען
אין אַטװואָצק און אַז ער ,צװאַמען מיט נאָך אייניקע מענער,
זיינען זיי אַוועק אין דער ריכטונג פון גאַרװאָלין .צוקומענדיק
צו דעם דאָזיקן שטעטל ,װאָס האָט געברענט פון די באָמבעס,
װאָס די דייטשן האָבן געװואָרפן ,האָבן זיי באַשלאָסן זיך אומ-
צוקערן קיין אָטװאָצק.

פרידמאַנען

באַנד
באַך ,וועלכע האָט זיך אויך געפונען אין געטאָ ,האָט מען בעת
דער יאויגוסט-אויסזידלונגי געצוואונגען צו גיין אויפן ,אומ"
שלאַג -פּלאַץי אַלע קראַנקע ,וועלכע האָבן זיך געפונען אין שפּיטאָל
װי אױך דעם גאַנצן פּערסאָנאַל .די קראַנקן-שוועסטער ,וועלכע
איז אומגעגאַנגען ביי פרידמאַנען ,האָט פאַרן פאַרלאָזן דאָס
שפּיטאָל אים געגעבן אַ שטערבלעכע איינשפריצונג כדי אים איינ-
צוברענגטן די לעצטע פיין".
וועגן פ'.ס לעצטן עטאַפּ און טראַגישן טויט שרייבט אאָנאַס
טורקאָוו אין זיין בוך ,פאַרלאָשענע שטערן":
לעצטע

די
פרידמאַן
שועון

יאָרן

געווען
לעבן,

פאַרן

צוױיטן

אַן אָפטער
איז

װאָס

גאַסט

אים

אױיסגעקומען

זיין קינדהייט אָן (נאָכדעם װוי דער
פון הויז) ,האָט ער

טריבן

וואונדערבאַרע
טערונג.
אַלץ

בעת

מער

דער

געזונט-צושטאַנד,
אָקופאַציע
אייגענע

נאַצישער
איז

געווען

לופט

נישט
ער

זײיער

די

געביידע פון

איז געווען אין גרויסן

צייט

ער

אויך

וי

יודאַאיסטישער
צזאַמען

.עטאָ,
ג

יאיובי.

אינסטיטוט).
מיטן

דאָס בילד איז נישט

פאַרלייכ-
זיין

דער

אָרגאַניזירט

אויסשטעלונג
האָט

טראַכטער,

פאַרענדיקט

שװואַכן

נאַצישער

קינסטלער

יידישער

פרידמאַן

און די

זיינע

אַן אויסשטעלונג

יידישע

זאַל פון דער

אויף
פון

האָט

זיין לעצטע

מאָלער

האָט אים פאַרי

געבראַכט

אָבער

גאַנצע

פון

האָט זיך די קראַנקהייט

געקוקט

קאָלעקטיווע אַרבעטן פון וואַרשעווער
;יודענראַטי.

אים

אָקופּאַציע

אַקטײן,

כמעט

אַ לונגן-קראַנקהייט,

האָט

בילרער-אויסשטעלונגען,

צו

צוליב

פירן

טאַטע זיינער

געקראָגן

אָטװאָצקער

אַנטוױיקלט.

וועלט-קריג
אין

איז

אָטװאָצק.

פעליקס
דעס

איץן דער
אין

יאַליײינהילף'
אויך

איבער

פון
געטאָ

(געווי

געאַרבעט
אַ גרױס

אין
בילד

געװאָרן ,וייל פריך-

מאַנס געזונט-צושטאַנד האָט זיך שטאַרק פאַרערגערט און מען
האָט אים אַרױסגעשיקט קיין אָטואָצק ,אין יבריאותי-סאַנאַטאָריע.
דעם

81טן אױגוסט

2491

האָבן די דייטשן

פאַרניכטונגס-אַקציע אין אָטװאָצק.

דורכגעפירט

די

אַלע קראַנקע פון דער יברי-

אותי-סאַנאַטאָריע זיינען אויסגעשאָסן געװואָרן .פרידמאַנען איז,
על פי נס ,געלונגען צו אַנטלױיפן  --אגב ,דער איינציקער גע-
ראַטעוועטער פון יענער שוידערלעכער אַקציע .ער איז צופוס
אַוועק קיין וואַרשע און זיך צוריק אַריײנבאַקומען אין געטאָ .זיין
קראַנקהײיט האָט אָבער שווין אָנגענומען אַזעלכע פאָרמען אַז
מען

האָט אים

גלייך

געמחט

נעמען

אין שפּיטאָל

אַרין.

זיין

יונגע ,שיינע פרוי ,וועלכע האָט געהאַט אַ הונדערט-פּראָצענטיקן
קריסטלעכן אויסזען ,האָט זיך דרייסט געקאָנט ראַטעווען אױף
דער אַרישער זייט .זי האָט אָבער נישט געװואָלט איבערלאָזן

האָט מען אויפן צוריקוועג

איר מאַן אַלײן ,זי האָט געאַרבעט אין אַ ישאָפּי ,װאָס האָט זיך

געטראָגן אויף די הענט .אַזױ שטאַרק האָט ער זיך אָפּגעריבן די
הוט פון דִי פיס .שפּעטער איז פּרידמאָן אַריינגעפאַלן אין װואַר-
שעווער געטאַ .דאָ האָט ער געאַרבעט אין דער יידישער קול-
טור-געזעלשאַפט (יאיקוףי) ,און װי לאַנג זיין געזונט האָט אים
נאָר דערלויבט ,האָט ער אַנטײלגענומען אין אַלע קולטור-אימ-
פּרעזן ,וועלכע זיינען איינגעאַרדנט געװאָרן אין געטאַָ .ער האָט
אויך געשאַפן אַ סך צייכענונגען וועגן דער יידישער מאַרטיראָ-
לאָגיע אין וואַרשעווער געטאָ .צװאַמען מיט שמחה טראַכטערן
און מאַקס עליאָוויטשן האָט ער געמאָלט אױיף דער װאַנט פון
דעס רעפּרעזענטאַציע-זאַל פון דער יידישער קהלה דאָס פרעסק-
בילד יאיובי .פון הונגער און דערשעפונג איז פרידמאַן קראַנק
געװואָרן אויף שווינדזוכט .לוט דעס עדות-זאָגן פון רחל אויער-

געפונען אויף דער אַרישער זייט און אַזי אַרום געהאַט אַ מעג-
לעכקייט אַרײַנצושמוגלען עפּעס עסן און קאָנען בעסער דערנערן
איר קראַנקן מאַ .אין יְאָר  3491איז זי אַוועקגעפירט געװאָרן
אין די גאַזדקאַמערן קיין טרעבלינקע .פעליקס פרידמאַנען האָט
מען פאַרשפּאָרט די גאַזיקאַמערן אַ יידישע קראַנקן-עוועסטער
פונם פּערסאָנאַל פון יידישן עפּיטאָל אויף גענשע  ,6וואו ער
איז געלעגן ,האָט איםס  --אויס רחמנות  --איינגעשפּריצט אַ
גרעסע דאָזע מאָרפיום .דאָס איז געווען בעת די דייטשן האָבן
דעם 81טן יאַנואַר  3491באַנייט זייער יאַקציעי אויוןאַרשעװער
געטאָ ,און אין דער ערשטער רײ האָבן געדאַרפט אַרױסגעשיקט

ווערן קײַן טרעבלינקע אַלע קראַנקע פון שפּיטאָל.

דעמאָלט

האָט  .פעליקס פּרידמאַן ,דער באַליבטער װאַרשעווער קונסט-

וָּ
1

2011

2012

לעלצסיקאַן

פון

מאָלער ,פּאַרענדיקט זיין לעבן .ער האָט געהערט צו די גליק-
לעכע ,װאָס זיינען נישט אַריינגעפאַלן אין די דייטששישע הענט.
פעליקס פּרידמאַן ,װאָס האָט פאַראײיביקט אַ גרעסערע צאָל יידי-
שע אַקטיאָרן און טעאַטער-מענטשן אין זיין יקונסט -אַלבאָסי,
האָט פאַרדינט ,אַז אויך זיין נאָמען זאָל פּאַראייביקט ווערן צו-
זאַמען מיט די מיט וועלכע ער איז נאָך ביי זיין לעבן געווען
באַהאָפּטן".
זלמן רייזען  --אלעקסיקאָן פון דער יידישער ליטעראַטור ,/װילנע,9291 ,

דריטער באַנד ,זו,9817881 .
נחמן מייזיל  --ג
,עװען אַמאָל אַ לעבן " ,בוענאָס איירעס ,1591 ,זז.881"781 ,
יאָנאַס טורקאָװ  --פ
,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באנד אייגס/ ,
זז ,382 ,212 ,202 ,55 ,33 ,22 021 .באַנד צװיי ,זז,37 ;16 ,0242 .
,412 ,2
יוסף סאַנדעל  --א
,ומגעקומענע יידישע קינסטלער אין פּױלן ' ,וארשע,7591 ,
ערשטער באַנד ,זז ,242 ,371 ,71 ,41 ,01 .צװײיטער באנד ,זו,11 ,5 .
,512 ,391 ,261 2

בערגמאַן,

יואל

{געב --- 0091 .קרבן פון די נאַציסן

געבוירן  0091אין װאַרשע ,פּױלן
אין אַחסידישער משפּחה .דער זיידע ,ר'
דודל לובלינער ,איז געווען גוט באַקאַנט
אין דער חסידישער ועלט .באַקומען אַ
גוטע יידישע און וועלטלעכע דערצינג,
האָס פון זיך גיך אַראָפּגעװאָרפן די לאַנגע
קאַפּאָטע ,און צום צער פון זיין משפּחה,
אַװעק אויף אַנדערע וועגן װי זיי האָבן
פון אים דערװאַרט. ,
נאָך אַלס יינגער בחור האָט ב .אָנגע-
הויבן זינגען אין שניאורס כאָר און און באַלד דערנאָך אַרײן אין דער
'ווילנער טרוכע! ,און ווען דאָס קליינקונסט-טעאַטער ,אַראַראַט
אונטער משה בראָדערזאָנס אָנפירונג ,איז נאָך דער ערשטער שפּאַל-
טונג ,ווידער וגעקומען אין װאַרשע ,און אָנגעהויבן שפּילן אין 'סקאַ-
לאַ'-טעאַטער ,איז ב ,דאָרט אַרײנגעטראָטן .אַזױ האָט ער געװאַנ-
דערט" פון איין טעאַטער אין אַנדערן .אין  1291איז ער געווען אַנ-
גאַושירט אין 'עליזעום'-טעאַטער ,וואו ער האָט זיך באַטײליקט אין
דר .ווייכערטס אויפפירונג פון אַשס 'רעוורענד סילווער! ,אויך אין
מאַרק אַרנשטײינס אויפפירונג פון אַזעף ,,אין גאָטעספעלדס פפּר-
נסה' ,דוד ליכטס אויפפירונג פון שלום-עליכמס 'דאָס פאַרכישופטע
שניידערל' ,און אין זיגמונט טורקאָווס אויפפירונג פון 'ראַספּוטין',
אין וועלכער ער האָט געשפּילט די ראָל פון 'צאַר ניקאָלײ דער צוויי-
טער' .אין  5291האָט ער זיך באַטײליקט אין טורניי פון  אַראַראַט'
איבער פראַנקרייך ,בעלגיע און ענגלאַנד ,און האָט אויד אגַעוויסע
צייט געשפּילט אין דער טרופּע פון אידאַ קאַמינסקאַ און אין דער
װאַנדער-טרופּע פון אברהם מאָרעווסקי .אין  6391האָט ער געשפּילט
אין דער יידישער רעווי אין װאַרשעװער ננאָװאָשטשי-טעאַטער
(דירעקציע-קראָשטמאַר און ווינדער) ,דערנאָך  --אין זעלביקן
טעאַטער מיט די גאַסטראָלירנדיקע יידישע אַקטיאָרן פון אַמעריקע
מרים קרעסין און היימי דזשייקאָבסאָן .אין  8291האָט ב .געגרינדעט

אין ווילנע (צוזאַמען מיט דוד בירנבוים ,יעקב ריינגלאַס ,שמואליק
גאָלדשטײן ,חיהלע שיפּער ,מאָטל קאָן ,מאַשע פּוטערמאַן און אסתר
גרובער) דאָס קליינקונסט-טעאַטער באַלאַגענײדען ,װאָס האָט

2013

יירישן

טעאַטער

אָנגעהאַלטן ביזן אָנהײב פון צווייטן וועלט-קריג .דאָס טעאַטער האָט
אויך געשפּילט אין גראָדנע,
פאַרענדיקט אין לאָדזש.

ביאַליסטאָק.,

ראָוונע ,לעמבערג און

,אַרלאַשענע שטערן" כאַראַקטע
יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך פ
ריזירט אים אַזױ:
אער האָט זיך אין מששך פו אפַּאַר יאָר שוישפּילעריש שטאַרק
אַנטוויקלט און פאַרנומען אַן אַנגעזעענעס אָרט אין יידיען טעא-
רטער .יואל בערגמאַן איז געווען אַ באַגאַבטער כאַראַקטער-
! אַקטיאָר ,מיט אַ גרויס געפיל פאַר הומאָר ,אין לעבן און אויף דער

בינע .אַלס מענטש  --זײיער אַן אינטעליגענטער ,באַלעזענער,
האָט באַזעסן אייניקע
טירט אין פּאַליטיק,
ליידנשאַפּט; געווען
שטאַרק באַליבט בי

אײיראָפּעישע שפּראַכן און זיך גוט אָריענ-
צו וועלכער ער האָט געהאַט אַ גריסע
זייער א גוטער און האַרציקער חבר און
אַלע .ער האָט געהאַט אַן ערלעכן כאַראַק-

טער און נישט געשעמט זיך יענעם צו זאָגן אין די אױגן אַרײן
װאָס ער האָט ועגן אים געטראַכט .וען עמעצער האָט אים
אַריײנגעזאָגט אָדער געקיבעצט ,האָט ער קינמאָל אויפן אָרט
נישט רעאַגירט .ער האָט עס געטאָן מיט אַ פאַרשפּעטיקונג ..און
אַרױסגערעדט האָט ער עס װי תמיד מיט אַן ערנסטן אויסדרוק
אויפן פּנים פאַרענדיקט מיט אַ וויץ .ער האָט בכלל געשיט מיט
וויצן
בערגמאַן האָט פיינט געהאַט װען די חברים האָבן אים
גערופן ירי יואלי .היות ער איז געווען דער עלטסטער אין דער
טרופּע פון גאַראַראַטי ,האָט ער געהאַלטן ,אַז מיטן צוגעבן צו
זיין נאָמען יואל דעם ירי ,ווילן זיינע חברים דערמיט אונטער-
שטרייכן ,אַז ער איז נישט קיין יינגערמאַן ווען ער איז אַרוט"
געפאָרן מיטן יאַראַראַטי אין אויסלאַנד ,האָט ער ליב געהאַט זיך
אָפּצושטעלן פאַר יעדן דענקמאָל און הויך איפן קול אויסרע-
כענען אַלע דאַטעס און די גאַנצע געשיכטע פון די פאַרדינסט-
פולע מענטשן אין וועמענס אָנדענק מען האָט געשטעלט די דענק-
מאָלן .ער איז באמת געווען אַ גײענדיקע ענציקלאָפּעדיע.
יואל בערגמאַן איז געווען אַ הױכער און אַ שלאַנקער .ער
האָט אַבער געהאַט אַ געוווינהייט צו גיין מיט איין פלייצע אַרױפ-
געצויגן; דעם קאַפּעלועש פאַררוקט פון הינטן און מיט די הענט
פאַרלייגט פון הינטן .ער פלעגט אָפְּט שפּאַצירן איבער די גאַסן
און רעדן צו זיך אַלײן ווען מען האָט אים געפרעגט פאַרװאָס ער
טוט עס ,האָט ער געענטפערט :יאיך טראַכט הױיך' ..ער האָט
אויך געהאַט אַ געוווינהייט צו פאַרכלינען זיך ביים רעדן מיט
אַ יפכײי ,װאָס איז געגאַנגען פון האַלדז דורך דער נאָזײ/ ,

און וועגן זיין לעצטן בינע-עטאַפּ און טראַגישן סוף שרייבט
יאָנאַס טורקאָו;

|

ווען די {צוױיטע וועלט}-ן מלחמה איז אױסגעבראָכן ,איז
בערגמאַן געווען אין װאַרשע .ער איז אַנטלאָפן צװאַמען מיט
זיין צוקונפטיקער פרי ,די אַקטעריסע חיהלע שיפער ,קין
ביאַליסטאָק ,וואו זיי האָבן חתונה געהאַט .ווען דזשיגאַן און שו-
מאַכער האָבן געגרינדעט אין ביאַליסטאָק דעם מיניאַטור-טעאַ-
טער ,איז אויך בערגמאַן געװאָרן דאָרט אַנגאַזשירט .ער האָט
מיט דעם טעאַטער דורכגעמאַכט דעם גאַנצן טורניי איבער רוס-
לאַנד ,עופילנדיק ,צווישן אַנדערע ,אין מאָסקווע ,לענינגראַד און
טיפליס .די דייטש-סאָוויעטישע מלחמה האָט זיי פאַרכאַפּט אין
אָדעס .פֿון אָדעס האָט זיך בערגמאַן מיט דער טרופּע עװואַקױרט
קיין כאַרקאָוו און פוֹן דאָרט קיין טאַשקענט .פון טאַשקענט זיינען
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קדושים

באַנד
=

יי

זיי געפאָרן קיין אַשכאַבאַד (טורקעמניע) .דאָרט אין די טרופּע אַן-
גאַזשירט געװואָרן צו עטלעכע פויליש-רוסישע פילמען ,וי אויך
געשפּילט אין אַ קינאָ אויף רוסיש .אין אַשכאַבאַד  --די לעצטע
שטאָט אין זיין וואַנרערונג  --איז בערגמאַן קראַנק געװאָרן אויף
בויך-טיפוס .דעם 71טן פעברואַר  2491איז ער געשטאָרב,
איבערלאָזנדיק אַ יונגע פרוי  --די אַקטעריסע שיפער  --או אַ
דריי-יאָריקן זון ,וועלכער איז אין אַ צייט אַרום אויך געשטאָרבן
אין קאַגאַן (איזבעקיסטאַן) .די אַקטיאָרן האָבן זייער באַליבטן
חבר יוא? בערגמאַן געשטעלט אַ שיינע מצבה איפן קבר אין
דעס וייטן לאַנד און האָבן צוגעזאָגט אַריבערצופירן זֵיינַע ביי-
נער אין זיין הײימשטאָט וואַרשע".
מ .נודעלמאַן שרייבט:
,בערגמאַן איז געווען ..אַ טאַלאַנטירטער אַקטיאָר מיט אַ
שטאַרקער שוואַכקײט צו דער קליינקונסט-בינע .קינסטלערישם
האָט ער זיך איפגעהאָדעוועט אין דער בראָדערזאָן דזשיגאַן-
שומאַכער שולע .ער איז געווען אַ כאַראַקטער שױישפּילער און
זיין הומאָר האָט אים באַגלײט נישט נאָר אויף דער בינע ,נאָר
אויך איסער דער בינע ,אין פּריואַטן לעבן ננודעלמאַן גיט
איבער אייניקע פון זיינע ווערטלעך) .אין אַשכאַבאַד איז זיין
געלעכטער

איבערגעריסן

געװאָר.

אַ פלעקן-טיפוס

האָט

אים

באַפּרײט פון דעם וױיטערדיקן װאַנדער-וועג .עטלעכע טעג איז
ער אָפּגעלעגן אין שפּיטאָל ,און מיר האָבן אים שון מער ניעט
געזען .ווען מען איז איינמאַל געקומען אין שפּיטאָל נאָכפרעגן
װאָס ער מאַכט ,האָט מען באַקומען דעם סטאַנדאַרט-ענטפּער צו
וועלכן מען איז געוווינט געווען אין דוסלאַנד, :איער פּאַציענט
האָט זיך געענדיקטײ( .נודעלמאַן גיט איבער די שוועריקייט פון
ברענגען ב.ין צו קבורה) ...פאַרן אַרױספאָרן צום בית עולם האָט
אונדזער גרופע זפיאךַרזאַמלט אין אַ צימער פון טעאַטער-הױז
מספיד צו זיין דעם פּאַרשטאַרבענעם .אויך אַזאַ יאונטערנעמונגי
איז נישט געווען גלאַט כשר לױטן סאָװיעטישן שולחן ערוך,
אָבער מיר האָבן פריער אויסגעפּועלט אַ גוטהייסונג .ביים הספּד-
מיטינג זיינען אויך אָנוועזנד געווען פיר שרייבער-פּליטים :חייס
גראַדע .יוסף-שמעון גאָלדשטײן ,יצחק פּערלאָוו און איך .מיר
האָבן פריער גוט ידורכגעזופט' יעדן הספד ,װואָס מיוועט לייענען
פון פּאַפּיר אַרױס ,און מיר זיינען געווען שטאַרק אָפּגעהיטן ,אַז
עס זאָל זיך אין זיי נישט אַרײנכאַפּן קיין ישעדלעדי ואָרט .קיין
שעדלעך װאָרט האָט זיך טאַקע נישט אַרינגעכאַפּט .אָבער דער-
פאַר האָט זיך אַרינגעכאַפּט אין זאַל ,פּונקט ביים לייענען די
הספדים ,אַ ווילד-יפרעמדער מאַן אין אַ וועליסאָפּער:-היטל
מיט אַ פאַרשױירענעם קאַרק ליטן סאָוויעטישן מאָדע-זשורנאַל.
..מיר האָבן דערקענט ,אַז ער איז יאַן אויגי און יאַן אויערי .ער

און

איז געקומען זען װאָס עס טוט זיך ,און הערן ואָס מען רעדט.
אגב ,דעס זעלבן גאַסט האָבן מיר שפעטער אױך געזען אויפן
בית-עולם.
..נאָכן פאַרשיטן די לעצטע לאָפּעטע ערד אויף יואל בערגמאַנס
קבר ,האָט אָפּגעקלונגען אַ קדיש .איך געדענק נישט ער עס
האָט געזאָגט קדיש .דאַכט זיך ,אַז שומאַכער איז געווען דער
קדיש זאָגער ,כאָטש עס איז געווען אַ ריזיקע צו טאָן אַזא זאַך.
.מיט עטלעכע חדשים שפּעטער איז אויפן אַשכאַבאַדער בית
עולם צוגעקומען

נאָך איין מצבה

איף

וועלכער

סיאיז אויסגע.

קריצט די אויפ
שריפט, :טײיערער יואל ,אויפן ואַנדערוועג האָבן

מיר דיך פּאַרלאָרן .מיר לאָזן דיך דאָ איבער ,און מיר ואַנדערן
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ווייטער .אַ גרופּע חברים".

די אונטערגעשריבענע

יגרופע חברים'י

דאָס זיינען מיר פּליטיט געווען".
יאָנאַס טורקאָװּ --

;,פאַרלאָשעגע

שטערן ,/בוענאָס

איירעס,

 ,3591באַנד

איינס ,זו,772-372 .
מ .נודעלמאַן  --געלעכטער אין שטורעם , ,טאָג-מאז "ש" ,נ .י 02 .דעצ,4691 .

אייוענשטאַט,

מרים

{געב -- 2291 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן  2291אין װאַרשע .פּױלן .פאָ-
טער  --דער קאָמפּאָזיטאָר און כאָר-
דיריגענט פון דער װאַרשעװער סינאַגאָגע,
דוד אײיזענשטאַט .געפינענדיק זיך כסדר
אין אַ סביבה פון מוזיק אןן געזאַנג ,האָט
זי נאָך אין אירע קינדער-יאָרן אַרױסגע-
וויזן גרויסע װאָקאַלישע פעיקייטן .איר
פאָטער איז אָבער דורכויס באַשטאַנען ,אַז

זי מוז פריער באַקומען די געהעריקע אַל-
דערנאָך

געמיינע אויסבילדונג און ערשט
|
וועט זי זיך קאָנען ווידמען שטים-בילדונג,
יאָנאַס טורקאָוו שרייבט ,אַז קורץ פאַרן אױסבראָך פון דער
צווייטער וועלט-מלחמה האָט זי אָנגעהויבן בילדן איר שטים בי
אַ באַקאַנטער פּוילישער געזאַנג-פּראָפּעסאָרין ,אָבער צוליב דער
מלחמה זיינען די למודים איבערגעריסן געװאָרן .די מאַטעריעלע
באַדינגונגען .,בעת דער מלחמה ,אין וועלכע איר פאַמיליע האָט זיך
געפונען ,האָבן דערפירט דערצו ,אַז זי האָט זי געמוזט אױיסהאַלטן
און צוליב דעם עפנטלעך אויפטרעטן ,ווערנדיק די הױיפּט-שפּייזע-
רין פין דער גאַנצער משפּחה,
אין דער װאַרשעװער געטאָ איז זי געװאָרן גװאַלדיק פּאָפּולער
און מ'האָט זי גערופן 'דער נאכטיגאַל פון װאַרשעװער געטאָ,
וועגן אירע קאָנצערטן אין געטאָ און איר טראַגישן סוף שרייבט
יאָנאַס טורקאָוו אין זיין פ,אַרלאָשענע שטערן":
ימדים אייזענשטאַט האָט געהאַט אַ גרויסע אָפּערע-שטים,
איז געווען נישט-דורכשניטלעך מװיקאַליש ,געהאַט אַ עזין,
באַחנט פנים ,מיט גריסע שװואַרצע ,שולמית-איג.
זי האָט
געהאַט אַלע מעגלעכקייטן צו ואַקסן אױיף אַן אָפּערע אַרטיס-
טין אין ברייטסטן פאַרנעם .אין געטאָ האָט זיך מיט איר פאַר-
אינטערעסירט דער באַרימטער פיאַניסט און פּעדאַגאָג פּראַ-
פּעסאָר איגנאַצי ראָזענבאָום ,וועלכער האָט איר אָנגעהױיבן צו
געבן לעקציעס .ער איז אַזױי מיטגעריסן געװאָרן מיט איר
פרעכטיקער שטים און אַרט זינגען ,אַז ער האָט זיך געשטעלט
פאַר אַן אויפגאַבע אַוװועקצושטעלן זי ,מיט דער צייט ,אין איין ריי
מיט די גרעסטע זינגער און מזיקער פון גאָר דער וועלט ,איז
געװואָרן נישט נאָר מרים אײיזענשטאַטס לערער און קינסטלערי-
שער וועגוייזער ,נאָר אויך איר שטענדיקער מוזיק-באַגלייטער.
ווען עס האָבן זיך אָנגעהױבן די קינסטלערישע פאַראַנשטאַלטו-
גען אין װאַרשעװער געטאָ ,האָט מריס-מאַרישאַ אײזענשטאַט,
נעבן דיאַנאַ בלומענפעלד ,פאַרנומען דאָס ערשטע אָרט אין דער
קינסטלערישער וועלט פוֹן װואַרשעווער געטאָ .צי זי איז אַרױס-
געטראָטן אויף דער עסטראַדע ,צי אין קאַפע ,צי אין פאַרמאַכטע
לאָקאַלן ,צי גאָר אַלס סאָליסטין מיטן יידישן סימפאָנישן אָר-
קעסטער ,אונטער דער אָנפירונג פון די ששפעטער טראַגיע-אומ-
געקומענע דיריגענטן שמעון פולמאַן און מאַריאַן נויטייך ,האָט זי
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לעקסיקאָן

יידישטן

פון

ט עטאט ער

מיטגעריסן דאָס אױידיטאָריום מיט איר פּרעכטיק זינגען אַריעס
פון פאַרשיידענע אָפּערעס .נישט קיין קלענערן דערפאָלג האָט
זי געהאַט אויך בייס זינגען יידישע לידער.

י .פיזוישיס כאָר ,זינגענדיק יידישע פאָלקס-לידער און ארץ
מרים אײזענשטאַט האָט אויך געשפילט גוט
ישראל-לידער.
|
פּיאַנאָ.

אומפאַרגעסלעך וװעט פאַרבלייבן ביי די אַזױ וױיניק ביים
לעבן איבערגעבליבענע װאַרשעװער געטאָ-מענטשן איר אויס-
פירונג פון יאלי ,אלי ,למה עזבתני'י .אַזױ פיל האַרץ ,אַזױ פיל
בענקשאַפּט האָט זי אַרױסבאַקומען פונם דאָזיקן פּאָפּולערן ליד,
אַז זי האָט גערירט אַפּילו די שטיינערנע הערצער פון די געטאָ-
דיגניטאָרן און פּאָליציי-גדולים .איר רום איז דערגאַנגען אַזױ
וייט ,אַז וען די דייטשישע תלינים האָבן אַרײנגעשיקט אין
געטאָ אַריין אַ גרױסע פילס-עקספעזיציע אויפצונעמען דאָס
ילעגטי פון יידן אין געטאָ ,איז מרים אײיזענשטאַט ,פוֹנקט וי די
איבעריקע אַנגעזעענסטע יידישע געטאָ-קינסטלער ,געצוואונגען
געװאָרן צו זינגען אין דאָזיקן פילם דאָס ליד יאלי ,אליי(. ..דער
פילם איז אַוועקגעשטעלט געװאָרן אין אַ טענדענציעז ליכט ,ניט
אַרויסצורופן קיין סימפאַטיע צו יידן; כלומרשט אַ רעסטאָראַן מיט
רייך-סערווירטע שישן ,אַרױסגײענדיקע אָנגעגעסענע ייד און
אין דרויסן שטייען אויסגעהונגערטע ,געעװואָלענע מענטשן און
בעטן זיך רחמים אַ שטיקל ברויט ,אָבער די רייכע אָנגעפרעסע-
נע יידן שטױסן זי אָפּ פון זיך ,און אָט אין דעם רעסטאָראַן
מרעט אויף א .וי אַ זינגערי}  ...ווען מרים אײזענשטאַט האָט
אָפּגעזונגען דאָס ליד יאלי ,אליי ,האָט דער גאַנצער עולם גע-

עס האָט זיך אָנגעהױבן דער חורבן ואַרשעווער געטאָ .איין
גאַס איז יאַוועק' נאָך דער אַנדערער .אַלץ איז געגאַנגען מיט
דער יאויסזידלונגי .סיאיז געקומען די ריי אױף מרים אייזען-
שטאַט מיט איר משפּחה .ווען מיהאָט זי אַרױסגעפירט אויפן
יאומשלאַג פּלאַץי ,האָט מען אָנגעווענדט אַלע מיטלען כדי זי צו
דאַטעווען .ווען דער אומדערמידלעכער אונטער-ערדישער טועד
נחום רענובאָ ,װאָס האָט יאַמטירטי אויפן יאומשלאַג-פּלאַץי אַלס
נוכלומרשטער דאָקטער ,האָט זיך דערוואוסט ,אַז מרים אייזען-
שטאַט געפינט זיך אויפן פּלאַץ ,צוזאַמען מיט איר משפחה .האָט
ער אַלץ געטאָן כדי זיי אַרויסצוקריגן פון דאָרט .ליידער איז
עס אים נישט געלונגען .וען מרים איזענשטאַט ,אַלס יונג,
בליענדיק מיידל ,װאָלט זיך געוואָלט צעשיידן מיט אירע עלטערן,
װאָלט זי ,קאָן זיין ,נאָך געקאַנט אָפּגעראַטעװועט ווערן (אױף אַ
קורצע צייט) .זי אין אָבער געווען אַזױ שטאַרק צוגעבונזן צו
אירע עלטערן ,אַז אָן זיי האָט זי נישט געװאָלט לעבן .וען די
דייטשן האָבן זיי אויפן יאומשלאַג-פּלאַץי פונאַנדערגעטיילט ,און
דוד אייזענשטאַט ,דער פאַרדינסטפולער יידישער קאָמפּאָזיטאָר
און דיריגענט  --איז צזאַמען מיט זיין פרוי אַריײינגעשטופט גע-
װאָרן אין אַן איבערפולטן שי-ואַגאָן ,האָט מרים ,וועלכע האָט
געדאַרפט אַרין אין אַ צוױיטן וואַגאָ ,זיך געריסן צו זיי .הגם
דער גאַנצער טראַנספּאָרט איז באַשטימט געװאָרן קיין טרעב-
לינקע אין די גאַז-קאַמערן אַריין און דער גורל פון אַלע וואַגאָנען
איז געווען איין און דער זעלביקער און פון פאָרויס באַעוּטימט,
האָט מרים אַפילו אין די לעצטע מינוטן זיך אויך נישט געװאָלט
שיידן מיט אירע נאָענטסטע .שוין ביים סאַמע אַריינגאַנג פון וואַד
גאָ ,וואו אירע עלטערן זיינען געווען ,האָט אַ דייטשישע קױל
אַ סוף געמאַכט צו איר יונג ,בליענדיק ,פיל-צװזאָגנדיק לעבן

מחט שטורמיש אַפּלאָדירן און שרייען יביסי.

דאָס אַלץ איז

געפילמט געװאָרן פון אַלע זייטן און די פּנימער ביי אַלע האָבן
געמוזט שטראַלן .טאָמער האָט זיך אויף אַ פנים פון אַן עלטערן
ייד באַויזן אַ טרויער-אויסדרוק אָדער ער האָט געגעבן אַ הױכן
זיפץ ,האָט ער פון די פילס-דייטשן געכאַפּט אַזעלכע קלעפּ ,אַז
זיין פנים האָט שוין אויסגעדריקט אַלץ ,װאָס מען האָט ביי אים
פאַרלאַנגט.
וואָסער איינדרוק דאָס האָט געמאַכט אויף די אַרטיסטן ,וועל-
כע זיינען אויך געשטאַנען אין איין טויט-שרעק ,איז נישט שווער
זיך פּאָרצושטעלן .כאַראַקטעריסטיש פאַר דעם אַלעם איז דאָס,
אַז דער ראַטגעבער און אינפאָרמאַטאָר פונם דאָזיקן פילם איז
געווען איינעת פון דער יידישער פּאָליציי ,דער רענעגאַט ראָדע
(פון וולאָצלאַוועק).
מרים אייזענשטאַט איז נישט איינמאָל געכאַפּט געװואָרן דורך
די דייטשן און מיהאָט זי געצוואונגען צו װאַשן דילן ,טירן און
פענצטער.

דערבי האָט מען נישט געטאָרט באַנוצן קיין אַנדערע

מיט דעםס האָט מען אויך
זאַכן ,װי די אייגענע אונטערוועש.
געמזט אויסטריקענען די געוואַשענע ערטער .פון דער דאָזיקער
שנזציקער

אַרבעט

פלעגט

מרים

אײזענשטאַט

אַהײימקומען אַ
=+

פריילעכע ,אַ מונטערע ,כדי נישט צו באַאומרויקן די איבער-
געשראָקענע ,פאַרזאָרגטע עלטערן אָפט אין זי נאָך דעם זעל-
ביקן אָוונט אויפגעטראָטן אויף אימפּרעזיעס און מיט איר זינגען
פאַרשאַפט פרייך דעם געטאָדעולס .זי איז אויך אָפט אַרױסגע-
טראָטן אויף די פאַראַנשטאַלטונגען פון די געהיימע געטאָ-אָר-
גאַניזאַציעס.
ווען
אָפּערע
לאָדזש),
טיע .זי
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מען האָט געפּלאַנט אויפצופירן אין געטאָ אַ יידישע
אונטער דער אָנפירונג פון פּראָפּעסאָר י .זאַקס (פון
האָט מרים אײיזענשטאַט געזאָלט זינגען די הויפט-פּאַר-
איז אויך אױיפגעטראָטן אַלס סאָליסטין אין פּראָפּעסאָר

אינגאַנצן איין יאָר צייט האָט דער ינאַכטיגאַל פון וואַרשעווער
געטאי דערװאַרעמט ,דערפרייט די הערצער פון צענדליקער
טויזנטער יידן אין יאָר צייט האָט מרים מאַרישאַ אײזענשטאַט
געלויכטן װי אַ ליכטיקער שטערן אויפן פינצטערן האָריזאָנט
אין די געטאָ-מױערן ביז זי איז פאַרלאָשן געװאָרן בייט סאַמע
אָנהײב פון איר אויפבלי .ביי  91יאָר האָט דער ינאַכטיגאַל פון
וואַרשעווער געטאָי  --חרים-מאַרישאַ איזענשטאַט  --פאַר-
|
ענזיקט איר לעצט ליד." ...

דער באַקאַנטער היסטאָריקער ,דער כראָניקער פון דער װאַר-
שעווער געטאָ ,עמנואל רינגעלבלום ,אין זיינע ,כתבים פון געטאָ",
שילדערט

אַביסל אַנדערש איר טראַגישן סוף:

יאַ יונגע ,קוים -02יעריקע טאַלענטירטע זינגערין ,די טאָכ-
טער פון דעם באַקאַנטן דיריגענט פון דער טלאָמאַצקער שוול,
אײיזענשטאַט ,איז אַנטפּלעקט געװאָרן בשעת דער מלחמה .מיט
איוע לידער אין פויליש ,העברעיש און יידיש פלעגט זי פעוט
באַצױבערן גאַנץ װאַרשע .זי איז געווען די הויפט אַטראַקציע
פון די גרױטע ליטעראַריש-קינסטלעריש אונטערנעמונגען .די
יונגע ,שיינע ,שוואַרץ-חנודיקע מאַרישע איז געווען די פּאָפו-
לערסטע געשטאַלט אין וואַרשע .איר רעפּערטואַר איז אַן ערנ-
סטער פון די בעסטע יידישש ,פוילישע און העברעישע דיכטער.
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סְדושים -באַנד
אין אויגוסט
שלאַג-פּלאַץ,

האָבן איר

()1491

וואו זי איז

דורך

דייטשן

דעם

אויפן אומ"

ראַפּעלן .פון אים גֵייט ער איבער צו ס .קרויזע ,פאָרט שפּילן קיין

פון די ווערטפולע

וואו ער

געכאַפּט

רעטער

קאָנסטאַנטינאָפּאָל,

רומעניע ,ווידער

צוריק

אין אָדעס,

װאָרן ,דעם ישמוגלי האָט באַמערקט אַ ס.ס-.מאַן ,וועלכער האָט

ווערט אָנגאַזשירט צו בועז יאָנגװיץ און איסר בעזמאַן ,דערנאָך מ'ט
בעזמאַנען אין קיעוו ,בערדיטשעוו ,ביז זיי קומען קיין לאָדזש.
צוריקגעקומען אין זיין היים-שטאָט ,איז א .שוין פאַרבליבן וי

אין

וועלכע פלעגן שפּילן אין

רעמבאַן,

עלעמענטן,

אַרױיסגעראַטעוועט

װואַגאָ ,וואוהין זי איז צװזאַמען
די פאַמיליע

איײיזענשטאַט

װאַגאָן אַרין.
אַמאָל
די

מיט

אירע

פעסטע

עלטערן

קלעפ

גע-

געטריבן

צוריקגעטריבן

מיט אַ קורצער צייט שפּעטער האָט רעמבאָ נאָך

געשיקט

עלטערן.

מיט

געװואָרן פון דעם טױטן-

זיינע

מאַרישע

דערהאַלטענע

מענטשן

איז אָבער
קלעפם,

צו

ראַטעווען

געווען

נאָך

אַמאָל

מאַרישען

צו שטאַרק
צו

דערשאָסן געװאָרן אויפן אומשלאַגיפּלאַץ

מיט

צעטומלט,

פרואוון

גליק.

די
נאָך

זי איז

בשעת זי האָט גע"

אַ מיטגליַד אין פאַרשיידענע

לאָדזש ,באַזונדערס אין די חברים-טרופּעס .זיין פרוי רחל און זייער
זון הארי

האָבן אויך

אומגעבואַכט

וקיילע-טויבע
{געב2 ,

 --אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

געבוירן  2981אין גזשיבי ,גאַליציע.
פאָטער  --אַ סוחר .מוטער  --אַ פּערל-
הענדלערין אויף ירידים .ברידער  --מו"
זיקאַנטן .,נאָך דער חתונה .אין  ,5091מיט
יאָזעף דעססער ,געװאָרן א זינגערין און
זיך באַטײליקט אין יידישע װאַריעטע-
פאָרשטעלונגען ,ד .פלעגט אַרומפאָרן מיט
אייגענע טרופּעס צוליב דער קאָנצעסיע,
װאָס איר מאַן האָט געהאַט אויף יידיש
.
טעאַטער.
בעת דער צווייטער וועלטימלחמה אומגעבראַכט געװאָרן דורך
די נאַציס אין לעמבערג.
ש .ע .פון מאיר מעלמאַן

,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,ניו יאָרק  ,1391ז,865 ,

אַריעל ,חיים:דור
{געב 51 .נאָװעמבער  -- 1881אומגעבראכט געװאָרן דורך די נאַציסן

געבוירן  51נאָוועמבער  1881אין
לאָדזש ,פּױלן .געלערנט אין חדר און גע"
ענדיקט  3קלאַסן פון קאָנשטאַטס שול.

צוליב דעם ,װאָס דער פאָטער האָט גע
האַלטן אַ רעסטאָראַן ,וואו יידישע אַקטיאָרן
פלעגן עסן ,האָט ער געהאַט אַ געלעגנהייט
זיך צוֹ באַקענען מיט זיי .און האָבנדיק

פעיקייטן

צו טאַנצן .נעמט

אים

יוליוס

אַדלער אַריין .,מיט נאָך דריי חברים ,אַלס
טענצער ,אין דער טרופּע פון ווייספעלד,
ווען אַדלער הערט אים זינגען ,נעמט ער אַריבער אין כאָר ,אין 9981
טרעט אַריעל אַרײין אין כאָר צו זאַנדבערגן ,אין  4091נעמט אים
דער אַקטיאָר שלום צוקער קיין ווילנע אין סאַבסייס טרופּע ,וואו
ער הייבט אָן שפּילן קליינע ראָלן --- 0191 .שפּילט ער ביי האַר-
לאַמפּ-קאַניעװסקאַ אין קרעמענטשוג ,ביי פישזאָן אין יעקאַטערי-
נאָסלאַװ ,דערנאָך אין אָדעס ,ביז  ,6191ווען ער טרעט אַרײן צו

געשפּילט

אויף

דער

יידישער

בינע.

א .איזן

געװאָרן דורך די נאַציס.

ש .ע .פון מאיר מעלמאן

,לעקסיקאַן פון יידישן טעאַטער' ,גיו יאָרק ,1391 ,זו,69'59 .

שטעלט אַ װידערשטאַנד די ס.ס.".
,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד
יאָנאַס טורקאָװ  ---פ
|
איינס ,זז,37:86 .
עמנואל רינגעלבֿלום , --כתבים פון געטאָ" ,װאַרשע ,3691 ,באַנד צװײ.
|
ז602 .

טרופעס,

קאַרפּינאָװויטש,

משה

{געב -- 881... .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
געבוירן געװאָרן  881...אין לאַהױסק,
מינסקער גוב .וייס-ירוסלאַנד ,פאָטער --
| אָרטיקער רב .געווען אַ ישיבה-בחור ,אָבער
אונטערן איינפלוס פון די 'נייע ווינטן,
װאָס האָבן גענומען בלאָזן אין דער יידי"
שער גאַס ,אַראָפּגעװאָרפן פון זיך די פרומ-
קייט און באַשלאָסן צו לעבן פון אַרבעט:
געװאָרן אַ זעצער ,אַ מעטראָפּאַזש ,אַ לי-
טאָגראַף ,און דאָס האָט אים אַזױ דער-
נענטערט צו דער צייטונגס-וועלט ,אַז נאָך
:
אין  5091האָט ער געעפנט אין ווילנע א יידישע דרוקעריי און
דאָרט אָנגעהויבן אַרױסגעבן די טעגלעכע יידישע צייטונג ,ווילנער
טאָגבלאַט! ,וואו ער פלעגט ,א'פּ 'משהלע' ,שרייבן רעצענזיעטמ
וועגן ייִדישן טעאַטער .שפּעטער האָט עֶר אַרויסגעגעבן אין מינסק
אַ יידישע צייטונג אין וועלכער ער זאָל האָבן געשריבן די לייט-

אַרטיקלען.
נאָכן זיין דער אונטערנעמער פון שלום-עליכמס טור איבער
ווייס-רוסלאַנד און ליטע ,גיט ער זיך איבער דער אָרגאַניזאַטאָ-
רישער אַרבעט פאַרן יידישן טעאַטער .אויף דעם געביט איז ער
יאָרן-לאַנג געווען דער דירעקטאָר ,אָנפירער און אַדמיניסטראַטאָר
פוז טרופּעס מיט אסתר רחל ,אידאַ קאַמינסקאַ .זיגמונט טורקאָוו,
אייזיק סאַמבערג ,לידיאַ פּאָטאָצקאַ' ,סמבטיון' און 'אזאזעל ,,אָבער
באַזונדערס מיט זיין אינמיטן לאַנג-יאָריקן פריינט אברהם מאָרעווסקי,
ק ,האָט אויך דראַמאַטיזירט שלום-עליכמס ראָמאַן 'סטעמפּעניו,
װאָס איז געשפּילט געװאָרן אין יידישן טעאַטער אין מזרח-אײיראָפּע,
וועגן ק'.ס ליטעראַרישע טעטיקייט גיט איבער הירש אַבראַ-
|
מאָװויטש:
;משה קאַרפֿינאָוויטש ,דער ווילנער טעאַטער-דירעקטאָר ,איז
געווען אַ ישיבה בחור איידער ער האָט אָנגעהוױיבן זיין טעאַטער-
קאַריעדע .זיין פאָטער איז געווען אַ רב אין שטעטל לאַהױסק,
מינסקער גובערניע .דער יונגער קאַרפּינאָוויטש האָט אָבער פורץ
גדר גשוש ,לױט דעם שטײגער פון יתנגעלייט אין סוף פון
פאָריקן און אָנהײב פון איצטיקן יאָרהונדערט; געװואָרן אַ זעצער,
אַ מעטראָפּאַזש ,אַ ליטאָגראַף ,אַן אַרױסגעבער און רעדאַקטאָר
ון יידישע צייטונגען אין מינסק און אין ווילנע.פ
יאין די צייטונגען ,װאָס קאַרפּינאָויטש האָט אַרױיסגעגעבן
האָט ער ,װי אַ רעדאַקטאָר און אַרױסגעבער ,אַרױסגעויזן אַ
היכבשן מוט .אין ווילנער אַרכװו פון ייוואָ ,װאָס איז אָפּגעראַ-
טעוועט געװאָון פון די נאַציס ,האָבן זיך אָפּגעפונען עטלעכע
ג
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פּראָטאָקאָלן פון געריכט און פון גובערנאַטאָר ,װאָס רעדן וועגן
קאַרפּינאָוויטשעס יפרעסע-חטאיסי פאַר וועלכע ער אין באַ-
שטראָפט געװאָרןי.
(אַבראַמאָוויטש ברענגט אַן אויסצוג פון אַזאַ פּסקידין פון 03
סעפּטעמבער  ,1191לויט וועלכן ק .איז פאַרמשפּט געװאָרן צו 005
רובל שטראָף אָדער צוויי װאָכן אַרעסט פאַר שרייבן ,אַז די אַרעס-
טירטע פּאָליטישע?) טאָרן אין אַרעסט ניט רויכערן ,זינגען ,קריגן
ביכער ,אָטעמען פרישע לופט .ער ברענגט אויך אויסצוגן פון
פּראָטאָקאָלן וועגן זיינע 'עברות' פאַר אַרטיקלען און נאָטיצן אין
מינסקער 'װאָכנבלאָט' אין  ,2191און פאַרענדיקט מיט דער באַמער-
קונג ,אַז 'פאַרשטייט זיך ,אַז קאַרפּינאָויטשס צייטונגען ,סיי אין
מינסק און סיי אין ווילנע ,האָבן שוין ניט געקאָנט עקזיסטירן'ן.
וזי אַזױ ק .איז צוגעקומען צום יידישן טעאַטער ,דערציילט יאָנאַס
טורקאָוו;
אין די צייטן פון דער פאַרשטאַרקטער צאַרישער רעאַקציע
אין יאָר  5091האָט קאַרפּינאָוויטש געװואָלט אַרױסגעבן אין ווילנע
אַ יידישע צייטונג .צו דעס צװעק האָט ער זיך באַמיט וועגן
אַ דערלויבעניש צו עפענען א יידישע דרוקעריי .דער וױלנער
גובערנאַטאָר האָט גערופן צו זיך קאַרפּינאָויטשן .דערזעענדיק
פאַר זיך אַ יונט ,דאַרן בחור מיט אַ פּאָר גרויסע פייערדיקע
אױט ,האָט דער גובערנאַטאָר נישט געהאַט צו אים קיין צו-
טרוי ,אַז מען װעט ביי קאַרפּינאָוויטשן אין דער דרוקעריי ניעוט
דרוקן קיין קראַמאָלע (פאַרבאָטענע ליטעראַטור) .ער האָט אים
די דערלויבעניש אָפּגעזאָגט .קאַרפּינאָוויטש איז אָבער געווען אַ
גרױסער עקשן און ער האָט באַשלאָסן פון דעם נישט צו רע-
זיגנירן .כדי צוֹ געװוױינען יצוטרויי פון די רוסישע מאַכטהאָבער,
איז אים איינגעפאַלן אַ פלאַן צו פאַרלאָזץ זיך אַ באָרד ..,אַ
דאַנק דער באָרד האָט ער טאַקע באַקומען די דערלויבעני :אױיף
אַ דרוקערײי און אַ טעגלעכע יידישע צייטטונג אינ יוילנער
טאָגבלאַטי .זייענדיק דער פאַראַנטװאָרטלעכער רעדאַקטאָר און
שרייבנדיק רעצענזיעס וועגן יידישע טעאַטער-פאָרשטעלונגען
(אונטערן פסעוודאָנים ימשהלעי) ,האָט ער זיך אָנגעהױבן דער-
נענטערן צום יידישן טעאַטער .ביסלעכוױיז האָט ער אַלײן אָן-
געזויבן צו אָרגאַניזירן טרופּעס און אַזױ אַרום איז ער אַרין-
געקומען אין דער יידישער טעאַטער וועלט ,וי אַ דירעקטאָר מיט
אַ באָרד,
קאַרפּינאָוויטש איז אַ לאַנגע צייט געווען שלום-עליכמס
אימפּרעסאַריאָ ,אָרגאַניזירודיק פאַר אים דעם טורניי איבער
ווייס-רוסלאַנד און ליטע .קאַרפֿינאָװיטש האָט אויך דער ער-
שטער אינסצענירט זיין יסטעמפּעניוי ,וואָס אין געעפּילט גע-
װאָרן פון אַ ריי יידיששע טרופּעס.

ווען קאַרפּינאָוויטש ואָלט געווען פאַרבלייבן ביי זיין פּאַך
אַלס דרוקער ,אָדער ליטאָגראַף ,װאָלט ער געקאָנט האָבֿן גאַנץ
שיין פּרנסה און פאַרזיכערן זיין צאָלרײכער משפּחה אַ גוט,
רױיק לעב אים האָט אָבער דוקא געצױגן צו דעם אומרויק,
נישט-זיכערן טעאַטער-לעבן .דאָס האָט אים פאַרשאַפט עמאָ-
ציעס און ער האָט זיך אין דעס אויסגעלעבט.
קאַרפּינאָוויטש איז געווען אַ מיטגליד פון יידישן ליטעראַטן
און זשורנאַליסטן-פאַראיין אין ווילנע ,הגם אין זיין ווילנער פּע-
ריאָד האָט ער ,אויסער טעאַטער-רעצענזיעס און נאָטיצן ,כמעט
גאָרנישט געשריבן ,פּאַר דער ערשטער וועלט-מלחמה האָט ער

יידישן

ר
עַ ט
ט עא

אין נינסק (וייס-רוסלאַנד) אַרױסגעגעבן אַ צייטונג
מען האָט געואָגט  --געשריבן דאָרט לייט אַרטיקלען

און --

וי

משה קאַרפּינאָוויטש איז געווען אַן אוניווערסאַלער מענטש,
אַ שרייבער ,אַ קריטיקער ,אַ דרוקער ,אַ זעצער ,אַ ליטאָגראַ-

פיסט ,אַ מאָלער ,אַ געשעפט-פירער ,אַ סופלער ,אַ דירעקטאָר
און אֲפילו  --אַן אַקטיאָר .סיאיז נישט געווען קיין זאַך ,װאָס :
קאַרפינאָוויטש זאָל נישט קענען ,אָבער מער פון אַלץ האָט ער
ליב געהאַט טעאַטער און ער איז געווען אַ טעאַטער-מענטש דורך
און דורך .נישט וויכטיק געווען ביי אים װאָס פאַר אַן אַרבעט
דאָס איז ,אַבי נאָר צו זיין ביים טעאַטער .דער מענטש האָט
ממש געוווינט אין טעאַטער .ער איז דער ערשטער אַהינגעקו-
מען און דער לעצטער פון אים אַװעק .ער האָט שטענדיק ליב
געהאַט צו זיין אין דער סביבה פון יידישע אַקטיאָרן ,און דערי-
בער איז דאָך נישט קיין וואונדער ,אַז װען ער איז אַזױ עפּעט
אַהיימגעקומען ,איז אים דאָס אייגענע הויז און די קינדער געווען
פרעמדלעך .הגם ,וי מען זאָגט ,איז ער געווען אַ גוטער מאַן און
אַ פילבאַרער פאָטער.
קאַרפּינאָוויטש האָט ליב געהאַט פּאַרשיידענע נייקייטן אויטן
געביט פון עלעקטרישע הוז-מכשירים .דאָס איז געווען זיין
גרויסע שװאַכקײט .ביי אים אין שטוב זיינען געווען די פאַר-
שיידנסטע עלעקטרישע צינדערס ,ראַזירערס ,קיך געשיר ,ריי-
ניקונגס-אַפּאַראַטן מיט אַלע עלעקטרישע יקונצף .די אַלע זאַכן
פלעגט ער ,מיט דער גרעסטער הנאה ,ווייזן די געסט ,װאָס
פלעגן אים באַזוכן .זיין הז האָט געמאַכט דעס איינדרוק פון
אַ גרױסער אכסניה .מען האָט בשום אופן נישט געקאָנט באַ-
גרייפן פון װאַנען נעמט קאַרפינאוויטש אַזפיל מיטלען אוים-
צוהאַלטן אַזאַ גרויסע משפחה און אַן יאָפּױ הױז.
נאָך די פאָרשטעלונגען אין ווילנער טעאַטער ,פלעגט מען
אים שטענדיקן טרעפן זיצן אין וועלפקעס װואָלף אוסיאַ) באַ-
רימטן רעסטאָראַן אויף דער דייטשישער גאַס .., .ביי וועלפקען
פלעוט מען קאַרפּינאָוויטשן שטענדיק טרעפן אַרומגערינגלט מיט
שרייבערס ,צייטונגס-מענטשן און קינסטלער .ער פלעגט זיצן
אין דער מיט ,דערציילן פאַרשיידענע מעשיות ,ויצן גלייב-
ווערטלעך ,און די אַרומיקע פלעגן פון זיי קייכן פון געלעכטער,
! קאַרפּינאָוויטש אַליין איז געזעסן מיט אפַאַרשטיינערט פנים ,וי
תמיד אןיקיין שמײכל נישט געגעבן .מען פלעגט זיך פרעגן
ווען שלאָפט קאַרפּינאָוויטש ,אַז אַ גאַנצע נאַכט זיצט ער אָפּ
בי וועלפקען? פאַר קאַרפּינאָוויטשן פלעגט גענוג זיין ווען ער
האָט ,זיצנדיק אויף אשַטול ביי אַ טישל ,געכאַפּט אַ דרימל..
אַ פּאָר אַזעלכע ידרימלעךי האָבן שוין פאַר אים געקלעקט און
פאַרביטן אים דעם שלאָף".

ק .האָט אויך איינמאָל געפּרואווט שפּילן אויף דער בינע .ער
אַליין פלעגט .האַלטן ,אַז ער איז געווען זייער גוט אין דער ראָל
פון 'משולח ,,אין אַנֹדסקיס 'דיבוק' ,װאָס ער האָט געשפּילט .אַנ-

דערש שילדערט אָבער דעם ענין יאָנאַס טורקאָו!
ידאָס ערגסטע איז אָבער געווען דאָס ,וואָס קאַרפּינאָוויטש
האָט אַלײן געוואָלט שפילן טעאַטער .שרייט מען צו אים :יוו
קאָן מען שפּילן טעאַטער מיט אַזאַ קאַלט פּנים און דערצו נאָך
 -מיט אַ בערדל?

נעמט

קאָנען וועגן דעם רעדף.
דער גאַנצער

טאַלענט

איר איך זאָל אָפּסניײדן

כאָטש אַראָפּ דאָס בערדל,
יגאָר...
מיינער

 --ענטפערט

װועט

מען נאָך

קאַרפּינאָוויטש --

יגט דאָך אין מין בערדל ,ווילט
י

מיין טאַלענט?י.
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מאַכט זיך אַ צופאַל ,אַז די טרופע פאָרט פון ווילנע קיץ
גראָדנע מיטן ידיבוקי פון אַנסקי ,װאָס איז אַלעמאָל געווען די
שטאַרקסטע

קאַסע-פיעסע.

דער

אַקטיאָר,

װאָס האָט

געזאָלט

שפילן די ראָל פון ימשולחי .שמואל לאַנדאַ ,האָט באַקומען
שטאַרקע בויך-קרעמפן און באין אופן נישט געקאָנט אויפטרעטן.
עס איז נישט געווען קיין אַנדערע ברירה וי אָפּצורופן די פאָר-
שטעלונג .היות דאָס גרויסע ישטאָט-טעאַטערי איז געווען אויס-
פאַרקויפט ביזן לעצטן פּלאַץ ,איז די פאַרצוייפלונג ביי די
אַקטיאָרן געווען אין לשער .אין דעם מאָמענט קומט צו קאַר-
פינאָוויטש ,ואָס איז געווען געשעפטס-פירער פון דער טרופע,
און זאָגט גאַנץ קאַלט :יאָפּרופן אַ פאָרסטעלונג? גאָר! גיט מיר

די ראָל פון ימשולחי .צו דער ראָל סטערט דאָך ניט מיין בערדלי.
מען האָט אים געפרעגט צי ער קען די ראָל .יגאָר ,וי װואַסערי
 -ענטפער קאַרפּינאָוויטש .מען האָט אים אָנגעטאָן דעס קאַס-טיוס פון ימשולח' און פשוט געקװאָלן פון אים :ער זעט דאָך
אױס וי אַ געבוירענער ימשולחי .ער דאַרף זיך אַפילו ניעסט
גרימירן ...עס האָט זיך אָנגעהױבן די פאָרשטעלונג און קאַר-
פּינאָוויטש האָט אָנגעהױבן צו רעדן.

פּלוצלינג האָבן זיך דער

הערט אויסרופן אין זאָל יהעכער! העכער! העכער! רעדט ניעזט
צו די מייזי .סיאיז אױסגעבראָן אַ געלעכטער אין טעאַטער
און אויף דער בינע .דער ידיבוקי איז פאַרוואַנדלט געװאָרן איו
אַ קאָמעדיע ...יעדעס מאָל ווען קאַרפּינאָוויטש ,דער ימשולחי
האָט אָנגעהױבן צו רעדן ,איז אױיסגעבראָכן אַ געלעכטער אין זאַל.
די אַקטיאָרן אױף דער בינע האָבן אויך געלאַכט .מיהאָט קוים
מיט צרות געענדיקט די פאָרשטעלונג .ווען די אַקטיאָרן זיינען
ששפעטער באַפּאַלן קאַרפּינאָוויטשן ,אַז ער האָט זיי יבאַגראָבױ די
פאָרשטעלונג ,האָט ער געענטפערט :יגאָר ,האָב איך דען אַ לאַך
|
יי
געטאָן?י. .
מיט דעם ,דאַכט זיך ,האָט זיך געענדיקט קאַרפּינאָוויטשס קאַ-
ריערע אַלס אַקטיאָר .דאָס טעאַטער האָט ער אָבער נישט פאַר-
לאָזט .ער איז געווען דירעקטאָר ,אימפּרעסאַריאָ אָדער גע-
שעפטס-פירער".

ווען ס'עפנט זיך אין ווילנע דאָס נייע יידישע 'פּאַלאַס'-טעאַטער
ווערט אַהין פאַרבעטן די טרופּע פון אסתר רחל קאַמינסקאַ מיט
איר טאָכטער אידאַ און איידעם זיגמונט טורקאָוו ,וועלכער שרייבט
|
וועגן דעם:
יאָנשטאָט ינאָראַי ,װאָס איז שוין געווען ביי אונדז פאַרטיק,
האָט אונדזער ווילנער אימפּרעסאַריאָ משה קאַרפּינאָוױיטש גע-
ראָטן אָנצוהײבן מיט אַ יידישער פיעסע .דאָס  --האָט ער
געהאַלטן  --פאַסט זיך בעסער אויף צו עפענען אַ נייעם טעאַ-
טער זאָל אין ווילנע .מיר זיינען געווען איינשטימיק מיט אים.
סיאיז שוין אָבער געווען צו שפּעט אױף צו זוכן און איינשטו-
דירן אַן אַנשפּרעכנדיקע פיעסע .איז געווען מער וי רעכט אָנצו-
הייבן מיט אַ קלאַסישער פּיעסע פון ודועערלט-ליטעראַטור .װאָס
האָט געקאָנט זיין פּאַסיקער פונם יקאַרגן ?".
און וועגן אַ צווייטער טעאַטראַלער פאַרבינדונג מיט ק .שרייבט
זיגמונט טורקאָו:
איהאָב נישט באַוויזץ צו קומען קיין װואַרשע וי סיהאָט אונדן
כ
באַזוכט
משה
אָנזאָג

אונדזער

אַלטער

קאַרפּינאָוויטש.
פון

אַ ניײיער

ביים פאַרענדיקן

זין

פריינט,

דער

ווילנער

קומען

איז

געוױינטלעך

אונטערנעמונג.

וכך

הוה:

אימפּרעסאַריאָ
געוען

סאַמבערג

זיינע גאַסטשפּילן אין אַ קליין ווילנער

אַן

האַלט

טעאַטער,

װיל ער אים פאַרהאַלטן און צוזאַמען מיט אונדז אָרגאַניזין אַ
פּאָפּולער פאָלקס-טעאַטער אינס גרויסן בנין פון שטאָטזאַל .הגם
מיר האָבן זיך געגרייט צו אַ טורניי מיט אונדזער קאַמעראַלן
רעפערטואַר ,האָבן מיר אָבער געמװחט קאַפּיטולירן פאַר קאַר.
פּינאָוויטשעס פּלאַן און איינגיין דערויף ,אַזאַ טבע האָט ער
געהאַט .דער וילנער טעאַטער-ביסמאַרק :האָט ער עפעס באַ-
שלאָסן ,איז נישט געווען דער כח ,װאָס זאָל זיך אים אַנטקעגנ-
שטעלן .ויפל איר זאָלט אים נישט וועלן איבערצייגן ,איבער-
שפּאַָרן ,באַװױרקן ,פלעגט ער אייך רויק אויסהערן און ווען איר
זענט שוין מיד געוואָרן רעדנדיק ,פלעגט ער קאַלטבלוטיק פאַר-
ענדיקן די דיסקוסיע :יאיז גוט ,בלייבט עס ,הייסט עס ,װי איך
 +האָב געזאָגט ,איר הייבט אָן אין ווילנעי.

מיר זיינען טאַקע געפאָרן קיין ווילנע ,וואו איך האָב מיטגע-
מאַכט איינעם פון די רייכסטע סעזאָנען אין מיין טעאַטער-טע-
טיקייט".
זיגמונט טורקאָוו פאַרצייכנט נאָך איין טעאַטראַלע פאַרבינדונג
ק;,

/מיט

;די צייט ,װואָס מיר איז אויסגעקומען צו װאַרטן נאין ריגע)
אויף דער ליטווישער וויזע ,האָט אויסגענוצט דער אונטערנעמי-
שער משה קאַרפּינאָוויטש אוֹן געמאַכט מיט מיר אַ טורניי איבער
די קליינע שטעטלעך צווישן ווילנע און לידע .די צוגרייטונגען
צו דער צווייפערזאַניקער פיעסע ידאָס געשריי פון געויסױ
זייַנען נישט געוען קאָמפּליצירט ... .ביי די דאָזיקע אַרױס-
טריטן האָט קאַרפּינאָוויטשן צוגעהאָלפן זיין יונגער זון מלכקע,
װאָס איז געגאַנגען אין טאַטענס וועגן פון טעאַטער-אַדמיניס-
טראַציע".
זלמן זילבערצווייג גיט איבער אייניקע עפּיזאָדן און שטריכן
פון ק:,

|

;דאָס איז געווען אין  ,1291אין לאָדזש .נאָכדעם װי כיהאָב

אָנגעפירט מיט אַ סעמי-פּראָפּעסיאָנעלער טרופּע ,געשפּילט סווען
לאַנגעס ישמשון און דלילהי ,און געווען פּאָפּולער אין דער ראָל
פון דער

ראָל

יפיטערי.

קאַרפּינאָוויטש

האָט

זיך

פלוצלינג

באַוויזן ביי מיר אין שטוב און פּאַרפירט אַזאַ שמועס:
-איז ווען זשע פאָרט איר? --פרעג

 --וואוהין?

איך.

 -װאָס הייסט וואוהין  --זאָגט ער איבער  --צו אונדז קייןווילנע.
 -צו װאָס זאָל איך עפעס פאָרן קיין ווילנע?  --פרעג איךדערסטוינט.
 -װאָס היי'סט צו װאָס  --ענטפערט ער און קוקט מיך אָןאַזזי רויק און תמעוואַטע  --שפילן ישמשון און דלילהי.
 -עס פאַלט מיר גאָרניט איין ,איך בין דאָך שוין אַוועק פוןטעאַטער און אַרבעט אין רעדאַקציע  --ענטפער אִיך.
= מאַכט זיך נישט נאַריש  --ענטפערט ער מיר ,אָבער יי
טער אַלץ אין זעלבן רויקן טאָן  --אין ווילנע הענגן דאָך שוין
פאָלגט מיך,
הי.
לון
יא
לשון
דוּמ
אַפישן ,אַז איר קומט ששפילן יע
יקומט ,אין אַ שעה

אַרום גייט אָפ אַ באַן קיין ווילנע.

פאַרשטייט זיך ,אַז קיין אַפּישן זיינען נאַך ניט געהאַנגען ,און
איך בין נישט געפאָרן ,אָבער דאָס איז געווען דער אופן וױ
אַזױ ער

פלעגט

אַנגאַזשירן

שױישפּילער

צו פאָרן שפילן

צו אים

אין טעאַטער .אַן אַנדערער סיסטעם זיינער איז געווען צו פאַר-
פירן עפנטלעך און אין דער הויך שמועסן וועגן אַנגאַזשמענט

=

2023

2024

לעססיטאָן

פון

מיט אַ געוויסן פאָטער-ראָליסט אָדער אַ קאָמיקער אָדער אַן
אַקטיאָר פון אַן אַנדערן זשאַור ,וועלכן ער האָט כל? נישט געהאָט
בדעה צו אַנגאַזשין ,אָבער ער פלעגט עס שטענדיק טאָן אין
דער קעגנוואַרט פון דעם אַקטיאָר ,וועלכן ער האָט יאָ געװאָלט
אָדער צוליב וועלכן ער איז ספּעציעל געקומען קיין װואַרשע אים
אַנגאַזשירן ,נאָר דורך רעזן בכיון מיטן קאַנקורענטג האָט ער
דערווייל ביים ריכטיקן קאַנדידאַט אָפּגעשוואַכט דעם גלייבן אין
זיינע אויסזיכטן אַנגאַזשירט צו ווערן און ממילא דערפירט ,אַז
ער זאָל שטעלן קלענערע ניאָדערונגע.
קאַרפּינאָוויטש האָט אָן שום ספק געהאַט אַן ערנסטע באַציונג
צום טעאַטער און צו אַקטיאָרן ,אָבער ער האָט ליב געהאַט צינישש
זיך אויסצודריקן ,אַז יצו עפּיל ,אַרויפצוגיין אויף דער בינע
דאַרף מען נישט האָבן קיין טאַלענט ,נאַר חוצפּהי ,און ער פלעגט
פאַרענדיקן יווען איך האָב מער חוצפה ,װאָלט איך אַליין
|
געשפּילטי.
ער האָט געהאַט אַ שטאַרקן אומצוטרוי צו די אַפישןך-קלעבער,
וייל ער האָט אַמאָל אין אַ קעלער פון אַזאַ איינעס אַנטדעקט
גאַנצע בערג פון אַפישן ,װאָס האָבן קיינמאָל ניט געזען די ליכטי-
קע שיין ,און דעריבער האָט ער איינגעפירט ,אַז ער פלעגט מיט
דער אייגענער האַנט נומערירן די אפישן און דערנאָך אַרומגײן
אָדער אַרומפאָרן איבער דער שטאָט א'ופןעסטשטעלן צי עס
פעלן אַפּיען ,װאָס האָבן געדאַרפט אויסגעקלעבט װוערן",
קאַרפּינאָוויטש איז געווען באַזונדערס נאָנט באַפריינדט מיט
זיין 'בן עיר' ,דעם שוישפּילער אברהם מאָרעווסקי .זיי פלעגן זיך
נישט רופן ביי קיין פאַמיליע -נעמען ,נאָר ער יענעם  --רב אברהם
און יענער אים  --רב משה,
;אברהם מאָרעווסקי האָט געשפּילט אונטער קאַרפּינאָוויטשעס
דירעקציע ,און וי דער מנהג איז דעמאָלט געווען ,האָט ער גע-
דאַרפט באַקומען אַ יבענעפיסי .די געוױינלעכע באַדינגונגען
פלעגן זיין ,אַז אַלע הוצאות האָט געצאָלט דער דירעקטאָר און
די גאַנצע הכנסה פלעגט צעטיילט ווערן גלייך אויף גלייך צוויעשן
דירעקטאָר און דעם בענעפיציאַנט .מאָרעווסקי אָבער האָט זיך
געפילט באַלײדיקט ,אַז אַזאַ יסטאַרי וי ער ,זאָל קריגן נאָר
 .05ער האָט פאַרלאַנגט גאַנצע  09פּראָצענט .אַלע טענות פון
קאַרפּינאָוויטשן ,אַז ער קאָן צו אַזעלכע באַדינגונגען נישט מסכיס
זין ,האָבן נישט געהאָלפן ,האָט ער ענדלעך מסכים געווען צו
מאָרעווסקיס באַדינג .דאָס טעאַטער איז געווען פול און קאַרפּי
נאָוויטש האָט נאָך דער פּאָרשטעלונג אַרינגעבראַכט דאָס גאַנצע
געלט צו מאָרעווסקין ,אָבער אינמיטן ציילן האָט זיך דערהערט
פון דרויסן אַ גרויסער טומל .אויף מאָרעווסקיס פראַגע ווער עס
טומלט אַזױ ,האָט קאַרפּינאָױטש רױק געענטפערט ,אַז דאָס
טומלען אַזױ די מוזיקער ,וועלכע ווילן ,אַז מען זאָל זיי באַצאָלן,
הגם ער טענהט צו זיי ,אַז פאַר אַזאַ אַקטיאָר וי מאָרעווסקי מעגן
זיי אַמאָל שפּילן אומזיסט .יניין ,איך וויל ניט  --האָט מאָרעווסקי
זיך צעשריען  --באַצאָלט זייי .ימילא .רב אברהם ,סיאיז אייער
געלט ,אַז איר הייסטי ,און קאַרפּינאָויטש האָט אַראָפּגענומען
אַ סומע פאַר די מזיקער .אַזאַ ענלעכע סצענע האָט זיך איבער-
חזרט מיט די בינע-אַרבעטער ,מיט די אַקטיאָרן ,מיט די אַנדערע
אָנגעשטעלטע ביים טעאַטער .יעדעם מאָל האָט מאָרעווסקי שטאָלץ
אויסגערופן יאיך וויל נישט ,אַז זי זאָלן אַרבעטן פאַר מאָרעווט-
קין אומזיסטי ,און זיי געהייסן באַצאָלן ,און קאַרפּינאָוויטשש האָט
יעדעס מאָל אַראָפּגענומען אַ ביסל פון מאָרעווסקיס געלט ,ביז

טעאַטער

יידישן

עס איז געבליבן אפשר  01פּראָצענט פון דער הכנסה ,ואָס ער

האָט אַוועקגעגעבן

אַז ער האָט געוואונען ,וייל ער האָט געקראָגן  09פּראָצענט פון
דער הכנסה ,און ער האָט זיך נישט געכאַפּט אױף דער יקונץי,
װאָס קאַרפּינאָוויטש האָט אינסצענירט און דערפירט ,אַז באמת
האָט ער געקראָגן אַנשטאָט  05נאָר  01פּראָצענט פון דער הכנסה".
וועגן דער געשיכטע גיט איבער מאָרעווסקי אַן אַנדערע ווערסיע:
וועגן אָט דעם בענעפיס זיינען אַרומגעגאַנגען אַנעקדאָטן,
וי אַזױי קאַרפינאָוויטש האָט זיך מיט מיר אָפּגערעכנט .כמו איך
זאָל האָבן געפאָדערט 09 ...פראָצענט פון דער איננאַמע.
ער איז ימסכים געוועף און איך האָב אויף דער האַנט באַקומען
װייניקער װי יעדער אַנדער אָוונט ,וייל די מזיקאַנטן און בינע-
אַרבעטער האָב איך כלומרשט געהאַלטן פאַר נייטיק יענעם אָוונט
אויסצוצאָלן אַ דאָפּלטן געהאַלט .דאָס זיינען אַלץ וויצף דער
אמת איז ,אַז קאַרפּינאָוויטש האָט מיר געמאָלדן ,אַז היות דער
בענעפיס איז אַנאָנסירט אױיף שבת ,און זונטיק װועט זיין דער
אָפּשײיד-ספּעקטאַקל ,און דאָס קאָן אַראָפּרײסן אַ טייל פון דער
שבתדיקער אייננאמע ,לייגט ער מיר פאָר צו באַקומען  05פּראָ-
צענט פאַרן בענעפיס פון גרעסערן יסבאָריי .אױסגעלאָזן האָט
זיך ,אַז ביידע אָוונטן זיינען געווען אויספאַרקויפט".
וועגן ק'.ס המצאות ביים טעאַטער דערציילט יאָנאַס טורקאָו,
אַז אין  ,0291ווען די טרופּע פון אסתר רחל קאַמינסקאַ איז געקומען
פון רוסלאַנד קיין ווילנע ,און די לאַגע אין דער שטאָט ,װאָס איז
דעמאָלט געווען די הױפּטישטאָט פון ליטע ,איז געווען זייער אַ
געשפּאַנטע ,ווייל הינטער דער שטאָט זיינען פאָרגעקומען שלאַכטן
מיט דער פּולישער אַרמײ פון גענעראַל זשעליגאָוסקי ,וועלכע
האָט געװאָלט פאַרנעמען די שטאָט ,איז ק .געקומען מיטן פאָרשלאַג,
אַז די טרופּע זאָל אָנהײיבן שפּילן אין שטאָט-טעאַטער ,און אויף
דער באַמערקונג אַז אַזאַ אומרויקע צייט איז נישט פּאַסיק פאַר
טעאַטער-פאָרשטעלונגען .,האָט ער געענטפערט' :גאָר (דאָס איז
געווען זיין באַליבט ווערטל) .יידן װעלן קומען זען אסתר רחל קאַ-
מינסקי ספּילן (גערעדט האָט קאַרפּינאָװיטש מיט אַ 'ס' אַנשטאָט
אַ 'ש') .זי בענקן סוין נאָך יידיס טעאַטער בפרט ,אַז עס וועט ספּילן
אסתר רחל' .די טרופּע האָט זיך געלאָוט צורעדן .זי ערשטע פאָר-
שטעלונגען זענען אַריבער רויק ,אָבעֶר וייטער האָט מען ניט גע-
קאָנט שפּילן ,ווייל ס'איז געווען אַ סכנה אַרױסצוגײן אין גאַס .די
טרופּע האָט געהאַט אַנאָנסירט 'גאָראַ' ,אָבער צו דער פאָרשטעלונג
איז שוין נישט געקומען .װי איבעראַשט זיינען אָבער אַלע געווען
ווען צומאָרגנס איז אין דער אָרטיקער רוסישער צייטונג אָפּגע.-
דרוקט געװאָרן אַ רעצענזיע וועגן דער אויפפירונג פון 'נאָראַ",
וועלכע איז כלל נישט פאָרגעקומען .ווען מ'האָט געפרעגט ק .װאָס
דאָס באַדײט ,האָט ער גאַנץ קאַלטבלוטיק געענטפערט' :דאָס האָב
איך געסריבן די קריטיק .איך האָב דאָך נײט געקאָנט פאָרױסזען
אַו מען װעט מוון אָפּרופן די פאָרסטעלונג' .אויף אונדזער פראַגע
וי אַזױ קאָן מען שרייבן אַ קריטיק איידער מען זעט די פאָרשטע-
לונג ,האָט ער געענטפערט' :גאָר ...װאָס ,איך קען ניט די קאַמינסקי

און די אַנדערע אַרטיסטן? איך האָב געװאָלט ,אַז די קריטיק זאָל
נאָך אַרײין אין היינטיקן נוֹמער פון דער צייטונג ,האָב איך דאָך זי
געמוזט אָנסרייבן פאַר דער פאָרסטעלונג .איי ,די פאָרסטעלונג איז
ניט פאָרגעקומען .איז עס דאָך ניט צוליב אונדזער סולד.
און אָט נאָך אַנדערע המצאות און שטיקלעך ,װי עס גיט איבער
י-
יאָנאַס טורקאָו;
ןיי

085

מאָרעווסקין ,וועלכער

האָט אַלץ געהאַלטן,

יי

יה

איער

יי

2026

לבדושים
;קאַרפּינאָוויטש איז יאָרנלאַנג געווען דירעקטאָר פון 'וויל-
נער יידישן טעאַטערי און פלעגט אָפט קומען קיין וואַרשע אַנגאַ-
אַקטיאָרן.

יזשיחן

אָדער

אַן אַקטיאָר

ואָס

אַקטריסע,

האָט

ער

געואָלט אַנגאַזשירן צו זיך אין טעאַטער ,האָט ער נאָכגעגעבן
אַלע באַדינגונגען .אַ פּראָצענט אַריף ,אַ פּראָצענט אַראָפּ ,װי
ער האָט געזאָגט ,האָט נישט

בי אים קיין ראָל( .אין

געשפּילט

פויקן און אין ליטע פלעגן די אַקטיאָרן סירוב ששפילן אויף פראָ-

באַנד
 -האָט קאַרפּינאָוויטש זי קאַלטבלוטיק אָנגעקוקט  --פון ועןאָן ביזטו עס געװואָרן אַ ליטוויטשקע? איך האָב דיר געזאָגט אָן,
בעז אויף רוסיס ,ניט אט ,איי ,און ער האָט טאַקע פאַרן האָטעל
|
.
נישט באַצאָלט"...
,לאַמאַצקע  "31כאַראַקטעריזירט
ז .סעגאַלאָװיטש אין זיין בוך ט
אים אַז:
;ער

גערעדט זייער

האָט

אן

איינגעהאַלטן

לאַנגזאַם.

זײיער

טאָ

מען האָט אויף אים געזְאָגט ,אַז איידער ער רעדט אַרױס אַ װאָרט,
שעה צײיט אי זיין שוואַרצער באָרד ,אַז
האַלט ער עס פריער אַ

װי קאָן ער ביי אַזאַ בודזשעט עקזיסטירן ,האָט ער גאַנץ קאַלט

אַזאַ

צענטער

ווען מען האָט אַמאָל אָנגעוויזן

פון ברוטאָ-קאַסע)

פּינאָוויטשן ,אַז ער האָט דאָך שוין 011

פּראָצענט

קאַר-

אױסגאַבן,

י

געענטפערט:

 -גאָר ..װאָס פאַר אַ ראָל ספּילן צען פּראָצענט אין אַ גע-סעפט;

אַז עס

אויסהאַלטן
--

קאָן

ביי

גוט --

קלעקן

נאָך

אױף

צען

הנדערט

קאָן מען

פּראָצענט,

מסכים

האָט מען אים

אָבער פון ואַנען

געווען --

וועט איר מאַכן אַ לעבן אַז איר מוזט צולייגן צו די אױיסגאָבן?

 -נו ,איז װאָס? פאַר מיר וועט קלעקן דאָס ,װאָס עס וועטבלייבן צוויסן

די צען פּראַצענט..

באַקאַנטן

דעם

אַקטיאָר

קאַמיען.

מאַכט ,אַז ער באַקומט פון אים כמה
טעל.

ווען סיאיז

פּינאָוויטש

געקומען

אַראָפּגערעכט

צום
פאַרן

געלט

ער

מיט

האָט

אים

וכמה פּראָצענטער
אױסצאָלן,

האָטעל,

ואָס

אָפּגע-

און האָ-

האָט אים

ער

האָט

קאַר-

באַצאָלט

פאַר אים .קאַמיען האָט זיך שטאַרק אויפגערעגט און אויסגע-
רופם :יקאַלטער גזלן ,מיר האָבן דאָך בפירוש אָפּגעמאַכט ,אַז
איך באַקום  21פּראָצענט און האָטעלף .ינו ,יאָ  --ענטפערט
קאַרפּינאָוויטש
קיין ציטער

2

--

גאַנץ קאַלט
מיר

און דאָס פּנים גיט

האָבן בפירוש

פראָצענט אָן האָטעלן..י

טעלף  --שרייט קאַמיען.

ששמועס:
איר

--

פעטשי.

ביי

וועעעט

ספילן

מיר

.
װאָס הייסט

איך על

פאַרוואונדערט.
 -איר וועעעט--

ידעעער

ר

װאָס

קריגט

|
--

שפילן?

די

|

פרעגט

אַקטיאָר

דער

|
ספילן און אַ סוף!

װאָס הייסט?

י ---עס הייסט ,אַז אויף ביאַליסטאָקער גאָסן הענגן סוין אַפיסן

קאַרפּינאָוויטש האָט אַמאָל אַנגאַזשירט צו זיך אין טעאַטער
יוסף

ער איז געקומען

אַן אַקטיאָר,

.

--

פּראַצענט וט.

אַנגאַזשירן

איז צוגעגאַנגען

אָפּגעמאַכט,

טאָ באַצאָלט זשע
יפאַר האָטעלן? --

ביי אים
אַז איר

מיט איער

 -אָן מיין וויסן?--

דאַרפט

איר

:
ויסן,

ניט

איר

גייט אַפּ האַלב דריי .די פאָרסטעלונג
און דער
משה

אַקטיאָר

איז טאַקע

קאַרפינאָוויטש

אים
ניעוט

אַ סך

געזאָגט ,אַז איך

קינדער.
ער

קינדער
קומען

משה

האָט

אַ הײם,

בשורה,

גיב אייך  21פּראָצענט אָן האָטעלןן .ווען כיוואַלט מיט אייך אָפּגע-
מאַכט ,אַז איך גיב האָטעלן ,ואָלט איך דאָך געזאָגט 21 :פּראָצענט

ס'װאָלט

אָבער

חנה ערשט גענומען אויף די הויכע טענער  --און האָטעל ,מיט

האָטעלוי .יװאָס טוט זיך מיט דיר ,חנה ,דו ביזט דאָך אַ פּױליעזע!

דער

זיך אָן האַלב ניין.
געספילט.

און טאַקע

אין ווילנע.

זיין משפחה

האָט

אים

אַ פולע
האָט

זיי הייסן.
דאָס

שטוב

נישט

איינמאָל,

וױיב

מיט

איך

ווען

אָנגעזאָגט

ער

די

וויפ?

איז

גע-

טרױיעריקע

איז קראַנק..

פאַרסטי

ניט

קינדער,

געוואוסט

 -װאָס הייסט?  --האָט קאַרפינאָוויטש געפרעגטראַשטער

אַ טעמפּעראַמענטפולע ,האָט זיך באַלד געכאַפּט און געזאָגט װאָס
מיינט איר ,זי רעכנען מיר ניט טיער .איר צאָלט דאָך פּאַרן
האָטעל!ײ .יאיך ...גאָר -- ...האָט זיך קאַרפּינאָוויטש אָפּגעווענדט
 -וו קום איך צאָלן פאַר דיין האָטעל? איך האָב דאָך בפירוע)מיט דיר אָפּגעמאַכט אַזויפיל פּראָצענט אָן האָטעלײ .ינו ,יאַ  ---האָט

און וי

אַז יאָסעלע
--

מיט האָטעלן.ײ
דעם זעלבן עפּיזאָד גיט איבער זלמן זילבערצווייג אין אַ ביסל
אַן אַנדערער ווערסיע:
פּאַסירט האָט עס מיט דער אַקטריסע חנה גראָסבערג פון
קאָנגרעס-פּוי .נאָך די ערשטע צויי ואָכן שפילן אין ווילנע,
האָט זי ,באַקומענדיק דעם חשבון פון האָטעל ,אים געגעבן צו
ק אַז ער זאָל אים באַצאָק .ער האָט אָנגעטאָן די ברילן (און
דאָס איז געווען בי אים אַ גאַנצע עובדא .וייל ער פלעגט די
הערנער האַלטן באַזונדער און זיי אַרײנטאָן ערשט דעמאָלט ווען
ער פלעגט דאַרפן קוקן אויף די ברילן) ,באַקוקט דעם חעבון
און צוריקגעבנדיק אים צו דער אַקטריסע ,געזאָגט גאַנץ קאַלט:
יזיי רעכענען דיר ניט טייערי .חנה גראָסבערג ,וועלכע איז זייונר

היבט

האָט געהאַט

קורצע

רעדט וױייטער גע-

ספּיל..

צוג

אַהים פלעגט ער קומען צוױי אָדער דרי מאָל אַ יאָר .פון זיינע
באַזוכן האָט זיך אָנגעזאַמלט

באַקומט

דאַרפט

געפאָרן

קאַרפינאָוויטע!

מיר פאַר די האָ-

לאַסן קאַרפּינאָוויטש  --איך האָב דאָך בפירוש

נאָמען.

ניט..

מיר

געווען ריכטיק

האָבן

אַן איבער-

אַ יאָסעלע

אָפּצושאַצן

אויך?".

ק',ס טעטיקייט

און באַטײט פאַרן יידישן טעאַטער נאָר אויפן גרונט פון זיינע שפּיצ-
לעך און המצאות .באמת ,איז ער געווען אַ טיכטיקער אָרגאַניזאַטאָר
און זיך באַמיט ,על פּי רוב אין ווילנע ,אָבער אויך אין אַנדערע
שטעט און שטעטלעך אָנצוהאַלטן יידישע טרופּעס אָדער לכל הפּ-
חות איײנצואָרדנען איינצלנע פאָרשטעלונגען ,און ,װי אן אינטע-
ליגענטער מענטש ,האָט ער באַפאָרצוגט סיי דעם בעסערן שי"
שפּילער און סיי דעם בעסערן רעפּערטואַר ,זייענדיק אָבער ,צוליב
די עקאָנאָמישע באַדינגונגען אָפט געצואונגען מסכים זיין צו
קאָמפּראָמיסן.
אַזױי ווייזס אָן יאָנאַס טורקאָוו ,אַז:
,קאַרפּינאָוויטש איז געווען זײיער אַרבעטזאַם .ער האָט גע-
האַט ,װי דער שטײגער איז ביים טעאַטער ,זיינע אַרויסהעלפער,
אָבער

ער

האָט זיך אויף

דערליידיקט:
ידרוקן

(און

אין דרוקעריי
אַזעלכע

קיינעם

נישט

פאַרלאָזט

אַליין אויסגעשטעלט

געשּמאַקפולע

און

און אַלץ אַלין
דעם

אַריגינעלע

אַפיש
אַפישן,

צום
וי

קאַרפּינאָוויטש האָט געמאַכט ,האָט קיינער נישט באַויזן צו
מאַכן) ,אַליין געגאַנגען אין די רעדאַקציעס פון די צייטונגען,
אויסגעשטעלט די אַנאַנסן לויט זיין געשמאַק ,און ביינאַכט ,איידער
ער איז אַריין צו וועלפקען ,איז ער אַרײנגעלאָפן אין אַלע רעדאַק-
אט

202+7

2008

קדושים
נאָכצוקאָנטראָלירן

ציעס

אַרױסגעװאָרפן

צי מען האָט נישט

די

נאָטיצ וועלכע ער אַליץ האָט אָנגעשריבן ,און צי די קריטיקן
וועגן דער פיעסע אין זיין טעאַטער זיינען לויט זיין געשמאַק.

באַנד
זיין טעאַטראַלע טעטיקייט האָט געדױערט ,מיט קליינע
איבעררייסן ,בערך  02יאָר ( .)9391-9191פאַר דער צייט האָט
קאַרפּינאָוויטש אַראָפּגעבראַכט קיץ ווילנע צענדליקער און צענ-
דליקער יסטאַרסי ,טאַקע אמתע שטערן פון דער טעאַטער-וועלט,
אָנהײבנדיק פּון אסתר-רחל קאַמינסקי ,א .סאַמבערג ,פּאֲול באַ-

זײער זעלטן פלעגט דאָס גרויסע וױלנער יפאָלקס-טעאַטערי
זיין איבערגעפאַקט מיט באַצאָלטע באַזוכער .קאַרפּינאָוויטש איז
געווען דער גרעסטער נדבף אַ דריי-פערטל טעאַטער-באַזוכער

ראַטאָוו (בן-צבי) ,פּאָטאָבקאַ ביז די גלענצנדיקע

משפּחות ,מומעס ,פעטערם ,קוזינען און סתם גוטע ברידער ,האָבן
געהאַט אַ פרייען אַריײינטריט אין קאַרפינאַוויטשעס טעאַטער ,וואו
עס האָבן ,אגב ,געשפילט די בעסטע ,טאַלענטירסטע אַקטיאָרן

יסמבטיװי ,יאַזאַזעל' א .א .פאַר קאַרפינאָוויטשן האָבן ניט
עקזיסטירט קיין מאַטעריעלע עװוועריקייטן בייס אַנגאַזשירן גוטע
אַרטיסטן .ער האָט נאָכגעגעבן זייערע מאַטעריעלע פאַרלאַנגען,
הגם אַליין איז ער געווען אַ יגבירי פון דער פאַרקערטער זייט,

אומזיסטע

זיינען געווען

אַלע שרײבערס

צושױער.

זיערע

מיט

ווען די געשעפטן האָבן אָנגעהויבן ביי אים גיין באַרג-אַראָפּ
און ער װאָט שױן נישט געהאַט קיין מעגלעכקײיט צו פירן
זעלבסטשטענדיק אַ טעאַטער ,האָב איך אים פאַרבעטן אַלס
געשעפט-פירער צו אָרגאַניזירן פּאַר דיאַנאַ בלומענפעלד א
מיר אַ בליץ-טורניי איבער דער ווילנער פּראָווינץ .אַ דיי שטעט
זיינען דורך אין דער בעסטער אָרדננג .ווען מיר זיינען אָבער
אַריינגעקומען אין אַ פּאַרװאָרפן שטעטל ,וואו מיר האָבן דעם
זעלביקן טאָג געזאָלט שפּילן און נישט באַמערקט אונדזערע אַפּיי
שן וועגן דער פאָרשטעלונג ,האָב איך געפרעגט קאַרפּינאָוויטען:
ינו ,קאַרפּינאָוויטש ,װאָס װעט היינט זיין?י .ענטפערט ער גאַנץ
קאַלטבלוטיק :ימירן ספּילױ .יװאָס הייסט מיר ועלן שפּיל ,אַז
סיאיז נישטאָ קיין איין אַפּיש? פון װאַנען װעט דער עולם וויסן,
אַז היינט איז אַ טעאַטער-פאָרשטעלונג?י ,אױף דעם ענטפערט
קאַרפּינאָוויטש :יגאָר! סיאיז דאָך אַ בליץ-טורניי ,װועלן מיר
בליץ-סנעל אַרױיסקלעבן די אַפיסן און מיר וועלן ספילױי .משה
קאַרפינאָוויטש האָט מיט זין קאַלטבלוטיקײט גוט געוירקט
אױף אַ מענטשן ,און ווען מען האָט זיך שוין שטאַרק אויפגע-
רעגט ,האָט מען זיך געמזט צעלאַכן ,קוקנדיק אויף זיין אומבאַ-
וועגלעך ,קאַלט פּנים .מען האָט אים זייער ליב געהאַט און מיט
פאַרגניגן פאַרבראַכט מיט אים".
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אַנסאַמבלען פון

און קיינער האָט ניט געקאָנט באַגרײיפן װי אַזױי ער איז מפרנס
זין גאַנץ גרױסע משפּחה ווען דער טעאַטער אין ווילנע האָט
דיער

אָפט געהאַט זי גרויסע

הכנסה

פו ...דעפיציטן

ער האָט

געהאַט זעקס קינדער ,װאָס האָבן ,אגב ,אַרױיסגעויזן גראָד גוטע
אַרטיסטישע און מזיקאַלישע פעיקייטן.

וועגן קאַרפּינאָוויטשן זיינען אַרומגעגאַנגען לעגענדעס .מען
האָט אָפט איבערגעטריבן זיין קאַלטבלוטיקייט ,זיינע יזאָגױ צו
אַרטיסטן ,מיט וועלכע ער האָט פאַרהאַנדלט .ביי דער טעאַטער-
אַרבעט פון אַזאַ ברייטן פאַרנעם האָט קאַרפּינאָויטש געהאַט
אומענדלעכע עװועריקייטן ,סיי מאַטעריעלע און סיי מאָראַליעע.
אַלע האָבן ביי אים געמאָנט :די אַרטיסטן  --זייער געהאַלט,
די בינע-אַרבעטער ,די פּראָפּעסיאָנעלע פּאַריינעו  ---זייערע לֵוי-
נען ,די טעאַטער-געזעלשאַפט האָט געהאַט תרעומות צו אים פאַר
ניט פירן קיין 'געזונטעי באַלעבאַטישקײט צָדער פאַר ניט
אַנגאַזשירן אַלע מאָל קיין פּאַסיקע טרופּעס .די בינט אָרבעטער,
די דעקאָראַטאָרן ,האָבן גאָר ניט זעלטן געדראָט מיט שטרייקן,
מיט אומר ועושהס ,אָבער אַ דאַנק משה קאַרפּינאָוויטשעס מזג
טוב און רויקייט האָט ער עס געקאָנט דורכטראָגן .זעלבסטפאַר-
שטענדלעך ניט אַלע מאָל מיט אַ 'העפי ענדי {גוטן סוףן .אין
זאַך האָט קאַרפּינאָוויטש געדענקט ,אַז װאָס עס זאָל ניט פּאַסירן
אין אָנבליק פון די אַלע פערזענלעכע צרות און שװועריקייטן
טאָר דער יידישער טעאַטער זערפון ניט ליידן ירושליס דיליטע
און אויך אַנדערע שכנהשע שטעט מון זיין באַזאָרגט מיט דער
סצענישער קונסט.
קאַרפּינאָוויטש איז פון דער נאַטור געווען אַ רויקער מענטע.
ער האָט ניט שטאַרק מקפיד געווען אַז אין טעאַטער זאָלן זיך
נגט אַריינקריגן מענטשן ,װאָס האָבן ניט קיין רעכט אױיף אומ-
זיטטע בילעטן אָפט ,אין די ואָכעדיקע טעג ,פלעגט דער טעאַ-
טער-עולם באַשטײן נאָר פון צושויערם ,װאָס פלעגן ניט צאָלן
פאַר בילעטן .אַרוס טטאַפער האָט קאַרפּינאָוויטש געאַרבטט
שיער ניט  42שעה אין מעת-לעת .ער האָט אַלײין געשריבן די
מעלדוגען ,װאָס האָבן ניט זעלטן געטראָגן זעם כאַראַקטער
פון אַ רעצענזיע .שפּעט ביינאַכט פלעגט ער אַלײן אַרײנגײן אין
די דרוקערייען ,וואו עס האָבן זיך געדרוקט די יידיש)ע צייטות-
גען ,נאָכזען צי די אַלע מעלדונגען ,נאָטיצן ,מודעות ,זיינען אַרײן
אין דער מאָרגנדיקער צייטונג .בייטאָג  --בייזיין אויף רעפע-
טיציעס ,אַכטונג געבן אויף דעקאָראַציעס ,צוגרייטן דעם רעק-
וויזיט ,און אַלץ ,װאָס פאָדערט זיך פאַר אַ פאָרשטעלונג .נאָך די
פּאָרשטעלונגען האָט מען געדאַרפט גיין מיט די אַרטיסטן אין
רעסטאָראַן צו וועלפקען".
יאָנאַס

טורקאָוו

כאַראַקטעריזירט

אים

אַזױ:
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צדדוטים
ימשה קאַרפּינאָוויטש איז געוען איינע פון די אינטערע-
סאַנטסטע ,כאַראַקטעריסטיששסטע און פּאַרבנרייכסטע געשטאַלטן
אין יידישן טעאַטער .נישט איינמאָל האָב איך מיר געשטעלט די
פראַגע װאָס האָט דער דאָזיקער באַלעבאַטישער ייד געװאָלט
פון טעאַטער? װאָס האָט אים געטריבן צו גיין אין טעאַטער? די
פראַגע איז אָבער שנעל פאַרענטפערט געװואָרן ווען איך האָב
זיך מיט אים נענטער באַקענט .וועגן קיין איינעם פון די יידינזע
טעאַטער-מענטשן זיינען ,דאַכט זיך ,נישט אַרומגעגאַנגען אַזופיל
אַנעקדאָטן און זיך נישט געוועבט אַזפיל לעגענדעס וי ועגן
משה קאַרפּינאָוויטש ,אָדער װי מען פלעגט אים רופן ימייעזקעי
קאַרפּינאָוויטש .דאָס איז געווען אַ ייד אַ חכם ,אַ בעל-תורה ,אַ
גרויסער וויצלער ,הגם אויסערלעך האָט ער געמאַכט דעם איינ-
דרוק פון אַ קאַלטן ,פּאַרשלאָפּענעם ייזן אָבער אַלץ ,װאָס זיין
אויסערלעכקייט האָט געזאָגט ,אַלץ ,װאָס מען האָט ועגן אים
געטראַכט ,איז געווען גראָד פאַרקערט .ווען ער האָט עפּעס
געזאָגט ,האָט מען נישט געוואוסט צי ער מיינט עס ערנסט ,צי
ער חחקט אָפּ ,וייל פונם אױסדרוק פן זין פנים ,האָט מען
גאָרנישט געקאָנט לייענען
אענגלעך
אַ מיטל-וואוקסיקער ייד ,זייער אַ מאָגערער ,מיט ל
פנים ,װאָס האָט זיך פּאַרענדיקט מיט אַ עװואַרץ בערדג (מען
הקאאַָטרפּינאָויטשן אױך גערופן ידאָס בערדלי) און אַ פּאָר
גרויסע קויל-שוואַרצע אויגן ,װאָס האָבן אױף דיר אָנגעוואָרפן
אַ חורא .אָבער פאַר קאַרפּינאָוויטשן האָט מען נישט געדאַרפט
מורא האָבן דאָס איז געווען אַ מענטש ,אָן אַ גאָל ,מיט אַ גוטן
כאַראַקטער ,װאָס האָט קיינעם קיין שלעכטס נישט געטאָן ,קיינעם
נישט באַלײידיקט ,און אוב סיאיז אַמאָל געווען אַזאַ פאַל ,האָט
ער זיך דערפון נישט אָפּגעגעבן קיין דין וחשבו ,אַז ער טוט
עמעצן דערמיט וויי .אַ סך זאַכן האָט ער געטאָן נישט באַרעכנט,
אָבער אַלעמאָל איז ער געווען איבערצייגט ,אַז ער האַנדלט גוט.
ער װאָט המיד גערעדט געלאסן ,קײינמאָל זיך נישט אויפגערעגמ.
עס איז שווער געווען אים אַרױסצופירן פון גלייכגעוויכט .אויף
זיין פּנים האָט זיך זעלטן באַוויזן שאמַייכל ,און טאַקע צוליב זין
אומבאַוועגלעך פּנים ,האָט מען אים אויך גערופן ימעשולח' (סימ-
באָליש געשטאַלט פון ידיבוקי) ,יקאַלטער גזלױ איאיוו.
משה קאַרפּינאָוויטש האָט געהאַט אַ פרױ און  --קין עין
הרע  --זייער אַ סך קינדער .וויפל ,שווער צו זאָגן .דאַכט זיך,
אַז ער אַלײן האָט נישט געוואוסט וויפל קינדער ער האָט געהאַט.
דערציילט מען וועגן אים טאַקע אוַויץ ,אַז ווען ער איז אַהיימגע-
קומען פון גאַס און געזען די קינדערלעך אַרומשטיפן אין עטוב,
האָט ער צוגערופן צו זיך איינס פון די עלטערע קינדער א
געפּרעגט, :און וועמענס איז דאָס ,אויך מיינס?"ײ .ער האָט  --אַזױ
האָט מען זיך געוויצלט אויף זיין חשבון  --נישט געדענקט די
נעמען פון די קינדער און נישט געוואוסט וועלכעס קינד איז
עלטער פונס אַנדערן קאַרפינאָוויטש האָט געמזט זײיער אַ סך
אַרבעטן כדי צו פאַרדינען אױף חיונה פאַר דער גאַנצער ,גענוג
גרויסער ,משפחה .ער האָט געהאַט פאַרשיידענע צייטןף אָמאָל
איז ער געזעסן אויפן פערד און אַמאָל  --אונטערן פערד .ווען
די עלטערע קינדער זיינען אונטערגעוואַקסן ,האָבן זיי אָנגעהױבן
צו אַרבעטן און אים טאַקע אַ סך אַרױסגעהאָלפןײ.
און זיין בן-עיר אברהם מאָרעווסקי כאַראַקטעריזירט אים אַזױ:
,משה קאַרפּינאָוויטש איז געווען אַ ייד אַ למדן ,אַ פּיקח.
ומיינע} וייטערדיקע  02יאָר יידיש טעאַטער אין ווילנע זיינען
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ענג פאַרבונדן מיט זיין נאָמען ,ענערגיע ,געשיקטקייט און טיפן
יראת הכבוד צו אַלץ ,װאָס האָט געטראָגן איז זיך זוימען פון
ערנסט און ערלעכקייט אויפן געביט ,וועלכן ער האָט געדינט
מיט אַלע כוחות .דערביי מוז באַטאַנט ווערן ,אַז ער האָט געהאַט
פאַרביסענע שונאים ,וועלכע האָבן ניט געקאָנט הערן זיין נאָמען
אָן קללות און ציין-קריצעניש .מיט פולער אחריות פאַר דעם,
װאָס דאָ ווערט געזאָגט ,דערלויב איך מיר צו באַמערקן אַז די
שנאה צו קאַרפּינאָוויטשן שטאַמט פון דעם ,װאָס ער האָט ניט
פאַרטראָגן די אַלע ,װאָס האָבן פון דער פּראָפּעסיע געזוכט װאָס
מער צו נעמען ,נישט האָבנדיק וואָס צו געבן ,און ניט געזאָרגט
וועגן זייער וואוקס או אַנטוויקלונג .אָט די פאַרריסנקייט ,אומבאַ-
רעכטיקטע גאוה ,גיריקייט ,פלעגט ער האַסן און פאַרפאָלגן מיט
דער אים אָנגעהעריקער קאַלטבלוטיקייט ,װואָס האָט אים באַשאַפן
די רעפּוטאַציע פון אַ יקאַלטן גזלן.
איך קאָן פון מיין דערפאַרונג פאַר די צוױי יאָרצענדליקער
פאַרזיכערן ,אַז קאַרפּינאָוויטש איז געווען דער פיינפילנדיקסטער
און זויבערסטער מענטש ,וועלכן איך האָב געהאַט די געלעגנהייט
אויסצופּרואוון אין פאַרשיידענע אומשטענדן ,און ניט אױף אין
רגע זיך ווען עס איז אַנטױשט אין מיין צוטרוי און באַציונג צו
אים ...געווען אַ צייט ,ווען איך האָב געמיינט ,אַז ער איז אַזאַ
יצדיקי ספּעציעל אין באַצוג צו מיר ,אָבער שפּעטער האָב איך
מיך איבערצייגט ,אַז מיט דער זעלביקער ערנסטקיט און פיין-
קייט האָט ער זיך באַצױגן צו אַלע אַנדערע פאָרשטיער פין
אונדזער פאַך ,וועלכע ער האָט אָפּגעשאַצט לוט זייערע אויפטױגן
און אַנזעעוודיקייטן :צו קוטנערן ,צו סאַמבערגן צו זיגמונט טור-
סַך אַנדערע פון די יידישע טעאַטער-לײט ,האָט
קאָוון און צו א
ער געהאַט די באַציונג ,וועלכע מאַכט אים ,לויט מיין געוויס,
פאַרן פאַרדינסטפולסטן אַדמיניסטראַטאָר פון יענעם עטאַפּײ.
משה קאַרפּינאָװיטש ,זיין פרוי און אייניקע קינדער זיינען געווען
אין ווילנער געטאָ ,און הגם ס'איז אין ווילנע נישט געווען קיין מענטש,
װאָס זאָל אים נישט קענען ,האָט ער דאך נישט געקאָנט ראַטעװען
זיין און זיין פרויס לעבן ,װאָס זיינען פאַרשניטן געװאָרן דורך די
נאַציס,
פון זייערע קינדער האָבן זיך פיר פאַרבונדן מיט טעאַטער און
פּרעסע :די עלטסטע טאָכטער ,דאָראַ (דבורהלע) ,אַ יידישע שוישפּי-

לערין .וועלכע האָט חתונה געהאַט מיטן ווילנער יונגן אַקטיאָר לייב
וויינער ,זיינען ביידע אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס .אויך
מלכהלע ,אשאַוַישפּילערין ,איז אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַי
ציס .ריטאַ ,אַ שוישפּילערין (וועמענס טאָכטער רחלע האָראָװיץ
שפּילט אויך שוין יידיש טעאַטער) ,האָט זיך געראַטעװעט מיט איר

מאַן ,נארמאן האָראָװיץ ,אַ געוו .שוישפּילער ,קיין אַמעריקע .דער
זון ,מלך ,האָט זיך געראַטעװעט קיין מדינת ישראל ,וואו ער אַרבעט
אין דער יידישער צייטונג 'לעצטע נייעס' און איז רעדאַקציע-סעק-
רעטאַר פון 'די גאָלדענע קייט' ,דער זון ,אברהם ,איז אַ דערציילער-
שרייבער און הױיפּט:אַדמיניסטראַטאָר פון ישראל פילהאַרמאַנישן
אָרקעסטער ,דער זון  ,אליהו ,איז הױפּט עלעקטראָטעכניק מיט די
יידישע טרופּעס און גאַסטראָלערן אין מדינת ישראל און דער זון

דוד אַרבעט אין 'לעצטע נייעס'.
ש .ע .פון זלמן זילבערצווייג,
,לאָמאַצקע  ,/21בוענאָס איירעס ,6491 ,ז,011 .
ז .סעגאַלאָװיטש  ---ט

יאָנאַס טורקאָװו  ---פ,אַרלאַשענט שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
זו,691-681 .
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לעצסיקאָן
הירש אַבראַמאָװיטש , ---פאַרשװונדענע

געשטאַלטן' ,בוענאָס איירעס,8591 ,

זז,151'741 .
זינמונט

טורקאָװ

זו,551 ,85 ,

פון

:
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,די

איבערגעריסענע

,233

תקופה

,

בוענאָס

איירעס,

,1691

אַ גאַנץ אַנדער

סביבה

יאָנאָס

דערס

אינפאָרמאַציע|:

|

יצווישן אַנדערע איז אין ?שָדזש באַקאַנט געווען אַ הויז ,װאָס
האָט זיך געפונען אויף װאָלבאָרסקע  -- 536יכאפושס

רייכענבערג,
 7יולי 4981

בילד

וועגן ר',ס

גיט

עבראַכט

 ---אומגעבראַכט

טורקאָוו

7

| = ז.971:771 ,4117211 .

(גע

יידישן

אין זיין בוך 'פאַרלאָשענע שטערן'| .אויפן גרונט פון ר'.ס ברו"

אברהם מאַרעװסקי , ---אַהין און צוריק' ,װאַרשע ,3691 ,פערטער באַנד,

געב.

טעאַטער

הויףי האָט

עס געהייסן .דאָרט איז געווען אַ וועבערי אין וועלכער עס זיינען
יגעגאַנגען'  002וועב-שטולן .פון דער דאָזיקער וועבעריי האָבן

נתן

געגװעאװָארָןרן דורך דורך דדיי נאנאַַצצייסס}

געבוירן  7יולי  4981אין גראָדזשיסק,
ביי װאַָרשע ,פּױלן .אין אַ זייער חסידישער
פאָמיליע ,ביז  7יאָר געלערנט אין חדר
און דערנאָך אין אַלטשטאָטישן בית.

זיך אָפּגעריסן אַ גאַנצע ריי וועבער ,װואָס זיינען אַוועק צום טעאַ-

טער און געװאָרן באַקאַנטע יידישע שוישפילערס. .אַן אָפּטער
גאַסט אין כאַפּועשס הויף איז אויך געווען דער נאָך דעמאָלט יו
גער ,ענטוזיאַסטישער זלמן זילבערצווייג .ער האָט דאָרט יגע-
כאַפּט נשמותי צו זיינע פאָרשטעלונגען ,וועלכע ער האָט אָרגאַ-
ניזירט אין לאָדזש און אין די שטעטלעך אַרום לאָדזש .זילבער-

המדרש אין לאָדזש ,ואוו די משפּחה האָט
זיך איבערגעטראָגן ,שפּעטער אויך גע-

לערנט אין אַ ישיבה,
אין זיין אױטאָביאָגראַפיע שרייבט ר,,
אַז אין זיין משפּחה האָט זיך נישט געפונען
קיין בעל-מלאכה ,און פאַרשטייט זיך ,אַז
צום יידישן טעאַטער האָבן זיי קיין שום שיכות נישט געהאַט .ער
אָבער האָט זייער ליב געהאַט יידיש טעאַטער און פלעגט עס זייער
אָפּט באַזוכן ,אָבער אַזױ װי קיין מאַטעריעלע מיטלען דערצו האָט
ער ניט געהאַט ,פלעגט ער זיך  אַרײננאַרן אָן געלט' ,און אַלץ ,װאָס
ער האָט געזען שפּילן ,האָט ער זייער לייכט איבערגענומען און
פלעגט עס גענוי נאָכמאַכן ,ביז עס האָט זיך אין אים דערװועקט אַ
געפיל צו דער בינע .זיין פאָטער |לויט יאָנאַס טורקאָוו  --אַ סופר
און אַ מגיד| װאָלט עס אים קיינמאָל נישט דערלױבט ,האָט ער
צוזאַמענגענומען אייניקע פון זיינע חברים און געפאַלן אויף אַזאַ
המצאה; היות וי ביי זיי אין הויז האָט זיך געפונען אַן אָרעם כלה-

מיידל ,וועלכע קאָן נישט חתונה האָבן אָן געלט ,װעלן זיי מאַכן אַ

אין עדר ,ראביי סילווער

ז/

אין גאָרריגס אעץ הדעת

//

פאָרשטעלונג לטובת דער אָרעמער כלה ,און אַזױ וי דאָס איז דאָך

אַ דבר מצווה ,װעט דער פאָטער זיך ניט שטעלן אַקעגן .אַזױ איז אין
 2אָרגאַניזירט געװאָרן די פאָרשטעלונג פון 'יידישער קעניג /

צווייג און אַנדערע אָנפירערס פוֹן האַלב-פּראָפּעסיאָנעלע טרופּעס
האָבן געוואוסט ,אַז אויב עס וועט זיי פאַרפעלן אַ ישפּילערי אָדער

ליר' אין לאָדזשער 'פוילישער טעאַטער' אונטער דער רעזשי פון

אַ זינגער ,איז דאָ אַ גוטער אַדרעס :כאַפּועשס הויף .איז דען אַ

זלמן זילבערצווייג ,אויף וועלכער רה.אָט געשפּילט די ראָל 'שמאי'
און באַלד געהאַט דעם גרעסטן דערפאָלג.
זלמן זילבערצווייג באַמערקט ,אַז ר .האָט זיך געהאַלטן פאַר
זיינעם אַ תלמיד .פאַקטיש זיינען .זיי טעאַטראַליש געווען פאַרבונדן
נאָר אַ קורצע צייט .אין אַ געוויסן טאָג האָט מען פאַרבעטן זילבער-
צווייגן צו אַ גרופּע ליבהאָבער אין אָרעמען טייל פון לאָדזש (באלוט),

וואו אַ יונגערמאַן פרוכט האָט צוגעגרייט אן אויפפירונג פון גאָר-
דינס 'דער יידישער קעניג ליר' ,ס'האָט זיך באַלד אַרױסגעשטעלט,

אַז נישט נאָר האָט בוכשטאַבלעד קיינער פון דער גרופע ניט גע-
וואוסט וי אַזױ צו שפּילן די ראָלן ,נאָר מען האָט פּשוט ניט געקאָנט
נאָכזאָגן די עברי .ז .האָט איינגעװיליקט צו ווערן לכתחילה דער

סופלער ,און דערנאָך דער רעזשיסער פון דער פּיעסע ,אין וועלכער
ר .האָט געשפּילט אַלס 'שמאי' ,און געווען זייער נאַטירלעך און

איינדרוקספול אין דער ראָל .באַלד דערנאָך איז ר .איבערגעגאַנגען
אין ז'.ס גרופּע 'לידא' ,און קורץ דערויף איז ער געװאָרן אַ פּראָד
פּעסיאָנעלער אַקטיאָר ,אָנהײיבנדיק א'ד פון מ .ד .װאַקסמאַן אין
לאָדזש ,שפּעטער מיט פאַרשיידענע טרופּעס איבער פּוילן ,דערנאָך
איבער ליטע,
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חידוש װאָס די איינוװינער פתם דאָזיקן הז זינען אױיך
אַריינגעצױגן געװאָרן אין דער יאַרטיסטן ספערעי און זיינען
אַליין יגעכאַפּט געוואָרן אויף דער מעשה? רייכענבערגס פּאָטער
איז אַלײן געווען אַ גרויסער חסיד פון דער חברה יידישע אַקטיאָרן
און יידיש טעאַטער .ער האָט אַזױ ליב געהאַט יידיש טעאַטער
און יידישע אַקטיאָרן ,אַז ווען ער װאָלט יזיך ניט געשעמט פאָר

גאָטי ,װאָלט ער אַלין אױך
רייכענבערג

װאָט געהאַט

צוױי

געװאָרן

אַ יידיַשער

געראָטענע

זי

אַקטיאָר.

נתן און מלך.

ביידע האָבן יי געשטרעבט צו װערן יידישע אַקטיאָר .,דער
גוטמוטיקער אַלטער ריכענבערג האָט געגעבן דערױף זיין
צו די רײכענבערגס

הסכמה.

אין שטוב פלעגן

אָפט אַרין-

קומען אַלע צוקונפטיקע יידישע אַקטיאָרן ,װאָס האָבן געאַרבעט
א-ין כאַפּוששס הויז ,וי אויך די אַקטיאָרן ,װאָס זיינען געווען אין

סתירה מיט די ידראָבנע אותיותלעדי .האָט זיי דער אַלטער סופר
און מגיד אַלעמאָל אַרױסגעהאָלפן .אַקטיאָרן האָבן ליב געהאַט
אַזעלכע יידן ,זיינען זיי טאַקע אָפּגעזעסן דאָרט זייער גאַנצע
פרייע צייט און מהנה געווען די רייכענבערג-משפחה מיט זייערע
שיינע מאָנאָלאָגן און לידער .צו די הױיפּט-מחותנים און שטאַם-

|
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געסט ביי די רייכענבערגס האָט זיך גערעכנט שמחה קוטנער
און הערשל יעדוואב  --דער גרויסער ויצלער און פריילעך:
מאַכער .סיאיז פאַרשטענדלעך ,אַז נתנען און מלכן איז ,צוליב
דער באַקאַנטשאַפט און גוט-ברודערשאַפט מיט זער חברה-
אַקטיאָרן ,שוין נישט שווער געוען אָנצוקומען אין טעאַטער.
...נתן רייכענבערג האָט קיינמאָל נישט געהאַט {וי זיין ברודער }
די אַמביציע צו ווערן אַ דירעקטאָר .ער האָט אַנדערע פאַרגונען
דעם כבוד און די קאָפּ-ידרײענישן ער האָט אָנגטהױבן צו עפּילן
מיט די לאָדזשער אַקטיאָרן אין די שטעטלעך אַרום לאָדזש און
דערנאָך מיט לאלא פּאַטראָני און שלמה קוטנערן וועלכער האָט
אים מקרב געווען ,אין ש .קופּערמאַנס טעאַטער .שפעטער איז
רייכענבערג אַריבער אין יפלאַראַי-טעאַטער ,וואו ער האָט געש-
פילט אַ לענגערע צייט און געהאַט שוין פאַרנומען אַ געהעריקע
פּאָזיציע".
בינע-קאַריערע

וועגן ר'.ס ווייטערדיקער

שרייבט

יאָנאַס טורקאָו:

אאין יאָר  1291איז מיר אויטגעקומען צו אַרבעטן צװאַמען
מיט נתן רייכענבערגן ביי לעאָניד סאָקאָלאָוון אין ווילנע .רייכענ-
בערג איז געוען אַ סאָלידער ,דיסציפּלינירטער אַקטיאָר ,אַ
ליבהאַרציקער מענטש און אַ גוֹטער חבר .ער האָט זייער ליב

געהאַט טעאַטער און זיך באַצױגן צו אים מיט דער גרעסטער
ערנסטקייט .מיר האָבן ביי סאָקאָלאָוון געשפילט צװאַמען ידי
רױבערי פון פרידריך שילער ,יטרילביי און יטױיט-שטראָףי
פון גריגאָרי גע ,יקיןױ פון אַלעקסאַנדער דיומא ,ידער געדאַנקי
פון ? .אַנזדעעו א .א .

י
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נתן רייכענבערג איז פון ווילנע אַװעק צזאַמען מיט סאַקאָד
לאָוון ,מיט וועלכן ער איז אַרומגעפאָרן איבער פּאַרשיידענע
שטעט אין פוילן ער האָט אױך געשפילט צװאַמען מיט זיין
פרוי ליובא ראָזענבערג אַ לענגערע צײַט ..מיט דער טרופע פון
כאַש-קאַדיש-נחמה ,מיט וועלכער ער איז אַרומגעפאָרן איבער
גאַנץ פֿױלן .אַ קורצע צייט האָט ער אויך געשפּילט אין טשעכאָס-
לאָוואַקײ .זיין אַמפּלואַ איז געווען :רעזאָניאָרן און כאָראַקטער-
ראָלן .מען האָט אים געהאַלטן פאַר אַ נוצלעכן אַקטיאָר .זעלטן
װען מען האָט געטראַפן אַזאַ  שטילן ,איידעלן און גוטמוטיקן
מענטש אין דער יידישער טעאַטער-וועלט .ער האָט געהאַט אַ
פּאָר נאָענטע פריינט מיט וועלכע ער האָט כמעט זיין גאַנץ לעבן
געאַרבעט צװאַמען  --דאָס זיינען געווען די עװישפּילערס י.
ראַקאָוו און נערה .ער האָט זיך מיט זיי צעשיידט ביים אױסבראָך
פונס צוױיטן וועלט-קריג.. .הגם נתן רייכענבערג האָט געהאַט
אַמביציעס צו שפילן גוטע ראָלן ,האָט ער זיך אָבער נישט אָפּגע-
זאָגט פון קיין שום ראָל ,װאָס מען האָט אים געגעבן .מען האָט
אים דערפּאַר גערן אַנגאַזשירט אין אַ טרופע.. .בעת דער נאַ-
צישער אָקפּאַציע איז ער צװאַמען מיט זיין פרוי אומגעקומען
אויף אַ טראַגישן סוף".

משה פּולאװער ,וועלכער האָט זיך געראַטעװעט פון דער לאָד-
זשער

געסאָ .,שרייבט
אדעס

אין זיין בוך ,געווען איז אַ געטאָ?:

11טן מײ  ,0491ווען די דייטשן

האָבן פאַרמאַכט

דאָס

לאָדזשער געטאָ ,האָבן אין געטאָ-באַצירק זיך געפונען צוועלף
יידישע פּראָפּעסיאָנעלע טעאַטער-מענטשן .ראַקאָון מיט דער
פרוי ,רייכענבערג מיט דער פרױי ,הערשקאָוויטש מיט זיין פאַ-
מיליע,

|..אין
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האָבן זיך אַלע אַקטיאָרן

פאַרזאַמלט

און

מיהאָט געזאָלט אויפפירן אַ פיעסע ,וױיל ניט אַלע זיינען געווען
גענייגט װיײיטער צו שפילן קליינקונסט ,און מיהאָט באַשלאָסן
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אויפצופירן דעם ידיבוקי ,אָבער צוליב דעם וױיל מיהאָט גע-
רעכנט ,אַז די זײטשן וועט נ'יט דערלויבן די אויפפירונג ,איז
געבליבן וייטער צו שפילן קליינקונסטן| רייכענבערג א
הערשקאָוויטש האָבן פון צייט צו צייט געכאַפּט אַ שפיל .זי
האָבן געאַרבעט ביי די ישישקעסי ,װאָס האָבן אַרויסגעגעבן קאַר-
טאָפּל פאַר די לאָדזשער געטאָ-איינוווינער .האָבן די פירער
איינגעאַרזנט פון צייט צו צייט אַ .פאַרשטעלונג און ביידע אַק-
טיאָרן האָבן זיך געקאָנט אַביסל אויסלעבן אַקטיאָריש ,ווייל לעבן
פון דעם האָבן זי נישט געדאַרפט ....אַלע אַקטיאָרן פון לאָדזשער
געטאָ זיינען אומגעקומען ,חוץ איינער  --דער שרייבער פון די
שורות ,משה פּוֹלאַווער .אַלע האָט מען אַוװועקגעשיקט קיין אויש-
וויץ ,און דער גורל האָט געװאָלט ,אַז איך זאָל שפילן טעאַטער
אין אוישוויץ  --נישט וייט פון די קרעמאַטאָריעס און קאַלכאוי-
וונס ,וואו מיינע חברים זיינען געװאָרן פאַרברענפ".
ש .ע .און ש .ע .פון זלמן זילבערצוייג.
יאָנאַס טורקאָװ , --פאַרלאַשענע שטערן ,,בוענאָס איירעס,3591 ,
צװײי ,זז,121'711 .
משה פולאװער , ---געװען איז אַ געטאָ" ,תל אביב ,3691 ,זו,16'95 .

באַנד

לאכטינער ,הענרי
(געב 81 .יאַנואַר  -- 8881אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
געבוירן  81יאַנואַר  8881אין שידלאָ-
וויעץ .נישט וייט פון ראַדאָם (פּוילן)
עלטערן  --סוחרים .געלערנט אין חדר
און אין בית:המדרש ,גליכצייטיק אין
אַ פאָלקס-שול ,געזונגען ביי א חזן און
געשריבן לידלעך אויף אַקטועלע טעמעס,
וועלכע ער פלעגט אַלײן זינגען אָדער
געבן צו בדחנים ,װאָס פלעגן זיי פאָר-
שטעלן' אויף חתונות .יאָנאַס טורקאָוו
שרייבט ,אַז
זיענדיק נאָך אַ ישיבהניק ,האָט ער זיך גענומען צו דער
יאַרטיסטישער אַרבעטי ,שרייבנדיק אַקטויעלע לידער איבער די
פאַרהעלטנישן אין זיין שטעטל ,אָפּגעחחזקט פון די שטאָט טאַ-
טעס און אָנגעטאָן דערמיט געבראָטענע צרּות זיינע באַשיידענע,
פרוֹמע עלטערן -י קליינהענדלער אין שידלאָוויעץ .לאַכטיגער
האָט אָרגאַניזירט אַ יטרופעי פון יינגלעך און מיידלעך און יגע"
שפילט טעאַטערי ביי זיין טאַטן אין שטוב .דאָס האָט געדיערט
אַזױ לאַנג ביז די פרומע יידן פון שטעטל האָבן זיך צעבונטעוועט
און יבאַפּאַלן אַזאַ טעאַטער-פאָרשטעלונג ,דעמאַלירנדיק די מעבל
און שטוב-זאַכן פון זיינע עלטערן .די יאַרטיסטןױ האָבן זיך קוים
געראַטעװועט מיט די ביינער ,שפּרינגנדיק דורך די פענסטער,
לאַכטיגער האָט געמוזט אָפּטרעטן פונם קאַמף-פּלאַץ און אױף-
געהערט צו ילעסטערןי ביי זיך אין שטעטל .ער איז אָבער שווין
געווען אַזױ געכאַפּט אױף דער מעשה ,אַז ער האָט באַשלאָסן
צו גיין אין דער וועלט און באַװייזן ,װאָס ער ,לאַכטיגער ,קען*,
אין זיין אױיטאָביאָגראַפיע דערציילט ל ,.אַז אין עלטער פון 41
יאָר האָט ער געגרינדעט אַ קרייז פון 'ליבהאָבער' און מיט זי
געשפּילט גאָלדפאַדנס 'בר כוכבא' .די פאָרשטעלונגען און די ויי-
טערדיקע פּרואוון פון דעם קרייז רופן אַרױס גװאַלדיקע תרעומות
פון שטעטל קעגן אים ,און ער מוז ,נאָך אַ פּאָגראָם ביי זיי אין
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שטוב ,אַנטלויפן קיין לאָדזש .דאָ האָט ער אַראָפּגענומען די לאַנגע
קאַפּאָטע מיטן פּוױליש-יידישן היטעלע און זיך געמאָלדן אַלס 'שפּי-
לער' אין דער טרופּע פון ספיװואַקאָווסקי-פישזאָן .אָבער עֶר וװוערט
אַרײינגענומען נאָר אַלס כאָריסט ,און פאַרנעמט זיך גלייכצייטיק
מיט טישלעריי ,אַ פאַך .װאָס ער האָט געקענט נאָך פון דער היים,
הגם ער האָט געהאָט אַ גאָר שיינע שטים און זייער אויסגענומען

אַלס כאָריסט ,האָט ער אָבער געמאַכט אַ לעבן פון טישלעריי פון
װאָס ער האָט אָפּגעשפּאָרט אַ ביסל געלט און איז אַרין אין שאַ"
ראַװונערס טרופּע ,וואו ער דעביוטירט אַלס 'סעלים' אין לאַטײ-
נערס 'אשה רעה' .הגם זיין פיגור  --עֶר איז געווען פון נידריקן
וואוקס  ---איז נישט געווען פּאַסיק פאַר ליבהאָבער:ראָלן ,איז ער
אָבער ,צוליב דעם ,װאָס ער איז געװאָרן אַ שטילער שותף צו דער
דירעקציע ,געװאָרן דער ליבהאָבער-ראָליסט פון דער טרופּע מיט
וועלכער ער איז אַרומגעפאָרן אַ יאָר איבער דער פּױלישער און
רוסישער פּראָװינץ .אין  5091האָט ל .געשפּילט  3חדשים ביי
גוזיקן ,דערנאָך אַ האַלב יאָר אין אַ חברים-טרופּע פון וועלכער ער
איז שפּעטער ,אין אַ משך פון  4חדשים ,געװאָרן דער דירעקטאָר,
דערנאָך ווידער אַ האַלב יאָר מיט אַ חברים-טרופע ,דערויף איז
ער אָפּגעפאָרן קיין אויסלאַנד ,און געשפּילט יידיש טעאַטער אין ווין
און אין פּאַריז .נאָכן פּריזיוו האָט ער װוידער געשפּילט אין שאַראַװו-
נערס טרופּע .דערנאָך װוידער אין דײַטשלאַנד ,טשעכאָסלאָװאַקיע,
בודאַפּעשט ,פּאַריז .שווייץ (מיט יעקב ספּיװאַקאָווסקי) און ווידער
פּאַריז ,און כעת דער ערשטער וועלט-מלחמה מיט נײיטאַן אייזיקאָ-
וויטש אין פּױלן
בעת איינע פון די פאָרשטעלונגען אין זיין װאַנדער-װועג האָט
ל .זיך צוגעקילט און אָנשטאָט איבערצוװואַרטן ביז ער ועט אַרױס
טוֹן דער פאַרקילונג ,האָט ער ווייטער געשפּילט אַלע ליבהאָבער-
ראָלן און ווייטער געזונגען .דאָס האָט דערפירט דערצו אַז ער
האָט פאַרלאָרן זיין שטים און ער איז געבליבן הייזעריק אויפן
גאַנען לעבן .מער האָט ער שוין קיין ליבהאָבער-ראָלן נישט גע"
קאָנט שפּילן און ער איז איבערגעגאַנגען אויף כאַראַקטער-קאָמישע
ראָלן,
אין  5191האָט ער אָרגאַניזירט אין ראַדאָם אַ יידישע טרופּע

מיט וועלכער ער האָט דערנאָך געמאַכט אַ טורניי איבער די עסט.-
רייכישע און דייטשישע אָקופּאַציע-געביטן
ביז אונגאַרן ,וואו ער האָט געשפּילט צוויי
ווידער צוריקגעקערט אין פּױלן און אַ
/סקאַלאַ-/טעאַטער אין לאָדזש (צוזאַמען מיט
דאָ איז ל .אַרױסגעפאָרן מיט אַ גרויסער
טאָק ,וואו ער האָט געשפּילט  4חדשים

און אַפילו דערגאַנגען
סעזאָנען .דערנאָך זיך
יאָר אָנגעפירט מיטן
מ .ד .װאַקסמאַן) .פון
טרופּע קיין ביאַליס:

און זיך צוריקגעקערט

קיין .

פּאַריז ,װאָס ער האָט געמאַכט פאַר זיין היים און באַשלאָסן דאָרט
 +עטאַבלירן אַ שטענדיק יידיש טעאַטער .אַזױ האָט ער אין 1391געעפנט דאָס טעאַטער {אַמביגי' ,דערנאָך אָנגעפירט מיט יידישע
טרופעס איבער דער פראַנצויזישער פּראָװינץ ,און צום סעזאָן -2391
געעפנט דאָס גרויסע טעאַטער 'מוטואַליטע' און געבראַכט
1
קיין פּאַריז ,צום ערשטן מאָל ,אַזעלכע גאַסטראָלערן װי יוליוס אַדי

לער ,רוראָלף זאַסלאַװסלי ,מאַלי פּיקאָן ,נעלי קעסמאַן ,זיגמונט

טורקאָוו ,אידאַ קאַמינסקאַ .,מישע פישזאן ,דיאַנאַ בלומענפעלד א'א.
ל .האָט באַזעסן אַ גרויסע ביבליאָטעק פון יידישן געדרוקטן
און געשריבענעם טעאַטעו-רעכערטואַר ,און האָט אַלין אָנגעשריבן

אָדער באַאַרבעט די פּיעסן! 'אינטער דער מאַסקע 'דעם פאַברי"
קאַנטס טאָכטער'' ,פאַר איר קינד'' ,מענדל בייליס!" ,שלום שװאַרצי

באַרד' (אויפגעפירט אין ניו יאָרק דורך יעקב זילבערט ,אַלס זיין
פּיעסע)' ,דאָס גייע רוסלאַנד'' ,דער משוגענער פּאָעט ,וי אױיך
אייניקע אײינאַקטערס ,און אויך איבערזעצט ווען דער טייוול לאַכט'
און 'דער אומבאַקאַנטער סאָלדאַט' ,וועלכע זיינען אַלע געשפּילט
געװאָרן אויף דער יידישער בינע אין פראַנקרייך.
זלמן זילבערצווייג באַמערקט:
;לאַכטיגערן האָב איך באַקענט בעת מיינע באַזוכן אין פאַ-
ריז .איך בין געװווינט געווען צו זען אַן אַקטיאָר קודם כל מיט
אַ העלע שטים ,און דאָ האָב איך באַגעגנט אַ קורצזיכטיקן
מיטליאָריקן מאַן ,שטאַרק הייזעריק ,מיט אַ יונגערע פרױ ,אַן
אַקטעריסע ,מיט אַ זו ,וואָס האָט אויך גערעדט היזעריק ,וי
ער װאָלט קאָפּירט דעם פּאָטער .געוװוינט האָט די פאַמיליע אין
אַן ענגער װוינונג ,וי אַלע דעמאַלטיקע יידישע אימיגראַנטן אין
פּאַריז ,אָבער ל .האָט זיך נישט געשידן פון זיין גרויסער טעאַ-
טער-ביבליאָטעק מיט וועלכער ער האָט זייער שטאָלצירט .נאָר
מער װי מיט זיין אַרבעט פאַרן און אַרום יידישן טעאַטער האָט
ער זיך אָבער געצירט מיט זיין פאַך  --מיט די פאַרשיידענע
מעבל-אויסאַרבעטונגען ,באמת קינסטלעריש-פאַרטראַכטע ,ספּע-
ציעל אַ שרייבטיש ,אױיף װעלטן ער איז געוען באַזונדערס
שטאָלץ ,ער האָט כסדר גערעדט וועגן זיינע גרויסע אויפטוען
פאָרן יידישן טעאַטער אין פּאַרין און זיך באַטראַכט װי אַ פּיאָ-
נער פון דאָרטיקן יידישן טעאַטער ,אויסזוכנדיק שטענדיק אַן
אַנדער טעאַטער זאַל וואו וען זאָל קאָנען געבן יידישע פּאָרשטע-

|

לונגעןײ,

יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך ,פֿאַרלאָשענע
סעריזירט

שטערן"

כאַראַק-

אים אַזױ:

איינע פון די אינטערעסאַנטסטע אין רירעוודיקסטע גע-
שטאַלטן אין יידישן טעאַטער איז געווען הענרי לאַכטיגער .דאָס
אי! געווען אַ מענטש ,ואָס האָט אַרײנגעבראַכט אַ סך 2עבן
אין יידיע;ן טעאַטער אין פוילן און אין אַנדערע לענדער ,און
הױפּטזאַכלעך  --אין פראַנקרייך .װאָס איז לאַכטיגער געווען
פאַר דעם יידיששן טעאַטער און ואָס פאַר אַ דאָל האָט ער אין
אים געשפּילט? לאַכטיגער איז געוועף אַקטיאָר (געשפּילט אַלע
אַמפּלואַס אין די פריערדיקע יאָרן ,אַ זינגער ,רעזשיסער ,גע-
שעפט פירער ,דירעקטאָר .מחבר און איבערזעצער פון פיעסן,
דיריגענט ,בינע אַרבעטער ,סופלער ,און לסוף  --דיקטאַטאָר
פונס יידישן טעאַטער אין פּאַריז .... .אין פּאַריז האָט לאכ-
טיגער אָרגאַניזירט אין פאַרשיידענע טיילן פון שטאָט יידישע
טעאַטער-פאָרשטעלונגען ,דריי מאָל אַ וואָך .סיאיז דעמאָלט גע-
ווען איינגעפירט אין פּאַריז ,אַז יידיש טעאַטער האָט מען געמזט
שפילן אי די ערטער וואו יידן האָבן געוװוינט אין קאָמפּאַקטע
מאַסן אײַן מאָל אַ ואָך האָט מען געמזט שפילן אין איין געגנט,
אַ צוױייט מאָל אין אָן אַנדערער געגנט א .א .ו.
לאכטיגער ,וואָס האָט ביי זיין רירעוודיקייט געקאָנט באַוױיזן
ממש נסים ,האָט אָבער גלייכצייטיק געאַרבעט ביי זיין אַמאָ-
ליקן פאַך אַלט מעבל אַרבעטער ,און אויף דעם געביט האָט
ער באַויזן נאָך גרעסערע נסים .ער איז געווען אַ קינסטלער
אין זיין פֿאַך ,פּשוט  --אָן קאַנקורענץ ,און ער האָט פאַרדינט
גרויסע געלטער .די געלטער האָט ער סירוב צוגעלייגט צו זיינע
טעאַטער-געשעפטן ער האָט אָבער אָן טעאַטער נישט געקאָנט
לעבן .טעאַטער איז געווען די לופט מיט וועלכער ער האָט גע-
אָטעמט .לאַכטיגער האָט אױך געהאַט אַ שװואַכקײט צו שרייבן
יי

יי
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פיעסן  --אייניקע פון זי זיינען אַפילו אויפגעפירט געװאָרן
אױף דער בינע  --און אַזױ אַרום איז ער געװאָרן אַ מיטגליך
פון פאַרבאַנד פון פראַנצויזישע שרייבערס .היות ער האָט פון
זיינע פיעסן געקראָגן שרײיבער-האָנאָראַר ,האָט ער שױן נישט
אָנערקענט קיין אַנדערן מחבר ,און אַלע פּיעסן ,װאָס זיינען אויפ-
געפירט געװואָרן אין זיינע טעאַטערס ,זיינען דורך אים אָנגע-
געבן געװאָרן אַלס זיינע אייגענע .ידער קאַרגערי פון ה .לאַכ-
טיגער ,ידער גבור אין קייטױ פון ה .לאכטיגער ,יפאַרברעכן
און שטראָףי פון ה .לאכטיגער א .א .וו .ער האָט זיך אַזױ וריט
פאַרגאַלאָפּירט ,אַז ער האָט אינגאַנצן פאַרגעס ,אַז אין פּאַריז
איז זייער ריזיקאַליש אָנצוגעבן מאָליעוס יקארגף אָדער וויק-
טאָר הוגאָס יגבור אין קייטןױ אַלס זיינע ,לאַכטיגערס ,שאַפונ-
גען .ער איז טאַקע .בשעת איינער פון די קאַנטראָלן ,אַדיינגע-
פאַלן און קוים אַרױס דערפון אַ לעבעזיקער ..לאַכטיגער האָט
זין באַקלאָגט ,אַז דאָס האָבן אים זיינע קאָנקורענטן אונטערגע-
שטנלט אַ פיסל .האָט ער זיי ,װאָס האָבן אויך געטאָן דאָסזעלבי-
קע אָפּגעצאָלט מיט דער זעלביקער מטג:ע ..עס האָט זיך אָנ-
געהויבן אין פּאַריז אַ פאַרביטערטע קאָנקורענץ צווישן אים און
אַנדערע יידישע טעאַטער-דירעקטאָרן מסירות זיינען געפלויגן
פון איין אַמט צום צוייטן דאָס האָט קיין גוטס נישט געבראַכט
דעס יידישן טעאַטער אין פּאַריו .לאַכטיגער האָט אָבער געהאַט
אַ שטאַרקערן צד און ער האָט זיך אַלע מאָל אַרױסגעדרײט.
ער איז אַפילו פון דער פּראַנצויזישער .רעגירונג דעקאָרירט
געװאָרן מיט אַן אָרדן .פאַרװאָס?  --שווער צו זאָט- .
בי אַלע חסרונות ,האָט ער אָבער דאָך געהאַט געוויסע פאַר-
דינסטן פאַרן יידישן טעאַטער אין פּאַריז .ער האָט זיך באַמיט
אַראָפּצוברענגען די בעסטע שוישפּילער קיין פּאַריז און געבן
.לאַכטיגערן איזן מיט
אַזזי אַרום גוטע פאָרשטעלונגען.
דער צייט געלונגען צו באַקומען פאַר יידישער פּאָרשטעלונגען
די שענסטע טעאַטער-געביידעס אין פּאַריז ,וי ימיטואַליטעי איא,
 ...ווען לאַכטיגער װאָלט זיך נישט געלאָזט אַזױ אַװעקטראָגן
פון זיין אימפּולס ,איינרייסן וועלטן און אָפּטאָן וישט-קיין שיינע
זאַכן  --אפשר מער אויף צו להכעיס וי עמעצן שאָדן צו ברענ-
גען  --װאָלט ער זיינע יאָרן געקאָנט רויק אויסלעבן אין פּאַריז,
איז אים אָבער ,דעס אומרו-גייסט ,פרעמד געווען דער באַגריף
פון רױיקייט און סאָלידקײיט און ער האָט איבערגעצױגן די
סטרונע ,נישט נאָר מיט די מחברים ,וועמענס רעכט ער האָט
נישט געיאָלט אָנערקענען ,נאָר מיט דעם ,װאָס ער האָט אױיך
פאַרלעצט אַנדערע געזעצן ,װי לשמל ,מלוכה-שטייערן ,װאָס
ער האָט איינקאַסירט פּאַר זיך ..מען האָט לאַכטיגערן ,ניעזט
געקוקט אויף זיינע מלוכה אויסצייכענונגען און פאַרדינסטן,
אַרױסגעשיקט מיטן עטאַפּ קיין פּױלן .דאָס איז געשען קורץ פאַרן
/
אױיסבראָך פונס לעצטן (צווייטן וועלט-קריג".
און וועגן זיין לעצטן עטאַפּ און טראַגישן סוף שרייבט יאָנאַס
טורקאָו:
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ער האָט זיך אַרומגע-
טראָגן מיט גרויסע פּלענער ,פון וועלכע קיין איינער איז ניעזט
רעאַליזירט געװאָרן .די פּלענער זיינען איבערגעשטיגן זיינע
מעגלעכקייטן .און זיינע מעגלעכקייטן זיינען געווען מינימאַלע.
װאָלט ער אָנגעהױבן באַשײדן ,פון אָרגאַניזירן אַ טרופּע אױיף
דער פּראָווינץ ,װאָלט ער נאָך געקאַנט אפשר געפינען אַ פעלד
פאַר טעטיקייט .ער האָט אָבער נאָר געװאָלט שאַפן אַ טעאַטער
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אין וואַרשע אויפן גרויסן ,וי ער האָט געזאָגט ,פאַרנעם .האָט ער
זיך אַרומגעדרײט אין ואַרשע און גאָרנישט געטאָן ביז ..די
דייטשן האָבן דערווייל פאַרנומען װואַרשע .דערפילנדיק ,אַז עס
ווערט צו 'הייסי ,אין לאַכטיגער ,נאָך פאַרן איינפיון פונם וואָר-
שעווער געטאָ ,אַװועקגעפאָרן אין זיין היים-שטעטל שידלאָוויעץ,
פון װאַנטן ער איז אין זיין יוגנט פאַרטריבן געװאָר .איצט
אָבער ,האָט ער געהאָפּט ,וועט דער באָדן אונטער זיינע פיס דאָרט
זיין שטאַרקער .ווען די דייטשן האָבן איינגעפירט אין שידלאָ-
וויעץ דאָס געטאָ ,האָט לאכטינגער נאָך אַלץ געגליינט ,אַז ער
װעט נאָך איבערלעבן די דייטשן אַז ער װועט זיך אַרױסדרײען
|
פון דער געפאַר.
װי מען האָט מיר איבערגעגעבן ,האָט ער געפרואווט צו
אָרגאַניזירן דאָרט אַ ליבהאָבער-קרייז און שפּילן טעאַטער יאַ-
לאַ פּאַריזי ,שידלאָוויעץ איז אָבער פאַר אים ,פונקט וי אַמאָל ,ווען
ער האָט געפּרואווט צו אָרגאַניזירן דעס ערשטן יליבהאָבער.-
קרייזי ,אויך דאָסמאָל נישט געווען מזלדיק .די דייטשן האָט
נישט אימפּאַָנירט זיינע יפּאַריזערי אויפטוען און דערגרייכונגען
זיין רעדן פראַנצויזיש און דייטש .ער איז פון זיי באַהאַנדלט גע-
װאָרן פונקט וי אַלע שידלאָווצער יידן .דער אַמאָליקער ירעװאָ-
לוציאַנער פון שידלאָװויעץ און שפעטערדילער דיקטאַטאָר
פונם יידישן טעאַטער אין פּאָריז ,הענרי לאַכטינגער ,האָט גע-
טיילט דעס גורל פון זיינע לאַנדטלײט ,אן ,פתקט װי זײ,
אומגעקומען אויף אַן אכזריותדיקן אופן",
דער גורל פון ל',ס זון פון זיין ערשטער פרוי איז ניט באַוואוסט,
זיין זון ראני פון זיין צווייטער פרוי ,די יידישע אַקטעריסע רעגינע

ווינער (וועלכע איז געשטאָרבן דעם  5פעברואַר  3691בעת אַ באַזוך
ביי איר טאָכטער ,לילי ,אין קאָלומביא) ,איז געלונגען זיך צו ראַ-
טעווען פון די נאַצישע הענט.
ש .ע .פון זלמן זילבערצווייג ,אניוטא פּאַליאַקאָו ,י .קאַרנהענדלער.

ל,עקסיקאָן פון יידישן טעאַטער ,/װאַרשע ,4391 ,צװייטער באַנד ,זו.2997199.
,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
יאָנאַס טורקאָװ  ---פ
זז,492"982 ,

לאַנדויין לאַנדאַ ן קלעקוי .,שמואל
(געב 9 .אױיגוסט  --- 2881קרבן פון די נאַציסן
געב 9 .אױגוסט  2881אין װלאָצלאַ-
וועק .פּױלן ,עלטערן  --סוחרים .געענ-
דיקט אַ פּראָגימנאַזיע ,און נאָך אַלס שי"

לער געשפּילט פּויליש מיט 'ליבהאָבער.
אין  0091א'פּ 'סטאַלסקי' אַרײנגעטראָטן
אין אַ פּױלישער אָפּערעטן-טרופּע אין
לאָדזש .שפּעטער אַריבער שפּילן אױף
דייטש אין אָרטיקן דייטשן טעאַטער (דיר.
 -ראָזענטאַל) פון דאָרט צוריק אויף דערפּױלישער בינע (דיר -- .מאָרעצקי) און
דערנאָך אין גרובינסקיס אָפּערעטן-דראַמאַטישער טרופּע אין
ר
װואַרשע.
 -געשפּילט אין װאַרשעװער לודאָווי' -טעאַטער (דיר.5
 -מישקאָווסקי) און נאָכדעם אין דער פּוױלישער אָפּערע ,וואו ערזינגט אייניקע הױיפּט-ראָלן .דערנאָך גייט ער איבער אין יידישן
טעאַטער ('נאָווָי' אין װאַרשע אויף קרולעווסקאַ גאָס) ,וואו ער דע-

ביוטירט אין 'יהודה און איזראַעל' .,
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צדושים
וועגן זיינע ערשטע טריט אויף דער בינע בכלל און זיין איבער-
גיין צום יידישן טעאַטער דערציילט ל;

,מיינע ערשטע אַרטיסטישע טריט זיינען געווען איף דער
פוילישער בינע .איך בין דאַן געווען אַ פּוילישער אַקטיאָר .מען
קאָן אריינפאַלן אין אַ טעות און מיינען אַז דאָס איז דאַן געווען
אַ פּריוזיליגירטע אַקטיאָרן-משפּחה .די פּוילישע װאַנדער-טרו-
פּעס אין יענער צייט האָבן עקאַנאָמיש נישט געלעבט אין קיין
בעסערע באָדינגונגען וי די יידישע .די זעלבע הונגער-ניט
האָט אָפּטמאָל דאָרט געהערשט ,דאָס זעלבע אַרומפּלאָגן זיך אָן
אַ דאַך איבערן קאָפֿ.

 .וֹאָס איז געווען אין  .6091איך האָב דאַן געששילט אין
פּוילי ן פאָלקס-טעאַטער (אין וואַרשע און אין פּראַגע) .פלוצלונג
ווערן לויט א פאַראָרדנונג פון דער מאַכט געשלאָסן ביידע פאָלקס-
טעאַטערן .געשען איז עס צוליב אַן אַנטי-מלוכהשער רעדע פון
אונדזערן אַן אַקטיאָר .סיאיז געווען אין מיטן טעאַטער-סעזאָן,
און מיר ,דער עולם אַקטיאָרן ,האָבן אָנגעהױבן זיך צו דרייען
ביי גליקליכען אין צוקערניע ,אויף ניי-וועלט ,וואו סיאיז געווען
די אַקטיאָרן-בירזעוע.
אײנמאָל קומט צו מיר צו אַ יונגערמאַן וייספעלד און לאַדט
מיך איין צו זיין טאַטען ,אַ יידישער טעאַטער-דירעקטאַר ,װאָס
עפנט אַ ניי יידיש טעאַטער אין ינאָװײי אױף קרולעווסקא גאַס.
ביז דאַן האָב איך גאַרנישט געוואוסט ,אַז סיאיז פּאַראַן אַ יידיש
טעאַטער .בין איך אַהינגעגאַנגען אויף טשיקאַוועס ,און בין שוין
דאָרט פּאַרבליבן ,סיהאָט מיך עפּעס מאָדנע געצויגן צו אייגענע,

באַנד
געוען

אַ באַשלאָסענע

זאַך .איך

בין פאַרבליבן

אַ יידישער

אַקטיאָר".

ל .מאַכט דערנאָך מיט דעם גלאַנץ-פּעריאָד פון יידישן טעאַטער
אין פּוילן און רוסלאַנד מיט אסתר רחל קאַמינסקי בראש ,וואו ער
שפּילט ערשטע ראָלן אין אַנסאַמבל ,און זיינע קרעאַציעס פון יענעם
פּעריאָד קריצן זיך איין אויף שטענדיק אין זכרון פון די יידישע
שוישפּילער און דעם יידישן טעאַטער-באַזוכער .ער מאַכט אויך
דורך מיט אסתר רחל קאַמינסקי אירע נסיעות איבער רוסלאַנד ,וואו
מען שפּילט אויף 'דייטש' ,דערנאָך איבער די שטעטלעד פון פּױלן
שפּילט אין לאָדזשער ,גרויסעס טעאַטער" (דיר -- .י .זאַנדבערג),
אין  2191באַטײליקט ער זיך אין װאַרשע אין די אייראָפּעישע אָפּע-
רעטן ,און רעזשיסירט די אויפפירונג פון ,עווא".
וועגן דעם שרייבט זיגמונט טורקאָו:
גשמואל לאַנדוי האָט אויף זיך גענומען די פאַראַנטװואַרטלעכ-
קייט צו רעזשיסירן די פיעסע ,און אים איז געווען אין אגַרױי-
סער מאָס צו פאַרדאַנקן איר גרויסער דערפאַלג".
בעת אין מיטל-ליטע בייטן זיך די אֶקופּאַנטן ,לעבט ל .אגַע-
וויסע צייט אין ווילנע ,וואו ער שפּילט יידיש טעאַטער .װען די
פּאָליאַקן באַפּעסטיקן זיך אין וויל-
נע ,װערט פאַרווערט צו שפּילן
אויף יידיש ,שפּילט דעמאָלט ל.
פּויליש רעווי אין אַ פּוילישן קינאָ,
צוריק א'פּ סטאַלסקי .דאָ טרעט ער
אויך אויף אין שלום-עליכמס מאָ-
נאָלאָגן ,איבערזעצט פון אים ,און

ווען די לאַגע ווערט קלאָרער ,פאָרט
ער צוריק קיין ואַרשע ,וואו ער
ווערט( ,אין  )1291צװאַמען מיט
זיגמונט טורקאָוו , דער גרונט'זייל
,ענטראַל"-טעאַטער ,וואו ער
פון צ

שאַפט אַ ריי גלענצענדיקע קרעאַ-

אַ סצענע

פון

איום

החופּה"

)

(א"ר פון מאַרק אַרנשטײן)
ל .ווינער ,ל .זשעלאזא ,י .גאַרטעלעװיטש ,לאה קאָמפּאַנעעץ ,ש .לאנדוי און
(זיצנדיק) מ .קליין

היימישע סביבה פון יידן ,יידישע אַקטיאָרן ,זייער חברישע באַ-
ציונג צו מיר .סיהאָט מיך אך אנַעם געטאָן די פּיעטעט מיט
וועלכער דער דעמאָלטיקער יידישער אַקטיאָר האָט זיך באַצױגן
צום טעאַטער (היינט איז עס ,ליידער ,פאַרשוואונדן) ,דאָס פאַר-
הײליקן די בינע  --אונדזער מאַמען .מיין ערטוטע פאָרשטעלונג
איז געווען אַ טריומף פאַר מיר .מען האָט געשפּילט גיהוֹדה און
ישראל" (די צוױי סערזשאַנטן) און כאָטש איך האָב שוואַך געקענט
יידיש ,האָב איך געפילט ,אַז כיבין ביי זיך אין דער היים .נאָכן
ערשטן אַקט זיינען אַריין צו מיר די קאַמינסקיס ,אברהס-יצחק
אוו אסתר-רחל ,ליבערט און אַנדערע און מיר געדאַנקט פאַר
מיין שפיל און צוגערעדט ,איך זאָל אומבאַדינגט פאַרבלייבן אויף
דער יידישער בינע .אָבער דאַן איז עס שוין פאַר מיר סיי-זוי-סי
0411

ציעס אין אַ נייעם יידישן רעפּער-
טואַר .דאָ רעזשיסירט ער אויך די
פּיעסעס ,ד'ר שטיגליץ" ,קאָמעדיע
אין  3אַקטן פון פרידמאַן און גערץ,
און (צוזאַמען מיט זיגמונט טורקאָוו)

,מאָטקע גנב" פון שלום אֵש ,גייט

ש .לאַנדוי אין ,די געצוואונגענע

חתונה" ()7091

שפּעטער אַריבער אין ,,וויקט" ,וואו
ער שאַפט די ראָל פון ,סולטאַן" אין ,שבתי צבי" ,דערנאָך אין

רעווי-טעאַטער ,אַזאַזעל? און אין אַנדערע יידישע טרופּעס.

אין  9291האָט ער געשפּילט אין ,ווניט" (אָנפירונג  ---יאָנאַס

טורקאָוו) ,אין  --- 3291אין ווילנער 'פאָלקס-טעאַטער! און ביים אויס-
בראָך פון דער צווייטער וועלטימלחמה אַנטלאָפן פון װאַרע'ע קיין
ביאַליסטאָק ,געשפּילט אין דאָרטיקן יידישן מלוכה טעאַטעי .ואו
ער האָט ,בעת דער פּרעמיערע פון שעקספּירס ,דער שטורם ' ,דעם
7טן דעצעמבער  ,0491באַקומען אהַאַרץ-אַטאַקע נאָכן ערשנן אַקט
און איז געשטאָרבן אין זיין גאַרדעראב,
ל ,האָט שטודירט רעזשי און טעאַטער-קונסט ביי זשעלאַזאָוסקי
און גרובינסקי .ער איז אייניקע מאָל געווען פאַרװאַלטונגס-מיטגליד
פון יידישן אַרטיסטן-פאַרײין אין פּולן ,און אַ געוויסע צייט אויך
איר וויצע-פאָרזיצער.
|
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לעקסיקאָן

פון

טעאַ טער

יידישן

ל .האָט איבערזעצט אויף יידיש קראַשעװוסקיס 'ציגאנקא אזא",
ואין ניו יאָרק איז די פּיעסע איבערזעצט און געשפּילט געװאָרן
דורך וויערא ראָזאַנקאַ |' ,דאָס בינטל משוגעים' פון לאָופס' ,פּעטרא
קארוזא' פון ראָבערטאָ בראַקאָ( ,אויך געדרוקט אין דער איבערזע-
צונג פון זלמן זילבערצווייג ,װאַרשע  )9191און די צויי טויב"
פון מאָאנא {אויך געדרוקט אין דער איבערזעצונג פון נ .און ז.

אָפּהענגיק צי ער איז יונג אָדער אַלט .די וועלכע קענען שמואל
לאַנדױ און דעס אַרטיסט און האָבן אים געזען אין זייַנע פאַר-
שייזנאַרטיקע ראָלן ,וועלן זיינע געשטאַלטן קיינמאָל נישט פאַר.
געסן... .כיהאָב געזען ,אַ שטייגער ,ידיר שטיגליץי אין ווין אויף
דייטש בי די אָנגעזעענסטע ווינער קינסטלער; כיהאָב אים דער-
נאָך געזען אין פוילישן טעאַטער מיט אַ מייסטערהאַפּטן פּויליטון

זילבערצווייג ,װאַרשֶע  .,}9191אַלע ל',ס איבערזעצונגען זיינען גע

אַקטיאָר אין דער ראָל פון אַלטן שטיגליץ .איך האָב מיט עטלעכע

שפּילט געװאָרן אויף דער יידישער בינע.
ל;'ס ברודער משה איז געווען אַן אָפּערע-זינגער און האָט אַ
געוויסע צייט געשפּילט אויף דער יידישער בינע| .זיין ביאָגראַפיע
זע אין צווייטן באַנד פון ,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,ז999 .ן,
ל'.ס פילזייטיקע אַקטואַציע ווערט גלייך באַמערקט פון דעם
טעאַטראָל נח פּרילוצקי ,וועלכער פאַרנאָטירט זיין שפּילן אין אַ
דראַמע און אין אַן אָפּערעטע אויף פאָלגנדיקן אופן;

ואין יעקב גאָרדינס ,אָן אַהיים"}
יאַ סובטעלישער קאָמישער טיפ איז פיליפ וױיס ,וועלט עס
האָט זייער גוט ,נישט שאַרזשירט ,מיט טאַקט ,געשפּילט דער
אַלזײטיקער פעיקער הי לאַנדע".

וֹאין לעהאַרס ,עװאַ? |
אמיט טאַקט און גראַציע ,מיט באַגײיסטערונג און ווערדע
שפילט הי לאַנדע ,דער אינטעליגענטישטער יידישער אַרטיסט,
דעס רייכן פאַבריקאַנט און עלעגאנטן פּאַריזער לעב-יונג אַקטאַון
פלאָבער .סיאיז קענטיק ,אַן אינערלעכע אויפלעבונג און דער-
מונטערונג פילט אָן דעס אַרטיסט ,וואָס האָט ענדלעך זיך דער-
פילט אין זיין אַטמאַספערע".
אין מערץ  ,33291בעת ס'איז אין ווילנע געפייערט געװאָרן זיין
סיאָריקער בינע-יוביליי ,איז דאָרט דערשינען אַ ביכל מיט ביאָ-
גראַפישע שטריכן פון יובילאַר און אַרטיקלען וועגן אים פֿון זשאַק
לעווי ,אהרז מאַרק ,עפּיזאָדן פון זיין לעבן ,די געשיכטע פון יוביליי-
קאָמיטעט ,דער אַדרעס פון יובל-קאָמיטעט און טעאַטער-געזעלשאַפט
און אַ באַדיכט פון דער פייערלעכער זיצונג אין יי"װואָ לכבוד דעם
יובילאר ,װוי אויך אייניקע בילדער זיינע פּערזענלעכע און אין ראָלן,

,ובל-קאָמיטעט
דאָס העפט ( 61זז ).איז אַרױסגעגעבן געװאָרן פון י
און געזעלש .פריינד פון יידישן טעאַטער".
זשאַק לעווי שרייבט דאָרט;:
,פּאַראַן גוטע אַקטיאָרן און פאַראַן אַקטיאָרן  ---קינסטלער .זיין
אַן אַקטיאָר קאָן מען זיך אויסלערנען מען האָט אַ ביסל ווילן אַ
ביסל פעיקייט ,אַ ביסל עקשנות און אַ סך חוצפה ...ביי אַ סך רוטין
קאָן מען אַפּילו ווערן אַ גוטער אַקטיאָר .אַן אַרטיסט אָבער  ---דאָס
איז שוין אינגאַנצן עפּעס אַנדערש .אַ קינסטלער מוז מען געבוירן
ווערן .און שמואל לאנדוי איז אָן ספק אַ קינסטלער מלדה ומבטן.
זיין עבודה אין דעם היכל פון טעאַטער-קונסט איז נישט קיין צו-
פעליקייט; צו דעם איז ער באַשאַפן .דאָס איז זיין שליחות ,זיין מי-
סיע ,און ער טראָגט זיין שליחות מיט ווערדע,.
חוץ גרויסן טאַלענט און גרויסער באַשײדנקייט ,פאַרמאָגט
שמואל לאַנדױ נאָך אַ גרויטע מעלה .זייענדיק דער אמתער ,ניעזט
געמאַכטער סטאַר ,איז ער זייער וייט פון יסטאַרעוועױ ,פון מבטל
מאַכן אָדער דערנידעריקן יענעם כדי זיך אויפצוהייבן .לאַנדױ איז
די גאַנצע יאָרן אַ חסיד פון אַ קאָלעקטיון טעאַטער ,אָן סטאַרן און
אָן קעניגן.. .אַליין אַ זאַפטיקער און פילזייטיקער קינסטלער ,וועל-
כער האָט געשאַפן אַ גרויסע גאַלערײ פון גלענצנדיקע מיפן
..שעצט ער נאָך אין יעדן איינעם דאָס שועפערישע ,נישט
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יאָר צוריק געזען שמואל לאַנדױ אין דער זעלבער ואָל -א-ון
איך װעל ערשט שטיגליצן קיינמאַל נישט פּאַרגעסן .זאָס איז
געווען מער װי געשפּילט .דאָס איז געווען געשאַפּן גארַויסע
קרעאַציע".
אהרן

מאַרק

כאַראַקטעריזירט

;אַ קרעפטיקע,

שטאָלצע

אים

פיגור;

אַזֹי:

אַן אינטערעסאַנטע

געעעניצט

פנים מיט אַ שאַרפן אויסדרוק ,װואָס מאַכט אָפּטמאָ? דעס איינדרוק
פון רוגזה;

אַ ברייטע

נאָר פּאַר יזאָגן ראָלױ,
מענטשלעכע
לאַנדו,

מעכטיקע

שטים,

נאָר פאַרשיידענע

ליידן און פריידן --

װאָס איז באַטשאַפן
טענער

דאָס איז דער

ניעוט

און גאַמעס
אַרטיסט

פון

עומואל

פּאַראַן אין זיין אויסערלעכקייט ,אין זיין האַלטונג ,אין זיין
באַציונג צו זאַכן ,בעיקר צו טעאַטער ,אין זיין אָפּשאַצונג פון
מענטשן ,אין זיין ליבע צוט אמת .אין זיין אָפּטן בייזערן זיך,
אין זיין יקלאַפּן אין טישי ,װואָס איז באַרימט געװאָרן ביי יידישזע
אַקטיאָרן אין פּױלן ,אין דער קראַפּט פון זיין װאָרט ,פון זיין טאָן,
אין דער פרייהייט און נאַטירלעכקײט פון זיין באַנעמונג --
פּאַראַן אין דעם אַלעם עפּעס אַזױנס ,װואָס זאָגט עדות נישט נאָר,
אַז ש .לאַנדױ איז אַ מענטש פון טאַלענט ,נאָר אויך (ואָס עס
איז פיל זעלטענער דערפון ,אַז שמואל לאַנדױ ,איז אַ פּערזענלעכ-

קייט .איך קען אַ סך אַקטיאָרן ,װאָס ציטערן פאַר זיין בליק

נישט מחמת ער איז אַװוי ברוטאַל ,נאָר מחמת ער פּאַרמאָגט איי-
גענעם כאַראַקטער ,פעסטקייט ,אומבויגעוודיקייט ,שטאָלץ און
חשיבות ,און מחמת ער איז בטבע נישט קיין מענטש פון קאָמ-
פּראָמיסן .מענטשן ,װאָס קענען אים גוט ,וייסן צו דערציילן
אַז זיי האָבן קיינמאָל נישט געהערט פון אים קיין װאָרט פון
חניפה .האַרבע דבוריס האָבן אָבער געהערט פון אים אַ סך.

עס איז זייער כאַראַקטעריסטיש פאַר ש .לאַנדױ זיין באַציונג
צום יידישן טעאַטער בכלל און בפרט צוס אַזו-גערופענעם סטאַ-
ריזם .נישט איין נאַיווער בירגער פון לאַנד ...האָט אונדז געשטעלט
די תמימותדיקע קלאָץ-קשיא, :נישט שוין-זשע איז שמואל לאַנדױי
עפעס מער װי אַ גוטער ,לאָמיר זאָגן גלענצנדיקער אַקטיאָר?
מיר האָבן קיינמאָל נישט געהערט ,ער זאָל אָנפירן מיט א טרופע,
מיט אַ טעאַטער אדג .מיר האָבן אויך קיינמאָל נישט געהערט,
ער זאָל זיין אַ שטאַרק-געזעלשאַפטלעכער מענטש ,אַ מעורב
בין הבריות ,אַ באָהעמיסט ,וי דער שטיגער ביי די דאָזיקע
לייטײ .עס איז קלאָר ,אַז זוקא אין אָט די ,חסרונות" ליגט זיין
כוח ,ליגט דער פּאָזיטיוועי ווערט פון שמואל לאַנדױ אַלס פער-
זענלעכקייט .לוט זיין גרויסן טאַלענט ,װאָלט ער בלי-עוום ספק
געקאָנט אַנפירן מיט אַ גוטער טרופּע אָדער טעאַטער ,דיה ווערן
אַ סטאַר .אין אונדזערע צייטן טוען עס אַ סך נישט-באַרופענע
מענטשן מיט קליינע פעאיקייטן ,געווינענדיק דורכדעם געוויסע
מאַטעריעלע פּאַזיציעס .שמואל לאַנדױ איז אָבער אַ קעגנער פון
אַזאַ סססטעם  --ניט בלויז מיטן רעדן ,נאַר אױך מיט מעשים.
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לדושים

באַנד
גרייכט אין דעס קאָמפּליצירטן טיפ פון סולטאַן אין ישבתי צביי
מיט זיין טיפן ,אינטויטיוון אַריינדרינגען אין אַ ראָלע .עמיצער
האָט געשריבן וועגן לאַנדױס סולטאַן ,אַז ,מיטן איין סאַרקאַס-
טישן שמייכעלע פונם סולטאַן האָט ער אויסגעזנגען אַ גאַנצע
גאַמע פון געפילןײ ,און אַז אמתע טאַלענטן אַנטפלעקן זיך אַפי-
לו אין די קלענסטע ראָלןײ .די קריטיק אין דער הױפּטשטאָט פון
פוילן האָט נישט איינמאָל געשאַצט לאַנדױס אַ קרעאַציע העכער
ראָט ביי די אָנגעזעענסטע

װוױ די שאַפונג פון די זעלבע

פוי-

לישע אַקטיאָרן .איך וויל דערמיט זאָג ,אַז שמואל לאַנדױ האָט
זיך דערװואָרבן גרוים אָנערקענונג בליז מיט זיין קינסטלערי-
שער אַרבעט ,מיט זיין פּראַכטפולן שפּילן.
,עוויזאר"
,אסיפּ ' אין גאָגאָלס ר

אין מאָליערס ,קאַרגער"
(צייכענונגען פון פ .פּרידמאַן)

אַן אויסגעצייכנטער יידישער אַקטיאָר האָט מיר נישט לאַנג
געזאָגט ,אַז מיט לאַנדױן איז אַ פאַרגניגן צו שפילן אױיף דער
בינע; זיינע טיפן זיינען אַזעלכע פעסטע און קערנדיקע ,אַז די
מיטשפּילער אָדער פּאַרטנערן האָבן נאָכאַנאַנד אַן אָנרעגונג
אויסצוהאַלטן זייערע אייגענע טיפן .מען פאַרגעסט ,אַז ס'איז
|
טעאַטער.
לאַנדױ איז אויך אַ פילזייטיקער אַקטיאָר ,חוץ װאָס ער איז

מװזיקאַליש ,זינגט און שפּילט אויף אַן אינסטרומענט .דער מחבר
פון די שורות האָט שוין געזען ש .לאַנדוין אַלס קאָמיקער ,און
דער

ג,ענעראַל גובערנאַטאָר"
אין ,די  7געהאָנגענט"

װעט

זאַל האָט זיך געטריסלט
נישט
אַ שטיק

זיך שמואל
אין

איינפאַלן
ײידיש

פאַר געלעכטער,

צו באַצייכענען

טעאַטער

פון בעסטן

געוועזענעם

צאַרישן

2045

אַ קאָמיקער,

מין פאַרקערפּערט

לאַנדױ און אויך אַ גרויסע תקופה

מיט

פון יידישן טעאַטער

רוסלאַנד".

יאָנאַס טורקאָוו כאַראַקטעריזירט

אומעטום ,וואו ש .לאַנדוי שפילט ,זעט ער זיך אַרױס ,נישט
ווייל ער איז אַ סטאַר ,נאָר ורייל ער פאַרמאָגט אין זיין טאַלענט
סיי זאַפטיקײט ,טיי קערנדיקייט .יעדע ראָלע ,װאָס לאַנדױ שאַפּט,
איז פול מיט אינהאָלט ,יאָדערדיק .ער שאַרזשירט קיינמאָל ניטסט,
ער זוכט נישט קיין ביליגע עפעקטן דאָס נעמט זיך דערפו,
װאָס לאַנדױ ע:פירט קיינמאָל נישט ,אַז ער ישפּילטי פאַר אַן
עולם .ער איז אױף דער בינע אין בעסטן זין פון װאָרט פריי,
דאָס הייסט ,וישט בלויז ,אַז ער האָט פרייע באַוועגונגע ,ער
פילט זיך גוט אויף דער בינע אדג( .דאָס טרעפט אויך ביי אַ סך
אַקטיאָרן ,אַפּילו ביי טאַלענטלאָזע) .ער פילט זיך איף אַזױ
וייט פריי ,אַז ער שפּירט נישט אױף זיך דעם דרוק פון די צו-
שויער און ער האַלט נישט פּאַר נייטיק פאַר די דאָזיקע צושויער
צו שפרינגעו פּון דער הויט .ער איז דורכויס נאַטירלעך .די בינע
איז זיין אמתע סטיכיע ,זיין עלעמענט ,זיין לופט.
איך װעל קיינמאָל נישט פאַרגעסן (אַזױ איז עס מיט לאַנדױס
ראָלן  --מען קאָן זיי נישט פּאַרגעסן) וי הערלעך עס איז דער
אַלטער פאָמכר פון ,כאַסיע די יתומה" ,װאָס פאַר אַ הויכע מדרגה
דער קינסטלער האָט דאַ דערגרייכט מיט דער נאַטירלעכקײיט
און פשטות און אַ פאַרקערטער פאַל :וויפיל האָט לאַנדױ דער-

לאַנדױן װוי

כאָטש

קײַנעם

אים אַזױ;

;לאַנדאו האָט געהערט צו די אַקטיאָרן-קינסטלער פון על-
טערן דור ,װאָס האָבן קיינמאָל נישט יאַװועקגעלײגטי קיין ראָל,
תמיד געווען גלענצנדיק אָדער גוט .דער מענטש האָט באַזעסן
דעם גרויסן סוד פון אויספורמען אַ דאָל וו אַ גרויסער סקולפּ-
טאָר זיין ווערק ..דערביי האָט ער ,לוט די אָבסערװאַציעס ,װאָס
מיר איז אויסגעקומען צו מאַכן בעת מיין שפּעטערדיקער צװאַ-
מענאַרבעט מיט אים אין פּאַרשיידענע טעאַטערס ,קיינמאָל זיך
נישט יגעגריבלטי אין אַ ראָל ,קיינמאָל זיך אין איר נישט פאַר-
טיפט ביים שטודירן ,און דאָך איז יעדע ראָל אויסגעקומען אין
זיין קרעאַציע וי אויסגעשליפן ביז די קלענסטע פרטים .דאָס
איז געווען דער סוד פון זײַן גאַט-געבענטשן טאַלענט .ער איז
געווען אַ מייסטער פון בינע-קונסט .אַ פּרעכטיקער ,קערנדיקער
אַנסאַמבל-אַקטיאָר ,װאָס האָט אַרױסגעשינט
פן

אַ טעאַטער-פאַרשטעלונג

וי

אַ ריינער

או אַרױסגעלױכטן
בריליאַנט.

דאָס כאַראַקטעריסטישע ביי איס איז געווען דאָס ,װאָס ער
האָט זיך נישט געריסן צו זיין אַ יסטאַרי ,קיינמאָל זיך ניעזט
געריסן נאָך גרױסע ראָלן ,הגם ער האָט נישט איין יסטאַרי
אַוועקגערוקט אָן אַ זייט מיט זיין שפּילן .לאַנדאו איז נישט גערן
אַרױסגעפאָרן שפילן אויף דער פּראָווינץ ,און ,װוי מיר איז באַ-
קאַנט ,האָט ער קײינמאָל נישט געװאָלט פאָרן שפּילן אין אויס-
לאַנד ,נישט געקוקט אױיף די בעסטע פאַרשלאַגן ,װואָס ער האָט
געהאַט.
אַנגעהױבן זיין יטעאַטער-קאַריערעי האָט לאַנדאו נאָך אַלס
שילער פון מיטל-שול אין ולאָצלאַועק ,וואו ער איז געבוירן
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לעלסיקאָן
געװואָר.

דאָס יאָר ,אין וועלכן

ער

איז געבוירן

פון

געװאָרן,

איז,

מייץ איך ,פאַר אַלעמען געווען אַ סוד .ער האָט פיינט געהאַט
וועגן דעס צו רעדן .דאָס איז געווען איינער פון זיינע שוואַכסטע
פונקטן ער האָט זיך ביז די לעצטע מינוטן זיינע געהאַלטן מוונ-
טער ,פול מיט לעבן און יוגנטלעכן טעמפּעראַמענט.

אַ מענטש פון מיטל-וואוקס ,רעפּרעזענטאַטיזו ,עלעגאַנט ,מיט
אַ שיינעם פּעך-שװואַרצן קאָפּ האָר ,האָט שעטרענדיק אויסגעזען
פריש און יתג .אין פּריואַט-לעבן האָט ער זיך נישט צופיל
געחברט מיט זיינע קאָלעגן אַקטיאָרן ,שטענדיק געווען מיס-
טרויעריש און אומצופרידן .פון דער נאַטור האָט ער געהאַט אַ
בייזן ,מעפיסטאָפלשן אױיסדרוק אויפן פנים .מען האָט אים
גערופן ימרוקי ,יקרומער האָקױ .אין די טעאַטערס ,וואו ער האָט
געאַרבעט ,האָט ער געהאַלטן אין איין אַריינטענהן ,אַז מען באַ-
גנבעט די אַקטיאָרן .זיין ווערטל ימען גנבערטי (גערעדט האָט
יער מיט אַ שאַרפן ירי ,הגם געהאַט אַ פרעכטיקע דיקציע) איז
געווען באַקאַנט אין אונדזער טעאַטערזועלט.

בי דעם אַלעם איז ער געוען אַ גרױסער וויצלער או אַ
וואונדערבאַרער ,רייצנדיקער דערציילער .בעתן דערציילן עפעס,
האָט ער קיינמאָל קיין שמייכל נישט געטאָן און סיאיז עװוער
געווען צו דערגיין צי ער מיינט עס ערנסט ,צי עס איז נאָר אַ
וויץ .ער האָט ליב געהאַט יאָנצוציעױ (קיבעצן) אַקטיאָרן .לאַנגע
יאָרן איז אים אויסגעקומען צװזאַמענצואַרבעטן מיט אייזיק סאַמ-
בערגן און זיי האָבן זיך כסדר יאָנגעצױגױ װער עס אִיז פון זי
עלטער .לאַנדאו האָט תמיד געוויזן זיין פּעך-שוואַרצן קאָפּ האָר,
וואו עס איז נישט געווען קיין צייכן פון גרויע האָר .לאַנדאו איז
געווען אַ סד עלטער פון סאַמבערט ,אָבֶער האָט אויסגעזען פיל
יינגער פון אים.
לאַנדאו האָט געפירט אַ שטרענג ,אָפּגעזונדערט לעבן אַלע
זיינע יאָרן האָט ער געװוינט אין האָטעלן און סיאיז נישט גע-
ווען דער כוח ,װאָס זאָל אים איבערצייגן זיך איינצואָרדנען אין
אַ פריוואַטער דירה .מען האָט געשמועסט ,אַז ער ול נישט
מען זאָל ויסן וי אַזױ ער לעבט"...
|
זיגמונט טורקאָוו כאַראַקטעריזירט אים אַזױ:
...אין טעאַטער |יצענטראַלי} האָבן זיך געפונען צווי
גלענצנדיקע אַקטיאָון :סאַמבערג און לאַנדע.. .אייזיק סאַמבערג
און שמואל לאַנדע זיינען געווען די צוויי טאַלענטירטסטע און
פּאָפּולערסטע אַקטיאָרן אין פוילן אין דער צווישנצייט פון ביידע
וועלט-מלחמות .סאַמבערג איז יונגער געווען פון לאַנדען ,איז
עס אָבער נישט געווען צו דערקענען צוליב זייער אויסזען :נסאַמ-
בערג) אַ גלאַטער ,ברייטער שאַרבן אַ שוואַרץ געשניצט לענגלעך
פנים ,פאַרענדיקט מיט אַ שטאַרק אַרױסגערוקטן אונטערשטן גע-
בים .לאַנדע ,דאַקעג ,האָט געהאַט אַ קאָפּ פעכעװואַרצע האָר,

ברענענדיקע אױגן אונטער געדיכטע ברעמען און אַ רונדיק,
אויסגעפילט פנים .פלעגן זי זיך טאַקע ביי יעדער געלעגנהייט
קיבעצן און צוגעבן אייו זד דעם צווייטן אייניקע צענדליק יאָר.
לאַנדע פלעגט רופן סאַמבערגן ייונגערמאַנטשיק מיטן פליךי,
און סאַמבערג  --לאַנדען :יבאָיטשיק מיטן געפאַרבטן קאָפּי.
לאַנדע איז געווען אַ פאַרשלאַסענער אין זיך און אויסגעמיטן
גוט-ברודערשאַפּט מיט אַקטיאָרן ,האָט מען אים געהאַלטן פאַר
אַן יאינטעליגענטי ,װאָס בלאָזט פון זיך .סאַמבערג איז אָנגעגאַנ-
גען פאַר אַן עמך-מענטש ,אַ ינאַש-בראַטי מיט וועמען מען קאַן
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זיך דערלויבן אַ שפּאַס ,אַ וויץ און טאַקע אַ געפעפערטן .לאַנדע
איז געווען עלעגאַנט געקלײידט; סאַמבערג האָט קאָקעטירט מיט
באָהעמישקייט און נישט-באַהערשטער פּאָלקסטימלעכקייט .לאַנדע
פלעגט רעדן געלאַסן ,צוריקגעהאַלטן .דער אימפּולסיווער סאַמ-
בערג פלעגט זיך היצן ,זיך באַמיען איבערצושרייען זיין מיט-
שמועסער ,באַנוצנדיק זיך דערביי מיט שאַרפער זשעסטיקולאַציע,
ביידע האָבן אָנגעהױבן זייער אַרטיסטישע קאַריערע נאָך
פאַר דער ערשטער וועלט-מלחמה; לאַנדע פריער ,וי אַ פּױילי-
שער אַקטיאָר ,אונטערן פּסעוודאָנים סטאַלסקי ,סאַמבערג --
מיט אייניקע יאָר שפּעטער ,אין דער טרופע פון אברהם יצחק
קאָמינסקי ,זיינס אַ ורייטער קרוב-. .הגם לאַנדע האָט באַזעסן אַ
װאַרעמע באַריטאָן-שטימע און געששפּילט אויף אײיניקע אינסטרו-
מענטן ,האָט ער פונדעסטוועגן די ערשטע יאָרן מיט מער חשק
געשפּילט אין דראָמאַטישע טרופעס און אין אַן ערנסטן רע-
פּערטואַר.
..סאַמבערג איז געווען פּֿאָפּולער ביים ברייטן עולם .לאַנדע,
דאַקעגן ,איז געווען פּאַוואָריזירט פונם פיינשמעקער ,װאָס האָט

געזען אין אים יאײיראָפּעישקייט' און טעאַטער-קולטור .לאַנדעס
שפילן האָט געטראָגן אין זיך שפורן פון אַ סך דערפּאַרונג און
קולטור ,װאָס ער האָט מיטגעבראַכט פון פוילישן טעאַטער,
סובטעלקייט ,שפּאַרזאַמקײט אין באַוועגונגען ,אין אויסערלעכע
מיטלען... .לאַנדע איז געווֶען געמיטלעך ...לאַנדע פלעגט באַווירקן
..ביידע האָבן זיי געקאַנט שפּילן די זעלבע ראָלן ,פלעגן אָבער
די מער פּאַראַנטוואָרטלעכע ראָלן איבערגעגעבן ווערן סאַמבערגן,
װאָס האָט געפונען אַ טיפערן אָפּקלאַנג בי די ברייטע מאַסן
..להיפך צו לאַנדען פון וועלכן סיהאָט געבלאָזן אַ געוויסע קאַלט-
קייט און צוריקגעהאַלטנקייט. .הגם לאַנדע פלעגט אָפט שפילן
די זעלבע ראָלן װאָס סאַמבערג און אַפילון געווען קינסטלעריש)
אויסגעהאַלטענער און רייפער ,פלעגט ער אָבער קיינמאָל נישט
ווערן אַנגאַזשירט קיין אױיסלאַנד וי אַ גאַסט-שפילער, .לאַנדע
האָט געהערט צו זי איפנעמפעיקסטע און געוויסנהאַפטסטע
אַקטיאָרן מיט וועלכע רעזשיסערן האָבן מיט פאַרגניגן געאַרבעט.
...לאַנדע פלעגט טריי בלייבן דער פעסטגעשטעלטער און פאַר-
פיקסירטער ליניע :ער פלעגט זי מיט יעדער פאָרשטעלנג מער
פאַרטיפן און סוף כל סוף דערפירן צו אַזעלכע פּערפעקטע ק-עאַ-
ציעס מיט וועלכע סיהאָט געקאָנט שטאָלצירן די בעסטע אייראָ-
פעישע בינע .ער איז געווען אַ מוסטער פון אַן אַנסאַמבל-אַקטיאָר
און דער קרעפטיקסטער ,פולבלוטיקסטער קינסטלער ,ואָס מיר
איז אויסגעקומען צו זען אין יידישן טעאַטער .אױב מיט סאַמ-
בערגן פלעגט ...זיין שװווער צו שפּיל ,האָט אָבער דאָס צװזאַמענ-
שפילן מיט לאַנדען פאַרשאַפט אַן אמתן נחת-רוח .אין די עופּע-
טערדיקע יאָרן האָב איך זיך נישט פאָרגעשטעלט קיין ערנסט,
קינסטלעריש טעאַטער אָנעם אָנטײל פון לאַנדע .תמיז פאַרן
אָרגאַניזירן אַ נייעם סעזאַָ ,פלעג איך מיך קודס כל ווענדן צו
אים .הגם ער איז אין פּריוואַטן לעבן אויך נישט געווען פריי פון
קאַפּריזן און שטימונגען ,ואָס זיינען אָפט געווען פאַרדראָסיק,
פלעג איך אָבער פאַרגעסן אין דעם ווען עס האָט זיך געהאַנדלט
אין לאַנדע דעס קינסטלער ,און אַ קינסטלער איז ער געוען
איינער פון די בעסטע ,װאָס דאָס יידישע טעאַטער האָט פּאַר-
|
מאָגמ".

קדושים

באַנד

יי

אין אױגוסט  1291איז אין 'צענטראַל'-טעאַטער אויפגעפירט
געװאָרן דורך זיגמונט טורקאָוו מאָליערס 'קאַרגער' ,און ועגן
דעם שרייבט דער רעזשיסער:
ידעם דערפאָלג פונס אָוונט האָט אויך געטײילט ש .לאַנדע.
אין דער ראָל פון דעם קוטשער-קוכער זשאַק האָט ער געגעבן
אַ פולבלוטיקע ,פּאַרביקע מאָליערישע געשטאַלט ,װאָס האָט קיין
גלייכן צו זיך אין יידישן טעאַטער נישט געהאַט .ער װאָלט אויך
מיט דער זאָזיקער קרעאַציע זיך נישט פאַרשעמט אויף קיין ששום

גרויסער וײַנע".
און װעגן ל ס שפּילן אין גאָגאָלס 'רעוויזאר'
טורקאָו:

שרייבט זיגמונט
:

,אויך דאָס מאָל האָט לאַנדע געשאַפן אן אומפאַרגעסלעכע קרעאַ-
ציע פונם דינער אָסיפּ .װאָס איז נישט אָפּגעשטאַנען פון מאָליערישן
זשאַק" .וועגן זיין שפּילן אין /מאָטקע גנב', :לאַנדע איז געווען דער
טיפּישסטער קאַטעריניאזש פון װאַרשעװער הייף" ,און אין אַן אַנדער
פּלאַץ, -- :מענדעלעס פפּריזיוו' איז געווען אונדזער שװאַכסטע
סאָבן זיך אין דער פאָרשטעלונג אויסגעצייכנט
פאָרשטעלונג ,הגם ה
שמואל לאַנדע און יאָנאַס טורקאָוו",
דר .מ .ווייכערט ,רעדניק װעגן דאָס שפּילן פון אסתר רחל
קאַמינסקאַ אַלס 'מירעלע אפרת' און 'די מוטער' פון דוד פּינסקי,

באַמערקט, :ביידע מאָל איז איר פּאַרטנער געווען ש .לאַנדױ .אַ
זאַפטיקער אַקטיאָר ,ביז גאָר אַ טאַלענטירטער .זייערע דיאַלאָגן
זיינען געווען שענסטער קאָנצערט .באַרעדעװודיק נישט בלויז דאָס
װאָו ט ,אויך דאָס שווייגן .זייער צונויפשפּיל  ---פיינסטע אַנסאַמבל-
קונסט" .און שרייבנדיק וועגן דער דראַמאַטישער טרופּע אין 1291
אין 'צענטראַל'-טעאַטער.., :דעם' .קאַרגן' האָט רעזשיסירט ז.
טורקאָוו .,דעם 'רעװיזאָר'  ---לאַנדױ און סאַמבערג .ביידע אויפפי-
רונגען זיינען געווען זויבערע .פיינע ,האָבן פאַרשאַפט כבוד דעם
טעאַטער און געהאַט דערפאָלג ביים פּובליקום ,בעיקר אַ דאַנק די
אַקטיאָרישע דערגרייכונגען... .לאַנדױ אין זשאַק און אָסיפּ ...האָבן
באַרײיכערט די גאַלעריע ביז גאָר-געראָטענע געשטאַלטן אויף דער
|
יידישער בינע".
וועגן ל'.ס שפּילן פאֶסיפּ' אין גאָגאָלס 'רעװיזאָר' שרייבט דר.
ווייכערט:
א דאָס פּינטעלע מענטש .דאָס װאָס דער גאָראַדניטשי אין
יצעוטראַלי (סאַמבערג) האָט זיך באַמיט צו געבן ,און דאָס ,וואָס
דער דינער אָסיפ (לאַנדוי) האָט געגעבן .נישט אין אָנהײב ביים
מאָנאָ אָג אויפן בעט ,וואו ער איז געווען בלייך און פאַרבלויז.
אָבעו דאַ ,ווען ער האָט אָנגעהױבן צו לעבן מיט יענעם שטילן,
אינעו לעכן ,גאָגאָלשן לעב ,באַשטראַלט פון אַ שטילן זניקן
הומאָר ,בוייט װי די רופישע פעלדער ,טיף או האַרציק".
און ועגן ל',ס שפּילן אין מענדעלעס פפריזיוו' שרייבט דר.
ווייכערט:
,לאַנזוי צייכנט זיין ניקאָלאיעווסקן סאָלדאַט מיט פעסטע
זיכערע שטריכן .גיטע שול ,בעסטער נאַטוראליסטישער נוסח".
וועגן זיין פשילן די ראָל פון סולטאַן שרייבט א .אײנהאָרן:
;הי לאַנדױ האָט דאָסמאָל געהאַט אַ ראָלע אין וועלכער ער
האָט קיין גרויסע זאַכן ניט געקאַנט שאַפן דאָך איז זיין סולטאַן
געווען אַן אינטערעסאַנטע שאַפונג מיט דער ספּעציפישער אָריענ-
אַלישער פלעגמאַטישקייט און מיט דער כאַראַקטעריסטישערט

 /שרעקעוודיקייט פון דעם טיראַןײ.
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,ער טאַנץ אַרום גאָלד" (װאָלפּאָנע) פון
וועגן זיין שפּילן אין ד
בען דזשאַנסן-סטעפאַן צווייג ,שרייבט א .קאַציזנע:
.ש .לאַנדױ (וואָלפּאָנע) האָט גוט אויסגענוצט די מעגלעכקייט
פאַנאַנדערצװויקלען אין דער הויפט-ראָלע זיין פיינעם טעמפּע-
ראַמענט .זיין איינגעבוירענע סענטימענטאַלע ווייכקייט האָט אים
געהאָלפן פאַרונדיקן די אומסימפּאַטישע קאַנליקײיט פון דעם
געלט-גײיציקן אַװאַנטוריסט .זיין אַוװאַנטוריסט א ? געװאָרן סימ-
פּאַטיש .אָבער אין דער סצענע ווי װאָלפאָנע ק אָמערט זיך אָן
זיין גאָלד-אוצד אין שרעק פאַרן טריבונאַל ,איז ה' לאַנדױ געווען

אַ ביסל צו קאַלט ,דעקלאַמאַטאָריש ,צו װײיניק איבעו צייגנדיק".

וועגן ל'.ס שפּילן אין בעסערן טעאַטער ,שרייבט יאָנאַס טורקאָוו;
יבעת דער גרינדונג פונם דראַמאַטישן אַנסאַמבל אין וואַרשע-
ווער יצענטראַלי טעאַטער ווערט לאַנדאַו איינער פון די הויפּט-
זיילן פונם דאָזיקן טעאַטער ,וי אויך רעזשיסער .ער פירט אויף,
צווישן אַנדערע ,ידר .שטיגליץי (איינע פון זיינע בעסטע ראָלן)
און צוזאַמען מיט זיגמונט טורקאָוון פירט ער איף שלום אַשס
פיעסע ימאָטקע גנבי אין וועלכער ער שאַפט אַן אומפאַרגעסלע-
כע געשטאַלט פונם יקאַטעריניאַזעזי.
אין יוויקטי שפּילט לאַנראַו דעם יסולטאַף אין זש! אַווסקיס
ישבתי צביי ,אין מענדעלעס יפּריזווי  --דעם יניקאָל-עווסקי
סאָלדאַטי ,אין מאָליערס יקאַרגף זשאָק) ,אין גאָגאָלס ירעוי-
זאָרי (יאָסיפי) אין עטינגערס יסערקעלע (רי יוחנן דער שדכן)
 -אַלע פּיעסן רעזשיסירט פון זיגמונט טורקאָוו .לאַנדאַו האָטאין די אַלע ראָלן געשאַפן אומפאַרגעסלעכע ,מײיסטערהאַפטע
קרעאַציעס .ער מאַכט דורך מיטן יוויקט' דעם גאַנצן מורני
איבער פוילן ,דערנאָך מיט אַנדערע יידישע טרופעס.
אין יאָר  ,9291ווען איך האָב אַנגעפירט מיטן ואַרשעווער
ערשטן יידישן געזעלטשאַפּטלעכן טעאַטער (יווניטי  --וואַרשעווער
נייער יידישער טעאַטער) ,האָב איך אַנגאַזשירט אויך לאַנדאַון
אין דער טרופע .די ערשטע פיעסע  --דר .ב .צפורס יאויפ-
שטאַנדי שטעלט דוד הערמאַן .לאַנדאַו צייכנט זיך ווידער אויס
אין דער ראָל פון יגושעלאי .דערנאָך אין מיין אויפפירונג פון
דזשאָנסאָנס יװאָלפּאָנעי (אין בער האָראָוויצעס איבערזעצונג מיט
לידער-טעקסטן פון אלתר קאַציזנע און מחיק פון יוסף קאַ-
מינסקי) שפּילט לאַנדאַו מיט גרױס דערפאָלג די הױפּטראָל.
אין יאָר  3391אַנגאַזשירט איך לאַנדאָון קיין ווילנע אין
יפאָלקס-טעאַטערי ,וואו ער שפּילט דעם סעזאָ .איך פיר דאָרט
אויף ,צווישן אַנדערע ,ידי סיבהי פון לעאָנאַרד פראַנק .לאַנדאַו
האָט געשפילט דעם אַלטן פאָלקס -לערער".
וועגן לעצטן עטאַפּ פון ל .שרייבט

יאָנאַס טורקאָו;

ווען סיאיז אױסגעבראָכן די לעצטע |צוױיטען וועלט-
מלחמה ,איז לאַנדאָו ,צװזאַמען מיט זיין פרי און זון און פיל
אַנדערע אַקטיאָרן ,אַנטלאָפן פון די דייטשן קיין רוסלאַנד .ער
האָט זיך אָפּגעשטעלט אין ביאַליסטאָק ,וואו עס א ז געגרינדעט
געװאָרן דאָס ווייסרוסישע יידישע מלוכה-טעאַטע  .לאַנדאָו איז
אַנגאַזשירט געװאָרן אינם דאָזיקן טעאַטער וי אַן ערשטער אַק-
טיאָר .ער האָט אין לעצטן יאָר פון זיין לעבן אין ביאַליסטאָק
דורכגעמאַכט אַ גװאַלדיקע מעטאַמאָרפאָזע .דער ימרוקי און
יקרומער האקף ,װי מען האָט אים גערופן ,איז געװאָרן דער
סימפּאַטישסטער קאָלעגע .אַלס אַקטיאָר האָט ער אין איין ראָל
נאָך דער אַנדערער געשאַפן פרעכטיקע געשטאַלט .ער איז
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געווען זייער באַליבט .מען האָט אים אָפּגעגעבן כבוד פון אַלע
זייטן .ער איז פרעמּירט געװאָרן וי דער בעסטער אַקטיאָר פונם
יאָר (דאָס איז געשעֶן אַ חודש פאַר זיין טויט) .ער האָט אויסגעזען,
װי דער שטייגער ביי אים ,זײיער יונג און מונטער .מען האָט

אים גערופן ייונגערמאַנטשיקי.
נישט קיין קליינע סענסאַציע האָט אַרױסגערופן די ידיעה,
אַז די אָנפירערשאַפּט פונם ביאַליסטאָקער טעאַטער האָט באַ-
שלאָסן צו שטעלן שעקספירס יעוטורםי (אין מיטיאַ וויסקינדס
רעזש' ,און לאַנדאָו דאַרף דובלירן די ראָל פון יפּראָספּעראָי
מיט אברהם מאַרעווסקין ,וועלכער האָט שוין די ראָל געשפּילט
פריער אין װאַרשע .לאַנדאַו איז געווען אַ רעאַליסטישער עי"
שפילער ,אַ פערז איז פאַר אים געווען וי אַ שווערע משא ,וי
ער װאָלט געדאַרפט טראָגן אַ גאַנצע געביידע אויף זיינע פלייצעם.
ער האָט זיך כסדר באַקלאָגט אױף דער פאַראַנטװואָרטלעכקײט
און אױיף די שװועריקייטן ,װאָס ער האָט ביים לערנען די ראָל.
די אַרבעט אַרום דער ראָל האָט אים שטאַרק אויסגעמאַטערט.
ער איז אָבער געווען אַ מענטש מיט אַמביציע און באַשלאָסן גובר
|
צו זיין אַלע שוועריקייטן .
די פרעמיערע איז באַשטימט געװאָרן אויפן 7טן דעצעמבער
 0און לאַנדאַוען איז צוגעטיילט געװאָרן דער כבוד צו שפילן
אין דער ערעטער פּאָרשטעלונג .כמעט אַלע ראָלן זיינען דובלירט
געװאָרן .מען האָט צוגעגרייט אַ גרויסע אויפפירונג .,אױיסשטאַ-
טונג און ספעציעל גענייט קאָסטיומען פאַר די שוישפילער .אַזױ
וי מאָרעווסקי איז געווען אַ סךהעכער און דיקער פון לאַנדאו,
/
האָט מען פאַר לאַנדאָון גענייט אַ ספעציעלן קאָסטיום .
לאַנדאַו האָט בעת דער פרעמיערע געװאָלט איבערשטיגן
זין אַלין .זיין שטים האָט געקלנגען װי אַ גלאָק .ער האָט זיך
באַוועגט אויף דער בינע מיט דער לייכטקייט פון אַ ינגען
מענטע .אין מיטן שפּילן פון ערשטן אַקט האָבן די אַקטיאָרן באַ-
מערקט אויף זיין פנים גרויסע טראָפּנס שװוױיס וי שטיקלעך
האָגל ,אָבער לאַנדאָו האָט ווייטער געשפילט שטאַרק און מיט אַ
|
:
גוואַלדיקן טעמפּעראַמענט.
די שױישפּילערין צפורה פיינזילבער ,וועלכע האָט געעפּילט
ימיראַנדאַ ,האָט באַמערקט די דערעצינונג און אָפגערופן זיך
שטיל צו משה ליפּמאַן ,װאָס האָט געעשפילט יקאַליבאַױ :יזעט
נאָר די טואָפּנס שוױיס אויף לאַנדאָוס פּניסי .סיהאָט זיך געענ-
דיקט דער ערשטער אַקט און די באַגײסטערונג ביים עולם איז
געווען ביז צום העכסטן גראַד .לאַנדאָו איז געווען גליקלעך און
אַראָפּגײענדיק פון דער בינע ,האָט ער נאָך באַויזן צו פרעגן די
שוישפּילער .ינו ,װאָס זאָגט איר? וי איז דאָס געווען?י .ווען ער
איז אַריין אין גאַרדעראָב ,איז אים נישט גוט געװאָרן ,דער צוױי-
טער אַקט איז געגאַנגען ווייטער (אין דעם ששפילט נישט יפּראָס-
פּעראָי) ,אָבער אין דער צייט איז לאַנדאָו געשטאַרבן .דער דרי-
טער אַקט איז שוין נישט געגאַנגען .די פאָרעטעלונג איז צוליבן
אומגליק-פאַל אָפּגערופן געװואָרן.
ווייזט אויס ,אַז לאַנדאַו האָט שוין פון לאַנג געהאָט יאַנגינאַ
פּעקטאָריסי ,װאָס ער האָט פאַר אַלע אױסבאַהאַלטן ,פנקט וי
ער האָט אױיסבאַהאַלטן זיינע יאָרן .דעס האַרץ אַטאַק האָט ער
באַקומען אין מיטן שפּילן ,ווען זיינע חברים האָבן באַמערקט די
טראָפּנס שווייס אויף זיין פּנים און די ענדערונג אין זיין שטים.
צוויי טעג איז זיין קערפער געווען אויסגעשטעלט אין שעקט-
פירס גרים און קאסטיוס איז פאָיע פון טעאַטער .ער האָט גע-

יידישן

טעאַ טער

האָט די פייערלעכסטע לוויה ,װאָס מען קאָן זיך נאָר פאָרשטעלן.
מיט אַרקעסטער ,מיט קרענץ פון צענדליקער אינסטיטוציעס,
מיט דעלעגאַציעס פון אַ סך שטעט .ביים קבר זיינען געהאַלטן
געװואָרן אַ סד רעדעס..
אַזױי האָט פאַרענדיקט זיין טעאַטער-קאַפּיטל אַ גריסער
יידישער אַקטיאָר ,לאַנדאָו האָט פאַרענדיקט זיין לעבן אַזױ וי
עט קאָן נאָר חלומען אַן אַקטיאָר .ער איז געשטאַרבן אויף דער
בינע .לאַנדאַו האָט חתונה געהאַט מיט אַ כאָריסטין פון פוילישן
טעאַטער .שפּעטער איז זי אויך אויפגעטראָטן אין עפּיזאָזן-ראָלן
אויף דער יידישער בינע .זי האָט נישט געגלאַנצט מיט טאַלענט
און דערביי קוים געקאָנט רעדן יידיש .זי איז אָבער געווען אַן
איבערגעגעבענע פרוי און געטרייע מוטער צו זייער אַדאָפּטירטן
זון .בעתן ערשטן וועלט-קריג האָבן זיי אים געבראַכט פון רוס"
לאַנד קיין וואַרשע און אים דערצויגן מיט אַ סך ליבשאַפּט; גע-
לאָזט אים שטודירן (ער האָט געענדיקט אַ העכערע זשורנאַליסטן-
שוס און אַלץ געטאָן ער זאָל אויסוואַקסן אַ נוצלעכער מענטש.
זי האָט פאַרענדיקט איר לעבן אין די גאַזדקאַמערן פון טרע-
בלינקע .ער איז דער אײינציקער; װאָס איז געבליבן ביים לעבן
פון דער משופּחה".
וועגן ל'.ס לעצטן פּעריאָד שרייבט אויך יצחק טורקאָוו"גרוד"
בערג:

,מיט איינער פון די ישטורעםי-פאָרשטעלונגען איז פאַרבונדן
אַ טראַגישער פאַל :אין מיטן דער פאָרשטעלונג דעס 7טן דע-
צעמבער  0491איז געשטאָרבן דער גלענצנדיקער אַקטיאָר
שמואל לאַנדאָ ,װעלכער האָט דעם אָװנט דובלירט די ראָל
יפּראָספּעראָ .ביים סוֹף פון ערשטן אַקט האָט דער קנאַפּיזיבע-
ציק יעריקער לאַנדאו באַקומען אַ האַרץ-אַטאַקע פון גרויס אָנ-
שטרענגונג און גלייך נאָכדעם געשטאָרבן  --אין שעקספּירישן
גרים און קאָסטיום.
דער דאָזיקער גלענצנדיקער ,קערנדיקער יידישער בינע-
קינסטלער ,אַ װעטעראַן פון דער אסתר רחל קאַמינסקאַיגענע-
ראַציע ,האָט אין ביאַליסטאָקער יידישן מלוכה-טעאַטער דורכגע-
מאַכט אפַולשטענדיקע רעגענעראַציע .די געשטאַלטן ,װאָס ער
האָט געשאַפן אין משך פון אַ קנאַפֿ יאָר :דער אַלטער אָװואַדיס
אין ימשפּחה אָוװאַדיסי .,קלמן אין יהערשעלע אָסטראָפּאָליערי,
פוקס אין ייוליס' ,פּראָספּעראָ אין ישטורעסי ,זיינען געוען
מייסטערווערק פון אַקטיאָרישער קונסט .ער האָט אויך איבערגע-
לעבט אַ פערזענלעכן ווידערגעבורט :דער אייביק-בייזער ,פאַר-
ביטערטער לאַנדאָו איז געװואָרן די פּאַרקערפערונג פון פריינט"
שאַפּט און חברישקייט; דער אַנטי-געזעלשאַפטלעכער אינדװוי"
דואַליסט איז געװואָרן געזעלשאַפטלעך און פּאָליטיש אַקטיו
דעמאַנסטוירנדיק ביי יעדער געלעגנהייט זיין הייסן סאָוויעטישן
פּאַטריאָטיזט.
דער עיינער אַקטיאָרישער טיט פון דעס דאָזיקן פולבלוטיקן
קינסטלער האָט אויפגערודערט די שטאָט .זיין לויה ,ואָס איז
פאָרגעקומען אויפן חשבון פון דער מלוכה ,מיט מיליטערישן
פּאַראַד און כיבודים ,איז געווען אַן אויסדרוק פון דער העכסטער
אָפּשאַצונג ,װאָס די ראַטן-רעגירונג האָט געגעבן אַ יידישן אַק"
טיאָר און דעם יידיעזן טעאַטער".
לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער"  ,װאַרשע ,4 ,צווייטער באַנד ,זז.0001"999 .
נח פרילוצקי , --יידיש טעאַטער"  ,ביאַליסטאָק ,1291 ,באַנד

 1ז,241 .

באַנד  ,2ז.811 .
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,ייער היינט" ,װאַרשע 02 ,יאַנואַר ,4291
איינער  ---טעאַטראַלע נאָטיצען ,נ
,עאַטער און דראַמע" ,װילנע ,6291 ,צװייטער באַנד ,זז,
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זז,5027791 .
זיגמונט טורקאָװ , --די איבערגעריסענע תקופה ,,בוענאָס איירעס,1691 ,
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צוקער ,שלום
{געב --- 0881 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

אױטאָביאָגראַפיע

| אין זיין
שרייבט צ; .
איך בין געבוירן אין יאָר  0881אין
לאָדזשש (פוילן ביי חסידישע עלטערן .מיין
טאַטע איז געווען גבאי ביים אַלעקסאַנדע-
רער רבין .איך האָב געענדיקט אין לאָדזש
די אַלעקסאַנדער שולע .אין יאָר  8981בין
איך מיט יצחק זאַנדבערג אַרױסגעפאָרן
צום ערשטן מאָל מיט אברהם יצחק קאַ-
מינסקיס טרופע .איך בין געווען ערשטער
קאָמיקער ,געשפילט דעמאָלט אין אַלע גאָלדפאַדענס פיעסן די
ערשטע קאָמישע ראָ .אנדזער ערשטער אַרױספאָר איז גע-
ווען יעקאַטערינאָסלאַוו .איך בין פון די ערשטע פּיאָנערן אַק-
טיאָרן ,וועלכע זיינען נאָכן פּאַרבאָט פון יידישן טעאַטער אַרױס-
געפּאָרן אונטער דער מאַסקע דייטש טעאַטער ,געװאָרן אַפִילֵן
עקזאַמינירט אין פאַרשיידענע פּאָליציי אוטשאַסטקעס (אָפּטיי-
לונגען צי איך קען רעדן דייטש און לעזן .װאָס איך האָב מיך
אויסגעליטן ביז דאָס יידישע טעאַטער איז געקומען איף דער
מדרגה ,וי עס איז איצט ,קאָן איך אייך ניט אַרױסשרײבן ,נאָר
איך האָב פיל עפיזאָדן געשריבן אין פאַרשיידענע צייטונגען און
לעצטנס אין דער יטעאַטער צייטונגי ,װאָס איז (ד)ערשינען אין
|
וואַרעזע,
איך בין געוען דעזשיטער אין פיל טרופעס ,װוי דוד סאַבסיי,
בערנשטיין ,און ביז צו (דער ערשטער וועלט)-מלחמה אין יצחק
גענפערס טרופּע אין ווילנע  8סעזאָנען אין דער ריי אין טעאַטער
יפילהאַרמאָניעי ,אַליין געווען דירעקטאָר פיל יאָרן ,געעפּילט
אין גאַנץ רוסלאַנד ,קאַווקאַז .סיביר ,אַפילו אין כאַרבין .עס
געפינען זיך נאָך היינט פיל אַקטיאָרן אין אַמעריקע ,וואָס האָבן
געשפּילט אונטער מיין רעזשי ,וי לעבעדעוה טייטעלבוים ,מי-
כאַלעסקאָ ,שומסקי ,זאַסלאַווסקי ,קוטנער (קיינמאָל ניט געווען
אין אַמעריקע) און פיל אַנדערע .ביז  0291געווען אין רוסלאַנד,
געשפילט אין ערשטן סאָוויעטישן טעאַטער אין באָברױסק אותנ-
טער דער רעושי פון מענדל עלקין ,געליטן זייער פיל פון פאָ-
גראָמען ,געווען שױן פיל מאָל אין געפאַר דערשאָסן צו ווערן,
צעראַבירט געוואָרן אין סעוואַסטאָבּאָל אונטער ווראַנגעלס ממשלה.
וען איך בין געווען ביי װראַנגלען זיך קלאָגן ,האָט ער מיך
אַרױסגעשיקט פון זיין טעריטאָריע נאָך קאָנסטאַנטינאָפּאָל ,מיט
מיין פרוי .אין אױיסלאַנד געשפּילט יידיש טעאַטער אין קאָנס-
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טאַנטינאָפּאָל ,טריעסט ,וין ,טשעכאָסלאָואַקיע ,יוגאָסלאַויע,
פּאַריז ,בערלין ,ענגלאַנד ,בעלגיע ,אונגאַרן ,אומעטום פאַרנומען
אַן ערשטן פלאַץ מיט גריס סוקסעס .דעם לעצטן סעזאָן געווען
מיט חבר טייטעלבוים אין בעלגיע .איך האָב געשפילט אויף
דער רוסישער בינע אַלֶע יידישע פיעסן אין קיעוו ,בערדיטשעה,
ביאַליסטאָק ,גואָדנע .געשפילט אין קינאָ אין פילם יאָסט און
וועסטי מיט מאַלי פּיקאָן און יעקב קאַליך ,ייזכור' מיט מאָריס
שואַרצס טרופע אוֹן ידי קללהי מיט אָסקאַר בערעגי ,און אויךאין פאַרעיידענע קאָמעדיעס".
יאָנאַס טורקאָוו צו נאָך

אויפן גרונט פון צ'.ס נאָטיצן ,גיט
מער פּרטים צו זיין טעאַטער-קאַריערע:
חגם שלום צוקער איז געווען אַ קליין-וואוקסיקער און ער
האָט נישט געהאַט קיין גוטע אוױיסערלעכע מיטלען האָט ער
אָבער ,אַ דאַנק זיין רביזאןַ-ריטאָן-שטיס ,געצױגן אױיף זיך די
אויפמערקזאַמקייט .נאָך אַלס יינגל האָט ער מיט זיין עױינער
שטים דערקװויקט די הערצער פון די מתפּללים אין דער וואַר-
ששוערןש שול ,וואו ער האָט געזונגען אין כאָר ..+ .ער האָט
פאַרלאָזן זיין טאַטנס הויז אין וואַרשע (?) ,און נאָך אַלס גאָר יונגער
בחור אַוועק מיט אַ גרופּע זינגערס אױיף דער פּראָווינץ  --און
פון דאָרט קיין רוֹסלאַנד .דאָס איז געווען ביים סוף פון -91טן
יאָרהונדערט .ער האָט געזונגען אין גאַנץ רוסלאַנד ,אן נישסט
נאָר אין יידישן טעאַטער ,נאָר אוױיך אין כאָר פון די רוסיששע
אָפּערעס .אין יידישן טעאַטער האָט ער אָנגעהיבן מיט קליינע
ראָל ,ביז ער איז געװואָרן דער הויפּט-ראָליסט אין פאַרשיידענע
יידישע טרופּעס ,וואו ער האָט זיך פאַרשאַפן אַ נאָמען אַלס
גאָלדפאַדען-ראָליסט .צוליב זיין נידריקער פיגור ,האָט ער ניעוט
געקאָנט שפילן קיין העלדן-ראָלן ,צווועלכע עס איז געוען צו"
געפּאַסט זיין ריזן-שטים .ער האָט אָנגעהױבן צו באַקומען קאָ-
מישע ראָלן ,און מיט דער צייט איז ער געװאָרן אַ דערפאָלגריי-
כער ,פּאַטענטירטער קאָמיקער.
וען מען האָט צוקערן געדאַרפט נעמען צום רוסישן מילי"
טער ,איז ער אַנטלאָפן קיין עסטרייך און זיך אָנגעשלאָסן אין
די דאָרטיקע יידישע טרופעס .אַמלענגסטן האָט ער געשפּילט
מיט די באַקאַנטע וינער אַקטיאָרן שלוס פּאָדזאַמטשע און
אַדאָלף בעל .אין  5091איז ער געפאָרן קיין אַמעריקע ... .פּונקט
וי אין ווין און אין אַנדערע עסטרייכישע שטעט ,וואו מען האָט
נאָך צו יענער צייט געשפּילט יידיש טעאַטער) אין שענקן בי
טישלעך ,איז ער אין אַמעריקע אויך אױיפגעטראָטן אין פאַר-
שיידענע וויינקעלערס און אין דריטראַנגיקע לאָקאַלן .קיין איבריק
גרויסן דערפאָלג האָט ער אין אַמעריקע נישט געהאַט און נאָך
אַ פאָר יאָר מאַטערן זיך ,איז ער צוריקגעפאָרן קיין ווין .אָפֹּ"
שפילנדיק אַ געוויסע צייט מיט אַ גאָר גרויסן דערפאָלג אין
ווין האָט שלום צוקער געמאַכט אַ רייזע מיט אַ יידישער טרופּע
קיין טערקיי ,בולגאָריע ,יוגאָסלאַוויע ,וואו זיי האָבן אפשר צום
ערשטן מאָל געשפּילט יידיש טעאַטער,
אין טערקײי האָט די טרופּע געשפילט אין קאָנסטאַנטיאָפּאָל
און שטענדיק געהאַט אַ פול-געפּאַקטן זאַל .דער עולם איז דאָרט
באַשטאַנען נישט נאָר פון די יידיש-רוסישע ענאי)מיגראַנטן ,נאָר
איך פון שפּאַניאָלישע יין .. .זי האָבן נישט פאַרשטאַנען
קיין װאָרט יידיש ,אָבער דאָך נישט דורכגעלאָזט קיין איין פאָר"
שטעלונג ,אוו מיט גרויס אויפמערקזאַמקייט זיך צוגעהערט צו
די יידישע לידער און געקװאָלן פון די יידישע טענץ און יידישע
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מחיק .זייער ליבלינג איז געווען שלוס צוקער ,וועלכער האָמ
זיך באַמיט זיי צו מאַכן פריילעך אין אַזאַ ישפּראַדי ,װאָס אַפִילְן
גױים װאָלטן פּאַרשטאַנען.
אין בולגאַריע און יוגאָסלאַוװיע האָט דער יידישער עולמ
זייער שוואַך פאַרשטאַנען יידיש ,אָבער דאָס האָט ניששט געשטערט
זיי זאָלן זיך באַגײסטערן מיפן שפּילן ,זינגען און טאַנצן פון די
יידישע אַקטיאָרן ,און באַלד אויסקויפן אַלע בילעטן אויף די וי"
טערדיקע פאָרשטעלונגען .בעת זיערע אויפטריטן אין בעמען
מערען און סלאָוואַקײ ,האָבן זיך די דאָרטיקע יידן געבעטן בי
דער דירעקציע רחמים ,אַז די אַרטיסטן זאָלן רעדן אַביסל מער
ייטש ,כדי זי זאָלן קאָנען פאַרשטײן ...אגב ,מח דאָ באַ-
מערקט װערן ,אַז צו יענער צייט האָבן די יידישע אַקטיאָרן (סיי
וי ויי) גערעדט אַ דייטשמערישן יידיש ,דיה ,אין אַ צעבראָכע-
נעט דייטש און אַ צעקאַלעטשעטן יידיש ...גרויסע צרות האָבן
די אַקטיאָרן געהאַט אויסצושטיין ווען זי האָבן געשפּילט אין
קאַרפּאַטן-רוסלאַנד (אונטער סאָלאָמאָן שטראַמערס דירעקציע)
די אָרטיקע רבנים פלעגן באַקעמפן די יאַפּיקורסיס-פּורים -עי"
לערי און זיי צווינגען צו פאַרלאָזן די שטעט ,אַריינלײגנדיק די
יפורים-שפילערסי אין חרם ...נישט אומעטום איז אָבער דער
קאַמף קעגן די יפורים-שופילערסי געווען אַ דערפאַלגרייכער.
א;ַ.מ.עוטאַרקסטן האָבן זיך אויסגעצייכנט אין קאַמף קעגן די
יידישע אַקטיאָרן די מונקאַטשער דינאַסטיע נאָכדעס װי די
אַקטיאָרן האָבן אויפגעפירט ש .אַנסקיס ידיבוקי .פון טשענאָט-
לאָוואַקיע איז ש .צוקער מיט דער טרופּע וױידער געפּאָרן קיין
יוגאַסלאַויע .דער דאָרטיקער ראַבינער דר .אַלקאַלי האָט אַ סך
מיטגעהאָלפן די יידישע אַקטיאָרן  ...דאָס האָט גורם געווען
דערצו ,אַז דער יידישער עולם האָט נאָך מער װי ביז איצט
אָנגעהױבן שצטוראָמען אין יידישן טעאַטער( .צ .מיט דער
טרופע ווערן אַנגאַזשירט אויף איין חודש קיין בודאַפּעשט ,אוו-
גאַרן ,מיטן באַדינג ניט אַרױסצלאָזן קיין פּלאַקאַטן אין די גאַסן
און פאַר יעדער פּאָרשטעלונג שפּילן אַן אײינאַקטער אין א-
גאַריש) .די ידישע טרופע האָט געהאַט אין בודאַפּעשט אַן
אויסערגעוויינלעכן דערפאָלג .נאַכט ביי נאַכט איז דאָס טעאַ-
טער געווען אױיספאַרקויפט און סיהאָבן געשטראָמט אין טעאַטער
אַלט און יונג ... .די יידישע טרופע האָט אָפּגעשפּילט אין
בודאַפּעשט צען חדשים צייט נאָבער ניט האָבנדיק פאַקטיש קיין
רעכט דאָרט צו זיין מער וי אַ חודש ,ווערט דער פּאַליציי-פאָר-
שטייער אויף זיי אַזױ בייז ,ביים דאַרפן באַנײיען זייערע וויזעס,
אַז ער שיקט זיי תיכף אַרױס פון שטאָט) .פון אונגאַרן איז שלום
צוקער אַנגאַשירט געװאָרן קיין דייטשלאַנד ,וואו ער האָט גע-
שפּילט יידיש טעאַטער אין בערלין ,לייפּציג ,פּראַנקפורט אַם-
מיין און אין אַנדערע שטעט .פדויןיטשלאַנד איז צוקער אַנ-
גאַזשירט געװאָרן דורך דעם פּאַריזער טעאַטער-דירעקטאָר 1
בלומענט?.ל קיין פּראַנקרייך ,בעלגיע און ענגלאַנד ,וואו ער האָט
געעפּילט עטלעכע סעזאָנען.
צוקער איז געווען איינער פון די גרינדערס פון יידישן אַר-
טיסטן-פּאַרײן אין ווין ,וואו ער איז געווען אין משך פון  21יאָר
( )8391-6291סעקרעטאַר .דאָס האָט אָבער נישט געשטערט ,אַז
זעקס יאָר צייט ,פון  2391ביז  ,8391זאָל מען צוקערן ניששט
צולאָזץ שפּילן טעאַטער .ער האָט געלעבט פון דעם ,װאָס ער
איז געװאָרן אַ פאַרקויפער פון טעאַטער-בילעטן ,גייענדיק מיט
זי פון הויז צו הוז .פון דעם האָט ער געמאַכט אַ לעבן".
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יירישן

ר
עַ ט
ט עא

וועגן דעם לעצטן בינע-פּעריאָד פון צ .און זיין טראַגישן סוף

שרייבט יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך פּ,אַרלאָשענע שטערן":

;אין יאָר  8391האָב איך שלום צוקערן ,צװאַמען מיט זיין
פרוי ,די אַקטעריסע קלאַראַ צוקער ,אַנגאַזשירט קיץן דאַנציג ,אי
וקער האָט כמעט אין
דאָרטיקן יקולטור-בונד-טעאַטערי- .צ..
אַלע פּיעסו געשפּילט און שטאַרק אויסגענומען ביים עולם.
נאָך עטלעכע חדשים שפילן אין נאַצישן דאַנציג ,װאָס האָט גע-
הייסן סי' פאָרן עולם ,סיי פּאַר די אַקטיאָרן  --גיין אויף קדעען
השם ,וייל סיאיז

ממש

געווען אַ געפאַר

צו גין אין גאַם ,איז

אין דאַנציג אױסגעבראָכן דער גרויסער פּאָגראָם אויף יידן וואו
די נאַציס האָבן צוגערויבט יידיש האָביאון-גוטס און בלוטיק
צעשלאָגן ייד אגב איז יעדן אָוונט געקומען אין טעאַטער אַרין
אַן אַנדער אַקטיאָר מיט אוֹנטערגעהאַקטע אױגן און שטאַרק
צעשלאָגן .אין טעאַטער זאַל האָט מען געקאָנט זען דיזעלביקע

אַלס ,נח שיכור"

אַלס ,װעלװל עסט קאָמפּאָט"

ידערשיינונגי צוישן דעם עולם באַזוכערט ...מיר האָבן באַ-
שלאָסן צו פאַרלאָזן דאַנציג .ווען דער עולס האָט זיך דערוואוסט,
אַז די יידישע אַרטיסטן ווילן אַװעקפּאָרן ,איז געװאָרן אַ גרויסער
טומ? ,און מיהאָט אונדז ממש געצוואונגען צו פאַרבלייבן . . . .מיך
זיינען ,אַלזאָ ,ווייטער פאַרבליבן אין דאַנציג און געשפּילט זאָך
דריי חדשיס צייט ,ביז עס זיינען געקומען די בלוטיקע געױּועע-
נישן ווען די נאַציס זיינען באַפּאַלן אונדזער טעאַטער( .די נאַ-
צישע כוליגאַנעס האָבן אַרײנגעװואָרפן ששטיינער אין טעאַטער,
באַפאַלן די באַזוכער ביים אַרױסגײן און פאַרוואונדעט צענד.
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דדושים
ליקער פון זיי ,דערנאָך אָפּגעוואַרט די אַקטיאָרן און זיי געוואָלט
דערשיסן ...נאָך דעם דאָזיקן פאַל האָבן מיר באַשלאָסן צו
פּאַרלאָזן דאַנציג .קומענדיק קיין וואַרשע ,האָט שלום צוקער
געאַרבעט אינם דאָרטיקן יידיששן טעאַטער ,צװאַמען מיט זין
פרוי.
אין וװואַרשעווער געטאָ האָבן די צוקערס ,כדי קיינעם נישט
צו פאַלן צו לאַסט ,אױיסגעבאָרגט ביי אַ באַקאַנטן בעקער יעדן
טאָג אַ פּאָר פונט
ציענדיק

ברויט

פון דעם

אָפּגעשלאָסן
איז שלום

קוים-קים

אַרומגעגאַנגען

אין דועט

דעם

טער ,הויפּטזאַכלעך
הייפן

די

זינגערס
שטיקל
אויפן

געגאַנגען

ברויט).

צוזינגעף

און

גאַנצן

גאָלדפאַדענס
געשולטע,

און באַרימטע

קול

די צוקערס,
טאַקע

מיט

דאָס

אַ לוקסוס אַרטיקל,

זיין פרוי

רעפּערטואַר
לידער

געפאַ

איבער

פונם

די הייף,

יידישן

(אין געטאָ זיינען איבער
יידיש

פאָפּולערע

אײראָפּעישע

או אַזױ אַרום פאַרדינט

ביידע

הייזעריקע,

איבערגעריסן

טעאַ"

די

אויכן

האָבן זיך געריסן

שטימעס

יאַרויס-

כדי

אַ פֿאָר גראָשן אויף ברויט.

דעם

לידער

ווען

איז געוואָרן

מוזיקערס,

די יבעל-רחמנותדיקע
האָבן

אויף

געוואָרן ,און ברויט
צוקער

געזונגען

און דאָס פאַרקויפט
חיונה.

אין גאַס ,אַרױים"
איז

אין

פּאָר?

צוקער

יידיש

און

יידישע הערצערי
אַרױסגעוויץ
זיי באַשאָנקן

אָנערקענונג
מיט

אַזזי לאַנג ,ביז עס האָט זיך אָנגעהױבן
װואַרשעוער

פון וואַרשעווער
פאַרן

קלינגנדיקע

די ;אויסזידלונגי

געטאָ
זינגען

מטבעטןז
פון דִי

יידן

פון דער ערשטער גרופע צו דער יאויסזידלונגי זיינען גע-
גאַנגען קינדער ,קראַנקע ,הײימלאָזע ,אַלטע לייט און אויך אַן-
בעטסלאָזע  --אַלע ,װאָס זיינען דורך די דייטשן פאַררעכנט
געזאָרן פאַרן נישט-פּראָדוקטיװון עלעמענט; צווישן דער דאָזיקער
גרופע זיינען אויך פאַררעכנט געװאָרן די הויף זינגערס און
הויף-מוזיקאַנטן און ממילא אויך  --שלום צוקער און זיין פרוי
קלאַראַ .דאָס דאָזיקע אַקטיאָרן-פּאָרל ,װואָס האָט באַרײזט אַ וועלט
און אויף זיינע וואַנדערונגען אָנגעטראָפן אַזופיל ענטװיאַזם און
ליבשאַפט ,איז אַוועק אויף זיין לעצטן טורניי ,צו די גאַזדקאמערן
אין טרעבלינקע.
איך האָב שלום צוקֶערן מיט זיין פרוי געזען צום לעצטן מאַ?
אין

יולי

,2491

ווען

מען

האָט

געואַלט

זיי מיט

אויף אַ פור ,אָנגעשטאָפּט פול מיט ייד וועלכע
צום
קענע

יאומשלאג-פּלאַץ'

אין די װאַגאַנען

איגן ,וי קעלבלעך,

אַרין.

ואָס מען פירט

אַרויפגעעלעפט
מען האָט געפירט
מיט

אויסגעשראַָ-

צו דער

או

שחיטה,

מיט הייזעריקע שטימעס ,האָבן זיי גערופן הילף ,אָבער די הילף
איז

נישט

געקומען,

נישט

פאַר זײי ,נישט

פאַר זייערע

חבריט".

ש .צ.
שלום צוקער  --דער גאַסט פון יענער װעלט, ,טעאט'צט" ,װאַרשע,)21:11( ,
,9291 ,'5
,ארו",
ז .זילבערצווייג  ---טשיקאַװע מעשיות פון אַמאָליקן אידישן טעאַטער ,פ

נ .י 31 ,אָקט,9291 .
יאָנאַס טורקאָװ  ---פ,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
|
זז,7817871 .

באַנד
ריבאַ ,הענריק |חיים)
{געב 71 .יולי  --- 9881אומגעבראכט געװאָרן דורך די נאַציסן
געבוירן  71יוֹלי  9881אין װאַרשע,
פּױילן ,פאָטער  --אַ בוי-אונטערנעמער,
אַ ראש הקהל אין װאַרשע .געלערנט אין
חדר ,אַ קורצע צייט אין אַ שול ,דערנאָן
געװאָרן אַן אױיטאָדידאַקט .פון פאַך  --אַ
בוי-אונטערנעמער ,געהאַט אַן אינטערעס
פאַר יידישער קולטור און אַ סענטימענט
פאַר יידיש טעאַטער ,האָט ער ,אין ,6191
צוזאַמען מיט אַברהם ברען .אויפגעבויט
דאָס 'צענטראַל'-טעאַטער אין װאַרשע אויף
לעשנע  ,1און געװאָרן אַ טעאַטער-דירעקטאָר ,האַלטנדיק אַ טרופּע
אויף שכירות (לאה נעמי ,פּאַליאַ קייזער ,סאָניאַ וויינבערג ,מאַטיל-
דאַ סען קלער ,מיכאל מיכאַלעסקאָ ,שושנה ,משה און צעשיע זאַנד-
בערג ,לעאָן כאַראַז ,דוד לעדערמאַן .פ .לאַסקאָװסקי ,הערמאַן פי-
שער און ליזאַ פישער-באַרסקאַ ,י .ליפּינסקי ,א .גוטהאַרץ און שמואל
וויינבערג) ,און געעפנט דאָס טעאַטער מיט דימאָווס 'יאָשקע מוזי"
קאַנט! .די טרופּע האָט דאָרט ,מיט געוויסע ענדערונגען ,געשפּילט
 5יאָר .דערנאָך איז דער רעפּערטואַר פון טעאַטער געענדערט גע"
װאָרן אויף אַ דראַמאַטישן ,אָנהײבנדיק 'מיטן כוח פון דיבוק'; שפּע-
טער דאָס דראַמע-קאָמעדיע טעאַטער מיט א .ר .קאַמינסקי ,זיגמונט
טורקאָוו ,אידאַ קאַמינסקי ,א .סאַמבערג ,ש .לאַנדאַו ,ביז די רע"
גירונג האָט ביים יידישן בעל-הבית אָפּגעקױפט דעם באָדן .און
זאָס טעאַטער האָט זיך געמוזט שליסן,
וועגן דעם האָט ר ,.אין אַ געשפּרעך מיט אַ מיטאַרבעטער פון
'ליטעראַרישע בלעטער' אָפּגעלײקנט די ידיעות ,אַז ער און זיין
שותף האָבן צוגעאיילט די קבורה פון טעאַטער .זיי האָבן געהצט
פאַר זיך צוויי ברירות :צו פאַרלאָזץ דאָס טעאַטער אין מיי און
קריגן אַ געוויסע קאָמפּענסאַציע ,אָדער אין אױגוסט ,ווען זייער
רעכט אויפן טעאַטער ענדיקט זיך ,און גאָרניט קריגן .זיי האָבן
זיך געװוענדט צו יידישע געזעלשאַפטלעכע טוער ועגן אַן עצה,
אָבער קיינער האָט זיך ניט פאַראינטערעסירט מיטן ענין .ערשט
נאָך אַן אולטימאַטום האָבן זיי זיך וידער באַראָטן מיט געזעל-
שאַפטלעכע טוער און זיי האָבן געעצהט ניט צו װאַרטן ביזן לעצטן
אויגנבליק .די קאָמפּענסאַציע און די צוגעזאָגטע קרעדיטן װעלן
מענלעך מאַכן אויפצובויען אַן אַנדער יידיש טעאַטער .ווייטער האָט

ר .דערקלערט:
ידרך
כע

אַגב װאָלט

מען

האָט אױף

מאַקסימום

ריחז

געוואָרפן;

יידישן

אונדזערע

פון
האמת:

מיר

דערפון

ליידט

די

אונטערנעמונגען.

איך

ממזז

און

האָבן אין משך

(אין זין פון ריוח)

בעסערע

אַז מיר

טעאַטער

װוילן אויסנוצן

דעם

געשעפטן,

פון די ניין יאָר.
וי שפּילן ייִדישע

מיר האָבן אַלע פאַרלאָקנדיקע אַפּערטעס אָפּגעואָרפֿ.,
דראַמע.
ווייל בי אונדז איז די פראַגע פון אַ יידיש טעאַטער נישט ב/ױז
אַנדערען װואָלט אונדז גאָרנישט.
אונטערנעמונג.
אַ געשעפטס
געווען געצוואונגן איצט צוצוטרעטן בױען אַ ניי יײידיש טעאַטער.
.,.

שווערקייט

די ערששטע

פאַר אַ בנין.
אט
יי
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פון

למען

פעסטשטעלן

אונדז

זייט

קינסטלערישע
געהאַט

איך וועלן באַרירן

נאָך אַ באַשולדיקונג,

וועל-

...

מיר

ביים

דאָזיקן

האָבן שוין געהאַט

פּלאַן איז

דער

פּלאַץ

אַן אייגנטימעה-פו

אַ

8

לעטסיטאָן

פון

פּלאַץ :דאָס (פוילישע) בילדונגס-מיניסטעריום .עס פאַרמאָגט
אַ הערלעכן פּלאַץ אין דער יידישער געגנט  ...דער פאָרשלאַג
איז אָפּגעװואָרן געװאָרן יידיש טעאַטער)  ...געלט אױף צו
בױען דאָס טעאַטער איז דאָ .מיר ,די געוועזענע בעלי-בתים פון
יצענטראַלי (ברען און ריבאַ) האָבן זיך פאַראייניקט מיטן טעאַ-
טער-אונטערנעמער צעלמיסטער און טרעטן צװאַמען צו צו
סיזינען שוין אױסגעאַרבעט געװואָרן פּלענער
דער אַרבעט.
דורט אַרכיטעקט מאָשקאָוסק)... .אַ גרױסע בינע ,מיט
גרויסע הינטער-קוליסן ,אַ גרויסער זאַל ( 0511פלעצער) ,גרויסע
קאָרידאָרן  . ..סיוועט זיין אַן אויסגעצייכנטע אַקוסטיק ,פון אַלע
ערטער װועט מען אױסגעצײיכנט זען  .. .מיר מחן און וועלן
קריט אַ פּלאַץ ,אַ געהעריקן פּלאַץ ,דאַן טרעטן מיר תיכף צו
צו בויען( .זאָ וייזט עו אָן אויף די עװוערע באַדינגונגען) קודם
כל  --די פּרעסע איז צו אונדז לחלוטין גליכגילטיק  ,...די
פרעסע איז ששטיל ,און איצט דאַרפן מיר אַ װואַרעמע אַטמאָספע-
רע אַרום אונדז .מיר בעטן נישט דערוייל קיין געלט אונטער-
שטיצונג .מיר וילן אָבער ,אַז דער עולם זאָל אונדז צוגעבן מוט
צו דער אַרבעט ,אַז סיזאָל געשאַפן ווערן די נייטיקע שאַפונגס-
שטימונג אַרום אונדז ,מיר ווילן בלויז ,אַז אונדזערע ראַטמענער
אין שטאָטראַט ,און בעיקר די קהלה ,זאָל אונדז צוהעלפן ..מיר
ווילן אויך ,אַז די געזעלשאַפט זאָל נעמען דאָס װאָרט און זאָל
.

דאָס װאָרט זיין פאַר אונדז אַ דערמנטערנג".
ר .האָט געלאָזט אויפבויען דאָס /סקאַלאַ'-טעאַטער אויף דזשעל-
נע  ,1װאָס ער האָט געעפנט דעם  91מיי  6291מיט פאָלגנדיקער
טרופּע :באַרסקאַ-פישער ,חנה גראָסבערג ,ה ,פעניגשטיין ,ש .לאַנ-
דאַו ,חיים סאַנדלער ,הערמאַן פישער ,ש .וויינבערג ,צילע ראַפּעל,
וויינטרויב .סעם בראָנעצקי ,פישמאַן און ש .קארנטייער ,אינמיטן
איז אַרײנגעטראָטן די 'סמבטיון'-טרופּע (מיט די אַקטיאָרן
6
נאָזשיק ,יצחק פעלד ,לאלא שפּילמאַן ,גאַזעל) ,אין  8291האָט אין
טעאַטער גאַסטראָלירט רודאָלף זאַסלאַװסקי .און ביזן אױיסבראָך פון
דער צווייטער וועלט-מלחמה האָט דאָס טעאַטער כסדר געענדערט
די קינסטלערישע און רעפּערטואַר-פיזאָנאָמיע ,װוי אויך דעם גע-
זעלשאַפטלעכן כאַראַקטער פון באַצאָלטע -- ,דורך דירעקטאָדן --
טרופּעס ,ביז חברים-טרופּעס ,װאָס האָבן איינגעשלאָסן נישט נאָר
די אַקטיאָרן ,נאָר אַלע באַשעפטיקטע ביים טעאַטער.
וועגן ר'.ס טראַגישן סוף גיט איבער יאָנאַס טורקאָו ,אַז ווען
די דייטשן האָבן דערלויבט צו עפענען אין דער װאַרשעווער געטאָ
דאָס יידישע טעאַטער 'עלדאָראַדאָ' (געוו' .סקאַלאַ') זיינען ר .און
מאיר װינדער געווען די אָנפירער פון דאָזיקן טעאַטער .ער |טור-
קאָוו רופט אים אָן על פּי טעות שמחה) האָט געאַרבעט אין 'שאָפּ'
אויף לעשנא  .72בעתן אויפשטאַנד אין דער װאַרשעװער געטאָ
האָט ער צוזאַמען מיט זיין משפּחה ,די פאַמיליע פון י .בוים ,און
די אַקטיאָרן-משפּחה סאַנדלער זיך באַהאַלטן אין אַ בונקער.
ווען מען האָט זיי אַרױסגעשלעפּט פון באַהעלטניש און געפירט צום
שויט ,האָבן זיך די דייטשן געװענדט צו זיי מיט אַן איראָנישן
שמייכל' :און איר ,שמוציקע יידן ,האָט עס געװאָלט באַזיגן אונדו,
|
דייטשול!' "- ,
מ.9 .

ב .ט -- .װעגן אבַנין פאַר אַ יידיש טעאַטער אין װאַרשע ,ל
,יטבל'ט" ,װאַרשע,
ג' ,5291 ,85
|
יאַנאָס טורקאָװ
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באַנד איינס,
זז ,951 ,28 .באַנד צװיי ,ז,06 .

יידישן

טעאַטער

רעלעס ,יעקב
{געב 22 .יולי  --- 8781אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאציסן

געבוירן דעם  22יולי  8781אין לעמ-
בערג ,גאַליציע .אין זיין אױיטאָביאָגראַפיע
גיט ער אָף ,אַ קינד פון פּראָלעטאַרישע

עלטערן.

אין לעמבערג

בירגער-שול.

געענדיקט

אַלס פיזישער

די

אַרבעטער

בין איך געווען אַ גרויסער אָנהענגער פון
יידיש טעאַטער .אין דער צייט ווען דער
גאָטזעליקער אַרטיסט זיגמונט פינמאַן
האָט גאַסטראָלירט אין לעמבערג אין יאָר
 ,5האָט ער מיט זיין שפּילן מיר גע-
געבן אַנטריב {חשקן צו ווערן אַן אַקטיאָר ,וועלכעס האָט זיך באַלד

פאַרווירקלעכט ,און |איך האָבן טאַקע איבערגענומען

זיין ראָלע

אַלס 'וויצע קעניג! ,װי איך האָב עס שטודירט ,און טאַקע נאָך אַ
צייט אין לעמבערג אױיפגעטראָטן ,און פון דעמאָלט היבט זיך
אָן מיין אַרטיסטישע קאַריערע".
אין באַדערס קאַלענדער װערט אָנגעגעבן ,אַז ר .איז ,אַ דראַ-
מאַטישער ליבהאָבער און כאַראַקטער-שױשפּילער".
א .מייזעלס אין אַ גרעסערע אַרבעט וועגן טעאַטער אין גאַלי-
ציע' שילדערט אין אַ בעלעטריסטישער פאָרם ר',ס אָנהײב קאַ-
ריערע אין טעאַטער אויף אַזאַ אופן:

אנאָכדעם וי די פיאַקערניקעס האָבן אָנגעשראָקן דירעקטאָר
גימפע? מיט די אַקטיאָרן און אַרױסבאַקומען דעם צװאָג ,אַז
זײער

יפאַך-חברי

יענקל

לייזער

רעלעס

װעט

אינגיכן

אַרױם-

טרעטן ,האָט דער טעאַטער באַלד חרטה געהאַט .זיי האָבן מורא
געהאַט פאַר אַ מאָראַלישע מפּלה .איז דאָך דאָס לעמבערגער
טעאַטער געשטאַנען  --לייט דעם דעמאַלטיקן באַגריף  --אויף
גאָר אַ הויכער מדרגה .האָט מען אָנגעהױבן אָפּצולײגן יענק?
לייזערס אַרױסטריט פון טאָג צו טאָג ,ביז אין אַ שבת אָוונט
האָבן זיך אַריײנשפּאַצירט אַלע פיאַקערניקעס אין טעאַטער ,און
װען דער לעצטער האָט איבערגעגעבן זיין בילעט ,רופט ער זיך
אָפּ צום דירעקטאָר גימפּעל; :פּאַני דירעקטאָרזשע ,עס וועט
היינט זיין פריילעך אין טעאַטער .מיינע חברה האָבן פיין אַרײן-
געהאַקטײ ,און אוב איר װועט אנדז נישט חתמנען אַ פּאַפּיר ,אַז
אונדזער יענקל לייזער זאָל באַלד ווערן אַן אַקטיאָרשטשיק ,זאָל
מיר מיין מאַמע אַזױ לעבן ,וי איר װעט אַלע נאָך היינט ליגן
אין שפיטאָל...י חברה האָט אויסגעפירט ,און יענקל ליזער
איז אויפגעטראָטן אין לאַטײנערס אַ פיעסע מיטן נאָמען עזריה
גבור חילײ ,און דער אַװונט איז אַדורך מיט גאָר גרויסן דערפאָלג,
און בשעת ביי די פּראָבן האָבן די אַקטיאָרן חוזק געמאַכט ,האָבן
זײ אָבער פּאַר שרעק ,אין אָוונט ,זיך באַשטרעבט װאָס בעסער
צו שפיל ,און אין דעם אַוונט איז יענקל לייזערם גורל גע-
חתמעט געװאָרן .ער איז געבליבן אַן אַקטיאָר .נאָך דער פאָר-
שטעלתנג האָבן די פיאַקערניקעס אויסגעטשפּאַנט די פערד און
מען האָט יענקל לייזערן געפירט ביז צו צעהנגוטס רעסטאָראַן,
|
וואו טען האָט געמאַכט די אמתע כוסה...
רעלעס איז געווען דער ערלעכסטער אַקטיאָר ביים טעאַטער.
זיין גרויסער דרך ארץ פאַר דער בינע ,זיין באַציונג צו יעדער
ראָלע ,זיין גרויסער ווילן ,האָט פאַרּדעקט אַלע אַנדערע חסרונות.
ער איז געווען צו מגושמדיק .עס האָט אים געפעלט וױיכקײם,
א
וו

2059

2060

לעלסיקאַָן

יידישן

פון

טעאַטער

זיין דאַנקבאַר דעםס סופלער

ווען ער האָט אים דערקלערט

דעם

אין אַ פיעסע.

דער בינע

מיט

בערניע) .בעת די פּאָגראָמען אין אוקראינע ,אַנטלױיפט ער קין
קיעוו ,פון דאָרט קיין פּױלן ,וואו ער טרעט אַרין אין אסתר רחל
קאַמינסקאַס טרופּע ,דערנאָך קומט ער אין װאַרשע ,טרעט אַריין

פון

מיט

דערצו האָט ער בכלל קיין עוום בילדונג נישט געהאַט.

כאַראַקטער
גאַנצער

דער

אויסנוייניק,

נשמה.
און

ער

אַזױי

ער האָט געדינט
שטענדיק

האָט

דער

באַלד

געקענט

פאָרהאַנג

איז

ער פלעגט

די ראָלע

אַ

יוליוס אַדלער און אָרגאַניזירט אַליין קאָאָפּעראַטיווע דראַמאַטישע
|
טרופּעס,
פון איצט אָן ווערט ק .אַ מיטגליד אין די אָנגעזענסטע טרופּעס
אין װאַרשע ,וואו ער צייכנט זיך אויס אין אַלע ראָלן ,וועלכע ער
שפּילט,

 ...נאָך

יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך ,פאַרלאָשענע שטערן" כאַראַקטע-

געפאַלן,

האָט

ער גענומען די פּיעסע פון סופלער און נאָך אַמאָל דורכגעזאָגט
זיין ראָלע.
יענקל
געפאָרן

לייזער
אויף

רעלעס

דער

פראָווינץ

סעזאָן אין טשערנאַוויץ
דער

ערשטער

שפילט
בערג,

אַ צייט

האָט

מלחמה

זיך

באַפעסטיקט

פון גאַליציע,

ביים דירעקטאָר

איז

אין

טעאַטער,

אויך

געווען

אַקסעלראָד.

איז ער געפאָרן קיין אַרגענטינע,

אין וין

און

וואו ער איז אומגעקומען

ענדלעך

צוריקגעפאָרן

על קידוש

דאַן גע-

קיין

לעמ-

השם".

ש .עי
א .מייזעלס  ---װעגן טעאַטער אין גאַליציע, ,יערלעכער געדענקיבוך' ,בוענאָס
איירעס ,1691 ,זז,541:241 .

קוריץן ,אברהם
{געב 31 .אַפּריל  --- 2981אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  31אַפּריל  2981אין װאַרשע,
פּױלן ,פאָטער  ---א שניידער ,אַ פרומער
חסיד ,וועלכער האָט אָבער בחורווייז זיך
מיטבאַטײליקט אין אַ /מכירת יוסף-שפּיל',
װאָס האָט געדויערט  3נעכט ,און פלעגט
ליב האָבן וועגן דעם אָפּט צו דערציילן.
געלערנט אין פאָלקס-שול ,ביי אַ דך-
דקי-מלמד (דעם פאָטערס אַ ברודער) חו-
מש מיט ר"שי און גמרא ,געווען אמַשורר
ביים חזן ר' משה מלמד .דערנאָך אַרײן
אין כאָר פון דער דייטשער סינאַגאָגע ביים אױיבערקאַנטאָר סאַרװאַ-
טאָר .װי דער שטייגער איז דעמאָלט געווען .,פלעגט מען פון דאָרט
נעמען זינגער פאַר די קינדער-כאָרן אין יידישן טעאַטער ,און אַזױ איז'

אויך געשען מיט ק ,.וועלכער איז אַריינגענומען געװאָרן צו זינגען
אין אַזאַ קינדער-כאָר ביי די אַקטיאָרן שטראַספאָגל ,ראַפּעל און
ווייסמאַן.
אין  6091איז ק .אַרױסגעפאָרן איבער דער פּראָווינץ מיט אַ
גרופּע 'ליבהאָבער' און אויפגעטראָטן אין זאַמאָשטש אין דער טיטל-
ראָל פון גוצקאָווס 'אוריאל אַקאָסטאַ' .מיט דער דאָזיקער 'ליב-
האָבער'-גרופּע האָט ער זיך אַזױ אַרומגעשלעפּט דריי יאָר איבער
שטעט און שטעטלעך און האָט פולשטענדיק איבערגעריסן יעדע
פאַרבינדונג מיט זיין היים ,וואו מען האָט אים שוין געהאַלטן פאַר
טויט און אַפילו געזעסן נאָך אים 'שבעה.
אין  9091אַרײינגעטראָטן אין אפַּראָפּעסיאָנעלער חברים-טרופּע
אין רוסלאַנד און מיט איר געשפּילט ביז צום אוױיסבראָך פון דער
ערשטער וועלט-מלחמה ,ווערט ק .צוגענומען אין מיליטער-דינסט,
איז אַ יאָר אויפן שלאַכטפעלד ,ליגט דערנאָך אַ האַלב יאָר קראַנק
אין אַ דייטשן געפאַנגען-לאַגער ,וואו ער אָרגאַניזירט יידיש טעאַ-
טער פאַר יידישע סאָלדאַטן .און אין רוסיש ,פאַר רוסישע סאָלדאַטן,
וי אויך אַן אינטערנאַציאָנאַלן כאָר .בעתן אױיסבראָך פון דער דייט-
שער רעװאָלוציע .,קערט זיך ק .צוריק קיין רוסלאַנד ,וואו ער ווערט
לייטער פון אַ דראַמאַטישער סטודיע .אין פּרילוקי (פֿאָלטאַװער גו-
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אין 'צענטראַל'-טעאַטער,

שפּעטער

מיטגעמאַכט

אַ טורניי

ריזירט אים אַזױ;

|

אַ קליינטשיקער ,אַ מאָגערער ,מיט אַן איינגעבויגענעך פְּלֵיי-
צע ,אַ שמאָל פּנים .,מיט קליינע קלוגע אױגן ..אברהם קורץ,
דער קלוגער און ביז גאָר באַגאַבטער אַקטיאָר ,האָט פאַרנומען
אין יידישן טעאַטער אין פּױלן אַ גאָר בכבודיק אָרט .ער איז
געווען גוט ,אַפילו גלענצנד .אברהם קורץ האָט געהערט צן די
אַקטיאָרן ,װאָס האָבן קיינמאָל קיין ראָל נישט יאַועקגעלײיגט"
װי מען זאָגט אױף טעאַטער-לשו .צי דאָס איז געווען אין אַן
ערנסטער דראַמע ,צי אין אַן אָפּערעטע .יעדע ראָל ,װאָס ער
האָט באַקומען ,האָט ער פאַרטיפט או אײַגנאַרטיק אָפּגעשפילט.
אברהם קורץ איז געווען אזאַפטיקער אַקטיאָר..
..דאָס ערשטע מאָל האָבן מיר געשפּילט צוזאַמען אין ווילנע
אין יאָר  ,0291דערנאָך אין וואַרשע ,אין יוויקטי ,און אַ קְאֲלֵי-
דאָסקאָפּ פון פּרעכטיקע געשטאַלטן ,געשאַפן דורך קורצן ,גייען
מיר דורך פאַר מיינע געדאַנקען ,צי אין בערגערס ימבולי (נאָרס-
טראָנג) צי אין ידאָס גרויסע געווינס' פון שלום-עליכם (קאָפּל),
צי איז גאָרדינס יששחיטהי (רי זיסל דער רב)  --אַלץ איז געווען
באַאַרבעט ביזן לעצטן פרט. .ווען מאָריס שװואַרץ האָט מיט אַ
פאָר יאָר פאַרן |צוױיטן װועלט |-קריג געשפּילט אין וואַרשע
(קאַמינסקיס טעאַטער) ,האָב איך מיטן אַנסאַמבל פון זיין יקונסט-
טעאַטערי אויפגעפירט און רעזשיסירט  --צו מענדעלע מוכר
ספרימס יובל פייערונג  --דעם יפּריזיווי (מאָנטאזש פון דער
פיעסע) .פון דעם גאַנצן אַנסאַמבל פון יקונסט-טעאַטערי ,װאָס
איז באַשטאַנען פון ערשט ראַנגיקע אַקטיאָרן) האָט אברהם
קורץ גאלַאַנץ געטאָן אין דער ראָל פון רי יוחנצע ,פון וועלכער
ער האָט געשאַפן אַ קליין מייסטערווערק
וען איך שרייב שוין וועגן זיינע טיפן אין טעאַטער ,מז
איך אויך דערמאָנטן די פועכטיקע געשטאַלט ,װאָס ער האָט
זעקספירס
יגעשאַפן ,קורץ פאַרן אױסבראָך פונם קריג אעין
ישטורעם' (טעאַטער פאַר יוגנט .ער און דער אַקטיאָר וול .גאָ-
דיק האָבן געשאַפן צוויי מײיסטערהאַפּטע קלאַסישע געשטאַלטן".
| ק .האָט זיך אויך באַטײליקט אין דעם פילם איידל זיטן פיהל"
|
|
(ראָל 'רעסטאָראַן-אייגנטימער' ,
ק .איז אייניקע מאָל געווען אאַַפאַרװאַלטונגס -ממיטגליד פוןיידישן
אַרטיסטן-פאַריין אין פּױילן,
ק .איז געווען פֿאַרהײיראַט צו דער אַקטעריסע ד:ינה שאַיעוויטש,
וועלכע איז אויך אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס ,אַזױ :אויך

זייער זון ,ישראל שאיעוויטש ,אטַאַלענטירטער  קאָמפּאָזיטאָר. .
וועגן זיין לעצטן פּעריאָד און טראַגישן סוף שרייבט יאָנאַס
יי חשָה ק י טי יהי
טורקאָוו:
רץ געווען אין
קזוא-
יבעת דעד נאַציעזער אָקופּאַציע -אי
ביאךַטײליקט אין דער:אַרטיסטן-קיך: ,אויַפגע-
װאַרעע ,אַקטינו ז
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קהדושים
טראָטן מיט רעציטאַציעס אויף די אונטערערדישע
טונגען ,געשפּילט
בערג
טאָסי

פאַראַנשטאַל-

מיט די אַרטיסטן חנה בראַז און אייזיק סאַמ-

אין די ספּעציעלע פּאָרשטעלונגען פאַר קינדער יצענ-
און די יתומים אַנשטאַלט) ,בי וועלכע ער איז זייער

באַליבט געווען ,און וועלכע האָבן זיך האַרציק
זיינע טיפ ,וװאָס ער האָט פאַר זיי פאָרגעשטעלט,.

אַָנגעלאַכט

פון

באַנד
יאָרט

(אין

פיריעק

אָסטראָװוסקע

--

פון
דאָס

די
האָט

גאָסן
מען

האָט איס ,צוזאַמען מיט צענדליקער

-קיין טרעבלינקע

א .קורץ אַלס
(צייכנונג

מען

טויזנטער יידן ,אַוועקגעשיקט

אין די גאַזדקאַמערן אַרײן". .

|
מ .עי
,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
יאָנאַס טורקאָװ  --פ
װו,702 ,811 ,31:211 ,801 ,09'88 .

מ,ענדעלע מוכר ספרים".
פון

גערופן

יקעסלי),

אברהם

יקורץ אַהין אַוועק און מער פון דאָרט נישט צוריקגעקומען.

שניאוך,

פ.

װואָלינסקע,

דזשיקע,
איז

סטאַווקי,

פרידמאַן)

אין געטאָ האָט אברהם קורץ געשפּילט אין טעאַטער יעלדאַ-
ראַדאָ ,וואו ער האָט זיך אויסגעצייכנט אין יפּראָקאפּי אין מאַקס
וויסקינדס פרעכטיקע אויפפירונג פון קאָברינס ידאָרפס-יונגי.
דאָס איז געווען זיין לעצטע ראָל אויף דער בינע.
ווען עס האָבן זיך אָנגעהױבן די יאַקציעסי אין וואַרשעווער
געטאָ ,איז א .קורץ מיט זיין ליבער פרױי דינה שׂאַיעוויטש --
אויך אַ פאַרדינסטפולע יידישע אַקטעריסע  --געווען צוגעשריבן
אַלטס בעקער-אַרבעטער ביי זיין פריינט קאָרמאן אין דער בע-
קעריי אויף דער נאָװאָליפיע גאַס .לאַנג האָט אָבער דאָרט ניעט
אָנגעהאַלטן די פרייד .סיאיז דאָרט פאָרגעקומען אַ יסעלעקציעי
אַ ייזוךרייניקונג ,דורכגעפירט דורך די דייטש) און דאָס פּאָרל
קורץ איז נאָר על פי נס געלונגען זיך אױסצובאַהאַלטן פון דע-
מאָלט אָן האָבן זיי זיך אַריבערגעטראָגן אין אונדזער מעטאַל-
ישאָפּ אױף דער מילנע גאַס .א .קורץ האָט געאַרבעט מיט מיר
אין דער מענער-אָפּטיילונג ,און דינה שאַיעוויטש  --מיט מײן
פרוי און די איבריקע פרויען  --ביי מעטאַל און גאַלאַנטעריע-
רייניקונג .בעת איינער פון די ערשטע יאַקציעסי אויף מילנע
גאַס ,האָט מען די ליבע ,טייערע דינה שאַיעוויטש אַוועקגעפירט
אויפן טױטךפלאַץ .קורץ איז פון דעם קלאַפּ שווער געטראָפן
געוואָרן ,װאָרעס דאָס איז געווען אַ פּאָרל ,וװאָס האָט זיך געלעבט
!וי די צוויי טייבעלעך און זיך זייער ליב געהאַם.
אברהם קורץ איז יעזן טאָג געקומען צו אנדז אין ישאָפּי
אַריין (דורך פאַרמאַסקירטע גענג) אויף אַרבעט ,און פאַרנאַכט,
אויפן זעלביקן אופן ,זיך דער פאַרגנבעט אין קאָרמאַנס בע-
קעריי ,וואו ער האָט אין אַ באַהאַלטניש איבערגענעכטיקט .וי
אַ פּאַרסמטע מויז איז ער געלאָפּן הין-און -צוריק און דאָס מזל

האָט אים צוגעשפּילט .ער האָט זיך נישט איינמאָל אַרױסגעדרײיט
פון די הענט פון די דייטשישע תלינים .איינמאָל ,בשעת די
גאַנצע מילנע גאַס ,צוזאַמען מיט אונדזערע יידישע אַקטיאָרן און,
מאָלער-פּלאַסטיקער ,איז ביי אַן יאַקציעי אַוועקגעפירט געװאָרן
אויפן טויטפּלאַץ ,איז קורץ ,צוזאַמען מיט מיר און מיין פרו,
דורך אגַליקלעכן צופאַל ,אַרױס גאַנץ פון דעם אומגליק ,ביז
עס איז געקומען דער טאָג פונם באָרימטן יקעסלי אין געטאָ ,ווען
אָלע יידן ,אָן אויסנאַם ,האָבן געמוזט ,אונטער דראָונג פון טױיט-
שטראָף ,זיך צושטעלן מיט זייער יבאַגאָזשי אויף אַ באַשטימט
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מ,

 --קרבן פון די נאַציסן

געבוירן  --לוט מלך ראַװיטש --
בערך  5881אין אַ שטעטל נעבן קיעו,
אוקראינע .געענדיקט פּעטערבורגער קאָנ"
סערװאַטאָריע .געווען אַ קאַפּעלמײסטער
אין אַ מיליטערישן אָרקעסטער .זיך באַ"
זעצט אין װאַרשע ,פּױילן ,און דאָרט שוין
פאַרבליבן .דאָ האָט ער אין אָנהײיב געגעבו
געזאַנגיאון מוזיק-לעקציעס ,געשאַפן אַ
כאָר ,אָבער ערשט נאָכדעם וי לעאָ ליאָוו
האָט פאַרלאָזט פּוילן ,האָט ש .פאַראייניקט
זיינעם און ליאָווס כאָר אין איין גרויסן אָנגעזעענעם כאָר מיט וועלכן
ער פלעגט דורכפירן זייער אינטערעסאַנטע קאָנצערטן,

דעם  9דעצעמבער  0291איז אין װאַרשעװער 'עליזעום'-טעאַטער.
אויפגעפירט געװאָרן דורך דער ,ווילנער טרופּע" א'ר פון דוד הער-
מאַן ש .אַנ-סקיס ,דער דיבוק" מיט ניגונים און מוזיק פון ש.
אין  4291האָט ער דיריגירט דוד הערמאַנס אויפפירונג פון
משה בראָדערזאָנס אָפּערע ,דוד און בת שבע" (מויק  --הענעך
קאָן) .גראָד איז דעמאָלט געווען אין װאַרשע דער באַרימטער יידישער
קאָמפּאָזיטאָר יואל ענגעל און ער האָט זיך אויסגעדריקט מיט גרויס
לויב פאַר ש'.ס מוזיקאַלישקײט און גלענצנד דיריגירן,
בעת דער צווייטער וועלט-מלחמה איז ש .אַנטלאָפן קיין ביאַליס-
טאָק .אין יולי  1491איז ער אַװעק קיין מיטלאַזיע .אין האַרבסט
 2איז ער געשטאָרבן פון הונגער אין אַנדידזשאַן ,און איז דאָרט
געבראַכט געװאָרן צו קבר ישראל דורך יידןפּליטים פון װאַרשע,
יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך ,פאַרלאָשענע שטערן" שרייבט;
יְפאַר דער ערשטער וװעלטימלחמה האָט זיך אין ואַרעזע
באַוויזן אַ מוזיק-לערער און דיריגענט וועגן וועלכן קיינער האָט
נישט געוּואוסט פון װאַנען ער שטאַמט ,וער ער איז ,און וי אַלט
ער איז .פון איס אַליין האָט מען עס אויך נישט געקאַנט דערגין
שניאורםס ערשטן נאַמען האָט קיינער נישט געוואוסט או ווען
מיהאָט אים אַמאָל געפרעגט וי ער הייסט ,האָט ער ,אַן אויפגע-
רעגטער ,געענטפערט :יאון שניאור איז אייך וריניק?י.
װאָס עס איז יאָ פעסטגעשטעלט געװאָרן ,איז ,אַז ער איז
געבוירן געוואַרן ערגעץ וואו אין רוסלאַנד ,אַז ער האָט געענדיקט
די פּעטערבורגער קאָנסערװואַטאָריע און אַז ער איז אַמאָל ערגעץ
וואו געווען אַ קאַפּעלמײסטער פונם מיליטערישן אָרקעסטערר.
אין וואַרשע ,וואו ער האָט געלעבט איינזאם און אָפּגעזונדערט
פון אַלעמע ,װאָט ער פון אָנהײב געגעבן מחיק און געזאַנג-
 לעקציעס .זיין שטרעבן איז געווען צו שאַפן אין וואַרשע אַ גרויסןפאָלקס-כאָר ,וואָס ער האָט צוביסלעך אָנגעהויבן צו אָרגאַניזירן
נאָכן אָפּפּאַרן קיין אַמעריקע פונם באוואוסטן וואַרשעווער כאַר-
א
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דיריגענט לעאָ ליאָו ,איז שניאור אַרויפגעשוואומען אויף דער
אויבערפלאַך ,און ער האָט באַוויזץ צו גרינדן פונם געוועזענעם
לעאָ ליאָווס כאָר און פון זיין אייגענעם כאָר  --אַ גרױסן רע-
פּרעזענטאַטיון פאָלקס-כאָר ,וואָס איז געוואָרן אַ געשעעניש ניששט
נאָר אין דער יידישער וועלט ,נייערט אין דער גאַנצער מזיקאַ-
לישער וועלט פון װאַרשע .מען האָט שניאורס כאָר פאַרגליכן צו
די בעסטע אין פוילן זיין כאָר האָט שניאור דערפירט צו דער
גרעסטער פערפעקציע .ווען דער כאָר איז נאָך געווען בייט
יהזמירי ,איידער ער איז געװואָרן זאַעלבסשטענדיקער יעשניאור-
כאָרי ,האָט ער מיט אים איינשטודירט בעטהאַװענס יפטע סימ-
פאָניעי .עם איז ארויטגעקומען א מײיסטערהאַפּטע לייסטונג .ער
האָט דיריגירט מיט כאָר און אָרקעסטער .ווען דער באַרימטער
דיריגענט פון דער װאַרשעװער יפילהאַרמאַניעי ,זדזשיסלאַר
בירנבוים ,װאָס איז געווען פאַררעכנט פאַר איינעם פון די גרעס-
טע דיריגענטן אין אײיראָפּע ,האָט הערענדיק דעם עניאור-כאָר,
אויסגעדריקט זיך מיט די גרעסטע טופּערלאַטיוון וועגן שניאורן
|
אַלס פּעדאַגאָג-דיריגענט.
שניאור איז געווען מזי קאַליש אין אַלע זיינע אברים און
סיהאָט אים געגרילצט אץ די אויערן דער מינדסטער פאַלשער
טאָן אָדער דיסהאַרמאָניע .זיין כאָר האָט ער געהאַלטן אין אַן
אייזערנעם דיסציפלין .ער איז געווען שטרענג און קאָמפּראָמיס-
לאָז ביי דער אַרבעט .בעת די פּראָבן ,אין די שטעלן ווען דער
אָרקעסטער האָט געדאָרפט עפּ ילן ,האָט ער תמיד צוגעזונגן אויפן
גאַנצן קול .אגב האָט .ער אַאָל געהאַט אאַ גוט-געשולטע שטים,
ווען ער האָט זיך אויפגערעגט בעת די פראבן  --ער איז געווען
זייער נערוועיש  --האָט ער זיך צעשר יען אוױיף די מיטגלידער
פון כאָר :יזינגט .שט ילַעֶר ,איב קענט דאָך סיי װי סיי נישט
זינגעןױ  .אָבער די מיטגלידער פונם כאַר ,פון וועלכע עס זיינען
שפּעטער אויסגעוואַקסן 8אַ ריי ערשטראַנגיקע זינגער ,צווישן זי

זמרה

טעאַ טער

זעליגפעלד ,דיאַנא בלומענפעלד ,סטערן איא ,האָבן עס

אִים ניטוט גענומען פאַר אומגוט .זיי האָבן אים הויך געשעצט
און בלינד געפּאָלגט ,וויסנדיק ,אַז זייער מייסטער וייס װאָס ער
וויל; אַז אים גייט נאָר אין דער גוטסקייט פון דער זאַך ,װאָס איז
,
פֿאַר איםס הייליק,
ער איז געווען אַ גרויסער אָריגינאַל און געהאַט זיינע שואַכ-
קייטן ,װאָס זיינען לרוב כאַראַקטעריסטיש פאַר אַלטע בחורים,
יין ווייב האָט ער קיינמאָל נישט געהאַט ,אָבער אַן אַומגליקלעכע
גרויסע ליבע האָט ער איבערגעלעבט ,הגם ער האָט וועגן דעם
קיינמאָל נישט גערעדט ,אפילו מיט זיינע נאָענסטע פריינט .דאָס
האָט זיך געפילט פון זיין איינשטעלונג און צינישן צגאַנג צום
לעבן .אַ פאַרמאַכטער אין זיך ,אַ פּאַרכמורעטער ,איז ער אומגע-
גאַנגען איבער די וואַרשעװוער גאַסן מיט זיין כאַראַקטעריסטישן
קאָפּ לאַנגע ,פּעך שװואַרצע האַר און טונקל-ברוינעם פּנים ,און
ישטענדיק  --מיט אַ פּאַפּיראָס אין מויל ,מיט וועלכן ער האָט זיך
קיינמאָל נישט געשיידט .ער האָט געהאַט אַ פאָר פּרעכטיקע פאַר-
! חלומטע ברוינע אויגן פון טאַבאַק-קאָליר .ער האָט געמאַכט דעם
איינדרוק פון אַן איטאַליענישן מוזיקער אָדער אפשר ריכטיקער
 -פון אַ ציגיינער ,סיי מיט זיין אויסזען ,סיי מיט זיין גאַנצער|
|
|
 לעבנס-מענטאַליטעט.שניאורס שטענדיקער אַדרעס איז געווען יטלאָמאַצקע '31
|
 -דער זיץ-אָרט פון יידישע ליטעראַטן און זשורנאַליסטן .דאָרטפלעגט ער זיצן דאָרט פלעגט ער עסן און טרינקען זיין באַליבט

מאכ? :װאַסער מיט מילך (באַװואַרקע) .דאָרט פלעגט ער קאָמ-
פּאָנירן און צעשרייבן נאָטן ביי דער פּיאַנאָ און דאָרט פלעגט
 ער אויך שלאָפן .ער פלעגט ,אַזױ צו זאָגן ,כאַפן אַ דדעמל ,זיצן-דיק ביי אַ טישל מיטן פּאַפּיראָס אין מויל .אַ פּאָר אַזעלכע דרעמ-
ילעך האָבן אים רעקאָמפּענסירט די שלאָפּלאָזע נעכט.
פונקט װי מען האָט נישט געוואוסט וי אַלט שניאור איז און
פון װאַנען ער שטאַמט ,האָט מען אױיך נישט געוואוסט וואו ער
וואוינט .ביי זיין ריזיקן דערפאָלג און גרויסן נאָמען ,איז ער אָפּט
געוען אָן אַ דירה ..ער האָט פשוט נישט געהאָט מיט װאָס צן
באַצאָלן פאַר איר .דאָס האָט אים געשטערט אָנצונעמען לעקציעס,
װאָס װאָלטן אים ,פיל װייניק ,אַרױסגעהאָלפן פון דער עװוערער
מאַטעריעלע לאַגע אין וועלכער ער האָט זיך אַזױ אָפּט געפונען
אַלע באַגעגענישן ,אַלע ראַנדעוואוס פלעגט ער מאַכן אױף טלאָ-
מאַצקע  .31דאָרט פלעגט ער אָפזיצן ביז שפּעט ביינאַכט ,דיה ,
ביז מען פלעגט פאַרמאַכן דעם לאַקאַל .ערשט דאַן פלעגט ער
אַנהייבן זייַנע ואַנדערונגען איבער די וואַרשעווער גאָסן און זיך
פּאַראייניקן מיט די איבריקע ינאַכטוואַנדלערי מ .מ .הורוויטען
(אַ יידישער שרייבער-קאַרעקטאָר) ,זשאַק לעעווי ,דעם בונדישן
טוער בערנאַרד גאַלדשטײן איא .מען פלעגט די טרעפן אין
פאַרשיידענע צייטן ,אין גערטנערס באַר ,אין יפּיקאַדיליי ,און
שטענדיק מיטן פּאַפּיואָס אין מױל ,װוי ער װאָלט געווען צוגע-
װאַקסן צו אים .ער האָט נישט געהאַלטן פון דער מאָדע .ער
פלעגט שטענדיק טואָגן דעם זעלביקן טונקעלן אַנצוג ,מיט די
אויסגעבלאַקירטע הויזן ,און אים זייער זעלטן בייטן ,סיידן --
צו אַן אויפטריט פון זיין כאָר ,דעמאָלט פלעגט ער אָנטאָן זיין
װייס אויסגעפרעסט העמד מיט די האַרטע אַנגעקראָכמאַלעטע
| מאַנקעטן ,ואָס פלעגן אים איפרעגן ביים דיריגירן ,און דעם
אַלטמאָדישן פראַק .ער פלעגט שטיין ביים דיריגענטךפולט,
מיטן שטעקעלע אין האַנט ,און זיך פילן מעשה קיניג ,װואָס שטייט

|

איפן טראָן מיטן סצעפטער אין האַנט.

גַרויסער ראָמאַנטיקער און
וועגן שניאורן ,װאָס איז געווען א
האָט געפירט אַ סך ליבעס ,וועגן וועלכע און מיט וועמען קיינער
האָט קיינמאָל נישט געוואוסט ,האָט מע צוויעון אַנדערע ,דער-
ציילט אַ פּיקאַנטע מעשה :די דאָזיקע מעשה וועגן שניאורן ,ואָס
אויסער מזיק האָט איט גאָרונֵישט אינטערעסירט און וועלכער
האָט קיין אַנזערע טעמעס ,בעת זיינע זעלטענע געשפּרעכן ,נישט
געהאַט ,האָט אַרוױסגערופן ממש אַ סענסאַציע ,װאָס אין אויף
טלאָמאַצקע  31ממש אױפגעכאַפּט און פּװאַנדערגעטראָגן גע-
װאָרן וי די בעסטע ,טייערסטע שפּייז :אַ טאָכטער פו אַן אָנגע-
זעענער ואָרשעווער חסיזישער משפחה איז אַראָפּ פון דרך
הישר .דאָס מיידל איז געווען עיין ,אינטערעסאַנט און אינטע-
ליגענט .זייענדיק אונטערן איינדרוק פון דער גאַנצער געשיכטע,
האָט שניאור באַשלאָסן צו ראַטעװוען דאָס מיידל פון זינקן צו
ראַטעווען איר נשמה און זי צוריק אַרויפפירן אויפן גלייכן וועג.
ער האָט אָפּגעראַזירט זיינע כאַראַקטעריסטישע עװואַרצע װאָנסע-
לעך און אונטערגעשוירן אַביסל זיינע לאַנגע האַר כדי נושא חן
צו זיין אין אירע שיינע אױיגן ,מען האָט אים שון געזען ציכטיק
אָנגעטאָן ,מיט אַ ריינעם קראַגן ,װאָס דאָס אַליין איזשוין געווען
אַ גרויסע ענדערונג אין זיין לעבן .ער איז אַוועק צו' אירע על-
טערן און זיי געזאָגט ,אַז ער וויל חתונה האָבן מיט זייער טאָכ"
ששפחה פונם מיידל האָט אים געהאַלטן פאַר' אַ משוגע-
טער .מדי
נעם ...שניאור האָט עס אָבער געמיינט ערנסט .ער האָט זי אומע-

יי
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דדושים
טום פאָרגעשטעלט פאַר זיין כלה .דער כלה איז אָבער שנעל צוד
געגעסן געװאָרן דאָס ,אָרנטלעכעי לעבן און זי האָט פאַרלאָזט
איר ראָמאַנט'שן חתן און צוריק אַװעק אױף דער גאַס ..פון
דעמאָלט אָן איז שניאור געװואָרן נאָך מער פאַרמאַכט אין זיך,
נאָך מער עװוױיגנדיק און נאָך מער אָנגעװוײיטיקט און פאַרביסן
די אויסרופן ,בעת די פראָבן פונם כאָר :יזינגט שטילער ,איר
קענט סיי וי נישט זינגען ,האָבן זיך געהערט אַלץ אָפּטער פון
 -זיין מויל.

מען האָט

דייטלעך

אַנטוישונג

האָט אים

שטאַרק

באַמערקט,
דערשלאָג,

אַז די לעצטע
הגם

ער

ליבע-

האָט זיך פאַר

קיינעם נישט באַקלאָגט און מיט קיינעם וועגן דעם נישט גע-|
|
רעדט".,עווען אַמאָל װאַרשע" שילדערט אַזױ
| ב .קוטשער אין זיין בוך ג
ש'ס אַ בענעפיס-קאָנצערט:
גמיזאָגט,
נישט
די

אַז די לעצטע

אױסגעטאָן
אין

שטולן

צוױי

האָט

װאָכן

ער,

זיך .אַז אַזזי ,אין די מלבושים,
ליטעראַטןפאַרײן,

נעכט

די

אין די

נעכט,

האָט ער ,איף

איבערגעדרימלט.

אַז ביז צוועלף ,איינם און צוױי ביינאַכט ,האָט ער די בחורים
געמאַטערט

מיידלעך

די לידלעך.
געזידלט.
אַז ער

ער

מיט

נאָכאַמאָל

האָט זיך דענערװױרט,

נאָר ,מיהאָט
מיינט

און

גוט.

ער

עס

גענומען

װיל

די

נאָכאַמאָל

איבערזינגען

זיך געבייזערט

פאַר

ליב.

און

מיהאָט

כאָרן זאָלן חלילה

או

אַפילו

געוואוסט,
נישט האָבן

 קיין דורכפאַל.מיקען אים ,שניאוון אַלס פּעדאַנט .מיוייסט ,ער איז אַזש
קראַנק אויפן געביט פון נגינה ,אויפן געביט פון האַרמאָניע,
אויף דער פינקטלעכקייט פון ריטם ,פון טאַקט .מען דערציילט
וועגן אים :איינמאָל ,ער איז ביינאכט דורכגעגאַנגען אויף לעענאַ
גאַס .אַרבעטעו האָבן מיט האַמערס געקלאַפּט ביים פאַרריכטן
טראַמוױי-שינעס ,שטעלט ער זיך אַװעק ,נעמט זיך איינהערן און
ער כאַפּט זיך פאַרן קאָפּ יגוואַלד! ..פאַלש ..פאַלעי,
.שניאור איז דענערווירט .ער לױפט אום ,הינטער די קוליסן
מיט אַ נאַס האַנטוך אויפן קאָפּ :ער שרייט ,שעלט און איז הי"
זעריק וי די װאַנט.. .דעם צוױייטן טייל הייבט אָן שניאור מיטן
ימוזעי-כאָר .שניאור װאָרפט זיך אינגאַנצן פון אויפרעגונג .ער
איז באַהעשט פון אַ גוואַלדיקער טרעמע ,ענטפערט נישט אויף
דִי שטורמישע באַגריסונגען יוױיסט נישט װאָס סיטוט זיך מיט
אים .נאָר ,ער הייבט אָן ער גײט אַרין אין טראַנס .באַהערשט
דעם כאָר .די פּאָלעט פון זיין פראַק צעפליען זיך אין ביידע זייטן.
די לאַנגע ,טווואַרצע האָר ,צעשויבערט איבערן שטערן ,די ווייסע
מאַנקעטן פאַלן איבער די פינגער ..אַזױי פאַרענדיקט ער מיטן
ימוועי-כאָר .מיזינגט בענטמאַנען ,מיזינגט מענדעלסאַנען ,לידער
פון יהודה הלוי ,פון ביאַליק ,רייזען ,מאָריס ראָזענפעלד .דער
עולַם איז אַנטציקט .דער זאַל שטורעמט .דער עקסטאַז איז איף
דער העכסטער מדרגה .שניאור און דער כאָר ווערן ממש פּאַר-
שאָטן מיט בלומען...ײ
אר,
ב .קוטשער כאַראַקטעריזירט אים אַזױ:
גשניאור איז נישט קיין שרייבער .ער איז נישט קיין מיט-
גליד

אין

פעיקער

פאַריין,

ער

איז

אָבער

אַ טאַלענטירטער

דיריגענט ,און אַ שטילער

ווייב האָט

ער

נישט.

קיין

היים,

מװיקער,

איז ער ,אַ עװױיגער.

קיין אייגענע

אױך

נישט.

אַ -

קיין
טאָ

ַירןיין? האָט
! .וואו זשע זאָל ער זיצן גאַנצע טעג ,אַז נפישּטא א
 -מען אים ליב אין פּאַריין .מיהאָט אים ליב פאַר זיין אמת ,פּאַר
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באַנד
זיין אָפּנקייט ,אפילו פאַר זיין אויפקאַכן זיך ווען ער הערט אַ
פּאַלשן טאָן ..און כאַפּן אַ פאַלשן טאָן קען ער .דערפאַר ,זאָגט מען,
האָט ער נישט חתנה .יעדע פרױ  --זאָגט ער  --האָט אַ פאַלשן
טאָ .זי מוז אים האָבן זי איז דערױיף געבוירן געװאָרן .ווען
נישט ,װאָלט זי קיין פרוי נישט געווען .נאָר די מיידלעך און
ווייבלעך פון כאָר האָט ער דווקא יאָ ליב .ער האָט זי ליב נישט
וי פרויען .ער האָט זיי ליב ווי קינדער ,וי שילער ,װאָס באַגערן
דאָס לערנען ,וי איידעלע סטרונעס ,װאָס מיקאָן פון זיי די דינסטע,
די פיינסטע טענער אַרױסקריגן".
נחמן מייזעל שילדערט

אים אַזױ:

אאןאָט איז מ .שניאור  --דער מזיקער און קאָמפּאָזיטאָר,
דיריגענט און בױער און אָנפירער פון די פאָלקט-כאָרן אין
וואַרשע .ער איז געווען אָפּגעלאָזן מיט אַ געדיכטער פּעך-עװואַר-
צער קוטשמע האָר ,מיט אָפּגעריסענע שטאָרק גלאַנצנדיקע,
טונקעלע קליידער און מיט גאַנץ שמוציקע הענט און פינגער
מיט שוואַרצע רעמלעך אַרום די נעגל .איז ער זעלטן אַרױסגע-
גאַנגען פון דעם ליטעראַטן-פאַריין ,סיידן אין די זעלטענע אָוונטן
װען ער האָט געהאַט אַ כאָר און געשטודירט מיט זי פאַר אַ
נאָענטן קאָנצערט .ער איז געזעסן אַ האַלב דרימלנדיקער ,ווינ-
טער  --אָפּטער ביי דער הרובע ,די הענט אַריינגעשטעקט אין
די אַרבל ,וי עפּעס אַ פאַרוואַקסענער בער ,ואָס שלאָפט איבער
די קאַלטע ווינטער-חדשים .איך ווייס נישט צי ער האָט געלייענט
אַמאָל א בוך ,אַ צייטונג  --דאָס איזן אים זיכער נישט אָנגע-
|אַנגען,
ג

ער

האָט

געלעבט

אין

זיין מװזיקאַלישער

װעלט,

אט

בלױז גערעדט וועגן דעס .אויף רעפעטיציעס מיטן כאָר האָט
ער אויפגעלעבט ,אַרױסגעויזן טעמפּעראַמענט און ברען און
פייער און ענערגיע .נאָך עטלעכע װאָכן איינקנעלן און איינעשטן-
דירן

מיט

דעם

פאַָלקסיכאָר

וויכטיקע

מװיקאַלישע

פאַר אַ פאָרש:טייענדיקן קאָנצערט ,פלעגט ער שרעקלעך

שאַפונגען
אויסגע-

מאַטערט וװוערן אץן צו דעם קאַנצערט גופא פלעגט ער שין
קומען אינגאַנצן אָן כוחות און הייזעריק װי די וװאַנט ,און וי
נאָר דער קאָנצערט איז אַריבער ,איז ער ווידער אַמאָל אַריינגע-
פאַלן אין אַ צושטאַנד פון האַלב-שלעפעריק און מיד און אָפּגע-
לאָזט ,און ווידער ,ווי דער בער אין די ווינטער חדשים ,געזויגט
זיין אייגענע לאָפּע".
און בער

י .ראָזען שרייבט:

,צו די שטאָט-געסט האָט געהערט דער קאָמפּאָזיטאָר שניאור,
וועלכער איז אױף יטלאָמאַצקעי אָפּגעשלאָפן גאַנצע טעג נאָך
שלאָפּלאָזע װאַגאַבונדישע נעכט .דאָס גאַנצע פאַרמעגן זיינס
האָט ער תמיד געטראָגן מיט זיך .נישט נאָר דאָס װאָס ער האָט
געהאַט אין קאָפּ און אין האַרץ ,דאָס ,מיט װאָס ער איז געבוירן
געװאָרן ,זיין מוזיקאַלישע באַגאַבונג ,נאָר אױך דאָס נישטיקע
ביסל פון מאַטעריעל פאַרמעגן אומעסטיינס געזאָגט .װאָס ער האָט
זיך דערװואָרבן דורך פיל יאָרן האָרעװואַניע און נויט אַלס קאָמ-
פּאָזיטאָר און דיריגענט .אין אַ ווינקל ערגעץ אױיף יטלאָמאַצקעי
האָט ער געהאַלטן פאַרשטעקט דאָס יפאַרמעגף זיינס :עטלעכע
קעלנער ,זאָקן ,אַ פלעשעלע טינט מיט אַ פעדער און אַ פּעקל
נאָטןפּאַפּיר .אויף יטלאָמאַצקעי האָט ער קאָמפּאָנירט ,אָפּגע-
יזעסן שעהן

ביים פאָרטעפּיאַן

און געשריבן

מזיק.

דאָרט האָט ער

איינשטודירט די גרויסע יידישע געזאַנג-קאַנצערטן מיט אַ כאָר
פון העכער צוויי הונדערט יונגעלייט און מײַדלעך און אין פרייע
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פון

לעץסיקאָן

ר
עַ ט
ט עא

יידישן

ואווינוווען

שעהן אָפּגעזעסן אין אַ ווינקל שטיל און פאַרטראַכט ,געקעמט
מיט די פינגער די פּעך שואַרצע און לאַנגע האָר און גערוי-
כערט סיגאַרעטן  --איינעם נאָכן אַנדערן".

אָדער

מלך ראוויטש כאַראַקטעריזירט אים אַזױ:

אויס

ער האָט נאַטירלשך נישט געשפונען אַרום זיך קיין לעגענ-
דעס ,אָט דער דיריגענט און מזיקער פון גאָטס גנאָד מ .שניאור.
אָבער עפעס האָנן פון זיך אַלײן זיך דערציילט וועגן אים משונה-
דיקע מעשיות .קײינער האָט נישט געוואוסט גענוי װי אַלט ער
איז ,און אויך נישט אױף זיכער װוי ער הייסט מיטן ערשטן נאַ-

דער

מען

וואַרשײנלעך

--

נישט

האָט ער

האָט

געהאַט,

ער

געהייסן

מענדל.

קיין

פאַמיליע

נישט

געלעבט

מיט

קיין פאַ-

יעדנפאַלט

מיליע.

אַ מיטלהויכער ,גוט-געביטער און גלייכער איז ער גע-
װעץ ,אַ גרױס ,טתקל פנים ,װאָס דערמאַנט אַ פנים פון אַן
אַמעריקאַנישן אינדיאַנער .אפשר צוליב דעם ,וױיל אין ווינקל
פון זיינע ליפּן מיט אַ שװואַרצן ווידערשיין גליט שטענדיק אַ
ציגאַרעטעלע און ואַרפט אַ רויטן אָפּשײן אויפן גאַנצן פּנים
און גיט דער טונקלקייט אַ רויטלעכן אויסדרוק .אַ הויכעך ,גְלֵיי-
כער שטערן און עפּעס אַזױ װי אַריבערגעבױגן אויף פאָרנט,
עפּעס אַזױ וי אַ דעכל .ער רעדט אָפּגעהאַקט און הייזעריקלעך
און שטיל און פאַרגלײיזט אַביסל די אױגן  --מ .שניאור --
לשון איז דאָך נישט ויכטיק  --דער עיקר איז דאָך די שפּראַך
פון דער מוזיק .ווערטער ,זאַצן ,בכלל דאָס װאָס מען רופט לעון
איז דאָך נאָר אַ הילפס-מיטל פאַרן טעגלעכן געברױך .דאָס
אמתע לשון פון דעם מין מענטש איז מחיק .און ער רעדט טאַקע
זעלטן ווען וועגן עפּעס אַנדערש ,נייערט װעגן מזיק און אין
בעסטן פּאַל שוין וועגן מוזיקער,
מען הערט אים אַזױ זעלטן רעדן אַז ווען מען הערט אים
אַמאָל מאַכן פּראָבעס מיט זיין באַרימטן שניאור כאָר ,ווערט
מען טאָפּלט איבערראַשט; ערשטנס ,װאָס ער קאַן בכלל רעדן
הויך ,און ,צווייטנס ,װאָס ער האָט גאָר כמעט אַ העלדן-טענאָר
שטימע ,ווען ער הייבט זי אויף ,באַס װואָלט אים בעסער געפּאַסט,
אַלץ אױף אים איז עװואַרץ ,אפילו זיין ואָכנטלעכע הלבעה.
ער טראָגט לרוב צווישן איין קאָנצערט און אַ צווייטן די פייער-
לעכע קאָנצערט-רעק פון אַמאָליקע יאָרן .אַמאָל אַביסל איבערגע-
אַרבעט און אַמאָל ,אַזױ װי זיי זיינען ,מיט די זיידענע לאַצן ער
וייסט ,אַז דאָס דאַרף מען נישט טאָ ,אָבער ער האָט נישט קיין
געדולד צו פאַרנעמען זיך מיט די נאַרישקייט .דערצו
פּלאָנטערן זיך די וױיסע מאַנקעטן פון די שטייפע העמ-
דער און קריכן איף די הענט אַרױף װען מען דאַרף
נישט .ער איז אַ באָהעמיען .זיין טאָג הויבט זיך אָן פּונקט דע-
מאָלט ווען ער ענדיקט זיך ביי אַנדערע .עס װאָלט אים געקאָנט
גײן גוט ,גאָר גוט ,וייל ער האָט אַ גרױסן נאָמען אין וואַרעזע
און מען װאָלט אים געצאָלט גוט פאַר מוזיק-לעקציעס .זעלטן
האָט ער אָבער אַ דירה און פון פינקטלעכקייט ווייסט ער לחלוטין
נישט ,און װער װיל דאָס עפּעס נעמען מזיק-לעקציעס צוישן
צוייטן

דעס

דעמאַלט
זיין

פאַר

נאַכמיטאָג..

צאָליקע
לענט,

960

איז

און דריטן

מיידלעך
הייבט

קריי

שניאוון
קים

דאַכט

פון די הענער
די

פאַרטאָג?

ריכטיקע

צייט

אים,

אַז איינע

זיך

אויף

פון זיין כאַר האָט גאָר אַ גרוױסן

ער זיך שטאַרק

אָן צו אינטערעסירן

א

נאָך

לעקציעס,

פון

די

זינגער
מיט

אומ-
טאַ-

איר ,און

דעם מיידל און אונדז אַלעמען הייבט זיך אָן צו דאַכטן ,אַז שוניאור
איבערצייגט

איז פאַרליבט.

קוים

אָבער

סעלמאַ

קורץ

װועט פון דעם

ער

מיידל

מיט זיין ליבע ,און אַז מען פרעגט
אייביקער
זיך

מייכלט

אױיך

ישטאַרקערן
עס.

פּאַפּיראָס

אין

און דאָס

זיין

פּנים

נישט

שומייכלט

מױיל

קריגט

פאַרליבט

אוױיסװואַקס,

אים,

װינקל

רויט -עװואַרצן ווידערשיין,

ער איז שטערבלעך

זיך ,אַז קיין מעלבאָ

אױיף

אין דער

צעגליט-צעש-

אַ ויילע

און מיט

איז

ער ,און

דעם

מזיק

נאָך אַ
זיך

ענדיקט
גופא.

מען פלעגט זאָגן ,און עס איז טאַקע אן אמת געוועזן ,כאָטש
דאָס איז געוועזן אומגלויבלעך ,אַז אַלע גרויסע דיריגענטן פון
די מיליטער-אָרקעסטערס אין וואַרשע ,נאָך פון צאַרישע צייטן
אָ ,זיינען שניאורט תלמידים .זיי האָבן אין אים געגלייבט מיט אַן
איבערגלויבן ממע.
ערב
שיין
דעם

אַ קאָנצערט

קאָנצערט,

אַנצוצינדן
דעמאָלט
גלאַנציקן,
כאָטש

אַזױי יום

טובדיק,

אײביקן

פּאַפּיראָס

און

שטייפן

מוזיקאַלישע
די שווערסטע

אַ וי"סלעכן
העמד

איז

נישט

געוועון

פערפעקטקייט
סימפאַָניעס

אַרבעטס-מענטשן
אַרױסגעצישט

מיט

איינהערן
די

אַ גלי טאָן מיט

פנים
אפשר

דער
וי
אין

כעס,

ער

פון זי

פאַרגעסן

זיינס

האָט

צוליב

דעס

אין

וועסט.

שניאורן.

פלעגן

יעדע

דער

גרעסטע
מיט

זײ

זיך

די

באַליידיקונג

ציגאַָרעט

פלעגט

זים ,אַבי צו בלײבן

וייזן די טיר ,צו דער
אײביקער

לרוב

פון פּראָפעסיאָ-

אַ גאָט

אױיך

די

געזונגן

באַגלײיטונג

איז געוועזץ

איז געטלעכער,

מיט

קיין פּראָפּעסיאָנעלער,
האָט

ציינער,

אין כאָר ,אַבי ער זאָל נישט
וואָך; אַרום אים

האָט
דאָס

אַפילו

אַרױסגעצויבערט,

אָרקעסטערס.

צוישן

אַזױ

אָפּגלאַנץ,

אין דער

פאַרנומען

טאיוףיסגעשניטענער

אַרבעטס-מענטשן,

באַרימטע

דעמאָלט

פנים.

באַקומען

זיין כאָר

ער

אַז ער

דעם

פאַרהאָרעוועטע

נעלע

פלעגט

אין שניאורס

זיך פאַרלעשן
איז

דער

געוועזן

רױטער

וידער"

מזיק

גאַס ,צו דער
יום-טוב".

וועגן ש'.ס לעצטן פּעריאָד שרייבט יאָנאַס טורקאָו:

ווען די לעצטע (צוױיטע) וועלט-מלחמה איז אױסגעבראָכן.
איז מ .שניאור אַנטלאָפן קיין ביאַליסטאָק .ער האָט דאָרט אָר-
גאַניזירט אַ גרויסן כאָר און איז געווען שטאַרק אָנגעזען .מיטן
עוואַקואירן ביאַליסטאָק ,פאַר דער דייטשישער אינװאַזיע ,איז
מ .שניאורס שטערן געפאַלן .ער האָט זיך אַרומגעװאַלגערט איבער
רוסלאַנד ,אַן אָפּגעלאָזענער ,אַ הונגעריקער מיט אַ מאַכאַרקע-
פּאַפּיראָס אין מױל .וי עס האָט מיר איבערגעגעבן דער ע:די-
בער ש .י .גאָלדשטײן ,איז דער ביז" גאָר באַגאַבטער דיריגענט
און קאָמפאָזיטאָר מ .שניאור פאַרוואָגלט געװאָרן קיין סאַראַ-
טאָוו .אין אַ דאָרטיקער ,טשייניע" (קאַפּע-הויח איז ער אַנט-
שלאָפּן געװאָרן בי אַ טישל מיטן פּאַפּיראָס אין מױל .פונם
דאָזיקן דרעמל האָט זיך דער איסגעהתנגערטער ,אויסגעלי-
טענער שניאור מער נישט אױפגעכאַפּט .ער האָט זיך פאַר-
שפּאָרט וייטערדיקן ליידן".
מלך ראַװיטש , --מיין לעקסיקאָן" ,מאָנטרעאַל ,7491 ,וו,652452 .
,לאָמאַצקע  ,/31בוענאָס איירעס ,0591 ,זז,93-83 .
בער י .ראָזען  --ט
גחמן מייזיל  ---ג,עווען אַמאָל אַ לעבן" ,בוענאָס איירעס ,1591 ,זו,662*562 .
יאָנאַס טורקאָװ  ---פ,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צװיי,
זז,402"002 .
ב .קוטשער , --געװען אַמאָל װאַרשע" ,פּאָריז ,5591 ,זז,2417141 ,79788 .

-
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לדושיםס:

באַנד

2

יט
עטאט

סוריץ ,משה

גבעת

געבוירן  12אױגוסט  8881אין דווינסק,
לעטלאַנד ,ביי פרומע עלטערן  ---קליין-
פאָטער --

פלעגט אין

דער יוגנט זיך באַטײליקן אין ,מכירת
פאַר
און
אין
פון

יוסף-שפּילן" כדי צו שאַפן אַ פאָנד
נייע ספרי תורות .געלערנט אין חדר
ישיבה ,דערנאָך געענדיקט  6קלאַסן
דער דווינסקער העברעישער שול
מ,פיצי השכבלה".
נאָך פון קינדווייז אָן אַרױסגעװיזן אַ
נייגונג צו טעאַטער און זיך באַטײליקט אין די קינדער-פאָרשטע-

לונגען פון דער שול.

אויסערדעם

פלעגט ער ,אין דער פרייער

,פּילן" אין פּריוואַטע װוינונגען מיט קינדער ;קאַפּיטאַן
צייט ,ש
דרייפוס" און אַנדערע ,פּיעסעס" פאַר אַ גראָשן אָדער אַ קאָפּיקע
אַ בילעט.
 --- 3געזונגען אין כאָר בעת א'ַליבהאָבער'-אויפפירונג פון
גאָלדפאַדענס ,כשופמאַכערין" און נישט-ווערנדיק צוגעלאָזט צו אַ
װאָל ,אָפּגעקויפט ביי אַ חבר אַ ראָל ,און אין איר אַזױ אויסגענומען,
אַז ער שפּילט דערנאָך  5יאָר כסדר ראָלן אין דאָזיקן דראַמאַטישן
קרייז .אָן וויסן פון זיין פאַמיליע ,אַנגאַזשירט געװאָרן אַלס פּראָ-
פעסיאָנעלער אַקטיאָר אין דער טרופּע פון זשיטאָמירסקי ,וואו ער
דעביוטירט דעם -42טן יולי  8091אפיּןאָלאָצק ,און בלייבט דאָרט

גערופן,

דעם אַוונט -אַפּעל האָט דער
לויט

אויסשטעלן

אַ רשימה

-- 7
און דאָרם,
דראַמאַטישן
שפּילט אין

5

י-

באַפרייט פון מיליטער-דינסט ,צוריקגעקומען אין ריגע
צוזאַמען מיטן אַקטיאָר איינעס ,געגרינדעט אַ יידישן
קרייז ,װאָס האָט געשפּילט ביז  --- 02-9191 .,9191גֹשָ-
דער דראַמאַטישער טרופּע פון ל ,סאָקאָלאָוו אין ליטע,

 --אין ריגע ,פּראָװוינץ און עסטלאַנד --- 7291 ,אַרײנגע-

טראָטן אין ,יידישן מעוטים-טעאַטער" און זינט דעמאָלט געבליבן
שפּילן אין ריגע מיט פאַרשיידענע יידישע טרופּעס,
ס .האָט זיך אויך באַטײליקט אַלס ,דער פאָטער? אין מאַרק
ארנשטיינס ,דאָס אייביקע ליד" אין פילם פון דער פירמע ,מינטוס".
וי יונה ראַדינאָוו גיט איבער ,איז ס .צוגענומען געװאָרן פון די
נאַציס דעם -2טן נאָוועמבער  3491בעת דער ליקװידאַציע פון דער
ריגער געטאָ און איז דעפּאָרטירט געװאָרן קיין טרעבלינקאַ ,פון
װאַנען ער איז מער

נישט צוריקגעקומען.

מענטשן

און

אַרויס-
זי

געהיסן

אט געהייסן)

די ואַכלײט אַוױיספירן זיי הינטערן טױער .זי זיינשן גניעשט
אַרבעטס-פעיקײ .זיי זיינען עלטער פון  05יאָר ,דעריבער מוז מען
זי אַריבערפירן אין אַן אַנדער לאַגערײ. .ד.י הייצערס האָבן
געפּרואווט באַהאַלטן אין קעסל-רוים סוריצן (אַרטיסט פון ריגער
טעאַטער)

און איינער

אַלס שטראָף
לײט

פון די ואַכלײט

שיר-נישט

אַוועקגעפירט

האָט דאָס באַמערקט,
צװאַמען

מיט

און

די עלטערע

אויך די הייצערס".

ש .ע .פון יונה ראַדיגאָו.
,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער ' ,װאַרשע ,43291 ,צווייטער באַנד ,זז,1670641 .
",פ .1 ,,י 31 .מאי ,5691
מאַשע ראָלניק  --איך מוז דערציילן ,מ

ראָזענטאַל ,לייב
{אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס|

געבוירן אין ווילנע ,פּױליש-ליטע ,אין
דער משפּחה פון באַקאַנטע ווילנער דרו"
קער ,געענדיקט גימנאַזיע אין ווילנע.
ש .קאַטשערגינסקי גיט איבער ,אַז ר.
|
האָט געשריבן א ריי פיינע טעאַטער-טעק-

סטן ,דער עיקר פאַר זיין שוועסטער חיהלע,
וועלכע

פלעגט

זיי אויסשפּילן

ברעטער פון דער געטאָ-בינע.

די

אויף

|

דוד ראָגאָוו גיט אָןְ ,אַז ר .האָט גע
2
י
שריבן אַ גרויסע צאָל לידער און טעקסטן
ער יוגנם)
פאַרן ווילנער יידישן געטאָ-טעאַטער ,װאָס זיינען זייער פּאָפּולער.
געװאָרן צווישן דער געטאָ-באַפעלקערונג.
ר .איז דורך די נאַציס אומגעבראַכט געװאָרן אין דייטשן לאַגער
דואַטמערגען.
ש .קאַטשערגינסקי גיט אָן ,אַז ר .איז אין .יאַנואַר  ,5491אַװױי
וי כתריאל ברוידא ,אַרײנגעװאָרפן געװאָרן אִין די כװאַליעס פון
באַלטישן ים,
זיין געראַטעװעטע שװועסטער ,די זינגערין חילע ,לעבט אין
קעיפּטאָן ,דרום-אַפריקע.

אין זיין בוך ,לידער פון געטאָס און לאַגערן" האָט ש .קאַ-
טשערגינסקי פאַרעפנטלעכט פאָלגנדיקע לידער פון ר, :נעגער-
ליד" (געשריבן אין געטאָ ,מוזיק פון מישאַ וועקסלער ,געזונגען גע-
װאָרן דורך דאָראַ רובינאַ אין דער אויפפירונג פון בערגערס 'דער
,אָטנס? ,געזונגען געװאָרן אין דער געטאָ
מבול" אין דער געטאָ) ,ש
דורך דאָראַ דובינאַ אין רעווי 'קאָראָנע יאָרן און וויי צו די טעג')
,איך װאַרט אויף דיר" (אויסגעפירט געװאָרן אין ווילנער געטאָ
,יך בענק אַהיים", ,ישראליק ,,דאָס איז
דורך דאָראַ רובינאַ) ,א

ר'.ס ערשט ליד ,געשריבן אין דער ווילנער געטאָ ,מוזיק פון מ.
וועקסלער ,געזונגען אין פעברואַר  2491דורך חיהלע ראָזענטאַל,
צום ערשטן מאָל ,אויפן צװײיטן עפנטלעכן אָװנט פון ווילנער געטאָ-
טעאַטער), ,א,יך בין שוין לאַנג דאָ ניט געווען"( ,געשריבן אין דער
ווילנער געטאָ ,פון דער רעװוי-פאָרשטעלונג ,פּעשע פון רעשף",
וואו ס'ווערט געשילדערט די צייט ווען ס'זיינען אין געטאָ פאַר-
טיילט געװאָרן די 'געלע שיינען' .צו די שיינען האָבן די יידן פון
ווילנער געטאָ געמוזט טראָגן אויפן האַלדז אַ קיילעכדיק בלעכל מיט
אט

2011

די

עלטערע

אונטערעטזאדפירער

זיך באַזונזער .עד האָט זי איבערגעציילט

שפּילן אַ יאָר -- 0191 .שפּילט ער ביי סאַבסײ און בערנשטיין.

סוף  --- 0191צוגענומען געװאָרן צו מיליטער-דינסט אין אַסכאַבאַד
(טורקעסטאַן) ,וואו ס'געפינט זיך ארַוסישער מיליטערישער דראַ-
מאַטישער קרייז פון על פּיירוב פּראָפּעסיאָנעלע אַקטיאָרן א'ר פון
אַקטיאָר אַלעקסאַנדראָווי און ס .טרעט אַריין אין קרייז ,וואו ער
שפּילט  372מאָל אװַאָך אין משך פון די  3יאָר ,װאָס ער דינט
דאָרט אין מיליטער.
 -- 3געקומען אין ריגע און דאָ געשפּילט אויף קאָאָפּעראַ-
טיווע יסודות אין אַ יידישער טרופּע א'א פון לייזער בערנשטין
און זשיטקאָווסקי .בעתן אָנהייב פון דער ערשטער וועלט-מלחמה
מאָביליזירט געװאָרן און געדינט אין ווילגער סאַניטאַר-עװאַקואַציע-
פּונקט ביי וועלכן ס'גרינדעט זיך פון אַקטיאָר שמיילאָ אַ רוסישע
טרופּע ,וועלכע פאָרט אַרום שפּילן אויפן פּראָנט און הינטערן
פראָנט ,וואו ער באַטײליקט זיך -- 6191 .אַרומגעפאָרן מיט אַן

ענלעכער טרופּעאויפן ריגער פראָנט"

יה

מאַשע ראָלניק שרייבט אין איר טאָגבוך ,איך מִז דערציילן":

{געב 12 .אױגוסט  -- 8881אומגעבראַכט געװאָרן דורר די נאַציסן

אינדוסטריעלער.
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2072

לעץסיקאָן

פון

אַן אויסגעדרוקטן נומער), ,פּעשע פון רעשע" ,מוזיק פון מ .װועקס-
לער .אין טאָרף לאַגער ביים דאָרף רעשע 02 ,קילאָמעטער פון
ווילנע ,האָבן געאַרבעט עטלעכע הונדערט יידן פון וילנע .אין
אויגוסט  3491האָט מען די יידן פון רעשע אַריבערגעשיקט אין
ווילנער געטאָ .אונטערן נאָמען 'פעשע און רעשע' איז געגאַנגען אַ
רעווי-פאָרשטעלונג אין ווילנער געטאָ-טעאַטער), ,זיַוי" (דער קופּ-
לעט ,געזונגען פון חיהלע ראָזענטאַל ,האָט אָנגעדייט אויף דער
אינערלעכער לאַגע אין געטאָ ,װי למשל ,אַז ביים טויער נעמט די
פּאַליצײ שוחד פאַר לאָזן אַרײנטראָגן פּראָדוקטן ,פּראָטעזשירן אַנדע-
רע א.ד.ג .עס זיינען  --וי קאַטשערגינסקי באַמערקט  --געזונגען
געװאָרן אין פאַרשיידענע צייטן אַנדערע ווערטער ,צוגעפּאַסט צו
דער לאַגע), ,אַז אַ ליבע שפּילן" (שילדערט וי צוליב די פּריווי-
לעגיעס ,װאָס די יידישע פּאָליצײי האָט געהאַט אין געטאָ ,זוכן געווי-
סע פּערזאָנען זייער פריינטשאַפּט .דאָס ליד איז געזונגען געװאָרן
פון מחברס שוועסטער ,חיהלע ,און איז געווען פון די ערשטש געטאָ-
טעמעס ,װאָס די אַקטיאָרן אין געטאָ-טעאַטער האָבן אויסגעפירט),
יוינס ,צוויי ,דריי" (געזונגען געװאָרן זומער  3491אין ווילנער
אצ
,
געטאָ דורכן אַקטיאָר יעקב בערגאָלסקי .דאָס ליד איז שפּעטער
געזונגען געװאָרן פאַר די באַפרײטע פון די קאָנצענטראַציע-לאַגערן
און בכלל אויף קאָנצערטן דורך עמאַ שייווער און דורך איר רע-
ּ,אַק זיך איין" (דאָס ליד איז  --וי סענדער
קאָרדירט געװאָרן) ,פ
ווייסמאַן האָט איבערגעגעבן צו ש .קאַטשערגינסקי  --געשריבן
געװאָרן אין אַ געפאַרפולער צייט פאַר דער ווילנער געטאָ ,ווען די
געשטאַפּאָ האָט אָנגעהויבן שיקן די פאַרבליבענע יידן פון ווילנע
אין די עסטאָנישע לאַגערן (ריגע ,נאַרװע ,קיװאַלי א'אַ) .אין דער
צייט ,אױיגוסט  ,2491איז די רויטע אַרמײ אַװעק אַזױ ווייט פאָרויס,
אַז ביי די ווילנער יידן האָבן זיך דערוועקט נייע האָפנונגען ,אַז זי
וװועלן באַלד באַפרײיט וװוערן .ווען די אַקטיאָרן אין טעאַטער פלעגן
אויסזינגען ,דאָסמאָל װעט זיי ניט געלינגען .מירן זיי (ד .ה .די
דייטשן) דאָס לידל זינגען ,פּאַקט זיך איין ,פּאַקט זיך איין ,פלעגט
אויסברעכן אַ שטורמישע אָװאַציע .,דאָס ליד איז אויסגעפירט גע-
װאָרן דורך חיהלע ראָזענטאַל) ,און ,מיר לעבן אײביק!";
די נאָטן צו די לידער, :איך בענק אַהיים" ,י,שראליק",, ,פּעשף?,

,אַז אַ ליבע שפּילן", ,צו איינס ,צוויי ,דריי", ,פּאַק זיך איין",
,יר לעבן אייביק" ,זיינען אָפּנעדרוקט אין בוך ,לידער פון די
מ
|
געטאָס און לאַגערן?".

הערמאַן קרוק אין זיין ט,אָגבוך פון ווילנער געטאָ" באַמערקט,
לויט די געטאָ-ידיעות פון  11אָקטאָבער , ,2491דאָס טעאַטער-לעבן
אין געטאָ שפּילט דאָ אָפּ אַ גרויסע ראָלע. .ד..ערמאָנט זאָלן
ווערן . ..לייב ראָזענטאַל ,דער מחבר פון  32אינטערעסאַנטע
נומערן".
אַרױיסהײיבנדיק צווישן די אַלע ,וועלכע האָבן פאַרפאַסט לידער
אין דער געטאָ ,אויך דעם נאָמען פון ל .ראַזענטאַל ,ציטירט ה .לייוויק
זיין ,צו איינס ,צוויי ,דריי" און באַמערקט,, :אויך די אַלגעמײנע גורל-
לידער זיינען אין תוך דורכגעזאַפּט מיט באַהאַלטענע טרערן פון אַ
דין און איידל יום כפּורדיק-געפיל" ,און ציטירנדיק אַן אַנדער ליד
פון ר ,.באַמערקט ה .לייוויק:
גיידן האָבן געלאַכט און אױסגעלאַכט די אייגענע ביטערע
מערכה דורך אַ שלל אױיפן אָרט-געשאַפענע הומאָריסטישע און
סאַטירישע לידער .פאַרעוטייט זיך ,אַז וועגן זאָרגלאָזן הומאָר האָט
קיין רייד ניט געקאַנט זיין ,אָבער סיאיז צו באַואונדערן װואָס
יידן האָבן גאַר אַפּילו באַוויזן צו שאַפן שטעכיקן הומאָר ,געמאַכט
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אַרויסגעעשרויפט

מאַכן אַ ביסל ,כאָטש

זײער

קוראַזש

אין אויסטראַכטעניש,

כדי

די עװוערע

צו

מבטל
ליידן".

ש .ע .פון חיהלע ראָזענטאַל און דוד ראָגאָו.
 5קאטשערגינסקי ,, --חורבן װילנע ,,ניו יאָרק ,7491 ,ז,212 .
ש .קאַטשערגינסקי , ---לידער פון די געטאָס ,/ניו יאָרק ,8491 ,זו53 .
(הקדמה),991 ,861 ,76661 ,701:601 ,5848 ,5646 ,15:05 ,7464 ,
,134 ,624 ,424 ,404 ,993 ,983 ,48:383 ,753 ,74:643 ,44343 ,0
,אָגבוך פון ווילנער געטאָ" ,ניו יאָרק ,1691 ,זו,963 ,38 .
הערמאַן קרוק  --ט

בורשטין ,משה
{געב 2 .אױגוסט  -- 4881אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

געבוירן  2אויגוסט (שבת נחמו) 4881
אין אָדעס ,אוקראינע .פאָטער  --קאַזיאָ-
נער געהילף-ראַבינער אין אָדעס און איי-
נער פון די ערשטע חובבי ציון.
אַלס קינד געלערנט אין דער אָדעסער
תלמוד-תורה ,וואו מענדעלע מוכר ספרים
איז אַ לערער .אין עלטער פון  8יאָר
אָנגעהויבן זינגען אַלס סאָפּראַן ביים חזן
סיראָטאַ .,שפּעטער ביי די חונים פּיניע
מינקאָווסלי ,יאַנקל סאָראָקער און װלאַ-
דאָווסקי .אין עלטער פון  81יאָר געווען איינער פון די פּאָפּולער-
סטע יידישע פאָלקס-זינגער אין דרום רוסלאַנד און בעסאַראַביע,
און גלייכצייטיק זיך אָנגעהויבן אָפּצוגעבן מיט זעלבסט-בילדונג.
אין  40732091אָנגעהויבן שפּילן יידיש טעאַטער אין ניקאָלאַיעװ
א'ד פון ס .קרויזע ,דערנאָך אין בוקאַרעשט ('זשיגניצע') ביי מרדכי
סעגאַלעסקאָ און איציקל גאָלדענבורג ,אויך געשפּילט מיט זיגמונט
פיינמאַן ,אין  2191אַנגאַזשירט געװאָרן צו דושאָו קעסלער אין
לאָנדאָן ,וואו ער האָט געשפּילט מיט מאָריס מאָשקאָװיטש .פון
ביז  8191געשפּילט אין לאָנדאָן און איבער דער ענגלישער
4
פּראָװוינץ מיט פעני װאַקסמאַן ,און  -- 3291בשותפות מיט נ .בלו"
מענטאַל  --דירעקטאָר פון יידישן טעאַטער אין פּאַריז .אין 5291

געגרינדעט דאָס ערשטע ידישע פאָלקס-טעאַטער אין פּאַריז א'ג
טעאַטער דע טאַמפּל ,וואו ער ברענגט אַלס גאַסטראָלערן די אַק-
טיאָרן באַראַטאָו,

סניעגאָו,

זאַסלאַװוסקי .,סאַמבערג,

אַפּעלבױם

און

פּאָטאָצקאַ .אין  6291געגרינדעט דאָס ערשטע יידישע רעווי -טעאַטער
אין פּאַריז .אין  7291שפּילט ער ביי בלומענטאַל אין פּאַריז ,און
אין  ,8291מיט אַ חברים-טרופּע אין דרום-אַפריקע .נאָכן צוריק-
קומען אין פּאַריז ,דאָרט געשפּילט װי אויך אין די נאָענטע מערב-
אײראָפּעישע לענדער.

ב .האָט אויך ,אין זיין צייט אַרינגעזונגען אַ סך יידישע לידער
|
פאַרן גראַמאָפאָן,
ב'.ס פרוי און טאָכטער חייקעלע האָבן אויך געשפּילט אויף דער
יידישער בינע.

אוֹמקום

| וועגן זיין לעבן אין היטלער-פּעריאָד און טראַגישן
שרייבט זיין טאָכטער |אין אונדזער איבערזעצונגן:
,מיין מאַן און איך זיינען מיר געווען געצוואונגען צו פאַר-
לאָזן פּאַריז פון איין זייט אין דער צייט ווען די דייטשע סאָלדאַטן
האָבן אַרײנמאַרשירט אין דער שטאָט פון דער אַנדערער זייט.
מיר האָבן מיטגענומען אונדזערע עלטערן מיט אונדז ,אָבער אין
באָרדאָ װאָט מען אונדז געואָרנט ,אַז די אינוואַדירנדע אַרמי
וועט אַרעסטירן אַלע מענער אין מיליטערישן עלטער .האָבן מיר,
| מיט ווייטיק אין האַרצן ,געהאַט צוויי ברירות; צו בלייבן דאָרט
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צדושיס-
און

זיין אין

קיין

ענגלאַנד,

דערצו
מיר

דער

האָבן מיר
דעמאָלט

מעשים

סכנה

וייל

מיין

געהאַט

נאָך ניט

היטלער

אַרעסטירט

װועט

מאַן
צוױי

געהאַט
אָנווענדן

צו וװערן
געבוירן

איז
קליינע

אָדער
אין

קינדער.

קיין אַנונג װאָס

אָפּצופאָרן

ענגלאַנד,

נאַטירלעך

און
האָבן

פּאַר טייווליעזע

צו יידףן

אַלץ ,װאָס איך האָב געוואוסט וועגן מיינע עלטערן אין די
קומענדיקע צוױי יאָר ,זיינען געווע! די ו52וערטערדיקע ידיעות,
װאָס מיר האָבן באַקומען דורכן רױטן קרייץ יעדע צוויי דרי
חדשים אין לאָנדאָן .דערנאָך האָבן מיר דאָס אויך ניט געקראָגן.
ערשט נאָך דער מלחמה ,האָבן מיר ,דורך פריינט ,וועלכע זיינען
פאַרבליבן אין פּאַריז ,באַקומען ברעקלעך ידיעות וי אַזױ זי
האָבן געלעבט .איינמאָל איז מיין מוטער ,צװאַמען מיט אַ שכנה
און אירע צוױיי קינדער ,אַועסטירט געװאָרן אין גאַס ,דורך אַ
מסירה פון אַ פראַנצויז .ואָס האָט געהאַט אַ פאַבריק פון לעדער-
אַרטיקלע .ער פלעגט באַקומען באַצאָלט פאַר יעדן ייד ,װאָס
ער האָט געמטרט.
מיין פאָטער איז געבליבן אַלין אין פּאַריז בערך אַ יאָר צייט
און איז כמעט ניט אַרױס פון שטוב .ער איז געזעסן גאַנצע טעג
און געשריבן אַ טאָגבוך ,פריער אין יידיש ,און דערנאָך אין יידיע
מיט לאַטיינישע בוכשטאַבן .אַ שכן האָט דאָס טאָגבוך באַהאַלטן
פאַר מיר און עס מיר אָפּגעגעבן נאָך דער מלחמה .עם אַנטהאַלט
איבער  09געדיכט געשריבענע זייטן און איז פאַר מיר אַ טייע-
רער דאָקומענט .איך וועל עס איבערלאָזן פאַר איינע פון די
אינסטיטוציעס ,װאָס האָבן זיך געגרינדעט אין פּאַריז אָדער אין
ישראל ,וואו מיין פאָטער האָט אַ שוועסטער .ער האָט שטענדיקגעהאַט אַ שילדערונגס-טאַלענט; און זיין באַשרײבן דאָס טאָג-
טעגלעכע לעבן פון דעם דייטע-אָקופירטן פּאַריז און דאָס שזי-
דערלעכע לעבן פון די אומגליקלעכע יידן אין דער דאָזיקער בי-
טערער צייט ,צערייסט דאָס האַרץ .נאָך מיין צוריקקומען אין
 ,5האָב איך עס איבערגעלייענט אין פאַרלויף פון אַ גאַנצע
נאַכט און האָב ביטער געוױינט ,עס האָט צעבראָכן דאָס האַרץ
אַזױ ,אַז איך בין מער ניט געווען בכח נאָך אַמאָל צו לייענען
אָבער ווען איך ריר מיך צו צו די פּאַפּירן ,פיל איך די ליידן,
די צרות ,װאָס ער איז דורכגעגאַנגען זיין לעצט שרייבן איז
געווען אַ טאָג נאָך ראש השנה אָדער נאָך יום כפּור ,און ער
איז געבליבן שטיין אין מיטן אַ װאָרט...
נאָך מיין צוריקקומען ,האָב איך אָנגעהויבן נאַכצופרעגן
זייער הויזוועכטער האָט מיר געזאָגט ,אַז אין אַ געוויסן טאָג
איז

אַ פראַנצויזישער

פֿאַליציאַנט

געקומען

צו איר

פרעגן

אויף.

מיין פאָטער .ער איז גראָד אָנגעקומען ווען זיי האָבן גערעדט,
און זי האָט געמיינט ,אַז הערנדיק דעם פאַליציאַנטס שטימע,
וװועט ער זיך באַהאַלטן אָדער אַרױסגײן דורך אַ הינטערשטע טיר.
אָבער ,אָן מיין מוטער ,איז ער געווען אַ פאַרלאָרענער מענטע,
און האָט ניט געהאַט קיין מוט און קיין כח ,און איז גלייך אַרין-
געגאַנגען דעם פּאָליציאַנט אין די הענט.
קורץ נאָך מיין צוריקקומען ,האָב איך אין דער ימעטראָי גע-
טראָפן אַ מאַן ,וועלכן איך האָב געקענט פון פאַר דער מלחמה,
און ער האָט מיר געזאָגט ,אַז ער האָט געטראָפן מיין פאָטער אין
דראַנסי ,דעס פּאַריזער קעמפ ,וואו די יידן זיינען געהאַלטן גע-
װאָרן איידער מען האָט זיי דעפאָרטירט .ער איז געווען זייער
מוטיק ,איער פאָטער  --האָט ער מיר געזאָגט  --דאָס לעצטע
מאָל װאָס איך האָב אים געזען ,האָט ער געזאָגט :ידי עלייעס

באַנד
די ביינער.

ברעכן היטלערן
קלאַפּן.

איר וועט זען ,מיר וועלן אים צע-

איך האָב געהאַלטן אין איין נאָכפרעגן .איך האָב געוואַרט
אױף די באָסעס ,װאָס האָבן צוריקגעבראַכט עטלעכע דעפּאָר-
טירטע פון פאַרשיידענע קעמפּס ,אָבער פו מיינע עלטערן איז
ניט געווען קיין סימן .איך"בין אַוועק צוםס מיניסטעריוס פאַר
דעפּאַרטירטע ,װאָס איז געשאַפן געואָרן נאָך דער מלחמה און
זיי האָבן ,נאָכן זוכן טויזנטער דאָקומענטן ,ענדלעך געפונען מיין
מוטערס און פאָטערס נעמען .פון זי האָב איך זיך דערוואוסט
די דאַטעס פון זייער דעפּאָרטאַציע  --מיין מוטער אין אױגוסט
און מיין פאָטער אין דעצעמבער  .3491אָט די דאַטעס האָב
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איך אָנגענומען פאַר מיינע יאָרצײיטןי נאָך זיי .אַ מאָנומענט
איז אַוועקגעשטעלט געװואָרן אויפן פראַנצויזישן בית-עולם יפיער
לאַשעיזי ,וועלכן איך באַזוך צוױי מאָל אַ יאָר .איך האָב געלאָזט
אויסקריצן אַ מצבה אין דער פאָרם פון אַ יתורהלעי מיט זייערע
נעמען און אַן אויפעשריפט ,אַז הינטער דעם שטיײין איז באַ-
גראָבן דאָס אַשׁ פון זיי און אַנדערע הונדערטער טויזנטער קרבנות
פון נאַצישן באַרבאַריזם.
עלטערן

זיינען

איך האָב זיך אויך דערוואוסט ,אַז מיינע

פון דראַנסי

אַריבערגעפירט

וויענטשים ,וואו זיי זיינען אומגעבראַכט

געװאָרן

קיין אע"

געװואָרן".

ש .ע .פון זיין טאָכטער חייקעלע בורשטין-שװאַרץ.
ל,עקסיקאָן פון יידישן טעאטער" ,ניו יאָרק ,1391 ,ערשטער באַנד ,ז,751 .

זיינפעלד ,אַברהם
(געב --- 6881 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס|

לויט מלך ראַװיטש ,געבוירן  6881אין
סטאַניסלאַװאָוו .,מזרח-גאַליציע .געשטאַמט

פון אַ בירגערלעכער,

רייכער פאַמיליע.

זיינע ברידער זיינען געווען שטרענגע מענ"
טשן און שאַרפע לעדער-סוחרים מיט אַן
אײיראָפּעישן נאָמען ,און נאָר ער ,און אַ
יינגערער ברודער ,אַ דאָקטער ,זיינען גע-
ווען גרענעצלאָזע אידעאַליסטן .ז .איז אייך
געווען אַ לעדער-סוחר ,אין אַלע זיינע
גרויסע פאַרדינסטן פלעגט ער אויסגעבי
אויף ליטעראַטור און ליטעראַטן .ז .האָט פון דער פריער יוגנט גע-
לעבט אין ווין ,באַזוכט אַרגענטינע און מערב אײראָפּע ,דערנאָך
געוווינט ,בעת דער ערשטער וועלט-מלחמה ,אין ווין ,שפּעטער אין
קראָקע ,װאַרשע און לסוף אין לעמבערג.
יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך ,פאַרלאָשענע שטערן" שילדערט
אים אַזוֹי:

;אַ מיטל-וואוקסיקער פעסט-געבויטער ,מיט אַ ברייט ,כמעט
מאָנגאָלישש פּנים ,װאָס איז געווען באַדעקט מיט קליינע װאָנצעלעך
(די לעצטע

צײט

האָט ער שוױן קיין װאָנצעס

נישט

געטראָגן),

האָט איר שטענדיק געזעען זיינפעלדן מיט אַ שמייכל אויפן פּנים
און מיט אַ פּאַפּיראָס אין מויל .די פאַפּיראָסן האָט ער אַלֵין
געמאַכט ,זיה ,אַריינגעוװויקלט דעם טאַבאַק אין ביבולקע-פּאַפּיר,
פאַרדרײיט אים ,באַנעצט מיט דער צונג און אַרײינגעשטעלט אין
די לִיפּן .דעט פאַפּיראָס האָט ער ערשט דעמאָלט אַרױסגענומען
ווען ער האָט אים שוין אָנגעהױבן צו ברענען די ליפן...
יי

2075

2076

לעלסיקאַן

פון

אויסערלעך האָט ער געמאַכט דעס איינדרוק פון אַן אָפּגעלאַ-
זענעם ,נישט-אָרגאַניזירטן מענטש .ער איז אָבער געווען דער
היפּוך דערפון :פול מיט ענערגיע ,קאַנסעקווענט און צילבאַוואוסט.
ווען ער האָט זיך גענומען אין געדאַנק אַרין אַ געוויסן פּלאַה
איז שוין נישט געווען קיין שום זאַך אין דער וועלט ,װאָס זאָל אים אָפּהאַלטן דאָס צו רעאַליזירן .טייל מאָל האָט מען עויןוועגן דעם אינגאַנצן פאַרגעסן און מען האָט געהאָט דעם איו-
דרוק ,אַז אויך ער האָט ועגן דעם שוין לאַנג פאַרגעסן .סיאיז
אָבער געווען פּונקט פאַרקערט .ער האָט דערוייל באַוויזן אויט-
אַרבעטן אַ קאָנקרעטן פּלאַן ,ביז די קלענסטע פרטים ,און קומען
צו אייך מיט אַ פּאַרטיקער זאַך .אױף אים קאָן מען טאַקע זאָגן,
אַז ער איז געווען אַ מענטש נישט פון ווערטער ,נאָר פון מעשים.
אברהם זיינפעלד און זיין פרוי ,די וואונדערלעכע חנה --
אַ שוועסטער פונם דיכטער שמואל-יעקב אימבער  --האָבן קיין
קינדער נישט געהאַט .האָט ער די פעלנדיקע ליבשאַפּט אַריבער-
געװואָרפן אוף דער יידישער ליטעראַטור ,קונסט און טעאַטער.
נישט געווען ,דוכט זיך ,קיין בוך ,װאָס איר זאָלט נישט קאָנען
געפינען אין זיין גרויסער ,אומשאַצנאַרער ביבליאָטעק .ער האָט
זיי געצערטלט וי אַ ליבנדיקער פּאָטער צערטלט זיינע קינדער.
די זעלביקע באַציונג האָט ער אויך געהאַט צו די מחברים פון די
ביכער .וי גליקלעך איז ער געווען ווען ער האָט אַ יידישן מחבר
געקאָנט העלפן ביים אַרױסגעבן זײַן ווערק .נישט איין יידישן
שרייבער האָט ער אינספּירירט אַרױסצוגעבן זיַן בוך שאַפונגען,
און דערביי ,אַ פאַרעזעמטער ,וי ער װאָלט ,חלילה ,דערמיט גע-
קאָנט באַלײידיקן דעם מחבר ,אים פאָרגעלייגט ,אַז ער װעט פיי
נאַנסירן די אױסגאַבע .געטאָן האָט ער שעוסטילערהייט ,אָן
| זעלבסט-רעקלאַמע ,אָן רעש און טומל ,און אױב מען האָט זיך
דערפון דערוואוסט ,איז עס געשען נאָר אַ דאַנק דעם ,װאָס דער
געגעבענער שרייבער אַלײן האָט עס דערציילט! .זין אַן עת-צרה,
האָט אַ יירישער שרייבער ,אַ יידישער קולטור-טוער ,אַ יידישער
קינסטלער געהאַט אַן אַדרעס :אברהס זיינפעלד .ער איז געװאָרן
אַן אינסטיטוציע אין בעסטן זין פון ואָרט.

זיינפעלזן האָט מען גיכער געדאַרפט דערפילן וי פאַרשטיין.
איט איז זייער שווער אָנגעקומען אַרױסצוברענגען זיינע פאַר-
באָרגענע געדאַנקן און באַקלײדן זיי מיט ווערטער .מסתמא האָט
ער אין די קינדער-יאָרן דורכגעמאַכט עפּעס אַ נערוון-שאַק אָדער
אַ קראַנקײט ,װאָס האָט געלאָזט אױף אים אַ חותם .עס איז אים
זייער שווער אָנגעקומען אויפצובויען אַ לענגערן זאַץ .זיין גע-
דאַנקױגאַנג איז געלאָפן אױף אַ מהלך וױיט פאָרױם ,און די
ווערטער זיינע זיינען געבליבן הינטערשטעליק .האָט ער איבער-
געריסן אין מיטן כדי נאָכצולויפן זיינע וייטערדיקע געדאַנקן
איז אים טאַקע שער געווען צוֹ פאַרשטיין ,װער עס האָט אים
בעסער געקענט ,האָט שױן זיינע געדאַנקן אַרױסגעלײענט פון
זיינע גוטע .ממש קינדישע גרוי-גרינע אױגן אָדער דערפילט
עס אין דרוק פון זיין קרעפטיקער האַנט .הגם אַ יד אַ סוחר --
ער האָט געהאַט צייטן ,וען ער איז געווען פּאַררעכנט צו די
גרעסטע לעדער-סוחרים אין פוילן  --האָט איר קוקנדיק אױיף
אים ,גלייך דערפילט עפעס אַן אַנדערשקײט ,װאָס האָט אים
אונטערשיידט נישט נאָר פון די סוחרים ,נאָר טוו אַלע מענטשן
|
|
פון איער אומגעבונג".

יידישן

טעאַטער

אויף אַן ענלעכן אופן שילדערט

;קראַקע איז געווען באַקאַנט מיט איר גאַסטפרײנטלעכקייט
נישט וייניקער פון וילנע .מיר האָבן טאַקע די דאָזיקע גאַסט-
פריינטלעכקייט דערפילט תיכף ביי אונדזער אַנקומען אַהין.
ביים ערשטן באַזוך אויף באָכענסקע-גאַס (דאָס יידישע טעאַטער),
װאָט אונדז אָפּגעואַרט אַ מיטלוואוקסיקער ,ברייטבייניקער ינ-
גערמאַן מיט האַלב פאַרזשמורעטע אױגן ,מיט אַ גוטמוטיקן
שמייכל אויפו ברייטן פנים .ער האָט זיך פאָרגעשטעלט :אברהם
זיינפעלד .באַלד האָט ער אונדז פאַרבעטן איף מיטאָג צו דער
פאַמיליע

פונס

דיכטער

שמואל-יעקב

אימבער,

זיין שװואָגער,

מיט וועלכן ער האָט געוװינט צוזאַמען ... .דער אינטערעסאַנטסטער
אין דער דאָזיקער היים איז פאַר מיר געווען דער דערמאָנטער
אברהם זיינפעלד .אַ רייכער לערער-סוחר ,פלעגט ער פאַר-
נאַכלעסיקן זיינע געשעפטן און זיך אָפּגעבן מיט קולטור-ענינים,
בעיקר מיט פאַרלאַג  -ועזן .זין היים איז געווען דער
און דיכטער
אַדרעס פאַר יידישע שרייבער
קראקעווער
פון פּױלן און אױיסלאַנד ,און ער ,אַ שטילער מעצענאט,
נעמען אויף זיך אַרױסצוגעבן ביכער,
פלעגט פריויליק
פּעריאָדישע .אױסגאַבעס און זעורנאַל .אַ מכנים-אורח ,בי
װועמען עס פלעגן זיך אויִפהאַלטן און געניסן פון אונטער-
שטיצונג דורכרייזנדיקע ששרייבער און קינסטלער .אַ מאָדערנער
ל"ײוװוניק ,װאָס איז אָן זעלבסט:רעקלאַמע .,מיט דער גרעסטער
עניווז און דיסקרעציע אָנגעגאַנגען מיט זיין טיפהומאַניטאַרער
און קאַנסטרוקטיוער טעטיקיט .מיר האָבן תיכף פון דער
ערשטער באַגעגעניש ליב באַקומען דעס דאָזיקן מערקווירדיק-
צאַרטן ,קינדיש-נאַיוון מענטש ,פון וועמנס אױגן סיהאָט אַרױיס-
געבליקט אַ ים מיט גוטסקייט און מענטענליבע.
מיר פלעגן זיך אין די שופעטערדיקע יאָרן באַגעגנען אין
װואַרשע און ווילנע ,וואוהין ער פלעגט קומען וישט אַזױ צוליב
זיינע געשעפטן ,װי צוליב אַ גייוואײ קאָנפערענץ ,אַ שרייבער-

צװאַמענפאָר אָדער צו אַ פאַרלעגער אַרױסצוגעבן עמעצנס אַ
מאַנוסקריפט .אים האָבן מיר אױיך געהאַט צו פאַרדאַנקן די
מעגלעכקייט אַרוסצורירן זיך פון קראָקע ,ווען מיר זיינען גע-
פאָלן אַ קרבן פון אונדזער נייעם אימפּרעסאַריאָס יאונטערנע-
מערישקייטי .נדער אונטערנעמער איז אַוועק אײנאָרדנען שטעט
פאַר דער טרופּע ,מיטגענומען דאָס געלט ,און סיאיז פּשוט נישסט
געווען מיט װאָס צו צאָלן פאַר האָטעל און פאַר עסן .ד.י גאַנצע
צייט איז אברהם זיינפעלד נישט אָפּגעטראָטן פון אונדז און טאַקע
זיין אָנוועזנהײט האָט אונדז באַרױקט און געמוטיקט .ער האָט
אייניקע מאָל געפּרואווט פּאַרפירן אַ שמועס וועגן אונדזער לאַגע,
נאָר סיהאָט אים פשוט פאַרפעלט מוט צו רעדן קלאָרע דיבורים.
דאָס זעלבע איז געווען מיט אונדז .פּאָרט אַ רעפּרעזענטאַטיװוער
יידישער טעאַטער פון װאַרשע ,דאַרף מען האַלטן פאַסאָן |ביז
איינמאָל איז ז .אַרױס אָפ ,אַז ער פאַרשטייט זײיער לאַגע .זי
מוזן אַרױספּאָרן אויף דער פּראָווינץ ,װאָס וועט זיי אַרױסנעמען
פון זייער שווערן עקאָנאָמישן מצב ,און וועגן דער מעגלעכקייט
אַרױסגעפאָרן וועט ער שוין זאָרגן| ..דעם זעלבן טאָג איז טאַקע
אָפּגעפאָרן קיין טאַרנאָוו דער אַרטיסט גאָדיק און צומאָרגנס האָבן
מיר שױן געהאַט אַ ידיעה :יאַלץ דֶערליידיקט ,טאַרנאָוו וװואַרט.
פאָרט אַרויסי .פאַרשטייט זיך ,אַז אַלץ ,װאָס איז געווען פּאַר-
בונדן מיטן אַרױספאָרן ,מיט דער גרויסער סומע ,װאָס איז גע
קומען פאַר האָטעלן ,רייזע-הּוצאות און טאַקע יעפעם אין טאַשי
אט
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סדושים-

באַנד
ישי

האָט געגעבן אברהם זיינפעלד .ער האָט אונדז אויך פאַרן אָפּפאָרן
צוגעגרייט

אן אימפּאָזאַנטן

געזעגנונגס-באַנקעט

און מיר

זיינען.

אָפּגעפאָרן וי סיפּאַסט פאַר אַ ידערפאָלגרייך טעאַטערי.. .דאָס
ערשטע ,וואָס מיר האָבן געטאָן {נאָך די דערפאָלגרייכע פאָרטוטע-
לונגען אין טאַרנאָוון איז געווען צוריקצושיקן זיינפעלדן דאָס
געבאָרגטע געלט .ער האָט אונדז אפילו אָנגעזאָגט נישט צו איילן
זיך מיטן צוריקשיקן דאָס געלט".
מלך ראוויטש שילדערט אים אַזוֹ:
;פיל צענדליקער יידישע עורייבער אין פּױלן קענען דעם
נאָמען אברהם זיינפעלד און בענטשן אים .עפנטלעך פלעגט דער
נאָמען נישט דערשיינען אין ערגעץ ,סיידן אין דער רשימה פון
דער צענטראַלער פאַרוואַלטונג פון יידישן װיסנשאַפּטלעכן אינס-
טיטוט אין ווילנע .זיינפעלד איז איינער פון די טיפסטע ליב-
האָבער פון דער יידישער ליטעראַטור .ליבהאָבער איז וױיניק,
אויך חסיד וואָלט געוועזן וױיניק ,וייל זיינפעלד האָט אין דער
ליטעראַטור נישט געגלייבט װי אַ חסיד אין זיין רבין ,נאָר וי
אַן אמתער ,פרומער רבי גלייבט אין גאָט ...ליטעראַטור האָט ער
פאַרשטאַנען ביז אַלע טיפענישן און געלעזן אָן אַ שעור בעלע-
טריסטיק .אָבער אים אַלין האָט גאָט אויף דער צונג אַרויפגע-
לייגט אַ קויל און זי שטאַמלענדיק געמאַכט  --נישט אין פיזישן
זינען .ער האָט בשום

אופן נישט

געקענט

אַרויסברענגען

קלאָר

און דייטלעך ,װאָס ער האָט אַזױ קלאָר און דייטלעך געפילט און
פאַרשטאַנען ,אָפּט פלעגט ער זיך פרואוון אויסרעדן ,אַרױסברענ-
גען אַלץ ,װאָס ער דענקט ,פילט און פּאַרשטײט ,מען האָט אים
שטאַרק ליב געהאַט און מען האָט אים אויסגעהערט זייער גע-
דולדיק ,נאָר ער האָט געוואוסט ,אַז ער ברענגט נישט אַרױס קיין
צענט-חלק פון דעם ,װאָס ער וויסט ,האָט ער זיך פלוצלנג
פאַרטראַכט אין מיטן רעזן ,אַנטשװױגן אין גאַנצ ,און נאָך אַ
פּאָר מינוט אַ זאָג געטאָן אויף גאַליציאַניש ,עבן" ,און דאָס איז
לרוב געוועזן דאָס לעצטע װאָרט פון זיינע רייד מיט חברים.
זיינפעלד האָט געהאָלפן. .אַלעמען ,אַלעמען .ער פלעגט
געבן און מאָמענטאַל פאַרגעסן און עס פלעגט אים אַלעמאָל
דאַכטן ,אַז נישט אים איז מען שולדיק ,נאָר ער איז שולדיק,
וייל ער האָט געדאַרפט געבן מער.. .ער האָט אַמאָל געחלומט
אַלײין צו ווערן אַ שרייבער  --אַזױ פלעגט ער דערצילן --
געשריבן ,געשריבן ,אָבער כסדר געשטאַנען אויף איין אָרט ,וי
איינער וואָס גייט אין אַ חלוס אויף אַ באַרג אַרױף ..או אַ
שאַרפער זעלבסט-ריכטער איז ער געווען ,האָט ער אײנמאָל
באַשלאָסן אַ סוף צו מאַכן מיט דעם ,דעמאָלט האָט ער אַ גאַנצע
נאַכט געוױינט וי נאָך געזעגנען זיך אויף אײיביק מיט אַ טיף-
געליבטער ,נאָר אויף צו מאָרגנס איז ביי אים אויפגעקומען אַ
געדאַנק פון טרייסט :חתונה האָבן מיט דער ליטעראַטור וועט ער
טאַקע נישט ,אָבער ער וועט דאָך מעגן וװוינען אין דער נאָנט
מיט איר .נאָענט צו יענער צייט װאָט ער זיך באַקענט מיט שמואל
יעקב אימבערן .זי זיינען וי ברידער געװאָרן .מיט איינער פון
די דריי

וואונדערלעכע

אימבער-שוועסטערן

--

דער

וואונדער.-

באַרסטער חנהן  --האָט זיינפעלד אין יאָר  9191חתונה געהאַט,
און אויך קיין קינדער זיינען אים נישט באַשערט געוועזן נישסט
י
גייסטיקע ,נישט פיזישע קינדער.
יעדע פרייע מינוט פאַרברענגט ער אין זיין היים אין דער
געזעלשאַפט פון טויזנטער פון דביעסטע ביכער ,און צענדליקער

 שרייבער ,װאָס פלעגן טעג און נעכט פאַרברענגען אין זיַן .היים.279

אָט קומט ער אַרײן זיין נישט-שיין ,קיילעכדיק פּנים ווערט פול
מיט גוטסקייט און שמייכל וי ער דערזעט נאָר זיינע אייגענע און
זיינע געליבטע פריינט ,און זיין גייסט פליט שוין ערגעץ .דאָ-האָט
ער אַ ליד נישט ריכטיק פאַרשטאַנען ,און וויל עס איצט באַנעמען.
דאָרט האָט ער אַ דערציילונג נישט דערלייענט ,און עס דאַכט
זיך אים ,אַז ער האָט נעכטן אין געדאַנק געקריוודעט זינגערן,
וייל ער האָט נישט גענוג גוט געטראַכט ועגן זיין לעצטן
י
ר
|
|
ראָמאַן.
 .צענדליקער ביכער זיינען אַ דאַנק זיין באַזאָרגן די שרייבער
מיט כל טוב אין פּאַרלויף פון האַלבע יאָרן ,געשריבן געװאָרן,
צענדליקער ביכער  --געדרוקט אַ דאַנק זיינע סובסידיעס ,נאַר
יעדער האָט געוואוסט ,אַז אַ ווידמונג  ---חלילה .זיינפעלד װאָלט
עס באַטראַכט פאַר אַ חילול השם .ער װאָלט געוועזן טיף דער-
שלאָגן .וי אָפּט שרייבער האָבן אים אָפּגענאַרט ,באַלײדיקט ,אים
באַהאַנדלט פון אויבן אַראָפּ וי אַ סוחרל ,װאָס גיט געלט ,כאָטע
ער האָט זיי אין אַרבל געקאַנט פּאַרשטעקן מיט זיין ליטעראַרישן
וויסן און פילן ,האָט ער זי אַזױ לאַנג גענומען פאַרטיידיקן און
ריין וואַשן פאַר זיך אַלײין ביז ער האָט זיי טאַקע ריין-געוואַטן.

ער האָט פשוט נישט געקאָנט לעבן אָן דעם גלויבן אין יידיטזע
שרייבער... .און ער האָט געקענט װערן זיין חבר שעהן נאָכאַנאַנד,
נישט אַ ריר טאָן זיך אפילה נאָר אָנשטעלן די קליינע אַ ביסל
טאַטאַרישע ,כאָטש גרינלעכע ,אויגן דורך די דיקע ברילן אויף
 -איין ווייטן פּונקט ערגעץ

און אַריינטיפן זיך אין זײַנע רייד ,און

בי דער גאַנצער טויבנמילדקייט
ריכטיק

און שטרענג.

איז ער געוועזן ברוטאַל אויפ-

אַ גוט װואָרט פון זיינפעלדן

איז געוועזן

אַ מדרגה .זיין חנהן פלעגט ער אַלץ נאָכגעבן .וי אַ געהאָרכזאַם
קינד ,נאָר ביים מששפּט פו אַ ליד ,אָדער דערציילונג ,אַ ראָמאַן

פלעגט ער אַפילו גאָט אַלײין נישט הערן ,אפילו נישט חנהן"..
יוסף סאַנדלער גיט נאָך צו אייניקע פּרטים צו דער כאַראַקטע-

ריסטיק פון ז:,
דאָס איז געווען אַ ייד ,װאָס האָט זיך פאַרנומען מיט פאַר-
שיידענע געשעפטן דאָ איז ער געווען אין װואַרשע ,דאָ ווידער
האָט ער זיך באַוויזן אין קראָקע ,לעצטנס האָט ער געלעבט אין
לעמבערג .נישט אַלע מאָל איז אים געגאַנגען גוט ,דאָך פלעגט
ער געפינען צייט צו כאַפּן אַ בליק אין אַ ספר אַריין דאָס איז

געווען אַן אַריגינעלער טיפ ,ואָס האָט אין זיך פאַראייניקט
שטריכן פון דער אַלטער אוֹן נייער קולטור .יעדער האָט תמיד
אָן שום שטערונג געקאַנט אַריינקומען אין זיין וווינונג ,צוגיין
צו דער פּאָליצע מיט ביכער ,אַרױסנעמען דאָס װאָס אים איז

געפעלן ,זעצן זיך צום טיש און לײענען באַלד האָט זיך נעבן
אַזאַ לייענער נאַװיזן אַ הייס גלאָז טיי און אַ שטיקל ברויט .אין
יעדן ווינקל פונם צימער זיינען געלעגן גאַנצע הויפנס פון ספרים
און מאָדערנע ביכעו מיהאָט זיי געטראָפן אויפן טיש און אױיף
דער קאַנאַפּע ,און יעדער װאָס פלעגט אַרינקומען ,האָט תמיד
געפונען עפּעס פאַר זיך.. .מיפלעגט דאָרט טרעפן אַ שטארק
געמישטע געזעלשאַפט .יעדער איז געזעסן דאָרט וואו סיאיז אים
געווען באַקװעמער ,און נישט תמיד האָט ער זיך צוגעהערט
צו דעס וועגן וואָס מיהאָט געששמועסט ,וױיל ער איז פאַרנומען
:
געווען מיט לייענען אַן אינטערעסאַנט ביכל.
אברהם זיינפעלד האָט פאַרמאָגט אַ שטאַרקן חוש פאַר קונסט.
עס פלעגט טרעפן אַז ער פלעגט ביי פאַרשיידענע אַנטיקװאַרן
אָדער אפילו פון פריואַטע הייזער אַרױסבאַקומען פאַרשיידענע

לעקסיקאָן

פון

ימציאותי אויפן געביט פון יידישער אַרנאַמענטיק .ער האָט זיך
אויך פֿאַרשטאַנען אױפֿן ווערט פֿון בילדער .אַ סך פֿון די דאָזיקע
װערטפֿולע זאַמלונגען זיינע האָט ער אַװעקגעשאָנקען דעם יייוואי.
אין יאָר  9391איז זיינפעלד געװאָרן אַ מיטאַרבעטער פון
אַסאָלינעום ,וואו עס האָבן זיך געפונען אויך ווערטפולע עקספאָ-
נאַטן פון דער יידישער קולטור וי :מאַנוסקריפּטן ,אינקנאַבלן,
אַלטע העברעישע אױסגאַבן און ענלעכע .מיר האָבן זיך געטראָפן
מיט זייִנפעלדן כמעט יעדן טאָג ,ווייל ביידע האָבן מיר געאַרבעט
אויף דֶער זעלבער גאַס... .אברהם זיינפעלד איז געווען אַנטציקט.
ענדלעך איז ער געווען ביי אַואַ אַרבעט ,װאָס האָט אים פאַרכאַפּט,
יעדן טאָג האָט ער געקאָנט האַלטן אין זיין האַנט פאַרשיידענע
יקר-המציאותן .ער פלעגט זי רעגיסטרירן ,זאָרגן פאַר זֵיי וו
פאַר טייערע קינדער .וועמען ער פלעגט טרעפן פון זיינע באַ-
;קאַנטע ,פלעגט ער איינלאַדן אין אַסאָלינעום כדי צו באַטראַכטן
זײַנע פער?,
דאָס דאַזיקע גליק האָט אָבער .נישט לאַנג געדויערט .ער איז
צוזאַמען מיט זיין שװואָגער אימבערן דערמאָרדעט געװאָרן נישט
ווייט פון זלאָטשעןן".

|

|
|

|

בנימין רעסלעטר שרייבט:
;אברהם זיינפעלד איז געווען פאַרליבט  --אהבת נפש ממש
 -אין יידיש ,אין אַלץ ,װאָס איז געשריבן ,געזאָגט און געטאָןגעװואָרן אויף יידיש; .אַ גאַנצע ריי ערשטלינג ווערק פון פּאָעטן,
דערציילערס וכו זיינען דערשינען אױף זיינע הוצאות ,אפילן
ווען יי האָבן געטראָגן אויפן שער-בלאט די פירמעס פון באַ-
קאַנטע פאַרלאגן  --קלעצקין בתוכם .זיין הויז (אין קראָקע) איז
געוען אַ בית ועד לחכמים ,חכמי-יידיע.
געווען איז זיימפעלד אַ לעדער-סוחר (הורט) ,נאָר דערמיט
האָט ער זיך פאַרנומען נישט מער וי אַ צוױי שעה אין טאָג .די
איבריקע צייט האָט ער אַוועקגעגעבן געזעלשאַפטלעכע ענינים,
בעיקר ליטעראַריש-קולטורעלע .זיין יסוזרערייי איז באַשטאַנען
אין דעם ,װאָס ער האָט אַכטוֹנג געגעבן איף זיין ברודערס פי"
ליאַלע אין קראָקע .פאַבריקן (גאַרבערײיען) האָט דער ברודער
זיינער געהאַט אין לאָנדאָן און אין ווין .דערביי האָט ער זיך
שוין געזען מיט די ווינער שטרייבערס :פֿוקס ,משה גראָס-צימער-
מאַן און אַנדערע.
= בקיצור קאָן איך זאָגן ,אַז אברהם זיינפעלד האָט מקיים גע-
ווען ימתן בסתרי לפנים משורת הדין נישט בלױז ער ,נאָר זיין
ווייב חנה אויך .אקַליינע אילוסטראַציע :אין אֵיין טאָג איז אָנגע-
קומען פון װאַרשע אַ דעפעשע פון אַ באַרימטשן דיכטער ,אַז ער
דאַרף אַ סומע געלט אַ באַדײטנדיקע) .אברהם אין גראָד דע-
מאָלט געווען אין וי חנה האָט נישט געװואַרט בין ער וועט
צוריקקומען .זי איז ,אינאיינעם מיט מיר ,אַװועק אין קאַנטאָר
פון געשעפט ,גענומען ביים קאַסירער דעס סכום און איך האָב
דאָס געלט תיכף געשיקט טעלעגראַפיש .אַ צוױיטע אילוסטראַ-
ציע :אין איין ווינטער האָט חנה אַ מאַך געטאָן אַזוי, :אברהם,
דיין פּעלץ איז שוין אַ ביס? אָפּגעקראָכן .לאָז דיר מאַכן אַ נייעם".
ער האָט געשמייכלט :הייג טיקן ווינטער נישט .מיר דאַרפן דאָס
געלט אױיף אַרױסצוגעבן כאָטש נאָך צוױי נייע ביכער". .דאָס
איז געווען אין ווינטער 8291י,
י .יבּ.אַשעװיס שרייבט:
.כ יהאָב געהאַט פאַרבראַכט עטלעכע וואָכן אין דעם בערג-
שטעטל ראַבקאַ ,נישט וייט פון זאַקאָפּאַנע .מיר האָבן געוווינט

ר
עַ ט
טפ עא

יידישן

אין איין הויז מיט דער משפחה אימבער .דער דיכטער שמואל-
יעקב אימבער האָט געהאַט אַ פאָטער ,װאָס איז געווען אַ ברודער
 -פון נפתלי-הערץ

אימבער ,דער פאַרפאַסער פון יהתקוהי .שמואל-

זיין פרוי,

על-

יעקב,

זיינע

שוועסטער,

חנה

און אַדעלאַ,

זייערע

| טערן האָבן פאַקטיש געלעבט אויפן חשבון פון אברהם זיינפעלד,
חנהס מאַן ,אַ פאָרשטײער פון אַ האָלענדישער לעדער-פירמע.
אַברהם זיינפעלד איז געווען איינער פון די איידלסטע און נאַאיון-
סטע מענטע) ,ואָס איך האָב ווען סיאיז באַגעגנט .סיאיז טייל"
מאָל שווער צו גלייבן ,אַז אין אַ וועלט פון אַזויפיל שלעכטס זאָל
קאָנען אויסוואַקסן אַזאַ שטיק איידלקייט .זיינפעלד

האָט גענומען

רערנסט אַלע טעאָריעס פון די פּילאָזאָפן ,אַלע שיינע ריד פון די
פּאָעטן ,כמעט אַלע לאָזונגען פון די פּאָליטיקער .ער אין גאַנצע
װאָכן אַרומגעפאָרן אויף די באַנען פאַר זיין פירמע ,אָבער אַלץ,
װאָס ער האָט פאַרדינט ,האָט ער אַוועקגעגעבן .די גרעסטע טייל
משפּחה אימבער,.
האָט צוגענומען די גרויסע און געקעכלטע
דאָס איבריקע האָט ער אַוועקגעגעבן פאַר אַלערלײ צוועקן ער
האָט אונטערגעשטיצט יידישע ליטעראַט ,אַלערלײ אָרגאַנזאַ-
ציעס .מיר דוכט זיך ,אַז מיין ברודער און איך זיינען געווען אין

! זיין קרייז די איינציקע שרייבער ,װאָס האָבן ביי אים נישט גע-
נומען קיין געלט ... .סיאיז אַ שױדער צו טראַכטן ,אַז די
דאָזיקע איידעלע מענטששן זיינען אומגעקומען אין דער גרויזאַמ-
סטער שחיטה ,װאָס דער מין מענטש האָט געקאָנט צוטראַכטן".
יאָנאַס טורקאָוו שטעלט זיך אָפּ אויף ז',ס ראָל ביים גרינדן דאָס
יידישע דראַמאַטישע

טעאַטער אין קראָקע:

ווען איך האָב סוף יאָר  5291גאַסטראָלירט ,צװאַמען מיט
מיין פרוי ,אין קראַקעווער יידישן טעאַטער ,האָט מיר זיינפעלד
פאָרגעלייגט צו באַזעצן זיך אין קראָקע און דאָרט אָרגאַניזירן אַ
זייער אַ ריזיקאַלישער עקספערימענט ,וױיל אָן געזעלשאַפטלע-
כער שטיצע קאָן אין קראָקע  --אין דער שטאָט פון אַזעלכע
שאַרפע קאָנטראַסטן און קעגנזאַצן ,וי אַסימילאַטאָרישע טענ-
דענצן פון איין זייט און חסידיש-קאָנסערוואַטיװוע פון דער אַנ-
דערע זייט  --אַ שטענדיק טעאַטער נישט האָבן ,לויט מיין מיינונג,
קיין עקסיסטענץ-מעגלעכקייט .מז .דערקלערט ,אַז ער מיינט טאַקע
אַז עס זאָל געשאַפּן ווערן אַ געזעלשאַפּטלעכער קאָמיטעט ,װאָס
זאָל אויסהאַלטן דאָס טעאַטער ,אָבער נאָר אוב טורקאָוו וועט
איבערנעמען די קינסטלערישע לייטונג .אין אַ צייט אַרום האָט
טורקאָוו טאַקע באַקומען אַ טעלעגראַמע פון רעדאַקטאָר פן
ינאָוױ דזשענניקי ,דר .משה קאַנפער ,אַז ער זאָל קומען קיין
 ..זיינפעלדן איז געלונגען צו
קראָקע פאַרענדיקן דעס ענים .

פאַראינטערעסירן מיט דער אידעע פון אַ שטענדיקן ידיעון
ערנסטן טעאַטער אַלע קרייזן פון דער קראָקעווער יידישע גע-

זעלשאַפּט און עס איז געװאָרן אַ געשענער פאַקט.

 ....אַ דאַנק

זיינפעלדן איז אין קראָקע געשאַפן געװואָרן דאָס ערשטע יידישע
| געזעלשאַפטלעכע

טעאַטער ,װאָס איז צום ערשטן

געשיכטע פון פוילן סובסידירט
װאַלטונג

געװאָרן

דורך

דער עוטאָט-פאַר-

און אַ דאַנק זיינפעלדן בין איך געװואָרן

קינסטלערישער

אָנפירער פון אַ געזעלשאַפטלעך

אַברהס זיינפעלד
יייוואָי-שטיצער ,בעתן

איז אויך געווען איינער
אַלוועלטלעכן

מאָל אין דער
דער

ערשטער

(יידיש)-טעאַטער.
פון די טיכטיקסטע

יייוואָי-צוזאָמענפאָר

אין יאָר

|  ,5391װאָס איז פּאָרגעקומען אין ווילנע ,האָט ער פּראָקלאַמירט

גדריינדונג

פונם

יידישן

קונסט-מזיי ביים

יייואָי .מאַרק

א

2081

3982

לקדושים
שאַגאַל האָט דעמאָלט געהאַלטן די פייערלעכע דערעפענונגס-
רעדע .אַברהם זיינפעלד איז אויסגעקליבן געװאָרן פאַר אַ מיט-
גליד פון דער קונסט-קאָמיסיע און פאַר דעם אָרגאַניזיר סעק-
רעטאַר .זיינפעלד האָט צוגעשטעלט דעם פּראָיעקט פאַר דעם
אויפנוי פונם ייואָי-קונסט מויי ,וואו סיזאָלן ווערן קאָנצענט-
רירט און רעגיסטרירט דענקמעלער פיויןדיששער קונסט ,קינסט-
לערישן פאָלקלאָר און אַן אַלטערטימער-אַרכיװו פון בילדער און
פאָטאָגראַפּיעס.
די לעצטע צייטן איז זיינפעלדן שוין נישט געגאַנגען אַזױ גוט
מאַטעריעל .משמעות ,אַז ער הּאָט פאַרעווענדט זיין פאַרמעגן פון
געשעפט אויף זיינע אידעישע אונטערנעמונגען ,וועלכע ער האָט
געשטיצט נישט נאָר מיט אַ ברייט האַרץ ,נאָר מיט נאָך אַ בריי"
טערער קעשענע".
און וועגן לעצטן עטאַפּ פון ז .און זיין טראַגישן סוף שרייבט
יאָנאַס טורקאָו! -
יווען איך האָב זיך מיט יינפעלדן געזען ערב דעם לעצטן
(צווייט) וועלט-חורבן ,אין לעמבערג ,האָט ער מיר געמאָלן פּלע-
נער מיט וועלכע ער טראָגט זיך אַרום אין שייכות מיטן איבער-
ויפגעבױטע יידישע טעאַטער אין
נעמען דורך מיר דאָס נאיי
לעמבערג .ליידער זיינען אונדזערע אַלעמענס פלענער אַזױ ברד
|
טאַל איבערגעריסן געװאָרן.
דער זעלטענער מענטש אברהס זיינפעלד  --דער לײויניק
פון אונדזער פריצייטיק-פאַרשניטענער וועלט ,געפינט זיך עוין
נישט מער צווישן די לעבעדיקע .צװאַמען מיט זיין ליבער און
חנהלע,

טייערער

 .י .אימבער,
דיקן

אופן

און צװזאַמען

מיט

זיין שװואָגער,

איז ער אומגעבראַכט

בעת

דער

נאַצישער

געװאָרן

אָקופּאַציע

אויף

דעם

דיכטער.

אַן אכזריותן-

בי' טאַרנאָפּאָל.

מיט.

אַברהס זיינפעלדן האָט דאָס פוילישע יידנטום פאַרלאָרן איינע פון
די שענסטע און פאַרברייכסטע געשטאַלטן".
ש .ע .פון בנימין רעסלער.

,יין לעקסיקאָןן" ,מאָנטרעאַל ,7491 ,זו,482 682 .
מלך ראַװיטש  ---מ
,אַרלאַשענע שטערן' ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צוויי,
יאָנאַס טורקאָוו  --פ
זו,272"762 .
יוסף סאַנדעל  --א,ומגעקומענע יידישע קינסטלער אין פּולן" ,װאַרשע,7591 ,
צװײטער באַנד ,זו,822"722 .
זיגמונט טורקאָװו , --די איבערגעריסענע תקופה' ,בוענאָס איירעס.1691 ,
זז,111 ,901 ,701 .
יצחק װאַרשאַװסקי (י .י .באַשעװיס}  --פון דער אַלטער און נייער היים,
פ,ארוו" ,,נ .י 81 .יולי ,4691

פאַקעל ,דאָראַ (דבורה)
(געב -- 4191 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
געבוירן  4191אין װאַרשע ,פּױלן ,ביי

פּראָלעטאַרישע עלטערן .געענדיקט אַ
פּױלישע פאָלקס שול ,וואו זי האָט זיך
אויסגעצייכנט מיט אירע פעיקייטן צו
שפּילן ,זינגען און הױיפּטזאַכלעך צום טאַנ"
צן .אַ צייט לאַנג האָט זי שטודירט טאַנצן
אין אַ װאַרשעװער באַלעט-שול ,אָבער גע-
שטרעבט האָט זי צו וערן אַ שוישפּי-
לערין.

רש

צוליב דער

שלעכטער

מאַטעריעלער

לאַגע פון איר פאַמיליע (איר פאָטער איז געשטאָרבן וען זי איז

אַלט געווען  4יאָר) ,האָט זי נאָך אַלס יונג מיידל אָנגעהויבן אַרבעטן
יי

083

באַ גד
אַלס עקספּעדיענטין אין אַ טריקאָטאַזש-געשעפט .גלייכצייטיק האָט
זי זיך אָנגעשלאָסן אין אַ דראַמאַטישן קרייז ,אָנגעפירט פון לאה
און יעקב ראָטבױים .זי האָט אויך געװאָלט שטודירן אין אַ פּולי-
שער דראַמאַטישער שול ,װאָס זי האָט אָבער ,צוליב מאַנגל אין
פּינאַנסיעלע מיטלען ,ניט געקאָנט דורכפירן .איר דורשט צו טעאַ-
טער-שפּיל לעשט זי דורך וערן אַ סטאַטיסטקע אין ,וויקט" בי
,ליזעום"-טעאַטער ,דערנאָך ביי די ,ווילנער"
יאָנאַס טורקאָוו אין ע
אין 'שיילאָק' ,וואו זי באַטײליקט זיך שוין אין מאַסן-סצענעס און
אין טענץ ,און שפּעטער אין 'קידוש השם' ,וואו זי האָט שוין באַ-
קומען אַ קליינע עפּיזאָדן-ראָל,
אין  ,9291ווען ס'ווערט ביי דער 'קולטור-ליגע' געגרינדעט די
טעאַטער-שול א'א פון מ .ווייכערט ,ווערט פ .איינע פון די ערשטע
שילער .ביים אַרױסלאָז פון דער טעאַטער-שול ,אין  ,2291אין טעאַ-
טער' .אַטענגעאום' ,האָט זיך פ .אויסגעצייכנט אין די פראַגמענטן פון
ערנסט טאָלערס 'מאַסן-מענטש ,,אין אַ מאָנטאַזש פון י .ל .פּרץ און
אין 'זאַװיערוכע! פון פּרץ הירשביין .אין  2291טרעט זי אַרין ,צו"
זאַמען מיט נאָך אייניקע סטודיאַנטן ,אין דעם קליינקונסט-טעאַטער
'ניי אַזאַזעל! ,װאָס דער קאָמפּאָזיטאָר הענעך קאָן שאַפט אין װאַר-
שעווער יידישן ליטעראַטן און זשורנאַליסטן-פאַראיין אויף טלאַ-
מאַצקע  ..31דאָ רוקט זי זיך אַרױס אויפן ערשטן אָרט צווישן די
אַנדערע .אָנטײילנעמער.
אין זעלבן יאָר )2391( .גרינדעט דר .מ .ווייכערט זיין עקספּע-
רימענטאַל יונג-טעאַטער ,,און דאָ שפּילט שוין פ .אַלע הױפט.
ראָלן :אַזױ אין דער פּיעסע 'באָסטאָן'' ,קאַראָלינע' אין 'טרופּע
טאַנענצאָפּ'' ,ציפּע' אין יעקב פרעגערס 'שמחה פּלאַכטע! ,אין װועל-
כער זי האָט זיך גאָר שטאַרק אויסגעצייכנט ,דערנאָך אין ל ,מלאכס
'מיסיסיפּי' ,וואו זי האָט געשאַפן אַ פּראַכטיק געשטאַלט פון דער
'נעגער-מאַמע! ,און אין די אַנדערע ,פּיעסן' :קראַסין' ,דער פּראָ-
צעס! ,און 'גאלדגרעבער' פון שלום-עליכם'( .די קעכין זעלדע'),
,דאָס לעבן רופט" ('די טאָכטער'), ,װאַצעק" פון אַרנאָלד צווייג
(ראָל 'מאַריע) ,און שפּעטער ווען ייונג טעאַטער! איז געווען געצ-
וואונגען אָנצורופן זיך 'ניי-טעאַטער! :אין פ .בימקאס 'דעמבעס'

('ראַשל')' ,פאַרלאָרענע האָפנונג' פון הערמאַן הײיערמאַנס

('יו',

,אַמעריקאַנער טראַגעדיע" פון טעאָדאָר דרייזער (ראָל 'סאַנדראַ'),
זיגמונט טורקאָוו כאַראַקטעריזירט זי אַזױ:
גגעוען נאָך אַ טאַלענטירטע אַקטריסע ,דאָראַ פאַקעל פון/
ייונג-טעאַטערי ,װאָס האָט זיך געהאַט באַטײליקט װי אַ סטאַ-
טיסטין אין מיין {אויפפירונג פון| יגלאָקנציער פון נאָטר-דאַסי.
אין דער צייט פון איר אויפבלי ,איזן מיר נישט אויסגעקומען
מיט איר צו שפּילן זי האָט אַבער געצויגן מיין אויפמערקזאַמ-
קייט מיט איניקע שיינע לייסטונגען אינם דערמאָנטן טעאַטער".
אויספירלעכער וועגן איר שפּילן שטעלט זיך אָפּ איר לאַנג*
יאָריקער רעזשיסער דר .מ .וייכערט:
גאין דער דירעקטאָרשע (אין דער פיעסע יטרופּע טאַנען-
צאָפּי) ,װאָס שפילט אויך ,אויף דער ,בינע" ,קאַראָלינען ,האָט
די יונגע ד .פאַקעל פאַרבונדן פרויאישע ווערדע מיט פּאָלקס-
טימלעכער פּשטות.. .דעם טאָן |אין שלום עליכמס יגאלדגרע-
בערין האָבן אָנגעגעבן די צויי שטאַרקסטע טעמפּעראַמענטן
פון ייונג טעאַטערי װאָלף הייבלום (לוי מאָזגאָואיער) און
דבורה פאַקעל (די קעכין זעלדע) ...בעיקר זיינען עס געווען צווי
אַרטיסטן ,װואָלף הייבלום און דבורה פּאַקעל ,וועמען דער מחבר
ויעקב פּרעגער} האָט געהאַט פאַר די אױגן ,שאַפנדיק דִי צורי
אט
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לעססיקאַן
הויפט-געשטאַלטן
כע פּלאַכטע

פון דער

און ציפע

קאָמעדיע

די מויז.

(ישמחה

..פאַקעל

פון

פּלאַכטעין :סימ-

האָט פאַרמאָגט

דעם

טעמפּעראַמענט און איינצייטיק די ציכטיקייט פאַר ציפּעס עראָ-
טישע גלוסטונגע .אין זייער מױל האָט דער מחבר געקאָנט
אַרײינלײגן ווערטער ,וװאָס ביי אַנדערע אַרטיסטן װאָלטן זי
אַרויסגעקומען וואולגאַר און ניבולפּהדיק".
וועגן איר ווייטערדיקער בינע-קאַריערע שרייבט יאָנאַס טורקאָוו:
,פאָרנדיק מיטן ייונג-טעאַטערי איבער דער פוילישער פּראָ-
װינץ ,האָט זי זיך געשאַפן אַ שיינעם נאָמען ,איבערהויפט אין
ווילנע ,אַרבעטנדיק אין ייונג-טעאַטערי ,האָט זי חתונה געהאַט
מיט איר קאָלעגע דוד מינסטער.. .ןפן האָט אַרױסגערופן צו
זיך אַ שטאַרקן אינטערעס מצד דעס טעאַטער-עולם און דער
גאַנצער יידישער פרעסע .מען האָט דאָראַ פאַקעל פאָרויסגע-
זאָגט אַ גרויסע צוקונפט ביים טעאַטער .אין ייונג טעאַטערי איז
טאַקֶע געווען איר גלאַנץ-פּעריאָד.

דאָרט האָט זי געאַרבעט ביזן

יאָר  .7391נאָכדעם איז זי אַנגאַזששירט געװאָרן אין דער טרופּע
פון אַלעקס שטיין ,װאָס איז ,נאָך שוואַרצס אַװעקפאָרן פון פּוילן,
אַרױסגעפאָרן איבער דער פּראָווינץ מיט ייאַשע קאַלבי .צוריִק-
קומענדיק קיין וואַרשע ,האָט זי געשפּילט איינע פון די הויפּט:-
ראָלן ביי קורט קאַטשן אין געארג ביכנערס יוואַיטשיקי .דער-
נאָך האָט זי געשפילט ביי אידאַ קאַמינסקי (ינאָװאָשטשײ-טעאַ-
טעֶך) אין ישעפּסן-קװאַלי פון לאָפּא דע וועגא און אין ישרה
שיינדל פון יעהופּעץי אין משה בראַדערזאָנס באַאַרבעטונג .מיט
דער דאָזיקער טרופע איז זי אױך אַרומגעפאָרן איבער דער
פּראָווינץ".
וועגן איר איבערגיין

אין פּראָפּעסיאָנעלן

טעאַטער

צוליב

די

נגישות קעגן' ,יונגיטעאַטער' שרייבט דר ,מ .ווייכערט:
ידי ערשטע

איז אַוועק צו אידאַ קאַמינסקאַ

דבורה

פּאַקעל,

פאַקעל האָט געשפּילט ערשטע ראָלן ,געהאַט טאַלענט און טעמ-
פּעראַמענט ,איז געווען יונג און שייץ .לגבי אַנדערע מיטגלי-
פון אַנסאַמבל

דער

|פון ייונג טעאַטערי|

איז זי אױדעאָלאָגיש

און גײסטיק געווען אָפּגעשטאַנען .פונדעסטטוועגן האָט זי צו"
זאַמען מיט אַלע ערלעך און מוטיק געקעמפט פּאַרן קיום און -
וואוקס פון ייונג טעאַטער .װען מען האָט איר אָבער געעפנט
דעס מוח ,אַז זי קאָן זיך רויק שפּילן אין אַ טרופע ,נישט צי-
טערנדיק יעדע וגע ,אַז דאָס יחדר'י קאָן פאַראַנדערגעטריבן
װעתן דװרך דער מאַכט ,האָט זי נישט געקאָנט ביישטיין דעם
נסיון .זי האָט זיך נישט פאַנאַנדערגעקליבן ,אַז אין דער נייער
טרופע װעט זי מער װי אַן יאונטערשפילערשץי נישט זיין -און
כך הוה .יניי טעאַטערי איז אָבער געבליבן גאַנץ און האָט ווייטער
'
געשפילט".
יאָנאַס טורקאָוו ברענגט

אַנדערע

פאַקטן:

,דאָראַ פאַקעל האָט ,ביי איר פּרימיטיווקיט,

געהאַט אַן אי-

דעאַליסטישן צוגאַנג צום ערנסטן טעאַטער .זי האָט אָפּגעוואָרפן
אַלע ילאָקנדיקעי פּאָרשלאַגן מיטצואַרבעטן אין די שונד-טעאַ-
טערס .צום בולטסטן אין דאָס געקומען צום איסדרוק נאָכן
צעפאַלן זיך פון ייונג טעאַטערי ,ווען זי איז געבליבן אָן אַרבעט
און מען האָט זי געוואָלט אַנגאַזשירן אויף גוטע באַדינגונגען אַלס
יסוברעטיןי אין אַ שונד -אָפּערעטע .זי האָט דעם פאָרשלאַג אָפּ-
געװאָרפ .איר אַמביציע איז געווען צו שפילן בעסער
װאָס זי האָט ליב געהאַט מער װי אַלץ אין לעבן".

טעאַטער,

יידרישן

ט עאַט ער

פ .איז אויך אויפגעטראָטן אין די יידישע פילמען 'די פּױלישע
וועלדער' לויט יוסף אָפּאָטאָשו ,רעזשיסירט דורך יאָנאַס טורקאָוו
(אַ חברטע) ,אין 'יידל מיטן פידל' מיט מאַלי פּיקאָן און אין אַ
פילם מיט דזשיגאַן און שומאַכער,
יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך ,פאַרלאָשענע שטערן" כאַראַקטע-
ריזירט זי אַזױ און שילדערט איר טראַגישן סוף:
יו איז געווען נישט קיין דורכשניטלעכע שיינקייט ,אויסגע-
זען װי אַן אמתע צניעותדיקע ,עױינע יידישע טאָכטער ,מיט
אַ פאָר גרויסע סאַמעטענע אױגן ,װאָס האָבן צוגעצויגן צו זיך
מיט זיער װאַרעמקײט און ממש געגלעט .אַ פרעכטיקן קאָפּ,
אַ מויל-מיט אַ שנור ווייסע ציין וי פערל ,װאָס האָבן ביים לאַכסן 
איר צוגעגעבן אַזזי פיל חן ,פונקט װי אירע בחנטע גריבלעך
אין די באַקן נישט אומזיסט האָבן זיך אירע עלטערן געגרויסט
מיט איר ,הגם זי האָבן נאָך געהאַט צויי אַנדערע טעכטער און
דרי ברידער |זין| .איינער פון אירע ברידער האָט געװאָלט
ווערן אַן אָפּערע-זינגער .מען האָט אים פאָרויסגעזאָגט אַ גרויסע
צוקונפט .ער האָט פאַרענדיקט די ואַרשעוער קאָנסערװאַטאָריע
און געגעבן זיין ערשטן עפנטלעכן קאָנצערט אין דער װאַרגשעווער
פילהאַרמאַניע .ער האָט בדעה געהאַט צו פאָרן קיין איטאַליע
און ווייטער שטודירן געזאַנג .אין דער זעלביקער נאַכט ,נאָך
זיין ערשטן אױױיפטריט אין פּיַלהאַרמאָניע .איִן ער .געשטאָרבן
ער האָט זיך געלייגט שלאָפן און איז מער ניששט אױפגעשטאַ-
נען .ער האָט באַקומען אבַלוט-שטורץ פון אגַעפּלאַצטן אָדער
אין האַלדז און זיך דערשטיקט .ער איז אַלט געווען סך -הכל
|
 6יאָר,
הגם דאָראַ פאַקעל האָט זיך אָפּגעגעבן אַ דין וחשבון פון
איר שיינקייט ,פון איר דערפאָלג אַלס פרוי ,איז זי אויפן פונקט
פֹן טעאַטער געווען זייער עקזאַלטירט ,און אַלע אירע פערזענ-
לעכע אַמביציעס און פאַראינטערעסירונגען זיינען געגאַנגען נאָר
אין דער איינער ריכטונג .זי האָט זִיך פולקום אויסגעלעבט אן
דער אַרבעט אין טעאַטער.
אַלס מענטש איז זי געווען זייער נאַיװן און אפילו מער וו
נאַיוו .טיילמאָל האָט זי אַרױסגערופן געלעכטער מיט איר קינ-
דישער פּשטות .זי האָט אַלץ געגליײיבט װאָס מען האָט איר גע-
זאָגט .הערנדיק אַזויפיל שבחים און קאָמפּלימענטן וועגן איר
שיינקייט ,וועגן איר שפּיל ,פלעגט זי זיך מיט דעם פאַרשכורן,
אָבער נישט מער .פונקט װי צום טעאַטעך ,האָט זי אויך געהאַט
אַן ערלעכן צוגאַנג צום לעבן זי האָט געלעבט אין דער האָפנונג,
אַז זי וװעט אַמאָל מאַכן אַריזן-קאַריערע אין טעאַטער; אַז איר
,
צייט װועט נאָך קומען
וען די |צוייטע וועלט|-מלחמה איז אױסגעבראָכן; איז איך
מאַן דוד מינסטער אַװעק מיטן גאַנצן אַנסאַמבל פון ייונג טעאַך
טערי קיין רוסלאַנד .פּאַקעל האָט נישט געקאָנט גיין מיט זק
צזאַמען .איר מוטער איז געווען זייער קראַנק .אויסערדעם האָט.
זי געהאַלטן ביי זיך צויי קליינע קינדער פון איר פּאַרשטאָרד.
בענער שװועסטער ,האָט זי נישט געװאָלט זיי איבערלאָזן אויף.
גאָטס באַראָט .שפעטער ,ווען זי האָט שױן געװאָלט פאָרן צו
ר מאָ; האָט ער זיך שוין געפונען אין סיביר ,ביי די ווייסעי
בערן איז פּאַקעל פּאַרבליבן אין וואַרשע ביי די דייטען .באַלד
פון אָנהײב האָט זי געאַרבעט אין דער מלבושיס-אָפּטײלונג פט 3
דעה יידישער אַלײינהילף .ווען סיהאָט זיך אָנגעהויבּן אין געטאַ
אַרטיסטישסזע פּאַראַנשטאַלטונגען; האָט דאָראַ פאַקעל אױך אָנגע" /
אס
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דדושים
ה-ויבן אויפצוטרעטן װי אַ לידער-זינגערין אין פאַרשיידענע
לאָקאַלקן און געהאַט גרויט דערפאָלג .איבערהויפט האָט זי זיך
פאָפּולער געמאַכט מיטן ליד ידער נעגער דזשיםי .אויף אַרבעטס-
לאָזיקײט האָט זי זיך נישט געקאָנט באַקלאָגן
ווען דער רעזשסיסער מאַקס וויסקינד האָט אויפגעפירט אין
געטאָ לעאָן קאָברינס ידאָרפס-יונגי ,האָט זיך דאָראַ פאַקעל
0
אויסגעצייכנט אין דער ראָל פון ינאַטאַשאַ.
בעת די 'אויסזידלונגעף אין געטאָ ,האָבן אירע פריינט זי
 איינגעאָרדנט אין אַישאָפּי ,וואו זי האָט געאַרבעט ביזן אויפּשטאַנד.שפּעטער איז זי ,צװאַמען מיט איר ישאָפּי ,אַװעקגעשיקט גע-
װאָרן אין קאָנצענטראַציע-לאַגער פּאָניאַטאָוו ,נעבן לובלין ,אויך
ד-אָרט איז זי ,יט די אַנדערע אַהין-פּאַרשיקטע אַקטיאָרן ,אויפ-
געטראָטן אויף פאַרשיידענע קאַנצערט אָוונט .בעת אַ פרואון
צו ראַטעווען די יידישע אַקטיאָרן-גרופע פון פֿאָניאַטאָװער לאַ-גער און זיי צוריקברענגען אויף דער אַרישער זייט ,קיין וואַרשע,
איז דאָראַ פאַקעל ,צוזאַמען מיט די איבריקע אַקטיאָרן ,געכאַפּט
געװאָרן אויפן וועג און אַוועקגעפירט געװאָרן אין טויט-לאַגער
מאַידאַנעק .דעם 3טן נאָוועמבער  3491האָט די רייצנדיקע ,לע-

בנסלוסטיקע דאָראַ פּאַקעל אָפּגעשפּילט ,ביי  92יאָר ,איר לעצטע
ר-אָל אין דער גרױסער יידישער טראַגעדיע ,ווערנדיק .מיט
אַנדערע יידישע אַקטיאָבן ,דערשאָסן ביי די קלאַנגן פון יווינער
װאַלסײײ.
אין די /כתבים פון געטאָ' פון קדוש דר .עמנואל רינגעלבלום
ווערט פאַרצייכנט;
יִדאָראַ פּאַקעל ,די באַקאַנטע אַרטיסטקע פון דר .ווייכערטס
ייונג-טעאַטערי,

איז

נאָך דער

אַפּריל-אַקציע

אַװועק

קיין פֹּאָ-

ניאַטאָוו (ס.ס .אַרבעטס-לאַגער) ,וואו זי איז אומגעקומען צו"זאַמען מיט די  000,51יידן פון דעס דאָזיקן ס.ס-.לאַגער אין
-נאָוועמבער ..."3491,אַרלאָשענע 
יאָנאַס טורקאָװ  ---פ
זז,72 .

זיגמונט

,23

,85

טורקאָװ --

,06

,98

שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,

.022:612

,די איבערגעריסענע

תקופה' ,בוענאָס

איירעס,

,1691

ז,613 .

מיכאל וייכערט , ---זכרונות" ,תל אביב ,1691 ,צװײיטער באַנד ,זז,542 ,732 .
,233 ,033 ,823 ,623 ,223 ,503 ,882 ,682 ,282 ,182 ,362
,תבים פון געטאָ" ,װאַרשע ,3691 ,ז.302 .
עמנוֹאל ריגגעלבלום  ---כ

פישער ,הערמאַן
(געב8 .

 --אומגעבראַכט געװאָרן דורך די גאַציס}

געבוירן  8781אין בענדין ,פּױלן .זיידע
און פאָטער האָבן געהאַנדלט מיט פיש ,און

ל-וט
פון דאַנען -

יאָנאַס טורקאָוו --

נעמט זיך זיין פאַמיליע-נאָמען .דער פאָ-
טער איז געווען אַ חסיד און האָט זיין זונדל
געלאָזט לערנען אין אַ ישיבה ,אָבער בגנ"
בה האָט פ .אַרײנגעכאַפּט וועלטלעכע למו-
דים .ער פלעגט נישט דורכלאָזן קיין פאָר-
שטעלונג פון די יידישע טרופּעס ,װאָס
האָבן באַזוכט בענדין ,און געװאָרן אַזױ
|
ר
פאַרכאַפּט פון זיי ,אַז אין אַ געוויסן טאָג איז ער מיט א װאַנדער-
טרופּע .פאַרשוואונדן פון דער היים ..אַלס שיינער בחור האָט פ..
געחלומט צו:שפּילן ליבהאָבער-ראָלן ,אָבער עס האָבן אים געפעלט
יי

|3987

באַנד
צוויי נייטיקע עלעמענטף

טאַלענט און אַ גוטע אױסשפּראַך; :ער

האָט געהאַט אַ הייזעריק קול ,האָט ער ממילא נישט געקאָנט שפּילן
די .ראָלן צו וועלכע ער האָט געשטרעבט ,אָבער ער איז אויך נישט
געווען קיין דערפאָלג אין כאַראַקטער-ראָלן.
| אָנגעקומען אין לאָדזש ,האָט ער דאָרט אָנגעטראָפן שפּילן א .י.
קאַמינסקיס טרופּע ,און זי האָט געמאַכט אויף אים אַזאַ שטאַרקן.
איינדרוק ,אַז ער האָט זיך פּשוט איינגעבעטן ,אַז מען זאָל אים
אַרייננעמען .ער וערט אָנגענומען אַלס איבערשרייבער פון די
כּיעסן אויף דייטש (פאַר דער צענזור ,די אַזויזגערופענע 'צענזור-
לעס') און דערנאָך אַלס סופלער.
אין אַמאָליקן יידישן טעאַטער איז די ראָל פון סופלער געווען
זייער אַ וויכטיקע ,און ער האָט פאַרנומען אַן אָנגעזעענעם אַמט
אין אַ טרופּע ,ווייל די אַקטיאָרן האָבן נישט געוואוסט פון אויס-
לערנען זיך ראָלן פון אױיסנװייניק ,און דערצו האָט מען ,כדי צו
זיין אַ סופלער ,געדאַרפט זיין גוט באַקענט מיט די קליינע אותיות-
לעך ,און פ .איז געווען גאַנץ גוט באַהאַװנט אין יידיש ,דייטש און
אויך אין רוסיש.
שפּעטער איז פ .אויך געװאָרן געהילף-רעזשיסער ,און ביים
דאָזיקן אַמט איז ער שוין פאַרבליבן ביזן סוף פון זיין לעבן
וועגן זיין נייעם אַמט און זיין ווייטערדיקער קאַריערע שרייבט
יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך ,פאַרלאָשענע שטערן":
;געהילף-רעזשיטער איז אַמאָל ביים יידישן טעאַטער געוען
זער ,װאָס האָט ,לױט די אַנוױייזוֹנגען פונם יסטאַרי אויסגע-
שטעלט די בינע ,פאַרזאָרגט די דעקאָראַציעס ,רעקויזיטן און
קאָסטיומען און צוגעגרייט די סטאַטיסטן צו דער פאָרשטעלונג
(רעזשיסעדן אין פולן זין פון װואָרט זיינען נאָך דעמאָלט ניעט
געווען) .ווען פישער איז אַריבער אין אַן אַנדערער טרופע ,האָט
ער דאָרט געשטעלט די פּיעסן ,ואָס זיינען געווען אויפגעפירט
אין די פריערדיקע טעאַטערס ,וואו ער האָט געאַרבעט ,אָפַּקאָ-
פירנדיק זיי ביזן לעצטן פרט .אַזוֹי אַרום איז ער אויך געװאָרן
רעזשיסער ,ד"ה ,אָנגעגעבן איף די אַפישן און פּראָגראַמען
רעזשי  --העו'מאַן פישער.
ווען סיהאָט זיך אין ואַרשע געגרינדעט די ערשטע יידישע
דראַמאַטישע טרופע אינ יפאַראייניקטע טרופעי מיט אסתר רחל
קאַמינסקי ..איז פישער אַנגאַזשירט געװאָרן אַלס סופלער
און געהילף-רעזשיסער .מיט דער יפאַראײיניקטער טרופּעי האָט
הערמאַן פישער דורכגעמאַכט דעם טריומף-טורניי איבער גאַנץ
 ..אין
און מאָסקווע. .
רוסלאַנד ,איינשליסנדיק פעטערבורג
אָדעס האָט ויך פישער באַקענט מיט אַ כאָריסטין פון יידיעון
טעאַטער ,ליזאַ באַרסקאַ ,חתונה געהאַט מיט איר און פון דעמאָלט
אָן שוין צוזאַמען מיט איר אַרומגעפאָרןי.
אין  6191איז פ .געװאָרן דער בינע-אינספּעקטאָר אין 'צענט-
ראַל'-טעאַטער אין װאַרשע ,וואו די אױיסשטאַטונג פון די פּיעסן
האָט אין אים געהאַט אַ געטרייען שומר.
יאָנאַס טורקאָוו שרייבט:
;הערמאַן פישער האָט ,להיפך צו זיין פרוי ליזאַ ,ליב געהאַט
זיך צו קהלן .אומעטום איז מיט אים געווען פול .ער האָט וועגן
אַלעם געוואוסט און שטענדיק געהאַט צו דערציילן עפּעס אַ
יפּאַסירונג' פון הינטער די קוליסן .ער האָט אָבער געהאַט אַזאַ
מִזל ,אַז ער האָט שטענדיק ,בעת אַ פאָרשטעלונג ,יפאַררעדטי די
אַקטיאָרן און זיי האָבן פאַרשפעטיקט צו זייערֶע אויפטריטן .צו-
=

2988

פון

לעקלסיטאָן
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ט עא

יידישן

יי

צו לאָזן,

ליב די זעלביקע טעמים האָט ער אויך פאַרשפּעטיקט
אין דער ריכטיקער צייט ,דעם פאָרהאַנג.
הערמאַן פישער איז געווען דער האָרעפאַשניק פונם יידיעען
טעאַטער .אויף זיינע פלייצעס האָט ער געטראָגן די עווערע

מאַסע פונם לאַנגן ואַנדער-לעבן ,אַלע מניעות און שטריכ-
לונגען ,װאָס דאָס יידישע טעאַטער האָט געהאַט דורכצומאַכן אין
צאַרישן
הערמאַן

נישט פון איין עווערער סיטואַציע האָט
רוסלאַנד 
פישער אַרױסגעראַטעוועט זיין טרופע .װען מען האָט

געדאַרפט אויף שנעל איבערזעצן אַ יידישע פיעסע אין רוסיע)
און זי אַזױ פּרעפּאַרירן ,אַז די צענזור זאָל נישט געפינען קין
שום יטרייפעסי (ניעבלאָגאַנאַדיאָזשנא)  --האָט פישער עס געטאָן.

פישער איז געווען זייער אַרבעטסזאַס און פול מיט ענערגיע.
ער האָט אויך ,ביים אָרגאַניזירן דאָס פּראָפּעסיאָנעלע לעבן פון
אונדזערע אַקטיאָרן ,געשפּילט נישט קיין קליינע ראָל .ער האָט
געהערט צו די גרינדער פון ערשטן יידישן אַרטיסטן-פאַריין אין
װאַרשע .יאָרנלאַנג איז ער געווען פּאַרוואַלטונגס-מיטגליד פון
פאַריין און האָט אַרױסגעויזן אַ חוש פאַר אָרגאַניזאַציאָנעלע
פראַגןײ.

ז-יך אין געטאָ אָנגעהױבן די יאַקציעסי ,האָט הערמאַן פישער און
אַניאַ באַקומען

זיין טאָכטער

אַרבעט

אויף

אַ יפּלאַצואווקעי

(אַר-

| בעטס-אָרט ,אױיסערהאַלב דעם געטאָ). .. .הערמאַן פישער מיט
זיין טאָכטער אַניאַ האָבן געהערט צו די יגליקלעכעי ,צו די
אויסדערוויילטע ,וייל די יפּלאַצואווקאי אַרבעטער זיינען תמיד
צוריקגעקומען פון דער אַרישער זייט מיט לעבנסמיטל און אַזױ
אַרום פּאַרהיט געװאָרן פון הונגער .זיי האָבן אויך אַרױסגע-
שמוגלט פון געטאָ פאַרשיידענע זאַכן צו פאַרקויפן אויף דער
אַרישער זייט (דעמאָלט האָבן די פּאַליאַקן יידישע זאַכן נאָך גע-
קויפט ,נישט גענומען בכח).
איך האָב אַמאָל ,שטייענדיק ביים געטאָ-טזיער ,געטראָפן
דעס אַלטן הערמאַן פישער מיט זיין טאָכטער אַניאַ אין דער רײ
מיט אַ גרופע אַרבעטער ,גרייט דורכצוגיין די קאַנטראָל פון
די דייטשן כדי אַרױסצוגײן אויף דער אַרישער זייט .פישער
האָט דעמאָלט אויסגעזען מיט אַ צװאַנציק יאָר יינגער .ער האָט
אינגאַנצן געשיינט .באַמערקנדיק מיך ,האָט ער מיר צוגעואָרפן 
ינו ,גאָט זיי דאַנק ,עס גײט מיר גאַנץ גומיי
דאָס איז געווען דאָס לעצטע מאָל ,װאָס איך האָב פישערן
געזען .לאַנג איז אים נישט באַשערט געווען יסיזאָל גיין גוטי.
װי עדות האָבן מיר איבערגעגעבן ,איז אין אַ שױינעם טאָג,
אָנהייב  ,3491זיין גאַנצע אַרבעטס-גרופע אַרומגערינגלט גע-
װאָרן בייס טױער פון געטאָ און מען האָט זיי אַלע אַוועקגעפירט
אויפן יאומשלאַג-פלאַץי אין די וואַגאַנען אַריין ,וואוהין מען
האָט זיי דעמאָלט אַװעקגעשיקט  --קיין טרעבלינקע אָדער קיין
מאַידאַנעק  --ווייסט מען נישט .איבריגנס ,װאָס איז דער חילוק?
דער סוף איז געווען דער זעלביקער; אין די גאַזדאױוונס אַרין".
| יאָנאַס טורקאָװ  ---פ,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
זז.821/221 .

זיגמונט

טורקאָװּ --

זז,171 .

(צייכענונג:

.9

אין יידישן טעאַטער אַלס געהילף-רעזשיסער.
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ראָוען ,שמחה

ְ

{(געב --- 2981 .אומגעבראַכט

פרידמאן)

און וועגן זיין לעצטן פּעריאָד גיט איבער יאָנאַס טורקאָו:
ווען די מלחמה איז אױסגעבראָכן ,האָט זיך הערמאַן פישער
מיט זיין משפחה געפונען אונטער די דייטשן אין ואַרשע .ער
איז שוין געווען אַלט און שװואַך .זיין פרױ ,וועלכע ער האָט
זייער ליב געהאַט און איז געווען צו איר שטאַרק צוגעבונדן,
איז געשטאָרבן פון טיפוס ,בעת דער נאַצישער אָקופּאַציע .דאָס
האָט אױף אים שטאַרק געוירקט .זיין טרייסט זיינען אָבער
געווען די קינדער ,וועלכע ער האָט שטאַרק ליב געהאַט .ער האָט
נישט אויפגעהערט צו רעדן וועגן זיין זון באָריס ,װאָס האָט אין
אַמעריקע געענדיקט אױיף אינזשיניער און געאַרבעט ביי עראָ-
פּלאַנען .די גאַנצע האָפּנונג האָט ער געלייגט אויף באָריסן אין
וועלכן ער האָט געזען די אָנשפּאַר אױף דער עלטער ...ווען
דאָס וואַרשעווער געטאָ איז הערמעטיש פאַרמאַכט געװאָרן ,האָט
זיין טאָכטער לובאַ פישער שױן מער נישט געקאָנט צו אים
|
קומען ,װי אויך שיקן אים שטיצע.
הערמאַן פישער האָט אין געטאָ געאַרבעט אַ געוויסע צייט
;..ווען עס האָבן

איירעס,

.814

,דזשערזשי מאָרדא"
,עװיזאָר"
אין גאָגאָלס ר

אין ,די  7געהאָנגענץ"
פון ל .אַנדרעעװו.

,די איבערגעריסענע

תקופה,,

בוענאָס

,1691

דורך די נאַציס}

געבוירן  2981אין װאַרשע ,פּױלן .פאָ-
טער  --אַ חסידישער ייד ,אַ מנקר .לוט
יאָנאַס טורקאָװ  ---אַ רייכער קצב .פאָ-

טער האָט אין ביאַליסטאָק ,אַלס ישיבה-
בחור ,זיך באַטײליקט אין אַ פּאָרשטעלונג

פון 'יוסף מיט די ברידער'
אין זיין אױטאָביאָגראַפיע שרייבט ר,.
יאָנאַס

אַז ער האָט געענדיקט אַ מיטלשול.
טורקאָוו שרייבט:
עזער פאַטער) האָט שטענדיק געפונען
צייט אַרײנצוכאַפּן אַ בלאַט גמרא און אַ פרק משניות ,אין ער
האָט אויך געוואָלט זיינע קינדע+ -עוציען אינס זעלביקן גייסט.
שמחה ראָזען האָט אָבער געהאַט אַן אַנדערע נייגונג  --אים
האָט געצויגן צו יוועלטלעכקייטי .אָנשטאָט אַוועקצזעצן זיך אין
די פרייע שעהן לערנען ,האָט ער זיך אויסגעקליבוּ אַן אַנדערע
ריכטונג; יידיש +טעאַטער ,פון וועלכן ער איז געווען אַ באַגײס-
טערטער אָנהענגער .ווען ער האָט צוםס ערשטן מאַל געזען די
טעאַטער-פאָרשטעלונגען אין ימוראַנאָ:עריטעאַטער ,אָדער אין
טקטלעטוואאוט
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קלדקדושטים :באַנד
יזשאַָרדען דיהיווערי ,האָט ער באַשלאָסן ,אַז ער מח ווערן אַן
אַקטיאָר .מיט זיין פיגור ,מיט זיין אויסזען ,איז ער דאָך וי
באַשאַפן געװאָרן צו זיין אַ יידישער אַקטיאָר ,פלעגט ער יעזן
אָוונט אַריינקומען אין דער יליטעראַרישער יקאַװיאַרניעי' איף
| דער דזשעלנע גאַס .וואו עס פלעגן זיך צונויפקומען אין יענער
צייט ,ביים אָנהײב פון ערשטן וועלט-קריג ,אַלע בעלי-חלומות
פון ליטעראַטור ,טעאַטער און קווסט .עס האָט אים נישט גע-
שטערט די לאַנגע ,געהאַקטע קאַפּאָטע און דאָס קלייוע יידיעזע
היטעלע ,װאָס ער האָט געטראָגן .ער האָט נאָר אָנגעטאָן אַ
שוואַרצן ,ברייט-אויסגעבונדענעם קראַואַט ,וי מען האָט אים
גערופּן יליטעראַרישער קראַוואַטי.
 ...שמחה ראָזען האָט געהערט צו די ,װאָס האָבן אַלע מאָל גע-
בראַכט אין דער יקאַװיאַרניעי ,יפרישע נייעס פון דער וועלטי,
דערציילט טשיקאַווע מעשיות ,וועלכע ער אַלײן האָט קודם כל
ליב געהאַט צו הערן און װאָס דער קריז אַרום איז געװאָרן
גרעסער ,אַלץ מער האָט זיך זיין פאַנטאַזיע צעשפילט .ער האָט
זיך אַזױי אַרײנגעצױגן אין די פאַנטאַסטישע מעשיות ,אַז ער אֲלֵיין
האָט הײיליק געגלייבט אין זייער ריכטיקײיט און אמת .שומחה
ראָזענען איז געלונגען ,נישט געקוקט אויף די גרויסע שטערת-
גען פון זיין טאַטען ,צו דערגרייכן זיין ציל און שפּילן טעאַטער.
ער איז געװאָרן אַ מיטגליד פון אַ פּראָווינץ-טרופּע און פאַרביטן
דאָס קליינע יידישע היטעלע אויף אַ ברייטן שוואַרצן יקינסטלער-
הוטי ,אָבער דער יליטעראַרישערי קראַװאַט ,דער סימבאָל פון
יענער תקופה ,האָט אים ווייטער באַצירט .אַ דאַנק זיין אויסער-
געוויינלעך-אימפּאָזאַנטער פיגור האָט ער זיך גיך אַרינבאַקומען
אין וװואַרשעווער יידישן טעאַטער ,וואו ער איז שוין ,מיט קליינע
אויסנאַמען ,פּאַרבליבן ביזן סוף כון זיין לעבן .שמחה ראָזען
 -אַ הויכער .פעסט-געבויטער ,אַטלעטישער מאַן  --אַ ריז|
ממש  --האָט מען איס טאַקע גערופן גלית".
אין זיין אױטאָביאָגראַפיע דערציילט ר ,.אַז געקומען צו דער
בינע איז ער ,ווייל ער האָט געהאַט באַקאַנטע זינגערס .ער אַלײן
האָט אויך געהאַט אַ שטימע און אַ גװאַלדיקע נייגונג צו שפּילן
טעאַטער .ער איז צום ערשטן מאָל אויפגעטראָטן אין װאַרשע אין
אַ חתונה-זאַל אויף נאָװאָניאַרסקאַ  41אַלס 'יעקל' אין 'הערצעלע
מיוחס' ,אין  2191האָט ער געשפּילט אין שעדלעץ א'ד פון שטאָק-
פעדער ,דערנאָך אַרומגעפאָרן מיט זשיטאָמירסקי און שפּעטער מיט
לערמאַנקע ,שלעפּנדיק זיך .אונטער די שווערסטע באַדינגונגען איבער
קליינע שטעטלעך און ישובים .ער קערט זיך אָבער צוריק אין
װואַרשע און אין  5191באַווייזט ער אַרײינצוקומען אין דער דעמאָלט"
אָנגעועענסטער טרופּע פון אסתר רחל קאַמינסקי ,וואו ער טרעט
אויף אין 'מירעלע אפרת' אַלס 'שלמון' .דערמיט האָט ר .פאַקטיש
אָנגעהויבן זיין טעאַטער-קאַריערע .ער וערט שוין פון דעמאָלט
אָן אַנגאַזשירט אין די וויכטיקסטע טרופּעס; שפּילט אין 'צענטראַל'-
טעאַטער מיט מיכאַלעסקאָ און כאַראַז ,פאָרט אַרום מיט אַברהם
יצחק קאַמינסקי איבער דער פּראָװינץ ,שפּילט דערנאָך אייניקע
סעזאָנען אין לאָדזש (דירעקציע :יוליוס אַדלער:-הערמאַן סיעראָצקי),
ווידער צוריק אין װאַרשעװער 'צענטראַל'-טעאַטער מיט מיכאַלעס-
קאָ אין דער אָפּערעטע ,דערנאָך

דאָרט אין דעם

דראַמע-קאָמעדיע

טעאַטער מיט זיגמונט טורקאָוו און א .סאַמבערג ,פאָרט אויף אַ
טורניי מיט אסתר רחל קאַמינסקאַ ,איז עטלעכע סעאָנען אין אַ
חברים-טרופּע אין װאַרשעװער קאַמינסקי-טעאַטער ,פאָרט איבער
דער פּראָװינץ מיט אַ חברים-טרופּע ,שפּילט מיט זאַסלאַוװוסקין בעת
ט
איי
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זיינע גאַסטראָלן ,דערנאָך אין אַנדערע טרופּעס ,ביז ער פאַרענדיקט
אין דער געטאָ אין מאַקס ויסקינדס אויפפירונג פון קאָברינס
'דאָרפס-יונג'.
יאָנאַס טורקאָוו גיט איבער ,אַז ר .האָט נאָך דער התונה גע-
וװווינט אויף זאַמענהאָף (דזשיקע  )11מיט זיין שווער ,אַ באַקאַנטער
מעבל-סטאָליער אין יענער געגנט ,װאָס האָט זיינע דריי טעכטער
אויסגעגעבן צו יידישע טעאַטער-מענטשן :צו ר ,.צום אַקטיאָר דוד
לעדערמאַן און צום סופלער פישמאַן .אַלע דריי איידעמס האָבן
זיך אײינגעאָרדנט אויפן דאָזיקן הויף .די פרויען האָבן געפירט
שניידער-װאַרשטאַטן ,און זיי ,זייערע מענער און די געהילף-שניי-
דערינס פלעגן זיך לאָזן הערן אין געזאַנגירעפּערטואַר פון יידישן
טעאַטער ,אַזױ ,אַז איינוווינער און די שטענדיקע פאַרבייגייער פון
יענער גאַס האָבן שוין געוואוסט ,אַז דאָרט ווינט דאָס יידישע
טעאַטער' .דעם אויבן אָן האָט פאַרנומען ר ,.וועלכער האָט דאָרט
געהאַט אַ דאַנקבאַרן עולם פאַר זיינע מעשיות און פאַנטאַסטישע
ז'ערציילונגען ,און וועגן ר'.ס טראַגישן סוף שרייבט יאָנאַס טורקאָװו
אין זיין בוך ,פאַרלאָשענע שטערן?:
גבשעת דער באָמבאַרדירונג פון ואַרשע דורך די דייטען,
האָט זיך שמחה ראָזען אַרױסגעויזן נישט נאָר גרויס אין וואוקס
און גרויס אין זיין פאַנטאַזיע ,נאָר אויך  --אַלס גרויסער העלד,
אַ צינדיבאַמבע האָט געטראָפן דאָס הויז פון זאַמענהאָף  11און
סיאיז געווען אַ געפאַר ,אַז דאָס הױז װעט אַװעק מיטן פייער.
שמחה ראָזען האָט ,נישט געקוקט אױף דער כסדרדיקער באָמי
באַרדירונג ,געכאַפּט דעם עמער מיט ואַסער א די האַק אין
האַנט' :אַריין און זיך געלאָזט דער ערשטער אויפן ברענענדיקן
דאַך כדי צו ראַטעווען דאָס הז פון געפאַר .זיין העלדיטזער
ביישפּיל האָט גורם געווען ,אַז אויך אַנדערע מענטשן זיינען אים
נאָך ,און אין משך פון אַ קורצער צייט איז דאָס הז אָפּגעראַ-
טעוועט געװואָרן פון פייער .ער האָט אָבער פאַר זיין העלדישש-
קייט באַצאָלט מיט אַ וואונד אין פוס ,װאָס איז געטראָפן גע-
װאָרן פון אַ באָמבע-שפליטער .נאָך לאַנגע װאָכן קורירן זיך,
איז ער אויסגעהיילט געװאָרן .ער האָט אַ ביסל אונטערגעהונקן,
אָבער וױיטער געקאָנט שפּילן אין יידישן טעאַטער אין געטאָ.
ער האָט די גאַנצע צייט געאַרבעט אין יעלדאָראַדאַי-טעאַטער.
זיינע שװאָגערס זוד לעדערמאַן און פישמאַן האָבן פאַרלאָזט
וואַרשע ,אָבער זייערע משפּחות זיינען פאַרבליבן.
שמחה ראָזען האָט ,נאָכן אָנהײב פון דער ליקווידאַציע פון
וואַרשעװער געטאָ געאַרבעט אין אַ ישאָפּי ,וואו ער איז געווען אַ
טראַנספּאָרט אַרבעטער .מיר איז אויסגעקומען צו זען אים זיצן
אויף אַ פור און אָניאָגן די פערד .פון דער וייטנס האָט ער מיר
צוגעוואָרפן אַ שמייכל ,יוי איינעו זאָגט :ימען מוז אין לעבן קאָנען
שפּילן אַזאַ ראָל אויךי .אָבער די יראָלי האָט ער אויך לאַנג נישט
געשפּילט .ער איז אומגעקומען פונקט װוי עס איז אומגעקומען
זיין פרוי ,זיינע קינדער( ,זיין זון ,אגב זייער אַן אינטעליגענטער,
באַשײדענער און איידעלער בחור ,האָט געאַרבעט אין דער יידי-
שער סאָציאָלער אַליינהילף ,זייענדיק איינער פון אונדזערע באַ-
ליבטסטע מיטאַרבעטערס .דערנאָך איז ער אַרײנגעטראָטן אין
דער יידישער אונטערערדישער באַוועגונג אין וועלכער ער האָט
געאַרבעט מיט איבערגעביקיט ,בין ער איז אומגעקומען מיט
אַ מאַרטירער-טױט); זין שווער .מיט די שיינע טעכטער און
אייניקלעך ,צווישן וועלכע עס זיינען אױיך געווען די פרי און
קינדער פון אַקטיאָר דוד לעדערמאַן".

=
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דדושיםס
דוד לעדערמאַן גיט נאָך צו פּרטים וועגן אומגליק-פאַל מיט ר.
אין דער גרויסער בהלה ,בעת די באָמבאַרדירנגען ,האָב
איך זיך אויך דערוואוסט ,אַז מיט מיין שװואָגער ,דעם אַקטיאָר
שמחה ראָזען ,איז געשען אַן אומגליק .מיין שװאָגער ,װאָס איז
געווען אַ מענטש אַ גיבור ,האָט באַויזן אַן אמתע העלדישקייט
ביים אָפּואַטעווען דאָס הויז זאַמענהאָף  ,11װאָס האָט אָנגעהױבן
ברענען .אַזױ וי קיין װאַסער איז נישט געוען ,איז ער אַרױף
אויפן דאַן מיט אַ האַץ און גענומען אָפּהאַקן שטיקער פון ברע-
נענדיקן ווויז .אין דער זעלבער צייט האָט אים געטראָפן אַ
שפּליטער פון אַ באָמבע אין רעכטן פוס .די סכנה איז געווען
גרױס .מ'האָט געמוזט ברענגען אַ דאָקטאָר צו באַזײטיקן דעם
שפליטער פונם פוס .נישט געקוקט דערױף ,װאָס סיאיז געווען
געפערלעך צו גיין אין גאַס צוליבן כסדרדיקן האָגל פון די
באָמבעס און אויפרייסן ,בין איך ,אין דער גרעסטער סכנה ,אַוועק
צום דאָקטאָר ראַפּאָפּאָרט אויף זאַמענהאָף  .3איך האָב אים גע-
בעטן ער זאָל ראַטעווען מיין שוואָגער .ער איז געווען אויף אַזױ
פיל מענטשלעך און העלדיש ,אַז ער האָט איינגעששטימט אַהינצוגיין
צו מיין שװואָגער בכדי אים צו געבן הילף.. .ד.אָקטאָר ראַ-
פּאָפּאָרט האָט געגעבן מיין שװואָגער די ערשטע הילף און באַ-
זייטיקט דעם שפּליטער .שמחה ראָזען האָט שפּעטער געװאָלט
פאַרלאָזן װאַרשע .ער האָט עס אָנער ,ליידער ,נישט געקאַנט
באַווייזן ,ווייל ער האָט געמזט ליגן אין בעט אַ לענגערע צייט
צוליבן נישט קאָנען גיין אויפן רעכטן פוס .דאָס האָט אים גע-
שטערט אַרױסצוגײן פון וואַרשע און ער איז שפּעטער אומגעקן-
מען פון די דייטשע רוצזיס".
,לאָמאַצקע
ז .סעגאַלאָװיטש אין זיין בוך ט

 "31כאַראַקטערי-

זירט אים אַזױ:
.דער יידישער אַקטיאָר ראָזען אַ הויכער מיט ברייטע פלי-
צעס .אַן אַקטיאָר פון יידישן פּאַלקסטימלעכן טעאַטער .עמך
האָט אים ליב געהאַט ביז גאָר .ער איז אַלײן געווען פון עמך.
די לעצטע רייען ,די 'יגאַליאָרקעי ,האָט געשלונגען ראָזענס רע"
פּליק ,ווייל ראָזען האָט צו זיי גערעדט פון האַרצן דעמאָלט ווען
עס איז געגאַנגען אין יושר און גערעכטיקייט ,אָבער די רעצעו-
זענטן האָבן ראָזענס נאָמען אויסגעמיטן ,וייל ...זיי זיינען דאָך
רעצענזענטן וייל ראָזען איז נישט געווען אַרומגעשליפן וייל
ער איז געווען צו וייניק אינטעליגענט .ראָזען האָט די רעצענ-
זענטן געהאַלטן פאַר זיינע ערגסטע עוונאים ,און ער האָט שטענ-
דיק גערעדט ,אַז פריער צי שפּעטער ,ער װעט זיך מיט די
ישרייבערלעך' אָפּרעכנען .יווי אַזױ ,ראָזען ,וי אַזױ וועסטו זיך
מיט זי אָפּרעכנען? זו װעסט זיי שלאָגןי ,יווער? איך על
שלאָגן? אַ יידישער אַקטיאָר װועט שלאָגן אַ שרייבער? װאָס
פאַלט אייך איין?...י יטאָ וי טאַקע וועסטו זיך מיט זיי אָפּועכ:
נען?י ,יאיך װעל זי אַ שפיל טאָן אַ ראָל ,אַז דאָס טעאַטעד וועט
אויפציטערן .פריער צי שפּעטער ,איך וועל פּאַקן מיין ראָלי..
און ער האָט זיין ראָל געפּאַקט.
װען ואַרשע איז באָמבאַרדירט געװאָרן ,ווען הייזער זיינען
צעשמעטערט געװאָרן ,ווען הייזער האָבן געברענט ,זיינען אַ סן
מענטשן דערביי אומגעקומען און אַ סך מענטשן ואָבן אַרױס-
געוויזן די גרעסטע מסירת-נפש .זיי האָבן געראַטעוועט די אומ-
גליקלעכע .דער ידישער אַקטיאָר ראָזען איז געווען איינער
פון די ערשטע .אים האָט מען געוען ,װוי ער איז געשפרונגן אין
די ברענענדיקע הייזער כדי אַרױטצוטראָגן פון דאָרטן אַ קינד

באַנד
אָדער אַן אַלטן ,שװואַכן מענטשן ראָזען איז געווען אומעטום.
ראָזען האָט באַוויזן וואונדער .ער איז געקראָכן איבער די דע-
כער פון די הונע מױערן .אין פייער געגאַנגען ,אנטער די
באָמבעס ,אין אַלע געפאַרן דאָ און דאָרט האָבן פאַרצווייפלטע
שטימעס גערופן נאַך הילף .ראָזע! האָט די הילף גענעבן .ער
האָט פיל קינדער געראַטעװועט .צום סוף האָט אים א באָמבע
אָפּגעריסן אַ שטיק קערפער .ער האָט דעמאָלט אויף זיינע
הענט

געטראָגן

צויי

קינדער.

אַ פאַרבלוטיקטער

האָט ער

די

קינדער אַרױסגעראַטעװװועט ,געבראַכט זי גאַנץ ,און אַלײן גע-
פאַלן אין חלשות .ער האָט אױסגעהאַלטן און איז געזונט גע-
װאָרן ,אָבער שפּעטער איז ער אומגעקומען
ראָזען ,דער

אַקטיאָר ,װואָס האָט נישט

אויסגענומען

ביי די

רעצענזענטן ,האָט אויסגענומען ביי אַ פאָלק .וועגן אים האָט מען
אִין וואַרשע דערציילט לעגענדעס .װעגן אים װועט מען נאָך לע"
ער האָט אַ העראָישע ראָל געשפילט...
גענדעס דערציילן.
אַזזיװי ער האָט צוגעזאָגט".

ש ,און מ .צי
,לאָמאַצקע  ,"31בוענאָס איירעס ,6491 ,זז.05:94 .
ז .סעגאַלאָװיטש  ---ט
,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
יאָנאַס טורקאָװ  --פ
זז ,211*801 ,88 .,באַנד צװיי ,ז,11 .
,ון יענער זייט פּאָרהאַנג' ,בוענאָס איירעס,0691 ,
דוד לעדערמאַן  --פ
זז,24714 .

פּיעקאַרניק ,יעקב
{געב 5 .אױגוסט  --- 8881אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

געבוירן  5אױיגוסט  8881אין װאַרשעי
פּוילן .,געענדיקט אַ פאָלקס-שול .,ביז 31
יאָר געזונגען ביי אַ חזן און דערנאָך ,צו"
זאַמען מיטן שפּעטערדיקן אַקטיאָר לייבל
ווינער .,אויפגעטראָטן צו שמחות.
 5איז ער אַרײנגעטראָטן אין קאָמ-
פּאַנעעצס טרופּע אין 'מוראנאָווער'-טעאַ-
טער א'ר פון מאַרק אַרנשטײן ,דעביוטירג-
דיק אַלס 'ראש הקהל' אין שמ'רס ,דער
יידישער פּריץ" ,דערנאָך געשפּילנז אין
דער טרופּע פון יוליוס אַדלער איבער דער פּוױלישער פּראָינץ,
שפּעטער מיט ציפּקוס און ליפּאָווסקי ,און זינט  .3191אין ווין ,ביי
מ .זיגלער ,איבער דער פּראָװינץ אין גאַליציע ,און אין פּאַריז ביי
מאָריס אַקסעלראָד,
בעת דער ערשטעו וועלט-מלחמה ווען ס'איז אַ געוויסע צייט
געווען פאַרווערט צו שפּילן יידיש טעאַטער) ,לערנט ער זיך אויס
אַ מלאכה ,ביי וועלכער ער אַרבעט אַ יאָר צייט .שפּעטער איז ער
אַ מיטגרינדער פון  פּרץ-טעאַטער' אין פּאַריז ,און שפּילט ביז
אין פּאַריז און אַנטװערפּן ,פאָרט קיין רומעניע ,ואו ער
1
שפּילט ביי זיגלער ,דערנאָך אין בוקאַרעשט ביי גאָלדענבערג ,אין
יאַסי ביי אשכנזי ,װי אויך מיט די גאַסטראָלירנדיקע מאַלי פּיקאָן
און יעקב זילבערט .צוריקגעקומען אין פּאַריז ,שפּילט ער ביי די
דירעקטאָרן בלומענטאַל ,בורשטין ,אין חברים-טרופּעס ,װוי אויך מיט
מאָריס שװאַרץ ,בעת זיינע גאַסטשפּילן אין פּאַריז .פּ .באַטײליקט
זיך אויך אין יידישע טעאַטער-טרופּעס אין אַנטװערפּן ,בריסל און
לאָנדאָן .,און די צווייטע וועלטימלחמה טרעפט אים אין פּאַריז,
אי

2093

2004
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לעקסיט

אֵן

פון

ווען ער האָט זדיעךרוואוסט ,אַו די דייטשן אַרעסטירן יידן
אין פּאַריז ,האָט ער זיך אויסבאַהאַלטן און פלעגט ניט אַרױסגײן
פון שטוב .אָבער אין יולי 2491

האָט ער דערפילט

אַ שטעָרקן

פאַרלאַנג דצעורוויסן זיך װאָס עס הערט זיך אויף דער וועלט און

ער איז אַרױסגעגאַנגען קויפן אַ צייטונג .מ'האָט אים באַלד
אַרעסטירט און מ'האָט אים אָפּגעשיקט אין קעמפּ אין דראַנסי .פון
וואו ער איז ,עטלעכע װאָכן שפּעטער דעפּאָרטירט געװאָרן .וואוהין
איז אומבאַקאַנט ,אָבער ער איז מער קיינמאָל ניט צוריקגעקומען.
ש .ע .פון חייקעלע בורשטין -שװאַרץ.
 ,לעקסיקאַן

פון יידישן

טעאַטער" ; ניו יאָרק,9591 ,

דריטער

באַנד,

ז.8081 .

שמאָקפעדער ,אַברהם {משהן
{געבּ31 .

 --אומגעבראַכט .געװאָרן דורך די נאַציס}

= זיין אױטאָביאָגראַפּיע אַנטהאַלט אפַּאָר
געציילטע װערטער, :געבוירן אין װאַרשע,
אאָר ,עלטערן -ב-על-הביתישע,
2
געענדיקט קאָמערץ-שולע .אויף דער בי"
נע פון ( 6091אין קינדער-טרופּע) פון
( 0191שטאַביל) ביי קאַמינסקי .אין דער
צייט פון {ערשטן וועלט|-קריג אין רוס"
לאַנד".
יאָנאַס טורקאָוו גיט מער איינצלהייטן
וועגן ש'.ס קאַריערע אויף דער יידישע בינע:
נאָך פאַרן ערשטן וועלט-קריג איז שטאַקפעדער ,אַלס יונ"
גער בחור ,צוגעשטאַ:ען צו אַמאַטאָרן -טרופעס ,געשפּילט מימ זי
אין װאַרשע  --זיין געבוירן-שטאָט  --און אַרומגעפאָרן איבער
 דער פּראװוינץ ,בין אַברהם-יצחק קאַמינסקי ,וועלכער האָט אַלע-מאָל געזוכט פרישע כוחות פאַרן טעאַטער ,האָט דערזען איף
דער יבינע דעס שיינעם ,שׂלאַנק ,טעמפּעראַמענטפולן יונגמאַף
וועלכער האָט זיך פריי באַווויגן אויף דער בינע ,געשמאַק אָפּי
געזונגען א לידל און פיין אָפּגעטאַנצט .קאַמינסקי האָט אים
אַנגאַזשירט אין זיין טרופע און געמאַכט פון אים א פּאַט-קאָמי-
קער .שטאָקפעדער איז געפעלן געװאָרן דעם עולם און ער אִיז
:
געװואָרן אַ נוצלעכער אַקטיאָר. .
בעת אַברהם-יצחק ק|אַמינסקי האָט מיט זיין טרופּע געשפּילט
אין לאָדזש ,איז אין דער זעלביקער צייט דאָרט אויפגעטראָטן
ביי יצחק זאַנדבערגן אין טעאַטער אַן אָפּערעטן-טרופע מיט קלאַראַ
יאנג און בועז יאָנגוויץ .דער פאַט פון דער טרופע ,מיכאל קליין,
איז אַמאָל קראַנק געװואָרן און סיהאָט געדראָט אָפּצורומן די
פּאָרשטעלונג פון קלאַראַ יאָנג .זאַנדבערג האָט זיך דערי:ער
געווענדט צו קאַמינסקין ,עֹר זאָל אים אויף אַ קורצע צייט
יאויסבאָרגױ שטאַקפעדעון כדי ער זאָל קאָנען פאַרטרעטן דעס
;קראַנק-געװאָרענעס מיכאַל קליין .ערשט דאָ ,בי קלאַראַ יאָנג,
האָט זיך אָנגעהויבן שטאָקפעדערס אויפשטייג ,און ער האָט ,אין
די גוטע ראָלן ,וואָס ער האָט באַקומען ,שטאַרק אויסגענומען .פון
-

דעמאָלט אָן האָט שטאָקפעדער אָנגעהױיבן צו שפּילן אַ וויכטיקע
ראָל אין דער יידישער אָפּערעטע .ער איז אַװעק מייט אַ טרופע
קיין.רוסלאַנך און דאָרט האָט אים פאַרכאַפּט די  :מלחמה".
אין רוסלאַנד האָט ש .חתונה געהאַט מיט אַ כאָריסטקע עװאַ
ַַקאַנטע אַקטעריסע
(חוה) ,וועלכע איז מיט דער צייט'.געװאָרן אבא
אין יידישן טעאַטער ,און ער -אַלײין האָט זיך צוריקגשצויגן |פון
שפּילן אייף דער בינע.

וידי

שן

טעאַטער

יאָנאַס טורקאָוו כאַראַקטעריזירט אים אַזױ:
,דער נאָמען שטאָקפעדער איז אין דער אַמאָליקער ניידישער)
טעאַטער-וועלט געווען פּאָפּולער נישט דערפאַר ,ווייל נאַברהם)
משה און חוה (עוֹאַ) שטאָקפעדער זאָלן האָבן געווען אַזצלכע
באַרימטע שװישפּילער .אַלט שוישפּילער האָבן זיי ביידע געהערט
צו דִי אַזוי-גערופענע דורכשניטלעכע כוחות ,הגס נאַברהם) משה
שטאָקפעדער האָט שוין לאַנגע יאָרן פאַרן (צוױיטן וועלט)-קריג
נישט געשפילט קיין טעאַטער .ער האָט אָבער געשפילט אַ' דע-
צידירנדיקע ראָל אינם אַרטיסטישן לעבן אַ דאַנק זיינע נישט-
דורכשניטלעכע פעיקייטן .װי נאָר עס איז עפּעס געמאַכט גע-
װאָרן אַ נייער פרואוו אינם אָרגאַניזאַציאָנעלן לעבן פון יידיטע
שישפילער אין פּױל ,איז עס נישט פאָרגעקומען אָן -דעם
וֹ
בי
אָנטייל פון שטאָקפעדערן.
(אַברהם) משה שטאָקפעדער האָט איינגעזע ,אַזער קאָן דעם
טעאָטער מער נוצן ברענגען ווען ער זאָל זײנע פעיקייטן אויס-
נוצן אויף אַן אַנדערן געביט װױ אַלס שױשפּילער :אַלס אָר-
גאַניזאַטאָר .אױף דעם דאָזיקן געביט האָט ער טאַקע באַוּיזן
װאָס ער קאָן .שוטאָקפעדער איז אָנגעגאַנגען פאַר אַ דורכגע-
טריבענעס געשעפטסמאַן .אָבער אַלץ ,װאָס ער האָט געטאָן ,האָט
ער דורכגעפירט מיט גריס טאַקט  --צי אַלס פאַרוואַלטונגס-
מיטגליד פונם אַרטיסטן-פאַריין ,װאָס ער איז געווען אין געוויסע
צייט-אָפּשניטן -- ,צי אין טעאַטער ,אַלס געשעפטס-פירער אָדער
אַלס דירעקטאָר,

(אַברהם) משה שטאָקפעדער אִיז געװוען  --להיפוך צו זיי'ן
פרוי  --פין קליינעם וואוקס ,און דאָס האָט אפשר געווירקט אויף
זיין פּסיכישער איינטטעלונג צו אַלע פראַגעס אין וועלכע ער האָט
אַרױסגעויזן אַ ברייטן זשעסט .מיט קיין קליינע געשעפטן
אָדער מיט נישט-קיין געהויבענע טרופעס האָט ער נישט געהאַט
קיין שום מגע ומשא .אַלץ האָט ביי אים געמוזט זיין אויפן גרויסן
מאַסשטאַב.

שטאַקפעדערן

איז אויך איבערגעבליבן

פון זיין אַמאָליקער

בינע-טעטיקייט דאָס יפּאַטישע',
אויסדרוק אין זיין באַנעמונג .ער איז אַלעמאָל געווען עלעגאַנט
און דאָס איז אים געקומען

צום

און ציכטיק ,אין אַזו-גערופענעם גוטן טאָן .ער האָט אָבער אויךגעהאַט אַ גוטן ,אָפּענעם קאָפּ און זיך בליצשנעל אָריענטירט אי
יעדער סיטואַציע .ער האָט גוט געקענט טעאַטער און דעם
טעאַטער-עולם און ער איז אָנגעגאַנגען פּאַר אַ גרויסן יספּעץי.
נישט קיין קליינע דאָל האָט שטאָקפעדער געעפּילט בעתן
איינפירן דורך דעס אַרטיסטן-פאַריין דעם אַזוי-גערופענעם ידי"
ודאָס איז געווען אַבנט פון די
רעקטאָריאַטי אין יאָר 2
יידיעזט אַקטיאָרן אין פּוילן קעגן זייערע דירעקטאָרן ,װאָס האָבן
זיי פּאַרשקלאַפּט און געצוואונגען צו אַרבעטן אויף די ערגסטע
באַדינגונגען :קליינע שכירות ,אָדער ,ביי שלעכטע געשעפט,

אַריבערגײן אויף יפראָצענטערי ,טיילנדיק דער טרופע יפונקטןי,
אָדער װי מען האָט עס גערופן אין פוילן ימאַרקעסי .סיהאָט
געהאַלטן דערביי ,אַז אַלע יידישע טעאַטערס אין פּױלן זאָלן זיך
פּאַרמאַכן .די פאַרוואַלטונג פאוַנרםטיסטן-פאַריין מיטן אָנֹפירער
מאַרק יװוילער בראש ,האָט באַשלאָסן אָפּצושאַפן די פיקציע פון
| דירעקציעס און האָט געשאַפן דעפ ידירעקטאָריאַטי ,װאָס האָט
|יבערגענמען דאָס גאַנצע טעאַטער-וועזן אין פּױל ,געזאָרגס
א
אַז אַ צריףּע זאָל נישט יאַרױפפאָרּױ אויף דער .אַנדערער ,נישט
ווייטע טרופֿע אַנאַנטירט
אַ
אויסכאַפּן קיין דערפאָלג-פּיעסן בעת צ
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2995

װאָס ער איז געווען לאַנגע יאָרף
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צדדוש
זי ,און האָט אויך באַשטימט אַ בודזשעט פאַר יעדער טרופּע כדי
זי זאָל ניט זיין אָפּהענגיק פון דער הכנסה פון דער קאַסע) .דער

יידישער אַרטיסטן-פאַריין .אין פוילן האָט
אין זיין רשווז גרעסערע סומעס געלט און
צו דעקן אַלע מאַטעריעלע התחיבותן ,ווען
אָנפירערס פון די טרופעס (יעדנפאַלס
װאָלט ,קודם כל ,געטראַכט װעגן די
און זי װאָלטן נישט געװואָלט אויסנוצן די
 7א
זיך אַליין.

צו יענער צייט געהאַט
געקאַנט זיך דערלויבן
נישט די פאַרשיידענע
זי מערהייט פון זיי)
אייגענע אינטערעסן
געשאַפענע לאַגע פאַר
|

ים יב אַג ד
האָט אויך

עס
וועלכער

נישט

זיין טרייע

געהאָלפן

די גרויסע
עואַ

לעבנסבאַגלייטערין

צערטלעכקייט
האָט אים

מיט

אַרומגע-

רינגלט .זאָס האַרץ האָט וי געטאָן צו זען דאָס פּאָרל שטאָקפע-
דער איבער די גאַסן ..ער ,דער קליינער ,שוין איינגעקאָרטעוע-
טער מאַן (ער איז נאָך ,אגב ,געווען גענוג יונג) ,װאָס גייט בײ
איר זייט אַ רעזיגנירטער ,אױף אַלעם גרייט..
ווען עס האָבן זיך אָנגעהויבן .די באַרימטע יאַקציעסי אין
וואַרשעועד געטאָ ,האָבן מיר געאַרבעט צװאַמען אין איין ישאָפּי
פון מעטאַל-או יסאַו-בעטונגען -אױף דער מילנע גאַס .די שטאָק-
פעדערס האָבן נאָך אַלץ געוװינט אין זייער דירה אוֹיף דער
דזשיקע גאַס ,נישט ווייט פונט יבאַרימטן אומשלאַג-פּלאַץי .יעדן
טאָג ,נאָך דער אַרבעט ,פלעגן די שטאָקפּעדערס צװאַמען אַהינ-
ג.יין 0 .אי יאַקציעי ,ווען איך און מיין פרוי זיינען יאַריינגע-
פּאַלן ,איזזיי געלונגען זיך אַרױסצודרײען ,אָבער ,נישט אויף

איינער פון די הױיפּט אָנפירערס און אָרגאַניזאַטאָרס פונם
ידירעקטאָריאַטי איז אויך געווען (אַברהם) משה שטאָקפעדער,
וועלכער האָט זיך מיט לייב און נשמה אַרינגעװאָרפן אין דער
אָרגאַניזאַציאָנעלער אַרבעט .דער ידירעקטאָריאַטי האָט אָבער,
צוליב די סיבות ,וועלכע איך האָב אָנגעוויזן ,לאַנג ניעוט
עקזיסטירט,

לאַנג .אי אאַ געוויסן (יהייטן י) טאָג ,ווען אִויף אַ סך גאָס אָפּעניטן

| |אברהם| משה שטאָקפעדער איז אַ צייט-לאַנג געווען די-

האָט

זיך

רעקטאַר פון פאַרשיידענע טעאַטערס אין װאַרשע און איף דער
פּראָווֹינץ און אַלס אַזעלכער פאַרנומען אַן אָנגעזען אָרט .שטאָק-
פעדער איז אויך געווען (אין  )8391מיט דער ייידישע באַנדעי
ַגלעכקייט
אין די פּאַריײיניקטע שטאַט ,און ער האָט געהאַט מאע
זאָרט צו פאַרבלייבן .ער האָט אָבער געבענקט נאָך זיין משפּחה

געבעטן בי די שטאָקפעדערס

און נאָך זיין װאַרשע און ער איז צוֹריקגעפּאָרן". .
אין צווייטן נומער פון קװאַרטאַל-בוך "ייז יש טעאַטער' (רעדאַק-
ציע  --ד'ר מ :װײַכערט ,װאַרשע )7291 ,זאָט ש .אָפּגעדרוקט אַן

אינטערעסאַנטע אַרבעט 'טורנעע פון יוליוס אַדלערס טרופּע איבער
פּוילן אין ליכט פון ציפערן.
פַעיקער פּיאַניסט-אַקאָרדעניסט,
שי'ס זון ,אַרטעק ,איז געווען א
אין זיין טאָכטער ,אַניאַ ,האָט געמאַכט אירע ערשטע פּרואיון אויף
דער יידישער בינע .זיי זיינען אַנטלאָפן בעת דער צווייטער וועלט-
מלחמה קיין רוסלאַנד און דאָרט ניצול געװאָרן.
וועגן ש'.ס טראַגישן סוף שרײיבט יאָנאָס .טורקָאָוו אין זיין
,אַרלאָשענע שטערן":
בוך פ

זאַמען מיט יאַנקעלע דאַנציגערף .

| זיך באַנוצט
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בי אונדז .שטאָקפעדער,

מיטן ווערטל :י

רװעט

וועלכער האָט

סײ וי נישט ' איבערלעבן,

- .זיך צוהערן צו דעם ,װאָס אַלע ראַטן אים .יאויב דו ווילסט --
האָט ער געזאָגט צו זיין פּרוי  --טאָ בלייב .יך גי אַהיים ,אפשר
װעט מיר באַשערט זיין צו שלאָפן נאָך אַ נאַכט אין מיין אייגן
בעטי .און די פרוי זיינע ,וועלכע האָט אים נישט פאַרלאָזט אין
די עווערסטע מינוטן פון זיין לעבן ,איז צוזאַמען מיט אים אַוועק...

מער האָב איך זי טאַקע נישט געזען .צומאָרגנס זיינען זיי עזוין
נישט געקומען אין ישאָפּי אַריין צו דער אַרבעט .מששמעות ,אַז
מען האָט זיי ,אויפן וועג ,גייענדיק אַהיים ,געכאַפּט ,און . .אַוועק-
געפירט צו די גאַזדקאַמערן אין טרעבלינקעי.
ש .ע.
יאָנאַס טורקאָוו  --פ,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינט,
זו,561 .

,2132-602

באַנד

צװיי

ז,171 .

אַזאַרך ,יצחק
{געב -- 9881 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
:

געבוירן  9881אין מאָהילעװו -פּאַדאָלסק,

אוקראַינע ,ביי זייער פרומע עלטערן .גע"
לערנט ביז  .51יאָר אין חדרים.

דאָ פלעגט ער גאַנצע טעג אַרומגײן פון לאָקאַל צו לאָקאַל
און איינמאָנען די שטייערן פאַר דער יידישער אַלײינהילף.

פון דעם אַמאָליקן יפאַטי שטאָקפעדער איז געװאָרן אַן אַלטער
צעבואַכענער מאַ ,װואָס האָט נאָר געוואַרט אויפן טויט.

זי זאָלן דעם

האָט זיך שטאַרק איינגעעקשננג אַז ער וועט דאָך גיין אַהים .עס
האָבן אויך נישט געהאָלפן די בקשות פון זין פרוי ,אַז ער זאָל

|

פון .דעו .צייט אָן האָט מיך .דער גורל פּאַרבונדן אין גרויסער
פרײינטשאַפט מיט מ .שטאַקפעדערן ,װאָס האָט אָנגעהאַלטן 1
זין טראַגישן סוף .עס איז מיר זײיער אָפט אויסגעקומען צו
שמועסן מיט דעם ליבן חבר .שטאָקפעדער און איך ,האָב ממש
באַוואונדערט וי אַזױ דער אַמאָל -ענערגישער ,לעבנסלוסטיקער
יאון אָפּטימיסטישער.מענטש האָט זיך אַ-אזיױינגעבראָכן ..ער האָט
נישט געגלױבט ,אַו ער וועט איבערלעבן די מלחמה .ער האָט
כסדר אונטערגעשטראַכן דאָס גרויסע גליק ,װאָס זיינע .קינדער
איז געלונגען אַרױסצובאַקומען זיך פון דעס גיהנום.

יץ

גיץ ,נאָר בלייבן נעכטיקן

{ ,אברהם} משה און עוואַ שטאָקפעדער האָבן אויך פרובירט
צו אַנטלױפן ,עס איז זי אָבער נישט געלונגען זי זיינשן גע-
בליבן אין װאַרשע ,ביי די דייטען... .ער האָט געאַרבעט אין דער
יידישער סאָציאַלער אליינהילף ,אין מאיפיןטיילונג ,אַלס קאנ-
טראליאר און אינספּעקטאָר פון די פאַרויילונגס-לאָקאַלן (צד

/

מען געכאַפּט

צום

יאומשלאַג -פּלאַץי ,האָבן
טאָג נישט

מיר

אַהײימ-

אין זיין אױיטאָביאָגראַפיע שרייבט ער:
;/צו  51יאָר בין איך שוין געװען אַ
,
גוטער גמרא-תלמיד .מיינע חברים ,וועל-
כע האָבן דאַן געזונגען בײַם מאָהילעווער

חזן שטראָמבערג ,האָבן מיך אין אַ געוויסן

 .אָוונט אַוועקגעשלעפט אין שול צום דירי"
גענט- ,און דער דיריגענט האָט טאַקע בי
2
מיר אויסגעפונען אַ גאַנץ פיינעס אַלט ,און האָט מִירְ אויף מאָרגן
געהייסן קומען אין שול צן פּראָבע .עס פאַרשטייט זיך ,אַז צום
יזינגען

איז.דער

חשק

געווען בי

מיר

בין איך טאַקע פון דאַן אָן פאַרבליבן

צום

לערנען

נה,

אַ שטענדיקער

משורר

בי

מער

וי

אַלע מאָהילעווער חזנים ,וי שטראָמבערג ,גורעוויטש ,קאַליכניק,
קאָלער און קראָמְסקי ,און אויך געהאַט די זכיה ,אַ קורצע צייט,
2008

לעקסיקאַן

פון

צו זינגען ביי ראָזומני .אין דער זעלבער צייט בין איך אויך
געואָרן אַ מיטגליד אין מאָהילעווער דראַמאַטישן קרייז .אין
 1האָט מען מיך אָפּגעשיקט קיין גראָדנע דינע{ ,אין מילי"
טער| און אַזױי בין איך דאָרט פאַרבליבן ביזן קריג פון  .4191פן
דער מאָביליזאַציע בין איך באַפרײט געװואָרן ,אַבער אין אַ קור-
צער צייט אַרום בין איך ,אַלס היימלאָזער ,אַרױסגעשיקט גע"
װאָרן פון גראָדנע קיין מינסק .אין מינסק האָב איך ,דער איינצי-
קער ,דורך דער גרעסטער פּראָטעקציע פון שטאָט ,באַקומען אן
ערלויבניש פון גענעראַל-גובערנאַטאָר צו שפילן יידיש טעאַטער
ענדע  5191בין איך געקומען צוריק קיין גראָדנע ,או אָנהייך
 ,6פאַר דער דייטשער אָקופּאַציע ,האָב איך ,צוזאַמען מיט
די חברים קדיש און טרילינג ,אָרגאַניזירט אַן אָפּערעטן טרופּע,
וועלכע האָט געהאַט דעם גרעסטן ערפאָלג .אין דער זעלבער צייט
בין איך געװואָרן אַ מיטגליד אין דער קונסט-געזעלשאַפט ,וועלכע
האָט זיך געגרינדעט אין גראָדנע מיט דער איניציאַטיוו פון דעט
יונג-פאַרשטאָרבענעם דיכטער ליב ניידוס .אין  7191קומט צו
אונדז אַרטיסט סאָקאָלאָוו און מיר פאָרן מיט אים אַרױס אויף
דער פּראָווינץ וי אויך אין קאָוונע .אין  8191ווערן מיר אַרױיס-
געפאָדערט דורך אַ דירעקציע ,צװאַמען מיט סאָקאָלאָון ,קין
ווילנע ,וואו מיר האָבן געשפילט מיט גריס ערפאָלג .גאָר אין
אַ קורצער צייט אַרום איז געקומען דער דירעקטאָר נחום לֵי
פּאָווסקי פון רוסלאַנד און האָט איבערגענומען די דירעקציע פון
צירק-טעאַטער .אַלס רעזשיסער פון דער דראַמע איז דאַן צוֹ
אונדז

צוגעקומען

אברהם

צום

מאָרעווסקי

ערששפן

מאָל

אויף

דער יידישער בינע .די פּיעסן אונטער זיין רעזשי האָבן געהאַט
גרויס ערפאָלג און איך בין טאַקע געווען ביי איס איינער פון די
בעסטע תלמידים ,און אַזױ בין איך פאַרבליבן אַ יידישער
אַקטיאָרײ,
יאָנאַס טורקאָוו גיט צו ,אַז בעת א'.ס דינען אין גראָדנע האָבן
אים די דאָרטיקע יידן שטאַרק מקרב געווען ,און ער האָט זיך אַזױ
צוגעבונדן צום דאָרטיקן יידישן ישוב ,אַז נאָכן פאַרענדיקן זיין
מיליטער-דינסט ,האָט ער באַשלאָסן צוֹ מאַכן גראָדנע פאַר זיין
װוין-אָרט .ער האָט חתונה מיט אַן אָרטיק מיידל .די שטאָטישע יידן
,ייטישער פּרנסה' ,אָבער אַ -- .לוט
ווילן אים אײנאָרדנען ביי אַ ל
יאָנאַס טורקאָוו  ---האָט זייער ליב טעאַטער ,און פון אַלע 'גאָלדענע
גליקן ,װי ער האָט זיך אויסגעדריקט ,האָט ער רעזיגנירט און באַ-
שלאָסן זיך צו פאַרבינדן מיטן יידישן טעאַטער.
יאָנאַס טורקאָוו שרייבט אין זיין בוך 'פאַרלאָשענע שטערן:
יִגם

ער

האָט

ביים

אויך

טעאַטער

קינמאָל

קיין

יגלִיקֵוי

נישט געמאַכט און ער איז געווען אַ גאַנץ נישקשהדיקער קבצן
האָט אים אָבער קיינמאָל נישט פאַרלאָזן זיין גוטער הומאָר .ער
איז געווען צופרידן מיט זיין שווער און געמאַטערט לעבן אַזאַרך
האָט געהערט צו די פאַנאַטיקער ,װאָס זיינען געווען אין שטענ-
דיקן טעאַטער-פיבער .ער האָט געגלייבט אין זיינע טעאַטעך-
פּלענער און ער איז געווען אַ פּראָפּעסיאָנעלער אָפּטימיסט .זיינע
וויצט ,גלייכווערטלעך

און המצאות

האָבן געהאַט אַ שם אין דער

טעאַטער-װועלט |{טורקאָוו פאַרצייכנט אַ גאַנצע ריי פון אַזעלכע
אינטערעסאַנטע טעאַטער-עפּיזאָד ,װאָס װאַרפן אַ ליכט אויפן
אַמאָליקן מצב פון יידישן טעאַטער אין מזרח-אײראָפּע} .אויסער
אין רוסלאַנד,

האָט אַזאַרך

געשפּילט

אייניקע

יאָר אין קאָוונע,

ווילנע און אין ביאַליסטאָק .ער איז געווען אַ גוטער כאַראַקטער-
אַקטיאָר און איז באַקאַנט געווען פון זיין גרויסן אונטערנעמונגט-
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יידישן

טעאַטער

גיײיסט .ער איז געווען נישט נאָר דער אָרגאַניזאַטאָר פון טרופּעט,

נאָר אויך דער געשעפטט-פירער ,רעזשיסער און הויפט קאָמי"
קער .ביי דעם אַלעם איז ער געווען זייער אַן אָפּגעלאָזענעוי ווען
סיהאָט זיך געהאַנדלט וועגן זיין אייגענער פּערזאָ .ווען גראָדנע
איז נאָך דער ערשּטער וועלט-מלחמה פּאַראייניקט געװאָרן מיט
פּוילן און סיאיז אין דער הױפּט-שטאָט ואַרשע שױן געװוען אַ
שטענדיקע אַקטיאָרן-אָרגאַניזאַציע( .דער יידישער אַרט סטך
פאַריין) ,האָט אַזאַרך ,זייענדיק פאָרטאָן מיט זיינע יגראַנ-
דיעזעי' פּראָיעקטן פאַרנאַכלעסיקט צו װערן א מיטגליך
פון דער אַקטיאָרן אָרגאַניזאַציע .דאָס האָט אים געשטערט
צו שפילן טעאַטער אין די שטעט ,מחוץ דער גראָדנער ועגנט,
האָט ער זיך געשאַפן אן אייגענע יאינסטיטוציעי; אַ וואַנדער-
טעאַטער אינ יגראָדנער טרופעי .דער קערן פון דער טרופע איז
באַשטאַנען פון גראָדנער דילעטאנטן ,צו וועלכע ער האָט צואַנ-
גאַזש-רט אַ פּאָר פּראָווינציעלע אַקטיאָרן ,וי שאַיע;ע צוויליך מיט
דער פרוי ,דראַ:אָוו (נישט נתן זראַנאָו) מיט זיין טרוי באומאַן,
לאָלאַ יאַקובאָוויטש ,און פון צייט צו צייט  --דעם אַקטיאָר און
זינגער מ .טרילינג .די אַזאַרך-טרופע האָט ,װי געזאָגט ,גע-
שפילט אין גראָדנע און אויף דער פראָווינץ .דער רעפּערטואַר
זייערער איז באַשטאַנען פון אַלע ישלאָגערס' פון די וואַרשעווער
טעאַטערס .עס האָט זײיער אָפט פּאַסירט ,אַז אַזאַרך האָט ניעט
געהאַט מיט וואָס אַרױסצופאָרן פון די שטעט אין וועלכע ער האָט
מיט זיין טרופּע געשפּילט .ער האָט זיך אָבער ,וי זיין שטיגער
איז געווען ,דערמיט נישט איבערגענומען און שטענדיק געפונען
אַן אויסוועג פון דער סיטואַציע  ...די אַקט אָרן האָבן געקאַנט
זיין רױיק ,אַז אַזאַרך וועט זי נישט לאָזן אויף יגאָטס באַראָטי
 ..נישט קענענדיק קיין װואָרט פּוױליש ,האָט ער דאָך באַוויזן
אַרויסצוקריגן ביי דער פילישער לאָקאַלער מאַכט אַ דערלוי-
בעניש צו שפּילן יידיש טעאַטער ,נישט באַזיצנדיק דערביי קיין
מלוכה-קאָנצעסיע ,ואָס האָט זיך געפאָדערט אין אַזאַ פאֵל.
 ...מיט זיין אַרומפאָרן מיט יידישע טרופעס איבער די פאַר-
װאָרפנסטע שטעטלעך פון דער ליטװישער און וױיסרוסישער
פּראָווינץ ,האָט יצחק אַזאַרך צוגעהאָלפן פּאַרשפּרײטן דאָרט דאָם
יידישע װאָרט און שוין מיט דעם אַליין געטאָן אַ פּיאָנעריעזע
|
אַרבעט".
און וועגן זיינע לעצטע יאָרן און טראַגישן סוף שרייבט יאָנאָס

טורקאָו:
ידי לעצטע יאָרן פאַרן גרויסן חורבן איז שוין אַזאַרך מער
נישט אַרױסגעפאָרן פון גראָדנע .ער איז געװאָרן דער גראָדנער
שטאָט-אימפּרעסאַריאָ .ער האָט דאָרט געאַרבעט צװאַמען מיטן
רעדאַקטאָר פון דער גראָדנער יידיששער צייטונג יגראָדנער מאַ-
מענטי ,דוד בערעזאָווסקי ,און צזאַמען מיט איס אַראָפּגעבראַכט
קיין גראָזנע די בעסטע יידישע טרופּעס .נישט געוען דאָרט
קיין איין אונטערנעמונג ,װאָס זאָל נישט דורכגיין דורך דער
אַזאַרך-בערעזאָווסקי אימפּרעזע .אַזאַרך איז געווען זייַער באַ-
לִיבְט ביי אַלע ,וועמען עס איז נאָר אַמאָל אויסגעקומען מיט אים
אצַורבעטן .דאָס איז געווען אַ שטילער ,באַשיידענער און אָרנט-
לעכער מענטש .ער האָט קיינעם נישט באַעווהלט און איז תמיד

גרײיט געווען צו טאָן אַ מענטשן אַ טובה.
אין יאר  ,9391ווען די רויטע אַרמײ האָט פאַרנָומען גראָדנע,

האָט אַזאַרך איבערגענומען די אָנפּירונג פון אַ יזעלבסט-טעטי-
 -קייט-קרייזי ביי דער קונסט-פאַרוואַלטונג און געשטעלט מיט דער

4000:

קדרושטים
4

יו

גרופע אייניקע פאָרשטעלונגען .ווען די דייטשן האָבן פאַרנומען
די שטאָט ,האָט זיך אַזאַרך דאָרט געפונעןף עס איז אים געגאַנגען
זייער שלעכט ,ביז ..ער האָט געטיילט דעס גורל פו אַלע
גראָדנער טעאַטער-מענטשן און זייערע טויזנטער פּאַרערער".
ש{ .י
,אַרלאָשענע
יאַנאַס טורקאָװ  ---פ

שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צװיי,

זז,99739 .

סטאוו ,ליאַנעק

וְלייבעלע הערבפטן
{געב 1 .אָקטאָבער  -- 1091אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

געבוירן  1אָקטאָבער  1091אין רושע"
שאָוו( ,ריישע) ,גאַליציע .פאָטער  --אַ
סוחר ,לויט יאָנאַס טורקאָוו  ---אייגנטי"
מער פון אבַיר-שענק .געענדיקט גימנאַ-
זיע און דעם פילאָזאָפישן פאַקולטעט אין
יאגאָלאַנסקי אוניװוערזיטעט אין קראָקע.
דורך אָפּטע באַזוכן אין פּױלישן טעאַטער
באַקומען א נייגונג צו דער בינע און
אַרײנגעטראָטן א ן דער דראַמאַטישער
שול א'פ פון פראַנטשישעק װיסאָצקי.
 -געװאָרן אמַיטגליד אין דער יידישער סאָציאַליסטי-8
שער פּאַרטײ ,און אונטער איר איינפלוס זיך אָנגעהויבן אינטערע-
סירן מיט יידיש און גענומען דרוקן ,אין זיין פּוױלישער איבער-
זעצונג ,דערציילונגען פון שלום-עליכם ,פּרץ ,רייזען .נאָמבערג,
אֵש ,יונה ראָזענפעלד ,אָפּאַטאָשו ,װי אויך אייגענע דערציילונגען
אין פּויליש און יידיש.
 --- 7געװאָרן מאַיטגליד אין קראָקעווער יידישן טעאַטער א'ל
פון יאָנאַס טורקאָוו ,וועלכער שרייבט וועגן דעם:
;אין יאָר  7291האָט ער זיך דערוואוסט ,אַז איך געפין זיך
אין קראָקע און איך האָב בדעה דאָרט צו אָרגאַניזירן אַ יידיש
טעאַטער ,געבויט אויף געזעלשאפטלעכע יסודות .עס קומט דאַן
צו מיר אין האָטעל אַ צעשטראַלטער בחור מיט אַ פּאָר וואונדער-
באַרע גרויסע ,גרויע אויגן ,וועלכע האָבן מיך באַלד פון ערשטן
אױגנבליק געפאַנגען .מיט אַ נישט-זיכערע שטימע הייבט ער
אָ ,אין פאַּרעכטיקן יידיש ,זיך פאָרצושטעלן און זאָגט מיר ווער
ער איז אִון װאָס ער וויל .מיט אַ קינדישער נאַאיװוקײט ,װאָס
האָט לייבעלע הערבסטן כאַראַקטעריזירט דורך זיין גאַנץ לעבן,
האָט ער געקוקט אױף מיר א געװאַרט איף מיין הסכמה צו
זיין בקשה .יפאַרשטײיט זיך  --ענטפער איך אים  --איך על
אייך אַרײיננעמען צו דער אַרבעט אין מיין טעאַטער .וועט איר
זיך אַרױסוייזן פעיק צו דער בינע ,װעט איר שפּילן טעאַטער.
אב נישט ,װעל איך אייך צוציען צו דער אַדמיניסטראַציע.
איך על נישט פאַרגעסן די פרייד ,װאָס האָט אַ שלאָג געטאָן
פון אים ווען ער האָט דערהערט מיין באַשלוס ... .אַ דאַנק
איס האָב איך זיך באַקענט מיט רחל האָלצער און האַנקאַ ראַי
קאָווער-לאָזער  ---צוויי באַגאַבטע יונגע כוחות  --און איך האָב
זיי אויך אַנגאַזשירט צו מיין טעאַטער.
ליאָנעק הערבסט האָט מיר אַ סך מיטגעהאָלפן צו אָריענטירן
זיך אין דער  --פאַר מיר פרעמדער  --קאָמפּליצירטער סביבה
פון קראָקע מיט אַלע אירע מעלות און חסרונות .איך האָב אים
געהאַט אַ סך צו פאַרדאַנקן פאַר זיינע עצות או אָנווייזונגען.

2001

באַנר
הערבסט האָט זיך אַרױסגעוױיזן פאַר גאָר אַפעיקן כאַראַקטער-
אַקטיאָר און  --װי מאָדנע דאָס זאָל נישט קלינגען  --טאַקע
אין יידיעשן רעפּערטואָר ,אין קאַפּאָטעס און אין בערד .ער,
װאָס איז געווען דורך און דורך דורכגעזאַפּט מיט דער פּוילישער
און אַלגעמײנער ליטעראַטור און איז אָנגעגאַנגען פאַר איינעם פון
די בעסטע קענער פון די קלאַסיקער (הערבסט איז געוען אַ
גייענדיקע ענציקלאָפּעדיע) ,האָט געהאַט אין זיך אַזויפיל פאָלקס-
טימלעכקייט פון שלום-עליכם ,אַז עם האָט פון אים ממש גע"
שפרודלט מיט יידישן פאָלקלאָר .הערבסט איז געוען אַ מײיס" /
טער

אין דערציילן

גלייכווערטלעך

און אַנעקדאָטן

וועגן אַלטע

פוילישע אַקטיאָר .נישט אומזיסט האָבן אים אויך זיינע פּו-
לישע בינע-קאָלעגן אַזױי האַרציק ליב געהאַט .ער האָט שױן צו
יענער צייט געשטעלט זינע ערשטע טריט אױף דעו פּוילישער
בינע .נישט געקוקט אױף זין יונגען עלטער ,האָט ער ביים
דערציילן און שילדערן פאַרעשיידענע געשטאַלטן יאויסגעשספילטי
אַ פּרעכטיקע גאַלעריע פו כאַראַקטער-טיפן ,און דאָס איז אים
אַזױ אַריין אין בלוט ,אַז נישט געקוקט אויף זיינע אויסערלעכע
מעלות מיט וועלכע ער איז געווען געבענטשט ,האָט ער אױיף
דער בינע נישט געקאָנט עפּילן קיין ליבהאָבער און יונגע ראָלן",.
ס .איז אויד געווען דער סעקרעטאַר פון דער קראָקעווער "ידי"
שער טעאַטער-געזעלשאַפט' .אין  8291האָט ער געשפּילט אין דער
טרופּע קדיש-כאַש ,אַ לענגערע צייט געשפּילט אין אידא קאַמינ"
סקאַס טרופּע און דערנאָך צוריק צו דער פּוױלישער בינע און וי"
דער צוריק צום יידישן טעאַטער ,ס .האָט אויך צוגעשטעלט פאַרן
לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" מאַטעריאַלן וועגן יידישע אַק"

טיאָרן אין גאַליציע.

יאָנאַס טורקאָוו כאַראַקטעריזירט אים אַזו:
גאויך אין זיין פּריואַט-לעבן האָט ליאָנעק הערבסט נישט
געשפילט קיין יליבהאָבערי .אין פרט פון יליבע אַוואַנטורעסי
איז הערבסט געווען דער באַשײדנסטער שױשפּילער ,וועלכן
איך האָב געקענט .ליבעלע האָט אָבער געהאַט אַן אַנדערע
שוואַכקײט ,וועלכע ער האָט אַרױסגעטראָגן פון זיין פאָטערס
ביר-שענק;

ער איז געווען אַן אַלקאָהאָליקער.

געטרונקען

האָט

ער נאָר ביר .קיין שנאַפּס האָט ער נישט אַָנערקענט .הערבסט
איז געווען ממש אַ פענאָמענאַלער ביר-טרינקער .קיינער פון
די אַרומיקע האָבן זיך צו אים אין דעם פרט נישט געקאָנט
גלייכק .נאָכן אויסטרינקן אייניקע גלעזער ביר (אֲפילו ווינטער
פלעגט ער עס טרינקן נאָכן אַריײנשטעלן אין ביר אַן אָנוואַרע-
מעה) ,איז ער געװאָרן זייער באַרעדעוודיק און וויציק ,פלעגט
זיך רייבן די הענט און באַנוצן זיין באַליבט ווערטל :יפּאַניע
דזשעיקוי (האַרעלע מיינס)  --אַ ספעציפישער וויסדרוק אין
דער פּוילישער קלאַסישער ליטעראַטור .דערבי האָט ער אַ
קנאַק געטאָן מיט דער צונג ,וי ער װאָלט געװאָלט באַקרעפטיקן
זיין אַרױסגעזאָגטן געדאַנק .שכור איז ער קײנמאָל נישט געווען,
אָבער נאָכן אויסטרינקען זיינען זיינע גרויסע אױיגן נאָך גרעסער
געוואָרן און האָבן געפינקלט וי שטערן אין הימל .ווען ער האָט
נישט געהאַט קיין ביר צו טרינקן (ער האָט עס אין ערגסטן פאַל
נישט פאַרביטן אויף בראָנפן) ,איז ער אַריינגעפאַלן אין אַ ששטי"
לער מעלאַנכאַליע פּונקט וי דער גאַנצער יוועלט-שומערץי װאָלט
איס אַרומגענומען און דערדריקט".
און וועגן זיין לעצטן עטאַפּ און טראַגישן סוף שרייבט
,אַרלאָשענע שטערן":
טורקאָוו אין זיין פ

יאָנאַס

2002

לדלעקססיקאַָן

פון

יבעתן (צווייטן וועלט-זקריג האָט זיך הערבסט געפונען אין
לעמבערג .אין יאָר  ,1491ווען די דייטשן האָבן זיך דערנענטערט
צו לעמבערג ,איז ער פון דאָרט אַנטלאָפן קיין ווילנע .און װױ
מאָדנע עס זאָל נישט קלינגען ,איז דער אָרנטלעכער ,גוטמוטי"
קער און ערלעכער ליאָנעק הערבסט אַרײנגעטראָטן אין דער
ווילנער יידישער פּאַליצײ .קיינער פון די לעבן -געבליבענע
האָט אָבער וועגן אים נישט געזאָגט קיין שלעכט װאָרט .זיין
האַלטונג אַלט פּאַליציאַנט איז געווען אַ מוסטערהאַפּטע און ער
האָט נישט פאַרלאָרן זיין מאָראַלישן פרצוף .ער האָט זיך נישט
באַטײיליקט אץ קֵיין שום יאַקציעי און נישט צוגעשטעלט

די

דייטשן קיין איין יידישן יקאָפּי .די איבעריקע פּאָליציאַנטן האָבן
אים זייער ליב געהאַט און האָבן אים תמיד געשיצט ווען ער

האָט זיך נישט באַטײליקט אין די אַרױסטרעטונגען ,װאָס זיינען
געווען אונטערן יידישן און מענטשלעכן כבוד .װאָס האָט ,אַלזאָ,
גורם געווען ,אַז דער ווירדיקער ,שטאָלצער ייד און ערלעכער
מענטש איז אַרײנגעטראָטן אין דער יידישער פּאַליצײ ,איז נישט
באַוואוסט.
וי מען האָט מיר איבערגעגעבן ,האָבן אים די דייטשן ,אַלס
|סאַבאַטאַזשניק ,װאָס האָט נישט געװאָלט אויספירן זייערע באַ-
פעלן ,אַרינגעוואָרפן אין אַן אָפּטריט-גרוב ,וואו ער איז דער"
שטיקט געװאָרן .ביי די וױיניק ביים לעבן-געבליבענע חברים
און פריינט פון ליאָנעק הערבסט וועט זיין נאָמען שטענדיק דער-
י

מאָנט

ווערן

מיט

ליבע

און

הכבודײ:

יראת

ל,עקסיקאַן פון יידישן טעאַטער" ,װאַרשע ,4391 ,צװייטער באַנד ,ז.1641 .
יאָנאָס טורקאָװ  --פּ,אַרלאַשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צויי,
!

:

זז,15:84 ,

|

נ ח טמ ה
{ליפּשיץ,

קדיש|

{געב -- 2981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געב 2981 .אין כאַטיעװיטש ,מאהיל .גוב.
אוקראַינע .דערצויגן געװאָרן אין באַ-
ברויסק .דורך די עלטערן ' --ליבהאָבער'
פון יידישן טעאַטער  ---האָט נ .געהאַט די
געלעגנהייט אַריינגענומען צו וערן אין
 כאָר פון גענפערס טרופּע ,מיט וועלכערזי פאָרט אַרום איבער רוסלאַנד און ליטע.
שפּעטער האָט נ .דעביוטירט אַלס 'מי-
רעלע' אין די 'כשוף-מאַכערין' און גע-
שפּילט אַנדערע קלענערע ראָלן ,אָבער
גלייַכצייטיק ווייטער געזונגען אין כאָר.
ערשט איןן ;8191 .נאָך דער חתונה מיטן אַקטיאָר קדיש ,גייט
זי איבער אין ליפּאָװסקיס ווילנער פאָלקס-טעאַטער ,,ואו זי
באַקומט שוין גרעסערע ראָלן און מאַכט דערנאָך אַ טורניי איבער
קאָוונע .קעניגסבערג ,מעמעל ,בערלין ,ווילנע (צוזאַמען מיט איר
מאַן און זיין ברודער יוסף כאַש) ,שפּעטער אין לאָדזשער 'סקאַלאַ'-
טעאַטער (דיר .לאַזאַר און שושנה קאַהאַן) ,וואו זי טרעט איף.
צום עישטן מאָל ,אין משה בראָדערזאָנס איבערזעצונג ,אין דער
און אין
באַיאַדעראַ',
אָפּערעטע
פון קאַלמאַנס
טיטליראָל
אַנדערע שטעט פון פּױלן -- 6291 ,גאַסטראָלירט זי מיט איר מאַן
און שװאָגער איבער רומעניע ,בעסאַראַביע ,טראַנסילװאַניאַ און
2003

יידישן

טעאַטער

צוריק אין פּױלן ,וואו זי גרינדעט מיט איר מאַן און שװאָגער
/די ווילנער אָפּערעטן-טרופּע' מיט וועלכער זיי פאָרן אַרום איבער

פּױלן 8291 ,האָט זי געשפּילט אין קראָקע ,דערנאָך איבטר פּױלן
 --- 0גאַסטראָלירט מיט דער טרופּע אין קאָװנע און פון דאָרט
אין ריגער יידישן מעוטים-טעאַטער -- 1391 .אין קראָקע ,אויפ-

טרעטנדיק אין דער אָפּערעטע 'די פּערסישע כלה' ,און דערנאָך
װאָס איר מאַן.

מיטגעמאַכט דעם זעלבן בינע-עטאַפּ,
יאָנאַס טורקאָוו שרייבט:
;איר ערשטער גרויסער בינע-סוקצעס איז געווען אין קאַל-
מאַנס יבאַיאַדעראַי; אין וועלכער זי האָט געשפילט די טיטל-
ראָל .זי האָט געצויגן די אויפמערקזאַמקייט מיט איר וואונ-
דערבאַרער שטים .זי איז געווען איינע פון די בעסטע טעאַטער-
זינגערינס פון יענער צייט .ווען זי װאָלט נאָך געהאַט געשולט
איר שטים ,װאָלט זי זיכער אױסגעואַקסן אין אַ זינגערין פון
וועלט-מאָסשטאַב .מען דערציילט וועגן איר אַן אינטערעסאַנטן
פאַל .זי איז אַמאָל קראַנק געװאָרן אויפן האַלדז און זיך געלאָזט
אונטערזוכן פון אַ באַרימטן וואַרשעווער לאָרינגאָלאָג ,דר .קעניג-
שטיי ,ער האָט איר בפירוש פאָרווערט צו זינגען ,ווייל אַנדערש
װעט זי אין משך פון דריי חדשיס אינגאַנצן פאַרלירן איר שטים.
נישט געקוקט אָבער אױיף דעם פאַרווער ,האָט נחמה נישנ אי-
בעדגעריסן איר אַרבעט און געזונגען לאַנגע יאָרן ,ביז צו איר
סיף ,מיט דער זעלביקער שטים .דאָס איז געוען אַ פענאָמען
פון דער נאַטור .װי אַ שוישפּילערין איז זי געוען אַ שװאַכע,
אָבער זי האָט אַלץ פאַרדעקט מיט איר זינגען .פון דער בינע
האָט זי זיך זייער שיין פרעזענטירט אַדאַנק איר אימפאָזאַנטער
פיגור מיט אן אמת ביבליש פנים ,מיט אַ פּאָר פּרעכטיקע עול-
מית -איג .אַלס מענטש איז זי געווען זייער באַליבט ביי די
חברים אַקטיאָרן און ביי אַלע ,װואָס זיינען געקומען מיט איר אין
באַרירונג .אין די אַלע אָפּערעטעס אין וועלכע זי איז אויפגע-
טראָטן אין דער מששפּחה-טרופע פון איר מאַ ,האָט זי אומעטום
געהאַט אַן אויסערגעוויינלעכן דערפאָלג"/ .
ש .בליאַכער שרייבט:

ינחמה איז אַן ערשטקלאַסיקע עוישפילערין אין דער אָפּע-
רעטע מיט איר שטים און איסזען .אין דער דראַמע דאַקעגן
פאַרנעמט נישט נחמה קיין אָרט .קדיש װאַנדערט דערפאַר אַרום

מיט ווייב און ברידער מיט געזאַנג-רעפּערטואַר.

 ...אַלע אַמע-

ריקאַנער שלאָגעריאָפּערעטן ווערן דורך קדישן געקויפט און
מיט זיין אַנסאַמבל אויפגעפירט. - .קדיש האָט מיט נחמהן
געהאַט צויי שיינע טעכטער  --שיינע און פייגעלע .די יונגערע,
פייגעלע ,האָט שטודירט אין דער װאַרשעווער קאָנסערװאַטאַ-
ריע קלאַוויר .נאָכן פאַרענדיקן די קאָנסערװאַטאָריע ,איז זי
מיט דער כאַש-טרופע אַרומגעפאָרן וי אַ פּיאַניסטין-אַקאָמפּאַי
ניאַטאָרין .שפּעטער האָט זי אין פינסק חתונה געֲהאַט פאַר אַ
דאָקטאָר מעדיצין .די עלטערע טאָכטער איז פון דער נאַטור
געווּען זיער אַ שוואַכֶע און זיך געלערנט ביי פּריװואַטע לערער
דאַן ווען די טרופּע פלעגט זיך אָפּשטעלן אויף אַ לענגערער צייט

אין שטאָט".

.

ווען די צווייטע וועלט-מלחמה

|

|
איז אױסגעבראָכן

האָט נ .זיך

גטפונען מיט דער טרופּע אין פּינסק .זי איז דאָרְט פאַרבליבן אַפילו
| נאָכדעם וי איר מאַן איז פון דאָרט אַװעק

קיין ווילנע,

שפּעטער

קומט אויך זי קיין ווילנע ,און װי ש .קאַטשערגינסקי שרייבט אין
זיין בוך ,חורבן װיַלנע" ,האָט זי זיך באַטײליקט דעם  02יוני 1491
2004

צפדושים-

באַנד.

אט
אוו

אין דער פאָרשטעלונג פון שלום-עליכמס 'דאָס גרויסע געווינס' איר
פון הענריק שאַראָ ,אָבער שוין צומאָרגנס איז ווילנע באָמבאַרדירט
געװאָרן פון די דייטשן און קורץ דערויף זיינען .צוליב אַ מסירה,
אַרעסטירט געװאָרן דורך די נאַציס אַ טרופּע יידישע אַקטיאָרן
צווישן זי נ ,,וועלכע איז אומגעבראַכט געװאָרן בעת דער ערשטער
שיסונג אין יולי  1491אויפן פּאָנאַר,
,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,װאַרשע ,43291 ,צװוייטער באנד ,זז7141-6141 .
ש .קאטשערגינסקי , ---ח,ורבן װילנע ,ניו יאָרק ,7491 ,זו,722-622 .
,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צוויי.
יאָנאַס טורקאָװ  ---פ
| זז,771"371 .
ש .בליאכער  ---איין און צװאַנציק און איינער ,/ניו יאָרק ,2691 ,זז,8444 .

סינאַל ,בן-ציון
{געב 51 .אָקטאָבער  -- 0091אומגעבראכט געװאָרן דורך די נאַציס)
געבוירן  51אָקטאָבער  0091אין דאָרף

אָלעיוב,

מזרח-גאַליציע.

פאָטער --

אַ

הוסיאַטינער חסיד ,אַן אָרעמאַן ,אַ הענד-
לער מיט הינער .פון די פריסטע אאָרן
דערפילט אין שטוב דעם שווערן טעם פון
דלות ,און כדי אַרויסצוהעלפן אין דער
פּרנסה פאַר דער שטוב ,געמוזט ,אַלס יונ"
אָן
גער בחור ,ווערן אַ דרדקי-מלמד.
וויסן פון די עלטערן באַזוכט די אָרטיקע

פאָלקס-שול ,וואו ער האָט געלערנט אין
אַ יאַרמולקע .זיך געחברט מיטן גבירישן זון מיכאל פּרייס (שפּע-
טערדיקער יידישער שוישפּילער) און צװאַמען געווטבט חלומות
פאַר דער צוקונפט ,װאָס זיינען אָבער איבערגעריסן געװאָרן צו"

ליבן אױסבראָך פון דער ערשטער וועלט-מלחמה ,ווען ברוסילאָווס
און די

רוסישע אַרמײי איז אַריבער די עסטרייכישער גרענעץ
ע
ש
י
ס
יידן האָבן אָוגעהויבן אַנטלופן אויס שרעק פאַר די רו
קאָ-
זאַקן ,עװאַקױרט אין וין ,איז ס'.ס פאָטער צוגענומען געװאָרן
אין דער עסטרייכישער אַרמײ און זיין זון איז געבליבן דער אייג-
ציקער פאַרזאָרגער פון דער משפּחה .ער האָט אָנגעהויבן קלייבן
שמאַטעס; גגאַרבעט אין פאַרשיידענע פאַבריקן און געטאָן אַלץ
כדי מפרנס צו זיין די פאַמיליע .נישט געקוקט אָבער אויף זיין
שווערער אַרבעט ,האָט ער פאָרט נאָך באַװיזן זיך צו לערנען וועלט-
לעכע למוויים ,לייענען ביכער און אַרײנכאַפּן זיך אין אַ יידיש
טעאַטער .דאָ האָט ער דערפילט .אַז דאָס איז די שטרעבונג צו
וועלכער ער האָט פון דער פריסטער יוגנט געבענקט .ער באַנײט
דאָ זיין פריינטשאַפט מיט זיין יוגנט-פריינט מיכאל פּרייס ,וועלכער
האָט אינצווישן באַשלאָסן צו װערן אַן אַקטיאָר,
ס .טרעט אַריין אין פאַריין 'ציון' ,וואו ס'ק
ו
מ
ע
ן
פ
א
ָ
ר
פאָרשטע-
לונגען פון ליטעראַרישע פיעסעס א'ר פון יונה רייזמאַן און יעקב
מעסטעל ,און ער דעביוטירט דאָ אַלס 'יעקב ענמאַן' אין דימאָווס
'שמע ישראל' .גלײכצייטיק באַזוכט ער די דראַמאַטישע קורסן
פון אויבעררעזשיסער פון ווינער שטאַט-טעאַטער יוליוּס האַלע און
שטודירט אויך אין דער טעאַטער-שול ,װאָס איז געגרינדעט גע-
װאָרן ביי דער געזעלשאַפט 'פרייע יידישע פאָלקס-בינע' (לערער
עגאָן ברעכער ,יעקב מעסטעל ,דר .פריש און יב.אַלטוך).
מיי  0291איז ס .אַרײנגעטראָטן פּראָפּעסיאָנעל אין דער טרופּע,

'כינקע"פּינקע' אין אַ רעסטאָראַן ביי דאַװיד לייטנער .נאָכן שפּילן
דאָרט  2חדשים ,קערט ער זיך צוריק קיין ווין ,וואו ער טרעט אַרײין

אין די 'פרייע יידישע האָלקס-בינע ,,וועלכע װערט פאַרװאַנדלט
אין אַ סטאַביל יידיש טצאַטער .ער פאָרט אויך מיט רעם טעאַטער
אויף אַ טורניי איבצר רומעניע ( .)2271291נאָך דער צעפאַלונג
פון דער טרופּע טועט סאַ.ריײן אין יידישן 'סטעפאַני'-טעאַטער,
דערנאָך פאָרט ער אַרום מיט שטראַמערס טרוֹפּע איבער טשעכיע.

 --+געשפּילט אין בודאַפּעשט און דערנאָך צוריק אין ווין.
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יאָנאַס טורקאָוו שרייבט וועגן אים:
,בן-ציון סיגאַל האָט געהערט צו דער קאַטעגאָריע נוצלעכע
שוישפּילער אויף דער יידישער בינע .ער האָט גװאַלטיק ליב
געהאַט יידיש טעאַטער און זיך ערנסט באַצױגן צו זיין באַרוף.
ער איז געווען אַן אינטעליגענטער מענטש ,זייער באַלעזן און איז
אויך געווען גוט באַהאַוונט אין פּאַליטישע ענינים .דערפאַר האָט
מען אים טאַקע גערופן ידער פּאָליטיקערי .סיגאַל האָט אָבער
געהאַט אַ ליידנשאַפט ,װאָס האָט אים אַ סך געשטערט אין זיין
טעאַטער-אַנטוויקלונג :אױסער שאַך ,װאָס ער האָט גערן גע-
שפּילט ,הײַט ער אָבער נאָך מער ליב געהאַט קאָרטן זיין גאַנצע
פרייע צייט האָט ער געפּטרט אױיף לאָרטן-שפיל פון וועלכער
עס איז אים ממש עװוער געוען זין אָפּצורייסן
אַלס אַקטיאָר האָט ער זיך אויסגעצייכנט אין אַ גאַנצער רײ
ראָל .קיין ספּעציעלן אַמפּולאַ האָט ער נישט געהאַט .ער
האָט אַלץ געשפילט .ווען עמעצער פון דער טרופע איז קראַנק
געװואָרן ,איז ער גלייך יאַרייןי אין דער ראָל און מיהאָט טיילמאָל
נישט געקאַנט דערקענען צי ערי שפילט עס צי דער אַנדערער
אַקטיאָר ,װאָס איז קראַנק געװואָר ,סיגאַל איז געווען אַ ספּע-
ציאַליסט אויף צו קאָפּירן און זיך באַזונדערס אויסגעצייכנט ביים
קאָפּירן .דעם גרויסן יידישן אַקטיאָר יונה רייזמאַן .ער האָט אים
קאָפּירט מיט אַלע פּיטשעווקעס ,ביז צו די קלענסטע ניואַנסן
ווען די נאַציס האָבן איבערגענומען די הערשאַפּט אין ווין,
איז בן-ציון סיגאַל ,צװאַמען מיט זיין פרוי ודי שױשפּילערין)
רחל ווייסבערג און זייערע צויַי קינדער אַנטלאָפּן קיין טשעכאָס-
לאָוואַקײ .פון דאָרט זיינען זיי דעפּאָרטירט געװואָרן קיין לעמ-
בערג ,פון װאַנען זיי האָבן געמאַכט זייער לעצטן טורניי  --אין
די גאַז-קאַמערן פון בעלזשזעק".
ס'ס ברודער ,,דר .דעיוויד - ,לעבט :אין .ניוזיאָרק.
,לעקסיקאָן

פון יידישן טעאַטער',

װאַרשע ,4391 ,צװייטער

באַנד/ ,

זז.0741-9641 .

,אַרלאַשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צװויי,
יאָנאס טורקאָװ  ---פ
זז.012-502 .

יונגווירט ,ערנעסטינע
{ַקערנערן
נגעב 3 .אַפּריל  --- 1981אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס
געבוירן  3אַפּריל  1981אין קראָקע ,מערב-גאַליציע .נאָך דער
התונה מיטן אַקטיאָר לעאָפּאָלד יונגװירּט ,אַרײנגעטראָטן אין2191 .
אין קראָקע אין דער טרופּע פון אַקסעלראָד :שפּעטער געשפּילט
אין טשערנאָװויץ און דערנאָך ביי זיגלער אין ווין -- 7191 .גשי
שפּילט אין קראָקע אונטער דער קאָנצעסיע פון אינװאַליד פאָלמאַן

וועלכע יצחק דייטש האָט צונויפגעשטעלט פאַרן קור"פּלאַץ מאַ-

דערנאָך א'ד פון יאקאב -- 32:1291 ,מיט פּאול באַראַטאָוו אין

ריענבאַד ,און דאָ דעביוטירט ער אַלס 'דר .אַבראַם' אין לאַטײינערס

דער ווינער ,פרייע יידישע פאָלקסבינע" און אין בוקאַרעסט.
יי

2005

2006

לעססיסאַן

פון

צוליב קראַנקייט האָט זיך י .צוריקגעצויגן פון דער בינע און
אָנגעפ'רט מיט אַ וועשעריי אין קראָקע.
איר שװועסטער פאַני האָט אויך געשפּילט אויף דער יידישער
|
בינע.
לויט מאיר מעלמאַן איז י .אומגעבראַכט געװאָרן ,בעת דער
צווייטער וועלט-מלחמה ,דורך די נאַציס.
ש .ע .פון מאיר מעלמאַן

,לעקסיקאַן פון יידישן טעאַטער ,װאַרשע ,4291 ,צװייטער באַנד ,ז.8521 .

לידין ,ב.
א{ליהו-ברוך ליװעראַנט |
(געב --- 3981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס)

געבוירן  2981אין פּאַרטשעװו (פריער
שעדלעצער ,דעונאָך) לובלינער געגנט,
פּױילן .פאָטער ' --א וינקל-אַדװאָקאַט.
געלערנט ביי מלמדים און דערנאָך אין
בית המדרש .פון דער פריסטער יוגגט
געאַרבעט ביי פאַרשיידענע מלאכות (קאַ-
מאַשן ,בייטלען ,זייגערס ,היטלען .קעמ-
לעך א .א .).אומצופרידן פון דער שטוב,
וואו ער האָט נישט געהאַט קיין שלום-בית
מיט דער שטיף:מוטער און אױך פון
זיינע אַרבעטסיפּלעצער ,אַנטלויפט ער אָפט צו קרובים אין אַיַדערע
שטעט און אַרבעט אין אַ ביר-ברויעריי ביי זיינעם אַ פעטער אין
לובלין ,אין אַ געשעפט אין װאַרשע ,און בעתן אױיסבראָך פון דער
ערשטער וועלט-מלחמה אין אַ רעסטאָראַן:האָטעל אין בריסק .דאָ
ווערט ל .גענומען אין מיל'טער-דינסט ,און נאָכן באַפרײט וערן
אין  ,7191דעביוטירט ער ביי אַ גרופּע 'ליבהאָבער' אַלס 'ברונין'
דערנאָך פירט ער דאָ אױיף
אין ראַקאָװוס 'דער תלמיד:חכם.
'כאַסיע די יתומה' מיט שרה רייזען און שרייבט אויך גלייכצייטיק
|
אין אָרטיקן 'דער וופקער.
אַרומפאָרנדיק אַלס אַ סוחר פון פאַרשיידענע אַרטיקלען איבער
רוסלאַנד ,קומט עֶר אָן אין אומאַן אויף אַ פּאָסטן אין אַן אָפּטײלונג
פון אַרבעטער-קאָמיסאַריאַט ,וואו ער גרינדעט ביי דער אָרטיקער
'קולטור-ליגע' אַ דראַמסעקציע ,אין וועלכער ער שפּילט און רע-
זשיסירט.
 -אױיסגעװאַנדערט קיין רומעניע און אָנגעהויבן שפּילן0
מיט די 'ליבהאָבער' אין בעלץ .דאָ וװוערט ער אַנגאַזשירט פון
אַקטיאָר פישל קאַ:אָפּאָו ,און זינט פעברואַר  2291װערט ל .אַ
פּראָפעסיאָנעלער יידישער אַקטיאָר .נאָכן שפּילן אַ יאָר ביי קאַנאַ-
פּאָוון ,וואו ער האָט די געלעגנהייט צו שפּילן מיט די גאַסטראָלירג-

דיקע יעקב קאַליך און מאַלי פּיקאָ ,טרעט ער אַרין א ן דער
טרופּע פון װיעראַ קאַניעװסקאַ-ברײטנאַן ,מיט וועלכער זַר שפּילט
אַ סעוזאָן .דערנאָך אַ געוויסע צייס מיט דינה קעניג.

 -- 5201גש"

שפּילט אין דער טרופּע ,וועלכע שלום ברין האָט צונויפגעשטעלט

מיט לידיאַ פּאָטאָצקאַ ,שפּעטער מיט פּראָװינץ--טרופּעס-- 7291 .
אַ קורצע צייט אין דער ווילנער אָפּערעטען-טרופּע' ,דערנאָך מיט
אַ טייל פון דער טרופּע איבער טראַנסילװאַניאַ .פון מיי  7291גע-
שפּילט אייניקע חדשים מיט באַראַטאָוו אין דער בוקאַרעסטער
'זשיגניצא' און סעפּטעמבער

2007

 7291אַרײנגעטראָטן אין דער זיגלער-

יידישן

טעאַטער

טרופּע .,מיט וועלכער

ער מאַכט

מיט פאַרשיידענע

װאַנדערונגען

איבער מזרח און מערב אײראָפּע,
וועגן זיין טראַגישן סוף מעלדעט יוליאַן שװאַרץ:
;לויט זי מינדלעכע דערקלערונגען פון פאַרדינסטפוֹלן שױ"
שפּילער פון דער רומענישער פאָלקס-רעפובליק מאָוריציו סעק"
לער ,זיינען ב .לידין זיין פוױ און יינגעלע ,לייבעלע ,אַ באַ-
גאַבט קייד ,וואָס פלעגט זינגען ,שפּילן און טאַנצן אין דער טרופע
פון זײינע עלטערן ,אומגעבראַכט געװאָרן פון די נאַציס אין
דעפּאָרטאַציע.
די אומשטענדן זיינען געווען אַזעלכע :לידין מיט זיין פרױי
און זון האָבן זיך געפונען אין טשערנאָוויץ ווען די נאַצינו האָבן
פאַרכאַפּט די שטאָט סוף זומער  .491/לידין האָט געהאַט אַ
נאַנספאָס ,און ווען מיהאָט זיך געדאַרפט מעלדזן כדי אַװעק-
געשיקט צווערן אין דעפּאָרטאַציע ,האָט אים סעקלער געװאָרנט
ער זאָל נישט גײן .האָט אים לידין געענטפערט, :מיך ,מיט אַ
פּאַס ,וועלן זיי נישט נעמעןײ .אָבער סיהאָט געפעלט צו דער צאָל,
װײילאַ סך האָבן זיך אין אָנהײב אויסבאַהאַלטן ,שפעטער געכאַפּט
און פאַרשיקט געװאָרן .אין יענעס טראַנספּאָרט האָט מען ליי
דינען מיט זיינע גענומען און אין טראַנסניסטריאַ אומגעבראַכט.
די שוישפּי?ערין סעווילאַ פּאַסטאָר באַשטעטיקט ,אַז ער איז
אומגעבראַכט געװאָרן אין טראַנסניסטריאַ".
ש .ע .פון יוליאַן שװאַרץ.
,לעקסיקאַן פון יידישן טעאַטער",

װאַרשע ,4391 ,צװײטער

באַנד ,ז7401 .

אַלקעניצקי ,אומע (פרומע)
{געב 21 .יולי  --- 9981אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  21יולי  9981אין ווילנע ,פּױליש-ליטע ,אין איינע פון
די עלטסטע ווילנער פאַמיליעס ,װאָס האָט געצויגן איר יחוס פון
ווילנער גאון (פאָטער  --דעם גאונס אַן אור-אור-אייניקל) .נאָנן
ענדיקן אין  8191די גימנאַזיע אין ווילנע ,אָפּגעפאָרן ,בעת דער
אַקופּאַציע פון ווילנע אין דער ערשטער וועלט-מלחמה ,קיין מאָס"
קווע ,וואו זי לערנט אין דער אָרטיקער קונסט-שול ,קומט צוריק
אין  1291אין ווילנע ,פאָרט אָבער באַלד אַװעק קיין בערלין און
מינכען ,וואו זי שטודירט גראַפיק ,צייכענען און קונסט-האַנטװערק
(קונסטגעווערבע) אין דער מינכענער קונסט הויכשול.
צוריקגעקומען אין  4291אין ווילנע ,הייבט זי אָן אַרבעטן אין
די שולן פון צ .ב .ק .און ס .מ .גורעוויטש וי אַ לערערין פון ציי"
כענען און האַנט-אַרבעט .אין  8291האָט זי אָנגעהױיבן אַרבעטן אין
ייוו"אָ און דאָרט געשאַפן און אָנגעפירט מיטן טעאַטער-מזײ א'ג
פון אסתר רחל קאַמינסקי .א .העלפט זאַמלען פאַרשיידענע יידישע
קונסט-עקספּאָנאַטן און לייגט אַריין אַ ים מיט ליבשאַפּט אין דער
דאָזיקער אַרבעט .זי איז אויך די שאַפערין פון ייוו"אָ-עמבלעם.
אין  4291האָט זי חתונה מיטן ייוו"אָדמיטאַרבעטער משה לערער און
ווערט נאָך מער אַרײנגעצױגן און דערנענטערט צו די פּראָבלעמען
פון יידישן לעבן .זי ווערט אַקטיווער אין דער יידישער קונסט"גע"
זעלשאַפט און אַנדערע יידישע אינסטיטוציעס און געזעלשאַפטן
באַהאַנדלנדיק דעם מאַנוסקריפּט וועגן די  12אומגעבראַכטע יידי-
שע קינסטלער אין דער ווילנער געטאָ ,װאָס שבתי בליאַכער האָט צו"
האָט צוגעגרייט צום דרוק ,שרייבט לייזער ראן
;צוגעגרייט פאָרן פאַרלאַג פון ווילנער געטאָ איז דער מאַנוס-
קריפט איבערגעשריבן געװאָרן אויף דער שרייב-מאַשין ,או אַ
געטאָדקינסטלער האָט צוגעגרייט די קעפלעך פאַר די קאַפּיטלעך,
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וועגן יעדן אומגעקומענעס (לויט דער סטיליזירטער פאָרם פון די
אותיות יפאַרדעכטיקױ מיר ,אַז דאָס איז געווען די קינסטלערין
אומע אָלקעניצקי").
ש .קאַטשערגינסקי שרייבט וועגן איר אין בוך ,חורבן ווילנע":
אין דער אָקופּאַציע געאַרבעט אין ראָזענבערג-שטאַב ביים
סאָרטירן די פאַרשיידענע ייווײ"אָ אַרכיון .אין געטאַ גופא איז
אָלקעניצקי געווען אַ מיטגליד פון טעאַטער-קאָלעקטיו ,און
פֿלעגט מאַכן דעקאָראַציעס צו די טעאַטער-פאָרשטעלננגען .זיך
באַטײליקט אין דער אַרבעט פון פּלאַסטישן פּלאַן פון ווילנע.
איר חיונה פלעגט אָלקעניצקי האָבן פון צייכענען אויף קאַלירטע
טעקטור עטיקעטן צו היטלען (אַנגעקלעפּטע אויפן אונטערטלאַק),
וועלכע זיינען אױסגעאַרבעט געװואָרן אין געטאַ פאַרן געברויך
פון דער אָרטיקער און שטאָטישער באַפעלקערונג .איר מאַן משה
לערער איז אַוועק מי'ט דער ליקװוידאַציע פון ווילנער געטאָ אױיף
עסטאָניע .אומע מיט איר מוטער זיינען אַװעק צום סאָרטיר-
פונקט אױיף סובאַטש גאַס  .2/צוליב דעם ,װאָס מען האָט גע-
װאָלט אָפּטײילן אימען פּון דער מוטער ,וועלכע מען האָט געשיקט
אויף לינקס ,איז אומע אויך אַװעק אױיף לינקם ,כדי נישט צו
פאַרלאָזן די מוטער .זייער ווייטערדיקער וועג איז געווען טרעב-
לינקע".
אין אַ נאָטיץ ,פאַרצייכנט דעם  51מערץ  ,2491שרייבט ה .קרוק:
,היינט האָט מען דעם סטרוזשס קינד געפונען שפּילנדיק זיך מיט
ברילן .ח'טע {אומען אָלקעניצקאַ האָט אין זיי דערקענט די ברילן
פון י .ל .פּרץ ...אָט אַװי געפינט מען איצט אין ווילנע אוצרות
אין מיסט",
אין אַ נאָטיץ פון  02מערץ  2491פאַרצייכנט קרוק, :פון אַ גע-
שפּרעך מיט די פירער פון ראָזענב עדג-שטאַב ווערט עפּעס קלאָר --
דוכט זיך ,עס װעט נישט דערגיין צו קאַטאַלאָגירן די ביכער .הייסט
עס ,אַז מען װעט פאַרשלעפּן? רערויילע ,הייסט עס נאָך נישט
אַזױ .פאַראַן נאָר ביז אַ וייל  8חשד .דערויילע צי איך צו צו
דער אַרבעט נייע מענטשן און צווישן זיי דעם דיכטער סוצקעווער
(ווי שוין אַן עטאַטירטן) ,די קינסטלערין אָלקעניצקאַ א'אַ",
אין אַ נאָטיץ פון  52אַפּריל  2491גיט קרוק איבער וי אין
גרויס צעשטרייונג האָט ז .קאַלמאַנאָוויטש ,געפונענד'ק אפשר דעם
איינציקן עקזעמפּליאַר אויף דער װעלט פון 'ספר רפואות' פון
דאָקטאָר משה מאַרקוזי ,אָנגעזאָגט די גוטע בשורה און צוגעטראָגן
עס צום נאַצישן אויפזעער דר .פּאַל .און ,דאָס אָפּגעטוענע איז
שוין געווען שווער צוריקצוציען .די נאָענטע ,װאָס האָבן מיר
וועגן דעם איבערגעגעבן .דער דיכטער אַברהם סוצקעווער און די
מאָלערין אָלקעניצקאַ ,האָבן אַזש געציטערט פאַר אויפרעגונג".

אין אַ נאָטיץ פון  31אָקטאָבער  ,2491רעדנדיק וועגן אַן אויפ-
פירונג פון געטאָ-טעאַטער ,פאַרצייכנט ה .קרוק, :געשמאַקפולע
דעקאָראַציעס-פּראָיעקטן האָבן געמאַכט אומע אֶלקאַנעצקי .רחל
סוצקעווער און יודל מוט".

אין אַ נאָטיץ  61דעצעמבער { 2491ס'דאַרף זיין  61יאַנואַר |2491
גיט אָן ה .קרוק ,אַז ,א,ין שיכות מיטן צוטרעטן מאַכן די שוין דער-
נאָנטע  2מאַקעטן איז היינט  7אין אָװונט אין לאָקאַל פון פּ.פּ.וו.
(פּלאַסטײטער פּלאָן ווילנט) פ"רגעקומטן אַ פאַרזאַמלונג פון אַלש

אינזשע:ירן פון טעכנישן אָפּטײל ,פון אמַילעטאַרבעטער פון פּ.פּ.וו,
אין דער אָנוועזנהייט פון די קאָמענדאַנטן גע:ס און מושקאַט ,מאָ-

לעויינס אַלקעניצקאַ און סוצקעווער .דער רעפערענט הק'רוק האָט
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גערעדט אויף דער טעמע פאַרװאָס מאַקעטן און פאַרװאָס גראָד די
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אין אַ נאָטיץ פון  1מיי  3491ווערט געזאָגט .אין קרוקס פאַר-
צייכענונגען:
,עכטן אָװונט ,וי מיר האָבן שוין פאַרצייכנט ,איז דער זאַל
נ
פון שאַװלער  ,1געווען איבערפולט מיט אַן אַרבעטער און אינטע-
ליגענטן-אױידיטאָריע .נאָך איידער די אַקאַדעמיע האָט זיך אָנגע-
הויבן .האָט דער גאַנצער עולם געוואוסט ,אַז עס האַנדלט זיך וועגן

אַ מײיידעמאָנסטראַציע אין געטאָ .אויף דער 'מזרח-װאַנט! פון זאַל
הענגט אַ גרויסער קינסטלערישער פּלאַקאַט (אויסגעפירט אומע און
סוצ) {אומע אֶלקאָנעצקי און רחל סוצקעווערן",
וועגן א ר טראַגישן סוף שרייבט א .כהן אין ,לערער יזכור-בוך":
,אין די צייטן פון דער דייטשער אַקופּאַציע ,אין געטאָ ,האָט
אומע נישט אויפגעהערט צו אַרבעטן אויפן קולטור-געביט .זי
האָט געצייכנט דעקאָראַציעס פאָרן ווילנער געטאָ-טעאַטער ,מיט-
געהאָלפן אויסבאַהאַלטן אַ סך אוצרות פון די יווײאָ זאַמלונגען
וְאַ טייל פון זיי זיינען שפּעטער אָפּגעראַטעוועט געװאָרן פון די
דייטשע הענט און געבראַכט געװאָרן אין ניו יאָרקער גייווײאָײן.
ווען מיהאָט אויפן באַפּעל פון די דייטשן צונויפגעשטעלט די פאַ-
טאָגראַפישע קאַרטע פון ווילנע ,האָט אומע ,צװאַמען מיט דער
גרופע געטאָ-קינסטלער ,באַקומען די דערלויבעניש :אַרױסצוגײן
פון געטאָ כדי צו מאַכן די אַרבעם פון דער גאַוצער ששטאָט ,זיהאָט די דערלויבעניש אויסגענוצט אַריבערצוברענגען און צו
באַהאַלטן זעלטענע ביכער און קונסט-אוצרות ,איינשטעלנדיק
איר לעבן אין פאַל ווען מען װואָלט איר געכאַפּט .זייענדיק אין
געטאָ ,האָט זי געטאָן אַ סך זאַכ ,װאָס זיינען געווען פאַרבונדן
מיט סכנות-נפשות .אומע האָט געהאַט די ברירה ביי דער ליק-

 װידאַציע פון געטאָ אין סעפּטעמבער  3491אויסצוקלייבן אַן אַר-בעטס-לאַגער ,וואוהין מען האָט איר געוואלט שיק זי האָט
 זיך אָבער ניט געװאָלט שיידן מיט איר מוטער און האָט פריי"װויליק אויסגעקליבן דעם געמיינזאַמען וועג צום טויט".
,ורבן װילנע" ,ניו יאָרק ,7491 ,ז,971 .
ש .קאַטשערגינסקי  ---ח
,לערער יזכור-בוך" ,ניו יאָרק ,4591 ,זז.444:344 .
,ומגעקומענע יידישע קינסטלער" ,װאַרשע ,7591 ,צװייטער
יוסף סײַנדעל  --א
באַגד ,זז,79691 ..
הערמאַן קרוק , --טאָג בוך פון װילנער געטאָ" ,ניו יאָרק ,1691 ,זו14 .
(אין דער הקדמה),825 ,444 ,963 ,342 ,112 ,202 ,
,יין און צװאַנציק און איינער ,,ניו יאָרק ,2691 ,זו,41 .
ש .בליאַכער  ---א

,79 6

דעספער ,עמאַנועל
(געב 32 .אַפּריל  -- 3981אומגעבראַכט געװאַרן דורך די נאציסן

געבוירן  22אַפּריל  3981אין לעמבערג,

מזרח-גאַליציע.

עלטערן  --די אַקטיאָרן

יוסף דעססער און סאַלי בעשטענדיק .גע-
ענדיקט אין לעמבערג  4קלאַסן גימנאַזיע.
זינט  ,2191ביזן אױסבראָך פון דער
ערשטער וועלט-מלחמה ,אַרומגעפאָרן מיט
אַ גרופּע פאָלקסזינגער.
 -דירעקטאָר און מיטוויר"8
קער פון אַ דייטש װאַריעטע-טעאַטער אי-
בער גאַליציע/ .
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 -- 8אַריינגעטראָטן אַלס קאָנצעסיאָנער אין עבעלס טרופּע,
וואו ער דעביוטירט אַלס ,יאַפע" אין גאָרדינס ,יידישער קעניג
ליר" -- 8291 .סופלער אין גימפּעלס טרופּע אין לעמבערגי
ד .איז פאַרבליבן פאַרבונדן אויף פאַרשיידענע אופנים מיטן
יידישן טעאַטער .בעת דער צוייטער ועלט-מלחמה האָבן אים

די נאַציס אומגעבראַכט אין לעמבערג,
ש .ע .פון מאיר מעלמאַן.
לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער ,/ניו יאָרק ,13291 ,ערשטער באַנד ,זו,8'765 .

זעלווער ,משה
{געב --- 1091 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

געבוירן  1091אין לאָדזש ,פּױלן ,ביי זייערע אָרעמע עלטערן
פאַרבליבן יונג אַ יתום און געאַרבעט אַלס געגריװועטער שוסטער
ביי אַ שטיף-ברודער .װי ער האָט דערקלערט ,איז ער געוען אַ
לעדער-אַרבעטער .שפּעטער האָט מען זיך דערוואיסט ,אַז ער איז
געווען אַ מעכאַנישער שוסטער אין אַ שוך-פאַבריק.
ש .בליאַכער שרייבט:
אין  1391האָט מען אין לאָדזשער יסקאַלאַי-טעאַטער גע-
בראַכט צו שפילן די ראָל פון יפּרץי אין לייוויקס יקייטן אַ יונגן
מאַן פון אַ יאָר  ,03אַ ברייטבייניקן מיט עװוֹאַרצע האָר און
ברענענדיקע איג .אַ באַשײדענער ,שטילער בחור ,האָט ער
זיך פון יעדן לערנען געלאָזט און דערפאַר האָבן אים אַלע ליב
געהאַט .מיט איין מאָל איז ער אָבער פאַרעוואונדן .קיינער
האָט ניט געוואוסט פאַרװאָס און וואוהין .יאָרן האָט קיינער ניט
געהערט פון אים .ואַנדערנדיק איבער שטאָט און שטעטל האָב
איך איין מאָל אַן אַפישׂ דערזען ידער באַרימטער ואַרשעווער
ייונג טעאַטערײי בראש מיט משה זעלװוער וועט אויפטרעטן
אין דער שלאָגער-פיעסע ,װאָס איז געגאַנגען איבער  002מאָל
 -ידאָס לעבן רופטי( .דאָס איז געווען אַ פאַלסיפיקאַציע פוןאיסנוצן דעם נאָמען פון דער טרופּע און פוו דער פיעסע).
כיהאָב אויסגענוצט די געלעגנהייט און אויפגעזוכט זעלווערן
ער האָט זיך גוואַלדיק פאַרענדערט .דיק געװואָרן אין אַ שרייענ-
דיקן טאַנדעט-אָנצוג מיט אַ בונטן שניפּס ,אַ טיפּישער פּראָ-
ווינץ-אַקטיאָר.
יאיר פאַרשטײט  --האָט ער מיר דערקלערט  --צויעזן
מען
פּראָפּעסיאָנעלע אַקטיאָרן קאָן איך זיך ניט אויסלעבן.
לאָזט ניט צו צום פסוק .דאָ בין איך באַלעבאָס .װויל איך ,עפּיל
איך דעם פּראָפּעסאָר אין ידאָס לעבן רופמי ,װוי? איך ,רעציטיר
איך ,װויל איך ,זינג איך .איך פאָר מיט מיינע יאַטן איבער
שטעטלעך .מערסטנטייל וואו קיין פּראָפּעסיאַנעלע טרופעס קר
מען ניט צו .בי אייך איז סאַמבערג קייסער ,און דאָ איז --
משה זעלווער".
מיט זיינע יאַטן ,מערסטנטײל אַרבעטער פון די ואַרשטאַטן
אַװועק ,האָט ער פער אַקס זיך געשלעפּט איבער די קלענסטע
יידישע ישוביס און דאָרט זײיער קונסט געוויזן ... .אַלץ ,װאָס
סיפלעגט אין דער גרויס שטאָטישער פּרעסע אַואָנסירט ווערן,
איז תיכף ביי זיי אויפן אַפיש אַרױף .האָט געטראָפן ,אַז אַ וואַר-
שעווער וואָיאַזשער פלעגט אַמאָל אין אַ קליין שטעטל פאַרוואָגלט
ווערן און צו זעלװוערן אין טעאַטער אַרײנפאַל ,פלעגט ער אָפט
דאָס שטיק ,װאָס ער האָט אין וואַרשע געזען ,ניט דערקענען. .
ינישקשה ,פלעגן זיי איס אָבער טרייסטן נאָך דער פאָרשטעלנג,
טא
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יירישן

ט עאַ טער

בי אתנדז זיינען די ריכטיקע
דירעקט פון אַמעריקע....

גשט'קער",

מיר

באַקומען

זי

אַזוי האָט זעלווער מיט זיין טרופּע אַרומגעוואנדערט אַ קאַרגן
יאָרצענדליק ביזן אױסבראָך פון דער פויליש -דייטשער מלחמה.
ער האָט אין וועג געהאַט באַויזן התונה צו =אָבן מיט דער
ווילנער טענצערין נאַדיע ראַדינאַ".
דער שוישפּילער אַברהם קירשענבוים גיט אָן ,אַז מ'פלעגט ז'.ן
רופן מאַקס .ער האָט אָנגעהויבן זיין אַרטיסטישע קאַריערע מיט
שפּילן אין ליבהאָבער-קרייזן ,וואו ער האָט אַרױסגעװיזן פעיקייטן,
װאָס האָבן אים דערפירט ביז צו דער ,ווילנער טרופּע" ,וואו ער
האָט געשפּילט עפּיזאָדן-ראָלן.
ועגן די ענדערונגען װאָס ז .האָט מיטגעמאַכט
מלחמה און זיין טראַגישן סוף ,שרייבט ש .בליאַכער:

בעת

דער

ידי מלחמה האָט זיי (די טרופשש געטראָפן אין וועג .זיינען
יי אַהײמגעלאָפּן קיין לאָדזש .דאָרטן האָרבן אים תיכף
די דייטשן צו שווערער אַרבעט געכאַפּט; גראָבן גריבער ,שלעפּן
משאות ,אָבער עסן ניט געגעבן אַ פעסטער יונג ,האָט ער לייכט
אַלע אַרבעטן אַריבערגעטראָגן .איין מאָל האָט אַ לאָדזשער
שטאַרקער יונג ,וועלכער האָט זעלווערן אַלס א-טיסט געקענט,
דערזען ווי זעלווער שלעפּט אויף זיך אַ שווערע שא און הינטער
אים אַ ריזיקער זעלנער מיט אַ רעוואָלװער .ינו ,זעלווער  --האָט
זיך אָנגערופן דער שטאַרקער אויפן באַלוטער לשון  --ויז
איצט אַ קונץ ,שפיל בר-כוכבאי .שווער איז געװען דער יאָך,
און דער ואַנדערנדיקער אַקטיאָר האָט זיין וייב גענומען און
פון לאָדזש אַנטלאָפן .אויפן װעג האָט מען זיי אַ פּאָר מאָל
פאַרהאַלטן ,אָבער ווען זיי האָבן דערקלערט ,אַז זיי זיינען יאַרמע
וואַנדער-שוישפּילערי ,האָט מען זיי וױיטער גטלאָזט גין ,און
אַזזי האָבן זי זיך פּאַװואָליע צו ווילנע דערשלעפט אין ,9391
ווען עס זיינען דאָ צום ערשטן מאָל די סאָוויעסן געקומען.
וען די סאָװיעטן האָבן ווילנע צו די ליטוינער איבערגע-
געב ,און עס האָט זיך דאָרט אָרגאַניזירט אַ יידיש טעאַטער,
וועלכער האָט אויפגעפירט אהרן צייטלינס יאין קיינעמס לאַנדי,
האָט זעלוער די היפט-ראָל געשפּילט און זיך שטאַרק אויס-
געצייכנט ,װאָרעם ווער נאָך אַזױ וי ער האָט שוין געהאַט דורכ-
געפילט דעס טעם פון יקיינעמס לאַנדי אויף די אייגענע פּלֵיי
צעס .אין אַלע אויפפירונגען פון טעאַטער אין  ,9391האָט
זעלווער געהאַט דעם גרעסטן דערפאָלג . דער טעאַטער האַט
זיך רעקרוטירט פון אַמאַטאָרן ,וױיל די פּראָפּעסיאָנעלע שי"
שפּילער זיינען פון ווילנע מיט אַ קליין-קונסט טעאַטער אַרױם-
געפאָרן .מיטן צוריקקומען פון דער סאָװויעטן מאַכט האָט זיך
אין ווילנע אָרגאַניזירט דער יידישער מלוכה-טעאַטער אין וועלכן
עס זיינען אַרין אַלע פּראָפּעסיאָנעלע שווישפילער און די פעיק-
סטע אַמאַטאָרן.
די ערשטע פאָרשטעלונג (איז געווען יהירש לעקערטי ,און
דאָ האָט דער לאָדזשער שוסטער משה וװעללווער דעם וילנער
שוסטער הירשקע געשפּילט .עס האָט זיין לייבן-שטימע אַרױס-
געשריען די ליידן און פּראָטעסט פון דעם געע:מיסענעם ויל-
נער שוסטער .זעלווערן האָט מען צום פסוק צוגעלאָזץ . ..און
ער האָט זיך באַוויזן .און געשטאַלט נאָך געשטאַלט האָט ער
געשאַפן איינע שטאַרקער פון דער צוױיטער :ייאַנקל אַסי אין
ייוליסי ,ידער פאָטערי אין ימיין זו" .אומעטום האָט זעלווער
זיין ניט-אויסגענוצטן טעמפּעראַמענט פרייגעלאָזט און געוואַקסן,
עג
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צדדושיס:

בא

גד
גיטעט

און װאָלט
װאָלט

ער

איינמאָל

די קאַטאַסטראָפע
צו אַ הױכער
פון שונא

ניט איינגעגעבן.
אין שטוב
נומען

(אויף

מדרגה

:12טן

מילאָסערנע

אַלע מענער,

פון

אַװעקן

דעם
זי

-12טן

יוני

1491

ניט געקומען,

דערגרייכט.
דעם

צוױייטן

יולי {()1491
 )6דייטשן

געבראַכט

|
מאָל

עס

האָט

זיך

האָבן זיך צו זעלווערן
אַריינגטריסן,

אין בערנאַרדינער

צונויפגע-
גאָרטן

און

דאָרט פאַרשלעפּט .. .וואוהיןײ ?

מ .ע .פון אברהם קירשענבוים.
,יין און צװאַנציק און איינער" ,ניו יאָרק ,2691 .זז0685 .
ש .בליאַכער  ---א

זובאַק ,סאַראַ

מ .ע .פון יהושע באָראָדאָו.

,ורבן וילנע" ,ניו יאָרק ,7491 ,י232 .
ש .קאטשערגינסקי  --ח
ש .בליאַכער , --איין און צװאַנציק און איינער ,,ניו יאָרק ,2691 ,זז.08 .

באָלק ,זיגמונט
|אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס)

יוסף סאַנדעל
קינסטלער":
;אויף אַן אַנדער געביט האָט געשאַפן זיגמונד באָלק ,דער
לאַנגיאָריקער דעקאָראַטאָר פון דעם לעמבערגעו גריסן טעאַ-
טער און דער קאַסטיומעךפּראָיעקטאַנט פון דעם דאָזיקן טעאַ-
טער .באָלק האָט אױף דעם געביט אױך מימגעאַרבעט מיטן
רעזשיסער פון יידישן טעאַטער אין לעמבערג דוד הערמאַן
פאַר דעם טעאַטער האָט באָלק געשאַפן דעקאָראַציעס צו דער
!פאָטערײן?) פון
פיעטע גיתומיםײ(?) פון פרעגערן און צום
פינסקין.
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,ומגעקומענע
יוסה סאַנדעל  --א
באַגד,

1

יידישע קינסטלער ,װאַרשע ,7591 ,צווייטער

,3

{אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

ש .בליאַכער שרייבט:
יגעקומען אין טעאַטער-כאָר פון גאָר אַן אַנדער סביבה וי
יידישע אַקטיאָרן) .דוכט זיך ,אַן אימיגראַנטין פון רוסלאַנד ,גע-
רעדט רוסיש און שלעכט באַהערשט די יידישע שפּראַך .זיך
מיט קיינעם ניט געחברט .אָפּגעזונגען ,צוגענומען די פּאָר
גראָשן און אַוועק אַהים.
אין די יאָרן  9278291נעמט איר דער אַרטיסט (ישראל) זובאַק
אַרױיס פון כאָר און ואַנדערט מיט איר איבער די קליינע
שטעטלעך".
אין זיין ביאָגראַפיע וועגן איר מאַן דערציילט בליאַכער ,וי
אין  ,6291אין קליינעם שטעטל זשאַלודאָק ,האָט ער געטראָפן איר
מאַן קלעבן אַן אַפיש אויף וועלכע ס'איז מיט גרויסע אותיות געווען
אָנגעשריבן ,גאַסט שפּילן פון סאַראַ און ישראל זובאַק" ,און אין
די קליינע שטעטלעך פלעגן ביידע טאַקע שפּילן די הױפּטראָלן
אין די פּיעסן ,וועלכע זיי האָבן געגעבן
שוין נאָך איר חתונה .האָט זיך אַמאָל ,אױפֿן וועג פון פּינסק
קיין מאָטעלע ,די פור אויף וועלכער זיי זיינען געפאָרן ,איבער-
געקערט און זי האָט צעבראָכן אַ פוס .דאָס האָט איר געשטערט
צו שפּילן ,אָבער כדי אַרויסצוהעלפן איר מאַן אין דער פּרנסה,
פלעגט זי סטאַטיסטירן.
בעת איינע פון די ,רייניגונגען' אין ווילנער געטאָ איז זי צו"
גענומען געװאָרן צו איר מאַרטירער-טױט.
ש .קאַטשערגינסקי אין זיין בוך ,חורבן ווילנע'" גיט אָן אַז זי
איז אין  1491געפירט געװאָרן אין ווילנע צום פּאָנאַר.

שרייבט

זיגמונט באָלק האָט אויך אָנטײלגענומען פון צייט צו צייט
אין די לעמבערגער אויסשטעלתגען .אין די לעצטע יאָרן פאַר
דער צווייטער וועלט-מלחמה האָט אױך מיט איט מיטגעאַרבעט
זיין זון הענריק באָלק ,וועלכער האָט אַרױסגעװיזן אַ באַטײטן-
דיקן מאָלערישן מאַלענטײ.
ב .איז אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס.

װובאַק ,ישראל

{אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

אין זיין בוך ,אומגעקומענע

וטטטשואן

יידישע

געבוירן אין ווילנע ,פּוליש-ליטע ,אָנ"
געהויבן אַלס כאָריסט ביי ליפּאָװסקין אין
טעאַטער.

לאַנגע יאָרן געזונגען ביי חזנים .אין
שוין געשפּילט אין ווילנער יידישן
6
טעאַטער .ש .בליאַכער שרייבט;
;איך בין נאָך גאָר אַ קליינער יאָט
געווען ווען סיהאַט מיך שוין צום טעאַ-
טער געצױגן .ניט האָבונדיק קיין מעג-
לעכקייט אַ בילעט צו קױפן ,פלעג איך
מיין גימנאַזיע-היטל אין בזעם פאַרשטופן און אַריבערקריכן
איבערן פּאַרקאַן כדי זיך אַריינצוגנבענען אין צירק ,װאָס איז
דעמאָלט אױף לוקישקער פּלאַץ געווען .דאָרט האָט דעמאָלט
דאָס יידישע טעאַטער געשפּילט .דאַכט זיך ,אַז דאָס איז געווען
אין יאָר  ,6191ווען איך האָב דאָרט איינמאָל ,פּינטעלע "די
געזען ,איז אויף דער בינע אַרױף אַן אָפיציר אין אַ הװאַרן-
קאָסטיום מיט גלאַנציקע לאַקירטע שטיועלעך און געזונגען
דער אָפיציר איז געווען ישראל זובאַק .און כאָטש ער האָט
דורכויס ניט קיין יידישוע ראָל געשפּילט ,האָט זיך דאָך פון
אַלע זיינע אברים דער ייד אַרױסגעריסן מיט זיין לאַנגער יידי-
שער שופר-נאָז האָט דער אָפיציר גיכער אויסגעזען וי אַ יידישער
רעקרוט .אין  ,8291ווען איך האָב שוין אויך טעאַטער געשפילט,
האָב איך זיך מיט אים באַקענט.
אַ באַשײדענער אינטעליגענטער יונגערמאַן .שטאַרק יידיט)-
לעך אין לעבן .אפשר איז דאָס געווען די העספּעה פון קלויז
אין וועלכער ער האָט לאַנגע יאָרן געזונגען אַלס משורר בי
די ווילנער חזנים .אין טעאַטער האָט ער ניט פאַרנומען קיין
ספּעציעלן אָרט .סיאיז ביי אים אַ ביסל געווען פֿאַרלײגט די נאָ,
ניט קיין צו שטאַרק קלאָרע דיקציע ,און דער קאָפּ אַ ביס? צו
שווערלעך .ווען אַברהס מאָרעווסקי האָט צום ערשטן מאָל אויפ-
געפירט אין ווילנע דעם ידיבוקי ,האָט זובאַק דאָרט געעיפּילט
מיכאל גבאי .עס דערמאַנט זיך אַ פּאַסירונג פון יענער צייט:
אין דריטן אַקט ווען סענדער בריניצער קומט צום רבין ,זאָגט
אים מיכאל אָן ,אַז עס װאַרט סענדער בריניצער .אויף דער
גענעראַל-פּראָבע קומט זובאַק אַריײין אױיף דער בינע און זאָגט:

ירבי ,סיאיז געקומען אַלעקסאַנדער

בריניצערײ.

מאָרעווסקי,

מיינענדיק ,אַז ער האָט ניט דערהערט ,פרעגט אים איבער:
יווער?ײ, ,איך זאָג דאָך אייך ,רבי  --ענטפערט זובאַק מיט דעו
גאַנצער זיכערקייט  --אַלעקסאַנדער בריניצער" .מאַרעווסקי,
וועלכער האָט זיך מיט גוואַלטיקן פּיעטעט באַצױגן צו יעדן אַנסקיס
װאָרט ,האָט זיך דעם קאָפּ אין װאַנט געשלאָגן און איז פון דער
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לעלסיסאַן
פּראָבע אַנטלאָפ .אלַענגערע צײט
אָנשטאָט ישׂראל גערופן אַלעקסאַנדער.

פון

האָט מען נאָכדעם זובאַקן

אין  5291װועֶרט ער װי אַ לאַנג-יאַריקער

אַרבעטסלאָזער.

אױסגעשלאָסן פון יידישן אַרטיסטױפאַרין .דאַן קלייבט ער
צװאַמען אַ גרופּע אַמאַטאָרן און שלעפט זיך מיט זי אַרום
איבער קליינע יידישע שטעטלעך ,וואו סיפלעגן ניט דערגרייכן
די טרופּעס פיון
ידישן פּראָפּעסיאָנעלן אַרטיסטןפאַריין .צע-
פאַלט זיך זיין נ|רופע ,פאָרט ער אַרין אין אַ קליין ששטעט?ף
נעמט צנױף די דאָרטיקע ליבהאָבער און שטעלט מיט זײ
פאַרשטעלונגען ,און דערפון ציט ער זיין קאַרגע חיונה.
אַזױ
יאָר אייך-יאָר אױס .שפעטער נעמט ער מיט פון וילנע די
כאָריסטקע סאַראַ מיט וועלכער ער האָט חתונה .צװאַמען מיט

איר ,װוערט אִים אַ ביסל לייכטער ,וייל דעםס גרונט-קערן פון
דער פאָרשטעלונג האָט ער שטענדיק
העלד ,און די פרוי זיינע  ---די העלדן
אין  ,6391דורכפאָרנדיק איינמאָל פאַרטאָג דאָס קליינע שטעטל
זשאַלודאָק ,האָב איך באַמע-קט װי אַ הויכער יונגערמאַן שטייט
און קלעבט אַ יידישן טעאַטער -אַפיש אויפן װאַנט .דער אַפיש
האָט מיך פאַראינטריגירט .בין איך נענטער צוגעגאַנגען :אויפן
אַפיש איז מיט גרויסע אוזיות געווען אָנגעשריבן יגאַסט-עפּילן
פון סאַראַ און ישראל זובאקי ,און דער אַפּישן-קלעבער  --זובאַק
אַליין .ער האָט זיך זייער פאַרלאָרן, ..פאַרשטײסט  --האָט
ער מיר דערקלערט  --דער אַפישן -קלעבער איז קראַנק גע-
װאָרן  . ..שפעטער בײ אַ גלעזל משקה ,האָט ער זיך פאַר
מיר פּאַרטרויט :יניטאָ מיט װאָס צו באַצאָלן פאַרן קלעבןי..
ער האָט קיין ברירה ניט געהאַט און זיך געמאַרדעוועט...
ווען סיהאָט זיך אָרגאַניזירט (אין ווילנע) דער מלוכה-טעאַ-
טער ,האָבן זיינע אַלטע גוטע פריינט זיך באַמיט און אים אין
טעאַטער אַריינגענומען .פּאָרט צענדליקער יאָרן ביים טעאַטער
אָפּגעפינסטערט ..אָבער װי פון דעם טעאַטער ,אַזױ איז אױיך
זיין גליק ,קורץ געווען .. .נאָכן אַרײנמאַרשירן פון די דייטען
אין ווילנע ,איז אויף איס אָנגעפאָלן אַ גוואַלטיקע שרעק ,בשום
אופן האָט זיך קיינעם פון זיינע חברים ניט איינגעגעבן אים
אויף דער אַרבעט אַרױסצוששלעפן ,זיין איטואיציע האָט אים
ניט אָפּגענאַרט .דעם -61טן יולי  1491האָט מען אים צוגענומען
די כאַפּערס האָבן אים פאַרשלעפּט".
לויט יהושע באָראָדאָוו איז ז .געווען אַ שװאַכער אַקטיאָר .אין
ווילנער יידישן טעאַטער אין געטאָ האָט מען אים אויך נישט צו-
געלאָזט שפּילן און ער איז געווען דאָרט דער סופלער.
לוט אַ נאָטיץ אין ש .קאַטשערגינסקיס בוך ,הורבן ווילגש",
זיינען ביידע ,ז .און זיין פרוי ,אומגעבראַכט געװאָרן אין 1491
אויפן פּאָנאַר.
מיט זיך :ער --

דער

מ ע .פון יהושע באָראָדאָו,
ש .קאַטשערגינסקי , ---חורבן װילנע ,ניו יאָרק ,7491 ,ז,232 .
ש .בליאַכער ,, --איין און צװאַנציק און איינער ,,ניו יאָרק ,2691 .זו .פד"דד,

ראַזאניעצקי,

אַזיאש

(געב -- 6981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די גאַציסן
געבוירן  6981אין ביאַליסטאָק ,פּוױליש-ליטע.
װי יוסף סאַנדלער גיט איבער ,האָט ער ,נאָך דער ערשטער
וועלט-מלחמה ,אַ געוויסע צייט שטודירט אין בערלין ביי פּראָפ.
וויללי יעקל ,שפּעטער האָט ער געלעבט און געשאַכן אין פּאַריז.
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יידישן

טעאַטער

ווען ער האָט זיך אומגעקערט קיין פּױלן ,האָט ער געאַרבעט אַלס
לערער אין דער ביאַליסטאָקער גימנאַזיע.
אין זיין מאָלערישער שאַפונג  --לוט פּאַנדלער  --איז ראָזא-

ניעצקי אַרײנגעפאַלן אין סטילײיאַציע און אין עפּעס אַ פּאַטעטישער
פאַנטאַסטיק .אַפילו די קאָלא-יסטיק פון זיינע אַרבעטן איז געווען
אַן עקסצענטרישע און אַפילו פּאַריז האָט דעם קינסטלער נישט גע-
האָלפן זיך באַפרײיען פון דעם איינפלוס פון בערלינער פּראָפעסאָר

יעקל .דאַקעגן איז ראָזא:ניעצקיעס גראַפיק שוין געווען מער איײנ-
פאַכער,
ראָזאניעצקי האָט אויך אויסגעפירט
פאַרן יידישן רעווי-טעאַטער ,גילאָרינע".
דער קינסטלער איז אומגעקומען בעת דער אָקופּאַציע ,װאַרשײנ-
לעך אין ביאַליסטאָק,
טעאַטער:דעקאָראַציעש

יוסף סאַנדלער , --אומגעקומענע יידישע קינסטלער" ,װאַרשע ,7391 ,צווייטער
באַנד,

זז,37291 .

נימפּעל ,אַדאָלף
{געב 71 .יאַנ -- 5781 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נצציסן

געבוירן  71יאַנואַר  5781אין לעמ"
בערג ,גאַליציע .זון פון יעקב-בער {ל,עק-
סיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,ערשטער
באַ:ד זז .,084-9741 .געענדיקט  2קלאַסן
גימ:אַזיע און די לעמבערגער קאָנסער-
װאַטאָריע .געשפּילט אַלט קלאַרנעטיסט
אין דער שטאָטישער אָפּערע ,און נאָכדעם
וי אפרים פּערל:װטער פאָרט אֶפּ קין

אַמעריקע?ל װערט ג .דיריגענט אין פאָ-
טערס טעאַטער ,גוון אָרקעסטירט דאָרט
פיל אָפּערעטן  --געבראַכט פון אַמעריקע  --:פון וועלכע סזיינען
אין טעאַטער אָנגעקומען נאָר 'דירעקציעס אָדער די פּרים-שטי-
מען .די דאָזיקע אָרקעסטרירטע אָפּערעסן וינען דערנאָך אריין
אין רעפּערטואַר פון די יידישע טעאַטערס אין אײראָפּע.
יאָנאַס טורקאָוו שרייבט אין ,פאַרלאָשענע שטערן":
אין יידישן טעאַטער נאין לעמבערש האָט ועמהט שפיט אַ
מיליטערישער אָרקעסטער פון דער עסטרייכישער אַרמײ .דער
דיריזשאָר איז צו יענער צייט געװען אַ גי מיטן נאָמען יאָזעף
פּלעצעטי ,אָדער וי מען האָט אים גערופן ייאָסלי .היות ייאָסלִי
האָט דיריגירט לױטן מיליטערישן סטאַמפּ ,און אדאָלף גימפּעל
אז גשושן אַ פיל בעסערער דיריזשאָר פוֹן אים ,האָט מען
אויסגעפועלט ביי יאָסלען 'אַז די פרעמיערעס' זאָל דיריגירן
אַדאָלף גימפּעל .ער האָט נאָר געמחט אָיטאָן אַ מיליטעריען
מונדיר בעת ער האָט דיריגירט מיטן אָרקעסטער און געמוזט
די גאַנצע צייט זיצן אַזױ ,אַז מען זאָל אים נישמט דערקענען".
ווייטער גיט איבער יאָנאַס טורקאָיו ,אַז נאָך זיין פאָטערס טויט,
( )6091האָט ג'.ס ברודער ,עמיל ,איבערגענומען די קאָנצעסיע
אויפן טעאַטער ,די גאַנצע טעאַטער-ביבליאָטעק מיט די פּיעסן ,די
קאָסטיומען און דעקאָראַציעס און האָט אַנגאַזשירט זיין ברודער
אַדאָלף אַלס אָיגעשטעלטן איינצושטודירן דאָס געזאַ:ג מיט די
אַקטיאָרן אין פון צייט צו צייט דיריגירן מיטן אָרקעסטער .ערשט
שפּעטער איז ג .געװאָרן דער הױפּט:דיריגענט פון אָרקעסטער.
ג .האָט אָבער געקאַט די נאָטן פון אַלע פּיעסן און זיי נישט געװאָלט
אָפּגעבן זיין ברוז ער ,איז צווישן זיי געװאָרן אַ ברוגז ,װאָס האָט
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צדדרושיםי
זיך נישט

אָנגעהאַלטן זייער גאַנץ לעבן און זיי האָבן צװוישן
|
|
|
גערעדט.
בעת די סאָװויעטן האָבן פאַרנומען לעמבערג אין דאָרט געשאַפן
אַ יידיש מלוכה-טטאַטער ,האָײַ ג .געשפּילט אין אָרקעסטער וי אַ
פידלער .ווען די דייטשן האבן פאַרנומען לעמבערג און געשאַפן
דעָרט די געטאָ ,האָט ג .מיט זיין פרוי זיך דאָרט אַרומגעװאַלגערט
אויסגעהונגערטע און פאַרװאָרלאָזטע .זיי זיינען דורך די דייטשן
אַזעקגעשיקט געװאָרן קיין בעלזשעץ ,וואו זיי זיינען אומגעבראַכט
געװאָרן,
ג .האָט געהאַט דריי געראָטענע זין ,אַלע באַרימטע מוזיקער:
קובאַ ,אַ פּיאַניכט-באַגלײטער ,איז בעת די סאָװויעטן האָבן ,בעת
דער צווייטער וועלט-מלחמה ,פאַרנומען לעמבערג ,אַרעסטירט גע"
װאָרן און איז אימגעקומען אין תפיסה .קאַראָל ,אַ באַרימטער פּיאַ-
ניסט און דיריגענט (געסטאָרבן אין אַ תפיסה-שפּיטאָל אין בו-
כאָראַ) און בראָניסלאַו ,אַ באַרימטנר פידל:װירטואָ ,:וועלכער
לעבט אין אַמעריקע און גאַסטראָלירט אָפט איבער דער וועלט,
,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער ,/ערשטער

באַנר

דער א'.יסידיפרשועיר ,גבאיָנלעד,ע (געניאַ שניידער) ,האָט אויך געשפּילט אויף
איז אָפּגעראַטעװעט געװאָרן פון די נאַצי-

מערדער ,און געפינט זיך אין מדינת ישראל.

ש .ע .פון מאיר מעלמאן,
לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,ניו יאָרק ,1391 ,ערשטער באַנד ,ז.07 .

בורשטין ,מינאַ
|אַלפּערן|
ה
{געב .יוני  -- 8881אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נצַציטן
געבוירן יוני  8881אין טאָפּאַראָוו ,נעבן
בראָד ,גאַליציע .אין עלטער פון  21יאָר
האָט זי זיך אַריבערגעטראָגן קיין רומעניע
צו אַ שוועסטער ,און אין עלטער פון ס1
זיך באַקעגט מיטן שוישפּילער משהלע
בורשטין אין  2יאָר שפּעטער מיט אים

באַנד ,ניו יאָרק ,1391 ,ז,974 .

חתונה געהאַט.

,אַרלאָשענע שטערן ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
יאָנצַס טורקאָװו  --פ
זז.

אין  2191האָט דזשאָ:עף קעסלער אַנ-
גאַזשירט קיין לאָנדאָן משהלע בורשטין

,152"532

נאָך זיין אַריבערגײן שפּילן צו נ .בלומענ-

אַמזעל ,װאָלף
{געב 81 .סעפּטעמבער  -- 4281קרבן פון די נאַציסן

געב 81 .סעפּט 4981 .אין לאָדזש ,פּולן,
פאָטער  --אַ שוחט .דער זיידע  --אַ רב,
געע:דיקט אַ פאָלקסשול.
נאָך אַלס יינגל זיך זייער פאַראינטערע-
סירט ,און אָפט בגנבה באַ:וכט ,אַלס ישי"
בה-בחור ,דאָס יידישע און דייטשע טעאַ-
טער .אין  3191זיך אָנגעהויבן באַטײל.קן
אין ליטעראַריש-מוזיקאַלישע אֶָװונטן .אין
 ,5צום ערשטן מאָל ,אויפגעטראָטן אין
זלמן זילבערצווייגס טרופּע אַלס 'הירש
בער' אין לעאַן קאָברינס 'דאָרפסיונג! .נאָכן אַרומפאָרן מיט דער
דאָזיקער טרופּע איבער דער פּוױלישער פּראָוו'נץ ,טרעט ער אַריין
אין מ .ד .װאַקטמאַנס טרופּע אין לאָדזשער ,טאַליאַ טעאַטער' ,וואו
ער שפּילט אייניקע חדשים ,דערנאָך מיט חברים-טרופּעס איבער
דער פּױילישער פּראָװוינץ ,און זינט  8191מיט חברים:טרופּעס
איבער דער גאַליצישער פּראָװינץ -- 0291 .געשפּילט אייניקע
חרשים אין פּשעטישל אונטער דער דירעקציע עבעל .דערנאָך 2
יאָר מיט אַ חברים-טרופּע (אָרגאַניזירט דורכן דאָרטיקן אַרטיסטן-
פאַריין) אין לעמבערג .שפּעטער וידער אַרומגעװאַנדערט מיט
פּאַרשיידענע חברים-טרופּעס איבער דער פּראָװינץ.
בעת דער צווייטער וועלט-מלחמה געשפּ לט אין לעמבערג ,און
ווען די טרופּע איז פון דאָרט אַנטלאָפּן כדי ניט אַרײנצופאַלן אין
די נאַצישע הענט ,איז ער מיט איר אַװעק ,זיך אַרומגעשלעפּט ,אין
די שװערסטע באַרינגונגען ,איבער סאָויעטנפאַרבאַנד און גע"
שטאָרבן אין בוכאַראַ ,בעת דער דאָרטיקער טיפוס-מגפה.
דאָרט איז או ך געשטאָרבן אויף טיפוס זיין טאָכטער לאה (לאָלאַ)
אַמ:על ,אין עלטער פון  02-91יאָר ,װאָס איז געווען אַ ,וואונדער-
קינד" ,האָט געשפּילט יידיש טעאַטער פאַר דער מלחמה ,און אַפילו
גאַסטראָלירט ,אין אין לעמבערגער יידישן מלוכה-טעאַטער ,בעת
דער צווייטער וועלט-מלחמה ,האָט זי געשפּילט די טיטל-ראָל אין
דער דראַמאַטיזירונג פון יעקב דינענאָנס יאָסעלע".
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טאַל,
האָט
אית"
פּולאַ

מיט וועלכן זיי זיינען אַרומגעפאָרן איבער פאַרשיידענע שטעט,
דער לעצטער פאָרגעלייגט ,אַז ,כדי צו דעקן די רייזע-הוצ"
זאָל זי אויך אָ.הייבן שפּילן ,און אַזױ איז זי אַרין אין אַמ"
פון מ,וטער-ראָלן".

ב .שפּילט מיט נאָריס מאָשקאָװיטש ,דערנאָך מיט בלומענ"
טאַלס טרופּע .שפּעטער אין איר מאַנס טרופּעס און אין  5291האָט
זי געהאַט די געלעגנהייט צו שפּילן מיט מאָריס שװאַרץ בעת זיינע
גאַסטשפּילן אין לאָנדאָן ,וואו זיי פאַרבלייבן שוין ,און וואו זי האָט

קורץ פאַרן אױיסברצַך פון דער צווייטער וועלט-מלחמה ווידער די
געלעגנהייט צו שפּילן מיט מאָריס שװאַרץ .צוריקגעקערני זיך קיין
פּאַריז ,איז זי דאָרט פאַרכאַפּט געװאָרן פון די דייטשע אָקופאַנטן.
װי איר טאָכטער גיט איבער ,איז ב .איינמאָל ,גייענדיק אין
גאַס מיט אַ שכנה אין אירע צוויי קינדער ,אַרעסטירט געװאָרן אויף
אַ מס רה פון אַ פראַ:צויז ,אַן אייגנטימער פון אַ לעדער-געשעפט,
וועלכער פלעגט קריגן פון די דייטשן באַצאָלט פאַר יעדן פאַרמסרטן
ייך,

לוט אַ שפּעטערדיקע אינפאָרמאַציע
טעריום פאַר דעפּאָרטירטע איז געלונגען
אין אויגוסט  2491דעפּאָרטירט געװאָרן,
פון דאָרט קיין אָשװיענטשים ,וואו זי איז

פון פראַנצויזישן מיניס-
פעסטצושטעלן ,אַז זי איז
פריער קיין דראַנסי ,און
אומגעבראַכט געװאָרן.

ש .ע .פון איר טאָכטער חייקעלע בורשטין

װלאַדיר ,וועלוול
(געב -- 4981 .קרבן פון די נאַציס}

געב 4981 .אין קעשענעוו ,בעסאַראַביע .לויט יוליאַן שװאַרץ
 -אַ פאָלקס-אַקטיאָר ,אָן קולטור ,געשפּילט פאָטער-ראָלן איןפּראָפּעסיאָנעלן יידישן טעאַטער .אומגעקומען  1491אָדער 2491
אין דער עװאַקואַציע.
זיין טאָכטער חנה ,וועלכע האָט פאַרענדיקט די יידישע טעאַ-
טער-שול אין מאָסקװע ,שפּילט אין קעשנעװוער מלוכה פּופן-טע-
אַטער ,וואו איר מאַן איז רעזשיסער.
ש .ע .פון יוליאַן שװאַרץ און חיהלע אֲשׂ.
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? ע ק ס יק אָן

פון

נוטמאַן ,קלמן
(געב -- 1091 .קרבן פון די נאַציס|

געבוירן  1091אין לאָדזש ,פּױלן .על
געענדיקט אַ
טערן  --קליינהענדלער.
פאָלקסישול .אויס ליבע צום טעאַטער

געװאָרן אַ סופלער אין שלמה קוטנערס
װאַנדער-טרופּע .אין  9191געשפּילט אין
בריסק א'ר פון קוטנער ,דערנאָך אין
דער חברים-טרופּע אין לאָדזשער 'סקאַ-
ל-אטַעאַטער .אין  5291זיך באַטײליקט
אַלס אַקטיאָר אין 'וויקט' ,דערנאָך צוריק

געװאָרן אַ סופלער אין די פאַרשיידענע
טרופּעס אין פּוילן.
בעת דער צווייטער וועלט-מלחמה האָט זיך ג .דערשלאָגן אַנט-
לויפנדיק ,ביז ביאַליסטאָק ,און דאָרט געאַרבעט אין יידישן מלוכה-
טעאַטער ,און װוי שעפטל זאַק גיט איבער ,איז דאָס טעאַטער אַרױס-
געפאָרן גאַסטראָלירן קיין מאָהילעוו ביים דניעפּר און דאָרט באַ-
געגנט ד 22 .יוני  1491דעם היטלער-אָנגריף .אַ טייל מיטגלידער פון

דער טרופּע זיינען אַװעק קיין מיטלאַזיע ,און ג .מיט זיי .דאָרט
זיינען אָרגאַניזירט געװאָרן בריגאַדעס ,וואו ג .האָט מיטגעאַרבעט
בעת ספּאָראַדישע יידישע פאָרשטעלונגען ,און זאָס איבריקע
צוגעהונגערט .ווען װאַנדאַ װאַשילעװסקאַ האָט אָרגאַניזירט די קאָ-
שטשושקאָ-דיוויזיע ,האָט ג .זיך פרייוויליק אָנגעשלאָסן און איז
אַװעקגעשיקט געװאָרן אויפן פּראָנט קעגן די נאַצִיס ,וואו ער איז
אומגעקומען,
ש .ע .פון מאיר מעלמאַן און שעפטל זאַק.
,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,ניו יאָרק ,1391 ,ערשטער

באַנד ,ז.694 .

דורמאַשקין ,װאָלת
{געב -- 8091 .אומגעבראַכט

געװאָרן דורך די נאַציס}

,ערער יז-
געבוירן אין { 8091לויטן ל
כור-בוך? 4191 --ן} אין ווילנע ,פּוליש-
ליטע ,אַלס זון פון באַקאַנטן ווילנער חזן,
דיריגענט און לערער פון געזאַנג אין שולן,
עקיבא דורמאַשקין,
ד .האָט געענדיקט די ווילנער מלוכה-
שע קאָנסערװאַטאָריע און איז גיך געװאָרן
איינער פון די אויסגעצייכנסטע דיריגענטן
אין ווילנע .צוערשט האָט ער זיך מער-
סטנס אָפּגעגעבן אַלס אַקאָמפּאַניאַטאָר ,וואו
ר איז געווען מוסטערהאַפט ,נאָכדעם האָט ער אָנגעפירט אין
ווילנע מיט אייניקע גרויסע כאָרן און שפּעטער מיטן סימפאָנישן
אָרקעסטער ,װאָס איז געווען פאַררעכנט פאַרן בעסטן אין ליטע.

אין ,ל,ערער יזכור-בוך" ווערט געזאָגט:
;,עקיבאס זון נאַ קאָנסערוואַטאָריע

געענדיקטער,

|
לערער

פון

מוזיק אין ווילנע .אומגעקומען אויף פּאַנאַר אין  ,)1491געבוירן
אין ווילנע  .4191שוין אַלס קליינער יינגל האָט ער אַרױסגע-
וויזן גרױסע מװיקאַלישע פעיקייטן .דער פאָטער האָט אים צו
 4יאָר אָנגעהױבן לערנען קלאַוויר .צו  7יאָר האָט דער קליינער
וואונדערייינגל שױן געגעבן קאָנצערטן פאַר געפּאַקטע זאַלן צו
 6יאָר ענדיקט וואולף די העברעישע גימנאַזיע אין ווילנע .אין

4019

וריידישן

ט עאַט ער

 7ענדיקט ער וילנער קאָנסערואַטאָריע און פאָרט קין װאָר-
שע צו שטודירן ביים באַרימטן פּראָפּעסאָר בערדיאַיעון .דער
פּראָפּעסאָר האָט אים אָנערקענט פאַר איינעם פון זיינע בעסטע
און פעיקסטע 3לער .צוליב אױעבראָך פון קריג פאַרלאָזט
וואולף ווארשע און ער קומט צוריק קיין ווילנע .ער ווערט
אינגיכן דיריגענט פון וילנער פילהאַרמאַניע און פירט זין
אַרבעט מיט גוויס דערפאָלג .קריטיקער זאָגן אים פאָר אַ גרוי-
סע צוקונפט .אין  0491פירט ער אויף די אָפּערע יאַאידאַי א'ן
יידיש .ער לערנט אין עטלעכע יידישע שולן און גימנאַזיעס
טעאָריע פון מזיק .ער איז אויסגעויינלעך באַליבט בי די
שילער".
,אָגבוך פון ווילנער געטאָ" פאַרצייכנט ה .קרוק ,אַז
אין זיין ט
ר .איז אומגעקומען איין טאָג פאַר דער באַפרייונג 91 ,סעפּטעמבער
( 1ראש השנה) ,און אַז
אין געטאָ שאַפן זיך צוריי כאָרן ,אַ העברעישער או אַ יידי-
שער .מיטן העברעישן פירט אָן דער מװיקער װאָלף) דור-
מאַשקין( ... .דעם -62טן אַפריל  )2491איז אין ניי-רעמאָנטירטן
זאָל פון אַמאָליקן איג קליינעם שטאָט זאַל פאָרגעקומען די
פּרעמיערע פון דער ערשטער פאָרשטעלונג פונס געטאָ-טעאַטער
ינאָכן דערעפנונגס װאָרט פונם
ביי דער קולטור-אָפּטיילונג.
לייטער ,אינזש .גוכמאַן ,קומט אַ קאָנצערט פון דעם קליין-סימ-
פאָנישן אָרקעסטער אונטער דער לײטונג פן דורמאַשקץ ,אַ
קלאַוויר-קאָנצערט און אַ ריי דראַמאַטיש-טעאַטראַלע אַרױסטרע-
טונגען .די אויספירונג איז ארַיינע .דער צוקלייב אַ כאַאָטישער,
אין בעסטן פאַל אפַלאַנלאָזער ... .נדעם פ-טן אױגוסט )2491
בייגעווען דעם -5טן סימפאָנישן קאָנצערט אין זאַל פון געטאָ-
טעאַטער .ווידער אַמאָל דאָס זעלבע .די געטאַ באַוייזט וואונדער
אויף אַלע געביטן פון טעטיקייט .דער לעצטער קאָנצערט אונטער
דער לייטונג פון ו .דורמאַשקין איז אַ באַווייז ,אַז אויך אויפן
געביט פון מוזיק-קונסט שטייט זי געטאָ נישט אָפּ .דער קאָו-
צערט איז ביי די געטאָ-באַדינגונגען און די געטאָ-מעגלעכקייטן
אַן אויפטו פון אַ הויכער מדרגה .אַנדערהאַלבן שעה דערהייבונג
 ...היינט ,דעם -03טן
און פאַרגעסונג איז אַ גרויסער אויפטו.
מיי ( ,)3491אין שייכות מ'טן יאָר (טאָגן פון סימפאַנישן אַר-
קעסטער אין געטאָ ,חזרט זיך איבער דער דערמאָנטער קאָן-
צערט (פאָרגעקומען מיט אַן אַוונט פריער) ,וי  6בענעפיס-קאָנו-
צערט לטובת דעם דיריגענט הער װ .דורמאַשקי21( ... .טן
יוני  )53491מיט צוױי טעג צוריק איז פאָרגעקומעו אין געטאָ-
טעאַטער די פייערלעכע פרעמיערע פון דער העברעישער דראַ-
מאַטישער סטודיע אין געטאָ .עס איז געשטעלט געװאָרן דוד
פּינסקיס יהיהודי הנצחיי  --דער אייביקער ייד .די אויפפירג,
װי געוזאָגט ,האָבן אויף זיך גענומען די סטודיאַנטן ,דאָס רוב
פּאָליציסטן .די רעזשי האָט איבערגענומען דער יידישער אַר-
די
טיסט בערעגאַלסקי ,מחזיק-לייטתג  --װ .דורמאַשקין.. .
פאָרעטעלונג ,װוי אויף געטאָ-באַדינגונגען ,מאַכט אַ גוטן איין-
דרוק ,דער עיקר ,די מאַסן-סצענעס פון -1טן אַקט".
אין ווילנער געטאָ  --וי עס וייזט אָן ש .קאַטשערגינסקי --
האָט ד .פאָרטגעזעצט זיין קינסטלערישע טעטיקייט ,אָרגאַנִיזירט
און אָנגעפירט מיטן סימפאָנישן אָרקעסטער ,נאָך אַ בעסערער וי
דער שטאָטישער; מיטן עסטראַדע-אָרקעסטער :מיטן העברעישן כאָר
און מיט קינדער-כאָרן .ער האָט אויך אָנגעשריבן גרעסערע מו-
זיקאַלישע װוערק און מוזיק צו דער אויפפירונג פון 'היהודי הנצחי,
2020

?לדושים

באָנד

שאוהי

ד .האָט פאַקטיש אויך אָנגעפירט מיטן סימפאָנישן אָרקעסטער

אויף דער אַרישער זייט ,כאָטש אָפּיציעל איז ער דאָרט געווען פאַר-
שריבן נאָר וי אַ נאָטן-שרייבער .נאָכדעם וי די פּרואוון אים צו
ראַטעװען האָבן זיך ניט איינגעגעבן ,איז ער ביי דער ליקװידאַציע
פון דער ווילנער געטאָ אַװעקגעשיקט געװאָרן קיין עסטאָניע .אין
איינעם פון די לאַגערן האָט ער פאַרלאָרן עטלעכע פינגער פון אַ
האַנט .זומער  4491איז ער פאַרברענט געװאָרן אין עסטאָנישן

לאַגער לאַגעדע.
אין וועגן זיין טראַגישן סוף װוערט איבערגעגעבן

אין ,לערער

יזכור-בוך":

דאָס בלוטיקע יאָר  1491האָט שווער געטראָפן דעם ינגן
קינסטלער .אָבער נישט די מױערן פון געטאָ ,נישט די שטרענגע
פאַראָרדנונגען פונם דייטשן אָקופּאַנט זיינען אימשטאַנד אָפּצו-
ער אָרגאַניזירט אין
שטעלן וואולף דורמאַשקינס טעטיקייט.
ווילנער געטאַ אַן ערשטקלאַסיקן סימפאַנישן אַרקעסטער .אוו-
טער לעבנסגעפאַר גנבעט ער זיך אַרױס פון געטאַ און שאַפט איין
אינסטרומענטן או נאָטן .ער באַקומט די ערשטע געטאָ-פּרעמיע
פאַר מוזיק פאַר זיין יעלעגיע אויף פּאָנאַרי .ער פירט איך אָן
מיטן העברעישן כאָר און שרייבט אָן מזיק צו דער אויפפירונג
פון ד .פּינסקיס יהיהודי הנצחיי .ער שאַפט אין געטאָ אַ מוזיק-
של .נאָך דעם װי די פּרואוון אים צו ראַטעווען האָבן זיך ניט
איינגעגעבן ,איז ער ביי דער ליקװידאַציע פון ווילנער געטאָ
אַװועקגעשיקט געװאָרן קיין עסטאָניע ,קלאָגע".
ן
ש
י
זיינע שוועסטער גיבן אָן ,אַז אַפילו אין עסטאָנ
קאָנצענטראַ-
ציע-לאַגער איז ער ווייטער אָנגעגאַנגען מיט זיין
ר
ע
ש
י
ל
ַ
א
ק
י
ז
ו
מ
טע-
קייט און ממש אַ שעה פאַר דער באַפרײונג איז
ר
ע
ט
נ
ע
ר
ב
ר
ַ
א
פ
גע-
װאָרן אין קלאָגע דורך די נאַציס,
זיינע צוויי שוועסטער העני און פאַני ,שילער פון דער ווילנער
קאָנסערװאַטאָריע ,האָבן זיך באַװויזן צו ראַטעװען און לעבן אין ניו"
יאָרק .זי זיינען אױפגעטראָטן ביים נירענבערגער פראָצעס פאַרן
אינטערנאַציאָנאַלן טריבונאַל אין משפּט קעגן די נאַצי"רוצחים.
זיי האָבן אַרױסגעגעבן אַ רעקאָרד ,לידער צו געדענקן"( ,ווילנער
געטאָדלידער און העברעישע לידער) געזונגען פון העני דורמאַשקין
און באַגלײיט אויף דער פּיאַנאָ פון איר שוועסטער פאַני,
ש .ע .פון דוד ראָגאָ און ש .ע .פון העני און פּאַני דורמאשקין.

ש .קאַטשערגינסקי  ---ח
,ורבן װילנע" ,ניו יאָרק ,7491 ,זי.42322 .

 ,לערער

יזכור-בוך",

ניו

יאָרק,

,4591

זו.

,621:521

ה .קרוק  --טאָגבוך פון װילנער געטאָ ,/ניו יאָרק ,1691 ,זו,442 ,532 .
,075 ,065 ,9

וויירע ,משה
|געב5 .

 --אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

פּױלן

פועלי-ציוניסטישער

געבוירן  5981אין װאַרשע,
מ .פּערענסאָן אינפאָרמירט:
יאין די ואַרשעווער טעאַטער-קריזן
האָט מען אים גערופן דער יפּראָפּעסיאָנע-
לער אַמאַטאָרי .אַ גאַנץ לעבן זיך אָפּגע-
געבן ביים אָרגאַניזירן און רעזששיסירן אין
דראַמאַטישע קרייזן ,הױיפּטזאַכלעך אין די,
וועלכע האָבן זיך געפונען אונטער דער
אַזױ
השפעה פון די לינקע פּועלי-ציון,
האָט ער יאָרן לאַנג אָנגעפירט און רע-
זשיסירט מיט אַרבעטער-גרופן אין דער
יאַרבעטער-הייםי אין ואַרש( }:קאַרמעליצ-

קע  ,)32אויך האָט ער אַ געוויסע צייט אָנגעפירט מיט אַ דראַ-
מאַטישן קרייז ביים לינקן פועלי-ציוניסטיש :ספּאָרט-קלוב
ישטערף .ער האָט אויך פון צייט צו צייט מיטגעשפילט אין אָט
די קרייזן ,אָבער באַואוסט איז ער קודם-כל געוען װי אַ רע
זשזיסער,
אין דער יבאָראָכאָוו-הײסי אויף קאַרמעליצקע איז לאַנגע
יאָרן געשפּילט געװאָרן יידיש טעאַטער אין די עסבת אָוונטן .מ.
ויידע האָט דאָרט אויפגעפירט פיעסן פון בעסערן יידישן רע"
פּערטואַר .אַ טייל איז ווערט צו דערמאָנעף דאָרפסיונג ,דער
שטומער ,דעםס שמידס טעכטער ,גרינע פעלדער ,יענקל דער
שמיד ,000,002 ,די שחיטה ,גאָט ,מענטש און טייול ,אַזעף פון
ב .ניקאָלאַיעווסקי ,אַ שנירל פערל ,דער טויבער ,אין קוילן-שאַכט
פון ח .ראָזענשטיין.
אין  5291איז ער געווען זייער אַקטײן ביים אָרגאַניזירן דעם
פאַרבאַנד פון די יידישע דראַמאַטישע קרייזן אין פוילן ,וועמנס
אָרגאַניזאַטאָרן עס זיינען אויך געווען מ .ווייכערט ,דוד הערמאַן,
ה .גליקשטאָק און מ .פּערענסאָן".
דר .מ .ווייכערט שרייבט:
ידי פּועלי-ציוניסטישע ייידישע בינעי האָט געהאָט אין װואַר-
שע צויי (דראַמאַטישע) קרייזן ,איינעס פּאַר דערוואַקסענע און
דעם צוױיטן אַ יוגנטלעכן .אָנגעפירט מיט ביידע האָט משה
וויידע .ער איז געווען איבערגעגעבן זיין אַרבעט בלב ונפש און
פלעגט אַחוץ דעם צופאָרן אויף דער פּראָוינץ כדי צו אָרגאַנײ
זירן קרייזן אָדער רעזשיסירן פּאָרשטעלונגעןײ.
,אַרלאָשענע שטערן" כאַראַקטע-
יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך פ
ריזירט א'ם אַזױ:
יעס זיינען געווען אין פּוילן מענטשן ,װאָס הגס זי זיינען
נישט געוען קיין פּראָפּעסיאָנעלע טעאַטער-מענטשן ,האָבן זי
נישט װײניקער מיטגעהאָלפן צו שטאַרקן און פּראָפּאַגאַנדירן
דאָס בעסערע יידישע טעאַטער .איינער פון די דאָזיקע עקשנים
איז געווען אַ וואַרשעווער יינגערמאַן ,אַן אָנגעזעענער טוער בי
די האַנדלס-אָנגעשטעלטע און מיטגליד פון דער פועלי ציון-
פּאַרטײ ,משה ויידע .ער האָט אין די צװואַנציקער יאָרן געגרינ-
דעט אין וװואַָרשע אַ דראַמאַטישן קרייז ,וואו ער האָט אויפגעפירט
אַן אינטערעסאַנטן און ערנסטן רעפּערטואַר .ויידע האָט די
פּיעסן אַלֵיין רעזשיסירט ,אַלײן איינגעאָרדנט די פּאָרשטעלע-
גען און איז אַליין אַרױסגעפאָרן אויף דער פּראָווינץ צו דינגען
טעאַטער-זאַלן און אויך דאָרט איינצואָרדענען די פאָרשטעלונגען.
ער האָט זיך נישט באַגנוגנט מיטן שפילן בלױז אין װאַרשע,
נייערט אויך זיין קרייז אַראָפּגעבראַכט אין די שטעט און שטעטלעך
אַרום ואַרשע .דער רעפּערטואַר פון וויידעס דראַמי-קרייז איז
באַשטאַנען פון פיעטן ,װאָס זיינען לרוב געשפּילט געװאָרן אין
די ערנסטערע טעאַטערס אין וואַרעזע.
בלי שוז ספק איז די דאָזיקע טעאַטער-אַרבעט געווען אַ פאָ-
זיטיווע ,און הגם פּראָפּעסיאָנעלע ואַנדער-טרופעס האָבן גע-
האַלטן ,אַז די יוױיידעס' נעמען צו דאָס ברויט בי זיי און גע-
קוקט איף די דראַמי-קרייזן וי אויף אַן אָנשיקעניש ,מוז מען
אָבער צוגעבן ,אַז די אױיפגאַבן ,װאָס נעס) האָבן זיך געשטעלט
די פיל-פאַרצווייגטע טעאַטער-סטודיעס און דראַמאַטישע קריזן
אין פּוילן ,זיינען געווען ביזיגאָר װאָגיקע .זיי האָבן אַ סך ביי"
געטראָגן צו דער אַנטוויקלונג פונם בעסערן יידישן טעאַטער אין
פיל אין װאַרשע אַליין זיינען געווען צענדליקער דראַמאַטישע
יי

2021

2022

קרייזן ,פון וועלכע דעם אויב-אָן האָבן פאַרנומען ,אויסער משה
וויידעס קרייז ביי דער געזעלשאַפט יאַרבעטער אֶוונט קורסױ
וְאון דאָ רעכנט טורקאָוו אויס אַ ריי אַועלכע קרייזן איבער
פּױלןן ...עס פעלן אונדז היינט די פאַרמלהמהדיקע אידעאַ-
ליסטן און עקשנים וי די משה וױידעס ,װאָס האָבן געשאַפן
אַטמאָספער און אַ סביבה פּאַרן יידישן טעאַטער .דאָס פּראָפּע-
סיאָנעלע יידישע טעאַטער אין מזרח-אײראָפּע (פאַר דער לעצ"
טער מלחמה) האָט זיך אויך באַנוצט מיט די דראַמי-קרייזן צו
אירע אויפפירונגען און אין דער באַטײליקונג פון די מאַס-
סצענעס .און מיט ואָס פאַר אַן איבערגעבנקײיט און אחריות
האָבן זיך די אָרגאַניזירטע גרופעס באַצױגן צו זייערע אױפ-
גאַבעס!
משה וויידע איז ,אַ דאַנק זיין נוצלעכער אַרבעט ,געװואָרן זייער
פּאָפּולער אין פּוילן זיין פּאָפּולאַריטעט איז דערגאַנגען אַזױ
וייט ,אַז ווען די אָנהענגער פון לייכטערן זשאַנד אין יידיעזן
מעאַטער האָבן געוואָלט חוזק מאַכן פון אַ יידישן אַקטיאָר ,װאָס
שפּילט אויסשליסלעך אין ערנסטן רעפּערטואַר ,האָבן זיי אים אָנגע-
רופן יוױידעי ..אין די פריערדיקע יאָרן האָט מען אַזאַ איינעם
באַצײיכנט מיטן נאָמען יאינטעליגענט' אָדער יליטעראַרישער
משה

ויידען

האָט עס אָבער קיין אומכבוד

זינער

אַקטיאָרי., .
נישט פאַרשאַפט".
און וועגן זיין טראַגישן סוף שרייבט יאָנאַס טורקאָו:
ווען די מלחמה איז אױסגעבראָכן ,האָט משה וױיידע פאַרי
לאָזט װואַרשע און זיך געלאָזט צו מזרח .ער איז אָבער באַלד
צוריקגעקומען און איז געװאָרן זייער אַקטיו אין דער יאַלֵיין-
הילףי ,אַלס אָנפירער פון אַ פאָלקס-קיך .ער איןז אויך געווען
שטאַרק טעטיק אין דער אונטערערדישער באַוועגונג אין ואַר-
שעוער געטאָ .ווען איך האָב אים איינמאָל געפרעגט פאַרואָס
ער אָרגאַניזירט נישט קיין ידראַמי-קרײז אין געטאָ ,האָט ער מיר
געענטפערט :יאיצט איז אַ צייט צו אָרגאַניזירן אַנדערע יקרייזױ
קרייזן ,װאָס זאָלן קעמפן טיט די דייטשף .אױך אין דער דאָי
זיקער אַרבעט איז ער געווען זייער אַקטיװן .משה ויידע איז
געווען באַקאַנט פון דעם ,אַז אַלע אויפגאַבן ,װאָס מען האָט אים
אָנפאַרטרױט ,האָט ער דערפילט בשלמות .ליידער האָט ער שוין
נישט דערלעבט צו זען די פרוכטן פון זיינע לעצטע צוגרייטונגען
צום אױיפשטאַנד אין ואַרשעוװוער געטאָ .בעת איינער פון די
געטאָ-אַקציעס איז דער שטילער ,באַשײדענער און צילבאַוואוף-
מער משה וויידע אומגעבראַכט געװאָרן דורך די דייטשישע
רוצחים".

ש .ע .פון מ .פּערענסאַן.
יאָנאַס טורקאָװ  ---פ,אַרלאַשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צװיי,
זז,29798 .
מיכאַל װייכערט , --װאַרשע ,תל-אביב ,1621 ,ז812 .

בראָדסקי ,מוסיא
(געב .בערך  -- 1291אומגעבראַכט

געװאָרן דורך די נאַציס}

וי דוד ראָגאָוו גיט איבער ,איז זי געבוירן געװאָרן בערך 1291
אין ווילנע ,פּױליש-ליטע .ב .האָט געשפּילט בעת דער סאָוויעטי-
שער אָקופּאַציע פון ווילנע אין וילנער יידישן מלוכה-טעאַטער,
און איז אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס אין יונגן עלטער
פון  22אָדער  32יאָר.

ש .קאַטשערגינסקי

באַמערקט,

אַז זי איז אומגעבראַכט

געװאָרן

אין יוני  4491אויפן פּאָנאַר ,צוזאַמען מיט איר מאַן ,אַ ברודער פון
רעזשיסער

מאַקס

וויסקינד,

ש .עפ.ון דוד ראגאוו,
ש .קאַטשערגינסקי , ---חורבן וילנע" ,ניו יאָרק ,7491 ,ז,822 .

וויינבערג ,קאַרל
וָהיים הערבסטן
(געב 51 .פעברואַר  -- 3981אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס)

פון
קיין
א'ן
מיט
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געבוירן  51פעברואַר  3981אין ואַר"
שע ,פּױלן .פאָטער  --אַ צוקערבעקער.
געענדיקט אַ פאָלקס-שול .,פון ליבע צום
טעאַטער ,געװאָרן אַ שליח ביי אַקטיאָרן.,
שפּעטער אַ סטאַטיסט ,אין אין עלטער פון
 7יאָר געװאָרן אַ כאָריסט-- 0191 .
אַרױסגעפאָרן מיט אַ גרופּע יונגע יידישע
אַקטיאָרן און דעביוטירט אין שטעטל
װולאָדאַװוע אַלס 'האָצנאַך' -- 2191 .גע-
שפּילט אַ קורצע צייט אין דער טרופּע
גאַסטראָלירנדיקן אַברהם אַקסעלראָד און מיטגעפאָרן מיט א ם
טשערנאָווֹיץ .דערנאָר געשפּילט ביי אַשכנזי אין רומעניע,
ווידער ביי אַקסעלראָד אין טשערנאָוויץ 61-5191 .געשפּילט
אַ חברים-טרופּע איבער אונגאַרן ,דערנאָך איבער טשעכיע.
 ---אין גאַליציע ביי עבעל -- 8191 .אין קראָקע ביי יאַקאָב,

 --אין לובלין און סביבה א'ד פון ש .הערשקאָיויטש,

 --ביי חיים סאַנדלער און זינט דעמאָלט אין פאַרשיידענע3
הברים-טרופּעס,
וו .האָט זיך אויך ,אין  ,6191באַטײליקט אין בודאַפּעסט אין די
פילמען ,ליאָן לעמא" און ,סימאָן יודיט".
בעת דער צווייטער וועלטימלחמה זיך געפונען אין פּױלן וואו
ער איז אומגעבראַכט געװאָרן פון די נאַציס,
ש .ע .פון מאיר מעלמאן,
לעקסיקאָן פון יידישן טעצטער" ,ניו יאָרק ,1291 ,ערשטער באַנד .זו,487386 .

וויינטרויב-גראַף ,לאה
{געב 01 .סעפּטעמבער  -- 8881אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן  01סעפּטעמבער  8881אין
באָטאָשאַן ,רומעניע .פאָטער  --געאַרכעט
ביים יידישן טעאַטער .אין  9881טראָגט זיך
איבער די פאַמיליע קיין בוקאַרעסט ,וואו וו.
לערנט א | דער עװאַנגעלישער שול ,און
יידיש

--

אין דער

חיים.

צוליב דעם ,װאָס אירע עלטערן וװווינען
אין בנין פון יידישן ,זשיגניצע"-טעאַטער,
ווערט וו .אויפגעצויגן מיט אַקטיאָרן ,און
אין עלײמער פון  41יאָר ווערט זי אַרײנגע-
נומען אין כאָר פון דער טרופע ,וועלכע לאָזט זיך אַרױס א בער
דער פּראָװוינץ .װ':ס ערשטע ראָל ביי סעגאַלעסקאַיגאָלדענבערג
איז געווען ,אַ חסידל" אין דער אָפּערעטע ,די יידישע וועלט" .נאָכן
אָפּפאָר פון דער פּרימאַדאָנע בערטאַ גוטענטאַג ,ווערט װו ,.ניט-ווילנ-
דיק ,אַ פּרימאַדאָנע ,און שפּילט אַזעלכע ראָלן איבער דער פּראָוזינץ,
=

2023

2024

חדושים

הי

באַ1ד
אט

(געב --- 9191 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

וו .איז געווען איינע פון די ערשטע מיטגלידער און הױיפּט-ראָ-
וי די טרופּע איז זיך צעפאַלן ,איז וו .צודיק אַריבער אין די אָרטיקע
יידישע אָפּערעטן-טעאַטערס.
לויט מאיר מעלמאַן איז װו .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס,
װאַרשײנלעך ,אין ווין,
ש .ע .פון מאיר מעלמאַן.
 ,לעקסיקאָן

פון

יידישן

טעאַטער",

ניו

יאָרק

,1391

ערשטער

באנר,

ז,680 .

זיידע ,חוה
וֶגֶעב -- 9981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן  9881אין ראַװאַ:ביאַלאַ ,פּױלן,
פאָטער  ---אַ װאַלד-סוחר .אַלס קינד פון
 3יאָר אַריבער מיט די עלטערן קיין לאָדזש.
דאָ געלערנט אין דער פּריװואַט-שול פון

קאָן .פרי געװאָרן אַ שניידערין.

איר קינסטלערישע

קאַריערע אָנגע-

הויבן אַלס כאָר-מיטגליד אין געזאַנג-פאַר-

יין ,האַרפע?" ,דערנאָך אַרײנגעטראָטן אין
{

=

דראַמאַטישן פאַריין ד,ראַמאַטישע קונסט",

ואו זי שפּילט פּ,עסעניו" אין גאָרדינס

גאָט ,מענטש און טייוול" .נאָכן איבעררייסן אויף אַ געוויסע צייט
איר שפּילן ,פאַרבינדט זי זיך װוידער מיט פאַרשיידענע דראַמאַטישע

קרייזן ,ביז זי טרעט אַריין אין  ,8191וי אַ פּראָפּעסיאָנעלע אַקטע-

ריסע ,אין דער טרופּע פון מ .ד .װאַקסמאַן .וואו זי שפּילט אַ סעזאָן.
ז .האָט חתונה מיטן שישפּילער שלמה קוטנער ,שפּילט דעם
סעזאָן  7276291אין רומעניע ביי מאזא ,דערנאָד אין דער ,ווילנער
אָפּערעטן טרופּע" (קוטנער ,קאַדיש ,כאַש ,זיידערמאַן ,לערנער א'אַ)
און פאַרבלייבט שפּילן אין ריגע  3און אַ האַלב יאָר .ז .שפּילט
דערנאָך אין לאָדזש ,ווילנע ,און דעם סעזאָן  42-3391אין װאַרשע-
ווער 'סקאַלאַ'-טעאַטער,

ז .פלעגט אָפּט איבעררייסן איר שפּילן אויף דער בינע ,באַזונ"
דערס אין דער צייט פון קוטנערס קראַנקהייט ,ווען זי האָט אַרום
אים טאָג און נאַכט געװאַכט.
בעת די צווייטע וועלט-מלחמה האָט אױיסגעבראָכן ,האָט זי זיך
מיט איר מאַן געפונען אין װאַרשע .דאָרט  --וי עס גיט אָן יאָנאַס
טורקאָוו  ---איז זי פּאַראַליזירט געװאָרן און ניט געקאָנט פאַרלאָזן
די שטוב ,און דאָס האָט אויך געצוואונגען אין א געוויסער מאָס
קוטנעון צו האַלטן זיך אין דער היים ,ניט אַרױסצוגײן ,ניט קאָנען
פאַרדינען און מוזן אָנקומען צו דער יידישער סאַציאַלער אַלײינהילף,
ביים אָנהייב פון דער ליקװידאַציע פון דער װאַרשעװער געטאָ ,ווען
קוטנערן האָט זיך נאָך איינגעגעבן אַרױסצורײיסן זיך פון די הענט
פון משחית ,האָט עס אָבער ז ..צוליב איר קראַנקהײיט ,ניט באַװיזן,
זי איז צוגענומען געװאָרן פון די דייטשן און געקראָגן דורך זײי
איר מאַרטירער:-טױט,
מ.{ .

יאָנאַס

געבוירן  .9191עלטערן  --די יידישע
שוישפּילער חנה לערנער און דוד זיידער"
מאַן .אויפגעצויגן געװאָרן אין בערלין,
דייטשלאַנד ,ביי משפּחה .געענדיקט גימנאַ"
זיע און שטודירט אַלס דאָקטער מעדיצין,
אָבער צוליבן היטלערירעזשים געמוזט אי"
בעררייסן זיין שטודיע און צװאַמען מיט
די עלטערן אַװעק קיין פּױלן ,אין װאַרשע,
וואו זיי זיינען דערנאָך אַריין אין געטאָ.
ער האָט קיינמאָל נישט געטראַכט וועגן
שפּילן טעאַטער ,אָבער די געענדערטע לעבנס-באַדינגונגען ,האָבן
אויך דערצו דערפירט,
יאָנאַס טורקאָוו שרייבט וועגן דעם:
,פּלוצלינג האָט ער זיך אין געטאָ אַרױסגעויזן פאַר אַ נישט
דורכשניטלעך-פעיקן אַקטיאָר .האַרי זיידערמאַן איז געוען אַ
פעסט-געבויטער בחור (מיט א קאָפּ העכער פונם טאַטן ,מיט אַ
שיין ,ליכטי? פנים ,אַ שיינע אֹיסשפּראַך און גאָר גרויסע בינע-
פעיקייטן .זיין טאַטנס שטים האָט ער נישט געירשנט ,אָבער
דערפאַר האָט ער אים איבערגעװאַקסן מיט שוישפּילערישן
טאַלענט.
װען דער דעזשיסער מאַקס וויסקינד האָט אויפגעפירט אין
יעלדאָראַדאָ -טעאַטער קאָברינס ידאָרפס-יונגי ,האָט ער דעם
יונגן האַרי זיידערמאַן געגעבן די הויפּט-ראָל .זיין ייענקל בוילעי
איז פאַר אַלעמען געווען אַ גרויסע אַנטפּלעקונג .מען האָט דער-
זען פאַר זיך אַ יונגן ,זייער באַגאַבטן דראַמאַטישן שוישפּילער
פון וועלכן מען קאָן אַ סך דערװואַרטן .ליידער האָט זיך זיין
טעאַטער-קאַריערע געענדיקט מיט דער דאָזיקער ראָל זיין ער-
שטע און לעצטע).
זיינע עלטערן האָבן זיך מיט אים זייער געגרויסט און שטאָל-
צירט ,אין זיי האָבן טאַקע געהאַט אַ רעכט דערצו .דוד זיידער-
מאַן איז געווען אַ גרויסער וויצלער און דערביי אויך נישט דורכ-
לאָזט די געלעגנהייט צו זאָגן :יפון מיין גרויסער שטים און פון
חנהס זיין פרוי חנה לערנער) גרויסן סוברעטישן טעמפּעראַמענט
איז געקומען אויף דער וועלט אַ גרויסער דראַמאַטישער טאַלענט.
טאָ גײ ,יי אַ חכם ! ".
ז ,צוזאַמען מיט זיינע עלטערן ,האָבן געאַרבעט אין טעבענסעס
'שאַפּ' ,פון דאָרט האָט מען זיי אַװעקגעשיקט אין לאַגער פּאָניאַ-

 -טאָוו ,נעבן לובלין .קורץ איידער די דייטשן האָבן דעם לאַגער אוג"

טערגעצונדן און אומגעבראַכט אַלע יידן צוליב דעם דאָרטיקן העל-
דישן יידישן אויפשטאַנד ,האָט די יידישע אונטערערדישע אָרגאַ-
ניזאַציע אַרױסגעפירט פון דאָרט עטלעכע יידישע אַקטיאָרן כדי זי
צו ראַטעװען .צווישן זיי ז .און זיינע עלטערן .אָבער אין לובלין
זיינען זיי געכאַפּט געװאָרן פון די נאַציס און מ'האָט זיי אַלע
אַװועקגעשיקט קיין מאַידאַנעק ,וואו זיי זיינען דעם -3טן נאָוועמבער
 ,23אונטער די קלאַנגן פון שטראָוס' 'ווינער װאַלץ' אומגעבראַכט
געװאָרן.
ש.

טורקאָװ , --פאַרלאָשענע

אציינטן ז,28 .

שטערן,,

בוענאָס

איירעס,

,3591

באַנד

טי

יי

א

אט

זיײידערמאַן ,האַרי

זינט  8091האָט וו .געשפּילט אין ווין .,טשערנאָוויץ ,פּאַריז ,גאַלי-
ציע ,אונגאַרן און דייטשלאַנד,
ליסטן אין דער ,פרייע יידישע פאָלקסבינע" אין ווין ,און נאָכדעם

ושיא

שטעט

אאקאאט

ר
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זײדערמאַן.

,אַרלאַשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
יאָנאס טורקאָװ  ---פ
זז.701-001 .

,
יי

2085

2026

פֿון

לעקספיקאַן

מאַרסאַלאָון,
(ראובן מאנדעלבוים}
{געב 52 .נאָװ --- 6981 .אומגטײראַכט געװאָרן דורך די נאַציס)
געבוירן  62נאָוועמבער  6981אין װאַר-
שע ,פּױלן .זיידע  --אַ רב ,פאָטער  --אַ
האָלץ-סוחר ,אַ חסיד ,אַ מקובל .געלערנט
אין חדריםאון ישיבות ,און בגנבה --
וועלטלענע למודים .ערשט נאָך דער מו-
טערס טײט ( ,)1291באַקענט זיך מ .אין
אַ שכנוונדיקן קאַפע:-הױז מיט אַ גרופע
'ליבהאָבער' ,וועלכע ער סופלירט אַ פּיעסע.
 -געװאָרן אַ פּראָפּעסיאָנעלער3
אַקטיאָר און סופלער אין דער פּראָװינץ-
טרופּע א'אַ פון רייף ,מיט וועלכער ער פאָרט אַרום  2יאָר-61 .
5
 -אַנגאַזשירט אין װאַרשעװער ווענוס' (דיר --- .ה .זלאָ-,
)
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פּױלן אַלס אַקטיאָר
און סונלער מיט היימי און אַננאַ יאַקובאָװיטש --- 0279191 .מיט
אַ חב-ים-טרופּע -- 2271291 .פאַריינס-פאָרשטייער אין ווילנער
טרופּעס -- 3291 ,מיט מאַלי פּיקאָן אין װאַרשע ,וואו ער בלייבט
אַרבעטן אין די יאָרן  7274291אין פאַרשײדענע יידישע טרופּעס,
 -- 2אין אַ טורניי מיט לידיאַ פּאָטאָצקאַ און זינט  9291ווידער
אין װאַרשע.
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אַרטיסטן-פאַריין אין פּולן.
מ .האָט אָפּגעגעבן צום דרוק אַ ריי געשפּילטע פּיעסעס פון פאַר-
שיידענע מחברים |אַן זייער הסכמה אָדער וויסן| .צוויי פון די דאָ-
זיקע פּיעסן| :ל .פריימאַן און ס .ה .קאָנסן 'ציפּקע פייער' ,קאָמעדיע
אין  4אַקטן מיט געזאַנג (װאַרשע  )5291און (װוויליאַםס סיגעלסן ,וואו
זיינען מיינע קינדער ?" ,מעלאָדראַמע אין  4אַקטן( ,ואַרשע )6291
זיינען ,אָן די נעמען פון די מחברים ,דערשינען אונטער זיין
רעדאַקציע.
לויט מאיר מעלמאַן איז מ .אומגעקומען דורך די נאַציס אין דער
װואַרשעװער געטאָ.
ש .ע .פון מאיר מעלמאַן
ל,עקסיקאָן פון יידישן טעאַטער,/

װארשע,

,4391

צװײיטער

באַנד ,ז8521 .

נרובער ,אפתר
{געב .בערך  -- 7191אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

געבוירן בערך  7191אין אַן אָרעמער,
הייס

אין לעמבערג,

מזרח'גאַ-

פרומער
ליציע.
איר ביאָ;ראַפער יאָנאַל טורקאָוי גיט
איבער ,אַז זיר פאָטער האָט אויסגעאַר.
בעט היטלען פאַר פּוערים און דערפון
קוים פאַרדינט אַ טרוקן שטיקל ברויט
פאַר זיין משזחה ,און אַזױ װי עס איז
פּשוט נישט געצווען צו צאָלן דירה-געלט,
האָט מען זיי סוף כל סוף אַרױסגעװאָרפן
4
אויף דער גאַס .די משפּחה האָט דעמאָלט צונויפגעקלאַפּט אין
דער לעמבערגער פאָרשטאָט זניעשיעניע אַ ביידל :פון ברעטלעך
און דאָרס געוווינט ביזן אוױיסבראָך פון דער צוייטער וועלט-מל-

יידישן

טעאַטעו

חמה .ג .אַלײן האָט ניט געאַרבעט ,נאָר געגאַנגען אין אַ פאָלקס-
שול ,וועלכע זי האָט געענדיקט ,אָבער פאַר מער בילדונג האָט
זי נישט געהאַט קיין מיטלען .דערפאַר אָבער איז זי געווען א
ליידנשאַפטלעכע לייענערין פון ביכער ,און אַזױ ווי איר צוייטע
ליידנשאַפט איז געווען טעאַטער ,איז זי אַװעק צו דער באַרימטער
פּױילישער שוישפּילערין װאַנדאַ שיעמאַשקאָ ,וועלכע האָט או-
געפירט מיט אַ טעאַטער-שול אין לעמבערג דאָרט אָנצוקומען װי
אַ שילערין .,די שוישפּילערין האָט זי פאַרהערט און זיך איבצר.
צייגט ,אַז זי באַזיצט מער וי דורכשניטלעכע ביגע-פעיקייטן ,נאָר
אָנצוקומען אין דער שול האָט מען געדאַרפט האָכן לכל הפּחות
מיטלשול-בילדונג ,אָבער פאָרט האָט מען פאַר איר געמאַכט אַן
אויסנאַם :זי אַריינגענומען אין דער שול און אַפילו באַפרײיט פון

שכר לימוד- ,
יאָנאָס טורקאָוו אין

וועגן איר טעאַטראַלער טעטיקייט שרייבט
זיין בוך ,פאַרלאָשענע שטערן":
נאָכן פאַרענדיקן די טעאַטער-שול ,אין אָנהייב פון די דריי-
סיקטע יאָר ,איז אסתר גרובער צוגעשואַנען צו דער וי-
געגרינדעטער לעמבערגער טעאַטער-סטודיע ימאָסקעי אונטער
דער אָנפירונג פון העניעק לופט און דניאל פרענקל. .א.ויפ-
טרעטנדיק אין דער ימאָסקעי ,האָט אסתר גרובער באַלד גע-
צויגן אויף זיך די אויפמערקזאַמקייט פונם עולם און פון דער
פּרעסע .זי האָט כסדר געאַרבעט איבער זיך און זײיער אַ סך
מען האָט זי תמיד געזען מיט אַ בוך אין האַנט.
געלייענט.
וועגן איר איז אַרומגעגאַנגען אוַויץ ,אַז זי האָט שוין אויסגע-
לייענט אַלע ביכער פו אַלע לעמבערגער ביבליאָטעק..
צו איר גרויסן טאַלענט האָט אסתר גרובער געהאַט אַלע
מעלות ,װאָס אַ שוישפּילערין דאַרף האָבן .זי איז געווען פן
זיטל-וואוקס; געהאָט אַ שיינע ,שלאַנקע פיגור ,אַ ליכטיק ,איידל
פנים ,גרויסע ,פאַרחלומטע אױיגן ,אַ מױל מיט פרעכטיק-עױינע
צין ,אַ פאַרריסן נעזל ,בלאָנד-רויטלעכע האָר ,און  --אַ שלל
מיט חן זי האָט געהאַט אַ זעלטן -אָנגענעמע שטים און אַ וואוו-
דערבאַרע דיקציע .זי האָט איך האַרציק אָפּגעזונגען אַ לידל,
הגם זי האָט געהאַט אַ קליינע שטים צום זינגען זי האָט גע-
שפילט טעאַטער נאַטירלעך ,איבערצייגנדיק ,און מיט אַ סך
אינטעליגענץ .ביז זי האָט אָנגעהױבן פאַרדינען ,האָבן איר די
חברים פון דער ימאַסקעי ,ביי וועלכע זי איז געוען זייער
באַליבט ,אַרױסגעהאָלפן מאַטעריעל כדי זי זאָל זיך קאָנען
וי געהעריק באַקליידן.
איך האָב זיך באַקענט מיט אסתר גרובער אין לעמבערג ,אין
יאָר  ,7391בעת איך האָב מיט דיאַנאַ בלומענפעלד גאַסטראָלירט
אין לעמבערג ,וואו זי איז ביי מיר אויפגעטראָטן אין אַן עפּיזאָדן-
ראָל אין דײר י .ב .ציפורס יאויפשטאַנדי .װועו איך האָב אין
יאָר  8391איבערגענומען דאָס יקולטור-בונד-טעאַטערי אין דאַנ-
ציק ,האָב איך זי אַנגאַזשירט אַהין אויפן גאַנצן סעזאָן אין
דאַנציג האָט גרובער פאַרנומען איינע פון די ערשטע פּֿאָויציעס
אין טעאַטער .זי איז געווען גלענצנדיק אין די דראַמעם ,קאָ"
מעדיעס און רעוים .זי איז אויך געווען אַ גוטער ,האַרציקער
מענטש או זעלטענער חבר .אַלע האָבן זי געמחט ליב קריגן
זי איז שטענדיק געווען גרייט צו העלפן יעדן איינעם און זיך
געטיילט מיטן לעצטן ביסן און געטאָן האָט זי דאָס אַלץ שטיל
און דיסקרעט.
די צװאַמענאַרבעט ,מיט אסתר גרובער און צוזאַמענלעבן מיט
איר אין מששך פון אַ לענגערער צייט האָט מיר געגעבן די
6:
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צדדושים
 1געלעגנהייט זי אָפּצושאַצן נישט נאָר אַלס גאָר-באַגאַבטער יונגער
שוישפּילערין פון וועלכער מען ואָלט ,ווען נישט דער חורבן,
געהאַט נאָך אַ סך נחת ,נייערט  --אַלס ווערטפולן ,פּיינפילנדיקן
מענטעןן,

נאָכן פאַרענדיקן דעם סעזאָן אין דאַנציג איז אסתר גרובער
אַנגאַזשירט געװאָרן אין קקליוינןסט-טעאַטער 'באַלאָגאַנײדף,
װאָס איז אָרגאַניוירט געװאָרן פון יואל בערגמאַן און יעקב
ריינגלאַס .דאָרט האָט זִי זיך ספּעציעל אויסגעצייכנט אַלס
רעציטאַטאָרין".
און וועגן איר לעבן אין געטאָ שרייבט יאָנאַס טורקאָו:
ווען די מלחמה איז אױסגעבראָכ ,האָט זיך אסתר גרובער
געפונען אין איר היים-שטאָט לעמבערג .דאָרט האָט זי גע-
שפּילט אין יידישן מלוכהשן טעאַטער .װוי אויך אין פּוילישן
טעאַטער .ווען די זייטשן האָבן פאַרנומען לעמבערג ,איז זי,
פונקט װי אַלע יידן אַריינגעשטופט געװאָרן אין געטאָ .אירע
עלטערן און די יונגערע עװועסטער ,װאָס איז דעמאָלט אַלט
געווען קױם  21יאָר ,האָט זי גלייך ביים אָנהייב פאַרלאָרן ,זי
איז געבליבן איינע אַליין ,איר ברודער איז געװאָרן מאָבילי-
זירט אין דער סאָוויעטישער אַרמײ און ער האָט פאַרלאָזט די
שטאָט איידער די דייטשן זיינען אַרין אַהין .אין געטאָ האָט
אסתר גרובער חתונה געהאַט מיטן באַקאַנטן לײַמבערגער אינ-
טערניסט דײר גינזבערג .זי איז געווען געזעלשטאַפטלעך זייער
טעטיק .אױך אירע חברים האָט זי נישט פאַרגעסן .זי האָט
זי געהאָלפן מיט װאָס זי האָט נאָר געקאָנט.
יאַקציעי
אֲנהייב  ,3491בעת דער טרױעריק -באַרימטער
אױף די לעמבערגער יפּיאַסקעסי ,וואו מען האָט אױסגעשאָסן
אַ גרויסע צאָל יידן ,איז אסתר גרובער איך געבראַכט גע"
װאָרן אַהין .איידער מען האָט די פרויען אַרױפגעואָרפן אױף די
אָפענע לאַסט-אױטאָס כדי זיי אַוועקצופירן צו דִי יפּיאַסקעסי,
האָבן זי זיך אַלע געמחט אױסטאָן אינגאַנצן נאַקעט .מיט דעם
האָבן זיך די דייטשן געװאָלט פאַרהיטן ,אַז די פרױיען זאָלן
נישט אַנטלױיפן אסתר גרובער ,װאָס האָט געהאַט אַ גלענצנדיקן
יאַרישןף אויסזען און גערעדט גוט פױיליש און אוקראַיניש ,האָט
זיך דרייסט געקאָנט ראַטעווען פון געטאָ .אין אַן אַנדערע עוטאָט,
וואו מען האָט זי נישט געקענט ,װאָלט זי באַוויון איבערצולעבן
די מלחמה אויף אַרישע פּאַפּירן זי האָט אָבער וועגן דעם נישסט
געטראַכט .זי האָט געהאַלטן ,אַז איר אָרט איז צו זיין מיט אירע
ברידער און שוועסטער אץן געטאָ .אירע נאָענטסטע האָט זי
שױן נישט געקאַנט העלפן ,האָט זי זיך מיט ליב און נשמה
אַרײנגעװאָרפן צו העלפן די ,וועלכע האָבן זיך נאָך גענייטיקט
אין הילף ,און זי האָט פאַרשפּילט איר יונג לעבן".

טורקאָוו דערציילט ,אַז ווען זי האָט אין  4491זיך שוין געפו"
נען אויף די לעמבערגער פּיאַסקעס' ביי די גריבער ,און עס
איז געקומען איר ריי ,האָט זי זיך ניט פאַרלאָרן ,נאָר דרייסט צו"
געגאַנגען צום הױפּט געשטאַפּאָאָפיציר ,װאָס האָט אָנגעפירט
מיט דער שחיטה אויף יידן ,און ביי אים געבעטן אַ פּאַפּיראָס.
דער אָפיציר איז געבליבן צעטומלט פון איר דרייסטקייט און נאָך
מער פון איר שיינעם קערפּער (זי איז געווען נאַקעט) .ער האָט
זיך באַלד אין איר פאַרליבט ,האָט זי אַװעקגעשטעלט אין אַ זייט,
שפּעטער אָנגעטאָן און אָפּגעפירט אין יאַנאָװער לאַגער ,וואו ער
האָט געװווינט .זי איז געווען די איינציקע יידישע געראַטעװעטע
פון יענער 'אַקציע' .דער דייטש האָט זי איינגעאָרדנט אין דער
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באַנד
געביידע פון דער געסטאַפּאָ אין דאָזיקן לאַגער ,און אין די אֶוונטן
פלעגט זי אויפטרעטן אין זייער ,קאַסינאָ' און זינגען לידער .אַזױ
וי דער געסטאַפּאָ-אָפיציר איז געווען אין איר שטאַרק פאַרליבט,
האָט ער נאָכגעגעבן אַלע אירע פאַרלאַנגען און זי האָט עס אויס-.
גענוצט צו ראַטעװען פון יאַנאָװער לאַגער וויפל יידן סאיז נאָר
געווען מעגלעך .טורקאָוו גיט איבער אייניקע ממש רירנדיקע
עפּיזאָדן פון איר רעטונג-אַקציע ,און וועגן איר טראַגישן סוף
שרייבט ער:

ג;אסתר גרובער האָט אין יאַנאָווער לאַגער ,וואו זי האָט זיך
געפונען ,באַוויזן צו ראַטעווען אַ סך ייד זיך אליין  --איז עס
איר אָבער נישט געלונגען אַ טאָג פאַרן פאַרנעמען לעמבערג
דורך דער סאָוויעטישער אַרמײ ,האָבן די דייטשן פאַרלאָזט אין
איילעניש די שטאָט און דעם יאַנאָװער לאָגער ,זער געשטאַפּאָד
אָפיציר האָט נישט פאַרגעסן אָן דער ייד שער פרי אסתר גר-
בער ,אין וועלכער ער איז געווען אַזױ שטערבלעך פאַרליבט.
ער האָט זי מיט דער אייגענער האַנט דערשאָס ..,אסתר גרו-
בערס עלטערער ברודער ,וועלכער איז אַלס סאָלדאַט צוריקגע-
קומען אַהיים מיט דעס רוסישן מיליטער ,און האָט זיך דעך-
וואוסט פון דעם גרויסן אומגליק מיט זיין משפּחה ,איז מעוגע
געװאָרן.
דאָס לעבן פון דער פילצװאָגנדיקער שוישפּילערין און זעל-
טענער פרוי אסתר גרובער ,װאָס איז אומגעקומען אין די
בליענדיקסטע יאָרן (זי איז אַלט געווען  72יאָר) ,האָט זיך אָנ-
געהויבן טראַגיש א פאַרענדיקט טראַגיש".
יאָנאַס טורקאָװ  ---פ,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צװיי,
זו,32751 .

קאַרפּינאַוויטש ,דאַראַ (דבורה
{געב -- 9191 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן /

געבוירן  9191אין ווילנע ,פּויליש-לי-
טע .פאָטער  --משה קאַרפּינאָװויטש ,דער
טעאַטער-אימפּרעסאַריאָ .געלערנט אין סאָ-
פיאַ .מאַרקאָװנאַס גימנאַזיע ,און גלייכ-
צייטיק באַזוכט אַ באַלעט-שול .נאָך אַלס

קינד זיך באַטײליקט אין יידישן טעאַטער
אין קינדעריראָלן ,שפּעטער אַריבער צו

ראָלן פון דערװאַקסענע ,און נאָך דער
חתונה מיט ליב ויינער ,אַרומגעפאָרן

מיט פאַרשײידענע טרופּעס איבער פּױלן
,ולטור-
אין  7391זיינען ביידע געווען פון די וװויפּט-שפּילער אין ק
בונד-טעאַטער" אין דאַנציג א'א פון יאָנאַס טורקאָון,
נאָכן אױיסבראָך פון דער צווייטער וועלט:-מלחמה ,ווען די סאָ
װויעטן האָבן אָקופּירט מערב-ווייסרוסלאַ:ד ,איז ק .מיט מאַן אָנגע-
נומען געװאָרן אין אַנסאַמבל פון ניאַליסטאָקער יידישן מלוכה-
טעאַטער אונטער דער קינסטלערישער אָנפירונג פון אַברהם

מאָרעווסקי.

די

על

אין  1491איז זי מיטן מאַן און טעכטערל חיהלע צוריקגעקומען
יגִין ווילנע ,וואו זי איז בעת דער ערשטער פּראָװאָקאַציע ,אומגע-
בראַכט געװאָרן מיט דער גאַנצױר משפּחה דורך די דייטשע רוצחים,
ש .ע .פון איר ברודער מ .קאַרְפּינאָװיטש.

,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
יאַנאַס טורקאָװ  --פ
ז,591 .,
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לעצץטיסאָן

פון

וויינבערג ,הערמאן
{געב -- 3681 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס)
געבוירן

3

אין

לעניבערג,

מזרוז"

גאַליציע .שטאַמט אָפּ פון װיבראַנקאָװער
צדיק .פון  7ביז  21יאָר געזונגען בי
חזנים און אין לעמבערגער טעמפּל ביים

קאַנטאָר באַכמאַן .נאָכן פאַרלאָזן ()8781
די שול ,טרעט וו .אַרײן צו די ,בראָדער-
זינגער" ,און אַלס סאָפּראַן זינגט ער און
שפּילט יונגע פרויען-ראָלן .די פאָרשטע"
לונגען פלעגן נישט פאָרקומען אין אַ
שטענדיקן פּלאַץ ,נאָר יעדן אֶָװונט אין טֵן
אַנדערער שענק .אין די פאָרשטעלונגען ,וועלכע זיינען באַזוכט גע"
װאָרן נאָר פון מענער ,האָבן זיך באַטײליקט קאָפקעידובינסקי,
אפרים בראָדער ,יצחק האַנאַט ,חנא זבח ,ירוחם פּיצעלע ,דוד שטעפּ-
לער און חיים בענדל.
דער רעפּערטואַר איז באַשטאַנען פון די לידער ,חסידימלעך",
,דער טויטן-גרעבער", ,דער מצבה-שלעגער" ,און ,דער בלינדער

בעטלער" ,און פון די קאָמעדיעס ,,פייטל נאַר", ,סאָבעלע מיטן
קראַקעווער", ,דאָס פאַרזאָרגטע

בעל-הביתל",

מיטן מאַן" און ,חיים שאַיע קאָטער".

,די שליממזלניצע

שפּעטער איז דער רעפּער-

טואַר באַרײיכערט געװאָרן מיט גאָלדפאַדענס ,ש,מענדריק" .בעת
די פאָרשטעלונגען אין לעמבערג ,זיינען אויך געקומען גאַסטראָלירן
וועלוול זבאַרזשער ,הערש-לייב סיגעטער ,דערנאָך דוד סאַבסײי ,אַהרן
לאַגער ,חיים אַבראַמאָװויטש ,אַלטער מעליצער ,איציקל גאָלדענבערג,

הערש זאַליטשיקער און הערמאַן ווילד .די פאָרשטעלונגען זיינען
נישט פאָרגעקומען אויף קיין בינע ,נאָר אין שענק ,נעבן דער קוך
אָדער אין אַן אַנדערן ווינקל ,וואו ס'איז געווען אַ זייטיקע שטוב
זיך איבערצוטאָן.
די בינע-איינריכטונג :אַ טישל מיט צוויי ליכט און אַ טעלער
אָדער אַ טאַץ ,מיט וועלכע דער אַקטיאָר אין גרים איז נאָך יעדן
נומער אַרומגעגאַנגען צוישן עולם 'זאַמלען' .די געזאַנג"נומערן זיי"
נען נישט פאָרקומען אונטער מוזיק-באַגלײטונג ,נאָר דער זינגער האָט
זיך אַװעקגעשטעלט אין דער מיטן ,אַלע אַנדערע אַקטיאָרן אַרום
אים ,דער זינגער האָט אַנאָנסירט װאָס ער וועט זינגען ,און די אַרומ-
שטייענדיקע האָבן אויפגעזונגען דעם 'ריטונעל' און נאָך יעדן סטראָף
 -דעם 'נאַכשפּיל..די פאָרשטעלונגען פלעגן פאָרקומען נאָר װוינטעריצייט .זומער
פלעגן די ,פרעמדע"-צוגעפאָרענע כחות אַװעקפאָרן און ס'פלעגן
פאַרבלייבן נאָר די לעמבערגער ,וועלכע פלעגן צונויפשטעלן אַ גרופּע
פון  4ביז  6פּערזאָן און אַרומפאָרן איבער די װאַרמבעדער וי
שטשאַװניץ ,קרעניצע ,ביסאָוויץ ,סטרי ,אדג,

נאָך די פאָרשטעלונגען פון פּראָפּ .הורוויצס טרופּע אין לעמבערג
,ראדערזינגער":
(' ,)0881מאָדערניזירט' זיך דאָס שפּילן פון די ב
מען שלאָגט צוזאַמען  4ברעטער ,וועלכע מען טראָגט אַרום אַלס
דעקאָראַציע און בינע איבער די שענקן ,און אַ צימבלער שפּילט שוין
צו די לידער דעם ריטונעל און גאָכשפּיל.

בעת יאָוועלירס טרופּע פאָרט אַרױס פון לעמבערג גאַסטראָלירן
איבער דער פּראָװינץ ,ווערט וו .מיטגענומען אַלס סופלער און עפּי"
זאָדן דראָליסט און פירט אויף ,שולמית" אין דער שענק פון אַדאָלף

ליפּשיץ ,שפּילנדיק אַליין די ראָל פון ,ש,ולמית" .באַלד טרעט װ.
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אַרײן אין עדואַרד מאַרגולעסעס טרופּע אין סטרי און שפּילט דאָרט
אבשלום" אין ,,בר כוכבא".
 6באַקומט וו .אקַאָנצעסיע אויף יידיש טעאַטער און שפּילט
אייניקע יאָר מיט אַ טרופּע אין יאַשע האַנדס גאָרטן .דערנאָך פאָרט
וו .אַרום איבער שטעט און שטעטלעך אַלס זינגער ,שפּעטער ,צו"
זאַמען מיט יונה רייזמאַן ,און נאָכדעם וי יאָזעף עסקרייז שטודירט
שיין מיט זיי דייטש-יידישע קאָמישע דועטן ,טרעטן זיי ביידע אַרײן
אין דייטשע קאַבאַרעטן -- 1091 .שפּילט וו .אין ווין (צוזאַמען מיט
שרה און לעאָפּאָלד קאַנער .פ' און ה' קלוג ,שאול בראַנדעס ,פרידאַ
זיבעל ,יונה רייזמאַן און שלום פּאָרזאַמטשע) ,און ווען די טרופּע צע-
כּאַלט זיך אין  ,5091ווערט װ .דירעקטאָר און ברענגט אין וין
משה זיגלער א'אַ.
בנציון פּאַ; עפּאַ דע שרייבט אין זיינע זכרונות:
ידי דירעקטאָרן זיינען געווען משה און הערמאַן וויינבערג.
די זינען ביידע געווען מער געשגפטסלייט װי שוישפּילער,
פאַר זײ איו טעאַטער נישט געוען קונסט ,נאָר אַ מיטל פאַר
פרנסה .זײערע פרויען זיינען געווען אַ מאַטעריאַל נאָר פאַר
פּראָווינץ-טעאַטער ,און פעפי וויינבערג ,כאָטע :אאזַייער גוטע און
ליבע ,האַרציקע חברטע ,האָט זי אָבער וועגן קונסט נישט גע
וואוסט .זי האָט נאָר געוואוסט ,אַז טעאַטער איז אַ האָרעװאַניע,
װאָס מען קאָן פון איר פאַרדינען אַמאָל מער און אַנוֹאָל וויניקער...
דאָס זיינען געווען מענטשן ,וועלכע האָבן נישט געהאַט קײן
יהויכע חלומותי פון קינסטלערישער אײביקייט ,נאָר טעאַטער
איז ביי יי געווען פונקט װי יעדע אַנדערע מלאכה ,װאָס ווער
עס קען זי בעסער ,דער פאַרדינט בעסער".
פּאַלעפּאַדע באַמערקט ווייטער אין זיינע זכרונות ,אַז די ברידער
וויינבערג מיט זייערע פאַמיליעס האָבן סטאַביל געװווינט אין ווין
און וועלכע יידישע טרופּע עס האָט דאָרט געשפּילט ,האָט זיי יט
מוזט אַרייננעמען.
ש .י .האַרענדאָרף אין זיין בוך ,טעאַטער קאַראַװאַנען" אין
וועלכן ער ווידמעט פּלאַץ דער ראָמאַנטישער קאַריערע פון װ'.ס
פרוי סאַלטשע (געשטאָרבן זומער  3491אין ויגער  ראָטשילױ
שפּיטאָל? און געקומען צו איר רו אויפן ווינער יידישן בית עולם)

גיט איבער ,אַז איידער זי האָט ,אַלס -51יאָריק מיידל חתונה גע"
האַט מיט װ ,.וועלכער איז געווען מיט  61יאָר עלטער פון איר,
איז זי געווען פאַרקנסט צו איר שפּעטערדיקן מאַנט יינגערן ברו'
דער ,משה ,דאָס אַקטיאָרן-פּאָרל האָט געפירט אַ גליקלעך פאַמיליע"
לעבן און זיינען געווען די צופרידענע עלטערן פון  01קינדער פון
וועלכע  7זיינען געבליבן לעבן.
דערביי גיט האַרענדאָרף איבער פאָלגנדיקע עפּיזאָדן וועגן וו:
 ..,הערמאַן וויינבערג ...הגם נישט קיין גרויסער אאַק-
טיאָרישער צעלייגערײ ,האָט אַמאָל ליב געהאַט נאַכצוטאָן די באַ-
רימטע יידישע יסטאַרף פו יענע יאָרן ער האָט זיך געקליידט
לױט דער ילעצטער מאָדע' פון די באַוואוסטע קינסטלער און
אַקטיאָרן ,כדי מען זאָל אויף אים נאָכטײטלען מיט די פינגער ,אַז
ער געהערט אויך צו די באַרימטהייט ,אַלץ אויפן חעשבון פון
זין פרויט גרױיסע פאַרדינסטן .האָט מיר סאָלטשע וויינבערג
דערציילט וי אַזױי איר מאַן האָט זיך אויפגעפירט אין דער צייט
ווען זי איז אויפגעטראָטן אינם בודאַפּעשטער יאָרפעאוסי-טעאַ-
 טער מיט אַ קאָנטראַקט אױף זעקס חדשים צו זעכצן עסטרייך-אונגאַרישע גילדן פאַר אַן אָוונט .מיט  05יאָר צוריק {געשריבן

בערך  |0591איז עס געווען אַ ממש לעגענדאַרע סומע אַפילן
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קדרדושים

באַנר
אומואען

פאַרן גרעסטן אינטערנאַציאָנאַלן קינסטלער מיט אַ וועלט-נאָמען.
הערמאַן וויינבערג האָט געהאַט זיין ישטאַס-טישי אינם בודאַ-
פּעשטער קאַפע-הויז ,נידיאָרקײ .דאָרט פלעגן פאַרקערן די אָנגע-
זעענסטע אונגאַרישע גראַפן ,באַראָנען ,פּאָליטיקער ,קינסטלער,
גענעראַלן און אָפיצירן פון דער אונגאַרישער אָרמײ .הערמאַן

וויינבערג פלעגט אין די נאָכמיטאָג-שעהן טראָגן אַ גרױען ציי
לינדער-יהוט מיט אַ מאָנאָקל אויפן רעכטן אױיג  ...אױף די
פינגער זיינע האָבן געפינקלט גריסע דימענטן ,וועלכע ער
פלעגט כסדר פוצן מיטן אַרבל פון זיין יקינסטלערישף סורדוט
כדי זיי זאָלן נאָך מער בלישטעץ און גלאַנצן .. .אויף זיין גרויער
וועסט האָט זיך געבאָמקעט אַ שווערע גאָלדענע קייט פו זיין
גרויסן גאָלדענעס זייגער ,װאָס האָט אַרױסגעקוקט פונס קליינעם
וועסטל-טעשל .אין זיינע הענט האָט ער געהאַלטן אַ עװואַרץ,
גלאַנציק שטעקעלע וועמנס קעפל איז געוען באַצירט מיט
גאָלדענע מאָנאָגראַמען...
אַרום פיר נאַכמיטאָג פלעגט פאַר דעם קאַפע אניר-יאָרקײ
פאַרפאָרן אַן אויסגעפוצטע קאָטש ,געשפּאַנט מיט צויי וייסע
סוסים ,װואָס האָבן געפירט דעם ,הער באַראָן" (הערמאַן וויינבערג
בכבודו ובעצמ) מעתין זיין אויף דער אַנדראָשי-גאַס ,וועלכע איז
געווען דערווייטערט פונם קאַפע ניריאָרקײ אויף אַ שפּאַציר פון
פינף מינוט ...אויף דער אַנדראַשײגאַס האָט מען דעמאָלט גע-
האַט פאַרענדיקט אַ ניי ימשתין-שטיבלי געבויט אונטער דער ערד.
היות די דאָזיקע גאַס געפינט זיך אין צענטער פון בודאַפּעשט,
האָט מען דאָס דאָזיקע ,ישטיבלי אויסגעפּוצט מיט מאַרמאָר-
ווענט און מיט אַנדערע באַצירונגען .אָט דאָס דאָזיקע מקום איז
וויינבערגן שטאַרק געפעלן און ער פלעגט יעדן טאָג ,צו דער
באַשטימטער צייט ,פאָרן ,ימקבל פּניס' זיין דאָס פאָרנעמע
ימשתין-שטיבלי .דער קוטשער פלעגט וואַרטן אויפן ;הער באַראָןײ
ביז ער איז פאַרטיק געװאָרן און אים צוריקגעפירט אין זיין
4שטאַס-קאַטע"ײ אַריין ,פאַרטצזעצן זיין לאַנגװײליקע יבאַשעפּ-
טיקונגי ,װאָס איז באַשטאַנען אין פּוצן די דימענטענע רינגען
איף די פינגער...
מיין פרויס גרויסער דערפאָלג פלעגט דערפירן דערצו ,אַז
די שטערבלעך-פאַרליבטע יידישע און קריסטלעכע ינגעלייט
פלעגן פאַר איר הז זינגען ליבעס-ראָמאַנטן און פלעגן פריער
נישט אַוועקגין ניז זי פלעגט זיך באַויזן ביים פענצטער ,אָבער)
אָפּטמאָל פלעגט ,איר" הערמאַן זיך אויפּכאַפּן פון זיין טיפן
שלאָף און צולויפן צום פענצטער אַ קוק טאָן ווער עס זיינען די
ייאָלדױ ,װאָס זיינען אַזױ שטאַרק פאַרליבט אין יזייף סאַל-
טשען ...ווען די פאַרליבטע יסמוריאַנעסי ,װאָס זיינען געשטאַ-
נען אונטן און געװאַָרט אויף סאַלטשעס יבאַוייזן זיךי' אינם
פענצטער ,האָבן דערזען די פאַרשלאָפּענע געשטאַלט פון אַ מאַנס-
פּערשױן ,האָבן זיי געמאַכט אַ יויברחי ,שעלטידיק אים מיט
טױטע קללות . ..זיי האָבן נישט געוואוסט ,אַז דאָס פאַרשלאָפּענע
געשטאַלט איז דער לעגיטימער מאַן פון סאַלטשען ,און געמיינט,
אַז ער איז איינער פון יענע גליקלעכע גראַפ ,באַראָנען און
פירשטן ,װאָס האָבן באַוויזן צו ידעראָבערױ דאָס האַרץ פון דער
שיינער סאַלטשע ויינבערג ,דער ינאַכטיגאַלי פון בודאַפּעעזטער
יאָרפעאוסי-טעאַטער"...
נאָכדעם וי וו .איז געװאָרן אויס דירעקטאָר פון ווינער יידישן
טעאַטער ,איז ער אַלץ פאַרבליבן אין ווין און זיך מיטבאַטײיליקט וי

אַ סופלער אָדער שוישפּילער אין דאָרטיקן יידישן טעאַטער.

אין 2

איז ער  --לויט וי ש .י .האַרענדאָרף

גיט איבער

--

דעפּאָרטירט געװאָרן פון די נאַציס קיין אוישוויץ און דאָרט אומ-
געבראַכט געװאָרן.
ש .ע .פון ש .י .הארענדארף.
לעקסיקאָן פון ידישן טעאַטער,,
,2
בנציון פּאַלעפּאַדע , --זכרונות פון אַ האַלבן יאָרהונדערט ידיש טעאַטער",
בוענאָס איירעס ,6491 ,זו,362262 ,152-052 .
ש .י .הארענדארף , --טעאַטער קאַראַװאַנען  ,לאָנדאָן ,3591 ,זו.53713 .
גיו יאָרק,1391 ,

ערשטער

באַנד ,זזי

וויינבערג ,משת 
(געב 5 .אָקט --- 2781 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די גאַציס|
געבוירן  5אָקטאָבער  2781אין לעמ"
בערג ,מזרח-גאַליציע .ברודער פון הערמאַן
װו .פון  6ביז  61יאָר געזונגען אין כאָר
פון לעמבערגער טעמפּל און דערנאָך
אַרײנגעטראָטן אין דער טרופּע פון גימפּעל,
וואו גאָלדפאַדען האָט דעמאָלט אויפגעפירט
ד,אָקטאָר יאָזעלמאַן" און געגעבן אים די
דריי קליינע ראָלן פון ,בירגערמייסטער",
.פּפאַלץ" און ,,קעניג".
נאָכן שפּילן  4יאָר אין דאָזיקן טעאַ-
2
טער ,באַקומט וו .אַ קאָנצעסיע אויף אַ דייטשן שאַנטאַן מיט וועלכן
ער פאָרט אַרום  2יאָר איבער גאַליציע .אין  6891באַקומט װ.
אַ קאָנצעסיע אויף יידיש טעאַטער און פאָרט אַרום איבער דער
פּראָווינץ מיט אַ טרופע פון  82פּערזאָן (דערונטער יעקב און ליזאַ
זילבערט ,פרידאַ זיבעל ,יוסף װײינשטאָק און פרוי) -- 2091 .עפנט
וו .אַ יידיש טעאַטער .אין ווין --- 4091 ,אין בודאַפּעשט ,און 6091
 -אין בערלין ('טאַליאַ' טעאַטער) ,וואו ער שפּילט אַ יאָר אוןגרינדעט דעם פאַריין אָ,ריענטאַליאַ" .,דערנאָך באַזעצט זיך וו .אין
יין ,וואו ער שפּילט אַ לענגערע צייט סטאַביל ,אָבער זינט די
צװאַנציקער יאָרן נאָר פון צייט צו צייט ,אָפּגעבנדיק זיך דער עיקר
מיט צושטעלן פאַרן טעאַטער קאָסטיומען פון זיין אייגענער גאַר-
דעראָב.
וו .האָט זיך אויך באַטײליקט אין פילם ,די שטאָט אָן יידן" פון
הוגאָ בעטויער.
וו .איז אַ געוויסע צייט אַרומגעפאָרן מיט אַ פאָנאָגראַף מיט
עלכן ער פלעגט (פאַר אַ קליינעם אָפּצאָל) פאָרשפּילן חזנישע
קאָמפּאָזיציעס און יידישע טעאַטער-לידער.
,עאַטער
וועגן דעם דערציילט ש .י .האַרענדאָרף אין זיין בוך ט
קאַראַװאַנען":

|

,די געשיכטע וועגן די גרויסע מאַטעריעלע און קינסטלערי"
שע דערפאָלגן פון סאַלטשע וויינבערג אין די בודאָפּעשטער נאַכט-
לאָקאַלן און שאַנטאַנען ,אַז יגראַפן און פירשטן פאַלן צו אירע
פיסי און אַז ידי גרעסטע אונגאַרישע שררות טרינקן שאַמפּאַניער
פון אירע שיכלעדי ,האָט אויך דערגרייכט קיין גאַליציע ,וואו מששה
וויינבערג ,דער געוועזענער חתן פון סאַלטשע ,האָט אַרומגעװואַנ-
דערט מיט אַ יידישער טעאַטער-טרופע .משה ווינבערג האָט
זיך אויך דערוואוסט וועגן דעם צעבאַלעװועטן ?עב װאָס עס
פּראַועט אין בודאַפּעשט זיין עלטערער ברודער הערמאַן ,וועל-
כער האָט אים ,אַזױ צו זאָג; ,פון אונטער דער חופה"  צוגענו-
משה וויינבערג
מען זיין כלה און מיט איר חתונה געהאַט.

יי

2033

2024

לעקסיקאַן

פון

 -האָט נישט געגאַרט נאָך נקמה קעגן זי אייגענעם ברודער .ערהאָט אָבער געהאַט איין גרויסן באַגער :צו פאַרדינען אַ סך געלט
כדי חתונה צו האָבן מיט נאָך אַ גרעסערע יידישע אַקטריסע וי
סיאיז אין יענע יאָרן געווען זיין שוועגערין סאַלטשע ,און פון זיין
פרוי צו מאַכן דעם גרעסטן יסטאָרי אויף דער יידישער בינע.
דאָס וועט זיין די גרעסטע נקמה און רעואַנזש קעגן זיין ברודער
הערמאַן ,וועלכער האָט פון אים אַוועקגעריסן זיין היים געליבטע
|
סאַלטשע...
משה וויינבערג האָט פאַרלאָזן דאָס יידישע ,גימפּעל-טעאַטער
אין לעמבערג ,וואו ער האָט פאַרנומען אַ ניששט-אָנגעזעענע ראָלע
אינם

דאָרטיקן

אַנסאַמבל,

צו אַ שפּאָגל נייער

און זיך גענומען

פּרנסה; ער האָט זיך איינגעהאַנדלט אַן אַלטן פאָנאָגראַף ,װאָס איז
 דעמאָלט געווען אַ גרויסע דערפינדונג . . .מיט אָט דעם פאָנאָדגראַף האָט משה וויינבערג זיך אַרױסגעלאָזט איבער די פאַרשיידן-
סטע גאַליצישע שטעט און שטעטלעך ,און אויף אים אָנגעהױבן
צו טראסקן כלערליי מיליטערישע מאַרשן ימאַזורקעסי ,יפּאָל-
קעס' , אוידידאַנעסי ,פאַרשיידענע טענץ און אַנדערע פרימיטי-
ווע קאָמפאָזיציעס פון יענער צייט ,אײינגעשלאָסן אויך חזנישע
יהעזכיבנויסי ,יויהי בנסעי ,יאל ארך אפייםי אדג.
איך האָב יגעדראָליעטי (געגאַנגען צו פוס)  --האָט משה
ויינבערג דערציילט פאַר דעם שרייבער פון די שורות  --פון
שטעטל צו שטעטל און געשפּאָרט אַ גראַצער (אַן אַמאָליקע עסט-
רייכישע מטבע) צו אַ יקרויי .איך האָב מיר נישט פאַרגוען

קיין איבריקן ביסן כדי צן דערגרייכן מיין גרויסן ציל  --חתונה

האָבן מיט איינער פון די שענסטע יידישע אַקטריסטס ,וואָס זיינען
דעמאָלט געווען טעטיק אין יידישן טעאַטער".
דאָס מזל האָט משה וױינבערגן צוגעשפילט און ער האָט
פאַרדינט גאָר אַ סך געלט .זיין באַוױיזן זיך אױף די יארידים
מיטן פּאָנאָגראַף ,האָט אַרױסגערופן אַ שטאַרקן חידוש בי די
נאַיווע פּויערים ,וועלכע פלעגן זיך איבערצלמען וען זיי װאָבן
פון דעם פאָנאָגראַף-קעסטעלע געהערט רעדן און זינגען ,און
געגלייבט ,אַז אין דעס קעסטעלע שטעקט עפעס אַ מין כישוףי.
אָבער דער עולם האָט געצאָלט פאַר דעם יכישווףי ,און משה ווינ-
|
בערגס עשירות איז געוואַקסן ווי אויף הייוון".
האַרענדאָרף דערציילט וי וו .איז מיט דעם פאָנאָגראַף אַמאָל
געקומען אַ שבת אויפן מאַרק אין גאַליציאַנער יידישן שטעטל מאָ-
נאַסטריטש און זיך דאָרט געשטעלט ,װי אַ נקמה קעגן די פרומע
יידן ,װאָס האָבן באַקעמפט די יידישע ואַנדער-טרופּעס ,שפּילן און
דוקא חזנישע שטיקלעך ,אָבער פּלוצלינג האָט זיך דפעארָנאָגראַף
אָפּגעשטעלט און אויפגעהערט שפּילן .שבת-צוינאַכט איז געקומען

יידרישן

ר
עאַ ט
ט ע

מדינָה ,האָט זיך אױסגעלאָזט .אַ בוידעם .אַפיל? פונם געדאַנק
חתונה צו האָבן מיט אַ באַרימטער יידישער אַקטריסע ,װאָס זאָל
איבערשטייגן זיין שיינע ,באַרימטע שוועגערין סאַלטשע ,איז
גאָרנישט געװאָרן .און אָט צוליב וועלכער מערקווירדיקער סיבה:
משה וויינבערג פלעגט די קליינע מטבעות ,װאָס מען האָיו אים
געגעבן פאַר הערן שפּילן אויפן פאַנאָגראַף ,אױסטישן אױף
גרעסערע באָנקנאָטן ,פריער אויף הונדערטער ,און שפּעטנר אויף
טויזנטער .די דאָזיקע גרויסע באַנקיאָטן ,פינף איינצלנע אלפים,
האָט ער אַרײנגעלײגט אין זיינע שיך ,כדי מען זאָל זיי אים נישסט
צוגנבענען .אין די שיך  --האָט וויינבערג זיך געטראַכט  --איז
דאָך דאָס יזיכערסטע אָרטי .ווען ער איז צוריקגעקומען קין
לעמבערג ,האָט ער אױסגעטאָן די שיך זינע כדי פון דאָרט
אַרױיסצונעמען דעם גרויסן אוצר ,די פינף טױזנט קראָנען .אָבער
צו זיין גרויסער איבערראַשונג ,האָט זיך אַרױסגעשטעלט ,אַז דאָס
פּאַפּיר-געלט איז אין זיינע שווייסיקע שיך געװאָון צעריבן אויף
פּיצלעך ,און קיין שום באַנק האָט זיי נישט געװאָלט אויסטוישן
וייל דאָס פּאַפּיריגעלט האָט געהאַט אַ פנים פון פאַרפוילטן
|| שטױב...
דערמיט האָט זיך פאַרענדיקט משה וויינבערגס גרויסע חלום.
. ..משה וויינבערג איז געווען אַ ביז-גאָר שװואַכער אַקטיאָר און
ער האָט אינגאַנצן אויפגעגעטן די אַקטיאָרישע פּראָפעסיע .ער
איז געװאָרן אַ גאַרדעראָבער און פלעגט אויסבאָרגן קאָסטיומען
פאַר דעם יידישן טעאַטער אין ווין ,און פון דעס פלעגט ער האָבן
אַ געמוטשעטע פרנסה".

לוט װי האַרענדאָרף גיט איבער ,איז וו ,.נאָך פאַר דער היטלע-
רישער אינװאַזיע געװאָרן בלינד.

ער איז געווען אַלט ,קראַנק און

צעבראָכן ,אָבער דאָס האָט ניט געשטערט די היטלערישע בעסטיעס,
אַז זי זאָלן אים דעפּאָרטירן קיין אוישוויץ ,וואו זיי האָבן אים
|
|
אומגעבראַכט,
ש .עפ.ון ש .י .האַרענדאָרף,
,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,ניו יאָרק ,1391 ,ערשטער באַנד ,ז,286 .
בנציון פּאַלעפּאַדע , --זכרונות פון אַ האַלבן יאָרהונדערט יידיש טעאַטער",
יי
בוענאָס איירעס ,6491 ,זו,3627262 ,152-052 .

ש .י .האַרענדאָרף  ---ט,עאַטער קאַראַװאַנען  ,/לאָנדאָן ,5591 ,זו,83"53 ,

זיידערמאַן ,משה
וגעב 03 .מיי  --- 7981אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

געבוירן  023מיי  7981אין לאָדזש,
פּוילן .פאָטער  --אַ וועבער .אָנגעהויבן
זיין טעאַטער-טזיטיקײיט אין דער זעלבער

צו אים דער שמש מיט אַ באָפעל ,אַז ער זאָל תיכף קומען צום רב

צייט װאָס זיין יבודער דוד .פלעגט אַרומ-

און מיטברענגען דאָס קעסטעלע .אָנשטאָט אים צו מאַכן שטאַרקע
פאָרווורפן ,האָט דער רב גאָר געמאַנט פון אים ,אַז ער
זאָל אים געבן תקיעת כף ,אַז ער װעט מער ניט מחלל שבת זיין

פאָרן איבער דער פּראָװוינץ מיט װאַנדער-
טרופּעס ,לויט יעקב מאָשקאָװויטש איז דער
אונטערשייד צווישן די צוויי ברידער באַ-
שטאַנען אין דעם ,װאָס דוד האָט זיך מער
אויסגעצייכנט אַלס זינגער מיט דער אוי-
סערגעוויינלעכער שטים און משה  --אַלס
שוישפּילער.
אין  9191איז ז .געקומען אין בערלין .און דאָרט געשפּילט יידיש
טעאַטער און אין אַ סך דייטשע שטעט -- 1291 .אַנגאַזשירט גע-

;אויך מיטן פאַרמעגן ,װאָס ויינבערג האָט אָנגעזאַמלט אין
דער צייט ווען ער האָט אַרומגעוואַנדערט איבער דער גאַליצישער

פאַרבליבן אייניקע

ם ,געהייסן אויפשפּילן
אָטי.ער
מיטן קעסטעלע און דערנאָך הא
עפּעס אַ פריילעכס לכבוד מלוה מלכה ,און ...ס'איז געשען
אַ נס :דער

פאָנאָגראַף האָט ..װידערּ-.אָנגעהױיבן שפּילן .פון דע-

מאָלט אָן האָט װ .אויפגעהערט מחלל שבת צו זיין און זיך
אַרומשלעפּן מיטן פאָנאָגראַף.
ווייטער דערציילט האַרענדאָרף:

| װאָרן צו פעני װאַקסמאַן אין פּאַריז און דאָרט

יאָר .דערנאָך צוריקגעקומען אין דיײיטשלאַנד און ווידער דאָרט גע-

-י
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צסרושים באַנד
שפּילט יידיש טעאַטער ,אָבער ווען מ'קאָן אין  3391מער ניט שפּילן
קיין יידיש טעאַטער ,קערט ער זיך צוריק קיין פּאַרי! און שפּילט
א'ד פון לאכטיגער און אַנדערע טרופּעס ,טײילמאָל מיט זיין ברודער
דוד,
אין  8291געשפּילט מיט מאָריס שװאַרץ אין פּאַריז אין פּרעגערס
,װאַסערטרטגער" און אַנדערע פּיעסן.
בעת דער נאַצישער אֶָקופּאַציע פון פּאַ-
ריז ,זיך אױיסבאַהאַלטן אין הויז ,אָבער
איינמאָל ,אַ פאַרטאָג ,אין  ,1491אַרויסגע-
נומען געװאָרן פון די דייטשן און אַװעק-
געשיקט געװאָרן קיין דראַנסי און פון
דאָרט קיין אוישוויץ,

,אַסערטרעגער"
איז װ

דער פון דאָרט-געראַטעװעטער אַק-
טיאָר בלומענזאן גיט איבער ,אַז ער האָט
אים דאָרט געזען איידער ער איז אומגע-
בראַכט געװאָרן,

זיין זון פרעד (געב 62 .יולי  )2291איז אַרעסטירט געװאָרן אין
 ,2בעת זיין  מוטער ,די שוישפּילערין ערנא זײידערמאַן .איז
געלעגן אין שפּיטאָל ,און ער האָט זי דאָרט באַזוכט.
מער האָט מען אים שוין נישט צוריקגעזען
ש .ע .פון .יעקב מאַשקאָװיטש

און ערנא

זײדערמאַ"מאַשקאַװיטש.

מאַשקאַװיטש ,אסתר
וגעליכמער ,גאָטליבן
{געב 51 ,אויג --- 5981 ,אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן געװאָרן  51אױיגוסט  5981אין
לאָדזש ,פּױלן ,אין דער פאַמיליע געליב-
טער .פאָטער געװען אַ לערנער און די
מוטער  --די עקרת-הבית ,אַ הענדלערקע.
באַזעסן אַ שיינע שטים און געצויגן צום
טעאַטער ,אָבער שטאַרק בסוד פאַרן פאָ-
טער און אַ ביסל זיך געהיטן פאַר דער
מוטער ,איז זי ,א'נ גאָטליב ,אַרײן אין
כאָר פון לאָדזשער ,גרויסעס טעאַטער"
צוזגמען מיט דער שפּעטערדיקער אַקטרי-
טריסע חנה לערנער .נאָכדעם איז זי אַריבער צו קאָמפּאַנעעצן און
שפּעטער אָנגעהויבן אַרומװאַנדערן מיט פאַרשיידענע פּראָװינץ-
טרופּעס ,האָט חתונה מיטן אַקטיאָר יעקב מאָשקאָװיטש און קומט
אין  9191אין בערלין ,דייטשלאַנד ,וואו זי שפּילט מיט אָרטיקע
טרופּעס (דוד ,משה און עֶר:אַ זײידעדמאַן ,חנה לערנער ,פּנחס לאַ-
ווענדאַ ,אסתר פּערלמאַן א'אַ) ,װי אויך מיט גאַסטראַלירנדיקע
שוישפּילער אין בערלין און איבער אַנדערע דייטשע שטצט.

 בעת היטלער קומט צו דער מאַכט אין  ,3291אַנטלױסט זי מיטאיר מאַן קיין פּאַריז ,ווא וי שפּילן ביזן אױיסבראָך פון דוד צװויי-
טער וועלט-מלחמה,
אין  2491האָבן די .נאַציס זי דעפּאָרטירט צוזאַמען מיט זייער
זון אַבראַם (געב 1 .דעצ ,)1291 .און פון דעמאָלט.אן איז מער פוךן
זיי נישטאָ קיַן שום סימן.-
ש .ע .פון יעקב מאַשקאָװיטש,
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שעפנער ,יעקב
{געב 02 .דעצעמבער  -- 0981קרבן פון די גאַציס}
געבוירן  02דעצעמבער  0981אין
לאָדזש ,פּױלן .,פאָטער  --אַ בלעכער .גע-
לערנט אין חדרים און שפּעטער געװאָרן
אַ זייגער-מאַכער.
צוליב זיין נייגונג צו דער בינע ,אויס-
גענוצט די געלעגנהייט װאָס זיין פאָטער
האָט (געאַרבעט אין טעאַטער ,און אַזױ איז
ער אָנגעקומען ,אין  ,8091אַלס סטאַטיסט
אין זאַנדבערגס טרופּע .דערנאָך דעביו"
טירט אַלס ,בעל חזקה" אין מאַרק אַרנ-
שטיינס ,ווילנער בעליהביתל" .ש ,איז שוין אַזױ? ביז  ,2191פאַר-
בליבן דאָרט אַלס עפּיזאָדן-ראָליסט .דערנאָך איז ער געפאָרן קיין
לאָנדאָן ,וואו ער איז אַרײנגעטראָטן אין דער טרופּע פון מ .ד.
װאַקסמאַן --- 2191 .האָט ער געשפּילט אין לאָנדאָן אין דער טרופּע
בלומענטאַל:װאַקסמאַן ,און אין  -- 4191אין וין ,לעמבערג אין
|
איבער דער פּראָװוינץ.
נאָכן דינען  3יאָר אַלס סאָלדאַט אין דער ערשטער וועלט-מלחמה
שפּילט ש 02-8191 .אין קראָקע א'ד פון צאָלמאַן .פון דאָ פאָרט
ער קיין פּראַנקפורט (דייטשלאַנד) ,וואו ער שפּילט אַ האַלב יאָר
א'ד פון מאַנגעל ,אין  1291שפּילט ער  3חדשים מיט פישעלע-
וויטש אין בערלין ,דערנאָך ווידער ביי בלומענטאַל אין פּאַריז און
צוריק אין בערלין( .דיר .שטראָבעל) ,שפּעטער מיט אַ חברים-טרו-

פּע .צוריקגעקומען אין פּױלן ,פאָרט ער אַרום אַ קורצע צייט ,מיט
זיינע שוועסטער אסתר און מלכה ,שלמה קוטנער ,זלמן און מרים
זילבערצווייג איכער דער פּוױלישער פּראָװינץ מיט אַ ,מיניאַטור-
טעאַטער".
אין  3291האָט ש .געשפּילט אַ יאָר אין בוענאָס איירעס ,אַרגעג-
טינע ,אין  -- 4291ווידער אין בערלין ,אין אַ חברים-טרופּע ,פון
 5ביז  7291האָט ער ווידער גאַסטראָלירט אין אַרגענטינע און
דערנאָך צוריקגעפאָרן קיין אײיראָפּע ,וואו ער האָט געשפּילט אין
פאַרשיידענע לענדער 9291 ,מיט קאָמפּאַנעי עצן אין פּאַריז--- 0391 ,
(דיר .בלומענטאַל) אין בעלגיע און פאַרן אױיסבראָך פון דער צַוויי"
טער וועלט-מלחמה אין פּאַריז ,דערנאָך צוריקגעפאָרן קיין בעלגיע.
זלמן .זילבערצווייג כאַראַקטעריזירט אים אַזױ;

.שעפּנער איז געווען אַן אָריגינעלער טיפ .איך האָב צוישן
יידישן אַקטיאָרן נישט געזען זיינס ג?ײכן .אַזאַ זויבעדקייט ,אַזאַ
ציכטיקייט ,װאָס האָט איבערגעשטיגן יעדע פאַנטאַזיע .ער פלעגט
זייער שיין ,טראָגײ פארַאַק ,און !וויסזען אין אים זייער גאַ-
לאַנט ,פלעגט זיך אָנטאָן סיי אין לעבן ,סיי אויף דער בינע ,אויב
די ראָל האָט עס געפאָדערט פּאַר זיינע ,אַמאַנטײ-ראָל ,אויסער-
געויינלעך עלעגאַנט .נישט נאָר האָט ער כסדר ,פון אַקט צו
אַקט ,געפּוצט זיינע שיך ,אַז זי זאָלן גלאַנצן נאָר ער האָט
ממע) געפּוצט אויך די זויל .ער איז געווען זייער אַ געשיקטער
טענצער און אַ .פּיינער ק,ופּלעטןײ-זינגער .זיין שויפּשילערישער
טאַלענט האָט זיך ניט אַזױ באָזונדער אַרױסגעװיזן ,אָבער שפּע-
 -טער האָט ער דווקא אויסגענומען ביַים עולם װי אַסטאַר .אין

-ע.רשטע -ראָלןי-.
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ער האָט געשפּילט אין בעלגיע ווען ער האָט באַקומען פון
אונדזער טאַטען פון לאָדזש אַ בריון ,אין וועלכן ער האָט אים
געבעטן ,אַז אַזױי וי די מאַמע לעבט שוױן ניט ,און ער איז אַלט
און פילט נישט גוט ,װאָלט ער אים נאָך געװאָלט דערלעבן צו
זען ,און בעט אים אַהײימצוקומען .דער טאַטע האָט אים זייער
ליב געהאַט .יעקב איז געפאָרן קיין לאָדזש אפשר  776װואָכן פאָרן
אױיסבראָך פון דער מלחמה ,אין  .9391ער האָט גערעכנט דאָרט
צו זיין עטלעכע ואָכן .דערוױיל האָט ער דאָרט אָנגעהױבן צו
שפּילן טעאַטער ,און אַזױי אין ער שוין דאָרט פאַרבליבן ,ביז די
מלחמה איז אױיסגעבראָכן .איך האָב געוואוסט ,אַז ער האָט זיך
דעמאָלט געפונען אויף דער פּראָווינץ ,וועלכע אַקטיאָרן עם זיי-
נען מיט אים געווען ,ווייס איך נישט ,נאָר מסתמא האָבן זי זיך
אַלע צוריקגעקערט קיין לאָדזש .סיהאָט נישט לאַנג געדױערט,
האָבן זי דייטשן באַזעצט פראַנקרייך .פון אָנפאַנג האָבן זי
גאָרנישט געטשעפעט די יידן איך האָב צו אים געשריבן ,אָבער
קיינמאָל ניט באַקומען קיין ענטפער .ביז איינמאָל האָב איך גע-
טראָפּן אַ באַקאַנט ,װאָס האָט מיר געזאָגט ,אַז ער קריגט יאָ
נאַכריכט פון לאָדזש ,אָבער דורך איטאַליע ,און ער האָט מיר
דערלויבט אין זיין ברזו צוצושרייבן עטלעכע װערטער צו מין
פאַמיליע .אַ קורצע צייט שפּעטער האָט מיר דער פריינט גע-
בראַכט אַ קליין בריוועלע פון מיין ברודער יעקב ,װאָס דערמאָנט
גאָרנישט וועגן מיין יונגערן ברודער משה ,נאָר שרייבט ,אַז ער
און דער טאַטע גײען וואױנען וואו דער פעטער וװינט (דער
פעטער האָט געוװוינט אין דער אַלטשטאָט) און דערפון האָב איך
פאַרשטאַנען ,אַז זיי גייען איבער אין דער געטאָ .אַ צוייט מאָל
האָב איך ווידער באַקומען פון אים אַ קורץ בריוועלע מיט דער
ביטע אים צו שיקן געלט .אַזױי וי מען האָט קיין געלט ביי מיר
שו צו אים פּעק-
נישט געװואָלט אַננעמען ,האָב איך אָנגעהױיבן ל
לעך ,װאָס זיי װעלן קאָנען פאַרקויפן אָדער אויסטויען .דערויף
האָב איך מער קיין ענטפער נישט באַקומען דערוױיל האָבן זיך
אָנגעהױבן די צרות ביי אונדז אין פראַנקרייך .יעדן טאָג פאַר-
שיידענע נייע געזעצן ,מען איז אַנטלאָפן זיך באַהאַלטן.
נאָכן קריג האָב איך געהאַלטן אין איין זוכן און פרעגן אויף
מיינע ברידער .דעם אַלטן טאַטען האָב איך אויפגעגעבן ,וױיל
עס איז געווען לייכט צו פּאַרשטיין אַז אַן אַלטער קראַנקער מאַן
װעט

די צרות

ניט איבערהאַלטן.

שפּעטער

האָט מיר

מיינס

ש .ע .פון יונה

ראַדינאָװ.

שערמאַן ,אננא
פ{ּאפּערנא |

אַ

ברודער ,דער איינציקער ברודער ,שמואל ,װאָס לעבט אין פּראַנק-
פורט געשריבן אַז שוין שיינע יאָרן .אַז ער האָט זיך דער-
וואוסט ,אַז יעקב מיטן טאַטען זיינען אױסגעגאַנגען פון הונגער
אין דער לאָדזשער געטאַי.
,

די ריגער געטאָ ,וואו דאָס לעטישע יידנטום האָט געשמאַכט גאַנצע
דרי יאָר .צענדליקער מװיקער ,זינגער ,אַרטיסטן האָבן דאָ
פאָרטגעזעצט זייער ששעפעריש לעבן ...ניטזעלטן האָט זיך
אױף צעשראָקענע געטאָיגעסלעך דערהערט אַ יידישער ניגו,
אַ יידיש ליד .דאָס זיינען יידישע אַרטיסטן ,קינסטלער ,מחי"
קער געגאַנגען איבער די געטאָ-הויפן און געמוטיקט דאָס פאָלק
דורך געבן גאַסן-קאָנצערטן .ווען עס האָט זיך דערהערט אַ רוף.
פון געפאַר ,אַז עס גייט דער קאָמענדאַנט פון געטאָ קראָוזע ,איז
מען זיך תיכף צעלאָפן ,אָבער באַלד וי ער איז אַװועקגעגאַנגען,
איז מען ווידער געווען אויפן גאַסן-קאָנצערט.
אין  2491איז מיט אַ גרופע ליטווישע יידן געקומען קײין
ריגע אַ דאַרינקער ליטווישער ייד מאַפּו .,קיינער האָט וועגן אים
גענױ גאָרניט געוואוסט ,נאָר בלויז זיין פאַמיליע-נאָמען מאַפּו,
ער האָט אין ערגעץ ניט געאַרבעט .קיינער האָט ניט געוואוסט
פון װאָס ער לעבט .אין די אָוונטן ,ווען דאָס געטאָ-פאָלק האָט
זיך אומגעקערט אויף נאַכטלעגער אין געטאָ ,האָט דאָס ליטוויטזע
יידעלע מאָפּו זיך באַוויזן אױף די שמאָלע געסעלעך פון דער
געטאָ און גענומען זינגען זיינע האַרציקע יידישע לידלעך .וי
עס וייזט אויס ,איז ער אַלײין אויך געווען דער פּאַרפאַסער פון
די לידער ,וועלכע האָבן געהאַט גרויס דערפאָלג אין געטאָ .די
גאַנצע געטאָ פלעגט זיי זינגען אַ באַזונדער גרויסן דערפאָלג
האָט געהאַט זיין שלאָגער-ליד ;אַזױ מוז זיין!ײ .ער איז געווען
אַ ליכטיקער שטראַל אין פינסטערן לעבן פון געטאָ ,ער איז
געוען אַ געגאַרטער גאַסט אין די געטאָ-הױיפן .מיהאָט אים
אומעטום מיט פיבער אָפּגעואַרט .מאַפו האָט געליטן הונגער,
קעלט ,פיין ,ער האָט קיינמאָל פאַר די נאַציס ניט געאַרבעט.
די קאָמענדאַטור פון געטאַ האָט זיך דערשראָקן פאַר דער
גרוױיסער ליבע פון דעו געטאָ צום גאַס-זינגער מאַפו .איינער
פון די בלוטרורשטיקסטע געטאַ-וועכטער טוכעל האָט אויף דער
לודזעס-גאַס ,װאָס די יידן האָבן גערופן בראָדוויי פון געטאַָי,
פּאַרנומען מאַפּון אין האַנאָווער בונקער ,פון װאָנען ער איז שוין
מער ניט צוריקגעקומען"...

(געב -- 2981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

צי

.ע .פון זיין  שװעסטער

מלכה און זלמן זילבערצװיג.

מאַפּן
{אומגעבראַכט

געװאָרן

דורך

די נאַציס}

יונה ראַדינאָוו שרייבט:
,אַפּילו הינטער די צויי-רייענדיקע שטעכלדיקע דראָט-צױי-
מונגען פון דיגער געטאָ ,האָבן די גרויזאַמע נאַצישע פּייניקער
ניט געקאָנט אױסלעשן די ליבע צום יידישן טעאַטער און די

יידישע קולטור :טעאַטער ,מװיק ,לידער זיינען פּאָרטגעזעצט גע-
װאָרן אויף די קרומע אָרעמע קליינע געסלעך פון דער ריגער
פּאָרשטאָט  --מאָסקווער פאָרשטאָט ,וואו עס האָט זיך געפונען
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בעת דער ערשטער

געבוירן  2981אין באָברויסק ,וייסי
רוסלאַנד ,אין אַ פאַמיליע פון אָנגעזעענע
בעלי הבתים .דער זיידע ,ביי װועמען זי
האָט זיך געהאָדעװעט ,איז געוען אַ
װאַלד-סוחר .דער פאָטער  --אַן אַדװאָ"
קאַט,
באַזוכט די גימנאַזיע אין פּאָלטאַװע,
אוקראַינע ,און אין  1191חתונה געהאַט
אין ליבאַװוע ,מיט יעקב שערמאַן .דאָ באַ-
טײליקט זי זיך ,וי אַן אַמאַטאָרין ,אין
|
יידישע פאָרשטעלונגען.
וועלט-מלחמה ,אַװעקגעפאָרן מיט איר מאַן

קיין ווילנע ,און געווען ( )5191צווישן די מיטגרינדער

פון ,פאַדאַ"

(שפּעטער ,ווילנער טרופּע") ,וואו זי שפַּילט ,אין אָנהייב ,6191
אָלס ,עטי" אין גאָרדינס ,קרייצער סאָנאַטאָ".
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קלקדושים-
נאָכדעם װוי די ,ווילנער טרופּע" איז אָפּגעפאָרן קיין װאַרשע
און לאָדזש ,און ס'איז אױיסגעבראָכן די דייטשע רעװאָלוציע .האָבן
אזרא און עלמית זיך אָפּגעטײלט פון דער טרופּע און זיך צוריקגע-
קערט קיין ווילנע ,וואו זיי האָבן אָרגאַניזירט אַ טרופּע ,װאָס האָט
געשפּילט ביז אַפּריל  ,9191ווען דאָס פּוילישע מיליטער פאַרלאָזט
די שטאָט ,ש .באַטײליקט זיך אין אָט דער טרופּע.
דעם  12אַפּריל  9191איז אויף אירע הענט דערמאָרדעט געװאָרן
פון די פּוילישע סאָלדאַטן דער שריפטשטעלער און דראַמאַטורג
א .ווייטער,
וועגן דעם דערציילט אברהם מאָרעווסקי אין זיינע זכרונות:
;אין חנה שערמאַנס ברוסט איז געבליבן שטעקן די קויל ,װאָס
האָט דורכגעלעכערט וייטערס קאָפּ .אַזױ האָט מען אין שטאָט
גערעדט .די קױל זאָל מען האָבן אַרױסגענומען אין שפּיטאָל פון
,משמרת חולים" ,און שערמאַן איז פּאַרבליבן פּאַר אַלעמען דער

סימבאָל פון אונדזער טרויער נאָכן הייסגעליבטן דיכטער ,קול-
טור-טוער און מיין פאַרגעטערטער פריינט".
אָנַהייב  0291איז ש .אַװעקגעפאָרן קיין בערלין און דאָרט אַרײנ-
געטראָטן אין דער טרופּע ,װאָס אזרא האָט צונויפגעשטעלט .אונטערן
פּאַטראָנאַזש פון אַ ,יידישער טעאַטער-געזעלשאַפט" .זי פאַרבלייבט

שוין אין בערלין און באַטײליקט זיך שפּעטער אין פאַרשטעלונגען
מיט אברהם מאָרעווסקי ,וועלכער שרייבט וועגן דעם:
יאין פיר (קנאַפּע) יאֶר אַרום איז זי געווען פאַרבונדן מיט
אַ ליבן מענטש ,װאָס האָט געהייסן דאָקטאָר שפג2גלאַס ,און
מיר זיינען דעמאָלט אין בערלין געווען געבונדן און געקניפּט
אין אינטימער פריינטשאַפט .עס האָבן זיך געמאַנט עטלעכע
פּאָרשטעלונגען ,װאָס אָרגאַניזירט האָט אַ מענטש מיטן נאָמען
שידלאָיוער  --מיינע גאַסטראָלן אין לייפּציג און כעמניץ .מיר
האָבן געשפּילט ,שמע ישראלײ .חנה שערמאַן האָט מיטגע-
|
שפּילט".

אין  1291איז ש .געקומען אין ריגע און דאָרט אַרײנגעטראָטן
א'ן יידישן מעוטים טעאַטער (א"ל מאָרעווסקי),

מאָרעווסקי פאַרצייכנט אויך וי זי האָט זיך אַמאָל אין בערלין צו

אים געווענדעט ,אַז ער זאָל פאַר איר אָנװענדן פּראָטעקציע ,אַז

זי זאָל קריגן אַ סטאַטיסטן-ראָל אין אַ קינאָ-בילד,
ש .האָט שפּעטער געמאַכט איר חיים אין ריגע ,וואו זי פלעגט
פון צייט צו צייט שפּילן יידיש טעאַטער און אָפּט אויפטרעטן אויף
ליטעראַרישע אָװונטן און קאָנצערטן,
וי יונח ראָדינאוו שרייבט ,איז זי אומגעקומען אין דער ערשטער
אַקציע אין ריגער געטאָ דעם 03טן נאָוועמבער  ,1491ווען העכער
 7טויזנט יידן; פרויען .,קינדער און זקנים זיינען אַרױסגעפירט
געװאָרן אין אַ פראָסטיקן שניייקן זונטאָג אין רומבילער װאַלד ,וואו
זי איז ,וי זיי ,גרויזאַם פאַרטיליקט געװאָרן פון די נאַציס.
ש .ע .און ש .ע .פון יונה ראַדינאָו.
אברהם מאָרעװוסקי , --אַהין און צוריק",
זז.

,661:561

,281181

װאַרשע,

,3691

פערטער

באַנד,

,162:062

װאַלדבערנ ,יצחק '
{געב 12 .יולי  -- 9881קרבן פון די נאַציסן|

געבוירן  12יולי  9881אין לעמבערג ,גאַליציע .פאָטער  --אַ
קליידער-הענדלער און אַ פירער פון אַ שניידער-ווערקשטעל .גע-

לערנט אין חדר און אין אַ שול .געזונגען אין טעמפּל און אין די
קינדער-כאָרן פון יידישן טעאַטער .אונטערגעװאַקסן .הייבט װוו .אָן

באַנר
שפּילן קאָמישע ראָלן מיט אַמאַטאָרן ,אָבער די עלטערן זיינען אומ"
צופרידן דערפון און גיבן אים אַרײין אין אַ הוט"געשעפט ,נאָר וי
שפּילט ווייטער מיט אַמאַטאָרן ,און אין  1191אַנטליפט ער קיין
קאָלאָמעאָ אין נאָרבערט גלימערס טרופּע ,וואו ער דעביוטירט אַלס
,מאָטעלע" אין גאָרדינס ,גאָט ,מענטש און טייוול" .נאָכן שפּילן
אַ יאָר א ן דער טרופּע ,גייט װו .איבער אין אַ חברים-טרופּע ,דער"
נאָך אין כאָר ביי האַרט אין סטאַניסלאַװאָוו ,שפּילנדיק גלייכצייטיק
ראָלן,
|
 3איז וו .מיט דער חברים-טרופּע א'א פון פּאַלעפּאַדע .בעת
דער ערשטער וועלט-מלחמה שטעלט ער צונויף מיט ,ליבהאָבער"
אַ טרופּע אין קראָקע ,װערט גענומען אין דער אַרמײ און אַלס
קריגס-געפאַנגענער שפּילט ער יידיש טעאַטער אין אַ געפאַנגען-
לאַגער ביי די עסטרייכער.
וועגן דעם שרייבט אַלטער אייזענשלאָס ,וועלכער איז אויך געווען
אַ קריגס-געפאַנגענער אין מעהרן:
,מיר האָבן תיכף אַװועקגעשיקט אַ בקשה אין דער באַצירקס-
הױיפּטמאַנשאַפט און געבעטן תחנונים וועגן אַ דערלויבעניש (צו
שפילן טעאַטער) ,אָנגעבנדיק ,אַז פון אַרומגײן טאָג און נאַכט
מעלאַנכאָליעג

אוּן פאַרצווייפלט,

דויערט ,איז צוריקגעקומען אַ תשובה ,אַז הגם די צייט איז זייער

נישט פּאַסיק צו שפילן טעאַטער ,דאָך ווערט געגעבן אַ דערלויב-
ניש אױיף יידישע טעאַטער-פאָרשטעלונגע .עס מון אָבער אומ"
באַדינגט צוגעשיקט וװערן אין דער דייטשער שפּראַך צו צוויי
עקזעמפּליאַרן

פון די פיעסן,

וװאָס זאָלן אויפגעפירט

ווערן

באַלד וי די תשובה איז אָנגעקומען ,איז געװאָרן אַן אמתער
יליהודיסי .ס'האָבן זיך תיכף געפונען פּראָפּעסיאָנעלע אַרטיסטן,
אַ קאָמיש פּאָרל ,אַ געוויטער װאַלדבערג און זיין פרוי ,וועלכע
זיינען טאַקע שפּעטער אַריבער אויף דער ייידישער בינעי אין ווין.
 . .,נסיזיינען אָבער ניט געווען קיין פיעסף די גאַנצע שמחה איו
שיר נישט צעשטערט געװאָרן צוליב דעם .געראַטעוועט די
שלעכטע סיטואַציע האָט די שטרענגע רעויזיע ,יואָס הי װאַלד"
בערג האָט געמאַכט ביי זיך אין קויבער ,און דאָרט אויסגעפונען
אַלטע ראָקן פון ידיעגאָדפראַנטשישקאַ פון דער אָפּערעטע וכל
נדריי .,סיאיז דעריבער באַשלאָסן געוואָרן צו מאָכן דערווייל אַן
אָוונט פון געזאַנג און דעקלאַמאַציע ,און דאָס פּאָרל װאַלדבערג
זאָל אויספירן אַלע סצענעס פון דיעגאָ-פראַנטשישקאָ ... .אונ-
טער די אָנווייזונגען פון די היה זילבער און ואַליבערג איז אין
עטלעכע טעג אויפגעשטעלט געװאָרן אַ בינע מיטי גאַנצן קנאַק".
האָט וו .געשפּילט ביי פּאָדזאַמטשע אין ווין ,שפּעטער
0
אַ קורצע צייט אין רומעניע -- 32-72291 ,איבער קאַפע-הייזער ביז
ער איז אין  4291ווידער צוריק אַרײן אין ווינער יידישן טעאַטער,
דערנאָך האָט ער גענומען אַרומװאַנדערן מיט די װאַנדער-טרופּעס
איבער טשעכאָסלאָװאַקײ ,און וועגן דעם דערציילט ש .י .האַרעג"
דאָרף אין זיין בוך ,ט,עאַטער קאַראַװאַנען" ,װי די טרופּע ,װאָס
האָט געשפּילט א'ד פון אביש

מייזעלס אין מאַריענבאַד ,וואו ס'איז

אויך אײינגעשטאַנען דער בעלזער רבי .האָט באַשלאָסן צו באַזוכן
דעם רבין און קריגן פון אים אַ ברכה:
ידער ערשטער פון די אַקטיאָרן ,װאָס האָט דערגרייכט צום
רבין ,איז געווען אַ מיטגליד פון אונדזער טרופּע .וואַלדבערג האָט
ער געהייס .ער איז געוען אַ קליינער און אַ מאָגערער ,וי אַ
אי

2041

וועט

מען זיכער

אַראָפּ פון זינען.

און כדי אויסצומיידן אַזאַ סכנה ,איז זייער געוואונטשן אַ דער-
לויבניש אויף טעאַטער-פאָרשטעלונגען .סיהאָט לאַנג נישט גע-

יייעי
2401

פון

לעססיקאָן

יירישן

שטעקעלע ,און די אַקטיאָרן האָבן אים גערופן 'קאָקעלעי זאָל
ער מיר מוחל זיין דער דאָזיקער יידישער אַקטיאָר ווען איך וועל
אים

רעקלאַמע

מאַכן אַ שלעכטע

שַוואַכער
געווען גאָר א
װען ער האָט דעם
אים

האָט

רבי

דער

יענער

אויף

אַז ער

וועלט,

איז

קאָמיקער).
רבין דערלאַנגט
װאָס

געפרעגט

זין קליין ,דאַר הענטעלע,
זיין פרנסה.

סיאיז

 -אַן אַקטיאָר  --האָט ואַלדבערג געענטפערט.--

וװאָס איז דאָס פאַר אַ פאַך? --

 -עך בין אַ קינצעלעקלערןי
-גיריק

זיין

אויף

מישט

יל

דער

מאַכער  --ווֹיל אים װואַלדבערג

לעמבערגער

ואָס פאַר אַ קונצן,
דער

וויסן

רבי.
יאויפ-

לעון

רחמנא

באַװייזטן?

לצלן

אין (ײ-

--

רבי,
דעס

זיך אַריין

גבאי

רביס

יקלערט

און

דעם

אױףי

רבין ,זאָגנדיק:
-לצים

ער

רבי,
..אוױיף

איז

דער

אַ פורים

װאַראַנדע..

 -אַזױ אַ פוריםאון פון דעם
---

אַ גאַנץ

האָסטו

ציטערט

רבי --

ענין..

מישט

נישט

דן ביזט

--

גאַנצע

מאַכן

עזפילי..

זיך דער

רבי --

פאַר פחד

עך

יאָר פרנסה?
ואַלדבערג

זיך אַרין דער

אַז ער

דער בעלזער

אַ בדחן

צייט

אויפגעהויבן

געזאָגט,

אַ יפורים

די

ממש

--

קיין פורים"שפילער..

 -אַזױי?  --הייבטדי

זיי

איינער

שפּילער ביזטן  --חידושט

ניץ ,רבי --

בין נישט

שפילער,

פון

מתשםבי

פון

דעם

ער איז אַ בדחן.

גבאי --

רבי אן צן יפאַרשטייי

און דן ביזט
שמועם,

משמח

האָט

דעם

דעך

יאַ קינצעלע

איז

מאַכערי,

1706

בעלזער

זיינע אױיגן ,אָבער ווען װואַלדבערג
האָט ער

דעם
רבי

האָט אים

אויפגעהויבן

זין קאָפּ און אויף אים געגעבן אַ דורכדרינגלעכן בליק .דער
רבי האָט פאַרשטאַנע ,אַז די מעשה מיט וואַלדבערגס יקינצױ

איז עפּעס נישט אין אָרדנונג..
--

סיאיז נישט

געווען

--

רבי

דער

דיין נע:מה..
ווען

גאָט זאָל דיר

אַ רפואה

צושיקן

שלמה

פאַר

:

ואַלדבערג;

פון זיין שמועס

האָט

אונדז

איבערגעגעבן

דעם

'אינהאַלטי

מיטן רבין און די יברכהי ,וואָס ער האָט פון אים

באַקומען,

האָבן

זאָל איס

מורא,

לעכע

קיין פרנסה

פאַר אַ ייד --- .האָט מוסיף

מיר

זיך

אַז מיר

יאַרויסגעכיליעט'
זאָלן פון איס

(אַרױסגעגנבעט)

נישט

באַקומען

פון

אַן עו-

ברכה,,,ײ

די לעצטע

יאָרן האָט וו .זיך איבערגעטראָגן

פון ווין צוריק

קיין לעמבערג .בעת דער צוייטער וועלט-מלחמה ,האָט ער זיך,
צוזאַמען מיטן לעמבערגער יידישן מלוכה-טעאַטער ,עװאַקױרט קיין
סאַָװױעטנפאַרבאַנד,

און איז בעת דער טיפוס-עפּידעמיע

אין בוכאַראַ

געשטאָרבן.
ל,עקסיקאָן פון יידישן טעאַטער' ,ניו יאָרק ,1391 ,ערשטער באַנד ,ז,646 .
א .אייזענשלאס  ---יידיש טעאַטער אין די עסטרייכישע באַראָקלאַגערס (אין
,עאַטער-זכרונות?),
זלמן זילבערצווייגס ט

ש .י .הארענדאָרף , --טעאטער

װילנע ,8291 ,זו,02:11 .

קאַראַװאַנען  ,לאָנדאָן ,5591 ,זו,741:541 .

הערמאַלין ,משה
{|אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

געווען אַ -מיטגליד אין װואַרשעװער יידישן אַרטיסטפֿאַרײן,
געשפּילט קליינע ראָלן און פלעגט זיך אויך באַטײליקן אין דער
אַדמיניסטראַציע פון טעאַטער.
אין  9391איז ער געקומען אין ביאַליסטאָק מיט זיין צווייטער

ר
עאַ ט
ט ע

פרוי ,וועלכע האָט אויך געשפּילט טעאַטער ,און אַ טאָכטער פון
 2יאָר .כדי צו געבן דעם קינד אַ מעגלעכקייט צו ווינען און
פאַרגרינגערן די פּרנסה פון דער פאַמיליע ,האָט דער אַקטיאָר
זלמן קאָלעשניקאָװו זי אַריינגענומען אין אַנסאַמבל פון ביאַליסטאָ-
קער יידישן מלוכה-טעאַטער און איר געגעבן צו שפּילן די ראָל
,וביה דעם מילכיקנס" יונגסטע טאָכטער.
פון ט
ה .האָט אין ביאַליסטאָק געשפּילט אין טעגטער און אויך
עטלשנע װאָכן פאַרן
מיטגעהאָלפן אין דער אַדמיניסטראַציע.
אױיסבראָך פון דער סאָוויעטיש-דייטשער מלחמה איז די טרופע
אַרױסגעפאָרן שפּילן קיין מאָגילאָו . די אַקטיערן האָבן אָבער
זייערע פאַמיליעס געלאָזט אין ביאַליסטאָק .ה .זיז שפּעטער גע-
שיקט געװאָרן פון די אַקטיאָרן צוריק קיין ביאַליסטאָק פאַר זייערע
פּערזענלעכע ענינים און אויך פאַר געוויסע טעאטער באַדערפע-
נישן .ה .האָט גערן אָנגענומען דעם פאָרשלאַג ,ווייל אַזױ נאָך האָט
ער באַקומען אַ מעגלעכקייט זיך ווידער צו זען מיט זיין משפּחה.
ער איז אָנגעקומען אין ביאַליסטאָק גראָד ביים אױסבראָך פון דער
סאָוויעטיש-דייטשער מלחמה און מער ניט געקאָנט פאַרלאָזן די
שטאָט .אַ חודש .שפּעטער איז ער ,בעת דער איינפירונג פון דער
געטאָ ,דאָרט אַרײינגעטריבן געװאָרן .ה .האָט דאָרט געאַרבעט אין
אַ פאַבריק פון װאָליקעס פאַר דער דייטשער װעהרמאַכט ,און איז
שפּעטער אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס,
לוט מאיר מעלמאַן און שעפטל זאַק איז ער אומגעקומען אין
װאַרשע.
ש .צ .פון זלמן קאלעשניקאָו,
גרישע

שעפטל זאַק ,מאיר מעלמאַן און מ .ע .פון

ראָטשײן.

שװאַרץ ,לאה
{שאַצקי |
{געב 52 .יולי  -- 2881אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  52יולי  2881אין אָסטראָג,
װאָלינער גוב ..רוסלאַנד .נאָך אין דער
פריער יוגנט געשפּילט רוסיש מיט 'ליב-
האָבער' .אין עלטער פון  61יאָר עמי-
גרירט קיין לאָנדאָן ,ענגלאַנד ,און דאָרט
געשפּילט יידיש מיט 'ליבהאָבער' ,דער"
נאָך אָפּגעפאָרן קיין פּאַריז ,וואו זי איז
אַרײנגעטראָטן אין יעקב ספּיואַקאָווסקיס
טרופּע מיט וועלכער זי איז אַרומגעפאָרן
איבער בעלגיע און שווייץ .צוריקגעקומען
אין פּאַריז ,איז זי אַנגאַזשירט געװאָרן צו אסתר וואלערשטיין ,און דאָ
געשפּילט אַ סעזאָן מיט סעמיועל גאָלדענבורג ,דערנאָך געשפּילט
 4סעזאָנען ביי בלומענטאַל אַלס פּאַרטנערין מון יאָזעף שערמאַן
און זיך מיטבאַטײליקט אין סעראַ אַדלערס פאָרשטעלונגען אין
בעלגיע .נאָך דער ערשטער ועלט-מלחמה ואָט זי אין בעלגיע
(אַנטװערפּן און בריסל) געשפּילט כאַראַקטער-ו אָלן אין דער טרופּע.
פון פעני װאַקסמאַן.
ש'.ס זון ,סאַלי ,אבַאָקסער ,האָט ,אַלס קין ד ,געשפּילט קינדער-
ראָלן אין פּאַריזער יידישן טעאַטער .איר אַנז ערער זון .ד'ר לואיס
שװאַרץ ,איז פאַרהײיראַט צו דער געוועזענער יידישער שוישפּילערין
חייקעלע בורשטין.
בעת דער צווייטער וועלטימלחמה איז יש .דורך אַ פריינט פון
איר זון ,דעם דאָקטאָר ,אַריינגענומען געװאָרן אין ראָטשילדס מושב"

יץטץ,,,,,

4043

2044

צדרושים באַ גד
וס

ימסס א משששיטרט

=יהטלידד וי הצ

היוההא שי ישי

דיי

זקנים אין פּשֲריז ,וואו זי האָט זיך געפונען  2יאָר ,אָבער די נאַצִיס,
וועלכע האָבן כסדר אויסגעלײידיקט דעם שפּיטאָל פון די פּאַציענטן,
װאָס זיינען געווען עלטער איבער  56יאָר ,האָבן אויך זי ,אין ,4491
אַ קורצע צייט פאַר דער באַפרײונג פון פּאַריז ,דעפּאָרטירט אין אַן
אומבאַקאַנטן פּלאַץ ,פון װאַנען זי איז מער נישט צוריקגעקומען.
ש .ע .פון חייקעלע בורשטין שװאַרץ,

שאַדאָווסקי ,מאַקס (מרדכי)
{געב -- 5091 .אומגעבראַכט

געװאָרן דור די נאַציס}

געבוירן  5091אין ווילנע ,פּוליש-לי-
טע .צוליב דעם װאָס זיינע עלטערן זייגען
אים אָפּגעשטאָרבן אין זיין גאָר פריער
יוגנט ,איז ער אויפגעצויגן געװאָרן דורך
זיין עלטערן ברודער.
געענדיקט אָרטיקע גימנאַזיע און גלייכ"
צייטיק באַקומען אַ יידישע דערצינג,
אויס שטאַרקע נייגונג צו דער בינע ,אָנ"

געהויבן שפּילן אַלס אַמאַטאָר ,און פּראָ-
פעסיאָנעל אַריין צו דער ,ווילנער טרופּשט"
בעת איר צוריקקומען פון קרוין-פּולין שפּילן אין ווילנע .דאָ
שפּילט ער שפּעטער אין פאַרשיידענע טרופּעס און מיט פאַרשיי"
דענע אַמעריקאַנער גאַסטראָלערן ,דערנאָך אין לאָדזש (דיר-- .
דוד צעלמייסטער) ,מיט פאַרשיידענע װאַנדער-טרופּעס און אין
'/סקאַלאַ-טעאַטער אין װאַרשע ,וואו ער האָט אין  5291חתונה
מיט דער אַקטריסע דאָראַ רובינאַי
וי זיין פרוי גיט איבער ,האָבן ביידע ,ווען די צווייטע וועלט-
מלחמה האָט אױיסגעבראָכן ,געשפּילט יידיש טעאַטער אין װאָרשע,
איר פאָטער ,דער דיריגענגט ,איז קורץ פאַרן אױיסבראָך פון דער
מלחמחה ,אַװעק קיין בענדין איינשטודירן מיט אַ דאָרטיקן חזן די
ימים נוראים:תפילות ,און די מוטער מיט דער יונגסטער טאָכטער
זיינען געקומען קיין װאַרשע .דער פאָטער איז שוין פון בענדין
ניס צוריקגעקומען .ס'האָט זיך אָנגעהויבן די באָמבאַרדירונג פון
װאַרשע .נאָך  4װאָכן רעגן פון טויט און פאַרניכטונג איז אַרײן-
געטראָטן די נאַצישע אָקופּאַציע פון װאַרשע ,און די מוטער ,אַ
ווילנערקע ,האָט פאַרלאַנגט ,אַז דאָראַ מיטן מאַן זאָלן אַריבער קיין
ווילנע ,האָבן זיי איבערגעלאָט אין װאַרשע די מוטער און די יונגסטע
שוועסטער ,וועלכע זיי האָבן שוין מער קינמאָל ניט געזען און
זיינען אָפּגעפאָרן קיין ווילנע .ווילנע איז דערווייל פאַרנומען גע-
װאָרן דורך די סאָוויעטן ,מ'האָט אָנגעהויבן ווידער שפּילן יידיש
טעאַטער ,אָבער דערנאָך זיינען אַריין די נאַציס .די ווילנער יידן
זיינען פאַרשפּאַרט געװאָרן אין אַ געטאָ פון עטלעכע גאַסן און
געסלעך ,אָבער אַפילו אין געטאָ האָט מען ווייטער געשפּילט יידיש
טעאַטער אויף קאַנסקאַ  ,2ביז דעם  22סעפּטעמבער  ,2491ווען די
געטאָ איז ליקווידירט געװאָרן ,און אַלע יידן זיינען געטריבן גע"
װאָרן צו דער שחיטה אויפן פּאָנאַר אָדער אין אַרבעטס-לאַגערן.
דאָראַ מיט איר מאַן האָבן זיך געראַטעװעט דורך באַהאַלטן זיך

אין די רערן פון דער קאַנאַליזאַציע.

צוויי מעת לעת האָבן זי

אַרומגעװאַנדערט צוזאַנוען מיט אַנדערע אין די שמוציקע װאַסערן
װאָס האָבן דערגרייכט ביזן האַלדז .דערנאָך זיינען זיי אַרױס און
געפונען א באַהעלטניש ,ביז די דייטשן האָבן באַמערקט ,אַז יידן
דרייען זיך אַרום .דאָראַן מיט איר מאַן האָט זיך איינגעגעכן צו
אַנטלויפן און אַרײנצוכאַפּן זיך אין 'בלאַק קייליס' ,וואו עס האָבן
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נאָך געאַרבעט אַ ביסל יידישע אַרבעטער .אַלס אַרבעטסלאָזע זיינען
זיי געווען אין שטענדיקער געפאַר אַרעסטירט צו װערן ,נאָר מיט
גרויס מי האָט זיך זיי איינגעגעבן זיך איינצומעלדן אַלס אַר-
בעטער ביז דעם  01מיי  4491זיינען די נאַציס געקומען כלומרשט
נעמען מענער אויף פאַרבעט' אָבער אין דער וירקלעכקייט צו
פאַרברענען אויף פּאָנאַר .דאָרט איז אויך פאַרנומען געװאָרן דאָראַס
מאַן .ווען מען האָט אים גענומען אָפּפירן ,איז זי צוגעלאָפן און
געבעטן ,אַז מען זאָל זיי כאָטש דערלויבן זיך צו געזעגנען .די
נאַציס האָבן איר גענומען סטראַשן צו דערשיסן ,מ'האָט זי צוריק
אַרײנגעשטופּט אין טיר"אַרײנגאַנג .ש .האָט אויפגעהויבן ביידע
הענט ,געשלאָסן איין פויסט אין דער אַנדערער און געטרייסלט איר
אַ זיי געזונט' :האַלט זיך !',
אין אַ צושריפט צו אונדז ,שרייבט זיין פרוי:
;נאָכן אַפּזיין אין דעם לאַגער (,בלאַק קייליס") עטלעכע
מאָנאַטן ,זיינען |{אין} איין פרימאָרגן אַריינגעקומען אַ גרופע
דייטשן מיט מאַשין-געוער און געפאָדערט  01מענער .אַזױ וי
קיינער האָט ניט געװואָלט זיך מעלדן פרייוויליק ,זיינען זיי אַרײן
אין די שטיבער און אַרױסגעשלעפט וועמען זי האָבן גע ואָלט.
אין דער גרופּע פון די  01מענער איז איך אַריינגעפּאַלן
שאַדאָווסקי,
איך האָב געזען דורכן פענצטער (אַרױסגין האָבן מיר ניט
געקאָנט .מיר זיינען געווען באַװאַכט פון די דייטשן) וי מען
האָט זיי אַריײנגעװאָרפן אין אַ מאַשין ,איך האָב געזען וי שאַי
דאָווסקי האָט זיך אַרױסגעריסן ,פּרובירט אַנטלויפן זײי האָבן
אים נאָכגעשאָסן ,פאַרוואונדעט אים אין פוס ,און צוריק אים
אַרײנגעװאָרפן אין מאַשץן .דאָס איז געווען דאָס לעצטע מאָל
װאָס איך האָב געזען מיין ליבן ואַן מאַקס שאַדאָווסקי.
די  01מענער האָט מען געפירט איף פאָנאַר ,וואו זיי האָבן,
געשמידטע איינער צום אַנדערן אין קייטן ,געמװט באַגראָבן די
יידן ,וועלכע מען פלעגט ברענגגן אויף פּאָנאַר אומצוברענגען
און ווען די  01מענער האָבן זייעו אַרבעט פּאַרענזיקט ,האָט מעי
זיי אַלעמען אויסגעשאָסן.
די איינצלהייטן פון עאַדאָווסקיס אומקום האָב איך זיך דעך-
וואוסט ,ווען איך בין ,נאָך דער באַפרייונג ,געקומען צוריק קין
פױילק ,וען מיין שואָגער ,שאַדאָווסקיס ברודער ,דאָקטאָר שאַ-
דאָווסקי (וועלכער האָט זיך געראַועוועט ביי קריסטן און איז
געשטאָרבן אין לאָדזש אין  )8491איז צוריקגעפאָרן קיין ווילנע
אויסצוגעפינען די איינצלהייטן פון עואַדאָווסקיס אומקום".
ש.

ע .און מ .ע .פון דאָרא

רובינא.

װאָס מיט דער אַקטריסע דאָראַ רובינא
נ .י 52 ,42 ,אָקְט.6491 .

האָט פּאַסירט, ,מאָרגן

פרייהייט",

באָנטשע

ואַברהם ראָזענפעלד |
{געב --- 4881 .קרבן פון די נאַציס}

געבוירן  4881אין אָפּאָליע ,לובלינער געגנט .פּױלן אין אַ
חסידישער פאַמיליע .געלערנט אין חדרים און פאַר זיך אין בית
המדרש .געאַרבעט וי אַ בראַקער אין אַ װאַלד .אין  6091געקו"
מען אין װאַרשע און דעביוטירט אין  9091אין ,אונזער לעבען",
דערנאָך אין אַנדערע אױסגאַבעס אין יידיש און העברעיש .אַרױס-
געגעבן פון צייט צו צייט וויצנבלעטער ,אויך אַ סעריע יום-טוב
בלעטלעך א'ג ,בלומען" (,)2291
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לעקסיטאַן

פון

יידישן

טעאַ טער

זינט  1191אַ שטענדיקער מיטאַרבעטער פון ,מאָמענט" ,ואו
ער האָט געשריבן דערציילונגען ,הומאָרעסקעס און פעליעטאָנען
און פון  6291רעדאַקטירט די אָפּטײלונג ,דער קרימער שפּיגעל".
 -רעדאַקטירט אַן אילוסטירטן הומאָריסטישן װאָכנבלאַט9

,דער פרייער פויגל".
אַרױסגעגעבן
בריק" (.)4291

-

די ביכער, :אינם

( )1291און ,די גרינע

רעש"

ב .האָט געשריבן די אָפּערעטע ,די פרויען געגנער" ,וועלכע
איז אין  8191אויפגעפירט געװאָרן דורך מיכאַלעסקאָ אין װאַרשע.
דערנאָך אין לאָדזש און אויף דער פּוילישער פּראָװינץ ,און די
קאָמעדיע ,חובות" ,װאָס איז געשפּילט געװאָרן אין  ,2391אין
װאַרשע,
וועגן דער פּיעסע ,חובות" שרייבט נחמן מייזיל:
גכיבין געגאַנגען זען ;חובותײ ,אַ קאָמעדיע ,געשריבן דורך
אַ װוואַרשעווער שרײיבער (באָנטשע  --אַ .ראָזענפעלד) פונם
היגן לעבן ,רעזשי  --משה ליפּמאַן .אַ דעזשיסער ,װאָס האָט
הינטער זיך אַ פיינע קינסטלערישע פאַרגאַנגענהיט .די פיעסע
אָבער איז אַ שוואַכע ,אַ טאַנדעטנע .אַ װאַרשעווער ייד באַנקראָ-

טירט ,ער פאַרבאַהאַלט אַ טייל געלט אין אַ באַנק אוניטס",
און סיקומען צו אים בעלי-חובות .זיי קומען אין ערשטן אַקט,
זײ קומען אין צוייטן אַקט ,זיי קומען אין דריטן אַקט און זי
שררייען און טומלען אױף װאָס די װעלט שטײט .נישט מען
שפּילט די פיעסע ,נאָר מען שרייט די פיעסע ,און אָן אַ מאָס.
דער שטאָף פון דער פיעסע  --אַ נומער אין אַ דעוו טעאַטער,
איז פאַנאַנדערגעצױיגן אױף גאַנצע דרי אַקטן ,אין וועלכע עס
זיינען אַרײינגעבראָקט וויצן ,לידלעך ,קופּלעטלעך ,און אין דער
פיעסע שפּילן דאך אייניקע פיינע אַקטיאָרן ,ואָס װואָלטן גע-
|
קאָנט און געמעגט לייטיש שפּילןי.
ב .האָט אויך געשריבן פאַר די יידישע קליין קונסט טעאַטערס,
ב .איז געשטאָרבן אין דער װאַרשעװער געטאָ בעת דער נאַ-
צישער אֶָקופּאַציע.
יאָנאַס טורקאָוו באַמערקט |געקומען צו קבורה; ,א,ויפן גענ-
שער בית עולם ,װאָס איז שוין געלעגן אויף דער ,אַרישער זייט",
.ג.ע.שטאָרבן מיט אַ ,נאַטירלעכן טויט" און געפונען די אייבי"
קע רו אין דער ליטעראַרישער אַלעע פון יידישן בית עולם".
ל,עקסיקאַן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור" ,ניו יאָרק ,6591 ,ערשטער
באַנד ,ז,322 .
נ :מ -- ,אין די װאַרשעװער

יידישע טעאַטערן,

,ליטבל'ט,

װאַרשע ,ג' ,6

2

אַלטבױים ,סאַניאַ
{פטאַראָדוב |
{|אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס|

לויט יאָנאַס טורקאָוו האָט אַ .גע"
שטאַמט פון גראָדנע ,פּוױליש-ליטע .זי

איז געווען אַלערערין אין גראָדנע .טעאַ-
טער האָט זי ליב געהאָט מיט אַלע פיבערן
פון איר פיינפילנדיקער נשמה .פאַרן אַרי
בערגיין אין יידישן טעאַטער האָט זי אָנ"
טייל גענומען אין די רוסיש-אַמאַטאָרי-
שע פאָרשטעלונגען און תמיד געשטרעבט
צו ווערן אַ שױשפּילערין.
לויט אַנדערע אינפאָרמאַציעס האָט זי
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סאָניא אַלטבױם אין  7,געהאַנגענץ"

סאָניאַ אַלטבױם אין ,סערקעלצ"

זיך באַטײליקט אין רוסישע טרופּעס (ביי פּאַנאָו) אין מאָהילעו
אוֹן אין מינסקער שטאָט-טעאַטער( ,ביי מיכאַלעװיטש און דאָבראָליו-
באָוו) .אין מאָהילעוו האָט זי אויך מיטגעשפּילט אין יידישן דראַמ-
קרייו און אַ.וי אין אַ גראָדנער יידישן דראַמקרײזן.
אין  1291איז זי אַרײנגעטראָטן אין װאַרשעװער 'צענטראַל-
טעאַטער .אין  2291האָט זי (מיט משה ליפּמאַן און לייב שריפט-
זעצער) געשפּילט איו ווילנער 'עדען'-טעאַטער.
אין  -- 3291אין ווילנער דראַמאַטישן אַנסאַמבל ,פון וועלכן
ס'האָט זיך אַנטװיקלט 'וויקט' ,וואו זי שפּילט ביז ,7291
 -אַנגאַזשירט געװאָרן אין דער ,ווילנער טרופּע" א'א8
פון שטיין ,וואו זי שפּילט ביז  ,2291מיטמאַכנדיק דעם טורניי איבער
אײיראָפּע .צוריקקומנדיק פון אויס;אַנד .,האָט זי געשפּילט אין
װאַרשע מיט ד'ר באַראַטאָוו ,אסתר רחל קאַמינסקאַ ,מישא אוֹן לוסי
גערמאַן אוֹן אין  42-73391ווערט זי אַנגאַ .שירט קיין קאָװונע.
די לעצטע יאָרן געווען אין אַנסאַמבל פון אידאַ קאַמינסקאַ.
זיגמונט טוֹרקאָוו גיט איבער ,אַז אין דער ערשטער גרופּע
פונם שפּעטערדיקן 'וויקט' האָט זיך אויך געפונען אַ ,.וועלכע האָט
אין ווילנע חתונה געהאַט מיטן אַקטיאָר אַדאַם דאָמב .אין דער
אויפפירונג פון ד'ר עטינגערס 'סערקעלע' אין 'צענטראַל'-טעאַ-

טער האָט אַ ,.מיט גרויס דערפאָלג ,געשפּילט די ראָל 'פריידע-
אַלטעלע..
אַ .האָט זיך שפּעטער באַטײליקט אין ווילנע אין דעם אַנסאַמבל,
װאָס זיגמונט טורקאָוו האָט צונויפגעשטעלט ,און זי צייכנט זיך
באַ:ונדערס אויס אַלס די טאָכטער פון אַרענדאַר אין דער אויפפירונג
פון סעקלערס ייזכור'.
לויט יאָנאַס טורקאָוו האָט אַ ,.וועלכע האָט פאַרנומען אַ בכבו"
דיקן אָרט אינם יידישן טעאַטער ,צוזאַמען מיט איר מאַן ,דורכגע-
מאַכט דעם גרויסן טורניי פון 'וויקט' איבער פּוילן און רומעניע .זי
האָט אויך געשפּילט אין ליטע און לעטלאַנד,
ווען וויקט' האָט אויפגעפירט דעם  91אָקטאָבער  6291אין
'קאַמינסקי'-טעאַטער די באַאַרבעטונג פון גאָלדפאַדענס ,דאָס צענ-
טע געבאָט" ,האָט אַ .זיך מיטבאַטײליקט.
| יאָנאַס טורקאָוו שילדערט אַ,וי איר קאַריערע און איר טראַגישן

,סאָניאַ אַלטבױם איז געווען אַ ביז-גאָר טאַלענטירטע עזי-
שפּילערין,

אַ געבילדעטער

צו איז זי געווען

מענטש

שױין ,באַחנט,

און אַ גרויסע

צאָרט

און 9שוט,

חכמה.
זייער

דער-
רעפרע-
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קהדושים -באַנד
=

געהאַט

זענטאַטיו,

נאַטירלעכן

אַ פיינעם

=-ית

טאָן און געווירקט

מיטלבאַר מיט איר אַרט שפּילן און ערנסטער באַציונג
טעאַטער-שליחות .שוין אין אירע ערשטע ראָלן ,װאָס
באַקומען אין אָסטראָווסקיס יאומעשולדיק שולדיקי ,און
אין אַנדדעעשוס י 7געהאַנגענעי ,האָט זי זיך שטאַרק
צייכנט.

זי האָט געשאַפן

שטאַלט,

וי אין עטינגערס
יביידע

פאַדענס

שלום-עליכמס
קאַמינסקאַס

קוני

אַ גאַנצע

יטערקעלעי

לעמלי
דער

יטוביה

גאַלעריע

(דעם

וואונדערבאַרע

(פריידע

שדכנס

מילכיקערי

אַלטע),

טאָכטער

(צייטל).

טױיט ,האָט זי איבערגענומען

אומ"

צו איר
זי האָט
דערנאָך,
אויסגע-
גע-

גאָלך-

ליבעלע)

נאָך אסתר

רחל

דער

מיל-

אין יטוביה

כיקערי די ראָל פון דער ימאַמע גאָלדעי ,אין וועלכער זי האָט
זיך אויסגעצייכנט ,און נאָך א נאָך ראָלן
ווען די מלחמה איז אױסגעבראָכן ,האָט זיך סאָניאַ אַלט-
בוים ,צװזאַמען מיט איר מאַן אַדאַם דאָמב און זייער וואונדער-
שיינער ,ביזיגאָר געראָטענער טאָכטער ליזאַ ,געפונען אין לעמ-
בערג

און געאַרבעט

דאָרט

אינס

יידישן

טעכטערל

ליזאַ

האָט

אַרױסגעווין

2וייאָריק

לעכע דראַמאַטישע בינע-פע'קייטן.
יונגן

עלטער,

האָט

מען

מלוכה-טעאַטער.
נישט

דורכשניט"

נישט געקוקט

זי אַריינגענומען

דער

אין

זייער

אירע

אױף

לעמבערגער

טעאַטער-שול און מיהאָט געלייגט אױף איר גאָר גרויסע האָפ-
נונגען.
ווען די דייטשן

האָבן פאַרנומען

לעמבערג,

דאָמב

איז אַדאַם

געווען מיט דער צווייטער העלפט טרופע פונם מלוכה-טעאַטער

דים" אין ווילנע א'א פון אהרן באַסטאָמסקי ,דערנאָך געװאָרן אַ
מיטגליד פון טעאַטערל ,דוקא".
יחיאל בורגין גיט איבער ,אַו וו .אִיז געווען פּאָפּולער אין ווילנע

אין די יאָרן פאַר דער צווייטער וועלט-מלחמה אַלס טעאַטער-לים"
האָבער ,אַגב מיט אַ שיינער שטימע צום זינגען .ספּעציעל געדענקט
ער אים אין די יאָרן  ,32291-8291ווען זיי פלעגן צזאַמען אויפ-
טרעטן ביי פאַרשיידענע געלעגנהייטן מיט מוזיקאַליש-דראַמאַטישע
נומערן .אַ חוץ דראַמאַטישע פעיקייטן ,האָט ער אויך געהאַט אַ
נייגונג צו רעזשי און פרעגט אַגב איינשטעלן די נומערן ,װאָס זי
|
פלעגן אויפפירן,
נאָד דער חתונה מיט דבורה קאַרפּינאָװיטש ,געשפּילט ,צװאַ-
אין
מען מיט איר ,אין פאַרשיידענע פּראָפעסיאָנעלע טרופּעס.
איז ער געווען דער הױפּט-שפּילער אין יאַנאַס טורקאָווס
7
דאַנציגער ,קולטור-בונד-טעאַטער" .אין  -- 1491מיטגליד פון
ביאַליסטאָקער יידישן מלוכה-טעאַטער.
צוריקגעקומען אין ווילנע קרוב פאַרן דייטשן איבערפאַל ,איז
ער דאָרט אומגעקומען אין די ערשטע טעג פון דער דייטשער
אָקופּאַציע פון ווילנע.
אין בוך ,חורבן ווילנע" פאַרצייכנט מ .קאַטשערגינסקי קורץ:
,ייב וויינער  --יונגער אַקטיאָר .פּאָנאַר."1491 .
ל
ש .ע .פון זיין שװאָגער מ .קאַרפּינאָװיטש און יחיאל בורגין.

.

ש .קאטשערגינסקי , --ח,ורבן װילנע" ,ניו יאָרק ,7491 ,ז,132 .
,אַרלאַשענע שטערן ,,בועגאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
יאָנאַס טורקאַױ  ---פ
ז,591 .

אין ראָוונע .ער האָט שין נישט באַויזן צוריקצוקומען צו זיין
פרוי און טאָכטער.
טעכטערל
נאַצישער
יאַקציעס,:
בערגער

סאָניאַ אַלכטבױס

ליזאַ דורכגעמאַכט
אַקופּאַציע.
ווען

יפּיאַסקעסי,

ביידע,

אַלע שבעה

זיי זיינען

מיהאָט

מדורי גיהנום בעת

געווען

גענומען

זיינען

האָט מיט איר פרעכטיק

יידן

אין געטאָ.
די

צו

סיי סאָניאַ ,סיי ליזאַ ,האָבן נישט
עכט-סלאַווישע

אויסזען;

געווען

נעזלעך.

זיי האָבן

געהאַט

טיפן,

אַלע

מיט

שאַנסן

זיך

און בעת

יבאַרימטעי

יי אומגעבראַכט

דער
די

לעמ-

געװואָרן
געהאַט

קיין יידישן

פאַרריסענע
צו

רוסישע

ראַטעווען

אַלס

מכלומרשטע קריסטינם ,ווען זיי װאָלטן אַוועק אין אַן אַנדערער
שטאָט ,וואו קיינער האָט זיי נישט געקענט .האָבן זי אָבער גע-
הערט צו דער מערהייט

אומגעבראַכטע

יידן וואָס האָבן נישט גע"

פון אַ פיזישער

אױסראָטונג

פון

גלייבט אין דער מעגלעכקיט
אַ גאַנץ פאָלק".
,אַרלאַָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צוויי,
יאָנאַס טורקאָװ  ---פ
זז,651-841 ,48 ,28 .
זיגמונט טורקאָװ , ---די איבערגעריסענע תקופה' ,בוענאָס איירעס,1691 ,
זז,791 ,261 ,651 ,48 ,46 ,55 .

ויינער ,לייב
(געב -- 3191 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס)
געבוירן  2191אין ווילנע ,פּוליש-ליטע .פאָטער  --אַ דאַמען-
שניידער.
וי זיין שװאָגער מ .קאַרפּינאָװיטש גיט איבער ,האָט װ .זיך
נאָך אַלס יונגער בחור אויסגעצייכנט מיט זיין שיינער שטים ,פלעגט
זיך באַטײליקן אין די ווילנער אַמאַטאַרן-אַנסאַמבלען ,אָנגעפירט
דורך סאַשאַ קרעמער ,משה פּאַפּיערין א'אַ .אין  3391איז ער געווען
אַ מיטגרינדער פון אַװאַנגאַרדיסטישן קליינקונסט-טעאַטער ,מאי-

נאַריעלאָוו ,אליעזר
(געב 02 .נאָװעמבער  -- 0981אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן  02נאָוועמבער  0981אין
מאָסקװע ,רוסלאַנד .פאָטער  --אַ לערער.
שטודירט אין װאַרשע און געענדיקט אַ
מיטל-שול .נאָך אין דער שול זיך אינטע-
רעסירט מיטן יידישן טעאַטער ,און אין
גגעװאָרן סעקרעטאַר פון יידישן
9
אַרטיסטן-פאַריין אין פּוױלן .פאַרעפנטלעכט
אייניקע אַרטיקלען וועגן יידישע טעאַ"
טער-פּראָבלעמען אין דעם פאַראיינס אָר-
גאַן און אויך אין דער פּעריאָדישער פּרעסע
דערנאָך פֿאַרװאַלטעט מיט אַ יידישער טרופּע אין קראָקע ,און אין
געװאָרן פאַרװאַלטער ביי דער ווילנער טרופּע.
7
יאָנאַס טורקאָוו גיט אָן ,אַז ג ,האָט געהערט צו זיינע נאָענטסטע,
טייערסטע און איבערגעבענסטע מיטאַרבעטער אין דער נשרפים-
סעקציע ,וועלכע האָט מיט מסירת נפש געאַרבעט כדי צו לינדערן
די נויט פון די יידן אין װאַרשע,
יאָנאַס טורקאָוו גיט אויך אָן ,אַז צווישן די אָנפירער פון דער
'פאַרזאָרגונגס-שטעלע! אויפן אומשלאַגפּלאַץ ,איז געווען ג, +די
דאָזיקע מענטשן האָבן זיך ממש מקריב געווען צוֹ העלפן די אומ"
גליקלעכע פאַר זייער צװאַנגס-אויסזידלונג .אין יולי זיינען געווען
שרעקלעכע היצן .מענטשן זיינען אױסגעגאַנגען פאַר אַ טרוגק
װאַסער .יידישע פּאָליציאַנטן האָבן אויך אין די לעצטע מינוטן
נישט אַרױסגעלאָזט דעם גרויסן שאַנס .זיי האָבן ,פּונקט וי די
אוקראַינער און לאַטישן ,פאַרקויפט אַ פלעשל װאַסער צו  003און
צו  005זלאָטעס .די געזעלשאַפטלעכע פאַרזאָרגונגסשטעלע האָט דאָס
יי
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לעקסיקאַָן

פון

יידישן

ר
עַ ט
ט עא
3א

שטאַרק

באַקעמפט,

איז אָבער נישט

בכח

געווען צו פירן אַ זיגרייכן

ג .איז אומגעבראַכט

געװאָרן דורך די נאַציס.

ג .איז אומגעבראַכט

געװאָרג דורך די נאַציס.

ל,עקסיקאַן פון יידישן טעאַטער' ,ניו יאָרק ,1291 ,ערשטער באַנד ,ז,664 .
יאָנאַס טורקאָװו , --אַזױ איז עס געװען  ,בוענאָס איירעס ,8491 ,זו,68 .
,6

.292

קיין לעמבערג ,וואו ער איז װוידער דער לייטער פון דאָרטיקן יידישן
טעאַטער.
אין  ,2291בעת די גאַסטשפּילן פון מישע פישזאן אין לעמבערג,

האָט ר .געשפּילט די ראָל 'ד"ר נאָעל' אין 'מאדאם איקס'
ר .האָט אין  9191מיטגעשפּילט אין ווין אין פילם 'דער גייצַי"

קער אַקאָסטאַ' (סאַשאַ פילם.
ראָזענבערנ,

ליובא

|אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
אַ פעיקע שישפּילערין ,פרוי פון
שוישפּילער נתן רייכענבערג ,האָט גע-
שפּילט צוזאַמען מיט אים אין די זעלבע

טרופּעס איבער פּױלן און ליטע ,אַ צייט
מיט לעאָניד סאָקאָלאָו ,אַ לענגערע צייט
מיט דער טרופּע פון כאַש-קדיש-נחמה ,אַ
קורצע צייט אין טשעכאָסלאָװאַקיע און
צוריק אין פּו'לן,
בעת דער צווייטער וועלט-מלחמה האָט
זי זיך מיט איר מאַן געפונען ,צװאַמען
מיט נאָך  01יידישע טעאַטער-פּראָנעסיאָנאַלן ,איז דער לאָדזשער
געטאָן ,פון וואו זיי זיינען ,לויט מ .פּולאַװער ,אָפּגעפירט געװאָרן
אין אוישוויץ און דאָרט אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס..
,אַרלאָשענע שטערן" ,באַנד צװײי ,בועגאָס איירעס,3591 ,
יאָנאַס טורקאָװ  ---פ
זז,771 ,121 ,

משה פּולאװער , --געווען אין אַ געטאָ" ,תל אביב ,3691 ,זו,16'95 .

ראָט ,גרשון
{געב 32 .אָקט -- 2981 .אומגעבראַכט געװאָרן וורך די נאַציס}
געבוירן  32אָקטאָבער  2981אין לעמ"
בערג ,מזרח-גאַליציע .פאָטער  --אַ קלייג-
הענדלער ,געענדיקט א בירגער-שול און
באַזוכט די אָרטיקע גימנאָזיע,
נאָך אַלס קינד ,צוזאַמען מיט לודוויג

זאַץ ,געשפּילט אײנאַקטעודס אויף פּויליש.
שפּעטער געגרינדעט די אַרבעטער-בינע
א'נ פון יעקב גאָרדין' ,וועלכע ער האָט
אָנגעפירט ביז  ,2191געװאָרן אַ פּראָפע-
סיאָנעלער יידישער אַקטיאָר ,דעביוטירנ-
.
דיק אין יוועל  3191אין גאַליצישן שטעטל ראָהיטין אַלס 'אייזיקל'
אין משה ריכטערס 'הערצעלע מיוחס' .אָבער זיין ריכטיקע בינע-
קאַריערע הייבט זיך אָן אין  5191ווען ער טרעט אַרין אין לעמ-
בערגער יידישן טעאַטער .אין  8191איז ער לייטער פון א יידיש
דראַמאַטיש טעאַטער אין ווין און מיטגרינדער פון דער 'פרייע
יידישע פאָלקסבינע' .,צוריקגעקומען אין  0291אין לעמבערג.
טרעט ער אַרין אין אָרט קן יידישן טעאַטער ,וואו ער איז אויך
אַ מיטגליד אין רעזשי-ק}ולעגיום ,רעאָרגאַניזירט דעם אַרטיסטן-
פאַריין און איז זיין פאָרזיצער בין  .1291אין  2291װערט ר.
אָנפירער פון אַ חברים-טוופּע איבער דער פּראָװינץ אין גאַליציע,
 4מאַכט ער אַ טורניי מיט אַ גוט-אָרגאַניזירטער חברים-טרופּע
איבער די גרעסערע שטעט פון פּױלן און די 'קרעסן' ,רעזשיסירט
דעם דראַמאַטישן און אָפּערעטישן רעפּערטואַר ,און קערט זיך צוריק
1051

--

יי דיג טידעקטמרן

ר .האָט פאַרפאַסט די דריי-אַקטיקע אָפּערעטע 'דער פּרעוענט
אין קויש' ,װאָס איז געשפּילט געװאָרן אין לעמבערג און אין
אייניקע גרעסערע שטעט פון פּױלן און די 'קרעסן'.
ר .איז געווען פאַרהייראַט צו דער שוישפּילערין ראָואַ פוקס,
זיגמונט טורקאָוו באַמערקט וועגן אים ,צום יונגן דור האָס
געהערט דער אינטעליגענטער אַקטיאָר ראָט און זיין פרוי ראָזאַ

פוקס",
באַלד אין די ערשטע
= װאָרן

פון דער

רויטער

טעג ווען לעמבערג איז פאַרנומען גע"
אַרֹמײי ,איז דאָרט אָרגאַניזירט

געװאָרן

אַ

יידיש טעאַטער א'א פון שלמה פּריזאַמענט ,גרשון ראָט און הענריק
,אָליסעום'-טעאַטער אויף סלאָ-
לופט ,װאָס האָט געשפּילט אין ק
נעטשנא (זון) גאַס ,33
וועגן ר'.ס טראָגישן סוף שרייבט יאָנאַס טורקאָוו ,אַז ,אין
יאַנאָװער לאַגער האָט זיך געפונען אויך דער פּאָפּולערער לעמ"
בערגער אַקטיאָר גרשין ראָט ,וועלכן די דייטשן האָבן דאָרט
דערשאָסן",
דער געוועזענער שוישפּילער סעווערין צווערלינג גיט איבער,
אַז ר .געווען זייער אַן אינטעליגענטער מענטש ,האָט זיך אינטע-
רעסירט מיט דער ידישער קלטוריװועלט און אַרױסגעװיזן אַ
באַזונדערן אינטערעס פאַר דעם ,װאָס עס איז אָנגעגאַנגען אין די
יידישע דראַמאַטישע קרייזן .ער פלעגט אַ סך לייענען ,געווען באַ-
האַװונט אין ליטעראַטור און אין וועלט-ענינים .פלעגט אויך שרייבן
פּיעסן ,פון וועלכע איינע ,דער פּרעזענט אין קויש" איז געשפּילט
געװאָרן מיט זיין אויפגעצויגענעם זון לעאָ פוקס.
ר .איז תמיד געווען געקליידט זייער עלעגאַנט ,זויבער ,און האָט
אין זיינע געשפּרעכן אַרױסגעװיזן חכמה.
אין די יונגע יאָרן האָט עֶר געשפּילט אויף דער בינע אַלס
ליבהאָבער ,שפּעטער איז ער איבערגעגאַנגען צו כאַראַקטער-ראָלן,
וועגן זיין טראַגישן סוף גיט איבער צווערלינג ,אַז נאָכדעם װי
עס איז אין יאַנאָוער לאַגער פאָרגעקומען אַן אויפשטאַנד ,האָבן
די דייטשן ,אַלס שטראָף ,באַשלאָסן צו דערשיסן יעדן 01טן לאַ-
געריסט .דער גורל האָט געװאָלט ,אַו ביים ציילן זאָל ר .זיין
איינער פון אָט די ,צענטע" ,און אַלס אַזעלכער איז ער פון די
נאַציס דערשאָסן געװאָרן.
ש.

ע .און מ .ע .פון סעװערין

צווערלינג.

,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 .באַנד צװי.
יאָנאַס טורקאָװ  ---פ
ז,68 .

זיגמונט טורקאָװ , --די איבערגעריסענע

תקופה ,,בוענאָס איירעס,1691 ,

ז,131 .

בינדער ,שלמה
{געב -- 4091 .קרבן פון די נאַציס}

וגעבוירן 4091
און וועלטלעכע

אין באַלטרעמאַנץ,

דערציונג .

סטודענט

ליטע.
אין

באַקומען

קאָוונער

אַ יידישע

אוניווערזיטעט,

אַקטיוו אין דער ציוניסטישער באַװעגונג .ביז  1491געלעבט אין
קאָװונע ,שפּעטער אין ווילנער געטאָ ,וואו ער איז געווען אַ באַאַמ-
טער אין דער יידן-פאַרװאַלטונג .אין די צװאַנציקער יאָרן  --מיט"

2052

קרושים
אַרבעטער פון קאָוונער ,פאָלקסבלאַט" ,דערנאָך אין ,יידישע צייי
טונג" .אין ווילנער געטאָ געדרוקט אין װאָכנטלעכן צייטונגס-ביו"
לעטין ,געטאָ ידיעות" (ווילנע ,)3491-2491 .,סוף  3491אַװעקגע-
שיקט געװאָרן אין לאַגער אולינורמען ,ביי דאָרפּאַט ,עסטלאַנד ,און
דאָרט אויסגעגאַנגען פון הונגער און קרעץץ.
אין געטאָ איז ב .געווען פון די אינפאָרמאַטאָרן וועגן דער ליט-
ווישער געזעלשאַפט פאַר הערמאַן קרוק ,וועלכער האָט געשריבן
אַ טאָגבוד .אין איינע פון די נאָטיצן אין טאָגבוך װוערט גערעדט
וועגן ,אַן ענין בינדער" ,לויט וועלכן עס איז דאָ אַ רמז ,אַז מען
האָט ב .חושד געווען ,אַז ער שטייט אין צו נאָענטע באַציונגען מיט
די דייטשן ,אָבער עס האָט עס זיך אַרױסגעויזן ,אַז עס איז געווען
אַ בלבול,
ב .האָט איבערזעצט פאַרן געטאָ-טעאַטער די אײיראָפּעישע פיעסע
,ער מענטש אונטערן בריק" ,װאָס איז געשפּילט געװאָרן אין געטאָ.
ד
זיין פרוי און צוויי קליינע קינדער האָבן זיך אויסבאַהאַלטן אין
קאָוונע ,אויסער דער געטאָ .אין  2491האָט מען זיי געכאַפּט און
אומגעבראַכט אויפן -9טן פאָרט,
לעקסיקאָן

פון דער

גייער

יירישער

ליטעראטור * ,ניו יאָרק,

,6591

ערשטער

באַנד ,זז,691-591 .

ש .קאַטשערגינסקי , ---חורבן וילנע" ,ניו יאָרק ,7491 ,ז,281 .
ה .קרוק  --ט,אָגבוך פון װילגער געטאָ" ,ניו יאָרק ,1691 ,זז,974 ,407304 .
,5356

פוקס ,רוושא
{געב --- 0981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
געבוירן  0981אין לעמבערג ,מזרחי
גאַליציע .פאָטער  --אַ דאַמען -שניידער.
געענדיקט אַ בירגער-שול .נאָך אין שול
געפילט אַ נייגונג צו דער בינע ,אָבער
נישט קענענדיק גענוג יידיש ,האָט זי באַי
שלאַסן צו ווערן אַ כאָריסטקע אין פּוילישן
טעאַטער ,וואו מען האָט זי אָבער נישט
געװאָלט אַרײננעמען ,וויי? זי איז געוען
צו יונג .נאָר פיל באַמיונגען און אדַאַנק
דער פּראָטעקציע פון דעם יידישן טעאַטער-
סופלער באָר-ץ האָט מען זי פאָרט אַרינגענומען אין כאָר פון
פּױלישן טעאַטער ,אָבער דורך באַקאַנטשאַפט מיטן סופלערס בלה,
אַ כאָריסטקע אין יידישן טעאַטער ,איז איר א חודש שפּעטער
געלונגען אַריינצוטרעטן אין כאָר פון יידישן טעאַטער .זי ציט
באַלד דעם אייפמערק פון דיריגענט אַדאָלף גימפּעל צו איר שטים,
און עטלעכע װאָכן שפּעטער שטודירט ער איין מיט איר ,און זי
דעביוטירט אַלס 'יצחק' אין גאָלדפאַדענס 'עקדת יצחק'
נאָכן שפּילן אייניקע חדשים אין לעמבערג ,װערט פ .אַנגאַי
זשירט אין יידישן טעאַטער אין רומעניע ,וואו זי קריגט שון
אָנגעזעענע ראָלן ,אין  9091שפּילט זי ,שוין אַלס ערשטע סוברעטין,
אין יידישן טעאַכער אין טשערנאָוויץ ביי אַקסעלראָדן ,און װוערט
דער ליבלינג פון טעאַטער-עולם .נאָכן שפּילן דאָרט  3יאָר ,קומט
זי צוריק קיין לעמבערג ,וואו זי שפּילט מיט גרויס דערפאָלג.
אין  5191האָט פ .געשפּילט ,אין פויליש ,מיניאַטור-טעאַטער
אין לעמבערגער 'באַגאַטעלאַ'-טעאַטער.
אין  7291האָט זי גאַסטראָלירט אין פּינסק.
פ ,איז געווען פאַרהייראַט צום כאַראַקטערישױשפּילער יעקב
פוקס ,און זייער זון איז דער באַקאַנטער קאָמיקער לעאָ פוקס .נאָך
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באַנד
איר מאַנס טוט
(גרשון) ראָט.

האָט זי חתונה

געהאַט מיטן שױישפּילער

געאָרג

דער געוועזענער לעמבערגער שוישפּילער סשװערין צװער.
לינג ,וועלכער האָט אין דער מלחמה-צייט געלעבט אין לעמבערג,
גיט איבער ,אַז באַלד נאָכדעם וי מאַלי פּיקאָן האָט פאַרענדיקט
אירע גאַסטשפּילן ,איז פ .באַלד אַרײן שפּילן אירע ראָלן פון
,יפּקע פייער" און גװאַלדיק אויסגענומען סיי מיט
י,אַנקעלט" און צ
איר שפּילן ,סיי מיט איר זינגען ,ווייל זי האָט געהאַט .אַ פרעכטיקע
אַלט-שטימע,
פ .איז תמיד געווען זייער עלעגאַנט אָנגעטאָן ,האָט געפירט אַ
בעל:הביתיש הויז ,און פלעגט באַזוכן די שענסטע קאַפע-הייזער.
זי האָט יאָרן"לאַנג געשפּילט ביי גימפּעלן אין יידישן טעאַטער
און ווען ס'איז געשאַפן געװאָרן ,בעת די רויטע אַרמײ האָט פאַר-
נומען לעמבערג ,אַ יידישׂ טעאַטער אין ,קאָלאָסעיום"-טעאַטער,
וואו איר מאַן איז געווען איינער פון די אָנפירער .איז זי דאָרט
אַריבער,
וועגן פ'.ס טראַגישן סוף שרייבט יאָנאַס טורקאָו;
ווען די (צוייטע וועלט)מלחמה איז אױסגעבראָכ.. .איז
לעמבערג דעמאָלט געווען פאַרנומען דורך דער סאָויעט מאַכט
און סיהאָט שױן דאָרט געשפילט אַ יידיש טעאַטער .װען עס
זיינען אָנגעקומען די אַנטלאָפּענע פון פוילן אַקטיאָרן ,איז דאָס
טעאַטער רעאָרגאַניזירט געװאָרן.. .ווען די דיטשן
האָבן
פּאַרנומען לעמבערג ,האָט אַ טייל פון דער טרופע זיך געפנען
אױף גאַסטשפּילן אין דאָוונע. .די אַמאָל זייער באַליבטע
אַקטריסע ראָזאַ פוקס (די פרי פון גרשן ראָט) האָט זיך גע-
פונען אין ראָוונע מיט דער צוױיטער טייל טרופע פונס לעמ-
בערגער טעאַטער .איר איז געלונגען צוריקצוקומען אין לעמ"
בערג און אַרין אין געטאָ .זי האָט דאָרט אױיך געפירט זייער
אַ שווער לעב אַרומגעבלאָנדזשעט איבער די גאַסן אַ געשואַ-
לענע פון הונגער .די דייטשן האָבן זי דערשאָסןי.
סעווערין צווערלינג גיט איבער ,אַז:
בעת די דייטשן זיינען אַרײין אין לעמבערג ,האָט פ .זיך פאַר-
שלאָסן אין איר וווינונג אויף גאַזאָװאַ גאַס אויף ,זיבן שלעסער".
און קיינעם ניט אַרײנגעלאָוט און אויך ניט פאַרלאָזט איר היים,
מיט דער נאַיווער האָפענונג ,אַז אַזױנאָך װעט איר גאָרניט געשען.
צווערלינג און די שױישפּילערין יעטאַ האָכבערג פלעגן איר ,מיט
גרויסע אָנשטרענגונגען ,צוברענגען עפּעס עסן און טרינקן ,און זי
פלעגט זי אַרײנלאָזן ,זי איז געווען זייער אויסגעמאָגערט ,שרעקלעך

דאַר פון הונגער .דאָך האָט זי זיך ניט געלאָזט צוריידן צו פאַר-
קויפן עפּעס פון איר צירונג אָדער פוטערװאַרג כדי זיך צו קאָנען
דערנערן .ווען די נאַציס האָבן אָנגעהױיבן מאַכן זייערע ,יודן"ריי-
ניגונגען" ,האָבן זיי זי אויפגעזוכט ,אויפגעבראָכן די ווינונג ,זי
אַרױיסגענומען אין אָנהײיב  2491און פאַרמאַטערט צום טויט,
ש .ע .פון גרשון ראָט און מ .ע .פון סעווערין צווערלינג,
,יר דורות אידיש טעאַטער" ,בוענאָס איירעס ,4491 ,צַװייי
נחמיה צוקער  --פ
|
טער טייל ,ז,473 .

יאָנאַס טורקאָװו  ---פּ,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צװיי,
זו,78738 .,

וועקסלער ,מישא

(מיכאל)

געב -- 7091 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  7091אין ווילנע ,פּויליש-ליטע.
עלטערן-באַזיצער

פון אַ סאָדע-פאַבריקל.
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לעססיטאָן

פֿון

דוד פּערגאַמענט גיט איבער:
;וו האָט שטודירט קלאַוויר אין דער פוילישער מלוכהשער
קאָנסערוואַטאָריע .איז געווען פּאַראַליזירט אויפן גאַנצן גוף מיט
אַ האָרב און ביים גיין זיך אָנגעשפּאַרט אױף אַ שטעקן .אין
דער ווילנער געטאָ האָט ער געשאַפן מוזיק פאַרן רעווי טעאַטער,
געווען דער צווייטער דיריגענט נאָך דורמאַשקין ,דיריזשירט אין
די אויפפירונגען פן ,מבול", ,גרינע פעלדער" און א'ין אַ
רעווי-פראָגראַם מיטן אָנטייל פון חיהלע ראָזענטאַל און יעקב
בערעגאָלסקי .וועקסלער איז זיכער אומגעקומען אין פּאָנאַר ,ווייל
ער איז געוען אַ קריפל ,האָט ניט געקאָנט גײן און אַזעלכע
האָט מען אַפילו אין די לאַגערן נישט געשיקט".
ישראל סעגאַל גיט איבער ,אַז ער איז געווען אַ הויקער ,אַ
קאַליקע ,װאָס איז געגאַנגען אויף צוויי שטעקנס ,געווען זייער אַ
פעיקער מוזיקער ,אַ קאָמפּאָזיטאָר ,װאָס האָט פאַרפאַסט מוזיק צו

פּינסקיס ,,אוצר" ,בערגערס ,מבול" און צו אַ סך רעוויס.
ש .קאַטשערגינסקי גיט איבער ,אַז וו .איז געווען דער דיריגענט
פון יידישן טעאַטער-אָרקעסטער אין דער וילנער געטאָ און דער
מוזיק-פארפאסער פון אַ ריי טעקסטן ,וועלכע זיינען אויסגעפירט

|

געװאָרן אין דאָרטיקן טעאַטער,

אין בוך ,לידער פון די געטאָס' (גיט קאַטשערגינסקי אָן ,אַו
װו .האָט געשריבן די מוזיק צו די לידער ,נעגער-ליד' ,ישראליק"
און ,פּעשע פון רעשע" פון ל .ראָזענטאַל ,צו ל .אַפּעסקינס ליד
,אָרענע יאָרן און וויי צו די טעג" פון
,פון קאָלכאָז בין איך" און ק
כתריאל ברױדאָ .אין זעלבן בוך זיינען אויך אָפּגעדרוקט די נאָטן

פון װו'.ס קאָמפּאָזיציעס צוֹ ,ישראליק", ,פּעשע פון רעשע" און
ק,אָרענע יאָרן און וויי צו די טעג".
ישראל סעגאַל שילדערט אַזױ דעם אינדרוק פון דעם ליד
,ישראליק" ,װאָס איז געזונגען געװאָרן אויפן ערשטן קאָנצערט
אין דער ווילנער געטאָ:
,דער דערפאָלג פון לייב ראָזענטאַלס עיה געטאָ-לידל איע-
ראליקײ מיט דער מחיק פון מיכאל וועקסלער עיה .װאָס איז גע-
שאַפן געװואָרן זיצנדיק אי ;אַ מלינה" ,איז עװוער מיט ווער-
טער צו איבערגעבן .דאָס איז געווען זאָס ערשטע ליד ,װאָס איזן
איז געשאַפן געװואָרן אין געטאָ און אויף אַ געטאָ-טעמע... .חיהלע
ראָזענטאַל האָט געמװט דאָס לידל איבערזינגען עטלעכע מאָל
און אַזױ איז עס אַוועק פון מױל צו מויל".
לויס קאַטשערגינסקי איז װו .אומגעקומען אין סעפּטעמבער
בעת דער ליקװידאַציע פון דער וילנער גצטאָ .סעגאַל גיט
3
אָן ,אַז ער איז אומגעבראַכט געװאָרן אויפן פּאַנאַר,
מ .ע .פון ישראל

סעגאל

און ש.

ע .פון דוד

פערגאמענט.

אין װילנער געטאָ, ,פון לעצטן

ישראל סעגאַל  --דער ערשטער קאָנצערט
חורבן" ,מינכען ,אויגוסט ,6491
ש ,קאטשערגינסקי , --לידער פון די געטאָס ,,ניו יאָרק ,8491 ,זו,74:64 .
,7

,1122113

,168

,197

,382

,393

,402

קוזניעצאָװו ,לייב
(געב --- 691... .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס)
געבוירן  ,091...פאָטער ,וועלכער האָט געלעבט איבער  001יאָר- ,
איז געווען אַ שמיד און אַ שמש .אויך די מוטער האָט אַריינגעלעבט
אין טיפן שלטער.
שבתי בליאַכער שרייבט וועגן אים:
גשױן אין די יאָרן  1291-9191האָט זיך דער דעמאָלט -02
יאָריקער קרעפטיקער בחור קוניעצאָוו אַרומגעשלעפט מִיט
װאַנדער-טרופעס איבער די קלענסטע ליטווישע שטעטלעך .גע-
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ט עאַ טער

יידישן

װאַנדערט צװאַמען מיט אַברהס שטרײטמאַן( ,יצחק| נאָזשיק,
קאַץ .אָפּט צוגעהונגערט ,אַמאָל די לעצטע מאַרינאַרקע

וזישען

פאַרקויפט
מערסטנס
קיין גאָר
האָט ער
איבער

כדי צו באַצאַלן פאַרן האָטעל .און כאָטש סיאיז אים
ביים טעאַטער ניט געגאַנגען (אפשר דערפאַר ,װאָס
גרױסע פעיקייטן צו שפּילן האָט ער גיט געהאַט),
זיך אין טעאַטער ,מיט קליינע איבעררייסן ,געהאַלטן

אַ פאָר צענדליק

יאָר.

אַרומגעװאַנדערט

פון אין

עק

'-פוילן ביזן צווייטן ,מיט אַקס און צופוס ,אָבער געהאַלטן זיך אָן

! ..האָט ער ניט געשפילט ,פלעגט ער ווערן געשעפטס-פירער
ביי אַ טרופּע .אוב ניט געשעפטס-פּירער ,איז סופלער ,געהילפט-
רעזשיסער ,אָבער אַלץ ביים טעאַטער .אַמאָל ,ווען סיפלעגט שוין
ווערן אינגאַנצן ענג ,פלעגט ער זיך ,אויף אַ קורצער צייט ,נעמען

צו מסחר ,אָדער אַרבעטן ביי האָלץ (ער איז געווען באַהאַוונט
אין האָלץ-בראָקערי) ,אָבער נאָך אַ קורצער צייט פלעגט ער
זיך צוריק אומקערן צום טעאַטער .אין טעאַטער האָבן איט אַלע
זייער ליב געהאַט ,מיט יעדן איז ער געווען יפּאַן בראַטי ,פון
קלענסטן בינע-אַרבעטער ביזן גרעסטן סטאָר .און פלעגט ער
מאַכן אַ שנעפּסל ,צי פאַר צרות ,צי פאַר פרייד ,פלעגט ער
ערשט דאָס מױל עפענען ,און דאַן פלעגט ער קיינעם ניט שוינען,
זיך אַליין אויך ניט .ידאָס לעצטע װאָרט האָט ליאָװאַ קוזניעצאָוו
 -איז געווען זיין באַליבטער אויסדרוק .דאָס לעצטע װאָרטאיז אָבער געווען דאָס ערשטע ,מיטלסטע און לעצטעי"
וועגן זיין לעצטן פּעריאָד און טראַגישן סוף שרייבט ש .בליאַכער:
ווען דאָס טעאַטער איז אין ווילנע פּאַרמלוכהשט געװאָרן,
איז קװחניעצאָוו אַריבערגעפירט געװאָרן פון דער בינע ,וואו ער
איז געווען טעטיק אַלס שווישפילער .װי אַן אָנפירער פון די
שניידער-װואַרשטאַטן ביים טעאַטער .און דאָרט האָט ער זיך
פּלוצלינג אָפּגעפונען .אי ביים טעאַטער ,אי אַ פּאַסנדע אַרבעט,
װאָס פאַרזיכערט פרנסה פאַר ווייב און קינד .עס האָט ביי אים
געברענט די אַרבעט הינטער די הענט .די גאַרדעראָב פון טע-
אָטער איז אױסגעוואַקסן צו אגַרויסן קאָנפעקציע-לאַגער :קאָס-
טיומען ,שטיוול ,שיך ,דאַמען-קליידער ,היט .אַלץ איז דאָרט
געווע .און ליאָוואַ קוניעצאָוו פלעגט אַן עפן טאָן די טירלעך
פון די שאַפעס ,קוקן אויף די קליידער ,און זיינע גרויסע אױגן
פלעגן זיך צעגלאַנצןף אאַלץ אונדזערע ,מען דאַרף ביי קיינעם
ניט באָרן ,אַ וײכקײיט!ײ ,און געגלעט די מלבושים וי זי
װאָלטן לעבעדיקע געוען  .. .איין מאָל ,ביינאַכט ,גיענדיק
בגלופין פון טעאַטער ,האָט ער זיך אָן די טעאַטער-ווענט אָנגע-
שפּאַרט .ווען מען האָט אים אויפמערקזאָס געמאַכט ,אַז ער
וװעט נאָך אײינוואַרפן דעם מױער ,האָט ער גאַנץ ערנסט געענט-
פערט :איצט מעג איך ,סיאיז אונדזערער!ײ .ער האָט גע-
גלױבט ,אַז איצט װועט אים שוין שטענדיק לייכט און גוט זיין
און ער װעט לעבן לאַנג וי זיינע אבות.
ווען די דייטשן האָבן פאַרנומען ווילנע ,איז ער איינער פון
די ערשטע צוגענומען געװאָרן .מען האָט פון טעאַטער זיינע
באַליבטע בגדים צעשלעפט און אים דערפאַר פאַראַנטװאָרט-
לעך געמאַכט .אין יענע טעג איז דער משפּט אַ קורצער געווען.
אין תפיסה האָבן זיך שׁוֹין אַ סד יידן צו זייער לעצטן וועג גע-
גרייט ,איז צוגעקומען נאָך איינער ,און דערצו נאָך אַ יפאַרזינ-
דיקטערי .אין אַ פּאָר חדשים אַרום ,ווען מען האָט פון אַ
גאַנצער ריי ווילנער גאָסן די ייד אָנשטאָט אין געטאָ ,אין
תפיסה אַריינגעפירט .איז צווישן זײ געווען קוניעצאָווס פרױ,
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צדדושים'
די אַרטיסטין צילע סטראַשון ,מיט איר זיבןיאָריקן יינג?
באָרקע .וי זי איז נאָר אין תפיסה אַרײן ,האָט זי זיך איבער
די קעלערן געלאָזט זוכן איר מאַ .און יאָמערנדיק האָט זיך
געטראָגן איר געשריי :יליאָווע ,וואו ביזטה ,ליאָווע?י .ער האָט
שוין הערן ניט געקאָנט ...זיינען זיי צו אים אַװעק".
,יין און צװאַנציק און איינער ,/ניו יאָרק ,2691 ,זז,38718 .
ש .בליאַכער  ---א

פרידעס ,עמיל

|{אליהו |

|געב 82 .דעצ -- 3091 .אומגעבראכט געװאָרן דורך די נאַציס|

געבוירן געװאָרן  82דעצעמבער 2091
אין לעמבערג ,מזרח-גאַליציע .פאָטער --
אַ סוחר .דער זיידע  --רב אין דובנא.
געלערנט אין אַ חדר און באַזוכט  3קלאַסן
שול .אַלס מיטגליד אין ,צעירי יהודה"
אין לעמבערג ,מיטבאַטײליקט זיך אין די
אײינאַקטערס ,װאָס זיינען אויפגעפירט ,גע"

אָװונטן" ,וואו

װאָרן אויף פאַרשיידענע 

ער האָט אויך געשלאָסן באַקאַנטשאַפט מיט
יידישעץ

אַקטיאָרן

|

|

נאָכן פּאָגראָם אין לעמבערג אַנטלאָפן צו זיינעם אַ ברודער,
אַ סאָלדאַט ,אין פּשעמישל .אַנטלאָפּענע יידישע אַקטיאָרן פון גימ-
פּעלס טרופּע קומען אויך אַהין ,און נישט האָבנדיק קיין גענוגנדן
אַנסאַמבל צו שפּילן .,בעטן זיי אים ,אַז ער זאָל זיי אַרוסהעלפן
עביוטירט דעם  1מיי  9291אין משה ריכטערס ,צו שפּעט".
דר
ע
נאָכן שפּילן עטלעכע חדשים אין פּשעמישל ,צעטילט זיך די
טרופּע ,און פֿ .גייט איבער צום טייל אונטער דער אָנפֿירונג פֿון
בער האַרט ,מיט וועלכער ער פאָרט אַרום איבער דער פּראָװינץ
ביז  .1291עטלעכע װאָכן שפּילט ער ביי יאַקאָב אין קראָקע ,און אַ

סעזאָן ביי עבעל .דערנאָך טרעט ער אַרײן צו גימפּעלן אין לעמ-

בערג ,וואו ער האָט אַ געלעגנהייט צו שפּילן מיטן גאַסטראָלירנדיקן
מישע פישזאָן.

אין  2291קערט ער זיך צוריק צו האַרט ,וואו ער

שפּילט אַ קורצע צייט מיט דער גאַסטראָלירנדיקער װיעראַ קאַ-
ניעווסקאַ ,און ווערט צוגענומען
בלייבט אַנדערהאַלבן יאָר.

צו מיליטער:דינסט,

וואו

ער

אין  6291אָרגאַניזירט פ .אַ טרופּע פאַר דער פּראָװינץ ,דערנאָך
ווערט ער אַנגאַזשירט צו פראַנצאָס צו שפּילן אין טשעכאָסלאָװאַקיע
און יוגאָסלאַװיע 7291 .קומט ער אין וין ,וואו ער גאַסטראָלירט
 6װאָכן אין ,רעקלאַם" ,דערנאָך גייט ער איבער אויף עטלעכע
חדשים צו שטרענג און שפּילט ווידער עטלעכע חדשים אין יואָ-
סלאַװיע .אין  8291ווערט ער דירעקטאָר פון  אַסטאָר"-טעאַטער

אין ווין (קינסטלערישע לייטונג  --לעאָפּאָלד יונגווירט) ,און טרעט
דאָרט אויך אויף אַלס שוישפּילער צזאַמען מיט די גאַסטראָלירג-
דיקע יידישע אַקטיאָרן פון אַמעריקעי
יוני  0291פאַרװואַלטעט ער מיטן אײראָפּעישן טורניי פון באָריס
טאָמאַשעװוסקי ,אֶלֹא לילית און ווילי גאדיק איבער טשעכאָסלאָ-
װאַקיע און קומט דערנאָך אין אַמעריקע צװאַמען מיט זיין פרוי
בערטאַ ראָזענבערג.
דעם  6אַפּריל  1291טרעט ער אויף אין װיליאַמטבורגער ,לי"
ריק"-טעאַטער אַלס ,יאַזאַן" אין גרילפּאַרצער-גאָרדינס ,מעדעאַ"
(געשפּילט דורך זיין פרוי)- .
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באַנד
נאָכן טראַגישן טויט פון זיין פרוי און פאָטער ,פאָרט ער צוריק
קיין אײיראָפּע ,וואו ער פאַרנעמט זיך מיט פאַרװאַלטן און אָרגאַני
זירן יידישע טעאַטעו -פאָרשטעלונגען און גאַסטראָלן פון אַמערי-
קאַנער יידישע אַקטיאָרן ,באַזונדערס פון פּסחקע בורשטיין
די צווייטע וועלט-מלחמה האָט אים פאַרכאַפּט אין פּוױלן ,ואו
די נאַציס האָבן אים אומגעבראַכט.

וועלכער

האָט אין דער

יוגגט

דער טעטראַל װאָלף מערקור,
געשפּילט מיט אים ,גיט צו:
,פרידעס האָט אָנגעהױבן זיין טעאַטער-קאַריערע װי אַ יינגל,
װאָס האָט פאַרקויפט געטראַנקן אין גימפּל-טעאַטער אין לעמ"
בערג ,און אין דער זעלבער ציײיט אַרױסגעהאָלפן דעם בינע-
מייסטער גרינבערג מיט דעקאָראַציעס און מעבל פאַר דער בינע.
ביסלעכווייז האָט מען אים אָנגעטרױט אַ ראָלעכל ,און אַזױ אַרום
האָט ער אָנגעהױבן שפּיק .אַזױי וי אַ מענטש קאָן נישט וערן
קיין נביא אין זיין אייגענער שטאָט ,איז ער אַריבער צו בער"
נאַרד האַרטס טרופע אױף דער גאַליציאַנער פּראָווינץ ,וואו
עס האָבן זיך געפונען אַנדערע יינגערע טאַלענטן וי הערט האַרט,
װאָלף מערקור און בערטאַ ראָזענבערג .צווישן אים אן בערטאַ
ראָזענבערג האָט זיך אַנטװיקלט אַ ליבע און זי האָבן חתונה
געהאַט .צזאַמען מיט איר און זיין עווער און שוויגער ,באַקאַנטע
אַקטיאָרן ,און אַנדערע ,האָט ער אָנגעהױבן צו שפילן אץ אַנ-
דערע שטעטלעך פון גאַליציע ,רעזשיסירט און אויפגעפירט אַ
צאָל פּיעסן.
ער און זיין פרוי זיינען אין אָנהײב פון די דרייסיקער יאָרן
געקומען קיין ניו-יאָרק .זיי זיינען אַנגאַזשירט געוואָרן צו שפּילן
אין משה ריכטערס טעאַטער (;אָדעאָןי) ,װאָס איזן באַשטאַנען
פון לויטער גאַליציאַנער ,אָבער אַ טראַגעדיע האָט נישט דער-
לאָזט צו דער פּרעמיער-פאָרשטעלונג ,ווייל בלויז צוריי טעג פאַר
זיײיער אויפטריט איז בערטאַ ראָזענבערג פלוצים געשטאָרבן
נדי פּאָרעטעלונג איז פאָרגעקומען מיט דער שוישפילערין הענ-
ריעטאַ שניצער אָנשטאָט בערטא ראָזענבערגן .מיט אַ קורצער
צייט עשפעטער איז זיין טאַטע ,וועלכער איז שוין אַ סך יאָרן
געווען אין אַמעריקע ,פאַרברענט געװאָרן אין אַ פייער אין
זיין דירה ,װאָס האָט זיך געפונען איבער דעם באַרימטן ;קאַפע
ראָיאַלי אויף סעקאָנד עוועניו נניו-יאָרק) .מיט אַ צעבראָכן
האַרץ ,צוליב די צוױיי טראַגעדיעס ,איז ער צוריקגעפאָרן קיין
לעמבערג און גענומען אויף דאָס ניי אָנקניפן זיינע איבערגע-
ריסענע פּאַרבינדונגען מיטן דאָרטיקן טעאַטערײ.
זלמן זילבערצווייג שרייבט:
יבאַלד פון זיין קומען מיט זיין פרוי איז אָנגעקניפּט געװאָרן
אַן אינטימע פריינטשאַפט צווישן אונדז ,וייל פ .איז געווען אַ
ליבלעכער מענטש ,אַ פאַרשטענדיקער ,נאַטירלעך-אינטעליגען-
טער יידישער יונגערמאַן .ער האָט זייער ליב געהאַט יידישע
קונסט .זיין צוגעבונדנקייט צו זיין פרוי איז ניט געוען צו
באַשרײבן .ער איז געווען איר גרעסטער פּאַרערער און געוען
זיכער ,אַז װיבאַלד זי װעט נאָר האָבן אַ מעגלעכקייט זיך צו
באַווייזן פאַרן יידישן עולס און די יידישע פרעסע אין אַמעריקע,
ועט זי באַלד געקרוינט ווערן אַלס סטאַר .ער האָט זיך דעריבער
שטאַרק באַמיט מעגלעך צו מאַכן אירע אויפטר'ט ,און זיך
ניט אָפּגעשטעלט אַרומצוגײן צו פּאַרקויפן בילעטן צווישן דער
גאַליציאַנער קאַלאָניע צו איר אויפטריט אין אַ פיעסע אדער

פרויען-טייוולײ פון באָריס טאָמאַשעווסקי ,און עס איז גאָרניט
צו שילדערן זיין פרייד ווען עס האָט זיך ענדלעך איינגעגעבן
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לעקסיקאַן
דעם

משה

דראַמאַטורג

יידישן טעאַטער
טעריסע.

צו אַראַנזשירן

ריכטער

און אַנגאַזשירן פיס פרױ

אָבער

פלוצלינגע

איר

װאָס

משך פון אַ קנאַפּע ואָך צייט דערפירט
געווירקט
מאָרד,

איר

אויף

מאַן אַז ער

און נאָר אַ נס האָט פאַסירט,
בליק

לעצטן

אַרױסװואַרפן

אים
פון

איינגעשטילט,

און

אַנצוכאַפּן

די

פענצטער.

וי אַ צוױיט

זיין גאַליציאַנער-

אַלס זי ערשטע

קראַנקײט,
האָט

האָט

אַקי

איר

אין

צום טױט ,האָט אַזױ

געואָלט

באַגין

װואָס איך
אויסמיידן,

טראַגעדיע

אומגליק

פֿון

זעלבסט-

האָב באַוויזן
אַז

ער

האָט

זיך

אין

זאָל זיך
נאָך

האָט אים דערלאַנגט

ניט

איבערן

קאָפּ .זיין פאָטער איזן מיט אַ סך יאָרן ,ווען פ .איז נאָך געווען
דיער

יונג,

צוליב

פאַרעזיידענע

וועלכע

האָט פאַרלאָרן

אַמעריקע,
געפונען;

אַוועק

האָט

פון

היים

דער

אומשטענדן

אַן עלנטן,

קיין

אָפּגעריסן

יעדן קאַנטאַקט

פ .אָנגעהויבן

זוכן

איינזאַמען,

פאַר זיך אַליין אין אַ צימערל

אַמעריקע,
מיט

פוו
אים.

און
דער

געואָרן,
פאַמיליע,

אָנקומנדיק

זיין פאָטער,

איבערגעאַרבעטן

און

לסוף

קעלנער

אין

ווינען

ונגען,
ַרצזיון
אטע
זיך קוים צוריק אָנגעהױבן אָנוואַרעמען די פבאַ
וי פלוצלינג

איז אין דעם

פאָטער איז פאַרברענט

הויז

איסגעבראַכן

געואָרן אויף טוט

 6שרפה

און זיין
דער"

פּאַלאַנסקי ,חיים
{|געב 02 ,יולי  -- 2991אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

געבוירן  02יולי  2981אין אומאַן ,קיע-
װער גוב ,.אוקראַינע .צוליב װווין-רעכט
איז די פאַמיליע אַרױסגעשיקט געװאָרן
און האָט זיך באַזעצט אין לאָדזש ,פּױלן
וואו דער פאָטער איז געװאָרן אַן אַרבע-
טער אין אַ ביר-ברויעריי
געענדיקט  3קלאַסן אין א פּריװואַטער
שול און געלערנט יידיש פּריװאַט ,שפּע-
טער געװאָרן אַן אָנגעשטעלטער אין אַ
מאַנופאַקטור-געשעפט,
אין  ,5191נאָכן באַקענען זיך מיטן אַקטיאָר ש .הערשקאָוויטש,
זיך פאַרבונדן מיט זיין טרופּע ,דעביוטירנדיק אין ליבלין .דערנאָך
פאָרט ער מיט דער טרופּע איבער פּױלן
 -אַרײנגעטראָטן אין לאָדזשער ,סקאַלאַ"-טעאַטער8
(דירעקציע  --יוליוס אַדלער און הערמאַן סיעראצקי) און שפּץ-
טער אַרומגעפאָרן  3יאָר מיט לעאָניד סאָקאָלאָו איבער קאַוונער
ליטע ,לעטלאַנד און עסטלאַנד מיטן ,יידיש דראַמאַטישן טעאַטער".
 -צוריקגעקומען קיין לאָדזש ,און ,צוליב פאַמיליע-סבות,2
זיך  4יאָר ניט באַטײליקט אין טעאַטער .זינט  6291ווידער צוריק
צום טעאַטער ,על פּי רוב אין לאָדזש און אָנטײיל גענומען אין פיל
טורנייען איבער דער פּראָוינץ,
פּ .האָט

דראַמאַטיזירט

עמיל

א'ג

,ער געקויפטער מאַן" ,װאָס איז אויפגעפירט געװאָרן אין לאָדן-
ד
יעערר-אצקיזאַנדבערג-
(א'ד אַסדל
,גרויסעס טעאַטער"
שער
װאַקסמאַן) .ער האָט אויך איבערזעצט אייניקע אײינאַקטערס פון
פּױליש.
בעתן אױיסבראָך פון דער צווייטער וועלט-מלחמה זיך געראָטע-
וװעט מיט זיין פרוי ,די אַקטעריסע רעגינע ראָזענצווייג ,אין די
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מ .ע .פון זלמן קאָלעשניקאָװ.
ל,עקסיקאַן פון יידישן טעאַטער" ,ניו יאָרק ,9591 ,דריטער באַנד ,זז,53'4361 .

|

הערשקאַװויטש ,שלמה
(געב --- 5881 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  5881אין אַ קליין שטעטל אין
אַ בעל-הביתישער

אין לאָדזש,

פּאַמיליע.

דערציגן

וואו! ער ענדיקט

צוויי קלאַסן פאָלקס-שול ,זינגט אין כאָר

ש .ע .און מֿ.{ .
ש ,ע .פון װאָלף מערקור און זלמן זילבערצװײג.

זאָלאַס

טויט,

|

געװאָרן

שלאָגענער ,איז פ .צוריקגעפאָרן קיין אײיראָפּע".

ראָמאַן ,נאַנטעס?

פון סאָװויעטנפאַרבאַנד-אָקופּירטע געביטן ,און צװאַמען מיט זיין
פרוי געשפּילט אין ,באַװעגלעכן יידישן מלוכה טעאַטער" ,װאָס
|
האָט געהאַט די באַזע אין סלאָנים,
נאָכדעם וי די דייטשן האָבן פאַרנומען סלאָנים און אַריבער-
געפירט די יידן אין דער אָרטיקער געטאָ ,זיינען ביידע ,װי זלמן
קאלעשניקאָוו גיט איבער ,אויך דאָרט אַרינגענומען געװאָרן .איי-
דער מען האָט ליקווידירט די געטאָ ,האָבן די דייטשן אַ טייל פון
די מענער-אַקטיאָרן אַרױסגענומען פון געטאָ מיטן כלומרשטן
תירוץ ,אַז מען שיקט זיי אַװעק אוֹיף אַרבעט אין די אָקופּירטע רו-
סישע געביטן ,אָבער באמת האָבן די דייטש! זײ געפירט צום

אים

איבערן קאַפע ,ראַָיאַלײ .עס האָבן

אַ צעבראָכענער,

יידישן

ט עאַט ער

פון דער 'דייטשער סינאַגאָגע' און אין
די קינדער-כאָרן פון פאַדשיידענע יידי-
שע טרופּעס,
געקומען אין באַרירונג מיטן טעאַטער,
דערװועקט זיך ביי ה .אַ ליבע צו דער בינע

און צוזאַמען מיט שול-יינגלעך פירט ער
אויף אין 'בערלינער זאַל' אין לאָדזש די אָפּערעטע 'שולמית ,אין
וועלכער ער שפּילט די טיטל-ראָל.
אין  5091האָט ה .זיך באַטײליקט אין דער ליבהאָבער-אויפפי-
רונג פון פּינסקיס 'די פאָמיליע צבי' אין לאָדזשער ערויסעס
טעאַטער! ,דאָרט ווערט ער באַמערקט פון רעזשיסער און אַקטיאָר
מ .ח .מיטעלמאַן ,וועלכער נעמט אים אַריין אין זיין ואַנדער-
טרופּע איבער רוסלאַנד ,וואו ה .דעביוטירט אַלס 'שלמה זייגער"

מאַכער' אין טשיריקאָװוס יידן'.

נאָכן שפּילן אַנדערהאַלבן יאָר

אין דער דאָזיקער טרופּע ,קומט ה .צוריק אין לאָדזש און שפּילט
אייניקע יאָר אַלס קאָמיקער אין 'גרויסעס טעאַטער! (דיר .יצחק
זאַנדבערג) .דערנאָד מאַכט ה .אַ טורניי איבער אײראָפּע ,און זינט
דער ערשטער ועלט-מלחמה פירט ער אָן מיט אייגענע טרופּעס

איבער דער פּוילישער פּראָװינץ- .
דער אַקטיאָר משה פּולאַװער ,וועלכער האָט זיײ באַװויזן צו
ראַטעװען פון דער לאָדזשער געטאָ ,שרייבט אין זיין בוך ,געווען
איז אַ געטאָ" ,אַז דעם  11מיי  ,0491ווען די דייטשן האָבן פאַר-
מאַכט דאָס לאָדזשער געטאָ ,האָבן זיך אין געטאָ-באַצירק געפונען
 2יידישע פּראָפּעסיאָנאַלע טעאַטער-מענטשן ,צוישן זײי ה .מיט
זיין פאַמיליע ,און אַז די אַקטיאָרן  רייכענבערג און הערשקאָוויטש
האָבן פון צייט צו צייט געכאַפּט אַ שפּיל .זיי האָננ געאַרבעט בי
די ,שישקעסײ ,װאָס האָבן אַרױסגעגעבן קאַרטאָפל פאַר די לאָדז"
שער געטאַ-איינוווינער ,האָבן די פירער איינגעאָרדנט פון צייט צו
צייט אַ פאָרשטעלונג ,און ביידע אַקטיאָרן האָבן זיך געקאָנט אַ ביסל
אויסלעבן אַקטיאָריש ,ווייל לעבן פון דעם האָבן זיי נישט געדאַרפט".
דער אַקטיאָר אַבוהם קירשנבוים ,וועלכער איז אויך געוען
אין לאָדזשער געטאָ ,און זיך געראַטעװעט ,גיט איבער ,אַז איידער

2000

דקדושיםיבאַנד
רומקאָווסקי (ד,ער עלטסטער פון יודן'ראַט") איז געװאָרן דער
פולשטענדיקער מושל אין דער לאָדזשער געטאָ ,איז ה .געווען דער
פירער פון פלייש-רעזאָרט אין דער געטאָ ,און האָט אייגענע געטאָן
גרויסע טובות ,ממש דערהאַלטן ביים לעבן.
ה .און זיין פרוי .די שױישפּילערין רעגינאַ לאַשקאָװסקאַ ,וי

אויך דער זון ישראל ,זיינען אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס.
זיין טאָכטער זיסל האָט זיך געראַטעװעט קיין מדינת ישראל.
זיין טאָכטער זיסל װיניק גיט איבער:
,מיינט עלטערן זיינען צוריקגעקומען

צו אַ

טררניי

מיט

דזשעני לאַוויץ קיין לאָדזש .ווען די דייטשן האָבן אַקופּירט לאָדזש
האָבן די אַקטיאָרן גענומען זי בעטן אַז זי זאָלן אַװעק קין
רוסלאַנד .מיין פאָטער האָט זיך גרימירט אֶלס אַ פּאָליאַק .אַלס
אַזעלכער האָט ער געקאָנט לייכטער קריגן ברויט צו קויפן אן
האָט געגלייבט אַזֹי נאָך זיך צו דאַטעווען פון די דייטשן .די
מוטער ,געבוירן אין רוסלאַנד ,האָט געהאַט אַ רוסישן פּאַס ,און
אַ צייט לאַנג האָט מען זי ניט גערירט .דער פאָטער האָט געהאַט
אַ גרויסע יידישער טעאַטער-ביבליאָטעק פון וועלכער ער האָט
טילוייז געצױיט זין חיונה .מיר האָבן געוװינט אױף שררד-
מיעסקאַ  16עס איז געװואָרן ווינטער און סיאיז ניט געווען מיט
װאָס צו הייצן ,איז דער פאָטער געװאָרן געצוואונגען צו הייצן
מיט די נאָטן פון די פיעסן .ער פלעגט זינגען די מזיק פון די
נאָטן ,וויינען און זיי ברענען.
אין דער געטאָ האָבן מיר באַקומען אַ נישט קשהדיקע דירה
אַ דאַנק דעם געוועזענעם ווילנער יידישן טעאַטער-דירעקטאָר
ברוך אַס .וועלכער האָט אָנגעפירט מיט פּאַרמיילן דירות .צו"
זאַמען מיט דוד בייגעלמאַן איז דער פאָטער געװאָרן אויפזעער
אין אַ בעקעריי ,דערנאָך ביים פאַרטיילן קאַרטאָטל אויף אַ פּלאַץ
פון גרינצייג.
פּולאַווערס אינפאָרמאַציע ,אַז דער פּאָטער האָט ,געמאַכט
טעאַטערײ שטימט ניט .פאַרקערט ,אַזױי װוי עו האָט זיך גע-
גרײיט צו שפּילן אַנסקיס ;דיבוק" ,װאָס מיהאָט ניט דערלויבט,
האָט ער זִיך אָפּגעזאָגט איינצואָרדענען טעאַטער-פאָרשטעלונגען,
וייל ער האָט ניט געװאָלט ,אַז מיזאָל אים אָנוואַרפן" דעם
גיײיסט פון רעפּערטואַר .ערשט אין  ,3491ווען סיאיז געװאָרן אַן
עפידעמיע פון ליבהאָבער" אין די ,שאַפּסי און רעסאָרטן ,האָט

ער ,צװאַמען מיט נתן רייכענבערג ,מסכים געװען צו שטעלן
און מיטשפּילן אין אַ רעווי .די ערטסטע פאָרשטעלוננג האָט זייער
אויסגענומען .דער יידנראַט מיטן געלטסטן דער יודן" ,רומ"
קאָווסקי ,איז געקומען .דער פּאָטער איז אויפגעטראָטן אין זיינעם
אַן אייגענעם מאַנאָלאָג אין וועלכן ער האָט כאַראַקטעריזירט אַ
;זאָנדער פּאָליציאַנטײ מיט אַ לאַנגער האַנט ,וי אַ וואונק איף
אַ כאַבאַרניק .צוליב דעם װאָס רומקאָווסקי האָט דעם פאָטער
געוואָלט באַשטימען אַלס ממונה איבערן טעאַטער .אַן אַמט ,װאָס
עס האָט פאַרנומען אַ געוויסער שעניצקי ,איז דער לעצטער
געװאָרן בייז אויפן פאָטער ,האָט אים געמסרט צוס אָנפירער פון
דער זאַנדערפּאָליצײ גערטלער ,וועלכער האָט געהייסן אַראָפ-
/
נעמען דעס פאָטער פון דער בינע אין מיטן שפּילף
ביז דער ליקװידאַציע פון דער געטאַ האָבן מיינע עלטערן
צוזאַמען מיט זייערע צוויי קינדער זיך געפּרואווט אויסבאַהאַלטן.
אין אױגוסט  4491האָט מען צוגענומען די מוטער .דער פּאָטער
האָט ניט באַװיזן מיט איר זיך צו געזעגענען אָבער מיט מיר
האָט ער עס יאָ באַוויזן מיט די ווערטער אמיין קינד ,מיר וועלן
זיך מער ניט זען".
2061

איז אין עלטער

מיין ברודער

ישראל

מיין פאָטער

האָט אין דער

געטאָ

פון  71יאָר אומגעקומען
געהאַט

איין גרויסן

חלום:

אויפצועסן אַ גאַנץ ברויט מיט אַ מאָל ,און איך האָב אים נאָך
באַוויזן צו זען מיט

אַ ברויט

אין דער

האַנט.

װי איך האָב שפעטער געהערט ,האָט מען פון אים פאַרי
לאַנגט ,אַז ער זאָל אַרבעטן אין קרעטאַטאָריום אץן ער האָט זיך

אָפּגעזאָגט .דער דייטשער באַפעל-געבער האָט זערצו נאָך באַ-
קומען פון אים אַ פּאַטש ,און ער האָט דערשאָסן

מיין פאָטער

זייץ

איז

אויף

טויט.

דאָס

איז

געווען

אין

אויעזויץ.

מערדער

שפעטער געמשפט געװאָרן אין קאַטאָוויץ".
מ .ט .פון זיין טאָכטער זיסל װיניק און אברהם קירשענבויב.
,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,ערשטער באַנד ,ניו יאָרק ,1391 ,ז,836 .

,עװוען איז א געטאָ' ,תל אביב ,3691 ,זו.06*95 .
משה פּולאָװער  --ג

לאַשקאָווסקא ,רעגינאַ
|געב --- 9881 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן  9881אין אָדעס ,אוקראַינע.
פאָטער  --א שנידער מייסטער .לי'ס
ברידער האָבן געזונגען אין כאָר-שול ביים
חזן באַכמאַן און פלעגן יעדן שבת בי
זיך אין שטוב אײינאָרדנען ,קינדער-פאָר-
שטעלונגען" אין וועלכע זי האָט זיך אויך
באַטײליקט,
 --דורך דער איניציאַטיו פון5
איר חברטע ,די דעמאָלטיקע כאָריסטקע
נאַדיאַ
אַקטעריסע
און שפּעטערדיקע
דראַ:אָװו ,אַװעקגעפאָרן קיין לאָדזש אַלס כאָריסטקע צו קאַמינסקין,
און פון דאָרט געװאַנדערט ,אַלס כאָריסטקע ,איבער אַנדערע טרו-
פּעס ,פאַרטרעטנדיק פון צייט צו צייט די פּרימאַדאָנעס.
 -- 0אַרײנגעטראָטן אין דער לאָדזשער ,פאַרייניקטע טרו-

פּע" (מרים טרילינג ,מ .ח .מיטעלמאַן ,פעלאַ לאַנצמאַן ,מאַלװינאַ
סיעראָצקאַ ,לייזער זשעלאַזאָ ,א'אַ) און דעביוטירט אַלס ,פייגעלף"
אין טאָמאַשעװסקיס ,די יידישע נשמה" און ,חנהלע" אין שאָרס
;אַ מענטש זאָל מען זיין".
 -- 1חתונה געהאַט מיטן אַקטיאָר שלמה הערשקאָװויטש און
מיטגעמאַכט דעם זעלבן בינע-עטאַפּ ,װאָס ער ,איבערגייענדיק פרי"
ער פון פּרימאַדאָנע צו סוברעטין-ראָלן און דערנאָך צוֹ ,קאָמישע
אַלטע".
דער אױסבראָך פון דער צווייטער וועלט-מלחמה האָט זי פאַר-
כאַפּט אין לאָדזש .דעם  11מיי  ,0491ווען די נאַציס האָבן פאַרי
מאַכט דאָס לאָדושער געטאָ ,האָבן זיך דאָרט ,צװישן די פּראָפע-
סיאָנעלע יידישע טעאַטער-מענטשן ,געפונען ל .מיט איר מאַן ,וועל-
כע האָט זיך באַטײליקט אין די יידישע טעאַטער-פאָרשטעלונגען
װאָס זיינען איינגעאַרדנט געװאָרן אין דער געֶטאָ ,וי אויך זייער
טאָכטער און זון.
צוליב דעם ,װאָס זי איז געבוירן געװאָרן אין רוסלאַנד (או"
קראַינע) און געהאַט אַ רוסישן פּאַס .האָבן די נאַציס זי ביזן
איבערפאַל אויף סאָװויעטרוסלאַנד ,ניט גשרירט .אין אויגוסט 4491
האָבן די נאַציס זי צוגענומען און אומגעבראַכט .אױיך איר מאַן

און זון זיינען אומגעקומען .בלויז איר טאָכטער זיסל װיניק האָט
זיך באַװיזן צו ראַטעװען אין מדינת ישראל.
מ .ע .פון זיסל װיניק,
,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער' ,װאַרשע ,צװייטער באַנד ,4391 .ז,0101 .
משה פּולאָװער , --געװען איז א געטאָ" ,תל אביב ,3691 ,ז,95 ,
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לעקסיסאָן

פון

סאָראָקין ,פרויקע
{געב 01 .יולי  -- 8981קרבן פון די נאַציסן

געבוירן  01יולי  8981אין קעשענעו.
בעסאַראַביע.

פאָטער

--

אַ טעאַסערי

פריזירער .געלערנט אין אַ חדר און אין
אַ רוסישער פאָלקס-שול .דער דיכטער און
טעאַטראַל יעקב שטערנבערג פירט אים
אַריין אין דער גאַסטדאָלירנדיקער ,וויל-
נער טרופּע" אַלס פריזירער .דאָ װוערט
ער אויך אַ סטאַטיסט אוֹן באַקומט צו
שפּילן עפּיזאָדן-ראָלן ,שפּעטער ,נאָכן אִפַּ"

פאָרן פון דער ,ווילנער טרופּע" ,גייט ער
איבער אין די אַנדערע בעסערע ידישע טעאַטער-אַנסאַמבלען
אַזױ שפּילט עֶר אין  7291אין פישזאָנס ,מוסטער טעאַטער ,,אין
יוני  8291אין באַראַטאָווס טרופּע ,דערנאָך אין דער זעלבער טרופּע
ווען זי גייט איבער אונטער דער דירעקציע פון איציקל גאָלדענ-
בערג ,שפּעטער אין מאָלדאַװישן יידישן מלוכה טעאַטער.
יוליאַן שװואַרץ שרייבט:
יס .האָט אין מאָלדאַווישן יידישן מלוכה-טעאַטער געאַרבעט
אַלס קינסטלער-גרימירער ,אַקטיאָר און וואונדערבאַרער בינע-
טענצער .עם איז ניט געווען קיין יידישער דראַמקרייז אין בר"
קאַרעשט אָדער איבער גאַנץ רומעניע ,װעלכן ער זאָל נישט
באַד ינען פולשטענדיק אומזיסט .ער איז געווען זייער פּאָפּולער
און באַליבט סיי צווישן אַקטיאָרן ,סיי צווישן די אַמאַטאָרן אי"
בערן לאַנד .פלעגט אַרױסטרעטן פריי וי אַ פאָרלעזער אין די
דראַמאַטישע קרייזן .טראַגיש אומגעקומען װי אַ קדוש אין
|
סיביר".
ש .ע .פון יוליאן שװאַרץ.

,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער' ,װאַרשע ,4391 ,צװייטער באַנד ,זז.95'8541 .

נערה
{געב 3 .נאָװו9 .

 ---קרבן

פון די נאַציס}

געבוירן  3נאָוועמבער  9091אין וויל-
נע ,פּוליש-ליטע .עלטערן  ---קליינהענד-
לער .געלערנט אין אַן עלעמענטאָר-שול.
אין  4191אָנגעהויבן שפּילן קינדער-ראָלן
און געזונגען אין קינדער-כאָר אין גענ-
פערס טרופּע.
 --- 7האָט נ .געשפּילט יוגנטלעכע
ראָלן אין דער טרופּע קאָמפּאַנעעץ-פישזאָן
אין כאַרקאָװו -- 6291:8191 .אין פאַר-
שיידענע יידישע טרופּעס אין ליטע און
,ידישן מעוטים טעאַטער"8291 ,
לעטלאַנד -- 7291 .אין ריגער י
 --אין ווילנער פאָלקס-טעאַטער אוֹן דערנאָך ,אַלס יוגנטלעכעדראַמאַטישע אַקטעריסע ,אין דער לאָדזשער חבריט-טרופּע ,שפּע-
טער אין אַנדערע טרופּעס איבער פּױלן ,צװאַמען מיט איר מאַן,
דעם אַקטיאָר יוליוס ראַקאָו.
ווען די דייטשן האָבן דעם  11מיי  0491פאַרמאַכט די לאָדזשער
געטאָ ,האָבן זיך צװוישן די דאָרטיקע  21יידישע פּראָכעסיאָנעלע
טעאַטראַלן אויך געפונען נ .מיט איר מאַן ,וועלכע האָבן פון צייט
א
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צו צייט זיך באַטײליקט אין די פאָרשטעלונגען ,מיט וועלכע משה
פּולאַװוער האָט אָנגעפירט,
יאָנאַס טורקאָוו גיט איבער ,אַז  ראַקאָוװו מיט זיין פרוי נערה
 --ביידע פיינע שוישפּילערס  ---זיינען געווען ,געאַרבעט און אומ"געקומען אין דער לאָדזשער געטאָ".
משה פּולאַװער גיט איבער ,אַז ראַקאָו איז אין געטאָ קראַנק
געװאָרן און געשטאָרבן .אַברהם קירשענבוים גיט איבער ,אַז נאָך
איר מאַנס טױיט ,איז נ .אַרומגעגאַנגען בעטלען .זי איז אַראָפּ פון
זינען ,און שפּעטער האָט מען זי געפונען אַ טויטע הינטערן קלויס-
טער אויף קאָשטשעלנאַ גאַס אין לאָדזש.
מ .ע .פון אברהם

,לעקסיקאָן

קירשענבוים.

פון יידישן טעאַטער' ,װאַרשע,

צװייטער

באַנד ,4391 ,ז.2341 .

יאָנאַס טורקאָװ  ---פ,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צװי,
ז,121 .

משה פּולאָװער , ---געװען איז אַ געטאָ" ,תל אביב ,3691 ,זז,06*95 .

ברעז ,שרהה
{געב --- 3091 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

געבוירן  2091אין דווינסק ,לעטלאַנד,
אין אַ זייער אָרעמער פאַמיליע.
וי דער שוישפּילער מאַקס פּערלמאַן
גיט איבער ,איז זי אויפגעצויגן געװאָרן וי
אַן אייגענע אין דער היים פון יידישן
אַקטיאָר אַדאָלף שטרײיטמאַן ,און איז דורך
אים אַריינגעפירט געװאָרן אין יידישן
טעאַטער.
זייענדיק פון קינדוויי! אָן אין דער
סביבה פון יידיש טעאַטער .האָט זי זייער
פרי גענומען מיטווירקן אין פאַרשיידענע אָרטיקע יידישע דראַ-
מאַטישע קרייזן און זיך אויך באַטײליקט אין פאָרשטעלונגען פון
אָרטיקע פּראָפעסיאַנעלע יידישע אַקטיאָרן .איר טאַלענט האָט זיך
אַלץ מער אַנטװיקלט ,און ווען זי איז אין  8291אָנגעקומען אין
ריגע ,האָט מען זי שוין באַטראַכט וי אַ יונגען פעיקן בינע-טאַ-
לענט ,און זי האָט אין ריגע געהאַט אַ געלעגנהייט עטלעכע יאָר
,עוטים:טעאַטער" מיט די בעסטע אֶר-
צו שפּילן אין אָרטיקן מ
טיקע און גאַסטראָלירנדיקע כחות אין גאַנץ אָנגעזעענע ראָלן
ב .האָט חתונה געהאַט מיטן יידיש-רוסישן אַקטיאָר טשיראַנאָװ

(געבוירן אין סאַראַטאָוו) ,וועלכער האָט פריער

געשפּילט

איף

דער רוסישער בינע און אין פילם ,און זי האָט אים אַריבערגענומען
אויף דער יידישער בינע.
ווען די נאַציס האָבן אָקופּירט ריגע ,איז זי צוזאַמען מיט איר
מאַן ,װי די אַנדערע טויזנטער יידן פאַרטריבן געװאָרן הינטער די
גראַטעס פון דער ריגער געטאָ .אין דער ערשטער אַקציע אין
דער ריגער געטאָ ,איז זי געטריבן געװאָרן  21קילאָמעטער צו פוס
אויסער דער שטאָט ,אין וועלדל רומפולע ,און ביי אַ מוראדיקער
קעלט און שניי ,איז זי געצוואונגען געװאָרן זיך אויסצוטאָן מוטער-
נאַקעט און איז דעם  03נאָוועמבער  1491דאָרט דערשאָסן געװאָרן.
דאָרט איז אויך אומגעבראַכט געװאָרן איר מאַן.
אויפן מאַסן-קבר פון די אומגעבראַכטע  000,03ריגער יידן האָבן
די לעבן-פאַרבליבענע יידן אין  4691געשטעלט אַ דענקמאָל נאָך
די קדושים,
מ .ע .פון מאַקס פּערלמאַן און ש .ע .פון יונה ראַדינאָ.
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לעװיבאַראָװסקאַ ,לאה
|

{ דיכטענבערג |

{געב 72 .אַפּריל  --- 1981אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

געבוירן  72אַפּריל  1981אין װאַרשע,
פּױלן .פאָטער  --אַ קליינער תבואה-
סוחר .דורך א חברטע זיך באַקענט מיט
'ליבהאָבער' און מיט זיי אָנגעהויבן שפּי-
לן יידיש טעאַטער .נאָך אי' חתונה מיט
אַברהם לעװיבאַראָווסקי ,אַ געװעזענער
סאַרװער און דערנאָך אַ יידישער אַקטיאָר,
איז זי געװאָרן אַ פּראָפּעסיאָנעלע אַקטרי-
סע און געשפּילט צוזאַמען מיט איר מאַן
אין פאַרשיידענע טרופּעס .נאָך דער באַ-
פרייונג פון פּוילן איז זי ס'רוב אַרומגעפאָרן איבער דער פּראָװוינץ
צוזאַמען מיט איר מאַן ,און נאָך זיין טויט ( ,)8291פריער אַלײן,
און שפּעטער מיט איר טאָכטער ריזל (די שפּעטערדיקע פרױי
פון אַקטיאָר מאַקס באָזשיק),
וועגן איר לעצטן פּעריאָד שרייבט יאָנאַס טורקאָו:
;לאה לעוױיבאַראָווסקי ,אײינער פון די  063יידישע שױי-
שפילערס ,װאָס דאָס פאַרמלחמהדיקע פױילן האָט פאַרמאָגט,
איז באַשערט געווען צו שפילן אַזאַ וויכטיקע ראָל אינס יידיעון
סאָציאַלן לעבן בעת דער נאַצישער אָקופּאַציע אין װאַרשע .זי
איז געווען די װוירטשאַפטלעכע אָנפירערין פון דער יידישער
יאַקטיאָרן-קידי אינם לאָקאַל פונם געוועזענעם יידישן אַרטיסטן-
פאַריין אויף לעשנא  .2די דאָזיקע קיך האָט באַדינט נישט נאָר
די גאַנצע יידישע טעאַטע -וועלט ,נאָר זי איז אויך געווען די
יאכסניהי פאַר יידישע שרייבערם ,קולטור און געזעלשאַפטלעכע
טוערס .די קיך ,װאָס איז געווען אָנגעשלאָסן אַן דער יידישער
סאָציאַלער אַלײינהילף ,האָט נישט געהאַט קיין גרעסערן צו-
טייל אָדער בעסערע עפּייז-פּראָדוקטן װי עס האָבן באַקומען
אַנדערע קיכן פון דער סאָציאַלער אַליינהילף ,און דאָך איז דאָס
עסן דאָרט געווען געשמאַקער ,היימישער און באַטעמטער וו
אין די אַנדערע פּאָלקס-קיכן .די יאַרטיסט|-קיך' האָט געהאַט
אַ שם פאַר איר גלענצנדיקער ווירטשאַפט און ואַרעמער אַט-
מאָספער.
. .,דער אַרטיסטן-פאַריין ,װואָס האָט זיך געפונען אויף לעשנא

; איז גלייך פאַרוואַנדלט געװואָרן אין אַ קיך פאַר די אַרטיסטן,
װאָס זינען אױף אַ לאַנגער צייט געבליבן אַרבעטסלאָז און
דער
אויסגעשטעלט געװאָרן אויף געזעלשאַפטלעכער הילף.
אַרטיסטן-פאַריין האָט אָנגעהױיבן אַרויסצוגעבן מיטאָגן פאַר זיינע
מיטגלידער און זייערע משפּחות און שפּעטער  --אויך פרישטיקן
און אָוווט-ברויטן .מיט דער קיך האָט אָנגעפידט אַ פאַרוואַל-
טונג (צימבאַליסט ,דאַנציגער ,לואי ,ברין ,קורץ ,מאַרסאַלאָו).
די מיטאָגן האָבן געקאָכט און באַדינט די געסט די אַרטיסטינם,
מיט מאַשאַ ראָטמאַן און ליבראָווסקאַ בראע.:
 ...דער ימכשף' פון דער דאָזיקער קיך איז געווען די
יידישע אַקטעריסע לאה ליבראָווסקי ,װאָס האָט זיך באַמיט
וי אַמבעסטן צו באַשפּײיזץ און צו דערקוויקן אירע חברים-אַק-
טיאָרן און געסט ,װאָס זיינען כסדר געקומעו אין דער דאָזיקער
קיך .,לאה ליבראָווסקי האָט איר גאַנץ װאַרם האַרץ אַריינגע-
לייגט אין דער אַרבעט אַרום דער יאַרטיסט-קידי און זי האָט
עס געצערטלט וי אַ מוטער  --איר איינציק קינץ.
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בעת דער נאַצישער אָקופּאַציע האָט לאה ליבראָווסקי נישט
געשפילט טעאָטער .זי האָט זיך געווידמעט אויטשליסלעך דער
יאַרטיסטן-קידי ,אין וועלכער זי האָט אַרינגעלײגט אַזױיפיל
אַרבעט און האַרץ .אױב ברכות און וואונטשן װאָלטן מקױים
געװאָן ,װאָלט די גוטע און ליבע לאה ליבראָווסקי נישט גע-
דאַרפּט פאַרענדיקן איר לעבן אױף אַזאַ גרויזאמען אופן".
איר איידעם ,מאַקס באָזשיק ,גיט נאָך צו ,אַז זי איז אין 1491
אַרוסגעפירט געװאָרן פון װאַרשע ,צואַמען מיט איר זון יוסף,
קיין טרעבלינקע ,זי איז דאָרט אומגעבראַכט געװאָרן .דער זון
האָט זיך אַרױסגעװאָרפן פון לויפנדיקן צוג ,זיך אויסבאַהאַלטן ביי
אַ פּױער אין אַ דאָרף און זיך אַזױ אַרום געראַטעװעט.
יער ,וי אַ פישער,

אין מדינת

ישראל,

מיט

איצט לעבט

זיין פאמיליע.

ש .צ .פון מאַקס באזשיק.

,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער ,/װאַרשע ,צװײטער באַנד ,4391 ,ז.5511 .

יאָנאַס טורקאָװו , --אַזױ איז עס געװען ,בוענאָס אירעס ,8491 ,זז,88 .
,אַרלאָשענע שטערן,/בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צװיי,
יאָנאַס טורקאָו  ---פ
זז.732"332 .

ראַקאָוו ,יוליוס (יחיאל)
{געב 11 .נאָװ -- 0981 .קרבן פון די נאַציסן

געבוירן

11

נאָוועמבער

0981

אין

לאָדזש ,פּוילן ,ביי בעל-הביתישע עלטע-
רן  --קליינהענדלער .געלערנט אין אַ
ישיבה .געענדיקט גאָלדבערגס פּריװאָט
שול און יאַראָטשינסקיס שול,
אויס ליב צו דער דראַמאַטישער קונסט,
אָנגעהױבן אין  7091שפּילן מיט ליב-
האָבער אין לאָדזש ,און אין  ,0191פּראָ-
פעסיאָנעל ,מיט אַ פּראָװינץ-טרופּע .פון

בין  8191געשפּילט ביי יוליוס
3
|
אַדלער און הערמאַן סיעראָצקי אין לאָדזשער ,סקאַלאַ"-טעאַטער,
וואו ער האָט פון קלענערע ראָלן דערגרייכט צו שפּילן ערשטע ראָלן,

און אויך געהאַט די געלעגנהייט צו שפּילן מיט אטתר רחל קאַמינס-
קאַ .פון  8191ביז  1291געשפּילט ,צוזאַמען מיט זיין פרוי ,נערה,

אין ,ײידישן דראַמאַטישן טעאַטער" אין ליטע און לעטלאַנד-1291 .
אין ,אונדזער דראַמאַטישן ווינקל" אין ריגע 2291 .ביי א.
2
קאָמפּאַנעעץ אין ריגע 6291-4291 ,אין ,יידישע פאָלקס בינע" אין
לעטלאַנד 7291 ,אין ,יידישן מלוכה טעאַטער" אין ריגע82-7291 ,
אין ווילנער ,פאָלקס טעאַטער" א'ל פון רודאָלף זאַסלאַװסקי און

שפּעטער אין אַנדערע טרופּעס איבער ליטע און פּוילן,
ר .איז אויך געווען רעזשיסער אין װאַנדער-טרופּעס און אין
יידישן דראַמאַטישן ווינקל" אין ריגע .ער האָט אויך איבערזעצט
ט,אַמטען" פון מאַסקאָף, ,געטאָ? פון הערמאַן הײיערמאַנס און
ד,ניאל דניאלי" פון ריכאַרד פאָס ,אינסצענירט ,מענדל בייליס"
און געדרוקט אין פאַרשיידענע פּעריאָדישע אױסגאַבן קליינע בילד-
לעך ,איבערזעצונגען און פּלױדערײען ועגן טעאַטער.
די צווייטע וועלט-מלחמה האָט אים פאַרכאַפּט אין לאָדזש ,וואו
ער איז צוזאַמען מיט זיין פרוי און נאָך  01יידישע טעאַטער-לײט
געווען אין דער געטאָ ,און װוי מ .נאָדעלמאַן שרייבט .האָט ער דאָרט
געשפּילט יידיש טעאַטער.
דער שוישפּילער אברהם קירשענבוים ,וועלכער האָט זיך געראַ-
טעוועט פון דער לאָדזשער געטאָ ,גיט איבער ,אַז איידער דער ,עלטס-
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צדדושים-
טער דער יודען" ,מ .ח .רומקאָווסקי ,איז געװאָרן דער פולשטענדי-
קער מושל איבער דער געטאָ ,איז ראַקאָוו געווען דער פאַרװאַלטער
פון דער קיך פון די לינקע פּועלי ציון אין דער לאָדזשער געטאָ
און ער פלעגט דאָרט אײנאָרדנען ליטעראַרישע אֶוונטן .פון הונגער
האָט ער באַקומען אַ קראַמף אין די קישקעס ,דערנאָך אַ מח-דער-
שיטערונג און איז געשטאָרבן
לויט דעם שוױשפּילער מ .פּולאַװער ,וועלכער האָט זיך אויך
געראַטעװעט פון דער לאָדזשער געטאָ ,זיינען אַלע  21יידישע פּראָ-
פּעסיאָנעלע טעאַטער-לײט ,אויסער אים ,וועלכע האָבן זיך דאָרט
געפונען ,אָפּגעפירט געװאָרן קיין אוישוויץ ,וואו זיי זיינען אומגע-
ברְאַכט געװאָרן.
,אַקאָוו מיט זיין פרוי נערה ,ביידע
יאָנאַס טורקאָוו שרייבט :ר
פיינע שוישפּילערס ,זיינען געווען ,געאַרבעט און אומגעקומען אין
לאָדזשער געטאָ".
וועגן זיין געטאָ-פּעריאָד שרייבט מ .נודעלמאַן
אין משך פון אַ קורצער צייט איז אויך געויזן געװואָרן אין
געטאָ די אַיג ;פּאָליצייאישע רעווי"ײ .די דאָזיקע רעוי האָט
געהייסן פּאַליצייאישע" דערפאַר ,װייל דער אַנסאַמבל איז
באַשטאַנען פון די יידישע פּאַליציאַנטן-טעאַטער-אַמאַטאָרן  עס
האָבן זיך דאָרט אויך באַטײליקט די צוױי פּראָפּעסיאָנעלע אַק-
טיאָרן הערשקאָוויטש און ראַקאָו .דאָס פּראָגראַם פון דער
פּאַליצייאישער רעווי איז אויפגעפירט געװואָרן אין דער פּוילישער
שפּראַך .עטלעכע נומערן  --אויך אין יידיש .אויך איבער דער
דאָזיקער רעווי האָט געהאַט די השגחה דער פּרעזעס פון יידנראַט
רומקאָווסקי .אָבער נישט געקוקט דערויף װאָס דער רעפּערטואַר
איז דורך אים צענזרירט געװאָרן ,איז פונדעסטוועגן געשען אַ
מכשול ,װאָס האָט דערפירט צו דער ליקוידאַציע פון יידיעזן
טעאַטער אין געטאָ.
צוליב אַ פאַרזען האָט רומקאָווסקי דורכגעלאָזט דורך דער
בינע אַ קופלעט  בענדזששע לעפּיעיײ (עס וועט זיין בעסער) .די
דייטשע מאַכט האָט זיך דערוואוסט וועגן דער דאָזיקער אעזות-
דיקייט" פון יידן ,אַז עס װועט זיין בעסער ,און האָט גלייך אָן-
גענומען שטעלונג צוס דאָזיקן יידישן אָפּטימיזם ,און אין מיטן
גאַנג פון איינע פון די דאָזיקע פאָרשטעלונגען האָט זיך אין
זאָל באַוויזן דער לייטער פון לאָדזשער קריפאָ (קרימינאַל פּאָד
ליציי) סוטענער און האָט מיט איין מאַך מיטן פינגער אָפּגע-
שטעלט די פאָרשטעלנג .דער עולס און די אַקטיאָרן זיינען אין
גרויס פּאַניק זיך פאַנאַנדערגעלאָפ .ביים אַרױסגאַנג האָט יעדער
באַזוכער באַקומען געשלאָגןײ.
ש .ע .און ש .ע .פון מ .נאָדעלמאַן.

מ .ע .פון אברהם קירשענבוים,
מ .נודעלמאַן  --יידישע אַקטיאָרן פון פּױלן אין דער מלחמה:צייט,

,יידישע

שריפטן" ,לאָרוש ,6491 ,ז.401 .
,אַרלאָשענע שטערן" ,בועואָס איירעס .באַנד צװײי3591 ,
יאָנאַס טורקאָװ  --פ
ן.121 .

,עװען איז א געטאָ' ,תל אביב ,3691 ,זו,16'95 .
משה פּולאָװער  ---ג

דרייקורס ,לעאָן
(געב 4 .פעבר -- 4981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
געבוירן  4פעברואַר  4981אין לעמבערג ,מזרח-גאַליציע .פאָטער
 -געקומען פון טשעכאָסלאָװאַקיע ,געווען אַן אַרומפאָרנדיקער אַגענט.מוטער  --אַן אָפּשטאַמיקע פון דער באַקאַנטער לעמבערגער ברד'ך-
פאַמיליע .,געלערנט אין חדר און וועלטלעכע למודים אין לעמ-
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באַנד
בערגער פאָלקס-שול און גימנאַזיע .וי רעגינע לעוו אַ לעמבער-
גערין ,גיט איבער ,איז די אומגאַנג-שפּראַך אין שטוב געווען דייטש.
ד .איז געווען טעטיק אין אַן אומלעגאַלן סטודענטן-פאַרײן און
אַ מיטגליד פון דעם צענטראַל-קאָמיטעט און זיך גלייכצייטיק באַ-
קענט מיט דער מאָדערנער יידישער ליטעראַטור .אין  1191האָט
ער אָנגעהויבן פאַרעפנטלעכן לידער אין פּועלי-ציוניסטישע אויס-
גאַבעס אונטערשריבן מיט דריי שטערנדלעך אָדער מיט איניציאַלן
צו אַ צאָל לידער האָבן מוזיקער קאָמפּאַנירט מוזיק און זיי זיינען
געװאָרן זייער פּאָפּולער .דורך דער פרוי פון זיין ערשטן רעדאַקי
טאָר .,די דיכטערין מלכה לאקער ,באַקאַנט געװאָרן מיט דער
לעמבערגער יונג-יידישע ליטעראַרישער גרופע.
בעת דער ערשטער וועלט-מלחמה ,געדינט פון  4191ביז 8191
אין דער עסטרייכישער אַרֹמײי .בעתן לעמבערגער פּראָגראַם אַרעס-
טירט געװאָרן דורך דער פּוילישער מאַכט און נאָכן באַפרייטן
פּראָצעס ,געװאָרן אַ פּאָסט-באַאַמטער.
אין  1291אָנגעהויבן פאַרעפנטלעכן לידער אין לעמבערגער
,ער יודישער אַרבײיטער" און דערנאָך געװאָרן אַ שטענדיקער
ד
מיטאַרבעטער אין לעמבערגער ,טאָגבלאַט".
אין די פריע צװאַנציקער יאָרן אַװעק קיין טשעכאָסלאָװאַקיע,
וואו ער ווערט איינער פון די גרינדער פון דעם ערשטן יידישן
טעאַטער ,װאַנדערט אַרום מיט אַ טרופּע איבער די יידישע ישובים
פון צענטראַל-אײראָפּע ,און שפּילט צוויי יאָר אין דער אָפּערעטע און
אין דער דראַמע (צוזאַמען מיט פרוי ד"ר קליינמאַן אין שענהערס
ו,וייבסטייוול" און אַלס ,אָסװאַלד" אין איבסענס ,גייסטער?),
צוריקגעקומען אין לעמבערג ,האָט ער װידער מיטגעאַרבעט
,אָגבלאַט? און אין אַנדערע יידישע פּעריאָדישע אױסגאַבעס.
אין ט
אין אָנהייב  6291אַ קורצע צייט געווען דער טעכנישער רעדאַק-
טאָר פון דער ריגער יידישע צייטונג ,פרימאָרגן" ,דערנאָך געקומען
אין װאַרשע ,וואו ער ווידמעט זיך דעם יידישן טעאַטער ,און פאַר-
עפנטלעכט אין  7291זיין ראָמאַן פון אַקטיאָרן"לעבן ,קוליסן"
(פ'ג בזשאזא 0232 ,זז,
אלחנן צייטלין שרייבט וועגן בוך:
ווערדער און קלאַרע ,זי זיינען עס די הייפט-העלדן פון
ל .דרייקורס ראָמאַן {קוליסןײ .ווען אָבער איר גייט מיט  --מיט
זי ביידן דעם וועג ,וועלכן זיי מאַכן-דורך די גאָנצע  023זייפן
פונם ראָמאַ ,קומען מיר צום באַשלום ,אַז זייער פרצוף און
זיײיער כאראקטער איז אייך געבליבן מטושטש ,האַלב פאַך-
נעפלט ...אָבער דער פאַקט אַלײן פון וועלן זיך פאַרטראַכטן
איבער הויפּט-העלדן פון אַ ראָמאַן ,פון װעלן נאָכדענקן וועגן
וועג פון זייער לעבן ,איז אַ באַווייז ,אַז דער ראָמאַן האָט אין זיך
יענע עלעמענטן פון וועלכע עם קאָן געבויט ווערן אַ קינסטלעריש
ווערק.

וְאון נאָכן איבערגעבן די ראשי פּרקים פון ראָמאַןן:
 ...אָט-דאָס איז בקיצור דער אינהאַלט פון ראָמאַ ,וועלכער
לייענט זיך מיט שפּאַנונג .אָבער װערדער און קלאַרע זיינען
נישט קלאָר ,אַפילו ווען איר האָט שױן דעם ראָמאַן אינגאַנצן
אַדורכגעלײענט .אין בוך זיינען דאָ אייניקע שיין-אָנגעשריבענע
קאַפּיטלען ,װאָס זאָגן עדות אױף אַ גוט אױיג פון אױטאָר צו
דערזען ווינקעלעך פון מענטשלעכן לעבן ,און סיוױיזט איך די
פון יידישן ואַנדער-טעאַטער.
קוליסן און הינטער-קוליסן
עס גײען דורך פאַר אונדזערע אױגן אַ גאַלערײ מיפן
און געשטאַלטן פון יידישע אַקטיאָרן און דירעקטאָרןײ ,און
מיט זײיער ספּעציפישן הינטער-קוליסן לשון .מיר קריגן אויך
2008
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אַ באַגריף וועגן די באַדינגונגען אין וועלכע עס קומט אס צו
לעבן דעס יידישן נע ונד-טעאַטער .מיסטער גלאַזער ,אַ האַלבער
אַפּעריסט און אַ האַלבער אַקטיאָר ,וועלכער האַרשטייט אַזױ
קונציק אָפּצואַרן אַן עולם און וועלכער פאַרמאָגט דערבי אַן
אמתע ליבע צום טעאַטער  --איז פיין געשילדערט .זיין גע-
שטאַלט איז בולט ,קלאָר .אויך די סצענע פון נאָכיאָגן און שלאָגן
די יידן אין קאַפּיטל ,פאַרלייקענונג" איז רייך אין פאַרבן און
קערנדיק.
די שפּראַך הינקט גאַנץ אָפּט אונטער .מען דאַרף פאַרטרייבן
די דייטשמערישע ווערטער און גרילצנדיקע גאַליציאַניזמען".
אין ואַרשע איז ד .געװאָרן איינער פון די רעדאַקטאָרן פון
יידיש-פּױלישן טאָגבלאַט ,נאַש פּזשעגלאָנד" און אַ שטענדיקער
פון
מיטאַרבעטער אין דער טאָגצייטונג  אונדזער עקספּרעס".
צייט צו צייט איז ער אויך געװוען טעטיק אַלס אַקטיאָר ,פאָלקס-
זינגער ,סופלער און ראַדיאָ-אַנאָנסירער .ער האָט אויך אָנגעשריבן
די דראַמעס ,אין ראָד" און ,קורח" .אויסער זיין טעאַטער-ראָמאַן
איז אויך דערשינען אין  1291אין לעמבערג זיינס אַ בוך לידער
ד,אָס בוך פון באַקענטניש".
ד .איז געווען פאַרהײיראַט צו אַ פרוי ,וועלכע ער האָט באַקענט
וי אַ מיטגליד אין אַ צירק.
אין  ,93291אין אָנהייב פון דער צוייטער וועלט-מלחמה ,איז ד.
אַנטלאָפן פון װאַרשע צו זיין אַמאָליקער היים-שטאָט לעמבערג.
דאָרט ,אונטער דער סאָוויעטישער הערשאַפט ,האָט ער געליטן

נויט ,פלעגט אויפטרעטן אויף דער יידישער ראַדיאָ ,אויף וועלכער.
ער גערעדט ועגן יידישער ליטעראַטור ,איז געווען אַ געוויסע
צייט פאַרבונדן מיטן דאָרטיקן יידישן טעאַטער ,און האָט צואַמען
מיטן דיכטער נחום באָמזע ,אָנגעשריבן אַ דראַמע ,װאָס איז אָנ-
גענומען געװאָרן פון קיעווער יידישער מלוכה-טעאַטער.

אין  1491איז ד .געווען אין יאַנאָװער לאַגער ,לט מאיר
מעלמאַן איז ער דורך די דייטשן אומגעבראַכט געװאָרן אין לעמבערג.
,יין לעקסיקאָן?:
מלך ראַװיטש כאַראַקטעריזירט אים אַזױ אין מ
;אין יאָר  1191האָט זיך אין דער ינג-יידינשער ליטעראַ-
רישער גרופע ,װאָס האָט גאַנצע טעג און דרייפערטל נעכט גע-
פלעגט צו שפאַצירן אױף דעם קאָרסאָ פון דעט דעמאָלטיקן
קאַראָלאַ לודוויקאַ גאַס אין לעמבערג ,באַװיזן א ניי פנים .ער
האָט עפּעס נישט געהאַט קיין נאָמען און נישט געװאָלט אים
אױסזאָגן .ער האָט אָבער געדרוקט גאַנץ שיינע לידער אין די
פּועלי-ציוניסטישע בלעטער אונטער דער רעדאַקציע פון בערל
לאָקער .אונטערגעשריבן האָט ער זיך מיט אי" אָדער גאָר מיט
איניציאָלן ,װאָס האָבן זיך אַלעמאָל געביטן .ער האָט געהאַט
גרויסע ,טונקל-בלויע אױגן ,אַ טשופרינע געדיכטע ברוינע
האָר ,אַ טיפּיש יידיש-אונגאַריש פנים מיט אַן אָדלער נאָז .ער
האָט אַ סד געלאַכט ,ניעזט געקוקט איינעם גלייך אין די אויגן
אַרין ,געטראָגן עפעס אַזאַ מין סטודענטישן מינדיר ,װאָס ,אַז

איר ווילט ,איז ער גאָר געוועזן אַ ציווילער .און עהראָט

גע-

קאָנט שיין זינגען .דעמאָלט איז ער געווען אַן אויפגייענדיקער
שטערן ,און מיר ,ליטעראָריש יונגװואַרג ,מיט א .מ .פוקס ,ש .י.
אימבער און דוד קעניגסבערג בראש ,האָבן געדאַרפט נעמען
שטעלונג צו דער נייער דערעיינונג ,װאָס האָט נישט געהאַט
קיין ריכטיקן נאָמען .אַ צייט שפעטער האָט די נייע דערשיינונג
אינגאַנצן אױסגעטאָן דעס סטודענטסקן מונדיר .ואָס איז עס
און איז עס ניט געוועזן ,האָט אָפטער געפלעגט אויפצוטרעטן

יידישן
אױף

ט עאַָט ער
װועטשערינקעס

היימישע

געװואָרן באַשיצערין פון דער נייער דערשיינונג ,װאָס האָט שוין
איצט געהאַט אַ פּ9שוטן לעמבערגער נאָמעף לעאָן דרייקורם.

 ...אין

4191

געקומען

איז

די ערשטע

וועלט-מלחמה און

לעאָן דרייקורם האָט זיך ערגעץ וואו אַרומגעדרײט אין דרום-
מיטל-אײיראָפּע; יענעס וינקל ,װאָס איז עפּעס אײביק געווען
נישט אַהין און נישט אַהער פון יידישן קולטור-שטאַנדפּונקט;
דאָרט  ---צווישן פּוילן ,דייטשלאַנד ,רומעניע און יוגאָסלאַוויע --
וואו עס איז יאַ אונגאַרן געוועזץ און נישט אתגאַרן  ...האָט
זיך יאָרךלאַנג מיט אַ טרופּע אַרומגעדרײט לעאָן דרייקורט.
ער איז געװאָרן אַן אַקטיאָר.
צווישן דעם סוף פון דער ערשטער מלחמה אין דעם יאָר
 ,6ווען ער איז אַרויפגעעוואומען אין וואַרשע ,איז ער אָפט-
מאל ארויסגעשוואומען פון דער ואַסער-פּאָלאַקאַי (אַזױ האָט
מען גערופן יענע אנגאַרישע געגנט) אין לעמבערג אַלס רע-
דאַקטאָר פון יענע בלעטער ,װאָס ער האָט אין זי צוריק מיט
אנדערטהאַלב צענדליק יאָרן דעביוטירט .אָבע" אין די יאָרן
 2ביז סאַמע  9391איז אָנגעגאַנגען אַ גרױסע עמיגראַציע
פון גאַליציע קיין וואַרשע און דרייקורס איז מיטגעקומען מיט
דעם שטראם  ..זרייקורט האָט זיך אַזױ לאַנג געדרייט אַרום
יידיען טעאַטער אין װאַרשע ביז ער איז אַרױפּגעשוואומען וי
איינער פון די פעיקסטע רעדאַקטאָרן פון דעם פּױליש-יידישץ
ינאַשש פּשעגלאָנדי ..װואָס לעאָן דרייקורס איז  --ווייס איך נאָך ביז
 --נאָך דרייסיק

{|0491

היינט נישט --

יעריקער

באַקאַנטשאַפּט.

ער האָט אויפגעשריבן אַ גאַנץ פיינעם ראָמאַן און האָט געשריבן
גאַנץ פיינע לידער און אַפּילו פּאָעמעס ,און איז געווען אַן אַקטיאָר
און אַ פאָלקס-זינגער ,װאָס פלעגט געבן קאָנצערטן או אַ
יידישער זשורנאַליסט אין אַ געלער טאָגצײיטונג און אַ זשורנאַ-
ליסט אין אַ פוילישער צייטונג און אַ סופלער אין אַ טעאַטער
און אַ ראַדיאָ-אויסרופער.
איינמאָל האָט מיר דרייקורס געזאָגט ,אַז ער איז נאָר דערפאַר
נישט געװאָרן קיין וועלט-באַרימטער אַקטיאָר ,װיי? ער קאָן
נישט זאָגן אוױף דער בינע :יאיך בין דאָרשטיק .דערלאַנג מיר
אַ גלאָז װאַסער ..אָט  --זאָגט ער  --קוק מיך אָף איך
בין נישט קיין מאוסער ,שיין געבױט ,האָב אַ גוטע שטימע,
שאַרפע פנים-שטריכן ,גרימיר מיך גוט ,האָב אַ גוטע דיקציע,
בין זייער באַוועגלעך ,זייער באַלעזן ,געענדיקט אַ דראַמאַטישע
שולע ,רעד אַ גוטן יידיש ,בין נישט איבערגעטריבן אין מין
אינטעליגענטישקייט ,ווייס וי אַזױ צו שפּילן און װואָס מען דאַרף,
נאָר ,אַז איך קום אַהים אַ מידער ,גיב איך  6זאָג צו מיין
וייב רעגינעלע ,דערלאַנג מיר אַ קאַלט גלאָז װאַסערײ ,אָט
אַזזי וי אַ מענטש דאַרף רעדן נאָר אַז איך דאַרף דאָס זעלבע
זאָגן אױף דער בינע ,גיב איך מיך אַ בלאָז אָן וי אַן אינְדיק
און גיב אַ נעם צװאַמען מיין טיפסטן העלד-באַס און דערלאַנג
אַ זאָג העראִיש און מעכטיק, :רעגינע! דערלאַנג מיר אַ גלאָז
װאַסער!ײ .אָט דערפאַר ביו איך נישט געװאָרן קיין וועלט"
באַרימטער

יידישער

אָט דאָס איז לעאָן דרייקורם,

אַקטיאָרי.

אַ פריינט פון יונגע ,שיינע ,לעמבערגער יאָרן ,װאָס ועלן קיינ-
מאָל שױן

-קיינעס

נישט

נישט".
ייג

2009

מיט

געזאַנג

פין

אייגענע

א

פרעמדע לידער ,און מלכה לאָקער ,די פרוי פון בערל לאָקער,
די שפּעטערדיקע דיכטערין און דעמאָלט נאָר זינגערין  --איז

ווידער

קומען,

נישט

נאָר פאַר

מיר,

נאָר פאַר

'ייס

2000

באַנד

דקדושיס
ב

מ .ע .פון רעגינע לעוו און ש .ע .פון מאיר מעלמאַן.
,לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור ,,ניו יאָרק ,8591 ,צװייטער
באַנד ,זז,84-745 .
מלך ראַװיטש , ---מיין לעקסיקאָן ' ,מאָנטרעאַל ,5491 ,זו,1695 .

דער -לידער ,איז אויסגעקומען צו זען װי די נאַצישע הענקער
וואַלדעמאַר אַרײיס ,הערבערט צוקורס ,דר .לאַנגע .האָבן געװואָרפן
יידישע קינדערלעך דורך די פענצטער פון די העכערע שטאָקן
און געצילט אין זײ וי אין שפּילעכצער .אָבער זעענדיק דעם
גרוסן יידישן אומגליק ,איז זי נישט געװואָרן דערשראָקן און
ניט נאָכגיביק .זי האָט זיך פאַרבונדן מיט דער אונטערערדישער
באַוועגונג אין געטאָ און געװאָרן אַ שטאַרקער מיטקעמפער פון
דער װידערשטאַנד-אָרגאַניזאַציע אין דער ריגער געטאָ .זי האָט,
מיט די לעצטע לעבן-געבליבענע קינדערלעך פון דער געטאָ,
געהאָלפן גרינדן אַ קינדער-גאָרטן ,אַ שול ,און צוזאַמען מיטן
לערער גרשון גליקמאַן (דער לעטישער יאנוש קאַרטשאַק) האַט
זי יעדן זונטיק זיך באַטײליקט אין קאָנצערט פון דער געטאָ-שול.
זי האָט געהונגערט ,געליטן נױט ,אָבער דעם מוט נים .
פאַרלאָרן און געמוטיקט אַנדערע .אויף די דאָנערשטיקע אָוונטן
האָט זי אויך דערציילט ווע איר לעבן אין פּאַריז ,אירע באַ-
געגענישן מיט די באַקאַנטע אַרטיסטן יוליוס אַדלער ,רודאָלף
זאָסלאַווסקי ,דעס דיכטער איציק מאַנגער און אַנדערע .עס
פלעגט זיך פאַרגעס ,אַז מיאיז אין ריגער געטאָ ,אַז ביי דער
|
עשוועל שטייט און װאַרט דער טױט...
מיט איר קונסט ,דורך איר ליד ,האָט זי פאַרהיט פון דער
שלאָגנקײט ניט איין צענדליק געטאָדיידן ,ואָס זיינען אַ דאַנק
איר טיפן גלייבן אין זיג ,געבליבן לעב ניט-געבליבן לעבן
איז זי אַליין ...ווען די דייטשן האָבן אַרױסגעפירט די ידן
פוי ריגע אין אױגוסט  4491קיין שטוטהאָף ,איז זי אויך מיט-
געב-אַכט געװאָרן אין יענעס לאַגער .זי איז שויז געווען שטאַרק
אָפּנעשוואַכט ,מיד .די טראַגישקײט פון איר פאָלק .װאָס איז טאָג
און נכט געברענט געװאָרן אין די קאַלך-אױוונס פון שטוט-
האָף ,הֹאָבן צעשטערט איר האַרץ און זי איז דאָרט אומגעקומע;
אויסגעגאַנגען פון הונגער .איר קערפּער איז פּאַרברענט געװאָרן
אין שטוטהאָף און איר אַשׁ איז אויסגעמישש געװאָרן מיטן אַש
פון די  6מיליאָן יידישע קרבנות.
איר מאַן ,קעלמאַן ,אַ באַקאַנטער כלל-טוער אין ריגע ,איז
דורך די נאַציס אומגעבראַכט געװאָרן אין בוכענוואַלד.

טייטש ,כאַנע
{געב -- 7091 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
געבוירן  7091אין רעזשיצע .,לעט.
לאַנד .פאָטער  --אַ שוחט ,ברודער  ---חזן
אין דער זיילן-שול אין ריגע און אויך

אָנגעפירט

מיט

געזאַנג אין די ריגער

יידישע שולן .איר מוטער האָט זייער ליב
געהאַט צו זינגען יידישע פאָלקסלידער
און די דאָזיקע ליבע צו געזאַנג האָט ט.
איבערגענומען פון איר וויגעלע אָן .פון
קינדווייז אָן איז זי אַרױסגעטראָטן דער-
פאָלגרייך אין פאַרשיידענע קונסט-קרייזן
אין רעזעקונע-רעזשיצע ,און ווען ס'האָט זיך געגרינדעט אין ריגע
אַ יידיש טעאַטער ,איז זי דאָרט אויפגעטראָטן מיט פאָלקס-לידער.
דערנאָך איז זי אַװעקגעפאָרן קיין קאָוונע ,ווילנע ,װאַרשע און
פּאַריז ,וואו זי פלעגט אַרױסטרעטן מיט קאָנצערטן .אַ שטיקל צייט
איז זי דאָרט געווען פאַרבונדן מיט מאָריס שװאַרצס טרופּע ,מיט

וועלכער זי האָט אויך באַזוכט אַנדערע לענדער .אין  82-7291קומט

זי צוריק אין לעטלאַנד ,טרעט אויף אין ריגע ,באַזוכט עסטלאַנד
און פינלאַנד ,און אירע קאָנצערטן גייען אומעטום דורך מיט גרויס
דערפאָלג .זי קערט זיך צוריק קיין פּאַריז ,וואו זי טרעט וידער
אויף מיט קאָנצערטן און װערט זייער נאָנט מיט דער יידישער
ליטעראַרישער און אַקטיאָרן-משפּחה .ווען די דייטשן פאַרכאַפּן
פּאַריז ,גיט זיך איר איין צו אַנטלויפן פון אָקופּאַנט און זי קומט
ווידער צוריק אין ריגע ,אָבער ,נאָכדעם וי די נאַציס באַפאַלן
סאָװיעטרוסלאַנד און פאַרנעמען ריגע ,פאַלט זי אַריין צו זיי אין די
הענס ,און אין אױיגוסט-סעפּטעמבער

 1491ווערט זי ,צוזאַמען מיט.

 04טויזנט יידן ,פאַרטריבן אונטער די שטעכיקע דראָטן פון דער
ריגער געטאָ אין דער מאָסקװער פאָרשטאָט פון ריגע ,וואו זי מאַ-
טערט זיך צוויי יאָר,
יונה ראַדינאָוו שרייבט:
יביי זיך ,אין קליינעם צימערל פון דער פרױיעךרגעטאַ אויף
לוקסנאַס גאַס  ,61האָט זי איינגעאָרדנט יעדן דאַנערשטיק אַ
ליטעראַרישן אָוונט ,וואו עס פלעגן קומען פיל געטאָ-קעמפער,
איר באַליבטער רעפּערטואַר איז געווען, :יאָסעלע דֶער ציגיינער",
,מיין נישט ,די וועלט איז אַ קרעטשמעײ, ,דאָס ליד פון ווילנער
געטאָי, ,אַ פּאַסטוכל", ,אַ ליטוויש שטעטעלעי, ,בעלז" .אין
דער באַגלײטונג פון גיטאַריסט כייפעץ און פידלער בראַנדט
פלעגט כאַנעלע אויספילן אירע באַליבטע פאָלקס-לידער און
איציק מאַנגערס לידער .דאָס קליינע געטאָ-צימערל איז געווען
אין די דאָנערשטיקס אַ גליקלעכער קליין יידישער אינדזל אין
שוימנדיקן בלוטיקן ים ארום...
די באַגעגענישן ביי כאַנע טייטש זיינען געװאָרן אַ טראַדי-
ציע ,און וי שווער און געפערלעך זיי זיינען געווען ,האָט קיינער
זי ניט דורכגעלאָזט .זיי האָבן פאַרלייכטערט דעם פּיין אין
געטאָדלעבן ,געשטאַרקט די האַפנונג אין גיכן נצחון און געמו-
טיקט דעם יידישן באַגער איבערצולעבן די שונאים  --די נאַציס.
איר ,װאָס זי האָט אַזױ ליב געהאַט צו זינגען יידישע קינ-
2011

ש.

ע .פון יונה

ראדינאָו.

טורגעל ,באָריס
|געב --- 8981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
געבוירן  8981אין נאָװאָ-סװיענצאַן,
ווילנער געגנט ,פּויליש-ליטע .ווען ער
האָט אָנגעהויבן לערנען אין וילנער
גימנאַזיע ,האָט דער שטענדיק-פאַרמאַכ-
טער אין זיך ,פיינפילנדיקער באָריס --
װי יאָנאַס טורקאָוו שילדערט אים --
דערזען פאַר זיך אַ נייע ועלט ,װאָס האָט
אַנטשפּראָכן זיינע געפילןן אַ ועלט ,נאָך
וועלכער ער האָט געבענקט און גע-
חלומט :טעאַטער .ער איז געװאָרן אַן
אָפּטער באַזוכער פונעם ווילנער שטאָט-טעאַטער ,וואו עס האָבן צו
יענער צייט ,ביים סוף פון -91טן יאָרהונדערט ,געשפּילט די גרעס-
טע רוסישע בינע-קינסטלער ... .באָריס טורגעל ,דעמאָלט נאָך
אַ שילער פון דער ווילנער גימנאַזיע ,איז אויך געווען איינער פון
די 'פאַרברענטע' באַזוכער פון רוסישן טעאַטער .אַחהיימקומענדיק
2072

פון

לעססיסטן

טעאַטער

יידישן

פון די פאָרשטעלונגען ,פלעגט ער נאָכקאָפּירן זיינע באַליבטע
אַקטיאָרן ,און ביסלעכווייז האָט ער זיך אַזױ אַדײנגעציגן אין
טעאַטער-שפּיל ,אַז ער האָט באַשלאָסן אַרײנציטרעטן אין אַן
אַמאַטאָרן-גרופּע זיך אויסצולעבן שוישפּילעריש .נאָכן פאַרעג-
דיקן די גימנאַזיע; .איז ער אָפּגעפאָרן קיין פּעטערבורג ,וואו ער
האָט שטודירט אין אוניווערסיטעט פאַרמאַציע און גלייכצייטיק גע"
לערנט אין דער פּעטערבורגער טעאַטער-שול ,וועלכע ער האָט
פאַרענדיקט מיט זיין בן-עיר ,דעם שפּעטערדיקן ריסישן און דער-
נאָך יידישן שוישפּילער אַברהם מאַרעווסקי.

די לעצטע יאָרן פּאַרן צווייטן וועלט-קריג האָבן די געשעפטן
ביי אים אין אַפּטייק אָנגעהױבן צו גיין מיט דער פּוטער אַראָפּ.
טיילווייז האָט דערצו גורם געווען דער שרעקלעכע עקאָנאָמישער
קריזיס ,װאָס האָט צו יענער צייט געהערשט אין ווילנע .אָבער
פון מיינע פּערזענלעכע אָבסערואַציעס בין איך אָבער געקומען
צו דער איבערצייגונג ,אַז זיינע געשעפטן זיינען אַװעק שלעכט,
װייל מען האָט אים פון אַלע זייטן צו פיל אייסגענוצט .ווען
עמעצער האָט זיך באַקלאָגט ,אַז ער האָט נישסט צו באַצאָלן פאַר
אַ באַשטעלטער רפואה ,האָט ער עס געקאָנט אַוועקגעבן אונטערן
קאָסטן-פּרייז אָדער  --אינגאַנצן אומזיסט .דאָט איז געווען אַ
קרישטאָל-רײינער מענטש מיט אַ זעלטן גוטן כאַראַקטער .ער
האָט מיט יעדן איינעם מיטגעפילט און וי וייט מעגלעך אַרױס-
געהאָלפן .נישט געווען קיין שבת אָדער יום-טוכ ער זאָל נישט
פאַרבעטן צו זיך אַהיים געסט-קינסטלער און זי נישט אויפנע-
מען מיטן שענסטן און בעסטן ...די בענקעאַפט נאָך דער
שײינער קונסט איז אים נאָכגעגאַנגען זיין גאַנץ לעבן אַפילן
אין דער אַפּטײק ,וואו ער האָט אַרױסגעגעבן די רפואות ,האָט

דייטעזיעזעו-

,אָנאָלאָגןך צו זיינע קליענטן און ליב געהאַט ,אַז
רער געהאַלטן מ
אַלע אָנוועזזדיקע אין דער אָפּטייק זאָלן זיך אַרום אים פאַר-

יאָנאַס טורקאָוו שרייבט אין זיין בוך ,פאַרלאָשענע שטערן":
;ודי באָריס
צוליב
אין

דער

טורגעל

באַשלאָסן

נאָר ווידמען

האָט

ציע;,

ער,

דעם

גאָס,
געווען

צו

הערט
אָבער

וי

יידישער

אויף

אָנגעשטעלטע

אַ זאַפטיקן
און פשטות,

געװואָרן

קיין באַרײסער

געווען

קראַנקן

יעדן

צו

נישט

זאַוואולאָק.
אַפּטייקן

אין

טורגעל
זיײער

פּאָפּולער

פטרן

געלט

ווילנע

איז

אַפּטייקץק

האָט

דאַנק

זיינען
האָבן

פירנדיק
זיינע
צום

אַפּטייק,

זיין

ייוגנט זינדי;
ײידישן

זין ניים

אַלע

טעאַטער.
טעאַטער,

דערהייבן
מדרגה

זיין

דאָס

געווען

אַ הי"

נאָר

האָט

גערעדט

מען

זיין

פריינטלעכקייט

אין שטאָט.

ניעזט

רפואות

ער

ער

אָפטמאָל

איז

האָט

זיך

אַפילו
ער

אויב

מיט

געעצהט
איינגע-

האָט

|

טורגעל
ליבע

אָבער

צום

האָבנדיק
ער

אין

נישט

טעאַטער

פאַרגעסן
בפרט

און

אַלין די מעגלעכקיט

צו

כחות

צו

געשטרעבט

אַלע

מיט

יידישע

טעאַטער

צו

דער

וי דאָס רוסישע

טעאַטער.

ער

האָט אָנטײלגענומען

אימפרעזעס,

און קונסט.

װאָס

אַקטיװוסטע

זיינען

געווען

טוער

און קעמפער

ווילנע

איז טאַקע.

פריינט,

געװואָרן
יידישע

װאָרן אַ גאַנצע

איז

טורגעל

אַ דאַנק
דער

שױשפילערס
רײ

ערנסטע

געווען

אידעאַליטטישע
עס

און וואו

האָבן
עס

זיינען

טעאַטער
פון

יידישן
זיך

הױיכער
אין

די (יידישער)

אוער

פאַר אַ בעסערן
וואו

מיט

אין ווילנע

דידאָזיקע

צענטר

זעלביקער

פאַרבונדן

ווען עס האָט זיך געשאַפן

טעאַטער-געזעלשאַפט,

בעסטע

נישט

גע"

יידישע

זען ,אַז מען קאָן זיך אָן דעם באַגײן.
הייסע

ניעזט

אויסשליסלעך

בי

און

האָט

ער

דאָך-

אַפטייקי

כמעטף

אָפּטײיקער.

אויף

די

איבריקע

וועלכער

איז,

וי

דער

זיך

א

אַנדערע

אַזױ װי

ישירווינטס

געהאַלטן

פאַראינטערעסירט
קיין

אויף
אין

טורגעלן

רוסישן

טעאַטער,

אָפּגעקױפט

אַלֶע

טורגעל,

ייד,

יידיש.

קיין ווילנע,

האָט

האָט

פּראַוויזאָר -פאַרמאַ-

און זיך געשטיצט

קליענטור.

 . .,ביי

אַלס

ליטווינער.

די גרעסטע

נאַציאַנאַלער

--

האָט

געהערשסט

פאַרמאַציע.

פון שירװוינט,

און

עס

צום

אוניװוערסיטעט

טויבעס

דריי

װאָס

גיין

באַרוף

יידישע

פּאַליאַקן

געווען

סער,

נישט

אַפּטײק

גיטקע

מער

צו

צוריקקומענדיק

פּאָפּולערע
נעבן

שטימונג,

זיך זיין נייעם

געענדיקט

טיקע

מיר

אַנטיסעמיטישער

רוסלאַנד,

האָט

האָט

אַמאָל איבערגעגעבןן,

ער,

אירע

טעאַטער.
טעאַטער-

גרופירט
געמאַכט

די
גע-

טעאַטער-פרואוח.

באָריס טורגעל איז געווען דער פאַרבינדונגפ מענטש צווישן
דער טעאַטעד-געזעלשאַפט און די אַקטיאָרן .ער האָט זיך אויך
אינטערעסירט מיט זייער לעבן און זי געהאָלפן מיט ראַט און
טאַט .ער איז געוען אַן אױסגעשפּראַכענער און איבערגעגעבע-
נער פריינט פונס יידישן אַקטיאָר און יידישן קינסטלער .טורגעל
איז אויך געווען אַ מיטגליד פון דער ווילנער יידישער קונסט-
געזעלשאַפט ...װי אױך אַ מיטגליד פון יידישן מזיקאַלישן
באב עה
אינסטיטוט.

זאַמלען
געהאַט
בינע

און אויסהערן
דאָס

געפיל;

און האַלט

אַז ער,

באָריס

אין שפּאַנונג

דעם

טורגעל,
גאַנצן

שטייט

אויף

צושױערזאַל...

טורגעל האָט ,ביי זיין שטענדיקער ערנסטקײט ,געהאַט אַ
גרױסן חוש פאַר הומאָר און ער האָט באַזעסן הומאָריסטישן
טאַלענט .מיט אַ סך קאָמישן אויסדרוק פלעגט עו ליב האָבן צו
דערמאָנען די פריערדיקע יאָרן פון די יליוביט'עלעךי ,וי די
ייחן פון אַ גאַנץ יאָר פלעגן רופן און אָפּחוזקן פון די ליבהאָבער-
קרייזלעך ,װאָס האָבן געשפּילט יידיש טעאַטער .ווען אַ יידישעך
אַקטיאָר פלעגט פאַרבייגיין די דייטשישע גאַס אין ווילנע ,פלעגט
ער אַלעמאָל אָפּטרעטן ביי טורגעלן אין אַפּטייק .וויפל מענטשן
עס זאָלן דאָרט נישט האָבן געווען ,פלעגט ער אַלץ איבערלאָזן
און זיך מיט אים פאַרמאַכן אין זיין חדר-מיוחד און דערציילן
וועגן זיינע טעאַטער-פלענער ,וועגן רעפּערטואַר און וועגן דער
דראַמאַטישער שול .איך בין זיכער ,אַז ער פלעגט פאַרברענגען
שלאָפּלאָזע נעכט און אַלץ בויען פלענער ווי אַזױ צו פאַרבעסערן,
צו שטאַרקן די עקזיסטענץ פונם יידישן טעאַטער.
טורגעל איז געווען זייער אַ באַשײידענער ,רױיקער און האַר-
ציקער מענטש .ער פלעגט תמיד רעדן געלאַסן ,שטיל און ערנסט,
װי ער װאָלט אייך געהאַט איבערצוגעבן עפעס אַ גרויסן סוד.
זייענדיק אַ מיטגליד ,און אַן אָנפּירנדיקער מימגליד ,פון דער
טעאַטער-געזעלשאַפט ,פלעגט ער קיינמאָל נישט אױסנוצן זיין
פריווילעגיע און גיין אין טעאַטער אָן אַ בילעט .ווען איך האָב
אים אַמאָל געזאָגט, :באָריס ,דו גיסט אַװעק דיין צייט און
אַרבעט פאַרן טעאַטער ,מעג דאָס טעאַטער דיר געבן אַן אומי
זיסטן בילעט" .טורגעל האָט זיך פון אַזאַ באַמערקונג געפילט
געטראָפן ,ער האָט ,וי זיין שטייגער איז געווען ,ערנסט געענט-
פערט :אוב מיר ,טעאַטער-פרינט ,וועלן גיין אָן בילעטן אין
טעאַטער ,פון וואַנען װועט איר ,אַקטיאָרן ,קאָנען מאַכן אַ לעבןײ?
 .ב.אָריס טורגעל האָט די לעצטע יאָרן פון זיין לעבן גע-
שטרעבט צו זען אַ יידיש קונסט-טעאַטער אין ווילנע ,אין אַן
אייגענעם בנין .דאָס איז געווען זיין אִידעע ,אַרום וועלכער ער
האָט אומדערּמידלעך געאַרבעט :צװזאַמען מיט די אַלע איבריקע
ווילנער טעאַטער-פריינט- :די אַבראַמאָוויטשעס ,דמיאַצס ,אַראָד
טיק
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זיינע

טיראַדן.

דעמאָלט

האָט ער

מסתמא
דער

4ר470

סרושים-
נאָוויטשעס,

ראַפעס,

טעפערס,

ער האָט עס נישט דערלעבט.
באַשערט
האָבן חרוב
פון זיינע

געווען

צו זיין דער

און די פיל ,פיל אַנדערע.

רייזענס

פאַר זיין פריצייטיקן
עדות

וי

געמאַכט זיין הייס-געליבטע
יוגנט חלומות,

די

דייטשישע

רוצחים

און צעעופרייטי ,יפורמאָן הענששלי ,ימענטשןי ,יקרייצער סאָנאַטעי,

וילנע ,די שטאָט

יבחוריסי ,יטעאָדאָלינדאַי ,יהאָפּנונגי ,יצוליב גליקי ,יפּאַמיליע

יידישע

און פון זיינע

,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צװיי,
יאָנאַס טורקאָװ  ---פ
זז,161'751 .

מאַשקאָװיטש ,איטשע-מאיר
{געב --- 4881 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן}
געבוירן  4881אין קרושנעוויץ ,װלאָצ

פּױלן.

געלערנט

אין

חדר ,בית המדרש ,און דורך זעלבסט-
לימודים און
בילדונג  --וועלטלעכע
שפּראַכן .געווען טעטיק אין דער ציוניס"
טישער באַוועגונג .גרינדער פון ערשטן
'טעאַטער-קרייזל' אין קרושנעוויץ .אַרי-
בער קיין װאַרשע אַון דאָרט געװאָרן אַ
האַנדלסיאָנגעשטעלטער.
מ .האָט געענדיקט גימנאַזיע און האָט
שטודירט אין אוניווערזיטעט.
באַזעצט זיך אין לאָדזש ,איז ער געװאָרן זייער פּאָפּולער וי אַ
פאָרלײיענער פון שלום-עליכמס ווערק ,מיט וועלכע ער פלעגט אַרײס-
טרעטן אויף פאַרשיידענע אָװונטן ,אָבער באַזונדערס אין דער געי
זעלשאַפט 'דראַמאַטישע קונסט ,,וואו ער איז געווען איינער פון
 די הױיפּט-שפּילער און טײילמאָל אויך רעזשיסער.זלמן זילבערצווייג שרייבט וועגן אים:
;ג,קודם כל :אויסערלעך  --אשַיינער מאַן ,אַ פרעכטיקע פּײ
גור און אַן אויסגעצייכנטע קלאָרע דיקציע ,זייער פאַרשטענדיק,
אומבאַדינגט געהאַט גרויסע בינע-פעיקייטן ,וועלכע ער האָט
באַקומען אַ געלעגנהייט אַרױסצואוייזן בעת די פּאָרשטעלונגען
פונקט אַזױ וי ביי די רעציטאַציעס .זיין קרעאירן די ראָל פון
יהענשל פורמאַןױ פון הױיפּטמאַן ,ידניאלי אין שלום עליכמס
צעעשפּרייט" ,אָדער  גרענואַר" אין גאָרדינס 'קרייצער סאָנאַטע'
{מענטשןײ ,גזידנשטאַמערי אין שלום-עליכמס ,צעזייט און
(מיט דער גאַסטראָלירנדיקער אסתר רח? קאַמינסקאַ אַלס
ער האָט אָבער געהאַט
יעטיי) ,זיינען אומפאַרגעסלעך.
אַ באַזונדער גרויסן דערפאָלג מיט פאָרלייענטן שלום-עליכ-
מן ,מיט װאָס ער פלעגט אַרױסרופן זאַלפן פון געלעכטער.
די אַלע סצענישע אַרבעטן האָט ער נישט געטאָן פּראָפּעסיאָ-
נעל ,וױיל פרנסה האָט ער געציגן פון זיין רוכהאַלטער אין
דער טעקסטיל-פירמע  קרושע און ענדעײ .טעאַטער האָט ער ליב
געהאַט וי סילעבן און פלעגט זיין איבערגעגעבן דערצו בלב
ונפעזי,
מ .האָט זיך אויך באַטײליקט אין יוליוס אַדלערס העברעישע
אויפפירונג פון ,אוריאל אַקאָסטאַ".
די שוישפּילערין ר .שושנה ,וועלכע האָט מיטגעשפּילט מיט מ.
/
אין ,דראַמאַטישע קונסט" ,באָמערקט+
;ער האָט אַ סך צייט ,ליבע און ענערגיע געווידמעט דעם
יבעסערן טעאַטער .ער האָט זיך באַטײליקט אין אַלע פאָרשטע-
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פאַרמאָגט

זײיער

אַ סך טאַלענט.

זיך באַטײליקט

אין

יצעדיט

טױט

שיינע אידעאַלןי.

לאַװקער

לונגען פון ידראַמאַטישע

קונסטי,

געשפילט

אַלע הױפּט-ראָלן

איז אים

פון זיין אויפבלי-פעריאָד

געגנט,

באַנד

צביי ,ידער פאָטערי פון סטרינדבערג און אין פרצס איינאַקטערפ.
ווען מאַרק אַרנשטײן איז אַוועק פון לאָדזש אַלס רעזשיסער פון
ידראַמאַטישע קונסטי ,האָט מאָשקאָוויטש איבערגענומען צו זיין
דער רעזעזיסער".
מוישע פּלאָמבויִם שרייבט:
 ...,פון די אָנטיילנעמער נאין ;דראַמאַטישע קונסט") זי
נען אַרױסגעקומען אַ סך ביז גאָר באַקאַנטע פערזענלעכקייטן און
באַטײיטנדיקע קינסטלער .אויפן ערשטן פּלאַץ איז ווערט דער-
מאָנט צו ווערן י .מ .מאַשקאָויטש ,וועלכן מען האָט צו יענער
צייט געהאַלטן פאַרן בעסטן שלום-עליכם-שפּילער און דעם בעס-
טן פאַרלײיענער .אין  ,0191ווען שלום-עליכם איז געװען אין
לאָדזש ,און אויפן קבלת-פּנים האָט ער געהערט ליענען זיינע
זאַכן דורך מ .מאַשקאָוויטשן ,האָט דער גרויסער הומאָריסט אויס"
געשריגן אַ באַגײסטערטער :יאָטאָ דאָס אין עסי ...מ .מאָש-
קאָוויטש איז ביז זיינע לעצטע טראַגישע מאָמענטן געשטאַנען
נאָענט צו דעם בעסערן יידיששן טעאַטער ,נאָך ביזן -9391טן יאָר
האָט מאָשקאָויטש אָנגעפירט מיט אַ דראַמאַטישער סעקציע.
צווישן זיינע צענדליקער שילער האָבן זיך געפונען די צוױי
בוענאָס-איירעסער ,דער איפטלער יאָסל בירנבויס און די דיב-
טערין מרים גאָלד .אין -9391טן יאָר ,באַלד נאָכן איבערפאַל
אויף פּוילן ,איז ער געפאָלן אויפן וועג פון לאָדזש נאָך וואַרשע".
אין די שפּעטערדיקע יאָרן איז מ .געװאָרן רעזשיסער פון דער
'טעאַטער-סטודיאָ' ביים 'הזמיר' ,וואו ער האָט אויפגעפירט שלום"
עליכמס /גאָלדגרעבער! און דראַמאַטישע וװוערק פון י .ל .פּרץן
דוד פּינסקי ,פּרץ הירשביין ,און אויך פון אײיראָפּעישע און אַמע-
ריקאַנער דראַמאַטורגן.
אין  7291האָט מ .איבערזעצט |און אויך אויפגעפירט| די
דראַמע 'באַגראָבט די טויטע' פון אוירווין שאָו.
וועגן מ .אַלס רעזשיסער אין דער לאָדזשער יידישער טעאַטערי
סטודיע' בעת זיין אויפפירונג פין שאוס 'באַגראָב די טויטע"
שרייבט מרים גאָלד;
,אַ פּנים פון אַ שמייכלנדיק קינד .די פּראָבן מיט אים זיינען
עמאָציאָנירנדיקע ,יום-טובדיקע .ממש יעדע פּראָבע  --אַ גע"
נעראַל-פּראָבע .ער לעבט איבער יעדן טיפ ,װאָס דער אַקטיאָר
ימאַכטי אױף די פּראָבן ,אָן אַ שיעור מאָל מיט אַ טיפער באַ-
| גייסטערונג .דאָס זאָגט עדות זיין אָנבלאָזן זיך וי אַ ברוגז קינד
ווען עס גיט זיך עפּעס נישט איין דעם אַקטאָר ,און זיין צע-
שמייכלט פּנים און זיין אויסגעשריי יאָט דאָס האָב איך געמיינטי
ווען דער אַקטיאָר האָט ריכטיק אינטערפרעטירט זיין ראָל .מאָש"
קאָוויטשש איז געווען אַ מייסטער אין צופּאַסן ראָלן פאַר יעדן מיט-
גליד פון שפּילער-קאָלעקטיו ,פּסיכאָלאָגיש +געקענט יעדן פון
זיינע תלמידים .ער מאַכט קיינמאָל אין דעם פאַל קיין טעות ניט.
צווישן אַנדערע איז אויך דאָס געווען איינע פון די סיבות פון
אונדזערע פּערמאַנענטע דערפאָלן .און נאָך עפּעס ,לױט מין
מיינונג ,זייער אַ װיכטיקער פאַקטאָר אינס שריט פאָרויס פונם
עפּילער-קאָלעקטיו :מאָשקאָװויטש איז געווען אַ צוגעלאָזטער ,אַ
פריינטלעכער צו די סטדיאַנטן דו האָסט קיינמאָל ניט געפילט.

אַז ער לערנט דיך .צװזאַמען ,חברלעך ,האָט מען יאויסגעשמידט'
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לעטסיקאָן

פון

יירישן

ר
עַָ ט
ט עא

פאַרקאַלעכטע ווענט .ביים שלוס פון דער פאָרשטעלונג ,ווען
דער עולם האָט געשטורעמט ,האָבן מיר אַרויפגעבראַכט מאָש-
קאָוויטשן אויף דער בינע ,אַ גליקלעכ ,אַ פריילעכן נאָר אויס-
געשמירט אין קאַלך .דער עולם האָט אים ששטאַרק באַגריסט,
נאָר גלייכצייטיק געלאַכט .ווען מאָשקאָוויטש האָט שפּעטער
דערזען די סיבה פון געלעכטער ,האָט ער געזאָגט, :אויך מיר אַ
דאגה! ווען כיששמיר זיך אויס אין סמאָלע ,וואָלט מיך איך ניט
געאַרט! אַ קלייניקייט ,אַזאַ דערפאָלג ,לאָמיר בעסער גין אַ
ריקודל".
מאָשקאָוויטש האָט מיט אונדז געאַרבעט הויפּטזאַכלעך איף
יידישע קלאַסיקער ,וי ,מסעות בנימין השלישי" פון מענדעלע,
אין פּאָליש אױף דער קייט" פון פרץ; ,גאָלדגרעבער" און
;בלאָנדזשענדע שטערן" פון שלום-עליכם .אין פרילינג 4391
איז ער אַװעקגעפאָרן .סיהאָט געהייסן ,אַז אויף דריי חדשים.
דער ראַט פון דער סטודיע האָט באַשלאָסן פאַר דער צייט אַרײן-
צוכאַפּן אַ .סאַציאַליסטישע" פיעסע .מיהאָט גענומען אונטער-
האַנדלען מיט יעקב ראַטבױם וועגן גבאַסטאָן" פון סינקלער.
צוויי װאָכן שפעטער איז אָבער מאָשקאָויטש צוריקגעקומען
יאיר מיינט ,קינדערלעך ,אַז איך האָב געהאָט געדולד דאַרט
צו זיצן ,וויסנדיק ,אַז איר דאָ דרייט זיך אַרום פוסט און פּאַס?
מידאַרף עפעס אָנהייבן טאָ ,איר האָט שוין עפעס באַשלאָסן
ועגן אַ פיעסע?ײ .אין אָנהייב האָט קיינער ניט געענטפערט,
ענדלעך האָבן מיר אַרױיסגעקוועטששט" ,אַז מיר האָבן באַשלאָסן
צו שטעלן אַ סאָציאַלע פיעסע ,שוין גענוג שפילן קאַפּאָטעסם...
מידאַרף שפּילן מאָדערנע ...מאָשקאָויטש האָט זיך אױף אַ
רגע ניט פאַרלאָרן ;גוט ,קינדערלעך ,ביז היינט האָבן מיר
געדאַונט פון מיין סידור .פון איצט אָן װעל איך דאַוונען פון
אייער סידורײ .מיהאָט אים געגעבן די אינסצעניזאַציע .װי זיין
שטייגער ,האָט ער אַװועקגעלײגט דעם טעקסט ,און אַ זאָג געטאָן:
ידי ראָלן זיינען דאך שוין הסתם פאַרטיילט .טאָ דערלאַנגט
די סחורה!ײ 5 .חדשים האָבן מיר געאַרבעט איבער דער
פיעסע  באָסטאָןײ .מאָשקאָװיטש האָט זיך פאַר אונדז דאָ אַנט-
פלעקט װי דער מאָדערנסטער רעזשיסער .מיהאָט דפייעסע
אָבער ניט געשפּילט ,וריל די פוילישע צענמור האָט זי פאַר-
ווערט .ערשט צויי יאָר שפּעטער ,מיט אַן אַנדערן אַנסאַמבל איז
זי געשפּילט געװאָרן אינ ,מיינע הערן ,איר האָט פּאַרשפּילט !".ײ
,סעות
,יטבל'ט" וועגן דער אויפפירונג פון מ
אין אַ נאָטיץ אין ל

דעם אָדער יענעם טיפ פונם פּערסאָנאַזש ,און אין דעס איז באַ-
שטאַנען זיין גרויסקייט".
דער שוישפּילער אַברהם קירשענבוים ,שרייבט:
;אין אַ האַרבסט-אָוונט פון  2391בין איך אָנגענומען געװאָרן
אין דער טעאַטער-סטודיע ביים לאָדזשער ;הזמיר" ,און דאָרט
צום ערשטן מאָל באַקענט דעם רעזשיסער און שלום-עליכם-
{ספעץ" ,דעם אפֿאַן" מאָשקאָויטש ,וועלכער איז געװאָרן מיין
/רבי .ער איז געווען אַ ;פּאַן" אין פולן זין פון וואָרט .ראשסית,
זיין  בירגערלעכע" פֿאַזיציע אין דער זיער רייכער סביבה אין
וועלכער ער איז געווען אַרומגערינגלט ,און ביי וועמען טעאַטער
איז געווען טרייף .והשנית; זיין אַריסטאָקראַטישער אויסזען,
עלעגאַנטע קליידונג און גרױיסע איוטעליגענץ .דאָס אַלץ איז
אָבער געווען מחוץ די די אמות פון דער סטודיע .װי נאָר ער
איז אַריין צו אונדז ,געזאָגט זיין ברייטן גוט אָוונט" ,צו די
קרוב  04סטודיאַנטן ,האָט ער באַקומען עפּעס גאָר אַן אַנדער
אויסזען .ער האָט פון זיך אַראָפּגעואָרפן זיין ווידער -פּעלץ,
אַװועקגעװואָרפן דעס היקל-הוט ,מיט זיין גוט-געפלעגטער האַנט
דורכגעפאָרן דעם פּליך און אַ זאָג געטאָן ,עבען קינדער ,קינ-
|
דער ,צו דער אַרבעמ".
מאָשקאָוויטש איז געווען אַן אייגנאַרטיקער רעזשיסער .טײל-
מאָל האָט זיך אונדז אויסגעוויזן ,אַז ער אַרבעט מיט אונדז לויט
סטאַניסלאַווסקיס שיטה ,טיילמאָל  --לױט ריינהאַרדן( .וועלכער
האָט ,אַזױ וי מ ,.שטודירט ביי אַ געוויסן לעווי ,וועלכער האָט
געוװוינט אין לאָדזש) .דער אמת איז אָבער ,אַז ער האָט געהאַט
זיין אייגענע שיטה .מאָשקאָויטש האָט געהאַט א פענאָמענאַלן
זכרון .קיינמאָל האָט ער בעת אַ פּראָבע ניט אַריינגעקוקט אין
טעקסט פון דער פיעסע ,קיינמאָל ניט געהאָלטן קיין רעזשי בוך,
אָבער שטענדיק געוואוסט וואו עס שטימט יאָ אָדער נישט ,צי
דאָס איז געווען אַ טייל פון טעקסט אָדער מיסאַנסצענע ,דערוױיל,
ביז װאָס ווען האָט ער דערציילט אַ וויץ ,װאָס האָט זיך געפּאַסט
צום ענין
אַלע סטודיאַנטן האָבן אַלײן געמװט שאַפן די געשטאַלטן פון
זייערע ראָלן .ער פלעגט נאָר שלייפן און זעלט! עפּעס צוגעבן
זיינע גאַנצע אויסערגעוױינלעכע פעיקייטן פלעגט ער אויסנוצן
ביי דיאַלאָג; ,קינדער ,מידאַרף רעדן ,אַז זער עולם זאָל פאַר-
שטיין וועגן װאָס סיהאַנדלט זיך .מאַכט נישט קיין הילצערנע
פּימער און בעבעט ניטײ" .פון מאַסן-סצענעס האָט ער נישט גע-
האַלטן, .מיוויל מיר אײנרײידן  --האָט ער זיך אַמאָל צע-
שריט  --אַז הי ,ה ,האַ איז טעאַטער .א וויסטער פינצטער
חלום צו מיינע שונאימס קעפּ .איר ווילט מאַסן-סצענעס ? מאַכט
עס אַלין .כילעבן ,די תורה קען יעדער פון אייך זײיער גוט .די
גאַנצע מעשה ,וי איר וױיסט ,איז ניט מער וי פאַנטאַזיע ,און
װוער פון אייך האָט עס נישט קיין פאַנטאַזיע?".
מאָשקאָוויטש איז געווען דער בעסטער שלום-עליכם-לייע-
נער .אַז ער האָט געלייענט ;מאָטל פייסי זעם חזנס" ,יָאַ בוי"דעםײ ,כתרילעווקע" ,גאַן עצהײ ,האָט מען ספּאַזמירט פון לאַכן

ידי גיידישע טעאַטער-סטודיע" איז געווען די איינציקע אין
לאָדזש ,וועלכע האָט געגעבן מענדעלען אי אַזאַ פאַרנעם .מיר
קאָנען דרייסט זאָגן ,אַז מיט דער אויפפירונג פון {מסעות בנימין
השלישיי האָט די גיידישע טעאַטער-סטודיע" געשטעלט מענ-
דעלען אַ קינסטלערישן מאָנומענטי .עס שלייכן זיך פאַרביי און-
דזערע איגן די גאַנצע גאַלערײ פון מענדעלעס טיפן
סיווערט באַוויזן אין איר גאַנצן פאַרנעם די סביבה ,װואָס האָט
פון זיך אַרױיסגעגעבן אַזעלכע צוויי העלדן וי בנימץ אן סענדערל.

יָגאָלֵך-

און

דערפאַר איז ניט קיין צופעליקייט,

װאָס :שלום-עליכמס

גרעבער" ,װאָס איז רעזשיסירט געװואָרן דורך אים ,איז געשפּילט
געװאָון מיט גרויס דערפאָלג איבער  004מאָל .ער האָט גע-
קענט

שלוס-עליכמן

דורך

און דורך.

אין טאָג פון דער

פרע-

מיערע איז ער געווען דער גליקלעכסטער מענטש; געשלעפט די
דעקאָראַציעס ,אויסגעקערט די בינע ,יעדן פון אונדז אָנגעטאָן די
בגדים ,געשאַרט זיך אין זיין שוואַרצן גאַלאַ אָנצװ .בי די ווייסע
לְקְָף

השלישי" ווערט געזאָגט:

;און

סיאיז

געווען

פאָרויסצוזען

דעם

קינסטלערישן

מאָראַלישן דערפאָלג ווען די רעזשי ליגט אין אַזאַ געניטע האַנט
װי עס איז דער באַקאַנטער שלום-עליכם רעציטאַטאָר און טאַ-
לענטפולער רעזשיסער י .מ .מאַשקאָויטש ,וועלכן אַלע געדענ-
קען נאָך גוט פון זיינע געלונגענע אויפפירונגען וי ודי גאָלך-
גרעבער"ײ פון שלוס-עליכם; ,אין פּאָליש אויף דער קייט" פון
י ,ל .פרץ ,א .א,ײ.
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דדושים
זינט  6091האָט מ .אויך געדרוקט פון צייט צו צייט הומאָרעס-
קעס און בילדלעך אין 'לאָדזער נאַכריכטען'' ,לאָדזער טאַגעבלאַט',
'אידישער זשורנאַליסט'' ,גייער פאָלקסבלאַט! און 'אינזעל' אין לאָדזש.
בעת די נאַציס האָבן פאַרנומען לאָדזש ,איז מ .אַװעק קין
װאַרשע און געווען אַ מיטאַרבעטער פון דר .ע .רינגעלבלומס 'עונג
שבת' א'אַ קולטור-אַנשטאַלטן אין געטאָ,
,למון" אין אַנדזשעי מאַרעק |מאַרק
מ .האָט געשפּילט די ראָל ש
ארנשטיינסן אויפפירונג פון גאָרדינס ,מירעלע אפרת" אויף פּוױליש
אין טעאַטער ,קאַמעראַלני" אין דער ואַרשעװער געטאָ,
ד"ר נתן עק גיט איבער אין זיין יצחק קאַצענעלסאָן-ביאָגראַ-
פיע ,אַז ווען די אונטערערדישע העברעישע קולטור-אָרגאַניזאַציע
אין דער װאַרשעװער געטאָ האָט באַשלאָסן צו שאַפן אַ העברעישע
טעאַטער:-סטודיע ,האָט ער זי אָרגאַניזירט ,צוגעצויגן צו איר
יונגע מענטשן און אַנגאַזשירט מאָשקאָװיטש פון לאָדזש אַלס
רעזשיסער.
,תבים פון געטאָ" שרייבט עמנואל רינגעלבלום:
אין זיין כ
מאָשקאָווסקי (מאָשקאָוויטש) ,אַ לאָדזשער מאַנופאַקטור-סוחר,
איז צװאַמען מיט דער גרױיסער מחנה פליטים געקומען קין
װואַרשע .דאָ האָט ער זיך אַנטפּלעקט אַלס גלענצנדיקער אַרטיסט.
באַזונדערס גוט האָט ער רעציטירט שלום-עליכמן .מאָוושאָוו-
סקי איז אויך אַנגאַזשירט געװאָרן אין דעםס טעאַטער אין דער
פּוילישער שפּראַך (קאַמעראַל-טעאַטער) ,װאָס אַנדזשײ מאַרעק
(מאַרק אַרנשטײין) האָט געגרינדעט און אָנגעפירט .מאָוושאָוו-
סקי איז אומגעקומען אין דער צייט פון דער ערשטער אויסזיד-
לונגס-אַקציע אין וואַרעע".
ש.

ע .פון

,לעקסיקאָן

זלמן

זילבערצווייג,

ר.

שושנה

פון דער נייער יידישער

אברהם

און

ליטעראַטור',

קירשענבוים.

נין יאָרק,3691 ,

פינפטער

באַנד ,זז,33:235 .

יאַנאַס טורקאָװ , ---אַזױ איז עס געװען  ,בוענאָס איירעס ,8491 ,ז,012 .
לאָדוש",

מוישע פלאמבוים  --דאָס יידישע טעאַטער אין לאָדוש, ,אונדזער
ב"א ,נ' י,0591 .
מיריאם גאָלד  --געזעלשאַפט ,פריינט פון יידישן טעאַטער /דאָרט.
עמנואל רינגעלבלום , --כתבים פון געטאָ" ,װאַרשע ,3691 ,באַנד צװײי ,ז,302 .

ערוועסט ,אידא
ואייערווייס|
{אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
גרישע ראָטשײין גיט איבער ,אַז זי
האָט געשטאַמט פון אַ זייער אָרטאָדאָקסי-
שער היים .די מוטער האָט געטראָגן אַ
שייטל ,און פלעגט ניט פאָרן אום שבת,
ער האָט געדענקט נאָך ע .פון  ,0191ווען זי
האָט געזונגען אין כאָר פון יידישן טעאַ-
טער און אויך געטאַנצט .זי פלעגט דאָרט
אויפטרעטן מיט אַ ברודער ,אַ קלאָון ,די
מוטער פלעגט זי היטן וי דאָס אויג אין
קאָפּ .זי פלעגט זי ברענגען און אָפּפירן
|
אַהיים פון טעאַטער.

בעת דער ערשטער

װעלט-מלחמה

פלעגט ע ,.מיטן ברודער

אַרױסטרעטן מיט קופּלעטן אין חתונהזאַלן ,פון װאַנען זי איז
איבערגעגאַנגען אין דער מיניאַטור-טרופּע פון קוסטין-בורשטיין"
יעדוואב א'אַ ,צוזאַמען מיט אַ טענצער ,אַ קריסט .איר ערשטער
2079

בא גד
מאַן איז געווען דער שענסטער בחור פון װאַרשעװער פישמאַרקי
זיי זיינען זיך פֿאַנאַנדערגעגאַנגען און זהיאָט שפּעטער וידער
חתונה געהאַט מיט אַ פידלער ,מיט וועלכן זי האָכ' געהאַט אַ זון.
אין די דרייסיקער יאָרן האָט ראָטשײן זי נאָך געטראָפן אין
װואַרשע זינגען קופּלעטן אין גערטנערס רעסטאָראַן .אַלץ אין דעם
מענערשן היטעלע ,ביז העט פאַרטאָגס...
יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך ,פאַרלאָשענע שטערן" שרייבט:
;אידאַ ערוועסט האָט נאָך ,זינגענדיק אין כאָר ביי א .ג .קאמ-
פּאַנעעצן ,געצוין אױף זיך די אויפמערקזאַמקײט נישט אַזױ
וייט מיט איר עױינער ששטים ,נישט מיט איר שיינעם טאַנצן
נייערט מיט איר איסערלעכקײט .דאָס איז געווען אַ רייצנדיק
באַשעפעניש ,וועגן איר קאָן מען דרייסט זאָגן ,אַז זי האָט גע-
האַט אין הונדערט פּראָצענט דאָס ,װאָס מען רופט ידאָס אייביק
ווייבלעכעי .זי איז געווען שיין וי אַ מלאך ,מיט אַ פּאָר גרויסע,
פלאַמנדיקע אױג ,װאָס האָבן דיך גלייך צערטלעך אַרומגע-
נוּמען און געפּיעשטשעט .געזונגען האָט זי מיט אַזוי פיל חן ,מיט
אַזוי פיל האַרץ און געפיל ,אַז זי האָט געמזט געוינען דיין
סימפּאַטיע".
נאָכדעם האָט זי דאָרט באַקומען צו זינגן סאָלאָ-נומערן און
און אויך אָפּצושפּילן קלענערע ראָלן ,אָבער דערגרייכט איר קאַ-
ריערע האָט זי דורך אַ צופאַל ,בעת דער ערשטער וועלט-מלחמה
האָט זיך גראָד פאַרהאַלטן אין לאָדזש דער ידיש-אַמעריקאַנער
װאָדעװיל-אַקטיאָר סאָלאָמאָן קוסטין ,און ער האָט באַלד דער.
קענט ,אַז מען קאָן פון איר 'מאַכן אַ לייט' ,און ביים צונויפשטעלן
אין לאָדזש אַ יידיש מיניאַטור-טעאַטער ,האָט ער זי אַנגאַזשירט
אין דער טרופּע ,װאָס איז באַשטאַנען פון אים און זיין פרוי ,סאָניאַ,
זיין שוועגערין מאַלװינאַ סיעראָצקאַ-אוגער ,הערש יעדװאַב ,פּסח"
קע בורשטיין און דער מוזיקער לעאָן זעלמאַן .די דאָזיקע טרופּע,
װאָס איר פּראָגראַם איז באַשטאַנען פון אײנאַקטערס ,גראָטעסקן,
אַקטועלע מאָנאָלאָגן און סאָלאָיגעזאַנגינומערן ,האָט דערנאָך געמאַכט
אַ טורניי איבערן געביט ,װאָס איז געוען אֶקופּירט דורך דער
דייטש-עסטרייכישער אַרמײ ,און האָט געהאַט אַ גרויסן דערפאָלג,
אָבער דער הױפּט 'טשװאָק' פון פּראָגראַם איז געווען {.
יאָנאַס טורקאָוו קלערט אויף די סיבות פון איר דערפאָלג:
;דאָס טעאַטער-פּובליקום איז דאָך צו יענער צייט באַשטאַנען
הויפּטזעכלעך פון מיליטער-לייט  --סירוב יידן  --װאָס האָבן,
זייענדיק אַ פּאָר יאָר אויפן פראָנט ,געבענקט פשוט נאָך אַ יידיש
װאָרט ,און װער שמועסט נאָך ,אַז מען האָט דערזען פאַר זיך
אויף דער בינע אַ יונג ,צאַפּלדיק ,פריש בּאַשעפעניש מיט אַזאַ
ליכטיק פּנים ,װאָס איו געווען יפאַרשטעלט' פאַר אַ מאַנספּער-
שױן און האָט געזונגן יידיש אַקטועלע קפפּלעט ,װאָס זיינען
אָפט געווען באַשאָטן מיט אַ ביסל זאָלץ און טעפער; וועלכע
האָט אויך שיין געטאַנצט ,איז דאָך נישט קיין וואונדער ,װואָס
די התפעלות פונם גאַנצן עולם איז געווען נישט צו באַשרײבן
מען האָט די רייצנדיקע אידאַ ערוועסט נישט אַראָפּגעלאָזט פון
דער בינע.
מיר איז אויסגעקומען ,ביי מיינע ערשטע טויט אױיף דער
בינע איך יאָר  ,7191אַ געוויסע צייט צו אַרגעטן ביי שלמה
קוסטין אין דער טרופע און צװאַמען מיט אידא ערוועסט דורכ. -
צומאַכן אַ קליינעם טורניי איבער דער פּוילישער פּראָווינץ.
איך בין געווען אַ לעבעדיקער

עדות

פון דעם

נישט באַשרײיב-

לעכן דערפאָלג ,װאָס אידאַ ערוועסט האָט געהאָט .זי איז ,אין
יענער צייט ,געקרױינט געװאָרן אַלס די 'קיניגין פתם יידישן
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לעקסיסאַן

פון

 .לידי... .וװיניק ,וואָם .מען האָט זיך צוליב דטר ניי-געקרױין-
 -- .טער .יקיניגיף געשלאָגן-אט באַגאַנגן זעלבסטמאָיד ,זיינשן גאַנצע
גרופּעס מיליטער-ללייט איר נאָכגעפאָרן פון עוטאָט צו שטאָט,
און ווען מיר זיינען אַראָפּגעגאַנגען פונס צוג ,זײיַען צוגעשפּרוו-
גען צו אונדז מיליטער-לייט און אַראָפּגעטראָגן אױף די הענט
אידאַ ערוועסט .אירע געזונגענע קופּלעטן זיינע :אַזױ פֿאָפּולער
געואָרן ,אַז מען האָט זיי געהערט אומעטום :אױף דער גאָס,
אין די נאַכט-לאָקאַלן און אויך צווישן די מיליטער-לייט ,וועל-
כע האָבן אין טעאַטער מיטגעזונגען מיט אידאַ ערוועסט הויך
יאויפן קול .די זעלביקע מיליטער לייט האָבן אַלין פאַרפאַסט
ילידער לכבוד איִדאַ ערוועסט און זיי געזונגן אין די מיליטערישע
קאַסינאָס און רעסטאָראַנען .איינע פון די לידער  --איף וויפל
איך געדענק נאָך פיל וױיניק  --האָט זיך אָנגעהױבן אַזו:
אידאַ ערװעסט ,אַך ,װי שיין דו ביזט
לעבן אָן דיר ,קאָן איך מער שוין נישט...
װען
בלייב

דן

פאַרשװינדסט,

זשע,

אידאַ,

פאַרשװינדט

דאָס איינע,

די

זון

פון

כי'בעט

בי

זיך.

מיר

! באַשאַנקן אַן אַנדערן .אַן אַנדערע אויף איר אָרט װאָלט די דאָ-

פון אַ יצײיט -דאַמעי ,וואָס װואָלט

געקאָנט

אױיסנוצן

די

+יקאָניוקטורי מער פּראַקטיש .ווען מענער האָבן זיך געװואַלגערטפאַר אירע פים ,און דאָס  --קינדער פון די בעסטע הײימען
-מענטשן שוין גאָרנישט קיין יונגע ,הויכע מיליטער-לייט  --און

אפיארָרגעלייגט

לעבן אין עשירות

אן

זאָרגלאָזיקײט ,האָט אידאַ ערוועסט זיך פון דעס אַלעם אויסגע-
לאַכט און געהאַט מער הנאה צו פאַרברענגען איר פרייע צייט
מיט אירס אַ חבר פון דער טרופע ,ואָס האָט איר ,אויסער הייסע
געפילן ,נישט געקאָנט געבן דאָס ,וֹאָס די אַלע פּראָמינענטע
לייט האָבן איר פּאָרגעלייגט .אידאַ ערוועסט האָט פאַרמאָגט
אָן אַשיעור האַרץ און געפּיל ,געווען זייער אַ גומע און געטיילט

זיך מיטן לעצטן בֵיסן פון מױל  --או קיין אִיבריקעס האָט זי

קײנמאָל נישט געהאַט ,הגם זי אִיז געזעסן אויפן יטראָן אַלס
יקיניגין -פונט

יידישן

אויך געענדערט דער כאַראַקטער פון יידישן טעאַטער אין פּױלן
און די פּיזיאָנאָמיע פון אירע באַזוכער .ע .האָט פאַרלאָרן דעם
גרעסטן אָנלען פון אירע 'פּאַטריאָטן' .איר נאָמען איז אָבער געווען
גענוג פּאָפּולער ,אַז זי זאָל לייכט באַקומען פאָרשלאָגן אויפצו-
טרעטן אין פאַרשײידענע נאַכט-לאָקאַלן ,וואו איר רעפּערטואַר האָט
שוין אויך אַריינגענומען לידער אין פּוױליש ,און דערונטער אַ סך

|

פון 'געפעפערטן' כאַראַקטער,

יאָנאַס טורקאָוו שרייבט וועגן דעם און אויך וועגן איר טראַגישן
סוף:
װוען
צוריק

איך

זיך

האָב

קין

אומגעקערט

יאָרן

נאָך

וואַרשע,

װואַנדערן
איך

האָב

איבער
זיך

רוסלאַנד,

דערוואוסט,

אַז

אידאַ ערוועסט טרעט אױף אין פאַרשיידענע לאָקאַלן זי איז
נאָך אַלץ געווען זייער פּאָפּולער ,אָבער איר ע:טערן האָט גע-
האַלטן ביים פאַרלאָשן ווערן .װאָס וייטער ,האָט זי אַלץ מער
אויפטרעטן

אין

די ביליקע

און

נאַכט-לאקאַלן

לסוף

 --געװואָרן אַ שטענדיקע 'אַרטיסטישע קראַפטי אין פּאָפּולערן

זיקע צייט פון איסגעויינלעכן דערפאָלג אויסגענוצט אויף צו
מאַכן אַ יקאַריעדעי איפן גאַנצן לעבן .אידאַ ערוועסט האָט
זיך אָבער דערצו נישט געטױגט און נישט געהאַט נאָך דעט

אַ רױק ,געזיכערט

יירישן

אָנגעהױבן

מזיק צו דעם דאָזיקן ליד האָט געשאַפן אַ באַקאַנטער עסט-
רייכישער מוזיקער ,װאָס האָט געדינט אין לובלינער גאַרניזאָן,
דאָס ליד איז געוואָרן כמעט אַ מיליטעריש ליד ,וװואָרעס אַלע מילי-
טער-לייט האָבן עס געזונגען .ווען מיר פלעגן ,נאָך אַ פאָרשטעלונג,
אַריינקומען מיט איזאַ ערוועסט אין אַ נאַכט-לאָקאַל; פלעגן זיך
אַלע אויפשטעלן (דאָס פּובליקום איז דאָך באַשטאַנען כמעט בלויז
פון מיליטער-לייט מיט זייערע באַקאַנטע פרויען) .דער אָרקעס"
טער האָט געגעבן אַ שלאָג-אָן און אַלע האָבן אָנגעהויבן צו זינגן
:
.
דאָס ליד יאידאַ ערוועסטי.
נישט איײנמאָל האָב איך בייגעוווינט סצענעס ,ווען צוליב
/אידאַ ערוועסט זיינען געפליגן בענקלעך און פלעשלעך אין
רעסטאָראַנען ,אוב עמעצער פון די מיליטער-לײט האָט גע-
װאַגט צו זאָגן עפעס אַ צוױידייטיק װאָרט וועגן אידאַ ערוועסט
 -און אַזעלכע ווערטער זיינען נישט געווען קיין זעלטנהייט ,וויי?מען האָט עס געטאָן סיי צוליב קנאה ,סיי צוליב אייפערזוכט און
סיי צוליב אידאַס באַצױברנדיקן שמײכל מיט וועלכן זי האָט

שניט

ט עאַט ער

לִידִיי

מיט דער פאַרענדיקונג פון דער ערשטער וועלט-מלחמה ,מיטן
אַרױסגײן פון דייטש-עסטרייכישן מיליטער פון פּױלן האָט זיך

באַר פון איזאַק גערטנער אין װואַושע ,וואו זי האָט געזנגן
געזאַלצענע קופּלעטן ,װאָס האָבן געדאַרפט קיײַלען און רײצן
אױיסגעלאָשענע מענער .אידאַ ערוועסט ,ואָס האָט איבערגע"
לעבט אַזאַ שיינע צייט פון אויפשטייג ,דערפאָלג און כבוד ,װואָס
קיין
געווען

קאָן

גרעסערן

צו שוואַך

מען

גאָרנישט

זיך

אַלײין דורכצוגיין

פאַרשטעל,
עװוערן

דעס

איז

אָבער

דערנערץועג

זי

זאָל זיך נישט אויסגליטען ,או אָנהייבנדיק זיך צו גליטען ,איז
שױין

איר
האַרץ

געווען

האָט וי

ששוער

געטאָן

אָפּצוהאַלטן

צוצוקוקן

זיך

זיך װי

פו!

באַלן...

דאָס

די אַמאָל פּאָפּולערסטע

קופּלעטיסטין ,דער איידעלער מענטש און האַרציקער חבר אידאַ
ערוועסט ,האָט געמוזט שטיין אין פאַרויכערטן לאָקאַל און רייסן
זיך אויפן גאַנצן קול כדי איבערצושרייען די היזעריקע עוטי-
מעס

האַלב-שכורן

פון דעם

עולם,

האָט

װאָס

איר

אַפילן

נישט

געשאָנקן קיין בליק.
אידאַ ערוועסט

|
יאָרן פון איר לעבן פאַרבראַכט

האָט די לעצטע

צזאַמען מיט איר זון  --זייער אַ פעיקער פידלער  --אין ואָר-
שעוער געטאָ .זי איז אויך דאָרט אויפגעטראָטן אין פאַרשי-
דענע לאָקאַלן ,געזונגן פריילעכע לידער פון אירע אַמאָליקע גוטע
צייטן ,װאָס האָבן אין געטאָ געפונען אַ גוטן אָפּקלאַנג .. . .אידאַ
ערוועסט ,די דעטראָניזירטע יקיניגין פונם יידישן לידי ,װאָס
האָט

דורכגעמאַכט

שפּעטער

אַזאַ  שווער

לעבן,

האָט

געטײלט

דעם גורל פון כמעט אַלע װואַרשעװער יידןײ.
מ .ע .פון גרישע ראטשיין,
,אַרלאַשענע שטערן " ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
יאָנאַס טורקאָװ  ---פ

|

זז,77-271 .

{ירש פּאָרודאָמינסקי |
ה
{געב -- 3191 .אומגעבראַכט

געװאָרן דורך די נאַציסן|

געבוירן  2191אין ווילנע ,פּוױלישיליטע .געענדיקט די ווילנער
יידישע רעאַל-גימנאַזיע .געווען איינער פון די אָנפּירער פון מאַריאָ-
נעטן-טעאַטער 'מיידים' פאַר וועלכן ער האָט געשריבן טעקסטן
און אויך אָפּערירט מיט די מאַיאָנעטן
אומגעבראַכט

געװאָרן

אין

1491

דורך

די

נאַציס.

ש .ט .פון דוד ראָגאָו און יחיאל בורגין.
עי

2081
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צסדוישים

ראַבינאָװיטש ,הערמאַן (יאַנקל-הערש)
(געב -- 4881 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
געבוירן  4881אין כאָטין ,בעסאַראַ-
ביע .פאָטער  --אַ ,וינקל"-אַדװאָקאַט,
צוליב שוועריקייטן אויסצוהאַלטן די מש-
פּחה פון  6קינדער ,זיך אַריבערגעטראָגן
קיין אָדעס ,וואו ער האָט שנעל באַװויזן זיך
אײינצואָרדענען אַ באַלעבאַטישע היים און
אַפילו קומען צו אַ שטיקל פאַרמעגן.
ר .האָט געהאַט אַ גוטע יוגנט ,אָבער
אַ קנאַפּן חשק צו שטודירן ,און כדי אויס-
צומיידן דינען אין מיליטער ,איז ער ,מיט
דער פּינאַנסיעלער הילף פון די עלטערן אַװעק קין גאַליציע.
זייענדיק זייער אַ שיינער ,האָט ער אין לעמבערג באַלד געשלאָסן
באַקאַנטשאַפט מיט אַ גרופּע זינגער אין אַ יידישן װאַריעטע און
געװאָרן איינער פון זיי .אַ מיידל פאַרליבט זיך אין אים ,זיי האָבן
חתונה ,געבוירן אַ קינד ,אַ מיידעלע (לינא) ,אָבער ר .איז ניט פון
די ,וועלכע קאָנען זיך האַלטן אין אַ היים און טראָגן דעם עול פון

אַ משפּחה ,גט ער זיך און פאַרלאָזט לעמבערג.
פון דעמאָלט אָן הייבן זיך אָן זיינע װאַנדערונגען אַלס אַקטיאָר.
און זינגער און אויך אַלס אימפּרעסאַריאָ .ער שפּאַרט אָן אין
אַרגענטינע ,אַפריקע ,און נאָך לאַנגע װאַנדערונגען איבער איראָ-
פּע; .שטעלט ער זיך אָפּ אין בודאָפּעשט (אונגאַרן) ,וואו עס שפּילט
דעמאָלט די שטראַמער-טרופע .ר .פאַרליבט זי --אין סאלאמאן
שטראַמערס שװועסטער ,עלזאַ ,מיט װועמען ער האָט חתונה ,און זי
דערציט אויך זיין ערשט קינד.
אין בודאַפּעשט האָט ר .מיט דער טרופּע אלַענגערע צייט גע-
שפּילט יידיש טעאַטער אין דעמאָלטיקן ,װוערטהיימער"-טעאַטער
אויף דער פאָלקסטעאַטער-גאַס ,דערנאָך אין ,קריסטאַל פּאַלאַץ"-
טעאַטער און שפּעטער אָנגעהויבן אַרומפאָרן איבער דער פּראָווינץ,
ביז זיי זיינען אין  9191אָנגעקומען אין ווין ,וואו די טרופע האָט

געשפּילט מיט אַ גרויסן דערפאָלג .ר ,.וועלכער האָט זיך אָבער ניט
געקאָנט צופּאַסן צו קיין רויק פאַמיליע-לעבן ,האָט דאָ פּלוצלונג
אָפּגעגט זיין צווייטע פרוי ,הגם אויך דערנאָך פלעגט ער אָנהאַלטן
מיט איר די נאָענטסטע פריינטשאַפּט ,קומען צום טיש און מיט.
ברענגען מתנות פאַר די קינדער.
זינט  5291האָט ר .אָנגעפירט מיט אװַאַריעטע-טעאַטער איבער
טשעכאָסלאָװאַקישע שטעט און שטעטלעך .אין  8291האָט זיין טאָכ-
טער מאַרגאָט ,וועלכע האָט שוין געלעבט אין אַרגענטינע ,זיך
באַמיט צרואַטעוען איר פאָטער פון אײיראָפּע .אַ דאַנק די באַמי-
אונגען פון באַקאַנטן שרייבער אַלבערטאָ גערשונאָוו איז איר גע-
לונגען אים צוצושיקן אַרײנפאָר-דאָקומענטן קיין אַרגענטינע ,וי
אויך רייזע-הוצאות ,אָבער די צווייטע וועלט-מלחמה איז אינצווישן
אױיסגעבראָכן ,אין דער פּלאַן איז ניט דורכגעפירט געװאָרן .װוי זי
האָט זיך שפּעטער דערוואוסט ,האָבן די נאַציס אים געכאַפּט אין
 ,0זיך איזדעקעװועט איבער אים ביז זיי האָבן אים פאַר-
פּייניקט צום טויט אין קאַרפּאַטן-שטעטל כומענע ,צװווישן מונקאַטש
און אונגװואַר.
ש .י.האַרענדארף אין זיין בוד ,טעאַטער קאַראַװאַנען" שיל-
דערט אים אַזױ:
יהערמאַן

ראַבינאָוויטש איז געווען אַן אויסטערלישער

לץ ,אַ

פריילעכער ילונג און לעבערי .זיין ספּעציאַליטעט איז באַשטאַ-
2083

באַנד
נען אין יקאָלעכט" דעם עולם פּריואַט אין זיינע שמועסן מיט
זי א אַפילו אויף דער בינע (;קאַלעכן" אויף אָקטיאָרישן לשון
הייסט דערציילן אַ נישט-געשטױגענע אן נישטיגעפלױיגענע
מעשה וועמענס אינהאַלט און ווערטער קלעפן זיך וי אָן אַרבעס
צו דער װאַנט) .הערמאַן ראַבינאָויטש איז נישט געווען קין
גרויסער אַקטיאָר .ער איז אָבער ממש געוען אַ װירטואָז אין
דער קונסט פון יקאַלעכױי און האַלטן געשפּאַנט זיין יקרבן שעהן
לאַנג .זעלטן ווען אַז דאַבינאָױטש האָט זיך אויסגעלערנט די
ראָלע פון אַ פיעסע אין וועלכער ער האָט זיך באַטײליקט.
דעריבער פלעגט ער יצוקאַלעכױ די פּראָזע מיט אייגענע ווער-
טער .דער עולם האָט אים זייער ליב געהאַט און מען פלעגט
אים מוחל זיין אויך אַנדערע פעלערן".

האַרענדאָרף דערציילט וי אַ װאַנדער-טרופּע האָט זיך דער

שלעפּט צום סלאָוואַקישן שטעטל ספּיסקאַ נאָװאָיװעס ,וואו על פּי
טעות האָט דער דרוקער אַנאָנסירט אַ פאָרשטעלונג אויף פרייטיק
צו נאַכט,

װען די טרופּע

פלעגט

גראָד איז דער בילעט-פאָרפאַרקױף

געויינלעך

נישט

שפּילן און

פאַר יענעם אֶװנט געװען

דער שטאַרקסטער ,אָבער אינצווישן איז אָנגעקומען אַ בריוו פון
אָרטיקן ראַבינער מיט אַ טענה פאַרװאָס מען גרייט זיך מחלל שבת

צו זיין ,און עס איז געבליבן אַװעקצושיקן צו אים אַ דעלעגאַציע
און אים

אויפקלערן

די סיטואַציע.

אַלס דעלעגאַטן

זיינען באַ-

שטימט געװאָרן האַרענדאָרף און ר.
געקומען צום ראַבינער ,האָט הערמאַן ראַבינאָװוױטש אױיך
אים גענומען אין דער יאַרבעטי  ...ער האָט אָנגעהױבן שיטן
מיט יתורהי און מיט העברעישע ווערטער פון יכינקע פֿינקעי"
יהערצעלע מיחחסי' ,די מומע גנענדלי א אַנדערע פּיעסן
{ ..מיט אָט די פּאָר געציילטע העברעישע ווערטער ,וועלכע ער
האָט אַזױי מייסטערהאַפט יגעקאַלכטי ,האָט ער פאַר דעם ראַ-
בינער געװואָלט יבאַווייזןױ מיט יראיות און זמופתיסי ,אַז לויט דער
הייליקער תורה איז גאָרנישט קיין חטא צו שפּילן יידיש טעאַטער
לכבוד ששבת. ..די הײיליקע תורה זאָגט יזכור את יום
השבתי .מאַכט רשיי לאַבינכונדוס ...לא הדרך מקיים המצוה
מצווה ,ווייל אתה קדשת את יום מדרינדשיק .זאָגט אָבער דער
תנא רי הערצעלע מיוחס זכרונו לברכה ,אַז סיאיז טשעביכולט-
דיק ,יזן דאַרפן זיך משמח זיין מיט יידישש טעאַטער .נו ,הער
ראַבינער װאָס זאָגן זיי ? דער קאָמיקער האָט פּערפעקט גע-
שפילט זיין ראָלע ,אַז דער ראַבינער האָט אויפגעמאַכט מױל אן
אויערן ,אָנשטרענגנדיק זיך אויפצוכאַפּן דעם יטיפן אינהאַלטי
פון הערמאַן ראַבינאָוויטשס יגעקאַלכטער תורהי ,פון זיינע
יטיפעי קענטנישן אין גמרא ,שיס ופוסקיס און אין אַנדערע היי-
ליקע ספרים .דער ראַבינער האָט ,נעבעך ,נישסט פאַרשטאַנען
יווען הערמאַן ראַבינאָוויטש האָט שין געהאַט
קיין װאָרט,
יאו יסגעקאַלכטי .זיין גאַנצן באַגאַזש העברעישע ווערטער ,האָט
דער ראַבינער געענטפערט אויף דייטש
 -די ואַרהײט געשפּראָן ,האַב איך נישט יאַלץי פאַר-שטאַנדען ואס זי ,הער קינסטלער ,האַבען פאַר מיר געלערנט,
וייל זי שפּרעכן אשכנזיש און איך האָב געלערנט עברית מיט
דער ספרדישער איסשפּראַכע . ..צוױיטנס ,האָב איך עוטודירט
אויפן ראַבינער-סעמינאַר אין ברעסלױי און מיינע לערער זיינען
אָבער איך מז
געווען רעפאָרם-ראַבינער פון דיטשלאַנד...
געשטעען (מודה זיין) ,אַז זיי האַבען נישט געקענט אַזויפיל לער-
נען ווי זי ,הער קינסטלער .,..און דער צווייטער אמוז איז  --האָט
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דער ראַבינער ,וועלכער איז  --צוישן אונדז גערעדט -י ניט
געווען קיין גרויסער תלמיד חכם ,צוצוגעבן -- ,האָב איך אין דִי
הייליקע שריפטן נישט געפונען קיין אַנדייטתג וי זי באַהוֹיפטן,
הער קינסטלער ,אַז סיאיז איין מצווה...
 -אַ גרויסע מצווה  --האָט אים אנטערבראָכן דער קאָיײ
מיקער.
 -זאָגן וויר יאַ גרויסע' מצווה  --איז מסכים דער ראַרַינער  --צו באַזוכן דאָס יידישע טעאַטער אין פרייטיק צו נאַכטס.
אַבער איך שטיץ מיך אויף איר יבעוױיזעי און צי צוריק מיין
יפּראָטעסט-בריווי ,װאַס איך האָב געשיקט צו אייער טרופּע...
 -איך דאַנק אייך ,הער ראַבינער  --האָט דער קאָמיקער אײטגעדריקט די האַנט  --אָבער איך װעל אייך בעטן מיר געבן אַ
שריפטלעכע דערלויבעניש ,אַז מיר מעגן אין איער שטאָט שפילן

יידיש טעאַטער פרייטיק צו נאַכטס ,וױיל אָן אַזאַ באַשטעטיקנג
װעט די טרופּע נישט װעלן שפּילן אום שבת...
 -איך על אייך געבן אַזאַ יהיתרי  --האָפ מסכים געוועןדער הער ראַבינער  --אַבער אונטער איין באַדינג :איר מעגט
אין מיין שטאָט עפּילן יידיש טעאַטער יעדן שבת פון אַ גאַנץ
יאָר ,נאָר נישט ראש השנה

און יום כפור..

דאַס זִינד יאַ די

גרעסטע אונד די הײליקסטע פייערטאַגע דער יידישער רעלי-
גיאָן ...ווען זי װערדן אין אַזעלכע פייערלעכע טאַגע שפילן
טעאַטער  --גיט דער ראַבינער צו מיט אַ זויערלעכן שמייכל --
ווערדן מיינע בעלי-בתיס בעסער גיין צו אינען אין טעאַטער און
ניכט אין דער סינאַגאָגע וואָ איך פרעדיק (דרעסזע)"..
אָט דער הערמאַן ראַבינאָוויטש האָט געהאַט אַ מערקווירדיקע
שוואַכקײט ,נישט בלױז צו ג,קאַלעכײ דעם עולם מיט זיינע
וויצן און מעשהלעך ,נאָר אױיך צו פירן די אויסטערלישע מס'
חרים מיט די פאַרשיידנסטע לאָמבאַרדן .אומעטום ,וואו ראַבינאַ-
וויטש האָט גאַסטראָלירט; אין רומעניע ,אוגאַרן ,יגאָסלאַויע,
עסטרייך ,אָדער אין דער טשעכאָסלאָואַקײ ,פלעגט ער וערן
אַ ודבית אין די דאָרטיקע לאָמבאַרדן און ביי זיי פאַרזעצן
װאָס סיהאָט זיך געלאָזט .ער פלעגט ,למשל ,איינהאַנדלען כל-
ערליי מציאות ביי יידישע סוחרים און פאַבריקאַנטן ,וועלכע
האָבן איט פאַרקויפט נייע אָנצגן ,פּעלץ-מאַנטעלן ,שיך ,וועש
און אַנדערע זאַכן בחצי חינם ,אָבער אין דעם זעלבן טאָג פלעגט
ער אָט די זאַכן אַװעקטראָגן אין לאָמבאַרד אַרין און פאַרזעצן
פאַר גראָשנס .מיט דער צייט איז הערמאַן געװואָרן אַ באַקאַנטער
יקלעיענטי פון די לאָמבאַרדן אין די מדינות איבער וועלכע מיר
האָבן געוואַנדערט און ער פלעגט מיט זיי פירן אַ ברייט -פאַר-
צווייגטע קאָרעספּאָנדענץ וועגן באַנײען די אָפּגעלאָפּענע לאָמ"
באַרדדצעטלעך; וועגן באַצאָלן פּראָצענט פאַו די זאַכ ,װאָס ער
האָט קיינמאָל נישט אויסגעלייזט וכדומה.
אַ חוץ שפּיקן טעאַטער ,איז דער דאָזיקער יידישער קאָמי
קער געווען גאָר שטאַרק באַשעפטיקט מיט לאָמנאַרדישער בוכ-
האַלטעריע .ער האָט אַרומגעפירט מיט זיך אַ גרויסן לעדערנעם
קאַסטן פול מיט אַלטע ,שױן פון לאַנג פאַרפאַלענע צעטעלעך
פון צענדליקער לאָמבאַרדן פון פאַרשיידענע לענדער .ער האָט
אויך געהאַט קאָפּיעס פון רעקאָמענדירטע בריידו ,װאָס ער האָט
געשריבן צו דעם אָדער יענעם לאָמבאַרד וועגן זיינע זאַכן ,וואָס
! ליגן דאָרט ,און זיך אַנטשולדיקט ,אַז צוליב פאַרעזיידענע סיבות
האָט ער די זאַכן נאָך נישט געקאָנט אויסקויפן ,אָבער ער וועט עס
טאָן ביי ידער נאַענטסטע געלעגנהייטי .אוֹיף וויפל איך וױים,
אאז די דאָזיקע 'נאָענטסטע געלעגנהייטי קיינמאָל נישט גע-

קומען .די זאַכן זיינע ,װאָס זיינען ווערט געווען טערערע טױזנ"
טער טשעכישע קראָן ,זיינען אין די לאָמבאַרדן פאַרפאַלן גע-
װאָרן אויף אײיביק .כל-ימיו איז הערמאַן ראַבינאָוויטש געוען אַ
קבצן אין יזיבן פאָלעסי .דערפאַר איז ער אָבער געווען אַ גרויסער
עולם הזהניק .דער עיקר אין ביי אים געווען אַ גוטער פרעם,
אַ גוטער טרינק און ער האָט גאָרנישט פיינט געהאַט אויך אַנ-
דערע גוטע זאַכן ...מיט מיר האָט ער געלעבט גאָר פריינט-
לעך ,הגם ער האָט מיך געהאַלטן פאַר אַ יווינטשאָקי (יאָלד),
האָט ער מיר אַרױסגעויזן אַ געוויסן דרך-ארץ און מיר געגעבן
צו פאַרשטיין אויף זיין יפילאָזאָפיששױ שטייגער ,אַז אַלץ איז
ינאַפּליעװואַטי' |אַ שפיי צו טאָן|; דאָס לעבן איז אַזױ קורץ
און עולםס הזהדיקייט ואַלגערט זיך ממש אין די גאַסן ...בכן,
איז אַן עברה ,װאָס דער מענטש שלעפט אַרום מיט זיך אַזויפיל
זאַכן .בעת סיזינען ביה פאַראַן לאָמבאַרדן ,װאָט פאַר אַ פּאָר
טשעכישע קראָן יהיטן זיי אָפּי דאָס פאַרזעצטע פאַרמעגן ,וי מען
היט אַן אױיג אין קאָפ.
אין יאָר  ,0391ווען הערמאַן ראַבינאָוויטש האָט ,צוליב פאַר-
שיידענע סיבות ,זיך צעשיידט פון אונדזער טרופע ,האָט ער
געמאַכט ישבת פאַר זידי און אָנגעהױבן צו 'לאָנצערטעוועןי
| איבער דער סלאָוואַקישער מדינה .ער האָט געזונגען אויף חתונות
און אױף בריתן ,אויף בר מצוות און אויף אַנדערע יידיטזע
| שמחות ,און פון די דאָזיקע הכנסות האָט ער זיך נופרנס געווען,
נישט האָבנדיק אױף זיך קיין עול צו מאַכן פּראָבעס און צו
שפּילן טעאַטער ,פלעגט ער זיין גאַנצע פרייע צייט זיצן אין

די שטעטלדיקע קאַפּע-הײזער אין יקאַלעכױ די דאָזיקע יידן
אויף זיין געוױינטלעכן שטייגער .אין דער צייט ,ווען ער האָט
נישט געהאַט קיין קונים פאַר זיינע קאַלעכדיקע מעשע"ות ,האָט
ער  --וי סיאיז געווען זיין שטייגער  --געשריבן בריו צו די
לאָמבאַרדן ,וואו סיזיינען געלעגן פאַרזעצט זיינע זאַכן ,אָדער ער
איז געזעסן ביי די פענצטער פון די קאַפע-הײיזער ,און פאַר
גרויס לאַנגװײליקייט געגריסט די פאַרבייגייענדיקע יטשיזשעסי
(פרויען אָדער מיידלעך) אויף אַן אופן וי זיי וועָלטן מכלומרעזט
געווען זיינע באַקאַנטע .אַ דאַנק אַזעלכע פּראָואָצירנדיקע מע-
טאָדן פלעגט ער טאַקע שליסן באַקאַנטשאַפּט מיט דעם וױיבע"
רישן מין .הערמאַן ראַבינאָוויטש איז אין דעם פרט געווען אַ גאָר
גרױסער ידאָן זשואַױ :ער איז נישט געווען קיין גרויסער מפונק
צווישן אַ יזשאָלע קלישעי (מיאוס פנים) און אַַ יקליפּע
פּאַדסטאַועי (אַ שיינע געשטאַלט) .דער עיקר איז ביי אים
געווען ,אַז אַ פרוי האָט געהאַט שיינע ימאַטרעסי (אױגן) און
פאַר אַזאַ אשה פלעגט ער פּשוט אייננעמען די נכפה".
| ווייטער דערציילט האַרענדאָרף װי אין זומער  ,7291אין פּראַג
איז אַמאָל געקומען צו אים א מאַן ,אָנגעטאָן אין אַ מונדיר װי די
פּאָרטיערן אין די מאָדערנסטע האָטעלן און אים פאַרבעטן צו זיין
שעף וועמענס מאַסאַזשירער ער איז אויך .דער שעף ,װאָס איז אייני
געשטאַנען אין האָטעל 'אַמבאַסאַדאָר' ,איז געווען הערמאַן ראַבי"
נאָװויטש ,וועלכן ער האָט געטראָפן אָנגעטאָן אין אַ פאַנטאַסטישן
מאָרגן-ראָק באַצירט מיט סטענגלעך און בלומען .ער האָט זיך
פאַר אים צעוויינט און געזאָגט:
,יסער ברודער ,איך בין געװאָרן אַ ,סטאַטעק' ,דאָס הייסט.
ז
אַ לייט .איך האָב אויפגעגעבן אַלע מיינע לינקע עסקים ,מיט וועלכע

איך האָב מיך פאַרנומען אין די פריערדיקע יאָרןף אס

זשעס' ,אויס לאָמבאַרדן ,אויס חתונות און אויס בריתן.

טשי"

איך מאַר

איצט אַ לעבן פון לויטער מצוות און מעשים טוכים ...איך בין
=
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קסדושים
געװאָרן אַ פרומער ייד און איך גיי צוויי מאָל א טאָג אין שול
אַרײן דאַװענען .דאָס הייסט ,איך גיי זאָגן קדיש נאָך מיינעם אַ
גוטן ברודער ,אַ ידיד נפש ,וועלכער איז נעבעך געשטאָרבן מיט
עטלעכע חדשים צוריק,
און דאָ האָט ר .דערציילט האַרענדאָרפן .וי אין דער סלאָ-
װאַקישער שטאָט נייטרא האָס ער געטראָפן זיינעם א לאַנדסמאַן,
אַ יוגנט-חבר ,גרשון פּאָליאַנסקי ,וועלכער איז דאָרט געװאָרן אַ
גרויסער האָלץ-סוחר ,װאָס איז געבליבן אַ בחור ,געווען אַ גרויסער
קמצן ,און הגם ער האָט זיך אָבער ניט געקאָנט באַפרייען פון זיין
אייגנשאַפט ,נאָר ווען ער איז פּלוצלינג קראַנק געװאָרן און גע

פילט ,אַז ער גייט שטאַרבן ,האָט ער אים ,ראַבינאָויטשן ,אַרײנ-

באַנד
נאָבן באַזוכן די דראַמאַטישע שול פון דיר .װילאַנד ,גרינדעט
,ודיש
ד ,.צוזאַמען מיט שטרענג ,איַידיש טעאַטער אין ווין א'ג י
קינצלער קאַבאַרעט" (פּראַטער שטר ,)06 .וואו זי שפּילט  3אאָר.
ד .האָט זיך אויך באַטײליקט אין די ערשטע פאָרשטעלונגען פון
דער ,פרייע יידישע פאָלקסבינע" אין בירגער-און קאַרל-טעאַטער,

און דערנאָך זי צוריקגעקערט צום סטאַבילן יידישן טעאַטער אַלס
כאַראַקטער-ראָליסטין,
לויט דער אינפאָרמאַציע פון מאיר מעלמאַן זאָל זי זיין אומ-
געבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס אין ווין.
ש .ע .פון מאיר מעלמאַן.

ל,עקסיקאָן פון יידישן טעאטער" ,ניו יאָרק ,1391 ,ערשטער באַנד ,ז,075 .

גערופן און אים פאַרשריבן זיין גאַנץ פאַרמעגן ,װאָס זאָל אים
אײיסגעצאָלט ווערן ראַטנװײיז יעדן חודש ,מיטן באַדינג ,אַז ער זאָל
דאַס ערשטע יאָר נאָך אים זאָגן קדיש און אַזױ אויך צו זיין
יעדן יאָרצײט ,און האַרענדאָרף פאַרענדיקט די געשיכטע:
;אין עטלעכע חדשים אַרום ,ווען ראַבינאָוויטש האָט ,מיט
מזל ,געהאַט געפטרט די גרויסע ירושה.. ,האָט ער קודם כל
אויסגעטאָן דעם גענעראַלסקן מונדיר פון זיין יקאַמער -דינערי
.ר איז ניעזט
ע
און אים צוריקגעשיקט קיין מונקאַטש.
געװואָרן פאַרצווייפלט .ער האָט ווידער זיך גענומען צו זיין אַמאָד
ליקער באַשעפטיקונג; געזונגען יידישע טעאַטער-לידלעך אױף
חתונות ,בריתן ,אויף בר-מצוה-פייערונגען און האָט יגעקאַלכטי
דעם עולם אויף זיין שטייגער .לט װי איך האָב געהערט ,האָט
ראַװוינאָוויטש נעבעך געהאַט גאָר אַ מאוסן טױט .ער זאָל אין
יאָר  ,1491ווען די סלאָוואַקײ איז שױן געווען נאַציסטיש ,האָבן
געשטאָרבן אין דער סלאָוואַקיעזער שטאָט פּרעשאוו .קיינער איז
נישט געווען ביי זיין קראַנקן בעט װען דער גרויסער לץ האָט
אויסגעהויכט זיין נשמה און מען האָט אים מקבר געוען אין
קהלשע תכריכים".
אין אַ צושריפט צו אונדז ( )5691שרייבט האַרענדאָרף ,אַז ר.
איז אומגעקומען אין פּרעשאָוו.
ש .ע .פון סאַלאַמאָן שטראַמער און ש .י .הארענדאָרף.
,עאַטער-קאַראַװאַנען" ,לאָנדאָן,
ש .י .האַרענדאָרף  --ט

,5591

זו,001799 .

,9

וועטשטיין ,קלאַראַ
ונעכעלעס-בוקפענבוים}
{געב -- 5781 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן  5781אין לעמבערג ,גאַליציע.
פאָטער  --אַ שניידער .אין עלטער פון 41
יאָר אַרײנגעטראָטן אַלס כאָריסטקע אין
טעאַטער צו גימפּעל ,און אַ קורצע צייט
דערנאָך אַריבער שפּילן ראָלן-- 0091 .
געשפּילט אין טשערנאָוויץ און דערנאָך
מיט אַברהם אַקסעלראָד ,איבער רומעניע,
שפּעטער ביי טאַנענצאָפּ ,אַרומגעפאָרן מיט
לערעסקא און טרייטלער איבער אונגאַרן

און ענגלאַנד (לאָנדאָן ,גלאַזגױ און מאַן-
טשעסטער) .און צוריקגעקומען אין גאַליציע,
 -- 3חתונה געהאַט מיט דוד וועטשטיין און צוזאַמען מיט

אים געשפּילט אין גאַליציע און רומעניע .פון  4191ביז  8191גע-
שפּילט אין ווין און דערנאָך ביז  6291אין קראָקע ביי יאַקאב ,ביי
קאָמפּאָנעעץ און מיט אַדאָלף מעלצער ,פריער סוברעטין און שפּע-
טכעארַ.ראַקטער-ראָלן ,זינט  6291זיך צוריקגעצויגן פון דער בינע,
לויט מאיר מעלמאַן איז זי אומגעבראַכט געװאָרן אין איינע
פון די געטאָס דורך די נאַציס.
ש.

דרײיבלאַט ,פּאַולאַ
ופּערל שנייער}

ל,עקסיקאַן

פון יידישן

טעאַטער,,

ניו יאָרק ,1291 ,ערשטער

באַנד ,זו,927 .

טרופּיאַנסקי ,יאַנקל (יעקב)

|געב 71 .דעצעמבער  -- 1981אומגעבראכט געװאָרן דורך די נאַציסן
געבוירן  71דעצעמבער

ראָפּיעץ ,גאַליציע.

ע .פון מאיר

מעלמאן.

{געב 51 .מײי  -- 9091אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

 1981אין קאָ-

געבוירן  51מיי ְ| 9091לויט ש .קאַי
טשערגינסקי  }7091 --אין ווילנע ,פּויליש-
ליטע .געענדיקט אַ יידישע וועלטלעכע

פאָטער  --אַ פּאָסע-

סאָר .-- 8091 .אַװעק קיין ווין ,און אַ
יאָר שפּעטער חתונה געהאַט מיט אַ טענ"
צער .אַ קורצע צייט דערנאָך זיך באַקענט
מיטן קאָמיקער מאַקס שטרענג ,וועלכער
נעמט זי אַרױף דער בינע פון יידישן טעאַ-
טער אויף טאַבאָר שטראַסע ,21
נאָך דער ערשטער וועלט-מלחמה פאָרט
ד .מיט מוני שטרענג שפּילן איבער
רומעניע ,פראַנקרייך ,טראַנסילװאַניע און סלאָװואַקיע ,שפּעטער באַ-
 טײליקט זיך זיך אין די גאַסטשפּילן פון מאַלי פּיקאָן אין ווין ,אוןאויך אַלס מ
,אַכלע" אין פילם ,
מזרח און מערב".

שול אין ווילנע און דערנאָך גראַדױרט דעם
ווילנער לערער-סעמינאַר .כמעט די גאַנ-
צע צייט נאָכדעם האָט ער געאַרבעט אין

די װאַרשעװער ציש"אָישולן און אויך אין
דער מעדעם-סאַנאַטאָריע.
אין ,,לערער יזכור-בוך" װוערט געזאָגט:
,ער איז געווען געבענטשט מיט אַ סך
:
טאַלענט .צו װאָס ער האָט זיך גענומען אין שול אָדער אין
סאַנאַטאָריע ,איז זיין אַרבעט אָנְגעגאַנגען מיט דערפאָלג און מיט
פרייד .ער האָט געפּירט אין שול  --גימנאַסטיק ,איז עס געווען
יי

2087
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לעססיקאַן

פון

אַ סימפאָניע פון קינדערישער עלאַסטישקײט און ריטמיעקייט.
ער האָט געפירט געזאַנג ,אַ כאָר פון איין שול צי פון עטלעכע
שולן צװאַמען ,איז עס ווידער געווען אַ וואונדערבאַרער צװאַ-
מענשפּיל פון אַ קינדער-קאָלעקטיו .אַמאָל האָט דער זעלבער
קאָלעקטיוו געגעבן מוסטערן פון כאָר-דעקלאַמאַציע ,איז עס גע-
ווען דערהויבענע ,באַגײיסטערטע וואָרט-קונסט .אונטער זיין די-
ריזשירונג האָבן די קינדער געלויכטן ,אַרױסגעויזן דעם מאַק-
סימוס פון זייערע טאַלענפן.
י .טרופיאַנסקי האָט אין שׂול און אין סאַנאַטאָריע אָנגעפירט
מיט דער זעלבסטפאַרװאַלטונג פון די קינדער .עס איז געוען
זיין איניציאַטיוו צו שאַפן אַ לעבעדיקע ראַדיאָ :די ירעדאַקטאָרױ
האָבן צוזאַמענגעשטעלט אַלע נייעס און יעדן טאָג אין דער פרי
פאָרגעלייענט עס פאַר אַלע קינדער .עס איז געווען י .טרופּיאַנ-
סקיס צווייטער איינפאַל  --צו געבן מוזיקאַלישע אוידיציעס פאַר
די קינדער .מאָצאַרט ,בעטהאָווען האָבן אויפגעלעבט פאַר די
קינדער פון סמאָטשע ,קראָכמאַלנע ,געװואָרן זייערע בעסטע אינ"
טימע פריינט .די קלאַנגען פון פאַרטעפּיאַן און די דערציילונגען
פון ילערער טרופּיאַנסקיי האָבן געכיששופט די קינדער.
י .טרופּיאַנסקי האָט אַלין פאַרפאַסט מוזיק צו די לידער ,צו
גאַנצע קינדער-פאָרשטעלונגען און אָפּערעס  --סיי אין דער
מעדעם-סאַנאַטאָריע ,סיי אין דער שול .ער האָט אַרױסגעכאַפּט
די מער טאַלענטירטע קינדער ,געמאַכט פון זיי סאָליסטן ער האָט
אָרגאַניזירט קינדער-קאַנטעסטן פון געזאַנג און דעקלאַמאַציע.
זיינע (צזאַמען מיט יבאַטקאַןױ) פאָרשטעלונגען אין מעדעם-סאַ-
נאַטאָריע זיינען ע:טענדיק געווען מיט געשמאַק ,מיט אידעיטן
פאַרנעם און אינהאַלט ,קינסטלעריש דורכגעפירט".
ש .מענדעלסאָן שילדערט אים אַזױ:
,אַ הויכער ,ברײיטפּלײציקער ,געזונטער יונגערמאַן אַ געדיב-
טער קאָפּ פון עװואַרצע האָר ,לעבעדיקע ,שמייכלנדיקע אויגן ,פול
מיט יוגנטלעכן טעמפּעראַמענט ,פול מיט איניציאַטיון און איין-
פאַק. .ער איז אַ קװאַל פון פרייך פאַר די קינדער .ער
שפּילט זיך מיט זײ וי אַ קינד .ער פרייט זיך מיט זיי און
גליײיכצייטיק לערנט ער מיט .. ./ער האָט געפּרעדיקט ,אַז
מוזיקאַלישקײט מוז מען און מען קאָן בי יעדן קינד אַנטוויקלען
מען דאַרף בלויז געפינען דעס וועג .ריטס קאָן אַרױסגעבראַכט
ווערן ניט בלויז מיט געזאַנג אָדער דורך אַן אינסטרומענט .יעדע
זאַך ,װאָס גיט אַרױס אַ קלאַנג ,קאָן אַרױסברענגען אַ ריטמישש-
קייט ,ער שאָפּט אַן אָרקעסטער פון יינגע ,קליינע קינדער .די
אינסטרומענטן :פּייקעלעך ,פייפעלעך ,טראָמפּײטלעך און אַפִילן
אַ בייטש מיט וועלכן אַ קינד קלאָפּט צום טאַקט .אַ זעלטענער
אָרקעסטער .ער טרעט אַפילו אויף מיט אים אויף גרויסע פאָר-
זאַמלונגען און רופט ביי אַלעמען אַרױס באַגייסטערונג".
ה .קופּערשטײן ,אַ געוועזענער שילער פון די ציש"אָדשולן ,כאַ-
ראַקטעריזירט אים אַזֹי:
גער איז אַזױ וי באַשאַפן געװואָרן צו זיין אַ לערער או גע-
בענטשט איז ער געווען מיט אָן אַ שעור מעלות .אַ הויכער,
שלאַנקער ברונעט ,אַ פּנים וי פון בראַנז אױיסגעהאַמערט ,מיט
אַ סימעטרישער אָדלער-נאָז און אַ שוואַרצע געקרייזלטע טעפ
רינע איבערן שטערן .די אױיגן ברוינע מיט אַן אייביקן ששמייכל
אין זײי .ער האָט פאַרמאָגט טאַלענט פאַר געזאַנג און מזיק.
; ..ער איז געווען דורכגענומען מיט אידעאַליזם און ענטװיאַזס
פאַר דער אַזױי-דערהויבענער אויפגאַבע פון ברענגען וויסן און

טעאַטער

יידישן

פרייד צו די קינדער פון די פאַרחושכטע ידישע פאָלקס-מאַסן
אומפאַרגעסלעך האָט ער זיך איינגעקריצט אין האַרצן און אין
זכרון פון זיינע פילצאָליקע שילער פאַר וועלכע ער איז געווען
די פאַרקערפערונג סיי פון אויסערלעכער שױינקייט ,האַרמאָניע
און סיי פון מאָראַלישער און גייסטיקע דערהויבנקייט .זיין זינגען
און עיפילן אויף זיין וואונדערלעכע האַרמאָניע (קאָנצערטינע)
האָט

פאַרכישופט

די

קינדער".

ט .האָט אויך פאַרפאַסט די מוזיק צו מ .גילינסקיס קינדער.
אָפּערעטע ,ליאַלקעס" (ואַרשע ,)7291 ,די פּיעסע ,װוי די מחברים
באַמערקן אין דער הקדמה ,איז אָנגעשריבן געװאָרן לכתחילה פאַרן
נייזיאָר באַל און פאַר די יינגערע קינדער .זי האָט אָבער אויך
אויסגענומען ביי די עלטערע ,און נאָך אַ שמועס מיט די קינדער
נאָך דער פאַרשטעלונג ,זיינען .אויפן גרונט פון זייערע באמער-
קונגען ,געמאַכט געװאָרן אַ ריי ענדערונגען ,און אַזױ-נאָך איז גע-
שאַפן (געװאָרן די קינדער-אָפּערע ,װאָס איז שפּעטער אויפגעפירט
געװאָרן מיט דערפאָלג דורך דער כמורנערישול אין װאַרשע ,דורך
די שולן אין ביאַליסטאָק ,און אין בריסל (בעלגיע) .אין דער גע-
דרוקטער פּיעסע זיינען אויך אַריין די נאָטן,
אין 9491

איז אין ניו-יאָרק דערשינען

א'ג ,אָפּערעטעס'

פון

,וראשקעס" ,אָבער אַנשטאָט ט',ס
,יאַלקעס" און מ
מיכל געלבאַרט :ל
מוזיק ,מיט מוזיק פון געלבאַרט ,וועלכער דערקלערט:
;ָאַזזיװוי דער טעקסט פאַרמאָגט אַלע עלעמענטן װאָס אַ גוטע

אָפּערעטע דאַרף האָבן ,איז דערפאַר די מחיק געווען געשריבן
אין אַ צו מינאָרנעם טאָן .קאָן זיין ,אַז פאַר די קינדער אין פּוילן
איז עס געווען צוגעפּאַסט ,אָבער ניט פאַר די היגע קינדער ,אויף
דעם היען באָדן ,לעבנדיק אַזױ זאָרגלאָז און שטיפעריש .און פאַר
די ליאַלקעס ,מאַריאָנעטן ,פרייד-ברענגערס ,האָב איך געפילט,
איז נייטיק אַנדערע מזיק ,האָב איך דערפאַר באַשלאָסן צו שאַפן
נייע מזיק ,לױיט וי איך פאַרשטײ ,לוט װי איך בין בכח און
טאַקע לוט די אויבן-אָנגעוויזענע כללים".
פון האַרבסט  9291האָט ט .זיך געפונען אין קאָוונע ,דערנאָך אין
ווילנע .אין  0491האָט ער געאַרבעט אין דער קלוב-קיך פאַר די שול-
קינדער ,װאָס די ציש"אָ האָט  --צװישן אַנדערע אירע אַרבעטן
'אונטערוועגנס'  ---אָרגאַניזירט אין ווילנע .די קינדער פלעגן דאָרט
באַקומען מיטאָג און אָװונטברױט און דאָרט צוגרייטן זייערע לעק-
ציעס .ט .האָט אין קלוב אויך אָרגאַניזירט שפּילן און פאַרוויילונגען.
ער האָט אַלײן געשטיפט ,מיטגעריסן די קינדער .זיי באַפרײט פונם
אומעט און צער ,װאָס האָט געהערשט ביי אַלעמען ,ווייל כאָטש די
מלחמה האָט דאָרט נאָך ניט דערגרייכט ,האָט זי אָבער געפּלאַקערט
אין אַנדערע לענדער ,וואו עס האָבן זיך געפונען גרויסע יידישע
ישובים,
ווען די סאָװיעטן האָבן זיך איינגעפונדעוועט אין ווילנע און אין
קאָוונע ,האָט ט .באַשלאָסן דאָרט צו פאַרבלייבן מיט דער האָפנונג,
אַז ער װעט דאָרט ווייטער קאָנען פירן זיין טעטיקייט .ביז אָנהייב
האָט ער געאַרבעט אין א רעגירונגס גימנאַזיע ,אָבער האָט
1
אָנגעהױבן פאַרלירן זיין אָפּטימיום ,און ווען ער האָמ אַ ביסל שפּעי
טער ,אין  ,1491זיך געזעגנט מיט װאַרשעװער פריינט און חברים,
וועלכע האָבן פאַרלאָזט ליטע אויפן וועג קיין אַמעריקע .האָט ער
שוין אויסגעזען זייער טרויעריק און מיט אַ געבראָכענער שטים
',בין שוין געװאָרן אויס אָפּטימיסט" .ער איז פאַרבליבן
געזאָגט :כ
אין ווילנע ,ווען די שטאָט איז פאַרכאַפּט געװאָרן פון די נאַציס און
א

2089

2090

צדושיס

באַנד

רוטענבערנ ,יקותיאל

געאַרבעט אין סיסטעם פון דער געטאָ-אַדמיניסטראַציע אַלס פאַר-
װאַלטער פון די קיכן אין דער געטאָ.
וועגן זיינע פּרואוון זיך צו ראַטעװען ,פאַרצייכנט הערמאַן קרוק
,אָגבוך פון ווילנער געטאָ?( :דעם -7טן יולי , :)1491מיר
אין זיין ט
האָבן ,למשל ,דערציילט ,אַז מאַנטיק דעם -22טן איז צװישן די
טויזנטער |פון דער סאָוויעטישער אֶקופּאַציען געלאָפן דער ווילנער
לערער ד'ר משה העלער מיט דער משפּחה ,דער לערער י .טרופּיאַנ-
מ.יטװאָד  21בײטאָג
סקי און פיל ,פיל נאָענטע און באַקענטע.. .,
איז דער צוג שטיין געבליבן אין מיטן פעלד .עס האָט זיך אַרױס-.
געוויזן ,אַז ער געפינט זיך  675קילאָמעטער הינטער ראַדאָשקאָװיטש,
װאָס עס איז אַמאָל געווען די פּויליש-סאַװיעטישע גרענעץ-. .ראַ-
דאָשקאָװויטש האָט שוין געהאַלטן אין עװאַקױרן זיך .קיין צוג איז
שוין ניט געווען און עס איז אַפילו ניט געווען מיט וועמען צו רעדן.
די פאַרצווייפלטע האָבן זיך געלאָזן טייל פאָרויס .די רעשט צוריק.
דאָ אויף דעם דאָזיקן וועג האָבן זיך געפונען מיינע פריינט טרו"
מי.טװאָך דעם -52טן אין דער פרי האָט זיך דער
פּיאַנסקי.. ...
לערער טרופּיאַנסקי אָנגעטראָפן אָן דייטשן .עס איז דאָ פאָרגעקו-
מען אַ שטאַרקע לופט-באָמבאַרדירונג און גרויסע לופט-שלאַכטן
טרופּיאַנסקי מיט זיין משפּחה זיינען פון דאָ אַװועק מיט זייטיקע
וועגן און אַזױי ,דורך איוויע ,מאָלאָדעטשנע א'אַ ,זיינען זיי נאָך 71
טעג װאַנדערן אָנגעקומען צוריק קיין ווילנע נעכטן ,דעם -6טן ה'ח".
(דעם -6טן יאַנואַר , :)2491די דערעפענונג {פון יוגנט-קלוב אין דער
ווילנער געטאָן באַשטײט פון אַ ריי פאָרשטעלונגען .צווישן זיי אויך
'ליאַלקעס' פון גילינסקי און טרופּיאַנסקי ,שלום-עליכמס פאַר-
כישופטער שניידערל' און נאָך".

אָבער דאָס אומפאַרמײידלעכע איז געשען.

ער איז אַרויסגעפירט

געװאָרן אויף אַרבעט קיין עסטאָניע פון דאָרט געשיקט געװאָרן
קיין דייטשלאַנד ,וואו ער איז אומגעבראַכט געװאָרן פון די נאַציס.
מאַטװײ בערנשטיין האָט אין אַ רשימה פון די טויטע אין לאַגער
אין שעמבערג-דאַוטמערגען ,דייטשלאַנד ,אויסגעפונען ט'.ס נאָמען
אונטערן נומער  ,313אומגעבראַכט דעם -71טן נאָוועמבער .4491
עס איז מעגלעך ,אַז ער איז דאָרט געשטאָרבן מיט אַ 'נאַטירלעכן'
טויט ,ד .ה .אױסגעגאַנגען פון הונגער אָדער פון קראַנקהײטן,
 זיין פרוי נחמה ,און -6יאָריק טעכטערל טאַמאַראַ ,וועלכע ער האָטשטאַרק אָפּגעהיט די אַלע יאָרן פון נאַצישן רעזשים ,זיינען אַװעק-
געשיקט געװאָרן פון ווילנער געטאָ אומגעבראַכט צו וערן אין
טרעבלינקע,
ט',ס ברודער ,פייוול ,געוו .סעקרעטאַר פון יידישן לערעריסע-
מינאַר אין ווילנע און פאַרװאַלטער פון 'טאָמאַר -פאַרלאַג אין ווילנע,
האָט געאַרבעט אין געטאָ ,װוי אַ קאָנטראָלער און איז אומגעקומען אין
עסטאָניע.
אין ש .קאַטשערגינסקיס ,לידער פון די געטאָס און לאַגערן" איז
געדרוקט דאָס ליד ,עס ועט זיך פון צווייגל צעבליען אַ בוים"

(טעקסט פון כתריאל ברוידא ,מוזיק  --יאַנקל טרופּיאַנסקי) .מיט
דער מוזיק האָט 'מיידים' אויך אויפגעפירט פּרצס 'צוויי ברידער.
אויך די מוזיק איז דאָרט אָפּגעדרוקט,
ש .ע .פון יאָסל מלאטעק.
ש .קאַטשערגינסקי , --חורבן װילנע ,,ניו יאָרק ,7491 .וו.62:522 .
ש .קאַטשערגינסקי , ---לידער פון די געטאָס און לאַגערן ,ניו יאָרק.8491 ,
זו,92-82 ,

.863

.

,ערער יזכור-בוך " ,ניו יאָרק ,2591 ,זז,48:081 ,
ל
,אָגבורך פון װילנער געטאָ' ,ניו יאָרק ,1691 ,זו,71'61 .
הערמאַן קרוק  ---ט
,2
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{|אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן אין ווילנע ,פּוליש-ליטע ,גע"
אָנגעהויבן
ענדיקט אַ רעאַל-גימנאַזיע.
שפּילן יידיש טעאַטער צום סוף פון די
צװאַנציקער אָדער אָנהייב דרייסיקער יאַי
רן ,6291 .צוזאַמען מיט זיין פרוי מיני
בוירנס ,געשפּילט אין יידישן פאָלקס-
טעאַטער (בוזגאַן .,רבקה שילער ,די נאַ-
טאַן-פאַמיליע ,ליזאַ שלאָסבערג .חיים ני-
סענצווייג ,מיעטעק ראָטשײן ,יעקב קור-
לענדער א'אַ) אין לעמבערג ,דערנאָך אין
ווילנע ,שפּעטער מיט דזשיגאַן-שומאַכער .אין  9291וידער מיט
דזשיגאַן-שומאַכער אין ווילנע,
בעתן אױיסבראָך פון דער צוייטער וועלט-מלחמה אַװעק קיין
סאַװיעטנפאַרבאַנד .,דאָרט קראַנק געװאָרן .און זיך אומגעקערט
צו די עלטערן אין ווילנע .די טרופּע ,װאָס האָט דאָרט געשפּילט.
איז אינצווישן אַװעקגעפאָרן קיין ביאַליסטאָק ,װאָס איז געװאָרן
די באַזע פאַר יידישע טרופּעס .זיין פרוי ,וועלכע איז געווען מיט
דער טרופּע אין ביאַליסטאָק ,איז געקומען אין יוילנע אים זען
און איז צוריקגעפאָרן .ווען ר .האָט שוין געפילט בעסער און
געװאָלט פאָרן צו זיין פרוי קיין ביאַליסטאָק ,איז אױיסגעבראָכן אַן
עפּידעמיע ,און מען האָט אים מער ניט אַרױסגעלאָזט פון שטאָט.
דערווייל איז ווילנע פאַרכאַפּט געװאָרן פון די דייטשן און ער האָט,
װי די אַנדערע יידישע באַפעלקערונג ,געמוזט אַרײן אין דער
געטאָ .אַ פרוי ,װאָס האָט זיך געראַטעװעט פון היטלער-גיהנום ,האָט
שפּעטער דערציילט זיין פרוי ,אַז ער האָט איר דאָרט איבערגעגעבן
זיינע זאַכן איידער מען האָט אים אָפּגעפירט אין גאַזיאױון .אַן
אַנדערע ווערסיע זאָגט ,אַז ער איז צוזאַמען מיט כתריאל ברוידא
און שאַפּיראָ אומגעבראַכט געװאָרן אין קלאַגע ,נעבן ריגע.
ש .קאַטשערגינסקי אין זיין ,חורבן ווילנע" שרייבט:
ייונגער אַקטיאָר .צװאַמען מיט דעם באַקאַנטן ווילנער פאָ-
טאָגראַף בערל קאַטשערגינסקי אַוועקגעפירט פון ;קייליס" קין
ריגע ,דערנאָך אין דונדאַגע (לעטלאַנד) .דעם -8טן אױגוסט
 4ווערן זיי געבראַכט אין שטוטהאָף ,פון דאָרט קיין קעניגס-
בערג .אומגעקומען דעם -72טן יאַנואַר  5491ביים באַלטיק,
צזאַמען מיט די אַקטיאָרן ברױידאָ ,עזאַפּיראַײ
מ .ע .פון מיני בוירנס,
,ורבן װילנע" ,ניו יאָרק ,7491 ,זו,032-922 .
ש .קאַטשערגינסקי  ---ח

פּאַפּיערין .,משה
{געב -- 1091 .אומגעבראכט געװאָרן דורך די נאציסן

געבוירן  1091אין ווילנע ,פּוליש-ליטע .פון פאַך אַ ליטאָגראַף.
האָט זיך קונה שם געווען מיט זיינע טעאַטער-אויפפירונגען אין
פאַרשיידענע דראַמקלאַסן אין די שולן און אויך מיט יוגנטלעכע

ליבהאָבער,

-

דוד ראָגאָוו גיט אָן ,אַז ער פלעגט אויך שפּילן מיט פּראָפּעסיאָ-
נעלע טרופּעס אויף דער ווילנער פּראָװינץ.
אומגעקומען באַלד אין אָנהײיב פון דער יידן-אױסראָטנוג אין
ווילנע אין .1491
ש .קאַטשערגינסקי פאַרנאָטירט קורץ, :משה פּאַפּיערין --
אַקטיאָר .רעזשיסער .געז .טוער .פּאָנאַר,"1491 ,
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פון

לעססיקאַן

יידישן

טעאַטער

אהו

ש .ע .פון דוד ראָגאָו און יחיאל בורגין.
ש .קאַטשערגינסקי ,, --חורבן װילנע ,ניו יאָרק ,7491 .ז,922 .

קאָמאַי ,ישראל
{געב --- 0091 .קרבן פון די נאַציס|

געבוירן  0091אין ווילנע ,פּוליש-לי-
טע ,זייער יונג אָנגעהױבן שפּילן אין די
אָרטיקע יידישע דראַמאַטישע קרייזן ,דער-
נאָך געװאָרן אַ פּראָפעסיאַנעלער אַקטיאָר;
זִיך באַטײליקט אין דער ,ווילנער טרופּש"
מיט יוסף קאַמיען ,אַליאָשאַ שטיין ,יעקב
ווייסליץ ,אַברהם מאָרעווסקי א'אַ .גע-
שפּילט מיט דער פאַמיליע נאַטאַן אין
עסטרייך ,מיט צילע אָדלער בעת אירע
גאַסטשפּילן איבער די גרעסערע שטעט
פון אײיראָפּע און דערנאָך מיט דער טרופּע פון אידאַ קאַמינסקאַ,
ביז צום אױיסבראָך פון דער צווייטער וועלט-מלחמה .אין  6291זיך

באַטײליקט אין אַ טורניי מיט שמחה נאַטאַן .אין  9291צוריקגע-
קומען אין ווילנע ,און ווען ס'שאַפט זיך דאָרט דאָס יידישע מלוכה-
טעאַטער (מיט חיים גראַדע אַלס ליטעראַרישער לייטער) טרעט ער
דאָרט אַרײן ,און זיין לעצטע ראָל איז געווען ,רובענטשיק" אין
שלום-עליכמס ,?000,002,
עװאַקױרט געװאָרן ק
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א
ַל אויף
סאָװיעט-רוסלאַנד ,קומט ער אָן אין  5491אין קאָאָפּעראַטיוון יידי-
שן טעאַטער אין סאַמאַרקאַנד א'א פון משה ליפּמאַן .דאָ ווערט ער
קראַנק אויף די לונגען און שטאַרבט דעם  71יאַנואַר ,6491
מ .ע .פון ישראל

סענאל

און יהושע

באָראָדאָװ

און

ש .ע.

פון

זיין ברודער

ט ,קאַמאי,

רויטמאַן ,זלמן
{געב 21 .מיי  --- 9981קרבן פון די נאַציס}

געבוירן  21מיי  9981אין בעלץ ,בע-
סאַראַביע ,ביי עלטערן  --תבואה-הענד-
לער .באַקומען אַ יידיש רעליגיעזע דער-
ציונג ,געלערנט אין בעלצער ישיבה און
אויך אין אַ רוסישער פאָלקס-שול.
אַלס קינד פון  8יאָר אָנגעהױבן זינ-
גען ביי אַ חזן און אין עלטער פון 21
יאָר גענומען מיטווירקן אין אַ דראַמאַ-
טישן קרייז אַלס סופלער און גלייכצייטיק
אויך מיטגעשפּילט אין די פאָרשטעלו-
גען .אקַורצע צייט אויך מיטגעשפּילט אין דער טוופּע פון סטאַ-
נאָווסקי ,װאָס איז געקומען שפּילן אין בעלץ,
 --- 3אַרױסגעגנבעט דריי רובל ביים פאָטער און אַנטלאָפן

קיין אָדעס ,וואו ער איז דורך זיין לאַנדסמאַן לייבעלע מאַלער אָנגע-
קומען אַלס סופלער אין דער טרופּע פון
האָט אויך מיטגעשפּילט .אַ קורצע צייט שפּעטער
מיט אַ װאַנדער-טרופּע איבער דער בעסאַראַבער
ליידט שרעקלעכע נויט ,אַנטלויפט צוריק אַהיים,
משורר צו אַ חזן און וװערט אַנגאַזשירט אַלס

קאָריק ,וואו ער
זיך אַרױסגעלאָזט
פּראָװינץ ,וואו ער
טרעט אַריין אַלס
משורר צו אַ חזן

אין קעשענעוו .וואו עס שפּילט חיים-מאיר סעגאַלעסקאָס טרופּע
גאָלדפאַדען-רעפּערטואַר ,און היות עס פעלן זיי אויס כחות ,טרעט
ער דאָרט אַריין און שפּילט מיט זיי אַ לענגערע צייט.
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 --+אַרומגעװאַנדערט מיט די טרופּעס פון זאָלאָטניצקי,
9
קאַנאַפּאָוו א'אַ איבער דער בעסאַראַבער פּראָװינץ ,ביז ער קומט
אין בוקאַרעשט און שפּילט אַ לענגערע צייט אין ,צענטראַל"-טע-
אַטער (דירעקציע  --איציקל גאָלדענבערג) -- 2291 .סופלער ביי
אין די טרפּועס פון
מאַלי פּיקאָןדיעקב קאַליך5291:2291 .
פּאָטאָצקאַ ,באַראַטאָוו א'אַ -- 5291 .אין דער וילנער טרופּש".
 -- 7ווידער ביי גאָלדענבערג און דערנאָך אין אַנדערע טרופּעס.
אין זיין אױיטאָביאָגראַפיע באַמערקט ר, :.איך בין געווען אַזױ
באַליבט אַלס סופלער ,אַז זייענדיק אַמאָל קראַנק האָט מען מיך
געבראַכט פון שפּיטאָל אין די שפּיטאָל-מלבושים סופלירן די פאָר-
שטעלונג".
יוליאַן שװואַרץ שרייבט:
יער איז געווען פאַנאַטיש פאַרליבט אין בעסערן טעאַטער
צו וועלכן ער האָט תמיד געשטרעבט .ער איז געקומען מיט
מישע פישזאָן פון אוקראַינע .ער האָט אויך געשפּילט מיט סידי
טהאַל .פערזענלעך געדענק איך ,אַז ער פלעגט פירן טעכנישסע
רעזשי ,פלעגט שפּילן עפּיזאָדן ראָלן און פלעגט גוט לייענען
די יידישע קלאַסיקער אָפּט אין די קולטור-ליגעס .ער איז
טראַגיש אומגעקומען ,וי אַ קרבן פון די נאַציס ,אין דער עװאַ-
קואַציע .וי דינה קעניג און איציק כאַװיט גיבן איבער ,האָבן
אים באַנדיטן דערהרגט אין טאַשקענט בעת אַן איבערפאַל".
ש .ע .און ש .ע .פון יוליאן שװאַרץ.

קאָן ,שלמה
{אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן אין װאַרשע ,פּױלן ,ביי חסי-
דישע עלטערן .געלערנט תלמוד ,פּוסקים,
שפּעטער  --וועלטלעכע למודים .אַ קורצע
צייט געאַרבעט אין א פאַבריק.
יאָנאָס טורקאָװו שרייבט:
גער האָט לאַנגע יאָרן געלערנט אי אַ
ישיבה אין איז געווען אַ גרױסער בקי אין
גמדא און תוספות .אין אַ געוויסן טאָג האָט
ער זיך אָבער אַרומגעזע ,אַז דאָס איז
נישט זין דרך ,אַז אים איז באַשערט צו
גיין אױיף אַן אַנדערן יועג ,װאָס זיינס אַ פעטער .אַ באַרימטער
יידישער אַקטיאָר ,יעקב ליבערט ,האָט זיך אויסגעקליבן .שלמה-
לע קאָן האָט געהאַלטן ,אַז דער דאָזיקער װעג איז אױיך פאַר
אים באַשטימט .אין דעם האָט ער זיך איבערצייגט ווען ער פלעגט
זיך פון צייט צו צייט אַריינגנבענען אין יידישן טעאַטער און זיצן
אויף דער גאַליאָרקע בעת זיין פעטער פלעגט שפּילן".
װי ק .גיט אָן אין זיין אױטאָביאָגראַפיע ,האָט ער
א
ָ
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שפּילן יידיש טעאַטער ביי אברהם פֿישזאָן ,דערנאָך אין דער
'פאַרייניקטער טרופּע' מיט די קאַמינסקאַס בעת זיערע גאַסט-
שפּילן אין פּעטערבורג,
יאָנאַס טורקאָוו האַלט ,אַז:
אַ דאַנק זיין פעטער איז אים טאַקע אָנגעקומען זייער לייכט
צו ווערן אַן אַקטיאָר... .עס איז דעמאָלט געווען דער בלי-
פּעריאָד ,די אַזוייגערופענע 'גאָלדענע עפּאָכע' פון יעקב גאָרדין
װעמנס רעפּערטואַר עס האָט דאָמינירט אין בעסערן יידיעזן
טעאַטער .און אַז שלמהלע קאָן האָט געקראָגן צו שפילן די ראָל
פון ישמואל יאָסלי אין דער ישחיטהי ,האָט אים דאָס מזל צו-
געשפּילט .קיין בעסערן ישמואל יאָסלי האָט מען זיך נישט גע-
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קאָנט פאָרשטעל .קאָן האָט זיך דערפילט אין זיין הויט ,און
אין דער ראָל האָט ער געגעבן זיך אַליין .ער איו טאַקע געוען
אין ישמואל יאָסלי גלענצנדיק .מיט דער יפאַרייניקטער טרופעי
האָט ער דורכגעמאַכט דעם גאַנצן טורניי איבער רוסלאַנד ,און
בעת די טריומפן פון אסתר רחל קאַמינסקי אין פּעטערבורג,
האָט אויך שלמהלע קאָן געצויגן אויף זיך די אויפמערקזאַמקייט.
ער האָט אומעטום געהאַט גלענצנדיקע פּרעסע-אָפּרופן אָבער
 -בלויז אין דער ראָל פון ישמואל יאָסלי .ער האָט אָנגעהױבןאון געבליבן

--

וויפל ראָלן ער זאָל נישט

האָבן געשפילט

--

אַלץ בי ישמואל יאָסלי אויף דער בינע און אַזױ איך אין לעבן
דער גרויסער דערפאָלג ,װאָס שלמהלע קאָן האָט געהאַט אין
ישממואל יאָסלי ,האָט אים אַ ביסל פאַרשכורט אן ער האָט זיך
געהאַלטן פאַר איינעם פון די גרעסטע יידיטוע אַקטיאָר .ער האָט
געהאַלט ,אַז ער ווערט באַעוולהט ביים יידישן טעאַטער מיט
דעם ,װאָס מען גיט אים נישט קיין הויפּטראָלן ,וועלכע ער איז
מרוצה געווען צו עפּילן.
אַברהם יצחק קאַמינסקי ,וועלכער איז געװוע:ו באַקאַנט פּאַר
אַ מענטש ,װאָס האָט ליב געהאַט יענעם אַרײנצװאָגן ,האָט אָבער
געטענהט :װאָס קומט אַרױס דערפון ואָס דו הייסט קאָן אַז דו
קאָנסט פאָרט נישט" ...און ער האָט אים קיין הויפּטראָלן נישט
געװאָלט געבן .אַנדערע טעאַטער-מענטשן האָב! אױיך געטײילט
קאַמינסקיס מיינונג .אויף דעם ינגן ,פיינפילנדיקן קאָן האָט
דער דאָזיקער פּסק מוראדיק געוירקט .ער האָט זיך געפילט
װי די גאַנצע װעלט װאָלט געשלאָסן אַ בונד קעגן אים .ואָס
מער אַנדערע האָבן אים נישט אָנערקענט ,אַלץ מער האָט ער
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געהאַלטן פון זיך".
אין  3191איז ק .אַרײנגעטראָטן אין דער העברעישער ליבהאָ-
בער-גרופּע 'הבימה' ,װאָס נחום צמח האָט אָנגעפֿירט .קורץ דע"
רויף איז ק .אַנגאַזשירט געװאָרן צו קאַמינסקין און דערנאָך צו
ליבערטן .אין  7191איז ער דורך צמחן אַנגאַזשירט געװאָרן צום
ניירגעגרינדעטן העברעישן טעאַטער 'הבימה' אין מאָסקװע ,וואו

ער שפּילט אונטער דער רעזשי פון װאַכטאַנגאָוו ביז .9191
משה החלוי ,מיטגליד פון ,חבימה" און גרינדער פון ,אוהל" אין
זיין בוך ,דריי עלי במות" {אין אונדזער איבערזעצונגן שרייבט:
גניט װײיניקער מי האָט אים װואַכטאַנגאָוון) אויך פאַרשאַפט
דער עווישפּילער ש .כוהן דאָס איז געווען אַ הויכער ,שיינער
בחור ,װאָס איז צוגעטראָטן צו דער ;הבימה" פון פּראָווינציעלן
יידישן טעאַטער .ער איז געווען אַ געמיש פו אַ געוױיינלעכן
יידישן אַקטיאָר און אַ ישיבה-בחור ,װאָס ,עסט טעגײ ,און האָט
אין זיינע די אמות ,זיך אָפּגעגעבן מיט וועלט-פּראָבלעמען צו
יסטאַניסלאַווקיס סטיל"ײ האָט זיך אָט דער כוהן באַצױגן פול-
שטענדיק סקעפטיש .ער פלעגט זיך איסדריקן אַז אַלע סטאַ-
ניסלאַווקיס רייד זיינען ;נאַרישקײטן" און גשמאָנצעסײ ,און
ידי הויפט זאַך איז צו קענען שפּילן טעאַטערײי .ווען ער פלעגט
וװעטץ אָט דעם ענין דעבאַטירן מיט די קאָלעגן ,פלעגט ער זיך
אינגאַנצן אָנצינדן און איז געווען גרייט אומצוברענגען אַלע-
מען אויפן פייער ,אָבער אין דער קעגנואַרט פון ואַכטאַנגאָון
האָט ער אָנגענומען אַ פול מױל מיט װאַסער און אַזױ אַראָפּ-
געלאַזט די ברעמען פון זיינע אױגן ,אַז דער רעזשיסער ,וועל-
כער האָט געקאָנט אַריינדרינגען אין יעדנס האַרץ און געפילן,
זאָל ניט דערגיין די ;אַפּיקורסות" מיט וועלכע ער טראָגט זיך
אַרום .עס איז געווען גוואַלדיק אינטערעטאַנט צו באַאָבאַכטן
וי אַזױ װאַכטאַנגאָו האָט געאַרבעט מיט כוהנען און צו זען וי

באַ נד
אַזזי ער האָט אים אויפגעשטורעמט או אים געצוואונגען נאָכצו
גין װי אַ קאַלב גייט נאָך דער קה ביז ער האָט פון אים אַרױס:

געטריבן דעם פּראָווינציעלן פּראָפּעסיאַנאַליזם און האָט איס
געצוואונגען צו שפּילן פּשוט ,אמתדיק און האַרציק".
ק .אַלײן אין זיין ביאָגראַפיע גיט אָן אַז ער איוֹ דערנאָך צו-
ריקגעקומען אין פּוילן און געשפּילט אין ווילנער יידישן מלוכה-
טעאַטער ,נאָכדעם אין דער ווילנער טרופּע' ,כמעט אַ יאָר אָנ-
געפירט מיטן 'גאָלדפאַדן-פאַרײן אין סטאַניסלאװאָװו' און דערנאָך
אַנגאַזשירט געװאָרן אין ואַרשעװער יידישן דראַמאַטישן טעאַטער.
יאָנאַס טורקאָוו ,דאַקעגן ,פאַרצייכנט ,אַז נאָך ק 'ס צוריקקומען
אין זיין הײימשטאָט װאַרשע ,האָט ער געגרינדעט אין 'מרכז הצעי-
רים' אויף קרולעווסקע גאָס אַ העברעישע טעאַטער:סטודיע און
דאָרט געווען רעזשיסער און קינסטלערישער לייטער .ער האָט
אָבער מיט איר גאָרניט מחדש געווען .די סטודיע האָט זיך לאַנג
נישט געהאַלטן און ק .האָט זיך צוריקגעקערט צום פּראָפּעסיאָנעלן
יידישן טעאַטער ,וואו ער האָט שוין געשפּילט ביזן סוף פון זיין
לעבן.
יאָנאַס טורקאָוו שרייבט ווייטער:
;אַ געוויסע ציײיט האָט ער געשפּילט אין קראַקע .דאָרט האָט
ער אין דער ראָל פון ימיראַפּאָלער צדיקי אין אַניסקיס ידיבוק'
שטאַרק אויסגענומען .עס איז פאַר אים געווען דער צוױיטער פאַל
אין זיין לעבן (נאָך ישמואל יאָסלי אין גאָרדינס יששחיטהי)
ווען ער האָט זיך קינסטלערישש אויסגעצייכנט און געהאַט אַ באַ-
זונדער גריסן דערפאָלג .דר .מ .קאַנפּער ,דער טעאַטער-קרי-
טיקער פון דער קראַקעווער פּויליש-יידישער טאָג צייטונג ינאָווי
דזשענניקי ,האָט אים אין דער ראָל פאַרגליכן צו די גרעסטע
קרעאַציעס ,װואָס מען האָט געשאַפן אױיף דער יידישער בינע.
שלמהלע קאָנס ,מיראָפּאַלער צדיקײ האָט אין קראָקע געמאַכט
אַזאַ רושם ,אַז דערנאָך ,ווען אבהרם מאָרעווסקי האָט אין יאָר 7291
אויפגעפירט אין יקראָקעווער ייד .געזעלעאַפטלעכן טעאַטערי
דעם ידיבוקי און געשפּילט זיין קרוין-ראָל ,דעם ימיראָפּאָלערי,
האָט ער ,נאָך קאָנען ,קיין דערפאָלג נישט געהאַט ...און מאָ-
רעווסקי איז דאָך געווען פאַררעכנט פאַרן בעסטן ימיראָפּאָלער
צדיקי אין פּוילן.
מיט דעם האָט זיך אָבער געענדיקט דער קינסטלערישער
טריומף פון שלמהלע קאָ .ער האָט געשפּילט מיט מיר אין
יווניט' (יעליזעוסי-טעאַטער אין װאַרשע) אין יאָר  8291און
שפעטער אין אַנדערע טרופעס .ער האָט אָנגעפירט מיט פאַר-
שיידענע דראַמאַטישע קרייזן אין פוילן ביז סיאיו אױיסגעבראָכן
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די (צווייטע) וועלט-מלחמה".
יאָנאַס טורקאָוו כאַראַקטעריזירט
טראַגישן סוף:
;אין דער גאַנצער יידישער טעאַטער-משפּחה האָב איך ניעזט
געקענט קיין מענטש ,װאָס זאָל זיך פילן אַזױ פאַרביטערט און
באַעוולהט וי שלמה קאָן .שין זיין פנים אַליין האָט עדות גע-
זאָגט וועגן דער טראַגעדיע ,װאָס ער לעבט איבער .דער גאַנצער
וועלט-שמערץ איז געווען אױסגעגאָסן אויף זיין פּנים,
אַ הויכער ,מאָגערער ,מיט אַ ביסל אַן איינגעבויגענע פּלייצע
און אַ קליין ,פאַרזיערט

אים אַזױ און שילדערט

זיין

קאָן גיכער

גע-

פּנים ,האָט שלמהלע

מאַכט דעם איינדרוק פון אַ יששיבה -בחור ,וואָס איז יום ולילה
געזעסן איבער אַ בלאַט גמרא ,וי פון אַ טעאַטער-מענטע.
דאָס ,װאָס די וועלט האָט אים נישט אָנערקענט ,האָט ער איר
נישט געקאָנט מוחל זיין ס'גאַנצע לעבן .ער איז אַרומגעגאַנגען
יש

4093

2096

פון

?{עקסיקאָן

ער האָט

אַן אָנגעברוגזטער ,אַ זױערער און א עװױיגנדיקער.
זיין גאַנץ לעבן געגלייבט ,אַז זיין צייט וועט נאָד קומען
סלמהלע קאָן ,אַ מענטש אַן אינטעליגענטער ,אַ באַלעזענער,
האָט כסדר געאַרבעט איבער זיך .ער האָט זיך אויסגעביט זײן
אייגענע וועלט ,וועלכע ער האָט פאַר זיך אויסגעטרוימט און מיט
וועלכער ער האָט זיך באַהאָפּטן .אין דער וועלט פון זיינע חלוד
מות האָט ער זיך פאַרמאַכט און אָפּגעצוימט זיך פון די אַרומיקע.
די דאָזיקע פּסיכישע איינשטעלונג האָט אים אפשר אױך גע-
בראַכט דערצו ,אַז ער איז געבליבן אַן אַלטער בחור .זיין איינ-
שטעלונג צו מענטשן איז געווען מיט אומצוטרוי ,אין בעסטן
פּאָל  --מיט רעזערוו .אַזױ איז קאָן אויך געווען אין טעאַטער.
און מעאַטער ,פאַרשטייט זיך  --בעסער טעאַטער ,האָט ער ליב
געהאַט מיט אַזאַ ליידנשאַפּט ,װאָס עס װאָלט נאָר געקאָנט באַ-
שענקן זיין געליבטער דער העלד פון שיר השירים...
שלמהע קאָן (מען האָט אים נאָך אַלץ גערופן שלמהלע ,הגם.
ער איז שױן געווען איבער די פופציקער) האָט נישט פאַרלאָזן
װאַרשע .ער איז געווען גװואַלדיק צוגעבונדן צוֹ זֵיין שוועסטער
און אירע קינדער ,וועלכע ער האָט אַרױסגעװוין אַ סך וואַרעמע
געפיל .די גאַנצע װאַרעמקײט ,ואָס האָט אין אים געטליעט
און וועלכע ער האָט קיינמאָל קיינעס נישט באַשאָנן ,האָט זיך
אױיסגעגאָסן אויף זיין נאָענטסטער מעזפחה.
אין געטאָ האָט שלמהלע קאָן געשפילט יידיש טעאַטער אין
יעלדאָראַדאָ אױיף דזשעלנע גאַס ,און נאָך באַוויזן אָנטײ? צו
נעמען אין דער לעצטער פאָרששטעלונג פון ל .קאָברינס ידאָרפס-
יונגי .דאָס איז געווען זיין לעצטער איפטריט און בכלל דער
לעצטער אויפטריט פונם יידישן טעאַטער אין געטאָ .פון דער
ערשטער יאַקציעי (דעפּאָרטירונג) איז שלמהלע קאָנען געלינגען
זיך צו ראַטעווען .שפּעטער איז ער פּאַרוואונדעט געװואָרן .מען
האַט שױן מער װעגן אים נישט געהערט .משמעות ,מען האַט
אים אַװועקגעשיקט קיין טרעבלינקע בעת דער צוייטער יאויס-
זידלונג' פונם װואַרשעווער געטאָ .שלמהע קאָן האָט זיכער זיין
גורל אויפגענומען גאַנץ געלאַסן ,װאָרעם װאָס האָט ער עוין
געקאָנט דערװואַרטן פון דער וועלט ,וואָס איז סיגאַנצע לעבן
געווען קעגן אים".
ש.{ .
יאָנאַס טורקאָװּ , --פאַרלאָשענע שטערן ,,בוענאָס
איינס ,זז ,423-023 ,88 .באנד צװיי ,זו,861 ,09 .
זיגמונט טורקאָװ , --די איבערגעריסענע תקופה ,,בוענאָס
ז,931 .
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סקאַרבניק ,ולמן
{(געב .בערך  -- 3781קרבן פון די נאציסן

געבוירן בערך  .3781געווען לאַנגייאָריקער פאַרװאַלטער פון
טעאַטער ,פּאַלאַס? אין ביאַליסטאָק ,און פלעגט אַלין אויך איין-
אָרדנען פאַרשיידענע יידישע און נישט-יידישע אימפּרעזיעס.
בעת דער נאַצישער אֶקוּפּאַציע פון ביאַליסטאָק איז ער אַ יאָר
צייט געלעגן אין געטאָ אַ פּאַראַליזירטער ,אָן לשון און ס'איז נישט
געווען קלאָר צי ער איז ביים באַוואוסטזיין .צוקומען צו אַ דאָקטער
אין געטאָ איז געווען זייער שווער און קיין מעדיצין איז אויך ניט
געווען צו קריגן ,און אַזױ איז ער אויסגעגאַנגען ,אין גרויסע יסורים,
אין ,3491
ז!יין טאָכטער חנה ,וועלכע האָט זיך געראַטעװעט קיין מדינת
עי

2097

יידישן

ר
עַ ט
ט עא

ישראל ,איז צענדליקער יאָרן געווען די קאַסירערין פון ,פּאַלאַס"-
טעאַטער .אויך די אַנדערע קינדער זיינען געװוען פאַרבונדן מיט
.

סעאַטער.

שעפטל זאַק באַמערקט ,אַז די פאַמיליע סקאַרבניק איז געווען
שטאַרק באַליבט ביי יידישע אַקטיאָרן .אין אַן עת צרה  --און דאָס
האָט דאָך פּאַסירט נישט זעלטן  --האָט מען ביי זיי געקראָגן אַ
גמילת חסד .בכלל איז ביי זיי געווען אַן אָפן הויז פאַר יידישע
אַקטיאָרן.
ש .ע .פון שעפטל זאַק און דוד ראָגאָװ.

קדויזע-מילער ,לאה
וְלויפּלאַנד|
{געב0881 .

--

אומגעבראַכט

געװאָרן

דורך די נאַציסן

געבוירן  0881אין הרובישאָוו ,פּױלן
עלטערן  --געצויגן פּרנסה פֿון אַ שפּייז"
געוועלבל .דער שושפּילטױי שלמה קרוי"
זע ,וועלכער האָט שפּעטער מיט איר חתו"
נה געהאַט ,גיט איבער ,אַז ער האָט זיך
מיט איר באַקעַנט ביי אַ מומען אין לוב-
לין ,און האָט זיך אין איר פאַרליבט,
האָט זי אַרײינגענומען אין כאָר ,און אַזױ
װי זי האָט אַרױסגעװיזן פעיקייטן .האָט
ער איר אָנגעהויבן געבן שפּילן ראָלן
איר צווייטער נאָמען מילער שטאַמט אַ פּנים פון איר ערשטער
הײיראַט מיט אַ פּריװאַט-פּערזאָן מילער.
לויט אונדזערע נאָטיצן האָט זי אָנגעהױבן שפּילן אין ,9981
ק .האָט זיך דערװאָרבן אַן אומגעהויערע פּאָפּולאַריטעט ביים
אַמאָליקן יידישן טעאַטער-עולם אין מ:רח-אײיראָפּע .זי האָט על פּי
,ונד"-רעפּערטואַר.
רוב געשפּילט אין ש
זינע ראַפּעל דערציילט אין אירע זכרונות ,אַז זי האָט ק .צו"
זאַמען מיט איר מאַן קרויזע געטראָפן שפּילן ביי אַברהם פישאָן
אין טרופּע ,פון דאָרט זיינען זיי אַריבער אין דער טרופּע פון קאָמ"
פּאַנעעץ ,און זי באַמערקט וועגן איר אַלס מענטש, :זי איז געווען
צו מיר געטריי װי אַ שוועסטער" ,דערנאָך האָט ק .געשפּילט אין
איר מאַנס אייגענער טרופּע ,וועלכער האָט אַרומגעװאַנדערט איבער
דער לאָדזשער פּראָװינץ און איז צוריק אַרײנגעטראָטן צו קאָמפּאַי
,ליזעום"-טעאַטער (דירעקציע עפּל-
נעעצן ,און לסוף ווידער אין ע
בערג-ראַפּעל) נאָכדעם װי זי איז שוין געװען געגט פון קרויזען,
אָבער אָנגעהאַלטן זיין נאָמען אויף דער בינע.
גרישאַ ראָטשײן שטרייכט אונטער דעם גרויסן דערפאָלג װאָס
זי האָט געהאַט אין דער ראָל ,כינקע" אַלס פּאַרטנערין צו זיין
,ינקע"פּינקע"-
פאָטער שייע ראָטשײן (פּ,ינקע") אין דעם באַרימטן כ
פּעריאָד.
נח פּרילוצקי דערמאָנט איר אין זיינע רעצענזיעס בעת די װאַר"
,אָט ,מענטש און
שעווער גאַסטשפּילן פון מאָריס מאָשקאָװיטש אין ג
,עװיסנהאַפטיק
טייוול" :ג

און מיט

געפיל

האָבן געשפּילט

 ...פרוי

 ,"; ..און וועגן טאָמאַשעװסקיס דאָרטיקע אויפפירונג פון
קרויזע .
קאָברינס ,דער בלינדער גן עדן" .שטעלט זיך פּרילוצקי שז
לענגער אָפּ וועגן ק'.ס שפּילן, :אמת-גוט איז פרוי קרויזע-מילער
אַלס דאָס דינסט-מיידל סערקע .ערטערווייז פילייכט אַ ביסל אונ"
טערגעשטראָכן ,פירט זי ,אין אַלגעמײן ,נאַטירלעך ,מיט אַ סך
הומאָר ,טעמפּעראַמענט און אויפטוערישקייט אַדוױך די קליינע,
יי

2008

סדושים

באַנד.

א

כמעט,

אייגנטלעך

קאָן מען

קוים-קוים אָנגעצייכנטע ,אין שטיק
זאָגן ,לגמרי ,איבריקע ראָלע".
אין  4291האָט ק .זיך באַטײליקט אין אַ חברים-טרופּע,
האָט געשפּילט אין גראָדנע און אין קרעמענעץ.

איבערהויפּט

װאָס

אויף איר מיטגליד-קאַרט פון יידישן אַרטיסטן-פאַרײן איז געווען -
אַ באַמערקונג, :נישט אָפּהענגיק פון איר אַקטיאָרן-פּראָפעסיש?,
פון װאָס עס איז צו זען ,אַז זי האָט מער נישט געלעבט פון איר
שפּילן טעאַטער.
לוט גרישאַ ראָטשײן האָט זי חתונה געהאַט מיט זייער אַן
אינטעליגענטן מאַן און איז מיט אים אין סוף פון די צװאַנציקער
יאָרן אַװעק קיין אַרגענטינע ,וואו זיי האָבן געקויפט אַ פאַרם ,װאָס
זיי האָבן אַליין באַאַרבעט ,אָבער אַן איבערפאַל פון היישעריקן האָט
אַ תל געמאַכט פון פאַרם .זיי האָבן פאַרלאָרן זייער גאַנץ פאַרמעגן
און האָבן זיך צוריקגעקערט קיין פּױילן ,געשפּילט האָט זי מער
ניט ,אָבער פון צייט צו צייט פלעגט זי אַריפקומען אין יידישן
אַרטיסטן-פאַריין.
לויט אַ דאָקומענט אין ,לוחמי הגיטאות? איז זי (און אויך איר
מאַן) אומגעקומען אין דער ואַרשעװער געטאָ.
מ .ע .פון סאַלאָמאַן קרויזע און גרישע ראטשין.
,ידיש טעאַטער ,/ביאליסטאָק ,1291 ,זו,34 ,23 .
נח פּרילוצקי  --י
נחמיה צוקער ,, --פיר דורות אידיש טעאַטער ,/בוענאָס איירעס ,4491 ,ערש-
טער

טייל,

זז.

,571

צווייטער

.287181

טייל,

,442

.272

לערמאַן ,יעקב
{אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
זלמן זילבערצווייג גיט איבער:
,קיין ביאָגואַפישע דאַטעס וועגן אים,
האָט

זיך

מיר

בשום

אופן

ניט

איינגעגעבן

צו קריגן.
עס געדענקט זיך מיר וי אין אָנהייב
ה"י ,וואַרשײנלעך  ,9091:8091האָט ער
זיך פּלוצלינג באַוויזן אויף דער יידישער
בינע אין װאַרשע .די טעאַטער-דירעף-
ציעס ביי וועלכט ער האָט געשפּילט ,האָבן
אים געוואַלדיק אַנאָנסירט .ער איז אױפֿגע-
טראָטן אין דעמאָלטיקן יידישן אָפּערעטן -טעאַטער און געעספילט
און געזונגען די ליבהאָבער-ראָלק ,דער עולם װאָט אים זייער
די קריטיק האָט זיך ניט באַגײסטערט
װאַרם אויפגענומען.
פאַר זיין שפילן אַלס אַקטיאָר ,אָבער האָט כסדר אונטערגע-
שטראָכן זיין אויסגעצייכנט זינגען מיט װאָס ער האָט זיך גע-
קאָנט ,אין יענער צייט ,באַטראַכטן ,װי דער בעסטער זינגער
אויף דער יידישער בינע .אָבער פונקט אַזױ שנעל װי ער האָט
האָט אויפגעבליצט ,אַזױ שנעל און פלוצלינג אין ער פאַר-

שוואונדן".

הק

שרייבנדיק וועגן זיינעם אַ בענעפֿיס אין ,עליזעום"-טעאַטער
( )0191כאַראַקטעריזירט אים אַזױ ספינקס |מ .קיפּניס|:
געװווער איז פעסטצושטעלן װאָס פּאַר אַ מין שטימע הי לער-
מאַן באַזיצט .דער גלאַנץ פון זיין שטימע איז טענאָריש ,און די
אוימגעהויערע קראַפּט פון זיין טאָן איז באַריטאָנאַליש .זיינע
סקאַלאַיטענער זיינען אויך באַריטאָנאַליש אין דעם אויבערעסטן
רעגיסטער און טענאָריש אין זיין טיפן רעגיסטער .די טענער,
װאָס ער פאַרמאָגט ,זיינשן אָבער צו באַוואונדערן .שטאַרק ,ברייט
און פעסט ,אַז נישט אײנמאָל פאַרטויבט ער מיט זיין עוטימע,
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;

מיט

די

מיטעלע

טענער

6.8:0.6.

דעם

גאַנצן

אַנסאַמבל מיטן אַרקעסטער צװאַמע ,און דער טאָן איז נישט
ווילד .ער האָט זיך זיין געשטאַלט און איז אָנגענעם צום אױער.
הי לערמאַן האָט זיין קאַריערע געמאַכט ,װוי אַלע יידישע
אַרטיסטן ,אָן אַ סיסטעמאַטישער פאָרברייטונג .דאָס לאָזט זיך
הערן אין זיין אַרט זינגען ,און אין זיין באַהאַנדלען יעדן נומער,
כאָטש ער זינגט מיט דיקציע און מיט האַרץ.
איינע פון זיינע גרעסטע פאַרדינסטן וואָלט טאַקע געווען,
אַז נישט קוקנדיק איף דעם גרויסן דערפאָלג ,װאָס ער האָט
געהאַט איבעראַל און האָט איצט אויך אין וואַרשע ,מיט די
שיינע רעצענזיעס אין די רוסישע צייטונגען ,נישט קוקנדיק
אױיף דעם אַלעמען ,זאָל ער זיך נעמען ערנסט צוס לערנען ,אום
ער זאָל נישט דאַרפן מאַכן אין דער גיכער צוקונפט דעם באַ-
קאַנטן איבערגאַנג פון גזינגער" אױיף ;דראַמאַטישער שױי-
שפילערײ ,און אױיך נישט אַלעמען געלינגט דער איבערגאַנג.
הי לערמאַן איז נאָך יונג און פול מיט לעבן און ענערגיע
און קאָן מיט אַזאַ וואונדערבאַרן שטימע-מאַטעריאַל מאַכן די

גאָר גרויסע זינגער-קאַריערע".
אין אירע דעראינערונגען דערמאַנט די אַקטעריסע זינאַ ראַפּעל
אייניקע מאָל ל ,און אונטערשטרייכט ,אַז ער האָט אַ לענגערע צייט
געשפּילט אונטער איר מאַנס דירעקציע ,פריער צוזאַמען מיט עפּעל-
בערג אין װאַרשע ,דערנאָד אַלײן אין אָדעס .,בעת דער ערשטער
וועלט-מלחמה .זי דערמאָנט אויך ,אַז ווען זי איז שפּעטער ,יאָרן
נאָך דער ערשטער וועלט-מלחמה ,געקומען אין לאָנדאָן ,האָט זי
דאָרט וידער געטראָפן ל .זי גיט אָבער ניט אָן צי ער האָט
געשפּילט אויף דער יידישער בינע.
זיגמונט לעוו ,וועלכער איז אין יענער צייט אַרומגעפאָרן מיט
,אָרט-קאַנצערטן" איבער מזרח:און מערב-אײראָפּע ,גיט איבער,
װ
אַז בערך אין  6291האָט ער געטראָפן אין פּאַריז ל ,.וועלכער
האָט זיך צוזאַמען מיט אים באַטײליקט אין אייניקע אַזעלכע קאָנ"
צערטן אין פּאַריז און אומגעגנט ,און פלעגט דאָרט אַרױסטרעטן
אין אַ רעפּערטואַר פון יידישע פאָלקס און קלאַסישע לידער ,וי
אויך אין העברעישע לידער .לעוו באַמערקט ,אַז ,לערמאַן האָט
זיין אויפגאַבע גענומען זייער ערנסט און האָט זיך באַצויגן מיט
גרויס דרך ארץ צו זיין פּראָפעסיע".
אין יאַנואַר  7291איז ל .אויפגעטראָטן אין לאָנדאָנער ,פּאַ-
װיליאָן טעאַטער" אין דער טיטל-ראָל פון גאָלדפאַדעגס ,בר
כוכבא".
|
אין  8291האָט זיך ל .צוריקגעקערט אין װאַרשע און איז אויפ-
געטראָטן אין קאַמינסקי :-טעאַטער אין דער אָפּערעטע ,דער פריי-
לעכער חזן",
לויט פאַרשיידענע ידיעות איז ל .שפּעטער געװאָרן אַ חזן
אַװעק פון דער בינע און בעת דער צוייטער וועלט-מלחמה ,האָט
ער זיך געפונען אין פראַנקריי,-
זיגמונט טורקאָוו פאַרצייכנט בעת ער האָט ,מיט דער קראַנ-

קער אסתר רחל קאַמינסקאַ ,באַזוכט ווין:
איך האָב אויך בייגעוווינט אַ מערקווירדיקן חזנים-קאָנקורס
אין וועלכן סיהאָט זיך באַטײליקט אונדזער גוט-באַקאַנטער אָפּע-
רעטן-זינגער יעקב לערמאַ .לערמאַן האָט מיך באַדױערט ,װאָס
איך בין נישט קיין זינגער און קאָן נישט ווערן קיין חזן ,וױיל
יחזנות  --האָט ער מיר פּאַרזיכערט  --איו ברויט מיט פוטער
און יידיש טעאַטער  --אַ פאַרשימלטע סוכאַרקע".
דער אַקטיאָר משה-דוד מאַכאַראָווסקי גיט איבער ,אַז זייענדיק
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לעלסיקאָן

פון

שיקט געװאָרן דורד די נאַציס) האָט ל .די ימִים נודאים פון 2491

אָדעס ,וואו ער איז דורך זיין לאַנדסמאַן לייבעלע מאַלער אָנגע-
געדאַװונט פאַרן עמוד ,און איז פון דאָרט מיטן ערשטן אָדער צווייטן
טראַנספֿאָרט געשיקט געװאָרן צום אומברענג.
די שוישפּילערין אַניוטאַ פּאַליאַקאָו גיט איבער ,אַז זייענדיק
אַליין צווישן די אינטערנירטע אין דראַנסי ,האָט זי דאָרט געזעען
ל ,.און אַז ער איז דעם  61יולי  2491צוגענומען געװאָרן צו דער
פאַרטיליקונג,
מ .ע .פון זיגמונט לעװו ,ש .ע .פון זלמן זילבערצװוייג,
און אניוטא פאליאקאָוו.

משה דוד מאַכאַראָװסקי

,ער שטראַהל,/
ספּינקס {מ .קיפּניס|  --יעקב לעהרמאַן ,ד

װאַרשע,

פן מאַי 

,0

קריטיקוס

{מאָרריס מייער}  --ה! לערמאַנ'ס ערפאָלג אַלס בר כוכבא,

,די

צייט" ,לאָנדאָן 42 ,יאַנואַר ,7291

תקופה ,,בוענאָט איירעס,1691 ,

האַכבערג ,יעטא
{געב --- 6091 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן  6091אין לעמבערג ,מזרח-
גאַליציע ,ביי זייער אָרעמע עלטערן אָנ-
געהויבן איר בינע-קאַריערע אַלס כאָ-
ריסטקע אין גימפּעלס יידישן טעאַטער.
צוליב איר פּרעכטילקער שטים ,איז זי
באַלד געשטיגן אַלס ויכטיקער כח אין
אָפּערעטן-רעפּערטואַר ,וואו זי האָט זיך
אויסגעצייכנט ניט נאָר אַלס זינגערין ,נאָר
אויך אַלס שוישפּילערין און אָנגעהויבן
שפּילן וויכטיקע ,הױפּט-ראָלן אין אַלגע-
מיינעם רעפּערטואַר.
װאָלף מערקור שרייבט:

ייעטא האָכבערג איז פון אַ כאָריסטקע פאַרוואַנדלט געװאָרן
אין אַ פּרימאַדאָנאַ ווען אַ שוישפּילערין ,װאָס האָט געשפּילט די
ראָל פון ,שולמיתײ ,איז קראַנק געװואָרן ,אוֹן זי האָט איבערגע-
נומען די ראָלע .פון יענער פּאָרשטעלוג אָן איז זי שון פאַר-
בליבן אַ מיטגליד פון דער טרופע וי אַ שוישפילערין ,און ווייל
דאָס טעאַטער האָט אויך געשפּילט אַ דראַמאַטישן רעפּערטאַר,
האָט יעטאַ אויך געהאַט אַ געלעגנהייט זיך אויסצוצייכענען אין
דראַמאַטישע ראָל .דאָס איז געווען אין גימפּעלס טעאַטער אין
לעמבעוג .נאָך אײניקע יאָר איז זי אויך אַנגאַזשירט געװאָרן וי
אַ הויפט-שוישפילערין אין בערנאַרד האַרטס טרופּע ,װאָס האָט
געשפּילט איבער דער גאַליציאַנער פּראַווינץ
שטאַמנדיק פון אַ משפּחה בעל' מלאכות .האָט זי ניט גע-
 האַט די מיטלען פאַר אַן אָפיציעלעו ששולונג ,חוֹץ די עלעמענ-טאַרע ,אָבער אין דער סביבה פון שוישפּילער אין שריפטשטע-
לער ,האָט זי זיך אַנטװױיקלט און איז באַטראַכט געװאָרן וי אַן
אינטעליגענטקע מיט אַ קינסטלערישער אױיפפאַסונג צו אַ מע-
טאָדיסטיש שפּילן אין די דראַמאַטישע שאַפונגען פון מאָדערנע
יידישע שרייבער.ײ
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ביים אױיסבראָך פון דער צוייטער וועלט-מלחמה איז זי אַרין
שפּילן אין סאָװויעטישן יידישן מלוכה-טעאַטער אין לעמבערג ,וואו
זי האָט אַקטױרט ביזן נאַצישן אָנגריף,
וי דער געוועזענער שוישפּילער סעווערין צווערלינג גיט איבער,
האָט זי געאַרבעט .,בעת דער נאַצישער אָקופּאַציט .אין יאַנאָװער
לאַגער און געװוינט אין דער געטאָ .איינמאָל האָט ער ,וי אַ
כלומרשטער פּאָליאַק ,זיך אַריינגעשמוגלט אין דער געטאָ .און
זיך געװוענדט צו איר נאָך הילף .זי האָט אים אַרומגעװאַשן ,גע
געבן אַ העמד און באַזאָרגט מיט שפּײז פון איר עסן זי איז
בערך ענדע  2491אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס,
יאָנאַס טורקאָוו שרייבט:
גפון די אומגעבראַכטע לעמבערגער יידישע אַקטיאָרן דאַרף
מען אויך דערמאָנען יעטע האַכבערג ,וועלכע איז געווען אין
יאַנאָווער לאַגער.

נחמיה צוקער , ---פיר דורות אידיש טעאטער ,,בוענאָס איירעס ,4491 ,צװיי-
טער טייל ,זו,283 ,513 ,272 ,442 .

זיגמונט טורקאָו , --די איבערגעריסענע
זז,5517451 .

יידישן

טעאַטער

|

יעטע האָכבערג איז געווען נישט נאָר א גוטע עוויעשפילערי,
נאָר אויך אַ טײיערער ,איידעלער און האַרציקער מענטש .אין
יאַנאָווער לאַגער האָט זי געאַרבעט אַלס וועטערין און זי פלעגט
אַסד העלפן אירע חברים; זי פלעגט זיי באַזאָרגן מיט ריינע וועע
און אויך מיט עסן זי האָט זיך געטײילט מיט זיי מיטן לעצטן
 2ןה };
ביסן".
מ .ע .פון סעװערין צװערלינג ,דוד הארט ,ש .ע .פון מאיר מעלמאַן און װאָלף

מערקור,
,אַרלאָשענע שטערן ,/בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צוויי,
יאָנאַס טורקאָװ  ---פ
ז,68 .

קליינמאַן ,פריץ
{געב -- 6981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

געבוירן  6981אין לעמבערג ,גאַליציע ,אין אַ רייכער ,אַסימיליר-
טער פאַמיליע .זיין מוטער איז געווען אַ באַרימטע שיינקייט ,און
ווען זי האָט אַלס מיידל שטודירט אין ווין ,האָט זיך אין איר פאַר-
ליבט אַן עסטרייכישער הערצאָג און זי ממש פאַרפאָלגט מיט זיין
ליבע .ווין האָט דעמאָלט געקאָכט מיט דעם ראָמאַן
ק .האָט שטודירט אין דער קראָקעווער קונסט-אַקאַדעמיע און איו
פון זיינע יוגנט-יאָרן אָן געשטאַנען אונטער דער קינסטלערישער הש-
פּעה פון זיין בן-עיר  --דעם שפּעטער באַרימט-געװאָרענעם קונסט-
מאָלער זיגמונט מענקעס ,מיט ועלכן ער איז צואַמען געגאַנגען
אין שול און מיט װעמען ער האָט שפּעטער צװאַמען געאַרבעט
(אין מענקעס אַטעליע) ,געדינט בעת דעם ערשטן וועלט-קריג אין
דער עסטרייכישער אַרמײ ,און נאָכן צוריקקומען ,געגרינדעט צו-
זאַמען מיט מענקעס ,אין לעמבערג ,די ערשטע יידישע געזעלשאַפט
צו פאַרשפּרײטן קונסט .אַרום דער געועלשאַפט גרופּירט זיך די
לעמבערגער יידישע אינטעליגענץ און ק .באַװייזט צו ווערן פּאָפּולער
און באַליכט אין לעמבערג ניט נאָר וי אַ קינסטלער ,נאָר אויך אין

פּריװואַט-לעבן.
נאָכדעם וי פּױילן איז געװאָרן זעלבסטשטענדיק ,האָט ק .זיך
אָ;געהויבן גאָר שטאַרק צו אינטערעסירן מיטן אָרטיקן יידישן קול-
טור-לעבן .ער איז געװאָרן אַ מיטגליד פון יידישן ליטעראַרישן
קרייז ,וואו ער איז געווען זייער אַקטיוו .ק .האָט לאַנגע יאָרן געאַר-
בעט אַלס דעקאָראַטאָר פון לעמבערגער פּוילישן טעאַטער .וען
ס'האָט זיך אין לעמבערג געגרינדעט די יידישע טעאַטער-סטודיע
'די מאָסקע' ,האָט ער זיך אויך אָנגעהויבן אינטערעסירן מיטן
יידישן טעאַטער ,איז געװאָרן אַ מיטגליד אין קינסטלערישן ראַט
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דדושים
פון 'מאַסקע' און איר טעאַטער:דעקאָראַטאָר .שפּעטער האָט ער
געמאָלן דעקאָראַציעס פאַר דער גאַסטראָלירנדיקער ווילנער טרו"
פּע' ,פאַר יאָנאַס טורקאָווס אויפפירונג פון טאָלערס 'הינקעמאַן,
פאַר זיגמונט טורקאָווס אויפפירונגען פון 'שולמית'' ,בר כוכבא,
'אָנקל מאָזעס'' ,גלאָקנציער פון נאָטר דאַם' ,,די גילדענע רזע"
'ערדגייסט' און 'בראָדערזינגער' ,משה ליפּמאַנס אויפפירונג פון
'גאָט ,מענטש און טייוול' און צו אידאַ קאַמינסקאַס אויפפירונגען
פון 'גליקל האַמעלן' און 'מיין זון' .בעת דער צוייטער ועלט-
מלחמה ,ווען די סאָװויעטן האָבן געהאַט פאַרנומען לעמבערג ,האָט
ק .געצייכנט קאָסטיומען און דעקאָראַציעס צו אַ ריי אויפפירונגען
אין יידישן מלוכה-טעאַטער ,און האָט זיך באַזונדער אויסגעצייכנט
מיט די דעקאָראַציעס צוֹ גאָלדפאדענס 'לא תחמוד.
זיגמונט טורקאָוו ,שילדערנדיק זיינע באַזוכן אין לעמבערג,
שרייבט:
אָרט

גאַ צוױיט
געפונען

אינם

געטיײילט

מיט זיגמונט

דער

פון

אַטעליע

גע ,האָבן הנאה

פן

פון

קינסטלער-אַטמאָספער
פריץ

מענקעס.

קליינמאַן,

האָבן

מיר

ער

האָט

װעלכן

מיר פלעגן דאָרט אָפט פאַרברען-

קליינמאַנס

וויצן ,װאָס ער

יקאַלטעי

פלעגט

באַנד
פון פאַרשיידענע זשאַנערס ,און ביי אַלעמען אָן אױסנאַם ,גע-
ווען נישט נאָר דער געניטער און געשמאַקפולער דעקאָראַציע:
קינסטלער,

נאָר אויך א .האַרציקער חבר און צאַרטער ,געפילפּו-

לער מענטש .אויך ער איז געפאַלן אויפן מזבח פון דער דייטשער
אכזריות".
אין אַנדערע ערטער אין זיין בוך ,די איבערגעריסענע תקופה"
שטעלט זיך זיגמונט טורקאָוו אָפּ אויפירלעכער אויף ק'.ס טעא-
טראַלע מיטאַרבעטן מיט אים:
;..האָבן מיר טאַקע געהאַט בדעה אנטערצוטראָגן דעם
עולם ,אַ חוֹץ דער פיעסע פון לעאָניד אַנדרעעוו ידער געדאַנקי,
צוױיי ,אַזויגערופענע ,יאויסשטאַטנגסי-פיעסן ידער ערדגייסט'
פון וועדעקינד און ידי גילדענע רויזעי פון רעסלער .מיר האָבן
ענדלעך אויסגענוצט די סקיצן פאַר די דעקאָראַציעס ,ואָס פריץ
קליינמאַן האָט בשסעתו צוגעגרייט אין לעמבערג"
וְאון שרייבנדיק וועגן דער אויפפירונג פון 'די בראָדערזינגער'
אין אָנהײיב ;}9291
גנישט װײניקער האָט בײיגעטראָגן פריץ קליינמאַן מיט זיינע
פּראָיעקטן פון דער אױיסשטאַטונג אין וועלכער דער קינסטלער
פּראָפ .זיגמונט באָלק האָט אויפגעלעבט אױף אַ הומאָרפולן
גראָטעסקן

אופן דאָס אַלטע

גאַליציאַנער

שטעטלי.

דעקאָראַציע צו זיגמונט טורקאָװס אויפפירונג פון ,בר כוכבא"

אַרױסזאָגן מיט אַ באַזונדערן ,אים כאַראַקטעריסטישן חן פון
זיין קאָפּירן זיין שטאַמלזיקן חבר ,װאָס האָט עס אויפגענומען
מיט פּילאָזאָפּישער גוטמוטיקייט .װוען סיװאָלט צו יענער צייט
עקזיסטירט אַן אַפּאַראַט ,װאָס װאָלט געקאַנט אויפנעמען איינעם
פון אַזעלכע דיאַלאָגן ,װאָלט פאַרבליבן אַ זעלטענער מוסטער
פון װאָרט-זשאָנגלערײ ,פון חכמהדיקן קיבעץ אין אַ זאַפטיקן,
ספעציפיש רעגיאָנעלן ,לעמבערגער צעזונגענעם לשון .מעגלעך,
אַז די צוויי שפּעטער-באַרימטע לעמבערגער קאָמיקער טשעפּקאָ
און טאַנקאָ האָבן געשעפּט אינספּיראַציע פון יענע קליינמאַ-
מענקעס דיאַלאָגן.
מיט

די דאָזיקע

פריינטשאַפט,
געוואָרן

צוליב

מאָל נישט
טישער
אונדזער
געבער

װאָס

צוױיי
איז,

דער

פאַולאָזן

מלחמה

מיך

קליינמאַן

דער

פון די

איז

ער פלעגט אויך מיטאַרבעטן

דער

אין

פּראָיעקט-

צו אונדזער

מיט אַנדערע
יט
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באָהעמיע.

געווען

דעקאָראַציעס

כמעט

קין

אַ כאַראַקטעריס-

לעמבערגער
ער

איבערגעריסן

האָט

און איז געװאָרן

יויקטי-סעזאָן

און אויספירער

רעפּערטואַר.

פון

מיט

..פריץ

לעמבערג

באַשטאַנדטײל
לעצטן

קינסטלער
ליידער,

האָט

געבתדזן

קלײנמאַנען

א טיפע

גאַנצן

טעאַטערס

דעקאָראַציע צו זיגמונט טורקאָװס אויפפירונג פון ,שולמית"
(ערשטער אַקט ,צװײיטער בילד)
בער בראָדער שרייבט. :
גפריץ קליינמאַן האָט געגעבן אויסגעצייכנטע פּראָיעקטן צו
די דעקאָראַציעט .די נינע טונקט זיך אין אַ שלל פון פאַרבן
און גיט אונדז אויף אַ פרעכטיקן אופן דעם כאַראַקטער פון
אויסגעפירט די דעקאָראַציעס האָט דער
גאַליצישן שטעטל.
סעניאָר פון די לעמבערגער יידיע-נואָלער ,פּואָפ ,זיגמונט באָלקײ,
ישראל אַשענדאָרף אין זיין רעצענזיע וועגן דער אויפפירונג פון
דער רענאָווירטער ,שולמית" ,שרייבט:
יפריץ קליינמאַן האָט זיך באַנוצט מיטן סטאַטישן ,רעליעפ-
פאַרטיקן אין דער פאָרעם און דינאַמישש-בונטן אין קאָלִיר .ער
האָט זיך גלייכצייטיק באַמיט ואָס מער צו געבן די דעקאָראַציעס
און קאָסטיומען אַן אַרכאֵַישער פאָרעם .בלי ספק זיינען זיי די
געלונגנסטע ,װאָס ער האָט ביז איצט געמאַכט".
ד"ר לייב האַמער שרייבט:
אין אַלע ביז איצטיקע אויפפירונגען אין לעמבערג האָט
זיגמונט טורקאָוו געזאָרגט צו באַפרידיקן דאָס אױג .די דע-
קאָראַציעס און קאָסטיומען פּראָיעקטירטע דורך פריץ קליינמאַן
יי

2104

לעצסיסאַן

פון

יירישן

טעאַ ט ער
אס

מאַכן בולט די אידיי פון ספּעקטאַקל און פאַרהעלפן אַרױסצורופן
עמאָציעס מיט סוגעסטיווע קאָלירן ,פאָרמען און ליניעס .דאָס
שטייגן און פאַלן פון אויפע:טענדישן פּאַטאָס ווערט בולט געמאַכט
דורך קאַלירן און פאַרשיידן-פלאַכיקע דעקאָראַציעס ,אויך די
קאָסטיומען זיינען צוגעפּאַסט צו דער גאַנצקײט פון ספּעקטאַקלײ.
יאָנאַס טורקאָוו שילדערט אים אַזױ:

;ער איז געווען זייער פריינטלעך ,תמיד עלעגאַנט .געווירקט
עסטעטיש :קלוג און װיציק און  --אַ פיינער דערציילער .ער
איז באַקאַנט געווען וי אַ גרויסער דאַמען-פריינט .צו זיינע גאָר
נאָנטסטע חבוים האָבן געהערט די באַקאַנטע לעמבערגער מר
זיקער ,די ברידער גימפּעל .אויף איינער פון די לעמבערגער ביל-
דער-אויסשטעלונגען האָט פריץ קליינמאַן באַקומען אַ פרעמיע
פאַר זיין פרעכטיק בילד ידער יידישער דאָן קיכאָטי .פריץ
קליינמאַן ,דער באַוואוסטער לעמבערגער קונסט-מאָלער און טעאַ-
טער-דעקאָראַטאָר ,איז געווען ,קאָן מען זאָגן ,אַן אינסטיטוציע
פאַר זיך .אַלס מאָלער האָט ער געהאַט זיין אײיגנאַרטיקן סטיל
און אַן אָריגינעלן צוגאַנג צו מאָלערײ ,אַלס קאַריקאַטוריסט און
צייכענער האָט ער אויף אַ גלענצנדיקן אופן דאָקומענטירט זיין
סביבה .ער איז געווען פאַרליבט ממש אינס לעמבערגער פּײ
סאַזש און  --װי עס האָט זיך אויסגעדריקט דער באַרימטער
יידישער מאָלער זיגמונט מענקעס  --סיאיז צוזאַמען מיט קליינ-
מאַנען אויך פאַרשוואונדן די לעמבערגער לאַנדשאַפּט ,װאָרעם
ער איז געווען מיט איר געקניפט א געבונדן .ער האָט זיך
אַזוי פאַרהאָפּטן מיט זיין געבוירן-שטאָט לעמבערג ,אַז וויפל
מאָל מען האָט אים צוגערעדט צו ויזן זיך אין דער גרויסער
וועלט ,האָט ער זיך נישט געקאַנט אַנטשײדן אויף אַזאַ שריט .אָן
דער לעמבערגער לופט איז אים אוממעגלעך געווען צו אָטעמען
לעמבערג האָט אים אינספירירט צו זיין שעפערישער אַרבעט",
יצחק טורקאָוו-גרודבערג שרייבט:
פריץ קליינמאַן האָט פון דעו קראָקעווער קונסט-אַקאַדעמיע,
וואו ער האָט שטודירט אין דער יוגנט ,אַרױסגעטראָגן אַן אַבסאָ-
לוטע קענטניש און באַהערשונג פון די קלאַסישע פאָרמען אין
דער מאָלעריי .אָבער זיין אינערלענע וועלט  --אפשר די מלחמה,
וועלכע ער האָט דורכגעמאַכט אין דער עסטרייכישער אַרמײ,
האָט ביי אים אַרױסגערופן אַ פּראָטעסט קעגן די דאָזיקע פאָר-
מען ,אַ נייגתג צו דעפאָרמאַציע .ער האָט מיטגעאַרבעט מיט
דעם ראַדיקאַלן לעמבערגער סאַטירישן טעאַטער יסעמאַפּאָרי,
..שאַפנדיק פאַר זי גראָטעסקע דעקאָראַציעס ,פול מיט אָרי
גינעלע איינפאַלן .ער איז געווען שטאַרק אַסימילירט  --ניעשט
קיין שמענדעריק-אַסימילאַציע  --און כמעט נישט גערעדט קײן
יידיש.. .מעגלעך ,אַז פריצן האָט מקרב געווען צו יידישקייט די
פריינטשאַפט מיט דער באַקאַנטער מװיקער-און טעאַטער-מש-
פחה ,די גימפעלס ,און דורך זיי  --מיטן גימפּעל-טעאַטער .באַ-
זונדערס מיטן פיאַניסט און דיריזשאָר קאַרל גימפּעל (גע-
שטאָרבן אין יאָר  ,2491אין תפיסה-שפּיטאָל אין בוכאַראַ) ,ויל,
ווען דער יװוויקט' האָט אין  4291געהאַט זיינע ערשטע גאַסט-
שפילן אין לעמבערג ,איז קליינמאַן -- ,גראָד ,וי זיין חבר ,מיט
וועלכן ער האָט זיך ביז דאַן נישט געשיידט ,מענקעס י --געװאָרן
אַ בן-בית אין יוויקטי ,אַ היימישער מיט יידישע אַקטיאָרן און
יידיש טעאַטער .און ווען דער יאַזאַזעלי איז צום ערשטן מאָל
געקומען אויף אַ לענגערן באַזוך קיין לעמבערג ,געשטעלט דאָרט
נ|ייע פּראָגראַמען ,איז געווען נאַטירלעך דאָס איינלאַדן פריצן

צו מאַכן זעקאָראַציעס .אין גיכן איז ער געװואָרן איינער פון די
פינסטע סצענאָגראַפן אין יידיעון טעאַטער .ווען די יוילנערי
זינען אין יאָר  7291צוריקגעקומען פון רומעניע און אָנגעהױבן
דיער באַניײטע טעטיקייט אין גאַליציע ,איז ער געװאָרן זייער
סצענאָגראַף (ביי דער זייט פון פּראָפּ .זיגמונט באָלק .צויעץ
אַנדערע האָט ער געמאַכט די דעקאָראַציעס צו דער אויפפירונג
פון לאַנגערס יפּעריפעריעי און די זעלטן געלנגענע דעקאָ-
ראַציע צו י .שטערנבערגס באַאַרבעטונג פון אָסיפּ דימאָווס ידער
זינגער פו זיין טרויערי ,וואו סיאין אים געלונגען ביים סוף
פון צוױייטן אַקט אַרױסצובאַקומען אַן עפעקט (דאָס טאַנצנדיקע
שטעט? ,װאָס װאָט אַ סך בײיגעטראָגן צום דערפאָלג
אויפפירונג.

פון דער

טאַקע אין יענער צייט  --איך האָב דאַן געאַרבעט אי יאַזאַ-
זעלי אין לעמבערג

 --איז פאָרגעקומען

די גרויסע

דערנענטע-

דעקאָראַציע צו זיגמונט טורקאָװס אויפפירונג פון ,די בראָדערזינגער"
רונג צווישן אונדז .קליינמאַן ,וועלכער איז געווען דער הויפט.
סצענאָגראַף פון באַנײטן יאַזאַזעלי (י .סטרוגאַטשס תקופה) ,איז
פאַר מיר געוואָרן זייער אַ סימפאַטישער קאָמפּאַניאָן צו מיינע
דעמאָלטיקע נאַכט-עקסקורסיעס .קיינמאָל נישט שיכור ,קיינמאָל
נישט פאַרלאָרן זיך ,האָט ער געשאָטן מיט וויצן און דערציילט
פיינע אַנעקדאָט .ער האָט געקאָנט זיין ערנסט אינטערעסאַנט און
מיט אַן ענגלישער פלעגמאַטישקיט אויך פאַרביק דערציילן
פאַרשידענע מעשהלעך וװעגן זיך און אַנדערע .אומעטום האָט
זיך דערביי אַרױסגעװזן זיין שאַרפער סאַטירישער נאָגל.
זינט יענע יאָרן איז סצענאָגראַפיע געװאָרן איינם פון די
וויכטיקסטע צוייגן אין פריץ קליינמאַנס שאַפן כאָטש ער האָט
ווייטער געמאַכט זיינע שאַרטע קאַריקאַטורן (ער איז געווען קאַ-
ריקאַטוריסט פון אַ פּוילישן סאַטירישן זשורנאַלס; געמאָלן פּאָר-
טרעטן ,אין וועלכע ער פלעגט בדרך כלל איף אַ געלונגענעם
אופן אויך איבערגעבן אַן אָפּשיין פון דער גײיסטיקער וועלט
פון דעם פּאָרטרעטירטן געשאַפן זיינע פאַרביקע עקספרעסיוע
קאָמפּאָזיציעס ,אין וועלכער ער האָט אויסגעדיכטעט זיינע פאָן"
טאַסטישע אינערלעכע זעאונגען דאָ האָט זיך אויך בולט אַרויסגע-
וויץ זיין יאָרנלאַנג-פאַרבאָרגענע יידיששקייט ,וועלכע האָט מיט
דער צייט אָנגענומען דעם כאַראַקטער פון יידישער פאָלקסטימ-
לעכקייט ,װאָס איז געווען אַזױ מאָדנע ביי אָט דעם אַסימילירטן
קינסטלער .ער האָט זיך דערנענטערט צוֹ יײידיש-ליטעראַרישע
קרייזן ,אילוסטרירט ביכער פון יידישע שרייבער .ער איז געװואָרן
איינער פון די אָנפירער פון דער לעמבערגער יידישער טעאַטער*
יט
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לדושים
סטידיע ימאַסקעי ,זיך באַטײליקט אין דער נאָרמאַלער אַרבעט
פון דער סטודיע און פּראַיעקטירט פאַר זײי דעקאָראַציעס .און
 -ווייטער געמאָלן דעקאָראַציעס פאַר די יידיעוע קליינקונסט-טעאַטערם ,פאַר טעאַטערס װאָס האָבן גאַסטראָלירט אין לעמ-
בערג :יאָנאַס טורקאָווט ,משה ליפּמאַנס אויפפירונגשע .אָבער
ידעט הױכפּונקט פון זיין סצענאָגראַפישער אַרבעט האָט ער
דערגרייכט ביים יוויקטי (וואַרשעװער יידישער קונסט-טעאַטער),
וועלכער האָט אונטער דער לייטונג פון זיגמונט טורקאָוון באַנײט
 זיין טעטיקייט אין יאָר  -- 8391אויף דער לעמבערגער באַזע.די פּראָיעקטן פון פריץ קליינמאַנס דעקאָראַציעס און קאָסטיומען
צו זיגמונט פורקאָווס אויפפירונגען פון ישולמית'י (אין זיין
אייגענער באַאַרבעטנג) און יבר כוכבאי (אין דער באַאַרבעטונג
 פון ישראל אַשענדאָרף) ,יבראָדערזינגערי (פון שלמה פריזאַ-מענט  --ישודּאל אַשענדאָרף) ,האָט וייט איבערגעשטיגן די
|
ראַמען פון סתם טעאַטער-דעקאָראַציעס .זיי זיינען געװאָרן
קינסטלערישע מיטשאַפער פון די גלענצנדיקע ספּעקטאַקלען
און שותפים צו זייער דערפאָלג.
יענע זיבּן לעמבערגער חדשים פון יוויקטי זיינען געווען די
צייט פון מיין גרעסטער התקרבות מיט פריץ קליינמאַנען דאַן
האָבן מיר געפונען די פולשטענדיקע גייסטיקע נאָענטקייט --
ביי דער אַרבעט ,שמועסן ,זיסקוסיעס .דאַן האָב איך זיך טאַקע
איבערצייגט װי גרױיס סיאיז דער גײיסטיקער אוצר פון פריץ
נישט בליז דאָס ,װאָס ער
קליינמאַנס אינערלעכער וועלט.
פלעגט אויסדריקן אין זיין בילד ,צייכענונג ,קאַריקאַטור ,נאָר
אויך דאָס .װאָס ער האָט געטראַכט וועגן קונסט ,וועגן וועלט,
וועגן מענטש".
! יצחק טורקאָוו--גרודבערג דערציילט ,אַז ער האָט נאָך צויי
מאָל זיך געטראָפן מיט ק .נאָכן אויסבראָך פון דער צווייטער וועלט-
מלחמה .איינמאָל ,באַלד נאָכן אַנטלויפן פון װאַרשע .ק .האָט שוין
דעמאָלט אין לעמבערג אָנגעהויבן עפּעס צו טאָן ביים יידישן טעאַ-
ט-ער ,װאָס האָט זיך גענומען אָרגאַניזירן .ער איז געווען ,װי תמיד,
אױיסגעפּוצט , עלעגאַנט ,אָבער נאָך מער פאַרשלאָסן אין זיך .דאָס
צווייטע מאָל האָבן זיי זיך געטראָפן אין לעמבערג ,קורץ פאַר היט-
לערס אָנפאַל אויפן סאַװיעטנפאַרבאַנד .ק .האָט דעמאָלט געמאַכט
אַ סך דעקאָראַציעס פאַרן יידישן מלוכה-טעאַטער און געהאַט אַ סך
דערפאָלג .ער האָט איבערגעגעבן ,אַז ער מאָלט די בילדער פון
'אַלע הייליקע' (סטאַלינס און די אַנדערע סאָוויעטישע דעמאָלטיקע
פירער) און ציט דערפֿון פּרנסה פאַר דער גאַנצער משפּחה ,וי אויך
ק:אַריקאַטורן פאַר דער װאַנט-צייטונג ,אָבער אין דער זעלבער צייט
! האָט ער אים געויזן אַ טעקע קאַריקאַטורן אויף די סאָוויעטישע
| גדולים ,װאָס ווען זפיאַלט אַרײן אין די הענט פון דער 'ענקואַדע',
; װאָלט ק .זיכער פאַרשיקט געװאָרן אויפן ווייטן צפון ,און ג .פאַרענ-
יי
יי
!'דיקט זיינע איינדרוקף ! .
ייר -אַ טאָג פאַר מיין אַוועקפאָרן ,האַב איך געזען די לעצטע
יידישן מלוכה-טעאַטער :גאָלדפאַ-
עוןרגער
בפ
מרע.
עמיע
לדרע
פ{ -דענם ידאָס צענטע געבאָטי אין אַ נייער באַאַרבעטונג און רעזשי
פון אידאַ קאַמינסקאַ... .דאָס איז געווען אידאַ קאַמינסקאַס איינע
!/
 פֿון די גרעסטע רעזשיסערישע דערגרייכונגען ,און אין דערליינע ראָל געשפילט די סצע-
{  -דערגרייכונג האָבן נישט קקין
= נאָגראַפישע פּראַָיעקטן פון פריץ קליינמאַן .מאַנומענטאָל און
 = באַוועגלעך .אויסערלעך רעאַליסטיש ,פאַנטאַסטיש-שיין ,מאָלע-יש אשופןּילעוודיק .איך האָב אים אויפריכטיק גראַטולירט.
ר-
!
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באַגנד
זיין ענטפער איז געווען ידי אַרבעט אין טעאַטער איז נאָך מיין
איינציקע טרייסט" .אָבער אױיך די טרייסט איז אים שוין נישט
באַשערט געווען לאַנג צו האָבן".
יוסף סאַנדעל גיט אַזאַ אָפּשאַצונג וועגן ל',ס מאָלער-קונסט:
ידי אימפּולסן פאַר זיין שאַפונג האָבן געשטאַמט פון די
דראַמאַטישע און אין אַ געוויסער מאָס אַפילו גראָסטעסקאַרטיקע
איבערלעבונגען פונם קינסטלער .ער האָט ליב געהאַט זיך צו
פּאַרטיפן אין פאַרשיידענע פאַנטאַסמאָגראַפּיעם ,װאָס זיינען גע-
ווען נאָר אים אַלין צוטריטלעך ,און אַרױסבאַקומען די פאַרשיידנ-
אַרװיקסטע פאָרמען ,װאָס האָבן ויך צונויפגעפלאַכטן אץן אַ
גאַנצן לאַבירינט פון אַ סצענאַר ,וועלכן סיאיז שווער געניער
צו באַצײיכענען .פרידעריק קלײינמאַן האָט אַ סך געאַרבעט ביים
רייסברעט און הגם ער האָט זיך נישט באַנוצט מיט קיין צירקל,
דאָך איז זיין אַטעליע גיכעד:ענלעך געווען צו אַן אַרבעטסצימער
פן אַן אַרכיטעקט .צענדליקער וױיסע פּאַפּיר-בלעטער זיינען
אַרױיס פון אונטער זיינע פינגער וי העלע קאָלירטע קאָמפּאָזײ
ציעס ,װאָס האָבן מיט
שיידנסטע
געהאַט

פאָרמען.

נאָרמאַלע

שטיין דעם

זיך פאָרגעשטעלט
קליינמאַנס

קאַנטורן.

בילדער

סיאיז

אינהאַלט ,וואָס דער

אָבער

קינסטלער

אַ געמיש
האָבן,
שווער

פון די פאַר-

װאָס

אַן אמת,

געווען

צו פאַר-

האָט געװאָלט

אַרױס-

-ברענגען,

אין מששך פון לאַנגע יאָרן האָט קליינמאַן געאַרבעט אַלס דע-
קאָראַטאָר פון דעם לעמבערגער טעאַטער .אױף דעם געביט
האָט עו אַרױסגעווזן אַ סך אײנפאַלערישקײט .ער האָט ליב
געהאַט צו עקספערימענטירן .ער פלעגט אַנטלױפן פון דער /
ווירקלעכקייט אין עפּעס ווייטע עולמות .ער האָט זיך אָבער נישט
באַגנוגנט מיט טעאַטער-דעקאָראַציעס .ער האָט אויך געהאַט
אַנטפּלעקערישע אַמביציעס און פלעגט זיך אָפט אַריײנװואַרפן
אין אַ ברייטער וועלט פון פאַנטאַזיעס .קליינמאַנס קאָמפּאָזיציעס
פאַרמאָגן אויך מעלאָדישקײט .אָבער קודם כל מאַכן זי דעם
איינדרוק פון קאָנצעפציעס צעשפּאָלטענע ,נישט-איינהייטלעכע
אין זייערע פאָרמען .צוליב די טעמים מאַכן זיינע אַרבעטן דעם
איינדרוק פון אַבסטראַקטע ,פון עפּעס ליניעס ,ספיראַלן און
פאַרשיידענע קאַנסטרוקציעס ,ואָס קאָנטראַסטירן צווישן זיך,
און דאָס אַלץ באַדעקט דער קינסטלער מיט העלע פאַרבן
| פריעריק קליינמאַן שטאַמט פונם עקספּרעסיאָניזם ,און אין
דער פאָרס האָט ער געשאַפן אַ סך שטאַרקע און לעזבארע ביל-
דער ,װאָס דערנענטערן אים צו אָטקאַר קאָקאָשקאָ און די דייטעזי"
שע עקספּרעסיאַניסטן וי קירכנער ,פעכששטיין און טיילמאָל אפי-
לו צו דער וויזיאָנערישקייט פון קובינען .קליינמאַן איז דורכגע-
גאַנגען פאַרשייזענע פאַרענדערתנגען פונם אימפרעסיאָניזם ביז
עקספּרעסיאָניזט אדן צום סוף ביז אַבסטראַקציאָניזם .די וועלט
פון זיינע טרוימען איז באַהױכט מיט אַ סך פּאָעזיע ,הגם רעאַלי-
זירנדק זיינע איינפאַלן ,דעפאָרמירט ער יי מייסטנס .ער פאַר-
מעסט זיך אויף דרייסטע קאָמפּאָזיציעס אין וועלכע ער דערגרייכט
|
אָפט זעלטן שיינע פאַרבן-פאַרבינדונגען.
קליינמאַן האָט געהאַט אַ סך אָנהענגער פון זיין קונסט ,און

דאָס נישט בלויז אין לעמבערג ,נאָר אין פאַרעיידענע שטעט אין
פּוילן ,ער האָט חוץ אין לעמבערג אויסגעששטעלט זיינע בילדער
אין וואַרשע ,קראָקע ,לאָדזש ,פױלן אין יאָר  9391האָט ער
אָנטייל גענומען צװזאַמען מיט אַ גרופע לעמבערגער יידיעזע
מאָלער

אין

דער

אויסשטעלונג

פון

דער

װאַרשעװער

יידישער

לעססיקאַן

פון

! געועלשאַפט צו פאַרשפּרײַטן קנסט .קליינמאַן איז געוען אַ
פּאָרטרעטיסט פון אַן אײגנאַרטיקן סטיל ,וועלכן מיהאָט לייכט
געקאָנט דערקענען אינם פּאָרטרעט האָט ער געקאָנט צנויפ-
שׂמעלצן די קערפּערלעכע אײיגנשאַפטן פון מאָדעל מיט זיינע
גייסטיקע ואַלאָרן און אַזױ אָרום אַרױסבאַקומען דאָס וועזנטלע-
כע פונם פּאָרטרעטירטן .פאַרגלייכנדיק די עאַפונג פון פרידעריק
קליינמאַנען מיט דער קונסט פון דער סביבה אין וועלכער ער
האָט געלעבט ,מיט די פאַרשיידענע ריכטונגען פון יענער צייט,
מוז מען פעסטשטעלן ,אַז די אינדיווידואַליטעט פונם קינסטלער,
זיין ספעציפישקייט ,זאָס זוכן אורשפּרינגלעכקײיט און דאָס
גלייכצייטיקע אינטעלעקטואַליזירן ,װאָס דריקט זיך אויס אין
דער רייכקייט פון די שעפערישע איינפלוסן -- ,אָט ואָס עס
שלאָגט זיך ביי אים אַרױס אויפן ערשטן פּלאַן .סיאיז ווערט אוו-
טערצושטרייכן ,אַז קליינמאַן האָט אויך געשאַפן אינטערעסאַנטע
סאַטירישע צייכנונגע .ער איז געווען אַ מיטאַרבעטער פון דעם
לעמבערגער סאַטירישן זשורנאַל ישטשוטעקי .אַלס צייכנער האָט
קליינמאַן אויך געגעבן זיין צושטייער צו די סאַטירישע טעמעס,
װאָס דער זשורנאַל האָט באַרירט,

קליינמאַן האָט אויך ,צווישן אַנדערע ,געשאַפן אַ משונהדיקן
אױיטאָפּאָרטרעט .ער שטעלט זיך פאָר אין געשטאַלט פון דיאָגי-
נאַסן בי אַ פאַס וויין .איבער אים ,וי זיי װאָלטן געשוואומען אין
דער לופט ,טראָגן זיך פּאַרשיידענע גראָטעסקאַרטיקע פיגורן
מעגלעך ,אַז זיי דאַרטן מיט זיך פאָרשטעלן די ווירקונג פונם
וויין ,װאָס פּאַרשכורט דעם געדאַנק .בי דעם אַלעם האָט אויך
קליינמאַן געקאָנט זיין ערנסט ,איבערהויפט דעמאָלט ווען מיהאָט
באַדאַרפט לייזן ערנסטע פּראָבלעמען ,הױפּטזאַכלעך ביים שאַפן
טעאַטער-דעקאָראַציעס .אין די לעצטע יאָרן פאַר דער צווייטער
וועלט-מלחמה האָט מען קליינמאַנען אויך צגעצױגן צו דער
שאַפּונג פון טעאַטער-דעקאָראַציעס אין יידישן טעאַטער אין
װאַרשע ,אַזױ װי קליינמאַן איז נישט באַלאסטעט געווען מיט
קיין שום שול און רוטי ,האָט ער געקאַנט אָן שום שטערונגען
 שאַפּן אָריגינעלע דעקאָראַציעס ,װאָס האָבן שטאַרק געװוירקטאויפן צושויער",

און וועגן ק'.ס לעצטן פּעריאָד שרייבט יצחק טורקאָוו-גרודבערג:
איך צוױיפל? צי סיאיז געווען נאָך אַ יידישער קינסטלער,
װאָס זאָל קאָנען מיט אַזאַ סאַרקאַזם און מאַקאַברישקײט איבער-
געבן  --אין אַ װילדער שפּיל פון ליניעס און פאַרבן  --די
גאַנצע טראַגישע עקספרעסיע פון געטאָ-אונטערגאַנג ,װוי דאָס
איז געווען מסוג? צו טאָן פריץ קליינמאַן .כאָטש פון דער אַנדע-
רער זיט קאָן איך זיך נישט פאָרשטעלן אים  --דעם שטענדיק
עלעגאַנט-אויסגעפוצטן און אויסגעגלעטן ,דעם ווינער דזשענטל-
מען ,וועלכער האָט אַ ביסל געוואָלט שפּילן דעם קאַלטן ענגלענ-
דער  --אין דער גהינומדיקער סביבה פון געטאָ ,פון היטלע-
ריסטישן לאַגער .און ווען איך האָב געהערט נאָך דער מלחמה
וועגן פריץ קליינמאַנס איבערלעבונגען אין לעמבערגער געטאָ
און לאַגער,

וועגן

זיין כסדרדיקן

אַרױסגעראַטעוועט

ווערן

פון
וועגן

פאַרשיידענע סעלעקציעס און טראַנספּאָרטן יצום אווון,
ן
ע
זיין איבערקומען אַ טיפוס אין געטאָ און אַרױסקאַראַבקעוו
זיך
אױיך דערפן  --האָב איך ממש נישט געגלייבט ,אַז דאָס איז
! מעגלעך געווען בי אָט דעם צאַרטן עסטעט און אינטעלעקטאַל,
אַז ער האָט געהאַט כוח דאָס אַלץ איבערצוטראָגן
אט
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יידישן

טעאַטער

מען וייס נישט גענו ווען פריץ קלײַנמאַן אאיוזמגעקומען
מען איז זיך משער ,אַז אין אַ לעצטער אַקציע ,אין יאָר ,3491
אָדער אפשר גאָר אין אַ לאַגער ,אין יאָר  ,4491אַזױ צי אַזױ --
ער האָט באַוויזן איבערצוהאַלטן  372יאָר געטאָדאון לאַגער-גרױי-
לן ,פאַרלירנדיק זיין פאַמיליע ,צו וועלכער ער איז געווען אַזױי
צוגעבונדן (צוליב איר זיך נישט געלאָזט אין דער גרויסער
קינסטלער וועלט ,ווי זיין נאָענסטער חבר ,דער קינסטלער זיג-
מונט מענקעס); פאַרלירן זיין אַרבעטס-וואַרשטאַט ,זיינע חברים
און סביבה ,זיין באַליבטן לעמבערגער פּייסאַזש .דאָס איז פאַר
מיר געווען דער גרעסטער וואונדער פון מענטשלעכער אויס-
האַלטעוודיקײיט און אויסדויער  --אַ וואונדער ביי אַזאַ מענטען
װי דער קינסטלער פריץ קלינמאַןײ.
וועגן זיין טראַגישן סוף שרייבט יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך
פ,אַרלאָשענע שטערן":

ווען די זייטשן האָבן פאַרנומען לעמבערג ,האָט קליינמאַן
אויפגעהערט צו מאָלן .ער האָט געאַרבעט אַלס פּשוטער אַרבע-
טער .בעת דער ערשטער גרױטער יאַקציעי אויף יידן ,אין חודע
אױגוסט ( 2491נאָך פּאַרן איינפירן סיגעטאָ) ,װואָס האָט געדויערט
דריי װאָכ ,האָבן די דייטשן יצוגענומעױ פריץ קליינמאַנס מוד
טער און זיין שוועסטער דאָינע בעקער מיט איין קינד .דאָס
צווייטע קינו (דאָס עלטערע) איז געווען דעמאָלט ביי קליינמאַנס
אַ יינגערע שוועסטער ,זאָשיע ,וועלכע איז נישט געווען פּאַרהיי-
ואַט .זי האָט מען ניט גענומען .פריץ איז בעת דער דאָזיקער
יאַקציעי געווען ביי דער אַרבעט .ווען ער איז אַהיימגעקומען,
האָט ער שױן נישט געטראָפן זיין משפּחה.
צויי װאָכן נאָך דער ערשטער גרױסער יאויסזידלונגי איז
איינגעפירט געװואָרן דאָס לעמבעויגער געטאָ (לטער סעפטעמבער
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אין געטאָ האָט פריץ קליינמאַן געאַרבעט אַלס ציגל-טראַָ-

גער ,פון וועלכן ער האָט נישט פאַרדינט אױף לעבן ער איז
:
שטענזיק אַרומגעגאַנגען אַ הונגעריקער.
נאָך פאַר דער ערשטער גרױסער יאַקציעי ,ווען די דייטשן
האָבן אַרויסגעפירט גרופעס יידן אויף די אַזױ-גערופענע יפּיאַס-
קעסי מאַמדן) כדי זיי דאָרט צו דערשיסן ,האָט פריץ קלײינמאַן
באַזוכט זיין משפּחה עבער  --אַ באַקאַנטער לעמבערגער אינ-
זשיניער מיין מוטער איז געווען אַ שוועסטער פון פריץ קליין-
מאַנס פאָטער) .ער איז אַריינגעקומען צו עבערן אַ דערשיטער-
טער פון דעם ,װאָס ער האָט געזען ער האָט געזאָגט ,אַז ער
ועט די יסצענעי קיינמאָל אין לעבן נישט פּאַרגעסן אַ סצענע,
װאָס שטייט אים לעבעדזיק פאַר די אױגן פון דעם ,פון אָנגע-
פילטן מיט יידן ,לאַסט-אױטאָ ,װאָס איז געווען איבערגעדעקט
מיט אַ יפּלאַנדעקעי ,האָט אַרױסגעשטאַרט אַ האַנט פון אַ פרוי,
װאָס האָט געמאַכט דעט איינדווק װי די האַנט האָט זיך גע-
ווענדט צום הימל נאָך נקמה ..די דאָזיקע טצענע  --האָט קליינ-
מאַן געזאָגט  ---מח ער פאַראײיביקן אויפן לייוונט .ליידער איז
דאָס אים שױן נישט געלונגען
אין געטאָ האָט ער זיך ווייטער גענומען צייכענען קאַריקאַ-
טורן .אָבער  --דאָסמאָל  ---טרויעריקע קאַריקאַטורן ,פון יידיעזע
פּאַליציאַנטן; קאַריקאַטור ,װאָס האָבן זיך אונטערשיידט פון
זיינע פ-אמַרלחמהדיקע אַרבעטן מיט דעם ,װאָס זיי האָבן דאָס-
מאָל נישט אַרױסגערופן די קאָמישע זייט פון דער סיטואַציע,
װי דאָס איזן געווען דאָס כאַראַקטעריסטישע ביי אים .זײַנע
געטאָ-קאַריקאַטורן האָבן אָפּגעשפּילט די גאַנצע שוידערלעכע
יי
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צדוטים-
צו

יידישע טראַגעדיע און די אוממעוטשלעכע באַדינגונגען
וועלכע אַ טייל פון זיינע ברידער זיינען געטריבן געװואָרן.
נאָכדעם וי קליינמאַן האָט פאַרלאָרן זיין מוטער און שוועס-
טער ,האָט ער זיך אויפגעהאַלטן אין דער וווינונג פונם אַקטיאָר
סעווערין צווערלינג ,זיין נאָנטן חבר.. .היות סיהאָט די דייטשן
פאַרפעלט אַ קאָנטיגענט יידן צו דער שוחיטה ,האָבן זיך חברה
ס.ס-.לייט מיט זייערע אוקראַינישע שותפים אַ לאָז געטאָן איבער
די יידישע הייזער צו זוכן זײיערע קרבנות .צווישן אַנדערע זי"
נען זי אָרײנגעפאַלן אין הז פון די צווערלינגס ,און וועמען
די האָבן דאָרט געטראָפן ,האָבן זיי צוגענומען מיט זיך ..פריץ
קליינמאַן האָט דער חברה רוצחים געוױיזן זיין לעגיטימאַציע,
אַז ער אַרבעט און איז אַ ינוצלעכער יודעי .סיהאָט אים גאָרניעט
געהאָלפט .מען האָט אים ,צוגלייך מיט די איבריקע געכאַפּטע
ייד אָפּגעפירט אין יאַנאָווער לאַגער .פון דאָרט האָט מען די
ייד נאָך אַ יסעלעקציעי ,אַװעקגעשיקט אין טױט לאַגער בעל-
זשעץ .בעת דער 'סעלעקציעי האָט מען יעדן איינעם געפרעגט
װאָס זיין פאַך איז .ווען די ריי אין געקומען אױיף קלינמאַנען,
האָט אַ פרוי פון אַ געשטאַפּאָ-מאַן ,װאָס האָט זיך צוגעקוקט צו
דער יסעלעקציעי פון מענטשן{ ,בײי| וועלכע מען האָט צוגע-
נומען דאָס רעכט צום לעבן ,געװואָרפן אַן אױיג אויף פריץ קליין-
מאַנען .זי איז צו אים צוגעגאַנגען און אים געפרעגט מיט װאָס
ער באַשעפטיקט זיך .ווען קליינמאַן האָט געענטפערט ,אַז ער איז
אַ מאָלער ,האָט זי אים געפרעגט צי ער מאָלט אויך פּאָרטרעטסן
װען ער האָט געזאָגט ,אַז יאָ ,האָט די דייטשקע אים געהײיסן
אַרױסנעמען פון דער רײי און |זי האָט} אים מיטגענומען צו
זיך אַהיײם .דריי טעג האָט ער געמאָלן פּאָרטרעטן פון איר .אַלט
באַלױנונג האָט זי אים אַרױסגעלאָזט פריי ,קליינמאַן איז צוריק-
געקומען אין געטאָ אַרײן
אין אַ צייט אַרום אין ער קראַנק געװאָרן אױיף טיפוס און
מען האָט אים גענומען אין שפּיטאָל אַריײין ווען זיין חבר צווער-
לינג האָט אים באַזוכט אין ששפּיטאָל ,האָט ער אים פאָרגעלייגט,
אַז ווען ער וועט אַרױס פון שפּיטאָל ,זאָלן זיי זיך אויסבאַהאַלטן,
און שפעטער װעט זי אַזי אַרום געלינגען איבערצולעבן די
מלחמה .קליינמאַן האָט זיך פון דעם פּלאַן אָפּגעזאָגט .ער איז
שױן צו שואַך  --האָט ער געזאָגט  --און ער װועט עס עוין
נישט קאָנען דורכהאַלטן .נאָכדעם װוי קלינמאַן אין געזונט גע-
װאָרן ,איז ער צוריקגעקומען אין געטאָ אַרײין ,וואו מען האָט
אים ווידער געכאַפּט און אַוועקגעפירט אין יאַנאָװער וואַלד ,צום
צוױייטן מאָל .דאָסמאָל האָט ער שוין נישט געהאַט קיין מזל צו
פרויען .גענוי וועגן פריץ קליינמאַנס טיט איז מיר עווער גע-
ווען פעסטצושטעלן .לויט אַלע װאַרשזײנלעכקײטן איז ער אומגע-
קומען בעת איינער פון די לעצטע יאַקציעסי ,אין יאָר 5491
מיט פריץ קליינמאַנען איז אַװעק פון דער וועלט נישט נאָר
דער פאַרקערפּערער פון דער לעמבערגער לאַנדשאַפט ,נאָר אויך
איינער פון די אינטערעסאַנטטטע מאָלערס און טעאַטער-דע-
קאָראַטאָרס פונם יידיעזן פּוילןי.
אַנדערע פּרטים וועגן זיינע לעצטע טעג און טראַגישן אומקום
יידישע
גיט אָן יוסף סאַנדעל אין זיין בוך אומגעקומענע
קינסטלער";
יבעת דער היטלער-אָקושאַציע איז קלײנמאַן אַריינגעפאַלן
אינם יאַנאָוער לאַגער .דאָ האָט ער געאַרבעט אַלס וועבער.
דערביי האָט ער אין דער הייט אַ סך געצייכנט .ער האָט געצייכנט

באַנד
אַ סך קאַריקאַטורן פון די היטלעריסטישע תלינים .עס האָט זיך
בי אים אָנגעקליבן אַ היבשע טעקע מיט פאַרשיידענע לאַגער-
מאָטיזון .נישט איינמאָל האָט אויך קליינמאַן זיך באַמיט ,איינ-
שמעלנדיק דאָס לעב ,אַרוֹיסצושיקן פון לאַגער די דאָזיקע
צייכנונגען .איצט וייסן מיר נישט װאָס עס איז געװאָרן מיט זי
דער קינסטלער איז ,וױיזט אױים ,אומגעקומען אין לאַגער .אויף
דער נאָכמלחמהדיקער אויסשטעלונג ,װאָס איז איינגעאַרדנט.
געוואָרן אין צוזאַמענהאַנג מיטן פינפטן יאָרטאָג פון אויפשטאַנד
אין װאַרשעווער געטאָ ,האָט זיך אויך געפונען אַן אַרבעט פון
פרידעריק קליינמאן .דאָס איז געווען זיין פּאַרמלחמהדיקער
אױטאָפּאָרטרעטײ.
אין דעם זעלבן בוך ברענגט אויך סאַנדעל רעפּראָדוקציעס פון
ק'.ס צייכענונגען:
,ייזין מיט אַ ספר תורה" און ,פאַנטאַזיע" ,און באַמערקט ,אַז
ביים לאַנג-יאָריקן זאַמלער פון פּאַרשײידענע חפצים פון דער פאָלקסי
קונסט ביי דער יידישער באַפעלקערונג אין פּױלן מאַקסימיליאַן
גאָלדשטײן פון לעמבערג ,וועלכער איז אויך אומגעבראַכט געװאָרן
דורך די דייטשן ,האָבן זיך געפונען בילדער פון קי
יאָנאַס טורקאָוו אין צווייטן באַנד פון זיין בוך ,פאַרלאָשענע
שטערן" ברענגט פאָטאָגראַפיעס פון די צוויי דעקאָראַציעס פון

ק .צו ,,שולמית" ,קאָסטיומען און דעקאָראַציעס צו ,בר כוכבא" און

'די בראָדערזינגער" ,און אַ צייכנונג פון יוסף קאַמען אַלס ,הער"
שעלע אָסטראָפּאָליער?,
,יטבל'ט" ,װאַרשע ,ג'
בער בראָזער , --די בראָדער זינגער" אין ,װיקט" ,ל
,93291 5

,

כוכבא.

, ,

אין ,װיקט , ,ליטבל

דר .לייב האַמער  --פרעמיערע ,בר
װאַרשע ,נ',9391 ,11 .
ּ,אַרלאַשענע שטערן " בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צװיי,
יאָנאַס טורקאָװ  ---פ
זז,6817871 .,

,591 ,881

,132

אין

פּוילן",

,ומגעקומענע יידישע קינסטלער
יוסף סאַנדעל  --א
+ ,7צווייטער באַנד ,זז822 ,712 ,98:78 .
זיגמונט טורקאָװ , --די איבערגעריסענע תקופה ,/בוענאָס איירעס,
וו,054 ,844 ,871 ,531:331 ,
יצחק טורקאָװוגרודבערג , --אויף מין װעג' ,בענאָס אײרעס,
זז,231-521 .

באַרטשעוװוסקא ,אירענא

ט",

װאַרשע,

.1691
,4691

{דבורה}

געב --- 7981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאציסן

געבוירן  7981אין דמיטריעוו ,קור"
סקער געגגט ,רוסלאַנד .פאָטער  --אַ
שניידער אין קורסק .געענדיקט אין 3191
די קורסקער פרויען-גימנאַזיע און אָפּגע-
פאָרן קיין קיעוו פאָרטזעצן איר בילדונג
אין דער אָרטיקער אוניווערזיטעט .דער"
נאָך זיך איבערגעטראָגן קיין כאַרקאָו,
וואו זי האָט גענומען אַן אַקטיון אָנ"
טייל אין קאַנצערטן און ספּעקטאַקלען פון
ליבהאָבער אין רוסיש .אַ ביסל שפּעטער
געװאָרן אַ פּראָפעסיאָנעלע אַקטעריסע אויף דער רוסישער בינע
און געענדערט איר ערשטן נאָמען דאָראַ אויף אירענאַ.
אין  0291עמיגרירט קיין ריגע ,וואו זי האָט זיך לכתחילה
באַטײליקט אין אָרטיקן רוסישן דראַמאַטישן טעאַטער אין שפּע-
יע
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ע
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יירישן
חסזח

טער אַריבער אויף יידיש אין יידישן טעאַטער,
טים-טעאַטער ,דערנאָך אין די אַנדערע טרופּעס,
זלמן זילבערצווייג ,וועלכער האָט זי געזען שפּילן אין ריגע,
באַמערקט ,אַז אויסער אַ פרויאישן חן ,װאָס האָט איר זייער גש-
דינט צו די ראָלן ,וועלכע זי האָט געשפּילט ,איז זי אויך באַזעסן
אַ פיינעם דראַמאַטישן טאַלענט .װאָס איז זיכער אויסגעשליפן
געװאָרן דורך איר שפּילן אויף דער רוסישער בינע .עס איז
געווען קענטיק אין איר שפּילן אינטעליגענץ .פאַרשטענדניש און

אַ באַנעם פון די ראָלן ,װאָס זי האָט פאַרקערפערט .
אין
מיטן
געָי
אַרי-

לויט מאַקס פּערלמאַן ,וועלכער האָט מיט איר געשפּילט
סעזאָן  9291-8391אין ריגע .האָט זי דאָרט חתונה געהאַט
רוסישן אַקטיאָר און רעזשיסער באַראַבאַנאָוו .וועלכער האָט
שפּילט אין דער רוסישער דראַמע אין ריגע ,און זי האָט אים
בערגעפירט אויף דער יידישער בינעי
ווען די נאַציס האָבן פאַרכאַפּט ריגע און האָבן פאַרשיקט די
ריגער יידן אין א געטאָ ,האָבן זיך צווישן זיי אויך געפונען בי
און איר מאַן ,דעם  03נאָוועמבער  1491איז זי אין אַ קאַלטן
פראָסטיקן פרימאָרגן צוזאַמען מיט  81טויזנט יידן ,אַרױסגעפירט
געװאָרן הינטער ריגע ,אין רומפולער װאַלד ,וואו זי איז גרויזאַם
פאַרטיליקט געװאָרן דורך די נאַציס און אַרײנגעװאָרפן געװאָרן
אין דעם מאַסן-קבר ,װאָס עס ליגט אויך איר מאַן
איר ברודער לעבט אין לענינגראַד,
מ .ע .פון מאַקס פּערלמאַן און ש .ע .פון יונה ראַדינאָװ.

וויסקינד ,מאַקט
{|געב877091 .

 ---אומגעבראַכט דורך די נאַציס}

געבוירן  8-7091אין ווילנע ,פּױליש-
ליטע .פאָטער  --אייגנטימער פון אַן
גימנאַזיע.
געענדיקט
אָפּטייקיגעשעפט.

יאָנאַס טורקאָוו גלייבט אויך ,אַז װו .האָט
אַ יאָר שטודירט אין ווילנער אוניווערזי"

טעט ,און איז שפּעטער געוען אַ לערער
פון העברעיש.
יאָנאַס טורקאָוו גיט איבער ,אַז בעת
ער האָט אין  2391אָנגעפירט אין ווילנע
מיטן דאָרטיקן יידישן פאָלקס-טעאַטער
אויף לודװיסאָרסקא  ,5מיט דער יידישער דראַמאַטישער שול ביי
דער ווילנער טעאַטער-געזעלשאַפט און אויך געלערנט אין דער
ווילנער העברשישער דראַמאַטישער סטודיאָ ,וואו ער האָט איינשטו"
דירט בען דזשאָנסאָן-סטעפאַן צווייגס 'װאָלפּאָנע' (דער טאַנץ אַרום
עגל הזהב) ,האָט ער צװוישן די ענטװזיאַסטישע גרופּע סטודענטן
געפונען אַ יונגנמאַן פון עטלעכע צװאַנציק יאָר ,װאָס איז ,פון איין
זייט ,געווען געבענטשט מיט גלענצנדיקע אויסערלעכע מיטלען
שלאַנק ,שיין ,אַ ליכטיק ,איידל פּנים ,גרויסע ,אָפענע אױגן אַ
שװאַרצער קאָפּ האָר .פון דער אַנדערער זייט  --געהאַט אַלגעמײנע
בילדונג ,אַ סך קולטור און אינטשליגענץ ,און דער דאָזיקער יונגער"
מאַן ,מאַקס (מיטיא) וויסקינד ,איז אין אַ קורצע צייט שפּעטער גע"
װאָרן זיין אַסיסטענט ,ווייל קיין גרויסן אַקטיאָרישן טאַלענט האָט
ער נישט געהאַט ,דאַקעגן האָט ער אַרױסגעװיזן אַ סך פאַרשטענדע-
ניש און פעיקייטן פאַר רעזשי .לויט זיין ,טורקאָווס עצה ,פאָרט װ.
אָפּ קיין װאַרשע ,טרעט אַרײן אין מלוכהשן אינסטיטוט פאַר טעאַ-
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טער-קונסט ,וואו ער קריגט אַ סטיפּענדיע און ווערט אויך דירעקטאָר

פון עמיגראַנטןיהאָטעל

אויף

מילנע

גאַס .ווייטער

שרייבט

יאָנאַס

טורקאָו:
אמאַקס וויסקינד איז געװאָרן סטודענט פונם רעזשסי-קורם
בייס העכערן אינסטיטוט פון טעאַטער-קונסט .עס האָט זיך מיט
אים שטאַרק פאַראינטערעסירט דער לײיטער פונם אינסטיטוט
אַלעקסאַנדער זעלװעראָוויטש און דער לייטער פון די רעזעי-
קורסן ,דער באַרינוֹטער רעזשיסער לעאָן שילער .ווען קלאַראַ
סעגאַלאָוויטש האָט איינגעלאַדן שילערן אויפצופירן אין איר
יטעאַטער פאַר יוגנטי עזעקספּירס ישטורםי ,האָט שילער צוגע-
צוגן ויסקינדן אַלט זיין רעזשי -אַסיסטענט .נאָכן פאַרענדיקן
דעם מלוכהשן אינסטיטוט איז וויסקינד אַנגאַזשירט געװאָרן
אָלס רעזשיסער און אקטיאָר אין פוילישן שטאַטישן טעאַטער
אין ווילנע ,וואו ער האָט געאַרבעט גאַנצע צוױי סעזאָנען .דער-
נאָך האָט וויסקינד געאַרבעט מיטן װאַרשעװוער ייוגנט-טעאַטערי,
װאָס איז צו יענער צייט געווען אױף אַ טורניי איבער דער
פּראָווינץ".
װאָס פּאַראַ האָפּנונגען מען האָט געלייגט אויף וו .אַלס רעזשיי
סער ,קאָן מען זען פון פאָלגנדיקער נאָטיץ פון מ .ק| .מ .קיטאי|
אין ,ליטעראַרישע בלעטער":

יאין ואַרשע עקזיסטירט אַ מלוכהשע טעאַטראַלע שולע,
װאַס איז די איינציקע אינסטיטוציע פון דעם אַרט אין דער וועלט,
וייל ,אַ חוץ אין סאָװיעטנפאַרבאַנד איז אין ערגעץ נישטאָ אַזאַ
טעאַטראַלער אינסטיטוט ,װאָס זאָל אויסגעהאַלטן ווערן דורך דער
מלוכה .דער דאָזיקער  מלוכה אינסטיטוט פאַר טעאַטראַלער
קונסט" ,װוי ער ווערט אָנגערופן אָפיציעל ,געפינט זיך אונטער
דער לייטונג פתם באַרימטן פױלישן אַרטיסט און רעזששיסער
אַלעקסאַנדער זעלװעראָוויטש .דער אינסטיטוט בילדעט אויס
אַרטיסטן און רעזשיסערן .סילערנען זיך דאָרטן אױך יידישע
סטודיאַנטן ,צווישן וועלכע עס צייכנט זיך באַזונדער אס דער
יונגער ווילנער מאַקס וויסקינד .דער דאָזיקער סטודיאַנט ,וועגן
וועלכן זעלװעראָוויטש האָט זיך שוין איינמאָל אָפּגערופן וי
וועגן זייער אַ באָגאָבטן תלמיד ,איז נישט נאָר באַפּרײט פון שכר-
לימוד ,נאַר באַקומט אויך אַ באַשטענדיקע סטיפּענדיע .מאַקס
וויסקינד שטודירט אויף דער רעזשי-אָפּטײילונג פונם אינסטיטוט.
בייס פּאַרענדיקן שטעלט יעדער שילער אַ פּראָבע-פאָרשטעלונג,
.וויסקינד האָט זנטיק געשטעלט בערנאַרד שאָוס ,דער באַי
שערטער מאַן" ,וואו ער האָט זיך אַרױסגעװיזן אַלס אַ זייער באַי
גאָבטער רעזשיסער .מ .וויסקינד איז דער ערשטער יידישער
רעזשיסער אין פוילן ,װאָס האָט אַ ספּעציעלע טעאַטראַלע ביל-
דונג .ער איז אַן אייגענער ,אַ נאַנטשטײענדיקער צו דער יידישער
פּאָלקט-קולטור .צי ער װעט זיך קאָנען אויסלעבן קינסטלעריש
אין אונדזער יידיש וועלט ,אָדער איס װועט אויסקומען אַוועקצו-
גײן צו אַנדערע טעאַטערס? מיר מאַכן אויפמערקזאַס אױף דעם
אונדזער געזעלשאַפטלעכקײט און באַזונדערס דעס יידישן אַר-
טיסטן-פאַריין ,וואָס האָט אַ באַשלוס צו שאַפן אַ יידישן קינסטלע-

רישן טעאַטערײ.
וועגן דעם איינדרוק פון ו'.ס ערשטע
יידישן טעאַטער ,שרייבט ש ,קאַטשערגינסקי:
;דאָס
היגן

מאַקסימאַלסטע

פּוילישן

טעאַטער

האָט
מ.

דאָ געגעבן

וויסקינד.

שוין

רעזש-אַרבעט
דער

רעזשיסער

אַביסל

צו

פֿאַרן
פון

באַשײזן
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סדושים-
דערציילט דער יונגער רעזשיסער וועגן דער ערשטער אױף-
פירונג זיינער אין יידישן טעאַטער, :פאַרהעלטניסמעסיק איז די
אויפפירונג אױיף אַן אָרט .הגם מיר דאַכט זיך ,אַז ווען איך
װאָלט געקענט דעם אַנסאַמבל פון פריער ,װאָלט איך נאָך מער
געקאָנט אַרױיסברענגען פאַרן צושויער .כיבין זיך מודה :כיהאָב
געהאַט טרעמע ביים צוגיין דעס ערשטן מאָל צו דעם יידיעזן
אַקטיאָר .איך האָב דאָך אים ניט געקענט או ניט געוואוסט ,אַז
צו דעם יידישן אַקטיאָר דאַרף מען צוגיין מיט אַנדערע קאַטעגאָ-
ריעס וי צום פילישן .מיין אַרבעט מיט דעם יונגן אַנסאַמבל
טיעיאַטערײ (צו וועלכן סיהאָט מיך רעקאָמענדירט ד"ר
פון נ
מ .וייכערט) האָט מיר געבראַכט צו אַן אָנגענעמער אַנטױישתג.
אַזאַ האַרציקע אַטמאָספערע ,אַזאַ  שעפערישע אַרבעט ,האָב איך
שין לאַנג ,לאַנג ניט געהאַט .איך דאַנק זיי פאַר דער באַגײם:
טערונג ,וואָס זיי האָבן מיר געגעבן ,און מיט דער גרעסטער פרייך
װעל איך זיך צושטעלן צזוייער דיספאָזיציע ווען נאָר זיי וועלן
|
זיך אין מיר נייטיקן
נישטאָ דאָרט
די פיעסע איז אויסגעפירט ריריען-אַליסטיש.
די פאַרביקע לצעוואַטע קאָסטיומען ,די קאַרברעכערישע אַקראָ
באַטישע שפּרונגען אונטערן קלאַנג פון אַלט-נײיעם פּויק .נישטאָ
דאָרט קיין צענדליקער סצענעס מיט מיסטישע עפעקטן  4אַקטן
יעדער באַזונדער ,אַ טראַגעדיע אַן און פאַר זיך .אַלע צװאַמען
 -איין גרויסע דראַמע ,װואָס ציט זיך ביז היינטיקן טאָג".| דר .מ .ווייכערט אין זיינע זכרונות ,דערציילט ,אַז ווען זיי האָבן
זיך צוגעגרייט אויפצופירן די זעקסטע פּיעסע .די האָלענדישע פי"
שער-דראַמע 'די פאַרלאָרענע האָפנונג' פון הערמאַן הײיערמאַנס:

יצו רעזשיסירן די פיעסע האָב איך פאַרבעטן מאַקס וויס-
קינד. .ויסקינד האָט פאָרמאָגט נישט בלױז אַ שטאַרקע ליבע
צום טעאַטער ,גרינטלעכע טעאַטראַלע אויסבילדונג און בלי ספק-
דיקן רעושיסערישן טאַלענט .זין שענסטע מעלה איז געוען
זיין הוי'ך עטישע באַציונג צו מחבר און אַקטיאָר .ער האָט ניעזט
געואָלט ווערן קיין שותף ליצירה ,ער האָט נישט אָנגעװאָרפן
קיין שאַבלאנען זי אַרטיסטן ,נאַר באַמיט זיך מיט זייערע יכולתן
אויפצובויען די ראָלן און אַרויסצוברענגען אַ גוטע פאָרשטעלונג.
אַ דאַנק דעם דאָזיקן צוגאַנג האָט זיך באַקומען אָ שטאַרקע
רעאַליסטישע אויפפירונג ,וואו יעדע געשטאַלט איז געוען אַ
לעבעדיקע און די אַטמאָספען פון האָלענדישן דאָרף אַן אמתדיקע.
דאָס זיינען נישט געווען יידישע בחורים און מיידלעך איבערגע-
טוענע פאַר פישערס .אױיף דער בינע האָבן געלעבט האָלענדער
מיט זייער פרייד און לייד ,קאַמפן און ראַנגלעניעון.
מיר זיינען שטאַרק צופרידן געווען פון דער צװאַמענאַרבעט
מיט וויסקינדן און נישט ויניקער ער מיט אונדז אין אַ שמועס
מיט אַ פאָרשטייער פון יליט .בלעטערי ,האָט ער דערקלערט:
יאַזאַ האַרציקע אַטמאָספער ,אַזאַ שעפערישע אַרבעט האָב אין
שוין לאַנג ,לאַנג נישט געהאַט .איך דאַנק זי פאַר דער באַגייסטע-
רונג ,װאָס זיי האָבן מיר געגעבן און מיט דער גרעסטער פרייך
װעל איך זיך צושטעלן צו זייער דיספּאַזיציע ווען נאָר זיי וועלן
זיך אין מיר נייטיקף .וויסקינדס יונג לעבן איז פאַרשניטן גע-
װאָרן דורך די נאַצישע רוצחים .ווען ער װאָלט געבליבן לעבן,
װאָלט ער געוויס באַרײיכערט די פילישע און אפשר די יידישע
און העברעישע בינע (ער האָט באַהערשט די העברעישע שפּראַך
און האָט זיך אין דער יוגנט באַטײליקט אין פאָרשטעלונגען פון
העברעישע דראַמקרײזן) מיט גוטע אויפפירונגען אָבער עוין
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באַנד
צוליב דער יפאַרלאָרענער האָפנונג' פאַרדינט ער דערמאָנט צו
ווערן אין דער געשיכטע פון יידישן טעאַטערײ.
עס איז אויך צוגעגרייט געװאָרן אַן איבערזעצונג פון ברונא
פראַנקס דראַמע  צוועלפטויזנט' ,וועלכע וו .האָט געזאָלט אויפפירן,
אָבער צוליב פאַרשיידענע סיבות איז זי-ד דאָס טעאַטער צעפאַלן
און עס איז ניט געקומען צו דער אויפפירונגי
און וועגן װו'.ס אָנטײל אין דער רעושי פון 'שטורם' ,שרייבט
דר .ווייכערט;
;אַ געשעניש אין יידישן טעאַטער איז געווען די צוױיטע
אויפפירונג פון דאָזיקן טעאַטער |יטעאַטער פאַר יוגנטי ,װאָס
האָט געביטן דעם נאָמען אויף יפאָלקס און יוגנט-טעאַטערין.
לעאָן שילער האָט ביי דער רעזשי-מיטהילף פון מ .וויסקינד
אויפגעפירט שעקספּיודס ישטורעסי ..נישט בליז די אויפפירונג
איז געווען אן אימפּאַנירנדיקע ,אויך אַקטיאָריש איז זי געשטאַנען
אױף אַ זעלטענער הױך .אָט דער ספּעקטאַקל האָט באַװין אַן
איבריק מאָל צו וועלכער מדרגה יידישע אַקטיאָרן פון עלטערן
דור קאָנען דעורגרייטן ביי דער פירונג דורך אַ גרויסן רעזעיסער",
וועגן וו'.ס ווייטערדיקן גאַנג שרייבט יאָנאַס טורקאָוו אין זיין
בוך ,פאַרלאָשענע שטערן":
;נאָגן אױסבראָך פט דער {צורייטער וװעלט |-מלחמה ,ווען
די סאָוויעטן האָבן פאַרנומען ב'יאַליסטאָק ,האָט וויסקינד געאַר-
בעט אַלס רעזשיסער פונט דאָרטיקן וױיסרוסיעץ יידישן מלוכה-
טעאַטער ,װוי אויך אין שטאָטישן קונסט אָפּטײיל אַלס טעאַטער-
רעפערענט .עששפעטער פאָרט מאַקס וויסקינד אין זיין געבוירן-
שטאָט ווילנע ,ואוו ער אַרבעט אינם דאַרטיקן יידישן טעאַטער.
נאָכן פאַרנעמען ווילנע דורך די דייטשן ,מאַכט וויסקינד דורך
דעם גאַנצן גיהנום; ער ווערט אַ בוי-אַרבעטער ביי אַ דייטעזישער
אונטערנעמונג .זיין עיינע פרוי ,מאַשאַ באַביצקי ,איך אַ סטו-
דענטין פון דער העברעישער סטודיע אין ווילנע ,ווערט אויף אַ
בעסטיאַלישן אופן אומגעבראַכט דורך די דייטען .אין ווילנער
געטאָ רעזשיסירט וויסקינד אין דאָרטיקן יידישן טעאַטער".
וועגן דאָזיקן טעאַטער שרייבט

יצחק טורקאָוו-גרודבערג:

אין ווילנע האָט זיך דאָס טעאַטער אָנגעשטױסן אױף אַ
װידערשטאַנד פון אינעוױיניק .ווען סיאיז באַוואוסט געװאָרן,
אַז מען טרעט צו צום אָרגאַניזירן אַ טעאַטער .האָבן אייניקע
גרופן אָנגעהױבן צוֹ פירן אַ שאַרפן קאַמף קעגן דעם ,אַרױסלאָזנ-
דיק אַפילו פלוג-בלעטלעך אין טרויער-רעמלעך מיטן טעקסט:
;אױיף אַ בית עולם שפילט מען נישט קיין טעאַטערײ".
דאָס האָט אָבער נישט אָפּגעשטעלט די אַקטיאָרן ,טעאַטער-
פריינט מיט דעם ענערגישן רעזשיסער מאַקס וויסקינד ,און אין
יאַנואַר  2491קומט פאָר די ערשטע פאָרשטעלונג פון אַ רעוו"
פּראָגראם .די אָביעקטיוע אָפּשאַצונג פון פּראָגראַס איז געווען,
אַז דער טיף -ערנסטער צוגאנג האָט נישט געשענדט די געפילן
פון צער און צאַרן ,פאַרקערט ,האָט געברענגט צו מאָמענטן פון
התרוממותי וי עס דערציילט דר .מ .דװאָרזשעצקי אין זיין
בוך וועגן ווילנער געטאָ)".
וועגן זיין ווייטערדיקן עטאַפּ און טראַגישן סוף דערציילט יאָנאַס
טורקאָוו ,אַז זיינע פריינט פון װאַרשע ,באַזונדערס דער טעאַטער-
פאַרװואַלטער דוד העלפמאַן מיט וועמענס געגטער פרוי װו .האָט
חתונה געהאַט ,האָבן אין  2491באַשלאָסן אים אַראָפּצוברענגען קיין
װואַרשע ,אין דער דאָרטיקער געטאָ.
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מען האָט פון װאַרשע אַרױסגעשיקט צויי דייטשן ,װאָס זיינען
ספּעציעל געקומען קיין ווילנע אים ,אַרעסטירן" און ברענגען קיין
װאַרשע ,וואו ער דאַרף געמשטט וערן פאַר אַ פּאָליטיש פאַרברעכן.
דאָס איז געווען דער אופן וי מען האָט איבערגעפירט פון ווילנע
אַ דיי אָנגעזענע יידן אין דער װאַרשעװער געטאָ ,וואו מען האָט
געגלייבט ,אַז זיי װעלן זיין זיכערער מיטן לעבן .אַ צייט לאַנג האָט
װו .געמוזט זיך אױסבאַהאַלטן אין דער געטאָ כדי מען זאָל אים
נישט מסרן .אין מיי  2491האָט ער אויפגעפירט אין װאַרשעװער
'עלדאָראַדאָ'-טעאַטער לעאָן קאָברינס 'דארפסיונג ,,פון וועלכער
ער האָט געמאַכט אַ טעאַטראַלע לייסטונג ,װאָס האָט ביי אַלעמען
אַרױסגערופן גרויס באַוואונדערונג ,ווייל ער האָט עס געשפּילט מיט
אַקטיאָרן ,װאָס פלעגן תמיד שפּילן שונד .ער האָט אָבער געשאפן
אַ מוסטער-פאָרשטעלונג אין וועלכער יעדער אָנטײלנעמער האָט
אַרױסגעגלאַנצט אין זיין ראָל ,באַזונדערס אָבער האַרי זיידערמאַן,
דער זון פון די אַקטיאָרן דוד זיײידערמאַן און חנה לערנער ,אין דער
טיטלראָל .דאָס איז געווען וו',ס לעצטע אויפפירונג און בכלל די
לעצטע אויפפירונג פון דעם טעאַטער .עס האָט זיך אָנגעהויבן די
עטאַפּנװײיזע ליקװוידאַציע פונם װאַרשעװער יידנטום .װ .האָט גע-
אַרבעט אין 'שאָפּ' אויף דער מילנע גאַס ,וואו בעת דער ערשטער
אַקציע! האָבן זיך גרופּירט כמעט אַלע יידישע טעאַטראַלן און
אַקטיאָרן .די לאַגע אין געטאָ איז אָבער געװאָרן כסדר שווערער.
ביז די ריי איז אויך געקומען צו דער מילנע גאַס .בעתן ערשטן
עטאַפּ ,ווען די דייטשן האָבן אַרױסגעריסן פון דאָרט אַ טייל 'שאָפּ'-
אַרבעטער ,האָט זיך ווי'ן איינגעגעבן אָפּצוראַטעװען
דעם 72טן סעפּטעמבער  2491האָבן די דייטשן דורכגעפירט אַ
סיז געווען
גרעסערע 'ידן-רייניקונג' אין דער גרויסער געטאָ .א
קלאָר ,אַז נאָכמיטאָג וועלן זיי קומען אויף דער מילנע גאַס ,און
יאָנאַס טורקאָוו האָט דעריבער געראָטן די קאָלעגן מיטצוגיין מיט
אים אין דער גרויסער געטאָ ,וואו ס'איז שוין דעם זעלבן טאָג פאָר-
געקומען אַן 'אַקציע' .וו איז אָבער פאַרבליבן אויף מילנע גאַס.
אָרום  7אין אָװונט ,ווען די באַהאַלטענע אין דער גרויסער געטאָ,
האָבן געפּרואװט אַרױסגײן ,האָבן זיי אויף עק דזשעלנע און זאַמענ-
האָף באַגעגנט אַ פאַרבייפאַָרנדיקע פור פון וועלכער איינער האָט
אויסגערופן 'אַנטלױפט ,מען פירט די מילנע גאַס .און וייטער
שרייבט יאָנאַס טורקאָו:
49וצלונג האָבן זיך דערהערט עטלעכע שאָסן .מיר האָבן
אָפּגעוואַרט אַ פּאָר מינוט און איך האָב פאַרזיכטיק אַרױסגערוקט
דעם קאָפּ און דערזען ס .ס-.לייט פירן אַ גרופע יידן איך בין וי
פאַרגליווערט געװואָרן .דאָס האָט מען געפירט די גאַנצע מילנע
און אַ טייל נאַװאָליפּיע גאָס .צווישן די אומגליקלעכע האָבן זיך
געפונען אַלע אַקטיאָרן מיט מאַקס ויסקינדן אין דער מיט.
; .מאַקס וויטקינד איז געווען אין בלויזן אַרבעטס-העמדל ,פאַר-
קאַשערט די אַרבל ,און ער האָט מאַרשירט מיט זיין שיינעם
אויפּגעהויבענעם קאָפּ ,שטאָלץ און ווירדיק ,אַרומגערינגלט דורך
זיין אַנסאַמבל ,וואָס האָט נישט לאַנג צוריק נאָך געפייערט גרויסע
טריומפן אין זיין אויפפירונג פון ידאָרפס-יונגי .דער וועג זייע-
רער איז דאָסמאָל געוושן אַ קורצער  --טרעבלינקע!".
אין די 'כתבים פון געטאָ' פון קדוש דר .עמנואל רינגעלבלום
געפינען מיר פאָלגנדיקע נאָטיץ וועגן װ'.ץ:
;אַ פעיקער רעזעזיסער ,אַן אויפגייענדיקער ששטערן אין יידיעזן
טעאַטער ,איז בשעת דער מלחמה אַװועק קיין מזרח .נאַכן
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געקומען די ס .ס .מיט די אוקראינער און צוגענומען דעם גאַנצן
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ברוינער {בראונער } ,יצחק .איטשל
 12סעפּטעמבער  -- 7881אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
(געב.

געבוירן  12סעפּטעמבער { 7881לויטן
נייעם ,ליט .לעקס" | 9881 -- .אין לאָדזש,
פּױלן .אין אַ מיוחסדיקער ,רייכער פאַ"
מיליע ,פאָטער ,יעקב ,איינער פון די יידי-
שע בויער פון דער טעקסטיל-אינדוסטריע
אין לאָדזש און אַ געזעלשאַפטלעכער עסקן.
באַקומען אַ יידישע און אַלגעמײנע דער"
ציונג ,געענדיקט אַ רוסישע גימנאַזיע און
שטודירט מאָלעריי אין װאַרשע ,קראָקע
און בערלין .לוט יוסף סאַנדעל ,האָט ב.
'
שוין פון די פריסטע יאָרן אַרױסגעװיזן אַ נייגונג צו מוזיק און צו
פּלאַסטיק .גלייכצייטיק מיטן לערנען זיך אין אַ צייכן-שול ,האָט
ער זיך געלערנט שפּילן אויף אַ פידל ,און צו פאַרטיפן זיין מוזיקאַ-
לישן שטודיום ,איז ער אָפּגעפאָרן קיין בערלין ,וואו ער האָט באַי
זוכט די קאָנסערװאַטאָריע .,װאָס איז געגרינדעט געװאָרן דורכן
באַרימטן קאָמפּאָזיטאָר יאָאַכים .צוליב אַן אומגליקס-פאַל ,ביי וועלכן
ער האָט זיך פאַרוואונדעט אַ האַנט .איז ער געווען געצואונגען
איבערצורייסן זיין מוזיקאַלישן שטודיום און זיך פון דעמאָלט אָן
אינגאַנצן געװוידמעט דער פּלאַסטישער קונסט .זיין אידעאַל און
וועג-ווייזער איז געווען ווינצענטי װאַן גאָג ,און צוליב זיין גרויסער
אַכטונג צו אים ,האָט ער זיך גענומען רופן 'ווינצענטי' |פאַרצויגן
שפּעטער אויף 'וואַצעק'|.

יוכף סאַנדעל שרייבט:

,ברױינער האָט געהערט צו דער גרופע לאָדזשער יידיששע
עקספּרעסיאָניסטן-ראָמאַנטיקער צוזאַמען מיט הענעך באַרטשינס-
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קין ,מאַרעק שוואַרצן ,יאַנקעל אַדלערן און נאַך אייניקע מאָלער.
די דאָזיקע קינסטלער האָבן געגלייבט ,אַז סיוועט זיי געלינגען
צו שאַפן אַ נייע פאָרם פאַר די יידישע מאָטיוון .אין הינזיכט
פון מאָלערישער פאָרם איז די גרופּע געווען אונטער דעם שטאַר-
קן איינפלוס פון שאַגאַק .ברוינער ,דאַקעגן ,וועלכער האָט עט-
לעכע יאָר פאַרבראַכט אין דייטשלאַנד ,איזן אויך שטאַרק באַ-
איינפלוסט געואָרן דורך די דייטשישע עקספּרעסיאַָניסטן פון
דער גרופּע ידער בלױער רייטערי ... .די דאָזיקע לאָדזשער
גרופע יידישע קינסטלער ,מיט וועלכער סיהאָבן'זיך פאַראיי-
ניקט אויך די יונגע דיכטער משה בראָדערזאָן ,מלך ראַוויטעש
א .א .האָט דעט פראַנצויזישן און טיילוייז אויך דייטשישן עקס-
פּרעסיאָניזם אַריבערגעטואָגן אין דער יידישער קונסט און לי"
טעראַטור .באַנוצנדיק זיך מיט דער עקספּרעסיאָניסטישער פאָרט,
האַבן זי זיך באַמיט מיט איר הילף אַרויסצוברענגען די אייגן-
אַרטיקײט פון דער יידישער טעמאַטיק ,איבערהויפט די חסידי-
שע התלהבות .זיי האָבן זיך אַפילו נישט אָפּגעשטעלט פון באַ-
נוצן זיך מיט דער מעטאַפאָרישער או אַלעגאָרישער סימבאָ-
זאָזיקע פּאָעטיששע פּלאַסטיק איז געווען אין-
. ..די
ליק.
גאַנצן אָפּגעריסן פון דער ווירקלעכקייט און פון די פּאָליטישע
און עקאָנאָמישע אויפטרייסלונגען ,וועלכע האָבן דעמאָלט גע-
האַט אַן אָרט.
נאָך אַ געוויסער צייט איז די לאָדזשער גרופע זיך פֿאַנאַנ-
דערגעפאַלן .די צומערסטן שעפערישע קינסטלער האָבן עמיג"
רירט ..- .אין פױלן איז געבליבן בלויז ברוינער .בליז ער
האָט אין זיינע שאַפונגען
די

דאָזיקע

באַהאַלטענע

אַפּאָטעאָזירט די יידישע
קרישטאָל-ריינע

מענטשן,

למד-ווניקעס,
װאָס

האָבן

באַדאַרפט אויסלייזן די וועלט .נאָכדעם וי ער האָט זיך איבער-
געצויט קיין וװואַרשע ,איז ער געװאָרן אַן אָפטער איינגייער אין
לעבע-
 .31דער
יידישן ליטעראַט-פאַריין אויף טלאָמאַצקע
דיקער קאָנטאַקט מיט יידישע שרייבער איז גורם ,אַז אַ געוויסע
צייט פאַרנאַכלעסיקט ער אַפילו זיין קינסטלערישע טעטיקיײיט,
פירט אַ לעבן פון אַ קינסטלער  --אַ ציגיינער ,װאָס פּרעדיקט
די לאָזונגען פון דער מאָדערניסטישער קונסט.
אין

יצחק ברוינער אי ,וי אַ סך יידיעזע אינטעליגענטן
יאָר  ,5091באַאיינפלוסט געוואָרן פון די רעװואָלוציאָנערע שוטי-
מונגען .ער האָט אויך פאַרמאָגט אַלע אייגנשאַפטן צו ווערן דער
קינסטלער ,װאָס זאָל אויסדריקן די שטרעבונגען פון די ברייטע
יידישע פּאָלקס-מאַס .ער האָט אָבער שפּעטער ,ווען די רעאַק-

ציע האָט טריומפירט ,רעזיגנירט פון דעם קאַנסעקווענטן ,רעאַ-
ליסטישן אופן פון פאָרשטעלן די ווירקלעכקייט באַנוצנזיק זיך
גיכער מיט עקספּרעסיאָניסטישע דעפאָרמאַציעס פון זיינע מאָ-
טיון .זיין שעפערישע אינווענץ האָט מיט דער צייט פולשטען-
דיק באַפּרידיקט צופעליקע ,װאָס אַן אמת ,אינטערעסאַנטע ,אָבער
אינגאַנצן נישט קיין טיפישע דערשיינונגען
יצחק ברוינער װאָלט געקאָנט .װוי מען זאָגט דאָס ,ווערן
ידער פּאַסיקער מענטש אויפן פּאַסיקן אָרטי ,ווען ער װאָלט גע"
האַט די מעגלעכקייט צו שאַפן און א ציל פאַר וועלכן סיאיז
וװוערט צו שאַפן .ברוינער האָט געהאַט אַ האַרציקע ,ואַרעמע
באַציונג צו פאָלקס מאָטיוון .דאָס דאָזיקע געפיל איז אָפט אױים-
געוואַקסן אין איס און פאַרוואַנדלט געוואָרן אין כמעט אַ מיסטישן
קולט .זיינע קאָמפּאָזיציעס פאַרמאָגן אין זיך עפּעס פו אָראַטאָ-
ריעס .בייס געשטאַלטיקן די דאָזיקע אַרבעטן ,האָט ער פאַר-
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באַנד.
צים,

לאָרן יעדע

און הגם

זי זענען

אויסגעפירט

אַ סך

פאַרלאָרן

דער

זיינע

מאָטיון,

טואָזיש.,

האָבן

ברוינער

אילומינירט
צו

געוויכט

דער

מאַטעריאַל,
שטאַרק

מיט

פון

דעם

געװואָלט
צום

אַזױ,

אויף

דאָס װואָלטן
לאַסטן

געווען

קונסט.
ריטער
מיט

אויף

קיין שום

איינער

אין די ווילדסטע

און

לייוונט

פון אַלע

רוש
טורע

ווען איינס
אי

קינסטלער,

גײער,

מיינט,

דערגרייכט
געפעלט
אַלע

מען

דאָס

אין

קאַראַהאָד.

געווען

מיט

סצענישע
רינען

שפילער
טאַנצט
עס

איז

ער
צו

אַ נייעס

איז

טאַנץ

זיי

האָבן

די

געװואָרן

או

אופן

גע-

אַ לבנה-

די גלייכע
אַלע

אָנהייבן

און

אַרומגעטאָנצט

וױ

אַרינגעשלעפּט
אַ סך פו

ברוינערס

פונדעסטוועגן

מאַריאָנטטן

געמאַכט
דע"

און אַלין

א רויטער

געװאָרן
אן

מעטיע

אינמיטן

מאַריאָנעטן-טעאַטער
פון הינטער

אַ

פאַרנומען

בלעכן,

געלונגענע.

יינען

ווענט,

אַלעמאָל

אים

דאָ האָט ברוינער

פּאַיאַ-
טוי-

פריילעכע

געמאַכט

די פאַרביקע

געמיינט,

אַז די וועלט

די פינגער,
געווען

אין

װוילדער

פון

גלייכגילטיק,

עקספּערימענט.

זיינע
און

אפילו

באַגײסטערונג.

ווען

עקספּערימענטן,

אי

ער

אין

זיין

האָט

צו איס

אַראָפּ דער

זיך

לעבן

אין פאַנטאַזיעס

אױיסגעדאַכט,

גרעסטער

צעברענט

פערזענלעטן

צווישן חלום און וואָר .געלעבט

אָפּט גאָר האָט זיך אים

רעדט

אַואַן-

האָט

הגם

זיך

גאַנץ

הענט

גאָרניט

אים

געהאַמערט

אַ יידיש

גע-

שיכורישן

װי

האָט געשטעקט

ער

או

אַרױיסגעקומען

האָט ער געלעבט
לייוונטן

אויף

און

זיינע

כסדר

עפַּעס

| און הוריות.

איז

האָבן

האָט

אין

געווען

צו

און אַרויסגעזונגען

צווישן

צעמזיקט.

לאָדזשערישן

קריכט

שניצעריי,

און באַוועגט

דערצו

ער

אין ברוינערן

קלאָון שטיק .און אויך
ברױינער

אַן עכט

פאַךי

איז געווען אין זיין עואַפן

אַרום

מיט

פאָרהאַנג.

אים

אָנהייבן.

ער

פלעטן,

ברוינער

קונסט

ברוינערן

האָט ער געמאַכט

צישער

תמיד

דערגרייכונגען.

עקספּערימענטן,

אַרויסגערעדט

הינער

איטשל

פאַרענדיקן

מאָלערײ,

סקולפטור,

גערעכנט

רעאַליטעט.

געעווען

און אַ סך פון אַ מייסטער.
די

פון יידישער

געווען אַ פליענדיקער

האָט

ברוינער

עפּעס

שדים

וואונדערקינד

ער

מען

אַלע

עקספּערימענטן

אין זייער
איז

אַז ווען

געדולד

אַ ויסטן

װועלט

פי:

און האָט זיך שטענדיק

אַװאַנטוריסט.
צו

פו

אינטערעסאַנטע

און ביי זי זיך כסדר

אויף

און דאָס זעלביקע.

װאָס

ער

האַלדז-ברעכערישע

אי

אָפּגעריסן

קיין שום

פאַרב

איז

זיינען ביי ברוינערן

מע"

וועלכע

דאָס יעניקע ,װאָס לאָזט זיך אפשר

דעריבער

וי

איינדרוק,

האָט זיך נישט

מיט

--

אין פון דער

אַרױיסבאַקומען.

דעם

אין אַלע קינסטלערישע

מאָסטן אויף אַלע ווינט-מילן
פון דער

איז ער

עקספערימענטן,

װאָלט אַרױסבאַקומען

קבצנים,

זיך

אין דער

פון שאַפן.

מעגלעכקײיט

האָט געלעבט

ער

האָבן

אוים,

קלאַסישע

און מיהאָט

פון די

דאָן-קיכאָט

און געשאַפן

עס

אויסשפילן

װאָס

װאַגאַבונדן

די פליינען

אימפּולס.
זעט

אַ

אים אַזױ:

איז

וי אַן אמתער

דער

אַ שטאַרקן

קינסטלער

לעבןײ.

י .י .טרונק כאַראַקטעריזירט
גורן פון זי לאָדזשער

איינדרוק

וי

קלױז,

פון טאָגיטעגלעכן

;-איטשל

זיך.

זיינע

אַרבעטן

זיינען

אַפּאָטעאָזירט

מלאכים,

ברױינער

און

אַ שופר

בייעפּיל,

אַזױ וי

אַרכאיזירט.

זיך אין אַ שמוציקער

אַ קעגג-

קאַלטקײט

עפעס

זענען

געװאָרן

פונם

באַנוצט

מיהאָט

שאַפונגען

װאָלט

געפינען

ער

שאַפנדיק

האַרטקײט

אַרוױסברענגען

זיינע

לאָדיעס.

די

וועלכן

געװואָלט

איינער

וי

אינטאַניקייט,

עמאַציאָנעל.

װאָלט
סך

זײי

צוליב

וויר-

דעפאָרמאַציע.

אַז פון זיינע

וועלט-רום

און עס
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עַר
פון יידישן ט עא

לעלסילאָן

פליסן פון דאָרט אַראָפּ די מיליאַנען דאָלאַרן ,װאָס די וועלט
טראָגט אים אַקעגן אין אירע פּאָלעם .הגם איטשל ברוינער איז
כל ימיו געווען אַ גרויסער קכצן און די וועלט האָט אַ קאַפּעטש-
קע אירע דאָלאַרן געהאַלטן אין אירע קעשענעס -- ,ברוינער
האָט זיך פונדעסטוועגן אין דער װעלט ניט אַנטױשט .יעדער
קלאַפּ ביי זיין טיר האָט אין אים געוועקט די זיכערסטע האָפע-
נונג ,אַז דאָס קלאַפּט עס די גוטע און ליכטיקע וועלט און ברענגט
אים צו שלעפן אירע פולע זעק מיט גאָלד .װוי לאָדזשערישט!
ברוינערן האָט מען אָפט געזען אויף די לאָדזשער גאַסן ,אַ פאַר-
שמאיעטן וי אויף אַ יאַריד .זומער און ווינטער איז ער געגאַנגען
מיט אַן אויפגעפּראַלטן קאָלנער און געמאָסטן די לאָדזשער גאַסן
איינער אַליין אָדער מיט זיין פריינט ,דעם מװזיקער הענעך קאָן,
אָדער גאָר מיט אַ הונט .אַלע מאָל האָט ברוינער געהאַט אַן
אַנדער הונט .און ער האָט געגליבט ,אַז יעדער הונט זיינער
איז קלוג װי דער פּילאָזאָף אַריסטאָטלעס .פון זיינע הינטישסע
חכמים האָט ער דערציילט די וואונדערלעכסטע מעשיות .דאָס
גאַיצע לעבן איז דאָך נישט מער וױ אָן אויסגעטראַכטע מעשש.
ברױינער האָט ליב געהאַט צו לעבן אין דער אױיסטראַכטעניש".
,אַרלאָשענע שטערן" כאַראַקטע-
יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך פ
ריזירט אַזױ ב':,
,צוויישן די יונגע מאָלערס ,װאָס האָבן דורכגעמאַכט כמעט
אַלע ריכטונגען ,נאָכן אַנטשטײן פון אימפּרעסיאָניזם ,איז געווען
יצחק ברוינער פון לאָדזשׁ .אין דער ערשטער תקופה פו זיין
שאַפונגס פּראָצעס איז יצחק ברױינער געשטאַנען אונטער דער
השפעה פון די גרויסע מאָלערס פּאַבלאָ פּיקאַסאָ און אַנרי מאַ-
טיס ער האָט זיך באַמיט צו פאַראייניקן די מאָלערישע ווערטן
מיט דער טעמאַטיק ,צוגעבנדיק צו זיי דורכויס יידיעשע פאָרמען
זיין מענטאַליטעט איז געווען דורך און דורך אַ יידישע .אין
זיינע אַרבעטן האָט ברױינער געשעפּט פונס ידישן פאָלקלאָר.
אַ דאַנק זיין גרױיסער אינטיציע האָט ער באַויזן אַרױסצד
ברענגען פון די פאַרבאַרגנסטע שטריכן דאָס וועזנטלעכע .ער
האָט זיך נישט תמיד גערעכנט מיט די טעאָרעטיש-מאָלערישע
פּרינציפן ,און זיין פאָרם איז אָפּט געווען אַ געבראָכענע.
האָט

ברױנער
עקספּערימענט
רױם

אויף

זין

אַ פראָדוקט

קינסטלערישן

סאַנט.

יצחק

אפשר

ברוינער
פון
זיינען

איז

די

בײ

בעסטע

קונסט-בלעכן
זיינען
דער
פלעגן
טער

פון קופּער,

פאָרם.

מייסטערהאפטיק
אַ גאַנצע

נאָכמאַכן
זיין השפעה

אױיסקלאַפּן

האָט פאַרנומען
פּויליש-יידישע

מאָלערס,

געווען

איז

געווען

אין זיין פערזענלעטן

לעבם.

באַגרענעצטע

װי

ער

פונקט

סטיכישע

קראַפט,

ער

סײי אין

קינסטלער

זיי זיינען געווען

אַזױ
אַלס

אין אױסקלאַפּן
קאָמפּאָזיציעס

יידישע

ערטער

יצחק

צוישן

אָריגינעל
מאָלער,

האָט

וועלכע

איז

פאַרמאָגט
מען

א
זיינע

פאַרטשידן-

אויסדרוק,

קונסט-בלעכן

פון די ערשטע
און

זיינע

יונגע

--

צייכענער.

קינסטלער

און נאַכקאָפּירן ברוינערן
איינע

פּעראַמענטפול

און

סיי אין זייער
פון

זיינען

טעכניע)

און מעטאַל.

פּלעיאַדע

מיט

--

געווען

און אינטערע-

אַ גלענצנדיקער

סטיליזירט
מעש

רייך

אנדז

אַרטיק .ער איז אויך געווען אַ גרויסער
געווען

--

געווען

אַ טריט

אַרבעטן

וויזיע

אויך

געווען

אָריגינעל

וועג .דינע

פון זיין מאָלערישער

איינער

צייכענונגען

כסדר

זיינער

געזוכט
איז

און

געווען

עקספּערימענטירט.
און

יעדער
פאָ-

קאָן

אונ-

ברױינער
די בעסטע
און

טעמ"

ער

איך

אַן אומ-
פאַרגלייכן

צו אַ וואולקאַן ,װאָס װואַרפט זיין לאַװע .זיין לעבן איז געווען
פול מיט שעפערישקייט,
פּנקט װי יצחק ברױינער ,אָדער וי מען האָט אים גערופן
יוואַצעקי ,איז געווען אָנערקענט אַלס קינסטלער ,האָט מען אים
אויך ליב געהאַט אין פּריוואַט-לעבן .עס איז געווען אינטערעסאַנט
צו פאַרברענגען אין זיין געזעלשאַפּט און אויסהערן זיינע מעשסיות,
וועלכע ער פלעגט זײיער שיין דערציילן די דאָזיקע מעשיות
זיינען סירוב געווען א פּראָדוקט פון זיין רייכער פאַנטאַזיע .ער
האָט זיי אָבער אַזױי שיין 'דערלאַנגטי ,אַז מען האָט זיך מיט
פאַרגעניגן צוגעהערט צו זײי .ער איז געווען אַ וואונדערבאַרער
דערציילער און ער האָט געהאַט אַ פיינעם חוש פאַר הומאָר .אַלס
גרויסער פריינט פונם ישיינעם מיף ,פלעגט ער אָפט דערציילן
וועגן זיינע פאַנטאַסטישע ליבעס-אַוואַנטורעס .ברוינער איז סירוב
אַרומגעגאַנגען אָן אַ גראָשן געלט ,אָבער ער איז אַלע מאָל גע-
ווען ביים גוטן הומאָר .תמיד מיט א שמייכל אױף די ליפן און
מיט אַ גוט װאָרט .ער האָט זיך דערװאָרבן אַ סך פריינט".
נאָך פאַר דער ערשטער וועלט-מלחמה האָט ב .אָנגעהױיבן שרייבן
אין רוסיש .זינט  9191האָט ער אויך געשריבן יידיש און געדרוקט
אַרטיקלען ועגן פּלאַסטישע קונסט און טעאַטער-פּראָבלעמען אין
'לאָדזער טאַגעבלאַט'' ,פאָלקסבלאַט,/

'אידי-

'נייער פאלקסבלאַט',

שער זשורנאַליסט' א'א .אין דער יוביליי-אויסגאַבע פון װאַרשע-
װער 'היינט' ( )8291-8091האָט ער פאַרעפנטלעכט אַן אַרבעט
'אידיש טעאַטער אין פּױלן,
ח .ל ,פוקס גיט אויך אָן אַז ב .האָט וי די אַנדערע יידישע
מאָלער מאַרעק שװאַרץ און יאַנקל אַדלערן געשריבן לידער ,װאָס

זיינען געווען אַן אויסדרוק פון זיינע מאָלערישע אימפּרעסיעס ,און
אַז ב .האָט אָנועשריבן אַרבעטן וועגן טאָלסטאָי און דאָסטאָיעװסקי
אָבער ניט געהאַלטן פון אָפּדרוקן זי

ב .איז ,צוזאַמען מיט משה בראָדערזאָן און יצחק קאַצענעלסאָן,
געווען אין  9191דער מיטגרינדער פון דער גרופּע יונג יידיש'
אוֹן ביז דער צווייטער וועלט-מלחמה ,מיט איבעררייסונגען ,גע-
לעבט אין לאָדזש ,וואו ער איז געװען דעקאָראַטיוו טעטיק אין
קליין-קונסט טעאַטער 'אררט' ,און אַ מיטגרינדער
יידישן מאַריאָנעטן-טעאַטער 'חד גדיא.
וועגן דעם לעצטן שרייבט יאָנאַס טורקאָו:
ייצחק ברוינער האָט דער ערשטער ,צװאַמען
בראָדערזאָן,

י .מ.

ויימאַן

און הענעך

קאָן,

פון ערשטן

געשאַפן

מיט
אין

משה
יאָר

דאָס-יידישע מאַריאָנעטן-טעאַטער אין פױלן אנטערן
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נאָמען יחד גדיאי ,װאָס האָט אויף אַן אינטערעסאַנטן סאַטירישן
אופן אָפּגעשפּילט די יידישע ליטעראַרישע ,קינסטלערישע
און געזעלשאַפטלעכע קריזן .די אַלע יפּופּן-אַקטיאָרןױ האָט
ברוינער אַליין אויסגעפורעמט און אויסגעפאַרטיקט .דאָס דאָזיקע
מאַריאָנעטן טעאַטער האָט געהאַט אַ שטורמישן דערפאָלג אין
װאַרשע ,לאָדזש און וילנע .דאָס טעאַטערל האָט צוגעגרייט
פּראָגראַמען ,ועלכע זינען געשטאַנען אױף זיער אַ הױכן
קינסטלערישן ניוואָ .ברוינער האָט זיך אויך פאַרמאָסטן צו געבן
אַ די אָריגינעלע דעקאָראַציעס פאַר די קליינקונסט טעאַטערס
אין פילן און ער האָט עס געטאָן מיט דערפאָלג .ער האָט זיך
אויך אַרומגעטראָגן מיט אידעען פאַר יידישע פילמען ,װאָס
זיינען אָבער נישט רעאַליזירט געװאָרן".
אויספירלעכער וועגן ב',ס טעאַטראַלע אַרבעטן שטעלט זיך אָפּ
יוסף סאַנדעל:

0
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לצדלדושים
;פון צייט צו צייט פאַרנעמט ער זיך אויך מיט אויספירן
דעקאָראַציעס ,וועלכע עט באַשטעלן ביי אים די טעאַטערם.
איינער פון זיינע גרעסטע אויפטוען איז געווען דאָס שאַפן אין
לאָדזש ,צװאַמען מיט בראָדערזאָן ,דאָס מאַריאָנעטן-טעאַ-
טער יחד גדיאי .אַלע ליאַלקעס פאַר דעם טעאַטער האָט געמאַכט
ברוינער ,אַרױסװײזנדיק אויף דעם געביט אַ סך אַריגינעלקייט
און אינטערעטאַנטע איינפאַלן .דאָס דאָזיקע טעאַטער האָט אָבער
נישט געהאַט קיין אריכת-ימים .אין אַ קורצע צייט אַרום איז
ברוינער אַרויסגעפאָרן קיין גדאַנסק ,וואו ער האָט פאַרבראַכט
ביי צוויי יאָר צייט .נאָכן אומקערן זיך פון גדאַנסק ,האָט ער זיך
באַזעצט אין װואַרשע און דאַ האָט ער געמאָלן דעקאָראַציעס פאַרן
יידישן טעאַטער ,צווישן אַנדערע צו שלום-עליכמס יגאֲלז-
גרעבערי אין דער לאָדזשער יידישער טעאַטער-סטודיע ביים
יהזמירי און צו יווייבערישע קניפּלעדי ,װאָס איז געשטעלט גע-
װאָרן אין יאוררטי .ווען אין יאָר  4391האָט וידער אָנגעהױבן
שפּילן יחד גדיאי אוֹנטער דער לייטונג פן משה בראָדערזאָן ,האָט
ברוינער ווידער געשאַפּן מאַריאָנעטן פאַרן טעאַטער .מיהאָט דע-
מאָלט געשטעלט אַזעלכע קאָמעדיעס ווי ימיט דער פוטער אַראָפּי,
יינחום דער פרעזידענטי ,יהיטלער אַלײן ,א.א .ברוינער האָט זיך
אויסגעלעבט אין די דאָזיקע עקסצענטרישע ,נאָװואַטאָרישע איין-
פאַלן ,מיט וועלכע שיהאָבן זיך דעמאָלט אַנטציקט טויזנטער
מענטשן .זי לאָדושער צייטשריפט יפאָרמאטי האָט אין יאָר 8391
געגעבן אין זעקסטן נומער אַ דעפּראָדוקציע פון ברוינערס זייער
אַן אַבסטראַקטער אַרבעט ,וועמנס אינהאַלט סיאיז עװוער צו
דעפיניון ,אין דעם קנסט -סאַלאָן פון קאַטערבאַ אין װאַרעזע
אויף קרעדיטאָווע איז איינגעאָרדנט געװאָרן אַ ספּעציעלע אויס-
שטעלונג פן ברױינערס אַובעטן .צװישן אַנדערע האָבן זיך
דאָרט געפונען זיין יוואַסער-טרעגערי ,פּאָרטרעטן פון ייריעזע
שרייבער או אַ סך אַנדערע קאָמפּאָזיציעט אױף ביבלישע טע-
מעס .ברוינער האָט זיינע אַרבעטן אויסגעפירט נישט נאָר אין
קופער-בלעך ,נאָר האָט איך געשניצט אין האָלץ ,העלפאַנט-
ביין און אַנדערע מאַטעריאַל .ער האָט אויך אויסגעפירט פּאַָר-
טרעטן פון די באַקאַנטע אַרטיסטן פון יידישן טעאַטער אידא
קאַמינסקאַ און זיגמונד טורקאָט".
בער י .ראַזען כאַראַקטעריזירט אים אַזי:
ייצחק בוױינער ,אָט דער װאַגאַבונד ,מיטן וייכן און גרי"
נעם קאַפּעלושל ,װאָס ער פלעגט זעלטן אױסטאָן ,פאַררוקט
איף אַ זייט ,מיט קעשענעס פול מיט קױל און סאַנגווין ששטעקע-
לעך ,מיט הענט תמיד פאַרשמירטע פון קױל ,תמיד אַ צעיאַכ-
מעטער ,תמיד אָן אַ גראָשן ביי דער נעמה ,אָבער אַלעמאָל אָנגע-
פּאַקט מיט מעשענע בלעכלעך אױיף וועלכע עס זיינען געווען
קינסטלעריש אױסגעפּרעסטע פרויען-קעפ ,מיט שטיקלעך העל-
פאַנט-ביין האַלב און גאַנץ שוין אױסגראַװוירטע און מיט נאָך
מער פּראָיעקטן אין קאָפּ  --פּראָיעקטן צו מאָלן ,גראַוויר ,שני-
צן ,קלאַפּן און געשטאַלטיק תמיד זיצנדיק איבער פּעקלעך
פּאַפּירענע מויל-שערוועטלעך ,אױף וועלכע ער האָט געצייכנט
וועמען און װאָס עס איז נאָר געקומען אונטער דער האַנט ,אוו-
טערן שאַרפן ,שפיציק און פאַרמרװשעטן אויג".
וועגן זיין שפּעטערדיקער טעטיקייט ,גיט איבער יוסף סאַנדעל:
אין יאָר  4291אָרדנט ברוינער איין אין וואַרשע די ערשסטע
גרעסערע אויסשטעלונג פון זיינע אַרבעטן ,די אויסעוטעלונג האָט
באַוויזן ,אַז ער איז געװוען איינער פון די פאַרויסגייענדיקע
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באַנד
קינסטלער פון יענער צייט .זי האָט איך בולט אַרױסגעבראַכט
די קעגנזעצלעכע געפילן ,װאָס האָבן צעריסן זיין נששמה .פט
איין זייט האָט ער געמאָלן בלומען ,פיזאַזשן ,אַקטן ,ששטילע
לעבנס ,באַנוצנדיק זיך מיט א רייכער קאָלאָריסטישער גאַמע,
אין פון דער צוױייטער זיט מאָלט ער בילדער אױיף מיסטיעטע
טעמעס ,װי ידער דיבוקי ,ידי הײיליקע באַרבאַרעי ,ידי מאַדאָננעי
א .א .יצחק ברוינער האָט געהערט צו דעם טיפּ פון שיינגייסטער,
און  ,װי דאָס זאָל נישט קלינגען פּאַראַדאָקסאַל; דער זאָזיקער
כאַראַקטער זיינער האָט געמינערט דעם װערט פון זיין קונסט.
ער האָט ,װאָס אַן אמת ,מיט אַ ראַפינירטער עמפינדלעכקיט
אויסגעדריקט די דעליקאַטסטע ענדערונגען פון יענער ריטמי-
שער וויברירונג ,פאַומאָגט די פעיקייט אויפצוכאַפן דעם פרי-
לינדיקן דראַנג פון די זאַפטן און די געוויקסן ,װאָס האָבן אויפ-
געואַכט צום לעבן ,אױפגעכאַפּט די עוטימונגען פון דער גאַס,
וואו סיזיינען אין דער פרי געלאָפן קינדער אין שול אַריין און
אַרבעטער און באַאַמטע האָבן געאיילט צו דער אַרבעט .די ביל-
דער אָבער ,װאָס האָבן אױיסגעדריקט די דאָזיקע שטימונגען
זיוען גיכער געווען אויפן -אַנד פון ברוינערס שאַפּונגען אי
זיין עיקרדיקן שאַפן איז ער אַרױסגעגאַנגען פון אַן אַנאַליטישעו
פלפוליסטיק ,וואָס האָט גורם געווען ,אַז ער איז געווען אינגאַנצן
אָפּגעריסן פון לעבן אַזאַ אויסדרוק פּאַרמאָגן צ .ב .זיינע בילדער:
יאַמאָל האָט געלעבט אַ קעניגי ,יכל נדריי ,יאדם און חוהי ,ידער
דיבוק' א .א .יי טראָגן אױיף זיך דעם חותם פון אינטעלעק-
טועלער פאַנטאַסטיק .דער זעלבער ברוינער האָט גליכצייטיק
געמאָלט פּאָרטרעטן פון ווייסענבערגן ,סעגאַלאָוויטשן ,בראָדער-
זאָנען ,אידאַ קאַמינסקאַ ,מאַנגער ,קאַצענעלסאָ ,וואו ער האָט
גלענצנדיק אויסגענוצט דעם שטריך אָדער די טאָנאַציע און
פאַרב כדי אונטערצושטרייכן די אינדיווידועלע איינגעשאַפטן".
וועגן ב'.ס טראַגישן סוף שרייבט

יאָנאַס טורקאָו;

ווען מן װאָלט צונויפגעקליבן בלויז די צייכענונגען וועל-
כע ער פלעגט מאַכן אויף די טישלעך אָדער פּאַפּירענע סערוועטן
אויף טלאָמאַצקע  31אָדער אין אַן אַנדערן לאָקאַל אין וואַרעע,
ואו ער האָט פאַרבראַכט דעם גרעסטן טײל פון זיין לעבן,
װאָלטן מיר שױן געהאַט אַ גרויסן אומשאַצבאַרן אוצר פון וזיינע
שאַפונגען דאָס אַלץ איז פאַרלאָרן געגאַנגען נאָך איידער ברױי-
נער האָט זיך פיזיש געענדיקט .ער האָט די צייכענונגען קיינמאָל
נישט געזאַמלט .אוב עס זיינען ערגעץ וואו פאַרבליבן איינציקע
שאַפונגען פון זיינע פּרעכטיקע מאָלערײען אָדער בלעכן ,װאָלט
עס איצט ,נאָכן גרויסן חורבן ,געווען ממש היסטאָרישע ווערק
פונם יידישן פאָלקלאָר .יצחק ברוינערן איז אויסגעקומען דורב-
צומאָכן דאָס לאָדזשער געטאָ ,וואו ער איז געווען טעטיק אַלס
יהויף מאָלער.פונם געטאָדקעניגי אין לאָדזש ,חיים רומקאווסקי.
דאָס האָט אים אָבער נישט פאַרהיט פונם אומקום".
לעקסיקאָן
אין ,

פון

דער

נייער

יידישער

ליטעראַטור"

וערן

נאָך אָנגעגעבן פאָלגנדיקע פּרטים:

;געווען אין לאָדזשער געטאָ ,וואוהין געקומען בלויז מיט אַ
פידעלע ,אָפּגעראַטעוועט פון דייטשע רעקויזיציעס ,און דאָרטן
קאָמפּאַנירט מוזיק און געשריבן לידער ,דערהויפט אױף הומאָ-
ריסטיע-סאַטירישע טעמעס .בעת דער ליקווידאַציע פון לאָדזעוּער
געטאָ אַוועקגעשיקט קיין אָסוויענטשים און דאָרטן אומגעקומעןײ.
אַ סך אויספירלעכער וועגן ב'.ס טראַגישן סוף שרייבט יוֹסף
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לעססיקאַן

פון

סאַנדעל אין זיין בוך ,אומגעקומענע יידישע קינסטלער":
גבעת דאעָרקופּאַציע ( )9391האָט ברוינער זיך געפונען אין
לאָדזשער געטאָ .דאָס װאָס ער האָט דעמאָלט געשאַפן ,איז גע-
ווען אַן אָפּשפּיגלונג פון די פאַרהעלטענישן ,װאָס די יידן פון
דער געטאָ האָבן איבערגעלעבט .ער האָט זיך געלאָזט אויסנוצן
צו מאָלן אַ פּאָרטרעט פון דעם מושל פון לאָדזשער געטאָ ,רומ"
קאָווסקי .פון דער צווייטער זייט האָט דער קינסטלער אַרויסגע-
בראַכט זייער בולט די שוידערלעכע ווירקלעכקייט אין וועלכער
ער האָט געלעבט .אַװי צ .3 .האָט ער געמאָלט אַ בילד פון אַ
קאָשטשיאל (קירך) ,װאָס די דייטשן האָבן פּאַרוואַנדלט אין אַ
מאַגאַזין ,וואו זיי האָבן צונויפגעזאַמלט די אָנגעראַבעוועטע ידי
שע זאַכ; בעטגשואַנט ,קלידער ,שיך ,אויף אַ צוױיט בילד
זעען מיר אַ ייד ,אַן אױסגעדאַרטן וו אַ שקעלעט ,וועלכער היט
אַ געביידע וואו עס ליגן בערג פון טליתים .די דאָזיקע אַרבעטן

ברוינערס ,מיינסטנס אַקװאַרעלן ,זיינען אויפטרייסלנדיקע דאָ-
קומענטן פונם לעבן אין לאָדזשער געטאָ .אַ סך אַרבעטן זיינע
האָט ביי אים אױסגענאַרט אַ לאָדזשער שניידער פאַר א טע-
לער זופ אָדער אַ שטיקל ברויט .אַ טייל פון די דאָזיקע אַרבעטן
געפינען זיך איצט אין יידישן היסטאָרישן אינסטיטוט אין װאַר-
שע יצחק ברינער איז געווען איינער פון די  07שעפערישסע
ייד ,וועלכע זיינען ,נאָך אַלע סעלעקציעס ,לעבן געבליבן נאָך
אין יולי  ,4491שפעטער האָט אים געטראָפן דער זעלבער גורל
װי די אַלע ,וועלכע האָבן נישט באַויזן זיך אױיסצובאַהאַלטן
ער איז צזאַמען מיט נאָך אַ סך יידן אַרױסגעפירט געװאָרן קיין
אָסוויענטשים ,וואו ער איז אומגעקומען".
ב'.ס שוועסטער אידאַ ,וועלכע איז געוען אַ סקלפּטאָרין,
האָט אונטערן איינפלוס פון דוד זיטמאַנס לידער געשאַפן צייכענוג-
גען פאַר זיין בוך 'אויף ווייטקייטן קרייזנדיקע פאַל איך'.
זי איז אויך געפאַלן אַ קרבן פון די דייטשן,
,לעקטיקאַן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור ,/ניו יאָרק ,6591 ,ערשטער
באַנד,

ז,454 .

יידישן

טעאַטער

יינגעלייט און האָט מיט זיי איינשטודירט אַ פּיעסע .אין  8091האָט
ער זיך ,צוֹם ערשטן מאָל ,באַטײליקט אין אַ ליבהאָבער-פאָרשטע-
לונג אין פאַלעניץ אַלס 'מאַקס' אין פיינמאַנס 'חנהלע די נײטאָרין,
ע;רנאָך מיט אַנדערע 'ליבהאָבער' ,ביז ער איז אין  0191אַרױס-
אער דער פּראָװוינץ 9 .חדשים
געפאָרן מיט דער טרופּע ציפּקוס ב
שפּעטער איז ער אַנגאַזשירט געװאָרן צו גוזיקן און אין 2191
צו שװאַרצבאַרד-וויינבערג .צוליב מיליטער-דינסט רייסט ער איבער
;יין בינע-קאַריערע ביז  ,8191און זינט דעמאָלט שפּילט ער אין
פאַרשײידענע טרופּעס איבער פּױלן,
בעת דער צווייטער וועלט-מלחמה האָט ער מיט זיין פרוי גע-
שפּילט אין בעלגיע ,וואו נאָך דער דייטשער אָקופּאַציע .האָבן די
נאַציס ביידע דעפּאָרטירט און אומגעבראַכט,
ש .ע .פון אַניוטא פּאָליאַקאָו.
ל,עקסיקאָן פון יידישן טעאַטער ,,ניו יאָרק 1391 ,ערשטער

באַנד ,ז,1391 .

נעטליכערמאן ,משה-לייב
|געב -- 7981 .אומגעבראַכט

געװאָרן דורך די גאַציס|

געבוירן  7981אין װאַרשע ,פּױלן .פאָ-
טער  --אַ לגעאדַעלראַנטעריש-פאַברי-

קאַנט ,וועלכער האָב ליב געהאַט יידיש
טעאַטער און פלעגט אָפט מיטנעמען זיין
זון ,ביי וועמען ס'האָט זי דערװעקט אַ

שטאַרקער חשק צו דער בינע .ג .האָט
איבערגעריסן זיינע למודים ,האָט געשלאָסן
באַקאַנטשאַפט מיט אייניקע יידישע אַקי
טיאָרן און זיך געלאָזט מיט זיי װאַנדערן
איבער דער 'מדינה ,,און אַזױ האָט ער
כסדר געשפּילט יידיש טעאַטער איבער די פאַרשיידענע שטעט און
שטעטלעך פון פאַרגרעסערטן פּױלן ,ביז ער איז .בעת דער צווייטער
וועלט-מלחמה ,פאַרכאַפּט געװאָרן דורך די נאַציס אין אַ געטאָ ,און
|
אומגעבראַכט געװאָרן.

,לאָמאַצקע  ,"31בוענאָס איירעס ,0591 ,ז,63 .
בער י .ראַזען  --ט
יאַנאַס טורקאָװו  ---פ,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,זו,08812 .
י .י .טרונק  --לאָדזש ,אַ פּאָרטרעט פון דער אַמאָל גרויסער שטאָט, ,אונדזער

4לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,ניו יאָרק ,1391 ,ערשטער באַנד ,ז,694 .

לאָדוש" ,ב"א ,נ'  4דעצ,5591 .
יוסף סאַנדעל ,, ---אומגעקומענע יידישע קינסטלער" ,װאַרשע ,7591 ,ערשטעו

מאַכאַראָװופקאַ ,הנה

:
באַנד ,זז,17766 .
חיים-לייב פוקס  --דאָס יידישע ליטעראַרישע לאָדוש ,אין ,פון נאָענטן עבר ,
ניו יאַרק,

,7591

באַנד

דריי,

זן,332 ,

,532

,932

,412

נאַלדפאַרב ,שמואל

אין װאַרשע,

פוילן .,זיידע  --שמואל מאַרשעליק אין
אָפּאָלע .פאָטער  --אַ מלמד און אַ בעלי
תפילה .געלערנט אין חדר ,דערנאָך אין
ישיבה ,און וועלטלעכע למודים ביי אַ לע-
רער ,יינגלווייז געהאָלפן דעם פאָטער אַלס
משורר ,ביז אַ חזן האָט אים צוגענומען
און אויסגעלערנט נאָטן.
באַזוכנדיק אַמאָל דאָס יידישע טעאַי
טער ,איז ג .דערפון געװאָרן אַזֹ באַ"
גייסטערט .אַז ער האָט צונויפגענומען ישיבה-בחורים און אַנדערע
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{געכט|
(געב -- 5981 ,אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

{געב 72 .סעפּט -- 1981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס)

|געב 72 .סעפּט1981 .

ש .ע .פון מאיר מעלמאַן.

געבוירן  5981אין אִדעס .אוקראַינע.
באַקומען אַ
פאָטער --אַ .קאָמיסיאָנער.
וועלטלעכע בילדונג .,אויף אַ באַל ,אייג-
געאָרדנט דורך איר ברודער ,טרעט זי
אַרױס מיט אַ לידל און ציט איף זיך
דעם אויפמערק פון אָניועזנדיקן יידישן
טעאַטער-דירעקטאָר סאַבסײ ,צו וועלכן
זי טרעט באַלד אַריין אין כאָר ,און נאָך
עטלעכע יאָר גייט זי איכער צו שפּילן
אין אָפּערעט-רעפּערטואר די צוייטע
פּרימאַדאַנע-ראָלן -- 2191 ,טרעט זי אַריין אין קרויזעס טרפפּע,
מיט וועלכער זי פאָרט אַרום איבער טערקיי און רומעניע.
צוריקגעקומען ,שפּילט זי ,אַלס פּרימאַדאָנע ,אין ראַפּעלס טרו"
פּע -- 5191 .אַרומגעפאָרן מיט אַ טרופּע אַלס סוברעטיךן"פּרימאַ-
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לדרושיםס
דאָנע און קאָמישע-אַלטע -- 8191 .צוריקגעקומען אין אָדעס און,
נאָכדעם וי זי האָט פאַרלאָרן די שטים ,איבערגעגאַנגען אויף אַלט-
קאָמישע ראָלן ,וועלכע זי האָט געשפּילט אין אַברהם פישזאָנס
טרופּע .דאָ האָט זי חתונה מיטן אַקטיאָר משה-דוד מאַכאַראָװסקײ
מיט וועלכן זי קומט אין  1291אין פּױלן און שפּילט זינט דעמאָלט
אין פאַרשײידענע טרופּעס ,איבערהויפּט אין לאָדזש.
בעת דעם אױסבראָך פון דעד צוייטער וועלט-מלחמה זיך גע"
פונען מיט דער פאַמיליע אין פראַנקרייך ,וואו זי איז פון די אינואַי
דירנדע נאַציס אַרױסגענומען געװאָרן פון דער שטוב דעם  61יולי
 ,2צוזאַמען מיט איר זון ,ערגעץ ואו אַװעקגעפירס געװאָרן
און דאָרט פאַרפּײניקט געװאָרן פון די דייטשן
איר מאַן ,דער שישפּילער משה-דוד מאַכאַראָווסקי {,לעקסי"
קאָן פון יידישן טעאַטער" ,צווייטער באַנד ,זז7121-6121 .ן האָט
זיך באַװויזן צו ראַטעװען און לעבט אין מדינת ישראל.
ש .ע ,פון מ .ד .מאכאראווסקי,
ל,עקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,צװײטער באַנד ,װאַרשץ ,4391 ,ו,6121 .

בירנבוים ,דוד
(געב 6 .מערץ  --- 4091אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן  6מערץ  4091אין װאַרשע,
פּוילן .געלערנט אין אַ חדר און אין דער
שטודירט שלאָסערײי און
געמיינדע-שול.
דערביי געאַרבעט  4יאָר,
וי אַ באַוואוסטזיניקער יידישער אַר-
בעטער ,געהאַט אַ נאָנטע באַציונג צו יידי-
שער קולטור ,און פילנדיק אַ נייגונג צו
| דער יידישער בינע ,באַשלאָסן צו גיין אויף
אַן אַנדערן וועג וי דאָס רוב אַקטיאָרן ,װאָס
זיינען צוגעטראָטן צום טעאַטער אָן שום
צוגרייטונגען .ער טרעט אַריין אין דער יידישער דראַמאַטישער
שול (אָנפירונג דר .ווייכערט) ,וואו ער שטודירט  2אאָר.
וועגן אָט דער שול שרייבט זיגמונט טורקאָו:

אין דער צייט פון גדי זיבן געהאַנגענעי איז דעם יידיעסן
װאַרשע צוגעקומען נאָך איין קולטור-אינסטיטוציע :אַ יידישע
דראַמאַטישע שול ,געגרינזעט ביי דער יקולטור-ליגעי און אַנ-
געפירט פון דר .וױיכערט ... .אין די נאַרטיסטן) פאַריינס-
קרייץ איז די ידיעה וװעגן אַנטשטײן פון אַ דראַמשול נישט
אויפגענומען געװואָרן מיט קיין איבעריקער התפעלות .דאָס
האָט דאָך באַטײט אַ צופלוס פון נייע אַקטיאָרן אין דער צייט
ווען די אַלטע לעבן איבער אַן עקאַנאָמישן קריזיס .האָט מען
זיך געטרײיסט ,אַז פאַר די צוױי יאָר ,װאָס די למודים דאַרפן
דויערן ,וועלן די יוגנטלעכע חרטה האָבן און זיך אויסזוכן מער
לױינבאַרע פרנסות .די יוגנטלעכע זיינען אָבער ,וייזט אויס ,גע-
ווען עקשנים און נישט נאָר נישט חרטה געהאַט ,נאָר ,פאַרקערט,
נאָכן פאַרענדיקן די שול ,זיך פאַראײיניקט ,געשאַפן אַ סטודיע
אונטער דוד הערמאַנס אָנפירונג .די נייע טעאַטער גרופּע האָט
אַ געוויסע צייט געשפילט איבער פאַרשיידענע ע:טעט אױף דער
פּוילישער פּראָווינץ מיט באַטײטנדיקן דערפאַלג.
פון דער דאָזיקער סטודיע זיינען אַרױס אייניקע טאַלענטירטע
פּראָפּעסיאָנעלע אַקטיאָרן ,װאָס האָבן מיט דער צייט זיך איינגע-
גלידערט
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אין אַנדערע

טעאַטערס

אָדער

געשאַפן

זעלבסטשטען-

באַ בד
קולטור-פּאָזיציעס.

דיקע
הערמאַן
גרינע

פעלדערײ,

אויפן
דער

אַלטן
אינם

צו

הערמאַנס

מאַרקײ

גרעסטער

געואָרן
טער

סטודיע

האָט

טייל

זיי

באַנייט
און
פון

געהערן

דעם

ערשטע

אייניקע
דער

עשאַפּענעם
נגיי

..בירנבוים.

;דיבוק",

אויפגעפירט

קאָנצעפּציע

אײינאַקטערס.

דאָזיקער
ערשטן

די

דוד
אֲדי

גרופע

יידישן

פון
סוף

,בינאַכט
5291

אין

איינגעגלידערט
קלינקונסט-טעאַ-

;אַזאַזעל".

ד"ר ווייכערט ,אין זיינע זכרונות ,גיט נאָך צו אייניקע פּרטים.
ער באַמערקט ,אַז די ,דוד הערמאַן-סטודיע" איז כמעט אַ האַלב
יאָר אַרומגעפאָרן איבער די שטעטלעך פון די מורח-קאַנטן און
אין רעפּערטואַר זיינען אויסער דעם ,דיבוק" און גרינע פעלדער"
אויך אַרײנגעגאַנגען אַ רעציטאַציע פון פּרצס ,ביינאכט אויפן אַלטן
מאַרק" צוזאַמען מיט הירשביינס אינאַקטער  אליהו הנביא".
אנהייב  6291איז דער קערן פון דער טרופּע ,צוזאַמען מיט דוד
הערמאַן ,אַרײן אין קליינקונסט-טעאַטער ,אַזאַזעל? ,װאָס האָט זיך
דעמאָלט אָרגאַניזירט אין װאַרשע .אין די שפּעטערדיקע אאָרן
ה,אָבן דוד בירנבוים . . .פאַרנומען אַן אָנגעזעען אָרט אין יידישן
דראַמאַטישן טעאַטער,
ווייכערט ,רעדנדיק וועגן זיין אויפפירונג פון ,הערשעלע אָסי
טראָפּאָליער?" ביי די ,ווילנער" באַמערקט ועגן כ, :.דוד בירנ-
נוימס עוזר מיט דער טונקעלער קאָלטענעװאַטער באָרד איז געווען
אַ פּשוטער ,עמכדיקער חי וקים".
ווען דער יידישער אַרטיסטן-פאַרײן אָרגאַניזירט שפּעטער אַ
דראַמאַטיש טעאַטער אין ואַרשע ,פירט דאָרט אויף דר .וייכערט
שלום אַשס פּיעסע ,רעוורענד ד'ר זילבער" ,און ב .שפּילט די ראָל
פון געליבטן ,וועגן װאָס וו .שרייבט, :דוד בירנבוים איז געווען אַן
אַבסאָלװענט פון מיין ערשטער דראַמאַטישער שול אין :4291טן
יאָר .אַ טייערער בחור ,אַ פעיקער אַקטיאָר ,אָבער אינגאַנצן נישט
קיין אַמאַנט .בכלל האָט זיך אין יידישן טעאַטער געפילט אַ גרויסער
דוחק אין אַמאַנטן און נישט אַ סך קלענערער אין אַמאַנטקעס.
ערשטנס ,ווייל ביי די דעמאָלטיקע לעבנס-באַדינגונגען פון די יידי"
שע מאַסן אין פּוילן זיינען זיי געווען דין געזייט און פלעגן שיטער
אויפגיין .און ,צווייטנס ,ווייל עלטערע אַרטיסטינס האָבן ס'רוב
נישט צוגעלאָזט צום פּסוק יינגערע".
צו דער צווייטער פּרעמיערע איז אין דעם טעאַטער געגאַנגען
גאָטעספעלדס  פּרנסה" ,און וועגן ב'.ס שפּילן באַמערקט דר.
ווייכערט, :דוד בירנבוים ,װאָס האָט געגעבן אַ פּרעכטיק עמכדיקן
טראַמװײי-קאָנדוקטאָר(דוד)".
ב .באַטײליקט זיך אויך אין ,וויקט" ,און שרייבנדיק וועגן זיין
דאָרטיקער אויפפירונג פון ראָלענס ,װעלף" ,באַמערקט זיגמונט

טורקאָו, :ד,י שפּיל פון אונדזערע אַקטיאָרן האָט באמת פאָרגע-
שטעלט מיט זיך אַ מוסטער פון האַרמאָנישן צזאַמענשפּיל ., .זי
שרײבנדיק
האָטס סעקונדירט די גרופּע יונגע-. .בירנבוים".
וועגן זיין אויפפירונג פון דוד פּינסקיס ,אוצר" דערמאָנט װידער
,ון די איבריקע ראָלן האָבן געשאַפן פאַרביקע
זיגמונט טורקאָוו :פ
גצשטאַלטן  ...ד .בירנבוים" ,און סומירנדיק וועגן דער איס-
פורעמונג פון די יונגע אַקטיאָרישע כחות אין פּױלן ,דערמאָנט ער
ווידער ב'.ן.
אין  8291האָט ב .געשפּילט (צוזאַמען מיט יואל בערגמאַן ,יעקב
ריינגלאַס ,שמואליק גאָלדשטײן ,חיהלע שיפּער ,מאָטל קאָן ,מאַשאַ
פּוטערמאַן און אסתר גרובער) אין ווילנע אין קליינקונסט-טעאַטער
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פון

לעססיטקאַָן

יידישן

בדיה ,ראָזאַ

,באַלאַגענײדען" ,װאָס האָט אָנגעהאַלטן ביזן אָנהײב פון צוייטן
וועלט-קריג .דאָס דאָזיקע טעאַטער האָט אויך געשפּילט אין גראָדנע,
ביאַליסטאָק,

ראָװונע ,לעמבערג

און פאַרענדיקט

אין לאָדזש.

ט עאַט ער

די

|געב -- 3981 .אומגעבראַכט

געבוירן  2981אין סאָקאָל ,ביי לעמ-

נאַצישע אֶקופּאַציע האָט אים פאַרכאַפּט אין װאַרשע.

בערג ,מזרח-גאַליציע .פאָטער אַ  --סוחר.

ב .איז געווען פאַרהייראַט צו רות
זאַנדבערג ,די עלטערע טאָכטער פון משה
און צעשא זאַנדבערג ,אַ גוטע פּיאַניסטין.
יאָנאַס טורקאָוו
לעצטן פּעריאָד;

שילדערט

אַזױ

אַ  8קלאַסיקע קרייז-שול אין

זיין

יער האָט געעפּילט אין די בעסטע
יידישע טעאַטערס אין פּוילן .דוד בירן-
בים איז געווען שטאַרק באַליבט בי
דינע קאָלעגן-אַקטיאָרן צוליב זיין אומ-
מיטלבאַרקײיט

רות יזבאנארבערג

ר אייי

און האַרציקייט,

ער איז געווען שטאַרק טעמפּעראַמענטפול; געהאַט אַ געזונטן
חוש פאַר הומאָר און  --ביז גאָר מװיקאַליש .דאָס האָט אים,
וי בייזע צינגער האָבן געזאָגט ,באַהאָפטן מיט דער זייער מוזי-
|
קאַלישער רות זאַנדבערג,
 ...דוד כירנבוים האָט נאָך פאַרן איינפירן סיגעטאָ געמאַכט
אַ פרואוו צוֹ אָרגאַניזירן אַ געזאַנג אַנסאַמבל ,דאָס אַזױ -גערן-
פענע ,געזאַנג-פינפטלײ .ער איז געווען דער ערשטער ,װאָס האָט
צוגערעדט דיאַנאַ בלומענפעלד אויפצוטרעטן מיט פאָלקס-לידער.
צזאַמען מיט זיי זיינען אין ;פינפטל" געווען י .גרינשפּאַן ,דער
אַקטיאָר פון דער פילישער בינע  --יזעף קינעלסקי ,פּאַליאַ
ראָזען ,די שוועסטער פתם שרײיבער בער ראָזען ,און די פרױי
פונם אַקטיאָר יוסף ניװוירט ,חנה גראָסבערגס ברודער ...ווען
דאָס ,פינפטל" איז זיך צעפאַל ,נאָכן אויפטרעטן אין אייניקע
פּראָגראַמען אין ,מעלאָדי פּאַלאַסי אױף רימאַרסקע גאַס ,האָט
דוד בירנבוים זיך געקויפט אַ וועגעלע און געפירט זאַכן פון
איין אָרט אויפן צוױיטן .שפּעטער ,אין געטאָ ,האָט בירנבוים
געמאַכט פון וועגעלע אַ יריקשעי און אַרומגעפירט מענטשן פון

זער אַרבעט האָט ער געמאַכט אַ שיין לעבן
גע-

בעת דער ערשטער 'איסזידלונגי זיינען אַוועקגעפירט
װאָרן קיין טרעבלינקע משהלע זאַנדבערג און דוד בירנבוים".
יאָנאַס טורקאָוו גיט איבער ,אַז דעם -91טן אַפּריל  ,3491ווען
ס'איז אױיסגעבראָכן דער אויפשטאַנד אין דער װאַרשעװער געטאָ,
האָט ב'.ס פרוי ,רוטאַ זאַנדבערג ,געזאָלט אַריבערגעפירט ווערן אויף
דער אַרישער

זייט.

זינט דעמאָלט איז פון איר

פאַרשוואונדן

יעדער

שפּור און איר גורל איז אומבאַקאַנט ,אָבער װאַרשײנלעך איז זי
אומגעקומען

אין

דער

ואַרשעװער

געטאָ.

יאָנאַס טורקאָו  ---פ,אַרלאַשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צװויי,
זז,472 ,301 ,06785 .
מיכאל ווייכערט , --זכרונות" ,תל אביב ,1691 ,צוייטער באַנד ,זו,58 ,38 .
,322 ,122 ,022 ,071 4
זיגמונט טורקאָװ  , ---די איבערגעריסענע תקופה" ,בוענאָס איירעס ,1691 ,זו.
ב,313 ,022 ,502 ,47 ,7

פּדילוצקי ,נח
| זע  ,לעקסיקאַן

פון יידישן

טעאַטער",

דריטער

באַנד,

געװאָרן דורך די נאַציסן

זז4978 .

|

פּאַולאַ ר{ .פּדילוצקא}
וְזע ,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,דריטער באַנד ,זו| 6874881.

געענדיקט
לעמבערג,
אָנגעויבן שפּילן אין  1191בי אַק"
סעלראָד אין טשערנאָוויץ ,דערנאָך מיט
אַדאָלף מעלצער אין יאַסי ,אין  3191מיט
צוקערבערג אין קראָקע .שפּעטער האָט ב.
געמאַכט אַ טורניי איבער גאַליציע ,און
אין  4191האָט זי געשפּילט ביי פּאָדזאַמ-
טשע אין ווין ,דענאָך אין פּראַג מיט קלוג .אין  5191קומט ב.
צוריק אין קראָקע און שפּילט דאָ אייניקע יאָר ביי צאָלמאַן יאַקאָב
און מיט מעלצער .אין  9191האָט ב .גאַסטראָלירט ביי קאָמפּאַ-
נעעץ אין לאָדזש ,און דערנאָך רייסט זי איבער איר בינע-טעטי-
קייט ,אַרױיסטרעטנדיק בלויז אין  6291מיט שילינג,
אין די פריע יאָרן האָט ב .געשפּילט אין די אָפּערעטן פּרימאַ-
דאָוע-ראָלן און זייער אויסגענומען מיט איר געזאַנג .שפּעטער איז
זי איבערגעגאַנגען צו דראַמאַטישע ראָלן.
בעת דער צווייטער וועלט-מלחמה איז זי אומגעבראַכט געווארן
דורך די נאַציס אין לעמבערג.
איר און סעם שילינגס זון ,וועלכער האָט געשפּילט אין לעמ"
בערגער יידישן מלוכה-טעאַטער אַלס פידלער ,איז אַנטלאָפן מיט
דער טרופּע קיין סאָװיעטנפאַרבאַנד און איז געשטאָרבן אין בוכאַראַ
כעת דער דאָרטיקער טיפוס-עפּידעמיע.
ש .ע .פון מאיר

מעלמאן.

ל,עקסיקאָן פון יידישן טעאַטער ,/ניו יאָרק ,1391 ,ערשטער באַנד ,ז,342 .

שליװניאַק ,יוסף
(געב --- 9981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן  9981אין קיעוו .,אוקראַינע.
נאָך אַלס קינד אָנגעקומען צוזאַמען מיט
זיינע עלטערן אין װאַרשע,
יוסף סאַנדעל שילדערט אים אַזֹי
ימיט זיין הויכער ,שלאַנקער פיגור,
שטענדיקן שמייכל און גוטן הומאָר האָט
ער זיך פאַרנומען מיט מעטאַלאַפּלאַסטיק.
אַלע אַרבעטן .װאָס זיינען אַרױס פון אוו-
טער זיינע הענט ,זיינען געווען האַרמאָ-
נישע ,מילדע ,האָבן פאַרמאָגט די געהע-
ריקע מאָס און עפּעס אַ פייערלעכע ערנסטקייט.
די שאַפּונג פון שליווניאַקן איז געגאַנגען אין צוויי ריכטונגען:
פון איין זייט האָט ער זיך פאַרנומען מיט פּאַרטרעטן און קאָמ-
פאָזיציעס ,פון דער צוױיטער זט האָבן אים אינטערעסירט
יידישע מאַטיון ,און אויף דער דאַזיקער טעמע פונם ערשטן
מין געהערן אַקטן ,פּאַרטרעטן וי אויך פאַרשיידענע פיגוראַלע
קאַמצּאַזיציעס .דאקעגן צו די בילדער אין וועלכע ער ברענגט
אַרויס דאָס לעבן פון יידן ,געהערן די אַרבעטן ,װי :די יידיעזע
חתונה ,שזחת-תורה; פורים א .א .חוץ דעס האָט ער אַרױסגע-
|
בראַכט יידן ביי דער אַרבעט ,בעטלער איד.ג.
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שליוניאַק האָט פאַרמאָגט אַ שטאַרקן געפיל פאַר דער שיינ-
קייט פו פאַרשיידענע דערשיינונגען פון פאָלקס-עזטייגער .צוליב
דעם טאַקע האָט ער אויסגעפירט אַ סך אַרבעטן מיט אַ פאָלק-
לאָריסטישער טעמאטיק .ער האָט אויך געאַרבעט פאַרן יידיעזן
פאַרן טעאַטער איאַזאַזעלי
טעאַטער ,שאַכנדיק דעקאָראַציעס
יווילנער טרופּעי און יוויקטי .פאַר דעס לעצטן טעאַטער האָט ער
געשאַפן (אין פאַרשטענדיקונג ניט איזאַ קאַמינסקאַ און ראָט-
בוים) דעקאָראַציעס און כּראָיעקטן פון קאָסטיומען פאַר גאָלדפאַ-
דענס פיעסע ילא תחמוד'י (רעזשיסירט דורך זיגמונט טורקאָו),
ווי אויך פאַר דער פיעסע די תאוה אונטער די אולס בוימער"
פון אָניעלן ,רעזשיסירט דורך א .טיטעלבוימן
ביזץ יאָר  9391האָט יזעף שלװניאַק אויסגעשטעלט זיינע
אַרבעטן אין וואַרשע און אין אַנדערע שטעט אין פילן צוויעןן
אַנדערע האָט ער איינגעאָרדנט אַן אויסשטעלונג פון זיינע אַרבעטן
אינם קונסט-סאַלאָן פון גאַרלינסקי אויף דער מאַזאָויעצקאַ גאָס,
ער האָט געהערט צום אָרגאַניזיר-קאָמיטעט און זעוורי פון דער
יוביליי-אויסע:טעלונג פון פאַרבאַנד פון יידישע פּלאַסטיקער,
װאָס איז איינגעאַָרדנט געװאָרן אין וואַרשע אין פרילינג פון יאָך
,"9
שרייבנדיק װועגן ש'.ס דעקאָראַציעס צו ,לא תחמוד" באַמערקט
דער רעזשיסער זיגמונט טורקאָו:
אַ צוױיטן מאָמענט ,װאָס איך האָב פאַרזען ביי דער דאָזיקער
אויפפירונג איזן געװװען די {עקאָראַטיװווע לייזונג .סיהאָט זיך
אַרױסגעװיזן ,אַז די מאָנומענטאַלע קאָנסטרוקציע װואָס סיהאָט
קאָמפּאַנירט דער קינסטלער שליװיאַק האַט אַנדערש געווירקט
איום מאַקעט און לגמוי אַנדערש ביים אַריבערטראָגן זי אױף
דער בינע .זי איז געווען צו מאַסיוו ,צו האַמענטע פאָר דער
לייכטקייט און שפּילעוודיקייט אין וועלכע סיאיז געווען געפּלאַנט
די אַקציע .מיהאָט אויפן ועלבן אופן געקאַנט זי אויסנוצן פאַר אַ
שעקספיר-פאָרשטעלונג .אָדער וי אַן אַבסטראַקטן פאָן פאַר אַ
װאָדערנער דראַמע ,וואָס פאַדערט גלייכצייטיק אייניקע עפפיל-
פלאַכן .ויזט אויס ,אַז מיין אױג איז נאַך נישט געווען גענוג
געניט אויף צו אָריענטירן זיך באַצײיטנס אין דער ווירקונג פון
אַן איבערגעטראַגענעס מאַקעט אויף דער בינע .לייכטער אין מיר
אַנגעקומען בשעתו דאָס אַריבערטראַגן פונם וועסטיבול פונם
ווילנער שטאָטזאַל אוױיף דער בינע  --זאָרט האָב איך דאָך גע-
האַט דעם מוסטער אין דער נאַטירלעכער גרויס .אמת ,ווען
מיהאָט די דעקאָואַציע פון ילא תחמודי אָנגעהױבן צו קאָנס-
טרוירן אויף דער בינע ,האָב איך מיך געכאַפּט אױיף דעם טעות,
אַבער צוריקציען זיך איז ששוין געווען צו עזפּעט".
אין יאַנואַר  0391האָט יאָנאַס טורקאָוו אויפגעפירט אין ואַרשע
'װאָלפּאָנע' פון בען דזשאָנסאָן ,באַאַרבעט פון סטעפאַן צווייג ,אי-
בערזעצט פון בער האָראָװיץ ,מיט דעקאָראַציעס פון יוסף שליו-
,וניט" האָט אויך אויפגעפירט בערגעלסאָנס ,טויבער" מיט
ניאַק .ו
:
דעקאָראַציעס פון ש.
דר .מיכאל ווייכערט גיט איבער ,אַז בעת דעם 8טן פּען-קאָנגרעס,

זומער  0391אין װאַרשע ,האָבן די יידישע מיטגלידער פון פּען-קלוב:
בראָשור
פאַר די דעלעגאַטן אַ ספּעציעלע
גצוגעגרייט
יידיעות וועגן יידישן בוך ,טעאַטער און פּרעסע" אויף יידים,
דייטש און ענגליש און איינגעאָרדנט אין די זאַלן פון דעם יידיעזן
אַקאַדעמישן הויז אויף פּראַגע אן אויסשטעלונג פון יידיעון בוך
און פרעסע .ביי דער פּאַרוואַלטונג פון פּוױילישן פּעןדקלוב האָבן
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מיר

באַזוך

אויסגעקעמפט ,אַז דער

דער

פון

זאָל

אויסשטעלנג

אַריינגענומען ווערן אין אָפיציעלן פּראָגראַס פון קאָנגרעס .נחמן
מייזיל און מלך ראַוויטש האָבן צונויפגעשטעלט פון אומעטום --
אויך פון יווא
עליאָוויטש,

טיקאָטשינסקי,

האָבן מיט

אַ שלל

שליווניאַק

אַ טך געשמאַק

עקספּאָנאַטט.
האָט

אין ווילנע --

מאַטעריאַלן.
וי אויך

דעקאָרירט

דאָס

איז

געווען

אן

אַרומגענומען

די

יידישע

בוך

איז

אויף

פאָרגעקומען

גריסט

די געסט

אימפּאָנירנדיקע
און

דייטש

אינפאַרמירט

אויסשטעלונג

קורץ

געהויבן

אין זייערע

יוסף

אהרן

האָט געמאַכט

און האָט שטאַרק
ראַטור

אַ פייערלעכן
װעגן

אין

סאַנדעל

פרל.

די זאַקן און פאַרטיילט
ששפע,

די
װאָס

פרעסע-פראַָדוקציע

גאָר די וועלט ,ווי וייט זי האָט זיך געפונען
אויף יידיש.

די קינסטלער
אָלקעניצקי

פון

אין פױקן .די עפננג
שלום

אופן.

האָט

אש

באַ-

צייטלין האָט אויף פויליש

און

פרעסע.

די

אונדזער

אַ גרויסן

בוך

רושם

דאָס חשיבות

און

אױיף

פון דער

די דעלעגאַטן
ליטע-

יידישער

איגן".
בוך ,,אומגעקומענע

זיין

קינסטלער

יידישע

איז פּוילן" גיט אַזױ איבער וועגן ש'.ס לעצטע עפּאָכע און טראַ-
גישן אומקום/ :
אין

ערשטער

דער

פּאַר קינסטלער
קינסטלער

מ .עלאָוויטש,

אַױיטש
ע

גריס

און

זעלבן
אין

ואַושעוער
פעליקס

די

הענריק

האָט

געטאָ

קולטור-ראָט.
גוסט

לער ,געטריבן

גאָנען,

יוסף

האָבן

אין אָנהײב
מילנע

אויף

צזאַמען

טראכטער
עזלװװיאַק,

אויסגעפירט

פאַר

מיט

צום

געהערט

אַ מיטגליד
אינס

אפ.

געווען

אַנדערע

אויפן אומשלאגיפּלאַץ

װאָס האָבן

און שמחה

אויבן.

אין יאַנאַס טורקאָוו

שליוניאַקן,

האָבן

די

פאָר אין אַן איבער-

איז ער אויך געווען

קינסטלער-קאָאָפּעראַטוו
מיהאָט

פון

אַרום

גרויסן

ווינטאַזעון

שליניאַק

שפּעטער

פון יאָר 2491

פרידמאַן

ראַבינאַָװויטש

זאָל קאַלירטע

אַזױי

װואָס שטעלט

געשטאַלט

געטאָ

ביים באַפּוצן דעם

יודענראַט.

אַ וואַנט-מאָלערײ,

נאַטירלעכער
דעם

צייט

באַקומען באַשעפטיקונג

זיצונגס זאַל פונם
אויסגעפירט

פון ואַרשעעווער

האָבן

אַ

פון דעם
אוי-

טראַגישן

אַן עדות

װי אַזִױ

ואַרשעווער

קינסט"

און פון דאָרט

די פאַרמשפטע

יידישן

אָפּגעפירט

אין די וואַ"

די טויט-

אין

לאַגערן
נאָך יזעף
צווישן

זײי איין בלעך

נאַקעטע
פולע

שליוניאקן

וועלכער

פוויען-געשטאַלטן

אין זייער

ווערק

זיינען

אױיף

אויסזרוק

געבליבן
עס

אין זייער
און ריינער

איז אין אַ סך ערטער

ייער

ויניק

זיינען

אַרבעטן

מאַָדעלירט
ליניעס,

איידעלע

צווױי

פּראַכט-

מאָדעלאַציע.

דאָס דאָזיקע

דורך

קוילן-סימנים

דורכגעלעכערט

פון די אַקופּאַציע-יאָרןײ.
צוויי רעפּראָדוקציעס

אין יוסף סאַנדעלס בוך זיינען אָפּגעדרוקט

דורך די היטלעריסטן,

פון ש, :.די זונה פון יריחו" דעװאַסטירט
און ,,אַ פרויען-קאָפּ".
יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך ,פאַרלאָשענע
האָבן אַרויסגעפירט

אַז די דייטשן

לער אַרבעטס-ווארשטאַט

סוף חודש

יאָנאַס טורקאָװ , --פאַרלאַשענע
צװײי ,זז/ .03742 .
יוסף

סאַנדעל

--

זייערע

 ,אומגעקומענע

!| זיגמונט
זו.

טורקאָװ
,791

,891

,302

פון דעם

סעפּטעמבער

שטערן  ,בוענאָס

קינסט"

.2491

איירעס,

באַנד

,3591
:

יידישע

קינסטלער

 ,7זז .באַנד איינס ,זז ,71 ,01 .באַנד צװי,
.171 ,8
, --די

שטערן"

קרבנות

גיט אָן

איבערגעריסענע

תקופה",

אין

פּוילן,,

װאַרשע,

זז,051'841 ,15 .
בוענאָס

איירעכ,

,061
,1691

,902

232

לעססיקאַן
אט

מיכאַל װייכערט
,902 4

--

פון

,זכרונות,

תל

אביב,

,1691

צװײטער

זו,141 .

באַנד,

מיט

קלאַראַ סעגאַלאָוויטש

פריינטשאַפט,

א

אויף אַרױיסצוגיין.,

ווערט

ד .דער

ביזן

װאָס האָט זיך געצויגן

סוף

פון זייער

ווען קלאַראַ סעגאַלאָוויטש איז געווען אַ לאַנגע צייט ערנסט

געב .בערך  0981אין דוביאַנקע ,נעבן
כעלם ,פּױלן ,אין אַ חסידישער פאַמיליע.
צו  8יאָר איז אים אָפּנעשטאָרבן דער פאָ-
טער .געלערנט אין חדרים און אין אַ
ישיבה .וואו ער איז קראַנק געװאָרן און
די מוטער האָט אים אַהײימגעבראַכט.
וי זיין ברודער הערש גיט איבער,
איז ד .צו  321יאָר געװאָרן אָנגעשטעלט
אין אַ שפּייזיהורט געשעפט אין כעלם
און אין דער פריסטער יגנט אַרין אין
דער יידישער אַרבעטער-באַועגונג .צוליב דעם דאָזיקן חטא איז
ער באַשטראָפט געװאָרן אויף אַ גרוש פון עטלעכע יאָר ,װאָס
האָט איינגעשלאָסן דעם שטח פון כעלם ביז װאַרשע .ערשט אין
 0האָט ער זיך צוריקגעקערט קיין װאַרשע ,יואו ער איז געװאָרן
אַקטיװו אין דסע.רס-.פּאַרטײ ,געװאָרן אַ קאָלעקטאָר אויף דער
פּראָווינץ פאַר דער צייטונג ,פריינד" ,און נאָכן בייליס-פּראָצעס,
ווען די צייטונג איז פאַרמאַכט געװאָרן ,איז ער איפן זעלבן
פּאָסטן אַריבער אין ,דאָס לעבן" .נאָכדעם וי אויך די צייטונג
הױפּט

האָט דאַנציגערן

געבונדן

אַן אינטימע
לעבן

אויף אירס אַ וואונק ,איז ער גרייט געווען צוגין אין פייער אַריץ.

(געב .בערך  --- 0981אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

הערט

יידישן

שאט

דאַנציגער ,יאַנקעלע
א

טעאַטער

ביכער-פאַרקויפער

פון פאַרלאַג ,צ,ענטראַל? און מאַכט אַ גרויסן דערפאָלג אויף דעם
געביט ,װאַנדערנדיק איבער דער פּראָװינץ ,באַזונדערס
פאַרשפּרײיטונג פון שלום-עליכמס וערק.

מיט דער

בעת דער ערשטער וועלט-מלחמה װערט ד .אַן אָנגעשטעלטער
אין דער ס .ס-.פּאַרטײ און ער אָרדנט איין ,אין די אינטערעסן פון
דער פּאַרטײ ,די קאָנצערטן פון יידישן אָפּערעיזינגער יוסף וי"
נאָגראַדאָוו ,וועלכער איז נאָך דער מלחמה געקומעז אין פּױלן
וי זיין ברודער גיט איבער ,האָט דער ערשטער קאָנצערט-
טורניי פון װױינאָגראַדאָװון דורכויס געטראָגן אויך פון מאַטעריעלן
שטאַנדפּונקט אַ געזעלשאַפטלעכן כאַראַקטער ,אָבער נאָכדעם וי די
פּאַרטײ האָט זיך געשפּאָלטן און פאַקטיש צעפאַלן ,און די קאָנ-
צערטן האָבן געהאַט אַ ריזיקן דערפאָלג און האָבן דעמאָנסטרירט
דעם גװאַלדיקן אינטערעס פון יידישן עולם צו אַזעלכע קאָנצערטן
האָט ד .באַשלאָסן דעם ענין אַריבערצופירן אויפן פּריװאַטן באָדן און

ווערן אונטערנעמער אָדער אָרגאַניזאַטאָר פון אַזעלכע קאָנצערטן.
יאָנאַס טורקאָוו גיט איבער אויף אַזאַ אופן ד'.ס טעטיקייט:
ידעם ערשטן קאָנטאַקט האָט דאַנציגער אָנגעבונדן מיט
מנחס קיפניס און זמרה זעליגפעלד ,און ער איז געװאָרן זייער
געשוװוירענער אימפּרעסאַריאָ .יאָרנלאַנג איז ער מיט זיי אַרומ-
געפאָרן איבער פּאַרשיידענע שטעט און שטעטלעך אין פױלן,
ביז ער האָט זיך עטאַבלירט אַלס זעלבסטשטענדיקער אימפּרע-
סאַריאָ און אַליין אַנגאַזשירט אַרטיסטן.
מיט טעאַטער-טרופעס האָט ער אין דער ערשטער צײיט
נישט געאַרבעט .לסוף האָט ער זיך פאַרבונדן מיטן טעאַטער
און געפירט די טרופע פון באַראַטאָוו ,נאָך זיינע אויפטריטן אין
װואַרשע .ער איז געווען געשעפט-פירער פון דער ייידישער
נאַציאָנאַלער בינע' אין װאַרשע ,װוי אױך בי מאָריס עװואַרץ,
בעת זיינע אויפטריטן אין וואָרשע ,דערנאָך געעוווירענער גע-
שעפט-פירער פון קלאַראַ סעגאַלאָוויטשס יטעאַטער פאַר יוגנטיי

האָט זיך דאַנציגער אַרומגעדרײט

וו אַ לונאַטיקער ,נישט

נישט געשלאַפן ,געזעסן ביי איר בעט וי אַ געטרײיער
טאָג

צו

ציגער

טאָג
האָט

האָט

ער

אָנגעהױבן

פאַרלאָזן
בעסער

אין

ווען

װאָג.

אויסצװזען

האָט זיך באַוויץ

אַ שמיכל,

האָט

געזונט-צושטאַנד

פון קלאַראַ

סעגאַלאָוויטש

מען

און

שוין

קראַנק,
געגעסן,

הונט ,און פון
יאַנקעלע

דאַנ"

זיינע

אױיגן

אין

געוואוסט,

פאַרכעסערט

אַז דער
זיך.

אינם פאָרלעצטן עטאַפּ פון זיין לעבן ,ביזן אױסבראָך פונם
קריג ,איז יאַנקעלע דאַנציגער געווען אַ גרויסער פאַרדינער.
ער האָט אַראַנזשירט די גרעסטע קאָנצערטן מיט די גרעסטע
מוזיקער און זינגערס ,וי אויך איפטריטן פון די גרעסטע
יבינע-סטאַרסי .צו די לעצטע האָט ער פון תמיד אָן געהאַט
אַ שואַכקײט .קיין מיטלמעסיקייטן האָט ער נישט אָנערקענט.
ווען סיהאָט זיך נאָך געטראָפן אַ יסטאַרי וי דײר פּאַול באַראַטאָוו
(בן-צבי) ,װאָס איז געווען דריי מאָל אַזױ הױיך װי ער ,איז זיין
גרעסטע

פרייד

און סאַטיספאַקציע

איס אין אַלע עפנטלעכע
שטאָט

אין אַן אָפּענער

באַוואונדערן

די

יהויכע

ערטער,
דראָשקע,

געווען

צו באַוייזץ זיך מיט

אַרומפאָרן מיט אים איבער
כדי

אַלע זאָלן קאָנען

דער

זען און

געסטי.

.ער איז שון געווען באַקאַנט אַלס גרעסטער טעאַטער
און קאָנצערט-אימפּרעסאַריאָ אין פויל .ער האָט שױן געהאַט
אַ קאָנצעסיאָנירטע ביוראָ פון טעאַטער-אן קאַנצערט-פאַראַנ-
שטאַלטונגען אין פוילן ,אגב  --דער איינציקער ייד ,װאָס האָט
באַקומען אַזאַ אַרט קאָנצעסיע ,ד"ה פּאַר טעאַטער-און קאָנ-
צערט-אויפטריטן גלייכצייטיק ,וואו זיין ביוראָ איז געווען ,ווייסט,
דאַכט זיך ,קיינער נישט .געוװינט האָט ער איף לעשנאַ 42
יעדן פרימאָרגן פלעגט מען אים זען איילנדיק זיך ,דײה א-
טערטאַנצנדיק ,צום יידישן ליטעראַטױפּאַרין ,װאָס האָט זיך
געפונען נישט וייט פון אים ,אױף טלאָמאַצקע  .31דאָרט
פלעגט ער זיין פון די ערשטע געסט ,נאָכן עפענען דעם לאָקאֵל.
דאָרט פלעגט ער עסן פריששסטיק און הורכקוקן די גאַנצע ואַר-
שעווער און פּראָווינצער פרעסע ,וי אויך די אַמעריקאַנער יידיעזע
צייטונגען .נעבן אים איף אַ טישל פלעגט ליגן זיין גרויסע,
איבערגעפולטע אַקט-טאַש מיט פאַרשיידענע בריו און דאָ-
קומענטן ,וועלכע ער פלעגט ישטודירן שעהן-לאַנג .ווען עמעצער
פלעגט זיך דערנענטערן צו זיין טישל ,פלעגט ער די פאַפּירן
שנעל באַהאַלטן ,װי ער װאָלט אָפּגעהיט אַ שטרענגן סוד.
דאַנציגער האָט אָבער געהאַט צווישן די ליטעראַטן און זעוור-
נאַליסטן אַ גרופּע פריינט (מיט אַקטיאָרן פלעגמ ער זיך וװיניק
חברן) ,מיט וועלכע ער פלעגט זיך טײילן מיט די באַקומענע
בריו .דאָרט ,ביים טיש אין ליטעראַטן-פאַרײן ,פלעגט ער אויך
דערליידיקן די גאַנצע קאָרעספּאַנדענץ ,װאָס פלעגט אָנקומען
אין זיין יקאָנצעסיאָנירטן טעאַטער און קאָנצערט-ביוראַי .די
קאָרעספּאַנדענץ איז געווען אַ ברייט-פאַרצווייגטע .ער האָט אויך
געהאַט געדרוקטע פירמע-בלאַנקעטן און אַ שטעמפל ,וועלכן ער
פלעגט אייגנהענטיקי צודריקן צו יעדן אַװעקגעשיקטן בריוו
איך האָב אונטערגעשטראַכן ,אַז דעם שטעמפּל פלעגט ער אייגן-
הענטיק צולייגן ,וייל די בריוו גופא פלעגט ער אַלין ניעסט
שרייב .אין דער קונסט פון שרייבן איז ער נישט געוען אַזױ
שטאַרק באַהאַוונט .ער האָט אָבער געהאַט בריינט ,וועלכע
יי
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צרושיםס-
דערפאַר
פלעגן אים אויך אין דער עװועריקייט אַרויסהעלפן.
פלעגט יאָנקעלע אַרויסהעלפן זיינע פריינט אץן אַנדערע עװוע-
ריקייטן; ווש זי האָבן זיך גענויטיקט אין מאַטעריעלער הילף"..
ב .קוטשער גיט איבער וי מען גרייט זיך אין װאַרשע צו אַ
בענעפיס-קאָנצערט פאַרן קאָמפּאָזיטאָר-דיריגענט מ .שניאור ,און
דערביי פאַרצייכנט עֶר:
װװואָכן-לאַנג װי דער אימפּרעסאַריאָ יאַנקעלע דאַנציגער,
דער אָרגאַניזאַטאָר פון קאָנצערט פאַרפלייצט די רעדאַקציעס
מיט אַנאַנסן און נאָטיצן ,װאָס דערמאָנען ,װאָס וועקן און
רופן יקומט ,יידן ,האָט הנאהי".
און ניט נאָר מיט קאָנצערטן אָדער טעאַטער:פאָרשטעלונגען
פאַרנעמט זיך ד .ווען ס'פּאַסירט דאָס אומגליק און דער גבור זישע
ברייטבארד שטאַרבט ,אָרדנט ד .איין אין קאָמינסקיס טעאַטער אַ
גרויסן ברייטבאַרדיהזכרה-אָװונט צו זיינע שלושים,
זלמן זילבערצווייג ,וועלכער האָט צו יענער צייט געאַרבעט אין
'לאָדוער טאַגעבלאַט' און באַזונדערס זיך אָפּגעגעבן מיט דער
טעאַטער-און-קאָנצערט אָפּטײלונג און איז דעריבער געקומען אין
קאָנטאַקט מיט ד ,.האַלט ,אַז:
,עס איז געווען אַ גרוס פאַרגניגן צו אַרבעט) מיט אים צו-
ליב עטלעכע אורזאַכף ער האָט קודם כל זייער אָפּגעשאַצט דעס
באַטײט און ראָל פון דער יידישער פרעסע פאַרן דערפאָלג אָדער
דורכפאַל פון זיינער אַן אונטערנעמונג ,און צוליב דעם נישסט
געזשאַלעוועט קיין געלט פאַר אַנאָסן .דערביי אָבער האָט ער
איך שטענדיק געדענקט צו זאָרגן אַז די צייטונג זאָל פאַן
זיין אונטערנעמונג געט װאָס מער יפובליסיטיי .טײילמאָל האָט
ער מיט זיך מיטגעבראַכט אַזאַ יפובליסיטיי פוֹן אַן אַנדערער
שטאָט .אַנדערע מאָל האָט ער ,אױף אן עכט חברשן או אינטי-
ער האָט ניט
מען אופן ,געבעטן אָנשרײיבן די יפובליסיטיי .
געזאָגט קיין דעות וועגן דעם אופן פון דער רעצענזיע ,אָבער אַזױ
װי מערסטנטייל פלעגט ער זיך ניט באַנוגענען מיט איין קאָנ-
צערט ,און די ווייטערדיקע אויפטריטן זיינען געווען אָפּהענגיק --
אַזזי איז ער געווען איבערצייגט און עס אָפן געזאָגט  --פון דער
רעצענזיע ,האָט ער ידיפּלאָמאַטישי געזען יאויסצובעטףױ די רע-
צענזיע .ער האָט תמיד געגלױבט אין דער קװאַליטעט פון זיינע
קאָנצערטיסטן אָדער אַקטיאָרן ,ער האָט געהאַלײן אַז ער פאַר-
נעמט זיך נאָר מיט ערשט-קלאַסיקער סחורה .ער האָט געהאַט
אַ טיפע אמונה ,אַז ער דינט מיט זין אימפרעזיע די קולטור-
אינטערעסן פון יידישן פאָלק".
יאָנאָס טורקאָוו אין זיין בוך ,פאַרלאָשענע שטערן" כאַראַק-
טעריזירט אים אַזו:
ייאַנקעלע דאַנציגער איז געװען אַ קליינגעוויקסיקער ,ממש
אַ פּיצל .אַ ברייט-פלייציקער ,אַ דיקער ,מיט לירצינקע פיסע-
לעך ,וועלכע האָבן זיך שיער נישט איינגעבראַכן אונטער דער
לאַסט פון זיין עווערן ,פעטן קערפער ,אויף וועלנן סיאיז געווען
אָנגעזעצט אַ גרױיסער קאָפּ .פון זיין פעטן ,קײילעכדיקן לבנה-
פּניס האָבן אַרױסגעשטראַלט אַ פּאָר העל-בלויע ,קלוגע ,קינדיש-
גוטמוטיקע ,אַרױספאָרדנדיקע אױגן ,װי זי וואָלטן געזאָגט:
יהגם איך בין קלין ,שטיג איך אייך איבער מיט מיין עוכלי.
פון זיין קערפּער האָבן אַראָפּגעהאָנגען אַ פּאָר קורצינקע הענטע-
לעך מיט קליינע ,פעטע פינגער .די הענט זיינע זיינען געווען
אַזזי קורץ ,אַז ביים אויפהייבן זיי ,זיינען זיי נישט דערגאַנגען
ביזץ קאָפּ .ווען יאַנקעלע דאַנציגער האָט זיך געדאַרפט אַוועק-
זעצן אױיף אַ שטול ,איז עס אים אָנגעקומען מיט גריס עװוע-
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באַ גד
ריקייט,

און ער

האָט

געמוזט

אַביסל

אונטערשצרינגען

כדי

זיך

אַוועקצװעצן אויף דער שטול .ביים זיצן אױף דער שטול האָבן
אַראָפּגעהאָנגן זיינע צוױי פיסלעך ,װאָס האָבן נישט באַרירט
דעם דיל ,נאָר זיך זאָרגלאָז געוױגט אין דער ליפט .ביים גײן
 -און געגאַנגען איז דאַנציגער זייער שנעל  --האָט ער אַביסל אונטערגעטאַנצט און געמאַכט דעס איינדרו? פון אַ צעוויגט,
קילעכזיק פעסל ,װאָס װיל אײנהאַלטן דאָס גלייכגעוויכט.
מענטשן ,װאָס האָבן דאַנציגערן געזען צום ערשטן מאָל ,האָבן
זיך געמוזט אָפּשטעלן און נאָכקוקן די קליינע ,רירעוודיקע גע-
שטאַלט ,װאָס האָט תמיד געהאַלטן אנטערן אָרעם אַ ריזיקע
 -אין פּאַרגלייך צו אים  --לעדערנע אַקטן-טאַש מיט וועלכערער האָט זיך נישט געשיידט .אין מױל האָט ער שטענדיק גע-
האַלטן אַ פייקע (לולקע) און אין די צייטן פון ינע יזיבן גוטע
יאָרי  --אַ גרויסן ציגאַר ,װאָס האָט אין זיין מױל אויסגעזען וי
אַ ריז
שלעכט-דערצויגענע יינגלעך פלעגן אים נאָכלויפן איבער די
גאַסן און נאָכשרײען יליליפוטלי ,יקאַרליקי ...דאַנציגער האָט
זיך עס נישט גענומען צום האַרצן .ער איז וירדיק געגאַנגען
ווייטער וי נישט אים מיינט מען עס.
און וושן ער פלעגט פון ליטעראַטן-פאַרין גין צודפוס מיט
דעם אַטלעטיש-געבױטן באַראַטאָוון אין יפּיקאַדילײ-רעסטאָראַן
אױף מיטיק ,פלעגן זיך אַלע פאַרבייגייערס אָפּשטעלן און מיט
אַ שמייכל נאָכקוקן דעם ריז באַראַטאָוו מיט דעס קליײינינקן
דאַנציגער .ער פלעגט דאָס זע ,האָבן דערפון גרויס הנאה און
אַנגעפולט ווערן מיט שטאָלץ .דאָס זיינען געווען זיינע שענ-
סטע מינוטן .עס פלעגט זיך אים דעמאָלט איסדוכטן ,אַז ער
איז דער יסטאָרי ,און נישט באַראַטאָוו .ער האָט אויך ליב געהאַט
זיך צו באַוױיזן מיטן דיכטער ז .סעגאַלאָוויטש צו וועלכן ער איז
געווען שטאַרק צוגעבונדן.
ווען דאַנציגער פלעגט ,אין שייכות מיטן אינאָרדענען אַ
קאָנצערט-טור ,אַרײנקומען אין אַ שטאָט אָדער שטעטל ,פלעגט
ער ,אַראָפּגײענדיק פון באַן ,אָרומגערינגלט װערן פו אַ מחנה
שקצים ,וועלכע פלעגן אים ואָכלױפן ביז ער האָט זיך אַרין-
געזעצט אין אַ דראָשקע ,באַגלײט פון די אויפרופן יאַ צירק
איז געקונוען! קאַרליקעס זיינען דאַי .יאַנקעלע דאַנציגערן האָט
עס פאַרשאַפט שפּאַס ,און ער האָט בלויז מיט אַ שמייכל רעאַגירט
אױף דעם .ער האָט זיך דעמאָלט דערמאַנט אין די צייטן ווען
ער איז נאָך נישט געווען דער באַרימטער אימפּרעסאַריאָ; ווען
ער האָט נאָך געחלומט צו זיין אין דער סביבה פון יידיששע
קינסטלער או יידישע שרייבער .דאָס איז געווען ביים אָנהײב
פון דער ערשטער וועלט מלחמה ,ווען ער פלעגט שעהןלאַנג
אָפּזיצן אין דער יליטעראַרישער קאַוויאַרניע" אױף דושעלנע
-גאָס

אין

װאַרשע,

א

נישט

אַראָפּלאָזךן

די

אױיגן

פון

ה.

ז.

נאַמבערג ,י .מ .וייסנבערג און די איבריקע 'גרויסע מענטשןף,
װאָס פלעגן דאָרט אַריינקומען ,אָבער דעמאָלט האָט דאַנציגער,
אויסער דעס ברי'טן ליטעראַרישן קראַװאַט ,װאָס ער האָט גע-
טראָגן ,נאָך קיין שייכות נישט געהאַט מיט ליטעראַטור און
קונסט".
מלך ראַװויטש כאַראַקטעריזירט אים אַז:
ייאַנקעלע דאַנציגער איז נישט קיין נאָמען פֿון קיין אַרטיסט
און נישט קיין נאָמען פֿון אַ שרייבער .ער לאָזט נאָך זיך גאָר-
נישט איבער ,אַפֿילו נישט קיין קינד ,אַפֿילו נישט קיין וויב,
װיײיל ער איז נישט געװוען קיין פֿאַמיליען-מענטש .ער לאָזט
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לעצסיסאַן

פון

איבער נאָך זיך נאָר דאָס געדענקן פון די מענטשן װאָס האָבן
אים געקענט ,כל זמן זי לעבן ,און אַז זי װעלן אַוועק פון דער
וועלט ,װעט איך דאָס געדענקן וועגן יאַנקעלע זאַנציגער מיט
יי אַוועק .נאָר טאָמער װועט ערגעץ בלייבן אַ קאָלעקציע פֿון
פּלאַקאַטן פֿון יידישן טעאַטער אין פּוילן אין פֿאַרלױף פֿון דרי
צענדליק יאָרן פֿאַרן אויסבראָך פֿון דער צוייטער וועלט-מלחמה
 --איינשליסנדיק ,נאַטירלעך ,אויך די צייט פֿאַרן אויסבראָךפֿן דער ערשטער וועלט מלחמה  --דער װעט אין די ווינקלען
פֿװאַסד פֿון די פּלאַקאַטן געפינען דעם נאָמען י .דאַנציגער און
אימפּרעסאָריאָ אין זייער
דעם טיטל זינעם יאימפּרעסאַריאַ.
אַן איינדרוקספֿול װאָרט .עס איז די אימפרעסיע אַליין .עס דעך-
אָבער די
מאָנט די װוערטער יצענטרריאָף אָדער יהעגעמאָף.
או נישט
באַטייטונג פון דעם װאָרט איז בלוי :אונטערנעמער.
אונטערנעמער פֿון וייס גאָט װאָס) ,נאָר אנטערנעמער פון
יידישע קינסטלערישע אין טעאַטראַלישע אימפרעזעס .אַ פֿאַר-
לעגער איז אַן אימפּרעסאַריאָ פֿון אייביקע ,בלייבנדיקע ביכער,
און אַן אימפּרעסאַריאָ איז אַ פאַרלעגער פון פאַרגענגלעכע טעאַ-
טער-פֿאָרשטעלונגען אָדער קאָנצערטן ,אן װאָס קאָן שוין זיין
פֿאַרגענגלעכער וי יידישע קאָנצערטן און יידישע טעאַטער-אנ-
טערנעמונגען? ,און אָט דאָס איז עס געווען ,מיט װאָס יאַנקעלע
דאַנציגער האָט זיך כמעט סיגאַנצע לעבן זיינט פֿאַרנומען ,א
פֿאַרנומען זיך נאָר אין פוילן און דער עיקר אין וואַרעשע.
אַמאָל איז

יאַנקעלע

דאַנציגער,

װואָס איז

אַזוי בלאָנד

א

גראָב און קליין און קיילעכדיק פון אַלע זייטן ,געווען װי אַ
יוואַנקאַדסטאַנקאַי-עשפּילעכל ,געוועזן אַ רעװאָלוציאָנער .ער איז
אַ סך מאָל געזעסן אין תפֿיסה און אַ סך קאַנספּיראַטיוע ליטע-
ראַטור געששמוגלט .נאָר זינט אַרום דעם ערשט וועלט-קריג האָט
ער דאָס אױפֿגעגעבן און האָט זיך פֿאַרנומען נאָר מיט דעם ענין
פֿון אימפּרעסאַריאָ.
ער האָט געהאַט אין זיך די דינאַמיק פֿון א שראַפּנע? מיט אַ
פּערפּעטואום מאָבילע צװזאַמען .איר שטעלט זץן נאָר אַזאַ זאַך?
אָבער דאָס איז פֿאָרט וי אָנגעמאָסטן אויף יאַנקעלע דאַנציגער.
ער איז קלענער פֿון אַלע מענטשץן אַרום אים ,חוץ אפֿשר פֿון
און ער איז דיקער פֿון אַלע מענטשן
גאַנץ קליינע קינדער.
אָרום אים .און עס דאַכט זיך ,אַז ער איז אַ טיפיטשנער בורזשר,
אָבער איז די נשמה פֿון אַ באָהעמיען .שלאָבֿן גייט ער פֿאַרטאָג
און אױפֿשטין שטייט ער אױף נאָך האַלבן טאַג און ער זיצט
טעג און נעכט אין לאָקאַל פֿון ליטעראַטןױפֿאַריין און ער װוי?
זיך בשום אופֿן מיט גאָרנישט מער פֿאַרנעמע; װי נאָר מיט
אַרום אים רױשן די נאַלעווקעס ,יידן
זיין אַן אימפּרעסאַריאָ.
האַנדלען און וואַנדלען ,און ער איז פֿול מיט סחורישן טאַלענט,
נאָר ער װויל דעם טאַלענט אױף גאָרנישט מע" אױיסגעבן וי
נאָר אויף יידישע קאָנצערטן און טעאַטער אונטערנעמונגען צו
גלאַט סוחרים האָט ער אַ פֿאַראַכטונג .עס גײט זיך נישט צ
זאמען מיט זיין רעװואָלוציאָנערער פֿאַרגאַנגענהײט .א ער האָט
ליב צו כאַפן אַ שמועס מיט אַלטע גוטע פֿריינט און רעװאָלן-
טאָמער האָט עמעצער נישט גע-
ציאָנערע קאַנטראַבאַנדיסטן.
וואוסט וועגן אָט דער פאַרגאַנגענהיט דאַנציגערס ,װוערט ער
ממש נשתומם ,אַז דאָס איז דער זעלבער דאַנציגער .און יאַנקע-
לע לאַכט דעמאָלט און עס טוט אים הנאה ,און ער רייכערט
שטאָלצער זיין גרױסן ציגאַר מיט די דיקע קורצע הענט און
פֿנגער .אָן דאַנציגערס ציגאַרן קאָן מען דערקענען דעם גאַנג
פון דער יידישער קולטור-באַוועגונג אין פױלן אוֹ ער רויכערט
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יידישן

טעאַטער

ציגאַרן איז גוט ,ציגאַרעטן  --איז קריזיס .אַו ער בעט בי
יענעם אַ ציגאַרעט ,איז ביטערע צייטן ,און אַז ער זיצט אין
וינקל אַ פאַראומערטער און ויל אַפילו קיין ציגאַרעט נישט
בעטן ,ווייל ער ווייסט ננישט) ווען ער װועט קאָנט! אָנביטן צוריק
 -איז חושך.נאַָר אַז יאַנקעלע לעבט איבער זיין ציגאַרן צייט ,דעמאָלט
איז גוט אַלעמען .עס איז גוט די אַרטיסטן וואָס ער פירט אַרום
איבער פּױלן .עס איז גוט די צייטונגען .ער באַשטעלט די
גרעסטע אַנאָנסן זיין פרינציפ און לעבנס-דעויז איז ,אַז גוטע
זאַכן לוינט גוט צו רעקלאַמירן .עס איז גוץ די דרוקערס ,װאָס
דרוקן די גרעסטע פּלאַקאַטן ,אָפּטמאָל אַזױ גרויחם װוי דער אימ-
פּרעסאַריאַ אַלײי ,און עס איז גוט די יונגע ששרייבערם ,וריל זי
פירן פאַר דאַנציגערן די גאַנצע קאַנצעלאַריע .ער איז נישט
שטאַרק שוה בשוה מיט די אַלערלײ שוואַרצע פינטעלעך ,און
 -אגב  --פּאַסט עס נישט ,אַז ער זאָל זיין זיין אייגענער סעק-רעטאַר .נו ,שרייבט מען פאַר אים אױף רעכטס און לינקס,
אַלעמאָל ציט ער אַרױס פון די אָנגעפּראָפּטע קעשענעס זיינע
די בריורפאַפּירן מיט דער פּאַטעטישער אויטשריט :יאימ-
פּרעסאָריאָ י .דאַנציגערי און חברה שרייבט .פאַרטיק מיטן בריו
צעציקלט דאַנציגער זיין חתימה און נעמט אַרױט פון דער אַנ-
רערער קעשענע אַ קאַנװוערט מיט דעם זעלבן פּאַטעטישן יקעפּלי,
נאָר אַן אַדרעס איז דערױף נישטאָ ,וייל דער אימפּרעסאַריאָ
בייט זיינע ווזינונגען צו אָפט.
קומט די צייט פון קאָנצערט װועקט זיך יאַנקעלע דאַנציגער
איבער וי אַ טייכל אין פרילינג .קיין זאַך קאָן אים נישט איין-
האַלטן .ער אַרבעט אויף אַלע כלים .ער הערט אויף צו שלאָפן
צו עסט .ער ועדט נאָר װעגן קאָנצערט .ער שטעקט אָן מיט
זין דינאַמיק די גאַנצע וועלט ,און אַלעמען אין זיין סביבה
דאַכט זיך טאַקע ,אַז אָט דער קאָנצערט אָדער לעקציע איז דאָס
סאַנע וויכטיקסטע אין דער וועלט .יאַנקעלע אונטערנעמט נאָר
קינסטלערישע אינופרעזעס  --די בעסטע אַקטיאָרן ,קינסטלער,
די בעסטע ששרייבער ,די בעטטע זינגער ,לעקטאָרן און נאָר יידי-
שע ,און עולם מוז קומען .איז אַ זאַל אויף  ,0004מזזן זיין אַזויפיל.
איז אַ זאַל אויף  -- 0001מזן טויזנט קומען ער כישופט אַרײן
די מענטשן אין זיינע זאַל .פאַרטיק געװאָרן מיט דער קאַסע,
קומט ער אַריין אין זאַל און קוועלט פון קינטטלער און נאָך מער
פון דער מאַסע עולם .דאָס איז זיין קונסט ,זיין פאַלענט .צו דעם
איז ער מקריב זיין לעבן .ממש מקריב.
מען זאָגט ,אַז אין געטאָ איז יאַנקעלע געװאָרן דער פאַרוואַל-
טער פון אַ פאָלקס-קיך .דאָסמאָל האָט ער קיין רעקלאַמע ניעזט
געדאַרפט .דער הונגער האָט פאַר אים רעקלאַמירט און גע-
צױטן די גרעסטע יסבאָרף ,אָבער דאָסמאָל האָט יאַנקעלע
דאַנציגער ,דער גייסטיקער שפייזער ,געהאַט אַזױ ויניק פיזיעוע
שפיז צו ביטן ,איז ער אױסגעגאַנגעײ.
ז .סעגאַלאָװיטש אין זיין בוך ,טלאָמאַצקע  "21כאַראַקטערי-
זירט אים אַזױ:
גאָט
קורצע

שוועבט
הענט

און

פאַר

מיינע

קורצע

אָבער האָט ער געהאַט
וואַזשנעם שטערן .דער
איז געווען אַ קנאַפּער
פון װאַנענט ער איז
מיר האָבן שוין געהאַט

פיס,

אױגן

יאַנקל

אַ רונדער

דאַנציגער
וי

מיט

אַ פעסל.

זיינע

אַ קאָף

אַ פילאָזאָפישן אַ גריסן קאָפּ מיט אַ
דאָזיקער מענטש מיטן פילאַזאָפּישן קאָפּ
למדן ,האָט זיך קוים אונטערגעשריבן.
געקומען ,האָט קיינער נישט געוואוסט.
מזל אין אונדזער

פאַריין צי אַזעלכע פאַר-
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צדושים
בלאָנדזשעטע .יאַנקל דאַנציגער האָט זיך איינגעלעבט בי אונדן
און רק ביי אונדז .ער איז געווען אימפּרעסאָריאָ ,האָט געפירט
מען האָט אים
איבער פילישע שטעט זינגער או אַרטיסטן.
געזען אויף אַלע באַנען ,אין אַלע שטעט פון גרויס פילן .מיט
זין נידריקן ,רונדן וואוקס האָט ער אָפּגעשטעלט מענטעזן .מען
פלעגט שמייכלען .מען האָט דערציילט ,אַז איינמאָל אין ער גע-
קומען צו אַ בייץ קאַָמיסאַר בעטן אַ דערלויבעניש אױף אַ קאָנ-
צערט .דער קאָמיסאַר האָט גענומען לאַכן אין ער האָט צונויפ-
גערופן אַלע באַאַמטע און די אָנגעזאָגט אַ גוטע בשורה:
 -פּאַנאָוויע ,מיינע הערן!קומען צו אונדז!

עס װעט

זיין פריילעך,

ליליפוטן

מיט דעם ,װואָס ער אין געווען אימפּרעסאָריאָ .האָט ער זיך
איינגעקויפט ביי אונדז אין פאַריין .דאָס האָט דאָך עפּעס 8
שייכות צו קונסט ,אָבער נישט מיט דעם אַליץ .יאַנקל דאַנציגער
האָט געהאַט אַ קינסטלערישע נשמה און באַציונג צו געלט .ער
האָט שטענדיק אַ סך פּאַרדינט און מאָדנע אומגעלימפּערט ,פאַר-
שווענדעריש און באַהעמיש דאָס געלט איסגעגעבן .מיט דעם
שטריך פון זיין כאַראַקטער איז ער אונדז ליב געווען .אונזזער
חברה האָט שטענדיק פיינט אַ קאַרגן נפע)
יאַנקל דאַנציגער האָט זיין גאַנץ לעבן פאַרבראַכט צויען
אַקטיאָרן ,זינגער און שרייבער .ער האָט אָן זי נישט געקאַנט
לעבן .ער איז אָבער מיט פיל פון זיי געשטאָרבן צװאַמען פאַר-
פייניקט און פאַרברענט געװאָרן איך האָב זיין נאָמען געפונען
אין דעם צעטל פון די אומגעקומענע קינסטלער אין פוילן אין
צעט? פון פאַרברענטע זשורנאַליסטן ,שריפּטעטעלער ,מאָלער
און זינגער איזן אויך פאַראַן דער נאָמען יאַנקל זאַנציגער .דער,
װאָס האָט זיין נאָמען אַריינגעשטעלט אין אַזאַ צעטל ,האָט געטאָן
זײער אַ שיינע זאַך .יאַנקל דאַנציגער איז געווען פון אונדזער
משפּחה".
וועגן
טורקאָו;

זיינע

לעצטע

יאָרן

און

טראַגישן

סוף,

שרייבט

יאָנאַס

;אין יאַנקעלע דאַנציגערס לעצטן עטאַפּ פון זיין לעבן
 -דאָס איז געווען אין וואַרשעעוער געטאָ  --איז שוין געװאָרןפון אים אַ העלפט .ער האָט שוין נישט געהאַט די פריערדיקע
זיכערקייט און שטאָלץ .ער איז שוין נישט געלאָפן איבעו זי
גאַסן אונטערטאַנצנדיק ,נאָר לאַנגזאַס געגאַנגען פון זיין היים
צו דער אַרבעט .דאָס איז געשען צוליב צויי טעמים :ערשטנט,
איז ער אַזױ אַראָפּגעפאַלן פון װאָג ,אַז די קורצע פיסלעך זיינע
האָבן שוין נישט געהאַט קיין שווערע אַרבעט צו שלעפן די הויט
און ביינער פונם אַמאָליקן יאַנקעלע; צוױיטנס ,איז זיין געזונט-
צושטאַנד געווען ייער אַ שלעכטער .ער האָט זיך כסדר באַ-
קלאָגט אויפן האַרץ ,אָפּט געמזט זיך אָפּשטעלן אין מיטן גאַנג,
וייל עס האָט אים פאַרפעלט אָטעם .נישט אינמאָל איז ער
דורך די זייטשן געכאַפּט געװאָרן ,צעשלאָגן און פאַרשלעפּט
געװאָרן אויף אַרבעט .נאָך אַזעלכע יספּעקטאַקלעף פלעגט ער
צו אונדז צוריקקומען און מיט אַ טרױעריקן שמייכל זאָגן; ידי
האָבן שוין ווידער געמאַכט אַ צירק פון מיר.
אין געטאָ האָט יאַנקעלע געאַרבעט אין דער יידישעו סאָ-
ציאַלער אַליינהילף אַלס קאַנטראָלער פון די אָפּצאָלונגען פון
אימפרעזעס און פאַרוויילונגען .צװאַמען מיטן צוייטן קאַנטראַ-
לער ,דעס טעאַטער-אימפּרעסאַריאָ  --אויך פון נידריקן וואוקס ---
אַברהם שטאַקפעדער  --פלעגט ער גאַנצע טעג אַרומגײן פון
לאָקאַל צו לאָקאַל און איינמאָנען די שטייערן פאָר דער יידיששער

באַנד
אַלינהילף .וען עס האָבן זיך אָנגעהױיבן די יאַקציעסי אין
װאַרששוער געטאָ ,בין איך צװאַמען מיט דאַנציגערן געווען
אין איין ישאָפּי אױף דער מילנע גאַס .ער האָט געוװינט בי
מיר אין שוטוב ,וואוהין ער האָט אַרײנגעבראַכט צווישן אַנדערע
אַ ריזיקן טשעמאָדאַן מיט זאַכ ,וועלכע קלאַראַ סעגאַלאָויטש
און ל .נישטאַט האָבן אים איבערגעלאָזט בירושה פאַר זײיעך
אָפּפאָרן אויף יענער וועלט.
נוישטאַט.
פילן,

דער

דירעקטאָר

געוועזענער

איז געווען פונם זעלביקן

און ער

(דאַנציגער)

און זי

אָנגעמאָסטן,
יי

געבן:

באַקומען

זיינען
פאַרן

פון

ידזשאָינט'י

נידריקן

וואוקס ,װאָס דאַנציגען,

האָט אַרױסגענומען

מלבושים

האָט

מיט

ער

װוי

געמאָסטן

חורבן,

װאָלט

די באַקומענע

א טרױיעריקן

אויף
איך

מיר.
נאָך

שומייכל
איך

װען
געקאָנט

האָבן?י.
נישט
אים

און

באַויזן
געזען

האָט

רעכט

אָנצוטאָן.

דעם

מאַרשירן

נע קינסטלער

פון ואַרשעווער

יאומשלאַגיפּלאַץי.
דער
די

גרויסער

מאַסע

גאַזדקאַמערן

מער

וואָלט
פון

זי

האָבן

מיט

געטאָ.
װאָס

טרעבלינקע

פון מיינע

רײ --

אימפּרעסאַריאַ

האָב איך

זיינען

מאַרשירט

טױיטךפּלאַץ.
געפירט

האָבן

זיך

צוט
פו

געװואָרן

אַלץ

אויגן ,האָט זיך בולט

יאַנקעלע

אַפילן

אַלע איבערגעבליבע-

צום

און

געזאָגט,

שױין

2491

זײ האָבן

דאָס איז געווען דער
--

האָט

כמעט

ריכטיקער,

מענטשן,

יי

סעפּטעמבער

קאָפּ פון אַ קליין מענטשעלע,

דער ערשטער
יידישן

קיין

דערוױייטערט

אַ גרויסער

צװאַמען
אָדער,

געהאַט;
72טן

ער

צוגע-
זי

נחת ,אָבער איצט  --װאָס דאַרף איך זיי עצין ,מישטיינס
ער

אין

מער

צו
אן

אויסגעטײילט

װאָס איז געגאַנגען
קאָפּ פון דעם

אין

גרעסטן

דאַנציגער".

|
ש .ע .פון זלמן זילבערצװייג,
,לאָמאַצקע  ,/31בוענאָס איירעס ,6491 ,זז,021 ,911 .
סעגאַלאָװיטש  --ט
,2

,165

,247

מלך ראַװיטש , --מ,יין לעקסיקאָן" ,מאַנטרעאַל ,7491 ,זו,397192 .
יאָנאַס טורקאָו  ---פ,אַרלאַשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
דו66-061 .
ב .קוטשער , --געװען

אַמאָל װאַרשע  ,פּאַריז ,5591 ,זז,042 ,39 ,09 ,88 .
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זיגמונט טורקאָװ , ---די איבערגעריסענע
ז,513 .

תקופה ,,בוענאָס

איירעס,1691 ,

שעפטל ,שמואל
(געב8981 .

--

קרבן

פון די נאַציס}

געבוירן  8981אין ווילנע ,רוסיש-פּױלן.
נאָענטער קרוב פון אַקטיאָר נח נאכבוש,
איז ער דורך אים אַרײנגעצױגן געװאָרן װי
איינער פון די ערשטע מיטגלידער פון
דער ,ווילנער טרופּע" ,וואו ער אַרבעט

אַלס געהילף-רעזשיסער

און באַטײליקט

זיך אויך אַלס אַקטיאָר,
וי זיין טאָכטער סאָניע גיט איבערי
איז ער געווען אַ טאַלענטירטער אַקטיאָר,
און ווען דער גורל פאַרבינדט אים נישט
מיט די ,ווילנער" ,װאָלט ער געקאָנט געווינען פאַר זיך אַ פּאָזי"
ציע אַלס אָנגעזעענער אַקטיאָר ,אָבער אין שאָטן פון יענע גרויסע
קינסטלער פון דער טרופּע ,וועלכע האָבן געוואונען אַ וועלט-רע-
|
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קלאַמע פאַר זיך ,איז ער פאַרבליבן בלויז דער געהילף-רעזשיסער,
װאָס גרייט צו די בינע און שפּילט נאָר מיט פון צייט צו צייט,
ש .האָט מיטגעמאַכט אַלע רייזעס און שפּאַלטונגען פון דער
,ווילנער טרופּע" ביזן פולשטענדיקן פאַנאַנדערפאַל פון דער טרופּע
אין אײיראָפּע .דערנאָך האָט ער זיך פאַרבונדן מיט די טשאַטער.
אַנסאַמבלען אונטער דער אָנפירונג פון אַלעקסאַנדער גראַנאַך ,קורט
קאָטש און ,די יידישע באַנדע" ,אָפּטמאָל פאַרן פּרײז פון צוהונגערן
און ניט קאָנען געבן דעם ווייב מיט די צוויי קינדער אַפילו דעם
מינימום אויף חיונה.
די צווייטע וועלט-מלחמה האָט ש'..ן פאַרכאַפּט אין װאַרשע.
ביידע קינדער זיינען אַװעק קיין רוסלאַנד ,וואו דער זון ,לעאָן ,איז
אומגעקומען .ש ,.וועלכער איז געווען פון די באַרימטסטע פּחדנים
אין יידישן טעאַטער ,האָט מורא געהאָט אַרױסצוגײן פון שטוב.
ער האָט זיך איינגערעדט ,אַז אויב ער װעט זיצן אין דער היים און
זיך נישט ווייזן פאַר די נאַציס ,װעלן זיי אָן אים פאַרגעסן ,אָבער
גראָד וי אַ סך אַנדערע ,איז אָט דעם פּחדן אויסגעקומען צו פאַר-
ענדיקן זיין לעבן וי אַ העלד .מיט אַ ביקס אין דער האַנט האָט
ער פאַרטיידיקט דעם יידישן כבוד אין דער װאַרשעװער געטאָ.
דעם ערשטן מיי  3491איז עֶר פאַרוואונדעט געװאָרן פון אַ קויל
און איז דעם דריטן מיי  2491געשטאָרבן פון די וואונדן .דער
אָנפירער פון זיין קאַמפס-גרופּע האָט אים באַגראָבן אין אַ קעלער
אויף סמאָטשע 1
זיין טאָכטער סאָניאַ שעפטל-שטערנפעלד ,וועלכע האָט זיך באַ-
וויזן צו ראַטעװען ,שפּילט אין העברעישן ,הבימה"-טעאַטער אין
מדינת ישראל.
מ .צ.

פון

זיין

סאָכטער

סאֲָניא

שעפטל-שטערגפעלד,

געדולד ,פּיניע
{געב --- 8091 .קרבן פון די נאַציס}

געבוירן  8091אין װאַרשע .פּױלן
געהערט פריער צום ,לקליינעם בונד",
דערנאָך צום ,בונד" .נֹאָךְ אַלס יונגער
בחור זיך אָנגעשלאָסן אין אַ דראַמקרײז
און שפּעטער אַריבער אין דער טעאַטער-
גרופּע אונטער דער אָנפירונג פון מ,
פּערענסאָן.
ג .עמיגרירט קיין פּאַריז און װערט
אין  5391אַ מיטגליד אין ,פּיאַט"-טעאַ-
טער ,וואו ער וװערט פאַררעכנט אַלס
איינער פון די פעיקסטע שפּילער .ער טרעט אויף אין פאַרשיידענע
וויכטיקע ראָלן ,און אין פּרצס ,אין פּאָליש אויף דער קייט" א'ר
,עם זינדיקן".
פון דוד ליכט שפּילט ער די הױפּט-ראָל  --ד
ג .פלעגט אויך אַרױסטרעטן אַלס רעציטאַטאָר.
אין  1491איז ער אינטערנירט געװאָרן אין לאַגער דראַנסי ,וואו
ער אָרגאַניזירט אונטער אויסערגעוויינלעך שווערע באַדינגונגען אַ
דראַמאַטישע גרופּע אין וועלכער ער אַליין באַטײליקט זיך אויך,
און דורך דעם טעאַטערישפּיל פּרואװוט עֶר אָנהאַלטן די מאָראַל
און בטחון ביי די דערשלאָגענע ,פאַרמוטשעטע און געשװאָלענע פון
הונגער .שפּעטער איז ג .צװאַמען מיט א סך אַנדערע פון דעם
לאַגער ,דעפּאָרטירט געװאָרן קיין אוישוויץ .וי צירל שטיינגאַרט
גיט איבער ,האָט עֶר ,ניט קאָנענדיק מער אַריבערטראָגן די שרעק-

לעכע פּיין און ליידן ,אויסגעהויכט זיין נשמה ,אַרופלויפנדיק אויף
די עלעקטרישע דראָטן ,װאָס האָבן אַרומגעצױמט דעם לאַגער.
מ .ע .פון צירל שטיינגאַרט און ש .ע .פון לײײב לענסקיי.

נאַמעראָוו (פאַנעל) ,אסתר
(געב -- 4591 .אומגעבראַכט

געװאָרן דורך די נאַציסן

געבוירן  4091אין ווילנע ,פּױליש-
פון
ליטע ,אין אַן אַרבעטער-פאַמיליע.
דער פריסטער יוגנט געחלומט צו וערן
אַ דראַמאַטישע שוישפּילערין.
געקומען אין  3291איז פּאַריז ,האָט זי
זיך באַלד פאַרבונדן מיט אַ דראַמאַטישער
גרופּע ,וואו זי האָט זיך מיט ברען אַרײנ-
געװאָרפן צו שפּילן .,מיט דער אַנטשטײ-
ונג פון טעאַטער ,פּיאַט" אונטער דער
אָנפירונג פון דוד ליכט ,איז זי דאָרט
אַרײינגעטראָטן ,און גענומען שפּילן כאַראַקטער און מוטער-ראָלן,
אין מערץ  2491איז זי אַרעסטירט געװאָרן צוזאַמען מיט איר
מאַן שלמה פאָגעל און זייער דערװאַקסענעם זון טביה ,וועלכער
האָט ,אַלס קליין יינגל ,מיטגעשפּילט אין ,פּיאַט" אין קינדער-ראָלן,
אין יוני  3491זיינען זיי דעפּאָרטירט געװאָרן קיין אוישוויץ פון
|
װאַנען זיי האָבן זיך מער ניט צוריקגעקערט.
ג'.ס ברודער איז געווען דער באַקאַנטער יידישער שױישפּילער
חיים שניאור וזע ל,עקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,פערטער באַנד,
זז6023 .ן,
איר שוועסטער ,רבקה גאַמעראָו ,וועלכע האָט אויך געשפּילט
אין ,פּיאַט" ,און איז צוזאַמען מיט איר דעפּאָרטירט געװאָרן קיין
אוישוויץ ,איז די איינציקע פון די דעפּאָרטירטע ,פּיאַט"-שפּילער,
װאָס איז על פּי נס געבליבן לעבן .און געפינט זיך וידער אין
פּאַריז ,וואו זי באַטײליקט זיך ווייטער אין יידישע טעאַטער-פאָר-
שטעלונגען.
ש .צ .פון לייב לענסקיי

ראַזענפֿאַרב ,הערמאַן
(געב -- 3091 .קרבן פון די נאציסן

געבוירן  2091אין װאַרשע ,פּױלן ,אין
אַ האָרעפּאַשנער אַרבעטער-פאַמיליע .דער-
צויגן געװאָרן אין אַרבעטער-קרייזן .פון
דער פריסטער יוגנט געהאַט אַ שטאַרקן
באַגער צו שפּילן יידיש טעאַטער .געהאַט
אַ פּרעכטיקע שטים און געזונגען מיט
געפיל,
אין עלטער פון  61יאָר געװאָרן אַ
מיטגליד אין דוד הערמאַנס טעאַטער-
סטודיע און דערנאָך געשפּילט אין דראַמקרײזן .געקומען אין 7291
אין פּאַריז ,האָט ער זיך באַלד אָנגעשלאָסן אין דראַמקרײז ביי דער
ק,ולטור-ליגע" ,וואו ער איז געװאָרן זייער אַקטייו און געשפּילט
אָנגעזעענע ראָלן .אין  3491איז ר .געװאָרן איינער פון די גרינדער
פון טעאַטער ,פּיאַט" אונטער דער לייטונג פון דוד ליכט .דאָ האָט
ער אָפּט געשפּילט הױפּט-ראָלן אין די אויפגעפירטע פּיעסן און
יי
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ביים

פּאַריזער

באַ נד

קערמאַן ,פּסח

יידישן

איז געװאָרן זייער פּאָפּולער און באַליבט
|
| טעאַטער-עולם.
זומער  1491איז ר .צוגענומען געװאָרן ,דורך די פראַנצויזישע
קאָלאַבאָריסטן מיט די נאַציס ,אין לאַגער באָן-לאַ ראָלאַנד ,וואו עס
זיינען געווען אינטערנירט בערך  005יונגע יידן .בלויז מענער.
ער האָט דאָרט אָרגאַניזירט א קליינע טעאַטער:גרופּע מיט וועל-
כער ער האָט געשפּילט קליינקונסט-נומערן צו געבן די מיטליידנע
אינטערנירטע אַ ביסל גייסטיקן גענוס ,זיי צו פאַרװויילן ,און גלייכ-
צייטיק דערמוטיקן כדי צו פאַרלייכטערן זייער שווערן געמיט .אין
יוני  2491איז ער ,צזאַמען מיטן גאַנצן לאַגער דעפּאַרטירט גע-
װאָרן קיין אוישוויץ ,וואו ער איז עטלעכע חדשים שפּעטער קראַנק
געװאָרן אויף דיזענטעריע .אונטער די שרעקלעכסטע לידן און
פּיין איז ער ברוטאַל געצוואונגען געװאָרן פון זיינע הענקער פאַ-
זיי צו זינגען ביז ער האָט אויסגעהויכט זיין נשמה.

ופתחיה

{געב -- 7981 .קרבן פון די נאציס}

געבוירן  7981אין
זיין אױיטאָביאָגראַפיע
פאָטער האָט געהאַלטן
יידישן טעאַטער ,איז
נאָנט ביים טעאַטער,

אַ מיטל-שול.

שפּיל .ער פלעגט נאָכזינגען די לידער
פון די אַקטיאָרן ,וועלכע ער האָט געהאַט
די געלעגנהייט צו זען .ער האָט געלערנט
ייריש ,פּויליש ,רוסיש און דייטש ,און
דעביוטירט אין קאַמינסקי-טעאַטער מיט

קאַמינסקאַ

ראָל

ש .ע .פון לײב לענסקי.

{געב .פעברואַר  --- 8981אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
געבוירן פעברואַר  8981אין װואַרשע,
פּױלן .עמיגרירט קיין פּאַריז ,וואו ער האָט
געצויגן זיין פּרנסה פון אַרבעט ,און גלייכ-
צייטיק בלב ונפש זיך אָפּגעגעבן מיטן
טעאַטער ,פּיאַט",
לייג לענסקי כאַראַקטעריזירט אים
אַזױ:
הענש פרידמאַן איז קיין עזויעזףי-
לער נישט געוען ,דאָך שפּילט ער אַ
זייער וויכטיקע ראַלע אין דער געשיכטע
פון ,פּיאַטײ .אַ שוישפּילער קאָן מען פאַרטרעטן מיט אַן אַנדערן,
אָבער פרידמאַנען האָט מען נישט געקאָנט פארטרעטן.
ער
איינער איז באַשטאַנען פאַר אַ סך .מיט זיין אימפּולסיוון אינער-
לעכן טעמפּעראַמענט האָט ער דורכגעבראָכן אַלע טעכנישזע
שוועריקייטן אַרויסצוברענגען די פּיאַטײ פאָרשטעלונגען פאַר
דער עפנטלעכקיט .ער האָט געשאַפן פאַנדן פאַרן טעאַטער,
געהאָלפן צװאַמענברענגען דעם אַקסעסואַר .געזען ,אַז די דע-
קאָראַציעס זאָלן זיין צו דער צייט ,געזאָרגט פאַר טראַנספּאַר-
טאַציעס פון די דעקאָראַציעס ,א וואו זיי צו לאָקירן נאָך די
פאָרשטעלונגען .ער האָט אַפילו געהאָלפן ענדערן די דעקאָראַ-
ציעס בעת די פאָרשטעלונגען .אױיסערדעם איז ער געוען אַ
פערזענלעכער פריינט פון אַלע ,פּיאַטײ שפילער ,געזאָרגט פאַר
יעדן איינעם ,אַז ער זאָל האָבן אַלץ ,װאָס איז אים נייטיק צו
דער פאָרשטעלוג.
פּרידמאַן איז געווען פון די געציילטע ל"ײיניקעס אין דער
טעאַטער-פראָפּעסיע ועגן וועלכע מיהאָט קיינמאָל נישט גע-
שריבבן אין דער פרעסע ,װעמען דאָס טעאַטער פובליקום האָט
נישט באַשאַנקן מיט אַפּלאָדיסמענטן פאַר זיינע טעאַטער-גלאָריעס,
און דאָך װאָלטן אַ סך אויפפירונגשן ניט געבוירן געװאָרן אין
דער צייט אָדער לחלוטין ניט פאָרגעקומען ווען ניט זיין אומ-
אַרבעט פאַרן טעאַטער
דערמידלעכע און איבערגעגעבענע
;פּיאַט".
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טיליקט געװאָרן פון די נאַציס,
ש .ע .פון לייב לענסקי.
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װאַרשע ,פּױלן .אין
שרייבט ער ,אַז זיין
די גאַרדעראָבע אין
ער דעריבער געווען
און נאָך אַלס יינגל

האָט ער ליב באַקומען דאָס טעאַטערי

באַזוכט

פרידמאַן ,הענעך

שַקערמאַן)

אסתר-רחל

אין 'אוריאל

אַקאָסטאַ"'

אין דער

'דע סאַנטאָס ,און ,זיין שרעק

דערביי איז גאָרניט צו באַשרײבן

שילדערט

און

יאָנאַס

טורקאָוו

כאַראַקטעריזירט

אים

אַזױ:

זיין צוקומען

צום

טעאַטער

י

יזין פאָטער ,מענדל אַקערמאַן ,איז געווען איינער פון די
אָנגעזעענסטע און פּאָפּולערסטע אייגנטימער פון אַ סאָדע װאַ-
סער-פאַבריק אין װאַרשע .פ9סח קערמאַנען האָט מען דעריבער
געגעט

אַ צונאָמען יבאַלאָף לויטן פאַך ,װאָס מען האָט געהאַל-

ט ,אַז עס איז פאַר אים מער צוגעפּאַסט וי  --צו שפּילן טעאַ-
טער .זיין טאַטע ,מענדל אַקערמאַן ,איז אויך געוען ביי דער-
זעלביקער מיינונג .ואָס האָט ער אָבער געקאָנט טאָן אַז זיין
בודיחיד האָט ינישט געואָלט זין אַ לייטי און אַרבעטן בי
אים אין געשעפט? .פסח קערמאַן האָט אויסגענוצט זיין יפּרי"
ווילעגירטע לאַגעי ,װאָס ער איז געווען אַ בן-יחיו און ער האָט
זיין טאַטען געשטעלט אַן אולטימאַטום :יטאַטע ,איך וויל ניעזט
זין ביי די באַלאָנען ,איך יל װערן אַ יידישער אַרטיסטי
יװואָס הייסט ,דו װילסט וװערן אַן אַרטיסט?  --האָט מענדל
אַקערמאַן געעפנט אַ פּאָר אױגן  --ערשטנס ,וי קומסטו צו זיין
אַן אַרטיסט ,אַז דו קאָנסט נישט רעדן .דו פאָנפעסט דאָך!,...
יאיך וועל זיין פּונקט אַזאַ אַרטיסט וי אַלע יידישע אַוטיסטן --
האָט פסח געענטפערט  --איך קען זינגען ,איך קען טאַנצן אַ
יטשעסטאַטשקעי .ינישט ביי מיין לעבן  --האָט מענדל אַקערמאַן
צוגעואָרפן און געװואָלט אָפּהאַקן דעס שמועס .יטאָ זי זעזע
וויסן ,טאַטע ,אַז אוב דו װועסט נישט זען מען זאָל מיך אַרײנ-
נעמען אין טעאַטער ,וועל איך מאַכן אַ סוף צו מיין לעבן אָדער
טעאָטער ,אָדער טויט .דערהערט אַזעלכע דבורים ,איז מענדל
אַקערמאַנען געוואָרן קאַלט און וואַרעם .פאָרט אוֹ איינציק קינד
בײ אים געווען ,און ער האָט אַרױסגעקרעכצט :יאַז אָך און וו
צו װאָס מענדל אַקערמאַן האָט דערלעבט ,אַז זיין איינציק קינד
זאָל ווערן אַ קאַמעדיאַנטשיק ,אַ פורים-שפּילערי.
מענדל האָט אָבער דערפילט ,אַז סיאיז אַ הארפאַלענע זאַך,
אַז זין זון איז יגעכאַפּט אויף דער מעשהי ,און ער האָט באַ-
שלאָסן ,אַז אוב זיין זון דאַרף שױן יאָ גין צום טעאַטער ,זאָל
ער כאָטש שפילן אין קאַמינסקיס טעאַטער ,װאָס האָט צו יענער
צייט געהאַט מער חשיבות ,און וואו עס האָבן זיך געפונען  --וי
ער האָט זיך אויסגעדריקט  --יבעסערע מענטשץי ,דערצו איז נאָך
מענדל אַקערמאַן געווען א מיטשותף צו קאַמינסקיס טעאַטער.
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לעלסיקאָן
+חו
י

פון

טעאַטער

יידישן

הור זי ערז '+ויה לדאנ

ער האָט דאָרט געהאַלטן די ישאַטניעינגאַרדעראָב).
(טורקאָוו שילדערט אויספירלעך די ראָל פון די ישאַטניעי-
אייגנטימער ,וועלכע ,דורך זייער אַריײנלײגן געלט אין די טעאַי
טערס ,זיינען פאַקטיש געװואָרן די בעלי-הבתים און הויפּט
דעה-זאָגערס אין די יידישע טעאַטערס .עס איז געוען אַ ניעשט-
געששריבן געזעץ ,אַז יעדער טעאַטער-באַזוכער האָט געמוזט אַוועק-
געבן זיינע אויבער-מלבושים אין דער ישאַטניעי פאַר אַ געוויסן
אָפּצאָל ,װאָס האָט געבראַכט אַ גאָר לייטישע הכנסה).
מענדל אַקערמאַן איז געווען דער 'קיניג פון די וואַרשע-
ווער-אייגנטימערי און מען האָט זיך מיט אים שטאַרק גערעכנט
אין דער יידישער טעאַטער-װועלט( .אָבער ער האָט זיך אָנגע-
טראָפּן אויף פאַרהאַקטע טירן בנוגע זיין זון .די שטאַרקסטע
טענה קעגן אים איז געווען  דיין פסח האָט דאָך אַ טױט פנים
פּאַר דער בינע .ער האָט נישט קיין דיקציע ...ער ועט דאָך
אונדז פאַרטרייבן דעם עולם פון טעאַטערײ) דאָס האָט דעם פאָ-

פּסח קערמאַן
,אַטראָז"
אַלס מ

אין ,קין  /פון
אלעקסאַנדער

דיומאַ

(צייכנונג פון פ .פרידמאן)

טער שרעקלעך אויפגערעגט ,באַזונדערס ,ווייל ער פלעגט בטבע
טאָן אַ סך טובות צו יידישע אַקטיאָרן ,און ער האָט גענומען
סטראַשן ,אַז ער ציט זיך צוריק פון דער ישאַטניעי און מען
װעט מװן פאַרמאַכן דאָס טעאַטער,
דערהערט אַזעלכע דיבורים ,האָבן חברה אַקטיאָרן אָנגע-
הויבן צוריק צודרייען דעס דישל און באַשלאָס! אַריינצונעמען
דעם זון פון מענדל אַקערמאַן אין טעאַטער אַרין .כדי ניעזט
צו פאַרגרעסערן דעם בודזשעט פונעם טעאַטער .האָט מענדל
אַקערמאַן אין דער ערששטער צייט פון זיין זונס אַרבעט אין (דער)
טרופּע ,אַפילו געגעבן דער דירעקציע אַ ספּעציעלע סומע געלט,
אַז זיי זאָלן מכלומרשט אױסצאָלן פ9סחן זיין פאַרדינסט.
יפסח קערמאַן (מען האָט אים פּאַרקירצט דעם נאָמען) איז
גיך געװאָרן אַן אייגענער מענטש צווישן די אַקטיאָרן .מען האָט
איס ליב געקראָגן ,ווייל ער איז געווען אַ גוטער און איבערגע-
געבענער חבר .ער האָט אָנגעהױבן צו שפּילן קליינע ראָלן און
שפּעטער איז ער געװאָרן אַ יפאַטי אין דער יידישער אָפּערעטע.
און װי מאָדנע דאָס זאָל נישט קלינגע ,ער האָט זיך מיט דער
צייט אױיסגעאַרבעט און איז געװאָרן אַ נוצלעכער אַקטיאָר אין
יעדער טרופע .ער האָט אין זיין טעאַטער-קאַריערע געשאַפן אַ
פּאָר פיינע עפּיזאָדן-געשטאַלטן ,װאָט דאַרפן דערמאָנט ווערן
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אין ? .אַנדדעעווס י 7געהאָנגענעי'  --דעם זעואַנדאַרם ,אין דײן
עטינגערס יסערקעלע'  --דעם ליטואַקס הוין-יתג ,אין שלום-
עליכמס יטוביה דער מילכיקער'  --דעם דאָרפס-שרייבער ,און
אץן דער אָפּערעטע ידי רומענישע חתונה'  --דעם אַלטן פּויער.
אין די אָפּערעטעס האָט ער זיך אױיסגעצייכנט מיט זיין גוטן
טאַנצן .ער האָט זיך איך געמאַכט פיינע גריט מאַסקעס.
זיין אינטערעסאַנטסטער טעאַטער-פּעריאָד  61געווען ווען
ער האָט געשפּילט אין וואַרשעווער צענטראַלי טעאַטער (-3291
דערנאָך אין יויקטי .אין יעדער טרופע ,וואו ער האָט
1
געשפילט .האָט מען אים געהאַלטן פאַרן שעיו לעזאזל (הגם
מען האָט אים זײיער ליב געהאַט) און אַלץ אין אויסגעלאָזט גע-
װאָרן צו זיין קאָפּ .ער האָט אָבער געהאַט אַ גרויס געפיל פאַר
הומאָר ,און אַלע שאַרפע פייל ,וועלכע מען האָט קעגן אים
געווענדט ,האָט ער געשיקט צוריק געקלאַפּט אויף אַן אייגן-
אַרטיק ,גוטמוטיקן אופן .די גאַנצע צייט ,װאָס ער איז געווען
ביים טעאַטער ,האָט מען אים גערופן 'באַלאָןף .אַפילן אויף דער
בינע ,וואו מען האָט אים נישט געקאַנט רופן ראַלאָ ,האָט מען
יעדעס מאָל ביי זיין דערשיינען ,אים באַגעגנט מיטן כאַראַק-
(אימיטירט דאָס סיקן פו אַ
סס...סס..סס
טעריסטישן...
באַלאָן בעתן אַרױסעשפריצן פון אים דאָס װואַסער) .פסח קערמאַן
האָט זיך שוין דערצו געהאַט צוגעוװוינט און ער האָט זיך גע-
וואונדערט ווען מען האָט אים וִישט באַגריסט אױיף אַזאַ
אופן...
פסח קערמאַן האָט געהערט צו די בעסט-געקליידטע אַק-
טיאָר .אַלע מאָל עלעגאַנט אָנגעטאָ ,אין די פיינסטע אָנצוגן
מיט די מאָדערנסטע קראַװאַטן און בעסטע שיך .האָט מען אים
געקאָנט טרעפן אץן די לאָקאַלן בייט בילאַרד אָדער קאָרטן
 -זיינע באַליבטסטע שפּילן .אץ זיין פּריואַמילעבן איז ערנישט גשוען איבריק גליקלעך ,יעדנפאַלס אין די יאָרן ,ווען
ער האָט חתונה געהאַט מיט אַ שיין מיײדל ,װואָס האָט געאַרבעט
אין זיין פאָטערס געשעפט .אי אַ פּאָר יאָר אַרום האָט ער זיך
צום צוייטן מאָל האָט ער חתונה געראַט מיט אַ
אָפּגעגט.
שיינער יידישער כאָריסטין ,ואָס איז שפּעטער געװאָרן אַן אַק-
טעריסע ,העלאַ מעל (מעלאַמעזד) און מיט איר געפירט אַ גליק-
לעך לעבן די לעצטע יאָרן פאַרן (צוױייטן-וועלט קריג האָבן זי
געשפּילט צװאַמען אין פאַרשיידענע טרופעס.

און וועגן זיין לעצטן בינע-עטאַפּ און טראַגישן סוף שרייבט

יאָנאַס טורקאָו:
אווען סיאיז אױיסגעבראָכן די (צוייטע וועלט מלחמה זיינען
זי נק .און זיין פרוי) אַנטלאָפּן פון װאַרשע קיין כיאַליסטאָק און
פון דאָרט קיין לעמבערג .אין לעמבערג האָבן זיי געאַרבעט אין
דאָרטיקן יידישן מלוכה-טעאַטער .ווען אַ טייל פון דער טרופּע
איז אַוועק אױף גאַסטעפילן קיין דאָוונע ,איז פסח קערמאַן
געווען מיט זיי .זיין פרוי ,העלאַ מעל ,איז פאַרבליבן מיט דער
אַנדערער טייל טרופע אין לעמבערג ,װאָס איז פאַרנומען גע-
װאָרן דורך די דייטשן .בעת די יליקוידאַציעסי איז זי אומ-
געבראַכט געװאָרן.
פּ5סת
מיט

קערמאַן

דער

טרפפּע

געהערשט
שווער

לעב.

אַ

איז

קיין מיטל -אַזיע ,וואו עס

גרױיסער
ער

פון

קאָוונע

עוואַקױרט

הונגער.

האָט פון אָנהײב

ער

האָט

געואָרן

צזאַמען

האָט צו יענער
דאָרט

אויספאַרקויפפף

גוטע קליידער ,אָבער ווען דאָס האָט זיך געענדיקט,

צייט
אַ

געפירט

פון זיך זיינע
האָט ער ממען
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סדושים
געהונגערט,

ער

קראַנק

איז

געואָ-

רן אויף טיפוס און געשטאָרבן ,נאין
טשקאַלאָ).
טעאַטער

יקיניג

דער
ישאַטניע'

פון דער
וואַרשע,

אין

זין שװער,

מענדל

אומגעקומען

אין וואַרשעווער

פנקט

װי

עס

אַקערמאַן,

זינען

איז

געטאָ,

אומגעקומען

די אַנדערע יזיילןף פון דער טעאַ"
עלע ליכטעןנ-
טער-גאַרדעראָבע :
בערג ,דער זון פון דער ימומע

רבקה'  --אסתר רחל קאַמינסקאַס
שועסטער,

מענדל אַקערמאַן
אױף זײער
טעאַטערס

ש .ע.

מאַ,

אופן --

געשפילט

אין פוילן פאַר דער

דרי"

וי

אויך

מענטשן,

-װאָס

א.

לאַנג-

האָבן

--

אַ גרויסע ראָל אין די יידיעזע
לעצטער

וועלט-מלחמה".

|

,אַרלאַשענע שטערן ,/בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צװיי,
יאָנאַס טורקאָװו  --פ

זו,57796 .

מעל {מעלמאַן) ,העלאַ
{|אומגעבראַכט געװאָרן דורך די גאַציסן
יאָנאַס טורקאָוו גיט אָן ,אַו מ .האָט געשטאַמט

פון אַן אינטש-

ליוגענטער ,אָבער אַסימילירטער היים ,אין װאַרשע.

װאָס איז פאַר-

אָרעמט געװאָרן און דערפאַר האָט זי געמוזט זוכן פּרנסה ,און
דורך איר פריינדין ,די אַקטעריסע ראָזע גאַזעל ,צוגעצויגן געװאָרן
אַלס כאָריסטקע אין יידישע טעאַטער .ווען זי האָט זיך אויסגע"
לערנט יידיש ,האָט זי אויך אָנגעהויבן קריגן קליינע ראָלעכלעך,
אין וועלכע זי האָט ניט אַרױסגעװיזן קיין גרויסן טאַלענט ,אָבער
אַלס מענטש איז זי געווען זייער אַן איידעלע .קערמאַן ,איר מאַן,

האָט זי ליב געהאַט בֿיז משוגעת.

באַנד
אויך

דאָרט

האַלטן אין אַ קוימען .די דייטשן האָבן זיי אָבער
געפונען און אַרױסגעשלעפּט צום טױיט,
דער אַקטיאָר שעפטל זאַק גיט איבער ,אַז ער האָט ערגעץ וואו
געלייענט ,אַז אַ פּאָליאַק האָט זי באַמערקט װי זי האָט זיך באַ-
האַלטן צוזאַמען מיט פּעפּי אוריך אין אַ קוימען און ער האָט עס
|
אָנגעוויזן די דייטשן אויף זיי.
פ .ע .פון סעװערין צװוערלינג,
זאַק און פון יאָנאַס טורקאָוװ.

ש .ל .פון שעפטל

:

,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צוייי
יאָנאַס טורקאָװ  ---פ
זז,78 ,38 ,41 .

גילינסקי ,מאָטל (באַטקע)
{געב 8 ,פעבר -- 9981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  8פעברואָר  9981אין אַלט-
סװענציאַן .,ווילנער גוב .פּוױליש-ליטע,
אין אַן אָרעמער משפחה .פאָטער  --אַ

שטוב-מאָלער .מוטער  ---געהאַלטן אַ קליין
קרעמל .געלערנט אין חדר .שפּעטער אין
דער ייעװרעיסקאָיע נאַטשאַלנאָיע אוטשי-
ועלט-
לישטשע' .בעת דער ערשטער
מלחמה געווען אַ בוכהאַלטער און אין
 -- 9לערער אין דער דוקשטער פאָל-
קסישול 1291 .ביז  6291געלערנט אין
ווילנער יידישן לערער-סעמינאַר .שוין אין די סטודענטןיאָרן זיך
אויסגעצייכנט מיט אָרגאַניזאַטאָרישע פעיקייטן ,געזעלשאַפטלעך-
חברישער באַציונג און פּעדאַגאָגישן טאַלענט .אָנגעפירט מיט אַ
גװאַלטיקער איבערגעבענקייט מיטן סעמינאַריסטן-אינטערנאַט און
די זומער-קאָלאָניעס ,און די סעמינאַריסטן האָבן אים דערפאַר
געקרוינט מיטן נאָמען 'באַטקאַ' (פאָטער))

צווערלינג גיט איבער!

נאָכן ענדיקן דעם סעמינאַר ,געווען לערער פון יידישע שולן

אַז מ .איז געווען אַ הויכע ,אַ שלאַנקע ,זייער אַ שייגע מיט שװאַר-

פון דער 'יישא' אין שעדלעץ און סװענציאַן .אין די -02ער יאָרן
געווען איינער פון די דערציערס אין דער ווילנער יידישער סקויטן-
אָרגאַניזאַציע 'די בין' ,אויסגעאַרבעט זייער סטאַטוט ,געווען מיט-
רעדאַקטאָר פון זייערע בלעטלעך ,און צוזאַמען מיט די 'בין'-פירער
י .אַס און ל .ראַן געשריבן סצענעס און די פּיעסע פון בינישן לעבן

דער געוועזענער שוישפּילער

סעװערין

צע ,ברענענדיקע אויגן .ווען זיי זיינען אַמאָל געגאַנגען אין לעמ-
בערג איבער דער גאַס און גערעדט יידיש ,איז ער אָפּגעשטעלט
געװאָרן פון אַ פרוי ,וועלכע האָט געװאַגט אים צו זאָגן ,אַז עס אין
נישט שיין מיט אַזאַ פּרעכטיקע פרוי צו גיין איבער דער גאָס און
ריידן יידיש.

:

אין ,פאַרלאָשענע שטערן" שרייבט אאָנאַס טורקאָו ,אַז דער
אַקטיאָר פּסח קערמאַן האָט נאָכן אָפּגטן זיין ערשטער פרוי ,מיט
וועלכער ער איז געווען ניט איבריק גליקלעד ,צום צווייטן מאָל
חתונה געהאַט מיט אשַיינער יידישער כאָריסטין ,װאָס איז שפּע-
טער געװאָרן אַן אַקטעריסע :העלאַ מעל (מעלמאַן) .און מיט איר
געפירט אַ גליקלעך לעבן ,די לעצטע יאָרן פאַרן צווייטן וועלט-
קריג האָבן זיי געשפּילט צוזאַמען אין פאַרשיידענע טרופּעס .מ .האָט
געשפּילט מיט זיגמונט טורקאָוו אין װאַרשעװער ,נאוואשטשי""-
טעאַטער אין ,מחותנים" ,און שפּעטער אין דער ,ײדישער נאַ-
ציאָנאַלער בינע" .וען ס'איז אױסגעבראָכן די מלחמה ,איז מ.
מיטן מאַן אַנטלאָפן פון װאַרשע קיין ביאַליסטאָק און פון דאָרט
קיין לעמבערג .דאָ האָבן זיי געאַרבעט אין אָרטיקן יידישן מלו"

כה-טעאַטער ,אָבער ווען אַ טייל פון דער טרופּע איז אַװעק אויף

גאַסטשפּילן קיין ראָוונע ,איז פּסח קערמאַן מיט איר מיטגעפאָרן
נאָר זיין פרוי איז פאַרבליבן מיט דער אַנדערער טייל פון די
נאַציס .זי און פּעלאַ ראָטשײין (די פרוי פון גרישאַ ראָטשײן)

האָבן זיך בעת די 'אַקציעס' אין לעמבערגער געטאָ אױסבאַ-
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אין  2אַקטן ,,אויפשטאַנד אין לאַגער" (ווילנע.)9291 ,
אין  8291זיך באַזעצט אין װאַרשע ,געװאָרן לערער פון 'מעדעם
סאַניטאַריום' אין מיעדזשעשין ,נעבן װאַרשע .ער האָט זיך גע-
האַלטן אין איין לערנען :במשך פון די סעמעסטערס ( )52-2291באַזוכט
רי פּעדאַגאָגישע אָפּטײלונג פון דער פרייער פּוילישער הויךישול
אין װאַרשע (וושעכניצא).
ג .האָט זיך אַ סך אינטערעסירט מיט דער מאַריאַנעטן טעאַטער-
קונסט און טעאַטער פאַר קינדער.
אין בוכפאָרם דערשינען 'שטורעם' ,װאַרשע ,3591 ,װאָס אַנט"

האַלט די צוויי שפּילן ,געווידמעט די העלדישע 'רויטע פּאָלקן' אין

עסטרייך' :ביי וואלישעס קייווער' (צוזאַמען מיט ה .גרינבוים) ,און
'די שטורעם-פאָן' 74 ,זו' ,.ליאַלקעס :קינדער-אָפּערעטע ,מויק
פון י .טריופּיאַנסקי ,װאַרשע 81 ,6291 ,זז ,.אַ צוייטע אויפלאַגע
דערשינען אין װאַרשע אין  74 ,7391זז.
אין דער הקדמה צו דער װאַרשעװער צווייטער אױסגאַבע זאָגן
די מחברים:
אָנגעשריבן איז געװואָרן די פּיעסע צו אונזוער טראַדיציאַ-
נעלן ,קאָסטיומירטן ניי-יאָר-באַל און לכתחילה איז זי באַשטימט
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געואָרן פאַר די יינגערע קינדער ,אָבער די זאַך האָט זײיער
שטאַרק אויסגענומען אויך ביי די עלטערע .װווי עוטענדיק,
איז נאָך דער פאָרשטעלונג פאָרגעקומען אַ שמועס ,אַ קריטישע
אָפּשאַצונג פון דער פיעסע .אַ גאַנצע ריי באַמערקונגען און
אָפּשאַצונגען פון די קינדער האָט אוֹנדז אינספירירט צו פאַר-
ברייטערן און אַנטוויקלשן די פּיעסע.
שפּעטער זיינע די אליאַלקעסי איפגעפירט געװאָרן מיט
דערפאָלג דורך דער כמורנער-שול אין ואַרשע ,דורך די שולן
אין; ביאַליסטאָק ,אין בריסל (בעלגיע) .אומעטום האָבן די
קינדער נאָך דער פּאָרשטעלונג געהאַלטן אין איין זינגען פראַג-
|
מענטו פון דער אָפּערע".
א'ן  9491האָט דער קאָמפּאָזיטאָר מיכאל געלבאַרט אין ניו-יאָרק
אַדײינגענומען 'ליאַלקעס' אין זיין זאַמלונג (אָפּערעטעס' און זי
אָפּגעדרוקט מיט דער מויק .וועלכע שער האָט געשאַפן צו דעם
טעקסט ,צוגעפּאַסט צום כאַראַקטער פון די יידישע קינדער אין
אַמעריקע,

אין 'לערער יזכור-בוך' ווערט אָנגעגעבן
גאָבער ד'יליאַלקעסי אין וױיט ניט געווען די איינציקע
טעאַטער-שפיל ,װאָס איז אין סאַנאַטאָריע פאַרפאַסט און איפ-
געפירט געואָרן דורך מ .גילינסקי און י .טרופּיאַנסקי .זייער
באַליבט א'ן איינגעגעבן איז געווען די אָפּערעטע יעספּייכלערי איאַ
(צוזאַזענגעשטעלט ביים אָנטייל פון י .מלאָטעק). .ד.י סאַנאַ-
טאָריע פּלעגט אויך דורכפירן  271מאָל אַ יאָר גרויסע אונטער-
נעמונגען אין װאַרשע גופא .דאָס זיינען געווען פּראָדוקציעס פון
איצטיקע און געוועזענע סאַנאַטאָריע-קינדער .אויך די דאָזיקע
אויפפירונגען זיינען געווען די אַרבעט און דערגרייכונג פון די
צוויי חברים גילינסקי און טרופּיאַנסקי און פון די טאַלענטירטע
קינדער ,וועלכע זיי האָבן אַנטדעקט און אויפגעציגן אין דער
סאַנאַטאָייע .דער אַפאָגײ פון אָט דער גאַנצער מװיקאַליש-
טעאַטראַלער דערציונגס-אַרבעט איז געווען דער קלאַנג-פילם
ימיר קומען אִױי .אין וועלכן עס זיינען פאַראייביקט געװאָרן אַ
סך שאַפונגען פון די צוױי לערער אין מוזיק און עפּיל. ,א.ין
ישולוועטי האָט ער אָפּגעדרוקט אינטערעסאַנטע אַרטיקלען
ויקינדהייט אין יוגנט'' ,טעאַטער אויף שפּאַצירי און אַנדערע.
זיינע אַרטיקלען וועגן אָרגאַניזאַציע פון טעאַטער-עפילן .זיי-
נען געווען פול מיט רייכע אידייען ,דערציערישע איינפאַל ,או,
דער עיקר ,מיט אומגעהיערער ליבע צום קינד".
יאָסל מלאָטעק שרייבט;
..איך וייס נישט צי עמעצער אין דער סאַנאַטאָריע האָט
דעם לערער באַטקע ווען עס איז באַטראַכט װי אַ לערער .ער
אַליין האָט אױף זיך ניט געקוקט װי אַ לערער .עס איז געווען
עערער חבר ,װאָס לאַכט ,פרייט
אַ קינד צווישן קינדער ,אַן ט
.יין מאָל איז ער צו מיר
זיך און זינגט צוגלייך מיט אַלעזען א
געקומען מיט אַ פּלאַן אלאָזיר אָיִטזרייבן אַ שפּיל ,אַן אָפּערעטע,
און יאַנקל טרופּיאַיַסקי װעט ששרייבן די מזיקײ .איך האָב
ביז מיט אַ סך יאָרן שפּעטער נישט פאַרשטאַנען צוליב װאָס
באַטקע האָט מיך געדאַרפט וי אַ שותף צו שרייבן די אָפּערעטע
,דער עופייכלערײ ,װאָס איז שפעטער אַ סך מאָל אויפגעפירט
געוואָרן אין פאַרשיידענע שטעט אין פּילן און אויך אין דער
װאַרשעעוער געטאָ בימי היטלער ימח שמו .באַטקע האָט די
אַפּע-עטע געקאַנט שרײבן אַלײן .ער איז געועשן פעיק מיט
ט סך טאַלעיט ..ערשט מיט אַ סך יאָרן שפּעטער האָב איך
פעאַרשטאַנען ,אַז דאָס איז געווען באַטקעס גרויסקייט וי אַ פּע-
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וועגן זיין לעצטן פּעריאָד .,בעת וועלכן ער איז אַרײנגעפאַלן
צו די נאַציס ,שרייבט ש .קאַטשערגינסקי ,אַז ג .האָט ניט געװאָלט
צושטיין צו דער פּאַרטיזאַנער-אָרגאַניזאַציע ,און אַז ער איז אין
עסטאָניע אומגעקומען צוזאַמען מיט זיין פרוי.
,אָגבוך פון ווילנער געטאָ" פאַרצייכנט
הערמאַן קרוק אין זיין ט
( 72אָקטאָבער , )2491איך מיט אבראשא |כװאיניק| זיינען אַװעק
מאַכן באַמיונגען אַרויסצושלעפן ח' באַטקע פון אַלט-סװענציאַן
װאָס איז ,לויט אונדזער מיינונג ,באַדראָט .אין שמועס פאַרזיכערט

ער {גענס ,דער ראש פון דער יידישער פאַרקויפטער פּאָליצײ| אַז
אים |גילינסקין| וועט גאָרניט געשען ,וייל ...ער װעט סעגרע-
גרירן! ...ווידער דאָס אַלטע לידל .ער טוט דאָס ,וייל ער האַלט,
אַז דערמיט ראַטעװעט ער ידישע קעפּ' 82( .נאָוועמבער ;)2491
...,היינט האָט דאָ געויילט פון אַלט-סװענציאַן אַ גאַסט --
גטאָטקע .איצט איז ער דאָרט אַ גאַנצער 'מאכער' און היינט איז ער
דאָ געווען אַמטלעך .באַטקע איז ווייט ניט װאָס אין מעדעם-סאַ-
נאַטאָריע .ער איז דורות ווייט פון יענעם ,װאָס האָט אָנטײל גענו-
יםל|ם .ער שלינגט דאָ פון אונדז יעדעס װאָרט,
פדע
מען אין מ |-ע
וויל וויסן ,װויל פאַרשטיין ,װויל זיך לערנען ,אפשר אויסנוצן אונ-
דוער 'פּראַקטיק' ביי זיך אין שטעטל .צוויי מאָל זיך געזען ,װאַ-
רעם זיך געזעגנט און באַקומען אַ צװאָג :ער װעט זיך באַמיען
,וין לאַנגע חדשים וי עס עק-
קומען אָפטער" 6( .יאַנואַר  :)3491ש

זיסטירט אין ווילנער געטאָ אַ-יוגנט-קלוב ,נאָר ערשט היינט איז
פאָרגעקומען זיין דערעפע:ונג.. .די דערעפענונג באַשטײט פון
אַ ריי פאָרשטעלונגען ,צווישן זיי אויך 'ליאַלקעס' פון גילינסקי און

טרופּיאַנסקי" 61( .מיי , :3491די העברעיזאַציע אין געטאָ גייט
 ווייטער אָז-. .דעם לערער גילינסקין ,װאָס איז מיט מיין באַמיונגשוין געווען אַנגאַזשירט אין קינדער-קלוב אַלס פאַרװואַלטער (אויפן
אָרט פון איצטיקן לייטער פון קולטור-אָפּטײלונג) ,האָט מען צו דער
אַרבעט פונדעסטוועגן ניט צונעלאָזן  --ער איז צו וייניק נאַציאָ-
נאַל .די קינדער פון ווילנער יוגנט-קלוב פּאַשעט מען מיט אֶוונטן

פון העברעיש".

|

וועגן זיין טראַגישן סוף ווערט איבערגעגעבן אין 'לערער יזכור-
בוך' און דערגאַנצט אין 'לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער לי-
טעראַטור;
וװוען עס איז געקומען היטלערס אָנפאָל אויף פיל איז
יבאַטקאַ' צזאַמען מיט זיין פרוי זיסל גוטמאַן געקומען צו לויפן
אין זיין געבוירן-שטאָט אַלט-סווענציאַן .דאָ האָט ער אַ קורצע צייט
געאַרבעט אַלס לערער ,אונטערן סאָוויעטישן רעזשים .שפּעטער,
בעת דער דייטשער אָקופּאַציע ,איז ער געװאָרן אַ שטוב מאָ-
לער .גלייכצייטיק איז ער אױך געווען אַ מיטגליד פון יידנראַט.
מיט דער ליקוידאַציע פון סווענציאַנער געטאָ איז ער אַריבער-
געשיקט געװאָרן מיט אַ טייל יידן אין ווילנער געטאָ ,און דאָרטן
געווען טעטיק צוישן דער געטאָ-יוגנט און איינער פון די אָן-
פירערס פון ייוגנט-קלובי (פאַר קינדער איבער  61יאָר) .צװאַ-
מען מיטן מװיקער י .טרופיאַנסקי געווען אָנוועזנד אויף דער
חמשה עשר בשבט-פייערונג ,אױף וװעלכער עס איז אויפגע-
פירט געװאָרן דורך די געטאַ שול-קינדער זיער אָפּערעטע
יליאַלקעסי.
20

-

2

 2קהושים-באַנד

בעת דער ליקװידאַציע פון ווילנער געטאָ ,אין  ,3491אַרױס-
געפירט געװואָרן אין עסטלאַנד און דאָרטן אומגעקומען".
,לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטיר' ,צװײטער באנד ,נ .י,8591 .
וז,61'412 .
ש .קאַטשערגינסקי , ---חורבן װילנע ,ניו יאָרק ,7491 ,ז,481 .
,לערער יזכור-בוך ' ,ניו יאָרק ,2591 ,זו,69:39 .
יאָסל מלאָטעק  ---אַ װאַלד מיט מצוות, ,קולטור און דערציאונג ,,ניו יאָרק,
מצרץ ,5591
הערמאן קרוק , --טאָגכוך פון װילנער געטאַ" ,ניו יאָרק ,1691 ,זו,873 .
,745 ,114 ,5

זיגעלבוים ,פּיניע
{געב -- 6091 .אומגעבראַכט געװאָון דורך די נאַציס

אין קראַסנאָסטאַו,
געבוירן 6091
פּױילן .ברודער פון שוישפּילער אברהם,
פון באַרימטן יידיש-פּױלישן פירער אַר-
טור זיגעלבוים .געווען אַ גוטער שטעפּער-
אַרבעטער ,זיך פאַרנומען מיט פּראָפע-
סיאָנעלע טעטיקייטן אין די אַרבעטער-
פאַריינען און אָפט אַרױסגעטראָטן אַלס
רעדנער אויף מיטינגען .אויך אַמאָל רע-
ציטירט לידער פאַר גרעסערע אױדיטאָ-
ריעס ,האָבנדיק אַ גרויסע נייגונג צו דער
בינע .אין  3391איז ער פון די סאַמע ערשטע שילער פון דער
װאַרשעװער יידישער דראַמאַטישער שול פון מיכאל ווייכערט ,וועל-
כע ער פאַרענדיקט ,פאַרלאָזט אויף שטענדיק זיין אַרבעטס-פאַך
און טרעט אַריײן אין  4291אין "ונג טעאַטער ,,ואו ער שפּילט,
א'פּ פּ .זיגעל ביז  ,8391באַטײליקנדיק זיך אין אַלע אויפפירונגען
אין װאַרשע און איבער דער פּראָוינץ,
ז .צייכנט זיך אויס אין אַ גאַנצע ריי אויפפירונגען פון דער
גרופּע .אַזױ שרייבט וועגן זיין שפּילן אין קראַסין' נחמן מייזיל;
,פ .זיגעל איז שוין אַ באַגאַבטער שוישפּילער װאָס קאָן און װעט
|
|
נאָך װאַקסן".
ש .בליאַכער ,וועלכער האָט אים געזען אין דער אויפפירונג
פון מלאכס ,מיסיסיפּי" ,שרייבט:
ידי פאָרשטעלונג האָט מיך בכלל פאַרכאַפּט .סיאיז געווען
אַ זײער געלונגענע אויפפירונג ,איבערהויפט נעמנדיק אין אַכט,
אַז אַ באַזונדערס שטאַרקן איינדרוק האָט אויף מיר דאַן געמאַכט
איינער פון די ששוישפילער ,וועלכער האָט געשפּילט די ראָל פון
אַדװואָקאַט .אין זיין שפיל איז געווען אַזױ פיל פשטות און ניט-
געקינצלטקייט ,אַז איך האָב געהאַט דאָס געפיל ,אַז דאָס שפּילט
אַ מענטש ,װאָס האָט הינטער זיך אַ לאַנג-יאָריקע סצענישוע
טעטיקייט .שפּעטער האָב איך זיך דערוואוסט ,אַז די ראָל איז
אויסגעפירט געווען פון איינעס פון די פעיקסטע עוויששפילער פון
ייונגיטעאַטערי פיניע זיגעלבוים.
ז :האָט אױיך געגעבן אַ רײ געלונגענע געשטאַלטן אין די
ייונג-טעאַטערי-אויפפירונגען פון יבאָסטאָן ,ידאָס לעבן רופמי,
יטאַנענצאַפּי ,ישמחה פּלאַכטעי ,יוואַצעקי און יפּראַצעסי ,באַ-
זוונדערס איז אים געלתנגען די ראָל פון יבוכהאַלטער קאָפּסי אין
הערמאַן הייערמאַנס ידי פאַרלאָרענע האָפנונגי.ײ

דר .מיכאל ווייכערט אין זיין בוך ,זכרונות" ,שרייבנדיק וועגן
,יונג טעאַטער" ,שטעלט זיך אָפּ מיט עטלעכע באַמערקונגען וועגן

ז .ער דערמאָנט ,אַז אין די אויפפירונגען פון ,מסעות בנימין השלי-
,אָפנונג'  --די
,ענדעלע" :אין ה
שי" האָט ער געשפּילט די ראָל מ
,אַנענצאַפּ" .,שרייבט
,אָפּס" ,און בנוגע זיין שפּילן אין ט
ראָל פון ק

ער, :אַ טייערן 'ליטוויסן באַלדאַרסן' האָט אויסגעצאַצקעט פּיניע
זיגלבוים"; וועגן ,דאָס לעבן רופט", :באַזונדערס אויסגעצייכנט
האָט זיך פּיניע זיגלבוים אין דער ראָל
פון אַריסטאַקראַטיש אינטעליגענטישן פּראָ-
פעסאָר סאַװויטש ,אַ טיפּ ,װאָס האָט אים
 -דעם יידישן אַרבעטער  ---געמוזט זיין,אַצעק":
אינגאַנצן פרעמד"; און וועגן װ
 ,די װויכטיקסטע ראָלן האָבן געשפּילט :ד,
פאַקעל (מאַריע) ,פּיניע זיגלבוים (דאָק-
טאָר)",
ש .בליאַכער שילדערט אים אַזױ:
גלאַטע אויף אַרױף-פאַרקעמט  --שאט
אַלס /
האָר ,טיפע קלאָרע אויגן ,אַ לאַנגע נאָז און
ל,יטוויסער באַלדארטן"
שמאָלע ליפן",
דער שוישפּילער זלמן קאָלעשניקאָיו גיט איבער ,אַז ער האָט
געטראָפן ז .שפּילן אין ביאַליסטאָקער יידישן מלוכה-טעאַטער ,דער-
נאָך אין ,באַועגלעכן טעאַטער" .ער איז געוען זייער קראַנק,
דאַכט זיך ,אויף טובערקולאָז .ער האָט זייער שלעכט אויסגעזען.
ער איז געװאָרן באַפרײט פון זיין אַמט אַלס פאַרטרעטער פון די-
רעקטאָר און איז אַװעק קיין ווילנע.
וועגן
בליאַכער.

זיין לעצטן

בינע-עטאַפּ
|

און טראַגישן

סוף

שרייבט

ש.

.מיטן אױסבראָך פון דער דייטש-פוילישער מלחמה ליפט
פּיניע זיגעלבוים צװאַמען מיט זיין פרוי פון ואַרשע ,וואו זי
האָבן זיך דאַן געפונען ,קיין ביאַליסטאָק .ווען אין ביאַליסטאָק,
וועלכע איז צו יענער צייט אָנגעשלאָסן געװאָרן צו מערב ווייס-
רוסלאַנד ,ווערט אָרגאַניזירט אַ יידישער מלוכה-טעאַטער ,טרעט
פיניע אַריין אין דעם טעאַטער .מורא האָבנדיק ,ער זאָל נישסט
ליידן פאַר זיינע פריערדיקע פּאָליטישע אָנשױונגע ,בייט ער
איבער זיין פאַמיליענאָמען אױיף אָסטראָוויטש {זין פרויס
פאַמיליע-נאָמען| .דאָ ווערט ביי די זיגעלבוימס געבוירן דאָס
ערשטע קינד  --אַ יינגעלע.
פון ביאַליסטאָק ווערט זיגעלבוים אַנגאַזששירט אין ווילנער
מלוכה-טעאַטער ,וואוהין ער פאָרט אַריבער מיט וױיב און קינד.
אין ווילנע טרעט ער אױף אין דער ראָל פון דר .בובליק אין
קאָרנייטשוקס יפּלאַטאָן קרעטשעטי .זיין לעצטע ראָל איז גע-
ווען ,קאָלטון" אין שלום-עליכמס  ."000.002,תיכף וי ווילנע
וװערט פאַרנומען דורך די דייטשן ,האָבן זיך פאַר אים אָנגע-
הויבן ביטערע צייטן .ער איז געווען אַן אַסטמאַ-לײדנדער און
דעריבער ניט געהאַט קיין מעגלעכקייט צו גיין אױף שװוערע
פיזישע אַרבעט און צוליב דעם זיך נישט געקאַנט לעגאַליזירן
וועלנדיק אָבער העלפן זיין מששפחה ,האָט ער מיט די לעצטע
כוחות זיך אַװעקגעשלעפּט אין בורבישקי אויף אַרבעט .ער איז
אָבער דאָרט געפאַלן אין חלשות און געמחזט די אַרבעט אופ-
געב .דער הנגער איז געװאָרן אַן אָפטער איינגייער צו זי
אין הוז .שפעטער ווען מען האָט אַלע יידן אין געטאָ אַריינגע-
טריבן ,האָט זיך די ס'טואַציע ביי יי נאָך מער פּאַרערגערט.
ווען די ,רייניגונגעןײ האָבן זיך אָנגעהויבן ,און אונטער פאַרעזיי-
דענע אויסרייזן פלעגן יידן צוגענומען ווערן ,איז ער מוראדיק
ישי
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פון

נערוועז געװאָרן און פאַר יעדן שאָרך געציטערט .איבערהויפט
האָט ער זיך געזאָרגט וועגן זיין קליינטשיקן זונעלע .ער האָט
אָבער ניט זיך און ניט זיינע ליבע געקאָנט העלפן סיאיז דער-
גאַנגען דערצו ,אַז זיין פרוי האָט פאָרגעלייגט זיי זאָלן זיך און
דאָס קינד איבערעניידן די אָדערן און אַזױי אַרום פאַרענדיקן
זייער שווערן לעבן סיהאָט זיי ,וייזט אויס ,אויסגעפעלט מוט
דערצו .ניט האָבנדיק קיין פאַך-עיינען האָבן זיי זיך געמחט
איבערקלייבן אין צוױיטן געטאָ ,און נאָכן אָפּמאַטערן זיך דאָרט
עטלעכע טעג זיינען די זיגעלבוימס מיטן קינד אַוועקגעפירט
געוואָרן אין דער ריכטונג פון פּאָנאַרײ,
אין ,חורבן ווילנע" פאַרצייכנט ש .קאַטשערגינסקי ואָנגעבנדיק
על פּי טעות דעם נאָמען אַלס זיגעלמאַן:
 ..,,געקומען מי'יט דער פרי און קינד פון ביאַליסטאַק אין
ווילנע ,אין מיי  .1491דעם -32טן יוני  1491האָבן זיי זיך געלאָזן
אין װעג .נישט האָבנדיק מיט ואָס צו פאָרן ,אויסמאַטערנדיק
זיך פון כסדרדיקן שלעפן דאָס קינד אױיף זיך ,האָבן זיי זיך
אומגעקערט צוריק .זיי זיינען אַריײינגעטריבן געװואָרן אין צוױיטן
געטאָ און פון דאָרט צװזאַמען אויף פּאַנאַר אַװעקײ.
מ .ע .פון זלמן קאָלעשניקאָו.
ש.

קאַטשערגינסקי

--

{,חורבן

ווילנע 7

נין

יאָרק,

,7491

ז.522 .

ש .בליאַכער , ---א,יין און צװאַנציק און איינער ,ניו יאָר? ,2691 .זו27707 .
מיכאל
2

ווייכערט
,322

,323

--

,זכרונות",

תל-אביב,

,1691

צווייטער

באנר,

זו,362 ,732 .

,328

לעווי ,זשאַק
{געב 01 .סעפּט -- 7881 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
געבוירן  01סעפּטעמבער  7881אין
װאַרשע ,פּױלן ,ביי אָרעמע ,חסידישע
עלטערן .ביז צו דער בר-מצוה אויפגע-
צויגן געװאָרן ביים זיידען ,און צוזאַמען
מיט אים געפאָרן אַלס קינד צום חסידישן
רבין און דאָרט געווען א משורר .ל',ס
פעטער פלעגט יעדן פּורים ,ביים פאָטער
אין שטוב אָדער אויף רבנישע חתונות
און שמחות ,זיך פאַרשטעלן.
וועגן זיינע ערשטע טריט אויף דער
בינע דערציילט ל ,.זייער כאַראַקטעריסטיש פאַר יעדן אָנהייבער,
אין זיין אױטאָביאָגראַפיע:
גבימים ההם ,אין יענע טעג האָט שױן אין מיר לאַנג זיך
געהאַט צעפלאַקערט אַ הייסער באַגער צום טעאַטער .האָב איך,
אַ זיבצניאָריק |91ן| בחורל ,מיך אָפּגעזעגנט מיט דער ישיבה
און מיטן ייורה דעהי אן חושן משפּטי ,מיטגענומען אַלס צדה
לדרך אַן יעל פרשת דרכיםי ,אַַ ידעת אלהיםי אוֹן --
ויברח קיין פּאַריז .פון פּאַרין האָב איך שוין לאַנג געקענט יעדעס
וויוקעלע פון ימסתרי פּאַריזי ...און אַ חוץ דעם האָב איך
דאָרט געהאַט עטלעכע חברים ,וואַרשעווער יינגעלייט ,װאָס האָבן
שטאַרק געגלייבט אין מיינע אַרטיכטישע פעיקייטן ,ווױיל ,אַז
איך האָב מיך ,בגנבה פּאַר מיינע עלפערן אַרײנגעכאַפּט אין
דער יאָפּערעי אָדער אין יראָזמאַאיטאָשטשײ ,האָב איך אױף
צומאַרגנס אין בית-המדרש פּאַר מיינע חברים ינאָכגעמאַכטי,
װאָס איך האָב געזען .אָט צו זי חברים טאַקע בין איך דאָס
געפאָרן קיין פּאַריז ,האָפּנדיק דורך זיי צו זערגרייכן מיין גע-
וואונטשן ציל :קומען אויף דער סצענע .דורך זיי בין איך טאַקע
יי
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יידישן
געהאָלפן

טעאַטער
געװאָרן,

אַ טך

לײיכטער

וי

איך

האָב

פאָרגע-

מיר

שטעלט...
עס האָט דעמאָלט  --אין זעקסטן יאָר איו עס געווען --
עקזיסטירט אין פּאַריז אַ יפרייע יידיעשע אַרבעטער-בינעי .איר
גרינדער און רעזשיסער איז געווען דער דעמאָלט אין די אַר-י
בעטער-קרייזן פּאָפּולערער שמואל קייטענמאכער ,וועלכער איז
אַנטלאָפן אין פינפטן יאָר פון וואַרשע קיין פאַריו .מיינע ואָר-
שעוער חברים האָבן מיך באַקענט מיט אים .גערימט מיינע
פעיקייטן ,און זכות אבות האָבן צוגעהאָלפן ,אַז כאָטש אַלע מיט-
גלידער פון דער יאַרבעטער-בינעי זיינען געוופן כפול-שמונה-
דיקע סאַציאַליסטן ,און איך בין נעבעך געטען אַ שװאַרץ-
מאהניק ,אַ העברעיסט ,גאָרנישט קיין גלאַט-כשרער ,האָב איך
דאָך נושא חן געווען ביים רעזששיסער ,וועלכער האָט מיך גלייך
מכבד געווען מיט דער טיטל-ראָל אין טשעכאָוום באַקאַנטן איין-
אַקטער ידער בערי .איך האָב די ראָל יפאַרשלונגעף .אין פאַר-
לױף פון עטלעכע טעג האָב איך נישט בלויז מיין ראָלע ,נאָר
אַלע דרי

ראָלן געקענט

אין דעם אײינאַקטער).

אױיסוױיניק

(דריי

פאַראַן

ראָלן זיינען

|

 ...אַז איך האָב מיין כשרן נאָמען דערזען ונאָך  9חדשים
פּראָבן אויפן פּלאַקאַט ,האָב איך געטאַנצט פאַר גרויס גליק.
; ..עטלעכע שעה פאַר דער פּאָרעטעלונג בין איך שוין אַרומ-
געקראָכן א צעפלאַמטער ,פיבערדיקער פאַרן געשלאָסענעס טעאַ-
טער ..אַ.ז דער גרימירער איז געקומען און מיך גענומען
גרימירן ,בין איך שוין געווען אינגאַנצן װי אין הינער -פּלעט,
אויפן עולם הדמיון .װאָס ווייטער איז געשען ייס איך ניעשט..
איך געדענק נאָר ,אַז צוויי שטאַרקע הענט האָבו מיך אָנגענומען
און אַרױסגעשטופט אױיף דער סצענע .מיר איז פינצטער גע-
װאָרן פאַר די אױגן ...כיהאָב גאָרנישט געזען ,נישט קײן
בינע ,נישט קיין עולם ,נישט קיין פּאַרטנער ,נאָר עפּעס אַזעלכע
בלויע און רויטע רעדער זיינען געפלויגן פאַר מיר מיט עפּעס אַ
מוראדיקער ענעלקייט .,אין האַלדז טריקנט מיך צום דערשטיקט
װערן ,איך הער נישט ,איך זע נישט ,איך ור'ס גאָרנישט...
נאָר אױף אַמאָל באַגיסט מיך אַ קאַלטער נאַסער שוױיס .די
שלייט שטעכן מיך וי מיט הונדערטער שפּילקעס ,און איך
דערואַך ...כהרף עין אָריענטיר איך מיך ,דאָס איך בין אויף
דער סצענע פאַרן פּובליקום .איך פיל ,דאָס מין קינדער-חלום,
מיין שטערן איז פאַרלאָרן אויף אייביק אויב איך נעם זיך נישט
צװאַמען ...איצט ,אָדער קיינמאָל נישט! ...היוטער די קוליסן
שרייט מען ילעוי ,שטאַרק זיך!ײ .דער סופלער .יאָסעק דער
רױטער ,טרייסלט זיך אינגאַנצן אינם סופלער-קאַסטן .מיר
דאַכט זיך ,אַז איך רעד ...אַז איך בין אַזוֹי לייכט װי אַ
פעדער ...אַלץ איז אַרױסגעפלױגן פון מיר ...איך בין געװאָרן
אַן אַנדערער ...איך וייס נישט װאָס עס איז געשען ...איך
געדענק נאָר ,אַז בשעת דער פאָרהאַנג איז געפאָל ,האָט דער
עולם שטאַרק אַפּלאָדירט .מיינע פריינט האָבן מי) באַװאָרפן מיט

בלומען ...דער רעזשיסער האָט זיך מיט מיר געקושט או אַלע

האָבן מיר גראַטולירט.

אויף צומאָרגנס בין א'ך שוין געוען

אַ יחברי אין דער אַרטיסטן-משפחה"...
 6איז ל .אַרײנגעטראָטן אין פּראָפּעסיאָנעלן טעאַטער ביי די
אָנגעקומענע אַקטיאָרן מאַניע {מריםן טרילינג און הערמאַן בערמאַן,
דעביוטירנדיק אַלס 'שלמון' אין גאָרדינס 'מירעלע אפרת7091 .
 -אַריבער אין דער טרופּע פון בלייכמאַן ,וועלכע ויאַנדערט אַרוםאיבער שווייץ (באַזעל און ציריך) און דערנאָך אין װוין .ווינטער
=
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צדהדושיט
 9געשפּילט אין פּראַג ,און דאָ ,צום ערשטן נאָל .אויפגעטראָטן
אויף אַ רעציטאַציע-אָװנט ,פאָרלייענע:דיק אין יידיש פון פּרץ,
נאָמבערג ,פרישמאַן ,רייזען ,ראָזענפעלד און שלום-עליכם1191 .
 -צוריקגעקערט קיין װאַרשע און אַרומגעפאָרן (פון פּסח ביזשבועות) איבער וייסרוסלאַנד און לעטלאַנד מיט ליבערט ,סיע-
ראָצקי ,לאַ:אַר פריד ,טרילינג און סאָניע עדעלמאַן מיטן גאָרדין,
ליבין און קאָברין-רעפּערטואַר -- 2191 .שטודירט אין אַ דראַ-
מאַטישער שול אין פראַנקפורט -- 3191 .געשפּילט איניקע טעג
אין ואָך אין בערלין (אין יידישן קװאַרטאַל) און אייניקע טעג אין
לייפּציג (פּאַלאַס-טעאַטער) ,וואו ער פירט אויף הירשבייגס 'נבלה' ,
בעתן אױסבראָך פון דער ערשטער ועלט-מלחמה געשפּילט
אויף יידיש אין בודאַפּעשט ,.וואו ער פאַרבלייבט ביז  9191און
שפּילט אַ געוויסע צייט אין דייטש

מעלכיאָר לענגיעלס

'דער שאָטן

(איבערזעצט און אויפגעפירט דורך אים אין יידיש אין װאַרשעװער
'צענטראַל'-טעאַטער אין  )1291און שלום אַשס 'גאָט פון נקמה,
 -- 9צוריקגעקערט זיך אין פּױלן ,טרעט ער אויף אין טעאַטער
'עליזעום' אין אַ 'סאַלאָדקאָנצערט! (סצענעס פון שעקספּירס 'יוליוס
צעזאַר' ,ווילדענברוכס 'מכשפה-ליד' ,גאָגאָ,ס 'דער משוגענער' און
טשעכאָיוס 'דאָס שװאַנען-ליד') און שפּעטער מיט ענלעכע פּראָ-
גראַמען (סצענעס פון שעקספּיר ,מאָליער ,דיקענס ,סט .צווייג ,ר.
ב .האָפמאַן ,עדגאַר פּאָו און די יידישע שריפטשטעלער פּרץ ,אַש,
ביאַליק ,האַלפּערן ,נאַדיר .קולבאַק .,אהרן צייטלין אאַ) איבער
פּױלן ,שפּילנדיק בלויז פון צייט צו צייט אין די פּראָפּעסיאָנעלע
יידישע טרופּעס.
 --- 1אַרומגעפאָרן מיט יאָנאַס טורקאָוו אין מוסיא קורץ-
לאַ:גמאַן (שפּעטער  --סמאַרגאָנסקי) איבער דער פּוילישער פּראָ-
ווינץ מיט שענהאַרס פּיעסע 'ווייבס-טייוול' (איב .שושנה און לאַזאַר
קאַהאַן) -- 4291 .געגרינדעט אין װאַרשע אַ 'הבימה' און דאָרט
אויפגעפירט אין העברעיש קופּערס 'הכנור מגרמניה' און שלום-
עליכמס 'דאָקטוירים' .אין  5291אָנגעפירט צװזאַמען מיט יאָנאַס
טורקאָוו אַ װאַנדער:טעאַטער ,שפּילנדיק 'דער עבור אין קייטן'
לויט װיקטאָר הוגאָ און 'שולדיק' פון ריכאַרד פאָס .אַ לאַנגע צייט
פאָרן צווייטן וועלט-קריג האָט ל .נישט געשפּילט מער קיין טעאַ-
טער ,נאָר פלעגט זיך אָפּגעבן מיט רעציטאַציעס און שרייבן.
יאָנאַס טורקאָוו כאַראַקטעריזירט אים אַזוֹי:
ין גלאַנץ-פּעריאָד האָט ער איבערגעלעבט אין און-
,ז.י..
גאַרן ,וואו די גאַנצע אונגאַרישע פרעסע האָט אים ממ"ז יגע-
טראָגן אויף די הענטי .מען האָט אים פאַרגליכן צו אַלעקסאַנדער
װאָיסי  --דעם גרויסן מייסטער פון װאָרט .,מאָלנאַר ,לענגיעל,
שענהאַר און אַנדערע האָבן מיט באַגײסטערונג געשריבן וועגן
זיינע װאָרט קאָנצערטן  ...דוד פרישמאַן און װ .ד .נאָמבערג
האָבן מיט באַגײסטערונג געשריבן וועגן זייונע וואָרט-קאַנצערטן
|
נאין וואַרעטע).
וטורקאָוו גיסט אויך איבער א ריי טעאַטער-עפּיאָדן מיט
איםן.
פּובליציסטיש איז זשאַק לעווי די לעצטע יאָרן פאַרן (צווייטן
וועלט-זקריג געווען זייער פרוכטבאַר .אין יעדן פררייטיקדיקן
נומער פון וואַרשעווער יעקספּרעסי האָט מען געפונען זשאַק
לעוויס טיילמאָל ביז"גאָר געלונגענע אַרטיקלען .סירוב פלעגט
ער שרייבן הומאָריסטישע פעליעטאָנען און שטײגער-בילדלעך,
וועלכע פלעגן עטאַרקן אויסנעמען ביים עולם ,אָבער ניעט ווי-
ניקער פלעגט ער אַלין האָבן פון זיי הנאה .מיט אומגעדולד האָט
ער געװואָרט אויפן פרייטיקדיקן נומער פון דער צייטונג וואו

באַנד
עס איז געווען זיין אַרטיקל .די זעצערס ,וועלכע האָבן דאָס
געוואוסט און האָבן זשאַק לעווין אגב זײיער ליב געהאַט ,האָבן
אָבער פון צייט צו צייט אוך ליב געהאַט אים אָפּצוטאָן פאַר-
שיידענע 'דרוק-שפּיצלעךי ,װי פאַרדרייען די זאַצן פון זיינע
אַרטיקלען ,אָדער אָנגעבן אַלס מחבר אָנשטאָט זשאַק לעווי --
זשאָק ראַפּאָפּאָרט אָדער זשאַק זילבערבערג ...זי אומשולדיקע
ישפיצלעדי פלעגן זשאַק לעווין פאַרשאַפן פיל פאָרדרום און ער
פלעגט זיך שטענדיק באֲקלאָגן אױף זיינע יבלוטיקע שונאיםי
 -די זעצערס.אַלס רעציטאַטאָר פלעגט זשאַק לעווי אַרומפאָרן איבער פוילן
אין דער ברייט און אין דער לענג און מהנה זיין דעם עולם
פון די פּאַרוואָרפנסטע שטעטלעמ מיט נחמן ביאַליקס ישחיטה-
שטאָטי און יירמיהוי פון סטעפאַן צווייג ,װאָס הצָט אַגב געהערט
צו זיינע באַליבטסטע מחברים .זשאַק לעוו האָט מיט ביאַליקטאון צווייגס טעקסטן מוסר געזאָגט און געװאָרנט פּאָרן חורבן,
װי ער אַלײין װאָלט אים פאָרויסגעזען"*..
וועגן זיין

לעצטן

בינע;עטאַפּ

און

טראַגישן

סוף

שריבט

,אַרלאָשענע שטערן":
בוך פ
פון דער מלחמה האָט זשאַק לעװין גע"
אין זיין הײימשטאָט .נאָך פאַרן איינפירן
אין פּעריאָד פון אָרעמבענדער אױף ידי"
זשאַק לעווי אַרומגײן איבער די גאַסן אָן

יאָנאַס טורקאָוו אין זיין
ידער אױסבראָך
טראָפּן אין װאַרשע,
ס'געטאָ ,אָבער שוין
שע קליידער ,פלעגט
דעם יידן-אָפּצייכן,
 -טיט אַ מגן-דוד שטאָלציר איך!  --פלעגט ער זאָגן (אַגבאיז ער געווש אַן אַקטיװוער ציוניסט) ,אָבער צו שפאָט װע? איך

אים קיינמאָל נישט טראָגן
דאָס איז געווען אַ קאַמף פון דאָן קיכאָט מיט דער ווינט מיל.
די צייט איז אָבער געווען שטאַרקער פון זיין ווילן .סוף כל סוף
האָט זיך דער אָרעמבאַנד מיטן מג-זוד געפונען אויך אויף זין
האַנט ...לאַנגע אָוונטן פלעגט זשאַק לעווי אָפּזיצן ביי מיר אין
שטב ,און איך האָב געמחט אָפּהיטן ער זאָל נישט פאַרשפּעטיקן
די פּאָליציי-שעה .בי זיין גאַנצער לעבנס-רייפקייט איז ער
געווען קינדיש-נאַיוו און איינגעעקשנט און ער האָט געמיינט ,אַז
אַפילו די דייטשישע אכזרים װועלן מוחל זיין זיינע קאַפּריז...
זשאַק לעווי האָט אויך שלום געמאַכט מיטן אַרטיסטן-פאַרין
מיט וועלכן ער פלעגט יאָרן-לאַנג פירן זיין חשבון ,און ער איז
געװאָרן אַן אָפּטער אַרײינגײער אין דער אַרטיסט-קיך ,איף
לעשנאַ  ,2אױף אַ ביסל יקיבעץי און פּאָליטיק.
ווען סיהאָבן זיך אין געטאָ אָנגעהױבן אַרטיסטישע פאַראַנ"
שטאַלטונגען ,איז זשאַק לעווי װוידער אויפגעטיאָטן מיט זיינע
רעציטאַציעס ,צווישן אַנדערס  --מיט די נייעסטע שאַפונגען
פון יצחק קאַצענעלסאָן ,װאָס איז געווען זיין נאָענטסטער ,אינ-
טימסטער פריינט .מען האָט תמיד געקאָנט טרעפן צװאַמען
יצחק קאַצענעלסאָן מיט זשאַק לעווין .אױף די 'יעונג שבתים'
פון דער אַלגעמײנער ציוניסטישער קיך האָט זשאַק לעווי געהערט
צו די חשובסטע געסט .מען האָט זשאַק לעווין אויך פאַרבעטן
אױף די יעונג שבתיסי צום שעף פון  -- 3102אַברהם גאַנצי
וייך ,צו וועלכן עס פלעגן זיך יעדן שבת צנויפקומען אָנגע"
זעענע יידישע שרייבערס .זשאַק לעווי האָט זיך אָבער ,פונקט
װי דאָס האָט געטאָן זיין נאָענטסטער פריינט יצחק קאַצענעל-
סאָן ,פון דעם גרויסן יכבודי ,אָפּגעזאָגט ...זשאַק לעווין האָט
מען אױיך פאָרגעלייגט אַן יערן-אַמטי אין זער יידישער פאָלֵיי
ציי ,און ער האָט עס ,להיפך צו אונדזער פאַטענטירטער אינ-
אי

2155

1256

פון

לעססיקאָן

טעליגענץ ,װאָס האָט דאָרט באַזעצט די הויפּט-פאָסטנס ,מיט עקל
אָפּגעװאָרפן ,נישט געקוקט אױף דער ביז'גאָר שווערער מאַ-
טעריעלער לאַגע ,אין וועלכער ער ,װי דער רוב פון זיינע
חברים-שרייבער און אַקטיאָרן האָט זיך געפונען אין וואַרשעווער
געטאָ .אַזוי האָט ער ויך געמאַטערט ביז עס האָט זיך אָנגע-
הױבן די אַזוי-גערופענע 'אויסזידלונגי ,דאָס הייסט די ערעוטע
אַקציע אין וװואַרשעווער געטאָ (22סטער יולֵי ,)2491
זשאַק לעווי איז אַרומגעלאָפן װי אַ פאַרפמטע מױז פון
איין ישאַפּי צום אַנדערן יאיך בין זשאַק לעווי .איר קענט דאָך
מיך אַלע..י ,אָבער דאָס האָט די האַרטע ישאפּי באַלעבאַטים
ניט גערירט .זיי האָבן שוין פאָרגעסן וער עס איז געווען זשאַק
לעווי .איצט איז פאַר זיי זשאַק לעוו געווען אַ פּשוטער נומער,
און פאַר אַ נומער ,כדי אים צו רעגיסטרירן ,דאַרף מען גראָב
באַצאָלן ,זשאַק לעווי האָט אָבער קײינמאָל ,אַפּילו אין די גוטע
צייטן ,קיין געלט נישט געהאַט .זיינע פריינט און פאַרערער פון
יקאַפע גערטנערי ,ימעטראָפּאָל' און יפּיקאַדילײי ,װאָס האָבן
אַמאָל געקאַנט ישטעלף זשאַק לעווין יאַ כוסה מיט אַ פאַרביי-
סעכץי ,זיינען היינט געװאָרן גריסע דיגנאַטאָרן; זי זיינען
היינט געװאָרן פּאַליציי-אָפּיצירן ,ייודענראַט  מענערי און ישאַפּ-
דירעקטאָרף .זי האָבן שױן פאַרגעסן וועגן דעם נעכטן און
טראַכטן

נישט

וװועטן דעם

מאָרגן.

זיער

דעווין

איז:

היינט!

װאָס דו וועסט היינט נישט אַריינכאַפּן ,וועסטו מאָרגן ניט האָבן.
װאָס מיר חבר ,װער מיר חברט היינט זיינען נישטאָ קין
חברים ,נישטאָ קיין נאָענטע! מאָרגן קאָנסטו שון אַלין נישט

זיין צווישן די היינטיקע .נוץ זשע אױס די געלעגנהייט ,דעם
טאָג  --װי עס לאָזט זיך .פרעס און זױף .היינט גייט אַלץ
פּראָ יקאָפּי .פאַר יעדן קאָפּ צאָלט מען היינט אין די טױזנטער.

די טויזנטער קריכן דיר אַלין אין האַנט אַרין .דער מסחר מיט
יקעפי בליט .קאָן מען דען מקריב זיין אַ גוט-באַצאָלטן יקאָפּי
פאַר אַזאַ קאָפּ ,װאָס האָט געהייסן אַזאָל זשאַק לעווי?! פריער
צי שפּעטער װעלן מיר דאָך אַלע מװחן גיין .די לעבנסרעכט-

קאַרטן האָבן דאָך אויך נישט קיין טערמינען ווער עס איז
שטאַרקער ,ער עס האָט קרעפטיקע עלנביגנפ .װעט זיך נאָך
איסקעמפן דעםס היינט און אפשר דעם מאָרגן און  --אפשר
נאָך אַ פּאָר מאָרגנם ...גענוג בלױז אַ קוק צי טאָן אױף זיין
צורה ,אויף דעם ...װי הײסט ער דאָרט? ...זשאַק לעור..
אַזאַ נעבעכדיקער ,אויסגעמאָגערטער ,אויסגעהונגערטער פרצוף,
װעט דאָך בי דער ערשטער יסעלעקציעי סיװוי אַריינפאַלן...
װאָלט ער כאָטש געהאַט אַ פּאָר טויזנט זלאָטעס ...מילא ,פאַר-
פאַלן ,װאָלטן זי אים נאָך אַריינגעשטופּט אין א ישאַפּי אַרײן!
אָבער אַזוי סתם פאַרנעמען אַ פּלאַץ פון אַ מעוטש ,װאָס קאָן
נאָך נוצלעך זיין סיי ...פאַר זיי ,סיי פאַר דער אַרבעטס-מאַשין,
איז דאָך עפעס סתם נישט יושרדיק...
פאַרפאָלג-

איז זיך זשאַק לעווי געלאָפן וי אַ געפּייניקטער,
טער הונט ,מיט זיינע גריסע ,איבערגעשראַלענע ,גלעזערנע
איג ,פון וועלכע עס האָבן אַרויסגעפינקלט משוגעת בליקן
געקלאַפּט פון טיר צו טיר ,ביז  --אַ מחנה צעווילדעוועטע יידישוע
פּאָליציאַנטן ,אױסגעטאָן פון זייער מענטשלעכן לבוש ,האָבן,
בעת אַ געיעג נאָך יקעפּלעדי אַרײנגעקראָגן אין זײערע פעסטע
הענט דעם מידן ,אויסגעהונגערטן ,צעווייטיקפן זשאַק לעוו
און אים געשלעפּט גלייך צום װאַגאָ ,פאַר שטעלן אַ װוידער-
שטאַנדי ,דיה ,פאַר נישט װועק גיין צום טײט ,האָבן אים זיינע
אייגענע ברידער שטאַרק צעממיתט,

יידישן

טעאַטער

 -איך בין זששאַק לעװוי  --האָט ער מיט די לעצטע כחותגעפּרואיוט רירן די עוטיינערנע הערצער פון די פּאָליציאַנט ,ואָס
האָבן פּונקט אַזױ ווילד און אכזריותדיק אַריינגעשטופּט אין די
װאַגאָנען זײערע אאיגענע טאַטע-מאַמע און זיערע נאָענטסטע,
און איידער דער װאַגאָן איז פאַרהאַקט און פאַ-פּלאָמבירט גע-
װאָרן ,האָט נאָך דער אַסקעטישער קאָפּ פון זשאַק לעוי ,פון
וועלכן

זיך

סיהאָט

געגאָסן

דאָס בלוט,

זיך געבן

געפּרואווט

צו

דערקענען  --איך בין זשאַק לעוןי...
אַזזי האָט

פאַרענדיקט

לעבן

זיין

מיין

חבור

טײיערער

זשאַק

לעווי".
דער קדוש יצחק קאַצענעלסאָן איז אים אַזױ נספּיד:
ואו
ברודער,

ביזטו,
מיין

פריינט,

מיין

טייערער

חבר,

וואָס איז
האַרציקער

מיר

אַזױי

מיינער.

נאָענט וי
זשאַק

אַ

לעווי?

אױך דו! אױך דיך האָט מען געכאַפּט ,דו ,װאָס דו ביזט בלויז
אַ שטיק געפיל ,אַ שטיק פלאָם-פייער ,בינע-קינסטלער ,אַ מענטעם
פן האַרץ און געפיל ,אַ אוהב יששראל װואָס אַזעלכע וי דו זיינען
נישטאָ קיין סך .אויך דיך האָט מען געכאַפּט קיין טרעבלינקע?
װי גוט עס איז ,װאָס דו האָסט נישט געואוסט ווען מיהאָט דיך
גענומען

צום

טױט,

אַז מיט

 2טעג

פריער

האָמ

מען

אַזױ

צן-

גענומען מיינע צויי זין ,בנציון און בנימין ,וועלכע דו האָסט
אַזזי ליב געהאַט ,און אויך מיין פרוי ,חנהן וועלכע דו האָסט
אַזזי פאַרערט און איר צוגעטיילט אַזויפיל כבוֹך .אוי ,ווען דו
װאָלסט פאַרבליבן לעבן ,און דו װאָלסט איצט געווען מיט מיר,
װאָלסטו נאָך פאַרגרעסערט מיין צער און אים נאָך מער פאַר-
שטערקט אין מיר".
,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער  ,/װאַרשע ,4391 ,צװייטער באַנד ,זז,0411-9311 .
זשאַק לעװוי  ---צוויי פּראגער דיכטער, ,ליטבל'ט' ,װאַרשע ,נ' ,4391 ,42
זשאַק לעװי  --װער בין אין?, ,די צייט" ,װילנע 02 ,אַפריל ,4391
זשאַק לעװי  --כהאָב אַ פריילעכן סוכות, ,אונדזער עקספּרעס ,,װאַרשע,

:
 4סעפּט,7391 .
,ונדזער עקספּרעס ,/װאַרשע,
זשאַק לעװי  --דאָס ערשטע מאָל אין טעאַטער ,א
 4יולי ,9391

יאָגצס טורקאָװ  ---פ,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
|
זז,99729 .
יצחק קצ:לסון , --כתבים אחרונים ,,ישראל ,6591 ,ז,112 .

עליאשעוו ,ניקאָלֿײ
ושלמהן
{אומגעבראכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן אין קאלינע ,ליטע .זון פון
באַרימטן יידישן קריטיקער בעל-מחש-
בות (דר .איזידאָר עליאַשעוו)
װי ש .קאַטשערגינסקי באַמערקט, :אַ
יונגערמאַן ,גע-
נידעריקער שווארצער
האָדעװעט זיך אין רוסלאַנד און אין
דייטשלאַנד .יידיש זייער שװאַך באַ-
|
הערשט".
דר .א .מוקדוני אין אַן אַרטיקל וועגן
זיין פאָטער שרייבט:
{בעל-מחשבות פלעגט זיצן אין זיין צימער |אין קאָוונע|
אַ מעלאַנכאָלישער .ער איז נאָך ניט געקומען צו זיך פון דער
גרויסער און שווערער פאַמיליע-דראַמע ,װאָס ער האָט דורכגע-
לעבט אין אָנהײב פון דער {ערשטער וועלט |-מלחמה .זיין
יה
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קצלדושים
שיינע פרוי ,וועלכע ער האָט שטאַרק

באַ נד

ליב געהאַט ,איז אַװעק

פון אים און האָט מיטגענומען זיין אײינציק קינד מיט זיך.. .איך

האָב אים שפּעטער געזען אין בערליץן .ער איז געקומען זען זיין
קינד .זיין שיינע פרוי האָט געלעבט אין בערליץ מיט אַ יידיט)-
רוסיששן אינזשעניר .דער מאַן אירער איז געווען אַן עלטערער
מענטש ,על כל פנים עלטער פון בעל מחשבוח ,אָבער ער איז
|על מחשבותסן זון איז אויסגע-
געווען רייך ,זייער רייך ....זיין ב
װאַקסן און געװואָרן אַ רעזשיסער .און ווען היטלער איז אויפ-
געקומען און האָט געשאַפן פאַר די זייטשישע יידן אַ געטאַ מיט
אַ קולטור-געטאָ ,האָט בעל מחשבותעס זון אויפגעפירט יידישע
דראַמעס און האָט אינסצעניזירט יידיעזע פאָלקס-לידער ,און די
,
אָפּרופן זיינען געווען גוטע".
חיים לייקאָוויטש ,אַ קאָוונער ,באַמערקט ,אַז ווען ע .האָט גע-
לעבט אין קאָוונע ,האָט ער געװווינט ביי זיין באָבען ,וואו ער האָט
געהאַט אַ באַזונדער צימער .ער פלעגט זיך כסדר באַקלאָגן ,אַז אַלס
זון פון גרויסן בעל-מחשבות דערװאַרט מען פון אים גרויסע זאַכן,
בעת אין דער אמתן איז ער געווען אַ שװאַכער רעזשיסער,
ישראל סעגאַל גיט איבער ,אַז ע .האָט ,פאַר דער צוייטער
וועלט-מלחמה אויפגעפירט אין קאָװונער יידישן טעאַטער בי
ראשעל בערגער אן איבערזעצטע דייטשע קאָמעדיע ,א מלאך פון
הימל",
וועגן זיין אַרבעט אויף דייטש אין דער בערלינער יידישער
קולטור-געמיינדע ,שרייבט הערבערט פרידען |אין אונדזער איבער-
זעצונג |:
;דער אָנפירער פון דער קליינקונסטבינע פון דער בערלינער
קולטוסגעמיינדע |איז געוועןן מאַקס עהרליך.. .די אויפגאַבע
צו געבן אַ ספּעציפיען יידישן כאַראַקטער דעט קאַבאַרעט איז
אין די ערשטע צוױי יאָר פון דער טעטיקייט פון דעם קולטור-
בונד דורכגעפירט געװואָרן דורך דעם יונגען רעזשיסער נִיקַאֲלֵי
עליאַשעוו .געשפּילט האָט מען ,צום ביישפיל; ,דער מזרחדיקער
בילדער-בויגןי אין סטיל פון ,בלויען פויגלײ ,וואָס איז באַש-
טאַנען פון טענץ און צזאַמענגעשטעלט פון לידער אין דער פאָרם
פון לעבעדיקע בילדער .מאַרגאַרעט עדעלהיים |אין פּראָגראַם-
העפטן פון יידיעשן קולטור-בונז ,באַצירק רהיין-מיין (פראַנק-
פורט) ,סעפּטעמבער  |5391שרייבט, :סיאיז אָן שוֹם ספק געווען
אַן אָוונט פון הויכער קינסטלערישער ניואָי און גיט צױ ,אָבער
דאָס ,װאָס איז דאָרט געשפילט געװאָרן ,איז אָבֶער ניט געווען
דאָס יידישע" ,צי מיזאָל עס קאָנען אָנרופן יידישע קונסט.
סיאיז העכסטנס געווען א סקיצע פו יידישן לעבן אַ שטיגער
פון דעם מיליע פון פּוילישע און רוסישע געטאָס .פון פאָלקס-
שטאַנדפונקט איז עס געווען סלאַוויש ,לױט דער גיסטיקער
שטימונג איז עס געווען מזרח-יידיש .ד ,ה .פון דער נשמה פון
מענטשן ,געבונדן אין בעסטן זין מיט יידישער טראַדיציע ,אָבער
דורך אויסערלעכע אומשטענדן דערשלאָגן אוֹן פאַרעשקלאַפט.
און גראָד דורך דעם דאָזיקן שפיל איז ווידער אויפגעעוואומען
די פראַגע װאָס איז אייגנטלעך יידישע קליינקונסט?".
ש .קאַטשערגינסקי שרייבט:
יגעשריבן לידער .געענדיקט אַ דעזשיסערן-שול אין דייטש-
לאַנד און אויפגעפירט אייניקע פאָרשטעלונגען אין די יידיעזע
טעאַטערן אין קאָוונע ,פון ואַנען ער איז אין  0391אַריבערגע-
פאָרן אין יידישן מלוכה-טעאַטער אין ווילנע.
די דייטשע אַקופּאַציע האָט עליאַשעוון געטראַפן אומגעריכט,
די ליטווישע פאַשיסט ,וועלכע האָבן אויך געהאַט זייערע
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נפתלי ווייניג
לײיטומ:

ליטעראַרישע

ניקאַלײ עליאַשאָװ
לייטנג:

קינסטל.

מענטשן אין דער אָנפירונג פן טעאַטערוועזן אין ליטע ,האָבן
אויך ,לוט דער אנוױייזונג פון די לעצטע ,אַרעסטירט עליאַשעוט
און אים דערשאָסן
אויספירלעכער

יולֵי ."1491
ש .בליאַכער:

שרייבט

,קיין ווילנע איז ער געקומען פון קאָוונע ,וואו ער האָט ,אַלס
פּליט פון דייטשלאַנד ,געוווינט .געשטאַנען בראש פון יייקטאווי
יידישער קינסטלערישער טעאַטער אין ווילנע) אין .9391-0491
אין דייטשלאַנד ,אין אָנהיב פון היטלער-רעזשיט ,געווען רע-
זשיסער אין יידישן קולטור-בונד .אין יייקטאווי האָט ער אויפ-
געפירט אהרן צייטלינס 'אין קיינעמס לאַנדי און לייב מלאַכס
ימיסיסיפּיי .פאַר די סאָוועטן רעזשיסירט פיעסן אין ווילנער
יידישן מלוכה-טעאַטער.
אַ מאָדנער מענטש געווען ,נאָך גאָר אַ יונגער .לױטן אױסזען
אַ יאָר  .03אַ פאַרשלאָסענער אין זיך .וי אַ רעזשיסער האָט ער
אויף די עװוישפּילער אַ שװואַכן איינדרוק געמאַכט .ער האָט אַ
סך געוואוסט ,אָבער טעאָרעטיש .פּראַקטיש דערקלערן א
אַנויזן איז אים אָנגעקומען ייער שווער .איבערהויפט אץ
יידישע פיעסן איז ער געווען הילפלאָז .סיהאָט געמאַכט דעם
איינדרוק וי אַ גר װאָלט אַרין אין טעאַטער .און װאָס שווערער
סיהאָט זיך אים געגעבן זיינע אידעען דורכצופירן איף דער
בינע ,אַלץ מער פלעגט ער נעמען שרײען .טיהאָט זיך אים
געדאַכט ,אַז דורך געשרייען ,וועט ער אפשר זינע צילן דער-
גרייט .דער רעזולטאַט איז געווען אַ פאַרקערטער .און כאָטעש
ער איז איינגעלאַדן געװואָרן אין מלוכה-טעאַטער אַלס הויפט-
רעזשיסער ,האָט ער ביסלעכווױיז דאָרט געמחט פאַרנעמען אַ
צווייטן אָרט .דאָס האָט אים זייער געקרענקט ,און װאָבנדיק נאָך
פון פריער אַ נייגונג צום ביטערן טראָפּן ,האָט ער אַלץ מער
און מער גענומען טרינקען
אין ווילנע האָט ער אויפגעפירט :קושניראָיוס יהירש לעקערטי
און דאָברושינס

ידאָס געריכט

גייטי.

| = וען די דייטשן זיינען אַרין אין ווילנע ,האָט ער זיך אויס-
באַהאַלטן
זיך

בי

ניט-יידישע

זיינע

פון

אַרומגעבלאָנקעט

איין

חברים,
דירה

אָבער

אין

ניט

דער

אויף

אַנדערער.

לאַנג.
צום

געטאָ איז ער שױן ניט דערגאַנגען סיאיז ניט געלונגען פעסט-
צושטעלן
מיט

וואו ער

בילדער

איז אַהינגעקומען

פון זיינע
מיט

זיין ירושה

אויפפירונגען

זיין גאַנצן

--

האָט

מען

אין

דער

אוניווערזיטעט-ביבליאָטעק

--

פון דייטשלאַנד
צוגענומען

אַרכישן

אין

אן אַלבאָם
און ליטע

און באַהאַלטן

ווילנע".

מ .ע .פון ישראל סעגאל און חיים לייקאָװיטש.

,ורבן װילנע" ,ניו יאָרק ,7491 ,ז,322 .,
ש .קאַטשערגינסקי  ---ח
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לעססיקאַן

פון

דר ,א .מוקדוני  ---א יאר אין דער ליטװישער מלוכה, ,ליטע ,,ניו יאָרק,
בוך איינס ,זז,690173801 .
,1

יידישן

טעאַ טער

לויטן מוזיקער אַלפּערן ,האָבן די נאַציס נאָכן אָקופּירן קעשענעוו
אים דערשאָסן,
ש .ע .פון יוליאַן שװאַרץ ,חיהלע אֵשׁ און מ .ע .פון אַלפּערן

קושניר,

כייקעלע

{געב --- 5191 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס)

דרוקער ,לייב

2

געבוירן  5191אין ווילנע ,רוסיש-פּױלן,

{גצְבוירן  32סעפּטעמבער  -- 2091קרבן פון די נאַציסן

אין אַן אָרעמער משפּחה ,יואָס האָט כסדר

געבוירן  22סעפּטעמבער  2091אין
טשערנאָוויץ ,בוקאָווינע .פאָטער  --אַ
שניידער .געלערנט אין דער איזראַעלי-
טיש-דייטשער פאָלקסשול און אין דער
בעת דער
טשערנאַוויצער רעאַלישול.
אין
שטודירט
ועלט-מלחמה
ערשטעד

געהונגערט .פון קינדווייז אל אַרױסגעויזן
אַן אַרטיסטישן טאַלענט ,זיך באַטײליקט
אין די ווילנער יידישע ליבהאָבער-קרייזן
און דערנאָך אַריין אין כאָר פון יידישן
טעאַטער.

אין עלטער פון  81יאָר אָנגעקומען אין
ריגע אין דער טעאַטער-טרופּע קדיש-כאש.
איז שוין פאַרבליבן שפּילן אין ריגע מיט
די דאָרטיקע יידישע טרופּעס ,אין  9291צזאַמען מיטן גאַסטראָלירג-
דיקן מאַקס פּערלמאַן,
אין ריגע האָט ק .חתונה געהאַָט מיט אַ פּריװאַט פּערזאָן יאַ-
וויטש ,און ווען די נאַציס האָבן פאַרכאַפּט ריגע ,האָבן זיי אין איר
קעגנווארט אָפּגעהאַקט די הענט פון איר צװײי-יאָריק קינד.
דעם  02נאָוועמבער  ,1491אין דער ערשטער אַקציע אין דער
ריגער געטאָ ,אונטער דער פּערזענלעכער אָנפירונ :פון שעף פון
דער שוץ-פּאָליצײ אין לעטלאַנד |אָ,סטלאַנד" גערופן דורך די
נאַציס| ריכאַרד מאַיוואלד ,וועלכער איז געװען אַרעסטירט און

באַפרײט געװאָרן פון דער האַמבורגער פּראָקוראַטור ,איז ק .דער"
שאָסן געװאָרן אין רומבולער וועלדל נעבן ריגע.
מ .ע .פון מאַקס

פּערלמאַן

און ש .ע .פון יונה ראַדינאָן.

פּאַליאַקאָוו ,זאָן
(געב --- 981... .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נצציסן

געבוירן  981...אין רוסלאַנד .ביז  0491געווען טעטיק אין יידישן
טעאַטער אין רומעניע .קאָמפּאָנירט און דיריגירט פאַר יעקב
שטערנבערגס ספּעקטאַקלען פאַר סידי טאַלס אַ:סאַמבל,
פּ .האָט געשריבן די מוזיק צו לייב דרוקערס אָפּערעטע ,ש,רהלע".
יוליאן שװואַרץ גיט אָן ,אַז פּ .איז געווען אפַּרעכטיקער פידלער
און דער קאָמפּאָזיטאָר פון אַ סך טעאַטער-קופּלעטן און פון דעם
רעווי ,,חצי שלי ,חצי שלך".

זומער  0491איז ער געװאָרן דער מוזיקאַלישער דירעקטאָר פון
דער קעשענעווער ראַדיאָ און דיריזשאָר און קאָײפּאָזיטאָר פון
מאָלדאַװישן יידישן מלוכה-טעאַטער

אין קעשענעוי

חיהלע אש גיט איבער ,אַז ווען די דייטשן האָבן אין  1491באָמ-
באַרדירט קעשענעוו ,האָט מען אַרויפגע:עצט אַלע יידישע אַקטיאָרן

אויף אָפענע װאַגאָנען זיי אַריבערצופירן איבערן דניעסטער .די
װאַגאָנען זיינען געפאָרן קנאַפּע דריי טעג .אויפן וועג ,אין װאַגאָן,
איז פּ .פּלוצלינג געשטאָרבן .דער עולם האָט גענומען שרייען ,אַז
עס פילט זיך אַ שלעכטער ריח ,זיינען דער שוישפּילער אַש און זיין
זון אַראָפּגעגאַנגען בי אַ פּלאַץ ,וואו דער צוג האָט זיך אָפּגעשטעלט,
אַראָפּגענומען דעם מת ,אים אָפּגעװאַשן מיטן ליגנדיקן שניי ,אויסגע-
גראָבן אַ גרוב ביי די רעלסן און אים דאָרט באַגראָבן .דאָס זאָל
זיין ניט ווייט פון דער שטאָט קױבישאָו.

יוליאַן שװאַרץ גיט איבער ,אַז פּ .איז געשטאָרבן אין דער
עוואַקואַציע אויף טיפוס.
2161

טשעכאָסלאָװאַקיע (פּראַג ,אַרנױ און טרױי-
טעניו) ,אָבער ניט פאַרענדיקט צוליב
מאַ:נגל אין מאַטעריעלע מיטלען .פאַרן
סוף פון דער מלחמה .,צוריקגעקומען
=
אַהיים ,אַרײנגעטראָטן אין דער סאָציאַליסטישער פּאַרטײ און אָנ-
געהויבן אַרומװאָגלען איבער רומעניע ,טוענדיק אַלערלײי שווערע
אַרבעטן .אַליין זיך אויסגעלערנט רעדן ,לייענען און שרייבן יידיש.
אָנגעהויבן סופלירן אין אַ יידיש טעאַטערל אין יאַסי אין אַ קרעטש-
מע אויף דער רויטער בריק .געווען אַרעסטירט אַ יאָר צוליב
פּאָליטישע איבערצייגונגען .נאָך דער באַפרײונג פון אַרעסט,
אָנגעהויבן שרייבן אין ,טשערנאָוויצער בלעטער', ,אױפגאַנג"
(מאַרמאַראָש סיגעט) און אַנדערע פּעריאָדישע אױיסגאַבעס אין פאַר-
שיידענע געגנטן פון גרויס רומעניע.
 יוליאַן שװאַרץ גיט איבער ,אַוֹ נאָך אין  6291איז אין יאַסער,ולטוראַ?" א'ר פון מחבר אויפגעפירט געװאָרן ד',ס פּיעסע
זאַל ק
,רידער" ,אין וועלכער די צויי הויפּט-ראָלן זיינען געשפּילט
ב
וגעװאָרן פון אים און דעם מחבר.

דעם  4יולי  8291איז אין יאַסער פּאָמול ווערדע .אויפגע-

פירט געװאָרן דורך אַדאָלף טעפנער ד'.ס דריי-אַקטיקע דראַמע
,ער לעצטער דור".
ד
ד .ווערט אַן אָנפירער פון אַ דראַמסעקציע און דעם
,ולטוראַ" אויפגעפירט
וערט אין יאַסער זאַל ק
9
אומאָפּהע:גיקן דראַמקרײז ,יונג יידיש' זיין ,פון
שגעון" ,אַ דראַמאַטישער פּרואיו אין  8בילדער ,אַ
פון איװואַנגאָעס ביאָגראַפיע. .
דאָ ווערט ה .אַנגאַזשירט אין יידישן טעאַטער אַלס סופלער און
ער שרייבט אָן די אָפּערעטע ,דעם אַרענדאָרס טאָכטער" (מוזיק פון
ש .פּריזאַמענט) ,וועלכע ווערט אויפגעפירט דעם  3אַפּריל 0291
אין טשערנאַיויצער שטאָט-טעאַטער ,האָט אַ גרויסן דערפאָלג אין
רומע:יע ,און וערט דערנאָך געשפּילט אין װאַרשע א"נ ,די און-
 6אָקטאָבער
דורך דעם
מענטש ביז
באַאַרבעטונל

גאַרישע קרעטשמע".

די אָפּערעטע איז שפּעטער געשפּילט געװאָרן

א'נ ,שרהלע" (מוזיק פון י .זפאָּאןָליאַקאָוו).
דטת  62אױגוסט  2291ווערט דורך ש .פּריזאַמענט און גיז
היידען אויפגעפירט אין טשערנאָוויץ ד'.ס דריי-אַקטיקע אָפּערעטע
,לייקעס מזל" (מוזיק פון ש .פּריזאַמענט) ,װאָס ווערט שפּעטער
געשפּילט אע ,אַ ליד פון ליבפ".
דעם  2אױגוסט  4291איז מיט דינה קעניג ,אַדאָלף טעפנער
און זלמן קרוין אויפגעפירט געװאָרן ד'.ס ,דעם שניידערס בת

יחידקע" .אַ מויקאַלישע קאָמעדיע אין  2אַקטן (מוזיק פון אויגען
יאָשע זינגער).
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פדושים
ד .האָט אויך געשריבן די לידער צו דער מװיקאַלישער
מעדיע ,רייזל מאַכט קאַריערע"

קאָי

(,אָרעם וי אַ קירכענמויז.).

,שערנאָוויצער בלעטער" דערשייי
אין  4391איז אין פאַרלאַג ט
נען :לייב דרוקער 72 .לידער ( 84זזן .אין  לעקסיקאָן פון דער

,יינע
נייער יידישער ליטעראַטור" ווערט וועגן די לידער געזאָגט :ז
טיילמאָל רייסט זיך אין זיי דורך

לידער ,לרוב ליריש-עלעגישע,
אַ רעבעלישע נאָטע".
ד .האָט אויך געשריבן אַרטיקלען און רעצענזיעס וועגן יידישן
טעאַטער אין דער יידישער פּרעסע אין רומעניע און אויף רומעניש

אין דער צייטונג ,אַװענטול".

ד .האָט אויך אָנגעשריבן אַ בוך ,פון סופליאָר קאַסטן?".
יוליאַן שװאַרץ שרייבט וועגן בוך:
דער מחבר האָט געשטעקט אין סאַמע געדיכטעניש פון
;טעאַטער-דזעזאָנגלײ ,אויב סיאיז דערלויבט אַזױ צו כאַראַקטע-
ריזירן דאָס אַמאָליקע ,ואַנדערנדיקע יידישע פּראָווינץ-טעאַ-
טער .געוויס באַרירט ער וױייטיקלעכע טעאַטער-ענינים :סטאַ-
ריזם ,גיריקע אימפּרעסאָרן" אָדער דירעקטאָרןי ,דעס מצב
פונם יידישן אַקטיאָר ,טעאַטער-רעפּערטואַר ,די טעאַטער זאַלן.
אַרבעט און שפיל-באַדינגונגען ,א .א .וו
די כונות אפשר גוטע ,ווייל דער שריפטשטעלער לייב דרוקער
איז אויסן געווען צו דינען דעם געדאַנק און שטרעבנג צו אַ
בעסער ,ליטעראַריש טעאַטער .דערפאַר גרייפט ער אָן די .װאָס
באַלאַגאַנעווען ,די גראָבע נפשות ,די איגנאָראַנץ פון די אַקטיאָרן
און עולם ,אָבער ...אַלץ שמעקט מיט סוביעקטיוויטעט .עס פּעלן
ניט אַפילו רכילות ,פאַרביטערטקייט".
לויט אי .קאַראָ איז ד .געשטאָרבן אין דער עװאַקואַציע אין טאַש-

קענט ,אַנטלופנדיק פון די דייטשן.

/

לוט דערקלערונגען פון די שוישפּילער מ .סעקלער ,סעװילאַ
פּאַסטאָר און סאנא ריפעל ,וועלכע האָבן מיט אים געאַרבעט אין
יידישן מלוכה טעאַטער ,איז באַלד װי עס
טשערנאָװיצער
האָט זיך אָנגעהױבן די צוייטע וועלט-מלחמה ,און די אַקטיאָרן
זיינען געװאָרן מאָביליזירט אויפן פּלאַץ ,ד .ה .צו שפּילן ווייטער
אין טעאַטער ,האָט ד .זיך געמאָלדן צום פראָנט און איז דאָרט
אומגעקומען אין קאַמף מיט די דייטשן.
ש .ע .ש .ע .פון יוליאן שווארץ.

;לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטי" ,ניו יאָרק ,8591 ,צװייטער
באַנד ,ז.545 .

טרױמאַן ,ליב

וגאָרדאָזן

(געב 61 .אויג --- 7881 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן  61אױיגוסט  7881אין ראָגאָ-

װאַ ,ליטע .פאָטער  --אַ שוחט .אַלס קינד
געלערנט ביים פאָטער ,אין ביז בר-מצוה
 -ביים זיידען .,שפּעטער אין ראַמײלסישיבה אין ווילנע ,אין אַ קלויז אין קאָוונע
און לסוף געװאָרן אַן עקסטערן אין ווילנע.
צוליבן פּריזיוו אַװעק קיין אַמעריקע
און דאָרט געפּרואװוט טאַן פאַרשיידענע
מלאכות .אויפן וועג צוריק קיין רוסלאַנד,
זיך אָפּגעשטעלט אין לאָנדאָן ,וואו ער האָט
אין  7091אָנגעהויבן שפּילן מיט ליבהאָבער אין 'אַרבעטער פריינט-
קלוב' א'ר פון סעמיועל גאָלדענבורג,
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באַנד
ביז  1191געשפּילט װי א ליבהאָבער ,דערנאָך געװאָרן אַ פּראָ"
פעסיאָנעלער אַקטיאָר .געשפּילט אין 'פּאַװיליאָן' טעאַטער צוזאַמען
מיט יעקב פּ .אַדלער ,דערנאָך איבער דער ענגלישער פּראָװינץ,
דייטשלאַנד און שווייץ ,ביז ער איז ,אין  ,4191געקומען אין פּאַריז,
וואו ער איז ,צוליב דער ערשטער וועלט-מלחמה ,דאָרט שוין פאַר-

בליבן אַלס יידישער אַקטיאָר.
אין  1491איז ער דורך די נאַציס דעפּאָרטירט געװאָרן אין קעמפּ
דראַנסי ,פון דאָרט ערגעץ וואו פאַרשלעפּט געװאָרן און אומגע"
בראַכט געװאָרן.
זיין פרוי ,חנה (קאַץ) ,וועלכע איז אויך געווען אַ יידישע אַקטרי-
סע ,איז צוליב איר מאַנס טראַגעדיע געװאָרן אַזױ קראַנק ,אַז מען
האָט זי געמוזט אַװעקנעמען אין אַ שפּיטאָל אין פּאַריז .זי האָט דעם
קלאַפּ ניט געקאָנט אַריבערטראָגן און איז עטלעכע חדשים שפּעטער
דאָרט געשטאָרבן .זייער זון ,אַלבערט ,איז  5יאָר געמוטשעט געװאָרן
אין די דייטשע קאָנצענטראַציע-לאַגערן ,האָט אָבער איבערגעלעבט
זיינע פּייניקער און װוינט אין פּאַריז מיט זיין פאַמיליע.
ש .ע .פון אַניוטא פּאָליאַקאָו ,הערש
פּערלמאַן.

ראַפּאָפּאָרט,

װאָלף ברעסלער

און ס.
|

ל,עקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,װאַרשע ,1391 ,צװייטער באַנד ,ז.298 .

דאמב ,אדאם
{קרבן פון די נאציס)

געבוירן אין פּלאָצק ,פּױלן ,אין אַן
אַסימילירטער פאַמיליע .זיין עלטסטער
ברודער ,יוליוס ,וועלכער האָט געפירט
אין פּלאָצק אַ פאָטאָגראַפישע סטודיע,
האָט באַשלאָסן צו עפענען אַן אָפּטײל אין
גאָסטינין און האָט די אָנפירונג דאָרט
איבערגעגעבן זיין יינגערן ברודער.
זייענדיק יונג און ראָמאַנטיש ,האָט ד.
ליב באַקומען דאָס שטעטל און האָט עס
געמאַכט פאַר זיין היים.
יאָנאַס טורקאָוו גיט אַזױ איבער דעם אָנהייב פון זיין קאַריערע:
װױ מאָדנע דאָס זאָל נישט קלינגען ,אָבער צו דער גרויסער
| יידישער אויפקלערונגס-און קולטור-אַרבעט אין גאָסטינין האָט
אין אַ גרויסער מאָס בייגעטראָגן אַ פויליש-רעדנדיקער יידישער
יונגערמאַן ,וֹאָס איז געקומען פון פּלאָצק און כמעט קיין יידיש
נישט געקענט .פילנדיק אַ גוואַלדיקן דראַנג צום טעאַטער (ער
האָט שוין פריער געשפילט אין פוילישן טעאַטער אין פּלאָצק),
האָט ער באַשלאָסן צו גרינדן דאָרט אַ דראַמאָטישן קרייז .די
גאָסטינינער יוגנט האָט שױן געהאַט טעאַטער-טראַדיציע .יעקב
ווייסליץ ,איינער פון די פיאָנערן פון די פּראָווינצער דראַמי-
קרייזן ,האָט שוין פריער אָנגעפירט דאָרט אַ לענגערע צייט מיט
דער דאָזיקער אַרבעט .די גאָסטינינער יוגנט האָט זיך גענייטיקט
אין אַ שטענדיקן דראַמי-קרייז .דאָמב האָט אָנגעהױבן געשמאַק
צו לערנען די יידישע שפּראַך.
אין יאָר  5191איז ביי דער גאָסטינינער ביבליאָטעק אָרגאַני
זירט געװואָרן דער דראַמי-קרייז און אַדאַם דאָמב איז געװאָרן דער
רעזשיסער און הויפּט-שפּילער פון דער גרופע טעאַטער-ליב-
האָבער .די ערשטע פּיעסע ,װאָס ער האָט מיט זיי אויפגעפירט,
איז געווען יעקב גאָרדינס יגאָט ,מענטש און טייוולי ,וואָס ער האָט
שױן געהאַט געשפּילט אין פּלאָצק אױף פויליש .דאָמב האָמ

געשפילט יאוריאל מזיקי .ער האָט איך אויפגעפירט סטרינד-
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בערגס יפאָטערי ,לעאָן קאָברינס ידאָרפם-יונגי ,א .דיומאַס יקין,

אַזש קיין וואַרשע .דאָס האָט מיך באַוװוױיגן אים צו אַנגאַזשירן אין

ט.שיריקאָווס ייידן ,גאָרדינס יאומבאַקאַנטערי איא .דאָמב האָט
מיט דער גרופּע געװואָלט אויך אויפפירן גאָרדינס יששחיטהי ,און
ער האָט געזאָלט שפּילן ירי צלאל ראַפּאָפּאָרטי .ער האָט זיך
אָבער בשום אופן נישט געקאָנט קיין עצה געבן מיט דער עברי.
ער האָט פאַרדרייט די העברעישע ווערטער און פוף כל סוף גע-
מוזט דערפון רעזיגנירן .ער איז אָבער געווען אַ גרױיסער עקען
און אַ מענטש מיט גרויסע אַמביציעם ,האָט ער אַ סך געאַרבעט
איבער זיך ,איבער זיין יידיש ,און אָנגעהױבן צוֹ שטודירן די
יידישע ליטעראַטור ,אין וועלכער ער איז געװואָרן שטאַרק באַ-
האוונט .נישט געווען קיין יידיש בוך ,װאָס ער זאָל נישט האָבן
געלייענט .דער דאָזיקער עקס-אַסימילאַנט איז געװואָרן אַ הייסער
אָנהענגער פון דער יידישער קולטור און פון דער יידישער שפּראַך.
אֲלס אינטעליגענטער מענטש האָט ער זיך פונקט אַזױ באַצױגן
צו זיין טעאַטער אַרבעט .דער באַגריף ישונדי איז אים געווען
פרעמד .ער האָט אויפגעפירט בלויז ליטעראַרישע און ווערט-
פולע פּיעסעס.
אַדאַס דאָמב האָט אַ סך בייגעטראָגן צו דער געשטאַלטיקונג
פונם גאַנצן געזעלשאַפטלעכן און קולטורעלן לעגן אין גאָסט-
ני ,וואו ער איז געווען טעטיק אויף אַלע געביטן .צום טעאַטער
האָט ער געהאַט אַן אידעאַליסטישן צוגאַנג .די גאַנצע הכנסה
פון די פאָרשטעלונגען זיינען געווען באַשטימט פאַר וווילטעטיקע
צוועק. .אדאם דאָמב האָט מיטן גאָסטינינער דראַמי-קרייז אויך
אויפגעפירט דוד פינסקיס יגאַברי מיט די פרויעף (מיט דער
שוישפּילערין שושנה ,וועלכע איז געקומען איף באַזוך אין איר
היים-שטאָט) .דער דראַמי-קרייז פון גאָסטינין פלעגט אויך אָפט
אַרױספאָרן מיט די פאָרשטעלונגען קיין גאָמבין ,קוטנע ,פּלאָצק,
און אומעטוס איז די גרופּע טעאַטער-ליבהאָבער אויפגענומען
געװאָרן מיט דער גרעסטער ואַרעמקייט- .נאָך אַ באָר יאָר ששיינער
און נוצלעכער אַרבעט איז אַדאַס דאָמב געקומען פון גאָסטינין
קיין וואַרשע און אין אַ צייט אַרום  --אַנגאַזשירט געװאָרן אין
אסתר גרחס) קאַמינסקאַס דראַמאַטישן טעאַטער .פון דעמאָלט אָן
דאַטירט זיך דאָמבס פּראָפּעסיאָנעלע אַקטיאָרישע טעטיקייט .אפילו
זייענדיק שוין אַ פּראָפּעסיאָנעלער אַקטיאָר ,פלעגט ער פון צייט
צו צייט קומען קיין גאָסטינין און אַרוױיסהעלפן דעם דראַמי-
קרייז ,וועלכן ער האָט געגרינדעט און צו וועלכן ער איז געווען
אַזױי צוגעבונדן".
וועגן זיין פאַרבינדונג מיט ,וויקט" שרייבט זיגמונט טורקאָו:

אונדוער טרופּע .די קלאַנגען האָבן זאיַךרוױסגעװויץ פאַר ריכטיק.

...,מיר האָבן גענומען אָרגאַניזירן דעם יסוד פּאַרן אַנסאַמבל-
טעאַטער ,װאָס זאָל אין דער צוקונפט זיך באַזעצן אין וואַרשע.
מיר האָבן די פּאַסיקע מענטשן געזוכט מחוץ דעם פּראָפּעסיאָ-
נעלן טעאַטער  --אין די פּוילישע דראַמאַטישע שולן ,אין די
בעסערע דראַמ-קרייזן פון דער פראָווינץ .אַזױי אַרום האָט זיך
געשאַפן די ערשטע גרופע פונם שפּעטערדיקן אוויקט" ,אין
באַשטאַנד פון מיין ברודער יאָנאַס ,דיאַנאַ בלומענפעלד ,אדאם
דאָמב ,סאָניאַ אַלטבױס ,יעקב מאַנדעלבליט און אַלס אַדמיניס-
טראַטאָר אברהם האַלפּערן".
און דערנאָד גיט ער איבער פאָלגנדיקן עפּיזאָד:
וזען אַ פּאָטאָי
ע,ואי
גָמב
אונדזער נייער אַקטיאָר ,אַדאַט דא
גראַף ביי זיך אין שטעטל און אַ באַקאַנטער אַמאַטאָר און רעזשיי
סער פון דראַמקרײזן אין דער געגנט קוטנע-פּלאָצק .קלאַנגען
וועגן זיינע פעיקייטו און ועשאַפּענע ראָלן זיינען דערגאַנגען
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מיר האָבן אין אים באַקווֹען אַ גלענצנדיקן ,אינטעליגענטן אַק-
טיאָר מיט נישט-דורכשניטלעכע סצענישע מעלות ,וי אישפאַ-
זאַנטע אויסערלעכקייט ,מעכטיקע שטים און אפילו אויסגעצייכנטע
טעכניק ,אַ זעלטנקייט ביי אַמאַטאָרן .ער האָט אָבער געהאַט אַ
שווערן זכרון און אַ ביטל זיך צוגעפוילט .פלעגן די רעפּעט'ציעס
ליידן צוליב זעם ,אן אָט דערנענטערט זיך די פּרעמיערע פון
;קאַרגןײ .אַלע קענען שוין זייערע ראָלן אױף אױיסנוויניק ,און
איין דאָמב וואַרט אויפן סופלער און צעציט אומברחמנותדיק דעם
ריטס פון דער פאָרטסטעלונג .מיר זיינען פּשוט געווען פאַרצווייפלט
און נישט געוואוסט װי אַזױ צו ווירקן אויף איט זיך אויסצו-
לערנען דעס טעקסט .ער פלעגט אַלץ פאַרזיכערן ,אַז מע מעג זיך
אויף אים פאַרלאָזן ,אַז צוליב אים װועט די פאָרעוטעלונג ניעסט
ליידן ..אַז אָט די נאַכטי זעצט ער זיך אַוועק און קומט מאָרט

יאַ פאַרטיקערי צו דער רעפעטיציע ..בין איך גראָד ,די נאַכט"
אין שפעטע שעהן אַרײַן אין אַ נאַכט-לאָקאַל און טרעף דאָמבן
פאַרברענגען אין אַ בגילופנדיקער געזעלשאַפט ..אױיסער זין
פאַר אויפרעגונג הייט איך אים תיכף ומיד פאַרלאָון דעם לאָקאַל.
ער פרואווט זיך מיר אַנטקעגנשטעלן גאיר זענט דאָ נישט קיץ
רעזשיסער ....איך בין אַ דערװואַקסענער מענטש" .איך צוינג
אים ממש מיט כח צו גיין אַ היים ,און װאָרן אים ,אַז אױב ער
װעט צו דער מאָרגנדיקער רעפעטיציע נישט קענען די ראָל,
האָט ער מער נישט װאָס צו טאָן ביי אונדז אין טעאַטער ..אַ
צווייטער װועט עפּילן זיין ראָל 4
צומאָרגנס איז דאָמב געקומען צו דער רעפעטיציע מיט אַן
אויסגעלערנטער ראָל .אָבער ער אַלײן איז געווען נישט צום
דערקענען :ממש געװאָרן אַ העלפט פון אים .אַװי האָט ער פון
טאָג צו טאָג פאַרלאָרן װואָג ,און פון װאָס צו פאַרלירן האָט ער
געהאַט .צום אַרױספּאָרן פון ווילנע איז פון זיין פעטן בויך נישט
פאַרבליבן קיין זכר .סיאיז אים אָבער צוגעקומען די געווינהייט
זיך צו לערנען פון אױסנווייניק זיינע ראָלן .אַ דאַנק דעם האָט זיך
זיין זכרון פּאַרבעסערט .מיט דער צייט איז אַדאַם זאָמב געװאָרן
אַ זדיל פון גויקט" ,אַ הויך-טאַלענטירטער ,דיסציפּלינירטער
און קולטורעלער אַקטיאָר און האַרציקער חבר .נישט איין מאָל
פלעגט ער דערנאָך דערמאַנען ,אַז ער האָט מיר צו פאַרדאַנקן די
יקונסטי פון לערנען ראָלן".
ד .האָט זיך אויך באַטײליקט אין פילם ,ל"ו" ,און זיגמונט
טורקאָוו באַמערקט וועגן דעם, :די ראָלן זיינען געװאָרן אויסגעפירט
פון אַזעלכע געניטע אַקטיאָרן װי משה ליפּמאַן און אַדאַם דאָמב,
ביידע האָבן זיי געשפּילט צוויי חברים פון דער ישיבה ,װאָס קלייבן
זיר אַהיים חתונה צו האָבן און גיבן זיך ביים געזעגענען תקיעת-כף,
אַז אויב ביי איינעם װעט געבוירן ווערן אַ זון און ביים צווייטן אַ

טאָכטער ,װעלן זיי זיך משדך זיין .אַן ענלעכער קאָנפליקט וי אין
אַנִסקיס ,דיבוק" .ביידע אַרטיסטן הייבן אָן זייערע ראָלן װי יונגע-
לייט און במשך פון יאָרן ענדערט זיך זייער לעבנס-שטייגער ,זייער
האַלטונג און

במילא אויך זייער אויסזען .די דאָזיקע אויסערלעכע

ענדערונגען זיינען אויף אַ מײיסטערהאַפטן אופן געשאַפן געװאָרן
|
דורך אַ פּולישן גרימירער".
יאָנאַס טורקאָוו כאַראַקטעריזירט אים אַזױ:
 ...,דאָמב איז שוישפּילעריש געװאַקסן פון יאָר צו יאָר --
פאַרנומען גאַר אַן אָנגעזעענעם אָרט אינס יידישן טעאַטער.
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צ{דושים-

..אַדאַס דאָמב האָט גֶעהאַט אַגלענצנדיקע רעפּרעזענטאַטיווע
פיגור ,כאָטש  --פון מיטלוואוקס .אן אויסדריקלעך פנים .אַ

וואונדערבאַרע דיקציע .אַ פרעכטיק-קלינגנדיקע שטים .אָבער
זינגען האָט ער נישט געקענט .ער האָט נישט געהאַט קיין אויער
פאַר מחיק .ווען עס איז אים אויסגעקומען צו זינגען ,האָט ער
קיננאָל נישט געקאַנט טרעפן אין טאָן ..עס איז אים אויך שווער
אָנגעקומען צו לערנען אראַָל ,אָבער צום שבח מוז מען צוגעבן,
אַו ער האָט טאָג און נאַכט געלערנט אַ8ראָל און זי סוף כל סוף
באַהערשט .דאָמב האָט געשאַפן אַ ריי גלענצנדיקע ,אומפאַר-
געסלעכע בינע-לייסטונגען ,װי ,למשל ,אין אַנדדעעווס י 7גע-
האנגענעי ,מענדעלע מוכר ספרימס יפריזיווי (ירויחנצע) ,שלמה

באַנד
באַנד צוויי,

,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס,3 ,
יאָנאַס טורקאָװו  ---פ
זז,651-641 ,09 ,38 .
זיגמוגט טורקאָװ , --די איבערגעריסענע תקופה ,,בוענאָס איירעס,
זו- ,022 ,502 ,791 ,261 ,651 ,29 ,48 ,46 ,16-06 ,55 .

הערשעלע.
והערש דאַנילעוויטש}
(געב 02 .יאַנ --- 2881 .קרבן פון די נאַציס

געבוירן  03יאַנואַר  2881אין ליפּנע,

פּלאָצקער געגנט ,פּױלן פאָטער  --אַ
װאַלד-שרײיבער .געלערנט אין חדר ,דער-

עטינגערס יסערקעלעי (רי משה דאַנציגער) ,דוד פינסקיס יאוצרי

(יודקע) ,װיקטאָר הוגאָס יגלאקן-ציער פון נאָטר-דאַסי (אַלטער
ציגיינער) ,ראָמאַן ראָלאַנס יוועלףי (קענע) ,יהושע פערלעס ינייע
| מענטשןי ,יע:שי טעפּאָס יפריילין דאָקטאָרי ,װאַקס באָונאַנס
יגליקל האַמעלױ ,משה בראָדערזאָנס באַאַרבעטונג פון לאַטײ-
נערס ישרה שיינדל פון יעהופעץ' און אַַסנךדערע ,אין וועלכע
ער איז דערגאַנגען צו האוַיכער מדרגה .אַדאַס זאָמב איז געווען
אַ גרויסער פּעדאַנט .אַלע מאָל עלעגאַנט ,ציכטיק אָנגעטאָן ,לויט
דער נייעסטער מאָדע .באַועסן גוטע מאַנירן און זיך געהאַלטן

װי אן אמתער אַריסטאָקראַט .תמיד געוען אַ צעשמייכלטער,
געהאַט אַ גרויסן חוש פאַר הומאָר .ער האָט געהאַט אַ סךפריינט,
וועלכע האָבן אים אפילו מוחל געווען דאָס ,װאָס ער פלעגט אָפט
מגזם זיין ביים דערציילן פּאַרשיידענע מעשיות...י
א

=-

און וועגן זיין לעצטן בינע-עטאַפּ
יאָנאַס טורקאָו;

און טראַגישן סוף שרייבט

יווען די מלחמה האָט אױיסגעבראָכן האָט זיך מאָניאַ אַלטבױם,
צוזאַמען מיט איר מאַן אַדאַס דאָמב און זייער וואונדערשי'ץ ,ביז
גאָר געראָטענער טאָכטער ליזאַ ,געפונען אין לעמבערג און געאַר-
בעט אינם יידישן מלוכה-טעאַטער. .ו.וען די דייטשן האָבן פאַר-
נומען לעמבערג ,איז אַדאַס דאָמב געווען מיט דער צוייטער
העלפט טרופע פונם מלוכה-טעאַטער אין ראָוונע .ער האָט עזוין
נישט באַוויזן צוריקצוקומען צו זיין פרוי און טאָכטער (וועלכע
זיינען אויך אומגעבראַכט געװואָרן דורך די נאַציס) ...אַדאַס דאָמב,
וועלכער איז פון ראָוונע אַוועק מיט דער טרופע פונם געוועזע-
נעט לעמבערגער יידישן מלוכה-טעאַטער ,קיין רוסלאַנד ,איז
לסוף מגולגל געװאָרן אין יאָר  3491קיין אַסטראַכאַן ,וואו ער
האָט געשפילט רוסיש טעאַטער.
די צעשיידונג מיט זיין הייס געליבטער פרױ און טעכטערל
האָט אים ממש אויפגעגעסן לעבעדיקערהייט .א זעלטענע ליב-
שאַפּט און האַרמאָניע האָט געהערשט אין דער דאָזיקער משפחה.
דער פעסט-געבויטער ,פיזיש-געזונטער אַדאַס דאָמ -האָט באַקןד
מען אַ האַרץ-קראַנקײט ,און ווען סיאיז צו אים דערגאַנגען די
ידיעה וועגן אומקום פון זיינע נאַענסטע און טייערסטע ,האָט ער
פאַרענדיקט זיין לעבן מיט אַ האַרץ אַטאַקע .מיט דעם האָט זיך
פאַרענדיקט דאָס שיינע ,אָבער צו קורצע קאַפּיטל פון דער מעופחה
דאָמבײ.
וי מאיר מעלמאן מעלדעט ,איז ד .גאָר געשטאָרבן פון אַן אוראָ-
לאָגישער קראַנקהייט,
ש .ע .פון מאיר מעלמאַן.
אַדאם דאָמב , --מיין װאַנדערן איבער בעסאַראַביע , ,ליטבל"ט"  ,נ' ,2391 ,93
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נאָך אַלײין  ---וועלטלעכע למודים און
שפּראַכן .צוליבן פאַרבאָט פאַר יידן צו

וװווינען אין דערפער ,געמוזט מיטן פאָטער
זיך באַזעצן אין װאַרשע .יונגערהייט גע"
װאָרן אַן אַרבעטער און צוגעשטאַנען צו

דער רעװאָלוציאָנערער באַװעגונג .שפּע-
געאַרבעט

אין אַ

טער געלעבט אין לאָדזש ,וואו ער האָט
פּליוש-וועבעריי .געווען עטלעכע מאָל אַרעסטירט

אין געמוזט אַַ:טלויפן פון לאָדזש .פון  8091ביז  0191געלעבט אין
זשענעווע ,שווייץ .און דערנאָך צוריקגעקומען קיין פּױלן ,ואו
ער איז אַדמיניסטראַטיוו פאַרשיקט געװאָרן קיין קאַליש ,וואו ער
ווערט אַן אַרבעטער אין אַ שפּיצן-פאַבריק .ביים אױסבראָך פון
דער ערשטער וועלט-מלחמה אויסגעשטעלט געװאָרן צום דער.
שיסן דורך די דייטשן בעת זייער שחיטה אין קאַליש ,פון וואו עס
געלינגט אים צו אַנטלױפן קיין לאָדזש..
נאָך אין די גאָר יונגע יאָרן אָנגעהױבן שרייבן לידער און
דערמוטיקט געװאָרן דורך פּרצן .דעביוטירט  4091און זינט דע-
מאָלט געשריבן אונצאָליקע לידער ,וועלכע ער דרוקט אין דער
יידישער פּעריאָדיקע ,װוי אויך פאָלקסטימלעכע מעשהלעך ,פעליע-
טאָ:ען .,הומאָרעסקעס און איבערזעצונגען פון דער װעלט-פּאָעזיע.
ה .האָט אויך אַרױסגעגעבן דריי קליינע אָריגינעלע לידער זאַמ-
לונגען,
ה .האָט איבערזעצט קאַלמאַנס אָפּערעטע ,די רויז פון סטאַמ-
בול" (װאָס איז צוערשט אויפגעפירט געװאָרן אין לאָדזשער
,סקאַלאַ"-טעאַטער דורך יוליוסאַדלער און הערמאַן סיעראָצקיס
טרופּע ,און דערנאָך דורך אַנדערע טרופּעס) און פאַרעפנטלעכט אן
איבערזעצונג פון פרידריך שילערס ,וילהעלם טעל" (װאַרשע,
 ,2וװוואָס איז אין זעלבן יאָר אויך דערשינען אין ווילנע אין דער
;{יבער ,עצונג פון פאַלק חיילפּערין),
ה .האָט געזאַמלט יידישע פאָלקס-לידער ,פאָלקס-מעשיות,
גלייכווערטלעך און רעדנס-אַרטן און אַ טייל פון זיי פאַרעפנטלעכט
,יי אונז יידן" און
אין נח פּרילוצקיס זאַמלונגען ,אין דער זאַמלונג ב
,מואל לעהמאַן"בוך" .אגַרויסע צאָל פון ה',ס לידער וערן
אין ש
געזונגען וי אַנאָנימע פאָלקס דשאַפונגען (ר,אשקע איז אַ מויד אַ
וווילע", ,גיי אויף בוידעמס ,קריך אין קעלערס" א .א),
זיין נאָענטער פריינט י .ה .ראַדאָשיצקי שילדערט אים אַזױ;
; ...יהערשעלעי  --דער לאָדזשער טרובאַדוו ,דער דיכטער
פון די מאַסן ,דער באַזינגער פון די יידישע לאָדזשער יונגען
און מוידן ,פון זיין באַלוט ,דער דיכטער פון פרינייטיון פאָלקס-
מענטש ,דער עפּיקער ,ואָס איז אַרױסגעװאַקסן פון די אָרעמע
באַלוט-געסלעך,

פון

צוישן

די

האָרעפּאַשנע

וועבער-מאַָסן.

ער

האָט געלעבט מיט זיי ,געליטן מיט זיי ,געהונגערט און באַזונגען
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פון

לעקסיטאָן

יידישן

טעאַטער
אאטאטא

זייער פרייד און זײערע ליידן .דער פאָלקס-דיכטער ,אין דער
צייט ווען דאָס יידישע װאָרט האָט שוין באַקומען זיינע גרויסע
װאָרט-מײסטער ..: .אין יענער צייט האָט ער מיט זיינע פאָלקם-
טימלעכע לידער אַרײנגעבראַכט אַ קאַרניוואַלישן גלאַנץ אין דער
יידישער ליטעראַטור אין פױלן .כאָטש טײילמאָל איז ער גע-
 -שטרויכלט געװאָרן צו אַ נאיווער באַנאַלקײט ,איז ער דאָך

געבליבן דער איינציקער אוױף דעם געביט ,דער איינציקער
פּאָלקס-דיכטער ,וועלכן די מאַסן האָבן געליבט און אים כבוד
 צוגעטיילט .אַפּילו די אינטעליגענץ פון יענער צײט האָט ליבגעהאַט אים צו לייענען און אים אָנערקענט .איז יהערשעלעי
טאַקע געווען פּאָפּולער איבער גאַנץ פּױל? אומעטום ,אין ציי-
טונגען און זשורנאַלן זיינען זיינע לידער געדרוקט געװאָרן .ער
טרעט אַרױס מיט די חשובסטע דיכטער אויף ליטעראַרישע אנ-
טערנעמונגען .זיין דערפאָלג איז גרױם .דאָס כּאָלק האָט אים
ליב ,אָבער קיין פונסה האָט ער דערפון דאָך נישט געהאַט,
לעבט ער אין אָרעמקײט .דער דלות איז זיין געטרייסטער באַג-
לייטער .אָפּט ט-עפט מען אים זיצן אױף אַ באַנק אין לאָדזשער
קאָליע-גאָרטן און פאַרשרייבן זיינע לידלעך איף פּאַפּיראָסן-
פּאַפּיר ,ווייל קיין געלט צו קויפן שרייב-פּאַפּיר האָט ער נישט
פאַרמאָגט .שרייבן פלעגט ער דראָבניקע אותיות ,אַז מען האָט
געמוזט האָבן אַ פאַרגרעסער-גלאָז כדי צו קאָנען איבערלייענען
דאָס געשריגענע .ער הונגערט און שרייבט ,באַקלאָגט זיך נישט
פאַר קיינעם אויף זיין דאָליע ,כאָטש מען וייסט דערפון .אָבער
די לאָדזשער יאַרבעטער-היימעױי ווייסן פון זיין לאַגע ,עסט ער
מאָלצייטן פון זייערע קיכן ,שרייבט לידלעך און טרעט אַרױס
אויף זייערע ליטעראַרישע אָוונטן".
וועגן זיין ווייטערדיקן גורל שרייבט י .ה .ראַדאָשיצקי
ידי באַדינגונגען אין דער לאָדזשער פּרעסע האָבן זיך אָבער
געענדערט ,און הערשעלע איז אָפּגעפאָרן קיין וואַרשע ,וואו ער
איז צוביסלעך געווען באַשעפטיקט ביי דער דאָרטיקער יידישער
פרעסע ,אוֹן מער אַלס איבערשרייבער ביי יידישע שרייבער,
באַזונדערס ביים דיכטער ז .סעגאַלאָוויטש .דאַן האָט ער חתונה

און באַזעצט זיך אין קליינעם שטעטל הענדריקאָיו .נעבן װואַרשע.

פאַר אַ קורצער צייט האָט דאָס מזל אַ שיין געטאָן ער איז גע-
װאָרן אַ קאָרעקטאָר אין אַ וואַרשעווער צייטתג און זיך דערנערט
פון דער אַרבעט .נאָך אַ קורצער צייט פּאַרלירט ער די גליק-
לעכע פרנסה און דער זלות שטעלט זיך װידער ביי זיין טיר
אַוועק .באַקלאָגט ער זיך טאַקע אויף זיין ביטערן גורל .דאָ האָט
ער שון אָבער אַ וייב מיט אַ קינד צו דערנעהר ,נאָר קיינער
קוקט זיך נישט אוס אויף זיין פינצטערע לאַגע .נאָך מער טרויערט

ער אױף די פולע ביכלעך מיט די נישט-גע-רוקטע לידער,
װאָס וויינען אַראָפּ פון די שױן געלע בלעטלעך .ביטערט ער:
יאַנדערע גיבן אַרױס ביכער מיטן געלט ,װאָס ווערט צוגעשיקט
פון אַמעריקאַנער שרייבער-פאָריין אַלס אַ הילפס-פאָנד ,נאָר
פאַר מיר זיינען אַלע טירן פאַרהאַקטי ,און ער שרייבט :אווען
איך דערמאָן זיך אין מיינע ,װואָגל-טעג" זיין פּאָעמע)  ---מיין
איבערלעבונג אין קאַליש (בעת ער איז פאַרשיקט געווען פּאָלֵי
טיש) ,ווען איך קוק אויף די דרייסיק בויגן לידערימאַנוסקריפּטן,
װאָס װאָלגערן זיך ביי מיר אין שופלאָד און די מילבן עסן עס
אױף ,ווערט מיר נאָך ביטערער אױף דער נשמה .נאָך שפלער
וער איך ביי מיר און איך פרעג זיך אַלײין װאָס האָב איך אויפ-
געטאָן?".

|

|

נואשטטן

מלך ראַװויטש כאַראַקטעריזירט אים אַזױ אין ,מיין לעקסיקאָן"
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אאַז איך בין נאָך געוועזן אין די ינגע יצעף יאָר ,האָב
איך אַמאָל געזען אַ בילד פון הערשעלען  --דעם פּאָלקסטימלעכן
דיכטער .עס איז געוועזן אַ בילד פון אַ שיינעס יתגן מאַן ,מיט
אַ שרינט אין מיטן קאָפּ ,ממש אַ העלד פון אַ שבת-נאַכמיטיקדיקן
שטעטלדיקן וועלדל-שפּאַציר .לוט דעם בילד האָב איך גע-
מיינט ,אַז הערשעלע איז זייער אַ שלאַנקער און אַ הויכער .דער
אמת איז דאָסמאָל נישט אינמיטן וועג אַפילו  --ער איז אויף
יענער זייט .הערשעלע שרייבט זיינע לידער אין א קליין ביכעלע
אַרײן ,מיט זייער אַ דריבנעם שריפט און טראָגט אַלעמאָל זיינע
ווערק אין אַ געשרי-ענער פאָרעם מיט זיך .זי זעען אוים וי אַ
מיניאַטור-ביבליאָטעק .זיי זיינען אויך נומערירט לױט די בענ-
דער .זיי גייען ,דאַכט זיך ,ביז צען,
...הערשעלע איז זײיער אַ שטאָלצער .ער גיט אַפילן פון
צייט צו צייט אַ פּאַטש .ער איז נישט וי אַנדערע דיכטער ,װאָס
דראָען אַלעמאָל מיט פעטש און גיבן נישט .ער דראָט נישט --
נאָר גיט ,כאָטש ער שטעלט איין צו באַקומען צען צוריק ,וייל
ער איז נישט קיין אַטלעט .הערשעלע האָט זייער ליב אויפצו-
טרעטן אויף אָיונטן .דעמאָלט פּאַרוואַנדלט ער זיך פלוצלונג אין
אַ לייב ער לעזט מיט אַזאַ פּאַטאָס און מיט אַזאַ אויפגעהויבענע
שטימע ,אַז דאָס גאַנצע פּובליקום דערשרעקט זיך פשוט ,איך
די קאָלעגן .ער גיט אַ הילך אַרױס :ישבת אין וועלדעלע זיינען
געגאַנגעױ ,אַז פון וועלדעלע ווערט אַזש אַ װואַלד און דער װאַלד
הייבט אָן ציטערן,
איך האָב אַמאָל הערשעלען פון דער עװױיץ צוגעשיקט אַ
בוך אין וועלכן עס זיינען געווען אַ פּאָר איבערזעצונגען פון
זיינע לידער איף דייטש עס האָט איף אים קיין שום רושם
נישט געמאַכט און ער האָט מיר נישט באַדאַנקט פאַר דער
אויפמערקזאַמקייט .עט איז דאָך בלויז אַ הונדערטס-טייל פון דער
אָנערקענונג ,װאָס קומט אים ,לױט זיין אומבויגזאַמען מוסטער-
האַפטן גלויבן אין זיך",
נחמן מייזיל שרייבט:
ער איז געווען טאַקע וי זיין נאָמען ,אַ הערשעלע ,געבלי-
א
בן אַזױי ליב-קינדיש ,הגם ער האָט זיך גענוג אַָנגעליטן און
אַפילו געווען אין דער שוױייץ ,געזעסן אַרעסטירט וי אַ פּאָליטי-
שער יפאַרברעכערי ,געשריבן און געזאַמלט פּאָלקס-לִידער .ער
איז געווען אַ שטענדיקער באַוווינער פון טלאָמאַצקע .דאָ געהאַט
זיין היים ,זיין באַשעפטיקונג און דאָ זיך אויסגעלעבט מיט
זיינע פריידן און לײַדן .אַלע ,פאַרשטײיט זיך ,האָבן איס ליב
געהאַט ,געהאָט צו אים מער מיטליד און מיטגטפיל ווי אינטע-
רעס און באַציונג .ער איז געווען ביי פיל אַ שיק-יינגל ,זיך אָפט
געפיעשטשעט און געקלאָגט ,אָבער אין תוך אי' ער געוען אַ
מין יבאָנטשע שוויגי ,װאָס האָט דערצו געשריבן און געהאַט
אויך איײניקע אַמביציעס און עװואַכקײטן
דער ליטעראַטן-פאַריין האָט אים חתונה געמאַכט ,געקראָגן
אַ ביסל נדן פאַר אים ,געגעבן אים אַ ביסל אויסשטיער ,און
וועגן דעס אַלעס זיינען אַרומגעגאַנגען גוטמוטיקע מעשיות און
אַנעקדאָטן ,װאָס מען האָט איבערדערציילט ,און ,װוי דער שטיי"
גער ,יעדעס מאָל צוגעזאלצן און צוגעפעפערט ,ער איז געש"
טאַנען אָרום די פאַרשיידענע טישלעך ,נישט געקאַנט איינזיצן
אויף איין אָרט ,זעלטן אַריינגעמישט אַ װואָרט ,װאָס האָט געהאַט
יי
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אַלע זיבן טעמים .ליב געהאַט צו דערציילן וועגו זיין באַזוך און
לעבן אין דער שװױיץ ,וועגן די אַלפּך-בערג ,װאָס זײיער איין-
דרוק האָט זיך נישט אָפּגעטאָן פון אים .ער האָט געהאַט אַ באַי
זונדער פיעטעט פאַר שוואַכע און באַליידיקטע ,געווען אַ שטיקל
אָנהענגער פון דער יאומאָפּהענגיקער סאָציאַליסטישער פאַרטיי,
װאָס איז געווען קליין און שװואַך .אויסגעפירט אויך דאָרטן
אייניקע פּשוטע שליחותן.
דער באַנקעט ,װאָס מען האָט איינגעאָרדנט פאַר הערשעלען
אין ליטעראַטן -פאַריין ,איז ווערט באַשריבן צו ויֶערן ...עס איז
געווען מערקוױירדיק ,װי דער קליינער ,שטילער ,באַשײדענער
הערשעלע ,דאָס שיק-יינגל ,איז זיך געזעסן אויבאן ביי די פיין-
געדעקטע טישן און אָרום אים  --די אָנגעזעענע שרייבער ,זי
האָבן גערעדט וועגן אים און זיין שרייבן .דערנאך האָט ער גע-
לייענט פון זיינע דיקע ,גאָר דיקע העפטן ,נאַיווע .פרימיטיווע
לידער און לידלעך ,עס איז געווען אַ מין אָרעמע חתונה ,װאָס
מען פּראַוועט אין גאָר-רייכע גבירישע הייזער פאַר אַן אָרעמער
יתומה ,נעבעך ,אַ שלימזלניצע .סיאַר רירנדיקער באַנקעט און
וייטיקדיקע פייערתג! און אוף מאָרגן איז הערשעלע שױן
ווידער געווען דער אָרעם-בחור ,דאָס שיק-יינג? ,הגם ער איז
שױן געוען אַ מענטש איבער פופציק ,אָבער דאָס קינדיעזע
און יינגלשע האָט זיך פון אים נישט אָפּגעטאָ".
און בער .י .ראָזען שילדערט אַזױ ה',ס חתונה אין ליטעראַטן"
פאַריין;

יאון אָט איז אַ חתונה .הערשעלעס חתונה .יטלאָמאַצקע '31
פּראַוועט איצט די חתונה פון איינעם פון אירע איינזאַמסטע און
עלנטסטע .הערשעלע געהער צום פרץ-דור .פון אים אַליין גע-
קריגן סמיכה .איז יטלאָמאַצקעי אין אַ חתונה זאַל פאַרוואַנדלט
געװאָר ,אַ חתונהזאַל מיט קלעזמאָרים ,מיט אַ צוגעגרייטער
סעודה .מיט ידרשה-געשאַנקי ,אַלץ װוי עס דאַוף צו זײַן
און געקומען צו דער חתונה איז דאָס שענסטע און בעסטע
װאָס ואַרשע פאַרמאָגט :הויפּט-מחותן איז סעגאַלאָויטש .ער
איז אונטערפירער און דער צוױיטער אווּטערפירער איז רי הלל
צייטלין .די כלה ווערט אַריינגעפירט אין זאַל מיט אַלע כיבודים,
װי אַ קייסערינע .אַלין סעגאַלאָויטש איז צערעמאָניע-מייס-
טער .די מוזיק שפילט .מען זיצט ביי געדעקטע טישן מען עסט,
! מען טרינקט ,מען זינגט און מען איז זיך משמח ,מען איז מע:מח
חתן-כלה.
הערשעלע זיצט בים טיש אױבנאָן און לעבט איבער
גליק ,פרייד ,און אין זיין גליק און פרייד כאַפּט ער אַ בליק אויפן
פּרץ-פּאָרטרעט- .ער וױיזט אָך דעם יינגן ווייבל אויפן פּאָרטרעט

און זאָגט איר עפעס .דאָס *ינגע ובל קוקט אויפן פּאָרטרעט אַ
פּאַרבליפטע און פרץ -שמייכלט צו איר אַראָפּ דיסקרעט און
פאָטערלען :ייאָ ,יאָ ,זאָל אייך זיין מיט מזל ,קינדערלעך ,זאָל
יזיין שמחות-ביי-יידןי-.אוּן 8אַ גאַנצע נאַכט ,ביזן גרויען טאָג אַרײן,
האָט יטלאָמאַצקעי געהוליעט ,געטרונקן .ווייןף..
זי סעגאַלאָװיטש אין זיין בוך ,טלאָמאַצקע  31גיט אַ-ברייטערע
שילדערונג פון ה,
..הערשעלע  : :דאַניליעוויטעש,
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שינקע בוכשטאַבן אין אקַליין ביכעלע זיינע פאָלקס-מאָטיוון.
ואון איינמאָל בעת סיזיצן די שרייבער זינגער ,ראַװיטש ,בראָ-
דערזאָן און מירעדט וועגן װעלט-פּאָעזיען ..קומט צו זײי צו
דער קליינער הערשעלע מיט זיין ביכעלע לידער יאיך וויל אייך
לייענען אַ ניי לידלי .ער װיל און ער ליענט שוין אַ קלין

הערשעלע' לײענט

פו אַ קלין

ביכעלע

שורהלעך.

קלינע

פאָלקסטימלעכע פּעוטע שורהלעך ,ער לייענט איין לידל ,צוױי
לידלעך ,דריי .ער האַלט שוין ביי צען ,ביי פופצן .פינף דיכטער
הערן אים אויס .זיי מוזן אים אויסהערן ,וױיל ער האַקט איין ליד
נאָך דעם צוייטן זיי זיינען גענוג גרויסמוטיק ,די צוהערער.
זיי רייסן אים נישט איבער ,אָבער זײיער געשפועך וועגן הױיכע
און העכערע ליטעראַטור איז שוין איבערגעריסן געװאָרן.
.ווען הערשעלע דאַניליעוויטש האָט נישט געהאַט קיין געלט
און ער האָט מורּא געהאַט פצואָרן אין זיין הענדריקאָון ,צו זיין
ווייב פלעגט ער נעכטיקן אין דער בודע |אַזױ האָט מען גערופן
די שרייבער-היים אויף טלאָמאַצקע  ,|31און דער געלעגער
איז טאַקע געווען אויף עטלעכע שטולן ..אָט די קליינע ליד
לעך ,װאָס הערשעלע דאַניליעוויטש האָט געשריבן ,האָט ער דאָס
זיי אויסגעגריבלט אין די יידישע שטעטלעך ,אין אָרעמקײט ,פון
קעלער ,פון בוידעם-שטיבל"..
סעגאַלאָװיטש שילהערט אויך .אַ סצענע װי ד .האָט אַמאָל גע

פּרואווט זיך 'אויסגלייבן' :יו
ס{עגאַלאָוויטש איז ; אַריינגעקומען אין זאָל פון ליטעראַטן-
פאַריין בײיטאָג און גֶעזֶען אויסגעשטעלט די עטלעכע הנדערט
שטולן:צוגעגרייט פאַרן עולם צו אפַאָרלעזונג אין אָװונט .פּלוצלינג

יסן זאַל רעדט ווער אויפן קול|:
וַן
גזראי
האָט ער דערהערט ,אַ
ידאָס איז געווען הערשעלע

דאַניליעוויטש .איך

האָב זיך

 אונטערגעגנבעט ,געכאַפּט אַ בליק און זיך צוגעהערט :הערשעלעהאָט געהאַלטן אַ רעדע צו די ליידיקע שטולף ער האָט געוואָלט
דערפֿילן דעם טעם פון אַן אָראַטאָר .ער האָט געמאַכט עקזאַמען,
נידריקער,

דער אויסגעפייניקטער

פון

שטענדיקער

אַ פאָלקס-דיכטער און אַ

| נויט ...וועמען װאָלט עס ווען איינגעפאַלן צו ועבן הערשעלען

אַ

די מעגלעכקייט אַרױסצוטרעטן עפנטלעך .האָט ער זיך דִי דאָ-

זאַמלער פון פאָלקס-דיכטוג- ,אַ נידריקער,

האָט

דאַקציעס .דער פאַריין האָט אים חתונה געמאַכט ,אַ קרעמל
געעפנט אין הענדריקאָוו ,אַ פאָרשטאָט פון װואַרשע ,אָבער קיין
פרנסה האָט ער נישט געהאַט .ווען הערשעלע דאַניליעוויטשש װאָלט
געהאַט פרנסה ,װאָלט ער נישט געווען יהערשעלעי .קיין גרויס
נחת אין זיין פאַמיליען-לעבן האָט ער נישט געהאַט .אַנדערש
װאָלט ער נישט אָפּגעזעסן גאַנצע טעג און נעכט אין לאָקאַל פון
פּאַריין .איך געדענק ,וי ער איז איינמאָל אַריין אין אונדזער
קאַנצעלאָריע ,צום סעקרעטאַר איז ער געקומען .דער סעקרעטאַר
איז געווען מלך ראַוויטש .יגיט מיר צען זלאָטעס .איך מח פאָרן
אַ הייסי .ראַװויטש באַווייזט אבַלייפעדער :ידי בלייפעדער זאָגט,
אַז קיין געלט איז נישטאָ .הערשעלע איז פאַרצוריפלט און ער
רופט זיך אָן צו ראַװיטשן :יטאָ פאָר דן צו מיין וױיב ,זי זאָל
דיך קנייפּן.י אָט דער הערשעלע האָט דעם לאֲקאַל אונדזערן
כמעט וי נישט פאַרלאָץן... .דער קליינער הערשעלע דאַניליע-
וויטש פלעגט זיך פאַררוקן אין אַ ווינקל און שרייבן מיט פּיט-

ערּ ,דער

אַ בייזער

או

וזוען דאָס אמתע קעסט-קינד
נעבעכדיקער איניינעם .עגרעאי
פון פאַריין .דער פאַריין האָט אים געבאָרגט געלט .דער פאַריין
אויסגעפּועלט א ביסל

באַ  3ד

קאָרעקטור .פאַר

אים

אין

די

רע-

זיקע מעגלעכקייט אַלין גענומען ,און די ליידיקע שטוּל ,די
|ס-ימעטריש-אויסגעששטעלטע ,האָבן אים אויסגעהערט מיט גריס
אויפמערזאַמקייט.

2172

פון

לעססיקאָן

הערשעלע דאַניליעוויטש האָט גערעדט װעגן אָרעמקייט .ער
איז געשטאַנען אויף אונדזער קליינער עסטראַדע און געדרענט.
די אויגן האָט ער געהאַלטן אַראָפּגעלאָזט צו די שטולן און גע-
רעדט ,גערעדט:
 -אַרעמקײט איז רייכער פאַר דער רייכקייט ,אָרעמקייט איזשעפעריש .די אָרעמקײט מאָלט שיינע בילדער כדי צו באַפוצן
דעם דלות .די רייכע קויפן די בילדער כדי צו טאַרדעקן זייער
פּוסטקייט ..די אָרעמקײט זינגט .אַלע פאָלקס-לידער קומען פון
פאָלק און פּאָלק איז שטענדיק אין נויט .פאָל? איז שטענדיק
פאַרפירט און אָפּגענאַרט .די רייכע גייען אין קאַנצערטזאַל און
באַצאָלן עטלעכע
זײ מזן קויפן..

גילדן פאַר געזאַנג ,אַליין האָבן זי גאָרניעט,

איך בין געשטאַנען אָן איבעראַשטער.
אַן אַנדער הערשעלע,

אַפילו דער

דאָס איז געווען

גאָר

קול איז געוופן אַן אַנדערער,

אַפילו דעֶר וואוקס זיינער ..,.ער ,דער אָפּגערוקטער אין דער זייט,
אויף וועלכן אַלע האָבן געהאַט רחמנות .ער האָט איצט אויסגע-
זען נישט ערגער װי אַלע אוֹנדזערע געעװווירענע רעדנער..
פּלוצלינג האָט ער אויפגעהויבן די אױגן און איך האָב ניעסט
באַוױיזץ זיך צו באַהאַלט .אונדזערע בליקן האָבן זיך באַגעגענט
און הערשעלע האָט איבערגעריסן זיין לעקציע וועגן אָרעמקייט.
איין מענטש האָט אים געשטערט .דרי' הונדערט ליידיקע עטולן
האָבן אים

צוגעהאָלפן.

ער

איז אַראָפּ פון דעו

עסטראַדע

און

בַיסל נאָריע .": הער-
צוגעברומט, :מען לאָזט זיך נישט מאַכן א
שעלע  --זאָג איך צו אים  --דו ביזט דאָך אַן אמיזער רעדנער".
;רעדנער ,רעדנער ....אָן אמתער קבצן בין איך" .און באַלד אויפן
אָרט איז ער װוױידער קליין געװאָרן ,ווידער הערשעלע .ער האָט
מיר גלייך דערציילט ,אַז אין הענדריקאָוו ,אין זיין געוועלבל ,א
פּוסט און ליידיק .נישטאָ קיין גרויפּ ,נישטאָ קיין זאַלץ ,נישטאָ
קיין זייף ,נישטאָ קיין ציקאָריע .איך האָב אים אַלץ צוגעזאָגט,
און ער בעט זיך, :רעד איבער מיט ראַװויטען ,ער איז דאָך סע-
 קרעטאַר ,זאָל מען מיר שאַפן באַיסל געלט ,אױב נישט ועט זייןשלעכט" .יוואָס וװועט זיין ,הערשועלע?"; ,דאָס וייב
אַרױסװאַרפן...

וועט

מיך

סעגאַלאָװיטש כאַראַקטעריזירט אַזױ די | הילפלאָזיקייט פון ה.
אַמאָל האָט אים ה .ד .נאָמבערג ,ווען ער איז אַריין אין זיין טראַנס
פון טאַנצן ,גענומען צוריידן ,אַז עֶר זאָל אויד טאַנצן:
--

הערשעלע,

צוקוקן וי אַנדערע

ואָס װועט זיין מיט
טאַנצן?

נעם

דיר,

דו וועסט

זיך בלויז

און טאַנץ!

 -און פרנסה  --האָט הערשעלע געפרעגטאיך האָבן פּרנסה?

-

פו זעםט על

ייך ישן
טער

טעאַטער

שון

געפירט

אַרױסגעגעבן .האָט

זיין יווילהעלם

טעלי

ער
צום

געצוין

אַ האַנט וועגעלע

פאַרקויפן

אויף

פּאַליציי פאַרדעכטיקט ,אַז ער פירט אומלעגאַלע
האָט מען אים אַרעסטירט".

פּֿאַפּיר,

אט
האָט

ליטעראַטור,

א שילדערנדיק די ירידה פון ליטעראַטן-פאַרײן ,װי ער איז
אָרן אויסגעלײידיקט פון זיינע שטענדיקע באַזוכער ,פאַרצײכנט
סעגאלטחויטט אַ שמועס ,װאָס ער האָט דאָרט אַמאָל געהאַט מיט
אַן איינציק פאַרבליבענעם באַזוכער ,הערשל הימלטאַרב;:
גנעבן קלאוויר זיינען געשטאַנען אַ סך מזשול .אױיף די
שטלן האָט זיך עפעס גערירט -- .ווער איז דאָרט נאָך פאַראַן?
 -װער ,דיין ליבלינג ,הערשעלע ,ער שלאָפט דאָרטֿןסימענטשל ..דער פאַריין האָט אים חתתה געמאַכט און ער
|
שלאָפט ווידער אויף די עוטולן.
 -האָט אודאי נישט געהאַט קיין געלט ,אע אָן געלט לאָזטאים סיוױייב נישט אַריײן.
 -סיאיז אים נאָך ערגער ,װוי דו מיינסט .לעצטנט האָט איםדי עװויגער אויך גענומען קנייפן .ער האָט דאָ פריע -פאַר מיר
אויסגערעדט זיין ביטער האַרץ".
רחל אױיערבאַך שרייבט:
;הערשעלע איז ,גאָט צו דאַנקען ,געשטאָרבן בּאַרן גרוש ,מיט
אַן אייגענעם טויט ,צווישן אייגענע ,אויף זיין אייגענעס געלעגער,
ער האָט אויך באַקומען אַן אייגענעם ,באַזונדעון קבר און האָט
זזכה געװען צו האָבן אַן אייגענע לױה .געעטאָרבן איז ער
פון הונגער .ווען מען האָט אַרױסגעטריבן די יידן פון הענדרי-
קאָוו ,איז הערשעלע אין איינעם מיט זיין משפּחה ,מיט זיין פרוי
און טאָכטער ,מיט דער עװויגער ,מגולגל געװואָרן אויף איינעם
פון די טרויעריק-באַרימטע פּליטים פּונקטן ,אויב איך האָב קיין
טעות נישט ,אױף די נאַלעווקעס .אַ דאַנק דער ליטעראַרישער
פּראָטעקציע האָט מען הערשעלען ,וי וױיט .מעגלעך ,מקרב
געווען און אויסגעטיילט פאַר אים מיט דער משופחה אַ באַזונ-

דער שטיבל .עס איז געשטאַנען די פראַגע פון פרנסה ... .גע-
דאַרפט האָט איצט די דאָזיקע מעפחה פון אַ  54מענטשן
ציען די גאַנצע פרנסה פון אַ ליטעראַטךפאַריין וועלכער האָט
שוין אייגנטלעך פאָרמעל נישט עקזיסטירט.
געווען איז אַ בלױז אַ  --ליטעראַטן און זט:ורנאַליסט-קיך.
! ..קיין גוטער ווילן האָט נישט געפעלט ,געפעלט האָבן אָבער
די געהעריקע מיטלען .די הילף האָט נישט געקלעקט או זי
האָט נישט געקאָנט קלעקן נישט די זופקעס ,נישט די יטרוקענעי
פּראָדוקטן ,נישט די געלט-שטיצע און הלואות פון דער ליטע-
ראַרישער קאַסע .און אַזױ איז הערשעלע  --צוישן זיין וױיב
און קינד ,צווישן ווייב און שוויגער  --אױסגעגאַנגען .זי האָבן
זיך נישט געקאָנט אָנזעט יקן ,אָבער ער איז איצט אַרױסגעטראָטן
װי דער אמתער ראש פון דער משפּחה .ער האָט קודם כל זי
געדאַרפט אָנזעטיקן ,זיך אָפּנעמען פון מױל דאָס .װאָס איז אַזױ
אויך געווען צו װײיניק .הערשעלע איז נישט געווען קיין שנאָרער.
ער האָט זיך פּריװאַט אױף קיינעם נישט אָנגעזעצט ,זיך צו
קיינעם נישט געווענדט .ער האָט פעוט און פּראָסט געטאָן דאָס,

נאָמבערג האָט אמַאַך געטאָן מיט דער האַיט:
 -פרנסה וועסטו סי וי סיי נישט האָבן.-.הערשעלע דאַניליעוויטש איז געווען אַזאַ מענטש ,װאָס וועט
קיינמאָל נישט האָבן קיין פּרנסה .מען האָט זיך גאָרנישט געקאַנט
פאָרשטעלן אַנדערש .אויף דעם איז ער געבוירן געװאָרן ער זאָל
נישט האָבן קיין פרנסה ,און ער אַלין האָט דאָס אויך געוואוסט.
ער באַדאַרף אָפּלעבן זיין לעבן אָן פרנסה .איינמאָל האָט ער
איבערגעזעצט פאַר אַ טרופּע יווילהעלם טעלי אייף יידיע) .איז
פאַר דער פרעמיערע דאָס טעאַטער פאַרברענט געװאָרן ,האָט
ער געפּלאַנט און דערשלאָגן זיך צו אפַּאָר גילדן און אַרויסגע-
געגעבן שילערס דראַמע אין אַ בוך-פאָרם ,אָבער צוױיי װואָכן

וְרחל אױיערבאַך שילדערט אסַצענע װי דער הונגער האָט בי

האָט עס אַ צורי-

אַז איינמאָל ,בעת די אַזױ-

 -פאַר דעם וי זיין בוך איז פאַרטיק

געװאָרן,

װאָס אַנדערע

האָבן געמאַכט

נישט

פשוט

און נישט

פּראָסט:

געליטן הונגער ,געװאָרן אָפּגעמאָגערט ,אויפסניי יינגער געװאָרן
אפשר מיט אַ  02יאָר .ער האָט שֵיין איצט אויסגעזען וו אַ
קליין יינגעלע,
הערשעלען

דערגרייכט

צו אַוְאַ מדרגה,

=
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צדדושיםס-

באַנד
טפעש

אָאסטאשוטן

גערופענע 'ליטעראַרישע שלוש סעודותן' ,האָט ער אױיסגעכאַפּט אַלץ
פון טעלער פון דעם באַזוכער אלישע קאָן און עס אויפגעגעסןן.
,א.יידער איך האָב באַוויזן אויסצופיון מיין כונה איינצו-
לאָדן הערשעלש

ער זאָל קומען יעדן טאָג אין מיין קיך אָפּעסן

אַ זופ ,בין איך געווויר געװאָרן ,אַז הערשעלע לעבט שוין נישט,
אַז ער איז פּלוצים געשטאָרבן .דאָס איז געווען אין אָנהײב פון
ערעשטן געטאָ-וױנטער .הערשעלע איז אַוועק אױף יענער וועלט
איינער פון די ערשטע .יוסף קירמאַן האָט זיך מתעסק געוען
מיט זין לױהּ  הערשעלע איז באַגראָבן געװואָרן אויף דעם
גענשער בית עלמי ,און ווער עס ויל ,קאָן דאָרט אין דער לֵי-
טעראַרישער

אַ מצבה

אַלעע אָפּזוכן זיין קבר.

געדענק

י .ה .ראדאשיצקי

צי מען האָט אים געשטעלט

איך נישט".

, ---הערשעלע,,

דער

לאָדזשער

טרובאַדור, ,לאָדזשער

בוך' ,ני ויאָרק ,3491 ,זו,1217911 .
נילך ראַװיטש  ---מ,יין לעקסיקאָן" ,מאָנטרעאַל ,5491 ,זו .פד-ד,7
,לאָמאַצקע
ז .סעגאַלאָװיטש  ---ט

,2

 ,"31בוענאָס איירעס ,6491 ,זז,501 ,02'31 .

,642-542 ,042 ,632 ,1327922 ,902 ,802 ,102 ,371 ,271 ,461'061

בטר י .ראָזען  ---ט,לאָמאַצקע  ,'31בוענאָס איירעס ,0591 ,ז,35 .
נחמן מייזיל , ---געװען אַמאָל אלַעבן ,/בוענאָס איירעס ,1591 ,זו,562462 .
ראכל אויערבאך  --די לעצטע טעג פון הערשעלע (דאַניליעװיטש), ,אונדזער

לאָדזש ,/בוענאָס איירעס,1591 ,2 1 ,

נאַטאַן ,נעמי

ל{עווענטאַל |
{געב 51 .אָקטאָבער  -- 1981אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
געבוירן  51אָקטאָבער
װאָמינסק,

 1981אין נאַ"-

װואַרש .גוב ,.פּױלן .פאָטער --

באַזיצער פון אַ שטריק-פאַבריקל .גע"
לערנט אין אַ פּריװאַט-שול ,און יידיש ביי
אַ רביצ'ן .אַלס אַקטיווער מיטגליד אין
'קליינעם בונד' אָפט געפאָרן אַלס עמי-

סאַר קיין װאַרשע ,און שפּעטער אין נאָ-
װאָמינסק זיך באַטײליקט אין ליבהאָבער-
אויפפירונגען פון שליפערשטיינס 'דאָראַ"
(א'ר פון מחבר) און 'קאָלדוניאַ' לטובת
אַן אַרבעטער-קוך .דאָ אַרעסטירט געװאָרן און נאָך דער באַפרייונג
אַװעק קיין װאַרשע.

דורך דער באַקאַנטשאַפט מיט דער אַקטעריסע לאָשאַ יאַקו-
באָוויטש אַריינגענומען געװאָרן אַלס כאָריסטקע אין אַ װאַנדער-
טרופּע ,װאָס האָט געשפּילט אין קאָלאָ ,און באַלד ,נאָכן פאַרטרעטן
אַן אַקטעריסע אַלס 'צילע! אין גאָרדינס 'קרייצער סאָנאַטאַ' ,דאָרט
שוין פאַרבליבן שפּילן ראָלן 2 ,יאָר אַרומגעװאַנדערט איבער פּולן,
און אין  0191געקומען אין לאָדזש ,וואו זי טרעט ווידער אַריין אַלס
כאָריסטקע אין דער 'פאַראייניקטע טרופּע' .אַ קורצע צייט איבער.
געריסן די בינע-יטעטיקייט ,און דערנאָך ,דורך שומסקין ,צוריק
אַרײנגעטראָטן אין א
ָדעס צו סאַבסיין ,שפּעטער ביי פישזאָן ,וואו
זי איז  4יאָר אין כאָר ,אויפטרעטנדיק טײילמאָל אין קליינע ראָלן
און דערנאָך  5יאָר אַלס אַקטעריסע אין אָנגעיענע ראָלן דאָ האָט
זי חתונה מיטן סופלער און שפּעטער פּאָפּולערן אַקטיאָר שמחה
נאטאן,

אומנמואאסטן

נ .שפּילט דערנאָך אין ריגע ביי קאָמפּאַנעעץ ,אין באָברויסקער
סאָויעטישן מלוכה-טעאַטער ,אין װאַרשע ביי קאָמפּאַנעעץ און צעל-
מייסטער ,אין לאָדזשער 'פוילישעס טעאַטער! (דיר .קאָמפּאַנעעץ)
וואו זי קרעאירט די ראָל וויצקענעא' אין זודערמאַנס 'יאָהאַנעס
פייערן' ,דערנאָך אייניקע חדשים אין ווין ,וואו זי טרעט שוין אויף
א'נ נאַטאַן .שפּעטער שפּילט זי אין ווינער 'פרייע יידישע פאָלקס-

בינע ,אין דער אָפּערעטן-טרופּע

קאַניעװסקאַ-ברײטמאַן,

און אין

דער 'ווילנער טרופּע' (דיר .מאזא) .אַ צייט לאַנג האָט זי געשפּילט
אין דער טרופּע ,װאָס איר מאַן האָט אָנגעפירט צזאַמען מיט יוסף

קאַמ ען ,וואו זי האָט זיך אַרױסגעװיזן אַלס גלענצנדיקע כאַראַקטער-
שוישפּילערין.

אין לעצטן יאָר פאַר דער צוייטער

וועלט-מלחמה

האָט זי מיט איר גאַנצער משפּהה געשפּילט אין זיגמונט טורקאָווס
וויקט',
זייערע קינדער ,אידאַ און מישע נאַטאַן ,זיינען אויך געװאָרן
יידישע אַקטיאָרן .אידאַס מאַן ,יעקב גינזבורג ,האָט אויך געשפּילט

אויף דער יידישער בינע.
אין זיינע זכרונות דערציילט אברהם מאָרעווסקי אַזאַ עפּיזאָד
וועגן איר:
,לעווענטאָל איז געווען אַ פרעכטיקע אַקטעריסע .אין אנסיון"
(פון פרעגער) האָט זי געשפּילט די ,מאַמעײ .דער לעצטער אַקט
היײיבט זיך אָן פון דעם וי די מאַמע שטייט אױף דער בינע און
רעאַגירט אױף די שטאַרקע וױיגעשריען פון איר בןיחיד,
וועלכן דעם פּרצס תלינים פייניקן אין דערביייקן ששפייכלער..
 -דודל ,מיין דודל!  --רופט די מאַמע ,ברעכט די הענט,רייסט די האָר פון יאוש .די לעװוענטאַל איז געווען אַן אַקטריסע
מיט האַרץ ,מיט פונק ,פאַרשטײט זיך :פון שטרענג רעאַליט-
טישן שטייגער .און זי האָט איר סצענע געשפּילט גלענצנד ,1
אָבער

דעם

ועזשיסער

|דוד הערמאַןן

האָט זיך געװאָלט

אַ

;פאַרגליווערטן באַריעלעף"  --אין פּראָפּיל צום עולם ,אויסגע-
שפרייט די הענט או אפַּלאַסטישער ליניע און ,שלינגנדיק אַ
טרער ,אָן קלאַנג ,פּאַרעוטיקט. :ד-ווידל!"י שלאָגט זיך הערמאַן
װאָכנלאַנג אוֹן סיבאַקומט זיך גאָרנישט.
אויפן ספעקטאַקל מאַכט זיך אַ מעשה ,אַז די אַקטריסע עזוין
אָנגעטאָן צום אַקט (אין קוינאָלינע עט צעטעראַ) גייט אַרין וואו
אַ מענטש דאַרף אַרײנגײין .דער בינע-אַרבעטער הייבט איף דעס
פאָרהאַנג און אױף דער בינע איז קיינער נישטאָ .פון די קוליסן
הערן זיך דודלס קרעכצן .אמַינוט ,צוױי ,דריי ..װאָס זשע וועט
זיין?
מען לויפט אַרום איבער די גאַרדעראבן ;לעװוענטאַל ,גוואַלד,
וװואו זענט איר? .דער פאָרהאַנג איז שױן לאַנג אויפגעהויבן".
דערהערט זי פון מקום מיוחד די פאַרשטיקטע גװאַלד,
באַווייזט קוים ,לויפנדיק איבער דער פינצטערער בינע ,צום
אויפטריט אויף דער אַנדערער זייט ,צו רעכט צו מאַכן די קרי-
נאַלינע ,און פליט אַרױס אױף דער בינע ,ברעכנדיק די הענט,
רייסנדיק די האָר מיט אַ יאָמער, :דודל ,מיין דודל! מיין קרוין,
מיין לעבף" .אַז זי האָט פאַרענדיקט או אַװעק הינטער די
קוליסןהאָט זי דערהערט דעם רעזשיסערס שטים :גאויסגע-
צייכנט! פאַרבלװואַפּט! אַזױ זאָלט איר טאָן יעדע פאָרשטעלוג!"
וועגן איר לעצטן עטאַפּ און טראַגישן סוף שרייבט יאָנאַס טורקאָװ:
עו די דייטשן זיינען אַרין קיין ואַרשע ,האָט זִיך די
משפּחה נאַטאַן אַװעקגעלאָזט קיין ראַטנפאַרבאַנד .דאָרט האָבן
זיי געשפילט אין לעמבערגער יידישן מלוכה-טעאַטער.. .ווען
)
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עקסיסאָן
ג

פון

די דייטשן האָנן זיך דערנענטערט צו לעמבערג ,איז {איר מאַן,
שמחה| נאַטאַן נוועלכער איז געװאָרן דער אָנפירער פון טעאַטער)
מיט דער טרופע געווען אין ראָוונע װואָלי) .מיט אִים זיינען
געווען זיין איידעם יעקב גינזבערג און דער זון מישע נאַטאַן
נאַטאַנס פרוי נעמי מיט דער טאַכטער אידאַ האָבן שױן נישט
באַװויזן צו אַנטלױפן פון לעמבערג או זיי זיינען דאָרט פאַר-
בליבן מיט אידאַס און גינזבערגט ניי-געבוירן קינד .פאַר אַ
סך געלט איז זיי געלונגען אַריבערצוטראָגן זיך קיין וואַרשע,
וואו ,וי יי האָבן זיך דערוואוסט ,מען האָט געשפּילט ידיש
טעאַטער .נעמי און אידאַ נאַטאַן זיינען אַנגאַזשירט געװאָרן אין
װואַרשעווער יעלדאָראַזאָי (געוועזענער יסקאַלאַי-טעאַטער אױף
דזשעלנע גאַס) ,וואו זיי זיינען אויפגעטראָטן מיט גרויס דער-
פאָלג,
ווען עס האָבן זיך אָנגעהױבן די יאַקציעסי אין וואַרשעווער
געטאָ ,זיינען זיי אַריײנגעטראָטן אין ישאָפּי פון אַקטיאָר חייס
סאַנדלער ,וואו זי האָבן געאַרבעט צזאַמען מיט אַנדערע אַק-
טיאָרן .באַלד ביי דער ערשטער יאַקציעי האָבן די דייטשן פאַר-
שלעפט אידאַ נאַטאַן אין די גאַז-קאַמערן קיין טרעבלינקע .מיט
אַ צייט שפּעטער איז אַהין אַוועק נעמי נאַטאַן מיט איר אייניקלי.
שמחה נאַטאַן האָט אַרומגעװאַנדערט איבער רוסלאַנד ,איז אין
 6צוריקגעקומען אין װאַרשע ,און דאָרט ,עטלעכע חדשים שפּע-

טער ,געשטאָרבן ביי זיין איידעם יעקב גינזבורג אין שטוב .זייער
זון ,מישע ,האָט זיך געראַטעװעט ,און שפּילט אין יידישן טעאַטער
אין מדינת ישראל,
,לעקסיקאַן פון יידישן טעאַטער" ,װאַרשע ,4391 ,צווייטער באַנד ,ז,7931 .
,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
יאָנאַס טורקאָװ  --פ
זז,5127902 ,
,הין און צוריק" ,װאַרשע ,3691 ,פערטער באַנד ,ז,692 .
אברהם מארעווסקי  ---א

פאָסטעל ,שמחה
{געב 61 .יאַנ -- 6981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  61יאַנואַר  6981אין װאַרשע,
פּױלן ,ביי זייער חסידישע עלטערן .גע"
לערנט אין אַ חדר .ניט באַזוכט קיין שול,
נאָר גענומען לעקציעס בײ פּריװאַטע
לערער.
אין זיין אױטאָביאָגראַפיע דערציילט פ,.
אַז דאָס לידל 'חוה' האָט אים געבראַכט צו
דער יידישער בינע .ביז זיין -61טן לעבנס-
יאָר האָט ער אֲפילו ניט געוואוסט װאָס
עס מיינט טעאַטער .ער האָט נאָר גע"
וואוסט פון 'פאַרשטעלערס' .װאָס פלעגן 'שפּילן' אויף חתונות און
בריתן ,אָבער אַמאָל האָט ער פאַרבלאָנדזשעט אין מוראַנאָװער טעאַ-
טער און דאָרט געהערט זינגען דעם קופּלעט 'חוה' ,און דאָס האָט
אים שוין מער נישט געלאָזט רוען .אָבער אַזױ וי קיין געלט צו
קויפן אַ בילעט האָט ער נישט געהאַט ,איז ער ,אין אַ שטאַרקן
ווינטער-טאָג ,אָפּגעשטאַנען אין דרויסן  8שעה ,ביז עֶר האָט זיך
דערװאַרט אויף דער פאָרשטעלונג ,נאָר ביים וועלן זיך אַריינגנבע-
נען אין טעאַטער ,איז ער געכאַפּט געװאָרן פון אַ פּאָליציאַנט פון
וועלכן ער איז קוים אַנטלאָפן .ער איז אָבער ניט אַהײמגעגאַנגען
נאָר זיך ווייטער אַרומגעדרײט אַרום טעאַטער ,ביז עטלעכע מינוט
פאָרן סוף פון דער פאָרשטעלונג האָט ער זיך פאָרט אַריינגעכאַפּט
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און באַװיזן צו זען דעם סוף פון 'עקדת יצחק' .דער איינדרוק איז
געווען אַזאַ שטאַרקער ,אַז פון דעמאָלט אָן ,איז ער געװאָרן אַ כסדר-
זיין גרעסטע פאַרערונג האָט ער
דיקער טעאַטער-באַזוכער.
באַקומען פאַרן גאַסטראָלירנדיקן קאָמיקער יאָזעף שערמאַן אין דער

פּיעסע 'אַ גאַסט פון יענער וועלט' .און ער האָט באַשלאָסן צו ווערן

אַן אַקטיאָר.

|

וועגן דעם דערציילט פ .אין זיין אױיטאָביאָגראַפיע:
יאין  7191האָט זיך אין וואַרושע געגרינדעט אַ קליינע טרופּע
פון דילעטאַנט ,און מיינער אַ פריינט האָט דאָרט געהאָט אַ
בופעט פון סאָדע-ואַסער ,האָט ער מיך אַמאָל מיטגענומען אין
דעם טעאַטער אַרײן ,און עס האָט זיך געמאַכט א מעשה ,אַז מען
האָט די אַקטיאָרן געזאָגט ,אַז איך קען זינגען .מען האָט מיך
באַלד אַריינגערופן צו זיי אין גאַרדעראָבע .די חברה לצים האָבן
זיך אַרום מיר אַרומגעשטעלט .יעדער איינער האָט געמאַכט
איבער מיר אַן אַנדערן וויץ ,ביז איינער פון זיי האָט מיך געהייסן
עפּעס זינגען .עס פאַרשטייט זיך ,אַז איך האָב מיך לאַנג ניעט
געלאָזט בעטן און אָנגעהױבן זינגען מיין ליבלינגס-לידל יחוהי.
איך בין אַזױ געווען פאַרטיפט אין מיין זינגען ,אַז כיהאָב גאָר-
נישט געמערקט וי די חברה האָבן זיך איינער ביי איינער לאַנג-
זאַס אַרױסגערוקט פון גאַרדעראָבע .און ווען איך האָב מיך גע-
כאַפּט ,בין איך געשטאַנען און געזונגען פאַר די ליידיקע ווענט.
פון דעמאָלט אָן בין איך שוין געװאָרן אַן אָפטער גאַסט אין
דער גאַרדעראָבע פון די אַקטיאָרן ,ביז איינמאָל האָט זיך איינער
פון די שוישפּילער אָנגערופן צו מיר ,צי איך װאָלט וועלן מיט-
שפּילן אין יידישן טעאַטער .אין אֶנהייב האָב איך געמיינט ,אַז
ער מאַכט פון מיר חחק ,נאָר ווען איך האָב געמערקט ,אַז ער
מיינט עס ערנסט ,האָב איך גלייך צוגעשטימט און בשעת מעשה
געוואָלט אַרומפאַלן אַרום זיין האַלדז און אים קושן ...ער האָט
מיר דאַן מיטגעגעבן אַ ביכעלע פון דער פּיעסע יהערצעלע מיוחסי
און מיר געהייסן זיך אויסלערנען די ראָל פון מיכאל דעם עודכן.
ווען איך האָב אויסגעלערנט די ראָל ,בין איך געקומען און מען
האָט זיך וידער געוויצלט איבער מיר .איך פלעג װערן רויט
און טױיט ,נאָר צום סוף האָט מען זיך מיט מיר ערנסט אָפּגעגעבן
און איך האָב טאַקע מיטגעשפּילט אין דעם שטיק ימיכאל שדכן.
נישט קוקנדיק ,ואָס איך בין נישט געװוען אַזױ גוט ,לויט די
מיינונג פון מיינע חברים ,אין ערשטן אויפטריט ,האָט מען מיר
דאָך געגעבן אַ צוױייטע ראָלע איינצושטודירן ,און דאָס מאָל
יצמח למזף אין יתלמיד חכסי .אין דער ראָלע בין איך שזוין
אַלעמען געפעלן געװאָרן ,און איך בין געבליבן אַ מיטגליד אין
דער דילעטאַנטן-גרופע ,וואו איך בין אָפּגעווען דריי חדשים".
פון דאָרט איז פ ,.װי אַ פּראָפּעסיאָנעלער אַקטיאָר ,אַנגאַזשירט
געװאָרן אין 'עליזעום'-טעאַטער ביי עפּלבערגן ,און פון דאָרט איז
ער אין  8191אַריבער אין ,ווענוס' ,וואו ער האָט געשפּילט ,דוד
בן ישי" אין דער אָפּערעטע 'דוד אין דער וויסטע' .דערנאָך פאָרט
ער אַרום 2 .יאָר מיט דער טרופע פון אַננאַ יאַקובאָװיטש איבער
פּױלן .,רוסלאַנד און דייטשלאַנד .דאָ קומט אַן איבעררייס אין זיין
בינע-קאַריערע .פון  1291ביז  ,5291זייענדיק אין לייפּציג ,פּאַר-
נעמט ער זיך מיט האַנדל ,שפּילנדיק נאָר פון צייט צו צייט ,גייט
אָבער װוידער צוריק צום יידישן טעאַטער און שפּילט  12-6291ביי
שטרענג אין ווין --- 82"7291 .ביי יאָזעף קעסלער אין לאָ:דאָן ,אין
 8פאָרט ער קיין דרום אַפריקע און שפּילט יידיש טעאַטער אין
יאָהאַנעסבורג און אין קעיפּטאָן ,אין  0391ווידער אין וין ,אויך

2178

לדושיםי
אין קאַרלסבאַד און מאַריענבאַד א'ד פון גאָלדפלוס -- 1391 ,אין

לאָנדאָן ביי נײיטאַן בלומענטאַל ,און ביי אים ,אין 32:2391

אין

בעלגיע ,אין  ,4391מיט היימי פּריזאַנט אין פּאַריז און אין 5391
אין קאָוונע (דירעקציע  --באָריס בוקאַנץ).
ש .י .האַרענדאָרף אין זיין בוך ט,עאַטער קאַראַװאַנען" באַשרײבט
אַן אינטערעסאַנטן עפּיזאָד מיט פ:
,דער יידישער קאָמיקער שומחחה פאָסטעל ..האָט עטלעכע
מאָל גאַסטראַלירט אין דעם מאַרינבאדער יידישן וועראַנדע-טעאַ-
טער אין  האַטעל לייטנער" און האָט שטאַרק אויסגענומען .דער
עולם האָט אים זײיער ליב געהאַט צו הערן זינגען זיינע לידלעך,
װאָס האָבן געהאָט אַ סך טעם און געעמאַק.
איינער פון פאָסטעלס שטאַרקע פאַרערער איז געווען אַ יידי-
שער ;אַלרײיטניק" פו אַמעריקע ,וועלכער האָט געפּראַועט
קוראַציע אין מאַריענבאַד און ער האָט זיך צו אים צוגעטשעפעט,
ממש פאַרפאָלגט מיט קאָמפּלימענטן אַז ער איז ,מאַרוועלעס"
{|אויסגעצייכנטן ,אַז ער איז אַ ;ָגוד עקטאָרײ ,און ער וועט אים
פאַרהעלפן קומען קיין אַמעריקע.
 -יונאָ {דווױיסט|  --האָט דער אַלרייטניק" זיך באַרימטפאַר פאָסטעלן  --איך בין אַ גביר .דו זעסט די צוויי בריליאַנטענע
רינגען ,װאָס איך טראָג אויף מיינע פינגער? זיי האָבן אַ ווערט
פון פינף טױיזנט דאָלאַר .ביי מיר אין פאַבריק אַרבעטן 002
מענטשן .איך צאָל אויס ;וועידזשעס" |{שכירות| יעדע װאָך אַ
סומע פון  02טויזנט דאָלאַר".
פאָסטעל האָט אים ,נאַטירלעך ,געגלייבט יעדעס װאָרט ,און צום
סוף פון סעזאָן ,ווען ער האָט געהאַט אַ בענעפיס ,האָט ער געגעבן
דעם אַמעריקאַנער גביר  01פון די בעסטע בילעטן צו פאַרקויפן
צווישן זיינע פריינט .דער ייד איז געקומען מיט נאָך  9געסט ,פ.
האָט זיי באַגריסט .נאָך דער פאָרשטעלונג איז פ .פאַרבעטן געװאָרן
אין אַ קאַבאַרעט .מ'האָט אים באַװאָרפן מיט קאָמפּלימענטן װאָס
פאַרע דערפאָלג ער װעט האָבן אין אַמעריקע .מ'האָט געטרונקן ויין
און שאַ;ײפּאַניער .מ'האָט געטאַנצט ,אָבער פאַר די בילעטן האָט מען
אים ניט באַצאָלט און אויך קיין מתנה ,װי דער שטייגער פלעגט
זיין ביי בע:עפיסן ,האָט מען אים ניט געגעבן ,דער גביר האָט אים
פאַרבעטן צומאָרגנס צו דער באַן זיך מיט אים צו געזעגענען .ווען פ.
האָס געזען ,אַז אויך דאָרט קריגט ער ניט דעם טשעק ,האָט ער
פּשוט געפרעגט אויפן געלט פאַר די בילעטן .דערויף האָט אים דער
,גביר" געענטפערט ,אַז ער װעט אים צושיקן אַ טשעק פון אַמעריקע.
דער טשעק איז קינמאָל ניט געקומען..
קורץ פאַרן צווייטן וועלט-קריג האָט פ .געשפּילט אין װאַרשע-
ווער 'סקאַלאַ-טעאַטער.
פ .האָט זיך דערװאָרבן אַ נאָמען אַלס אויסגעצייכנטער כאַראַק-
טער-שוישפּילער און האָט שטאַרק אויסגענומען ביים עולם און ביי
דער פּרעסע.
פ .האָט זיך אויך באַטײליקט אין די יידישע פילמעף 'תקיעת

כף' פון י .בוים (ראָל 'בדחן')' ,יידל מיטן פידל' מיט מאַלי פּיקאָן
(ראָל /אריה') און 'מאַמעלע' מיט מאַלי פּיקאָן.
יאָנאַס טורקאָוו כאַראַקטעריזירט אים אַזױ:
ינאָך מיינער אַ טעאַטער-פאָרשטעלונג אין ואַרשע ,האָט
דער אַקטיאָר שמחה פאָסטעל זיך געווענדט צו מיר מיט פאָל-
גנדיקע ווערטער :יאיך װאָלט אַמאָל געװאָלט ששפילן בי אייך
אין טעאַטער .מיינט נישט ,אַז איך בין בלוױז אַ יפּאַיאַץ" ,און
קען קיין בעסער טעאַטער נישט שפּיטןי ...דאָס איז געווען
קורץ פאַרן קריג ... .איך האָב בכיון געבראַכט זיינע ווערטער,
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באַ גד
װייל דעמאָלט האָב איך זיי ערנסט נישט גענומען .איך בין זיך
 מודה ומתודה :איך האָב ביזן געטאָ פאָסטעלן נישט געזען אױףדער בינע ,פּונקט וי איך האָב אַ סך אַנדערע מיינע טײיערע און
ליבע חברים. .ק..ײינמאָל אויף דער בינע נישט געזען .איך
בין נישט געוען קיין ליבהאָבער פון עוונד-טעאַטער און האָב
נישט געהאַט קיין געדולד און צייט אויסצװזיצן אויף אַזעלכע
מאַכערײיקעם ... .איך האָב געזינדיקט מיט דעם ,װאָס כיהאָב
נישט געהאַט קיין מעגלעכקייט צו זען אן צו הערן אונדזערע
גרויסער בינע-טאַלענטן ,װאָס האָבן זיך געטרונקן אין דער
שונד-בלאָטע,
צו די דאָזיקע טאַלענטן האָט געהערט אויך דער טראַגיש-
|
אומגעקומענער חבר שמחה פאָסטעל .ערשט אין געטאָ האָב איך
דערקענט און אָפּגעשאַצט דעם ווערט פון יעדן איינעם ,ואָס
װאַלט ,ביי אַ געהעריקער בילדונג ,אַנטשפרעכנדיקער סביבה,
באַדינגונגען און מעגלעכקייטן געקאָנט גלאַנצן און באַשינען
אונדזערע בינע-ברעטער  ...דערצו האָט געדאַרפט קומען אַ
היטלער אויף דער וועלט ,אַ געטאַ פאַר יידן ,כדי צו דערקענען די
מעגלעכקייטן פון אַזעלכע פּאַטענטירטע שוונד-אַרטיסטן .עס איז
גענוג געווען צו הערן אַ ליד ,אויסגעפירט דורך עומחה פאָסטעל,
מיט וויפל ביטערקייט ,מיט װאָס פאַר אַ טיפקייט האָט ער ,אין
אַ סאַטירישער פאָרם ,באַזונגען אונדזער גורל אין געטאָ .זיינע
פריילעכע לידער  --ער איז געווען אַ כאַראַקטער-קאָמיקער --
זיינען געווען דורכגעדרונגען מיט טרערן זיין יעדער אַקטוע-
לער קופלעט האָט געשמיסן און אָפּגעחוזקט פון די מאַכט-
האָבער .זיינע אויפטריטן אױיף פאַרשיידענע פאַראַנשטאַלטתו-
גען אין געטאָ האָבן נישט נאָר פאַרשאַפט פאַרגניגן דעם עולם.
נאָר אויך ,אין אַ סשאַטירישער פאָרם ,אָפּגעשפּיגלט און אָפּגע-
חזקט פון די פאַרהעלטענישן אין יששטעטלי ,װאָס האָט זיך גע-
רופן געטאָ .און פון וװואָס אָפּצולאַכן ,װאָס צו קריטיקירן און וואָס
צו טאַדלען האָט נישט געפעלט .קיין בעסערן שליח אין דעם
פרט האָט מען נישט געקאָנט געפינען וי די פּערזאָן פון שמחה
פאָסטעל.
שמחה פאָסטעל איז געווע! אַ מענטש אָן בילדונג .איך צווייפל
צי ער האָט אַפילו געהאַט עלעמענטאַרע בילדונג ,אָבער ער איז
געווען געבענטשט מיט גריס טאַלענט און אויסערגעויינלעכער
אינטױציע .ער האָט געהערט צו די יידישע פאָלקס אַקטיאָרן,
װאָס האָבן אינטױטיון געשאַפן פרעכטיקע געשטאַלטן ,ער
האָט געהאַט אַ וואונדערבאַרע דיקציע; געווען .אוממיטלבאַר און
|
פאַרמאָגט אַ סך חױײ.
וועגן דער ראָל ,װאָס פ .האָט געשפּילט אין דער געטאָ ,שרייבט
יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך ,פאַרלאָשענע שטערן"/+
;אַ-גרויסע עולה איז געשען פאָסטעלן ווען אין געטאָ זיינען
אַרומגעגאַנגען קלאַנגן ,אַז ער איז אַ מיטאַרבעטער פון דער
געסטאַפּאָ .דאָס האָט אים פאַרביטערט דאָס לעבן די קלאַנגן
האָבן זיך גענומען דערפון ,װאָס אין געטאָ האָט טאַקע געאַרבעט
אַ יידישער געסטאַפּאָאַגענט מיטן נאָמען פאָסטעל ,אָבער דאָס
איז געווען אַ ממול פון דייטשלאַנד .היות ער האָט געטראָגן
דעם ועלביקן נאָמען ,װאָס דער פּאָפּולערער און באַליבטער
יידישער אַקטיאָר ,איז עס אַלץ געגאַנגען אויפן חשבון פון
שמחה פאָסטעלן .עס איו דאָך שווער געוען אַלע ,אָן אויסנאַס,
באַוואוסט צו מאַכן און אויפצוקלערן אַז דער געסטאַפּאָ-אַגענט
פאָסטעל האָט מיט אונדזער שומחה פאָסטעל קיין שום עיכות
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לעססיקאָן פֿון
אַלע אונדזערע יידישע אַקטיאָרן ,אָן שום
קיינמאָל נישט מיטגעהאָלפן דעם פאַרהאַסטן
שמחה
-אמת

און
--

פאָסטעל
דאָס
װאָס

אויפגעטראָטן

מוז
אין,
מיט

איז געווען דער
אונטערגעשטראָכן
נאָכן

פאַרנעמען

ערשטער
ווערן
װאַרשע

און

פגימה,
שונא.
יידישער
צוליב
דורך

האָט

אַקטיאָר

געשיכטלעכן
די

דייטשן,

קאַנצערטף".

און טורקאָוו גיט איבער ,אַז היות וי די פּאָליצײי:שעה אין
געטאָ איז באַשטימט געװאָרן אויף  7אין אָװנט און פון דעמאָלט
ביז  5פאַרטאָגס האָט מען נישט געטאָרט גיין אין גאַס ,האָבן די
איינוווינער זיך אָנגעהויבן צונויפקומען ביי שכנים פון זעלבן הויז
אויף אַ קערטל און די שכנים פון אַנדערע הייזער האָבן שוין דאָרט
געמוזט פאַרבלייבן ביז פאַרטאָג .דעמאָלט איז געבוירן געװאָרן
דער געדאַנק ,אַז כדי אַביסל אַריינצוברענגען אַן איבעררייס אין
קאָרטן-שפּיל ,זאָל מען פאַרבעטן אַ יידישן אַקטיאָר ,װאָס זאָל דעם
עולם' ,מאַכן פריילעך ,,און אַזױ האָט מען סוף  9391פאַרבעטן אין
הויז אויף פּראָסטע  8דעם אַקטיאָר שמחה פאָסטעל .אַלע האָבן
זיך בייגעשטייערט און דערמיט געדעקט זיין האָנאָראַָר .שפּעטער
האָט מען אין די פּלעצער אויך אָרגאַניזירט אַ בופעט ,װאָס האָט
געבראַכט אַ שיינעם ריוה ,און אַפילו ,פאַר אַ געוויסן אָפּצאָל ,צו"
גענומען צו היטן די מלבושים ביי די געסט .דער דאָזיקער ביי"
שפּיל איז באַלד נאָכגעטאָן געװאָרן אין אַנדערע הייזער און ס'איז

געװאָרן אַן אױסכאַפּעניש אויף פ ,.אַזױ ,אַז מען האָט שוין געמוזט:
אויך אָנקומען צו אַנדערע אַקטיאָרן ,און עס זיינען אויך באַלד
אַרויפגעשוואומען 'אימפּרעסאַריאָס ,װאָס האָבן אָנגענומען באַ-
שטעלונגען אויף הייזער און אַקטיאָרן .די דייטשן פלעגן אָפט
באַפאַלן די הייזער ,און צונעמען אַלץ ,װאָס די געסט האָבן געהאַט
מיט זיך ,אָבער דאָך האָבן די 'אימפּרעזיעס' זיך נישט אָפּוץ-
שטעלט ,נאָר ,פאַרקערט ,זיך נאָך פאַרגרעסערט.
אין דער ערשטער העלפט פון  0491האָט די דייטשישע אייגנ-
טימערין פון געוו' .קאַפע גערטנער' אויף טלאָמאַצקע  31באַקומען
פון דער מאַכט אַ דערלויבניש אויף אַרטיסטישע אַרױסטריטן ,און
צווישן די ערשטט איז דאָרט פ .אַנגאַזשירט געװאָרן ,און געהאַט
דעם גרעסטי דערפאַלג ,די גרופּע אַקטיאָרן איז דאָרט אויפגע-
טראָטן  3חדשים אָן איבערדייס .זייער אָפט פלעגן די דייטשן אַרין
און בעת די 'פרימאָרגנס' אַװעקפירן אַלע געסט צו דער אַרבעט
און בעת די נאָכמיטאָג-פאַרשטעלונג  --אין דער געסטאַפּאָ אַרײן,
אָדער אויפן אָרט דורכפירן  --אָן אונטערזוכונג און אַלץ צונעמען.
דאָך איז דאָס לאָקאַל אויף טלאָמאַצקע  21אַלעמאָל געווען איבער-
פול אין מ'האָט זיך ראָרט פּשוט געפשלאָגן פאַר בילעטן ,באָטש די
פּרייזן זיינען גראָד ניט געווען קיין קליינע.

טעאַטער

יידישן

פנם באַפּטיסט-געבעטהױז ,וװאָס האָט זיך געמחט ,צוליבן
איינפירן אין וואַרשע אַ געטאָ ,אַרויספּעקלען פון דאָרט ,האָט ער
פון די ערשטע אַנגאַזשירט דאָרט שמחה פאָסטעלן .פאָסטעל
איז איבערגעגאַנגען פון יעלדאָראַדאָ אין יניי אַזאַזעלי און ,נעבן
סאַמבערגן ,געװאָרן דער יסטאַרי פונם דאָרטיקן טעאַטער .ואָס
פאַר אַ וואונדערבאַרע קרעאַציע פאָסטעל האָט געשאַפן אין
יצינגיטאַנגי אין ישולמיתי! ער איז טאַקע געווען דער איינצי-
קער ,װאָס האָט אַרױטגעשײינט פון דער פאַרקריפלטער ישולמיתי-
פאָרשטעלונג .אין יעדער ראָל ,װאָס פאָסטעל האָט געשפּילט,
האָט מען געזען דעם זאַפטיקן ,פולבלוטיקן פאָלקס-אַקטיאָר.
מיטן אָנהייב פון דער יאויסזידלונגי
פאַסטעל
קומען

פאַרלאָרן

שטעלט
געאַרבעט

דער

אויפצוטרעטן

טעטטן.

ווען חײַם סאַנדלער האָט געעפנט זייַן טעאַטער יניי אַזאַזעלי .-אניף נאָװאָליפּיע ( 27נעבן דער איז-גאָס) ,אין דער געביידע
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אין

שמחה

אַזױ פּאָפּולער

זין פרו".
זיך

אַ ישאָפּי

צװאַמש

אויף

פאָסטעלס

--

האָט

און דאָראַ פאַקעל.

שמחה

מיט

נישט

פון

קופּלעט

געשטערט

די

הױין קֵאֲמֵי

ימשהי

געוען

איז

געהערט

אויף דער גאַס ,אין קאַפע ,אין ישאָפּי ,ביי דער אַרבעט
אין --

יידישער

האָט אים

קוטנערן,

די

אומעטום:

דער

אין געטאָ.

און

האָט

סאַמבערגט,

נאַכט-אימפרעזעס
אַז מען

פאָסטעל

גע-

(וואַרשטאַט)

דאָס האָט אים

געזונגענער

כדי

און אַפילן

תפיסה.

פּאָסטעל האָט אויך געהערט
איבערצולעבן די מלחמה .ער
ערגעץ אױסצובאַהאַלטן אױף
אים אין דעס געשטערט דאָס,
װאָרט פּויליש.

צו די יאָפּטימיסטן און געהאָפּט
האָט גאָרנישט געטאָן כדי זיך
דער פױלישער זיט .אגב האָט
װאָס ער האָט נישט געקענט קין

שמחה פאָסטעל איז אויך געצוואונגען געװאָרן אָנטײלצונע-
מען אין דעם דייטשישן פּראָפּאַגאַנדע-יפילם יאַזיע אין מיט??
אײיראָפּעי ,און מיט אַ שווער האַרץ ,אונטער דראָונג פון טויט.
שטראַָף,
חושים

יפריילעך

געמוזז

האָבן אין אים

פאָסטעל

מאַקי,

דער

אין

װען

צײט

אַלע

געוױינט.

האָט געהאַט

אַ ברודער,

אין אױיך געווען

וועלכער

אַ יידישער אַקטיאָר .ער איז אויך אומגעקומען בעת דער די"
טשיטער אָקופּאַציע.
האַלטנדיק
גרופע

זיך

אַרטיסטן,

מיט

צװאַמען

האָט פאָסטעל

דער

פריער

דורכגעמאַכט

אויסגערעכנטער

מיט

זיי דעס

זעל-

ביקו װעג פון ישאָפּי צו טעבענסן ,איבער פּאָניאַטאָו  --קיין
מאַידאַנעק.
וועלכע

פוקט

ע:מחה

געמאַכט
,32

װי זיינע

פאָסטעל

מיט זײ געטײלט

;שמחה פאָסטעל  --שרייבט יאָנאַס טורקאָוו  --איז ,אַ דאַנק
די אַלע אַרױסטרעטונגען אין קאַפע און אויף די נאַכט-אימפּרע-
זעס ,געוואָרן דער ליבלינג פון די וואַרשעװער יידן און ער איז
ממש צעריסן געװאָרן פון איין אימפרעזיע צו דער צוייטער,
ווען סיהאָט זיך אין געטאָ געעפנט דאָס ערשטע יידישע טעאַטער
יעלדאָראַדאָי (געוו .יסקאַלאַי-טעאַטער) ,איז שמחה פּאָסטעל דאָרט
י-
י-
באַלד אַנגאַזשירט געװאָרן.

אַרבעט

בי' סאַנרלערן,

זיײידערמאַנס
אויך

זיין זון ,דערנאָך

אַ ילעבנסרעכט-קאַרטעי
צו

אין וואַרשעווער געטאָ ,האָט
צו באַ-

האָט

אומגעקומען

אַ ברודער,

וי

צװאַמען

דעם פאַרדינטן דערפאָלג און צװאַמען דורכ-

אַ קאַשמאַרפולע

צואַמען

איבריקע
געלעבט

חברים -אַקטיאָרן,

מיט

מיט

צייט,

נאָך 81

איז

טױיזנט

אין מאַידאַנעק ,אונטער

מוזיק".

ער

דעם

יײידישע

פיטן
פריען

נאָוועמבער
און מענער,

די קלאַנגן פון ווינער װואַלס"

0

שמחה .פאסטעל  ---װי אַזױ בין איך געקומען צו דער ביהנע?, ,די פּאָסט",
לאַנדאָן 6 ,יאַנואַר .8291
יאָנאַס טורקאָוּ

. --פ,אַרלאָשענע שטערן,,

בוענאָס

איירעס,

,3591

באַנד

|  -איינס ,זו. .:16'55 .
ש .י .האַרענדאַרף , --טעאַטער קאַראַװאַנען ' ,לאָנדאָן ,5591 ,זו,051:841 .
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ס?דושים-

{אַלטוסקי|
{|געב -- 981... .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  981...אין װאַרשע ,פּױלן .נאָך
אין דער שול געווען באַקאַנט אַלס דע-
קלאַמאַטאָרקע ,און אין לעצטן שול-יאָר
אין גימנאַזיע זיך באַטײליקט אַלס 'דוד'
אין דוד הערמאַנס אויפפירונג פון שלום
אַשס 'מיטן שטראָם.
נאָכן ענדיקן די גימנאַזיע ,האָט אי
באַזוכט דעם פּעדאַגאָגישן אינסטיטוט און
בסוד געלערנט אין דער פוילישער דראַ-
מאַטישער שול ביי כראָניעוועצקי און

בעדנאַרטשיק און דערנאָך ביי זעלװעראָװויטש.
דערציילט זי:
 ...,איך בין אַלט  9יאָר און שטײ אױף א טיש אַנשטאָט
אױף אַן עסטראַדע אַנטקעגן מיר אַ קלאַס מיידלעך אין מייו
עלטער א איך דעקלאָמיר :יישוספּאם ( 2515ע:לאַפסט ,באָבע ?)
איך פרעג און איך וױים ,אַז די באָבעניו איז טױט ,און דאָס האַרץ
איז מיר אָנגעפילט מיט אַזאַ טרױער ,אַזש די ציטערדיקע ווער:
טער ווערן אין דער קינדערישער נשמה פאַרװואַנדלט אץן 8
רעגנבויגן-פאַרביקער קאַליע פון טרערן יאָרן פאַרגייען .איך
ענדיק דאָס גימנאַזיום .אין לעצטן שול-יאָר אָרדנט איין אוו"
דזער איצטיקער רעזשיסער און מיין דעמאָלטיקער לערער פון
יידישער שפּראַך דוד הערמאַן אַן אָוונט .ער פירט אויף שלום
אַשס ימיטן שטראָסי .איך שפּיל דודן אַן אומגעהויערער עקסטאַז.
פליגלען מַראָגן מיך ,די
איך טרעט נישט אויף דער ערד.
ברוסט צעעפּאַרט אַזאַ פרייד ,אַזאַ געפיל פון גליק ,אַז איך וריים
נישט צי איך שפיל עפּעס פריילעכס אָדער טרױיעריקס ,צי איך
קומט
קומט דער געדאַנק.
שפיל איבערהויפט. .ד.ע.רנאָך
זעלבסט-קריטיק.
ליטעט,
דיקער,

 ...װאָס

אַפילו אין דער וױיטסטער
מער

מיגיײט

שרעקנדיקער
דערװוױיל

אין

װי
דער

די בינע

אַלס רעאַ-

--

אַ שרעקן-

פערעספּעקטיו

צוציענדיקער
דראַמאַטישער

מיראַזש.
עװל,

באַזוכנדיק

גלייכצייטיק דעם פּעדאַגאָגישן אינסטיטוט ,נישט וויסנדיק װאָס
דערפון וועט ווערן ,אָבער מיגייט .אין שול  --כראָנאָויעצקי און
בעדנאַרטשיק .איך לערן בסוד סודות פון די עלטערן אַרײו-
כאַפּנדיק זיך צווישן איין לעקציע און דער צוױיטער קידוה)
הערן פרייטיק צונאַכטס .דאָס ערשטע יאָר  --נישט אינטערע-
סאַנט .דאָס צוייטע יאָר  --זעלװעראָוויטש .צווישן איין יאָר
און דעם צוויטן ,די גאַנצע דויי זומער-חדשים  --שווערע
קראַנקײט :ביכטיפוס .פאַר מיר אַ לאָקנדיקער ,רייצנדיקער
סוד ,װאָס הייסט לעבן.

 ...איך בלייב לעבן אַ זאַנק דער אומ-

ענדלעכער ליבע און זאָרג מיט וועלכער סיהאָבן מיך אַרומגע-
רינגלט די עלטערן און פאַמיליע .איך גיב מיר אַ נדר ניששט
אַנצוטאָן מער קיין יחרפותי מיינע עלטער ,רעזיגנירן פון דער
שול און פון דער בינע ,און פאָר אַװעק אין אָנהײב עול-יאָר
צו קרובים אויף לאַנד זיך ערהאָלן.. .ג.עבראָכן דעם נדר.
מיט אַן אָפּגעגאָלטן קאָפּ .פאַרדעקט מיט אַ שֹאַל ,קום איך
ווידער אין דער דראַמאַטישער שול און טרעט צו צו זעלװועראָ-
 ...איך שטודיר מיט אים אין אַ רײי ווערק.
וויטשעס לעקציעס.
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איך זאַפּ אין זיך איין דעם פלאַמנדיקן פערז פון סלאָוואַצקין ,איך
נעם זיך אָן מיט דער מאָלערישער מזיק פון װיספּיאַנסקיס וואָרט.
סיקומט דער ישול-פּאָפּיסי (אַרױסלאָ אין פּוױלישן טעאַטעך.
איך טרעט אױף אין אייניקע זאַכ .. . .איך ענדיק די דראַ-
מאַטישע שול .ביים געזעגנען זיך זאָגט מיר זעלװעראָוויטעש
(אין פּויליש) :א;יר און אומינסקאַ ({אומינסקאַ :אַ באַקאַנטע פוי"
לישע אַרטיסטין ,מיינס אַ חברטע פון דער דראַמאַטישער עו?)
קאָנט פרובירןײ .פרובירן? ;און ווען דאָס פּרובירן װועט מיך
קאָסטן מיין גאַנץ לעבןי ? ...יאָר  ...9191איך קום אָן אין
דער

ווילנער

טרופע.

בין איך

דען

יפּרובירן ? קאָן

געגאַנגען

איך נאָך אייניקע יאָר זאָגן ,אַז דאָס איז געווען אַ פרואוור? אַ
פרואוו ,װאָס קאָסט יאָרן לעבן ,איז נישט קײן פרואוו מער.
דאָס איז דאָס לעבן אַלייןי,
ד"ר מ .וייכערט גיט נאָך צו פאָלגנדיקע פּרטים וועגן איר
צוקומען צום יידישן טעאַטער:

אין אַ שילדערונג 'ווי אַזױ איך בין געקומען צו דער בינע"

טאָן? וואו גיין?

באַנר

 ..,דעם לימוד פון יידיש (אין דער גימנאַזיע פוװ זאָפיאַ
קאַלעצקאַ) האָט געפירט איינער פון י .ל .פרצט מקורבים --

דער רעזשיסער דוד הערמאַ .ער האָט געלייענט מיט די שילע-
רינס יידישע קלאַסיקער און איינשטודירט פרצס אינאַקטערס.
זינע תלמידותז זיינען טייל געװאָרן לערערינם ,עטלעכע --
שרייבערינס ,אַ פּאָר  --אַרטיסטינס .צווישן זיי האָט שפּעטער

מרים אָרלעסקט געשפּילט ערששע ראָל! און דער גווילנער טרן"

פעײ.. .ד.ריטהאַלבן חדשים האָט געדויערט מיין קינסטלע-
רישע ילייטונגי  --װי זי האָט זיך גערופן אוף די אַפישן --
אין דער וילנער טרופע .חוץ די דערמאָנטע אַרבעטן ,האָב
איך איינגעפירט אַ שטיק? סדך אין דעט אינעוױיניקסטן לעבן
פון קאָלעקטיו ,פאַרהאַנדלט מיט יד װאָס װאָבן געשפּילט
אױף דער פּוילישער בינע ,זיי זאָלן אַריינטרעטן אין אַנסאַמבל,
און צוגעצױיגן די אַבסאָלװוענטין פון דער פּוילישער דראַמאַטי-
שער שול מרים אָרלעסקאַ ...װאָס איז שוין פאַרבליבן ביי די
ווילנער".
אין 9191

איז אָ .אַרײנגעטראָטן

וווילנער

אין דער

טרופּע'

מיט וועלכער זי איז געבליבן פאַרבונדן די גאַנצע צייט .אין דעם
גרויסן

רעפּערטואַר,

װאָס זי האָט געשפּילט

אין דער

דאָזיקער

האָט זי זיך באַזונדערס באַרימט געמאַכט אין דער ראָל
טרופּע,

פון 'לאה' אין אַניסקיס 'דיבוק'.

יאָנאַס טורקאָוו שרייבט:
ימרים אָרלעסקאַ איז צום יידישן טעאַטער געקומען מיטן
גאַנצן באַגאַזש פון דער גוטער פוילישער טעאַטער-שול און מיט
אַ גרויסער אײיראָפּעישער קולטור .נישט קענעודיק קיין יידיש,
הגם זי איז געבוירן געװאָרן אין אַן אָנגעזעענער װאַרשעװוער
חסידשער היים-אַלטוסקי ,האָט זי ,אָנהײבנדיק שפילן ביי די
יווילנערי ,באַלד געלערנט די שפּראַך און די ראָל אינם ליט"
וישן דיאַלעקט -- ,אַ דיאַלעקט פן אַ פרעמדער פאַר איר
סביבה ,מיט וועלכן זי האָט זיך שױן שפּעטער נישט געקאָנט
שיידן.
מרים אָרלעסקאָ ,װאָס האָט געהערט צו דער ערשטער גרופּע
וואַרשעווער אַרטיסטן ,צו וועלכער עס האָבן אויןך געהערט מאַקס
נאָרוויד ,בעלאַ בעלערינאַ ,יוסף שידלאָ .הענריק טאַרלאָ אן
יעקב גערטנער ,וועלכע זיינען דורך זייער ירביף דוד הערמאַן,
צוגעצויגן געװאָרן צו די יווילנערי ,האָט באַלד פאַרנומען דעס
-אויבנאָן אינםס דאָזיקן

לעסקאַ האָט געשפּילט

טעאַטער,

דער

ידיבוקי

ילאהף ,איז דעמאָלט

אין וועלכן

אָר-

געגאַנגען אָן
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לעססיקאַָן

פֿון

אַ יאָר צייט ,און איז ..געוען ,װוי מען רופט
איבעררייס
עס אויף טעאַטער-לשו ,דער גרעסטער ישלאָגערי אין פּױלן

ילאה' אין ידיבוקי איז געווען איר ערשטע גרויסע ראָל
אױף דער יידישער בינע ,און זי האָט זיך מיט איר און אין
איר אַזױ איינגעלעבט ,אַז אָרלעסקאָ איז געװואָרן ילאהי ,און
ילאהי איז געװאָרן אָרלעסקאָ .זיי האָבן זיך אַזױ באַהאָפטן ,אַז
סיאיז זיי ממש אוממעגלעך געווען פונאַנדערצושיידן אָרלעסקאַ
האָט אַפּילו אין לעבן גערעדט מיט ילאהיס טאָ ,און דאָס איז
בי איר נישט געווען קינסטלעך ,נאָר פשוט און נאַטירלעך.
און פּונקט אַזױ וי זי איז געווען פּשוט און נאַטירלעך אין לעבן,
ביי איר אומנאַטירלעכן טאָן ,איז זי אויך אַזױ געווען אויף דער
בינע אין אַנדערע ראָלן .אין יעדער נייער ראָל איז זי ,נישט
געקוקט אױף איר פשטות ,פאָרט געװען ילאהי אין ידיבוקי
 ,.,זי איז געװואָרן אַזױ יפאַרדיבוקטי ,אַז אויך אין אירע עפּע-
טערדיקע ראָלן האָט פון איר אַרױסגערעדט דער ידיבוקי .לאַנ-
גע ,לאַנגע יאָרן האָט עס געדויערט בין אָרלעסקאָ האָט זיך
באַפּרײט פון ידיבוקי-געעופּענסט".

,יבוק"
,חנן " (אַליאָשאַ שטיין) און מרים אָרלעסקא (,לאה") אין ד
נחמן מייזיל שרייבט וועגן איר שפּילן אין ,שװאַרצע געטאָ?:
;פון די אַרטיסטן איז דאָ אויפן ערשטן פּלאַץ מרים אָרלעס-
קאָ ,וועלכע פירט דורך די אַלע סצענעס מיט ציכטיקע סובטעל-
קייט ,מיט פאַרטיפטן געפיל .זי אימפּאַנירט שטאַרק מיט אירע
ליידן און טראַגיזם .עס איז בלי ספק פון די שטאַרקסטע
געשטאַלטן אין אָרלעסקאָס ראָלן-גאַלעריע".
וועגן איר שפּילן אין ,שײילאָק" שרייבט

גחמן מייזיל:

ימרים אַרלעסקאָ איז געווען פיין ,חנודיק אין דריטן אַקט,
בי זיך אין פּאַלאַץ אין בעלמאַנט ,אָבער שוואַכער איז זי איפן
געריכט אין פערטן אַקט ,און צוליב דעם איז דער פערטער אַקט,
װאָס דאַרף אַרויסברענגען דעס סוף פון ישיילאָקי ,אַרױס שואַך
און מטוששטש ,ובפרט ,ווען דורך מ .ווייכערט זיינען אויפן גע-
ריכט אַרינגעפירט דער המון  --דער ניעזטיידישער או
יידישער  --װאָס דאַרף איפכאַפן די קורצע ,לאַקאָנישע ווער-
טער פונם ריכטער (די איבערגעטוענע פּאָרציע) און אויפפלאַ-
קערן מיט יובל אָדער מיט כעס ,מיט צוששטימונג אָדער מיט
פּראָטעסט .פּאַרציע (אָרלעסקאָ) איז דאָ בלויז אַ שוואַכע פרױ,
וי
 /זי איבערצייגט דאָ ניעוט".

יידישן

טעאַ טער
שרייבט

דער דראַמאַטי-

,ידוש השם"
וועגן איר שפּילן אין ק
זירער און רעזשיסער ד"ר מ .וייכערט:
ימ .אָרלעסקאָ און ד .ליכט  --דבורהלע און שלמהלע --
יעדעס װואָרט זייערס ,צאַרטסטע ליבע און ריינע צניעות".
,י ווילנער" שרייבט
וועגן איר שפּילן אין פּרעגערס ,נסיון" ביי ד
נחמן מייזעל:
,קודם כל מרים אָרלעסקאָ (לילי) .זי האָט געגעבן אַ וואוו-
דערבאַר געהייליקטע געשטאַלט מיט אָן אַ שיעור פּראַכט און
שיינקייט ,איידלקייט און אױיסגעהאַלטנקײט .זי אין אַ גרויסע
אַרטיסטין ,אַ טראַגיקערין .זביאַדאַרף האָבן גוטע קלאַסישע
ראָלן .יהודית און סאַלאָמעאַ  --דאָס איז איר סטיכיע .פּאַטאָס
און ליײידנשאַפט ,װאָס שלאָגט אַרױס פון אינעוייניק און דריקט
זיך אויס אין פאַרשטייפטע באַוועגונגען און געשמידטע ווערטער".
ד"ר ווייכערט ווייזט אָן אויף אַ שטריד פון איר איבערגעבנהייט
צום טעאַטער ,אַז בעת די פּראָבעס צו צייטלינס ,ײדן שטאָט"
האָט, :די ערשטע אַרטיסטין פון טרופּע ,מרים אָרלעסקאָ .פאַר-
שאַרצט דאָס קליידל ,אַראָפּגעװיקלט די זאָקן און מיט נאַקעטע
קני גערוקט זיך אויף דעם שטיינערנעם דיל ,ציטערנדיק פאַר
קעלט מיט אַלע אברים" .וייטער גיט איבער ד"ר וויכערט,
אַז צוויי טעג נאָך דער פּרעמיערע פון ליוושיצעס ;אַ מעשה מיט
הערשעלע אָסטראָפּאָליער" אין ביאַליסטאָק ,האָט אים דער פאַר-
װאַלטער פון דער ,ווילנער טרופּע" מאזא ,געלאָזט וויסן ,אַז די
טרופּע האָט ,אויף דער עצה פון פאָרשטייער פון דער ,בעסערער
מיט
געזעלשאַפט" ,אַרױסגעװאָרפן פון דער פּיעסע די מעשה
דער רביצין ,װאָס ווערט ,נכשל" מיט הערשעלע אָסטראָפּאָליער.
צוגעהאָלפן דערצו האָט אויך דאָס װאָס אָרלעסקאָ האָט געהאַלטן,
די ראָל פון דער
אַז איר רביצין קאָן ניט געשטרויכלט ער
רביצין האָט דערנאָך איבערגענומען צו שפּילן בת:-שבע קרעמער,
ריידנדיק וועגן די גאַסטשפּילן פון דער ,וי ער רופט זי אָן
דריטע ווילנער טרופּע!' אין לאָנדאָן .שרייבט מאָריס מייער:
!,מרים אָרלעסקאָ ,אַ שיײינע שישפילער'ץ ,מיט קראַפט פון
עמאָציאָנעלן איסדרוק ,מיט אַ שיינער האָלטונג און פיינע
זשעסטן ,אָבער איר אױסשפּראַך האָט ניט האַרמאָנירט מיט איר
שפּילןי.
איר רעזשיסער ,ד"ר מיכאַל ווייכערט ,כאַראַקטעריזירט זי אַזױ:
ידער אַנטיפּאָד צו שיילאָקס פינצטערן כאַראַקטער איז בי
| שעקספירן די ליכטיקע געשטאַלט פון פּאָרציאַ .זי האָט ער
באַשאַנקען מיט אַן אַ שיעור חן לייטזעליקייט ,חכמה ,מענטש-
לעכקייט ,פון איר מױל הערן זיך אין בעלמאָנטער שלאָס די
איידלסטע ווערטער ,די קליגסטע רײיד ,די עענסטע משלים.
אין איר מיל קלינגט אויפן פּראָצעס דער גרויסער שבח צו
מידח הרחמים .מרים אָרלעסקאָ האָט פאַרבונדן מיידלשע האַרב-
קייט ,פרויאישע שיינקייט ,אמתע צניעות מִיט אַ שאַרפן אינ-
טעלעקט .פון רעפּעטיציע צו רעפּעטיציע איז זי געואַקסן און
האָט אויף דער גענעראַל-פּראָבע דערגרייכט דעס העכסטן שטאַפּל
פון שלימות .אָבער שוין אױף דער פרעמיערע האָט זי פאַר-
לאָרן איר פולע זיכערקייט ,און װאָס ויימפער איז זי געװאָרן
אַלס װואַקלדיקער ,זיך אַלץ מער דערוױיטערט פון דער מדרגה,
װאָס זי האָט געהאַט דערגרייכט אויף די פּראָבעס.
דעס דאָזיקן שטריך  --אמת ,אין אַ קלענערער מאָס ,האָב
איך באַמערקט שוין ביי איר אין ;קדוש השם" :איר דבורהלע
האַט אויף די ווייטערדיקע פאָרשטעלונגען פאַרלאָרן די פריש-
קייט און דעם גלאַנץ פון די ערשטע .דעמאָלט האָב איך עס מיר
יי
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קדושים
אויסגעטייטשט מיט דעם עפּילן די פּיעסע אַזאָ לאַנגע ציים,
רעצעזענטן און אַקטיאָרן האָבן דער אַרטיסטין געמאַכט א שם,
אַז זי קאָן נישט פטור ווערן פון דיבוק ,ואָס איז אין איר אַרין
און זיצט שוין כמה יאָרן ,נישט געקוקט דערױיף ,װאָס יעדן
אָונוט האָט אים דער מיראָפּאָלער צדיק געטריבן מיט ששבועות
און חרמות :איך האָב די סיבה געזוכט טיפער.

אַרלעסקאַ האָט געענדיקט די פוילישע דראַמאַטישע שנל
אין אַ צייט ,ווען מען האָט מיט די תלמידים געקנעלט דעם
גרויסן קלאַסישן רעפּערטואָר ,געלערנט .פּאַטעטיש דעקלאַמירן
מיצקעוויטשן אן סלאָוואַצקין .פון דער דאָזיקער טאַניער האָט זי
כל ימיה (שטענדיק) נישט געקאַנט באַפּרײען איר טיפע ברוס-
טיקע שטים .אָבער נישט דאָס איז געווען דאָס ערגסטע .אָן אָן

ייר
פיי ן

ט,שאנג האי טאנג"

אין

בש היקריין"

תאות אונטער
דל

פֿון קלאומונד

אולם-ביימצר"

ערך
איז

מער
זי

גרייכונג.
אָטה

עס

האָט איר שאַרפער

נישט

געװוען

שטענדיק
געמאַכט

אינטעלעקט

צופרידן
האָט זי עס

מיט

איר

געװואָלט

זי געשעדיקט.

קיינמאָל

קינסטלערישער
מאַטן

נאָך בעסער.

דער-
און

ערגער.

דער אינטעלעקט קאָן זיין דעם אַקטיאָר אַ געטרייער פריינט,
אָבער ער קאָן אים אויך ווערן דער ביטערסטער שונא .אין דער
צייט פון די רעפּעטיציעס ,בייס איינשטודירן אַ ראָל ,ביים שלייפן

און פיילן איז אַ װואַכער קאַנטראָלירנדיקער אינטעלעקט אַ יי

ערע זאַך .אָבער איז די
אין בלוט און פלייש פון
יפאַרענדיקט .אַװדאי קאָן
אַפילו ביי די ווייטערדיקע
אַראָפּנעמען ,אָבער דאָס,
נישט טשועפן.

ראָ? אַ פאַרטיקע ,איז זי שוין אַרײן
אַרטיסט ,דאַן איז די עובדה פון מוח
מען אױך נאָך דער פרעמיערע און
פּאָרעטעלונגען עפּעס ממלא זיין אָדער
װאָס איז אַרײן אין בלוט ,טאָר מען

און דאָס איז געווען דאָס אומגליק פון דער אַרטיסטין אַר-
ולעסקאָ ביי אַלע מעלות אירע .זי האָט זיך קיינמאָל נישט פאַר-
לאָזט אויף איר אַקטיאָרישן חוש .איר מוח האָט זי געמאַטערט,ביז ער האָט זי פּאַרמאַטערט".
יאָנאַס טורקאָוו כאַראַקטעריזירט זי אַזױ:
יעס איז געווען אַ צייט ווען דער נאָמען מריט אָרלעסקאָ איז
געווען איינער פט די פּאָפּולערסטע צווישן די פוילישע יידן .ער
איז געווען ענג פאַרבונדן מיט דער פּאָפּולאַריטעט פון דער
יווילנער טרופעי ,װאָס האָט זיך  --אין איר צוייטן עטאַפּ --
אַזזי קונה שם געוען מיַט דער געלונגענער אויפפירונג פון
ענקט
אַנסקיס ידיבוקי אין דוד הערמאַנס רעזשי .ו
גועערדעס

באַנר
גלענצנדיקן

דעם

האָט זיכער
אין

פּעריאָד פון דער

נישט

פאַרגעסן

יווילנער

אָרלעסקאָ אין זער

ראָל ילאֲהי

ידיבוקי.
אָרלעסקאָ

האָט

געשאַפן

אינטערעסאַנטע

אַ גאַלעריע

בינע-

געשטאַלטן ,פון וועלכע זי האָט געשפּרודלט מיט שיינקייט ,וויסן,
טאַקט און קולטור .זעלטן ווען איז מיר אין מיין שוישפילערי"
שער אָדער רעזשיסערישער טעטיקייט אויסגעקומען צו טרעפן
אַן אַקטריסע ,װאָס זאָל אַזױפיל אַרבעטן איבער זיך א זיין
מיט אַלע אירע חושים אַריינגעטאָן אין דער דורך איר קרעאירטער.
געשטאַלט .אַ חוץ דעם איז זי געווען באַשאָנקי מיט וואונדערבאַרע
אויסערלעכע מיטלעןף אַ מאַיעסטעטישע געשטאַלט ,אַן אַריסטאָ"
קראַטין  --אין בעסטן זין פון ואָרט.
שטענדיק איז זי געווען פאַרמאַכט אין זִיך ,שטענדיק פאַר-
טראַכט און שטענדיק געעווען פאַרטאָן אין שפודירן אַ ראָל,
באַמיענדיק זיך אַריינצודרינגען אין אַלע אירע דינסטע קע-
מערלעך,
עס ועט נישט זיין קיין גחמאָ ,ווען איך על זאָג ,אַז מרים
אָרלעסקאָ איז געווען די איינציקע יידישע שױשפילערץ ,װאָס
איך האָב געקענט ,וועלכער עס איז פרעמד געוופן יעדע מליצה,
יעדע חניפה ,די אַלע הינטער-קוליסן גענגלעך און דאָס באַרעזן
די אייגענע חברים .זי איז זיך תמיד געגאַנגען איר אייגענעם
װעג ,נישט געמישט זיך אין יענעמס יטאָגי ,און דערביי געווען
חבריש ,האַרציק או גוט.
הגם זי האָט געהאַט גענוג גרונט צו זיין פאַוביסן און פאַר-
ביטערט צוליב איר פּריואַט-לעבן ,װאָס האָט זיך פאַר איר אַזױ
אומגליקלעך צוויפגעלײגט; הגם זי האָט איבערגעלעבט אַ
גרויסע אַנטוױישוג צוליבן נישט קאָנען אײינאָרדענען זיך ביים
טעאַטער אין ראַטנפאַרבאַנד ,וואוהין זי איז ספעציעל געפאָרן
און וואו זי האָט פאַרבראַכט אַ יאָר צייט און שפעטער געמחט
צוריקקומען אין דעם פאַר-מלחמהדיקן אַנטיסעמיטישן פױלן,
מיט וועלכן זי האָט געװואָלט איינמאָל פֿאַר אַלעמאָל איבעררייסן
 -נישט געקוקט אױף די אַלע געשעענישן ,װאָס האָבן בלספק איבערגעלאָזט אױף איר אַ גרויסן מאָראַלישן חותם ,האָט
זי קיינמאָל נישט יגעשפּילטי (דאָס מאָל אין לעב) די מאַרטי
רערין ,די באַעוולהטע ,קיינמאָל האָט זי זיך נישט באַקלאָגט אויפן
גורל ,נאָר וייטער געגאַנגער זיך איר וועג צו יזִיךי.
/נאָר איר צוריקקומען פון ראַטנפאַרבאַנז ,איו דאָס יידיטזע

טעאַטער אין פּױלן געווען פאַר איר (מסתמא צוליב הויך פּאָ-

ליטיק) פּאַרמאַכט .זי האָט ,בי איר שטאָלצקײט ,קיינמאָל אין
די יטירןף נישט געקלאַפּט ,װי עס איו געווען ביי אונדז ליידער,
איף

דער

געטראַכט,
דאַרפט

טאָגיאָרדנונג.
און ווער

אַזױ

זיצן

האָט

וייסט

צי

און וואַרטן,

טאַקע

קיינער

זי ואָלט

נאָך

אַז עמעצער

וועגן

איר

לאַנג

נישט

זאָל זיך

ניעסט
גע-

דערמאָנען

ואָן דער עװוישפּילערין מרים אָרלעסקאָ ,ווען נישט דאָס װאָס
קורץ פאַרן (צווייטער וועלט )קריג האָב איך זי אַנגאַזשירט אין
מיין יקאַמעראַל-טעאַטערי אין ואַרשע ,וואו זִי האָט ווידער
אויפגעלעבט און געהאַט אַ מעגלעכקייט זיך עװישפּילעריש

אַרױסצװאָגן .דאָס איז אָבער געווען האַרט פאַרן קריג .דערנאָך
איז געקומען דער קריג און די נאַצישע אַקופּאַציע".
דער קאָמפּאָזיטאָר הענעך קאָן כאַראַקטעריזירט איר אַזױ |אין

:;)2

;אַשטערן,

באָטיטשעלײקאָפּ,

שײינער

ברוי-טונקעלע
יי
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מרים

ײַרוכּעי

אין װאַרעשע,

איג,

אװואַלער,

וװאָס

קוקן

עכט-קלאַסישער
מיט .קינדערישער
יי

2188

לעלסילקאָן

פון

נאַווקײט אין דער צוקונפט .עלעפאַנט -בייניקע הענט וי בי
די רענעסאַנט-מאַדאַנעס ,שלאַנקע אַריסטאַקראַטישע פינגער.
פיגור באַוועגט זיך לייכט סאַמנאָבוליש ..אָפּט דערמאָנט זי אין
אונדזערע ביבלישע געשטאַלטף רבקה ,רחל ,תמר ,װי מיר
פלעגן זזיען אויף די געמעלער ביי די מייסטער פון דעם פרי-
רענעסאַנס.
שױין איבער צען יאָר אױף דער יירישער בינע ,האָט זי
נאָך נישט פאַרלאָרן איר קינדערישן רייץ און חן .דאָס איז
די איידלסטע געשטאַלט פון אונדזער שוישפּילער-משפחה .אַלץ
איז שיין ,אַלץ געפעלט איר ,אומעטום זעט זי נאָר דאָס עסטע-
טישע .צו אירע אױערן דערגײיען נישט קיין שׂום טעאַטראַלע
רכילות .תמיד קאָנצענטרירט ,זעט זי כמעט גאָרנישט װאָס
אַרום איר טוט זיך .ווערט אָבער באַרירט א פּראָבלעם ,אַ
טעאַטראַלישער ,אַ ליטעראַרישער אָדער אַן אַרוועלטלעכער ,לעבט
זי אױף װי פון חלום .און דאָס ,װאָס זי װעט זאָגן ,וועט זיין
דאָט אינטערעסאַנטסטע .מרים אָרלעסקאָ פאַרמאָגט אַ סך ערו"
דיציע ,און נישט נאָר צווישן יידישע שוישפילעו ,נאָר אַפילן
ביי די אומות-העולם װעט איר זעלטן טרעפן אַן אַקטריסע מיט
אַזאַ אינטעלעקט .אין דעם פרט דערמאָנט זי די וועלט-באַרימטע
שוישפּילערינס :סאַראַ בערנאַרד ,עלעאָנאָראַ דוע און עליזאַבעט
בערגנער .איר איז לגמרי פרעמד ואָס געפיל פון קנאה (ואָס
איז ,ליידער ,זייער פאַרשפּרײט ביי אַקטיאָר) .זי פרייט זיך
ווען אירס אַ חבר אָדער חברטע האָבן דערפאַלג .רעדט מען
וװעגן שטעלן אַ נייע פיעסע ,װועט זי שטענדיק געדענקן אַז עס
זיינען נאָך פאַראַן שוישפּילערינס אין דער טרופּע ,און אױיך זי
דאַרפן שפילן ,מֹח זי נישט אומבאַדינגט שפּילן אַ ראָל .ועט
זי די ראָל תמיד אָפּטרעטן פּאַר אַ חברטע .זי איז שטענדיק
גרייט יעדן פון אירע חברים צו העלפן די הינטער-קוליסן אַט-
מאָספער האָט אויף איר ביז איצט קיין שום השפּעה נישט געהאַט.
זי איז ייט פון יעדער טעאַטראַלער אינטריגע :פאַסירט עפּעס אין
טרופע אָדער אין אונדזער טעאַטער-וועלט ,מירעדט שוין וועגן
דעם אין אַלע גאַרדעראָבן ,עס וייסן שוין דערפו אַלע בינע-
אַרבעטער פון דעם עלעקטראָטעכניקער ביז צום קוליסן -שטע-
לער  --אָרלעסקאָ ועט זיין די לעצטע ,װאָס װועט אייך אָנקוקן
מיט אַ פּאַר פאַרוואונדערטע אױגן ,און פרעגף גװאָס איז דאָ
געשען? איז דאָס טאַקע אמת? איך האָב גאָרנישט געוואוסט..
אוממעגלעך" .אַזאַ תמימותדיקייט רופט אָפט אַרױם אַ געלעכטער
בי די אַקטיאָרן .עס איז אַ פאַקט ,זי זעט נישט און הערט נישט,
װאָס ביי עמעצן פריוואַט טוט זיך .איר אינטערעסירט מער די מאָ-
דערנע אײיראָפּעישע ליטעראַטור ,די נייע שטרעמונגען אין מאָ-
דערנעם טעאַטער  --דאָס איז איר וועלט.
זייער אינטערעסאַנט איז צו אָבסערווירן וי זי זיצט אין
גאַרדעראָבע .לט דער מאַרקע (רעדנדיק מיטן אַקטיאָרישן
לשו) איזו זי דאָך אַן ערשטע אַקטריסע ,אָבט לױטן פאַר-
האַלטן זיך ,װועט דער ,װאָס קען זי נישט ,קינמאָל נישט ויסן,
אַז דאָס איז די פּרעמיערשע פון דער יווילנער טרופּעי .ווילט איר,
למשל ,הינטער דער בינע ויסן וואו אַן אַקטיאָר געפינט זיך,
ברויכט איר נישט לאַנג זוכן .לױטן קול וועט איר שוין וויסן
אין וועלכער גאַרדעראָבע ער איז ...אָרלעסקאָ איז תמיד אַזױ
שטיל ,קאַנצענטרירט ,אַז מען הערט זי נישט און מען זעט זי
נישט קומט איר אַרין צו איר אין גאַרדעראָבע ,װועט איר זען
װי באַשײזן זי זיצט ,קוקט אַרײן אין איר שופיגעלע ,קלויבט
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יירישן

טעאַ טער

אין שאַכטל פון לייכנערס שמינקע מיט אירע פיינע דינע פינגער,
זיצט און צייכנט מיטן שמיפט ,און דאָס איידעלע פנים ענדערט
פון צייט צו צייט דעס אויסדרוק .די מאַסקע איז פאַרטיק...
זי גײט אַרױס און שטעלט זיך ביי די קוליסן און ואַרט...
דער אינספּיציענט דאַרף איר קיינמאָל נישט דערמאָנען איר
אויפטריט .פאַר אַן אויפטריט רעדט זי מיט קיינעם נישט .זי
שטייט און װואַרט מיט אינערלעכער קאַנטענפּלאַציע ביז זי גייט
אַרױיס אױיף דער בינע.
יעדע ראָל ,װאָס זי שפילט ,איז ביי איר טיף פּסיכאַלאָגיע
אַדורכגעטראַכט .װעגן יעדער קרעאַציע ,װאָס זי שאַפט ,קאָן זי
דרייסט האַלטן אַ פאָרטראַג .איר ערודיציע און די אומגעהויערע
איינגעבוירענע אינטעליגענץ גיט איר די מעגלעכקייט צו אַנאַ-

מרים אַרלעסקאָ
אין

אהרן צייטלינס

,ײידגשטאַט"
(צייכגונג

פון

פ.

פרידמאַן)

ליזירן יעדע געשטאַלט .אַלס קינסטלערין א"ז זי זײיער אַר-
בעטסזאַם .פאַר אַ פּרעמיערע איז זי באַשעפטיקט בײטאָג און
בײנאַכט .זי קאָן הונדערט מאָל איבערחזרן אַ פראַזע ,ביז זי
דערפילט ,אַז דער זאַץ איז ריכטיק אַקצענטירט .זי איז קיינמאָל
נישט צופריד .האָט זי אין אַ ראָל דעם גרעסטן דערפאָלג,
הייבט זי ערשט אָן צו טראַכטן :װאָס טוט מען ווייטער? מען טאָר
דאך נישט שטיין בלײיבן .דער שוישפילער איז קיינמאָל נישט
פאַרטיק! זי פאַרשטיט ,וי אַלע גרױסע קינסטלערינס ,זיך
נישט צו לאָזן פּאַרשכורן פון די גרויסע דערפאָלגן .אַנטפּלעקט
איר עמעץ אַ נייעם געדאַנק ,אַ נייעס טעאַטראַלן אויפטו ,פרייט
זי זיך קינדעריש ,ווערט באַגײסטערט און תמיד טרימט זי װאָט
מער צו לערנען און צו שאַפן פאַר דעם מאָדערנעם יידישן
|
טעאַטער",

דער שוישפּילער און רעזשיסער אברהם מאָרעווסקי כאַראַקטע-
ריזירט זי אַזױ:

יאָרלעסקאָ איז געוען אַ פאַרבנרייכע אינדװווידואַליטעט,
געבילדעט ,אינטעליגענט ,אַ שפּרודליקער סצענישער טעמפּעראַ-
מענט ,קלאַסישע פיגור-שטריכן און אַ שיין געבוי .זי איז געווען
אַ זייער אומדאַנקבאַרער מאַטעריאַל אין רעזשי-אַרבעט איבער
צוויי סיבות :ערעטנט ,אַנגעפיקעוועט מִיט אידייעןי פון די
דעמאָלטיקע טעאַטער-טעאָריעס ,האָט זי זיך געהאַלטן פאַר אַ
האָפנונגסלאָזן ,רעטראָגראַדײ אין קונסט ,און מיינע פלאַמענדיקע
רייד פלעגן זיך כסדר אָנשטױסן אין בליקן פון אומווילן און
אומצוטרוי .געפּלאַצט האָט אָט דער אייז ווען מיר זיינען צוגע-
טראָטן צו זודערמאַנס איאָהאַנעס פייערןי ,און זי האָט דער-
הערט ,אַז די ראָלע פון מאַריקאַ איז געווען איינע פון קאָמיסאַר-
זעעווסקאַס קרוינראָלן .קאָמיסאַרזשעווסקאַ איז געווען געשעצט
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סרושים
| -לױט אַלע .דעמאָלטיקע גשולחן ערוכס" ,און דעדן וועגן איר
{  -מיט ברען און בליץ האָט מיין פּראָגרעסיווע אָרלעסקאָ באַטראַכט
װי רעאַקציעײי

א;וצןוריקגעשטאַנענקייט".

די צוייטע סיבה ,װאָס האָט שטאַרק געשטערט אין דער
אַרבעט מיט איר,איז געווען איר איינגעפרעסענער ,ביז די ביינער"
אופן צו רעדן פון דער בינע אין זינגעוודיקע טענער פון אפּאַלשן
קלאַסיציזם" (כיהאָב דעמאָלט געמיינט ,אַז דאָס איז אַ חסרו,
װאָס שטעקט אין דער פּוילישער טעכניק און דעם אופן צו רעדן
פון דער בינע) .זי איז געווען אַ שילערין פון באַרימטן זעלוועראָ-
וויטש .שפּעטער האָב איך פאַרשטאַנע ,אַז דאָס איז געווען איר
אייגענער מוםייי..

די אַרבעט איבער אמאַריקאַי האָט זי |איר| אינגאַנצן באַ-
פרייט פון דעם .די ראָל איז געווען ביי איר אַ דערגרייכונג טעכ-
ניש און קינסטלעריש .איך האָב ענדלעך געוואונען איר סימפּאַ-
טיע און זי האָט מיך אָנגעהױבן טרעפן מיט איר שטראַלנדיקן
שמייכל .אַז אַנסקי איז געשטאָרבן איז אין אָרלעסקאָן יאַרײן אַ
|
דיבוקי",
און אין זיינע זכרונות קערט זיך ווידער מאָרעווסקי צוריק צו
*

און פאַרצייכנט:
ידי פרויעש-ראָלן {אין .דער ואָס קריגט די פּעטשײ| האָבן
געשפּילט אָרלעסקאָ און בירנבוים  --אקאָנסועלא" .מיר זי"
נען פאַרבליבן עפּעס אַזעלכע שיטערע שוימען פון פאַרדרוסן
צוליב דעם ,װאָס אין דער אַלגעמײנער שטימונג פון הייסער
באַגײיסטערונג פאַר די װאָכן ,פלעגט אָפט אַ הויך טאָן אַ קעלט
פון

ספקות

וװועגן

דעם

שטיק,

וועגן

װעגן

זיין װערט,

לעאָנידי

אַנדרעעוו ,וועגן מיינע אַנשױונגען איף טעאַטער ,װאָס זיינען,
לט איר ,גפּאַרעלטערט"; ,אַרכאַישײ און מי יודע וי ניעסט
איבערצייגנדיק או  ...לאַנגװױיליק .אַן אמתע טרייסט און פרייך
איז מיר אין דער אומגעריכטער צרה געווען בירנבוים :אומיטל-
באַר ,אַ הונדערט פּראָצעטניק פאָלקסקינד ,אָן  אינטעליגענץי
פון דעם

מין ,ואָס מיך האָט אין אָרלעסקאָן

פאַרסמט

פייערלעכע

די עשטימונג

פון יענע

ממש

דערדריקט

און

װואָכן".

,יין לעקסיקאָן" כאַראַקטעריזירט זי אַזוֹי:
מלך ראַװיטש אין מ
װואָס דאָס איז אַ 'יוואַרשעווער יידישע פּאַניענקעי קאָן נאָר
וויסן דער ,װאָס האָט אָט די פּאַניענקעס געזען אין וואַרשע גופא.
אַרום  0191איז דער טיפ אויפגעקומען אין יידישן לעבן און אין
יאָר  9391האָט ער זיך געענדיקט ... .אַ וואַרשעווער פּאַניענקע
איז געווען שיין .קיין צוייפל נישט ,אָבער זי האָט זיך איין-
גערעדט אַלעמאָל ,אַז זי איז שענער .חוץ דעס פלעגט זי איר
שיינקיײט קאַליע מאַכן מיט פריצייטיק באַנוצן אַלערלײ קאָס-
מעטישע מיטלען און מיט כלערליי שמד-שטיקלעך און חנדלעך,
װאָס זיינען זייער אָפּט זייער וייט געווען פון חן ,דערפאַר אָבער
נענטער צו שמד-שטיק או אַפילו צו שמד פּראָסט און פּעוט.
איבער דער נשמה פון אַ וואַרשעוער יידיע:ער פּאַניענקע זיינען
פיר קולטורעלן אַריבער מיט די אַקער-אײזוס  --די פּוױליטע,
רוסישע ,יידישע ,דייטשע בשעת דער אָקופּאַציע  --און קין
איינע האָט קיין לעבעדיקע זאָמען נישט איבערגעלאָז ,זאָמען
װאָס זאָלן בלומען ווערן מיט דער צייט .דערפאַר ,דרייהונדערט
יידישע שרייבער-מענער האָבן מיר געהאַט אין װואַרשע און כמעט
קיין איין שרייבערין נישט װאָס זאָל שטאַמען פון דעם דור פון
די פּאַניענקעס .אַפילו אַקטעריסעס אויך זײיער וױיניק .מרים
אַרלעסקאַ איז געווען די אויסנאַם ,װואָס האָט די רעגל באַשטעטיקט.
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באַנר
אָן אמתע וואַרשעווער יידישע פּאַניענקע מיט אַלע פיטשעווקעס,
און דאָך אַ פיינע יידיששע אַקטריסע פון בעסטן זשאַנר ,כאָטש
נישט פון שטאַרקסטן טאַלענט ,און אַן אַקטריסע מיט אַ סך ערנסט.
אַלעמאָל אַביסל עקסטראַוואַגאַנט אָנגעטאָן ,אַלעמאָל שוױיגן-
דיק אין געזעלשאַפט ,אַן אינטערעסאַנט און מאַרקאַנט פּנים,
דערצו גרויסע אױגן ,טראַגישער זשעסט אין די ליפּן ,בראָנז-
בלאַנדע האָר ,זײיער דינע הענט און בכלל אַ צאַוטע פיגור ,האָט
זיך מרים אָרלעסקאָ עפּעס נישט אינגאַנצן אַריינגעפּאַסט אין
דער עמכדיקער סביבה פון יידישע אַקטיאָר ,אֲפילו אַלס
אַקטריסע פון דער ווילנער טרופע .מאָדנע ,עפּעס אַזױ וי אױיף
צונגישטאָלצן האָט זי גערעדט אױף דער בינע ,שרעקלעך אומ"
נאַטירלעך .זי פלעגט אינגאַנצן עפענען דאָס טראַגיש-געשניצטע
מויל און אַרױסברענגען דערפון נישט קיין קײילעכדיקע ווער-
טער .ערשטנס ,האָט איר גאַנצער יידיש געקלונגען װוי ערעוט
נעכטן אויסגעלערנט פון אױסנוייניק ,און אַזױ איז עם טאַקע
געווען ,און ,צוױיטנס ,איז נאָך דערצו דער דאָזיקער אומנאַטיר-
לעכער יידיש געווען אומנאַטירלעך ליטוויש ,וייל אױב אַ װאַר-
שעוער יידישע פּאַניענקע האָט שוין פון דער נאַטור ,פון הערן,
געקענט אַביסל יידיש ,איז עס זיכער געווען געט)מאַקער פּאַסאַכ-
דיק-אַלעפדיקער בראַיטער וואַרשעוער יידיש ,אָבער אָרלעסקאָס
שטימע האָט דאָך געקלונגען ביז טיף אין דעס צוהערערס נשמה.
זי האָט געהאַט אַ פיינעם טעמבר ,װאָס מען האָט נישט גע-
קאָנט פאַרגעסן .נישט וילנדיק האָט מען איר געמחט נאָכ-
קרימען ,אָבער מיט ליבשאַפט.
האָט זי געעשפּילט  --איינע פון אירע גלאַנץ-ראָלן  --לאהן
אין ידיבוק' פון אַניסקי ,איז דאָס נישט געווען קיין יידישסע
כלה ,װאָס אַ ידיבוקי איז אין איר אַרײן ,נאָר עפעס אַ מיסטיששע
געשטאַלט ,װאָס האָט איר לעבן אָפּגעלעבט צווישן מלאכים און
פלוצלינג אַ דיבוק אין אירע אינגעויידן...
די בעסטע ראָל װאָס איך האָב ווען עס איז געזען מרים
אָרלעסקאָ ,איז געווען די ראָל פון דער יונגער פרױ פון דעם
אַלטן בעל תאוה אין דער

יתאוה אונטער

די אולם בוימערי,

פן

יודזשין אִינעיל .אָט די ראָל איז געווען װוי געשריבן פאַר
אָרלעסקאָ .און ראַלן צוצופּאַסן פּאַר איר ,איז געווען עװוער.
זי איז ,ביי איר גאַנצער דינקייט ,נישט געוועו צו באַוועגלעך,
און גייסטיק עפעס אַן אינערלעכער אינגעשבּאַרטקײט ,ניעוט
צופּאַסעװודיקײט .איז איר אַ ראָל ניששט געפעל ,און זעלטן איז
איר אַ ראָל געפעלן ,האָט זי באַלד דעם דיבוק אויינגעשיקט אין
דער ראָל און די גאַנצע ראָל צום דיבוק .האָט זי געשפּילט נאָר
לאהן ,האָט דאָס אַפילו געקאַנט זיין די ראָל פון אַ מאַרק-זיצערין
אָדער אַ טאַנץ-גוירל.
אַמאָל האָב איך באַגעגנט מרים אָרלעסקאָ אין לאַנדאָן .,די
פּראַסטע יידן פון דער לאַנדאָנער איסט-סייד ,ואָס זיינען גע-
קומען אין יידישן טעאַטער זיך אַביסל משמח זיין אויף אַ היימישן
אופן ,האָבן זיך געװאָרגן מיט די פירעקעכדיקט ווערטער פון
מריס אָרלעסקאָ און זיך איבערגעקוקט :װאָס מיינט דאָס? און
די אינטעליגענטן ,װואָס זיינען געקומען צו זען די יידישע עקזאָ-
טיק ,האָבן געמיינט ,אַז אַלע מזרח-יידישקעס רעדן אַזױ וױ
אָרלעסקאָ פון דער ווילנער טרופע און האָבן ממש געלעקט די
גײיסטיקע פינגער פון דעם מאָדנע-קלינגנדיקן לשון פון דער
אַקטריסע",
וועגן אָ'.ס אַרט לעבן אין קריגס-צייט און איר טראַגישן סוף,
שרייבט

,אַרלאָשענע שטערן":
יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך פ
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לעססיסאָן פון
,מריט אָרלעסקאָ האָט געאַרבעט אין דער יידישער סאַציאַ-
לער אַליינהילף .ווען עס האָט זיך אָנגעהױבן אין געטאָ טעאַ-
טער-פאַראַנשטאַלטונגען ,איז אויך אָרלעסקאָ אױפּגעטראָטן פון
צייט צו צייט אויף רעציטאַציע-אָוונטן אין יידיש און אין פּויליש,
אין די קרייזן פון דער יידישער אונטערערדישער באַוועגונג .עס
האָט זי אָבער געצויגן צו שפילן טעאַטער .צורי טעאַטערס אין
דער יידישער שפּראַך זיינען געווען אין געטאָ ,האָט מען אָבער
דאָרט געשפילט אַ רעפּערטואַר ,וואָס האָט אָרלעסקאָן נישט גע-
קאַנט באַפרידיקן,
און ווידער  --אַ סיורטריז פונם גורל :אָרלעסקאָן ,װאָס האָט
געװאַט אַלע מעגלעכקייטן צו שפּילן אױף דער בּוױלישער בינע,
און דאָך איבערגעריסן מיט איר אַלע פעדים ,אַרײנװאַרפנדיק
זיך מיט לײב און לעבן אין יידישן טעאַטער אַרײן ,איז אס
געקומען צו ענדיקן אי" בינע-קאַריערע אין אַ טעאַטער אץן
דער פּוילישער שפּראַך ,וואו עס איז געגעבן ג;עוואָרן אַ בעסערער,
ריינערער רעפּערטאַר .דער גורל האָט געואָלט .אַז דאָס זאָל
געשען בייט סוף פון איר לעב אין געטאָ ,אין אַ טעאַטער ,װאָס
איז געשטאַנען אויף דער לעשנא גאַס ,קעגנאיבער א פױלישן
קאשטשיאל וקירך) ,ואו יידן משומדים פלעגן מיטן מגן -דוד
אויף די אֶרעמבענדער ,גיין מתפּלל זיין ,און וואו עס פלעגט זי
זאָגן אַ טרייסטװאָרט דער גלח ,דער משומר פודער .דער
זעלביקער עולם האָט אויך באַזוכט דאָס יידישע טעאַטער אין
דער פּוױלישער שפּראַך ,וואו אָרלעסקאָ האָט געשפילט יאַננאַ

טעאַ טער

יידישן

זי איז אומגעקומען

שערעס ירונג.

 -דערצו האָט מען געדאַרפט האָבן אַ געטאָ כדי ענדלעךצו קריגן פאַר זיך אַ פּאַסיקע ראָל.

אין מיינער אַ ווייטערדיקער אויפפירונג ,אין אַ צוױיטן געטאָ-
טעאַטער ,האָב איך פאָר אָרלעסקאָ צוגעגרייט אַ ראָל ,װאָס װאָלט
איר

נישט

וױיניקער

פרייד

פאַרשאַפט,

וייל  --װאָס קאָן דען

נאָך מער פרייד פּאַרשאַפן אַן אַקטיאָר ,וי אַ גוטע ,פּאַסיקע ראָל
און אַ גרויסער דערפאָלג? אָבער דערצו איז שױן נישט געקומען.
סיהאָט

זיך אָנגעהויבן

די

יאויסזידלונגי,

און דער

היטלער-טייוול

האָט אָנגעהויבן סיסטעמאַטיש איינצושלינגען זיינע קרבנות.
צו די ערשטע האָט אויך געהערט  --מרים אָרלעסקאָ ,וועלכע
איז אַוועקגעשיקט געוואָרן אין די קאַלד-אויוונס פון טרעבלינקע".
עמנואל רינגעלבלום שרייבט וועגן איר אין ,כתבים פון געטאָ??:
;מרים אָרלעסקאָ ,פעיקע אַרטיסטקע ,באַקאַנט פון איר ראָל
אין ידיבוקי .אין דער צייט פון דער מלחמה איז זי איינגעלאַדן
געװואָרן צו דער מיטאַרבעט אין דער יסיא .איר אַרבעט איז
באַשטאַנען אין איספאָרשן די לאַגע פון פעטענטן װאָס האָבן
אָרלעסקאָ
זיך געווענדט וועגן הילף צו דער אינסטיטוציע.
פלעגט פון צייט צו צייט אַרױסטרעטן אויף קינסטלערישע או-
טערנעמונגען זי האָט אָבער נישט געהאַט דעם דערפאָלג װאָס
איץ די צייטן פון דער יוילנער טרופעי .זי האָט געפּרואווט

אַרױסטרעטן אין פויליש ,אָבער אויך נישט געהאָט דעםס גע-
העריקן דערפאָלג .בָלויז אירע אַרױסטרעטונגען אין קלוב פן
די יסיא-אָנגעשטעלמע מיט אַ רעפּערטואַר פון ערנסטע יידישע
און פּוילישע שרייבער ,פלעגן אַרױסרופן אַ גרױיסע פאַראיו"

אין דער צייט פין דער ערשטער

ליקווידאַציע -אַקציעײ,

ג .מייזיל  --די װילנער טרופּע אין װאַרשע ,ליטב'לט ,װאָרשע ,נ' .8291 ,31

מרים ארלעסקא

 --װי אַזױ איך בין געקומען

בינע, ,טעאַטער:

צו דער

צייטונג ,װאַרשע,8291 ,2 1 ,

,װילנער טרופּצ",

נהמן מיזיל , --דער סוחר פון װענענדיק ,בי דער
ל,יטבל'ט" ,װאַרשע ,נ' ,9291 ,01
הענעך קאן  --מרים ארלעסקא ,דארט ,ג' ,23291 ,91
,וילנער", ,ליטבלט" ,װאַרשע ,ג' ,3391 7
,װאַרצע געטאָ" ביי די ו
ג .מ -- .ש
,ידיש טעאַטער אין לאַנדאָן ' ,לאָנדאָן ,2491 ,ז,31.3
מאַרריס מייער  --א
,יין לעקסיקאָן ' ,מאַנטרעאל ,7491 ,זז,202"002 .
מלך ראַװיטש  ---מ
יאַנאַס

טורקאָװ

, --פאַרלאָשענע

שטערן,,

איירעס,

בוענאָס

באַנד

,2591

איינס ,זו,45705 .
אברהם מאָרעװוסקי  ---אַ פאַרשװיגענע געטאָ; ,די גאַלדענע קייט" ,תל-אביב,

|
,7591 ,92 '1
,כרונות" ,תל אביב ,1691 ,צווייטער באַנד ,וו,93 ,42 .
מיכאל וייכערט  --ז
,203 ,171 ,361 ,161 ,45351 ,541 ,431 ,921 ,6
עמנואל

רינגעלבלום

--

,כתבים

פון

געטאָ",

װאַרשע,

ז,202 .
אברהם מאָרעװוסקי , ---אַהין און צוריק ,/פערטער
וד ,17

סמאַרנאַנסקי

(שמאַרנאַן),

,2691

צװי,

באַנד

באַנד ,װאַרשע,3691 ,

רפאל

{געב 72 .אױיגוסט  -- 4091אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן  72אױיגוסט  4091אין ריגע,
לעטלאַנד .פאָטער  --אַ שוך-הענדלער .גע"
לערנט אין חדרים און אין ,יגדיל תורה"-

מאַטעײ אין פאָדאָרס ,מאַטורע" .אין דער דאָזיקער ראָל האָט 
אַרלעסקאָ געשאַפן אַ קרעאַציע .מיט וואָס זי האָט זיך נישט
געהאַט צו שעמען פאַר די בעסטע פרעמדע אַרטיסטינס .האָט זי
טאַקע געהאַט אַ פאַרדינטן ,שטורמישן דערפאָלג.
נישט אײנמאָל האָט מיר אָרלעסקאָ געזאָגט:

|

חדר אונטער דער השגחה פון ריגער אוי"

בערראַבינער זאַק .געענדיקט אַ פאָלקס-
שול .אַלס יינגל געזונגען אין דער אָרטי-
קער גרויסער כאָרישול ביים חזן ברוך.
לייב ראָזאָווסקי ,און אָפט ,מיט אַנדערע
כאָר-יינגלעך ,באַנוצט געװאָרן אַלס סאָ-
לאָדזינגער אין כאָר פון יידישן טעאַטער
(דיר -- .קאָמפּאַנעעץ).
אין  6191אָנגעפירט מיט אַ יוגנט-טעאַטער ,װאָס שפּילט דעם
פּראָפּעסיאָנעלן טעאַטער-רעפּערטואַר --- 7191 .אַנגאַזשירט געװאָרן
אין דער טרופּע פון איינעס אַלס סופלער --- 0291 ,איןדראַמאַטישן
טעאַטער פון ל .סאָקאָלאָו --- 2291 .װוידער ביי קאָמפּאַנעעץ ,וואו
עס גאַסטראָלירט אויך אסתר רחל קאַמינסקאַ ,שפּעטער ווידער מיט
סאָקאָלאָוװו ביז  6291ווען ס'גרינדעט זיך אין ריגע דער ,נייער
יידישער מלוכה-טעאַטער"( .שפּעטער דער ,יידישער מעוטים-טעאַ-
טער?) ,וואו ער איז טעטיק אַלס סופלער און אַקטיאָר מיט אַ ריי
פון די אָנגעזעענסטע גאַסטראָלירנדיקע יידישע אַקטיאָרן פון
אײיראָפּע.
מ .פאָרט אויך אַרום  4יאָר מיט אַ װאַנדער:טרופּע איבער דער
פּראָװוינץ פון ליטע ,לעטלאַנד און עסטלאַנד (מיטן אַקטיאָר יוליוס
ראַקאָוו) און דערנאָך מיט יוליוס אַדלער אין ליטע.
האָט ס .אָנגעפירט מיט דער דראַמאַטישער סעקציע
7
,ורדוניה" (ביאַליק יקלוב),
ביים ריגער ג
ס .איז פאַרבליבן אין ריגע ,וואו ער האָט מיטגעווירקט אין די
דאָרטיקע טרופּעס.
וי יונה ראַדינאָוו גיט איבער ,איז ס ,,צוזאַמען מיט זיין פרוי,
דערשאָסן געװאָרן אין דער ריגער געטאָ דורך די דייטשע אַקױ

פּאַנטן בעת דער צווייטער וועלט-מלחמה ,אין ..1491
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ע .און ש .ע .פון יונה ראַדינאָװ
קיטיי  ---דער סופליאָר פון אידישען טעאַטער רפאל סמארגאנסקי ,רי"
גער פרימאָרגן ' ,ריגע 92 ,אַפּריל ,0391
װאַסערמאַן  --אַ שטילער בענעפיס, ,ריגער טאָג" 03 ,אַפּריל ,0391
קיטיי  --בענעפיס פון רפאל סמארגאנסקי , --ריגער פּרימאָרגן03 ,

אַפּריל .0391
א .זעלבער  --פּאָרטרעטן גאַלערײ פון אונדזערע

אידישע אַרטיסטן,

ש .ע .פון דאָראַ רובינא.
לעקסיקאַן פון יידישן טעאַטער" ,װאַרשע ,4291 ,צװײטער באַנד ,זז.88-7851 .
,ורבן װילנע" ,ניו יאָרק ,7491 ,ז,322 .
ש .קאַטשערגינסקי  ---ח

קיפניס ,מנחם
{געב -- 8781 .געשטאָרבן אין דער װאַרשעװער געטאָן

,נײיער

פרייטיק" ,ריגע 72 ,פעברואַר ,1291
,יגעֶר פרימאָרגן" ,ריגע 52 ,אַפּריל ,3391
,ריי" ,ר
מ .קיטיי  ---בענעפיס פון ד
,יגער טאָג" ,ריגע 62 ,אַפּריל ,3391
מ .גערץ  --בענעפיס פון מוומן ,ר
ר .גאָרדאָן  ---בענעפיס פון דריי, ,ריגער אָװנט פּאָסט ,/ריגע 52 ,אַפּריל
.3

געבוירן

פאָטער ,אַ ייד  --אַ למדן ,געשמט מיט
זיינע חכמות ,געווען אַ ח'ן און געהאַט
די חזקה אויפן ליכט-פאַרקויף אין שטשע-
טל ,צו  8יאָר איז ק .געבליבן אַ קיילעכ-

דיקער יתום און זיך אויפגעהאָדעוועט ביי
 -זיין עלטערן ברודער פּייסי (פאָטער פון

עפּשטיין ,בנימין
{ְגעב 1 .דעצ -- 9981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  1דעצעמבער  9981אין ווילנע,
פּוליש-ליטע .עלטערן  --באַזיצער פון
אַ ווייןדגעשעפט .געלערנט אין חדר ,און

נאָכן פאָטערס טויט ,דערצויגן געװאָרן ביי
זיין זיידען ,וועלכער נעמט אים מיט אין
שטעטל נעמענטשין ,וואו ע .לערנט אין

ישיבה.

אין עלטער פון  9יאָר צוריק-

געפאָרן קיין ווילנע ,געלערנט ביים זיידען
און דערנאָך געענדיקט  8קלאַסן פון א
רוסישער אָנפאַנג-שול.
:
נאָך אין 9091
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שטוב מיט זיינע שול-חברים ,די שפּעטערדיקע אַקטיאָרן יוסף בולאָװו
ובולקין און אָסיאַ שטיין ק{אַמיען} ,אין אימפּראָװיזירטע פּיעסן,
בעת דער ערשטער וועלטימלחמה פאַרװאַנדלט ער דער מוטערס
ווייזדקעלער אין אַ 'טעאַטער' ,און שפּילט דאָרט מיט די פריער.
דערמאָנטע פאַר איינטריט-געלט .שפּעטער איז ער איין און האַלב
יאָר געווען קאָנדוקטאָר אויף אַ באַן ביי דער דייטשער אָקופּאַציץ-
מאַכט -- 7191 .מיטבאַטײליקט זיך אַלס געהילף-רעזשיסער אין
בולאָווס אויפפירונג פון דימאָווס ,דער זינגער פון זיין טרויער",
אין פעברואַר  8191אַרײינגעטראָטן אין ווילנער יידישן מלוכה-טעאַ-
טער א'א פון אזרא .באַלד דערויף זיך באַטײליקט אין די ספּאָראַ-
דישע פאָרשטעלונגען א'א שטיין ,מאָרעווסקי ,דערנאָך אַ סעזאָן
ביי פלּאָווסקי --- 0291 .מיט קאַמינסקי און טורקאָוו ,דערנאָך א'ל
פון דוד הערמאַן 6 .חדשים אַװעק פון דער בינעאון געאַרבעט
אין אלַעדער -פֿאַבריק .באַטײליקט ער זיך דערנאָך װי דער אין

פֿאַרשײדענע יידישע טרופּעס -- 3291 .אין דער וילנער דראַמע,
 --- 1אין ,וויקט" מיט וועלכן ער האָט מיטגעמאַכט דעם טורגיי
איבער רומעניע .אַ געוויסע צייט איז ע .צוריק אין ווילנער יידישן
טעאַטער ,דערנאָך פֿאַרװאַלטעט ער מיט פֿאַרשײדענע יידישע טרו"
פּעס איבער דער פּוילישער פּראָוינץ.
ש .קאַטשערגינסקי שרייבט:
;אין ווילנער געטאָ געווען דירעקטאָר פון טעאַטער .זיינע
גוטע אַדמיניסטראַטאָרישע פעיקייטן האָבן געמאַכט פון טעאַטער
אַ באמתדיקע אינסטיטוציע ,מיט װאָס מען װאָלט אויך געקאָנט
שטאָלצירן אין פרייע ציימן
אומגעקומען אין קלאַגע (עסטלאַנד)".
זיין פרוי ,פֿאַניאַ עפּשטיין-קאַמינסקאַ ,א פּיאָניסטין ,איז אויךף
אומגעבראַכט געװאָרן דורך דניאָציס.

8781

אין אושאָמיר,

װאָלין.

העברעישן

שרייבער

לעווין קיפּניס) ,ביז

 4יאָר געלערנט ביי די בעסטע מלמדים
פון דער קהלשער תלמוד-תירה און גלייב-
צייטיק צוגעהאָלפן דעם ברודער זינגען אין טשערנאַבילער בית-
המדרש און אויף שמחות ,האָט געשמט מיט זיין אַלט-שטימע,
אַזױ ,אַז די חזנים פון די אַרומיקע שטעטלך פלעגן פאַר אים
גוט באַצאָלן ער זאָל זיי צוהעלפן ימים-נוראים .צו  51יאָר פאַר-
לאָרן די קינדער:-שטים ,צוגעהאָלפן דעם ברודער מאַכן די חלבנע
ליכט .פון  61ביז  71יאָר געלעבט ביי זיינעם אַ ברודער אין אַ
דייטשער קאָלאָניע אין װאָלין ,אַרומגעפאָרן מיט אַ פערד און
וועגעלע אויפקויפן פּוטער ,אייער ,און אַז ס'האַט זיך געמאַכט --
אויך אָפּנעשונדן די פעל פון אַ קאַלב .באַקומענדיק די מענער-
שטים ,אַ טענאָר ,איז ער אָנגעקומען אַלס משירר אין דער כאָר-

שול אין זשיטאָמיר און זיך געלערנט מוזיק און אויך יידישע און
אַלגעמײינע למודים .דערנאָך געזונגען אַלס סאָליסט ביים חזן
בערל מוליער אין זוויהיל .פון דאָרט אַװעק קיין בערדיטשעו!
וואו ער זינגט אַ שטיקל צייט ביי ניסן בעלזער ,גייט אָבער באַלד
איבער צו זיידעלע ראָװנער און פאָרט מיט אים אַרום איבער װאָלין,
פּאָדאָליע ,קיעוו .,בעסאַראַביע ,אויך ליטע און פּױלן ,דאַװנענדיק
שבתים און געבנדיק חזנישע קאָנצערטן .אין דער פרייער צייט
געלערנט גמרא און העברעיש ,געלייענט אַ סך השכלח-ליטעראַטור,
גלייכצייטיק שטודירט מוויק דורך די בריוו פוי אַברהם-:בער
בירנבוים ,אויך געלערנט אומזיסט מיט זיינע חברים די משוררים,
צוישן זיי דער שפּעטערדיקער קאָמפּאָזיטאָר משה מילנער .דער
בערדיטשעווער גאָלדשמיד איציקל זוסמאַן נאַרט אים אַרױס פון
דער משוררים-קאַפּעלע און ברעננט אים קיין װאַרשע.
אין װאַרשע איז ק .באַלד אַרײנגעטראָטן אין קאָנסערװאַטאָריע
און לערנט זיך אויך פּריװאַט ביים קאָמפּאָזיטאָר מתתיהו בענס-
מאַן .אין  ,2091בעת אַ קאָנקורס ,אַלס איינציקער ייד ,אָנגענומען
געװאָרן אַלס כאָריסט אין דער װאַרשעװער רעגירונגס-אָפּערע ,וואו

ער האָט געזונגען  61יאָר,
זיין זשורנאַליסטישע

|
טעטיקייט

האָט ק .אָנגעהויבן אין 2091

אין 'המליץ' מיט אַ סעריע אַרטיקלען ,סגנון זמרתנו" װעגן סטיל
און טאָנאַרט פון דער יידישער מזיק .די אַרטיקלען האָבן דאָרט
אַ .ק .האָט
אַרױסגערופן אפַּאָלעמיק מיט פּנחס מינקאָווסקי א
אין 'המליץ' אויך פאַרעפנטלעכט אַרטיקלען אויף אַנדערע טעמעס,
געשריבן פעליעטאָנען אין 'הצופה' ,אויך טעאַטע און מוזיק-
:
רעצענזיעס א'פּ בת-קול.
אין  7091אָנגעפירט אין דער װאַרשעװעף' .ראַמאַנצײַטונג? אַ

שטענדיקע

אָפּטיילונג א'ט'מזיקאַלישער אָלבאָם! -אין וועלכער
=
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פון

לעקסיקאָן

ער האָט געגעבן ביאָגראַפיעס און אָפּשאַצונגען פון באַרימטע יידי"
שע קאָמפּאָזיטאָרן און מוזיקער. .ק .האָט זיך אויך באַטײליקט אין
'די טעאַטער-וועלט' און 'דער שטראַהל ,/און דעונאָך געװאָרן אַ
שטענדיקער מיטאַרבעטער אין דער טעגלעכער װאַרשעװער יידישער
צייטונג '.היינט' ,וואו אַ חוץ זיינע מויקאַלישע אַרטיקלען און
רעצענזיעס ,װאָס האָבן אים געמאַכט אַ נאָמען אַלס דעם ערשטן
ערנסטן מוזיקישריפטשטעלער אין דער יידישער פּרעסע ,האָט ער
אויך ,א'פּ מעפיסטאָפּעל ,מעטראָנאַם ,נאַכט-װאַנדערער ,ספינקס,
איציקל ספּירט ,פאַרעפנטלעכט רעגלמעסיק פעליעטאָנען .רייזע-
בילדער ,הומאָרעסקעס אד"ג .פון זיינע הומאָריסטישע אַרטיקלען
זיינען באַזונדערס געווען פּאָפּולער די סעריעס 'יעקע נאַר'' ,טעאַ-
טער-מעשות',

'בערד'

און פּאַן מעצענאַס'

און די גרויסע

סעריע

'כעלמער מעשיות' ,וועלכע ער האָט אָנגע:אַמלט אויף זיינע קאָנ-
צערט-טורנייען און רייזעס איבער די יידישע שטעט און שטעטלעך.
פיל פון זיינע הומאָריסטישע מעשיות זיינען איבערגעדרוקט גע-
װאָרן אין ניודיאָרקער 'טאָג' און אויך אין דער דייטשער און
פראַ:צויזישער פּרעסע.
זינט  2191האָט ק .אויך אָנגעהויבן אויף זיינע קאָנצערט-טור-
נייען זאַמלען יידישע פאָלקס-לידער פון וועלכע ער האָט אַרױס-
געגעבן  2ביכער 06, :אידישע פאָלקסלידער" (פ'ג גיטלין ,װאַר-
שע )8191 ,און  08,יידישע פאָלקסלידער" (פ'ג גיטלין .װאַרשע,
 .)5די ביכער ,וועלכע האָבן אויך אַנטהאַלטן די נאָטן פון די
לידער ,האָבן מעגלעך געמאַכט ,אַז זיי זאָלן געזינגען און געשפּילט
ווערן אין פּריואַטע הייזער אָדער אױף היימישע קאָנצערטף
די ביכער זיינען פאַרשפּרײט געװאָרן אין עטלײכע אױפלאַגעס.
אין  9491איז אין בוענאָס איירעס ,אין דער ביכעריסעריע ,דאָס
פּוילישע יידנטום" דערשינען ,הונדערט פאָלקסלידער פון זמרה
זעליגפעלדס און מ .קיפּניסעס קאָנצערט-רעפּערטואַר .געזאַמלט
דורך מ .קיפּניס ,איינלייטונגס-װאָרט פון מאַרק טורקאָוו"י
פון זיינע אַנדערע אַרבעטן זיינען אין בוכפאָרם אַרױס, :די וועלט-
בעריהמטע אידישע מוזיקער" (פ'ג ביכער פאַר אַלע' ,װאַרשע,
 )0און דאָס בוך ,כעלעמער מעשיות" ,געזאַמלט און באַאַרבעט
דורך מ .קיפּניס .פאַרלאַג ש ,צוקער ,װאַר-
שע 1061 ,1291 ,זז.ן

אין דעם
שרייבט ק.

צייכנונג
-

מ

פון

אַפּעלבױם.

אַריינפיר

צו

דעם

בוך

יאין מיין דאָזיקער באַאַרבעטער זאַמ-
לונג האָב איך זיך באָמיט צו געבן דעם
אױסװואָל פון די כעלמער מעשיות ,ווע?-
כע טראָגן אויף זיך דעם פּאָלקסטימלעכן
שטעמפל ,שטייגער און אײגנאַרטיקייט,
מיט וועלכע עכטע כעלמער מעשיות צייכע-
נען זיך אויס".

וי אויך אַ בראָשור ,נסים ונפלאות" ,קוריאָזן און בילדער)1 .
יקום פרקן )2 .פאָש האָט מיך געראַטעװעט )2 ,דער דזעזיץ מיטן
|
קודלעװואַטן הונט,

ק .האָט געהאַט צוגעגרייט עטלעכע ביכער וי ,ניסים ונפלאות",
אַ זאַמלונג הומאָרעסקעס, ,חזנים און מנגנים", ,יידישע קלעזמער
אין פּוילן", ,פון פּרימיטיוון פאָלקסליד ביז דער יידישער סימ-

פאָנישער מוויק", ,מיין רייזע מיט זיידל ראָװונער איבער שטעט
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יידישן

טעאַטער

און שטעטלעך", ,טעאַטער:הומאָרעסקעס", ,הונדערט נייע יידישע
פאָלקס-לידער" ,אַ בוך פאָלקס-לידער מיט מעשיות ,וואו יעדעס
ליד האָט אַרום זיך אַ מעשה ,וועלכע איז אָפט ואָך שענער פון ליד.
אָבער צום פּאָפּולערסטן האָט זיך ק .געמאַכט מיט זיינע קאָנ-
צערטן ,פריער אַליין און דערנאָך מיט זיין פרוי ,זמרה זעליגפעלד,
איבער פּוילן און איבער אַ סך ישובים פון דער ידישער װעלט.
אויף אָט די קאָנצערטן ,אויף וועלכע זיי פלעגן אַרויסברענגען מיט
גרויס טאַלענט און מיט אַ גװאַלדיקער ליבע דאָס יידישע פאָלקס-
ליד ,פלעגן זיי ציען פולע הייזער און האָבן זיך דערװאָרבן די
ליבע און גװאַלדיקן אינטערעס פון הונדערטער טויזנטער צוהערער.
ק .האָט אויך ,צוזאַמען מיט ב .יאושזאן ,פאַרפאַסט די פּאַראָדיע-
קאָמעדיע ,מיט דעם כח פון דיבוק" ,װאָס איז דעם  3אַפּריל 1291
אויפגעפירט געװאָרן א'ר פון א .סאַמבערג אין װאַרשעװער 'צענ-
:
טראַל-טעאַטער..
יאָנאַס טורקאָוו שרייבט:
ימנחם קיפניסעס אַמביציע איז געווען צו ווערן אַן אָפּערע-
זינגער און ער האָט נאָך אין װאָלין ,וואו ער איז געבױן גע-
װאָרן ,אָנגעהױבן צו שטודירן געזאַנג .קיפּניס איזן געווען אוי-
סערגעוויינלעך מזיקאַליש ,האָט באַזעסן אַ שיינעס ליריען
טענאָר און געהאַט אַ סך אויסדרוק .דערצו האָט ער נאָך געהאַט
דעס אמתן יידישן קנייטש אין זינגען  --ער איז געווען אַ זעל-
טענער מנגן .קיפּניס האָט באַזעסן אַלע מעלות ,װואָס אַ גרויסער
זינגער דאַרף האָבן ,אויסער איין זאַך ,װאָס האָט ביי אים דאָ-
מינירט איבער אַלעם :ער איז געווען אַ קליין געוויקסיקער ,אַ
מאָגערער ,געהאַט אַ געשטופלט פּנים און אַ בעלמע אויפן אױג.
די דאָזיקע אויסערלעכע דעפעקטן האָבן דעצידירט וועגן קיפּ-
ניסעס קאַריערע; קיין אָפּערע-זינגער האָט ער שױן נישט גע-
קאָנט ווערן .רעזיגנירן אינגאַנצן פון געזאַנג ,װאָס איז אים
געלעגן אין בלוט ,האָט ער נישט געװאָלט; האָט ער אָנגעהױבן
זינגען אין כאָר פון דער ואַרשעעווער אָפּערע ,וואו ער איז
געווען אַ סאָליסט .ער איז אויך אַ צייט לאַנג געווען סאָליסט פון
דעס וואַרשעווער סינאַגאָגע-כאָר .דאָס האָט אָבער נישט געקאַנט
שטילן זיין אַמביציע ,און ער האָט זיך מיטן גאַנצן ברען א
טעמפּעראַמענט אַרײנגעװאָרפן אין פּאָלקלאָר או אָנגעהױבן צו
רעסטאָוורירן די אַלטע ,פאַרגעסענע יידישע פאָלקס-לידער .און

דאָ האָט זיך פאַר קיפניסן

געעפנט

אַ ריזיקער

קװאַל

פון

וועלכן ער האָט געצױגן אַלץ ,װאָס עס האָט זיך געלאָזט .קיפּניס
האָט פאַרלאָזן די אָפּערע ,די סינאַגאָגע און מיט לייב און לעבן
זיך געווידמעט דעם יידישן פאָלקס-ליד.
זייענדיק גלייכצייטיק פובליציסט און מוזיק-קריטיקער פון
דער טעגלעכער יידישער צייטונג אין וואַרשע ,יהיינטי ,האָט ער
אויף די שפּאַלטן פון זיין צייטונג געוועקט דעס אינטערעס צום
יידישן פאָלקס-ליד ,צום אַלטן יידישן אוצר ,ווענדנדיק זיך צו זיינע
לייענער זי זאָלן אים צושיקן אַלטע פאָלקס-לידער און יידישע
ניגוניס כדי זי זאָלן נישט פאַרגעסן ווערן קיפּנים האָט אַו-
געוויזן װאָס פאַר אַ באַטײיטונג דאָס קאָן האָבן פאַר דעם רע-
נעסאַנס פון אונדזער קולטור-אוצר .די דאָזיקע רופן זיינען
נישט געבליבן אָן אָפּקלאַנג .מען פלעגט קיפּניסן צושיקן גאַנצע
בערג אַלטע לידער ,װאָס זיינען געזונגען געװואָרן אין אַלע עקן
לאַנד  --אַלטע ניגוניס פון רביאישע הויפן (ער איז ספּעציעל
געפֿאָרן צו די רביים און זיי דאָרט אויך געזאַמלט) :לידער ,ואָס

אונדזערע באָבעס און זיידעס האָבן געזונגען .קיפניס האָט זי
סעגרעגירט לט אַ סדר .ער איז אױיך אַרוניגעפאָרן איבערן
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כדהדושים

גאַנצן לאַנד ,אין די פאַרוואָרפנסטע שטעט אט שטעטלעך

און

אויפן אָרט דערגענצט די מאַטעריאַלן פון אונדזער שוין כמעט"
פאַרגעסענעם פּאָלקס-אוצר .ער האָט זיך געשטעלט פאַר אַ
לעבנס-ציל די אַלע מאַטעריאַלן אויפצולעב ,נישט לאָזן זי
פאַרגעסן כדי זיי דערנאָך צו קאָנען איבערגעבן די קינפטיקע
דורות .דאָס איז אָבער קיפניסן געלונגען בליז טיילווייז .ער
האָט באַוויזן אַרוסצוגעבן צוויי בענדער יידישע פּאָלקס-לידער.
די איבריקע בענדער האָבן שוין צוליב זײין טױט און צוליב דעם
גרױסן חורבן ,װאָס האָט זיך אָנגערוקט אויף אונדזער פאָלק,
נישט געקאַנט מער דערשיינען .דער גאַנצער אומשאַצבאַרער
אוצר פון נאָך נישט-פאַרעפנטלעכטע מאַטעריאַלן פון אַלע יידישע
פאָלקס-לידער און ניגונים זיינען פּאַרברענט געװאָרן בעת דער
אױיסראָטונג פון וואַרשעװוער געטאָ.
ממחס קיפניס האָט זיך נישט באַגוגנט בלויז מיטן זאַמלען
און פאַרצייכענען יידישע פאָלקס-לידער ,נאָר ער איז געװאָרן
זייער פּראָפּאַגאַטאָר און אויסטייטשער .ער האָט .צוזאַמען מיט
זיין פרוי ,די פאָלקס-זינגערין זמרה זעליגפעלז .דער ערשטער
אָרגאַניזירט אַ טור איבער אַלע יידישע ישוביט פון פּױלן א
גאַנץ אײראָפּע ,און אומעטום דערקװיקט דעם עולם מיט די
פּערל פון דער יידישער פאָלקס-שאַפונג ,װאָס ער האָט אוס-
געפירט צוזאַמען מיט זמרה זעליגפעלד .אַ סך לידער האָבן זי
געזונגען אין דועט .סיאיז שווער איבערצוגעבן װאָס פּאַר אַ
דערפרישסונג ,אויפלעבונג און אינטערעס זייערע אויפטריטן האָבן
אומעטום אַרױסגערופן .זי זיינען געווען די ערשטע אויסטייטשער
פון דעס יידישן פאָלקס-ליך.

|

ממחם קיפניט ,װאָס האָט נישט באַזעסן די איסערלעכע
מעלות ,האָט אָבער מײיסטערהאַפּט אינטערפרעטירט אַ ידיש
פאָלקס-ליד ,געזונגען מיט אַ סך געפיל ,יידישן חן און חכמה
אַגב ,איז ער געווען אַ גרױסער חכם) ,אַריײנלײגנדיק אין יעדן
ליד אַזױ פיל נשמה ,אַז דער עולם איז װי עלעקטריזירט גע"
 :װאָרן פון זיין זינגען .אין דִי שפּעטערדיקע יאָרן וען ער האָט
| צוליב

זיין עלטער,

פּאַרְלאָרן די

שפים ,האָט

ער אָבער

נאָך

אַלץ אַזױ פיין אויסגעטייטשט אלַיד ,אַז מען האָט אים געהערט
מיט גרויס אינטערעס .די לעצטע יאָרן האָט שון קיפניס אינ"
|
גאַנצן נישט געזונגען ,בלויז זמרה זעליגפעלד איז אױיפגעטראָטן
אויף אָוונטן פון יידישן פּאָלקס-ליד.
מנחם קיפּניס האָט אויסער דער פּאָפּולאַריטעט ,װאָס ער האָט
זיך דערװואָרבן דאאַַנק זיין אויסטייטשתג פון יידישן פאָלקס-ליד,
אַלס טעאַטער -רעצענזענט און זין פובליציטטישער טעטיקייט,
זיך קונה שס געווען מיט זיין פעריע סאַטירישע אַרטיקלען ,װאָ
ער האָט געדרוקט אין ואַרשעוער יהיינטי אונטערן נאָמען יפּאַן
מעצענאַסי .ער האָט אױך ליב געהאַט די פּאָטאָגראַפיע-קונסט;
אַכט וואונדערבאַרע אויפנאַמעס ,און געװאָר ,צװישן אַנ"
געמ
דערע ,אויך אַ שטענדיקער פ=רעסע-פּאָטאָגראַפּיסט פון ניריאָר-
קער פאָרווערטסי.
איז געװען אַ גרױסער אָנהענגער פּתס ידישן
 קיִפּניסאַטער און יידישן אַקטיאָר ,וועמענס איבערגעגעבענער ,אויסגע"
טע
ער פריינט ער איז פּאַרבליבן ביזן סוף פון זיין לעבן
פּרואווט
שט איין אָנפּאַנגער-אַקטיאָר אָדער אַקטריסע האָט אים צו פּאַר-
ני
די קאַריערע ,און דער יידישער אַקטיאָר האָט עס גע"
דאנקען
פּצושאַצן .ער האָט קיפּניסן אויפריכטיק ליב געהאַט.
וואוסט וי אָ
דערּמאָן זיך אַן עפיזאָד פון מיינע קינדער-יאָר .איך
איך
בין דעמאָלט אַלט געווען
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זיגמונט

באַנד
 -ניט קיין גאַנצע  31יאָר .מיר זיינען געווען שילער פון קרינ-סקיס גימנאַזיע אין ואַרשע .צװאַמען מיט זיגמונטן האָבן מיר
דעמאָלט אָנגענזריבן אַ דראַמע יוואוהין?' מיר זיינען אַװועק
צו קיפּניסן און געװואָלט הערן זיין מיינונג וועג! דער פיעסע.
קיפּניס האָט אונדז אַרױסגעויזן אַזויפיל וואַרעמקייט ,געגעבן
אונדז אַזױפיל גוטע עצות ,אַז מיר זיינען אַרױס פון אים דערי
מוטיקט .נאָכן איבערלייענען די פיעסע ,האָט אונדז קיפּניט
געזאָגט ,אַז מיר ווייזן אַרױס אסַך פאַרששטענדעניש פאַר דער
בינע און מיר דאַרפן דעם הויפט -טראָפּ לײגן אויף עווישפיל-
קונסט .זיינע נביאות וועגן אונדז זיינען טאַקע מקוים געװאָרן".
זלמן זילבערצווייג ,וועלכער איז געקומען אין אָפטן קאָנטאַקט
מיט ק ,,האַלט:
,קייס פאַרדינסטן פאַר דער קולטיווירונג פון יידישן פאָלקס-
ליד זיינען אומגעהויער .הגם מען קאָן אים נישט באַטראַכטן
פאַר קיין פּיאָנער ,ווייל אין פּעטערבורג האָט מען שוין פריער
זיך אָנגעהױבן צו פאַראינטערעסירן מיטן יידישן פּאָלקס-ליך,
דאָך האָט זעלטן ווער אויפגעטאַן ממשותדיקעס אַזױיפיל פאַרן
יידישן פאָלקס-ליד און פּאַרן פאָלקלאָר מיט װאָס דאָס איז פאַר-
בונדן ,וי קיפניס ,וייל ער האָט זיך נישט פאַרלאָזט איף דער
שריפטלעכער פּראָפּאַגאַנדע ,נאָר מינדלעך ,דורך די קאָנצערטן,
וועלכע ער האָט יאָרן -לאַנג געבראַכט בכל תפוצות פון יידיעוע
פאָלקס-מאַסן ,אַליין אָדער מיט זיין גאָר-באַגאַבטער פּאַרטנערין
זמרה זעליגפעלד ,צוריקגעבראַכט אויף אַ באַוואוסטזיניקן אופן
צום פאָלק דאָס יידישע פאָלקס-ליד .,דורך זיינע אינטערפּרעטאַ-
ציעס ,דורך זיין איבערגעבן אַזוי פאָלקסטימלעך ,אַזױ חנודיק,
היימיש ,אינטים און האַרציקינאָטנט דאָס יידישע פאָלקס-ליך,
האָט ער עס גװאַלדיק באַליבט געמאַכט און צוגעגעבן דערצו
חשיבות ,עס אַרױסגעהױבן פון דער ששפלקייט אױיף וועלכער
מען האָט דערויף געקוקט .ער האָט דערפירט ,דורך זיינע קאָנ-

 צערטן ,אַז נישט נאָר אין הייזער פון אָרעמען בעל מלאכהאָדער פאָלקס-מענטש האָט מען אָנגעהויבן צו הערן דעם פאָלקס-
ניגן און די בחנטע ייִדישע פאָלקס-לידער ,װאָס האָבן אויס-
ג|עדריקט די אַלע פאָלקס-געפילן ,נאָר אויך די יידישע אינטעלי-
|

גענץ האָט אָנגעהױבן אונטערברומען" אָט די פאָלקס-לידער,
און שפּעטער גערן זיי פאַרלאַנגט אין די פּראָגראַמען פון יעזן
יידישן קאָנצערט אָדֶער קאָנצערט פון יידישער זינגער.
קיפניס איז אויך געווען אַן אויסגעצייכנטער קריטיקער .ער
האָט זייער גוט געקענט די שװואַכע זייטן פון יידישן שוישפילער
און פון יידישן טעאַטער בכלל ,און זיינע רעצענזיעס ,דורכגע-
דרונגען מיט הומאָר און סאַטירע ,האָבן אַ סך מיטגעהאָלפן
אויסצורייניקן דאָס יידישע טעאַטער אין פוילן פון דעם  דייט-
שמעריזםײ צו וועלכן עס איז געווען צוגעוווינט צוליבן פּאַר-
ווער צו שפּילן יידיש און די ,בראַוואורע" מיט וועלכער יידיעזע
 -אַקטיאָרן האָבן יגענומען

די גאַלעריע.

קיפניס האָט אויך דעם גריסן פאַרדינסט ,וואָס ער האָט
געזאַמלט ,אויפן אָרט און שטעל ,אין כעלעם און אין דער סביבה,
אויסער בכל? צווישן פאָלק ,די ,כעלעמער מעשסות" ,וועלכע ער
פלעגט

פריער

דרוקן אין 'היינט'

און דערנאָך זיי אַרױסגעגעבן

אין אַ בוך,

קיפּניס איז געווען איסער קינסטלער ,אוֹן אַ האַרציקער
קינסטלער ,אויך אַ וויכטיקער עסקן פאַר דער יידישער פאָלקט-
קולטור דורך זיין זאַמל-אַרבעט ,װאָס ער האָט געטאָן נאָך
איידער

דער אִייואָי

איז געשאָפן געװאָרןײ.
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עטסיקאַן
?

פון

אַברהם זאָק שרייבט:
  ...קיין צו שטאַרקן טענאָר האָט ניט קיפניט .אָבער ער איזאַ גרויסער בעל-מנגן אַ זינגער מיט איַידיען נוסח ,מיט עכט
יידישן קנייטש ,מיט ספעציפיש יידישע פליטערלעך ...זייער
קיפּניסעס און זעליגפעלדס) דעפּערטואַר איז געווען אומגעהייער
רייך ,קיפּנים איז אגב געווען אַ זאַמלער פון יידישע פאָלקסלידער.
וואוהין ער פלעגט קומען ,פלעגט ער זוכן און נאָכפרעגן בי
פאָלקס-מענטשן אױיף ניגנים ,פאָלקסלידער ,פּלעגט אויסהערן
דעס און יענעם און פאַרצייכענען עס אין נאָטױ.
און בער י .ראָזען שילדערט אַזױ ק',ס אַ קאָנצערט:
;אין זאַל באַוייזט זיך דאָס פּאָפּולערע פּאָלקס-זינגער-פּאָרל
 -קיפניס און זעליגפעלד .קיפניס רעדט מיט אַ נאָז-רעזאַ-נאַנס .ער איז אַלט .די האָר זיינע זיינען שוין פון לאַנג גרױ,
אָבער זי זיינען תמיד זאָרגפעלטיק געפאַרבט אויף פּעך-עװואַרץ.
רַעשטל פון אַן אַמאָליקן טענאָר  ---שוינט
די שטימע זיינע  --א
ער ,היט ער אָפּ טאַקע מיט אָט דעם נאָזדרעזאַנאַנס מיט וועלכן
ער רעדט צו די קעלנערקעס .אַפּילו ביים עסן פּראָבירט ער די
שטים זינע און לאָזט זיך אָפּט הערן מיט אַ זינגערישן יא",
מי-מיי איבערן גאַנצן זאַלֵײ.
ז .סעגאַלאָװיטש אין זיין בוך  ,טלאָמאַצקע "2

שרייבט:

,דאָם ,װאָס פאָלק האָט געשאַפן אין משך פון דורות ,איז
געווען צופיל ,אַז איין דור זאָל עס צווויפזאַמלען און קאַנצענ-
טרירן .קיפניס איז אין דעם הינזיכט געווען דער גרעסטער
זאַמלער .ער האָט פיל לידער באַאַרבעט מװיקאַליש און לי-
טעראַריש .ער האָט אַלײין די לידער געזנגען און אַלֵיין זי
אַרױסגעגעבן אין זאַמלביכער .פיל מֹאָל האָט ער אױך גערופן
צו זיך אַ היים און געוויזן גאַנצע אוצרות ,וואָכ האָבן געוואַרט
(אויף) זייער תיקון ,געוואַרט ,אַז יידיש עולם זאָל זיי דערהערן.
פיל פון די לידער האָט ער פאַר מיר געזנגען און געלייענט.
געווען אין די לידער פון פאָלק פי? טיפע איבערראַשונג ,אַ
זאָס איז אַלץ
געלייטערטער ידישער ח ,נשמה יזישע...
פּאַרניכטעט געװאָרן צװאַמען מיט פאָלק..
קיפּניס איז געווען אין אונדזער קרייז אַטייערער ששאטעך.
דאָך נישט קיין אָפּשפּאַסער .דאָרט וואו ער איז געזעסן ,צו זיין
טישל ,האָט זיך דער עולם געזאַמלט .איינס האָט מען געוואוסט,
אַז זיצנדיק מיט קיפניסן און שמועסן ,װועט מען אין עצבות
|
נישט אַרײנפאַלן,
 .,,דער ייד פון קליינעס שטעטל האָט תמימוזדיק ליב געהאָט
דאָס לעבן און די נאַטור .עס איז געװען אַ יידישער פּאַנטעיזם.
יידישע מעלאָדיעס געוועבט מיט קלאַנגן פון דער אַרומיקײט.
עס זיינען געווען יידיטוע מװיקאַנטן ,וועלכע האָבן די מעלאָדיעס
אױיסגעשפּילט .עס האָט זיך שוין באַװיזץ דער דיכטער ,דער
יידישער ,וועלכער האָט עס אַלץ געוואָלט אויסזינגען .דער פּאָלקס-
זינגער מנחס קיפּניס איז געווען װי אַ פאַרמיטלער צוישן
פאָלק און דיכטער.
ער האָט ליב געהאַט דעם פאַריין וי דאָס לעב און אַרײנ-
געבראַכט האָט ער דאָרט אַ סך לעבן .שױן געװען נישט ינג,
האָט ער דאָך געהאַט אַ שװואַרצן קאָפּ מיט האָר .עװאַרץ
דערפאַר ,ווייל ער האָט זיי געפאַרבט ,און אין װאָרשע האָט מען
זיך אױף דעם חשבון געוויצלט .מען האָט געזאָגט ,אַז אין
שטאָל געפינען זיך זקנים ,וועלכע געדענקען נאָך ווען קיפנים
איז גרוי געװוען"..
אין זיין אַרטיקל צקו'.ס  52יאָריקן מזיקאַליש-ליטעראַרישן

ר יד

ר

שן

טעאַטער

יוביליי .,שטעלט

זיך נחמן מייזיל באַזונדערס אַפּ אויפן כאַראַקטער

פון יק'.ס מאַטעריאַלן און דעם אופן פון זיין שרייבן;

;מ .קיפניס איז אַ ימעין הנובעי .אקַװאַל ,װאָס שועפט זיך
גאָר קײינמאָל נישט אױס .ער איז פול מיט מעשיות ,מיט איין-דרוקן ,מיט באַגעגנישן ,מיט עפיזאָדן ווי אַ מילגריים.

און וויפ?

| ער דערציילט נישט ,וויפל ער שרייבט נישט ,איו עס אים אַלץ
קאַרג .ער האָט נאָך אַלץ װאָס צו דערצײילן גאַנצע אוצרות
 ..בי וועמען עס איז
ליגן נאָך בי אים נישט אויסגעשעפט.
דער מוסר השכל ,און ביי אֹים ,ביי קיפּניסן ,איז דער עיקר דער
סיפור המעשה .אין זיין שרייבן איז ער מער פון אַלץ שילדערער,

| מאָלער .אַ שטריך צאוַ אשַטריך ,און עס ואַקסט אס אַ בילד.
ער איז נישט דער דערציילער ,װאָס שאַפט יאַ יש מאיי .סתם
מעשיות אין דער װעלט .ער באַלעבט און קלידט אָן אין
רעאַלע קליידער געוועזענע לעבנס ,געשטאַלטן ,װאָס זיינען גע-
ווען און האָבן געווירקט אינם לעב .ער גראָבט אס פאַרלע-
גענע ,פּאַרגעסענע מאַטעריאַלן און לאָזט זיי באַאַרבעטן דורך
זיין פאַנטאַזיע .ער דערלאַנגט

זי דעם

לעזער

איף

אַן איינפאַכן

אופן( ,נישט געקינצלט ,נישט פאַרליטעראַרישטײ ...ער האָט
ליב און איז פּאַרליבט אין דער ועלט ,װאָס ער דערציילט וועגן
איר .ער האָט הנאה פון דעם דערציילן ,און נאָך איידער ער
שריבט אָן אַ מעשה ,אַ הומאָרעסקע ,איז ער גרייט אייך זי
איבערצודערציילן טאַקע אַזױ אױף איין פוס ,שטיערדיקער-
הייט ,און זיינע אױגן צעפינקלען זיך ,און די פיינע געשיכטע
וויקלט זיך אַזױ פּאַנאַנדער ,און אָפטמאָל איז מען חושד גאָר,
אַז בעתן דערציילן ואַקסט אױס בי אים אַ געשיכטע ,װאָס
ועט זיין שטאָף פאַר אַ הומאָרעסקע".
און ביי אַן אַנדער געלעגנהייט פאַרצייכנט נ .מייזיל:
אאון מנחם קיפניס און זיין פרוױ זמרה זעליגפעלד ביי אַ
טישל .רעכטס אין ווינקל ,איז געווען זיין אָרט איז ער אַזױ
געזעסן דאָרטן און געהאַלטן אין איין דערציילן מעשיות ,וואָס
ער האָט דערנאָך געשריבן אייהןיינטי .דאָט זיינען געוען
מעשיות פון חזנים ,װאָס ער האָט געקענט אויסגעבונדן ,אָדער
גאָר געשיכטעס פון באַרימטע אָפּערע זינגערס ,װאָס ער האָט
-גוט

געקענט

פון

די

יאָרן,

װואָס

ער

איז

געווען

אין

כאָר

אין

דער װואַרשעווער אָפּערע ,און שוין אַ ביסל פאַרגוזמאט און פאַר-
ליטעראַרישט .ער האָט אויך פאָרויס דערציילט דעם פעליעטאָן,
װאָס ער האָט אָפּט געשריבן ,װעגן זיינע מכלומרשטע שמועסן
מיטן יפּאַן מעצענאַסי -- ,אַ פוילישער שונא ישראל ,אַן אַנטי"
סעמיט ,װאָס איז אַלעמאָל געקומען צו אים ,צו קיפניסן ,מיט
טענותז און מאָנונגען קעגן יידן און יידישקייט .ער האָט דער-
צײילט גערן און מיט הנאָה ,און דאָס האָט אי'ט אינספּירירט
דערנאָך אָנצושרייבן עס מיט זיינע גרויסע יקאָטשערעסי פאַר
דער צייטונג ,װאָס פשוטע ײידן האָבן געלעקט דִי פינגער ,און
סיאיז זיי גאָרנישט מאוס און נמאס געװאָרן".
אפרים קאַגאַנאָווסקי כאַראַקטעריזירט אים אַז:
;-.אַ חוץ דעם איז מנחם קיפּניס געווען דער אומבאַגרע-
נעצטער הערשער איבער די חזנים פון דער גאַנצער יידישוער
וועלט פון פוילן און ליטע .זיין ואָרט איז געווען דאָס װאָגיק"
סטע ביים אויפנעמען אַ חזן אין אַ שול ,נישט אױסגעשלאָסן די

גרויסע װאַרשעווער סינאַגאָגע .צוליב דעם איז זיין שטוב געווען
באַלאַגערט פון חזנים פון אַלע שטעט ,ואָס זיינען געקומען צו
אים נאָך אַ הסכמה .וועגן די וויזיטן פון די נאַרישעוואַטע ,פּראָ-
 ווינצער חזנים האָט מנחם קיפניס דערציילט ואונדערבֿאַרע מע"8
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לקדושים

באַנד
און חוץ דעם פלעגט ער איך אויפנעמען געזאַנג-און שטימע-
פּליטן פאַר פאָנאָגראַפן .ער האָט אַמאָל אִויך אויפגענומען פרצס
שטימע ,איז אים אָבער די פליטע צעבראָכן געװואָרן און מיט
איר די איינציקע מעגלעכקייט צו דערהאַלטן דעם קלאַנג פֿון
פּרצס קנאַל-דונערנדיקער שטימע לדודות.

שיות ,דען ער האָט זי געקענט מיט יעדן פּינטעלע .ער האָט
דערציילט פון חזנים ,וװאָס זיינען געקומען צו אים פאַרטאָג,
גלייך פון דער באַן ,און אים געוועקט מיט זײערע יכליםי .עס
פלעגן טײלמאָל בי אים אין שטוב פאָרקומען ידועלױ צוויען
עטלעכע חזנים צװאַמען
! ..מנחם קיפניס איז געווען יינגליש-קליין און פלינק בִין
אין די עלטערע יאָרן .זיין פּנים איז געווען ברוין אָפּגעברענט
פון עפּעס אַ זון ,און זיינע אויגן האָבן געשפּילט מיט אװַואַרעמ-
קייט און לוסט פון אַ וױיטן קלימאַט .ער איז געלאָפן אויף זיינע
קליינע ,פלינקע פיס מיט אַ הונגער צו פאַרווי לונג און פריי"
לעכקייט .צו קאָלירן ,צו טעאַטער ,צו קונסט ,צוֹ הומאָר ,צו
געלעכטער .ער איז געווען פול פון פריידיקן געזאַנג פון עפעס
אַן אַלטער יידישקייט.
וװען מען האָט אים געזען איבער די ואַרשעשוער יידישע
גאַסן מיט זיין וייסער יפּאַנאַמעי אױף די שיאַרץ בלילעכע
האָר ,אין דער גאָלדיקער טונקלקייט פון זיין קליין ,פּאַרשפּילט
פנים ,האָט זיך געדאַכט ,אַז ער איז פאַרבלאָנדושעט געװאָרן
צו אוודז ,װוי אַ קליינער איטאַליענער ,אַ צעזונגענער יגאָנדאָ-
ליערי פון די שטראַלנדיקע און פריילעכע וענעציאַנער קאַנאַלן.

שעווערישקייט ,פון געמיטלעכער וואַרשעוער יפּראָשעןפּאַנאַי-
בירגערלעכקייט .ער האָט זיך שטאַרק אַסימילירט מיט וואַרשע,
מיטן פּױלישן יידישקייט ,כאָטש זיין קינדהייט און יוגנט איז
געוועזן הארב און רוסיש-יידיש .קיפניס איז געווען מאַטעריעל
זייער גוט סיטוירט -- .ער האָט אַפילו געהאַט אַ שם פון אַ גביר.
און יעדער גביר  --און דער עיקר אַ גביר ,װאָס דרייט זיך
אַרום צווישן קבצניס  --האָט דאָך אַ שם פּאַר אַ קאַרגן גע-
װױנט האָט ער אױף אַ גביריש-בחורישן שטײגער אין אין
שײינער שטוב בי יענעם ,אױיך נאָך זיין פּאַרבינדן זיך מיט
זיין שילערין ,דער זינגערין זמרה זעליגפעלד .זיין שטוב איז
געוועזן פול מיט אַלערלײ קוריאָן און זאַכעלעך און אַלט מעבל
און זיין אייגענער שרייב-טיש איז געוועזן אַן אַלט שטיק פון
אַן אַמאַליקן פוילישן שלאַכטשיץ מיט אַלערלײ געהימע און

קעגנשטאַנדן ,או אַלץ,

דאָ-

זיין שטוב איז פֿול געווען פֿון צענדליקער

צו װאָס מען האָט זיך צוגערירט ,האָט געזתנגע די צוקער-
פושקע האָט געזונגען ,די אַלטע איטאַליענישע קאַטערינקע האָט
געזונגען ,און מיטאַמאָל האָט אױיסגעשלוקערצט אַ ליד אַ פֿאַר-
צייטיקער ,פּאָנאָגראַףי מיט װאַלצ ,װי אַ שטים פון יענער

וועלט.

אַ חוץ דעם איז דאָס פענצטער און די גאַנצע סטעליע

געווען באַהאָנגען מיט שטײיג ,וואו עס האבן אַרומגעפינטלט
פֿאַרשײיזנקאָליריקע פֿײגל ,װאָס האָבן פֿאַרקלונגען די שטוב.
און ער אַליין ,דער קליינער יירישער איטאַליענער ,מנחם קיפניס,
האָט געבליצט מיט זיינע הייסע אױיגן ,און עס האָט זיך געדאַכט,
אַז אויך ער איז אַ פאַרביקער און זינגעדיקער פױגל פו אַ
זניק לאַנד ,װאָס איז געשיקט געװאָרן צו פאַרקלינגען מיט
נגינה די טרױיעריקע יידישע וועלט.
אין די ראש השנה-און יום כפור-טעג האָט מען געזען מנחם
קיפּניסן לויפן פון איין שול אין דער אַנדערער .ער איז געלאָפן
כאַפּן אַ שטיקל יידיש געזאַנג .אומעטום ,וואו עס האָט זיך
געציקלט אַ חזן ,האָט קיפּניס געוואוסט פון וואַנען ער איז גע-
קומען .ייזן האָבן אים אדומגעדינגלט און געהערט זיין מבינות.
אָבער אין דער אמתן איז מנחם קיפּניס געלאַפן זוכן זיין יוגנט,
דאָס געמיט פֿון זיינע קינדער-יאָר ,װאָס איז געווען אוין לע"
בעדיקער ניגון פון דורות".
מלך ראַװיטש כאַראַקטעריזירט אים אַזױי:
גנישט קיין הויכער איז ער  --מנחם קיפּניס  --האָט זייער
אַן אויסדרוקספול פּנים ,אַלעמאָל פול מיט לעבן און באַוועגונג.
סימנים פון פאָקן אויפן פנים  --סימנים פון אַ שווערער קינד-
הייט און יוגנט ,אַ מענטש ,װאָס האָט זיך עװוער געדאַרפט
דורכשלאָץ צו דעם ,װאָס ער האָט דערגרייכט ,און דערגרייכט
האָט קיפּניס אַ סך פּאָפּולאַריטעט אױיף אַ סך געביטן .ער איז
געווען אַ זינגער בי חזנים ,אַ זינגער אין כאָר פון וואָרשעוער
מלוכה-אָפּערע ,אַ פאָלקס-לידער-זינגער ,אַ זאָמלער פון פּאָלקס-
ניגונים און לידער און אַן אַרױסגעבער פון זיינע אייגענע זאָמ"
לונגען ,אַ פעליעטאַניסט אין יידישע צייטונגעו או אַ מחבר
פון אַנעקדאָטן און הומאָרעסקע-ביכער ,אַן אַמאַטאָרן-פאַטאָגראַף,
װאָס האָט גראָד גוטע רעזולטאַטן דערגרייכט אויף דעם געביט,

קיפּניס איז געווען די סאַמאָראָדנע פאַרקערפּערונג פון װאַר-

אָפּענע שופלעדלעך

און טריק באַהעלטערס

פאַר געהיימע

קומענטן און ליבעס-בריו ,װאָס מען דאַרף באַהאַלטן פֿאַר דער
גראַפינע אָדער באַראָנין .לאַנגװײליק איז שוין נישט געועזן
ביי קיפניסן .אָט וייזט ער דיר טשױקאַװע פֿאָטאָגראַפֿיעס אין
אַלערלײ טשודאַטששנע ,צופעליק-אויפגעכאַפּטע פּאָזעס פון באַ"
רימטע יידישע שרייבער .אָט ויזט ער דיר בריו פון זי און
אָט מאַנוסקריפטן זײיערע ,און אַלץ איז מאָדנע און אויסערגע-
ויינטלעך און קוריאָז ,ווייל קיפנים האָט ליב געהאַט אַלערלײ
|
קוריאָזן.
די װיטאַליטעט פון דעס ייד האָט גאָר קיין גרענעצן נישט
געהאַט ,און אַלעמאָל האָט ער געהאַט צייט ,אויך קיינמאָל זיך
נישט געיאָגט .אָט גײט ער זיך פּאַמעלעך פון רעדאַקציע ,וואן
ער האָט איבערגעלאָזן זיין העכסט אַקטועלן פֿעליעטאָן  --אַ
שמועס מיט אַ װאַרשעווער פאַן מעצענאַס  --און ער גייט אין
ליטעראַטן-פֿאַריין אויף אַ זיצונג ,ווייל ער האָט אייביק באַלאַנגט
צו דער פֿאַרוואַלטונג ,און נאָך דער זיצונג װועט ער נאָך זיצן
און בטלענען מיט חברים ,און אין אָוונט פארט ער אַװועק אױף
אַ קאָנצערט אויף יענעם עק פּוילן ערגעץ און אויף צו מאָרגנס
דאָרף ער וידער זיין אויף אַ קאָנצערט אױף דעס עק פױלן
ערגעץ .און אויף צו איבערמאָרגנס האָט ער זיך גאָר זיין יער-
לעכן קאָנצערט אין ואַרשע פאַר אַ פאָר טויזנט מענטשן און
חוץ די קאַנצערטן ,װאָס ער אָרגאַניזירט זיך אַלײן ,איז ער
נאָך פאַרבונדן מיט דעם היימישן אימפּרעסאַריאָ יאַנקעלע דאַנ-
ציגער אין גאַנץ פּױלן  --און װער קען נישט יאַנקעלע דאַנצײי
קער אין גאַנץ פױלן  --או אָט ברענגט מען אַרײן אַ פריט)
פּעקל יפאָרווערטסױ ,איז דאָרט גאָר דאָ אַ גאַנצע זייט מיט
קיפניסעס בילדער ,און גאָר גוטע בילדער ,אַן אמתע זייט מיט
פאַראייביקונג פון פאַרשווינדיקע יידישע טיפן פון קראַשינסקיס
גאַרטן און די נאַלעווקעס.
שוין נאָענט אַ זעכציקער ,קיין סך שטימע איז שון נישט
געוועזן און אַלעמאָל אָפּטער פלעגט שוין זיין פּאַרטנערין אויפ-
טרעטן אַלין ,אָבער קיפניס האָט נאָך נישט נאָכגעגעבן ,און בי

אַ פאַסיקער געלעגנהייט פלעגט ער זינגען און ענטזיאַזמירן דעם
עולם ,זיין עולם פון צענדליקער יאָרן .די פאַרדינסטן קיפני-
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סעס ביים פּאָפּולאַריזירן דאָס יידישע פאָלקס-ליד זיינען גרעסער
װי מען שטעלט זיך דאָס געויינטלעך פאָר .זיכער איז ער דער
גרעסטער אױף דעם געביט .און כאָטש ער האָט ליב געהאַט
דערפאָלג ,פלעגט ער אים אָבער קיינמאָל נישט דערגרייכן מיט
ביליקייט .וואו נאָר עס האָט זיך ערגעץ פּאַיאַװעט (באַוויזף אַ
נייער יידישער פאָלקס-ניגון ,האָט אים שוין קיפּנים אויפגעכאַפּט
און פּאַרשריבן און אַלעמאָל שפּעטער מיטגעטיילט פון וועמען
ער האָט די נייע פּאָלקס ווערטער אָדער פּאָלקסיניגון באַקומען.
 ,.ז.יינע פּאַלקס-לידער-זאַנולונגען װאַנדערן איבער דער
וועלט ,ליגן אויף יעדן יידישן זינגערס נאָטן-טיש ,און וואו נאָר
אַ קאָנצערט פון יידישע פאָלקס-לידער ,איז שוין זיכער אַ האַלבער
פּראָגראַס גענומען פון קיפּניסעס זאַמלונגען".
י .י .טרונק אין זיבעטן באַנד ,פּױלן" ווידמעט אַ ספּעציעל
קאַפּיטל ק'.ן,
וועגן זיין לעצטן עטאַפּ און טויט שרייבט יאָנאַס טורקאָו:
זיך מנחם
האָט זיך
ער איז
שרייבער

גביים אױיסבראָך פונם (צוייטן וועלטש)קריג האָט
קיפניס און זיין פרוי געשונען אין ויאַרשע .קיפניס
כאַלד אַרינגעװואָרפן אין געזעלשאַפּטלעכער אַרבעט.
געווען פאַרוואַלטונגס-מיטגליד פון פאריין פון יידישע
און געטאָן פֿיל נוצלעכע געזעלשאַפֿטלעכע אַרבעטן
אין יאָר  2491האָט קיפניס אין געטאָ באַקומען אַ בלוט-
אויסגוס אין קאָפּ און איז געשטאָרבן .קיפנים האָט געהערט צו
די גליקלעכע פון דער ששרייבער-און אַרטיסטן-מעפּחה ,װאָס זיינען
געשטאָרבן מיט אַ נאַטירלעכן טױיט .נישט אַלע האָבן דאָך
געהאט אָזאַ זכיה ...זיינע חברים ,פריינט און פאַרערער האָבן
אים איינגעאָרדנט אַ שיינע לױה און אים מספיד געווען ביים
קבר אױפֿן גענשער בית-עולם .די יידישע טעאַטער וועלט --
פּונקט וי די גאַנצע יידישע קולטור וועלט אין וואַרשע  --האָט
אים אָפּגעגעבן זיין לעצטן ,פֿאַרדינטן כבוד.
זמרה זעליגפעלד איז עטלעכע מאָל אויפגעפראָטן אין ואַר-
שעווער געטאָ מיט פאָלקס-לידער .נאָך איר מאַנס טױט האָט זי
די קיפּניס זאַמלונג ,װאָס איז נאָך נישט פאַרעפנטלעכט געװאָרן,
אָפּגעהיט וי אַן אויג אין קאַפּ און אַלץ געהאָפט ,אַז וי נאָר די
מלחמה ועט זיך ענדיקן ,וועט זי פאַרעפנטלעכן די לידער-
זאַמלונג און פאַראייביקן לערמיט קיפניסעס נאַמען מיט זיין
ליבלינג-ווערק .צום באַדױערן האָט דער גורל אַנדערש געװאָלט.
בשׂעת דער יאויסזידלונגי איז זמרה זעליגפעלד ,דער אַמאָליקער
ליבלינג פון די יידישע מאסן ,אוועקגעשיקט געװאָרן קיין טרע-
בלינקע אין די גאַזדקאַמערן .זי איז פאַרעוואונזן אויף אייביק
צוזאַמען מיט דעם גרויסן קיפניס-פאָלקס-אוצר אין צזאַמען מיט
די זעלביקע יידישע מאַסן ,וועלכע זי האָט אַמאָל ,צוזאַמען מיט
איר מאַן מנחם קיפּניס ,אַזוױפיל פרייד פאַרשאַפטײ.
עמאַנואל רינגעלבלום שרייבט אין ,כתבים פון געטאָ?:
 ,אַ סד מאַטעריאַל פאַר אַ טאָגבוך |פון דער ואַרשעווער
געטאָן האָט געזאַמלט דער באַקאַנטער-זינגער אוֹן זשורנאַליסט
קיפּנים .נאָך קיפּניסעס טויט האָבן מיר געמאַכט באמיונגען אַרײן-
צובאַקומען די דאָזיקע מאַטעריאַלן אין עי'ש (,עונג שבת') ,די
אלמנה איז אָבער דערויף נישט איינגעגאַנגען זי איז צוגענומען
געװואָרן אויפן אומשלאַג-פּלאַץ און פון די מאַטעריאַלן איז ניששט
געבליבן קיין זכר".
מאַרק טורקאָוו אין דער הקדמה צוֹ דער אַרגענטינער אױיס-

גאַָבע פון די דורך.ק'.ן געזאַמלטע יידישע פאָלקס-לידער ,שרייבט:
;--אין משך
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געוװוינט אין װאַרשע ,האָט ער זיך פֿולשטענדיק צװאַמענגע-
לעבט מיטן וואַרששוער און בכלל מיטן פּוילישן יידנטום .ער

איז געװואָרן אַ באַשטאַנד-טײל פון דעם-אַזוי פאַרבנרייכן יידישן
פּאָלקס-שאַפּן אין פוילן ,און האָט מיט זיין אַלזײיטיקן טאַלענט

באַרייכערט דאָס פּוילישע-יידישע קולטור-לעבן .קיפּניט האָט
פיל בײגעטראָגן פאַרן וואוקס פון יידישׂע קולטור-אינסטיטר
ציעס ,פאָלקס-כאָרן ,יידיש טעאַטער א .ד .ג .אין משך פון
העכער  02יאָר ,װאָס עס האָט עקזיסטירט דער ידישער ליטע-
ראַטן און זעזורנאַליסטן-פאַריין אין װואַרשע ,איז קיפניס געווען
דאָרט אַ צענטראַלע געשטאַלט .זינט זיין גרינדונג ,ווערנדיק אַ
מיטגליד פון דער ערשטער פאַרוואַלטונג ,ביז צום חורבן ,האָט
קיפּניס אַלע יאָרן ,כמעט אָן שום אונטערברעכונג ,געהערט צו
זיינע אַקטיװויסטע טוער.
ער איז געוען אַ מענטש פון דער יידישעו באָהעמע ,האָט
ליב געהאַט די יידישע גאַס ,האָט ליב געהאַט דאָס טומלדיקע
יידישע פאָלקס-לעבן ,האָט ליב געהאַט דאָס לעבן אין קאַפעען
און ליטעראַרישע קיבעצאַרניעס ,אָבער יטלאָמאַצקע 31י איז
געווען זיין היים ,אין די גוטע און אין די שלעכטע ציטן וען
מען האָט זיך געפרייט ,מען האָט געטאַנצט און וען מען האָט
געקעמפט און זיך אַרומגעקריגט .דער קליינוואוקסיקער ,ראַרינ-
קער מ .קיפניס מיט זיין געשטופּלטן פּנים ,מיט א וױיסן פלעק
אויפן אויג ,איז שטענדיק געווען אַ פריילעכער ,אַ לאַכעדיקער,
פול מיט גײסט און פול מיט הומאָר .ער איז געווען אַ נישט-
אױסגעשעפטער קװאַל פֿון דעס יידישן פֿאָלקס-הומאָר מיט
וועלכן ער האָט באַרײכערט די יידישע פרעסע.
ער איז געווען פּאָפּולער נישט בלויז אַלס דערפאַלגרײיכער
יידישער פאָלקס-זינגער ,אַלס זאַמלער פון דעם יידישן פאָלקלאָר י
און פאָרשער פון דער יידישער נגינה ,נאָר אויך אַלס פעליעטאָ-
ניסט ,װאָס האָט געהאַט אָריגינעלע אײינפֿאַלן ,געשאַפֿן הומאָרפֿולע

טיפן ,געשטאַלטן און ווערטלעך ,װאָס פלעגן שנע? פּאַרוואַנדלט
ווערן אין פאָלקס-ווערטלעך צווישן אַלע קרייזן פון דער יידי-
שער באַפֿעלקערונג .דער יידישער צייטונגס-לייענער האָט זיך
נישט בלױז גערעכנט מיט קיפּניסעס מיינונג ,װאָס ער האָט
אַרױסגעזאָגט אין זיינע מחיק-רעצענזיעס ,אין זיינע אָפּהאַנדלו-
גען וועגן חזנים און זינגער ,נאָר האָט געזוכט יעזן פֿרײטיק אין
יהיינט'

קיפּניטעס

עומועס

בי

סעײאַדעני

אין קאַפֿע-הױז

מיטן

יפּאַן מעצענאַסי (אַ טיפ פֿון אַ פּוילישן אַדװאָקאַט ,װאָס ק .האָט
אויסגעטראַכט ,וועלכער פלעגט אין אַלץ באַנזולדיקן ייד אַרױס-
ברענגען די אַנטיסעמיטישע טענות ,אָבער ק .פלעגט אים אין
דעם כלומרשטן שמועס

תמיד ענטפערן

און באַזיגן דורך אַ של?

פון יידישן פּאָלקס-הומאָר און יידיששע חכמהן.
נישט װיניקער גײסטיקן הומאָר האָט קיפניס אַרויסגע-
בראַכט אין זיינע אָריגינעלע טעאַטער-הומאָרעטקעס ,אין די
כעלעמער מעשיות און טתם רייזע-פֿעליטאַנע ,װאָס ער פֿלעגט
פּאַרעפנטלעכן און אין וועלכע ער האָט געבראַכט צום אויסדרוק
דעם יידישן לעבנס-שטייגער אין די קליינע שטעטלעך ,די יידי-
שע פּאָלקס-סביבה .ווען מען װועט צונויפזאַמלען און אַרױסגעבן
די וויכטיקסטע פון זיינע אַרבעטן ,װועט די יידישע פאָלקלאָר-
ליטעראַטור בלי ספק געווינען אַ װיכטיקן אוצר וועגן דעם פאַרי
גאַנגענעס יידישן לעבן
-מ .קיפניס איז איך געווען איינער פון די באַטײטנסטע

פּאַרשער אויפן געביט פון חזנות און זיינע אַרבֿעטן וועגו חזנים
און מנגניס האָבן בלי ספק אַ גרויסע

קולטור-היסטאָרישע

באַ-

ר
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קדושים-

באַנד
אט
א

טייטונג .נאָך אין יאָר  ,9091אָנהײבנדיק דרוקן אין עפלבערגס
יטעאַטער-וועלט' אַ ציקל אַרטיקלען וועגן חזנות און חזנים,
שרייבט קיפנים ,אַז איין זאַך פאַרמאָגן מיר יידן װאָס קיין שום
אומה אין דער װעלט פאַרמאָגט עס נישט :דאָס זיינען חזנים.
האָט טאַקע קיפניס געלאָזט אין זיין רייכער ליטעראַרישער ירוד
שה אַ גרױסע צאָל אַרטיקלען און זכרונות וװוגן די גרעסטע
חזנים .אָבער דאָס גרעסטע און וויכטיקסטע ווערק פון זיין לעבן
זיינען די זאַמלונגען פון יידישן פאָלקס-ליד,
מנחם קיפּניס איז אױיך געווען אַן אומגעווייולעכער זאַמלער
פון פּאַרשזיידענע אָריגינעלע זאַכ .ער האָט ,צוס בייששפיל ,גע-
האַט אַ גרויסע קאָלעקציע פון אַלטע ,אָריגיועלע ,קינסטלע-
ירישע שטעקנס ,װאָס ער פלעגט צונויפקויפן בעת זיינע רייזעס
און אין די אַנטיק-געשעפטן .ער איז אויך געווען אַ קאָלעקציאָ-
נער פון פאָטאָגראַפיעשע אַפּאַראַטן ,פון פאַרשיידענע מאַרקן און
סיסטעמען .די ליבהאָבעריי צו פאָטאָגראַפּירן ,די פאָטאָגראַפּיעס
צו פאַרגרעסערן און פאַרוואַנדלען אין קינסטלערישע בילדער
איז אין די שפּעטערדיקע יאָרן געװאָרן דאָס צווייטע ליבלינגס-
װערק פון קיפניסן זיין קאָלעקציע פאַטאָגראַפּישע אויפנאַמען
פון שטעט און שטעטלעד ,אַריגינעלע יידישע געשטאַלטן און
פּאָפּולערע יידישע פּערזענלעגקייטן איז מיט זער ציט געווען
נישט אָרעמער און נישט וױיניקער ווערטפול יו זיין זאַמלונג
פון פאָלקס-לידער .ער האָט אַ סך בילדער פאַרעפנטלעכט אין
דער אילוסטרירטער אױסגאַבע פון ניו יאָרקער יפאָרווערטסי
און אין פיל אַנדערע יידישע אילוסטרירטע זשורנאַלן .ער האָט
אַפּילו איינגעפירט אַ פּאָפּולערן פעליעטאָן אין 'היינט' וועגן
מענטשן ,װאָס ער פלעגט פאָטאָגראַפּירן .ווען עס זאָל געלינגען
צונויפצזאַמלען די קאָלעקציע פאָטאָגראַפישע אויפנאַמען װאָס
קיפּניס האָט געמאַכט און פאָרעפנטלעכט אין די צייטונגען און
זשורנאַלן ,װאָלט עס אויך געווען אַ וויכטיקער בײיטראָג צו דער
געשיכטע פון דעם אַמאָליקן יידישן לעבנס-שטייגער אין פּוילן.
מען דערציילט ,אַז ווען די נאַציס האָבן באָמבאַרדירט וואַרשע
און חרוב געמאַכט דאָס הז אױף װאַליצאָו ,האָט מען געזען
קיפּניסן אַרומקריכן איבער די חורבות פון זיין וווין-הויז און
עפעס זוכן .װוער װייסט צי ער האָט געזוכט די רעשטלעך פון
זיין מאַטעריעלער רייכקייט  --געלט און צירונג  --װאָס קיפּ-
ניס האָט אָנגעזאַמלט אין משוך פון זיינע יאָרן אַובעט און דער-
פאָלג ,אָדער האָט ער געזוכט די זאַמלונגען פון זיין גײיסטיקער
רייכקייט ,די פאָלקט-לידער ,מאַנוסקריפטן און פּאָטאָגראַפּישע
אויפנאַמען ,װאָס האָבן קיפניסן געגעבן די אומשטערבלעכקייט
פון זיין נאָמען אױף לאַנגע דורות".
ש .ע .פון זלמן זילבערצווייג,
זלמן

רייזען

,עקסיקאָן
 --ל

פון דער

ידישער

װילנע,

ליטעראַטור./

,9291

דריטער באַנד ,זו,946:546 .
,יינט ,/װאַרשע 91 ,יאַנואַר ,4391
נחמן מייזיל  ---מ ,קיפּניס ,ה
מלך ראַװיטש , ---מיין לעקסיקאָן ' ,מאָנטרעאַל ,5491 ,זו,232'032 .
ז .סעגאַלאַװיטש , ---טלאָמאַצקע  ,/31בוענאָס איירעס,6491 ,

,742 ,391 ,191 ,7
,לאָמאַצקע
בער י .ראָזען  --ט
,עװען אמאָל
נחמן מייזיל  ---ג
אפרים קאַגאַנאָװסקי , ---יידישע
1
אברהם זאק  --דער כישוף פון

זו,5909 .

 ,'31בוענאָס איירעס ,0591 ,ז.64 .
א לעבן" ,בוענאָס איירעס ,1591 ,ז,272 .
שרייבער אין דער היים ,/פּאַריז ,6591 ,זי
:
|
צ" ,".בא;  28יאַנ,2691 .
אידישן װאָרט, ,א,ד

יאָנאַס טורקאָװו ,, --פאַרלאָשענע שטערנס',
 ,3זז,241:731 .

בוענאָס
:

באַנד איינס,

איירעס,
0

דייבכעס ,ליזע
{געב .בערך אָקט -- 4191 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן בערך סוכות-צייט  ,4191אין
קאַזאַן .,רוסלאַנד .אין  2291האָט זיך די
פאַמיליע באַזעצט אין ווילנע.
איר שוועסטער מוסיא שרייבט:
שױין אין אירע קינדעריאָרן האָט
ליזע אַרױסגעויזן אַ גרויסן טאַלענט פאַר
מאָלערײ ,און האָט אין עלטער פון 51:41
יאָר געהאַט די ערשטע פּריואַטע איס.
שטעלונג פון אירע בילדער ,זהיאָט איר
באַגאַבונג אויף דעם געביט געירשנט פון
אונדזער פאָטער ,ביי אונדז אין דער היים איז געהאָנגען אַ הער-
לעך בילד אין אויל-פאַרבן ,אַן אױטאָפּאָרטרעט פון פאָטער.
ליזע איז אויך מיט דער צייט אַריבער צו סקולפטור-אַרבעט.
זי האָט געטשאַפן פּרעכטיקע ווערק .קיין פּראָפּעסיאָנעלע אויסעזו-
לונג האָט זי ניט געקראָגן אַלץ ,װאָס זי האָט געשאַפן אַלץ,
װאָס זי האָט געקענט ,איז געקומען פון געבוירענעם ,עכטן נאַ-
טירלעכן טאַלענט .זי איז געווען אין דער גרופּע פון די שאַפער
אפוּןיאַנערן פון מאַריאָנעטן-טעאַטער ,מיידיםײ ,װאָס זֵיין ספּע-
ציפישער זשאַנר איז געווען פּאָליטישע סאַטירע (ליזע איז גע-
ווען סאָציאַליסטיש געשטימט) זהיאָט נישט נאָר אַלײן געשאַפן
און אַלין געמאַכט די מאַריאָנעטן (ליאַלקעס) ,נאָר זי האָט אויך
מיט זיי אַנגעפירט און געווען איינע פון די שטימען הינטער
זייערע מאַסקעס .זי איז געווען זייער באַגאַבט פאַר כאַראַקטער-
ראָלן און געווען אויסטערליש מזיקאַליש.
אין געטאָ זיינען אירע ווערק (אין אַלע דריי פאָרמען) געווען
אַגרױסער בייטראָג פאַר דער אויסששטעלונג פון די יונג ווילנע"-
קינסטלער .איר גרעסטע קרעאַציע אין געטאָ איז געווען אַ פּלאַס-
טישער פּלאַן פון דער שטאָט ווילנע (מיט אירע קליסטערם,
קאַטעדרעס ,ראַטושן א .ד .ג ,).אויסגעאַרבעט אין האָלץ .דאָס איז
געווען אַן אויסערגעוויינלעך פּרעציז קונסט ווערק .זי האָט עס
געשאַפן וי אַ מתנה פאַר די דייטשן און האָט דערמיט אויסגע-
קויפט עטלעכע ,אין יענער צייט ,פּראָמינענטע מיטגלידער פון
יידנראַט.

בעת דער ליקוידאַציע פון דער געטאָ איז ליזע געװאָרן
פאַרשיקט אין אַ קאָנצענטראַציע-לאַגער .אויך דאָ ,אין לאַגער,
האָבן אירע קינסטלערישע פעיקייטן איר אַרױסגעהאָלפן אין
שווערן הונגער .זי פלעגט מאָלן פאַר די דייטעזן אַפישן ,פּלאַקאַטן,
סיגנאַלן ,און קריגן דערפאַר אַן עקסטראַ זוף אָדער אַ שטיקעלע
ברויט .אַלס ,באַרוףײ אין לאַגער איז זי געווען אַן עלעקטראַטעכ-
ניק און אַ שוסטער ,
איך האָב איין און איינציק מאָל דערהאַלטן פון איר ,זייענדיק
אין לאַגער ,אַ בריוול .דאָס איז געווען גלייך נאָך פּראַנקרייכס
באַפּרײיונג .דאָס בריוול איז געווען פול מיט אָפּטימיזם ,און דער
צוועק פון איר שרייבן איז געווען צוצוגעבן מיר מוט און דורכי
ידעם

כז צו קאָנען

דערציען,

,איסהאַלטן

ביים דערנענטערן זיך פון די רוסן ,האָט מען אונדז אין טאָרון,
וי אויך ליזעס לאַגער ,וועלכער האָט זיך אויך געפתען אין יע-
נער געגנט ,עוואַקױרט .די דייטשן האַבן אונדז געפירט צו פוס
ק.יין גדאַנסק (דאַנציג) כדי די אַלע אַרומיקע לאַגערן אומצו"
'ברענגען .מען האָט געוואוסט ,אַז מען גייט צום טױיט .די רוסן
3
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נאָך אַ ביסעלע"..

לעססיטאַן

}

פון

האָבן אָבער אונדז אויפן מיטן װעג באַפּרײט און די דייטשן
האָבן אונדז פשוט ניט באַויון אומצוברענגען (איך האָב זיך

געראַטעוועט אויפן וועג קיין דאַנציג  --אין בידגאשטע)) .אין דער
זעלבער צייט האָט ליזע מיט איר חברטע רחלע סאַראַבסקי גע-
פרװוט אַנטלױפן פון טױטך-מאַרש .מיהאָט זיי ביידען נאָכגע-
שאָסן אין דער פינצטערניש פון דער נאַכט און דערהרגעט .אויפן
באגינען זיינען די אַנדערע עטלעכע הונדערט פרױיען באַפרייט
געװאָרןײ.
ש .קאַטשערגינסקי שרייבט וועגן איר לעבן אין געטאָ:
גאירע קינסטלערישע פעיקייטן האָט זי באַזונדערס אַרױסגע-
וויזץ אין געטאָ בייס שאַפן דעם גרויסן פּלאַסטישן פּלאָן פון
ווילנע ,װאָס דער הענקער מורער האָט באַשטעלט אין ידנראָט
כדי צו געבן עס אמַתנה צום געבױירנטאָג זיין בעל-הבית ,דעם
ווילנער געביטטקאָמיסאַר הינגסט .דייכעס פלעגט אויספירן די
סאַמע פּרעציזסטע אַרבעטן וו דאָס פינקטלעכע אױיסאַרבעטן
אין מיניאַטור די פאַרשיידענע אַרכיטעקטאָניש-קאָמפּליצירטע
געבויען פון די ווילנער קלויסטערם ,בתי-מדרשם א .א .אױיך
האָט ליזע אינקראָטטירט פרעכטיק פאַרשיידענע טאָוולען וי
למשל דעם טאָוול צו מיין ביאָגראַפיע וועגן חיים גראַדען ,וואו
סיאיז אויפן הילצערנעם טאָוול אינקראָסטירט געװאָרן דער
עמבלעם פון איונג ווילנעײ ,דער טיטל פון בוך  --אַלץ אין פאַר-
שיידענע קאָלירן) .ליזע דייכעס אין אוֹיך געווען אַן אַקטיוע
מיטאַרבעטערין פון מאַריאָנעטן-טעאַטער ,מיידים" אין ווילנע,
און געשאַפן פּרעכטיקע ליאַלקעס .ביי דער ליקװידאַציע איז זי
מיט דער שוועסטער (די באַקאַנטע טענצערין מוסיע) אַוועקגע-
שיקט געװואָרן אויף עסטאָניע .די מוטער  --טרעבלינקע.
פון עסטאָניע איז ליזע איבערגעשיקט געװאָרן קיין דייטש-
לאַנד און אַ וואָך פאַר דער באַפרײונג איז ליזע מיט איר לעבנס-
חברטע רחלע סאראבסקי דערשאָסן געװאָרן .מוסיע האָט זין
געראַטעוועט".
יוסף סאַנדעל שרייבט:
אליזע דייכעס האָט געשאַפן ליאָלקעט פּאַרן ליאַלקע-טעאַ-
טער ,מיידים" אין ווילנע .דאָס זיינען נישט געווען קיין קאַנווענ-
ציאָנעלע ליאַלקעס ,נאָר די קליינע פיגורן ,וועלכע זי האָט אויס-
געפירט ,האָבן פאַרמאָגט אַ סך חן .טייל פון זיי האָבן אויסגע-
דריקט סאַרקאַזם ,אַנדערע זיינען געווען איראָנישע אָדער וויצי-
קע .ליזע האָט זייער גוט באַהערשט די טעכניק פון מאָדעלירן
אין האָלץ ,און דעריבער האָבן די ליאַלקעס אירע פאַרמאָגט אַ
י
פאַרעזײידנאַרטיקן כאַראַקטער,
אינם וילנער געטאָ האָט זי אָנטײלגענומען אינם שאַפן אַ
פּלאַסטישע מאַפּע פונם געטאָ .פון ווילנע האָט מען זי אַרוױסגע-
פירט אינס לאַגער אין עסטאָניע און פון דאָרט קיין דייטשלאַנד.
דאַ איז זי דערמאַרדעט געװאָרן אַ פּאָר טעג פאַר דער קאַפּיטו-
לאַציע פון היטלער-דייטשלאַנד".
פון  5קינדער אין דער דייכעס פאַמיליע אִיז בלויז מוסיע גע"

בליבן לעבן .זי געפינט זיך אין אַמעריקצ.
יי צ .פון איר

שװועסטער

מוסיע

דייכעס.

|

.אַטשערגינסקי , ---חורבן ווילנע" ,ניויאָרק ,7491 ,זז,8817781 .
ק
= סאַנדעל , --אומגעקומענע יידישע קינסטלער" .,װאַרשע ,7591 .,צווייטער
באַנד,

זז.

.891'791

קופּערמאַן ,סאַמועל
,עקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,פערטער באַנד ,זו}31:2113 .
(זע ל
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{אומגעבראַכט

געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן אין פּשעמישל ,גאַליציע ,אָנ"
געהויבן איר בינע-קאַריערע אַלס כאָריסט-
קע אױיף דער גאַליציאַנער פּראַװינץ.
נאָך דער חתונה מיט זלמן ליבגאָלד ,גע"
װאָרן אַ סוברעטין ,דערנאָך אַ פרימאַ-
דאָנע ,און לסוף איבערגעגאַנגען צו כאַ-
ראַקטער-קאָמישע ראָלן אין דער טרופּע
א'א פון פראַנצאָס אין טשעכאָסלאָװאַקיע.
בכלל האָט ל .מיטגעמאַכט דעם זעלבן
בינע-עטאַפּ װאָס איר מאַן,
אועטעע;
4
אין  61האָטול געשפּילט מיט די גערמאַנס אין װאַרשעװוער
נאָװאָשטשי"-טעאַטער אין דער פּיעסע ,רחלס קינדער".
אַנטלאָפן בעתן אױסבראָך פון דער צווייטער וועלט-מלחמה פון
איר װווין-אָרט קראָקע קיין טאַרנאָו ,וואו זי האָט מיט איר מאַן
געאַרבעט ביז  2491עבודת פּרך ביי די נאַציס אין הונגער און קעלט.
און ווען זי האָט שוין מער ניט געקאָנט פּראָדוצירן ,איז זי מיט איר
מאַן און טאָכטער טאַנקע אָפּגעשיקט געװאָרן קיין טרעבלינקע ,וואו
זיי האָבן געפונען זייער שוידערלעכן טויט.

איר זון לעאָן שפּילט אויף דער יידישער בינע אין אַמעריקע.
איר אַנדערער זון ,יאַן ,וועלכער איז ביז  2491געווען פאַרשיקט
אויף אַרבעט קיין פּוסטקאָו ,איז אין  5491אויפגעזוכט געװאָרן
דורך זיין ברודער לעאָן ,וועלכער האָט געדינט אין דער אַמעריקאַ-
נער אַרמײ אין די דייטשלאַנד ,און אים געבראַכט קיין אַמעריקע.
ש .ע .פון איר זון לעאָן ליבגאָלד,
ל,עקסיקאָן פון יידישן טעאַטער ,צװייטער באַנד ,װאַרשע ,4391 ,ז.5201 .

ליבנאָלד ,זלמן
(געב7 .

 --אומגעבראַכט געװאָרן דורן די נאַציס}

געבוירן  7781אין קראָקע ,גאַליציע.
פאָטער  --אַ הענדלער מיט אייער ,אַ ריי"
כער הויז-באַזיצער .:צוגעצויגן געװאָרן
צו דער יידישער בינע אין  0091דורך
זיין יינגערן ברודער זעליג .געשפּילט כאַ-
ראַקטער-קאָמישע ראָלן.
ל .האָט געשפּילט אין די טרופּעס פון
אברהם אקסעלראד ,גלימער ,גימפּעל ,בער
האַרט ,עבעל און אין רומעניע ביי אשכנ-
זי .געווען אַ מיטגליד אין װאַרשעװער
|
יידישן אַרטיסטן-פאַרײן.
וע דזי נאַציס האָבן אין  9391פאַרכאַפּט פּױלן ,האָט ל .מיט זיין
פ-רוי און צוויי קינדער יאַן און טאַנקע ,דער עלטערער ,לעאָן ,איז
'צוליב זיינע גאַסטשפּילן מיט דער יידישער באַנדע" אין אַמעריקעי

דאָרט
פאַרבליבן) אױסגעװאַנדערט פון זיין שטענדיק װוין-אָרט
קראָק
ע
ק
י
י
ן
ט
א
ַ
ר
נ
א
ָ
ו
ו
,
ו
א
ו
ז
י
י האָבן ביז  2491געאַרבעט אונטער

דער
נאַצישער בייטש ,קראַנק געװאָרן פון הונגער און קעלט ,און

ווען זיי האָבן ,צוליב פיזישער שװאַכקײט ,שוין מער ניט געקאָנט
גיין אין שפּאַן ,זיינען ל .מיט זיין פרוי און טעכטערל טאַנקע אַוצק"
געפירט געװאָרן קיין טרעבלינקע פון װאַנען זי זיינען מער ניט
צוריקגעקומען.
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זיין זון לעאָן ,דער באַקאַנטער שױישפּילער ,פאַרהייראַט צו דער
שוישפּילערין לילי ליליאַנאַ ,לעבט אין אַמעריקע ,און ער האָט,
אַלס אַמעריקאַנער סאָלדאַט ,באַװיזן אין  5491צו געפינען אין

בארסקא-פישער ,ליזא
{געב81 .

דיײיטשלאַנד זיין ברודער יאַן ,און אים ברענגען קיין אַמעריקע.
ש .ע .פון זיין זון לעאָן ליבגאָלד,
ל,עקסיקאָן פון יידישן טעאַטער,,

װאַרשע,4291 ,

צװיטער

{געב .בערך  -- 1191אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס|

געבוירן בערך  1191אין ווילנע .פּױליש-ליטע .לויט דוד ראָי
גאָוו  ---סטודענט אין ווילנער אוניווערזיטעט ,געהערט צו אַ גרופּע
סטודענטן פאַרוויילער אין דער פּולישער פון שפּראַך ,פלעגט אויפ-

טרעטן פאַר דער יידישער אַקאַדעמישער יוגנט .אין דער וילנער
געטאָ אַריבער אויף יידיש ,אַלײן געשריבן די טעקסטן צו די זאַכן
אין וועלכע ער איז אויפגעטראָטן ,
ישראל סעגאַל גיט איבער ,אַז ש'.ס מוטער איז געווען אַ שוועס-
טער פון באַקאַנטן קאָמפּאָזיטאָר דונאַיעװסקי ,וועלכן ש .האָט נאָך
באַװיזן צו באַזוכן אין  1491אין מאָסקװוע .ש .איז פריער געווען אַ
סטודענט אין דער וילנער אוניווערזיטעט און דערנאָך האָט ער
גענומען .אויפטרעטן מיטן ,כאָר יוראַנדאַ" .אין דער ווילנער געטאָ
האָט ער זיך באַטײליקט ,אויף יידיש ,אין פאַרשיידענע רעװוי-פאָר-
שטעלונגען .,באַזונדערס אין זשאַנר-לידער .ער איז אומגעבראַכט
געװאָרן דורך די דייטשן ,צוזאַמען מיט יקותיאל רוטענבערג און
כתריאל ברוידא אין אלַאַגער נעבן קעניגסבערג.
ש .קאַטשערגינסקי שרייבט:
גפימע שאַפּיראָ (עאופימעאוש יאר) ,אָנפירער או אַרטיסט
פון סטודענטישן קליין-אַנסאַמבל ;פּיקאַלאָי .,מחבר פון לידער,
װאָס ער האָט אַליין אויסגעפירט .אַוועקגעשיקט אױף עסטאָניע,
פון דאָרט אויף קעניגסבערג ,פון װאַנען מען האָט אים צװאַמען,
מיט נאָך הונדערטער ווילנער יידן דערטרונקן אין ים .מיט אים
איז אויך אומגעקומען דער ברודער זיינער מאַרעק".
ש .ע .פון דוד ראָגאָו און ישראל סעגאַל.

,ורבן װילנע" ,ניו יאָרק ,7491 ,ז.032 .
ש .קאַטשערגינסקי  ---ח

נאַלדענבערג ,יעקב-משה
{געב 72 .יולי -- 6881

קרבן פון די נאַציס)

געב 72 .יולי  6881אין יאָסי ,רומע-
ניע .פאָטער  --אשַניידער און גלייכציי
טיק אַ חזן .געזונגען ביי חזנים און געאַר-
בעט אַלס שניידער .וװווינענדיק בשכנות
מיט דער פאַמיליע ראָזענשטיין ,די שפּע-
טערדיקע אַקטיאָרן ,אַנטװיקלט זיך ביי
ג .אַ ליבע צום יידישן טעאַטער ,און ווען
קלמן עבעל קומט זוכן ,קרעפטן" ,פאָרטג .מיט אים ,אָפּריכטן גלות-טעאַטער".
ג .האָט געהאַט די געלעגנהייט צו
שפּילן מיט די אָנגעזעענסטע כחות פון דער יידישער בינע ,וועלכע
האָבן גאַסטראָלירט אין רומעניע ,און איז יאָרן-לאַנג געווען אַנגאַ-
זשירט ביי איציקל גאָלדענבערג .אשכנזי ,קענער און זיגלער.
בעת דער צווייטער וועלט-מלחמה איז ער עװאַקוירט געװאָרן
אין סאָװיעט רוסלאַנד און איז דאָרט אױַסגעגאַנגען פון הונגער.
ש ,עפ.ו-ן

יוליאַן שװאַרץ..

געבוירן  8881אין אָדעס ,או"
קראַינע .עלטערן -אויפגעקלערטע,

באַנד ,ז5201 .

שאַפּיראָ ,פימע

|

,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,ערשטער באַנד ,ניויאָרק ,1291 ,ז,472 ,

 --קרבן פון די נאַציס|

פאַרמעגלעכע.

געלערנט

אין גימ-

 נאַזיע .בילדנדיק א ר שטים ביער,
ר-
ענג
לזאַ
גע
אַן אוקראַינישן
וװוערט זי רעקאָמענדירט אין אַן
אוקראַינישער טרופּע אַלס כאַריסט-
קע .באַלד דערויף איז אָנגעקומען
שפּילן אין אָדעס די יידישע טרוטע
פון קאַמינסקי ,וואו זי טרעט אַריין
שוין צו זינגען| סאַלאָס ,און גייט באַלד איבער .אויף קליינע ראָלן,
דאָ באַקענט זי זיך אויך מיטן סופלער און געהילף-רעזשיסער הער
מאַן פישער ,האָט מיט אים חתונה ,און פון דעמאָלט אָן מאַכט זי מיט
אים מיט דעם זעלבן בינע-עטאַפּ.
אין משך פון איר בינע-קאַריערע האָט זי דורכגעשפּילט דעם
גאַנצן אַלטן און מאָדערנעם רעפּערטואר ,אויסצייכנדיק זיך אין
די כאַראַקטער-ראָלן פון גאָרדינס פּיעסן אָדער אין די אָפּערעטעס,
וואו זי האָט אָפט ,אויף אבַיסל קאַריקאַטוריסטישן אופן ,געשיל-
דערט פאַרשיידענע פרויען -טיפּן,
יאָנאַס טורקאָוו שרייבט:

,ליזאַ באַרקאַדפישער האָט געהאַט אַ שיינע שטים צו זינגען
און אויך פעיקייטן צו דער בינע ,האָט מען איר אָנגעהויבן
נבאַלד נאָך איר צוקומען צו דער בינע) געבן ראָלן ,און מיט
דער צייט איז זי געװאָרן אַ נוצלעכע כאַראַקטער-אַקטדיסע אין
יידישן טעאַטער .ליזאַ באַרטקאַ איז געווען זײער אַ ליבער און
פריינטלעכער מענטש .חבריש ,פריילעך און שטענדיק  --מיט
אַ שמייכל אויף די ליפן אַלע ,װאָס האָבן מיט איר געאָרבעט,
האָבן זי זייער ליב געהאַט.
די פישערס האָבן געהאַט דריי קינדער :די עלטסטע  --לובאַ
פישער ,האָט געשפילט אַ געוויסע צייט אין יידיעון טעאַטער
און אין יידישע פילמען נאָכן פאָרענדיקן אירע שטודיעס (גע-
ווען אין אוניווערזיטעט און אין דער פױילישער דראַמי שול)
אַוועק אין פוילישן טעאַטער .זי איז געווען די פרוי פונם ביז-
גאָר באַגאַבטן פוילישן אַרטיסט יאַצעק װאָשטשעראָויטש .פי-
שערס יינגערע טאָכטער ,אַנקאַ ,האָט זיך ווייטער געלערנט ,און
ערשט אין ואַרשעוער געטאָ ,אָנגעהױבן איפצוטרעטן אױף
דער בינע .פישערס איינציקער זון ,באָריס ,איז נאָך מיט יאָרן
פאַרן (צווייטן וועלט )קריג אַװעקגעפּאָרן קיין אַמעריקע טואו
ער האָט געענדיקט אַלס אינזשעניר און געאַרבעט בי עראַ-
פּלאַנען|".
שרייבנדיק װעגן דאָס שפּילן אין סעקלערס "זכור' ,שטעלט
זיך דר .מ .ווייכערט באַזונדערס אָפּ וועגן דאָס שפּילן פון ב:
;איינער פון זי קומט אָבער מער .זי האָט זיך דאָסמאָל דער-
הויבן איבערן דורכשניט .געוויס ,אַ גרויסן חלק אין דעם האָט
געהאַט די ראָל  --די דאַנקבאַרע .אָבער דעם גרעסערן  --די
אויספירערין .זי איז שויף דער יידישער בינע נישט קיין פּנים
חדשות ,מאַדאַס באַרסקאַיפישער .זי שפילט שטענדיק יידע-
נעס ,געזונטע ,יאָדערדיקע ,מיט אמַױל אויף שריפן דאָסנאָל
הי

4211

1212

לעקץסיסאָן

פון יידישן

יהאָט מען איר געגעבן די ראָל פון דער סגי נהורטע .האָט זי
פאַר איר אַ שטילינקן ציטערדיקן טאָן ,צארטע געמאָסטענע באַ-
וועגונגע .און דער עיקר  --נישט אױף איין וױילע פאֲלַם זי
אַרױס פֿון דער ראָל .נישט נאָר ווען זי רעדט ,אױך ווען זי
עװוייגט (און שוױיין איז שווערער וי רעדן .די גאַנצע צייט,
ואָס זי איז אויף דער בינע ,שיינט איר פּנים מיט יענער אינע-

טויזנטער

טעאַטער
יידן

אָפּגעפירט

זיי האָבן זיך שוין

מער

געװאָרן
ניט

אַ טויטן-לאַגער

צו

פון װאַנען

אומגעקערט.

|

ש .ע .פון ליב לענסקי.

צימליך ,לאה
{|אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
קַרובה
געבוירן אין װאַרשע ,פּױלן .א
פון דראַמאַטורג מאַרק אַרנשטײן .געש.-
פּילט אין אַ דראַמאַטישן פאַריין אין װאַרשע

און ,נאָכן באַזעצן זיך סוף 02ער יאָרן אין
פּאַריז ,געאַרבעט בײטאָג ,און אין די

בארסקאַ-פישער

אָװונטן געשפּילט אין אדַראַמאַטישן קרייז
און דערנאָך

אין די  7געהאַנגענף"

טעאַטער ,וואו זי האָט זיך באַטײליקט אין

פון

גרעסטן טייל פון געשפּילטן רעפּערטואַר.

לעאַניד

אַנדרעעו.

אין  ,2491בעת די דייטשן האָבן
אין אַ ראָל
ע,װאַקוױרט" די יידן פון פּאַריז ,איז זי מיט איר מאַן און יונג זונדע-
לע אַרוסגענומען געװאָרן פון די בעטן ,אָפּגעפירט געװאָרן צוואַ"
מען מיט נאָך צענדליקער טויזנטער יידן אין אַ (טויטן"לאַגער פוֹן
װאַנען זיי זיינען מער

װיײיניקער ליכטיקייט מיט וועלכער בלינדע זעען אַלץ ,װאָס אַרום
די און װאָס וייט פון זיי ,מיט יענער דורכגענומענקייט מיט
דער ראָל ,װאָס דערהיבט דעם נאָכשאַפּנדיקן אַקטיאָר צו אַ
|
מיטשאַפנדיקן קינסטלעך",

ניט צוריקגעקומען.

ש .צ .פון לייב לענסקי.

הערצבערג ,שלום

ווען די |צווייטע ועלט |-מלחמה איז אױסגעבראָכן איז די
גאַנצע פאָמיליע געווען אין װאַרשע ביי די נאַציס ,און פ .איז געש-
טאָרבן פון טיפוס. ,

געבוירן אין לאָדזש ,פּױלן .עמיגרירט
קיין פּאַריז ,פּראַנקרייך ,און דאָרט אַרײנ-
געטראָטן אֹין ,פּיאַט"-טעאַטער ,וואו ער
האָט זיך באַטײליקט אין גאַנצן געשפּילטן
רעפּערטואַר .ה .האָט זיך באַזונדערס אויס-
געצייכנט אין אָקסענפעלד דרעזניקס ,רע"

| קרוטן" .

צימלליך ,בערל

די פּיעסן ,אין פּאָליש אויף דער קייט"
פון י .ל .פּרץ, ,דאָס פאַרכישופטע שניי-
און
דערל", ,מענטשן-אַריסטאָקראַטן?
אין אַ לֹאָל ..
,לופט-פּרנסות" פון שלום-עליכם, ,בויטרע" פון משה קולבאק,
,דער טויבער" פון דוד בערגעלסאָן , אָרעמע מלוכה" פון ה.
ניטער" פון זיסקינד לעוו.
די
לייוויק און ,אין שטרייק פון ש
אין  2491ווען די דייטשן האָבן ,אויסגערוימט" .די .יידן פון
פּאַריז ,איז ער :מיט זיין פֿרױ -אַרױסגענומען :געװאָרן פון די :בעטן,
ווי .אויך .זייער יונג :זונדעלע .און :צוזאַמען :מיט נאָך צענדליקער

י

בעת .די דייטשן .האָבן דורכגעפירט
זייער גירוש פון די יידן אין פּאַריז,

|אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
געבוירן אין װאַרשע ,וואו ער האָט
 -געשפּילט אין א דראַמאַטישן קרייז .אין
סוף פון די צװאַנציקער יאָרן געקומען
אין פּאַריז ,געאַרבעט בײטאָג ,און אין די
אָװונטן געשפּילט אין אַ דראַמקרײז ,דער"
נאָך זיך אָנגעשלאָסן אין ,פּיאט" .געש.-
פּילט דאָרט כאַראַקטער:ראָלן ,צ'א אין

-

|אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,ניו יאָרק ,1391 ,ערשטער באַנד ,ז,021 .
מיכאל ווייכערט  --ט,עאַטער און דראַמע" ,װילנע ,6291 ,צווייטער באַנד ,ז,911 .
יאַנַס טורקאָװ  ---פ,אַרלאַשעגע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
זז,821:221 .

423

אַרײנגעטראָטן

אין ,פּיאט"-

ה-אָבן זיי אים אויך צוגענומען און מער
האָט מען פון אים ניט געהערט .עס איז אַפילו אומבאַקאַנט -וואו וער
האָט געפונען זיין טויט דורך די נאַצישע מערדערישע הענט| ,
ש .ע .פון לייב לענסקי.

בודייסקי .יאָסל
(געב9 .
געבוירן

9981

 --קרבן פון די נאַציס}געווען זייער

בעסאַראַביע.

אין קעשענעווי

איבער:.-

געגעבן צום יידישן טעאַטער .מערסטנטייל געווען אַ סופלערי  ..אָבער.
אויך פון צייט צו צייט געשפּילט עפּיזאָדן-ראָלן אויף דער בעסאַ.
ראַבישער

עטינגער

פּראָװוינץ.

אין 31

אין קעשענעוי

ער

איז

געווען א סעזאָן מיט

שרה

אין =- ,,53.אין טשערנאָוויצער יידישן

טעאַטער.

! עװאַקױרט

געװאָרן .ובעת

דער" -צווייטער  -וועלט *מלהמה.הקיין

ראַטנפאַראנד און אין  4491געשטאָרבן .איך,מיטלאַזיען.
ש -צ .פון יוליאַן שװאַרץ --.

-.

--

-

8

צפרושיט-

באַנד
עשאס

255:

קורץז-סמאַרנאָנסקאַ ,מוסיאַ
וְלאַנגמאַן |
{אומגעבראַכט

געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן אין אַ חסידישע היים הינטער
סטאַניסלאַװאָוו .,גאַליציע .געענדיקט גימ"
נאַזיע .אָנגעהויבן וי אַ ליבהאָבערין אין
גאָלדפאַדען-פאַריין"}
סטאַניסלאַװאָויער
שטאַרק געצויגן צום פּראָפּעסיאָנעלן טע-
אַטער און צוליב דעם געקומען אין
װואַרשע.
וועגן איר אָפּשטאַם און צוקומען צױ
דער יידישער בינע ,שרייבט יאַנאַס טור"
קאָוו אין זיין בוך 'פאַרלאָשענע שטערן:
;צװזאַמען מיט די שריבער און קינסטלער ננאָכדעס וי
גאַליציע איז פאַרייניקט געװאָרן מיט דער ניי-אַנטשטאַנענער
פּוילישער מלוכה) זיינען קיין וואַרשע געקומען יונגע טעאַטער-
קרעפטן .צווישן פיל אַנדערע אויך די יונגע ,שיינע ,אינטע-
ליגענטע מוסיאַ לאַנגמאַן .געשטאַמט האָט זי פון אַ יידישער
גוטבאַזיצער-משפחה פון אַ דאָרף ,ניט וייט פון סטאַניסלאַװאָו.
געלערנט האָט זי אין סטאַניסלאַװאָו ,און אירע ערשטע טריט
בייס טעאַטער האָט זי געשטעלט אינם דארטיקן יגאָלדפאַדן-
פּאַרייןי .מיט איר משפחה האָט זי איבערגעריס .וױי? זי האָט
געשטרעבט צו שפּילן פּראָפּעסיאָנעל טעאַטער און די משפחה
האָט פון דעם נישט געװאָלט הערן .אין װאַרשע האָט זי זיך
אַרומגעדרײט אַ לענגערע צײט אין די ליטעראַריש-קינסטלע-
רישע קרייזן און קיין תכלית האָט מען נישט געזען די פּאָר
גילדן ,װאָס זי האָט מיטגעבראַכט פון דער הייט ,זיינען זיך
שנעל פאַנאַנדערגעגאַנגען און זי האָט צוביסלעך אָנגעהויבן
אונטערצוהונגערן ,הגם אירע פריינט פון דער גאַליציאַנער לֵי"
טעראַרישער גרופע און פון די סטאַליסלאַװאָלער לאַנדסלײיט
האָבן איר פון צייט צו צייט אַרױסגעהאָלפן .אַהם האָט זי זיך
געשעמט צו שרייבן און זי איז אױך געווען צוֹ אַמביציעז צו
באָרגן ביי אירע פריינט .מיט איין װאָרט  --די אילוזיעס וועגן
אײינאָרדענען זיך אין װואַרשע און וועגן מאַכן זי גרויסע קאַ-
ריערע ,װאָס מען האָט איר פאָרויסגעזאָגט ,זיינען שנעל צערו"
נען געװאָרן .דאָס מזל האָט איר נישט צוגעשפילט ,הגם זי האָט
געהאָט אַלע באַדינגונגען צו קאָנען וערן אַ שישפּילעריןײ.

ווען יאָנאַס טורקאָוו אָרגאַניזירט צוזאַמען מיט זשאַק לעװי

אַ טורניי איבער דער פּױלישער פּראָװוינץ מיט קאַרל שענהאַרס
פיעסע ווייבס-טייוול' |די פּיעסע האָט נאָר  3ראָלן ,דערונטער
איין פריען ראָלן ,ווערט ק .דאָרט אַנגאַזשירט פאַר דער פרויען"
ראָל און מאַכט דורך אַ לענגערן טורניי .דאָרט באַשליסט לעװי
צו ענדערן איר נאָמען לאַנגמאַן אויף דעם היפך :קורץ ,און ביי דעם
טעאַטער-נאָמען בלייבט זי שוין ,און ווערט ,צוזאַמען מיט יאָנאַס
טורקאָוו ,אַנגאַזשירט אין ניי-געגרינדעטן דראַמאַטישן טעאַטער
אין ווילנע (טעאַטער-זאַל 'עדען') ,וואו עס קומט פאָר אַן אויסער"
געוויינלעכער װענד-פּונקט אין איר פּערזענלעך לעבן.
וועגן דעם דערציילט יאָנאַס טורקאָו:
.איך האָב אין ווילנע געהאַט אַ פריינט ,ואָס איז געווען
דער געשוווירענער מעקלער פון דער דאָרטיקער מלוכה-בערזע.
ס .סמאַרגאַנסקי האָט ער געהייסן .דאָס איז געווען אַ זיער
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געבילדעטער ,קולטורעלער מענטש .ער האָט געשטאַמט פו אַ
ער איז געוען אַ
באַקאַנטער יידיש-אַסימילירטער משפחה.
גרויסער קונסט-ליבהאָבער און גרויסער פריינט פון קינסטלער.
אין ווילנע האָט ער געהערט צו די פּני פון דער יגאָלדענער
יוגנטי .ער האָט געהאַלטן בלױז פון עולם הזה .געוװינט האָט
ער אין דער געביידע ,וואו עס האָט זיך געפונען דאָס טעאַטער
יעדעףױ .זיין דירה האָט געמאַכט דעם איינדרוק פו אַ מחײ
פון אַלטערטימלעכקײטן .דאָט אױיג איז ממעש פאַרכאַפּט גע-
װאָרן פון דער עשירות ,װאָס האָט זיך געפונען אין זיין היים.
אין איין צימער ,פון וועלכן די װואַנט האָט זיך געגרענעצט מיטן
טעאַטער יעדעףױ ,האָט ער געלאָזט אויסהאַקן פאַר זיך אַ קליינע
לאָזששע און אַזױ אַרום געקאָנט צו יעדער צייט זען די פּאָרשטע-
לונגען ,וואס זיינען דאָרט געשפּילט געװאָרן .א חוץ דעם האָט
סמאַרגאַנסקי געהאַט צויי שטענדיקע זיץ-פלעצער אין יעדן
ווילנער טעאַטער .זיין היים  --ער'איז געווען אַן עלטערער
בחור  --איז געווען דער צענטער וואו עס האָט זיך פאַרזאַמלט
די גאַנצע קינסטלערישע און ליטעראַרישע וועלט .זיינע מאָל"
צייטן האָבן געהאַט אַ שם אין שטאָט ,אָבער נאָך אַ גרעסערן שם
האָבן געהאַט זיינע ליבע-אַװאַנטורעס ,וועלכע האָבן זיך גע"
ענדיקט מיט גרױױיסע סקאַנדאַק .ער האָט נישט געטראַכט ועגן
חתונה האָב .קיינער האָט אים דערצו נישט ועקאָנט באַוועגן
מיט יידישע קינסטלער האָט ער זיך אָנגעהױבן צו אינטערעסירן
ערשט בעת דער ערשטער וועלט-מלחמה .זי האָבן אים יבאַ-
קערטי און פאַרוואַנדלט אין אַ הייסן נאַציאָנאַלן ייד .דער צר
פּאָל האָט געװאָלט ,אַז ער זאָל זיך באַקענען מיט מוסיאַ קורץ,
וועלכע ער האָט פריער געזען פון זיין לאָזשע אױף דער בינע.
סמאַרגאַנסקי האָט זיך מיט איר שטאַרק פּאַראינטערעסירט אט
זי אָפטער אָנגעהױבן פאַרבעטן צו זיך .ער איז באמת געוען
אַ ריינצנדיקער ,אינטערעסאַנטער און קלוגער מענטש .ער
האָט געהאַט אַן אויסערגעוויינלעכן חוש פאַר הומאָר ,אַ שיינער
דערציילער ,און דערביי  --אַן אָפּענע .,גוטע נעומה,
מוסיאַ קורץ ,װאָס האָט שױן אין איר יתג לעבן באַװיזן
איבערצולעבן אַזױ פיל אַנטױישוגען און געפירט אַ שװוער לעבן
ילשם קונסטי ,האָט פאַרשטאַנען ,און מיט רעכט ,אַז איצט קאָן
זיך פאַר איר עפענען אַ ניי בלעטל אין איר לעבן  --אַ רחבות-
דיק לעבן  --און זי וועט יפאַר דער קונסטי קאָנען מער אױפּטאָן,
האָבנדיק ביי איר זייט סמאַרגאָנסקין אַלס איר לעבנס-באַגלייטער.
די ידיעה וועגן דער חתונה פון סמאַרגאַנסקין מיט מוסיאַן איז
אַראָפּגעפאַלן וי אַ באָמבע און האָט אַרױסגערופן אַ גרויסע סענ-
סאַציע נישט נאָר אין ווילנע ,נאָר אין דער גאַנצער יידישער
טעאַטער-וועלט פון פּוילן .מען האָט מקנא געװען די גליקלעכע
מוסיאַ קורץ ,וועלכער עס איז געלונגען יאַרײינצוקריקי  --װוױ
מען האָט זיך אויסגעדריקט  --דעם רייכן און ביזיגאָר אינטע-
רעסאַנטן אַלטן בחור אין איר ינעץי .מוסיאַ קורץ האָט אים
געבוירן אַ זון .די פרייד פון סמאַרגאָנסקין איז געווען אין לשער,
װאָרעם דאָס איז געווען דער ערשטער זון ,װאָס איז געבוירן גע-
װאָרן אין דער גאַנצער סמאַרגאָנסקי -משפּחה ,וועלכע האָט שטאַרק
איבערגעלעבט דעם פאַקט ,װאָס זיײיער שטאַָס ענדיקט זיך אָן צֹ
יורע" ...
ש .בליאַכער גיט נאָך צו אייניקע פּרטים:

;פון דער נאַטור אַן אַדלמאַן און גוטער מענטש ,האָט עו
(גריגאָר סמאַרגאָנסקי) מיטגעפילט און געהאָלְפן די יידישע

אַקטיאָרן אין זייער נויט .סיהאָט געטראָפן ,אַז שוישפּילער האָבו
:216

לעקסיסאָן

פון

ניט געהאַט אין ואָס אויף דער בינע צו ששפּיל ,פלעגט זײ
סמאַרגאָנסקי איינלאַדן צו זיך ,עפענען זינע שאַפעס און פון
זיין פערזענלעכער גאַרדעראָב אױיסבאָרגן אָדער אינגאַנצן אַוועק-
שענקן זינע בעסטע זאַכן פאַר דער טעאַטער-פאָרשטעלנג.
סמאַרגאָנסקי האָט פון זיין שטוב-לאָזשע באַמערקט די יונגע
מוסיאַ קורץ און ער האָט זיך מיט איר פאַראינטערעסירט .די
אַקטיאָרן האָבן די אינטעליגענטע פריילין ניט שטאַרק ליב
געהאַט און מען פלעגט אויסמיידן איר צו געבו עפילן אַ לֵיי-
טישע ראָל .סמאַרגאָנסקי באַקענט זיך מיט מוֹסיאַן און דאָס
ענדערט די גאַנצע סיטואַציע ...אַ דאַנק זיין פּראָטעקציע האָט
דער דעמאָלטיקער רעזשיסער פון טעאַטער ,לייב שריפטזעצער,
גענומען לייגן מער אַכט אױיף מוסיאַ קורץ; צוטיילן איר אַ
בעסערע ראָל ,מער אַרבעטן מיט איר אױיף דער געגעבענער
ראָל ,און אַזױ אַרום האָט מוסיאַ זיך גענומען אויסטיילן פון אַנ-
סאַמבל ... .די באַשײדענע אַרטיסטין איז גאָר גיך אַריין אין
דער לעכנס-ראָל פון מאַדאַס סמאַרגאָנסקי ,סמאַרגאַנסקי פירט
איר אַרין אין זיין אַריסטאָקראַטישער פאַמיליע ,אין קרייז פון
אינזשינערן און דאָקטױרים .מוסיאַ באַהערשט גאָר גיך די ר|-
סישע שפֿראַך ,װאָס איז געווען די סאַלאָן-שפּראַך פון די סמאַר-

יירישן
ש.
לעצטן

ט עט טער

בליאַכער ,אַ ווילנער תושב ,שילדערט
פּעריאָד פון דער סמאַרגאָנסקי-פאַמיליע:

אויספירלעך

דעם

אין די יאָרן  43:3391וװוערט אין פוילן פאַרשאַרפט די
אַנטי-יידישע עקאָנאָמישע פּאַליטיק .די געציילטע יידן ,וועל-
כע האָבן נאָך געאַרבעט אויף רעגירונגס-פּאָסטנט פאַרלירן איינ-
ציקווייז זייערע שטעלעס .אין  3591פאַרלירט דער געעוווירענער
בערזע-מעקלער גריגאָרי סמאַרגאַנסקי זיין אַרבעטס-פּלאַץ ,און
זיין מאַטעריעלער וװילשטאַנד פאַלט שנעל באַרג אַראָפּ .וי אַ
צוגאָב אַנטװיקלט זיך ביי גריגאָרין אַן אַנגיואַ פון האַרץ .ער
גיט זיך נאָך ניט אונטער .צו די איינגעפירטע גלעזלעך טיי ווערן
נאָך אַלץ איינגעלאַדן געסט צו די סמאַרגאַנסקיט .אָבער ביס-
לעכווייז קריכט דער דלות אַרױס .עס ווערן פאַרעוואונדן ווערט-
פולע בילדער פון די וענט .אַלטע אַנטיק זאַכן װערן בסוד
אַרױסגעטראָגן און פאַרקויפט ...מוסיאַ ,וועלנדיק אַרויסהעלפן
איר קראַנקן מאַ ,דערמאַנט זיך אָן איר פאַך .זי גייט צוריק
אין טעאַטער ,און כאָטש דער טעאַטער איז זעלטן געווען אַ פעס-

גאָנסקיס .זי נעמט אַן אַקטיון אָנטײל אין זיין געזעלשאַפטלעך-

פילאַנטראָפּישער אַרבעט און ציט זיך ביסלעכוױיז אַרױס פון
דער טעאַטער-זועלט .זי שפּילט בלױז פון צייט צן צייט ,ווען
עס קומט אַ בעסערער דראַמאַטישער אַנטאַמבאָל פאַר איךר איי-

גענעם פאַרגניגן וועגגן .און פּונקט װי פריער ביי איר מאַן ,אַזױ
איז אױיך איצט ביי זיי אַן אָפענע שטוב שאַר ישפּילער און
קינסטלער .זיי אָרדנען איין ביי זיך גלעזלעך שי .אויף וועלכע
עס טרעפן זיך צונױף די בעסטע כחות פון דער ליטעראַריעש-
קינסטלערישער ווילנע .די ווענט פון זייערע צימערן ווערן אַלץ
מער פּאַרהאָנגן מיט בילדער און גראַוויורן פון באַרימטע מאָלער,
דאָס לעבן פון דער גרויס-שטאָטישער דאַמע האָט זיך דער
סמאַרגאָנסקין אַלץ מער און מער איינגעגעבן זי האָט זיך זייער
גוט איינגעלעבט אין דער אַטמאָספערע".
וועגן איר ווייטערדיק לעבן ,שרייבט

יאָנאַס טורקאָו:

זײער קינד ,יאַשאַ ,איז אױיסגעואַקטן א בילד -שיינער בחור,
װאָס איז געווען א באַגאַבטער ויאָלין-שפּילער .מוסיאַ האָט
זיך אַרײנגעװאָרפן מיטן גאַנצן ברען אין קולטור-געזעלשאַפט-
לעכער אַרבעט און זי איז געװאָרן זייער אַקטיו אין ווילֵנַע .זי
איז געווען אַ טעטיקער מיטגליד פון דער יידישער קונסט-
געזעלשאַפּט ,פון דער טעאַטער-געזעלשאַפט און פונם פּאַטראָ-
נאָט פון דער יידישער דראַמאַטישער שול .פון צייט צו צייט
פלעגט זי איך מיטשפּילן אין יידישן טעאַטער .סמאַרגאָנסקי
איז געווען אַ זעלטענער מאַן און איבערגעגעבענער פאָטער ,װאָס
איז פאַר אַלע זיינע פריינט געווען אַ גרויסע איבערראַשונג.
נישט לאַנג פאַר דער לעצטער (צווייטער וועלט )מלחמה ,ווען
איך האָב ,צװאַמען מיט מיין פרוי באַזוכט צום לעצטן מאָל
ווילנע ,שפילנדיק דאָרט יפרוידס טטאָריע פון חלומותי ,האָבן
מיר פאַרבראַכט אין דער היים פון די סמאַרגאָנסקיס .זיי האָבן
אונדז געזאָגט ,אַז זיי האָבן באַשלאָטן אַװעקצופאָרן קיין אויס-
לאַנד ,ווייל צוליב דעם שרעקלעכן אַנטיסעמיטיזט ,װאָס הערששף
אין פוילן ,זעען זיי נישט קיין מעגלעכקייט פון אַ סיסטעמאַט"-
שער דערציונג און צוקונפט פאַר זייער הייס געליבטן איינציקן
זון .זי האָבן בדעה געהאַט צו פאָרן קיין בעלגיע ,וואו סמאַר-
גאָנסקי האָט געהאַט מששפּחה ,און זיך דאָרט אויפסויי איינאָרזנען".

מוסיאַ .קורץ-סמארגאנסקאַ ,זשאַק לעװי און יאַנאַס טורקאַװ
אין אַ סצענע פון ,ד,ער קאַרגער" פון מאָליער.
טער מקור פון פרנסה ,האָט זי אָבער דאָך אַזױ אָרום געקאָנט
לינדערן זייער שווערע מאַטעריעלע לאַגע.
מוסיאַ שפילט אין  6391צװאָמען מיט יאָנאַס טורקאָוו און
דיאַנאַ בלומענפעלד אין יאונדזער טעאַטערי ,פּאָרט אַרױס מיט
אַ וואַנדער-טרופע אין דער פּראָווינץ .די געשעפטן פון דער
טרופע זיינען אָבער אַזױנע שלעכטע .אַז מוסיאַ סמאַרגאָנסק,
אָנשטאָט צו שיקן געלט אַהײם ,פאַרקויפט אירע אייגענע קלֵיי
דער אויף הוצאות זיך אומצוקערן אַהײם .זי פרואווט נאָך פון
צייט צו צייט שפילן אין ווילנע מיט גאַסטראָלירנדיקע טרופעס.
קיין גרויסע מאַטעריעלע הילף האָט זי אָבער נִיט דערפו .אין
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קסדושים
 8עשפילט זי מיט מיטן יניי טעאַטער .אין  ,9391אין די
ליטווישע צייטן ,איז זי איינע פון די איניציאַטאָרינס און פירן-
דיקע אַרטיסטינס פון יייקטאווי .בכלל האַט סמאַרגאָנסקי גע-
האַט מער אָרגאַניזאַטאָרישע פעיקייטן וי סצענישע .אין ניט
האָט זיך אין איר אויפגעוועקט איר אָפּשטאַם ,די ערד-אַרבע-
טער ,וועלכע זיינען צו פראַצע געווען געווינט און האָבן דאָס
אייגענע אין איר פאַרפלאַנצט .מיטן גרינדן פון מלוכה-טעאַטער
איז זי אַפילו אַ קאַנדידאַט אויפן דירעקטאָר-פּאָסטן .פאַרן די-
רעקטאָר װערט אָבער באַשטימט דער קאָוונער שרייבער דוד
אומרו ,און זי ווערט דער פאָרזיצער פון אַרבעטער-קאָמיטעט.
פאַר דער צייט פון דער עקזיסטענץ פון מלוכה-טעאַטער,
שפילט דאָרט סמאַרגאָנסקי די בעסטע און די גרעסטע ראָלן
פאַר דער צייט פון איר טעאַטער-קאַריערע .דאָס אין געווען
אין דאַניעלס ייוליםי .געשפּילט האָט זי די ראָל פוֹן דער
אָנפירערין פו די פּאַרטיזאַנער ,אַננאַ באָגדאַנאָיויטש .די ראָל
האָט איר זייער געפּאַסט .דאָס איז אַ ראָל פון אַ פרױ אַ קאָ-
מאַנדיר ,מיט מענערישער האַלטונג און ווילן .און סמאַרגאָנסקי
איז מיט איר גאַנג און האַלטונג אַפּילו אין פּריוואַטן לעבן געווען
מענעריש ...זי האָט די ראָל זײיער ליב געהאַט און זיך מיט
איר געגרויסט ...זי האָט אויך באַוויזן צו שפּילן דעם ינאַצמעױ
אין דאָברושינס ידאָס געריכט גייטי ,און די ימאַדאַס' אין שלום-
עליכמס '.'000,002
װען די דייטשן האָבן פאַרנומען ווילנע ,איו זי מיט איר
קראַנקן מאַן אַריין אין געטאָ .זייער איינציקן זון האָט מען נאָך
אַרעסטירט פאַרן געטאָ ,און ואָס מיט אים איז געװאָרן ,האָבן
זי ניט געוואוסט .אין געטאָ האָבן זיי זיך זייער שטאַרק גע-
מאַטערט .דער מאַן איז מערסטנס געלעגן אין שפּיטאָל און זי
איז

אַרומגעלאָפן

זוכטן

איר

פערזענלעכע

שװוערע

מעגלעכקייטן,
חברים,

מיטלען

אַרױיסגעהאָלפן

געהאָלפן

זיך

צום

נױט,

לעבן

האָט

נישט

זי ,לט

די

נאָך-מער

לעגאַליזירן,

באַקומען

געקוקט
איר

אױיף

באַשײדענע

נױיטבאַדערפטיקע
שדינען,

זיך

אַלײן

האָט זי אָבער ניט פאַרזאָרגט ...דערפילנדיק די אָנקומענדיקע
געפאַר ,האָט זי ,ווי אַ פויגל פון שטייג ,זיך געװואָלט אַרױסרײסן,
אָבער

בייס

און ווער

טױער

עס

איז געשטאַנען

זאָל פון דרױיסן

טעג זיינען זי פאַרשפּאַרטע
צזאַמען
פירט

מיט אַ גרעסערער

אין דער

ריכטונג

אַ שטאַרק

העלפן

אין דער
גרופע

איז

ניט

צוױייטער
ײײדן האָט

באַװאָפּנטע
געווען.

מאַכט,
עטלעכע

געטאַ געזעסן...
מען זײי אַוועקגע-

פו פּאָנאַר".,..

,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צוויי,
יאַנאַס טורקאָו  ---פ
|
:
זז,75452 .
,יין און צװאַנציק און איינער ,/ניויאָרק ,2691 ,זז,75745 .
ש .בליאַכער  ---א

גורוויטש ,משה
(געב -- 2981 .קרבן פון די נאַציסן
געבוירן  2981אין שאַװעל ,ליטע .על פּי רוב געוווינט אין לאָדוש.
געשפּילט אויף דער יידישער בינע ,אָבער מער וי אַלץ זיך אָפּגע-
געבן מיט דעם בינע-טייל .געװען באַקאַנט אונטערן צנאָמען
,באָמבע".
דער שוישפּילער קאָלעשניקאָװו גיט איבער ,אַז אין  9291איז
ג .געקומען מיט אַ פרוי אבייןאַליסטאָק און זיך מיטבאַטײליקט
אין אָרגאַניזירן יידישע טעאַטערס ,וייל ביאַליסטאָק איז געוען
די צענטראַלע ,װאָס פלעגט אָרגאַניזירן די יידישע טעאַטערס.
2019

באַנד
ווען ווילנע איז דורך די סאָוויעטן צוגעטיילט געװאָרן צו ליטע,
|
איז ג .אַװעק אַהין מיט זיין פרוי און קינדער.
ווען די נאַציס האָבן פאַרכאַפּט ווילנע ,איז ער ,וי אַלע יידן
דעפּאָרטירט געװאָרן אין דער געטאָ .דאָרט האָט ער אויפגעבויט
אַ פּראָװיזאָרישע בינע אין זאַל פון דער באַרימטער יידישער רעאַל-
סיז
גימנאַזיע ,וועלכע איז אַרײן אין שטח פון דער געטאָ ,וואו א
דעם  61יאַנואַר  2491פאָרגעקומען דער ערשטער יידישער קאָנ"
צערט .שפּעטער איז ג .דעפּאָרטירט געװאָרן קיין עסטאָניע און דאָרט
איז ער געשטאָרבן אויף טיפוס,
מ .ע .פון יהושע באראדאוו און זלמן קאלעשניקאָװ,
ישראל סעגאל  --דער ערשטער

קאַנצערט

אין װילנער געטאָ, ,פון

לעצטן

חורבן" ,מינכען ,אויגוסט ,6491

לעווין ,חנה
(געב 5 .מיי  -- 4981אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  5מיי  4981אין ביאַלאַ-פּאָדי
לאַסק ,פּױילן ,פאָטער  --אַ שניידער .אַלס
אַנדערהאַלבײיאָריק קינד אַריבער מיט דער
משפּחה קיין װאַרשע ,וואו זי לערנט אין אַ
פאָלקס-שול און יידיש ביי אַ רבי.
אין איר אױטאָביאָגראַפיע דערציילט
זי

אאַז עס איז פאַראַן אַ  טעאַטער בין
איך ערשט געוויר געװאָרן פון מיינער אַ
חברטע ,וועלכע איז געווען אַ כאַריסטין
אין דער אַמאָליקער קינדער-טרופּע אויף קאַראָוע גאַס אונטער
דער מזיקאַלישער לייטונג פון פיינשטיין... .ער האָט מיך
פאַרהערט ,כיהאָב מיט מזל אױסגעהאַלטן דעם עקזאַמען און
אויך געװאָרן אַ כאָריסטין אין דער קינדער-טרופּע .נאָך אַ
האַלב יאָר זינגן ,ד.ה .צו  9יאָר ,האָב איך באַקומען די ראָל פון
יאביגילי אין ישולמיתי .אין שטוב האָט מען אָבער וועגן מיין
ערשט וען די
יאַרטיסטישער טעטיקייט' נישט געואוסט.
קינדער-טרופע האָט געדאַרפט פאָרן קיין לאָדזש און איך אויך
מיט זיי ,האָב איך געמוזט אױסגעבן דעם יסודי ... .ווער וייסט
מיט װואָס עס װאָלט זיך געענדיקט אין דער היים מיין קאַמף
פאַר דער יקונסטי ווען נישט פיינשטיינס אינטערווענץ בײ
מיינע עלטערן און נישט אַזױ די אינטערווענץ ,װוי ...דער פינף-
רובלדיקער באַנקנאָט ,וועלכן ער האָט געוויזן מיין מוטער...
צוױי יאָר האָט זיך אויפגעהאַלטן די קינדער-טרופע ,און צוליב
דעם ,װאָס די קינדער זענען געװאָרן אויס ...קינדער ,איז די
טרופע אויפגעלעזט געװאָר ... .מיין מוטער איז געוען אין
זיבעטן הימל .זי האָט מיך אַרינגעגעבן אין אַ פאַבריק פון
שטרוים-פעדערן ,עֶבער נאָך דער אַרבעט ,האָב איך בסוד ווידער
געשפּילט אין דראַמאַָטישע קריזן .פון צייט צו צייט בין איך
אויך אַרױסגעפאָרן אויף פּראָווינץ מיט אַמאַטאָרן".
שפּילנדיק אין לוקאָוו די ראָל פון 'כאַסיע די יתימה ,איז זי
פּלוצלינג איבערראַשט געװאָרן אויף דער בינע פון איר מוטער,
װאָס איז איר נאָכגעפאָרן פון װאַרשע ,און זי נישט געלאָזט דורכ-
פירן די שלוס-סצענע פון סמן זיך .מען האָט זי אַ גרימירטע,
אַהיימגעפירט ,און אַלס שטראָף צוגעבונדן צום בעט און געהאַלטן
געפאַנגען אין שטוב ביז די שטוב-מענטשן האָבן געדאָרפט פאָרן
2000
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צו אַ לויה פון דער מוטערס אַ ברודער .ערשט דעמאָלט האָט זי
זיך באַפרײט.
אין  7091איז זי אַװעק פון פאַבריק און אַרײינגעטראָטן אין
לערמאַנס יידישער טרופּע און מיט אים אָפּגעפירן קיין קאַנאָטאָפֿ,
נעבן קיעוו ,און אויך געשפּילט אין דער אַרומיקער סביבה ,ואו
זי באַקענט זיך מיטן אַקטיאָר חיים סאַנדלער און האָט מיט אים
התונה .זי שפּילט דערויף אין די טרופּעס פון זשיטאָמירסקי ,און
קליינע פּראָװינץ-טרופּעס .צוריקגעקומען אין װאַרשע ,רעזיגנירט
זי פון דער בינע און נעמט זיך צוריק אַרבעטן ביי פעדערן ,פאָרט
אָבער ווידער מיט יידיש טעאַטער איבער רוסלאַנד און קערט זיך
ווידער צוריק אין װאַרשע.
אין  2191טרעט זי אַרײן אין קאמינסקי-טעאַטער אַלס כאָריסט-
קע אין דער טרופּע מיט דער גאַסטראָלירנדיקע קלאַראַ יאָנג ,און
נאָך אַ קורצער צייט קריגט זי אויך עפּיזאָדן-ראָלן .באַקומענדיק אַ
פאָרשלאַג פון בועז יאָנג צו שפּילן אין זיין טרופּע אין אָדעס ,פאָרט
זי אַהין ,אָבער װערט ניט אָנגענומען .אַ קורצע צייט שפּילט זי
אין ,נאָואָשטשי'-טעאַטער ,דערנאָך ווערט זי אַנגאַזשירט אין דער

טרופע פֿון יעקב ליבערט ,רודאָלף זאַסלאַװסקי און ה .וייסמאַן.
וואו זי קריגט שוין מער פאַראַנטװאָרטלעכע ראָלן.
 -- 7צוריקגעקומען מיט איר מאַן אין פּױלן און אַרומגע-
פאָרן איבער דער פּולישער פּראָװינץ ,ביז זי איז אין  2291אַרײנ-
געטראָטן אין 'קאַמינסקי'-טעאַטער ,דערנאָך ווערט זי אַנגאַזשירט
קיין לאָנדאָן צו יאָזעף קעסלער ,וואו זי שפּילט צוויי סעזאָנען א'נ
סאַנדלער ,שפּעטער  6חדשים אין דרום אַפריקע ,אַ יאָר אין פּאַריז,
צו אייניקע חדשים אין בעלגיע און דייטשלאַנד און ווידער צוריק
אין פּױלן ,וואו זי שפּילט  4יאָר אין 'סמבטיון' ,דערנאָך ווידער אַ
סעזאָן אין לאָנדאָנער 'פּאַװיליאָן'-טעאַטער (דיר  --זוסמאַן) און
נאָך אַ קורצן טורניי איבער מערב-אײראָפּע ,ווידער אין פּױלן ,וואו
זי שפּילט אין  2391אין אַ חברים-טרופּע אין װאַרשעװער 'סקאַלאַ"-
טעאַטער און דערנאָך אין װאַרשעװער פּאַװיליאָן" -טעאַטער (אונ-
טער איר מאַנס דירעקציע) ,און פון דעמאָלט אָן כסדר אין איר
מאַנס אימפּרעזעס.

וועגן איר שפּילן אין לאָנדאָן שרייבט מאָריס מייער/ :אַ װאַר"
שעווער שוישפּילערין ,האָט דאָ געשפּילט אין  7291און נאָך איי"

ניקע סעזאָנען ,האָט געקענט גוט פאָרשטעלן מיטלע כאַראַקטערן"
ראָלן?.
|

יאָנאַס טורקאָוו כאַראַקטעריזירט זי אַזױ:
יחנה לעווין האָט אויך געהערט צו אונדזערע בעסטע כאַ-
ראַקטער-עוויפּשילערינס .זי איז געוען אַ נישט-דורכשניטלע-
כער טאַלענט .זי איז פונקט ,וי סאַנדלער ,געקומען פון אַ פּראָ-
לעטאַרישער היים .זי האָט ממש פאַרברענט די בינע מיט איר
טאַלענט און טעמפּעראַמענט און געשפּרודלט מיט חכמה און מיט /
אַ נאַטירלעכן ,נישט-געצוואונגענעם הומאָר",
,למנה" אין פילם ,יידל מיטן פידל".
ל .האָט געשפּילט די ראָל א
ווייטער דערציילט יאָנאַס טורקאָו ,אַז אין װאַרשעװער געטאָ
האָט זי אין טעאַטער פון איר מאַן' ,ניי-אַזאַזעל' ,געפייערט אין
יאר  ,2491איר  52יאָריקן בינע-יובל .די 'פייערונג' האָט גע"
דיערט פון 6 .אָװנט און זיך געצויגן אַ גאַנצע נאַכט (אין יענער
צייט האָט מען נאָך  9אַ זייגער אין אָװונט שוין נישט געטאָרט גיין
איבער די גאַסן) .מען האָט געשפּילט 'ליבע און פאַרראַט' .אין דער
דאָזיקער פאָרשטעלונג ,װי אויך אינם דיווערטיסמענט ,האָבן ,אויסער
די יובילאַרין ,אָנטײל גענומען פאָלגנדיקע אַקטיאָרן :אייזיק סאַמ"

יידישן

ט עאַט
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בערג ,חיים סאַנדלער ,שמחה פאָסטעל ,ראָזאַ גאַזעל ,ראָזאַ סאַנדלער,
| דוד האַמבורגער ,י .באַלבירסקי ,ז .סאַלװע (דער יובילאַרינס איי-

דעם) ,הילסבערג (די טאָכטער פונם אַקטיאָר מאָטל הילסבערג)
יעקב וויינבערג ,יוסף נייווירט און װאָלף נייהויז .אַלע זיינען שפּע-
טער אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס,
יאָנאַס טורקאָוו באַמערקט דערצו ,אַז אין דער װאַרשעװער געטאָ,
זיינען אויסער די פאָרשטעלונגען פון די יידישע און פּוילישע טעאַ-
טערס און די קאָנצערטן ,אויך אינגעאָרדנט געװאָרן יוביליי-
פייערונגען פון שוױיפּשילער .דאָס רוב פון די דאָזיקע פייערונגען
,עלאָדי-
פלעגן פאָרקומען וי 'פרימאָרגנס' אין גרויסן געטאָיזאַל מ
פּאַלאַס".

ווען דעם אופן פון די יובילייס בכלל און דעם בפרט שרייבט
יאָנאַס טורקאָו:
ידעם גרעסטן דערפאָלג האָבן ,פאַרשטייט זיך ,געהאַט די
אַרטיסטן ,װאָס האָבן געהאַט יפּאַטראָנעף ,און ווער שמועסט
נאָך ,אַז די יפּאַטראָנעױ זיינען געווען נישט קיין אַנדערע װוי דער
גרינדער און גייסטיקער פאָטער פונם '-31טלי אַברהם גאַצוייך,
די באַרימטע קאָן און העלער ,אָדער שטערנפעלד ,קאָמענדאַנט
פון '-31טלסי איבערוואַכונגס-פּאַליצייי (דאָס זיינען אַלץ געווען
קאָלאַבאָריסטן מיט די נאַציס .אויספירלעך װעגן זײי זע אין
טורקאָווס בוך ;אַזױ איז עס געווען") .אגב זיינען צווישן די
אויבנדערמאָנטע אַנטשטאַנען שטילע קאַמפן (אויף אָפענע האָט
נאָך ,אין דעם פּעריאָד ,איינער פאַרן צוייטן מורא געהאַט)
ווען אַ יובל איז פאָרגעקומען אונטער גאַנצוייכס פּאַטראָנאַט,
האָבן קאָן און העלער באַלד געמזט מאַכן אַ יובל פון אַ צווייטן
אַרטיסט ,אומאָפּהענגיק פון זיינע פּאַרדינסטן .קאָן און העלער קאָ-
נען באַשטײן אַן יאַרטיסטי אַליין באַרימט צו מאַכן זײ פלעגן
אַרױסלאָזן ריזיקע אַפֿישן ,אַז אונטער זייער יפּאַטראָנאַטי (זייע-
רע אייגענע נעמען זיינען ,פּאַשרטייט זיך ,אַװעקגעשטעלט גע-
װאָרן מיט קידוש-לבנה אותיות אויפן אַפיש ,פונקט וי זיי וואָלטן
געווען די גרעסטע יסטאַרױ ,און װי עס װאָלט זיך געהאַנדלט
אין זײיערס אַ יום טוב ).װוערט דעם און דעם טאָג געפייערט
דער ..יאָריקער יובל פון פאַרדינסטפולן אַרטיסט ..דער
בילעטן-פאַרקויף איז שוין געווען געזיכערט ,װאָרעם גענוג גט-
װע ,אַז דער שטאַב פון קאָן און העלער

זאָל אַ ווינק טאָן און

דער דערפאָלג איז אַ געזיכערטער קלאָר ,אַז אַזאַ יובילעאום
ווערט באָיקאָטירט פון גאַנצווייכס שטאָב מיט זיינע אָנהענגער.
עס זינען אָבער געווען אױסנאַמען ,וואו אַלע געוועזענע
שותפים און איצטיקע פאַרביסענע שתאים זאָלן מאַכן שטאַמעי
(שלום) און זיך צונופֿקומען אויף איין שמחה ,אונטער איין דאַך,
עס איז כדאי זיך אָפּצושטעלן אויף איינער אַזאַ אימפרעזיע
דאָס איז געווען דער יובל פון דער אַרטיסטין חנה לעווין ,וואָס
איז איינגעאָרדנט געװואָרן אין אֹיר מאַנס טעאַטער יניי אַזאַזעלי
אױף אַ גאַנצע נאַכט .אַ בילעט ,מיטן רעכט אָנטײלצונעמען אין
דער יפייערונגי אַ גאַנצע נאַכט ,האָט געקאָסט  51זלאָטעס .קיין
בעלינם האָבן נישט געפֿעלט .די קאַסע האָט געגעבן איבער
  0054זלאָטעם .דער סדר פון דער יפייערונגי איז געווען אַזאַ 6אַ זייגער פאַרנאַכט האָט זיך אָנגעהױבן די פאָרשטעלתג .עס
איז געשטעלט געװואָרן ,ליבע און פאַרראַטי מיט דער יובילאַ-
רי ,פאָסטעלן און סאַנדלערן אין די הויפט ראָלן נאָך דער
פאָרעוטעלונג איז געגעבן געװואָרן אַ דיווערטיסמענט אין וועלכן
| .עס האָבן אָנטייל גענומען ראָזאַ גאַזעל ,אייזיק סאַמבערג ,שמחה
="
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קהדושים
פאָסטעל ,דער זינגער י .סאַלוװע (דער יובילאַרינס איידעם) ,י.
באַלבירסקי און אַנדערע .מיט דעם האָט זיך פאַרענדיקט די
ערשטע טייל פון דער יפייערונגי .איצט האָט זיך אָנגעהױבן דער
צוייטער טיל .קודם כל האָט מען אַלע אָנוועזנדיקע אַרױסגע-
בעטן פון זאָל ,פון װאַנען מען האָט אַרױסגענומען אַלע שטולן.
אין זאַל האָט מען אַװעקגעשטעלט אַ פּאָר לאַנגע טישן און איי"
ניקע טישלעך פאַר ספּעציעלע געסט.
פון וועמען איז באַשטאַנען דער עולס אין טעאַטער?  --פון
די מיטאַרבעטער פונס '-31טלי מיטן גאַנצן שטאַב ,מיט ירעדאַק-
טאָרי אַברהם גאַנצוױיך און שטערנפעלד בראש; 'ידאָס האַנדלם-
הויזי קאָן און העלער מיט יי טאַקע בכבודס ובעצמם בראש;
יאינספּעקטאָר' יאָס? קאַפּאָטע מיט זיין חברה ,פרוי יודט מיט
איר פאַמיליע ,די שמוגלערס ,די פערד-הענדלערס ,די יגיכע הילףי
ביים י-31טלי מיט סיראָטאַס זינדלעך בראש ,די יגרייקעם' פון
דער יידישער פּאָליציי און אַלע איבריקע ישטיוול-מענטשף מיט
זייערע משפּחות .עס זיינען געווען פאַרטראָטן אויך די יידישוע
ישאָפּי-אײיגנטימער מיט י .ליכטענשטיין און דל קאַלקשטיץ
בראש ,וי אויך אַ ריי יידישע שוישפּילער .מיין פרוי און איך,
אַלס אַלטע בינע-חברים פון דער יובילאַרין ,האָבן נישט געקאָנט
אָפּאָגן די איינלאַדונג און ...יפאַרשעמען די שמחהי .קומענ-
דיק אַהין ,איז אונדז פינסטער געװאָרן פאַר די אױגן אין װאָס
פאַראַ געזעלשאַפט מיר זיינען אַריינגעפאַלן
| = ביי רייך געדעקטע טישן יעדן איז אָנגעוויזן געװאָרן זיין
פּלאַץ ,און מען האָט דערלאַנגט דאָס עסן וי אין די אַלטע ,גוטע
צייט .אגב האָט דאָס י-31טלי געהאָט זיין באַזונדערן טיש; קאָן

און העלער  ---זייער א.אָוו .פאַר דעם עסן האָט מען געדאַרפט,
פאַרשטייט זין ,באַזונדער באַצאָלן ,און געצאָלט האָט מען די
אמתע געזאַלצענע פּרייזן . ..אויף דער בינע איז אַװועקגעשטעלט
געװאָרן אַ לאַנגער טיש פּאַרן פּרעזידיוס מיט צוויי רייען שטולן.
יידל קאַלקשטײן האָט איבערגענומען די ראָל פון קאָנפּעראַנסיע
און יצערעמאָניאַל-מײסטערי .מיט אַ רשימה אין האַנט האָט ער
אויסגערופן די נעמען פון די געסט ,װאָס ווערן איינגעלאַדן אין
פּרעזידיוס :סאַמבערג ,מאזאה ,מאַרק אַרנשטײן ,אַברהם גאַנצי
ווייך ,קאָן ,שטערנפעלד ,טורקאָוו ...סיאיז מיר פינסטער גע-
װאָרן אין די אויגן .אַלֶע אויסגערופענע זיינען שוין אױף דער
בינע .איך בלייב זיצן אויפן אָרט וי נישט מיך מיינט מען עס.
מיין נאָמען ווערט נאָך אַמאָל איבערגעחזרט .איך ריר זיך נישט
פון אָרט .סילויפן צו מיר צו די הויפּט-מחותנים און אויך סאַמי
כערג .מען אַפּעלירט צו מיר איך זאָל נישט יצעשטערן די
שמחהי .עס ועט קומען צוֹ אַ סקאַנדאַל .סיוועט דערגין צו אַ
געשלעג ,ווייל אַלע וועלן פאַרשטיין ,אַז איך גײ נישט אין פרע-
זידיום ,וייל עס פּאַסט מִיר נישט צו זיצן מיט די קאָן און הט-
לערט און די איבריקע .הערנדיק אַרום זיך שױן שושקערייען,
בין איך מיט אַ שווער געמיט אַרױף אױף דער בינע ,וואו אַלע
אויסגערופענע זיינען שוין געזעסן אַרוס פּרעזידיום-טיש .איך
האָב נישט פאַרנומען דעם פּלאַץ אין דער ערשטער ריי ,װאָס איז
געשטאַנען פאַר מיר צוגעגרייט ,נאָר זיך אַוועקגעזעצט אין דער
צווייטער ריי
סיהאָט זיך אָנגעהױבן די צווייטע טייל פון דער יפייערננג.
קודם כל װױ דען אַנדערש! )..האָט מען געמאַכט בילדער-אויפנאַמען ביי וועלכערד איך האָב אַראָפּגעבױגן דעם קאָפּ כדי
נישט צוווערן יפּאַראייביקטי מיט די ינאָבעלעי געסט קאָן ,העלער,
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באַנד
שטערנפעלד ,עטצעטעראַ .דאָס ערשטע װאָרט צו באַגריסן האָט
באַקומען מאַרק אַרנשטײן .ער האָט געליבט די יובילאַרין ,אָנ"
געוויזן אירע פאַרדינסטן פאַרן יידישן טעאַטער און איר גע-
וואונטשן איבערצולעבן די מלחמה און וױיטער קאָנען דינען דער
יידישער קונסט .דאָס צווייטע װאָרט איז מיר ,אַלס לייטער פון
דער קונסט-קאָמיסיע ,געװואָרן צוגעטיילט .נישט געװען קײן
אַנדערע ברירה ,און איך האָב געמזט רעדן באַגריסנדיק מיין
קאָלעגין ,די יובילאַרין ,האָב איך גערעדט וועגן דער וויכטיקער
ראָל ,װאָס דאָס יידישע טעאַטער האָט צו שפּילן אין די פינסטע-
רע טעג ,װאָס מיר לעבן איצט איבער; וועגן זיין שליחות און
מיסיע .דער עולם האָט די ערשטע רעדעס רױיק אויסגעהערט,
אָבער ווען גאַנצוױיך האָט באַקומען אַ װאָרט צו אַ באַגריסונג,
האָבן זיך שוין געהערט שטימען פון זאַל, :גענוג רעדעכץ ,מען
דאַרף עפּעס פאַרבייסן אַ לידל!" .דאָס איז טאַקע געווען דער
אָנהייב פון סקאַנדאַל; ,װאָס אין אױיסגעבראַָכן גאַנצוייכס אָן-
הענגער האָבן זיך געוואָרפן אױף די יצווישנרוף מאַכערי ,און
סיאיז אויטגעבואָכן אַ געשלעג .איין נס ,װאָס ייאָסל קאַפּאַטע'
האָט באַוויזן מיט זיין יאױטאָריטעטי צו באַרױקן די געמיטער.
קיין רעדעס האָט מען שוין מער נישט געהאַלטן נאָר דער עולם
האָט זיך גענומען צו דער אכילה".
נאָכדעם וי דאָס טעאַטער איז פאַרמאַכט געװאָרן ,האָט זי גע-
אַרבעט

ביי איר מאַן אין 'שאָפּ ..זי ,װוי איר מאַן און איר טאָכטער,

ראָזאַ ,וועלכע האָט אויך געשפּילט אויף דער יידישער בינע ,האָבן
זיך געהאַט באַזאָרגט און זיינען געלעגן באַהאַלטן אין אַ בונקער,
אָבער די דייטשן האָבן דאָרט אַרײנגעלאָזט גאַז און זיי געצוואונגען
פון דאָרס

אַרױסצוקומען

און זיי דערשאָסן.

,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער " ,װאַרשע ,4291 ,צװוייטער באַנד ,זז.74116411 .
,ידיש טעאַטער אין לאָנדאָן " ,לאָנדאָן ,2491 ,ז,123 ,
מארריס מייער  --א
ַ,זױ איז עס געווען  ,/בוענאָס איירעס ,8491 ,זז,2227812 ,
יאָנאַס טורקאָװ  --א
יאָנאַס

טורקאָװ

, ---פאַרלאָשענע

שטערן,,

בוענאָס

איירעס,

,3591

באַנד

איינס ,זז,882"082 .

מוט ,יודל
{געב -- 5191 .אומגעבראכט געװאָרן דורך די נאַציסן

געבוירן  5191אין ווילנע ,פּױליש-ליטע .פאָטער  --אייגנטימער
פון אַ פאַבריקל פון ראָזעטן .פון קינדווייז אָן זיך פאַרנומען מיט
סקולפּטור .די לעצטע יאָרן פאַר דער צווייטער וועלט-מלחמה געאַר-
בעט אין טעאַטער ,מיידים" אַלס טעכנישער אויספירער פון די
ליאַלקעס לויט די פּראָיעקטן פון בענציע מיכטאַם.
אין קרוקס ,טאָגבוך" ( 21אָקטאָבער  )2491ווערט אין אַ באַריכט
וועגן אַ פאָרשטעלונג אין דער ווילנער געטאָ ,אָנגעגעבן :ג
,עשמאַק-

| פולע דעקאָראַציעס-פּראָיעקטן

האָבן געמאַכט

אומע

אֶלקעניצקי,

רחל סוצקעווער און יודל מוט" .אין אַ נאָטיץ פון מערץ  ,3491ווערט
דאָרט געזאָגט:
,די אויסשטעלונג פאַר פּלאַסטישער קונסט ,װאָס ווערט אָרגאַ-
ניזירט דורך דעם קולטור-אָפּטײל אין געטאָ ,ווערט צוגעגרייט מיט
אַ שנעלן טעמפּאָ .ביז איצט זיינען שוין קװאַליפיצירט געװאָרן פאַר
דער אויסשטעלונג מאָלערײען פון רחל סוצקעוער ,סקולפּטורן
פון יודל מוט .".,.אין אַ נאָטיץ פון  92מערץ  3491וערט פאַרנאָ-
טירט :נ
,עכטן .,איז אין פאָיע פון געטאָדטעאַטער פאָרגעקומען די
דערעפענונג פון דער שויןילאַנג צוגעזאָגטער קונסט-אויסשטעלונג,
...גוטע אַרבעטן שטעלן דאָ פאָר יודל מוט :צייכענונגען ,בילדער
'
און  2סקולפּטורן.
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לעלסיקאָן פון יידישן טעאַ טער
מ .איז אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס אין די לאַגערן
|
פון עסטאָניע.
,אָגבוך פון ווילנער געטאָ"
אין דער הקדמה צו הערמאַן קרוקס ט

אָנהײב  3391האָט ער געגרינדעט די ערשטע יידישע עקס-
פּערימענטאַלע סטודיע אין קאָוונע ,װאָס האָט מיט אירע ערשטע
אויפפירונגען אַרויסגערופן גרויס אויפזעען .אַרום דער סטודיע
האָבן זיך גרופירט אַ ריי יונגע טאַלענטירטע כחות איף וועלכע
יאַשאַ גלעזער האָט געהאַט אַן אויסערגעוױינלעכן איינפלוס.
אַלע זיינע סטודיאַנטן האָבן ,פונקט אַזױ װי ער אַלין ,זיך באַ-
צויגן צו זייער טעאַטער-אַרבעט מיטן גרעסטן יראת הכבוד.
אויסער דער פּראַקטישער אַרבעט ,װאָס יאַשאַ גלעזער האָט
געפירט אין דער דאָזיקער סטודיע .וועלכע ער האָט פּאַרוואַנדלט
אין אַ מין טעאַטער-לאַבאָראַטאָריע .האָט ער אויך צוגעגרייט
זיינע סטודיאַנטן טעאָרעטיש .ער אַלין האָט אָנגעפירט מיט
די קלאַסן פון טעאַטער-עזפּיל ,מוזיק און שטים-בילדונג; לעקציעס

זיין ביאָגראַפער יאָנאַס טורקאָוו גיט
אָן ,אַז ג .איז געבוירן געװאָרן אין רוס-

אַלֵין

גיט

איבער

פּנחס

זיין ברודער

שװאַרץ,

אויפן

גרונד

פון .י .אָסי-

,יזוועסטיאַ? ,אַז צוישן די אומגעבראַכטע
פּאָווס באַשרײבונג אין א
אין קלאָגע ,האָט זיך געפונען אויך מ.
ש .ע .פון יחיאל בורגין.
הערמאַן קרוק , --טאָגבוך

פון װילנער

געטאָ ,/ניו יאָרק,

,1691

זו51 .

נלעזער ,יאַשאַ
{געב -- 91.... .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

לאַנד ,אָבער איז נאָך אַלס קינד געקומען
מיט זיינע עלטערן אין ריגע (לעטלאַנד),
וואו זיי האָבן זיך באַזעצט .פון די קינדער-
יאָרן אָן אַרױסגעװיזן א גרויסן אינטע-
רעס און נייגונג צו מאַטעמאַטיק ,מוזיק און
געזאַנג .אויף די אַלע געביטן האָט ער
זיך אויסגעצייכנט ממש מיט געמיאַלש
פעיקייטן .מען האָט אים געהאַלטן פאַר אַ
וואונדער-קינד און מיט שפּאַנונג נאָכגעפאָלגט זיין וייטערדיקע
אַנטװיקלונג .ג .האָט פאַרענדיקט אוניווערזיטעט אַלס ד"ר כעמיע,
האָט פאַרפאַסט אַ ריי װיסנשאַפּטלעכע װוערק ,װאָס זיינען דערשינען
אין דרוק .גלייכצייטיק האָט ער פאַרענדיקט די מלוכה-קאַנסערװאַ-
טאָריע אַלס אַלזײיטיקער מוזיקער :קאָמפּאָזיטאָר ,אָרקעסטראַטאָר,
דיריגענט און אַלס זינגער .ער האָט געהאַט אַ שיינע שטים און גע-
ווען אַ געשולטער באַס-באַריטאָן .געלערנט אין אַ דראַמאַטישער
שול .אויסערדעם האָט ער זיך פאַרנומען מיט אױיסאַרבעטן פאַרשיי-
דענע שפּיל-אינסטרומענטן .צװישן אַנדערע האָט ער דערפונדן אַ
נייעם פידל-אינסטרומענט מיט אַכט סטרונעס ,װאָס האָט אַרױסגע-
רופן גרויס אויפזען אין דער מוזיק-וועלט .ער האָט אויך געשאַפן
'באָנדזשאַס' מיט טראָמפּײיטן ,אַ באַס און אַ מיניאַטור-טשעלאָ אין
דער גרויס פון בערך דריי פּעקלעך סיגאַרעטן צו האַלטן אין טאַש.
מען האָט דעם אינסטרומענט גערופן 'קימפּעט-טשעלאָ.
און וועגן זיין טעאַטראַלער טעטיקייט שרייבט יאָנאַס טורקאָװו
אין זיין בוך ,פאַרלאָשענע שטערן":
ייאַשאַ גלעזער איז אויך געווען סצעניש באַגאַבט .סיי אַלט
אַקטיאָר ,סיי אַלס רעזשיסער .אוױף דעם אָפּשניט האָט ער גע-
אַרבעט אייניקע יאָר אין פאַרשיידענע טעאַטערס .אֲנהייב פון
די דרייסיקער יאָרן האָט ער זיך פאַראינטערעסירט מיטן יידיעזן
טעאַטער .ער איז אַװעקגעפאָרן קיין רומעניע ,וואו ער האָט
געאַרבעט ביי יעקב שטערנבערגן .זייענדיק אין רומעניע ,האָט
ער חתונה געהאַט מיט אַ יונגער יידישער שױשפּילערי .זי האָבן
געהאַט אַ מיידעלע ,װאָס האָט אויך אַרױסגעװיזן נישט-דורכ-
שניטלעכע מװזיקאַלישע פעיקייטן .עסינקע האָט זי געהייסן
זי איז געווען געראָטן אין טאַטען מיט אַלע פיטשעוקעס .זי
האָט געשפילט פּיאַנאָ און פידל .אויך עסינקען האָט מען פאָ-
רױס געזאָגט אַ גרױסע צוקונפט .צוריקקומנדיק פון רומעניע,
האָט יאָשאַ גלעזער געשפילט אַלס אַקטיאָר אין ריגע .דערנאָך
איז ער געקומען קיין קאָוונע ,וואו ער איז געװואָרן אַ שטענדיקער
תושב.

װעגן

טעאַטער.

.אַלע

פּיעסן

האָט

יאַשאַ

גלעזער

אינסצעניזירט ,רעזשיסירט ,קאָמפּאָנירט או אַראַנזשירט די
מוזיק ,דיריגירט מיטן אָרקעסטער און אויך צוגעגרייט די סקיצן
פאַר די דעקאָראַציעס און קאָסטיומען .אין רער מחזיק האָט
יאַשאַ גלעזער אַרײנגעבואַכט אַן אײגנאַרטיקן טאָן אין נוסח,
אַ סימפאַניע פון קלאַנגיעלעמענטן אַרױסגעבראַכט אױיף אַן
אולטראַ-מאָדערניזירטן אופן.
בעת איך בין אין סעזאָן  6391געווען דער רעזשיסער פון
ראַשעל בערגערס טעאַטער אין קאָוונע ,האָב איך געהאַט אַ
געלעגנהייט זיך צו באַקענען מיט דעם זעלט-באַגאַבטן  --נאָך
גאָר יונגן מענטש  --יאַשאַ גלעזער .דאָס איז געווען אַ טיפ
פון אַ באָהעמיער אין בעסטן זין פון וואָרט .איך האָב געזען
זיין אינטערעסאַנטע אַרבעט אין דער סטודיע .איך האָב גע-
האַלטן ,אַז דאָס פּראָפּעסיאַנעלע יידישע טעאַטער קאָן געווינען
אין אים אַ נאיָשפטּשאַצבאַרע קראַפט .האָב איך אים טאַקע
צוגערעדט אַריינצוטרעטן אינם טעאַטער וואו איך האָב געאַר-
בעט .לײדער איזן עס שין געווען קורץ פאַח מיין פאַרלאָזן
קאָוונע .עס איז מיר אויסגעקומען מיטצואַרבעטן מיט אים אי
טעאַטער אַ גאַנץ קורצע צײיט .זיין גרױיסע ליבשאַפט צום טע-
אַטער און צו מוזיק האָט אים אויף אַ צייט אָכּגעריסן פון זיין
װיסנשאַפטלעכער אַרבעט אויפן געביט פט כעמיע.
אָפּט האָב איך פאַרבראַכט מיט גלעזערן אין אינטערעסאַנטע
שמועסן וועגן יידיש טעאַטער און וועגן טעאַטער בכלל .ער איז
געווען אַ גרויסער בקי אין דער יידישער און אַלטוועלטלעכער לֵי-
טעראַטור .הגם אין דער יידישער שפּראַך האָט ער אַ ביס?
יאונטערגעהונקױף און סיאיז אים (יעדנפאַלס אין יענע יאָרן)
שװער אָנגעקומען זיך אױיסצודריקן אין דער יידישער שפּראַך.
ער האָט יידיש זייער ליב געהאַט ,אָבער ער האָט זיך בעסער
אויסגעלעבט או ,אַזױ צו זאָגן ,קלאָרער אַרױסגעבראַכט זיינע
געדאַנקן אין דער רוסישער שפּראַך ,װאָס איז אים געווען אַ
סך נענטער .פון דער צייט אָ ,װאָס ער האָט זיך באַהאָפטן
מיט יידיש טעאַטער ,איז ער אים געווען איבערגעגעבן מיט
לייב און לעבן .ער האָט געפירט אַ ציל -באַוואוסטן ,אומקאָמ-
פּראָמיסלעכן קאַמף פאַרן בעסערן יידישן טעאַטער.
בײ דעם אַלעם איז גלעזער געווען זײער אַ באַשײדענער,
אוממיטלבאַרער און האַרציקער מענטש .ער האָט געהאַט אַ
געזונטן חוש פאַר הומאָר און סיאיז געווען אַן אמת פאַרגניגן צו
פאַרברענגען אין זיין געזעלשאַפט.
בעת ער האָט געאַרבעט אין ראַשעל בערגערס פאָלקס-טע-
אַטער ,איז ער נאָך געווען טעטיק אַלס שױישפילער א ער האָט
נאָך נישט געהאַט די געלעגנהייט אַרױיסצװױיזן זיינע מעג-
יי
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1006

צדושיס-
אַלס

לעכקייטן
ער

אָבער

ער

האָט

רעזשיסער-אינסצענזאַטאָר.

וױיטער

געאַרבעט

פאַרנאַכלעסיקט

אי

האָט

גלייכצייטיק

זיין

טעאַטער מטודיאָ ,וועלכע

ער

געוען

און וואו

איז

װײטער

אױך

פּראָדוקטיוו ביז  --די מלחמה איז אױיסגעבראָכן און זיין שאַפּע-
רישע

איז

טעאָטער -אַרבעט

און וועגן זיין טראַגישן

איבערגעריסן

סוף שרייבט

;אַזוי לאַנג װוי די סאָוויעטישע
האָט

זיך

ער

מאַביליזירט

מיט

געואָרן אַלס כעמיקער

אָלס הויפּט-כעמיקער
יאָר 9391

סוף

פּאַראַט,

מאַכט

טעאַטער-אַרבעט

האָט

זיײיער

גלעזער

אַ ווירקזאַמער

איז

נישט

מיטל

ש .ע .פון יוליאן שװוארץ.
אין ליטע,

געווען

ער

אָפּגעגעב.

זיין פרוי

מיט

געמאַכט

און טעכטערל
עווערע

זײיער

געווען

(אָבער  --וי עס דערציילט

מלוכה-פאַבריק
דערפונץן
קעגן

אין קאָוונע.

אַ כעמישן

פרע-

אינזעקטן

דיאַנטן,

אַ געראַטעוועטער
וועלכער

ראַכי בערמאַן,

אַפילו אין די שוידערלעכסטע
גג נישט
1491

בער

געליטן

איינער פון זינע

יידישער

פאַרלאָרן זיין הומאָר

אין געטאָ.

ער
הונגער

ממש

געפינט

האָט דורב-
און

ניט.

געוועזענע

סטן-

עוישפילער

זיך איצט

אן

רעזשיסער,
--

אין אַמעריקע,

אַז

באַדינגונגען אין דער געטאָ ,האָט
און אָפטימיזם,

האָבן זיך ביי ראַכעס'

מוטער

און אין סעפטעמ-

צונויפגעקליבן

אייניקע

שוישפּילער פאַר וועלכע זי האָט אָפּגעקאָכט עטלעכע פּאָמידאָרן
מיט זאָלץ וואַסער און דערנאָך
יקימפּעט

זין

אין
נישט

טשעלאָי

יאָר 2491

איז

אַלט געווען
בעת

גישן אוט.

די

פאָרטי.

יפטן
זיקער

יאַקציעי

קאָמפּאָזיציע

יציגיינער

גלעזער,

װאָס איז

דעמאָלט

ערשטער

געטאַ איז ער ,צזאַמש
גאַָר-באַגאַבטע

האָט ג .פאַר זיי געשפּילט

קיין פערציק
דער

עסינקע.
זיין פרוי,
באַוויזן

אױיף

וױיזעי).

יאַשאַ

יאָר ,אומגעקומעי
גרעסערער

יאַקציעי

מיט זיין הייסיגעליבט
דערשאָסן
אַלטע

אויף

נאָך

אַ טראַ-

אין קאָוונער

טעכטערל,

די ביז

געוואָרן דורך די דייטען אויפן

גלעזער,

האָט זיך פון דער

אַרױסצוראַטעוען,

אָבער

אין

דאָ-

אַ האַלב

יאָר אַרום איז זי אויך אַוועקגעפירט געװאָרן אויפן יפטן פאָרטי
און דאָרט
מיט

געטײילט

דעם

יאֵשאַ גלעזערן

גורל

פון איר

האָט די יידישע

מאַן און טעכטערל.
טעאָטער-קולטור

אָנגע-

װווירן איינעס פון די געציילטע אַלזײטיק-באַנאַבטע מענטשן".
,אַרלאַשענע שטערן  ,/בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צװיי,
יאָנאַס טורקאָו  ---פ
|
זז,211*801 .

נוטמאַן ,ראָואַ
ש{יינפעלד |
{געב 8 .יוני  --- 9881אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס)

געבוירן  8יוני  9881אין בוקאַרעשט,
רומעניע .פאָטער  --אַ בילעטער אין רו-
מענישן און אין יידישן טעאַטער .געוווינט
אין הויף פון יידישן זשיגניצאַ-טעאַטער.
געענדיקט אַ -4קלאַסיקע פאָלקס-שול און
געלערנט  3קלאַסן גימנאַזיע .געװאָרן אַ
כאָריסטקע אין יידישן טעאַטער ,דערנאָך
געאַרבעט אין אקַראַװאַטן-פאַבריק .דער
אַקטיאָר אַדאָלף סעגאַל גיט איר צו שפּילן
קליינע ראָלן .פון צייט צו צייט פאַרטרעט
זי אויך פּרימאַדאָנעס .שפּעטער הייבט זי אָן צו שפּילן די ראָלן פון
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 ,לעקסיקאָן

פון

יידישן

איז

ווען די נאַציס האָבן פאַרכאַפּט קאָוונע ,איו יאַשאַ גלעזער
צייט;

גראַנד-דאַמעס ביז לעאָפּאָלד קאַנער שטעלט צונויף אַ טרופּע און
אַנגאַזשירט זי אויף אַלט-קאָמישע ראָלן  --אַן אמפּלוא אין וועלכן
זי שפּילט זינט דעמאָלט אין פאַרשיידענע טרופּעס אין רומעניע.
לויט ראָזאַ העלער איז זי מיט איר מאַן ,חיים .,בעת דער צויי"
טער וועלט-ימלחמה ,אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס.
טעאטער",

ניו

יאָרק,

ערשטצר

באנד,

,1391

ז.

|.414

װיינשטאָק .,שמחה

און מען האָט אים באַשטימט

פון אַ גרויסער
יאַשאַ

געואָרן".

יאָנאַס טורקאָ:

באַ נד

(געב8981 .

--

אומגעבראַכט

געװאָרן

דורך די נאַציס|

געבוירן  8981אין לאָדזש ,פּױלן ,אין אַ
סוחרישער משפּחה .געענדיקט אַ יידיש.
פּוילישע גימנאַזיע ,שפּעטער א צײט
געאַרבעט אין אַ דרוקעריי .אין די יונגע
יאָרן אָנגעפירט מיט דער דראַמאַטישער
סטודיע ,באַגינען"

ביים 

בונד"

אין

אין דוד הערמאַנס
לאָדזש .שטודירט
טעאַטער-סטודיע און דערנאָך געװאָרן אַ
מיטגליד אין זיין טרופּע .װו .האָט געי
שפּילט אין די קליין-קונסט טעאַטערס
אַראַראַט" און אַזאַזעל" פאַר וועלכע ער האָט געשריבן אײינאַקטערס
און סצענקעס .ער האָט אויך געדרוקט אַרטיקלען ועגן יידישן
טעאַטער אין דער יידישער פּעריאָדישער פּרעסע.
װו .האָט איבערזעצט אויף יידיש פּיראַנדעלאס ,הענריך דער
פערטער" (אויפגעפירט אין יאָנאַס טורקאָווס טרופּע) ,ה .באומס
,גליקל פון האַמעלן' (געשפּילט דורך אידאַ קאַמינסקי) און די
פּיעסע ,דאָלע װאַפּפער" (פ,לאַטערקאָפּ") ,אַ שפּיל פון ליבע אין
 2אַקטן פון יאָהאַן פאַבריציוס.
,עם" ,האָט
יאָנאַס טורקאָוו גיט אָן ,אַז װו .וועלכן ער רופט אָן ס
אויך אָנגעפירט מיט אַ דראַמאַטישן קרייז.
דעם  9נאָוועמבער  8291האָט וו .אויפגעפירט מיט דער װלאָצ-
לאַווקער אָפּטײלונג פון דער ,יידישע בינע" שלום-עליכמס ,גאָלד-
גרעבער".
אין  7291איז ער צוזאַמען מיט הערש גלאָװוינסקי געווען דער
אָנפירער פון יידישן טעאַטער אין דאַנציג .דעם  01אַפּריל 7291

האָט ער ,מיט פּערל אוריך און יעקב מאַנדעלבליט ,אויפגעפירט
אין דאַנציג זיין אָפּערעטע אין  2אַקטן ,מיטן כח פון טלית קטן",
מוזיק פון ר .קאַרודע .אין יולי  7291האָט ער ,צוזאַמען מיט יעקב
מאַנדעלבליט ,אָרגאַניזירט אַ טעאַטער-קאָלעקטיו אאַקאָרד? (אַנ-
סאַמבל ,קאָמעדיע ,אָפּערעטע ,רעווי ,דראַמע) און אַרומגעפאָרן איבער
דער פּראָװינץ ,און שפּעטער אין זעלבן יאָר געמאַכט אַ יידישן
,װאָרט-קאָנצערט" מיט זיין פרוי לאָלאַ זילבערמאַן איבער די סקאַן-
דינאַװישע לענדער/ .
בעת די דייטשן האָבן אין סעפּטעמבער  9391אָנגעהויבן די
מלחמה קעגן פּױלן ,האָט וו .געשפּילט אין יאָנאַס טורקאָווס טרופע
אין דאַנציג ,איז דערנאָך צוריקגעקומען אין לאָדזש ,אין  0491איז
ער געווען מיט דער עװאַקואַציע אין ביאַליסטאָק און שפּעטער,
ביז יוני  ,1491געשפּילט יידיש טעאַטער אין לעמבערג.
װוי דער געראַטעװעטער שױשפּילער סעװוערין צווערלינג גיט
איבער ,איז וו .געווען אַ יידישער פּאָליציאַנט אין דער לעמבערגער
געטאָ .איינמאָל ,בעת אַן אַ,קציע" איז ער געקומען צו אים אין
שטוב און געטראָפן זיין מוטער ליגן אַ קראַנקע אין בעט .דאָס איז
אייגנטלעך געווען דער בעסטער מאָטיוו צוגענומען צו וערן צום
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לעלסיטאַָן

אומקום ,אָבער ווען צווערלינג האָט זיך פאַר אים דאָקומענטירט ווער

ער איז ,האָט וו .זיך צעוויינט ,איבערגעלאָזט די קראַנקע און איז
אַװעקגעגאַנגען.
וו .איז שפּעטער,

צוזאַמען

מיט

זיין פרוי,

די לאָדזשער

יידישע

שוישפּילערין לאָלאַ זילבערמאַן ,אומגעבראַכט געװאָרן דורך די
נאַציס,

מ .ע .פון סעװערין צווערלינג,

לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור ,,דריטער באַנד ,ניו יאָרק,
 ,0זז,5832-483 ,
יאָנאַס טורקאָװ , --פאַרלאָשענע שטערן ,,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד
צװײ ,ז,09 .

נוטמאַן ,חיים
{געב 42 .סעפּט -- 4981 .אומגעבראַכט געװאַרן דורך די נאַציסן
געבוירן  42סעפּטעמבער  4981אין
פאָטער  --אַ
פאַלעשטי ,בעסאַראַביע.
שטובנמאָלער .ביז צו  41יאָר געלערנט אין

חדר ,דערנאָך געלערנט ביז  91יאָר אין
בעלצער ישיבה ,וואו ער לײדט הונגער
און נויט און אַנטלויפט אין  5191מיט
נאָך צוויי חברים קיין אָדעס .דאָ אַרבעט
ג .אַ האַלב יאָר אין אַן אַמוניציע-פאַבריק
ביז ער וװוערט סופלער און פּיעסן איבער-
שרייבער אין קאָריקס טרופּע .צוויי חדשים
שפּעטער פאַרטרעט ער דעם אַקטיאָר קיזעראָװיטש און בלייבט
שוין זינט דעמאָלט אַלס אַקטיאָר אין דער טרופּע ,וועלכע פאָרט
שפּעטער קיין קעשענעוו .נאָכדעם וי בעסאַראַביע ווערט פאַרייניקט
מיט רומעניע ,טרעט ג .אַרײן אין איציקל גאָלדענבערגס טרפפּע,
דערנאָד אין די טרופּעס פון אשכנזי ,זיגלער ,פישזאָן ,קאָמפּאַנעעץ,
ווילנער אָפּערעטן-טרופּע ,זיגלער א .א.
לויט ראָזע העלער איז ג .בעת דער צוייטער וועלט-מלחמה
אומגעבראַכט געװאָרן מיט זיין פרוי ראָזאַ ,דורך די נאַציס.
אין  6291האָט זי געמאַכט אַ טורניי מיט שמחה נאַטאַן
ש .ע .פון יוליאַן שװאַרץ.

ל,עקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,ניו יאָרק ,ערשטער באַנד ,1391 ,ז,964 .

וואי ,נאַווא
{גרוניא

װיײינשטאָק|

(געב .בערך  -- 5091אומגעבראכט געװאָרן דורך די נאַציס|

געבוירן בערך  5091אין בריסק ,פּוליש-ליטע ,וואו זי האָט
כסדר געװווינט מיט איר משפּחה .דעביוטירט אין אַן אָרטיקער
אַמאַטאָרן-גרופּע אונטער דער לייטונג פון מישאַ סאַרװער ,דער-
נאָך געװאָרן אַ פּראָפעסיאָנעלע אַקטריסע אין דער טרופּע פון
יוליוס אַדלער ,יאָנאַס טורקאָוו גיט אָן ,אַז זי איז אַ לענגערע צייט
אַרומגעפאָרן מיט אים און זיין טרופּע איבער דער פּראָװוינץ .יצחק
פּערלאָוו גיט אָן ,אַז זי האָט פאַרענדיקט איר בינע-קאַריערע אין
בעת זי איז אַרומגעפאָרן מיט לאָלאַ פאָלמאַנס טרופּע
,9
און געשפּילט אין זיין פּיעסע ,גאָלדענע זאַנגען".
יצחק פּערלאָװו כאַראַקטעריזירט זי אַזוי:
יאַ גוטע און זייער

נוצלעכע

אַקטריסע

מיט

אַ גװאַלדיקער

ליבשאַפּט צו טעאַטער .זי האָט געשפּילט מאַמע-ראָל ,כאַ-
ראַקטער-ראָלן ,געליבטע און קאָמישע ,אָבער פאַקטיש געווען אַ
דראַמאַטישע אַקטעריסע .זי האָט ניט געזונגען און נישט גע-
טאַנצט".
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זלמן קאָלעשניקאָו גיט אָן אַז זי איז געװוען זייער אַ שיינע,
אַ זייער גוטע חברטע ,אַ סימפּאַטישער מענטש ,אַ גרויסער באַהעם
און ווען די סאָוויעט-רעגירונג האָט געשאַפן דאָס ,באַװעגלעכע
יידישע טעאַטער פאַר די מערב-געביטן" ,האָט זי דאָרט געשפּילט
און איז פאַרכאַפּט געװאָרן פון די דייטשן אין סלאָנים ,וואו דאָס
סטאַטער האָט געהאַט אַ באַזע .וועגן איר אומקום זיינען דאָ צוױי
ווערסיעס :איינע ,אַז זי איז אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס
אין סלאָנים .אַ צווייטע ,אַז זי האָט פון דאָרט באַװויזן צו אַנטליפן
צו איר משפּחה אין בריסק ,און איז דאָרט אומגעבראַכט געװאָרן
יצחק פּערלאָוו באַמערקט ,אַז עס איז ניט באַשטימט ואו און
ווען זי איז אומגעקומען ,אָבער עס איז באַוואוסט ,אַז די בריסקעו
יידישע באַפעלקערונג איז נישט אַרױסגעפירט געװאָרן פון שטאָט,
נאָר איז אויסגעשאָסן געװאָרן אין בריסק גופא ,אויף אַ פּאָר גרויסע
הויפן און דאָרט באַגראָבן געװאָרן אין גרויסע מאַסן-גריבער.
מ .ע .פון זלמן קאָלעשניקאָװ.
ש .ע .פון יצחק פּערלאָװ ,יאָנאַס טורקאָװ ,מאיר מעלמאַן און שעפטל זאַק,

קוטנער ,שלמה
{געב --- 7881 .אומגעבראַכט געװאָרן דורע די נאַציס}

געבוירן  7881אין דער אָרעמער
פאָרשטאָט באַלוט פון לאָדוש ,פּױלן ,ביי
אָרעמע עלטערן .אַ קורצע צייט געלערנט
אין דער תלמוד תורה אויפן נאָמען פון
הרב מייזעל .נאָך אַלס יינגל געהאַט אַ
זעלטענע שטים און צוגעצויגן די אוים.
מערקזאַמקײט פון חזן שלמה אַפּטײקער,
ביי וועלכן ער זינגט אַ קורצע צייט און
טרעט דערנאָך אַריין אין 'קנאַבן-כאָר' פון
דער לאָדזשער דייטשער סינאַגאָגע אונ-
טער דער דירעקציע פון מ .דאַרגוזשאַנסקי .ק .זינגט אויך ביי די
חזנים ירמיהו קלוגער ,נח קאַלישער זאַלודקאָווסקי) און לייזער
גלאָוונער.
וי אַזױ ער איז געקומען צום טעאַטער ,דערציילט ק.
יאַ גרופע יידישע יינגעלייט  --אין דער מערהײט אַרבע-
טער  --האָבן אין אַ פּריואַטער שטוב איינגעאָרדנט אַ פאָר-
שטעלתג בר כוכבא" .קוטנער אַליין האָט צוגעהאָלפן דאַן צו
דער יטעכנישערי אַרבעט פון דער פאָרשטעלונג (קלעבן די פּאַ-
פירענע קאַסטיומען איאַ) ,אָבער צו דער עצם 'קונסטי איז ער
נישט צגעלאָזט געװאָר .אין בעסטן פאַל ,צוליב זיין עוטים,
האָט מען אים צוגעלאָזט אין כאָר ,און דאָך האָט אים דוקא
פאַראינטערעסירט די יקונסטי און ס'גיט אַ ואַקט אױס ביי אים
די אַמביציע :שפּיל .און פון צוקוקן זיך ,באַשליסט ער בײ
זיך אַז כדי צו קאָנען שפּילן ,איז ויניק צו האָבו אַ שיינע שטים
און קאָנען זינגען .מען דאַרף אויך קאָנען טאַנצןײ,
ווען ער איז עלטער געװאָרן ,איז ער ,אַ דאַנק זיין פּרעכטיקער
באַריטאָן"'באַס-שטים אָנגעקומען אַלס כאָריסט אין יידישן טעאַטער.
באַלד אָבער דעביוטירט ער אַלס 'אַדריאַן' אין לאַטײינערס 'כינקע-
פּינקע! .ער חלומט צו וערן אַן אַקטיאָר ,אָבער זיין קליינער וואוקס
שטערט אים דערצו .וען אַברהם יצחק קאַמינסקי זעט אים :אַ
קאָמפּאַקטע קליינע פיגור ,נידריקער וואוקס ,אַ גרויסער שטענדיק
ראַזירטער קאָפּ (װי ער האָט געגלייבט .אַ מיטל אויסצומיידן אַ
פּליך) ,גרויסע דורכדרינגלעכע אויגן און אַ קליין קורנאָסע נעזל,
זאָגט ער זיך אָפּ אים צו אַנגאַזשירן.
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ק .איז אָבער פעסט אַנטשלאָסן צו ווערן אַן אַקטיאָר .אין די
יאָרן  5074091נעמט ער צנויף עטלעכע ינגעלײט און פאָרט
אַרױס אין שכנותדיקן שטעטל בזשעזשין שפּילן 'בר כוכבא! און
וי דער אַקטיאָר ניסענצווייג דערציילט ,האָט ,אין טעאַטער -זאַל,
אין לעצטן אַקט ,ווען בר-כוכבא שטעכט זיך און פאַלט טוט ,גע"
הערשט אַ מאָדנע שטילקייט .דער עולם איז געזעסן מיט אַ פאַר-
כאַפּטן אָטעם און נישט אַפּלאָדירט .גראָד האָט זיך געמאַכט אַ
מכשול מיטן פאָרהאַנג .ער האָט זיך נישט געװאָלט אַראָפּלאָזן מער

װי ביז דער העלפט.

קוטנער האָט נישט געהאַט קיין אַנדערע

ברירה װוי שטעלן זיך אויף די קני און דעם פאָרהאַנג מיט דער האַנט
אַראָפּציען .אין דעם מאָמענט איז אױסגעבראָכן אַ שטורם פון
אַפּלאָדיסמענטן אין טעאַטער .װי עס האָט זיך שפּעטער אַרױסגע-
וויזן ,האָט קוטנער די לעצטע סצענע פון שטעכן זיך און פאַלן
טוט אַזױ עכט און קינסטלעריש אָפּגעשפּילט ,אַז דער עולם האָט
געמיינט ,אַז ער איז באמת טויט .אָט די עכטקייט פון אַ װוירטואָז
און גרויסן מייסטער האָט מען געזען |שפּעטערן ביי קוטנערן אין

אַלע ראָלן.
דער שוישפּילער מאַקס באָזשיק שרייבט אַזױ וועגן אָנהייב פון
ק'.ס קאַריערע:

...,װי קוטנער אַלין האָט שפּעטער דערצילט ,איז זיין
גאַנצע משפּחה געווען זייער מװיקאַליש .זיין פאָטער האָט גע-
האַט זייער אַ פיינע שטימע צו זינגען און געקאַנט זיין גאָר אַ
גוטער בעל תפילה .ער האָט אָבער פיינט געהאַט צו זינגען פאַר
מענטשן ,יגאָטס מתנה האָלט איך פאָר זיך'י  --האָט דער אַל-
טער קוטנער זיך געוויצלט וװען מען האָט אים געהייסן עפּעס
זינגען .דערפאַר האָט ער אין דער היים ,ביי זיך אין שטוב ,זיך
זייער אָפט געגאָרגלט וי אַן אמתער חזן .זיינע זינדלעך ,שלמהלן
און מאירן ,האָט ער געגעבן אַ מחיקאַלישע דערצינג .מאיר,
עלטער פון שלמהן מיט דרי יאָר ,האָט געהאַט חשק צו שפּילן
אױף אַן אינסטרומענט ,איז ער טאַקע געװאָרן א גאָר גוטער
און געשולטער ידראָמער'י |פּויקןקלאַפּערן .גערופן האָט מען
אים ידער בלינדער באַראַבאַנשטיקי ,מחמת איין אױג איז געווען
ביי אים אַ ביסעלע קלענער פון דעם צוויטן .און ווען ער האָט
געזעצט אױיף דער פּויק ,איז דאָס קלענערע איג בי אים נאָך
קלענער געװאָרן ,און דאָס האָט אים צוגעגעבן אַ געוויסן חן צו
זיין שפּילן און קלאַפּן אױף דער פּויק.
שלמה ,וידער ,האָט געהאַט אַ פיין סאָפּראַן-שטימעלע און
צוױיי טאַנצנדיקע פיסלעך ,האָט אים מאיר מיטגענומען צו אַלע
זיינע קאָנצערטן און פאַרוויילונגען ,וואו ער איז אַנגאַזשױרט גע-
װאָר ,מאיר האָט געשפילט אױף דעם באַראַבאַ ,און שלמה
האָט געזונגען ,זיינען זיי טאַקע באַלד זייער פּאָפּולער געװאָרן
אַלס דער שפּילנדיקער ,זינגנדיקער און טאַנצנדיקער קוטנער-
דזעט .שלמה קוטנער האָט זיך אָבער גענייטיקט אין אַ גרעסערן
רעפּערטואַר ,און אַזױ וי מאיר האָט איך געשפּילט אין גרויסן
זאַנדבערג-טעאַטער ,האָט ער אים גענומען צו די פאָרשטעלו-
גען כדי ער זאָל זיך אויסלערנען די דעמאָלטיקע לידלעך .קוט-
נערןּ איז די מעשה פון שפּילן טעאַטער זייער שטאַרק געפעלן
געואָרן ,און אַ חוץ דעם ,וװאָס ער האָט באַלד אויסגעזונגען
ידאָס טליתלי ,יאַ בריװועלע דער מאַמעף' ,אלי אַלײ ,ידאָס
בלומען-קרענצעלעי ,האָט ער אויך נאָכגעמאַכט און קאָפּירט די
דעמאָלטיקע קאָמיקער .ער האָט יעדן אַקטיאָר נאָכגעמאַכט מיט
יעדן קנייטש און באַוועגונג ,אַזױ ,אַז דער עולם האָט האַרציק
געלאַכט און גרױס הנאה געהאַט .אָבער קיינעס פון זיינע צו-
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הערער איןז זיכער נישט איינגעפאַלן ,אַז דער קליינער עולמה
וועט אױיסואַקסן אַ גרויסער קוטנער ,װואָס וועט אַמאָל באַרײיכערן
די יידישע בינע .שלמה קוטנער האָט מער ניט גערוט .עס האָט
אים געצויגן צום טעאַטער ,האָט ער אָרגאַניזירט פאַרש"ידענע
דראַמע-קרייזן ,וואו ער האָט רעזעויסירט און אויפגעפירט פּיעסן
און געהאַט גרױיס דערפאָלג .אָבער דאָס האָט אים נאָך ניט
באַפרידיקט און ער האָט געזוכט די געלעגנהייט אַריינצוטרעטן
אין די רייען פון די פּראָפּעסיאַנעלע שוישפילער".
פּראָּעסיאָנעל האָט ק .אָנגעהױיבן שפּילן מיט אַ פּראָװינץ-
טרופּע אונטער דער לייטונג פון פרוי אַרענשטײן מיט וועלכע -ער
װאַנדערט אַרום אייניקע חדשים ,און וייזט זיך באַלד אַרױס אַלס
אַ פעיקער אַקטיאָר .ער שפּילט דערנאָך אין לאָדזש ,קיעוו און
אין ווילנע (דירעקציע סאַבסיי און צוקער) .מיט אָט דער טרופע
פאָרט ער אַרום איבער אַ סך שטעט פון רוסלאַנד ,און שפּילנדיק
אין אָדעס .טרעט ער אויף אין דער ראָל 'אוריאל מזיק! אין גאָרדינס
'גאָט .,מענטש און טייוול' .די פּיעסע איז דעמאָלט גראָד אויך
געשפּילט געװאָרן אויף דער רוסישער בינע און האָט דעריבער
צוגעצויגן די אויפמערקזאַמקײט פון די רוסישע רעצענזענטן ,װועל-
כע רופן זיך אויך אָפּ װעגן דער יידישער אויפפירונג און שטעלן
זיך באַזונדערס אָפּ וועגן ק'.ס שפּילן .צו יענער צייט ( )9091האָט
אין אָדעס אָנגעהויבן שפּילן די הירשביין-טרופּע' און וועגן זיין

אַרײנטרעטן אין דעם טעאַטער ,דערציילט ק:.
 ...,אין שטאָט זיינען דעמאָלט געשטאַנען  2יידישע טרו-
פעס :סאַבסײס אָפּערעטן-טרופע און די הירששביין-טרופע ,און
פונקט אַזוי װי גייטטיק זיינען זיי געווען וייט פון זיך ,אַזױי
נאָענט זיינען זייערע בנינים געווען איינס פון אַנדערן ,בסך-
הכל איין גאַס .פאַרשטייט זיך ,אַז אין יענער צייט האָט הירשש-
ביי!ס טרופע מער וי אַ מאָראַלישן דערפאָלג ביים ביסל יידיטז-
העברעישע שריפטשטעלער אץ אָדעס או א קליינעם טייל פון
דער יידישער אינטעליגענץ ,נישט געהאַט ,בעת סאַבסייס טרופּע
האָט געמאַכט זיער גוטע געשעפטן .פנדעסטועגן האָבן די
אַרטיסטן פון יענער טרופּע מקנא געווען די אַרטיסטן פון הירע-
ביינס טרופּע ,װאָס האָבן געעזפילט כמעט פאַר ליידיקע בענק,
און ואס האָבן געלעבט אין זייער שלעכטע באַדינגונגען .ור
גרױס איז אַלזאָ געװוען זיער קנאה וען איינמאָל אין אָוונט,
האָב איך פלוצלינג באַקומען אַ וויזיט-קאַרטע פון פּרץ הירשש-
ביינען גופא מיט פאָלגנדע ווערטער, :געערטער הי ק .איך האָב
אייך געזען און איר געפעלט מיר אַלס אַ טאַלענטירטער אַקטיאָר.
אפשר װאָלט איר געװאָלט אַרײנטרעטן צו אונדז אין טרופע ?
פּרץ הירשבייןײי .איבערגעבן װאָס פאַרע שמחה איך האָב איבער-
געלעבט אין די מינוטן וען איך האָב באַקומען די דאָזיקע
וויזיט-קאַרט ,איז מיר עווער .איך האָב פשוט געמיינט ,אַז איך
בין אויפן זיבעטן הימל ,און נישט זאָגנדיק קיין שום ואָרט,
האָב איך צומאָרגנס  11אין דער פרי ,אָנשטאָט אויף פּראָבע
צו סאַבסיין אין טעאַטער ,זיך פאַרקערעוועט אין טעאַטער יהאַר-
מאָניעי ,וואו הירשביין האָט געשפילט .דאָ האָט מען מיך זייער
װואַרם אויפגענומען".
וי דער אַקטיאָר יוסף סטרוגאַטש גיט איבער ,איז ק'.ס ער-
שטער אויפטריט אין דער 'הירשביין-טרופּע' געווען אין דער ראָל
פון 'לייזער בדחן' אין 'גאָט ,מענטש און טייוול ,,און ער האָט זיך
שטאַרק קונה שם געווען סיי ביים טעאַטער-עולט ,סיי ביי דער
פּרעסע ,וי אויך ביי די מיטגלידער פון דער טרופּע ,וועלכע האָבן
אַרױסגעויזן צו אים א גאָר פריינטלעכע האַלטונג.
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לעקסיקאָן

פון יידישן

ק .האָט אין דער ,הירשביין-טרופּע" אויך געשפּילט די ראָלן
,רעסטאָראַטאָר" אין אַשס ,יחוס" און  אַברוש" אין הירשביינס
:
ד,י נבלה".
אָבער אַזױ וי דער קאָנטראַקט מיטן טעאַטער 'האַרמאָניע'
האָט זיך געענדיקט ,האָט די טרופּע געמזט פאַרלאָזן אָדעְָס .זי
נעמט ואַנדערן איבער פאַרשיידענע שטעט ,ביז זי צעפאַלט זיך

אין דווינסק .וועגן דעם דערציילט ק:.
אאַ
ד

האָט די קאַסע געפּוסטעוועט

:
מיטן גאַנצן קנאַק ,און

דאָ איז אויך די טרופּע זיך צעפאַלן ,איך געדענק אַזױ וי איצט
יענע שרעקלעכע מינוטן ווען אין אַ נומער פון האָטעל אויפן
ערשטן שטאָק זיינען זיך צונויפגעקומען אַלע אַקטיאָרן וועלכע
דער פאַרוואַלטער (יאַקובזאָ) האָט צונויפגערופן .אַ רגע האָט
געהערשט אַ שטילקייט .אייגנטלעך האָט מען געפילט אין דער
לופטן װאָס סיגרייט זיך .אייגנטלעך האָט די טרופע שטענדיק
געשוועבט צווישן לעבן און טויט .אייגנטלעך האָט מען יעדן טאָג
געקאָנט דערװואַרטן די קאַטאַסטראָפּע ,אָבער פאָרט האָט זיך
קיינעס נישט צוגעגלייבט ,אַז סיוועט אַמאָל קומשן דער דאָזיקער
שרעקלעכער מאָמענט ,און ער איז אָבער פארט געקומען אאַ-
קובזאָן האָט מיט אַ געקינסטלטע רױיקע שטים אָפיציעל דער-
קלערט ,אַז פון היינטיקן טאָג אָן איז זיך די טרופע צעפאַלן ,און
יעדער װועט באַקומען געלט צו פאָרן וואוהין ער וויל .הירשביין
איז בעת מעשה געשטאַנען אויסגעדרייט מיטן פּנים צו דער
װאַנט .ער האָט געמאַכט דעם איינדרוק פון אַ פאָטער ,װאָס
וויל מיט גװאַלט אין זיך דערשטיקן די טרערן נאָך אַ געשטאָר-
בענעם בן-יחיד .אַלֶע זיינען נאָך דער דערקלערונג געבליבן וי
געליימט .שיינע עטלעכע מינוט האָט געהערשט אַ שטילקיט
וי אויף אַ בית-עלמין".
ק .מיט בז-עמין זיינען  --װי עס גיט איבער דער אַקטיאָר
סטרוגאַטש  --דערויף אַנגאַזשירט געװאָרן אין דער אָפּערעט-
טרופּע פון ש .קרויזע אין יעקאַטערינאָסלאַ .פון צייט צו צייט

איז זיי דאָרט אויך געלונגען צו שפּילן דראַמעס.

אַ האַלב יאָר

שפּעטער האָט אויך די טרופּע געפּלאַצט ,און ק .איז אַנגאַזשירט
געװאָרן צו אַברהם פישזאָן אין טרופּע ,װאָס דאָס איז צוֹ יענער
צייט אַן און פאַר זיך באַטראַכט געװאָרן װי אַ גרויסע דערגריי"
כונג .דאָ האָט ק .באַלד פאַרנומען אַ בכבודיק אָרט און אויך באַי
קומען אַ גרויס געהאַלט .ביי פישזאָנען איז ק .אױיסגעװאַקסן װי
אַן אָנגעזעענער אַקטיאָר און געװאָרן זייער פּאָפּולער און באַליבט.
אין  4191קומט ק .קיין קעשענעוו ,וואו עס שפּילט אַן אָפּערע
אין רוסיש און עס האַלט דערביי ,אַז ער זאָל ווערן אַ מיטגליד אין
דער אָפּערע-טרופּע ,אָבער צוליב אױיסבראָך פון דער וועלט-מלחמה,
פאַרלאָזט ער אָדעס ,פאָרט אָפּ אַהיים קיין לאָדזש ,וואו ער שטודירט
מוזיק ביים דיריגענט און קאָמפּאָזיטאָר זיינוול זילבערץ.
אין לאָדזש איז ק .אַנגאַזשירט געװאָרן אין 'סקאַלאַ -טעאַטער
(דירעקציע :אַדלער-סיעראָצקי) ,וואו ער האָט געשפּילט אין דער
,אָס סקויטן מיידל",
אָפּערעטע (האָבנדיק אַ גרויסן דערפאָלג אין ד
 ,די שיינע בערטאַ" א .א ,.װאָס זיינען דאָרט אויפגעפירט געװאָרן,
און ניט ווייניקער אין די עפּיזאָדן-ראָלן ,װאָס ער האָט געשפּילט
אין דער דראַמע .שפּעטער טרעט ער אױיף אין דעם קיאָי
טעאַטער 'פלאָראַ" ,וואו ער פירט אויף זייער ביליקע 'סקעטשעס'
אָך ,בעת דער דייטשער אָקופּאַציע .טרעט ער װידער אַרײן
דערנ
אין לאָדזשער 'סקאַלאַ-טעאַטער ,וואו ער טרעט אַרױס אין איינ"
אַקטערס ,צווישן אַנדערע אין די ,דורך זלמן זילבערצווייג ,איבער"
זעצטע און באַאַרבעטע קאָמעדיעס; 'אַ רעצעפּט קעגן שוויגערס,

2233

ט עאַט ער

'דער מעדאַליאָן'' ,הערקולעס' א'אַ .ק .איז אויך אַ צייט אַרומ"
געפאָרן מיטן אַקטיאָר און מאָנאָלאָגיסט הערשל יעדװאַב איבער
דער פּולישער פּראָװוינץ ,און װעגן דעם דערציילט ער  --לויט
|
י .ש .גאָלדשטײן;
.שפעטער בין איך אַרומגעפאָרן איבער שטעט און שטעט-
לעך פון פּוילן צװאַמען מיט דעם פאַרשטאָרבטנעם פּאָפּולערן
לאָדזשער מאָנאָלאָגיסט הערשל יעזואָב .די טרופע אין באַ-
שטאַנען פון  55מיטגלידער :איך ,יעהואַב ,אַ געשעפטס-פירער
און אַ פעשל פון  25קאָרטן ...אין אַ סך שטעטלעך איז די
מוזיק-באַגלייטונג באַשטאַנען דערי ,װאָס דער געשעפטס-
פירער האָט מיר אונטערגעזונגען די מעלאָדיע ,און יעדוואָב ,האָט
צוגעפּאַטשט מיט די הענט .מיר האָבן נישט בלױז געשפּילט,
אַז
נאָר זיינען גלייכצייטיק געווען טעכנישע בינע-לייטער.
יעדואַב איז אַרױס אויף דער בינע ,האָב איך געהויבן דעם
פאָרהאַנג ,און  --פאַרקערט .דער דערפאָלג איז אָבער געווען
אַ קאָלאָסאַלער .איך האָב געטאַנצט ,געזונגען ,געשטעלט סקעטשןן,
און יעדװואַב ...האָט געזאָגט גלענצנדיקע פּאָליטיש-סאַטירי-
שע מאָנאָלאָגן".
דער אַקטיאָר ח .ניסענצווייג שרייבט אויך וועגן דאָזיקן פּעריאָד;
...,נישט געשטערט צװאַמען מיט זעם באַקאַנטן יידיעזן
אַקטיאָר פון לאָדזש הערשל יעדװואַב אַרומצופאָרן דערנאָך
איבער די שטעטלעך מיט קאָנצערטן פון דער גרעסטער גע-
שמאַקלאָזיקײט ,וועלכע עס האָבן אויסגעפירט קוטנער און יעד-
װאַב אױף אַזאַ אופף איינער איז געזעסן אין דער קאַסע ,דער
צוייטער איז געשטאַנען ביי דער טיר .שפּעטעו איז דער פון
דער קאַסע אַוועק צו דער טיר און דער טיר איז אַרױף אויף דער
בינע .די דאָזיקע אימפּרעזע האָט אַרױסגערופן פאַרשיידענע
קאָמענטאַרן ,אָבער נישט קיין גרינגשעצונג ,װײל מען האָט
געוואוסט ,אַז דער אמתער קוטנער איז אַ גרויסער עװוישפּילער,
וועלכער האָט פון מאָל צו מאָל קאַפּריזן ,בונטעייעט זיך ,ווילנ-
דיק אַלעמען און זיך אַלין טאָן צו להכעיס".
אין  0291האָט ק .זיך ווידער באַװויזן פאַר ווילנער עולם ,שפּ-
לנדיק אונטער דער דירעקציע פון דוד צעלמייסטער 'מיניאַטור-
טעאַטער' ,און אין  2291האָט ער זיך באַזונדערס פּאָפּולער גע-
מאַכט מיט זיין שפּילן אין דער אײראָפּעישער אָפּערעטע 'באַיאַ-
דעראַ".
אין  6291שפּילט ק .אין װאַרשעװער קאַמינסקי טעאַטער ,און
פּרץ מאַרקיש שרייבט וועגן דעם:
אין די ,מאָדערנע דאַמעןי פרייט מען זיך .מישטיפט,
מיטאַנצט װי סיפירט זיך ,װי סיבאַדאַרף צו זיין ,אָבער נאָך
עפּעס .צווישן די דאָזיקע דאַמען דרייט זיך אַרום קוטנער וי
דאָס געוויסן פונם יידישן אַקטיאָר ,װאָס איז געצוואונגען אויף
אַ קאָמפּראָמיס צו דעם געשמאַק פוום פּאַרדאָרבענעם טעאַטער-
עולם .ער דרייט זיך אַרום אויף דער בינע וי אַ טענה ,וי אַ
טענה צום יידישן אינטעליגענט ,צום יידישן אַרבעטער ,צום
יידישן ליטעראַט ,צום דראַמאַטורג  --צו אַלע
צו דער דאָזיקער מעלאָדראַמע איז ער צוגעטשעפעט --
קינסטלעך .אי דעם פרעכטיקן טיפ פונס אָפּגענאַרטן מאַן ,װאָס
ער גיט דאָרט ,אי דעם אַריינגעפאַלענעס אומגעריכטן גייסטער-
טאַנץ מיט וועלכן ער באַצאָלט דעם עולם פאַר די דראַמאַטיעזע
צוג,

װאָס

ער

גיט

--

דאָס אַלץ

מאָנט

אַ גאַנץ

צוגעפאַסטן

אויסגעהאַלטענעם אַנסאַמבל ,מאָנט אַ רעפּערטואַר ,אַ גוטן יידיעזן
און אײיראָפּעישן רעפּערטואָר ,מאָנט  --שלום-עליכמן ,טשע-
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סדושיסם
כאָוון ,גאָגאָלן ,מאָליער ,מאָנט אַ געזונטן יידישן עולם ,מאַנט
אַ געזונטע קולטור -אַטמאָספערע ,אין וועלכער ער אַלײן זאָל
יזיך דערזען א' אַלע זיינע מעגלעכקייטן .אָבער צום באַדױערן
מוז מען אויך מודה זי'ין אַז אַן אומשולדיקער פרואוו פו אַ
בעסערער אָפּערעטע האָט ביי' דעם װאַרשעוער עולם פאַר-
דאָרבן דעם אַפּעטיט צו טעאַטער-באַזוך אױף אַ שטיק צייט
און מ'האָט געמװט קומען מיט  --די מאָדערנע דאַמען
און קוטנער? קוטנער איז דאָ איינזאַס ,פּונקט װי ער אט
די אַנדערע ענלעכע טעאַטראַלישע אַנדרוגניסיס זיינען איינזאַם.
אָבער װאָס פאַראַ טעאַטראַלישע מיספאַרשטענדניש סיזאָל ניט
זיין ,ווערט זי דאָך באַלעבט פון זיין קינסטלערישע באַרירונג".
און אַן אַנדער מאָל ,וועגן ק'.ן אין ,אַ קרבן פון אַ שוועסטער"
שרייבט פּרץ מאַרקיש:
 ., ,צי האָבן מיר אַ טעאַטער אָדער מיר האָבן בלויז אַק-
טיאָרן? באַזונדערס שאַרף װאַקסט אָט די פראַגע אַרױס דעמאָלט
ווען אױף די אָרעמע ברעטער פון אונדזערע פאַרשוויגענע אָדער
פאַרשריגענע טעאַטערס גיט מיט אַ מאָל אַ בלענד אויף אַ

באַ נד
באַוועגונג .מען דאַרף באַזיצן אַ גרויסע קינסטלערישע דיסציפּ-
לין כדי ניט דורכצולאָזן קיין שוונד-קאָנטראַבאַנד קעגן וועל"
כע סיאיז פּעוט שווער בייצושטיין אין אַן אָפּערעטע ,און קוטנערהאָט דאָס גובר געווען :ריין ,שטאַרק ,איבערצייגנױ ,שטייגערדיק
און מיט דער גרעסטער ניט-נאָכגעבערישער שטרענגקיט ,װאָס
מאַכט זיין ראָל אין דער אָפּערעטע פאַר אַן ערנסטע דראַמאַ-
טישע און צייטוייז טראַגישע ראָל .מיװאָלט נאָך געקאָנט רעדן
וועגן זיין וואונדערלעכער מייסטערשאַפט ,װאָס ער וייזט אַרױים
אין זיין שטים-מאַטעריאַל און וועגן זיין אויטערגעויינלעך-
גוטן גרים".

אין דער טרופּע אין ווילנע ,אין וועלכער ק .שפּילט ,טרעט ער
אויף אין די ראָלן ,אָסיפּ" אין גאָגאָלס 'רעװיזאָר' ,,זשאַק' אין
מאָליערס 'דער קאַרגער'' ,דער פּױלישער ייד' אין זשולאַוסקיס
'שבתי צבי'' .הויפמייסטער' אין סעקלערס "זכור'.
ק .שפּילט אין דער ווילנער אָפּערעטע' מיט דער קאדישיכאש
פּאַמיליע ,זײידערמאַן ,לערנער,
זיגמונט טורקאָוו דערציילט:

גרויסער קינסטלער ... .איפן איצטיקן סעזאָן אין דאָס באַ-
שערט געווען אונדזער ליבן ,טײיערן ש .קוטנערן אויף די ברע-
טער פון קאַמינסקיס טעאַטער אין אַ מעשה מ'ט יקרבן פו אַ
טשוועסטערי און מיר פרעגן מער ניטי טעאַטער אָדער אַקטיאָרן
מיר זעען פֿאַר זיך :אמתע טעאַטראַלע קונסט.
 ..דער צענטר
פון דעם איצטיקן שטיק איז  --ש .קוטנער .ש .קוטנער גע-
הערט צו די איינציקע געציילטע אַקטיאָרן אין יידישן טעאַטער.
ווען מען זעט אים שפּילק ,האָט מען דעם גלייבן ,אַז לויטן אַק-
טיאָרן-מאַטעריאַל ,װאָס מיר באַזיצן ,שטײט פאַר אנדז אַן
אָפּענער וועג צו אַ קינסטלעריש טעאַטער אַלאַ סטאַניסלאַווסקי
קוטנער טרעט אױיף קיין אויגנבליק ניט אָפּ מאָסקוינען און
סידאַכט זיך ,אַז ער האָט בעסערע מעגלעכקייטן פאַר אַ ,לוקאַײ
װי מאָסקוױן... .שׂ .קוטנער אינטערעסירט אודז אַלס אַ
קינסטלערישע אינדיװוידואַליטעט ,אַלס אַ דראַמאַטישער אַר-
טיסט ,װאָס האָט צופעליק גענומען קייען ליבינס שטרױ ,און
דעם גרױסאַרטיקן טיפ ,װאָס ער האָט באַשאַטן ניט פון דער
פּראָזע ,ניט פון דער רעפליק ,נאָר פון זיינע גרויסע קינסט-
לערישע מעגלעכקייטן ,דער טיפ װאַקסט ביי אים אַרױס ניט
פון די ווערטער .ער שפילט כמעט אינגאַנצן שטום ,בלויז באַ-
וועגונג ,ריטמיק און עקספרעסיע פון מימיק .פאַר דער יידישער
בינע איז ער כמעט אינגאַנצן ניי דערמיט װאָס ער האָט איבער-
געבראָכן די טעאַטראַלע עקספּרעסיע אין אַ סובטעלער ,דינער,
גראַפישער ליניע .ער איז אינגאַנצן  --גראַפיקער אין דער
טעאַטראַלישער באַוועגונג ,אין טעאַטראַלישן זשעסט.
אינטערעסאַנט װי אין דעם זקנס עראָטישן טאַנץ פון דער
אויפגעוואַכטער לײדנשאַפט ,װאָס ער האָט דערפירט צו אַ שוי-
דערלעכער אויסדריקלעכקייט און רעליעפקייט ,אָט דער דאָזיקער
טאַנץ ,װאָס דערמאָנט אין דאַרע סקעלעט-פיס פונם טױט ,איז
בײ אים דערהױבן געװאָרן צו אַ זעלבסשטענזיק מװיקאַליש
מייסטער-ווערק ,װאָס וועבט זיך אַרין אין זיין שטילער ,פאַר-

ט-עאַטער מיט דער מלוכה-סובסידיע פון  9טױזנט דאָלאַר ,האָבן
זיך ניט איינגעגעבן ,האָבן געוויסע פּערזאָנעז גענומען שאַפן אַ
געמישטן טעאַטער'; אַ דראַמע צוזאַמען מיט אַן אָפּערעטן-טעאַטער.
אַ מיטגליד פון אָרטיקן יידישן בילדונגס-דעפּאַרטאַמענט ,וועמען
יידישע קולטור איז פרעמד ,שטיצט די דאָזיקע פּערזאָנען ,און מיט
דער הילף פון דעפּאַרטאַמענט איז געשאַפן געװאָרן אַ גאַראַנן-
געזעלשאַפט ,װאָס האָט געפירט אונטערהאַנדלונגען איבערצוגעבן די
אָנפירונג פון טעאַטער .דער טעאַטער-קאָמיטעט ,װאָס האָט זיך 4
יאָר פאַרנומען מיטן יידישן טעאַטער און האָט אַ סך דערפאַרונג
אויף דעם געביט ,איז איגנאָרירט געװאָרן .דער טעאַטער-קאָמי-

שעמטער לײדנשאַפּט ,און ווען ער פּאַלט אַרין אין עקסטאַז ,גיט

טעט האָט דעריבער אָנגעהויבן אַ קאַמף סיי קעגן בילדונגס-דע-

פון אים זיינע קינסטלעך-איבערגעבראָכענע

פיס אַ שלאַג מיט

דעם געניאַלן לעאָן שאַנאָ אין דער ראָלע פון קוואַזימאָדאָ.

מען דאַרף באמת באַזיצן אַ גרויסע אינערלעכע אינטעלי-
גענץ כדי אױף די ברעטער פון אַן אָפּערעטע ניט דורכלאָזן
קיין איין איבריקן האַלבן טאָ ,סיי אין דער ששטים ,סיי אין דער
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וווען

זינען

מיר

נאָך געווען

לעצטן

מיטן

ערגעץ

טורניי

וואן

אין גאַליציע ,באַװיזט זיך אין אַ געויסן אָװונט מיין אַלטער
פריינט שלמה קוטנער .װי גרויס איז געווען מיין איבערראַשונג
ווען איך האָב זיך דערוואוסט ,אַז ער איז ספּעציעל אַראָפּגעקו-
מען פון לעטלאַנד מיך אויפצוזוכן און אַראָפּצוברענגען קיין ריגע.
נישט

קענענדיק

עשפילפלאַ,

אונדזער

איז

אונדז

ער

נאָכגעפאָרן

פון שטאָט צו שטאָט ,פון שטעטל צו שטעטל ,ביז ער האָט אונדז
אויפגעזכט

אין

טער-יקאָמיטעט

וויסנדיק,

ראַווע-רוסקע.
פאַר

יעדן

האָט

ער

מיך

פרייזן

דעם

טעאַ-

אַראָפּצוברענגען,

ניעסט

צוגעזאָגט

אַז דאָס מאָל וויל איך אַלין פאָרן פאָר יעדן פריין,

איך האָב אָפּגעמאַכט מיט אים איף

א קורצן גאַסטשפיל ,און

נאָכן פּאַרענדיקן אונדזער טורניי ,אין מיטן נאָיועמבער ,0391
בין איך אָפּגעפאָרן קיין ריגע".
באַזונדערס האָט ק .אַרױסגערופן אַ גרויסן טומל און שטאַרקע

וען ער האָט

דיסקוסיעס אין דער יידישער געזעלשאַפּטלעכקײט
אָנגעפירט אין ריגע מיטן יידישן טעאַטער.
לויט אַ געשפּרעד מיטן זשורנאַליסט מ .קיטאי .שטעלט
אַרױס אַזאַ בילד וועגן דעם ריגער טעאַטער-קאַמף:

זיך

נאָכדעם וי אַלע פּרואװן צו שאַפן אַן ערנסטן קינסטלערישן

פּאַרטאַמענט

סיי קעגן

דער

גאראנטן-געזעלשאַפט.

הױפּטזאַכלעך

קעגן איבערגעבן דאָס טעאַטער צום שישפּילער שלמה קוטנער
וועלכן זיי האָבן באַטראַכט װי אַ שונדיסט און קעגן װעלכן זי
האָבן נאָך פריער געקעמפט .דער דירעקטאָר פון דעפּאַרמענט ה'
לאַנדױ האָט געהאַט פאַרזיכערט ,אַז עס װעט ניט געשלאָסן װערן

|

|

:
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לעססיטאַן

פון

קיין אָפּמאַך מיט קוטנערן ,אָבער אַזאַ אָפּמאַך איז גראָד יאָ געשלאָסן
טעאַטער איז איבערגעגעבן געװאָרן צו אים און
טעאַטער-קאָמיטעט האָט באַשלאָסן וייטער אָנ-
אַרבעט דורך עפענען א טטאַטער:סטודיע און
דיכטער און רעזשיסער יעקב שטערנבערג אַלס

געװאָרן און דאָס
קדיש-כאש .דער
צוגיין מיט זיין
אַרוױיסגערופן דעם
רעזשיסער.
קוטנער האָט דערווייל מיט זיינע חברים אָנגעהויבן שפּילן אין
ליטע זיין נאָרמאַלן רעפּערטואַר .דער גאראנטן-קאָמיטעט האָט
אַהינגעשיקט שלוחים זיך צו באַקענען מיטן רעפּערטואַר װאָס איז
אָבער זיי ניט געפעלן און אַלס רעזולטאַט האָבן זיי געפּרואװט
פאַרהאַנדלען מיט שטערנבערגן ,וועלכער האָט זיך אָבער אָפּגעזאָגט
צו קומען מיט זיי אין וועלכן ס'איז קאַנטאַקט.
דעם  22אָקטאָבער  4291איז אין לאָדזש ,אין 'פילהאַרמאָניע'-
זאַל געפייערט געװאָרן ק'.ס  02יאָריקער בינע-יוביליי .צו דער
געלעגנהייט זיינען אין דער יידישער פּרעסע פאַרעפנטלעכט געװאָרן
אַ ריי אַרטיקלען מיט אָפּשאַצונגען וועגן יובילאַרס ראָל אין יידישן
טעאַטער ,און דערביי איז שוין גלייכצייטיק געשילדערט געװאָרן דער
דעמאָלטיקער שווערער מצב פון יידישן טעאַטער בכלל און פון
/
יובילאַר בפרט.
אין דער באַגריסונג װאָס די גרופּע שוישפּילער מאַקס ברין
הערש האַרט ,מאיר מעלמאַן און יוסף סטרוגאַטש אַלס פאָרשטייער
פון אַרטיסטן-פאַריין האָט פאַרעפנטלעכט ,ווערט צ .א .געזאָגט;
ישלמה קוטנער האָט אין זיין לעבן שוין געהאַט אַ גרויסע
פרעסע .נישטאָ קיין איין באַטײטנדער יידישער טעאַטער-קרי-
טיקער אָדער שריפטששטעלער ,װאָס אינטערעסירט זיך מיט דער
יידישער טעאַטער-קונסט ביי ייד אַז ער זאָל נישט האָבן בי
דער אָדער אַן אַנדער געלעגנהייט געשריבן וועגן קוטנערן און
עס איז נישט אונדזער אויפגאַבע צו איבערחזרן די אַלע סד
פּערלאַטיוון פאַר זיין טאַלענט .מיר קאָנען נאָר מיט אַ רויק
געוויסן אונטערשטרייכן ,אַז קוטנער פאַרנעמט איינעם פון די
באַטײיטנסטע ערטער אין דער יידיששער טעאַטער-וועלט אין פוילן
פון וואו ער שטאַמט און וואו ער האָט זייער פיל פון זיין קְאַ-
ריערע געעשפּילט ,און געהערט צו די געציילטע אָנגעזעענע כוחות
אויף דער יידישער בינע ,אָבער ער איז אויך אָנערקענט אין דער
גרויסער וועלט און דערמיט שטאָלצירט טאַקע אונדזער פאַריין
וועמענס מיטגליד ער איז עזין אַזיפיל יאָר .אָבער אויסער
שוישפילער איז קוטנער אַן אויסגעצייכנטער איבערגעגעבענער
חבר און קאָלעגע ,אויפריכטיק און גרייט צו ליידן פאַר איבער-
צייגונגע .אין דער קורצער צייט ,ואָס ער איז טעטיק אין
אונדזער פאַרוואַלטונג ,האָט ער זיך געויזן פוי זיין שענסטער
זייט אַלס זאָרגער פאַר זיינע חברים ,יידישע אַקטיאָרן ,און אַלס
וװירדיקער אַפּוטרופּוס פון טעאַטער-פאַך".
צו זיין דרייסיק-יאָריקן יוביליי האָט ב .שעפנער געשריבן
ידי לעזער פון דער יפאָלקסצייטונגי איו ד' לעצטע אאָרן
אויסגעקומען װייניק צו באַגעגענען דעם נאָמען פון אַרטיסט
קוטנער .דאָס איז געשען נישט דערפאַר ,װאָס קוטנער איז קלע-
נער געװואָרן ,נאָר וװאָס די פיעסן אין וועלכע קוטנער האָט זיך
באַוויזן ,זיינען יקלענערי געװואָרן .פעווטער געזאָגט :װאָס קוטנער
איז אויפגעטראָטן כמעט בלויז אין שונד-רעפּערטואַר .עס איז
סוף כל סוף נישט קיין עסק צו גיין כסדר זוכן בריליאַנטן אין
מיסט קאַסטן .נאָר דאָס איז געווען די סיבה ,ואָס מיר האָבן
דעם דאָזיקן פינקלנדיקן טאַלענט ,וועלכער האָט אַרױסגעלױכטן
פון יידישן שונדיטעאַטער ,נישט געוידמעט ליין ספּעציעלע
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יידישן

טעאַטער

אויפמערקזאַמקייט .און :אָך איין חסרון האָט קוטנער צוליב
וועלכן מען באַמערקט אים אַזוי וױיניק .דער חסרון באַשטײט
דערין ,װאָס קוטנער איז ניששט ..געקומען פון אַמעריקע .וואָלט
קוטנער געקומען צו אונדז פון אַמעריקע אַלס גאַסטראָלער ,װואָלט
ער זיכער געמאַכט ביי אונדז אַזאַ פוראָר וו זעלטן וועלכער אַמע-
ריקאַנישער יסטאָרי .טעאַטער-דירעקטאָרן וואָלטן געמאַכט דעם
גרױסן יבוםי |טומלן| .שרייבער װאָלטן זיך באַגײסטערט (פן
פּובליקום

איז

אָפּגערעדט),

און

דאָס

װאָלט

געווען

איינע

באַגייסטערונג

פון

די

װאָלט

זעלטנסטע פאַלן ווען די שריבערישע
געווען אַ באַרעכטיקטע און אַן ערנסטע.
און קוטנער קאָן באַגײסטערן .עס איז גענוג איין מאָל צו
זען שפילן דעם דאָזיקן גרויסן כאַראַקטער-אַרטיסט כדי צו
דערפילן אױף זיך דעם הייסן אָטעם פון עכטער קתסט .אָנ-
וײיבנדיק פון דער מאַסקע (קוטנער אַרבעט אויף איר גאַנצע
שעהן פאַר יעדער פּאָרשטעלונט און ענדיקנדיַק ביי דעם לעצטן
תנועהלע ,ביי אַ בויג מיטן קאָפּ ,ביי אַ מאַך מיט דער האַנט אָדער
ביי עפּעס אַ האַלב ניגונדל ,װאָס קוטנער ברומט זיך אונטער ,איז
אַלץ אָפּגערונדעט אוו געשליפן וי אַן איידלשטין .דערביי איז
דער גלאַנץ אַ הייסער ,ממש אַ פאַרשיכורנדיקער .איך דערמאָן
זיך איינע פון קוטנערס ראָלן ,דוקא אין אַ שונד-פּיעסע :קוטנער
האָט געשפילט אַ דאָרפּישן מלמד ,װאָס פאַרנעמט זיך אין איין
װעגס אױיך מיט שדכֿנות .אַן אמת שאַגאַלײיידעלע האָט זיך
אַרומגעדרײט אויף דער סצענע .עס האָט זיך געדאַכט ,אַז אָט-
אָט װעט ער זיך באַוייזן איבער די דעכלעך פון וויטעבסק .ער
האָט דוקא גערעדט וױיניק ,אָבער איין זיפצעלע זיינס ,אַזאַ שטילס
און יידישלעכס ,איז גענוג געווען מיר זאָלן זאָס יידעלע דערזען
אינגאַנצן ביז די לעצטע קעמערלעך פו זיין נשמה .קוטנערס
אַרענדאַרן ,קוטנערס בעלייעגלותז ,קוטנערם יעמךי ,מיט אײן
װאָרט  --קוטנערס פשוטע יידן ,דאָס איז אַן אוצר פון עכטער
פּאָלקסטימלעכקייט ,געזאַמלט פון אַ גרױסן קינסטלערי.
ב .שעפנער באַרירט אויך דאָס פּראָבלעם פון דעם געצואונ-
גענעם רעפּערטואַר װאָס עס קומט אויס ק',ן צו שפּילן
יקוטנער האָט זיך אַנטפּלעקט אין זיין גאַנצן פאַרנעם אין
דער באַרימטער הירעזביין-טרופּע ,אָבער ווען די טרופּע איז זיך
פאַנאַנדערגעפאַלן ,און צו קוטנערן האָבן אָנגעהױבן וינקן די
פייערלעך פון יידישן שונד-טעאַטער (קיין אַנדער פּראָפּעסיאָנעל
טעאַטער איז דעמאָלט נישט געווען און איז היינט אויך ניששטאָ,)..
איז קוטנער אָן באַזונדערע מאַרטירער-זיפצענישן אַריבער אַהין,
און ער איז ,מיט קליינע הפסקות ,געבליבן דאָרמ ביזן היינטיקן
טאָג הגם ער האָט אין משך פון די דרייסיק יאָר אויסגענוצט
יעדשפ געלעגנהייט צו קאַנען שפּילן אין דראַמאַטישן טעאָטער
און צו יין דאָס װאָס ער איז  --קוטנער.
אין דעט פאַקט ,װאָס קוטנער איז פאַרהעלטניסמעסיק אַזױ
לייכט אַריבער אין דער אָפּערעטע ,זיינען שולדיק קוטנערם...
מעלות .קוטנער איז אַ מוששלם .איך הייב אָן צו טראַכטן אַז אַ
דראַמאַטישער יידישער אַקטיאָר טאָר נישט קאָנען טאַנצן און
טאָר נישט קאַנען זינגען .אמת ,אין אַלע דראַמאַטישע שולן אויף
דער גאַנצער וועלט לערנט מען טאַקע טאַנצן זינגען און אַפילן
אַקראָבאַטיק .דאָס אַלץ איז אַ טייל פון דער סצענישער קונסט.
אָבער ביי אונדז איז אַזאַ פולקומענהייט אַ  --געפאַר .ווען מען
האָט אויסצװױילן צווישן הונגער פון דער דראַמע און דעם
שטיקל ברױט פון דער אָפּערעטע .קלייבט מען אָפּטמאָל אױיס
דאָס לעצטע .און אַז מען קאָן אַזוי טאַנצן װי קוטנער או אַזױ
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דדושים-
זינגען אַ קופּלעט וי קוטנער ,דאַרף מען זיין שטאַרק פון איזן,
כדי ...נישט צו װעלן עסן ברויט .ואָלט קוטנער נישט געוען
אַזאַ מושלם ,װאָלט ער מסתמא אָפטער געהונגערט ,אָבער אָפטער
אונדז באַגײסטערט...
מיט רעכט שטאָלצירט דאָס יידישע טעאַטער אין פוילן מיט
קוטנערן ,אָבער גלייכצײיטיק איז קוטנער דער באַשולדיקונגס-
אַקט פון יידיששן טעאַטער אין פּױלן .אוב פאַר אַזאַ גרויסן
אַרטיסט װוי קוטנער איז נישט פאַראַן קיין דראַמאַטיש טעאַטער
און ער מוז לעבן אויף יפאַרשיקונג' אין דער אָפּערעטע ,דאַן
האַלט עס זייער שמאָל מיטן יידישן טעאַטער אין פּוילן .קוטנער
איז אַ באַוייז ,אַז נישט נאָר ער ,נאָר דאָס גאַיצע יידישע טעאַטער
איז געפאַנגען .אונדזער טיפסטער וואונטש איז ,אַז קוטנער זאָל
אויסגעלייזץ ווערן פון דער געפאַנגענשאַפט און צװאַמען מיט
אים דאָס יידישע טעאַטער אין פּױלן אָבער די דאָזיקע אויס-
לייזונג איז פאַרבונדן מיט דער אויסלייזונג פון די ,וועלכע טראָגן
אויף זייערע פלייצעס דאָס יידישע טעאַטערײ".
צום זעלבן יוביליי שרייבט דער שוישפּילער זשאַק לעוי:
אווער ,װער ,אָבער שלמה קוטנער האָט כשר פאַרדינט אַ
יובל פאַר זיין דרייסיק-יאָריקער עבודה ביים יידישן טעאַטער.
כישטרייך אונטער :עבודה ,נישט סתם שפּילן .בעסער עשפילן
טעאַטער ,גוט שפּילן טעאַטער  --ביי אים ,ביי ש .קוטנערן ,איז
טעאַטער זיין קדשי -קדשים ,און ער איז דער כהן װאָס טוט
דאָרט די עבודה .איך באַטראַכט מאַנכע מאָל פאַרשיידענע אַק-
טיאָרן אָן נעמען אָדער מיט געמאַכטע נעמען ,און איך פרעג
בי זיך :װאָס ,אַ שטייגער ,װאָלט געווען זייער באַשעפטיקונג
ווען זיי פאַרנעמען זיך נישט מיט טעאַטער? חבו יאיקסי זע איך
שטיין ביים יאַטקע-קלאָץ ,פריינט יאיגרעק' זע איך אַרומגײן
איבער די הייף מיט אַלטואַרג ...און  .0קוטנערן ווען ער זאָל
נישט געווען זיין קיין אַקטיאָר ,װאָלט ער דאָך געווען אַן...
אַקטיאָר .ער האָט עפּעס אַנדערש װי אַן אַקטיאָר נישט גע-
קאָנט זיין ,ער איז צו דעם געשאַפן געװאָרן. ..
װער עס האָט ש .קוטנערס פאַרשיײידנאַרטיקע סצענישע גע
שטאַלטן געזעש ,װועט די געשטאַלטן קיינמאָל נישט פאַרגעסן
ער שפּילט לגמרי נישט .ער לעבט אין יעדער ראָל .זיין יעדע
קרעאַציע ,יעדע בינע-געשטאַלט ,איז קלאָר און בולט וי אויס-
געהאַמערט פון עשטיין .ער שפילט אין די שותדזאַכן ,אין די
נאַרישע שמאָכטעס ,אָבער ער װועט װאָגן אויף אים צו װאַרפן
אַ שטיין דערפאַר? ..סיאיז זייער טרויעריק ,אַז אַזא אַקטיאָר
מיט אַזאַ ברייטן פאַרנעס האָט נישט די מעגלעכקייט זיך צו באַ-
וייזץ אין דער בעסערער דראַמע אָדער קאָמעדיע ,און ער מז
שאַפן אַ יש מאי ,איך האָב געהאַט די געלעגנהייט קוטנערן
צו זען אין עטלעכע ליטעראַרישע פיעסן ,און דער רושם פון
זיין שפיקן איז ביי מיר אויף איביק איינגעקריצט אין מין
זכרון ... .אוֹן וי דער בעל היובל קוטנער האָט אַמאָל אין אַ
טריבן בין-השמשות פאַר מיר זיך אַואָפּגערעדט פון האַרץ ,איז
דאָס פאַר אים אַן אָפּקומעניש צוֹ מחן אויפטרעטו אין די ששונד-
שמאָכטעס .נאָר װער קאָן דאָ העלפן? די קונסט גײיט נאָך
ברויט .ביי די אומות העולם ואָלט אַזאַ אַקטיאָר וי ש .קוטנער
שוין לאַנג געווען פאַרזאָרגט מיט פרנסה און מיט כבודז ,און
נישט געדאַרפט אַרומצופּלאָגן זיך און צו שפילן װאָס עס לאָזט
זיך ,און װאָס מען גלױבט ,אַז דעם עולס'גולם וועט בעסער
געפּעלן און וועט באַװיליקן דערפאַר צו קומען אין טעאַטער".
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באַנד
און דער שוישפּילער אברהם

מאָרעווסקי שרייבט;

...,װאָס איז קוטנער? אַ בלאַט יידיש טעאַטער ,װאָס איז
פאַרשריגן און פאַרפלעקט און פאַרשוועכט ...קוטנער אי אַ
ריזדאַקטיאָר .און  --וואו שטעקט ער? זײער אַ גרויסע צאָל
אַקטיאָרן מיט וועלט-נעמען האָבן יזייטיקע פּרנסותי ,ווייל טעאַ-
טער היינט צו טאָג איז אַ קנאַפּע פרנסה אױף דער גאַנצער
וועלט ,און יידיש טעאַטער איז נישט נאָר יקיין פּרנסה נישטי,
 -עס איז אַן הוצאה .און בכדי צו לעבן מוז מען האָבן אַןאַנדערע יניקה.... .קוטנער האָט אויך די נעב-פּרנסה"  --זיינע
טאַנצנדיקע פיס און זינגענדיקע שטים .דעם עולם ,װאָס קען
קוטנערן פון אָט דער גנעב-פרנסה" זיינער ,נעם איך מיר
די העזה צו זאָגן :ישעמט אייך ,ליבע געסט ,קוטנערן קענט איר
נישטי.
אין די לעצטע יאָרן האָט זיך קוטנער אָפּגעטונקט אין דער
נעבנפּראָפּעסיע זיינער ,און קוקנדיק טריט נאָך טריט װי דאָס
געשעט מיט אִים ,האָב איך געזען וי אַזױ קוטנער ווערט אַ
יקאָפּ-אַקטיאָרי .עס הערט אויף צו וויברירן זיין אמתע סטרונע,
ער טראַכט אס המצאהלעך ,מאַכט שכלדיקע קאָמבינאַציעס...
אָבער איך קען אַן אַנדערן קוטנערן .איך בין שטייענדיק מיט
אים אויף די ברעטער אָפט אַזױ װוי פאַרכישופט געװאָרן פון זיין
וואונדערבאַרן ליריזם און אומפאַרגלייכלעכער געשטאַלטונגס-
קראַפּט :קוטנערס ימשהלעי אין שלום אַשס 'לאַנדסמאַן ,קוט-
נערס ישמחה בעל עגלהי אין פּינסקיס ייעקל דער שמידי און
קוטנערס ימאָשקע אַרענדאַרי אין אַלטער קאַציזיעס ידוכוס' --
איך קאָן מיך קױם דערמאָנען אַ סד אַנדערע פאַלן פון אַזאַ מין
סצענישער הייך פאַר מיינע יאָר-צענזליקן אויף דער בינע .דאָס
איז אַקטיאָרישע דיכטונג .קוטנער טראָגט אין זיך די ריינסטע
פונקן פון שוישפיל-קונסט ,און ווען אָט די פונקן ווערן אָפּגע-
טונקט אין דער פליסיקייט פון די ינעבנפרנסות' ,דאַן איז עס אַ
יייטיק ,װאָס מיר זיינען אַן אומה ,ביי וועלכע די שכינה פון
טעאַטער מוז אירע פונקן באַהאַלטן אין טוכלע יתפלין זעקלעךי
און אַרױסטראָגן דער גאַס איר הויט ,איר פעל ,אירע פיס...
איך בין אַבסאָלוט נישט קיין קעגנער פון זעם ,װאָס מען
באַצײכנט פאַלש מיטן װאָרט 'שונדי .שיינע יאַטן און געזונטע
מיידן וויילן די גאַס אַזױ װוי איר גלוסט זיך עס און וי זיי קאָנען
עס... .װאָס פאַר אַ סכנה שטעקט דאָ פאַר אַרטיזם?  .,..די
סכנה שטעקט אין די קאָמפּראָמיסן פון אמתע קינסטלער .אַ
סכנה איז נאָכגיביקייט .דאָ ,וואו אַ געזעץ מז זיין :דאָס ריינע
װאָרט אָדער אומקום ... .אָבער ווען עס פאַרזינקן אין די קֵױי-
טיקייטן אַזעלכע קוטנערס ,דאַן רייטן זיך איבער אַלע אַנדערע
מאָטיזון ,און װייטיק דאָמינירט אין דער פרייד פון זיין יובַילֵיי.
און אין דער כאַראַקטעריסטיק פון ליבן הויכטאַלענטירן חבר איז
עם אַ באַזונדער קאַפּיטל ווייטיק' ,און קוטנער איז אַליין אַ צֵע-
ווייטיקט געמיט .ווען ער פליט אַרױס אויף דער ייט פון
פאַרמאַכטן פאָרהאַנג און גיסט אמ יכל המתױי אויף יגעזעל-
שאַפּטלעכקייטי ,יפּרעסעי ,יצביעותי ,יפּאָזעסי ,דוכט זיך ,אַז
עפּעס פון אייגענער קנאה-עשנאה שרייט אַרױיס פון אים ,איז עס
אַ טעות .אין קוטנערן שרייט און עס צאַפּלט זיך דער גריסער
אַרטיסט ,וװאָס קאָן נישט פאַרטראָגן ווען די טאָנגעבער פון
אונדזערע פּאַרנאַסן קרוינען אַזפלכע ,װאָס פאַרדינען נישט קין
יקרוינעףױ ,נאָר  --שמיץ ...וֹאַן צעשרייען זיך אִין זיין ברוסט
טויזנט פּראָטעסטן ,דאָן שליידערט ער די בענקלעך אין קעפּ פון
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לעקסיקאָן

פון

כהנים ,דאַן קריכט ער אויף גלייכע ווענט ,וױיל פון זיין גרויסן

פּלאַם און גרויסן אמת ואַקסט אויס איין גרויסער ,גרויסער --
ווייטיקי,
מענס --
פּרנסותי,
לייטן די
קונסט".

זאָל אָט דער וױיטיק --
זיין אַ כוז וי צו באַזיגן
און קוטנערן אויף זיינע
ליריק און דער צױבער
-ו

טעאַטריקאַן

{אלחנן צייטלין|

קוטנערס און אונדזער אַלֶע-
די ששרויכלווגען פון ינעבנ-
ווייטערדיקע וועגן זאָל באַג-
פון זיין עכטער שויעפּיל-
יו

פאַרצייכנט:

;דער עולם האָט ליב שלמה קוטנערן ,וױיל דער חוש פון
טעאַטער-באַזוכער איז שטענדיק אַ געזונטער און ער נאַרט זיך
זעלטן אָפּ .דערפילט דער עולם אַ טאַלענט ,האָט ער דעם דאָזיקן
אַרטיסט ליב .און שלמה קוטנער איז אָן ספק אַ טאַלענט ,אַ
קערנדיקער ,געזונטער טאַלענט .ער איז נישט קיין יסטאַרי און
אויך נישט קיין העלדאַקטיאָר .ער שפּילט על פי רוב עפי-
זאָדן-ראָלן ,זיי קומען אָבער אַרױס ביי אים שטענדיק אַזױ פאַר-
ביק און כאַראַקטעריסטיש ,אַז ער ,מיט זיינען אַן עפּיזאָדן-ראָלע,
ציט צו אָפּטמאַל פיל שטאַרקער די אויפמערקזאַמקייט פון צו"
קוקער וי יענער אַקטיאָר ,װאָס שפילט די הױיפּט-ראָלע.
שלמה קוטנער איז איך אַ רעזשיסער מיט פאַרשטענדעניש
און געשמאַק ,נישט איין אָפּערעטע האָט ער געשטעלט אין
װואַרשע ,וואו מען האָט בולט געזען די געניטע און פאַכמענישע
|
האַנט פון אַן אויסגעצייכנטן רעזששיסער".
י .ש .גאָלדשטײן באַרירט ,װאָס ק'.ס -02יאָריקער יוביליי ווערט

נישט געפייערט אין דער הױפּט-שטאָט װאַרשע ,נאָר אין לאָדזש:
עס

מז

דאָ אױיסדריקלעך

געזאָגט

װוערן

קוטנער

האָט צ. 1

װאַרשע קיין מזל נישט .פיל קלענערע פאַר אים ,װאָס האָבן
אֲפּילו נישט קיין ברעקל פון זיין טאַלענט ,קאָכן דאָ און זידן
און עס שאָקלט זיך מיט יי די וועלט.

קוטנער אָבער זיצט אין

אַ װינקל ,און בלויז פון צייט צו צײיט לאָזץ ער פון זיך הערן
און באַוייזט ער זיך אַמאָל אויף די טעאַטער-ברעטער ,גיט ער אַ
בליץ אויף ,פאַרבליפט אַלעמען ,און ווערט ווידער פאַרשטומט
אויף אַ לענגערע צייט .ניין ,קוטנער האָט קיין מזל נישט צו
דעם קאַלטן און פאַרפרעמדטן װאַרשע און אױך נישט צו דער
װאַרשעװוער פרעסע .איך לייען טאָג ביי טאָג די יידישע פּרעסע
און האָב נאָך ביזן היינטיקן טאָג נישט באַמערקט ,אַז אַ טעאַ-
טער-קריטיקער (חוץ עטלעכע איינדרוקן ביי י .מ .ניימאַן) זאָל
זאָגן דאָס אמתע װאָרט ,אַז קוטנער איז איינער פון די בעסטע
יידישע שױשפּילער אין פּוילן ,אב נישט דער סאַמע טאַלענ-
טירסטער .די דאָזיקע מיינונג קאָנט איר הערן אומעטום ,בי
די טיי-טישלעך פון ליטעראַטטן-פאַריין וי פּון אַרטיסטן-פאַריין,
אָבער צוס עפנטלעכן אויסדרוק קומט דער דאָזיקער אמת זייער
זעלטן אַ סך עוולדיק דערין איז קוטנער אַלײין אין פּריואַטן
לעבן איז ער צו באַשײדן .ער קאָן און ויל אַרום זיך קיין ווינד
נישט מאַכן ,און אַז מיקלינגט נישט ,איז נישט קיין חגא".
משה בראָדערזאָן אין זיין באַגריסונג צו דעם טוב-טוב ,שרייבט;
;קוטנער  --דער אַקטיאָר ,דער יידישער אַקטיאָר מיט די

צוױיי נייטיקע עלעמענטן :אינטויציע .און פּקחות ,דער גלענצנדער
כאַראַקטער-פאָרשטעלער ,וועלכער יידישער טטאַטער-באַזוכער
אין פוילן און רוסלאַנד קען אים נישט און געדענקט אים נישט?
ער דערמאַנט זיך נישט אין זיין ערנסט און שפּאַס ,אין זיין
סצענישע יתורהי און ישיחת חוליױ פון וועלכע עס רעדט אַראָפּ
אַבסאָלוטער הונדערט פּראָצענטיקער טאַלענט? װוער געדענקט
אטא
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יידישן

טעאַטער

נישט זין באמת קינסטלערישע כאַראַקטער-ציכענונג סיי אין
דער סצענישער גרויס-מאָלעריי ,סיי אין דעם לייכטן מיט קויל-
אָנגעדײיטן שאַרזש און קאַריקאַטור ,אוּן אין סך הנל .נאָך דרייסיק
יאָר טעאַטער-װואָגלעניש ,וואַנדלונגען און פאַרוואַנדלונגען ,שטייט
איצט קוטנער אָן אַ טעאַטער ,ריכטיקער  ---מחוצן טעאָטער .סיאיז
אפשר דערפאַר ,ווייל קיין יידיש טעאָטער אין אייגנטלעכן אן
װירדיקן זין פון װואָרט איז ביים איצטיקן מאָמענט נישטאָ .דער
כאַראַקטער-ששוישפּילער ,דער כאַראַקטער-קאָמיקער לעבט איבער
די ריכטיקע טראַגעדיע ,און  --װוידער די אייגענע פראַגע :צי
קאָן דער מאַסע-מענטש אױיף אַ וויילע זיך פּאָרשטעלן װאָס אין
אַזאַ טראַגעדיע שטעקט? װער קאָן מיטפילן דעם גרויסן בינע-
קינסטלער ,װאָס בלייבט נאָך דרייסיק יאָר טעאַטער-געוויטער
שטיין ביי דער צעשפּאָלטענער קאַרעטע פון יידישער טעאַט-
ראַליע און דאָס גאָלדענע פישל האַלט ביים אַװעקעװױמען אין
מוטנעם ים פון אַסימילאַציע ,געשמאַקלאָזיקײט ,האָפּנונגלאָזי-
0
קייטײ ?...
דער שוישפּילער מאַקס באַזשיק שילדערט אים אַזױ:

,קוטנער האָט געהאַט אַ וואונדערבאַרע באַריטאָן שטימע ,אַ
קלאָרע

דיקציע,

צוױיי

פרעכטיקע

פיס

צום

טאַנצן

און אַ סך

טאַלענט ,די אַלע מעלות האָבן אים אין משך פון * קורצער צייט
געשטעלט אין די פאָדערשטע ריען פון יידישן טעאַטער .וי
זאָגט אָבער אַ יידיש פאָלקס ווערטל יצײַטן בייטן זיךי ,און עס
האָט זיך טאַקע געביטן .צוליב פאַרשיידענע טעאַטער-געשעענישן,
רכילותן און אינטריגעס ,װאָס זיינען שווער געפאַלן אויפן
חשבון פון דעם ערלעך איבערגעגעבענעם און זיסציפּלינירטן
שלמה קוטנער ,און וייל ער איז געווען אַ מענטש אַן ערלעכער
מיט כאַראַקטער ,אויסגעהאַלטן און קאָנסעקווענט ,האָט ער פּסי-
כיש צוזאַמענגעבראָכן ,און איז געלעגן אַ לאַנגע צייט אי אַ הייל-

אַנשטאַלט פאַר נערוון קראַנקע .ענדלעך קומט קוטנער צוריק
אַ הײיס אַ קורירטער ,אַ פאַרהיילטער ,אָבער נישט קיין אויס-
געהיילטער ,כאָטש ער האָט נאָך פון צייט צו צייט דאָ און דאָרט.
אַ גלאַנץ געטאָן ,האָט ער אָבער רעזיגנירט און אָפּגעטראָטן דעם
פּלאַץ פאַר די ניי-צוגעקומענע יונגע טאַלענטן .מיט יעדן נייי
צוגעקומענעם אַקטיאָר ,האָט קוטנער געפילט וי ער פאָרלירט
דעס באָדן פון אונטער זיינע פיס".
זיגמונט טורקאָוו שילדערט אים אַזױ:

קוטנער האָט מיט זיך פּאָרגעשטעלט איינעס פון די מערק-
וירדיקסטע מענטשן און אינטערעסאַנטע אַקטיאָרן ,מיט וועלכע
מיר איז אויסגעקומען זיך צו באַגעגענען אין יידישן טעאַטער,
צום ערשטן מאָל האָב איך אים געזען ,בעת דער ערשטער די
טשער אָקופּאַציע ,ווען ער איז געווען דער קאָמיקער אין יוליוס
אַדלערס לאָדזשער טרופע .הגם אַלע יקאָמיקערי אין דער
יידישער אָפּערעטע האָבן געהאַט איין פּנים און געשפילט לױטן
זעלבן שאַבלאָן ,פּלעגן אָבער אַרטיסטישע פערזענלעכקייטן ,וי
שילינג ,פישעלעוויטש ,זשעלאזא באַפּרײען די דאַזיקע ראָלן פון
זייער קלאַונישן לבוש און פאַרמענטשלעכן זיי אויף וויפל דאָס
איז נאָר געווען מעגלעך .זעלטן ער פון אַזעלכע אַקטיאָרן האָט
זיך אָפּגעגעבן חשבון אין דעם יויתרוצצוי ,װאָס איז פאָרגעקו-
מען אין אים צווישן דעם קינסטלער און פאַכמאַן .זעלטן ווער
פון די דאָזיקע אַקטיאָרן האָט בכלל אנטערגעשיידט צוישן
קינסטלערישן אמת און דערפאָלגרייכער אַנטי-קינסטלעריעשקייט.
די קינסטלער-אינטויציע האָט אים אָבעוּ פאַרטראָטן דעם באַ-
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וואוסטזיניקן קריטעריוס און געדינט וי אַ געטרייער וועגווייזער
פונם טאַלענטירטן אַקטיאָר .אַזאַ אַקטיאָר מיט אומאויסעועפ-
לעכע אוצרות פון אינטױיציע איז געווען שלמה קוטנער.
די נאַטור האָט אָפּגעטאָן אַ פאַרדריסלעכן שפיצל דעם דאָזיקן
אַרטיסט .פון איין זייט האָט זי אים באַשאָנקען מיט אויסער-

געוויינטלעכע מעלות און גלייכצייטיק מיט נישט קלענערע חס"
רונות .זיין טיפע לייבן שטימע איז געווען אין אױסגעשפּראָכע-
נער סתירה צו זיין קליינער פיגור .נישט איין מאָל האָט פּאַסירט,
'אַז דער עולם פלעגט ,דערהערנדיק

קוטנערס

קול הינטער

די

קוליסן ,דערוואַרטן מיט שפּאַנונג דאָס דערשיינען פון אַ ריז ,און
ווען סיהאָט זיך באַוויזן זיין נידעריקע ,שמאָלפּלײציקע געשטאַלט
! מיטן אומפּראָפּאָרציאָנעל-גרױסן קאָפּ ,האָט עס אַרױסגערופן גע-
לעכטער .עס פלעגט דױערן אַ צייט ביז דער עולם האָט זיך
צוגעוווינט צו דער דאָזיקער דיספּראָפּאָרציע און זיך פאַראינ-
טערעסירט מיט קוטנערס עפילן ,װאָס האָט פאַררוקט אין שאָטן
זיין פיזישן דעפעקט.
קוטנערס קאָפּ איז געווען וי אױסגעהאַקט מיט אומגעלומ-
פּערטע קלעפ אין האַרטן גראַניט .,פון װאָס סיזיינען פאַרבליבן
נישט פאַררעטושירטע גולעס און ביילן .די ברייטע ,פּלאַטשיקע
נאָז איז וי אַרײינגעהאַקט געװאָרן אין שאַרבן און כמעט פאַר-
לאָרן געגאַנגען אין אים .זיינע דורכדרינגלעכע גרינע אױגן
זיינען געווען טיף פאַרזעצט צוױישן נידעריקן ,גלאַט-אױסראַ-
זירטן קאָפּ און די אַרױסגעהױבענע קינבאַקן האָבן אים צוגע-
געבן אַ מאָנגאָלישן אויסזען .להיפך צוס נידעריקן שטערן איז
די אונטערשטע טײל פון פּנים געוען לאַנג און ברייט ,מיט
שאַרפגעצייכנטע ליפן ,װאָס האָבן אויסגעדריקט עקשנות און
פאַרשלאָסנקײט .אַ שמייכל איז געווען אַ זעלטענער גאַסט אויפן
דאָזיקן אַסקעטישן פּנים .ווען קוטנער פלעגט װאַרפן אױיף
עמעצן אַן אומחן ,האָט אַן אומהיימלעך

פייערל זיך אָנגעצונדן

אין זיינע קעצישע אױגן .אין אַזעלכע מאָמענטן איז גלייכער
געווען זיך צו האַלטן װאָס וייטער פון אים .קוטנער פלעגט
יאָרנלאַנג טראָגן האַס אױף מענטשן .ער פלעגט זיך אָבער
קאָנען אויף אַ רירנדיקן אופן צובינדן צו עמעצן און זיך אים
איבערגעבן מיט אַלע רמײ"ח אברים.
קוטנער איז געווען דער איינציקער צוישי מיינע חברים
אַקטיאָרן ,װאָס האָט זיך נישט געדינגען צוליב דער גרויס אָדער
וויכטיקייט פון אָ ראָל .ער האָט זיך מיט דער זעלבער ערנסט-
קייט באַצױגן צו דער קליינער וי צו דער גרויסער און פלעגט
די קלענסטע ראָל דערהייבן צו אַ סצענישן שעדעווער .דאַקעגן
איז ביי אים געווען פארַאַגע פון ערשטער וויכטיקייט די גרויס
פונם געהאַלט ,װאָס ער באַקומט .ער פלעגט נישט אינמאָל
אַרומגײן ליידיק אַ סעזאָן ווען מיהאָט אים נישט נאָכגעגעבן די
פאַרלאַנגטע סומע .אַזױ װי ער איז געווען זייער מװזיקאַליש און
אַ נישט-דורכעשניטלעכער טענצער ,אַן איינציקער אין יפּירועטן,
וי מבינים האָבן פאַרזיכערט  --פלעגט ער זיך אָפּט אַנגאַזשירן
אין אָפּערעטן-טרופעס ,װאָס פלעגן אים צאָלן אַ העכערן גע-
האַלט .זיין אַרבעט אין דער אָפּערעטע ,אָדער אין ביליקע מאַ-
כ-ערייקעס פלעגט ער טאָן מיט דער זעלבער ערנסטקייט וי ער
האָט עס בששעתו געטאָן אין פּרץ הירשביינס טרופע ,וואו ער האָט
אָנגעהױבן צװאַמען מיט יעקב בך-עמי ,װאָלף זילבערבערג און
|
|
נעמ-.
כאַראַקטעריסטיש פאַר קוטנערן איז אָט דער פאַל :ווען איך

האָב אים אין  6291געוואלט אַנגאַזשירן צום יוויקטי-סעזאָן אין
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באַ נד
! קאַמינסקי-טעאַטער

און פון פּאָרויס אַקצעפטירט

אַלע זיינע באַ-

דינגונגען ,האָט ער מיין פאָרשלאַג נישט אָנגענומען
 -סיאיז מיר צו טייער אונדזער פריינטשאַפּט  --האָט ערמיר געענטפערט  --און אוב איר װעט מיר נישט באַצאָלן צו
דער צייט ,װעלן מיר זיך צעקריגן ,וויל איך נישט ריזיקירן
מיט אונדזער פריינטשאַפט  ;--און ער האָט זיך טאַקע נישט
אַנגאַזשירט ,און אַ געוויסע

צייט זיך

אַרומגעדרײט

אָן באַ-

שעפטיקונג,
שוער געווען צו געפינען אַ געמיינזאַמע שפּראַך מיט קוט-
נערן ,אָבער נאָך שווערער איז געווען דאָס צװאַמענשפילן מיט
אים .ער האָט געהאַט אַן אייגנאַרטיקן אופן פון רעדן און האָט עס
אויך מיטגעבראַכט אין זיינע ראָלן אויף דער בינע .יעדער אות
איז בי אים געווען אױסגעציקלט ,געווויגן און געמאָסט ,א
בי אַ ספעציעלער ויכטיקײט פלעגט ער אומענדלעך צעציען
דאָס װאָרט און אַזױ אַרוס עס אונטערשטרייכן .ווען ער פלעגט
מיט עפעס נישט מסכים זיין ,זיינען זיינע צוױי ווערטער :יאיך
נישטי געווען איבערצייגנדיקער און ענדגילטיקער פון צענדי
לינגער אַרגומענטן אוּן סברות .דער יאידי פלעגט דאָ ווערן שטאַרק
צעצויגן ,כמעט אויסגעזינגען ,דאַן פלעגט קומען אַ לאַנגע פויזע,

באַגלײט פון שאָקלען מיט אַ פינגער אױף רעכטם און אױף
לינקס ,און ערשט נאָך דעם  --אַ קורצער ,שאַרפער ינישטי
נאַכן דאָזיקן ינישטי פלעגט שוין קיינער ניט פרוֹאוון מער מיט
אִים צו דיסקוטירן.
אוף אַן ענלעכן אופן פלעגט ער אויך פאַנדערציען זיינע
ריד אויף דער בינע ,אַריינברענגענדיק אַ דיסאָואַנס אינס אַל-
געמיינעם טאָן פון דער פאָרששטעלונג .נישט געווען דער אַרגומענט
אָדער אויפקלערונג פון רעזשיסער ,װאָס זאָל אִים קאָנען באַ-
וועגן צו פאָרשנעלערן דעם ריטם פון זיינע רייז .אויב אַזעלכע
קאַפּריזן האָבן נאָך געקאָנט טאָלערירט ווערן ביי אַן עפּיזאָד,
װאָס קאָן מיט זיך פאָרשטעלן אַ געוויסע אָפּגעשלאָסנקײט ,איז
עס אָבער געווען שװוער אויפצונעמען בי אַ ורעסערער ראָל.
דעריבער פלעגן זיך רעזשיסערן רעכענען מיט קוטנערס דאָזיקן
פעלער אָדער קאַפּריז און באַזעצן אים מערסטנס אין זייטיקע,
עפּיזאָדישע ראָלן פון אַזעלכע ראָלן פלעגט ער אָבער שאַפּן
סצענישע מייסטערשטיק ,װאָס האָבן אים באַקאַנט געמאַכט וי
אַ גרויסן עפּיזאָדן-שפילער,
קוטנער איז געווען פאַרליבט אין זיינע ראָלן נישט וריני-
קער וי ער איז געווען פאַרליבט אין זיין באַרוף ,מיר איז קיין
מאָל נישט אויסגעקומען צו הערן פון אִיס קיין ניבול-פה .פאַר-
קערט ,ווען עמעצער פלעגט זיך אויף דעם דערלױבן אין זיין
קעגנוואַרט ,פלעגט זיך תיכף דערהערן קוטנערס באַסעשטימע:
 -יונגערמאַן ,אויף צו זיין אַן אַקטיאָר דאַרף מען קאָנעןשפּילן טעאַטער ,נישט רעדן אַזאַ לשון

האָט שוין דער שולדיקער אָנגעזאָגט אַ צענטן זיך צו רע-
כענען מיט די ווערטער אין קוטנערס קעגנװאָרט.

קוטנער איז ,וי געזאָגט ,געווען אַן אַקטיאָר פון אינטויציע,
און פלעגט זיין ראָל יאָנטאַפּױ באַלד ביי דער ערשטער רעפעטי-

ציע .די ראָל ,װאָס האָט זיך איס תיכף נישט איינגעגעבן ,איז
שוין פאַרבליבן ביי אים אַ ינישט דערשפילטעי .און קיין שום
אויפקלערונג פון רעזשיסער איז אים נישט געוען אימשטאַנד
אַרוסצוהעלפן .דאַקעגן יזיינסי אַ ראָל האָט תיכף ומיד אָנגע-
הױבן צו ילעבױי .די רעפּעטיציעס פלעגן אים נאָר דינען אױף
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כלעססיטאָן

פון

אויסצוגעפינען און 'יאױסצואַרבעטן סצענקעסי .דאָס .הייסט,
טעכנישע המצאות און קונצעלעך ,אויף וועלכע קוטנער איז געווען
אַ מייסטער.

להיפך

צו אַנדערע

אינטיציע אַקטיאָרן פלעגט

דער שאַפּונגס-פּעריאָד פון זיינס אַ ראָל זיך אָפּשליסן נֹיט דער

גענעראַל-רעפּעטיציע ,און ער פלעגט זי שפּילן אָן וועלכער סיאיז
ענדערונג אָדער אימפּראָוויזאַציע ,אומאָפּהענגיק פון דעֶר צאָל
געשפילטע פּאָרשטעלתנגע .ער האָט תמיד מיטגעבראַכט מיט
זיך ערנסטע באַציונג און פּיעטעט פאַרן טעקסט פון דעך פיעסע
:
פון װאָס פאָר אַ קוואַליטעט זי זאָל נישט זיין

ע-נטוועדער אָדער  --פלעגט ער טענהן  --געפֿעלט עסא
מיר נישט ,דאַרף איך עס נישט עפּיל ,שפּיל איך עס יאָ ,מוז
עס מיר געפעלף" .ער פלעגט אונטערשטרייכן די ווערטער מיט
זיין כאַראַקטעריסטישן שאָקלען מיטן פינגער און פאַרענדיקן
1
,האָט איר מיך פאַרשטאַנען ,ינגערמאַן?".
זלמן

זילבערצווייג

כאַראַקטעריזירט

אים

אַזוֹי:

ידער גורל פון יידישן אַקטיאָר אין אינגאַנצן אַנדעֶרש וי
פון זיין נישטיידישן קאָלעגע .על פי-רוב עופילט דער נישט-
.ואָלט יידישׁ טעאַ-
יידישער אַקטיאָר אויפן שטח פון זיין לאַנד װ
טער געווען אָפּהענגיק אין שטח פון אַ יידישש לאַנד ,װואָלט אַזאַ
זאַך וי יידיש טעאַטער גאָר אינגאַנצן אויף דער וועלטְ נישט
עקזיסטירט .יידיש טעאַטער איז אַלוועלטלעך ,איבערן עוטח
פון דער גאַנצער וועלט ווערט עס געשפילט ,און צעשפּרײַט אי-
בער אַזאַ גרױסן היקף ,איז דעריבער

שװווערער פאַר אַן אַקטיאָר

זיך צו דערווערבן אנאַַמען .כדי מיזאָל הייסן 'אַ נאָמעױ אין
יידיששן טעאַטער ,מוד מען האָבן אַ וועלט-נאָמען ,און שלמה קוט-
נער האָט דעם דאָזיקן נאָמען דערגרייכט.
און מערקווירדיק  --אַנדערע גרויסע יידיעזע אַקטיאָרן האָבן
דעם דאָזיקן נאָמען דערגרייכט דורכן טראָגן דער קלומעק מיט
דער יידישער טעאַָטער-קונסט איבער דער וועלט .קוטנער האָט
װײיניק געוואַנדערט ,אַ חוץ אין די אַמאָליקע גרענעצן פון דער
גרוױיסער רוסישער אימפעריע .זיין נאָמען האָט געװאַנדערט
אָן איס .דאָס פובליקום ,װאָס האָט אים געזען שפּילן ,און די
אַקטיאָרן ,װאָס האָבן מיט אים געששפּילט ,זי האָבן עס איבער
שבעה ימים אויסגערופן דעם נאָמען שלמה קוטנער; זיי ,וועלכע
האָבן אים געזען שפּילן אין זיין לאַנד ,האָבן עס געמאַכט קוטנערן
דעם שם טוב איבער דער גאַנצער וועלם.
װיײיל קוטנער קאָן ממש באַגײסטערן מיט זי'ן שפּילן .איך
פערזענלעך געדענק איס אין דריי עפּיזאָדן-ראָלן ,און דער איינ-
דרוק ביי מיר קאָן קיינמאָל נישט פאַרווישט ווערן דורך אַלע
גרויסע בינע-לייסטונגען ,װאָס איך האָב שפעטער געזען בי
אַנדערע באַטייטנדע קינסטלער .מען האָט אין לאָדזשער יגרױי-
סעס טעאַטערי געשפּילט מיין איבערזעצונג פון דאָסטאָיעווסקיס
דראַמאַטיזירטן ראָמאַן יפאַרברעכן און שטראָףי .יוליוס אַדלער
איז דעמאָלט געווען אין זיין בלי-פּעריאָד .ער האָט געשפּילט די
הױפּטיראָל יראַסקאָלניקאָוי ,אַ ראָל ,וועלכע איז פון די גע-
ציילטע בינע-ראָלן פאַר יעדן אַקטיאָר ,אַ ראָל ,וואָס פאַרטונקלט
און פאַרשטעלט אַלע ראָלן אין דער פיעסע .קוטנער האָט גע-
שפּילט די ראָל ימאַרמעלאַדאָוי ,אַ דאַנקבאַרע ,אָבער אַ נישט-
גוטע ראָל .עס איז נאָר אין איין סצענע ,און עס האַנדלט זיך
בסך-הכל וועגן איין גרויסן מאָנאָלאָג ,װאָס דויערט אפשר פופצן
מינוט .אַ בינע פול מיט מענטשן און מאַרמעלאָדאָוו רעדט זיך
אַראָפּ פון האַרצן .די בינע האָט פיינט דייך ,זי האָט ליב אַקציע,
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יידרישן

טעאַ טער

האַנדלונג ,און דאָ זיצט אַ מענטש און רעדט ,רעדט ..עס איז אַ
גרויסע סכנה פאָר אַן אַקטיאָר צו ווערן לאַנגװײיליק ,צו דענער-
ווירן דעם עולם ,וועלכער זיצט אין טעאַטער ,און מיאוס צו
ווערן די אַקטיאָרן אויף דער בינע ,וועלכע טוען זי גאַנצע צייט
גאָרנישט .באַזונדערס קאָן ביי דער סצענע פאַרלירן דאָס גע-
דולד יראַסקאָלניקאָווי צו וועלכן מאַדמעלאַדאָווס רייד זיינען גע-
ווענדט .קוטנער האָט אָבער אַזױ אָפּגעשפּילט דעס מאָנאָלאָג,
אַז דער עולם אין טעאָטער אין געזעסן פאַרכאַפֿט .די אַקטיאָרן
אױף דער בינע  --אויסערגעוױיינלעך פאַראינטערעסירט ,און
ראַסקאָלניקאָוו (אַדלער) איז געװאָרן אַזױ װוי פאַרכיעשופט,
בוכשטאַבלעך געבליבן אָן לשו ,און נישט געווען בכח צו ענט-
 .פערן די רעפליק.

שפעטער

האָב איך זיך דערוואוטט,

האָט טעג און נעכט געאַרבעט אויף זיין ראָל .יעדעס
װויגן און שטודירט .יאָ ,שטודירט דעם לאַראַקטער
ראָל ,אַפילו ספעציעל איבערגעלייענט דעם רוסישן
פון ראָמאַן ,כדי אפשר אויסצוגעפינען אַ פרט ,װאָס
! קלערן

געוויסע

ניואַנסן אין טעקסט

אַז קוטנער

װאָרט גע-
פון דער
אָריגינאַל
זאָל אויפ-

פו מאָנאָלאָג.

און אַ צוייט מאָל געדענק איך קוטנערן אין דער ראָל פון
דעם יאַלטן קאָן אין מאַקס נאָרדױס דראַמע ידאָקטאָר קאָן ,עס
איז אַ סצענע ,בעת וועלכער דער אַלטער פאָטער קאָן שטייט
אין אַ ווינקל בי אַ טיר ,ער רירט כמעט נישט ,און אַלע ,וועלכע
האָבן זיך געפונען אויף דער בינע ,זיינען װוי חורך אַ כישוף
פאַרעוואונדן געװאָרן .זי זיינען געווען אין צימער .זיי האָבן
זיך באַווױיגן ,זיי האָבן גערעדט ,נאָר פאַרן צוקוקער האָבן זי
אויפגעהערט צו עקזיסטירן .אַזױ צוגעצױגן אַלעמענס אויפ-
מערקזאַמקײט האָט קוטנע מיט זיין שטום דערשזינען
און אַ דדיט מאָל געדענק איך קוטנערן אין מיינעם אַן איינ-
אַקטער .ער האָט דאָרט געשפּילט אַ צעשטרייטן פּראָפּעסאָר,
האָט מען געקאָנט שווערן אַז דאָס איז דער פּראָטאָטיפּ פון אַלע
צעשטרייטע פּראָפּעסאָרן.
עס איז גענוג בדרך כלל צו זאָגן ,אַז קוטנער האָט אַלע ראָלן,
אָנהייבנדיק פון זיינע ערשטע טריט אויף דער בינע איבער דער
לאָדזשער פּראָווינץ ,ביז צו זיין װאַנדערן איבער רוסלאַנד ,ביז
זיין שפּילן אין דער י'הירשביין טרופעי ,דערנאָך צוריק אין די
אַנדערע יידיששע טרופּעס ,ביז צו זיין פּעריאָד פון די איינאַקטערס,
דאַן דער אַזױ-אומאָנגענעמער ריגער פּעריאָד װואָס האָט אים
אַזויפיל געזונט געקאָסט) ביז ..געשפּילט מיט פאַרשטענדניע,
קלוג ,אינטערעסאַנט ,און דער עיקר ,מיט טאַלענט.
קוטנער האָט געזען שפּילן זייער פיל טשאַטער .ער איז
איינער פון די אויפריכטיקסטע טעאַטער-באָזוכער .זייער אָפט
כאַפּט ער זיך אַביסל אַוועק קיין אױיסלאַנד און לאָזט זיך איבער
די טעאַטערס.

וואו נאָר עפּעס אנַאָמען

פון אַ גריסן

אַקטיאָר,

פון אבַאַרימטער פּיעסע ,פון אַ וויכטיקן רעזשיפער  --קוטנער
זעט דאָס ,און זיין באַגאַזש מיט טעאַטער-ויסן וואַקסט פו טאָג
צו טאָג .ער אַסימילירט דאָס ביי זיך און באַרײיכערט שפּעטער
זיין שפּילן אָדער רעזשיסירן מיטן בעסטן ,ואָס ער האָט געזען,
און ער גיט עס שפּעטער איבער צום עולם ,אָבער נישט צוגע-
טשעפּעט סתם אין דער וװעלט אַרין ,נאָר אָרגאַניש פאַרבונדן
מיט דער פיעסע אָדער מיט דער ראָלײ.
זילבערצווייג

ווייזט

אָן אויף

אַ כאַראַקטעריסטישן ישטריך פון

ק .דורך פאָלגנדיקן עפּיזאָד:
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קדושים -באַנד
אטנטעט

,אין דער טעאַטער-וועלט דערציילט מען וועגן אים מערק-
ווירדיקע מעשיות .איך יל מיר דערליבן דא צו דערצײלן
איין קורצן עפּיזאָד :עס איז געווען באַלד נאָך דער {ערשטער
וועלט |---מלחמה ,ווען פוילן איז געװאָרן צוריק זעלבסעוטענדיק.
מיר האָבן דעמאָלט געמאַכט אַ טורניי איבער דער פּוילישער
פּראָווינץ .מיר האָבן געשפּילט אין שטעטלעך ,וואו די פּאַר-
װאָרלאָזטקײט איז געווען נאָך זייער גרויס .אין אַ געוויס שטעטל
איז דער אָנהײב פון דער פּאָרשטעלונג געווען אַנאָנסירט אויף
ניין אין אָוונט .אַרום צען האָט מען נאָך נישט געזען קיין זכר
פון מענטשן בי דער קאַסע .די אַקטיאָרן מיט קוטנערן זיינען
געזעסן אין דער אכסניה און געמוזט ואַרטן אױף מיין מעלדונג
צו קומען אין טעאַטער עופילן .געזען אַרום האַלב עלף אַז קיי-
נער קומט נישט ,האָב איך גענומען דאָס ביכל בילעטן און גע-
גאַנגען אין אכסניה מעלדן אַז מען שפילט נישט  .אױפן וועג
האָב איך דערזען פיל מענטשן גײן ערשט אין טעאַטער .און
ווען מיהאָט געהערט ,אַז איך גײ צו די אַקטיאָרן מעלדן אַז
מען שפּילט היינט נישט ,איז זיך אויפן מאַרק צונויפגעקומען אַ
גרױסער עולם ,און באַלד האָבן צוױי פּערזאָן זיך דערקלערט
גרייט צו באַצאָלן פאַר אַ פול טעאַטער אבי מען זאָל שפילן
קוטנער האָט אָבער דערקלערט ,אַז ער װועט נישט שפילן
װאָרעם עלף ביינאַכט דאַרף מען ענדיקן שופילן ,נישט אָנהייבן,
און אַז עס איז אַנאָנסירט ניין ,דאַרף מען קומען פּאַר ניין אי
טעאַטער.
און מען

|
האָט נישט

געשפּילט.

אָט די פינקטלעכקייט איז דער חותם פון קוטנערן ,פינקטלעך
אַלס מענטש און אָלס עוויששפילער".

דער אַקטיאָר ח .ניסענצווייג כאַראַקטעריזירט אים אַזױ:
ישלמה קוטנער איז געווען אַ זייער קאָמפּליצירטע אַקטיאָ-
רישע פּערזענלעכקייט ,פול מיט אינערלעכע טתירות ,וועלכע
האָבן אים דערפירט צו אָפּטע קאַנפליקטן מיט די געשעפטס-
פירער ,דירעקטאָרן און מיט דער גאַנצער טעאַטער-סביבה .עס
איז ביי אים פאָרגעקומען אַן אייביקער ויתרוצצו צווישן געזמיות
און רוחניות ,אַן אייביקער קאַמף צווישן יצר-הרע און יצר-טוב.
דער זעלבער קוטנער ,וועלכער האָט געשאַפן פּערל-געשטאַלטן,
װאָס זיינען אַ דאַנק זייער מיײיסטערשאַפט פּאַררעכנט געװאָרן צו
אַ הויכער מדרגה פון שוישפּיל-קונסט ,וי אַ שטייגער ימאַרמע-
לאַדאָווי אין דאָסטאָיעווסקיס יפאַרברעכן און שטראָףי ,איז
אימשטאַנד געווען ,צוליב עפּעס אַן עקששנותדיקן קאַפּריז ,צו פאַר-
בייטן דאָס בעסערע טעאַטער און שפּילן געשמאַקלאָזע באַנאַלי-
טעטן און שנד .אַזױי האָט קוטנער געקאָנט אָפּואָט זיך פון אַ
סטאַביל גרויס טעאַטער אין לאָדזש בעת דער ערשטער וועלט-
מלחמה אי אַװעקגײן אין לעצטראַנגיקן קינאָ יפּלאָראַי אויף
באַלוט ,און שפּילן צוויי מאָל אַ װואָך ,פרייטיק און שבת ,צווינטו
די סעאַנסן ,עפּעס אַ מאַכערײקע אויף צויי-דריי מענטשן ,װואַט
ער אַליין האָט אָנגעשריבן
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לאָז אין עיקרדיקע קונסט-פראַגן .מעגלעך ,אַז אַזאַ מענטש ,װאָס
האָט איס געקענט לאַנגע יאָרן אין זיין לעבן בכל יום ,װאָלט
אפשר אימשטאַנד געווען צו געפינען די ריכטיקע אויסטייטשונג
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פון װאַנען האָט זיך גענומען צו דעם אָרעמען יינגל פין
לאָדזשער באַלוט ,װאָס האָט זיך אין ערגעץ נישט געלערנט,
װאָס איז אין חדר וױיטער וי צו חומש נישט דערגאַנגען ,אַזאַ
מין טיפע פאַרעוטענדעניש ,אַזאַ גרינטלעכע און ריכטיקע אינטער-
פּרעטאַציע ביים באַאַרבעטן אַ ראָל אָדער אַ פיעסע? דעם סו"
האָט ער ,לויט ער אַלײן דערציילט ,געלערנט בי פרץ הירעי-
ביינען ,ביי וועלכן דער אַקטיאָר האָט נישט בלויז געדאַרפט קענען
די עטלעכע ווערטער פון זיין ראָל ,נאָר דאָס !אַנצע לעבן פון
דער געששפּילטער געשטאַלט ביזן מאָמענט פון סצענישן קאָי-
פליקט .אַז דער אַקטיאָר קומט אַרױף אױף דער בינע ,מוז ער
ברענגען מיט זיך די ביאָגראַפיע פון זיין העלד ,פון זיין גאַנץ
רַיז איצטיק לעבן.
ביים רעזשיסירן אַ פיעסע און באַווייזן די אַקטיאָרן געוויסע
סיטואַציעס און סצענעם ,פלעגט קוטנער אילוסטרירן מיט פאַר-
שיידענע ביישפילן .אַזױ האָט ער אַמאָל אין עפּעס אַ מעלאָדראַמע
געזאָגט צו אַן אַקטריסע ,װאָס האָט געזען ינאָראַי אין דייטעזישן
טעאַטער :יואָס װאָלט געווען מיט איבסענס ;ואָראַי װען זי
באַווייזט נישט אױף דער בינע ואָס עס איז געשען ביזן קאָנ-
פליקט מיט איר מאַן און נאָך דעם?י .נישט אײן יידישער אַק-
טיאָר האָט קוטנערן זייער אַ סך צו פאַרדאַיקען ,וױיל פון איז
האָבן פיל יידישע אַקטיאָרן געלערנט װאָס הייטט אַקטיאָריעזן
מייסטערשאַפט .זיין שטענדיק בונטעווען זיך איז אַ פּנים געקומען

דערפון ,װאָס ער האָט נישט פאַרטראָגן די מיטלמעסיקײיטן
וועלכע האָבן געפירט דאָס רעדל און געהאַט די אױבערהאַנט אין
טעאַטער .אַפּילו די פּרעסע האָט זיך מיט זי געצאַצקעט און
בריליאַנטן
פאַלשע שטיינדלעך פאַר אמתדיקע
רעקלאַמירט
פלעגט קוטנער זיצן אַן אָנגעברוגזטער אין אַרטיפטן-פאַריין ,זיך
געהיצט און געטענהט :יצו װאָס די גאַנצע פּלאָפּלערײ וועגן לִי-
טעראַטור און קונסט ,אַז מען ברענגט פון אַמעריקע אַזאַ סחורה
און דער עולם פרעסט עם ,און רעצענזיעס זיינען אויך פאַר-
האַןף .מעגלעך ,אַז עס איז אין דעם געווען אויך אַ היבששע דאָזע
אייפערזוכט צו די שטאַלטנע שיינע גאַסטראָללו'ן מיט אַ סך
|
עלעגאַנץ און חן-...

שלמה קוטנער איז אויך אַלס רעזששיסער געווען זייער אין-
טערעסאַנט און נאָואַטאָריש .אין די צװאַנציקער יאָרן האָט ער
אין ווילנע אָנגעפירט מיט דער ידישער אָפּערעטע .ער האָט
אין דער ביליקער אָפּערעטע אַריינגעפירט זייער אַ סך אָפּפריעזג-
דיקעס מיט זיין איגנאַרטיקער פּערזאָניפיקאַציע פון די גע-
שטאַלטן ,מיט זיין סאַטירישן אונטערשלאַק און גראָטעסקן חן .די
פאָרשטעלונגען האָט ער אַליין געקרוינט מיטן נאַָמען יפוטוריזם
|
|
אַלאַ קוטנערי".
יאָנאַס טורקאָוו כאַראַקטעריזירט

אים אַזױ:

.אַ צייט לאַנג איז מיר אויסגעקומען צו שילן אין ווילנע
צװאַמען מיט קוטנערן אין דער דראַמע .איך האָב באַוואונדערט
זיין ערנסטע ,איבערגעגעבענע באַציונג צום פעאַטער .יונגע
אַקטיאָרן האָבן געהאַט פון וועמען אַראָפּצונעמען אַ מוסטער
יעדע באַקומענע ראָל האָט ער גרינטלעך דורכשטודירט ,געזוכט
אַלץ נייע פּרטים ,אַריינגעדרונגען אין די פּאַרבאָרגנסטע ווינק-
לעך פון דער דורך אים קרעאירטער געשטאַלט ,און אַזױ אַרום
געשאַפן נישט איין מייסטער-קרעאַציע,
כאַראַקטעריסטיש פאַר קוטנערן איז געווען דאָס ,װאָס ער
פלעגט שטענדיק קומען דער ערשטער אין טעאַטער-גאַרדעראָב,
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מיט אַ פּאָר שעה פאַרן אָנהײב פון דער פאָרשטעלונג ,זיך אַוועק-
געזעצט ביים שפּיגל און אָנגעהױבן זיין גרים .און הגם ער איז
געווען פון נידריק וואוקס ,האָט ער פון דער בינע אימפּאַנירט
מיט זיין דערשיינונג און איבעראַשט מיט זיינע אַריגינעלע מאַס-
קעס .ער איז געווען אַ מייסטער אין גרים.
פּנקט אַזאַ ערנסטע באַציונג וי קוטנער האָט געהאַט צום
בעסערן טעאַטער ,האָט ער איך געהאַט צו די ערגסטע ישמי-
רעסי .אַלץ ,װאָס ער האָט גענומען אין האַנט אַרײן ,האָט געמוזט
זיין שיץן ,ציכטיק און ריין באַאַרבעט .אין בלאַסע ,פּאַפּירענע
פיגורן האָט קוטנער אַרײינגעהױכט און אַרײוגעבלאָזן לעבן און
פאַרב .אַן אָפּערעטע ,װאָס איז דורך אים אויפגעפירט געװאָרן,
האָט געשמעקט מיט ציכטיקייט און ריינקייט .אַקטיאָרן האָבן
אים געהאַלטן פאַר אַ שטרענגן רעזשיסער .ער איז אָבער געווען
ציל-באַוואוסט און דאָס זעלביקע האָט ער געפאָדערט פון אַנדע-
רע .אַ סך אָפּערעטןאַקטיאָרן האָבן ביי אים געלערנט און
געהאַט אים צו פאַרדאַנקן זייער דערפאָלג.
שלמה קוטנער האָט מיט זיין אויסערלעכקייט נישט געקאָנט
אימפּאָנירן .ער איז געווען פון נידריקן וואוקס ,אָרער פעסט גע-
בױט געהאָט אַ גריסן קאָפּ ,שטאָלענע דורכדרינגלעכע און
קלוגע אויגן .ער האָט באַזעסן אַ שטיס מאַטעריאַל ,װאָס נישט
איין יידישער אַקטיאָר איז אים מקנא געווע .ער איז געוען
אויסערגעוויינלעך מוזיקאַליש ,געהאַט אַ קרישטאל-ריינע דיקציע
און גערעדט אַ פרעכטיקן יידיש .נישט זייענדיק שטאַרק באַ-
האַוונט אין די ידראָבנע אותיותי ,האָט ער זיך שטענדיק באַראַטן
און געפרעגט ביי די ,װאָס האָבן אים געקאָנט העלפן ער האָט
רעספעקטירט די ,װאָס האָבן געקענט און געוואוסט מער פון אים
און ער האָט שטענדיק געלערנט און געאַרבעט איבער זיך.
אַלס מענטש איז קוטנער געווען זייער אַמביציעז און קאָמפּלי-
צירט ,און די ,װאָס האָבן אים ויניק געקענט און אים ניעזט
פאַרע:טאַנען ,זיינען תמיד געקומען מיט אים אין קאָנפליקט.
אַלע זיינע קעגנער האָבן אָבער געמוזט מודה זיין ,אַז קוטנער איז
געווען אַ מענטש אַן ערלעכער ,מיט כאַראַקטער ,אויפריכטיק
און אוממיטלבאַר.
זיינע ששטענדיקע קאָנפליקטן מיט די טעאַטער-דירעקטאָרן
און אַ צייט לאַנג מיט דער אָנפירערשאַפט

פונס יידישן אַרטיסטן,

פאַריין אין פוילן האָבן גורם געווען ביי אים אַן ערנסטן

פסיכישן

צװזאַמענברוך ,און ער איז אַ צייט לאַנג געווען פאַרשפּאַרט אין
אַ הייל-אַנשטאַלט פאַר נערון-קראַנקע ,הינטער ויגע (לעטלאַנד)
..קוטנער איז געווען אַ לײדנשאַפטלעכער זאַמלער פון פּאָסט-
מאַרקן און ער האָט געהאַט ינע שטענדיקע יחסידיסי ,װאָס
האָבן אים די מאַרקן צוגעשיקט .זיינער א לאָדזשער פריינט,
מאַקס רייכענבערג ,װאָס האָט געוװוינט אין מעץ ,האָט אים אויך
געשיקט אַ גרעטערע קאַלעקציע פּאַסט-מאַרקן אין דער אַן-
שטאַלט פאַר גייסטיק-קראַנקע ,וואו קוטנער האָט זיך געפונען
און ער האָט זיך מיט דער מתנה אַזױ שטאַרק איהבערגענומען אַז
ער איז מיטאַמאָל געזונט געװאָרן .ער איז צוריקגעקומען צום
פסיכישן גלייכגעוויכט און פאַרלאָזט דעם הייל אַנשטאַלט .ער
האָט זיך ווידער גענומען מיט ברען צו טעאַטער -אַרבעט און
אַזי ביז דער |צוױייטער וועלטן -מלחמה .פון דעמאָלט אָן איז
ער שוױן געווען מער צוריקגעהאַלטן ,פאַרשלאָסן אין זיך און
ער האָט זיך באַמיט אויסצומיידן קאָנפליקטן מיפ מענטשן".
זלמן זילבערצווייג ,וועלכער איז א חודש צייט אַרומגעפאָרן

איבער פּולן מיט אַ טרופּע (קוטנער ,יעקב שעפנער און זיינע צוויי
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שוועסטער אסתר און מלכה ,מרים זילבערצווייג) גיט איבער ,אַז
ק .האָט געהאַט אַ טבע צו זאַמלען דייטשע געלט-אַסיגנאַציעס (מאַר-

קן) און פלעגט כסדר טוישן דאָס פּוױילישע געלט אויף דייטש געלט,
מיטן גלויבן ,אַז דער דייטשער

מאַרק װועט צוריקקריגן זיין נאָר-

מאַלן ,פאַר-מלחמהדיקן ,ווערט ,און דערביי פלעגט ער ,מיט זיין
פּעדאַנטישקײט תמיד גלייכקנייטשן די באַנקנאָטן אין זיי אױיססאָר-
טירן לויט די סעריע-נומערן.
וועגן ק'.ס 'לעבן' אין די קריגס-יאָרן און זיין טראַגישן סוף
שרייבט יאָנאַס טורקאָו:
ווען עס איז אויסגעבראָכן די מלחמה ,האַט זיך קוטנער גע-
פונען אין װאַרשע .ער האָט זיך פאַרשלאָסן אין זיין וווינונג און
בשום אופן נישט געװאָלט אַרױסגײן אין גאַס .ויען די דייטששן
זיינען אַריין אין וואָרשע ,איז זיין מורא געװאָרן נאָך גרעסער.
לאַנגע חדשים האָט געדױערט ביז מען האָט אים באַוויזן צן
איבערצייגן ,ער זאָל אַרױס אױף דער גאַס .דערצו האָבן אויך
גורם געווען די באַדינגונגען .קוטנערס פּרױ ,די אַקטריסע
{כאווטשע| זיידע ,איז פּאַראַליזירט געװואָרן ,אט זיינע מאַטע-
ריעלע רעסורסן האָבן זיך אויך אױיסגעלאָזט (אגב האָט קוטנער
געהערט צו די מער פּאַרמעגלעכע אַקטיאָרן) .ער איז געווען אָנ-
געוויזן אויף דער שטיצע פון דער יידישער סאַציאַלער אַלֵיין-
הילף.
ווען עס האָבן זיך אָנגעהױבן אין געטאָ די אַרטיסטישע פאַר-
אַנשטאַלטונגען ,האָט זיך אויך קוטנער אין זיי באַטײליקט.
ווען ריבאָ און ווינדער האָבן געעפנט דאָס טעאַטער יעלדאָראַי
דאָי (אַמאָליקער יסקאַלאַייטעאַטער) אױף דער דזשעלנע גאַט,
איז קוטנער דאָרט אַנגאַזשירט געװאָר .אין דעס דאָזיקן טעאַ-
טער האָט ער מיטגעשפילט ביזן סוף ,דיה ,ביזן אָנהײב פון דער
ליקווידאַציע ,פון וועלכער אים איז געלונגען זיך אַרױסצורײסן.
מען האָט אָבער צוגענומען זיין פרוי.
קוטנער האָט זיך געװאָלט ראַטעווען אויף דער אַרישער
זייט אַ געוויסע צייט האָט ער געוװוינט ביי אַ קריטטלעכער פרוי,
װאָס האָט געהאַט אַ יידישן מאַן וועלכער האָט זיך אױסבאַהאַל-
טן אױף דער אַרישער זייט .נישט לאַנג האָט קִבער דער יגן
עדױ געדוױיערט .עס האָבן זיך אויף דער דירה ,וואוֹ קוטנער האָט
זיך אויסבאַהאַלטן ,אַנגעזעצט פּוילישע שאַנטאַזשיסטן ,אָדער וי
מען האָט זיי גערופן יעשמאַלצאָווניקעסי ,און טעראָריזירנדיק
קוטנערן ,אַז זיי װעלן אים איבערגעבן אין די הענט פון די
דייטשן ,האָבן זי ביי איס אַלץ צוגענומע ,ביזן לעצטן העמד
..קוטנער האָט די נערוון-שפיל מער נישט געקאָנט אַריבער-
טראָגן און ער איז צוריקגעקומען אין געטאָ אַרין .כדי צו באַ-
קומשן ילעבנס-רעכטי ,איז קוטנער אַריײנגעטואָטן אין דעם
ישאָפּי (אַרבעט-װאַרשטאַט) ,װאָס האָט געהערט צום אַקטיאָר
חיים סאַנדלער.. .פון סאַנדלערס ישאָפּי איז קוטנער מיט דער
גאַנצער אַקטיאָרן-גרופע אַריבער צו טעבענסן אין ישאָפּי ,און
געגלייבט ,וי דער ס .ס-.מאַן טעבענס האָט פאַרזיכערט ,איבער-
צוּלעבן דאָרט די מלחמה.
ווען מען האָט ,בעתן אויפּשטאַנד אין װאַרשעװער געטאָ,
אַריבערגעפירט טעבענסעס מענטשן קיין פּאָניאַטאָו ,הינטער
לובלין ,האָט זיך דאָרט אויך געפונען קוטנער מיט די איבעריקע
אַקטיאָרן .ווען איך האָב געלעבט אויף דער אַרישער זט אַלט
פאַרשטעלטער קריסט ,האָב איך נאָך געהאַט פון פאָניאַטאָר אַ
גרוס פון קוטנערן און פון מיינע איבעריקע חבריס אַקטיאָרן
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דהדושים
ייט

זי

טיט

האָבן,

דורך

אַ שליח

פון דער

אונטערערדישוער

אָרגאַניזאַ-

ציע ,געהייסן מיר איבערגעבן אַז יי פילן זיך גוט און טרעטן
דאָרט איף מיט קאָנצערטן אַפילו דאָרט ,אין לאַגער ,האָבן נאָך
יידישע אַקטיאָרן פאַרשאַפט פרייך מיט זייערע אַרטיסטישע
אַרוסטרעטונגען .די  000,51יידן ,װואָס זיינען געווען פאַרשיקט
אין פּאָניאַטאָװער לאַגער .ווען מען האָט די גרופּע אַקטיאָרן
אַרױסגעפירט פון פּאָניאַטאָוו אױיף מכלומרשטן אויסטויש קין
אויסלאַנד ,האָט זיך צווישן זי אויך געפונען שלמה קוטנער.
אין מאַידאַנעק,
מען

האָט

אין דעם

די אַקטיאָרן

דעם

5טן נאָוועמבער

שידערלעכן

געבראַכט,

געווען טעטיק אַלס אַקטיאָר.

3491

מאָרדילאַגער,

איז שוין

האָט ששלמה

|

קוטנער

קוטנער,

וואוהין
ניששט

מער
צװאַמען

מיט

די  000,81יידן ,פאַרענדיקט זיין לעבן אונטער די קלאַנגען פון
שטראוס װווינער ואַלץי ,וועלכן ער האָט ביים 7עבן אַזױ ליב
געהאַט".
ש .ע .פון זלמן זילבערצוייג,

פרץ מארקיש  --צו ש .קוטנערס איפטריט
,ליטב 'לט" ,װאַרשע ,נ',6291 ,501 .
פרץ מארקיש  --אין קאַמינסקיס טעאַטער ,ל
,יטבל'ט" ,װאַרשע ,ג' ,6291 ,221
אין

קאַמינסקיס

טעאַטער,

י .ב .ט -- .שלמה קוטנער, ,ליטבל'ט" ,װאַרשע ,ג' ,6291 ,221
,
"
ט
ל
 --- 1װאָס טוט זיך אין יידישן טעאַטער אין לעטלאַנד, ,ליטב'
װאַרשע,

נ',9291 ,83 .
זימן זילבערצווייג  --ט,עאַטער מאָזאַאיק  ,/ניויאָרק ,1491 ,זז,36706 .
יאנאַס טורקאָװ  ---פ,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינט,
זו,48797 .
מאַקס באַזשיק  ---שלמה קוטנער ,דער אידישער אַקטיאָר ,װעלכער איז אומגע-
בראַכט געװאָרן אין נאַצי גאַז קאַמער ,פ,אָרו ,/ ,נ .י 62 .פעבר.0691 .
,י איבערגעריסענע תקופה ,,בוענאָס איירעס,1691 ,
זיגמונט טורקאָװ  --ד
זו,223 ,092 ,782 ,422 ,261:651 .

מאץ ,הירש (גרישא)
{געב -- 9981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  ,9981אין וילנע .אין אַ
משפּחה ,װאָס האָט געצויגן איר יחוס פון
פּני יהושע .עלטערזיידע געװוען רב.
זיידע ,ר' אליעזר ליפּמאַן מ'ץ  --אַ מחוקק,
האָט געהאַט אין ווילנע אַ שריפט-גיסעריי
און איז געווען דער דערפינדער פון די
נ!ייע יידישע אותיות אויף וועלכע ס'דרוקן
זיך איצט די יידישע צייטונגען און ביכער.
פאָטער  --ר' יהודה-לייב מ'ץ ,איז געווען
אַ באַרימטער ווילנער דרוקער און פאַר-
לעגער ,וועלכער האָט איינגעפלאַנצט ביי זיינע דריי זין און צויי
טעכטער אַ געטרײישאַפט צו יידישער טראַדיציע און ליבשאַפּט צום
יידישן בוך,
נאָכן פאַרענדיקן גימנאַזיע ,האָט מ ,.וועלכן מען האָט אין ווילנע
גערופן 'גרישאַ' ,שטודירט מעדיצין אין כאַרקאָװער אוניווערויטעט,
און בעתן אױיסבראָך פון דער ערשטער וועלט-מלחמה צוריקגעקומען

אין ווילנע ,וואו ער א ז שוין פאַרבליבן ביזן סוף פון זיין לעבן.
יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך ,פאַרלאָשענע שטערן" כאַראַקטע-
ריזירט אים אַזו;
גגרישאַ
ץ
ַ
א
מ
האָט געהאַט צויי הויפּט-פאַראינטערעסירת-
ג
נ
ו
ג
ר
ָ
א
ז
ר
ַ
א
פ
ר
גען :קינדע
און טעאַטער .ער איז געווען אַ תלמיד
ר
ע
ק
י
ד
ר
י
און אַ וו
ר
ע
ק
י
ט
ס
י
י
ג
און געזעלשאַפטלעכער יורע :פון
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בטַנד
דר .צמח שאַבאַד .נאָך אַלס יונגערמאַן האָט ער באַוויזן זיך צו
שטעלן בראש פון דער יטאָזי -אַרבעט ,פון וועלכער ער איז געווען
איינער פון די ערשטע גרינדער אין ווילנע .אַ דאַנק זיין ענערגיע
און איבערגעגעבנקייט האָבן זיך אַנטוויקלט אַזעלכע וואונדער-
באַרע אינסטיטוציעס אין ווילנע ,װי די יטאָזי קאָלאָניע אויפן
נאָמען פון דר .צמח שאַבאַד :די ערשטע יידישע מעדיציניש-
היגיענישע פאָלקס-ענציקלאָפּעדיע  --דער זשורנאַל יפאָלקס-
געזונטי... .מאַץ איז געווען זיין באַנייער ,רעדאַקטאָר און אַרױס-
געבער,
הירש מאַץ איז געווען די נשמה און דער באַוועגנדיקער גייסט
פון אַלע אַנשטאַלטן און אויפטוען ,װאָס זיינען דורך דר .שאַבאַדן
רעאַליזירט געװאָרן .ער האָט זיך אויך פאַרנומען מיט פּובליציס"
טישער טעטיקייט .די לעצטע יאָרן האָט מאַץ צוגעגרייט מאַטע"
ויאַלן פון אַ שאַבאַד-מאָנאָגראַפּיע  --אַן אינפאָרמאַטיוון און
אילוסטרירטן מאַטעריאַל מיט דער געשיכטע פון צמח שאַבאַדס
אויפטוען{ .דערשינען אין מיי  7391אין ואַרשע ,דר .צמח
שאַבאַד  --דער װויסנשאַפטלער און פובליציסט"| .הירש מאַץ
האָט ציא רעדאַקטירט דאָס בוך יקורערטער און טוריסטיק אין
פּוילן ,װאָס דער יטאָזי-פאַרלאַג האָט אַרױסגעגעבן אין װאַרשע
אין יאָר .. |5391( .6391מאַץ איז געווען איינער פון די אַק-
טיווסטע מיטאַרבעטער פון אַ ר אַנדערע אַנשטאַלטן און גע-
זעלשאַפטלעכע אָרגאַניזאַציעס ,װי די סאַנאַטאָריע יבריאות'
אין אָטוואָצק ,ווילנער יידישער סטודענטן-פאַריין ,ווילנער יידישער
מיטל-מעדיצינישער פּראָפּעסיאָנעלער פאַריין ,יידישע קיך ,ידי"
שע טעאַטער-געזעלשאַפט| ,נאָך די דייטשישע אָקפּאַציע אץ
דער ערשטער וועלט-מלחמה  --אַ מיטגליד אין דער געזעלשאַפט
,פריינט פונס יידישן טעאַטערײ| א .א .וו
מאַצס צווייטע הױפּט-פאַראינטערעסירונג איז געווען טעאַ
טער .ער האָט געהערט צו דער גרופע טעאַטער-פאַנאַטיקער,
װאָס האָבן זיך מיט לייב און לעבן אַרײנגעוואָרפן אין דער אַרבעט
צו דערהייבן די חששיבות פונם יידישן טעאַטער און דעם יידיעזן
אַקטיאָר .יעדער פרואוו פון שאַפן און צו שטיצן אַ בעסער טעאַ-
טער ,צי עס איז געווען אַן ערנסט דראַמע-און-קאָמעדיע טעאַ
טער ,צי אַ ליטעראַרישע קליינקונסט-בינע ,זיינען געווען פאַר-
בונדן און קאַנצענטרירט אַרום אים .אין די צװאַנציקער יאָרן
איז מאַץ געווען דער 'אַמבאַסאַדאָרי פונס יידישן אַרטיסט
פאַריין אין פּױלן אָבער נאָר  --וען סיהאָט זיך געהאַנדלט
ועגן בעסער טעאַטער .ער האָט געשאַפן אַטמאָספערע און האָט
אַגיטירט אין ווילנע פאַר אַ בעסערן ערנסטערן יידישן טעאַטער.
מאַץ איז געווען דער אַרביטער בעת די קאָנפליקטן צווישן די
אַקטיאָרן פונם בעסערן טעאַטער און די טעאַטער-אונטערנעמער
עס איז כדאי צו דערמאָנען אייניקע כאַראַקטעריסטישע עפּי
זאָד; פון צייט צו צייט פלעגן פאָרקומען סכסוכים וועגן אַן אויפ-
פירונג פון אַ גרעסערע פּיעסע .די אונטערנעמער האָבן געהאַלטן,
אַז די טרופּע דאַרף נעמען אויף זיך די הוצאות פון דער אויסשטאַ-
טונג (דעקאָראַציעס ,קאָסטיומען א .א .וו) .די פאָרשטייער פון
דער טרופע האָב ,דאַקעגן ,געפאָדערט ,אַז די אונטערנעמער
זאָלן דעקן די הוצאות ,לוט דעם אָפּמאַך װאָס זיי האָבן געהאַט
מיט דער דירעקציע .די זאַך האָט זיך נישט גערירט פו אָרט.
יעדער צד איז געווען איינגעעקשנט און פאַרטיידיקט זיין שטאַנד-
פּונקט .מען האָט בשׂום אופן נישט געקאָנְט קומען צו אַ פאַר-
שטענדיקונג.

דערוייל

האָט מאַץ אַוועקגעשיקט

אַ מעלדונג

צום
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קעסיסאַן
ל
 .אַרטיסטן-פאַריץן,

אַז דער

איז

סכסוך

אופן .װאָס האָט זיך אַרױיסגעויזן?
פון

האָט

אייגענער

זיין

דערליידיקט

דער

קעשענע

אויפן

אַרביטער

באַצאָלט

פון
בעסטן

(גרישאַ

דעם

מאַץ)

אונטערשיד..

דאָס כאַראַקטעריסטישע דערביי איז דאָס ,װואָס מאַץ איז ניעשט
געווען

פאַראינטערעסירט

צו

אַליין

שפילן,

אָדער

רעזשיסיהן

שרייבן פּיעסעס ,װאָס זאָלן אויפגעפירט ווערן .ווען אין יאָר 3391
איז געשאַפן
ביי דער

אין ווילנע

געװאָרן

טעאַטער-געזעלשאַפט

די יידישע

און סיאיז

דראַמאַטישע
געווען

נישט

שול

צו באַ-

צאָלן פאַרן סעקרעטאַר און אָנגעשטעלטע ,האָט די ערשטע
טער צו דעם צוועק געגעבן הירש

געל-

מאַץ.

מאַצס וואַרעמע
קונסט-מוזיי,
יידישע

קינסטלער,

און

איז

מאַץ

געווען

אַן אמתער
פאַר

גאַסטפרײנטלעך
פאַר

און קולטור-יטוער

שרייבער

פון הירש

געזעלשאַפט

געווען

תמיד

איז

װאָס איז געווען

היים אין ווילנע,

ממש

וועלכע

די

אַ דערפרישנג".

,אָגבוך פון ווילנער געטאָ",
אין דער הקדמה צו הֶערמאַן קרוקס ט
שרייבט פּנחס שװאַרץ וועגן פּעריאָד בעת דער צוייטער װעלט-
מלחמה ,אונטער סאָוויעטישן רעזשים:
דער
לעכער

רירעוודיקער

טוֹער

הירש

האָט דער ערשטער

מאַץ,

אַרױיסגעוױיזן

בערס ,װאָס האָבן נישט
אָפּצועסן

נאַכט

או

זינען

געשאַפן
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און סענסיטיוער
דער

דעס

געװואָרן

געזעלשאַפט-

ווילנער

סעקרעטאַר

פון ווילנער

יטאָזי,

אינטערעס

צו די פליטים

ששריי"

געהאַט וואו איבערצונעכטיקן
ערשטן
בעטן

און

יידישן

פּראָוואַנט  --אַלץ װאָס מען דאַרף האָבן .מיט אַלעם האָט זיך
פאַוינומען הירש מאַץ .באַלד זיינען געמאַכט געװאָרן פּאַרבינדו--
גען מיט אַמעויקע און מאַץ האָט באַקומען שותפים צום אויס-
האַלטן די היים אוֹן די קיך פון די פּליטים-שרייבער :דעם
ירזשאַינטי און דעם אַמעדיקאַנער יידישן אַרבעטער-קאָמיטעט".
וועגן זיין טראַגישן
ח,ורבן ווילנע":

מאָלצײט.

ממש

בעטגעװואַנט,

די ערששטע

איבער
קיכגעשיר

נאַכט
א

סוף פאַרצייכנט

שוין אין די ערשטע
װאָרן וי אַ קאָמוניסט
נאַדיע וויניסקי)

בעת די טרױעריקע נאָוועמבער -טעג אין ווילנע (יאָר ,)6391
ווען פּוילישע סטודענטן-כוליגאַנעס האָבן דורכגעפירט דעם פּאָי
גראָס אויף יידן ,האָט גראָד געשפּילט אין ווילנע די טרופע פון
אידאַ קאַמינסקאַ .עס איז דעמאָלט געפייערט געואָרן דער 02
 יאָריקער טעאַטער-יובל פון אידאַ קאַמינסקאַ .בעת דער פייער-לעכקייט האָט הירש מאַץ געהאַלטן אין נאָמען פון יובל-קאָמיטעט
פאָלגנדיקע רעדע :עס איז אַ כאַראַקטעריסטישער צופאֵל ,װאָס
אין דעם באַקאַנטן טריעריקן זונטיק ,גראָד אין דעם זעלביקן
אָוונט ווען אַ צעיושעטע חברה סטודענטן האָט געהאַקט יידישע
שױבן אין די ווילנער גאַסן ,איז פאָרגעקומען אַ זיצונג פון דער
טעאַטער-געזעלשאַפט וועגן אָוגאַניזירן דעם 02יעריקן סצענישן
יובל פון אידאַ קאַמינסקאַ ,און וי אַן ענטפער אויף אָט די אַרױס-
טרעטנגען ,װאָס האָבן געהאַט דעם ציל צו דערשטיקן דעם
יידישן לעבן אין אונדזער שטאָט  --איז געקומען דער באַשלוס
די פייערונג צו אָרגאַניזירן ,נישט אַריינצופאַלן אין יאוש ,אַרויס-
וייזן אין אָט די שווערע מינוטן װואָס מער עקשנות ,אַקטיװױיטעט
און סימנים ,אַז מיר ווילן און װועלן לעבף דאָס איז געווען אַ
מימבאָל ,אַז נישט קוקנדיק װאָס מען וויל אונדז אויסהאַקן ,לאָזן
מיר נישט אַראָפּ די הענט ,שאַפן ,בויען און פּראַווען נאָך יום-
טורים פון אונדזער קולטור .עס פרייט מיך דעריבער באַזוו-
דערס ואָס אונדזער דעמאָלטסטיקער באַשלוס איז נישט געבליבן
אויפן פּאַפּיר; אַז דער פייערלעכער אָוונט איז אַ געשעענער פאַקט..ײ
די דאָזיקע אַרױסטרעטונג פון הירש מאַץ כאַראַקטעריזירט
אַמבולטסטן דעם זינאַמישן און אומדערשראָקענעם קעמפער,
דעס פאַנאַטישן עקשן אױפן געביט פון יידישער קולטור און
'
פונם יידישן טעאַטער בפרט.

אָפן

ט עאָט

עד

זענבערג

שטאב,

געווען

ש .קאַטשערגינסקי

טעג פון דער אָקופּאַציע געמסרט
און דערשאָסן
אין וילנער

אַוועק אויף

געװאָרן

זיין פרוי

געטאָ ,געאַרבעט

אין
גע-
(געב.

אין ראָ-

מײידאַנעק".

אין ל,עקסיקאָן פון דער נייער יידישער-ליטעראַטור' װערט
איבערגעגעבן ,אַז מ .איז אומגעבראַכט געװאָרן דעם  12יוני .1491
וי יאָנאַס טורקאָוו גיט אָן ,האָט מ'.ס עלטסטער ברודער ,אַלעק-
סאַנדער ,נאָך אין דער יוגנט געשריבן לידער ,דערנאָך מיטגעאַרבעט
אין ,המליץ" און ,הצפירה" ,װי אויך איבערזעצט אייניקע לערנ-

ביכער אין העברעיש און יידיש .ער איז געווען אַ באַקאַנטער גע-
זעלשאַפטלעכער טוער און דיכטער אין אַמעריקע .זיינע 'בעטלער-
לידער' האָבן אַרוױסגערופן גרויסן אויפזען{ .געשט 91 .נאָוו .1691 .זע
לעראַטור" ,פינפטער באַנד,
לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ט
זז .|1747074 .אַן אַנדערער ברודער ,בנימין ,איז געשטאָרבן אין
זיינע יונגע יאָרן .אַ שוועסטער ,אַנושקאַ װאַרשאַוװוסקי ,האָט געלעבט
אין קאָוונע ,וואו זי האָט אָנגעפירט מיט אַ קינדער גאָרטן .איר
גאַסטפרײינטלעכע היים איז געווען באַקאַנט װי אַ גייסטיקע היים,
וואו די יידישע אינטעליגענץ פלעגט זיך צונויפקומען .זי איז געווען
אַ פאָלק-זינגערין און פלעגט אויפטרעטן אויף דער ראַדיאָ אין
קאָוונע ,און איז אומגעקומען בעת דער נאַצישער אָקופּאַציע.
ל,עקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור ,ניו יאָרק ,3691 ,זז,277174 .

,ורבן װילנע" ,ניו יאָרק ,7491 ,ז,02 .
ש .קאַטשערגינסקי  ---ח
יאָנאַס טורקאָו  ---פ,אַרלאָשענע שטערן ,בוענאָס איירעס ' ,2591 ,באַנד צװי,
|

זו,822"322 ,311 .

הערמאַן קרוק , --ט,אגבוך פון ווילנער געטאָ" ,ניו יאָרק ,1691 ,וז 03 ,2

קאָמפּאַנעעץ,

ישראל

{געב --- 0091 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
געבוירן  0091אין פעאָדאָסיא .,קרים.
עלטערן  --די יידישע טעאַטער:װעטעראַ-
נען אבא און לאה קאָמפּאנעעץ .אויפגע-
צויגן אין דער טעאַטער:-סביבה ,האָט ער
זיך פון דער פריסטער יוגנט מיטבאַטײ-
ליקט אין יידישן טעאַטער װי אַ שוישםּי-
לער ,באַזונדערס אין די טרופּעס פון זיינע
עלטערן און מיטגעמאַכט דעם זעלבן װאַנ-
דער-וועג ,װאָס זיי ,ביז ער האָט געמאַכט
פּאַריז פאַר זיין מקום מנוחה.
ק .איז געווען פאַרהייראַט צוֹ מאַניאַ פּלאַטער (געבוירן אין
ראָוונע) ,אַ שוועסטער פון זיין ברודער מאַקס'ס פרוי סאָניאַ ,וועלכע
האָט זיך אויך מיטבאַטײליקט אין יידישן טעאַטער.

2234

צדושים-
בעת דער דייטשער אֶקופּאַציע ,זיינען ביידע ברידער ,אין ,2491
אַ טאָג פריער פאַר אַן ,,אַקציע" ,אַנטלאָפן אין דער צווייטער זאָנע.
זייערע פרויען האָבן ניט געװאָלט אַנטלױפן ,וייל זיי האָבן ניט

געגלייבט ,אַז מען װעט אוֹיך דעפּאָרטירן פרויען און קינדער ,האָט
מען ק'.ס פרוי מיט ביידע קינדער (אָסקאַר 21 ,און אהַאַלב יאָר ,און
כיימעלע 7 ,און אַ האַלב יאָר) דעם  61יוני  2491דעפּאָרטירט קיין
דראַנסי .זיין ברודער מאַקס (זיין ביאָגראַפיע זע אין פערטן באַנד
,עקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ז ,)5862 .וועלכער האָט גע-
פון ל
דינט אין רעגולערן פראַנצויזישן מיליטער ,און איז אַלס קריגס"
געפאַנגענער געווען  01חדשים אין דײיטשלאַנד און פון דאָרט ,אַ
קראַנקער ,צוריקגעשיקט געװאָרן קיין פּאַריז ,איז דעם  51יולי
גזעױרופענער ,,פרייער
 2צוזאַמען מיט ק .אַנטלאָפן אין דער אַ
זאָנע" .ק .איז שפּעטער דאָרט געכאַפּט געװאָרן פון די נאַציס אין
ליאָן ,און קורץ פאַר דער באַפרייונג געבראַכט געװאָרן קיין דראַנסי
און דערנאָך פון דאָרט אַװעקגעשיקט געװאָרן אין אַן אומבאַקאַנטן
פּלאַץ פון װאַנען ער איז שוין מער ניט צוריקגעקומען .דעם זעלבן
גורל האָבן אויך געהאַט זיין פרוי און קינדער.
מ און ש .ע .פון זיין שװעסטער אַניוטאַ פּאליאקאװ קאָמפּאַנעעץ.

באַ נד

ענדען}?1 .
|אומגעבראַכט

געװאָרן דורך די נאַציסן

געשפּילט אין פּאַריז ,אין דראַמאַטי-
שן קרייז ביי דער ,קולטוריליגע" .גע-
ווען אַ פיינער פאָרלייענער .געשפּילט אין
,מאסקע" ,און אין טעאַטער ,פּיאט" האָט
ער זיך באַטײליקט אין וויכטיקע ראָלן
אין די פּיעסן ,אַ,זעף", ,בונט אין אויסבש-
סערונגס-הויז" ,בערגעלסאַנס ,דער טוי-
און
בער" ,לייוויקס ,אָרעמע מלוכה"
ק,ייטן" ,שלום-עליכמס ,די גאָלדגרעבער"
און ד,אָס פאַרכישופטע שניידערל" און אין
פּרצס ,אין פּאָליש אויף דער קייט" און ,װאָס אין פידעלע שטעקט".
באַזונדערס האָט ער געשאַפן זייער געלונגענע קרעאַציעס אַלס
,יואל דער קלעזמער" אין ,װאָס אין פידעלע שטעקט ,".אַלס
מלמד" אין ,דאָס פאַרכישופטע שניידערל" און אין זיסקינד לעווס
,
פּיעסע ,אין שטרייק פון די שניטער".

אין  1491איז ע .צוגענומען געװאָרן אין לאַגער ,באָן לאַ ראָ-
לאנד" (פראַנקרייך) .פון דאָרט איז ער שפּעטער דעפּאָרטירט גע-
װואָרן קיין אוישוויץ ,וואו ער איז אומגעקומען אין שווערע ליידן.
ש .ע .פון לייבוש לענסקי.

דוד בערגעלסאַנס ,דער טויבער" ,אויפגעפירט דורד יעקב ראַטבאום אין
די שמחת-תורה-סעודה)

פֿאַריזער ,פּיאַט".
(פון רעכטס צו לינקס  --ערשטע ריי פון אויבן :י .קאַנאַר ,ש .מירעלס ,א .פוקס ,א .אבראמאָוויטש ,י .שטאַרך און ענדען.
(צווייטע ריי פון אונטןא ל? .לענסקי .? ,טראַיאַנאָווסקי ,א .ליפינסקי און ח .פּלאַם.
יי

2255

126

לעססיקאַן

פון

יירישן

טעאַצער

זשילבערט ,פּינקע
{(אומגעבראַכט

אין שלום עליכמס ,דאָס
פארכישופטע שניידערל"

געװאָרן

דורך די נאַציסן

אַן אַקטיווער מיטגליד פון פּאַריזער
פּ,יאַט"-טעאַטער .האָט זיך מיטבאַטײליקט
אין די קאָמעדיעס ,די גאַלדגרעבער"
,אָס פאַרכישופטע שניידערל" פון
און ד
שלום-עליכם ,אין דער פּיעסע ,דאָס אויס-
בעסערונגס-הויז" .און אין בערגעלסאָנס
,ידת הדין",
מ
ז .איז דעפּאַרטירט געװאָרן צוזאַמען
מיטן פּאַריזער יידנטום דורך די דייטשן
ווִין אַ קאָנצענטראַציע-לאַגער ,וואו ער איז
דורך זיי אומגעבראַכט געװאָרן .דאָס אָרט
איז אומבאַקאַנט .אַזױ איז אויך אומבאַ-
קאַנט דער אופן פון זיין טראַגישן אומקום,
ש .ע .פון לייבוש לענסקי.

שורעק ,בערמא
{|אומגעבראכט

געװאָרן דורך די נאַציסן

שטאַמט פון רומעניע .זיך באַזעצט
אין פּאַריז און אַרײנגעטראָטן אַלס מיט-
גליד אין ,פּיאַט"-טעאַטער ,וואו זי האָט
זיך באַטײליקט אין פאַרשײידענע אויפגע-
פירטע פּיעסן ,צ'א אין בערגעלסאָנס ,דער
טויבער? און שלום-עליכמס ,,מענטשן-
אַריסטאָקראַטן?",
אין  2491איז זי דורך די דייטשן דע-
פּאָרטירט געװאָרן אין אַ קאָנצענטראַציע"
לאַגער ,פון װאַנען זי איז מער ניט צו"
ריקגעקומען און עס איז ניט באַקאַנט ואו און אונטער װעלכף
אומשטענדן זי איז אומגעקומען.
איר מאַן איז געלונגען זיך צו ראַטעװען.
ש .ע .פון לייבוש לענסקי,

הילסבערג ,דבורה (דאַרעלע)
{געב 41 .דעצ -- 6291 .אומגעבראכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  41דעצעמבער  6291אין
| ווילנע ,פּוילישיליטע .פאָטער  --דער
שוישפּילער מרדכי (מאַטל) הילסבערג.
געשפּילט קינדער-ראָלן צום סוף 2291
בערטאַ
מיט דער גאַסטראָלירנדיקער
גערסטען -- 3391 ,מיט לודוויג זאץ און
מיט נעלי קעסמאן ,אין  --- 4291מיט רע"
גינע צוקער ,לוסי גערמאַן און אידאַ
קאַמינסקאַ ,אין  --- 8391מיט אָסיפּ רוניטש
און געניאַ שליט אין ריגע.
אין  1491האָט ה .שוין געשפּילט ראָלן פון דערװאַקסענע אין
דער װאַרשעװער געטאָ אין ,ניי-אַזאַזעל" ביי חיים סאַנדלער און
,אָרפסיונג",
זיך באַטײליקט אין וויסקינדס אויפפירונג פון קאָברינס ד
ה .איז אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס אין טרעבלינקש
אין  2491אָדער ,3491
ש .ע .פון פאָטער מרדכי

הילסבערג.

טאַנקעל}?{ ,
{|אומגעבראכט

געװאָרן

דורך די גאַציסן

אַ פיינע שױישפּילערין ,האָט געשאַפן זייער פיינע טיפּן און
כאַראַקטערן אין די פּיעסן .וועלכע זי האָט געשפּילט אין ,פּיאַט"-
טעאַטער .באַזונדערס האָט זי זיך אויסגעצייכנט אין לייוויקס ,די
:
אָרעמע מלוכה" און אין קולבאַקס ,בויטרע".
די דייטשן האָבן זי צוגענומען ,ערגעץ ואו פאַרשלעפּט און
זי האָט געטײילט דעם טראַגישן גורל װאָס מיליאָנען יידן אונטער
דער נאַצישער הערשאַפט,
ש .ע .פון לייבוש לענסקי.

נוטמאַן ,סאלטשע

{ערל הארמאן |
פ
{געב 6 .מערץ

 -- 1881אומגעבראַכט

געװאָרן דורך די נאַציסן|

געב 6 .מערץ  1881אין לעמבערג,
מזרח-גאַליציע .עלטערן  --סוחרים .געענ-
דיקט אַ  7קלאַסיקע פאָלקס-שול .,אין
אַרײינגעטראָטן אין כאָר פון גימ-
7
פּעלס טעאַטער ,און נאָך אַ קורצער צייט
אָנגעהױבן שפּילן סוברעט-ראָלן,
ג .האָט חתונה געהאַט מיטן שױישפּי-
לער און רעזשיסער יוליוס גוטמאַן און
מיטגעמאַכט דעם זעלבן עטאַפּ װאָס איר
מאַן ,שפּילנדיק שוין מוטער-און גראַנד-

דאַמען-ראָלן.
בעת דער צווייטער וועלט-מלחמה פאַרכאַפּט געװאָרן פון דער
דייטשער אינװאַזיע און אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס.
מ .ע .פון יאָנאַס טורקאָװ,
ל,עקסיקאָן פון יידישן טעאַטער ,/ניו יאָרק ,1391 ,ערשטער באַנד ,ז,074 .

קארנטייער ,ס.
{געב --- 981... .אומגעכראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
זלמן זילבערצווייג שרייבט:
;אַלע באַמיונגען פעסטצושטעלן די דאַטע או אָרט פון זיין
געבורט ,זיין אָפּשטאַם ,האָבן זיך ניט איינגעגעבן .איך געדענק
נאָר ,אַז בערך  8191האָט ער זיך פּלוצלינג באַויזן אין לאָדזשער
יידישן טעאַטער .אונדזער ערשטער קאָנטאַקט איז דוקא ניט
געווען קיין פריינטלעכער ,וייל ער האָט אָנגעגעבן זיין נאָמען
װי דער איבערזעצער אויף לערמאַנטאָוס פיעסע ייידיש בלוט"
{,שפּאַניערײי אין אָריגינאַלן ,װאָס איז באמת איבערגעזעצט
געװואָרן פון מיין ברודער נתן .אַ ביסל שפּעטער האָט יוליוס
אַדלער אויפגעפירט אין זיין איבערזעצונג שעקספּירס ;אַטעלאַײ.
ער איז געווען אַ גאַנץ אינטעליגענטער בחור ,האָט באַזעסן עטלע"
כע שפּראַכן ,און געהאַט אַ נייגונג צו דראַמאַטורגיע".
פון לאָדזש איז ער אַריבער קיין װאַרשע ,װאָס ער האָט געמאַכט
פאַר זיין שטענדיק ווין-אָרט .אין  6291איז ער אַנגאַזשירט גע"
װאָרן אין דאָרטיקן ,סקאַלאַ"-טעאַטער ,פאַר וועלכן ער האָט גע"
שריבן דעם טעקסט צו די לידער פאַר דימאָווס ,יאָשקע מוזיקאַנט".
אין יולי  7291איז אין ,סקאַלאַ"-טעאַטער אויפגעפירט געװאָרן
אי
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צדלדושים

באַנד

די אָפּערעטע ,וועלוועלע שמדניק" אין זיין באַאַרבעטונג ,מוזיק
באַאַרבעט פון ש .וויינטרויב און ד .בייגעלמאַן ,און אין אַ נאָטיץ
אין ,ליטבל'ט" ווערט געזאָגט:
,דאָס שטיק איז מלא וגדוש מיט טענץ ,געזאַנג .דער עולם
אַקטיאָרן שפּילט לעבעדיק ,מיט ברען .דער אינהאַלט איז ניט
אינגאַנצן .על טהרת הקונסטײ ,אָבער סישאָדט נישט .דאָס שפּילן
י פון אַננאַ גראָסבערג ,ה .פעניגשטיין ,י .פעלד ,א .אייזענבערג
דעקן די חסרונות פון דעם שטיק און דאָס שוואַכערע שפּילן פון
די איבריקע .סיאיז נישט שלעכט ,װאָס די מוזיק איז פון פּאָפּן-
לערע לידער .וועלוועלע שמדניק" וועט איסנעמען ביים ;סקאַ-
לאַײי-עולם".

די צאָל פון די געשמדטע יידן אין װואַרשעווער געטאָ איז דער"
גאַנגן צו אַ סך טױזנטער װיי האָבן געהאָט זייער אייגענע קירך
מיט אייגענע גלחים) און זיי האָבן זיך פאַרגאָסן מיט טוערן
ווען זיי האָבן געהערט זיידערמאַנען זינגען דאָס ליד יגלאָקן קלינ-
גען ,אָדער יוואוהין זאָל איר גייןי( ,דאָס דאָזיקע ליד ווערט איצט
געזונגן איבער דער גאַנצער װועלט פון פאַרשיידענע זינגער,
און יעדער איינער גיט אָן אַן אַנדערן מחבר פונם ליד .לעם
אמת ,ששטרייך איך אונטער ,אַז דאָס ליד האָט געשאַפן אין געטאָ,
נישט קיין אַנדערער וי י( .ס) קאָרנטײער ,וועלכער איז אַלין
אומגעקומען אין די גאַזדקאַמערןײ.
אין אַן אַנדער אָרט פאַרצייכנט טורקאָו ,אַז אויך דאָס ליד
,שה ,אַך ,משה" ,װאָס שמחה פאָסטעל האָט געזונגען אין דער
מ
געטאָ ,האָט געשריבן ס,
דער מאַרקסיסטישער ליטעראַטור-קריטיקער בער מאַרק גיט

אין  5291האָט ער זיך מיטבאַטײליקט ,וי אַ שוישפּילער ,מיט
אל .גראַנאַך אין דער אויפפירונג פון קאַציזנעס  וועלט:געוויסן"

איבער פאָלגנדיקן רירנדן עפּיזאָד:

ק .האָט
,סמבטיון".

געשריבן

זייער

א סך

נומערן

פאַרן

רעוי טעאַטער

אין לאָדזש,

וועגן זיינע לעצטע אַקטיװױטעטן שרייבט יאָנאַס טורקאָו:
יצוליב די שװועריקייטן ,וועלכע איך האָב געהאַט די
לעצטע יאָרן פאַר דער |{צוױייטער וועלט |-מלחמה ביים אַרױס-
באַקומען אַ טעאַטער-קאַנצעסיע ,האָב איך געמחט אויסנוצן
פאַרשיידענע וועגן .מיין לעצטן טורניי מיט א;פרוידס טעאָריע
פון חלומות" האָט געפירט דער באַקאַנטער לידער-שרייבער
און אָפּערעטן-מחבר י{ .ס| קאָרנטײער ,וועלכער האָט אַרױס-
באַקומען פון גענעראַל בערבעצקי ,דעם הױפּט פון דער ליגע
פאַר לופט-פאַרטיידיקונג אין פוילן אַ פּאַפּיר צו אַלע װאָיעואָד
דעס און סטראָסטעס ,זיי זאָלן אונדז אַרױסגעבן אַ דערלויבנישש
צו שפילן יידיש טעאַטער ,וױיל מיר גיבן פון דער קאַסע-אייננאַמע
אַ געוויסן פּראָצענט לטובת דער ליגע פאַר לפואפַטרטיידיקונג.
קאָן דען זיין ,אין פּאַטריאָטישן זין ,אַ שענערער צוועק? צי קאָן
דען זיין אַ בעסערער דאָקומענט? און דאָך האָבן די מערהייט
(איך שטרייך אונטער :די מערהייט) סטאַראָסטעס אין די מערב-
געביטן זיך אָפּגעזאָגט אַרױסצוגעבן אונדז אַזאַ דערלויבניע.
מאָטיוון זיינען געווען פאַרשײידענע :יידן דאַרפן זיך נישט פאַר-
נעמען מיט לופט-פאַרטיידיקונג" ,מוחל יידישע הילף" ,אווען
איר וועט שפּילן אויף פּויליש ,וועט איר אַזאַ דערלויבעניש באַ-
קומעןי ,און נאָך אַזעלכע גפּאַטריאָטישעי ענטפערס"..
בעת דער ערשטער אָקופּאַציע פון פּױלן איז ס .אַרײנגעטריבן
געװאָרן מיט זיין משפּחה אין דער געטאָ ,אויך דאָ איז ער געווען
ווייטער אַקטיו.
וועגן דעם שרייבט

יאָנאַס טורקאָו:

זיין שטענדיקער לידער-שרייבער איז געווען י .נס) קאָרן-
טייער ,וועלכער האָט ספעציעל פאַר (דוד) זיידערמאַנען געעשריבן
די אַקטועלע לידער .דאָס ליד יגלאָקן קלינגי האָט באַרירט אַן
עפּיזאָד פון די געשמדטע יידן ,ווען זיי האָבן יום-כפור דער-
הערט קלינגן די גלאָקן און זיך דערמאָנט די באַטײיטונג ,װאָס
דער היינטיקער טאָג האָט פאַר זי געהאַט אַמאָל ,און דאָס יפין-
טעלע יידי האָט זיך ביי זיי אויפגעוועקט...
אין וואַרשעווער געטאָ זיינען ,וי באַוואוסט ,אַריינגעטריבן
געואָרן אויך אַלע געשמדטע יידן און אַפילו אַזעלכע ,װאָס
זיינען שוין געבוירן וי קריסטן ,אָבער פון עלטערן ואָס זיינען
אַמאָל געווען יידן ,זיינען ז"י אויך פאַררעכנט געװואָרן פאַר יידן.259

;אין אַ בקשה צו דער פאַרוואַלטונג פון דער פּאָלקס-קיך
נומער  541שילדערט דער יידישער אָפּערעטן-מחבר ס .קאָרן-
טייער זיין טרויעריקע עקאָנאָמישע לאַגע -ער איז עקסמיסירט
געװואָרן פון דער דירה .ער איז געבליבן צװאַמען מיט
זינע צוױי קינדער נאַקעט און באָרוועס .עס בעט דעריבער
אומזיסטע מיטאָגן פאַר די קינדער, .ראַטעוועט מיינע צוױי קינ-
דער"  --רופט אױיס דער פאַרצוייפלטער פאָטער .דעם בריו
פאַרענדיקט קאָרנטײיער מיט דער האָפנונג ,אַז עס װעט נאָך
קומען פאַר די יידן אַ גליקלעכע צוקונפט".
ש .ע .פון זלמן זילבערצווייג
יאַנאַס טורקאָװ , ---אַזױ

איז עס געװוען" ,בוענאָס

איירעס,

,8491

זז.502 ,41 .

,אַרלאַשענע שטערן  ,/בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
יאָנאַס טורקאָװ  ---פ
זז,501:401 .

בער מאַרק  ---א,ומגעקומענע שרייבער פון די געטאָס און לאַגערן' ,װאַרשע,
 ,4ז,25 .

ראַטשײן ,שאַיעלע
{|געב -- 0781 .קרבן פון די נאַציס|

געבוירן  0781אין װאַרשע ,פּױלן ,אין
א שטרענג חסידישער משפּחה .נאָך אין
חדר זיך אויסגעצייכנט פון די אַנדערע
קינדער נישט נאָר מיט זיין קלינגנדיק
שטימעלע ,נאָר אויך מיט זיין שאַרף קעפּל,
אין די שבתים און יום טובים פלעגט ער
זינגען אין כאָר פון דער גרויסער שולי
און טאַטע-מאַמע האָבן געקװאָלן פון נחת.
נאָך זיין מוטערס טויט ,האָט זיין פאָ-
טער ,שלמה-קלמן .,חתונה געהאַט מיט
דער אַלמנה פּויזנער ,וועמענס זון איז ביז צו דער צווייטער וועלט-
מלחמה געווען קרייז-ראַבינער.
פרי אָנגעהויבן אַרבעטן אין אַ שניט-געשעפט ,אָבער גלייכ-
צייטיק ווייטער געוונגען אין דעם אַזױ:-גערופענעם ,קנאַבן-כאָר".
זיין ערשטער דעביוט אויף דער בינע איז געווען ווען דאָס ,ז,ומער-
טעאַטער?" האָט אויפגעפירט אויף פּױליש  אוריאל אַקאָסטאַ?
און ער האָט זיך מיטבאַטײליקט אין כאָר ,װאָס האָט געזונגען
ש,ויתי".
דער דאָזיקער אויפטריט איז געווען דער װענדפּונקט אין זיין
לעבן .אין  4881קומט אַברהם גאָלדפאַדען אין װאַרשע און פירט
200

לעקסיסאָן

פון

אויף אין דאָרטיקן ,עלדאָראַדאָ"-טעאַטער ,שולמית",

וואו ר

צוזאַמען מיט די שפּעטער פּאָפּולערע שױשפּילער הערמאַן און
אַדאָלף בערמאַן און הערמאַן פיינשטיין טרעטן אויף אַלס כאָריסטן
און בלייבן אין דער טרופּע ביז זי פאָרט אַװעק קיין רוסלאַנד ,אין

8

װאָט ר .געשפּילט די ראָל ,אבינדב" אין דער פּוױילישער

אויפפירונג פון ,שולמית" .ר .גייט דערנאָך איבער אין דער ניי-
געשאַפענער טרופּע פון אַברהם:יצחק און אסתר-רחל קאַמינסקי,
וואו די פריערדיקע כאָריסטן טרעטן שוין אַריין אַלס אַקטיאָרן
און זיי נעמען װאַנדערן איבערן שטח פון דער רוסישער אימפּעריע.
אינצווישן האָט ער התונה מיט העלענאַ לעהר ,וועלכע ווערט אויך
אַן אַקטעריסע.

זיין זון גרישא שרייבט:
גמיינע עלטערן ,שײעלע און העלענע ,ווערן גיך באַקאַנט
אין די טעאַטער-קרייזן און ביים יידיששן טעאַטער-פּובליקום .זי
טוישן אָפּט די טרופעס מיט וועלכע זי טרעטן אױיף :אַמאָל איז
עס קאַמינסקיס טרופּע ,אַ צוױייט מאָל  --פישזאָנס ,סאַבסײיס און
צוליב זיין ספעציפישן אַמפּולאַ ,אַלס כאַראַקטער-
אַנדערע.
קאָמיקער ,ווערט מיין פאָטער דער ליבלינג פונם פובליקום .זיין
נאָמען לייכט אַראָפּ מיט ריזיקע לבנה-אותיות פון די אָדעטער
און מוראַנאָווער טעאַטערן".
אין זיינע װאַנדערונגען שלעפּט ער זיך אָפט אַרום אויף פורן
(ווייל קיין באַנען זיינען דאָך דעמאָלט ניט געווען) פון שטעטל צו
שטעטל ,און אין די פאַרװאָרפנסטע ערטער האָט ער געבראַכט אַ
יידיש װאָרט ,אַ יידיש ליד ,און וואו ער איז אויפגעטראָטן ,איז ער
געװאָרן דער ליבלינג פון עולם .ר .האָט אויך געשפּילט אין די
פאַראייניקטע שטאַטן פון אַמעריקע און אין אַ ריי אײראָפּעישע
לענדער.
אין  6091האָט ר .געגרינדעט די ערשטע יידישע קינדער-טרופּע
אין װאַרשע ,װאָס איז מיט גרויס דערפאָלג איפגעטראָטן אין
'ערמיטאַזש'-טעאַטער (אין דער טרופּע האָבן זיך אויך באַטײליקט
זיינע ביידע זי סאַלאָמאָן און גרישע ,דער לעצטער איצט אין
מדינת ישראל ,און זיין טאָכטער צילע ,וועלכע איז אומגעקומען
אין דער װאַרשעװער געטאָ) ,ר .איז אויך א לענגערע צייט געווען
אַ מיט-שותף אין 'ערמיטאַזש' צװזאַמען מיט קאָמפּאַנעשץ און
ראַפּעל,
בעתן ערשטן וועלט-קריג ,ווען די דייטשן האָבן פאַרװערט אין
װאַרשע צו שפּילן אויף יידיש ,האָט ר ,.צװאַמען מיט אַדאָלף
בערמאַן און יצחק פישעלעוויטש ,געעפנט א טעאָטער אויף טװאַרדש
גאַס ,אונטערן נאָמען 'עלדאָראַדאָ' ,וואו מען האָט געזונגען יידישץ
לידער און געשפּילט יידישע פּיעסן אויף פּױליש.
יאָנאָס טורקאָוו שילדערט אַזױ ר'.ס טעאַטער-קאָריערע:
דוי לאַנג מיין זכרון גרייכט  --און דאָס איז שוין אַ גע-
שיכטע פון שיינע עטלעכע צענדליק יאָר  --איז דער נאָמען
שאיעלע ראָטשײן פאַרבונדן מיט דער געשיכטע פונם יידישו
טעאַטער.

וויפל אָנגענעמע

מינוטן האָב איך איבערגעלעבט

וען

שאַיעלע ראָטשיין האָט זיך באַוויזן אויף דער בינע .וי גליקלעך
בין איך געווען ,ווען מיין פאָטער האָט נאָך אַ פאַרשטעלנג
פּאַרבעטן אין יודאַשקאָס רעסטאָראַן אויף אָוונטברויט שאַיעלע
ראָטשײן .,דאָס איז געווען פאַר מיר אַ גרויסע איבערלעבונג צו
קאָנען זיצן ביי איין טיש און נישט אַראָפּנעמען די אױיגן פון
אים ,וועלכער איז  --לויט מיין דעמאָלטיקן באַגריף  --געווען
דער גרױטסער מײיסטער-קאָמיקער .ער ,ואָס האָט מיך געצ-
וואונגען צו קייכן פון געלעכטער פון יעדן װואָרט זיינעם ,װאָס ער

יידישן

טעאַט

ער

האָט אַרױסגעזאָגט ,און פון זיין יעדער העויה .איך האָב זיך גאָר-
נישט געקאַנט פאָרשטעלן ,אַז עמעצער איז אימשטאַנד בעסער
אָפּצושפּילן זיין ראָל אין יששבת קודש' וי שאַיעלע ראָטשײן
 ...און ער שמועסט נאָך ,אַז כיהאָב ראַָטשײנען געזען אין
יכינקע-פינקעײ ,ישלמהקע און ריקלי ,יאשה רעהי ,ידער צווייטער
המױי ,יבלימעלעי ,יוועלוועלע עסט קאָמפּאָטי ,יצוויי תנאים' און
אֶפִילו אין דער ליטעראָרישער פיעסע יזשאַן און מאַדעלענאַ.
שפעטער ,ווטן איך בין שוין געווען אַ שילער פון קרינסקיס
געמנאַזיע ,האָב איך ,בעת אונדזערס אַ שילער-פאָרשטעלנג,
געהאַט די יזכיהי צו ווערן גרימירט פון אים אַלײן  --פון עואַ-
|
יעלע ראָטעױין.
יאָרן זיינען אַװועק און איך בין אַלײן געװאָרן אַן אַקטיאָר,
דערנאַך אַ רעזשיסער; נאָך שפּעטער  --אױך אַ טעאַטער-די-
רעקטאָר .שאַיעלע ראָטשײן האָט געשפילט מיט מיר ,אונטער
מיין רעזשי ,אונטער מיין דירעקציע .ווייטערע יאָרן זיינען פאַר-
בי  --שאַיעלע ראָטשײן איז שווין אַ װעטעראַן פון יידישן
טעאָטער .שטענדיק וען איך האָב אָבער אױף אים געקוקט,
אויף זיין שיין ,צעששמייכלט פּנים און אויף זיין זילבער וייסן
קאָפּ האָר ,האָב איך אַלע מאָל אַרױסגערופן אין מיינע געדאַנקו
די פאַר מיר אַזױ טייערע דערינערונגען פון אַמאָליקן מוראַ-
נאָווער טעאַטער ,פון יערמיטאַזשי' ,יזשאַרדען דיהיווערי אויף
כמיעלנע גאַס .דאָס יידישע טעאַטער אויף מאָקאַטאָווסקאַ גאַס,
ראַפּעל און עפּלבערגס יעליזעוםי-טעאַטער אויף קאַראָוע גאַט,
קאַמינסקיס טעאַטער אויף אָבאַזשנע גאַס ,און וי אַ קאַלײדאָס-
קאָפּ זיינען דורך פאַר מיינע אױיגן פּיעסן און אַקטיאָרן ,טריומפן
און דורכפאַלן פון דער אַמאָליקער אַלטער גװאַרדיע .עזאַיעלע
ראָטשײין איז געווען אַזױ שטאַרק צוגעבונדן צום יידישן טעאַ-
טער ,אַז ווען ער האָט שוין די לעצטע יאָרן ,צוליב זיין היכן
עלטער ,נישט געקענט אויסלערנען קיין נייע ראָל ,האָט ער זיך
נישט אָפּגעזאָגט און נישט געשעמט צו סטאַטיסטירן .ער אין
אַפילו געווען קאָנטראָלער ביי דער טיר אַבי צו זיין ביים טע-
אַטער ,אין דער אַטמאָספער פון יידישע אַרטיסטן צוֹ וועלכע
ער איז געווען אַזױ שטאַרק צוגעבונדן מיט לייב און נעומה".
זיגמונט טורקאָוו שרייבט:

,אין װאַרשע האָט מיט אונדז מיטגעאַרבעט מיין יוגנט-חבר
גרישאַ ראָטשײן ,װאָס האָט איבערגענומען די קונסט פון פּאַריק-
מאַכערײ פון זין פאַטער ,דעס אַקטיאָר שאַיעלע ראָטשײן
שאיעלען האָב איך געהאָט צו פאַרדאַנקען דעם ערשטן גרים
אויף מיין פּנים נאָך וי אַ שילער... .פונם ערשטן גרים װאָס
שאַיעלע ראָטשײן האָט מיר בשעתו אַרױפגעלײגט אױיף מין
פנימל צו דער שול-פאָרשטעלונג ,האָב איך באַקומען דרך-ארץ
פאָרן אַלטן אַקטיאָר .מיט דער צייט איז זיך עס צעואַקסן אין
מיר אין אַ טיפן סענטימענט .איך האָב געזען אין אים די פּאַר-
קערפּערונג פון אַ שווערן ,פילפאַרביקן לעבנסוועג ,װאָס האָט
אויך מיך ,פאַרסמט" און געװאָרן דער אינהאַלט פון מיין לעבן,
געזען אין אים פּרימיטיון אידעאַליזם ,ליבע צום יפאַרשאָל-
טענעס שטיקל ברויט" ,פון וועלכן ער האָט נישט געװאָלט און
נישט געקאָנט זיך אָפּזאָגן ,וי אַ נאַרקאָמאַן פון די באַרױשנדיקע
און שעדלעכע נאַרקאָטיקן .פאַראַן עפּעס טראַגישעס אינס פּאַ-
טעטישן מאַיעסטעט ,אין וועלכן די דאָזיקע דינער פון מעלפאָ-
מענע האָבן זיך באַמיט אונטערצושיידן פון די פּשוטע שטערב-
לעכע ,אינם אָפּערעטישן אָלימפּ ,פון וועלכן זיי האָבן אַראָפּגע-
קוקט צו זיי".
יי
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סוף,

און וועגן זיין לעבן אין קריגס-צייט און זיין טראַגישן
שרייבט יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך ,פאַרלאָשענע שטערן":
ווען די צוייטע וועלט)-מלחמה איז אױיסגעבראָכן ,האָט זיך
דער אַלטער שאַיעלע ראָטשײן געפונען אין װאָרשע .ער איז
געווען קראַנק און צעבראָכן ,געלעגן צוגעשמידט צום בעט .ער
האָט געהאַט אַ קאַנסער .זיין פרוי  --איך געוען אַמאָל אַ
יידישע אַקטעריסע  --איז בלינד געװואָרן .די יינגערע חברים-
אַקטיאָרן האָבן אָבער זייערע אַלטע קראַנקע קאָלעגן נישט פאַר-
לאָזן .בעת דער דייטשישער אָקופּאַציע ,ווען יידישע אַקטיאָרן
האָבן זיך געפנען פון אֲנהייב אין אַ האָפנונגסלאָזער מאַטע-
ריעלער לאַגע ,האָבן זיי אינטערווענירט ביי די געזעלשאַפט-
לעכע אינסטיטוציעס און האָבן פאַר די ראָטשײינס אױסגעאַר-
בעט אַ שטענדיקע שטיצע .מען האָט זיך אויך באַמיט צו ליו-
דערן שאֵַיעלע ראָטשײנס ליידן און אים געהאַלטן אונטער אַ
שטענדיקער מעדיצינישער אויפזיכט .װען עס האָבן זיך אין
געטאָ אָנגעהױבן די טעאַטער-פאַראַנשטאַלטונגען און קאָנצער-
טן ,האָט מען אױיך דעס װעטעראַן פון יידישן טעאַטער נישט
פאַרגעסן .מען האָט אָרגאַניזירט ספעציעלע פאָרשטעלונגען כדי
צו שאַפן פאַר אים אַ געלט-פאָנד און אים קאָנען בעסער דערנערן.
אַ שטאַרקן איינדרוק האָט אויף אים געמאַכט די ידיעה וועגן
ליב ווינערס טױט  --זיין אַמאָליקער בינע -קאָנקורענט .ווען
די ידיעה וועגן ווינערס טױט איז צו אים דערגאַנגען ,האָט דער
אַלטער ראָטעזיין זיך שטאַרק צעויינט או געזאָגט:
 -נו ,איצט איז מיין ריי .איך בין דער לעצטער פון אוו-דזער דור,
בעת טיהאָט זיך אָנגעהױיבן די 'אַקציעי אין וואַרשעווער געטאָ
אין חודש יולי  ,2491איז אַ גרופע יידיששע פּאַליציאַנטן ,אָדער
וי זי האָבן זיך גערופן ,א.ד( ".אָרדענונגס-דינסט) וי אַ סטאַ-
דע הייעזעריקן אַרײנגעפאַלן צו שאַיעלע ראָטשײן (געוווינט האָט
ער בי זיין טאָכטער צילע ,אױיף דער סאָלנע גאַס) ,זוכנדיק אַלץ
נייע קרבנות ,אָדער װי זיי האָבן עס אָנגערופן יקעפּלעדי .אַזױ
אָרום האָבן זיי געהאָפט אָפּצוראַטעווען זייערע אייגענע קעפ .דאָס
איז זי אָבער געלונגען נאָר אױף אַ קורצע צייט .שפּעטער איז
געקומען אויך די ריי אויף זיי ,אויף זייערע קעפּלעך...
ווען שאַיעלע ראָטשײן האָט ,ליגנדיק אין בעט ,דערזען די
רוצחים ,װאָס זיינען מיט ווילדע געשרייען אַריינגעפאַלן צו אים
אין שטוב אַרײן ,האָט ער פון גריס שרעק באַקומען אַ האַרץ-
שלאַק און אויסגעהויכט זיין נעזמה.
די געטרייע דייטשוישע משרוניט ,די יא .ד.י ,האָבן אָבער מיט
יליידיקע הענטי נישט געקאָנט אַװעקגײן ,האָבן זיי מיטגעשלעפּט
מיט זיך די בלינדע פרוי פון שאַיעלע ראָטשין .זי איז ,מיט
דער גאַנצער געכאַפּטער גרופּע יידן ,װאָס האָבן נישט געהאַט
קיין ילעבנס-רעכט-קאַרטױי ,אַוועקגעפירט געװאָרן קיין טרע-
בלינקע .דעם װעטעראַן פון דער יידישער בינע  --שאַיעלע
ראָטעשין -- ,איז פּאַרעפּאָרט געװאָרן דער יטורנייי אין די גאַז-
קאַמערן אַרײןײ,

ר'.ס טאָכטער צילע איז ,לויט ניט-פעסטגעשטעלטע ווערסיעס,
אומגעקומען דורך די נאַציס אין אוישוויץ .זיינע זין לעבף סאָ-
לאָמאָן (סעם) אין אַמעריקע ,מיעטעק (מרדכי) ,פאַרהייראַט צו דער
שוישפּילערין חיהלע לוקסעמבורג ,אין קאַנאַדע ,און גרישאַ (וע-
מנס פרוי פעלאַ איז אומגעבראַכט געװאָרן אין טרעבלינקע) אין
מדינת ישראל.
ש.

ע .פון גרישא
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ראָטשין.

באַ נד
זלמן זילבערצווייג

---

גאָלדפאדען

אויף

דער

פּוילישער

בינע, ,ליטבל ט,

װאַרשע ,ג' ,33291 ,22
שטערן  ,בוענאָס

יאָנאַס טורקאָװ , --פ,אַרלאַשענע
איינס ,זו,94:54 .
זיגמונט טורקאָו , --די איבערגעריסענע
זז,402 ,512 .

תקופה,,

איירעס,
בוענאָס

,32591

באַנד

איירעס,

,1691

אורקע ,נאַכאַלניק
ויצחק

פאַרבעראָװויטש|

(געב .יוני  -- 7981אומגעבראַכט

געװאָרן דורך די נאַציסן

געבוירן יוני  7981אין אַ קליין שטעטל
אין לאָמזשער געגנט ,פּולן .פאָטער  --אַ
פאַרמעגלעכער מעל-סוחר .מוטער  --גע"
שטאַמט פון אַ באַלעבאַטישער חסידישער
היים,
געלערנט אין חדר .צו  21יאָר אָנ-
געהויבן לערנען אין לאָמזשער ישיבה און
גלייכצייטיק געגעבן לעקציעס אין יידיש
און העברעיש .ווען ער איז אַלט געווען
 4יאָר ,איז אים זיין מוטער אָפּגעשטאָרבן
און אַ יאָר שפּעטער באַגנבעט ער דעם אייגענעם פאָטער און אַנט-
לויפט קיין ווילנע ,װוערט אַ געהילף ביי אַ שמש אין אַ וילנער
בית המדרש ,שפּעטער אַ לערער פון תנ'ך ,יידיש און העברעיש
אין אַ דאָרף פון ווילגער געגנט .אַרום  2191באַגנבעט ער זיין
באַלעבאָס און פאַלט צום ערשטן מאָל אַריין אין תפיסה ,און דער
פאָטער נעמט אים אַרױס אױיף קױיציע ,א פאַמיליע-באַראַטונג
באַשליסט אים אין  4191אַװעקצושיקן אַרבעטן אין אַ בעקעריי
ביי אַ פעטער ,אָבער די אַרבעט איז פאַר אים צו שווער ,די באַ-
האַנדלונג אַ שלעכטע ,גייט ער אַװעק פון דאָרט ,ווערט אַ שמייסער
ביי אַ בעל-עגלה און פאַלט אַריין אין אַ סביבה פון פּראָפּעסיאַ-
נעלע גנבים און פּאַסערס ,וואו ער זינקט כסדר אין דער װועלט
פון פאַרברעכנס און זיצט אָפּ  71יאָר אין פאַרשיידענע תפיסות.
אין  ,7291אין דער תפיסה פון ראַװיטש ,וואו ער איז פאַר-
משפּט צום זיצן  8יאָר ,באַפאַלט אים פּלוצלינג אַ חשק צו שרייבן,
,אָראַליש-
ער שרייבט אין פּױליש לידער און אַ ראָמאַן-אוטאָפּיע מ
קייט באַהערשט די וועלט" ,אָבער די  01פאַרשריבענע העפטן וערן
פאַרלאָרן ,דורך אַ צופאַל האָט דער פּוױלישער פאָרשער ,פּסיכאָ-
לאָג און שריפטשטעלער סטאַניסלאַוו קאָװאַלסקי זיך באַקענט מיט
זיין שרייבן ,און ניט נאָר װאָס ער באַמיט זיך ,אַז עס זאָל געדרוקט
ווערן ,נאָר ער שרייבט אָן אַ הקדמה און אַפּעלירט צום פּױלישן
מלוכה-פּרעזידענט אים צוֹ באַגנאַדיקן .אין  3391דערשיינט אין
פּויזן א'.ס בוך אין פּוױליש ,זשיצאָריס װלאַסני פּזשעסטענפּצי?
|ש,ילדערונג פון די אייגענע פאַרברעכנס"| מיט אַן אַריינפיר פון
פּראָפ .פון פּױיזנער אוניווערזיטעט סטעפאַן בלאַכאָוװוסקי ,װאָס ווערט
אַ סענסאַציע אין דער ליטעראַרישער וועלט .דאָס בוך ווערט באַלד
איבערזעצט אין רוסיש פון ל ,גדאַנסקי און דערשיינט אין ,32391
דער פּוילישער פאַרלאַג ר,אָי" גיט אַרױס זיינס אַ צווייט בוך אין
פּויליש .די יידישע פּרעסע אין װאַרשע ,ריגע ,ניודיאָרק און בוענאָס
איירעס נעמט דרוקן זיינע װוערק ,װאָס ווערן אין אָנהײיב איבער-
זעצט דורך אהרן מאַרק און יוסף-שמעון גאָלדשטײן (ד,ער לוס-
טיקער פּעסימיסט'?) ,אָבער באַלד דערנאָך הייבט ער אַלין אָן
שרייבן יידיש{| .אויספירלעך וװעגן דעם זע ,לעקסיקאָן פון דער
1264

פון

לעקלסיקאַָן

נייער יידישער ליטעראַטור"ן .זיין ראָמאַן ,דין טוירע" איז גע-
װאָרן איבערזעצט פון פּוליש און דראַמאַטיזירט דורך ר .שושנה
און איז מיט אַ ריזיקן דערפאָלג געשפּילט געװאָרן מיט מאָריס
לאַמפּע אַלס ,אורקע נאַכאַלניק? און שושנה אַלס ,ריזעלע'" אין
װאַרשעװער ,סקאַלאַ"-טעאַטער און דערנאָך איבער פיל יידישע
טעאַטערס אין פּוילן ,מזרח-און מערב-אײראָפּע.
נחמן מייזיל שרייבט;
אין יענער צייט האָט אינם וואַרשעווער יסקאַלאַייטעאַטער
אויף דזשעלנע (ביי דזשיקע-נאָס ,װאָס האָט דערנאָך באַקומען
דעס נאָמען זאַמענהאָף ,איפן נאָמען פון דעם באַרימטן אױגן-
דאָקטאָר ,דעם דערפינדער פון עקספּעראַנטאָ) געשפּילט אַ יידיש
פאָלקס-טעאַטער ,װאָס האָט געגעבן מעלאָדראַמאַטישע זאַכן אונ-
טער דער אָנפירונג פון מאָריס לאַמפּע און ר .שוושנה .איין צייט איז
געגאַנגען מיט אַ באַזונדערן דערפאָלג און עס האָט שטאַרק
פאַראינטריגירט אַ פיעסע פון אורקע נאַכאַלניק (יצחק פאַר-
באַראָוױיטש) מיטן נאָמען ידין תורהי ,אָדער װוי עס איז ספע-
ציעל אויסגעליגט געװאָרן אױף יידיש ידין טױױירעי
סצענע פון אורקע נאַכאלניקס ,נאַכט-מענטשן"
(געשפּילט  5391אין ,,סקאַלאַ -טעאַטער)

יידישן

ט עאַט

ער

געװאָרן אין קאָװונע .אין יוני  9291איז די פּיעסע אע ;נאַכט-
מענטשן" ,אין  2אַקטן 9 ,בילדער פון י .פאַרבאַראָװיטש אויפ-
געפירט געװאָרן דורך חבל בוגאַן אין טעאַטער ,מיטרע' אין
בוענאָס איירעס ,אַרגענטינע,
באַפרײיט פון תפיסה ,האָט עֶר חתונה געהאַט מיט א פרוי פון
אַ באַלעבאַטישער משפּחה און האָט זיך באַזעצט אין אַ שטוב ביים
ראַנד פון אַ װאַלד ,הינטער וילנע .דאָרט האָט אים זיין פרױי
געבוירן אַ זון ,און ער האָט געלעבט בויוח פון זיין שרייבן .קאָ-
לעגן ,יידישע שרייבער ,פלעגן אים באַזוכן ,געזוכט אים מקרב צו
זיין .בעת ער פלעגט קומען אין װאַרשע צוליב זיינע ליטעראַרישע
אינטערעסן ,פלעגט ער זיין אַ גאַסט אין ליטעראַטן פאַריין אויף
טלאָמאַצקע ,פלעגט באַזוכן דעם ,ייואָ' אין ווילנע ,זיך שטאַרק
פאַראינטערעסירט מיט דער קאָלעקציע ווערטלעך פון דער יידי-
שער אונטערװועלט און האָט געמאַכט באַמערקונגען און אויס.
בעסערונגען.
ב .קוטשער שילדערט אים אין ליטעראַטן-פאַרײן;
היינט איז ער אַ שם-דבר ,אורקע נאַכאַלניק .ממש אַ סענ-
סאַציע .מען רעדט פון אים ,מען דערציילט וועגן אים מעשה-
לעך .זיינע ביכער ווערן אינסצעניזירט פאָרן טעאַטער ,און
טאָמער ווערט ערגעץ געדרוקט זיינס אַ שורה ,שלינגט מען ממש
איטלעכעס װאָרט.

שטייט מען דאָ אַרום אים ,מען באַטראַכט איט מיט נייגער.
מיהערט מיט אינטערעס װאָס ער רעדט .און קיין רייד קאַרגט
ער נישט .ער זעט וי דער עולם איז געעפאַנט ,וי מען הערט
אים מיט אַ פאַרכאַפּטן אָטעם ,לאָזט ער נישט נאָך .רעדט ער
װאָס אַמאָל העכער .די ווערטער קומען ביי אים אַרױס עווערע.
אײבער ועלט...
קומען אַרױס האַרטע -- ,אינטערוועלט..
סאַציאַלע פאַרשטויסענע"...
פּריווילעגירטע קאַסטע...

רט ,מאַקס

װעטץ אָט דעם אורקע נאַכאַלניק איז דאָ אַ סך דערצײילן.
. ,,עס איז געווען אינטערעסאַנט װוי די װאַרשעוער ידישע
אונטערוועלט האָט רעאַגירט או'ף דער פאָרשטעלונג און װי זי
האָט לכתחילה זיך אָפּגערעכנט מיט זייערן אַ 'קאָלעגעי ,װאָס
איז געגאַנגען אויפדעקן זייער לעבן און לשון .מען האָט אַרױס-
געגנבעט

פונם

טעאַטער

זי דעקאָראַציעס

און קאָסטיומען

כדי

איבערצורייסן די אויפפירונג פון דער פּיעסע .דערנאָך האָבן
זי אַלץ צוריקגעקערט ווען אורקע נאַכאַלניק איז געקומען ספּע-
ציעל פון ווילנע און גוטברודע-יש געוירקט אױף דער חברה
מען זאָל וייטער אָנגיין מיט דער פּיעסע .די אַלע געגנבעטע
זאַכן זיינען צוריקגעבראַכט געװאָרן און ושלום על ישראל .די
דראַמע איז ווידער געשפּילט געװאָרן מיט גרױיס דערפאָלג".
דעם  91אָקטאָבער  4291איז די פּיעסע אויפגעפירט געװאָרן
דורך חיים סאַנדלעוי (דעקאָראַציעס  --מיכאיל יאָ) אין ,יידישן
מועטים טעאַטער" אין ריגע .אין  9391איז די פיעסע געשפּילט

אַרום  6291האָט א .זיך אַריבערגעצױיגן פון ווילנע קיין אָט-
װאָצק ,נעבן װאַרשע ,און ווען װאַרשע איז פאַרכאַפּט געװאָרן פון
די נאַצישע חילות און עס האָט זיך אָנגעהויבן זייער טעראָר ,איז
א .געקומען אין װאַרשע און אוױיסגעאַרבעט אַ פּלאַן פון אַ באַװאָפן-
טן װידערשטאַנד קעגן די נאַציס און זייערע פּױלישע אַרויסהעל-
פערס .ער האָט באַנײט זיינע אַמאָליקע באַציונגען מיט דער
אונטערװועלט מיטן ציל צו אָרגאַניזירן אַ װידערשטאַנד-גרופּע .ער
האָט פאַר אייגן און געזאַמלט געלט איינגעקויפט געווער .ער האָט
מיט זיין פּלאַן באַקענט װאַרשעװער יידישע כלל-טוער ,פאָרשטייער
פון יידישע אָרגאַניזאַציעס ,אָבער זיי זיינען ניט גרייט געווען אים
אָנצונעמען .אין מערץ  0491האָט ער אין דער שפּיץ פון זיין
גרופּע געשטעלט א װידערשטאַנד פּולישע פּאָגראָמטשיקעס ביי
די מיראָווער האַלעס .אַ פאַרבלוטיקטער איז ער אַרײן אין דער
דירה פון װאַרשעװער כלל-טוער לייב פיינגאָלד ,ביי וועמען עס
איז גראָד פאָרגעקומען אַ באַראַטונג פון יידישע עסקנים .ער האָט
געפאָדערט פון זיי מעשים ,אָבער זיי האָבן זיין פאָרשלאָג אָפּגע-
װאָרפן ,איז ער צוריק אַװעק קין אָטװאָצק ,גענומען אויספירן
סאַבאָטאַזש-אַקטן אויף דער באַן-ליניע ,אויף וועלכער מען האָט
געפירט יידן צום אומקום קיין טרעבלינקע .אין דער מהומה װאָס
די סאַבאָטאַזש-אַקט האָבן אַרױסגערופן ,האָבן אַ סך יידן באַוויזן
צו אַנטלויפן און ער האָט זיי און אַנדערע געהאָלפן זיך אויסבאַ-
האַלטן אין די אָטװאָצקער וועלדער .בעת איינעם אַזאַ סאַבאָטאַזש-
אַקט איז ער אַרינגעפאַלן צו די דייטשן ,זיי האָבן ביי אים געפונען
געווער .זיי זיינען געווען זיכער ,אַז אַזאַ  מענטש וי אורקע נאַ"
כאַלניק טוט דאָס נישט לשם אידעאַל ,נאָר געוויס האָבן אים פאַר
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דעם צוועק געדונגען יידישע אָרגאַניזאַציעס .האָבן זיי אים גע-
פּייניקט ,אַז ער זאָל אױסזאָגן װוער זיי זיינען דאָס .ער האָט קיינעם
נישט פאַרראַטן ,אַ געשמידטן אין קייטן האָט מען אים געפירט,
וי מען דערציילט ,איבער די גאַסן פון אָטװאָצק צו דער עקזעקוציע,
אָבער ער האָט נאָך באַװיזן זיך צו װאַרפן אויפן ס.ס-,מאַן שליכט
און אים שווער פאַרוואונדן .די נאַציס האָבן אים גלייך אויפן אָרט,
אויף דער אַלטע קאָסטיושקאָ ,אין אָטװאָצק ,דערמאָרדעט.
עס זיינען אָבער פאַראַן נאָך אַנדערע
קום .אַזױ שרייבט יאַנאַס טורקאָו:

ווערסיעס

וועגן זיין אומ"

;אורקע נאַכאָלניק (פאַרבעראָוויטש) ,װאָס איז אומגעקומען
אויף אַ העלדישן אופן ,נאָך ביים סאַמע אָנפאַנג פון דער דיי-
טשער אָקופּאַציע ,האָט מען פריער אױסגעשטאָכן די אױגן,
װייל ער האָט אויסגעשריען צו די דייטשן גמיינט נישט ,אַז
יידיש בלוט איז הפקר ,איער סוף װועט אויך קומען".
ניאָנאַס טורקאָוו גיט אויך אָן ,אַז בעת ער איז ,נאָכן אַרײינקו-
מען פון די דייטשן אין װאַרשע ,אַנטלאָפן פון דאָרט קיין אָטװאָצק,
האָט ער דאָרט געטראָפן אַ גאַנצע ריי באַקאַנטע ,צװישן זי:
דער

אױך
נאַכאַלניק.

ער

זיין וילע
די

באַקאַנטער
ויל,

--

זאָגט ער

אויסגערעכנטע
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יי

אורקע

מזלדיק

מיר

קרימינאַל
זאָלן

--

מענטשן

איז

בעת

נאַכאַלניקס

אָפּצוראַטעווען

די דייטשן

אומבאַדינגט

איז

דער

טונגס

אַקציע

אין

ווילע

געפונען

פאַרגראָבן

א מזלדיקע..
נישט

וילע

איז

דאָס לעבן
געװואָרן
מען

נעכטיקן

האָט

קיין

געבליבן

אױיסראָטונגס

דערשאָסן

אָטװואָצק.

ראָמאַן-שרײבער

נישט

אַקציע
געווען

פון איר

איינער-

אױף

אַזױי

איסראַָ-

נאַכאַלניקס

געווער".

ענלעכעס דערציילט אויך דער אָטװאָצקער איינוווינער
מעסינג ,וועלכער האָט זיך געראַטעװעט קיין אַמעריקע:

שלמה

ווען דאָס דייטשע מיליטער איז אַרין קיין פּוילן ,האָט דער
שרייבער אורקע נאַכאַלניק געלעבט אין דער שטאָט אָטװאָצק,
אַ קור-אָרט ביי װאַרשע .ער און נאָך צוױי יידן זיינען אויף אַ
בעסטיאַלישן אופן דערמאָרדעט געװאָרן דעם -01טן נאָוועמבער
 ,0געשען איז דאָס אַזוי :ווען די דייטשן זיינען אַרײן צו
אונדז אין אָטװאָצק ,האָבן יי אױסגעקלעבט אויף אַלע ווענט
מעלדונגען אַז ווער עס האָט געווער ,זאָל עס גלייך אָפּגעגעבן צו
דער מיליטער-מאַכט .אוב מען וועט נישט אָפּגעבן ,װועט מען
באַשטראָפּט װוערן מיטן טױט .ביי אַ יידישן ווירט ,זיין נאָמען
איז געווען ראַנדאָניסקי ,האָט געוװינט דער שריבער אורקע
נאַכאַלניק מיט זיין פרוי און קינד .ביי דעס ווירפ האָט געאַרבעט
אין הויז אַ פּוילישע פרוי .ווען די הויז-פרוי האָט זיך צעקריגט
מיט איר ווירט ,איז זי אַװעקגעגאַנגען צו די דייטשן אן גע-
זאָגט ,אַז איר ווירט מיט נאָך צויי יידן האָבן באַגראָבן געווער.
דער דריטער ייד איז געווען דער קינאָ-אייגנטימער וועלוול
נאָסװואַלד .פאַרן קריג איז ער געווען אין אַמעריקע אויף אַ
לוסטרייזע ביי זיין אָנקל ,װאָס װוינט אין דעטראַיט ,מישיגען
די דייטשן האָבן גענומען די דריי יידן און מען האָט זיי געגעבן
לאָפּעטעס ,אַז זי זאָלן אױסגראָבן זאָס געווע -און מען האָט
טאַקע געפונען געווער .מען האָט זיי אַלע אַרעסטירט און אויף
אַ בעסטיאַלישן אופן דערמאָרדעט .שׂפּעטער אָבער האָט זיך
אַרױסגעוויזן ,אַז דער בירגערמייסטער פון די (דער) שטאָט
2207

אויף דרי

אומשולדיקע יידן".
באַנד ,זז,04783 .
{א .װאַסערמאן}  --די אויפפירונג פון ,א,ורקע נאכאלניק/
טעאַטער , ,/היינט" ,ריגע 22 ,אָקטאָבער ,4291
נ .ש, -- .אורקע נאכאלניק -- ,/אידישע שטימע ,/קאָװנע ,ג' ,93291 ,7326
אין אידישען

שמואל

ראזשאַנסקי  --טעאַטער-בלעטלאך, ,אידישע

צייטונג,

ב א 02 ,יני

,9
יאָנאַס טורקאָו , ---אַזױ איז עס געװען ,,בוענאָס איירעס ,8491 ,זו,62*52 .
,1
שלמה מעסינג  --דערצעהלט װי אַזױ די נאַציס האָבן ערמאָרדעט
נאכאלניק, ,פארו " ,ג .י 31 ,.יולי ,3591
ב .קוטשער , --געװען אַמאָל װאַרשע  ,פּאַריז ,5591 ,זו,772612 .

ליפינסקי,

(װייצמאַן)

אורקע

אנקאַ

{געב -- 3091 .אומגעבראכט געװאָרן דורך די נאַציסן
געבוירן  2091אין װאַרשע ,פּױלן ,אין
אַ באַלעבאַטישער פאַמיליע .צוליב דעם,
װאָס איר מוטער איז יונג געשטאָרבן און
דער פאָטער האָט אַ צוייט מאָל חתונה

פן

װאָס

אַ בלבול

באַהאַלטן

לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור ,,ניו יאָרק ,6591 ,ערשטער

די

ליקויךירט.

לאַנג פאַר דער
אין

אע די פּוילישע

אים.

לעבן.

באַלעבאָס,

אורקע

אַטוואָבק מיט עטלעכע

זיינע מענטשן

האָבן דאָס געווער

פרוי האָט איינפאַך געמאַכט

אורקע
בי

ביים

באַ גד

געהאַט ,האָט זי זיך אויפגטצויגן ביי אירע
אַ פאַרהײיראַטע שװועסטער ,בעת די אַנ-
דערע צוויי שװועסטער און איר ברודער.
דער אַקטיאָר יצחק ליפּינסקי ,זיינען אין
1
אַװועק קיין אַמעריקע.
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אין  2291איז זי אַרײנגעטראָטן אין ד"ר ווייכערטס יידישער דראַ-

מאַטישער שול ,וועלכע זי האָט באַזוכט  6יאָר ביז סוף  ,8291ווען
זי האָט עמיגרירט קיין פּאַריז,
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גלייכצייטיק פון צייט צו צייט אַרױסגעטראָטן אינדיווידועל מיט
רעציטאַציעס,
אָנהייב  ,4391ווען ס'ווערט ,מיט די אַרטיסטן פון דער געווע-

זענער ,ווילנער טרופּע" ליכט ,קורלענדער און מאַנסדאָרף ,געשאַפן
א'ל פון דוד ליכט דאָס טעאַטער ,פּיאַט" ,טרעט זי דאָרט אַרײן,
באַקומט באַלד אַן אָנגעזעענע ראָל אין דוד בערגעלסאָנס ,מידת
הדין" און דערנאָך אַנדערע וויכטיקע ראָלן אין די אויפפירונגען

פון ,אַזעף" ,שלום-עליכמס ,גאָלדגרעבער", ,דאָס פאַרכישופטע
שניידערל" ,קולבאַקס ב
,ויטרע" ,פּרצס ,אין פּאָליש אויף דער
קייט" ,לייוויקס ,אָרעמע
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טעס אין פּאַריז װוערט אין  9291איבערגעריסן צוליבן אױסבראָך

פון דער צווייטער וועלט-מלחמה,
דעם  61יולי  2491איז ל.
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טירט קיין אוישוויץ ,פון װאַנען זיי קערן זיך מער נישט צוריק,
ש .ע .פון לייבוש לענסקי.
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לעססיקאָן

פון

שטערנחיים ,נחום
{געב --- 9781 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
געבוירן  9781אין ריישע ,מערב:גאַ-
ליציע .לויט אליעזר שינדלער ,וועלכער
רופט אים ,בן-עיר" אין זיין ,יידיש און
חסידיש"  --אין קאָלבאַשעי.
משפּחה  --גאָר אַ פרומע ,װאָס האָט
שטאָלצירט מיט איר יחוס-בריוו ביזן בעל
שם טוב .באַקומען אַ יידיש-רעליגיעזע
דערציונג .ביז  71יאָר געלערנט אין ישי-
בה ,װאָס האָט געלאָזט טיפע שפּורן אין
זיינע שאַפונגען.
יאָנאַס טורקאָוו שרייבט:
,דער פאָטער זיינער איז געווען אַן אַנגעזעענער אייער-סוחר,
ועלכער האָט געשטרעבט צו מאַכן פון זיין נחומל אב נישסט
 ...אין זיינע
קיין רב ,איז לכל הפחות  --אַ וויל-לערנער.
יינגלשע יאָרן האָט זיך נחום שטערנהיים אָנגעזאַפּט מיט ציוניזם
און שטילערהייט זיך אָנגעשלאָסן אין די ערשטע ציוניסטישע
יוגנט-גרופעס אין ריישע .וװען דער פאָטער האָט זיך דערפון
דערוואוסט ,האָט ער פאַרשטאַנען ,אַז זיין נחומל װועט עוין קיין
רב נישט זין; ...זאָל ער כאָטש זיין אַ מענטש"  --האָט ער
געטענהט ווען ער האָט נחומען אַוועקגעגעבן וי אַ משרת אי א
דאָרטיק שניט-געשעפט .אָבער נחומס געדאַנקן זיינען געווען
געווענדט אין גאָר אַן אַנדערער ריכטונג ,און וװױיניק ,ואָס ער
האָט גאַנצע טעג אונטערגעזונגען עפּעס משונהדיקע לידער ,האָט
ער אויך די איבריקע משרתים פאַרדרייט די קעפ מיט זיינע
שטותערייען .האָט אים דער באַלעבאָס פון שניט-קראָס משלח
געווען מיט די װוערטער, :דו דאַרפט ווערן אַ פורים שפילער,
נישט קיין מענטש"...
נחום שטערנהיים האָט זיך דערפילט וי אַ פרייער פױג?,
וועלכן מען האָט אַרױסגעלאָזט פון ששטייג .דער טאַטע זיינער
פלעגט אים אָפט מיטנעמען צום רבין אין הויף אַריין ,אפשר
װעט דאָס (אויף}) אים מעשפיע זיין  --האָט ער זיך געטראַכט ,און
נחום איז גערן געגאַנגען צום רבין און עשפּעטער אין די יהויפן
פן אַנדערע רביים ,ווֹאו ער האָט זיך אָנגעזאַפּט מיטן עוטייגער-
לעבן און אויפגעכאַפט די נגונים ,וועלכע מען האָט דאָרט גע-
זונגען".
זלמן רייזען גיט אָן ,אַז ש .האָט ווערנדיק אַ האַנדלס-אָנגעשטעל-
טער ,זיך באַטײליקט אין דער פּראָכעסיאָנעלער באַװעגונג פון די
אָנגעשטעלטע און אַרבעטער ,גלייכצייטיק אָנגעהויבן צו זיין טעטיק
אַלס פּ'צ אין זיין געבורטטשטאָט ,ווי אויך אין אַ ריי אַנדערע שטעט
אין גאַליציע און בוקאָווינע .בעת די װאַלן צום עסטרייכישן פּאַר-
לאַמענט איז ער אין  7091אויפגעטראָטן אַלס פאָלקס-רעדנער ,אַגי
טירנדיק פאַר דער יידיש-נאַציאָנאַלער ליסטע ,האָט געשריבן אַר-
טיקלען אין דער גאַליציש-יידישער פּרעסע ,וי אין לייבל טויבישעס
'וואָכענבלאַט' ,א'אַ .גלייכצייטיק האָט ער זיך אויך אָפּגעגעבן מיט
גרינדן דראַמאַטישע און מוזיקאַלישע קלובן און פאַר זיי געשריבן
לידער ,וועלכע זיינען פאַרשפּרײט געװאָרן צװוישן דער יידישער
מאַסע אין גאַליציע.
אין  8091עמיגרירט ער קיין אַמעריקע .וועגן דעם שריבט
יצחק קאָלער:

יידישן

ר
עַ ט
ט עא

;זיין נאָמאַדישע נאַטור לאָזט אים עפּעס נישט רוען און אין
אַ יאָר שפּעטער װאַנדערט ער אױס קיין אַמעריקע ,וואו ער
גלייבט ,אַז דאָ וועלן זיך פאַר אים עפענען נייע האָריזאַנטן ,ווֹאי
ער װעט קאָנען זיך פריי אַנטװיקלען .ער ...אַרבעט אץ אַ
סוועט שאַפּ .זעט די עקספּלאַָאַטאַציע און די עװוערע אַרבעמס-
באַדינגונגען ,איז אויך טעטיק אין ליטעראַרישע אַרבעטן און
העלפט אויך גרינדן געזאַנגס פאַריינען ,שרייבט אייניקע לידער
מיט מוזיק ,און גיט זיך אָפּ מיט קולטיוירן דעם יידישן געזאַנג-
מאָטיוו און נגינה .עטערנהיים ווערט אָבער באַלד אַנטױשט אין
אַמעריקע; ער קאָן זיך בשום אופן נישט צפפּאַסן צום פרעמדן
שטיגער לעבן .עס פעלט אים דער יידישער פּשוטער לעבנס-
שטייגער .ער איז דאָ קױם אייניקע יאָר און ער פאָרט צוריק
קיין גאַליציע ,וואו ער הייבט אויפסניי אָן זוכן פּרנסה און וֹאו
ער זאָל קאָנען שאַפן און זינגעןײ.

זלמן רייזען באַמערקט ,אַז אַרבעטנדיק אין אַמעריקע אין שאַפּ,
איז ש .ווייטער דאָרט געווען טעטיק אַלס רעדנער און פאָלקס דיב"
טער און צוזאַמען מיט משה לעווין געגרינדעט אַ פּועלי-ציון גע"
זאַנג-פאַרײין צו קולטיווירן די ריין-יידישע מאָטיוון אין דער מו"
זיק ,און געשריבן קאָרעספּאָנדענציעס אין לעמבערגער 'טאָנבלאַט'.
אין זיינע שמועסן וועגן אַמעריקע  --דערציילט יאָנאַס טור-
קאָוו  ---פלעגט ער זיך אויסדריקן פאַר זיינע פריינט, :מסתמא
איז עס מיין שולד .מסתמא בין איך נישט פאַר אַמעריקצ."' ...
צוריקגעקומען אין ריישע ,האָט ער חתונה געהאַט מיט אַ פין
מיידל פון דער לייטישער אָנגעזעענער ריישער משפּחה העניג.
יאָנאַס טורקאָווו שרייבט אין זיין בוך ,פאַרלאָשענע שטערן":
אנחונוס משפחה האָט געמיינט ,אַז נאָך דער חתונה ...ער
וװועט האָבן קינדער ,װועט ער זיך אַרױסשלאָגן די אַלע שטותים
פון קאָפּ .ער האָט טאַקע זייער ליב געהאַט זיין פרי און זיינע
צויי קינדער ,אָבער ,אַז זיין נשמה פלעגט עװועבן אין די הויכע
עולמות ,האָט דאָך זיין וייב דאָס געמזט פאַרשטין און אים
נישט שטופן צו מעשים ,צו וועלכע ער איז נישט באַרופן גע-
.יין פרוי האָט עס פאַרשטאַנען און זי האָט עװווער און
װאָרן .ז
ביטער געהאָרעוועט כדי צו דערנערן איר הויזגעזינד .נחום
שטערנהיים פלעגט גאַנצע טעג אַרומגײן איבער די ריישער גאַסן,
תמיד מיט אַ לידל אויף די ליפן עס פלעגט אים נישט אינטע-
רעסירן װאָס מענטשן קוקן אויף אים וי אויף אַ שטאָט-מעשוגע-
נעט ,אַלץ .ער האָט געזונגען שטילערהייט די לידער ,צופּנדיק
דערביי די האָר פונם פּנים .װען מען האָט אים אָנגעקוקט און
געזען זיין צופרידענעם ,גוטמוטיקן עמייכל אויפן פּנים ,האָט מען
געקאַנט מיינען וי גליקלעך דער דאָזיקער מענטש איז ..דער-
בי האָט אָבער דער דלות געפייפט ביי אים אין עוטוב ,ניששט
געקוקט אױף זיין פרויס גרויסע אָנשטרענגונגען .אין שטור בי
זי איז קיינמאָל נישט געווען קיין שטיקל בריט צו דער זאַט.
ער האָט זיך אָבער קײינמאָל נישט פאַרקלאָגט ... .װען מען איז
געקומען קויפן בי אים אַ ליד און געפרעגט דעם פרייז דערפאַר,
פלעגט ער ענטפערן אַז דער בעסטער פּרייז פאַרן ליד וועט זין
ווען מען װעט אים אויסהערן אַן אַנדער ליד ..און טאַקע באַלך
אויפן אָרט האָט ער אָפּגעזונגען זיין נייעסטע שאַפונג .נחום שטערנ-
היים פלעגט נישט נאָר שאַפּן די לידער ,נאָר אַליין זי אויספירן
דאָס האָט אים פאַרשאַפּט דאָס גרעסטע פאַרגניגן ,װאָס מען קאָן זיך
נאָר פאָרשטעלן .ער פלעגט אַרומפאָרן איבער שטעט און שטעטלעך
און אַרגאַניזיון זיינע לידער -אַוונטן .ער פלעגט אָבער נישט
אע
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צלדושים-
האָבן קיין געפיל פאַר געלט .וויפל מען פלעגט אים געבן ,פלעגט
ער נעמען  --אױב מען פלעגט אים בכלל געבן .או וויפל ער
פלעגט נעמען ,פלעגט אַלץ זיין צו וריניק .איידער ער איז צו-
ריקגעקומען אַהיים ,איז שוין געווען אס געלט".
וועגן די דאָזיקע לידער-אָװונטן ,שרייבט יצחק קאָלער:
ווען די לאַגע האָט זיך נאַרמאַליזירט ננאָך דער ערשטער
וועלט-מלחמה) און צוביסלעך צוריקבאַקומען א פולסירנדיק
יידישן שטײיגער-לעבן ,האָט שטערנהיים זיך ווידער אַריינגע-
װאָרפן אין שעפערישער אַרבעט ,כאָטש קיין פרנסה האָט ער
דערפון נישט געהאַט .זיין פרי האָט טאַקע אים געמוזט העלפן
און מיטגעאַרבעט ,און ער פלעגט זיך לאָזן איף יאַרידים און
האַנדלען מיט אייער ,און נאָכן יאַריד געבן אַ קאַנצערט און
מהנה זיין די יידן מיט זיינע פאָלקס-לידער .זיין באַריטאָן-שטימע
און װואַרעמער טאָן איז מיינען געווען װי אָנגעמאָסטן פאַר
פאָלקס-געזאַנג .זיין דיקציע קלאָר ,זיין רעפּערטואַר רייך און
פאַרשיידנדאַרטיק ,אָפטמאָל אויך טעאַטראַליש .מיט אַ ספעציע-
לער התלהבות און פיעטעט פלעגט ער זינגען חסידישע לידער
און נגונים .ער האָט גוט פאַרשטאַנען דעם הונגעריקן יעויבה-
בחור ,װאָס לערנט די גמרא מיט אַ ניכטערן מאָגן ... .עוטערו-
היים פלעגט זיך אָפט ,אין די פרייע עועהן ,אַרײנכאַפּן אין אַ
בית המדרש אָדער אין אַ חסידיש קלייזל הערן עפעס אַ נייעם
נגן אָדער שרייבן (פאַרצייכנש) עפעס אַ נייעס זמרל .ער איז
דערפאַר אויך געווען אַן אָנגעזעענער גאַסט ביי די רביים ,וועל-
כע האָבן אױך געוואוסט פון זיין יחוס און פלעגן זיך באַנוצן
מיט אַ סך פון זיינע נגונים .עס האָט אים זייער געצויגן צוריק
צום חסידישן קװאַל פון וואַנען ער האָט געשעפט זיין יניקה ,און
די מאָטיװון איבערגעשמידט אין האַרציקע יידישע געזאַנגען".
וועגן די דאָזיקע געפילן זיינע שרייבט אויך יאָנאַס טורקאָו:
ינחום שטערנהיים איז געווען אַן אָפטער אַרײנגײער אין די
חסידיששע הייף; צום ראָזוואַדאָווער רבין ,צום רבין רי מנעשהלע,
אין בלאַזעזאָווער קלויז ,און בכלל אַן אָנגעלײגטער און אָנגעזע-
ענער גאַסט אין אַלע רביישע שטובן .מען האָט אים דאָרט זייער
ליב געהאַט ,װאָרעם ער האָט תמיד מיט זיי מיטגעזונגען און
געשאַפן פאַר זי נגונים .אַן אָפּטער גאַסט איז ער אױך געווען
אין בעלזער הויף וואוהין ער פלעגט פאָרן און שטיין דאָרט אַ
לענגערע צייט".
יצחק קאָלער ווייזט אָן ,אַז
;ער האָט געהאַט א סך דרך-ארץ פאַר טראַדיציע ,און כאָטעש
װייט פון צו זיין פרום ,האָט ער נישט טאָלערירט אַן עפנטלעכן
חילול-ישבת .אַזױ דערצילט טאַקע נאָנאַס) טורקאָוו |אין זיין
בוד ,פאַרלאָשענע שטערױײ} ,אַז ווען שטערנהיים איז געווען אַ
טעטיקער מיטגליד פון ציוניסטישן קלוב אין ריישע ,האָט ער
באַשלאָסן אַראָפּצוברענגען שלוס-עליכמן פאַר אַ לעקציע .האָט
ער אַראַנזשירט (די לעקציע) פאַר אַ זונטיק .שלום-עליכם איז
אָבער געקומען אַ טאָג פריער ,אום עובת .נחום שטערנהיים האָט
דערפון געהאַט זייער אַ סך עגמת נפש או האָט שלום-עליכמן
אויסבאַהאַלטן ביז עס פינצטער געװואָרן ,און דעם גאַסט אַוועק-
געפירט אינם דאָרף סטראַשאָו ,וואו ער האָט איבערגענעכטיקט
און צומאָרגנס אָנגעקומען מיט דער באַן נאָך אַמאָל קיין רייעזע,
וואו מען האָט אים געמאַכט אַן אָפיציעלן קבלת פּנים ,מיט גרויס
פּאַראַד .דאָס װאָס שטערנהיים האָט אים איינגעלאַדן ,האָט גע-
װירקט ,אַז אַ סך פרומע יידן זיינען געקומען מקבל זיין שלוס-
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באַנד
עליכמן צו דער באַן ,דערזעענדיק אָבער פאַר זיך אַ דייטש ,אַ
געגאָלטן מיט אַ שפּיץ בערדל און לאַנגע האָר ,זיינען זי גע-
בליבן פאַרשעמטע און אַנטועזטע,
צו זיינע נשטערנהיימס) קאָנצערטן אין די קליינע שטעטלעך
פלעגט מען אָפּט זען אויך יידיששע יונגע לייטלעך פון באַלעבאַ-
טישע היימען .שטערנהיים איז געווען באַליבט אין מערב גאַ-
ליציע .זיינע לידער האָבן אים קונה שם געווען און זיינען אַ סך
געזונגען געװאָרן פון כמעט אַלע שיכטן פון דער באַפּעלקערונג.
נאָך די קאַנצערטן פלעגט שטערנהיים אויך פאַרקויפן זיינע
לידער ,יועלכע זיינען געווען געדרוקט אױף אַ דאָפּלטן בויגן
פּאַפּיר און פלעגן אַנטהאַלן א צויי-דריי לידער יעדע זייטל ,און
דאָס איז אפששר איך די סבה װאָס מערסטנס פון זיינע לידער
זיינען פאַרלאָרן געגאַנגען .און אַ שאָד ,אַ גרױסער שאָד ,װאָס
עס איז גטבליבן אַזױ וריניק פון זיין גייסטיקער ירושה ,און דאָס
איז אוין צעזיט און צעשפריימ".
יאָנאַס טורקאָוו גיט צו:
גשטערנהיים איז געווען גליקלעך ווען מען האָט געזונגען
זיינע לידער ,אָרער נאָך גליקלעכער ,ווען ער האָט זיי אַלײן גע-
קאָוט זינגטן .ווען ער איז ,בעת זיינע קאָנצערט אָוונטן ,אַרױס
אויף דער בינע ,האָט מען אים שוין פון דאָרט נישט געקאַנט
אַראָפּנעמען ,סיידן מען האָט אים מיט כח אַראָפּגעצױגן פון דער
בינע .אין זיין הײימשטאָט ריישע ,וואו ער איז אויפגעטראָטן אויף אַ
גרויסן קאַנצערט מיט זיינע לידער .האָט ער נישט אויפגעהערט
צו זינגען און באין אופן נישט געװואָלט פאַרלאָזן די בינע ,האָט
מען נישט געהאַט קיין אַנדערע ברירה ,נאָר אַראָפּלאָזץ דעם פאָר-
האַנג אין מיטן זינגען .שטערנהיים האָט זיך אָבער דערמיט ניעזט
איבערגענומען .ער איז אַרױס פאַרן פאָרהאַנג און וייטער גע-
זונגעןײ...
ש .האָט זיינע לידער פאַרעפנטלעכט אין פאַרשיידענע צייט.
שריפטן ,וי לעמבערגער 'טאָגבלאַט' ,וויענער מאָרגענצייטונג,
אין זאַמלבוך 'יום-טוב-ביכער' ( )7191און אויך אין באַזונדערע
אױיסגאַבן מיט נאָטן ,ער האָט פאַרפאַסט הונדערטער לידער מיט
די נגונים ,טייל זיינען אַזױ אַריינגעדרונגען צוישן פאָלק ,אַן זי
ווערן באַטראַכט װוי פאָלקס-לידער ,ניט דערמאָנענדיק דעם נאָמען
פון מחבר .לויט רייזען ,איז ש .אויך אַרומגעפאָרן פון צייט צו צייט
איבער די שטעט פון גאַליציע מיט רעפעראַטן וועגן יידישן פאָלקס-
ליד באַגלײיט מיטן געזאַנג פון זיינע אייגענע לידער.
וועגן דער אַנאָנימקײט פון ש',ס לידער ,באַמערקט דער שו-
שפּילער זלמן הירשפעלד אין דער הקדמה צו שלמה פּריזאַמענטס
בוך ,בראָדער-זינגער!, :שווער געווען צו פּועלן ביי פּריזאַמענטן
ער זאָל ערגעץ וואו פאַרעפנטלעכן ,אָפּדרוקן זיינס אַ לידל .ווער

דאַרף עס? מיין חבר נחום שטערנהיים הי'ד האָט עפּעס אַ סך איבער-

געלאָזט פון זיינע הונדערטער לידער? וויפל יידן וייסן אַז דאָס

האַרציקע פאָלקס-ליד
װער עס איז נישט געװען
און װער עס האָט נישט געזען
טייער מלכהלל...
הייבט זי אויף די ברעמען,

מעג די זון זיך שעמען,
הייבט

זי אויף די אויגן,

שטייט א װעלט געבויגן -= -= --

איז געשאַפן געװאָרן דורך דעם קדוש פון ריישער געטאָ ,מיין ליבן
חבר נחום שטערנהיים?"
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פון

לעטסיקאָן

אין אַ גרעסערע אַרבעט וועגן ש .אין ,געדענק בוך גאַליציע"
בנענאָס איירעס ,4691 ,רעדאַקטירט דורך נחמיה צוקער) אַנאַלי
זירט יצחק קאָלער ש'.ס לידער און ברענגט דערביי אויך אויסצוגן
פון זיי;
מזיכער

שווער

איז

פאַרבן-רייכער
פאָרן

צו

פאָלקסידיכטער

און פּאָפּולער

קורצער

װי

צייט,

מאַכן

דאָס פאָלקס-ליד
אַזזי ווערט
מחבר

עס

ווערט

ממש
אַלס
װער

דער

סיאיז

טימלעכענר)
אייגענע

לידער

אין

זיך צוזאַמען

אַז דער

אין

קדוש

אַ סך

מחבר

און

קיין

דעם,

מיט

צעשפרײט
עס

און

אויך

אַרבעט

לײכטע

נישט

קאַנען

ער

אַלע

דינען

ליב

ייד

דאָס

בילד

אין

ערד
.דאָס

און

זען

די

ארץ

ליד,

זוכן

ספעציעל
מענטשן

אָבער

פון די

או

אין
און

פון דעם
זיך

יידישע
אויף

און

שריבט
ערשטע,

טרובאַדור.

און

ידאָס

עס
וועלן

האָט ער
ער

אײגענער,

מיט

זיין ,אַז

װאָס
פּיצ

קינד,

אָן

דערפאַר

פאַל װעט

שטריככןן,

פאָלקס-דיכטער

וואָס

זינגער

קאָן אויך
יעדן

איז

שטיקלען,

אַ באַגריף,

און געװאָרענער

דאָס

.ער

איך

פאָרי

..עס

און

וועל

און עס

פּראָדוקטיוו

יעשראל.

כאָטש

פאַר זאַמלער

שטערנהיים.

פונט

ימים,

ברעקלעך

אַ צושטײיער

איבער

לדורות.

צוֹ קאָנען קריגן

ישיבהת-בחור

געלאָזט

זיינע שאַפונגען

מיין זכרו,

זיינע

או האָט זיי נישט אַרױס-

איבער

זיין פינקטלעך,
װי

מאַכן

געװאָלט

אין אַרײן

און פאָלקס-

ששבעה

ואָלט

יידישער

יודישע

לידי.

אַ האַרציק

יידישן

פֿאָלקסטימלעכן

טאָן ,מיט פּיאַנאָ-באַגלײטונג ,איז געוואָרן באַליבט

איז

אַ סך

אײראָ-

פעישער

הימל

שוואַרצע

קראָען האָבן אָנגעזאָגט ביטערע

און

משפחות
מים,
יתום.

זיך

|און ק .ציטירט

אלמנות

יתומלי,

געזונגען
האָט

געװאָרן

װאָס
.ער

זיינען
די

האָט אויך

.ער

מיט

פון
זיך.

וועלדער ,אָ ,וי

די קנאה,

וואָס בחורים

אַ פרוי איז ניט נאָר פריי פון כמעט
פן

מיליטער

.ער

זינגט

זיך

מלחמה

און

װואָלקנס

בשורות

פון צעריסענע

די ערשטע
שרייבט

דעם

און דעם

זינגט

מיט

אָ ,וויי"...
האָבן

שורות:

אָן ידאָס

פאַרבן

מלחמה
.ער

..דער

איתו"

אין טראַגישע

משוגעת

גליק ,װאָס זי ברענגט
די גרינע פעלדער,

אַ ליד

מיט

מיט

געבליבןײ|

שילדערט
זעט

אין

פאַרצױגן

גאַליציע.

אַלע תרייג

גוטמוטיק

מלחמה

גורל
גריסן

וייטיק:

פו

אַ

אומ-
,אויף

..יענע

טראַגעדיע

מיט

װאָס

געהאַט

יירישן

תפילה-טאָן, :אוי ,אוי ,גאָט ,דריי איבער דאָס רעדל" ..ער האָט
גוט פאַרשטאַנען דעם הונגעריקן ישיבה-בחור ,װאָס לערנט די
גמרא מיט אַ ניכטערן מאָג, :בית הלל זאָגט מען מעג" .א.יינם
פון זיינע לידער שילדערט װי צויי בחורים זיצן און לערנען,
די צונג ניכטער ,דער מאָגן ליידיק און איינער פרעגט כמעט אין
אַ פאַרצווייפלטן טאָן װאָס זשע װעט מען טאָן? װאָס זשע וועט
מען טאָן?" .ז.יי וואַרטן אַזױי מבי
נזחה-צייט און עס קומט אַרײן
אַ יד ,װאָס האָט יאַרצײט ,גיט
ת
י
ק
ו
ן
א
ו
ן
ע
ס
ו
װ
ו
ע
ר
ט
פ
ר
יילעך
!און

מען זינגט

דעם

מצוות ,נאָר אויך

הומאָריסטיש

אץ

אַ

אַ נגונדל.

שטערנהיים

פלעגט

דאָס ליד זינגען

מיט אַ סד דבקות און חסידישן ברען װאָס האָט אויסגעדריקט
דעם ימאין יבא עזרי' און דעם ענטפער ,אַז יעזדי מעם הי עושה
שמים וארץי... .ער פלעגט אויך ליב האָבן צו באַזינגען די שובת-
דיקע נשמה יתירהקייט ,און זיין ליד יטייערע מלכהי דריקט
אױס דעם עכטיידישן קול אױף שבת אין דער יידישער טראַ-
דיציע:

האָט דאָ

דערמאָנענדיק

האָט

אַ בלאָסן פּאַרטרעט,

אויף

אַלס געוועזענער
דעם

פון אַ דיכטער,

ווערטער

אפילו

צו

נחוֹם

פאַרלאָזן

אַלץ וועט

בולטער

פון פּאָלק און דער

נישט

זאָל בלייבן

פערזן בכדי

פאָלקס-מענטש

אפשר

זיי.

פאָלקס-נעומה,

נחוםס שטערנהים

װאָס

שעװוער,

זאָל געבן ,זאָל זיין אפילו
מזן

דער

זאַמלונגען,

אויף

אַן איבערבליק

און גאַנצע

אויך

אויך

מדרגה

פון די האַרציקע

אַ בוך פאָרט

צו געבן

נישט

איבערזעצט

הדרך .זיין יהאָבן מיר אַ ניגונדלי

עס איזן דערפאַר

האַלבע

װערן

אין נישטאָ אױף

מיט

פאַרשיידענע זשורנאַלן און צייטשריפטן

שער,

נאָך

מעלאָדיע; עס קאָן אָבער אויך זיין ,אַז שולדיק איז זיין

צעזייט

געגען

אַלין

אין אַזאַ

מיינונג ,אַז אין אַזאַ פאַל ווען

איז די העכסטע

נאַכלעסיקײט

לידער

זיינען

נאָמען פון מחבר

דער

דאן מוז מען מודה זי
געהאַט

זיינע

צייט דאָס אייגנטום

פאַרגעסן,

אַ פאָלקס-ליד

הגם

לידער

זיין מיט דער

קפיצת

װאָס

שאַפונגען,

אייניקע

שמעלצט
מיט

זינגער,

פלעגט

זאָל כמעט,

ווערן,

אָבער דער

אויב מען זאָל מסכים

די

פֿאַרואָס

טאָג ,און אַ סך זיינען אַריין אין פאַרשיי-

לידער-זאַמלונגען.

אין העברעיש,

או

זיינע

פאַרגעסן

געזונגען ביזן היינטיקן
דענע

דערקלערן

סבה

אַזאַ

טעאַטער

,עפגט זי די ברעמען ,מעג די זון זיך שעמען
שענער װי שולמית ,הייסער נאָך װי תמוז,

טייערע מלכהלפ".
{קאָלער וייזט אָ ,אַז יאָנאַס טורקאָוו איז ניט גערעכט וען
ער באַמערקט ,אַז ש .האָט דאָס ליד אָנגעשריבן ווען די רוסיעזע
עמיגראַנטן האָבן ,נאָך דער רעוואָלוציע ,אָנגעהויבן אַרײנשטראָ-
מען אין גאַליציע ,און צווישן זיי האָט זיך געפונען אַ בילד-שיץן
מיידל מלכהלע ,אוֹן אונטער איר איינדרוק ,האָט ש .אָנגעעשריבן
דאָס ליד .קאָלער געדענקט וי ש .האָט פאַרענדיקט דאָס לִיך
מיט דער סטראָפע ,פאַרמאָגן דען די אומות אַזאַ שבת צימעם,
פאַרמאָגן זיײערע סעודות אַזאַ שלוש סעודות ,װוי די טיערע
מלכהלעײ ,או אַז ש .האָט דאָס ליד אויך גערופן ישבת מלכתאי,
און די יידיש-פוילישע צייטונג יכווילאי האָט אין אַ וואַרעמער
קריטיק פאַרגליכן דאָס ליד מיט אייניקע סטראָפן פון היינעס
יפרינצעסין שבתין| ..שטערנהיים פלעגט אויך ליב האָבן זינגען
נגונים אָן ווערטער .דאָס דריקט זיך טאַקע אויםס אין זיין ליך,
װאָס איז געװאָרן אַזױ פּאָפּולער :יהאָבן מיר אַ נגונדלי ,וי ער
באַזינגט דעס סקאַרבאָוון פאָלק-נגון ,וואָס גייט איבער בירועשה
פון דור צו דור און קריגט אַלע מאָל מער חן

..צו זיינע לידער האָבן אויך געשריבן מחיק אַנדערע .אַזױ
האָט חזן ברי געשריבן מזיק צוֹ די לידער פררייטיק אויף דער
נאַכטי און 'דאָס בוימעלעי .ער האָט אַ חוץ לידער אויך גע-
שריבן אַ סך פּאָעזיע און קופּלעטן וי אויך אַ הסוךמאָריסטישע
און סאַטירישע לידער ,כמעט אַלע אױיף יידישע מאָטיוון אָדער
נאַציאָנאַלע טעמעס .ער איז געווען יידיש וועלטלעך מיט אַ
שטאַרק נאַציאָנאַל געפיל ,און ער פלעגט אויך איבערלאַץ אַ
שטאַרקן איינדרוק איף זיינע צוהערער .ער פלעגט זיי לערנען
מיטזינגען זיינע לידער אין אַנטיפאָנישן שטייגער ,און אַזױ אַרום
געואָרן דער פֿאַרשפּרײיטער און לערער פון זיינע איגענע
:
לידער".
דר .מענדל נייגרעשל שטעלט זיך אָפּ אויף דער ווירקונג פון
זיינע לידער:
גענלעך
נישט
זיינען

בליז

וי

מרדכי

געשריבן,

געוואָרן

געבירטיג
נאָר אויך

פאָלקס-לידער,

אַפּילו אין האַלב-אַטימילירטע
שאַווסקיס.

דער

שרײבער

פו

אויך

האָט
געזונגען
וי

און
היימען
די

נחום

זיינע

אַזעלכע

שטערנהיים

לידער.

איך

אַריינגעדרונגען

וי אַמאָל די לידער

דאָזיקע

שורות

זי

דערמאַנט

וואַר-
זיך

יא

2273

2224

בַנד
צדדושים -א
ר }

נאָך געני װי ער האָט אין די פוילישע-רעדנדיקע שומר-אָר-
גאַניזאַציעט געזונגען מיט אַ ציטערדיק האַרץ און גלאַנץ פייכטע
אויגן שטערנהיימס אַ ליד וועגן שעפּסעלעך ,װאָס פּאַשן זיך אויף
די לאָנקעס פון ארץ-ישראל ,און וי ער האָט זיך צוגעהערט
צום אומעטיק-פאַרבענקטן ליך ,װאָס די פאַרזאָרגטע יידיעסע
טאַטעס האָבן געזונגען וושן ז' האָבן מיט געבויגענע קעפּ מאַר-
שירט אין עסטרייכישע רעגימענטן צום מלחמה-פראָנט |ניי-
(גרעשל ציטירט דאָס ליד און באַמערקט, :ציטירט לוט יחזקאל
קייטלמאַנס ,אויסגעהאַקטע וועלדער" ( )2591ז ,16 .דאָס דאָזיקע
ליד איז ,אגב ,אַ-פּאַראַפּראַזע פון אַ יידיש מלחמה-פאָלקס-לידן.
שטערנהיים ,וואָס איז כל ימיו געווען אַ ייד אַ קבצן ,אַ קליינער
אייער-סוחר ,װאָס פלעגט צו פאָרן פוֹן יאַריד צו יאַריד ,האָט
ביים אָפּשליסן זיינע געשעפטן ,נישט פאַרגעסן זיך אָפּצושטעלן
אין קליינע יידישע שטעטלעך פון מערב-גאַליציע און פאָרזינגען
דאָרט זיינע לידער וועגן דער ליבשאַפּט צום ציוניסטישן געדאַנק
און פאַרלייגן יידישיסטישע קולטור-פאַריינען און אַמאַטאָרן-
קלובן ,ווייל ,וי געבירטיק ,איז ער אויך געווען אַ מאָהיקאַנער
פון די בראָדער זינגער ,און וי אַזעלכער געהאַט אַ ליבשאַפט
צום טעאַטער.
ער האָט ליב געהאַט צו זינגען פּאָלקם-לידער אין אַזעלכע
פאַריינען ,אָבער בשעת אַנדערע זינגערס האָבן זיי בלויז געזונ-
גע האָט שטערנזיט זי אױך געשאַפן .איף אַרױסצוגעבן אַ
בוך פון זיינע לידער האָט זיך אַ פאַרלעגער נישט געפתען און
שטערנהיים פלעגט זי דרוקן אויף איינצלטע גאַסן-בלעטער,
און אַזױ האָבן זי געפלאַטערט איבער גאַנץ גאַליציע און פּלאַ-
טערן נאָך אַזױ ביז היינט אין די הערצער פון די לעבן געבלי-
בענע גאַליצישע יידן..ײ
יאָנאַס טורקאָוו שרייבט;
.שטערנהיימס פּאָפּולער ליד ישרהלעי איז געביט אויפן
לעבן פונס ראַזוואָדאָווער רבינס זוֹן שלמהלע... .דיאַנאַ בלומענ-
פעלד האָט עס פּאָפּולאַריזירט {אויך רעקאָרדירט| איבער דער
גאַנצער וועלט.. .אָבער נישט נאָר ראָמאַנטישע און ליבע-לידער
האָט נחום שטערנהיים געשריבן .ער האָט אויך געשאַפן אַ גאַנצע
ריי מלחמה-לידער ,צייט-לידער און סאַטירישע לידער .ווען
סיאיז אַרױס די מאָדע אױף באַקס-ספּאָרט און די גאַנצע יוגנט
האָט זיך אַריינגעצױגן אינם דאָזיקן ספּאָרט ,האָט שטערנהיים גע-
שאַפן אַ בייסיקע סאַטירע ,אָפּגעחוזקט פון דער יוגנט ,ואָס האָט
אויסגעביטן די קולטור פון גייסט אויף פיזישער קולטור פון
דער פויסט .די דאָזיקע טעמע האָט אים געדינט פאַר זיין לַי
יאַ באַקס-מעטשי ,װאָס איז געווען זייער פּאָפּולער אין גאַלִיצ
זײער באַקאַנט איז זיין ישבת נאַכן קוגלי ,װאָס דער אומגע-
קומענער פאָלקס-זינגער יאָטעלע קאָלאָדני האָט אַזױ פּאָפּולער
געמאַכט .צו די פּאָפּולערע לידער פון שטערנהיימן געהערן אויך
יהאָב איך מיר אנַגונדלי ,וואָס איז באַאַרבעט געװואָרן פון שלמה
פּריזאַמענט.. .פאַר דער מלחמה איז אַ בוך לידער פון נחום
שטערנהיים אַרױס פון דרוק {?} אין די פאַראייניקטע שטאַטן פון
|
אַמעריקע".
זלמן רייזען גיט אָן ,אַז אין באַזונדערע אױסגאַבן מיט נאָטען
זיינען דערשינען' :ציונס לידער'' ,אין מיין לאַנד' ,מיט מוזיק פון
אָבערקאַנטאר

ב .גוטמאַן ,פּראַג' .דאָס יידישע ליד'' ,שלאָף-ליד',

'רחום וחנון'' ,די תפלה פונ'ם אײיביקן פליכטלינג' ,מוזיק פון ח.

װאָלפסטאַל' ,דאָס רעדל'' ,די פּאַראָדיע צום רעדל'' ,דאָס מלחמה-
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יתומל'' ,לעגיאָנעןימאַרש!' ,דאָס יידישע טרינק-ליעד'' ,דאָס פעלד-
בריוול'/ ,ישמח משה' אא.
יצחק קאָלער האָט אויך אין 'געדענקבוך גאַליציע! אָפּגעדרוקט,
מיט באַמערקונגען ,ש',ס  9לידער' :דאָס מלחמה-יתומל'' ,טייערע
מלכהלע! ' .צי געדענקסטו!' ,אין מיין לאַנד'' ,דאָס יידישע ליד'
'אַ נגונדל'' ,חנוכה-ליד'' ,סליחות' און זאָל זיין שטיל!',
יאָנאַס טורקאָוו כאַראַקטעריזירס

אַזױ און גיט איבער

אים

וועגן

זיין טראַגישן סוף:
אַ וואונדערבאַרער ,גוטער ,האַרציקער און איידעלער מענטש
איז געווען נחוס שטערנהיים .ער האָט נישט געקאָנט קיין הויך
װאָרט אַרױסרעדן ער איז געווען נאַיוו װוי אַ קינד .זיין גוטס-
קייט האָט מען טאַקע שרעקלעך עקספּלאָאַטירט .מען האָט געזוו-
גען זיינע לידער אויף קאָנצערטן מען פלעגט זײ אַרײינשטעלן
און זינגען אין פאַרשיידענע אַפּערעטעס ,און ער האָט דערפן
גאָרנישט געהאַט .באָריט טאָמאַשעווסקי וי אויך אַנדערע אַק-
טיאָרן פלעגן נעמען ביי איט זיינע לידער און  --אַז זיינע פריינט
האָבן אים אויפמערקזאַם געמאַכט ,אַז ער זאָל נישט געבן זיינע
שאַפונגען אומזיסט ,האָט ער מיט זיין גוטמוטיקן שמייכל געענט-
פערט :יסיעט שוין זיי ,סיעט שוין זיין..י ער האָט יעדן איינעם
געגלייבט און זיך נישט געקאָנט פאָרשטעל ,אַז מען נאַרט אים
אָפּ.. .דאָס לעבן האָט ער גענומען לייכט; געווען פול מיט בטחון
און קיינמאָל נישט פאַרזאָרגט ,הגם ער אין אָפט אַרומגעגאַנגען
אַ הונגעריקער .ער האָט זיך געהאַלטן בכבודיק און ביי קיינעם
קיינמאָל גאָרנישט געבעטן ,באמת  --אַ זעלטענער טיפ פו אַ
מענטש .יעדן זומער פלעגט נחום שטערנהיים פאַרברענגען אַ
לענגערע צייט אין בעלז ,אין הויז פון דער משפּחה פונם בעלזער
רבין ,וועלכע האָט אים זייער ליב געהאַט און געהאַלטן פאַר אַן
אייגענעם .בעוז מיינע וואַנדערונגען איבער גאַליציע ,פלעג איך
אים אָפט טרעפן אין בעלז און ער האָט מיר דאָרט פאָרגעזונגען
זיינע

נייע לידער,

וועלכע

ער האָט געשאַפן

בעת דער לעצטער |צווייטער וועלט |-מלחמה האָט שטערן-
היים פאַרבראַכט אין זיין היײימשטאָט ריישע .ער איז שוין ניעזט
געווען שזזיײיבעריע-פּראָדוקטיו .ער האָט זיך מיטן גאַנצן ברען
אַרײנגעװואָרפן אין געזעלשאַפטלעכער אַרבעט און געשטאַנען
בראש פון פאַרעזיידענע הילפס-אינסטיטוציעס .ער איז געווען
איינער פון די גרינדער פון די קינדער היימען ,וואו ער פלעגט
פאַרברענגען די מערסטע שעהן אין טאָג און מיט די קינדערלעך
איינזינגען זיינע לידער .דאָס זיינען געווען זיינע פריידיקע עועהן,
אויך אין געטאָ איז ער געווען אַ גרויסער אָפּטימיסט און ער
האָט אַלע געטרייסט ,אַז יסיעט שוין זיין ..היטלער מח האָבן אַ
..נחום

שטערנהיים,

מאוסן

סוף'

ריישע,

האַט טאַקע געטראָפ;

היטלער

פאָלקס-טרובאַדור

פן

האָט געהאַט אמַאוסן

סוף,

דער

אָבער ער ,נחום ,מיט זיין משפחה און מיט אַלע זיינע שרהלעך
און שלמהלעך האָבן עס ,ליידער ,נישט דערלעבט .ער איז אומ-
געבראַכט געװאָרן פון די דייטשישע רוצחים אין עלטער פון
עטלעכע און פופציק יאָר {?."|1
זלמן רייזען , --לעקסיקאָן פון דער יידישער ליטעראַטור' ,װילנע,5291 ,

פערטער באַנד ,זז,426236 .
,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צויי,
יאָנאַס טורקאָו  ---פ
וז,222"612 .
דר .מ .נייגרעשל --

די מאָדערנע

יידישע

ליטעראַטור

אין גאַליציץ, ,פון

נאָענטן עבר" ,גיוײאָרק ,5591 ,זז,253-153 .
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פון

לעססיקאַן

יצחק קאַלער  --נחום שטערנהיים ,דער יידישער טרובאַדור און פאָלקט דיכי
טער (אין ,געדענקבוך גאַליציע  ,רעדאַקטאָר :נחמיה צוקער) ,בוענאָס
0
איירעס ,4691 ,זו,471-961 ,69798 .

זאַנדבערג ,משה
|

:

(געב 2| .מיי  --- 9881אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן

12

מיי

9881

פּוילן .פאָטער  --באַזיצער

אין

לאָדזש,

פון אוַועשע"

ריי .געלערנט אין חדר ,אין קאָנשטאַטס
שול צואַמען מיטן שפּעטערדיקן שי"
שפּילער װאָלף זילבערבערג ,און זונטיקס
באַזוכט די קינאָס .זיך געחברט מיטן שפּע-
טערדיקן אַקטיאָר הערשל יעדװאַבֿ,
היות וי זיין עלטערער .ברודער ,יצחק,
דער שפּעטערדיקער באַרימטער לאָדזשער
א
:
יידישער טעאַטער-דירעקטאָר ,איז שוין דעמאָלט געווען אַן אַק-
טיאָר אין רוסלאַנד ,האָט ז'.ן אויך גענומען ציען צום טעאַטער ,און
אין  4091האָט ער אַרױסגעגנבעט פון פאָטער  005רובל און צו-
זאַמענגעשטעלט אַ טרופּע מיט וועלכער ער האָט געשפּילט  01טעג
אין טשענסטאַכאָוו .פון דאָ זיך אַריבערגעשמוגלט די גרענעץ קיין
דיײיטשלאַנד און  8חדשים געווען אַן אונטערמייסטער אין אַ ווע"
שעריי אין בערלין,
צוליבן פאָטערס טויט זיך צוריקגעקערט קיין לאָדזש ,און אַרײן-
געטראָטן צו קאָמפּאַנעעצן אין מוראַנאָװער טעאַטער אין װאַרשע און
שפּעטער ביי זיין ברודער אין לאָדזש ,פאַר וועלכע ער האָט גע-
שריבן די 'צענזורקעס' אויף דייטש און געװאָרן אויך אויפזעער
איבער די טעאַטער-קאָסטיומען .צופעליק סופלירט ער אַ פאָרשטע-
לונג ביי אסתר רחל קאַמינסקי ,און נעמט אַזױ אויס ,אַז עס װוערט
באַשלאָסן ,אַז ער זאָל ווערן אַ סופלער.
יאָנאַס טורקאָוו שילדערט אַזױ זיין אָנהייב קאַריערע:
אויך ער ,װאָס האָט געהאַט אַלע אויסערלעכע מעגלעכ-
קייטן און איז געווען ,פונקט וי זיין ברודער יצחק ,אַ עױינער
בחור מיט אַן אויסדריקלעך פּנים ,מיט קלוגע ,דורכדרינגנדיקע
אויגן ,האָט געשטרעבט צו וװערן אַן אַקטיאָר .האָבנדיק אַזעלכע
פאַרבינדונגען .און  --די הויפּט-זאַך  --אַ ברודער ,אַ דירעקטאָר
פון אַן אייגענעם טעאַטער ,װאָלט אים דאָס שווער נישט אָנגעקו-
מען .האָט אים אָבער געפעלט איין זאַך :טאַלענט  --און אָן דעם
האָט שוין די גרעסטע פּראָטעקציע נישט געקאַנט העלפן ווילן-
דיק-נישט וילנדיק האָט ער זיך געמוזט איבערוואַרפן איף אַן
אַנדער טעאַטער-געביט :נישט אױף דער בינע ,נאָר הינטער
דער בינע; ער איז געװואָרן אַ סופלער אין טעאַטער ,און טאַקע --
אַ גושער סופלער .אין יענע צייטן האָט אַ סופלער געשפּילט אַ

וויכטיקע ראָל אין טעאַטער .משה זאַנדבערג איז געװאָרן דער
יקעניג פון סופלערן אין יידישסן טעאַטער אין פוילן ,און קיינער
האָט זיך צו אים נישט געקאַנט גלייכן זיצנדיק אין סופלער-
קאַסטן האָט זיך משהל געפילט מעשה יסטאַרי ..סיאיז דערגאַן-
גען דערצו ,אַז אַקטיאָרן האָבן פאַר אים מורא געקראָגן ,װאָרעם
ער האָט פתקט אַזױ געקאַנט ראַטעעוען אַן אַקטיאָר פון אַ
קריטישער סיטואַציע אויף דער בינע װי דערפירן אים צו אַ
זיכערן דורכפאַל .אין די אַמאָליקע צייטן איז דער סופלער געווען
נישט נאָר דער ,װאָס האָט אנטערגעזאָגט דעם אַקטיאָר די
2207
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פּראָזע ,װאָס ער האָט געדאַרפט רעדן (סירוב אַקטיאָרן פלעגן
קיין ראָלן נישט לערנען ,נײיערט ער האָט אויך אָנגעוויזן דעס
אַקטיאָר ווען ער האָט איבערצוגיין אױף אַן אָרט ,דאָס הייסט,
ענדערן די שטעלתנג אױף דער בינע.
ער האָט די אַקטיאָרן אויך אָנגעוויזן ווען זי האָבן אַרײינצו-
גיין און אַרױסצוגײן אױיף דער בינע  --דאָס פלעגט געטאָן
װערן מיט אַ קנאַק אין די פינגער ,אַז נישט נאָר די אַקטיאָרן
אויף דער בינע ,נאָר אויך דער עולם אין זאָל האָט עס געהערמ.
אַזזי אַרום האָבן זיך די אַקטיאָרן ממש צוגעבונדן צוםס סופלער-
קאַסטן און פון אים קיין אויג נישט אַראָפּגענומען
מעהל זאַנדבערג האָט פּשוט געצוואונגען  --און מיט דעם
אַליין האָט ער שױן געהאַט אַ גרויסן פאַרדינסט  --אַז אַקטיאָרן
מוון לערנען זייערע ראָלן יאיך בין נאָר אױף דעס  --האָט ער
געזאָגט  --צו קאַנטראָלירן דעם טעקסט או אין אַ נויט-פאַל
אַרויסהעלפן .װעט איר נישט לערנען איער ראָל ,האָט איר
אויף מיר נישט צו רעכנען..י
אין  4191האָט ז .מיטגעמאַכט דעס טורניי פון מיכאַלעסקא,
כאַראַז ,וױיינבערג א"יא אין דער סביבה פון לאָדזש .בעת דער
דייטשער אָקופאַציע פון ואַרשע ,אין דער ערשטער וועלט-
מלחמה ,איז ז .געװאָרן סופלער אין וואַרשעווער קאַמינסקי
טעאַטער ,דערנאָך אין יצענטראַלי-טעאַטער און אין אַנדערע
טעאַטערס אין ואַרשע ,װאָס ער האָט געמאַכט פאַר זיין ווין-
פלאַץ .אָבער ענדערונגען אין דער יידישער טעאַטערוועלט
האָבן אויך געצוואונגען זין צו ענדערן זיין באַשעפטיקונג אין
יידישן טעאַטערי.
וועגן דעם שרייבט יאָנאַס טורקאָו:
ווען די אַקטיאָרן האָבן שוין אָנגעהױבן צו לערנען זייערע
ראָלן ,װאָס איז געווען לטובת זי און לטובת די פיעסן האָט
מען שוין ..נישט געדאַרפט האָבן קיין יסטאַרי -סופלער ,וי
זאַנדבערג איז געווען .אויף אַרױסצוהעלפן מיט אַ ואָרט ,האָט
מען דאָך שױן געקאַנט נעמען אַ יוגנמאַ ,װאָס האָט גוט גע-
לייענט יידיש און זיך אָריענטירט ווען אונטערצוכאַפּן דעם גע-
געבענעם אַקטיאָר אַ װואָרט .אַזאַ איינער האָט דעס טעאַטער אָדער
דער טרופע נישט געקאָסט אַזויפיל ווי זאַנדבערג האָט זיך געהיי-
סן באַצאָלן ,אויסער דעם איז טאַקע געקומען אַ צייט ווען מען
האָט שוין נישט יגעבאַקױ אַזפיל פיעסן אין יידישן טעאַטער
און מען האָט זיי װואָכנלאַנג פּרובירט .צו יעדער פּרעמיערע האָנ
שוין אַלע שוישפּילער געקענט די ראָלן פון אױסנוױיניק.
זאַנדבערג האָט דערפילט ,אַז זיין יטראָף װאַקלט זיך און
ער האָט באַצײטנס רעזיגנירט פון זיין סופלער-קאַריערע .נאָד
דערצו ,װאָס אין די לעצטע יאָרן האָט ער זיך שטאַרק פאַרהוסט
און מען האָט דעם יקאָנצערטי געהערט אין דער לעצטער רי פון
טעאַטער ...זאַנדבערג איז געוואָרן געשעפטס-פירער אין טעאַטער
און בי דעם אַמט איז ער פאַרבליבן ביזן סוף פון זיין לעבן.
אויף זיין נייעם אַמט ,אַלס געשעפטס-פירער ,איז אים אָבער
געגאַנגען מיט דער פוטער אַראָפּ .מען האָט צו אים תמיד געהאַט
פאַרשיידענע טענות  --באַרעכטיקע צי נישט באַרעכטיקע --
אַ פאַקט איז אָבער ,אַז ביים בילאַרד אָדער ביי קאָרטן-שפילן
איז אים געגאַנגען מזלדיקער װוי ביים אַדמיניסטרירן טעאַטער:-
טרופּעס ..אָלס אַדמיניסטראַטאָר איז ער געווען באַקאַנט וי
אַ גרויסער יווינט-מאַכערי ,און דערפאַר האָט מען אים טאַקע
|
|
גערופן 'מעוהלע קאָרזש...
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סד?דושים
ביז סיאיז געשאַפן געװאָרן דער יבאַרימטער דירעקטאָריאַטי
ביים אַרטיסטןפאַריין ,װאָס האָט אַרומגענומען אַלע טעאַטערס
אין פּוילן (יאָר  ,)2391און זאַנדבערג האָט ענדלעך אויפגעלעבט.
ער האָט געהאַלטן אַז איצט איז געקומען זיין צייט .אין אַר-
טיסטן-פאַריין איזן זאַנדבערג תמיד געווען זייער אַקטיו .פאַר
יעדע װאַלן פון אַ נייער פאַרוואַלטונג איז ער געווען דער ,װאָס
האָט געשאָפן שטימתנג און אַגיטירט פאַר געויסע קאַנדידאַטן
און ער האָט זיך דערביי שטאַרק געקהלט ,האָט מען אים גע-
געבן נאָך אַ צונאָמען יניסל שרייערי (אַ פּערזאַנאַזש פון אַ
טעאַטער-פיעסע) {ידער ישיבה בחורי| .ער האָט געהאָפט ,אַז
אין די דירעקטאָריאַט-טרופעס װעט ער ענדלעך שפּיקן אַ גע-
העריקע ראַל .דאַ האָט ער אָבער געהאַט אַ שטאַרקן קעגנער אין
דער פּערזאָן פון אַן אַנדערן אָנגעזעענעםס סופלער  --ראובן
מאַרסאַלאָוו ,וועלכער האָט געהערט צו דער לעצטער פאַרוואַל-
טונג פונם אַרטיסטן-פאַרין ,סיאיז אָנגעגאַנגען אַ קאַמף יאויף
לעבן און טויטי .געזיגט האָט מאַרסאַלאָוו און זאַנדבערג איז
געבליבן אָן יאַ פעטן ביסןי".
זלמן זילבערצווייג גיט איבער ,אַז ז .האָט באַטראַכט דעם אַר-
טיסטן-פאַריין װי עפּעס אַ שלאַכט-פעלד ,און זיך וי אַן אַרמײ-
פירער .ער האָט פֿאַר די 'אינערלעכע קאַמפן' אין פאַריין אַװעקגע-
געבן אַ סך צייט און געזונט .ער פלעגט שטאַרק אויסנוצן די פאַר-
זאַמלונגען פון פֿאַריין און באַזונדערס די קאָנפערענצן אַרױסצו-
טרעטן מיט רעדעס ,און זיין שפּראַך איז גאָרנישט געווען קיין
געהיבלטע ..ער פלעגט נישט שוינען זיינע קעגנער און קעמפן
מיט די שטאַרקסטע אַרגומענטן און אויסדריקן,

וועגן זיין טראַגישן סוף שרייבט יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך
,פאַרלאָשענע שטערן" ,אַז בעת דער צוייטער וועלט-מלחמה איז
אין הויז אויף שװענטאָיערסקאַ  ,81וואו ז .האָט געוווינט מיט זיין
ּאַמיליע ,פרוי און צוויי טעכטער ,אַרינגעפאַלן אַ צינד-באָמבע,
װאָס האָט חרוב געמאַכט די דירה ,אָבער אַזױַ ווי זיי האָבן זיך
גראָד אַלע געפונען אין קעלער ,האָט עס זיי נישט געשאַדט .אין
געטאָ איז זיי זייער שלעכט געגאַנגען ,בעת דער ערשטער 'אויסזי-
דלונג-אַקציע' איז ז .צוזאַמען מיט זיין איידעם ,דער אַקטיאָר דוד
בירנבוים .אַועקגעפירט געװאָרן קיין טרעבלינקע.
מ .ע .און ש .ע .פון זלמן זילבערצווייג,

יאָנאַס טורקאָו  --פ
,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צוויי,
זו,26725 .

לילית
גײַפטע זי

יחזקאל

{אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
קאָרנהענדלער

שרייבט;

זי איז ,דוכט זיך מיר ,געווען אַ ווילנערין גופא .געלעבט
אַ שטיקל צײיט אין ביאַליסטאָק און אויך אַנטײלגענומען אין
דער אַרטיסטישער גרופּע ,וועלכע עס האָט געגרינדעט (נחום)
צמח ע"ה (צװאַמען מיט דער פרוי פון מאױיר איזענשטאַט) זי
האָט חתונה געהאַט מיט בנימין אונטערמאַן ,װאָס איז געווען
אַן אַקטיאָר ביזן סוף פון דער ערשטער וועלט מלחמה.
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באַ נד
ער פלעגט שפּעטער נאָר אויפטרעטן מיט רעציטאַציעס אױיף
קולטור-פאַראַנשטאַלטונגען .דערנאָך האָט לילית זיך געגט מיט
אים .ער איז דעפּאָרטירט און אומגעבראַכט געװאָרן בעת דער
צווייטער וועלט-מלחמה דורך די נאַציס .לילית האָט שפּעטער

חתונה

געהאַט

מיט אַ געוויסן גרונדמאַ.

זי האָט געעשפּילט

אין דער ,מאַסקעי און אין אַ ריי אַנדערע טעאַטער-ספּעקטאַק-
לען .ביידע ,זי מיט איר מאַן ,און דוכט זיך ,אויך אַ קינד ,זיינען
אומגעקומען אין דעפּאָרטאַציע.
לילית איז געווען אַ שוועגערין פון דער אַקטעריסע בלו"
מענטאַל".
ש .ע .פון יחזקאל קאָרנהענדלער.

טראַיאַנאַווסקי .,לייבל
{קרבן פון די גאַציס}

געבוירן אין װאַרשע ,פּױלן .וואו ער האָט זיך באַטײליקט אין
די אָרטיקע דראַמאַטישע קרייזן .אין די שפּעטע צװאַנציקער יאָרן
געקומען אין פּאַריז ,זיך אָנגעשלאָסן אין דראַמאַטישן קרייז ביי דער
אָרטיקער ,קולטור-ליגע" ,שפּעטער אַרײנגעטראָטן אין  פּיאַט"-
טעאַטער .דאָ האָט ער זיך באַטײליקט אין פאַרשיידענע פּיעסן .צ'א
אין בערגעלסאָנס ,דער טויבער" ,לייוויקס ,די אָרעמע מלוכה".
שלום-עליכמס ,די גאָלדגרעבער" און ,לופט-פּרנסות", ,בויטרש"
פון משה קולבאק א'א.
אין  2491איז ער אַרעסטירט געװאָרן דורך די דייטשן .וען
מען האָט אים געפירט אין אַ פולן צוג מיט יידן צו אַ קאָנצענטראַ-
ציע-לאַגער ,האָט ער זיך געװאָלט ראַטעװען פון די רוצחישע הענט
און איז אַרױסגעשפּרונגען דורך אַ פענצטער פון לויפנדן צוג און
דערהרגעט געװאָרן ,אַזױ ,אַז מען ווייס אַפילו ניט וואו זיין געביין
איז אַהינגעקומען.
ש .צע .פון לייבוש לענסקי.

רויטמאַן ,בן-ציון
(געב .בערך

 -- 191..קרבן פון די נאַציס|

בערך 191..

אין קעשענעו,

געבוירן
בעסאַראַביע.
ר .איז אַרומגעפאָרן מיט װאַנדערנדיקע

האַלב-אָפּערעטישע ,האַלב-מעלאָדראַמאַטי-
שע טרופּעס .שפּעטער האָט ער געשפּילט
ביי סידי טהאַל אונטער שטערנבערגס
רעזשי .ער האָט זיך אויך באַטײליקט אין
קעשענעווער יידישן מלוכה-טעאַטער.
וי יוליאַן שװאַרץ גיט איבער ,איז ער
געווען אַן אַקטיאָר מיט חן און הומאָר.
ער איז געשטאָרבן אויף טיפוס אין דער עואַקואַציע .װי חיהלע אַשׁ
גיט איבער ,איז ער געשטאָרבן אין  3491אין מיטלאַזיע.
ר .איז געווען דער מאַן פון דער שוישפּילערין ליובאַ .מיידען
(געשטאָרבן אין  3691אין ישראל) ,וועלכע האָט נאָך זיין טויט
חתונה געהאַט מיטן אַקטיאָר אַבראַשאַ גאָלדינער אין ישראל.
ש .ע .פון יוליאַן שװאַרץ און חיהלע אֵש.
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לעלסיקאַָן

פון יידישן

טמ עאַָ טער
ה

סענאַלאָויטש ,קלארא

קיין וואַרשע ,און דאָ הייבט זיך אָן דער פּראָפּעסיאָנעלער פּעריאַד
אין קלאַראַס לעבןײ.

ב{אַראָדינאַ |

ב .קוטשער

{|געב --- 6981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די גאַציס}
געבוירן

6981

אין קיעוו .אוקראַינע.

;און געסט גײען ,געסט קומען.

די טירן פאַרמאַכן זיך ניעט.

געטראָגן ,און באַזוכט פּעדאַגאָגישע קורסן,
אין  3191זיך באַזעצט מיט דער מוטער
און אַ שוועסטער אין טאָמאַשאָוו (פּוילן),
וואו זי באַטײליקט זיך אין די פאָרשטע-
לונגען פון דראַמאַטישן קרייז ביים דאָר-

פּאָס .אֵבי זיך אויפפירן קאָרעקט .אֲבי ניעשט צופיל ואַרפן זיך
אין די איגן נאָר ,גאָרנישט ,אַז מען ואַרפט זיך יאָ אין די

גימנאַזיע אין טאַש.

געענדיקט

טיקן ,הזמיר".
זלמן זילבערצווייג גיט איבער:
ידאָס איז געווען אַ יאָר אָדער צוויי נאָכן אױסבראָך פון דער
ערשטער וועלט-מלחמה .איך האָב דעמאָלט געהאַט אַ דאָפּלטע

באַשעפטיקונג :אַלס זשורנאַליסט אין אַ טעגלעכער ידיששער
צייטונג אין לֹאֲדוֹשׁ און איבערזעצער פון טעאַטער-שטיק,
און אַלס טעאַטראַל  --אַלס מיטששפילער ,און ,דער עיקר ,אַלס
רעזשיסער אין ,ליבהאָבערײ-קרייזן אין לאָדזש און על פּי רוב
איבער דער פּראָװוינץ .איינמאָל בין איך אין דער קאַפּאַציטעט
אַרוסגערופן געװואָרן קיין טאָמאַשאָו ,װאָס האָט געקלנגען מיט
איר אויסגעצייכנטער דראַמאַטישער גרופע .דאַכט זיך ,אַז איך האָר
דאָרט געזאָלט אויפפירן גאָרדינס ,אמתע קראַפטײ .אויף די רע-
פעטיציעס האָב איך זיך באַקענט ניט די עוועסטער באָראָדינאַ.
ביידע האָבן זיך באַטײליקט אין דעס דראַמקרײז .די נויטגלידער
האָבן פאַר מיר זייער אָפּגעלױבט ,און מיט רעכט ,קלאַראַ באָד
ראָדינאַ פאַר איר פעיקייט צו שפּילן אירע ראָל אָבער גלייכ-
צייטיק זיך באַקלאָגט אױף אירע אָפטע יקאַפּריװי וואָס פּאַסן
פאַר אַ גרויסע פּרימאַדאַנע .עס איז געװואָרן פאַר מיר קלאָר ,אַז
קלאַראַ מאַכט אַ גרויס וועזן פון איר ווייבערישקייט ,גאַנץ באַזונ-
דערס דערפּאַר ,ווייל אַלע בחורים פון דער גרופע זיינען איר ממע
נאָכגעלאָפּן .דער יגליקלעכערי איז געװען דער סוחר הענעך
לאַפּאַן מיט וועלכן זי האָט חתונה געהאַט .איך בין מיט אים
געװאָרן נאָענט באַפּרײנדעט און עס איז מיר קלאָר געװאָרן אַז
ער האָט מיט איר ניט קיין לייכט לעבן ,ווייל זי האָט ,געשטרעבט
צו עפּעס העכערס" .װאָס? ,איז פאַר איר אַלין ניט געווען קלאָר.
כדי ניט צו פאַרלירן דעם חן אין אירע אויגן ,האָט לאַפּאַן באַד
שלאָסן זיך אַריינצורײסןײ אין דער שרייבער-וועלט .איך האָב
אים באַזאָרגט יט אַ קאָרעספּאַנדענץ-קאַרט פון ,לאָרזער טאַגע-
בלאַטײ און ער פלעגט אונדז צושיקן פון צייט צו צייט די סטע-
ראָטיפיש-נאַיווע קאָרעספּאָנדענציעס ,אָבער בינו לריוו האָט ער
די קאָרעטשאַנדענל-קאַרט אויסגענוצט פאַר צוױיי צוועק צו
שפילן די ראָל פון ,אַ שרייבער" ,וואָס האָט אַ ביסל געהויבן אַ
פנים ,זיין דאָליע ביי קלאַראַן ,און .צוייטנס ,היות וי פוילן איז
דעמאָלט געווען אַקופּירט פון דיײיטשלאַנד און עסטרייך-אונגאַרן,
און צווישן ביידע אַקופּירטע געגנטן זיינען געווען דעמאַרקאַציע-
ליניעס מיט פּאַספּאָרט-שװעריקײט ,האָט אים די קאָרעספּאָנ-
דענץ-קאַרט געמאַכט אַ פרייען װעג און אַ סך געהאָלפן צו זיין
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אין װאַרשעװער יידישן ליטעראַטן-פאַרײן:

פאָטער  --אַ דאָקטער ,מוטעד  --אַן אַקן-

שערקע.

מסחר.

שילדערט

אַזױ ,בעלעטריסטיש,

ס'.ס ,אויפמאַרש"

מאָלער ,אַקטיאָרן ,קולטור-טוער ,סתם-יידן .ווער צו אַ שרייבער,
װער מיט עמעצן זיך טרעפן ,ווער סתם קוקן ...זי טירן אױיף
טלאָמאַצקע דרייצן זיינען אָפן .מיפרעגט נישט בײ קיינעם קין

קענט ,וואו די פאַמיליע האָט זיך איבער-

אַ שטיקל

אחדייזשארי.

דיייישריאקלידידשן* -יסליאלוחפתר = דוי האר

ליד

יד אשיר

ז ה מיקין למיה יולת למטדא דידי דח=

ציט

שפּעטער

האָבן

יי

זיך

אינערגעטראָגן

אויגן ,איז אויך נישט חלילה קיין בייז .וואָרעם ,גי" זיי אַ בריה,
װאַרף זיך נישט אין די אױגן ,אַז מיהאָט אַזאַ פיגור ...אַז
מיהאָט אַזאַ מייסטעריש געשניצט ,אַריסרופנדיק פנים ,א קאָף
זיך פאַליענדיקע ,פּעכעוואַרצע האָר ,אַ פּאָר שאַרפע גרינע אוגן,
װאָס אַמאָל פאַרמאָגן זיי שלאַנגי:קײט ,אַמאָל קעצישקיט און
אַמאָל גאָר  .--דאָס גוטסקייט פון אַ מאַמע  ...איז זי שין? --
וי אַמאָל .זי איז אפשר מער וױייבעריש וי שיץ .זער עיקך --
זי ציט אויפמערקזאַמקײט .דערזעט מען זי ,קאַָן מען דעם בליק
אַזױ לייכט נישט אָפּרײסן.,.
װעט איר זי? צו װעמען קומט זי? דאַכט זיך ,קיינער וױיסט
עס נישט .און אפשר וייסט עמעצער יאָ ,נאָר ,װוער וװועט גין
פרעגן? בפרמ ,זי קומט
סאַמע ווינקל זון שטוב,
מער ,פון צייהז צו צייט,
מיט די-זיך פאַליענדיקע

אַרײן
גראָבט
הייבט
האָר,

אַזױ שטיל ,זעצט זיך אַװועק אין
איין דאָס פּנים אין ביכל .נישט
זי אויף דעם קאָפּ ,טוט אַ װואָרף
אַ בליץ מיט די גרינע אױגן און

שוין  --וי סיואָלט גאָרנישט געווען .זי לייענט שוין וייטער..
אייגנטלעך ,גישט דאָס ערעשטע מאָל ,אַז זי קומט אוי טלאָמאַצקע
דרייצן .זי איז שוין דאָ געווען נעכטן ,געווען אייערנעכטן גע-
שמועסט מיט קאַגאַנאָווסקין ,מיט קאַרלינסקין ,מיט סעגאַלאָװי"
טשן ...דיר אֲברהם גליקסמאַן דערמאַנט זיך אַפילו ,אַז נאָך
יענע ואָך האָט ער זי געזען אין צענטראַליטעאַטער מיט סע"
גאַלאָוויטשן .און ש .זאַקס ,װאָס איזן שוין קיין עין הרע אַ ייך
אין די יאָרן ,קוקט פון דערוױייטנט .מעשה מבי ,אן סמאָטשקעט
אַזש מיט די ליפּן ,פרעקראַסניע נושקיי (הערלעכע פיסלעך)".
און קוטשער שילדערט ווייטער וי ביי אַן אַנדערע געלעגנהייט

קלאַפּט אָן דער מאָלער אַפּעלבױם אַ בילד און זינגט דערביי אַ
פּאָלקס-ליד ,און זי בעסערט עס אים אויס:

.פריער שטיל וו פאַר זיך ,דערנאָך העכער ,נאָך העכער און
גאָר הויך .די פּאָר מענטש ,װאָס געפינען זיך אין זאַל .אַפּלאָ
דירן אַפּעלבױים גלייכט זיך אויס אױף דער לייטער:
 -אמת ,איר זינגט נישט שלעכט ,נאָר איר האָט נישט קיןשטימע ,און אַ זינגער אָן אַ שטימע ,איז װי אַ באַװעלפער אָן
אַ טייטל,..

נאָר צי 'אָ אַ זינגערין ,צי נישט קיין זינגערץ  --אַן אַרי
טיסטקע ,זאָגט מען ,איז זי ,זי האָט שוין אין צענטראַל-טעאַטער
עפּעס אַ ראָלע געשפּילט .מישמועסט אױך ,אַז היינט-מאָרגן זאָל
זי אָפיציעל אין טעאַטער אַרין .יאָ .מיוױיסט שױן אױיך װי זי
הייסט דאָס מיידל .מירופט זי  --קלאַראַ .און מען ויסט שון
,ייט" מיט איר .טייל זאָגן גאָר ,אַז זי
אויך ,אַז סעגאַלאָוויטש ג
האָבן שױן בייס רב אַ חופה געששטעלט".
וועגן דער זעלבער עפּאַכע שרייבט בער י .ראָזען:
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סדושים-
צו

די

שטאַסיגעסט

שיין ,קלוג ,אינטעליגענט

האָט

געהערט

קלאַראַ

סעגאַלאָוויטע)

און פול מיט לעבן און ברען װי זי איז

געווע ,האָט זי זיך געפונען אין צענטער

פון דער קיבע צאַרניע".

געקומען אין װאַרשע .וועגן אירע ערשטע אַרױסטריטן
2
אויף דער בינע זיינען נישטאָ קיין קלאָרע ידיעות .אין דער צייט
װאָס אַברהם מאָרעווסקי פאַרצייכנט, :די פרויען-ראָלן האָבן גע-
שפּילט אָרלעסקאַ און בירנבוים |אין אַנדרעעװס ,דער װאָס קריגט
די פּעטש? ביי ,די ווילנער"} ,, --קאָנסועללא" :בראז , ---זינידש",
צו וועלכער עס איז שפּעטער געװאָרן צוגעצויגן קלאָראַ סעגאַלאָ-
וויטש (זי האָט דאָ געמאַכט אירע ערשטע טעאַטער-שריט ,אָבער
איך געדענק נישט קיין סעקונדע פון אָט דעם עפּיזאָד אין טעאַטער)",
שרייבט זיגמונט טורקאָװ, :א,ין דער קורצער צייט ,װאָס מיר ועֶר
און זיין פרוי אידאַ קאַמינסקין זיינען געווען ביי די ,וילנער""
האָט סאַמבערג אַנגאַזשירט קלאַראַ סעגאַלאָװויטש אין ,צענטראַל"-
טעאַטער .ביז דאַן איז זי קיין אַקטריסע נישט געווען .דאָס האָט
זיך טאַקע געפילט אין איר שפּילן די איינציקע פרויען ראָל אין
בערגערס ,מבול" .ס'האָבן זיך אָבער געװאָרפן אין די אויגן אירע

רויסע מעלות פאַר דער בינע :די זעלטנשיינע אויטערלעכקייט,

--

וייכער שטים-מאַטעריאַל ,טעמפּעראַמענט און  --קודםיכל
יוגנט מיט וועלכע זי האָט אָפּנעפרישט די בינע" .באַלד באַקומט זי
די הױפּט-ראָל פון מ
,ערי" אין שלום אַשס ,מאָטקע גנב" ,מיט
וועלכער זי ציט באַלד צו זיך די אויפמערקזאַמקײט פון דער קריטיק
און דעם טעאַטר-עולם אַלס טאַלענטירטע שוישפּילערין .זיגמונט

באַנד
ווייזט אָן, :צו יענער צייט האָט זיך געפונען אין װאַרשע אָפּאַטאָשן.
ער האָט געלייענט פאַר אונדז זיין פּיעסע ,הייס בלוט" ,באַאַרבעט
פון זיין ראָמאַן ,פערד-גנב" .װאָלט די זאַך אפשר געקאָנט האָבן
,אָטקע
דערפאָלג ווען זי װאָלט ניט געשפּילט געװאָרן גלייך נאָך מ
גנב" .די פּיעסע האָט פאָרגעשטעלט מיט זיך אַ ,מאָטקע גנב" אין
אַן אַמעריקאַנער ווערסיע ,ענלעכער קאָנפליקט ,ענלעכער טיפּאַזש,
ענלעכע סיטואַציעס ,נאָר אויף אַ פרעמדן פאָן .דער גרעסטער
פעלער איז אָבער געמאַכט געװאָרן מיטן באַזעצן די צוויי הויפּט-
ראָלן דורך סאַמבערגן און קלאַראַ סעגאַלאָװיטש ,װאָס ס'האָט נאָך
מער אונטערגעשטראָכן די ענלעכקייט פון די צוויי פּיעסן".

זיגמונט טורקאָוו שילדערט אַזױ ס .אַלס שוישפּילערין און פרוי:
;גאָר אומגעריכט האָט זיך די דאָזיקע אַקטריסע באַוויזן אין
אונדזער קרייז .קיינער האָט זי ביז יענער צייט נִישט געקענט
און נישט געהערט פון איר .אַן אַקטריסע איז זי געויאָרן פּלוצים,
אַזזי װי איז זי איז פלוצים געװאָרן סעגאַלאָוימשס ווייב .די
דאָזיקע ידיעה ,װואָס אַרנאָלד האָט געבראַכט אין די ליטעראַריש-
קינסטלערישע קרייזן ,האָט אַרױסגערופן אַ שטאַרקע סענסאַציע
און פאַרששיידענע קאָמענטאַרן .סעגאַלאָװיטש ,דער יכראַנישערי
בחור ,איז געווען באַקאַנט װי אַן איינזאַמער ,פאַרביטערטער
מענטש ,װאָס איז נישט פעיק זיך צוצובינדן צו עמעצן ,בפרט
זיך צו פאַרליבן ,און אָט באַוייזט זיך סעגאַלאַיויטש אין ליטע-
ראַטן-פאַריין מיט אַ רייצנדיקע יונגע דאַמע ,ואָס אין מיט אַ
צייט שפּעטער געװאָרן זיין פרוי .זי איז מיט אַמאָל געװאָרן די
סענסאַציע פון טלאָמאַצקע ,31
קלאַראַ
צױגן

האָט פונם

צו

די

זיך

פאָרוסגעזאָגט

אַלגעמײנע

אַ גרױימע

בלי ספק דערגרייכט,
און געזוכט

טער

ליב

אָבער

אין אים אַ מיטל
פאָלג

פּוסטער

וייבערישער

געשטערט

אָנצוגיין

קלאַראַ

ביים

אין

זיך

אירע

צו זאָגן ,צי

מיט

איז אויך

אין אים.

טעאַמער

דאָס האָט איר

נאָרמאַלער

זי האָט

און

געזען

או צו האָבן דער-

דאָס איזן געווען
אָבער

בלויז

אַ

אומבאַדינגט

טעאַטער-אַרבעט

נישט-דורכשניטלעכע

געװואָרן

ליב געהאַט סיטעאַ-

אויסצולעבן

צום ציל :צו ווערן באַרימט
קאַפּריז.

זי װאָלט

עס

טעאַטער.

ווען  --זי װאָלט באמת
אויסשליסלעך

מענער.

אַנטוויקלען

צוקונפט

שווער

מיהאָט

איר

אויפמערקזאַמקייט.

זיך קינסטלעריש

געהאַט

ביי

ערשטן

דערשיינען

אױף

7י ברעטער

גע"

און

צו

פעיקייטן

בי

באַליבט

זי האָט

די חברים.

באמת געהאַט אַ גוט האַרץ .זי איז געווען די ערשטע ,װאָס האָט
פון רעכטס

צו לינקס:
אײיזיק

שמחה
סאַמבערג

ראָזען,
און

ש.

לאַנדױ,

זיגמונט

קלאַרא

סעגאַלאָװיטש,

טורקאָװ.

טורקאָוו ,וועלכער האָט (צוזאַמען מיט ש .לאַנדױי) אויפגעפירט די

פּיעסע ,שרייבט ועגן איר, :די רייצנדיקע קלאַראַ איז געוען אַן
אידעאַלע מערי" .ד'ר מ .וייכערט דריקט זיך אויס, :דאָ האָבן
זיך די אַקטיאָרישע
טאַלענטן צעבליט אין זיער גאַנצער
נישט בלויז די הױפּטראָליסטן סאַנמיבערג (מאָטקע
פּראַכט.
גנב) און קלאַראַ סעגאַלאָװיטש (מערי) .די פּיעסע איז געװאָרן
אַ גרױיסער שלאָגער ,און די טרופּע האָט אָן שום ספק
דעם
באַלד קאָפּירט
עס האָט
װאָס
געטאָן אַ פעלער.
רעפּערטואַר מיט אַן ענלעכע פּיעסע" ,אויף װאָס זיגמונט טורקאָוו

2283

אָפּגערופן אויף עמעצנס

זיך שטענדיק

זיך אָרוםס איר געשאַפן

אַ גרופע

ניט אָדער בקשה.

פרויען און מענער,

סיהאָט

כלומרשט

איבערגעגעבענע פריינט ,װאָס האָבן אָבער שטילערהייט גענאָסן
פון אירע טובות און זי אויסגענוצט .קלאַראַ האָט זיך דאָס
געמאַכט נישט באַמערקן העלפן אַנדערע איז ביי איר געווען אַ
צווייטע נאַטור .אַ נאַטור פון אַ מענטש ,װאָס פאַרדינט לייכט און
נאָך לייכטער.

גיט אס

טאַקע

האָט

לעבנלוסטיקע
עמכדיקער
געמיטן

מיט

געחידושט:
פרוי

סביבה
איר

אינם

װאָס טוט
בידנעם

פון טלאָמאַצקע
באַרוף:

די

יידישן
.317

זי אין ,דאַכט

אַ סאַלאָן דאַמע פון וועלט-פאַרנעס,

רײצנדיקע

דאָזיקע
טעאַטער
קלאַראַ

און

און אין דער

האָט זיך זיכער

זיך ,װוי גטבוירן

און נאָר אַ צופאַל

צו זיין
האָט

זי
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פון

לעקטיקאָן

יידךישן

פאַרואָרפן אין דער יידישער גאַס ,וואו זי האָט זיך געצאַפּלט
וי אַ פליג אין שפינוועבס .זי איז געווען צו וריניק פּראַקטיש --
בי איר גאַנצער חכמה  --אויף אויסצונוצן אירע איינגעבוירענע
נייגונגען און איר אייגנטלעכע
קליינגעלט..
איז שוין
ברענט.
איז

זי האָט

װען

געווען

צו שפּעט.

איר צאַרטער

קראַנק

װיסער

די

בי
צו מאַכן
נעלער

די

ערשטע

בעת

האָט זיך שנעל

אויסגע-

צו דער
פון

גרעוױיזאָרײ

באַקאַנטשאַפּט

מיט

דער

מיט
ביז

אַקופּאַציע

--

אץ

מיר

דער

אויסגעקומען

דאָזיקער

געװאָרן

אונדזער

אָרִיגִי-

פריינט

לעצטער

אויף לעשנע

פאַרנומען

אַ גע-

ראשעל)

אין

צייט זיינען מיר

הילף אינסטיטוציע

נאַצישער

(אַ לעבן

פראַנצויזישער

האָט אָנגעהאַלטן

אין דער
דער

דער

טובערקולאָז

רעפעטיציעס

די פריינטעאַפט
געניש

אויף

ענלעך

אַקטריסע.

פלאַם

געכאַפּט

דערױיף,

אָרגאַניזם האָט זיך איינגעבראָכן און קלאַראַ

געואָרן

מאָס --

באַשטימונג

זיך אין

און יי פאַרביטן

יאָרן אַרום

אויף.

אן

באַגע"

 ,31וואו זי האָט
פאָ-

אַן אָנפירנדיקע

זיציע".
קאַגאַנאָװוסקי

אפרים

;קלאַראַ
פאַרמאָגט

כאַראַקטעריזירט

איז געווען שיין און איינגעהילט
אַ פרעמדע,

זיניש-קאַווקאַזישע.
ווערסיעס

וועגן

עקזאָטישע

שליסלעך

איר

אַז זי איז אַנטלאָפן
טערקישן

זי אַזױ:

זי

עס

דער

ווען אויף

דערמיט,

שום פראַגע וועגן לשו .זי האָט גערעדט
דיאַלעקטן,
זאַפטיקער

פולקייט.

געדרייטלן

ניגון און מיט

דעס

זי האָט

אינטעליגענטישן

פּאַרטיי און
װאַרשע

יקולטורנעס'

קולטור-טוער,

דורך

ליטווישע

די

אױיסנוייניק,

אויף

יטשטיעץ

ציאָנערן

וװען די צאינה

מיט

לשון

מױ?

דעם

פון

די

געברענגט

דעם

סקאַרבאָווע

יבונדי.

קיין

קלאַראַ

אויך ,כמעט

ראָמאַנטיש-רעװאָל

װאָס איז אין יענע

פון די יידישע

מיט

געװאָרן

פונם

רוסישן,

מיט

אַ

לאָדזשער

און אויך

פּויליש און דערביי

דעקלאַמאַטאָרי,

וראינה

געשטאַנען

קיין

ייאַדי

אַגיטאַטאָרן

געקענט

װאָט זי איז

לעבעדיק

רעדן

איז

האָט שיין און נאַטירלעך גערעדט

פו

גע-

נישט

ואַרשעוער

װאָס

דערביי,
אַ

אויף אַלע מינים יידישע

אין איר

געקאָנט

דעם

געהאַלטן

די

געגאַנגען דערין וואו זי

איז שױן

װאָס האָבן געשפּילט

געמישט

אַז זי איז אַ טאָכטער

מען האָט זיך באַגנוגנט
וועלט.

אָפט

האָט שוין

פון אַ האַרעם,

פאַר איר

עפּעט

אַליין

פּאשאַ .אָבער קיינעם איז נישט

איז געבוירן.

װי

אַ גרן"

שױינקייט,

האָט

אָפּשטאַם.

אין סוֹדות.

זי האָט

צייטן גע-
טעכטער

אויפגעקלערטע

אין פוילן,
איז פאַרשטענדלעך,

.עס

שיינקייט,

ווילדער

דער
טער

טייל פון יטלאָמאַצקע

נערוו

היז.

פון דעם

פויגל

פון אַ פרעמדן

אַקטריסע,
אויף דער

בינע.

און דעקלאַמירט,
ראַטור

קיינער
דערווייל

געקאָנט

איצט

האָט זי געזונגען,
פלינק

אַ פּיקאַנטן

זי האָט זיך געהאַלטן

דערביי זיינען אַלע אירע
האַלטונג

וי

די קאַרמען

הױז וי עפּעס

לאַנד .באַדאַרפט
האָט זי בין

כמעט

אַ קאָלִיר-

האָט קלאַראַ
נישט

אין

זיין אַן

געזען

געטאַנצט,

שפילן

דערציילט

און אין אַלעם איז געווען א סד חן וועגן ליטע-

האָט זי גערעדט
דערציילן

דעם

דעם

31י .זי איז געװואָרן דער

זי האָט,

אָפּערע ,זיך געטראָגן איבער
כאָטען

קירן

אַז קלאַראַ

פרעמדער

האָט גיך אָרום זיך אַרומגעזאַמלט

גאַנצן מענערישן
לעבעדיקער

מיט איר

און

געווען גענוג

וויזן אַ מערקווירדיקע

און איז געווען

באַלעץ.

וויץ ,װאָס זאָל קיינעס

פריי

און פשוט

וייבלעכע

שאָ-

נישט

וי אַ מאַנספאַרשױן
אין איר קליידונג

מעלות

אונטערגעשטראָכן.

זי האָט

און

קלאַראַ האָט אַרױסגע-

טראַנספאָרמאַציע-פעיקייט

אין איר

פאַר-

ט עאַָט ער

ברענגען מיט פאַרשידענע אַרט מענטשן ,א זי האָט יעדן
געקאָנט צוטרעפן צום געשמאַק. .דער איינציקער פון די עריי-
בער ,װאָס האָט נישט געהערט צו קלאַראַס אָנהענגער ,װאָס האָט
מיזאַנטראָפּיש זיך געהאַלטן וייט פון דעם פריילעכן ראָד אַרום
קלאַראַן ,איז געווען דער שרייבער ז .סעגאַלאָוויטש... .דערפאַר
איז די שרייבער-משפּחה פון יטלאָמאַצקע  31אין איין טאָג גע-
טראָפן געוואָרן פון דער אומדערוואַרטער געשעניש ווען קלאַראַ
איז געואָרן סעגאַלאָוויטשעס פרוי .ביי אַלעם ,ויאָס איז וועגן
דעם פּאַל געזאָגט געװאָרן ,האָט עס קיינער נישט געקאָנט קלאָר
מאַכן .דאָס איז געווען איינער פון די אויסטערלישסטע שידוכים
אפילו פאַר יטלאָמאַצקע  ,31וואו עס זיינען פאָרגעקומען ארי
גינעלע געשעענישן .קיינער האָט נישט געקאַנט אויף קלאָר זאָגן
וי אַזוי עס איז דערצו געקומען מען האָט נאָר געוואוסט ,אַז
צזאַמען מיט איר נייער לאַגע ,איז קלאַראַ געװאָרן אַן אַקטריסע
אין איינעס פון די יידישע טעאַטערן ,וואו זי איז שוין אַרויסגע-
טראָטן אונטערן נאָמען יקלאַראַ סעגאַלאָוויטעשי.
פון דעם טאָג אָן האַט יטלאָמאַצקע  31דערזען קלאַראַן אין
איר נייער ערשטער ראָל פון אַ סאָלידער דאַמע .זי איז איצט
געווען אָנגעטאָן מיט שטרענגער עלעגאַנץ .עס איז מיט אַמאָל
אַראָפּ פון איר די יינגלשע צעשפּילקייט און די קינסטלערישע,
באָהעמישע אויסטערלישקייט .זי איז געװאָרן אס יקאַרמען,
און אונטער די מיזאַנטראָפּישע בליקן פון איר נייעם מאַן האָט
זי אָנגענומען אַ משונהדיקע דיסטינקציע ,וי זי װאָלט געעופּילט
עפּעס אַ פרעמדע ראָל .זי איז מיט אֲָמאָל געװאָרן שטיל ,האָט
זיך געהאַלטן נעבן איר מאַן ,האָט פאַרברענגט נאָר מיט זיינע
סאָלידע פריינט ,און עס האָט זיך געקאַנט דאַכטן ,אַז דאָס איז
עפּעס אַ שפּיל ,װאָס ועט זיך באַלד ענדיקן מיט א פריילעך גע-
לעכטער ,אָבער דער שרייבער סעגאַלאָוויטש האָט אויף דעם אַקט
געקוקט װי אױף אַ גרויסער געשעעניש .ער האָט מיט גליאיקן
בליק געהיטן דעם פייערלעכן ערנסט פון דער געשעעניש .ער
האָט אָפּגעגרענעצט דאָס אָרט ,וואו ער איז געזעסן מיט קלאַראַן,
פון אַלע איבריקע .ער האָט דורך אַ רײ טעג נישט אױסגעטאָן
דעם שוואַרצן חתן-סמאָקינג ,וואו עס האָט אין קלאַפּע געעוטעקט
אַ ווייסע מירטע אַלס סימבאָל פון דער פייערלעכקייט ,און ער
האָט אויפגענומען וואונטשן און באַגריסונגען .עס האָט אויפגע-
הערט די פרייע ,יונגע פריילעכקייט אַרום קלאַראַן ,סעגאַלאָוויטש
האָט זי נישט אַנדערש גערופן וי ימיין פרויי אָדער יפרוי סע-
גאַלאָוויטשי .זי האָט נישט געטאָרט מער רעדן מיט די פרייע,
הפקרע באָהעס-קינסטלער ,נישט געטאָרט לאַכן פון קיין פּיקאַנטן
וויץ .סעגאַלאָוויטש האָט שטרענג געהיטן זיין דעראָבערט פאַר-
מעגן און געוואַכט איבער דעם ערנסט פון זיין נייער לאַגע .אויך
קלאַראַ האָט איר ערשטע ראָלע אַלס דאַמע געשפּילט מיט טאַ-
לענט .אירע גרינע מאַנדל-אױגן זיינען כסדר געווען אַראָפּגעלאָזן
און נאָר פון הינטער אירע ברייטע ,ראַסאָװע וויעס און אױגן-
שפּאַלטן האָט אַפערגעשלומערט אַ שפּילנדיקער גלאַנץ ,אַ צאַפּל-
דיק פּינטעלע פון אַ פאַרקלעמט און באַהאַלטן געלעכטער.
די ערשע האָניגיחדשׂים ביי דעם נייעם פּאָר פאָלק ,דעם
שרייבער סעגאַלאָוויטש און קלאַראַ ,זיינען פאַרלאָפּן כמעט אין די
ווענט פון יטלאָמאַצקע  ,31דען דאָס גאַנצע פערזענלעכע לעבן
פון סעגאַלאָוױיטשן האָט זיך דאָ אָפּגעשפּילט אוין די אױגן פון
דער שרייבער-משפחה.. .
אב עס האָט זיך עפּעס געענדערט
אין דעם לעבן פון די צוױ
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קורם ,װאָס סעגאַלאָויטש האָט אָנגעווענדט צו ועם אָרעמען
און פּראָסטן יפאָלקי פון יטלאָמאַצקע  ,31צו די קליינע ,נישט-
באַטײיטנדיקע קאָלעגן ,שריבער און הּאֶעטן ,צװישן וועלכע
טעגאַלאָוויטש האָט זיך איצט געפירט וי אַ פרינץ .שטרענג און
לייטזעליק .דער נייער קורם איז באַשטאַנען דערי ,װאָס סעגאַ-
לאָוויטש האָט מיטאַמאָל אָנגעהױבן פרעדיקן אַ העכערן אַרט
לעבן .דער יהעכערער אַרט לעבױי האָט באַדאַרפט באַשטײן אין
אַ יסאַלאָן .ביידע זיינען זיי איצט געקומען אַלע טאָג עלעגאַן-
טערע ,פול מיט קריטיק און מיטגעפיל צו די אַלע שריבער,
װאָס ראיען זיך דאָ אין די פאַרלאָזענע װוענט פון דעם פאַריין.
זײי האָבן אָנגעהױבן אויסזען וי צוויי רייכע טוריטטן ,װאָס זיי-
נען דאָ אַראָפּגעקומען אין דער חורבה צוליב עקזאָטיק .יווי לעבט
איר דאָ ...וי קאָנט איר דאָ אָטעמען ...וואו איז אייער עסטעטיש
געפיל? -- ...האָט סעגאַלאָוויטש כסדר איבערגעחזרט  --איך און
מיין פרוי ...קאָנען נישט אַזױ לעבן..י ..צו דער צייט האָט קלאַי
ראַ אָנגעהױיבן שפילן אין יידישן טעאַטער אונטער דעם נאָמען
קלאַראַ סעגאַלאָװויטש .פון דעם טאָג אָן איז דאָס טעאַטער ניטזט
אַראָפּ פון סעגאַלאָוויטשעס ליפן דאָס גרעלע ,קלימפּערדיקע,
פאַרפּאַפּטע שפיל-קעסטל פונם ידישן טעאַטער אין געװאָרן
זיין רעליגיע .קלאַראַ איז געואָרן די איינציקע אַקטריסע און
אַלע מענטען זיינען פאַר אים געװואָרן איר פובליקום .פון אין
דער פרי אָן האָט מען אים עוין געזען מיט זיינע לאַנגע ,איילנדיקע
פיס שפּאַנען צווישן דער לעשנאָ און טלאָמאַצקע ,אַרום דעם
טעאַטער ,וואו קלאַראַ האָט געשפילט .עס האָט זין געדאַכט ,אַז
ער טאָגט און נעכטיקט אין דער טעאַטער-בודע .ידער גורל האָט
געװואָלט ...איך זאָל זיין אַ שרייבער ...און מיין פרו' קלאַראַ ..זאָל
זיין אַן אַקטריסע.י  --האָט סעגאַלאָוויטש יעדן באַגעגנט מיט
זין נייעם אַפאָריזם ,װאָס ער האָט פאַרפאַסט צוליב די נייע
אומשטענדן ,אָדער יאיר האָט שױן געזען שפּילן ..מיין פרו...
ווען וועט איר גיין אין טעאַטער זען שפּילן מיין פרוי ...די אַק-
טריסע קלאַראַ. "..אַ שטענדיק צעקריגטער מיט פיל פון די
שרייבער ,האָט זיך סעגאַלאָוויטש איצט איבערגעבעטן מיט אַלע,
פאַרבעטן אין רעסטאָראַנען ,אין קאַפעען ,צומיימטנס די ,װאָס
האָבן ווען עס איז עפּעס געשריבן וועגן טעאַטער .געשפילט האָט
מען עפּעס אַ פּיעסע איבערגעמאַכט פון שלום אַשס אַ דאָמאַן
װועט ימאָטקע גנני ,אַ טראַפאַרעטע .פּיטאַרעסקע שפּיל מיט אַ
ראָל פאַר אַ שוואַרץ-חנודיקער פרוי .דאָס איז געווען אַ שטיק מיט
שאַרפע נאַטוראַליסטישע ריחות פון אונטערװועלט .די הויפּט-
ראָל פון אַ פאַרליבטער יוואַמפּי האָט קלאַראַ געמאַכט מיט אַלע
אָנגענומענע מיטלען זי האָט געקלאַפט אויף אַ טאַמבורין ,גע-
טאַנצט אַ יליזגינקאי ,געבליצט מיט די אױגן אין געהאַלטן אין
בוזעס אַ קינדזשאַל .אירע וייבלעכע מעלות האָבן דאָ געהאַט
די ברייטסטע פאַרווענדונג .זי האָט געהעשעט ,געוויזן איר ווילדן
טעמפּעראַמענט ,צעבלאָזן די נאָזלעכער ,און דאָט האָט שטאַרק
געפעלן דעס עולם .דאָס טעאַטער איז נאַכט בי נאַכט געווען
פול .סעגאַלאָוויטשעס יפּרעסעי פון דער היימיטסער יטלאָמאַצקע
 3האָט נישט געשויגן סעגאַלאָויטש אַלין האָט געטריבן אין
טעאַטער אַרײן ,און נישט גיין אין טעאַטער זען עשפילן קלאַראַן
איז געװאָרן אַ פּערזענלעכע באַליידיקונג .דאָס לויפן אין טעאַ-
טער איז געװואָרן אַ בהלה .סעגאַלאָוויטש האָט גאַנִצע טעג דער-
קלערט די גרויסקייט פון קלאַראַס שפּיל ,און אַזױי װוי ער האָט
ביי יעדער זיין יקאַמפּאַניעי צוגעטראַכט אַ שלאָג-װאָרט; האָט
א
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און ליטעראַטור זיינען שוועסטער

נייעט

און ברודערי,

די אַלטע געביפטע יידישע אַקטיאָרן און טעאַטער-מאַכער
האָבן דערפילט אַ פעטן ביסן ,דען קלאַראַ האָט פון דער בינע
שיין אויסגעזען צווישן זייערע אַלטע ,שווערע ,פרימיטיוע ווי-
בער-אַקטריסעס ,פון וועלכע אַ טייל זיינען געווען אָנגעטוטשעט
מיט אמתן בינע-טאַלענט ,װאָס איז געלעגן אין זייער קרעפטיקן,
פאָלקסטימלעכן בלוט .די אַלטע יידישע אַקטריסעס האָבן שוין
איצט צוגעלעבט זייערע געשענקטע יאָרן אָבער קלאַראַ האָט
נישט באַדאַרפט קיין טאַלענט .זי איז געווען יתג און עין ,זי
האָט געהאַט שכל ,פאַרמאָגט אַן אייגעבוירענע עלעגאַנץ ,או
האָט געברענגט מיט זיך אַ נייעם קורס אין די קוליסן פון יידיען
טעאַטער .זי האָט געהאַט הינטער זיך דעם ליטעראַטןפאַריץן
יטלאָמאַצקע  .'31זי האָט געהאַט איר מאַן ,דעם שרייבער סע-
גאַלאָוויטש ,װאָס האָט נישט גערוט און כסדר צונויפגעפירט דעם
שידוך צווישן דער ישוועסטערי און דעם יברודעוי  --די ליטע-
ראַטור און דאָס טעאַטער .די אַקטיאָרן האָבן גערן געװאָלט דעם
שידוך .דאָס איז נישט געווען קיין שידוך פון ליבע .דאָס איז גע"
ווען אַ געלט-שידוך ,דען דאָס טעאַטער האָט געמאַכט גאַלדענע
געשעפטן .און קלאַראַ סעגאַלאָוויטש איז געווען איינע פון די
ערשטע יליטעראַרישעי אַקטריסעס ,ואָס האָט הינטער די קו-
ליסן גערעדט פּויליש און רוסיש ,געלייענט ביכער ,געששמועסט
וועגן ליטעראַטור און קונסט ,און אפילו באַװויזן צו ווערן באַליבט
ביי די אַלטע אַקטיאָרן און אָקטריסעס אַלס אַ גוטע חברטע.
קלאַראַ

געוואַקסן

איז

טאָג צו טאָג.

פון

געווען וויכטיק װאָס זי האָט געשפילט,
וע

איר

פּאָפּולאַריטעט

און ער האָט נישט
מען

זאָקן דערמאָנט

ווערן

אין

האָבן דיי זיך באַוויזן אומעטום
פובליקום,
יעדן

טאָג

באַרימטע
דראָשקע

װוי

אין

אין די
פאָר,

די יידישע

דעם

דער
עולם.

דערצו

גאַס.

אַז זײערע

עפנטלעכקייט.

רעסטאָראַנען
האָט

געקליידט,

ײידישער

אַקטיאָר,

יידישער

דער

עורייבער,

אַ חוץ

וואו עס איז נאָר געווען

יידישע

געגנט,
האָט

װאָס האָבן

געקאָנט

איר

מאַן ,דער

קיין געלעגנהייט,

נאָכמיטיק-שעהן

יום-טובדיק

איבער

געשטראָמט

דער

די

איז

וי אַזױ זי האָט געשפילט.

האָט געזאָרגט

דורכגעלאָזט

עס

שווין

צוציען

ניעוט

מען

און

נע-
דעם

א יידיעג

קאַפעע,

און

זען

דאָט

געקאָנט

פאָרן אין אַ וואַרעעווער
וואו

עס

האָט

מען זיך געחברט

מִיט זייער

געדיכט
נאָר מיט

באַקאַנטשאַפט

די אויפמערקזאַמקײט

אין
פונם

פובליקום".

דער שלום-בית

צווישן קלאַראַן און סעגאַלאָװיטשן

האָט לאַנג

ניט אָנגעהאַלטן .וועגן דעם דערציילט אויספירלעך זיגמונט טור-
קאָו;

;אַן אָפּטער איינגײער אין צענטראַלײ איז געווען ז .סע-
גאַלאָוויטש .בייזע צינגער פלעגן טרײַבן רכילות ,אַז דאָס קומט
ער פּאַרהיטן קלאַראַן פון אַ יבייז אויגי .אַרנאָלד ,דאַקעגן ,האָט
געהאַלט ,אַז סיקאָן אים שוין גאָרנישט פאַרהיטן ..אַז עפּעם
װייסט ער .נאָר ,שאַ ,אַרנאָלד קאָן האַלטן אַ סוד ..איז טאַקע
סעגאַלאָוויטש אַרומגעגאַנגען אַ זױערער און געמאַכט דעם אייו-
דרוק פון אַ לעבעדיקן גאַלײזאַק .אַמאָל נאָך אַ דעפעטיציע פון
ישבתי צביײ ,אין וועלכער קלאַראַ האָט רעפּעטידט אַן עפּיזאָד,
פירט ער מיך אָפּ אַהיים און צווישן אונדז פאַרפירט זיך אַ שמועם
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אין וועלכן ער נעגירט אַלץ און אַלעמען ,און ,דעו עיקר ,דאָס
יידישע טעאַטער און זיין רעפּערטואַר.
.װען פון די ברעטער פון צענטראַלײ טעאַטער האָבן זיך
געטראָגן די פריילעכע קלאַנגען פון ישערױ ,מצווה-טענץ און
פריילעכע יאויפשפילןױ ,האָט זיך הינטער זיינע קוליסן אָפּגע-
שפילט אַ ילעבנסשפילי ,װאָס האָט זיך אין דער צוקקנפט פאַר-
װאַנדלט אין אַ טראַגעדיע .סיהאָבן אָנטיילגענומען אין איר
קלאַראַ סעגאַלאָוויטש ,איר מאַן ,דער דיכטער ז .סעגאַלאָוויטש
און שלמה מענדעלסאָ .נישט בחינם פלעגט אַרנאָלד זיך סודן
אַז ער וייסט עפעס ,נאָר 'שאַ ,אַרנאָלד ,קאָן האַלטן אַ סודי..
ווען מיהאָט זיך שוין אָנגעהױבן צו שושקען אין טעאַטער און אין
ליטעראַטן-פאַריין און מענדעלסאָנס נאָמען איז אַלץ אָפּטער דער-
מאָנט געװאָרן אין שיכות מיטן יסודי ,האָב איך נויר אַלץ נישסט
געקאָנט צוגלייבן צו די אַלע קלאַנגען און זיי געהאַלטן פאַר
בייזװויליקע רכילות .איך געדענק דאָך מענדעלסאָנען פון דער
שול-באַנק ,פון דער געמיינזאַס פאַרבראַכטער צייט מחוץ דער
שול ..ער איז געווען דער ערנסטער צווישן אונזזערע חברים.
מע פלעגט אים זיער זעלטן זען אין געזעלשאַפּט פון פרויען.
אפילו אוױף די שול אַוונטן ,ווען יעדער האָט זיך געהאַט זיין
דולצינעאַ ,פלעגט ער ביים דערנענטערן זיך פון אַ מיידל ווערן
רוט און זיך אָפּרוקן אָן אַ זייט, -- :פּאַראַן וויכטיקערס אויף דער
וועלט"  --פלעגט ער לאַקאָניעשש ענטפערן בטת מיהאָט געװאָלט
פאַרפירן מיט אים אַ שמועס וועגן דעם.
,ענטראַלײ ,ווען ער איז דאָרט
אויך די ערשטע צייטן פון צ
געווען אַן אָפּטער איינגייער ,האָבן מיר אים קיינמאָל נישט גע-
זען אין קיין פרויען-געזעלשאַפּט .אויב מענדעלסאָן האָט אַמאָל
פאָרפירט אַ שמועס מיט אַן אַקטריסע ,איז עס געװוען וועגן אַ
ראָל ,וועגן דער פיעסע ,אדגל .איז דעריבער פּאַרשטענדלעך די
סענסאַציע ,װאָס סיהאָט אַרויסגערופן דער קלאַנג ,אַז מענדעל-
סאַן איז פאַרליבט אין קלאַראַן ..ווען די דאָזיקע קלאַנגען האָבן
זיך אָנגעהױבן פּאַרשפּרײטן ,האָט קלאַראַ גאָר געשאַנקן אויפ-
מערקזאַמקייט אונדזערס אַ חבר פון טעאַטער .דאָס איז פאַר קֵיי"
נעם נישט געווען קיין סוד .פאַרקערט ,דעס חברס פרוי פלעגט
איר אָפּט מאַכן עפנטלעכע סקאַנדאַלן אין טעאַטער ,און סעגאַ-
לאָוויטש האָט נישט איין מאָל זי געהאַלטן פאַרשפּאַרט אין דער
היים.
און אָט ברענגט אַרנאָלד איין טענסאַציע נאָך דער אַנדערער:
,סעגאַלאָוויטש גט זיך מיט קלאַראַן ..קלאַראַ האָט חתונה מיט
מענדעלסאָנעןײ .איין שלאָגער גרעסער פונס אַנדערן .די דאַ-
זיקע ידיעה האָט מיך שטאַרק באַאומרויקט .איך האָב געוואוסף,
אַז אוב מענדעלסאָן ועט באַגײן דעם דאָזיקן שריט ,צעברעכט
ער דערמיט זיין לעבן .איך האָב געהאַלטן פאַר מיין חוב אים צו
װאָרענען און צו ראַטעווען פון אַ פאַלשן שריט .אין אַ געוויסן
אונט ,ווען מענדעלסאָן איז געקומען אָפּוואַרטן קלאַראַן ,בי
איך אַרױס

מיט אים אויפן גאַס און אָן הקדמות

צוגעטראָטן

צוםַ

ענין .סיאיז שווער איבערצוגעבן װאָס איך האָב דאַן געדעדט 5ו
אים ,ווען מיר װאָלט עמעצער געזאָגט אַזױנס וועגן מיינס אַ גע-
ליבטער פרוי ,מעג עס זיין דער אינטימסטער חבר .װאָלט איך
גאָר שאַרף רעאַגירט אױיף דעס .מענדעלסאָן אָבער האָט ,אויס-
הערנדיץ מיינע רייד ,זיך צעשמייכלט איף זיין שטײיַגער און
געזאָגט :גי שוין נאַר ,ווער טראַכט וועגן חתונה ,אאַָטזױ זיך

אַ ביסל נאָריש געמאַכט ...מיינסט ,אַז אַלץ ,װאָס אֶרנאָלֵד זאָגט.

יידישן

ט עאַט עד

איז אמת?" .מיר האָבן זיך געדריקט די הענט און זיך צעגאַנגען
איך אַ באַרױיקטער ,און ער?  --אין אַ קורצער צייט אַרום האָט
ער חתונה געהאַט מיט קלאַראַן..
זי איז לכתחילה אַוועק פון טעאַטער ,דערנאָך זיך אומגעקערט
און מיר האָבן סוף כל סוף געשלאָסן שלום מיט דער געשאַפּענעד
לאַגע .די מענדעלסאָן-קלאַראַדאידיליע האָט נישט לאַנג אָנגע-
האַלטן .מענדעלסאָן איז געוואָרן װאָס אַ טאָג בלאַטער און מאַָ-
גערער ,האָט אָנגעהױבן צו פאַרנאַכלעסיקן זיין אַרבעט ,זעלטע-
נער זיך געוויזן אין געזעלשאַפּט ,און אין אייניקע יאָר זיך צע"
גאַנגען מיט קלאַראַן .מענדעלסאָן האָט זי אָבער נישט אױפגע:
הערט צו ליבן אַזױ װוי סעגאַלאָװיטש .סעגאַלאָויטש האָט זי
אַבער אין זיין ליבע געהאַסט .מענדעלסאָן ,דאקעגן האָט זיין
ליבע איינגעהילט אין אַ טיפן וייטיק און געליטן וי נאָר ער
אַליין האָט עס געקאָנט :מיט א שמייכל אױף די ליפּן
ווען איך האָב אין די אָנהייב דרייסיקער יאָרן געשפּילט מיט
קלאַראַן אין לאָדזש ,פלעגט ער יעדע פּאָר טעג טעלעפאָנירן צו
מיר זיך נאָכפרעגן אויף איר געזונט און פון צייט צו צייט שיקן
פאַר איר געלט .זי פלעגט דאַן באַקומען אָפּטע בלוטשטורצן .די
לעצטע יאָרן פאַר דער מלחמה האָט קלאַראַ זיך באַפרײינדעט מיט
אַן אָנגעשטעלטן פון אַן אַמעריקאַנטר הילף-אינסטיטוציע .מענ-
דעלסאָן האָט צוזאַמען מיט אים אַרגאַניזירט פּאַר איר דאָס ,יוגנט
און פאָלקס-טעאַטערײ ,הגם זי האָט נישט באַזעסן די קוואַליפי-
קאַציעס און קאָמפּעטענץ איף אנצופירן מיט אַ טעאַטער .איר
פריינט האָט גענומען אױף זיך די פינאַנסיעלע זייט פון דער
אונטערנעמונג און מענדעלסאָן איז געווען איר פאַקטישער
קינסטלערישער אָנפּירער .ער האָט איר אַפּילו פאָרגעלייגט אויפ-
צופירן דעם ,קעניג ליר".
די וועלט-מלחמה האָט קלאַראַן מיט איר פריינט פאַרשפּאַרט
אין געטאָ ,וואו זיי האָבן חתונה גטהאַט און געפונען זייער טראַ-
גישן סוף .סעגאַלאָויטש איז אַװעק קיין תל-אביך .מענדעלסאָן
קיין ניו יאָרק .ביידע האַבן געטראָגן אין האַרצן אַ טיפן וױיטיק
און בענקשאַפּט נאָך קלאַראַן און דורך בריוו געשלאָסן שלום אי-
בער איר אומבאַקאַנטן קבר .מענדעלסאָן האָט אין אַמעריקע זיך
נישט געקאַנט געפינען קיין אָרט .ער האָט זיך געפילט מוראָדיק.
אין  6491ששרייבט ער צו מיר קיין בראַזיל( .טורקאָוו גיט איבער
דעם ברח וועגן קלאראַן קיין װאָרט .דעם ויטיק האָט ער גע-
טראָגן טיף אין האַרצן און איס געשטילט נאָר מיט סעגאַלאָוויטעזן.
אויך ער האָט דאָך ,אויף זיין שטייגער ,נישט וױיויקער פון מענ-
דעלסאָן ,ליב געהאַָט קלאַראַן און באַקלאָגט איר מאַרטירער-טויט.

אויף אַ מיטינג אין לאָס אַנדזשעלעס האָט אויפגעהערט צו קלאַפּן
מענדעלסאָנס האַרץ .אין אַ יאר אַרום איז אים נאָכגעגאַנגען
סעגאַלאָוויטש .אויב זיי האָבן עפּעס געטראַכט בעת יציאת נשמה,
איז עס געווען :קלאַראַ..ײ
אפרים קאַגאַנאָווסקי ,וועלכער וייזט אַרױס אין זיין שרייבן אַ
געגאַטיווע באַציונג צו סעגאַלאָװיטשן ,שילדערט אויף א סאַרקאַסטישן

אופן װי אַזױ סעגאַלאָװיטש אָרגאַניזירט זיינעם אַ יוביליי און
שרייבט;
יאין די טעג האָט ער אפילו פאַרנאַכלעסיקט קלאָראו ,ווצלכע
מען האָט װינציק געזען .קלאַראַ האַט איצט צומיינסטן פאר-
ברענגט צווישן די אַקטיאָרן בי וועלכע עס האָבן זיך יעדן טאָג
געשאפן נייע פּראַיעקטן און טעאַטער-טרופעס :אַזעלכע ,וואס
האָבן געמאַכט יליטעראָרישי טעאַטער און אַזעלכע ,װאָס האָבן
יט
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קלדו שי ם -באַ נד
זיך געהאַלטן ביים שונד .קלאַראַ איז געווען נאָר דאָרט וואו מען
האָט געשפּילט יליטעראָרישי... .גראָד אין די יגרויסע טעגי פון
גרייטן די יוביליי-פייערלעכקייטן האָט זיך איבערן ליטעראַטן-
פאַריין צעטראָגן דער ערשטער קלאַנג וועגן דעם ,אַז צווישן דעם
פּאָרפאָלק סעגאַלאָװיטש איז עפּעס קאַליע געװאָרן .א.ין מיטן
דעם גאַנצן הויך-סעזאָן פון די יובילייס האָט קלאַראַ ,אין איין
טאָג ,װוידער געטוישט איר אַדרעס .זי האָט צונויפגעזאַמלט אירע
אומצאָליקע קליידער ,װאָס האָבן זיך ביי איר אָנגעזאַמלט פאַר
דער צייט פון איר טעאַטראַלער בליץ*קאַריערע .זי האָט גענומען
די אויסגעליידיקטע באָנבאַניערקעס און טרוקענט קרענץ מיט
אויפשריפטן פון אירע פאַרערער און דאָס אַלץ אַוועקגעפירט.
דעמאָלט האָט זיך אָנגעהויבן דער גרױיסער אַקט פון דעם גפ
צווישן דעס שרייבער סעגאַלאָװיטש און דער אַקטריסע קלאַראַ
.אין אַ טאָג רעשט זיך ביי די טישלעך פון יטמלאָמאַצקע ,,31
ביי טייל קאָכט מען זיך ,ביי אַנדערע האָט ער געמאַכט אַ נייעם
וויץ ,װאָס פינקלט איבער אין אַ געלעכטער פון טישל צו טישל.
היינט קומט פאָר דער גט .קלאַראַ סעגאַלאָוויטש האָט שוין לאַנג
פאַרגעסן אָן דער יטראַגעדיעי .מען זעט זי אין אַנדערע קרייזן
זי איז איצט שטילער ,ערנסטער און לירישער .איר קליידונג איז
אַ באַשײדענע .זי איז יגרימירט געזעלשאַפטלעךי .איר נאָמען
זעט מען אָפט אין די צייטונגען פון אַן אַנדער ריכטוג .זי איז
היינט די פרוי פון אַן אַנדערן און אַלץ איז צוגעאַרדנט צו איר
נייער ראָל .אָבער דער ששרייבער סעגאַלאָויטש זאָרגט פאַר דעס
גט .ער וויל ,אַז די וועלט זאָל וויסן ,אַז ער איז נישט מער קלאַראַס
מאַן .ער שרייבט אַפּילוֹ אַ ראָמאַן {,אונדזער פרויײ | וועגן דער
|

װראגעדיע".

|

ב .קוטשער שילדערט איר גט מיט סעגאַלאַװיטשן 
,קלאַראַ סעגאַלאָוויטש אינטערעסירט עס נישט .וויפל די
ווייבער באַמיען זיך אויך קלאַראַן אַריינצוציען אין זעס ששמועס,
העלפט עס נישט .זי זיצט עװויגנדיק .די בליקן איינגעגעסן אין
אַ בילדל אױף דער וֹאַיַט .ציט האַסטיק דעם סיגאַרעט ,לאָזט
אַרױס קנוילן רויך ,קלאַפּט אָפּ דעם אַש אין מיין טעלערל קאָמ-
פּאָט ...נישט קיין נייעס קלאַרעס זיצן אַזױ .מ-איז עס ששזוין
געוווינט .מיווייסט  --סיאיז נאָך אַלץ אַזױ פריש .אַזױ פריש...
יאָ ,אַ פיינלעכער מאָמענט געווען דעמאָלט .ביידע זיינען געווען

דענערווירט .ביידע האָבן גערעדט שטיל ,אָבער אַנטשלאָסן זי
ווילן זיך גטן...

זי בעטן

כיזאָל מיטגיין

מיט זי צום רב...

געוואוסט וועגן װאָס עס גייט .געוואוסט ,עס איז אַ מעשה מיט
אייפערזוכט ,נאָר אַלץ איינס ,מיטאָר עס נישט דערלאָזן ,אפשר
וועלן זי פאַרט איינזען ,סיאיז אַ משוגעת .נאָר זיי האָבן ניעזט
איינגעזען...
אַ .לערמאַן ,וועלכער האָט זיך איבער זי יאָ מרחם געווען און
נאָך דעס אייגענעם טאָג אַוועקגעפירט זיי צום ווינקלירב אויף
סטאַווקע איין און פערציק ,דערציילט ,אַז דער גט האָט געדויערט
נישט מער פון צען מינוט .. .אַז אַהײמגײענדיק האָט סעגאַלאַ-
וויטש זי געפירט אונטערן אָרעם ,אַז בייס געזעגניין זיך ,נעבן
זייער טױער ,אויף דלוגע גאַס ,האָבן זיך איר באַוויזן טרערן אין
די אויגן אוואו וועסטו איצט גיין? ...וואו וועסטו איצט זוכן אַ
געלעגער?ײ ..ער האָט ניט געענטפערט ,געזאָגט אַ גוטע נאַכטײ,
געקושט

איר אין שטערן

און ביידע האָבן געוױינט/...

היינט קומען זיי וױיטער אין פאַריין,

באַזונדער.

ער זיצט נאַזוודֶעך .זי

רעדן נישט צו זיך .מיידן זיך אויס .אָבער ,מ'זעט

מיזעט  --זיי זיינען ניששט

 -ביידע לעבן עס שטאַרק איבער.פריי איינער פון אַנדערן...
איצט איז ער נישטאָ .סעגאַלאָויטש .נאָך אױף מיטאָג נישט
געווען .מעגלעך ,אַז אויך דאָס איז די סיבה פון אין איצטיקער
אַביסל צו שטאַרקער צעטראָגנקייט ,פון איר עקשנותדיקן קוקן
אויפן בילד ,װואָס נעבן דער טיר"..
ס ..באַטײליקט זיך דערנאָך אין גאָגאָלס ,רעװויזאָר" ,אין זשו"

לאַווסקיס ,שבתי צבי" ,און אין  ,5291אין ,צענטראַל"-טעאַטער
(א'ד פון משה ליפּמאַן) אין אֵל .דיומאַס ,קין" (איבערזעצט פון
זלמן זילבערצווייג) און מיט אַברהם מאָרעווסקי אין אַלטער קאַי
ציזנעס ,דער דוכוס" (ראָל ,נחמהלע") װעגן װאָס ד'ר וייכערט

שרייבט, :װוילד רייסט זיך סעגאַלאָװיטשס נחמהלע פון די קייטן
װאָס דורות האָבן געשמידט".
און אַברהם מאָרעווסקי ,וועלכער האָט מיט איר געשפּילט אין

ד,וכוס" אין װאַרשע ,שרייבט ,דאָ מוז געזאָגט ווערן .אַז די װאַר-
שעווער אויפפירונג האָט נישט געהערט צו די בעסטע צװישן די
אַלע פאַר די יאָרן ,הים ,נחמהלע" האָט אין ערגעץ נישט געהאַט
אַזאַ גלענצנדיקע פאַרקערפּערין װי עס איז געװוען קלאַראַ סעגאַי
לאָוויטעז ,און קלאַראַ סעגאַלאָװויטש איז (חוץ ,אפשר, ,ציוויען" אין
,יאָשע קאַלב" צען יאָר שפּעטער) נישט געווען אויף אַזאַ מדרגה
;:קטריסע וי אין אָט דער ראָל (מ,ערי" אין ,,מאָטקע גנב" איגנאָ-

ריר איך; דאָס איז געווען פּשוט אַ שפּרונג פון פאַיַעל איף די
בינע-ברעטער)" .אין  6291האָט ס .זיך באַטײליקט אין ,ווניט" אין

זיגמונט טורקאָווס אויפפירונג פון גאָלדפאַדענס ,לא תחמוד",
 82שפּילט ס .אַ האַלבן סעזאָן אין ריגער יידישן מעוטים
טעאַטער (אָנפירונג  ---אַל .שטיין) און זינט  9291פאָרט זי אַרום
אַנדערהאַלבן יאָר מיט שטיינס ,ווילנער טרופּע" איבער רומעניע,

אונגאַרן אין טשעכאָסלאַװאַקײ:.
זלמן זילבערצווייג שרייבט:

/
-

;אין  5291בין איך אָפּגעפּאָרן אין דעמאָלטיקן פּאַלעסטינע.
און ווען איך בין עטלעכע יאָר שפּעטער געקומען צו גאַסט אין
פּויל ,האָב איך שוין געטראָפן קלאַראַן אַ באַרימטע יידישע
שוישפילערין ,געגט פון לאַפּאַן ,פון סעגאַלאָוויטש און פון מענ-
דעלסאָן .איינמאָל ,אַהיימקומענדיק אין וואַרשע ,אין האָטעל ,וואו
קלאַראַ האָט אויך געווינט ,און וואו זי איז ,װוי עס פלעגט
דעמאָלט אָפט פּאַסירן ,געלעגן קראַנק ,האָב איך געפונען אַ מעל-
דונג ,אַז זי וויל מיך זע איך בין אַרײן צו איר אין צימערר.
זי איז געלעגן אין בעט וי אין אַ דעליריום .דאָס גאַנצע פנים
האָט וי געברענט ביי איר .די הוט פון געזיכט איו געווען איינ-
געפאַלן .די שטענדיק אַרױסשטאַרנזיקע קי-באַקן זיינען איצט
געווען נאָך בולטער .זי האָט גערויכערט און געשמייכלט .מיר
האָבן פאַרצויגן אַ שמועס ,דוקא אין אַ פריילעכע ששטימונג ,ניעסט
וי סיװאָלט געלעגן אַ חולה מסוכן ,װי זי איז געווען דעמאָלט.
כאָטש זי האָט זיך צום וויפלטן מאָל אַרױסגעריסן פון מלאך
המות .דאָס געשפּרעך איז אַוועק אויף אַן אינטימטר ליניע או
איך האָב מיר דערלויבט אין שפאַס איר צו זאָגן ,דו וױיסט,
קלאַראַ ,אַז מיר ביידע האָבן נאָך קיינמאָל צוזאַמען נישט ,גע-
זינדיקטײ .אירע גרויסע אױגן זיינען נאָך גרעסער געװאָרן און
אַ צינישער שמייכל האָט זיך אַרױסגעשלײכט פון אירע ליפן
איך זינדיק? איך דין דערמיט גאָטוי .ווען איך האָב שפּעטער
נאָכגעטראַכט וועגן איר לעבן ,בין איך געקומעי צום באַשלוס,
אַז זיאיז געווען אַ טיפּישע יידישע מאַדאַס באָווערי ,איינע פון
יל
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לעקסיסאָ ן פון יידי
יענע ,װאָס ביי די אומות העולם האָבן זיי ,דורך עקספּלאַָאַטירן
זייער פרויען-כח און חן געענדערט טיילמאָל

וועלט טאַסירונגען".

צוריקגעקומען אין פּױלן ,טרעט זי אַרײן אין פעברואַר 0291
אין 'קאַמינסקי'-טעאַטער ,װאָס װועױט אָנגעפירט דורך אַ טעאַטער-
געזעלשאַפט און שפּילט מיט סאַמבערגן אין זיין רעפּערטואָר .דעם
 5אַפּריל  0291טרעט זי דאָרט איף אין ,ווניט' א'ר פון דו-
הערמאַן אַלס א,סתר ,דעם טויבנס טאָכטער" אין דוד בערגעלסאָנס
,דער טויבער"; דעם  5נאָוועמבער  0291באַטײליקט זי זיך אין
געאָרג ביכנערס ,דאַנטאָנס טויט" א'ר פון ד"ר מ .ווייכערט ,וועל-
כער שרייבט וועגן איר שפּילן:

,גרויס קאָכעניש אין טעאָטער-וועלטל האָט אַרויסגערופן דאָס
איינטיילן די פרויען-ראָן .די ערשטע אַקטריסע פון טרופע איז
געווען קלאַראַ סעגאַלאָוויטש ,זייער באַליבט ביים טעאַטער-עולם.
איז איר געקומען הן על פּי מנהג און הן על פי יושר די ראָל פון
ליסיל ,דעמולענס פרוי .געגעבן האָב איך די ראָל (צו) האָלצער.
; ..ליסיל איז אַ הויך-טראַגישע געשטאַלט ,װאָס דערמאָנט שעקס-
פירט אָפּעליאַ .אין דער פאָרלעצטער סצענע גיט וי אַ געשרי אָן
ווערטער .כיהאָב געוואוסט ,אַז קלאַראַ װעט דעם דאָזיען אויס-
קלאַראַ סעגאַלאָוויטש האָט אָפּ-
געשריי נישט קאָנען טאָן
געשפּילט די ראָל פון דאַנטאַנס פרוי זשילי ,מיט פרױישער
:
צאַרטקײט און איידלקייט".
,ער טויבער":
נחמן מייזיל שרייבט וועגן ציר שפּילן אין ד
,קלאַראַ טעגאַלאָוויטש האָט גוטע מאָמענטן (איבערהויפט אין
דריטן אַקט .אין דער ראָלע דאַרף מען אָבער מער וירקן מיט
אינערלעכע איבערלעבונגען וי מיט אויסערלעכע באַװועגװגטו
ביי בערגעלטאָנען זיינען בכלל פרויען מער עװוייגערינס וי רעך-
נערינס .איר טראַגעדיע דאַוף זי איבערלעבן אין זיך .זי דאַרף
באַגראָבן אין זיך אירע יסורים און נישט אַרױסשרײען זיי".
וועגן איר שפּילן ר
,אָזע" אין גאָטעספעלדס ,פּרנסה' האָט די
גאַנצע פּרעסע זיך אָפּגערופן זייער גינסטיק .אַזױ שרייבט י ,מ .ניי-
מאַן, :קלאַראַ סעגאַלאָװויטש איז לייכט און גראַציעז .זי זינגט ,שפּילט,
קאָקעטירט ,לאַכט? .י .פּערלע שרייבט, :קלאַראַ סעגאַלאָװויטש

האָט אָפּגעטרײסלט פון זיך דאָס אַמאָליקע קרעכצעניש און קווע-
טשעניש ,װאָס פאַרשיידענע רעושיסערן האָבן אויף איר אַרויפנע-
צויגן .דעם טאַנץ אין לעצטן אַץט האָט זי נישט אָפּגעטאַנצט ,נאָר
אויסגעוונגען" .ב .שעפנער שרייבט, :קלאַראַ סעגאַלאָװויטש האָט
געשפּילט איר ראָל מיט אַ סך חן און פרייקייט .זי איז געווען אַן
אויסגעצייכנטע פאַרפירערישע אלמנה" .אלחנן צייטלין שרייבט:

,קלאַראַ סעגאַלאָוװויטש האָט מיט איר אײגנאַרטיקע דיסקרעטקייט
געצייכנט אַ פיינע ,פולבלוטיקע געשטאַלט" .,שאול װאַגמאַן שרייבט;
,די ראָל פון קלאַראַ סעגאַלאָװיטש איז אַ סינטעז פון ווייבלעכקייט
און אפשר די בעסטע ראָל אין רעפּערטואַר פון אָט דער גלענצנדער
,לאַראַ סעגאַלאָוויטש איז זייער
אַרטיסטקע" .נחמן מייזיל שרייבט :ק
פיין אין אירע ראָלן .אין דריטן אַקט זינגט זי מיט האַרץ און טאַנצט
אָפּ שיין און לייטיש און חנודיק דעם טאַנץ".
שפּעטער שפּילט ס .מיט ד"ר באַראַטאָו ,מנחם רובין און לידיאַ
פּאָטאָצקאַ

אין

{אָוואָשטשי -טעאַטער

(,מאַרוסיא?

אין

באַבעלס

;בעני קעניג? און ,ליבעלע? אין גאָלדפאַדענס ,קוני לעמעל?).
צגם סעזאָן  23713291טרעט זי אַרײן אין 'עליזעום'-טעאַטער אָנ"
פירונג  --ד"ר וייכערט) ,וואו זי שפּילט די ראָל ,קלאַראַ" אין
אַשס ,רעוורענד ד"ר זילבער" .וועגן איר שפּילן די ראָל ,שרייבט
2293

שן

טצעאַ טעד

ד"ר ווייכערט, :קלאַראַ סעגאַלאָװויטש האָט געהאַט דעם פאַרפי-
רערישן חן פון דער יונגער פרוי זילבער .נישט פוסטקייט און
לייכטזיניקייט האָט זי געשטויסן אין די אָרעמס פון געליבטן ,נאָר
אינעװייניקסטער אויפבאַגער קעגן דער שטרענגקייט פון דער אַל-
טער פרוי זילבער .די חרטה פון דער צוריקגעקומענער איז געווען
|
אַן ערלעכע און טיפע".
וועגן איר שפּילן אין אַשס ,רבי ד'ר זילבער"

מייזיל:

שרייבט

נחמן

געווען אויך אַ פּאָר מאָמענטן ביי קלאַראַ סעגאַלאָוויטש ,ווען
זי האָט אויפגעהערט צו זאָגן די שווערע עברי פון דער פיעסע
אן אָנגעהױבן אַרוױסצופליסטערן אייגענע ווערטער -וױיטיקן
אָבער אץ אַלגעמײן ,אינגאַנצן גענומש,

האַט דאָס שפילן זיך

נישט דערהויבן וייט איבער דער פיעסע".
און וועגן איר שפּילן שפּעטער א'ר פון יעקב ראָטבאַום אין ה,

לייוויקס אָרעמע

מלוכה" ((,,בעטלער")

שרייבט

ד"ר

וויכערט:

,די פרױען קלאַראַ  סעגאַלאָװיטש אין רחל האָלצער האָבן
געשאַפן געראָטענע געשטאַלטן אין דער בעטלער-סביבה" .דערנאָך

איז ס .מיט דער זעלבע טרופּע .געפאָרן איבער דער פּוילישער פּראָ-

ויינץ און פאַרענדיקט דעם סעזאָן מיט בערטאַ גערסטין אין לאָדזש,
ס .איז אויך צוזאַמען מיט זיגמונט טורקאָוו ,מאָרעװסקי .,מנחם
רובין .,געניאַ שליט ,אַל .שטיין ,אַ מיטגליד פון פ
,אַקט?? (פאַריי-
ניקטער אידישער קונסט טעאַטער) װאָס שפּילט אין
1
9
2
3
די פּיעסן
,פאַרקויפטע נשמות" פון א .נירוא , ,ד'ר לעווי" פ
ו
ן
מ
.
ג
א
ָ
ל
ד
, ,אין
קריזיס" פון א .קאציזנע און ,אױספאָרשונג" פון אַלסבערג און האַזע,
און פאַרענדיקט דאָס יאָר (דעצ )3391 .מיט באַטײלילן זיך מיט אַל,
גראַנאַך אין װאָלפס ,פּראָפעסאָר מאַמלאַק" ( ,די געלע לאַטע") אין
ואַרשעװער 'קאַמינסקי'-טעאַטער,
און װעגן ס'.ס לעצטע עפנטלעכע
מונט טורקאָו:

אונטערנעמונג

שרייבט

זיג-

,סיאיז אויפגעקומען קלאַראַ סעגאַלאָוויטשס טעאַטער .לכת-
חילה האָט דאָס געזאָלט זיין אַ טעאַטער מ'ט ספּאָראַדישער פאָר-
שטעלונגען פּאַר יוגנט .זייער ערשטע אױיפפירונג פט דער - 3,
ישופמאַכערין" אין מאַנגערס באַאַרבעטונג ,האָט דערמוטיקט די
אָנפירונג צו פאַרוואַנדלען דעם פּרואוו אין אַ סטאַנילן טעאַטער,
געבױט אױיף געועל?שאַפטלעכער אונטערשטיצונג.

 ...קלאַראַ סעגאַלאָוויטש האָט אויך מיט מיר אונטערהאַנדלט
/וועגן אויפפירן און שפּילן דעם ,קעניג ליר"ײ .איך האָב עםס ,ליי-
ד|ער ,נישט געקאָנט פאַרווירקלעכן צוליב מיין פּלוצימד'קן אָפּ-
פאָרן קיין אױסלאַנד .זי האָט געגעבן אַן אַנדערע ששעקספי)-
פּאָרשטעלונג  --דעם ,שטורעם" צו וועלכן זי האָט אַנגאַזש רט
דעם גרויסן פוילישן רעזשיסער לעאָן שילער .שילער איז שטאַרק
געטאַדלט געװאָרן פון דער רעאַקציאָנערער פרעטע פֹאַר זיין
ווערן אַ יידישער יפּאַראָבעקי נמשרת) ,אָבער דער דאָזיקער פַּראָ
גרעסיווער קינסטלער האָט זיך עס ויניק גענומען צום האַרצן
און באַרײיכערט דאָט יידישונ טעאַטער מיט אַן ערשטער שעק-
ספּיר-פאָרעשװעלונג פון אַ הויכער קינסטלערישער זוגהי.
נחמן מייזיל שרייבט װערן איר שפּילן א ן גאָלדפּאַדען-מאַנגערס
כ,שוף-מאַכערין":
;מירעלע (קלאַראַ סעגאַלאָזויטש) האָט פיינע מאָמענטן ,אָבער
פאַר דער ראָלע פאַרערט זיך מער וױיכקייט ,מער ליריזם ,און
עס איז דאָך סוף כל סוף אמַעשהלע ,אַ סענטימענטאַלע מעששהלע.
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דרדושים באַ נד
עס איז געווען אַ גלענצנדיקע פאָרשטעלונג און עס איז
געווען באַזונדערס מחיהדיק צו זיין אין טעאַטער און צו זען
וי הונדערטער און טױזנטער קינדער און יוגנט האָבן באַגײיס-
טערט אויפגענומען די לעבעדיקע שפּילעוודיקע בילדער און
סצענעס .און מוראדיק און אומהיימלעך ווערט ,ווען דערמאַנט
זיך ,אַז אַ גרויסער טײל פון יענער יוגנט (די קינדער פון מיין
ברודער אַריינגערעכנט) זיינען דורך דער נאַצישער בעסטיע,
צװזאַמען מיט אַ גרוױיסער טײל פון די שױישפּילער ,אומגעבראַכט
געואָרן אין פאַרשיידענע אװזיסראָט-ערטער.
די פאַרעוטעלונג האָט געצויגן טויזנטער יוגנט פון אַלע שיכטן
פון דער יידישער באַפעלקערונג .דערנאָך איז זי געגעבן געװאָרן
מיט גרױס דערפאָלג אין דעם יסקאַלאַי-טעאַטער .זי איז גע-
גאַנגען איבער הונדערט מאָלֵי.
ד"ר

מ .ווייכערט

שרייבט

אויספירלעכער

וועגן דעם

ענין:

 7391,האָט קלאַראַ סעגאַלאָוויטש מיט דער אונטערשטיצתג
פון דער יידישער שול-אָרגאַניזאַציע געשאַפן אַ ,טעאַטער פאַר
יוגנטײ; עפענענדיק עס אין ינאָוואָשצײ מיט איציק מאָנגערס אַ
באַאַרבעטונג פון גאָלדפאַדענס ,,כישופמאַכעריןײ ,וואו ער פירט
אַריין נייע פּערסאַנאַזשן ..אַ געשעעניש אין יִדישן טעאַטער
איז געווען די צוױיטע אויפפירונג פון דאָזיקן טעאַטער ,װאָס
האָט געביטן זיין נאָמען אויף פּאָלקס-און יוענט טעאַטער" און
פאַרבעטן מ .מאַזאָן פאַר אַן אַדגזיניסטראַטיוון דירעקטאָר .לעאָן
שילער האָט ביי דער רעזשי-מיטהילף פון מ .וויסקינד אויפגע-
פירט ששעקספירס אשטורעם" .ד.י פרעמיערע איןז פּאָרגעקו-
מען אין לאָדזשש ,אָקטאָבער  .8391מיט דער דריטער פּרעמיערע
האָט די אָנפירונג פון טעאַטער מיך מכבד געווען .אויסגעקליבן
האָר איך אַ פיעסע איבער וועלכער יעקב פּרעגער האָט געאַרבעט
און װאָס האָט זיך גערופן ,קאָפּעלע צולאַכעסײ .דער סיזשועט
איז געווען וי אָנגעמאָסטן פאַר אַ יוגנט-טעאַטער.. .דער מחבר
האָט איבערגעאַרבעט די פיעסע איינמאָל און אַ צוױיט און אַ
דריט נמאָל) ,אָבער ערשט בעת די פּראָבעס האָט ער זי דערפירט
צום סאַמע לעצטן גלגול.. .פון קאָפּעלע צולאַכעס" איז
געװאָרן מ,יילעך פריילעך"ײ ..די פרעמיערע איז פאָרגעקומען
דעם 2טן דעצעמבער  8391אין לאָדזש און האָט שטאַרק אויס-
גענומען .שפעטער איז די פאָרשטעלנג געגאַנגען אין ואַרשע-
ווער ,נאָװאָשטשײײ.
"דר ווייכערט רעדט אַרום די שװעריקייטן ,װאָס די פּולישע
רעגירונג האָט געמאַכט פאַר ,יונג טעאַטער" ,װאָס האָט זיך שוין
געדופן ,ניי טעאַטער" ,און;
,סיאיז געװואָרן קלאָר פאַר אתדז ,אַז וייטער װעלן מיר
נישט קאָנען עקזיסטירן אָן אַ געזעלשאַפטלעכן אָנשפּאַר .די
מיטאַרבעט פון דער אָנפירונג פון ,פאָלקס-און יוגנט-טעאַטער"
מיט דעם געזעלשאַפטלעכן קאָמיטעט אַרום דעם דאָזיקן טעאַטער
בי דער אויפפירונג פון ,מיילעך פריילעך" האָט מיך געבראַכט
אויפּן געדאַנק פאָרצולייגן אַן אָרגאַניזאַציאָנעלע פאַראייניקונג
פון ביידע אַנסאַמבלע .קלאַראַ סעגאַלאָויטש האָט אַרוױסגע-
וויון זעלטענע מעלות װי אַן אָנפירערין פון טעאַטער .זי האָט
יעדעס מאָל איינגעשאַפט צו דער צייט די נייטיקע געלט-מיטלען
פאַר אַן אויפפירונג .זי האָט זיך מיט קלוגשאַפט ,טאַקע און
חברישקייט באַצױגן צו די מיטגלידער פון דער טרופע ,האָט
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געוועקט צוטרוי און דרך-ארץ ביי די אַרטיסטן ,רעזשיסערן,
סצענאָגראַפן ,מוזיקערס .זי האָט געקאַנט מוותר זיין אױף אירע
אַקטיאָרישע און פרויישע אַמביציעס  --דאַכט זיך ,דער איינ-
ציקער פאַל בי אַיידישער אַקטריסע .נאָך די ערששטע צוױי רע-
פּעטיציעס פון ,מיילעך פריילעך" האָט זי די ראָל פון צירעלען
אָפּגעטראָטן פון אייגענעם ווילן דער יונגער צפורה פיינזילבער
פון ;יונג טעאַטערײ-אַנסאַמבל.
מיין פּראָיעקט צו פאַראייניקן אָרגאַניזאַציאָנעל ביידע טרופּעס
איז אַקצעפּטירט געװואָרן דורכן געזעלשאַפטלעכן קאָמיטעט .אין
בראַק ,ביים בוג ,וואו מיר האָבן אַלע  --מיט אונדזערע משספּחות
 -פאַרבראַכט דעם זומער-אורלויב ,און שפּעטער אין וואַרשע,וואו מאַזאָ מיט זיין פרוױ א .גאָלדינבערג האָבן געוווינט .בי
קלאַראַן אין דירה אויף זשאָליבאָזש ,האָבן מיר אַרומגערעדט אַלע
פּרטים און אױיסגעאַרבעט דעם טעקסט פון שריפטלעכן אָפּמאַך,
וועלכער האָט אױיפן קומענדיקן טעאַטער-סעזאָן פּאָרויסגעזען
אונטער דער אַפּוטרופּסות פון געזעלשאַפטלעכן קאָמיטעט ,צוױי
שפּילנדיקע אַנסאַמבלען אונטער איין אָנפירונג ,װאָס האָט באַ-
דאַרפט באַשטין פון קלאַראַ סעגאַלאָווישש װי דעם דירעקטאָר,
מ .מאַזאָ װי דעם אַדמיניסטראַטיון ,און מיך וי דעם קינסטלע-
רישן אָנפירער .די דייטשע אינװאַזיע אין פױלן האָט געמאַכט
אַ סוף צו די אַלע טעאַטער-פּלענערײ.

וועגן אירע לעצטע יאָרן און איר טראַגישן סוף שרייבט יאָנאַס
טורקאָוו אין זיין בוך ,פאַרלאָשענע שטערן":

,קלאַראַ סעגאַלאָוויטש האָט זיך אַרומגעטראָגן מיט גרויסע
פּלענער ,װאָס ואָלטן ,ביי איר ענערגיע און אייזערנעם וילן,
זיכער רעאַליזירט געװאָרן ,ווען נישט דער אויסבראָך פונם קריג,
;ווען די דייטשן זינען אין יאָר  9391אַריין אין וואַרשע ,האָט
זיך קלאַראַ סעגאַלאָוויטש ,פנקט װי דער גאַנצער דאָרט-
איבערגעבליבענער קולטור אַקטיון ,געשטעלט צו דער אַרבעט
אין דער יידישער סאָציאַלער אַלינהילף .פון אָנהײב האָט זי
געאַרבעט אין דער דורך מיר אָנגעפירטער אָפּטיילונג פאַר נשזר-
פים ,וואו זי האָט מיט האַרץ און געפיל זיך באַצױגן צו די אומ-
גליקלֶעכע נשרפים און פּליטים .ששפּעטער איז זי אַריבער אויף
אַ פאַראַנטוואָרטלעכן פּאָסטן אין דער מלבושים אָפּטײילונג ,וואו
זי האָט שױן געאַרבעט ביזן סוף ,פאַרנעמענדיק דאָרט אַ לֵיי-
טנדיקע שטעלע .זי האָט אױך אַ סך אויפמערקזאַמקייט אַרױס-
געוויזן די קינדער-אַנשטאַלטן ,װי ימעדעס סאַנאַטאָריעי אין
מיעדזשין ,נעבן װאַרשע :אַנשטאַלט פאַר דעפעקטיוע קינדער
אין אָטװאָצק; יאַנוש קאָרטשאַקס הײים און אַלע אינסטיטוציעס
'
פון יצענטאָסי ,יטאָזי ,איאַ.
נאָכן
קלאַראַ

אױסבראָך

און איז

נישט

אַנשטאַלטונגען

אויפגעטראָטן

פאַר בעסער
געהאַלטן
מיט

טעאַטער.

געװאָרן,

.אַ
שעוער

בעסערן
חודש
געטאָ,

ביזן

אויף

קיין שום
אָבער

וועגן שאַפן אין געטאָ
נישט

ווייל

אַ פאַנאַטישע
דעס

טעאַטער

שױין

און אימפרעזיעם.

האָט זי געחלומט

לעב

פונם

סעגאַלאָוויטש

קריג

קיין

סוף

פון
מער

נישט

טעאַטער

ליידנשאַפט

איז

איר
נישט

געווען

געשפּילט

אַרטיסטישע
געקוקט

אַ קליין

איין קאָנפערענץ

לעבן,

האָט

אױיף

פאַר-
דעם

יקונסטווינקלי

איז וועגן דעם

אָפּ-

סטיכיע,

איר

איר

האָט זי געבונדן

מיטן

טעאַטער,

טעאַטער,

פאַרן
יוני

אָנהײב
,2491

פון

דער

ליקװידאַציע

זיײינען

מיר,

אַ גרופע

אין

װאַר-

קולטור-טוער,
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לעלסיקאָן

פון

צווישן וועלכע עס האָט זיך אויך געפונן קלאַראַ סעגאַלאָוויטעש,
געזעסן אין יאַרטיסטגאָרטױ אויף דער מילנע גאַס און זיך
באַראָטן וועגן טרױעריקן מצב פון אנדוער יידישן טעאַטער,
װאָס איז צו יענער צייט געגאַנגען באַרג-אַראָפּ,
קלאַראַ סעגאַלאָוויטש האָט ,צוזאַמען מיט איר מאן ל .ניישטאַט
(מיטדירעקטאָר פונם װאַרשעווער ידזשאַינטי) פאָרגעלייגט הילף
און מאַטעריעלע ששטיצע פונם ידזשאַינטי ,אַוועקצושטעלן אין
געטאָ אַ ריין קונסט-ווינקל ,װאָס זאָל נישט גיין ימיטן שטראָס',
נאָר דינען דער שיינער ,ריינער טעאַטער-קונסט.
מעגלעך ,אַז ווען דער חורבן פונם וואַרשעווער געטאָ װאָלט
זיך נאָך אַזױ שנעל נישט אָנגעהױבן ,װאָלט דער פּראָיעקט רעאַ-
ליזירט געװאָרן ,וייל די פּרואוון ,ואָס זיינען דורך אַנדערע
געמאַכט געװאָרן אין דעם פּרט ,האָבן געוויזן ,אַז אויב מען וועט
נאָר די דייטשן קאָנען יפאַרשיטן די אױיגף ,קאָן אַ בעסער
טעאַטער האָבן דערפאָלג.
אין געטאָ איז געווען אַ צייט ,ווען יידן װואָס ואָבן געהאַט אַ
סך געלט) ,האָבן זיך אויסגעאַרבעט פאַלשע אויסלענדישע פעסער,
אַז זיי זיינען מכלומרשט בירגער פון דרום-אַמעויקאַנער און
צענטראַל-אַמעריקאַנער לענדער ,כדי אַזױ אַרום צו קאָנען אַוועק
פון פּוילן .געציילטע מענטשן איז געלונגען אַ דאַנק די דאָזיקע
פּעסער אַרױסצובאַקומען זיך פונם דייטשישן גיהנום .קלאַראַ
סעגאַלאָוויטש איז אויך געווען פאַרזען מיט אַזאַ פּאַס ,וי אַן אַר
גענטינער בירגערין .זי האָט אָבער נישט געהערט צו די מזל-
דיקע .אַ פאַר טעג פאַרן אַנהײב פון דער ליקווידאַציע פון װואַר-
שעווער געטאָ ,האָבן די דייטשן געמאָלדן אַלע אויסלענדישע ביר-
גער-יידן אַז זי זאָלן זיך תיכף מעלדן מיט זייערע דאָקומענטן
און זאַכן אין ,פּאַוויאַקײ (תפיסה) פון װואַנען מען וועט זי אָפּשיקן
קיין אױסלאַנד אין זייערע היים ערטער .דער יפאַװויאַקי האָט
געדאַרפט דינען װי אַ יקאַראַנטיןי .צו די לייכטזיניקע מענטשן,
װאָס האָבן נאָך געהאַט צוטרױ צו אַ װאָרט פון אַ דייטש און
זיינען זיך רויק צוגעפאָרן מיט ירישקעס' אױף דזשעלנע גאַס
צום גרויסן ,פאַרקראַטעװעטן טױער ,װאָס האָט זִיך פאַר זי
גאַסטפרײינטלעך געעפנט ,האָט אויך געהערט אונדזער טייערע
קלאַראַ סעגאַלאָוויטש .אַ סך מענטשן האָבן זיי מקנא געווען און
זיי געהאַלטן פאַר געראַטעוועטע ,ווייל עס האָט דאָך אויסגעזען,
אַז אויב מען אינטערנירט אַלע אויסלענדישע בירגער פונם ואַר-
שעוער געטאָ ,איז אַ סימן ,אַז עפּעס גרייט זיך אין ישטעטלי
 -אַזױ האָט מען גערופן די געטאָ .און אַזױ איז טאַקע געוועןדעם -32טן יולי  2491האָט זיך אָנגעהױבן די שחיטה .זי האָט
אָבער נישט אויסגעמיטן די מכלומרשט אינטערנירטע אויסלענ-
דישע בירגער ,צוישן וועלכע סיהאָט זיך געפונען אונדזער
קלאַראַ",
רחל אױיערבאַך שרייבט;

אין די נאָכמיטאָגן פלעגט אין אאַרטיסטגאָרטױײ קאָנ-
צענטרירן אַן ערשט-קלאַסיקער אָרקעסטער .אַ קאָנפּעראַנסיע
פלעגט פאַװױילן דעם עולם .מענטשן האָבן געהאַט זייערע
שטענדיקע טישלעך .מען האָט געשפּילט אין קאָרטן מען האָט
זיך געטראָפן מיט באַקאַנטע .איבער אַ ריי טישלעך האָבן אַפילן

די מאָלערס אויסגעשטעלט פון עפעס אַ שטאָף עטלעכע גריסע
גאָרטן-שירעמס .אונטער איינעם פון זי פלעגט מען יעדן נאָכמי-
טאָג זען זיצן ,אַרומגערינגלט מיט אַ ברידזש-געזעלשאַפט ,די
שוישפּילערין קלאָראַ סעגאַלאָוויטש .אַן אָנגעטוענע  --מעשה קור-
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אָרט  --אין אַן עלעגאַנטן גרויסן שטרוי-הוט אויפן גרוי-געוואַ-
רענעם קאָפּ ,האָט זי פּאַרשפּרייט אַרום זיך די אַטמאָספערע פון
שאַרפזיניקן הומאָר ,פון אָפּטימיזם .ביי איר טישל האָט מען
געקאָנט הערן די לעצטע געהיימע ראַדיאָ-ידיעות ,די ערשטע,
פריש-אַריינגעשמוגלטע אין געטאָ ,אַנטי-היטלערישע ויצן
דאָס איז געווען די צייט ווען די דייטשן האָבן אומעטום גע-
צייכנט זייער װױיקטאָרי .אויף די פאַסאַדן פון די באָן-הייף האָט
מען געלייענט די אויפשריפט ד,ױיטשלאַנד זיעגט אַן אַלען פראָנ-
טעןי, .דױטשלאַנד ליגט אַן אַלען פּראָנטען" האָבן פּויליעוע
יינגלעך פון ,קליינעם סאַבאָטאַזשײ איבערגעמאָלן אַזאַ אױפף-
שריפט אין װואַרשע.
,דויטשלאַנד זיעכט אַן אַלען פראַנטעןײ האָט מען געלאַכט
פון נייעם וואָרט-שפּיל ביי קלאַראַ סעגאַלאָוויטשעס טישל וען
די פוילישע פּאַראַפּראַזע איז צוזאַמען מיט געשמוגלטער עפּייז
אָנגעקומען אין געטאָײ.

און וועגן איר לעצטן עטאַפּ און טראַגישן טויט שרייבט יצחק
טורקאָוו"גרודבערג:
ידי לעצטע פּאָר יאָר פאַר דער (צוייטער וועלט )מלחמה איז
איר שוין שווער געווען אַרומצופאָרן און עפילן .די בלוט-שטורצן
האָבן זיך צו אָפט איבערגעחזרט .האָט איר פריינט (און שפּעטער-
דיקער מאַ) דער דזשאָינט דירעקטאָר נוישטאָט געגרינדעט פאַר
אין דער ערשטער
פאַר יוגנט".
איר דאָס ,טעאַטער
אויפפירונג  --מאַנגערס יכישופמאַכערין" (אין ראָטבאָוזס
בעי :די וױיטער-
רעזשי) האָט זי נאָך אַ צייט געשפילט.
דיקע פרעמיערעס  --שעקספּירס ישטורעסי אין דער רעזשי פון
באַרימטן פוילישן רעזשיסער לעאָן שילער ,אין יעקב פּרעגערס
ימלך פריילעך' אין וייכערטס רעזשי  --איז זי געווען בלויז
קינסטלערישע לייטערין .אַזױ האָט זי זיך שוין געמזט טעאַט-
ראַליש אויסלעבן ,ווייל סיהאָט געצאַנקט דאָס ליכט פון איר לעבן.
נישט צו פאַרגעסן איז קלאַראַ בעת דער שטאַוקסטער באָמ-
באַרדירונג פון װאַרשע ,וי זי קומט אויף לעשנע זי האָט דאָן
שוין געוווינט אויף זשאָליבאַזש) ,צו נעמען אין עפּיטאָל אַרין
איר געטריי דינסטמיידל געניע ,וועלכער אַ שראַפּעל האָט אָפּ-
געריסן ביידע פיס .װי די צאַנקנדיקע קלאַראַ האָט דאָס איבער-
געלעבט  --דאָס איזן געווען אַ סוד פון דער אומגעהייערער וי"
טאַליטעט ,פון די איבערמענטשלעכע כוחות ,װאָס זיינען אין איך
געווען פאַרבאָרגן .אַ דאַנק די איבערמענטשלעכע כוחות האָט
זי מן-הסתם אויך איבערגעלעבט אַלע קריזיסן אין איר געזונט-
צושטאַנד ,אַלע בלוטשטורצן און אָנפאַל .און געשטאָרבן איז
זי דאָך גאָרנישט פון איר קראַנקייט ,נייערט פון אַ דייטשער
קויל אין וואַרשעוער פּאַוויאַקץ  --ערב דער גרויסער 'אויסזיך-
לונג-אַקציעי פון די וואַרשעווער יידן ,יולי  .2491אַזױ אין פאַר-
לאָשן געוואָרן איינער פון די צום מיינסטן פינקלנדיקע שטערנס
אויפן יידישן טעאַטער-הימל".
יוסף גיטלער-באַרסקי ,וועלכער האָט אין דער װאָרשעװער
געטאָ זיך פאַרנומען מיט טעטיקייטן לטובת די קינדער ,און ,אַלס
קאָמוניסט ,מיט פּאַרטײי-אַרבעט ,גיט איבער ,אַז ווען ער האָט דער"
ציילט צו ס ,.אַז דער אַלטער קאָמוניסטישער טוער יוסף לעװאַר-
טאָווסקי אָרגאַניזירט 'פּפַּר( -פּוילישע אַרבעטער פּאַרטײ) קעמער-
לעך' אין פאַרשײידענע קרייזן ,און אַז ער וויל מיט איר אָנבינדן אַ
קאָנטאַקט ,ווייל ער האָפט ,אַז זי װעט אים פאַרלייכטערן אָרגאַניזירן
פדּיפּר-אַרבעט צװוישן דער אינטעליגענץ און אינטעלעקטואַלן אין
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וװערן קין
טײל ,װאָס
קיין צוטרױי
כונות ,האָבן

תפיסה יפּאַװויאַקי און וועלן דערנאָך אַרױסגעשיקט
לאַנד ,אין זייערע היים-לענדער .דער גרעסטער
האָבן געהאַט אַזעלכע דאָקומענטן .נישט האָבנדיק
צו דער מעלדונג און חושד זייענדיק אין שלעכטע
באַשלאָסן זיך בעסער נישט צוֹ מעלדן).
אין די דאָזיקע טראַגישע טעג האָט מיר קלאַראַ סעגאַלאָוויטש
איבערגעגעבן ,אַז איר מאַן האָט אויסלענדישע בירגערשאַפט-
דאָקומענטן פאַר זיי ביידען און האָט באַשלאָסן זיי זאָלן זיך מעלדן
אין פּאַוויאַק ,ווייל ביי דער איצטיקער לאַגע אין געטאָ האַלט ער
דאָס פאַר דעס איינציקן ,אויב אפילו נישט זיכערן שאַנס זיך
צו ראַטעווען פון אומקום .קלאַראַס מאָן ,לעאָן נױשטאַט ,איז
געווען מיינער אַ גוטער באַקאַנטער .מיר האָבן צוזאַמען יאָרנלאַנג
מיטגעאַרבעט פאַר קינדער-פאַרזאָרגונג יצענטאָסי .איך האָב מיט
אים וועגן דעם ענין געהאַט אַ לענגערן שמועס .זיין באַשלוס איז
געווען אַ פעסטער :ער וװועט אױסנוצן דעם שאַנט צו ראַטעוען
קלאַראַ .קלאַראַ אַלײין איז געווען אויפגעטרייסלט ביז גאָר.
יבאַגלײט אונדז כאָטש אױף דעם טראַגישן וועגי  ---האָט זי מיך
|
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געבעטן.

יער געטאָ ,און אַז אירע פּערזענלעכע פאַרבינדונגען מיט די דאָזיקע
קרייזן קאָנען אַ סך העלפן ,האָט ס .באַלד געענטפערט ,אַז זי איז
זיך גרייט צו טרעפן מיט לעװאַרטאָװסקין:

ידאָס דאָזיקע געשפּרעך צווישן מיר און דער באַואוסטער
יידישער בינע-קינסטלערין קלאַראַ סעגאַלאָוויטש איז פאָרגעקומען
אָנהײיב פעברואַר  2491ביי אַ טישל אין איינעס פון די ווינציקע
קאַפע-הייזער אין ואַרשעווער געטאָ אױף לעשוטיגאַס נומ4 .
 ..די אויפגאַבע איז אָבער באַשטאַנען אין דעז ,אַז מען זאָל
זיך נישט באַגרענעצן בלוז צו די געוועזענע הברים פון דער
קאָמוניסטישער פּוילישער פּאַרטיי ,נאָר פאַרשפּרייטן די איין-
פלוסן פון דער נייער פּאַרטיי און צוציען צום איינהיישלעכן פראָנט
אַלע אָרגאַניזירטע אַנטי-פאַשיסטישע כוחות אין געטאָ .דערי-
בער איז אַזױ וויכטיק געווען די מיטאַרבעט פון אַזעלכע מענטשן
וי קלאַראַ סעגאַלאָוויטש ,וועלכע איז געווען נישט נאָר אַ גרויסע
קינסטלערין ,נאָר אויך אַ פּערזענלעכקייט מיט אַ שאַרפן געזעל-
שאַפטלעכן חושש און ראַדיקאַלע אָנשויונגען.
יוסף לעװאַרטאָווסקי האָט נישט איינמאָל או'סגעדריקט זיין
צופרידנקייט פון זיין מיטאַרבעט מיט קלאַראַ סעגאַלאָוויטש .זי
האָט נישט נאָר געהאָלפן אויסצוברייטערן די אָרגאָניזאַציאָנעלע
איינפלוסן פון פפּר אין געטאָ ,נאָר איך פאַרלייכטערט דעם
קאָנטאַקט פון דער פפּר אָנפירונג מיט די אָנפירער פון אַנדערע.
ריכטונגען,
זענלעך

מיט

אַ גרױסן

טייל פון וועלכע

זי איז געווען

באַפריינדעט.

סמאשוט.

סיאיז געווען אַ הערלעכער ,זונטיקער פרימאָרגן .דעם

דעם -81טן אַפּריל  2491האָט אונדז אויפגעטרייסלט אַ שרעק-
לעכע ידיעה .אין דער נאַכט פון -71טן אויפן -81טן האָט די
געסטאַפּאַ אַרױסגעצױגן פון די וווינונגען  35געטא-איינוווינער,
די מערהייט  --פון געזעלשאַפּטלעכן ,קולטורעלן אוֹן פּאָליטישן
אַקטיװו אין געטאָ ,און זיי דערשאָסן גלייך אויף די הויפן אָדער
נעבן טױער ,אויף דער גאַס ,איבערלאָזנדיק די קערפּערס פו די
דערמאָרדעטע אויפן אָרט .מיר זיינען געווען א'בערצייגט ,אַז
די רשימה פון די טוער האָט פאַר דער געסטאַפּאָ צוזאַמענגע-
שטעלט דאָס אַזוי-גערופענע ידרייצענטלי (די יאָגאַניזאַציע'
פון געסטאַפּאָדאַגענט גאַנצוייך ,וועלכע האָט געהאַט איר לאָקאַל
אויף לעשנע  31און געהאַט די נעמען און אַדרעסן פון כמעט
דעם גאַנצן געזעלשאַפטלעכן קאָלעקטיוס .אָנהייבנדיק פונם -81טן
טפריל  2491זיינען מיר אַ לאַנגע צייט נישט געשלאָפן אין דער
היים ,ריכטנדיק זיך יעדע נאַכט אױף וױיטערדיקע באַזוכן פון
געסטאַפּאָדאַגענטן .פונדעסטוועגן איז די אונטערערדישע אַרבעט
נישט איבערגעריסן געװאָרן אַפּילו אויף אַ טאָג .אין די דאָזיקע
עווערע טעג האָב איך נישט איינמאָל זיך געזען מיט קלאַראַ
סעגאַלאָוויטש .זי איז געווען שטאַרק באַאומרויקט ,מורא האָבן-
דיק מען זאָל נישט אַװעקנע:ען א ך נאַן .אָבער דעם קאָנטאַקט
מיט דער פּאַרטײ האָט זי נישט אָפּגעשוואַכט און אָנגעהאַלטן דעם
ענגן קאַנטאַקט מיט דער אונטערערדישער באַווטגונג.
(האַרט פאַרן -22טן יולי ,פאַרן אָנהײב פון דער ליקװידאַציע
און פאַרניכטונג פון די יידן אין דער ואַרשעוער געטאָ ,איז
אויף די װענט פון די געטאָ-מױערן אַרױסגעהאַנגען געװאָרן 8
מעלדונג ,אַז אַלע יידישע איינוװוינער פון דער געטאָ ,וועלכע
האָבן אויסלענדישע בירגערשאַפטס-דאָקומענטן ,דאַרפן זיך דעם
1טן

1299

יולי

מעלדן

אין דער

קאַנצעלאַריע

12טן

מיר געגאַנגען זאַלבעדריט; נישטאַט ,קלאַראַ און איך  --אין
דער ריכטונג צו פּאַװע גאַס .מעלדן האָט מען זיך געדאַרפט,
לקיט דער באַקאַנטמאַכונג ,נישט ביים הויפּט -אַרײ1גאַנג דורכן
טױער פון יפּאַוויאַק' אױף דזשעלנע גאַס ,נאָר ביי אַ הינטער-
אַרײנגאַנג צו דער קאַנצעלאַריע פון דער תפיסה ,ביי דער מויער
אויף פאַוויע גאַס .דאָס פּאָרפאָלק האָט געהאַט מיט זיך נאָר אַ
קליינעס האַנט-באַגאַזש ,וייל װאַליזקעס האָט מען ,לױיט דער
מעלדונג ,מיט זיך נישט געדאַרפט נעמען .שװוױיגנדיץ זיינען מיר
צוגעקומען צו דער תפיסה-מויער .קלאַראַ האָט געהאַט טרערן
אין די אויגן .מיר האָבן זיך אָפּגעשטעלט בי אַ קליינעם אַריין-
גאַנג אין פּאַװויאַק אַנטקעגנאיבער דער לובעצקע -גאַס .קלאַראַ
און איר מאַן האָבן זיך מיט מיר צעקושט .יווען וועלן מיר זיך
נאָך אַמאָל זען?י  --האָט קלאַראַ געזאָגט צו מיר מיט אַ פאַר-
שטיקטער שטימע .די טיר פון דער תפיסה האָט זיך געעפנט.
בשעת אין געטאָ האָט ,אָנהײבנדיק פון צומאָרגוט ,דעם 22טן
יולי ,גענומען בושעווען די מערדערלעכע יאויסזידלונגסי-
אַקציע ,און אין געשלאָסענע רייען זיינען איבער זי געטאָ גאַסן
געפירט געװואָרן צום אומשלאַג-פּלאַץ און פון דאָרט אין די טויט-
לאַגערן די ערשטע פּאַרטיעס יידן פון וואַרשעווער געטאָ ,האָבן
די היטלער-מערדער אויפן תפיסה-הויף פון יפּאַוויאַקי דורכגע-
פירט די עקזעקוציע פון די יידן מיט אויסלענזישע בירגער-
פּאַפּירן .צווישן זי איז אומגעקומען איינע פון אונדזערע גרעסטע
בינע-קינסטלערינס ,די איבערגעבענסטע געזעלששאפטלעכע טוע-
רין קלאַראַ סעגאַלאָוויטש צװאַמען מיט איר מאַו".
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ויולי  ,2491ווען איבער די כמעט נאָך ליידיקע געטאָ-גאַסן זיינען

פּער:

באַוואוסטער

באַנד

.

מלך ראַװיטש אין ,מיין לעקסיקאָן" כאַראַקטעריזירט זי אַזױ:
יווען איך בין דאָס ערשטע מאָל ,אין פרילינג  ,1291געוועזן
אין וואַרשע ,האָב איך אין זאַל פון ליטעראַטן-פאַדיין פאָרגעלעזן
מיינע לידער פאַר אַ קליינעס עולם .קיין עױינע מיידלעך האָבן
אין יידישן וואַרשע נישט געפעלט און נישט אויף די ליטעראַרישע
2300

לע

ססיקאָן

פון

פאָרלעזונגען .און דאָך שיין און אויפפאַלנדיק שיין איז עפעם
אַנדערש .אינמיטן פון מיין פּאָרלעזונג איז אַריינגעקומען נאָך
איין מיידל ,און כאָטש איך בין פאַרזונקן געוועזן אין מיין כתב-
יד ,האָב איך זי באַמערקט .זי איז געוועזן אויפפאַלנדיק שיין.
זי האָט געטראָגן אַ וייסן ,געפּאַסטן סוועטער .געוועזן מיטל-
הויך ,אַ שוואַרץ קלייד .די אַביס? צעפּאַטלטע

האָר פּעכעװואַרץ.

דאָס פּנים טונקל מיט אַ גרינלעכן שימער .די אױגן האָבן אַ
גרינעם און גאָלדיקן גלאַנץ געטאָ; דאָס טראַגיעוע ,ביי די ווינק-
לען אַביסל-אַראַפּגעלאַזטע מויל ,האָט אַ שמייכל געטאָן און באַ-
וויזן אַ שורה וייסע ציין .די שאַרפע ,לאַנגע נאָז ,מיט די דייט-
לעכע קיילעכדיקע גריבלעך ביי די פליגלען ,אַזעלכע דייטלעכע,
װאָס מען זעט געוױיינטלעך אין פּנימער פון געטשקעס ,האָב איך
אויך באַלד באַמערקט .אַזעלכע נעז מאַכן מענער העסלעך ,און
שיינע פרויען נאָך שענער ,וױייל עס פאָרערט פון זי מיט היץ און
ליידנשאַפט .אַזעלכע מיידלעך ,אַז זיי גיבן אַ קוק אױיף איינעט,
פילן זי באַלד אַנדערע מענער אָן מיט אייפערזוכט ,דעם אָנגע-

קוקטן  --מיט אַ ראָמאַנטישן הפקר .כאָטש אינמיטן לעזן האָב
איך ,בייס איבערמישו אַ בלעטל צווישן איין ליד און אַ צוייטן
דאָס אַלץ באַמערקט .איבריק צוצוגעבן אַז די צוייטע העלפט
פון מיין פאָרלעזונג האָט געהאַט אַ גרעסערן דערפאַלג .אָבער
איין מינוט איידער די רעציטאַציע האָט זיך געענדיקט ,איז דאָס
אויפפאַלנדיק שיינע מיידל אַװעק פון זאַל .זי האָט געהאָט א
באַגעגניש מיט דעם דיכטער ז .סעגאַלאָוויטעש".
און וועגן איר ווייבלעכקייט שרייבט מלך ראַװיטש:
יזי איז געווען די מאַכט הינטער דעם טראַן פון זיינע נסע-
גאַלאָוויטעזעסן לידער ,די טעמע פון כמעט אַלע זיינע דערפאָלג-

רייכע ראָמאַנען ,די שלעכטע אָדער גוטע שטימונג הינטער די
אומצאָליקע קליינע ,ששטימונגספולע דערציילונגען זיינע פון
עטלעכע יאָרצענדליקער .און אַפּילן אין יאָר  5491האָט ער איר
נאַך געווידמעט א סעריע פון יזכור-לידער און געשריבן
זיך

מיר

האכן

דאר

שפּעטער

געגט

האָב איך פארשטאנען

בײים

רב

און יאָרן ,יאָרן האָבן עס באַשטעטיקט,
אַז אונדזער

גט איז

ניט

קיין

גט

זי האָט נישט געהאַט קיין גענוג גוטע שטימע אױף איסצר
ה
װאַקסן אויף דער בינע אַזױ גרויס וי די גרויסע יידישע אַקטרי
סעס מיט די וועלט-נעמען  --די אַקטריסע קלאַראַ סעגאַלאָוויטש.
לאַנגע יאָרן דעם דיכטערס פרוי .סעגאַלאָוויטש האָט מיט אייבי-
קער ליבשאַפּט צו קלאַראַן זיך געפילט שטאַרק געשמייכלט ,װאָס
זי האָט ,נאָך דעס פאַרבינדן זיך מיט דעם באַוואוסטן עוּול-טוער
שלמה מענדעלסאָן ,און אפילו נאָך אַ צוױיטער פאַרבינדונג מיט
אַ באַוואוסטן געזעלשאַפטלעכן טוער ,אויף דער בינע זיך באַנוצט
מיט דעם נאָמען פון איר ערשטן {פאַקטיש צוױיטן| מאַן אָט
דער נאָמען איז געוועזן די אייביקע פאַר אַלעם זיכטבאַרע ,און
דאך אזא אַבסטראַקטע און אייביקע בריק צװוישן זײ .אַ בריק
איבער וועלכער מען גייט קײינמאָל נישט און דאָך איז גוט װאָס
זי איז דאַ-.. .און די שטאַרק געלעזענע ,און דורך זי יונגע לעזער.
ניין דורך אַלע לעזער באַליבטע ווערק סעגאַלאָיטשעס האָבן
אויך געוואונען אין אינערלעכער קראַפּט און אויסעוילעכער פּאָפּו
לאַריטעט .און אַז עס זיינען געקומען די אומרואיקע טעג ,און
זיי זיינען באַלד געקומען ביי אַזאַ אַליאַנס צווישן אַן איינזאַמען
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דיכטער אע אַן אויפפאַלנדיק שיינער פרוי ,וואָס איז אָן אַקטריסע,
האָט גאַנץ יידיש פּוילן מיטגעזיפצט מיט דעם דיכטערס לײדן
וי אַמאָל דייטשלאַנד מיט ווערטערס ליידן און מען האָט געלעזן
און געלעזן ,און סעגאַלאָוויטש האָט זיינע סודות נישט צו שווער
געמאַכט מיט צו קאָמפּליצירטע רמזים .יאָ ,אויך דאָס הײיליקע,
צניעותדיקע יידישע לעבן אין פּילן צווישץ די צויי מלחמות,
האָט געהאַט זיינע פּאַריזער סקאַנדאַלן וי אַמאָל פּראַנקרייך אין
דער צייט פון באַלזאַקן ,נאָר פון אונדזערע סקאַנדאָלן האָט געע-
מעקט מיט בששמים און מיט קידוש-זוין און הבדלה-ליכט האָבן
צוגעלויכטן צו די אָרגיעס אונדזערע ,די יידיש-גזלנישע .און קיין
שאָסן האָבן נישט געקראַכט ,קיין פּעטש אפילו נישט געקלונגען,
און אפילו עווין נאָך דעם געמיינזאַמען וויזיט ביים רב זיינען אָפט
קלאַראַ און דער דיכטער געזעסן בשסעת אָוונטן אין צוױיי באַזונ-
דערע ווינקלען פון ליטעראַטןךזאַל און פאַרהוילן א קוק געטאָן
איינער אויפן אַנדערן".
וועגן איר אַלס שוישפּילערין שרייבט

מלך ראַװיטש:

,כאָטש זי אַלײן האָט זיך צוליב איר נישט צױשטאַרקער
שטימע  --און אין יידישן טעאַטער איז שטימע זייער אסַך ,וױיל
אין יידישן טעאַטער רעדט מען העכער וי אויף וועלכער ניעזט
אַנדערער בינע ,סיידן נאָר אױף דער כינעזישער  --נישט געננוג
אַרױסגעהערט ביים שפילן האָט זי זיך אָבער שטאַרק אַרױסגע-
זען צוליב איר קלאַסישער פּאַטאָגענישקײט ממש .עס איז געווען
אַ געבוירן בינע-פנים ,אַ געבוירענע בינע-געשטאַלט ,און אויב

זי האָט נישט באַהערשט אַלעמאָל דאָס שפיל --כאָטש זי האָט
לרוב געשפּילט הויפּט-ראָלן אין באדייטיקע ווערק פון גרויסע
דראַמאַטורגן  ---האָט זי אָבער אַלעמאָל באַהערששש פּערזענלעך
די גאַנצע שפּיל ,די מענער אויף דער ביוע האָבן געשפּילט מיט
מער קוראזש און די פרויען מיט מער פייער צוליב אייפערזוכט.
דאָס טעאַטער האָט אױף יעדן פאַל אַ סך געוואווען".
יצחק טורקאָוו"גרודבערג כאַראַקטעריזירט זי אַזױ:

יקלאַראַ סעגאַלאָוויטש איז געווען  --מיט אַלע אירע חסרר

אַלץ און ניט גערעדט
געװען

יו

ד

וי שן

טעאַ טעד

נות  --אַ פערזענלעכקייט ,אויף דער בינע און אין לעבן .סיװואָלט
געווען נישט ריכטיק זי אָנצורופן יאַ גרױסע אַקטריסעי .א'ן
איז זי אפשר געווען אַ גרעסערע אַקטריסע וי אױף דער
לעבן
בינע .אָבער סיי אין לעבן סיי אױף דער בינע ,האָט זי געשיינט
מיט דער גרויסער ליכט פון אַן אינדיווידואַליטעט ,מיט קענצייי

כנס פון אײינמאַליקײט .צום ערשטן מאָל האָב איך זי דערזען

אין װואַרשעווער ליטעראַטפאַריין קורץ נאָכדעם ,װי זי אי
געוואָרן די פרוי פון דיכטער ז .סעגאַלאַוויטש .זי האָט זיך דאַן
נאָך גערופן אויף דער בינע מיט איר מיידלשן נאָמען באָראָדינא,
כאָטש זי איז שוין געווען אַ חתונה-געהאַטע נאָך פון טאָמאַשאָוו
(דוכט זיך :פרוי ליפעזיץ)

נלאַפּאַן) .איך האָב געהאַט דעס איינדרוק;

אַ צאַפּלדיקער ליכט-שטראַל האָט זיך באַוויזן .אין מיין יונגער --

אפעשר צופיל צעשטורעמטער  --פאַנטאַזיע ,האָט זי אויסגעזען ור

די פיזישע פאַרקערפערונג

פון אַ ליכט-שטראַל.

דער איינדרוק
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יאָר ,װאָס איך פלעג זי טרעפן  --אַמאָל זעלטענער ,אַמאָל אָפ-
טער ,אַמאָל גאָר אָפּט  --אין אַ גרעסערער געזעלשאַפּט ,אין אַן
ענגערן קרייז ,אין טעאַטער ,ביי דער אַרבעט ,אין װאַנדערונגען.

אױף דער בינע האָב איך זי צום ערשטן מאָל דערזען אן
.יגמונט .טורקאָוום
ז

יאויפפירונג

פון גאָגאָלס

ירעװױזאָרי

אין

2

דהדושים
יצענטראַלי-טעאַטער ,סוף יאָר  .1291דאָרט האָט זי בלויז אימ"
פּאַנירט מיט איר שיינקייט און פרישקייט .אָבער קורץ דערויף
האָט

אויפגעשיינט

איר

ימעריי

אין שלום

 -אַ ראָל ,װאָס האָט זי אַרױסגערוקטטעאַטער,

און אין וועלכער

אַשס

ימאָטקע

גנבי

אויפן אױיבנאָן פון יידיעזן

זי איז טאַקע געווען קאָנקורענצלאָז.

אפשר נישט פון שטאַנדפונקט פון שוישפילערישער פאַקטור,
אב מען קאָן זיך אַזױ אויסדריקן ,נייערט  --ווידעראַמאָל --
אַלס דערשיינונג;

צוליב דעם איינדרוק ,װאָס זי האָט איבערגע-

לאָזט; :מיטן גלי פון די אױגן ,מיטן פלאַטערן

פון די נאָזדרעס,

מיטן צאַפּל פון קערפּער ,מיטן אויפברויז אין טאָן .קלאַראַ סע-
גאַלאָוויטש איז געווען מערי  --די צוס טויט-ליבנדיקע (ווען זי
האָט אױיף אַן אמת געליבט) ציגינער-מױיד.

אין לעבן איז זי געווען פון גאָר אָן אַנדער אינטעלעקטועלער
קוואַליטעט ,אינטעלעקטועלן אויסמעסט ,וי די פרימיטיווע אַש-
העלדין .נייערט פון איין |אַן אַנדער} כאַראַקטער-קאַטעגאָריע.
װי אַזױ האָט עס זיך געפּאָרט ביי דער הויך-אינטעליגענטער
קלאַראַ ,דעם דענקנדיקן מענטשן  --איז שווער צו זאָגן ,אין פּרט
פון גייסט איז זי געווען איינע פון די אימפּאַזאַנטסטע דערשיינוו-
גען אין יידישן טעאַטער .עס איז ממש געווען צו שטױינען וױ
ביי דעם אינטענסיוון לעבן ,װאָס זי האָט געפירט  --און ביי דער
זייער אינטעוסיוו זיך אַנטװויקלנדיקער אָפּענער שווינדזוכט --
האַט זי אַזויפיל געוואוסט ,אַזויפיל ביכער אויסגעלייענט ,אַזױ-
פיל ויסון דערװאַרבן .מעגלעך ,אַז זי האָט נישט דערלערנט
גרױטיק קיין זאכן .אָבער דאָס ,װאָס זי האַט דעריואָרבן ,האָט זי
געקעיט אזוי טזארמאַנט און איבערצייגנדיק באַנוצן ,אַז מען
האַט באַקוזען דעם איינדרוק :אַן אומגעהויערע טיפקיימ.

מיר דוכט זיך ,אַז זייט דאַן האָב איך געזען קלאַראַן אין אַלע
אירע ראָלו ,זיכער  --אין אַלע וויכטיקע ,געשפּילט אין פּוילן.
זי האָט זיך טאַקע קינסטלעריש ,אין פרט פון איינדרוק ,קיינמאָל
נישט דערהויבן צו דער מדרגה פון אַשס מערי  --אפילו ניטזט
אין נחחהלע ,אין קאַציזנעס 'דוכוסי ,װאָס איז וי ספּעציעל גע-
שריבן געוואָרן פאַר איר (אין דער אויפפירונג פון א .מאָרעווסקי,
אונטער משה ליפּמאַנס דירעקציע אין יצענטראַלי) ,אָבער אין
יעדער ראָל האט זי אַרינגעטראַגן דאָס פּאָר איר כאראקטעריח-
טישנ  --דעם פּלאַס און נשמה-פלאַטער פון קלאַראַ סעגאַ-
לאָוויטע.
א באזונדערער קאפּיטל איז איר געזעלשאַפטלעכע אוגא-
זוזירװוג ,איר חברישקייט ,װאָס איז געווען אַ ניזוזט-געוויינטלע-
כע איו די טעאטער-קרייזן ,און לסוף  --איר אופּירנדיקע ראַל
איו װװאװװר  --דאח אופירן מיטן יטעאַטער פּאַר יוגנטי און די
! לעצחוו פארזלחמה-יארן.

באַנד
וועלכער האָט זי ברוטאַל און געוויסנלאָז באַהאַנדלט .אַ מענטען
פון שטאַרקע סתירות .אין דער נאַטור  --אַ גרויסע קינסטלערין
 -האָט זי די קונסט פּאָטענצן אירע צעדרױבלט צוױישן דערבינע און לעבן .צו יעדן פרואוו פון עפעס נייעס  --האָט זי זיך
אָנגעצונדן .ווען מיר האָבן (אין  )9291פּראָיעקטירט אַרױסצױ
ציען פון אַלע טעאַטערס די בעסערע יונגע כוחות און שאַפן אַ
דרייסט קינסטלעריש נאָואַטאָריש טעאַטער ,איז זי געווען פון
די ערשטע ,װאָס האָט צוגעזאָגט צוצושטין צו אונדז ,כאָטש זי
איז שױן געווען אַן אַנערקענטע אַרטיסטין מיט אַ גרויסער
פּאָזיציע אין טעאַטער .ווען די יוגנט האָט רעװאַלטירט אין אַךר-
טיסטן-פאַריין; ווען סיאיז געווען עפּעס אַן עקאָנאָמישער קאָנ-
פליקט אין אַ טעאַטער ,האָט מען שטענדיק געוואוסט ,אַז קלאַראַ
װעט זיין אױף דער זייט פון די רעװאָלטירנדיקע .און טאַקע --
מיט דער ברייטער האַנט .איר לייכטקייט אויסצוגעבן געלט האָט
זיך שטענדיק בולט אָנגעזען אין אַזעלכע פאַלן ווען עס איז צו
רייד געקומען וועגן הילף פאַר אַ קראַנקן ,פאַר א חבר אין אומ"
גליק ,אָדער אין נויט  --איז נישט געווען קיין גלייכן צו קלאַראַ.
תמיד גרייט געווען צו העלפן פאַר אַ פּאָליטישן אַרעסטירטן,
פאַר אַ ידורכגעפאַלענעסי ,ואָס האָט געמחזט אַנטלױיפן קין
אויסלאַנדײ.
יאָנאַס טורקאָוו שרייבט;
;מיר האָט זיך נישט איינמאָל געשטעלט די פראַגע :מיט װאָס
פאַר אַ מיטלען אָפּערירט עס די קרענקלעכע ,אויסגעמאַטערטע
קלאַראַ ,װואָס זי קאָן זיך אַזױ העלדיש ראַנגלען מיט דער נאַטור
און אַרױם פון דעם אַלעם וי אַ זיגערין? די לעצטע יאָרן איז זי
מער געלעגן אין בעט וי אַרומגעגאַנגען ,און דאָך האָט זי באַוויזן
אַזױ פיל אויפצוטאָן ,אַזױ פיל צו בע צו שאַפן און פירן אַזאַ
אינהאַלטסרייך ,נוצלעך און ,גלייכצייטיק ,ביז גאָר שטורמיש
לעבן.
קלאַראַ סעגאַלאָוויטש איז געווען אַ מענטש מיט אַ סך האַרץ,
האָט קיינמאָל נישט געלעבט פאַר זיך ,געזאָרגט פאַר אירע חברים
און פריינט ,וועלכע עס איז נישט געגאַנגען אַזױ גוט .זי האָט
קיינעם קיינמאָל נישט אָפּגעזאָגט קיין טובה  --אפילו ווען זי איז
געלעגן קראַנק אין בעט ,האָט זי נישט אויפגעהערט צו זאָרגן
פאַר די אומצאָליקע מענטש ,פאַר וועלכע זי איז געוען וי אַ
מאַמע .פאַר אַלעמען האָט זי געהאַט אַ גוט װאָרט און א ליבן
שמייכל .איר שמיכל האָט געװואַרעמט פונקט אַזױ װי איר
װאָרט .אירע פלאַמנדיקע ,קלוגע אױיגן האָבן צוגעצויגן צו זיך,
 -איז דען אַ וואונדער ,אַז זי האָט געהאַט אַזױ פיל פריינמ ,אַזױפיל פאַרערער!ײ
ז .סעגאַלאָװויטש אין זיין בוך ,טלאָמאַצקפ :"21

צוזאַזענגעאַרבעט האָב איך צום ערשטן מאָל מיט איר אייניקע

װאַכ ,אין יאָר  ,7291ביי לידיאַ פּאַטאַצקאַ אין יקאַמינסקיס
טעאטערי .לענגער  1391-0391 --אין װאַרשעװער ינאַוואָעטעזײ
ד.אַן איז זי שוין געווען די פרוי פון באַקאַנטן פּעדאַגאַג און
אַרבעטער-טוער שלמה מענדעלסאָן ,אָבער עס האָט שין גע-
האַלטן ביים פאַנאַנדערפּאַלן דאָס צואַמענלעבן מיט מענדעל-
סאַנען .מענדעלסאָן איז געווען גרענעצלאָז פּאַרליבט אין איר
אוו  --גרענעצלאָז טאלעראנט

לגבי איר ,אָבער דעם פאואנערי

פאַל פוו זייער צוזאמענלעבן האָט ער זייער שווער אויפגעוומעו
זי האָט זיך טראַגיש פאַרליבט אין אַ יונגן װאָרשעװער אַדװאָקאַט,
43

גביי

איין

איז

טישל

עולם.

אַ גרעסערער

מען

זיצט

און

מען

שטייט אָרום דעם טישל .אינמיטן זיצט קלאַראַ סעגאַלאָוויטש.
זי דערציילט אַ קאָמישע מעשה און דער עולם שיטט מיט געלעכ-
טער.

..קלאַראַ

האָט הנאה,
ציע.

זי

דערציילט

באַדאַרף

ענדיקט

מען

איין

עס

לאַנגזאַם.

די הנאה

געשיכטע

זי זעט

אויסציען,
און

הייבט

דאַָך,

װאָס

דער

לענגער

אָן אַ צוױיטע.

עולם
אויס.
ווען

נישט די טענץ ,נעמט עס ביי איר נישט קיין סוף מיט די קאָמישע
מעשיות.
זי איז אומגעקומען מיט דעם פאַריין אונדזערן אינאיינעם,
זי איז נישט געווען קיין געויינלעכע פרוי און נישט געווען אַזאַ,
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לעלסיקאַן

פון יידישן

ט עאַט עד
יחה זט

װאָס איז לייכט צו פאַרשטיץ .מענער זיינען איר נאָכגעלאָפן
פרויען האָבן זיך געחברט מיט איר .זי האָט טעאַטער געעפּילט
מיט גרויסן דערפאָלג .אַפּלאדיסמענטן און בלומען ,אַ עױין פּנים
מיט אַ שיינעם קערפער און שיינע קליידער ,און דאָך עפּעס א
װײטע ,אַ טראַגישע פאַרבענקטע .זי איז געבוירן געװאָרן אין
קיעוו .איר פאָטער ,אַ דאָקטאָר ,װאָס איז פרי געשטאָרבן ,האָט
געהייסן באָראָדינאָ .נאָכן פאָטערס טױט האָט די מוטער מיט דרי
קינדער געוואַנדערט איבער רוסלאַנד און אַזיע .די יונגע קלאַראַ
האָט אין דער יוגנט געזען טורקעסטאַן ,אַשכאַבאַד .שפּעטער האָט
זיך איר מוטער באַזעצט אין פױילן ,אין טאָמאַששַוו מאַזאָויעצק,
און דאָרט האָט קלאַראַ אָנגעהיבן איר אַרטיסטיען וועג אין אַ
קליינעם דראַמאַטישן קרייז .שפעטער איז זי געקומען קיין וואַרשע,,
אַריינגעטראָטן אין טעאַטער יצענטראַלי און גיך געװואָרן אַ גע-
ליבטע פון עולם ...נאָר דאָ רעדט זיך וועגן קלאַראַן אין אוו-
דזער קרייז ,וואו זי האָט זיך שטאַרק אָנגעזען .צו איר האָט מען
זיך נישט צוגעוװינט וי א פּאָרטרעט ,וועלכן מען נעמט אַרין
אין אַ ראַס .זי האָט אַלע ראַמען צעבראָכן .,וועגן איר איז ניעזט
געווען איין מיינונג ,ווייל אָט באַלד װעט זי מיט עפּעס איבער-
ראַשן ,און די מיינונג מח שוין זיין אַנדערש .אַ צענטראַלע
פיגור אין טעאַטער-אַנסאַמבל און אַ צענטראַלע פיגור אין לעבן.
זי האָט געקאַנט ויילן דעם עולם ,געווען אַ גופע דערציילערין
און גאָר אַ פיינע זינגערין ,אפשר מער זינגערין וי אַקטעריסע,
פיינע טענצערין און מיט געשמאַק זיך אָנצוטאָן ,מיט גאַר
באַזונדערן געשמאַק .האָט זי זיך אין פאַנטאַזיע אַריינגענומען
מ2אאַל2לו0ו קליידל פו אַ נײער מאָדע ,פון זיך אַל"ן אַן אױיסגעטראַכטן
מאָדעל ,איז די וועלט אַ כפרה .אַזאַ קליידל האָט געמזט זיין,
און אין דער זעלבער צייט ,ווען דאָס קליידל איז שוין פּאַרטיק,
זאָגט צו איר אַ חברטע :יקלאַראַוען איך האָב אַזאַ קלייד ,בין
איך גליקלעדי .אויף דעם ענטפערט קלאַראַ :ידו ביזט שוױן גליק-
לעדךי ,זי עפנט דעם שראַנק ,נעמט אַרױס דאָס קליידל און שענקט
עס איר אַוועק מיט אַ ליײיכט געמיט.
אַן איינדרוק איז שטענדיק געווען ,אַז אונדזער וועלטל איז
צו קליין פאַר אירע אַװאַנטורעס ,פאַר אירע איינפאַלן זי האָט
באַדאַרפט געבוירן ווערן אין אַן אַנדער פּלאַץ ,אין אַן אַנדער צייט,
אויסלעבן זיך ערגעץ אין אַ זאָרגלאָזע קאַמאַריליע ,אינטריגירן
דערגרייכן און פאַלן ,ווידער אינטריגירן און ווידער זיגן...
אָבער אין דער בודע מיט הערשעלעס פּרנסהלאָזיקייט ,מיט די
שטענדיקע זיפצן פון אפרים קאַגאַנאָווסקיס פרוי ,וועלכע האָט איי"
ביק געליטן פון נויט ,מיט דער קנאה פון די אַרטיסטן  --אַ
קליין וועלטל ,אַ צו קליין וועלטל געווען פּאַר קלאַראַן ,קלייץ אַפילן
דעמאָלט ווען מען איז אין דעם וועלטל אויפן ערשטן פּלאַץ .נישט
איינגעלעבט זיך אינגאַנצן מיט אונדז ,אָבער זי פלעגט דאָך
ברענגען אין פאַריין אָנרעגונג ,קלוגע ווערטער ,רייץ פון איך
שיינקייט .פאַראַן פרויע ,װאָס טראָגן ליכט .יי שפּרייזן א
באַלױכטן .קלאַראַ האָט געהאַט אַ שטראַליק פנים .זי האָט געהאַט
אַ קלינגנדיק קול ,װאָס האָט געצױיגן צו זיך .אין די צימערן
פון פאַריין איז נייטיק געווען אַזאַ געשטאַלט .אין אתדזער צר
זאַמענקום פון קאַנטראַסטן איז זי געווען אַ געטרייע שותפטע,
אַ שטאָלצע אוו דרייסטע"...
{און ז .סעגאַלאָװויטש גיט איבער אַן עפּיזאָד װי ער איז מיט איר
געפאָרן אין אַ װאַגאָן צוריק פון קאַזשמיעזש ,און זי איז געשטאַנען
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נעבן פענצטער און נעבן איר אַ פּוױלישער סאָלדאַט ,האָט זי גצָ-
װאַגט און אים דערלאַנגט אַ פּאַטש ,ווייל ער האָט איר געזאָגט אַ
גראָב װאָרט .דער סאָלדאַט האָט זיך אָפּגעטראָגן און דער קריסט-
לעכער עולם האָט געשוויגן פאַר איר דרייסטקייטן.
ש .ע .פון זלמן זילבערצווייג און רחל אויערבאך.

ל,עקסיקאָן פון יידישן טעאַטער ,,װאַרשע ,4391 ,צװײטער באַנד ,ז805 .ן
מ -- .ערשטע אויפפירונג אינם ,טעאַטער פאַר יוגנט , ליטבל'ט",
װאַרשע ,ג' ,73291 ,11
,לאָמאַצקע  ,'31בוענאָס איירעס ,6491 ,זו,071 ,321 .
ז .סעגאַלאָװיטש  --ט
,1027991 ,2
מלך ראװיטש , --מיין לעקסיקאָן" ,מאָנטרעאַל ,7491 ,זו442242 .
נחמן מייזיל , --געװען א מֿאָל אַ לעבן ,,בוענאָס איירעס,753 ,853 ,1591 ,

יאָנאַס טורקאָו  ---פאַ,רלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד אייגס,
זו73792 .
ב .קוטשער , --געװען אַמאָל װאַרשע ,,פּאַריו ,5591 ,וו ,771 ,171:861
|
,112 ,902 ,502 2
אפרים קאַגאַגאָווסקי  ---י,ידישע שרייבער אין דער היים ,,פּאַריז ,6591 ,זז,
,,36
זיגמונט טורקאָװּ , --די אימערגעריסענע תקופה ,,בוענאָס איירעס,1691 ,
וז,534 ,034 ,223 ,613 ,791 ,341 ,88'58 ,90 ,56 ,25 ,15 ,94'74 .
מיכאל װײיכערט , --זכרונות ,/תל-אביב ,1691 ,צװייטער באַנד ,זז,98 ,78 .
,543 ,443 ,143 ,433 ,872 ,422 ,022 ,291 ,481 ,2
אברהם

מאָרעװסקי

--

,אַהין און צוריק,,

װאַרשע,

,3691

פערטער

באַנד,

זו.072 ,112 ,791 ,17 .
יוסף גיטלעריבארסקי  --דער
.,פ .1 ,י 42 .מאַי ,3691
מ

װעג

לעצטער

פון

קלאַראַ

סעגאַלאָװיטש,

יצחק טורקאָװ-גרודבערג , ---אויף מיין װעג' ,בוענאָס איירעס ,4691 ,זזי
זיגמונט טורקאָװ , --די איבערגעריסענע תקופה ,בוענאָס איירעס,1691 ,
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העלפמאַן,
וְגעב -- 877091 .אומגעבראַכט

דוד
געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  8-7091אין װאַרשע ,פּױלן ,אין אַן אָרעמער פּראָלעטאַ-
רישער משפּחה .פאָטער  --אַ שוסטער .נישט .באַקומען קיין שום

בילדונג און נישט פאַרנומען קיין שום ספּעציעלע קולטור"געזעל-

שאַפטלעכע פּאָזיציע ,אָבער נאָך אַלס יונג יינגל פלעגט ער נישט
דורכלאָזן קיין פאָרשטעלונג אין יידישן טעאַטער און 'קלעבן' אַרום
די אַקטיאָרן,
יאָנאַס טורקאָוו שילדערט

אים

אַזױ אין זיין בוך 'פאַרלאָשענע

שטערן : /

וועגן דור העלפמאַן װאָלט מען געדאַרפט אייגנטלעך אָנ-
שרייבן אַ גאַנץ בך ,װאָרעס מיט אים זענען פאַרבונדן אַזעלכע
אינטערעטאַנטע עפיזאָדן ,װאָס װאָלטן געקאַנט דינען פאַר אומ-
צאָליקע שפּאַנענדיקע ראָמאַנען  .טעאַטער איז געווען זיין סטי-
כיע ,טעאַטער איז געווען זיין לעבן .נאָך דער פאָרעטעלונג
פלעגט ער אָפּװואַרטן זיינע ליבלינג אַקטיאָרן און זיי נאַכגײן
ביז צו זייער טױער .שפּעטער איז ער געװאָרן דרייסטער און
פלעגט זיך בעטן בי זיי צו דערליבן אים אָפּצוטראָגן זייערע
טעאַטער-זאַכן אַהיים' .דאַווידעקי   --אַזױ האָבן אים די טעאַטער-
מענטשן גערופן  --האָט שוין נישט געדאַרפט קויפן קיין בילעטן
אין יידישן טעאַטער .ער איז שוין געווען אַזױ פּאָפּולער ,אַז אין
יעדן יידישן טעאַטער האָט ער געהאַט אַ פרייען אַרינגאַנג.
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דוד העלפמאַן איז געוען אַ שיינער בחור ,הויך געוואַקס,
מיט אַ קאָפּ פּעך-שוואַרצע האָר ,וי געבוירן פאַר אַ ליבהאָבער
פון יידישן טעאַטער .אױף דער בינע איז ער אָבער קײין ליב
האָבער קיינמאָל נישט געווען .וויפל פּרואוון מען האָט מיט אים
געמאַכט ,האָט ער זיך אַלע מאָל אַרױסגעויזן פאַר אומפעיק.
אָבער אַ ליבהאָבער אין פּריוואַט-לעבן און אַ ליבהאָבער פון יידי-
שן טעאַטער איז ער פאַרבליבן ביזן סוף פון זיין לעבן .ער האָט
זיך נישט איבערגענומען מיט דעט ,װאָס מען האָט אים געהאַלטן
פּאַר אומפעיק צו זיין אַן אַקטיאָר .ער האָט דווקא געהאַלטן אַז
מען האָט זיך נישט דערקענט אויף זיין טאַלענט ..פאַר אים איז
אָבער נישט דאָס געוען וויכטיק .וויכטיק איז פאַר אים געווען
צו זיין ביים טעאַטער ,און די פריווילעגיע האָט קיין שום קראַפט
אין דער װועלט איט נישט געקאָנט אַװעקנעמע .אב ניעזט
שפּילן קיין ראָל אויף דער בינע ,זאָל עס כאָטש זיין הינטער דער
בינע ,זאָל עס זיין ביי דער טיר פון טעאַטער ,אָבער אַלץ --
בייס טעאַטער ,מיט וועלכן ער האָט זיך באַהאָפּטן און װאָס אין
געװאָרן זיין לופט ,זיין לעבן .דוד העלפמאַן האָט געהאַט גרויסט
אַמביציעס ,אַ קװאַל פון ענערגיע און עקשנותדיקן ווילן אָנ"
הייבנדיק פון אַ שיק-יינגל ביים טעאַטער ,האָט ער גיך אַװאַו-
סירט אַלס טעאַטער אַנאַנסן-געבער און רעקלאַמע-שעף ,דערנאָך
איז ער געװאָרן געהילף געשעפט-פירער ,און לסוף  --הופּט
געשעפט-פירער או אֲפילו אַדמיניסטראַטיווער דירעקטאָר פון
יידישן טעאַטער אין וואַרשע.
די בליץ-שנעלע קאַריערע ביים טעאַטער האָט ער געמאַכט
אַ דאַנק זיין גרויסער אַמביציע ,ברויזנדיקן טעמפּעראַמענט און
הויפּטזאַכלעך  --אַ דאַנק זיין פערזענלעכן חן ,װאָס האָט געצ.
וואונגען אים ליב צו האָבן .דוד העלפמאַן איז געווען אַ מענטש
מיט אַ ברייט האַרץ  --יאַ גוטע נשמהי ,ווי מען פלעגט אים רופן;
אַ מענטש ,װאָס איז געבוירן געװאָרן צו טאָן גוטס .און ער האָט
אַסד גוטט געטאָן מענטשן יעדן איינעם געהאָלפן נישט איינמאָל
איז העלפמאַנען אויסגעקומען יאַראָפּצושלינגעף אַן עוולה און
באַוװאָרפן צו ווערן מיט שטיינער פאַרן ברויט ,װאָס ער האָט גע-
געב .ער איז געווען אַ ימענטש אָן אַ גאַלי; תמיד גרייט געווען
צו טאָן טובות ,אַרױיסצוהעלפן נאָענטע און אַפילו פרעמדע.
העלפמאַנט אַמביציע איז אויך געווען אַריינצוקומען אין די יהויכע
פענסטערי ,און די טירן זיינען פאַר אים אומעטום געוען אָפן,
ווען עפעס אַ טיר איז פאַר אים געווען פאַרמאַכט ,האָט ער באַ-
וויזן אַריינצוקומען דורך אַ פענצטער .ער איז געווען באַפּרײן-
דעט

מיט די אָנגעזעענסטע

ואַרשעווער

דאָקטױירים ,אַדװאָקאַטן,

אינזשינערן אאיוו .תמיד האָט מען אים געטראָפן אין דער אַזױ-
גערופענע יבעסערעו' געועלשאַפטי .דאָס איז געווען העלפמאַנס
גרעסטע אַמביציע ,און ער האָט עס דערגרייכט .ער האָט זיך
אַזױי וױייט פאַרגאַלאָפּירט ,אַז אין די שטעט ,וואוהין ער פלעגט
קומען ,האָט ער זיך אָנגעגעבן אַלס דאָקטאָר אָדער אַדװאָקאַט
העלפמאַן.
ער איז געווען יאָרן לאַנגער געשעפט-פירער פון זיגמונט
טורקאָווס און איראַ קאַמינסקאַס טעאַטערס .ער איז די געוען
איבערגעגעבן און געטריי און אַרױסגעלײענט פון זייערע ליפן
אַלע זייערע
זיגמונט

וואונטשן

טורקאָוו

האָבן געדאַרפט

פּראָווינץ ,איז גענוג
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או

פּאַרלאַנגען.

געווען

ווען אידאַ

אָרגאַניזירן

העלפמאַנס

קאַמינסקאַ

אַ טור

אַ טעלעפאָן

איבער

אן.
דער

אין די אַלע

שטעט

אץן די בעסטע

טעאַטערט יינען שוין געווען רעזערווירט

פאַר זיײיער קומען ,װי אױיך די בעסטע
זיגמונט

טורקאָוו

שילדערט

אים

האָטעלײ.

אַזױ:

;איך האָב אים באַקענט אין קאַמינסקיס טעאַטער וואו ער
איז געווען אַ געהילף פון קאַסיר ,אַ שטילער ,אַ ביסל אַ שעמעוו"
דיקער ,אַ העפלעכער ,מיט אַן אָפן פּנים ,מיט גוטע ,בלויע אויגן,
אַ צעשמייכלטער ,תמיד גרייט צו טאָן אַ טובה ,האָט ער מיט זיך
פאָרגעשטעלט אַ שטאַרקן קאָנטראַסט צו די אַלע ,װאָס האָבן זיך
געדרייט אַרום טעאַטער .אַ דאַנק זיין פּערזענלעכן חן ,אייגנ-
אַרטיקן הומאָר און נישט -געקינצלטער געמיטלעכקייט ,פלעגט
ער געווינען צוטרי פון דער ערשטער באַגעגעניש מיט פרעמ-
דע .אייגענע האָבן אים ליב געהאַט און געהאַלטן פאַר אַ נאָענטן
מענטש .מיט גאָר אַ קליינעם באַגאַזש פון אַלגעמיינער בילדונג,
נישט מער פון עלעמענטאַרער ,האָט ער אָבער אַ דאַנק זיין אינ-
טעליגענץ און געפיל פון טאַקט ,באַויזן צו פאַרהוילן דעם דאָ-
זיקן בלויז .פאַר אַ פרעמדן איז שווער געווען אַרױסצוטראָט אַ
מיינונג וועגן דעם .דודל האָט געוואוסט ווען און וועגן װאָס צן
רעדן .פלעגט ער זיך אָפּרופן געוויינטלעך ווען סיהאָט זיך גע-
האַנדלט אין טעאַטער-ענינים .אין דעם האָט ער זיך דווקא
אַריענטירט ,וייל טעאַטער איז געווען זיין וועלט פון קינדוויז
אָ ,זיין אויסשליסלעכע פאַראינטערעסירונג ,דער אינהאַלט פון
זיין לעבן .דודל האָט אימשאַנירט דעם שיינעס מין מיט זין
לעבנבלוסט און עלעגאַנץ .ער פלעגט ממש באַלאַגערט ווערן פון
די אומצאָליקע פאַרערערינס; ווען סיהאָט זיך אָבער געהאַנדלט
אין דערליידיקן אַ טעאַטער-ענין ,פלעגט ער אָן אַלץ או אָן
אַלעמען פּאַרגעסן און טאַן זיין אַרבעט .ווען ער װאָלט געהאַט
בילדונג ,װאָלט ער זיך געוויס פאַרוואַנדלט אין אַן אימפּרעסאָריאָ,
פון גרױסן פאַרנעם ,און מעגלען ,אַז ער װאָלט עס איך מיט
דער צייט געװאָרן ווען נישט זיין פריצייטיקער טױט אין געטאָ.
ווען מיר זיינען אַרױס פון קאַמינסקי -טעאַטער מיטן טורני
איבער פּױלן ,האָט זיך דודל געבעטן מיך לאָזן אים מיטנעמען
פאַר געהילף פון אַדמיניסטראַטאָר .ער האָט זיך פאַר דער קור-
צער צייט פון אונזזער צװאַמענאַרבעט באַויזן אַזױי באַליבט צו
מאַכן ביי אונדז און אַרױסגעװיזן אַזױפיל אָריענטאַציע אין אַך-
מיניסטראַטיווע ענינים ,אַז ער איז שױין פאַרבליבן אונדזער
שטענדיקער מיטאַרבעטער .גאָר גיך האָבן מיר אים אָנגעהױיבן
צו באַטראַכטן וי אַן אייגענעם מענטש און ער איז געװאָרן אונ-
דזער געשוואוירענער אַדמיניסטראַטאָר סיי ביי מיינע ,סיי בי
אידאַ קאַמינסקאַס טעאַטער-סעאאַנע .ער האָט אָנגעפירט איר
טעאַטער ביז דער דייטשער אינװואַזיע און גלייכצייטיק מיר גע-
האָלפן אינם אָרגאַניזירן מיין לעצטן ויקט-סעזאָן מִיט די
גאָלדפּאַדן-אויפפירונגען.
דער זאָזיקער דודל העלפמאַן האָט גענומען אױף זיך די
אָרגאַניזאַציע פונם טװוניי מיט די קאַמער-פיעסן איבער דער
רומענישער פּראָװינץ ,און האָט עס דורכגעפירט מיט פאַכמע-
נישער אָריענטאַציע און געשיקטקייט .ער איז געווען דער ער-
שטער אין אונדזער טרופּע ,װאָס האָט זיך אויסגעלערנט די רו-
מענישע שפּראַך ,װאָס סיהאָט אים ,פּאַרשטײיט זיך ,אַ סך גע-
האָלפן אין דער אַרבעט".

אויך יאָנאַס טורקאָוו שטעלט זיך אָפּ אויף זיינע פּערזענלעכע

אייגנשאַפטן;
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.אַ באַזונדער מזל האָט ער געהאַט ביים שיינעם מין ,װאָס
איז פאַר זייעם אַ בליק און שמייכל געגאַנגען פאַר אים אין
פייער אַרין ,און דאָס אָלץ פרויען פון דער אַזױ-גערופענער
בעסערער געזעלשאַפט .ער האָט געהאָט אַן אומבאַשרייבלעכן
כוח צו איבערצייגן מענטשן און צו ווערן באַליבט ביי אַלע .ער
איז געווען זייער עקוואַלענט ,הגם ער האָט נישט געקענט קין
איין שפּראַך .ער האָט גענומען אַ װאָרט אין אַלע פראַגן און
פּראַבלעמען וועגן וועלכע ער האָט .מסתמא ,צום ערשטן מאָל אין
לעבן געהערט .אָבער פאַר אים איז נישט געװוען קיין אומ-
מעגלעכעס".
יאָנאַס און זיגמונט טורקאָוו באַגרינדן אָט די אײגנשאַפּט מיט
אַ פאַקט ,װוי אין  ,9291ווען זייער מוטער איז געשטאָרבן אין װאַרשע,
און די ברידער זיגמונט און יצהק און די שוועסטער רחלע טורקאָוו
האָבן זיך געפונען אויף אַ טור אין מזרח-גאַליציע און זיינען פון
דאָרט געפאָרן צו דער לויה ,וועלכע מען האָט ,אין זייער דערװאַר-

טונג ,פאַרהאַלטן דריי טעג ,צוליב אַ שטורמישן װועטער ,װאָס האָט
געשטערט די קאָמוניקאַציע ,און עס האָט געפעלט אַ האָר ,אַן זי
זאָלן פאַרשפּעטיקן דעם צוג ,האָט ה .אָפּגעהאַלטן דעם צוג אויף
עטלעכע מינוט ,אַז זי זאָלן באַװײיזן מיט אים צו פאָרן .ה .וועלכער

איז געווען פאַרהייראַט מיט אַן אינטעליגענט ,שיין מיידל פון אַ
רייכער פליישער-משפּחה אין װאַרשע (שפּעטער איז זי געװאָרן
די פרוי פון רעזשיסער מאַקס וויסקינד) ,האָט זיך מיט איר געגט,
און דערנאָך ווידער חתונה געהאַט מיט אַ בילד-שיין מיידל ,אַ טאָכ-
טער פון אַ רייכן פאַבריקאַנט פון גאַלאַנטעריע-און מעטאַל-אױסאַר-

בעטונגען ,פּאַװועלסקי.
וועגן ה'.ס יאָרן פון פּיין און טראַגישן סוף דערציילט זיגמונט
|
טורקאָו;
יער האָט מיר אויך געהאָלפן מיט הלוואות בעת דער דייטשער
אָקופּאַציע ,און ווען איך האָב אין  0491פּאַרלאָזן ואַרשע ,האָב
איך אים געמוזט צווינגען צו נעמען מיין פרויס רינג ,װאָס האָט
באַטראָפּן אַן ערך די געבאָרגטע סומע .נעמענדיק דעם רינג,
האָט ער מיר פאַרזיכערט אַז ער װעט אים קיין מאָל נישט פאַר-
קויפן און אים אָפּהיטן פאַר אונדז אויף נאָך דער מלחמה...
ליידער האָט ער די מלחמה נישט איבערגעלעבט און געפאַלן אין
געטאָ פון אַ דייטשער קױל ביים ראַטעװוען אַ צווייטן נישט לאַנג
האָט מיר איבערגעגעבן איינער ,װאָס האָט זיך מיט איס געטראָפן
אין װאַרשעװער געטאָ ,אַז דודל האָט אים געוויזן א רינג ,װאָס
געהערט צו די טורקאָווס און ער היט עס אָפּ ביז נאָך דער
מלחמה".
יאָנאַס טורקאָוו ,וועלכער האָט מיטגעמאַכט די װאַרשעװער געטאָ,
שילדערט אַזױ ה'.ס לעצטע טעג:
ווען די מלחמה איז אױסגעבראָכן און די דייטשן האָבן פּאַר-
נומען וואַרשע ,האָט דוד העלפמאַן געוװוינט צװאַמען מיט זיין
פריינט ,אַן אַנגעזעענעם וואַרשעווער דאָקטאָר ,אייגענגאָלד ,װאָס
האָט דאָרט געפירט אַ גינעקאָלאָגישן קאַבינעט .ווען אייגנגאָלד
איז אין יאָר  0491אַװעקגעפאָרן קיין אױסלאַנד ,האָט דוד העלפ-
מאַן וייטער געפירט דעס גינעקאָלאָגישן קאַבינעט און וױיטער
אויפגענומען פּאַציענטינס ..פאַרשטייט זיך ,אַז די באַהאַנדלונג
האָט דורכגעפירט נישט ער אַלין ,נאָר אַן אַלטע אַקושערין ,װאָס
האָט געאַרבעט נאַך פּריער ביים דאָקטאָר .דוד העלפמאַן איז
אָנגעגאַנגען פאַרן שעף-אַרצט..
ווען סיאיז אין וװאַרשע איינגעפירט געװאָרן דאָס געטאַ,

יידישן

טעאַטער

האָט דוד העלפמאַן

געאַרבעט

ביי זיין עווער

גאַנצע צייט פון דער דייטשישער
טעריעל

געהאַלפן

זיינע

|פּאַועלסקין.

אַקופּאַציע האָט העלפמאַן

גבייאטַדערפטיקע

די
מאַ-

חברים אַקטיאָרן.

ער האָט אַ סך געטאָן פאַר דער אַקטיאָרן-קיך און אַ דאַנק איס
האָבן יידישע אַקטיאָרן און זייערע משפּחות באַקומען פון צייט
צו צייט אויך אַ שטיקל פלייש צו דער זופ .אַ דאַנק זיין איניציאַ-
טיוו איז אין דער אַרטיסטן-קיך אויף לעשנא  2איינגעאַרדנט גע-
װאָרן אַ גלעזל טיי מיט קוכן ,װאָס העלפמאַן האָט צו דעם צוועק
צוגעשטעלט אויף זיין חעבון .צו דעס גלעזל טי האָט מען פאַר-
בעטן א ביטל פריינט פון יידישע אַקטיאָרן און אויך די אָנגע-
זעענסטע

און פלייטזערס פון וואַרשעווער

בעקערט

געטאָ .מיהאָט

אויפן אָרט געשאַפן אַ שיינע סומע געלט ,װי אויך באַקומען פון
די בעקערס

א צװאָג

צו צושטעלן

װען

העלפמאַן

האָט זיך דערוואוסט,

ברויט.

יעדן

טאָג אַ געוויסן

סכום

אַז זיין געוועזענע

פרוי ,עדזשיא ,װאָס איז אַנטלאָפן פון די דייטשן קיין ווילנע,
געפינט זיך דאָרט מיט איר מאַן אין שווערע באַדינגונגען ,האָט
אַן אוצר

מיט

ער געדוגען אַ פּאַר דייטען ,באַצאָלט דערפאַר
געלט און זיי אַראָפּגעבראַכט קיין וואַרשע.
דער ענערגישער דוד העלפמאַן האָט איינגעלייגט וועלטן
ער האָט געהאַלטן אין איין אַרומפאָרן אויפן אומשלאַגפּלאַץ,
איינשטעלנדיק דערביי זיין אייגן לעבן .ער האָט באַוויזן געצייל-
טע מענטשן אַרוױסצוצױען קיין איין קינד האָט מען אָבער ניט

באַוויזן צוריק צוברענגען.
ווען עס האָבן זיך אָנגעהױבן די יאַקציעסי אין װאַרשעװער
געטאָ ,האָט העלפמאַן געאַרבעט אַלסט געשעפט-פירער אין זין
שווערס ישאָפּ אוֹיף מילנע גאַס .אַ דאַנק איס איז טאַקע די
מילנע גאַס פטאַרװואַנדלט געװאָרן אין אַ יקינסטלערי-שאָפּ ,װאָ-
רעס ער האָט דאָרט אַריינגענומען כמעט אַלע יידישע אַקטיאָרן,
אַלע מאָלער-פּלאַסטיקער ,און דאָס אָן אַ גראָשן געלט .איך שטרייך
ונטער :אָן אַ גראָשן געלט ,וייל אין אַנדערע ישעפּערי האַט מען
א
מזט איינצאָלן שווערע טױזנטער כדי אַרױסצובאַקומען אַ
גע
ילעבנס-קאַרטעי .אין דעם דאָזיקן ישאָפּי האָט העלפמאַן איך
ַרײינגענומען זיין געוועזענער פרוי מיטן מאַ ,וועלכע ער האָט
א
אַראָפּגעבראַכט פון ווילנע.
דער גורל האָט געװואָלט ,אַז אין איין טאָג (דעם 72טן טעפֿי
ער  )2491זאָלן די דייטשן אַרויספירן פון מילנע גאַס אויף
טעמב
לע אַרבעטער ,װאָס האָבן זיך דאָרט געפונען ,צוישן זי
טויט אַ
עלפמאַנס ערשטע פרי און די נייע פרוי .בײידע פרױען
אויך ה
צװאַמען אַווּנקגעשיקט געװאָרן אין די גאַזדקאַמערן א
זיינען

|

טרעבלינקע.

עתן אויפשטאַנד אין װאַרשעווער געטאָ ,איז דוד העלפּמאַן
ב
מען מיט זיין שווער ,פּאַוועלסקי ,אַוועקגעפירט געװאָרן אן
צוזאַ
אַ לאַגער ,הינטער וואַרשע.
דוד העלפמאַן ,װאָס האָט געהאַט אַ כוזח צו איבערצייגן מענטשןן,
האָט אויך דאָס מאָל באַװיזן אַרױסצובאַקומען זיך פון לאַגער.
ער האָט זיך אַריינגעזעצט אין אַ דראָשקע און איז געפאָרן צו
ער באַפרײונג ..אויף איינער פון די װואַרשעװער גאַסן האָבן
ד
ייטעזישע זשאַנדאַרמען אָפּגעשטעלט די דראָשקע .אים אַראָפֿ.
ד
גענומען און דערשאָסן אויפן אָרט".

יאָנאַס טורקאָװ  ---פ,אֲרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,זז.84341 .
זיגמונט טורקאָװ , --די איבערגעריסענע תקופה ,בוענאָס אײירעס,1691 ,
זו.244 ,534 ,014 ,323 ,223 ,152 ,742 ,242 .
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ספסדושיםס

ראַָזענטאַל ,ראַמאַן
{געב 81 .אָקט -- 7981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן דעם  81אָקטאָבער  7981אין
לאָדזש ,פּױלן ,אין אַ פאָרטגעשריטענער

משפּחה .אין עלטער פון  31יאָר אָנגעהױי-
בן זיך לערנען אין דער פּריװאַטער צייכן"

שול פון י .לעמאַן אין לאָדזש און גלייכ-
צייטיק באַזוכט גימנאַזיע .שפּעטער פאָרט"

געזעצט דעם קונסט-שטודיום

אין דער

ווינער קונסט-געווערבע שול ביי פּראָי
פעסאָר געריקע .אין דער פרייער צייט
האָט ער זיך אויך אינטערעסירט מיט
רחל אױערבאַך

מוזיק.
שרייבט:

|
:

;;אַ פייסאַזשיסט מיט אַ זײיער סובטעלן קאַלאָריט ,האָט ראָ-
מאַן ראָזענטאַל  --אַ זעלטנקייט ביי אַ מאָלער  --פאַרמאָגט אויך
אַ מזיקאַלישן טאַלענט .ער פלעגט פון ליבהאָבעריי קאָמ-
פּאַנירן גאַנץ נישקשהדיקע מעלאָדיעס צו לידער פון משה קול-
באַק און אַנדערע פּאָעטן .אַ טייל פון זיי זיינען אַרײן אין רע-
פּערטואַר פון יידישן רעווי טעאַטער פאַר וועלכן ראָזענטאַל האָט
אַגֵב געהאַט נאָך אַנדערע פאַרדינסטן אַלס מיטשעפער פן
לאָדזשער ,אַראַראַטײ ,אַלס דעקאָראַטאָר און בינע-קאָנסטרוקטאָר
פון דעם דאָזיקן טעאַטער אין דער ערשטער תקופה פון זיין
עקזיסטענץ".
שיינע מרים בראָדערזאָן גיט אָןף ,ער איז געװוען פון דער
טעקסטיל-בראַנזשע .ער האָט געשטאַמט פון אַ רייכער משפּחה.
ביי אונדז אין טעאַטער איז ער געווען אַ קאָמפּאָזיטאָר ,אַ מאָלער,
אַ רעזשיסער און געשעפט פירער".
יוסף סאַנדעל אין זיין בוך ,א,ומגעקומענע יידישע קינסטלער"
שילדערט אים אַזו:

גער האָט פאַרמאָגט זייער אַ פילבאַרע נאַטור פון אַ קינסט-
לער .אַ פיגור האָט ער געהאַט אַ הויכע ,מאַגערע מיט עלע-
גאַנטע מאַניערן .ער איז געווען זייער העפלעך ,הגם אין אַ
געוויסער מאָס  --אַ דיפּלאָמאַט .לױטן אויסזען איז ער גיכער
ענלעך געווען צו אַ מוזיקער אָדער דיריגענט .עס האָט זיך גע-
פילט ,אַז די קונסט (ער האָט זיך פאַרנומען אי מיט מזיק ,אי
מיט מאָלערײי) איז פאַר אים עפעס אַזוינס וי אַ באַריערע ,װאָס
האָט אים אָפּגעטיילט פון די נישט אָנגענעמע לעבנס דערעיי-
נונגען.
ראָזענטאַל האָט פאַרמאָגט אויף דער ניעצאַלנע-גאַס אַן עלע-

גאַנט-אײנגעאָרדנטע נישט איבריק גרױיסע ווינונג .די ווענט
פון זיין וווינונג זיינען באַהאָנגען געווען מיט בילדער אין האַר-
מאָנישע טאָנאַציעס .ביים פענצטער איז געשטאַנען אַ פאָרטע-
פּיאַן אויף וועלכן עס האָבן געשפּילט אי ער ,אי זיין פרוי ,וועלכע
איז געווען אַ גלענצנדיקע פּיאַניסטקע.
ראַזענטאַלס אַמביציע איז געװוען מיזאָל אים האַלטן פאַר
אַ מאָלער ,וייל די צוייג פון קונסט האָט זיך אים געדאַכט איז
שווערער צו באַהערשן ,און דעריבער איז זי אַ מער מענלעכע .ער
האָט אָנטײילגענומען אין אַ סך אויסשטעלונגען סיי אין לאָדזש,
סיי אין קראָקע .דער לאָדזשער מאַגיסטראַט האָט אָפּגעקויפט אין
יאָר  8291ראָזענטאַלס אַ בילד ,די קירכע אין קוזמיר ביי דער
ווייסל" פאַר דעם מװיי פון געשיכטע און קונסט אינ פון י .ק.

באַ נד
באַרטאַשעוויטש .זייט דער אַנטשטײונג פונס יידישן פּלאַסטיקער-
פאַרבאַנד ,אין יאָר  ,4391איז ער געווען גענעראַל-סעקרעטאַר פון
דער דאָזיקער געזעלשאַפט .ער האָט גענומען אַן אַקטיוון אָנטײ?
אינם אָרגאַניזירן די אויסשטעלונגען פון דער געזעלשאַפּט ,האָט
געגעבן לעקציעס פון צייכענען אין דער סטודיע אינם לאָקאַל פון
דער געזעלשאַפּט אויף לעשנע  .21אין משך פון דער גאַנצער
צייט ,װאָס די געזעלשאַפט האָט עקזיסטירט ,האָט ער אַרױס-
געוויזץן אַ סך טאַקט און איבערגעגעבנקייט דער זאַך פן קאָ
לעקטיוו.
ראָמאַן ראָזענטאַל האָט פאָרמירט זיינע בילדער אין הסכם
מיט זיין נאַטור .ער האָט געווירקט מילד ,ליריש און באַרױיקנ-
דיק .ער איז ניששט געווען קיין שלעכטער מאָלער ,אָבער מיקאָן
אַבער אױך נישט זאָגן ,אַז אַ גוטער .ער האָט געקוקט אויפן
לעבן דורך צו שטאַרק ראָזע ברילן ער האָט מייסטנס געמאָלן
אַקוװואַרעלן ,ווייל איך דער דאָזיקער טעכניק האָט ער אַמבעסטן
געקאָנט אויסדריקן ײינע שטימונגשן ,און הגס זיינע בילדער
האָבן נישט פאַרמאָגט קיין סטיכישע אַקצענטן זיינען זיי אַמ-
מייסטן געהאַלטן געװאָרן אין װאַרעמע קאַלאָריסטישע גאַמעס.
לויט זייער כאַראַקטער האָבן זיי זיך דערנענטערט צו דער ריכ-
טונג פונם פּאָסט-אימפּרעסיאַניזם .זיינע אַרבעטן זיינען גיכער
געווען אַן אױסדרוק פון דער נייגונג פונס קינסטלער צו אַ
רעציטאַטיווער אינטערפּרעטאַציע פון די לעבנס-דערטיינונגען,
געזען דורכן פּריזמאַט פון אַ נאַיוון צושויער .ער האָט געבלאָן-
דזשעט צוליב זיין פאַלשער איינשטעלונג און זיין אַפּאָליטיע-
קייט אין באַצוג צו דער אַרומיקער ווירקלעכקייט .איבעריקנט,
דער דאָזיקער מאַנגל פון אַ קריטישער באַציונג צו די דער-
שיינווגען ,װאָס האָבן דעמאָלט גענורטעװועט די געזעלעאַפט,
האָט זיך שפעטער אָפּגעשלאָגן אויפן גורל פון ראָמאַן
ראָזענטאַלןײ.
און וועגן ר'.ס לעצטן פּעריאָד און זיין טראַגישן סוף שרייבט
יוסף סאַנדעל:

יבעת דער היטלער-אַקופּאַציע .האָט זיך ראָזענטאַל געפונען
אין װאַרשעווער געטאָ .ער איז געווען דער איינציקער וועמען
מיהאָט ראָרט איינגעאָרדנט אַן אויסשטעלונג כדי צו באַערן זיין
צוואַנציק-יאָריקער קינסטלערישער טעטיקייט .דאָס איז געוען
אין מיי  ,2491ווען אין וואַרשעווער געטאָ האָבן זיך שוין אַנגע-
הויבן די קאָשמאַרפולע אויסזידלונגען".
ווען די געפאַר פון  אויסזידלונג" אין אַ טױט לאַגער האָט
זיך אַלץ מער דערנענטערט ,זיינען ראָזענטאַל ,צװאַמען מיט
וויינטרויבן ,געװאָרן די איניציאַטאָרן פון דעס טראַגישן ,קאֲאָי
פּעראַטיווײי פון קינסטלער ,װאָס האָט באַדאַרפט ראַטעװען זי
און זייערע משפּחות פון זיכערן טויט .מיהאָט פאַרלייגט די דאָ-
זיקע פאַבריק פון פראָשעק צו פוצן מעטאַל און שלייף-שטיינד-
לעך ,און די פּראָדוקציע האָט מען אומזיסט אַװעקגעגעבן אַ
דייטשער פירמע פאַר אַרבעטס-אויסווייזן ,װואָס האָבן זיי באַדאַרפט
אָפּהיטן פאַר דער ,אויסזידלונגײ .היות די קינסטלער האָבן די
אויסגעאַרבעטע מאַטעריאַלן אָפּגעגעבן אומזיסט ,האָבן זי
אַליין געלעבט אין גריסער נויט .ראָזענטאַל איז געצוואונגען
געווען טאָגיטעגלעך שעהן לאַנג צו שטיין אין דער ריי פאַר דער
פאָלקס-קיך נאָך אַ טעפל זופ .עס האָט אים דעמאָלט געהאָלפן
רחל אויערבאך ,די דעמאָלטיקע פאַרוואַלטערין פון דער קיך.
זי טאַקע האָט נאָך דער מלחמה דערציילט װי אַזױ ראָזענטאַל
האָט זיך ענטװיאַסטיש באַצױגן צום פּראַָיעקט פון שאַפן דעם
א
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אומגליקלעכן קאָאָפּעראַטיון ,און וי אַזױ ער האָט זי צוגערעדט,

זי זאָל צוטרעטן צו דער דאָזיקער ,אונטערנעמונג" ,וױיל זאָס
אַרינבאַקומען זיך דעמאָלט אין אַנדערע שאָפּעס האָט געקאָסט
גרויסע געלטער,
דער סוף פון דעם דאָזיקן קאָאָפּעראַטיון ,וי פון אַלע איבע-
ריקע יידישע קאָאָפּעראַטיון ,איז באַקאַנט .אַלע יידישע קינסט-
לער ,וועלכע מיהאָט געטראָפן ביי דער אַרבעט ,זיינען אין די
אַרבעטס-פאַרטיכער אַרױיסגעטריבן געװואָרן צו די וואַגאָנען אויפן
אומשלאַג-פּלאַץ און אַרױיסגעפירט געװאָרן אין טויט לאַגער אין
טרעבלינקע .אַזױ אין אויך אומגעקומען ראָמאַן ראָזענטאַלי.
יאָנאַס טורקאָוו פאַרצייכנט ,אַז אין דער קאָנפערענץ אין דער
װאַרשעװער געטאָ אַרום די טעאַטער-ענינים האָט זיך צוװישן די
באַטײליקטע אויד געפונען ר.
רחל אויערבאך פאַרצייכנט ,אַז א,ין פרילינג  2491האָבן מיר
געפייערט אין געטאָ דעם  02יאָריקן יוביליי פון ראָזענטאַלס קינסט-
לערישער טעטיקייט .אין דעם מוזיקאַלישן רעטשיטאַל ,װאָס איז
ביי דער געלעגנחייט איינגעאָרדנט געװאָרן אין לאָקאַל פון דער
פאָלקס-קיך ,אָרלע  ,6װאָס איז אין דער צייט געווען א מין גע-
היימער ליטעראַרישער קלוב ,האָט זיך באַטײליקט צ"א .זיין פרוי,
איך געדענק דעם כאַראַקטעריסטישן פאַקט ,אַז מען האָט דעמאָלט
געמוזט אַרױסװאַרפן פון פּראָגראַם לישטן .עס איז אַרײן אין קראַפט
די פאַראָרדנונג ,אַז יידן טאָרן נישט שפּילן קיין שאַפונגען פון דייט-
שע ,איטאַליענישע און אונגאַרישע קאָמפּאָזיטאָרן".
יאָנאָס טורקאָוו שרייבט וועגן ר'.ס לעצטן פּעריאָד;
יפאַר יידישע װאַרשטאַטט ,אָדער וי מען האָט זיי גערופן
;שאָפּײ ,האָבן די דייטשן קיין רישטאָפן נישט צוגעשטעלט.
אַזזי לאַנג וי די ,שאָפּױי האָבן געקאַנט פּראָדוצירן פון אייגענע
רױישטאָפן ,זיינען זייערע ,לעבנס-רעכט-קאַרטןי פאַרלענגערט
געװואָרן אין אַ ,נוצלעכער פּראָדוקציע פאַר רוצחדישע דייטעזע
מעסערס .קיין רױשטאָפן פאַר דער {;מענטשהײט נוצלעכער
פּראָדוקציעײ וואָלט אָסטשעגא-וױינטרויבס ואַרשטאַט נישט גע-
ווען פאַרפעלט ביזן סוף פון דער מלחמה ,ווען נישט דער איבער-
ראַשנדיקער איבערפאַל פון דער גס .ס .פאַרניכטונגס-קאָמאַנדעײ,
װאָס האָט אַ סוף געמאַכט צום קאַפּיטל גיידישע קונסט מאָלער
און סקולפּטאָרן אין פוילן".
סוף חודש סעפּטעמבער  2491האָבן די דייטשן אַרױסגעפירט
פון זייער אַרבעט-וואַרשטאַט אויף דער מילנע גאַס די קינסטלער
..ראָמאַן ראָזענטאַל ...מען האָט זיי אַלע אינאיינעם צונויפגע-
נומען און אָפּגעפירט גלייך צו די װאַגאָנען אויפן  אומשלאָג-
פּלאַץ" ...דער מאָלער און קאָמפּאָזיטאָר ראָמאַן ראָזענטאַל ,װאָס
איז געגאַנגען נעבן אים {שלניאַקןן ,האָט זיך באַמיט אים צו
באַרויקן.
;.אין אַ פּאָר טעג אַרום איז צו מיר געקומען די פרוי פונם
קינסטלער ראָמאַן ראָזענטאַל  --די באַקאַנטע פּיאַניסטין סטע-
פאַניאַ פעלטענס{ .פעלטענשטיין| .זי איז נישט געוען בייס
קלאָרן פאַרשטאַנד .זי האָט געבראַכט מיט זיך די לעצטע געטאָ-
בילדער פון ראָזענטאַלן זי האָט מיך געבעטן איך זאָל זיי נעמען
צו זיך .די אָרעמע פרױ איז געווען געשװואָלן פון הונגער".
רחל אויערבאך שילדערט אויספירלעכער דעם דאָזיקן פּעריאָד:
;...ראָזענטאַל האָט געהאַט אױף דער אַרישער זייט אַ ברן-
דער ,אַ דאָקטאָר מיט אַ פּױלישער פרוי .אַנדערע מאָלער האָבן
געהאַט אויף יענער זייט מױיער קאָלעגן און פריינט .נישט איינער
פון זי װאָלט זיכער געווען לענגער דורכהאַלטן נישט איינער
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װאָלט זיך אפשר געוען אָפּגעראַטעװעט ,יי זאָלן נאָר ניעזט
געווען אַנטוויקלען אַזאַ פורעי פון אַקטװױיטעט .צו דעם צוועק
טאַקע האָט געדינט די אינסטיטוציע פון שאָפּ ,און דער פּסיכאָז,
װאָס איז אױיסגעװואַקסן אַרום זיי  --די שאָפּאָמאַניע .זיי זיינען
געווען ערשטקלאַסיקע כאַפּ-שטײגן.
מיט ראָמאַן ראָזענטאַל פלעג איך מיך אין געטאָ אָפּט באַ-
געגענען .גלייך מיט חברים שרייבער און קינסטלער פלעגט ער
מיך פון צייט צו צייט באַזוט ,ווען עס פלעגט אים אויסקומען
פאַרבייגיין לעשנא  ,04וואו איך האָב אין לאֲקאַל פון קליינ-
הענדלער-פאַריין (אַמאָליקער ,הזמיר") ,אין מששך פון די ערשטע
דריטהאַלבן אַקופּאַציע-יאָר געאַרבעט אַלס לייטערין פו אַ
פּאָלקס-קיך .צווישן רעש און טומל פון הונגעריקן מענטטץ-
המון פלעגן מיר אַרינכאַפּן אַ קורצן שמועס ,און צום געזעגע-
נען פלעג איך אים געוױינלעך הייסן דערלאַנגען אַ הייסן טעלער
גריץ פון קעסל .פון אַזאַ כיבוד האָט זיך אין יענער צייט קיינער
נישט אָפּגעזאָגט.
אין דער לעצטער פאַזע פאַרן גירוש האָבן זיך די זופן אין
מיין קיך שטאַרק פאַרבעסערט .מיר האָבן אָנגעהױיבן קאָכן זעטיקע
און פעטע זופן פאַר רעקאַנואַלעסצענטן ,פון וועלכע מען האָט
געקאָנט געניסן ,אויפן יסוד פון אַ ספּעציעלן אָרדער ,בלויז אין
משך פון איין חודש .ראָזענטאַל האָט דורכגעמאַכט אין ווינטער
 ,2איך געדענק שין נישט װאָס פאַראַ קרענק ,און איז דער-
נאָך אַ שטיק צייט געווען אַ רעגולערער קאָנסומענט פון אונ-
דזער קיך.. .או אָט האָט זיך ראָזענטאַל באַוויזן אין אונדזער
קיך אויך אין די טעג פון גירוש .געװויר געװאָרן ,אַז מיר קאָכן
ווייטער ,האָט ער אָנגעהױבן קומען יעדן טאָג מיט אַ קענדעלע
/נאָך

אַ זופ

פאַר זיך

און פאַר זיין פרוי.

לעשנאַ

איז

אינצווישן

געוואָרן טעבענס-לאַנד .די פאָלקס-קיך איז געװאָרן פאַרוואַנדלט
אין אַ ;שאָפּ-קיךײ ,און דער נייער פאַרוואַלטער האָט מיט מיר
געטאָן אַגרױסן חסד ,ואָס ער האָט מיך ,די פריערדיקע לייטע-
רין און אָרגאַניזאַטאָרין פון דער קיך ,איבערגעלאָזט אויף דער
שטעלע פון אַ קאַרטאָפל-שײלערין .איך האָב שוין אין דער קיך
קיין דעה נישט געהאַט .איך האָב אָבער געהאַט צו טאָן מיט
יידישע גזלנים ,נאָך אַלץ געהאַט אין קיך אַ שטיקעלע פּראָטעק-
ציע ,נאָך אַלץ געקאַנט אויספועלן אַ טעלער עסן פאַר אַ חבר.
אַזזי אַרום פלעג איך יעדן טאָג ,ווען אין גאַס פלעגט װערן רױי"
קער און זיכערער ,בעת דער הפסקה אין דער אַקציע ,זען ראָזענ-
טאַלן מיטן באַנקעלע .אַזױ אָרום בין איך געווען כסדר אינפאָר-
מירט װעט אַלע פעריפעטיעס פון דעם שלייפשטיין שאָפּ אױיף
מילנע,
אַזאַװי כיהאָב געזען ראָזענטאַלן אין טאָג פו פאַרקאָנטראַק-
טירן דעם שאָפּ ,האָב איך אים אָבער קיינמאָל נישט געזען אַן
אָפּגעהעצטן וי אַ יאָג-הונט ,אַ פאַרשוויצטער און צעשטראַלטער
פון האָפּנונג א גליק .אַן איבערפולטער מיט אַזאַ לעבנס-פייער
און לעבנס-חשק ,וי נישט נאָר איך ,נאָר מסתמא קיינער האָט אָט
דעם הויכן ,געבויגענעם ,אַ ביסל טרױעריקן אן פלעגמאַטישן
סכיזאָטימיקער קיינמאָל אין נאָרמאַלע צייטן נישט געזען ממש
מיט פּאַטאָס האָט ער זיך פאַר מיר באַרימט װי אַװי עס האָט
זיך אים ,מיט נאָך קאָלעגן פון דער פאַרוואַלטונג פן אַרטיסט-
גאָרטן ,איינגעגעבן אויסצוקעמפן אַ רעכט אױף לעבן פאַר דער
גאַנצער חברה פּלאַסטיקער ,צזאַמען מיט די פרויען און משפּחות
זייערע .שאַפן אַזא מין קליינע פעסטונג עקסטראַ פאַר יידישע
קינסטלער .אין זיין ברייטהאַרציקײט פון השתפחות הנפש איז
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קהדושים-
ראָזענטאַל גרייט געווען צו טאָן טובות נאָך פריינט .ער האָט
מיך געפרעגט צי וויל איך זיך נישט אַמאָל פאַרשרייבן אין זיין
שאָפּ ער איז געווען מוכן ומזומן אַריינעמען גראַטיס יעדן מענטש
פון דער שרייבער-אן קינסטלער-מעפּחה,
.דער ,שאַפּ" האָט שױן אַנגעהױבן אַרבעטן .ראָמאַן ראָזענ-
טאַל איז איצט געקומען אויף לעשנאַ  04אָנגעטאָן אין אַן אַטעלַיע-
כאַלאַט (אַלע יידן האָבן זיך אין דער צייט באַמיט אַרױסצוגײן
אין גאַס אין אַרבעטס-קלײידער) .אינגיכן ,האָט ער געזאָגט,
װעט מען עפענען אױף מילנע  9אַן אייגענע קיך .מען האָט
אין די
באַקומען צוגעטיילט פּראָדוקטן און פּראָוויזאַציע.
ערשטע טעג סעפּטעמבער איז דאָס געווען .די געניע דאַטע גע-
דענק איך נישט .ראָזענטאַל איז ,װוי געוױינלעך ,געקומען נאָך
דער זופ און צוגעזאָגט אױף צו מאָרגנס ברענגען פאַר דער
קיך אַ מתנה פון זיין פאַבריק" ,אַ שלייפשטיין ,גראַטיס ,אויף

צו שאַרפן מעסערס .דאָס שלייפשטיינדל האָבן מיר ששין קינ-
מאָל נישט באַקומען .פּונקט אויף צומאָרגנס פּאַרנאַכט האָט פאַר-
פעלט ,סחורהײ פאַר אַן עשאַלאַן ואַגאַנען ,װאָס זיינען אָנגע-
קומען דעם טאָג אויפן אומשלאָגיפּלאַץ .די ליקוידאַציע פון
קאַרל היינץ מיללערס שאָפּ איז שוין געווען אַ צוגעגרייטע זאַך,
אָדער אפשר איז זי געווען אַן אימפּראָוויזאַציע  --דעם טאָג איז
זי געוואָרן דורכגעפירט.
די פּיאַניסטין סטעפאַניאַ  פעלטענשטיין ,די נישט-איבריק
שיינע ,אָבער פון איר מאַן צערטלעך-געליבטע פרוי פון ראָמאַן
ראָזענטאַל ,האָט צוישן אַנזערן נישט געקאָנט פּאַרשמערצן
ואַריבערטראָגןן אויך דעם פאַקט ,װאָס ראָמאַן איז אַוועקגעפאָרן
אָן דער מאַרינאַרקע .און הלמאי האָט ער נישט מיטגענומען דעס
סוועטער ,הלמאי האָט ער נישט מיט ויך קיין איין פידזשאַמע.
די פרויען האָבן נאָך געגלייבט ,אַז ערגעץוואו פאַרפאָרט מען
פונדעסטוועגן ,און די פרוי ראָזענטאַל האָט פעסט געהאָפּט ביז
צום סוף ,אַז ראָמאַן װעט נאָך פון דעם דאָזיקן ערגעץ" צו איר
צוריקקומען .אין אַ פּאָר טעג אַרום האָט זי אַלין אָנגעהױבן
קומען צו מיר מיטן באַקאַנטן באַנקעלע נאָך די זופּקעס ,װאָס ער
האָט איר שוין איצטער נישט געבראַכט ,אָבער ערשט ,ווען זי
האָט מיך איינמאָל ,צווישן אַן עולס טעבענס-יידן ,װאָס האָבן זיך
געשטופט נאָך זופּ ,פּלוצלינג אין פאַרבייגיין אַרומגענומען ,אַוועק-
געלייגט מיר דעם קאָפּ אויפן אַקסל און אױיסגעבראָכן אין אַ קורץ
געוױין ,האָב איך זאָס ערשטע מאָל באַמערקט סיאַראַ שיינע,
יונגע לאַזור-בלױע אױגן זי האָט .געבליבן פלוצים אָן דער
פּאָטערלעכער זאָרג און צערטלעכקיט מיט וועלכער זי האָט
זיך אַרומגערינגלט אין משך פו יאָר ,איז זי געװאָרן װי אַ
קליין קינד.
אין איינעם מיט דער פּרױ און טעכטערל פון אסטשעגא האָב
איך זִי ,דערנאַך ,נאַר דער ערשטער אַקציע ,אַ פּאָר מאָל געזען
אין נייעס געטאָ ,אָנגעפּעלצט און דיק פון די כיוױיס נישט צוליב
װאָס .מעשה ווייבער ,װאָס טראָגן אַרױס דורך די פּלאַצואווקעס
גציוכעס"

|{שמאַטעס|

צום פאַרקויפן".

ש .ע .פון שיינע מרים בראָדערזאָן.
רחל אויערבאך  --אַזױ זיינען אומגעקומען די מאָלערס, ,ײ,ידישע שריפטן",
לאָדוש ,6491 ,וז.08-97 ,28 .
יאָנאַס טורקאָװ , --פאַרלאָשענע שטערן ,,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד
איינס ,זוֹ 63 ,13 .באַנד צװײ ,זז.701:501 .
רחל אוירבך  ---ב
,חוצות ורליה" ,תל אביב ,תשי'ד ( )4591זז.451:051 .

יוסף סאַנדעל  --א
,ומגעקומענע יידישע קינסטלער" ,צווייטער באַנד ,װאַרשע,
 ,7ז.061 ,111 ,011:801 .
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באַ נד
בראז ,חנה
נגעב --- 5981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
געבוירן  5981אין מזרח-פּױלן .פאָטער
 -אַ קרעמער .נאָך אַלס קינד ,האָט זיזיך א געוויסע צייט געפונען ביי אירע
קרובים אין ווילנע און האָט דאָרט אויך
באַזוכט אַ שול .אין עלטער פון  21יאָר
האָט זי שוין אָנגעהויבן אַרבעטן
גאָר פרי האָט זי אַרױסגעװיזן נייגונ-
גען צו טעאַטער-שפּיל און אין  9191איז
זי אַרײינגעטראָטן אין דער ווילנער יידי-

שער דראַמאַטישער סטודיע און זיך גע

א

דערנאָך איז

ווידמעט דער פאַרפולקומונג פון דער בינע-בילדונג.
זי אַרײנגעטראָטן אין דער ,וילנער טרופּע".
מלד נײישטאַט שרייבט:
אין דער ווילנער טרופע האָט זי פאַרנומען אַ חשובן אָרט,
אויסצייכענענדיק זיך אין כאַראַקטער-געשטאַלטן ,זי האָט זיך באַ-
צױגן זיער ערנסט צו איר שישפּילערישער אַרבעט און די
גאַנצע פרייע צייט האָט זי געוידמעט צו דער זעלבסטפולקד
מתג .זי איז געווען אַ זײיער געטרייע טאַכטער או אַלע אירע
אָפּשפּאָרונגען פלעגט זי שיקן די עלטערן".
איר ערשטער גרויסער אויפטריט איז געװוען אַלס זינאַידאַ"
אין ,דער װאָס קריגט די פּעטש" ,דערנאָך ,יהודית" אין ,אוריאל
אַקאָסטאַ", ,מייטע" אין פּרץ הירשבייגס ,פּוסטע קרעטשמף",
,תמר" אין ,אַשס ,אמנון און תמר" און ,שרה" אין זשולאַװוסקיס
שבתאי צבי",
,
אברהם מאָרעווסקי שרייבט;
גצו די דערמאָנטע יונגע גווילנע" מחז מען נאָך צוגעבן חנה
בראַז און ר .בירנבוים .ביידע היפוכיס פון אָרלעסקאָ .הגם
איינער צו דער צוױיטער ניט אין קיין איין פרט .די ערשטע ,אַ
פאַרטרויערטע בתולה ,מיט אױגן ,פול מיט יידישן צער .געעו-
דיקט ,דוכט זיך ,אַ רוסישע גימנאַזיע ,געחלומט וועגן אַ ברייטן
טעאַטערוועג (יאָרן שפּעטער געשפּילט אץן ראַטפאַרבאַנד).
געקומען צו מיר אין ווילנע ,געשטעלט די ערשטע טריט.
9
 0אַריין אין דער טרופּע".
ב .האָט זיך אויך באַטײליקט אין ריגער יידישן טעאַטער.
אין  0291האָט זי געשפּילט אין כאַרקאָ ,אוקראינע ,זי איז
דאָרט אויפגעטראָטן אין יידישן מלוכה-טעאַטער ,צ"אַ אין ב.
אָרשאַנסקיס פּיעסע ,בלוט" ,און אין אַ רעצענזיע אין ,שטערן"
ווערט גע:אָגט, :אַ גאַנץ נייע אַקטעריסע איז פאַר אונדז ח .בראַז ,זי
פאַרמאָגט טעמפּעראַמענט און היפּשן פאַרשטאַנד וי אױסצוקלעפּן
אַ ראָלע .ביי דער חברטע בראַז װערט ניט פאַרפאַלן קיין איין
װאָרט :אַ זעלטענע דיקציף".
יאָנאַס טורקאָוו שרייבט:
אנאָך זייענדיק אַ שילערין אין שול ,האָט חנה בראַז גע-
שטעלט אירע ערשטע טריט אין פאַרשיידענע ליבהאָבער-קרייזן,
אין איר געבוירן-שטאָט ווילנען?ן ,וואו זי האָט זיך שױן אויס-
געצייכנט מיט אירע בינע-פעיקייטן .ששפעטער איז זי אַנגאַ-
זשירט געװואָרן אין טעאַטער און אַלס פּראָפּעסיאָנאַליסטין גע-
בראַכט

געואָרן

קיין

וואַרשע

צו

דער

יוילנער

טרופעי.

פונם

יאָר  0291אָן האָט זי געשפילט מיט די יווילנערי ,דורכגעמאַכט
דעם טורניי אין אױסלאַנד .זי האָט זיך אין אַ ריי ראָלן שטאַרק
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לעסטיסאַָן

פוןן

אויסגעצייכנט ,און מען האָט איר פאָרױיסגעזאָגט אַ גרויסע צו-
קונפט .זי האָט זיך נישט איבערגענומען מיט די דערפאָלגן
שטאַרק געאַרבעט איבער זיך ,פאַרטיפט זיך און קיינמאָל נישט
געגאַנגען אויפן וועג פון לייכטן װוידערשטאַנד .טעאַטער איז
פאַר איר געווען הײליק און טײיער .מיט דער גאַנצער ערנסט-
קייט און יוגנטלעכן טעמפּעראַמענט האָט זי זיך אַריײנגעװאָרפן
אין דער טעאַטער אַרבעט און געװכט אַלץ נייע דרכים .װאָס
מער זי האָט געזוכט ,אַלץ וױייניקער באַפרידיקונג האָט זי גע-
פונען .זי האָט באַשלאָסן אַװועקצופאָרן קיין סאָוויעט-רוסלאַנד,
וואו יידיש טעאַטער האָט דאַן געבליט .אייניקע יאָר האָט זי
געאַרבעט אין די יידישע מלוכהשע טעאַטערס אין כאַרקאָו,
קיעוו און אָדעס .זי האָט דאָרט פאַרנומען אַן ערשטע פאָזיציע
און אויסגעצייכנט זיך אין אַלע אויפפירונגען סייינען אָנגע-
קומען וועגן איר זייער גוטע גרוסן אַז זי איז שטאַרק אס"
געוואַקסן און אַז זי איז געוואָרן אַן ערשטראַנגיקע דראַמאַטיעזע
שוישפילערין .אָבער חנה בראַזס אומרויקער ,שטענדיק ז-
כנדיקער גײיסט האָט אויך דאָרט נישט געפונען די באַפרידי-
קונג ,וועלכע זי האָט געזוכט און צו וועלכער זי האָט געשטרעבט".
וועגן איר סאָװיעטישן פּעריאָד שרייבט י .ליובאָמירסקי:
דאָס װאָרט איז דאָס סאַמע שאַרפע געווער מיט ועלכן
בראַז באַװוירקט דעם צושױער .דאָס איז גאַנץ נאַטירלעך אויב
מיר װעלן דאָ באַטאָנע ,אַז זי איז צו אונדז געקומען פונם
יידישן טעאַטער ,װאָס געפינט זיך אין פוילן  --פון דער באַ-
וואוסטער יווילנער טרופּעי .די יווילנער טרופּעי טראָגט נאָך
עד היום דעם שטעמפּל פונם אַזױ-גערופענעם יליטעראַריען
טעאַטערי .אָנשפּאַרנדיק זיך דער עיקר אויף די פּרינציפן פון
סטאַניסלאָווסקיס סיסטעם ,האָט מען אין דער יוילנער טרופּעי
די גרעסטע אויפמערקזאַמקייט אָפּגעגעבן דעם װאָרט ,און וי"
ניקער  --דער אַלזײיטיקער באַרײכערונג און אַנטװיקלונג פונם
אַקטיאָרס פּלאַסטישע מעגלעכקייטן.
לויט אירע אויסערלעכע מעגלעכקײטן  --אַ טיפע שטים
מיט אַ ברייטער גאַמע ,אַן אויסגעצייכנטע דיקציע ,אַ הױכע
פיגור  --מאַכט זי תחילת אַן איינדרוק פון אַן אַקטעריסע,
װאָס פּאַסט זיך מער צו העראַיש-פּאָעטישע ,צו דטירףאַמאַטישע
ראָלן .איר אויפטריט אינם רעויו יגעדעקטע קאָרטף  --די
קופלעטן אין דער טאַנץ פון דער רומעניע -מאַסקע  --איבען"
צייגט ,אַז זי קאָן טעכניש-פאַרענדיקט דערלאַנגען אַ גראָטעטק-
ראָלע.
בראַז שטייט נאָך אויפן שיידועג .זי האָט נאָך נישט אוס-
געלעבט די טראַדיציעס פונם יליטעראַריעזן-טעאַטער ,וואו זי
האָט אַ לענגערע צייט געאַרבעט .זי האָט זיך נאָך ניט איבער.
געקאָכט אין אונדזער טעאַטראַלער אַטמאָספער ,וואו עס פאָדערן
זיך מער שאַרפערע מעטאָדן ,וי די ,װאָס זי האָט מיט זיך
געבראַכט .אַז מיר האָבן ניט קיין טעות ,ווערט קלאָר ,װוען מיר
זעען זי אין דער ראָלע פון דער קאָמניסטקע סאָרצי אין יניט
געדייגעטײ .אין סאָרצי װוילט זיך זעען מער העלע שטריכן פון
דער ננייער יונגער פּראָלעטאַרישער פרוי אין ראַטנפאַרבאַנד.
אין דעס ,װאָס בראַז גיט ,פעלט זוניקייט ,פאַרב.
חנה בראַז דאָרף זיך נאָך טיף פאַרטראַכטן איבער די פיל"
צאַליקע נייעסטע פּראָבלעמעם פון אינהאַלט און פּאָרם ,ואָס
אונדזער ראַטן-װירקלעכקייט האָט פון דער ברײטער האַנט
אַרויסגערוקט".
2317

יידישן

ט עאַט עד

ב .איז צוריקגעקומען אין פּולן ,וואו זי אין סעפּטעמבער 8291
צוריק אַרײן אין דער ,ווילנער טרופּע" און איז שוין פאַרבליבן
אין פּוױלן .זי האָט געשפּילט אין אַ ריי דראַמאַטישע טרופּעס ,איז
אַרומגעפאָרן איבער דער פּראָװינץ און איז אויך אויפגעטראָטן מיט
'/וואָרט-קאָנצערטן',
וועגן אירע װאָרט-קאָנצערטן אין װאַרשעװער ליטעראַטן-פאַרײן
שרייבט ש ,לעו;
ידי װאָרט-קאָנצערטן פון חנה בראַז אין וואַרגשעוער ליטע-
ראַטךפאַרין האָבן אַלע זיבן חנע .חנה בראַז איז ניט בלױיז
רעציטאַטאָרין ,זי אין אויך עווישפּילערין ,אינטערפּרעטאַטאָרין
און קאָמפּאָזיטאָרין .איר מימיק איז דורכגעטראַכט ,מיט הר-
חבת הדעת און מיושבדיק ,אויפן ליטוויעון עסטייגער .איר
דיקציע איז אַן אויסגעצייכנטע .דאָס איז אַ ווילנער יידיש ,װאָס
חנה בראַז באַהערשט ,אַ קלינגנדיקער .אירע סטיליזאַציעס זיי-
נען עכט ,לעבעדיק און שטענדיק מיט א מיין דערביי ...דער
טיפּ שטייט הינטער חנה בראַזס װאָרט ,צי זי רעדט וי אַ ווילנער
וייבל (שלום-עליכמס מאָנאָלאַג) אָדער װי אַ רי יחזקאל גאָמ-
בינער (איזי כאַריקס) אָדער גאָר װי א פּאָעט ,װאָס חנדלט זיך
(מ,אַדאַסי פון משה ליב האַלפּערן) ,שטענדיק נעמט זי דעם
ריכטיקן טאָן ,גיט דעם געהעריקן קנייטש ,די געוואונטשענע
העויה .זי ווערט מילד ,קינדיש-נאַיוו בעת זי לייענט די קינדער-
מעשהלעך פון ל .קויטקאָ אָדער מ( .ק) מאָלאָדאָווסקי
חנה בראַז איז אַ מבין אויף ליטעראַטור .איר רעפּערטואַר
האָט אַן אינעוױיניקסטע אויסגעהאַלטנקייט .זי קלייבט אויס פון
דער נייעסטער יידישער ליטעראַטור דאָס בעסטע :משהלייב
האַלפּערן ,איזי כאָריק ,מ .קולבאַק ,מנק) מאָלאָדאָווסקי ,א.
קוויטקאָ ,און פאַרע:טייט זיך ,דער אייביק-פרישער שלום-עליכם
א א -- .דאָס איז חנה בראזס רעפּערטואַר.
חנה בראַז יאָגט זיך ניט נאָכן עפעקט .זי האַלט ניט פון
פאַרענדיקן מיט אַ ;{פאָרטיסימאַי כדי אַרויסצורופן אַפּלאָדיס-
מענטן .זי איז באַשײדן ,ערנסט און אויפריכטיק .די רעװאָלן-
ציאָנערע טענער אירע ברענגט זי אַרױס פון דער טיף :סיאיז
ניט געפעלשט ,ניט אָנגעשױימט ,נאָר דורכגעלעבט און דורכ-
געווייטיקט .פאַרברענגען אַן אָוונט אויף חנה בראַיס אַ וואָרט-
קאָנצערט  --היסט האָבן אַן אמתן קינסטלערישן גענוס און
דערפילן דעם טעם פון דעם ערנסטן יידיששן דיכטערישן װאָרט".
וועגן אירע לעצטע יאָרן און איר טראַגישן סוף שרייבט יאָנאַס
טורקאָו:
וװוען די מלחמה איז אױסגעבראַכן ,האָט זיך חנה בראַז גע-
פונען אין װואַרשע .נאַכן פארנעמען די שטאָט דורך די דייטש),
האָט זי אָנגעהױבן צו אַרבעטן אין דער יידישער סאָציאַלער
אַליינהילף .װי נאָר עס האָבן זיך אָנגעהױבן אַרטיסטישע פאַר-
אַנשטאַלטונגען ,ווערט זי די נששמה פונם יקינדער-טעאַטערי ,װואָס
מען האָט אָרגאַניזירט אין ווארשעװער געטאָ פאַר די קינדער.
זי טרעט דאָרט אויף צװואַמען מיט איזיק סאַמבערג ,אַברהם
קורץ ,מיכאל זניטש און מיטן מװיקער-קאָמפּאַזיטאָר איואַ
וועסבי.
מיט לייב און נשמה ואַרפט זיך חנה בראַז אַריין אין דער
דאָזיקער נוצלעכער אַרבעט און ברענגט דערמיט אַ סך פרייך
און טרייסט די אומגליקלעכסטע פון די אומגליקלעכע אין געטאָ
 -די יידישע קינדער .זי ווערט שנעל באַליבט ביי די קינדער.װי נאָר די ימומעי בראַז  --אזוי האָבן זי די קינדער גערופן --
באַוױיזט זיך פאַר די קינדער ,ווערט זי באַלד אַרומגערינגלט
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קדושים-
פון זייערס אַ מחנה ,וועלכע זי דערציילט מעשהלען פו אַ בע-
סערער װעלט ,און שטאַרקט אַזױי אַרום די געמיטער פון די
קינדער .זי ברענגט די דערמוטיקונג און האָפּענונג .אין דער
דאָזיקער אַרבעט ,האָט זי  --װי זי האָט געזאָגט  --ענדלעך
געפונען אַ באַפּרידיקונג אין איר אומרויק ,עלנדיק לעבן
חנה בראַז באַגנוגנט זיך נישט בלויז מיט די אָפיציעלע פּאָר-
שטעלונגען ,װאָס ווערן איינגעאַרדנט אין געטאָ פאַר די קינדער.
זי קומט דירעקט צו זי אַהײם ,אַנבינדנדיק אַזױ אַרום מיט זי
אַן אוממיטלבאַרן קאָנטאַקט.
אין יעדן הויז אין װואַרשעווער געטאָ האָט מען פאַרלייגט אַ
יקינדער-ווינקלי  --אַ צענטער ,וואו די קליינטשיקע האָבן באַ-
קומען נישט נאָר בעסערע דערנערתג ,נאָר אויך גייסטיקע
שפיז .אין די אַוונט-שעהן האָט מען זיי געגעבן פאַרשיידענע
פאַרוויילונגען ,געפירט מיט זיי שמועסן געזונגען און געעשפּילט
פאַר זײי .מען האָט זיך באַמיט צו שאַפן אַרום זי אַ װאָס-
וואַרעמערע סביבה און אַזױ אַרום אָפּצורייסן די יונגינקע נשמה-
לעך פון דעם עװוערן טאָגיטעגלעכן לעבן ,מיט וועלכן זי זיינען
געווען אַרומגערינגלט .אַ גרויסן טייל פון דער שיינער ,פאַר-
אָנטואָרטלעכער אַרבעט האָט אױף זיך גענומען חנה בראַה
וועלכע איז געבליבן איינזאַס און עלנט אין װאַרשע ,אָפּגעריסן
פון איר מע:פחה ,פון אירע נאָענטסטע.
חנה בראַז פלעגט אין געטאָ אויפטרעטן אויך פאַר דערוואַק-
סענע און אויפפרישן זייערע געמיטער מיט איר פיינעם ,צוגע-
קליבענעס רעפּערטואַר פון רעציטאַציעס ,האָבנדיק אויך גרויס
דערפאָלג ביי די דערװואַקסענע .אָבער נישט געקוקט אויף איר
גרויסן דערפאָלג און נוצלעכע אַרבעט ,װאָס זי האָט געטאָן ,האָט
זי אין געטאַ געפירט זייער אַ שווער לעב די געציילטע פריינט,
װאָס זי האָט געהאַט אין געטאָ ,האָבן זיך מיט איר זייער שטאַרק
פאַראינטערעסירט און איר מאַטעריעל געהאָלפן אָבער ווען עם
איז געקומען די צייט ווען יעדער איינער האָט געמוזט טראַכטן
קודם כל וועגן זיין אייגענעם קאָפּ ,האָט מען וועגן חנה בראַז
פאַרגעסן...
ערשט וען די ערשטע כװאַליע פון דער יאידוןיסזידלונג
איז פאָריבער ,האָט מען זיך אַרומגעזען ,אַז צווישן די ערשטע
יאויסגעזידלטעי יידן ,האָט זיך געפונען אויך חנה בראַז ..,זי
איז געווען צו שואַך ,צו רעזיגנירט ,כדי זיך צו ידעקױי .זי
האָט נישט געהאַט קיין שטאַרקע עלנבױגנס כדי זיך דורכצו"
שלאָגן דורך דער שווערער צייט ,װאָס האָט זיך אָנגערוקט אויף
אונדזער אַזױ ביטער-אויסגעפרואווט פאָלק.
צוזאַמען מיט אירע קליינע צועשויערס ,צװאַמען מיט אירע
גרויסע פאַרערערס און פריינט ,צװאַמען מיט דער גרויסער
מאַסע פון אירע פאַך-קאָלעגן ,האָט חנה בראַז  --די פיינע און
איינזאַמע יידישע שױשפּילערין  --געטײלט דעם גורל ,װאָס
איז געווען באַשטימט פאַרן מזרח-אײיראָפּעישן יידנטום .זי איז
געווען פון די ערששטע אין די גאַזדקאַמערן אין טרעבלינקע".
,תבים פון געטאָ?
עמנואל רינגעלבלום שרייבט אין זיין כ
יחנה בראַז ,די באַקאַנטע אַרטיסטקע ,האָט בששעת דער איצ-
טיקער וועלט-מלחמה געלעבט אין זייער עװוערע באַדינגונגען
זי איז געווען באַשעפטיקט אין דער יסיא ,פון װאָס מען האָט
אָבער געהאַט קנאַפּ װאָס פּרנסה.
דער איינציקער ליכטיקער מאָמענט אין איר עװוער לעבן
איז געווען איר גרויסער דערפאָלג אויף די ליטעראָריעש-קינסט-
לערישע פאַראַנשטאַלטונגען פון דער יסיא ,פון יאיקאָרי .באַ-

באַ נד
זונדערס גריס דערפאָלג האָט זי געהאַט אױף די אונטערנע-
מונגען פאַר קינדער ,ואָס זיינען איינגעאָרדנט
;צענטאָסי
אַנדערע
דורך

פאַר

אַזעלכע

קינדער

גאַסן-קינד.

אין דעם

איינמאָל

אויף

מען

זי איז צוגענומען
שטער

געװאָרן

ליקוױידאַציע-אַקציע

,עלוכישער
 ---מ

אַ ביס?

פרייך

יתום

אָדעך

יסיא

אין-

די

פון

טוער

קינדער.

פאַר

הילכיק

בראַװאָס האָבן באַגלײט חנה

קיין טרעבלינקע
פון

אָדער

לעבן פון יידישן

אַ מאַריאָנעטן פאָרשטעלתג

קינדיש געלעכטער און שטאַרקע
בראַזס אַרױסטרעטונג.

י .ליובאמירסקי

יצענטאָסי

אין

די

האָט געשטרעבט

אַריינברענגען

פינצטערן

װאָט

אינטערנאַטן

דער

פאַראַנשטאַלטונגען

און ליכטיקייט
געלאַדן

די

אין

קינדער-אינסטיטוציעס.

די

געואָרן דורך דעם

די

יידישער

בשעת

װאַרשעוער

טעאַטער

דער

עו"

יידן".

אין אוקראַינע',

כאר-

קאוו ,1391 ,זז,001"99 .
,יטבל"ט",
הנה בראז  ---טעאַטער אין ראַטנפאַרבאַנד ,ל

װאַרשץ ,נ' ,7291 ,6

ש .לעװ  --חנה בראזס װאָרט-קאַנצערטן, ,ליטבל'ט' ,װאַרשע ,ג ,7391 ,7
מלך ניישטאט , --חורבן און אויפשטאַנד פון די אידן אין װאַרשע ,,תל
אביב ,8491 ,זז,08-973 .
יאָנאָס טורקאָװ , ---פאַרלאָשענע שטערנס ,,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד
איינס ,זז,802"602 .
אברהם מאָרעװוסקי  --אַ פאַרשויגענע דאַטע, ,די גאָלדענע קייט ,,תל אביב,

נ'  ,7591 ,92ז,07 .
עמנואל רינגעלבלום
ז,102 .

--

,כתבים

פון געטאָ",

װאַרשע,

,3691

באַנד

צויי,

וויינטרויב ,װלאַדיסלאַװ
{געב 81 .פעבר -- 1981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די גאַציס}
געבוירן  81פעברואַר  1981אין לוי"
וויטש ,פּױילן ,ביי חסידישע עלטערן .נאָך
אַלס קינד פלעגט ו .אין דער היים און

אין חדר צייכענען מיט קרייד פאַרשיי"
דענע 'מענטשלעך' .דורך אַ קוזין ,וועל-
כער ברענגט אים איל-פאַרבן און אַ
פּענזל ,נעמט וו .מאָלן און קנעט דערנאָך
אויס די פיגורן 'דוד און גלית' אדג.
וועלכע ווערן דורכן אָרטיקן פּױלישן
קונסט-קענער טאָרטשינסקי אויסגעשטעלט
אויף אַ קונסט-אויסשטעלונג .דער פּוילישער מאָלער סטעטשינסקי
אינטערעסירט זיך מיט וו ,.לערנט אים דאָס פאַך און נעמט אים אויך
מיט אויף ווייטע אויספלוגן צו באַקענען זיך מיט דער נאַטור.
וו .שטודירט אין גימנאַזיע און נאָכן פאַרענדיקן די מיטל-שול,
איז ער אין  9091געקומען אין װאַרשע און מיט שווערער מי גע-
לינגט אים אַריינצוטרעטן אין דער מאָלער-אַקאַדעמיע .אַ דאַנק דער
אונטערשטיצונג פון דעמאָלטיקן פאָרזיצער פון דער פּוילישער
קונסט-געזעלשאַפט ,זאַכענטאַ! ,יוליוס הערמאַן ,האָט װו .באַקומען
אַ סטיפּענדיע צו שטודירן אין פראַנקרייך .אין אָנהייב איז אים
אין פּאַריז געווען שווער ,און כדי זיך אױיסצוהאַלטן ,איז ער גע-
ווען געצוואונגען זיך אָפּצוגעבן מיט פאַרשיידענע האַנדװערקערישע
באַשעפטיקונגען.
יוסף סאַנדעל אין זיין בוך ,אומגעקומענע יידישע קינסטלער
אין פּוילן" שרייבט:
אין פּאַריז האָט ער זיך באַקענט מיט דעם גריסן רוסישן
טעאַטער-דעקאָראַטאָר לעאָן באַקסט ... .די דאָזיקע באַקאַנט-
שאַפט האָט דעצידירט וועגן דער וױיטערדיקער ריכטונג אין

יי

2319
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לעססיסקאַָן

פון

וויינטרויבס שאַפונג .ער האָט אַ דאַנק דעם דאָזיקן גרויסן מייס-
טער פון דער דעקאָראַטיװוער קונסט באַקענט זיך מיט אַ באַ-
זונדערער צוױיג פון דער פּלאַסטישער קונסט ,װאָס איז ענג
פאַרבונדן און קאָאָרדינירט מיט דער אַרבעט פונם שוישפּילער
|
און רעזששיסער.
וויינטרויב האָט געגלייבט ,אַז נאָכן אומקערן זיך קיין פוילן,
וװועט ער קאָנען זיך פאַרנעמען מיט מאָלן דעקאָראַציעס פאַרן
יידישן טעאַטער .אין דער צוישנצייט איז אױסגעבראָכן די
ערשטע וועלט-מלחמה .די דאָזיקע געשעעניש האָט צענישט גע-
מאַכט וױינטרויבס פלענער .ער איז אַרינגעטראָטן אַלס פריי-
וויליקער אינם פױילישן לעגיאָן ,װאָס האָט זיך פאָרמירט אין
פראַנקרייך און וועלכער האָט געקעמפט אויפן מערב-פראָנט
קעגן דער דייטשער אַרמײ 4 .יאָר צייט האָט דער קינסטלער
געקעמפט אויפן פראָנט ,וואו ער האָט אויף טריט און שריט זיך
צונויפגעטראָפן מיט נױיט או פּיין פון דער צװױלער באַ-
פעלקערונג .סיפאַרשטײיט זיך ,אַז אין די עווצגרובנס האָט ער
נישט געקאָנט שאַפן .נאָכן פאַרענדיקן זיך פון דער מלחמה,
איז ויינטרויב אױף אַ געוויסער צייט אַריסגעפאָרן אין דער
שוױייץ און פון דאָרט האָט ער זיך אומגעקערט קיין פוילן כמעט
אין דער זעלבער צייט האָט זין אומגעקערט קיין פּוילן פון לאָו-
דאָן א צווייטער מאָלער ,וועלכער האָט אויך באַשלאָסן צו וויך-
מענען זיך דער דעקאָראַטיווער קונסט .דאָס איז געווען משסה
אַפּעלבױם .די דאָזיקע צויי קינסטלער האָבן שפּעטער געפירט
צווישן זיך אין ואָרשע אַ קינסטלערישן פאַרמעסט.
,ו,וי.ינטרויב איז געווֹש אַ פאַנטאַסט ,אַן עקספּרעסיאָניסט
 . +וױינטרויב האָט געהערט צו דער
מיט מיסטישע שטימתנגען.
קינסטלערישער גרטפּע ,װאָס האָט אַרױסגעגעבן דעם פוטוריס-
טיש-ליטעראַריש

שפּעטער

קינסטלעריש

זעװורנאַל

ידי

דעס זשורנאַל ידער אַלבאַטראָסי

אויסגעפירט

די פּראָיעקטן

כאַליאַסטרעי.

פון די הילעס

.ו.ױ.ינטרויב

כאַליאַסטרעי

.ו.ו.יינטרויב
פונם

האָט זיך אױך

זשורנאַל

פאַרנומען

און

האָט
ידי

מיט

שטאַלוגע-מאָלערײ .ער האָט געשאַפן פּאָרטרעטן ,פּייסאַזשן איאַ.
ער האָט געהערט צו דער נישט-גרויסער גרופּע פון מאָדערנע
פוילישע קינסטלער וועמען סיאיז באַשערט געווען צו זיין ביים
קוואָל פון דער מערב-אײראָפּעישער פּאָזיטיווער מאָלערײ ,און
אורטיילנדיק לויט זיין שאַפ ,האָט ער אַ סך גענאָסן פון איר.
אין יאָר  1291האָט וינטרױב אויסגעשטעלט אין לאָדזש
די בילדער ,וועלכע ער האָט געשאַפן אין דער שװױיץ .דאָם זיי-
נען געווען פּייסאַזשן פון סאַן גאַלען ,זשענשוע און אַנדערע גע-
גנטן .די דאָזיקע בילדער באַװייזן די הויכע טעכניק פון זייער
שעפער ,וי אױן די פעיקייט אַפּצופילן די עױינקייט און די
שטימונג פון אַ פרעמד פאַר אים נאַטור-בילד .עס פילט זיך
אין זי אַ גרויסן איינפלוס פון האַרלערן ( .)8191:3581וויין-
טרויבס מאָלעריי איז פון אַ ברייטן פאַרנעם .ער האָט געקאָנט
זיײער

טרעפלעך

אַרױסברענגען

אין זיינע פּאָרטרעטן

די פּערזאָן ,

וועלכע ער האָט געמאָלט .אַלס בייעשפּיל קאָן דינען דער פּאָרטרעט
פונם דיר גאָלדפלאַס .אין דער דאָזיקער אַרבעט זיינען גע-
קומען צום אויסדרוק אַלע מאָלערישע װאַלאָרן פון גוטע פּאָר-
טרעטן-קונסט .אָריגינעל זיינען אויך די פּאָרטרעטן פון משה
בראָדערזאַן און דוד הערמאַ .חוץ דעם האָט אויך וויינטרויב
געמאָלן בלומען ,אַקטן ,שטיללעבנט .ער האָט אױך געשאַפן אַ
סך אינטערעסאַנטע גראַפישע אַרבעטןײ.
צוריקגעקומען אין װאַרשע ,האָט זיך וו .געװוידמעט דעם יידי-
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יידישן

ט עאַט עד

שן טעאַטער :באַזונדערס דער יידישער

קליינקונסט-בינע

און גע-

מאָלן אַ סך דעקאָראַציעס פאַר אַזאַזעל' און 'סמבטיון ,די דע-
קאָראַציעס צו גוצקאָווס

'אוריאל אַקאָסטאַ' ('ווילנער טרופּע) קאַ-

צענעלסאָנס 'קאַריקאַטורן! ,אָפּאַטאָשוס 'הייס בלוט' ('צענטראַל),
ראָלאַנס 'וועלף' ('וויקט') ,בראָדערזאָנס אָפּערע 'דוד און בת
שבע' ,אַשס 'קדוש השם' ,שעקספּירס

'שײילאָק' ('ווילנער טרופּע'),

מלאכס 'פאַרקויפטע הערצער' (געשפּילט אויך א'נ 'איבערגוס! און
/גאַסן-מיידלעך') ,קלאַבונדס 'כשוף-קרייז' ,און פּרצס 'בײנאַכט
אויפן אַלטן מאָרק'.
זיגמונט טורקאָוו באַמערקט, :צו פּראָיעקטירן די דעקאָראַציע
צו ,די ועלף" האָב איך צוגעצויגן דעם קינסטלער װ .וויינטרויב,
װאָס האָט מיטגעאַרבעט אין דער װאַרשעװער אָפּערע און באַזעסן
אַ געוויסע פּראַקטיק אין סצענאָגראַפיף".
וועגן װו'.ס דעקאָראַציעס צו ,אוריאל אַקאָסטאַ" ,שרייבט ד"ר
ווייכערט:
;;אין דער דעקאָראַציע האָבן זיך די גוטע כוונות ,אָבער אויך

די מאַנגלדיקע כוחות געשפּירט אַמשטאַרקסטן דאָ זיינען מאָ-
דערנע פרינציפן געשטאַנען אין אַ שאַרפער סתירה מיט אי-
בערגענומענע מעטאָדעס .דאָס ווייכע און לויזע ,דאָס אינטימע און
װאַרעזע ,דאָס רמזדיקע ,נישט דערזאָגטע ,באַשײדענע פון די
טונקעלע קאָטאַרן האָט זיך נישט געקלעפּט צו דאָס פעסטע און
האַרטע ,ווייטע און קאַלטע פון די בלאַנק וױיסע כלומרשט מיר-
מעלעסטיינע פּראַקטיקאַבלען אין פאָדערגרונט ,פון די זיילן ,באַ-
לוסטראַדעס און הימל-פּראָספּעקטן אין הינטערגרונט .די פאַר-
שיידנקייט פון מאַטעריאַל (טוך און מירמעלשטין אימיטאַציע)
און די פאַרשיידנקייט פון סטיל (רמזדיקע קאַטאַרן און נאַטוראַ-
ליסטיש אויסגעבויטע אַלטאַנעס ,זיילן ,באַלוסטראַדעס אדג)
אין איין פּיעסע ,און אַפילו אין איין בילד ,דאָס האָבן קינסט-
לער ,איף וועלכע דער אַפיש פאַררופט זיך ,נישט געדאַרפט
דערלאָזן.
עס איז כאַראַקטעריסטיש פאַר די יוױלנערי ,װאָס אין דער
לעצטער צייט שטעלן זי זיך נישט אָפּ  --אױך נישט אי אַ
שווערער מאַטעריעלער לאַגע  --בי דער אַרבעט פון אַקטיאָר
אין אַנסאַמבל און שטרעבן די אויפגעפירטע פיעסן צו באַרײ-
כערן ,צו פאַרשענערן ,זיי יום-טובדיק צו פאַרפּוצן .זיי האָבן קיין
מזל נישט .די דעקאָראַציעס  --שיין און זויבער אַן און פאַר
נאָך זעלטענער זיינען זי
זיך ,זיינען זעלטן אױסגעהאַלטן.
אויסצודריקן וועלכן נישט איז אינסצעניזאַטאָרישן געדאַנק ,און
דווקא דאָס ,נישט די ישיינקייטי פון בילד ,איז דער צוועק פון
סצענישער דעקאָראַציע".
און וועגן װו'.ס דעקאָראַציעס די אַנדערע אויפפירונגען שרייבט
ד'ר ווייכערט:
נֹצו דוד און בת שבעײ) דער מאָלער ו .ויינטרויב האָט
פון געשענקטע ,געבאָרגטע ,צונויפגעבעטלטע שטיקער און שטיק-
לעך שטאָף געשאַפן מיט געשמאַק אַ דעקאָראַטיווע רעם אין
פיינער איינגעהאַלטענע פאַרבן-טענער,
נצו ,קדוש הששםײ)  דאָס צוייטע מיטל ,וואָס האָט געדאַרפט
פאַרבינדן די איינצלנע בילדער ,איז געווען די דעקאָראַטװוע
איינרעמונג .די  52בילדער האָבן זיך געדאַרפט אָפּשפּילן אין
איין סצענישער רעם .דער מאָלער ו .וױינטרויב האָט פּראָיעק-
טירט רעכטס און לינקס צו צוױי פילאַרן פאַרבונדענע אויבן
אין דער קווער דורך אַ באַלקן .די דאָזיקע רעס איז געבליבן בעת
דער גאַנצער פאָרשטעלונג .אויסבייטן האָט מען געדאַרפט בלויז
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סלסדושים-
קליינע לייוונטנע געמעלן אין פאָן און שטיקער באַמאָלטע דיקט
אױף דער בינע .דאָס האָט געדאַרפט פאָרקומען ביים אָפּענעם
פאָרהאַנג אין דער פינצטער און האָט נישט געטאָרט געדויערן
לענגער וי אַ מינוט .זי איז געווען אויסגעפולט מיט מװיק אַזױ,
אַז דער צוקוקעו זאָל נישט פילן דעם מינדסטן איבערריס פון
|
בילד צו בילד".
{וו .האָט אויך געמאָלן די דעקאָראַציעס צו ווייכערטס אויפפירונג

פון ק,ידוש השם" אין ריגער יידישן געזעלשאַפטלעכן טעאַטער|.
(צו ,ביינאַכט אויפן אַלטן מאַרקײ) ;בלויז וו .ויינטרויב איז
דאָס מאָל געבליבן הינטערשטעליק לגבי די אַנדערע ,נישט באַ-
קומענדיק פון רעזשיסער קיין בולטע אידעע פאַר זיין דעקאָ-
|
ראַטיווער לייזונג פון סצענישן חלל".
נחמן מייזיל שרייבט וועגן װו'.ס דעקאָראַציעס צו ,בײינאַכט אויפן

אַלטן מאַרק":

,אינגאַנצן נישט באַפּרידנדיק זיינען די דעקאָראַציעס פון
וו .וויינטרויב .פרץ האָט געגעבן אַ קלאָרע סכעמע און באַשרײ
בונג פון אינטערעסאַנטע דעקאָראַציעס ,וועלכע דאַרפן מיט-
לעבן ,מיטמאַכן די אַקציע .פון דעם אַלעם איז כמעט קיין זכר
נישטאָ בי וויינטרויבן .דערפאַר האָבן מיר אַ מישמאַש ,װאָס
גיט קיין באַגריף נישט וועגן דעם גאַנצן אומרויקן געווימל אַרום
דעס אַלטן מאַרק ,און וואו איז דער ברונען-נעץײ ?
וועגן װו'.ס אַרבעט פאַר דער ,שײלאָק"-אויפפירונג ביי ,די
ווילנער" ,שרייבט דער רעזשיסער ד"ר מ .ווייכערט:
ידי בינע  עליזעוס" איז געווען צו קליין מען זאָל זיך קאָ-
נען ברייט פאַנאַנדערפירן די הענט אין ,קריסטלעכן" ווענע-
דיק .קיין פרעכטיקע פֿלאַסטישע בניניס ,קיין קאַנאַלן און גאָו-
דאָלן זיינען נישט געווען .אָבער אַלץ ,װאָס איז געווען עלול צו
וייזן די לוסטיקייט ,אָנזאָרגעוודיקײט און לייכטזיניקייט פון דער
שטאָט, :ליכטיקע פאַרבן און מוזיק ,געזאַנג און טאַנץ ,קאַרנע-
װאַל און מאַסקעראַדעס האָבן דער סצענאָגראַף װו .ויינטרויב,
דער מװיקער ה .קאָן און דײר אַדאַםס גראָבער (פסעווד .דיאגע)
 -אַ פּלאַסטיק-לערער אין מיין באַנײיטער טעאַטער-סטודיע --געהאָלפן אַרויפברענגען אויף דער בינע.
 . ..קלאָרע דבורים װאָט גערעדט די דעקאָראַציע אין דאָ"
זיקן אַקט .די נידעריקע שׂול ,אַריײינגעגראָבן טיף אין דער ערד,
זאָל די גויים נישט שטעכן אין די אויגן ,זי שמאָלע געסלעך,
די ענגשאַפּט פון די הייזער ,ואָס טורעמען זיך איינס איבערן
צוייטן ... .מיט די באַשײזנסטע מיטלען האָט ו .וױיוטרויב
אויפגעבויט אויף דער קליינער בינע אַ זייער עפעקטפול צימער
ביי פּאַרציאַ ,האַלב-בודואַר און האַלב אויפנעם-סאָלאָן ,און ער
האָט געכאַפּט אַ שטאַרקן אָפּלױב גלייך וי דאָס בילד האָט זִיך
אַנטפּלעקטײ.
בנוגע

דער

דעקאָראַטיוער

אַרבעט

פון

משה

ליוושיצעס

קאָ-

מעדיע ,הערשעלע אָסטראָפּאָליער" ,שרייבט דער רעזשיסער ד"ר
מ .ווייכערט:
,דער כאַראַקטער פון מעשהלע איז אויך אָפּגעהיט געװאָרן
אין דעקאָראַציע און קאָסטיום ,פּראָיעקטירט און אויסגעפירט
דורך וו .וויינטרויב .קיין שום אָנגעשטעלטע טישן און בענק,
אין דער
קיין שום אָפּגעפאָרענע רעאַליסטישע קאַפּאָטעס.
,גרויסער שטובײ איין לייכט מעופּעדיקער טיש אין דער ברייט,
אַזאַ באַנק פון הינטן און עטלעכע טאַבאַרעטן פאָרנט .אין דער
זיט אַ קליין טישל מיט א טאַבאַרעט פאָרן גבאי ,ביים רבין
אין חֹדֶר  --אַ קלענערער משװפּעדיקער טיש אין דער לענג
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באַ נד
מיטן רבינס שטול איבךאָן און צו איין טאַבאַרעט רעכטס אט
לינקס .קאָסטיומען  --אין זאַפטיקע ,ליכטיקע אָדער טונקעלע
קאָלירן לוט דעם כאַראַקטער פון דער געשטאַלט .דער שניט אַ
קלאָשנדיקער ,דעם רבינס זיידענע זששופיצע ,װאָס הערשעלע
גייט אין איר ,לייכטנדיקער גאָלדענער בראָקאַטי.
וו .האָט אויך געמאָלן דעקאָראַציעס צו טאָלסטאָיס ,דער לעי
בעדיקער מת" ,װאָס ד"ר ווייכערט האָט געגרייט אויפצופירן מיט
דער ,ווילנער טרופּע" ,אָבער צו דער אויפפירונג איז נישט גע
קומען ,און אַלע מאַטעריאַלן פון דער פּיעסע זיינען ,ביז צום היט.
לער-פּעריאָד ,פאַרבליבן ביים רעזשיסער.
יאָנאַס טורקאָוו שרייבט:
;אָנגעהויבן זיינע ערשטע טריט ביים יידישן טעאַטער אַלט
מאָלער האָט װ .וױינטרױב אין די קליין -קונסט -בינעס פון
יסמבטין' און 'אַזאַזעלי װוי אויך ביי דער יוילנער טרופעי,
וואו ער האָט געמאָלן די דעקאָראַציעס און פּראָיעקטירט קאָס-
מיומען צו פיל גרויסע אויפפירונגען .דאָס זעלביקע אױך צו
אַ דיי אויפפירונגען פון יוויקטי .צוֹ דער ערשטער ידישער
אָפּערע פון משה בראָדערזאָן אינ ידוד און בת שבעי (מזיק
פון הענעך קאָן ,רעזשי  --דוד הערמאַן) האָט ויינטרויב איך
געמאַכט די דעקאָראַציעס און פּראָיעקטירט די קאָסטיומען
בכלל האָט ויינטרויב מיט זיינע קינסטלערישע דעקאָראַציעס
א סך בײיגעטראָגן צו הייבן דעס ניוואָ פונס יידישן טעאַטער אין
פוילן .אַ געוויסע צייט האָט ער אויך געאַרבעט אַלס דעקאָראַטאָר

אין פּוילישן טעאַטער .ויינטרויב איז אויך געווען אַ טעטיקער
מיטגליד פון דער 'געזעלשאַפט צו פאַרעפּרײיטן קונסט צוויען
יידף .אַ חוץ דעס האָט ער אָפט געשריבן וועגן מאַלערײ און
װעעץ דער קונסט פון דעקאָראַציע אין טעאַטער.
זיינע דעקאָראַציעס זיינען תמיד געווען צוגעפּאַסט צום סטיל
און אינהאַלט פון די אויפגעפירטע פיעסן און זיינען אַזױ אַרום
געווען אין איינקלאַנג מיט דער אידעע און גאַנצקײט פון דער
אויפפירונג .דאָסזעלביקע  --זיינע קאָסטיומען וועלכע ער האָט
געמאָלן .ער האָט זיך אױך זײיער גוט פאַרשטאַנען אויף ליכט-
באַלײיכטונג און קיינמאָל נישט געדאַרפט אָנקומען ,װי עס איז
געווען דער שטייגער ביי דער מערהייט פון זיינע טעאַטער -פאַך-
קאָלעגן ,צו זייטיקער הילף .ער איז געווען תמיד אינטערעסאַנט
און אַריגינעל אין זיינע דעקאָראַטװוע אויפפירונגען
אין די לעצטע יאָרן פאַר דער צוױיטער וועלט-מלחמה האָט
זיך ויינטרויב כמעט אינגאַנצן צוריקגעצגן פון דער אַרבעט
ביים טעאַטער און פון מאַלערײי בכלל .ער האָט צזאַמען מיטן
באַרימטן סקולפּטאָר אָסטזשעגאָ אָנגעפירט אין װאַרשע אַ וואַר-
שטאַט פאַר אויספאַרטיקונג פון קינסטלערישע מצבות".
וועגן זיינע אַרבעטן פאַרן יידישן טעאַטער .שרייבט יוסף
סאַנדעל:
 ...,שפּעטער האָט ער מיטגעאַרבעט אַלס דעקאָראַטאָר מיטן
טעאַטער-קאָלעקטיו ידי ווילנער טרופעי .ער שאַפט דעמאָלט
פּראָיעקטן צו די דעקאָראַציעס און קאָסטיומען פאַר פרצס
דראַמע יביינאַכט אויפן אַלטן מאַרקי און ק .גוצקאָווס יאוריאל
אַקאָסטאַי .די דעקאָראַציעס צו די דאָזיקע צוױי פיעסן האָבן
שטאַרק אויטגענומען ביים װאַרשעווער עולם .שאַפנדיק די דע-
קאָראַציעס ,האָט דער קינסטלער זיך ענג צונויפגעלעבט מיט
דער אַקציע פון די פיעסן און האָט געשאַפן אומפאַרגעסלעכע
מאַסקעס .ער האָט אויך פּראַָיעקטירט דעקאָראַציעס צו דער
פיעסע ידער גולסי און האָט אַ געוויסע צייט מיטגעאַרבעט מיפן
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רעושיסער דוד הערמאַן בייט גרינדן דאָס טעאַטער יאַזאַזעל.
איך די דירעקציע פון דער וואַרשעװוער אָפּערע האָט איינגע-
לאַדן וויינטרויבן מיטצואַרבעטן בייט רעאַליזירן די דעקאָראַ-
טיווע ראַס פונט ידיבוקי מיט דער מחזיק פונם איטאַליענישן
:
קאָמפּאָזיטאָר ראַק,
וויינטרויב ,וועלכער האָט פאַרמאָגט אַ שטאַרקן חוש פאַר
יידישן פאָלקלאָר ,האָט זיך באַמיט אין זיינע דעקאָראַטיװו-סצע-
נישע קרעאַציעס איינצוהאַלטן און אונטערצושטרייכן די מיסטיק
פון דער חסידישער סביבה ,דאָך האָט ער געשטרעבט צו וייזן
עס דעם צושױער אין אַ מאָדערניזירטער פאָרם ,מיט אַ מערב:
אײיראָפּעישער פּאַליטור .סיפלעגט טרעפן אַז זיינע דעקאָראַציעס
פלעגן צוליב דעם פאַרלירן טיילוייז פון זייער כאַראַקטער,
באַקומנדיק אַ מער קאָספּאָליטישן אויסדרוק .אַזױ ציב האָבן
זיינע דעקאָראַציעס צו דער דראַמע יביינאַכט אויפן אַלטן מאַרקי
פאַרמאָגט אַ סך סמנים פון דער אינסצעניזאַציע פון יפאָוסטן.
נישט קוקנדיק דערויף ,זיינען וױינטרויבס דעקאָראַציעס געווען
דרייסטע און פול מיט אָריגינעלע איינפאַלן זיי האָבן דעריבער
תמיד שטאַרק געווירקט אויפן צועוויער".
ד"ר ווייכערט גיט אַ גענויע שילדערונג וי אַזױ ער פּלאַנירט
אַן אויפפירונג און פאַרבינדט זיד צוליב דעם מיטן קאָמפּאָזיטאָר
הענעך קאָן און מיטן מאָלער וו .וויינטרויב:

,אין דער צװאַמענאַרבעט מיט די דערמאַנטע קינסטלערס
האָב איך מיך באַנוצט מיט פאָלגנדיקן מעטאָד :נאָכדעם וי
כיהאָב באַאַרבעט דאָס רעזשי-בוך ,האָב איך איבערגעלייענט
פאַר זיי די פיעסע און באַקענט זיי מיט דער אינסצעניזאַציע און
מיט מיינע רעזשיסערישע כונות .מיר האָבן גרינטלעך אַרומ-
גערעדט די געפּלאַנטע אויפפירונג פון אַלע זייטן .דאַן האָב
איך זיי אױף אַ געויסער צייט אָפּגעלאָזט כדי יעדער פון זי
זאָל זיך קאָנען פאַרטראַכטן און  --אויב סיאיז געווען נייטיק --
זוכן מאַטעריאַלן .כיהאָב שטענויק אָפּגעהיט דעם כלל ,אַז דע"
קאָראַציע און קאָסטיום ,מוזיק ,געזאַנג און טאַנץ מון יעדעס
מאָל אַרױסװאַקסן אָרגאַניש פון דער רעזשיסערישער קאָנצעפ-
ציע .זי מוזן זיין קאָמוניקאַטיזו ,קלאָר און פּאַרשטענדלעך שוין
פאָרן פּשוטן עולם און מחן נאָך באַפרידיקן דעם גוטן געשמאַק
פון געבילדעטן צוקוקער .פאַר דריידלעך און עפּיצלעך ,פּלאַס-
טישע ,מאָלערישע אָדער מװזיקאַלישע באַפּוצונגען צי שפּילע-
רייען איז נישט געווען קיין אָרט .אַלץ האָט געמזט זיין ציל-
געווענדט און אויטן קירצסטן וועג דערגיין צום אָנגעצייכנטן ציל.
ביידע קינסטלערס זיינען לכתחילה מסכים געווען מיט דעם
דאָזיקן צוגאַנג און מיר האָבן נישט איין מינוט געפּטרט אױף
יפרינציפיעלע' דיסקוסיעס און אַרומרײײסעניען.
נאָך א קורצער צייט האָט מיר וױינטרויב געבראַכט דעם
ערשטן סקיצירטן פּלאַן פון בינע-בילד .אַמאָל זיינען עס געווען
צוױי אָדֶער דריי סקיצן .מיר האָבן זי גרינטלעך אַרומגערעדט
און צום סוף אָפּגעשטעלט זיך אױף איינעם ,אָדער באַשלאָסן
דער מאָלער זאָל מאַכן אַ פערט נאָכדעם וי כיהאָב אַקצעפּ-
טירט דעם גרונט-פּלאַ ,איז ער צוגעטראָטן צו מאַכן פאַרביקע
פּראָיעקטן פון די איינצלנע אַקטן אָדער בילדער (מאַקעטן האָבן
מיר זיך קיינמאָל נישט געקאַנט פאַרגינע) .איינצייטיק האָט עו
גענומען סקיצירן די קאָסטיומען און אָפּט געמאָלט פיגורינקעס.
וװען ער איז פאַרטיק געװאָרן ,האָבן מיר קאָנפראַנטירט די
פּראָיעקטן מיט די רעזשיסערישע כונות אט אַרינגעטראָגן אוים-
בעסערונגען .קיין צװאַמענשטױסן זיינען צווישן אונדז ניעשט
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פאָרגעקומען.

מיר

האָבן

נישט

געהאַט

קיין

באַזונדערע

אינ-

טערעסן",

{ווייכערט שילדערט דעם אופן פון זיין צװזאַמענאַרבעט מיטן
קאָמפּאָזיטאָר

און קומט צום אויספיר |:

אין פלוג גענומען האָט זיך מים די דאָזיקע צוגריימננגען
געדאַרפט ענדיקן די מיטאַרבעט פון קאָמפּאָזיטאָר און דעקאָראַ-
טאָר מיטן רעזשיסער .די מחיק האָט געדאַרפט אַרינער צום
אינסטרומענטאַטאָר און פון אים צום דיריגענט .די פראָיעקטן
פן דעקאָראַציעס צום טעכנישץ בינע-אָנפירער ,פון קאָסטיומען
 -צום שניידער .ביי אונדזערע טעאַטער-באַדינגונגען האָט דאָסנישט געקאָנט געמאָלט זיין .ביי אונדז האָבן ביידע קינסטלער
.,/ון
געמזט נאָך שווער האָרעווען ביז צו דער פרעמיערע.
וױינטרויב האָט געמחט אַליין אויסמעסטן די בינע ,אויסרע-
כענען װאָסערע מאַטעריאַלן (באַלקן ,ברעטער ,דיקטן ,ליוונט)
ער װועט דאַרפן ,גענוי באַשטימען זייער גרויס ,גרעב און צאָל,
געבן אינסטרוקציעס די בינע -אַרבעטערס  --די וװאַרעשעווער
טעאַטערס האָבן געהאַט ערטשטקלאַסיקע יידישע און פויליעזע
כוחות  --אָפּט פירן מיט זי" דיסקוסיעס און איבערצייגן זי
ווען עפעס איז יי נישט געפעלן קאַנטראָלירן דעם גאַנג פון
דער אַרבעט .יעדן טאָג האָט ער געמוזט קומען אין טעאַטער
און פטרן היפש צייט .די שטאָפן פאַר די קאָסטיומען פלעגן
מיר אין די געוועלבער קלייבן זאַלבענאַנד .אַרומרעדן די פּראַ-
יעקטן מיט די שניידערס און שניידערקעס האָט געהערט צום
מאָלער .עס האָט געקאָנט טרעפן ,אַז אין גאַנג פון די רעפעטי-
ציעס אָדער אַפילו נאָך דער גענעראַל-פּראָבע זאָלן מוזן געמאַכט
װערן קאָרעקטורן אָדער איבעראַנדערשונגען אין די דעקאָראַ-
ציעס .דער מאָלער האָט זיך געמחט באַטײליקן אין אַלע קאָס-
טיום און ליכט-פראָבעס .. . .די אַקאָרד באַלױנונג פון מאָלער
און מוזיקער איז אין דער גוילנער טרופע" נישט געוען קין
פעסט-באַשטימטע ,נאָר אַ פּראָצענטועלע  --וי פון רעזשיסער
 -און אַ באַשײידענע .זי װאָלטן זעקס מאָל אין טאָג געשטאָרבןפון הונגער ווען זיי װאָלטן נישט געהאַט קיין אַנדערע פּרנסות".
וועגן זיין אַקטיוויטעט אין היטלער-פּעריאָד און טראַגישן סוף

,ומגעקומענע יידישע קינסט-
שרייבט יוסף סאַנדעל אין זיין בוך א
לער אין פּױלן?:
אבעת דער היטלעראָקופּאַציע האָט ויינטרויב איך גע-
נומען אַן אָנטײל אין געזעלשאַפּטלעכן לעבן .ער איז געוען
אַ מיטגליד פון ייוסי (יידישע אונטערשטיצונגס ששטעלע) .זיין
אַטעליע ,װאָס האָט זיך געפונען אויף מילנע אפ אין דער נאָענט
פון אָסטזשעגאָס װואַרשטאַט ,איז געווען אַן אָפּטער טרעף-פונקט
פאַר אַ סך קינסטלער .דאָ זיינען אַרומגערעדט געװאָרן אַ סך
אַקטועל וייטיקלעכע פּראַגן ,װאָס זיינען געווען פאַרבונדן מיט
דער טראַגישער לאַגע פון יידישע פּלאַסטיקער אין געטאָ .דאָ
איז װואַרשיינלעך אויפגעקומען דער אומגליקלעכער געדאַנק צו
שאַפן דעם יקינסטלער קאָאָפּעראַטװו ,וועלכער האָט געזאָלט,
לױט דער מיינונג פון ויינטרויבן ,אָפּראַטעוען דאָס לעבן פון
זיינע מיטגלידער מיט זײיערע משפּחות .מיהאָט נאָך דעמאָלט
געגלייבט אין דעם ווערט פון די אַרבעט צײגנישן ,װאָס די
דייטשן האָבן אַרױסגעגעבן .וויינטרויבס איינפאָל האָט זִיך לֵיי-
דער אַרױסגעװיזן פאַר זייער אַן אומגליקלעכן ,ווייל די קינטט-
לער ,גלייבנדיק אין די פאַרזיכערונגען ,אַז די ,װאָס אַרבעטן
דראָט נישט קיין געפאַר ,האָבן זיך געלאָזט כאַפּן בעת דער
אַרבעט .די גאַנצע גרופע איז אין די אַרבעטס-פאַרטוכער אַרױס-
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צלדושים
געטריבן געוואָרן אויפן אומשלאַגיפלאַץ און פון דאָרט גלייך
|
אין די וואַגאָנען.
דער אומגליקלעכער וױינטרויב האָט נישט געקאָנט שטילן
זין ויטיק ,אַז צוליב אים קומען אום ינע חברים .אויפן וועג
צום אומשלאַג-פּלאַץ האָט ער געבעטן זיינע חברים זײי זאָלן
אים מוחל זיין דעם טראַגישן טעות זיינעם .ווען זיי זיינען אַרײן
אין די װואַגאָנע ,האָבן אַלע קינסטלער אויפגעהויבן זייערע קעפף
כדי װוי אַמלענגסטן זיך אָנזעטיקן מיטן העלן הימל ,װאָס האָט
געזאָלט זיין פאַר זי אַ טרייסט אין זייער טראַגישן גורל".
יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך ,פאַרלאָשענע שטערן" גיט איבער

פאָלגנדיקעס וועגן לעצטן עטאַפּ און טראַגישן אומקום פון וו
אין די לעצטע יאָרן ,פאַרן לעצטן חורבן ,האָבן זיך פאַר-
אײיניקט ביידע קינסטלער :אָסטזשעגא און וױיינטרױב או גע-
שאַפן אַ גרױסע מצבות קונסט ווערקשטעל אױיף דער מילנע
גאַס ,װאָס האָט זייער גוט פּראָספּערירט .ווען ס'איז אויסגע-
בראָכן די|צווייטע וועלט |-מלחמה ,האָבן די ביידע קינסטלער
ווייטער געפּרואווט אָנצוגין מיט זייער אַרבעט .וען עם איז
אָבער איינגעפירט געװאָרן דאָס װאַרשעעוער געטאָ ,האָבן זיך
שוין נישט געפונען קיין בעלנים אױיף קונסט-מצבות ,און זי
האָבן ,באין ברירה ,פאַרוואַנדלט דעם גרויסן גאָרטן ,װאָס האָט
זיך דאָרט געפונען ,אין א קאַפע ,וועלכן מען האָט אָנגערופן
יאַרטיסטן-גאָרטױ .די אונטערנעמער ,אייגנטימער און באַדי-
נער אין דעם קאַפּע-גאָרטן זיינען געווען די קינסטלער מאָלער,
װאָס האָבן זיך געפונען אין געטאָ און זיך גרופּירט אַרום אָסט-
זשעגאָ-וויינטרויב.
בעת די יאויסזידלונגעף" פון די אַזױ גערופענע יאומנוצ-
לעכע יידן ,איז די מצבה-ווערקשטעל פון אָסטזשעגאָ-וױינטרויב
פּאַרוואַנדלט געװאָרן אין אַ ינוצלעכעי אונטערנעמונג  --אץ אַ
װאַרשטאַט פאַר אױסאַרבעטונג פון מעטאַל-רייניקונג פּולווער
און פאַר שטיינער אויף צו שלייפן מעסערס .פאַר יידישע ואַר-
שטאַטן ,אָדער וי מען האָט זיי גערופן ישאָפּן ,האָבן די דייטעזן
קיין רוי-שטאָפן נישט צוגעשטעלט .אַזי לאַנג װי די ישאָפּױ
האָבן געקאָנט פּראָדוצירן פון אייגענע רוי-שטאָפן ,זיינען זייערע
ילעבנס-רעכט-קאַרטױ פאַרלענגערט געװאָרן .יעדער יעאָפּי
האָט זיך דעריבער באַמיט צו פאַרשאַפן װאָס מער רוי שטאָפן
כדי אַזױ אַרום ,וי מען האָט נאָך נאַיװו געגלייבט ,צו פאַרלען-
גערן זיך דאָס לעבן.
דער ישאָפּי פון אָסטזשעגאָוױינטרױב און זייערע חברים
האָבן אין דעס פרט קיין מאַנגל נישט געהאַט .די טייערסטע
איטאַליענישע שטיינער און מאַרמאָרן ,װאָס פלעגן פריער דינען
פאַר אויסאַרבעטונג פון קונסט-מצבות ,זיינען פאַרוואַנדלט גע-
װאָרן אין אַ ינוצלעכערי פּראָדוקציע פאַר רוצחישע דייטעזיעשסע
מעסערס .קיין רױי-שטאָפן פּאַר דער ימענטשהייט נוצלעכער
פּראָדוקציעי וואָלט אָסטזשעגאָ-וױינטרויב-װואַרשטאַט נישט גע-
ווען פאַרפעלט ביזן סוף פון דער מלחמה ,ווען נישט דער אי-
בערראַשנדער איבערפאַל פון דער יס.ס .פאַרניכטונגס-קאָמאָן-
דעי ,װאָס האָט אַ סוף געמאַכט צום קאַפּיטל ייידישער קונסט-
מאָלער און סקולפּטאָרן אין פּוילױי .סוף חודש סעפּטעמבער 2491
האָבן די דייטשן אַרױיסגעפירט פון זייער אַרבעט וואַרשטאַט אויף
דער מילנע גאַס די קינסטלער אַברהם אָסטזשעגאָ ,װו .ויינ-
טרויב ,דעם יינגערן טרעמבאַטש ,פינקעלשטיינען ,עליאָוויטשן,
יוסף שליוויאַק ,ראָמאַן ראָזענטאַל; ,וועלטשער-שוױיגער ,ראַ-
בינאָוויטשן ,טראַכטערן ,טיקאָטשינסקין ,צינא ,לעווין  --און
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ינוצלעכע יידף פון די אַנדערע
 -די אַקטיאָרן ,מזיקער ,רעזעי-האָט יי אַלַע אינאיינעם צונויפ-
צו די וואַגאָנען איפן יאומשלאַג-

צו זיי פאַרייניקט די
ישאָפּ" פון דער מילנע
סערן ,אימפּרעסאַריאָס.
גענומשן און אָפּגעפירט
פּלאַץי...
די פּראָצעסיע פון די אַוועקגעפירטע  --פו די ,ואָס האָבן
רעפרעזענטירט די יידישע קונסט וועלט אין פּױלן ,איז געווען
אַ שוידערלעכע .זי האָט זיך טיף איינגעקריצט אין מיץן זכרט.
איך װעל דאָס דאָזיקע בילד קײנמאָל נישט פאַרגעסן .דער
קליינער אָסטזשעגאָ ,װאָס האָט אויסגעזען נאָך קלענער ,איז גע-
גאַנגען נעבן זיין שוזף און חבר ויינטרױב .דאָס גוטמוטיקע
שמייכעלע האָט אָסטזשעגאָן נישט פאַרלאָזט אַפילו אין די טרױ-
עריקסטע פאַר אים שעהן וױינטרױב איזן געװוען ויים וי די
װאַנט און שטאַרק פאַרזאָרגט .מסתמא געטראַכט וועגן גורל פון
זיין יונגער פרוי און זייער אייניאָריק קינד ,ואָס זיינען געבליבן
פאַרשטעקט אױיף דער מילנע גאַס... .וען מיר זיינען פאַר-
נאַכט צוֹריקגעקומען אויף דער מילנע גאַס ,האָבן מיר געטראָפן
אַרומלויפן װי א װאַנזיניקע ויינטרויבס פרוי ,די יונגע אַקטע-
ריסע רעגינא הערצליך מיטן קינד אויף דער האַנט .דאָס קינד
האָט געהאַט שטאַרקע היץ .זי איז מיטן קינד געווען באַהאַלטן
הינטער אַ שׂאַנק .װי נאָר מען האָט די קינסטלער-גרופּע אַרוױס-
געפירט פון דער מילנע גאַס ,איז רעגינאַ הערצליך אַראָפּגע-
לאָפן מיטן קראַנקן קינד אױיף דער גאַס .זי האָט באַקומען אַ
ספּאַזמאַטישן אָנפאַל .סיאיז אוממעגלעך געװוען זי צו באַרױיקן
ווען זי האָט אונדז דערזע ,האָט זי אָנגעהױבן שרייען פאַרװאָס
מען האָט איר נישט צוריקגעבראַכט איר מאַן פלוצלינג איז זי
פאַרעזוואונדן געװואָרן .זי איז מיטן קינד אויף דער האַנט אַוועק-
געלאָפן ראַטעווען איר מאַן ,מער איז זי שוין נישט צוריקגעקן-
משן... .װען זי מלחמה האָט זיך געענדיקט ,בין איך אַוועק
אױף דער מילנע גאַס .צווישן די חורבות פון דער אַמאָליקער
מילנע ,צוװישן די ציגל ,שטיינער און מיסט ,ביים אַריינגאַנג
פונם געוועזענעם 'יאַרטיסטן -גאָרטף ,האָב איך געפונען אַן אויס-
געבלאַקטן בלאַט נאָטן מיטן טעקסט פן ע .שלעכטער יאיך
דאַנק דיר פאַר אַלעסי .אויפן אָרט ,וואו עס איז אַמאָל געווען
דער קונסט-מצבה-וואַרשטאַט פון די קינסטלער אָסטזשעגאָ און
וויינטרויב און זייערע חברים ,האָבן זיך געוואַלגערט אַ פּאָר צע-
האַקטע מצבות פון טייערן מאַרמאָר-שטײן .אויף איין עטיין איז
געווען איטגעקריצט פּאָלגנדיקער טעקסט :יגלייך װוי ס'ואָלט
קיײינמאָל קיינער נישט געווען אַזױי פיל איז אומגעקומעןי...
וי סימבאָליש דאָס האָט געקלונגען .דאָם איז אַלץ ,װאָס אין
נאָך זיי געבליבן אויף דער מילנע גאַסײ.
ענלעכעס גיט איבער רחל אױערבאַך אין נאָמען פון אַן עד"
ראיה ,אַ לעבן-געבליבענעם יידישן פּאַליציאַנט ,אַז די געפירטע
יידישע קינסטלער האָבן ביזן לעצטן אויגנבליק געגלייבט ,אַז עס
װועט פאָרקומען אַ סעלעקציע און אַז מען וװעט זי באַפרײיען
ערשט ווען מען האָט זיי אויסגעשטעלט אין פינפטלעך מיטן פּנים
צו די באַן-שינעס ,האָבן זיי פאַרשטאַנען ,אַז זיי זיינען געװאָרן
אָפּגענאַרט .וויינטרויב ,װאָס איז געװען אַן איניציאַטאָר פון
שאָפּ ,האָט כסדר איבערגעחזרט ,קאָלעגן ,זײיט מיר מוחל ,עס איז
מיין שולד" .זיי זיינען אַװעק אין די װאַגאָנען ,אין די פאַרפלעקטש
פאַרטוכער ,זיי האָבן געמרוזשעט די אויגן און באַטראַכט דעם אַרום
וי זיי װאָלטן צום לעצטן מאָל װעלן אויפנעמען אין זיך דאָס
בילד פון װאַרשע .אפשר בין איך זיך טועה ,נאָר זיי האָבן מיר אוים-
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ו502 ,
מ .װײכערט , --זכרונות ,/תל אביב ,צװײטער באַנד ,1691 ,זו,421 ,39 .
,812 ,002 ,181 ,071 ,861 ,361 ,061:651 ,251 ,151 ,141 ,331 ,6
,322 ,4

נראָדזענסקי ,אַהרן:יצחק
{|געב9 ,

אָקט.

1

אומגעבראכט

--

געװאָרן

דורך

די נאציס)

צעשעדיקטע שטים"-בענדער .אַלס קינד פון  3יאָר האָבן אים די

צו זיך אין ווילנע .,וואו ער לערנט אין

אַ חדר .אין עלטער פון  21יאָר אַריין אין אַ רוסישער פּראָגימנאַזיע,
וואו ער האָט געלערנט  4--5יאָר .אַ סך וגעלייענט און פרי אָנ-
געהויבן שרייבן .צו  71יאָר אָפּגעדרוקט זיין ערשט ליד אויף יידיש.
אין  0191אַװעק קיין אַנטװערפּן ,וואו ער לערנט זיך שלייפן די-
מענטן ,איז מיטגרינדער פון דער אָרטיקער געזעלשאַפט ,קולטור"
און אַרבעט מיט אין יידישע פּעריאָדישע אױיסגאַבן אין מערב-.
אײיראָפּע.

3

 --צוריקגעקערט

זיך קיין ווילנע ,וואו ער הייבט אָן

מיטאַרבעטן אין די אָרטיקע יידישע צייטונגען גיט אַרױס אין
זיין ערשט בוך-לידער ,איינזאַמע קלאַנגען" .בעת דער
4
ערשטער ועלט-מלחמה ,צװאַמען מיט די עלטערן .עװאַקוירט

קיין יעקאַטערינאָסלאַ,

וואו ער פאַלט אַרונטער,

לעבנסשפּיל אין  4בילדער (ווילנע 84 ,3291 ,זו ,).פאַרעפנטלעכט
עטלעכע איבערזעצונגען ,און זינט  ,4291ביז צום אױסבראָך פון
דער צווייטער וועלט-מלחמה ,גיט ער אַרױס די נאָכמיטיק-צייטונג
,דער אָוונט:-קוריער" ,װאָס דערגרייכט פאַרהעלטניסמעסיק ,אַ גאָר
הויכן טיראַזש ,דאָרט דרוקט ער אויך זייער אָפּט רעצענזיעס און
אַרטיקלען וועגן יידישן טעאַטער.
אין נאָוועמבער  ,6291ווען די דייטשן זיינען אַרײן אין ווילנע,
איז ג ,.צוזאַמען מיט זיין פרוי און קינדער ,געווען אין ווילנער
געטאָ.
ק .קאַטשערגינסקי שרייבט וועגן זיין לעצטן עטאַפּ:
;סעקרעטאָר פון פאַריין פון יידישע ליטעראַטן און זשורנאַ-
ליסטן אין ווילנע .מיט דער פרױ און קינדער אַרין אין געטאָ
אין בלוטיקן כאַאָם ,1491 ,האָט ער זיך כסדר געפּרואווט אוים-
באַהאַלטטן ,און צום סוף האָבן אים די מערדער געכאַפּט .ער
האָט זיך זײי קעגנגעשטעלט און געזאָגט ,אַז קיין לעבעדיקן
װעט איר מיך ניט נעמעןײ .זיי האָבן אים צעשלאָגן ,אַרױסגע-
טראָגן פון שטוב און אַרײנגעװואָרפן אין אַ פאַרמאַכטן אױמאָ,
װאָס האָט אַוועקגעפירט אויף פּאָנאַר די אַלטע און קראַנקע,
וועלכע האָבן צופוס ניט געקאָנט גיין .אין אַ קורצער צייט אַרום
זינען אױיך אומגעקומען זיין פרוי (אַ דענטיסטין) מיט צװוי
|
קינדערײ.
,עקסיקאָן
ל

געבוירן  91אָקטאָבער  1981אין וועק-
שנע ,קאָוונער געגנט ,ליטע .שטאַמט פון
חויך רבנישן יחוס .זיידע  --רב אין אי-
וויע .פאָטערס ברודער  --דער באַוואוס-
טער גאון ר' חיים-עוזר גראָדזענסקי אין
ווילנע .פאָטער  --געהאַט סמיכות אויף
רבנות .אָבער זיך פאַרנומען מיט מסחר.
צוליב אַן אינצידענט ביים געבבוירן און
דורך אַ פעלער פון שטעטלדיקן רופא,
פאַרבליבן אויפן גאַנצן לעבן מיט שטאַרק-

עלטערן אַריבערגענומען

יידישן

אין

ר
עַ ט
טעא

,עקסיקאָן
ל

פון יידישן טעאַטער ,,ניו יאָרק ,1391 ,ערשטער
פון דער

נייער

ייוישער

באנד ,ז,605 .

ליטעראַטור  ,ניו יאָרק,8591 ,

צװייטער

באנד ,זז,5323333 .
ש.

קאטשערגינסקי

, --ח,ורבן

וילנש",

ניו יאָרק,

,7491

ז.681 .

קאָן ,מאָטל
{געב -- 5091 .קרבן פון די נאַציסן

געבוירן  5091אין לאָדזש ,פּױלן .אויפ-
געצויגן געװאָרן אין אַ סוחרישער פאַ-
מיליע ,אָבער צוליב ליבע צום טעאַטער
אויפגעגעבן די סוחרישע קאַריערע און
מיט ענטוזיאַזם צוגעשטאַנען צום אַראַי
ראַט"-טעאַטער ,װאָס משה בראָדערזאָן
האָט געגרינדעט אין לאָדזש .בראָדערזאָן
פלעגט אים רופן ,דער חלוץ" צוליב זיין
שטאַרקער איבערגעבנקייט און ליבשאַפט
צום טעאַטער.
ק .האָט אין ,אַראַראַט" נישט נאָר געשפּילט ,נאָר אויך גע-
אַרבעט אין דער אַדמיניסטראַציע.
אין  8291איז ער איינער מיט די מיטגרינדער פון טעאַטער
ב,אַלעגעניידן?.
וי זלמן קאָלעשניקאָוו גיט איבער ,איז ער געװען זייער ענ"
טוזיאַסטיש פאַרן סאָװיעטנפאַרבאַנד ,אָבער ווען עס איז אים אויס-
געקומען דאָרט צו לעבן און אויך אַרבעטן אין דער אַדמיניס-

טראַציע פון טעאַטער ,האָט ער זיך אידעיש זייער אָפּגעקילט.

 ,6אונטער אַ טראַמװײ און פאַרלירט ביידע פיס .נישט געקוקט
דערויף ,װאַרפט ער זיך אַרֹיין מיט נאָך מער ענערגיע אין שרייבן,
אַרבעט מיט אין דער אָרטיקער יידישער פּרעסע ,זעצט איבער
פּושקינס ,פּאָלטאַװאַ" און יעווגעני אָניעגִין" ,װאָס דינט אין
צו דער יידישער אָפּערע-אויפפירונג אין ווילנע .צוריקגע-
2

נאָכן אױיסבראָך פון דער צוייטער וועלט-מלחמה ,קורץ פאַרן
איבערפאַל פון די נאַציס אויפן סאָװויעטנפאַרבאַנד ,האָט ער חתונה
געהאַט מיט אַ פונקציאָנערין ,אַ פאַרװאַלטערין פון אַ מאַגאַזין,
און צוליב דעם ,װאָס זי איז געווען זיכער ,אַז די דייטשן װעלן זי
אומברענגען אַלס פּאַרטיי-מענטשן ,האָבן זיי באַשלאָסן צו אַנטלױיפן
טיפער אין רוסלאַנד .איר גורל איז אומבאַקאַנט ,אָבער עס איז
באַוואוסט ,אַז ער איז ערגעץ וואו אויף די וועגן אומגעקומען.

געפילן" ,אַ

בראָדערזאָן.

געװאָרן

קערט זיך אין  1291אין ווילנע ,װערט ער דאָרט אַקטיו אין דער

פּעריאָדיקע,

,וטערלעכע
גיט אַרױס אַ ראָמאַן ,און מ

מ .ע .פון זלמן

קאָלעשניקאַ

און

ש.

ע .פון

שיינע-מרים

יי
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מאַטוס ,דינה
{|אומגעבראַכט

געװאָרן

דורך די נאַציסן|

יוסף סאַנדעל שרייבט אין זיין בוך
א,ומנעקומענע יידישע קינסטלער":
יפון לאָדזש האָט אויך געשטאַמט די
מאָלערין דינה מאַטוס .איר טאַלענט האָט
זיך אַנטוויקלט דירעקט נאָך דער ערשטער
וועלט-מלחמה .דינה האָט געהערט צו דער
גרופע ייונג-יידישי ,און צװאַמען מיט
דער דאָזיקער גרופע ,צו וועלכער סיהאָט
יאַנקל אַדלער ,הענעך
אױך געהערט
באַרטשינסקי .מאַרק שװאַרץ און יצחק
בראָונער ,האָט זי אױיסגעשטעלט אין יאָר  9191אין ביאַ-
ליסטאָק .שפעטער איז דינה מאַטוס איבערגעגאַנגען פון סטאַל-
גע-מאָלערײ צו טעאַטראַלע דעקאָראַציעס .מיהאָט זי געשעצט
פאַר אירע גלענצנדיקע פּראָיעקטן פון קאָסטיומען און דעקאָ-
ראַציעס צו די פיעסן גטאַנענצאָפּי או ידי גאָלדפאַדען שפּיל
אין אַ גאַליציאַנער שטעטל" (פאַקטיש איין פיעסע--.רעז) .די
אַרבעטן האָבן אַנטשפּראַכן דער ראָמאַנטיק פון דעם ערשפן
יידישן טעאַטער אין קליינפילן
זייער געלונגען זיינען אויך געווען אירע דעקאָראַציעס צו
דער פיעסע פון יעקב פרעגער 'ישמחה פּלאַכטעי ,װואָס איז אויס-
געשטעלט געװאָרן דורכן יונג טעאַטערײ .אין דער דאָזיקער
דעקאָראַציע האָט די קינסטלערין זייער טרעפלעך אונטערגע-
שטראַכן די ספעציפיק פון דער יידיששער פאָלקסטימלעכקיימ.
דינה מאַטוס האָט געהאַט אַ סך פאַרשטענדניש פאַר די פאָ-
דערונגען פון אַ גוטער טעאַטער-דעקאָראַציע ,נאָר די ששטענ-
דיקע מאַטעריעלע דאגות פון דִי יידישע טעאַטערס האָבן זי
געצוואונגען צו באַגרענעצן זיך צו די פּשוטסטע און סאַמע בי"
ליקסטע מיטלען .זי פלעגט נישט אײנמאָל מקנא זיין דאָס
פוילישע טעאַטער ,װאָס האָט דיספּאָנירט מיט אומפאַרגלייכלעך
גרעסערע געלט-מיטלען.
ד .מאַטוס האָט אויך פּראַָיעקטירט דעקאָראַציעס און קאָט-
טיומען פאַר דער טעאַטער-סטודיע ,װאָס עס האָט געשאַפן מ.
בראָדערזאָן  --דעס אַראַראַטײ און שפעטער אויך פאַרן אזא"
זעלײ .אין דער פרייער צייט האָט זיך די קינסטלערין פאַר-
נומען מיט סטאַלוגע-מאָלערײ ,מאָלנדיק פּיזאַזשן ,בלומען
פּאָרטרעטן .צווישן אַנדערע האָט זי אויך געטאַפּן אַ פּאָרטרעט
פון מ .בראָדערזאַן".
שיינע-מרים בראָדערזאָן שרייבט, :דינה מאַטוס האָט געמאַכט
דעקאָראַציעס און קאָסטיומען צו אונדזערע ערשטע צויי פּראָ-
גראַמען .זי איז געווען אַ ספּעציאַליסטין צו צייכענען קאָסטיומען".
,אַנענצאָפּ" שרייבט ד"ר ווייכערט:
וועגן אירע שאַפונגען פאַר ט
ידי קאָסטיומען פון די געשטאַלטן אױיף דער יבינעי האָט
פּראָיעקטירט דינה מאַטוס פון לאָדזש .לעבן דעם לעמבערגער
פריץ קליינמאַן  --די פעיקסטע מאַלערין פון טעאַטער-פי-
גורינקעס .זי האָט געמאַלט די לייוונט ,װאָס מען האָט פאַ-
נאַנדערגעוויקלט אויף דֶער הינטערשטער ואַנט פון דער יבינעי.
זי האָט מיט ליבע און פאַרשטענדניש צוויפגעשטעלט די
פּערקאָלענע יקורטינעי".
דער דיכטער חיים-לייב פוקס ניט איבער ,אַז אין זשורנאַל ,יונג
יידיש" האָט מ .געדרוקט רעפּראָדוקציעס פון אירע בילדער ,און אַז
זי האָט געצייכנט דעקאָראַציעס צו אַן אויפפירונג פון אַן אַקט פון
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אַנסקיס ,דיבוק" (א'ר פון משה בראָדערזאָן) ,װאָס איז אויפגע-
פירט געװאָרן אין לאָדזש אַ סך פריער |?| וי די באַרימטע
אויפפירונג פון דער ,ווילנער טרופּע".
אין פעברואַר  1491האָט מ .געמאָלן די דעקאָראַציעס צום יידי-

שן רעווי ,די גאָלדענע פּאַװוע" אין דער לאָדזשער געטאָ.
מ .איז אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס.
ש .ע .פון שיינע-מרים בראָדערזאָן.
יוסף סאַנדעל , --אומגעקומענע יידישע קינסטלער ,,װאַרשע ,7591 ,צווייטער
באַנד ,זז,671-571 .
חיים-לייב פוקס  --דאָס ייוישע ליטעראַרישע לאָדזש, ,פון נאַענטן צבר",
ניו יאָרק ,7591 ,זו,932 ,532 .
מיכאל ווייכערט ,, --זכרונות " ,צװייטער באַנד ,תל אביב ,1691 ,וו,962 ,152 .
,092 ,582 ,6

װיטקאַװער ,פישל
(גצב 31 .יוני  -- 0881אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס)
געבוירן  21יוני  0881אין קריסטאָפּאָל ,גאַליציע ,אין אַ חסי-
דישער היים .שטודירט אין דייטש קריסטלעכע ויסנשאַפט און
טעאָלאָגיע .,און לויט ניט-באַשטעטיקטע קלאַנגען ,אַריבער צום
קריסטלעכן גלויבן .שפּעטער זיך באַזעצט אין לעמבערג4091 .
זי אָנגעהויבן דרוקן אין דאָרטיקן ,טאָגבלאַט" ,וואו ער איז אַ
צייט אויך געווען דער ליטעראַרישער רעדאַקטאָר .געשריבן א'פּ
אימ'ן .פאַרעפנטלעכט לידער און דערציילונגען אין גרשם באַ"
דערס און משה פראָסטיגס קאַלענדאַרן 31:2191 .אַרױסגעגעבן,
צוזאַמען מיט אייזיק װיינשטאָק און י .שנייד ,דעם ,פאָלקס-פריינד"
און איך  7191רעדאַקטירט אין ברין א זאַמלונג א'נ גיום טוב
ביכער".
וי זלמן זילבערצווייג גיט איבער ,איז וו .געווען אַ שטאַרקער
אַיַהענגער פון יידישן טעאַטער און האָט געשריבן וועגן אים אַ סך
אַרטיקלען ,רעצענזיעס און קריטיק ,װאָס האָבן געהאַט אַ שטאַרקע
השפּעה אויפן גאַליציאַנער יידישן טעאַטער .די שױישפּילער פלעגן
זיך גאָר שטאַרק רעכנען מיט זיינס אַ קריטיק,

לויט רחל אױערבאַך איז וו .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די
נאַציס,
מלך ראַוויטש כאַראַקטעריזירט אים .אַזױ:
;פאַרװאָס פישל װיטקאָווער האָט זיך אַ פּסעוודאָנים געגעבן
אימין ,האָט ער קיינעם נישט געװואָלט אױסזאָגן ,אָבעו אַלע-
מען כסדר געזאָגט ,אַז ער װעט עס קיינמאָל נישט אויזאָגן
האָט מען אויסגעטייטשט ,אַז דאָס שטאַמט פון דער צייט וען
אימין איז געווען געשמדט ...או די איניציאַלן הייס אישש
יהודי מאמין נוצרי...
מחסתמא קומט ער נאָך אַלץ יעדן טאָג אַריײן {געשריבן | 6391
אין אַ לעמבערגער קאַפע און שרייבט נאָך אַלץ זיינע ציכטיקע
מאַנוסקריפטן ,װאָס זיינען מוסטערן פון ציכטיקייט אט אָרדנונג.
עפּעס האָט דאָך אױיך דער מענטש געװואָלט אין דער יידישער
ליטעראַטור .,מיט עפּעס א סוד איז ער דאָך אויך געקומען און
איז אַזױ לאַנג מיט דעם סוד געבליבן ביז דער סוד האָט אויפ-
געהערט צו אינטערעסירן .שווין מיט שיר ניט פערציק יאָר צוריק
איז ער געווען אַ פּראָפּעסיאָנעלער זשורנאַליסט אין דער מאָגע-
רער רעדאַקציע פון דעם לעמבערגער :טאָגבלאַטײ ,װאָס אין
אַלעמאָל געווען אין אַ לאָקאַל אָן פענצטער און דערצו פון דער
בריק ביז דער סטעליע פאַרלייגט מיט פאַרשטױבטע און פאַר-
שפּינעוועטע צייטונגען.
232

און די נאַוועלן און די לידער
שרייבט ,האָט מען אויך נישט

שמייכלען

און אויך אונדז

אַז ער װועט
נישט

אויך

אױיסזאָג,

דעם

?עלסיסאָן

פון

אין פּראָזע ,וװואָס אימין

פלעגט

פאַרשטין,

געקענט

פאַרגאַפּטע

סוך ,ואָס איז זיכער

האָט ער אַזױ לאַנג נישט
מען

נאָר אינטערעסירט

זיך

מער

פלעגט

אָנפאַנגער

נישט

ער אויך

אַלעמאָל

אַ סוד --

קיינמאָל

איסגעזאָגט,
דעם,

מיט

זאָגן,

אַז נישט

נאָר קיינער

געדענקט שוין אַפילו נישט ,אַז אַזאַ סוד איז ווען עס איז געוועז.
זין פנים האָט זיך איינגעקריצט אין מיין זכרו .זיין צע"
אַקערט פנים ,קיילעכדיק און נייגיריק און אָן אַ ראַסע ,מיט א
שרינט אין מיטן קאָפּ פאַרקעמט או אַלעמאָל גרייט מיט
גרויס התפעלות צו דערציילן עפעס .אַז דו װילסט האָט עס
געקאָנט זין אַ פניס פון אַ פּוױערל ,ואָס האָט אָט ערשט אוױיס-
געטאָן די סערמיענגע ,און אַז דו ווילסט ,האָט עס געקאָנט זיין
אַ פנים פון אַ ייד ,װאָס האָט נאָר וואָס אױיסגעטאָן
און אַראָפּגענומען

די באָרך

און די װאָנסעס

אָדער

ליד אין פראַזע,

לעמבערגער
פראָסטיג
דאָרט

קאַלענדאַרן,

האָבן

אַרױסגעגעבן,

גייסטערן

פאַרשטויבטע

אַן אַרטיק?
װאָס גרשם

װילאַנג

ווינקלען

אודאי

גײיסטערן

נישט,

וואו

און עזפעטער
וועלן אַרומליגן
מע

האַלט

אין

אַ ביסל

באַנד ,ניו יאָרק,

ל,עקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור' ,ערשטער
 ,6ז,28 .
מלך ראַװיטש , --מיין לעקסיקאָן" ,מאָנטרעאַל ,7491 ,זז,79-69 .

אייזענבערנ ,אדרן
{געב2981 .

--

אומגעבראַכט

דורך די נאציסן

געבוירן  2981אין לאָדזש ,פּוילן ,על-
טערן  --וועבער .געלערנט אין חדר .אין
 ,0באַזיצנדיק אַ שטים ,און פילנדיק אַ
נייגונג צו דער בינע ,איז ער אַרײנגע-
טראָטן אין אַ ליבהאָבער-גרופּע ,און נאָך
אַ קורצער צייט געװאָרן אַ פּראָפּעסיאָנע-
לער אַקטיאָר ,װאַנדערנדיק איבער פּױלן,

וואו ער האָט געשפּילט כאַראַקטער-קאָ-
מישע ראָלן,
א .האָט מיטגעמאַכט דעם שװוערן נע
ונד-לעבן פון דעם יידישן אַקטיאָר אין פּױלן ,און על פּי רוב גע-
שפּילט אין די שווערסטע באַדינגונגען ,אָכער אין דער זעלבער צייט
פאַרשאַפט פרייד זיינע צוקוקער און צוהערער.
לויט ידיעות ,װאָס זיינען דערהאַלטן געװאָרן נאָך דער מלחמה,
איז ער אין איינער פון די יידישע געטאָס אומגעבראַכט געװאָרן
דורך די נאַציס.
ש .ע .פון מאיר

זאַגאָרין ,זלמן
(געב -- 5191 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

משה

ש .ע .פון רחל אויערבאך.

געװאָרן

ש .ע .פון דוד ראָגאָ ,יחיאל בורגין און א .אַראַנסאָן.

נאָר אין אַלטע

יודאַאיקאַי.
מ .ע .פון זלמן זילבערצווייג,

דראַמקרײזן אין ווילנע און אין דער ווילנער פּראָווינץ .זיינע פאָר-
שטעלונגען האָבן געהאָט גורויס דערפאָלג ביים ברייטן יידישן
טעאַטער-עולם ,באַזונדערס  --װוי יחיאל בורגין אונטערשטרייכט --
איז װוערט צו דערמאָנען זיין אויפפירונג פון ,דער גולם אויף דער
לינקער זייט" (זיין פּאַראָדיע אויף לייוויקס ,גולם") ,פאַרשיידענע
רעווי-פּראָגראַמען ,פּרץ הירשביינס פּיעסן ,א"אַ .זיין טעאַטער-טע-
טיקייט איז געשטאַנען אויף אַ גאַנץ הויכן ניװאָ.
נאָך דער ליקווידירונג פון דער וילנער געטאָ ,געװאָרן פאַף-
שיקט קיין קלאגא ,עסטלאַנד,
אין אָנהײיב פון דער דייטשער יידן-אױיסראָטונג אומגעקומען אין
ראַדאַשקאַװויטש.
ש .קאַטשערגינסקי באַמערקט קורץ, :בצלאל קרעמער  --יו-
גער אַקטיאָר ,עסטאָניע."4491 ,

אַ נאָוועלע

אָט די זאַכן און וװועלן

אָט די קאַלענדאַרן
פון ביבליאָטעק

אימינם

יידישן

ש .קאַטשערגינסקי , ---חורבן װוילנע ,,ניו יאָרק ,7491 ,ן,922 .

און די פאות.

אין קיין שום אַנטאָלאָגיע געפינט זיך נישט
באַדער

די קאַפּאָטע

ט עאַט ער

געבוירן  5191אין ווילנע ,פּױלישי
ליטע .ז .איז געווען דער דירעקטאָר פון
מידים,
ווילנער מאַריאָנעטןדטעאַטער
בעת דער סאָוויעטישער אֶקופּאַציע פון
ווילנע ,איז דאָס טעאַטער פאַרמלוכהט
געװאָרן און האָט גאַסטראָלירט ,מיט גרויס

דערפאָלג ,איבער ליטע.

ש .ע .פון דוד ראגאָװ און יחיאל בורגין,
ש .קאַטשערגינסקי

, ---חורבן

{געב -- 5091 .קרבן פון די נאַציס}

געבוירן  5091אין ווילנע ,פּוליש-ליטע .געענדיקט אַ יידיש-
פּױלישע גימנאַזיע .געווען א לאַנג-יאָריקער רעזשיסער פון די

ז,132 .

מאָמי

(געב --- 981... .קרבן פון די נאַציס}

אין רומענישן

געבוירן  981...אין רומעניע .געשפּילט
טעאַטער צוזאַמען מיט זיין פרוי ציליע.
בעת דער צווייטער וועלט-מלחמה ,ווען די דייטשן האָבן פאַר-
נומען רומעניע ,איז ער דעפּאָרטירט געװאָרן קיין טראנסניסטריע.
אין דער דעפּאָרטאַציע איז ער בלינד געװאָרן און איז גע-
שטאָרבן.

יידישן

ש .ע .פון חיהלע אש און יוליאַן שװאַרץ,

לייבאָוויטש ,ציליע
(געב -- 981... .קרבן פון די נאַציס}

באַנד ,ו,13 .

קרעמער ,בצלאל (סאַשאַ)

ווילנע" ,ניו יאָרק,7391 ,

לייבאַװיטש,

מעלמאן.

ל,עקסיקאָז פון יידישן טעאטער ,,ניו יאָרק ,1391 ,ערשטער
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ז .איז אומגעבראַכט געװאָרן דורך די
נאַציס אין  4491אָדער סוף ,3491
ש .קאַטשערגינסקי פאַרצייכנט קורץ:
,זלמן זאַגאָרין  --דירעקטאָר פון ,מיידים" .עסטאָניע .4491 ,אין
ווילנער געטאָ געשטאָרבן די מוטער".

געבוירן
רומעניע,

981...

צוזאַמען

אין רומעניע.
מיט

איר

געשפּילט

אין יידישן

טעאַטער

אין

מאַן מאָטי.

ווען די דייטשן זיינען ,בעת דער צווייטער וועלט-מלחמה ,באַ"
פּאָלן די סאָװויעטן און פאַרנומען רומעניע ,איז ל .דעפּאָרטירט
קיין טראַנסניסטריע,

געװאָרן
ש .ע .פון חיהלע

אש

וואו זי איז אין 2491

געשטאָרבן.

און יוליאַן שװאַרץ.

טניט

2333

2334

לכדושים
יוננווירט ,לעאַפּאָלד (פּרץ)
(געב 51 .אַפּריל  --- 1981אומגעבראַכט

געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  51אַפּריל  1981אין קראָקע,
מערב-גאַליציע .פאָטער  --אַ סוחר .אין
 8געװאָרן אַ כאָריסט אין יידישן טעאַ-
טער אין קראָקע און גלייכצייטיק אויך באַ-
קומען צו שפּילן קלענערע כאַראַקטער-
ראָלן .זינט  1191אַריבער אויף גרעסערע
ראָלן ,דערנאָך געווען דריי יאָר דירעקטאָר
פון אַ יידיש טעאַטער אין קראָקע ,אַקטיאָר
און רעזשיסער אין טשערנאָוויץ ,אייניקע
יאָר געשפּילט ביי פּאָדזאַמטשע אין וין,
דערנאָך אין לאָנדאָן ,פּאַריז און טשעכאָסלאָװאַקיע.

באַנד
אין  8291איז י .געווען דער פּרעמיער אין עמיל פרידעס יידי"
שער טרופּע אין ווין.
י .האָט געשריבן די פּיעסעס ,די פאַלשע שבועה" און ,דער
רענעגאַט" און האָט איבערזעצט ,ווייבסטייוול" פון שענהער, ,מאָר-
פיום" און .,שלאָס וועטערשטיין".
לויט ש .י .האַרענדאָרף ,האָט זיך י ,.בעתן אױיסבראָך פון דער
צווייטער וועלט-מלחמה ,געפונען אין קראָקע ,וואו ער איז אומגעקו-
מען דורך די נאַציס .אויך מאיר מעלמאַן גיט אָן אַז י .איז אומ-
געקומען אין אַ געטאָ.
ש .ע .פון ש .י .האַרענדאָרף און מאיר מעלמאַן.

,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער' ,צװייטער באַנד ,װאַרשע 4391 ,ז,739 .
,עאַטער קאַראַװאַגען" ,לאָנדאָן ,5591 ,זו.15 ,74 ,34 .
ש .י .האַרענדאָרף  ---ט

נאַכאַנסקי ,אַברהם

ש .י .האַרענדארף אין זיין בוך ,טעאַטער קאַראַװאַנען" דער-
ציילט װי ער האָט זיך אין  1291אַרומגעשלעפּט איבער טשעכאָ-
סלאָואַקײ מיט אַ קליינער טרופּע פון  7פּערואָן ,צווישן וועלכע עס
האָט זיך אויך געפונען דער אַקטיאָר י .אַ קריסטלעכער אימפּרע-
סאַריאָ .וועלכער האָט אונטערגענומען זייער פאָרשטעלונג אין דער
שטאָט ברין (ברנאָ אויף טשעכיש) ,האָט פאַרפלייצט די גאַנצע שטאָט
מיט ריזיק-גרויסע אַפישן ,אַז די וועלט-באַרימטע יידישע אָפּערעטן-
טרופּע' װעט זיך פּרעזענטירן פאַר די יידן פון ברין מיט דער באַ-
רימטער גאָלפאַדענישער אָפּערעטע 'שולמית',
וי אַזי זעקס געציילטע מענטשן  --שרייבט האַרענדארף,
וועלכער האָט אַליין נישט געשפּילט  --וועלן באַווייזן דאָס גרויסע
ינסי און שפּילן ישולמיתי ,האָב איך מיר נישט געקאָנט פאָר-
שטעלטן אָבער לעאָפּאָלד יונגווירט ,אַ גרױיסער מזיק אין  צו-
שניידן פיעסן מיט אַ פּערסאָנאַזש פון  02אַקטיאָרן פאַר  ,01און
ווען נייטיק אַפילו פאַר פיך און פאַר צויי אַקטיאָרן אַבי יערי
און רק יערי זאָל זיך אַרױסזען ,האָט אָבער נישט געקאַנט באַ-
ווייזץ די ישטוקעי (קתץ) ביי ישולמיתי ".
די פאָרשטעלונג איז געווען אױיספאַרקויפט ,אָבער דער עולם,
וועלכער האָט געקענט די פּיעסע פון פריערדיקע לייטישע אויפפי-
ויונגען ,האָט זיך געבונטעווצט אין טעאַטער ,און צומאָרגנס האָט
דער רעדאַקטאָר פון דער דאָרטיקער יידיש-דייטשער װאָכנצײיטונג
יודישע פאָלקס-שטימע" ,מאַקס היקל ,זיי פאָרגעװאָרפן ,אַז עס איז
געווען אַ שאַנדע ,און אַז 'שולמית' איז געווען אויסגעלאַסן ,זייער
אויסגעלאסן (געקירצט ,אָבער אַן ענלעכער אויסדרוק וי אויסגע-
לאַסן; ניט-אָנשטענדיקן ,נישט געקוקט אויף דעם דורכפאַל ,װאָס
איז נאָכגעגאַנגען דער טרופּע אויף איר ווייטערדיקן טורניי ,איז
די פּיעסע אַלץ ווייטער געשפּילט געװאָרן ,און
יונגוױירט,

..לעאָפּאָלד

. .,איז געווען איבערצייגט,
וי

אָבער

אַנדערע.

דער

פון

יסטאָרי

אַז ער וױייסט

ווען דער

האָט ער
דער

סוף כל סוף איינגעזען

יאויסגעלאַסענער

מוראָדיקער

דלות

זײער

מאָגערן

צוגעסטריגעוועטע
מיטגלידער
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פון אונדזער

שוױן

גע-

האָט

אויפפירונג
אונדז

פון

רואינירט

מיט אַ עשװווער האַרץ האָט ער אונדזער

רעפערטאַר
פיעסן,

האָט

בעסער

געווען סכנות נפטזות,

זיין לעכערלעכע

שולמיתי,

מאָראַליש און מאַטעריעל.

אונדזער

און פאַרעסטייט

האַט געמאַכט אַ הל פון אונדז ,אַז סיאיז ממש
ואָס

טרופּקע

יבאַרייכערטי
צוגעפּאַסט

טרופּע".

פאַר

מיט
די

עטלעכע
געצײילטע

שטאַר?
זעקס

{(אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן אין קעשענעוו ,בעסאַראַביע .פאָטער  --אַ מעבל-סטאָ-

לער .שטודירט אין אָדעס אין אַ רוסישער טעאַטער-שול און
דערנאָך געשפּילט אין אַ רוסישער פּראָװינץ-טרופּע .שפּעטער אַרי
בער צו שפּילן יידיש טעאַטער ,און בערך  8191געקומען שפּילן
אין טולטשין ,וואו ער באַקענט דעם קלעזמערס טאָכטער מינצע.
זיי האָבן חתונה און פאָרמירן אַ קליינע װאַנדער-טרופּע ,צוערשט
צװזאַמען מיט זיין ברודער זכריה זאַכאַראָוו מיט זייערע פאַמיליעס,
און שפּעטער באַזונדער.
מאָטל סאָקציער גיט איבער ,אַז ער האָט געהאַט אַן אָנגענעמען
גלענצנדן באַריטאָן,
וג'ס טאָכטער נאַדיע איז פאַרהייראַט צום זינגער זיגי שטערנ-
העל ,און די טאָכטער סויקע איז די פרוי פון סאָוויעטיש-יידישן
שריפטשטעלער מאָטל סאָקציער.
זיין איידעם מאָטל סאָקציער שילדערט אים און זיין שװערן
טעאַטער-גאַנג ,װאָס װאַרפט אַ ליכט אויפן אַמאָליקן יידישן טעאַי
טער-לעבן ,אויף פאָלגנדיקן אופן:
ידי ערשטע וועלט-מלחמה איז נאָך נישט געווען פאַרענדיקט
ווען אין קעשענעו האָט זיך באַוויזץ אַ דאַר ,קליינוואוקסיק יונ"
גערמאַנדל ,װאָס האָט געצויגן אַלעמנס אויפּמערקזאַמקייט מיט זין
עקסטראַוואַגאַנטן אויסזען ,און אויסגעזען האָט ער ,וי ער װאָלט

אַראָפּגעגאַנגען פון אַ בינע ,אױף וועלכער סיאיז געשפּילט גע-
װאָרן אַן אַלטע רוסישע פּיעסע ,און ער האָט פאַרגעסן פון צע"
טראָגנקייט אויסצוגרימירן זיך און איבערבייטן די מלבושיט,
ער האָט געטראָגן שיך אױף הױכע קנאַפל (געװאָלט אויסזען
העכער) ,אַ קאַפּעליוש מיט ברייטע ראַנדן ,פון אונטער װעלכן
סיהאָט

אַרױסגעקוקט

אַ פּאַלטע

האָר.

אוױף

דער

ברוסט

--

אַ

ברייט-אויסגעבונדענע לאַוועליערן און אַפּילו אַ פּאַלערינע .אויף
די קעשענעווער אָרעמע און פאַרהאָרעוועטע געסלעך איז די
דאָזיקע פיגור געווען א בייזואונדער .מע האָט אים נאָכגעקוקט
פאַרחדושט : ער איז דער טיפ? פון װאַנען האָט ער זיך גע-
נומען?ײ װאָס הײיסט ,װוער? איר דערקענט אים ניט? דאָס איז.
דאָך אַוורעמל ,דוב-בער דעם סטאָליערס ,גאַכאַנסקיס זינדל".
ער האָט דעמאָלט זיך אומגעקערט פו אָדעס וואו ער האָט גע"
לערנט אין אַ טעאַטער-שול .ער האָט שוין אַפילו געהאַט אַ שטיק?
סטאַזש) אין אַ רוסישזער פראָווינץ-טרופע".

ד{אָ פאַרליבט ער זיך אין מינצע ,אַ קלעזמערס אַ טאָכטער ,זי
4336

לעץסיטאַָן

פון

האָבן חתונה .זי װערט אויך אַן אַקטריסע אין דער טרופּע ,וועלכע
ער

..גאַכאַנסקי.. ,װ.אָ.ס איז אַמאָל געווען אַ פלי-קאָפּ ,אַ בעל-
חלומות ,איז געװאָרן אַלט פאַר דער צייט פון דאגוז פאַרן טאָג-
טעגלעכן אויסקומעניש .הגם ,דאָרף געזאָגט װוערן די זאָזיקע
דאגות זיינען געלעגן מער אױף די אַקסלען פון מינצען אַלײן
איז ער געווען פאַרטאָן אין די הימלען ,און ער האָט טאַקע אויס-
געזען אַזױ אַסקעטיש-אויסגעדייווערט ,טרוקן אַ רוחניות" --
אַזזי פלעגט זאָגן איף אים שלום דוב-בער דער סטאָלער ,דער
טאַטע זיינער ,אַן איינגעטרוקנטע טאַראַנקעײ ,אַזױ פלעגט זאָגן
חיה באבע ,זיין מוטער ,װאָס האָט געהאַלטן אַ פיש-געוועלבל
אויפן קעשענעווער גרויסן מאַרק .ער איז געווען אומפּראַקטיש
װי אַ קינד ,און וי אַ קינד אומבאַהאָלפן .ער האָט זיך ניט געקאָנט
קיין עצה געבן אין די פאַרשיידענע שווערע אומשטענדן ,װאָס
האָבן זיך געמאַכט אין זײער לעבן ניט וויניק .ער האָט איך
קײנמאָל ניט געוואוסט וי עס זעט אס די געשעפטלעכע זייט
פון זיין טעאַטער .מיט דעם האָט זיך פאַרנומען מינצע .זי און
ניט ער איז געווען דאָס האַרץ און דער קאָפּ פון דער מעופחה.
אברהם האָט זיך געהאַלטן העכער פון די װואָכעדיק-פּראָזאַישע
זאַכן ,זיין זאַך איז געווען קונסט .ער פלעגט אַליין צחוכן די
מזיק (סיאיז געווען ברוך-הששס פון וואַנען צו שעפּן )..און דער
עיקר  --דעם רעפּערטואַר .ער האָט זי געפירט ,די פיעסעס,
מיט זיך ,אַ פולן קאַסטן העפטן און ביכעלעך ,פאַרגעלטע פון
אַלטקײט .בי אים האָט ניט אױיסגעמאַכט טאָמער איז אַ ביסל
געווען אַ צו באַפעלקערטע .ער האָט אויף גיך געמאַכט די געהע-
ריקע אָפּעראַציע און זי צוגעפאַסט צו זיין באַשטאַנד .פון אַ
פרויען--ראָל איז געװאָרן אַ מאַנסבילשע אָדער פאַרקערט ..און
חוץ דעם האָט ער אַלֵיין זיך אויך געבאַלעוװעט מיט דער פּען
און סיאיז אים ניט שווער געווען צונויפשטעלן אַ טעאַטער-
שטיק וועגן אַ ווירקלעכער פּאַסירונג ,אַ לעבנס-פאַקט".
פרוי ראָזע העלער גיט איבער ,אַז ג .פלעגט שפּילן ,אייגענע"
פּיעסן .איינע פון זיי ,אָנגעשריבן לוט אַ ליד ,דער רבי  --אַ
שוסטער" (ניט גאָלדפאַדענס ,ניע בע ,ניע מע .ניע קוקעריקו")
װאָס שילדערט ,וי אַן אָרעמער שוסטער פאַרשטעלט זיך אַלס רבי.
ער האָט אַ שיינע שטימע ,פאָרט אַרױס מיט זיין פרוי און טעכטערל
אין אַ שטעטל ,וואו עס איז דאָ אַ רבי ,אָבער ניט קיין חזן .מ'פאַרבעט
אים אין שול ,ער דאַװונט ,נעמט אויס ביי די באַלעבאַטים ,וועלכע
מאַכן צונויף פאַר אים אַ ביסל געלט .אַ ביסל שפּעטער דערוויסט
מען זיך אָבער ,אַז ער איז גאָר אַ שוסטער ,זאָגט מען אים אָפּ פון
דער שטעל.
װי יוליאַן שװאַרץ גיט איבער ,האָבן אין די רוסישע טרופּעס
אין וועלכע ג .האָט געשפּילט ,זיך באַטײליקט גוטע אַקטיאָרן ,יידן
און ניט-יידן ,אייניקע אַפילו מיט נעמען .לוט די דערקלערונגען
פון דער עלטערער יידישער שוישפּילערין שרה עטינגער ,וועלכע
האָט ,בעת דער צווייטער וועלט-מלחמה ,געשפּילט אין אָדעס ,פלעגט
דאָרט ג .אַרײינקומען צו זיי אין יידישן טעאַטער און איז אַריינגע-
נומען געװאָרן אין דער טרופּע ,פון וועלכער אַ טייל איז שפּעטער
אַװעק קיין פּאַריז ,אַנדערע

קיין דרום-אַמעריקע

און עטלעכע

קיין

טעאַ טער

יידישן

ג .האָט געהאַט  6טעכטער :אסתר ,סויקע ,נאַדיע ,טייבל ,ביילע
און חנה .אַלע האָבן זיי געשפּילט יידיש טעאַטער ,און לויט זייערע
געבוירן-דאָקומענטן קאָן מען פעסטשטעלן דעם מאַרשרוט פון ג'.ס
טרופּע איבער מאָלדאַװיע און בעסאַראַביע.
ש .ע .פון יוליאַן שװאַרץ און מ .ע .פון שרה עטינגער און ראָזע העלער.

מאָטל סאָקציער  --דער ייכעס-בוים, ,אַזױ לעבן מיר ,,מאָסקװע ,4691 ,זו.
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זאַכאַראַוו ,זכדיה
{קרבן פון די גאַציס}

יוגגערער
סטאָליער,

ברודער

פון אברהם

גאַכאַנסקי.

פאָטער --

אַ מעבל-

מאָטל סאקציער שרייבט;
איער איז געווען ניט קיין פּשוטער סטאָליער .ער איז געווען אַ
מעבל-סטאָליער ,און דערצו אַ סטאָליער מיט אַ שגעו.. .דער
שגעון פון אַ קינסטלער .אויף דער מינדסטער זאַך צו וועלכער
סיהאָבן זיך צוגערירט זיינע הענט ,איז געבליבן דער אָטעם פון
דער טאַלענטירטקײט ,װאָס ער האָט געטראָגן אין זיך .די שאַפעס,
ביכער-שרענק ,די קרעדענצן זיינע זיינען געווען אמתע אַנטיקן,
צו שפּיגלען זיך אין זיי .ער פלעגט זיי עולייפן ,אַרומפוצן מיט
בלימעלעך ,מיט קרענצלעך וױינטרױיבן ,מיט לעמפערטן ,װאָס
האָבן געהאַט מענטשלעכע צורות און מיט מערקוירדיקע באַ-
שעפענישן  --האַלב-פיש און האַלב-פרוי .פלעגט ער נאָר אַראָפּ-
גיין צו זיך אין קעלער צו זיינע קלעצלעך און צו זיינע הובליעס
און דאָלעטקעלעך ,איז אים שוין געווען עווער אַרױסצושלעפן
פון דאָרט ,אַפִּילו עפּעס איבערבייסן .ער האָט געטאָן זיין אַרבעט
מיט פאַרליבטקייט ,מיט הײיליקן ברען ,גלייך ער װאָלט געעזניצט
ניט עפעס אַ גבירישע שאַפע ,נאָר ,להבדיל ,אַן ארון קודש... .דער
דאָזיקער גלגול ,דער דראַנג צו שעפעריטזקייט איז אַריבער צו
די קינדער פון אים ,וייל אברהמס יינגערער ברודער ,זכריה,
הגם מיט אַנדערע ועגן ,איז סוף כל סוף איך געקומען צום
טעאַטערײ.
סאָקציער דערציילט ,אַז ז .איז קינדווייז אַנטלאָפן מיט אַ צירק,
ער איז געווען אַ גלענצנדער טענצער .ער האָט ניט שלעכט געשפּילט
אויף עטלעכע מװיקאַלישע אינסטרומענטן און זיינע כאַראַקטער-
געשטאַלטן אין טעאַטער זיינען געווען מלא חן .ער האָט חתונה גע-
האַט מיט אַן עגונה ,װאָס איז אויך געװאָרן אַ מיטגליד אין דער
טרופּע פון די צוויי ברידער ,װאָס װאָלט לאַנג אָנגעהאַלטן ווען ניט
אַ מחלוקה צווישן די צוויי שוועגערינס ,ליזע בונאָוואק (זכריהס
סאָל שפּילן די טיטל-ראָל
פרוי) און מינצע (אברהמס פרוי) ער ז
פון ,מ,לכהלע סאָלדאַט" .דאָס האָט דערפירט צום צעפאַלן פון דער
שותפותדיקער ברודער-טרופּע,
ז .איז דאַן אַרײינגעטראָטן
ן
י
א
ע
ר
ע
ד
נ
ַ
א
ע
ש
י
ד
י
י
טרופּעס .בעת
דער צווייטער וועלט-מלחמה ,איז ער עװאַקױרט געװאָרן אין ראַטנ-
פאַרבאַנד

און איז געשטאָרבן

אויף טיפוס אין סאַמאַרקאַנד,

זיין פרוי לעבט אין בעלץ ,און איר טאָכטער ,די געוועזענע
שוישפּילערין גינאַ זלאָטאַיאַ ,פאַרהײיראַט צום געוועזענעם אַקטיאָר
און איצטיקן זשאַזישפּילער שמעון לײבאָוויץ .,לעבט אויך אין
בעלץ ,וואו זי אַרבעט ביי שניידעריי.

קעשענעוו .ג .האָט דערנאָך געשפּילט יידיש װאַריעטע אין קעשענעוו
און איבער דער בעסאַראַבער פּראָװינץ.

ש .ע .פון יוליאַן שװאַרץ,

אין  1491איז וג ,.צוזאַמען מיט זיין פרוי אומגעבראַכט געװאָרן
דורך פאַשיסטישע באַנדעס .וואו און װוי אַזױ איז ניט באַואוסט.

מאָטל סאָקציער  --דער יכעס:בוים, ,אַזױ לעבן מיר ,,מאָסקפרע ,4691 ,זז.
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קהרושים

באַנד
ראיטקא

מיכטאַם,

בן-:ציון

(בענציע)

{געב --- 8091 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
געבוירן  8091אין וילנע ,פּױליש-
ליטע .באַקומען אַ פאָלקס-שול-בילדונג.
קינסטלער גראַ-
אַן אױטאָדידאַקטישער
פיקער .מיטגליד פון דער מאָלער-גרופּע
,ונג-ווילנע" ,מיטאַרבעטער פון מאַ-
ביי י
ריאָנעטן-טעאַטער ,מאידים" אַלס פּראָיעק-
טירער פון די ליאַלקעס און דעקאָראַציעס.
לויט יחיאל בורגין  ---פאַרנומען אַ וויכטיק
אָרט אין דער ווילנער קינסטלער-משפּחה.
אומגעקומען פון די כאַפּערס אין אָנהײב
דייטש-סאָויעטישער מלחמה אין  1491אין ווילנע נאָך פאָרן אַרײן-
טוייבן די ווילנער יידישע באַפעלקערונג אין דער געטאָ.
ש .קאַטשערגינסקי שרייבט:
,מיכטאַס איז צוגענומען געװואָרן אין די טעג פון דער פּראָ-
װואָקאַציע פון דער סטראַשון גאַס  ,3וואו ער האָט געוווינט יאָרן-
לאַנג און (איח אַוועקגעפירט געװאָרן אויף פּאָנאַר .זיין מוטער,
וועלכע איז געלעגן מיט נאָך אַ נפיאטַרהיילטער אַמפּוטירטער
פוס .איז אַרױיפגעוואָרפן געװאָרן אויף אַן אױטאַ און אויך גע-
טיילט דעם גורל פון איר זוף
מיכטאַמס ברודער ,דוד ,אַ סטאָליער-אַרבעטער ,צוגענומען
פון די כאַפּער .פּאָנאַר .1491 ,די פרי ,עטאַ מיראַנסקי ,זיך
געראַטעוועט".
יוסף פריי אין אַ רעצענזיע וועגן טעאַטער ,מיידים" שרייבט:
ידערפאַר זיינען די ליאַלקעס פון קינסטלער ב .מיכטאַם אַזױ
שאַרף און איינדרוקספול און מען פאַרגעסט אין אַ סך טעכנישע
בלויזן".
אין  7291האָט מ( .געמאָלן די דעקאָראַציעס פאַר יאָנאַס טור-
קאַווס אויפפירונג פון ראַזומניס קאָמעדיע ,מאָטקע כאַבאַד",
,אָגבוך פון ווילנער געטאָ" פאַרצייכנט
הערמאַזן קרוק אין זיין ט
 15יולי , :/2491דער אָװנט געווידמעט ,יונג-ווילנע" איז היינט
אַ דורך מיט גרויס דערפאָלג .אויפן אָרט איז געווען איבער 002
מענטשן .דער אָװנט איז געווען פאַרזען מיט אַן אויסשטעלונג פון
צייכענונגען .,בילדער און רעפּראָדוקציעס פון דער גרופּע מאָלער,
צווישן זיי בענציע מיכטאַם און רחל סוצקעווער" .און אין זיין
רעדע ,װאָס קרוק האָט געהאַלטן ביי דער אויסשטעלונג ,האָט ער
באַמערקט, :בענציע מיכטאַם װאַנדערט איבער אויסשטעלונגען פון
װאַרשע און פּאַריז און באַקומט אָנערקענונג".
יוסף סאַנדעל שרייבט:
יביי די ברייטע מאָסן פון דער ווילנער באַפעלקערונג איז
זייער באַליבט געווען בן-ציון מיכטאַץװםן .דאָס איז געװען אַ
גראַפּיקער אַן אױטאָדידאַקט .אַלץ ,װאָס ער האָט געשאַפן ,איז
געווען פּשוט ,שאָרסטקע ,פּראָלעטאַריש און האָט אױיסגעזען וי
אַן אינסטרומענט ,װאָס פאָדערט נאָך די ענטגילטיקע אויסשלייפונג
כדי צו קאָנען דערפילן זיין פונקציע .די גראַפישע שאַפונגען
פון מיכטאַנומזען זיינען געווען זייער בילדערישסע ,זיינען אַנטשטאַ-
נען ,װי עס געשעט ביי אַ סך יינגע קינסטלער  --אין אַ מאָ-
מענט פון עקזאָלטאַציע,
מיכטצונס) האָט אילוסטרירט דאָס בוך פון משה לעוין און
האָט געשאַפן פּראַיעקטן צו הילעס פאַר יידישע ביכער .ער
האָט אָנטײלגענימען אין די אויסשטעלנגען פון יידישע פּלאָס-
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טיקער אין ווילנע .ער האָט אויך אויסגעשטעלט אין ביאַליסטאָק,
און אין יאָר  -- 9391אויף דער יוביליי אויסעשטעלונג פון יידישע
פּלאַסטיקער אין וואַרעסע.
אין דער אַלגעמינער אויסעסטעלונג האָט מיכטאַןם) אַנטײל-
גענומען צום ערשטן מאָל אין יאָר  0491אין ווילנע ,וואו ער
האָט געוויזן  5אַרבעטן זיינע ,װאָס האָבן פאַרכאַפּט מיט זייער
רעאַליזם .מיכטאַתם) האָט נישט געהערט צו די קינסטלער,
וועלכע האָבן זיך באַמיט מיטצומאַכן די מאָדע פון סטיליזאַציע.
זיינע שאַפונגען זיינען געווען קלאָרע ,פריי פון וועלכער סיאיז
פראַזעאַלאָגיע.
פון דער נאַטור איז ער געעווען אַ מילדער און האָט גע-
שטרעבט דערצו ער זאָל פאַרשטאַנען װוערן .ער איז געוען
דערגרייכונגען
אױיפן עג פון אַלץ העכערע קינסטלערישע
מיכטאַגםס)

איז געווען

איינער

פון די ערשטע

קרבנות

פון היט-

לעריזם .מיהאָט אים אַרויסגעשלעפּט פון זיין צימער אויף דער
סטראַשון-גאַס אויפן(צום) פּאָנאַר ,וואו צזאַמען מיט הונדערטער
אַנדערע יידן איז ער דערשאָסן געװאָרןי,
ש .ע .פון יחיאל בורגין,

מאַריאַנעטן-טעאַטער

יוסף פריי  --דער װילנער
װאַרשע ,ג,5391 ,52 /
ש .קאַטשערגינסקי , --ח,ורבן וילנע ,ניו יאָרק ,7491 ,וז.102 ,311 .
,ומגעקומענע יידישע קינסטלער ,,װאַרשע ,7591 ,צווייטער
יוסף סאַנדעל  --א
באַנד ,ז,891 .
הערמאַן קרוק , --טאָגבוך
,2

,מיידים, ,,ליטבל'ט",

פון װילנער געטאָ" ,ניו יאָרק ,1691 ,זו,913 .
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לעוויצקאַ ,ליובא
ז{ובלעוויצקא |
{(אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן אין ווילנע ,פּוליש-ליטע ,ביי
בעל-הביתישע עלטערן .נאָך אַלס קליין
קינד אַרױיסגעוויזן נישט:דורכשניטלעכע
מוזיקאַלישע פעיקייטן :זי פלעגט זינגען
טאַנצן און שפּילן פּיאַנאָ .געלערנט אין
דער וילנער קאָנסערװאַטאָריע ,וואו זי
האָט גלייכצייטיק שטודירט פּיאַנאָ שפּילן,
און אין טאַנץ-שול  ---טענץ .אַלס איר פאַך
האָט זי אָבער אויסגעקליבן  --זינגען
ל .פלעגט אין ווילנע אויפטרעטן מיט
קאָנצערטן ,זיך באַטײליקן אין די אויפפירונגען פון דער וילנער
יידישער אָפּערע (איינציק יידיש אָפּערע-טעאַטער) אונטער דער
לייטונג פון מוזיק-דיריגענט און פּעדאַגאָג ר .רובינשטיין ,וואו זי
האָט געמאַכט אַ באַזונדערן רושם אין 'טראַװיאַטאַ,
ל .פלעגט זיך אויך באַטײליקן אין דער אָרטיקער ראַדיאָ .דער-
נאָך איז זי אַװעקגעפאָרן קיין ווין שטודירן געזאַנג און איז צוריק-
געקומען אַ גוט-געשולטע זינגערין.
,אַרלאָשענע שטערן" כאַראַקטע-
יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך פ
ריזירט זי אַזױ:
;א קליינינקע ,אַן אויסערגעוויינלעד טעמפּעראַמענטפולע און
פריילעכע ,מיט אַ פרעכטיק-עזין פּנים ,מיט גרויסע עװואַרצע,
חנודיקע אויגן ,האָט זי אָנגענעם געווירקט אױף יעדן איינעם.
ווער שמועסט נאָך ,אַז מען האָט זי געהערט זינגען ,האָט זי ממשש
מיטגעריסן און באַצויבערט.

א

239

1340

לעלסיקאָן

פון

ר
עַ ט
ט עא

יידרישן

יש

ליובאַ לעוויצקאַ האָט געהאַט אַ שיינע ,אַנגענעמע קאַלאָראַד
טור-סאָפּראַנאָ ,װאָס האָט געקלונגען זייער צאַרט .זי האָט גע-

זנגען ביז גאָר איידל און נישט געלאָזט זיך נאָך ביליקע
עפעקטן .יעדע געזאַנגס-פּאַרטיע איז ביי איר געווען באַאַרבעט
ביז די לעצטע ניאַנסן .זי האָט באַזעסן אַ גוטע אָטעם-טעכניק.
צו דעם אַלעם האָט זי אויך געהאַט דראַמאַטישע פעיקייטן ,װאָס
איז זעלטן געגאַנגען האַנט ביי האַנט ביי גוטע זינגערס .אומע-
טום ,וואו זי האָט געאַרבעט ,איז זי געווען זייער דיסציפלינירט
און זיך באַצױגן מיט דער פולסטער אחריות צו איר באַרוף .צו
די אַלע מעלות איז ליובאַ לעויצקאַ געווען אַ גוטער מענטע,
מיט אַ זעלטענעם כאַראַקטער .זי איז טאַקע געווען זייער באַליבט
ביי אירע חבריס-אַקטיאָרן און ביי די אַלע ,װאָס זיינען געקומען
מיט איר אין באַרירונג.
 = בעת מיינע אָפּטע באַזוכן אין ווילנע ,איז מיר אויסגעקומעןזיך צו טרעפן מיט ליובען און איך האָב באַוואונדערט איר ליב-
שאַפט און איבערגעגעבנקייט צו איר משפחה .זעלטן ווען מען
האָט געקאָנט טרעפן אַזאַ האַרציקע באַציונג ,וי עס האָט גע-
הערשט אין דער היים פון די זובלעוויצקים .סיאיז ממשש געווען
:
אַ שס-דבר אין ווילנע".
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יאָנאַס טורקאָו:

;איר פּראָפּעסיאָנעלע טעאַטער-קאַריערע האָט זי ערשט אָנגע-
הױבן אין יאָר  8391ווען זיגמנט טורקאָוו האָט זי אַנגאַזשירט
אין באַנײטן יוויקטי .און פונקט װי דער קורצער פּעריאָד אין
יוויקטי ,װאָס האָט געהערט צו די שענסטע קאַפּיטלען אין דער
געשיכטע פון יידישן טעאַטער ,איז עס אויך געווען דער שענסטער
שאַפונגס-פּעריאָד אין ליובאַ לעוויצקאַס לעבן זי איז געוואַקסן
קינסטלעריש פון פאָרשטעלונג צו פאָרשטעלונג .מען האָט איר
פאַָרױסגעזאָגט אַ וועלט-קאַריערע.
איר ערשטער גריסער דערפאַלג אויפן גרויסן טעאַטער-
שליאַך איז געווען אין גאָלדפאַדענס ישולמיתי ,אין דער באַאַר-
בעטונג און רעזשי פון זיגמונט טורקאָוו (אין דער פאָרשטעלונג
האָבן זיך באַטײליקט נאָך צוױי גלענצנדיקע זינגערס :אַלבערט
פעלער און דידיא עפּשטיין) .בלויז אין לעמבערג ,וואו עס איז
פּאָרגעקומען די יוויקטי-פרעמיערע פיושןולמיתי ,איז זי גע-
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איז געווען פול מיט לױיב-

געזאַנג פאַר איר זינגען און שפילן פאַרן פאַרנעמען װאַרשע
דורך די דייטשן ,האָט ליובאַ לעוויצקאַ פאַרלאָזט די שטאָט און
אַוועק

ישראל

קיין ווילנע

אַשענדאָרף
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וועגן איר שפּילן  שולמית":

ידי דאָל פון שולמית שפילט ליובע לעויצקי .זי איז נאָך
אַ יונגע זינגערין און אַ נאָר װואָס געבוירענע אַרטיסטיץ .אַז זי
האָט אַ פיינע ,לירישע שטימע ,האָט מען געקאָנט זיך איבער-
צייט נאָך ביי אירע אויפטריטן אין ראַדיאָ און ביי די יבלאָנד-
זשענדיקע שטערף .איצט אָבער האָט זי אויך פאַרבונזן איר
געזאַנג מיט שפיל .עס איז איר גרויס מזל ,װאָס זי איז אַריינגע-
פאַלן תיכף צו טורקאָוון און נישט צו שונד-אָפּערעטקעס .זי לאָזט
זיך לערנען און מען קאָן פון איר נאָך אַ סך דערואַרטן".
וועגן איר שפּילן אין ,בר כוכבא" שרייבט דר .לייב האַמער:
;ליובאַ לעוויצקאַ זינגט מיט געפיל און שפּילט מיט טאַלענט,
נאָר די ראָל איז לױט דער כונה פון דער גאַנצער אויפפירונג
אַ העראָישע ,און די דאָזיקע אויפגאַבע ליגט נישט אין די קינסט-
לערישע מעגלעכקייטן מיט וועלכע זי דיספּאַנירט .איר זשאַנר
איז ליריזם און נישט העראָיזס".
זיגמונט טורקאָוו שרייבט וועגן איר שפּילן
יפון דער באַלעטשול ,ואָס האָט זיך דאַן באַטײליקט אין
דער פאָרשטעלונג |פון זיין אויפפירונג פן גשבתי צביי אין
ווילנען זיינען מיט דער צייט אַרױס פּראָפּעסיאָנעלע טענצע-
רינס :די שוועסטער רייזער ,ליזאַ כאַנעס און די פּרימאַדאָנע פון
מיינע שפּעטערדיקע גאָלדפּאַדען-אויפפירונגען אין יוויקטי ,ליובאַ
לעוויצקאַ. .ו.און גרייטנדיק זיך צו דער אויפפירונג פון ישול-
מיתי אין לעמבערג| בי יעדער געלעגנהייט האָט מען מיר
געגעבן אָנצוגעהערן ,אַז אין לעמבערג קען קינד און קייט ישול-
מיתי .מיהאָט מיר אויסגערעכנט ער סיהאָט אַלץ געזונגען די
דאָזיקע פּאַרטיע און דאָ  --פלוצים  --עפעס אַן אומבאַקאַנטע
יונגע ליטואַטשקע ..ערשט נאָך דער ערשטער אױדיציע פון
לובאַ לעוויצקאַ מיט אַ פּראָגראַס פון איטאַליענישע אָפּערן-אַריעס
אינם פּױלישן ראַדיאָ .האָבן זיך די געמיטער באַרױקט און
סיהאָט זיך אויסגעוויזן ,אַז דאָס אייז איז געבראָכן".

וועגן איר לעבן אין ווילנער געטאָ שרייבט יאָנאַס טורקאָו:
יבעת דער סאָוויעטישער ממשלה איז לובאַ אויפגעטראָטן
מיט קאָנצערטן און געזונגען אין ווילנער ראַדיאָ .גלייכצייטיק
האָט זי אָנגעפירט מיט אַ געזאַנגדקלאַס אין דער דאָרטיקער
קאָנסערװאַטאָריע .זי איז אויך אַנגאַזשירט געװאָרן אוף קאָנ"
צערט-אויפטריטן קיין מאָסקװע .זי האָט אָבער שױן נישט
באַוויזן אַהינצופּאָרן ,ווייל די דייטשן האָבן אומדערוואַרט פאַרכאַפּט
א
יי
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געווען דעם ווילנער עולם מיט איר האַרציקן זינגען .זי האָט
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בעת זי איז אויפגעטראָטן מיט אירס אַ געזאַנג-רעציטאַל .אין
געטאָ האָט זי זיך שטאַרק געגרייט אויפצוטרעטן אין דער אָפּערע,
װאָס דער דיריגענט ו .דורמאַשקין האָט דאָרט איינגעשטודירט.
זי איז געווען אינגאַנצן דורכגענומען מיט דער באַפאָרשסטײענדי
קער פאָרשטעלונג און האָט זיך שטאַרק אָפּגעהיט ,אַז זי זאָל זיך,
חלילה ,נישט פאַרקילן פאַר דער פרעמיערע .צו דער פרעמיערע
איז אָבער שױן נישט געקומען .בעת אײנער פון די יאַקציעסי
אין ווילנער געטאַ איז ליובאַ געבראַכט געװאָרן אין דער גע-
ביידע פון געשטאַפּאָ ,וואו זי איז שטאַרק געפייניקט געװאָרן .על
פי נס איז איר דעמאָלט געלונגען צו אַנטלױפן און צוריקצו-
קומען אין געטאָ .זי האָט פון די מוראָדיקע קלעפ און פייניגוו-
גע ,װאָס זי האָט געהאַט אויסצושטיין אין געשטאַפּאָ ,געשפיגן
מיט בלוט .מען האָט זי גלייך אַריײינגענומען אין געטאָ-שפּיטאָל.
נאָכדעם וי זי איז אַביסל געקומען צו זיך ,האָט זי ווידער אָנגע-
הױבן צו זינגען אין דער מזיק-שול פון געטאָ האָט ליובאַ גע-
געבן לעקציעס פון געזאַנג".
,אָגבוך פון ווילנער געטאָ" פאַרצייכנט
הערמאַן קרוק אין זיין ט
וועגן איר:

{דעם 71טן יאַנואַר | 2491

;היינט האָב איך דערהאַלטן אַ פייערלעכע איינלאַדונג פון אַן
איניציאַטיודגרופּע פון יידישע קינסטלער אין געטאָ ,וואו מען
מעלדעט ,אַז זונטיק דעם 81טן יאַנואַר { |2491קומט פאָר אין
גימנאַזיע-זאַל ,רודניצקע  ,6דער ערשטער אָװונט פון דעם היגן
קינסטלערישן קרייז .מען דערציילט דאָרט ,אַז דער אֶוונט וועט
אויסגעפירט ווערן מיט אַ דראַמאַטישער און וואָקאַליש-מזיקאַ-
לישער פּראָגראַם .שוין אָפּגערעדט וועגן דעם אָוונט ,דאָס מאָל
אַבער האָב איך זיך דערפילט װי באַלײדיקט ,פערזענלעך באַ"
לײידיקט .אין יעדער געטאָ קאָן מען זיך ויילן און פאַרברענגען
פלעגן קונסט איז אודאי און אודאי אַ מצווה .דאָ ,אין דער טרויע-
ריקער סיטואַציע פון וילנער געטאָ ,אונטערן שאָטן פון פּאָנאַר,
וואו פון  67טויזנט יידן אין ווילנע איז פאַרבליבן ביז  51טיזנט
 -איז ,ביים איצטיקן מאָמענט ,אַ חרפה .אַ באַלײידיקונג פאַר אַלעאונדזערע געפילן .װווי מיר וױיסן אָבער ,איז דער פאַקטישער
איניציאַטאָר פונם אָװונט די יידישע פּאָליציי .אויפן קאָנצערט
װעלן אַפילו זיין חשובע געסט ,דייטשן ,ליובע לעויצקאַ די
גלענצנדע יידישע זינגערין ,זוכט אַפילו צו האָבן אין 'זאַפּאַסי
דייטשע לידער ....טאָמער- ,חלילה ,וועט אַ דייטש עס פאַרלאַנגען.
אויף אַ בית-עלמין מאַכט מען נישט טעאַטער .די יידישע אָרג.
אַרבעט{| .געמיינט דעם יבונדי| האָט טאַקע באַשלאָסן ענטפערן
אויף די באַקומענע אײנלאַדונגען מיט באַָיקאָט .קיין איינער
װעט נישט גין אױף דעם יקראָען-קאָנצערטי .איבער די גאַסן
פון געטאָ זאָלן טאַקע פאַרעשפּרײיט ווערן בלעטלעך : אין שייכות
מיטן היינטיקן קאָנצערט :אױיף אַ בית-עלמין מאַכט מען נישסט
טעאַטערײ .אָט-אָ אין אַזאַ אַטמאָספער װועט די טרױיערנדיקע
געטאָ ברענגען צו קבורה איר קרבן  --דניאל יאָכעלסאָן {וועלכער
איז מיט אַ טאָג פריער דערשאָסן געװואָרן דורך ליטווינערן .די
פּאָליצײ און די קינסטלער צװאַמען מיט די דייטשן װעלן זיך
װיילק ,און דער וילנער געטאָ וועט טרויערן"..

דעם 91טן יאַנואַר  2491פאַרצייכנט קרוק ,אַז
;דער קאָנצערט וועגן וועלכן מיר האָבן שוין געשריבן ,איז
פאַרביי .אין אַלגעמײן איז עס געווען געלונגען אינס קאַנצערט

באַ נד
האָבן צווישן אַנדערע אָנטײל גענומען די זינגערין לעוויצקא,
רעכטיג ,בליאַכערײ.
דעם 01טן נאָוועמבער  2491פאַרצייכנט קרוק:
;אַ בענעפיט-אָוונט פון סימפאָנישן אָרקעסטער מיט אַ רייכן
קאָנצערט-פּראָגראַס איז פּאָרגעקומען זונטיק דעם 8טן היח אין
געטאָ-טעאַטער .עס זיינען אויסגעפירט געװאָרן די בעסטע נד
מערן פון אַלע ביז איצטיקע קאָנצערטן אַלס סאָליסטין איז
אַרױסגעטראָטן די זינגערין לעװויצקאַ...ײ
וועגן אירע אַקטיװױיטעטן אין דער ווילנער געטאָ שרייבט א.
סוצקעווער:

יאַ געווױיסע צייט האָב איך זי אין געְטאָ ניט געזען זי האָט
זיך אױסבאַהאַלטן ביי אירע ניט-יידישע פריינט ,די מװיקער,
אין דער פּאָרעטאָט זווערינעץ.ווען אין שטאָט האָבן זיך אָנגעהױיבן
די גרויסע אָבלאַוועס ,איז זי צוריקגעקומען אין געטאָ .איר אויס-
זען האָט זיך געענדערט .עפעס איז איר קאָפּ גרעסער געװאָרן,
דער גוף  --קלענער .אירע האָר ,אָפּגעפאַרבט אויף בלאַנד ,מען
זאָל זי ניט דערקענען ,האָבן פאַרענדערט איר פּנים.
אין יאַנואַר  ,2491ווען איינצייטיק מיט דער גרינדונג פון
דער פּאַרטיזאַנישער אָרגאַניזאַציע ,האָט אין געטאָ אויפגעלעבט
אַ קולטור-לעבן ,האָבן מיר געגרייט דעם ערשטן קאָנצערט אין
זאַל פון דער געוועזענער רעאַל-גימנאַזיע .איך ,דער ליטעראַרי-
שער לייטער פון קאָנצערט ,האָב פאַרבעטן ליובע לעויצקאַ זי
זאָל זינגען פאָלק-לידער .יענעם קאָנצערט איז אוממעגלעך צו
פאַרגעסן .סיאיז געווען אין אַ חודש צי אַנדערהאַלבן אַדום נאָך
דער ינאַכט פון געלע עזינעף ,אַזעלכע פּאַפּירלעך ,װאָס די
דייטשן האָבן אַרױסגעגעבן בלויז דריי טויזנט אויף אַ באַפעלקע-
רונג פון דרייסיק טויזנט .אָט די גליקלעכע דריי טױזנט ייד
צוזאַמען מיט זייערע מעפּחות ,זיינען דערווייל נאָך געבליבן לעבן.
אויף די איבריקע האָט אויף מאָרגן זיך אָנגעהױבן אַ געיעג .בי
אַ פופצן טויזנט האָט מען צעשאָסן .דער ברוק איז נאָך באַפּלעקט
געווען מיט פאַרקילטן בלוט .די שטימונג אין זאַל איז ענלעך
געווען צו דער שטימונג פאַר אַ הזכרה .יעדעס װאָרט ,יעדער
קלאַנג ,האָט דערמאָנט אָן די געפאַלענע .מען האָט פאַרגעסן אַז
יעדע מינוט קאָן מען ווערן אַרומגערינגלט ,אַוועקגעטריבן צו
די פּאָנאַרער גריבער .די פּאַרזאַמלונג איז געווען אַן אומלעגאַ-
לע  --אָן מורערס וויסף מענטשן זינען געשטאַנען וי מען
שטייט נעבן אַן אָפענעם קבר און זיך איינגעהערט אין די קלאַנ-
גען פון שאָפּענס טרויער-מאַרש ,פון שלמהס מאָנאָלאָג אין י.7 .
פרצס ידי גאָלדענע קייטי ,אין דער כאָראַלער דעקלאַמאַציע פון
ביאַליקס יגלוסט זיך מיר ויינעף און אין די ווערטער פון ליו-
באַס האַרציקער פאָלקס-ליד ,װאָס איז דורכגעדרונגען מיט
אַזפיל בענקשאַפט ,מיט אַזיפיל הייליקן טרויער.
.סיאיז געווען אין אַ יאָר אַרום נאָך אָט דעם קאָנצערט.
אין בנין פון געוועזענעס יידישן מלוכה-טעאַטער ,אויף קאָנסקע
 3װאַס זיין הינטער-טיר איז אַריינגעקומען אין געטאָ ,איז
געגאַנגען אַ יידישער טפּעקטאַקל .דער סימפאָנישער אָרקעסטער,
אונטער דער אָנפירונג פון דיריגענט דורמאַשקין ,האָט געגרייט
אַן אָפּערע .ליובע האָט דאָרט געזאָלט שפילן די הויפּט -ראָל .די
פּראָבן האָבן זיך געצויגן חדשים.. .ליובע האָט זיך געגרייט.
גייענדיק אין דער פרי צו דער צװאַנגס-אַרבעט ,האָט זי געזוו-
גען שטיל ,אין זיך ,דער שונא זאָל ניט דערהערן ,דער טאָג פון
דער פּרעמיערע האָט זיך דערנענטערט .ליובע איז געווען פּול
מיט דערװואַרטונג; װער ווייסט צי איר שטים האָט זיך ניט
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טעאַ טער

געענדערט און איז ניט געװואָרן ערגער? אַמאָל פלעגט זי איר
האַלדז היטן װי אַן אוצר .אין אַ פייכט וועטער ניט אַרױסגײן
אין דרויסן .איצט ,ביים וואַשן די דילן אין די קאַזאַרמעס ,ווערט
איר האַלדז אויפגעפרעסן פון שטויב .בעת דער שחיטה אין דער
יצווייטער געטאִי איז זי געלעגן אַ ואָך נאָכאַנאַנדער אץ אַ

דעקלאַמאַציע און דאָס געזאַנג פון ווילנער חזן איידעלסאָן גאלי,
אליײ ,װאָס האָט אַזוֹי אַקטועל געקלונגען אין יענעם מאָמענט.
ווייטער איז געגאַנגען אַ מאַנטאַזש פון פרצס גגאָלדענע קיט"
און די אַריע פון דינה אין תפיסה (גאָלדפאַדענס .בר כוכבא")
געזונגען פון לובא לעוויצקא עיה .שואָפּענס טרויער-מאַרש גע-
שפּילט פון סאָניע רעכטבין עיה האָט פאַרענדיקט דעם ערשסטן
טייל פון פּראָגראַם.
מיט אַ פראַגמענט פון יעקב גאָרדינס מירעלע אפרת" האָט
זיך אָנגעהױבן דער צוייטער טייל .נאָכדעם איז געקומען דאָס
ליד פון דער ביעראָזקעלע ביי וועלכער דער מענטש בעט זיך
זי זאָל ,תפילה טאָן אויך פאָר איםײ ,דאָס ליד ,צוױי רייטער"
פון אברהם סוצקעווער ,דער איינציקער פּאָעט פון דער גרופּע
איונג ווילנעײ ,װאָס האָט זיך געפונען אין דער געטאָ (דעקלאַ-
מירט דורך דאָראַ רובינאַ) ,האָט געקלונגען וי אַ נבואה און גע-
לאָזץ אַ טיפן איינדרוק אויפן עולס .דעם דערפאָלג פון לייב ראָ-
זענטאַלס עיה געטאָ-לידל ,ישראליק"ײ מיט דער מחזיק פון מיכאל
וװעקטלער עיה ,װאָס איז געשאַפן געװואָרן זיצנדיק אין אַ
,מלינהײ ,איז שװוער מיט ווערטער צו איבערגעבן דאָס איז
געווען דאָס ערשטע ליד ,װאָס איז געשאַפן געװואָרן אין געטאָ און
אויף אַ געטאָ-טעמע ...חיהלע ראָזענטאַל האָט געמוזט דאָס לידל
איבערזינגען עטלעכע מאָל און אַזױ איז עס אַװעק פון מוי? צו
מויל.. .ניט ריידנדיק קיין װאָרט איינער צום צווייטן ,אָן גערויש,
וי מורא האָבנדיק צו צעשטערן די אַטמאָספערע פון הייליקייט,
וועלכע דער קאַנצערט האָט געשאַפן ,איז זיך דער עולם פאַנאַנ-
דערגעגאַנגען .ניט איין מאָל האָבן מיר די זעלבע פּראָגראַס שפּע-
טער ווידערגעחזרמ".
וועגן איר טראַגישן סוף שרייבט יאָנאַס טורקאָו:

שע אַקטיאָרן ,ווייזן ,אַז איר קאָנט אונדז העלפן טראָגן דעם שווערן
יאָך ,איר דאַרפט אונדז צוגעבן מוט צום אַדורכשטופּן אָט די שווע-
רע צייט" .און אָט װי סעגאַל באַשרײבט דעם ערשטן יידישן קאָנ-
צערט אין דער ווילנער געטאָ:
אין זאָל פון דער באַרימטער ווילנער יידיששער רעאַל-גימ-
נאַזיע האָט דער גוט-באַקאַנטער יידישער אַקטיאָר משה גורוויטש
(באָמבע) עיה געבויט אַ פּראָוויזאָרישע בינע ,לױיט די צייכע-
נונגען פון דער קינסטלערין אומע אָלקעניצקא עיה.
דעם  61יאַנואַר  32 ,2491טעג נאָך דער לעצטער גרויסער
אַקציע ,איז פאָרגעקומען דער ערשטער קאָנצערט .ניין ,קאָנ-
צערט קאָן מען דאָס נישט אָנרופן .טרויער-אַקאַדעמיע איז אפעשר
אויך אַ צו שוואַכער אויסדרוק פאַר דעם; ניט קיין יום טובדיקע
שטימונג ,נאָר אַ שטימונג וי ביי הזכרת נשמות ,יום-כפור אין
בית המדרש .אַ הײליקע שטילקייט האָט געהערשט אין זאַל.
אָן אַ קורטינע |פאָרהאַנג| האָט די אױיסשטאַטוג אױף דער
אָפּענער עסטראַדע אָרעס אויסגעקוקט .צו דער באַשטימטער
צייט זינען געשלאָסן געװואָרן די טירן און אַלע אַנטײלנעמער
זיינען פון אַ זייטיקן צימער אַרױסגעגאַנגען און זיך אויסגעזעצט
אױף דער בינע .יוסף גלאַזמאַן האַלט די דערעפענונגס-רעדע,
װאָס בעט זיך בעסער צו אָנרופן הספד .אױף דעם האָבן עדות
געזאָגט די פילע אויגן מיט טרערן און דאָס געוױין פון צונויפגע-
זאַמלטן עולס .נאָך דער רעדע האָט דער קאָנפּעראַנסיע |ישראל
סעגאַלן מיט אַ שטילער ,ציטערדיקער שטימע געמעלדעט דעס
ערשטן נומער :ביאַליקס .עס גלוסט זיך מיר וױינען" .מיט אַן
איינגעהאַלטענעם אָטעם האָט דער עולם נאָכגעהאַלטן די כאָר-

;אין אַ געוויסן טאָג האָט זי אַריינגעשמוגלט אין געטאָ אַרין
אַ קליין זעקעלע מיט אַרבעס ,װאָס זי האָט געװואָלט אָפּקאָכן פאַר
איר קראַנקער מוטער .שוין ביים טױער פונס געטאָ איז זי גע-
כאַפּט געװאָרן פונם ווילנער תליון מורער (דעס מאַסן מערדער
פון די ווילנער יידן .ער האָט זי באַזוכט און געפינענדיק בי
איר דעם ישמוגלי ,האָט ער ביי דער טויערוואַך זי געהייסן אָפּ-
שמייסן .זי האָט געקראָגן  52שמיץ .דער דייטשישער מערדער
מודער האָט אָבער געהאַלט ,אַז די שטראָף איז צו קליין און
ער האָט זי אָפּגעפירט אין לוקישקער טורמע .ליובאַ איז אָפּגע-
זעסן אין תפיסה אַ חודש צייט .פון איר קאַמער האָט זיך אָפט
געהערט אַ געזאַנג .דאָס האָט ליובאַ לעוויצקאַ געזונגען פאַר
די צום טױט-פאַרמשפּטע ייד מען האָט אַלץ געטאָן כדי צו
ראַטעװוען די באַליבטע ליובאַ לעוויצקאַ פונס טױיט .לײדער איז

מיסטקאַסטן,

צוגעדעקט

מיט

שמוץ.

אױסבאַהאַלטנדיק

זיך

פון

די מערדער אין אַזעלכע מקומות וואו יי קאָן ניט איינפאַלן זי
צו זוכן .בעת אַ צווייטער אַקציע איז זי פאַרשלעפט געװואָרן אין
די קעלערס פון געשטאַפּאָ ,וואו דער דעמאָלטיקער עקזעקוטאָר
שיויינענבערג האָט אויף איר געטראָטן מיט די פיס און מיט זיין
זילבערן שווערדל געשטאָכן איר לייב .דורך אַ צופאַל האָט זיך
איר איינגעגעבן צו אַנטליפן זי איז געלעגן אין געטאָ-שפּיטאָל
אַ קראַנקע און געשפּיגן מיט בלוט ..זיך אַ ביסל צוגעהיילט,
האָט זי גענומען אויפטרעטן מיט איר געזאַנג פאַר די צום טױט-
פאַרמעזפטע .ווען אברהס סליעפּ ,דער דיריגענט פון געוועזענעם
ווילביג-כאָר ,צזאַמען מיט דער פּראָפּעסאָרין גערשאָוויטש האָבן
אין געטאָ געעפנט אַ מוזיק-שול ,האָט ליובע דאָרט אָנגעפירט
מיט אַ קלאַס".
דער ערשטער פּאָליצײי:שעף פון געטאָ ,גענס ,האָט באַקומען אַ

ווענדונג פון די פאַרבליבענע יידישע אַקטיאָרן צו שפּילן יידיש
טעאַטער .דער פאָרשלאַג איז פון אים אויפגענומען געװאָרן מיט
גרויס ענטוזיאַזם ,ניט קענענדיק אָבער פּערזענלעך די אַקטיאָרן
און נישט ויסנדיק זייערע קינסטלערישע אַספּיראַציעס ,האָט ער
איבערגעגעבן צום טעאַטראַל ישראל סעגאַל דעם אינהאַלט פון שמועס
און געזאָגט, :דיך קען איך ,װאָס פאַראַ טעאַטער דו קאָנסט שאַפן,
ווייס איך ,און דעריבער גיב איך דיר איבער צו אָרגאַניזירן די
ערשטע פאָרשטעלונג" .סעגאַל האָט זיך געפּרואװט אָפּזאָגן ,אָבער

גענס האָט זיך געהאַלטן ביי זיינס :ד,וקא איצט ,דאַרפט איר ,יידי-
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עס נישט געלונגעןײ.
,אָגבוך
הערמאַן קרוק אין זיין ט
וועגן דעם:

פון ווילנער געטאָ" שרייבט

פון דאַן (איר אַרעסט) ביז די לעצטע טעג פלעגט מען
דאָ דערציילן ,אַז לעוויצקאַ זינגט און אַז זי איז געװואָרן דער
זינגנדיקער פויגל אין טורמע .די וועכטער פלעגן שטיין הינטער
דער טיר און איר בעטן זינגען פון די קריסטלעכע קאַמערן
פלעגט מען קלאַפּן און איר באַוװונדערן .איצט איז שון קלאָר,
אַ ..,ביידע |צװאַמען אַרעסטירטע} סטופעל (אַ פירנדיקער
בונדיסט) און לעוויצקאַ ,זיינען אומגעבראַכט געװואָרן אין פּאָנאַר.
יעדער פאַר גנבענען צו  1קילאָ בעבלעך .די געטאָ האָט די
ידיעה געטראָפן וי אַ דותער פון הימל .זעלטן ווער עס האָט גע-
.6

ק?קדושים-
װאָלט
גלייבן.
פון

דערמיט
אַ ציטער

די בעסטע

שלום
איז
יידישע

מאַכן

און זעלטן

פאַרביי

דער

זינגערינס".

ער

געטאָ!

עס

האָט

לעויצקאַ

געװואָלט
איז

איינע

|

ש .קאַטשערגינסקי אין זיין בוך ,חורבן ווילנע" גיט צו אייניקע
פּרטים:

זוזער צייט  3491איז ל .געגאַנגען פון זייער שטאָטישן
אַרבעטסאָרט צװאַמען מיט מגר .סטופּעל ,אין געטאָ .האָבנדיק
באַהאַלטן צווישן די קליידער אַ ביסל אַרבעס .ביים טױיער האָט
זיי רעוידירט דער באַלעבאָס איבערן וילנער געטאָ מורער,
וועלכער האָט ביי זיי געפונען די יקאָנטראַבאַנדעי .ער האָט ביי-
דע יידן אַרײנגעװאָרפן אין דער דערביייקער קלייט ,געהייסן
געבן צו  52שמיץ אויפן נאַקעטן ליב און אָפּגעפירט זיי נאָכדעם
אין זיין אױיטאָ אױף לוקישקעס .אין געטאַָ האָט מען געמאַכט
אַלע באַמיונגען (אין װאָס מען האָט געגלייבט) זיי אַרוסצונעמען
פון תפיסה .אויך לעוויצקאַ אין תפיסה האָט געגלייבט ,אַז זי וועט
באַפרײט װוערן .אָבער אַנדערש איז שױן געווען דער באַשלוס
ביים מערדער .דער פּאַרמאַכטער אױיטאָ איז געקומען אין אַ פּאָר
טעג אַרום אויף לוקישקעםס .ליובאַ איז נאָך דאַן געזעסן אין דער
צעלע און זיס געזונגען אירע טריריקע לידער .די טיר האָט
זיך אַן עפן געטאָן ..און דאָס ליד פון ל .לעוויצקאַ איז איבער'
געריסן געװואָרן אויף אײיביק .איר ברודער ,אַ סאַקסאָפאָניסט ,איז
אוזגעקומען אין אַ דייטשן לאַגער".
גאַר אויספירלעכער שילדערט איר לעצטן עטאַפּ און טראַגישן
סוף א .סוצקעווער:

.סיאיז ערב דער פּרעמיערע {פון דער אָפּערע-אויפפירונגן.
זי ציילט די מינוטן עס זאָל זיך פאַרענדיקן דער טאָג אַרבעט אין
די קאַזאַרמעס .זי איז געשפּאַנט ,פול מיט דערװאַרטוג און
נייגעריק צו דערהערן איר אייגן געזאַנג ...זי איז אויך צופרידן,
װאָס אַ באַקאַנטע פון שטאָט האָט איר געבראַכט אַ מתנה ,אַ זע"
קעלע מיט אַרבעס .איר מאַמע איז קראַנק געװאָרן פון הונגער;
די אַרבעס װעט מען אױסקאַכן און די מוטער וועט אויפלעבן
ענדלעך הויבט אָן נאַכט ווערן .מיט דער לאַטע אויף דער ברוסט
איילט זי איבערן ברוק .זי טראַכט וועגן דער אָפּערע און וועגן
דער קראַנקער מאַמע .אויף רודניצקי גאָס איז אָנגעפאָרן אױף
זיין מאַשין מורער און האָט פּאַרהאַלטן די זינגערין ער האָט
קאָנטראָלירט אויף איר האַלדז דעם בלעכענעם נומער און האָט
באַטאַפּט דעם בויך ,דעם בזעם ,צי זי שמוגלט ניט אין דער
געטאָ קיין עסנװואַרג .ער האָט ביי איר געפונען דאָס זעקעלע
מיט אַרבעס ,געהייסן זי זאָל זיך אַועקזעצן אין זיין טאַקסי און
זי אַוועקגעפירט אין דער לוקישקער טורמע.
אין טורמע איז זי געזעסן אַ חודש .יעדער טאָג האָט מען
אַרױסגענשלעפט פון איר קאַמער מענטשן און זיי אַרײנגעװאָרפן
אין דער שוואַרצער גלאַנציקער אױטאָ ,װאָס האָט געוואַרט ביים
אַריינגאַנג .זי האָט געוואוסט ,אַז אױף דער פרעמיערע אין
געטאָ װעט זי שוין קיינמאָל ניט זינגע .אירע טעג און אפשר
שעהן זיינען שוין געציילטע .דערפאַר אָבער האָט זי געזונגען אין
קאַמער ,געזונגען פאַר די יידן ,װאָס ואַרטן אויפן טויט.
ווייס ,דער

מינכענער

בלעכער,

דער איצטיקער

שעף

פון

עקזעקוציע-פּאָלק ,האָט ליובען אַוועקגעפירט קיין פּאָנאַר .פון
זיין גרױען יום-טובדיקן היטל האָט אַראָפּגעקוקט אַ זילבערן
שאַרבנדל ,וי אַ מיניאַטור פון זיין פּנים .ער האָט אַליין געפירט
די אױטאָ .לעבן אים איז געזעסן זיין געליבטע ,די דרייסיק"
יאָריקע געסטאַפאָווקע פון האַמבורג .עלען דעגנער ,און גערוי
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באַנד
כערט אַ פּאַפּיראָס. .ו.וען די אויטאָ איז אָנגעקומען צו די פּאָנאַי
רער גריבער ,האָט דאָרטן שוין געוואַרט מורער מיטן מאָנאָקל אין
אױג .ער האָט אַלײן געמחט בייזיין ביים דערשיסן זיינע קרב"
נות .ער איז געשטאַנען אוף אַ בערגל ,מיט זיין שוואַרצן הינט?
אויף די הענט ,און אַראָפּגעקוקט אונטן וואו עלען דעגנער מיט
אָן אויטאָמאַט אין האַנט פירט צו דער גרוב די זינגערין .הינטער
ליובען איז געגאַנגען וייס און ניט גערעדט קיין װאָרט .מורער
האָט ,װי אַ לערער ,צוגעקוקט צי זיין פריינט איז גענוג פעיק
און געלערנט אויסצוהאַלטן דעס עקזאַמען .ביים אַדורכגײן די
דראָטן ,װאָס האָבן אַרומגעצאַמט די גריכער ,האָט עלען זיך
אָפּגעשטעלט און באַפּױלן ליובען זי זאָל זיך אױסטאָן נאַקעט.
ליובע האָט אַרויפגעקוקט צום הימל און שטיל געזונגען עלען
האָט אַרױסגעצױגן אַ שפיז און געסטראַשעט :אויב ליובע וועט
זיך תיכף ניט אױסטאָ ,װעט זי איר אויסשטעכן די אויגן .מיט
דעם זעלבן מיטל פלעגט זיך באַנוצן ווייס ,און כמעט שטענדיק
האָט עס געהאָלפן.
ליובע האָט זיך אױיסגעטאָן .זי איז געגאַנגען אַ נאַקעטע,
דעם קאָפּ פאַרוואָרפן אין דער הויך ,די אויגן אַריינגעגליט אין
דער פראָסטיקער לופט .זי איז געגאַנגען און האָט געזונגען..
װאָס ווייטער האָט איר ניגון געקלונגען קלאָרער און הילכיקער.
זי איז אַריין אין גרוב .דאָרט זיינען געלעגן טױױטע ,באַגאָסענע
מיט קאַלך .פון דער זייט האָט זיך צוגעקוקט וייס און מורער
מיטן מאָנאָקל .עלען דעגנער  --די געוועזענע סטודענטין פט
האַמבורגער אוניווערסיטעט ,האָט מיט אַ געלעכטער אַ נעם גע-
טאָן דעם אױטאָמאַט און מיט אַ סעריע קױלן דורכגעטניטן
ליובען",
מאַשע דאָלניק אין איר טאָגבוך פון ווילנער געטאָ  איך מון
'דערציילן" שרייבט:
ימען האָט דערשאָסן די זינגערין ליובאַ לעוויצקאַיאַ .אַזױ
האָט באַפױלן מורער .זי איז אומגעקומען צוליב אַנדערהאַלבן
קילאַ אַרבעס ,וועלכע זי האָט געװאָלט אַריײנטראָגן אין געטאָ.
פאַרבייפאָרנדיק האָט מורער דערזען וי ליובאַ לעװויצקאַיאַ און
סטופּעל גייען אין געטאָ .ער האָט זי אָפּגעשטעלט און געהייסן
באַװױיזן ,װאָס זיי טראָגן .ביי לעוויצקאַיאַן האָט ער געפונען אַר"-
בעס ,ביי סטופּעלן  --קאַרטאָפּל .ער האָט באַפױלן

מען זאָל זי

אָפּפירן אין לוקישקער תפיסה .דעם אַרעסט פון לעיצקאַיאַן
האָבן איבערגעלעבט אַלע .סיאיז נישט געווען קיין איין מענטט)
אין געטאָ ,וועלכער זאָל זי נישט קענען

מען דערציילט ,אַז זי האָט אין תפיסה געזונגען אַפילו די
בייזע און פאַרכמורעטע אויפזעער האָבן איר דאָס נישט פּאַר
באָטן ,זי האָט אַלץ געהאָפּט ,אַז מען ועט זי ראַטעווען .אָבער די
טעג זיינען געגאַנגען ,די כחות זיינען אויסגעשעפּט געואָרן .אין
תפיסה האָט זי זיך געמאַטערט נישט לאַנג  --אַפילו קיין צויי
װאָכן נישט .װוי נאָר עס האָט זיך צונויפגעקליבן אַ קליינע גרופע
אַזעלכע יפאַרברעכערי ,האָט מען זיי אַוועקגעפירט קיין פּאָנאַר.
געפירט האָט מען זיי אויף אַן אָפּענעם לאסט-אױטאָ .ליובאַ האָט
דעם גאַנצן וועג געזונגען פאָרנדיק דורך די גאַסן ,האָט די
װאַך זי געשלאָג ,זי זאָל אויפהערן זינגען .אָבער סיאיז ניששט
געווען אַזאַ קראַפט ,װאָס זאָל קאָנען איינשטילן איר פלוצלונג
קרעפטיק געװאָרענע שטים .זי האָט געזונגעף איין ליד געענ-
דיקט ,האָט זי אָנגעהױיבן אַ צוייטע ,און אַזוי דעם גאַנצן וועג.
אַפִּילו ביי דער אָפענער

גרוב האָט זי געזונגען איר באַליבט

ליך
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לעססיסאַן
;צורי טייבעלעך

וייסע",

פון

נאָר ענדיקן דאָס ליד האָט זי עוין

ניט באָויזן= .
ישויאל אשענדארף , --ליטבל'ט ,/װאַרשע ,ג' .9391 .1
דר .לייב האמער  --פּרעמיערע !בר'כוכבא .אין ,װיקט', ,ליטבל'ט",
װאַרשע,93291 ,11 ,
א .סוצקעװער  --די פאַרפּײיניקטע ליובע לעװיצקי, ,ײידישע קולטור  ,ג .י.
ג' ,4491 ,11
ישראל סעגאַל  --דער ערשטער קאָנצערט אין װילנער געטאָ, ,פון לעצטן

חורבן' ,מינכען ,אויגוסט .6491
ש .קאַטשערגינסקי , ---חורבן װילנע ,/ניו-יאָרץ  ,7491ז,722 .
יאַנאַס טורקאָװ  ---פ,אַרלאַשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צויי,
זז,86736 .
זיגמונט

טורקאָװ , --די

איבערגעריסענע

תקופה,,

בוענאָס

איירעס,

,1691

װו.744 ,161 .
הערמאן קרוק , --טאָגכוך פון װילנער געטאָ ,ניו יאָרק ,1691 ,זו,631 .
,054 ,344 ,204 9
מאשע דאלניק  ---איך מוז דערציילן, ,מ פ  ,ג .י 11 ,9 ,אָפּריל ,5691

קאַלאַדני ,יאַסעלע
(געב --- 8981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס)
געבוירן  8981אין פּינסק ,אין אַ זייער
רייכער און בכבודיקער
אָנגעזעענער,
חסידישער (קאַרלינער) משפּחה .פאָטער,
לייב קאָלאָדני ,האָט געהאַט אַ גרױס
אייזן-געשעפט אין פּינסק ,וואו די צװוי
זין יאָסל און נחמיה האָבן געאַרבעט און
ניט געהאַט זיך צו באַקלאָגן אויף פּרנסה,
אַלע קאָלאָדניס זיינען געווען פעסט'גע-
בויט און ממש שטאַרק וי אייזן .ק'.ן האָט
אָבער נישט געצויגן צום אייזן-געשעפט,
נאָך אַלס יינגל אין שול ,האָט ער נישט אַרױסגעװויזן קיין
שטאַרקן חשק צום לערנען .ער האָט מער הנאה געהאַט פונם טאַנצן
און שפּילן אין די קינדער-פאָרשטעלונגען .יאָרן שפּעטער האָט עֶר
אין דער זעלבער שול געלערנט די קינדער טאַנצן און רעזשיסירט
זייערע פאָרשטעלונגען .ער פלעגט אויך אױספּרואוון זיינע אַרטיסטי-
שע כחות אין פאַרשיידענע ליבהאָבער-פאָרשטעלונגען .נישט האָבג"
דיק אָבער דערביי קיין שום ספּעציעלן דערפאָלג,
לויט לעווין (דעטראָיט) איז ק .פאַר העכערע בילדונג געפאָרן
קיין פּעטערבורג ,וואו ער האָט געענדיקט אַ האַנדלס-שול .ער איז
געווען אַן ערשטקלאַסיקער טענצער .ווען ער איז ,נאָך דער ערשטער
וועלט-מלחמה ,צוריקגעקומען פון פּעטערבורג ,האָט ער אין פּינסק
אָרגאַניזירט אַן אַמאַטאָרן"גרופּע .דערנאָך זאָל ער זיין אַרינגע-
טראָטן אין אַ פּראָפּעסיאָנעלער יידישער טרופּע און געשפּילט מיט
די אַקטיאָרן סאַנדלער ,בערמאַן ,נאָזשיק און האָט זיך שטאַרק אויס"
געצייכנט אין כאַראַקטער-ראָלן ,באַזונדערס אַלס ,צינגיטאַנג" אין
,ולמית" מיט זיינע עקואָטישע טענץ און געזאַנג.
ש
נאָך זיין פאָטערס טויט האָט ק .איבערגענומען דאָס גרויסע אייזן"
געשעפט ,און פון צייט צו צייט פלעגט ער מיט זיין פרוי ,אַלאַ
{לויט לעווין  --ראַבינאָװיטש| ראָזענשטין ,אַ גרושה ,דערצו אַ
שניידערס אַ טאָכטער ,אויך אַ זינגערין -- ,אַ שדוך ,װאָס האָט אין
זיין צייט אַרױסגערופן אַ גרויסן טומל אין זיין משפּחה צוליב יחוס,
און צוליב דעם ,װאָס ער איז געווען אַ כהן -- ,אַרומפאָרן איבער דער
פּראָװוינץ מיט קאָנצערט-אָװונטן .,שפּעטער ,ווען זיין פּאָפּולאַריטעט
אַלס באַלאַדיסט האָט אָנגעהױבן װאַקסן ,האָט זיין פרוי רעזיגנירט
פון דער בינע.
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יידישן

טעאַטער

יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך ,פאַרלאָשענע שטערן" שרייבט:

,פאַר דער ערשטער וועלט-מלחמה און נאָך אין די צװאַנצי-
קער יאָרן האָט אין אײיראָפּע געהאַט אַן אומבאַשרייבלעכן דער-
פאָלג דער רוסישער ראָמאַנען-זינגער אַלעקסאַנדער ווערטינסקי,
הױפּטזאַכלעך האָט זיך מיט אים באַגײסטערט דער שזינער מין
...סירוב לידער ,װאָס ער האָט געזונגען ,האָט ער אַלין באַשאַפן:
סיי די ווערטער ,סיי די מחיק .נישט וויכטיק געוען דער איו-
האַלט פון זיינע לידער ..וויכטיק איז געווען דער אופן וי אַזױ
ער האָט ידערלאַנגטי אַ ליד און וי ער האָט געטראָפן יאין
טראָפּי .זיינע לידער זיינען געווען זיסלעך-סענטימענטאָל און
פאַרחלומט און האָבן שטאַרק געוױירקט אױף די געפילן פון די
פאַרבענקטע ,ראָמאַנטיש-געשטימטע פריען .ווערטינסקי איז
געווען אַן אייגנאַרטיקער זינגער ,װאָס האָט געשאַפן אַ נייעם
סטיל אין דער אינטערפרעטירנג.. .די ווערטינסקי-לידער זי"
נען אויך איבערגעזעצט געװאָרן אין יידיש און דורך אַלערלײ
זינגערס-אויסטייטשערס אויסגעזונגען געװואָרן אויף פאַרשיידענע
קאָנצערט-עסטראַדעס .דער פּאָפּולעדסטער אויסטייטשער פון די
אַלע ווערטינסקי-לידער צווישן יידן איז געווען בלי שום ספק
|
יאָסעלע קאָלאָדני.

קאָלאָדני האָט די ווערטינסקי-לידער אַליין איבערגעזעצט און
אויסגעזונגען יאַלאַ ווערטינסקיי .ער איז געווען אַ גלענצנדי-
קער אימיטאַטאָר .ווען מען האָט פאַרמאַכט די אױגן האָט מען
געקאַנט האָבן דעס איינדרוק ,אַז דאָס זינגט נישט יאָסעלע קאָ-
לאָדני ,נאָר אַלעקסאַנדער ווערטינסקי אַלײן .קאָלאָדני האָט
געהאַט נאָך אַן אייגנשאַפּט :ער האָט אַלײין געשריבן פּאַראָדיעס
אויף אַקטועלע טעמעס ,וי אויך שטייגער-לידער און געשאַפן צו
זיי מוזיק ,כאָטש קיין נאָטן האָט ער נישט געקענט .די מעלאָדיעם
האָט אויפגענומען זיין שטענדיקער פּיאַניסט-באַגלײטער ליאָוא
פינקעל ,וועלכער האָט אַליין אויך נישט געקענט קיין נאָטן ,אָבער
דערפאַר איז ער געווען פענאָמענאַל מזיקאַליש .נאָך איין מאָל
הערן אַ מעלאָדיע ,האָט ער זי שוין געקענט פון אויסוױיניק און
זי אויסגעשפּילט .האָבן זיך טאַקע די דאָזיקע צוױי מענטשטן
קאָלאָדני און פּינקעל ,געהאַלטן תמיד צװאַמען ,ווייל זי האָבן
זיך גלענצנדיק דערגענצט און פאַרשטאַנען ..מיט קיין אַנדערן
פּיאַניסט איז קאַלאָדני קײינמאָל גישט אויפגעטראָטן
קאָלאָדני האָט געהאַט אַ גרויסן רעפּערטואַר לידער .צויעגן
די פּאָפּולערסטע זיינען געוושן ידי חסידימלעדי( ,אײנ ;חסידימלעך
זינגעןײ רעקאָרדירט דורכן טשוישפּילער בען באָנוס) יבערל שמידי
(אייגענע שאַפונג) און פונם ווערטינסקי-רעפּערטאַר :יבראַזי-
ליאַנער קרייצערי' ,טרינק זששע ,מיין מיידעלעיי א"א .ער האָט,
וי געזאָגט ,מיט זיינע לידער געהאַט אַ גאָר גרויסן דערפאָלג,
סירוב ביי פרױיען זיין שטים איז נישט געוען קיין גרויסע,
אָבער ער האָט געזונגען מיט געפיל און מיטן יידיששן קנייטע.
ער איז געווען זייער מזיקאַליש .געהאַט גוטע אויסערגעוױינלע-
כע מיטלעף אַ שיינער ,אַ הױכער ,פעסט-געבויטער מאַן ,מיט
אַ קאָפּ פּעך-שוואַרצע האָר און גרויסע ,ברענענדיקע אויגן ער
איז געווען זייער אַ פריילעכער פון דער נאַטור און באַזעסן אַ
גרױסן חוש פאַר הומאָר .מען האָט ליב געהאַט צו פאַרברענ-
גען מיט אים אין געזעלשאַפט .ער איז איך געוען אַ גוטער
טענצער.
אַן איבערבראָך
נאָך זיײינע

אין זיין אַרטיסטישער

אויפטריטן

אין

ואַרשעווער

קאַריערע

איז געקומען

ליטעראַטן-אן

זשורנאַ-
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סדושים
ליסטן-פאַריין (טלאָמאַצקע  .)31ער האָט דאָרט געזאָלט אויפטרע"
טן איין װאָך .אָבער צוליב דעם שטורמישן דערפאָלג ,װאָס ער
האָט דאָרט געהאַט ,האָט ער כסדר פּראָלאָנגירט די אויפטריטן,
װאָס האָבן אָנגעהאַלטן חדשים-לאַנג .נאָך די דערפאָלגרייכע
אויפטריטן אין וואַרשע ,איז ער צוריקגעקומען אַ טריומפירנדי"
קער אין זיין היים-שטאָט פינסק ,װאָס האָט אים ביז איצט נישט
געוואָלט אָנערקענען .זומער-צייט ,אין די גרױיסע היצן אינם
אַזוי-גערופענעם יאוגערקע-סעזאָף ,װוען דער פינסקער עולם
פאַרברענגט ליבערשט אױף די שיפלעך פון דער ראָמאַנטישער
פינאַ ,האָט יאָסעלע קאָלאָדני באַוויזן איינער אַלין אָנצוציען אַן
אויספאַרקויפט טעאַטער אינם גרױסן בנין פון די ברידער
האָלצמאַן .דעמאָלט איז קאָלאָדניס אַמביציע געװאָרן געשטילט.
ער האָט דעראָבערט ,װוי ער האָט געזאָגט ,די עװוערסטע פאַר
אים פעסטונג  --זיין געבוירן-שטאָט פינסק .פון דעמאָלט אָן
האָט פּינסק אָנגעהויבן שטאָלצירן מיט איר בן-עיר .מיטן וואוקס
פון זיין אַרטיסטישן דערפאָלג ,האָט יאָסעלע קאָלאָדני זיך אויפגע-
הערט צו אינטערעסירן מיטן אייזן -געששעפט ,װאָס סיהאָט ווייטער
געפירט זיין יינגערער ברודער .כבוד און פרנסה האָט עזוין
יאָסעלען נישט געפעלט .נאָך זיינע אויפטריטן אויף טלאָמאַצקע
 3אין ואַרשע ,זיינען שוין אַלע שטעט און לענדער געווען פאַר
אים אָפן .ער האָט אָבער שין נישט באַװיזן צו באַזוכן מער וי
צוױי לענדער איסער פּױילן  --ליטע און לעטלאַנד .עס איז
אױיסגעבראַכן די צוייטע וועלט-מלחמה און צעשטערט זיינע
גרויסע פלענער".
אין אַ נאָטיץ אין ,ליטבל'ט" וװערט געזאָגט:
ז,יינע לידער און דער אופן פון זיין זינגען איז מער בדחנות וי
קונסט.

זיינע לידלעך

טאָריום ,און איז אָנגענומען געװאָרן .אָבער ,סיאיז געווען קריגס-
צייט; די דייטשע אַרמײען האָבן זיך דערנענטערט צו פינסק ,און
מיהאָט מורא געהאַט ,אַז אין רוסלאַנד וװועט מען אים מאָביליזירן,
איז פון שטודיום גאָרנישט געװאָרן.
אין דער צייט פון דער דייטשער אַקופּאַציע {|בעת דער ערש"
טער וועלט-מלחמה| איז ער צוגעשטאַנען צו אַ גרופּע יונגע אַמאַ-
טאָרן און זיי האָבן אָנגעהױבן שפּילן יידיש טעאַטער אין פינסק.
דאָרט האָט ער זיך אויך באַקענט מיט זיין צוקונפטיקער פרױי
אֲלֹא ראַבינאָוויטש (איר מוטערס פאַמיליע-נאָמען  --ראָזענ-
שטיין) .אויב מיין זכרון פאָרפירט מיך נישט ,האָט אָלאַ אינצווישן
באַוויזן זיך גטן און מיט אים חתונה האָבן אין  .3291זיי האָבן
אָנגעהױבן אַרױיסטרעטן צזאַמען אין דער באַגלײטונג פון אַקאָמ-
פּאַניאַטאָר לייב פינקעל .די לידער ,װאָס זיי האָבן אויסגעפירט,
זינען צום גרעסטן טײל ,געווען יאָסעלעס ווערטער ,װי איך
די מוזיק האָט ער אַליין געשאַפּן .זיינע שאַפונגען זיינען דורכויס
געווען עכט כאַראַקטעריסטישע פאָלקס-לידער ,וואו ער האָט
געצייכנט פאָלקס-טיפן.
יאָסעלע איז געווען אַן ערשטקלאַסיקער טענצער .עו האָט
אָבער קיינמאָל ניט געטאַנצט אױף דער בינע ,אַ חוץ געמאַכט
געוויסע באַוועגונגען ,װאָס זיין ליד האָט געפאָדערט .זיין באַ-
טייליקונג אין אַ פּראָפּעסיאָנעלער טרופּע און זיין שפילן ,צינגע-
טאַנגײ שטימען נישט מיט דער ווירקלעכקייט.
בײ די יידישע מאַסן ,פאָלקסמענטשן ,איז ער געווען זײיער
באַליבט ,און וי עס האָבן מיר דערקלערט שוין דאָ ,אין יששראל,
פאַרעיידענע מענטשן פון פאַרשיידענע שטעט און שטעטלעך
אין פּוילן און ליטע ,זיינען זיינע גאַסטראָלן געווען אַ יום טוב

ס'איז

ביז

אין שטעטל.

קונסט א ווייטער מהלך ,שװאַכע טעקסטן, .לובאָק"

אין

ער איז בעת דער צווייטער וועלט-מלחמה געבליבן אין פינסק,
ווייל אַלס אַרטיסט איז זיין מששפחה :ער ,זיין פרוי און צוױי זין,

נחמן מייזיל שרייבט וועגן זיינע קאָנצערטן אין װאַרשע:
;אַ לענגערע צייט האָט פאַרנומען די טריבונע פון ליטעראַטן-
פאָריין אַ פאָלקס-זינגער ,װואָס האָט אַליין פאַרפאַסט דעם טעקסט
און די מעלאָדיעס פון זיינע שאַפונגע .עס איז דער פינסקער
אייזן-סוחר יאָסעלע קאָלאָדני .אַ הויכער ,ברייט-פּלייציקער מיט
אַ פולן טונקעלן געזיכט ,האָט ער געזונגען זיינע זאַכן מיט אַ
ברוסטיקער האַרציקער שטימע און איז שטאַרק געפעלן דעם
ברייטן עולם .די פיינשמעקער ,די ערנסטע קריטיקער ,סי לי-
טעראַטן און סיי מוזיקער ,האָבן געקרומט מיט דער נאָז ,אָבער
עס האָט גאָרנישט געהאָלפן יאָסעלע קאָלאָדני האָט וואָס ווייטער
אַלצמער געצויגן אַן עולם ,װאָס האָט אין לויף פון חדשים איבער-
פולט דעם ליטעראַטן-פאַריי ,און עס איז אַזױ אויסגעקומען
אַז יאָסעלע קאָלאָדני האָט אַריינגעבראַכט מער הכנסה דעם
פאַריין װי פיל צענדליקער זשורנאַליסטן און ליטעראַטן".
זיין קרוב ל .קאָלאָדני אין מדינת ישראל שרייבט:
ייאָסעלע ...האָט זיך דערציגן אין אַ הויז פון פאַרמעגלעכע
חסידישע עלטערן צוליב דער פּראָצענט נאָרמע איז ער געצ-
וואונגען געוואָרן צו פאָרן קיין ווילנע ,וואו ער האָט אין 3191
געענדיקט קאַגאַנס מיטלשול .ער האָט שון אין גימנאַזיע אַרױס-
געוויזן זיינע פעיקייטן .ער פלעגט אַרױסטרעטן אויף פאַרשיידענע
וואוילטעטיקע פאָרשטעלונגען אַלס סאָליסט אױף אַ פלייט .ער
איז אויך געווען אַ גוטער מאַטעמאַטיקער און עױין געצייכנט
שואַרץ אויף וױיס .ער האָט אַריינגעגעבן זיינע פּאַפּירן אין פּע-
טערסבורגער פּאָליטעכניקום און גלייכצייטיק אין קאָנסערווא-

וישט אַרױסגעשיקט געװואָרן פון רוסלאַנד אַלס בורזשוען אין
געטאָ האָט ער מיט זיין פרוי געאַרבעט אין אַ דיקטען-פאַבריק און
אויך דאָרט האָט ער וייטער געשאַפן לידער ,װאָס זיינען ליידער
נישט פאַרבליבן.
פון די פּאָר איבערגעבליבענע ביים לעבן פּינסקער יידן ,האָבן
מיר ידיעות ,אַז די גאַנצע פאַמיליע אין אומגעקומען ביי דער
ליקווידאַציע פון דער פּינסקער קליינער געטאַײ.
בעת דער צווייטער וועלט-מלחמה האָט ק .געפּרואװט אַנטלױיפן

צו אמתער
אַ פראַק".

--

יידישלעכע,

קליינשטעלדיקע.

באַ נד

פון די
נאַציס .דער שוישפּילער דוד לעדערמאַן ,וועלכע איז אויך

אַנטלאָפן פון די נאַציס בעתן אױסבראָך פון דער צוייטער וועלט-
מלחמה ,שילדערט אַזױ אין זיין בוך ,פון יענער זייט פאָרהאַנג"
זיינע אַ באַגעגניש אין ביאַליסטאָק מיט ק.
ימיט עטלעכע טעג שפּעטער בין איך צופעליק געקומען אין
טעאַטער אַרין און באַמערקט א זאָל געציילטע דריי מענטשן
אויף דער בינע שטייט עמיצער און זינגט .דער זינגער און זיין
שטימע קומען מיר פאָר זייער באַקאַנט .באַלד ווערט מיר קלאָר,
אַז אויף דער בינע שטײט דער גבוטאַ-קאַנטער זינגער יאָסעלע
קאָלאָדני .איך בין שטיין געבליבן אין אַ ווינקל ביי די לעצטע
רייש .כיבאַמערק ,אַז די ,װאָס הערן זיך צו צום זינגען פון
יאָסעלע קאָלאָדני זיינען די דריי פון דער קאָמיסיע .ער זינגט

עטלעכע נומערן ,בלייבט שטיין שטיל ,װאַרט ביז זיי באַראַטן

זיך אין דער שטיל ..זיי הייבן אים אָן אויספרעגן וואו ער האָט
אַלץ געזונגען אין משך פון דער צייט זינט ער איז געװאָרן אַן
אַקטיאָר-זינגער .פלוצלינג פרעגט אים איינער פון די דריי ,דֶער
אי
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יאָסעלע ,האָט געמאַכט אַ לעבן נאָר פון זיין
האָט נאָך עפעס געטאָן צו מאַכן אַ לעבן?.
אַז ער פערזענלעך פלעגט אַרומפאָרן אױיף
צייט צו צייט אַהיימקומען צו זיין פּאַמיליע

סטאָליער ,צי ער,
זינגען ,אָדער ער
יאָסעלע ענטפערט,
קאָנצערטן און פון
אין פינסק.
די קאָמיסיע אָבער באַגנוגנט זיך נישט מיט זיין ענטפער.
זיי זאָגן אים ,אַז לוט וי זיי איז שוין באַוואוסט ,איז ער אויך
אַ סוחר פון אייזן ,ווילן זיי טאַקע וויסן װאָס פאַר אַ סוחר ער איז
און אפשר איז ער גאָר אַ גרויסער קאַפּיטאַליסט .יאָסעלע ענט-
פערט ,אַז ער איז אַ שטיקל שותף צו אַן אייזן -געוועלבל אין
פּינסק ,און אַז דאָס געוועלבל איז נישט זיינס אינגאַנצן ,סיאיז
אַ משפּחה-שותפות ,אַ קליין אָרעם געוועלבעלע; אַז פון זיינע
קאָנצערטן צװזאַמען מיטן אייז-געוועלבל האָט ער קויס-קוים
פרנסה .ער גיט גלייך צו ,אַז אייגנטלעך האָט ער שוין מער ניעסט
דאָס אייזן-געוועלבל ,ווייל אויך אין פינסק זיינען דאָך די סאָ-
וויעטן ,און אַז ער האָט גלייך נאָך זייער אַריינקומען איבערגעגעבן
דער סאָוויעטנמאַכט זיין געוועלבל .וי דער שטייגער איז .איז
צו װאָס רעדן וועגן דעס ,אַז ער האָט עס שוֹין סיי וי סיי ניעסט.
דער

הױיפט

לאָזט אָבער

פון

נישט

קאָמיסיע,

דער

אָפּ .ער

האַלט

דער

מינסקער

אין איין

איבערחזרן

 --אַזױ ,אַזױ ,איר זענט גאָר אַ געוועזענעראייז .יאָ ,מיר האָבן געהערט
געגעבן

סטאָליער,

סוחר ,אַ סוחר

פון

פון אייך .מיהאָט אונדז אַלץ איבער-

פון אייך.
גריס

אין

פאַרלעגנהייט

 -נו ,װעלשטעטלעך?

איך

קאָנען

פרעגט

מאַכן

יאָסעלע:

אין

קאָנצערטן

עטלעכע

זי ענטפערן ,אַז זיי וועלן אים שיקן אַ ספּעציעלע מעלדנג.
פריער אָבער דאַרף ער געבן אַן אונטערגעשריבענע ביטע ,װאָס
ער וויל ,און אויך אָנשרײבן זיין גענויע ביאָגראַפּיע ,אָבער גע-
דענקן זאָל ער; די ביאָגראַפיע דאַרף זיין זייער אַ גענויע ,און
שוין ,ער קאָן שון גיין
מער

האָט

מען

שוין

פון

יאָסעלע

קאָלאָדני

נישט

סיאיז אויך נישט באַקאַנט ,אַז ער זאָל האָבן ערגעץ
עפּעס

אַ קאַנצערט.

היינטיקן

ער

און זיין נאָמען זיינען

געהערט.

וואו געמאַכט

פאַרשוואונדן

ביזן

טאָג אָן שופור".

וועגן זיין טראַגישן

סוף שרייבט יאָנאָס טורקאָו:

ידעם 1טן יולי  1491האָבן די דייטשן פאַרנומען פינסק,
וואו עס האָבן זיך דעמאָלט געפונען  000.82יידן .דעם 5טן אוי-
גוסט  1491האָבן די דייטששן דערשאָסן אויף לאָהישינער טראַקט
 9טויזנט פינסקער יידן אָנהייב מיי  2491האָבן די דייטשן איינ-
געפירט דאָס געטאָ ,װאָס איז געװאָרן אָפּגעצױמט מיט שטעכע-
דיקע דראָטן .אין געטאָ איז דער תמיד לעבנסלוסטיקער ,פריילע-
כער יאָסעלע קאָלאָדני נישט געווען צו דערקענען .ער איז געווען
מוטלאָז ,איינגעבראָכן און נישט געגלייבט ,אַז ער װועט איבער-
לעבן די מלחמה .דעם 72טן אָקטאָבער  2491האָבן די דייטשן
אַרומגערינגלט דאָס פינסקער געטאָ און אַלע יידן אַרוױסגעפירט
אין אַ פריצישן הױף ,וואו עס זיינען שוין געווען צוגעגרייטע
פאַר זיי גריבער .אַלע זיינען דערשאָסן געװאָרן .דאָס אָרט ,װאָס
געפינט זיך הינטער פינסק ,הייסט (אַן איראָניע פון גורל!) ידאָבראַ
װאָלאַי (גוטער ווילן) ...אין ידאָבראַ וואָלאַי האָט אויך פּאַרענדיקט
זיין לעבן דער דערפאָלגרייכער יידישער זינגער-אויסטייטשער
2333

יידישן

מעאַ טער

יאָסעלע קאָלאָדני .ער איז אומגעקומען ,פונקט וי זיינע נאָענטסטע
און פונקט

וי

זיינע

אומצאָליקע

פאַרערער

און

פאַרערינם,

אין

עלטער פון קנאַפּע  05יאָרײ.

לויט אַ באַריכט פון געראַטעװעטע ,איז ק .אומגעבראַכט געװאָרן
אין אַ שטעטל אָדער דאָרף איװאַנקאָ נעבן פּינסק.
ש .ע .פון ל .קאָלאָדני.
ש .ע .פון מר .לעוין.

|

ל,יטכל'ט" ,װאַרשע,1391 ,64 /1 ,

,עװען אַמאָל א לעבן" ,בוענאָס איירעס ,1591 ,ז.572 .
נחמן מייזיל  ---ג
,ארלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צװיי,
יאָנאַס טורקאָװ  ---פ
זז,752-452 ,022 .
דוד לעדערמאַן , --פון יענער זייט פאָרהאַנג' ,בוענאָס איירעס ,0691 ,זוי
,.,91

קיט ,בן-ציון
{(אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס|
נח נאכבוש

אינפאָרמירט:

{סופלער ,מיטגרינדער פון דער טרופע ,מיטגעפאָרן אומעטום
מיט די יוילנערי .אַ ליבער ,ניט הויך געוויקסיקער ,ששטאַרק
יידיש-באַהאַוונטער ,מיט ליבשאַפט צום בעסערן יידישן טעאַטער.
האָט זייער פיין געשפילט דעם לערער אין אײנאַקטער יהערקד
לעסי אין זלמן זילבערצווייגס איבערזעצונג און לייב קאַדיסאָנס
רעזשי .אין דער דראַמע ייידױ פון טעיריקאָוו האָט ער געעפּילט
אַ זייגערמאַכער .אגב ,ווען איך בין געווען אין װואַרשע,93-8391 ,
איז קיט געווען פאַרבונדן מיט אַ יידישער צייטונג אין ווילנע".
יוסף סאַנדעל

שרייבט

וועגן אים

אין זיין בוך ,אומגעקומענע

יידישע קינסטלער אין פּױלן":
גבדציון קיט איז געווען אַ זשורנאַליסט און האָט איך
געשריבן לידער .ער האָט געהערט צו די ערשטע מיטגלידער
פון דער באַרימטער יווילנער טרפפּעי .אַמאָל האָט ער זיך באַ-
קלאָגט ,אַז אין דעם ,װאָס ער האָט נישט קיין דערפאָלג אין
לעבן ,איז שולדיק זיין פרוי .אָבער ווען איך האָב אים באַזוכט
אין  ,7391האָט ער שוין געלעבט איינזאַס און ,אױסבאַהאַלטנדיק
זיך פאַר דער וועלט ,האָט ער געמאָלט בילדער ,וועלכע ער האָט
זעלטן וועמען געויזן און קיינמאָל נישט אויסגעשטעלט .בן-
ציון קיט האָט אָבער נישט דורכגעלאָזט קיין שום אויסשטעלנג,
האָט געלייענט אַלע נאָטיצן וועגן אויסשטעלונגען און וועגן
קינסטלער ,װאָס האָבן זיך באַוויזן אין דער פּוױילישער אָדער
יידישער פּרעסע .נישט אײנמאָל פלעגט ער מיך פּראָוװאָצירן צו
אַ דיספוט וועגן קינסטלער און וועגן ריכטונגען אין דער קונסט.
די זשורנאַליסטן האָבן אים געהאַלטן פאַר אַ ידזשיװאַקי .מען
פלעגט אָפּחוזקן פונם מאַטעריאַל ,וועלכן ער פלעגט ברענגען,
:
װױ אַ נישט -אַקטועלן ,אַלטמאָדיעסן.
אין זיין אַלט איינזאָס בוידעם-שטיבל האָט קיט געמאָלט מיט
אַן אַקטיאָרישן פּאַטאָס .ער האָט געמאָלט פּאַרשיידענע סצענעט,
אין וועלכע ער האָט אויך פיגורירט אין פאַרטשיידענע פּאָזעס.
די דאָזיקע שאַפונגען זיינע זיינען געווען אַ געמיש פון װאָר
און פאַנטאַזיע.

בן-ציון קיט האָט אויך פאַרעפנטלעכט אַ סך אַרטיקלען וועגן
אויסשסטעלונגען און וועגן די שאַפּונגען פפוּןאַרשיידענע קינסט-
לער .אַ סך פון די דאָזיקע אַרבעטן זיינע האָט ער געהאַלטן אין
|
מאַנוסקריפּט.

4354

צרושיםבאַנד
אין די יאָרן  9391ביז  1491האָט קיט געאַרבעט
בוכהאַלטער.

דאָרט

אין ער

אויך

ש .ע .פון נח נאַכבוש,
יוסף סאַנדעל , --אומגעקומענע

ידישע

ז,54 .

צװײטער

,7

ערשטער

באַנד,

אומגעקומען

קינסטלער
באַנד,

אין לידע אַלס

אין יאָר ."2491

אין

פּוילן',

װאַרשע,

ז,002 .

שאַראַָ ,הענריק

{ַפּיראָ |
שא
{געב -- 91... .אומגעבראכט

געװאָרן  91אפּריל }2491

זיין ביאָגראַפער יאָנאַס טורקאָוו שרייבט:
אין יאָר  6291האָט זיך אין װאַרשע באַויזן אַ יונגערמאַן
פון עטלעכע און צװאַנציק יאָר ,װאָס איז געקומען פון רוסלאַנד.
ער האָט דאָרט געענדיקט די רוסישע טעאַטער-שול או געאַר-
בעט אַלס רעזשי אַסיסטענט ביי אַלעקסאַנדער גראַנאָווסקי
שפעטערדיקער אָנפירער פונם מאָסקווער יידישן מלוכה-טעאַ-
טער .הענריק שאַראַ  --אַזױ האָט ער געהייסן  --האָט זיך גע-
מאלדן צו די יידיעזע טעאַטער-דירעקטאָרן מיט גאַנץ אינטערע-
סאַנטע טעאַטער-פּלענער .גראָד האָט זיך אויף דער דזשעלנע גאַס
געעפנט אַ ניי טעאַטער אינ יסקאַלאַי ,און די דירעקציע האָט אים
אַנגאַזעשירט צו שטעלן די ערשטע פּרעמיערע .ער האָט אויפגע-
פירט אָסיפ דימאָווס ייאָשקע מװיקאַנטי אין אַ נייער מאָדערני
זירטער באַאַרבעטונג .דער פּרואוו איז געווען זייער אַ געלונגע-
נער און מען האָט מיט אינטערעס געװואַרט אויף זיינע ווייטערדיקע
אויפפירונגעןײ.

אָבער צו קיין ווייטערדיקע יידישע טעאַטער-אויפפירונגען איז
נישט געקומען ,נאָר ש .האָט זיך גענומען צו ביז-דעמאָלט אַן אומ"
באַקאַנט-געביט :צום יידישן פילם .װעגן דעם שרייבט אאָנאַס
טורקאָו:
יהאָט אים אָבער אױסגעכאַפּט אַ פילס-געזעלשאַפט ילעא-
פילסי און אים אַנגאַזשירט צו רעזשיסירן י .בוימס יליװואָווניקי,
אין וועלכן איך האָב געשפּילט די הױפּטראָל .באַלד נאָכדעם
האָט ער פאַר דער זעלבער פילם געזעלשאַפט געמאַכט דעם
צוױיטן פילם ידער רױטער לקץי |אין פּױליש| אין וועלכן עס
איז צום ערשטן מאָל איפגעטראָטן דאָס דעמאַלט באַרימטע
וואונדער-קינד פון ווילנע די קליינע טענצערין מוסיאָ די-
כעס .צװאַמען מיטן דערפאָלג פון די דאָזיקע פילמען איז אויך
געוואַקסן די פּאָפּולאַריטעט און דערפאָלג פונם יונגן רעזששיסער
שאַראָ ,ביז ער איז דערגאַנגען צו אַ רעקאַרד-צאָל פילמען ,װאָט
ער האָט געמאַכט שין פאַר אַנדערע פילס-געזעלשאַפטן .אױיך
אָבער זיינע ערשטע פילמען זיינען געווען קינסטלערישע און
פרעציזן דורכגעפירט ,זיינען דערפאַר זיינע וױיטערדיקע פילמען
שוין געווען שאַבלאָנע ,פון מאַסן-פּראָדוקציע .ער האָט זיך שוין
צוגעפאַסט צום געשמאַק און פאָדערונגען פונם יברייטן עולם.
אַלע דורך אים געמאַכטע פילמען (אגב די מערהייט פּוילישע)
האָבן טאַקע ביים ברייטן עולם שטאַרק אויסגענומען און זיי זי
נען געווען ,װוי מיהאָט עס גערופן ,קאַסע-פילמען אַ סך פויליעזע
אַרטיסטן האָבן אים געהאַט צו פאַרדאַנקן זייער קאַריערע .צוויען
די פילם-אַרטיסטן פון יידישער אָפּשטאַמונג ,וועלכע האָבן זיך,
אַ דאַנק שאַראָס פילמען ,אַרױסגערוקט אויפן ערשטן אָרט ,זיינען
געווען נאָראַ נעי ,אירמאַ גרען ,סטאַניסלאַוו שיעלאַנסקי ,מיכאֵל
|
זניטש ,איאי.
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..מיטן וואוקס פונםס שרעקלעכן אַנטיסעמיטיזס אין פוילן
האָט מען צוביסלעך אָנגעהויבן אַרוסצונעמען די פילס-בראַנזשע
פון יידישע הענט.. ,און הגם הענריק שאַראָ האָט זיך צוגעפּאַסט
צום הוראַ-פּאַטריאָטיזם ,װאָס האָט אָנגעהױבן צו הערשן אין
פּוילק ,און געמאַכט בלויז פױילישע נאַציאָנאַלע-פּאַטריאָטיע:ע
פילמען ,האָט זיך זיין פּאָזיציע אָנגעהױבן צו ואַקלען ער האָט
אױף דער איגענער האַנט אָנגעהױבן פּראָדוצירן די דאָזיקע
פילמען ,אַ שטילער שותף צו זיי איז געווען זיין שווער ,אַ גרויסער
גביר אין וװואָרשע ,דער דירעקטאָר פון דער אַסעקוראַציע-געזעל-
שאַפּט יאײיראָפּעי ,גאָלדמאַן ,אָבער שאַראָס שטערן איז פאַר-
טונקלט געװואָרן צוליב דעם אויפשטייג פונם רעזשיסער יוסף
לייטעס.
שאַראָ האָט פון צייט צו צייט אויך רעזשיסירט פיעסן אין
פּילישן טעאַטער .אַ גאָר גרױסן דערפאָלג האָט געהאַט זיין
אויפפירונג אין טעאַטער אױף קאַראָװוע  ,81אין ואַרשע ,וואו
ער האָט געשטעלט יעוורעאינאָווס אַן עקספּערימענטאַלע פאָר-
שטעלונג".
זיגמונט טורקאָוו שטעלט זיך אֶפּ װעגן דעם יידישן פילם,
װאָס

ש .האָט אויפגעפירט:

,אין אַ צייט אַרום האָב איך באַקומען אַן אָנבאָט פון מין
אַלטער פירמע יפאָרבערט-פילםי צו דרייען אַ נייע ווערסיע פון
יתקיעת-כףי {,לײוי פון י .בוים| ,באַזירט אויפן סצענאַר פון
דער ערשטער ווערסיע ,דעם שטומען פילם .דעם דאָזיקן פילם
האָט געשטעלט הענריק שאַראָ ,אַ יונגער רעזשיסער ,װאָס האָט
זיך קונה-שם געווען מיט אַ ריי גוטע פּוילישע פילמען .איך האָב
איבערגענומען די קינסטלערישע לייטונג ,װוי אויך מיין אַמאָלי
קע דאָל פוֹן יאליהו הנביאי".
וועגן ש'.ס לעצטן פּעריאָד און זיין טראַגישן סוף שרייבט יאָנאַס
טורקאָוו אין זיין בוך 'פאַרלאָשענע שטערן:

ווען די מלחמה איז אױיסגעבראָכן ,איז שאַראָ מיט זיין פרױי
און קינדער אַװעק פון װאָרשע און זיך באַזעצט אין אַ שטעטל
אין װואָלינער געגנט .דאָרט האָט ער געאַרבעט אַלס לערער אין
אַ שול .פון דאָרט איז ער אַוועק קיין ווילנע פון וואַנען ער האָט
געהאָפּט זיך אַרױסצובאַקומען קיין אַמעריקע. .שאַראָ האָט אין
ווילנע ,בעת די רוסן זיינען דאָרט געווען ,געאַרבעט אין יידישן
טעאַטער .ער האָט אויפגעפירט שלום-עליכמס '( '000.002ידאָס
גרויסע געווינסי) .עס האָט אים אָבער געציגן צוריק אין דער
שטאָט פון זיין אויפבלי און גלאַנץ-פּעריאָד.
וען די דייטשן האָבן די יידן אַריינגעשטופט אין וילנער
געטאָ ,האָט ער געמאַכט גרויסע באַמיונגען צוריקצוקומען קין
װאַרשע .פאַר אַ גרױסער סומע געלט איז ער ,צװאַמען מיט
זיין משפּחה או אַ קליינע גרופּע ייד ..מכלומרשט אַרעסטירט
געוואָרן דורך אַ גרופּע געשטאַפּאָדלײט ,װאָס זיינען ספּעציעל נאָך
זיי געקומען פון וװאַרשע .עס האָט געהיס ,אַז מען פירט זי
קיין װאַרשע כדי זי דאָרט צו משפּטן פאַר ישווערע חטאיםי.
מען האָט זיי אַזױ אַרום געבראַכט אין װאַרשעוער געטאָ .דאָס
איז געווען אין יאָר .2491
שאַראָ נעמט אָן דעם פּאָרשלאַג פונם יידישן פּאַליציי-קאָמענ-
דאַנט אין געטאָ צו ידעקן זיךי אַלס פּאַליציאַנט .ער האָט אָבער
קיין שום פונקציעס נישט אויסגעפירט און ממילא נישט גע-
בראַכט קיין שאָדן זיינע יידישע מיטבירגער .אָבער אויך דאָס
ידעקן זידי אין דער יידישער פּאָליצײ האָט אים וייניק געהאָלפן.
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די געעויכטע מיטן ברענגען זיי קיין װאַרשע איז באַלד באַקאַנט
געוואָרן אין דער וואַרשעווער געשטאַפּאָ און מען האָט די מענטשן
 --זיי זיינען געבראַכט געװואָרן אויף פאַלשע פּאַפּירן און פּאַלטענעמען  --אַנגעהױבן צו זוכן .נישט אַלע האָבן די דייטשן גע-
קאָנט אויסגעפינען .שאַראָ אי} אָבער געווען צו פּאָפּולער אץן
וואַרשע ,אַז זיין דערשיינען אין געטאָ זאָל נישט ציען די אויפ-
מערקזאַמקײט פון די פאַראינטערעסירטע צדדים .כאַראַקטעריס-
טיש איז דאָס ,װאָס קומנדיק פון ווילנע קיין װואַרשע ,האָט שאַראָ
זיך אַפילו נישט באַמיט איסצונאַהאַלטן בי איינעם פו זיינע
אומצאָליקע פוילישע קאָלעגן ,וועלכע ער האָט דערמעגלעכט
זייער קאַריערע ,וױיל די גרוס ,װאָס מיר ,די געטאָ-מענטע),
האָבן אָפּגענומען פון אונדזערע קאָלעגן פון דער אַרישער זייט,
האָבן נישט צוגעגעבן קיין מוט צו זוכן שוץ בי זי
אינם בלוטיקן פרייטיק (אַפּריל  )2491זיינען אין ואַרשעװער
געטאָ דערשאָסן געוואָרן ביינאַכט  25יידן.. .צווישן {זיין ...גאָלדי
מאַן מיט זיין איידעם ...הענריק שאַראָ .דעם 91טן אַפּריל | 12491
האָבן די יידישע גאַסן-קערער אָנגעהױבן זייער רייניקונג פאַרי
טאָג ,און ביי אַ טוױער אויף פּאַנסְקע גאַס (אינם קליינעם געטאָ)
האָבן זי זיך אָנגעשטױסן אויפן טױטן קערפער פונם אומגע-
בראַכטן הענריק שאַראַײ.
,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צװי,
יאָנאַס טורקאָװ  ---פ
זז,9761 .
זינמונט טורקאָװ , --די איבערגעריסענע תקופה ,/בוענאָס איירעס,1691 ,
ז,214 .

סוריץ ,ראַזע:-לאה
ל{עוויאוס |
{געב --- 0981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

געבוירן  0981אין דווינסק ,לעטלאַנד.
פאָטער  ---אַ רייזנדער .די דערציילונגען
פון איר פאָטער וועגן זיינע רייזעס און
די מענטשן ,וועלכע ער האָט באַגעגנט,
האָבן ביי איר אַרױסגערופן אַ רייזע-פאַנ"

טאַזיע און אַ גװאַלדיקן חשק צו באַקענען

די וועלט .נאָך גאַנץ יונג ,האָט זי זיך פאַר-
בונדן מיטן אָרטיקן יידישן טעאַטער ,און
פלעגט אויפטרעטן אין דעם דעמאָלטיקן
ליבהאָבער-קרייז א'נ ,געזעלשאַפטלעכער
טעאַטער" צוזאַמען מיטן שפּעטער-באַרימטן מאָלער מיכאַל יאָ און
וועלט-באַרימטן יידישן שוישפּילער שלמה מיכאָעלס .דאָס טעאַטער
האָט זיך געפונען אין דער מאָסקװער פאָרשטאָט ,אַן ענג-באַזעצטער
אָרעמער יידישער קװאַרטאַל פון ריגע ,און פלעגט האָבן אַ גרויסן
דערפאָלג ביי די באַזוכער.
נאָך דער חתונה מיטן אַקטיאָר משה סוריץ ,איז זי געװאָרן אַ
ָפּעסיאָנעלע יידישע שישפּילערין און פלעגט מיטשפּילן אין
פּרא
די טרופּעס אין וועלכע ער האָט זיך באַטײליקט.
דעם  032נאָוועמבער  ,1אין דער ערשטער  אַקציע? אין דער
ריגער געטאָ ,ווען ס'זיינען צוגענומען און אומגעבראַכט געװאָרן
צענדליקער טויזנטער לעטישע יידן ,צווישן זיי דער װעלט-באָרים-
טער יידישער היסטאָריקער פּראָפּ .שמעון דובנאָוו ,זיינען ס .און איר
פייאָריק טעכטערל בערטאַ ,אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס

יירישן

טעאַט

ער

אין וועלדל רומבולע ,וואו אין  6ריזיקע מאַסן-גריבער ליגן 83
טויזנט ריגער יידן .װאָס זיינען דאָרט אומגעבראַכט געװאָרן בעת

ַ,קציעס".
דריי א
ש.

ע.

פון

יונה

|

ראַדינאַ.

דראַנאָון ,מ.
מ{רדכי-דוד ראָזענבלאַט |
{אומגעבראַכט

געװאָרן דורך די נאַציס|

נאָך אין  5191טרעפן מיר אים שפּילן אין װאַרשעװער ,ווענוס"-
טעאַטער ביי שטראַספאָגעל ,שוין ניט אונטער זיין ריכטיקן נאָמען
,ראַנאָװו",
נאָר אונטערן בינע-נאָמען ד
יאָנאַס טורקאָוו באַמערקט וועגן דעם, :דראַנאָוו ,וועלכער האָט
נאָכקאָפּירט און נאָכגעמאַכט דעם גרויסן יידישן אַקטיאָר נתן דראַ-
נאָוו און אַפילו צוגענומען זיך זיין נאָמען פאַר אַ פּסעװדאָנים".

זיגמונט טורקאָוו שרייבט ,אַז בעת דער ערשטער וועלט-מלחמח,
ווען די דייטשן האָבן אָקופּירט װאַרשע ,האָבן זיך אין אַלע יידישע
/אילוזיאָנען' (קינאָיטעאַטערס) און זאַלן באַװיזן טרופּעס פון אייניקע
פּראָפּעסיאָנאַלן און אַזױ-גערופענע 'מלחמה-אַקטיאָרן' .אין קינאָ
אויף דזשעלנע  1האָט אָנגעהויבן שפּילן אַ טרופּע אונטער דער
אָנפירונג פון די אַקטיאָרן בעני אַבעלמאַן און ל .שטראַספאָגעל.
;זייערע מיטשפּילער זיינען באַשטאַנען פון אַ דייע ימלחמה-
אַקטיאָרױ מיטן יאימיטאַציע דראַנאָױי בראש .דער 'אימיטאַציע
דראַנאָוױי איז געווען אַ נידעריקער ,ברייטבייניקער ,געזונטער
בחור מיט אַ קאָפּ שוואַרצע קודלעס און ברענענדיקע איגן
גערעדט האָט ער אױיף אַ טיפן באַס ,וועלכן ער האָט זיך באַמיט
נאָך מער צו יפאַרטיפף כדי סיזאָל זיין ענלעך צו דעם יאמתױ
דראַנאָווס שוטימע.
דער יאמתערי נ .דראַנאָו .אַ גלענצנדיקער דראַמאַטישער
אַקטיאָר ,האָט פאַר דער ערשטער מלחמה געשטורעמט װאַרטזע
מיט זיינע יאינטריגאַנטףי און ידראַמאַטישע רעזאָניאָרױ .די
יאימיטאַציעי האָט זיך טאַקע אויסגעקליבן זיין נאָמען פאַר אַ
פסיידאָנים .די עלטערע אַקטיאָרן האָט שטאַרק פאַרדראָסן װאָט
אַיסמאַרק דערלויבט זיך צו פּראָפּאַנירן אַ חברס יאויסגעאַרבעטע
פירמעי .זיי האָבן אים פונדעסטוועגן טאָלערירט צוליב זיינע

יאַקטיאָריששעי מעלות".
גרישע ראָטשיין האַלט ,אַז ד .האָט עס ניט געטאָן גרינגצושאַצן
דעם נאָמען פון ,גרויסן דראַנאָװ" ,נאָר ,פאַרקערט .אויס גרויס
פאַרערונג .ער איז  --לויט ראָטשײנס מיינונג  ---געווען אַ גװאַל-
דיקער חסיד ,פאַרערער פון פאַרשטאָרבענעם אַקטיאָר נתן דראַנאָו,
און באַשלאָסן צו פאַראײיביקן זיין נאָמען דורך אָנהאַלטן אים אויף
דער בינע.
ד .פלעגט כמעט ניט שפּילן אין קיין לעגיטימע טרופּעס ,נאָר
אין קלענערע װאַנדעריטרופּעס איבער די קלענסטע יידישע ישובים
פון פּױלן ,שפּעטער האָט ער זיך אויך באַטײליקט אין דער ,גראָד-
נער טרופּע" פון אַזאַרך.
לויט זיין מיטגליד-קאַרטע ,װאָס געפינט זיך אין אַרכיו פון
ל,וחמי הגיטאות" ,איז צו זען זיין ווירקלעכן נאָמען און אַז ער איז
דעם  12אַפּריל  0291אַריײנגענומען געװאָרן װי אַ מיטגליד אין
פּראָפּעסיאָנעלן יידישן אַרטיסטן פאַריין אין װאַרשע.
בעת דער צווייטער וועלט-מלחמה האָט ער אַריבערגעװאַנדערט
איבער די געביטן ,װאָס די סאָוויעטן האָבן געהאַט אקופּירט און
=
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ק?קדושים-
האָט נאָך אין  0491מיטגעשפּילט אין באַװעגלעכן יידישן מלוכה-
טעאַטער פאַר די מערב-געביטן,
וי דער אַקטיאָר זלמן קאָלעשניקאָוו גיט איבער ,איז ק .די ערשטע
סדר-נאַכט פּסח  ,0491געווען געצוואונגען צו שפּילן ,און צומאָרגנס
אין דער פרי האָט ער באַקומען אַ ידיעה ,אַז אַן אַקטיאָר ,וועלכער
פילט ניט גוט ,וויל אים זען .קאָלעשניקאָוו איז תיכף אַװעק אויפן
אָנגעװויזענעם אָרט און דאָרט געטראָפּן ד .וויינען און שרייען ,איך
בין בלינד" .עס האָט זיך אַרױסגעשטעלט ,אַז ער איז באמת פּלוצלינג
בלינד געװאָרן .מ'האָט באַלד אַרױסגערופן אַ דאָקטאָר און מ'האָט
אים אָפּגעפירט אין גראָדנער שפּיטאָל .דאָרט איז ער אין אַ קורצע
צייט אַרום געװאָרן אינגאַנצן פּאַראַליזירט .אַקטיאָרן ,װאָס פלעגן
פאָרן שפּילן אין גראָדנע אָדער אַפילו בלויז דורכפאָרן די שטאָט,
פלעגן זיך אָפּשטעלן כדי אים צו באַזוכן די לעצטע ידיעות,
װאָס זיינען פון אים דערהאַלטן געװאָרן ,זיינען געווען ,אַז זיין צו"
שטאַנד איז האָפנונגסלאָז.
וי דער שוישפּילער שעפטל זאַק גיט איבער ,האָבן די נאַציס
אים פאַרבאַפּט אין שפּיטאָל ,ווען זיי האָבן פאַרנומען גראָדנע ,און
האָבן אים אומגעבראַכט,
מ .ע .פון גרישע ראטשיין ,זלמן קאַלעשניקאָ ,ש .ע .פון שעפטל זאַק.
,ראַגמענטן פון מיין לעבן ,/בוענאָס איירעס,1591 ,
זיגמונט טורקאָװ  ---פ
.81

נאַכומאָוויטש| ?{ ,
(קרבן פון די נאַציס}

פלעגט שפּילן אין גאַכאַנסקיס טרופּע .איז אומגעקומען מיט דער
פרוי און צוויי קינדער אין דער עװאַקואַציע בעת דער צוייטער
וועלט-מלחמה,
יוליאַן שװאַרץ גיט איבער ,אַז איין זון איז צוריקגעקומען פון
דער עװאַקואַציע .איז אַלט געווען בערך  41יאָר .אַ סימפּאַטיש ,קלוג
יינגעלע און פעיק פאַר דער בינע .ער האָט ,אַלס קינד ,מיטגעשפּילט
אין אייניקע ספּעקטאַקלען פון יידישע טרופּעס ,האָט אַלײן אָרגאַני-
זירט אַ געראָטענעם קינדער-ספּעקטאַקל מיט געוועזענע דעפּאָרטיר-
טע קינדער .האָט געלאָזט פאַרצייכענען אייניקע דעפּאָרטאַציע-
לידער ,וועלכע די קינדער פלעגן זינגען .אין  7491איז ער ,מיט
אַ גרופּע קינדער ,אָפּגעפאָרן קיין ישראל,
ש .ע .פון יוליאַן שװאַרץ.

באַסטאַמסקי ,אהרן
(געב --- 7091 .אומגעבראכט געװאָרן דורך די גאַציס}
געבוירן  7091אין ווילנע ,פּוױליש-ליטע ,אין אַ משפּחה פון
אַרבעטנדע פאָלקס-מענטשן .פאָטער  --אַ סטאָליער .געענדיקט
,פיצי השכלה? ,און ניט האָבנדיק קיין מעגלעכ-
די פאָלקס-שול פון מ
קייטן ווייטער זיך צו לערנען ,איז ער געווען געצוואונגען צו העלפן
זיין פאָטער אין זיין סטאָלערײי-װאַרשטאַט ,אָבער דאָס האָט אים
ניט געשטערט זיך צו פאַרנעמען אַקטיוו מיט געזעלשאַפטלעךיקול-
טורעלער אַרבעט.
פרי געװאָרן אַקטיוו אין דער בונדישער יוגנט-אָרגאַניזאַציע
צ,וקונפט" ,געשריבן הומאָרעסקעס ,אַרטיקלען און פעליעטאָנען
פאַר די װאַנט-און לעבעדיקע-צייטונגען .אַלס איינער פון די אַקטיווס-
טע פאָלקלאָר-זאַמלער פאַר ייװאָ" ,האָט ער דורכגעמאַכט דעם י.
ל .כהן-קורס און שפּעטער באַזוכט אַ גאַנצע ריי שטעט און שטעטלעך
פון דער ווילנער פּראָװוינץ,

באַ גד
אין די פאַרשיידענע פּראָגראַמען ,װאָס דאָס טעאַטער ,מאַידים"
(געגרינדעט  )3391האָט אויפגעפירט אין ווילנע און שפּעטער אין
װאַרשע ,לאָדזש ,גראָדנע און אַנדערע שטעט און שטעטלעך פון
פּױלן און ליטע ,זיינען געווען צענדליקער נומערן (בילדלעך ,לידער
און סצענקעס) ,װאָס ב .האָט געשריבן אָדער אינסצעניזירט (צ'א:
אינסצעניזאַציעס פון קולבאַקס ,משיה בן אפרים" ,אָפּאָטאַשוס
ל,ינטשעריי").

ב .האָט אויך געדרוקט אַרטיקלען (אויך א'פּ ,אַבע") וועגן יידי-
שע קולטור-ענינים אין ,פאָרויס" ,װאַרשעװער ,פאָלקסצייטונג",
,ווילנער טאָג", ,ווילנער טאָגבלאַט" און ,ווילנער עמעס", ,גרינינ-
קע ביימעלעך" און אין די יובל-זאַמלביכער פון ,מפיצי השכבלה"-
|
שול,
ב .איז געווען פאַרװאַלטונגס-מיטגליד פון דער וילנער
טער געזעלשאַפט ,ווילביג" און דראַמ-קאָלעקטיו ,דאווקש".

טעאַ-

אין דער דייטשער אָקופּאַציע:צײיט געאַרבעט (מיט זיין פרוי)
וי אַ סטאָליער אין טאָרף -לאַגער רעשע .אין  3491אַריינגעטריבן
געװאָרן אין ווילנער געטאָ ,נאָכדעם אַװעקגעפירט געװאָרן קיין
עסטאָניע .אומגעקומען זומער  4491אין דער שוידערלעכער הריגה
אין לאַגער קלאָגע .אויף אַ פאָטאָגראַפיע ,אַראָפּגענומען פון די
קרבנות ,גלייך וי די רויטע אַרמײ איז אָנגעקומען ,איז אויך צו
זען װי צווישן די אונטערגעצונדענע קלעצער שטאַרט אַרױס דער
קאָפּ פון דערשאָסענעם באַסטאָמסקי.
זיין פרוי איז אומגעקומען אין מײדאַנעק.
אומגעקומען אין קאָװונע אויפן פטן פאָרט.

זיין ברודער

איז

ב'.ס שוועסטער איז די פרוי פון ישראלס איגערן-מיניסטער משה
שאַפּיראָ.
יחזיאל בורגין שילדערט אים אַזױ;
,דער יונגער בחור מיטן קלוגן געקרױזטן קאָפּ און גריסן
שטערן ,מיט דער געבוירענער פּאָלקסטימלעכקייט און פששטות,
האָט שטייענדיק אין װואַרשטאַט ביי די ברעטער ,געטרוימט וועגן
גאָר אַנדערע זאַכ ,און גאַנץ אָפט פלעגט ער פאַרוואַָרפן דעם
היבל און מיטן בלייער אין האַנט אָנהײבן פאַרצייכנען איף די
ברעטעֶר געדאַנקן און מחשבות ,װאָס זיינען אים איינגעפאַלן,
אָדער גאָר צונויפשטעלן קופּלעטן אויף פּאָליטיש-געזעלשאַפט-
לעכע טעמעס .פלעגט טאַקע זיין מאַמע זיך באַקלאָג ,אַז פון
איר אָהרעלען װועט שוין קיין בעל-מלאכה ניט אויסוואַקסן

אין אַ שיינעס פּסחדיקן פרילינגס-טאָג פון  3391איז אים
איינגעפאַלן צו שאַפן אַ מאַריאָנעטן-טעאַטער .אָנגערעגט דערצו
האָט אים דאָס מאַריאָנעטן-טעאַטער

,מאַדיאָקאַטי,

װואָס האָט

דאַן גאַסטראָלירט אין ווילנע .באַלד האָבן זיך געפונען מיט-
העלפער :דער שריבער פון די שורות ,הירש פּאַרודאָמינסקי,
בן-ציון מיכטאַס .אהרן באַסטאָמסקי האָט אַלײן אויפגעשטעלט
דעם ערשטן פּראָגראַס און אָנגעשריבן דעם גרעסטן טײל
טעקסטן אויף אַקטועלע טעמעס און מיט אַ בייסיקן הומאָר ,אַליין
אויפגעבויט די בינע פּאַר די ליאַלקעס און אַלײן רעזשיסירט
דאָס פּראָגראַם .דער פּרואוו איז געלונגען און סיאיז צוגעקומען
אין ווילנע נאָך אַן אָריגינעלער טעאַטער-קאָלעקטיו.
דער וואונדער איז געווען נאָך גרעסער ,ווייל אהרן באַסטאָמס-
קי האָט ניט פּאַרמאָגט קיין ספעציעלע טעאַטער-בילדונג ,ניט
געענדיקט קיין טעאַטער-סטודיע ,נאָר געצױגן זיין טעאַטער-
יניקה פון די פאַרשיידענע ליבהאָבער-קרייזן און פון די פּראָפע-
ייג
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לעקלסיטאָן
סיאָנעלע
ווילנע.
דער

טעאַטער-אַנסאַמבלען,

װאָס

האָבן

פון

גאַסטראָלירט

אין

מעאַטער

יידישן

הייזעריקע כאַראַקטעריסטישע

שטים און דערביי איז זי געווען

אַ פאַרביסענע.
דעוויז

פון דעם

טעאַטערל

אַמאַידים"ײ

איז

געווען

גניט

סתם לאַכן ,נאָר אויסלאַכן" אַלץ װאָס איז שלעכט און נעגאַטיוו
בעת דער צווייטער וועלט -מלחמה ,ווען די נאַציס זיינען באַ-
פאַלן ראַטנפאַרבאַנד ,האָט זיך געענדיקט די עקזיסטענץ פון
;מאַידיםסײ .אהרן באַסטאָמסקי האָט געענדיקט זיין לעבן אין
אי די לאַנשון פון עסטאָניע .װאָלט ניט געקומען דער
3
גרױסער אומגליק אין  ,1491ואָלט אהרן באַסטאָמסקי געוויס
דערגרייגט

צו

אַ גרויסע

שטופע

אין

דער

יידישער

טעאַטער-

וועלט".

ש .ע .פון ישראל סעגאַל און יחיאל בורגין,

,לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור ,,ניו יאָרק ,6591 ,ערשטער
באַנד ' ,זו,622"7522 .

ש .קאַטשערגינסקי ,, --חורבן װילנע ,/ניו יאָרק ,7491 ,ז,122 .

|

אגב  --זייער אַ קלוגע פרוי  ---איז שוטענדיק געווען אייפער-
זיכטיק צוליב זיינע |איר מאַנסן יליבעסי ,הגם זי איז קיינמאָל
נישט געווען זיכער צי זיין ליבע האָט געפונען קעגנייטיקייט
|
ביים געגעבענעם אָביעקט.
איין גרויסע ליבע האָט זיי ביידן פאַראייניקט :דאָס איז גע-
ווען די ליבע צו זייער איינציק קינד  --אַ יונגעלע .דאָס קינד איז
געבױרן געװאָרן זייער אַ שיינס און די עלטערן זיינען געווען
איבערגליקלעך .ליידער האָבן זיי זיך אין אַ צייט אַרום געכאַפּט,
אַז דאָס קינד װואַקסט אַ קריפל ,און ואָס וייטער איז געװאָרן
אַלץ ערגער; סיהאָט נישט געקאָנט רעדן און נישט געקאַנט גײין
.צו צוועלף יאָר איזן דאָס קינד געשטאָרבן אַלס קריפ?ל .יעדן
טאָג פלעגט פעלאַ גאַרבאַזש גיין אויפן בית-עולם צום קבר פון
איר

פּאַרשטאָרבן

קינד און איסוױינען

דאָרט איר

ביטער

האַרץ.

גאַרבאַזש ,פעלא
|אומגעבראכט געװאָרן דורך די נאציס)

געבוירן אין װאַרשע ,פּױילן .געלעבט אייניקע יאָר אין רומעניע,
וואו זי האָט געשפּילט יידיש טעאַטער מיט איר מאַן משה גאַרבאַזש.
דערנאָך צוריקגעקומען אין פּױלן ,וואו זי האָט געשטרעבט אָנצוקומען
שפּילן אין װאַרשע ,אין אַן אָנגעזען יידיש טעאַטער ,און באַקומען
אָנגעזעענע ראָלן ,אָבער היות וי זי האָט עס בשום אופן ניט געקאָנט
דערגרייכן ,האָט זי זיך ,צוזאַמען מיט איר מאַן ,אַרױסגעלאָזט איבער
דער פּוילישער פּראָװינץ מיט אייגענע װאַנדער-טרופּעס ,צוזאַמענ-
געשטעלט פון פעיקע ,יונגע אינטעליגענטע כחות ,און מיט זי
געשפּילט די װויכטיקסטע פּיעסן פון בעסערן רעפּערטואַר פון די
װואַרשעװער יידישע טעאַטערס ,אין וועלכע זי האָט געשפּילט די
הױיפּט-פרויען-ראָלן ,װי אַ שטייגער 'מערי' אין אַשס 'מאָטקע
גנב',
וועגן דעם שרייבט יאָנאַס טורקאָו!
,פעלאַ גאַרבאַזש ,ואָס איז געווען אַ גלענצנדיקע כאַראַק-
טער-עווישפּילערין און האָט געקאַנט זיין מער וי גוט אין יעדער
איינער ראָל פון 'מאָטקע גנבי ,אויסער די הויפּט-העלדין (מערי
די דראָטן גייערי) ,צו וועלכער זי איז נישט געווען צוגעפּאַסט
סיי אויסערלעך ,סיי אינערלעך ,האָט זי אָבער דווקא אויסגע-
קליבן די דאָזיקע ראָל צו שפּילן
.ערשט ביים סוף פון די צװאַנציקער יאָרן ,ווען משה
ליפּמאן האָט אָרגאַניזירט אַ טרופע אין וואַרשעווער יצענטראַלי-
טעאַטער און אַנגאַזשירט צו זיך פעלאַ גאַרבאזש און איר גע-
געבן פּאַסיקע ראָלן ,האָבן אַלע (סיי די פּרעסע ,סיי דער עולם)
זיך איבערגעצייגט װאָס פאַראַ גלענצנדיקע כאַראַקטער עי
שפּילערין זי איז .פון דעמאָלט אָן איז שוין פּעלאַ גאַרבאַזש נישט
געווען בלוז אַ פראָווינצער שוישפּילערץן ,נאָר אױך פון --
דער הױפּטשטאָט װואַרשע".
און אין זיין בוך 'פאַרלאָשענע שטערן' כאַראַקטעריזירט יאָנאַס
טורקאָוו אַזױ ג'.ן און שילדערט איר טראַגישן סוף:
יאַ נידדיקע בלאָנדע פרוי מיט שיינע בלױיע אױיגן אַ צאַרט
איידל פּנים ,װאָס האָט געמאַכט דעם איינדרוק פון אַ גוטער,
שטילער פרוי .װי נאָר אָבער זי האָט געעפנט דאָס מױל צו
רעדן ,איז גלייך צערען געװאָרן דער איינדרוק ,וועלכן זי
האָט געמאַכט פון ערשטן אױגנבליק .זי האָט געהאַט אַ

אַלס ,,מיידל פון מאַרק' אין גאָלך-
פאַדענס ,כשוף-מאַכערין"
(צייכענונג  --פ .פרידמאַן)

דאָס דאָזיקע טעאַטער-פּאָרל איז געווען שטאַרק פאַרביסן
און אָנגעוייטיקט ,הויפּטזאַכלעך  --נאָכן טױט פון זײיער איינ-
ציק ,הייס געליבט קינד .צו מענטשן ,מיט ועלכע זיי זיינען
געווען באַפּרײנדעט ,האָבן זי אַרױסגעוױיזן אַ סך האַרץ .זי
זיינען געווען גאַסטפרײנטלעך און באמת גליקלעך ווען מען
האָט זיי באַזוכט.
.װען די |צוױיטע וועלט |-מלחמה איז אױיסגעבראָכן ,האָבן
נישט

די גאַרבאַזשס

געשפילט

קיין טעאַטער.

.די

ואָס האָבן

דאָס אַלץ די {ואַרשעוער געטאָן דורכגעלעבט ,קאָנען באמת
פאַרעכנט װערן פאַר מענטשן מיט שטאָלענע נערוו.. ,פעלאַ
גאַרבאַזש האָט ,מעומעות ,נישט געהאַט קיין שטאָלענע נערון און
איז נישט געווען פון איזן זי זאָל קאָנען אַריבערטראָגן דעם
גיהנום ,װאָס האָט זיך גערופן וואַרשעווער געטאָ .זי האָט זיך
נערוועיש איינגעבראָכן און משה גאַרבאַזש האָט זי אויף אַ מינוט
נישט

געקאַנט

איבערלאָזן

אין
אַליין. .

דער

לעצטער

יאַקציעי,

קורץ פאַרן אויפע:טאַנד ,זיינען די גאַרבאַזשס פאַרעוואונדן גע"

װאָרן ,אויף אייביק".
,אַרלאַשענע שטערן ' ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צויי,
יאַנאַס טורקאָװ  ---פ

זז,517112 .

שקליאַר ,קאָמפּאָזיטאָר ,אומגעקומען אין דער ריגער געטאָ.
ליפשיץ,

אַ יונגער קאָמפּאָזיטאָר ,אומגעקומען

אין דער ריגער

געטאָ.
יאַפע ,יאַקוֹב ,אַ זינגער ,אומגעקומען אין דער ריגער געטאָ.
ש .ע .פוז יונה

ראַדינאָװ.
יי
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יק דושים .רב אַ נר
נאַרבאַוש.,

משה

{אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס)

געבוירן אין װאַרשע ,פּוילן ,פאָטער  --אַ ווינקלירב .דערצויגן
געװאָרן צו ווערן אַ כלי קודש ,אָבער עס האָט אים גאָר געצויגן צום
יידישן טעאַטער ,איז ער לסוף אַנטלאָפן פון דער היים און גענומען
װאַנדערן און אַזױ אָנגעקומען אין רומעניע ,וואו ער האָט געלעבט
עטלעכע יאָר און דאָרט געשפּילט טעאַטער .שפּעטער צוריקגעקומען
אין פּוילן ,וואו ער איז געווען טעטיק אין פאַרשיידענע טרופּעס,
אָבער ניט זייענדיק צופרידן פון זיין פּאָזיציע ,האָס ער צונוים-
געשטעלט אייגענע װאַנדער-טרופּעס פאַר דער פּראָװינץ.
יאָנאַס טורקאָוו שרייבט וועגן דעם:
.משה גאַרבאַזש האָט געהאַט גרויסע טעאַטער-אַמביציעס ,סיי

אַלס טעאַטער-דירעקטאָר ,סיי אַלס רעזשיסער ,װאָס עס איז אים
געלונגען דורכצופירן נאָר אין די קלענסטע שטעטלעך אױף
דער פּראַװוינץ ,מיט די װאַנדער-טרופּעס ,וועלכע ער האָט אָרי
גאַניזירט .זיין רעפּערטואַר איז באַשטאַנען פון פיעסן ,װאָס זיי"
נען געשפּילט געװאָרן אין וװאַרשע און זיינען דאָרט געווען גרוי"
סע ישלאָגערסי ,וי למשל ימאָטקע גנבי ,ידיבוקי ,יגיבור אין

קייטױי ,יגנבימי איא .פאַרשטייט זיך ,אַז אין די אַלע פּיעסן ,וועלכע
ער

האָט

רעזשיסירט,

האָבן

ער

און זיין פרי

געשפילט

אַלע

הױפּטיראָלן  --אַלץ איינס צי זי זיי"
נען געווען צוגעפאַסט פאַר די ראָלן
צי נישט.. .משה גאַרבאַזש ,װאָס האָט
געשפּילט ימאָטקע גנבי ,האָט געקאָנט

זיין גאַנץ גוט אין יפריץי אָדער אין

טואס

יקאַטערינאַזשי ,האָט דוקא געװאָלט
שפּילן ימאָטקעף ,וױיל סיאיז געוען
די הויפט-ראָל .כאַראַקטעריסטיט) בי
אָט גע-
אים איז געווען דאָס װאָס הער
שטאַמלט ביים רעדן דאָס טראַגיקאַ
מישע ביי דעם אַלעם איז געווען זיין

טע

פאָרזיצער

פון

אין ,דאַנטאָגס

טריבונאַל

טוט"

דאָס פובליקום

סלאָגאַן

ידדדי

הויפפפט

זאַך

בבביי

אַן אַקקקטיאָר איז דדי דדדיקציע.
פון די קליינע שטעט

און שטעטלעך,

װאָס

איז געווען דאַנקבאַר די גאַרבאַזשס פאַר אַראָפּברענגען צו זיי די
ואַרשעווער שלאָגער-פיעסעס ,האָט נישט געלייגט קיין אַכט
אויף די הויפּט-אַקטיאָרן ,וייל אַן אַנסאַמבל האָט גאַרבאַזש תמיד
צזאַמענגעשטעלט פון פעיקע ,יונגע אינטעליגענטע כחות .זיין
קאַפּיטל יידישש טעאַטער אױיף דער פילישער פּראָוינץ האָט
אַלזאָ געהאַט געוויסע פּאַזיטיווע זייטן ביידע גאַרבאַזשס האָבן
געליטן פון אַ מינדערווערטיקייט-קאָמפּלעקס ,וױיל אַלע יאָרן
האָבן זיי געשטרעבט צו שפּילן אין דער הױפּטשטאָט וואַרשע
און קיינער האָט זיי נישט געװואָלט אַנגאַזשירן .מיט דעם דער-
קלערט זיך אויך דער פאַקט ,װאָס זיי האָבן אין זייערע אייגענע
פּראַווינץ-טרופּעס געעשפילט אַלע הױיפּט-ראָלן
אין די דרייסיקער יאָרן איז מששה גאַרבאַזש אַנגאַזשירט גע-
װאָרן פון צייט צו צייט אין די וואַרשעווער טעאַטערס ,וואו ער
האָט ,פאַרשטייט זיך ,קיין הויפּט-ראָלן נישט געשפּילט.
,
ק
משה גאַרבאַזש האָט אָנגעשריבן אַ רײ טעאַטער-שטי
גע-
בױט אויפן יידישן שטייגער-לעבן .וי ער האָט דערצײילט ,האָט
מען אייניקע פון זיינע פיעסן אויפגעפירט אין רומעניע .אין
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פוילן האָט ער זיי געשפילט נאָר אונטער זיין דירעקציע אױף
דער פּראָווינץ .ער האָט אַ צייט לאַנג מיטגעאַרבעט מיט פאַרי
שיידענע דראַמאַטישע קרייזן .די לעצטע יאָרן פאַר דער צוױיטער
וועלט-מלחמה האָט משה גאַרבאַזש אָנגעפירט מיטן וואַרשעװער
דראַמקרײז יקאָמעטאַי ,וואו ער איז געווען זייער עועפּעריש".
יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך ,פאַרלאָשענע שטערן" ,כאַראַקטע"
ר:זירט אים אַזױ און גיט איבער ועגן זיין טראַגישן סוף:
יאַ הויכער און אַ מאָגערער .שװואַרצע אױגן ,באַדעקט מיט
ברילן אין אַ שוואַרצער ראַם .אַ קאָפּ מיט לאַנגע שװאַרצע האָר,
אויף וועלכן ער האָט געטראָגן שאוַואַרצן ברייטן הוט .אַן אָנצוג
 -אויך געטראָגן תמיד אַ שוואַרצן ,סיי זומער ,סיי ווינטער ,מיטאַ ברייטער ליטעראַרישער שוואַרצער בינדע. .אַ ראָמאַנטישע
נאַטור .שטענדיק געווען טרוימעריש פאַרליבט .יעדעס מאָל ,ביים
דערשיינען פון אַ ניי פנים פון אַ ניײיער שוישפּילערין אין טרופּע,
האָט עס ביי אים אַרױסגערופן פּלאַמענדיקע געפילן ,וועלכע
האָבן קיינמאָל נישט געפונען קיין קעגנזייטיקייט.
ער און זי  --דאָס פּאָרל משה און פעלאַ גאַרבאַזש  --זיינען
שטענדיק אַרומגעגאַנגען געאָרעמט און האָבן געמאַכט דעם
איינדרוק פון אַ פאַרליבט פּאַרל ,כאָטש זי האָבן זיך שטענזיק
געקריגט .אַזױ האָבן זיי צווישן זיך גערעדט יידיש ,נאָר ביים
קריגן זיך  --רומעניש.
ווען די מלחמה איז אױסגעבראָכ ,האָבן די גאַרבאַזשס נישט
געשפּילט קיין טעאַטער .ער האָט געאַרבעט ביי זיין ברודער אין
װאַרשטאַט . ו.ען עס האָבן זיך אָנגעהױבן די 'אַקציעס' אין
געטאָ ,זיינען די צוויי מענטשן אַרומגעלאָפּן וי די מייז פון איין
לאָך צום צוייטן ,זוכנדיק שוץ .עס איז פּשוט געווען צו שטו-
נען וי אַזױ דאָס פּאָרל האָט זיך באַוויזן אַרױסצודרײען פון אַלע
געפאַרן .זיי פלעגן זייער אָפּט צו אוידז קומען איף דער מילנע
גאָס און מיר האָבן זיי פאַרזאָרגט מיט ברויט און מאַרמעלאַד --
דאָס װאָס מיר אַליין האָבן געגעסן .זײיער יהיים'י האָט זיך גע-
פונען אונטער די חורבות פון די איינגעפאַלענע הייזער  --אגב,
דאָס איינציקע אָרט אין יענע צייטן אין דער לעצטער יאַקְציעי,
קורץ פאַרן אויפשטאַנד ,זיינען די גאַרבאַזש פאַרעוואונדן גע-
װאָרן ,אויף אייביק".
,אַרלאַשענע שטערן ,,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צויי,
יאָנאַס טורקאָװ  --פ
זו,517112 .

רובינסקי ,ראובן
(געב .בערך  -- 1191אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס|
וי דוד ראָגאָוו גיט איבער ,איז ער געבוירן געװאָרן בערך 1191
אין ווילנע ,פּולישיליטע ,עלטערן  --בעקעריי-באַזיצער .דאָרט
האָט ד .געאַרבעט ביז ער איז געװאָרן אַ פּראָפּעסיאָנעלער אַקטיאָר,
און געשפּילט אין פאַרשיידענע יידישע טרופּעס .בעת דער סאָוויע-
טישער אָקופּאַציע פון ווילנע ,האָט ער געשפּילט אין ווילנער יידישן
מלוכה-טעאַטער און דערנאָך אין דער ווילנער געטאָ
ש .קאַטשערגינסקי באַמערקט ,אַז ער איז אָפּגעפירט געװאָרן
קיין עסטאָניע ,וואו ער איז אומגעבראַכט געװאָרן .זיין פרוי (מוסיע
רעכעס) און זייער קינד זיינען אומגעקומען אין מיידאַנעק.
אין דער הקדמה צו זיין ברודער הערמאַן קרוקס בוך ,טאָגבוך
פון ווילנער געטאָ" ,שרייבט פּנחס שװאַרץ ,אַז פון אַ געראַטעװעטן
פון לאַגער קלאָגע אין עסטאָניע ,דערוויסט מען זיך ,אַז צווישן די
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פון

לעקסיטאַן

וועלכע זיינען אומגעקומען אויף די שייטער-הויפנס ביי דעם לאַגער
קלאָגע ,האָבן זיך אויך געפונען די אַקטיאָרן שבתי בליאַכער און
דובינסקי,

הערצליך ,רענינא
{אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
אַ װאַרשעװערין .האָט אָנגעהויבן איר
קאַריערעט אין /אַזאַזעל?",
אַרטיסטישע
געשפּילט אויך אין ,סמבטיון".
בעת דער נאַצישער אֶָקפּאַציע פון
װאַרשע און דאָס איינפירן די יידישע געטא,
האָט זי געאַרבעט אין אַ שאָפּ אויף מילנע
צוזאַמען מיט אַ גאַנצע ריי יידישע קינסט-
לער און אַקטיאָרן.
אין זיין בוך ,אַזױי איז עס געוען"
גיט איבער יאָנאַס טורקאָו ,אַז בעת די
סעלעקציעס און אַקציעס אין דער װאַרשעװער געטאָ ,האָבן זיך גע-
ראַטעװעט ניט די ,וועלכע האָבן געהאַט די גוטע דאָקומענטן ,נאָר
די ,וועלכע האָבן זיך גוט אויסבאַהאַלטן .אַזױ איז בעת אַ סעלעקציע
אויף דער מילנע גאַס ;נאָר איבערגעבליבן אַ קליין הייפעלע
מענטשן ,װאָס האָבן זיך באַװיזן צו פאַרשטעקן ,צװישן זיי די אַק-
טעריסע רעגינאַ הערצליך מיט אַן אײניאָריק קינד ,װאָס האָט אין
יענעם טאָג געהאַט ביי  04גראַד היץ .זיי זיינען געווען באַהאַלטן
הינטער אַ שאַנק ,צזאַמען מיטן פילם-אָפּעראַטאָר מאַליניאַק מיט
זיין אַלטן פאָטער און שוועסטער .אַז מען האָט נישט געזוכט ,האָט
דאָס פּיצעלע קינד נישט געוויינט און אַזאַ באַהעלטניש איז אויך
גוט געווען".

יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך ,פאַרלאָשענע שטערן" שילדערט
אַזױ איר טראַגישן סוף נאָכדעם ווי די דייטשן האָבן צוגענומען איר
מאַן ,דעם מאָלער וו .וויינטרויב;:

יווען מיר זיינען פאַרנאַכט צוריקגעקומען איף דער מילנע
גאַס ,האָבן מיר געטראָפן אַרומלויפן וי אַ וואַנזיניקע וויינטרויבס
פרוי ,די יונגע אַקטריסע רעגינאַ הערצליך מיטן קינד איף דער
האַנט .דאָס קינד האָט געהאַט שטאַרקע היץ .זי איז מיטן קינד
געווען באַהאַלטן הינטער אַ שאַנק װי נאָר מען האָט די קינסט-
לער-גרופע אַרױסגעפירט פון דער מילנע גאַס ,איז רעגינאַ הערצ-
ליך

אַראָפּגעלאָפן

מיטן

קראַנקן

קינד

אויף

דער

זי האָט 

באַקומען אַ ספּאַזמאַטישן אָנפאַל .סיאיז אוממעגלעך געווען זי
צו באַרױקן .ווען זי האָט אונדז דערזען ,האָט זי אָנגעהױבן שרייען
פאַרוואָס
לינג
האַנט

מיר

האָבן איר

איז זי פּאַרשוואונדן
אַװועקגעלאָפן

צוריקגעקומע.
פירטעי.

נישט

צוריקגעבראַכט

געװואָרן,

ראַטעווען

זי איז

אֹיר מאַן.

איר

מיטן

מער

קינד

סטדאשון ,ציליע.
{אומגעבראַכט געװאַרן דורך די נאַציס}

ש .בליאַכער שרייבט וועגן איר;:

ש .ע .פון דוד ראגאו.
,ורבן װילנע ,/ניו יאָרק ,7491 ,ז822 .
ש .קאַטשערגינסקי  ---ח
,אָגבוך פון װילנער געטאָ" ,ניו יאָרק  ,1691ז.51 .
ה .קרוק  --ט

גאַם.

יירישן

ר
עַ ט
טעא

מאַן
אויף

פלוצ-
דער

איז זי שסוין ניעזט

זי האָט געטיילט דעם גורל פון אַלע יאַוועקגע-

ַ,זױ איז עס געװען ,בוענאָס איירעס ,8491 ,זו.283 ,122 .
יאָנאַס טורקאָװ  --א
,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צויי,
יאַנאַס טורקאָװ  ---פ
זז701*601 .

;אַ לאַנגיאָריקע כאָריסטין פון ווילנער יידיעשן טעאַטער .אין
גאַנצן אָפּערעטן-רעפּערטואַר ,יידישן און אײיראָפּעיען ,געווען וי
בי זיך אין דער היים .פלעגט אַמאָל אַן אַקטעריסע קראַנק ווערן,
פלעגט איר תיכף יצילקעי (אַזױ האָט מען זי אין די קוליסן גע-
רופ) פאַרבייטן.
אין  5291איז זי מיט אַ ואַנדער-טרופּע אויף דער פּראָ-
װינץ אַרױסגעפאָרן ,פאַרנומען אַ חשובן אָרט אַלס סוברעטין און
כאַראַקטער-שישפּילעריץן .דער פראָווינצער עולם האָט איר
שטאַרק ליב געהאַט ,און ווען מען האָט אין באַראַנאָוויטש איינגע-
אָרדנט אירן אַ בענעפיס ,אין די גרויסע צירק-געביידע געווען
ביזן לעצטן בילעט אױספאַרקויפט.
שפּעטער האָט זי חתתה געהאַט מיטן אַרטיסט |לייבן| קוז-
ניעצאָוו אין וועמען זי האָט זיך פאַרליבט אויפן געמיינזאַמען
וואַנדער וועג .זי קומט צו פאָרן קיין ווילנע און דאַ ווערט געבוירן
איר איינציקער זון באָרעלע .זי װוערט אויס שױישפּילערין און
בלייבט אַ געטרייע מאַמע צו איר ב-יחיד .זי פרואווט נאָך פון
צייט צו צייט עשפּילן ,אָבער זי איז שוין אַרױס פון דעך רײ.
אין מלוכה-טעאַטער האָט מען איר אויך אַנגאַזשירט ,אָבער קיין
ראָקן האָט זיך איר ניט איינגעגעבן צו עופּילן .איבריגנס ,האָט
דאָס לאַנג ניט געדויערט ..סיקומט דער חורבן פון טעאַטער,
דער חורבן פון יידיש ווילנע ...צװאַמען מיט אַלע יידן פון דער
פּאָהולאַנקער-גאַס.,

מיט איר גאַנצער

משפחה,

נאָך פריער צוגענומען געװואָרן} איין וועג:
תפיסה ,מיטן זון פאַרן הענטל ,קיין פּאָנאַר".
ש .בליאכער , --א,יין און צװאַנציק

--

|איר מאַן איז

דורך

און איינער ,/ניו יאָרק,2691 .,

לוקיעזקער
ז.48 .

מאַניעלאַ ,מאַניע

מ{עלאַמעד |
א{ומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

געבוירן אין װאַרשע ,פּולן .מוטער
 -אַ הייבאַם .די שוועפסטער  --אַ קאַ-סירשע אין אַ טעאַטער .אָנגעהויבן וי אַ
כאָריסטקע ,שפּעטער אַריבער אויף ראָלן,
באַזונדערס נאָך דער חתונה מיטן אַקטיאָר
אהרן אייזענבערג.
אין יוני  7291האָט זי געשפּילט ,אֶפַע-

ליאַ? אין שעקספּירס ,האַמלעט"

מיט

משה ליפּמאַן אין לאָדזש .אין  5291האָט
זי געשפּילט אין ,עלדאָראַדאָ" אין ואַר-
,קאַלאַ"-טעאַטער (דירעקציע
שע .אין  9391האָט זי געשפּילט אין ס
 -ס .ריבאָ) אין דער פיעסע ,אַ משוגענע וועלט" פון ח .סאַנדלעראון ש .בערמאַן .שפּעטער אין זעלבן יאָר האָט זי אָנגעהויבן א
טורניי איבער פּוילן אונטער דער דירעקציע פון ראָוז שושנה און
מאָריס לאַמפע (מיט יעקב פישער ,סאָניאַ בראָדערזאָן .שעפטל
זאַק ,ל .שריפטזעצער ,ר .שושנה ,בערטאַ װייסהאָף ,מאָריס לאַמפּע
א .א ,).װאָס איז איבערגעריסן געװאָרן צוליב דער אױיסגעבראָכענער
צווייטער וועלט:-מלחמה .וועגן אירע באַמיונגען זיך צו ראַטעוען
אה
=
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צדדושים-
און צוצוקומען צו איר צווייטן מאַן .דעם אַקטיאָר ל .קאַסװינער
אין לעמבערג ,דערציילט אויספירלעך די שוישפּילערין און שרייי
בערין ר .שושנה אין איר בוך ,אין פייער און פּלאַמען".
באַלד ביי די דייטשע באָמבאַרדירונגען פון װאַרשע ,איז איר
און אייזענבערגס זון פאַרשאָטן געװאָרן און מ'האָט אים קוים ,אַ
שווער פאַרוואונדעטן ,אַרױסגעשלעפּט פון הינטער די חורבות.
זי צוזאַמען מיט איר און קאַסװינערס קליין קינד ,לוסיאַ ,האָבן
מיט שושנהן ,לאַמפּען אונטערן האָגל פון די דייטשע באָמבעס און
די װאַכזאַמע אויגן פון דייטשע ואַכן און שאַנטאַזשירנדע פּאָליאַקן.
ש,מוגלאַרס" ,װאָס האָבן כסדר פון זיי געשלעפּט געלט ,געװאַנדערט
צו דער רוסישער גרענעץ כדי זיך צו ראַטעװען .נאָד לאַנגע ענויים,
פּיין און שרעק קומט זי אָן מיטן קינד אין ביאַליסטאָק ,פון דאָרט
װאַנדערט זי ווייטער אונטער אויסערגעוויינלעך שווערע באַדינגונגען
קיין לעמבערג.
לויט שושנה האָט זי זיך ,צוזאַמען מיט דזשעני לאַװיץ ,חיים
לעווין ,לאָלאַ פאָלמאַן ,דוד זיידערמאַן און חנה לערנער אַריינגעזעצט
אין אַ װאָגן און געפאָרן צו דער גרענעץ ,אָבער אויפן וועג האָבן
זיי אָנגעטראָפן מענטשן ,וועלכע האָבן זיך צוריקגעקערט ,האָבן זי
זיך דערשראַקן און זיך אויך צוריקגעקערט.
יאָנאַס טורקאָװו גיט איבער .אַז זי איז אַװעק מיט אַ דייטשן
אויטאָ צוזאַמען מיט די נאַטאַנס און זיך צוריקגעקערט קיין װאַרשע,
וואו זי און איר טאָכטער האָבן געפונען זייער טויט דורך די נאַצֵי-
שע הענט.
,ין פייער און פּלאַמען  ,בוענאָס איירעס ,9491 ,זז,291*031 .
ר .שושנה  ---א
יאָנאַס טורקאָװ , ---פאַרלאָשענע שטערן ,,בוענאָס איירעס ,באַנד צװיי ,זז.
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ברוידאַ ,כתדיאל
{געב --- 7091 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

ש .קאַטשערגינסקי שרייבט;
,כתריאל ברוידאָ איז געבוירן געװאָרן אין  7091אין ווילנע.
נאָכן ענדיקן די ווילנער יגמנסיה עבריתי ,גיט ער זיך אפ מיטן
יידישן טעאַטער .ער שפּילט אין פאַרשיידענע טרופעס ,אין
אַמאַטאָרן-קרײזן און אין מאַריאָנעטן-טעאַטער ימיידיםי .אַ סך
טעקסטן זיינע און ניגונים זיינען פּאַרשפּרײט געװאָרן צווישן די
יידישע מאַסן (למש?' :האָט זיך אַ זון אַזאַ ברייטע צעשפרייט').
כמעט אַלע רעװוי-פּראָגראַמען אין געטאַדטעאַטער האָט ברוידאָ
צוזאַמענגעשטעלט ,רעזשיסירט ,געשריבן און געעפּילט.
ברוידאָ איז באַליבט געווען בייס טעאַטער-עולם דורכן אויס-

פירן סאָלאָנומערן פון לידלעך און קופלעט ,װאָס ער האָט
אַליין געשריבן .ניט איין לידעלע ברוידאָס װאַנדערט איצט אַרום
צווישן ליבהאַבער פון יידישן װאָרט .באַזונדערס האָט ער זיין
שעפערישן טאַלענט באַוויזן אין ווילנער געטאָ ,וואו ער פלעגט
אין טעאַטער מיטרעזשיסירן גאַנצע רעװי-ספּעקטאַקלען ,דורך
אים געשריבענע .זיין לעצט פּראָגראַס ,משה האַלט זיך" האָט
שוין אָבער ניט אױסגעהאַלטן צו דער צוייטער פאַרשטעלנג
איז ניט געקומען .ברױדאָ איז אַװעקגעפירט געװאָרן אױיף
עסטאָניע .אויך דאָרט האָט ער מיט זיינע חברים ,אַקטיאָרן סימע
און מאַרעק שאַפּיראָ ,אין די באַראַקן ,נאָך דער שווערער פּײו-
פולער אַרבעט ,דערפרייט די געפאַנגענע מיט אַ יידיש װאָרט,
מיט אַ יידיש לידל .אין לאַגער איז ברידאָ געװאָרן שטאַרק
רעליגיעז און כסדר געדאַוונט.. .ער ווערט אַריבערגעפירט אין
1367:

באַנד
דייטשלאַנד ,און ביי קעניגסבערג ווערט ער ,אין יאַנואַר ,5491
אַרײינגעװאָרפן דורך די דייטשן ,מיט הונדערטער אַנדערע יידן,
אין ים".
אין זיין בוך ,,לידער פון די געטאָס און לאַגערן" האָט ש .קאַט-
שערגינסקי אַריינגענומען ב'.ס לידער ,ביי אונדז איז שטענדיק
פינסטער" (מוזיק  ---הענעך קאָן) ,װאָס איז געשריבן געװאָרן לוט
אַ מאָטיוו פון מ .בראָדערזאָן ,און דער אַנסאַמבל פון דער ווילנער
געטאָ האָט עס אויסגעפירט אין דער רעווי 'מען קאָן גאָרניט וויסן.
,עטאָ? (אויסגעפירט דורך דאָראַ רובינאַ און יקותיאל רוטענבערג
ג
אין רעווי 'מען קאָן גאָרניט וויסן'), ,צי דאַרף עס אַזױ זיין?" (אי-
בערגעענדערט פון אַן ענלעכן מאָטיוו פון ראָזענטאַל ,װאָס איז פאַר
דער צװוייטער וועלט-מלחמה געזונגען געװאָרן אין יידישע רעוי"
טעאַטערס .אין דער ווילנער געטאָ איז דאָס ליד געזונגען געװאָרן
דורך יקותיאל רוטענבערג), ,מיר זיינען אויך פון פלייש און בלוט?"
(אויסגעפירט דורך י .רוטענבערג אין רעווי 'משה ,האַלט זיך'),

,עס װועט זיך פון צווייגל צעבליען אַ בוים" (מוזיק פון יאַנקל טרו-
פּיאַנסקי .אין געטאָ האָט דאָס ליד געהייסן 'קינדער פון געטאָ' און
איז געווען דער אַריינפיר צו דער רעווי 'קאָרענע יאָרן און וויי צו
די טעג' ביי די ערשטע פאָרשטעלונגען .שפּעטער איז דער נומער
געשפּילט געװאָרן ביים פינאַל .ברוידאָ האָט געשריבן דעם טעקסט
אויף טרופּיאַנסקיס מוזיק .מיט דער מוזיק האָט 'מיידים' אויסגע-

פירט פּרצס 'צוויי ברידער')), ,פרויען" (געזונגען אין דער געטאָ
דורך דאָראַ רובינאַ), ,עס בענקט זיך ,עס בענקט זיך" (אויסגעפירט

אין דער רעווי ק,אָרענע יאָרן און וויי צו די טעג" דורך דאָראַ רו"
בינאַ און י .רוטענבערג מיטן אַנסאַמבל לויטן מאָנטאַזש פון ישראל
סעגאַל .דאָס ליד איז געגאַנגען אין פּראָגראַם א'ג 'פרילינג'), ,דאָס
טראַנספּאָרט--יינגל" (דאָס ליד האָבן געזונגען די יתומים פון וויל-
נער געטאָ ,װאָס זיינען געווען אָרגאַניזירט אין אַ טראַנספּאָרט-
אַרטל 'ילדים' ,אײינגעשפּאַנט אין וועגעלעך האָבן זיי אַריבערגעפירט
פאַרשיידענע זאַכן און באַקומען דערפאַר באַצאָלט ,װאָס איז גע-
ואַנגען אין איין קאַסע .דאָס ליד האָט דער מחבר ,לויט דער בקשה
פון דאָראַ רובינאַ אָנגעשריבן פאַר איר צו דער רעוי ,מען קאָן
גאָרניט וויסן" .אַ תיקון האָט דאָס ליד ערשט באַקומען אין זומער
 2אויף אַן אַרבעטער-אידיטאָריע ,װאָס י .מושקאט |אָפּגעראַ-
טעוועט| האָט אָרגאַניזירט פון די 'ילדים'-בריגאַדעס ,מיט וועלכע
ער האָט אָנגעפירט) ,כ'וויל צייטן אַנדערע' (געשאַפן אין דער וויל-
נער געטאָ) ,װ,יטאַמין" (מוזיק פון מ .וועקסלער ,געשאַפן אין דער
ווילגער געטאָ) ,ר,אָזשינקעס מיט מאַנדלען" (פּראָלאָג און עפּילאָג
דער רייטער" (פון דער רעוי
פון דער רעווי 'משה ,האַלט זיך'), ,

,משה ,האַלט זיך"), ,צום בעסערן מאָרגן" (געשריבן פרילינג ,3491
בעת די אָפענסיוועס פון דער רויטער אַרמײ ,ווען ס'האָט אויסגעזען,
אַז באַלד װעט די ווילנער געטאָ באַפרײט וערן), ,עס שלאָגט די
,שה ,האַלט זיך" אין דער
| שעה" (דער האַלבפינאַל פון דער רעווי מ
ווילנער געטאָ ,אויסגעפירט דודר די אַרטיסטן דאָראַ רובינאַ .מרד"

כי שאַדאָווסקי ,דער מחבר און יקותיאל רוטענבערג אין סעפּטעמ-
בער  .3491דאָס ליד איז פול מיט האָפנונג און גלויבן אין דער
באַלדיקער מפּלה פון היטלעריזם,

אָבער אָנשטאָט דעם ,איז נאָך

דעם זעלבן טאָג 42722 .,סעפּטעמבער  ,3491געקומען די ליקװידאַ-
ציע פון דער געטאָ ,און בלויז דאָראַ רובינאַ האָט זיך פון אַלט
געראַטעװעט),
| אין בוך ,לידער פון די געטאָס און לאַנערן" ,זיינען אויך אָפּגע-

,עטא", ,צי דאַרף עס
דרוקט די קאָמפּאָזיציעס צו ב'.ס לידער :ג
עס װעט זיך פון צווייגל צעבליען אַ בוים" ,פ,רויען",
אַיִוױי זיין", ,
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מאָרגן" און ,עס שלאגט די שעה".
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זענלעכע

אָדער

שעענישן.

ניט

נאַאיווקײט.

הקדמה

צום

בוך

געטאָ-לידער,

;מיר קענען די אױטאָרן פון כמעט אַלע לידער .אין אַ גע-
וויינלעכער צייט װאָלט יעדעס ליד מסתמא באַדאַרפט דורכמאַכן
אַ לאַנגן וועג צו פּאָפּולאַריטעט .אָבער אין געטאָ האָבן מיר
צוגעזען אַ וואונדערלעכן פּראָצעס :אינדיוידועלע שאַפונג איז
פאַר אונדזערע אויגן פאַרוואַנדלט געװואָרן אין פאָלקלאָר .יעדעס
ניי-געשאַפּן ליד ,װאָס האָט אויסגעדריקט די געפילן און איבער-
לעבונגען פון דער מאַסע ,איז דורך דער מאַסע גלייך אויפגענו-
מען און פאַרשפרייט געװאָרן ווי איר אייגנם .דער ששעפער פון
דעם פאָלקלאָר איזן געווען די בלוטיקע צייט .דערפאַר איז די
טעמאַטיק אין אַ געוויסן זין אײיגנאַרטיק ,דערפאַר איז די פאָרם
 -נישט קיין געהובלטע  --אַ פעווטע ,אָבער אַן אוממיטלבאַרע.מען האָט אין געטאָ ניט געטאָרט רעדזן קיץ שלעכט װאָרט
אױף די מערדער .האָט מען דערזען אַ דייטש ,אין גלייך גע-
קומען דער סיגנאַל עפּלוײ .דאָס האָט געהייס :סיגייט אַ דייטעו!
(עס נעמט זיך דערפון ,װאָס ווינטער-צייט פלעגן אָנקומען אין
די ווילנער שפּיטאָלן פון פּראָנט פאַרפרוירענע זייטשן .יוױ
פאַרפרוירענע עפּלי ,פלעגט זאָגן דאָס פאָלק) .אָדער ווען דער
יידישער כאָר אין ווילנער געטאָ (אונטער א .סלעפס אָנפירונן)
האָט געזונגען דאָס ליד יעטילער ,שטילערי ,האָט מען געמזט
דעס זאַץ יסיפירן וועגן צו פּאָנאַר צוי ,איבערבייטן אויף יסיפירן
וועגן איצט אַהינצױ ,און אַנשטאָט ידאָס קינד גייט אויף פּאָנאַרי,
זינגעף ידאָס קינד נעמט צו דער האַרי .סיהאָט ניט געטאַרט
דערמאָנט ווערן דאָס װאָרט יפּאַנאַרי ,כאָטש דאָרטן זיינען שזוין
אומגעקומען אכציק טױזנט קרבנות .יניטאָ קיץ פּאַנאַר ,ניט
אמת ,סיאיז אַן אויסטראַכטונג פון די באָלשעוויקעסי  --פלעגן
זאָגן די דייטשן .מען האָט געהייסן שפּילן טעאַטער .װאָס שפּילט
מען? פאַר אַן אומפאָרזיכטיקן װאָרט דראָט פּאָנאַר .האָבן די אוי-
טאָרן פון די טעקסטן געמחט שרייבן מיט רמזים .נעמט ,צום
ָרשטעלונגען אין
ביישפּיל ,בלױיז די נעמען פון די רפעאוי
ווילנער געטאָ-טעאַטער :א,קאָרענע יאָרן און װױי צו די טעג"
(איבערפראַזירונג פונם יידישן ווערטל יקאָרענע יאָרן און וי
צענע טעגי), ,מען קאָן גאָרניט וויסן"{ ,משה ,האַלט זיך" ,אָדער
דער נאָמען פון דער קליין-קונסט-בינע די יאָגעניש אין פאַסי
(געמאַכט אַ װאָרטשפּיל פון ,דיאַגאָנעס אין פאַס") .דערפאַר
וװועט איר זעלטן אין די לידער טרעפן דעם נאָמען ידייטשי .איר
דערקענט אים אָבער ,דעם מערדער ,אינם הינטער-טעקסט פון
יעדער שורה .אַן אױסנאַם זיינען בלויז די לידער ,וואָס מען
האָט געזונגען אין געהיים .וואָלט מען געפונען ביי עמיצן דעם
טעקסט פון די לידער ,אָדער געהערט זיי זינגע ,װואָלט די געש-
טאַפּאַ צום טױט נאָך צוגעגעבן ספעציעלע ענוים".
און ה .לייוויק שרייבט אין זיין הקדמה צו דעם בוך:
;אמת ,ניט אַלע געטאָ-און -קאַצעט-לידער ,װאָס מיר וילן
זײי אַלע באַצײכענשן וי פאָלקס-לידער ,זיינען גלייך ווערטפול
און קאָנען אָן קריטישע רעזערואַציעס אָנגענומען ווערן וי
אַזױנע .ניט אַלע פון זיי פאַרמאָגן די אמתע קוואַליטעט פון פאָלקס-
געזאַנגען :געלייטערטקייט פון חכמה ,דינע פשטות פון אױיס-
דרוק ,דירעקטן אָבער דאָך ניט האָמעטנעס אָפּרוף אויף פער-
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יידישן

ייר דרי

,עס בענקט זיך ,עס בענקט זיך", ,דאָס טראַנספּאָרט-יינגל", ,קאָרע-
נע יאָרן און וויי צו די טעג", ,משה ,האַלט זיך", ,צום בעסערן
אין דער

טעאַטער
פון זײי האָבן
אַ שווערער

אָבער

גיהנום-לידער

געשטעלטע
אויף

אַלע

סיאיז

די דאָזיקע
מאָס מיט

נאַציאָנאַל-געזעלשאַפּטלעכע

װאָס זי צו מעסטן

אַן אומבאַהאָלפנסטן
װוערן

אָבער

גריסע

אַ גאַנץ
לערישטער

הױיך

אויסדרוקן,
אומענדלעכן

אַפּגעצאָלט
און נעמען
דיער

אַ טיפער

אונדז

שאַרפקײט,

לידער,
טער

הירש

נעמען

גליק,

װואָס זיינען

ר .גלעזער,

א.

גרויס

געשאַפן

סוצקעווער

קאַטשערגינסקי
ליבשאַפט

אַפילן

דערפאַר
װאָס

יאַ אויף

אַ קינסט-

זייערע

טרעפלעכע

דערהויפט,

ייער

מיט

מיט

טיילן זיך אויס די מחברים

טאָל ,זאַמי פעדער ,חנה חייטין .װער
וי

שלעכט.

די

באַפרידיקונג,

שטיען

דורך

ניטאָ

דאָס האַרץ,

סיאיז

און

נאָך

איני

צער,.

פון די פילצאַליקע
געבירטיג,

סיאיז

ליד ,צו זאָגן
מיט

צו נעמען

אויף זיי אונדזערע

לאָזט ניט

צאָל פון די לידער

מיט

חן פון

קריטעריומס.
עס

סאַציאַלע

קינסטלערישער

ענין פּאַר אונדז

און אָנווענדן

ליטעראָרישע

מיר

דעם

א

גע-

..ואץ

כתריאל
רעדט

געװואָרן

און פון

נאָך --

אין געטאָ

דעם

ציטירנדיק

ברוידאָ,

פון אַזױינע

ליך

דיכ"

אַלין

,געטאַײ |..

צום פאָלק ,צו זיין פיין ,צו זיינע טרערן

אין אַלע געטאָ-און-קאַצעט-לידער.

ל .ראָזענ-

יענע פאָלקט-

הויפטזאמלער
בבגים

א{| .מ|

ע
דִי

איז גוװואַלדיק

די ליבשאַפט

גייט אַזש

אַריבער אין אַן אין-סופקער צערטלעכקייט צום געטאָ אַלײן,
צו די געטאָ-מױערן ,צו די ענגע מױערן סישלאגט אָפּ פון די
לידער מיט דער הײליקער פאַרעװואָרנקײיט פון על נהרות בבל.
.ןאון ציטירנדיק דאָס ליד ,משה ,האַלט זיךײן ..אַלע אינער-
לעכע כחות זיינען אָנגעווענדט געװואָרן כדי אויסצולעבן װוי ניט
איז די אייגענע ביטערקייטן ,די מענטש-צו מענטשגרױיל-אמתן
װאָס ווערן אויפגעדעקט ווען די וועלט ווערט אַ תפיסה ,ווען די
ערד אונטער די פיס ווערט אן אָפענער קבר .איין באגער כאַפּט
אַרום אַלע מיט איראָניע .איראָניע דורכגעלויכטן מיט גלויבן".
ל,עקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור  ,נ .י ,6591 .ערשטער באַנד,
ז,054 .
ישראל

סעגאַל --

דער

ערשטער

קאַנצערט

אין װילנער

געטאָ, ,פון

לעצטן

חורבן" ,מינכען ,אױיגוסט ,6491
ש .קאַטשערגינסקי , --חורבן װילנע  ,ניו יאָרק ,7491 ,זו 322:222 .און
הקדמה.
ל .לייוויק  --דאָס פאָלק וינגט אײיביק {אין בוך ,לידער פון די געטאָס|,

זז13"03.
ש .קאַטשערגינסקי , --לידער פון די געטאָס און לאַגערן  ,ניו יאָרק,8491 ,

זו103 ,003 ,791 ,83:731 ,51411 ,36 ,9484 ,92782 ,61 ,6 ,5 .
,714 ,204 ,193 ,673 ,277173 ,863 ,563 ,36263 ,453 ,053 ,533 ,2
,034 ,5

שטערנבאַך סאַמי ,אַ קלאַרנעטיסט ,איז געשטאָרבן אין על-
טער בערך פון  05יאָר אין טראַנסניסטריע ,מאָגילעו.

ראוך לייזער ,אַ זשאַזבאַגדיסט ,אַ יאַסער ,געשטאָרבן אין דע-
פּאַָרטאַציע אין עלטער פון  04יאָר,

דאוכבער אַדאַלף ,קלאַרנעטיסט און סאַקסאָפאָניסט ,געשפּילט
אין  1491אין טשערנאָוויצער פילהאַרמאָניע .ווען די נאַציס האָבן אין
 1פאַרנומען טשערנאָוויץ ,איז ער געשטאָרבן פון אַ האַרץ-
אַטאַקע.
ש .ע .פון יוליאַן שווארץ.

|

שעװוטאַלאַװיסש,
געטאָ.

אַ זינגער ,אומגעקומען

אין דער ריגער

ש .ע .פון יונה ראַדינאָו,
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צדדושים
סיעראַצקא,

באַנד

געקומען צו זיי אין שטוב דורכפירן אַ רעוויזיע און די נגישות,

מאַלװױנאַ

װאָס זיי האָבן זיי דערביי אָנגעטאָן ,צ'א:

ק1אַמפּאַנעעץ |
{געב 72 .אויג -- 1881 .אומגעבראַכט נעװאָרן דורך די נאַציסן

געבוירן  72אױיגוסט  1881אין אָדעס,
אוקראַינע .שטיף-שוועסטער פון שוישפּי
לער און טעאַטער-דירעקטאָר א .ג .קאָמ-
פּאַנעעץ.

אין עלטער פון  01יאָר אַרויפגענומען
געװאָרן אויף דער בינע אין איר ברודערס
טרופּע ,וואו זי שפּילט ביזן עלטער פון
 5יאָר ,ווען זי הייבט אָן אויפטרעטן אין
,אָריסאָװאַ" ,שפּע-
פּרימאַדאָנע-ראָלן א'נ ב
טער האָט ס .געשפּילט אַלס סוברעטין ביי
אַברהם פישזאָן ,דערנאַך  5יאָר אַרומגעפאָרן מיט חברים-טרופּעס,
און נאָך דער חתונה מיטן אַקטיאָר הערמאַן סיעראָצקי ,אייניקע יאָר
געשפּילט אַלס פּרימאַדאָנע אין קאַמינסקיס טרופּע 5091 .האָט ס,
געשפּילט ביי מאַרק אַרנשטײן-דר .ראָזענזאַל אין װאַרשע ,און דער-
נאָך ,אַלס כאַראַקטער-ראָליסטין ,אין זאַנדבערגס ,גרויסעס טעאַ-
טער" .אין לאָדזש ,וואו זי מאַכט איר שטענדיקע היים .שפּעטער
האָט ס .חתונה מיטן רעדאַקטאָר און שרייבער ישעיה אוגער ,שפּילט
נאָך ביז דער ערשטער וועלט-מלחמה און ציט זיך דערנאָך צוריק
פון דער בינע ,אַרױסטרעטנדיק נאָר פון צייט צו צייט אויף ווויל-
טעטיקע אָדער יום-טוב-פאָרשטעלונגען.
זלמן זילבערצווייג שרייבט:
,ס .האָט זיך ,בעת איר ששפילן אויף דער בינע אויסגעצייכנט
מיט אַן אויסערגעויינלעכע נאַטירלעכקײט .אירע טיפן ,וועלכע
זי האָט געשאַפן ,על-פי רוב אין ביליקן אָפּערעטן-רעפּערטואַר,

;איך האָב גראָד געהאַט געשלעפּט מיין ראַדיאָדאַפּאַראַט צום
לאַסט-אױטאָ ווען מיין פרוי האָט זיך דערוועגט צו בעטן דעם
שטורמיסטן אָפיציר ער זאָל רחמנות האָבן אויף אַ מענטשן פון
עטלעכע זעכציק יאָר .זי האָט געזאָגט ,אַז מען זאָל איר דערלויבן
מיר צו העלפן .דער אֶפיצִיר האָט איר דערלויבט .זי האָט גענו-
מען דעם ראַדיאָ אַפּאַראַט און אים אַראָפּגעטראָגן צום לאַסט-
אױטאָ .נאָר אונטן האָט דער שטורמיסט געהייסן דעם אַפּאַראַט
צוריקטראָגן .זי איז מיטן אַפּאַראַט צוריקגעגאַנגען אין שטוב
אַריײן ,נאָר דאָ האָט מען איר געהייסן דעם אַפּאַראַט ווידער
אַראָפּטראָגן .אָט אַװי איז זי געגאַנגען מיט דעם שווערן אַפּאַראַט
דרייסיק מאָל אַרױף און אַראָפּ איבער מער וי זעכציק הויכע
טרעפ .צום סוף האָט זי נישט אױסגעהאַלטן ,האָט זיך אויסגע-
גליטשט און איז אַראָפּגעפאַלן פון גאַנצן שטאָק טרעפּ און איז
געבליבן אין אַ באַוואוסטלאָזן צושטאַנד אין אַ ווינקל פון הויזײ.
וי יאָנאַס טורקאָוו גיט איבער ,איז ס .אומגעקומען אין דער
וואַרשעװער געטאָ צוזאַמען מיט איר טאָכטער און קינד .זיי האָבן
װאַרשײינלעך אױיסגעװאַנדערט קיין װאַרשע נאָכדעם וי רעד .אוגער
איז עטלעכע טעג נאָך אָט דעם נאַצישן באַזוך ביי זיי אין הויז,
אומגעבראַכט געװאָרן דורך די דייטשן. ,
מ .ע .פון יאָנאַס טורקאָװ.
פון

 ,לעקסיקאָן

ייוישן

טעאטער",

צװײיטער

באנד,

,4391

ז,6941 .

פינפטער

באַנד ,מעקסיקע ,6691 ,זז,5173-5073 .

סערבטקי ,יעקב
|

{ בלום ,אַקאזולועד

{געב -- 2981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
געבוירן  2981אין קרעמענטשוג ,קרים,
וי יונה ראַדינאָוו גיט אָן ,איז זיין פאָ-
טער געווען אַ גבאי.

באַקומען

בילדונג

פון אַ מיטלשול .אין  ,2191װי ס .גיט אָן
אין זיין אױיטאָביאָגראַפיע ,איז ער אָנגע-
אין
,משוגענע
אויס
ליב"

קומען אין דער רוסישער דראַמע אין פּאָל-
טאַװאַ ,וואו ער האָט אָנגעהויבן שפּילן

אונטערן נאָמען יאַקאָװוליעו .נאָכן שפּילן
אין אַ ריי רוסישע שטעט ,איז ער אין
 7אַריבער אין כערסאָן אין דער רו-
סישער אָפּערעטע .אין כערסאָן האָט ער זיך אויך באַטײליקט אויף

יידיש אין דער טרופּע פון די ברידער קאָריק ,און מיטגעשפּילט

אין שלום-עליכמס ,,ס'פידלט ניט" .ער איז אויך געווען דער סעקרע-

זיינען געווען אױסגעקנאָטן פול מיט לעבן און האָבן געמאַכט
גלייבן די אָפּטע לעכערלעכע פּראָזע ,וועלכע סיאיז איר אויסגע-
קומען צו ריידן .אַ מאָדנע לעבעדיקייט און אינטימקייט האָט זי
אַרױיפגעבראַכט אױף דער בינע און האָט זיך ממש אין יעדער
ראָל באַליבט געמאַכט ביים עולם".
וועגן איר לעצטן עטאַפּ בעת די נאַציס האָבן פאַרנומען לאָדזש,
דערציילט איר מאַן  ---לויט י .יאָנאָסאָװויטש  ---וי די נאַציס זיינען
2911

טאַר פון אַרטיסטן-פאַרײן ,אין  9191ווידער געשפּילט אויף רוסיש
אין נאָװאָטשערקאַסק ,טאַגאַנראָג ,נאָװאָראָסיסק און פון דאָרט
אָפּגעפאָרן קיין בולגאָריע ,וואו ער האָט געשפּילט אַ יאָר צייט און
דערנאָך אין יוגאָסלאַװיע ,וואו ער האָט  8יאָר צייט אָנגעפירט מיט
אַן אייגענער טרופּע אויף סערביש ,און אַ פּנים דאָרט אָנגענומען
דעם נאָמען ,ס,ערבסקי",
אין  8291איז ער ,א'נ סערבסקי ,געקומען אין ריגע און אַרײין-
געטראָטן אין ,נייעם יידישן טעאַטער" א'א פון יוליוס אַדלער ,און
געבליבן שוין שפּילן יידיש אין ריגער יידישן טעאַטער-- 02-79291 .

געשפּילט אין קאָװנער נייעם יידישן טעאַטער --- 1391 ,אין פּוילן און
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לעץסיטאַן
אי
אט

פון

יידישן

טעאַטער

=+

ליטע און דערנאָך צוריק אין ריגער יידישן מעוטים טעאַטער.
 -- 9געשפּילט מיט די גאַסטראָלירנדיקע מאַקס פּערלמאַן און
גיטאַ גאלינאַ ,און דערנאָך אַװעק קיין בעלגיע ,וואו ער איז פאַר-
כאַפּט געװאָרן פון די נאַציס ,וועלכע האָבן אים אומגעבראַכט,
ס'.ס פרוי ,מאַריאַ לאַרסקאַ ,אַ יידישע ,איז געווען אַ סוברעטין-
פּרימאַדאָנע אויף דער רוסישער בינע .זיין ברודער ,דער רוסישער
קופּלעטיסט טשיגאַראָוו .האָט אויף די עלטערע יאָרן חתונה געהאַט
מיט דער יידישער אַקטעריסע שרה ברעז און איז אויך אַריכער
אויף דער יידישער בינע און איז אומגעקומען אין ריגער געטאָ,
ש .ע .און ש .ע .פון יונה ראַדינאָו.
פּערלמאַן און ישראל

מ .ע .פון מאקס

סעגאַל.

אַדלער ,אפתר

ש{אַצקי }
|אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
געבוירן אין אָסטראָג ,וייס:רזס-
לאַנד .אין עלטער פון  61יאָר אַריבערגע-
בראַכט געװאָרן קיין לאָנדאָן .ענגלאַנד,
דורך איר שװועסטער לאה שװאַרץ ,און
צוזאַמען מיט איר זיך באַטײליקט אין
אין
ליבהאָבער-פאָרשטעלונגען.
יידישע
 7איז זי געקומען אין פּאַריז מיט איר
פאַמיליע און דאָרט זיך באַטײליקט ,ביז
דער ערשטער וועלט-מלחמה ,אין יידישע
לײיבהאבער-פאָרשטעלונגען .,צוליב דעם
װאָס בעת דער מלחמה האָבן אויסגעפעלט פּראָפּעסיאָנעלע שו"
שפּילער ,און ווייל קיינער האָט ניט געקאָנט אַרײנקומען אין לאַנד,
איז זי ,צוזאַמען מיט איר שװעסטער ,געװאָרן פאַרבונדן מיטן
פּראָפּעסיאָנעלן יידישן טעאַטער ,און האָט צוזאַמען מיט איר מאַן
דעם אַקטיאָר יעקב פּיעקאַרניק ,געשפּילט אין די טרופּעס א'ד פון
בלומענטאַל ,בורשטין ,חברים-טרופּעס ,און מיט מאָריס שװאַרץ
בעת זיינע גאַסטשפּילן אין פּאַריז .זי פלעגט זיך אויך באַטײליקן
אין די יידישע טעאַטער-פאָרשטעלונגען אין אַנטװערפּן ,בריסל און
לאָנדאָן.
נאָכדעם וי איר מאַן איז געכאַפּט געװאָרן פון די נאַציס און דע-

פּאָרטירט געװאָרן ,איז זי פאַרבליבן אַליין אין פּאַריז ביז סעפּטעמבער
 ,2איר טאָכטער ,וועלכע האָט אַ יאָר פריער פאַרלאָזט פּאַריז
און געלעבט אין דער נישט-אָקופּירטער זאָנע ,אין ליאָן ,דרום-
פראַנקרייך ,האָט אַראַנזשירט זי דאָרט אַהינצוברענגען און פאַר דעם

צוועק צו איר צוגעשיקט זייערן א פריינט,
פרוי ,וועלכע האָט איר געדאַרפּט טרעפן אויף
און איר העלפן אַריבערגײן די 'דעמאַרקאַציע
און דיזשאן .זיי האָבן זיך דאָרט געטראָפן,
אַריבערפיר-באָס,

אָבער

עטלעכע

מינוט

אַ יונגע קריסטלעכע
אַ באַשטימטן 'פּונקט'
ליניע' צווישן שאלאן
זיינען אַרײן אין דעם

פאַרן אָפּפאָרן,

זיינען

צוויי

ס .ס-.לייט אַריינגעקומען אין באָס און זי אָפּגעפירט אין דער תפיסה

פון שאלאן.

פון דאָרט האָט מען זי צוריקגעפירט

דערנאָך אין קעמפּ דראַנסי,
טער

דעפּאָרסירט

זי איז שוין מער

געװאָרן
נישסט

פון וואו זי איז עטלעכע
אין אַן אומבאַוואוסטן

צוריקגעקומען.

ש .ע .פון חייקעלע בורשטין-שװאַרץ,

2373

קיין פּאַריז און
װאָכן שפּע-

פּלאַץ ,פון װאַנען

באדער ,שמחה
נ{יעדזשעוויעצקי |
{געב --- 9981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

געבוירן  9981אין סלאָמניקי .,קעלצער

גוב ,.פּולן ,אין אַ פרומער ,חסידישער
פאַמיליע .פאַרבליבן אַ יתום פון פאָטער

צו  1 27יאָר .געלערנט אין חדר ,און האָבנ-
דיק אַ שטאַרקן ווילן צו לערנען .געלערנט
ביי אַ וױינקל-לערער ,אין  0191זיך
געשװאַרצט די עסטרייכישע גרענעץ צו
זיין פאַמיליע אין קראָקע (גאַליציע .דע"
מאָלט אונטער עסטרייכישער הערשאַפט).
דאָ באַקומען אַ דייטשע און פּוילישע טעאַ-
טער-בילדונג ,אָבער באַקענענדיק זיך מיט דער יידישער ליטעראַ-
טור ,גענומען ציען דוקא צום יידישן טעאַטער .ער וועצרט אַ מיט-.
גליד אין פאַרשיידענע יידישע אָרגאַניזאַציעס און אינסטיטוציעס
און קומט אין נענטערן קאָנטאַקט מיט אַזעלכע פּערזענלעכקייטן וי
פּראָפּ .מיפעלעוו ,דר .קאַנפער ,דר .שיפּער .,דער דיכטער-מאָלער
בער האָראָוויץ און דער פאָלקסדיכטער מרדכי געבירטיג,
אין  12-0291זיך באַטײליקט אין דוד הערמאַנס אויפפירונג פון
אַנסקיס ,דיבוק" מיט קאָמפּאַנעעצס טרופּע .פּרואווט אין  3291פאָרן
קיין אַמעריקע ,אָבער פירט עס נישט דורך צוליב דער איינפירונג
פון דער קװאָטע ,באַטײליקט זיך דערנאָך אין בערלין אין דער
טרופּע פון דער גאַסטראָלירנדיקער רעגינע צוקער ,דערנאָך אין
אַדאָלף מעלצערס טרופּע אין גאַליציע (אין גאָלדפאַדען-רעפּערטואַר),
 --א'ד פון יאָנאַס טורקאָוו אין קראָקע און דערנאָך אין6
אַ טורניי איבער פּוױילן אין קינסטלערישן רעפּערטואַר .אין  7291װוערט
ער אַנגאַזשירט אין קראָקעװוער יידישן געזעלשאַפטלעכן טעאַטער
א'ר פון יאָנאַס טורקאָוו ,שפּעטער א'ר פון א .מאָרעווסקי .דערנאָך
אויף אַ טורניי איבער רומעניע מיט לידיאַ פּאָטאָצקאַ ,שפּעטער ביי
איציקל גאָלדענבורג און אין  9291אין טשערנאָוויץ מיטן גאַסטראָ-
לירנדיקן באָריס טאָמאַשעװסקי און דערנאָך מיט פישל קאַנאַפּאָו
אויף אַ טורניי איבער בעסאַראַביע און שפּעטער מיטן גאַסטראָ-
לירנדיקן רודאָלף זאַסלאַװסקי .אין  1291געשפּילט מיטן גאַסטראָ-
לירנדיקן יוסף בולאָוו ,אין  2291מיט מרים קאראלאווא ,דערנאָך
מיט דזשוליוס נאַטאַנסאָן ,היימי פּריזאַנט ,מישע פישזאָן .װוידער
מיט פּריזאַנט און שפּעטער מיט אַנדערע טרופּעס.
וי מיכאל מעסינגער גיט איבער ,איז ב .סוף כל סוף געפאָרן
קיין אַמעריקע פון וואו ער איז אָבער עטלעכע חדשים פאַרן אויס-
בראָך פון דער צווייטער וועלט-מלחמה צוריקגעפאָרן אויף אַ באַזוך
אין קראָקע .דאָ איז ער פאַרכאַפּט געװאָרן פון די נאַציס און איז
דורך זיי אומגעבראַכט געװאָרן.
ש .ע .און ש .ע .פון מיכאל מעסינגער.

קאַמיאַנאַָו ,אהרן
(אומגעבראַכט

געװאָרן

דורך

די נאַציס|

געבוירן אין ריגע ,לעטלאַנד .פריער געווען אַ חזן אין מיטוי,
דערנאָך געװאָרן אַן אַקטיאָר אין ריגער יידישן טעאַטער.
| ק .איז אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס.
|
ש .ע .פון יונה ראַדינאָו,
2374

לעססיקאַן

פון

נאַלדענבערנ ,אסתר
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יידישן
לערישע
אָבער

{|אומגעבראכט געװאָרן דורך די נאַציס}
לויט יאָנאַס טורקאָוו' איז ג .געוען
אַן אַמאַטאָרקע אין רומעניע און בעת די
,ווילנער טרופּע" האָט דאָרט געשפּילט,
האָט זי זיך מיטבאַטײליקט אין די פאָר-
שטעלונגען .איר שפּילן ,און זי אַלס פרוי,
זיינען זייער געפעלן דעם אָנפירער פון

דער ,ווילנער טרופּע" ,מ .מאַזאָ ,און ער
האָט זי אַריינגענומען וי אַ מיטגליד אין
דער טרופּע און זי מיטגענומען קין
פּױילן .זי האָט חתונה מיט מאַזאָ אין וועל-
כז זי איז געווען גװאַלדיק פאַרליבט,

קרייזן
נישט

אַריבערצוגײן

כדי

אַדורכצופירן

באַוויזן

טורקאָוו

יאָנאַס

אין ש,ײילאָק"

דורך מאָריס שװאַרצן בעת זיינע גאַסטשפּילן אין פּולן.
וועגן איר לעצטן עטאַפּ שרייבט עמנואל רינגעלבלום:
יאסתר גאָלדינבערג ,די באַקאַנטע אַרטיסטקע ,האָט בשסעת
דער איצטיקער אַקציע נישט געפונען קיין פּלאַץ פאַר זיך אין
דעם ואַרשעוער יידישן טעאַטער ,װאָס איזן געשטאַנען איף
דער מדרגה פון יכינקע-פינקעי .דאָס איינציקע ,װאָס איז גע-
בליט פאַר אַזאַ קינסטלערין וי גאָלדינבערג ,זיינען געווען
כאַראַקטער.
אַרוױסטרעטונגען פון ליטעראָריש-קינסטלערישן
פּרוי גאָלדינבערג פלעגט אַרױסטרעטן מיט גרויס דערפאָלג אין
יידיש און טײילמאָל אין פּויליש .דעקלאַמירן אָדער רעציטירן
פלעגט זי אַקטועלע זאַכן וי אויך פאַרמלחמהדיקע,
פרוי גאָלדינבערג איז געלונגען אױסצובאַהאַלטן זיך בששעת
די ערשטע צוױי פאַרניכטונגס-אַקציעס .שפּעטער האָט זי גע-
זען אַז די פּאָזיציע פון די וואַרעעווער יידן איז אַ פאַרעשפּילטע.
זי האָט דעריבער געזוכט אַ קאָנטאַקט מיט די פּוילישע קינסט-
2375

פון דעם

שרייבט:

קאָמיטעטן און אָרגאַניזירט די לעצטע צייט אַ רײ קינסטלערישע
אויפטריטן ,צזאַמען מיט זיין פרוי ,די אַרטיסטין אסתר גאָלדענ-
בערג.
אױיף

ינע
דער

פריינט

אַרישער

האָבן
ער

זײיט.

זיך

באַמיט

אים

האָט זיך אָבער

אַריבערצונעמען
איינגעעקשנט,

אַז

ער איז שוין צו אַלט און עװואַך אָנצוגײן מיטן לעבן און ער וועט
רױיק װאַרטן

אויפן

זיין יונגע ,שיינע

טויט.

זינט דעם יאָר  ,1291ווען איך בין צזאַמען מיט אידאַ קאַ-
מינסקאַ אויפגעטראָטן בי די ווילנער אין ואַרשע.. ,איז דאָס
געווען מיין צווייטע צוזאַמענאַרבעט מיט מ .מאַזאָ ,דעם דירעקטאָר
פון דעם טעאַטער .מאַזאַ איז דאַן שוין געווען דער איינציקער
ווילנער אין דער ;ווילנער טרופעײ. .די איבריקע ...זיינען ניעזט
געווען קיין ווילנער .דאָ האָבן זיך געפונען אַקטיאָרן נישט נאָר
פון פאַרשיידענע פּוילישע שטעט ,נאַר אפילו אַ רומענערין ,אסתר
גאָלדענבערג ,װאָס אין נאָכגעפאָרן די גווילנער" פון קעשענעוו
און שוין פאַרבליבן אַ גווילנעריןי ביזן סוף פון איר יונג פאַר-
|
שניטן לעבן אין וואַרשעװוער געטאֵי

טרופּע ,װאָס איז צונויפגעשטעלט

פאַר-

;מאַזאָ טרעט אויך אָפּט אױף מיט רעפעראַטן אין די הויזי

זיגמונט טורקאָוו שרייבט:

געװאָרן

עס

איז איסגעבויט געװואָרן דורך די אָנגעשטעלטע
זאָרגונגס אַנשטאַלט ביי דעם יודענראָט".

טריסע

אַלס ,דושעסיקא"

פּלאַן.

אין

אויסגע-

בראָכן די אַפּריל-אַקציע ( )3491בשעת וועלכער זי איז צזאַמען
מיט איר מאַן ,מרדכי מאַזאָ ,אומגעקומען אין אַ בונקער ,װאָס

אַרישן אויסזען ,האָט זיך פאַר
צוזאַמען מיט אים אומגעקומען

און אין אַ צווייט אָרט ,פאַרצייכנדיק װי
ס'האָבן זיך אין פּוילן אויסגעפורעמט אייניקע
יונגע אַקטיאָרישע כוחות ,דערמאַנט זיגמונט
טורקאָוו אַלס ערשטע אסתר גאָלדענבערג.
אויסער אין דער ,ווילנער טרופּע" ,האָט
ג .אין  2291געשפּילט צװאַמען מיט אידאַ
קאַמינסקאַ און הדסה האליטש אין װואַרשע-
ווער יידישן ליטעראַטן-פאַריין אין דער דריי
פרויען-ראָלנדיקע פּיעסע ,מיר פרויען" פון
אַננאַ מאָראָזאָװיטש -טשעפּקאָסװקא,
אין  6291האָט זיך ג .באַטײליקט אין דער

אויף
איר

יענער

זיט.

זי האָט

אסתר

בעתן

גאָלדענבערג,

אין

אויפשטאַנד

וועלכע

האָט

אים

פרוי ,די פעיקע
געהאַט

מקריב

וואַרשעוער

אַ גלענצנדיקן

געװוען

געטאַ,

אין

און טאַקע
די

טעג  ,3491האָט מאַזאָ ,צװזאַמען מיט זיין פרוי אסתר
בערג

און פיל טויזנטער

ען וױיס אַפילו נישט

אַק-

אַפּריל-

גאָלדען-

נאַמענלאָזע קדושים ,פאַרלאָרן זיין לעבן.

דאָס אָרט ,וואו זיי זיינען אומגעקומען".

מ .ע .פון יאָנאַס טורקאָװ,
יאַנאַס טורקאָװ , --אַזױ איז עס געװען ,בוענאָס איירעס ,8491 ,וז,142 ,19 .
,805 ,894 ,7
יאָנאַס טורקאָו , ---פ,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
זז,76"66 .
זיגמונט טורקאָװ , --די איבערגעריסענע תקופה ,,בוענאָס איירעס,1691 ,
זו,023 ,313 .
,תבים פון געטאָ" ,װאַרשע ,3691 ,באַנד צװיי ,ז,102 .
עמנואל רינגעלבלום  --כ

ריבאַק| ?{ ,
|אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
וי זלמן קאַלעשניקאָװ גיט אָן ,איז ר .געווען אַ זייער סימפּאַ-
טישער יונגערמאַן ,אַ פעיקער ,נוצלעכער ,זייער אינטעליגענט ,פון
די ניי-צוגעקומענע יידישע אַקטיאָרן .בעת דער צוייטער וועלט-
מלחמה איז ער פאַרבליבן מיט דער טרופּע ,װאָס האָט געשפּילט אין
סלאָנים ,און װאַרשײנלעד געהאַט דעם זעלבן גורל (באַגראָבן גע-
װאָרן אין דעם ,קבר"-גרוב) װאָס די אַנדערע דאָרטיקע יידן.
מ .ע .פון זלמן קאַלעשניקאָו.

פילניק ,אליהו
{|אומגעבראַכט געװאָרן

דורך די נאַציסן

וי דוד ראָגאָוו גיט אָן .האָט פּ .געלערנט אין װאַרשע אין דער
יידישער דראַמאַטישער שול ,אָנגעפירט פון דר .מיכאל וייכערט.
ער האָט דערנאָך געשפּילט אין ,דאַווקע" און אין אַנדערע טרופּעס
אין ווילנע ,וואו ער איז דורך די דייטשן אומגעבראַכט געװאָרן.
ש .קאַטשערגינסקי פאַרצייכנט קורץ, :יונגער אַקטיאָר .אין
פּאַרטיזאַנקע .אױיגוסט ,"3491
מ .7 .פון דוד

ראָגאָו.

,ורבן
ש .קאַטשערגינסקי  ---ח

וילנע" ,ניו יאָרק ,7491 ,ז,922 .
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לצרושים

באַ נד
אמוי

גרימיננער ,אשר
{געב 02 .סעפט -- 2981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס)

געבוירן  02סעפּטעמבער  2981אין
לעמבערג ,גאַליציע .עלטערן  --סוחרים.
געענדיקט אַ פאָלקס-שול ,אין  8091דע-
ביוטירט ער אַלס ,מאָטיע שטרייכל" אין
גאָרדינס ,כאַסיע די יתומה" ,און שפּילט
ביז  7191מיט ,ליבהאָבער" .דערנאָד
ווערט ער אַנגאַזשירט אַלס כאַראַקטער-
קאָמיקער אין טעאַטער צו גימפּעלן אין
לעמבערג ,וואו ער שפּילט אַ ריי יאָרן .אין
 8האָט ער גאַסטראָלירט אין ווין ,דער"
נאָך װידער געשפּילט אין גאַליציע ,וואו ער איז געווען זייער פּאָפּו-

לער אַלס קאָמיקער,

לויט דעם שוישפּילער דוד לעדערמאַן ,איז ג .דערשאָסן געװאָרן
בעת דער נאַצישער אַקופּאַציע דורך דער געשטאַפּאָ מיט דער הילף
פון ,גוטע שכנים'  --אוקראַינער און פּאַליאַקן.
ג'.ס זון ,אויך אַ יידישער שישפּילער ,געפינט
ז
י
ך
אין אַרגענטינע,
ש .ע .פון דוד לעדערמאַן.
,לעקסיקאַן

פון יידישן

טעאַטער",

לרשטער

באַנד ,ניו יאָרק,

,13291

ז,0325 .

{אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
אַ ווילנער .געאַרבעט אין אַ דרוקעריי .אין  7291געווען דירעקטאָר
מיט אַ .האַלפּערן און גינזבורג פון ,ווילנער פאָלקס טעאַטער" אין
ווילנע 8277291 .געקומען קיין װאַרשע אין ,קאַמינסקי"-טעאַטער

אַלס פּערזענלעכער אַדמיניסטראַטאָר פון רודאָלף זאַסלאַווסקי (דיר,
| --ליפּמאַן) און דערנאָך געװאָרן אַדמיניסטראַטאָר פון דער באַ-
,אַ-
נייטער ,װוילנער טרופּע? ,ווען זי האָט אָנגעהויבן שפּילן אין ק
מינסקי"-טעאַטער.
א .האָט זיך שפּעטער באַזעצט אין לאָדזש ,וואו ער האָט חתונה
געהאַט ,זיך דאָרט אָפּגעגעבן מיט יידיש טעאַטער ,און ווען די צוויי-
טע וועלט-מלחמה איז אױיסגעבראָכן ,איז ער דאָרט פאַרכאַפּט גע-

|

װאָרן דורך די דייטשן,

זיסל װיניק ,די טאָכטער פון די שוישפּילער הערשקאַװיטש ,גיט
איבער ,אַז א .האָט אין דער לאָדזשער געטאָ אָנגעפירט מיט פאַרטיילן
|
דירות.
א .איז מיט זיין גאַנצער פאַמיליע אומגעבראַכט געװאָרן דורך די
נאַציס .די פּרטים זיינען אומבאַקאַנט,
מ .ע .פון גרישא ראָטשײן ,זיסל װיניק און מאיר מעלמאן.

אַלפּעראַװיטש ,איסאַק
{געב -- 9091 .קרבן פון די נאַציס|

געבוירן  9091אין מינסק ,װייסרוסלאַנד .געענדיקט די יידישע
טעאַטראַלע סטודיע ביים ווייסרוסישן יידישן מלוכה-טעאַטער א'א

פון ראַפאַלסקי.

|

א .האָט זיך באַטײליקט אין ווייסרוסישן יידישן מלוכה-טעאַטער,
אין קרימער יידישן טעאַטער ,אין כאַרקאָװער יידישן טעאַטער און
אין קיעווער יידישן מלוכה-טעאַטער.
2377

,עמעלע" אין משה קולבאַקס
זיינע בעסטע ראָלן זיינען געווען :ל
,בויטרע" ,און ,ראָלף" אין װאָלפס ,פּראָפּעסאָר מאַמלאָק",
אין אָנהייב פון דער דייטש-סאַװיעטישער מלחמה איז א .אַװעק
אויפן פּראָנט און איז אין  2491אומגעקומען מיט אַ העלדן-טױט
אין קאַמף מיט די נאַציס,
ש.

ע .פון יונה

ראדינאָון.

א|יגץלסקיאַ|
{געב .מיי  -- 1981אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
געבוירן געװאָרן מיי  1981אין שע-
(ראדז ,פּױילן .עלטערן  --הענדלער .גע-
לערנט זיך לייענען און שרייבן יידיש ,אַ
ביסל דאַװענען און אַ ביסל פּויליש בי
אַ חזנס אַ טאָכטער .דאָרט באַקענט זי זיך
מיטן אַקטיאָל יוסף שאַיעוויטש ,האָט
מיט אים חתונה און נעמט מיט אים אַרומ-
פאָרן .ש .הייבט אָן אַלס כאָריסטקע אין כאָר
פון יידישן טעאַטער ביי זאַנדבערגן אין
לאָדזש ,שפּעטער גייט זי איינציקווייז אי-
בער צו קלענערע ,דערנאָך צו גרעסערע ראָלן און מאַכט מיט
דעם זעלבן װאַנדערנדיקן אַקטיאָרן-וועג װאָס איר מאַן .,זינט ,9191
ווען איר מאַן איז דערהרגשט געװאָרן בעתן בירגער-קריג אין רוס-
לאַנד ,האָט זי אַ שטיקל צייט ניט געשפּילט ,שפּעטער אַרינגע-
טראָטן אין אַ חברים-טרופּע אין רוסלאַנד .חתונה געהאַט מיטן
אַקטיאָר אַכרהם קורץ ,צוריקגעקומען קיין פּוױלן ,האָט זי געשפּילט
מיט אסתר רחהל קאַמינסקאַ איבער דער פּראָװינץ ,דערנאָך אין
װואַרשע ,אין קאַמינסקי-טעאַטער ,און ווינטער  7291מיט לידיאַ פּאַ-
טאָצקאַ .,שפּעטער מיט אַנדערע וויכטיקע טרופּעס און שישפּילער,
צווישן זיי מיט מאָריס שװאַרצן אין זיין אויפפירונג פון זינגערס
,יאָשע קאַלב".
ש',ס זון ,דער קאָמפּאָזיטאָר ישראל ,איז אומגעבראַכט געװאָרן
דורך די נאַציס.
וועגן איר טראַגישן סוף שרייבט יאָנאַס טורקאָו:
ווען עס האָבן זיך אָנגעהױבן די יאַקציעסי אין וואַרשעווער
געטאָ ,איז אַ .קורץ מיט זיין ליבער פרוי דינה שאַיעוויטש --
אויך אַ פאַרדינסטפולע יידישע אַקטריסע  --געווען צוגעשריבן
אַלס בעקער-אַרבעטער ביי זיין פריינט קאָרמאַן אין דער בעקעריי
אויף דער נאָװאָליפיע גאַס .לאַנג האָט אָבער דאָרט נישט אָנ-
געהאַלטן די פרייד .סיאיז דאָרט פאָרגעקומען אַ יסעלעקציעי
א יידן-רייניקונג ,דורכגעפירט דורך די דייטשן) און דאָס פּאָרל
פון
קורץ איז נאָר על פּי נס געלונגען זין אױיסצובאַהאַלטן.
דעמאָלט אָן האָבן זיי זיך אַריבערגעטראָגן אין אונדזער מעטאַל-
ישאַפּי אויף דער מילנע גאַס .א .קורץ האָט געאַרבעט מיט מיר
אין דער מענער-אָפּטײלונג ,און דינה שאַיעוױיטש  --מיט מין
פרוי און די איבריקע פרויען  --ביי מעטאַל-און גאַלאַנטעריע-
רייניקונג .בעת איינער פון די ערשטע יאַקציעסי אויף מילנע
גאַס ,האָט מען די ליבע ,טייערע דינה שאַיעוויטש אַוועקגעפירט
אויפן טויטן-פּלאַץ".
.{ .58

יאָנאַס

טורקאָװ

איינס,

, --פ,אַרלאַשענט

שטערן',

בוענאָס

איירעס,

,3591

באַנד

זו.411 51 ,98 .
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לעלסיטאַן

פֿון

מעגאַלעסקאַָ ,אַלבערט
{(געב 91 .דעצ -- 9881 .קרבן פון די נאַציס)

געבוירן  91דעצעמבער (א.ס) 9881
אין װאַסלױ ,רומעניע .עלטערן  --די
אַקטיאָרן מרדכי און אַמאַליאַ סעגאַלעסקאָ,

וועלכע באַזעצן זיך באַלד נאָך זיין גע-
| בורט אין בוקאַרעשט ,וואו זיין פאָטער
פירט אָן אין קאַפע-הויז לאַזאַר מיט אַ
טעאַטער-טרופּע בשותפות מיט לייזער צױי
קערמאַן.
זייענדיק מזיקאַליש באַגאַבט ,איז ס.
אין עלטער פון  01יאָר אַרײנגעטראָטן
אין דער בוקאַרעשטער קאָנסערװאַטאָריע און גלייכצייטיק גשָנו-
מען שפּילן קינדער-ראָלן אין דער אָרטיקער ,זשיגניצאַ" א'ר פון
זיין פאָטער (דיר -- .מ .ליבליך און איציקל גאָלדענבערג) ,װי
אויך אַרױסטרעטן אין כאָר אַלס אַלט,
אין עלטער פון  21יאָר געװאָרן אַ דיריגענט .אין  6091גע-
ענדיקט ,מיט אַ צוייטער פּרעמיע ,די קאָנסערװאַטאָריע אויף
דעקלאַמאַציע און מוזיק ,גלייכצייטיק געענדיקט האַרמאָניע אויף
קאָנטראַפּונקט ביים פּראָפ .קאַסטאָלדי ,אָבער נישט-קוקנדיק אויף
זיין מוזיקאַלישער בילדונג ,ציט אים מער צו דער בינע ,און בעת
איציקל גאָלדענבערג פאָרט אָפּ אין  8091קיין אַמעריקע ,הייבט ס,
אָן שפּילן ראָלן פון דערװאַקסענע אין בוקאַרעשט און אויף דער
רומענישער פּראָװינץ .,און גאַסטראָלירט אין טשערנאָװיץ (דיר,
אַקסעלראָד) ,ווין (האָטעל סטעפאַני ,דיר .מ .זיגלער) און בודאַ-
פּעשט (קריסטאַל פּאַלאַס ,דיר --- .ווערטהיימער).
3
 -צוגענומען געװאָרן צוֹ מיליטער-דינסט און זיך באַ-טײליקט אין דער ערשטער וועלט-מלחמה אויפן רומענישן פּראָנט
קעגן בולגאַריע .צוריקגעקומען אין רומעניע ,האָט ער װידער אָנ-
געהויבן זיין טעאַטער-טעטיקײט צזאַמען מיט לעאָפּאָלד און שרה
קאַנער א'אַ.
 -- 6אַרעסטירט צוליב מיליטער-סיבות ,אָפּגעזעסן  6חדשים
אין טורמע אין גאַלאַטאַ און דערנאָך אָפּגעשיקט געװאָרן אויפן
מיליטער-פראָנט ,וואו ער איז פאַרוואונדעט געװאָרן .ווידער אָפּגץ-
שיקט געװאָרן אויפן פראָנט ,וואו ער דעזערטירט און קומט אין
יאַסי ,וואו ער טרעט אַריין אין נאַציאָנאַל-טעאַטער אַלס צווייטער
דיריגע:ט פון דער אָפּערע ,און שרייבט אויך אָן אַן אוווערטורע צו
אַ רעווי ,װאָס איז דאָרט געשפּילט געװאָרן אַ סך מאָל .נישט זייענ-
דיק אָבער זיכער צוליב זיין דעזערטירן און הערנדיק וועגן דער
פעברואַר-רעװאָלוציע אין רוסלאַנד ,אַנטלױפט ער צװאַמען מיט
זיין חבר ,דעם אַקטיאָר אַדאָלף סעגאַל ,אין  7191קיין אָדעס ,וואו
ער טרעט אַריין אין אַ יידישער טרופּע.
9
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דער אין אוקראַינע ,שפּעטער אין רומעניע,
|
וי יוליאַן שװאַרץ גיט איבער ,איז ס .אין  ,0491ווען ס'האָט
זיד אין קעשענעוו געגרינדעט א'ל פון י .שטערענבערג דס מ
,אָל-
דאַוישע יידישע מלוכה-טעאַטער" ,אַרומגעפאָרן מיט אַ קליינער
יידישער עסטראַדע-טרופּע ,האָט ער פון טאַשקענט געפּועלט דורף
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יידישן

טעאַטער

מאָסקװע ,אַז צוליב זיין מאָלדאַװישער אָפּשטאַמונג ,זאָל מען אים
מיט די מיטגלידער פון זיין קליינער טרופּע אַרײננעמען אין
מ,אָלדאַװישן יידישן מלוכה-טעאַטער" .וען די נאַציס זיינען באַ-

פאַלן רוסלאַנד ,איז ס ,,צוזאַמען מיטן גאַנצן טעאַטער ,עװאַקױרט
געװאָרן .אין טאַשקענט איז ער קראַנק געװאָרן אויף טיפוס און
איז געשטאָרבן אין  1491אָדער .2491
ס .איז געווען אַ פאַרדינסטפולער שוישפּילער פון סאָוויעטג-
אַרבאַנד .דעם טיטל האָט ער באַקומען אין אזבעקיסטאַן .ער
פלעגט שפּילן מיט דערפאָלג די טיטליראָל פון שלום-עליכמס
טוביה דער מילביקער".
לויט יוליאַן שװאַרץ איז ס .געווען אַ טיפּישער אַקטיאָר פון דער
גאַלדפאַדען-פאַרמאַציע .פריער מער אַרײנגעטאָן אין גאָלדפאַדען,
שפּעטער אין גאָרדין:רעפּערטואַר .באַזונדערס האָט ער זיך אויס-
געצייכנט אָלס ,שלמהקש שאַרלאַטאַן"; געהאַט אַ ריזיקע שטימע,
ממש אַ שאגת אריה ,און פון דער אָפּערעטע איז אים פאַרבליבן
אַ נייגונג צו מעלאָדראַמע.
אין  8191האָט ס .זיך באַטײליקט אין אָדעס אין פילם ,די יידן
אין רומעניע".
ס',ס טאָכטער ראָכעלע פּאַסקעװיטש האָט געשפּילט אין אַלאו-
קראינישן יידישן מלוכה-טעאַטער .זיין צווייטע פרוי איז געווען
די אַקטריסע ראָזאַ ברין ,געוועוענע פרוי פון מאַקס ברין
זיין ברודער חיים-מאיר סעגאַלעסקאָ (זצ ,לעקסיקאָן פון יידישן
טעאַטער" ,צווייטער באַנד ,זז )1151-0151 .איז געווען אַ יידישער
שוישפּילער.
ש .ע .פון יוליאַן שװאַרץ.

,לעקסיקאָן פון יידישן טעאטער ,,װאַרשע ,4291 ,צװײיטער באַנד ,ז,9051 .

באָריסאָוו ,בערל (העקער) -
{(אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
פון פאַך אַ דדוקער-אַרבעטער אין ווילנע.
לויט דוד ראָגאָוו  ---פון די עלטסטע און פּאָפּולערסטע אַמאַ-
טאָרן-שפּילער אין ווילנע און אומגעגנט .האָט אָנגעפירט ,רע-
זשיסירט מיט יידישע פאָרשטעלונגען ,אַלײן געשפּילט און אינ-
סצעניוירט פאַרשיידענע זאַכי פאַר ליבהאָבער-קרייזן.
ש .קאַטשערגינסקי שרייבט
יאָנפירער פון טעאַטער-קרייזן פון דער ווילנער יוגנט.
באָרישאָוו האָט ,ניט זשאַלעווענדיק קיין צייט און מי ,זיך מיט
לייב און לעב! אָפּגעגעבן דער קולטיוירונג פון דעם יידיע-טע-
אַטראַלן װאָרט .ניט איין יידישער אַקטיאָר האָט זיינע ערשטע
אַקטיאָרישע טריט זיך געלערנט ביי באָריסאָון.
אומגעקומען גלייך אין די ערשטע װאָכן פון דער אָקופּאַציע
צוזאַמען מיט וער משפהה".
ש .ע .פון דוד ראָגאָו.
ש .קאטשערגינסקי

, --חורבן

ווילנץ" ,ניו יאָרק,

,7491

|.222 .

רייכמאַן| ?{ ,
{אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
וי זלמן קאַלעשניקאָװו גיט איבער ,האָט ר .געשפּילט צוזאַמען
מיט זיין פרוי .ער איז געווען אַ סימפּאַטישער און פיינער מענטש,
זייער ליב געהאַט די טעאַטער-פּראָפּעסיע ,פלעגט שפּילן נישט קיין
גרויסע ראָלן און אין נישט-פּאָריינס טרופּעס .אומגעבראַכט געװאָרן
דורך די נאַציס אין סלאָנים,
מ .ע .פון זלמן קאָלעשניקאָו.
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סדושים-
יי

יטטוטטע

עטאר

עטאט

פאט

שטאקפעדער,

עוואַ {חוה|

{אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געווען אַ כאָריסטקע אין יידישן טע"
אַטער אין רוסלאַנד ,און נאָך איר חתונה
מיטן אַקטיאָר און שפּעטער טעאַטער-אונ"
טערנעמער אַברהם שטאָקפעדער ,געװאָרן
אַ באַקאַנטע אַקטריסע אין יידישן טעאַטער.
געקומען מיט איר מאַן אין פּױלן
האָט ש .אָנגעהויבן שפּילן פריער סוב-

רעטינס און דערנאָך כאַראַקטער-ראָלן און
געהאַט אַ גרויסן דערפאָלג ,באַזונדערס אין
אָפּערעטן-רעפּערטואַר .,וואו זי האָט גע-
שפּילט אירע ראָלן איף אַ שאַרזשירט-עקסטראַװאַגאַנטישן אופן,
און פלעגט מיט די ,אויסטערלישע" טענער און מיט די איבער.
געטריבענע אויגןירייסנדע קאָסטיומירונג ,אַרױסרופן זאַלפּן גע"
לעכטער ביים טעאַטער-עולם,
יאָנאַס טורקאָוו כאַראַקטעריזירט זי אַזױ:
עעוואַ שטאָקפעדער איז אין די לעצטע יאָרן נאָכדעם וי זי
האָט אויפגעהערט צו שפּילן סוברעטינס ,געווען אַ גוטע נוצ-
לעכע כאַראַקטער-עזויעפּילערין אין די אָפּערעטעס און דראַמעס,
און זי איז קיינמאָל נישט אַרומגעגאַנגען לײידיק .זי איז געווען
באַליבט ביים עולם .בליז איר דערשיינען אויף דער בינע;
זיער אַ היכע און תמיד אָנגעטאָן אין שרייענדיקע קאָלירן,
מיט כאַראַקטעריסטישע גרויסע שטרויס-פעדערס אין די האָר,
האָט שוין אַרױסגערופן גרויס הייטערקייט א זאַל .זי האָט
גערעדט מיט אַ שטאַרקער שטים ,װואָס איז דערגאַנגען אַזעש אין
פאִיע אַריין ,אויף דער בינע האָט זי תמיד געשפּילט די אשת
חיל,
אויך אין פּריוואַטן לעבן איז עוואַ שטאָקפעדער געווען זייער
באַליבט צוליב איר גוטן כאַראַקטער און איבערגעגעבנקייט צו
אירע חברים .זי איז געווען אַן אינטעליגענטע ,פאַרשטענדיקע
פרוי און זייער באַלעזן אין דער יידישער און אַלגעמײנער לֵי
טעראַטור .ביידע שטאָקפעדערס זיינען געווען גוטע ,זאָרגפעל-
טיקע עלטערן פאַר זייערע צויי קינדער פאַר וועלכע זי האָבן
אַלץ געטאָן ,אַז זי זאָלן אויפוואַקסן אויף ימענטש" אע נישט
געזשאַלעוװועט קיין געלט אויף זייער דערציונג .דער זון ,אַרטעק
שטאָקפעדער ,איז געװאָרן אַ פעיקער פּיאָניסט-אַקאָרדאָניסט ,די
טאָכטער ,אַניע ,זייער אַ שיין מיידל ,איז געגאַנגען צום טעאַטער.
אירע ערשטע טריט האָט זי טאַקע געשטעלט בי מיר אץן
דער װואַרשעווער יקאַמעראַל-בינעי .אין דער ראָל ,װאָס זי האָט
געשפּילט ,אין זאָפיאַ נאַלקאָוסקאַס ידער טאָג פון זיין צוריק-
קערי ,האָט זי געהאַט אַ פאַרדינטן דערפאָלג .מיהאָט איר פאָ-
רױסגעזאָגט אַ צוקונפט ביים טעאַטער .שפעטער האָט זי גע"
שפּילט ביי אידאַ קאַמינסקי אין דער טרופּע ביז עס איז אוים-
געבראָכן דער קריג".
ביידע קינדער זיינען אַנטלאָפן פון פּױלן און האָבן אין רוס"
לאַנד איבערגעלעבט די מלחמה .די עלטערן האָבן אויך געפּרואוט
טלופן ,אָבער עס האָט זיך זײי נישט איינגעגעבן .זי זינען
אַנ
געבליבן אין װאַרשע ,ביי די דייטשן .אין געטאָ האָט ש .געאַרבעט
,אָפּ" אויף דער מילנע גאַס ביי גאַלאַנטעריע-אױסאַרבעטונ"
אין ש
גען .,זי האָט זיך אויך באַטײליקט אין מאַקס וויסקינדס אויפפיר"
,אָרפס-יונג" .זי האָט די גאַנצע צייט ניט
רונג פון לעאָן קאָברינס ד

1981

באַנד
פאַרלאָרן דעם גלויבן אין אַ בעסערן מאָרגן ,אָבער איר מאַן איז גע-
ווען גװאַלדיק פּעסימיסטיש.

בעת די באַרימטע ,אַקציעס"  --דער"

ציילט יאָנאַס טורקאָוו  ---האָבן זיי נאָך אַלץ געװווינט אין זייער
דירה אויף דזשיקע גאַס .יעדן טאָג ,נאָכדעם וי איר מאַן ,האָט
פאַרענדיקט אַלס קאָנטראָלער און אינספּעקטאָר פון די פאַרְויי-
לונגס-קלעצער אין דער יידישער סאָציאַלער אַלײנהילף ,פלעגן זי
צוזאַמען אַהײמגײן .פון איין ,אַקציע" איז זיי געלונגען זיך אַרויס-
צודרייען .אין אַ געוויסן טאָג ,ווען די נאַציס האָבן דורכגעטירט
אַ שטרענגע אַקציע" אויף אַ סך גאַס-אָפּשניטן ,האָבן די טורקאָווס
געבעטן זיי ניט שטעלן זיך אין סכנה און ניט צהיימגיין ,נאָר איבער-
נעכטיקן ביי זיי .ש .האָט מסכים געווען און געבעטן איר מאַן צו
בלייבן .ער ,אַ רע.יגנירטער ,איז אָבער געבליבן פאַרעקשנט אַהײמ-
צוגיין ,און אַ פּנים ,אַז אויפן וועג האָבן די דייטשן זיי פאַרכאפּט
און אָפּגעפירט צו די גאַזיקאַמערן אין טרעבלינקע.
יאָנאַס טורקאָװו --
זז,88778 .

 ,פאַרלאַשענע

שטצרן",

בוענאָס

איירעס,

,32591

באַנד איינס,

,213-603

גראָסמאַן ,פֿאַװעל
{אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאציס}
זון פון געזעלשאַפטלעכן טוער און פאָטאָגראַף מאָריץ גראָסמאַן
אין ווילנע .אַ יונגער רעזשיסערי.
לויט דוד ראָגאָו .האָט ער שטודירט אין אַ פילם-שול אין
װואַרשע.
די נאַציס האָבן אים אין  1491אומגעבראַכט אויף פּאָנאַר,
ש .ע .פון דוד ראָגאָו.

ש .קאַטשערגינסקי , --חורבן װילנע" ,ניו יאָרק ,7491 ,ז.922 .

ראָדין ,נאַדיע
{(אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
ש .בליאַכער

אין זיין בוך ,איין און צװאַנציק

און איינער"

שרייבט:

;געבוירן אין ווילנע ביי באַלעבאַטישע עלטערן .דער פאָ-
טער איז אַ לענגערע צייט געווען דירעקטאָר פון אַ פילישן
מיניאַטור-טעאַטער און קינאָ-אייגנטימער .אַלס קינד נאָך האָט
מען די קליינע נאַדינקע אין דער ווילנער טאַנץ-סטודיע פון
העלענע לאַקעוויטש אַריינגעגעבן .זי האָט זיך אַרױסגעויזן פאַר
אַ זייער טאַלענטירטע שילערץ .נאָך גאָר יונג האָט זי אָנגע-
הויטטן פאַרן עולם אַרױסצוטרעטן; פריער אַלם שילערין און שפּע-
טער אַלס זעלבסטשטענדיקע טענצערין אין פּאַרשיידענע טאַנץ-
אַנסאַמבלען .צװאַמען מיט איר לערערין לאַשקעויטש ,מאַכט
זי דורך אַ טורניי איבער דער וועלט ,שפּאַרט אָן אַזש קיין גריכנ-
לאַנז .נאָכן צוריקקומען .טרעט זי אויף מיט טאַנץ אילוסטראַ-
ציעס אין פאַרשייזענע יידישע טעאַטער-פאָרשטעלונגען.
צווישן אָנדערע ,אין זיגמונט טורקאָווס אויפפירונג פון ישבתי
צביי ,אין  ,5291אין ווילנער שטאָט זאַל .שפעטער אַ לענגע-
צו
רע צייט אויפגעטראָטן אין ווילנער יאונדוער טעאַטערי.
יענער צייט זיך אויסגעצייכנט אין טאַנץ ימאָרףיוםי ,וואו זי
האָט אַרױסגעוױיזן אַ סך עקספּרעסיע און שוישפילערישן פאַר-
שטאַנד .אויפגעטראָטן אין פוילישע רעויוס ,אַ חוץ טאַנצן אויך
געפּרואווט אַ ביסל זינגען .שששעטער אַרומגעפאָרן איבער שטעט
און שטעטלעך אין פּױל ,וואו זי איז אױפגעטראָטן אױך אין
נאַכט-לאָקאַלן,
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טער
אןַ ט
עדיש
פון יי

לעססיסאַן

חיק

האָבן

לובלין

אין

איר

איבערגערעדט

טרופע
זי פּרואווט

מעלדראַמעס.

זיך

לעכוױיז

אין

איין

לייכט

שפילן

רוטין פון אירע
דער

אַ ביסל

ווערט

אין יידישן

עװוערער.

אירע

זי

און ווערט

ביס.

דאָס

לעבן

אמת,

שױישפּילערין.

עװואַכע
לעבט

טאַנץ-אויפטריטן,

פון טעאַטער

סביבה

סימפּאַטישע

אַ גאַנץ

פאָר איר

קליינע

ראָקן

פאַרשידענע

אין

איר שיין פּנימל האָט אָפּט פּאַרדעקט
האָבנדיק

אויפטריטן.

זי זאָל אַריינטרעטן

טאַנצן,

חוץ

אַ יידישער

פו

שישפּילער

װאַנדער.

צו זי אין אַנסאַמב?.

טעאַטער

פאַר-

דינט מען ניט אַזױ גוט װי אין אַ נאַכט-לאָקאַל אַלס טענצערי.
די לאָקאָמאַציע-באַדינגונגען זיינען אױך אַ סך שווערער .אָפּט
קומט

אויס

קילאָמעטער

היפּשע

צו שלעפן

זיך מיט

אַקס ,אָבער

דאָס אַלץ פאַרבייט די האַרציקע יידישע סביבה ,שטענדיק צווישן
אייגענע .אין עג טרעפט זי ויך צוניף אין אַ וואַנדער-טרופע
מיטן אַרטיסט משה זעלווער ,און אין איין פרימאָרגן שטעט
זיי אַ חופּה ביים לאָדזשער
מיט

אויסבראָך

רב,

פון דער

מלחמה,

פויליעש-דייטשער

האָט זיך

ראַדינאַ  מיט איר מאַן קיין ווילנע דערשלעפט .געאַרבעט צו
ביסלעך אין רעווי-טעאַטער ירעמיקאַטי און אין מלוכה -טעאַטער.
װען די דייטשן זיינען אין ווילנע אַרײן ,איז איינער פון די
ערשטע

געװאָרן

צוגענומען

איר

מאַן

זעלוער,

משה

איבער-

לאַזנדיק איר אין אומשטענדן .אין געטאָ איז זי אַריין מיט אַ
צוויי װאָכדיק עופעלע איף די הענט .דאָ האָט זי דורכגעמאַכט
דעס יזיפּ-פּעריאָדי ,פון איין געטאָ אין צוױיטן האָט מען איר
מיטן קינד אַריבערגעװאָרפן ,ביז אַן אױסגעמאַטערטע האָט זי
מער קעמפן ניט געקאָנט .דעם גורל זיך אונטערגעגעבן .פון
דער צוױייטער געטאַ האָט מען די יונגע מאַמע מיט איר קינד
צום לעצטן

שפּאַציר

ש .קאַטשערגינסקי
אַז זי איז אין 1491

געפירט"י...

אין זיין בוך ,חורבן

אומגעקומען

אויפן

ווילנע"

באַמערקט,

פּאָנאַר.

,ורבן ווילנע' ,ניו יאָרק ,7491 ,ז,232 .
ש .קאַטשערגינסקי  ---ח

,יין און צװאַנציק און איינער" ,ניו יאָרק ,2691 ,זז,26716 .
ש .בליאכער  ---א

שטיין ,אַדאָלף (אַברהם)
{|געב --- 6881 .קרבן פון די נאַציסן

געבוירן  6881אין טשערנאָוויץ ,בו-
קאָװווינע .פאָטער  ---אַ קליינהענדלער .גע-
ענדיקט אַ  4קלאַסיקע פאָלקס-שול .גע-
לערנט זיך ווערן א שניידער .אָנגעהויבן
שפּילן מיט ליבהאָבער ,וועלכע האָבן פון
סטאַניסלאַװו (גאַליציע) געבראַכט דעם שוי-
שפּילער סאַמואילאָו ,וועלכער האָט מיט
זי געגעבן אייניקע פאָרשטעלונגען ,װאָס
זיינען געזעען געװאָרן פון אַקטיאָר אַקסעל-
ראָד ,און ער האָט אים צוגערעדט אַרײנצו"
טרעטן צו אים אין טרופע.
ש .שפּילט דאָרט קלענערע און גרעסערע ראָלן .דערנאָך ווערט
ער אַנגאַזשירט צו זיגלער אין ווין און צו אשכנזי אין רומעניע.
בעת דער ערשטער וועלט-מלחמה געדינט  4יאָר אין דער אַרמײ,
און צוריקקומענדיק אין טשערנאָוויץ ,האָט ער געטראָפן צעשטערט
דאָס יידישע טעאַטער און האָט דעריבער איבערגענומען דאָס ,דיי-
טשע הויז" אין טשערנאָוויץ ,וואו ער האָט געשפּילט יידיש טעאַטער
און דערנאָך אַרומגעפאָרן איבער דער פּראָװינץ פון בוקאָווינע .באַ-
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סומענדיק אין  3291אַ קאָנצעסיע ,האָט ער אָנגעהויבן אַליין אָנפירן
מיט אַ טרופּע ,און װי ער שרייבט אין זיין אױיטאָביאָגראַפיע:
;איך האָב געהאַט גרױיסע צרות דורך די אַנטיסעמיטישע
באַוועגונגען .זי האָבן מיך איבעראַל פאַרפאָלגט און אין ראָמאַן
האָט מען ביי אַן אָפּענעם פאָרהאַנג ,אַרױפגעשאָסן אױף דער
בינע אין טעקוטש האָט מען דורך די פענסטער געװאָרפן
שטיינער .ווען איך בין אַהײמגעגאַנגען ,בין איך נישט געוען
זיכער מיט דעם לעבן אַגענטן האָבן באַגלײט אַלע אַרטיסטן
און דאָס גאַנצע טעאַטער איז געווען באַװאַכט מיט זשאַנדאַרן.
מען האָט מיך אַזױ וייט פאַרפאָלגט און געזוכט צו גרונט צו
ריכטן ,ביז איך האָב מיין גרעסטן טייל פון מיין קאַפּיטאַל פאַר-
לאָרן און בין געצוואונגען געוװען מיך נאָך אַזוױפיל יאָר צן
אַנגאַזששירן נביי אַנדערע)".
,עכעלע
יוליאַן שװואַרץ שרייבט ,אַז ער האַט געהאַט אַ צונאָמען מ
תם" .ער איז אַ צייט געווען דירעקטאָר פון טשערנאָוויצער ,שניי-
זער-זאַל" ,וואו עס פלעגן שפּילן יידישע טרופּעס .ער איז אויך
יעווען אימפּרעסאַריאָ .אַלס אַקטיאָר האָט ער געשפילט אויסגע-
,עם װאַסערטרעגער" פון ,יאַנקל פון גאַליציע",
טייכנט איין ראָל :ד
בעת דער צווייטער וועלט-מלחמה איז ער דעפּאָרטירט געװאָרן
דורך די דייטשן און איז אין דער דעפּאָרטאַציע געשטאָרבן אין
טראַנסניסטריע אויף טיפוס.
זיין פרוי ,די סופלערין זשאַנעט שטיין .,איז איבערגעקומען די

מלחמה און לעבט אין מדינת ישראל,
ש .ע .און ש .ע .פון יוליאַן שװאַרץ.

אייזען-אַרענשטײין ,עווא
{געב --- 9981 .אומגעבראַכט

געװאָרן דורך די נאַציסן

געבוירן  9981אין קאָנין ,פּױלן .געענדיקט א -7קלאַסיקע מיטל-
שול .באַזוכט אַ פּוילישע דראַמאַטישע שול און  2יאָר שטודירט אין
דער פּױזנער קאָנסערװאַטאָריע ,אויך פּריואַט שטודירט מוזיק.
א .האָט א'פּ זשעליזשינסקאַ געשפּילט אויף דער פּראָפּעסיאַנע-
לער פּוילישער בינע אין פּױזן,
| אין  6291איז זי אַריבער אויף דער יידישער בינע און אָנגע-
הויבן שפּילן אין קראַקעװוער יידישן געזעלשאַפטלעכן טעאַטער
א'א און רעזשי פון יאָנאַס טורקאָוו .ער גיט אָן איר ערשטן נאָמען
|
אָלס מאַניע.
בעת דער צווייטער וועלט-מלחמה איז זי דורך די נאַציס אומגע-
בראַכט געװאָרן,
יאַנאַס טורקאָוו  --פ,אַרלאָשײיײי שטערן' ,בוענאַס איירעס ,3591 ,באַנד צװיי,
זז,172"072 .

ציפקינא ,פאניא
{|אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געשפּילט אין מינסקער (וייסרוסישן) יידישן מלוכה-טעאַטער.
אַרײנגעטריבן געװאָרן מיט איר טאָכטער דורך די דייטשן אין מינס-
קער געטאָ ,וואו זי איז דורך זיי אויפגעהאָנגען געװאָרן,
ש .צ .פון דוד ראגאָוו און יונה

ראַדינאָװ.

ניימילער ,זעלדע
{געב .בערך

7191

--

אומגעבראכט

(זינא)
געװאָרן

דורך די גאַציס}

געבוירן בערך  ,7191שטודירט אין דער וילנער יידישער
קאָנסערװאַטאָריע .געשפּילט אין ווילנער יידישן אָפּערע:טעאַטער
און אויפגעטראָטן אין ,קאַרמען", ,קאָרנעװילער גליקן" און אַנ-
דערע אָפּערעס אויף יידיש .פלעגט אויך אַרומפאָרן מיט יידישף
טרופּעס איבער דער וילנער פּראָװינץ,
2381

קרושים
סוף  6391האָט זי געשפּילט אין דאַנציגער
אין שטיינבערגס ,חזנדל" און אַנדערע פּיעסן.

טעאַטער

יידישן

טענצערין און שוישפּילערין.
זיגמונט טורקאָוו באַמערקט ,אַז ,פון דער באַלעטישול ,װאָס
האָט זיך דאַן באַטײליקט אין דער פאָרשטעלונג ,זיינען מיט דער
צייט אַרױס פּראָפּעסיאַנעלע טענצערינס ,די שװעסטער ריזער"..
יאָנאַס טורקאָוו באַמערקט, :אויך אַנעטאַ רייזער ,די באַ-

ש .ע .פון דוד ראגאװ.

אַבעלסאָן ,בן-ציון
{אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

גאַכטע טענצערין און שוישפּילערין האָט אַ לענגערע צייט געאַר:

שטאַמט פון וילנע ,פּוליש-ליטע .װוי דער אַקטיאָר זלמן
קאָלעשניקאָוו גיט איבער ,האָט א .פון  3391ביז  7291געשפּילט
אין זיין װאַנדער-טרופּע איבער פּױלן .שפּעטער האָט ער געשפּילט
מיט נישט-פאַריינס טרופּעס.
וועגן זיין טראַגישן סוף פאַרצייכנט ש .קאַטשערגינסקי
,יונגער אַקטיאָר .צוגענומען פון די כאַפּער .פּאָנאַר,"1491 ,
ש .בליאַכער שילדערט אים אַזוֹי:
.אַ שלאַנקער

טשופּרינע,

קורץ:

אַ וױיס

פנימל ,קױים אַ פּאָר צענדליק יאָר אַלט ,האָט ער זיך אין טעאַ-
טער געפילט װי ער ואָלט שוין דאָרט געווען ער וױיס וי
לאַנג .אַרומגעשלעפּט זיך מיט װאַנדער-טרופּעס איבער די קלענס-
טע שטעטלעך ,אָפּט ניט געהאַט צו עסן צו דער זאַט ,געשלאָפן
אױיף

האַרטע

בענק

דאָרט

אַװעק,

וייל

אין

גלייך

טעאַטער

גאָר אֶפט איז

ניט

דער

וי

געווען

מיט

עולם

איז

פון

ואָס צו באַ-

צאָלן פאַר אַ האָטעל .דאָך האָט ער זיך ביים טעאַטער געהאַלטן,
ווייל אין ערגעץ  --פלעגט ער זאָגן  --האָט מען ניט אֲזויַיל
דערפאָלג ביי פרויען ,אין ערגעץ קוקט מען ניט אױף דיר אַזױ
וי אין טעאַטער -- .איך האָב מער הנאה  --האָט ער אַמאָל גע-
זאָגט  --װש איך הער יאָט גײט דער אַרטיסט אַבעלסאָן ,וי
פון אַ גוטן מיטאָג,
ער האָט געשפּילט יונגע יינגלעך .זיין גאַנצע יוגנטלעכע פרייד
האָט צום צושויער דאַן אַראָפּגעשטראָמט.
אין מלוכה-טעאַטער ,וואו מען האָט יעדן פעיקן און איבער-
הויפט יונגן מענטשן געגעבן אַ מעגלעכקייט זיך צו באַוייזן ,האָט
ער באַזונדערס געהאַט דערפאָלג אין דער ראָל פון יסיאָמקעי
אין שלוס עליכמס ישװער צו זיין אַ יידי .סיאָמקע ,אַ צעלאָזן
טאַטנס זונדל װוי ער איז ביי שלום עליכמן ,איז פּונקט וי אָנגע-
מאָסטן געווען פאַר אַבעלסאָנען .אין טעאַטער האָט מען אִים מיט
ליבעזאַפט גערופן ידער זשוליקלי ,און ער האָט טאַקע געהאָט אַ
ברייט פעלד אויסצולאָדן זיינע יינגלשע שטיפערייען
נאָך מער איז אים אונטערגעגאַנגען די ראָל פון יינגל יקאָ-
פּאַטשי אין דאַניעלס ייוליסי .דאָס איז שוין געווען אַ ראָל מיט
דראַמאַטישע אַקצענטן ,װאָס האָט זיך אים זייער גוט איינגעגעבן
אין

דער

לעצטער

אויפפירונג

פון

טעאַטער,

אין

י'000,002

פון שלום-עליכם ,האָט ער געשפּילט די ראָל פון סאָלאָמאָנטשיקן,
דעם צעבאַלעוועטן באַלעבאַטישן

זינדל .דאָ איז ער ווידער

געווען

װי בי זיך אין דער היים.
ניט באַשערט
פאַלן ,איז ער
קומען5.

אים אָבער געווען .װי די באָמבעס

האָבן גענומען

ער

איז צוריקגע-

אַנטלאָפ,

צוריקגעקומען

דערלאָפן

אָבער

ניט

איף

אַוועקצוגין

אינגאַנצן".

מ .ע .פון זלמן קאַלעשניקאָו.

ש .קאַטשערגינסקי , --חורבן װילנע ,ניו יאָרק ,7491 ,ז,822 .
ש .בליאַכער  ---א,יין און צװאַנציק און איינער ,/ניו יאָרק ,2691 ,ז,61 .
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רייזער ,אַנעטא
{|אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

נ .איז אין  4491אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס.

יינגל מיט אַ שוואָרצער

באַנד

בעט אין דער טרופּע קאַדיש-כאַש ,װאָס האָט זיך גערופן 'ווילנער
יידישע אָפּערעטן-טרופּץ?!"
,מבטיון".
אין  6291האָט ר .זיך באַטײליקט אין ס
וועגן איר אומקום זיינען פאַראַן סתירותדיקע אינפאָרמאַציעס:
דר .עמנואל רינגעלבלום אין ,כתבים פון געטאָ? שרייבט:
;אַנעטאַ רייזער ,באַקאַנטע יידישע טענצערץ ,האָט אָנגעפירט
מיט לעקציעס פון ריטמיק אין דער תרבות שול |אין וואַרשע|
אויף קאַרמעליצקאַ  .22אירע קינדער-פאָרשטעלונגען זיינען גע-
וען א גריס געשעעניש וועגן וועלכע מען האָט אַ לאַנגע צייט
גערעדט אין וואַרשע.
אַנעטאַ רייזער איז געקומען פון ראַטנפאַרבאַנד קיין וואַרשע
באַװאָפּנט מיט אַ רייכן וויסן .איר הויכע קונסט איז קאַנטיק גע-
וװען אין דעם הױכן ניוואָ פון אירע קינדער-פאָרשטעלונגען די
קינדער האָבן געשפּילט וי עכטע קינסטלער או האָבן אַלעמען
אַנטציקט מיט דער רעאַליסטיששקייט פון זייער שפּיל,
אַנעטאַ רייזער איז צוגענומען געװואָרן קיין טרעבלינקאַײ.
דאקעגן דער שוישפּילער זלמן קאָלעשניקאָװ גיט איבער ,אַז
בעת דער צווייטער וועלט-מלחמה ,האָט זי געשפּילט אין ביאַליס-
טאָקער יידישן מלוכה-טעאַטער .זי איז דאָרט געווען צזאַמען מיט
איר מאַן ,אַ פּראָפּעסיאָנאַל .זיי זיינען ביידע לכתחילה דאָרט פאַר-
בליבן .דערנאָך איז זי אַװעק קיין מינסק ,האָט זיך איר מאַן געלאָזט

אַהין צו איר .זי אָבער האָט זיך דערווייל געלאָזט אין וועג זוכן איר
מאַן :אַזױ זוכנדיק איינער דעם אַנדערן .זיינען ביידע
װאָרן פון די נאַציס און אומגעבראַכט

פאַרכאַפּט

גע"

געװאָרן.

|
מ .ע .פון יאָנאַס טורקאָװו און זלמן קאָלעשניקאָו,
יאָנאַס טורקאָװ  --פ,אַרלאָשענע שטערן ,/בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צװיי,
ז,571 .
יאָנאַס טורקאָװ , ---די איבערגעריסענע תקופה" ,בוענאָס איירעס ,1691 ,ז,161 .
,תבים פון געטאָ" ,װאַרשע ,3691 ,באנד צװיי ,ז,702 .
עמנואל רינגעלבלום  ---כ

יאָפע ,משה (מאַאיסײ)
{אומגעבראַכט

געװאָרן

דורך די נאציס|

שוישפּילער און געהילף-רעזשיסער פון דער ,ווילנער טרופּע"
ביי איר גרינדונג .נח נאַכבוש גיט אָן ,אַז ער האָט אויף דער בינע
נישט געשפּילט ,נאָר איז װאַרשײינלעך אין אָנהייב פון דער ,ווילנער
טרופּע" געווען מיט איר פאַרבונדן אַלס אַדמיניסטראַטאָר,
י .האָט זייער פיל געטאָן פאַר פּליטים אין דער צייט פון דער
ערשטער וועלט-מלחמה און באַקומען דערפאַר אַ מעדאַל .ער איז
 --לויט ש .קאַטשערגינסקי  --געווען אַן אויסגעצייכנטער פאָרלייע-נער ,װו'ג-ביליעטיאָר .אומגעקומען אויף פּאָנאַר אין  1491צוזאַמען

מיט זיין פּלימיעניק יוסף סאָסנאָװיק (אַ בחור פון  41יאָר) ,וועמנס

מוטער ,פאַניע ,איז אומגעקומען אויפן פּאָנאַר עטלעכע װאָכן שפּעטער.
מ .ע .פון נח נאכבוש.
ש .קאַטשערגינסקי , ---חורבן װילנע" ,ניו יאָרק ,7491 ,זו,232-132 .
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לעססיקאַן
אייוענשטאט,
{|אומגעבראַכט

געװאָרן

פון

נחמה
דורך

די נאַציס}

האַלפּערן ,באָריס
{געב 21 .מערץ  --- 8681אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
געבוירן  21מערץ  8681אין מאָסט ,גראָדנער געגנט ,פּױליש-
ליטע .געלערנט אין חדר ,דערנאָך ,וי אַן עקסטערן ,דורכגעמאַכט
דעם קורס פון אַ רוסישער מיטלשול ,שפּעטער שטודירט פּאָליטי
שע עקאָנאָמיע ,און זינט  8981געװוען טעטיק אויפן געביט פון
קרעדיט-קאָאָפּעראַציע ,געווען דער אָנפירער פון דער ,ערשטער
ווילנער יידישער ליײי און שפּאָר-קאַסע פאַר האַנטװערקער און

געשריבן ועגן קאָאָפּעראַציע ,צוערשט
דער

טעמע

אין רו"

סיש ,דערנאָד אין יידיש ,און אויף
עטלעכע בראָשורן און ביכער.
אין  9291איז אין ווילנע דערשינען זיין פּיעסע ,איזא שאַלי
מאַן" ,דראַמע אין  4אַקטן און  1בילד  1328זז | ,װאָס איז ניט
אויפגעפירט געװאָרן .לוט ש .קאַטשערגינסקי זאָל ער האָבן פאַר-
פאַסט און פאַרעפנטלעכע עטלעכע פּיעסן
ווען די נאַציס האָבן פאַרנומען ווילנע ,האָבן זיי אים אָפּגעפירט
אין דער געטאָ מיט זיין פרוי ,די ווילנער לערערין רבקה ליבישסקי,
וועלכע האָט דאָרט פאָרטגעזעצט איר אַרבעט .ה .האָט אין דער
געטאַ געאַרבעט אין דער קאַסע פון יידנראַט .זיין עלטער האָט זיך

פאַרעפנטלעכע

נישט געקאָנט צופּאַסן צו די נייע באַדינגונגען ,אָבער דאָך האָט ער

דאָרט געאַרבעט .זיין פרוי איז אין אַ סעלעקציע אַװעקגעשיקט געװאָרן
צום אומברענג .ער איז אַװעקגעשיקט געװאָרן קיין עסטאָניע ,וואו
ער איז אין  4491אומגעקומען אין לאַגער קיװיאָלי.
,לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער

ליטעראַטור,/

ניו יאָרק ,0691 ,זו,5242 .

האַלענדער ,לייב
(אומגעבראַכט

געװאָרן

דורך די נאציס}

געבוירן אין באָברױיסק ,װייסרוסלאַנד ,געווען אַן אַקטיאָר און
רעזשיסער אין מינסקער יידישן מלוכה-טעאַטער .די נאַציס האָבן
אים אַרײינגעטריבן אין דער מינסקער געטאָ ,וואו זי האָבן אים
אומגעבראַכט,
ש .ע .פון דוד ראָגאָ און יונה ראַדינאָװ.

האָפּמאַן,
{|אומגטבראַכט

געװאָרן

|? |
דורך די נאַציסן

אַלע זיינע יאָרן שטודירט .אַרױסגעװיזן פיל ליבע צום טעאַטער
און צו דער משפּחה אַרטיסטן ,געווען אַדמיניסטראַטאָר פון יידישן
טעאַטער אין ריגע .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס אין דער

ריגער געטאָ.
ש .ע .פון יונה ראַדינאָו.
1387

יירישן

לאַמפַּע ,מאָריס

ש .קאַטשערגינסקי פאַרצייכנט, :יונגע אַקטעריסע .פון צוייטן
געטאָ ,מיט דער לערערין עטאַ |וועלכע איז געקומען פון קאָװונע
אין  9291קיין ווילנע און געווען פאַרװאַלטערין פון אַ יידישער
מיטל-שול| ,אַװעק אויף פּאָנאַר",
דוד ראָגאָוו גיט צו ,אַז א .איז געווען אַ ביטוריענטין פון דער
רעאַל-גימנאַזיע אין ווילנע ,און האָט געשפּילט אין קינדער-טעאַ-
טער און אין ,דאַװקע?.
מ .ע .פון דוד ראגאו.
ש .קאַטשערגינסקי ,, ---חורבן װילנע ,ניו יאָרק ,7491 ,זו,432 ,232 .

קליינהענדלער",

ט עאַט ער

{געב -- 5981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

געבוירן  5981אין װאַרשע ,פּױלן ,ביי
חסידיש-פאַרמעגלעכע עלטערן .געלערנט
אין חדר .צו  21יאָר געענדיקט פאָלקס-
שול און אָנגעהויבן לערנען אין אַ האַנדלס-
שול .באַלד נאָך די ערשטע באַזוכן אין
פּוילישן און יידישן טעאַטער ,פאַרכאַפּט
פון טעאַטער-שפּיל ,געװאָרן אַ יוצא ונכנס
הינטער די קוליסן פון יידישן טעאַטער.
די עלטערן נעמען אים צוליב דעם אַרױס
פון שול און גיבן אים אַריין אַלס פאַר-
קויפער אין אַ טוך-געשעפט ,אָבער אויך דאָרט פאַרנאַכלעסיקט ער
דעם פּאָסטן ,ווייל עס ציט אים צוֹ דער בינע ,און לויט דער רעקאָ-

מענדאַציע פון זיינע באַקאַנטע אַקטיאָרן פאָרט ער קיין פּלאָצק ,וואו
ער שפּילט אין ציפּקוסעס פּראָװינץ-טרופּע און דעביוטירט דאָרט
אַלס 'ישראליק' אין טאָמאַשעװסקיס 'פּינטעלע ייד' ,נאָכן אַרומשלעפּן
זיך אַ געוויסע צייט מיט דער טרופע איבער דער פּױלישער פּראָ-
ווינץ ,גייט ל ,איבער אין די װאַיַדער-טרופּעס פון לערמאַנקע ,מי-
שוראַט ,שאַראַװונער ,קאַניעװוסקאַ-כאַרלאַמפּ ,ביז דעם אױיסבראָך פון
דער ערשטער וועלט-מלחמה ,וען עֶר שפּילט אין וויטעבסק אין
דער טרופּע פון זשאָרזש און בעקער .צוריקגעבראַכט דורך די
עלטערן אין פּוילן ,פאַרברענגט ער דאָרט ביז  ,7191פאָרנדיק דורך
דער צייט איבער דער פּראָװינץ פאַר וועלכער ער האָט אַליין אָר-
|
גאַניזירט טרופּעס,
וועגן דער עפּאָכע שרייבט יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך ,פאַר-
לאָשענע שטערן":
;מאָריס לאַמפּע אין מיט איבער  03יאָר צוריק ,נאָך בעתן
ערשטן וועלט-קריג געווען גװואַלדיק פּאָפּולער אין וואַרשע ,און
די

פּאָפּולאַריטעט

קינסטלערישע
מען

האָט

זיך

ער

דערגרייכונגען,

האָט אויף

געמאַכט

אים

נישט

געשאַפן

נאָר צוליב
סיי

די

אין דער

א

זיינע

דאַנק

אַטאַקעס,

וועלכע

אן

אין

פרעסע

סײ

די יידיש-קולטור געזעלשאַפטלעכע קריזן .דער נאָמען מאָריס
לאַמפּע איז אין יענער צייט געווען וי אַ סינאָנים פון ערגסטן
שונד און האָט געדינט וי אַן אָביעקט פון שפּאָס און חוזק .מנחם
קיפניס
װוער

האָט

יהיינטי

צושטעלן
שריבן

אין זיינע
נישט

זיינע

דורכגעלאָזט

פיילן

אַ רעצענזיע

פרײטיקדיקע
אויף

מאָריס

וועגן אַ פּיעסע

אַקטיאָר אַ שטאָך טא

פעליעטאַנען

קיין געלעגנהייט
לאַמפען.
און מען

האָט מען געשריבן

וװען

אין וואַרשע-
כדי

נישט

אָנ-

מען

האָט

גע-

האָט געוואָלט

וועגן אים:

ער

דעם

עשפילט

אַלאַ לאַמפּעײ..

מאָריס לאַמפּע האָט אין די מלחמה-יאָרן  7191-4191געהאַט
אַ פאַךד-קאָלעגע מיט וועלכן ער פלעגט צװאַמען אויפטרעטן אין
די אַלע דורך זי אַראַנזששירטע פאָרשטעלונגען און קאַנצערטן
 -דאָס איז געווען מאַקס פּאָקאָי ,ער איז געווען אַ שטובן-מאָלער.לאָמפע און פּאָקאָי זיינען נישט געווען קיין פּראָפעסיאָנעלע אַק-
טיאָרן ,נאָר אַמאַטאָרן .זיי זיינען אויפגעטראָטן אין אַלע וואַרשע-
װער חתונה זאַל ,אַרומגעפאָרן איף יגאַסטשפילן; אין די
זומערוווינונגען פון דער וואַרשעווער געגנט ,אין אַזעלכע ירע-
זידענצןי ,װי יאַבלאָנע ,פאַלעניץ אי .אי .װו ,און הגם זיי זיינען
נאָך דעמאָלט געווען אַמאַטאָרן ,נישט קיין פּראָפּעסיאָנאַליסטן,
2388

סדושים

באַ גד

חור יייז

זיינען זיי געװען אַזױי רירעוודיק ,אַז אומעטום האָבן זיך גע-
װאָרפן אין די אויגן זייערע אַפיען,
מאָריס לאַמפּע  --אַ הױכער ,מאָגערער ,מיט אַ ריזיקןקאָפּ האָר ,איז נישט געגאַנגען נאָרמאַל איבער די גאַסן נאָר
געלאָפּן ,אונטערהינקנדיק אױף איין פלאַטפוס .גערעדט האָט
ער אַזױ שנעל ,אַז מען האָט אים קוים פאַרשטאַנען ,און געוואָרפן
דערביי מיט די הענט און מיטן קאָפּ לאַנגע האָר .מען האָט אים
גיכער געהאַלטן פאַר אַ נישט-נאָרמאַל .פּונקט וי פון לאַמפּען
האָט געשלאָגן אַ פלואיד ,אן אומגעצוימטער טעמפּעראַמענט,
איז פּאָקאָי ,להיפוך צו אים ,געווען אַ רױקער ,ט געלאַסענער,
גערעדט לאַנגזאַס און געגאַנגען איבער די גאַסן נישט איילנדיק
זיך .האָט מען טאַקע געמחט לאַכן װען מען האָט געוען דאָס
פּאָרל פּאַקאִי און לאַמפּע צװזאַמען שפּאַצירן איבער די גאַסן
לאַמפּע איז געלאָפּן ,תמיד  --מיט אַ פּאָר טריט פאָרוס ,אװ
גערעדט פאַר זיך ,מיינענדיק ,אַז ער האָט נעבן זיך דעם פּאַרט-
נער זיינעם ,װאָס איז זיך געגאַנגען לאַנגזאַם און נישט געהערט
זיינע רייד .ווען לאַמפע האָט באַמערקט ,אַז ער באַקומט נישט קיין
ענטפער ,האָט ער זיך אויסגעדרייט ,און זעענדיק ,אַז פּאָקְאָי
איז געבליבן הינטערשטעליק ,הינטער אים ,איז ער צו אים
צוגעלאָפּן און אַריינגעשריגן אין אים ,װאַרפּנדיק דערביי מיטן
קאָפּ און מיט די הענט .אגב ,איז דאָס הויכע רעדן ,פון װאָס ער
האָט באַקומען אַ הייזעריקע שטים ,פאַרבליבן שוין ביי לאַמפּען
ביזן סוף פון זיין לעבן.
בעת דער דייטשישער אָקופאַציע אין יאָר  ,6191ווען מען
האָט שוין צוריק דערלויבט צו שפּילן יידיש טעאַטער ,האָט מאָרים
לאַמפּע ,צזאַמען מיט זיין שותף פּאָקאי ,געדונגען דעם זאָל פון
קינאָ ייאַק וי פּאַריזשוי (אַזױ וי אין פּאַריז)  --אַזױ האָט גע-
הייסן דער קינאָזאַל  --אויפן ערשטן שטאָק פון דזשיקע גאַס
 2לאַמפּע האָט דאָרט אויפגעפירט ימענדל בייליס פּראָצעסי
און געשפּילט ימענדל בייליסי .ער האָט געהאַט אַ ריזיקן דער-
פאָלג ביים עולם. .דאָס טעאַטער איז געווען יעדן אָװונט אויס-
פאַרקויפט ביזן לעצטן פּלאַץ .אַזױ ,אַז די טרופע האָט אָנגע-
הויבן צו שפּילן צוויי מאָל אַ טאָג .ימענדל בייליסי איז געגאַנגען
לאַנגע חדשים .און װאָס מער דערפאָלג לאַמפּע האָט געהאַט,
אַלץ גרעסערע אַטאַקעס האָט ער געהאַט אויסצושטיין פון דער
פרעסע און פון די פּראָפּעסיאָנעלע אַקטיאָרן אַלץ איז געווען
קעגן אים .מען האָט אַלץ מער פון אים אָפּגעלאַכט או אָפּגע-
חוזקט .און ער װאָלט עס געגלייבט ,אַז פון דעס אָפּגעלאַכטן,
אָפּגעחזקטן מאָרים לאַמפּע װעט אױסװאַקסן אַן אַקטיאָר ,װאָס
וװעט ציען אױף זיך די אויפמערקזאַמקייט נישט נאָר פונם פוב-
ליקום ,נאָר אויך פון דער אַקטיאָרן-משפּחה און פון דער פרעסע!
מאָריס לאַמפּע איז געװאָרן אַן אַקטיאָר מיט וועלכן מען האָט
זיך שטאַרק אָנגעהױבן צו רעכענשן און פון וועלכן מען האָט --
װי עס איז אַנגענומען צו רעדן אויף טעאַטער-לשון  --שטאַרק
געהאַלטן און אױף וועלכן טעאַטער-דירעקטאָרן האָבן אַ סך
געבויט.
אין יאָר  8191האָט מען פלוצלינג אויפגעהערט צו דעדן פון
מאָריס לאַמפּע .ער איז יפאַרשוואונדן געװאָרן פון האָריזאָנטי.
מען האָט נישט געוואוסט וואוהין ער איז אַהינגעקומען ..פון
לאַמפען האָט מען צוביסלעך אָנגעהױבן צו פאַרגעסן ,ביז אין אַ
געוויסן טאָג איז אָנגעקומען אַ ידיעה ,אַז ער געפינט זיך אין
רוסלאַנד און פאַרנעמט דאָרט אַן אָנגעזעען אָרט אין דער
|
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אין  8191איז ל .אַװעק קיין ראַטנפאַרבאַנד און געשפּילט אין
מאָסקװוע ביי זשיטאָמירסקי ,אָבער אַן אַנטױשטער איז ער
באַלד אַריבער צום ליטעראַרישן רעפּערטואַר אין האָמלער 'אונ-
דזער טעאַטער! ,וואו ער האָט געשפּילט אייניקע יאָר און פאַרנומען
אַ גאַנץ אָנגעזען אָרט .אין  2291האָט ער אָנגעפירט מיט אַ
דראַמאַטיש טעאַטער ,וואו ער האָט אויפגעפירט סאַטירעס פון סאָ-
וועטישן לעבן .אין  4291האָט ל .געשפּילט ביי בראַנדעסקאָן אין
מאָסקװע ,דערנאָך אין מינסק ,און פון דאָ פאַרבעטן געװאָרן אַלס
קינסטלערישער אָנפירער פון אַ דראַמסטודיע אין וויטעבסק ,ואו
ער פירט אויף שלום-עליכמס 'סטעמפעניו' און 'צויי הונדערט
טויזנט' .דערנאָך האָט ער די זעלבע פּיעסעס געשטעלט מיט אַ פּראָ-
פעסיאָנעלער טרופּע און מיט איר געשפּילט דעם זומער-סעזאָן אין
מאָסקװע,

און דעם ווינטער-סעזאָן

אַרומגעפאָרן

מיט

רודאָלף זאַס-

לאַווסקי .ל .ווערט דערויף פאַרבעטן אַלס אָנפירער פון אַ טרופּע
אין אָדעס ,וואו ער פירט אויף אַשס  אָנקל מאָזעס" און ,טויט-
שטראָף" .פון דאָרט איז ער געפאָרן קיין קיעוו ,וואו ער האָט
געשפּילט מיט אַ טייל דער טרופע פון 'קונסטווינקל' שלום-
עליכמס 'טוביה דער מילכיקער ,און דערנאָך געפאָרן קיין פּאַריז
צו יאָזעף קעסלער ,וואו ער האָט געשפּילט  5חדשים ,אויפפירנדיק
אַ ריי שלום-עליכם-פּיעסעס -- 9291 .גאַסטראָלירט אין בעלגיע און
פון דאָרט געקומען אין פּוילן ,וואו ער פירט אויף אַ טייל פון זיין
אַלטן רעפּערטואַר און אויך אייניקע נייע (דערונטער שלום-עליכמס

'גאָלדגרעבער ).
וועגן זיין שפּילן אין פּױלן שרייבט יאָנאַס טורקאָו:
אין יאָר  9291איז ער צוריקגעקומען קיין פּױלן און איז
אויפגעטראָטן אין זיין הײימשטאָט װאַרשע .וי אַנדערש אין איצט
געווען די באַציונג צו אים! דער אַמאָל אָפּגעלאַכמער אָפּגע-
חוזקטער אַקטיאָר ווערט באַלד אָנערקענט ,און סיאיז ממש ניעזט
צום גלייבן וי אַ מענטש זאָל זיך קאָנען אין משך פון  01יאָר
אַזוי שטאַרק ענדערן און אױסואַקסן אין אַלע הינזיכטן .דער
אַמאָל לאַנגער ,מאָגערער ,אונטערטאַנצדינקער מאָרים לאַמפּע
האָט זיך פאַרוואַנדלט אין אַ פעסט-געבױיטן ,ממש אַטלעטיען
מאַן ,װאָס איז אין משך פון דער צייט געװאָרן יגעשליפןף או
געצוימט .לאַמפּע ,דער רייפער אַקטיאָר ,האָט געשאַפן געשײאַלטן,
װאָס זיינען פאַררעכנט געװואָרן צו די בעסטע אין יידיעין טעאַ-
טער .זיין יטוביה דער מילכיקערי האָט אַרױסגערופן די גרעסטע
אָנערקענונג ביי דער גאַנצער יידישער פּרעסע .אַפילו מנחם
קיפּנים ,װאָס האָט אַמאָל אַזױ אָפּגעחוזקט פון דעם יבאַלאַגאַנ-
שטשיקי מאָריס לאַמפּע ,האָט איצט מיטן גרעסטן רעספּעקט זיך
באַצױגן צו זיינע לייסטונגען און זיי וי געהעריק אָפּגעשאַצט.
יצחק קאַצענעלסאָן אין לאָדזש און פסח קאַפּלאַן אין ביאַליסטאָק
 -און מיט זייער מיינונג האָט מען זיך זייער גערעכנט --האָבן וועגן זיין יטוביהי געשריבן באַגײסטערטע אָפּהאַנדלונגען.

נאָך  01יאָר אַרבעט מיט בעסערן טעאַטער אין רוסלאַנד ,אוו-
טער אַ פאַראַנטוואָרטלעכער רעזשי ,איז דער אַמאָליקער לאַמפּע
מגולגל געװאָרן אין אַ נייעם ,רייפן מאָרים לאַמפע ,ואָס האָט
מיטן

פריערדיקן

קיין

שום

שייכות

נישט

געהאַט.

צוריקקומענ-

דיק קיין װאַרשע ,האָט לאַמפע מיטגעבראַכט אַן אינטערעסאַנטן
רעפּערטואַר ,וועלכן ער האָט אויפגעפירט אין ואַרשעווער
יסקאַלאַייטעאַטער און געהאַט אַ גרויסן דערפאָלג .צװישן די
פּיעס ,װאָס ער האָט געשפילט

אין וואַרשע ,איז געגאַנגען ידער
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לעקסיקאָן

פון

אורטיילי (אַ סאָוויעטישע מעלאָדראַמע) לאַנגע חדשים .ידער
אורטיילי איז געװאָרן אַ גרױסער קאַסע-ידערפאָלג נישט נאָר
אין וואַרשע ,נאָר אויך איבער גאַנץ פוילן ,וואו עס זיינען געווען
אין דער מאָדע סאָוויעטישע פיעסן".
וועגן ל'.ס שפּילן ,טוביה" שרייבט נחמן מייזיל:
ימאָרים לאַמפע אין אַן אַרטיסט מיט מעגלעכקײיטן ,מיט
פלייצעס .אַן אַרטיסט ,אַ קערנדיקער .זאַפטיקער .ער איז צוגע-
גאַנגען צו טביה בלב ונפש ,אַרײינגעלײגט זיין גאַנצע נשמה אין
דער ראָלע ,און דאָס איז דער חסרון .ער שפּילט איבער ,עס גיסט
זיך און עס שיט זיך פון אַלע זייטן ,עס רינט אַריבער דאָס שפּילן
און פאַרפלייצט די גאַנצע סצענע פון אָנהײב ביזן סוף.. .מאָריס
לאַמפּע איז אַ שיינער ,האַרציקער טביה ,אָבער טביה וואַקסט
נישט אַרױס פּאַמעלעך ,וויקלט זיך ניט אויס פון די געטזעעניען,
נאָר  --פולט אָן ,פאַרפילט די גאַנצע בינע ,בעיקר מיט זיינע
צען מאָס רייך ,און צוליב דעם ווערט פיל פאַרלאָרן .מידאַרף
האַמעווען פיל אין זיין רעדן ,אין זיין זינגען .מידאַרף צוימען
זיינע באַוועגונגען .הכלל ,מיהאָט געדאַרפט טביהן אַריינפירן
אין אַ שטילער ,מענטשלעכער סביבה ,אין אַ שטוב ,אין אַ הױז-
געזינט .און דאַן וואָלט עס געװוען א פיינע פאָרשטעלוג. .ד.י
רעזשי איז קיין רעזשי נישט .סיאיז אַ געגײ ,אַ געזינגעריי ,אַ
געטומל .מאָריס לאַמפּע דאַרף זיין אַ גוטער אַקטיאָר אין אַ גופן
אַנסאַמבל ,אָבער אונטער דער אויפזיכט פו אַ גוטן דעזשיסער".
ר .שושנה אינפאָרמירט ,אַז ל .איז ,אַלס רעזשיסער פון כאַר-
קאָווער  אַרטיסטישער ווינקל" געפאָרן אין טעאַטער-אָנגעלעגנהײטן
קיין פּאַריז ,און אַזױ װוי ער האָט געהאַט ביי זיך שטענדיק באַ-
האַלטן זיין פּױלישן פּאַס ,האָט ער געהאַט די מעגלעכקייט אַרײנצו-
פאָרן אין פּױלן ,אָבער ,זייענדיק אַזויפיל יאָר אין סאַװיעטנפאַרבאַנד,
האָט ער תמיד געלעבט אין שרעק ,מורא געהאַט אויפצוטרעטן אין
,קאַלאַ"-טעאַטער( .א'ד
װאַרשע .סוף כל סוף .אויפגעטראָטן אין ס
פון שושנה און איר מאַן לאַזאַר קאַהאַן) אַלס ,טוביה" אין אַ סאָ-
וויעטישער אינסצעניזאַציע פון שלום-עליכמס ,טוביה דער מיל-
כיקער" .דער דערפאָלג איז געווען אומבאַרשרײיבלעך .באַזונדערס
האָט ער אַרױסגערופן די התפּעלות פון דיכטער יצחק קאַצענעלסאָן,
װאָס ער האָט אויסגעדריקט אין זיין אַרטיקל:
,לאַמפּע! אַ יידישער אַקטיאָר אַזאַ ,װואָס הייסט לאַמפּע .מילא
אַז אים איז ליב ,איז מיר ניחא .זאָל ער געזונטערהייט הייסן
לאַמפּע .נצר גיין זען אים ששפילן ,זומער ,אין אַ לאָקאַל --
בין איך נישט מחיב .שפילט ער אָבער ,דער דאָזיקער לאַמפּע
שלום-עליכמן ...איך האָב אייגנטלעך נישט גאָר ריכטיק באַ-
צייכנט .לאַמפּע שפּילט אייגנטלעך שלום עליכמס טביה דעם
מילכיקן .סיאיז אָבער אַלץ איינס ,אַ נפקא מינה װאָס עולום-
עליכמס ,צי טביהן ,צי מנחס מענדלען צי אַ קאַסרילעווקען --
דער עיקר איז ער ,שלום-עליכם .ער אי אַזוי מאָדנע פאַרליבט
אין די העלדן פון זיין ווערק .לעז ניששט זיינע ,נאָר זיין ,זיין
װערק ,בלשון יחיד .ער האָט בסך הכל געשאַפן איין איינציק
װוערק; ער האָט געגעט זיך  --שלום-עליכמן; מנחם מענדל ,טביה,
מאָטל פּייסי דעם חזנס .אַלע ,אַלע זיינען זי מער שלוס-עליכס
וי שלום-עליכם ,וועלכער איז צווישן אונדז אַרומגעגאַנגען ,וועל-
כן מיר האָבן פערזענלעך געקענט .מיר האָבן געקענט דעם
שלוס-עליכמן ,װאָס שטעלט כלומרשט טביהן פראָגן ,און ער,
כלומרשט טביה ,ענטפערט ...כלומרשט טוביה :ס'איז ער,
שלום-עליכם ,זיין גוטסקייט ,זיין האַרציקייט ,זיין פּנים-תמע-
װאַטע תמימות און אינערלעך-טיפע געמיטלעכקייט .טביה איז

יידישן

טעאַטער

נישט קיין דיאַלאָג ,נישט קיין געשפרעך פון צוױייען .סיאיז אַ
געשפרעך פון איינעם צו זיך אַלײן ,שלום-עליכס רעדט צו זיך,
שלום-עליכם ציט זיך פאַרן צונג ,שטעלט זיך אַליין פראַגן .טאָ-
מער װאָלטן זי געווען צוױ'י ,װאָלט אונדז טביה מער געפעלן
טביה איו דער עיקר ,דער תכלית ,די גרויסע געשטאַלט.
נישט בי יעדן שריפטשטעלער איז עס אַזױ געמאָל .עס
זיינען דאַ שרייבער אַזעלכע ,װאָס גיבן זיך נישט אינגאַנצן אין
זײיער ווערק ,װאָס שטײיען העכער פון דעם ,װאָס זיי האָבן גע-

מאָריס לאַמפע
אַלס
ט,וביה
דער

מילכיקער"
פון
שלום-עליכם
(צייכענונג

--

פ .פרידמאַן)

שאַפן ,זי האָבן נאָר אָנגעוואונקן ,עפעס װאָס נאָר אַרױסגע-
זאָגט ...שלום-עליכם האָט ויך געגעבן אינגאַנצן .שלום-עליכם
איז אַזױ געוואַקסן אין זיינע װוערק .. .ער האָט גאָר אַזױ וױייט
נישט געמיינט ...ער האָט גאָרנישט געהאַט בדעה ...לכתחילה
איז מנחם מענדל געווען נישט מער װי אַ פעליעטאָן .שפּעטער
איז עס אונטער דעם באַוואוסטזיין פונם שריפטשטעלער אױס-
געוואַקסן צו איינעםס פון די גרעסטע מיסטעריעזע סימבאָלן פונס
יידישן דאָזיין .דאָסזעלבע מיט טביה דעם מילכיקן .דער אָנהייך
פון טביהן איז געוועזן קלייף אַ ייד אַן אָרעמאַן ,אַ מטופל מיט
טעכטער און מיט צרוז אישן פוד .שלום-עליכם האָט ניעסט
פאַרטראַכט א גראַנדיעז מאָנומענטאַל װערק .ער האָט פאַר-
טראַכט אַ מין לייכטע גראָטעסק .אַ שאַרזש פון אַ ייד מיט עם-
האַרציש פאַו'טייטשטע פסוקים .אַזױ הייבן אָן אַלע ביליקע וויצ-
לער אין יידישע (צייטונגס) פרייטיק נומערן זיי הייבן להבדיל,
אָן פונקט וי שלום-עליכס און אפשר בעסער ,געלונגענער ,זײ
פאַרפירן אָבער שטענדיק אין אַ בלאָטע ,סיהייסט ,זיי פאַרפירן
נישט  ..זי האָבן נישט קיין כח צו פאַרפירן .פון געלונגענעם
וויץ זײערן לאָזט זיך אױיס אַ בלאָטע . .אַ זומפּעלע מיט אַלע
ריחות פו אַ זומפ .שלום-עליכס הייבט אָן ערגער פון זי און
דערגרייכט די הימלען
שלום-עליכמס שעדעוורען זיינען נישט געשריבן פאַר דער
סצענע .מען ניצעוועט זי אָבער איבער פאַר דער סצענע .און
מערקווירדיק  --איינע פון די מאוסטע קאָמבינאַציע אויף װאָס
טעאַטער-לײט ,רעזשיסער ,אַקטיאָרן ,אונטערנעמער ,פעדער-
שאָרלאַטאַנעס ,דערלױבן זיך  --איז איבערניצעװוען גרויסע
װערק מיט אַ געוויסער נאַטירלעכער פאָרם אױף אַן אַנדערער,
אַ פּאַרטאַטשנער ,אַ ווילד-פרעמדער פאַר דעם ווערק ,פאָרם.
שלוסיעליכם איז אין דעם פרט אַ יוצא מן הכלל .שלום עליכמס
סצענישע װערק זיינען ביי אים די שװאַכסטע .די קאָמעדיעסט
=

2391

292

צרושיםס
דינע ,ווֹאָס ער אַלין האָט געשריבן ,זיינען צעצױגן ,אָן בלוט,
אַן שטייגערונג ,זיינען נישט אָרגאַניש צוזאַמענגעבונדן .ער האָט,
װי יענע פּאַסטוכער ,געגראָבן טיפע ברונעמער און צו קין
װאַסעו זיך נישט דערשלאָגן ...און מערקווירדיק! זיינע גרויסע
נישט-סצענישע ווערק לעזן זיך ווי געשטאַלטן פון דער אַנטיקע,
װי מעשיות פון תנ"ך ,קרעאירן דערצו ,כדי צו פאַראַנדערשן
די צורה פון שלום-עליכמס ווערק איז נישט דוקא נייטיק ,וי דער
שרייבער בערקאָוויטש ,װאָס מאַכט עס מיט ליבע .טביה ,למשל,
נייטיקט זיך נישט אין אַ ליטעראַרישער באַאַרבעטתוג .אַ רע-
זשויסער ,אַ פאָלקס-מענטש ,דאַרף אָן קונצן אַרױסנעמען 'דאָס
װאָס ער באַדאַרףי ,דאָס געשטאַלטלעכע פונם װוערק ,און געבן
עס אָן װואָסער עס איז צופּוצעכץ ,נאָר וי עס שטייט געשריבן בי
שלום-עליכמן ,און נישט װי א ניריאָרקער אַקטיאָר ,מאָריס
שואַרץ ,האָט טביהן געשפילט .סיאיז געווען גאָרדינס ,קאָב-
רינס ,זאָלאַטאָרעווסקיס אַ ייד און נישט שלום-עליכמס טביה..
מען דאַרף האָבן אַ האַרץ פון אַ טאָטער אַזױ נישט צו פאַרשטיין,
אַזזי נישט צו דערפילן שלום-עליכמס קאָלאָס .ניין ,נישט מאָריס
ש'יוארץ ,נאָר מאָריס  --אויך אַ מאָריס  --נאָר מאָריס לאַמפּע!
דער יטביהי ,װאָס מאָריס לאַמפּע שפּילט ,איז טאַנדעט צזאַמענ-
געסטריגעוועט געװואָרן אויף דער גיך .לכתחילה רייסט מען פאַר
גרױס און בייז וואונדער מױל און אױגן אױף :האַ? אַזאַ מיי-
ערער שטאָף און אַזעלכע טאַנדײטנע ששטעך ? ...סיאיז אָבער
גוט! װי לאַמפע באַװײיזט זיך ,איז גוט .וי לאַמפּע באַוייזט
זיך ,ווילט זיך אויסרופן טביה! אָט איז ער טביה! טביה דער
מילכיקער ,די גוטסקייט אַליין ,טביה דער וױיכלעכער ,דער
מיט וייכע אױגן ,מיט דעם וױייך-בלאַנדלעך ,קױים געקרייזלטן
בערדל ,טביה דער מילכיקער מיטן מילכיקן יידישן פּנים .אַן
עם-הארץ ? פע! ער פון אונדז פאַרטייטשט דען אַ פּסוק אַזױ
אַקוראַט װי ער שטײט? אַ פסוק דאַרף טרעפן אין האַרץ.
טאָמער טרעפט ער נישט אין סאַמע האַרץ ,פאַרדריי אים קאַפּױער,
מיט די פיס אַרוױף און מיט דעם קאָפּ אַראָפּ .אַבי ער זאָל מאַכן
אַ לאָך אין האַרצן...
לאַמפּץ מאַכט אַ לאָך אין האַרצן מיטן געשמאַקן טביהשן
שמייכל ,מיטן תהלימשן אױ ,לאַמטי-די-דייראַם ,היי-דאַט,
דאַם ,און מיטן צעקאָלעטשעטן פסוק זיינעם מאַכט ער אַ לאָך
אין האַרצן װי לאַמפּע האָט זיך באַוויזן אוױף דער סצענע ,האָט
די גראָטעסק באַקומען אַ תיקון .דאָס ביסל אָרעמקײט איז
אױיפגעריכט געװאָרן .טביה! מיר קװעלן דאָך אָן פון דיר ,אויג
און האַרץ קוועלן דאָך אָן פון דיר ,דיין גוטסקייט האָט זיך דאָך
צעגאָסן איבערן גאַנצן טעאַטער-זאַל .מיר לאַכן נישט ,עס איז
אַפילו קיין שאַרפער שמייכל נישט .עס איבערשוועמט אונדוז אַ
שטילע פרייד און צעגיסט זיך איבער אונדז וי אַ קוים זעעוודי-
קער שמייכל .טביה ,איי ,טביה דער מילכיקער .עס האָט פאַר-
שמעקט פון דיר מיט טעפּלעך קאַלטע זויער-מילך ,מיט צװאָרעך
פרישן ,מיט קעון וױיסע ,און מיט דערװאַקסענע מחיהדיקע
טעכטער .דו שטיסט דאָ פאַר אונדז אַליײן ,טביה מילכיקער,
איינער אַליין שטייסטו אױף דער אָרעמער סצענע ,נאָר איך זע
זיי ,די טעכטער דיינט ,אַרום דיר ,ניש:ט דריי ,נישט זיבן נישט
צוועלף .ן גאַנצע װעלט טעכטער זיינען דיינע ,און שױינע
זיינען זיי אַלע אין אויסגעוואַקסן זיינען זיי ,קיין עין הרע וי די
פּאַלמעס ,א אַלע צרהז פון דער װעלט האָסטו פון זיי .ניין,
נישט גאַלדע סערדצע האָט זי דיר געבוירן גאָלדע סערדצע
היי-

זיר
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באַ נד
איז

נישט

דו,

לעבעדיקסטער
דוד ביזט

אַזױ

טביה,

גאָלדע

טביה,

דו

מילכיקער

טביה!

װערטער,

גרויסער

ייך,

דיין האַרציקער

זײ

האָסט
אַזוי

וייבלעך,
ביזט

סערדצע

זיינען
דער

די

געהאָט
דן,

מאַמעדיק.

אַ טאַטע,

מאַך מיט

איז

אױיסגעטראַכט.

אָבער

צאַרט.

זי

פון גרױם
די

ליבשאַפט
שלעפּ

בחנטער

טעכטער

איר
זיינען,

מיר

דיינער

דיינע,

זיין!

אַלץ

איידלטער

די
די

װאָס

ליפן,
דער

יידישע,
מער

געלייטערטער

ווערן

דיינע

און

די

האַלדז-טיכ?.

װאָס

גריסע,
גרעסער
אַלץ

דעם

דיינע
איידל.
רױיטן

דיין פאַרעוטשימען

פאַרזשמורן

די

ווערסטו,

צוקוקער

ביזט

גלעטן

טיכל ,דיין צופּ און ריס פאַר גרויס ליבשאַפט,
וייבס

גוטער,

אַ מאַמעדיקער.

האַנט ,דיין מאַך מיט
דיין

דיינע.

טעכטער
גרױיסער,

דן

אױגן,

דער

אַ ,טביה

מיט

געבענטשט

זאָלט

צרות

דיינע

די

געלייטערטער,

גע-

און צוהערער...

אין זאַל פון דער ,פּילהאַרמאָניעײ ,אויף דער קליינער קאָמ-
בינירטער בינע ,איז געפאַלן א ליכט און באַלױכטן דעם גרויסן
פאַלקס-דיכטער אונדזערן שלום-עליכמן אין זיין גאַנצער פּראַכט.
געואַרפן דעם רעפלעקס האָט לאַמפע ,אַ יונגער ,און אַזױ וי
פלוצלינג אַן אויסגעוואַקסענער אַקטיאָר .פון װאנען און וואוהין?
אַ פויליש בחורל קומט דורך רוסלאַנד פון פּאַריז קיין לאָדזש
אין סאַמע

הייסן זומער.

איר האָט געלעזן פרצס קונצנמאַכער? אויפן וועג פון לאָנדאָן
קין פּאַריז פאַלט ער אַריין אין אַ וואָלינער ששטעטל .פרצס קוו-
צנמאכער ,אַז מען וויל ,איז עס אליהו הנביא . ..און אַז מען וויל,
איז עס דער אַקטיאָר לאַמפּעי.
שוש:ה ,ל',ס פּאַרטנערשע ,גיט איבער ,אַז די צווייטע פּיעסע,
וועלכע ל .האָט אויפגעפירט איז געווען ,דער אורטייל" ,אין וועל-
כער ער האָט געשפּילט אַ באַלשעװויק ,און פּונקט אַזױ צאַרט וי
ער איז געווען אַלס ,טוביה" ,אַזװױ האַרט איז ער געווען אין אָט
דער ראָל .אויך די פּיעסע איז געגאַנגען אַ גאַנץ יאָר .דער דריטער
גרויסער דערפאָלג איז געווען שושנהס דראַמאַטיאַציע פון ,א,ורקש
נאַכאַלניק" ,װאָס איז ווידער געגאַנגען אַ גאַנץ יאָר .דער דאָזיקער
רעפּערטואַר איז שפּעטער דורך ביידען געשפּילט געװאָרן איבער
אַ סך שטעט פון פּױלן ,פּאַריז ,בעלגיע ,קאָװונע און ריגע,
דאָס טעאַטער  --שרייבט שושנה  ---איז ביי ל .געווען אַ היילי-
קייט .פאַר אַ פּרעמיערע איז ער פון נערוועזיטעט געווען בוכשטעב-
לעך קראַנק.
אין  1291האָט ל ,.צוזאַמען מיט ר .שושנה און איר מאַן לאַזאַר
קאַהאַן ,אָנגעפירט מיטן 'סקאַלאַ'-טעאַטער אין װאַרשע ,וואו ל .האָט

אויפגעפירט שושנהס פּיעסע 'באַשקע ,אַ דראַמאַטיזאַציע פון איר
ראָמאַן ,די פּאַראָדיע 'די דריי דבוקים' ,שפּעטער געשפּילט אין
'נאַװואָשטשי'-טעאַטער .אין  2291האָט ל .גאַסטראָלירט אין רו-
מעניע און עסטרייך ,מיט גרויס דערפאָלג ,און זיך דערנאָך ווידער
צוריקגעקערט קיין פּױלן,
אין  4291גאַסטראָלירט ל .מיט שושנה אין רומעניע ,דערנאָך,
אין אַ טורניי איבער פּוילן מיט שושנהס דראַמאַטיזאַציע פון עמיל
זאָלאַס 'זינד און שטראָף'.
אין  7391האָט ל ,,צוואַמען מיט שושנה און לאזאַר קאַהאַן .באַ-
זוכט די פאַרייניקטע שטאַטן פון אַמעריקע .עס זיינען געמאַכט גע-
װאָרן אַ סך הכנות פאַר זייער דאָרטיקן אויפטריט .ס'איז אָבער
גאָרנישט געװאָרן דערפון ,זיי זיינען צוריקגעפאָרן ,און זיך אָפּגץ-
שטעלט אין אײראָפּע אויף אַ טורניי איבער פּראַנקרייך און בעל-
גיע.
2994

לעסטילאַן

ד .שושנה און מאָדיס לאַמפּע

פון

אין ,,או-טייל" ,ב,אַשקע" און ,אורקע נאַכאַלניק"

די לעצטע יאָרן פאַרן וועלט-קריג האָט לאַמפּע געשפּילט צוזאַמען
מיט דער אַקטעריסע ר .שושנה ,ס'רוב אין װאַרשע ,אין אַ פאַרשיידג-
אַרטיקן רעפּערטואַר .זיי האָבן באַזוכט גאַנץ פּוױלן און ל .האָט זיך
דערװאָרבן אַ סך אָנהענגער .זיין גרעסטער דערפאָלג איז געוען
אַלס ,אורקע" אין שושנהס באַאַרבעטונג פון דער מעלאָדראַמע
,אורקע נאַכאַלניק" פון ר .פֿאַרבאָראָװויטש ,אויפן גרונד פון זיין
געדרוקטער לעבנסגעשיכטע .יצחק טורקאָוו"גרודבערג באַמערקט
וועגן דער לעצטער פּיעסע, :אינגיכן איז לאַמפּע אַריבערגעגאַנגען
אויף אורקע נאַכאַלניקס סענסאַציעס ,װאָס זיינען געווען באַפאַרבט
מיט סאַציאַלן שונד".
 -- 8גאַסטראָלירט ל ,.צוזאַמען מיט שושנה ,אין 'מעוטים-
טעאַטער! אין ריגע און אין קאָװונע ( דיר -- .ראשעל בערגער).

װאָס ל .האָט איבערגעלעבט ביים פאַרלאָזן װאַרשע ביז ער איז
אַרײינגעפאַלן צו די נאַציס ,פאַרצייכנט שושנה אין איר סאָגבוך
אין פייער און פלאַמען" :דעם  6סעפּטעמבער  ,9391עטלעכע טעג
נאָכן אױסבראָך פון דער צווייטער וועלט-מלחמה ,איז ל .געקומען
,אַפּאַס"
צו איר אין װאַרשע ,אין איר װוינונג ,איבערגעלאָזט זיין ז
פון צוקער און עטלעכע ביכער און דערקלערט ,אַז ער האָט באַשלאָסן
צו אַנטלויפן וואוהין די אויגן װעלן אים טראָגן .דעם  9סעפּטעמבער
פאַרנאָטירט זי ,װי מ'פירט אַריין ביי אַ טיי-האַלע פאַר סאָלדאַטן
/ל ,.וועלכער פאַלט אין חלשות ,זעט אויס וי אַ װוילדער ,שמוציק,
באַװאָקסן .דאָס פּנים אַש-גרױ .מ'ראַטעװעט אים אָפּ .ער קאָן
אָבער קוים רעדן .שוין דריי טעג װי ער האָט נישט געגעסן .ער
איז געגאַנגען צו פוס ביז גאַרװאָלין .דאָרט האָט ער באַקומען אַן
אָדערן-אָנצינדונג .דאָס שטעטל האָט געברענט .מ'האָט אים און די
אַנדערע פּליטים נישט אַרײנגעלאָזט .פון אַ שטאַרקער באָמבאַרד
רונג זיינען אייניקע פון זיין גרופּע געפאַלן קרבנות ,האָט ער גענו"
מען צוריקלויפן קיין װאַרשע .דער גרויסער שטאַרקער מאַן האָט
געוויינט װי אַ קליין קינד; :אָט דאָ וויל איך שטאַרב ..אין אַ
שטוב ...נישט וי אַ הונט אין מיטן וועג ,אַז קיינער זאָל זיך נישט
אומקוקן ,אָט דאָ װויל איך שטאַרבן" .דעם 11טן אָקטאָבער פאַרי
צייכנט שושנה ,אַז ל .דערקלערט ,אַז ,אַזױ לעבן איז אוממעגלעך.
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אין ביאַליסטאָק װועט מען קאָנען אַרבעטן .מ'וועט פאַרדינען ,מ'וועט
זיך נישט שרעקן ...די סאָװויעטן וועלן אונדז גוט אויפנעמען" .ער
קאָן שוין לענגער נישט זיצן באַהאַלטן און זיך צוהערן צו יעדן
שאָרך ביי דער טיר .ער קאָן נישט לעבן אויב מען קאָן נישט אַרױס-
גיין אין גאַס .דאָס איז אַ לאַנגזאַמער טויט .ער װאָלט שוין לאַנג
אַנטלאָפן ,נאָר ער װויל מיך נישט איבערלאָזן אַלײן ,ווייל מיין מאַן
מיט די  2זין זיינען אַװעק װאַנדערן ,אָבער לענגער װאַרטן איז
אוממעגלעך .ס'װועט באַלד נישט זיין קיין מעגלעכקייט צו לויפן.
(דעם 71טן אָקטאָבער) :היינט איז צו מיר צוגעקומען לאַמפּע און
מיך געבעטן קויפן פאַר אים אַ רוקזאַק ,ווייל ער קאָן נישט מער
װאַרטן .ער פאָרט אַװעק צװאַמען מיט אַ גרופּע חברים.
דעם  21נאָוועמבער  9291לאָזט זיך ל .מיט שושנה און אַ גאַנצע
גוופּע אַרױס פון װאַרשע און לעבן איבער שרעק און שוידערלעכע
נגישות אויפן וועג ביז זיי דערגרייכן דעם  51נאָוועמבער ביאַליסטאָק.
ל .האָט דאָרט אַפילו ניט וואו צו שלאָפן און דרייט זיך אַרום איבער
די גאַסן .,שושנה פאָרט שפּעטער אָפּ פון דאָרט צו איר מאַן קיין
ווילנע ,פון וואו זי טעלעגראַפירט קיין בוענאָס איירעס צום טעאַטער"
דירעקטאַר א .מידע ,אַז ער זאָל זיך באַמיען און אַרױסשיקן פאַר
זיך ,איר מאַן און ל .אַ וויזע קיין אַרגענטינע,

ל .איז אָנגעקומען אין ווילנע אין פעברואַר  ,1491קורץ נאָכדעם
וי שושנה און איר מאַן האָבן פאַרלאָזט ווילנע .אין זעלבן חודש
האָט שושנה מיט אים נאָך גערעדט טעלעפאָניש און זיך געזעגנט.
ער האָט געוויינט ,אַז ער װעט אומקומען .שושנה האָט אים צוגע-
זאָגט צו שיקן אַ ויזע אים אַרױסצוראַטעװען פון אײראָפּע .אַזאַ
וויזע איז אים שפּעטער טאַקע צוגעשיקט געװאָרן פון שאַנכײ ,כינע,
אָבער ער האָט נישט באַװויזן זיך צו ראַטעװען ,ווייל נאָכדעם וי די
נאַציס האָבן פאַרכאַפּט ווילנע ,האָבן זיי אים דאָרט ליקווידירט,
וועגן
סורקאָוו:

זיין לעצטן

עטאַפּ

און

טראַגישן

טויט

שרייבט

יאָנאַס

אביים אױסבראָך פונם |צוױיטן וועלט |-קריג האָט ער זיך
געפונען אין וואַרשע .בעתן מאַרש אויף מזרח ,ווען יידישע אַק-
טיאָרן זיינען אַנטלאָפן פון די דייטשן ,איז מאָריס לאָמפּע אויך
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אַװעק אַהין .וי עס דערציילט דער דיכטער אברהם זאַק אין זיינע
זכרונות ,איז אין  0491מאָריס לאַמפע געווען אין גראָדנע ,וואן
אונטער זיין אָנפירונג האָט זיך געגרינדעט אַ יידישער טעאַטער-
קאָלעקטיו .לאַמפּע מיט זיין טרופע האָט געעספילט אין גראָדנע
און אין אַנדערע שטעט פון מערב וױיס-רוסלאַנד .לאַמפּע האָט
אויפגעפירט עזלום-עליכמס יטוביה דער מילכיקערי ,י000,002י
איא פּיעסן ,און אומעטום געהאַט גרויס דערפאָלג ביז  --די
דייטשן האָבן פאַרנומען ווילנע ,װאָס איז געווען לאַמפּעט לעצטער
לעבנס-עטפּ .דער גורל האָט געװואָלט ,אַז אין גראָדנע זאָל ער
זיך ווידער טרעפן ניט זיין אַלטן יוגנט חבר ,מאַקס פּאַקאָ
מאַקסימאָוו ,מיט וועלכן ער האָט געשטעלט די ערשטע טריט
אין טעאַטער ,און צװאַמען מיט אים און אַלע זיינע חברים-

ט עאַט

עד

מיט די זין ,האָבן געראָטן ,אַז מאָריס לאַמפּע זאָל אַװעקפּאָרן
אָפּערירן דעם פום קיין לעמבערג ,וואו עס געפינט זיך אַ ספּע-
ציאַליסט .מאָריס לאַמפּע ,וועלכער האָט געהאַט געאַרבעט אין
אַ טעאַטער אין גראָדנע ,האָט געקראָגן אַ דערלויבניש צו פאָרן
קיין לעמבערג .ער האָט געוואָלט קומען קיין ווילנע זען זיך מיט
אונדז ,אָבער מען קאָן אָן אַ דערלויבניש נישט פאָרן ..איך
האָב מיך באַמיט ,אַז מיין טאָכטער זאָל אים שיקן פּאַפּירן ווען
ער וועט קומען קיין ווילנע .אַרױספאָרן מיט אַ וויזע {סיהאַנדלט
זיך קיין אױסלאַנד} האָטּ מען געקאָנט נאָר פון ווילנע".
ל ,האָט זיך שפּעטער ,פון שפּיטאָל ,צוריקגעקערט צו זיין
װאַנדער-טרופּע.

ש .בליאַכער שילדערט אַזױ זיין טראַגישן סוף:
גענדלעך אין סוף מיי  1491ווערט ער דורכן ווילנער מלוכה-

טעאַטער אַראָפּגעבראַכט קיין ווילנע כדי אויפצוטרעטן אין דער
הויפט-ראָל ישימעלע סאָראָקערי' אין שלום-עליכמס 'י.'000,002
כדי אויפצופירן די פּיעסע ווערט אויך אַראָפּגעבראַכט פון ראָיװנ
דער באַרימטער אין פּוילן פילם-רעזשיסער הענריק שאַראָ.
שאַראָ גיט דעם אַלגעמײנעם פּלאַן און לאַמפּע גיט אַרין אין
דער פיעסע דעם יידיששן חן און יידישן נגון .זיין ישימעלע סאָ-
ראָקערי איז אַ צעזונגענער עמכדיקער יידישער עוניידער .אין
זיין שפּילן איז געלעגן אַזױפיל עכטקײט ,אַז אָפטֹ האָט מען
געהאַט דעם איינדרוק ,אַז אָט דער שניידער ,ואָס דרייט זיך
אָרום אויף דער בינע ,האָט אַהער פאַרבלאָנדזשעט ערגעץ פון
דער יידישער גאַס.
און װי ליב און האַרציק ער איז געווען אויף דער בינע,
פּנקט אַזאַ איז ער געווען אין לעבן איך דערמאָן זיך :דער
שוישפילער הערבסט האָט זיך אויסגענייט אַ נייעם אָנצוג ,און
דערזעענדיק אויף לאַמפּען אַ קראַװאַט ,איז ער אים זייער גע-
פעלן געװאָרן .דער קראַוואַט האָט זיך זייער געפּאַסט צו הערבסטס
אָנצוג .לאַמפּע דערהערנדיק ,אַז הערבסטן געפעלט דער קראַ-
װאַט ,האָט ער אים גלייך אױסגעטאָן און אים אַוועקגעגעבן
און נאָך אַ פאַל :דער שווישפילער מיכל קאַץ איז אַרומגעלאָפן
איבער ווילנע זוכן גומי זאָקן פאַר זיין מאַמעס קראַנקע פיס.
קאַץ האָט געטראָפן לאַמפּען ,און דערהערנדיק וועגן ואָס עס
האַנדלט זיך ,האָט ער אים אַרויפגעשלעפּט צו זיך אין האָטעל-
צימער און אַװעקגעשאַנקען זיינע אייגענע גומי זאָקן ,וועלכע
ער האָט נאָך געהאַט פון זיין פוס-קרענק אין באַראַנאָוויטש .אויך
אין דער צייט פון די פּראָבן ,פלעגט לאַמפּע זיך טיילן מיט חברים
מיט עס פּאַפּיראָסן און אָפט מכבד זיין מיט אַ גלעזל משקה
אין טעאַטער-בופעט .חברה פלעגט זיך וויצלען ,אַז דאָס האָט
ער אױף אַזאַ אופן אויסגעקויפט זיינע אַמאָליקע זינד ,ווען ער
האָט ,אַלס אונטערנעמער ,שלעכט באַהאַנדלט די אַקטיאָרן ,וועלכע
האָבן ביי אים געשפּילט .אַזױ צי אַזױ ,לאַמפּע איז אָבער נאָך
זיין אַריבערקומען קיין ווילנע ,געװען צו אַלעמען אַ האַרציקער
חבר און איבערגעגעבענער פריינט.
שלום-עליכמס 'י12| '000.002טער יתי  |1491איז געוען
לאַמפעס לעצטע פאָרשטעלתנג אין וילנע.. .פאַרטאָג ווען (די
אַקטיאָר) זיינען אַהײמגעגאַנגען ,האָט שין דער ראַדיאָ מודיע
געווען דעס אַנהייב פון דער צוױיטער וועלט-מלחמה {פאַרן
סאַוויעטנפאַרבאַנד}; די דייטשן זיינען אַריבער די גרענעצן פון
ראַטנפאַרבאַנד .לאַמפּע קלייבט זיך אַריבער פון האָטעל צום
אייגנטימער פון טעאַטער-בופעט אויף פּאַהולאַנקע  ,51זיינער אַ
טעאַטער-פריינט ,מאָריץ באַנדע .ווען חבריס לייגן איס פאַר

פּראָפּעסאָר שמעון דובנאָו (צװייטער זיצנדיק) בעת לאַמפעס גאַסטשפּילן אין
ריגע .ערשטע (ויצנדיק)  ---ר .שושנה ,דריטער  ---מאָריס לאַמפּע,
פערטער  --מ .סוריץ,

אַקטיאָרן ,װאָס האָבן זיך צו יענער צייט געפונען אין ווילנע
אָדער אין די מזרח ראַנד-געביטן ,האָט אויך מאָריס לאַמפּע גע-
פונען זיין מאַרטירער-טויט".
וועגן אַ טראַגישע פּאַסירונג אין דעם עטאַפּ שרייבט ש .בליאַכער:
יאין סעפּטעמבער  9391לויפט לאַמפּע פון וואַרשע אין דער
ריכטונג צו ווילנע .ער בלייבט אָבער שטעקן אין ביאַליסטאָק.
.די מרופע דערגרייכט צו די פאַרװאָרפנסטע קיבוצים .זייער
זיץ-אָרט איז סלאַנים .אין איינער פון די פּאָרשטעלונגען שפּרינגט
לאַמפּע שלימזלדיק אַראָפּ פון אַ טיש און לענקט זיך אויס אַ פוס.
ער מז איבעררייסן זיין ששפּילן און ווערט אָפּגעפירט אין אַ
קרייז-שפּיטאָל אין באַראַנאָוויטש ,וואו סיקומט אים אויס זיך צן
היילן אַ לענגערע צייט ,נאָכן אַרױסגײן פון שפּיטאָל ,באַמיט
זיך לאַמפּע דורכצוקריגן קיין ווילנע.
וועגן דעם שרייבט שושנה אין איר טאָגבוך:
;טעלעגראַפּירט צו מאָריס לאַמפען ,וועלכער ליגט אין לעמ-
בערג אין אַ שפּיטאָל .ער איז ,בעת אַ פאָרשטעלנג אַראָפּגע-
שפּרונגען פון אַ טיש ,און אַזױי אומגליקלעך ,אַז ער האָט זיך
איבערגעריסן דעם באַנדיאָדער פון פוס .ער האָט מיר ביינאַכט
טעלעפאַנירט וועגן דעם פון גראָדנע און געפרעגט אַן עצה צו
וועלכן דאָקטאָר ער זאָל פאָרן .איך בין באַלד פאַרטאָג אַװפק
צו דעם באַרימטן וואַרשעווער כירורג ,דעם דאָקטאָר סאָלאָווייט-
שיק ,וועלכער האָט זיך אויך געפמנען אין ווילנע מיט וינע
צוויי זין ,אויך באַרימטע דאָקטױירים .אַלע דריי ,דער טאַטע
אטא
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פהדושים -באַנד
אַנטלויפן מיט זיי צװאַמען פון ווילנע ,אַנטזאַגט ער זי קאַטע-
גאָריש; :איך ,קינדערלעך ,האָב שוין דאָס איינמאָל דורכגעמאַכט
און אַ צוױיטן מאָל ווינטש איך עס ניט מיין ערגסטן שונא" --
אַזזי האָט ער זיך דאַן אױיסגעדריקט .ער האָט געפרואווט גין
אויף אַרבעט ,אָבער דאָ האָט זיך אָפּגערופן זיין קראַנקער פוס.
פלעגט ער מיסטנס שױין בלייבן אין שטוב ,אַרױסנעמען זיין
קליינע האַנט-הארמאַניקע ,זיצן אױיף דער קאַנאַפּע און פאַרציען
זין באַליבטן ניגון.. .און אין שטוב זיינען אַלץ אָפּטער דער-
גאַנגען ידיעות ;מען כאַפּט יידן ,מען כאַפּט יידן ,מען נעמט צו
מענער ,מען פירט אַוועק און קיינער וייס ניט וואוהיןײ .איז עווין
לאַמפּע בכלל פון שטוב נישט אַרױס ,גאַנצע טעג און אָוונטן זיינען
צו מאָריץ באַנדע אין שטוב אַריינגעקומען פריינט און באַקאַנטע,
מערסטנטייל עווישפילערינס ,װײל פאַר פרױיען איז אין יענע
טעג די ריזיקע געווען אַ קלענערע צו גיין אין גאַס ,און |זֵי
פלעגןן| ברענגען די שלעכטע גרוסן פון שטאָט :גאָט האָט מען
אױיף דער גאַס צוגענומען איין חבר ,אַן אַקטיאָר ,און באַלד אַ
צוױיטן .און אַן אַנדערן האָט מען ביי דער אַרבעט צעעלאָגן".
שווער און שװערער איז געװאָרן דאָס לעבן

דעם 71טן יולי  ,1491פאַרטאָג ,האָבן כאַפּערס אַרומגע-
רינגלט דעם הויף אויף פּאַהולאַנקע  ,51פאַרמאַכט די אַרױסגאַנגען
און אַוועק איבער די הייזער זוכן מענער .אַריין אין דער ווינונג
וואו לאַמפּע האָט געוווינט און געהייסן אַלע מענער זיך אָנטאָן
דער גרויסער ברײטפּלײציקער לאַמפּע האָט זיך בי אַ קליינעס
יכאַפּערי װי אַ קינד געבעטן ער זאָל אים נישט נעמען ער איז
קראַנק .דער פוס טוט אים וױי און ער קאָן ניט גיין פאָרגע-
לייגט געלט ,דעם גאָלדענעם פּאָרטסיגאַר ,סיהאָט אָבער גאָרניעזט
געהאָלפן .צוזאַמען מיט זיין גאַסט-פריינטלעכן באַלעבאָס מאָריץ
באַנדע האָבן זיי אים אַוועקגעפירט".
ש .קאַטשערגינסקי שרייבט אַזױ וועגן ל'.ס לעצטן עטאַפּ:
ישבת דעם 02טן יוני {1491ן איז אין זאָל פון טעאַטער אויף
דער קאָנסקי גאַס פאָרגעקומען די פּרעמיערע פון ידאָס גרויסע
געווינסי אונטער דער דעזשי פון הענריק שאַראָ .דער זאָל איז
געפּאַקט געווען מיט די בעסטע פאָרע:טיער פון דער יידיעזער
אינטעליגענץ פון גאַנץ ליטע ,וועלכע איז געקומען בייזיין
דעס יום טוב .די פאָרשטעלונג איז אַראָפּ אויסערגעוױינלעך.
סיהאָט ניט גענומען קיין סוף צו די אַפּלאָדיסמענטן פאַר לאַמפּען
(שימעלע סאָראָקער) ,קדשי ,כאַש ,זיידערמאַן ,נחנוה .גראַדנער
און אַנדערע .נאָך דער פאָרשטעלונג איז מען אַװעק אױף אַ
באַנקעט .פאַרטאָג איז מען זיך פאַנאַנדערגעגאַנגען אין די
שטיבער און ..שוין מער ניט איינגעשלאָפן ,ווילנע ווערט באָמ-
באַרדירט .די אַקטיאָרן קערן זיך אום אין טעאַטער ,מען ואַרט
אויף דירעקטיזון ,וועלכע קומען ,ליידער ,ניט אָן
די אַקטיאָרן ,פון וועלכע אַ סך זיינען שוין ניט איינמאָל גע-
לאָפּן פון די דייטשן ,האָבן שױן קיין כח ניט וױייטער צו לויפן
זי בלײבן אין ווילנע .איינער נאָכן אַנדערן ווערן זיי פון די
שטיבער צוגענומען (אָן שום ספק ,לױט אַ מסירה) .יידן ,וועלכע
זינען געווען מיט זי אין תפיסה און זיינען דערנאָך באַפּרײט
געוואָרן ,האָבן איבערגעגעבן אַז לאַמפע האָט אין דער צעלע
כסדר געזונגען דאָס לידל פון יגרויסן געווינסי ;חלום חלמת".
..לאַמפּע האָט דערציילט וי ער האָט זיך געבעטן ביי די ליט-
װוינער זי זאָלן אים אָפּלאָץ און וי יי האָבן איס פון די האָטעל-
.
טרעפ אַראָפּגעוואָרפן .קיינער פון זיי איז שוין פון תפיסה ניט
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אַרױס .אין דער ערשטער שיסונג אויף פּאַנאַר ,יולי  ,1491זיינע,
יי געווען צווישן די קדושים".
ל'.ס זון פון זיין פרוי

רופאַני .,האָט ביים

סוף פון מאָסקװער

יידישן מלוכה-טעאַטער ,דאָרט געשפּילט און פלעגט פאַרטרעטן
בנימין זוסקין אין זיינע ראָלן .ער שפּילט איצט אין רוסישן פילם.
ש .בליאַכער כאַראַקטעריזירט אַזױ ל'.ך:
;לאַמפּעס יטוביהי' אין געווען זֶער האַרציקער יידישער
דאָרפס-מענטש מיט אַ היבש ביסל נגינה .בכלל האָט לאַמפּע
געהאַט אַ גריסע װואַכקייט אַריינצושטעלן אי אַלע זיינע
אויפפירווגען יידישע נגתים .זיין ליבע צו דער פאָלקס-נגינה
האָט ,ווייזז אויס ,איר מקור געהאַט אין זיין חסידישן אָפּשטאַם.
אױף דער בינע און אויך אין פּריואַטן לעבן אין דער געזעל-
שאַפט פון זיינע חברים פלעגט לאַמפּע אָפּט פאַרציען אַ חסידיעזו
זמרל .און אַמאָל ,גאר אַרױסגעשלעפּן פון ערגעץ אַ קליינע מױיל-
האַרמאַניק און זיך פאַרגיין אױף די העכסטע טענער אץ אַ
רוסישן ניגון ,און פלעגט ער זיך צעזינגען ,האָט ער די הענט
פאַרשטעקט אין דער טשופרינע |{און געקאָנט| אַזױ אָפּזיצן שעהן
לאַנג און אַלץ נייע און נייע נגונים אַרױסברענגען
לאַמפּע האָט אין טעאַטער געהערט צו דעם מי אַקטיאָרן,
וועלכע מען האָט אין יענע קרייזן גערופן יגערירטע אויפן קאַסטן.
ער איז אַלעמען געווען באַקאַנט מיט זיינע שפּיצלעך ,סײ אין
לעבן ,סיי אויף דער בינע .איבערהויפּט פלעגט ער זיך אָנהייבן
ינאַריש מאַכױ דאַן ,ווען אין טעאַטער ,בעת אַ פאָרשטעלונג ,פלעגט
קיין עולם נישט זיין .דאַן פלעגט ער אַנבראָקן פעקסטן פון
אַנדערע פּיעסן .ער האָט ,למשל ,אין יטביהף געקאָנט אַרײן-
בראָקן

אַ מאַנאָלאָג פון יאוריאל

אַקאָסטאַי,

אָדער זיך האַרציק

צעלאַכן אין אַ סצענע וואו ער האָט געדאַרפט וױינען אין אַר-
טיסטן-פאַריין איז געווען אַ גאַנצע גרופּע אַקטיאָרן ,וועלכע מען
האָט געהאַלטן פאַר גאַנצע אָדער האַלבע משוגעים .לאַמפּע האָט
זיך אַליין נאָמינירמ פאַר זייער ערן-פאַרזיצער.
אין לאַמפען האָבן בכלל געלעבט צויי פאַרשיידענע יגלגוי
ליםי :דער גלענצנדער אינטער-טרעטאַטאָר פון שלום-עליכמס
יסטעמפעניי ,יטביהי ,ישימעלע סאַראַקערי א'א און גליכַצֵיי-
טיק דער באַזינגער פון דער אונטערוועלט .וױ נאָר ס'האָט זיך
ערגעץ אויסגעפונען אַ פיעסע וועגן גנבים לעבן ,פארפירטע
יידישע טעכטער ,פלעגט לאָמפּע זיך אַרינטאָן מיט ליב א
לעבן ,און טאַקע דערפאַר ,װואָס ער האָט זיך מערסטנס אָפּגע-
געבן מיט אזוינע אויפפירונגען ,האָבן טשוין זיינע ליטעראַרישע
אויפפירונגען פאַרלאָרן ביים בעסערן עולם און ביי די קריטי-
קער זייער צוציונגס-קראַפט .דערפאַר איז לאַמפּע מערסטנס גע-
וען דער קאַסע-גאַסטראָלער און ניט די פאַרקערפערונג פו אַ
בעסערן יידיען טעאַטער .פלעגט ער טאַקע אַרומפאָרן מער אין
דער פּראָווינץ און אין די צענטראַלע שטעט בליזן שפילן אין די
זומער-חדשים ווען מען דאַרף האָבן עפּעס יספּעציעלעסי כדי
אַרייוצוציען דעם עולם אין טעאַטער אַרין אַזױ ,סעזאָן נאָך
סעזאָן ,געפינט זיך לאַמפּע אויס אַ טעאַטער-שלאָגער און פאָרט
מיט דעם אַדוֹ'ך פוילן אין דער לענג און אין דער בריײט.
לאַמפּעס פאַרטרעט :אַ הויכער ,אַ ברייטפלייציקער ,א קיילעכ-
דיקער פּנים ,גרויסע טע:ופרינע און טונקעלע אויגן ,מיט אַ ברייטן
העלן מאַנטל און ווייכע הוט ,אַ שאַליק ,ווויליונגעריש פאַרװואָרפן
אויפן האַלדז ,גאָלדענע סיגנעטן אויף די פינגער און אַ גאַלדע-
נעם פּאָרטסיגאַר אין טאַש".
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פון

לעקץסיטאַן

ש .ע .פון שושנה,
,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער  ,/װאַרשע ,4291 ,צװייטער באַנד ,זו399 .
 ,2ניו יאָרק ,9591 ,דריטער באַנד ,ז,6422 .
יצחק

קאַצענעלסאָן

שלום

--

עליכם און דער אַקטיאָר

לאַמפּע, ,לאָדזשער

טאָגעבלאַט 9 ,/אויגוסט ,9291
נ .מ, -- .טביה דער מילכיקער .אין װאַרשעװער ,סקאלאַ-טעאַטער,
ל,יטבל'ט ' ,װאַרשע,2391 ,43 1 ,
ע  --ם -- .צו דער דערעפענונג פון זומער-סעואָן אין  ,סקאַלאַ -טעאַטער,
אונזער עקספּרעס" ,װאַרשע 5 ,יולי ,2291
ג .ש .גאַדלשטײן  --װאָס מיינע אויגען האָבען געזעהען אין סקאַלאַ טעאַטער,
,יינט ' ,װאַרשץ 7 ,יולי ,3391
ה
,קאַלאַ"-טעאַטער, ,ליטבל'ט",
נ .מ -- .דער ,אורטייל' אין ס

װאַרשע,

נ'

|
,3391 8
ז .אַרטור  --אין געיעג נאָך אַ פּראָבלעם, ,נייע פאַלקסצייטונג ,,װאַרשע,
 0אויגוסט ,3391
,אָמענט ,/װאַרשע 3 ,נאָװ.3391 .
א .גראפמאן  --ביהנע און עסטראַדע ,מ
מ .קיפּניס , --דריי

דיבוקים'

אין  ,סקאַלאַ- ,טעאַטער,

 8נאָוו,2291 ,
,ורבן וילנע" ,ניו יאָרק,
ש .קאַטשערגינסקי  --ח
ר .שושנה-קאַהאַן , --אין פייער און פּלאַמען,,
יאָנאַס טורקאָו  ---פ,אַרלאָשענע שטערן ,בוענאָס
ש .בליאַכער  --א,יין און צװאַנציק און איינער,/

,,היינט',

וארשע,

 ,7491זו,722-622 .
בוענאָס איירעס,9491 ,
איירעס ,3591 ,זו,002"592 .
ניו יאָרק ,2691 ,זז,62-13 .

פּאַלאַנסקי ,ריטא
{אומגעבראכט

געװאָרן

דורך די נאַציס)

אַ טאַלענטפולע אַקטעריסע פון וייסרוסישן יידישן באַװועגלעכן
טעאַטער .,פרוי פון יידישן קאָמפּאָזיטאָר שמואל פּאָלאַנסקי,
אומגעבראַכט געװאָרן אויף אַ טראַגישן אופן אין דער מינסקער
געטאָ,
שׂ .ע .פון יונה ראַדינאָװ.

ווידררעוויטש ,משה-דוד
(געב 81 .יאַנ -- 7681 .קרבן פון די נאַציס}

געבוירן  81יאַנואַר  7681אין וויטעבסק ,װייסרוסלאַנד ,אין אַ
משפּחה פון גרויסן יחוס .נאָך דער חתונה געפּרואװוט מסחר ,אָבער
אָן דערפאָלג .דרייסיק יאָר געווען אַ העברעישער לערער אין װאַרשע.
בעת דער ערשטער וועלט-מלחמה געווען פאַרװאַלטער און לערער
אין די יידישע פאָלקס-שולן אין ריפּין ,דערנאָך אין פּרושקאָו .גע-
,מליץ",
שריבן פּעליעטאָנען ,לידער ,אַרטיקלען ,הומאָרעסקעס אין ה
יודישעס פאָלקסבלאַט", ,היום" אין פּעטערבורג און אין די װאָר-
שעווער טאָנבלעטער ,דער וועג", ,אונזער לעבען" ,אַרױסגעגעבן
די הומאָריסטישע יום-טוב בלעטלעך ,כל בו" און די אײינאַקטערס
איטשע מאיר געהט צו די וואהלען" (ואַרשע, )7091 ,די יודישע
גמינע", ,דער שומר" (געשפּילט געװאָרן) ,געזוכט און נישט גע"
פונען" 2 ,דראַמעס (וואַרשע  )9291וי אויך געקליבענע איבערזע-
צונגען פון תנ'ך.
מלך ראַװויטש כאַראַקטעריזירט אים אַזו;
,משה דוד ווידרעוויטש איז נישט געוועזן קיין שרייבער .ער
איז געוועזן אַ מענטש מיט אַ טאַטאַלער ליסינע ,מיט בכבודיקע
וואַנסעס ,מיט זייער אַן ערנסט פּנים און מיט אױגן ,װאָס האָבן
אַלעמאָל געקוקט וי אַ בראָנזענע סטאַטוע אין וועלכער מען האָט
אַריינגעמאַכט לעבעדיקע ששואַרצע אױגן און זיי מחזן איביק
האַלטן עטאַט ,מחמת זיי זיינען אוגטן פון אַ בכבודיקער סטאַטוע,
װאָס מוז האַלטן שטאַט .אױיך די שטימע פון מ .ד .ווידרעוויטשן
איז געוועזן אַזאַ מין שטימע ,װאָס הערט זיך וי אַ שטימע פן
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יידישן

טעאַטער

אַ מענטש ,װאָס מען האָט אַריינגעפאַסט אין אַ בראָנזענער סטאַ-
טוע ,און זי  --די שטימע  --מח האַלטן שטאַט ,מחמת עס פֿאַסט
|
נישט אַנדערש.
ווידרעוויטש האָט קיינמאָל נישט געשמייכלט .העכסטנס האָט
זיין פנים אַרױסגעברענגט אַן איראָנישן שמייכל פון צייט צו
צייט .געלאַכט האָט ער לחלוטין נישט .סיבות צו דעם נישט-
שמייכלען און נישט-לאַכן האָט ווידרעוויטש געהאַט זײיער אַ סך,
אױף קיין שום יידן נישט געדאַכט .ער האָט געהאַט אַ שטוב
מיט צרות און מיט אַ גייסטיק קראַנקער טאָכטער פאַר אַ צולאָג.
דערצו האָט ער די טאָכטער ליב געהאַט און האָט זי געהאַלטן
אין שטוב .חוץ דעם האָט ער געהאַט נאָך סיבות צום ניעזט
שמייכלען און נישט לאַכן .עס האָט אים פשוט נישט געפּאַסט צו
שמייכלען און צו לאַכן .ער איזן צו שטאָלץ געווען .ער האָט
געשטאַמט פון אַ גרױסן יחוס; פון אַ גאַנצן יובעליר-געשעפט
מיט גאָלדענע יחוס-קייטן ,און חוץ דעם אַלעם האָט ער פשוט
נישט געהאָט קיין הומאָר .געשריבן האָט ווידרעוויטש דוקא
יאָ ,כאָטש איך האָב דאָ אויבן געזאָגט ,אַז ער איז נישט געוועזן
קיין שרייבער .און נישט געשריבן האָט ער ,נאָר געדרוקט אויך
אין די סאַמע גוטע צייטשריפטן פון די אַמאָליקע יאָרן אַפילן
אין יהמליץי ,וױיל געשריבן האָט ער פונקט אַזױי העברעיש וו
יידיש .ווידרעוויטש האָט נישט געשריבן גלאַט קיין דערציילונגען,
נאָר הומאָרעסקן ,און נישט גלאַט קיץ טעאַטער-שטיק ,נאָר
קאָמעדיעס .און קיין הומאָר האָט ער נישט געהאַט ,לחלוטין
נישט .דערמיט דערקלערט זיך מסתמא זיין אַבסאָלוטע דערפאָלג-
לאָזיקייט.
.װידרעוויטש האָט געהאַט אַ װועלט מיט טענות צו דער
וועלט ,נאָר ער איז נישט געקומען מיט זיינע טענות צום ערשטן
בעסטן כדי צו דערהױיבן אַ מענטשן צו זיינעם אַ פאַרטרויענס-
מאַן ,האָט װוידרעוויטש געקאָנט באַזוכן איינעם טאָג ביי טאָג
אַ יאָר צייט ,גלאָט אַזױ-גוט מאָרגן ,גוט יאָר ,ביז ער האָט
דערפילט ,אַז דער מענטש איז שוין ראױ ,אַז ער ,ווידרעוויטע,
דער יחסן ,דער מיטאַרבעטער פון יהמליץ'י ,דער מענטש מיטן
שטייפן ברוסט העמד ,מיטן פאָטערמערדער-קראַגן ,זאָל זיך
פאַר אִים אויסרעדן דאָס האַרץ,
אײינמאָל האָט זִיך ווידרעוויטש צװאַמענגענומען און האָט
אַרויסגעגעבן אַ פולע אויסגאַבע פון אַלע זיינע ווערק .געוועזן איז
דאָס סך-הכל אַ בענדל פון אַ זייטן אַנדערטהאַלבן הונדערט .דאָ
זיינען שוין אַריינגעגאַנגען די פעליעטאַנען ,די הומאָרעסקעס ,זי
אײינאַקטערס-קאָמעדיעס ,די וויצן ,און דער עיקר די פילאָזאָפי-
שע שמועסן מיט עפעס אַן אומבאַקאַנטן קאַנטער-פילאָזאָף ,װאָס
איז געוועזן אַ שטיקל ציניקער .אין דעט קאַנטער-פילאָזאָף האָט
ווידרעוויטש פּערזאַניפיצירט דאָס רשעות פון דער וועלט ,און
ער  --דער פילאָזאָף איז נאַטירלעך געוועזן דער סימבאָל פון
גוטס פון דער וועלט .דאָס ווערק האָט געהייסן יגעזוכט און נישוט
געפונען.
איך וועל קײנמאָל נישט פאַרגעסן דעם טיף -טראַגישן מאָ-
מענט ווען ווידרעוויטש איז צו מיר אַריינגעקומען און האָט מיר
דערציילט ,אַז זיין גייסטיק-קראַנקע טאַכטער ,װאָס איז געוועזן
אַ הויקער ,האָט זיך מיט אַ שעה צוריק אַראָפּגעוואָרפן פון פערטן
שטאָק ,און דאָס הייפעלע ביינער אירס ליגט אױף די שטיינער
פון הויף.
דאָס איז דאָס איינציקע מאָל געוועזן װאָס ער האָט פאַרלאָרן
זיין האַלטונג ,איז צזאָמענגעפאַלן און האָט זיך צעיאָמערטײ".
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צרושים
לויט ב .מאַרק איז וו .געשטאָרבן יאַנואַר  1491אין דער װאַרשע-
ווער געטאָ ,פון הונגער,
וו'.ס געדרוקט פּיעסן:
{ |11מ .ד .ווידרעוויטש
איטשע מאיר צו די וואהלען
אַ בילד פון די וואהלען אין גאסודארסט .דומא אין װאַרשע אָדער,
די יום טובדיגע מנחה.
װאַרשע  151 7091זז,ן
{ }2מ .ד .ווידרעוויטש
די יודישע גמינע
אַ בילד אין איין אַקט פון די װאַלען אין יאָר 8091
װאַרשע  61| 8091זז.ן
|2אן די יידישע גמינע
אײינאַקטער
װאַרשע8291 .
 1מ .ד .ווידרעוויטש
דער שומר
אַ דראַמע אין איין אַקט
,אַציאָנאַל" װאַרשע ( 32 ,4191זז|.
פּערלאַג נ
,יין לעקסיקאָן " ,מאַנטרעאַל ,7491 ,זז,092-982 .
מלך ראוויטש  --מ

חאַסין ,מישא
(געב .בערך  -- 5191קרבן פון די נאַציס}

געבוירן בערך  .5191פאַרענדיקט די מאָסקװער יידישע טעאַ-
טראַלע שול .אומגעקומען אויפן פּראָנט קעגן די נאַציס אין ,2491
ש .ע .פון יונה

ראַדינאָװ.

מאַרמאָ ,נרישא
{געב .בערך  -- 1291קרבן פון די נאַציס}

געבוירן בערד  1291אין אומאַן ,אוקראַינע .אין  7291אַריינ-
געטראָטן אין דער מאָסקװער יידישער טעאַטראַלער שול .אין 1491
 -איין יאָר מיטגעװוירקט אַלס שױישפּילער אין מאָסקװער יידישןמלוכה-טעאַטער .אומגעקומען אויפן פראָנט קעגן די נאַציס אין
האַרבסט ,1491
ש .צ .פון יונה

ראדינאָװ.

סאַפּאָזשניקאָװ ,איזי (איסאַק)
{געב -- 9091 .קרבן פון די נאַציס}

געבוירן  9091אין קיעוו ,אוקראַינע .אין  5291געענדיקט אַן
עלעקטראָטעכנישן טעכניקום .פון  5291ביז  ,1491ווען סאָװויעטנפאַר-
באַנד איז באַפאַלן געװאָרן פון די נאַציס ,האָט ער געאַרבעט אין
יידישן טעאַטער אין קיעוו אַלס פאַרװאַלטער פון עלעקטראַ-
באַלויכטונגס-צעך,
ס .איז פרייוויליק אַװעק אין קריג קעגן די נאַציס ,און זיך
ניט לאָזנדיק נעמען אין געפאַנגענשאַפט ,איז ער העלדיש אומגעקומען
אין ,2491
ש.

צ .פון יונה

ראַדינאָן.

ראַכמאַנאָוו}?{ ,
{קרבן פון די נאַציס}

געבוירן אין קיעוו .אוקראַינע .רעזשיסער פון קיעווער יידישן
מלוכה-טעאַטער ,וואו ער האָט אויפגעפירט אייזיק הובערמאַנס פּיעסע
,אַ גאַסט פון יענער וועלט", ,דאָניע" פון ליפּע רעזניק ,א'א.
אומגעקומען

אויפן

ש .ע .פון יונה ראַדינאָו,

2403

פראָנט

אין קאַמף

קעגן

די

נאַציס.

באַנד

שלאַקמאַן ,שלמה
{אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן אין לובלין ,פּױלן .פאָטער  --אַ שניידער .לויט זלמן

קאָלעשניקאָוו ,האָט ער אויך ,דאַכט זיך ,געאַרבעט ביי שניידעריי.
פון דער פּריסטער יוגנט געווען שטאַרק צוגעבונדן צום טעאַטער

בבחינת שלום-עליכמס ,פאַרשלעפּטע קרענק" .פאַר דער צווייטער

וועלט-מלחמה האָט ער חתונה געהאַט מיט אַ ,שטיקל" אַקטעריסע
רבקה פּאָגאָדאַ (געבוירן אַרום ווילנע) .בעת דער מלחמה האָט ער
מיטגעשפּילט אין באַװועגלעכן יידישן מלוכה-טעאַטער און פאַר-
בליבן מיט דער פאַמיליע אין סלאנים .על פּי נס איז ער געראַטעװעט
געװאָרן בעת דער ליקװידאַציע פון סלאָנימער יידנטום און איז אָנגע-
קומען אין דער ביאַליסטאָקער געטאָ ,וואו ער האָט איבערגעגעבן
דעם אַקטיאָר קאַלעשניקאָוו ,אַו ער האָט געזעען פירן הינטער סלאָ-
נים אין אױטאָמאָבילן די אַקטיאָרן מאַקסימאָװ-פּאָקאָי ,יחיאל
אַייזענבערג א'א ,וועלכע מ'האָט שפּעטער ,מיט אַנדערע יידן ,אויסגע-
שאָסן און אַרײנגעװאָרפן אין די צוגעגרייטע גריבער.
ש .איז שפּעטער פאַרשוואונדן פון דער ביאַליסטאָקער געטאָ.
זיין שוועסטער ,וועלכע האָט געאַרבעט אויסער דער געטאָ .האָט

איבערגעגעבן קאָלעשניװאָקן ,אַז אַ באַן-אַרבעטער ,אָנגעטאָן אין באַן"
אַרבעטס-קליידער ,האָט איר געבעטן אָפּגעבן אים אַ גרוס פון אים.
פון דעמאָלט אָן האָט ק .פאַרלאָרן דעם קאָנטאַקט מיט אים .ש'.ס
פרוי איז געכאַפּט געװאָרן פון די דייטשן און דערשאָסן געװאָרן
מ'זאָגט ,אַז ער האָט געאַרבעט אויף דער אַרישער זייט אַלס באַן-
אַרבעטער,
מ .נאָדעלמאַן שרייבט ,אַז ש .האָט פריער געשפּילט מיטן באַ-
וועגלעכן יידישן טעאַטער אין מערב:װייסרוסלאַנד אין גראָדנע,
שפּעטער אין סלאָנים ,און באַלד אין די ערשטע טעג פון דער
דייטש-סאָוויעטישער מלחמה איז ער אַריינגעפאַלן צו די נאַציס
אין די הענט,
דער היסטאָריקער ב .מאַרק שרייבט:
;אין דער רעטונגס-עקספּעדיציע ,װאָס איז אָרגאַניזירט גע-
װאָרן אויף דער אַרישער זייט כדי אַרויסצופירן פון געטאָ דורך
די קאַנאַליזאַציע-רערן אויך דעם שטאַב פון דער יידישער קאַמף-
אָרגאַניזאַציע מיטן קאָמענדאַנט מרדכי אַנילעויטש ,האָט זיך
אויך באַטײליקט שלמה שלאַקמאַ ,אַ יידישער אַקטיאָר פון
וגעקומען קיין װואַרשע ,אַ פּנים קיין| ביאַליסטאָק ,פיגורירט
אַלס סטעפאַן קאָלושקאָ ,פּסעוודאָנים ,קאָלעיאַזש" (באַן אַרבע-
טער) .די רעטונגס-עקספעדיציע איז געקומען צו שפּעט אױף
מילע  .81דער בונקער איז שוין געווען אויפגעריסן זיי האָבן
אָבער אַרױסגעפירט פון די קאַנאָלן אַ צוייטע גרופע פון דער
קאַמף-אָרגאַניזאַציע ,װאָס איז באַשטאַנען פון  43באַװאָפנטע
געטאָדקעמפער".

שעפטל זאַק באַמערקט דערצו:
;דער אַקטיאָר-קעמפער שלמה שלאַקמאַן ,וועמען איך האָב
גוט געקענט ,איז נישט געווען קיין ביאַליסטאָקער ,וי ב .מאַרק
גיט אָן ,נאָר אַ לובלינער (אָדער פון אַ שטעטל ביי לובלין) .אויף
יעדן פאַל נישט קיין ביאַליסטאָקערײ.
ש .איז אומגעקומען

אין געטאָ.

מ .צ .פון זלמן קאַלעשניקאָװ ,ש .ע .פון שעפטל זאַק.
ב .מארק , --אױפשטאַנד אין װאַרשעװער געטאָ" ,װאַרשע,3691 ,
מ ,נודעלמאן , --יידישע שריפטן".
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פון

קאווא .,שלמה-לייב
מ{שה-יוסף דיקשטיין |
{געב -- 9881 .אומגעבראַכט

געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  9881אין קאָצק ,פּױלן .פאָטער- ,אַן אייניקל פון לייזער
סוכאָװאָליער ,איינער פון די רייכסטע יידן אין פּױלן אַן אָנגע-
זעענער בעל הבית אין שטאָט און אַ גרויסער מקורב פון ביאַלער
רבין ר' יעקב-יצחק ,איז יונג געשטאָרבן ,און ווען ק .איז אַלט 7
יאָר ,באַזעצט זיך די מוטער מיט די קינדער אין װאַרשע ,וואו ער
איז בלויז אַ קורצע צייט געגאַנגען אין חדר און שפּעטער געװאָרן אַן
אױיטאָדידאַקט .נאָך אַלס יינגל פון  41יאָר אָנגעהויבן זיין ליטעראַרי-
שע טעטיקייט און אין  5091זיך אָנגעהויבן דרוקן אין סאָקאָלאָװס
,טעלעגראַף" ,דערנאָך רעדאַקטירט די זאַמלהעפטן ,נייע צייט" ,וואו
א'פּ מ .װאַנװילד פֿאַרעפנטלעכט ער אַ קריטישן אַרטיקל קעגן
שלום-עליכמס ראָמאַן ,דער מבול" .פון  9091ביז  2191געװוען
פּרצס פּערזענלעכער סעקרעטאַר און אונטער פאַרשײידענע פּסעװ-
דאָנימען אין אַ ריי פּעריאָדישע אױיסגאַבן געדרוקט איבערזעצונגען,
פּאַמפלעטן ,אַרטיקלען ,רעדאַקטירט דאָס זאַמלבוך פאַר פאָלקלאָר
און פילאָלאָגיע ,ביי אונז יודען" ,געשריבן אַ סך פאָררעדעס צו
װויסנשאַפּטלעכע ביכער אויף יידיש ,איבערזעצט לודוויג יאַקובאָווס-
קיס ראָמאַן ,ווערטהער דער יוד" ( )2191און אַרױסגערופן אַ גרויסן
ּ,סיידא קונסט און פּסיידאיקריטיק" (לאָדז,
טומל מיט זיין בראָשור פ
 24 ,1זז ).וועגן אַנסקיס ,דיבוק" און דעם רעזשיסער דוד הערמאַן,
אָננעמענדיק אַ פאַרקערטע שטעלונג לגבי דעם אוניסימאָ פון לויב-
געזאַנגען אין דער גאַנצער יידישער פּרעסע.
ק .איז אַ געוויסע צייט געווען װיצע-פאָרזיצער פון פאַריין פון
די יידישע ליטעראַטן און זשורנאַליסטן אין װאַרשע ,פאָרזיצער
פון זיין פּראָפּעסיאָנעלן ראַט און מיטגרינדער פון דער ,ײדישער
געזעלשאַפט צו פאַרשפּרײטן קונסט",
ק .האָט זיך געפונען אין דער װאַרשעװער געטאָ און איז העכסט-
וואַרשײנלעך דאָרט אומגעקומען.

מלך ראַוויטש

כאַראַקטעריזירט

אים

אַז:

זיין פולער נאָמען איז שלמה לייב קאַװאַ .אָבער דאָס איז
נאָר אַ פסעוודאָנים .זיין אמתער נאָמע משה יוסף דיקשטיין.
מען קען אים אויך גאַנץ גוט אונטערן פּסעװודאָנים :מ .װאַנ-
ווילד .חוץ דעם האָט קאַוואַ געשריבן אונטער צענדליקער פסעוו-
דאָנימען ,איינער וױלדער פון אַנדערן ,װאַנווילדער ..אָבער
קיינער האָט קיינמאָל נישט געוואוסט װוי ער הייסט .אַלע האָבן
געוואוסט ,אַז קאַואַ איז קאַװאַ .אונטער דעם פּסעװודאָנים ,אָן
שום פאָרנעמען ,האָט מען אים סמאַביליזירט .דאָס איז ניעזט
נאָר געװאָרן זיין נאָמע .דאָס איז געװאָרן אַ שס דבר אין די
ליטעראַרישע קרייזן אין ואַרשע .קיין גרויסע פּאָפּולאַריטעט
בייס עולם האָט קאַװאַ נישט געהאַט ,נישט געקוקט אױף די
צענדליקער נעמען און פּסעוודאָנימען זיינע .נישט געקוקט אויף
צענדליקער אָנהײבן אױף צענדליקער געביטן האָט ער זייער
װייניק געשריבן ,און ,דער עיקר ,זייער װײיניק ,כמעט גאָרניסט
צוזאַמענגענומען אין ביכער.
אַ קליין געוואַקסענער ,נישט קיין גרויסער גיבור ,אָבער אַ
גאַנץ עס קשה עורף פאַר זיך .ברילן אויף אַ דין מעשן שנירעלע

205

יידרישן

טעאַטעו

פאַרזיכערט זיי זאָלן נישט אַראָפּפאַלן .אין דער לינקער באַק איז
געוועזן אַ סימן פון אַ טיפער וואונד ,פון אַ קינבאַק אָפּעראַציע.
דאָס האָט אויך אַפעקטירט אַביסל זיין אויסשפראַך .ער האָט זיך
שטאַרק געמיט דאָס גובר צו זיין .זיין פנים-מום האָט אים
שטאַרק װײי געטאָ ,געלײיגט אַ חותם אױף זיין גאַנצן וועזן.
דער עיקר האָט אים געאַרט די סיבה פון דעם מום ,און די סיבה
איז געוועזן אָרעמקײט אין דער פריער יוגנט .אַ קליינע אָפּע-
ראַציע װאָלט דאָס אַלץ אויסגעמיטן אָבער אַ קליינע אָפּעראַציע
האָט מען געמזט אַלין באַצאָלן ,האָט מען שוין געמוזט װאַרטן
ביז עס איז נויטיק געוועזן אַ גרויסע אָפּעראַציע כדי דאָס עפי-
טאָל זאָל עס מאַכן קאַוואַ האָט דאָס קיינמאָל דער געזעלשאַפט

נישט פאַרגעסן ,אײיביק גענומען נקמה פון עפּעס אַן אומזיכט-
באָרן פאַנטאָס.
קאַװואַ האָט אייביק געהאַט זייער אַ סך צייט .פון װאַנעט ער
האָט אַזויפיל צייט גענומען ,וױיסט קיינער נישט .ער פלעגט
אַ סך לעזן ,נישט ויניק פון דעם געלעזענעם  --פאַרגעדענקן
דער עיקר פלעגט ער לעזן ענציקלאָפּעדיעס .אָט האָט ער ,למשל,
היינט גרינטלעך געלעזן און פאָרגעדענקט דעם ענציקלאָפּעדיע-
אַרטיקל וועגן פירדוסי ,דעם פּערסישן דיכטער .או אַז געלעזן
האָט ער שוין געלעזן אין עטלעכע ענציקלאָפּעדיעס אן אין
עטלעכע שפּראַכן אַרום די ערשטע שעהן פו נאָכמיטאָג האָט
ער זיך באַויזץ אין שרייבער-פאַריין .מען פלעגט גערן פאַר-
ברענגען אין זיין געזעלטאַפּט ,ווייל אין זיינע רייד ,װאָס האָבן
אײביק אַטאַקירט אַלץ און אַלעמען ,האָט מען זיך געקאַנט אַביסל
קילן די געבליטן .אָנגעלאָדן היינט  --למשל  --מיט פירדוסי-
וויס ,האָט שוין קאַװאַ אַזזי געדרייט דעם שמועס ,אַז מען זאָל
רעדן וועגן פירדוסי ,און דאָ איז ער פּלוצלינג אַרױס מיט זיין
גאַנצן פירדוסי וויסן .קיינער האָט זיך נאַטירלעך איף דעם
טריק נישט געכאַפּט ,סיידן וושן עמעצער װאָלט צופעליק אויך
פונקט היינט געלייענט אין דער ענציקלאָפּעדיע וועגן פירדוסי,
אָבער דאָס װאָלט געדאַרפט זיין אַ היפּט-טרעפער".
אין זיין שװאַכקײט צו שפּילן די ראָל פון אַ בקי און אַ גרויסן
ידען ,האָט ק .זיך גאַנץ אָפט נישט אָפּגעהיט פון גוומאות אָדער
אַפילו פון אַ בפירושן ליגנט .אַזױ גיט איבער זלמן זילבערצווייג
פאָלגנדיקן עפּיזאָד ,וועלכן ער האָט געהערט אין װאַרשעװער יידישן
ליטעראַטן-פאַריין וועגן ק.
יאיינער פון די געסט ,װאָס פלעגן פון צייט צו צייט אַרײן-
קומען אין פאַריין ,איז געווען דער פוילישער ליבעראַלער גע"
לערטער און פילאָלאָג פּראָפּעטאָר באָדוען דע קורטענעי .קאַואַ
פלעגט אָפּט מיט אים שמועסן ,און איינמאָל האָט ער אים גע-
זאָגט ,אַז ער האָט נאָר װאָס געליענט אַ בוך אין וועלכן מען
ווייזט אָן אויף דער ענלעכקייט צווישן בולגאַריש און העברעיש.
דער ענין האָט דעם פּראָפּעסאָר זייער שטאַרק פּאַראינטערעסירט
צוליב דעס וייטן אָפּשטאַס און אָפּצװוײיג פון די צוױי שפּראַכן,
און ער האָט געפרעגט אויפן נאָמען פון בוך ,זיין מחבר און דעם
פאַרלאַג .קאַװאַ האָט אים געגעבן אַלע גענױע פרטים .פּראָפ.
קארטונעי ,וועלכער האָט געהאַט זיין בוך-צושטעלער ,האָט יענעם
באַלד אָנגעפרעגט וועעץ דעם בוך און עס בײ אים באַשטעלט,
און ,נאַטירלעך ,אין אַ געוויסער צייט אַרום באַקומען דעס ענט-
פער ,אַז לא היהת ולא נברא :נישט עס איןז דאָ אַזאַ בוך ,ניט
אַזאַ מחבד ,און נישט אַזאַ פאַרלאַג .דאָס האָט דעם פּראָפּעסאָר
זײיער שטאַרק פאַרדראָסן און ער איז ספּעציעל אַרויפגעקומען
אין ליטעראַט-פאַרײן דערלאַנגען אַ חלק קאַװאַן ,אָבער אַזױ
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פסדושים
װי ער האָט אים דאָרט ניט געטראָפ ,האָט ער געזאָגט צו די
שרייבער :איר וױיסט ,מיינע הערן אָט דאָס קליינע קאַוועלע
{אַ װאָרט-שפּיל אויף אַ קערנדל קאַווען איז אַ גאַנץ גרויסער
בלאָפּערײ.
אַן אַנדערע

איבער
מלך

ווערסיע

פון אַן ענלעכער

דער שריפטשטעלער
ראַוויטש

אפרים

געשיכטע

ועגן

ק .גיט

שרייבט:

,אויף אַלץ איז קאַוואַ געוועזען  --אַזױ האָט ער געזאָגט --
אַ גרויסער פאַכמאַן .אויף קונסט ,אויף פילאָלאָגיע ,אוױיף פאָלק-
לאָר ,אויף טעאַטער ,אויף ליטעראַטור דאָך אוודאי און אוודאי.
און אַז ער האָט זיך פאַרלייגט ,האָט ער געקאַנט אימפאָנירן אין
איין שיינעם טאָג  --און ער איז שוין דעמאָלט קיין יונגער-
מאַנטשיק

נישט

געוועץ

--

האָט

ער

אַזױ

יונגערמאַן..
ער
איז

פון

פרױידן

האָט

איז קאַפּאַבל

געווען

אַ זאָג צו טאָן וועגן

געווען

קונסט

או

צו גרויסע

יטאַלענטירטי..
אַן ערנסטער
פאָדערונגען

איבערהויפט

ער

איז

קאַווע

קריטיקער,
פאַר דער

געווען

כאָטש

דאָזיקער

נישט

געהאַלטן
אַז ער

שעקספּירן

א ליבהאָבער

צו שטרענג

פן

און מיט

וועלט".

אין זיין בוך ,יידישע שרייבער אין דער היים" ווידמעט אפרים
קאַגאַנאָווסקי זייער אַ סך פּלאַץ צו קאַװאַן און שילדערט אין אָן אַ

קאַגאַנאָוסקי

אימפאַנירט

באַנד

אַ בילד"-

שעור עפּיזאָדן זיינע אַװאַנטוריסטישע האַנדלונגען .צווישן אַנדערס
שרייבט

ער:

-.אָט דעם פּסשודאָנים ,װאַנווילדײ האָט קאַוואַ געהאַלטן
וי אַ שטראָף געווער ,מיט וועלכן ער האָט זיך געגרייט איבער-
צופאַלן אַ גאַנצע ריי זיינע שונאים שרייבער ,יידישע און נישט-
יידישע .ער האָט געשראָקן מיט רעוויזיעס איבער גרויסע און

שיינער עװואַרצחנודיקער מיידל ,זיינער אַ וייטער קרובה ,אַז
זי האָט מיט אים זיך אויף אייביק פאַרבונדן און אים געקוקט אין
די אויגן אַריין ווי אין די אויגן פון אַ גאָט .יעדעס ואָרט קאַװואַס-
אַ באַפעל ,און אַ קלוגער באַפעל דערצה

קאַוואַ אי} נישט אַזױפיל געוועזן אַ שריבער בכתב ויפל
מער בעל פּה .זיין שניידנדיקע קריטיק האָט געהאַט איר ווירקונג
 -הינטער די קוליסן .מען האָט אַביסל מורא געהאַט פאַר אים,און אַוועקצומאַכן מיט דער האַנט איז ער אויך נישט געועזן
נאָר ער האָט נישט געשריבן ער האָט כמעט נישט געשריבן.
ער האָט דער עיקר געפּלאַנעוועט .אין רייזענס לעקסיקאָן איז
אויסגערעכנט אַ גאַנצע געניאַלע ביבליאָטעק ,װאָס קאַוואַ פּלאַנט
|
אויפצועזרייבן.
קאַוואַ האָט געצויגן זיין ששרייבערישן יחוס צו דער פרץ-
גאָלדענער תקופה .אַ טשודאטשנע ווילדגראז פון פרצס ווונדער-
לעכן גאַרטן און דאָך האָט ער באַלאַנגט צו פרצס גאָרטן
פאָרשטעלן זיך די װואַרשעװוער ליטעראַרישע סביבה אָן קאַואַן
איז גאָרנישט מעגלעך".
יצחק װאַרשאַװסקי (י .י .באַשעװיס| שרייבט:
וי אָרעם קאַװאַ איז געווען ,אַזו איז ער שטענדיק געווען
אַנגעטאָן לייטיש ,זויבער ,פאַרפּוצט .װוי קליין סיזיינען געווען
זיינע פאַרדינסטן ,האָט ער ליב געהאַט צו קויפן זעלמענע בי
כער ,אַנטיקן .ער האָט געהאַט אין זיין ביבליאָטעק יאָפּאַנעזיעזע
ווערק געדרוקט אויף זייד .ער האָט געהאַט ביכער אױיף כינע-
זיש.

װי

קרום

סיאיז

געווען

זיין מױל,

איז

נאָך קרימער

געווען

זין שכל .דער דאָזיקער קאַװאַ איז ניט געװען קיין וויסנ-
שאַפּטס-מענטש ,נאָר אַ דילעטאַנט ,אַ ליבהאָבער פון וויסנ-
שאַפּט ,אָבער עפעס פו אַ ספעציעלן סאָרט ,ער האָט געמאַכט
צו נישט די גרויסע .ער האָט אַלץ געאורטיילט פון זיין אייגענעם
שטאַנדפונקט ,זיך נישט גערעכנט מיט קיין שום אױטאָריטעט
ער האָט געהאַט וועגן אַלץ אייגענע מיינונגען און אויך אייגענע
שטימונגען ,אוב מיקאָן זיך אַזױ אויסדריקן ..ער האָט געהאַט
אַ קרומען קאָפּ ,אָבער אַ שאַרפן .ער איז געווען אַ צייט אַ סעק-
רעטאַר ביי פּרצן .ער האָט גערעדט מיט אױטאָריטעט .ער האָט
אָפּט זיך געמאַכט לעכערלעך און מיהאָט אױס אים געלאַכט,
אָבער ער האָט אַרױסגעװיזן אַ סאָרט סטאָאישע גלייכגילטיקייט
צו די שטעכווערטלעך און די שפּאַסן פון אַנדערע .ער האָט
געטראָגן דעם מאַנטל פון וויסן מיט אַן אומהיימלעכער ווירדע.
..קאַוװוע איז געווען אַ מענטש פון 'יאַנדערסטעיטמענט .ער
האָט געקאָנט אַ זאָג טאָן ,אַז אײַנשטיין איז אַן אינטעליגענטער
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ש .ל .קאַואַ
קאַריקאַטוריסטיעיץ
צייכענונג

פון מ ,אַפּעלבױים

באַרימטע שרייבער און װוערק ,וועלכע ער האָט באַדאַרפט אָפּי
װישן פון דער וועלט מיט איין אַרטיקל. .גערעדט האָט קאַוואַ
נאָר יידיש .איך האָב אים פאַר פיל יאָרן נישט געהערט אים-
רעדן קיין װאָרט אין די דעמאָלטיקע שפּראַכן פונם לאַנד :פוי"
ליש אוו רוסיש .אָבער אין זיינע גרויסע קעשענעס האָבן זיך
שטענדיק געפונען ביכלעך גראָד אין דער דייטשער שפּראַך..
קאַוואַ האָט געקאָנט נעמען געלט ביי פרעמדע און צופעליקע
מענטששן ,פאַרזיכערנדיק ,אַז מאָרגן באַדאַרף ער באַקומען אַ
גרויסע סומע פאַר עפעס אַ פאַנטאַסטישער ליטעראַרישער אַר-
בעט ,װאָס מען האָט ביי אים באַשטעלט ,און דאָס מערקווירדיקס-
טע איז געווען ,אַז ער האָט געקריגן.
וען מען האָט קאַװאַן אָפּגעזאָגט צו באָרגן געלט ,איז ערגעווען זייער פּאַרוואונדערט .ער האָט אַליין געגלייבט ,אַז ער וועט
גיך צוריק אָפּגעבן ,און ער האָט נישט פאַרשטאַנען װי אַזױ
יענער קאָן צוייפלען דערין
...קאַוואַ איז אין דער דעמאָלטיקער גרופע געווען דער ,מי-
ניסטער אָן אַ טעקעײ ,װאָס האָט געהאַט צו זאָגן בי יעדן ליטע-
ראַרישן עני; נישט נאָר ער האָט געהאַט צו זאָג ,נאָר ער איז
צומאָל געווען דער דיקטאַטאָר ,האָט אָנגעװאָרפן זיין ווילן דעס
גאַנצן קרייז .קאַװואַ איז געווען גייסטרייך .ער האָט אױף זיין
אופן פאַרשטאַנען ליטעראַטור .דער עיקר האָט ער געווירקט
מיט זיין אויטאָריטעטיון טטיל פון רעזן ,ואָס האָט נישט צוגע-
לאָזט קיין שום קעגנערשאַפּט .דאָס האָט זיך באַצױגן צו יעדער
צווייג פון קונסט און וויסנשאַפט ,וואו קאַװואַ האָט זיך געפילט וי
אומעטום ,אין דער היים .גערעדט האָט קאַװאַ קורץ און זיכער.
דערביי האָבן זיינע ערנסטע אױגן געהאַלטן יענעם אונטער
זיײיער קרעפטיקן גלאַנץ ,װאָס מיזעט אָפּט ביי מאַניאָקאַלישע
408

הילעססיקאָן

פון

מענטשן .ער איז געווען זייער אייפעריק צו זיין אָנזען ,און האָט
זיך געפילט געטראָפן פון יעדער דערוידערונג.
.ער

איז געווען פאַרגלויבט

אין זיין אויסגעטראַכטער

ר
עַ ט
יידישן ט עא

נעלקען ,משה
{געב -- 1091 .אומגעבראכט

געבוירן  1091אין לאָדזש ,פּױלן
געענדיקט די העברעיש"-פּױלישע גימנאַזיע
פון דר .ברוידע .אַ צייט שטודירט אין דער
װאַרשעװער אוניווערזיטעט און אין אַ
דראַמאַטישער שול .געווען טעטיק אין
|
דער לינקער פּ'צ-יוגנט -באַוועגונג,
אין  7291געווען איינער פון די מיט-
גרינדער פון משה בראָדערואָנס קלין
קונסט-טעאַטער  אררט" ,וואו ער האָט זיך
א|ויסגעצייכנט אַלס מיטשפּילער ,זינגער

וועלט,

װאָס האָט אים געגעבן מער וי די ווירקלעכע ,וועלכע ער האָט
נישט

געהאַט,

האָט

און ער

די

געשיצט

אױיסגעטראַכטע

וועלט

זיינע מיט אַ מאַניאַקאַלישן כח .קאַוואַ האָט נישט געװאָלט קיינעם
אָ.פּנאַר ,אַ חוץ זיך אַלֵייןי.
ש .ע .פון זלמן זילבערצווייג,
זלמן רייזען , --לעקסיקאַן

פון דער ידישער

ליטעראַטור  ,וילנע,9291 ,

דריטער באַנד ,זו,604:204 .
מלך ראַװיטש ,, --מיין לעקסיקאָן ' ,מאַנטרעאַל ,7491 ,זו,86'66 .
אפרים קאַגאַנאַװסקי , --יידישע שרייבער אין דער היים ,,פּאֲריז,6591 ,
זד.ד,0171
פארו  ,נ .י51 ,.
יצחק װאַרשאװסקי  --כון דער אַלטער און נייער היים,, ,
מאי ,4691

ראַזען ,אברהם ,דר,
{געב 62 .דעצ -- 3981 .אומגעבראַכט

געװאָרן דורך די נאַציסן

געבוירן  62דעצעמבער  2981אין יאַסי,
רומעניע .עלטערן  --סוחרים .געלערנט
| אין חדר ,דערנאָך אין די יידישע שולן
פאַר יוגנט .געענדיקט אַלס דאָקטאָר מע"
דיצין אין יאָסי און פּראַקטיצירט אין
|
פּאַריז ,פראַנקרייך,
זייענדיק אַ לערער ביי בראָנשטײן אַ
מיט-דירעקטאָר פון יידישן טעאַטער ,האָט

ד' .אָנגעשריבן ,צוזאַמען מיט דר ,הערמאַן

|און קאַנפעראַנסיע.
נ .דעביוטירט אין  4291*3291מיט לידער אין פּראָזע אין דער
,ויז רויט" ,דערנאָך אין פאַרשיידענע פּעריאָדישע אויס-
זאַמלונג ט
גאַבעס .אַ צייט אויך געווען לערער אין דער באָראָכאָװ-שול און אין
מאָדערנע חדרים אין לאָדוֹש.
אַריינגעטריבן געװאָרן אין דער לאָדזשער געטאָ און דאָ
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פון ,יידיש-קענטניש" און אויף די לערער-קורסן .אױגוסט ,4491
בעת דער ליקװידאַציע פון לאָדזשער געטאָ ,האָט מען אים דע.
פּאָרטירט קיין אָשװיענטשים און דאָרט האָבן אים די נאַציס
אומגעבראַכט.
;לעקסיקאָן פון דער גייער יידישער ליטעראַטור ,/,ניו יאָרק ,5691 ,זעקסטער
באַנד ,זז,6627562 .

קאָרנבלום ,די מעלאָדראַמע אין  3אַקטן
,לטערנס זינד" ,װאָס איז אין נאָװועמבער 0291
מיט אַ פּראָלאָג ע

אויפגעפירט געװאָרן אין יאַסי ,אין טעאַטער ,ליריק" דורך ח .מ,
סעגאַלעסקאָ (מיט צילע גאָלדענבערג ,איצקאָװויטש ,ח .מ .סעגאַלעס-
קאָ ,גיזעלאַ-שװאַרץ א .א ,).און שפּעטער אין ראָוונאָ (פּוילן); די
מיסטישע טראַגעדיע אין  2אַקטן ,גרעסער זי עברה" (אויפגעפירט
דורך רינצלער אין יאַסי אין ,ליריק"-טעאַטער (מיט לאַזניק ,זאָלאָ-
טאַראָוו ,משה-יעקב גאָלדענבערג ,העלער ,א .א,.
ראַזע העלער גיט איבער ,אַז ר .האָט אויך פאַרפאַסט די פּיעסע
,וישן טאָג און נאַכט אויפן אַלטן פעלד" ,און דער אינהאַלט איז
צ
לפי ערך אַזעלכער :אַ פרוי פאָרט דורך אַ װאַלד .מיט אַמאָל באַפאַלן
זי גזלנים ,זיינען זי מאַנס .זי געבירט אַ יינגעלע און שטאַרבט ביים
געבורט ,אין דער פּיעסע האָבן געשפּילט ברוך רינצלער ,יעפים
גאָלדענבערג ,ראָזע און איציק העלער ,משה און חייקע לאַזניק.
בענאָ װאַכטעל שרייבט אין ,אַלמאַנאַך פון דער יידישער טרי-
בונע" פאַרן יאָר תרצ'ח

( )7291וועגן ר'.ס לעצטעש אַקטיװױיטעטן:

אין די  02ליטעראָרישע זיצונגען ,וועלכע די ווידער-אויפ-
געלעבטע יאַסער ,טױבנהאַלעײ האָט אָפּגעהאַלטן אין די יאָרן
 6אוו  ,7391האָט מיטן בעלעטריסטישן טײל אָנגעפירט מיט
אַ באַזונדערן טאַלענט דער פריינט דר .א .ראָזע ,וועלכער ,וו
קיין שום אַנדערער ביז היינט ,האָט נישט אַזױ אינטערפּרעטירט
די װערק פון אליעזר עזטײינבאַרג ,שלום-עליכם ,פרץ און

אַנדערע".
בעת דער צווייטער וועלט-מלחמה ,ווען די נאַציס האָבן באַזעצט
רומעניע און אַרױסגעשיקט די יידן ,איז ר .אומגעבראַכט געװאָרן
אין זומער  1491אין די דערשטיקונגס-באַנען יאַסי -פּאָדאָלאַי,
מ .ע .און מ .ע .פון ראָזע העלער.

ש .ע .פון יוליאַן שװאַרץ.

124109
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בלום ,חנה

{נה-בלומע צענציפּער |
ח
{געב0 .

 --+אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  0091אין ריגע ,לעטלאַנד ,אין אַ שניידערישער מש-

פּחה .פרי אַרױסגעװיזן אינטערעס צום יידישן טעאַטער,
לוט יונה ראַדינאָוו געװען אַ צאַרטע יידישע באַלעבאַטישע
טאָכטער ,נישט פאַרהייראַט ,אַ טאַלענטפולע אַרטיסטין אין ריגער
יידישן טעאַטער,
'
ב .איז גרויזאַם פאַרטיליקט געװאָרן דורך די נאַציס אין
ריגער געטאָ,
ראַדינאָו,

ש .ע .פון יונה

| מוראק ,יאָסל
{געב .בערך  --- 1291קרבן פון די נאַציסן
געבוירן בערך  1291אין מינסק ,װייסרוסלאַנד .אין  7391אַריין-
געטראָטן אין דער מאָסקװוער יידישער טעאַטראַלער שול .אין 7291
געשפּילט אַלס אַקטיאָר אין מאָסקװער יידישן מלוכה-טעאַטער.
אומגעקומען אויפן פראָנט קעגן די נאַציס אין האַרבסט ,1491
ש .ע .פון יונה ראַדינאָו.

טעפנער ,װאָלם
|

{קרבן פון די נאַציסן

ברודער פון די אַקטיאָרן קאַרל און אַדאָלף .געשפּילט אויף דער
יידישער בינע אין רומעניע ,איז אין  ,2491בעת דער עװאַקואַציע,
אױיסגעגאַנגען אין סאַמאַרקאַנד,
זיין טאָכטער לאהקע (ליא) שטערלינג איז צוריקגעקומען פון
דער עװאַקואַציע ,האָט געשפּילט אין רומעניע ,גאַסטראָלירט אין
מדינת ישראל.
ש .ע .פון יוליאַן שװאַרץ,

2210

לצ{דושים
ריע

באַנד

סא

קאַהאַן .,ישראל ן-אברהם |

מיטן נאַכט איבער פינצטערע
כדי די ליײיענער

{געב 91 .סעפּ -- 8881 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געשראָקן

געבוירן  91סעפּטעמבער  8881אין
גאָלדינגען .,קורלאַנד .יונגערער ברודער
פון לאַזאַר .באַקומען אַ יידישע און אַלגע-
מיינע דערציונג .אין עלטער פון  71יאָר
אָנגעהױבן קאָרעספּאָנדירן אין ,הזמן"
און אין פּעטערבורגער ,פריינד"6091 .
 -געקומען אין װאַרשע ,געװאָרן סעקרע-טאַר פון ,וועג"-רעדאַקטאָר צבי פּרילוצ-
קי ,דערנאָך נאַכט-רעדאַקטאָר פון דער
צייטונג -- 7091 .געװאָרן מיטאַרבעטער
פון דער ערשטער יידישער צייטונג אין באַלטישן געגנט ,די נאַציאָ-
נאַל צייטונג" .צוריקגעקומען אין װאַרשע ,באַטײליקט ער זיך אין
מ .ספּעקטאָרס ,פרייטאָג" און ,אונזער לעבען".
אין  8091באַזעצט זיך ק .אין לאָדזש און ווערט אַ רעדאַקציע-
מיטגליד פון ,לאָדזער טאַגעבלאַט" -- 2191 ,איז ער אַ מיטגרין-
דער פון דער צייטונג ,נייעס לאָדזער מאָרגענבלאַט" .פון  6191ביז
,אָדזשער פאָלקסבלאַט" ,דערנאָך
 0געווען מיטרעדאַקטאָר פון ל
,אָדזשער פאָלקסשטימע" -- 3291 .מיטגרינדער און ביז יולי 4291
ל

,ייעס פאָלקסבלאַט" ,דערנאָך רעדאַקטאָר פון אַ
רעדאַקטאָר פון נ
קורץ-טערמיניקע טעגלעכע צייטונג ,אידישער קוריער" .זינט אָנהײיב
ווידער שעף-רעדאַקטאָר פון באַנײיטן ,לאָדזער טאַגעבלאַט".
6
ק .האָט אויך רעדאַקטירט אייניקע װאָכנבלעטער און פּאַך-
אָרגאַנען ,האָט קאָרעספּאַנדירט אין פאַרשיידענע יידישע צייטונגען
אין פּױלן און אויסלאַנד אונטער פאַרשיידענע פּסעװדאַנימען ,גע-
דרוקט אין צייטונגען ראָמאַנען און דאָרט אויך אָפּגעדרוקט זיינע
איבערזעצונגען פון װערעסאַיעװוס ,אויפן קריג" ,בענואָס ,אַטלאַנ-

טידאַ" ,היינץ-עווערס

,אַלרױנע? און ס .יושקעוויטשעס

,לעאָן

דרעה".
אין משך פון זיין זשורנאַליסטישער טעטיקייט ,האָט ער זיך
אויך זייער אָפּט געווידמעט דעם יידישן טעאַטער ,שרייבנדיק רע-
צענזיעס און אַרטיקלען אונטער זיין אייגענעם נאָמען און אונטער
די איניציאַלן י .ק .אָדער ישראל ק .ער איז אויך געווען אַ מיטגליד

אין דער לאָדזשער ,דראַמאַטישע קונסט".

/

|

בעת דער צווייטער וועלט-מלחמה איז ער אַנטלאָפן קיין װאַרשע.
דעם  7סעפּטעמבער  9291איז ק ,.וי זיין שוועגערין ,די שוי"
שפּילערין און שרייבערין ר .שושנה ,גיט איבער אין איר בוך ,,אין
פייער און פלאַמען" ,געקומען אַ צעבראָכענער ,אַ מידער .צו פוס
פון לאָדזש (װאָס איז שוין געווען פאַרנומען פון די נאַציס) צו איר
אין װוינונג אין װאַרשע ,און דאָ איבערגעלעבט די שוערע באָמי
באַרדיריטעג פון ואַרשע און דעם אַרײנמאַרש פון די נאַציס .ק,
שטעלט זיך דאָ באַלד אַרבעטן אין דער צייטונג ,אונזער עקספּרעס",
און וועגן דעם שרייבט שושנה:
,מיין שװאָגער האָט איבערגעלעבט מיט מיר צזאָמען 05
ביטערע ,שווערע טעג ,און יעדער טאָג איז דאָך געווען אַ יאָר,
און ער האָט זיך געהאַלטן אַזױ העלדיש ,אַזױ וואונדערבאַר .זיין
קעגנואָרט האָט מיך באַרױקט ,צוגעגעבן מוט .ער אַלין .אַלס
רעדאַקטאָר אין די לעצטע שעהן איז נאָך געשטאַנען אויף דער
וואַך און אַרױיסגעגעבן דעם  אונזער עקספּרעסײ .בעת די אַלֶע
אַנדערע האָבן מורא געהאַט פּאַרן אַרטילעריע-פייער ,איז ער
אונטער דעס קנאַלן פון באָמבעס און עראַפּנעלן געלאָפן אין
2411

װאָס

מיזעט

פלעג

אים פרעגף 

לעבן.

קיין געלט

אַ שמייכל

אים

נישט

פאַרדינסטו

האָבן אַ צייטונג..

פון רעדאַקציע

און איך

דאָס? שטעלסט

דאָך איין דיין

נישט",

מיט

דאָך דערפון

,איצט,

דאָס איז

און ווען מיר

צוריק

צו װאָס טוסטו

געענטפערט:

דערש"ינען

גאָסן .געקראָכן איבער

זאָלן האָבן אַ צייטונג...

באַריקאַדעס,
האָבו זיך

אין אַזאַ צייט,

אַ פרעסטיזש

פאַר

האָט ער

מוז דער
דער

לייענער

צייטונג

צו

איצטיי.

ער ,װאָס האָט דאָך געהאַט זיך צו שרעקן פאַר דער געשטאַ-
פא האָט נאָך מיך באַרױקט און צוגענומען די שרעק פון מיר.
ער האָט מיך אָנגעשטעקט מיט זיין רויקייט .ער איז היינט פאַר-
טאָג אַװעקגעפאָרן קיין לאָדזש .דאָס האַרץ קלאַפּט .איך בין עזוין
כמעט אַלײן .עס שרעקט מיך זיין אַװעקפאָרן .איך האָב מורא
ער זאָל נישט אַרינפאַלן צו די דייטשן אין די הענט"..
אַזױ איז טאַקע געשען :באַלד ביי זיין אָנקומען אין לאָדזש ,וואו"
הין ער איז געפאָרן מיט אַן אױיטאָבוס מיט דער האָפנונג אַרױסצו-
ראַטעװען זיין פרוי מאַריע און טאַָכטער אַליקא ,איז ק .אַרעסטירט
געװאָרן פון די דייטשן ,און וי מען האָט שפּעטער געהערט ,האָבן
זיי אים גלייך דערשאָסן ,אָבער פריער האָט עֶר נאָך געמוזט מיט
זיינע אייגענע הענט אױיסגראָבן פאַר זיך אַ קבר,
זיין זון עלעק ,וועלכער האָט זיך מיט זיין פרוי בעלאַ געשמוגלט
קיין ווילנע ,איז דאָרט אַרעסטירט און פאַרשיקט געװאָרן קיין סיביר,
פון וואו ער איז שפּעטער באַפרײיט געװאָרן דורך אַנדערס פּוילישער
אַרמײ ,און געפינט זיך איצט אין ישראל .בעלאַ ,וועלכע האָט אין
ווילנע ,געבוירן דאָס ערשטע יידישע פּליטים-קינד ,איז דורך די
נאַציס אומגעבראַכט געװאָרן ;צוזאַמען מיטן קינד,
ש .ע .פון שושנה,

זלמן רײזען

--

,לעקס.

פון ידיש.

ליט,,.

װילנע,9291 ,

דריטער

באַנד,

זז,293"093 .
,ין פייער און פלאַמען  ,בוענאָס איירעס .9491 ,זז.
ר .שושנה-קאַהאַן  --א
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קיימאַן ,חיים-יוסם
(געב -- 1981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן  1981אין לובלין ,פּױלן .על-
טערן  --בעקערס .ביז  41יאָר געלערנט
אין חדר .עמיגרירט קיין לאָנדאָן ,עג"
גלאַנד ,און דאָרט געװאָרן אַ סטאַטיסט אין
יידישן טעאַטער (,פּאַװיליאָן"' ביי זיג-
מונט פיינמאַן) .אין  1191זיך צוריקגע-
קערט אַהיים און געשפּילט מיט ליבהאָבער.
אין  3191אַװעק דינען אין דער רוסישער
אַרמײ ,און נאָכן פריי-ווערן ,אַריינגע-
טראָטן אין לובלינער יידישן טעאַטער א"ד
פון יעקב ! װאַקסמאַן ,וואו ער שפּילט מיט הערשקאָװויטש ,שנעק און
שילינג .אין 8191 .אַרױסגעפאָרן מיט אַ חברים-טרופע מיט יעקב
װאַקסמאַן און מיטגעמאַכט אין אוקראַינע  8פּאָגראָמען (זלאַטאָפּאָל,
נאָװאָמירגראָד ,טשערקאַס ,אומאַן ,יעליסאװעטגראַד ,ניקאָלאַיעו.
ביעלאָצערקאָװו און זשמערינקע) .קוים אַ לעבעדיקער געקומען אין
אָדעס און פון דאָרט אַרױסגעפאָרן מיט אַ חברים:טרופע איבער
קרים מיט בראַנדעסקאָ און װױנאָקור ,מיטמאַכנדיק זייער שלעכטע
צייטן,

212

עטסיטאָן
?

פון

אין  0291געפאָרן קיין קאָנסטאַנטינאָפּאָל ,פון דאָרט קיין בולגאַ-
ריע ,דערנאָך אין רומעניע ,וואו ער שפּילט ביי קאַנער ,סעגאָלעסקאַ
אין בוקאַרעסט און יאַסי און פאַרבליבן אַלס סופלער ביי אשכנזי
אין יאָסי ,שפּעטער ביי קאַנאַפּאָװו ,יעקב קאליך-מאַלי פּיקאָן ,דוד
צעלמייסטער ,איציקל גאָלדענבערג ,מישאַ פישזאָן און ברײיטמאַן-
קאַניעווסקא ,דערנאָך מיטגעמאַכט אַ טורניי (א'א פון סעגאַל) מיט
ד'ר באַראַטאָוו און שפּעטער אין טשערנאָוויץ ביי רייש און דערנאָך
אין אַנדערע טרופעס,
יוליאַן שװואַרץ גיט אָן ,אַז ק .פלעגט אויך טיילמאָל שפּילן עפּי-
זאָדן-ראָלן .,און װי די עלטערע שוישפּילערין מאַלװינע גליקמאַן
גיט איבער ,האָט ער אויך געהאָלפן אַלס בוכהאַלטער דער פאַר-
װאָלטונג פון די טרופּעס אין וועלכע ער איז געווען באַטײליקט .ק.
איז געווען אַ צאַרטער ,שטילער אָרעמער מענטש .אַלס סופלער
האָט ער יעדן אָפּגעגעבן כבוד .קיינמאָל מיט קיינעם זיך ניט גע-
קריגט .אָפּט האָט ער מיטגעמאַכט אַ שווער לעבן און טיילמאָל אַפַילו
ניט געהאַט מיט װאָס צו באַצאָלן דירה-געלט,
וועגן זיין טראַגישן סוף זיינען דאָ סתירותדיקע ידיעות :לױט
יוליאַן שװאַרץ זאָל ער האָבן זיך געראַטעװעט קיין סאַװויעטנפאַר-
באַנד ,אָבער איז אין  2491אױיסגעגאַנגען פון הונגער אין טאַשקענט.
לויט סעווילאַ פּאַסטאר און סיידי גליק איז ער דעפּאָרטירט געװאָרן
קיין טראַנסניעסטריע און דאָרט געשטאָרבן פון פלעק-טיפוס.
ש .ע .און ש .ע .פון יוליאַן שװאַרץ,

מ .ע .פון מאַלװינאַ גליקמאַן,

סעווילא

פּאַסטאר און סיידי גליק,

ערדי ,סאָפֿיע

ג{ארפונקעל |
{געב -- 981... .אומגעבראַכט

געװאָרן דורך די נאַציס)

געבוירן  981...אין קאַמענעץ-פּאָדאָלסק ,אוקראַינע .פאָטער --
אַ גוט-באַזיצער אין פּאַדאָל .געענדיקט גימנאַזיע פון שאלב און
געווען אַ פרייע צוהערערין אין אוניווערזיטעט .ע .האָט אויך געענ-
דיקט די דראַמאַטישע קורסן פון אַנדרעעװ-פּעטראָװסקי
זינט  6191זיך באַטײליקט אין די שול-פאָרשטעלונגען7191 .
 -אָנגעהויבן שפּילן אין קליינעם טעאַטער און  8191נאָך דערבאָלשעװיסטישער רעװאָלוציע געקומען אין  2291אין קאַָװונע
(ליטע) ,לערנט זי אויס שרייבן און לייענען ייריש און גײיט
איבער אין  2391אין יידישן טעאַטער ,וואו זי דעביוטירט אַלס ,ראָ-
ניע די פּאָטשטאַרקע" אין גאָרדינס ,די שבועה" .באַלד לאָזט זי
זיך װווידער אויף אַ טור מיט רוסיש טעאַטער איבער רעװעל און
אַנדערע שטעט אין עסטלאַנד .אין  62-5291קערט זי צוריק צום
יידישן טעאַטער און שפּילט מיט ל .סאָקאָלאָוו אין ריגע 6291 .קומט
זי צוריק אין קאָוונע ,וואו זי שפּילט ווידער יידיש מיט די גאַסט-
ראָלירנדיקע זאַסלאַװוסקי ,רובין ,צילע אַדלער ,אֶסיפּ רוניטש און
|
זיגמונט טורקאָוו,
לוט יונה ראַדינאָוו איז ע .אומגעבראַכט געװאָרן פון די נאַציס
אין דער קאָוונער געטאָ.
מ .ע .און ש .ע .פון יונה ראדינאָו,

,ידישע שטימע ,,קאָװנע ,ג' ,7482
א קאוונער  --יוביליי פון סאָפיע ערוי ,א
|
,9
,אָלקסבלאַט ,/קאָװנע ,ג' .9291 ,343
 --דער בענעפיס פון סאָפיע ערדי ,פ

װיקטאַראָו,

וויטיא

(אַביגדור),

געבוירן  .4191זון פון

בערל װאַקסמאַן ,אַדמיניסטראַטאָר פון יידישן טעאַטער ,אין על-
טער פון  92יאָר ,געפאַלן אויפן פּראָנט אין קאַמף קעגן די נאַציס.
ש .ע .פון יונה ראַדינאָװ.

יירישן

טעאַ טער

אַרנשטײן ,מאַרק
א{ַנדזשעי מאַרעק |
{|געב 2 .יאַג

יי
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 --אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געב 2 .יאַנ 8781 .אין װאַרשע ,פּױלן.
אין אַ בעל:-הביתישער פאַמיליע .פאָטער
 -אָן אייזן-פאַבריקאַנט .געלערנט איןחדר ,דערנאָך געענדיקט די צויי-קלאַסי-
קע עלעמענטאַרישול פון גערמייזע און
 3קלאַסן פון דיקשטיין-מייזלערס פּריװאַט
גימנאַזיע ,און אויך אָנטײיל גענומען אין
פאָטערס פאַבריק .נאָכן פאָטערס טױיט,
ווען די פאַבריק איז אַריבער צו שותפים,
האָט אַ .אַ געוויסע צייט געאַרבעט אַלס
מייסטער אין אַ פרעמדער מעטאַל-פאַבריק ,אָפּגעבנדיק זיך גלייב-
צייטיק מיט זעלבסטבילדונג .אין עלטער פון  41יאָר גענומען שפּילן
אין אַ /ליבהאָבער -גרופּע ,פון וועלכער ס'זיינען שפּעטער אַרויסגע-
קומען די אַקטיאָרן אַדאָלף בערמאַן און מ .ח .טיטעלמאַן,
אין  7981דעביוטירט אין דער פּויליש-יידישער 'איזראַטליטאַ',
וואו ער פאַרעפנטלעכט שפּעטער א'נ אַנדזשעי מאַרעק זיין ערשטע
פּיעסע אויף פּויליש 'יפתחס טאָכטער' .באַלד הייבט ער אויך אָן
דרוקן פּאָעמעס אין ערנסטע פּױלישע ליטעראַרישע אָרגאַנען און
פון צייט צו צייט אויך טעאַטער:רעצענזיעס אין  איזראַעליטאַ,
אין  0091שרייבט ער אָן ,אויף פּויליש ,אין משך פון אייניקע טעג
אַ פיאַקטיקע דראַמע 'די חסידים' ,וועלכע װערט דעם 11טן יוני
אויפגעפירט מיט די באַרימטע פּױלישע אַקטיאָרן קאַראָל
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אַדװענטאָװיטש און פּשיבילקא -פּאָטאָצקאַ.
דעם 52טן סעפּטעמבער  1091ווערט אין װאַרשעװער 'ראָזמאַ-
איטאָשטשי -טעאַטער ,אויפגעפירט ,אויף פּויליש ,זיין אײינאַקטער
'דאָס אײיביקע ליד' .אונטער דער ווירקונג פון דר .יוסף לוריא הייבט
א .אָן שרייבן יידיש אין ייוד' און דאָ פאַרעפנטלעכט ער אויך זיין
ערשטע דראַמאַטישע זאַך אויף יידיש ,דעם אײנאַקטער 'דאָס איי-
ביקע ליד' פון אַרבעטער-לעבן .דער אײנאַקטער ווערט דעם 82טן
אױיגוסט  5091אויפגעפירט אין ריגע (דיר -- .ספּיװאַקאָװסקי און
סעם אַדלער) און ווערט באַלד אַרײינגענומען אין סטאַבילן רעפּער-
טואַר פון די פאַרשיידענע יידישע ליבהאָבער :קרייזן .,באַזונדערס
נאכדעם וי ער ווערט אָפּגעדרוקט אין  7091אין אַ באַזונדערע אויס-
גאַבע .דער אײנאַקטער איז געווען איינער פון די סאַמע פּאָפּולערסטע
אויף די בינעס פון די יידישע דראַמאַטישע קרייון איבער דער גאַן-
צער וועלט .ער איז דערשינען אין אַ סד אויפלאַגעס ,איז אין 8191
ווידער דערשינען אין מאָסקווע אין אַ באַאַרבעטער פאָרם ,איז
געשפּילט געװאָרן אויף העברעיש ,איז דערשינען אין העברעיש
אין צוויי איבערזעצוננען ,פון יהושע קאַנטאָראָװיטש און פּסח קאַ-
פּלאַן ,איז געדרוקט אין רוסיש ,פּויליש ,שפּאַניש און ענגליש.
י .ענטין שרייבט:
,אין זיין ,אייביקן ליד" ששטעלט אַרנשטײן פאָר אַן עטװאָס
סענטימענטאַל שיינינקע און קליינינקע אידיליע פון יידיעזן אַר"
בעטער-לעבן .דאָס שענסטע אין דער פיעסעלע איז אַ זייער פּאָע-
טישע וויל-קלינגנדיקע מעשהלע ,װאָס די געליבטע דערציילט
זעס געליבטן .שיין וי די מעשהלע איז ,איז זי אָבער וױיט נים
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דראַמאַטיעזײ.
אין  1091איז אויך אויפגעפירט געװאָרן אין פויליש א',ס פּיץ-
סע ,יהודה ליבראָוויטש" .אין  2091איז אין לאָדזשער פּוילישן טעאַ-
אי
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לכרדושים
טער אויפגעפירט געװאָרן ,אויף פּוליש ,א'.ס -4אַקטיקע דראַמע
,יעסגארזשע" (שפּעטער אויף יידיש גערופן 'דאָס ווילנער בעל-
פ
הביתל') ,װאָס איר סוזשעט איז געבויט אויף דער לעגענדע װעגן
טראַגישן לעבן פון באַרימטן ווילנער חזן ר' יואל דוד לעװוענשטיין.
אין  2091איז די דראַמע געדרוקט געװאָרן אויף פּויליש אין איז-
ראַעליטאַ! ,און אין דער זעלבער צייט דערשינען אין פּעטערבורג,
אין דער רוסישער איבערזעצונג פון יעווגעני טראָפּאָװסקי .א'נ

|
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פּיעווצי' (זינגער),
/דאָס ווילנער בעליהביתל' איז צוערשט ,אויף יידיש ,אויפגע" .
פירט געװאָרן אין  ,5091איז אין  2191אויפגעפירט געװאָרן אין
לאַנדאָן דורכן מחבר מיט יעקב בז"עמי אין דער טיטל-ראָל ,איז
אין ווינטער-סעזאַן פון  6191אַריינגענומען געװאָרן אין רעפּערטואַר
פון דער ווילנער טרופּט' ,די פּיעסע איז אויך געשפּילט געװאָרן
דוך אַנדערע טרופּעס ,און אין  3291אויפגעפירט געװאָרן --
אין ניו יאָרק א'ר פון מחבר מיט סעמיועל גאָלדענבורג אין דער
טיטל-ראָל .אין  8091איז די פּיעסע דערשינען

אין יידיש (װאַרשע,

 2זז ).מיט אַ ווידמונג צום באַרימטן פּולישן שרייבער סטאַניס-
לאַוו פּשיבישעווסקי ,אַ נאָנטער פריינט פון מחבר.
י .ענטין שרייבט:
ידער ווילנער בעל-הביתל" איז אַ מין דראַמאַטיש געזאַנג,
עָרעם אין פּסיכאָלאָגיע ,אין כאַראַקטער-צײכענונג ,איז זייער
אומגעלומפּערט אין דער טעכניק .די לאַנגע זיסע מאָנאָלאָגן אויף
בלעטלעך און בלעטלעך מאַכן דאָס װערק פאַר זייער אומדראַ-
מאַטישז".
וועגן די אויפפירונגען פון א'.ס פּיעסן אין לאָנדאָן ,שרייבט
|
מאָריס מייער:
.צווישן די יידישע דראַמאַטורגן וועלכע האָבן געהאַט אַ
דירעקטע פאַרבינדונג מיט לאָנדאָן ,פאַרנעמט מאַרק אַרנעטײן
דעם ערשטן פּלאַץ .ניט נאָר האָט מען אויפגעפירט אייניקע פון
זינע פיעסן ,נאָר מען האָט אויך מיט זיין דראַמע ידער ווילנער
בעל הביתלי געעפנט אין אַפּריל  2191די דראַמע-אָפּטײלונג פון
יפיינמאַן יידישן פאָלקס-טעאַטערי ,דער ערשטער גרויסער פאַר-
זוך צו שאַפּן דאַ אַ יידישן קונסט טעאַטער .ער אַליין איז געווען
ביי דער אויפפירונג און ער האָט די פיעסע רעזשיסירט.
.עס איז כאַראַקטעריסטיש ,װאָס די לאַנדאָנער פאַרבינדונג
מיט מאַרק אַרנשטײן איז שוין געשאַפן געװאָרן זינט דאָס ער-
שיינען פון ידאָס אײיביקע לידי .בעת איך האָב רעדאַקטירט יהי
נייע צייטי אין די יאָרן  ,7076091האָבן מיר געהאַט אין סאָציאַל-
דעמאַקראַטישן קלוב אַ דראַמאַטישע אַמאַטאָרן-גרופע ,צו וועל-
כער עם האָבן באַלאַנגט י פּישמאַן {|דער שפּעטע-דיקער רע-
זשיסער פון דער ייידישע פאָלקס בינע"ײ אין ניו יאָרקן ,אַ
טאַלענטירטער יידישער אַרבעטער ,און סעס גאָלדענבערג ,דער-
נאָך דער באַרימט-געװאָרענער יידישער קינסטלער ס .גאָלדענ-
בורג .איך בין געווען דער ראַטגעבער פון דער דאָזיקער גרופּע
און אונטער מיין אױפזיכט איז אויפגעפירט געװאָרן אין דעם
דאָזיקן קלוב ,װאָס איז געווען אין |אויף}  4פולבאָרן סטריט,
ווייטשעפל ,דער דערמאָנטער איינאַקטער .ער איז עטלעכע מאָל
געשפילט געװאָרן מיט באַטײיטנדן ערפאָלג.
ד.י פיעסע ידער ווילנער בעל הביתלי ...איז די בעסטע ,װאָס
איז מיר באַקאַנט פון אַרנשטײנס דראַמען זי שטיצט זיך אױף
אַ לעגענדע ,און דער פארפאסער ,כאָטש אַ רעאַליסט ,האָט גע-
זוכט אויפצוהאַלטן אין איר דאָס לעגענדאַרישע.. .ב-עמי האָט
געשפּילט אַלס דער ווילנער בעל-הביתל ,מאַדאַם פעני וואַקסמאַן

באַנד
איז געווען אירענא ,זשעלאַזאָ  --דער פאָטער ,נעמי  ---די מוטער.
איז עם געוען אַ שיינע פאָרשטעלונג .די פיעסע האָט געהאַט אַ
באַטייטנדן ערפאָלג .עס איז אויך כדאי צו פאַרצייכענען אַז
אין יענער פאָרשטעלונג איז אַרויפגעבראַכט געואָרן צום ערשטן
מאָל אויף אַ טעאַטער-בינע  6לאַנדאָנער יידישער שױשפּילערץ
רייטשל בעקער (שפּעטער מאַדאַס ראָזענפעלד) .זי אין דעמאָלט
נאָך געווען גאָר יונג .זי האָט געשפילט אַלס די בלינדע שוועט-
1
טער ,און האָט נישט שלעכט געעפילט".
וועגן דער אויפפירונג פון ,וילנער בעליהביתל" ביי דער
'ווילנער טרופּע' אין װאַרשע שרייבט דר .מ .ווייכערט:
ידער וועג פונם יווילנער בעל-הביתלי איז געווען קלאָר .די
טעמע פון דער פיעסע איז אַפילו אַ יידיששע .עס איז די לעגענדע
וועגן באַרימטן ווילנער חון יואל דוד לעוינזאָן ,װאָס איז אַוועק
קיין ואָרשע און דאָ ,אין דער זינדיקער שטאָט ,זיין קול פאַר-
לאָרן ,אָבער אָנגעשריבן איז דאָס שטיק מיט אַ סך יאָרן צוריק
פון אַ יונגען שרייבער ,װאָס איז געשטאַנען אונטער אַ פרעמדער
השפּעה ,אין אַ פרעמדער שפּראַך (אין דער דראַמע איז די שפּראַך
נישט נאָר פאָרעם ,נישט נאָר גוף ,נאָר אויך תוכן ,נשמה) אי אַ
פרעמדער קולטור-סביבה ,אין אַ פרעמדן גײסט ,פאַר אַ פרעמד
פּובליקום ,מיט אַ בולטער טענדענץ פון יקאַמף פון ליכט קעגן
פינסטערקייט'  --אַ טענדענץ ,װאָס קוקט אויס אונדז ,היינטיקע,
פאַרעלטערט .האָט מען געדאַרפט די טענדענץ אָפּשטופן און
איבער יענעם גייסט פון ראָמאַנטיש-טעאַטראַלישער סענטימענ-
טאַלישקײט איבערשפרייטן אַ שליער פון וױיכער ,צאַרטער,
איינהייטלעכער ,אויסגעהאַלטענער ששטימונגס-קונסט .דאָס איז
געווען דער איינציקער וועג אויב מען האָט געואָלט אויפוועקן די
פיעסע צו אַ נײי לעבן האָט מען דאָס נישט געקאַנט ,האָט מען
געדאַרפט די פיעסע ,ואָס איז עשוין געעשפּילט געװאָרן סיי אויף
פוילישע (און דוקא מיט דערפאָלג) ,סיי אױף יידישע בינען,
לאָזן ליט אין אַרכיװו פןן טעאַטראַלישע זכרונות".
און וועגן דער רעזשי פון דער פּיעסע דורכן מחבר שרייבט דר,
ווייכערט:
;רעזשיסירט האָט דאָס שטיק מאַרק אַרנשטײ .צי דאַרף
בכלל דער מחבר פירן רעזשי? אין דער דייטשער טעאַטער-
פּראַקטיק האַלט מען דערפון גאָר וװיניק .מען האָט מורא פאַר
דעם אײנגעשפּאַרטן מחבר ,װאָס האָט סירוב נישט קיין שום
שיכות צו דער בינע און װיל יעדן זאָגן דעות ,ניששט קוקנדיק
דערויף ,װאָס זיין ווערק איז דורך דער אויספירונג אַרײן אין אַן
אַנדערער פרעמדער דערעינונגס וועלט .לאָזזץ מען אים טאַקע
סירוב נישט צו צו דער פּראָבן אַרבעט ,און טוט מען דאָס יאָ
אַמאָל .האָט מען מיט אים גרויסע צרות .אין פראַנקרייך ,ווידער,
איז פאַרקערט .דאָרט איז דער מחבר ,ואָס איז כמעט שטענדיק
זייער גוט באַהאַוונט אין הלכות בינע ,דער אייגנטלעכער רעזשי-
סער ,װאָס פירט אָן מיט די פּראָבן פון דער ערשטער ביז דער
לעצטער.
אין אונדזער פאַל איז אַרנשטיײן נישט נאָר דער מחבר פון
דעם יווילנער בעל-הביתלי ,נאָר אויך אַ פּראַקטישער טעאַטער-
פּאַכמאַן .אין דער אויסשטעלתג פון דעם צוױיטן אַקט (מיט
וועלכן איך בין אין פרינציפּ נישט מסכים) ,אין דעם זאָרגעון-
דיקן צוקלייבן פון קאָסטיומען און מאַסק ,האָט זיך געשפּירט
די האַנט פון אַ רוטינירטן פּראַקטיקער .דאָס בית המדרש אין
דריטן אַקט ,און אין ערשטן אַקט דעם אױף דער װאַנט אָנגע-
מאָלטן ספרים שאַנק מיט וועלכן עס באַרירן זיך די פּלאַסטישע
יי
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לעקסיקאַן
געשטאַלטן

פון

די

אַקטיאָרן,

האָט

אַ רעזשיסער

וי

פון
אַרנעטײן,

נישט געדאַרפט אַרױסלאָזן אויף דער בינע .אַזױ פיל וועגן דער
אייסערלעכער רעזשי .װאָס שייך דער אינערלעכער רעזשזי ,װאָלט
קיין שוס רעזשיסער

נישט

געקאָנט

באַווייזן אין איין אָדער

צװיי"

װאָכן צייט איבערניצעווען אַ טרופּע און זי אַרוספירן אויף נייע
|
וועגןײ.
וועגן דער אויפפירונג אין ניו יאָרק שרייבט מ .אָלגין:
ווען װעט אַ פיעסן שרייבער זיך אויסלערנען דעס פעוטן
אמת ,אַז מען קאָן ניַט אַװעקזעצן אַקטיאָרן אױף דער בינע
צו דערציילן וועגן דעם ,װאָס סיאיז געווען איידער מ'יהאָט אויפ-
געהויבן דעס פאָרהאַנג? .דאָס לאַנגװײלט צום חלשן .אין ,ווילנער
בעל-הביתל" האַלט מען דעם גאַנצן ערשטן אַקט אין איין לויבן
יואל דורם זינגען און אין איין דערציילן וועגן דעם ,װאָט סיאיז
פריער געווען .אין צוױיטן אַקט דערציילט מען װידער אַמאָל
וועגן יואל דודס זינגען און וועגן זאַכן ,װאָס זיינען פאָרגעקומען
צווישן ערשטן אַקט און דעם צויטן טאָן טוט זיך נאָר צום
שלוס פון צוייטן אַקט ,איז דאָס טאַקע דער בעסטער טײל שון
דער פּיעסע.
...,דאָס ווילנער בעל-הביתלײ האָט אי אַ טעמע ,אי אַ סיטואַ-
ציע ,אי כאַראַקטערן ,אי קאָנפליקטן ,אױב איר וילט  --אַפּילן
אַ היסטאָרישן הינטערגרונט .נאָר װאָס דען? סיאיז דאָס אייגענע
װאָס מיט מאָריםס ראָזענפעלדס פּאָעזיע .סיאיז ניט אָרגאַניזירט,
סיאיז ניט אױסגעוואַקסן אָרגאַניש .די עלעמענטן זינען אָנגע-
װאַרפן ,אָבער ניט איבערגעשמאָלצן אינס קאלך-אווון פו אַ
קונסט-פּראָצעם .סיאיז מאַטעריאַל פאַר אַ דראַמע אָן אַ דראַמע.
סיאיז דערציילט וועגן אַ זאַך אָנשטאָט צו ווייזן די זאַך גופא .דער
אונטערשיד פון אַזױנע פיעסן ביז עכטן שונד איז דאָס ,ואָט
שונד האָט אַפילו קיין מאַטעריאַל נישט.
גאָלדענבורג איז אַ גוטער אַקטיאָר .ער האָט באַשאַפן אַן
איבערצייגנדיקע פיגור אפילו אינם גווילנער בעל-הביתל" .דאָס
איז שווערער וי אין אַ גוטער פיעסע .בכלל איז דאָ וװױיניק יידי-
שע אַקטיאָרן ,װאָס קאָנען שפילן די ראָלע פון אַ פאָעט אַ זין'
גער ,אַ מאָלער ,אַ טרוימער .גאָלדענבורג קען עס. .אָבער פאַר-
װאָס דעקלאַמירט ער אַזױי אין ערשטן אַקט? ..בעלאַ פינקל איז
פיינער מאַטעריאַל .אין די הענט פון אַ מאָדערנעם רעזשיסער

װאָלט זי געװואַקסן .איר בלינד מיידל איז גוט בלינד.. .מישע
פישזאָן שפילט דעם חזנס טאַטען גאַר נישקשהדיק.
סיאיז ניט קיין ראָלע .סיאיז גערעדט".

איין חסרון,

,וילנער באַלעבעסל" אין
וועגן אַ באַאַרבעטער אױפֿפֿירונג פֿון ו
די דרייסיקער יאָרן אין ריגע ,גיט איבער דער שרייבער מאַרק
ראַזומני:
גרינאַ צעלזאַר ,אַן עמיגראַנטין פון דייטשלאַנד ,געקומען
אין ריגע אין  ,4391דאָ חתונה געהאַט מיט אַ ריגער זעליגסאָן
און צװאַמען מיט איר מאַן אַװעקגעפֿאָרן קיין ווין ,וואו זי האָט
אָנגענומען אַן אַנגאַזשמענט אין אָפּערעטע.. .אָבער נאָכדעם וי
די נאַציס האָבן פֿאַרנומען ווין ,איז זי מיטן מאַן ווידער געקומען
קיין ריגע ,וואו זי האָט אָנגעהױבן אױפֿטרעטן אין יידיען טעאַ-
טער .ריידן יידיש האָט זי נישט געקענט ,און מיר ,אַלס דראַ-
מאַטורג פֿון טעאַטער ,איז אויסגעקומען מיט איר קנעלן ..ששעל-
קאַן האָט מיט איר געשפּילט צװאַמען אין עטלעכע פּיעסן ,וואָס
איך האָב פאַר זיי באַאַרבעט .באַזונדערס גרויס דערפאָלג האָבן
זי ביידע געהאַט אין מיין באַאַרבעטונג פון מאַרק אַרנעטײנס
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יידישן

טעאַטער

יווילנער באַלעבעסלײ .זייערע ביידנס ראָלן  --שעלקאַן אַלס
יואלידוד און רינאַ צעלזאר אַלס אירענע  --האָב איך שטאַרק
אויסגעברייטערט ,אָנגעשריבן פאַר יי אַ סך געזאַנג-נומערן א
עשטעלט געװאָרן וי בלױז
פּראָזע .אָבער די פיעסע איז נגיט
אַ דועט פאַר זיי ביידען .די פיעסע איז געגאַנגען אינגאַנצן ,מיט
אַלע אַרנשטײנס פּערסאָנאַזשן ,און איך האָב אויסגענוצט די
אַלטע האַנדלונג און נאָך אַרײנגעטואָגן נייע האַנדלונג-ליניעס,
מיט נייע פּערסאָנאַזשן ,מיט נייע פּראָזע .די פיעסע איז געגאַנגען
אונטער דער רעזשי פון אברהם איינעס".
דעם  11אַפּריל  5091װערט אין א'.ס פּױלישער איבערזעצונג
און אונטער זיין רעזשי אויפגעפירט אין 'פּוילישן טעאַטער' אין
װאַרשע שלום עליכמס פּיעסע 'צעזייט און צעשפּרײט' {פאַר דער
יידישער אויפפירונג | .שטייענדיק נאָנט פון איין זייט צו די יידישע
אַקטיאָרן ,און פון דער אַנדערער זייט צו דער יידישער ליטעראַרישער
משפּחה אין ואַרשע בראש מיט י .ל .פּרצן ,וועלכע האָט גע"
שטרעבט צו שאַפן אַ ליטעראַרישן טעאַטער ,פאַראינטערעסירט א.
אייניקע פאַרמעגלעכע מענטשן מיטן יידישן טעאַטער ,און דעם 91
מיי  5091עפנט זיך אין װאַרשע דאָס טעאַטער 'באַגאַטעלע' ,וואו
א .ווערט אָנגעגעבן אויפן אַפיש אַלס דירעקטאָר ,אָבער צוליב
אינערלעכע סכסוכים (וועגן שונד און ליטעראַטור) ,ציט ער זיך
באַלד צוריק פון דאָזיקן טעאַטער ,און אין זעלבן יאָר באַטײליקט
זיך א .אין דער גרינדונג און עפענונג פון אנַיי טעאַטער  --דאָס
/מוראַנאָווער' .צו דער ערשטער פאָרשטעלונג װוערט געגעבן שלום
עַליכמס 'צעזייט און צעשפּרײט! און פּרצס 'ס'ברענט' .ביים טעאַ-
טער איז געשאַפן געװאָרן אַ ספּעציעלע קאָמיסיע אין וועלכער
ס'זיינען אַריין י .ל .פּרץ ,שלום-עליכם און דוד פרישמאַן .די קאָמי

סיע האָט אָבער עקזיסטירט אַ גאַנץ קורצע צייט .באַלד דערנאָך
פאַרװאַנדלט א .,.צװאַמען מיט דר .ראָזענזאַל ,דעם שאַנטאַן
'זשאַרדען ד'היווער' אין אַ יידיש טעאַטער ,אָבער אַזױי װי זי
טרופּע נעמט שפּילן אַ שונד-רעפּערטואַר ,ציט זיך א .צוריק פון
דעם טעאַטער ,און אין  6091הייבט ער אָן רעזשיסירן מיט דער
ליבהאָבער-גרופּע 'דראַמאַטישע קונסט' אין לאָדזש.
די אַקטעריסע זינאַ ראַפּעל דערציילט אין אירע זכרונות:
ימיר האָבן געשפּילט אַ געמישטן רעפּערטואָר ,און פּונקט וי
קאָמפּאַנעעץ האָט אויך ראַפּעל אַלע מאָל געשטרעבט אויפצופירן
בעסערע פיעסן ,און וען מאַרק אַרנשטײן איז געקומע ,האָט
ראַפּעל באַלד אָנגעהויבן פאַרהאַנדלען מיט אים און אים אַנגאַ-
זשירט אַלס רעזעזיסער ,און ער האָט מיט אונדז אויפגעפירט מיר-
באָס יזשאַן און מאַדלענאַי( ,יאַרבעט און קאַפּיטאַלי) ,און אַרן-
שטיין האָט אויך אויפגעפירט אַ ריי פון ראַפּעלס איבערזעצוו-
גען פון וועלטלעכן רעפּערטואַר ,און וי אַנדערש עס איז דעמאַלט
געווען אין יידישן טעאַטער וי היינט! לייזער ראַפּעל איז יאָרן-
לאַנג געווען רעזשיסער אין פאַרשידענע טרופעס ,און פונדעסט-
וועגן ,אַלס דירעקטאָר ,האָט ער נישט געוואוסט פון די קרענקלע-
כע אַמביציעס ,נאָר ער האָט אַלײן אַנגאַזשירט אַרנשטײנען אַלס
רעזשיסער און אים געגעבן אויפצופירן אַפילו זיינע אייגענע/
איבערזעצונגען ,און ער האָט אים מיט אַלע מעגלעכקייטן פאַר-
האָלפן צום דערפאָלג פון די אויפפירונגען
נאָך עטלעכע חדשים שפּילן אונטער מאַרק אַרנשטײינס רעזעזי,
זיינען מיר װידער אַריבער צום לייכטערן רעפּערטואַרײ.
אין  7091גרינדשעט א .די ערשטע יידישע ליטעראַרישע טרופע,
וואָס באַשטײט פון :אסתר רחל קאַמינסקאַ ,מרים טרילינג ,לייזער
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קהדושים -באַנד
זשעלאזא ,הערשל ויסמאַן ,יעקב ליבערט ,סאָניאַ עדעלמאַן .,הער-
מאַן סיעראָצקי ,ל .זאַסלאַװוסקי .,אברהם טייטעלבוים ,יערמאָלינא-
ווייסמאַן ,אברהם-יצחק קאַמינסקי ,און פירט דורך מיט איר אַ טור
איבערן תחום-המושב ('טשערטא אָסיעדלאָסטי') פון רוסלאַנד ,און
אויך אין פּעטערבורג ,שפּילנדיק דאָס ערשטע מאָל אין אַ גרויס
טעאַטער ,און צוציענדיק צו זיך דעם אויפמערק פון דער יידישער
אינטעליגענץ און פון די קינסטלער-קרייזן אין פּעטערבורג .דער
רעפּערטואַר איז באַשטאַנען פון פּיעסן פון דוד פּינסקי ,יעקב גאָר-
דין ,ז .ליבין ,שלום-עליכם ,מאַרק אַרנשטײן און איבערזעצטע פּיע-
סן ,װי' .,היימאט'

פון הערמאַן

זודערמאַן

|

ראָל,
וועגן דער פּיעסע און דער אויפפירונג שרייבט

י .ענטין

ידי פיעסע ;אַ יידישע טאָכטערײ ,וואָס איז לעצטן פרייטיק
צום ערשטן מאָל אויפגעפירט געװואָרן אין לאָבעל טעאַטער איז,
אָן צווייפל ,איינע פון די אָנגענעמסטע פיעסן ,װאָס זיינען זייט
עטלעכע יאַרן געזען געװאָרן אױף אונדזער חרוב-ווערנדער,
פֿ-ון טאָג צו טאָג אין טיפערע זומפּן פּאַרקריכנדער ,יידישער בינע.
די פיעסע איז אַן אָנגענעמע איבעראַשתג סײי ליטעראַריש און
סיי אַרטיסטיש ,און ניט קוקנדיק אויף מאַנכע באַטײטנטע פע-
לערן ,פּאַרדינט זי לאַנג געשפּילט צו ווערן זי פאַרדינט אויך
די פולע מאָראַלישע שטיצע פון אַלע אמתע פריינט פון דער
באַוועגונג פאַר אַ גוטער ,ליטעראַרישער און אַרטיסטישער ידי-
שער בינע..

און 'נאָראַ' פון הענריק

איבסען.
דר .א .מוקדוני שרייבט וועגן דעם:
יאין דעם דאָזיקן אויפּברויז איז אויך טעטיק מאַרק אַרנ-
שטיין .אַ חוץ דעם ,װואָס ער פירט אויף זיינע פיעסן ;דער וויל-
נער באַלעבעסלײ און אַנדערע ,ווערט ער דער ערשטער רעזששיסער
אין יידישן טעאַטער .ער איז דער רעזשיסער אין דער ;ליטעראַ-
רישער טרופע" .ער איז דער ערשטער ,װאָס פאַרטייטשט פאַר
די אַקטיאָרן אַ פיעסע .ער העלפט זיי שטעלן" אַ כאַראַקטער.
אַמאָל גיט זיך אים איין צו שאַפן אַביסל צזאַמענשפּיל .בכלל
איזן ער דער פאַרטרעטער פון ליטעראַטור אין דער טרופּע ,אן
ער ברענגט דער טרופע גרויס נוצן ער איז דער ערשטער דרדקי-
מלמד פון דער טעאַטער-קונסט אין יידישן טעאַטער.
צום אָנהײב האָבן די אַקטיאָרן געהאַט פאַר אים גאָר גרויסן
דרך-ארץ .ער איז אַ פּוילישער שרייבער.ער איז גרויס-שטאָטיש.
ער איז עלעגאַנט ,און די אויפגעוואַכטע יידישע אַקטיאָרן שלינ-
גען ממש זיינע ווערטער .שפּעטער אָבער ,ווען די שוישפּילער
פון דער ליטעראַרישער טרופּע זיינען פאַרשכורט געװאָרן פון
דעס אומדערװואַרטן דערפאָלג ,ווערן זיי אַלין אױיטאָריטעטן אין
דער טעאַטער-קונסט און דער גוטער מאַרק אַרנשטײן ווערט
איבעריק אין יידישן טעאַטער.
|
.דאָס אַלץ איז געווען ביז .8091
.זי |אסתר רחל קאַמינסקאַן האָט כסדר געװואָלט האָבן אַ
רעזשיסער אין איר טרופּע און מיט גרויס דרך ארץ און זאַנק-
באַרקײט האָט זי זיך באַצױעץ צו מאַרק אַרנשטײן ,וועלכער איז
געווען נאָענט צו דער טרופּע און פלעגט פון צייט צו צייט רע-
זשיסירן אירע אויפפירונגען .מאַרק אַרנשטײן איז געווען אפששר
דער איינציקער ליטעראַט ,װאָס האָט געקאָנט צוגיין צו די
דאָזיקע פרימיטיווע קינסטלער ,איינלעבן זיך מיט זיי ,שטעלן זיך
מיט זיי ,אַזױ צו זאָגן ,אויף איין ברעטל און ריידן מיט זיי איף
זייער שפּראַך ,אָבער ער האָט אַפּילו ניט געקאָנט אינגאַנצן זיך
אַריינפלײישן אין דער טרופע; ער איז פאָרט געווען אַן אַנדערער.
אָט האָט ער זיך מיט זיי צזאַמענגערעדט ,איינגעלעבט ,אָבער
מיט אַמאָל דערזעט ער ,אַז אַ טיפער תהום ליגט צווישן זי און
אים .גייט ער אַװעק ,קומט צוריק און גייט וױייטער אַװעק .אסתר
רחל האָט ליב געהאַט דעם דאָזיקן אינטעליגענטן מענטשף ער
איז דאָך געווען דער איינציקער ,װאָס זי האָט באַגעגענט אין איר
לעבן ,דער איינציקער אינטעליגענט מיט וועלכן זי האָט געקאָנט
זיין היימיש".
סוף  8091באַזעצט זיך א .אין לאָדזש אַלס רעזשיסער פון 'דראַ-
מאַטישע קונסט' ,און פירט אויף מיט זיי ביז  0191דעם רעפּער-
טואַר פון יידישע און אײיראָפּעישע דראַמאַטורגן
פון  0191ביז  2191איז א .פאַרבונדן מיטן פּוױלישן טעאַטער אין
לאָדזש ,וואו ער רעזשיסירט אייניקע פּיעסן פון זייער רעפּערטואַר
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און פירט אויך אויף זיין פּיעסע 'נעמי' (אין יידיש' :אַ יידישע טאָכ-
טער') ,די פּיעסע איז אויף יידיש אין פּױלן נישט געשפּילט גע"
װאָרן ,אָבער דער מחבר האָט זי ,בעת זיין באַזוך אין אַמעריקע ,אויפ-
געפירט דעם  12דעצעמבער  3191אין ניו יאָרקער לאָבעל טעאַטער
א"נ ,אַ יידישע טאָכטער" ,מיט מאַלװינאַ לאָבעל אין דער הויפּט-

מאַרק אַרנשטײן איז נאָך אַ גאַנץ יונגער יידישער דראַמאַ-
טורג ,װאָס איז מיט אייניקע יאָר צוריק ,אויף איין וועג אָדער
אוֹיף אצַוױייטן ,געווען פאַרבונדן מיט דער פּוױלישער בינע .ביז
איצט האָבן אים די היגע יידישע טעאַטער-באַזוכער און לעזער
געקענט וועגן נאָר פון זיין איינאַקטער ,דאָס אייביקע לידײ ,ואָס
איז זייער לאַנג געשפּילט געװאָרן פון פּראָגרעסיו דראַמאַטיק
ליג או אַנדערע דראַמאַטישע קלובן ,פון זיין ;ווילנער בעל-
הביתל" ,װאָס איז מיט אייניקע יאָר צוריק רעצענזירט געװאָרן
אין ,דיא ואַרהײטײ און פון עפעס אַן אײנאַקטער ,װאָס איז
דערשינען אין איינער פון אברהם רייזענס אַמעריקאַנער אויס-
גאַבן, .דער ווילנער בעל-הביתל" איז אויך געשפילט געװאָרן
אין חרוב-געװואָרענעם לאָנדאָנער יידיען פאָלקס-טעאַטער, ,דאָס
אייביקע לידײ ,דער וילנער בעל-הביתל" און אאַ יידיעזע
טאָכטערײ זיינען פון אַרנשטײנען פאַרפאַסט געװאָרן אויף פױי-
ליש און זיינען געשפּילט געװואָרן אױף דער גרױסשטאָטישער
אָדער פּראָווינציעלער פּוילישער בינע .דער לעצטער אומשטאַנד
געהערט אויך אַ פּאָר פעלערן אין דער איצטיקער פיעסע.
יאַ יידישע טאָכטערײ
מיט

גאַנץ

אין אַ שיינע ,עטװואָס ראָמאַנטיש

גוט-געמאָלענע

כאַראַקטערע,

פסיכאָלאָגיע און אַנשטענדיקער
דראַמאַטישע
לישע

סיטואַציאָנען.

לעבן אַ ביסעלע

אַ גאַנץ

דראַמע

נישקשהדיקע

הומאָר און זייער שטאַרקע,
ניט ,זי מאַכט

מער

שוואַרצלעך,

עכט-

דאָס יידיש-פּױו-
אַלטמאָדיעש.

און איז עטװאָס

ווען מען דערמאָנט זיך ,אַז דאָס איז אַ פּיעסע ,װאָס איז געששפילמ
געװואָרן פאַר פּאָליאַק ,אַ פּיעסע ,װאָס געהערט נאָך צו דער
צייט

וװען

געשפּילט

װ
-וען

װיליאַס
געואָרן

אויף

פויליש-יידישע

דורך
קעמפן

דער

פילישער

דעם

יידישן

אַלץ ,ווערט
לעבן,
לעבן

בראַכט
|

פעלדמאַנס

די

עוין

דער

שפּראַך

פאַרװאָס

בשעת

באַגײסטערנדע

דאָס

איידישער

ווען די שיינע,

בינע,

האָבן

און דער

פּאַנאַטיזמוסײ,

גװאַלד-שדוכים,

װערן

פוילישער

אינטעליגענטן

רעכט

אין דער

װערק

פון

יידישן

ווען

פון

געפונען

פּױלישער
מען

דער

פאַר
בינע

דערמאַנט

די פינסטערע

זייט

פּראָזאַיש-בליענדע
טאָכטער"

חסידימטום

ווערט

צייט

נייטיק
צו

באַ-

זיך דאָס

פון יידיען
געששעפטס-

אַזױ בולט

די פּאַטריאַרכאַלישע,

זייט פון פוילישן

לעבן

זיינען

אַרויסגע-

די הערלעך-
בליז

עװואַך
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לעקסיקאָן

פון

ייידרישן

טצעאַ טער
יע

אָנגעדײט .דאָס דערקלערט אויך פאַרװאָס די האַנדלונג פון דער
פּיעסע איז אַזױ אַלט ,פאַרװואָס עס ווערט אין איר מלחמה גע".
האָלטן מיט אַן אומגליק ,װאָס האָט שוין מן הִסתם לאַנג אויפגע-
הערט,

אַפילו

אין קליינע

פוילישע

שטעטלעך,

בשעת

װען

את-

דזער לעבן אין אַזױ פול מיט פרישע ,אָן רחמנות אונדז פּלאָגנ-
דיקע און מאַטערנדיקע איבלען און אומגליקן .דער פאַקט װאָס
אַרנשטין האָט די פיעסע איבערזעצט פון פוילִיש ,דערקלערט
אויך פאַרװאָס די שפּראַך איז מאַנכעס מאָל שױן צו שיץ ,שון
=
עטואָס צו זים,

דאָך דיזע און אַנדערע פעלערן ווערן אינגאַנצן בטל קעגן
דער טיפער און אמתער שױינקייט פון דער פיעסע .קעגן איר
געזונטער און עכט דראַמאַטישער ווערט און קעגן איר ווירקלעך
גרויסער און עכטער טראַגעדיע .די טראַגעדיע פון דער יידישוער
טאַכטער ,װאָס װערט װי אַ שאָף צו דער שחיטה געפירט צו
דער חופה מיט אַ מענטשן וועמען זי קען ניט און וייס ניט ,בשעת
זי ליבט גאר אַן אַנדערן ,איז נאָך ,וי ווייט איך געדענק ,אין
ערגעץ אויף אונדזער בינע ,אַפילו ניט אין גאָרדינס ,שסחיטה",
ניט אַרױסגעבראַכט געװאָרן אַזױ דראַמאַטיש שטאַרק ,אַזױ שיף
טראַגיש ,וי אין דער איצטיקער פּיעסע .און די טראַגעדיע ווערט
נאַך פיל שטאַרקער דערמיט װאָס אין די לעצטע מינוטן ווערט
זיך שוין דער יונגער שיינער קרבן אַפילו ניט .די יונגע ,בליענ-
דע מיידל ווערט אַרויפגעפירט איף דער בינע צוערשט אָנצו-
טאָן איר חופּה-שלייער ,דערנאָך צו דער חופּה ,אַזױ וי די ליאַל-
קע אין דער אָפּערע ;האָפּמאַנס משעהלעך" ,און די ווירקונג
איז אַ שוידערלעכע און אַן אויפשוידערנדע.
| ניט קוקנדיק אויף דער שוין דערמאַנטער זיסלעכקייט פון
מאַנכע געשפּרעכן און אויך אויף דער אומגעלומפערטער לענג
פון אַ פּאָר מאָנאָלאָטן ,האָט די פיעסע אַװי פיל פּסיכאָלאָגיע
און כאַראַקטער-קלאָרקײט ,און נאָך מער ,אַזױ פיל גוטע און
שטאַרקע סיטואַציאָנען ,דאָס זאָגאַר אין דעם פרט קאָן זי זיך
פאַרגלײכן מיט מאַנכע פון די בעסטע װערק פון דער יידיעזער
בינע .די האַנדלונג ,װאָס איז אַזױ רייך ,אַז עס װאָלט געקאָנט
קלעקן אויף נאָך אַ פערטן אַקט ,און װאָס שטיגט פון אַקט צו
אַקט ,פאַרכאַפּט דעם צושױער אַלץ מער און מער .בשעת וען
דאָס באַוואוסטזיין ,אַז אַ שרעקלעכע קאַטאַסטאָפע הענגט איבער
דער גאַנצער געשיכטע ,מאַכט דעם צושויער אַפט אויפצושוידערן,
זאָגאָר אין פאַרהעלטניסמעסיק רויקע מאָמענטן ,און אין דער
הינזיכט פון שיינקייט ,אין װאָס אַרנשטײנס פריערדיקע ווערק
זיינען אױיך ניט אָרעם געווען ,ברענגט די פיעסע וירקלעך
אַרױף נייעס אויף דער יידיששער בינע.
די העלדין ,װאָס איז דערצויגן געװאָרן אויף דער פוילישער
ליטעראַטור און קונסט ,און איז אַ שיינע ראָמאַנטיש -פּאָעטיעזע
זעעלע ,קומט נאָך אַ פינף יאָריקער אָפּוועזנהײט אין דער גרױי-
סער שטאָט ,צוריק צו אירע עלטערן אין אַלט -מאָדישן פּוילישן
שטעטל .עס געפעלט איר אַזוי דער שבת און די שױינע שסבת-
מתהגים און איר זעעלע גייט אױס פאַר בענקשאַפטְ| .זי איז
אויך שטאַרק באַגײַסטערט פאַרן װאַלד און איז זייער צופרידן
װאָס איר פאָטער האָט אָפּגעקױיפט דעם װאַלד ,אָבער ווערט
באַלד אַנטױשט ווען זי דערוויסט זיך ,אַז ער װעט דעם װאַלד
לאָזן אױסהאַקן אָט דער פאַקט און אויך דאָס װאָס מען האָט
אירע אָנגעוואַקסענע שיינע צעפּ ,וי אַ סימבאָל פון די ביימער
אין װואַלד ,אויך באַשלאָסן אָפּצוענײדן ,ווירקן אויף איר אַזױ

אבי

אט

!= שטאַרק ,אַז זי סמט זיך אויף דער עװועל פון איר חופה .דער

מחבר גיט אויך איבער ,אַז איר מוטער האָט געהאַט אַן ענלעכע
געשיכטע :זי איז אויך געווען פאַרליבט אין אַן אַנדערן און איז
געװאָרן געצוואונגען חתונה צו האָבן מיט איר מאַן קיינער
װייסט ניט וועגן איר פּאַרגאַנגענהײט ,אַז זי איז אַפילו אַנט-
לאָפן פון דער היים .איצט לעבט זי דאָסזעלבע איבער מיט איר
טאַכטער .זי דערציילט איר טאָכטער איר געשיכטע זי צו באַ-
 .ווירקן ,אַז זי זאָל צושטימען צום שדוךן.

די געשיכטע האָט אויף איר פונקט אַ פאַרקערטע ווירקונג.
אין דער מוטערס געשיכטע זעט זי איז יאייגענעם צוקנפטיקן
לעבן וי אין אַ שפיגלי .דיזע סצענע צווישן מוטער און טאָכטער
איז אַזױ טראַגיש ,אַזױ פּסיכאָלאָגיש שיין ,און אויך יידיש אַזױ
לויטער-שיין ,אַז מען איז גערן מוחל איר לאַנגקײט.
זייער גוט געמאָלן איז אויך רי דוד ,דער כלה נעמיס פּאָטער.
דאָס איז אַ ייד ,װאָס הערשט איבער זיין הויז ביד רמה ,איז אַ
טיכטיקער געשעפטס-מענטש און איז אַ הײיסער ,הגם עטװאָס
פּראָסטלעכער חסיד .ער איז זייער פרום און פירט אַן אָנגעטשע-
פעטן

אַלטמאַדישן

יידישן שטאַט.

ער וייס ניט פון קיין וועלט-

לעכער פּאָעזיע ,פון קיין ליבעס-טראַגעדיעס און אָנערקענט ניט
די וועלטלעכע בילדונג און די רעכט פון קינדער אויסצוקלייבן
זיך זייער גליק .ער איז אַ ייד אַ כעסן ,װאָס קאָן בשום אופן ניט
אַריבערטראָג ,אַז מען זאָל אים רעדן אַנטקעגן ניט קוקנדיק
אויף זיין פּראָסטקײט און וואָכעדיקײט ,איז דאָך דאָ עפעס זייער
שיינעם אין זיין לעבן; זיין שבת ,זיין הכנסת אורחים ,זיין טיפער
און אויפריכטיקער ערפורכט פאַר זיין רבין ,הייבן אים אױף
זייער הויך איבער געויינלעך ואָכעדיקע מענטעץ .ניט קוקנדיק
אויף דער שטאָלצקייט ,קאַלטקײט און אימפּולסװױטעט פון דזן
מענטשן ,קאָן ער דאָך זיין אַזױ ווייך ,אַזױ צאַרט און איידל ,קאָן
ער דאָך אזוי צאַרט ליבן .און שיין איז ער אין זיין צעבראָכנקייט
ווען זיין טאָכטער קריגט אַ מאוסן נאָמען אין ששטעטל ,וען זי
מאַכט אַן אומגעלונגענעם פאַרזוך איף זעלבסט-מאַרד און ער
מוז טיער באַצאָלן זיין שותף הענעכס קוני -לעמעלדיקן זון,
לייזער ,ער זאָל פאַרדעקן זיין שאַנדע און חתונה האָבן מיט זיין
טאָכטער,
און אָט אין נאָך אַ קליינטשיק געשטאַלטעלע ,אַ מיניאַטור-
בילדעלע פון רבין ,וועלכער קומט נאָר אַרין אַלס שטומע פיגור
צום שלום פון צוױייטן אַקט ,אום צו שדכנען נעמין פאַר זיין זון,
יניט וויסנדיק ,אַז נעמי איז שוין ניטאָ ,אַז זי איז אַנטלאָפן נאָך
איר געליבטן ,און צום סוף דריטן אַקט ,אום רי דודלען צו טרייט-
טן און לױבן אים פאַרװאָס ער האָט דאָס גובר געווען זיין
פאָטער-ליבע און זיין טאָכטער אָפּגעוואונען ,װי אַלע מיינען
צוריק צום דרך הישר .דעם רבס האַלטונג ,זיין אַלטקײט ,זיין
האַלבע בלינדקייט ,זיין וויכטיקייט און פאַרטיפטקייט אין הע-
כערע װעלטן ,און די שיינע ,זיסע פרומע מעשהלע ,װאָס ער
דערציילט אום רי דודלן צו טרייסטן ,גיבן אמת אַ קלין .דאָך
שיין בילדל פון אַ חסידישן גוטן יידן .פעלערהאָפט איז נאָר
דאָס װאָס אָט די אַלע שיינקייטן פון פּויליש-חסידישן לעבן
זיינען דאָך בלוץ אַ שואַכעס קעגנגעוויכט צו דער האַרטער
גזלנות ,גרויזאַמקײט און פּראָזאַישער װאָכעדיקײט פון דעם
זעלבן לעב וועלכן דער פאַרפאַסער צייכנט אָן מיט אַזעלכע
ברייטע און פעסטע שטריכ .און מער וי פּעלערהאַפט זיינען
אױך מאַנכע ביליקייטן ,מאַנכע צוגעשניצטע שאַבלאָנען און
צוגעקלעפטע עפעקטלעך אין דער פּיעסע .אַזױ ,למשל ,איז דאָ
יי
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פהדושים
אַ יידענע זעלדע ,װאָס האַלט אין איין שיטן מיט שפּריכווערטער;
איר מאַן רי אייזיק ,װאָס האַלט אין איין איבערזאָגן אירע שפּריכ-
ווערטער קאַפּױער; אַזױי איז דאַ אַ שכנה געלע .װאָס האַלט אין
איין איבערעדן דער כלה און אַרײנשיסן פאַרגיפטעטע פיילן
איר

אין האַרצן,

מוטער

און גייט

אומעטום

אױף

וואו

מען.

פאַרזייט זי ניט .און לויטן אַלטמאָדיש שאַבלאַָנעם מוסטער איז
אױך דאַ אַ יידענע שפרה ,װאָס רעדט ליטוויש ,אין רעכטן פּױ-
לישן שטעטל  --נאַטירלעך כדי דער עולם זאָל לאַכן אַזױ
זינגט אױך אַ יינגעלע אַ נגון כדי דער עולם זאָל קװעלן ,א
די כלה נעמי נעמט אים אויפן שויס און זינגט פאַר אים אַ לאַנגע
טרועריקע ליך כדי דער עולם זאָל ויינען .דאָס זיינען דאָך
אָבער נאָר קלייניקייטן ,וועלכע וואַרפן ניט אַראָפּ דעם באַטייטנדן
ווערט פון דער פיעסע ,און וועלכע ווערן דאָ דערמאָנט כדי דער
לעזער זאָל ניט מיינען ,אַז די פיעסע האָט כמעט גאָר קיין שװואַד
|
כע זייטן ניט.
...די אויפפירונג אין אַלגעמײין איז אַ געראָטענע .עס ווערט
אַנאַנסירט ,אַז מאַרק אַרנשטײן האָט די פיעסע רעזשיסירט.
יעדנפאַל זעט זיך עס אין דער אויפפירוג .אַזאַ אויסשטעלנג
פון דער בינע ,אַזאַ געשמאַקפולע און אָנגענעמע אויסשטעלונג
פון גרופן ,אַז זעלטן ווען מען זעט עס אויף אונדזער בינע .דער
עצם שפילן אין די וויכטיקסטע פלעצער ,כמעט וי פעלער-
לאָז .מאַדאַס לאָבעל שפּילט די ראָל פון נעמי אַזױי גוט ,אַזױ
איידל און פאַרשטענדיקספול און ברענגט אַזױ טיף ,שטאַרק און
אָנקלאָגנד אַרױס די טראַגעדיע פון דער איבערגװאַלד פאַר-
שלייערטער ,דאָך געהאַרכזאַמער יידישער טאָכטער ,אַז ווען
ניט דאַ און דאָרט אַן איבערגעטריבענער טעאַטראַלישער טאָן
אָדער זשעסט ,װאָלט מען קיין בעסערע גאָרניט געקאַנט ווינטשן
מאַדאַס לאַקסער אין דער ראָל פון פערל ,נעמיס מוטער ;,איז
ניט קוקנדיק אױף איר ערטערוויז װאַרטעלעכער רומענישער
אױיסשפּראַכע ,געווען איינפאַך אויסגעצייכנט ,און די יידיששע
בינע מעג זיך מיט איר הערצלעך גראַטולירן מיט אַ נייער
גוטער און ערלעכער מוטער-ראָליסטין .מר( .מאָריס) עװואַרץ
האָט די ראָלע פון פאָטער ,רי דוד ,אין אַלגעמײן גענומען ,גע-
פעסט,

שפלט

און

זיכער

פאַרשטאַנד.

מיט

אייניקע

מאָמענטן

פון פלוצלינגן כעם ,פון יידיש בעל הביתישן עונג שבת און
שטאָלץ אָדער אונטערטעניקייט ,געבראָכנקייט און ערפורכט ,האָט
ער אַרױסגעבראַכט גאַנץ גוט .דאָך האָט זיך גאַנץ אָפט געפילט,
אַז ער דערעפּילט

ניט ,אַז זיינע כחות זיינען אַ ביסל

צו עװואַך

אַרויסצוברענגען די שטאַרקע און טיפע געפילן פון דיזן שטאָלצן
ברויזנדן פאָטער .מר( .מאָריס) מאָעשקאָויטש פאַרדינט אַ פּאָר
װאַרעמע קאָמפּלימענטן אי פאַר ועלן שפילן די קליינע ראָלע
פון רבין ,אי פאַר אַרוױסברענגען זי אַזוי שיין  .. -דעם ערשטן
מאָל זעען מיר עס ,אַז מען זאָל אויף אונדזער בינע פּאָרשטעלן
אַ חסידישן רבין ,װאָס זאָל ניט נאָר ניט זיין קיין קאַריקאַטורע,
נאָר װאָס זאָל נאָך אױף איר אָנהױכן עפעס ערנסטנם ,פייער-
דיקעס און איבערוועלטלעכעס".
און וועגן דער אויפפירונג פון דער פּיעסע אין לאָנדאָן (דעם 71
אַפַּריל  )4191שרייבט
,אַ צווייטע
אַ פּיעסע

מאָריס מייער:

געלעגנהייט

איז געווען ווען מאַדאַס

יפּאַוויליאָןף טעאַטער
טאָכטערי.
װײל
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איך

צו זען אין לאַנדאָן מאַרק אַרנשטײנס

אין .4191

די דאָזיקע
האָב פון איר

פיעסע

לאָבעל

האָט גאַסטראָלירט

זי איז דערשינען

אין

אין יאַ יידישע

האָט

מיך

ניט

צופרירנגעשטעלט,

פאַרפאַסער

פיל

מער

זאייז

דערװאַרט.

באַ נד
שוין געווען צוגעשניטן אױיף דעם אַמעריקאַנעו' מ:טטער ,מיט
זייטיקע קאָמישע טיפן און איבריקע חכמות און װיצן.
אין יאַ יידישע טאָכטערי זיינען אַפילו דאָ זייער שייגע קינסט-
לערישע סצענעס .אייניקע כאַראַקטערע זיינען גוט געשילדערט.
פּאָעזיע און ראָמאַנטיק פעלן אױך ניט אין דער דראַמע ,נאָר
דאָך פעלט איו פילעס ,ואָס זאָל זי מאַכן פולקומען ,ואָס זאָל
איו דערמעגלעכן צו לאָזן אַ טיפן און שטאַרקן איינדרוק .די
היפט חסרונותז פון דער פּיעסע זיינע; ערשטנס ,װאָס איר
! טעמע איז אַן אַלטע  -דאָס ועלן חתונה מאַכן אַ טאָכטער מיט
אַ חתן ,וועלכן זיול ניט ...דער פאַרפאַסער האָט אַפילו געוװואָלט
שילדערן

די אַלטע טעמע

אץ אַ נייער

ליכט ,אָבער

דאָס נייע

ליכט איז ניט גענוג בולט ,און די פיעסע מאַכט דעס איינדרוק,
אַז דער דיכטער גיט אונדז ניט קיין נייעס ...צוייטנט ,איז אין
דער פיעסע פאַראַן פילעס װאָס איז איבריק ,אָן וועלכן די
הויפּט-האַנדלונג װאָלט זיך געקאָנט באַגײן .אייניקעס פון אָט
דאָס יאיבריקעי קלינגט אױך פאַלש .דאָס אַלץ פירט איבער
די האַרמאָניע ,די איינהייטלעכקייט אין דער דראַמע .דאָס
שוואַכט אָפּ איר איינדרוק אויף די צושויער .די פּיעסע האָט אויך
מעלות :זי שטעלט אונדז פאָר לעבעדיקע מענטשן מיט ווירקלעכע
ליידן און פריידן ,צרות און זאָרג .זייער שיין איז אַרױסגע-
בראַכט די שבתדיקע אַטמאָספערע אין יידישן הויז; דאָס עמפאַנגן
גאויפנעמעף די מלכה שבת איז פּראַכטפול .זייע' גוט אי ,
פאָרגעשטעלט די פרייך פון חסיד און זיין פאַמיליע ,ווען זי
דערוויסן זיך ,אַז דער רבי וויל מיט זיי טאָן אַ שידוך ...גלענצנד
זיינען אין דער דראַמע אויך געשילדערט די שטרענגקייט פון
אַ װטן ידישן פאָטער און די זאַנפטע צערטלעכקײיט פו אַ
יידישענר) מוטער .אויסגעצייכנט איז כאַראַקטעריזירט אַפילו
דער טיפ פון דער וועלט-פאַרזאָרגערי ,װאָס רעדט פאַר פייער
און װאַסער ...אַלע כאָראַקטערע זיינען לעבעדיק .מער אינ-
הייטלעכקייט אין דער האַנדלונג װאָלט געקאָנט עס מאַכן פאַר אַ
גוטער פיעסע.
יאַ יידישע טאַכטער' אין אויפגעפירט געװאָרן אין יפַאַווי-
ליאָן-טעאַטער אין אַפריל  4191פון אטוכנזי און לאָבעל .די
מענער זיינען ניט געווען גוט אין די ראָלן ,אָבער די פריען
מאַדאַס לאָבעל ,בעקי גאָלדטטײן .מיס דרוקער {די שפּעטערדיקע
אַננאַ טייטעלבוים) זיינען געווען אויסגעצייכנט .באַזונדערס האָט
מאַדאַס לאָבעל געמאַכט אַ זייער שטאַרקן איינדרוק מיט איר טיפן
דראַמאַטישן שפּילןי.
אין  2191האָט אַ .פאַרעפנטלעכט אין אַברהם רייזענס ,דאָס
נייע לאַנד" זיינע אײינאַקטערס 'שוועסטער און ברידער' (שפּעטער
אַרױס

אין סעפּעראַטע

אויסגאַבעס

און דערנאָך

אַרײינגענומען

גע"

װאָרן אין דער זאַמלונג פון זיינע דראַמאַטישע שריפטן) און 'מיין
ווייבס משוגעת' (שפּעטער אַרױס אין סעפּעראַטע אױסגאַבעס און
דערנאָך אַרינגענומען געװאָרן אין דער זאַמלונג פון זיינע דראַ.-
מאַטישע שריפטן) ,די .אײינאַקטערס זיינען באַלד אַריינגענומען גע"
װאָרן אין רעפּערטואַר און אָפט געשפּילט געװאָרן דורך די יידישע
דראַמאַטישע קרייזן איבער דער גאַנצער וועלט .די אײינאַקטערס זיינען
אויך דערשינען אין רוסישע ,פּולישע און שפּאַנישע איבערזע-
|
צונגען.
 2פאָרט אַ .אָפּ קיין אָדעס ,וואו ער פירט אויף אין שטאָט-
טעאַטער זיין דריי-אַקטיקע דראַמע 'קאַראָלעװא סאַבאַט ,,וועלכע
איז שפּעטער אויך געשפּילט געװאָרן אין אַנדערע רוסישע טרופּעס.
די פיעסע דערשיינט אין דער רוסישער איבערזעצונג אין 3191
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לעקלסיסאָןפון
אין פּעטערבורג .דאָ שרייבט עֶר אויך אָן אַ גאַנצע ריי איינאַק-
טערס ,וועלכע זיינען געשפּילט געװאָרן אויף די רוסישע מיניאַטור-
בינעס און זיינען געדרוקט געװאָרן אין די מאָנאָטלעכע העפטן פון
רוסישן זשורנאַל 'טעאַטער אי איסקוסטװאָ.
 3פאָרט א .אָפּ קיין אַמעריקע ,וואו ער פירט אויף דעם 13
דעצעמבער  3191אין ,מאַלװינא לאָבעלס ראָיאַל טעאַטער" ,די
יידישע טאָכטער? |,נעמי"| מיט לאָבעל (נעמי) ,מאָשקאָװיטש
(רבי) און מאָריס שװאַרץ (רב דוד) ,און דעם  6פּעברואָר  4191זיין
היסטאָריש-ראָמאַנטישע

קעסלער אַלס ,שבתאי

לעצטער

דראַמע ,דער

משיח"

(מיט

דוד

צבי"),
לעצטער

וועגן דער פּיעסע ,דער
שרייבט יואל סלאָנים:
,צו קאַנען פאָרשטעלן אין אַ דראַמע יענע גרויסע עפּאָכע
אין יידישן לעב ,צו קאָנען שילדערן די סתירות און די פֿאַסי
רונגען פון יענער צייט ,דאַרף מען זיין אַ גרויסער דיכטער ,דאַרף
מען קאַנען זיך אויפהייבן ניט נאָר צו דער וואונדער-געשיכטע
פון יענער צייט ,נאָר העכער פון דער געשיכטע ,העכער פון
דער ווירקלעכקיט ,װי זי איז צו אונדז אַראָפּגעקומע .כדי
פאָרצושטעלן פאַר אונדז שבתי צבי און אויפקלערן דעם סוד פון
זיין פּערזענלעכקייט ,מח מען קאָנען אין אים אַוײנבלאָץ אַ
נשמה ,אַ גײסט פון לעב מען מח פילן ,זעענדיק איםס איף
דער בינע ,אַז ער ,און נשָר ער ,האָט געקאַנט האָבן דעם כח צו
מאַכן אַזאַ זאָנדערבאַרע איבערקערעניש אין לעבן און דענקען פו)
יידישן פאָלק ,און ניט נאָר ער גופא ,ששבתי צבי ,נאָר יעדער
איינער פון זיינע נביאים איז געווען אַ קאָמפּליצירטער כאַראַק:
טער ,שױן ניט ריידנדיק װעגן שרה די כלה זייב פון עובוני
צבי ,וועלכע האָט געשפילט אַזאַ מערקווירדיקע ראָלע אין יענער
|
צייט.
 ...נאָר דער גרױסער דיכטער  ...מיט די ציבער-פליג-
לען קאָן זיך אויפהייבן צו אַזאַ הויך ,אַז ער זאָל קאָנען פאָר-
שטעלן און מאַכן פאַרשטיין די סתירות ,די קאָמפּליצירטע נשומה-
צושטעידע ,די גייסטיקע מחלוקות פון יענער צייט ,און אונדז
באַוױיזן די מעגלעכקייט פון שׂבתי צביס דערהייבונג און נאָכדעם
זין פאַלן .שלום אֵש האָט עס פרובירט ,אָבער ער איז ניט
געווען גריס גענוג פאַר זיין טעמע .אַפילו ביי דעם אמתן
טאַלענט אש איז שבתי צבי אויסגעקומען אַ מליצות-מענטע,
אָבער נישט די גיסטיק-מיסטישע קראַפט ,וועלכע ער האָט
געמוזט זיין
אַרנשטײנס

ילעצטער

משיחי

משיח" און דער אויפפירונג

איז

אַ פיל

בעסער

טעאָטער-

װערקץ פון שלום אַשס דראַמע ,אָבער א קלענער ליטעראַטוד-
ווערק .אַרנשטײן איז פילייכט דער האַר ,דער באַמײסטערער
פון דער בינע .אָבער ער האָט נישט געקאַנט זיין דער באַמייס:
טערער פון דעס רייך פאַרשיידענעם ,כמעט ציבערדיקן מאַ-
טעריאַל פון דער וואונדערבאַרער שבתי צבי-עפּאַכע פון יידיששן
:
לעבן.
נאַכדעם וי איר זעט די דראַמע פון מאַרק ארנשטיין ,ווייסט
איר ,אַז עס איז געווען אַ שבתי צבי ,איר וייסט ,אַז ער האָט
געהאַט אייניקע נביאים ,איר וױיסט ,אַז ער האָט געהאַט אַ בל
איר דערוויסט זיך אֲפילו ,אַז אין איםס האָט זיך געליבט אַ
טאָכטער פון א פאַשאַ ,איר דערוױסט זיך ,אַז שבתי צבי איז
געװאָרן אַ מאַכמעדאַנער ,אָבער פאַר אייך בלייבט די עפּאָכע פון
יענער צייט נאָך מער אומקלאָר ,נאָך מער אומפאַרשטענדלעך ,וי
וען איר לעזט די געשיכטלעכע פאַקטן פון יענער עפּאָכע.
יי
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יידישן

ט עאַט ער

אין װאָס איז געלעגן דער גרויסע כח ,דער געטלעער צויבער
פון שבתי צבי? װאָס איז אין אים געוװוע ,װאָס האָט געקאַנט
הינרייסן אַ פּאָלק ,װאָס איז אַזױ האַרטנעקיק וועגן משיחן  ,ט
פּאָלק ,װאָס האָט געליטן און ליידט נאָך היינט דערפאַר װואָס זי
האָט יעזוסן ניט אָנערקענט? אין װאָס איז געווען זיין קראָפט ?
אַרנשטײן באַװײיזט אייך דאָס ניט .שבתי צבי איזן בי' אים
אַרױסגעקומען בלייכער ,דיכטעריש-אומאינטערעסאַנטער ווי נחמיה
כהן ,דער פוילישער ייד ,װאָס אָנערקענט נישט שבתי צבין פאַר
אַ נביא .עס פילט זיך ניט דער פלאַט פון נבואה אין זיינע רייך.
עס פילט זיך ניט יענע מששוגענע איינגעלויבטקייט אין זיך ,װואָס
נאָר זי האָט געקאָנט מעגלעך מאַכן די פּאַסירונגען און געששעע-
נישן אין לעבן פון שבתי צבי און אין לעבן פון יידיעון פאָלק.
און אֲפִּילו נחמיה כהן ,דער פוילישער יד ,וועלכער האָט
געשפּילט אַזאַ גרױסע ראָלע אין יענער עפּאָכע ,אַפילו ער,
כאָטש פיל לייכטער פאָרצושטעלן וי שבתי צבי ,מאַכט אױף
אייך אױיך ניט דעם איינדרוק פון יענעס פייערדיקן באַשיצער
פון דער תורה אין יענער היסטאָרישער וירקלעכקייט ,אָבער
דאָך איז ער אַרנשטײנען פיל מער געלונגען וי שבתי צבי גופא,
שוין צוליב דעס אַלין ,װאָס ער איז איינפאַכער און וױיניקער
קאָמפּליצירט ,אָבער דאָך ,די פּסיכאָלאָגיע ,די זעעלן צוששטענ-
דע ,װאָס זאָלן נחמיה כהן טרייבן צו װערן אַ מאַכמעדאַנער,
בלייבט אומבאַקאַנט ,ווערט ניט באַוויזן
און שרה ,יענע זאַנדערבאַרע פרוי ,יענע עראָטישע קראַפט,
װאָס וועקט דעם עקסטאַז אין יעדן רעליגיאָנס-אַנהײב ,וי בלאַס,
װי גײסטלאָז ,װי אויבערפלעכלעך זי איז אַרױסגעקומען בי
אַשן ,וועלכער איז אויך ניט געווען גרויס גענוג .צו אַרױסברענ-
גען דעס טיווליש-רייצבאַרן איינפלוס פון שרהן אױף יענער
עפּאָכע ,האָט ער כאָטש אַרױסגעבראַכט טיילווייז איר ליידנשאַפט,
און ערטערווױיז האָט ער אין דער עראָטישער שילדערונג דער-
גרייכט צו דער שטופע פון אַן אָסקאַר ויילד אין זיין ,סאַלאָד
מעאָי אין זיין דיכטערישן צגאַנג .אַרנשטײנס שרה איז ניט
פּאָעטיש און ניט עראָטיש .די ווערטער אירע זיינען שיין ,אָבער
עס איז נאָר אַן אויסערע קלייד .עס איז נאָר אַ באַפּוצונג.
אַרנשטײן איז ,װוי מיר האָבן פריער דערקלערט ,אַ בינע-
מייסטער

און אױיסערדעם

אָבער ניט קיין דיכטער.
 -אין דעס ילעצטן משיחי.

אַ מענטש

פון

דראַמאַטישן

טאַלענט,

דאָס זעט מען אַמדײטלעכסטן אַרױיםס 
כאָטש אים איז ניט געלונגען צו שאַפן

אין זיין דראַמע ניט נאָר קיין נאַציאָנאַלע טראַגעדיע ,נאָר אַפי?ן
ניט קיין אינדיווידועלע .ששבתי צבי גופא איז אַלס אַ העלד ניט
טיף און פסיכאָלאָגישש-אינטערעסאַנט גענוג ,איז אים דאך געלונ-
גען צו מאַכן אַ גוטע בינע ווערק ,אַ פיעסע ,וװואָס קאָן געשפּילט
ווערן און דאַרף געזען ווערן .פון אָנהייב פון דער דראַמע ביזן
סוף זעט די פיעסע אױס לעבעדיק און מיט באַוועגונג .עס איז
דאַ האַנדלונג ,און פון טעאַטער-שטאַנדפּונקט איז זי אויסגעצייכנט
געבויט .כאָטש קיינע פון די פּערזאָנען אין דער דראַמע איז ניט
טיף פּסיכאָלאָגיש געשילדערט ,דאָך פּלאָנטערן זי זיך ניט פאַר
די פיס און אַלץ גײט צו גלאַט .עס אַנטװיקלט זיך די פאַבולאַ
און עס איז דאָ דראַמאַטישע שטייגערוג.
פאַר דעם פּשוטן טעאַטער-גײער איז די אַנטװויקלונג פון
דער פיעסע צ גאַנץ נאַטירלעכע .ניט ששטעלנדיק זיך אױיף אַ
קונסט-שטאַנדפונקט איז ידער לעצטער משיחי אַ גוט ווערק.
די שפּראַך איז שיין ,אַפילו צו שיין .די דיאַלאָגן האָבן שטאַרקע,
שאַרפע ווערטער .אייניקע סצענעס זיינען קרעפטיק ,כאָטשש זי
ייט
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ַנר
ים
שָ
א
בדו
 סזיינען מעלאָדראַמאַטיש .צו באַװױיזן דעם כח פון שבתי צבי
ווערט נחמיה כהן געשטאָכן אויף טױט פון דעם משיחס אחַסיד.
שבתי צבי בלאָזט אין אים אַרין אַ נייעס לעבן און ער ערװאַכט
אַ גלײיביקער .דער מיטל איז ניט קיין קינסטלערישער ,אָבער
דאָך ווירקט ער צו מאַכן פאַרשטענדלעכער דײ אַנטויקלונג פט
דער פיעסע פאַר דעם צועשויער .אייניקע קלענערע כאַראַקטערע
איז אַרנשטײנען געלונגען .בעסער צו שילדערן ווי .די הויפט-
כאַראַקטערע .שיין ,אידיליש איז הדסה ,די מיידל ,וועלכע את-
טערדריקט איר ליבע צו משיח צוליב איר גלױבן אין אים און
עךשילדערט געװאָרן דער
שרהן .גאַנץ אינטערעסאַנט איז אגױי
|
|
|
סולטאַן.
אַ גרױס לױב קומט די מענעדזשמענט פון טעאַטער פאַר
דער פּרעכטיקער אויפפירתג פון דער פיעסע .די סינעריס (דע-
קאָראַציעס) און אױיסעשטאַטונג זיינען גאָרניט וי מען איז גע-
װױנט צו זען אױף דער יידישער בינע .אמתע אַראַבער און
אַפילו אַ לעבעדיק קעמל זעט מען אױף דער בינע .געעפּילט
איז די פיעסע געװאָרן פאַרהעלטניסמעסיק גאַנץ גום .אָבער ניט
מער( .דוד) קעסלער האָט אַפילו ניַט אַרױסגעבראַכט גוט געננוג
די ראָלע ,װאָס איז אים געגעבן געװאָרן ,זיין שפילן איז געווען
אַ מיש-מאַש פון יאַנקל ששמיד ,יאַנקל שאַפּשאוויטש או אַן אָפּ-
קלאַנג פון שלמהקע שאַרלאַטאַן .איבערהויפט איז דאָס געווען
אין די ערשטע דריי אַקטן .קעסלער האָט איינפאַך ניט געקאָנט
אויפנעמען אַזאַ פאַר אים פרעמדע און ערהאבענע ראָלע ,דע-
ריבער האָט ער צו איר ניט געגעבן דעם ריכטיקן אויסדרוק.
אין פערטן אַקט ,ביים סולטאַן אין פּאַלאַץ ,איז ער שוין געווען
פיל בעסער .עטואָס פעסטעס ,הײיליקעס ,האָט זיך אין אים
געפילט .אַזױ אין זיין שטימע ,אין זיינע באַוועגונגען און גע-
זיכטס-אויסדרוק האָט זיך געפילט די צעריסנקײַט פון אַ נשמה,
די צעבראָכנקייט פון גלויבן .לעבעדיק און װאַרעם ,כאָטש אַבַיי
סעלע צופיל מעלאָדראַמאַטיש האָט געשפּילט (סעם) שנייער
(נחמיה כהן .מילד און זײער אָנגענעם האָט געעפּילט מיס
גערסטען .איר ראָלע איז מערסטנס געווען פּאָזע און פּאָעטישע
סצענקעס ,און זי האָט עס גאַנץ גוט דורכגעפירט .אַ גוט װואָרט
דאַרף אויך געזאָגט ווערן פאַר דעם יונגן אַקטיאָר מאַרק עװױיך,
אין זיין שפּילן דעם סולטאַן האָט זיך נאָך שטאַרק געפילט
פינסקיס יאוצרי ,אָבער דאָך האָט ער נישקשה איבערגעגעבן די
נערוועזיטעט ,שרעקעדיקייט או באַלז נאָכדעם די בייזקייט און
זיכערקייט פון דעם טיראַנישן ,האַלב-משוגענעם סולטאַן
מאַדאַס שנייער האָט איר ראָל אַלס שרה דורכגעפירט גאַנץ
גוט".
אב .קאַהאַן שרייבט:
אָדי פיעסע איז אויפגעפירט אין קעסלערס טעאַטער און זי
איז אויפגעפירט אויסערגעויינלעך רייך .זעלטן ווען אַ יידישער
טעאַטער לאָזט זיך קאָסטן אַזױפיל אדועיףקאָראַציעס און איף
צוצודינגען טפּעציעלע פּערזאָנען נסטאַטיסט) צו די בילדער.
יעדע פאָרשטעלונג קאָסט אַ היפשע סומע עקסטראַ .עס נעמען
צום ביישפיל ,אָנטײל עטלעכע ניגערס אין די ראָלן פון אַראַבער
און טערקן .דאָס צװזאַמען מיט דער רײיכער יסינעריי מיט די
רייכע קאָסטיומען ,גיט צו געוויסע סצענעס פיל פאַרב און
אינטערעס פאַרן אויג .אייניקע פון די קאָסטיומען זיינען ווירק-
לעך זייער שיין .איבערהויפט איז די פיעסע גלענצנד אויסגע-
שטאַטעט ,און דער אינהאַלט פון דער געשיכטע איז אַ הױך
דראַמאַטישער .עס איז ,אַלזאָ ,אַלץ צוגעגרייט ,אַז דײ פּיעסע
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| זאָל פאַראינטערעסיון דעם עולט .עס פאָדערט זיך זייער וױיניק
ספעציעלע געניטקייט פון דעם שרייבערס זייט .די יידישעהיסטאָריע אַליין איז דאָ געווען אַ טאַלענטפולע דראַמע-שרי-

בערין און עס װאָלט געווען גאַנץ גענוג ווען דער פּאַרפאַסער
פון דער דראַמע װאָלט בלויז צו אַלץ צוגעגעבן די פאָרמע פון
געשפּרעכן און דאָס אויסגעשטעלט אין אַקטן און סצענעס .אַ
מענטש מיט דעם קלענסטע בינע-געפיל װאָלט געקאַנט צו-
פערטיקן אַ זייער קרעפטיקע דראַמע פון דעם ריינעם היטטאָריעזן
פאַקט אַלין.
אָבער מיסטער אַרנשטײן ,וי וייט אונדזער איינדרוק אי
האָט הויפּטזאַכלעך געװואָלט אויסנוצן דיזן מערקװירדיקן היס-
טאָרישן פאַקט אַלס אַ געלעגנהייט צו ששרייבן שיין .דער רע-
זולטאַט איז ,אַז מיר האָבן פאַר זיך פיר אַקטן הויפּטזאַכלעך ניט
פון הויך-דראַמאַטישע סצענעס ,נאָר פון שיינע ווערטער ,אָבער
דער היסטאָרישער

אַקט וועגן שבתי

צבי איז אָן און פאַר זיך אַזאַ

שטאַרקע דראַמע ,אַז אַפּילו הער אַרנשטײנס שיינע וװערטער
זיינען ניט אומשטאַנד אינגאַנצן צוצודעקן דעם דראַמאַטיען
אינטערעס .העלפן אָבער העלפן די װוערטער געויס ניט .זי
שטערן אַ סך מער װי יי העלפן .קײן ספּעציעלע אָריגינעלע
אויסדריקע האָבן מיר אין די שיינע ריד אויך ניט פיל געהערט.
פילייכט ווען מיר זאָלן לעז די פיעסע ,װעט מען אין איר גע-
פינען אַ רייכע און אפשר אויך צייטנווייז אַן אָריגינעלע שפּראַך,
אָבער פון דער בינע דערטראָגט זיך זעלטן אַן אינטערעסאַנטע
פראַזע,
האָט דער פאַרפאַסער געאַרבעט אין די אינטערעסן פון
קונסט און ליטעראַטורר? מיר גלײבן ,אַז ער האָט זיך פאַר-
האַלטן זייער ערנסט צו זיין אויפגאַבע .די אַרבעט פון שרייבן
דיזע דראַמע ,האָט ער געטאָן מיט דעם געפיל ואָס אַ סעריעזער
פּאַרפאַסער האָט צו זיין שאַפ ,אין דיזער הינזיכט קומט אים
אַן אויסדרוק פון רעספעקט ,אָבער די צילן צו וועלכע ער האָט
געשטרעבט ,זיינען ,ליידער ,ניט עררייכט געװאָרן ,אב קונסט
הייסט שאַפן בילדער ,מאָלן מיט ווערטער אָנשטאָט פאַרבן ,שיל-
דערן מענטשן מיט זייערע כאַראַקטערע ,די פאַרהעלטנישן צווישן
מענטשן ,זייערע געפילן  --דאַן האָט דיזע פיעסע אין זיך זייער,
זייער װײיניק װאָס האָט אַ רעכט אויף דעם נאָמען קונטט.
ווען איר לעזט די געשיכטע פון שבתי צבי אין גרעצס אָדער
דובנאָווס היסטאָריע ,זעט איר פאַר זיך אין דער הויפּט-פיגור
אַן אינטערעסאַנטן היסטאָרישן פּאָרטרעט .איער געדאַנק מאָלט
אייך אויף אַ פאַנאַטישן פרייען יונגערמאַן ,אַ שוואַכזיניקן און אַ
אַ גרױיסן

שוואָך-כאַראַקטערדיקן,

און ניט קיין קלע"

טווימער

'נערן פייגלינג און ליגנער .דאָס איז איינער פון יענע צרהדיקע
נפשות ,װאָס שפּילן פאַלשע ראָלן וי שלעכטע אַקטיאָרן ,אָבער
אויף וועמען עס איז ניט אימער
אַנדערע,
אין

צי זי נאַרן טאַקע זיך אַלין אויך.

דער

געשיכטע,

מערקווירדיקער
קאָנען

לייכט צו זאָגן צי זיי נאָרן בלויז

! אַרנשטײן

די

מאַטעריאַל

צװאַמענשטעלן,

פאַנטאַזיע,

וי

צי אָן דעט,

האָט ליידער

צי

היסטאָריע
פון װעלט
מיט

דער

אין סך הכל
זי

גיט

גענוג

אונדז,

אַ שריפטשטעלער
פון

הילף

אַן אמת-אינטערעסאַנטן

גאָר קיין בילד

איז דאָ

ניט

זאָל

זיין

אייגענער

בילד.

מיסטער

צזאַמענגעשטעלט.

איר זעט ניט ביי אים דעם היסטאָרישן שבתי

צבי און קין

כאַראַקטער פון זיין אייגענער איינבילדונגסיקראַפט אויך ניט.
 עס שטייט פאַר אייך אַ באַגײסטערטער מענטש ,ואָס גלייבט ,אַזער איז משיח

און  --ער רעגנט

און רעגנט

מיט פראָון.

די אין-
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לעססיסאַָן

פון

טערעסאַנטע שטריכן ,וועלכע איר באַמערקט ,לערנדיק די גע-
שיכטע פון שבתאי צבי אין היסטאָריע ,זיינען ניטאָ .ניטאָ קיין
כאַראַקטער-בילד .אויך פעלן פילע פון די בעסטע דראַמאַטישע
איינצלהייטן ,אָבער דערפאַר איז פאַראַן אַ סצענע .װאָס איז
געביט אױף אַ בברא-מעשה .װאָס מיר זאָגן דאָ וועגן שבתי
צבי אַליין גייט אויך איף די איבריקע פּערזאָנע .איין פּערזאַן
(נחמיה) ווערט כלומרשט כאַראַקטעריזירט ,אָבער טאַקע נאָר
כלומרשט .דאָך וי מיר האָבן שוין געזאָגט ,איז די מעשה גופא
אַזױי דראַמאַטיש ,אַז אַפּילן אין דער איצטיקער פאָרמע ,און טראָץ
די אַלע שטראָמען פון פראַזן און געעזרייען ,איז זי אינטערעסאַנט
.טראָץ די היסטאָרישע און אַנדערע פעלערן און
צו זען.
אומדייטלעכקייטן ,איז דאָך וויכטיק אַזאַ פּיעסע צו האָבן ,װאָרעם
דער ,װאָס איז ניט באַקאַנט מיט דעם געשיכטלעכן פאַקט ,זעט
און הערט פון דער פּיעסע כאָטש עטװאָס וועגן די מערקווירדיקע
פּאַסירונג .יעדנפאַלס איז דאָס איינע פון יענע פּיעסן פון וועלכע
דער צוזעער לערנט עפּעס.

קעסלער אין דער ראָלע פון שבתאי צבי האָט אַ זייער שווערן
ד,זשאַבײ .עס איז זייער שווער צו שפּילן אַ כאַראַקטער ,וועלכער
איז ניט אויפגעמאָלן ,אַ ראָלע ,װאָס באַשטײט פון הוילע ווער-
טער .מיר קאָנען בלויז זאָג ,אַז ער װאָלט דאַרפן אַריינגעבן
מער באַגײסטערונג אין דיזער ראָלע .עס פילט זיך צו וױיניק
די זאָגענאַנטע (אַזו-גערופענע) געטלעכקיײיט ,וועלכע דיזער
שבתאי צבי .האָט זיך איינגעבילדעט ,אַז ער האָט אין זיך .אַזױ
וייניקסטנס פּאָדערט זיך לט דער פיעסע .וועגן די (דער)
אַנדערענר) זייט פון שבתאיס כאַראַקטער  --די נאַרישקײט,
שוואַכקײט ,פייגהייט ,צווייזייטיקייט  --וועגן דעם איז ניטאָ װאָס
צו ריידן דאָס איז ניטאָ אין דער פּיעסע און מען קאָן ניט
ערוואַרטן ,אַז אַ שוישפּילער זאָל דאָס אַרױסװױיזן .אָבער אין סך-
הכל איז קעסלער געוועזן גוט ,ניט אַזױ גוט וי אין זיין רעאַ-
ליסטישער ראָלע ,יאַנקל דער שמידײ ,צום ביישפּיל ... .מיס-
טער שנייער אין דער ראָל פון נחמיה האָט געשפּילט מיט פיל
פייער ,און לױט וי דער פאַרפאַסער וויל נחמיהן פאָרשטעלן,
האָט מיסטער שנייער געמאַכט אַ צימלעך נניט-קשהדיקע) שטאַר-
קע ראָלע פון זיין מאַטעריאַל .וועגן די אַנדערע שוישפּילער איז
אייגנטלעך ניטאָ װאָס צו ריידן זיי דעקלאַמירן און זיי קאָנען
זיך ניט העלפן עס איז פון יענע סחורה אין וועלכע ריידן וי
אַ מענטש לאָזט זיך ניט.
מיר

גלייבן ,אַז דאָס בעסטע,

וװאָס מען ואָלט געקאַנט

טאָן מיט דיזער פיעסע איז ווירקלעך צו מאַכן פון איר אַ ,הים-
טאָרישע אָפּערעײ . .. .יעצט איז דאָס צו סעריעז פאַר אַן
אָפּערעטקע און צו נויוטאַזשנע פאַר אַ וויכטיקע פּיעסע".
שלום פּערלמוטער באַמערקט:

|

|

;איך האָב געזען מאַרק אַרנשטײנס אויפפירונגען אױיף דער
יידישער בינע ווען ער איז געווען אין ניריאָרק דאָס ערששסטע
מאָל ,אין  ... .4191ווען ער איז צוריקגעקומען פון רוסלאַנד צום
צוױיטן מאָל .. .איך געדענק אים ווען ער איז געווען דער רע-
זשיסער אין שניצערס יקונסט-טעאַטערי ,וואו ער האָט אין 1291
אויפגעפירט מיט הענריעטאַ שניצער עטלעכע פיעסן אין אַלע
זיינע אויפפירונגען האָט זיך געפילט אַ ציכטיקייט און געניטע
אָנפירונג ,וואָס האָט באַשײנט די יידישע בינע.
אין  2291האָט אַרנשטײן געהאַט אגַרויסן דערפאָלג אין זיך-
קאַליפאָרניע מיט זיינע איײינאַקטערס ימיין וױייבס משוגעתי ,וואָס
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איז געשפּילט געװאָרן אויף ענגליש אונטערן נאָמען ינאָבאַדי
האַוסי ,און יווען דער טייוול לאַכטי (אויף ענגליש) ,אין וועלכער
ער אַלײן האָט זיך באַטײליקט .אַ באַוואוסטער לאָס אַנדזשעלע-
סער טעאַטער-דירעקטאָר האָט אַפילו אים פאָרגעשלאָגן צו אָך-
גאַניזירן פאַר אים אַ דיי פאָרשטעלוגען פון די אײנאַקטערט
ימיין ווייבס משוגעתי ,יווען דער טייוול לאַכטי און ידער שליסל
פון גליקי .אַן אַנדערער טעאַטער-דירעקטאָר אין לאָס אַנדזשע-
לעס האָט באַשטעלט בײ אים אַ דריי-אַקטיקע פיעסע אױף
ענגליעז",
קומט אַ .צוריק אין רוסלאַנד ,וואו ער װערט דירעקטאָר
6
פון רוסישן טעאַטער אין וויטעבסק ,אַרבעט מיט נחום צמח בי
דער אָרגאַניזירונג פון דער 'הבימה ,,און איז אויך איר ערשטער
רעזשיסער .נאָך דער אָקטאָבער:-רעװאָלוציע פּרואווט אַ .אָרגאַניזירן
אַ יידיש מלוכה-טעאַטער ,אָבער דער פּרואוו גיט זיך אים נישט
איין ,און סוף  9191פאָרט ער צוריק קיין אַמעריקע ,וואו דעם 3
אַפּריל  0291וװערט אין ,פּיפּלס טעאַטער" א'ר פון מאַקס ראָזענ-
טאַל- ,מיט בעסי טאָמאַשעװסקי אין דער הױפּטראָל .,אויפגעפירט
זיין, .פ,אַר דער חתונה" ,מוזיק .קאָמעדיע-דראַמע אין  3אַקטן מיט
אַ פּראָלאָג אוןן עפּילאָג .דעם  11מערץ  0291ווערט אין ,אוירווינג
פּלעיס-טעאַטער" א'ד פון מאָריס שװאַרץ און אונטער דער רעזשי
פון מחבר אויפגעפירט זיין קאָמעדיע ,אַ זון פון צוויי נאַציאָנען",
און דעם  6מיי  0291ווערט אין ,דאָס נייע טעאַטער" ,מיט הענריע-
טאַ שניצער אין דער הױפּטראָל ,געשפּילט זיין פּיעסע ,די חסידישע
טאָכטער? {,נ,עמי"ן .דעם  01יני  0291וװערט אין ,געבילס
טעאַטער" אויפגעפירט ,דאָס געזעץ פון די ווילדע" פון אַרציבאַ-

שעוו ,באַאַרִבעט פון מאַרק אַרנשטײן

.

 1ווערט אַ .רעזשיסער אין יידישן קונסט-טעאַטער (דירעק-
ציע  --שניצער) פאַר וועלְכְן ער באַאַרבעט אויפסניי און פירט אויף
זיין פּיעסע 'דאָס ווילנער בעל-הביתל' .ער שרייבט אויך אָן אַ
מוזיקאַלישע דראַמע 'ר' בערעניו' ,אַ דראַמע 'דאָס ליד פון ליבע
און טויט! ,אויך אַ ריי אײינאַקטערס ,דערציילונגען ,פּאָעמעס אד"ג,
וועלכע ער פאַרעפנטלעכט אין 'די צוקונפט' און אין דער טעגלעכער

יידישער פּרעסע.

|

 3פאָרט א .קײיַן אַרגענטינע ,וואו ער אָרגאַניזירט אטַרופּע
פאַר בעסער יידיש טעאַטער און פאָרט אַרױס אויף אַ טור איבער דער
פּראָװוינץ ,צוזאַמען מיט די שוישפּילער קלאַראַ און יוסף האַבערמאַן,
אויפטרעטנדיק אויך אין זיין אײינאַקטער ,ווען דער טייוול לאַבט"
און אין אַ רעפעראַט ,אָבער ,צוליב טעכנישע סבות ווערט דער טור
באַלד אויפגעגעבן ,און א .פאָרט אַליין אַרום מיט רעפּעראַטן,
באַלד .דערנאָך אין  4291באַזוכט א .טשילע ,וואו ער האַלט רע-
פעראַטן .וועגן יידיש און יידישע קונסט ,דערנאָך פירט ער אויף אין
ריאָ דע זשאַנײראָ( .בראַזיל) זיין דראַמע פון רוסישן לעבן אין
|
רויטן לאַנד",
אין  4291איז אַ .צוריקגעקומען .אין פּולן און זיך ווידער גע-
פּרואווט פאַרבינדן מיטן יידישן טעאַטער .ער פירט אױיף ,צום
ערשטן מאָל אין פּױלן ,ה .סעקלערס ייזכור',
וועגן אַ'.ס אויפפירונג פון סעקלעָדס פּיעסע 'יזכור' ,שרייבט
ד"ר וויַכערט:
;דעצעמבער  .4291איז פאַרבלאַנדזשעט געװואָרן אין קאַמִיו-
סקיס טעאַטער הערי סעקלערס ייזכורי .געשטעלט די פיעסע
האָט מאַרק אַרנשטײן .האָט מען געקאַנט זע װאָס אַ גוטער
רעזשיסערישער בעל-מלאכה קאָן אױפטאָן אַפילו מיט יידישע
אָפּערעטישע אַקטיאָרן ... .צו דער רעזשי קאָן מען טענהן ,אַז
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זי האָט צו בולט יגעמאַכט שטימונגי :די לאַנגע פינצטערניש ,דאָס
פּאַמעלעכדיקע גין צום אוהל ,דאָס ויפן די ווערטער אין פּראָ-
לאָג .אַז די אַנסאַמבל-סצענעס אין ערשטן אַקט ביים קבלת-פנים
פון פירשט האָבן אונטערגעהינקט .אַז דער רעאַליזס ,װואָס שטעקט
ממילא אין די פיר אַקטן ,איז אַן אַנדערש מאָל געווען צו שטאַרק
איבערגעזאַלצן (זער נערוועיש צאַפּלדיקער און קוויטשנדיקער
נפש ,דער שמש) אַז דער לאַנגער פעסטער חזנישער יזכור אין
פּראָלאָג האָט נישט געלאָזט אויסקלינגען די לעגענדע ,קומען צו
|
איר רו.
און גלייך מוז מען אונטערשטרײט :אַ פעסטער וױלן האָט
געהערשט איבער די אַקטיאָר .איס האָבן זיי צו פאַרדאַנקן,
װאָס דער גאַנצער טייערער אוצר פון די טריויאַלע יאָפּערעטי
שעי שפּיליטענער איז געווען וי פאַרגעסן ,װאָס אַפילו די גע-
פערלעכסטע ערטער ,די ליבע-סצענעס זיינען אַ דורך מיט טאַקט
און מיט מאָס .דאָס האָט געפאַדערט אַ סך אַרבעט ביי די אַרי
טיסטן ,און נאָך מער איבערגעבנקייט .כידוע ,איז דאָס צוױיטע
זעלטענער וי דאָט ערשטע .דאָסמאָל האָבן אַקטיאָרן און אַקטרי-
סעס נישט געקאַרגט מיט ביידע זאַכן .זיי האָבן אַלץ געטאָן
װאָס נאָר אין זייערע כוחות ,און מער פּאָדערן קאָן מען נישט
קומט זי טאַקע דערפאַר אַ ייששר כוח ,יעדן באַזונדער און אַלט
אינאיינעם".
אַ -.גייט דערנאָך צוריק צו דער פּוילישער בינע ,אויפפירנדיק
שפּעטער אין זיין אייגענער פּוילישער איבערזעצונג און רעזשי ש.

דער פּאָלקלאָר ,איז דער הינטערגרונט פון דער דראַמֶע .דאָס
זיינען איינצלהייטן .אויפן ערשטן פּלאַן מח זיין דדריאַמע אַלין.
 ...אין יענע צייטן ווען דער גװאַלטיקער דערפאָלג פון
ידבוקי אויף דער יידישער בינע האָט דערגרייכט זיין קולמינאַ-
ציע-פונקט ,האָט זיך געװאַט געפונען אַ פּוילישער טעאַטער -די
רעקטאָר ,וועלכער האָט געװאָלט אויפפירן דעם ידבוק' און איז
שוין אַפֿילו צוגעטראָטן צו די פּראָבן ,אָבער באַלד האָט ער זיך
זערשראַקן ,װײיל דער ידבוקי איז פאַר דעם פוילישן צושויער
אַ שווערע פאַרוויקלטע ,נישט-פאַרשטענדלעכע מעשה ... .צו
וועמען פון די פוילישע טעאַטער-דירעקטאָרן איך האָב זיך עפּע-
טער געווענדט מיטן פאָרשלאַג אויפצופירן דעם ידבוקי ,האָב
איך באַקומען מער אָזער װײניקער דעם זעלבן תירוץ' :ניע:ט
דער פוילישער אַקטיאָר ,נישט דער רעזשיסער און נישט דאָס
פובליקוס וועלן דעם ידבוק' פאַרשטיין .סיאיז תלמוד ,קבלה ,ספּע-
ציפישע מיסטיק ,רעליגיעזע יידישע שטימתג .עס אינטערע-
סירט אונדז נישטי .זייער וױיניק פון די פוילישע טעאַטער-
דירעקטאָרן האָבן מיר אָפן דערקלערט ,אַז זיי ווילן ניעט שטעלן
דעם ידבוקי צוליב פּאָליטישע טעמים .די מערפטע פון זי
האָבן געפונען אַנזערע תירוצים :קינסטלערישע ,טעכנישע ,מאַ-
טעריעלע ,נישט געגלייבט גענוג אין מאַטעריעלן דערפאָלג.
...די מאַכט פון דער גפּאָליטיקײ האָב איך דערפילט ערששט
דעמאָלט ווען איך האָב אַליין אָפּגעדונגען דאָס טעאַטער אנאָ-
װואָשטשיי אויף אַלע שבת און זונטיק נאָכמיטאָגס פאַרן גאַנצן
סעזאָן ,און האָב גענומען אַלײן אָרגאַניזירן אפַּוילישע טרופּע

,יטבל'ט" פאַרעפנטלעכט
אין שייכות מיט דער אויפפירונג האָט ל

האָט זיך

אַניסקיס ,דיבוק".
אַ לענגערן געשפּרעך

|
מיטן רעזשיסער,

וועלכער האָט צ"אַ דער-

קלערט:
 . ,זאָל יעדער טאָן אַלץ ,װאָס מעגלעך איז כדי צו פּאַר"
בעסערן די יידיע-פוילישע באַציונגע .האָבן דאָך אונדזערע
פּאָליטיקער און כלל-טוער אפשר כמעט אַלע פּרואוון אָנגעווענדט
און ביז איצט מיט אַ קליינעס דערפאָלג .אפשר װועט עס דעס
קינסטלער מער געלינגען די פוילישע עפנטלעכקייט וועט ערשט
דעמאָלט דעס ייז פאַרשטיין ווען זי װעט די אָפּשפּיגלונג פון
דעס יידס נשמה אין דער יידישער ליטעראַטור און קונסט דער-
קענען זאָל צו אַלעם ערשטן (געגעבן ווערן) דער ידבוקי איף
דער פױלישער בינע .זאָל דאָס זיין דער ערשטער שריט.
 ..פון אָנהײב האָב איך געװאָלט באַנוצן זיך מיט איינע פון
די ששוין-עקזיסטירנדע פוילישע איבערזעצונגען פון ידבוק',
אָבער די איבערזעצונגען זיינען געמאַכט געװאָרן פון מענטען,
װאָס האָבן קיין שייכות נישט מיט טעאַטער  ...איך האָב זיך
געשטעלט פאַר אַ ציל צו מאַכן דעם ידיבוקי פאַרשטענדלעך פאַר
דעם ברייטסטן עולס ,פּאַרן ייד און קריסט ,צי ער אין אַ ליב-
האָבער פון מיסטיק אָדער רעאַליזם... .זאָל דערפאַר מיר זיין
פאַרגעבן די ענדערונגען ,װאָס כיהאָב געמאַכט אין ,זבוק".
איך האָב געטאָן מיין אַרבעט מיט דער גרעסטער פיעטעט און
פּאָרזיכטיקייט .מיין טיפסטע איבערצייגונג איז ,אַז איך האָב
דער פיעסע חלילה קיין עלעכטס נישט געטאָן .איך האָר אַניסקין

נישט פּאַרבעסערט און נישט פאַרריכט ,נאָר אַלס דראַמאַטורג
און רעזשיסער האָב איך דעם נישטיטעאַטראַלן אַנ-סקין מיט
מיין דערפאַרונג ערטלעך געדינט .לט מיין אויפפאַסונג איז
דער ידיבוקי צו אַלעם ערשטן אַ דראַמע פון צוויי טיף ליבנדע
הערצער און דערהויבענע נששמות ,וועלכע קאָנען זיך נישט פאַר-
אייניקן בייט לעבן ,האָבן זיי חונונה נאָכן טױט .דער מיסטיציזם,
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אויף

אייגענער

ריזיק.

טעאַטער וועלטל

אין פילישן

גענומען קאָכן וי אין אַ קעסל .אינטריגעס ,אָפענע און באַהאַל-

טענע דראָונגען צו די אַקטיאָרן ,וועלכע איך האָב שוין געהאַט
אַנגאַזשירט.
דעם

דעם

טעלעפאָ,

געגעבן,

דירעקטאָר
געזידלט

שטשאוינסקי

פאַרװאָס

די פּאַרוואַלטונג

ער

פון פױלישן

האָט

האָט

מיר

מען
דאָס

אָפּגעריסן
טעאַטער

אַרטיסטפּאַרבאַנד

האָט

זיך אָפּגעזאָגט מיר צו געבן אַ קאָנצעסיע .דאָס הייסט חלילח
נישט געזאָגט אָפן ,מיר וילן נישטי .דעריף איז נישט געוען
אַ געזעצלעכער אָדער טאַקטישער גרונט .איך בין דאָך עפַּעס
אַליין אויך אַ פּוילישער דראַמאַטורג .נאָר מען האָט געשלעפּט,
געהאַנדלט ,אָפּגעלײגט דעס באַשלוס פון טאָג צו טאָג ,פון וואָך צו
װאָך ,פון זיצונג צו זיצונג ,ביז מיין אָפּמאַך מיטן טעאַטער
גָנאָוואָשטשי" איז בטל געװואָרן .דעמאָלט האָב איך זיך געווענדט
צוס דירעקטאָר פון שטאָטיטעאַטער אויפן נאָמען ,באָגוסלאָון-
סקיי ,הי שילער .מיט אים יינען מיר שנעל געקומען צו 6
פאַרשטענדניש .ער איז אין ידבוקי פאַרליבט .אין פאַרלויף פון
אַ פּאָר טעג האָב איך געהאַט אונטערגעשריבן

שטעלן דעם ידבוקי ביי אים אין טעאַטער.
בי מיין שפעטערדיקע

באַגעגניש

מיטן

אַ קאַנטראַקט פון

 ..אָבער ,ליידער,

דירעקטאָר

שילער,

האָב

איך דייטלעך באַנזערקט ,אַז זיין ענטוזיאַזס ווערט װאָס אַ מאָל
מער אָפּגעקילט אוֹן זיין שטאַרקער באַשלוס צו שטעלן דעם
ידבוקי ווערט אַלץ שװאַכער און עװואַכער ... .דירעקטאָר עזי"
לערס קאָנטראַקט האָט מיר געהאָלפן איבערצייגן מיין קאָלעגע
דעם דראַמאַטורג וואָיטשינסקי ,דירעקטאָר פון לאָדזעזער פּויליעזן
שטאָט-טעאַטער ,אַז מימעג שטעלן דעם ידבוק' ...עס איז
געווען פון אָנפאַנג באַשלאָסן ,אַז דער ידבוקי וועט ווערן אים-
געפירט פון הויפּט-רעזשיסער פון שטאָט-טעאַטער קאָנסטאַנטין
טאַטאַרקעװויטש .איך האָב געזאָלט אים בלױז העלפן באַזיגן
די ספעציפישע שוועריקייטן אָבער באַלד אױף דער ערשטער
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לעססיסאָן

פון

ט עאַט ער

יידישן

שאט תהחש אה איהאהעאי קעלןויקלוב

פּראָבע האָט טאַטאַרקעװיטש דערקלערט ,אַז נישט ער או נישט
די אַרטיסטן זיינען אימשטאַנד זיך אַריינצולעבן אין אַזאַ פרעמדע
פאַר זײי סביבה ... ,טאַטאַרקעוויטש האָט זיך אָפּגעזאָגט פון
דער רעזשי .איך האָב זי איבערגענומען אָבער באַלד האָט זיך
אַרוֹיסגעוויץן ,אַז נישט זייענדיק קיין מיטגליד פון פּולישן
אַרטיסטן-פאַריין ,האָב איך נישט דאָס רעכט צוֹ רעזשיסירן...
דעמאָלט האָבן זיך שוין איינגעשטעלט פּאָר מיר די אַקטיאָרן און
טאַקע טאַטאַוקעװיטש אַליין ,מען האָט געפונען אַן אויסוועג ,אַ
'פשרה ,ול וער פאַרפאַטער פון דער דראַמע נישט זייענדיק
קיין מיטגליך טון אַקטיאָרן פאַרבאַנד ,האָט דאָך אַ רענט צו
רעזשיסירן ,מעג אַן איבערזעצער איך ... .אין קיין שום טע-
אַטער איף דער גאַנצער וועלט ,וואו עס איז מיר אויסגעקומען
צו אַרבעטן ,האָב איך נישט באַגעגנט ביי אַקטיאָרן אַזויפיל
איבערגעבנקייט ,געהאָרכזאַמקײט ,ליבע און פיעטעט וי ביים
אויפפירן דעם ידבוקי אין לאָדזשער פּױילישן שטאָט-טעאַטער.
! ..צי איז עס מעגלעך ,אַז נאָך דעם דערפאָלג פון יזבוקי וועלן
אויפגעפירט ווערן אַנדערע יידישע פיעסן? איך בין איבערצייגט,
| אַז מיטן אויפפירן דעם ידבוקי איז זורכגעבראָכן געװאָרן די
װאַנט... .נאָך דעם גרויסן דערפאָלג פון ידבוקי ,וועט יעדעס
פּוילישע טעאַטער ביים צזאַמענשטעלן דעם רעפּערטאָר זיך
געװױס רעכענען מיטן יידישן פּובליקום .פאַר דער יידישער
דראַמע אױף דער פילישער בינע האָט זיך איצט געעפנט אַ
ברייטע טיר".
,דער דבוק" אין דער פּוױלישער איבערזעצונג ,באַאַרבעטונג
און רעושי פון אַ .איז דערנאָך געשפּילט געװאָרן מיט אַנדערע
טרופּעס ,אין אַנדערע פּוילישע טעאַטערס .װעגן דער אויפפירונג
אין װאַרשעװער
מייזיל:

טעאַטער ,שקאַרלאַטנאַ

מאַסקאַ"'

שרייבט

נחמן

ידי אויפפירונג פון ש .אַניסקיס ידבוקי אין פּויליש אץ אַ
פּוילישן טעאַטער אוֹן זדורך פּוילישע אַרטיסטן פאַרוזידושט און
איבעראַשט .גרויס איז דער כוח פון קינסטלערישער אינטױי-
ציע .מעכטיק איז די אַרטיסטישע התגלות ,מיזאָל נעמען אַ
דורכויס ספּעציפיש-יידישלעך װוערק א אַזױ גלענצנד עס
פאַרקערפערן און מיט אַזאַ אויפריכטיקייט און אויסגעהאַלטנ-
קייט אַדורכפירן איינצלנע ראָלן ,גרעסערע סצענעס און די גאַנצע
זאַך אינגאַנצן.
פאַראַן ערנסטע חשבונות און שטרײיטבאַרע פּונקטן אין דעם
עצם פאַקט פון ייידיש-פוילישער" קולטור .פאַראַן חשד און
מורא פאַר דעם אַנוואוקס פון אַ נייעם מין אנאַש פּשעגלאָנדיזם"
ודי יידישע צייטונג אױף פּױליש ,װאָס האָט פאַרשפּרייט די
טעאָריע ,אַז מען קאָן אַנטוויקלען אַ יידישע קולטור אין דער
לאַנד-שפראַך  --פּויליש ,און עס ניט אָנרופן אַסימילאַציען .דאָס

זיינען אַלץ פראַגן-פּראָבלעמען ,װאָס באַגלײטן דעם יידישן צו-
שױער און מאָנען ענטפער ,באַשײד .אָבער װי נאָר עס וויקלט
זיך פאַנאַנדער דער פױירהאַנג ,און סיהייבט זיך אָן דאָס שפּילן,
פאַרגעסט מען אָן דעס אַלעם און מיווערט צוגעשמידט און באַ-
העפט צו דער אַרטיסטישער עבודה ,װאָס הייבט זיך גלייך פון
אָנהײב אָן און ציט זיך אַזױ ביזן סוף פון דער פיעסע.
װאָס װוירקט דאָ אַזױ שטאַרק

אויף אונדז? איינצלנע

ראָלן

| און איינצלנע מאָמענטן אין די ראָלן זיינשן בי די ,ווילנער"
אפשר בעסער געווען .אונדזערע יידישע אַקטיאָרן האָבן גענומען
מיט אינטױיציע .,מיטן נוטראָסײ ,מיט אומבאַוואוסטער דורות-
טראַדיציע ,און די פּוילישע אַקטיאָרן נעמען מיט אַרטיסטישע
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טעכניק ,מיט סצענישער רוטינע ,מיטן פּראָצעס פון איינלעבן זיך
ערשט אין די ראָלן .שטיין אַלס חנן איז געווען האַרציקער ,רירנ-
דער ,ווייבלעכער ,לירישער און טראַגישער ,מאָרעווסקי אין ראָל
פון מיראָפּאלער צדיק האָט געויזן הרחבה ,פאַרנעם ,גדלות,
שטאָלצע ירתשה פון דורות ,די פּראַכטיקע גאָלדענע קייט פון
-יחוס,

אויך דער

בטלן

איז געווען

פון זשעלאַזאָ

ווייכער,

פאָלקט"

טימלעכער ,קינדערישער ,תמימותדיקער ,אָבער אינגאַנצן גע:
נומען ,אַלץ און אַלע צװאַמען ,די אַלגעמײנע אױסשטאַטתג ,זי
פאַרשיידענע קלענערע זייטיקערע דאָלן זיינען אין פּוילישן טעאַ-
טער איינגעגעבענער ,אינטערעסאַנטער און סצעניש אױיסגעהאַלי
טענער ,אָנגעהױבן פון דער גרעסטער ראָל ביז דער מינדסטער
 -שפילן אַלע ,נעמען אַלע אַ גלייכמעסיקן און האַרמאַנישן אִנ"טייל .מיר האָבן דאָ צו טאָן מיט שפּילער ,װאָס זיינען אונטערגע-
װאָרפן אונטער דער פעסטער האַנט פון רעזששיסער .דאָס צויבער-
שטעקעלע פון דיריגענט האַלט פעסט אַלע טײלן פון אַרטיסטן-
אָרקעסטער און עס גייט גלאטיק ,האַרמאָניש און מיט איינהייטלעכן
טאָן און טעמפּ .און דאָס צװזאַמענלעבן פון אַלע אָנטײילנעמער
אין דער פיעסע ,דאָס געמיינזאַמע צװאַמענשפילן ,און דאָס
קאָלעקטיווע ,איינהייטלעך-האַרמאָנישע מיטשאַפן לאָזט זיך פילן
אין אַלע  3אַקטן ,אין אַלע מאַסן-סצענעס און אי אַלע איינצלנע
ראָלן .מיר האָבן דאָ ויניק גאַסטראָל-מעסיקעס .מיר האָבן דאָ
װײיניק  סטאַרײ מאַניערן ,װאָס האָט זיך אַזױ שטאַרק פאַרשפּרײט
און אַזויפיל שאָדן געבראַכט אונדזער טעאַטער... .סיאיז דעריבער
איבריק אויסצורעכענען איינצלנע אַרטיסטן און זײ אַטעסטירן
געווים האָט עװאַ קונינאַ געשאַפן וואונדער אין איר באָבעשער
פראַדע-ראָל ,ברודזינסקי אַלס רי עזריאל דער מיראָפּאַלאָער צדיק
און אויך אַנדערע און אַנדערע .אָבער נישט אין דעם גייט עס
דאָ .דער עיקר איז אַנסאַמבל ,דאָס קאָנצערט-מעסיקע ,אין וועלכן
אַלע האָבן געווירקט און מיטגעווירקט.
..מען דאַרף נאָך דערמאָנען די פּרעכטיקע דעקאָראַציעס לויט
די פּראַיעקטן פון װו .דראַביק און י .װואָדינסקי .אונדזערע ,דע-
מעגן

קאָראַציעסײי

זיך אויך

לערנען

זיי .הלואי

בי

זאָל די פּױ"

פאַר אונדזערע יידיששע

לישע אויפפירונג זיין אַ ;קנאת סופרים"
אויפפירונגען".
א'.ס אויפפירונג פון ,דיבוק" אויף פּױליש אין װאַרשע

האָט

אַרויסגערופן אַ גרויסן טומל .דר .מיכאל ווייכערט באַהאַנדלט דעם
ענין צוזאַמען מיט דער קריטיק וועגן דער אויפפירונג:

,מען מוז אָפּטײילן די אויפפירונג פון דעם טומל אַרום איר.
די אויפפירונג איז אַן ערלעכער אויפטו פון אַרטיסטן ,רעזע.
ליטעראַרישע פירונג .דעס טומל האָט אָרגאַניזירט די דירעקציע
מיט דער באַשיינפערלעכער כונה צוצױיען דעם ידישן עולט,
און מיט אַ זעלטענער געניטקייט .נישט אומזיסט האָט דער דיי
רעקטאָר פון ישקאַרלאַטנאַ מאַסקאַי געדינט לאַנגע יאָרן פאַר
אַ סעקרעטאַר ביי דעס גרעסטן אָרגאַניזאַטאָר פון פּוילישן טעאַ-
טער :שיפמאַ .ער האָט געלערנט אין אַ גוט חדר .האָט מען
לכתחילה געגעבן אָנצוהערן ,אַז די אויפפירונג פון ידיבוקי אויף
דער פוילישער בינע דאַרף ווערן אַ יפּאָליטישער אַקטי פו אַ
פויליש-יידישער

פאַרשטענדיקונג

יפאַרשטענדיקונג').

אָפיציעלער
מעעזה .דאָס הייסט נישט
געווע,

אָבער

| בערזעצער
מער

נישט

געהאָט

(אַ

האָט אים

און רעזשיסער.
יקינסטלערישע

אַ פֿאָליטישער

בלוױז

מיץ איז טאַקע

דער פּויליש-יידישער

די דירעקציע
צילױי.

מען

האָט

דאַן

אינגאַנצן

מין

אָווערטורע

צו

אָפּגעלײיקנט

דער

די
אס

איז כשר.

זי איז אויסן

האָט

געלאָזט

שפעטער

מען
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דדושיס

באַנד
ישיארדוראיל אי חירה

װיס ,אַז פון {דער| פוילישער זייט גרייט מען זיך צו אָן אָנ
גריף ,װאָלט זיין אַ יושר ,אַז יידן זאָלן אָרגאַניזירן אַ שטיקל נאַ-
ציאָנאַלן זעלבסטשוץ .צום סוף האָבן אינטערויוס ,נאָטיצן און
גרויסע אַנאַנסן אין דער יידישער פּרעסע געדאַרפט באַזייטיקן
די לעצטע מניעות פאַר דער פאַרשטענדיקונג צוישן ..דער
פוילישער טעאַטער-קאַסע און דעם יידישן פובליקום .אין דער
אמתן האָט מען זיך צוביסלעך געשראָקן פון ביידע צדדים .פון
דער פּוילישער זייט האָט מען מורא געהאַט פאַר דער -001פראָ-
צענטיקער יזשידאָווסקערי קונסט ,װאָס איז נאָך דערצו איבער:
געזעצט פון זשאַרגאָ ,רחמנא לצלן פון דער יידישער ,אַז אַ
שטאַרקער דערפאָלג פון ידיבוקי אויף דער פּוילישער בינע קאָן
געבן אַ טיט-קלאַפּ דעם יגוססדיקױ יידישן טעאַטעך.
אַרױסגעויזן האָט זיך ,אַז מען האָט שטאַרק איבערגעשאַצט
דעם יכוח פון דיבוקי פון ביידע זייטן .די פּױלישע קונסט איז
נישט טמא געװאָרן ,און דער יידישער עולם האָט נישט געכאַפּט
קיין התפעלות .ער האָט אַן איבריק מאָל באַװויזן ווי געזונט זיין
טעאָטער-חוש איז און וי וייניק אים אַרן די באַגײסטערטסטע
רעצענזיעס .ישקאַרלאַטנאַ מאַסקאי האָט זיך אָנגעשטױסן אויפן
ידיבוק' על פּי צופאַל .זי איז נאָך גאָר אַ יונג טעאַטערל .זי איז
מיט עטלעכע חדשים צוריק געגרינדעט געװאָרן און האָט ביז
איצט געעפּילט פון עלף אין אָוונט .דעס פּערסאָנאַל פלעגט וי
נעמען בעיקר פון אַנדערע טעאַטערן ,איר רעפּערטואַר איז באַש-
טאַנען פון אײינאַקטערס מיט שטאַרקע טראַגישע אָדער קאָמישע
עפעקטן.
דער

איבערזעצער

און

אינסצעניזאַטאָר

פון

ידיבוקי

האָט.

אָנגעקלאַפּט אין אַלע ואַרשעווער פּוילישע טעאַטער .בחנם.
ער האָט אַלֵיין געװואָלט צונויפשטעלן אַן אַנסאַמבל .האָט אים
דער פּוילישער אַרטיסט-פאַריין געשטערט .ער האָט געװאָלט
אײנאָרדנען אַ גאַסטשפּיל פונם לאָדזשער שטאָטישן טעאַטער,
וװאו ער האָט דאָס ערשטע מאָל אויפגעפירט דעם ידיבוקי איף
פּויליש ,האָט עס זיך נישט איינגעגעבן .ביז פלוצלינג  --ישקאַר-
לאַטנאַ מאַסקאַי האָט איינגעשטימט .איר ליטעראַרישער אָנפִי-
רער ,אַדאַס זאַגורסקי ,איז איינער פון די בעסטע טעאַטער-קע-
נער אין פּױלן ,און איינער פון די פּראַקטישסטע .אים זיינען
געפעלן געװואָרן די סצענישע מעלות פון ידיבוקי און דער עק-
זאָטיזם פון דער יידישער סביבה פאַרן פוילישן טעאַטער-גײער.
דעם דירעקטאָר איז געפעלן געװואָרן דער מאַמעריעלער דערפאָלג
פון די לאָדזשער אויפפירונגען .האָט מען אויסגענוצט דעם סכ-
סוך צווישן אַרטיסטן און דירעקציע אין באָגוסלאַווסקי-טעאַטער,
פאַרשטאַרקט אויף גיך דעם אַנסאַמבל מיט עטלעכע גוטע אַק-
טיאָרן פון דאָרטן און צוגעגאַנגען צום ידיבוקי.
.האָבן זיך די פּילישע אַרטיסטן נישט פאַרשטעלט פאַר
יידן נישט פאַר װאָכעדיקע און נישט פאַר שבת-יום-טובדיקע.
װאָס זי האָבן געטאָ ,איז ביי זייערע מעגלעכקייטן געווען דאָס
נאַטירלעכסטע ,דאָס ערלעכסטע ,און דעריבער דאָס גלייכסטע.
זי האָבן געזוכט אַ וועג פון זיך ,פון זייער גייסט ,און האָבן אים
געפונען אין פּוילישן ראָמאַנטיזס ,אין דער רייכער טראַדיציע
פון מיצקעוויטש און וויספיאַנסקי .פונם יידישן מיסטיציזם אַ
ווייטער מהלך .אָבער פאַרן היינטיקן פּוילישן אַקטיאָר דער אייג:
|
ציקער צוגאַנג.
די רעזשי האַט געפּרואווט שאַפן אַ פּשרה צוישן דעם דאָ-
זיקן ראָמאַנטיזס אזן סצענישן שטײגער .זי האָט ברייט אונטער-
געמאָלן דעם יידישן יביטי אין צוייטן אַקט און אַרײינגעפלאָכטן

אין אים אַ וויספיאַנסקישן כאָכאָליטאַנץ פון קאַליקעס .אין ערש-
-טן און דריטן אַקט האָבן זשאַנר-בילדלעך (תהליםזאָגן ,איין-

רייסן ,אַפּשפּרעכן) אָפּגעביטן ראָמאַנטיש-פאַרלאָרענע סצענעם.
עס איז דערביי נישט אָפּגעגאַנגען אָן געוויסע נאַאיווקייטן ווען
מען הענגט אױף אין דער סצענע פון בית-דין די מחיצה פאַרן

מת טהור ,בלאָזט אַ ווינט .דאַן פאַלט אויפן ליילעך אַ שטראַלי
קער פּאַס פון אַ רעפלעקטאָר.
.דער סך-הכל :אַ זויבערע ,ציכטיקע אויפפירונג מיט זייער
אָן ערנסטער באַציונג צו דער זאַך .דאָס איז אַ סך מער וי מען
האָט געקאָנט דערואַרטן פון אַ היינטיק פויליש טעאַטער לגבי
יידישע קונסט".
דעם 5טן יאַנואַר  8291פירט א .אויף אין לובלינער שטאָט.-
טעאַטער

זיין פּױלישע

אין ,ליטבל'ט"

איבערזעצונג

פון ה .לייוויקס ,גולם".

ווערט געגעבן אַ גרעסערער

באַריכט ועגן דער

אייפפירונג פון ,גולם" אויף פּוליש אין לובלין:
ידי אויפפירונג פון ה .לייוויקס ;גולם" אױיף פױליש האָט
אַרויסגערופן אין דער לובלינער פוילישער פרעסע אַ סקאַנדאַל.
דער ;גלאָס לובעלסקי" האָט נאָך אַ ציײט פאַר דער פרעמיערע

אָנגעגורט די לענדן און אַרױסגעטראָטן מיט אַ העצע-אַרטיק?
און מיט אמתער יידן-פרעסעריי .די צייטונג איז אַזוֹי חוצפהזיק
און ברוטאָל ,אַז זי דערלױיבט זיך אָנצורופן לייוויקם ,גו?ם"-
פלאַגיאַט פון מערינגס יגרינע פּנימערי .דער ;גולם" ,האַלט דער
,קריטיקערײ פון דער צייטונג ,האָט ד,י טענדענץ צו פּראָוואָצירן
דאָס קריסטנטום)) .עס װערן דאָרט באַהאַנדלט מאָמענטן פון
|
ריטועלן מאָרד(!) ,פייער ,בלוט און פאַרניכטונג".
אינם אַרטיקל װוערט ציא דערציילט וועגן עפּעס ,בלוטיקע
וועגן מיט וועלכע די יידן ווילן פאַרכאַפּן די גאַנצע וועלטײ .דער
מחבר וייס אויך פעסטצושטעלן ,אַז ליוויק איזן אויסן געווען
פאָרצושטעלן ,דעם קאַמף פון תלמודיזם מיטן קריסטנטום".
די אויפפירונג פון ;גולס" האַלט דער ,גלאָס לובעלסקי" פאַר אַ
פּראָװאָקאַטאָרישע טאַט מצד דעם דירעקטאָר פון טעאַטער .די
צייטונג האָט טאָג-טעגלעך אַלאַרמירט די געזעלשאַפּט וועגן דער
דאָזיקער יפּראָוואָקאַציעי און ;גאָט-לעסטערונג" ,וועגן דעם
נישטיקן ווערט פון דער פיעסע ,וועגן דער געפאַלנקייט פון פוי-
לישן טעאַטער .אדג -- .מיט איין װואָרט; זי האָט געפירט אַן
אמתע גאויפקלערערישע" אַרבעט.
אַן אַנדערע מיינונג האָט וועגן ,גולם" די צייטונג ,זע'עמיצ
לובעלסקאַײ ,װאָס האַלט דאָס װוערק פּאַר אַן אמת-פראַכטפולן

שטאָף פאַר דער בינע .די צייטונג מיינט ,אַז דער ,גולם" עמנט
אױף פאַרן פוילישן צוקוקער די טיפענישן פון דער ידישער
נעמה.
דער ,גולם" אין איבערגעזעצט ,אינסצעניזירט און רעזשף"
סירט געװאָרן דורכן באַקאַנטן דראַמאַטורג מאַרק אַרנשטײן
.ליט י .ניסענבוים אין לובלינער טאָגבלאַטי ,האָט מאַרק
אַרנשטײן גרויסע שוועריקייטן אין אַ גרויסער מאָס גובר געווען.
דער רעצענזענט האַלט אָבער ,אַז אין מאַרק אַרנשטײנס אינט-
צעניזאַציע האָבן געליטן פדּיראָבלעמען ,װאָס לייוויק האָט אויט-
געדריקט אין זיין ווערק .י .ניסענבוים גיט לסוף צו געם וױי-
טיקט דאָס האַרץ צוליב אונדזער דלות ,װאָס מאַכט נישט מעגלעך,
אַז דער ,גולם" זאָל אויפגעפירט ווערן קודם כל אין יידיע) ,ניעוט
נאָר אין פוילן ,נאָר אַפילו אין ניו יאָרק ,וואו עס זיינען פאַראַן
 5יידישע טעאַטערס ,האָט מען זיך ביז איצט נישט פאַרמאָסטן
אויפצופירן דעם יגולם'".
יי
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לעס?סיקאָן פון

יירישן

מאַרק אַרנשטין גופא איז צופרידן מיט דער אויפפירונג.
ער דערקלערט די אייניקע חסרונות טיט די גרויסע מניעװנ,
װאָס ער האָט אָנגעטראָפּן :אָט ,למשל ,נאָך דער גענעראַל-פּראָבע
איז געקומען צו אים אַ גלח און געבעטן מ'זאָל נישט אַרויפפירן
אויף דער ב ינע טאַדעאושן אין גלחישע מלבושים...
יאפְשר וועט די פּוייליעע אויפפירונג מאָנען ביים ויידישן טעאַי
טער דעס חוב לְגִבֵי לִיקן יקס אָגולְט" אין יידיען".
דעם  62מֵיֵי 8291האָט .א .אויפגעפירט ,אין פּױליש ,לייוויקס
,ולם" אין װאַרשע .אין |צירק..מיר געפינען וועגן דעם פאָלגנדיקע
ג
נאָטיץ אין ,ליטבל'ט":

אַמאָל צונויפגעטראָפן

האָבן

אויסנוצן

געװואָלט

די

צירק-אַרענע

קלאַסיעע,

פאַר

.

מאַטישע אויפפירונגען מיט גרויסע מענטשן-מאַסן .מאַרק אַרן"
שטיין נוצט איצט אױס דעם צירק פאַר לייוויקס ;גולםײ ,וועלכן
ער פירט אויף אין ברייטן מאָסשטאַב .אין ,גולס" נעמען אָנ-
טייל  64ערשטקלאַסיקע אַרטיסטן פון די גרעסטע פּױליעזע
טעאַטערס מיט קאַראָל אַדװענטאָויטש און העלענאַ אַרקאַווין
(פון פּויזנער שטאָט-טעאַטער) בראש 051 ,סטאַטיסטן פון שטאָט-
טעאַטער גנאַראָדניײ ,כאָר פון דער טלאָמאַצקער סינאַגאָגע אוו-
טער דער פירונג פון דוד איזענשטאַט ,די מזיקאַלישע לי-
טונג איז אונטער דער פירונג פון געוועזענעס דיריגענט פון דער
וואַרשעווער אָפּערע י .הירשפעלד .די דעקאָראַציעס און קאָס-
טיומען זיינען געמאָלן פון אַנדזשעי פראָנאַשקאָ ,איינער פון די
גרעסטע פּוױלישע מאָלער .די אַרכיטעקטאָנישע אַרבעט פון
איבערבויען די אַרענע איז געמאַכט פון אַרכיטעקט ש .סירקוס.
די הויפט-רעזשי  --מאַרק אַרנשטײןײ.
ש .ל .שנײידערמאַן אין אַ געשפּרעך מיטן פּוױלישן אַרטיסט

דר .מיכאל ווייכערט שרייבט:

קאַראָל אַדװענטאָװיטש ,וועלכער האָט געשפּילט די ראָל פון מ,הר"ל"
אין א'.ס פּוילישער אויפפירונג
אַדװענטאָוויטשס דערקלערונגען:

פון לייוויקס ,גולם" ,גיט איבער

ידי ערעשטע פיעסע מיט אַ יידישן אינהאַלט אין וועלכן איך
האָב אויפגעטראָטן ,איז געווען זשולאַווסקיס ,שׂבתאי צבי".
אין יאָר  0091האָב איך דאָס ערשטע מֹאָל געשפילט אונטער
אַנדזשעי

מאָרעקס

(אַרנשטײנס)

רעזשי

אינם

גערטנדל

אויף+

כמיעלנע .מיהאָט דאָרט אויפגעפירט זיינס אַ פיעסע מיטן נאָ-
מען חסידיס" .שפּעטער האָב איך געשפּילט אין וויליאם פעלד-
מאַנס גאָטס משפטיםי .אין דער פּיעסע האָב איך געשפּילט
מיטן אַלטיטשקן אָסקאַר |אַ יידישער אַקטיאָר| מיטן וועלכן
כיהאָב זיך איצטער וידער צוויפגעטראָפן ביים עופילן דעם
;גולם"... .שפּעטער האָב איך געשפּילט אין באָגוסלאַווסקיס טעאַ-
טער

אין לעמבערג.

קאָוום גיידןי.
געשילדערט

אויך דאָרט

דאָס איז געווען
אַ פּאָגראָמירטע
=

האָב איך געששילט
אַ זיײיער שטאַרקע

יידישע

שטאָט

אין

פּיעסע האָט דאַן געהאַט גאָר אַ גרויסן דערפאָלג.

אין טשירי

פיעסע.

זי האָט

אוקראַינע.

די

..דערנאָך האָב.

איך אונטער אַשס אויפזיכט אויפגעפירט זיין ,גאָט פון נקמה".
די פּאָרשטעלונג האָט דאַן געמאַכט אַ שטאַרקן רושם און אַרױס-
גערופן אַ קאַלאָסאַלע פאָראינטערעסירונג .אוב איך האָב ניעשט
קיין טעות  --זאָגט אַדװענטאָוויטש  --האָט אַש אַליין נל) געמאַכט
די פוילישע איבערזעצונג פון זיין פיעסע. .צ.וריקקומענדיק
קיין וואַרשע ,בין איך אויפגעטראָטן אין אַנסקיס ,טאָג און נאַכט".
די פיעסע איז פאַר מיר ספּעציעל איבערגעזעצט געװאָרן.
איצטער שפּילן מיר זאָך דעם ,גולם" .כיהאָר זיך איצטער נאָך
2437

מיט אַנדזשעי מאַרעק.

מיט מאַרעקן אַרבעט

איך גערן .ראשית ,דערפאַר ,ווייל ער צאָלט נישט שלעכט ,או,
והשנית ,ווייל ער איז טאַקע אַ טאַלענטירטער רעזשיסער.
דער גגולסײ ,װוי ער איז איצט אין מאַרעקס באַאַרבעטוג,
אינטערעסירט מיך דערמיט ,װאָס אין אים איז פאַראַן דאָס אַלגע-
מיין-מענטשלעכע פון ליװוױקס מעכטיקער פאָעמע .בכלל זע
איך אין דעםס װערק דאָס טיף-מיסטישע ,װאָס ציט זיך וי אַ
נישט-איבערגעריסענע קייט דורך דער אײגנאַרטיקער יידיעזער
ליטעראַטור .די ראָל פון מה"רל איז מיר גאַנץ לֵיר .איך ששפיל
זי מיט ערנסט און אױפריכטיקייט .אַ גליקלעכער אויפטו פון
דער רעזשי זיינען די געזאַנגען און די מוזיק .דאָס פּאַרשטאַרקט
מינע עמאַציעס .דאָס פירט מיך אַרין אין אַ וואונדערלעכער
מיסטישער וועלט .כירעכן ,אַז דעס פּובליקום געפעלט דאָס אויך".
די אויפפירונג האָט װוידער אַרױסגערוקט אין פראָנט דאָס פּראָ-
בלעם יידישע קולטור אויף יידיש אָדער אין פרעמדע שפּראַכן

ידי דאָזיקע .אויפפירונג :האָט אַרױסגערופן אַן אינטערעס
בייס װואַרשעווער עולס .שוין אַ צייט וי די פוילישע רעזשיסערן
דראַ-

טעאַטער

.

אנישט וע דער קינסטלערישער זייט פון דער פוילישער
,גולםײ -אויפפירונג אין צירק קום איך דאָ מיט טענות צו מאַרק
אַרנשטין ,הגם נישט איין טענה װאָלט איך געקאָנט צו אים
האָבן אויך אין דעם פּרט :למאי האָט ער אַרױסגעבראַכט די
דראַמע אין צירק ,וואו אין ווייטן און הוילן חלל מחן פאַרלאָרן
גין די ווירקונגען ,װאָס זיינען אויסגערעכנט אױף ענגשאַפט,
דערדריקונג .למאי האָט ער איינגעבעט די פּױלישע אויפפירונג
אין העברעיש סינאַגאָגאַלן כאָר-געזאַנג ,װאָס איז אַזױ פרעמד
דער פוילישער שפּראַך און קולטור ,וועלכע איז אַדורכגעזאַפּט
מיט רוימיש-קאַטױלישן גייסט.
און אוב איך האָב שוין יאַ דערמאָנט די נעגאַטיווע זייטן ,א
אַ ישר נישט צו פאַרשווייגן די פּאַזיטיווע .עס איז געוען אַ
ספּעקטאַקל מיט שיינע  --הגס נישט-פאַרבונדענע דורך אַן
איינהייטלעכע אידיי  --ווירקונגען פאָרן אויג און אויער ,בפרט
אין די מאָסן-סצענעס .די אויפפירונג איז געוען אַ זויבערע ,די
צוגרייטונגען גרינטלעכע .דאָס איז אַ טאָפּלט פאַרדיוסט איב
מען נעמט אין באַטראַכט ,אַז דער רעזשיסער האָט נישט געהאַט
צו טאָן מיט אַ שטענדיקער און איינגעפונדעוועטער טעאַטראַלער
אינסטיטוציע ,אַז אַלץ איז צונויפגעבראַכט און צונויפגעקליבן
געװאָרן ספּעציעל צוליב דעם איינציקן ספעקטאַקל ,האָט זיך
געפּאָדערט אָן אַ שעור מי און ענערגיע צו באַהערשן דעס גאַנצן
אַפּאַראַט און דערפירן אים צו אַן אויפפירונג .מיזאַנסצעניש און
דעקאָראַטיוו איז גוט געגלידערט און אויסגענוצט געװאָרן די
צירק-אַרענע ,װאָס איז אין עצם װייניק פּאַסיק פאַר דער גולם"-
אויפפירונג .עס איז געוויס אויך אַ פאַרדינסט ,װאָס די פּוילישע
וװעלט  --ווען נישט די געזעלשאַפּט ,איז לפּחות אירע עפיצן
 -האָט זיך דערוואוסט ,אַז עס עקזיסטירט עפעס אַזױנס וי אַיידישע ליטעראַטור.
.מיך אינטערעסירט אָבער אַן אַנדערע פּראַגע :פאַר
וועמען איז דער ,גולם" אין צירק באַשטימט געווען? אויף ווע-
מען איז ער אויסגערעכנט? פאַר וועמען האָט געלוינט אַוװעקצו-
געבן אַזויפיל מי? .עס האַבן דעם ספעקטאַקל געזען היכע פּו-
לישע מלוכה-מענער און פאַרשטייער פון פרעמדע מלוכות .געווים
איז פּראָפּאַגאַנדע לגבי חוץ אַ וויכטיקער ענין פאָר יעדער לֵי
טעראַטור .אָבער האָבן יענע מענער באַקומען אַ ריכטיקן באַגריף
וועגן יידישער שאַפּונג? האָבן צו זיי גערעדט אונדזערע ראַנגלע-
נישן און ווייטיקן ,אונדזער פרייד און לייד? האָבן זיך אַנטפּלעקט

8

קהדושים-

באַנד

פא
=7
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פון

לעלסיקטָו

פאַר זיי היינטיקער יידישער אינהאַלט און היינטיקער יידישער
פאָרם? .און אפשר זיינען זיי נישט געווען דער עיקר ,נאָר די
פוילישע

געזעלשאַפּט?,

די ברייטע

מאָסן אירע?

נישט

אײנמאָל

האָט עס געזאָגט אַרנשטײן ,אַז אויפפירנדיק יידישע פּיעסעס
אויף פּויליש ,איז ער אויסן צו בויען אַ בריק צוויעשן דער פוילי-
געזעלשאַפט ,צו שאַפן אַ מין אאװאָדע"
שער און ידישער
ופאַרשטענדיקונג|}  --זאָל זיין דערווייל אויפן טעאַטראַלן באָדן.
.איז אָבער דאָס פוילישע בירגערטום דערצויגן געװואָרן אין
אַזאַ גייסט ,אַז אַלץ ,װאָס יידיש ,איז פאַר אים טרייף ,נישט בלױז
פרעמד און ווייט ,אויך עקלדיק און עיפּושדיק .און איך קאָן מיר
נישט מאָק ,אַז אַ פוילישער קליינבירגער  --מיט געציילטע
אויסנעמען  --זאָל פּועלן ביי זיך צו באַזוכן אאַ זעידאָווסקעי
פאָרשטעלונג .דאָס װאָלט נאָר געקאָנט פּאַסירן ,ווען די פּיעסע
װאָלט אים דערלאַנגט געװאָרן דורך זייןי שטענדיק טעאַטער.
יעדעס טעאַטער ,װאָס עקזיסטירט אַ לענגערע צייט אוױיף אַ
באַשטימט אָרט ,שאַפט זיך אַ געוויסע צאָל שטענדיקע באַן-
כער.. .אָט אַזעלכע פּאַטריאָטן קוקן אָן אַלץ ,װאָס מען וױיזט
זי .עס קאָן זי לאחר המעשה נישט געפעלן אָבער יי קומען
עס זען .איז אָבער דאָס אומגליק ,װואָס דאָס שטאַס-פּובליקום פון
פּילישן טעאַטער רעקרוטירט זיך אין אַ גרויסער צאָל ,און
מיקאָן אפשר זאָגן  --אין דער מערהייט ,פון ייד /

ואיר מיין ,אַז אין ביידע פאַלן על איך קיין טעות נישט.
האָבן :ערשטנס,

אוב איך על

זאָגן ,אַז די צאָל פון פּוילישע

באַזכער איז אויפן ;גולם" נישט געװוען קיין איבריק גרױי-
סע .צווייטנס ,אויב איך וועל האַלטן אַז אין אַ גרויסער מאָס איז
דער גולםײ געווען אויסגערעכנט אויפן יידישן באַזוכער .אין
מיין צווייטע מיינונג פאַרשטאַרקט מיך אויך די ברייטע רעקלאַ-
מע און פּראָפּאַגאַנדע מצד דער אונטערנעמונג אין דער יידישער
פּרעסע

{:

און

דער

יידישער

געזעלשאַפט.

או

אָט אין

דעם

פּרם.

 -מיין איך  --האָבן די איינאָרדנער פון דער גגולםײ אויפפי-רונג און ענלעכע אימפּרעזעס אַ מקח-טעות .זיי רעכענען אס
אויפן יידישן מאַסן-באַזוכער און זיי װוערן דאַן אַנטױשט .עס
איז אמת ,אַז די שפּראַכלעכע אַסימילאַציע פאַרשפּרײט זיך.
עס איז אמת ,אַז אַ טייל פון אונדזער בירגערטום רעדט און
לייענט פּויליש .דאָס שאַפּט אַ מעגלעכקייט אַז עס זאָלן עקזיס-
טירן אין לאַנד דריי פּוילישע צייטונגען פאַר יידן אָבער פּונקט
אַזזי אמת איז ,אַז נישט איין פּויליש טעאַטער פאַר יידן קאָן
עקזיסטירן .היינטיקן טאָג ניעשט.
.אין זייער אונטער-באַוואוסטזיין ,אין זייערע מאַסן-אינט-
טינקטן פילן און רעאַגירן די אַלע מיט עופּראַכלעכער אַסימילאַ-
ציע איבערגעטינקעוועטע  --יידיש .דעריבער האָט יידיש טעאַ-
טער אַזאַ כח אויך אױיף די צו וועלכע דאָס יידישע ואָרט דער-
גייט אינגאַנצן נישט ,אָדער בלויז זעלטן .דערפון נעמט זיך דער
גראַנדיעזער דערפאָלג פון יידישע אויפפירונגען אַמאָל אין
רוסלאַנד אויסערן תחום ,היינט { |8291אין רומעניע ,דייטשלאַנד,
בעת די זעלבע פּיעסע אויף רוסיש ,דייטש ,רומעניש האָבן אָדער
אינגאַנצן אַ דורכפאָל אָדער רופן אַרױס זייער אַ עװואַכן אָפּ-
|
הילך.

נאָך אַ מאָטיון איז פאַראַן אין דער האַנדלונג פון מ .אַרן-
שטיין .אויף אַ פאַרזאַמלונג פון פּען-קלוב האָט ער זיך געקלאָגט:
;אָפּגעשלאָגן די שוועלן פון יידישן טעאַטער .בחנם ,קיין אַרבעט
נישט געפונעײ .יענע טענה האַלט איך פאַר אַ גערעכטע .איך
2441

טעטָטער

יידישן

האָב געזען אַרנשטײנס אַרבֿעט אוױיף דער יידישער

אויפפירונג פון זיין אייגענעם

בינע; אַן

בי די

אווילנער בעל-הביתל"י

ווילנער מיט ניין יאָר צוריק און אַ צוױיטע פון ה .סעקלערס
,יזכורײ אין קאַמינסקי-טעאַטער מיט דרי יאָר צוריק .דאָם זי"
נען קיין ,אַנטפּלעקונגעןײ נישט געווען ,אָבער זויבערקייט ,ציב-
טיקייט ,גרונטלעכע צוגרייטונג ,געניטע פירונג האָט זיך גע-
פילט אין ביידע.. .דער אַנסאַמבל פון קאַמינסקי-טעאַטער איז
דעמאָלט געווען אַזױנער ,װאָס רופט זיך ביי אונדז אַן ,אָפּערע-
און דער גאַנצער רעפּערטואַר פריער און שפּעטער איז

טישער"

באַשטאַנען פון די באַוואוסטע אַמעריקאַנער מאַכערײיקעס .אויפ-
פירן ביי אַזעלכע באַדינגוגען אַ דראַמאַטישע לעגענדע אַזױ,
אַז זי זאָל נישט גרילצן אין די אױערן און נישט רייסן אין די
אױגן  --האָט געפאָדערט אַ היבש ביסל קנעלנג .דאָס יידישזע
טעאַטער האָט געווים נישט באַדאַרפט פּאַרמאַכן די טיר פאַר אַרו-
שטײינען ,אָבער אַרנשטײן האָט אויך נישט באַדאָרפט אַװעק פון
יידישן טעאַטער .אמת ,דעם יידישן טעאַטער איז נאָך דער באַ-
גריף ,רעזשיסערײ אַ פרעמדער קלְאַנְג .עס קאָן נאָך נישט פּאַר-
טראָגן

אַ {רעזשיסערײ,

װואָס זאָל נישט

גַע-
זיין אַן אַקטיאָר ,א

שעפטס-פירער ,איעספּיציענט אָדער לפּחות אַ סופלער (אויסער
די ;ווילנערײ) ,אָבער אויך אויף דעם האָט אַרנשטײן געדאַרפט
געפינען אַ מיטל .װאָס האָט ער געטאָן ווען ער האָט אין װואַרשע
נישט געפונען קיין פויליש טעאַטער ,װאָס זאָל וועלן אויפפירן
דעם ,גולסײ? ער הּאָט אַליין אָרגאַניזירט די אויפפירונג .ער האָט
אַװועקגעלײגט אָן אַ שעור מי און ענערגיע און ער האָט זיך
אַרױסגעװזן פּאַר אַן אויסגעצייכנטן אָרגאַניזאַטאָר .אַנסאַמבל
און

מאַסע,

דעקאָראַציע און קאָסטיומש,

רעקלאַמע

פראָפּאַ

או

גאַנדע ,טעאַטער-באַזוך און פרעסע זיינען געווען גלענצנד אָר-
גאַניזירט און אַפּילו דעם נייטיקן  --נישט קליינעם  --קאַפּיי
טאַל האָט ער אויך אויפגעבראַכט .בלייבט אַ קשיא ,פאַרװאָס .האָט
ער נישט געטאָן דאָס אַלץ אַרױסצוברענגען אַ יידישע אויפפי-
רונג ,צו אָרגאַניזירן אַ יידישע טרופע? עס איז דאָ אין פּוילן אָרט
נסטלערישע טרופעס .דערוייל האָבן מיר
פּאַר פיר ביז פקיינף
בלויז איינע .פאַרװואָס שטעלט זיך מאַ.רנשטײן נישט בראש
פון אַ צווייטער ,אַ דריטער? װאָלט דער אָפּהילך געווען אַ שטאַ-
כערער ,דער דערפּאָלג ואוַינציקערער ,דער אויפטו פאַרן יידישן
טעאַטער אַ קלענערער?

דאָס איז אונדזער טענה צו מאַרק אַרנשטײף.
דערויף האָט א .אָפּנעדרוקט אַ לענגנערן ענטפער אין וועלכן
ער שרייבט:

(...,מילא ,וועגן דער קינסטלערישער זייט פון מיין ;גולם"-
אויפפירונג װעל איך זיך מיט אייך נישט אַמפּערן גלייבט מיר,
וויפל פגימות איר זאָלט נישט געפינען אין מיין אַרבעט ,האָב.
איך אַלײין אין איר שסוין לאַנג אויסגעפונען אַ סך מער חסרר-
נות .װאָס גרעסער ,װאָס געואַגטער סיאיז דאָס ווערק ,אַלץ
גרעסער מוזן זיין זיינע טעותים... ...אמת ,נישט איינמאָל טרעפט,
אַז איין קריטיקער נעמט אָן פאַר אַ חסרון פונקט דאָס ,וואָס
אַ צוױייטער קריטיקער האַלט דוקא פאַר אַ גרויסע מעלה ,פאַר אַן
איונטערעסאַנטן
געביט

פון

פיעסע

כאַפּט פייערדיקע

גאַנגען
פון

די

דער

דער

עקספערימענט.

צן

טעאַטער-קריטיק,

רעזשיסער,

דעקאָראַציעס,

ששמיץ
דער
און

פאַר

אָפט

אַז דער

די זינד ,װואָס עס

אַקטיאָר אָדער
וידער,

פאַסירט

עס

מחבר

איפן

פן

דער

איז באַ-

אַפילן דער

מאָלער

געשעט,

אַז די

פאַרקערט,
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סרושים-
ריא ייו ייר

יייז

אלא דלי

אה

עיגאלאעט

באַנד

ירי ילייר יי ערעל אריריר ערז יירט
דר
= +טנע

דעם

אַקטיאָר

װאַרשע ,לאָדזש ,ריגע און אָדעס .אויפגעבױיט אַפילו  --מיט
נאָך אַייזן בשותפות  --אַ נייע געביידע ספּעציעל פּאַר אַ יידיש
פאָלקס-טעאַטער אין וואַרשע (ימוראַנאָווער טעאַטערי) ,צונויפ-
געשטעלט און אָנגעפירט מיט דער ערשטער יידישער יליטע-
ראַרישער טרופעי מיט וועלכער איך האָב באַרײזט כמעט גאַנץ
רוסלאַנד ,און ווען מיין יליטעראַרישע טרופעי האָט קיין קיום
נישט געהאָט ,נישט קוקנדיק אױף די גרעסטע קרבנות פון מיין
זייט און אויך מצד מיינע מיטאַרבעטער ,די דעמאָלטיקע בעסטע
יידישן אָקטיאָרן מיט די קאַמינסקיס בראש ,האָב איך זיך דאַן
נישט מיאש געווען נאָר ,פאַרקערט ,מיט נייע התלהבות האָב
איך זיך געוומען אָרגאַניזירן אין פיל שטעט און שטעטלעך
ליבהאָבער-קרייזן ,רעזשיסירט מיט זי ,געלערנט ,געקנעלט.
אויף אַזאַ אַרט האָב איך געשטרעבט צו שאַפן נייע קאַדרען פון
אינטעליגענטע ,יונגע ,באַגײסטערטע אַקטיאָרן ,אַזעלכע ,וועלכע
זאָלן זיין פעיק און גרייט צו נייע קרבנות ,צו אַ נייעס פאַרבי-
טערטן קאַמף פאַר אַ בעסער יידיש טעאַטער,
איז געקומען דער שטורט פון דער וועלט-מלחמה און האָט
דעם דאָזיקן גאַנצן בנין מיינעם וי אַ קאָרטן-הייזל אַװועקגעבלאָזן.
כמעט קיין זכר נישט געבליבן .. . ...פאָר איך קיין אַמעריקע,
מעסט אױס אין דער לענג און אין דער ברייט די פּאַראייניקטע
 ...און איבערצייג זיך
שטאַטטן ,שפעטער גאַנץ דרום אַמעריקע
סוף כל סוף ,אַז  --אױף דער גאָרער װועלט דאַרף מען ניעסט

קריטיק באַשטראָפּט שטרענג דעם רעזשיסער,
אָדער דעם מאָלער פאַר די זינד פון מחבר..
.חי ווייכערט איז מסופק צי האָבן יענע מענער (ייערע
פרויען זיינען אויך געווען אויף דער יפגואלָםיר-שטעלונג--.מ.א).
באַקומען אַ ריכטיקן באַגריף וועגן יידיעוע ששאַפּונג ,צי האָבן צו
זיי גערעדט אונדזערע ראַנגלענישן און וױיטיקן ,אונדזער פרייד
און לייד ? האָבן זיך אַנטפּלעקט פאַר זיי היינטיקער יידישער אינ-
האַלט און היינטיקער יידישער פאָרם?  .לייוויקס יגולםי איז
אָן שום ספק איינס פון די געציילטע ווערק ,וועלכע זיינען יאָ אימ"
שטאַנד צו געבן דעס ריכטיקסטן און דעם פיינסטן באַגריף וועגן
דער יידישער שאַפונג .דאָס איז דאָך איינע פון די פרעכטיקסטע
מוסטערן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור .אין ליוויקס
יגולסי ריידן ,שרייען און ויינען אונדזערע גרעסטע ראַנגלניען,
אונדזערע טיפסטע וױיטיקן .או כאָטש אין פלוג קאָן זיך עמיצן
נישט קיין קריטיקער) אױיסדאַכטן ,אַז דער אינהאַלט פון יגולםי
איז נישט קיין מאָדערנער ,קוקט מען זיך אָבער אַביסל טיפער
אַריין אין דער זאָך ,איז אוממעגלעך נישט צו באַמערקן אַז
דער גאַנצער תוך פון יגולסי איז טראַגיש היינטיק ,טראַגיש-
יידיש! גערעכט זענט איר פּאָרט ,חי וייכערט ,נאָר גאָר אין אַן
אַנדערן פּרט :מיט איין ווערק  --מעג זיין פון גרעסטן ליטעראַ-
רישן און קינסטלעריש פאַרנעס  --קאָן מען דאָך נישט געבן
דער אויסערלעכער וועלט אַ פולקומענעס באַגריף וועגן אונ-
דזער גאַנצער שאַפונג ,וועגן אונדזערע אַלע ראַנגלענישן ,וייטיקן
אאַזײוו .מיין איך טאַקע ,אַז דאָס אויפפירן יידישע פּיעסן אױיף
פּויליש דאַרף ווערן סיסטעמאַטיש פּאָרטגעזעצט .אב דאָס איז
אַ דעפּרעזענטאַנץ אַרבעט .טאָר זי נישט װערן איבערגעריסן
אב דאָס איז אַ בריק צווישן דער פוילישער און יידישער גע-
זעלשאַפט ,איז זי נאָך וייט ניע)מ אויפגעבױיט :ערשט אַ פּאָר
סלופעס אַוועקגעשטעלט .די אַרבעט הייבט זיך ערשט אָן .דאָס
איז נישט קיין לייכטער ענין ,נישט קיין ביליקע זאַך.
..פאַרואָס ,ווילט איר וויסן ,איך האָב נישט אויפגעפירט דעם
יגולסי אױיף יידיש ? פאַרװואָס  --מיינט איר  --ווען די יידיששע
טרופּעס האָבן מיט אַן אומפאַרשטענדלעכע טעמפיקייט איגנאָרירף
מיינע צענדליקער אָנבאָטן ,און די יידישע טעאַטערס האָבן פאַר-
מאַכט פאַר מיר די טירן ,װאָס איר האַלט פאַר אַן אומרעכט,
פאַרוואָס זשע  --וילט איר ויסן  --האָב איך אַלײן ניעזט
אָרגאַניזירט אָן אייגענע יידישע טרופע ? 32 ...יאָר איז פאַרי-
בער זינט איך האָב זיך געשטעלט צו דינסט דער יידיששער בינע.
איר ,חי וייכערט ,דאַרפט עס דאָך  --אַלס יידישער טעאַטראַ
לאָג  --וויסן אַז דאָס האָב איך אין  5091אויפסניי צום לעבן
דעררופן דאָס יידישע טעאַטער אין פױלן ,וועלכעס איז דאָ פון
גאָלדפאַדענס צייטן אָן געווען טויט .איר דאַרפט עס אױך וויסן,
אַז מיין ערשטע טרפּע מיט וועלכע איך האָב דאָס טעאַטער
יבאַגאַטעלאַי אין וואַרשע געעפנט ( 91מיי  )5091איז באַשטאַנען
פון אסתר רחל קאַמינסקאַ ,מרים טרילינג ,יערמאָלינאַ ,לאַנצ-

זיך בלויז מיט פיעסן מאַכער ,מיט שונז-פאַבריקאַנטן . ..ווער
שמועסט ,אַ רעזשיסער ,אַ ליטעראַט ,דאָס אין דאָך שוױן גאָר אַן
איבריקע זאַך ... .קוס איך צוריק קיין וואַרשע .די שטאָט פון
מיין געבוירן .דאָ געפין איך די יידישע בינע אָן א דאַך איבערן
קאָפּ ,אָן אַקטיאָרן ,אָן אַ פּובליקום אַפּילו ,וועלכעס מען האָט
אַזױ לאַנג גענאַרט און געבלאָפט און גרינגגעשאַצט ביז עס האָט
זיך פון איר אָפּגעקערט מיטן רוקן .אַן אמתער חורבף װוידער
אַנהײבן אויפסניי! דערוױיל הער איך און זע ,אַז אַרום דער
חורּבה פון יידישן טעאַטער פּאָרן זיך פאַרשיידענע מענטשן
כלל-טוער ,פּאַרטיי-פירער ,פּאָליטיקער ,פובליציסטן ,דאַקטױירים.
שוין דאָ אַ קאָמיטעט ,און אָט איז ער שוין ווידער נישטאַ!...
שוױן דאַ אַ גאַנצע געזעלשאַפט פאַר טעאַטער -אויפבוי או אָט
ווייזט זיך גאָר אַרױס ,אַז סיאיז געווען נישט מער װי אַ זייפן-
בלאָז ...און איך זיץ און װאַרט מיט דרך-ארץ מיזאָל מיך רופן
צו דער אַרבעט ,אָבער קיינעס פאַלט עס אַפילו נישט אײין...
און אױב עס פאַלט שוין יאַ עמיצן איי ,באַקומט ער באַלד מורא
איך זאָל ביי אים חלילה נישט אױסכאַפּן זיין חלק אומששטערך-
לעכקייט ,אָדער עפּעס אַנדערש ,און ער מאַכט זיך אין מיר פאָך.
געס ..טו איך שױין אױס דאָס שעם היטל און צי אױם די
האַנט ,מאַכט מען זיך נישט זען ...פאַרפאַלן ...דאַרף מען
נישט ..אַ ברירה האָב איך .טו איך דערוױיל אַן אַנדערע אַר-
בעט ,וועלכע איז ,לט מיין איבערצייגונג ,ניששסט וױיניקער

אַדְלָער.

מוז

זאַן,

נעראָסאַלאָווסקאַ,

אַברהם

יצחק

קאַמינסקי,

סעם

יעקב ליבערט ,יצחק זאַנדבערג ,מ .טיטעלמאַן ,ל .ראַפּעל ,קרויזע,
ווייסמאַן ,בערמאַן ,ספּיוואַקאָווסקי איאַ .דאָס הייסט ,אַ טרופּע ,וואָס
איר גלייכן האָט שוין מער קיין יידיש טעאַטער ביי אונדז ניעזט
געהאַט .און ואָס האָב איך אין דער צייט פון דאָזיקן קנאָפּן
פערטל יאָרהונדערט נישט געטאָן אױף מיין באַליבט געביט?
געשריבן אַריגינעלע פיעסן ,איבערזעצט או אַדאָפּטירט פרעמדע,
געשאַפן אייניקע גריסע יידיששע טעאַטער-אונטערנעמונגען אין
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האָבן קיין יידישע

! וויכטיק

דראַמאַטורגן

און נייטיק וי

יידיש

דאָס יידישע

טעאַטער,

טעאַטער

אַן אַרבעט,

באַגנוגנט

וועלכע

געטאָן ווערן און וועלכע קיין אַנדערער אויסער מיר טוט דער-
וייל נישט ,און .קען אפשר נישט טאָ ..און כאָטע) די
דאָזיקע אַרבעט איז געװאָרן מיין דערהויבענע מיסיע ,דאָך פאַר-
זיכער איך ... .אַ האַלב לעבן אַוועקגעגעבן דעם יידישן טע"
אָטער .אױב אַ האָלב לעבן אין מיר נאָך געבליב ,על איך
זיכער הײיליק צאָלן דעם חוב ,וועלכן איך בין דעס ידיעץן
טעאַטער שולדיק".
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ט
עַר
לעקסיקאָן פון יידישן ט עא
אָנהײיב פעברואַר  9291האָט מ .אַרנשטײן אויפגעפירט אויף יידיש
דעם ,גולם" מיט דער אַ'ג ווילנער אָפּערעטן-טרופּע (נחמה ,קאָדיש,
כאש) בעת אירע גאַסטשפּילן אין קראָקע .ד"ר וייכערט שרייבט:
|,איך האָב די פאָרשטעלונג נישט געזען .די קראָקעווער פּרעסע
האָט זי שטאַרק געלױבט .אין דער ציוניסטישער טאָגיצייטונג
'נאָװווי דזשענניק' האָט ד"ר מ .קאַנפער אין אַ פּעליעטאָן פאַר דער
פּרעמיערע און אין אַ רעצענזיע נאָך דער פּרעמיערע אַרומגערעדט
דאָס ווערק און אין אַ דריטן אַרטיקל באַהאַנדלט באריכות די
אויפפירונג ... .אויך דער אַנטיסעמיטישער אילוסטראָװאַנני קו-
ריער צאָדזשענני' האָט אין אַ קורצן נאָטיץ געלויבט די פאָרשטע-
לונג אין '/טעאַטער אויף באָכענסקי-גאַס ,/נישט דערמאָנענדיק אַגב,
אַז זי וערט געשפּילט אויף יידיש (פעברואַר ,")21
,נאָװוי דזשענניק" (לויט ,ליטבל"ט") האַלט ,אַז מאַרק אַרג-
שטיינס אינסצעניזאַציע שטייט העכער פון דער הבימה-אינסצעניזאַ-
ציע ,וועלכע מ'קאָן פאָרװואַרפן ,אַז זי האָט פאַרקריפּלט די הױיפּט-
מאָטיוון פון 'גולם' ,... .איך האָב נישט גענוג ווערטער  --זאָגט
ד"ר מ .קאַנפער  --אויסצודריקן דעם רעזשיסער מיין טיפע אָנער-
קענונג פאַר זיין אַרבעט און זאָרגפוליקײיט .ווען ס'װאָלט אויף דער
וועלט געהערשט גערעכטיקייט ,װאָלט דער רום פון דער דאָזיקער
גרויסער קינסטלערישער טאַט באַדאַרפט ווערן צעטראָגן אויף דער
גאַנצער וועלט ,און קיין קראָקע װאָלטן באַדאַרפט קומען די פאָר-
שטייער פון דער פּרעסע פון אונדזערע הױפּט-שטעט ,כדי צו זען
די ערשטע פאַרקערפּערונג פון דער שענסטער יידישער מיסטעריע

אויף דער יידישער בינש".

|

יאָנאַס טורקאָוו באַמערקט, :די אויפפירונג ,װאָס איז געמאַכט
געװאָרן מיט גרויס פאַדנעם ,האָט געהאַט אַ פאַרדיגטן דערפאָלג",
| וועגן דער אויפפירונג שרייבט משה בלעכער פון קראָקע:
 ....אַרנשטײן האָט דאָ אַרױסגעויזן דעם גאַנצן כוח פט
זיין רעזשיסערישן טאַלענט .ליװױיקס פאָעמע האָט ער פאַר-
ואַנדלט אין אַ מאָנומענטאַלער דראַמע ,װאָס איבעראַשט מיט
אירע מערקווירדיקע קאָנפליקטן און סצענישע איבערגאַנגען ,און
עס איז אינטערעסאַנט ,אַז אונטער דער ווירקונג פונם באַגאַבטן
רעזששיסער ,איז די ששפיל פון די אַקטיאָרן געווען ממש קאָנ-
צערט .אַרטיסטן ,װאָס האָבן ערשט נעכטן געשפילט אין דריט-
ראַנגיקע אָפּערעטן צוייטראַנגיקע ראָלן ,האָבן איצט ,וי אוו-
טער אַ מעכטיקן היפּנאָז אויסגעפירט וויכטיקע אַקטיאָריעזע שלי-
חותן מיט זעלטענער װירטואָזיטעט.
 ...דעם גראַנדיעזן מיסטעריום האָבן געגעבן אַ ספעציפיען
קאָלאָריט פון לעגענדאַרישקײט און מאַגישן צױבער הן די דע-
קאָראַציעס פון מאָלער טשאַרגאלדהובער הן אויך די כאַראַקטע-
ריסטישע קאָסטיומען ,געמאָלן און פּראַיעקטירט פון באַוואוסטן
|
פּוילישן קינסטלער הי פראָנאַשקאָי,
אין יוני  9291האָט אַ .אין זיין איבערזעצונג און באַאַרבעטונג אויף
פּויליש אויפגעפירט מיט דער פּולישער טרופּע אין לאָדזש יעקב
גאָרדינס ,מירעלע אפרת" ,דערנאָך אַרומגעפאָרן מיט דער דאָי
זיקער טרופּע און שפּעטער אויך מיט אַנדערע פּולישע טרוֹפּעס
איבער פּוילן,
אַ'.ס אויפפירונג פון ,מירעלע אפרת' אויף פּוליש און דעם
טומל אַרום דעם ,אַז עס װוערט דערמיט געלייגט דער יסור פאַר אַ
,יידיש-פּוליש"-טעאַטער ,װאָס זאָל געבן אַ יידישן רעפּערטואַר
אין פּוױיליש ,האָט אַרױסגערופן אַ שאַרפע דיסקוסיע אין דער פּרעסע.
יאָנאַס טורקאָוו האָט זיך דערויף אַזױ אָפּגערופֿן:
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 ..זײ יק ברענגען די ישועה ,נישט איינע ,גאַנצע צוי"
מען וויל מיט איין שאָס אַװעקלײגן צוריי האָזן .ראשית ,געבן אַ
מעגלעכקייט דער פרעמדער וועלט צו באַקענען זיך מיטן יידיען
רעפּערטואַר ,והשנית  --שאַפן אַ בריק צו פאַרברידערן פן
פעלקער ,נאַציעס ,קלאָסן או ..װאָס נאָך? .אין דער ציט,
װאָס מיר שטיען דאָ פּאַר אַ קאַטאַסטראָפּאַלער טעאַטער-ירידה,
אין דער צייט ווען אין דער -053טויזנטדיקער יידישער ואַרשע
איז נישטאָ קיין איין יידיש טעאַטער (נישט רעכנענדיק די צייט-
װיליק גאַסטראָלירנדיקע טרופע) און סיאיז לעת-עתה אַפילן
נישטאָ קיין האָפנונג ,אַז אַזאַ טעאַטער זאָל געשאַפן ווערן ,קומט
איר מיט אייער יפּראָיעקטי .שאַפן אַ טעאַטער ,װואָס זאָל עופילן
פיעסעס אין דער פוילישער שפּראַך .. .דאָס באַטײט  --פאַר-
שטאַרקן די אַסימילאַציע ,ברענגען צום אונטערגאַנג (עס פעלט
נישט קיין סך) פונם יידישן טעאַטער .ער באַזוכט אייערע
ימירעלע אפרתי און יגולטי-אויפפירונגען אין פויליש ,ווען נישט
יידן? די זעלביקע ייד װאָס בילון סיי וי דעם הויפט:
קאָנטיגענט פונס טעאַטער-באַזוכער אין פרעמדע טעאַטערס .דאַרף
מען נאָך ,הייסט עס ,פאַר די  2799טעאַטער-באַזוכער אויפפירן
יידישע פיעסעט אין אָלע אַנדערע שפּראַכן ,כדי זי נאָך װאָס
מער אָפּצוציען פון דער יטרייפענערי יידישער שפּראַך אין יידישן
טעאַטער ?

הייסט דען דאָס נישט :באַוואוסטזיניקע אַסימילאַציע? און וי
וועט איר אָנרופן דאָס אָפּרײיסן דעם עולם פונם יידישן טעאַטער !
ווייל קיין נישט-יידישן עולם האָט דאָך נישט אונדזער טעאַטער,
און אפשר ווילט איר ,הי אַרנשטײן ,מיט דער פאַרברידערונג פון
די נאַציעס ,אויך אַריינציען דעם פוילישן עולס אין יידישן
טעאַטער אַרײין? איך גליב נישט אין דעם ,נאָר אויך ניעוט
|
אינם ערשטן.
( .,מיט אייער פּראַיעקט זענט איר נאָר ביכולת אונטערצו-
האַקן די זעלבסטשטענדיקייט ,די עקזיסטענץ פון דעם אױף
הינערישע

פיסלעך שטייענדיקן יידישן טעאַטער און שאַפן דער-

מיט אַ נייעם  --איך האָב נישט קיין פּאַסנדן נאָמען פאַר אים,
סיידן אַ ינישטיידיש-פויליש ,נישט פױליש-יידיש טעאַטערי
יעדנפאַלס :יידיש טעאַטער  ---זיכער נישט!".
דערויף האָט אַ .געענטפערט:

ווען איך האָב מיט  4יאָר צוריק אין לאַדזשער שטאָט-טע-
אַטער אויפגעפירט צום ערשטן מאָל דעם ידבוק' אויף פּויליש,
איז די דאָזיקע פרעמיערע געװאָרן פון אַלע זייטן באַגריסט אַלס
אַ פריידיק געשעעניש פון אַ גרויסער קולטורעלע און פּאָליטי
שער באַטײטונג. .יעדעס יידישע בוך ,װאָס װוערט איבער-
זעצט און געלייענט אין אַ פרעמדער שפּראַך ,פונקט וי יעדעס
יידיש בילד ,װאָס געפינט אַ פּלאַץ אויף אַן אַלגעמײנע אויסשטע-
לונג ,פונקט װי יעדע יירישע דראַמע ,װאָס װוערט אויפגעפירט
אויף אַ פרעמד-ישפראַכיקע בינע ,איז פאַר אונדז אַ געוואונענע
פּאָזיציע אין אונדזער קאַמף פאַר דער אָנערקענונג פון יידיעזע
ליטעראַטור ,יידישע קונסט און בכלל יידישע קולטור .. .אַזױ
האָט עס טאַקע דעם ענין דעמאָלט פאַרשטאַנען די גאַנצע יידישוע
עפנטלעכקייט ,און אין דעם זינען האָט זיך אויך אַרױסגעזאָגט די
גאַנצע יידישע פרעסע ,אפשר מיט אַן אױסנאַט פון איינעס אָדער
;} ;
צוױ
דערנאָך איז געקומען מיין אויפפירונג פון לייוויקם יגולם'
אין װואַרשעווער צירק ,אַן אויפפירונג ,װאָס האָט ביי אַלע אירע
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ס?סדושים
פעלערן (מערסטנס אומפאַרמיידלעכע ביי די באַדינגונגע) דאָך
געצויגן אויף זיך די אויפמערקזאַמקײט פון דער קולטורעלער
טעאַטער-וװועלט אוּן וועלכע אין פו .פוילישע אאווןיסלענדישע
אויטאַריטעטן געװאָרן פאַרצייכנט פאַר איינע פון דאיינטערט-
סאַנטסטע געשעענישן אין דער פוילישער טעאַטער-קונסט .פאַר
אונדז איז די יגוּלםמי-אויפפירונג געווען וויכטיק אויך צוליב דעם,
ווייל זי האָט גענויט דער פּױלישער פרעסע צרויידן מיט אינ-
'טערעס און אָפט מיט באַגײסטערנג ועגן דער .איגנאַרטיקער
שיינקייט פון דער יידיששער לעגענדע ,וועגן דער אָריגינאַליטעט
פון דער יידישער .ליטעראַטור און  --צום סוף  --וועגן דער
מאַרטיראָלאָגיע פון יידישן פאָלק ... .דוקא נאָך דער יגולםי-
אויפפירונג האָבן זיך מיינע קריטיקער און קעגנער פאַרמערט
און פאַרשטאַרקט ...און די הויפּט-טענה קעגן מיר איז געווע:
סיטייטש! פאַרואָס האָט די פוילישע יגולסםי-אויפפירנג זיך
געפעדערט און איז פאָרויסגעלאָפן פאַר ידעירדישער אויפפירונג ?
ביי אַנדערע פעלקער ווערט אַזאַ געשעעניש פאַרצייכנט מיט פרייך
און שטאָלץ און דאַנקבאַרקײט פאַר דעם; װאָס באַוייזט צו טאָן
אַזאַ זאַך .ביי אונדז? ביי אונדז האָט מען דעם ישולדיקױ אין דאַ-
זיקן יפאַרברעדי פון איין זייט .קוים געשענקט דאָס לעבן ,און פון
דער צוױייטער זייט האָט מען אים צוגעװאָרפן אַ פּאַר נישטקשה-
דיקע שטיינער אַלס די ערשטע הזהרה".
און דאָ גייט אַ .איבער דירעקט צו די טענות וועגן דער ,מירעלע
אפרת"-אויפפירונג

אויף פּויליש:

,ימירעלע אפרתי איז אויף דעם וועג אויך אַ געוויסער שריט
נאון ציטירנדיק די טענות פו יאָנאַס טורקאָוו וועגן אַ יידיש-
פּויליש טעאַטע ...אָבער ער וויל נישש ,אַז יאונדזער טעאַטער
זאָל ווערן געשאַפן אין אַ פרעמדער שפּראַדי .װער קאָן דאָס יאָ
װעלן?

און  --אױסער

אַלעם  --וי עס איז עס בכלל אַזאַ

זאַך גאָר מעגלעך ? באשר דער רעצענזענט פון ינאש פרזשעג-
לאָנדי האָט מיינע צייטווייליקע פּוילישע פאָרשטעלונגען אין טע-
אַטער יעליזעוםי באַקרױינט מיטן אומגעלומפּערטן נאָמען ייידיט)-
פוילישע בינעי .נו ,וייסט דען ניט ה' י .ט ,אַז איך האָב טאַקע
באַלד אין זעלבן ינאַש פּרזשעגלאָנדי אָפּגעדרוקט אַ ברײו אין
וועלכן איך שטעל פעסט ,אַז דאָ איז געשען אַ גרויסער טעות ,אַז
עס הייבט מיר אַפילן נישט אָן צו חלומען וועגן אַזאַ טיפּ טע-
אַטער; אַז איך האַלט אַ יידיש טעאַטער אין דער פּױילישער
שפּראַך פונקט פאַר אַזאַ אַבסורד וי אַ פּויליש טעאַטער אין דער
יידישער שפּראַך (און אַ .װוייזט אָ ,אַז אױב ער װעט אַמאָל
האָבן אַ פויליש טעאַטער און דאָרט שפּילן פּיעסן מיט דער
כונה צו פאַרשפּרייטן ברידערלעכקייט צווישן פעלקער ,דע-

מאָלט) ...אַזאַ טעאַטער אין פּױלן וועט טאַטזאַכלעך זיין גענויט
אויך אויפצופירן אַ רײי פּיעסן פון יידישן אינהאַלט ,װאָס וועלן
דאַרפן באַקענען אונדזערע שכנים מיט אונדזער לעבנסאַרט ,מיט
אונדזערע שטרעבונגען און אידעאַלן ...דאָס איז דאָך די בעסטע
געווער קעגן אונדזערע שונאים .צי דאַרף מען דען אויף דעם
אָרט נאָך באַוױיזן ,אַז אױב אַפילו אַזאַ מין טעאַטער וועט צר-
ציען אויך אַ גריסן יידישן עולם ,איז עס נאָך גאָרנישט אַזאַ
אומגליק ,אַז מען זאָל אַזש דאַרפן מורא האָבן פאַר ...אַסימי-
לאַציע .און צי איז דען נאָך ווערט צו פאַרלירן איין ואָרט כדי
איבערצוצייגן ,אַז אַזאַ בינע הייבט אַפילו נישט אָן פּרעטענדירן
! צו פאַרנעמען דעם פּלאַץ פון דער יידישער בינע? דאָס זיינען
דאָך צוויי גאַנץ באַזונדערע אַנשטאַלטן פאַר גאַנץ .באַזונדערע און

באַנד
גרונטלעך פּאַרשיידענע צילף {און רײַדנדיק וועגן דער טענה,
אַז די באַזוכער פון טעאַטער זיינען  2599יידן| ..אויב די זעלבע
יידן גייען סיי װי אין פרעמדע טעאַטערס וואו מידערלאַנגט זי
! אָפט פיעסעס ,וועלכע ברענגען זיי  --אַלס יידן  --גאַנץ קנאַפּע
נוצן אָדער אַפילו אַמאָל אַ גרױסן שאָדן .נו ,איז דאָך עוין
טאַקע ליתר בטחון גלייכער ,אַז די זעלבע זאָלן כאָטש פון צייט
זען אַ גוטע יידישע פיעסע ,אויפגעפירט ריין און ציכטיק איף
פּויליש .און נאָך מער :סיאיז דאך גאַנץ לאָגיש צו דענקען ,אַז
אַזעלכע פיעסעס זינען אומשטאַנד אויפצװועקן אין זעלבן
עולם אַן אינטערעס און נייגעריקייט צו זען יידישע פּיעסעס גע-
...אפשר ועט דאָס נישט איינעם
שפּילט דוקא אויף יידיש?
פון די  99פּראָצענט צוריקברענגען צו יידישקייט בכלל?
 .,י.ידיש טעאָטער לעבט איצט איבער כמעט אױיף דער גאַנצער
וועלט אַ שווערן קריזיס .ער איז דערין שולדיק? איך מין --
צו אַלעם ערשטן זיינען דערין עזולדיק די יידישע אַרטיסטן אַלײן,
זייער רעפּערטואַר .זייער אַרט שפּילן און בכלל זײַער גאַנצע
קינסטלערישע השגה איז געבליבן כמעט די זעלבע װאָס מיט
צענדליקער יאָרן צוריק ...דער יידישזער טעאַטער-באַזוכער האָט
שױן לאַנג איבערגעװואַקסן זיינע יפיעסן מאַכערי ,זיינע בינע-
קינסטלער און אויך די מערסטע פון זיינע טעאַטער-פירער..
 ...שולדיק איז אויך  --אָפן געזאָגט  ---אונדזער פּרעסע ,וועלכע
האָט  ---ער וייסט פאַר וועלכע מאָטיוון  --אינגאַנצן אויפ-
געגעבן איר אַמאָליקן בכבודיקן קאַמף קעגן כלערליי שונד און
טאַלענטלאָזע מאַכערײקעס ,ואָס פאַרפלייצן די יידישע בינע,
פאַרגרעבן און פאַרסמען דעם בעסערן אַקטיאָר און פאַרטרייבן
סיסטעמאַטיש דאָס בעסערע פובליקום פון יידיעץ טעאַטער...
אָבער קיינמאָל ניט מיינע פוילישע אויפפירונגען פון ידבוק',
יגולםי און ימירעלע אפרתי.ײ
אַ'.ס אַרטיקל איז באַגלײט מיט אַ גרעסערע

דער רעדאַקציע .וועלכע נעמט אַ שטעלונג קעגן אים:
;מאַרק

אַרנשטין

באַרירט

דאָ אַ ר
+י

וויכטיקע

פראַע; פון

אונדזער יידישן טעאַטער ,און מיידט דאָך בכיון אויס די ,שיקר-
פראַגע :צי דאַרפן מיר  --יידישע רעזשיסערן ,אין יידישע טע-
אַטער-געביידעס ,אַנאָנסירט בעיקר דורך דער יידישער פרעסע,
מיט אַ  99פּראָצענט יידישן עולם  --בילדן אַזעלכע מיני יידיש-
פּוילישע אויפפירונגע .איינס איז ווען מאַרק אַרנעש:טײן אָדער
ריכטיקער און גיכער  --אַנדזשעי מאַרעק ,װואָלט אַדורכגעשלאָגן
לייטישע אויפפירונגען פון יידישע פיעסעס אין פּױליש אין די
װאַרשעווער טעאַטער פאָלסקי ,טעאַטער נאַראָדאָווי ,טעאַטער
לעטני ,אָדער אין ענלעכע שטענדיקע עכט-פוילישע טעאַטערן
אין אַנדערע פוילישע שטעט ,און גאָר אַנדערש איז ווען מיגייט
איף דעס ווטג פוֹן ל"יכטערן װוידערשטאַנד און מינעמט שאַפן
אַ יידיש-פּוילישע בינע אויפן חשבון און אויף די חורבנות פונם
יידישן טעאַטער .. . ,די לאַגע איז אַזױ קלאָר ,אַז קיינע פּלפּולים
וװעלן דאָ נישט העלפן .בי אַזאַ מין טיטואַציע גיסט טאַקע מאַרק
אַרנשטײן ,ואָס האָט גאָר גרויסע פאַרדינסטן פאַר דער יידישער
בינע ,בוימל אויף דעס אַסימילאַציע-פייער.

דאָס איז קלאָר און

מען קאָן עס נישט און מען טאָר עס נישט ריינוואַשן".

יאָנאַס טורקאָוו האָט ניט אָפּגעלאָזט די דיסקוסיע און װוידער
גענומען א װאָרט:
 ...,די הויפט-סיבה פון דער ירידה {פונם יידישן טעאַטער)
איז װאָס נישט די רעגירונג ,נישט די שטאָט פאַרוואַלטונגען אין
פין
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לעקסיקאַן פֿוןיידישן טעאַ טען
פױילן
יידישע

נישט

אונטערשטיצן
געזעלשאַפט

באַגײט

יידישן טעאַטער ,דעם

זעלביקן

פּילן אַ מעגלעכקייט
אונדז
אָבער

זיין פאַרזען
אייראָפּעישן

טעאַטער,

אַרטיסטן,

אונדז

מיט

יידישן

דער

אַקסעסואַרן,

אַלע

טעאַטער.

ואָס

נײיטיקן

נאָך

מיטןנישט
װי

עס

דערפילן

לגבי

װערט

געטאָן

ביי

שאַפנדיקער
לינדערן

און

אויפגעבן
דעם

פאַרזיכערן
וועגן

קאַפּיטאַל

דעם

יידישן

אַרבעט
דעס

פאָדערן

מוזן

זיך

יעדן

וועט

אָפּעריון

נישט

יידישן

טעאַטער

אַרטיסט

פעלקער,

חוב

קאָן נישט

יידישן

אַן
ליגן

ניעוט

געלונגענעס
--

פון

וועט
פונקט

און וועט

אַ מעגלעכקייט

אָן קאַסע-דאגות,
פונם

איר

זאָל

פאַר

אַזי לאַנג װוי די געזעלשאַפט

די פרעמדע

קריזיס

וועלכע

מוזיקער,

וועלכער

יניציאַטיוע
אי
אַזױ לאַנג װוי ד

אין די הענט
פּרואו,

פאַראַן ביי

מאָלעדס,

ואַרשטאַט,

פון אָקטיאָרן דירעקטאָרן,

די אַרבעט

לגבי

אַנטוויקלונג.

רעזששיסערן,

אַרבעטס

דעם

װאָס האָט פאַר זיך אין

פאַר גלענצנדיקער

ערשטקלאַסיקע
סיפעלט

דעם

טעאַטער.

אַ שװווער

 ...איך

פאַרברעכן

די

ניטוט

רויקער,

זיין קיין

רייך

טעאַטעך.

 ...די קאָנצעפּציע פון שאַפן אַ יידיש טעאַטער אין אַן
אַנדער שפּראַך שווימט שטענדיק אַרױס אין אַ צייט ווען מיטן
יידישן טעאַטער איז שלעכט .אױף די חורבות פון .זיין עק-
זיסטענץ פרואווט מען אויפשטעלן אָט די פרעמדע ידישוע
טעאַטער-ביידלעך און טעאָטער-קרעמלעך .אַזױ איז געוען אָנ-
הייב (ערעוטע וועלט)-מלחמה ,ווען מען האָט אין וואַרשע ניששט
געקאָנט שפילן יידיש .די יידישע געזעלשאַפט האָט איינגעזעען
וי שעדלעך עס איז דער פּראָיעקט ,און דער ענין האָט זיך אויסגע-
לאָזט מיט גאָרנישט .און אַזױ אויך אין רוסלאַנד בימי ניקאָלֵיי
ניקאָלייעוויטש ,ווען יידישע אַרטיסטן האָבן געמוזט באין-ברידה
שפּילן יידיש טעאַטער אין רוסיש .האָט אָט דער טעאַטער מיט-
געהאָלפן דאַן די פאַרברידערונג פונם רוסישן און יידישן פּאָלק ?
עס איז קלאָר ,אַלע אײיערע װעגן פירן נאָר צום אונטערגאַנג
פון יידישן טעאַטער ,און במילא צו אַסימילאַציע .אַ טעות האָט
מ .אַרנעזטײן מיט זיין מיינען ,אַז מיטן אַנטשטײן פון אַ יידיש-
פויליש צי אַ פויליש-יידיש טעאַטער ,װעט מען איבערצייגן די
פרעמדע וועלט ,אַז דער יידישער טעאַטער פּאַרדינט אונטער-
שטיצט צו װערן פאַרקערט ,מיר װעלן נאָך געבן דערמיט
אונדזערע שונאים געווער אין האַנט :יידיש איז נישט קײן
עפּראַך ,יידן אין פּוילן קאָנען זיך באַגײן אָן דעס יזשאָרגאָן ,און
מיר וועלן ווערן יפּאָליאַקן וויזנאַניאַ מאָישעװועגאָ' (פּאָליאַקן פון
משהס גלויבן)".
די דיסקוסיע האָט געשלאָסן מאַרק אַרנשטײן מיט זיין ענטפער:
 ...,בכלל האַנדלט זיך דאָ נישט וואו מיינע פּוילישע אויפ-
פירונגען פון יידישע פיעסעס קומען פאָר ,נאָר צי זיינען זי
נייטיק ,איבריק ,צי גאָר שעדלעך .אויב זיי זיינען נייטיק ,אָדער
אַפילו נאָר נוצלעך ,מעגן זיי פאָרקומען אין טעאָטער יעליזעום',
כאָטש דאָרט שפילט אַמאָל אַ יידישע טרופע ,און כאָטש דאָס
דאָזיקע טעײַטער געפינט זיך  --וי סימיינט די רעדאַקציע --
אין יהאַרץ פון יידישן װאַרשעי .אוב אָבער זיי זיינען שעדלעך
אָדער איבריק ,זיינען זיי אַלץ איינס איבריק און שעדלעך אין
יעדן טעאַטער ,אַפילו דאָרט ,וואו אין האָב אויפגעפירט דעם
ידבוקי ... .איך גלייב און כיבין אין מיין גלויבן פעסט איבער-
צייגט ,אַז יידיש טעאַטער האָט אין פאַרלויף פון די פופציק יאָר
זינט עס איז געװאָרן פאַרפלאַנצט פון גאָלדפאַדענס געבענ-
טשטער האַנט ,זיך טיף איינגעוואָוצלט אין די ברייטסטע פּאָלקס-
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מאַסן
ערד

וי

אין

דער

ציט

עס

לעבעדיקע

שטאַרקער
זיכער
אַנדערע

בוים.

קומען

שואַרצער
קומט

זאַפטן

און

אַ האַרבסט

אַ פרילינג

אָפּוואַקסן.

פעטער

און זומער.

ערד.
עס

דער

פון

צעװואַקסט

און װוינטער,
פאַלן

פּאַרויאַנען וועט דער

די

בים

דאָזיקער
זיך

וועט

וי

אַ

נאָך זי

בלעטער,

וועלן

נישט".

אַ .רעדט זיך שוין אין איינוועגס אַראָפּ פון האַרצן:

,א) זייט פינף און צװאַנציק יאָר בין איך געווען און ביזן
סוף פון מיין לעבן וועל איך פאַרבלייבן דער אמתער ,אױיפ-
ריכטיקער פריינד פון יידישן טעאַטער און פון יידישן אַקטיאָר.
דערויף האָב איך געגעבן גענוג באַווייזן דוקא דערמיט ,ואָס
האָבנדיק זייער אָפט די מעגלעכקײיט צו אַרבעטן ביי בעסערע
באַדינגונגען אױיף פרעמדע בינעס ,קום איך צוריק צו דער
יידישער בינע אויף איר ערשטן רוף .סיפאַרעשטייט זיך ,אַז דער-
פאַר קומט מיר נישט קיין יישריכוח ,אָבער קיין פאָרוואורף
פאַרדין איך דאָך דערפאַר געוויס נישט ...מיין אַרבעט אױיף
פרעמדע בינעס האָב איך אַלע מאָל באַטראַכט אַלס אַ צייטוױילי-
קע; סיהייסט ,ביז די יידישע בינע װועט מיר װוױדער געט אַ
מעגלעכקייט פאַר איר צו אַרבעטן .די דטַזיקע מעגלעכקייט האָב
איך אָפט געזוכט אין די וױיטסטע לענדער ,כמעט מיט מסירת-
נפש .יעדער ,װאָס האָט נאָר אַ װאָסער סיאיז באַגריף וועגן
טעאַטער-וועזן ,ווייס דאָך װוױל ,אַז נאָר דער אַקטיאָר קאָן אַמאָל

דורך זיין פּראָפּעסיאָנעלע אָרגאַניזאַציע נייטן מיזאָל אים אַנגאַ-
זשיר; דער פאַרפאַסער און רעזשיסער מחן װאָרטן מיזאָל זי
רופן ...העכסטנס קאָנען יי פאָרשלאָגן זייער אַרבעט .דאָס
לעצטע האָב איך קײנמאָל נישט אויפגעהערט צו טאָן אַפילן אין
אַ סך גרעסערע מאָס וי עס האָט מיר דעריף דערלויבט מין
אַמֹביציע ,אָדער װוי סיהאָט מיך דערצו געטריבן וואָסערע סיאיז
נויטווענדיקייט ..איך שעם זיך נישט דאָס צו זאָן אָפן זאָלן
זיך סיידן שעמען די ,וועלכע האָבן מיינע אױיסגעצויגענע הענט
צוריקגעשטויסן ...ויפל פאַרמאָגן מיר דאָס יידישע דראַמאַ-
טורגן-רעזשיסערן מיט שפּראַך-קענטניש ,מיט פיל-יאָריקע פּראַ-
פעסיאָנעלע דערפאַרונג ,מיט ענערגיע און אפשר מיט נאָך עפּעס,
אַז מיזאָל מעגן ציניש

אױסלאַכן

איינעם אַזעלכן ,וועלכער

האָט

נישט געפונען קיין יאָפּזאַץי אין יידישן טעאַטער?!
ב) אַרבעטנדיק אויף דער פּױלישער בינע ,זוך איך ביי יעדער
מעגלעכקייט צו ברענגען די גרעסטע נוצן דער יידישער קולטור,
וועקנדיק דורך מיינע איבערזעצונגען און אויפפירונגען אַכטונג
און אינטערעס פאַר דער יידישער ליטעראַטוֹר ,פאָרן יידיעשן װאָרט
און בכלל  --פאַרן יידישן פאָלק ,און נישט נאָר איך אַלין ,נאָר
אַ סדך גוטע איבערגעגעבענע יידן זיינען פונקט װי איך איבער-
צייגט ,אַז מיינע יידיש-פּוילישע אויפפירונגען זיינען פון אַזאַ
באַטייטנדיק קולטורעל ,פּאָליטישער און נאַציאָנאַלער וויכטיקייט,
אַז אויב אַפילו  --וי אַנדערע מיינען  --יי ברענגען אפשר אַ
קליינער גרופּע יידישע אַקטיאָרן אַ צייטװייליקן מאַטעריעלן שאָדן,
קאָן דאָס אויף קיין פאַל נישט דינען אַלס אַ דעצידירנדער מאָטיו
קעגן אַזאַ אַרבעט"
צום סוף דריקט אַ .אויס דעם גלייבן ,אַז דאָס יידישע טעאַטער
איז גענוג שטאַרק ,אַז עס װועט איבערהאַלטן דעם קריזיס ,ווי ער
דריקט זיך אויס, :פאַלן די בלעטער ,װעלן די אַנדערע אָפּװאַקסן,
פאַרװיאַנען װעט דער בוים נישט" .די רעדאַקציע פון ,ליטבל'ט"
שליסט אָפּ דעם אַרטיקל מיט אַ באַמערקונג ,אַז דערמיט װאָס אַ.

האָט צוגענומען דעם זאַל פון ,עליזעום"-טעאַטער ,שטיצנדיק זיך
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סדושים
דער עיקר אויף אַ יידישן עולם ,ברענגט ער דירעקטן שאָדן דעם
יידישן טעאַטער .אַנדערש װאָלט אויך געווען ווען דאָס פוילישע
טעאַטער נעמט אויפפירן יידיטזע פּיעסן ,און אַנדערש איז ווען מיר
אָרגאַניזירן צוויי טרופּעס ,איינע פאַר װאַרשע און איינע פאַר דער
פּראָװינץ ,װוי אַ .טוט ,און פירט אויף מיט זיי אויף פּולישׂ יידישע
פּיעסן .צו אָרגאַניזירן אָט דעם טיפּ טעאַטער וערט אַ .פון קיינעם
ניט גערופן ,נאָר טוט עס פון זיין אייגענער איניציאַטיוו .זאָל ער
אויך אָנװוענדן זיין אייגענע איניציאַטיוו בנוגע יידיש טעאַטער
אויף יידיש.
אין מיי  0391ווערט אין לאָדזשער שטאָט-טעאַטער אויפגעפירט
אין א'.ס פּולישער באַאַרבעטונג און רעזשי שלום אַשס ,מאָטקע
גנב" מיט קאַזשימעזש קיאָווסקי אַלס ,מאָטקע" און סקזשידלאָווסקא
אַלס ,מערי".
אין יוני  0391ווערט אויפגעפירט אין אַ'.ס פּולישער איבערזע-
צונג און רעזשי יעקב גאָרדינס ,דער יידישער קעניג ליר".
דעם  71אַפּריל  1291איז אין גראָדנער שטאָט-טעאַטער אויפגע-
פירט געװאָרן אין אַ'.ס פּוילישער באַאַרבעטונג שלום-עליכמס
,אָלדגרעבער".
ג
דעם  52אַפּריל  1291איז אין ווילנער שטאָט-טעאַטער א'ר פון אַ.
אויפגעפירט געװאָרן אין פּוליש אַ גאַנץ נייע ווערסיע פון זיין
,ווילנער באַלעבעסל" א'נ ,דער זינגער פון דער געטאָ" .די פּיעסע
איז אין יוני  1391אויפגעפירט געװאָרן אין װאַרשעװער  ,טעאַטער
מאַלי" פון א .שיפמאַן,
סוף  1291האָט אַ .אויפגעפירט אין װאַרשעװער ,יידישן דראַמאַ-
טישן טעאַטער" ,אזעף" ,פּיעסע אין  8בילדער ,לויט א .טאָלסטאי
און פּ .שטשעגלאָװו ,באַאַרבעט פאַר דער יידישער בינע.
|
/
נחמן מייזיל שרייבט וועגן דער אויפפירונגג'
,מאַרק אַרנש:טײן האָט די פיעסע אויפגעפירט גלאַטיק און
ערלעך ,אָן איבריקע קונצן ,און אָן ספּעציעלע פרעטענזיעס .ער
איז געגאַנגען מיט דעם רעאַלן און נאַטוראַליסטישן וועג ,ניעוט
איבערגעטריבן און נישט איבערגעשפּיצטי די אָכראַנע-גע-
שטאַלטן האָט ער צו שטאַרק שאַרזשירט און געמאַכט פון זײ
אידיאָטן און פּראים ,אין דער צייט ואָס מיהאָט זיי באַדאַרפט
געבן וי דורכגעטריבענע ,ווי סאַדיסטן ,ווי מענטעסן-אויסוואורפן.
די רעװואָלוציאָנערן (בעיקר ביים געריכט) זעען אויס צו יינגליע
ייידיעזלעכעי סטאַטיסטן אין יידישן טעאַטער .אויך טשערנאָוו
און סאַװוינקאָוו האָבן באַדאַרפט אַרויסקומען וואָגיקער ,פולער,
ברייטער ,מאַיעסטישער ,נישט אַזױ קינדיש און יינגליש; דער-
פאַר האָט אַן אמתדיקן נחת-רוח פאַרשאַפט י .מאַנסדאָרף אין
יי
זיין אַזעף .עס איז אַ גלענצנד געשטאַלט".
אין מיי  2291איז דורך זיגמונט טורקאָוו אויפגעפירט געװאָרן
אין װאַרשעװער ,עליזעום"-טעאַטער ,ראַספּוטין ,בינע-רעפּאָרטאזש
אין  6בילדער פון א .טאָלסטאָי און פּ .שטשעגלאָוו ,באַאַרבעט פאַר

דער יידישער בינע פון מאַרק אַרנשטײן".

|

וועגן דעם שרייבט ד"ר מ .ווייכערט:
,פאַר די לעצטע צען יאָר איז מאַרק אַרנשטײן אין יידיעזן
טעאַטער אין וואַרשע נישט געקומען צום פסוק .ביי דער אָפּע-
רעטן-טרופּע נחמה-קאַדיש-חאַש האָט ער אויפגעפירט ,בעת איר
קראָקעווער גאַסטשפּיל ,אַ חוץ דעם שוי .דערמאַנטן יגולםי פון
לייוויקן ,אויך טאָלסטאָיס און שטשעגלאָווס יראַספּוטין און די
צאַריצעי .ער האָט געשטעלט ,אויף פויליש ,וי דערמאַנט ,דעם
יגולסי און ימירעלע אפרתי .די דראַמאַטישע אַנסאַמבלען --
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באַנד
יווילנער טרופּעי ,יוויקטי ,יווניטי  --האָבן קיין שום

אויפפי-

| רונג פון אים נישט געבראַכט .איך האָב עס געהאַלטן פאַר אַ
/בפירוששער עוֹלֵה .כיהאָב אַרנשטײנס יכולתן נישט איבערגע-
שאַצט .איך האָב געוואוסט ,אַז ער גראָבט נישט אין דער טיף
און זיינע רעזשיסערישע איינפאַלן זיינען נישט מרעיש עולמות,
! אָבער ער איז געווען אַ גוטער טעאַטראַלער בעל-מלאכה ,װאָס
האָט געמאַכט פון שניי גאָמולקעס ,געקאָנט ,ביי די שװוערסטע

ב!אַדינגונגען ,נאָך אַ קליינער צאָל פּראָבעס ,אַרױסברענגען אַ
שיינע ווירקעוודיקע פאָרשטעלתג.

אַקטיאָרן האָבן געקאָנט פון

אים אָפּלערנּען נישט איץ זאַך ,בפרט אין נאַטוראַליסטישן רע-
פ|ּערטוֹאָר ,האָב איך אים פאַרבעטן אויפצופירן מיט אונדוער

אַנסאַמבל א .ל .טאָלסטאָיס און שטשעגלאָווס 'אַזעףי.
די פיעסע גופא איז פּסיכאָלאַגיש נישט פּאַרטיפט און איז
אויסגערעכנט מער אויף שטאַרקע טעאַטדאַלישע עפעקטן און
עשטעלט אַרנשטײ .די טיטל-ראָל ,װאָס
טאַקע אַזױי האָט גזי
איז געשריבן פאַר אַ געניטן אַקטיאָר ,האָט געשפילט דער יונגער
יעקב מאַנסדאָרף ,און האָט אױסגעהאַלטן דעם עקזאַמען מיט
כבוד .רחל האָלצער האָט געגעבן אַ פיינע צייכנונג פון דער
יונגער דעװאָלוציאָנערין ואַריאָ און הערש האַרט אַ פרעכטיקע
געשטאַלט פון מיניסטער פלעווע .אין דעופאָלג סיי פון די
דערמאַנטע סיי פון אַנדערע אַקטיאָרן האָט מ .אַרנשטײן געהאַט

אָן אָנזעעוודיק חלק .די אויפפירונג האָט אויסגענומען בייס טע"

אַטער דעולם און האָט זיך געהאַלטן  --אױב דער זכרון נאַרט
מיך נישט  --אַ זעקס װאָכן".= אין  2301האָט א .איבערגענומען די קינסטלערישע אָנפירונג
פון  ,-סקאַלאַ?-טעאַטער אין .לאָדזש ,און דאָרט אויפגעפירט .מיט
בערטאַ גערסטען ,אין זיין באַאַרבעטונג ,בלומס ,איך וויל אַ קינד".
דעם  1דעצעמבער  2291האָט א .אויפגעפירט אין װאַרשעװער
נ,אָװואָשטשי?-טעאַטער .אירענע נעמיראָווסקיס ,ד'ר גאָלדער" מיטן
גאַסטראָלירנדיקן ד'ר פּאול באַראַטאָו.
אין אויגוסט  2391איז אין װאַרשע אויפגעפירט
ע,
ר
דעסע
פּי

געװאָרן אַ'.ס

ייד אויפן שייטערהויפן".

| דעם  4יאַנואַר  4291האָט אין קאָװונער ,נייער יידישער טעאַטער?
זיגמונט טורקאָוו אויפגעפירט א'.ס -2אַקטיקע פּיעסע ,די מאַכט
פון געלט" - .
סוף  4391האָט א .אויפגעפירט אין װאַרשע ,אין דער ,ווילנער
טרופּע" די פּיעסע 'געװאַלד ,געלט!" ,קאָמעדיע אין  4בילדער פון.
אַלעקסײ טאָלסטאָי ,יידישע ווערסיע און רעזשי  ---מאַרק אַרנשטײן.
וועגן דער פּיעסע און דער אויפפירונג שרייבט נחמן מייזיל:
;אונדזער יידישע דראַמאַטורגיע איז גאָרנישט אַזױ אָרעם
און ניע:טיק ,אַז מען זאָל האַלטן אין איין שפּייזן אונדז מיט גלאַט

סאָוויעטישע פּיעסעס ,װאָס האָבן נישט קיין קינסטלערישע או
(נישט קיין געזעלשאַפּט-פּאָליטישע באַטײטונג .נישט אַלץ ,װאָס
איז דאָרט אַמאָל געשאַפן געװאָרן ,איז פאַר אונדז גוט און ני-
טיק .דאָס האָט מען געטראַכט בעת דער אויפפירונג פון א .טאָלס-
/טאָיס ,געוואַלד ,געלטײ .איך וױיס נישט וי די פיעסע זעט איס
אין אַריגינאַל .אָבער די יידישע ווערסיע" ,ואָס איז אונדז
צוגעטראָגן געוואָרן דורך מ .אַרנשטײן ,איז נישט אינטערעסאַנט
אין נישט רא געווען מען זאָל זי אויפפירן

. -די ערשטע

צוױי פּאָרשטעלונגען

פון די וױלנער"

ואַרשע שטייען נישט איף דער קינסטלערישער

אין

הייך וי מיר
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 2ע יט ס י ץאָך פ  4יי רישן ט עאַ טער
זיינען געוווינט געווען פון אַלעמאָל צו זען ביי אָט דער טרופע.
עס פילט זיך בכלל אַ פאַרלוירנקייַט ,אַ צעמיעונג".
וועגן אַ'.ס אַרבעט פאַרן יידישן פילם .שרייבט זיַגמונט טורקאָו:
ידי ערשטע ידישע פילמען זיינען ,איגנטלעך ,געמאַכט
געואָרן נאָך אין די צאַרישע צייטן אין װאַרשע .אין איינעם
פון זיי ,אין ימירעלע אפרתי ,האָט אַפילו אָנטײלגענומען אסתר
רחל קאַמינסקאַ און דער רעזשיסער איז געווען מאַרק אַרנשטײן.
די אַלגעמײינע פילם-פּראָדוקציע צו יענע צייט אין רוסלאַנד און
איר השפעה איז געווען מינימאַל .אויך דער דאָזיקער פילם מיט
דער פּאָפּולערסטער יידישער אַקטריסע איז אַדורך אומבאַמערקט.
איז טאַקע נישט קיין וואונדער ,װאָס די פּראָדוצענטן פון
יתקיעת כףי (אין זייער רעקלאַמע) האָבן אים באַצייכנט פאַרן
1.
:
יערשטן יידיעזן פילסי.ײ
די פירמע ,מינטוס" האָט פילמירט אַ'.ס אײינאַקטער ,דאָס איי-
ביקע ליד" מיטן שוישפּילער משה סוריץ אַלס ,פאָטער".
אין פעברואַר  0491האָט מען אין ניו יאָרקער ,קעמעא"-טעאַ-
טער אָנגעהויבן דעמאַנסטרירן דעם קלאַנג-פילם ,דער וילנער
שטאָט-חזן" | ,דאָס ווילנער בעל-הביתל" | פון אָסיפּ דימאָוו {באַ-
נוצנדיק דעם אינהאַלט פון מאַרק אַרנשטינס פּיעסע ,דאָס ווילנער
בעל-הביתל"ן ,דיאַלאָג פון יעקב גלאַטשטײן ,רעזשי פון מאַקס
נאָסעק און מוזיק פון אַלעקסאַנדער אָלשאַנעצקי
אין  8291האָט דער פאַרלאַג ,קולטור:לאַגע" אין װאַרשע
אַרױסגעגעבן  2בענד פון אַ'.ט ,דראַמאַטישע שריפטן" ,װאָס נע"
מען נישט אַרײן זיינע פּיעסן ,נאָר זיינע איינאַקטערס.
זיין איינאַקטער ,די נקמה" איז קאָנפיסקירט געװאָרן .פון דער
פּוױלישער צענזור ,און נישט דערלויבט געװאָרן צו שפּילן
בעת דער צווייטער וועלט-מלחמה האָט זיך אַ .געפונען אין װאַר-
שע און איז אַרײנגעטױיבן געװאָרן אין דער געטאָ.
יאָנאַס טורקאָוו שילדערט אַ'ס אַ יוביליי-פייערונג אין דער
|
געטאָ:
גצויענער צייט איז געשאַפן געװאָרן אַ פּאַטראָנאַט צו פייערן
דעס  04יאָריקן שרייבערייובל פונם דראַמאַטורג און רעזשיסער
מאַרק אַרנשטײן ,װאָס האָט געוװוינט אויף דער קוזשע גאַס (הרב
מייזלסיגאַס) צוזאַמען מיט דײר יצחק שיפער ,דוד גחזשיק --
ביז זיין אַריבערגײן אױיף דער אַרישער זייט ,און מיטן געוו
מיטאַרבעטער פון יהיינטי ,ליײיזעראָוויטש .אױף דעם יובל אָוונט,
װאָס האָט געזאָלט פאָרקומען אין ישעינאָוסי שאָפּ אויף קזשע
גאַָס ,האָבן געזאָלט אויפטרעטן דײר יצחק ששיפער מיט אַ פּאָר
ווערטער װועט אַרנשטײינס פאַרדינסטן פאַר דער יידישער בינע-
ליטעראַטור און טעאַטער; רעדאַקטאָר לייזעראָוויטש האָט געזאָלט
פירן די קאָנפעראַנסיערקע ,און דער בעל יובל האָט געדאַרפט
לייענען אייניקע פון זיינע נייעסטע געטאָ-שאַפונגען .אינס אַר-
טיסטישן טײל האָבן געזאָלט אַרױסטרעטן די אַרטיסטן אייזיק
סאַמבערג ,שמחה פאָסטעל ,דוד זיידערמאַן ,חנה לערנער ,דאָראַ
פאַקל און עדמונד מינאָוויטש .די שמחה איז אָבער צעשטערט
געװאָרן .,סיאיז גראָד געווען אַ הייסער מערץ-טאָג ווען קלאָס-
יטער-מייער מיט זיינע קאַמעראַדן האָבן אין געטאָ דערשאָסן אָן
אַ פאַרװאָס און פאַר ווען צענדליקער יידן .דער זאַל פון עועי-
נאָוס שאָפּ איז דאָך געווען איבערפולט ,הגם אַ סך געסט און
אָנטיילנעמער ,װאָס האָבן געוווינט אויף אַנדערע געטאָ-אינדזלען,
האָבן מורא געהאָט אַרױסצוגײן אין גאַס .דעס בעל-יובל האָט,
צווישן אַנדערע ,באַגריסט דער ייודנעלסטסטערי ,אינזשיניער

243

מאַרק ליכטענבוים .דײר שיפער ,זיענדיק נאָך אַלץ אָפגע- שואַכט פון זיין לאַנגער קראַנקײט ,האָט נאָר גערעדט אַ פּאַרווערטער און איז אַוועק צו זיך אַהים .לײזעראָוויטש האָט מיט
הומאָר ,אָדער בעסער געזאָגט ,מיט 'גאַלגן-הומאָרי ,געפירט דעם
אִוונט .די אַרטיסטן ,אויסער מינאָוויטשן ,האָבן נישט געקאַנט
קומען פון זײיערע שאָפּן .עס איז אין יענעם טאָג געוען זי-
כערער צו זיצן אין דער היים ,איז טאַקע דער יובל-יום-טוב'אַ דזורך נישט יום-טובדיקײ.
יאָנאַס טורקאָוו שילדערט אויך אַ פייערונג אין דער געטאָ צום
יובל פון דער אַקטריסע חנה לעוין ,יאָס איז איינגעאָרדנט גע-
װאָרן פון איר מאַן ,חייט סאַנדלער ,אין זיין טעאַטער 'ניי אַזאָזצל',
וואו עס איז אויף דער בינע אַרויפגעבעטן געװאָרן אַ פּרעזידיום,
צוישן וועלכע עס איז געווען אַ ..וועלכער  האָט געלויבט די יו-
בילאַרין ,אָנגעװויזן אירע פאַרדינסטן פאָרן יידישן טעאַטער און
אויך

געוואונטשן

איבערצולעבן

די

מלחמה

און וייטער

קאָנען

דינען דער יידישער קונסט".
 וועגן די פּרואוון אָנצוהאַלטן דאָס לעבן פון אַ ..שרייבט יאָנאַסטורקאָו:
ידער יידנראַט האָט באַקומען צו זיין רשות אַ געוויסע צאָל
ילעבנס רעכט-קאַרטױ ,אָדער וי מען האָט עס פאָפּולער גערופן
ינומערי .די ינומערן זיינען פאַרטיילט געװאָרן (צווישף אַלע
באַאַמטע פון יידנראַט און זיינע אינסטיטוציעס און אױך אַ גע-
וויסער צאָל מענטשן ,ואָס האָבן נישט געהאָט קיין אַנדערע
ילעבנסרעכט-קאַרטױי ,וי צום ביישפיל :דײר יצחק שיפער ,דוד
גוזשיק ,מאַרק אַרנשטײן און אַנדערע".
שילדערנדיק די אַנטשטײונג און די טעטיקייט פון די טעאַטערס
אין דער װאַרשעװער געטאָ ,שרייבט יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך
;אַזױ איז דאָס געווען":
,האָט אַנדושעי מאַרעק {מאַרק אַרנשטײ) אױך נישט גערוט
און דורך אַ געוויסן ריבאַק ,װאָס האָט געאַרבעט אין יקריפּאַי,
באַקומֹען אַ קאָנצעסיע אויף אַ טעאַטער ,נעבן דעם קאָשטשיאָ?
נקירך) אויף נאָװאָליפקי  ,25די געביידע האָט געהערט צו דער
קירך-פּאַראַפיע און סיאיז דאָרט געווען אַ פאַרטיק איינגעאָר-
דנטער טעאַטער מיט אַ בינע און ס'האָט נישט לאַנג געדוױערט
וי סיאיז געעפנט געװאָרן אין געטאָ דאָס פערטע טעאַטער אונ-
טערן נאָמען יטעאַטער קאַמעראַלנײ .אַנדזשעי מאַרעק האָט אי-
בערגענומען די קינסטלערישע לייטונג און רעזשי פונט דאָזיקן
טעאַטער ,האָט אַנגאַזשירט אַ דײ גוטע אַקטיאָר ,װאָס האָבן
פריער געשפילט אויף דער פּוילישער בינע ,מיט מיכאל זניטש.,
זענאָן באָראָוויטש ,פעליציא קקאָאךָןזשעלסקאַ ,זיגמונט רעגראָ,
מ .אָבערסקאַ .מ .באָראָנסקאַ ,זיגמונט זשענסקי .,שעבעגא ,שי
באָגדאַנאָוויטש ,מ .גליטשינסקי ,י .מאָשקאָויטש ,ז .קארא איאַ.
אַלס ערשטע פיעסע איז געשטעלט געװואָרן ימירעלע אפרתי אין
דער פוילישער שפּראַך .ימירעלעי האָט געשפילט ווערניסואונאַ.
(די פרוי פון דײר הערשפינקעל פון לאָדזש) .צו ,חנה דבורה"
איז ספּעציעל אַנגאַזשירט געװאָרן די באַקאַנטע יידישע אַקטריסע
העלענאַ גאָטליב; ישלמוף האָט געשפילט יי מאָשקאָויטשש (פון
לאָדזש) ינחומציע'  --מיכאל זניטש ,שפּעטער  --רעגראָ.
! ..דער יטעאַטער קאַמעראַלנײ האָט געשפּילט בליז דראַ-
מעס און קאָמעדיעס .נאָך 'מירעלע אפרת' איז דורך אַנדזעעי
מאַרעק געשטעלט געװאָרן יגאָסן-מוזיקי ,ידײר בערגהאָף נעמט
אָן פון  4ביז פי און יהייראָטס פינאַלי פון פּאָלאַטשעק ,יבו'
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קצכדושים-
ראַשאַנס דאגות' און זיין ווילנער באַלעבעסלי .די לעצטע
פיעסע ,װאָס איז דאָרט געגאַנגען ,איז געווען ל .פאָדאָרט יקוש
פאַרן שפּיגלי ,רעזשיסירט דורך מיר ,מיט דיאַנאַ בלומענפעלד,
קאָזשעלסקאַ ,זענאָן באָראָוויטשש ,ע .באָגדאַנאָוויטש און י .טורקאָן
אין די הויפּטראָלן .דאָס איז געווען די לעצטע אויפפירונג ,וייל
די ווייטערדיקע פּרעמיערע ,װאָס איז שױין געווען אַנאָנסירט:
ידער וועג צום גליקי און איז באַשטימט געװאָרן אויפן 22טן
יולי  ,2491האָט שוין נישט געקאָנט צושטאַנד קומע ,װיי? גראָך
דעם טאָג האָט זיך אָנגעהױבן די ליקװידאַציע פונם געטאָ.

אָנשטאָט דעס יוועג צום גליקי איז געקומען

דער װועג צום

טויט"...
וועגן א'.ס טראַגישן סוף שרייבט אַבוהם טייטעלבוים:
וועגן זיין אַרײינגעטריבן ווערן אין דער יידישער געטאָ דורך
די נאַצים און זיין לעבן דאָרט ,האָב איך באַקומען ידיעות דורך דר.
הלל זיידמאַן און דר .נתן עק ,וועלכע געפינען זיך איצט (|7491
אין אַמעריקע .ביידע האָבן גערעדט וועגן מאַרק אַרנשטײנען מיט
גרוים סימפּאַטיע .ער האָט ,וו זיי גיבן איבער ,מיט ווערדע גע-
טראָגן אויף זיך די גאַנצע שווערקייט פון יידישן אומגליק ,אוֹן די
פירנדיקע יידישע קולטור-טוער אין געטאָ האָבן גערן אָנגענומען
זיין מיטאַרבעט אויף פּאַרשיידענע געביטן .ער האָט דאָרט פאָרגע.
זעצט זיין יידישע טעאַטער-טעטיקייט ,כאָטש וידער אױף דער
פוילישער עפּראַך; ער האָט אָנגעפירט מיט דעם ;טעאַטער דליש
מלאָדיךײ (טעאַטער פאַר יוגנט) אויף נאַװאָליפּיע גאַס ,וואו ער האָט
געשטעלט ,מירעלע אפרת" און אַנדערע פּיעסן ,האָט מיטגעאַרבעט
מיט דר .עדמונד שטיין ,רעקטאָר פון יודאַָאיסטישן אינסטיטוט פאַר
נאַציאָנאַלער קולטור ,און אין דעם פאַריין פאַר יידישער קולטורע-
לער זעלבסטהילףײ .ווי דר .נתן עק האָט מיר איבערגעגעבן האָט
אַרנשטײן געמוזט שטאַרק לייזן אין געטאָ ,ווייל זיין הויכע שלאַנקע
פיגור איז לעצטנס געווען שוין צזאַמענהאָרבעט .ביי איינער פון
די גרויסע נאַצישע ליקװוידאַציע -אַקציעס איז ער אָפּגעשיקט גע-
װאָרן אין טרעבלינקע ,וואו ער האָט באַגעגנט דעם טױט מיט נאָך
טויזנטער

יידישע

מאָריס

אַריין פּוילישקייט אין יידיש און יידישקייט אין פּויליש ,און
מאַרק אַרנשטיין איז אַ טעאַטראַל פון אַ פאַרמעסט או אַ מדרגה
און גרויסער געניטשאַפט ,און דאָך איז נישטאָ מאַרק אַרנשטײן
אין דער יידישער ליטעראַטור ,אַפילן כמעט נישט אין יידישן
טעאַטער.

כאָטש

אין עטלעכע

דראַמאַטישע

וועלט אַנטאָלאָגיעט

רעפּרעזענטירט גאָר ער די יידישע דראַמע .דאָס איז דערפאַר,
ווייל מען איז קיינמאָל נישט זיכער מיט אים .אָט רעדסטו צו
מאַרק אַרנשטײן און אויסהערן הערט דיך גאָר אַנדזשעי מאַרעק.
און אָט גלייבסטו שױן אַז עס רעדט צו דיר אַנדזשעי מאַרעק,
און אַזעלכע אױערן האָסטו אָנגעשטעלט צו אים ,און עס רעדט
גאָר צו דיר מאַרק אַרנשטײן.

ען

שרייבט:

;אויף מאַרק אַרנשטײן קאָן מען זאָגן ,אַז ער איז דער ספע-
ציפישסטער יידישער דראַמאַטורג-רעזשיסער .צום באַדויערן
האָט ער זיך ניט געקאַנט אינגאַנצן ווידמען דעם יידישן טע-
אַטער ,ניט אין פּױלן און ניט אין דער נייער וועלט ,כאָטש ער
האָט דאָס שטאַרק געװאָלט ,װי ער האָט מיר פערזענלעך גע-
שריבן .ער האָט זיך זאָגאַר אָנגעבאָטן צו קומען קיין לאַָנדאָן
דאָ אָנפירן אַ יידישן טעאַטער .ליידער זיינען ניט געווען קיין
אויסזיכטן דאָס דורכצופירן .דאָס איז זיכער געווען אַ גרויטער
שאָדײ.
ד"ר מ .ווייכערט שרייבט:
,פון די מענטשן ,װאָס האָבן געהאַט אַ פען אין האַנט און
האָבן אַ צייט געאַרבעט מיט אַקטיאָרן ,זיינען אין די לעצטע יאָרן
געווען בלוז צוױי :מאַרק אַרנשטײן און פרץ הירעשביין .זי
האָבן געשריבן פאַרן טעאַטער ,אָבער נישט װעגן טעאַטער .זי
יזינען געווען גערעכט :טעאַטער דאַרף מען שפילן און נישט
ריידן וועגן אים .אָבער מען טאָר נישט פּאַרגעס :טעאָטער-שפּיל
קאָן עקזיסטירן אָן טעאַטער-פּובליציסטיק און אָן טעאַטער זױי-
2155

סנטאַפט .טעאַטער-קולטור קאָן נישט געמאָלט זין אָן אַ טיף
און אַלזײטיק פאַרשטענדניש פאַר טעאַטער-פּראָבלעמען".
מלך ראַװיטש אין ,מיין לעקסיקאָן" כאַראַקטעריזירט אים אַזױ:
;מאַרק אַרנשטײן הייסט אויך אַנדזשעי מאַרעק און פירט

קדושים".

א פּשאַ צונג
מייער

באַגנר

מאָרק אַרנשטײן

און סטאַניסלאַ
אל

פשיכיששװסקי

מאַרק אַרנשטײן איז אַלעמאָל זייער ערנסט ,וי אַ טעאַטער-
דירעקטאָר פון דער איבסע"תקופה מיט דעס שױינעס ,אַר-
טיסטישן פנים און דער טשופרינע און דעם הוט און דעם
קראַוואַט  ---כאָטש דער ווינט פון דער צייט האָט שוין אַלץ אַוועק-
געבלאָזן; דעם קראַװאַט ,דעם הוט און די טשופרינע מיט דער
פעלערינע פון די צייטן פון סטאַניסלאַוו פשיבישעווסקי און
סטאַניסלאַוו װויספאַנסקי מיט וועלכע מאַרק אַרנשטײן האָט זיך
געחברט און איז געװאָרן אַנדזשעי מאַרעק.
אײביק ענערגיש  --אַלעמאָל אַפּילו געוואַגט ,אויף זיין חעובון
איז צו פּאַרשרייבן די פּוילישע אינסצעניזאַציע פון לייוויקס
יגולםי אין װואַרשעווער צירק .שיר נישט אַ רײנהאַרד-אויפפי-
רונג .אויף צויי שטולן זיצן און אויף צוויי חתונות טאַנצן קאָן
מען

איגנטלעך

יאָ ,װי מיר

האָבן געזען,

נאָר דאָס טראַגישע

26

לעססיסאַן
*צדא ר=

ייט 5

הו

אי

א

א

5

:

די

יא ז  6 6א

{

66

יי

פון

יידישן

טעאַ ט ער

עי

חורה

ייר ילש

ח=

522

אד

אאאטא ייט
סעטאט

אה אראאטה יד*ואר אה =/ז

איז ,אַז אַזאַ גאַסט פאַרגעסט מען גיך אויף ביידע חתונות .און
עט איז אַ מאָדנע פאָלק  --דאָס יידישע  --עס אָנערקענט נאָר
דעם שרייבער ,װאָס האָט אויך דערפאָלג ביי די גױים .עס מעסט
טייגנטלעך די מאָס פון דעם דערטאָלג ,װאָס עס גיט אַשרייבער
אםָסטן דגיױים  --און
עןמאי
גָב
לױט דער מאָס ,װאָס עס הא
דאָס איז אַלץ היינט! אין גרױסן מאָרגן ,אין אײיביקן מאָרגן
נעמט דאָט יידישע פאָלק לחלוטין נישט אין אַכט די מאָס פון
די גױים און עס מעסט אינגאַנצן לט אַן אייגענער מאָס .און
מאַרק אַרנשטײן האָט אַלֶע וינע טאַלענטן איינגעשטעלט אױף
היינט.
איך האָב אים אַמאָל געזען אַראָפּקוקן פון באַלקאָן פון ליטע-

ראַטן-פאַריין אי אַ שיינעם װאַרשעווער זומער-טאָג בשעת אונטן
רעקלאַמעאָגן פון דער יגולםי-
ער
יןסאַ
ואָר
ריגעפ
גרבי
איז פאַ
פאַרשטעלונג זיינער אין צירק ,ער איז געשטאַנען גלייך און
גטעשטעקט די רעכטע
נאָ
רַדיע,י ה
ַלא
אפי
שטאָלץ װי בי אַ דע
האַנטפלאַך צווישן צוווויעיסטל-קנעפּלעך ,אַ ווינטל האָט אַראָפּ-
געבלאָץ אַ פּאר לאָקן אויף זיין שטערן אַרױף ,נאָר דער נאַפּאָד
לען הוט האָט געפעלט אױף זיין קאָפּ .א טריומף מאָמעוט פון
זיין לעבן.
אָבער פֿון דעם שידוך פֿון דער יידישער קולטור מיט דער
פוילישער איז געװאָרן פשיטיק או פֿון די חלומות פֿן דעט
גוט-מיינענדיקן שדכן  --רויך פון אַ קוימען אין אַ שטורם-ווינט
אין אַ פינסטערער נאָוועמבער-נאַכט....
דאָך איז פאָרט אַזױ פּראָסט און שיין און שיר נישט אײביק
ַ-קטער ידאָס אייביקע לידי .עט
נרא -
ײטע
זיין  --אפשר שאענס
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אין אַפילן טיף-יידיש) אויך".
שלום פּערלמוטער כאַדאַקטע;-זירט אים אַז:

..,מיהאָט אים באַדאַרפט זען אין די קרייזן פון יידישע שריי-
בער און דיכטער אין די יאָרן  4191און  ,5191ווען ער איז געווען
ָט באַלד דערפילט ,אַזדער מענטש פאַר-
און
ה א
ייקע,
ממער
אין אַ
מאָגט אין זיך באַציונג ,זעלטענע גוטסקייט ,ווייכקייט ,איז שטענ-
דיק גרייט עפעס פאַר יענעם צו טאָ ,און אַז ער איז פאַראַנט-
װאָרטלעך

פאַר אַלץ ,װואָס ער

זאָגט

און טוט.

אַרנשטײינס פיעסן האָבן אַלע מאָל דורכגעמאַכט אַ לאַנגן וועג
ביז זיי האָבן דערלעבט צו קומען אויף די ברעטער פון דער בינע.
ער האָט זיינע פיעסן צוערשט גוט צוגעגרייט ,זיי פאָרזיכטיק
פריער באַאַרבעט אין די טונקעלע קאַמערן פון דראַמאַטורגישער,
רעזשיסאָרישער און אַקטיאָרישער אַנסאַמבל-לאַבאָראַטאָריע ,און
ערשט פון אָטידעם נעגאַטיוו אַרױסגערופן דעם פּאָזיטיוו פון
זיינע העלדן ,װאָס ער האָט פאַר אונדז אַרויסגעפירט אויף דער
בינע,
מען האָט עווין אָנגעוויזן ,אַז אַרנשטײן האָט פאַרמאָגט גרויסע
רעזשיסאָרישע פעיקייטן ,וועלכע ער האָט בולט אַרױסגעוױזן
דוקא אין די אויפפירונגען פון די פּיעסן פון אַנדערע דראַמאַ-
טורגן .ער האָט ליב געהאַט ספּעקטאַקלען ,װאָס זאָלן ווירקן אויפן
אויג און אױער .בפרט האָט ער זיך אַ סך אָפּגעגעבן מיט מאַסן-
סצענעס .זיינע צוגרייטונגען זיינען תמיד געווען גרינטלעכע און
זיינע אויפפירונגען זויבערע ,און מיט זיין מי און ענערגיע האָט
ער באַהערשט דעם גאַנצן אַפּאַראַט פון זיינע קינסטלערישע אָמ-
ריציעס .דורך זיינע אויפפירונגען פון לייוויקס ,גולם" און הערי
סעקלערס גיזכורײ אין װואַרשע ,האָט זיך די פוילישע וועלט דער-
וואוסט ,אַזעס עקזיסטירט עפעס אַזױנס וי אַ יידישע ליטעראַ-
טור ,װאָס זיי האָבן אַזױי קונציק און עקשנותדיק ביז דעמאָלט
1257
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עטניינ

פאַרעוויגן .ער האָט באַטאָנט ,אַז אויפפירנדיק יידישע פיעסן אויף
פּויליש ,איז ער אױסן געווען צו בױען אַ בריק צווישן דער
פּוױלישער און יידישער געזעלשאַפּט כדי צו שאַפן אַ מין ,אוגאַנ-
דע" {,אגאָדאַ" ,פאַרשטענדיקונג} ,זאָל זיין דערוױיל אויפן
טעאַטראַלן באָדן .ער האָט געוואוסט ,אַז דאָס פּוילישע בירגער-
טום איז דערצויגן געװאָרן אין אַ גײסט ,װאָס איז נישט בלױז
פרעמד און וױייט צו אַלץ ,װאָס איז גיידיש" ,נאָר פשוט פיינט-
לעך ,האָט ער זיך דערפאַר נישט געקאָנט פּאָרשטעלן אַז אַ
פּוילישער קליינבירגער ,מיט געציילטע אויסנאַמען ,זאָל קאָנען
פּועלן בי זיך צו באַזוכן אַ ,זשידאָווסקיײ פאָרשטעלונג ,האָט ער
געזוכט זי צו דערגרייכן דורך פאָרשטעלונגען פון זיינע פּיעסן
אויף דער פּוילישער בינע ,אָבער די מיינסטע באַזוכער אין פוי-
ליען טעאַטער זיינען געווען יידן ,און מיט זי האָט זיך אַרנשטײן
זייער פיל גערעכנמ.
אַרנשטײן האָט פאַרשטאַנע ,אַז טעאָטער איז נישט קײן
צייטונג און נישט קיין בוך .אַ צייטונג  --האָט ער אָנגעוויזן --
רעדט צום יחיד ,טעאַטער רעדט צום כלל .אַ צייטונג אָפּעלירט
צום שכל ,טעאַטער  --צו די חושים .דאָ? געדרוקטע ואָרט באַ-
נעמט מען מיטן מוח ,דאָס געהערטע פון דער בינע באַנעמט מען
מיטן בלוט .באַהאַלטענע דראַנגען ,פאַרחלומטע אינסטינקטן ווערן
װאַך ווען מיזיצט אין טעאַטער ,האָט ער געגלייבט ,אַז מיט זיינע
יידישע פיעסן אױף דער פוילישער בינע װעט ער האָבן דעם

צו דער דערשיינונג פון אַ'.ס צוויי בענד ,דראַמאַטישע שריפטן",
שרייבט אלחנן צייטלין:

;-.מאַרק אַרנשטין האָט דאָס אומגליק ביי אונדז צו געהערן
צו די ,וועלכע מיר שאַצן אונטער .אין בעסטן פאַל ,צו די ,וועל-
כע מיר דערשאַצן נישט .עס אין זיכער ,אַז אַן אַנדערער איף
אַרנשטײינס אָרט ,מיט אַ קאַפּיטשקע מער {;מזלײ פאַר אים,
װאָלט ,ביי אַזעלכע גרויסע פאַרדינסטן פאַרן יידישן טעאַטער
און פאַרן יידישן טעאַטער-רעפערטואַר .,געקערט אַ וועלט .ער
װאָלט זיכער געשטאַנען בראש פון גוטן יידישן טעאַטער .ער
װאָלט זיכער באַקומען די מעגלעכקייט וייטער צו שרײיבן און
װאָלט נישט געדאַרפט זיך פאַרוקן אין אַ ווינקל ,אָדער אַרומ-
פאָרן מיט דריטראַנגיקע טרופּעס איבער דער פּראָווינץ| .אין
אַ בריוו אין רעדאַקציע לייקנט א .אָפ ,אַז ער פאָרט אַרום מיט
אַזעלבע טרופעס .ער באַמערקט ,אַז אין די טרופעס עפּילן
אַקטיאָרן ,וועלכע ער האָט אַמאָל רעזשיסירטן.

אָט האָט מאַרק אַרנשטין ענדלעך ,נאָך לאַנגע יאָרן ,באַקומען
די מעגלעכקייט צו זאַמלען זיינע דראַמאַטישע ווערק ,װואָס זיינען
ביז איצט געווען צעשפּרייט איבער זיבן ימים ,און זיי אַרױיס-
געבן אין באַזונדערע ביכער .עס ליגן פאַר מיר צוױיי בענדער
פון זיינע דראַמאַטישע שריפטן ,ואָס זיינען דערשינען פון דרוק
מיט  2יאָר צוריק .האָט איר עפּעס געלײענט וועגן די דאָזיקע
שריפטן? .האָט עמיצער פון דער יידישער שרייבער-מששפחה גע-
| פונען

פאַר

נייטיק,

אין

משך

פון די  2יאָר ,דורכצולייענען

די

ביכער און אָנשרײבן וועגן זי אַ פּאָר שורות ,כדי דער עולם
זאָל כאָטש וויסן ,אַז עס זיינען דאָ אַזעלכע ביכער אויף דער
וועלט? 
און מאַרק אַרנשטײן האָט דאָך ,לכל הפחות ,פאַרדינט ,אַז
מען זאָל איבער זיינס אַ בוך נישט אַריבערגײין מיט עוטילעװויגן.
איז ער דאָך דער יעניקער ,װאָס האָט דעם יידיעזן טעאַטער גע-
האָלפן נישט בלױז קרעכצן ,נאָר האָט טאַקע פאַר אים געטאָן
געאַרבעט .געבױיט אים ,געפלעגט אים ,אים אַנטװויקלט .מאַרק
אַרנשטײן איז דאָך געווען איינער פון די ערשטע  --אױב ניעסט
טאַקע דער ערשטער  --מאָדערנער יידישער רעזשיסער מיט
אייראָפּעיש-טעאַטראַלישער בילדונג .פאַרװואָס זע האָט מען
אים געלאָזט אַװעקגין? פאַרואָס האָט מען אים אַװועקגעשטיסן?
פאַרוואָס האָט מען אים אַוועקגעשיקט אין גויישע ,דריטקלאָסיקע
טרופּעס?
און מאַרק אַרנשטײן דער שריפטשטעלער?
מאַרק

אַרנשטײן,

מהר"ל

(ראָסלאן).

,דער גולם" (ס .דאמבראָוסקי)

כוח צו דערגרייכן די אַסימילירטע יידן
װאָרט דערגייט אינגאַנצן נישט ,אָדער
זיך אויך אַרױסגעוויזן פאַר ריכטיק מיט
פירונגען פון גאָרדינס פיעסן אויף דער
דער רומענישער

צו וועלכע דאָס יידישע
זעלטן אַמאָל .דאָס האָט
די דערפאָלגרייכע אויפ-
רוסישער װי אויך איף
|

{|לן בינע.

מאַרק אַרנשטײן איז אויך געווען אַן אויסגעצייכנטער אָרגאַ-
ניזאַטאָר .ער האָט געהאַט אַ סך אונטערנעמונגס-גייסט .ווען ער
האָט נישט געקאָנט באַקומען קיין טעאַטער פאַר זיינע אויפפירונ-
גע האָט ער זי אַ סך מאָל אַלין אָרגאַניזירט ,אַלײן גענומען אַ
זאָל ,צװאַמענגעשטעלט זינע אַנסאַמבלען ,דעקאָראַציעס און
קאָסטיומען,

אַליין געשריבן

די רעקלאַמע,

אַליין באַזאָרגט די פינאָנסן".
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און ווען נייטיק,

אויך

שוין בליז היסטאָריש גענומען ,קומט דאָך אַרנעשטיינען
איינס פון די אָנגעזעענסטע פלעצער אין דער יידישער דראַמאַ-
טישער ליטעראַטור .ער האָט געהערט דאָך צו די ערשטע ,ואָס
האָבן געשריבן ליטעראַריש און נישט גראַפאָמאַניש פאַרן יידיעזן
טעאַטער .ער האָט אַריינגעבראַכט  --פאַר יענער צייט  --נייע
מאָטיוון אין יידישן טעאַטער ,אײראָפּעישע מאָטיון ,אָבער
גלייכצייטיק אויך יידישע מאָטיוו.
פאַרוואָס די יידישע אַרבעטער-קרײזן שאַצן נישט אָפ אָרן-
שטיינען וי עס דאַרף צו זיין ,איז מער וי אומפאַרשטענדלעך.
אַזעלכע זאַכן וי ,דאָס אייביקע ליד" און אוער איז דער גנב",
װאָס פאַרמאָגן אַזוי-פיל סאָציאַלע מאָמענטן און זיינען אַזױ שיין
באַאַרבעט ,װאָלטן נאָך ביזן היינטיקן טאָג ( |8291מיִטן גרעסטן
דערפאָלג געקאָנט אויסגעפירט ווערן אויף אַרבעטער-בינעס.
פאַרשטיט זיך ,אַז ווען מען רעדט וועגן מאַרק אַרנשטײנס
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לעלסיקאַָן

פון

יידישן

ט עאַט ער

טוט
{

דראַמאַטישע שריפטן ,מוז מען געדענקען אין וועלכער צייט זי
זיינען געשריבן און געשפּילט געװאָר .דאָס זיינען אַלץ זאַכן,
װאָס זיינען געשריבן געװאָרן מיט צענדליקער יאָרן צוריק ,און
דעריבער איז קיין וואונדער ניששט ,װאָס מאַנכע פון זיי פאַרמאָגן
שוין פאַרעלטערטע ,סענטימענטאַלע ,אָפּגעלעבטע מאָטיון .אויך
די שפּראַך איז אָפּטמאָל הינקענדיק ,אָבער אױב  --נישט קוקו-
דיק דערויף  --זיינען נאָך צווישן מאַרק אַרנשטײנס אַמאָליקע
שריפטן פאַראַן אויך איצט זאַכן ,וועלכע קאָנען דרייסט געשפּילט
ווערן אױף דער בינע (די שוין -דערמאַנטע ,דאָס אייביקע ליד",
גוער איז דער גנבײ און אויך ,מיין ווייבס מעווגעת"{ .שוועסטער
און ברידער", ,די נקמה"; ,ווען דער טייוול לאַכטײ, .דאָס וויל-
נער בעל הביתל" איז אין די ערשטע צויי בענדער נישט אַרײן).
דאַן איז עס אַ סימן ,אַז אַרנשטײן איז אין דער יידישער דראַמאַ-
טישער ליטעראַטור נישט קיין צופעליק-אַריינגעפאַלענער גאַסט,
נאָר אַ שטענדיקער ,בכבודיקער תועשב.
אַז אַרנשטיינס פּיעסן זיינען סצעניש  --שון צופיל סצעניש
 -וועגן דעם דאַרף מען קיין צוױי ווערטער נישט פאַרלירן.אַרנשטײן האָט אַזוי-פיל טעאַטער-בלוט ,אַז ער װאָלט מיט אַ
רויק געוויסן געקאַנט אָפּטרעטן אַ ביסל פאַר אַנדערע ,בלוטלאָזע,
יידישע טעאַטער-מענטשץ"...
דער שוישפּילער אברהם טייטעלבוים כאַראַקטעריזירט אים אַזױ;
..,מאַרק אַרנשטײן איז אין די לעצטע יאָרן פאַרן גרויסן
יידישן חורבן ניט געווען קיין צו שטאַרק אָנגעלײגטער מענטש
אין די יידישע קולטור-קרייזן .זיינע כסדרדיקע פרואוון צו
שפּילן יידישע פּיעסן אין דער פּוילישער שפּראַך זיינען באַ-
געגנט געװאָרן מיט אַ עטאַרקן ווידערווילן מצד אַ סך קולטור-
טוער ,װאָס האָבן אין דעם געזען דעם וועג צו אַסימילאַציע.
סיװאָלט אָבער געווען אַן עוולה אינגאַנצן צו פאַרעװױיגן זיינע
בפירוש פאַרדינסטפולע אויפטוען פאָרן מאָדערנעם בעסערן יידי-
שן טעאַטער אין פּוילן  --אויפטוען ,װואָס האָבן געהאַט אַ השפּעה
אויך אויפן אַלגעמײינעם יידישן קולטורילעבן אין פּױלן
דער צוקונפטיקער היסטאָריקער ,ואָס װועט װעלן רעס-
טאַוורירן די געשיכטע פון די דערגרייכונגען אויף דער מאָדער-
נער ידישער בינע ,װעט מון אַ היבש אָרט אָפּגעבן פאַר דער
טעטיקייט פון מאַרק אַרנשטײן ,וויי? אַרנשטײן אין געווען דער
פּיאָנער ,דער װאָס האָט צוגעגרייט דעם באָדן און מעגלעך גע-
מאַכט די אַלע אויפפירונגען פון אַ דוד הערמאַן ,מיכאַל ווייכערט,
זיגמונט טורקאָוו ,אידאַ קאַמינסקאַיאַ און אַנדערע .ער איז גע-
וװען דער ,װאָס האָט אין די בראשיתיאָרן פון דעם צוריק-
דערלויבטן יידיען טעאַטער אין פּוילן ,אין  ,6075091דער ערשטער
אויף דער ענגער יידישער בינע אױסגעהאַקט אַ פענצטערל צום
גרויסן פּוילישן וועלטלעכן טעאַטער.
אין יענע האָפנונגספולע יאָר ,ווען מען האָט נאָך באמונה
שלמה געגלייבט ,אַז סיאיז פאַר יידן מעגלעך צו גיין האַנט אין
האַנט מיטן פּוילישן פאָלק אין אַלגעמײנעם קאָמף פאַר אַ ששע-
נערער וועלט ,איז מאַרק אַרנשסטײן געוושן דער ערשטער אליאַ-
זאאַָןפּיסערײ ,דער פאַרבינדונגס-מענטש צוישן פּוילישן און
יידישן טעאַטער .ער האָט געהאָלפן ,אַז אויף דער פּוילישער
בינע זאָלן אויפגעפירט װערן אַ רײי יידישע פּיעסן ..אין דער
זעלבער צייט האָט ער צו דער יידישער בינע צוריקגעבראַכט די
ערשטע סמנים פון קולטורעלער וועלטלעכקייט.

אויף אַרנשטײנס חשבון מוזן בכלל אַ סך ערשטקייטן פאַר-
שריבן ווערן ער איז געווען דער ערשטער ,װאָס האָט אַריינגע-
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בראַכט פאַכמענישע
-שטורעמדיקער

טעאָטער-באוואוסטזיניקייט

יידישער

גאַס .יידישע

אין דער דעמאָלט

יינגעלייט,

װואָס האָבן זיך

געריסן צו דער בינע  --און וואַרשע איז פול געווען מיט זי --
האָבן זיך צום ערשטן מאָל דערוואוסט ,אַז טעאַטער ששפילן קאָן

מען און מען דאַרף לערנען .ער איז געווען דער ערשטער לעוער
פון דראַמאַטישער קונסט אױף דער יידישער גאַס.
| אץ זיין ;חדר" האָבן יידישע אַקטיאָר ,אַ סך שפּעטערדיקע
פיינע אַקטיאָרן און אַקטריסעס ,אָנגעהויבן לערנען דעם אַלף-בית
פון דער קאָמפּליצירטער טעאַטער-קונסט .איך זאָג חדר ,וייל קיין
דראַמאַטישע שול ,וי מיר פאַרשטייען זי היינט ,האָט אַרנשטײן
ניט געשאַפן .אַזעלכע זיינען שפעטער געגרינדעט געװאָרן דורך
דוד הערמאַן און דר .מיכאל וייכערט אין וואָרשע ,דורך יעקב
מעסטעל אין ווין א .א-. .אַרנשטײן האַט ניט געהאַט קיין גענוי
אויסגעאַרבעטע מעטאָדע פון לערנען ,אָבער ביי אים ,אין זיין
קאַוואַלערסקע |בחוריש} צימער איף כמיעלנע גאַס ,אָדער אין
די פאַרשיידענע אויפגעקומענע דראַמאַטישע קרייזלעך ,האָבן
אַ סד יונגע לייט  --צווישן זי אױיך דער שרייבער פון די עזו-
רות  --צום ערשטן מאָל געלערנט װי צו שטין ,װי צו גין ,וי
צו ריידן און אויפצוהייבן א האַנט אױף דער בינע ,און אויך,
אַז אַ פיעסע דאַרף מען לייענען ,שטודירן און פאַרעשטיין איידער
מען שפּילט זי
צווישן די פיר ווענט פון אַרנשטײנס צימער-סטודיע האָבן
צום ערשטן מאָל אָנגעהױיבן זיך אויסצובולטן און אָננעמען קאָנ-
קרעטע פאָרמען דער טעאַטער-ענטװיאַזם ,װאָס האָט דעמאָלט.
געפירט צו אַ סך שיינע ליבהאָבערישע אויפפירונגען ,ווי אָקטאַו
מירבאָס ;זשאַן און מאַדלענאַי ,גוצקאָווס ;אוריאל אַקאָסטאַי,
שלוסם-עליכמס ,צעזייט און צעשפּריימײ און ,מענטשןײ ,פינסקיס
;פאַמיליע צביײ און פרצס ,סיברענטײ :די ערשטע שװאַלבן פון
;ליטעראַרישעײ פיעסן אױף דער יידישער בינע אין ואַרשע.
טויזנטער יידישע טעאַטער-באַזוכערס האָבן דעמאָלט באַלאַגערט
דאָס מוראַנאָווערײ-טעאַטער ,דאָס ,זומער-טעאַטערײ אין זאַָק-
סישן גאָרטן און די פּריואַטע זאַל ,וואו די ליבהאָבער-פאָר-
שטעלונגען זיינען געגעבן געװואָרן .אַרנשטײנס העזפעה איז דע-
מאָלט געווען גאָר גרויס.
מאַרק אַרנשטײן איז אויך געווען דער ערשטער פאַכמאַן-
רעזשיסער אין פּראָפּעסיאָנעלן יידישן טעאַטער .פון דער פּױ-
לישער בינע ,מיט וועלכער איז נאָך פריער געווען פאַרבונדן
אַלס דראַמאַטיקער ,איבערזעצער און רעזשיסער ,האָט ער גע-
בראַכט צו דער יידיששער בינע אַ היבשע מאָס סצענישע דער-
פאַרונג און בינע-קענטניש .ער איז געווען דער ערשטער ,װאָס
האָט געאַרבעט מיט אַ פּלאַן און גענוצט פּאַכמענישע טערמינאַ-
לאָגיע אַנשטאָט דעם אַנגענומענעם זשאַרגאָן פאַר מיזאַנסצענע,

שטעלונג ,איבערגאַנג ,אינטאָנאַציע ,איבערלעבונג ,א .א .וו
| ער איז געווען דער

אָנרעגער

פון דער

באַרימטער

;ליטעראָריעש-

דראַמאַטישער טרופע" מיט אסתר רחל קאַמינסקאַ און יעקב
ליבערט בראש .ער האָט דער ערשטער מעגלעך געמאַכט אַרופ-
צוברענגען איבסענען ,זודערמאַנען און גאָרקין אויף דער ידי-
שער בינע .זיינע אויפפירונגען האָבן ניט פאַרמאָגט די קינסט-
לערישע עוואונקפולקייט פון אַ דוד הערמאַן ,מיכאל וױיכערט
אָדער זיגמונט טורקאָוו ,אָבער פאַר זייער צייט זיינען זיי זיכער
געווען אַ היבשע דעדגרייכונג און אַ ויכטיקער טריט פּאָרױיס.
די ערשטע קערנער ,װאָס ער האָט פּאַרזייט אין דעם פּאַרטרוקנטן
באָדן פון די אַמאָליקע וואַנדער-טרופעס ,האָבן אָן ספק שפּעטער
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סדושים
געבראַכט זי פּראַכטפולע פירות ,מיט וועלכע דאָס יידישע טעאַ-
טער אין פּױלן האָס אַזױי שטאָלצירט .אָבער אַרנשטײן האָט
שוין קיין דירעקטן אַנטייל אין דעס ניט גענומען ער האָט שון
געקוקט אױיף דעם בלוז פון דער וויטנס ,וי אַ זייטיקער ,ור
אַ װײיטער קרוב .ער האָט זיך ניט אַנטװױקלט מיט דער ציט.
ער איז געבליבן הינטערשטעליק און בליז (אפשר מיט קנאה)
צוגעזען די מאָדערנע אויפפירונגען פון דער וילנער טרפפּע",
פון ויקטי ,פון ;יונג טעאַטער" און פון ;טעאַטער פאַר יוגנט".
זין קינסטלערישער קװאַל האָט פאַר דער צייט אויסגעטרונקט,
אפשר דערפאַר ,וייל ער איז ניט געווען צו טיף פאַרוואָרצלט ניט
אין יידישן און אױך ניט אין פּוױלישן לעבן און טראַדיציע .ער
האָט עטענדיק געבלאַנדזשעט צוישן די צוױי װועלטן ,ניט גע-
פינענדיק קיין היים אין ביידע.
אָבער זיכער איז ,אַז אַרנשטײנען האָט געצױגן צו דער יידי"
שער וועלט; וױיל אוב ניט ,טאַ װאָס האָט אים געצוואונגען --
דעםס דערפאַלגרייכן יונגן פוילישן דראַמאַטיקער און רעזשיסער
 -צו קומען אָפּגעבן זיינע כחות דער יידישער בינע און דעםיידישן טעאַטער? זיין גאַנצע טעטיקייט אוױיף דער פּױלישער
בינע ,סיי אין אָנהײב און סיי צום סוף פון זיין קאַריערע ,אי
געווען וי אַ יידישער שרייבער .אַלע פּיעסן זיינע זיינען געווען
אױיף יידישע טעמעם .סײי זיין גווילנער באַלעבעסלײ ,סיי ,דאָס
אייביקע לידײ ,ואָס זיינען צוערשט איפגעפירט געװאָרן איף
פּוױליש ,זיינען אַ פאַרהערלעכונג פון דער יידישער מאָראַל און
יידישער צניעות ,פון דער יידישער שטרעבתנג צו שיינקייט א
גליק .און זיין טעטיקייט אויף דער פּוױלישער בינע די לעצטע
יאָרן איז באַשטאַנען אין אויפפירן אױף פּויליש י .גאָרדינס
;מירעלע אפרתײ ,ה .לייוויקס ;גולם" און ש .אַנסקיס גדיבוק".
האָט ער שױן ניט געקאָנט טעטיק זיין ביי דער יידישער בינע,
האָט ער כאָטש געואָלט איף אַ פרעמדער בינע אויפפירן יידי-
שע פּיעסן.
אױף וויפל איך האָב אַרנשטײנען געקענט ,איז ער ניט געווען
קיין טיף-דענקנדיקער מענטע) ,אָבער אױף זיין אייגענעם אופן
האָט ער זיכער געזוכט עפעס מיט וואָס גאַנץ צו מאַכן די צע-
שפאָלטנקײט אין זיין נשמה .מיר איז אויסגעקומען מיט אים
מיטצואַרבעטן ביי פאַרשיידענע געלעגנהייטן און אונטער פאַר:
שיידענע אומשטענדן ,און תמיד האָט ער אױיף מיר געמאַכט
אן איינדרוק וי אַ פון דער פרעמד-געקומענער ,װאָס װיל זיך
אָנוואַרעמען און קאָן זיך אָבער פאָרט ניט געפינען אין דער
ניט-היימישער סביבה .סיהאָט געשמעקט פון אים מיט דער
אַנטױשטקײט פון ניט-דערפילטע אַמביציעס ,כאָטש װאָס די
אַמביציעס זיינען געווען ,איזן שווער געווען צו באַשטימען .מיט
זין

שלאַנקער

פיגור

און

אַרטיסטיששן

אויסזען,

האָט

ער

איף 

אַ געוויסן אופן אימפאַנירט .ער איז אָבער ניט געװוען קין
שטאַרקע פּערזענלעכקייט ,ער זאָל איבערלאָזן נאָך זיך אַ שטאַרקן
איינדרוק .װוי אַלע טעאַטער-מענטע ,האָט ער זיכער געהאַט אַן
אומרויקע נאַטור .אַ סימן  --זיינע וואַנדערונגען איבער פּױלן,
רוסלאַנד ,צפון און דרוס-אַמעריקע ,וואו ער האָט סיי אין פּראָ-
פעסיאַנעלן טעאַטער און סיי מיט דראַמאַטישע קרייזן אויפגעפירט
אַ ריײי זיינע אייגענע און אויך פרעמדע פיעסן .זין אומרן איז
אָבער תמיד געצוימט געװאָרן דורך דעם עפּעס קליינבירגער-
לעך-בורשואַזן ,װאָס האָט אים געהאַלטן פּאַרקנעפּלט אויף אַלע
קנעפּלעך .עפּעס איז געווען אין אים פון דער פּוילישער פּאַןי-
ישקייט ,װאָס האָט ניט דערלאָזט צו נאָענט צו אים צוצוקומען".
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{,דראַמאַטישע שריפטן")
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מיין ווייבס משוגעת
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שריפטן",

ד,ראַנאַטישע
|4א |
ואַרשע.8291 ,
פאָרלאָג מאַקס יא;קאָװויטש ,ניו-יאָרק.
(42בן
,ונסט און לעבן" .מאָסקװע.8191 ,
פאַרלאָג ק
(42ן
מאַרק אַרנשטײין
(5
| = דער פראַגע-צייכען
דראַמאַטיש פּראָבלעם אין איין אַקט.
|ד,ער פריינד" ,יובילעאום-בײילאַגע ,װאַרשע ,נ' ,352
)2
|
ער איז דער וי=?
{ | 541
ד,ראַמאַטישע שריפטן" .1 ,פאַרלאַג ,קולטור"ליגש",
װאַרשע,8291 ,
מאָרק אַרנשטײן
16
דער פרילינג גייט !
דראַמאָטישער שטיוד אין איין אַקט
.
| ,די צוקונפט" ,ניודיאָרק41914 ,

{סאן

,דראַמאַטישע שריפטן" ,מאָסקװע ,קונסט און לעבן,
,8

|8ב}

|

,ראַמאַטישע
ד
װואַרשע:

||7

.1
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שריפטן",

,ולטוד-ליגע",
 .2פאַרלאָג ק
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מאַרק אַרנשטײן.
דער לעצטער משיח
פעבר4191 .ן
מאַרק אַרנשטײן
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שריפטן",

ג .י41 .
|
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ד,ראַמאָטישע שריפטן" .2 ,פאַרלאָג ,קולטור-ליגש",
{ 01א |
װאַרשע,8291 ,
פ"ג ,נייט יידישע פאָלקסשול" ,ווילנשט 02( ,1291 ,זז).
| 1
מאַרק אַרנשטײן
| 1

ווען דער טייוול לאַכט

(דראַמאַטישער שפּאַס אין איין אַקט)
11ב |
,יטבל"ט" ,װאַרשע ,נ' ,5291 ,47
ל
שפּאַס אין איין אַקט
11ג|
,ולטור-ליגש",
ד,ראַמאַטישע שריפטן" .2 ,פאַרלאַג ק
װאַרשע,8291 ,
מאַרק אַרנשטײן .
1
די מכשפה
אַ קינדער-שפּיל אין איין אַקט
,ולטור-ליגש?,
ד,ראַמאַטישע שריפטן" .2 ,פאַרלאַג ק
װאַרשעי ,8291
אויף העברעיש:
,שיר הנצחי" ,חזיון מחיי היהודים במערכה אחת ,תרגום יהושע
ה
קנטרוביץ ,הוצאה מה ,השקפה" ,ירושלים ,תרס'ז |61 ,3091

|

|

,השיר הנצחי" ,מחזה במערכה אחת ,תרגום פסח
ה,בימה" ,ביליסטוק תרעג 191 3191 ,ז61 .
|
אויף שפּאַניש:
0 0011200/2964, 3291מעט!ססן! 521 52102 2620.
'2

5061048, 3291.

""'162181

3291,

קפלן

הוצאת

|
0080200

 21162:151, 5060 5614.ססמטזש"
גזהק 1 2881 604 9010. 0106006

00118018/4,

010008

4211356," 8006021 8614.ז1
00 1 010414 611.מ2טס

5026121 860144.

אויף ענגליש:
3

465

|

אויף פּוליש:
 1 82. 20291201/שש צת2סץ2, 86022100 20/214/א|2ט 202061/14
41סעש . 0016066/ 1סצש 1091,
|
{ 0. 0016066/עש  1 82. 2091,שי .הזסא ,צתס( 7סןסמת 8128
41סעש
41סשש 8. )616062/ 1ץטש  1 2/., 3091,שי גז, 214ץמ21ססטן
". "211162121טעשט , 3091,אה  4שי 6212125611, 0214.
". "21164021סץעט  { 82. 6091,שש 0/2ז108 6טץ 20סאו
"- "'4241162121סצש  1 12, 2191,ש .נתסא 616126017,
41ש  1ז6מ6066 / 463ש  3 82. 2191,שש 1, 0218תז6011
.5191

.עכע , 5091,נ0מצ. 0. 606?611ת  84ג 2אהעה ;זוזמטד''
',עעס0120תכ804 01/6860/ 1סעסממטןיי

( 9191נעצס, 0. 069611ת , 804 8 1גנגעטאנץאג סמהקדן"

 0810008011"',ת . 0861בע
ידע 1, 9191,מ. 0. 7606462ת  8 8עה  8080.המס100061
 0310008611''.חע שגד"

4
4

,וטחזתזוסאג 88 8100
/תעױס., 0. 06:61ז  1ת .אסת ז
08200'.װ 8011  "1261יקב
גנעצְפֿעס?ט} 0. 1יה  1ג יאסע ,קעז עמתסהתט"
 0810008011./חע . '' 0861חבת

(וע .הכח 9191

גמגמזק8ם

.ח  8 1יעה ,תע

"8400
4661 131

,לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור ,/ניו יאָרק ,ערשטער

יפאַר גרױיס און קליין" ,בוענאָס איירעס,3291 .

ז}61 .

6ץ
פפעגן6- 104 1מ0 0
. 867:157קק , 4391,מס8מס1

,לעקטיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,ערשטער באַנד ,ניו יאָרק ,1391 ,זו201*89 .
צװײטער באַנד ,װאַרשע ,4391 ,זו,4701-0701 .

קאָמעדיע אין איין אַקט
,די צייט" ,לאָס-אַנדזשעלעס2291 ,ן.

{ונאן

60מ219ת00

עס

0461146

אויף רוסיש:
,דאָס אייביקע ליד" ,פּעטערבורג,

ווען די בלעטער פאַלן
דראַמאַטישער נאַקטורן אין איין אַקט
{צ,וקונפט" ,ניו-יאָרק0291 ,ן.

{פא|

יידישן
,חז/ג1

טעאַטער

בי

(ת 601 +51001גזסז! 5עג. 408-600 12קמס 120:6441 5סמ1
51605110, 14120010016, 8.5,0.ט2665 4461 2

באַנר,

 ,6זז,971771 .
יושר  --מאַרק אַרנשטײן אין אַמעריקע, ,פארװ ,,נ .י 7 ,.סעפּט.2191 .
,א'ש ,,נ .י 42 ,יאַנ.4191 .
ד .ב -- .אין טהעאַטער ,פ
ד .ב -- .אין טהעאַטער ,דאָרט 41 ,פעבר.4191 .

ב .גארין  --װאָס עס הערט זיך אין טהעאַטער, ,מאַז ש  ,ג .י 61 .,פעבר.
,4

מאָרריס מייער , --אַ אידישע טאָכטער, ,/די צייט' ,לאָנדאָן 81 ,אַפּריל
401
ן
ַ
א
אב .קאַה
ס
'
ן
י
י
ט
ש
נ
ע
ר
א
ר
ע
ט
צ
ע
ל
,
'
ח
י
ש
מ
ן
י
א
ס
'
ר
ע
ל
ס
ע
ק
טעאַטער,
,ארוו " ,נ .י 02 ,.פעבר,4191 .
פ

נ .פראַנק  --אַ ליטעראַריש דראַמאַטישער אבענד פון מאַרק אַרנשטײן, ,דרי
צייט ' ,לאָנדאָן 82 ,נאָ. .9191 .
ג .י,,

הלל ראָגאָף  --מרס .טהאַמאַשעװסקי אין אַ ניי-אַלטע ראָלע, ,פאַרװ,
:
 3אַפּריל ,0291

װאַרשע ,ג' ,5291 ,25
,דבוק .אין פּוליש,

 -אַ געשפּרעך מיט מאַרק אַרנשטײן, ,ליטבל'ט',הערץ גראָסבאַרד  ---אַרום דער אויפפירונג פון
ל,יטבל'ט" ,װאַרשע,5291 ,45 /1 ,
נ .מ( .נחמן מייזילן  --דער ,דבוק" אויף פּויליש ,דארט ,ג' .5291 ,95
מיכאל ווייכערט , --טעאַטער און דראַמע' ,װילנע ,6291 ,ערשטער באַנד,
|
זו,371-071 ,911:611 ,57717 .
{| -- }--די אויפפירונג פון ה .לייװיקס גולם אין לובלינער פּוױלישן שטאָט'

טעאַטער, ,ליטבל'ט" ,װאַרשע ,נ' ,8291 ,3
ש .ל .שנײידערמאַן  --ביי קאַראַל אַדװענטאָװיטש ,,דארט ,ג' ,8291 ,32

,ודעא-פּאַלאַניא  אויף דער ביהנע אָדער באָזשעלינסקי
י .מ .נײימאַן  --י
איז ענטציקט, ,היינט,/

װאַרשע 2 ,סעפּט.8291 .

|

|

}  --ליײיװיקס ,,גולם' אויף דער יידישער בינע ,דארט ,ג' .9291 ,21נ .מ, -- .אַזעף' אינם יידישן דראַמאַטישן טעאַטער ,דארט,1391 ,25 1 ,
,יטבל'ט ,/װאַרשע,3391 ,14:14 1 ,
מאַרק אַרנשײטײן  .--ער איז עס דער! ..ל

אריה , --דער יד אויפן שייטער הויפן' ,,גײע פאָלקסצייטונג',
|
 0אויגוסט ,3391

װאַרשע,

26
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צדדושים-

באַ נד
אס חס די מקהארהפיהקצח מור / אי פיה= יח הפיסא זימ

יהוזה װאַרשאַװיאק  ---איבער װאַרשעװער טעאַטערן, ,דאָס װאָרט" ,װאַרשע,
 9אױגוסט ,3391
יאקאבי , --די מאַכט פון געלט -- ,העכסט אינטערעסאַנטע פאָרשטעלונג,
פ,אָלקסבלאט " ,קאָװנע 6 ,יאַנואַר ,4391
,אַכט פון געלט", ,אידישע
י .ז -- ,ז .טורקאָװ אין מ

שטימע,,

קאָװנע8 ,

יאַנואַר ,4391
דר .יצחק שיפּער  --אונבאַקאַנטע אַרכיו-מאַטעריאַלן װעגן דעם אויפהאַלט
פון װילנער ,בעל:הבית'ל /אין װאַרשע אין יאָהר , ,2481היינט",
װאַרשע 22 ,סעפט,4391 .
ג .מ -- .צוויי פּרעמיערעס אינם יידישן טעאַטער אין װאַרשע, ,ליטבל' /
װאַרשע ,נ' .4291 ,15

,יין לעקסיקאָן ' ,מאָנטרעאַל ,5491 ,זו,62:52 .
מלך ראַװיטש  ---מ

:

י=

אין אָנהײיב פון דער דייטש-סאָויעטישער מלחמה איז א .באַלד
אַװעק פרייוויליק באַשיצן די סאָוויעטישע הױפּטשטאָט מאָסקווע
קעגן די נאַצישע איבערפאַלער און איז אין אָקטאָבער  1491געפאַלן
אויף די פעלדער ביי דער שטאָט מאָזשיאַסק הינטער מאָסקוע.
ש .ע .פון יונה ראַדיגאָון.

פון ידישן

,עקסיקאָן
ל
,27

גיו יאָרק,

טעאַטער,,

ערשטער

,1391

געבוירן בערך  1291אין וויניצע ,אוקראינע .אין  7391אַריינגע-
טראָטן אין דער מאָסקװער יידישער טעאַטראַלער שול .אין 1491
מיטגעווירקט אַלס שױישפּילער אין מאָסקװער יידישן מלוכה-טעאַ-
טער .אומגעקומען אויפן פראָנט קעגן די נאַציס אין האַרבסט ,1491

זאַלוזניאַק ,איזי

יאָנאַס טורקאָװ  --פ,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד צװיי,

{געב --- 0191 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס)

,533 ,422 ,022 ,381 ,1
זיגמונט טורקאָװ  , ---די איבערגעריסענע
0

|
תקופה' ,בוענאָס איירעס ,1691 ,זו.

,162

אייזענבערנ ,אַװוראָם

ש .ע .פון יונה ראַדינאַ.

געבוירן

גלעזער און אַ משורר ביי חזנים .לערנט
אין חדר ,דערנאָד אין קאָמערץ-שול ,וואו
ער האָט אין אָנהייב ,אַלס יידך ,ניט גע-
קאָנט אָנקומען ,און זי פאַרענדיקט ערשט
נאָך
נאָך דער אָקטאָבער-דעװאָלוציע.
אַלס שילער אָנגעהויבן אַרבעטן אין אַ
דרוקעריי.
אין  8191זיך צופעליק באַטײליקט אין
דראַמאַטישן קלוב פון דער ציוניסטישער יוגנט אין װאַסילקאָװ און
זיך געלערנט שפּילן װיאָלין 4279191 .שטודירט אין דער טעאַטער-
סטודיע ביי דער קולטור-ליגע ,ביים רעזשיסער װאַכטאַנגאָו און
זיינע תלמידים און ביים רעזשיסער מעערכאָלד 62-74291 .געלערנט

אין דער סטודיע פון ווייסרוסישן מלוכה-אינסטיטוט פאַר טעאַטראַ. -
לער קונסט (ראַפאַלסקי א'א) און זינט  6291ביז  2391אַקטיאָר און
רעזשיסער אין ,ווייסרוסישן יידישן מלוכה-טעאַטער' אין מינסק,
גלייכצייטיק אויך דער קינסטלערישער אָנפירער פון רוסישן טעאַ-
טער אויפן נאָמען פון יערמאָלאָוו אין מאַסקװע און אויך אָנפירער
פון יידישן דראַמאַטישן טעאַטער פאַר דער יוגנט.
 --אויפגעפירט אין אָדעס ,גאָלדגרעבער" א'א פּיעסן.5
 -רעזשיסער און קינסטלערישער אָנפירער פון בירא6
בידזשאנער יידישן מלוכה-טעאַטער .פון  7391ביז  0491געטאָן
רעזשיסערישע אַרבעט אין פאַרשיידענע טעאַטערס אין דער גרופּע
רעזשיסערן ביים באַרימטן סטאַניסלאַװוסקי.
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פריער

.0191

אין

געאַרבעט

סעאַטערי

אוקראַינישן

דערנאָך געװאָרן אַן אַקטיאָר אין קיעווער יידישן מלוכה-טעאַטער
פון יונגען

צושויער.

יונה ראַדינאָוו שרייבט:
וי מישרייבט,
געבליצט

מיט

אין דער

פאַנגענשאַפט

אַ שמייכל

לויט
זיאַנסקי

האָב

 1פונם

איך

יאָר ,3691

אַ גרויסע

וויעטישע

איז

און

קריגס

אויף צפון -מזרח

וואו

דער

גרופע

דערפל

פון קיעווער

אויפגעזוכט

אין זיין דערציילונג
אוקראַיניש

אַרמיי

מיטטײלונג

לעאָניד װאָלינסקי,
פן

פון חכמה

און הומאָר.

ער האָט געדינט

אַרינגעפאַלן

גע-

אין

צו די נאַציס.

דער

מער

|

איז דאָס געווען אַ מענטש ,װאָס האָט שטענדיק

סאָוויעטישער

{געב 92 .יולי  -- 9981קרבן פון די נאַציס}
געבוירן  92יולי  9981אין װאַסילקאָו,
קיעווער גוב ,.אוקראַינע .פאָטער  --אַ

באַנד,

{געב .בערך  -- 1291קרבן פון די גאַציס}

,ידישע קולטור" ,ג .י ,.ג' .7491 ,1
אברהם טייטעלבוים  --מאַרק אַרנשטײן ,י
יאָנאַס טורקאָװ , ---אַזױ איז עס געװען  ,בוענאָס איירעס ,8491 ,זז.212*902 .
שלום פּערלומטער  --יידישע דראַמאַטורגן און טעאַטער-קאָמפּאָזיטאָרס  ,ניו
| יאָרק ,2591 ,זז,732*232 .
זו,472 ,932 ,671 .
דר .א .מוקדוני , ---אין װאַרשע און אין לאָדזש ,בוענאָס איירעס,5591 ,
זז,181 ,241 .
מיכאל וייכערט , --װאַרשע ,/תל אביב ,1691 ,זז,271 ,111 ,49 ,68 ,04 ,23 .

זו.

קיגעל ,יוסף

אבא שיין  ---פון נאָהענט און װײט, ,ד ,א.צ ,".ב'א 42 ,יוני .8391

,ידיש טעאַטער אין לאָנדאָן ' ,לאָנדאָן ,2491 ,זו,09:58 .
מאָרריס מייער  ---א
נחמיה צוקער , --פיר דורות אידיש טעאַטער , ,בוענאָס איירעס ,4491 ,זו.
822 ,622 ,991 ,5

האר -/

סיטה
=

טסעט

דעם
דער

דורך

זשורנאַל

נן"

יידישער

איינציקער,

סאָוויעטיטע

יידישן

שרייבער כב .מא-
גנאָװווי
קריגס

מיר",

געפאַנגענער

װאָס איז געבליבן

קריגס
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פּיראַטין ,פּאָלטאַוװער געגנט.

דאָ זיינען זי געװאָרן אָפּגעשטעלט בי אַ פעלד ,און אַ ינג
דייטשל האָט מיט אַ פרויען עשמייכל געגעבן אַ באַפּעל :יייךן,
קאָמיסאַרן און קאָמוניסטן ,אַרױסגין פּאָרויסוי .פון די רייען האָבן
אָנגעהױבן אַרױסגײן סאָלדאַטן און שטעלן זיך אין אַ רי..
די צייט איז געגאַנגען לאַנגזאַם ,און מענטשן האָבן זיך גע-
צויגן און געצויגן ..עס האָבן זיך אָנגעקליבן אַ  004סאָוויעטישע
קעמפער ...לעאָניד וואָלינסקי האָט דערהערט הינטער זיך אַ
שטימע פון סאָלדאַט אַפּטעקאַראָוו מיט וועמען ער איז געווען
אין איין אָפּטייל ,גי ניטײ .ווען מער פון די סאָלדאַטן אין קיי"
נער ניט אַרוױסגעקומען האָט דאָס יונגע דייטשל אַ געשרײ גע-
טאָן ,העלפט אויסזוכן יידן ,קאָמיסאַרן און קאָמוניסטן .ווער עס
וועט אויסזוכן ,זאָל זיך נעמען זייערע בגדים ,פאַרמעגן" .צו
לעאָניד װאָלינסקי איז איינער צוגעגאַנגען און געפרעגט :אן
דו ,װאָס?ײ .באַלד איז ער געווען אױסגעטאָן נאַקעט ,אַראָפּגע-
נומען דעם זייגער ,און פאַרנומען אַן אָרט צוישן די  004צום
טויט-פאַראורטיילטע סאָוויעטישע יידן ,קאָמיסאַרן און קאָמוניס-
ט .ער שרייבט ,אַז ער האָט וועגן גאָרניט געטראַכט װי נאָר
וועגן דעם ,אַז זיינע אייגענע װעלן ניט וויסן וואו זיין קבר איז,.
2468

לעססיקאָן

פון

די נאַציס האָבן גענומען פירן צו  01מאַן אין אַ זייט .אָט זי
 0האָבן זיך אויסגעגראַבֿן אַ גרוב ,און די קומענדיקע  01האָבן
זי פאַרשיט לעבעדיק ,און אַזױ זיינען אומגעקומען אַלע 004
מאַן .לעאָניד װאָלינסקי איז געווען דער איינציקער ,ואָס האָט
זיך פון דער גרופע על פי נס געראַטעוועט.
ווייטער שרייבט ער ,אַז אַלע זיינען געשטאָרבן שװוייגנדיק...
קיינער פון די יידן האָט זיך ניט אָפּגעבעטן ביי די נאַצישע הענ-
קערס .פון די  004מאַן האָט ער געקענט נאָר איינעם .דאָס איז
געווען דער אַרטיסט פון יידישן טעאַטער אין קיעוו  --איזי ואַי
לניאַק אַ מענטש מיט אַ ניט-אויסשעפלעכן הומאָר ,אַ היך-
טאַלענטירטער שוישפּילער .וי אַלע אַנדערע ,האָט ער דעם טוט
באַגעגנט שװױיגנדיק ,און דערביי הױך געהאַלטן זיין גרױיען
קוטשעראַווע קאָפ..ײ
ש .ע .פון יונה ראַדינאָו.

טשעטשילניצקי ,אווראם
{געב --- 0191 .קרבן פון די גאַציס|

געבוירן  0191אין אומאַן ,אוקראַינע.
אין  4391אָנגעקומען אין קיעװוער

יידישן מלוכה-טעאַטער פאַרן יונגען צו"
שויער .געווען דער מאַן פון דער אומגע-
קומענער שוישפּילערין ליובאַ .ראַבינאָ-
וויטש,
אומגעקומען אויפן פראָנט ,פאַרטיי-
פאָטערלאַנד
דיקנדיק זיין סאָוויעטיש
קעגן די אָנגרייפנדיקע גנאַצישע האָוידעס.

 8עאַ טער

יירישסן

צוריקגעקערט קיין װאַרשע ,וואו ער איז אומגעקומען בעת דער
נאַצישער אָקופּאַציע.
,לעקסיקאַן

פון

ייוישן

.7'656

,לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור  ,ניו יאָרק ,0691 ,דריטער
באַנד ,ז.492 .

קאַסיאַקאָװו ,װאדיאַ
{געב --- 8091 .קרבן פון די נאַצִיס}

געבוירן  8091אין קיעוו .זיך דער"
צויגן אין אַ קינדער:היים .צו  61יאָר
אָנגעהויבן באַזוכן די יידישע טעאַטער-
סטודיע אין קיעוו א"א פון נאָװאַק6291 .
אַריבערגעטראָגן זיך קיין אָדעס און אַרײינ-
געטראָטן אין דער אָדעסער מוידראַמ-
שול אונטער אָנפירונג פון נאָרװיד .אין
 8אַריין אין כאַרקאַװער יידישן מלוכה-
טעאַטער ,װי אַן אָנפאַנגער .אין 2391
אָפּגעפאָרן קיין דניעפּראָפּיעטראָווסק אין
יידישן טעאַטער פאַר יוגנט.
פאַר דער צווייטער וועלט-מלחמה געדינט וי אַן אָפיצִיר אין
דער אַרמײ אין ביעלאַצערקאָו .אַװאַנסירט אויף פאַראַנטװאָרטלע-
כער אַרבעט אין דער קונסט-פאַרװאַלטונג פון קיעווער געגנט .גע-
ווען אַ פּאָליטישער קאָמיסאַר אויפן פראָנט,
אומגעקומען אין קאַמף קעגן די נאַציס ביים פּראָנט הינטער
פּשעמישל,
ש .ע .פון יונה ראַדינאָו.

שעכטער ,עמנואל
{אומגעבראכט געװאָרן דורך די נאַציס}

ש .צ .פון יונה ראַדינאָו.

יונה ראַדינאָװ שרייבט:
'אַ באַקאַנטער נאָמען אין לוואָוו ל|עמבערגן| איז געווען דער
אַרטיסט און מחבר פון עסטראַדע-לידער עמנואל שעכטער.
זינע לידער לװאָווער גיטאַרע" ,װאַרשװאַראַי ,וואַלדאַײ,
בלויז איינעײ; ,נאָר אין לוואָווײ ,און פיל אַנדערע זיינען גע-
זונגען געװאָרן אין אַ סך שפּראַכן אין גאַנץ פּוילן ,ראַטנפאַרבאַנד
און אַנדערע לענדער.
אין  ,9391ווען מערב-אוקראַינע אין באַזעצט געװאָרן פון די
סאָוויעטן ,איז דער טאַלענטפולער אַרטיסט או פּאָעט פאַרבעטן
געואָרן קיין לענינגראַד צו שרייבן פאַר דער קינאָ-סטודיע
ליענפילם" אַ מװויקאַלישן סצענאַר .דער שטענדיק לעבנס-
לוסטיקער עמנואל שעכטער האָט נישט געקאָנט פאָרויסזע,
אַז אין אַ הייסן זומער-טאָג פון  2491וועט ער אָפּגעפירט ווערן
פון דער לװאָווער יידישער געטאָ אונטער אַ װאַך צום לװאָווער
ראָטהױז צו פאַרבן זיינע ווענט.
אין הויז נומער  61אויף קרעסאָווער גאָס ,אין אַ קליין קיכע'
לע ,אויפן ערשטן שטאָק ,האָט ער צװאַמען מיט זיין פרוי א
אַ זוזדעלע און אַנדערע אומשולדיקע קרבנון געשמאַכט ביז
נאָוועמבער  ,2491ווען אין אַ קאַלטן רעגנדיקן נאָוועמבער-פרי-
מאָרגן איז צוס הױז צוגעפאָרן אַ מאַשין פון דער געסטאַפּאָ,
וועלכע האָט זיי אַלעמען אָפּגעפירט צו די זאַמד-בערג ביי ליט-
שאַקאָוו ,וואו זי זיינען אומגעבראַכט געװאָרן צװאמען מיט
טויזנטער יידן פון לוואָוו".

װאַסערמאַן ,יעקב
{געב -- 0881 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  0881,אין פּלאָצק ,פּױלן אַ סך געװאַנדערט איבער
מערב-אײיראָפּע ,אַמעריקע ,אינדיע ,און אַנדערע לענדער.
זינט נאָך דער ערשטער וועלט:מלחמה געלעבט אין ואַרשע,
וואו ער איז געווען באַשעפטיקט אַלס לערער פון ענגליש .אַ חוץ
אַרטיקלען אין פאַרשיידענע יידישע צייטשריפטן ,האָט ער ,אַלס
אַקטיווער קאָמוניסט ,צוזאַמען מיט אַלטער קאַציזנע .רעדאַקטירט
אין , 1291גלאָקן" (ד,אָקומענטן פון קונסט און געדאַנק אין דער
נייער וועלט-ווענדונג") און אַלין רעדאַקטירט און אַרױסגעגעבן

ַ,רבעטער קולטור ון קונסט" (װאַרשע ,דעצעמבער
דעם זשורנאַל א
,)2

טעאַטער,,

ניו

יאָרק,

,1291

ערשטער

באַנד,

זי

פון וועלכן ס'איז אַרױס נאָר איין נומער.

וו .האָט אין  1291אַרױסגעגעבן אין װאַרשע אבַוך א'ט ,דאָס
טעאַטער און דער סאָציאַליזם" ( 081זז .פּלוס  01זז .הקדמה) ,אין
וועלכן ער פּרואווט באַהאַנדלען דאָס טעאַטער-פּראָבלעם פון אהַיס-
טאָריש-מאַטעריאַליסטישן שטאַנדפּונקט .אַ חוץ פיל היסטאָרישן מאַ-
טעריאַל ברענגט ער אויך אין דעם בוך זיינע אייגענע השערות וועגן
מאָדערניזם און עקספּרעסיאַניזם אין דער ליטעראַטור ,קינאָ ,א'א.
האָט זיך װוו .געפונען אין ביאַליסטאָק אונטער דער
0
סאָװיעטישער אֶקופּאַציע .אידעאָלאָגיש אַן אַנטױשטער ,האָט ער
זיך אָפּגעזאָגט אָנצונעמען די סאָוויעטישע בירגערשאַפט ,האָט זיך

ש.

ע .פון

יונה

ראַדינאָװ.

יט

2165

440

קכְדושים-באַגך

טראָקינער ,חיה
|געב -- 9191 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

אין

געבוירן  9191אין וילנע ,פּױלישיליטע .מיטגעאַרבעט
טעאַטער ,מיידים" אַלס זינגערין און אויספירערין פון טעקסטן.
אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס בעת דער ליקװידאַציע
פון דער צווייטער געטאָ אין ווילנע אין .2491
ש .ע .פון יחיאל בורגין.

+

דער אָפּערעטע ,געװאַנדערט איבער דער װועלט .שפּעטער האָט
מאַלי פּיקאָן ,דורך איר ספּעציעלן אופן פון אינטערפּרעטירן פּאָ-
פּולער געמאַכט ג'.ס לידער צווישן יידישן טעאַטער-עולם ,דערנאָ-
אַ.
האָבן דאָסועלבע געטאָן חיהלע גרובער ,יאָסעלע קאַלאָדני א
גאַנץ באַזונדערס איז ג .געווען פאַרטראָטן אין די יידישע קלייג"
קונסט-טעאַטערס פון װאַרשע ,לאָדזש און ווילנע ,וי ,אַראַראָט",
אַזאַזעל", ,ד,י יידישע באַנדע",, ,סמבטיון" און ,מאַידים" ,וואו
מען האָט געזונגען און אינסצעניזירט זיינע לידער .צוויי יידישע

קאָמפּאָזיטאָרן אין קראָקע ,ברוך שפּערבער און יאַן האָפמאַן .האָבן

נגעבירטיג ,מרדכי
|בערטיג |
|געב 4 .מײי  -- 7881אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  4מיי  7881אין קראָקע ,מערב-
גאַליציע ,ביי אָרעמע קליינהענדלער .ביז
 0איאָר געלערנט אין אַ חדר ,דערנאָך
אַװועק אויף דער לער צו אַ סטאָלער,
שפּעטער געװאָרן אַ סטאָלער פאַר זיך .פון
קליינווייז אָן אַרױסגעװזן אַ גרויסן אינ-
טערעס צו מוזיק ,פּאָעזיע און טעאַטער,
האָט גוט געשפּילט אויף אַ פּאַסטוך-פייפל
און האָט אַרױסגעויזן שוישפּילערישע
פעיקייטן.

געהאָלפן אים צופּאַסן ,באַאַרבעטן און רעגיסטרירן זיינע אַריגינע-
לע קאָמפּאָזיציעס צו זיינע לידער.
אין  ,6291צו ג'.ס -03יאָריקן שרייבער-יוביליי ,האָט א ספַּץ-
ציעל-געשאַפּענער קאָמיטעט אים צוגעטראָגן ,װי אַ מתנה .זיין

,יינע לידער" ,איבער  05לידער מיט
צווייטע לידער-זאַמלונג א"נ מ
נאָטן ( 901זז ,).מיט אַ פאָרװאָרט פון מ .קיפּניס .די זאַמלונג איז
איבערגעדרוקט געװאָרן ,אין  ,2491דורכן פ'ג פון  אַרבעטער רינג'
אין ניו יאָרק ,מיט אקַורץ צוגאָב-װאָרט פוֹן נ .כאַנַין .אין  8491האָט

דערזעלבער פאַרלאַג װידער אַרױסגעגעבן אַ נייע אויפלאַגע פון די
לידער ( 021זז ).מיט נאָטן ,װאָס נעמט אין זיך אַריין אַלע פריער-
דיקע אױיסגאַבעס פון ג'.ס לידעָר ,מיט אַ ניי ,לענגער פאָרְװאָרט
פון נ .כאַנין .אין  4591האָט דער פאַרלאַג ,אביגדור שפּריצער"
אין בוענאָס איידעס אַרױסגעגעבן ג'.ס ,געקליבענע לידער"92 ,

אָנהײב { 6091לויט אברהם רייזען  --אין  4091זיך באַטײ-

לידער מיט נאָטן 88 ,זז .מיטן פאָרװאָרט פון מ .קיפּניס צו דער

ליקט אין אַ ליבהאָבער-גרופּע אין קראָקע ,און צייכנט זיך באַ-
זונדערס אויס אין דער ראָל 'זאַכעל' אין דער פּיעסע ,געטאָ" פון
הערמאַן הײיערמאַנס .אין יענער ציײט ,קאָנטיק אונטער דער
השפּעה פון אברהם רייזען ,אָנגעהויבן שרייבן און ,געהערנדיק דע-

פון ישראל

מאָלט צו דער זשפּ'ס (יידישע סאָציאַל-דעמאָקראַטישע פּאַרטײ אין.

גאַליציע) פאַרעפנטלעכט

זיינע ערשטע זאַכן אין זייער אָרגאַן

ס,אָציאַל-דעמאָקראַט? ((ד,ער גענעראַלישטרײיק" ,דעם  8דעצ.
 .)5עטלעכע יאָר הערט מען ניט פון אים .בעת דער ערשטער
ויעלט-מלחמה געדינט  5יאָר אין דער עסטרייך-אונגאַרישער אַרמײ,
און צו יענער צייט האָט מען אין גאַליציע גענומען זינגען זיינע

לידלעך צו וועלכע ער האָט אָדער אַלין פאַרפאַסט אָדער צוגע-
קליבן מעלאָדיעס .אין  0291איז אין פ'ג 'דאָס ביכעל' דערשינען
זיין ערשטע לידער-זאַמלונג ,פאָלקסטימלעך 23( .זו).
,פּיזאָדן פון מיין לעבן":
אברהס רייזען פאַרצייכנט אין זיינע ע
,צ..וו.ישן זי (די ליבהאָבער אין  4091אין קראָקע) האָבן
זיך געפונען אייניקע עכטע טאַלענטן .איבערהויפּט האָט זיך אוים-
געצייכנט געבירטיג אין דער ראָלע פון יזאַכעלי אין הײיערמאַנס
יגעטאַ .זעענדיק פיל שפּעטער שױן דעם געניאַלן שילדקרויט
אין ישיילאָקי ,האָב איך זיך דערמאַנט אָן געבירטיגס יזאַכעלי
איך פאַרגלייך ,חלילה ניט ,געבירטיגן צו שילדקרויטן ...אָבער
עפּעס אַ ניצוץ פון שילדקרױטן האָט אין געבירטיגן געגליט...
קיין אַקטיאָר פון אים איז אַפילו ניט געװואָרן .באַרימט איז ער
גאָר

געוואָרן

--

איבערהויפט

אין

גאַליציע,

שוין

אַ סך

ששפּעטער

 -מיט זיינע פאַלקסטימלעכע לידעלעך".אין סוף פון די -02ער און אין אָנהייב -03ער יאָרן האָט ג.
פיל געשריבן און געװאָרן זייער פּאָפּולער .צוערשט האָט בועז
יונגוויץ-יאָנג

אַריינגענומען

אין זיין באַאַרבעטונג

פון משה

שאָרס

אָפּערעטע ,די רומענישע חתונה" גג'.ס לידער ,קינדערייאָרן"
און ,,הוליעט .הוליעט ,קינדערלעך" ,און זיי האָבן ,צוזאַמען מיט

2411

ערשטער אויפלאַגע אין  6291און מיט אַ פאָרװאָרט
|
אַשענדאָרף ,און ס'איז געווען א ייד א פּשוטער.".,.
אין  3691איז אין פּאַרלאַג ,איקוף" אין בוענאָס איירעס דער
שינען .אין אַלבאָם-פאָרמאַט, ,מרדכי געבירטיג זינגט" מיט 29
זיינע לידער אין יידיש (אַ סך מיט נאָטן) 2 ,לידער אין שפּאַנישער
איבערזעצונג ,און  02לידער ,אין יידיש ,מיט לאַטײינישער טראַנס-
קריפּציע (און מיט נאָטן) און מיט פאָרווערטער און ביאָגראַפיעס
|
אין יידיש און שפּאַניש,
אין  ,8391נאָכן פּאָנראָם אויף יידן אין פּױלישן שטעטל פּשיטיק,
האָט ג .פאַרפאַסט זיין ליד ,אונדזער שטעטל ברענט" ,װאָס האָט
װיזיאָנעריש פאָרגעזעען די אָנקומענדיקע היטלער-קאַטאַסטראָפע.
דאָס ליד איז אין זיין צייט אַריבער כמעט װי אומבאַמערקט ,און
ערשט ,אין  ,2491שוין אין דער קראָקעווער געטאָ ,איז עס געװאָרן
דאָס פאָנען-ליד פון דער יוגנט ,װאָס האָט זיך אינערלעך געריסן
צום קאַמף קעגן די נאַצישע מערדערס.
נאָכן אױיסבראָך פון דער צווייטער וועלט-מלחמה ,איז ג .צוזאַמען
מיט זיין פרוי בלומקע ,און זייערע צוויי טעכטער ,באַשקע און

ליאָלאַ (די דריטע טאָכטער ,שפרה ,איז געווען אָפּגעריסן פון דער
משפּחָה ,אין לעמבערג) ,נאָך אַלץ געזעסן אין זיין סטאָליער-שטיבל
און האָט ,װי זיין שטייגער ,געשריבן און געזונגען זיינע לידער פאַר
זיך און פאַר דער משפּחה .צו יענער צייט געהערן זיינע לידער
'שפרהלעס

פּאָרטרעט!' ,ס'טוט וויי'' ,מינוטן פון בטחון' און 'בלייב

געזונט מיר ,קראָקע' .דאָס לעצטע האָט ער אָנגעשריבן אין
אָקטאָבער  ,0491ווען מ'האָט אים מיט דער משפּחה אַרױסגעשיקט
אין לאַגיעװניקי ,אַ דאָרף נעבן קראָקע ,וואו ער איז פאַרבליבן ביז
פרילינג  .2491פון יענעם פּעריאָד זיינען דערּגאַנגען זיינע 6
לידער .דאָס לעצטע פון זײי איז 'אַ טאָג פון נקמה'
אין אַפּריל  2491האָט מען ג .מיט דער משפּחה אַריבערגעפירט
אין דער קראָקעווער געטאָ ,וואו עס האָבן זיך אויך געפונען זיין
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לעססיסאַָן

פון

נאָנטער פריינט ,דער קאָמפּאָזיטאָר יאַן האָפּמאַן מיט דער משפּחה
און דער מאָלער אברהם נײמאַן ,וועלכער האָט אין דער געטאָ
געמאָלן פון אים אַ פּאָרטרעט .ג .האָט אויך אין דער געטאָ גע-
שריבן זיינע לידער ,אָבער בלויז  4פון זיי זיינען פאַרבליבן . .דאָס
לעצטע פון זיי (מיי  )2491איז די סאַרקאַסטישע פּאָעמע 'אסיז
גוט.' ...
אין 'בלוטיקן דאָנערשטיק! ,דעם -4טן יוני  ,2491ווען די נאַציס
האָבן אַרומגערינגלט די יאַנאָװוע:װאָליע גאַס אין געטאָ און גענומען
טרייבן די יידן צו די פראַכט-װאַגאָנען ,װאָס זיינען געשטאַנען גרייט
זיי צו פירן צום טויטן-לאַגער אין בעלזשיץ ,איז ג',ס לעבן איבער-
געשניטן געװאָרן .בעת דער דאָזיקער 'אויסזידלונג' האָבן די מער"
דערס געשאָסן פון הינטן אויף די מאַרשירנדיקע יידן .צוערשט איז
געפאַלן אַברהם נײימאַן ,און דערנאָך ג,

דעם -5טן יאַנואַר  5491זיינען אומגעקומען זיינע טעכטער
באַשקע און לאה .ווען און וואו ס'זיינען אומגעקומען זיין פרױי
און די דוייטע טאָכטער ,שפרה ,איז אומבאַקאַנט.
ב .וויינרעב {אין דער יידישער איבערזעצונג פון זלמן הירש-

פעלדן שילדערט אַזױ ג'.ס אָנהײב:-קאַריערע:
 ...,קינדער פון רייכע היימען ואין קראָקע) האָבן מערסטנ-
טייל באַקומען אַ פוילישע דערצינג ,און זֵיי האָבן זיך אַסימי
לירט .אָרעמע קינדער פלעגן פאַרענדיקן די פיך קלאַסן פון
דער פּאָלקס-שול ,וועלכע זיינען געווען אָבליגאַטאָריש לויטן עסט-
רייכישן געזעץ (דאָ רעדט זיך וועגן דער תקופה פאַרן אויפקום
פון זעלבסשטענדיקן פּויל) .זײַער הויפּט-דערציונג איז געווען
דער חדר .אַלס באַויין קאָן דינען דער פאַקט ,אַז דער ערשטער
מאַנוסקריפּט ,וועלכן געבירטיג װאָט געבראַכט דעם רעדאַקטאָר
פון ידער יודישער אַרבייטערי ,איז געווען געשריבן אין יידיש,
נאָר מיט לאַטײינישע אותיות ,ווייל אין תלמוד-תורה האָט מען
איס נישט אױיסגעלערנט צו שרייבן מיט קיין יידיששע אותיות.
.אָר איין געבירטיג האָט זוכה געווען דעם מױער אַדורכצו-
 ,נ
ברעכן און װערן דער פאָלקס-דיכטער פון קראָקע ,אן פון
דאָרטן  --דער באַליבטער טרובאַדור פון יידישן ליד אומעטום,
וואו יידן האָבן נאָר גערעדט און געלייענט יידיע.

זיין אָריגינעלער פאַמיליע-נאָמען איז געווען בערטיג .ער
האָט געאַרבעט אַלם אָנגעשטעלטער אין זיין ברודערס מעבל-
געשעפט (על פי טעות האָט מען אים אומעטום באַצײיכנט אַלס
סטאָליער פון פאַך) .אידעיש איז ער אױסגעואַקסן אין דער
אַרבעטער-באַוועגונג; צוערשט אין דער צעצוױיגטער פױלישער
אַרבעטעריפּאַרטײ פ .5 .ס ,און שׂפּעטער  --אין דער יידישש-
סאָציאַליסטישער פּאַרטיי זש .9 .ס ,וועלכע האָט זיך נאָך דער
ערשטער וועלט-מלחמה פאַרייניקט מיטן יבונדי .דאָ איז ער
געקומען אין קאַנטאַקט מיט זער יידישער ליטעראַטור .פון
אָנפאַנג װאָט ער געפּרואווט זיינע כוחות אויף דער בינע און זיך
באַטײליקט אין אייניקע פאָרשטעלונגען .אין טעאַטער האָט ער
זיך נענטער באַקענט מיטן ליטעראָרישן שאַפּן אױף יידיש און
ער האָט אַליין אָנגעהױבן צו שרייבן .פּאַר דער ערשטער וועלט-
מלחמה איז דער דיכטער אַברהט רייזען אַ געוויסע צייט איינגע-
שטאַנען בי געכירטיגן אין שטוב .רייזען שרייבט וועגן דֶעם
אין זיינע זכרונות .ער דערמאָנט געבירטיגן וי אַן ערלעכן אַר-
בעטער מיט אַן איידעלער מענטשלעכער נשמה .ער שרייבט אָבער
גאַרנישט וועגן דעס דיכטער געבירטיג".

יידישן

טעאַטער

יאָנאַָס טורקאָוו שרייבט;
דער גרויסער דלות ,װאָס האָט געהערשט בי זיינע עלטערן
אין שטובב .האָט געצוואונגען דעם -41יאָריקן מרדכי געבירטיג
צו גיץ אַרבעטן ביי אַ פאַך .ער איז געװאָרן אַ לערןיינגל בי
אַ סטאָליער-מייסטער און ער האָט זיך אױיסספּעציאַליזירט בי
מעבל-אַרבעט .בי" דער אַרבעט פלעגט געבירטיג נישט אוױיפף-
הערן שטילערהייט צו זינגען האַרציקע ניגונים ,װאָס קיינער
פון די אַרומיקע האָט פריער קיינמאָל נישט געהערט .די אַר-
בעטער פונס סטאָליער-וואַרשטאַט פלעגן פאַרנאַכלעסיקן זייער
אַרבעט און שלינגען די מאָדנע ,האַרציקע מעלאָדיעם ,וואָס
געבירטיג האָט אויסגעזונגען .ווען מען האָט אים אַמאָל געבעטן
ער זאָל איבערחזרן אַ געוױס ליד ,װאָס ער האָט מיט אַ פּאָר
טעג כּריער געזונגען ,האָט ער עס שוױן נישט געקענט ,וױיל אין
זי מוח האָבן זיך געיאָגט איינע נאָך דער אַנדערער די קאָמ-
פּאָזיציעס ,ואָס ער האָט געשאַפ .געבירטיג האָט זי ,ניעזט
קענענדיק קיין נאָטן ,נישט געקענט פאַרצייכענע .מיט דער
צייט האָט ער אָבער אַזױ אויסגעאיבט זיין זכרו ,אַז ער האָט
יעדעס ליד ,װואָס ער האָט אויסגעזונגען ,שױין געדענקט און זיך
מער נישט טועה געווע .אינטערעסאַנט ,אַז עפנטלעך איז גע"
בירטיג פריער אַרױסגעטראַטן אַלס דיכטער מיט זיינע לידער
אץן יאָר ( 6691קראָקע  --ייודישער אַרבײטערי) .מיט די קאָמ:
פּאָזיציעט איז ער געקומען אין דער עפנטלעכקייט אַ סך שפעטער.
 משמעות ,ער האָט פון אָנהײב נישט געהאַט קיין צו שטאַרקןצוטרוי צו זיינע אייגענע קאָמפּאָזיציעס .זיינע קראָקעווער פריינט
האָבן אים פשוט געצוואונגען צו קומען מיט זיינע לידער און
קאָמפּאָזיציעס אין דער עפנטלעכקײיט .ער האָט איינגעאַרדנט
אָוונטן אויף וועלכע ער האָט געזונגען זיינע אייגענע לידער .ער
האָט באַלד געוואונען אַ סך חסידים ,וועלכע האָבן ענטזיאסטיש
אויפגענומען זיינע לידער און זיי וױייטער פאָפּולאַריזירט".
נחמיה צוקער שטעלט זיך אָפּ אויף דעם ,װאָס אין אַלע ביאָ-

גראַפיעס ווערט אָנגעגעבן ,אַז ג .איז געווען אַ סטאָלער:
;אי די אַלע צענדליקער אַרטיקלען ,װאָס מיר איז ביז היינט
אויסגעקומען צו ליענען וועגן געבירטיגן ,ווערט איבעראַל
דערמאָנט זיין שווערע דאָליע אַלס אָרעמער סטאָליער-אַרבע-
טער .וייס איך נישט פון װאַנען די שרייבער האָבן דאָס גע-
נומען צו זאָגן אַזױ זיכער ,אַז געבירטיג איז געווען אַ סטאַליער-
אַרבעטער ,ווייל מיר איז עס נישט באַקאַנט .מעגלעך ,אַז ער האָט
אַלס יינגל אָנגעהױבן פּראַקטיצירן סטאַלערײ ,נאָר ווי מיר איז
באַקאַנט ,איז געבירטיג געווען אָנגעשטעלט ביי זיין שװואָגער
אין אַ מעבל-געשעפט ,און איך וױיס אַפילו ,אַז וען עס איז
אויסגעקומען אַמאָל עפּעס צו פאַרריכמן ,האָט געבירטיג גערופן
דעם בעל-מלאכה ,דעם סטאָליעו .דאָס מאַכט מיך צוייפלען צי
ער איז בכלל אַמאָל געווען אַ סטאָליער .איך האָב אויך קיינמאָל
נישט געהערט דערמאָנען אַזױנס .איך וױיס אָבער אויף זיכער,
אַז ער איז געווען אָנגעשטעלט אין זיין שוואָגערס מעבל-געששעפט.
איך האָב אים דאָרט נישט אײינמאָל באַזוכט און אים געזען זיצן
אין דער טיף פון דעם לאַנגן און שמאָלן לאָקאַל ,װאָס איז פון
ביידע זייטן געווען אָנגעשטעלט מיט שאַפּעס ,בעטן און אַנדערע
מעבל-שטיקער איינס אויפן אַנדערן ,און ער איז דאָרט געזעסן
טיף אין הינטערגרונט װי אַ נישע ,אַריינגערוקט וי אין אַ באַ-
העלטעניט און אַלע מאָל האָב איך אים געטראָפן מיט אַ פּאַפּירל
עג
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צְדוֹשים
און אַ בליישטיפט אין די הענט ..נישט אינמאָל האָט ער
מיר דאָרט טאָרגעלײיענט אַן אָנהײב פון אַ ניי לידל ,און ער איז
געװואָרן אין כעס ווען עס האָט זיך פלוצלינג געיאַװעט אַ קונה
און ער האָט געמחט איבעווייסן זיין שמועס מיט מיר...
זיינע פאַרדינסטן? נה יאָ ,פאַר אַן אָנגעשטעלטן בַחוֹר װאָלט
עס אפשר גענוג געווען ,אָבער נישט פאַר אַ מטופּל ,אַ פּאַמיליען-
מענטשן ,איז איס טאַקע געווען זייער ביטער און ער האָט זיך
נאָר גענערט מיט זיין נשמהדיקייט ,מיט זיין מעלאָדישקייט,
װאָס האָט כסדר געזונגען אין זיין האַרצן ,און דער מוח האָט צו
די מעלאָדיען געשאַפן ווערטער ,װאָס ער האָט באַלד אויפגע-
שריבן ,און דאָס האָט אִים געגעבן כוח ,כאָטש ער האָט ניעסט
געזען קיין שום מעגלעכקייטן ,אַז זיין מצב זאָל זיך קאָנען אַמאָל
בעסערן... ,דער אמת איז; אַז געבירטיג האָט זיך צװאַמען
מיט זיין בני-בית געמוטשעט :עס איז קױם געווען אויף ברױיט,
און איז איינס פון די דריי קינדערלעך חלילה קראַנק געװאָרן,
איז ממש געוען פּחדים ,און דעמאָלט האָבן נאָענטע פריינט גע"
מזט אונטערקומען מיט זייער הילף ,וױיל קיין רייכע נאָענטע
באַקאַנטע אָדער פריינט האָט געבירטיג דעמאָלט נישט געהאַט
(דאָך ווען סיאַנטשטײט ביי מאַנדערערן דער פּלאַן צו שאַפן אַ.
װאָס

פאַרלאַג,

אַרױס

גיט

אויך

גיס

;פאָלקסטימלעך*

ביכל

 ,0גיט ער צושטײער פון די  05דאָלאַר ,װאָס ער האָט באַ-
קומען פאַר זיינע צוױי לידער) ...איך זע נאָך היינט וי גע-
בירטיג

איז געבליבן שטיין מיטן ביכל אין האַנט ,געקוקט

און טרערן

האָב אים

און ענדלעך

האָט ער

גערונען

איבער

אויפגעהויבן

דערויף

די איינגעפאַלענע

זיין בליק

באַקן,

צו װאָנדערערן

איז אַ פאָל צוגעגעבן צו אים ,אַרומגענומען
איך וועל עס אייך קיינמאָל נישט פאַרגעסן *.

אים

או

מאָנדערן

ב .וויינרעב שרייבט:

בעת דער ערשטער וועלט-מלחמה איז געבירטיג מאָבילי-
עטוואָרן מיט סאָלדאַטן פון די אַלע פעלקער פון האַבסבור-
זגיר
גישן עסטרייך :טשעכן ,אוגאַרן ,רומענער ,רוטענער ,סערבן,
קראָאַט .פון זיי האָט ער איינגעזאַפּט האַרציקע מאָטיון און
פאָלקסלידער .די אַלע טאָלדאַטן זיינען דאָך געווען על פּי רוב
נאָך זייעדע וױיטע
פּשוטע מענטשן פון פאָלק :פאַרבענקטע
זייערע צעוויטיקטע הערצער
זיי אויסגיסן
היימען ,פלעגן
אויף זייערע פּיין-פולע עששיטאָל-בעטן זייערע לידער און מע-
לאָדיעס האָבן טיף באַווירקט געבירטיגן און ער האָט אָנגעהויבן
5סח צייט 9191
שרייבן יידישע לידער צו זייערע מעלאָדיעס.
דעם קראָקעווער קאָרעספּאָנדענט
ערמ.ליך,
איז אין הויז פיון
פון נידריאָרקער ;פאָרווערטס" ..פ.אָרגעקומען אַ מסיבה פון
 ..די אַטמאָספערע און דעיוטי-
שרייבער און זשורנאַליסטן.
מונג זיינען געווען זייער װאַרם .פלוצים האָט געבירטיג איבער-
ער האָט פון קעשענע אַרױסגענומען אַ
ראַשט אַלע אָנוועזנדע.
פּאַסטוך-טייפעלע ,אַ פראָסט פייפל פון די בערג -פּאַסטוכער.
און האָט אָנגעהיבן צו עשפיקן אויף אים מעלאָדיעס צו זיינע
לִידֶער ,וועלכע האָבן שין צו יענער צייט אָנגעהױבן צוווערן
פאָפּולער בייס יידישן עולם{ .לױטן פאָרשלאַג פון קולטור"
עסקן מאָנדערער ווערט באַשלאָסן צו גרינדן אַ פארלאַג אויף
קאָאָפּעראַטיווע יסודות ידאָס ביכעלע'ן..
;אַלס ערשט ביכל זיינען דערשינען ,זעלבסטפאַרשטענדלען.
געבירטיגס לידער .וױיל מיהאָט געוואוסט .אַז דאָס װועט זיין אַ
זיכערער
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ז'ערפאָלג.

{דערנאָך זיינען דערשינען

אַנדערע ביכער}

באַנד
זי יידישע פרעסע האָט אוֹיף די ביכלעך כמעט נישט רעאַגירט.
זי זיינען בלויז דערמאָנט געװאָרן אין די צוױי יידיששע צייטננגען
אין פויליש' :נאָווי דזשענניקי אין קראָקע און יכווילאַי אין לעמ-
בערג .דער קויטיקער מאַקס בינענשטאָק האָט פאַרעפנטלעכט
אין דער יכווילאַי אַ באַגײסטערטן אַרטיקל געווידמעט געבירטיגן
און זיינע לידער,
אָבער צו דער גרעסטער פאָפּולאַריטעט האָט אונדזער באַליב-
טער פאָלקס-זיכטער ערשט אָנגעהױבן צו דערגרייכן אין יאָר
 .3עס איז דאַן איינגעאָרדנט געװואָרן אַ ליטעראַרישער אָוונט
געווידמעט זינע שאַפונגען; קינסטלער האָבן דעקלאַמירט און
געזונגען זיינע לידער .ער אַלין האָט אויך געזונגען זיינע לידער,
די צוױי לידער ימשהלעי און יקינדער-יאָרףױ האָבן באַקומען
פליגל און פון די קראַקעווער גאַסן זיינען זיי זיך צעפלויגן איבער
אַלע תפוצות ישראל
אויך זי גאַסן-זינגער האָבן זײיער ליב געהאַט צו זינגען.
געבירטיגס לידער ,ווייל זיי האָבן געוואוסט ,אַז מיט זיי קאָנען זי
אַריינדדינגען אין מענטשלעכע הערצער און דערוועקן געפילן
פון רחמנ:ת און מיטגעפיל .אײיננאָל האָט פּאַסירט ,אַז אַ הויף-
זינגער האָט זיך געלאָזט הערן מיט געבירטיגס אַ געזאַנג אין
דעם זעלבן הויף וואו געבירטיג װאָט געוואוינט .דער דיכטער
איז אַראָפּ אויפן הויף און געפרואווט פאַרריכטן אַ פּאָר ווערטער,
וועלכע דער יזינגער' האָט פאַרגרייזט .דאָ האָט זיך דער יאַר-
טיסטי אַנגעצונד אזע נאָר ,אַזאַ גראָבער יונג װועט מיך לערנען
וי אַזױי צו זינגען".
די געזאַנגען האָבן זיך איינגעבירגערט אויף אַלע ייד שע
קליינקונסט-בינעס אין פּוילן ,הגם זיי האָבן נישט תמיד געדענקט
צו דערמאָנען דעם מחברס נאָמען ..עס האָט איך געטראָפן אַז
אַ יידישע קינסטלערין פין אַמעריקע האָט געזונגען געבירטיגס
לידער און אָנגעגעבן איר אייגענעט נאָמען אַלס פּאַרפאַסערין..
שפּעטער-צו װהאָבן די צוױי יידישע מזיקערס ,די קאָמפּאָזיטאָרן
שפּערבער און האָפּמאַן באַאַרבעט געבירטיגס מעלאָדיעס צו
זיינע לידער".
נחמיה צוקער גיט איבער ,אַז נאָך אין סוף ווינטער  ,8191בעת
ער האָט אין קראָקע ,אין דער פּועלי-ציוניסטישער  אַרבעטער-היים'
אָרגאַניזירט מיטן דאָרטיקן דראַמקרײן מװיקאַליש-װאָקאַלישצ
אוונטן .,האָט ער מיט זיי דורכגעפירט אַ דורך:אים דראַמאַטיזירט
מלחמה-ליד פון ג| .צ .ברענגט עטלעכע סטראָפן פון ליד מיט קאָ-
מענטאָרן און גיט צוֹ|:
ידי אויפפירונג איז געװען אַ שטימונגס-פולער טעאַטראַלער
אַקט ,װאָס האָט טאָרגעשטעלט אַ וועלדל ביים ברעג פון אַ טייך
און אַ פאַרנאַכט ווען די זון האָט בלויז געלאָזן נאָך זיך פייער-
לעכע סמנים ,און ביים נרעג אױיף אַ שטאָס פון אַן אונטערגע-
האַקטן בס זיצט אַ מיידל מיטן פּנִיס צו די וױיטקייטן פון
הינטערגרונט .דער עולם זעט נישט איר פּנים ,נאָר הערט בלױיז
איר געזאַנג ,און דאָס טאַראינטריגירט .מען יל זען די פּאַר-
בענקטע כלה ,נאָר מען זעט זי נישט ביז צום סוף.. ,צו אָטאָ
דער אויפפירונג האָט נחמן מיפעלעף |װאָס האָט געבראַכט זאָס
ליד| מיטגעבראַכט דעם פאָלקס קינטטלער מרדכילע געבירטיג.
רער פּאָעט האָט מיך אַרומגענומען ,געקוקט אױיף מיר מיט
אַזזיפיל וואָרעמקײט און ליבשאַפט ,און מיט פאַרטרערטע אױגן
האַט ער מיר אויסגעדריקט אַ דאַנק פאַר מיין ריכטיקן פאַרשטיין
זין ליד ,אַז ער האָט דערמיט נישט געמיינט בלויז איין כלה,
2476

פֿון

לעלפיקאַן

נאָר טויזנטער אַנאָנימע כלות ,וועמנס חתנים זיינען אומגעקומען
אויף די שלאַכט-פעלזער ,אץ גוט ,װאָס איך האָב נישט געוויזן
איר פּנים ביז זי האָט געהאָט אויסגעזונגען איר לִיד"..
ווייטער שילדערט צוקער ג'ס דעמאָלטיק עקאָנאָמישן מצב

און אויסזען אַזױ;
,ער אַלײן ,געבירטיג ,װאָלט אוודאי געװואָלט האָבן די זכיה
צו קאָנען אויפנעמען יידישע שרייבער אין זיין היים ,אָבער..
ער האָט נישט קיין מעגלעכקייט ..זיין היים איז קליין און אָרעם,
יאָ ,פיזיש און אויסערלעך

אַ הייס פן אַ קליין ,אָרעס מענטש?..

אויף דעם ערשטן קוק ,האָט ער טאַקע אויסגעזען וי אַ קליין אָרעם
מענטשל .נידריק אין וואוקס ,אַ דאַרינקער ,אָנגעטאָן אין אַן
אַלטן ,אָפּגעריבענעם געבאַדשטן אָנצג ,דאָס פּנים מיט קנייטשן,
דער קאָפּ מיט ששיטערע ,שוין כמעט גרויע האָר ,נאָר אויגן-גרויסע,
פון וועלכע עס שטראַלן אַרױס ווייכע ,װואָרעמע ,דורכנעמענדיקע,
און אַלעמאָל וי בעטנדיקע בליקן ,און מען דאַרף נאָר ריידן מיט
אים עטלעכע מינוט כדי צו פילן ,אַז מען האָט פּאַר זיך אַ קליינעם
גוף מיט אַ גרויס האַרץ ,װאָס שלאָגט מיט ליבשאַפּט און מיטגע-
פיל צו אַלע די װאָט ליידן ,און שוין פון זיינע ואַרעמע בליקן
זינגט אַרױס זי צאַרטע איבערלעבונג פון אַלץ ,װאָס באַװירקט
|
אים".
צוקער באַשרײיבט אויך װוי בעת אַ גרופּע שרייבער איז זיך אַ
שבת צונויפגעקומען אין הויז פון שרייבער משה ערליך ('יושר',
איז דאָרט פאָרגעקומען אַ דיסקוסיע וועגן ביאַליקס ליד 'המשורר:
יהאָט
נומשן

נאָכן פאַרענדיקן

אַן ערזן

פּאַסטוכער

פייפערל,

שפּיקן

דער

מיט
אַזאַ

אָפט

אויס

טײי,

יפיש:טשאלקעי,

בענקעאַפטן,

זייערע

פאַרזאַמלטע האָבן געזען די יפּישטשאָלקעי
איז געוואָרן שטיל,
אַראָפּלײענען

און פון אַלענענס

דערוואַרטונג.

אויף אַ זייט ,פאַרגלאָצט

געבירטיג
אויף

וועלכן

אֲבַי די

או

אין געבירטיגס

פניסמער

געבירטיג

אַרויסגע-
די

האַנט,

האָט מען געקאָנט
זיין קאָפּ

האָט פאַרוואָרפן

די אויגן אויף אַרױיף און אויסגעעשפּילט

אַ מאָטיוו ,װאָס האָט אויסגעזען
און ניײי ,און נאָכן אויסשפילן

וי באַקאַנט און דאָך אומבאַקאַנט
מאָטיזה

דעם

ער

האָט

אָנגעהויבן

זינגען;

אוי ,אָרעמער נאַרישער זינגער,
ביזט נאָך אין דיין ואַך נישט געניט
דו קריכסט נאָר אין גבירישע הויפן,
צי האָט דאָרט אַן אָפּקלאַנג דיין ליך?
א .א .װ.
אן

נאָך

סטראָף

יעזן

האָט

ער

געגעבן

דעם

דער

סיהוליעט

רינען טרערן,
עפעקט,
אין

אן

שיכות

מלאך
און דאָס

מיר

פון נויט,
האָט

האָבן

נאָך פילפאַכיק

האָבן געפילטאַז
דער

מיט

פון זיינע

צושפיל

איף

דיסקוסיע

צווישן

גענומען

פאַרשטאַרקט

דאָס איז געבירטיגס

פון זיין פרויס פינגער אַראָפּגענומען איר דין גאָלדן קדושין-רינגל
און איר דערפאַר געגעבן אַ בלעכן רייפל ,אויסגעקריצט ,גאָלד גאַב
איך פיר אייזען" .געבירטיג האָט דערנאָך געבראַכט צו ערליכן
דאָס רינגל מיט אַ ניי לידל ,די לעצטע האָפּנונג" אין וועלכן ער
האָט מיט אַ גאַלגן-הומאָר געשילדערט װאָס מען נעמט צו ביי דער
אָרעמע פרוי די לעצטע האָפנונג פאַר איר גאָלדן קדושין-רינגל
צוֹ קויפן שפּײז פאַר אירע קינדער און מען רעקויזירט עס פאַר
דער מלוכה און מען גיט איר אַ בלעכענעם מעדאַל פאַר פּאַטריאָ-
|
טיזם.
צוקער שרייבט וועגן דעם:

אַזאַ ענלעך ליד האָט ער אָנגעשריבן עטלעכע יאָר שפּעטער,
ווען דאָס באַפּרײיטע פוילן האָט זעקלאַרירט אַ 'דאָנינאַי ,דאָס
האָט געהייסן אַ פרייע גאָב אָדער אַ באַשטײערונג לטובת דער
מלוכה און דעמאָלט איז געבירטיג אַרינגעפאָל מען האָט בי
אים צוגענומען די עטלענע זלאָטעס ,װאָס ער האָט באַדאַרפט
אוֹיף ברויט .זאָס ליד האָט טאַקע געהייסן ,פּאולינעי ,און עס
האָט געשילדערט וי אַ בעטלערקע זיצט נעבן אַ קלויסטער אויף
דער ערד מיט אַן אויסגעשטרעקטע האַנט און זי זינגט:
,שענקט אַ נדבה ,אן אָרעמע באַטריבטע,
זי הייסט פּאַולינע (פּולן)

ז'איז איבעראַל אַ באַקאַנטע זײיער באַליבטע,
|

אָט די פּאַוליגצ" ...

די ביידע לידער ,סיי ידי לעצטע האָפּנונגי ,וי יפּאַולינאַי
פונקט וי אַ סך אַנדערע לידער ,װאָס האָבן געששמעקט מיט בונ-
טאַרישקײט קעגן די מאַכטהאָבער ,זיינען אין ערגעץ נישט דער-
מאָנט געװאָרן .וייזט אױס ,אַז דער איבערגעשראָקענער פאֶעט
האָט די לידער בלויז געזונגען פאַר חברים אין אינטימע קרייזן,
אָבער ער האָט מורא געהאַט צו האָבן דאָס ליד געשריבן און אודאי
געדרוקט ,ווייל ער האָט געפלעגט זאָג :ישלימזל ,וואו גײיסטו?

צום אָרעמאַן...

{זומער  8191האָבן זיך
שע קרעמער און די יידישע
סאָלדאַטן האָבן געגרינדעט
פון די זעלבסטשוצלער און
יידישע לִידּער ,װאָס מען

אָנגעהױבן די איבערפאַלן אויף יידי-
יוגנט און די צוריקגעקומענע יידישזע
אַ זעלבסטשוץ}| ..בעת די איבונגען
בעת נאַרשן זיינען געזונגען געװאָרן
האָט נישט געוואוסט פון װאַנען זי

קומען ,און איך האָב געוואוסט ,אַז אַ היבשער טייל פון זי זיינען

דעםס ערדענעם פייפ? ,און ביים שילדערן דאָס אָרעמע פייפל וו
אױיגן

יירישן

טעאַטער

דעם

ענטפער

דעם

העברעיסט

צבי

מאָנדערער

|{צי יידיש

האָט

געווען שאַפּוֹנגען פון פאָעט מרדכי געבירטיג .אין די לידער
איז ער ניעט געווען דאָס אָרעמע שוואַכע מענטשל ,אַפּילו נישט
דער ליריען-פאַרחלומטער פּאָעט .נאָר ער איז אויסגעוואַקסן און
זיין ערדענע יפּישטאָלקעי איז פּאַרואַנדלט געװאָרן אין אַ שופר
װאָס האָט אױסגעשאַלט מוטיקע קאַמפס-לידער קעגן די כולי-
גאַנישע אַנמִיסעמיטן .די לידער זיינען געגאַנגען פון מויל און

פון די אויֶערן אין די הערצער ,אָבער קיין אויפגעשריבן ליד איז

אַזעלכע גוויסע פּאָעטן וי ביאַליקן .הערנדיק די דיסקוסיע
וװעגן ביאַליקס יהמשוררי ,האָט ער אָנגעשריבן זיין ליד ידער

נישט געבליבן עס האָט געשמעקט מיט אַ צו גרויסער געפאַר
און אגב ;האָט געבירטיג די לידער (פונקט אַזױ װי די פריער:
דערמאַנטע 'ציויי לידער) באַטראַכט פּאַר אַקטועלע צייט-לידער,

זינגער פון ניטי ,און ער האָט געזאָגט ,אַז דאָס ליד האָט ער
נישט יפאַרפאַסטי פון מוח ,נאָר עס האָט זיך אים אַרױסגעזנגען
פון האַרצןי.
דערווייל האָבן זיך אָנגעהויבן איבער פּריװאַטע הייזער רעקווי-

איז באמת אַ שאָד ,ווייל ווען אַפּילו דער אינהאַלט פון אַזעלכע
צייט-לידער פּאַרלירן זייער ווערט אַלס לידער ,װאָלטן זי זיכער
געבליבן ווערטפול אַלס דאַקומענטן און אויך פון אָט די דאָקר

זיציעס פון מעטאַלענע חפצים און זילבערנע כלים ,און נישט האָבו-

מענטן װאָלט פון אַ סך שורות אַרױסויברירט געבירטיגס פּאָעטי-

קוויטנער

און דעם

שלמה

יידישיסט

דיק װאָס צו רעקוויזירן ביי אים אין שטוב ,האָט מען פונדעסטוועגן

7742
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י

װאָס זייעך !אינְהאַלט פּאַרלירט מיט דער צייט דעם ווערט .דאָס

של האַרציקייט".

|

ה
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קדושים-באָנד.
צוויי לידער ,װאָס ג .האָט געשריבן ,הוליעט ,הוליעט ,קינדער-

אליעןך"יידאיושןן ק,טיענאדַעטרע-יאָאריןן" אָהפאָּעבןר געשפּילט אַ גאַאנץון ונוחימכיטהיקע צוקראעָרל
עטן-רעפּערטואַר,

ר,

שער



דערציילט אַזױ זייער אַנטשטײונג:
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גאין

אונדז

האָט

איינמאָל

געבירטיג

רעפריין צו אַ לידל ,װאָס ער האָט פאַרטראַכט

אַ

פאָרגעזונגען

אויפצועזרייבן וועגן

קינדער-יאָרן און אַ צווייט מאָל  --אסַטראָף פון אנַיי לִיד ,װאָס
ער וויל שרייבן ,אויך אויף דער זעלבער טעמע  --קינדער-יאָרן.
און צו די קומענדיקע ששבת-צוזאַמענקונפטן האָט ער אונדז איינ-
מאָל פאָרגעזונגען (נאָך אַ פאַרשפּיל מיט זיין אומצעשידבאַרער
יפישטשאָלקעי) דאָס ליד יהוליעט ,ליבע קינדערלעדי און אַ צווייט
מאָל  --יקינדער-יאָרף .די צוֹױי לידער האָב איך באַלד אַרײן-
גענומען אין מיין רעפּעוטואַר פאַר די קונסט-אונטערנעמונגען פון
מיין זראַמקרײז אין יאַרבעטער הייםי ,און אַ קנאַפּ יאָר עופּע-
טער ,ווען יעקב קאַליך איז געקומען מיט דער-דעמאָלט יונגיטשש-
| קער אָנפאַנגערין ,אָבער שוין-באַרימטער מאַלי פּיקאָן קיין
קראָקע ,וואו ער האָט אויפגעפירט ייאַנקעלעי מיט מאַלין אין
דער טיטל-ראָל ,האָט זיך יעקב קאַליך דערוואוסט וועגן דעם
גרויסן דערפאָלג פון געבירטיגס צוויי לידער אין אַרבעטער-היים
איז אין אַ ששבת

אין ער

נאָכמיטיק

צוזאַמען

געקומען

מיט

מאַלי

פּיקאָן צו אונדוער ליטעראַרישן שלוש-סעודות און הערנדיק פון
געבירטיגן אַלײין אויסזינגען די צויי לידער ,האָט מאַלי אַרומ-
געכאַפּט געבירטיגן און אים גענומען קושן פון גרויםס התפעלות,
און אַזוי אין עס געװואָרן ,אַז יעקב קאַליך האָט אָפּגעקויפט די
צוויי לידלעך מיט אַלע רעכטן אַז מאַלי זאָל זיין די איינציקע
זינגערין פון זײי .נו ,עס איז איבריק דאָ צו דערמאָנען ,אַז די
צויי לידער זיינען נישט געבליבן וי אַן אייגנטוםס בלױז פון
מאַלי פּיקאָן ,נאָר זיי זיינען געזונגען געװאָרן פון אַ סך ,אַ סך
יידישע בינע-קינסטלער ,סיי מענער ,סיי פרויען ,און עס איז
ַתקטיאָרן האָבן אַ דאַנק דעס דער-
גענוג גוט באַקאַנט ,אַז אבע
פאָלג פון די צוױי לידער פאַרזינט אַ סך געלט ,האָט אין דער
זעלבער צייט נאָך אַלץ דער צאַרטער פּאָעט מרדכילע געבירטיג
געליטן פון אַָרעמקײט און נױט ...װאָס עס מעג יאַ דערמאַנט
ווערן איז ,אַז זי צויי מאָל צו  52דאָלאַר ,װאָס יעקב קאֲליך
האָט דעם דיכטער באַצאָלט פאַר די לידער ,זיינען געווען גע-
בירטיגס ערשטער האָנאָראַר אַלס פּאַעמ".
בועז יאָנג גיט איבער ,אַז בעת ער האָט אין סעזאָן  6291אויפ-
געפירט אין פּוילן משה
ויל

איך

זיך די גאַנצע

שאָרס אָפּערצטע

באַמערקן
פיינע

אַז לדער
ואָס

מחיק,

האָב

דער

פּרץ סאַנדלער האָט צו דער אָפּערעטע
אַנדערע
דעס

נימערן ,אַריײנגעשטעלט

קראָקאַווער

יאָרןף

און יהוליעט,
די צויי

זיק.

געואָרן
איך

פאָלקס זינגער,
זיינען

לידער

און יידן אין

האָב

געבירטיגן

יאָנאַס

הוליעט,

דעמאָלט,

גאַנץ

דורך

דרייהונדערט

טורקאָוו

'די רומענישע
איך

ניט

געשריבן,
קדוש

קינדערלעדי,
דעמאָלט
פּױלן

געהאַט

אויסגעצייכנטער

צום

צוױי לידער

געבירטיג:

יקינדער-

און נאָך אַנדערע
ערשטן

פון
מן-

מאָל געהערט

מיט

יי זיך געקװיקט,

דעם פאָלקס זינגער

קיפניס ,געשיקט

זלאָטעס

האָבן

מיט

מוזיקער

האָנאָראַרײ.

שילדערט אַזוֹי ג'ס קאָנטאַקט .מיטן יידישן

טעאָט ער:

| ;אין יקראַקעווער יידישן געזעלשאַפֿטלעכן טעאַטערי פון
וועלכן איך בין אין די יאָרן  6291און  7291געווען קינסטלערי-
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און

געבירטיג.
איך

האָב

אויפגעפירט

דער

וואַלד-סצענע
מרדכי

ווייטנס.

דאָרטיקן

אינם

געדאַרפט

געבירטיג

הערן

|2ענשטאַנּען
- -פייפל

ביי דעף
מויל

אין

טעאַטער,

זיך

אַ פּאַסטוך-פייפל
פיעסע

נייטיקער סצענע,

און

האָט

איז יעדן אָוונט געקומען

אַריץן ,און אַזי לאַנג ווי רעסלערס
אויסגעפייפט

פון

אץ
דען

אין טעאַטעך

איז געגאַנגען,

הינטער די

איז ער

קוליסן,

זיין אייגענע

מיטן

מעלאָד יע

פון

בענקשאַפט און אומעט .שטייענדיק אויף דער בינע ,איז מיר אַ
ציטער דורך איבער מיינע גלידער ,ווען איך האָב דערהערט די
דאָזיקע בענקשאַפט-מעלאָדיע .געבירטיג האָט נישט געמזט 
קומען אַליין יעדן אָוונט אין טעאַטער אַרין כדי אויסצופייפן דאָס
ליד; דאָס האָט דאָך דרייסט געקאָנט טאָן אַן אַנדערער .געבירטיג
איז אָבער אױף דעם נישט איינגעגאַנגען ,װײל ער האָט זיך
אויסגעלעבט און ממשש אויפגעלעבט ,זייענדיק הינטער דער בינע,
אין דער סביבה פון אַקטיאָרן ,וועלכע ער האָט אַזױ ליב געהאַט.
ער װאָט זי אַפִילְו מוח? געווען דאָס ,װאָס זיי האָבן כסדר אוים-
גענוצט זיינע לידער ,וװואָס מען האָט זי געזונגען אין אַלע קליינ-
קונסט-טעאַטערס ,אויף פאַרשיידענע אֶוונט ,װאָס מען האָט זי
געזונגען אין אָפּערעטעס איבערן גאַנצן ערד-קויל ,וואו סיהאָט
נאָר עמעצער געזונגען אַ יידיש ליד ,און מען האָט אים דערפאַר
קין גראָשן נישט געצאָלט .מיהאָט אַפילו נישט דערמאַנט זיין
נאָמען,
וי פּאָפּולער איז געװאָרן זיין ליד יהוליעט ,הוליעט ,קינדער-
לעדי און יקינדער-יאָרן ,װאָס מען האָט אַריינגעשטעלט אין דער
אָפּערעטע ידי רומענישע חתונהי.
געשפילט
וועלט,
ליעט,

געװאָרן

און ווער

די דאָזיקע אָפּערעטע איז דאָך

מיט ארַעקאָרז-דערפאָלג
פונס

קינדערלעךי

וױיסט,

עולם

איבער

אַז די לידער

דער

גאַנצער

יהוליעט ,הן-
--

און יקינדער-יאָרןױ דינען געבירטיגט

סיי

די ווערטעו ,סיי די מזיק ?!
איך דערמאָן זיך אַ פאַל ווען איך בין אַמאָל געווען צו באַזוך
בי

מרדכי

ליציש),

געבירטיג

וואו

פאַרברענגען

ער

אין

פלעגט,
זמער

אויף

יעדן

(אַ קור-אָרט
זיין

קור.

עװואַכן
גראָד

אין דאַבקאַ אַ יידישע

געבן אַ רעווי אין  2טייל
דעם וואונטש

ראַבקאַ
צוליב

אָוונט אויפגעטראָטן

האָבן אים

האָב איך ,צוויעטן

אין דער פיעסע
דעם

חתונה:

ליטער

רעזשיסער,

אין בנימין

האָט

רעסלערט

אויך

פיעסע

מיטגעאַרבעט
יליכט

מרדכי

און שאָטןױ ,װאָט

מרדכי

צו גיין זען די פאָרשטעלוננג.

דערפו

אָפּגערעדט

 --צוליב

שטאַנד -.געבירטיג

איז אָבער

געבליבן

אין

סיהאָט

גאָרנישט

טעאַטער.

געהאָלפן.

מיר

איינע פון די אַקטריסעס

גען אַ לִיד פון עפּעס
מיר

געזאָגט

געענדיקט,

האָט

טרױעריקן

שמיכל?ל:

ליד ,װאָלט איך איר
דעס

ריכטיקן

געבירטיג
;װאָלט
מוזל

זיין עװואַכן
ביי זיינס:

;וװואָס

אַלע צזאַמען
מחבר.
מיט
ריכטיק

געבירטיג

געזונט

צן-

הייסט,

גיין זיי הערן?!"
אַװועק

אַנדערע,

אין

געזוו-

וי נאָר זי האָט
זיין גוט-באַקאַנטן
אָפּגעזונגען

געווען ,װאָס זי האָט נישט

טאַטֹןי . .? .מרדכי

( :װאָס מען איז לגבי אים
טאַטע

זי כאָטש

דעם

האָט אויסגעדריקט

האָט ,צווישן

אַן אוױיסגעטראַכטן

זעלביקן

װאָס האָט גע-

זיין פרוי און טאָכטער

יידישע אַקטיאָרן טרעטן אויף און איך װעל נישט
זיינען

אין

טרופע,

געבירטיג

מערבגאַ-

געזונט צושטאַנד,

דאָס

דערמאָנט

האָט די אַלע עוולות,

באַגאַנגען ,מוחל געווען ,און װי אגַוטער

האָט ער זי אַראָפּגעשלונגען

מיט

די ווערטער:

זאָלן זיך

די קינדער באַלעווען" .געבירטיג ,דער גוטהאַרציקער ,צאַרטער,
באַשיידענער מענטש ,האָט זיך קיינמאָל נישט באַקלאָגט אויף די
-|-אומגערעכטיקייטן ,װאָס מען איז לגבי אים באַגאַנגען ,ער האָט
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לע ק ס יק פו פון
מיט דער
זיין

התלהבות

גרעסטער

װוי

לידער-זאַמלונג.

וױיטער

געפרייט

געשאַפן און פאַרברייטערט.

אַ ביסל שפייז .ביים אַװעקגײן ,האָב איך איס אױסגעזאָגט ,אַז

וי

איך פּאָרלאָז די שטאָט און איך פּאָר קיין לעמבערג ,אונטער
סאָוויעטישער הערשאַפּט .ער האָט מיך שטיל אויסגעהערט און

האָט

זיך

ער

גליקלעך איז ער געווען ,ווען ער האָט געהערט
אַ ליד ,וועגן זיין שאַפונג.

זינס

אויפגענומען
אים

האָט
לידער

שיינע

די

דערלאַנגט

(איבער

מתנה,

דער

צו זיין -03יאָריקן
מיט

)05

געווען דער שענסטער

אין

נאָטן

אַ גוט װואָרט וועגן

קאָנטאַקט

קינד

צוגעשטימט צו מיין באַשלוס.

האָט ער

אין לעמבערג האָב איך נאָך געהערט דורך ראַדיאָ דאָס גע-
זאַנג פון זיינע לידער אין די יידישע אוידיציעס אונטער דעך ליי-
טונג פון דעם שרייבער אַלטער קאַציזנע .אויך אין די טעג פון
חורבן ,ממש ביז זיין לעצטן אָטעם ,האָט געבירטיג נישט אויפגע-
הערט צו שאַפּן ,ער איז אומגעבראַכט געװאָרן בעת דער יאַקציעי-
גירוש פֿון לאַבעווניקי.

געבירטיג -קאָמיטעט

ימיינע

מיט

און

שרייבערייובל;

טאָג אין מיין לעבן"

וועגן זיין פּערזענלעכן

אָבער

וי אַ פאַרשעמט
ואָס

יירישן

לידערי.
--

אַ בוך

אדאָס

איז

האָט ער געזאָגמ".

ג ,.שרייבט

טור.

יצחק

קאָוו-גרודבערג:

דוכט זיך ,אַז סיאיז נישט געווען קיין מאָל ביי מיינע פּאַר-
באַגעגנען און נישט
צום שטאַרקסטן איז
אָפּשניט  --פרילינג
אַלם קאַנפעראַנסיע

פאַרברענגען מיט מרדכי געבירטיג .אָבער
מיר געבליבן אין זכרון אגַעוויסער צייט-
 -- 8291ווען איך בין געווען אין קראָקע
פון 'אזאזעלי .מיר זיינען שיינע װאָכן דאַן
מאַטעריאַל פאַר נייע פּראָ-

געזעסן אין קראָקע און צוגעגרייט
געבירטיג

גראַמען.

אונדז

האָט

סך

אַ

געהאָלפן.

...

דער

וי  :ח ליעצטע  :דער הט ממיט מסירת נפן אַרױסגעראַטעוועט
דער מלחמזה האָט זִי איבעו געגעבן גערירטיגס שבוך דעם יידינון
וויסנשאַפטלעכן ראַט אין וואַרעזע".
נחמיה צוקער גיט אויך איבער ,אַז אין  ,9591אין תל-אביב,
האָט אים דר .מיכאל וייכערט איבערגעגעבן אַ בריוול ,געשריבן
אין געטאָ אין  ,2491פון ג .צו אים .דאָס בריוול ,װאָס איז אפשר
ג',ס לעצטע

קינסטלערישער טרעפפונקט איז דאַן געווען אין אַלטן יידישן
רעסטאָראַן און וויינקעלער ביי טאָרנען ,אויפן קחמאַרק. .נ.אָ.ך
 אַ פאָרשטעלונג פלעגט מען זאָרט פאַרברענגען ביז די עפּעטענאַכט-שעהן און געבירטיג האָט אויסגעשפּילט אייף זיין פייפל

נייע מעלאָדיעס ,װאָס ער האָט געשאַפּן און אױסגעזנגען די -

װערטער.

א
הַאזָױ.ט ניבעיזט אַגעקגלעענזטל ,קייפןלענגאטָטן) מעאןון אצָופּמטאָלפאאַיריצייכענען

(געבירטיג

נלערנען

געבירטיגט
נישט

ליד.

אַ נײ

(מ :יר דוכט

פלעגט

עסן

געבירטיג

זיך ,אַז ער איז געווען

כמעט

קינמאָל

אַ מאָגן קראַנקער.

אַזאַ

איינדרוק האָט געמאַכט זין אויסגעדאַרט ,צעוייטיקט-ששמייכלנ-
דיק פּנים) ,אָבער ער האָט ליב געהאַט צו טרינקן אַ גלעזל וויין.
.אַמאָל פלעגט ער זיך טאַקע לאָזן אין אַ טאָנץ מיטן יהאָפּ,
האָפּ,

האָפּי,

אורעלטסטן

ער

װאָט

אופן

גוואַלדיק

זיך

פון אויסדריקן

ר
עַ ט
ט עא

געריסן

צום

לעבנס יפרייך,

--

דעם

סיפלעגן

אים

טאַנץ

אָבער באַלד אָפּהאַלטן דערפון די פּרױ ,אַ טאָכטער ,פריינט.
מען האָט מורא געהאַט פאַר זיין שוואַך געזונט .פלעגט ער זיך צו-

װאָרט,

געשריבענע

פאַרענדיקט

איז נישט

און

געװאָרן
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ריק אַועקזעצן אַ פאַרשעמטער ,בליז שטיל צוברומען דעם
ניגון ,גלעטנדיק די אַרומיקע מיט זיינע ויינענדיק-שזמייכלנדיקע
אויגן .זיין געזעלשאַפט האָט אונדז באַשײינט דאָס פאַרברענגען
אין קראָקע .ווען ער איז נישט געווען  --אָפּט אויסגעפעלט צו-
ליב קראַנקהײט  --האָט פאַר אַ יידישן מענטשן עפעס אַ פּוסט-
קייט געהערשט אַרום .די יסודותדיקע יידישע פאָלקסטימלעכ-
קייט פון מרדכי געבירטיג איז דאָך געווען אַן אויסנאַמלעכע פאַר
קראַקע ..ק.ראַקע איז געווען דער צום מיינסטן שפּראַכלעך-
אַסימילירטער גוױסער יידישער ישוב אין פױילן ..מ.רדכי
געבירטיג האָט נישט קאַָקעטירט מיט זיין יידיש .ער האָט

דר .מיכאל ווייכערט גיט איבער פאָלגנדיקעס וי אַזױ ער האָט

געלעבט אין יידיש ,אין דעם פיליקאָליריקן (כאָטש קוים-קוים
פאַרדייטשמערישטן) גאַליציאַנער יידיש .ער האָט אָנגעשטעקט

געפּרואװט ראַטעװען דאָס לעבן פון ג .אין דער קראָקעווער געטאָ,
און האָט דערביי שיר אַליין ניט באַצאָלט מיט זיין לעבן:

מיט יידישקייט דעם אַרום".
ב .וויינרעב שרייבט:
יצום
9

לעצטן

אֹין קראָקע.

גרויסן חסיד
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האָב

און פאַרערער
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האָט געזאָלט אָפּגעשיקט וע רן דורכן רויטן קרייץ ,װאָס איז אָבער

נישט געשען.

,אין דער פרי איז געקומען צו מיר אין ביוראָ דער פאָלקם-
פּאָעט מרדכי געבירטיג .ער האָט נישט באַקומען קיין סטעמפעלע,
הגם ער איז געווען פון פאַך אַ בוי-האַנטווערקער ,און וי

מאָל האָב איך
איך

ד

/שּׁ

:

געזען געבירטיגן

אים

באַזוכט

ש .מאָנדערער.

אין אָקטאָבער

אין שליחות
כיהאָב אים

פון זיין
געבראַכט

אַזזלכער
ער

איז ער

געווען פאַרשריבן

איז אַלט געווען

56

לונג .איך האָב שטאַרק

יאָר א

אויף

האָט

דין קענקאַרטע.

נישט

געהאַט

אָבער

קיין צומיי-

געהאַט פאַראיבל אויף אים ,װואָס ער איז

2282

קהדושים-
נישט געקומען גלייך דעם ערשטן טאָג ,דעמאָלט װאָלט איך אים
דורכגעששמוגלט עס כל הנערים.
 -אַז פערשטער !ְאַ מיטאַרבעטער פון ,געשטאַפּאי ,װאָסהאָט זיך אָבער ניט באַטײליקט אין דער אױיסראָטוג פון יידן|
האָט מיר צוגעזאָגט אַלץ צו דערלידיקן .װאָס האָט געקאָנט
זיין נאָך שטאַרקער? ער האָט מיך אָפּגענאַרט .איצט מז איך
גיין אָפּריכטן גלות .ביי אייך בין איך געקומען בעטן אַ בריו,
װאָס כיזאָל אים קאָנען ווייזן וואו אַהין איך וועל קומען אַ ברו
פון פרעזידיוס פון דער ייסיא ,וועט יעדע יידישע אינסטיטוציע
רעספעקטירן.
כיהאָר געהייסן אָנשרײבן אַזאַ בריוו .איינצייטיק האָב איך
גענומען בי אים די קענקאַרטע און געלאָזט מיך אויפן פּלאַץ
זגאָדי ,וואו קונדע {דער אָבערשאַרפירער| האָט געהאַלטן השג-
חה איבערן טראַנספּאָרט .כיהאָב געוואָלט בעטן ביי אים אַ
סטעמפעלע .ווען איך האָב מיך פאַרקירעוועט אויף טאַרגאָווע,
האָט ער מיך דערזען פּלוציס האָט זיך דערהערט אַ שאָס .איך
זע אַ סך מענער צעלויפן זיך אין די טױערן און איך דערפיל אַ
ליבע װאַרעמקײט אין לינקן עלנבויגן, .איך בין געטראָפן --
זאָג איך צו מיין באַגלײטער  --מאַכט נישט קיין טומל .לאָמיר
אַרײנגײן צו אַ דאָקטאָרײ .אין שכנות האָט געוווינט דיר ביבער-
שטיין .ער האָט מיר פאַרבונדן די וואונד .איר זענט אַ בר-מזל
 -האָט ער געזאָגט  ---די קויל איז געווען געצילט אין דער לִינ-קער לונג .עס האָט געקאָנט זיין ערגערײ.
וועגן זעלבן ענין גיט אויד איבער דער לעבן-געבליבענער עד"
ראיה,

דער

פּאַליאַק טאַדעאוש

פּאַנקעװיטש:

;.אַזזי וי נישט אַלע ,װאָס האָבן נישט געהאַט באַקומען קיין
סטעמפּעלע ,האָבן זיך {לויטן באַפעל} צוגעשטעלט אויפן זאַמל-
פווקט דעם 1טן יוני ,האָט דער איד און די דייטשע פּאָליצײ אין
דער נאַכט פון 3טן אויפן 4טן קאָנטראָלירט אין די וווינונגען צי
ויעדער האָט אַן אָפּגעסטעמפּלטע קענקאַרטע .פון גאַנץ פרי האָט
מען נאָכגעקוקט די קענקאַרטעס ביי יענע ,ואָס זיינען אַרױס
אָדער אַריין אין געטאָ .װער עס האָט נישט געהאַט קיין סטעמ-
פעלע ,איז גליין אָפּגעפירט געװאָרן אויפן פּלאַץ זגאָדי ,װואָס
איז געווען אַרומגעשטעלט דורך פּאַליציי און פּאָליצייישע הילף-
פאָרמאַציעס .דאָרטן האָבן זיך אָפּגעשפילט גרױליקע סצענעס
אַרום  021מענטשן יינען דערשאָסן געוואָרן אין געטאַ און אויפן
מאַרש) צו דער סטאַציע אין פּראָקאָטשים ,בתוכם מ .געבירטיג
און דער באַוואוסטער מאָלער אברהם נײימאַן".
וועגן ג'.ס לעצטע שאַפונגען און טראַגישן טויט שרייבט יאָנאָס
טורקאָוו אין זיין בוך ,פאַרלאָשענע שטערן":
גאין דער
בריסק
דערנאָך
ער

(אין

די

אַזױי -פּאָפּולער

האָט ,דער

סכנה,

צייט

פון די פוילישע

יאָרן )7591-6391

גערופן

ערשטער
זיך

אַזזי וויזיאָנעריש

געװואָרן

פּאָגראָמען
האָט

ליד

אָנגעוויזן

אַנטקעגנצושטעלן,
פּאָרויסגעזען

געבירטיג

ייידעלעך,

אויף

די צייט,

אין פשיטיק

דער
גערופן

געשאַפן

סיברענטי,

וואו

אונדז
צום

וועף

,ס ברענט ,יידעלעך ,עס ברענט,
די הילף איז נאַר אין אייך אַלײן געװענדט...
אויב דאָס שטעטל איז אייך טייער,
נעמט די כלים ,לעשט דאָס פייער,
לעשט מיט איער אייגן בלוט,
באַװײזט ,אַז איר דאָס קענט".

483

און
זיין,

דראָענדיקער
קאַמף,

אוך

באַנד
װי

אַקטועל

האָט דער

דאָזיקער

יאָר אַרום נאָכדעס וי געבירטיג
דיק-אַקטועל
מיר

וװען

קלינגען

שטײען

אין

קיום ,פאַר אונדזער
זיך

מיטן

מענט,

דאָזיקן

היינט

שווערן

מרדכי

קאַמֹף

וויזיאַנערישן

געבירטיג

ליד

וו צאַפּל-

געבירטיגס

פאַר

זעלבסט-דערהאַלטונג.

אַ מאָנומענט

מרדכי

נאָך

רוף

געקלונגען

אי

האָט עס אָנגעשריבן
אונדזער
מרדכי

אַליין

אַ פּאָר
ווערטער

נאַציאָנאַלן

געבירטיג
א

געשטעלט

האָט
מאָנד

פון אומשטערבלעכקייט.
האָט געהערט

װאָס האָבן אויף זיך דערפילט

צו די ערשטע

די ברוטאַלע

יײדן אין פילן,

נאַצישע

לאַפע.

האָט געוװוינט אין קראָקע ,װואָס איז באַלד אין די ערשטע

ער

מלחמה-

טעג באַזעצט געװאָרן פון די דייטשישע יקולטור-טרעגערי .דעם
4ן אָקטאָבער  0491ווערט ער ,צװאַמען מיט די קראָקעווער
יידן ,אַרױסגעשיקט אין דער ייידן שטאָטי לאַגעווניקי ,הינטער
קראָקע .דאָרט שאַפּט ער אַ ריי לידער .איינס פון זיי ,װאָס איז
געששריבן געװואָרן אונטערן איינדרוק פון דעם שרעקלעכן טעראָר,
הויבט זיך אַן אַזױ:
א,ון איך זאָג אייך; ברידער.
געדענקט ,װאָס איך זאָג
די איינציקע טרייסט און גחמה
עס װעט קומען ,איר הערט?
עס װעט קומען דער טאָג
װאָס װעט פאַר אונדז נעמען נקמה
נקמה פאַר אונדזערע ליידן און פּײן,

פאָרן
נקמה
װעט
נקמה
פאַר
נקמה
דאָס

בלוט ,װאָס די שונאים פאַרגיסן,
פאַר די ,װאָס פון זייער געבין
קיינמאָל קיין מענטש זיך דערויסן
פאַר רשעות ,אין סדום נישט געהערט.
מאַמעס ,יתומים ,אלמנות,
װעט שרייען אַרױס פון דער ערז
בלוט פון מיליאַנען קרבנות".

געבירטיג האָט די נקמה נישט דערלעבט .לדער אַפילן
נישט מיט דעם ,װאָס ער האָט נישט ,וי מיר ,געציילטע ,באַויזן
איבערצולעבן היטלעוןן נאָך דער יליקװוידאַציעי פון לאַגעװניקי
ווערט געבירטיג אַרײנגעװאָרפן אין קראָקעװער געטאָ .װי עס
האָט מיר איבערגעגעבן דער על פּי נס אָפּגעראַטעוועטער יזדי-
שער שרייבער און היסטאָריקער יוסף ואָלף ,װאָס האָט מיט אים
דורכגעמאַכט דאָס קראָקעווער געטאָ ,איז ביי געבירטיגן אין
שטוב (אין געטאָ) געשאַפּן געװאָרן דער איינציקער אָאַזיס וואו
דאָס ביסל ניידישע) קולטור-טוער אין קראַקע האָבן זיך נאָך
געקאָנט אויסלעבן .עס פלעגט אַריינקומען צו אים ,צווישן אַנ-
דערע ,דער באַרימטער קונסט-מאָלער אברהם נײימאַן ,װאָס איז
מיט זיין ברויזנדיקן טעמפּעראַמענט וי פאַרשטומט געװאָרן אין
אַנבליק פון געבירטיגס רה איך אין די שױידערלעכסטע באַ-
דינגונגען פון קראָקעווער געטאָ ,אין וועלכע סיאיז אויסגעקומען
צו לעבן מרדכי געבירטיג ,האָט ער וױיטער געשאַפן ,וױיטער
אויסגעזונגען די לייזן און גרוילן פון זיין ,צום טויט-פאַרמעפּף
פּאָלק .דיאַנא בלומענפעלד האָט אין װאַרשעװוער געטאָ דער-
האַלטן פון געבירטיגן פון קראָקעווער געטאָ זיינע צויי וייע
לידער .ער האָט אױך צוגעשיקט אַ בריוול אין וועלכן ער האָט
געשריבן ציא, :הלואי זאָל מיר נאָך באַשערט זיין צו הערן אייד
זינגען מיינע לידערי ...ליידער איז עס שוין גטבירטיגן ניעזט
|
באַשערט געווען".
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לעפסיקאַן

פון

וועגן דער פריינטשאַפט צוישן ג .און דעם מאָלער אַברהם
נוימאַן .,און ג'.ס טראַגישן סוף אין אַ ביסל אַן אַנדערע ווערסיע,
שרייבט יוסף סאַנדעל:

אין מערץ  1491װערט ער נניומאַם צװאַמען מיט דער
גאַנצער יידישער באַפּעלקערונג פון קראָקע אָפּגעשלאָסן אין געטאָ.
ער װױינט דאָרט אױף דער גאַס יאַנאָואַ װאָלאַ .זיין נאָענטער
שכן איז געווען דער פּאָפּולערער יידישער דיכטער מרדני גע"
בירטיג ,די צויי אָלטע לייט פלעגן זיך אָפט באַגעגנען .געביר-
טיג איז ,נישט קוקנדיק אױף די זיער שווערע באַדינגונגען
איבערהויפט וווינונגט-באַדינגונגען ,געווען באַהערשט און רויק.
נוימאַן ,וועלכער

האָט געוװינט

אין א קליין שטיבל

מיט זיין

נערוועזער באַלעבאָסטע ,די פרוי פרעי ,האָט נישט געקאַנט בטי

גרייפן די רויקייט פון דעם קראַנקן געבירטיג ,װאָס איז געצ-
וואונגען געווען צו װוױנען צװאַמען מיט פינף מענטשן אן 6
קליין צימערל .אין די דאָזיקע שרעקלעכע צייטן האָט נוימאַן
געשאַפן אַן אויטאָ-פּאָרטרעט .דער קינסטלער האָט זיך געמאָלט
וי ער שטייט ביי דער שטאַלוגע בעת ער מאָלט דעם פּאָרטרעט
פון געבירטיגן .דאָס דאָזיקע בילד איז געווען ספּעציעל אויסטער-
ליש ,ווייל ניומאַן האָט זעלטן ווען געמאָלן אַ מענטשן .דער קינסט-
לער ,מאָלנדיק זיין פּאָרטרעט צום לעצטן מאָל ,האָט זיך זייער
בולט אַרױסגעבראַכט .דאָס זעלבע קאָן מען זאָגן וועגן זיין מאָדעל.
דער קאָפּ און די אויבערשטע טייל פון געבירטיגס קערפּער זיינען
אַרױיסגערוקט פאָרויס ,אַזױ וי ער װאָלט זיך עפּעס צוגעהערט צו
אָפּקלאַנגען ,וועלכע דערגײיען צו זיינע אױערן ...עס פילט
זיך אַרױס די האַרציקע פּאַרבונדנקייט צווישן דעם קינסטלער
|
מיט דעם פאָלקס-זינגער.
דעם -4טן יוני  ,2491בעת דער אַזױי-גערופענער ייוי-
אַקציעי ,האָט מען פון די הייזער אין קראָקעויער געטאָ אַרוים-
געשלעפּט טױזנטער דערשיטערטע מענטשן .דאָסזעלבע איז
אויך געשען אויף יאַנאָואַ װאָלאַ .צווישן דער מחנה אַרויפגע-
טריבענע יידן האָבן זיך אױיך געפתנען אַברהס נױמאַן און גע-
בירטיג מיט זיין משפּחה .מיהאָט זיי אַלע געטריבן צום פּלאַץ
זגאָדי; דער אַלטער נימאַן האָט נישט באַװיזן צו גיין גלייך מיט
אַלע ,אַ קאָלבע פון אַ ביקס האַט צעשמעטערט דעם גרויען קאָפּ
פון דעם קינסטלער .ער איז געפאַלן טױט אױפן אָרט .געביר-
טיג ,דאַקעגן ,איז אַרױסגעפירט געװאָרן אין טױט-לאַגער אֶש-
וויענטשים ,וואו ער איו דערמאָרדעט געװאָרן".

אָפּשאַצונגען
מ .קיפּניס איז געווען פון די ערשטע

צו ציען דעם אויפמערק

אויף ג .אַלס פאָלקס-דיכטער .נאָך אין  2291האָט ער געשריבן
;מיט אַלטי-מעבל באַשעפטיקט זיך מרדכי געבירטיג און פון
איבערפאַרבן איין שטיק אַלט מעבל ביזן צוייטן (אויב דאָס
שטיקל מעבל איז נאָר דאָ ) ..שאַפט ער דערוייל אַ ליבע -ליד
פאַר אַ יידישן בחור און אַ יידיש מייד? ,מאָלט ער אָפ אַן אידי-
ליש בילדל פון חדר ,אַ סצענקע פן רבין מיטן תלמיד ,זינגט ער
זיך אױס אַ מעלאַנכאָליש וויג-ליד? פון אַ מאַמע ,וװואָס שלעפערט
איין דאָס קליינע קיװועלע ,דערצײילט אים אַ מעשהלע ,לייענט
אים איבער דאָס ברװועלע ,װאָס זי האָט באַקומען פון אַמעריקע
פון טאַטען ,און צערטלט דאָס קינד מיט דער האָפנונג ,אַז אויב
עס װעט רױיק זיין און איינשלאָ ,װועט זי עס מיטנעמען צום
טאטען קיין אַמעריקע צחאַמען מיט לאהלען און רבקהלען,

יידישן

טעאַ טער

פון די בחורייאָרן שאַפט שױן דער דאָזיקער באַשײידענער
מרדכי געבירטיג זיינע לידער ,שרייבט די ווערטער צו וועלכע
די מע זיינט זיקטירט אים באַלד די פּאַסנדע מעלאָדיעס ,און
פּאַכאָוונע מוזיקער פּאַסן זי איין אין מװיקאַלישע ראַמען און
קינסטלערישער פּיאַנאָדבאַגלײטונג אין פאַראייניקונג .צי וױיסט
אָבער די ברייטע וועלט פון דעם דאָזיקן מערקווירדיקן העכסט
טאַלענטפולן לידערישאַפּער? און צי האָט ער די געהעריקע
באַלױנונג פאַר דער דאָזיקער גרויסער שעפערישער לייסטונג ?י
אין פאָרװאָרט

צו דער

ערשטער

אױפלאַגע

פון ג'.ס ,מיינע

לידער" ,כאַראַקטעריזירט אַזױ מ .קיפּניס ג'.ס שאַפונגען:
רעדער דור האָט זיינע פאָלקס זינגער און דיכטער .נישט
מער .:דאָס רוב דיכטער און זינגער זינגען פאַר זיך אַלין ,פאַרן
אייגענעם געברויך ,צו דער אַרבעט ,ביים טיש ,דערשטיקן זייעך
שירה אין די די אמות פון שטוב ,ברענגען די דיכטונג קיינמאָל
זײיער שירה אן דיכטננג
נישט אַרויס אין דער עפנטלעכקיט.
אַליין האָט נישט דעס כוח אַרױסצורײסן זיך פון שטוב אין גאַם
אַריין .כל-זמן זי לעבן זינגען זײ .שטאַרבן זי אָפ  --שטאַרבט
מיט זי אָפּ זייער פאָלקס-דיכטונג און פאָלקס געזאַנג.

מרדכי געבירטיג איז דער הונדערט-פּראָצענטיקער געבענ-
טשטער פאָלקס-דיכטער און פּאָלקס-זינגער ,װאָס זינגט ,שאַפט
און ויינט אויס זיין ליד אין שטוב ,און דאָס ליד זיינס פּראַלט
אויף טיר און פענצטער און פילט אָן די גאַס מיט שירה ,באַזינגט
דאָס יידישע אײיגנאַרטיקע לעבן ,די יידישע ליבע ,דאָס יידישע
פאַמיליען-לעבן ,מאַמע און קינד ,יידישע נױט או אָרעמקײט.
מאָלט עס מיט אַזעלכע װאַרעמע ,עכטע ,נישט-געפעלשטע
פאָלקס-פארבן ,װאָס נאָר אַזאַ פיינע ,ערלעך-פילנדיקע פּאָלקס-
נשמה װי מרדכי געבירטיג קאָן די דאָזיקע פארבן און טענער
שאַפ .געווען אַ צייט ,און ערשט נישט לאַנג ,ווען דאָס יידישע
קריסטאל-ריינע פּאָלקס-ליד האָט זיך געלאָזט הערן אין גאַס ,די
יידישע לירישע טענער פון װאַלינער זינגער און אָועסער גאַסן"
לידל ,יידיש-ליטווישער מעלאַנכאָלישער טאָן ,פּוילישע שטייגער-
לידער ,חסידישע און הששכלהשע מאָטיוון .איצט ,ווען דער פּוסטער
ריטם און דער געבראָכענער פרעמדער נעגער-טאָן פון פאָקס און
טאַנגאַ האָבן באַהערשט די גאַס ,זיינען די אַלע פּאַרשטיקטע
זינגערישע און פאָלקט-דיכטערישע נשמות פאַרקערפערט געװאָר)
אין מרדכי געבירטיג  --דער איינציקער פּאָלקסטימלעכער קאָמ-
פּאָניסט אויף דער יידישער גאָס אין פּױלן
מרדכי געבירטיג איז אַ גאָטס געבענטששטער פּאָלקס-דיכטער
און זינגער ,װאָס נייטיקט זיך נישט אין פרסום .דאָס ליד זיינס
אַליין האָט פאַר איס דעם וועג פון פאָלקט-אָנערקענונג אויסגע-
שפּרײיט .זאָס ליד ,װאָס איז געװאָרן דער רוח-החיה אין די
יידישע טעאַטער-שטיק אין אײראָפּע און אין אַמעריקע און אין
אַלע קליינקונסט-טעאַטערן און קאָנצערטן וואו נאָר אַ יידישער
ישוב איז דאָ ,האָט שױן אַהין געבירטיגס ליד דערגרייכט --
דאָס פּאָלקסטימלעכע ליד ,װאָס איז אַזױ פיין האַרציק אידיליעו
געמאָלט ,אַז אויב עס פּאַרבלאָנדזשעט אין דעם אַן אָפּקלאַנג פון
אַ פרעמדן טאָן ,דער איינפלוס פון סדלעראַווישער סביבה ,וואו
געבירטיגס נשמה האָט גאָטס לופט געאָטעמט ,ווערט דאָט פאַר-
בלאָנדזששעט-פרעמדע בטל אין דעם גלאַנץ און פאַרב פון דער
וװואַרעמער אידיליע און בילד ,וועלכע שטייגט אָפּט אין ליד אַרי
|
בער אין קראַפּט דעם ניגו.
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יי

דער סימן פון אמתער יידישעֶר פאָלקס-דיכטונג איז :דער
 קלעם ביים האַרצן .געבירטיגס אַ ליד קלעמט דאָס האַרץ ,װאַירעמט און פילט אָן די יידישע נשמה מיט זיסער מעלאַנכאָליע
און פריידיקן ציטער .נישט פון רײיכן סאַלאָן זינגט מרדכי גע-
בירטיג ,נאָר פון די פיר הוילע װענט פון דער יידישער שטוב
און פון יידישן בעל-מלאכה .פיר הוילע ווענט פון חדר ,פיר הוילע
ווענט פון שטוב ,און אַפילו דאָס איינשלעפערן פון דער מאַמען
מיַט א לידעלע דאָס קינד קומט אויך פאָר ביי נאַקעטע ,אָרעמע
פיר װענט .געבירטיגס ליד איז דאָס ליד פון נויט .אַ מאָריס
ראָזענפעלד-טאָן קלאָפּט אָטט אין די סטרונעס פון זיין האַרפע,
און צעלאָזט ער זיך אַמאָל אין אַ פריילעכן טעמפּאָ און ריטם פו
פריילעכקייט און זוניקייט ,וועבט זיך אין דער דאָזיקעך פרײי
דיקייט אויך מער זילבער-פאָדעם פון אומעט וי גאָלד-פאָדעט
פון פרייד ...און נאָך אַ סימן פון עכטער נישט-געפעלשטער
פּאָלקס-דיכטונג און פאָלקס-געזאַנג :װאָס מער מען הערט עס,
אַלץ מעו באַגײסטערט עס ,ואַרעמט און ווירקט .דאָס איז דער
גוז און סוד פון מרדכי געבירטיגס דיכטתג און געזאַנג ,װאָס
'איז .שוין געװאָרן די דיכטונג און געזאַנג פון גאַנצן פאָלק".
טורקאָװו-גרודבערג

יצחק

מיטן

גערשט

אין פּוילן איז
נישט

כמעט

אַנטשטײן
נאָמען

דער

געווען

איז

טאַטע
טאַנצןף,
ידריי

ווערן

אַ כהן,
ינאָך

דינען

געװאָרן

נאָכגעזונגען

די

דער

פון יידיששער

געבירטיגס

טיי,

ישלאָגערסי,

קליינקונסט

ימשהלעי,

אַזאַ חתן,

ירייזעלעי,

יחלוציס-ליבעי,

פּאָפּולערער.

אַ ליד ,אַ דועט:

און יאָסעלעי,

מאַרוױכערי,

קליינקונסט-בינעט

געװאָרן

יכיווי?ל נישט

גלעזעלע

טעכטערלעדי,

מעןי ,יאברהמ?

מיט

יאַברהמלע

און מזומלי,
אַ

פון

יידיעזע

געבירטיג

קיץן פראָגראָס

זאָל נישט באַשײנט
לעי ,יזנהלע

שרייבט:

אַלץ

יקום ,לייבקע,

יביים

יקאַרטאָפל זוף

און אַ סך אַנדערע

װואָס זינען

אומעטום

ער
ימײן

ימאָטע-
טייכעלעי,

מיט

עוא-

לידער זיינע
געזנגען

אט

געוואָרן

סיאיז צו באַמערקן אין די נעמען פון געבירטיגס לידער א סך
קינדער-נעמען .דאָס איז טאַקע געווען דער הויפט מאָטיון פן
זין שאַפן :קינדער ,קינדער פון נױט  --אַזױי װי ער אַליין.
קינדער  --ווי זיינע טעכטערלעך ,וועלכע ער האָט אַזױ גרע;עצ-
לאָז ליב געהאַט ,און אַרבעטער-לידער  --נישט בלױז מיטן
רחמנות-טאָן פון מיטלייד צו די אָרעמע ,נאָר לידער אָנגעלאַי

דענע מיט סאָציאַלן פּראָטעסט.

מען האָט געבירטיגן גערופן

ידער פּאָלקס-טרובאַדורי ,ידער בראָדער זינגערי .עפּעס דערפון
איז ער טאַקע געווען .ער איז געוען אַ מין יורעש פון ווֹעלוול
זבאַרזשער און פון די בראָדער .דער חילוק צווישן זי איז אָבער
געווען ער איז געווען אױיסגעשפּראָכן סאָציאַל און דאָס אויסגע-
דריקט אין זיין ליד .ער איז געווען נישט בלױז זינגער ,נאָר
אויך דיכטער ,װאָס מען קאָן נישט זאָגן וועגן רוב פון די בראָ-
דער .אויסערדעם איז פאַראַן ביי געבירטיגן אַ גוואַלדיקע ליבע
צו דער

נאַטור ,װאָס קומט

צוס אויסדרוק

אין זיינע לידער

באַ נד

אין

פאַרשיידענע פאָרמען אבואןַזונדערס  ---טויבן ,וועלכע פּלאַטערן
אין אַ גאַנצער ריי פון זיינע לידער ..טױבן אַלס שפּיל-עלעמענט
פּאַר קינדער ,און טױבן אַלס סימבאָל :כיװאָלט זיך נישט גע-
שראָקן צו זאָגן; אַלס סימבאָל פון געבירטיגס סאָציאַלער איין-
שטעלונג ,וייל ער איז געווען דורך און דורך ידער זינגער פון
נויטי ,וי עס הייסט איינס פון זײיַנע לידער.

 ..,ער פּראָטעסטירט ,ער רעװואָלטירט  --קעגן מענטשן און
קעגן גאָט:
יידעלעך ,הייליקע ,הערט אויף צוֹ קלאָגן!
אומזיסט איז אַ יעדערע טרער --

|
די סליחה פאַרמאַכט ,נעמט אייך קדיש צו זאָגן,
איער טאַטע  --ער הערט אייך נישט מער! (,סליחות")
װען מען לײענט אַזעלכע לידער פון געבירטיגן ,מען הערט
וװעגן אים װי וועגן אַ דעוואָלוציאָנערן פאָלקס זינגער ,קאָן זיך
שאַפן אַ פאָרשטעלונג ,אַז דאָס איז געווען אַ מאַן מיט אַ צעשויבען"טער טשופרינע ,אַזאַ ,װאָס רעדט מיט שױים אױף די ליפן ,א
די אויגן זיינע שפריצן פון פונקן אַ בעל גוף מיט געזונטע

יידים (אַ סטאָליער) ,און בסך-הכל  --אַ העל ,ליכטיק ,אויס-
געדאַרט פּנים ,פון וועלכן עס האָבן אַרױסגעשײנט גרויסע עזמיי"
כלנדיק-גליענזיקע אױגן .אויפן פּנים איז געווען אױסגעגאָסן אַ
צעוױיטיקט שמייכעלע ,װי ביי שלום עליכמס אַ העלד .סיאיז
אָדער וױינענדיק-שמייכלנדיק.
געווען שמייכלנדיק-וױינענדיק,
סיאיז טאַקע שווער צו האָבן אַ באַגריף וועגן דער דערשיינונג
מרדכי געבירטיג ,ווען מען האָט איס נישט געקענט פערזענלעך.

 .עס איז געווען ביי אים נביאות  --אין פולן באַוואוסטזיין
פון זיין נביאישער שליחות פאַרן יידישן מאַסן-מענטש .ער איז
טיף-גלייביק  --אויף זיין שטייגער  --און אַ רעוװואָלטירנדיקער
לעסטערער .סיאיז נישטאָ דערביי קיין שום סתירה צווישן דעם,
װאָס איז דאָ אין יסליחותי ,יפון וואַנעױ און ענלעכע לידער ,מיט
דעם נביא פון די לעצטע געטאָ-לידער .סיהאָבן זיך בלויז געביטן
די אומשטענדן .אין שטילן בלאָטקעלע פון גאַליציאַנער יידישש
לעבן האָט געבירטיג געלעסטערט ,פּראָטעסטירנדיק .אין דער
טראַגישער פינצטערניש פון דער היטלער-נאַכט ,האָט ער געוועקט
צום קאַמף ,צום ילעשן סיפייערי ,צו גלייבן אין אַ בעסערער
צוקונפט (ליד ,מיין חלוס")
דער פאָלקס-זינגער האָט איבערגענומען זיין אייגנטלעכע ראָל,
װי עס פּאַסט פאַר גורל צייטן ,ער איז געװאָרן אַ פאָלקס וועקער,
אָנביא ,זיינען דעריבער נישט וויכטיק די פאָרמעלע ווערטן פון
זיינע לידער  --כאָטש אויך אַזעלכע שיינען אַרױס פו אַ צאָל
פון זיינע פערזן ,װוי די ויינסטע פער? פון פּאָעזיע .וויכטיק איז
די אױיטענטישקיט ,דער פאַלקסטימלעכער אמת פון זיין דיכ-
טונג .וויכטיק און אייביק וועלן בלייבן די פאָלקס-אייגענע ווערטן
 -סיי פון זיין געזאַנג ,סיי פון זיין נבואה ,וייל ס'יאיז ניששסטאָפּצועאַצן זייער עכטקייט ,די נישט-געפעלשטקייט זייערע .פונקט
װױ סיאיז געוען נישט-געפעלשט ,קרישטאָל-ריין אין זיין דענקן,
פילן און אויסררוק  --דער יידישער פאָלקס-טרובאַדור פון קראָקע
און דער נביא פו יידישן װידערשטאַנד קעגן היטלעריזם --
|
מרדכי געבירטיג.
{ ..עס װילט זיך נאָך באַזונדערס אָפּשטעלן אויף איין ליד,
װאָס האָט געבירטיגן געמאַכט אומשטערבלעך או אַרום וועלכן
סיאיז דאָ אָפּטמאָל אַ פּלאָנטער .כימיין דאָ דאָס ליד יאונדזער
שטעטל ברענטי ,אָדער װי מען רופט עס פשוט יסיברענטי.
סיאיז אמת ,אַז דאָס דאָזיקע ליד איז געוען אַ מין קאַמף ליד
פן די געטאָט  --נישט בלויז פון דער קראָקעווער געטאָ .מען
קאָן עס אין פרט פון פּאָפּולערטקײט אַװועקשטעלן אין איין דרי
מיט  זאָג נישט קיינמאָל ,אַז דו גיײסט דעם לעצטן וועג' ,אָבער
נישט רינטיק איז ,אַז דאָס ליך איז געשאַפן געװאָרן אין קראָ-
קעווער געטאָ .פאַרקערט ,סיאיז געווען אַ מין נביאישע פאָרויס-
אט
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פון

לעלקסיקאָן

טס עאַט ער

יידישן

ועפסמעסוטעטקשוקעל

זאָגונג פון דעם שוידערלעכן קאַטאַקאָליזם  --נאָך אין יאָר ,8391
דאָס ליד האָב איך געהערט פון געבירטיגן פרילינג  ,9391אין
קראָקע ,אין דעמאָלטיקן יידישן ליטעראַריש-קינסטלערישן קאַ-
פע-הויז ישמאַטקעי .פאַר דער גאַנצער געזעלשאַפּט ,װאָס האָט
זיך דאָרט געפונען ,איז דאָס ליד שוין נישט געוען נײ.
 ...סיאיז נישט אױסגעשלאָסן ,אַז אין געטאָ האָט געבירטיג
אַרײנגעבראַכט געווימע קליינע ענדערונגען אין ליד  --אָבער
טאַקע אומבאַטייטנדיקע ענדערונגען ,ווייל ביז היינט קלינגט מיר
אין די אויערן דאָס ציטערן פון זיין שטים; איך זע פאַר זיך דעם
פלאָם פון זיוע אויגן ,ווען ער האָט געזונגעף יסיברענט ,ברי"
די װאָרענונגס-ווערטער און דער רוף
דערלעך ,סיברענטי
צו באַלדיקער פּאַרטיידיקונג ,צו װידערשטאַנד ,מיז געווען גע-
ווענדט קעגן די אַנטיסעמיטישע עקסצעסן אין פױלן אין יאָר
 .8אָבער דאָס איז אויך געווען אַ נביאישער אָנזאָג וועגן דעם
גרויסן אומגליק ,װאָס איז געהאַנגן איבער יידישע קעפּ  --אַ רוף,
נישט צו שטיין בכלל מיט פאַרלייגטע הענט ,אַקעגנווירקן כל-
זזן ס'איז צייט .אין יענעם מאָמענט ,ווען כיהאָב אים געהערט
זינגען ,סיברענט"; האָב איך נאמת געהאַט פאַר זיך אַ נביא --
לויט מיין פאָורש:טעלונג.

 ..,עס דערמאָנט זיך מיר אַן עפּיזאָד מיט געבירטיגן א אַ
געזעלשאַפּט ,וואו סיאיז געווען אַלעקסאַנדער גראַנאַך (שוין נאָך
היטלערס קומען צו דער מאַכט) .גראַנאַך האָט ,וי זיין שטייגער,
אַ סר געטרונקן ,געטומלט ,פאַרלאַנגט פון געבירטיגן ער זאָל
עפעם זינגען .געבירטיג האָט זיך דעם אָוונט גראָד געפילט
זייער געקוועלט ,זיך שמייכלנדיק אַנטשולדיקט ,אַז ער איז ניעסט
געשטימט .גראַנאַך האָט געשטורעמט ,לסוף האָט ער געזיגט.
געבירטיג האָט אַרומגענומען זיין יינגסטע טאָכטער און געמאַכט
אַ צייכן צום קליינעם אָרקעסטערל ,װאָס האָט געשפּילט אין דעם
רעסטאָראַן ,זיי זאָלן אים אַקאָמפּאַנירן (דוכט זיך ,אַז סיאיז אין
קראָקע נישט געווען קיין איין אָרקעסטער ,אין אַ יידישן לאָקאַל,
די מזיקער זאָלן נישט קענען געבירטיגס לידער) .ער האָט אָנ-
געהויבן מיט אַ קראַפט ,וועלכע קיינער האָט נישט געקאָנט
דערוואַרטן פוֹן אים ,וועגן דער עלטסטער טאָכטער ,װאָס איז
אויסגעגעבןף 'שפילט ,קלעומאָרים ,נעמט די כלי זי  ...א
װען

איז צוגעקומען

ער

שטאַרק
שטים:

צוֹגעדריקט
ישפילט,
דער

געוױינט,

צו דער

צו זיך און טרערן

קלעזמאָרים,
טרובאַדוך.

צו זיין קינד,

צו זיינע

ער

זינגען

לאַכן ביים

געורינט

קינדער,
זיינע

קונדס,

מיט

עוולות

און אונטערדריקונג,

האָט ער ווידער
אין דער

אמתן

מיט
צו אַלע

צביעות

געווען
יידישער
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פו אַ דייכער
יידישער

אָרעמלײט".

פון ליבע
האָט זײי

גראָד אַזױי פלעגט
פרייען

זיך װי

רייזעלעך.

אַ

אינערלעכער
--

וועלט,

זיין וועלט.

פאָלקס-דיכטער,

אים

דער

וועלכע
דערפאַר
טרובאַדור

גאַניזירט אַן אַמאַטאָר!-קרײז ,װאָס האָט אַמאָל געשפּילט אַ ואָלע
אינם לעבן פונם יידישן אַרבעטער אין קראָקע .זיין גרויסע אי-
בערלעבונג איז געווען די רוסישע רעװואָלוציע און דער מעכטי-
קער קאַמף פון דער עסטרייכישער אַרבעטערשאַפט פאַרן אַלגע-
מיינעם װאַלרעכט .אַ גרויסע שטרייק-דעמאַנסטראַציע ,װאָס איז
צוליב
אַרױיס

דעם זורכגעפירט געואָרן אין קראָקע ,רופט ביי אים
דער שטרײיק דערצײילט אים:
אַן אמתע באַגײסטערונג.

גפון אַ װעלט ,וואו סיפאָלק װועט הערען-- ,
שוערע הענט! און די רטע פענער רױישן"

אָט די עזואַרצע,
(סאַציאַל-דעמאַ-

קראַטי ,דעצ .)5091 .אָבער ,הגם אין זינע לידער (ער האָט
דעביוטירט אין 'סאָציאַל-דעמאָקראַטי) טרעפן זיך פון צייט צו
צייט סאַציאַליסטישע טענער ,איז געבירטיג פונדעסטוועגן גיכער
דער פּאָעט פון דער אָרעמשאַפט ,פונם יידיעשן בעל-מלאכה ,ואָט
ליידט שטיל אין פּעאָדאַלן גאַליציע ,און נישט דער פּאָעט פו אַ
קלאָסן-באַוואוסטזיניקן פּראַלעטאַריאַט.
אַ טיפ פון אַ פאַלקסמענטש ,האָט ער קיינמאָל נישט געקלע-
טערט אויף די גלייכע ווענט פון אַ קאמפליצירטע פּאָעזיע ,נייערט
זיך תמיד

באַמיט צו זיין יפאָלקסטימלעך'

װוי סיהייסט זיין בי-

כעלע ,וואָס איז אַרױס ערשט אין יאָר  ,)0291און אַזױ איז ער
געבליבן אויך אי זיינע שפּעטערדיקע װערק (;מיינע לידער",
,{ ,6סיברענט" .)6491 ,די פאָלקסטימלעכקייט זיינע איז אָבער
נישט קיין סטיליזירטע ,װי ביי אימבערן אָדער קעניגסבערגן
זי קומט נישט פֿון דער פרעמז (פון היינען צי אייכנדאָרפן) ,נאָר
פנם יידישן פאָלקסליד .זיין מוסטער איז אַפילו נישט אברהם
רייזען (וואָס האָט געהאַט אַ גרויסע ווירקונג איף די גאַליציאַ-
נער פּאָעטן ,גיכער מאַרק װאַרסאַוסקי ווען מען ליענט גע-
בירטיגס לידער ,פּאַרגעסט מען אינגאַנצן די נייע צייט מיט איר .
ראַפינירטער טעכניק און ראַפינירטער ליטעראַטור :מיהאָט דאָס
געפיל ,אַז אויפן פּריפּעטשיק ברענט דאָס פייערל או דִי מאַמע
שלעפערט איין דאָס פיצעלע מיט א ליד װעגן ראַזשינקעס און
מאַנדלען (געבירטיג האָט אגב זייער ליב צו עורייבן וויג-לידער).
וי וואַרשאַווסקי האָט אויך געבירטיג נישט בליז געשריבן נאָר
אויך געזונגען זיינע לידער און ערשט דער צונויפמיש פון וואָרט
און ניגון פאַרשאַפּט דאָס ליד דעם געיואונטשטן איינדרוק.

ויי"

נאָר די קינסטלעריששע

איז נישט
אין

קעלע ברויט ,און אין אַ סטאָלער וואַרשטאַט ,צווישן שטױב און
שפענער געשריבן און געזונגען זיינע לידער .זיין גייסטיקע ביל"
דונג האָט ער באַקומען אין די קראָקעווער אַרבעטער-קרייזלעך
און מיט זי איז ער אַריבער צו די זשעט פּע-עם ,וואו ער האָט
גענומען אַ טעטיקן אָנטײל אין זײיער פאַרייץ יבילדונגי או אָר-

אן

קעגן

געווען דער זינגער

דר .מענדל נייגרעשל שרייבט:
;אַ קינד פון אַן אָרעמער שטוב ,האָט ער דאָס גאַנצע לעבן
זיינס אָפּגעלעבט אין דוזקות און אין עװוערן געראַנגל פאַרן עשטי-

דאָ (נייגרעשל ציטירט דאָס ליד יהוליעט ,הוליעט ,קינדער-
לעךי) לעבט נאָך זער ייזיששער קרעכץ יאויי (ואָס די עסטעטן
האָבן אים פאַריאָגט פון דער מאָדערנער פּאָעטיק) און דער פאַר-
גליך איז אַ גרייטער ,גענומען פון דעם שױן אויסגעאַרבעטו
מעטאַפאָר פון דער פאָלקס-ששפראַך .יפּאָעטיזירונגעױ זיינען אים

און אָפּגעשטאַנענקײט,

האָט ער אויסגעזונגען ,װאָס סיהאָט

עגאָיסטיט-אַפּגעשלאָסן

געװואָרן דער

ער

האָט

צאָרן

געטאָ ,אָדער ואָס סיהאָט אים געפרייט.
| אויסזינגער

לידער;
א

אין זיין

...ער

טרערן

קינדער.

הערשעלעך

קעגן
מיט

היײיסע

און באַדױערט.

פריילעכע

מאָטעלעך,

געפלאַמט

טאָכטער,

האָבן געציטערט

אַרױיס אונִדְז טרערןײ

אַלע ליב געהאַט ,באַוואונדערט
זיינע

יינגסטער

האָט ער

זי .

{ייט

ער

פון דער

אינגאַנצן

פרעמד;

נישט

בלױיז

דער

סטיל,

הייך גייט נישט אַריבער די גרענעצן פון אַ פאָלקס-ליד ... .ניעוט
קיין חידוש ,װאָס געבירטיגס לידער זיינען געװואָרן פאָלקס-לידער
און מיהאָט זי געזונגען וי אַועלכע אין גאַליציע און דערנאָך
אינם אומאָפהענגיקן פוילן .זי האָבן אַפילו אָנגעשפּאַרט אַזש
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סדושים-

באַ נד
:א

טיין אַמעריקע .וי אַמאָל די פשוטע פאָלקס-מענטשןן ,אַזױ האָבן
אויך די יידישע פּאַרטיזאַנען און געטאָיקעמפּער ,װאָס זיינען אין
די גרויליקסטע יאָרן פון אונזזער געשיכטע געגאַנגען אין קאַמף
קעגן די דייטשע פאַנצער-באַטאַליאָנען ,געזנגען זיין ליד
.סיברענט ,ברידערלעך ,סיברענטײ .מיט טיפן טרױער או
שטיל-פאָלקסטימלעכן פאַטאָס (יערב יום כפור ,שױן טריבלעך
אין גאַסי) זיינען אָנגעפילט זיינע לידער ,װאָס געבירטיג ,שוין
אַ קראַנקע און געבראָכענער מאַן ,האָט געשריבן אין קראָקעווער
געטאָ ,און מיט זיי ,דעם איינציקן פּאַרמעג זיינעם ,איז ער גע-
גאַנגען אויף קידוש-השם מיט דער גאַנצער קהלה קראָקעווער
יידן".
אין פאָרװאָרט צו דער דריטער אױיפלאַגע פון ג'.ס ,מיינע לי.-
דער" ,װאָס דער אַרבעטער רינג' האָט אַרױסגעגעבן אין ,8491
שרייבט דער דעמאָלטיקער בילדונגס-דירעקטאָר פון 'אַרבעטער:
רינג' נ .כאַבין:
גביז דעם יאר  0491האָבן מיר געוואוסט ,אַזו מרדכי געביך-
טיג געפינט זיך מיט זין פרױי און דריי טעכטער אין זיין היימ-
שטאָט קראָקע און אַז ער אַרבעט אין אַ מעבלװאַרשטאַט און
לעבט אין דערזעלבער אָרעמקייט וי עס לעבן די יידישע פאָלקס"
מאָסן אין פּילן .אץן דער אָרעמקײט האָט אָבער מרדכי גע-
בירטיג געשריבן ינע לידער .ער האָט זיינע לידער אַלע מאָל
געשריבן פאַר זיך ,זיין פרוי און זיינע דריי טעכטער .ער האָט
מיט זינע לידער קײנמאָל נישט געקלאַפּט אין די טירן פון
יידישע רעדאַקציעס .מיט זיינע מאַנוסקריפטן האָט ער קיינמאָל
זיך ניט געשפּאַרט אין קיין ביכער-פאַרלאַגן .אונדז דאַכט זיך,
אַז ער האָט קיינמאָל ניט געחלומט ,אַז זיינע לידער האָבן אַ ווערט
געדרוקט צו ווערן ,געשריבן האָט ער זי פאַר זיך ,וױיל ער האָט
געהאַט אַ דראַנג אויטצװינגען זיין צער און פרייך ,פאַר זיך און
ינע גאָר נאָענטע .ער האָט זיך אוודאי ניט פאַרגעשטעלט ,אַז
זיײינע לידער וועלן געטראָגן ווערן פון מױל צו מױל ,פון
לאַנד צו לאַנד ,אַז זיי װועלן וװערן א טייל פון גרויסן
ליבי
גרויס
מיט
לידער-אוצר ,װאָס דאָס פאָלק זינגט
ידישע זינגער און זינגע-
שאַפּט און װאָס די בעסטע
רינס נעמען אס מיט זי אין אַלע שטעט און לענדער פון דער
וועלט אַ וואו עס איז פאַראַן אַ יידיש לעבן .עס איז עווער צו
געפינען אַ צוױיטן יידישן פאָלקס-דיכטער ,װאָס זיינע לידער
זאָלן זיך אַזױי טיף איינוואָרצלען אין דער נשמה פון יידישען
פאָלקס-מענטשן וי די לידער פון מרדכי געבירטיג.
ווען אַ זינגער אָדער אַ זינגערין ברענגט פאַרן עולם געביר-
טיגס אַ ליד ,פאַרכאַפן זי סיי מיט די ווערטער ,סיי מיט די מע-
לאָדיעס ,די צוהערערם ,און דער עולם בעט זיך מע זאָל זינגען
נאָך און נאָך.

די טעמע

פו געבירטיגס

ליד רירט אַלע מאָל אַ

טיפע און איידעלע סטרונע פון דער פאָלקס נשמה .די ווערטער
פון זיין ליד זיינען אַזױנע איינפאַכע און פאַרשטענדיקע ,אַז יע-
דער פאָלקס-מענטע :פאַרשטייט זיי עכט און טיף און עולינגט זי,
שלינגט זיי ממש איין.
צו די מערסטע פון זיינע לידער האָט מרדכי געבירטיג אַלֵין
געשאַפן מזיק .ער איז נישט קיין מוזיקער .ער האָט פון זיך
אַליין זיך איסגעלערנט צו עפּילן אױף דער פּיאַנע מיט אין
פינגער; אָט מיט דעם איין פינגער האָט ער אױסגעקלאַפּט האַר-
ציקע יידיששע מעלאָדיעס צו זיינע האַרציקע יידישע ווערטער,
מרדכי געבירטיג איז געווען אַ פאָנטאַן פון האַרציקייט און נע:מה-
יי 8
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דיקייט .זיינע לידער
אַנדערע,

װאָס

ווערן

טערט

ימאָטעלעי,
אַזױ

אָפּט

ירייזעלעי,
געזונגען,

ידריי טעכטערי
קלינגען

וי

אן
רײנע

דאָס איז דער גרעסטער

פאָלקס-לידער ,געשאַפן פון פאָלק אַליין,
קאָמפּלימענט פאַר אַ פאָלקס-דיכטער!
! ..די קרעפטיקסטע ליד פון אַלע זיינע לידער איז יאונדזער
שײעטל ברענטי .דאָס איז אַ ליד פון צאָרן און וױייטיק ,װאָס
אונדזער שטעטעלע ,אַלע אונדזערע שטעטעלעך ,אונדזער גאַנצע
וועלט ,אונדזער גאַנץ לעבן ,ברענט ,און דו ,דו  --דאָס פאָלק
גופא  --ישטייסט מיט פאַרלייגטע הענטי.

ווען מיר טרעטן

צו צו דער דריטער אױפלאַגע פון מרדכי געבירטיגס לידער,
ווייסן מיר שוין אַז דער פאָלקס-דיכטער איז ניטאָ צווישן די
לעבעדיקע .מיר וױיסן אַז די גרויזאַמע האַנט פון די היטלער-
 -מערדער

האָט דעם

-4טן

יולי 2491

מיט

אַ שאָס פו

אַ קױ?

געמאַכט אַ סוף צום דיכטערס לעבן
 ...מיר גיבן אַרױס די דריטע אױפּלאָגט מיט אַ געפיל פון
הייליקן ציטער .מיר ווילן מיט דעם ניט נאָר פאַראייביקן דעם
נאָמען פון דעס קדוש מודכי געבירטיג .מיר וױיסן אױך :אין
זיינע נייע לידער שפיגלען זיך אָפּ די געפיל ,די נשמות פון די
ניליאָנען קדושיט פון אונדזער פאָלק".
אוֹן יאָנאַס טורקאָוו שרייבט:
יֶער האָט אין זיינע לידער אַזױ וואונדערבאַר באַזונגען דאָס
קליינע שטעטל ,דאָס שטייגער-לעבן ,מיט אַלע זיינע פריידן און
ליידן; אַלע דערשיינונגען פונם יידישן לעבן .געבירטיג האָט
געזונגען וועגן ליבע און אירע אַנטוישתנגע .ער האָט געזונגען.
װעט די זאָרגן פון יידישע טאַטע-מאַמע איבער זייערע קינדער
(ידריי טעכטערי) .ער האָט באַזונגען דאָס פּאַריתומטע יידישע
קינד ,װאָס די גאַס האָט דערצויגן (יאברהמלע דער מאַראַוויכערי),
ער האָט געזונגען וועגן דלוז און נויט ,װאָס איז ,אגב ,געווען די
|
הויפט טעמאַטיק אין זיינע שאַפונגען.
פון קיין רחבותדיק לעבן האָט געבירטיג נישט געזונגען .אַזאַ
אַרט לעבן אין אים געווען פרעמד .אַלץ ,װאָס ער האָט גע-
שאַפּן צי אין זיינע הומאָריסטישע לידער ,צי אין זיינע סאַטירעס,
צי אין די קינדער-לידער ,צי אין די לידער פון אומעט א
בענקשאַפּט  --פלעכט זיך דורך דער פאָדעם פון זיין סאָציאַלער
וועלט-אָנשױונג .זיינע לידער זיינען געשריבן מיט האַרץ ,מיט
נשמה .דערפאַר זיינען זיי אַזױ אוממיטלבאַר ,מיט אַזיפיל פּש-
טות און נאַטירלעכקײט .דערפאַר ריידן זיינע לידער אַזױ שטאַרק
צו אונדזערע הערצער ...געבירטיגס לידער זיינען נישט יגע-
קיוצלטי ,נישט געבויט אויף אויסערלעכע עפעקטן ער האָט זי
אונדז איבערגעגעבן װי ער האָט זֵיי געפילט ,אַזױ װוי ער האָט
זיי דורכגעלעבט ,און איבערגעגעבן האָט ער זי אונדז אין דער
שפּראַך ,װאָס איז אים געווען צום נאָענטסטן  --אין געזאַנג.
דערפּאַר ווירקן זיינע לידער איף אנדז אַזױ שטאַרק.
עס װעט נישט זיין קיין גחמא ווען איך װעל זאָגן ,אַז די
לידער פון מודכי געבירטיג ,ואָס זיינען אַזױ פּאָפּולער און
באַליבט געװאָרן ,האָבן זערפאַר געפונען אַזאַ אַפּקלאַנג ביים
פאלק ,בי די יידישע מאַסה זיינען דערפאַר געװאָרן זיינע זיי-
ערת לידער און אַזױ נאָענט און היימיש ,ווייל זיי האָט געשאַפו
אַ פּאלקס-מענטש ,װאָס איז געקונוען פון זייערע רייען ,װאָס האָט
גערװדט מיט זייער שפראַך ,געפילט אַזוי וי זיי און געליטן אַזױ
וי זיי .אַלע זיינע לידער ,סיי פון דלות און נויט ,סיי פון פּראָ"
טעסט

און רעוואָלט ,פון גלויבן און האָפנונג ,פון קאַמף פאַר אַ
יט
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פון

בעסערן ,יושרדיקן מאָרגן  --זיינען געווען פונם זעלביקן פאָלקס-
קוואָ?".

דער אַקטיאָר משה פּולאַװער .,אַ געראַטעװעטער פון היטלער-
גיהנום ,וועלכער האָט אָנגעפירט מיט טעאַטער-פאָרשטעלונגען זיין
דער לאָדזשער געטאָ ,שרייבט אין זיין בוך ,געווען איז אַ געטאָ":
ייווען דער ערשטער וועט לאַכױ פון מ .געבירטיג איז געווען
אַ פּרעכטיקער נומער ,און גלייכצייטיק אויך דער -עסטער נומער
פון פּראָגראַס ,ווייל צו דעס נומער האָט מען יעדן טאָג געמיזט
האָבן ברויט ,און ברויט אין געטאָ איז געווען פון די טייערסטע
אַנטיק ,די צוריי אָנטײלנעמער פון דעם נומער זיינען גטויוט
מאַניאַ פוטערמאַן און עסטוע !:בערעגר .זי זיינען געווען פון
דִי גליקלעכע .יעדן טאָג האָבן זיי געהאַט אַ פריש בייימעלע,
ספעציעל געמאַכט פאַר דעם נומער .דאָס ברױט איז געוען
צוגעטיילט צו דער אַפּראָויזאַציע .די אַנדערע אַקטיאָרן האָבן
זיך אָפּט מאָל ביי מיר געבעטן אַז איך זאָל (מיט) זיי שטעלן
מער אַזעלכע נומערן אין וועלכע מען דאַרף ,אַז ברויט זאָל מיט-
שפּילן .די צוױי אָנשיילנעמער האָבן אָבער דאָס ברויט אַלֵיין
נישט אויפגעגעסן .זי האָבן זיך געטײילט מיט די איבריקע.
יעדער האָט באַקומען אַ שטיקעלע". .
ב .וויינרעב גיט אויך איבער ,אַז ,,נאָך דעם פּאָגראָם אין פּשיטיק
אין יאָר  8291האָט געבירטיג אָנגעשריבן דאָס באַרימטע ליד
'ס'ברענט' ,װאָס איז געזונגען געװאָרן בימי היטלער אין די געטאָס
און וועלדער ,ווייל אין דעם געזאַנג האָט געהילכט די מוראדיקע
נבואה ,וועלכע איז אַזױ גרויליק און אכזריותדיק מקוים געװאָרן.
נאָך דער |צווייטער וועלט{-מלחמה איו דאָס ליד איבערגעזעצט
געװאָרן אויף פּויליש דורכן דיכטער נתן גראָס .אויך דאָס ליד
'ס'טוט וויי' איז איבערגעזעצט געװאָרן אויף פּוױליש דורך דער
פּױלישער דיכטערין יודיט מאַריאַנסקאַ .וװען מ'האָט אָפּגעדעקט
דעם מאָנומענט לזכר פון די קראָקעווער געטאָדקעמפער אויפן זגאָדאַ-
פּלאַץ ,האָבן די תלמידים פונם 'קינדער-היים'  --געראַטעװעטע פון
הורבן  --אָט דאָס ליד געזונגען".
שבת דעם  42נאָוועמבער  2691איז אין יידישן מלוכה-טעאַטער
אויפן נאָמען פון אסתר רחל קאַמינסקאַ אין װאַרשע דורכגעפירט
געװאָרן אַ סצענישער מאָנטאַזש ,דאָס ליד איז געבליבן" ,געווידמעט
די שאַפונגען פין מרדכי געבירטיג צו זיין 02טן יאָרצײט.
דער מאָנטאַזש ,װאָס איז דורכגעפירט געװאָרן דורכן גאַנצן
צנטאַמבל האָט אַריינגענומען ג'.ס  82לידער.
דעם  6אַפּריל  2691איז אין אױידיטאָריום פון ניו יאָרקער האָנ"
,ער זינגער פון מיין פאָלק",
טער קאָלעדזש אויפגעפירט געװאָרן ד
אַ דראַמאַטיזירטע פּיעסע וועגן לעבן און שאַפן פון מרדכי גע"
בירטיג ,אין  2אַקטן 01 ,בילדער פון משה עלבוים ,מוזיק  ---װלאַי
דימיר חפץ ,מיטן אָנטייל פון מחבר אַלס נאַראַטאָר ,און די שוי"
שפּילער שמואל פישער ,סידאָר בילארסקי ,מאָרט פרימאַן ,פריי-
דעלע ליפשיץ ,ריטאַ קאַרפּינאָװויטש ,מנחם שװאַרץ (ליכטיעפעקטן)
און אַל .העריס (בינע-טעכניק).
אין קטאָבער  4691איז אין ניו יאָרק אויפגעפירט געװאָרן א'ר
פון דוד ליכט ,מיטן אָנטײל פון שמואל פישער ,מינא בערן מאָרט
פרימאַן און רענע סאָלאָמאָן (אַלס מוזיקער) ,מרדכי געבירטיג,
דער יידישער טרובאַדור" פון י .מלאָטעק .די דראַמאַטיזאַציע ,װאָס
איז על פּי רוב געבויט אויף ג'.ס לידער ,איז מיט דער זעלבער
גרופּע שוישפּילער דורכגעפירט געװאָרן אויף אַ טורניי פון ,אַר-
בעטער רינג" איבער  04שטעט פון אַמעריקע און קאַנאַדע.
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יידרישן טעאַטער
רחל אױיערבאַך גיט איבער ,אַז אין אַ פּוױלישן פילם איז אויך
אַריינגענומען געװאָרן ג'.ס אַ ליד.

זעלטן וועלכע לידער פון אַ יידישן דיכטער-קאָמפּאָזיטאָר זיינען
אַזויפיל רעקאַרדירט געװאָרן ,און דערצו פון אַזויפיל זינגער ,וי
:
ג'.ס.
אַזױ קאָנען מיר פאַרצייכענען פאָלגנדיקע רעקאָרדירונגען:
א,ונדזער שטעטל ברענט'  --סידאָר בילאַרסקי ,עמאַ שעיווערי
אינגעו' ריטשאַרד יאָזעף, ,צענטראַלער אַרטיסטישער אַנסאַמבל ,אָנַ-
געפירט פון טעאָדאָר ראַדקאָווסקי און דער פּוילישער אַרמײ -כאָר,
גתניה דברת ,שרה פערשקאָ ,אין אַרבעטער רינגירעקאָרד אָמאָל
איז געווען אַ מעשה" ,פריידעלע ליפשיץ.
אַנרהמלע און יאָסעלע?  --אַרבעטער
איז געווען אַ מעשה".

רינגירעקאָרד

אַמאָל

/
,אַברהמעלע מאַרוויכער -- .בען באָנוס.
מַעשה"  --אַרבעטער רינג-רעקאָרד ,אַמאָל
אַמאָל איז געווען א
|
איז געווען אמַעשה".
,אין געטאָ?  --שרה פערשקקאָ.

;אוי ,נאַרישע בריאה"  --פריידעלע ליפשיץ,
ביים טייכעלע"  --פריידעלע ליפשיץ,
ב,רידערל ,לחיים?  --סידאָר בילאַרסקי,
,ברענגט דער שדכן" {,איך וויל ניט אַזאַ חתן"}  --פייגעלע
פּאַניץ ,פריידעלע ליפשיץ.
ד,י זון איז פאַרגאַנגען"  --סידאָר בילאַרסקי ,פייגעלע פּאַניץ.
ד,אַס ליד פון גאָלדענעם לאַנד"  --סידאָר בילאַרסקי פייגעלע

פּאַניץ ,אַרבעטער רינג-רעקאָרד ,אַמאָל איז געווען אַ מעשה".
,דדיי טעכטערלעך"  --מנשה אָפּענהײים ,סידאָר בילאַרסקי ,טע"
אָדאָר ביקעל ,חיהלע גרובער ,עמיל הורוויץ ,חנה זמיר ,אליהו
טענענהאָלץ ,סימאַ מילער ,יפה ירקוני ,סימאָר רעכטצייט ,פריידעלע
ליפשיץ.
--

שרה

גינגאָלד,

טעאָדאָר

ה,וליעט ,הוליעט ,קינדערלעך'
ביקעל ,פריידעלע ליפשיץ,
ה,עי ,ציגעלעך" ,נעמי ניומאַן ,פריידעלע ליפשיץ ,רות רובין.
,חהעי ,קלעזמארים"  --סידאָר בילאַרסקי.
,וי דער ערשטער ועט לאַכן'  --נאָרבערט האָרוויץ.
,יאַנקעלע?  --פייגעלע פּאַניץ ,סימאָר רעכטצייט ,רות רובין,
אָננאַ גוזיק ,פריידעלע ליפשיץ ,מאַרק אַלף ,עלי סטאון ,סיידי
פיינגאָלד ,ראַשאַ.
מ,אַטעלע?  --איסאַק גלאָדסטאן ,מרים קרעסין ,מאַרטאַ שלאַ-
מאַ ,טעאָדאָר ביקעל,
,מיין יובל?  --סידאָר בילאָרסקי.
משהלש מיין פדיינד?  --סידאָר בילאַרסקי .מנחם רובין ,י
,
ירקוני .,מיכאל אַלעקסאַנדראָװיטש ,לואיס דאַנטאָ ,פריידעלע ליפשיץ.
מ,יין טאַטע אכַהן"  --פריידעלע ליפשיץ.
,מינוטן פון בטחון"  --סידאָר בילאַרסקי ,שרה פערשקקאָ.
,נאָך אַ גלעזל טיי"  --נאָרבערט האָראָװיץ ,פריידעלע ליפשיץ,
,רב יום כפּור'  --סידאָר בילאַרסקי.
ע
ק,ינדער-יאָרן"  --סידאָר בילאַרסקי ,טעאָדאָר ביקעל ,מיכאל
אַלעקסאַנדראָװויטש ,פריידעלע ליפשיץ.
ר,ייזעלע"  --מנשה אָפּענהיים ,סידאָר בילאַרסקי .,עמאַ שעיווער,
סימאַ מילער ,טעאָדאָר ביקעל ,נתניה דברת ,מאָרט פרימאַן ,עמיל
האָראַװויץ .,נחמה ליפשיץ ,מאַרק אַלף ,פריידעלע ליפשיץ ,ראַשע
און אַלען מילס,
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קדושים

באַנד

ש .ע .פון יוסף און חנה מלאטעק.

שטעטל מאַלין ,וויניצער געגנט .פרייוויליק אַרײנגעטראָטן אין דער

,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער' ,ניו יאָרק ,1391 ,ערשטער באַנד ,ז.594 .

סאָויעטישער אַרמײ צו פאַרטײידיקן אוקראַינע קעגן נדאיַציס און

,לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור' ,ניו יאָרק ,8591 ,צװײטער

באַנד ,זו,092"682 .
מ .קיפּניס  --פון זי איז כדאי צו װיסען,, ,היינט" ,װאַרשע 7 ,יולי .3391
,יטבל'ט",
י .פּערלאַװ  ---צו זיין יוביליי ,ל

װאַרשע ,נ' .3391 ,84

אכרהם ריוען ; --עפּיזאָדן פון מיין לעבן' ,װילנע ,1391 ,דריטעױ טײל,
זז,32722 .
,יינט" ,װאַרשע 7 ,יוני .3391
מ .קיפּניס  ---פון זיי איז כדאי צו װיסען ,ה
,יינע לידער" ,ניו יאָרק,8491 ,
נ .כאַנין און מ .קיפּניס אין :מ .געבירטיג מ
זז,63 .

בועז יאנג , --מיין לעבן אין טעאַטער ,/גיו יאָרק ,0591 ,ז.233 .

אין גאַליציע, ,פון

דר .מ .נייגרעשל  --די מאָדערנע יידישע ליטעראַטור
נאַענטן עבר' ,ניו יאָרק ,5591 ,זז.151:941 .
יוסף סאַנדעל , --א,ומגעקומענע יידישע קינסטלער אין פּױלן" ,װאַרשע,7591 ,
ערשטער באַנד ,זז.022-912 .
כ .װיינרעב  ---מרדכי געבירטיג ,, ,--יערלעכער געדענק-בוך" ,בוענאָס איירעס,
 ,1זח,661:361 .
{,
בעליס

שלמה

נ .י,
י .כארלאש
ג .י,
ב .װיינרב

--

הארציקער

דער

פאָלקס:דיכטער

מרדכי

געבירטיג.,

,מ פ ,

 81 ,71יוני ,2691
 -מרדכי געבירטיג 02 ,יאָר נאָך זיין אומקום, ,אונזער צייט",|
ג' ,2691 ,8
,פר קראקע" ,ירושלים ,תשי'ט ,זז.16063 .
 ---מרדכי געבירטיג ,ס

דר .נ .סװערדלין  --ביים פארהאנג, ,טאָגימאז'ש ' ,ג .י 82 ,.נאָו,3691 .
משה פּולאװער , --געװען איז א געטאָ' ,תל אביב ,3691 ,ז,74 .
מיכאל װײיכערט , --מלחמה' ,תללאביב ,3691 ,זו.752:652 .
נחמיה צוקער  --אין דער חברישער סביבה פון מרדכי געבירטיק ,געדענקיבוך

גאַליציע ' ,בוענאָס איירעס ,4691 ,זז,521:311 .
טורקאָװ  --גרודבערג , --אויף

יצחק

ז4841 .

מיין װעג' ,בוענאָס אײירעט,4691 ,

./

,יטבל'ט" ,װאַרשע.5291 ,65 1 ,
מ .געבירטיג  ---בריו ,ל
-.סק 0688,

'',ח1155006/8זא

6616

יש

.846402

---

20166/08

2506081
73-53-

קרעמער ,יוסף
{געב -- 7191 .קרבן פון די נאַציס}

געבוירן  7191אין כאַרקאָוו ,אוקראַינע.
זינט  2291אַקטיאָר .אין כאַרקאָװער
יידישן מלוכה-טעאַטער און דערנאָך אין
וויניצער יידישן מלוכה-טעאַטער.
פרייוויליק אַװעק אין דער סאָוויעטי"
שער אַרמײ צו באַשיצן זיין הײימלאַנד
קעגן די נאַצישע אָנגרייפער.

געקעמפט צווישן די באַרימטע שלאַכט-
מענער .די מאַטראַזן .אומגעקומען אין
 2אין דער שלאַכט ביי סעװאַסטאָפּאָל,
ש .ע .פון יונה

ראדינאָװ.

קרעמער ,איסאַק
(געב -- 2191 .קרבן פון די נאַציס)

געבוירן  2191אין דווינסק ,לעטלאַנד.
אין  0291אַרײנגעטראָטן אין כאַרקאָ-
ווער יידישן טעאַטער פון אַרבעטער יוגנט,
דערנאָך אַריבער אין כאַרקאָװער יידישן
מלוכה-טעאַטער ,מיט וועלכן ער איז אין
 6אַריבערגעפאָרן קיין קיעוו און אַרײן
אין קיעווער יידישן מלוכה-טעאַטער.
אין  9291אַריין אין באקוער יידישו
מלוכה-טעאַטער .די מלחמה האַט אים
מיט זיין פרוי און טעכטערל געטראָפן אין
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אין  1491אומגעקומען אין דאָנבאַס.
זיין פרוי האָט זיך געראַטעװעט און לעבט אין ריגע ,אויך זיין
טאָכטער האָט זיד געראַטעװעט און איז היינט צו טאָג אַ מיטגליד
0
{2
אין פאָלקס-טעאַטער אין ריגע.
ש .9 .פון יונת

ראַדינאָח.

זילבודנ ,משה

|

(געב -- 4881 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

געבוירן  4881אין מאַלאָדעטשנע ,ווילנער געגנט ,פּויליש-ליטע.
געלערנט אין חדר און ישיבה .דערנאָך געװאָרן אלַערער אין
מינסק .זינט  6091געלעבט אין ווילנע ,און דעביוטירט מיט דערציי"
לונגען אין ,הומן" .אין  2191געװאָרן אַרעסטירט פאַרן געהערן
צום ,בונד" .נאָכן באַפרײיט ווערן ,געװאָרן געצוואונגען צו פאַר".
לאָזן רוסלאַנד ,און ביז דער ערשטער וועלט-מלחמה געלעבט אין
קראָקע און לעמבערג -- 22-8191 .אין ווין ,וואו ער איז געווען אַ
העברעישער לערער אין איינער פון די רעדאַקטאָרן פון פ'ג 'דער
קװוואַל" ,אויך רעדאַקטאָר פון חודש-זשורנאַל ,קריטיק",
 --- 23צוריקגעקומען אין ווילנע .אין ( 6291צוזאַמען מיט
ג .מייויל) מיטרעדאַקטאָר פון ,די ליטעראַרישע בלעטער' אין
װאַרשע ,און זינט  7291מיטאַרבעטער אין װאַרשעװער ,עקספּרעס".
אין  5291האָט ז .אַרױסגעגעבן אין ווילנע אַ װאָכנבלאַט פאַר טעאַ-
 טער און קינאָ א'נ ,די בימה" (דערשינען  61נומערן).ביים אָיְהייב פון צווייטן וועלט:קריג ,סעפּטעמבער  ,9391איז
ז .אַנטלאָפן פוֹן װאַרשע קיין ביאַליסטאָק ,דערנאָך זיך באַזעצט אין
ווילנע .געליטן גרויס נױיט ,געמאַכט עטלעכע נישט-געלונגענע
פּרואוון זיך אַרױסצוראַטעװען פון די נאַציס ,אָבער לסוף אומגע-
קומען אויף פּאָנאַר .אַזױ אויך זיין פרוי און טאָכטער .זיין זון איז
געבליבן לעבן אין סאָװויעטנפאַרבאַנד.
וועגן זיין לעצטט עפּאָכע און טראַגישן טויט ,שרייבט ש .קאַ-
טשערגינסקי אין ,ח,ורבן ווילנע":
,אַנטלאָפן אין  9391פון וואָרשע קיין ביאַליסטאָק און דער-
נאָך זיך באַזעצט אין ווילנע .ער האָט נאָך אָבער ניט באַוויזן
אַפילו זיך איינצואַרדנען אין זיין אַלטער היימשטאָט זילבורג
איז געבוירן אין  4881אין מאָלאָדעטשנע ,וױלנער קריי) ,װוי די
דייטשן זיינען אָנגעקומען ניט האָבנדיק קיין שום מיטלען צום
לעבן (זין גאַנצן פאַרמעגן האָט זילבורג איבערגעלאָזן ביי די
דייטשן אין װואַָרשע) ,שוין אין די ערשטע אַָקופּאַציע-טעג האָט
זילבורג געהונגערט .וויסנזיק שוין אַ ביסל פון גרױל ,װאָס די
דייטשן טראָגן מיט זיך ,האָט דער אַלטער שרייבער געזוכט מיט-
לען זיך צו ראַטעווען ,אָבער זיין עלטער און שװואַכער געזונט-
צושטאַנד ,װאָס איז געקומען צו אים צוליב די כסדרדיקע װאָנ-
דערונגען ,האָט פאַר אים אָפּגעהאַקט אַלע מעגלעכקייטן פון
לויפן זוכן וייטערדיקע רעטונג .ער איז געבליבן אין דער צויי
טער געטאָ ,אין דער געטאָ ,װאָס סיזיינען אַריינגעטריבן געװאָרן
טויזנטער ייד וועלכע זיינען שוין פון פאָרויס באַשטימט געווען
אויסגעמאָרדעט צו ווערן ער האָט זיך נאָך געפּרואווט ראַטעווען,
געפרואיוט באַהאַלטן זיך .געלאַזט מעלדן ינע באַקאַנטע אין
ערשטן געטאָ ,אַז ער בעט יי אַריבערצונעמען אים צו זיי .די
בלוטיקע מהומה האָט אַלע תחנונים פאַרשלונגען ,און אַ צע-
פּייניקטער ,אַ פון-קיינעם נישט באַמערקטער איז דער זעכציק-
יאָריקער שריפטשטעלער אַװעקגעשיקט געװאָרן אין גרויסן
ברודער-קבר אויף פּאַנאַרײ.
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{ לע קסיקאָן
.+

+

המר

יידישן

פון

-7י

,אָגבוך פון געטאָ" פאַרצייכנט ,אַז די
הערמאַן קרוק אין זיין ט
ביבליאָטעק ,וועלכע אַרבעט אונטער זיין אויפזיכט ,איז געװאָרן אַן
אמתער קולטור-צענטער ,און אַז ס'טרעפן זיך דאָרט אַלע ,װאָס זיי-
נען געווען קולטור-טוער און האָבן געהאַט וועלכע ס'איז שיכות צו
קולטור ,ליטעראַטור א .א .װו .עס קומען אויך אַ סך צו קריגן
באַשעפטיקונג ,ניט אַזױ צוליב דער באַשעפטיקונג ,װוי מען זאָל
ניט דאַרפן זיצן אין דער הייםּ ,און עס איז אויך וויכטיק .צו קריגן
אַ שיין .עס קומען שרייבער .בעטן זיך און וויינען .און ער רעכנט
:
י
אויס צווישן זיי אויך משה זילבורג.
,לעקסיקאַן פון יידישן טעאַטער' ,ניו יאָרק ,1391 ,ערשטער באַנד ,ז,577 +
,לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראטור ,,גיו יאָרק ,0691 ,דריטער
באַנד,

.

זו,606:400 .

ש .קאַטשערגינסקי ,, ---חורבן וילנע ,ניו יאָרק ,7 ,זז.391:291 ,
,אָגבוך פון װילנער געטאָ" ,ניו יאָרק ,1691 ,ז,18 .
הערמאַן קרוק  --ט

האַראַוויץ .,בער
{געב 71 .יולי  -- 5981אומגעבֿראַכט געװאָרן דורך די נאציסן

געבוירן

71

יולי

5981

אין װאַלד-

-דאָרף מיידאַן .,מזרח-גאַליצישע

קאַרפּאַ-

טן ,אין אַ משפּחה פון דאָרפסיידן .זיין
פאָטער האָט אין דער יוגנט אַ סך גע-
װאַנדערט איבער רומעניע .טערקיי ,פּער-
סיע .,גערעדט אַ סך שפּראַכן ,געהאַט א

צום צייכענען און געװוען אי
טאַלענט

נער פון די ערשטע יידן אין דער נאַפט-
אינדוסטריע אין זיין געגנט.
ה .האָט געלערנט יידישע למודים ביי
אַ לערער אין דער היים ,גלייכצייטיק באַזוכט אַן אוקראַינישע
פאָלקס-שול און אין  4191פאַרענדיקט די פּולישע גימנאַזיע אין
סטאַניסלאַוו ,גאַליציע .בעת דער ערשטער ועלט-מלחמה אין ה,
מאָביליזירט געװאָרן אין דער עסטרייכישער אַרמײ .זיך באַטײליקט
אין שלאַכטן און איז אויף אַ לענגערשע צייט קאָמאַנדירט געװאָרן
קיין ווין ,וואו ער האָט שטודירט אין אוניווערזיטעט מעדיצין און
אַלס מעדיקער געאַרבעט אין אַ לאַגער פון איטאַליענישע געפאַנ-
גענע ,דערנאָך אין אַ מיליטערישן שפּיטאָל אין ווין.

נאָך דער ערשטער וועלט-מלחמה האָט ה .אַ סך גערייזט איבער
פאַרשיידענע לענדער פון צענטראַל און מערב-אײראָפּע ,זיך פאַר-
נומען מיט לערעריי און די גאַנצע צייט געשריבן לידער ,פּאָעמעס.,

לעגענדעס

דערציילונגען.,
שפּראַכן,
ה .האָט איבערזעצט פאַרן יידישן טעאַטער סטעפאַן צווייגס
דראַמאַטיזאַציע פון דזשאַנסאַנס ,װאָלפּאָנע" (ד,ער טאַנץ אַרום
געלט") ,װאָס יאָנאַס טורקאָוו האָט אויפגעפירט אין פעברואַר 7291
אין קראָקעווער יידישן געזעלשאַפטלעכן טעאַטער ,וואו ה .איז
אויך געווען אַ מיטגליד ,די פּיעסע איז אין  9291אויפגעפירט גע-
װאָרן אין װאַרשע אין ,ווניט" און שפּעטער אין אַנדערע שטעט,

און אויך איבערזעצט

וועגן לעצטן באַמערקט זיגמונט טורקאָוו :

פון פאַרשיידענע

|

.

;דאָרט |אין קראָקע| פלעגט זיין אַן אָפּטער איינגיער בער
האָראָוויץ,

דער

טסעט

טער
די
יד

אימפולסיוער,

טעמפּעראַמענטפולער

מזרח-

גאַליציאַנער דיכטער און צייכענער ,דער באַזינגער פונם אוקראַ-
אינישן דאָרף און זיינע פּױערים  --די זעלבע ,װאָס האָבן אין

האַרט פאַר דער צווייטער וועלט-מלחמה האָט זיך ה ,.וועלכער
האָט זייער ליב געהאַט יידיש טעאַטער און אָנגעהאַלטן אַ נאָנטן

קאָנטאַקט מיט יידישע אַקטיאָרן ,זיך באַזעצט אין סטאַניסלאַוו .אין
די יאָרן  04-79291האָט ער דאָרט געלעבט אונטער דער סאָוויעטי-
שער אָקופּאַציע און איז דאָרט געווען ליטעראַריש טעטיק .לויטן
עדות-זאָגן פון  2געראַטעװעטע יידן ,איז ער אומגעבראַכט געװאָרן
( 2אָקטאָבער) הושענה רבה  ,2491צוזאַמען מיט  0009יידן אין
סטאַניסלאַו .לויט אַן אַנדערע ווערסיע איז ער דערהרגעט געװאָרן
זיורך היימישע פּויערים אין זיין געבוירן-אָרט מײידאַן.
מלך האַװיטש כאַראַקטעריזירט אים אַזױ אין מ,יין לעקסיקאָן"

|

|
|
(;)8291
יבער האָראָוויץ איז איינער פון די קראַפטפולע יידישע
פּאָעטן .ער זינגט הויך .זיין פּאָעזיע איז טומלדיק ,אַפילו די
שטילע טענער פון זיין ליריק זיינען זייער טומלדיק. .האָראָ-
וויצעס ערשטע לידער-בוך האָט געהייסן יפון מיין היים אין
די בערגי .ער האָט דאָס דאָזיקע ביכל זיינס קײנמאָל נישט
איבערגעזונגען .אָפּגעלאָזן דעם עכטסטן טאָן זיינעם און אים
{קיינמאָל מער נישט אָנגעכאַפּט צוריק .ער האָט איך געשריבן

מעשהלעך װעגן בעל שם .אַלין זי אױסגעטראַכט און אַלין
זיי אילוסטרירט און ערגעץ איז ער אונדז פאַרבלאָנדזשעט גע-
װאָרן אין די בערג ..ער נוצט אַ שפּראַך ,װאָס איז חצי גױיש,
פּאָלאָווױינע יידיש ..ער האָט אין זיך אַנטדעקט אַן אויסערגע-
וויינטלעך שטאַרקן צייכן-טאַלענט .ער איז אַ גלענצנדיקער פּאָר-
טרעטיסט און דאָס אַלײן האָט אים אַ ביסל צעטומלט; װאָס בין
איך? כאָטש דאָס איז נישט קיין נייעס ,אַז דיכטער זאָקן גלייכ-
צייטיק זיין מאָלער  --און פאַרקערט.
..האָראָוויץ איז אַ בן-יחיד געווען ,פרי דעם טאַטען פאַר-
לאָרן ,געהאַט אַ קאָמפּליצירט פאַמיליע-לעבן און ער איז זעלטן
אויסגעזעסן איף אַן אָרט ,זעלטן געשריבן דאָס האָט אים אַ
ביסל אָפּגעפרעמדט פון דעם גאַנג פון דער ליטעראַטור .ער איז
אַלעמאָל געווען וי אַ יאַסטריב ,וואָס פאַלט אַראָפּ פון דער
הייך ,מאַכט אָן אַ גערודער און הייבט זיך ווידער אויף.
בער האָראָוויץ דער מאָלער איז אַ קאַפּיטל פאַר זיך .אפשר

דאָס הויפּט-קאַפּיטל .גאַנצע ווענט האָבן מיר באַהאָנגען מיט זי
נע קאַריקאַטוּרן פון יידישע שרייבער אין ואַרשעווער ליטע-
ראַטן-פאַריין .אין די לידער איז ער פּראָסט און אָפּט רױ --
אין די צייכענונגען איז ער פיין און ראַפינירט און זייער ויציק.ער ברענגט אַרױיס דעם טיפסטן אויסדרוק פון די פּערזאָנע,
װאָס ער מאָלט .ער קען דִי מאָלערײ פון דער וועלט ,שרייבט
אַ ציקל לידער וועגן וועלט-באַרימטע מאָלער ,אָבער ער פאַר-
פולקומט זיך נישט אױף דעם געביט .ער נעמט די ועלט
שפרינגנדיק איבער בענק ,טינטערס און אָפּענע ביכער וי
 דעמאָלט אין זיין פריסטער יוגנט אין דער העברעישער שולע.אַזזי איז ער .ער קאָן נישט אַנדערש".
יצחק טורקאָוו-גרודבערג שרייבט:
ער איז געווען ממש אַ פרעסער פון שיינקייט ,אַ זויפער פון
|
ל!עבנספרייד .אויסערלעך  --אַ סלאַווישער טיפּ; אין טעמפּעראַ-

מענט  --:גיכער אַ ציגײנער; אין געדאַנקרגאַנג  --אַ געמיש

פון אור-קריסט מיט בעל ששס-טובישן חסיד; אי נאַציאָנאַלעראיינשטעלונג  --אַ הייסער ייד; אין דער פּאָעזיע  --ביי זיין
גאַנצער צעברויזטער פאַנטאַזיע און אָריגינעלער בילדערישקייט
 =--אַ:דערציילער; אין דער פּראָזע  --אַ ליריקער; אין צייכענען

די נאַצישע יאָרן בעסטיאַליש פֿאַרשניטן זיין יונג -לעבןי..
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לצדרושים
ער נאָך דאַן אָנגעפּראָפּט
פֿאַפּירן.

מיט

מיט

פאַרשיידענע

פּראַָיעקטן ,וי זיינע קעשעניעס

קינסטלערישע

איטער

פּראַָיעקטן;

שרייט און מאָלן  --אַ פילס-סצענאָר ,אַ ציקל פּיעסן .ער האָט
פיינט
ער

געהאָט

האָט

קליינעם

נישט

אָפּגערעדט
עיקר

איז

אויף

אירע

שוין

די כונה.

הונדערט -קילאָדיקן
טנסטער

און קינסטלער;
אין

דער

צו פאַרענדיקן

ווע

פליגלען

צווישן

פאַרנעם.

געדולד

אױב

פיעסן,

אַ פֿאָעמע?

דער

אימפּעט,

פלעגט
גוף,

װי

ער

איז

אַ גרעסערע

--

דאָס

אן

טאַקע --

איז

אַרומשוועבן

פַעדערל.
א

דער

די אַזױ פסיכיש צעשפּאָלטענע
און זיכער

יידישער

--

די צום

שריבער

א ציקל.

מיינסטן

משפחה

פון

אי,

דערציילונג,

גאָרנישט.

דער

די פֿאַנטאַזיע.
זיין

מיט

כמעט

אפשר

צעשפּאָל-

יידישע

שריבער

קינסטלערנאָטור
צויען

מלחזמהדיקן

פוילן",

,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער  ,ניו יאָרק  ,1391ערשטער באַנד ,ז.685 .
לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור ,גיו יאָרק ,0691 ,דריטער
:
באַנד ,זו,76"56 .
מלך ראַװיטש , --מיין לעקסיקאַן" ,מאָנטרעאַל ,5491 ,זו46:26 .
יאָנאַס טורקאָװּ , --פאַרלאַשענע שטערן ,,בוענאָס איירעס ,2591 ,באַנד
איינס ,זז ,202 ,151 .באַנד צװיי ,ז.072 .

תקופה ,,בוענאָס איירעס,1691 ,

זיגמונט טורקאָװ , --די איבערגעריסענע
ז.701 .
,ויף מיין װעג ,/בוענאָס איירעס ,4691 ,זו,37-07 .
יצחק טורקאָװ-גרודבערג ,א

זאַװאַדזקי ,דוב
{געב 22 .יוני  -- 8881אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן  22יוני  8881אין לעמבערג,
גאַליציע.
אַ פידלער און קאָמפּאָזיטאָר,
אין זיין אױטאָביאָגראַפיע שרייבט
ער ,אַז אין  0291-9191האָט ער ,צואַ-

מען מיטן קאָמפּאָזיטאָר חנא װאָלפסטאַל,
זיך באַטײליקט אין אַ יידישן װאַריעטע
אין לעמבערג און אָנגערעגט פון די טע-
נות פון אַקטיאָר סעם שילינג ,אַז די
אַקטיאָרן וװוערן עקספּלאָאַטירט ,העלפט
ער צוריק באַנײיען דעם ,גאָלדפאַדען-אַרטיסטן-פאַריין" .וועלכן
גרשם באדער האָט געגרינדעט אין  .8091דער פאַריין איז שפּעטער
פאַראייניקט געװאָרן מיטן יידישן אַרטיסטן-פאַריין אין װאַרשע.
אין אָקטאָבער  0291איז ז .אָפּגעפאָרן קיין פּאַריז (דיר-- .
בלומענטאַל) ,וואו ער האָט די געלעגנהייט זיך צו באַטײליקן אין
די פאָרשטעלונגען פון מאַלי פּיקאָן  --יעקב קאליך און פאָרט מיט
זי אין  1291קיין וין .דערנאָך האָט ער ,צװאַמען מיט פּריזאַ-
מענט ,מעסטל ,דרייקורס ,פראַנצאָס ,פרל .געלבער א.א .געגרינדעט
די חברים-טרופּע ,האור" פאַר טשעכאָסלאָװאַקיע ,וועלכע האָט
עקזיסטירט אַנדערהאַלבן יאָר און איז אונטערשטיצט געװאָרן פון

דער רעגירונג .צוליב אינערלעכע

סכסוכים,

איז די טרופּע זיך

צעפאַלן און פראַנצאָס האָט ,אויף דער קאָנצעסיע פון ,האור" ,גע-
פירט אַ שכירות-טרופּע (מיט דער פאַמיליע שטראַמער) א'ג ,הבי-
מה" .אין  5291האָט ז .ווידער געגרינדעט אַ  יידישן שױישפּילער
פאַריין",
אין אונדזער אַרכיו געפינען זיך צוויי פּאַרטיטורן ,איכ האַס די
וועלט ,איכ האַס" ,פאַר פּיאַנאָ און געזאַנג פון בערנאַרד זאַװאָדזקי,
און אַן אָװערטור פאַר פּיאַנאָ צו ד
,י קליאַטשע" פון ב .זאַװאַדזקי,

באַנר
אויף

אַ פאַטאָגראַפיע

מיטווירקן

אוֹן שאַפן

זיינע

מוזיק,

האָט ז .אָנגעשריבן

װאָס

איך

רעגיסטריר

,אַ חוץ
ניט,

מיין

ווייל מיין

וועג פירט צום פאָלקס-ליד ,איז די פאָרשונג אין דעם ענין".
א .מייזעלס כאַראַקטעריזירט אים אַזױ:
..,דוב זאַוואַדזקי איז געווען אַן אמתער ;באָהעםי ,זיך גע-
טיילט מיטן לעצטן ביסן מיט יעדן וועלכער האָט נױיט געליטן
ער איז געוען אַ מענטש פול מיט ויסן .עס איז נישט געוען
אַ בוך אָדער אַ טעמע .אַז זאַװואַדזקי זאָל נישט שעהןלאַנג זיך
קאָנען פלפול .ער איז געװוען אַ וואַנדערנדיקע ביבליאָטעק ,אַ
לעבעדיקער לעקסיקאָ.
'סירוב זיינע יאָרן האָט ער פאַרבראַכט אין ווין ביים יידיעזן
טעאַטער אַלס פידלער .ער האָט זייער פיל געהאָלפן אין דער
מיטגרינדונג פון דער ,פרייע יידישע פאָלקסבינע" אין ווין
דורך דעס רעזשיסער יצחק דייטש ..די לעצטע יאָרן האָט ער
פאַרבראַכט אין פּאָריז ,און דאָרט האָט ער געשאַפן די מחיק
צו מענדעלעס אקליאָטשעײ" ,וועלכע איז געװאָרן אויפגעפירט
פון רודאָלף זאַסלאָווסקי און האָט געהאָט אַ גאָר גרוין קינסטלע.-
רישן דערפאָלג.
אַ שטילער ,רויקער און באַשײדענער מענטש איז ער געווען,
אַ מאָדערנער באָנטשע שוױיג" .ער האָט קיינמאָל נישט גע-
פאָדערט ,גענומען דאָס לעבן װוי עס איז צו אים געקומען זיין
אויפגאַבע אין לעבן איז געווען צו לערנען אַנדערע ,זײי צוֹ
ברענגען וויסן און קולטור,
איך

זע איס

פאַר

מיינע

אױגן

װוי ער

קאַמער און עס
דערקלערט דעם
פון דעם משחית.
פון אונדז אַװעק,
ש .צ.
א .מייזעלס  --דוב זאַװאַדזקי ע ה, ,אונדזער

שטײט

אין דער

גאַז-

אַרט אים נישט דער טױט .ער שטײט און
גמעכאַניזס" פון די גאַזירערלעך ,דעם מקור
אָט אַזױ בין איך זיכער ,איז אַ הויכע נעומה
אומגעקומען אויף קידועם השם".
טעאַטער שפּיגל  ,לאָנדאָן,

אָפּריל ,6491

נאַלדבערנ ,לילי
{ג
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געבוירן  .2191געשפּילט אין יידישן
מלוכה-טעאַטער אין באקו ,הױפּטשטאָט
פון דער סאָוויעטישער אַזערבײידזשאנער
רעפּובליק- ,
ווען מ'האָט ,בעת דער צווייטער וועלט-
מלחמה ,צעטיילט די יידישע אַקטיאָרן
צװישן די יידישע טרופּעס אין וילנע
און ביאַליסטאָק ,איז זי ,צזאַמען מיט
איר מאַן ,דעם שוישפּילער יעקב יאַשאַ)
בערגאָלסקי ,אַ -4יאָריק מיידעלע ,סוסאַנאַ,
ון אַ נאָר-װאָס געבוירן קינד ,אָנגעקומען אין ביאַליסטאָק .אַ ביסל
שפּעטער ,ווען די סאָװויעטן האָבן געגרינדעט אַ יידיש מלוכה-טעאַ-

טער אין ווילנע ,זיינען זיי אַהין אַריבערגעפירט געװאָרן .די נאַציס
האָבן זיי ,בעת דער אָקופּאַציע ,דעפּאָרטירט אין דער געטאָ .די
קינדער זיינען פאַרברענט געװאָרן אויף אַ שייטער אין דער אָנ"
וועזנהייט פון די עלטערן .ג .האָבן די נאַציס אוױיסגעשטאָכן די אויגן
איידער זיי האָבן איר אומגעבראַכט ,און דער מאַן איז ,נאָכן פּרואוון
שטעלן אַ װידערשטאַנד די נאַציס ,אויך דורך זיי אומגעבראַכט
|
געװאָרן.
ש .צ .פון יונה

ראַדיגאָן.

,ורבן װילנע ,ניו יאָרק ,7491 ,ו,222 .
ש .קאַטשערגינסקי  ---ח

ר
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לעססיקאָן

ט
עאַר
פֿון יידישן ט ע

שטערן ,ישראל
| {געב .יוני  -- 4981אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס)
געבוירן יוני  4981אין אָסטראָלענקא,
לאָמזשער געגנט ,פּױלן ,אַלס זון פון אַן

אָרעמען מלמד און אייניקל פון אַ סופר.
געלערנט אין חדר ,דערנאָר אין די ישי-
בות פון לאָמזשע און סלאָבאָדקע אין אין
אַ קיבוץ אין װאַרשע .געווען אַ פאַרקאָב-
טער מוסרניק ,געפּלאַנט צו װערן אַ ראַ-
בינער ,דערנאָך זיך אָנגעהויבן אינטערע-
סירן מיט ליטעראַטור .בעת דער טרשטער
וועלט-מלחמה געלעבט אין ווין און דאָרט,
אַלס רוסישער בירגער ,אינטערנירט געװאָרן אין אַ געפאַנגענלאַ-
גער 7191 .צוריקגעקומען אין פּױלן און אין  9191דעביוטירט מיט
לידער אין ,דאָס פאָלק" אין באַלד געצויגן אויף זיך דעם אויפ-
מערל .שפּעטער געװאָרן איינער פון די חשובסטע יידישש דיכטער

אין פּױלן,

|

אויסער אַ גאַנצע ריי עסייען און ליטעראַריש:קריטישע אַרטיק-
לען וועגן קונסט-פּראָבלעמען ,האָט ש .אויך (צזאַמען מיט מאַרק

,ײילאָק" פאַר דער ,ווילנער .
ראַקאָווסקי) איבערזעצט שעקספּירס ש
טרופּע" ,װאָס איז דורך איר געשפּילט געװאָרן אין פעברואַר ,9291
וועגן זיין איבערזעצן שעקספּירס ,שיילאָק" פאַר דער ,ווילנער
טרופּע" ,שרייבט דר .מ .ווייכערט אין זיינע זכרונות:
 ..,װען כיהאָב באַשלאָסן אויפצופירן די פּיעסע אין דער
װױלנער טרופע" ,האָב איך קודם כל געמוזט מיך אַרומזען וועגן
אַ פּאַסיקער איבערזעצונג .באַשטעלט האָב איך זי ביים פּאָעט
ישׂראל שטערן ,נאָר אַזױ װוי ער האָט נישט געלייענט שעקספירן
אין אָריגינאָל ,האָב איך אציוםויפגעפאָרט מיט דעם פּראָפּע-
סיאָנעלן איבערזעצער מאַרק ראַקאָווסקי .יעזן אַקט האָבן מיר
גלייך נאָכן איבערזעצן געלייענט אויפן קול און בודק געווען די
סצעניששקייט פון דיאַלאָג ,פאַריכטנדיק װאָס מען האָט געדאַרפט".
נחמן מייזיל כאַראַקטעריזירט אים אַזױ:
און עס האָט זיך דערוייל אַריינגערוקט |אין ליטעראַטן
פאַריין| ישראל שטערן  --מיט אַן אַלטן אָפּגעריבענעם מאַנט?
אין די ווינטער-חדשים ,אָדער מיט אַן אָפּגעפאָרענעם אָנצוג אין
די זומער-טעג ,און אין די קעשענעס  --צייטונגען ,ביכע.
בראָשורן ,צעקנייטשפע װי זיין אָנצוג ,און אָפּגעריבענע .און
פאַרװאָקסן ,טעג און װאָכן זיך נישט ראַזירט ,מיט שיך לאַנג
נישט-געפוצטע ,מיט די שיך-בענדלעך צוויפגעקניפּט ,האָט
ער טרויעריק געוואָרפן בליקן אויפן עולם ,װוי ער װאָלט אַהען
צום ערשטן מאָל געקומען פון אַן אַנדער וועלט .אויך ער פלעגט
אָפּט שרייבן פון אויבן ,אויפן פּאָדיום ,זיינע אַרטיקלען אויף די
שזאָלע לאַנגע פּאַפּיר-פּאָסן ,מיט זיין למדנישן כתב און סטי?
און אינהאַלט .ער איז לעצטנס געװאָרן פרום ,האָט ער זיך גע-
װאַשן און געגעסן אַ קרופּניק מיט אַ טרוקן שטיק? ברויט".
און מלך ראַװיטש כאַראַקטעריזירט אים אַזױ אין ,מיין לעק*
|
סיקאָן":

ער האָט אַ נייגונג צו פעטלייביקייט  --ישראל שטען --

אָבער דאָס איז אַזאַ מין קבצנישע פעטליביקייט ,װאָס מאַכט אַ
מענטשן נאָך קבצנישער אויסזען וי ער איז אין דער אמתן
דאָס פּנים שטערנס איז אַ פנים פון אַ פעטלייביקן ייד ,נאָר בייז"
לעך פּאַרשפּיצט .ער לאַכט זעלטן און האָט כסדר טענות צו זיך
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און צו דער וועלט.. .אָן אַ פאַרואָס טרויערט ער און לעבט מיט
אַ דאַרער שקאָרינקע און דאַונט האַלבע טעג און די אַנדערע
האַלבע טעג לערנט ער אין בתי מדרשים .ער איז אַ פאַרבלאָנד-

זשעטער אין דער ליטעראַטור און אין דער ליטעראַרישער סבי"
בה און ער איז נאָך מער אַ פאַרבלאָנדזשעטער אין דער חסידישער
סביבה .אין אונדזער סביבה איז ער צופיל מוסרניק און ביי די
מוסרניקעס איז ער צופיל ליטעראַט און קיין פאַמיליע האָט ער
נישט .עפעס האָט ער געהאַט  --זאָגט מען  --אַן אינטימע אי
בערלעבונג ,װאָס האָט איבערגעלאָזן אַן אייביקע וואַנד אין זיין

לעבן ,אָן אומהיײילבאַרע וואונד ,און דעריבער קומט ער אַזױיפיל
אָפּ.. .אין צו די אַלֶע צרות קרענקט ער אָפט ,ליידט פון אינער-
לעכע חולאתן ,וװערט אָפט געשװאָלן װי אַ באַרג.. .אין די
געשפּרעכן מיט די חברים ואָרטשעט ער ביז ,נאַר צאַרט וי
אַ דינער אינסטרומענט פון זעלטענער פאַרב און זעלטענעם קלאַנג
און זעלטענער פּאַעטישער פיינקייט רעדט ער אין זיין פריי-
:
מערזיקער פּאָעזיע.
כאָטש ער האָט פיינט דאָס ששרייבער-פאַך ,האָט ער נאָך מער
פיינט אַלע אַנדערע פּאַכ ,און ער קאָט גאָר קיין שום פאַך
וִישט ,אַפילו נישט קיין מלמד ,כאָטש זיין פאָטער איז אַ מלמד
געוועזן .אַרבעטן ,אַרבעט ער קיינמאָל נישט ,און כאָטש ער האָט
נישט קיין פּאַמיליע ,מוז מען דאָך פאָרט עפעס עס הונגערט
ער טאַקע ,און ער איז בייז פאַרװאָס ער הונגערט און ער איז
בייז פאַרװואָס ער איז בייז... .שטערן װאָלט ועלן ,אַז אַלע זיינע
קאָלעגן-פּאָעטן זאָלן זיין אַזעלכע לא יוצלחס וי ער ,און טאָמער
נישט ,פאַרדעכטיקט ער ,באַלײידיקט ער.
.ער איז אַ מענטש פון אַ סך יידישן וויסן און נישט וױיני-
קער אַלגעמײנעם וויסן .מען איז אָפּט פאַרוואונדערט פון די פיינע
פרעמד-ווערטער ,װאָס ער נוצט אַָזױ פריי און ריכטיק .אין דער
צייט ,װאָס עס איז אָנגעגאַנגען דאָס פּאָרן אויף פאָרלעזונגען
אויף דער פוילישער פּראָוינץ ,װאָלט אױיך שטערן געקאַנט
דערביי פּאַרדינען ,האָט ער אָבער פיינט דאָס פּאַרדינען און זאָגט
אָפּ איין איינלאַדונג נאָך דער אַנדערער ,וייל ער פאָרט נישט
אוםס שבת און וויל נישט ,אַז מען זאָל פאַרקויפן בילעטן אױיף
זיינע פאָרלעזונגען אום שבת .און די אַלע פאָרלעזונגען קומען
דוקא פאַר נאָר אום שבת .אָבער אַז עס גייט נישט אין פאַר-
דינען ,וועט שטערן פאַרן און שרייבן אום שבת .דער עיקר איז
דער להכעיס צו זיך און צו דער וועלט .און ריידן האָט מען אים
דוקא ליב צו הערן ,וייל ער רעדט אינטערעסאַנט און באַגײיס-
טערט און זאָגט עפּעס ,און רעדט מיט אַ ניגון װי אַ מגיד ,הייבט
זיך אַלץ העכער און העכער אין די עולמות העליונים און דער
עולם מיט אים ,און רײידן האָט ער ליב דער עיקר וועגן פרצן
און עס איז קלאָר ,אַז אַפּילו פרץ אַלין װאָלט הנאה געהאַט פון
אַואַ מין חסידישן ריידן וועגן אים .באַשטעלט מען ביי שטערנען
אַן אַרטיקל איף אַזאַ און אַזאַ טשעמע און דער אַרטיקל זאָל זייו
אַזױי און אַזױ לאַנג און זאָל זיין פאַרטיק דעמאָלט און דעמאָלט,
ברענגט ער אָפּ דעם אַרטיקל אָדער מיט אַ ואָך פריער אָדער

מיט אַ װאָך שפּעטער ,און נישט אויף דער טעמע ,ואָס מען האָט
באַשטעלט ,און נישט די גרים ,וואָס מען האָט געבעטן  --און
דערצו איז ער ביז.
נאָר דאָס געטאָ האָט אים געפעלט אַלס ראַס צו זיין גאַנצן
אומגליקלעכן וועזן ,און דערצו שווער קראַנק זיין אין געטאָ,
האָט ער עס.. .און אָט אַזױי איז ער איינער פון די צאַרטסטע יידי-
שע דיכטער ,װאָס האָט קיינמאָל זיינע לידער אין אַ ביכל נישסט
2802

קסדושים
אויפגעזאַמלט און נישט געלאָזט ,אַז אַנדערע זאָלן עס טאָן".
,תבים פון געטאָ":
עמנואל רינגעלבלום שרייבט אין זיינע כ
גישראל שטערן ,דער שטילער ,באַשײדענער דיכטער ,דער
אמתדיקער ליוניק ,האָט בשעת דעו איצטיקער |צוייטער
מלחמה

װועלט|-

זיין ברודער,

אַ סך געשאַפן

וי עס האָט

מיר

האָט ער זייער אַ סך געשריב .דער שטילער

האָט נישט געוואוסט וי אַזױ אַרױסצובאַקומען
פאַר זיך .ער

פּעקלעך

געהונגערט.

ער

אינטעליגענץ
געליטן

טים

האָט

אױף

איז אַרומגעגאַנגען
געוװינט

לֶעשנע
די

הונגער.

אַ פריואַטע

שאַפן

פאַר

שטיצע
וי

שטיל

אין אַ פליטיס
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יסיא

גייט אַָרום אַ געשװאָלענער
געזאָרגט

איבערגעגעבן

און צװאַמען

און שפֿיײז"
אַ טױב

פונקט
מיט

אַנדערע

דירה,

אַריבערגעטראָגן

אַ בעסערע

און

דערנערונג

דעס

אים

פַּלֵיי

אַז שטערן

מען האָט פֿאַר אים
אַהין

א

פאַר דער

האָבן זיך דערוואוסט,

פאַר הונגער.

שטערן

גע

דיכטער,

אַ האַלב-פאַךר-

חלשטן געראַטעוועט פון טויט.
עס איז געקומען די ליקווידאַציע אַקציע פון די װואַרשעווער
ייד ישראל שטערן באַהאַלט זיך אין דעם שאָפּ פון האָפּמאַנען
אַ לאַנגע צייט געלינגט אים צו האַלטן זיך אױף דער אויבער-
פּלאַך .בששעת איינער פון די צאָלרייכע סעלעקציעס ,ווערט שטערן
צוגענומען אויפן אומשלאַג-פּלאַץ און פון דאָרט קיין טרעבלינקא.
זיינע כתביס זיינען צוזאַמען מיט אים פאַרשוואונדן
..צװזאַמען מיט די יידישע שרייבער ,מאָלער ,קינסטלער
א .א .זיינען אונטערגעגאַנגען ריזיקע קולטור ווערטן וואָסם זי
נען פאַרפאָלן אויף אייביק .גלייך וי עמעץ איז צוגענומען גע-
װאָרן ,האָבן די שכנים זיך אַריינגעריסן אין זיין דירה און גע-
מאַכט פון אַלץ אַ תל. .די נישט-נייטיקע מעבל האָט מען פון
די העכסטע שוטאָקן געוואָרפן אין הויף ,ביכער ,בילדער ,כתב-
ידן האָט מען אַרױסגעװאָרפן אויפן הויף און דערנאָך אָדער
אַרױסגעוואָרפן מיטן מיסט אָדער פאַרברענט אין מיטן הױף.
אוצרות

גאַנצע

ספרים ,בילדער

פון יידישע

זיינען

אדג.

אַזוי

אַרום פאַרניכטעט געװאָר .איף אַזאַ אופן זיינען פאַרניכטעט
געװאָרן די כתבים פון ש .גילבערטן ,װאָס האָט כסדר געשריבן
בשעת דער מלחמה און דוקא אויף אַקטועלע טעמעס .דאָס זעלבע
איז

אויך

מיט

געשען

ישראל

שטערנס

שאַפונגען

מלחמה".

בשעת

דער

|

און רחל אױיערבאַד שרייבט:

;דער דיכטער ישראל שטערן איז נישט שולדיק אין דעם,
װאָס ער האָט זיך נאָך געהאַלטן אַ שטיק צייט בעת דעם גירוש.
ער האָט שוין מיט אַ האַלב יאָר פריער געהאַט כמעט זיין טויטן-
גאַנג

פאַרענדיקט.

במנוחה

געװואָרן

געווען געשטאָרבן

געשװואָלן

פאַר

מיט די קלענערע

הונגער

און געװאָלט

ליטעראַרישע

קבצ-

נים באַגלייך-מיט הערששעלען ,טשיבוצקין ,וױינטרויבן .ער װאָלט
געווען אַוועק פון דער וועלט שין מיטן ערשטן מנין ,צװאַמען
מיט די ייד װאָס האָבן אָנגעפילט די ברידער-קברים פאַר
הונגער און פאַר נויט ,פאַר טיפוס און אַנדערע געטאָ-קראַנקײ
טן .האָבן מיר אים ניט געלאָזט ,יוסף קירמאַן און איך .אַרױס-
באַקומען

פאַר

אים

געלט

און

היילמיטל

פון דער יידיעוער אַליינהילף; מיט כלעריי
אים

פון

הונגער

אַ פיל ערגערן

געשויר,
יידיעשן

כדי

ער

און

שפּייז-פּראָדוקטן

מיטלען אַרױסגעשלעפּט

זאָל קאָנען

אומקומען

מיט

מאָסן -טױיט.

ביז גאָר אינטערעסאַנט איז געווען אין געטאָ דער ניער
גלגול פון ישראל שטערן ער האָט געשאַפן אין געטאָ אַ סך לֵיי

באַנד
דער

אַקטועלע

אויף

טעמעס,

דער

אָבער

איז

עיקר

געווען

זיין

פּאָעטיש-פילאָזאָפישע תורה שבעל פּה װאָס ער פלעגט דרשונען
די ,ליטעראַרישע

אויף
פירט

ביי זיך אין ,קיך"

מענטי.

געווען

סעודותןי,

י .מ .אַפּעלבױים

פאַר די רעליגיעזע

זיין ברענענדיקן
רע

שלוש

װאָס

עזטימונגען

האָט איינגע-

עס

פון רעדאַקציע
ששטערן,

פון ישראל

גייסט,

איז די אויסטערלעשע

אַ מעכטיקע

אינספּיראַציע-קוואַלײ.

ימאָ-
פאַר

געטאָ-אַטמאָספע-

ז .רייזען ' --לעקסיקאַן פון יידישע ליט ,",װילנע ,פערטער באַנד,
,יין לעקסיקאָן" ,מאָנטרעאַל ,5491 ,זו.752-552 .
מלך ראַװיטש  --מ

נחמן מייזיל , --געװען אַמאָל אַ לעבן' ,בוענאָס איירעס ,1591 ,ז,312 .
מיכאל
,5

עמנואל

וייכערט
,0

-,2

רינגעלבלום

זז,65 .

,זכרונות',

תליאביב,

צװײיטער

באַנד,

,80

זז,21 .

,1691
;

--

,כתבים

פון

געטאָ",

װאַרשע,

,3691

|

באַנד

צװײ,

,4812381

פראַנקענטאל ,מ .ומרדכי-נחן
{|געב 32 .אױיגוסט  -- 3981קרבן פון די נאַציס}

אין זיין אױטאָביאָגראַפיע שרייבט ער:
,געבוירן יא אלול  3981אין ראַדאַט,
(פוילת .שטאַמט פון אַ מיוחסדיקער ,חטי-
דיש-רייכער פאַמיליע .דער פאָטער זי"
נער ,ברוך הירש ,איז אַ גרויסער בן
תורה ,אַ שיינער פרומער ייד .די מוטער,
ליפטשע ,איז געווען אַן אינטעליגענטע
פרוי ,זײיער אַ קלוגע און אַ גוטע איידע"
לע נשמה( .פריצייטיק געששטאָרבן74 .
יאָר אַלט געווען) .זי איז געווען אַ טאָפ-
טער פון גריסן נדבן און גביר יוסף לאַנדױ זיל (אַ האַלבע שטאָט
רְאַדאָם האָט געלעבט פון אים) ,האָט געטאָן די גרעסטע שידוכים
אין פּױיק .די פאַמיליע באַזיצט אַ יחוס-ברוה װאָס ציט זיך
אַזש פון דוד המלך.
{פן| זיענדיק אַלט  01יאָר ,האָט דער פאָטער זיינער מיט

דער פאַמיליע איבערגעצויגן זיך נאָך לאָדזש .זיין ערשטע דערד-
ציונג האָט ער באַקומען אין חדר .שפּעטער האָט זיך אָבער
אַרױסגעויזן ,אַז דער בחור שטיגט איבער אַלע זיינע מלמדיב,
און ער איז אַריבער צו אַ ספעציעלן רבי ,װאָס האָט נאָר מיט
אים אַליין געלערנט .אַזױ איז ער געװאָרן אַ תלמיד פון פאַר:
שיידענע גדולי תורה ,דערנאָך געשמט אַלס עלוי ,געווען זייער
פרום ,איינער פון די גערער חסידים ,מיטאַמאָל קומט פאָר אַ
גייסטיקע איבערקערעניש אין זיין לעבן ער הייבט אָן צו לייע-
נען טרייף-פסול ,ריאיז קאַליע געװאָרן .גלייכצייטיק ווערט ער
עקסטערן ,גרייט זיך צו באַלײגן עקזאַמען איף  4קלאַסן אין
דער רעגירונגס-גימנאַזיע ,נאָר סיאיז נישט געקומען דערצן
צוליב די שטערונגען מצד די עלטערן דערוױיל לערנט עד"
זיך וייטער ביי פּאַרשיידענע לערער וועלטלעכע למודים און
שפּראַכן.
די ערשטע זאַכן געשריבן אין העברעיש .דאָס איז וזיינען|
געוועו לידער אין פּראָזע ,אָבער זיי זיינען קיינמאָל נישט גע-
דרוקט געװאָרן .זיי זיינען פאַרניכטעט געװאָרן .שפעטער נעמט
ער שרייבן יידיש .מיטאַמאָל באַקענט ער זיך מיטן יידישן דראַ-

מאַטיקער מאַרק אַרנשטײן ,וייזט אים אַ מאַנוסקריפט.

יענער

אט
טי

2503

2504

לעססיסאַן
אָנערקענט

אין אים אַ

פון יירישן

טאַלענט און גיט אים צו מוט צזויין

טיילמאָל מיט חחק ,אָבער נאָר הינטער זיינע אױיגן בטבע אַ
וווילער בחור ,זײיער אַ באַלעזענער ,אַ גוטמוטיקער ,אַ האַרצי-

ווייטערדיקער אַרבעט.
שרייבט ער אָן גאזַי ,אשַרייבערײ ,סצענישער ויץ
2
אין  1אַקט ,װואָס ווערט אויפגעפ ירט דעם  42פעברואַר  2191אין.

טיקער

בעל

מחשבוז

שרייבט

=

געווען זיינע יוגנט-חברים הערץ גראָסבאַרד און זלמן זילבער-

צווייג .זייענדיק אויפגעוואַקסן צזאַמען מיט זיי ,האָט ער בשום
אופן זיך ניט געקאָנט צוגעוװוינען צום באַשלוס ,אַז ער קאָן
ניט צוקומזען און דערגיץ לכל הפּחות צו זייערע דערגרייכונגען
אויפן קינסטלערישן געביט .שלוס מאַכנדיק מיטן געדאַנק ,אַז
שפילן אױף דער בינע ,וי גראָסבאַרד און טיילווייז זילבערצווייג,
איז ער לחלוטץן נישט צגעפּאַסט צוליב זיין נידריקער פינור
און פישוטשעדיק קו? ,האָט ער באַשלאָסן זיך ווידמען דער דראַ-
מאַטורגיע .די טעמעס פון זיינע פיעסען ,לירוב אײנאַקטערס,
זיינען געווען מאָדנע און נאָך מאָדנער די פּראָזע און די אַנטוויק-
לונג פון די סחשעטן דאָס מערקוירדיקסטע איז געווען ,ואָס

אַ פּאָר װואַרעמע.

ווערטער .ער ענדיקט, :דאָס ביכל וועט זיכער אַרין אין אָרע-
מען רעפּערטואַר פון די יידישע דראַמאַטישע חברות" .פון זע-
מאָלט אָן וװערט דער שלאָפּלאָזערי געשפּילט כסדר איבעראַל
מיטן גרעסטן דערפאָלג.
ידעם  41סעפטעמבער  2191ווערט אין לאָדזשער ,סקאַלאַײ-
טעאַטער אויפגעפירט אונטער דער רעזשי פון מחבר לעב קינ-
דער" (קאָמעדיע אין  1אַקט) און ,סיאיבערגעריסענע ליד" פון
ע .ארזשעשקאָ ,יידיש .מ .פ,
דעם  3אױגוסט  8191ווערט דורך איס געגרינדעט (צוזאַמען
מיט י מ פליאט און דער לוסטיקער פעסימיסט) דער ידיעם
קינסטלערישער מיניאַטור אדי לצים"| ,פּאַר וועלכן} ער
שרייבט אָן עטלעכע ספּעציעלע נומערן .אין דעם אױבנדער-
מאָנטן טערמין קומען פאָר אין סקאַלאַי צויי פאָרעשטעלונגען
ביי פול-געפּאַקטע הייזער.
דעם  21יולי  9191ווערט אין ,סקאַלאַי-טעאַטער אויפגע-
פירט זיין ערשטע דראַמע אין  3אַקטן ,די לעצטע מינוט"
וזשבון הנפש) מיטן אָנטײל און רעזשי פון מ .ד .ואַקסמאַןײ.
פ .האָט אויסערדעם געשריבן און אָפּגעדרוקט די אינאַקי
| טערס ,ס'לעבן רופט", ,די האָפנונג" ,און די דריי -אַקטיקע דראַ-
מאַטישע פּאָעמע ,נאַכט-שאָטנס" ,װאָס איז אויך ,פון מאַנוסקריפּט,
איבערגעזעצט געװאָרן אויף פּויליש פון יאַן זאַנדמער .פ .האָט אויך
איבערזעצט ,קינדער-ליבע" ,א קינדער-פּיעסע פון אָר-אָט, ,די
דעביוטאַנטין" פון ז .פּשיבילסקי און איבערזעצט און באַאַרבעט
פאַר דער בינע עליזאַ אָרזשעשקאָס ראָמאַן ,מאיר עזעפאָוויטש"
אַלס פּיעסע אין  5אַקטן ( 6בילדער) מיט אַן עפּילאָג .אויסערדעם
האָט ער א'פּ מ .פ"ל און מאָטל פיל געדרוקט קלענערע זאַכן אין
,אָמענט", ,מאָרגענבלאָט", ,פאָלקסבלאָט"
;קרומען שפּיגל" פון מ
,רײיטאָג".
און פ
אין  2291האָט ער אַרױסגעגעבן אונטער זיין רעדאַקציע דאָס
ערשטע העפט פון ,דער געדאַנק" ,העפטן פאַר ליטעראַטור און
טעאַטער.
שפּעטער האָט פ .זיך אַריינגעווארפן אין געזעלשאַפטלעכער
אַרבעט ,באַזונדערס אין דער ,פאָלקספּאַרטײ" .ער האָט אויך אָנ"
גײהויבו אדויסגעבן אַ מין לעקסיקאָן פון לאָדזשער יידישע גע-
זעלשאַפּטלעכע עסקנים ,און נאָנט פאַרן אױיסבראָך פון דער צויי"
טער וועלט-מלחמה ,אַ חודש-זשורנאַל ,גרינע בלעטער".
זלמן זילבערצווייג כאַראַקטעריזירט אים אַזו:
יאיינער פון די אינטערעסאַנסטע טיפן איפן לאָדזשער
קינסטלערישן פאַרנאַס .,און אפשר אױף דער גאַנצער וועלט
איז געווען מאָטל פראַנקענטאָל .ער איז געווען גװואַלדיק פאָ-
פּולער אין שטאָט .מען האָט זיין נאָמען דערמאָנט מיט אַ שמייכל,

בעת

ער האָט גערעדט

ועגן אָדער אַנאַליזירט אַ ווערק פון אַן

אָריגינעלן יידישן שרייבער אָדער פון אַן איבערזעצט וערק,
איז ער געווען זײיער לאָגִיש ,קלאָר און שכלדיק ,און מען האָט
געקאָנט פיט וי ער באַנעמט דאָס װערק און פלעגט דערבי
אַרויסברענגען אינטערעסאַנטע באַמערקנגען ,אָבער וען ער
האָט טלֵיין עפּעס אָנגעשריבן ,איז אין אים פאָרגעקומען אַ מאָ-
מענטאַלע ענדערונג .זיינע װערק זינען געווען אַ געמישש פון
מל
יצה מיט אומלאָגיק ,און נאַטירלעך האָט מען זי אױף דער
בי
נ
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ניט אויפגעפירט ,אױסער בעת געויסע אליבהאָבערײ-
פ
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דיענדיק אָבער להוט צו זען זיין נאָמען גע-
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,
בפרט װען די פריער-דערמאָנטע קאָלעגן פלעגן אָפט
עפנטל
עך דערמאָנט וװערן ,פלעגט פראַנקענטאַל טײלמאָל זיך
אַליין
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ש
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ּ
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ן
דורך געבן אַן אַנאָנס אין צייטונג ,אַז ער

(גרייט אדי
און די פיעסע זיינע אויפצופירןײ ,און דערמיט פלעגט
ער זיין
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י
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?
באַרױקן זיין גלייבן אין זדינע פעיקייטן
איז
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געגאַנגען אַזױ וייט,

אַז ער

פלעגט

רײדן

אין

דעם אינ-

טימסטן טאָן
וועגן די באַרימטסטע יידישע שרײיבער פון יענער
צייט ,וי זי
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תמיד אָנרופן נאָר ביי די ערעזטע

נעמען וי נאָענטע חברים .אין די שפּעטערע יאָרן האָט ער זיך

באַרױקט דורך אַרײנוואַרפן זיך אין געזעלשאַפּטלעכער אַרבעמ".
מ .פלאַמבוים שרייבט:
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,צווישן די אַזױ" ופענע יליטעראַרישע בײלאַגעסי האָבן
מיר
געהאַט איינעם מיטן נאָמען מאָטעלע פּראַנקענטאַל ,אוו-
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טאַרק געהאַלטן פון איר

 .אייניקלס
דערפאַר

טאַלענט.

מאָטעלע

איז

געווש

טאַקע האָבן אים חברה גערופן

אַ קליין

געוויקסיקער,

פּאַרדייטשמערישט

אויפן

עכט-לאָדזשער ששטייגער  --ידער קליינער גערנגראָסי .אַ דאַנק
טאַקע זיין דייכער באָבען איז מאָטעלע תמיד געווען זייער רייך,
עלעגאַנט אָנגעטאָן ,אָבֿער אַלץ שטאַרק עכט ליטעראַריש .צום
ביישפּיל ,דער קראַװאַט  --אַ שואַרצער ,ברייטער שלייף ,צן
יענער צייט אסַימן פון ליטעראַרישקײט .דער קאַפּעלוש מיט
אַ גאָר ברייטן ראַנד ,אפשר נאָך ברייטער וי י .ל .פרצס אַליין;,
אַ דאַנק זיין עשירות

האָט אונדזער

מאָטעלע

געקאָנט

פונדעווען

ומכבד זי
ין| אַ חבר ,אַ עורייבער ,דאָס הייסט אַזאַ איינעם ,וואָס
האָט זיך
ש
ו
י
ן
ג
ע
ד
ר
ו
ק
ט
א
י
ן
ד
י
צייטונגען ,מיט אַ טעפל קאַוע,
1
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קער ,פלעגט ער  --זיענדיק מאַטעריעל פאַרזאָרגט אַ זאַנק
זיין פאָטער דעם הז באַזיצער -- ,זיך נאָר אָפּגעבן מיט לי-
טעראַטור און על פי רוב מיט טעאַטער .דער עפּיגל אין וועלכן
ער האָט תמיד אַריינגעקוקט און זיך געואָלט פאַרמעסטן ,זיינען

לאָדזשער ;הזמירײ ,באַלד דערויף די צוױיטע זאַך ,דער שלאָפ-
לאָזער" (דראַמאַטישער עטיוד אין איין אַקט) .דער דעמאָלטיקער
באַקאַנטער יידישער אַרטיסט מ .ח .טיטעלמאַן אַנאָנסירט דאָס
צווייטע צו שפּילן אױף אַ ליטעראַרישן אָוונט ,אָבער עס קומט
נישט פאָר .ביידע זאַכן ווערן דעם  8יי  2191אויפגעפירט אין
קוטנער שטאָטישן טעאַטער |דורך זלמן זילבערצויגן, .דער
שלאָפּלאָזערי דערשיינט דאָס זעלבע יאָר אין דרוק .דער קרי-
אין ,פריינד"

טעאַטער

206

סדושיםס
מיט

טשאַסטקעס
חסד,

|צוקעריגעבעקסן

אָדער

און דאָס האָט אים

נאָך מער

נעם

גמילת

דער

ליטעראַרישער

געלעגנהייט
יווערקי,
געבן
נעס...

געהערט

איז

זיין

וועלט.

ער

ריײיכער

אָבער

ביז

פו

ווען אונדזער
אַ יקאָלעגעי

אַ באַגײסטערטער
באָבען
עפעס

און

גאָר

אַ לױב

פ'.ס געדרוקטע

אַ קָלֵיי-

דערנענטערט

מאָטעלע

האָט בי
זיינס

וועגן

צו

{}11

אַזאַ
אַ

אַװעקגעלאָפּן דאָס איבער-

צוריקגעקומען

אָפּדרוקן.

געבן

באַנד

איז

עס

מיט

פולע

נאָך אַלץ

קעשע-

נישט

|און

גע-

{}1
ב

קומען..

דער אופן ריידן פון אונדזער מאָטעלע איז געווען אייגנאַרטיק,
און צו יענער צייט ממש קלאָסיש ,װאָס איז ביי חברה געװאָרן
אַ חוזק-נוסח .מאָטעלע האָט זיך צו חברים גלאַט אַ זאָג גע-
טאָן :יאיר וױיסט ,דוד וויל ביי מיר אָפּקויפן מיין מאירי .דאָס
האָט געזאָלט הייסן ,אַז צו יענער צייט ,ווען עס האָט גאַסטראָ-
לירט אין לאָדזש דער באַרימטער אַמעריקאַנער שוישפילער
דוד קעסלער ,און ער ,מאָטעלע האָט געזאָלט האָבן איבערזעצט
און באַאַרבעט פאַרן טעאַטער עליזא אָרזשעשקאָס ימאיר אאָ-
זעפאָוויטשי.. ...אָדער ,אַ שטייגער :יאיך מאַך אַ שטיקל אַרבעט
פאַר באָריסױ .דאָס האָט ווידער געזאָלט הייסן ,ער שרייבט אַ
פיעסע פאַר באָריס טאָמאַשעװוסקי ..דאָס ,פאַרשטייט זיך ,איז
נישט מער געוען וי אַ באַרימערײ ,אָבער דאָס כאַראַקטערײ
זירט אונדזער יקינסטלערי.
ווייטער באַשרייבט פּלאַמבוים ,אין אַ שטאַרק גראָטעסקער
פּאָרם ,װוי דער שוישפּילער מ .ד .װאַקסמאַן פירט אויף פ'ס פּיעסע
ח,שבון הנפש" ,װאָס עס האָט זיך אָפּגעטאָן אין טעאַטער ,װי די
פּיעסע איז אַראָפּגעריסן געװאָרן פון דער קריטיק ,און װי דער
קריטיקער ,ווערנדיק באַפאַלן און געזידלט פון מחבר ,האָט אים
דערפאַר פּשוט אָפּגעשמיסן.
חיים-לייב פוקס שרייבט:
;אַ שטיקל ראָל האָט אין ימאָרגנבלאַטי געשפּילט מאָטעלע
פּראַנקענטאַל .דער שפּעטערדיקער מחבר פון צען אײנאַקטערס.
ער האָט דאָרט געדרוקט זיינע ילאָדזשער בילדלעךי .מאָטעלע
פראַנקענטאַל איז אין לאָדזש געווען אַ שם-דבר .תמיד פאַר:
נומען מיט ליטעראַרישע געשעפטן ,האָט ער אַלץ אַרינגעלייגט
אין יליטעראַטורי ,װאָס דאָס האָט געמיינט זיינע דראַמעס ,הגט
זיי האָבן קיין מאָל נישט זוכה געווען אָנערקענונג ,האָבן זיי דאָך
זיך באַוויזן אויף דער לאָדזשער יידישער בינע .מאָטעלע האָט
אויך דערינען אַרינגעפּאַקט זיין געלט .פראַנקענטאַל האָט אויך
אין די דרייסיקער יאָרן באַאַרבעט עליזאַ אַרזשעזקאָואַס ראָי
מאַן ימאיר יוזעפאָוויטשי פאַר דער בינע ,װאָס האָט צום ערששטן
מאָל אים געגעבן אַ ביסל אָנערקענונג .ער האָט אויך אַרױסגע-
געבן אַ יגעזעלשאַפטלעכן לעקסיקאָןף פון לאָדזשער יידישע :

פּערזענלעכקייטן ,און האַרט פאַר דער {צווייטער וועלט |-מל-
חמה  --אַ חודש זשורנאַל יגרינע בלעטערי .ער איז געוען
טעטיק אין לאָדזשער פאַריין פון האַנטווערקער מיט אַ פאָלקיס-
טישער באַפּאַרבונג ,געווען אַ מימגליד פון לאָדזשער פאָלקיס-
טישן ראַט ,איך מיטגעאַרבעט אין די אױסגאַבעס פון דעד
פאָלקס-פּאַרטיי 'דאָס פאָלקי (לאָדזש וואַרשע ,וואו |בערנאַרד}
י י זינגער איז געווען אַ צייט דער ליטעראַרישער רעדאַקטאָר.
אין לאַדזשער געטאָ איז ער געווען אַ שטאַרקער קעמפער
קעגן רומקאָווסקין און געליטן הונגער .פון הונגער איז ער משוגע
געװאָרן ,ער איז געשטאָרבן אין  3491אין לאָדזשער געטאַײ.

{(|2

פּיעסן:

מ .פראַנקינטהאַל
דער שלאָפלאָזער
אַ דראַמאַטישער עטיוד אין איין אַקט
,י טעאַטער וועלט" ,לאָדז,3191 ,
פּערלאַג ד
מ .פּראַנקענטאַל .דראַמען
װאַרשע-לאָדז (3291ן
מ .פראַנקענטאַל
דער שלאָפּלאָזער |לאָדזש8291 ,ן
מ .פראַנקענטאַל
|
ס'לעבען רופט...
|
פּסיכאָלאָגישער עטיוד אין  1אַקט

פערלאַג ,די טעאַטער-װעלט" ,לאָדז7191 ,
|
|א| דראַמען

| 42זון

|

 172זה}.

װאַרשע-לאָדז (}3291
{ב |2מ .פראַנקענטאַל
ס'לעבען רופט
לאָדזש8291 ,
{ |2אַ זיהן ,אַ שרייבער
סצענישער וויץ אין איין אויפציה
נגעדרוקט אין בוך ,ס'לעבן רופט" ,לאָדז- ,7191 ,ז.ז44-92ן
|
|  | 83דראַמען
װאַרשע-לאָדז (| 3291
|ב |3מ .פראַנקענטאַל
אַ זיהן ,אַ שרייבער
לאָדזש8291 ,

{| |4אָר-אָט
קינדער-ליבע
מעשה'לע אין  4אַקטן ( 5בילדער)
יידיש מ .פראַנקענטאַל
פּערלאַג ,די טעאַטער-וועלט" ,לאָדז
 61| ,1זז| 723 .
{ן עליזאַ אָרזשעשקאָ און זיגמונט פּשישיבילסקי
ס'איבערגעריסענט ליד
דראַמאַטישער עטיוד אין  1אַקט.
יידיש מ .פראַנק.
(געדרוקט אין ,דער געדאַנק" ,לאָדז,2291 ,
|אפ| יידיש מ .פראַנקענטאַל
װאַרשע-לאָדז,7291 ,

זז82-9 .ן

ב{ |5ע .ארזשעשקא .ז .פּשיבילסקי
ס'איבערגעריסענע ליד
דראַמאַטישער עטיוד אין איין אַקט
יידיש :מ .פראַנקענטאַל .לידער :דניאל
 2אויפלאַגע .פאַרלאַג די טעאַטער:װעלט
װאַרשע-לאָדז .7291

וגעדרוקט צואַפען מיט ,די דעביוטאַנטען" א'נ
א,ײינאַקטערס"ן
{|6ן מ .פּראַנקענטאַל
לעב-קינדער
קאָמעדי אין איין אַקט
(געדרוקט אין באַנד ,דראַמען"
פאַרלאַג  ,די טעאַטער:וועלט"
װאַרשש-לאָדז  15 ,3291זז.ן

יט

2507
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טעאַטער

לעלסיסאַן פון יידרישן

פּאַטלאַך ,שייע

{א |6לאָדזש8291 ,
{ְ |?7מ .פראַנקענטאַל
די האָפענונג
פאַנטאַזי אין איין אַקט
(געדרוקט אין באַנד ,דראַמען"

{געב -- 0191 .קרבן פון די גאַציס}

אַ קאָמיוגיסט .געאַרבעט פריער אין

פאַרלאַג  ,די טעאַטער-ועלט"
װאַרשע-לאָדז  23 ,3291זזן
{א?| לאָדזש.8291 ,
{ |8ז .פּשיבילסקי
די גאַסט-שפּילערין
|
פאַרס אין איין אַקט
יידיש :מ .פּראַנקענטאַל .לידער :הערשעלע
פאַרלאַג די טעאַטעריועלט
װאַרשע-לאָדז 2 .7291טע אױפלאַנע.
ואפ| זיגמונט פּשיבילסקי
די דעביוטאַנטען
פאַָרס אין איין אַקט
(געדרוקט צוזאַמען מיט ,אסיבערגעריסענע ליד"
א'נ ,אײנאַקטערס"}
|  }9מ .פראַנקענטאַל
נאַכט-שאָטענס
|
דראַמאַטישע פּאָעמע אין דריי אַקטען
פאַרלאַג  ,די טעאַטער:-װעלט" ,װאַרשע-לאָדזש
( 321זזין
9

ש .ע .פון יונה ראַדינאָוו,

לאַקערניק ,נאיע
{געב -- 7091 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן  7091אין מינסק .וייסרוס-
לאַנד .צוזאַמען מיט איר מאַן ,נטע צש"
סאַרסקי (געבוירן  8091אין אָדעס ,אַ פיד-
לער ,שטודירט אין אָדעסער מוזיק-דראַמ -
שול .דערנאָך אין מינסקער ראַדיאָ) אַרײין-

געטראָטן

ש .ע .פון זלמן זילבערצווייג
מוישע

פלאַמבוים --

עפּיזאָדן

פון דער

ערשטער

וועלט"מילכאָמע,

 ,אונדזער

לאָרזש" ; בוענאָס איירעס.4591 ,3 ,

היים-לייב פוקס  --דאָס יידישע ליטעראַרישע לאָרזש, ,פון נאָענטן עבר",
ניו יאָרק,7591 ,

באַנד דריי,

 6מעבל-פאַבריק.
אין די 032ער יאָרן אָנגעקומען מיט
אַ גרופע יוגנט פון ביעלאַצערקאַװער
דראַמקרײז אין כאַרקאָװער יידישן מלוכה-
טעאַטער ,אין  6291געװאָרן אַקטיאָר און
דירעקטאָר פון זשיטאַמירער באַװועגלעכן
יידישן טעאַטער,
|
געפאַלן אַלס פרייוויליקער אויפן פראָנט
אין קאַמף קעגן די נאַציס.

זז,302-202 .

אין

8291

אַלס

יוגנטלעכע

אַקטיאָרן פון אָדעסער דראַמסטודיע אין
כאַרקאָווער יידישער טעאַטער .אין 2391
דנעפּראָפּיעטראָװסקער
אין
געשפּילט
יידישן טעאַטער פאַר יוגנט .ביידע אומגע-
בראַכט געװאָרן דורך די נאַציס ,אין דער מינסקער געט
ש.

ע .פון יונה

ראדינאָו.

נאַזעל ,ראַזאַ

פ{ּאַזניאַק |

בעלענאָלאָװסקאַ ,אַננאַ (חנה)

ואומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס)

{געב -- 3881 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

אין  6291בעת די ,ס,מבטיון"-טרופע
שפּילט אין װאַרשע ,אין ,סקאַלאַ"-טעאַ-
טער ,פאַרנעמט ג ,.אַן אָנגעזעענעם פּלאַץ
אַלס זינגערין און טענצעריךן
זי האָט זיך אויך באַטײליקט אין קליין-
קונסט-טעאַטער ,אַזאַזצל"- .
אין די אָנהייב דרייסיקער יאָרן איז
זי געווען אַ מיטגרינדשרין פון ,די יידי-
|
שע באנדע".
וועגן איר לעצטן טראַגישן עטאַפּ
שרייבט יאָנאַס טורקאָװ ,אַז זי האָט זיך אין  2491באַטײליקט אין
דער געטאָ אין בינע-יוביליי פון דער שוישפּילערין הנה לעוין
צוזאַמען מיט אַ גאַנצע ריי שוישפּילער ,וועלכע ער רעכנט אױס,
אָבער קיין איינער פון די אויסגערעכנטע געפינט זיך שוין מער
נישט צװישן די לעבעדיקע.
לויט מאיר מעלמאַן איז ג .אוֹמגעבראַכט געװאָרן אין װאַרשע,
ש .ע .פון מאיר מעלמאַן און מנשה אָפּעַנהײם.
יאָנאַס טורקאָװ , ---פאַרלאָשענע שטערן,,
איינס ,ז ,482 .באַנד צוויי ,ז.071 .

בוענאָס

איירעס,

,3591

באַנד

געבוירן  3881אין באָגוסלאַװו ,קיעווער גוב .אוקראַינע .,פאָטער
 -אַ זאָקן-אַרבעטער ,וועלכער טראָגט זיך איבער אין  8981קייןקיעוו מיט דער פאַמיליע ,וועלכע ער קאָן ניט דערנערן אין שטעטל,
שוין צו  21יאָר ,האָט ב .געמוזט אָנהייבן אַרבעטן אין אַ גילזן"
פאַבריק און גלייכצייטיק באַזוכט דאָס יידישע טעאַטער צו וועלכן
זי האָט באַקומען אַ שטאַרקן חשק .עטלעכע יאָר שפּעטער ציט זיך
אַריין צופעליק צו אירע אַ חברטע דער אַקטיאָר בעלעגאָלאָוסקי
מיט וועלכן זי באַקענט זיך און האָט מיט אים חתונה .זי פאַרלאָזט
די פאַבריק און ווערט אכַאָריסטקע אין דער טרופּע פון אַקטיאָר
בערנשטיין מיט וועלכער זי שפּילט אין פאַרשיידענע שטעט ביז
 4און גייט איבער צי גענפער קין נאָװוגאָראָד ,וואו זי טרעט
שוין אויף אַלס אַקטעריסע .דאָ װוערט איר מאַן קראַנק ,פאָרט צו
זיינע פריינט קיין סימפּעראָפּאל וואו ער שטאַרבט,
ב .בליינט ביז  4191אין גענפערס טרופּע ,ווען זי ווערט ,אין
ווילנע ,צוליבן פאַרבאָט צו שפּילן יידיש ,אויפגעלייזט ,און ב .גייט
איבער אין דער טרופּע פון אסתר רחל קאַמינסקאַ קיין פּעטערבורג,
וואו זי שפּילט ביז  ,5191דערנאָך טרעט זי אַרײן אין ליפּאָװסקיס
טרופּע מיט וועלכער זי פארט קיין כאַרבין .וואו זי שפּילט ביז
 ,2זי קערט זיײ צוריק קיין קיעוו און מאַכט אַ טורניי מיט רו"
יי
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דקדושים:
דאָלף זאַסלאַװוסקי ביז ענדע  3291איבער פאַרשיידענע שטעט פון
אוקראַינע -- 4291 .געשפּילט ביי זשיטאָמירסקי אין מאָסקוע.
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 ---אין קיעווער ,קונסט ווינקל" -- 7291 ,אין קאָלעק-

טיוו פון חיהלע פרידמאַן און גוטהערץ און זינט  8291אין פאַרשיי-
|
דענע װאַנדער-טרופּעס.
ב .איז דורך די נאַציס לעבעדיקערהייט באַגראָבן געװאָרן אין
,טאָל פון טויט" אין באַבי יאר אין קיעוו.
ש.

צ .פון מאַרק

לייפּציקער

און יונה

ראַדינאָן,

ווין ,איווא

ס{יוועלע באָקשטיין |
{געב --- 0091 .אומגעבראַכט

געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן

0091

אין בערדיטשעו,

או-

קראַינע- .
אין  9191איז זי אַרײנגעטראָטן אין
דער קיעווער יידישער טעאַטראַלער סטו-
דיע און האָט זיך באַלד אין די לערן-יאָרן
אויסגעצייכנט מיט אירע אַיטיסטישע פעי-
קייטן ,װאָס האָבן זיך באַזונדערס אַרױיס-
געוויזן אין די סטודיע-אַרבעטן איבער

פּרצס ,נאָך קבורה", ,שוועסטער" און אין
ב .שטיימאַנס ,משיח בן יוסף",
אין  5291איז זי שוין איינע פון די אָנזעעװודיקסטע שוישפּילע-
רינס אין אוקראַינישן יידישן מלוכה-טעאַטער (כאַרקאָװוו-קיעוו) ,וואו
זי פאַרברענגט דאָס רוב פון אירע שאַפונגס-יאָרן .דאָ האָט זי
קרעירט אירע בעסטע ראָלן ,און אין אַ גרויסער מאָס מיטגעהאָלפן
דעם וואוקס פון דאָזיקן טעאַטער ,וי עס האָבן אונטערגעשטראָכן
די טעאַטראַלן י .דאָברושין און אפרים לויטער,

אין י .פעפערס פּיעסע ,דער קוימענקערער" האָט װו .געשפּילט
,ין ברען" --
די ראָל פון כ,אַסיע די יתומה" ,אין דאַניעלס פּיעסע א
די ראָל פון ,די מאַדאַם" ,אין אפרים לויטערס ,פּורים-שפּיל" ---

'ושתי" ,אין גלאָבאָווס מעלאָדראַמע ,ראָזיטאַ'  ---די הױפּטראָל
ראָזיטאַ" ,אין פ .מאַרקישס ,ניט געדייגעט" , --דער פּיאָנער",
אין אַָ'נעילס ,נעגער, -- .בעליו-עלי? ,אין שלום-עליכמס ,ריס-
טאָקראַטן" , --ריװאָטשקאַ" ,אין זשולאָווסקיס ,שבתאי צבי" --
,נתן הנביא" ,און וויכטיקע ראָלן אין אַנדערע פּיעסן.
י .ליובאָמירסקי אין זיין בוך ,מעלוכישער יידישער טעאַטער
אין אוקראַינע" ( )1391כאַראַקטעריזירט זי אַזױ;
איוואַ וין האָט שוין געהאַט אַ היבש ביסל נצחונות ,וועלכע
זי האָט געוויס פאַרדינט ,ווייל זי פאַרמאָגט דעם רייץ ,דעם ברען,
דאָס אַקטיאָרישע פייערל ,װאָס שפּריצט מיט הייסע פונקן און
װואַרפט זיך גיכער אַריבער איבער דער ראַמפּע אינם צושויער-
זאַל און צינדט אָן דעם צושױער .איואַ ווין טראָגט מיט זיך
אַריין אויף דער בינע אַ באַזונדערן טעאַטראַלן אימפּעט מיט
וועלכן זי שטעקט אָן אירע פּאַרטניאָרן און העלפט זי מיט
שפּילן דינאַמישער .הכלל ,מיט איר דערשיינען הויבט זיך אױיף
די טעאַטראַלע טעמפּעראַטור אויף דער בינע.
אין דער זעלבער צייט טראָגט זי מיט זיך אַ שוטענדיקן
אומרו .זי איז אַ מאָדנע דערשיינונג :אַ בלאָנדזשענדער שטערן
| אינס טעאַטער .זי איז אויף צויי סעזאָנען אַװעק פון טעאַטער.
דאָט שטעלט זי אין אַ טראַגישער לאַגע :אירע שאַפונגען  --אירע
סצענישע געשטאַלטן  --ווערן ,וי מעטעאָרן ,גיך אויסגעלאָשן.
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באַנר
אַ פשוטער שכל :זי איז אַוועק פון טעאַטער ,שטאַרבט אֶפּ איר
|

ראָלע.

אָט איז ,למשל ,אינם כאַרקאָװער טעאַטער אָפּגעשטאָרבן
(אַרױסגעפאַלן פונם רעפּערטואַר) אָ ריי פיעסעס מיט וועלכע עס
איז פאַרבונדן די צעבליונג פון איואַ ווינס שעפּפעריששע
קראַפט .סיאיז פאַרלאָרן געגאַנגען איר מערקווירדיקע שאַפונג
 -דער פּאַנאַטישער ענטװיאַסט ,נתן הנביא" אין ,שבתאי צבי",אין װעלכן זי האָט אַריײנגעלײגט אַ פלאַמיקע עמאַציאָנעלע
קראַפּט; ,כאַסיעײי  --איינע פון די אַקטיאָריע-שטאַרקסטע פי-
גורעס אין ,קױמענקערערײ; דאָס רעװאָלוציאָנערע יינגעלע אין
;באבעףײ .איוואַ ווין האָט אויך געפּרואווט ,מיט גרויס דערפאָלג,
גראָטעסק-ראָלן ,וי למשל {ריוֹאָטשקאַי אין 'ריסטאַקראַטןײ,
אָבער דעם צעעוויער איז געווען דערוידער זען איואַ ווין אין
אַזאַ אומגעלומפערטן אויסזען װי די איפיפיה" ריואָטשקאַ.
אין איר שאַפונג שפּאַרט זיך איואַ ווין מער אָן אױף אינ-
טויציע וי אױף איינגעעקשנטער סיסטעמאַטישער אַרבעט אי-
בער דער פיגור ,װאָס זי דאַרף געבן אינם ספּעקטאַקל.
אומגעקערט זיך גאָרניט לאַנג אין כאַרקאָווער טעאַטער ,האָט
זי באַויזץ אין פולן גלאַנץ אירע רייכע רעסורסן  --איר
גראַציעזע פיגור ,איר מזיקאַלישקײט אין דער ראָלע פון טשאַר-
לסטאָן אין ,די געדעקטע קאָרטןײ ,און זי באַחנט זייער די פּינאַל-
סצענע אין גניט געדייגעט" ,וואו זי שפילט אַ פיאָנער .נאָך
אַלעמען  ---נייטיקט זי זיך אין אַרבעט מיט אַ גרויסן רעזשיסער".
יונה ראַדינאָוו שרייבט:
;איוואַ ווין איז געווען שטאַרק באַליבט ביים יידישן צושויער.
אַ רעצענזענט האָט אַמאָל געששריבן :ידי פינף מינוט ,װאָס איווע-
ריווע געפינט זיך אויף דער בינע ,האָבן די ווערט פון אַ גרויסער
שוישפּילערישער אַרבעטײ .זי האָט באַוויזן אױף דער בינע ,אַז
זי פאַרמאָגט עכטן אַרטיסטישן טעמפּעראַמענט און פּאַרשטאַנז
פאַר בויען דעם סצענישן כאַראַקטער .די בינע איז געווען איר
סטיכיע .שפילעוודיק-לייכט איז זי געווען אַפּילן אין די דראַ-
מאַטישע ראָלן פון איר רעפּערטואַר .איסגעצײיכנט האָט זיך
איוואַ ווין אױיך מיט איר ריטמישקיט און באַזונדערער מוזי-
קאַלישקײט .זי האָט פאַרמאָגט גענוג פאַרב פאַר טיפער דראַ-
מאַטיק פונקט וי פאַר דעם זשאַנר-שפּיל; וועלכן זי האָט שטענ-
דיק אויסגעפילט מיט גלאַנץ און אומגעהויערער באַרייכטקײט.
אין  0491איז איוואַ ווין ,צוזאַמען מיט איר מאַן זאַכאַרי ווי,
אַרײנגעטראָטן

אין ניי-געגרינדעטן

לװואָווער |לעמבערגערן

יידישן מלוכה-טעאַטער אונטער דער אָנפירונג פון אידאַ קאַ-
מינסקאַ .אין אָנהייב מלחמה איז זי געווען אין לװאָוו .זי האָט זיך
ניט באַויזץ פון דאָרט צו עװאַקױרן.
דער יידישער אַרטיסט צווערלינג ,וועלכער האָט זיך על פי
נס געראַטעוועט פון דער שחיטה-ששטאָט לװאָוו ,דערציילט אַזי
וועגן די לעצטע טעג און ששעהן פון איואַ ווין ווען די נאַציס
האָבן פאַרכאַפּט לװאָו ,איז אָפּגעשטאָרבן די גרויסע יידיששע
שטאָט .עס איז געוואָרן געפערלעך אַרױסצוגײן אין גאַס .די
געכאַפּטע יידן זיינען אויף אייביק פאַרשוואונדן ..דורך לװאָו
זיינען דורכגעגאַנגען עשאַלאָנען מיט יידן פון פראַנקרייך ,בעל-
גיע ,האָלאַנד .געפירט האָט מען די קיין בעלזשעץ ,וואו מיהאָט
זײ געטױיט מיט עלעקטרישן שטראָס און פון זיי געמאַכט יידן-
זייף .די קרבנות האָבן געגלייבט די נאַצים ,אַז מען פירט זי
אויף אַרבעט" ...די יידן זיינען געווען עלעגאַנט געקליידט

אין די פּאַרזיגלטע עשאלאָנען ,מיט הענדשקעם אױף די הענט,

לעססיסאָן

יידישן

פון

טעאַטער

ומא

טיש
=

ואטששטעומעהוור אמוושווטן

אונטער דעם אַקאָמפּאַנימענט פון האַרמאָניקעס און גיטאַרעס...
מיט יעדן טאָג איז געוואַקסן דער הונגער .סיזיינען געפאַלן קר-
בנות .פיל זיינען געפאַלן ביי זיך .זי האָבן זיך אָנגעהוֹיבן שרעקן

טאָג .מיהאָט

פאָרן מאָרגנדיקן

ווירקלעך

געדאַרפט

מזאיה( .מאַזאַ) מרדכי
{געב0 .

זיין אַ

דער

אַרטיסטקע

דװאָרקינאַ

פאַר אירע

קינדער.

אין די לעצטע

וואוהין צו לויפן איז ניט געווען .מיהאָט דעס ייד אומעטום אויפ-
געזוכט .אין אױגוסט  2491האָבן די דייטשן באַשטימט מיט אײין
קלאָפּ צו ליקווידירן די טראַדיציאָנעלע יידישע שטאָט לואָוד

ל-עמבערג .עס האָט זיך אָנגעהױבן די צוייטע אַקציע .קעגן
דער יידישער באַפּעלקערּונג איז געשטאַנען ניט נאַר די געשטאַ-
פאָ ,נאָר אָרטיקע קרימינעלע פאַרברעכער אוֹן פּאַשיסטן .יעדעס
יידישע הויז ,דירה ,איז געוואָרן פעסט אַרומגערינגלט פון יידן-
מערדער.

אַלץ איז

באַװאַכט

און באַזוכט

געװאָרן

אַלע זיינען

אַרױסגעטריבן געװאָרן אויף דער גאַס און געשטעלט געװאָרן אין
טויט-קאָלאָנעס ,וואָס דינען אָפּגעשיקט געואָרן קיין בעלזשעץ.
צווישן דעם ריזיקן עולס פון העכער  07טױזנט יידן ,האָט
זיך אויך געפנען איואַ וױן ,און איר חברטע בעלאַ מעל .זי
זיינען געווען מוטער-נאַקעט ,ווייל זיי האָבן געהאַלטן ביים וואַען
זייערע איינציקע שטיקלעך וװעש ,װאָס זיי האָבן געטראָגן איף
זייערע לייבער .זיינען זיי אַרױסגעשלעפּט געװאָרן פון הינטער
אַ קופע ציול ,הינטער וועלכע זי האָבן זיך פּאַרשטעקט .און
אַזױ האָט פאַרענדיקט איואַ ווין.
מען וייס נישט וואו עס איז איר קבר ,אפילו ניט איר אֵשׂ".
ש .ע .פון יונה ראַדינאָו.
,עלוכישער
י .ליובאָמירסקי  --מ
,1

,
:
יידישער טעאַטער אין אוקראַינע ,/כאַרקאָו,

זז.99'89 .

פרוימאַוויטש ,הערש ,קאָמערץ-דירעקטאָר פון זשיטאָמירער
יידישן מלוכה-טעאַטער ,געפאַלן אויפן פראָנט קעגן די נאַציס אין
עלטער פון  23יאָר.

רובינשטיין ,נחום ,געבוירן אין כערסאַן ,אַ געוועזענער שטע-
פּער ,אַ יונגער פיל-צוזאָגנדיקער יידישער אַקטיאָר ,אין עלטער
פון  92יאָר געפאַלן אויפן פראָנט קעגן די נאַציס.

רייסקי ,באָריס ,רעזשיסער און אַקטיאָר פון קיעווער יידישן
מלוכה-טעאַטער פון יונגען צושויער זינט  ,4291אומגעקומען אין
 1אין סומי ,אוקראַינע.
ש.

ע .פון יונה

ראַדינאָו.

--

אומגעבראַכט

געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  0881אין באָריסאָוו ,מינסקער
גוב ,.ווייס-רוסלאַנד .פאָטער  --אַ קרע-

שטאַרקער מענטש ניט צו ווערן פּעסימיסטישש אין דער געפאַר-
שעה .איוואַ האָט זיך די גאַנצע צייט געהאַלטן מוטיק און פעסמ.
זי האָט געגלייבט ,זי איז געווען זיכער ,אַז די רויטע אַרמײ וועט
זיגן ,און מיט דער דאָזיקער האָפּנונג האָט זי געלעבט ביז דער
לעצטער רגע פון איר לעבן זי האָט געלעבט נאָר פאַר אַנדערע,
ניט פאַר זיך ,זי האָט איר לעצטן ביסן אָפּגעגעבן איר חברטע,

שעהן פון איר לעבן האָט זי גענייט קליידלעך פאַר דװאָרקינאַס
קינדער ..,אירע אויגן פלעגן זיך צעפלאַמען ווען זי האָט גערעדט
װעגן נצחון פון ראַטנפאַרבאַנד איבער נאַצי-דייטשלאַנד,
אין מערץ  2491איז פאָרגעקומען די ערשטע אַקציע אין
לװאָווער געטאָ .איוואַ ווין האָט אױיסגעמידן דעם טױט ..אין
שטאָט זיינען אָנגעגאַנגען רױבערייען ,מיהאָט ביי איר אַלֵץ
צוגערויבט ...דער הונגער האָט אַלעמען געפּײניקט ,אָבער גרע-
סער פאַרן הונגער ,איז געווען די שרעק פאַר די נאַצים .די
דייטשן האָבן יעדן באַצאָלט מיט ששפיריט פּאַר יעדן געכאַפּטן
ייד ,און בעלנים אױף דייטשן עפּיריט זיינען געווען אַ סך.

אט

מער .געלערנט אין די ישיבות פון בע-

רעזין און מיר.

געווען אַן עקסטערן

אוז

באַקומען אַן אַטעסטאַט אַלס הויז-לערער.

אין דער פריסטער יוגנט אַ ציוניסט,
.

באַטײליקט ער זיך שפּעטער ,אין מינסק,
אַלס בונדיסט ,אין קאַמף קעגן די 'זובאַ-
טאָווצעס' און באַזעצט זיך דערנאָך אין
ווילנע ,וואו ער ווידמעט זיך צוֹ געזעל-
שאַפטלעכער און קולטורעלער אַרבעט און איז אַ מיטגרינדער און
לעצרער פון דער ערשטער יידישער אָוונט-שול ,מיטאָרגאַניזאַטאָר

פון ערשטן אומלעגאַלן יידישן לערער-צוזאַמענפאָר (נאָך וועלכן ער

ווערט אַרעסטירט צװאַמען מיט ישראל ליכטענשטיין) און מיט.
גרינדער פון דער ידישער 'קפיאנַדע
ררז-אָרגונגס-געזעלשאַפט,
וואו ער פירט איין קינדער-שפּילן און קינדער-עקסקורסיעס .דאָ
פאַראינטערעסירט ער זיך אויך מיט דער פיזישער דערציונג ,און
נאָכן ענדיקן אַ .קורס פון קינדער"גימנאַסטיק (אין  3191זיך פאַר-
פולקומט אין דייטשלאַנד און סקאַנדינאַװויע) ,ווערט ער אַ לערער פון
גימנאַסטיק .מ .איז אויך אַ מיטגרינדער פון 'מכבי' ,אַרבעט אויס די
יידישע טערמינאָלאָגיע פאַר גימנאַסטיק און פירט איין גימנאַסטיק
אין תלמוד-תורות און אָנפּאַנג"שולן .אין דער זעלבער צייט איז מ.
פאַרװואַלטער פון דער העברעישער מיידל-שול יהודית'
|
נאָכן אױיסבראָך פון דער ערשטער וועלט-מלחמה פאָרט מ .אַרום,
אַלס 'יעפּאָקאַ-פאָרשטײער אין די אינטערעסן פון די פּליטים ,איבער
דרום-רוסלאַנד ,און אין אויגוסט  ,5191קומט ער צוריק אין ווילנע
אַלס סעקרעטאַר פון הילפס-קאָמיטעט פאַר מלחמה-געליטענע אין
ווילנע .בעת דער דאָזיקער קאָמיטעט געמט איבער די אָנפירונג
פון דעם עקאַנאָמיש-קולטורעלן יידישן לעבן אין ווילנע ,ווערט מ,
פאַרבעטן אין דער יידישער טעאַטער-גרופּע 'פאַדאַ' (שפּעטער וויל-
נער טרופּע') ,וואו ער ווערט פריער (אָן געצאלט) איר ערן-דירעק-
סאָר און דערנאָך איר פאַקטישער דירעקטאָר און געשעפטן-פירער,
מ .האָט איםערזעצט א'פּ מ .מ .פאָלגנדיקע פּיעסן ,וועלכע זיינען
געשפּילט געװאָרן דורך דער ווילנער טרופּע :אַ געשלעג פון
שמעטערלינגען' פון הערמאַן זודערמאַן' ,אויפן אָפּגרונט! פון מאַק-
סים גאָרקי' ,די אונטערגעגאַנגענע האָפנונג' פון הערמאַן הײערמאַנס,
'דער שדים-צוג' פון רידלא' ,פעריפעריע' פון פראַנטשישעק לאנ-
גער' ,מאַן ,ווייב און רעװאָלוציע' (די קװאַדראַטור פון קרייז) פון
וו .קאַטאַיעו' ,אַ מיליאָן צרות' פון וו .קאַטאַיעו' ,שריי כינע' פון
ס .טרעטיאַקאָ.
יאָנאַס טורקאָוו שרייבט אין זיין בוך ,פאַרלאָשענע שטערן":
,דער נאָמען מרדכי מאַזאָ איז ענג פאַרבונדן מיט דעם גלאָ-
ריט קאַפּיטל ,װאָס הייסט יוױלנער טרוףעי.. .איינער פון די
גרינדער ,אָרגאַניזאַטאָרן ,אָנפירער פון דעם דאָזיקן טעאַטער
איז געווען מרדכי מאַזאָ ..צום גרויסן דערפאָלג פון די 'יווילנערי
האָט אויך מיטגעווירקט די פינקטלעכקייט מיט וועלכע די פאָר-
שטעלונגען האָבן זיך אָנגעהױבן און געענדיקט ,און אַ דאַנק דער
מוסטערהאַפטער דיסציפּלין און אָרדנונג ,װאָס האָבן געהערעוט
אין זאַל .די דיסציפּלין פון דער בינע האָט זיך טאַקע אַריבער-
געטראָגן אין זאַל אַריין ,אין אַ גרויסער מאָס איז דאָס געווען צו
בי
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סדושים:באַנדך
פּאַרדאַנקען דער אייזערנער האַנט פון מרדכי מאַזאָ ,װאָס איז
געווען אַדמיניסטראַטיווער דירעקטאָר פון דער טרופּע.. .פון די
פיל קריזיסן ,וואָס די 'ווילנער' האָבן שפּעטער דורכגעמאַכט,
האָט מאַיאָ זיי אַלעמאָל אַרױסגעפירט בשלמות .דאָס איז געווען
אַ מענטעש מיט אַ נישט-דורכשניטלעכן אונטערנעמונגס-גייסט,
האָט באַזעסן אַ גרויסע אינטעליגענץ ,אַ וסוךיסן אין דער יידי-
שער און אַלגעמײינער ליטעראַטור (אַ געוועזענער לערער) און ער
איז געווען אַ פאַנאַטיקער פון בעסערן יידישן טעאַטער .דאָס איז
געווען דער זין און ציל פון זיין לעבן.
ווען דער ראַט פון דער ווילנער טרופּעי האָט אָפּגעוואָרפן
אַנסקיס ידיבוקי ,װאָס דוד הערמאַן האָט פאָרגעלייגט אויפצוד
פירן ביי זיי ,האָט מרדכי מאַזאַ דעם פעלער פאַריכט און אויפגע-
פירט דעם ידיבוקי אין וואַרשע ,גראָד צו די שלושים נאָך אַנ-
סקיס טויט .ער האָט איינגעלאַדן דעם רעזשיסער דוד הערמאַן
אויפצופירן דעם ידיבוקי .די יוילנער טרופּעי האָט זיך טאַקע
מיטן ידיבוקי פאַרשאַפן אַ וועלט נאָמען.
נאָך דער שפּאַלטונג אין דער יווילנער טרופּעי ,ווען אַ טײַל
אַנסאַמבל האָט זיך אָפּגעריסן און אַוװועקגעפאָרן קיין אַמעריקע

האָט מאַזאָ פּאַרטראָטן די אַרױסגעטראָטענע יווילנערי  --אגב,דער בעסטער
ליש-יידישע.
פון

מאַזאָ,

טייל  --מיט ניי-אַנגאַזשירטע אַקטיאָרן ,סירוך פוי"
אָבער

האָט

וייטער

אָפּגעע:פּאָלטענער
אַ צייט

אָרום

די

'יווילנער טרופעי,

טל

צעפאַלן

עקזיסטירט,
--

די אמתע

אין

אונטער
דער

יוױלנערי

איַןמעריקע.
א

דער

צייט

לײיטונג

װאָס

דער

 --זיינען זיך אין

עס האָט די געפעלט אַ.

מאַזאָ ,װאָס האָט פאַרמאָגט אַן אייזערנעם ווילן און עפעס אַ
|
סוגעסטיוון כוח.
מאַזאַ איז געווען זײער אַ קלוגער מענטש .פאַר וועלכן עס
זיינען נישט געווטן קיין שום מניעות ,קיין שום שוועריקייטן איך
געדענק אַ צייט ,װען די יוױילנער טרופעי האָט געשפּילט אין
װאַרשע ,און אױסער דעס נאָמען יווילנער טרופעי אוּן דעם
איינציקן מאַזאָ איז אין דעם טעאַטער קיין איין יווילנערי נישט
געווען ,אָבער מאַזאָ האָט ווייטער עקשנותדיק געפירט דאָס טעאַ-

ביי די
| |

--

שלאָגער

שלום

אַשס יקידוש השם'

אי

וייכערטט .אויפפירונג.

יווילנערי

דִי דאָזיקע

דערפאָלג ניששט געהאַט.
|
נאַכן צעפאַלן זיך פון דֶער װוילנער

ר
טרופעי,

האָבן

האָט מאַזאָ,

יצזאַמען מיט דֶער פּרעמיערין פון דער יווילנער טרופעי ,מרים
|| אָרלעסקאָ ,אָרגאַניזירט אַ טור איבער דער פּוילישער פּראָווינץ.
מאַזאָ האָט געהאַלטן אַ רעפּעראַט איבער טעאַטער און אָרלעסקאָ
|
האָט רעציטירט . .
ווען מאָריס שװאַרץ איז געקומען פון אַמעריקע קיין וואַרעשע

מיט זיין {אויפפירונג פן| ייאָשע קאַלבי ,טרעפן מִיר דאָרט
ווידער מאַזאָן ביי דער אַרבעט אין דער אַדמיניסטראַציע .דערנאָך
איז ער געווען טעטיק בי קלאַראַ סעגאַלאָוויטש אין יטעאַטער
פאַר יוגנטי" /
דר .מ ..װייכערט שילדערט אויספירלעך אין זיינע זכרונות װוי

אַזױ .מ ,האָט .אים צוגעצויגן מיטאַרבעטן מיט ד,עורוילנער טרופּץ?:
|אדאָס
|אין

איז

8

קאַנטאַר?

געווען

אי

צוױי-דריי

דייטשלאַנדן.

פון דער

טעג נאָך
איך

פריערדיקער

בין

דער

איבערקערעניש

געזעסן

אַ קליינעט

אץ

די

פאַרלאַגס-אָפּטײלונג.

מילי-

טעריששע באַװאַכונג פון בנין איז שוין באַשטאַנען פון דריי גרו"
=עס פוילישע זעלנער .צו צען מאַ .די וױלנער טרופּע האָט
פ
|| געעזפילט אויף דער פּראָװוינץ ,דאַכט זיך ,אין לאָדזש .יעדעס מאָל,
 -ווען זי האָט אָפּגעשפּילט אַ צייַט אין װואַרשע.,האָט זי זיך אַרײנ- .געכאַפּט קיין לאָדזש ..לאָדזש האָט זיך גערעכנט צו די בעסטע
 יידישע .טעאַטער-שטעט .מזאיה פלעגט זאָג אַז װאַרשע א|---לאָדזשש זיינען וי אַ שטוב מיָט אַ קיִך.
יה גיט
92וצלינג עפנט זיך די טיר פון קאַנטאָרל או מזאי-

ימ יר אָפּ אַ -ברייטן שלום-עליכם.
22

 2111 2אַזוי זענט אי אַדורך זדי דרי מִ יליטערישע שמזירות?

 ---פרעג איך פּאַרחידושט...

 .-בע ,יגעווען שוין ערגערע .זאָן -- -ענטפערט

ער

מיט אַ

און.כיפָר באלד צוריק ,האָב .איך ניטסט .גפקאַנט װואַרטן ביז

איר וועט זיין אין דער היים .געקומען בין איך אייך פאָרלייגן

טער אאוןַלץ געהאָפט ,אַז עס װעט נאָך אַמאָל קומען אַ צייט
ווען עס װעט אים געלינגען צוריקצושטעלן די אַמאָליקע ,גלאַנצ-
רייכע יווילנער טרופעי און סיוועט נישט בלייבן בלױז אַ טראַ-
דיציע פון די יוױלנערי פון אַמאָל .ליידער איז אָבער די צייט
שטאַרקער געווען פון דעם ריז מאַזאָ און ער האָט נאָך לאַנגע
און שיוערע ראַנגלענישן געמוזט רעזיגנירן ...די יװוילנער טרו-
פעי האָט אויפגעהערט צו עקזיסטירן .מאַזאַ האָט געמאַכט אַנדערע
ערנסטע פּרואוון ,אָבער אַלץ איז שוין געגאַנגען מיט דער פּוטער
אַראָפּ...
אין משך פון דער צייט ,װאָס די 'ווילנער טרופּעי אונטער
מאַזאָס דירעקציע ,האָט עקזיסטירט ,איז ווערט צו פאַרצײַיכענען
אַ דיי אויפפירונגען ,װאָס האָבן געהאַט ביי זײַ אַ ריזיקן דער-
פּאָלג .נאָכן ידיבוקי איז בי די וויַלנערי געווען דער גרעסטער

פּיעסן

אויפפירונגען

קיין

| -איר זאָלט אַרין .צו אונדז אין טרופּע וי אַ דעזשיסער ,אַ קינסט-
- .

 .לערישער לײַטער ,אַ ליטעראָריעזער
איצט

לייטער ,אַ װהיַס איך ואָס.

זענט איר פרי און קאַנט אַרבעטן מיט

אונדז,

געזאָגט האָט ער עס שטייענדיק ,כלאחר יד ,מיט אַהאַרציקן
שמייכל ,וי עס װאָלט זיך געהאַנדלט וועגן זאאַַך ,װאָס איז שוין
געווען..פט לאַנג אַן אָפּגערעדטע .מער ניט ,מען האָט געמחזט
צװואַרטן ארף איין קלייניקייט :די דייטשן זאָלן זיך אָפּטראָגן
אין דער אמחן האָט ער געקענט מיינע פּלענער .נישט אײנמאָל
האַב איך מיט אים ,מיט עניאורן ,נאַכבושן צי קאַדיסאָנען גע-
רעדט ווע דער נייטיקייט צו גרינדן אַ דראַמאַטישע שול און
שאַפן אַ טעאַטער -געזעלטאַפּט .אָבער דאָס איז געווען מזאיהס
טאַקטיק .אַן אויסגעפרואווטער דיפּלאָמאַטישער מאַנעוור :איי-
דער ער האָט זיך אַרײנגעלאָזט אין פּאַרהאַנדלונגען ,האָט ער גע-
:רואווט
פ

דעם

אַנטװאָפּנען

שכנגד

צד

דורך

אַ בליציקן

אַנגריף,

אין דער דאָזיקער פּיעסע האָט אמוייךטגעשפילט אײַזיק סאַמ"
 -בערג ,וועלכן מאַזאָ האָט אַנגאַזשירט .אין .דער יווילנער  טרופּעי.נישט קיין קלענערן דערפאָלג האָט ביי די יווילנערי געהאַט אויך
= י ל .פרצס יבײינאַכט אויפן אַלטן מאַרקי אין הערמאַנס אויפפי-
-רונג ,װוי אויך טרעטיאַקאָווס ישריי ,כינעוי און לאַמפָלס יבונט

או יכעט יב יט אַ שמייכל --

אַז איך האָב מיר אָנגעצײכנט אַן אַן-

פון ראָטבוים .מאַזאָ

פּאַר װאָס זשע

מיך אַראָפּפירן

פון אים?

או

אַז

אין

אויסבעסערונגסהויזי .,אויפגעפירט

האָט אויך אַנגאַזשירט אייניקע פּוילישע רעזשיסערן אויפצופירן
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-אין אַזאַ פאָל האָט ער געלאָזט שפילן דעם

גאַנצן כישוף פו זיין

פּערזענלעכקיימ,
איך האָב אים געבעטן | יצ
--

איר

דערן

וועג.

איך

ווינטש

וריסט

דער

--

האָב

ווילנער

איך
ווילט
טרופע

|
געזאָגט
איר

אַלדאָס

רויק

און געלאַטן אן

בעסטע

האָף,
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לעססיסאַאַן פון יידישן
זי ועט מזכה זיין דאָס יידישע

טעאַטער

נישט

מיט איין גוטער

צו היטן דרוקערייען און פּאַפּיר-מאַגאַזינען ,נייערט עפעס איפ-
צוטאָן אין יידישן טעאַטער .אין אַ פּאָר טעג אַרום װעל איך וי

אויפפירונג ,אָבער אונדזערע וועגן גײען זיך פּאַנאַנדעף " / -

דער זיין ביי אייך .דעמאָלט וויל איך האָבן אייער פולן הסכם..

 -איר האָט אַ טעוז  --האָט ער געענטפערט מיט דעםזעלבן שמייכל  --איך האָב גאָרנישט בדעה אַראָפּצופירן אייך פון
איער וועג .איך לייג אייך בלויז פאָר קפיצת הדרך .עס וועט
נעמש אַ היבש שטיקל צייט ביז איר וועט שאַפן דארַאַמאַטישע
שול און עס איז נאָך נישט אינגאַנצן זיכער צי דאָס ועט זיך
אייך איינגעבן .אָבער ,לאָמיר אָננעמען אַז יאָ וי לאַנג וועט עס
געדויערן ביז פון דער שול וועט ווערן אַ טרופּעל ביי אונדז האָט

און מיט דעמזעלבן שמייכל ,װאָס האָט די גאַנצע צייט גע-
|
שפּילט אױף זיינע ליפ האָט ער זיך געזעגנט מיט מיר.
געקומען איז ער נאָך צוױי מאָל .זיין כח הדיבור איז געווען
אין לשער .קיינמאָל האָט אים נישט פאַרפעלט קיין ענטפער .צו
דער מינוט האָט ער געהאַט אַ פאַרטיקן אַרגומענט .ביים צוייטן
|
שמועס האָב איך געזאָגט:
 -איך גליב נישט מען זאָל קאָנען גרייטן אויפפירונגעןאונטערוועגנס ,און פּטרן כוחות און צייט איף כאַפּ-לאַפּיפאָר-
/
שטעלנגען לױנט נישט.
| --אוב איר װועט צוטרעטן צו דער אַרבעט ,װועלן מיר זיך

איר אַ פאָרטיקן אַנסאַמבל .מאָרגן קאָנט איר זיך אַװעקשטעלן
אַרבעטן מיט אנדז .איר װועט נישט לייקענען אַז מיר האָבן
געוויסע קינסטלערישע דערגרייכונגען און טעאַטראַלע דערפאַ-

רונגע; אַ חוץ דעס  --קרעדיט ביים פּובליקום .דאָס װועט אייך
פאַרלייכטערן

די אַרבעט .װאָס שייך ווידער

איער

באַזעצן אין ואַרעזע.

שול ,איז

נישטאַ קיין מניעה ,איר זאָלט ביים טעאַטער שאַפן אַ סטודיע.
אין לעבעדיקער פאַרבינדונג מיט אַ שפילנדיקער טרופע קאָן.
אַזאַ סטודיע ניט אַן ערך מער געבן אירע מיטגלידער וי אַ דראַ-
מאַטישע שול ,װאָס איז אָפּגעריסן פון פּראַקטישן טעאַטער .אָט
זעט :סטאַניסלאַווסקי שאַפּט ביי זיין מעאַטער איין סטודיע נאָך
דער צוױיטער און זוכט נישט קיין צװואוקס פאַר דער טרופע
אין זייטיקע דראַמאַטישע שולן.
פּאַרעזטייט זיך ,אַז איך בין אים נישט עבליבן שולדיק קיין
תשובה .כיהאָב אָנגעוויזן ,אַז מיין געפּלאַנטע דראַמאַטישע שול
ערן דעם קומענדיקן אַקטיאָר אַ סאַלידע
יןכצו
זיס
איז בעיקר או
טעכנישע צוגרייטונג ,און אַ צודפריער קאָנטאַקט מיט אשַפילנ-
דיק טעאַטער קאָן ברענגען מער שאָדן וי נוצף אַז די ווילנער
טרופּע איז אַ געשלאָסענער קאַלעקטוה װאָס עקזיסטירט שוין
כמעט דריי יאָר ,און יעדער נייער מענטש ,וועלכער קומט פון
דרויסן ,מוז באַטראַכט װערן װי אַ פרעמדער ,װאָס האָט ניעשט
אַדורכגעמאַכט מיט אַלע אַנדערע די שווערע חבלי ל ידה ,נישט
געפּאַקט און נישט געמאָזלט.
מזאיה האָט נישט נאָכגעגעב .צי א טעאַטער לאָזט אַרױף די
סטודיאַנטן פריער אָדער שפּעטער אױף דער בינע ,הענגט אפ
פון דער אָנפירונג .אוב די אָנפירונג פון טעאַטער און סטודיע
פאַרבלייבט אין די זעלבע הענט ,איז ניששט פאַראַן קיין סכנה די
שילער זאָלן געשעדיקט וװערן .קיין שׂוִם טעאַטער-קאָלעקטיװ,
װי געשלאָסן ער זאָל נישט זיין ,קאָן זיך נישט אָפּצױמען פאַר
אַ צוש:טראַס פון פרישע קינסטלערישע כוחות ,אױב ער ול
נישט פאַרגליווערט ווערן .פריער אָדער שפּעטער מחן די גרינ-
דער בעל כרחם

מוותר זיין אויף דער חזקה פון בכורה.

טעאַטער

|

 -איך גלייב איך נישט  --האָב איך וױיטער געזאָגט --אין דער מעגלעכקייט פון נאָרמאַלער שעפערישער אַרבעט בי
אַזאַ אָרגאַניזאַציאָנעלן מצב פון דער טרופּע ,וואו יעדער מיט-
גליד האָט אַ גלייכע דעה אין דער פירונג ,וואו עטלעכע אַקטיאָרן
װאָס זיינען נישט צופרידן מיט זייערע ראָלן אָדער מאַרקעס",
זאָלן קאָנען יעדן מאָנטיק און דאָנערשטיק אַראָפּוואַרפן דעם
,לייטנדן אָרגאַף און קלייבן אַ נייעם .מען פטרט אָן אַן ערך
מער צייט און קאָפּ אויף אַלגעמיינע פאַרזאַמלונגע ,ואַלן ,אינ-
טריגעס ,איידער אויף צוגרייטונגען און רעפּעטיציעס .דאָס באַ-
שטימען אַ נייע פיעסע דורך אַלע מיטגלידער בהסכם כולם איז
אַן אומזין .כידוע ,רייסט זיך יעדער אַקטיאָר צו אַ ,גרויסער"
ראָל .נישטאָ אַזא פיעסע ,װאָס זאָל האָבן רק גרויסע ראָלן.
 -אויב איר וועט מסכים זיין איבערצונעמען די קינסטלע-רישע לייטונג ,וועט איר איינער אַלײן באַשטימען דעם רעפער-
טואַר ,װאָס פאַראַ שנוייס װאָלט איר פאָרלייגן אין דער אָרגאַ-
ניזאַציע פון דער טרופּע?
 -פאַראַן נאָר איין תרופה .מיט מיר צי אָן מיר .אַן אונטער-נעמער זאָל צאָלן די אַרטיסטן פּעסטע שכירות ,װעט נעמען אַ
סוף צו אַלע אַרומרײסענישן און מען ועט קאָנען רױיק אַרבעטן
איבער נייע אויפפירונגען.
 -איך על מיך אַרומזען  --האָט מזאיה געענטפערט.איך האָב געהאַלטן די פּאַרהאַנדלונגען פאַר געענדיקט .כיהאָב .
נישט געגלייבט ,אַז סיוועט זיך געפינען אבַעלן צו צאָלן די
אַרטיסטן ,זשאַלאָוואַניעײ ,און אַז זי װוידער זאָלן מסכים זיין
צו 'דינשן" ביי אָן אונטערנעמער .ביידע ווערטער אין גענדו.
פיסלעך האָבן אַקטיאָרן גענוצט אין יידיש ,דערציילנדיק װוי ע}
פירט זיך אין רוסישע טעאַטער.

פאַראַן

מאָמענטן ווען אַן אָפּפּרישונג פון קאָלעקטיו איז ממש אַ דרינג-
לעכע נויטיקייט ,אױב ער װיל לעבן און פּראָגרעסירן אַזאַ
מאָמענט איז איצט בי דער ווילנער טרופּע .דערפאַר האָט זי
ניט לאַנג צוריק אַריינגענומען אגַרופּע יונגע ואַרשעוועל :נאָר-
וויד ,טאַרלאָ ,שידלאָ ,גערטנער ,מרים וויידע.

כיהאָב געהאַט
צו מזאיהס

:

אַ טעות.

פעיקייטן,

וױיזט אויס ,בי

האָב איך אים נישט

איז געווען סוף

טעג אַרום --

עס

איבערגעגעבן,

אַז סיאיז

מיין גאַנצער אַכטונג
דערשאַצט.

דעצעמבער

פּאַראַן אַ יד,

--

אין אַ פּאָר

האָט ער

מיר

װאָס וויל צאָלן גאַזשעס

איך האָב אַרױיסגערוקט נאד אַנדערע טענות .אויף אַלֶע האָט
מזאיה געפונען קאָנטר-אַרגומענטן ,טרעפלעכע ,קלוגע ,איבער' -

יאָנם ירונג פון

צייגנדיקע .צום סוף האָב איך געזאָגט:
 -סיאיז בכלל צו פרי צו ריידן וועגן אים .איך בין נאָךגעבונדן .װי איר זעט ,ביז כיוועל ענדיקן דעם רעמאַנענט .דאָס
קאָן געדויערן נאָך אפַּאָר װאָכן.
 -איך מיין ,אַז אויב איר וועט וועלן ,װועלן מיר מאַכן אַתפיילה קצרה .נישקשה ,געקומען קיין וואַרשע זענט איר נישט

וועט זיין אַ געזיכערטע .דער דאָזיקער ייד איז אַ ברודער פון דעף
סקולפּטאָר אברהם אייזענבערג ,וועמנס פרוי ,די אַרטיסטץן ל.
נעמי איז מיט אַ קורצער צייט צוריק אַרײן אין טרופּע .אויב
איך בין מסכים ,דאַרף איך מיך װאָס גיכער אַדורכרײדן פון איין
זײַט מיט דער טרופּע ,פון דער צוייטער  --מיטן אונטערנעמער,
דער אַרסענאַל פון מיינע אַרגומענטן איז געווען אויסגעשעפט.

די

אױב איך

אווילנער"י

דער | טרופּע און די

ג
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װעל

איבערנעמען
נאָרמאַלע

די

ק ינסטלעריששע

טעאַטער' -אַרבעט
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דדושים
כיהאָב געמוזט קאַפּיטולירן .איך האָב געטראַכט ,אַז אפשר װועל
איך אויף דעם וועג גיכער דערגיין צו מיין ציל .פונדעסטוועגן
האָב איך מיך נאָך געװאָלט מיישב זיין .מזאיה האָט מיר נישט

געגעבן קיין צייט דערצו .ער האָט מיך גלייך מיטגענומען קיין
לאָדזש ,וואו די טרופע האָט זיך געפונען איך האָב רעפערירט
פאַר די אַרטיסטן מיין אַרבעטס-פּלאַן .דאַן בין איך אַװֹעק כדי
זײ זאָלן זיך קאָנען אומגעשטערט באַראַטן צווישן זיך .אין אַ
נאָענטן קאַפע האָב איך געוואַרט אויפן באַשלוס .נאָך צוויי שעה
האָט מיר מזאיה געמאָלדן אַז די טרופע האָט אַקצעפּטירט מײג
פּראָגראַמײ.
וועגן מ'.ס ראָל אין דער אויפפירונג פון ד,יבוק" ביי די וויל-
נער ,שרייבט דר .ווייכערט אין זיינע זכרונות:

,מזאיה האָט זי |די פיעסע| געלייענט אין דער התקופה"
{|געדרוקט דאָרט אין ביאַליקס העברעישער איבערזעצונג |,און
װי ער האָט מיר אַלין דערציילט ,האָט זי נישט געפונען קיץ
חן אין זיינע .אויגן".
וועגן דער אויפפירונג
גיט איבער דר .ווייכערט:

פון ,קידוש

השם"

ביי די וווילנער"

יענער צייט איז די ;ווילנער טרופע" צוריקגעקומען פון
האָט זיך באַזעצט אין לעמבעריק. .ויהי היום ,וואַקסט
מיר מ .מאַזאיה און לייגט מיר פאָר גלייך  ---וי זיין
איז  --כיזאָל אויפפירן ,קידוש השם" ביי די גויל-

אין
רומעניע,
אס ביי
שטייגער
נער".
 -פון װאַנען ווייסט איר ,אַז סיאיז סחורה? איר האָט דאָךאַפילו נישט געהערט די פיעסע? װער קויפט דאָס אַ קאַץ אין
אַ זאַק?
 --איך פאַרלאָז זיך אויף אייך.

 -אָבער װי קומֹט די קאַץ איבערן ואַסער אױב זי וועטשױן אַרױס פון זאַק? די טרופע זיצט אין לעמבעריק .איך בין
אין ואַרשע אַ מלמד אין גימנאַזיע .אַריבערכאַפּן זיך צו אייך,
װאָלט איך געקאָנט בלויז פּ9סח-צייט ווען די למודים קומען ניעוט
פאָר ,אױף צען טעג .פיר יום-טוב-טעג שפילט מען נאָכמיטאָג,
בלייבן אויף פּראָבעס זעקס; און איך דאַרף האָבן אויף די צו-
גרייטונגען פולע פיר וואַכן.
 -וועט די טרופע קומען קיין וואַרשע. --צוליב די רעפּעטיציעס צו 'קדוש השם"?

 -אויך צוליב דעם .מיר ווילן נישט בלייבן פאַרשפּאַרט איןדער פּראָווינץ .מיר ווילן שפילן אין וואַרשע ,מװזן מיר האָבן
נייעם רעפּערטואַר,
 -פאַר וואַרשע איז אייער אַנסאַמבל צו שוואַך .אגב ,האַלטער זיך אין קרישלען, .קדוש השס" איז אַ פּיעסע פאַר אַקטיאָרן.
|  --איר וװעט האָבן אַלע אַקטיאָרן וועלכע איר וועט װועלן

 -ווייסט איר מיט װאָסערע הוצאות די אויפפירונג איז פאָר-בונדן? |דער מאָלער} וױינטרויב האָט אויסגערעכנט ,אַז דע-
קאָראַציעס און קאָסטיומען דאַרפן אָפּקאָסטן אַ פיר טױזנט
זלאָטעס.
 --זיי וועלן געוויס קאָסטן מער .מאָלערס זיינען קנאַפּע בעלי-חשבון .אָבער דאָס קאָן נישט זיין קיין אָפּהאַלט.
 -האָט איר געלט איף די הוצאות? -נישט איין גראָעזן, -וי אַזױ װוילט איר צוטרעטן צו די פּראָבעם? -מיר האָבן קיינמאָל נישט געהאַט קיין געלט וען מירזיינען צוגעטראָטן צו פּראָבעס ,אָבער צו דער פּרעמיערע האָט
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באַנד
גאָרנישט געפעלט ,װאָס דער רעזשיסער האָט פאַרלאַנגט .אייערע
באָדינגונגען ,דאַקטאָר ווייכערט?

 -כיהאָב נישט געטראַכט וועגן דעם .איך וויל מיך נאָךמיישב

זין וועגן עצם

ק{אָמפּאָזיטאָר

הענעך|

ענין.

כיוױיל

מיך

איך

באַראַטן

מיט

קאָנען און וױיינטרויבן.

 -אַן איבריקע טירחה .כיהאָב גערעדט מיט ביידע .זיי זי"נען מסכים.
 -האָט איר מיר ,הייסט עס ,אָפּגעטאָן אויף טערקיש. -וי איר זעט .באַטראַכט אייך וועגן אייערע באַדינגונגעןאון גרייט צו אַ שריפטלעכן אָפּמאַך .ווען איך על דאָס צוייטע
מאָל זיין אין וואַרשע .װעל איך אים חתמנען .
 -אין אָפּמאַך וועל איך אַרײינשרײבן די נעמען פון די אַק-טיאָרן ,וועלכע איך וויל האָבן און רַיוועל מיר באַװאָרענען פולע
|
פיר װאָכן פּראָבעס.
 -מיטן שענסטן כבוד.אינגיכן האָט מזאיה געחתמעט דעם אָפּמאַך .איינצייטיק האָט
ער געשלאָסן אָפּמאַכן מיט קאָנען ,וויינטרויבן און רעכטלעבענען
װי דעס פאָרשטײער פון שלום אַש ,און האָט געדונגען דאָס
טעאַטער ;עליזעום" אױף קאראווע .סוף מערץ  8291איז די
טרופע געווען אין ואַרשע .אָנהײב אַפּריל זיינען מיר צוגע-
טראָטן צו די רעפעטיציעס.. .די פּרעמיערע איז באַשטימט גע-
װאָרן אויפן 2טן מיי  .8291אויף דער גענעראַל-פּראָבע איז אַלץ
געגאַנגען מיט דער פּוטער אַראָפּ. .פאַראַן אַן אַבערגלױבן אין
טעאַטער ,אַז אוב די גענעראַל-פראָבע טוג אויף כפרות ,וועט

די פרעמיערע האָבן דערפאָלג .חברה האָבן זיך געקוויקט מיט
די דאָזיקע חלשות-טראָפן.
איך בין צוגעגאַנגען צו מאזאיהן:
 -איר זענט פאַרמאַטערט .גייט אַהײם .לייגט אייך אַװעק,נאָר פריער וויל איך אייך עפּעס זאָג .איך װאָלט עס געקאָנט
טאָן נאָך דער פּאָרשטעלונג .אָבער דעמאָלט וועל איך זיין אָדער
אַ חשוב גדול אָדער אַ ביטערער יורדך :װועט דאָס געזאָגטע האָבן
גאר אַן אַנדערן טעם .אַ טעם פון טובה אָדער חניפה .או זאָגן
יל איך אייך אָט װאָס :איער האַלטונג בעת דער גאַנצער
אַרבעט איז געווען פון הויכן מענטשלעכן ,קינסטלערישן און
חבריען ווערט .איך האָב מיך ברייט פאַרמאָסטן .כיהאָב געוואָלט,
אַז אַלץ אױף דער בינע זאָל זיין פריש און ניי :אינסצעניזאַציע,
מוזיק ,אַרטיסטן ,סטאַטיסטן ,דעקאָראַציע ,קאָסטיום .איר זענט
װי אַ געטרייער חבר געגאַנגען מיט מיר טראָט ביי טראָט ,און
קיינמאָל נישט געזאָגט נייןײ ,הגם איר האָט גוט געוואוסט וי
ריזיקאַליש יעדע נייע אויפפירונג איז .דערפאָר זייט באַדאַנקט!

איך האָב אים פעסט געדריקט די האַנט".
ודי פּיעסע איז געגאַנגען אין װאַרשע אַליין  052מאָל און שפּע-
טער אומצאָליקע מאָל אין אַלע גרעסערע שטעט פון פּױלן און דער"

נאָך איבער דער װעלטן.
דר .ווייכערט

קומט

צו צום

פּעריאָד

וועך אין דער

,ווילנער

-טרופּע" איז מ.

,דער איינציקער ,װאָס איז פאַרבליבן פון אַלטן חדר .פונ-
דעסטוועגן איז קיינעם נישט איינגעפאַלן אָפּצופרעגן זיין חזקה

אויפן קעפל אוילנער

טרפפּעײ,

(וועלכע

ער האָט צונויפ-

געשטעלטן .זיינע פאַרדינסטן פאַר דער טרופּע זיינען געווען באַ-

וואוסט און ער איז געווען אַ חשוב ביי אַרטיסטן און שרייבערס.
ער האָט אַ סך אויפגעטאָן פאַרן קיום פון יידיששן דראַמאַטישן
טעאַטער .איין זאָך  --אַ וויכטיקע ביז גאָר  --האָט ער נישט
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לעססיסאָן

פֿון יידישן

באַוויזן צו טאָן :איינשאַפן פאַרן אַנסאַמבל אַ רעזערוו פון פיעסן.
נישט בלױז ,װאָס ער האָט נישט געפירט קין רעפּערטואַר פאָ-
ליטיק ,נישט אָפּגעהיט די אָדער יענע ליניע .ער האָט בכלל? נישט .

געהאַט קיין פּיעסע אין פּאָרטפעל .מען האָט נישט געקאָנט האָבן
צו אים קיין טענות ,װאָס ער האָט נישט קיין רעפּערטואַר-ליניע,

אַזױנס האָבן זיך געקאָנט פֿאַרגינען אַפּילו ביי די אומות העולם
בלויז געציילטע טעאַטערס אָדער סטודיעם .אין אַלע אַנדערע
טרופּעס איז דער רעפּערטואַר געווען אַן עקלעקטישער ,און אַזֹי
איז אויכעט געווען אין יידישן דראַמאַטישן טעאַטער( .אַ יוצא
מן הכלל איז געווען מיט עטלעכע יאָר שפעטער איונג טעאַ-
טערײ) .אָבער יעדעס אײראָפּעישע טעאַטער האָט געהאַט גרייטע
סחורה אויף אַ סעזאָן אָדער צוויי ,טייל אויף לענגער,
איך האָב נישט איינמאָל אַריינגעזאָגט מזאיהן הלמאי ער האָט
אַ ליידיקן פּאָרטפעל .ער האָט מיר געענטפערט:
 -וי אַזױ קאָן איך באַשטימען אַ פיעסע איף חדשיס פאָירוס ,אַז איך וייס נישט ער עס װועט דעם צוייטן חודש אַועק
פון טרופע און ווער סיוועט צוקומע ,אין וועלכער שטאָט מיר
וועלן שפּילן אָדער אין וועלכן לאַנד.
 -װאַרט זשע כאָטש נישט מיט די פּראָבעס צו אַ נייעראויפפירתג ביז דער אַלטער װועט אויסגיין דאָס חיות און זי
וועט נעמען גוססן .זאָל מען באַצייטנס צוגרייטן איינע אָדער צוױי
פּיעסעס.
 -האָט איר פאַר אונדז סחורה? -איך מיין ,אַז איצט דאַרף קומען צום פסוק דוד הערמאַן.פון כמה יאָרן פּאָרעט ער זיך אַרוט פרצעס ביינאַכט אויפן אַלטן
מאַרקײ .פראַגמענטן האָט ער איינששטודירט מיט די אַבסאָלווענטן
פון מיין גיידישער דראַמאַטישער שול' און געלאָזט זײ רעצי"
טירן אָן קאָסטיום און גרים .די װאָרט-מזיקאַלישע אינטערפרע-
טאַציע איז געווען זײיער אַ געראָטענע .סיוואָלט געווען כדאי
אויפצופירן די גאַנצע דראַמע .ווען ,אױב נישט איצטער? זי
פולע סבאָרן |הכנסות| פון ,קידוש השם" איז צו עפעס מחיים.
איך גלייב שטאַרק אין קינסטלערישן דערפאָלג פו אַזאַ
אויפפירונג.
|
פונדעסטוועגן זיינען פאַרביי .עטלעכע װאָכן ביז דוד הערמאַן
איז צוגעטראָטן צו רעפעטיציעס .געשטעלט האָט ער אָבער
נישט בינאַכטײ ,נאָר אווייבערישע קניפּלעך" ,אַ קאָמעדיע פון
לודוויג לעווינזאָן .צוליב װאָס  --ווייס איך נישט ,צי דערפאַר,
ווייל מזאיה האָט געװאָלט געבן דעם עולם אַן אָפֿבײט ,צי וייל
הערמאַן האָט געװאָלט מעשה סוחר אַװױסשטופן די ערגערע
סחורה פאַר דער בעסערער .ער איז בטבע געװען אַ שואַכער
סוחר ,אָבער געהאַלטן האָט ער זיך פאַר גאָר אַ װאַזשנעם .גע-
װיס האָבן ביידע  --הערמאַן און מזאיה  ---געװואָלט באַרײיכערן
דעם רעפּערטואַר מיט אַן אַלטער יידישער קאָמעדיע.

|די אויפפירונג איז דורכגעפאַלן און נאָך עטלעכע פאָרשטע-

לונגען האָט מען די פּיעסע אַראָפּגענומען און דורכגעפירט אַ ,לויה",
פשוט געמאַכט אַ צערעמאָניע װי מען באַגראָבט אַ מת|.
.אין דער אמתן האָב איך געהאַט פאַריבל אויף די יונגע
{מיטגלידער פון דער טרופּע| ,װאָס זי האָבן זיך נישט אַקעגנ-
געשטעלט אַזאַ ווילדער צערעמאָניע און אויף מזאיהן ,װאָס האָט
זיך צוגעאיילט איבערצורייסן די פאָרשטעלונגען .דאָס איז נישט
געווען קיין קונץ ווען מען האָט געקאָנט אויף צומאָרגנס ווייטער
שפילן  קדוש השס" ביי פולע סבאָרן .אפשר װאָלטן זיך ידי
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טעאַטעו

ווייבערישע קניפּלעך" אָנגעװואַרעמט.
אַזעלכע זאַכן אין טעאַטערײ.
וועגן

מ'.ס

באַציונג

צו

האָט
|

מען

גאַסטראָלירנדיקע

שוין

יידישע

געזען

אַקטיאָרן

גיט איבער דר .ווייכערט:

ינאָך ,ביינאַכט אויפן אַלטן מאַרקײ איז ,די ווילנער טרופּע"
וידער געשטאַנען.פאַר אַ ליידיקער קאָריטע .מזאיה האָט אוים-
 -געקוקט

אויף

אַלע זייטן.

מאין

יבוא

עזרו,

אט

גאָט האָט טאַקע

געהאָלפ ,ער האָט געשיקט די רפואה פאַר דער מכה .פון נין-
יאָרק האָט זיך געקליבן אויף אַ באַזוך אין זיין הײימשטאָט װאַרע
דער אַרטיסט פון מאָריט שוואַרצס טעאַטער אברהם טייטלבוים.
איך האָב מיך מיט אים שוין זינט אַ לענגערער צייט איבערגע-
שריבן ,און ווען כיהאָב געמאָלדן מזאיהן ,אַז טייטלבוים וועט בקרוב
זיין אין פּוילן ,האָט ער מיך געבעטן איך זאָל צוהעלפן ,אַז דער
טאַלענטירטער און אינטעליגענטער אַרטיסט זאָל אױיף דער
צייט ,װאָס ער וועט זיין אין לאַנד ,אַריינטרעטן אין דער ווילנער
טרופּע .איך װאָלט עס סיי וי סיי געטאָן און אַפּילו אָן מיין הילף
װאָלט טייטלבים אױפגעטראָטן ביי די ווילנער .ווען מזאיה
האָט זיך דערוואוסט פון טייטלבוימען אַז ער פירט מיט זיך
עטלעכע פיעסעס ,איז ער געװאָרן מלא שומחה".
בעת דר .ווייכערטס אויפפירונג פון ש,ײילאָק" ווערט קריטיקירט
פון י .מ .ניימאַן ,אַנטװיקלט זיך וועגן דעם אַ דיסקוסיע אין וועל-
כער עס באַטײליקט זיך אויך שריפטלעך מ .ער איז אויך אַרױסגע-
טראָטן אין טעאַטער בעת דער אויפפירונג פון 'ביינאַכט אויפן אַלטן
מאַרק" און גערעדט צו די באַזוכער.
וועגן דער אויפפירונג פון ליוושיצס ,הערשעלע אָסטראָפּאָלער?
גיט איבער דר .ווייכערט:

,צוגרייטן די אויפפירונג האָב איך געװאָלט ווען די טרופּע
װעט קומען קיין װאַרשע .נאָך דעם ביאַליסטאָקער דערפאָלג
פון |צייטלינס| ,יידנשטאטײ ,איז מזאיה צוגעשטאַנען צו מיר,
כיזאָל די קאָמעדיעײ אויך שטעלן אונטערוועגנס או טאַקע
װאָס גיכער ,ווייל ,ערשטנס ,האָט איצט די טרופע אַ דאַנק דעם
דערפאָלג פון ,יידנשטאַטי געלט אױף הוצאות פאַר דער פרע-
מיערע .צווייטנס ,על איך נאָכן לעצטן סכסוך מיטן גימנאַזיע-
דירעקטאָר נישט קאָנען אין אַ מיטן מיטװאָך שבת צװאַכטס
אַרױסכאַפּן זיך אויף פּראָבעס מחוץ װאַרשע .דאַרף מען אויסנוצן
די ווינטער'חגאות .די טרופע פאָרט אַריבער קיין קראָקע א
דאָרטן קאָן מען מאַכן די פרעמיערע .אַזױ איז טאַקע געבליבן.

..צום באַשטימטן טערמין איז די פּרעמיערע געגאַנגען .צוױי
טעג שפעטער איז געקומען מזאיה קיין ואַרשע און האָט מיר
איבערגעגעבן ,אַז אויף צומאָרגנס נאָך דער פרעמיערע האָט די
טרופּע אַרױסגעואָרפן פון דער פּיעסע די מעשה מיט דער רבי"
צין {געווען אַןעקרה פון רבין  --און ווערט מעוברת פון הער"
עזעלען} .פאָרשטייערס פון דער ,בעסערער געזעלשאַפּטײ האָבן
איר אַזױי געעצהט .אַ מליץ יושר האָבן זי געפונען אין דער
אַרטיסטין אָרלעסקאָ .זי האָט געשפילט די ראָל פון דער רביצין,
און האָט געהאַלטן ,אַז איר רביצין קאָן נישט געשטרויכלט ווערן.
וווייכערט

פאַרלאַנגט

צוריקצושטעלן

דעם

אַריגינעלן

טעקסט,

די טרופע גיט ניט נאָך ,און ער גיט איבער דריאָל פון דער
רביצין צו בת שבע קרעמער ,וועלכע שפילט לױט וייכערטס

טעקסטן.

|

וועגן דער ,גולם"-אויפפירונג באַמערקט דר .ווייכערט.:
ידאָס אַרייננעמען דעס ;גולם" אין רעפּערטואַר פון דער
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קדושים-באַנד
אווילנער טרופע" דאַרף פאַרעכנט װערן פאַר אַ גרױס פאַר-
דינסט פון מרדכי מזאיה און דוד הערמאַן".
דירעקטאָר.
ב .קוטשער פאַרצייכנט מיט וועלכע שװעריקייטן מ'גרייט צו
אויפצופירן

אַנסקיס ,דיבוק"

צו זיינע שלושים,

די עטלעכע

און באַמערקט:

גאַלע פאַלן שוין פון די פיס .טאָג און נאַכט פּראָבן .נישט
מיעסט ,נישט מישלאָפּט .מאַזאָ קריגט זיך מיט די בינע -אַרבע-

טער און שרייט ,ער וועט עפּאַלטן קעפּײ.
אכרהם מאָרעווסקי שרייבט אין זיינע זכרונות:
;אין דער צייט  --סוף אַפּריל ,אַנהײב מיי ,איז מאַזא געקו-
מען קיין ווילנע מיך אַנגאַזשירן .אָבער צווישן מיר מיט מאַזאָ
נער האָט געשריבן ימזאהי) האָט פון די ערשטע מינוטן זיך איינ-
געשטעלט אַ קאָנטאַקט ,נישט װי צװישן ,צדדים" ,װאָס מװן
איינער ביים צוױיטן עפּעס  אויסדרינגעןײ .מיר האָבן פון די
ערשטע אויסגעהערטע וערטער זיך אָנגעהױבן באַציען צוי
איינאַנדער װי לעבעדיק פאַראינטערעסירטע אין איין גרויסן
און ביידען גלייך נאָענטן ענין ער האָט מיר פאָרגעלײיגט אַ גע-
האַלט ,װאָס האָט מיר געזיכערט אַ לעבנס-עקזיסטענץ .איך גע-
דענק נישט גענוי דעם ציפער ..איך געדענק בולט ,אַז אויף מיין
פראַגע :צי קאָן ער מיר גאַראַנטירן פרייהייט און אַבסאָלוטע

! זעלבסטשטענדיקייט אין מיין ששעפערישער אַרבעט? צי וועל
איך ניששט זיין אָפּהענגיק פון עמעצנס אַמביציעם ,קאַפּריזן,
שפּיצלעך ,אינטריגעלעך ,האָב איך דערהערט אַ תשובה ,װאָס
האָט

מיך

אָנגעצונדן,

דערמוטיקט.,

דערהױט,

באַפליגלט

אט

געמאַכט גרייט אַפּצוגעבן מיין גאַנצן נפש דער אינסטיטוציע,
װאָס האָט געטראָגן דעם נאָמען ,ווילנער טרופּע".
איר פאָרעזטייער און פאָקטישער פירער האָט מיר אין קורצע
ווערטער דערקלערט ,אַז אַלץ ,װאָס ער און אַנדערע חברים פון
זיײיער טעאַטער האָבן וועגן מיר געהערט פאַר די לעצטע אַנ-
דערטהאַלבן יאָר און אַ ריי פּראַקטישע אַבסערואַציעס  --הגם
פונדערוױיט  --האָט זיי געבראַכט צו דער איבערצייגונג ,אַז
איך בין דער ,ואָס קאָן די טרופּע פירן אזן דערפירן צו די גע-
העריקע פונקטן פון קינסטלערישער און יידישער שלימות ..ער
האָט צוגעגעבן ,אַז דער געגעבענער מאָמענט איז רייף און גינס-
טיק כדי אָיצוהייבן אַ ניי בלאָט אין דער אַנטוויקלונג פון זייער
טעאַטער ,וױיל דער דורכגעמאַכטער טאָפּלטער קריזיס דאַרף
זיין א פאַקטאָר פון אויס;ייטערונג און אויסניכטערונג פאַר די,
וועלכע האָבן זיך געפילט דערשלאָץן נאָכן אַװעקגײן פון די
עטלעכע חברים-גרינדער פו גפאַדאַ"  --און פון אַלע אַנדערע,
וועלכע האָבן געהאַלטן פאַר אַן  אונטערגאַנגײ ,אַ יר'דה ,דעם
קורצן אָבער שוערן עטאַפּ מיטן פרעמד-קערפּערדיקן גאַסט-
שפילער,
 --מיר זוכן אַ קינסטלער ,אַ מענטען ,אַ יידן ,וועלכער זאָל

ריידן אונדזער שפּראַך סיי אין בוכשטעבלעכן זין פון װאָרט ,סיי
אין ברייטן סימבאָלישן ..מיר זיינען ניי-געבוירענע ,בלינדע,
אומבאַוואוסטזיניקע ברואים ,וואָס האָבן שוין באַװיזן צו פאַר-
שטיין ,אַז ...זיי פּאַרשטייען גאָרנישט ,אַז זיי דאַרפן זיך לערנען,
אָנהייבנדיק פון אלף-בית ,און מיר זיינען אַלע דורכגענומען מיט
צוטרוי צו שײַך .מיר גלייבן ,אַז איר קאָנט ווערן אונדזער רבי
און מדריך .נאָך אַלץ ,װאָס מיר האָבן דורכגעלעבט פאַר די
פיר יאָר פון אונדזער קיום ,וועלן מיר גיין נאָך אייך מיט פאַר-
בונדטנע אויגן ,אויב איר זענט גרייט איבערצונעמען די השגחה
איבער אונדז.
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י

'

שורות זיינען נישט קיין סטענאָגראַס פון דעם,

װאָס איך האָב אויסגעהערט פון מזאהן ,זיצנדיק ביי מיר אין

.

קאַבינעט יענעם טאָג פון סוף אַפּריל אָדער אָנהײב מיי .0291
אָבער דער תוך פו אָט די שורות איז דער מאַטי ,װאָס האָט
געקלונגען און וויברירט אין מיין געוויסן און האַרצן זינט |א|.
וייטער האָט אין די זעלביקע ווענט .מיט  51:61חדשים צוריק
אױסגעלאַכט מיין ;אַך ,טי גױ יעסי ,פראַװודאַדמאַטושקאַי..
מזאיה האָט אין יענעם געשפּרעך אין ווילנע מיר געעפּנט די טיר
צום אױסגעטרוימטן היכל פון יידישער קונסט און האָט מיך
אַנגענומען פאַר די הענט און האָט מיך צוגעפירט צום שווע?
מיט אַ הייסן ,אויפריכטיקן ,ברוך הבא" אויף זיינע ליפּן".
יאָרן שפּעטער איז מאָרעווסקי ווידער פאַרבעטן געװאָרן פון
מאַזאָן מיטצואַרבעטן אין דער ,ווילנער טרופּע" ,און ער דערציילט
וועגן דעם אין זיינע זכרונות:
יאיך האָב מזאיהן ,ענטפערנדיק אויף זיינע בריו ,געמאָלדן,
אַז אַרבעטן מיט דער ,טרופּעײ װעל איך באַטראַכטן וי אַ פרייך,
אָן אויפשטייג און אכַבוד פּאַר מיר ,אױב איך װעל געפינען
אַרום זיך דעם צוטרו; װאָס מיר איז צוגעטיילט געװאָרן אין
ערשטן פּעריאָד פון אונדזער צוזאַמענאַרבעט און װעל קאָנען טאָן
צוויעץ די אַקטיאָרן מיין דערציערישער עובדה :האָדעוושן ,לער-
נען זיי ,פירן זיי איבערן שליאַך פון אַקטיאָרישן אויפשטייג.. ,איך
בין געקומען קיין וואַרשע אין דער איבערצייגונג ,אַז צֿאַר מיין
פאָזיציע און פּראָגראַס װעל איך ניששט דאַרפן 'קעמפן" .מצד
מזאיהן האָב איך פון ערשטן טריט אָנגעטראָפן די בעסטע באַ-
,יינאַכט אויפן
ציונג .ער האָט ווידער געשטעלט די פראַגע וועגן ב
אַלטן מאַרקײ (צו וועלכן אַ לײידנשאַפטלעכע פאַראינטערעסירונג
עס האָט געהאַט דאַקטאָר יצחק שיפּער) .איך האָב קאַטעגאָריש
געמאָלדן ,אַז;װי נאָר איך װעל האָבן די זיכערקייט ,אַז די שױי-
שפילער זינען פריי פון דעם ,װאָס איז וי אַ שלעכטער שױם
אָנגעוואַקסן פּאַרן פּעריאָד פּרואון מיטן ;אַלטן מאַרקײ ..דער-
ווייל איז אונדזער אויפגאַבע ; --אַקאָסטאַי .און מען איז צן-
געטראָטן צו די פּראָבן פון אַקאָסטאַײ .אָבער מזאיה האָט מיד
געמאָלדן ,אַז רעזשי ,עובדה פון פּעדאַגאָגיק און אַלע אַנדערע
זיט זאַכײ ,דאָס יינען אַלץ הויכע ענינים ,זייער וויכטיקע און:
געוואונטשענע ,אָבֶער ,מאָרעווסקי איז דאָך אַן אַקטיאָרײ ,און
וואַרשע ואָלט געהאַט חשק אים צו זען אוֹיף דער בינע ,און דאָס
טעאַטער איז נישט אַזױי רייך צו קאַנען זיך אָפּואָגן פון אַ פּאָר
גוט-באַזוכטע הייזער..ײ
,יראָפּאָלער צדיק"
מ{אָרעווסקי גיט נאָך ,און טרעט אויף אַלס מ
אין ,דיבוק" ,װאָס האָט אַ גרויסן דערפאָלג ,אָבער ווען מ'גרייט
זיך אויפצופירן ,אוריאל אַקאָסטאַ" ,אין וועלכן די טיטל-ראָל האָט
געזאָלט דובלירט ווערן צווישן אים און אל .שטיין ,ווערט מאָרעוו-
סקי אַזױ הייזעריק ,אַז ער קאַן ניט שפּילן ,און ער האָט גרויסע
שוועריקייטן ,אַז שטיין זאָל שפּילן די ראָל .דאָס דערפירט צו מיי-
|
נונג-פאַרשידנהייטן" צווישן אים און מאַזאָן.
זיגמונט טורקאָוו דערציילט פאָלגנדיקן כאַראַקטעריסטישן עפּי-

|

זאָד וועגן מ..

גאונדזער טרופּע האָט זיך ,נאָכן אומקערן פון רוסלאַנד ,גע
נייטיקט אין אַ פיעסע ,װאָס זאָל יאויפוועקן" די פּראָווינץ ,װאָס
האָט דאַן איבערגעלעבט אַ שטאַרקן עקאָנאָמישן קריזיס .אַפילו
אַזאַ נאָמען וי אסתר רקחאלַמינסקאַ האָט פאַרלאָרן זיין מאַג-
נעטישע קראַפט און זיך גענייטיקט אין דער הילף פו אַ

;שטאַרקעײ פיעסע .אַזאַ פיעסע איז אין יענער צייט געווען דער

4

פוןך יידישן ט עט טעב

לעק סם יקא

,דיבוקײ .מיר האָבן געזוכט דאָס ,ביכל" ,אקַאָפּיע פון דער
פיעסע ,און זי אין ערגעץ ניששט געקאָנט באַקומען .די אַפַּוְטרופּ-
סים איבער אַנסקיס ירושה האָבן אונדז געגעבן די רעכט צו
שפּילן דעם  דיבוקײ ,אָבער קיין קאָפּיע האָט זיך ביי קיינעם פן
די נישט געפונען מאַזאָ האָט מיט פאַרְשיידענע תירוצים זיך
אָפּגעזאָגט אונדז צו געבן די פיעסע ,הגם אתדזערְס אַ טורני
װאָלט
דזערס
דעם

אים

גאָרנישט

מיט

אַ פאָרשטעלונג,
;אָריגינאַלײ,

געקאָנט
װאָלט

פאַרקערט,

שטערן.

מען ערשט
די צוקונפט

די ;ווילנער".

רעכט
האָט

רֵיי דער

דאָרט אַ גרויסע הילף-אַרבעט און ער האָט ווידער אַ מעגלעכקייט
אַרויסצװויזן זיין נישט-דורכשניטלעכן אָרגאַנזאַטאָרישן טאַ-
לענט .ווען עס ווערט איינגעפירט אין װואַרשע דאָס געטאָ ,פירט
מאַזאַ ווייטער אָן מיט זיין הילף -טעטיקייט ,אָבער ער אַרבעט
גלייכצייטיק אין דער אונטערערדישער יידישער קולטור אָרגאַ-
ניזאַציע (יייקאָרי) ,פון וועלכער ער איז איינער פון די גרינדער,
ער איז אויך אין ראַט פון דער אַרטיסטישער קאָמיסיע ביי דער
יידישער סאַציאַלער אַליינהילף ,צו וועלכן עס האָבן ,אויסער
אים ,געהערט אלחנן צייטלין ,דר .נפתלי נוסענבלאַט און זער
שרייבער פון די שורות.
מאַזאָ טרעט אויך אָפט אויף מיט רעפּעראַפן אין די הויז'
קאָמיטעטן און אָרגאַניזירט די לעצטע צייט אַ ריי קינסטלערינל
אויפטריטן ,צװאַמען מיט זיין פרוי ,די אַרטיסטין אסתר גאָלזענ-
בערג .ער טרעט אויך אויף מיט גרויס דערפאַלג אַלס קאַנפּעראָנ-
סיע אפוּיאףַרעזיידענע פאַראַנשטאַלטונגען .מאַזאָ איז אין געטאַ
אַרױיס פון דעם שטאַנדפּונקט ,אַז אױף דאגות און צרות וְאון
דאָס האָט אין געטאָ נישט געפעלט) קאָן מען רעאַגירן אויף דויי
אופנים; מיט געוויין ,מיט שװױיגן און מיט געזאַנג .ער אַלין האָט
פּראָפּאַגירט דעם דריטן אופן פון רעאַקציע .ווען די שונד-ואַק-

נאָד אונ-

געװאָלט

זען

עס באַשטע-

טיקט .אַ חוץ דעם ,האָט די פיעסע ביי די ;ווילנערײ אין וואַרשע
ערשט אָנגעהויבן צוֹ גיין ,און מיהאָט פאָרויסגעזען אַז זי וועט
אֶנהאַלטן נישט וויניקער װי א יאָר .מיר ,דאַקעג ,האָבן זיך

גענייטיקט אין ,דרינגענדיקערײ הילף ,װאָס אַ באַלדיקע' טור
=ײי װאָלט אונדז געקאָנט צוטיילןי.
(

און ביי אַן אַנדערע געלעגנהייט פאַרצייכנט זיגמונט טורקאָו.:
יזינט דעם יאָר  ,1291ווען איך בין צװאַמען מיט אידאַ קאַי
מינסקאַ ,אויפגעטראָטן ביי די ווילנער אין װאַרשע ,אין אי
פערזוכט" און 'גאָט פון נקמהײ ,איז דאָס געווען מיין צוריטע
צזאַמענאַרבעט מיט מ .מאַזאָ ,דעם דירעקטאָר פון דעם טעאַטער.
מאַזאָ איז דאַן שון געווען דער איינציקער וילנער אין דער
ווילנער טרופּעי ,איינער פון די מיטגרינדער פון יפּאַדאַ",
= װאָס איז פאַרבליבן געטריי דעם

י '-כאַנאַליע

טעאַטער בזן סוף פון זיין לעבןײ.

געהערט

;א

געשעעניט)

יידיען

אין

טעאַטער

איז געווען

צווייטע

אויפפירונג פון דאָזיקן טעאַטער {ט,עאַטער פאַר יוגנטײ | ,װאָס
האָט געביטן זין נאָמען אױף גפאָלקס אוֹן יוגנט טעאַטער"
ואין  }7391און פאַרבעטן מ .מזאיהן פּאַר אַן אַדמיניסטראַטיון
יט

דירעקטאָר.

-

י

|

..אין 9391טן יאָר איז דער קאַמף פאַרן קיום פון ,יונג טעאַ-
טערײ (אין זיין לעצטן גלגול ,ניי טעאַטערײ) געװאָרן פון וואָך
צו װאָך שיוערער.. .סיאיז געװאָרן קלאַר פאַר אונדז ,אוַוזייטער
װעלן מיר נישט קאָנען עקזיסטירן אָן אַגעזעלשאַפּטלעכן אָנ
שפאַר .די מיטאַרבעט פון דער אָנפירונג פון {פאָלקס און
יוגנט טעאַטערײ מיט דעם געזעלשאַפטלעכן קאָמיטעט אַרום
.ןמיילעך פריילעך".
דעם דאָזיקן טעאַטער ביי דער אויפפירונג פ
האָט מיך געבראַכט אויפן געדאַנק פאָרצולייגן אַן אָרגאַניזאַציאָד
נעלע פאראייניקונג פון ביידע אַנסאַמבלען .מיין פּראָיעקט צו
פאַראײיניקן אָרגאַניזאַציאָנעל ביידע טרופעס איז אַקצעפטירט
געװאָרן דורכן געזעלשאַפטלעכן קאָמיטעט .אין בראָק ביים בוג
.האָבן מיר אַרומגערעדט אַלע פרטים און אױסגעאַרבעט דעם
טעקסט

פון שריפטלעכן

טעאַטער-סעזאָן

אָפּמאַך ,וועלכער

פאָרויסגעזען,

אונטער

האָט אויפן

אַפּוטרופסתת

דער

געזעלשאַפטלעכן קאָמיטעט ,צוױיי עזפילנדיקע .אַנסאַמבלעו און-

טער איין אָנפירונג ,װאָס האָט באַדאַרפט באַשטין פון קלאַראַ.
סעגאַלאָוויטש וי דֶעם דירעקטאָר ,מ .מזאיה װי דעס אַדמיניס-
טראַטיוון און מיר װי דעס קינסטלערישן אָנפּירער .די דייטטזע
! קינואזיע

אין

האָט

פױלן

געמאַכט

אַ סוף

צו

אַלע

טעאַטער.-

יפלענער".
וועגן מ'.ס לעצטן עטאַפּ און ויין טראַגישן' טויט ,שרייבט 'יאָנאַט
טורקאָו :1

גבייס אויסבראָך

פן דער וצווייטער וועלטן מלחמה געם ינט

זיך מאַזאָ אין וואַרעשע.
אַרבעט

שאַפטלעכער

ער װואַרפט

און ווערט

זיך באַלד

לייטער

אַריין אין געזעל"

פון דער קאיָךפּטיילונג

דאָס וואַרשעווער

צו די ערשטע ,װאָס האָבן זיך געוואָרפן אין קאָמפּראָמיט-

פאַרבנרייך לעבן נישט געוואוסט פון קיין נאַכגיביקייט און איז
געווען ווי אַרומגעצױמט מיט אַן אייזערנעם פֿאַנצער ,האָט זיך
איִבער דער נאַכט איינגעבראָכן און געװואָרן װוי אַ קליין קינך,
װאָס מען האָט געדאַרפט פירן פאַרן הענטל .זיין לעצטע לעבנס-
באַגלייטערין

קומענדיקן.
פו

האָט אַרומגעכאַפּט

געטאָ,

האָט

מאַזאָ

| = לאָזן קאַמף קעגן דעם .ביי זיין הויכן עלטער (ער איז אַלט געווען
ר ביי  07יאָר) ,האָט ער זיך נאָך אַלץ געפילט מונטער און פול
| מיט לעבן ,ביז עס איז געקומען דער בלוטיקער פרייטיק (81טער
! אַפּריל  )2491װען מען האָט ,צוויששן די  25קדושים ,װאָס די
דייטשן האָבן דערשאָסן אין געטאָ ,אומגעבראַכט אויך זיין בעסטן
| -פריינט ,דעם װיסנשאַפּטלער מנחם לינדער ,מיט וועלכן ער האָט
די גאַנצע צייט פון דער נאַצישער אַקופּאַציע צװאַמען געאַרבעט
אגועןקעמפט .דאָס האָט אױיף מאַזאָן אַזױ שטאַרק געוירקט,
אַז איבער דֶער נאַכט האָט ער זיך אַזױ פאַרענדערט ,אַז סיאיז
( 2אים ממש אוממעגלעך געווען צו דערקענען .מיר האָבן געהאַט
| פֿאַר זִיךְ אַ גרייז "גְרויען ,צעבראָכענעם מאַן ,װאָס האָט פּאַרלאָרן
דעס (גאַנצן ציל און אינטערעס צום לעבן.
מאַזאָ ,דער גרויסער אָפּטימיסט ,װאָס האָט דורך זיין לאַנג,

וועגן מ'.ט לעצטע אַקטיװױטעטן גיט איבער .דר ,ווייכערט:
די

געזעלשאַפט

פון

סאָציאַלער

אַליינהילף .ער

אַנטװויקלט

.

און איבערגעבענע

אסתר

פריינדין

האָט אים טאַקע מאָראַליש אונטערגעהאַלטן
נאָכדעם װי מנחם לינדער או די איבריקע
דורך
אופן,

דיייטשן
ד
האָט

אומגעבראכט

מען זיך

ער האָט אָבער נישט
=ישט
| נ

דערוואוסט,
געקוקט

זיין אַרבעט אין דער
) .לעצטע

:
קדושים זיינען

געװאָרן

אויף

אַז אױך

מאַואַ איז אין געפאַך.

אױיף אַלע בקשות

געואָלט זיך אױסבאַהאַלטן

גאָלדענבערג

עֶר

איז

אַן אכזריותדיקן
פון זיינע פריינט,

וייטער

געקומען

צו

יאַליינהילףי.

טעג פאַרן

אויפַשטאַנך

אין

װואַרשעווער .געמטָ,

= האָט מאַזאָ געאַרבעט צזאַמען מִיטְן קולטור-טוער שמואל ווינ-
טער אין אַפּראָוויזאַציע-אַמט .זיינע פריינט האָבן זיך באַמיטאים אַריבערצונעמען אויף דער אַרישער זייט .ער האָט זיך אָבער
איינגעעקשנט ,אַז ער איז שוין צו אַלט און שוואַך אָנצוגײן מיטן
לעבן און ער װעט רױיק װאַרטן אויפן טויט .זיין יונגע ,שיינע
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סקדושים
פרוי ,די פעיקע אַקטעריסע אסתר גאָלדענבערג ,וועלכע האָט
געהאַט גאלַענצנדיקן אַרישן אויסזען ,האָט זיך פאַר אים מקריב
געווען און טאַקע צװאַמען מיט אים אומגעקומען.
בעתן אויפשטאַנד אין וואַרשעווער געטאָ ,אין די אַפּריל-טעג
 ,32האָט מאַזאָ ,צזאַמען מיט זיין פרוי אסתר גאָלדענבערג
און פיל טויזנטער נאָמענלאָזע קדושים ,פאַרלאָרן זיין לעבן .מען
ווייס אַפילְו נישט דאָס אָרט וואו זיי זיינען אומגעקומען".
,תבים פון געטאָ" שרייבט עמנואל רינגעלבלום:
אין זיינע כ
{מרדכי מאַזאָ ,באַקאַנטער און פאַרדינטער לייטער פון דער
יווילנער טרופּעי .בשעת דער מלחמה איז ער געווען טעטיק אין
יסיא ,אין דער אָפּטײלונג פון דערנערונג .מאַזאָ איז געווען שטאַרק
טעטיק געזעלשאַפטלעך אין יאיקאָרי .ער איז געווען איינער פון
די זיילן פון דער דאָזיקער געזעלטאַפט .ער פלעגט אַרױסטרעטן
אויף גרויסע אַקאַדעמיעס פון ליטעראַרישש-קינסטלערישן כאַ-

ראַקטערּ .מאַזאַ פלעגט
װאָרט

און אויף

געוױינלעך

קינסטלערישע

האַלטן דאָס איינלייטונגס-

אונטערנעמונגען

פלעגט

ער

זיין

אַ קאָנפעראַנסיע .די ביבליאָטעק פון דער געזעלשאַפט יאיקאָרי
איז אין אַ גרויסער מאָס געווען זיין פאַרדינסט.
ער איז אומגעקומען אין אַ בונקער אויף פּראַנטשישקאַנער ני
|
 0בשעת דער אַפּריל-אַקציע אין יאָר ,"3491
דר .מ .ווייכערט כאַראַקטעריזירט אים אַזױ אין זיינע זכרונות:
;מ .מזאיה איז געווען אַ שטאַרקע פּערזענלעכקייט .פון פּראַ-
פעסיע אלַערער פון גימנאַסטיק ,האָט ער נישט געהאַט קיין אמ"
ביציע צו ווערן אַן אַקטיאָר אָדער אַ רעזעשיסער און אפילו נישט
א ליטעראַרישער אָנפירער פון דער טרופּע .די ערשטע יאָרן האָט
ער אַפילו נישט פיגורירט אויפן אַפיש װוי דער אַנפירער ,הגם
ער האָט די גאַנצע צייט רעפּרעזענטירט די טרופע כלפי חוץ.
ער האָט פאַרמאָגט אַ גוטע פּרעזענץ ,אַן אומאויסשעפלעכן פי"
זישן כוח .,אַ לעבעדיקן אינטעלעקט ,אַ קלוגן קאָפּ און אַן אייזער-
נעם ווילן .ער האָט געהאַט יידיש וויסן און איז געווען באַהאַוונט
אין דער מאָדערנער יידישער און צוםס טייל איך העברעישער
ליטעראַטור .זיין דיפּלאָמאַטישער טאַלענט איז געווען ממש ניעשט
אָפּצוע:אַצן ,אָבער איין מידה זיינע איז געווען נאָך ששּטאַרקער
פון אַלע אַנדערע :די ליבע צום טעאַטער .מיט זיינע פעיקייטן
האָט ער געקאַנט פּאַרנעמען אַן אָנגעזעען אָרט אין יעדער יידי"
שער אינסטיטוציע ,אָבער עס איז נישט געווען אַזאַ כוח אין דער
וועלט ,װאָס זאָל אים קאָנען אָפּרײיסן פון טעאַטער ,און אַזאַ
טשווערע לאַגע פון דער טרופּע ,פון וועלכער ער זאָל נישט גע-
פּינען קיין אויסוועג .דערביי האָט ער זיך נישט אָפּגעשטעלט
פאַר קיין שום הוצאות ,פאַר קיין שום ריזיקע ,אוב עס האָט זיך
געהאַנדלט וועקן באַרייכערן די טרופּע מיט אַ נייער אויפפירוג,
מיט אַ נייעס רעזשיסער ,דעקאָראַטאָר ,מוזיקער".
אברהם מאָרעווסקי כאַראַקטעריזירט אים אַזױ:
ימרדכי מזאה ,זכרונו לברכה ,איז געווען אױיף הונדערט
פּראָצענט ,אַ ,געזעלשאַפטלעכער טוער" :רעזאָלוציע ,דעמאָנס-
טראַציע ,באַנקעט{ ,קולטור-מאַכונג" .און ואָס טוט זיך אין
,קעסלײ? װאָס קאָכט זיך :אַרבעס אָדער קראָפּעשוע? וועגן דעם
האָט ער זיך קיינמאָל נישט געקימערט ,וױיל ער האָט אויפן 51מן
יְאָר פון ט.רופעסײ קיום וועגן דעס נישט געהאַט מער באַגריף
וו אין  ---ערשטן יאָר ,ווען ער האָט אויסגעביטן זיין פּאָסטן פון
ספּאָרט-אינסטרוקטאָר אױיף דער שטעלע פאוַןדמיניסטראַטאָר
אין ,פאַדאַי :געשעפטספירונג? אדרבה! אין ואָס באַשטײט די
פירונג? װאָס איז עס פאַר אַ מין געשעפט?

2527

באַנד
מיט
מיט

קרבן-גרייטקייט

דער

אין פּעריאָדן

--

אױסגעהאַלטנקײט

טיקער ,האָט ער געשלעפט

פון

פון הונגער
אַן עקשן

אַ קנאי,

די שטחיס

דעס װאָגן איבער

איײיראָפּע און אָפּגעהיט דאָס פניס פון ספּעקטאַקל.
געטראַכט

נישט

וועגן
מיט

מזאה

װערדע

מזאהן

האָב איך געליבט

איך פלעג זיין אייפעוזיכטיק
פלעגן
יאָנאַס

--

טורקאָוװֹ

פו גאַנט

אָבער ער האָט

תוכן פון ספּעקטאַקל.

האָט

זיך צו אים

או

נויט,

אַ פאַנאַי

קלעבן

און

אױיסהאַלט

וי מען ליבט

--

רעפּרעזענטירט.

אַ געגאַרטע

שיינהייט.

צו זיין דערפאָלג ביי פרויען ,וועלכע
צו זיסקייטן".

וי פליגן

,פאַרלאָשענע .שטערן",

בוענאָס

,3591

איירעס,

באַנך

איינס ,גו.76:26 .
ב .קוטשער , --געװען אַמאָל װאַרשע ' ,פּאַריז ,5591 ,זו,24'141 .
זיגמונט

טורקאָװו , --די

איבערגעריסענע

תקופה  ,בוענאָס

איירעס,

,1691

זו,823 ,023 .

מיכאל ווייכערט --
,64 ,39 ,7
,177 ,171 ,9
עמנואל רינגעלבלום
ז.202 .

,זכרונות ' ,תל-אביב ,1691 ,צװייטער באַנד ,זו,23-52 .
,155
,140
,134:36
,1291130
,125726 ,121
,67
.345 ,341 ,221 ,216 ,200 ,182
, -כתבים פון געטאָ" ,װאַרשע ,3691 ,באַנד צװי,|

לערעסקאָ ,סאַמועל
ש{מואל לעהרער }|
וגעב 1 .אױיגוסט  -- 6781קרבן פון די נאַציס}

געבוירן  1אויגוסט 6781

|לוױיט באַ-

דערס קאַלענדאַר  |8681 --אין יאַסי
רומעניע .פאָטער  --אַ באַזיצער פון אַ
באַנק-געשעפט .געלערנט אין חדר ,אין

אַ רעגירונגס-שול ,און דערנאָך אין אַ פּרי-
װאַטער מיליטער-שול .צוליב נגישות אויף
יידן ,אַװעק קיין סוטשאַװאָ( .דאַמאָלט עסט-
רייך) אין דער דאָרטיקער גימנאַזיע ,דער"
נאָך אין טשערנאָוויץ און געמאַכט מאַ-
טוראַ .אין ווין .מיטגעאַרבעט אָלס זשור"
נאַליסט אין די דייטשע צייטונגען ,בוקאַרעסטער טאַגעבלאַט" און
|
,ומענישער ליאָד".
ר
נאָכן ענדיקן גימנאַזיע ,צוריקגעפאָרן קיין יאָסי און מיטגעאַר-
בעט אין פאָטערס באַנק-געשעפט .אין דער פרייער צייט געשריבן
טעאַטער-רעצענזיעס ,און ווען אַקסעלראָד דערלױיבט אים נישט
אַרײנצוגײן אין טעאַטער צוליב אַ שלעכטער רעצענזיע ,ברענגט ל,.
קיין יאַסי .אויף להכעיס ,די קאָנקורינדיקע טרופּע פון קלמן יאָוועליר.

בערך  0091טרעט ער אַליין אויף אַלס ליבהאָבער אין יאָװע:
לירס טרופּע אין פּראָפ .הורוויצס פּיעסע ,ש,בתי צבי" און פאַר.
בלייבט שוין אין טרופּעס ,מיט וועלכע ער פאָרט אַרום אייניקע
יאָר איבער רומעניע ,אויסמיידנדיק צו שפּילן אין יאַסי .דערנאָך
טרעט ער אַרין אין דער טרופּע פון געליס און פאָרט מיט איר קיין
קאָנסטאַנטינאָפּאָל ,וואו זיי שפּילן אַ יאָר צייט .פון דאָרט גייט ל.
אַריבער אין אהרן ראָזענבלומס טרופּע אין בוקאָווינע ,דערנאָך
טרעט ער אַריין אין טרייטלערס טרופּע .און צוזאַמען מיט דזשין
גרינפעלד און מאַלְװוינאַ לאָבעל ,פאָרט ער מיט יידיש טעאַטער קיין
מאַנטשעסטער און גלאַזגויַ (ענגלאַנד) .דאָ טיילט ער זיך אָפּ פון
דער טרופּע און פאָרט אַוועק קיין לעמבערג ,וואו ער טרעפט די צע-
בראָכענע גימפּעל-טרופּע ,וועלכע ער רעאָרגאַניזירט אין גיט די
איניציאַטיווע אויפצובוועֶז דאָס זומער-טעאַטער יאַגעלאָנסקאַ .)11
ל .פירט דאָאויך אייך ?צו שפּילן שבת נאָכמיטאָג.
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לֹ על

סיקטָ

|ופון ייִדישן טמ עאַ טער

נאָכן שפּילן אַ לענגערע צייט אין לעמבערג ,פאָרט ל .אַרום 2
יאָר מיט זעליג שאָרס טרופּע :דערנאָך שפּילט ער אין רומעניע
אויף אַן אייגענער קאָנצעסיע ,שפּעטער טרעט ער וידער אַריין צו
גימפּעלן אין לעמבערג ,דערנאָך ביי אַקסעלראָד אין רומעניע אויף
אַן אייגענער קאָנצעסיע ,שפּעטער גאַסטראָלירט שר אין לאָנדאָ"
נער פּאַװיליאָן טעאַטער (צוזאַמען מיט סעם שילינג) און שפּילט אַ
סעזאָן דערנאָך מיט מאָריס מאָשקאָװיטש ,שפּעטער אַ סעזאָן אין
לאָנדאָן אין עמפּײיער טעאַטער מיט יאָזעף קעסלער ,דערנאָך ביי
ווערטהיימער אין בודאַפּעסט ,וואו ער האָט  4יאָר געשפּילט פּיעטן
אָזְ אַנטראַקטן (צוליב דעם ,װאָס די דערלויבניש צו שפּילן איז
געווען בלויז פאַר  ,אגַעזאַנג-און-שפּיל -האַלע" ג{עזאַנג און שפּיל-

סאַלאָן |).

דעם נאָמען ,די איינגעמויערטע

פרוי" ,אױיך ;באַרבאַראַ או-

בריקײ ,אַ קראָקעווער קלויסטער-לעגענדע ,װאָס בערטאַ קאַליש
האָט געעשפילט אין בוקאַרעסט .אַלס שוישפילער איז ער געווען
פעיק .ער האָט דאָ געשפּילט מיט מאָסקאָװיטשן און קעסלערן
לאָרעסקאָ איז דאָ איינמאָל ערשינען אַלס מענדל אין פרץ
הירשביינס די נבלהײ .ער האָט געשפּילט פאַרהעלטניסמעסיק
גוט .זיין פעסט-געבויטער קערפער האָט ניט געפּאַסט פאַר אַזאַ
ראָלע ,אָבער זיין עפּילן איז געווען אױסגעהאַלט ,ער האָט
אויסגעדריקט צוערשט די נערוועזע צערייצטקייט און דאַן די
פולשטענדיקע צערודערונג ,די משוגעת פון דעם אומגליקלעכן
ער האָט אויך אויפגעפירט אין מייל ענד עמפּייר אנאָראַי פון
איבסען ,אין וועלכן דיינע פיינמאַן האָט געשפּילט די הויפט
ראָלע .וועגן אים קאָן מען פולשטענדיק זאָגן דאָס אַ דאַנק זיין
אינטעליגענץ האָט ער זײיער פיל געװאָלט :מאַנכעס האָט זיך
אים אויך איינגעגעבן".

זומער  3191האָט ל .געפירט אין בערלין אַ טרופּע ,וואו ער
האָט אויך געשפּילט און רעזשיסירט -- 7191 .האָט ער געשפּילט
אין אוקראַינע ,דערנאָך אַרומגעפאָרן מיט חברים-טרופּעס איבער
פּױילן און רומעניע ,אַ צייט אויך אַלס מיט-שותף פון זיגלער און
דערנאָך מיט ש .איריס ,שפּעטער זעלבסטשטענדיק -- 6291 .גע"
קומען אין ווין ,וואו ער איז פאַרבליבן שפּילן עטלעכע אאָר.
,אָקטאָר הערצל"
ל .האָט אָנגעשריבן פיל פּיעסן ,דערפון זיינען ד
(צייטבילד), ,רייזעלע" (לעבנסבילד), ,דאָס לעמבערגער שניידער-
דןע,ר
,ער מענטשן-פרעסער" (דראַמע ,איבערזעצט פו
מיידל" ,ד
בירגערלעכער טויט"), ,די איינגעמויערטע פרוי" (נאָך אַ ליד פון

אַלעקסאַנדער{ .װי יעקב מעסטל גיט איבער ,לוט אַ פאַרזיכערונג
פון רומענישע אַקטיאָרן ,איז  ,די איינגעמויערטע פרוי" אַן איבער-
זעצונג פון דער רומענישער פּיעסע 'מעשטערול מאַנאָרע" .אויך
מאָריס מייער האָט די זעלבע מיינונג| און ,משה רבנו" (אָפּערעטע).
די אַלע פֿיעסן זיינען געשפּילט געװאָרן.
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צוזאַמען מיט זיין פרוי ,די שוישפּילערין אַדעלאַ .זיך געפונען אין

טשערנאָװיץ ,פון װאַנען די נאַציס האָבן זיי דעפּאָרטירט קיין

טראַנסניסטריע .די דאָרטיקע לעבנס-באַדינגונגען זיינען געוען
שוידערלעכע :דערנידערונגען ,הונגער ,שמוץ ,און אין אָנהײב 3491
איז ל .דערפון קראַנק געװאָרן אויף טיפוס און איז געשטאָרבן.
וי זיין אייניקל שמעון הראל ,וועלכע איז געווען מיט אים אין
לאַגער ,און האָט זיך על פּי נס געראַטעװעט און געפינט זיך היינט
אין מדינת ישראל ,גיט איבער ,האָט מען +אים מקבר געווען אין אַ
װאַסער-קלאָזעט.

| ש .ע .פון קלאַראַ פּאול.
,לעקסיקאַן

מאָריס מייער כאַראַקטעריזירט אים אַזױ:
ינאָד אַ גאַסטראָלער ביי אונדז |אין לאָנדאָןן איז געווען סע-
מועל לאַרעסקאָ אָדער לערעסקאָ ,װוי אַנדערע רופן אים) .ער
איז געווען אַן אינטעליגענטער מענטש און האָט אויך פאַרפאַסט
אייניקע פּיעסן ,צווישן זי דר .הערצלײ .ער האָט איבערזעצט
די רומענישע לעגענדאַרע פיעסע ימעשטערול מאָנאָרעײ אונטער

ל ,האָט אויך קאָמפּאַנירט
לידער ,אָפט אַליין דיריגירט
אויך געשריבן הומאָריסטישע
,אַרבאַראַ אובריק ,אַ
דראַמע ב

בעתן אױסבראָך פון דער צוייטער װעלט-מלחמה האָט ל.

פיל מוזיק-נומערן פאַר װאַריעטע-
זיין אָפּערעט-אָרקעסטער .ער האָט
אײנאַקטערס און איבערזעצט די
קלויסטער-געשיכטע פון קראָקע".

פון

יידישן טעאַטעצר"  ,װארשע,

,4

צווייטער

באַנד,

זז*2711 .
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מאָרריס

מייער

--

,
אידיש

טעאַטער

אין

לאַנדאָן 4

לאָנדאָן,2 ,

זז.

,912-812

ולערעסקא ,אַרעלא
{קערנער |
{געב --- 6881 .קרבן פון די נאַציס}

געבוירן אַפּריל  6881אין לעמבערג,
גאַליציע .פאָטער  --צוייטער קאַנטאָר
אין שטאָטישן טעמפּל .אויסגעבילדעט גע"
װאָרן אַלס זינגערין אויפן חשבון פון דער
האָט זי
קולטוס-געמיינדע.
אָרטיקער
אָנגעהויבן איר בינע-קאַריערע אַלס כאָי
ריסטקע און עפּיזאָדן-ראָליסטין אין פּױ-
לישן אָפּערן-טעאַטער .דורדך דער איני"
ציאַטיוו פון אַקטיאָר פּיטער גראַף טרעט
ל .אַרײן אין גימפּעלס יידישן טעאַטער,
וואו זי שפּילט יאָרן-לאַנג פּרימאַדאָנע-ראָלן.
= אין לעמבערג האָט זזייך באַקענט מיטן שױשפּילער סאַמועל
לערעסקאָ ,און נאָך דער חתונה מיט אים מיטגעמאַכט דעם זעלבן
בינע-עטאַפּ ,װאָס איר מאַן ,שפּילנדיק ,אַ חוץ געזאַנגס אויך דראַ-
מאַטישע ראָלן ,באַזונדערס אין גאָרדין:-רעפּערטואַר.,
בעתן אױיסבראָך פון דער צווייטער וועלט-מלחמה האָט ל .זיך
געפונען אין טשערנאָוויץ ,און איז פון דאָרט דעפּאָרטירט געװאָרן
דורך די נאַציס קיין טראַנסניסטריע ,וואו זי האָט געלעבט אין
שמוץ און הונגער און איז דאָרט אין אָנהײיב  3491געשטאָרבן פון אַ
ר,ויז" אויף אַ פוס און אַ האַנט.
איר אייניקל שמעון הראל ,וועלכע איז דעמאָלט אַלט געוען
קנאַפּע  21יאָר ,און וועלכער האָט זיך געראַטעװעט קיין מדינת יש-
ראל ,גיט איבער ,אַז ער אַלײן האָט אין אַ פרימאָרגן ,ווען קיינער
האָט ניט געזעען ,באַגראָבן די באָבען נעבן אַ דורכגאַנג פון אַ באַן
ש .ע .פון קלאַרא פּאול.
/ז*+לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,װאַרשע ,4391 ,צװייטער באַנד. ,ז ,0711

גינזבורג ,חיים
(געב --- 8091 .קרבן פון די גאַציסן

|

געבוירן  8091אין האָמעל ,װײיסרוסלאַנד .געווען אַ דערפאַרענער
געזעלשאַפטלעכער טוער ,סעקרעטאַר פון דער פּאַרטײאָרגאַניזאַציע
פון -טעאַטער.
אין סעפּטעמבער  2491געפאַלןאויפן פראַנט אין קאַמף קעגן די
נאַצישע

אָנגרייפער- .

:

ש .ע .פון יונה ראַדינאָו,

280

קדושים-
סאַנדלער,

באַנד
אין זיינע רעצענזיעס וועגן אויפפירונגען אין װאַרשעװער יידישן
טעאַטער ,שטעלט זיך נחמן מייזיל אָפּ באַזונדערס וועגן דאָס שפּילן
,אָט
פון ס .אַזױ שרייבט ער וועגן אים אין יושקעוויטשעס 'קעניג' :ה

חיים

ק{אָפּיטקא |
(געב -- 6881 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  6881אין װאַרשע ,פּױלן .גע"

|

ווען אַ געגריוועטער שוסטער.

וי זיין זון אַבראַשאַ גיט איבער .האָט
ס'.ן שוין פון זיינע פריסטע קינדער-יאָרן

געצויגן צום יידישן טעאַטער און ער האָט
זיך באַטײליקט אין קינדער-טרופּעס און
מיט דער צייט האָט ער מיטגעשפּילט און

רעזשיסירט אין פאַרשיידענע ליבהאָבער-
קרייזן פאַר װווילטעטיקע צוועקן.
;פּראָפּעסיאָנעל אָנגעהויבן שפילן אין
דער טרופּע פון קאָמפּאַנעעץ אין וועלכער מ'האָט באַדאַרפט שפּילן
יידיש טעאַטער אויף מאַמע-לשון סיזאָל זיין פאַרשטענדלעך פאַר

עמך ,אָבער גליכצייטיק אויספירן די ראָלן אין יידיע דייטש
לױט דער פאָדערונג פון דער צאַרישער מאַכט ,וועלכע האָט
בשעתה פאַרווערט צו שפּילן אויף ריין יידיש .ביי די באַדינגונגען
איז זעלבסטפאַרשטענדלעך פאַרן דעמאָלטיקן עווישפילער גע-
ווען אַ שווערע אויפגאַבע צו געבן אַ גייסטיקע באַפרידיקונג דעם
יידישן טעאַטער-עולם או ,פון דער צוױיטער זייט ,קינצלעך
צופרידנשטעלן די פּאַליציי ,װאָס פלעגט זיין אַן אָפטער גאַסט
|
אויף די פאָרשטעלננגען".
נאָך זיין חתונה מיט חנה לעווין אַרומגעפאָרן מיט פאַרשיידענע
טרופּעס איבער רוסלאַנד און אין  7191צוריקגעקומען אין פּױלן
וואו זיי פאָרן אַרום איבער דער פּולישער פּראָװינץ .אין  2291ווערן
זיי אַנגאַזשירט אין װאַרשעװער ,קאַמינסקי"-טעאַטער ,דערנאָך
אין לאָנדאָן צו יאָזעף קעסלער ,וואו זיי שפּילן  2סעזאָנען און קערן
זיך צוריק קיין װאַרשע .דאָ ציט ס .צו זיך די אויפמערקזאַמקייט

פון דער יידישער טעאַטער-קריטיק און פון טעאַטער-עולם צו זיין
|
,ענטראַל"-טעאַטער.
שפּילן אין צ
ס .גאַסטראָלירט דערנאָך אין דרום אַפריקע ,פּאַריז ,בעלגיע,
דייטשלאַנד און אין פּױלן שפּילט ער מיט מאָרעווסקי ,זיגמונט

טורקאָוו א'א.

|

8

ןש

וועגן זיין שפּילן אין ריגער יידישן מעוטים-טעאַטער ,פאַרצייכנט
אברהם מאָרעווסקי אין זיינע זכרונות:
;אַ קורצע צייט איז אין דער טרופּע געווען דער װואַרשעווער
אַקטיאָר חיים סאַנדלער ,זייער אַ באַגאַבטער שישפּילער ,אָבער
דערביי פון אַזאַ מין פון אונדז אַלעמען וייטער מאָראַלישוער
סובסטאַנץ ,אַז ער איז פון דער משפּחה אַרױסגעפאַלן אַפילו אָן

וועלכער עס איז רייבונג :מיט אַמאָל װוי נישט געװאָרן".
ס .האָט עטלעכע יאָר געשפּילט אין קליינקונסט-טעאַטער ,סמב-
טיון" ,פון וועלכן ער איז געווען איינער פון די גרינדער ,דערנאָך
ווידער אַ סעזאָן אין לאָנדאָנער ,פּאַװויליאָן"-טעאַטער ,ווידער אין
פּוילן און אין  2391געװאָרן דירעקטאָר פון װאַרשעװער ,פּאַװי"
ליאָן"-טעאַטער ,וואו ער האָט אויפגעפירט די פּיעסע ,אין אַ ווינקל
אין בראַזיל" ,פון דוד ספּיװאַק ,און וועגן זיין שפּילן שרייבט 1
|
מייזיל;
,דער פּעיקער חיים סאַנדלער האָט געשאַפן אַ גאָר פיינע ראָלע.
עס איז באמת אַ שאָד ,װאָס אָט דער טאַלענטפולער אַקטיאָר
ווערט צעריבן אינם צערודערטן טעאַטערײ".
זינט דעמאָלט האָט ס .כסדר אָנגעפירט מיט פאַרשיידענע טרן"
פּעס איבער פּוילן,
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אטא

6

אַלס ,צװײטער

בטלן" אין
5

ש .אַנסקיס ,דבוק

אַלס ,אַליאָשקע אין י .די
בערקאָװיטשס ,,מאָשקע חזיר"

(צייכענונגען  --פ .פרידמאַן)

דאָך דער אַרטיסט סאַנדלער פון זיין קליינער ראָל  --שמואל דער
שוסטער  --געשאַפן אַ פּראַכטפולן טיפּ ,װאָס האָט גערירט ,צוגע-
,אָ ברענגט
יןלן אין 'יחוס' פון שלום אַש :ד
ּיי
פ ז
שעגן
צויגן" ,און וו
אַרײן לעבן און חיות אויף דער בינע דער באַגאַבטער און רירעוו"
דיקער סאַנדלער אין זיין ראָל פון דוד גאָרקיכער .דוכט זיך ,אַ
קליינע און נישטיקע ראָל ,אָבער ער באַלעבט זי גלייך און גיט איר
צו אײיגנאַרטיקע ,כאַראַקטעריסטישע שטריכן און העויות ,און די
גאַנצע צייט ,װאָס ער איז אויף דער בינע ,קוקט דער עולם מיט
פאַרגאַפטער אַנטציקונג .דאָס מאָל האָט סאַנדלער וידער אַמאָל
באַװיזן ,אַז ער פאַרמאָגט אַן אָריגינעלן טאַלענט ,פאַסט אויף לע-
בעדיק יעדע ראָל ,װאָס פאַלט אַרין אין זיינע הענט" .און וועגן
,וכוס" פון קאַציזנע ,שרייבט ער, :ח .סאַנדלער
זיין שפּילן אין ד
(משה אַרענדאַר) האָט װוידער אַמאָל באַװיזן ,אַז ער איז אַ גאָט-גע-
בענטשער אַרטיסט ,און אַפילו די קליינע ראָל פון דעם הויקער
(אין 3טן אַקט) איז טאַלענטפול ,אין צווייטן אַקט דערשיטערט ער
מיט זיין טראַגישער אומבאַהאָלפנקײט".
,אַרלאָשענע שטערן" שרייבט:
יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך פ
חיים סאַנדלער
זאָדן-אַרטיסטן אויף
טער אױף עפּיזאָדן,
געקאָנט אױסטראָגן
פאַרקערט  --ווען

איז געווען פאַררעכנט צו די בעסטע עפּײ
דער יידישער בינע .ער איז געווען אַ מייס:
דאָס הייסט נישט ,אַז סאַנדלער האָט נישט
קיין גרעסערע ראָל אױף זיינע פלייצעם,
מיהאָט אים געזען אַפילו אין אַ נישט פּאַסי"

/קער פאַר זיך ראָל ,האָט מען איך גלייך דערקענט אין אים אַ
ביז"גאָר טאַלענטירטן אַקטיאָר .אינטערעסאַנט איז דאָס ,װאָס די
נישט-פּאַסיקע פאַר אים ראָלן האָט ער זיך אַלײן גענומען ,בעת
ער האָט געפירט זיין אייגן טעאַטער ,אונטער זיין דירעקציע און
זיין רעזשׂי .דעמאָלט האָט ער געשפילט ליבהאָבער-ראָלן צו
וועלכע ער איז נישט געווען צוגעפּאַסט סיי אויסערלעך (ער איז
געווען אַ קליינער און מאָגערער) ,סיי צוליב זיין שטים .ליבהאָ-
בער האָט ער ,משמעות ,געשפילט דערפאַר ,יל ער האָט גע-
האָט אַ מעגלעכקייט אויסצונוצן זיין גרויסע שוואַכקײט :אויספוצן
זיך עלעגאַנט ביי יעדן אַקט ,און ביי יעדן אויפטריט  --ער האָט
געמעגט אַפילו אויפטרעטן מערער מאָל אינם אַקט  --אָנטאָן
אַ נייעם אָנצוג ,אַ נייעם הוט ,נייע שיך ,אַ ניי העמז ,אַ נייעם
=

=

קראַװאָט מיט אַ ניײיער בריליאַנטענער בראָש און נײיע יסיגנעטף
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פֿון יידישן

ורינגלעך} אױף די פינגער .אַזױ איז ער אויך געווען אין זיין
פּריוואַט-לעבן אַ פּאָר מאָל אין טאָג האָט ער זיך איבערגעטאָן
זיך אַנדערש אויסגעפוצט ,און אַלעמאָל פאַרביק ,שרייק ,וי
ער װאָלט געווען דער שאַפּער פון אַ נייער מאָדע .אַ שוואַכקײט
האָט ער אױך געהאַט צו הױיכע ,גלאַנציקע אָפיצירן-שטיול,
וועלכע ער האָט געהאַט אין אַלע קאָלירן און אַרומגעשפּאַצירט אין
זיי איבער די וואַרשעווער גאַסן ,האַלטנדיק אלַעדערנע עפּיצ-
רוט אין האַנט .ער האָט דעמאָלט אויסגעזשן -וי ימאָטקע גנב'
אין די גוטע צייטן.
מיט אַ ניעט -באַגרייפלעכער אינטויציע האָט ער פון יעדער
כאַראַקטער-ראָל געשאַפן אַ קרעאַציע ,װאָס האָט נישט געהאַט
קיין גלייכן צו זיך .אַ גאַנצע גאַלעריע טיפן ,װאָס ער האָט געטזאַפן,
סירוב פּאַטאַלאָגישע ,איז אַריײין אין דער געשיכטע פונם יידיסן
טעאַטער .זיין ייאַנסעױ אין ידי זיבן געהאָנגענעי פון אַנדרעעוון,
זין יקריפּלי אין יפישקע דער קרומער' פון מענדעלען ,זיין
ישענקערי אין ידוכוסי פון אלתר קאַציזנע ,און נאָך צענדליקער
טיפ ,װאָס ער האָט געשאַפן ,זיינען געווען מייסטערשטיק
פון העכסטן גראַד .וי אסַקולפּטאָר אױיסגעקנאָטן און אויסגע-
האַמערט יעדע כאַראַקטער-ראָל און זֵיי געגעבן נישט נאָר טעכ-
ניש פאַרפולקומט ,נאָר אויך גוט -דורכגעטראַכטע ,פּסיכאָלאָגיעז-
באַגרינדעטע ,פולבלוטיקע געשטאַלטן .יעדע פרעמדע בינע
װאָלט שטאָלצירט מיט אַזאַ קראַפט ,און נאָך מער צו באַוואונ-
דערן איז דאָס ,װאָס סאַנדלער אין געווען אַ מענטש אָן שום
עלעמענטאַרער בילדונג ,האָט קוים געקענט לייענען און שרייבן
 ..אָבער ווען מען האָט אים געזען אויף דער בינע ,האָט מען
געהאַט דעס איינדרוק ,אַז מען האָט פאַר זיך אַ מענטש מיט אַ סך
אינטעליגענץ און וויסן .אַזױ קולטורעל ,אַזױ פיין ,מיט אַזױ פיל
סובטעלקייט האָט ער אָפּגעשפּילט זיין ראָל  --דער קליינער,
נישט -אָנזעעוודיקער סאַנדלער איז געווען אַ גרויסער אַקטיאָך!ײ.
זיגמונט טורקאָוו גיט איבער ,אַז בעת ער האָט געשפּילט אין
ווילנע ,האָט ער צו דער גרופּע-אַקטיאָרן צוגעצויגן ,די ווילנער:
שריפטזעצער און לעווין ,און דעם װאַרשעװער חיים סאַנױלער ,אַ
גלענצנדיקן עפּיזאָדן-אַקטיאָר ,וועלכער האָט זיך צו יענער צייט
געפונען אין ווילנע" .און ריידנדיק וועגן אַברהּם מאָרעווסקיס אויפ-
פירונג פון קאַציזנאָס 'דוכוס' אין 'צענטראַל'-טעאַטער ,באַמערקט
ער, :פון צווישן אָט די אָנטײלנעמער אין די איבריקע פּיעסן האָט
גרויס אויפמערזאַמקײט געצויגן אויף זיך סאַנדלער אין דער ראָל
פון יאָנטל שנאָרער .אין סאַנדלערן ,וועלכער האָט זיך אין די
שפּעטערדיקע יאָרן פאַרנומען מיט טעאָטער-געשעפטן ,איז פאַר-
לאָרן געגאַנגען איינער פון די אינטערעסאַנטסטע אַקטיאָרישע
טאַלענטן".
יאָנאַס טורקאָוו גיט אויך אַ כאַראַקטעריסטיק וועגן דעם
מענטש ס:.

|

.סאַנדלערן האָט מען געהאַלטן נישט נאָר פאַר אַ גלענצנדיקן
אַקטיאָר ,נאָר אויך פאַר אַ גרויסן גביר .וואו און ווען ער האָט
געמאַכט זיין פאַרמעגן ,איז פאַר אַלעמען געווען אַ סוד .פאַרעיי-
דענע קלאַנגען האָבן זיך וועגן דעם געלאָזז הערן :ערששטנס ,אַז
ער האָט געוואונען אױף דער מלוכה-לאָטעריע ,וױיטער  --אַז
עס איז אים געגאַנגען מזלדיק אין מסחר (גלייכצייטיק מיט שפּי
לן טעאַטער ,האָט סאַנדלער צוגעהאַנדלט מיט אַלעס און מיט
אַלץ ביי װאָס מיהאָט געקאָנט פאַרדינען) .דריטנם ,אַז ער האָט
אױסגעבאַָרגט געלט איף פּראָצענט ,און לסוף  --אַז דאָס
שטאַמט פון קאָרטן-שפיל (סאַנדלער איז אָנגעגאַנגען פאַר אַ
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בר"מזל אין קאַרטן) .גענוי אָבער וי אַזױ און פון װאַנען ער איז

געואָרן אַ גביר האָבן מסתמא געוואוסט בלויז זיינע נאָענטע.
חיים סאַנדלער ,הגם אקַליינגעוויקסיקער און מאָגערער ,און
דערצו נאָך אַן ערנסט ליידנדיקער אויפן מאָגן ,איז געווען פיזיטט
פענאָמענאַל שטאַרק .ער האָט געקאַנט ברעכן אייזן מיט די פין-
גער .אַמבעסטן האָבן זיך אין דעס איבערצייגט די הפקר-יונג,

חיים סאַנדלער
אַלס
אין

,דוד

דער

גאָרקיכער"

שלום אַשס ,יחוס".

(צייכענונג / --יעקב
ראטבאום)

ואָס האָבן זיך געװואָלט שבת נאַכמיטיק אַריינגנבענען אין יידי-
שן טעאַטער אָן געלט .די דאָזיקע ישטאַרקעי ,אָדער וי זיי האָבן
אין דעם פּאַל געהייסן יגאַפּע-לײטי ,האָבן ,נאָך אַ פּאָר ילעקציעסי,
װאָס סאַנדלער האָט זיי געגעבן ,זיך בולט איבערצייגט אין זיין
אויסערגעוױינלעכן כח .זיי האָבן נאָך דעם מורא געהאָט פאַר.
זין בלױזן בליק .די אונטערוועלט מענטשן האָבן זיך זייער
גערעכנט מיט סאַנדלערן ,און אָפּטמאָל פלעגן זיי אים באַשטימען
אַלס בורר ביי זייערע ידין תורהסי .סאַנדלער איז געווען אַ גרוי-
סער חכס ,אַפּילו צופיל איבערגעשפּיצט ,און האָט געהאַט אַן
אייזערנע ,געזונטע לאַגיק.
ביי סאַנדלערן אין טעאַטער האָט מען נישט געטאָרט גנבענען
עס איז נישט געווען קיין איין פאַל ,אַז מען זאָל עמעצן אַרויס-
ציען עפּעס פון טאַש .בי איס אין טעאַטער האָט מען ניעט
געדאַרפט אַרויסהענגן די באַקאַנטע מעלדונג :יהיט זיך פאַר
גנביםי .אַזאַ  מעלדונג האָט באַשײנט אַלע איבריקע טעאַטערס
אין װאַרשע .דערפאַר אָבער האָבן זיך באַלד ביים אַרױסגײן פון
סאַנדלערס טעאַטער נישט איינמאָל געלאָזט הערן געשרייען און
גואַלדן ,װאָס זיינען געקומען פונס אַרױסגײענדיקן פּובליקום
וועמען גנבים האָבן יבאַאַרבעטי .ווען מען איז געקומען מיט
אָנקלאַגעס צו סאַנדלערן ,האָט ער געלאַָסן געענטפערט : בי
מיר אין טעאַטער גנבעט מען נישט .פאַר דעם ,װאָס עס טוט
זיך אױף דער גאַס ,בין איך נישט פאַראַנטװאָרטלעך .ווענדט
זיך צו דער פּאַליצייײ ..מיט װאָס דערקלערט זיך דער פּאַקט,
װאָס ביי סאַנדלערן אין טעאַטער האָט מען נישט געגנבעט ,איז
באמת אַ סוד .אפשר נעמט זיך עס פון דער מורא ,און אפשר --
און דאָס איז העכסטוואַרשײינלעך  --פון דעם רעספּעקט ,װואָס
די גנבים האָבן געהאַט פאַר סאַנדלער .די גנבים האָבן פון
סאַנדלערן שטאַרק געהאַלטן",
וועגן זיין לעצטן פּעריאָד און טראַגישן סוף שרייבט אאָנאַס
טורקאָו:
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'קדושים באַנד
!,ווען די דייטששן האָבן אין וואַרשע דערלויבט צו עפענען דאָס
ערשטע ידישע טעאַטער יעלדאָראַדאָ ,האָט חיים סאַנדלער
באַשלאָסן צו עפענען אַ צוױיט טעאַטער .אַ לאַנגע צייט האָט
געדױערט ביז סאַנדלער האָט פאַר אַ סך געלט באַקומען איף
דעם אַ דערלויבניש .דאָס טעאַטער  --געהייסן האָט עַם יוי-
א!ַזאַזעלי  --האָט אָנגעהױבן מיט אַ רעוי-פאָרשטעלונג א
שפּעטער אַריבער אױף אַ געמישטן רעפּערטואַר .סיאיז תמיד
געווען בי אים אױספאַרקויפט דאָס טעאַטער ,און ער האָט
געמאַכט ,װי מען האָט געזאָגט יגאָלדענע געעעפטף. .געעפנט
האָט סאַנדלער דאָס טעאַטער מיט אַ רעווי ידי לוסטיקע קאַפּע-

לעי .די רעווי איז אויסגעשטעלט געװאָרן מיט אַ גאָר אַ גרויסן
לוקסוס ,ביי זייער אַ רייכער אויסשטאַטונג .פּאַר אַלע אַרטיסטן
האָט מען ספּעציעל גענייט קאָסטיומען ,ניט ריידנדיק ע:ין פון
סאַנדלערן אַלין ,וועלכער האָט פאַרמאָגט אַ נאיוייפגענייטן
וייסן פראַק און אַ שװואַרצן פראַק ,אַ וייסן סמאָקינג או אַ
שװאַרצן סמאָקינג ,און אַלץ פון די טייערסטע שטאָפן און זיידנס.
די אויסעטאַטונג פון דער בינע און די קאָסטיומען האָבן אָפּגע-
קאָסט אין די צענדליקער טויזנטער זלאָטעס .מען מוז צוגעבן,
אַז די דאָזיקע רעווי איז געשטאַנען אױף אַ גאָר היכן נאָ
שפעטער האָט אָבער סאַנדלער אויפגעפירט אין זיין אייגענער
באַאַרבעטונג ימאָטקע גנבי פון שלוס אֵש ,איז עס געווען איין
גרויסער סקאַנדאַל .ימאָטקעי און ימעריי האָבן אױיף דער בינע
געשטעלט אחַופּה וקדושין כדת משה וישראל .ימאָטקעי איז צו
דער חופּה געקומען אין אלַאַנגער יידישער קאַפּאָמע און קליין

היטעלע .סאַנדלער האָט באַשלאָסן ימאָטקעױ פרום צו מאַכן.,
צו להכעיס די שונאים ..אַזעלכע הפקרדיקע האַנדלונגען אויף
דער בינע זיינען געווען אין גײסט פון דעס גלענצנדיקן שד-
!פילער חיים סאַנדלער.
ש
וען עס האָבן זיך אָנגעהױבן אין געטאָ די ייידן אַקציעס,
0
האָט סאַנדלער פאַרואַנדלט זיין טעאַטער אין אַ ישאָפּי ,וועלכן
ער האָט געפירט צװאַמען מיט זיין טעאַטער-און שמוגל-שותף
און אַריינגענומען צו זיך ,צווישן אַנדערע ,אַ ריי יידישע אַקטיאָרן.
סאַנדלער  --דער סוחר  --האָט דערביי אויך געמאַכט אַ גאַנץ
גוט געעזעפט ,ווייל מענטען האָבן געצאָלט ריזיקע סומעס געלט
כדי זיך אַריינצוקריגן אין ישאָפּי אוֹן זיין געזיכערט מיט אַ
ילעבנס-קאַרטעי .ער האָט דערביי אָנגעזאַמלט אַ סך געלט און
בריליאַנטן; ואָס מען האָט אים געגעבן .דער קלוגער ,דורכגע-
טריבענער סאַנדלער האָט פאַרשטאַנען ,אַז כדי איבערצולעבן די
ימלחמה ,ועט מען זיך מזן סוף כל סוף אויסבאַהאַלטן ער האָט.
אַנגעגרײט פאַר זיך און זיין מעשפחה אַן ערשטקלאַסיקע באַ-

העלטניש (בונקער) און ער האָט צוֹביסלעך אָנגעהױבן אַראָפּי
טראָגן אַהין זיינע ווערטפולע זאַכן ,און ערב דעם אויסבראָך פונם
|אויפשטאַנד אין װאַרשעווער געטאַ איז ער צװאַמען מיט זיין
גאַנצער מעספּחה אַרין אין באַהעלטניש .איינס אָבער האָט סאַנד-
לערס קלוגער מח נישט געקאָנט פאָרויסזען ,אַז די דייטשן וועלן
אַרײנלאָזן גאַזן אין אַלע באַהעלטנישן און אַזױ אַרום צווינגן די
יידן אַרױסצוגײן פון דאָרט .אַזױ איז אויך געשען מיט דער
סאַנדלער-משפּחה ,וװאָס איז פון זייער באַהעלטניש אַרױסגע-
צױגן געװאָרן און אויף אַ טראַגישן אופן אומגעקומען פון
|
|
דייטשישע קוילן".
און וועגן זיין פאָטערס לעצטן עטאַפּ שרייבט זיין זון;
ילויט די ידיעות ,װאָס זיינען צו מיר דערגאַנגען ,האָט מיין
טאַטע ,צזאַמען מיט מיין שוועסטער ראָזע ,אויך ווירדיק ממשיך

|י געווען די טעאַטער-טעטיקיט

האָט אַריינֹגעבראַכט

ער

הערצער

פון די

נען ,ליידער,

אומגליקלעכע

סוף כל סוף מיט

אַזױ אכזריותדיק

אין די

דערמוטיקונג

פון

מױערן

געטאָ.

דער

און האָפּענונג

פאַרצווייפלטע

אין די

יידן ,וועלכע

זי

מיין טאַטען -מאַמען און שוועסטער

אומגעבראַכט

געװואָרן אין תהום

פו אונטער-

גאַנג אָן אַ קדיש ,אָן אַ קבר און אָן אַ מצבה .דורות וועלן אַמאָל
לייענען דעם גקדושים באַנדי מיט אַ ציטער ,און וועלן אין די
שורות ועגן די אומגעקומענע יידיעשזע שוישפילער זען אַן
עמוד האש און אַ נר תמיד לכבוד זייער געביין און הייליקע
||

נעזמות",

ש .ע :פון אבראשא סאַנדלער.
,יטבל'ט" ,װאַרשע,2391 ,25 1 ,
נווִימֶעם  ---אין פּאַװיליאָן טעאַטער ,ל

נ .מ -- .װאַרש.,

יידישער

אַרטיסטן-װינקל

,ענטראַל , /ליטבל'ט",
אין צ

װאַרשע ,ג' .4291 ,4
נ .מ -- .שלום אַשס ,יחוס" אין צענטראַל-טעאַטער,
ג'.4291 ,9
,יטבל'ט" ,װאַרשע ,נ' .5291 ,64
,ענטראַל" ,ל
נ .מ -- .די פּרעמיערע אין צ

,ליטבל 'ט" ,װאַרשע,

יאָנאַס טורקאָװ , --פאַרלאַשענע

שטערן' ,בוענאָס

איינס ,זז,882"082 ,
זיגמונט טורקאָװ , --די איבערגעריסענע
זז,441-241 ,85 .
אברהם מאָרעװסקי , ---אַהין און צוריק,/

תקופה,,

,3591

באַנד

איירעס,

בוענאָס איירעס,

.1691

פערטער

באַנד,

װאַרשע,

,3691

ז,072 .

שעכטמאַן ,יאַקאַוו

/

{געב --- 2191 .קרבן פון די נאציסן

געבוירן  2191אין דאָרף ליפּניקע ,זשי-
טאָמירער געגענט ,אוקראַינע.
ידערצויגן געװאָרן אין קיעוו ,אין אַן

אינטערנאַט .זיך אַנטװיקלט אַלס אַ טאַ-
לענטפולער מאָלער .געשאַפן פאַרן קיע-
ווער יידישן אַרבעטער-טעאַטער און קינאָ.

מיטגעאַרבעט אין מאָסקװע אין דער לאַנד-
אויסשטעלונג

װירטשאַפטלעכער
פאָלקס-קינסטלער.
אין  0491אָנגעקומען אין קיעוער
קינסטלערישן אינסטיטוט .אין  1491אַװעק פרייוויליק אין דער
סאָװיעטישער אַרמײ ,און אין  2491געפאַלן מיט אַ העלדן-טויט אין
,
קאָמף קעגן די נאַצישע איבערפאַלער.
ש'.ס עלטערער ברודער ,מאַנועל ,איז געווען אמַאָלער ,און
זייער שוועסטער אַ יידישע שוישפּילערין
ש.

ע .פון יונה

ראַדינאָו.

אַלס אַ

|

טורעווסקי,

דאַװױיד

וגעב -- 4191 .קרבן פון די נאַציסן

געבוירן  4191אין ראָמנע ,אוקראינע .פון  2291געאַרבעט אין
מאָסקװער יידישן מלוכה-טעאַטער אין גפרּיאםַריקמאַכער:צעך.
אין  2491אַװעק אויפן פּראָנט און איז אין  3491אומגעקומען אין
|
קאַמף מיט די נאַציס,
ש .ע .פון יונה ראדינאָו.
|

דייםטיט  ,שייע

{אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

לויט דוד ראָגאָוו ,איז ד .געווען אַן אַרבעטער און האָט געשפּילט

אי קליין-קונטט-טעאַטער ,דאַװקע".
,ונגער אַקטיאָר .פּאָנאַר".
ש .קאַטשערגינסקי באַמערקט קורץ :י
.
ש .ע .פון דוד ראָגאָה .
,ורבן װילנע ,/ניו יאָרק ,7491 ,ז,922 .
ש .קאַטשערגינסקי  ---ח

יי
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286

ר
עעאַ
טט
לעצסיקאָן פון ייד ישן
ווינדער ,מאיר

װאָס עס

קומט אַרום אים

ינישט-שעדלעכע"

{געב -- 7981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

אָרגאַניזירט

געבוירן  7981אין װואַרשע ,פּוילן .מו-

טער געהאַט אַ שפּייז-געוועלבל אויף קאַר-
משה שולווייס .,איז
יוגנט געוען ,אַ
אונטערוועלט ,פון
אָבער באַלד אָפּגץ-

מעליצקא גאַס .לויט
וו .אין דער פריער
שטאַרקער" אין דער
וועלכער ער האָט זיךְ
גרענעצט.
לויט דוד לעדערמאַן ,איז ער געווען אַ
שטיקל בדחן און איז אין  5191צוגעקומען
צום יידישן טעאַטער אַלס אַקטיאָר צו"
זאַמען מיט מאָריס לאַמפּע ,אָבער באַלד דערנאָך האָט װו .זיך גע
ווידמעט דעם אַדמיַניסטראַטיוון טייל און אָנגעהויבן אָנצופירן מיט
קליינע טרופּעלעך איבער דער װאַרשעװער פּראָװינץ ,באַזונדערס
אין אָטװאָצק .שולווייס גיט איבער ,אַז אין די דאָזיקע טרופּעלע-
האָט וו .אויך געשפּילט אֲלס כאַראַקטער-קאָמיקער.
|
װו .האָט שפּעטער פאַרנומען אוַויכטיק אָרט אין יידישן טעאַטער
 אין פּוילן אַלס אָנפירער ,דירעקטאָר פון טרופּעס אָדער אַדמיניס-טראַטאָר אין װאַרשע און אין אַנדערע שטעט ,ערשטנס ,צוליב זיינש
סוחרישע פעיקייטן ,אָבער גאַנץ באַזונדערס אדַאַנק דעם ,װאָס ער
איז געווען פאַרהײיראַט צו יוכבד זילבערג ,אַז אָנגעזעענע אַקטע-
ריסע .אין  6391איז ער ,צואַמען מיט קראַטשמאַר ,געווען דירעק-
טאָר פון יידישן רעװוי-טעאַטער אין 'נאָװאָשטשי" אין װאַרשע.
אַפּריל-מײי  7391האָט ער ,צוזאַמען .מיט דער ,יידישע באַנדע",
באַזוכט די פאַראייניקטע שטאַטן פון אַמעריקע ,אָבער זיך צוריק-
געקערט און איז בעת דער נאַצישעֶר אָקופּאַציע פון פּוילן אָריינגע-
פאַלן אין די נאַצישע הענט. .
:
|
ימי נודעלמאַן שרייבט:
ידי ערשטע צייטן איז וועגן שפילן יידיש טעאַטער קיין רייד
נישט געווע .א ביסל שפעטער ,וושן עס האָט זיך אָנגעהויבן
;אויסקריסטאַליזירןי די יידישע לאַגע ,האָבן די יידישע אַקטיאָרןגענומען זוכן ,פּלאַצוווקעסײ אויף צו געבן פאָרשטעלוגען פאַרן

טער

רעציטאַציעס,

טעאַטער

מיטן

געשעפט-פירער

איז געווען ישראל

נען פון אַ ר
סאַמבערג,

פאָר.

סתם

געגעבן

סקעטשן או

מיהאָט

אַ דעוועלערסן-כאָר.

אָנגעפירט
טעאַטער

מיהאָט

פאָלקס-לידלעך,
אויך

מאיר

וינדער.

גלאַדשטײן

אַקט יאָרן מיט

שלמה

האָט

ש.

קוטנער,

דער

אַמאָליקער

מויקאַלישער

דער אַנסאַמבל

סטאַזש,
קורץ,

וי חיים
זשאַק

יידישער

איז באַשטאַ-

סאַנדלער,

לעווי.

ליײ-

דער

איזיק
פריען-

אַנסאַמבל איז באַשטאַנען פון :רעגינע צוקער ,חנה לעווין ,יוכבד
זילבערג און אסתר גאָלדענבערג".
יאָנאַס טורקאָוו שרייבט אין זיין בוך ,אַזױ איז עס געווען":
,מאיר װינדער האָט געאַרבעט אין גחסד של אמת" און
געפירט לויות .קיינער פון די יידישע אַקטיאָרן האָט זיך נישזט
געשעמט מיט קיין שום באַשעפטיקוג ,מיט קיין שום אַרבעמ
כדי צו פאַרדינען אױף ברויט און נישט פאַלן צו לאַסט דער
געזעלשאַפט .אױף קיין שום קרומע וועג ,אַנטי-געזעלשאַפט-
לעכע װעט ,זיינען די יידישע אַרטיסטן נישט געגאַנגען .קײן
איינער פון זיי איז נישט אַרײנגעטראָטן אין דער יידישער פאָלֵי-
|טורקאָוו האָט ניט געוואוסט וועגן וװינשטאַקן אין דער
לעמבערגער

פּאָליציי|

אינם 3טל.

דאָס דאַרף ספעציעל

אונטער-

געשטראָכן ווערן... .אין געטאָ זיינען געווען  5סטאַבילע פּראָפע-
סיאָנעלע טעאַטערס( ,נישט רעכנענדיק ,מעלאָדי פּאַלאָסי און
קאַפּע גערטנער) צוױי אין דער יידישער שפּראַך און דריי אין
דער פּױלישער שפּראַך .דאָס ערשטע טעאַטער ,געלדאָראַדאַי
(אַמאָליקער ;סקאַלאַי טעאַטער אויף דזשעלנע  )1אונטער דער
דירעקציע פון שמחה ריבא און מאיר ווינדער ,האָט אַנגעהויבן
!

צו שפּילן סוף .0491

דאָס איז געווען פאַר אונדז

אַלע אַ גרויסע

סענסאַציע ,ווייל ווען מען האָט גערעדט װעגן שאַפן אַ ייזיש
טעאַטער ,האָט מען גלייך געענטפערט :די דייטשן וועלן דערצו
נישט דערלאָזן .און דאָך איז עס געווען אַ געשעענער פאָקט.
דאָס טעאַטער איז געעפנט געװאָרן און דער עולם האָט אַנגע-
הויבן אַהין צו שטראָמעןן ,מען האָט זיך אָנגעהױיבן צו שושסקען,
אַז די פּערזאָן ,װאָס האָט באַקומען די קאָנצעסיע ,אַרבעט מיט

יידישן עולם.. .שױן אין  ,9391אין די ערשטע טעג פון באָמ-

דער געשטאַפּאָ דאָס איז געווען אַ געוויסע פרוי יודט .מען האָט

באַרדירן וואַרשע ,האָבן די צויי יידישע טעאַטער-געביידעס
נאָוואָשטשי אױף ביעלאַנסקאַ גאַס און סקאַלאַ אויף דזשעלנא
גאַס באַקומען דעם ערשטן פאַרניכטנדן קלאַפּ, .נאַװואַשטשײ איז
אַוועק מיטן רויך, .סקאַלאַי איז געװאָרן רואיוירט. .זי |מ יט"
גלידער פון| יידנראַט ,וועלכע האָכן געמיינט ,אַז עס וועם זי
סוף כל סוף געלינגען צו נאָרמאַליזירן דאָס יידישע לעבן ,האָבן
מיטגעווירקט אויפצולעבן דאָס יידישע טעאַטער .עֹמַ האָבן זיך
אָרגאַניזירט טעאַטערן .די דייטשע מאַכט האָט צוערעזט געקוקט
דורך די פינגער און ווען עס האָבן זיך אָנגעהױבן די פאָי שטע-
לונגען ,זינען זי אַפילו דורך די דייטשן פאָרף ילמט יגעוזאָרן.
אין וואַרשעװוער געטאָ איז רעמאַנטירט געװאָרן דאָס רוא י1ירטע
|
,סקאַלאַייטעאַטער. ,

יעדן קאָנטאַקט

יפאַרשטייט זיך ,אַז װעגן געבן אַקטואַליען אינם רעוו
!פּ.ראָגראַם ,איז קיין רייד ניט געווען .מיהאָט געגעבן {פּאַרעווע"
נומערן ,אָן שום אָנצוהערעניש אױַף דער טריעריקער יידיעזער
ווירקלעכקייט .קיינעם האָט מען חלילה .אינם פִּרְאָגראַס נישט
אָנגעגריפן .דער רעפּערטואַר איז געווען .אױסגערעכנט בלױז
| אויף ויילן דעם עולס און אויף מאַכן אים .פאַרגעסן אָן אַלעם

זיך פון איר אַװעקגעדרײט
מיט

איר,

הגם

איין

זון אירער

און אויסגעמיטן
איז

געווען

אַקטיוו

טעטיק

אין

דער אונטערערדישער באַועגונג |{אַרױסגעויזן האָט זיך שפּע-
טער ,אַז זי האָט נישט געהאַט קיין שייכות מיט דער געשטאַפט,
נאָר באַקומען האָט זי די קאָנצעסיע ,וי אַנדערע קאָנצעסיעס ,אַלס
אַן אַמאָליקע געליבטע פון איצטיקן נאַצישן מיליטערישן קאָמענ-
דאָנט| .דאָס צווייטע טעאַטער איז געעפנט געװאָרן אויף לעטונע
 5אינ ג,פעמינאײ ,אַ הערלעך שיין טעאַטער ,קענגאיבער דעם
קאַשטשׂיאל {|קלויסטער} ,װאָס איז נאָך פאַרענדיקט געװאָרן פאַרן
קריג ,אָבער נישט דערלויבט געװאָרן צו עפענען מחמת די קיר-
לעכע מאַכט האָט נישט דערלויבט צו ;,פּראָפאַנירן" די קיוכע
מיט עפענען קעגנאיבער אַ טעאַטער און דערצו נאָך  --פו אַ
יידישן באַלעבאָס (באַכראַך) .די דייטשן האָבן אָבער ליב געהאַט
| צו טאָן אַלץ אויף צו להכעיס ,האָבן זיי אַרױסגעגעבן אַ קאָנצעסיט
אַ ;פאָלקס-דייטש"

א
..

מען

האָט

אין

דעם

פרעכטיקן

זאַל

אויפגעפירט רעוויס און אָפּערעטן אין דער פּוילישער שפּראַך.
די דירעקציע פון דעם טעאַטער איז באַשטאַנען ,איסער דעם
קאָנצעסיאָנער ,דעם 'פאָלקס-דייטשײ ,פון הירעפעלדן {פירער
יי
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מ1ושים-באַנד
שותפים

אַלס יסמעצן"

פון ;,מעלאָדי-פּאַלאָסײ |און צוױרי שטילע
 -שמחה ריבאָ און מאיר ווינדער".אין דער ואַרשעװער געטאָ איז נאָך געפייערט געװאָרן וי'ס
5ער בינע-יובל און ער האָט זיך אויך נאָך באַטײליקט אין וויס" -

קינדס אויפפירונג פון קאָברינס ,דאָרפסיונג".
יאָנאַס טורקאָוו גיט אויך איבער ,אַז װ .האָט זיך באַטײליקט
אין די קאָנפערענצן אין דער געטאָ וועגן טעאַטער-ענינים.
גענוי וועגן טראַגישן סוף פון װו .זיינען נישטאָ קיין פאַקטן
אָבער טורקאָוו גיט איבער ,אנַאזָכדעם וי ,בעת אַ קליינער אַקציע
זיינען רעגינע צוקער צװאַמען מיט יוכבד זילבערגס און מאיר
ווינדערס וואונדער-שיין מיידעלע מאַרישאַ צוגענומען געװאָרן
...וװוען יוכבד זילבערג האָט זיך דערוואוסט וועגן דעם טראַגישן
סוף פון איר איינציק ,הייס-געליבט ,געראָטן קינד ,איז זי אַראָמ
פון זינען .דאָס זעלביקע איז געשען מיט איר מאַן מאיר

ווינדער,

וועלכער איז שוין אַ צייט פריער געווען פּסיכיש נישט אין אָרדנונג".

מ .ע .פון משה שולװייס און ש .ע .פון דוד לעדערמאַף
מ .נודעלמאן  --יידישע אַקטיאָרן פון פּױלן אין דער מלחמה:צײט,

,ײדישע

שריפטן ' ,לאָדוש ,6491 ,זז,401:301 .
יאָנאַס טורקאָװ  --אַזױ איז עס געװען  ,בוענאָס איירעס ,8491 ,זו,602 ,19 .
,142 ,812 ,412 ,7
יאָנאַס טורקאָװ  --פ,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
זז ,021 ,911 ,28 ,63 .באַנד צװײי ,ז,472 .

זילבערנ ,יוכבר
(געב -- 0091 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן  0091אין װאַרשע ,פּױלן
אָנגעהויבן אַלס כאָריסטקע אין טעאַטער
,ווענוס" אין װאַרשע מיט שטראַספאָגעל
און אַבעלמאַן ,דערנאָך באַקומען צו שפּי
לן קליינע ראָלן .נאָך דער חתונה מיטן
מאיר וינדער
טאעאוַטנערטע-רנעמער
אַריבער צו גרעסערע ראָלן און גענומען
שפּילן פּרימאַדאָנע-ראָלן.

ווען ווילנע איז צוריק פאַרנומען גע-
װאָרן דורך די פּאָליאַקן ,האָט זי דאָרט
אייניקע װאָכן געשפּילט ,אויף פּױליש ,אײנאַקטערס מיט זיגמונט
טורקאָוו און דוד לואי.
בעת בועז יאָנג-יאָנגװיץ האָט אין װאַרשע אויפגעפירט שאָרס
,די רומענישע חתונה" ,האָט זי געשפּילט די ראָל ,רחלע" .שפּעי

טער

אין ,נאָװאָשטשי"-טעאַטער

האָט זי זיך באַטײליקט

אין.

זיגמונט טורקאָווס אויפפירונג פון גאָטעספעלדס ,מחותנים".
אין פעברואַר  4391האָט זי אונטער דער אָנפירונג פון איר מאַן
געשפּילט אין ,נאָװאָשטשי"-טעאַטער מיט ,די יידישע באַנדע".
יאָנאַס טורקאָוו גיט איבער ,אַז אין דער װאַרשעװער געטאָ האָט
זי געאַרבעט אין איינעם פון די ,שאָפּס" אויף מילנע גאָס ביי די

ברידער פּאַװועלסקי,

'

אויספירלעכער וועגן דעם און איר טראַגישן סוף שרייבט יאָנאַס
טורקאָו:
ישלוכצנדיק ,פאַרגיסנדיק זיך מיט טרערן ,האָט זי |רעגינאַ
צוקער| אונדז דערציילט .ווען זי איז געזעסן ביי איר אַרבעט-
װואַרשטאַט אויף נאָוװאָליפּקי גאַס ,ביי ששולצן אין שאָפּי ,אין
סאַמעטס אָפּטיילונג. ,ז.יינען פּלוצלינג אַריינגעקומען ס.ס-.לייט
און צוגענומען פון דאָהט אַלע אַרבעטערינס .מיט רעגינע
צוקער איז געווען צזאַמען יוכבד זילבערג און מאיר ווינדערס
2839

טעכטערל ,מאַרישע .זי האָט זי גענומען פאַר דער האַנט און
צוזאַמען מיט דער גאַנצער פרויען-גרופע אַרױסמאַרשירט אויפן
;אומשלאַג-פּלאַץ"... .אויף סטאַווקי גאַס ,וואו עס איז אַריינגע-

שטופט געװאָרן דער געבראַכטער פריען טראַנספאָרט; איז
נישט געוען קיין פּלאַץ אַפילו וואו צו ששטיי .מענטשן האָבן
איינער

יגעקלעבט

צום

אַנדערן.

פיל

מענטשן

זיינען

פון זינען

אַראָפּ אָדער געשפּרונגען פון די פענצטער ,פאַלנדיק טױט פון
אַ דייטשער קויל ,װאָס האָט זי געטראָפּן .פון דעס שמוץ ,שרעק-
לעכן ריח און ענגשאַפּט אַלײן האָט מען שױן געקאָנט משוגע
וװערן קיין ביסל װאַסער איז נישט געווען צו באַקומען .וועגן
עפּעס עס איז דאָך שױן אָפּגערעדט .די פיזיאָלאָגישע באַדער-
פענישן האָט מען דערליידיקט אונטער זיך ,אַזױ .אַז ביז די
קני איז מען געשטאַנען אין עקסקרעמענטן {צואה| .ווען עמע-
צער האָט שוין מער נישט געקאָנט שטיין אויף די פים פון מיד-
קייט ,האָט ער זיך געמחט

אַוועקזעצן

ביזן האַלדז איינגעטונקן

אין דעם שוידערלעכן אָפֿפאַל .ווען אויפן דריטן טאָג האָבן זיך
דערהערט טריט פון אוקראַינער און ליטווינער ,װאָס זיינען גע-
קומען נאָך זײערע קרבנות ,האָט זיך רעגינע צוקער צװאַמען
מיט מאַרישע װוינדער ,איינגעטונקן און אױיסבאַהאַלטן אונטערן

שמיי

-

אַנדערע פריען האָבן אויך נאָכגעטאָן זייער ביישפּיל .זי
זיינען אָבער דערשטיקט געװאָרן פון שרעקלעכן ריח און גע-
בליבן ליגן טױיט ..ווען מען האָט שױן געהאַט אַרויסגעפירט
כמעט אַלע פרויען ,האָט אַן אוקראַינער פֿאָליציאַנט באַמערקט
װי עס רירט זיך עפּֿעס ,און אָנשטעלנדיק די ביקס צום שיסן
האָט ער אויסגערופן :אאַרױס ,אָדער איך שיסוײ .רעגינע צוקער
האָט געהאַט מיט זיך אַ גרויסן בריליאַנט ,און אַ דאַנק דעם האָט
זי זיך אויסגעקויפט פון תלינס הענט .די טאָכטער פון די וינ"
דערס ,אויף וועלכע אַן אוקראַינער האָט געוואָרפן אַן אויג .האָט

דאָס

ער באין אופן נישט געװאָלט אָפּלאָזץ און אַוועקגעפירט
פרעכטיקע מיידל..
ווען יוכבד זילבערג האָט זיך דערוואוסט וועגן דעם טראַ-גישן סוף פון איר איינציק ,הייס געליבט ,געראָטן קינד ,איז
זי אַראָפּ פון זינען .דאָס זעלביקע איז געשען מיט איר מאַן מאיר
ווינדער ,וועלכער איז שוין אַ צייט פריער געווען פּסיכיש נישט
אין אַרדענונג.
.ד.י ליקווידאַציע פון די קלענערע שאָפּן גייט פּאָרױס .נאָך
,אָשמיאַן-לעשטשינסקיײ איז געקומען די ריי אױף קאַרל צי-
מערמאַן ,א-האַדגעײ .די דירעקציע פון דעם שאָפּ יל די געב-
ליבענע ואַרשטאַטן מיט די נאָך וייניקער געבליבענע מענטעזף,
אַריבערפירן צו אונדז און עס ווערן געפירט אונטערהאַנדלונגען
וועגן פאַראייניקן די ביידע שאָפּן. .אינמיטן די אונטערהאַנך-
לונגען לויפט אַרין דוד העלפמאַן מיט אַ ידיעה ,אַז איצט איז
;אַ גענעראַל סעלעקציעײ" אין גרויסן געטאָ .דאָס האָט איצט
געהייסן די זייט פון זאַמענהאף גענשע אָן .אונדזער דירעק-
ציע איז זיכער ,אַז אונדז דראָט דאָ נישט קיין שום געפאַר.
וטורקאָוו טרױיט אָבער נישט דעם זייטשן צװאָג ,און לייגט
פאָר אַלעמען צו אַנטלױיפן מיט זיי אין דער גרויסער געטאָ.
עטלעכע אַקטיאָרן נעמען אָן זיין עצה .אין אֶוונט לאָזץ זיי זיך
אַהיים ,אָבער אויפן וועג ואָרנט אים אַ באַקאַנטער ,אַז מיזאָל
אַנטלױפן ,וױיל מיפירט די מילנע גאָס .טורקאָוו באַהאַלט זיך
און אַרױסרוקנדיק פאַרזיכטיק זיין קאָפּ פון די חורבות באַמערקט

ער} :און אָט װאָס איך האָב געזען :פון דער דזשעלנע גאָס פאָרט
4540

לעססיסאָן

פון

אַרױס אַ יונגער ס.ם-.מאַן אויף אַ ראָווער .נאָך אים גייט אַ גרופע
יידן פון אַ היבשע פּאָר הונדערט מאַן- ..אַלץ באַקאַנטע פנימער
.די אַקטריסע יאַדזשע זילבערג זוינדער  .,זײ אַלע גײען מיט
רויקע ,לאַנגזאַמע טריט ,ריידץן נישט קיין װאָרט צוויען זיך .אַ

טויטע שטילקײיט ,װאָס װוערט איבערגעריסן פון דעם שטיול-
קלאַפן פון די אוקראַינישע באַגלייטער און פון זייערע ווילדע
הייזעריקע קלאַנגען ,װאָס זי לאָזן פון צייט צו צייט אַרױס פון

זייערע שיכורע פיסקעםס...

|

.ד.אָ.סמאָל איז דער חורבן געווען אַן אומגעהייערער .אַרום פינף
אַ זייגער נאָכמיטאָג ,ווען די דירעקציע איז זיך געזעסן אין
קאַבינעט צװאַמען מיט די פאָרשטײיער פון קאַדל-היינץ מילער
און צימערמאַן ,געזעסן אויפגעלייגטע בײ אַ גלעזל קאָניאַק
און געטרונקן לחיים לכבוד דעם אונטערגעשׂריבענעם אָפּמאַך
פון דער פאַראייניקונג פון די שאָפּן ,איז זיך גאַנץ באַשײזן
אַרײנגעפאָרן דורכן הויפט-טויער פון מילנע גאַס אַ יונגער סם-.
ראָטן-פירער ,אַראָפּגעשפּרונגען פונם ראָווער און געפרעגט וואו
עס איז דאָ די דירעקציע .מען האָט אים אַריינגעפירט אױפן
ערשטן שטאָק פון מילנע  .81דערזעענדיק די אויפגעהייטערטע
געזעלשאַפט ,האָט ער זיך אַנטשולדיקט ,װאָס ער שטערט ,אָבער
ער וז ליידער דורכפירן אַ קליינע קאָנטראָל פון אַלע אַרבעטן-
דיקע כדי אַרויסצוגעבן נייע ;נומערן".
געהערט אַזעלכע ,העפלעכע" רייד און נישט פאָרויסועענדיק

קיין שום שלעכטס ,האָט די דירעקציע באַפּױלן אַלע אַרבעטנ-
דיקע און אפילו נישט-אַרבעטנדיקע אַראָפּצוגײן אויף דער מילנע
גאַס און זיך אויסשטעלן לױט די שאָפּן דאָ האָט די דירעקציע
שױן געואָלט אויסנוצן די געלעגנהייט ,װאָס די אקאָנטראָלײ
דאַרף דורכפירן אַיאַ ;גוטער ,הערלעכער דייטש" או אַרױף-
באַקומען פאַר אַלע מענטשן גנומערן" .זיי האָבן אויך אַראָפּגע"
בראַכט זייערע פרויען .מען איז אַראָפּ אױף דער גאַס וי צו אַ
פאָראַד ,אויסגעשטעלט אַלע לױט די שאָפּ ,בראע די לייטערס
פון די געגעבענע שאָפּן
די יידישע דירעקציע מיט די פוילישע גאַפולמעכטיקמע
האָבן אַרומגערינגלט דעם געקומענעס ,העפלעכן" ס.ס .מאַן.
װאָס איז זיך רױיק געשטאַנען אָנגעלענט אויף דין ראָלרער אע
צוגעשאַקלט מיטן קאָפּ אויף אָלעס ,װאָס די דירעקטאָרן האָבן
אין אים אַרײנגערעדט .דער ס'ס -.מאַן האַט אַבילו קיין אַכט
נישט געליגט אױיף דער גריסער מאַסע ייד װאָס האָבן זיך
אויסגעשטעלט לענג אס דער מילנע גאַס ,װוי עס װאָלט זיך
דאַ געהאַנדלט וועגן עפעס אַ זאַך ,װאָס לאַנגװײליקט אים נאָר.
 פלוצלינג האָט זיך פון ביידע זייטן גאַסן ,מילנע און פּשעיאַזד-נאָוואָליפיע ,אַריינגעשאָטן אַ גרוױיסע מחנה אוקראַינער ,בראש
מיט אַ פּאָר דייטשן און באַלד אַרומגערינגלט דעם גאנצן פאָרי
ן עולם .דאָ איז דער ;גנוטער" דייטש אַװעק פון זין
זאמלט
זאִוער ,וועלכן ער האָט אָנגעשפּאַרט אָן דער ואַיט .אויסגע-
גלייכט זיך און אויסגערופן די שאָפּן-לייטערס  --אַרױסטרע-
טױײ .נישט דרייסט האָבן זיך אָנגעהױבן אָפּצוטײלן פון יעדער
גרופע אַ פּאָר מענטשן ,נישט וויסנדיק צי דאָס װעט יי ברעג-
גען גוטס צי שלעכטס.
|
.די דירעקציע ,די אָנוועזנדיקע פּאַליאַקן ,האָבן אַנגעהויבן
שטאַרק צו אינטערווענירן בי דעם ,העפלעכן" סם .מאַן ער
זאָל טעלעפאָניש אָנפרעגן דאָ און דאָרט .דער דאָזיקער עאָפּ
געהערט דאָך צו די ,װאָס דאַרפן פאַרבלייבן אין געטאָ א .א .װ.
אאו .דער ,העפלעכער" סס -.מאַן האָט ווידער צוגעשאָקלט

208+11

פ עאַ טער

יידישן

מיטן קאָפּ צו זייערע
גוט,

אַז ער

ליידער

איז

רייך ,צוגעגעבן ,אַז ער פאַרשטייט

מסכים,

אָבער

ווערן דורכגעפירט.

די קליינע
ועט

מען

עס זדיער

;פאָרמאַליטעט"

זיי נאָר פירן

מוז
אומ"

אוֹיפן

שלאַגפּלאַץ .דאָרט דורכפירן אַ קליינע קאָנטראָל און גלייך אַלע
צוריק באַפרייען .די לייטער

שאָפּן ,וועלכע

פון די באַזונדערע

ער

האָט אַוועקגעשטעלט אָן אַ זייט ,קאָנען ,זאָגט ער ,איבערבלייבן.
זי מון נישט מיטגיין .די איבריקע וועלן שוין מוזן אַנטשולדיקן

און זיך מטריח זיין אויפן ,אומשלאַגײ .עס װאָלט אָבער ניט
זאָגט

אויסגעמאַכט,

אַז די

ער,

זאָל זיך

דירעקציע

פאַרשטען-

דיקן דאָ און דאָרט כדי דעם ענין צוצואיילן.
סיפאַלט
גאָס,
שאָפן

(די פרויען זייערע

געפירט
פירט
זי

דער

אויסער

באַפעל

דער

צום

דירעקציע
אויפן

געװאָרן

אָפּמאַרש
און

און

לייטערס
אויך

האָט מען

אומשלאַגפלאַץ.

די
פון

מילנע

גאַנצע
די

באַזונדערע

צוגענומען)

אַפ-

מען

האָט

זיינען
זי

אַרײנ;ע"י

גלייך אין די וואַגאָנען אַרין ,װואָס זיינען שוין געווען
צוגעגרייט

אַרויסצודרייען.
כדי

און

צו ראַטעווען

האָבן זיך שוין

קיין

מען

האָט

דעם

נישט

איין

מענטשש

האָט

אינטערווענירט,

אָדער
געעפנט.

יענעם.
ביינאַכט

זיך

פאַר

נישט

באויזן

איינגעלייגט

וועלטן

די טירן

פון די װאַגאַנען

פון 52טן

אויפן  62אוי"

גוסט איז דער טראַנספּאָרטײ אָפּגעגאַנגען אױף מזרח"..ײ
ש .ע .פון דוד לעדערמאַן.

יאָנאַס טורקאָו , --אַזױ איז עס געװען ,,בוענאָס איירעס ,8491 ,זו,142 .
,183813 ,1
יאַנאַס טורקאָװ , --פאַרלאָשענע שטערן ,,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד
איינס ,זז.121 ,911 ,98 .

מילטשין ,איסאַק
(געב 1 .מיי  -- 5981אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
געבוירן  1מיי  5981אין איװענעץ,
מינסקער געגנט ,װייסרוסלאַנד,
פאָטער  ---אַן אָנגעשטעלטער .ביז 21

יאָר געלערנט אין חדר .פון  21ביז 61
יאָר  --אין אַ מיטל-שול .צו  61אאָר
אַװעק קיין בערלין ,וואו ער טרעט אַרײי
אין דער קונסט-געווערבע שול ביים פּרינץ
אַלברעכט מוזיי .גלייכצייטיק אַרבעט ער

אין דער טעאַטער-אַטעליע פון הוגאָ באַ-
רוך ,און ווערט דורך דער פירמע .צואַ-
מען מיט נאָך אייניקע יונגע קינסטלער ,אָפּגעשיקט קיין אַמסטער-
דאם ,וואו ער מאַכט דעקאָראַטיווע אַרבעטן פאַר אַן אויסשטעלונג.
צוריקגעקומען פון בערלין! שטודירט ער ווייטער ביז צום אויס-
בראָך פֿון דער ערשטער וועלט-מלחמה.
5

 --+געאַרבעט אין כאַרקאָװוער רוסישן אָפּערע-טעאַטער.

מאָביליזירט אין דער אַרמײ ביז  ,0291קערט ער דערנאָך צוריק
קיין מינסק ,וואו ער אַרבעט אַלס דעקאָראַטאָר-צײיכענער אין טעאַ-
טער ,אונדזער ווינקל" ,דערנאָך אַ קורצע צייט אין וױיסרוסיש-
יידישן מלוכה-טעאַטער .אייניקע פון זיינע אַרבעטן זיינען אָפּגעקויפט
געװאָרן פון דער יידישער אָפּטיילונג פון ווייסרוסישן מוזיי.
בעת דער סאָוויעטיש-דייטשער
געװאָרן דורך די נאַציס.
ש .צ .פון יונה

מלחמה
|

איז מ .אומגעבראַכט
|

ראַדינאָו,

,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער,/

װאַרשע ,4391 ,צװײיטער

באַנד ,ז,5131 .

4542

)סח דושים-באַנה
יי

װאָלפשטאַט ,אברהם

מ; ע .פון זקלאמַןלעשניקאָו און ש .ע .פוך -שמואל .װאָלפשטאַט- .
,
 .6
.5ז
6נד,
,לעקסיקאָן פון יידישן טעאטער ,/ניו .יאָרק ,1291 ,ערשטער .באַ
מיכאל װייכערט , --זכרונות ,"/תלאביב ,1691 ,צװײטער באַנד; זז,28 .

{געב 0 .דעצ -- 7981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן-
געבוירן

02

דעצעמבער

{ ,192 ,85

 7981אין

/ראַכמאַנאָ ,לייזער

כענטשין ,קעלצער קרייז ,פּױלן .פאָטער
 -אַ מלמד .מוטער  --געשריבן לידער,און דורך איר וירקונג באַװכט װ .די
יידישע פאָלקס-שול און לערנט נאָכדעם

פּריװואַט ביי לערער,

+

| {געב --- 9091 .קרבן פון די נאַציס}

געבוירן  9091אין װייסרוסלאַנד .געענדיקט דעם יידישן פאַקול-
טעט

|

אַלס שױישפּילער אין קיעווער יידישן מלוכה-טעאַטער.
 - -אין טעאַטער האָט ער זיך אויסגעצייכנט װי אַ יונגער פעיקער

אַריבערטראָגנדיק זיך קיין לאָדזש,
ווערט וו דאָרט אַן אָפטער באַזוכער פון
פּױלישן און יידישן טעאַטער .בעת דער
ערשטער וועלט-מלחמה ווערט ער אַ לוין-
אָרבעטער ביי דער דייטשער מאַכט ,דערנאָך אַ בונדיסטישער עסקן
און פונקציאָנער פון דער נאָדל:צענטראַלע אין פּױלן

יא

מו -ןלייכטורם". .
| -באַלד .וי די נאַציס זיינען .-באַפּאַלן דעם סאַװױעטנפאַרבאַנד ,האָט
ר .זיך פרייוויליק געמאַלדן אין דער סאַוויעטישער אַרמײ ,און אין
אָקטאָבער  ,1491-ביים באַשיצן כאַרקאָוװו קעגן די | נאַציס ,איז ער
|
העלדיש אוֹמגעקומען,
ש .,ע .פון יננה ראַדינאָן.

געװאָרן אַ פּראָפּעסיאָנעלער אַקטיאָר אין ריגער יידישן
17
טעאַטער (אָנפירונג  ---א .מאָרעווסקי) .שפּעטער געפאָרן קיין ראַטנ-
פאַרבאַנד ,וואו ער באַקענט זיך מיט די נייע דערגרייכונגען אויפן
טעאַטער-געביט ,און װערט ,ביים צוריקקומען ,אַנגאַזשירט אין
לידיא פּאָטאָצקאַס װאַנדער-טרופּע איבער פּױלן -- 8291 .געווען
רעזשיסער פון דער גראָדנער דראַמאַטישער סטודיע ,אַדװי" ,דער-
נאָך אַרומגעפאָרן מיט רעציטאַציע-אויפטריטן ,און אין אָנהייב
 9געמאַכט אַ טורניי (מיט ר .שושנה און א .קורץ) איבער פּױלן
מיט דער פּיעסע ,יאַשיואַראַ" .אין  2291איז ער אַרומגעפאָרן אי-
בער פּוילן (מיט קלאַראַ סעגאַלאָװויטש און יעקב מאַנדעלבליט)
מיט זיין דריי-אַקטיקע פּיעסע ,פּאַרראַט" (טשעקא) .אין  2291איז
,אקט" .אין  8291איז ער ,צוזאַמען מיט
ער געווען אַ מיטגליד אין פ
יאָנאַס טורקאָוו און דיאַנאַ בלומענפעלד אַרומגעפאָרן איבער דער
פּראָווינץ מיט זיין פּיעסע ,דער לץ" .אין  9291האָט ער צוגעגרייט
|
פאָר דער פּראָװוינץ זיין פּיעסע ,מאָרד",
צוישן

זיינע פאַרפאַסטע

בעלעזאווסקי  ,נחום ,קאָמפּאָזיטאָר פון מינסקער יידישן מלן-
כה-טעאַטער ,אומגעקומען אין דער מינסקער געטאָ.
דאַװידאַון ,דאַוויד ,געבוירן  4191דערצויגן אין אַ קינדער-
היים ,געווען טעטיק אַלס אַקטיאָר אין קיעווער יידישן מלוכה-טעאַ-
טער פון יונגען צושׂויער .אומגעקומען אין באַבי יאַר ,אין קיעוו.

זעלדיטש י,אַקאָון ,אַרטיסט פון טשערנאָװויצער יידישן מלובה-
טעאַטער ,אויך אַסיסטענט-רעזשיסער ,רעזשיסער פון יידישן מלו-
כה-טעאַטער פאַרן יונגען צושויער אין קיעוו .אומגעקומען ביים
באָשיצן מאָסקװע קעגן די נאַצישע איבערפאַלער,

דרינסלער ,אַ יידישער שוישפּילער פון קיעוו .אומגעקומען אין

זשמערינקער געטאָ:
בראַדסקי,

גע"

װאָרן ,ברויט" אין ריגע, ,איבער קברים" אין כעלם ,גראָדנאָ+ ,
לובאָװויל ,קאָװונע און אַנדערע שטעט ,און די אײינאַקטערס ,הינטער

אַ פאַרשלאָסענער טיר" און ,אַ דייטשל" אין גראָדנע.

און מ'האָט

אים

איבערגעגעבן

אייניקע

אויפפירונגען,

דאָניע?; פון .ליפּע רעזניק -און די רוסישע פּיעסע ,די פייערן

אין  3291איז װ .אַרײנגעטראָטן אין דר .ווייכערטס דראַמאַטי-
שער שול ,פון וואו ער גייט שפּעטער איבער אין דוד הערמאַנס
סטודיע און דעביוטירט אין פּרצס ,ביינאַכט אויפן אַלטן מאַרק"- ,

פּיעסן .זיינען אויך אויפגעפירט

פון טעאַטער-אינסטיטוט אין .קיעוו .אין 7391

אַרײנגעטראָטן

!

אַ קיעווער

יידישער

אַקטיאָר ,אומגעקומען

אויפן

פראָנט,
 2לאַנדאָ ,שמעון ,אַרטיסט פון כאַרקאָװער טעאַטער ,אומגעקומען
א|ויפן פראָנט.

לעאַנאָון ,לעאַניד ,געבוירן בערך  .0291אין  1491פאַרענדיקט

אין ט,עאַטער-צייטונג (װאַרשע ,ג'  )8291 4האָט וו .פאַרעפנט| -
לעכט אַן אַרטיקל ,די קונסט-שענדער" אין וועלכן ער קריטיקירט 

די מאָסקװער יידישע טעאַטראַלע שול .אַרײנגעטראָטן אין דער
כאָוויעטישער אַרמײ און אומגעקומען ,צוזאַמען מיט זיין פרוי ,די
אַקטעריסע מאַניאַ דוליצקאַיאַ ,אין ,2491

וי זיין ברודער ,שמואל װאָלפשטאַט ,אין פּאַריז ,גיט איבער ,איז
וו .אין  ,7291געווען צו גאַסט ביי אים אין פּאַריז און איז דאָרט
אויפגעטראָטן מיט רעציטאַציע-אָװונטן .אין אױגוסט  9291איז
שמואל געקומען אין פּוילן באַזוכן זיין ברודער ,וועלכער איז גראָד
געווען אויף אַ טורניי .,װאָס ער האָט איבערגעריסן ,און זיי האָבן
צוויי װאָכן צוזאַמען פאַרבראַכט אין דרוזגעניק.

דוליצקאיא ,מאַניאַ ,געבוירן בער  0291אין באַקו .אין 1491
פאַרענדיקט די מאָסקװער יידישע טעאַטראַלע שול .אַװעק פרייי
װיליק אין דער סאָװיעטישער אַרמײ און אומגעקומען אויפן פראָנט
אין  2491צוזאַמען מיט איר מאַן ,דעם אַקטיאָר לעאָניד לעאָנאָו.
מײידעלמאַן ,באָדיס ,געבוירן בערך  .6191אין  0491פאַרענ-

די דראַמאַטישע פאַריינען אויף דער פְּראָווינץ ,וועלכע שפּילן שונד,

די לעצטע ידיעה ,װאָס זיין ברודער

האָט פון אים באַקומען

דיקט די מאָסקװער

יידישע

טעאַטראַלע .שול אגועןשפּילט

אין

מאָסקװער יידישן מלוכה-טעאַטער .אומגעקומען אויפן פראָנט אין

איז געווען אַ טעלעגראַמע פון רוסלאַנד ,אין אָנהײיב פון דער צוויי-
טער וועלט-מלחמה ,אַז ער לעבט און איז געזונט.
לויט זלמן קאַלעשניקאָוו
די נאַציס אין די גריבער

2543

איז װו .אומגעבראַכט

פון סלאָנים,

געװאָרן דורך

גארד הערשל .געבוירן  ,2אַרטיסט פון יידישן טעאַטער
אין כאַרקאָוו .געפֿאַלן אויפן פּראָנט איך קאַמף קעגן די נאָציס,
ש .ע .פון יונה ראַדינאָן.

4544

לעסס יק{אָן פון

פּערלע ,יהושע
(געב -- 8881 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן  8881אין ראַדאָם ,פּוילן .פאָי
טער  --אַ דאָרפסמאַן ,פון וועלכן ער האָט
געירשנט די ליבע צום פּוילישן דאָרף און

צו דער פּוילישער לאַנדשאַפט .אַ געוויסע
ווירקונג האָט געהאַט אויף אים דאָס װאָס
ער איז געװאַקסן צווישן שטיף-ברידער

אין די ליטעראַרישע קרייזן האָט מען הייס דעבאַטירט צי דער
טאַלאַנטפולער יהושע פּערלע דאַרף זיך פאַרנעמען מיט אַזעלכע
צייטונגס-ראָמאַנען וען אַפּילו ער שריבט זי אתטער מיטן
צייכן ידריי שטערנדלעדי ,אָבער אין די דאָזיקע באַרימטע
צייטונגס-ראָמאַנען .ז.יינען געווען אַ סד ריין-קינסטלערישע קאַ-
פיטלעך ,און װאָלטן זיי געשריבן געװאָרן אױף ענגליש אָדער
פראַנצעזיש ,װאָלטן זיי געװואָרן בעסט-סעלערס |גריסע דער-
פאָלגן| ,און האַליוואוד װאָלט זיי זיכער פאַרפילמפ".
פּ .האָט אין ,מאָמענט" זייער אָפּט געשריבן רעצענזיעס און

און שװועסטער פון טאַטנס ערשטער פרוי
און פון דער מוטערס ערשטן מאַן,
ביז  21יאָר געלערנט אין חדר ,און

סיע האָט זיך שטאַרק גערעכנט,
אין  8391האָט אידאַ קאַמינסקאַ

דערנאָך ,כדי צוצוהעלפן צו דער פּרֹנסה,

רעזשי אויפגעפירט אין װאַרשעװער ,נאָװאָשטשי"-טעאַטער ,פלאַ-

געװאָרן אַ געהילף אין אַ געשעפט און אַ לערן-יינגל אין אַ ואַרשטאַט,
אַ דאַנק דער מוטער ,באַקומען די מעגלעכקייט

צו שטודירן אַלס

עקסטערן און פאַרענדיקט  4קלאַסן גימנאַזיע .אין  5091פאַרלאָזט די

היים און געװאָרן אַ באַנק-אָנגעשטעלטער אין װאַרשע.
שוין צו  61יאָר אָנגעהויבן שרייבן לידער אין רוסיש מיט נאַי
ציאָנאַלדיידישע מאָטיוון און אויך איבערזעצט יידישע דיכטער אויף
רוסיש .דעביוטירט אין  8091מיט זיין ערשטער דערציילונג אין
,בת" אין נח פּרילוצקיס 'דער נייער גייסט! און פון דע"
יידיש ש
מאָלט אָן געװאָרן זייער פּראָדוקטיוו מיט פאַרעפנטלעכן אין פאַר-
שיידענע פּעריאָדישע אױסגאַבן סקיצן ,דערציילונגען ,נאָװעלן און
גרעסערע ראָמאַנען ,װאָס האָבן אים אַרױסגערוקט אַלס איינעם פון
די באַגאַבטסטע פאָרשטײיער פון דער ניער יידישער פּראָזע אין
פּױלן .,אַ גרויסן אָרט אין זיין שאַפן פאַרנעמט דער עראָטישער
|
מאָמענט.
 9האָט אַרױסגעגעבן' :מירל' (ראָמאַן) ,געווידמעט ,זיין פרוי,
שרה ,וועלכע איז  6יאָר שפּעטער ( )6291באַגאַנגען זעלבסטמאָרד,
'אין לאַנד פון דער ווייסל' (אַ פּאָעמע אין פּראָזע)/ ,אונטער דער זון"
(!נאָוועלן)' ,זינד' (נאָװעלן)' ,רוטאַ' (ראָמאַן ,געדרוקט אין די
זאַמלביכער 'חודש' און 'רינגען)' ,שטויב' (דערציילונגע) .,גיין
אַ זייגער אינדערפרי' (דערציילונגען)' ,יידן פון אַ גאַנץ יאָר' (שיל-
דערונג פון זיין קינדהייט און יוגנט) און 'די גאָלדענע פּאַװע' (ראָי
מאַן) .די לעצטע דריי ביכער האָבן געמאַכט גאָר אַ שטאַרקן רושם
אין דער יידישער ליטעראַטור ,און זיין נאָמען איז געװאָרן באַרימט
איבער דער יידישער ווטלט ווי אַ גאָר אָנגעזעענער יידישער שרייבער.
פּ .האָט אויך איבערזעצט פון פּוױליש 'משהלעך ,יאָסעלעך ,יש-
ראליקלעך' פון יאַנוש קאָרטשאַק' ,מאַן און ווייב' פון װאַצלאַוו שיע-
ראָשעװסקי' ,באַרנהאָלמער לעגענדעס' פון דער דענישער שריפט-

שטעלערין סווענדסען א'א .ער איז געווען אַ שטענדיקער מיטאַרבע-

טער פון דער װאַרשעװער צייטונג 'מאָמענט' ,וואו ער האָט אונטער
פּסעװודאָנימען און אונטער דעם צייכן פון  8געשריבן סענסאַציאָ-
נעלע ראָמאַנען וי 'באַרג אַראָפּ' ,יידיש בלוט'' ,צו שאַנד און
שפּאָט! ,וועלכע האָבן אַרױסגערופן שאַרפע דיסקוסיעס און טאַדלוג-
גען קעגן אים צי אַ שריפטשטעלער מיט אַזאַ קינסטלערישן סטאַזש
מעג זיך אָפּגעבן מיט אַזאַ סענסאַציאָנעלן שטאָף.
אין 'ספר ראַדאָם' ווערט געזאָגט וועגן אָט די ראָמאַנען:
יצווישן אַנדערע האָט ער דאָרט געדרוקט שפּאַנענדע ראָי
מאַנען ,װאָס האָבן געהויבן דעם טיראַזש פון דער צייטונג ,און
װאָס אין שטעט און שטעטלעך אין גאַנץ פוילן האָט מען אָפּגע-
װאָרט מיט אומגעדולד דאָס אָנקומען פון ימאָמענטי און מען
האָט געששלונגען די פאָרטזעצונגען מיט אַ פאַרכאַפּטן אָטעם.
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ייד

ישן טעאַ טער

איבערזיכטן וועגן יידישן טעאַטער מיט וועלכע די טעאַטער-פּראָפע-
אין איר אינסצעניזאַציע

און

מען" ,פּיעסע אין  3אַקטן ( 6בילדער) לוטן ראָמאַן נ,ייע מענטשן"
פין יהושע פּערלע.
זייענדיק אין געטאַ האָט פּ .אָנגעשריבן 8אַקאָמעדיע-טאַטירע;
געבויט אויפן לאָקאַלן לעבן אין דער װאַרשעװער געטאָ .דער כתב-
יד איז אַװעקגעקומען
לויט יאָזאַס טורקאָוו האָט זיך פּ .אין געטאָ באַטײליקט אין די
קאָנפערענצן וועגן טעאַטער-ענינים,
,פר
וועגן זיין פּיינפולן לעצטן וועג ווערט איבערגעגעבן אין ס
ראַדאָם":
,צוזאַמען מיט יצחק קאַצענעלסאָן נעמט ער אָנטײל אין קול-

טור-געזעלשאַפּטלעכן

לעבן און אין קהלהאַרבעט,

ביז ער

ווערט ,צװאַמען מיט זיין זון ,דעפּאָרטירט קיין בערגן-בעלזן.

לױט

װי עס האָט איבערגעגעבן

אַ צוריקגעקומענער פון

ייענער וועלטי ,האָט מען אין לאַגער געטראָפן יהושע פערלש אַ
צעבראָכענעם ,אַ פאַרוױינטןײ.
מלך ראַװויטש פאַראַקטעריזירט אים אַזו:
גנישט געסוקט דערױף ,װאָס ער איז געוועזן איינער פון די
געלעזנסטע יידישע דערציילער אין פּױלן ,האָט זיך אים אָבער
נישט געגלוסט איבערצולאָזן זיין פאַך פון אַ בוכהאַלטער ,יהועזע
פערלען ,און צו לאָזן זיך פריי עװױימען אין דעס  --פון פּרנסה-
שטאַנדפונקט  --זייער אומזיכערן טייך פון דער יידישער ליטע-
ראַטור .און ,ווייזטש אױס ,אַז ער האָט דעס בוכהאַלטערישן פּאַך
זיינעס נישט פיינט געהאַט .אַמאָל האָט ער געאַרבעט אי אַ באַנק
אין וואָרשע ,שפּעטעל איז ער געוואָרן דער הויפּטבוכהאַלטער אין
אַ גרױסער מיל און ער איז דאָרט געבליבן ביז שיר נישט זיין
פופציקסטן לעבנסיאָר .ערשט בייס האַלבן יאָרהונדערט פון
זיין לעבן האָט ער זיך באַשלאָסן איבערצולאָזן זיין פאַך פון אַ
בוכהאַלטער.. .און ער איז אַ גוטער דערציילער ,פערלע .זייער
לאַנגזאַס האָט ער זיך אַרױסגעשײלט ,צוערשט האָט ער געשריבן .
זייער לירישע לידער אין פּראָזע ,די אומדאַנקבאַרסטע ליטעראַ-
רישע פּאָרעם ,שפּעטער קליינע ראָמאַנטישע דערציילונגען ,שפע-
טער רעאַליסטישע געשיכטעס ,שפּעטער נאַטוראַליסטישע שיל-
דערונגען פון קליינבירגערלעכן לעבן  --דאַ האָט ער אפשר
דערגרייכט זיין קינסטלערישן זעניט .דער עיקר אין זיין ביכל
יניין אַ זייגער אין דער פריי .צום סוף האָט ער זיך פאַרמאָסטן
אויף אַ גרויסן אױטאָביאַגראַפּישן עפּאָס .ער האָט געשטאַמט פון
זייער אַ קאָמפּליצירטער משפחה מיט ידיינע ,מיינע און או-
דזערע קינדערי .און עס איז געוועזן אַ װעלט װעגן װאָס צו
שרייבן .און ער האָט ליב געהאָט צו שריבן זײיער ברוטאַל
ווען עס איז געקומען צו עראָטישע שטעלעס ,און אין יידיש איז
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פהדושים
מען נישט געוווינט געוועזן דערצו ,האָט זיך אָנגעהױבן אַ קאַמף
קעגן איס ,און מען האָט געהאַט אַ ביטער האַרץ אויף פערלען,
דוקא אױף אים ,װאָס האָט קיין פליג אױף דער װאַנט נישט
געטשעפּעט .און געוועזן איז עס מער קנאה וי שנאה .פערלע האָט
יאָרן-לאַנג געשריבן צייטונגט-ראָמאַנען ,װאָס ער האָט אונטער-
געשריבן מיט אַ צייכן פון דריי שטערנדלעך  ,+4די ראָמאַנען
פלעגן זיך ציען יאָרן און פלעגן ברענגען גוטע פרנסה ,האָבן
חברים,

װאָס האָבן געליטן

פון דלות ,ואָס װואָלטן גערן

אוי.

געשריבן שטערנדלעך-ראַמאַנען ,אָבער נישט געהאַט די פעיקייט
דערצו ,געהאַט אַ בייז האַרץ אויף פּערלען און אים פאָרגעוואָרפן
אַלע אומגליקן פון דער יידישער ליטעראַטור.
 ..סיאיז .פריילעך געוועזן מיט פּערלען ,אַלעמאָל אָן פּרעטענ-

זיעס ,אַלעמאָל אָן אַברעקל פּאָזע און אַלעמאָל גרייט פאָרצולעזן .
אויף אַן אָווֹנט ,כאָטש ער האָט אַבסאָלוט ניששט געקאָנט לעזן..
פּערלע האָט געוװינט דאָס צוױייטע הױז פון מיר איף דער
נאָװואָליפּקי גאַס ,כמעט טעגלעך פלעגן מיר צװזאַמען גיין אַהײס.,
מיט פערלען ,זיין פרוי שרה ,אַ יידישע שיינהייט מיט לאַנגע,
לאַנגע צעפּ ,אַ טאָכטער פון אַ קברן ,אַמאָל געהערט צום דראַמאַ-

טישן קרייז פון י .? .פרץ .און פרץ איז געוועזן דער שדכן צווי-
שן יהושע און שרה .זי האָבן געלעבט גאָר גוט ,געהאַט איין זון,
נאָר פון שרהס אויגן האָט אַלעמאָל אַרױסגעקוקט עפּעס מער וי
טרויער .איינמאָל אין אַן אָוונט ,אין  ,6291זיינען מיר געגאַנגען
צזאַמען אַהיים .שרה האָט עפּעס מאָדנע מיך אויסגעפרעגט וועגן
זינדיקע סעקסועלע יוגנט-דערפאַרונגען .צומאָרגנס אַרום מיטאָג
איז די גאַנצע ליטעראַרישע משפּחה אַלאַרמירט געװאָרן ,זיך
צונויפּגעלאָפן ביי פּערלען אין שטוב .אויף דער ערד איז האַלב-
טױט פון צער געלעגן פּערלע און אויף דער ואַנט אין אַ ווינקל
איז געהאַנגען שרה .די האָר צעפּלאָכטן קיין װאָרט צו קיינעם
נישט געלאָזן .אַן אײיביק רעטעניש .חדשיס-לאַנג האָט פּערלע
אין שמועסן מיט חברים מיט אַ טרערן-ציטערנדיקער שוטימע
געפרעגט איין פראַגע :פּאַרװאָס ,פאַרוואָס? פערלע האָט זיך נאָך
דעם אומגליק סוף כל סוף דערכאַפּט ,קיינמאָל מער מיט קיינעם
זיך נישט פאַרבונדן ,אינגאַנצן זיך געווידמעט דער דערצינג
פון הױכן ,שלאַנקן זו ,געמאַכט פון אים אַ גוטן אינזששעניער
און זיך פאַרמאָסטן אויף דעם סאַמע ברייטסטן עפּאָס פון פּראָסטן
גוט-שבת-ייד אין פוילן .דאָס ערשטע פיל-הונדערטזייטיקע בוך
איז אַרױס און די נאַציס זיינען אַרין אין פויֵלן .פערלע האָט גע-
פונען קאָנטאַקט אין לעמבערג ,געװאָרן דאָרט פּאָרזיצער פון
יידישן שרייבער-פאַריין .מיט זיין אויפריכטיקייט האָט ער לייכט
געפונען פריינט און מיט זיין פעיקײיט האָט ער נישט שווער
אומעטום זיך איינגעאָרדנט".
יהושע לינדער שרייבט אַזױ וועגן פּ'.ס לעצטן פּעריאָד:
...,ער אַנטלױיפט פון די נאַציס און ווערט פאַרװאָגלט ,אַלס
פליט ,מיט זיין איינציקן זון און עונור ,קיין לעמבערג ,דאָרט
זיינען שוין די באָלשעוויקעס .די סאָוויעטישע שרייבער ,וועלכע
צאַצקען זיך נישט צופיל מיט די פּאַרריסענע שרייבערלעך פון
דער יפּראָלעטאַרישער גרופעי ,וועלכע מיינען ,אַז נישט טאַלענט,
נאָר פּאָליטישע כשרות איז דער עיקר -- ..זיינען דוקא מקרב

יהושע פּערלען ,פאַרבעטן אים אָנטײל צו נעמען אין זייערע
אױיסגאַבן און אַרױסצוגעבן זיינע ווערק ,צום פּאַרדרוס פון דער
גאַנּצער לינקער שרייבער-גרופע .יהושע פערלע וויל זיך אָבער
נישט אַנגאַזשירן .עס איז מלחמה-צייט און מען וייסט נאָך נישסט
מיט װאָס די מלחמה װועט זיך ענדיקן .ער וויל נאָך קומען אין אַ
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באַנד
פרייער וועלט מיט אַן אַרױפגעהױבענעס קאָפּ און מיט אַ רין
געוויסן .דער אוקראַינישער שרייבער-פאַריין גיט אים דערפאַר
נישט קיין שום שטיצע ,װאָס אַנדערע באַקומען .פערלע דרייט זיך
אָרום איבער די לעמבערגער גאַסן אַ דרויסנדיקער ,מחוץ למחנה
אַנס ,װאָס זיין זון מיט דער שנור האָבן באַקומען פּאָסטנס :זי
אַרבעטן ,ברענגען אים דאָס געלט ,און ער ,דער באַרימטער ידי"
שער שרייבער ,מוז שפּילן די ראָל פון אַ הױז-באַלעבאָסטע און
גיין מיטן קוישל אין מאַרק איינקויפן...
ווען עס ברעכט אױס די דייטש-סאָוויעטישע מלחמה ,לויפט
פערלע נישט-מיט מיט דער רויטער אַרמײ .די ,דייטשן פאַרנעמען
לעמבערג און ער קערט זיך אום קין ואַרשע"/ .
ל ,פינקעלשטיין גיט אַזױ איבער זיין טראַגישן סוף:
יער האָט זיך צוביסלעך איינגעלעבט אין סאָוועטישן לעמ-
בערג ,אַרױסגעטראָטן מיט פּאָרלעזונגען אין די פאַבריקן ,אַפילו
געשריבן ,אָבער קיין מנוחה האָט ער דאָרט עפּעס ניט געפונען
אין יוני  0491האָב איך פון אים באַקומען אַ בריוו קיין ביאַליס-
טאָק מיט אַ פּאָרשלאַג ,אַז מיר זאָלן באַנאַנד זיך אַװעקלאָזן קיין

ווילנע ,אָבער באַלד נאָכדעםס בין איך פאַרשיקט געװאָרן און
פאַרלאָרן מיט אים יעדן קאָנטאַקט .שפּעטער האָב איך געלייענט,
אַז ער האָט זיך באַטײליקט אין אַ שרייבער-אויספלוג קיין קיעוו.
אויף מיינע בריוו צו אים פון וייטן צפון האָב איך ניט באַקומען
קיין ענטפער.
נאָכדעס וי די נאַצי-האָרדעס האָבן פאַרנומען לעמבערג ,א
פּערלע אַריבער קיין װאַרשע .דאָרט האָט ער מיטגעמאַכט אַלע
געטאָ-צרות.

|דאָ האָט ער געאַרבעט אין אַפּראָויזאַציע-אַמט|

ער האָט זיך נאָך געוויצלט ,אָבער מיהאָט ששין געזען אַז די
אויפגעלייגטקייט איז אַ געמאַכטע .ער איז כסדר אַראָפּ פון דער
ימראה .סיאיז אַפילו געווען אַ צייט וען עס האָט פאַר אים אַ

עזימער געטאָן אַ שטראַל פון האָפּנונג .ער איז געווען צווישן די
גליקלעכע פּאַר וועלכע סיזיינען באַשטימט געװאָרן סערטיפי"
קאַטן .שפּעטער האָט זיך דערפון אױיסגעלאָזט אַ בוידעם.
אין געטאָ האָט ער אָנטײיל גענומען אין די איג ליטעראַרישע
עזמועסן אין אַרכװלאָקאַל פון דער קהלה... .ענדלעך איז פער-
לען מיט זיין זון געלונגען אַרינצופאַלן אין דער רשימה פון די,
װאָס האָבן באַקומען אויסלענדישע פּעסער זי זאָל מען בעסער
באַהאַנדלען און דערהויפּט מען ועט זיי דערלויבן צו פּאַרלאָזן
פּױק .ער איז אַריבער אין ,האָטעל פּאָלסקי" כדי צו װואַרטן
אויפּן טראַנספּאָרט .שפּעטער זיינען די פעסער געפּסלט געװאָרן
און פערלע איז אויף אדערוייל" איבערגעפירט געװאָרן קיין
בערגען-בעלזען .דאָרט האָט ער געהערט צו די ,פּריוױליגירטע",
װאָס דאַרפן אינגיכן אַרױסגעלאָזט װערן פון נאַצישן גיהנום,
אָבער אױך אין לאַגער האָבן זיך געגרינדעט אליטעראַרישע
קרייזלעךײ .מיהאָט געהאַלטן רעפּעראַטן און געלערנט יידישע
געששיכטע.
..די אגליקלעכעי שעה האָט געשלאָגן ,און פערלע איז אוו
שמחת תורה תשיג צוזאַמען מיט אַנדערע ,אויסלענדערײ דעפּאָר-
טירט געװואַרן אין אַן אומבאַשטימטן אָרט .אַלע האָבן אים מקנא
געווען .ער װעט זיך דאָך אַרױסבאַקומען אַ לעבעדיקער .ביים
געזעגנען זיך ,האָט ער פּאַרזיכערט, :איך על דערציילן דער
װועלט װאָס פאַראַ דשעים און היצלעס די פּאָליאַקן זיינעןײ .פון
דעמאָלט אָן איז פּאַרשוואונדן פערלעס לעצטער שפור .ער האָט 
נישט באַוויזן דערציילן דער וועלט וועגן דער רשעות װאָס איז
אַקעגן אונדז אָנגעטאָן געוואָרןי.
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לעססיקאַן

פון יידישן

און עמנואל רינגעלבלום שרייבט אין ,כתבים פון געטאָ":
,שיע פערלע ,באַוואוסטער יידישער שרייבער; דער מחבר פון
ידי יידן פון אַ גאַנץ יאָרי איא ,איז ביים אָנהייב מלחמה אַועק-
געפאָרן קיין וזרח .ער האָט זיך באַזעצט אין לעמבערג ,וואו ער
האָט געפירט אַ ברייטע ליטעראָרישע טעטיקייט .אייניקע זיינע אַר-
בעטן זיינען אַרױס אין די מלוכה-פאַרלאַגן .לוט דער איינלאַדונג
 פון יידישע שרייבער און ראַטנפאַרבאַנד ,האָט ער באַזוכט קיעוו.מאָסקווע און אַנדערע שטעט .אין דער געזעלשאַפּט יאיקאָרי (יידי-
שע קולטור אָרגאַניזאַציע) האָט ער אָפּגעגעבן אַ באַריכט פון
וועלכן מיהאָט געקאָנט דרינגען ,אַז דער פּראָצעס פון אַסימי-
לאַציע איז ביי דער יידישער באַפּעלקערונג געגאַנגען זייער וייט
פאָרוים .פון דעם פאַרצווייגטן שול-וועזן אין דער יידישער שפּראַך
זיינען געבליבן שוואַכע רעשטלעך .פון דעם העכערן יידישן שול-
|
וועזן איז נישט געבליבן קיין זכר,
פּערלע איז ,נאָכן קומען פון די דייטשן ,געקומען קיין וואַרעשע.
אַ דאַנק די באַמיונגען פון פריינט שמואל ווינטער איז פערלע
איינגעאָרדנט געװאָרן אין דעם פאַרזאָרגונגס אַנשטאַלט בי
דעס ייודענראַטי אין דער פֿראָפּאַגאַנדע-אָפּטיילונג .פּערלע פלעגט
עס רעדאַגירן אַלע פּלאָקאַטן פון דעס פאַרזאָרגונגס-אַנשטאַלט.
פּערלע האָט אָנגעשריבן פאַרן יעונג שבתי (אַרכיו פון געטאָ) אַ

גרויסע אַרבעט וועגן די איבערלעבונגען אין לעמבערג ,וואו עסאיז נאָכן אַריינקומען פון די דייטשן פאָרגעקומען אַ פּערמאַנענ-
טער פּאָגראָס.
ווען עס איז אויסגעבראָכן זי ליקווידאַציע -אַקציע אין וואַרשע,

איז פערלע על פּי נס ניצול געװאָר .אין די ערשטע טעג פון
אױגוסט  2491האָבן די ס .ס .אַרומגערינגלט די נאָװאָליפּיע-
גאַס ,וואו פּערלע האָט געוװוינט און אַלעמען געהייסן אַראָפּגײן.
די פאַרבליבענע אין זײיערע דירות האָט געדראָט אַ קױל אין
קאָפּ .פערלע האָט באַשלאָסן פאַר יעדן פרייז צו פּאַרבלייבן אין
זיין וווינונג אויפן פינפטן שטאָק .אַ דאַנק דעם איז ער געבליב.

לעבן.. .פערלע איז פאַר דער אַפּריל-אַקציע  3491אַװעק אױף
דער אַרישער זייט ,וואו ער האָט זיך אויפגעהאַלטן אייניקע חדשים.
אין חודש יולי  3491איז ער אַװעקגעפאָרן אַלס אויסלענדישזער
יבירגער (ער האָט באַקומען פּאַראַגוײיער פּאַפּירן) קיין בערגען
ינעבן האַנאָווער ,וואו עס איז געווען אַ לאַגער פאַר אינטערנירטע
אויסלענדער .אין חודש נאָוועמבער  3491זיינען אָנגעקומען באַ-
אומרויקענדיקע ידיעות וועגן דעם לאַגער .עס איז דאָ אַ סברה,
מען זאָל האָבן אַלע דאָרטיקע לאָגעריסטן אַװעקגעשיקט אין דעם.
שרעקלעכן מאָרד-לאַגער אָשװויענטשים ,וואו קיין ייד איז נישט 
אַרױסגעקומען

קיין

לעבעדיקער".

זלמן רייזען , ---לעקסיקאָן פון דער ידישער ליטעראַטור" ,ווילנע,7291 ,
צװוייטער באַנד ,זז,9397639 .
ּ,לאַמען ' אין נאָװאָשטשי, ,ליטבל'ט" ,װאַרשע,8391 ,14 '1 ,
מ .ק -- .פ

מלך ראַװיטש , --מ,יין לעקסיקאָן" ,מאָנטרעאַל ,5491 ,זו,861 ,071 .
יאָנאַס טורקאָװ , ---אַזױ איז עס געװען" ,בוענאָס איירעס ,8491 ,ז,29 .
ל .פינקעלשטיין  --יהושע פּערלע;/ ,דאָס װאָרט" ,מינכען 91 ,מערץ .8491

יאָגאַס טורקאָװ  ---פ,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
,63
,ספר ראדאם" ,תל-אביב ,1691 ,זז,912*812 .
צמנואל

רינגעלבלום

זז,1817081 ,75 .

, --כתבים

פון געטאָ" ,װאַרשע,

,3691

באַנד צװי,

ט עאַט עד
גלאַטשטײן ,ישראל
(געב 981... .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די גאַציס}

געבוירן  981.אין גאָסטינין ,פּױלן
פאָטער  --אַ וואורשטן-אַױרבעטער ,זיידע
 -אַ מלמד .געלערנט אין אַ חדר און בייזיין זיידען' ,

וי זיין בן-עירי דער געוועזענער כאָ-
ריסט און שפּעטערדיקער דיריגענט יװ"
ליוס מילער ,גיט איבער ,האָט ג .געזונגען
ביי זיין פאָטער ,דעם גאָסטינינער חזן,
ביי וועמען ער האָט שפּעטער אויך גע-
לערנט נאָטן און האַרמאָניע.
וי דער קאָמפּאָזיטאָר מיכל געלבאַרט גיט אָן ,איז גלאַטשטײן
געקומען קיין לאָדזש שטודירן מוזיק ,מיט דער שטרעבונג צו װערן
אַ יידישער קאָמפּאָזיטאָר און שאַפן יידישע מוזיק פאַר די יידישע
פאָלקס-מאַסן ,אָבער די ווירקלעכקייט איז געווען גאָר אַן אַנדערע:
ביידע זיינען זיי אין  8091אָנגעקומען אַלס כאָריסטן אין יידישן טעאַ-
טער פון יצחק זאַנדבערג פאַר  8רובל אַ חודש .ביידע האָבן גע-

דונגען איין בעטל אין אַ ביליקער אכסניה אין באַלוט ,געגאַנגען צו
פּראָבן און צו די פאָרשטעלונגען אין צעריסענע שיך ,אָבער אין
דער זעלבער צייט פלייסיק שטודירט און זיך פאַרפולקומט אין
מוזיק-קאָמפּאָזיציע.
וי מילער גיט איבער ,איז ג'.ס ערשטע קאָמפּאָזיציע געווען צו
יצחק קאַצענעלסאָנס ליד ,די זון פאַרגייט אין פלאַמען" .פאַרװאָס
,אָמאַנצײיטונג" געוואונען די פּרעמיע.
ער האָט אין אַ קאָנקורס פון ר
געלבאַרט גיט אָן ,אַז נאָך עטלעכע יאָר הונגערן און שטודירן,
האָבן ביידע פאַרלאָזט לאָדזש און זיך געלאָזט אין דער וועלט אַרײן!

געלבאַרט קיין אַמעריקע און ג .קיין לובלין ,וואו ער האָט גענומען
שאַפן זיינע קאָמפּאָזיציעס.
מילער גיט אָן ,אַז ער האָט געטראָפן ג .וי אַ כאָריסט אין ואר"
שעווער ,עליזעום"-טעאַטער ,און אַז ער האָט שטודירט אין דער
װאַרשעװער קאָנסערװאַטאָריע.
אין  0291איז אין װאַרשע דערשינען ג'.ס ערשטע גרויסע זאַמ"
,עזאַנג און שפּיל" 05 ,קאָמפּאָזיציעס אויף די טעקסטן פון
לונג ג
משה בראָדערזאָן און יצחק קאַצענעלסאָן .די דאָזיקע געזאַנגען זיי"
נען גיך פּאָפּולער געװאָרן אין די יידישע שולן אין אײראָפּע און
אין די אַמעריקאַנער לענדער .ספּעציעל באַקאַנט און פּאָפּולער
זיינען זיינע שאַפּונגען, :מאַרש-ליד", ,ציפּעלע" (רעקאָרדירט דורך
,עײּד-אַרבעט" און ,בלומען".
מאַשאַ בעניאַ) ,פ
ג .האָט געשריבן די מוזיק צו יצחק קאַצענעלסאָנס אָפּערעטע
ונישט אָפּערע ,וי פאַרצייכנט אומעטום| ,פאַטימאַ" (אויפגעפירט
אין ואַרשעװער ,קאַמינסקי"-טעאַטער ,און דעם  11נאָוועמבער
דורך מאָריס שװאַרץ אין ניו יאָרקער  אוירווינג פּלײיס
0
טעאַטער").
בערך  1291איז ג .אָפּגעפאָרן קיין בערלין ,וואו ער האָט שטו-
דירט אין דער ,הויכשולע דער מוזיק" ,איז געװאָרן כאָר-דיריגענט
אין דער גרויסער בערלינער סינאַגאָגע און שפּעטער אין לײיפּציג.
געלבאַרט גיט אָן ,אַז גלאַטשטײן האָט אין דייטשלאַנד געשאַפן
גאָר וויכטיקע מוזיק-ווערק ,וועלכע האָבן אַרױסגערופן אויפזען
אין דער יידיש-מוזיקאַלישער וועלט ,צװוישן זיי, :חורבן" און ,שול-
מית" ,וועלכע זיינען אַרױסגעגעבן געװאָרן אין ניו יאָרק דורך יוסף
פּ .קאַץ מוזיק-פאַרלאַג (שפּעטער ,מעטראָ מוזיק קאָמפּאַני").
יי

2419

250

סדושים

באַנד
גדינשפּאַן ,פייוול= - .

ווען היטלער איז געקומען צו דער מאַכט אין דייטשלאַנד ,איז ג,,
אין  ,9391וי אַ פּױלישער בירגער ,אַרױסגעשיקט געװאָרן פון
דייטשלאַנד ,און אָנקומענדיק אין װאַרשע ,האָט ער אין אַ געשפּרעך
,יינט" איבערגעגעבן ,אַז ער האָט קאָמפּאָנירט די מוויק פאַר
אֹין ה
דער פּיעסע ,מסעות בנימין השלישי" ,וועלכע דער יידישער ,קול-
טור-בונד" האָט אויפגעפירט אויף דייטש מיט אַ גרויסן דערפאָלג
:
|
אין דייטשלאַנד,
די ,וועלכע האָבן געקענט ג ,.גיבן איבער ,אַז ער האָט אויך גע-
שריבן אָפּהאַנדלונגען איבער

מוזיק אין דער יידישער

פּרעסע

,8

|
באַנד ,ניו יאָרק,

זו,.36:262 .

ישראל גלאַדשטײין  --דאָס אידישע קולטור ילעבען -אין יעצטינען דייטשלאנד,
 ,היינט"

וארשע,

11

יאנואר

,9391

יצחק קצנלסון --

,כתבים

אחרונים' ,ישראל,8491 ,

יאָנאַס טורקאָװו =

יפאַרלאָשענע שטערן  7בוענאָס

איירעס,3591 ,

באַנד

צויי,

זז,94-841 .

אלערער יזכור-בוך " ,ניו יאָרק ,4591 ,זז,3017101 .
עמנואל רינגעלבלום  --כ
,תבים פון געטאָ" ,װאַרשע ,באַנד צװויי ,3691 ,ז502 ,

לייבאָוויטש ,הערץ
וקרבן פון די נאַציס}

געבוירן אין װינדאָו ,לעטלאַנד .צו"
ליבן געהערן צו דער לינקער באַװעגונג,
איז אים אויסגעקומען יאָרן-לאַנג זיך צו
מאַטערן אין תפיסות .נאַכדעם וי די
סאָוויעט-מאַכט האָט איבערגענומען לעט-
לאַנד .איז ער געשטעלט געװאָרן אין
דער שפּיץ פון יידישן טעאַטער אין ריגע.
באַלד נאָכדעם װי די נאַציס זיינען
באַפאַלן דעם סאָװויעטנפאַרבאַנד ,איז ל.
אַװעק אויפן פראָנט קעמפן קעגן שונא,
ער האָט פאַרנומען דעם אַמט פון אַ פאָלקסקאָמיסאַר אין דער
לעטישער דיוויזיע .אין  3491איז ער אומגעקומען ביי דער שטאָט
סטאַראַיא רוסאַ ,לענינגראַדער געגנט ,וואו עס זיינען פאָרגעקומען
פאַרביטערטע שלאַכטן ,און האָט געפונען זיין אײיביקער רו אין אַ
מאַסן-קבר פון סאָוויעטישע קעמפער,
ש.

{ .פון יונה

2931

ראַדינאָו.

געבוירן  4981אין װאַרשע ,פּױלן ,ביי
אָרעמע ,חסידישע עלטערן .ביז  41יאָר

געלערנט אין חדר ,אָבער נישט זייענדיק
ב,אַגײיסטערט? פאַר זיין רבין ,האָט ער
זיך גענומען לערנען שניידעריי ביי זיינעם
אַ פעטער .דאָרט האָט ער געאַרבעט איבער
 2יאָר און דורך דער צייט געװאָרן נאָענט

און 

פּעריאָדיקע,
בעת דער צווייטער וועלט-מלחמה איז ג ,פאַרבליבן אין וװואַרשע,
מיכל געלבאַרט האָט נאָך פון אים באַקומען אַ בריוו ( 51סעפּטעמ-
בער  )93291אין וועלכן ער שרייבט, :זייט זיך מרחם אויף מיר און
ברענגט מיך אַריבער קיין אַמעריקע?,
|
אין ,לערער יזכור-בוך" ווערט אָנגעגעבף ,בעת אין געטאָ איז
באַנײט געװאָרן דאָס יידישע טעאַטער ,אין דער ספּעציעל-רעמאָנ-
טירטער ,סקאַלאַ"-געבײדע ,איז ישראל גלאַטשטײן געווען דער
מוזיקאַלישער לייטער ..ער איז פאַרבליבן אין װאַרשע און דאָרט
אומגעקומען צװישן אַלע יידן".
,עת דער לעצטער | צווייטער וועלט| -
יאָנאַס טורקאָוו שרייבט :ב
מלחמה איז ער געווען זייער טעטיק אין װאַרשעװער געטאָ ,וואו ער
האָט אָרגאַניזירט דעם ערשטן רעװעלערס-כאָר .גלאַטשטײן איז
אומגעקומען אין איינעם פון די דייטשישע קאָנצענטראַציע-לאַגערס",
אין יצחק קאַצענעלסאָנס ,כתבים אחרונים" װערט אָנגעגעבן,
אַז אין דער װאַרשעװער געטאָ האָט ג .אָנגעשריבן אַ קאָמפּאַזיציע
צו קאַצענעלסאָנס ליד ,אַרױס איז אַ ייד אויף דער גאַס".
מ .ע .פון יוליוס מילער.
,לעקסיקאָן פון .דער נייער יידישער ליטעראַטור ,/צװייטער

(געב -- 481 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די גאַציסן

מיט

אַ סך שנניידער -געזעלן ,באַזונדערס

מיט איינעם ,וועלכן מ'האָט גערופן א,בר-
הם חיים

|

פילאָזאָף" ,וועלכער

האָט אים

באַקענט מיט פּאָליטיש-נאַציאָנאַלע פּראָבלעמען.
אין זיין אױטאָביאָגראַפיע; שרייבט ער:
,אייננאָל ,געפינענדיק זיך אין אַ קרייז פון  54מענטשןן ,האָט
אונדז -- ,נאָכדעס װאָס מיר האָבן אָפּגעלערנט אַ צוויי קאָפּיטלעך -
געשיכטע פון פּראָפּעסאָר גרעץ -- ,דפעּראָרשטײיער פון דעט
קרייז ,געגעבּן בראָשורן ,צווישן זיי ,פאַמיליע צביײ פון דוד פינט-
קי ,װאָס איז דעמאָלט פאַרשפּרייט געװאָרן דורכן ,בונדײ .די בראָ-
שור איז געװאָרן א ליבלינג ביי מיר ,און איך פלעג ביי יעדן
צװזאַמענקום מיט חברים ,דעמאָנסטרירן די טיפן פון ,פאַמיליע
צביײ ,פון וועלכע אַלע האָבן גרויס חנאה געהאַט ,װאָס דאָס האָט
מיך אין דער זעלבער צייט געשטױסן צום טעאַטער".
ג .באַקענט זיך מיט אַ גרופּע ליבהאָבער ,צווישן זיי די שפּעטער-
!יקע אַקטיאָרן די ברידער פעניגשטיין ,און זיי לאָזן זיך באַלד אין
ד
| וועג אַריין ,שפּילנדיק אַ שטיקל צייט איבער דער פּראָװינץ .צוריק-
געקומען .,טרעט ער אַרײן ,פּראָפּעסיאָנעל ,אין דער טרופּע ,װאָס
די אַקטעריסע אַנטאָװילסקא מיט איר מאַן בורדאַ שטעלן צונויף,
און דאָרט דעביוטירט ער אַלס ,ביינישל" אין ,דער ישיבה בחור".
דערנאָך שפּילט ער אין דער טרופּע פון װייסהאָף און שװאַרצבאַרד,

! וואו ער באַקומט שוין וויכטיקע ראָלן.

| בעת דער ערשטער וועלט-מלחמה אויף עטלעכע יאָר איבערגע-
ריסן זיין בינע-טעטיקייט ,האָט ער דערנאָך אױסגעװאַנדערט קיין
רומעניע און איז אין  9191אַנגאַזשירט געװאָרן צו איציקל גאָלדן-

ב-ערג אין בדעורקאַרעשטער ,זשיגניצאַ" .אין רומעניע קומט אים
אויס צו שפּילן מיט סאַדיגורסקי ,סעגאַלעסקאָ ,קלאַראַ יאָנג ,אין
אַ פּראָװוינץ-טרופּע א'א פון דוד פאַכלער ,שפּעטער מיט לידיא פּאָ-
טאָצקאַ ,דינה קעניג און אַנדערע גאַסטראָלערן אין רומעניע און
בעסאַראַביע .

וי יוליאַן שװאַרץ באַמערקט ,האָט ג .צוישן די יאָרן 0491-0291
געשפּילט אין טשערנאָוויץ און איבער רומעניע מיט די טרופּעס פון
גינאַ זלאָטאַיאַ ,זשעני שמילאָװיטש (שפּעטער  --לאַװיץ) ,היימי
פּריזאַנט א"א .ער האָט דאָ שין געשפּילט כאַראַקטער:ראָלן
מערסטנס פאָטער-ראָלן אין אַמעריקאַנער-ײידישן רעפּערטואַר .ער
האָט געהאָט אַ שאַרף מאַרקאַנט פּנים ,אַ גוטע דיקציע און געווען
צוגעפּאַסט צו די ראָלן ,וועלכע ער האָט געשפּילט .זיין פרוי איז

אויך געווען אַן אַקטעריסע.
ג .איז אומגעבראַכט

ש שי

|

געװאָרן

דורך

זדי נאַציס.

ש .ע .פון יוליאן שװאַרץ,
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לעססיקאָן פון יידי
לייפּציקער מאַרק
וגעב 72 .סעפּט -- 7981 ,אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  72סעפּטעמבער  7981אין
װאַרשע ,פּױלן .אין אַ חסידישער פאַמי-

טןעאַטער
ש

בערנאַָלסקי .,יעקב (יאשא)
ג{אָלדבערג |
{געב --- 0191 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

ליע ,געלערנט אין חדרים ,ישיבות א.דג,

מיט שוועריקייטן

דערלויבט צו לערנען

למודי חוץ ביי אַ לערער .דורך זיין קו"

זין .דעם אַקטיאָר חיים גרינשפּאַן ,גע-
װאָרן באַקאַנט מיטן יידישן טעאַטער און
/באַקומען דערצו אשַטאַרקן פאַרלאַנג .זיך
באַטײליקט אין דראַמקרײז ביים וװאַרשע* 
ער ,הזמיר" און דערנאָך אַרומגעװאַנ-
:
דערט  2יאָר מיטן אַקטיאָר נתן גאָלדבערג איבער פּולן .צוליב דער
ערשטער וועלט-מלחמה געשטערט געװאָרן אין פּוילן צו שפּילן אויף
יידיש,

און האָט

דעריבער

געגעבן

פאָרשטעלונגען

אין

טאַנץ-און .

חתונה-זאַלן אונטער דער מאַסקע פון טאַנץ-אָװונטן און חתונות.
סוף  --- 4191אַװעק קיין מינסק ,און דאָרט מיט אַקטיאָרן און

,ליבהאָבער" צונויפגעשטעלט אַ קאָלעקטיו און געשפּילט די שבת-
נאָכמיטאָגס ,אָפּגעבענדיק

 0905פאַרן רוסישן רויטן קרייץ ,אָבער

נאָכן שפּילן אייניקע מאָל ,װערן די פאָרשטעלונגען

פאַרװערט.

 --- 5צוריקגעפאָרן קיין װאַרשע און דאָרט סופלירט אין ,אַר"
טיסטיש ווינקעלע" ביים ,הזמיר" ,דערנאָך געפאָרן אויף אַ טורניי
מיט אסתר-רחל קאַמינסקאַ איבער פּוילן און אוקראַינע .נאָך דער
אָקטאָבער-רעװאָלוציע אַרײנגעטראָטן אין דער טרופּע פון רודאָלף
זאַסלאַװוסקי און לוקסעמבורג --- 0291 .זיך באַטײליקט אין פּאָל-

,ונסט-ווינקל" ,וועלכער טראָגט זיך אַריבער אין 1291
טאַװער ק

קיין קרעמענטשוג און דערנאָך .קיין כאַרקאָו .זינט  2291באַזעצט
| זיך דאָס טעאַטער אין קיעוו ,ווא ל .איז ביז  8291מיטבאַטײליקט
אַלס אָוונט-רעזשיסער,
 -אַריבער אַלס בינע-פאַרװאַלטער אין אַלאוקראינישן9
מלוכה-טעאַטער פאַר קליינע פאָרמען ,געזיקולט" ,ואו ער איז
טעטיק ביז  .0391שפּעטער אַריבער אין קיעווער קינאַָ-פאַבריק,
וואו ער גייט דורך אַ  6דחדשימדיקן קורס אין דער קינאָדלאַבאָראַ-
,
טאָריע.
1

 ---געאַרבעט  8חדשים

אַלס בינע-אינספּעקטאָר אין 1,טן

אַלפאַרבאַנדישן פּױלישן טעאַטער" אין קיעוו ,דערנאָך מיטגעװוירקט

אָרגאַניזאַציאָנעל און אַדמיניסטראַטיוו

אין  פּעדאַגאָגיש יידיש-

אוקראַינישער מלוכה-טעאַטער פאַר קינדער" אין קיעוו .,װאָס האָט

יידישע

באַדינט די ראַטן-שולן פון די נאַציאָנאַלע מינדערהיטן
|
טעכניקומס ,פּראָפּשולן א .ד ,ג.
ל .האָט אויך אָרגאַניזירט און אָנגעפירט מיט דראַמאַרבעט אין
יידישע אַרבעטער-קלובן אין אוקראַינע און האָט זיך באַטײליקט אין.
אייניקע רוסישע! פילמען.
ל .איז געווען אמַיטגרינדער און אַקטיווער זאַמלער פאַר דער
טעאַטער-אָפּטײילונג ביים ,מענדעלע מוזיי" אין אָדעס ,אַ מיטאַרבע-
טער אין דער יידישער טעאַטער-אָפּטײלונג פון דער ,אַלאוקראַיני-

שער סאָוויעטישער ענציקלאָפּעדיע?  (,ארע") און דער קאָרעס-
פּאָנדענט פאַרן ,ל,עקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" אין ראַטנפאַרבאַנד,
בעת דער צווייטער וועלט-מלחמה איז ל .אומגעבראַכט געװאָרן
דורך די נאַציס אין ט,ױיטן טאָל" ,באַבי יאַר ,אין קיעוו .דעם זעלבן
גורל האָט אויך געהאַט זיין פרוי .זייער איין און איינציקער זון איז
העלדיש אומגעקומען אין שלאַכטן מיט די נאַצישע אָנגרייפער,
ש .ע .פון יונה ראַדינאָו,

,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,װאַרשע ,4391 ,צװייטער באַנד ,ז.6701 .

זיין ריכטיקער נאָמען זאָל זיין גאָלך-
בערג .שטאַמט פון אוקראַינע .האָט געענ-
דיקט אָדער שטודירט אין אַ יידישער
דראַמאַטישער שול ,געשפּילט אין באַקוער
יידישן מלוכה-טעאטער אויף יידיש .ווען
|מ'האָט צעטיילט ,בעת דער צוייטער
וועלט-מלחמה ,די יידישע אַקטיאָרן צווי-
שן די יידישע טרופּעס אין ווילנעאון
ביאַליסטאָק ,איז ב ,אַריבערגעפירט גע"
װאָרן קיין ביאַליסטאָק,
דער שױישפּילער יהושע באָראָדאָוו גיט איבער ,אַז בערגאָלסקי
איז אָנגעקומען אין ביאַליסטאָק מיט אַ פרוי און קינד ,און ער האָט
זיך באַלד ביי אַלעמען באַליבט געמאַכט מיט זיין טאַלענט ,אינטע-
ליגענץ און חכמה .אַ ביסל שפּעטער האָבן די סאָװיעטן געגרינדעט
אין ווילנע איַידיש מלוכה-טעאַטער מיטן שרייבער דוד אומרו פון
קאָוונע אַלס דירעקטאָר און מאַקס וויסקינד .אַלס רעזשיסער .אין
דאָזיקן טעאַטער איז ב .אַנגאַזשירט און אַריבערגעפירט געװאָרן
קיין ווילנע .ווען די נאַציס האָבן פאַרנומען ווילנע ,האָבן זי אים מיט
זיין פרוי לילי גאָלדענבערג (וועלכע האָט אויך געשפּילט אויף דער

ויידישער בינע) און צוויי קינדערלעך אַרײנגעשפּאַרט אין דער געטאָ,

דאָ האָט ער אויפגעפירט אויף העברעיש פּינסקיס ,היהודי הנצחי"
און איז געװאָרן באַזונדערס פּאָפּולער מיטן זינגען אין זומער 3491
לייב ראָזענטאַלס ליד ,צו איינס ,צוויי ,דריי" .ער האָט געאַרבעט
אין פאַרשײידענע דייטשע אונטערנעמונגען ביז ער איז מיט זיין

גאַנצער משפּחה אומגעבראַכט געװאָרן.
ביים פּרואװון שטעלן

לויט יונה ראַדינאָוו איז ער אומגעקומען
אַ װידערשטאַנד די נאַציס,
ב .האָט זיך באַזונדערס אויסגעצייכנט אין די ראָלן ,גאָראָ-
דאָוואי'" אין גערשענסאָנס ,הערשעלע אָסטראָפּאָליער?, ,שנייער-
סאָן" אין שלום-עליכמס ,שווער צו זיין אַ ייד" און אין דער טיטל-
ראָל פון שלום-עליכמס ,סטעמפּעניו".
ש .קאַטשערגינסקי שרייבט:
גאַרטיסט פון יידישן טעאַטער אין באַקו אי אַפּריל 1491
קומט בערעגאָלסקי אין ווילנע .,לױט דער פאַרבעטונג פון ייך,
מלוכה-טעאַטער .ער ווערט גיך דער ליבלינג פון טעאַטער-באַ-
זוכער .זיך עוואַקואירן איז אים געווען ניט מעגלעך ,וייל אַ פּאָר
טעג פאַר דעם מלחמה-אױיסבראָך געבױרט אים די פרױ (געב.
גאָלדבערג ,אַז אַקטריסע פון באַקו) אַ קינד,
אין געטאָ איז אויך בערעגאָלסקי באַליבט ביים עולם .אויסגע-
צייכנט איז געווען די אַוועקשטעלונג זיינע פון ד .פינסקיס גהי-
הודי הנצחיײ .ער האָט גיך באַהערשט די העברעישע שפּראַך
און אֲפילו אָפט דעקלאַמירט און געזונגען אױף דער שפּראַך.
אומגעקומען אין אַרבעטסלאַגער ה .ק .פ .אַ פּאָר טעג פאַר דעם.
װי ווילנע איז באַפרײיט געװאָרן |( )4491.7.6צוזאַמען מיט דער
יפרוי און  2קינדער".
|ס'איז נישט קלאָר צי ער האָט געהייסן בערגאָלטקי אָדער
בערעגאָלסקי .עס איז אויך מעגלעך ,אַז דאָס װאָס מעז גלייבט ,אַז זיין
ריכטיקער פאַמיליע-נאָמען איז געווען גאָלדבערג ,שטאַמט פון אַ
יי

4553

2854

דושים

באַנד

2

טעות ,ווייל זיין פרויס פאַמיליע-נאָמען איז געווען גאָלדענבערג
:
אָדער גאָלדבערגן.
-

מ .ע .פון ישראל

סעגאַל ,מרדכי

הילסבערג,

יהושע

באָראָדאָװ

און דאָראַ

רובינאַ און ש .ע .פון יונה ראַדינאָו.
א .סוצקעװוער , --פון װוילנער געטאָ" ,מאָסקװע ,6491 ,ז,601 .
ש .קאַטשערגינסקי , ---חורבן װילנע" ,ניו יאָרק ,7491 ,ז,222 .
ש .קאַטשערגינסקי

, --לידער

אויסשטעלונגען פון די בילדער פון די קינסטלער מאַנע קאַץ און
זילבערבערג (זבער) פון פראַנקרייך און אויך פאַרשיידענע גראַי
פיק-אויסשטעלונגען פון אַנדערע קינסטלער ,אין  9391האָט ער
זיך באַטײליקט אין אָרגאַניזירן אַ גרויסע שלוםיעליכם-אויסשטע-

לונג,

פון געטאָס און לאַגערן' ,ניו יאָרק,849-1 ,

,443

|

|

מ .איז אויך געווען אשַטענדיקער מיטאַרבעטער פון ,פאָלקס-
בלאָט" און האָט אויפגעפירט שלום-עליכמס ,גאָלדגרעבער".

אין דער ריגער געטאָ האָט ער געאַרבעט מיט די קינדער און
אויפגעפירט מיט זיי ,אין יידיש ,סצענעס פון די ווערק פון י .ל.
פּרץ און שלום עליכם,

מאַרגאָלין ,זכריה

וי דער שרייבער ישראל קאַפּלאַן גיט איבער ,איז מ .געכאַפּט
{געב 13 .דעצ --- 3981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן
שטעטל

123

דעצעמבער

פּיאַסיכאַטקאָ,

3981

אין

יעקאַטערינאָסלאַ-

װער גוב ,.אוקראַינע .פאָטער  --עקס-
פּעדיטאָר אויף דער באַן-ליניע .געענדיקט

אין קרעמענטשוג

די אָרטיקע קאָמערץ-

שול ,דערנאָך .,אין  ,1291דעם קאָמערץ-
אינסטיטוט אין כאַרקאָו -- ,2291 .זיד
באַזעצט ביז  2291אין זיין פרויס (געב.
רובינשטיין) געבוירן-שטאָט  --שאַול,
וואו ער האָט געאַרבעט אַלס פּראָקוריסט

אין קאָמערץ-באַנק און גלייכצייטיק געגרינדעט און אָנגעפירט מיט /
קורסן פאַר בוכהאַלטאָרן.
אין  2391זיך באַזעצט מיט דער משפּחה אין קאָוונע ,וואו ער
האָט אין  4291באַקומען אַ פאָרשלאָג פון דער סאָוויעטישער טאָרג-
פּרעדסטװאָ צו זיין דער פאָרשטייער פון דער סאָװויעטישער פירמע
,מעזשדונאַראָדנאַיאַ קניגאַ" און אינגיכן געװאָרן זייער פאָרשטייער
פאַר אַלע באַלטישע לענדער ,פראַנקרייך ,טשעכאָסלאָװאַקיע ,פינ-
לאַנד און די פאַראייניקטע שטאַטן פון אַמעריקע.
אין  ,0491ווען די סאָװויעטן האָבן איבערגענומען ליטע ,איז
ער באַשטימט געװאָרן אַלס פאַרװאַלטער פון דער אָפּטײלונג פאַרן
אויסלענדישן בוך .אין  ,1491ווען די נאַציס האָבן באַזעצט ליטע,
איז ער עװאַקױרט געװאָרן אין דער קאָוונער געטאָ .אין  2491איז
ער ,מיט זיין פרוי ,איבערגעשיקט געװאָרן אין אַ קאַצעט אין ריגע.
נאָך אַלס שילער אין דער קאָמערץ-שול ,איז ער געווען גע"
זעלשאַפטלעך טעטיק; פלעגט אינאָרדנען קינדער-קלובן ,זיך באַ-
טײיליקט אין דער שול-צייטונג און אין אַרױסגעבן אַ זאַמלבוך גע-
ווידמעט דעם אָנדענק פון גראַף לעוו טאָלסטאָי .שפּעטער האָט ער
זיך באַטײליקט אין ספּעקטאַקלען ,װאָס זיינען איינגעאָרדנט געװאָרן
אין דער קאָמערץ-שול און האָט אָרגאַניזירט טעאַטראַלע קורסן אונג-
טער דער אָנפירונג פון באַרימטן רעזשיסער

װאַכטאַנגאָוו .אין איי" 

ניקע שולן האָט ער אָנגעפירט מיט טעאַטראַלע פאָרשטעלונגען און
געזאַנג-אָוונטן,
די זעלבע טעטיקייט אויפן טעאַטראַלן געביט האָט ער אויך
ווייטער געטאָן אין ליטע .אין שאַװל האָט ער אָרגאַניזירט פאַרשיי"
דענע יוגנט-קרייזן פאַר טעאַטראַלער קונסט ,און אונטער זיין רעזשי
זיינען אויפגעפירט געװאָרן פאַרשיידענע פּיעסן און מיניאַטורן ,טייל
אין זיין יידישער איבערזעצונג .אין קאָוונע האָט ער זיך זייער אַק-
טיוו באַטײליקט אין דער אונטערשטיצונג פון דער יידישער גנימ"
נאַזיע אויפן נאָמען פון שלוםיעליכם .ער האָט אויך איינגעאָרדנט
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געװאָרן אין דער קאָװונער געטאָ דעם  6פעברואַר  ,2491און ווען
ער איז פון דאָרט אַריכערגעפירט געװאָרן אין דער ריגער געטאָ,
האָט ער ביי דער יידישער שול אין דער געטאָ אָרגאַניזירט מיט די

קִינדער אויפפירונגען פון פּרצס ,שוה בת טוביס" און שלום.
עליכמס  ,טוביה דער מילכיקער".
אין אױיגוסט  4491איז ער אָפּגעשיקט געװאָרן קיין שטוטהאָף
און שפּעטער קיין בוכענװואַלד ,וואו ער איז אומגעקומען אָנהייב ,5491
מ',ס פרוי ,אשַוועסטער פון שריפטשטעלער ראובן רובינשטיין
אין ישראל ,איז געלונגען זיך צו ראַטעװען ,און זי געפינט זיך אין
ווילנע.
ש .ע .פון ראובן רובינשטיין און ישראל קאַפּלאַן.

ווייסביין ,חיים
{געם -- 1881 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס|

געבוירן  1881אין וויטעבסק ,וייס-רוסלאַנד .אין עלטער פון
 5יאָר זיך פאַרבונדן מיטן יידישן טעאַטער .אָנגעהויבן זיין מוזי-
קאַלישע קאַריערע אַלס כאָר-דיריגענט אין דער אָפּערע און גלייכ-
צייטיק אין אַ שול ,דערנאָך אין ריגע אין דער כאָר-שול אויף פּע"
טער גאַס.
ווען ס'האָט זיך אין ריגע געגרינדעט דאָס יידישע מעוטים-
טעאַטער ,איז ער ,צוזאַמען מיט געצל טאַל ,באַשטימט געװאָרן פון
קאָמיטעט ,אַלס דירעקטאָר,
דעם  4יאַנואַר  6291איז אין זאָל פון ריגער יידישן טעאַטער
געפייערט געװאָרן דורך אַ קאָמיטעט פון שוישפּילער ,שרייבער און
|
געזעלשאַפטלעכע טוער ,זיין  03יאָריקער יוביליי,
זיין פרוי ,בערטאַ סװערדלין (געבוירן  1981אין ריגע)
האָט שטודירט מוזיק אין דייטשלאַנד ,האָט געהאַט אַ פּרעכטיקע
מעצאָ-סאָפּראַן'-שטים ,פלעגט אויפטרעטן מיט אַלגעמײנע און יידישע
|
קאָנצערטן אין ריגע און איבער דער לעטישער פּראָינץ.
יונה ראַדינאָוו
קענער און געהאַט
באַדינגונגען ,איז
שלום-עליכם-אָװונט
אונטערנעמונגען.

גיט איבער ,אַז וו .איז געווען אַ פיינער מוזיק-
אַ שיינע טענאָר-שטים .אין די גרויזאַמע געטאָ-
ער געווען איינער פון די איניציאַטאָרן פון אַ
אין דער געטאָ ,און אויך פון אַנדערע קלאַסישע
די נאַציס

האָבן אים

באַשטימט

אַלס אַ הייצער

אין אַ באָד און האָבן אים אומגעבראַכט אין  3491מיט אַ גרויזאַמען
טויט .זיין פרוי איז דורך די נאַציס אומגעבראַכט געװאָרן נעבן ריגע,
אין אַמאַסן-קבר פוןעטלעכע דרייסיק טויזנט יידישע נאַצי-קרבנות,
ש .ע .פון יונה ראַדינאָו און מ .ע .פון מאַקס פּערלמאַן.
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לעקסיקאַן

ייר ישן טעאַטעד

פון

גייט

ראָטבלום ,ישראל

זען אין אים אַ פעיקן צוקונפטיקן אַקטיאָר .ער האָט אין דער
ראָל ,כאַצע" אַדײנגעלײגט זייער פיל טאַלענט און חסידישן ברען.

(געב -- 4981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
געבוירן

4981

װאָס ער האָט װאַרשײינלעך מיטגעבראַכט פון דער היים .און שפּע-
טער ,ווען זילבערצווייג האָט אים באַזוכט אין ליטע ,האָט ער פון
אומעטום געהערט וועגן אים די בעסטע אָפּרופן אַלס שוישפּילער.

אין לאָדזש ,פּױלן ביי /

פרומע עלטערן .פאָטער  ---אַ קליינהענד-
לער .באַקומען אַ טראַדיציאָנעל-יידישע
דערציונג .געלערנט אין חדר און אין
יאַראָטשינסקיס תלמוד תורה ,וואו עוזר
גלאַנץ ,פאָטער פון דיכטער א .גלאַנץי

זיין ברודער ,דער שוישפּילער יצחק רויטבלום ,באַמערקט ,אַז
ווען ר .איז נאָך אין זיין פריער יוגנט אױפגעטראָטן אין לאָדזש
אין פאָרלעזונגען ,האָט ער זיך קונה שם געווען וי אַ פּרעכטיקער

פאָרלייענער פון דער יידישער ליטעראַטור .שפּעטער ,אויף זיינע

ל:עיעלעס ,איז געווען איינער פון די לע-
רער .אָנגעהױבן שפּילן טעאַטער אין די
הייזער פון שכנים מיט יוגנטלעכע ליב"
האָבער ,און די ערשטע באַטײטנדע ראָל,
,ריכוכבא" ,אין וועלכער ער האָט זיך
פּ,אַפּוס" אין גאַלדפאַדענס ב
אויסגעצייכנט ,האָט גורם געווען ,אַז ער זאָל זיך ווידמען דעם יידי-
שן טעאַטער .האָט געשפּילט אין זלמן זילבערצווייגס האַלב-פּראָפּע. -
סיאָנעלע טרופּע אַלס ,כאַצע" אין קאָברינס ,יאַנקל בוילע" ,שפּע-
טער פּראָפּעסיאָנעל אין גרויסן טעאַטער (א"ד פון מ .ד .װאַקסמאַן).
ר . איז געװאָרן זייער טעטיק אין דער לינקער פּועלי ציון
פּאַרטײ? באַזונדערס אין דער דראַמ-סעקציע פון דער ;אַרבעטער
היים" ,וואו ער טרעט אָפט אַרױס אין פאָרלעזונגען (אין גרים)
פון די יידישע קלאַסיקער און צייכנט זיך אויס אַלס אויסגעצייכנ-
טער אינטערפּרעטאַטאָר .ר .נעמט אַרומװאַנדערן מיט פּראָפּעסיאָ-
נעלע טרופּעס איבער דער פּוילישער פּראָװינץ ,וואו ער האָט,
אָפט ,פאַרן פּרייז פון הונגער ,געבראַכט פרייד צו די פאַרװאָרפנסטע
ווינקעלעך ,ביז ער דערשלאָגט זיך קיין קאָוונע ,ליטע ,וואו ער
מאַכט זיין היים .דאָ שפּילט ער מיט אָרטיקע טרופּעס און מיט די
גאַסטראָלערן וי אברהם מאָרעווסקי ,מנחם רובין ,צילע אַדלער,
מישע און לוסי גערמאַן א .א .ווען די צווייטע וועלט-מלחמה האָט
אױסגעבראָכן און די סאָוויעטישע אַרמײ האָט פאַרנומען קאָוונע,
איז ר .געװאָרן אַ מיטגליד אין דעם קאָװונער יידישן מלוכה-טעאַ
טער ,אָבער באַלד איז געקומען דער אָנגריף פון די נאַציס און ר.
איז אַװעק פון קאָוונע .זיין ברודער ,דער שױישפּילער יצחק רוט"
בלום ,גיט איבער ,אַז פון ידיעות פון שוישפּילער ,וועלכע זיינען
געווען מיט אים ,זאָל ר .האָבן צוגעקומען צו דער ליטװויש-סאָװיע"
ר גרענעץ ,אָבער מען האָט אים ניט אַרײינגעלאָזט אין סאָי
טישע
װיעט-רוסלאַנד,

האָט ער זיך אַ מידער

און אַ הונגעריקער

דער"

שלעפּט ביז ווילנע און איז אַרײין אין דער געטאָ .עטלעכע טעג
שפּעטער האָט די סאָוויעטישע מאַכט געעפנט די גרענעץ ,אָבער ר.
האָט שוין ניט געקאָנט אַרױס פון דער געטאָ ,וואו ער האָט געשפּילט
יידיש טעאַטער ,און װי דער דיכטער אברהם סוצקעווער' גיט אי"
בער אין זיין בוך ,,פון ווילנער געטאָ? ,האָבן די נאַציס געכאַפּט
,וביה דער
ר .מיט נאָך אַנדערע שוישפּילער בעת אַ פּראָבע פון ט
מילכיקער" און זיי אַװעקגעפירט צו דער שחיטה (אויספירלעך
וועגן דעם טעאַטער זע דאָס בוך).
ויט ש .קאַטשערגינסקי איז ר .אומגעקומען אין עסטלאַנד,
ל
וי א ,סעגאַל האָט איבערגעגעבן צו ד"ר מאַרק דװאָרזשעצקי
לוט
טעל וועגן טעאַטער אין ווילנער געטאָ) ,איז ר .צװאַמען
(זע די ש
מיט די אַקטיאָרן שבתי בלאַכער .קראמער ,דובינסקי און דער
טעקסט דשרייבער לייב ראָזענטאַל אומגעקומען אין  4491אין קאָנ"
צענטראַציע-לאַגער קלאָאָגאַ.
זילבערצווייג ,וועלכער האָט געשפּילט מיט ר ,.באַמערקט,
זלמן
ַז מען האָט געקאָנט באַלד ביי זיינע ערשטע טריט אויף דער בינע,
א
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װאַנדערונגען אין פּולן און ליטע ,איז ער שטענדיק געווען אַ קעמ-

פער פאַרן בעטערן יידישן טעאַטער און פון געלייטערטן יידיש"
קינסטלערישן

װאָרט.

ער

איז געווען

ממש

פאַרליבט

אין יידישן

קולטורעלן לעבן אין ליטע.
ש .ע .פון זיין ברודער יצחק רויטבלום און זלמן זילבערצװיג,.

/

א .סוצקעװער  --פון ,װילנער געטאָ" ,מאָסקװע ,6491 ,זו.601:401 .
ש .קאַטשערגינסקי  ---ח,ורבן װילנע ,/גיו יאָרק ,7491 ,ז,032 .
דר .מאַרק דװאָרזשעצקי , ---ירושלים דליטא אין קאַמף און אומקום" ,פּאַריז,

,8

זו. ,25152 .

=מאַרװיל ,שמואל
געב --- 6091 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  6091אין אַ שטעטל ביי ואַרשע ,פּױלן געלערנט אין :
חדר ,בית-מדרש און ישיבה .געווען אַן אָנגעשטעלטער אין אַ
געשעפט אין װאַרשע ,דערנאָך זיך פאַרנומען מיט האַנדל .דעביו-
טירט אין ווייסענבערגס זשורנאַל ,אינזער האָפענינג" ( )7291מיט
אַ לעבנסבילד אין  4אַקטן ,די ליבע" (געדרוקט אין פאָרטזעצונגען).
שפּעטער זיך באַטײליקט מיט רעפּאָרטאַזשן און סקיצעס אין װאַר-
שעווער ;עקספּרעס" און אין יידישע פּעריאָדישע אױיסגאַבעס אויף
דער פּראָװוינץ .אין בוכפאָרם אַרױסגעבן אַ ביכל לידער 'טרערן
,י מכ"
אין דער נאַכט"( ,װאַרשע 26 ,73291 :זז ).און פיר פּיעסן :ד
שפה" ,דראַמאַטישע פּאָעמע ,װאַרשע , .,0291ווער אַראָפּ און ווער
אַרױף"( ,אַ לעבנס-בילד אין  4אַקטן 8 ,בילדער ,װאַרשע)4391 ,
,ער ואַנדערער" ,דראַמאַטישע פּאָעמע אין  3בילדער (װאַר-
ד

שע )5291 ,און ,שאול המלך"( ,ואַרשע 84 ,5391 ,זז.).

בעת דער צווייטער וועלט-מלחמה זיך געפונען אין דער װאַרשע-
! ווער געטאָ ,און וועגן זיינע שאַפונגען דאָרט שרייבט דער מאַרקסיס-
.

טישער

:

ליטעראָטור-קריטיקער

בער

מאַרק:

,דער דאָזיקער מחבר ,װאָס האָט פּאַר דער מלחמה געשריבן
גאַנץ שװאַכע לידער ,איז אין געטאָ ,אין אָנגעזיכט פון דער
ווירקלעכקייט ,אויסגעוואַקסן הן קינסטלעריש ,הן אידעאיש .דאָס
איז צו זען פון זיין פּאָענוע ,די גאַסײ ,וועלכע איז געפונען גט""
װאָרן אין צווייטן טייל פון רינגעלבלומס אַרכיוו.
שמואל מאַרװוױל האָט געשטאַמט פון די רעליגיעזע ספערן
ער איז גאַנץ ווייט געווען פון רעאַליזם .די מלחמה און די געטאָ-
גרױלן ,ועלכע האָבן אַרױסגערופן אַן איבערקערעניש אין
וועלט-באַנעם פון נישט איין בירגערלעכן שרייבער ,האָבן אויך
געווירקט אויפן יינגן מאַרויל .די נייע שאַפונגען האָבן אָנגע-
לאָדן זיין שוואַכן פּאָעטישן טאַלענט מיט אַ נייער קראַפט ,וועלכע
דער דיכטער האָט ביז איצט נישט באַזיצט .וו עס דרינגט אַרױס
פון מאַרווילס אַ בריוו (אין זעלביקן טייל פון אַרכיו) ,האָט ער
זײיער אַ סך געשריבן .שפורן פון דעס זיינען פאַראַן ,אָבֶער זי
זאָגן עדות ,אַז נישט אַלץ ,װאָס מאַרויל האָט אָנגעשריבן אין
געטאָ ,ואויזערטפול .למשל זיין ליד ,צו די הערןי פּאַרמאָגט
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דושים-
0

ב אנ ד
לאַנדוי ,דר .לייב

טאַקע געוויסע אאַניטמיפּעריאַליסטישע טענער ,אַן אַרױסרוף
קעטן די הערן פון לאָנדאָן און וואַשינגטאָן ,אָבער דאָט לִיך
גופא איז שװואַך און דעקלאַראַטיוו .אַ קעגן זשע ;די גאַסי גיט
אַן אויפרודנדיק

בילד פון געטאָ ,אַ בילד אַ קאָנקרעטס,

(געב .בערך  --- 0881אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

געבוירן אַרום 0881

דורכ-

גענומען מיט דער איבערלעבונג פון מחבר ,און מאַכט אֵן גיינ"
דרוק .דער דיכטער וויקלט פאַנאַנדער בילד נאָך בילד דאָס וֹאָס
ער זעט אין גאַס :די אָקאָרשט געשטאָרבענע מאַמעס ,װאָט זי"
נען געפאַלן פון הונגער; די יתומים ,װאָס פאַלן װוי פליגן די
טראַגעדיע פון פאַרלאָשענע זקנים; פון מענטשלעכע מײילער
רייסן זיך אֵרוים קללות ,אָבער די ביטערע ווערטער בלייבן פאַר-
פרוירן אין דער אַרומיקער קעלט; די קרבנות פון הונגער ראָיען
אין אָפּפאַל .אָט-אַזי גייט די בילדערקייט פון הונגער ,װאָס
שניידט זיין אומהיימלעכן שניט אָן אויפהער .מיט יעדן פאַל
פון הונגער-נויט ואַקסן די מאָראַלישע יסורים פון דעם דיכ-
טער ,וועלכער האָט אַלין  --װי מיר דערוױסן זיך פון זיינעם
אַ בריזו ( --געפינט זיך אין צוייטן טײל פון רינגעלבלום אַר-
כיוו) געליטן נויט ,הונגער און פון אַ שווערער קראַנקייט.. .די
לעצטע זייטלעך פון דער הונגער-פּאָעמע זיינען שטאַרק צעשע-
דיקט ,אַזױ ,אַז עס איז שווער צו רעדן וועגן די אויספירן צן
וועלכע דער דיכטער קומט".

לעמבערגער 'טאַנבלאַט' געדרוקט פעליע-
טאָנען אונטערן נאָמען אַן אורח איף
שבת' .ל .האָט שוין אין דער פריער יוגנט

געגאָלטן אַלס עלוי,
מלך ראַװויטש

| אַזױ:

אַדוואָקאַט ,קיינמאָל נישט.

דער פירנדיקער

לאַנדױ װאָלט עס געואָרן .אַז דער פּראָצעס האָט זיך געענדיקט
מיט אַ יידישן זיג ,האָט דער ליטעראַטן פאַריין איינגעלאַדן דר,
לאַנדױי אױיף אַ פאָרלעזונג .ער האָט מסכים געועזן אױיף אַ.

|

{( |4שאול המלך

װאַנדערער

דראַמאַטישע פּאָעמע אין  2בילדער
װואַרשע 04{ 5291 ,זו'ן

1559

לעקציע

פאַר אַ הונזערט-צוױיי

הונדערט

מענטען.

וי איבערראַשט איז ער געוועזן ,אַז מען האָט אים אַריינגעפירט
אין גרעסטן זאל אין װואַרשע ,דעם צירק ,און פיר טױיזנט מענ-
טשן קאָפּ אויף קאָפּ .די בילעטן זיינען אַלע אין איין שעה געװואָרן
אויספאַרקויפט ,נאָך מיט אַ וואָך פריער .ער האָט גערעדט וועגן
יידן ,די אייביקע וועלינ-קעמפער פּאַר וועלט-רעכט .דאָס איז
געוועזן די טריומף-שעה צון זיין לעבן .ער האָט {געהאַטן אַלע
קוואַליפיקאַציעס צו וערן די צענטראַלע ,פירנדיקע יידיעזע
פּערזענלעכקייט אין פוילו .ציוניסטישע קהלות האָבן אים ,דעס
סימפאַטיקער מיטן בונו ,שפּעטער סתם יידישן ראַדיקאָלן לַי-
בעראַל ,איבערגעגעבן די פירערשאַפט ,פאַרלאָזזדיק זיך איף
זיין אַבסאָלוטן גערעכטיקייטס-געפיל (פּשעמישל) ,אָבער ער האָט
נאָר צייטווייליק אָנגענומען געעלשאַפטלעכע פּאָסטנס ,און אַלע-
מען געזאָגט ,אַז ער איז אָן אַדװואָקאַט און גאָרנישט מער .און
דאָס איז גענוג אין אַזאַ װעלט מיט אַזױ פיל אומרעכט  --דער
עיקר אַנטקעגן יידן  --איז דאָס גענוג ... .אַ פלאַמענדיקע פען

(דראַמאַטישע פּאָעמע אין  6בילדער)
װאַרשע 184 5291 ,זוין

ש .ע .פון יונה ראַדינאָץ.

אַדװאָקאַט.

אַנדערע

אַדװאָקאַטן האָבן געבעטןן,

אויך אַדוואָקאַטיש אַרױסגעוויזץ די גרעסטע קונץ ששטיק .װאָלטן
וײדן אין יענער צייט געדאַרפט אין פוילן קלייבן אַ קיניג  --לייב

{ |2ש .מאַרװיל

ראַטמשמיין ,פעליא ,פאַרטרעטער פון דירעקטאָר פון לװאָ-
ווער יידישן מלוכה-טעאַטער ,אַרײינגעטריבן געװאָרן אין דעצעמבער
 1אין תפיסה און דאָרט פאַרפּײניקט געװאָרן דורך די נאַציס
|
צום טויט,

אין דער צייט פון דעם פוילישן דרייי

זגיעךעוווירן ,ער האָט געפאָדערט און געקלאַפּט אין טיש און

די מכשפה
(דראַמאַטישע פּאָעמע) 
ו|אַרשע 61 ,0291 ,זז|.

בער מאַרק , --אומגעקליבענע שרייבער פון די געטאָס און לאַגערן " ,װאַרשע,
 ,4זו,921821 .

|

פוס-בייליס-פּראָצעס ,װאָס האָט זיך דאָ גערופן סטאַניסלאַו
שטײגער-פּראָצעס  --לעמבערג ,5291 ,איז לייב לאַנדוי ,געוועזן

-באַשײדענער

ש .ע .פון דוד ראָגאָו,
,לעקסיקאַן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור ,/ניו יאָרק ,3691 ,פינפטער
באַנד זו,997894 .

|

גאָרנישט פעלט ,אַ פערפעקטער ,סעמיטי"
שער טיפּ ,און אַפילו דער נאָמען פּערפעקט :לייב לאַנדױ .און
ער בייט קיינמאָל נישט דעם ערשטן נאָמען זיינעם ילייבי .אַפּילְן
פרץ האָט געביטן אין זיינע יונגע יאָרן זיין לייב איף לעאָן
לאַנדױ ,דער  --אין איין צייט אֲפילו וועלט באַרימטער --

|
{{| די ליבע
|
לעבענס-בילד אין פיר אַקטן
{,אינזער האָפענינג" ,װאַרשע 51 ,פעבר 2 ,.מאַי 1 ,יוני
 ,7ניט פאַרענדיקטן,

דער

כאַראַקטעריזירט אים

אַ הויכער ,טיפּיטשנע יידישער פּנִים

מ .איז אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס,
מ'.ס געדרוקטע פּיעסן:

{ |3וער אַראָפּ און ווער אַרױיף
אַ לעבנס בילד אין  4אַקטן 8 ,בילדער
 -װאַרשע 84( ,4291 ,זז.ן

אין פּשעמישל,

מזרח-גאַליציע ..פאָטער ,מענדל ,האָט אין

-

 --ער האָט זי געלאָשן אין סטיל פון געריכטס-אַקטןן

אַ געניאַלער

ממש רעונער ,און אױך דעם טאַלענט האָט ער טעגלעך גע-
שטומפיקט אין געריכטס-זאַלן.
איינמאָל האָב איך אים אין פּשעמישל געטראָפּן שפּעט בי
קיאןַאפַּע,
נאַכט א

איינעם אַליין בי אַ טיש און פאַרפירט אַ

לאַנגען שמועס און אויפגעוויזן אים וי ער פּעלט אין וואַרשע.
חוקא ער .דעמאָלט האָב איך נאָך אַלײין געגלייבט ,אַז וואַרעזע
וועט אויסלייזן די שכינה פון גלות  --אין גלות .ער האָט מיך
געלאָזט אויסריידן און אַפּילו קיין װאָרט נישט געענטפערט ,שטאָט
260

לעקלסיק} אָן פון ייד ישן
-מיר צו ענטפערן האָט ער אַ װאָרף געפאָן אזַליאָטע צום שלע-

פעריק-געװאָרענעס דיריגענט :פון קליינעם אָרקעסטער און אַ
| װאָרט :ישיט קוילן ,ברידער; שיט אַז די וועלט זאָל ברענעןי..
דער אָרּקעסטער האָט זיך צעגרילצט און מיר האָבן ביידע באַלד
|דעס קאַפּע פּאַרלאָזן .העאסָבן נומשש גענומען ברענען די פויקן-
טאַצן אין דרויסן ה 1אָט ער מיך אַרומגענומען יאיי; נאַיװוער יינג?,
יװאָס איר זענט.
עפעס

אַן אײביקער

צער

האָט

אים

אינערלעך

פּאַראַל יזירט .לרוב פלעגט מען עס אויסטייטשן
רער קראַנקײט

פון זיין גען אָטענעם

ביינער-טובערקולאָז.

מיט

געגעסן
דער

זו ,װאָס האָט געליטן

אַ פערוענלעכקייט

מיט

טױיזנט

מעלחז

אויף
אע

נאָר איין חסרון  --חסר אַמביציע".

אידועלבר גייסט;
 4ישט געווען איין ייך אין פילן ,װאָס זאָל נישט

האָבן גע-

וואוסט ווער עס איז געווען ז"ר- .לייב לאַנדױ .אַן אַדװואָקאַט פוןב-אַרוף ,װאָס איז געווען באַקאַנט אַלס איינער פון די גרעספע
פאַרטיידיקער אין פּוילן; און מֹמש װוי אַ געניאַלער רעדנער ,האָטזיך קונה שם געווען מיטן באַרימטן גשטײגער-פּראָצעסײ ,אַ יון-
גער יידישער סטודענט אין לעמבערג ,באַשולדיקט אין אַ מכלו-
'מרשטן אַטענטאַט אויפן פוילישן מלוכה-פּרעזידענט סט .װאֵי
טשעכאָווסקין .דאָס איז פאָרגעקומען אין יאָר  .5291עוטייגערו
האָט געדראָט טױט שטראָף ... .איז געקומען דער ידישעי
! אַדוואָקאַט פון פּשעמישל דר .לייב לאַנדזױ און מיט אַן אייזערנעד

לאָגיק -צעקלאַפּט דגיאַנצע פאַלשע באַשולדיקונג .שטייגער איז
באַפּרײיט געװאָרן .דער גשטייגערײ-פּראַצעס אין וועלכן עס זי"
נען אויפגעטראָטן אפַאלסַרטיידיקער די באַרימטסטע אַדואָקאַטן,
װאָס פּוילן האָט פאַרמאָגט ,האָט אַרױסגערוקט אויפן אויבן אָן
דעם ביז-דעמאָלט נאָך וױיניק באַקאַנטן אַדוואָקאַט פון פּשעמישל,
ליב לאַנדױ .פון דעמאָלט אָן האָט אָנגעהױבן אויפגיין זיין
שטער .נאָך דעם צוױיטן גרױסן פּראָצעס ,װאָס האָט צו אונדז
יידן נאָך געהאַט אַ גרעסערן שייכות  --דער פּעיטיק-פּראַצעס --
איז לאַנדױ אָנערקענט געװואָרן פאַרן גרעסטן קענער פון געזעץ
אין פּוילן און אַ רעדנער פון א וועלט-מאָסשטאַב .צו פאַרטיידיקן
די פּשיטיקער יינגעלייט האָבן זיך געשטעלט די גרעסטע יידיש-
פוילישע אַדװאָקאַטן מיט דיר לייב לאַנדױ בראש .זיין שטאַרקע
| פאַרטיידיקונגס-רעזע האָט דעמאָלט געמאַכט אַ רושם איבער
דער גאַנצער וועלט און פאַרשאַפט אים נאָך מער כבוד און אָנזען.
צוליב פּאַמיליע-סבות זיין איינציקער זון האָט געהאַט טוד
יבערקולאָז אין די ביינער) ,האָט ער זיך געמוזט אַריבערטראָגן קיין

נאָכן טויט פון זיין זון ,וװואָס איז געשטאָרבן אין בליענ-

דיקן עלטער ,איז לאַנדױ געוואָרן פּאַרמאַכט אין זיך און נידער-
געשלאָגן .,די דאָזיקע שוונרע אבדה האָט אין זיין גרוים ,װאַרעם
|
האַרץ געלאָזט אַ שטאַרקן חותם".

|

 2וועגן ל'.ס טעאַטראַלישקײַט שרייבט מלך ראַװיטש:
;צוערשט אין פשעמישל ,שפּעטער אין לעמבערג ,פלעגט ער
קומען אויף יעדן אַרױסטריט פו אַ יידישן שרייבער; יידישע
 טֿרופּע ,פלעגט קויפן יעדעס נייע יידישע בוך און אַהיבשן טיילון זיי פלעגט ער לעזן .דער עיקר =-לידער ,פון די לידער --פ
 פֿ-לעגט ער זאָגן  --שעפט ער אינספּיראַציע צו די קאָמפּליצירט-סטע

יורידישע

רעדעם.

ער

האָט בכלל

אַ פּראַקטיקירנדיקער

ליב

געהאָט

ליטעראַטור

אַדװאָקאַט,

אָרגאַניזירט

פ ,9װאָס האָט געשפּילט יידיש טעאַטער.

אַן אַמאַטאָרן-טרן-

ער איז געווען אַ מוסטער

פן אַ מאָדערנעם יידישן ייד".

אויספירלעך וועגן ל'.ס טעאַטראַלישקײט שטעלט זיך אָפּ יאָנאָס

טורקאָו:
יו

לאַנדױ

זדיוע

יונגע

לעבן

האָט אים

ער

האָט

אייגן פאָלק,
גאַנצן

האָט מיר

אַמאָל איבערגעגעטן,

יאָרן געשטרעבט

געזען,

אויסגעקליבן,

אויך יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך ,פאַרלאָשעגע שטערן" שרייבט

-לעמבערג.

און טעאַטער .אין זיין שטאָט ,פּעזעמישל ,האָט ער ,שוין זייענדיק

א

שווע-

ט עאַ טעד

אָבער

אַװעקגעטראָגן

אַו אין זיין

קאָן ער
מער

צו וערן איַדישער
נייעם

ברענגען

נוצן ,האָט ער

טעמפּעראַמענט

דער

אוױיף

אַנדערע

באַרוף,

װאָס

מענטשהײט

זיך מיט

אַרײנגעװואָרפן

האָט

ער

אין

אַקטיאָר .דאָס
וועגן.
ער

האָט
בפרט

זיין

אַלע זיינע חושים

אוֹן

אין דער

אט

װען
ויך

דאָזיקער

ארבעט.

| וועגן טעאַטער  --און בפרט יידיש טעאַטער  --האָט ע-

| קיינמאָל נישט פאַרגעסן און נישט נאָר מיט אינטערעס נאַכגע-
פ-אָלגט אַלע זיינע אַנטװיקלונגס-עטאַפּן ,נאָר אַלץן אויך צוגע-
| לייגט צו אים אַ האַנט און אַ פלייצע .ער איז געווען אַ פּאַנאַטי-
שער ליבהאָבער פונם יידישן טעאַטער ,פונם בעטערר יידישן
טעאַטער ,פאַרשטייט זיך .נאָך אין די ערשטע יאָרן פון זיין
אַדוואָקאַטישער קאַריערע האָט ער אין זיין געבויר!-שטאָט פשע-
מישל (מזרח-גאַליציש) געגרינדעט אַן אַמאַטאָרן גרופ 1ייובלי,
זי
רעזשיסער און הױפּט-ראַליסט.
װאו ער אין געווען דער
דאָזיקע טעאַטער-סטודיע האָט זיך קונה  68געוען מיט איך
ערנסטער באַציונג צן דער טעאַטער-עבודה און מיט איר טאַ-
דער רעפער-
לענטירטער יונגער גרופּע טעאַטער-ענטװיאַסטן.
טואַר ,װאָס זיי האָבן אויפגעפירט אונטער דער רעזשי פון לייב
| לאַנדוי ,איז תמיד געווען אויפן העכסטן ניואָ .לאַנדױ איז געווען

דער ערשטער אַפילו פאַר דער יווילנער טרופּעי) ,װואָס האָט
לאַנדױי האָט געשפילט דעם
אויפגעפירט אַניסקיס ידיבוקי.
ימיראָפּאָלער צדיקי .ער אין געווען באַגאַבט סיי אַלס אַקטיאָר,
סיי אַלס רעזשיסער .װי עס האָבן מיר איבערגעגעבן מענטע),
װאָס האָבן אים געזען אין ידיבוקי ,צווישן זיי אויך אַקטיאָרן,
האָבן זיי קיין בעסערן ימיראָפּאָלער צדיקי ,װוי עס אין געיוען
לאַנדױ ,נישט געזען .וען די דאָזיקע מיינונגען זאָלן אַפילן זיין
איבערגעטריבן ,באַוייזט עס דאָך װאָס פאַר אַ דרך-ארץ לאַנדױי
האָט צו זיך אַרויסגערופן

פּונקט וי ער האָט ליב געהאַט יידיש טעאַטער ,האָט ער אויך
ליב געהאַט די יידישע ליטעראַטור .ער האָט נישט דורכגעלאָזט
קיין איין יידיש בוך .ער אַליין האָט אויך געהאַט אַ פיינע ,וי מען
זאָגט ,פּען צום שרייבן ,ער האָט אויך געשריבן וועגן טעאַטער-
פּראָבלעמען און געפירט אַ גרויסע פּראָפּאַגאַנדע פאַר בעסער
יידיש טעאַטער .בעת איך האָב אָנגעפירט מיטן קראָקעװער יידי-
שן טעאַטער ,האָב איך אים געהאַט אַלס גאַסט כמעט אויף יעדער
פּרעמיערע .דאָסזעלביקע איז אויך געווען מיט אַנדערע יידישוע
טרופּעס ,װאָס האָבן געהאַט אַ נאָמען פון אַ בעסער יידיש טעאַטער.
אין לעמבערג האָט זיך לייב לאַנדױי נאָך מער פּאַרבונדן מיטן

 יידישן טעאַטער .ער איז געװאָרן אײינער פון די וואַרעמסטע! : -אונטערשטיצער פון דעד לעמבערגער טעאַטער-סטודיע ימאַסקעי
|. -א אַ טעטיקער מיטגליד פון דער ני-געשאַפּענער ידישער
טעאַטער -געזעלשאַפט",

יק,יט
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לדושים -באַגר
ייס ררשר

זיגמונט

טורקאָוו גיט נאָך צו אייניקע פּרטים צו ל'.ס טעאַ-

טראַלישקײט+
אַ שס האָט געהאַט דער פּשעמישלער פאַריין פצאוַרשפּרייטן
דראַמאַטישע

און מװזיקאַלישע

קונסט

ייובלי.

בראש

פו פאַריין.

זיינען געשטאַנען דיר ליב לאַנדױ ... .דער ייובלי האָט זיך
אויסגעצייכנט מיט אַ דיי אויפפירונגען פון אָריגינעלע יידיעוע
פיעסן ,װי ידי גאָלדענע קייטי ,ידי פוסטע קרעטשמעי ,ייאַנקל
דער שמידי ,ידער דאָרפסיונגי און האָט אויך פון די ערשטע
אויפגעפירט דעט ידיבוקי אין אַן אייגענער ,נישט-יווילנערי קאָנ-
צעפּציע .דעם ימיראָפּאָלערי האָט געשפּילט דער אַדװאָקאַט
לייב לאַנד  ...נישט געקוקט אױף דער גרויסער קאַריערע,
װאָס לייב לאַנזױ האָט געמאַכט װי אַ יוריסט ,איז ער פאַרבליבן
אָן אויפריכטיקער דעמאַקראַט און יידישער פאָלקסמענטש ,אַן
איבערגעגעבענער פויינט פון דער יידישער קולטור .ווען ער
האָט אַריבערגעפירט זיין קאַנצעלאָריע קיין לעמבערג ,האָט ער
אויך דאָרט נישט אויפגעהערט אָנצוגײין מיט זיין יידישער קול-
טור-טעטיקייט.

בעת

מיר זיינען דאָרט געוּוען ,צום לעצטן מאָל

פאַרן מלחמה-אויסבראָך ,איז לייב לאַנדױ געווען דער פּאָרזיצער
פונם טעאַטער-קאָמיטעט און דער מאָראַלישער אָנשפּאַר פונט
לעמבערגער יידנטום.. .א.ונטער דער השפּעה פון די אױיפ-
טריטן פון די יווילנערי און יוויקטי איז אַנטשטאַנען אין לעמבערג
אַ פאָרגעשריטענע יוגנט-גרופע מיט געשולטע כוחות ,װאָס האָט
געצויגן גרויס אויפמערקזאַמקייט אין דער קינסטלער-וועלט ,דאָס
עקספּערימענטאַלע טעאַטער ימאַסקעי ... .דער רעפּערטואַר
פון דער ימאַסקעי איז באַשטאַנען פון ישווייקי ,ידי וועבערי ,ידער
| שאַטױ (לויט אַנדערסענס מעשהלע) ,ידי קליאַטשעי ,יבאָנטשע
שױיגי און אַנדערע ווערטפולע פיעסן .דידאָזיקע גרופּע ,װאָס
האָט געשמט אַלס ירויטעי ,איז געווען װוי אַ ביין אין האַלדז ביי
דער פוילישער פאָליטישער פּאָליציי און איז זייער אָפּט געװאָרן
שיקאַנירט און גערודפט .אינטערעסאַנט אונטערצושטרייכן ,אַז צו
דער גרויסער צאָל סימפּאַטיקער פונם דאָזיקן דרייסטן טעאַטער-
קרייז ,האָט אויך געהערט לייב לאַנדױ ,וועמענס האַרץ איז געווען
אָפּן פאַר יעדער פּאָזיטיווער דערשיינונג אינם יידישן לעבן אָן
אונטערשייד פון פּאָליטישער באַפּאַרבונג און פּאַרטיי-אָנגעהערי-
קייט| .און בעת דער אויפפירונג פון טורקאָווס באַאַרבעטונג פון
גאָלדפאַדענס

ישולמיתי

אין לעמבערגן:

אַ סך פּרעסטיזש

האָט

אונדז צוגעגעבן דער פּראָטעקטאָראַט פון דער טעאַטער-געזעל-
שאַטט בראש מיט דיר ליב לאֲנדוי".
אברהם מאָרעווסקי שרייבט:
אין די װאָכן פון געמיינזאַמע שמועסן מיט לייב לאַנדאה,
דער דיכטער און ריטער ,אַ פּיקח ,אַ לעבנסקלוגער פּראַקטישער

פון איין זייט ,און אַנטקעגן אים  --אַ פאַנטאַזיאָר ,אַ בריאה ,װאָס.
זזט נישט קין שאָטנס ,לעבט אין בלויזן ליכט פון זיין תמיד
פינקלנדיקן שפיל פו פאַנטאַזיע .די אויפשריפט ,װאָס לאַנדאו
האָט געלאָזץ אויף דער צוייטער זייט פון אונדזער בילד ,רעדט
שאַרף און איבערצייגנדיק וועגן דעם; :מִיר זיינען געװאָרן פריינט
 -און פרעמדע" .אָבער גראָד די פאַרשידנקייט פון אונדזערעמענטאַליטעטן זאָל מיט אַ דאָפּלטער שאַרפקייט דערציילן וי
אומוועלקבאַר אין זיינע מעשים און כאַראַקטער-שטריכן סיאיז
געווען און לעבט אין אונדזערע הערצער דער דאָזיקער גרויסער
| זון פון יידישן פאָלק און מוסטערהאַפטער טרעגער פון אַלמענטש-
לעכע ווערטן ,פּראָגרעס און הומאַנער געוויסן

יו

אסיט

.זי יעד

ער איז אומגעקומען אינעם קעסל פון היטלערס פּאַרברעכן
ער האָט לייכט געקאָנט זיך אױיסבאַהאַלטן אויף דער אַרישער
זייט .הונדערטער פון זיינע פריינט װאָלטן אים אויפגענומען אן
באַשיצט .ער האָט אָבער דערקלערט ,אַז ער מח דאָ זיין ,וואו
עס גייען זײיער וװעג פון לייד און אומקום די מאַסן .ער מת
זיין מיט זײי אַלעמען ,און ער איז פרייוויליק אַװעק אין געטאָ
און צו דער איביקייט  --דורך די מאַס-קברים און די שי"
|
טערם....
האָט דען געקאָנט זיין אַנדערש מיטן גזול הדור ,מיטן רי"
טער פון צדק און יושר ,מיטן האַרציקן און ליכטיקן לייב
לאַנדאו?*.

אידאַ קאַמינסקאַ שרייבט:
 ..,ליב לאַנדאו איז געווען אַ פּרעכטיקער ,קאָזערײ ,פאַר-
ליבט אין טעאַטער און איך אין זיין ,פּאַך" .ואָך די ערשטע
פּאָר פּראַזן ,זיינען מיר זיך איינער דעם אַנדערן געװאָרן נאָענט.
שוין אין דער

זייענדיק

היים ,נאָך דער ערשטער

טרעפונג

מיט

לייב לאַנדאָון ,דערמאָנענדיק זיך אים ,האָב איך פעסטגעשטעלט
אַז זעלטן ווען זאָל אַ מענטש אַזױ .קליידן אַ נאָמען וי אים .זיין
געשטאַלט ,זיין ווירדיקער אויסזעען .דער מענטש האָט אַנדערש
נישט געקאַנט הייסן וי לייב  --לייב לאַנדאָו. .ז.יין פּאָפּולאַרי-
טעט האָט נישט געמינערט פון זיין פשוטקייט און אומיטעלבאַר-
קייט .נישט נאָר װאָס מיר פלעגן זיך זען אין פּשעמישל או אין
לעמבערג ,וואוהין ער איז שפּעטער אַריבערגעפאָרן ,נאָר ער
-פלעגט

צו יעדער

וויכטיקער פאָרשטעלונג

קומען

קיין װואַרעשע.

-.נאָכן איבערקומען די באַלאַגערונג פון װאַרשע און די
צרות אויפן וועג ,זײינען מיר מיט דער פאַמיליע געקומען קיין
לעמבערג .נאָך שרעקלעכע איבערלעבונגען ,דאַרף מען זײיער
האָבן די װאַרעמקײט פון אַ נאָענטער סביבה .זאָס פלעג איך
געפינען אין הויז פון לייב לאַנדאָו .ער איז אָבער געווען אַ ביטל
אַרױסגעשטױסן פון דער גלייכגעוויכט .ערשטנס ,צוליב זיין
פרויס קראַנקייט ,צווייטנס ,האָט ער פּלוצלינג ,מיט זיין גאַנצער
ערודיציע ,זיך דערפילט אַ ביסל װי אַן אָנפּאַנגער .צוליב דער
נייער סביבה ,דער נייער שפּראַך (ער האָט זפיּיאנעַרטיידיקונגט-
רעדעס באַדאַרפט האַלטן אויף אוקראַיניש) .ער האָט אָבער נישט
פאַרלאָרן

זיין האַרציקײט

און געמיטלעכקייטי.

דער שוישפּילער מאיר מעלמאַן שרייבט {אין אונדזער איבער"

זעצונג |:

יווען עס קומט אויס צו דערמאָנען די פערזענלעכקייטן ,װאָס
זיינען אומגעקומען אין דער פינצטערער עפּאָכע פון דער נאַצי
שער אָקופאַציע ,שפּאַרן אַרױס פּאַר מיינע אױגן פרעכטיקע
הערלעכע פּיגורן ,װאָס וועגן יעדן איינעס פון זיי איז רעכט אָנ
צושרייבן אַ ספעציעלע מאָנאָגראַפיע .וועגן די דאָזיקע פיגורן
קאָן מען זיך באַנוצן מיט י .פרצס אױיסדרוק, :מיר גרויסע
שבת-יומטובדיקע יידןײ .צווישן די דאָזיקע וואונדערבאַרע יידיי
שע פיגורן ,װאָס זיינען אַנטשטאַנען אין דער ערשטער העלפט
פון צוואַנציקסטן יאָרהונדערט ,לייכט אַרױס דאָס געשטאַלט פון
לייב לאַנדאָו פון פשעמישל .אַ באַשײדענער מענטש ,אַ געמיט-
לעכער ,אַן איידעלער ,און צו דער דאָזיקער מדרגה האָט ער אויך
דערהויבן זיין פאַך  --די אַדװאָקאַטור .לייב לאַנדאַו איז געווען
נאָנט צום קליינעם מענטשעלע אױף דער יידישער גאַס ,אָבער
עס האָט אים הויך אָפּגעשאַצט און פאַרערט די וויכטיקע יידישע
און פוילישע אינטעליגענץ.
יי

4563

4564

לעפסיטאַן

פון

אַ גלענצנדיקער אַדװאָקאַט און אַ ליבהאָבער פון ליטעראַטור
און טעאַטער ,באַזונדערס פון יידישן טעאַטער .דערצויגן אין דעם
קלימאַט פון דער גאַליצישער השכלה-עפאָכע ,װאָס האָט זיך
געווידמעט צו קולטור און צו דער באַנײיטער העברעישער שפּראַך,
צו דער שפּראַך פון געטאָ און צו דער קלאַסישער פּוילישער
ליטעראַטור ,האָט ליב לאַנדאָ ,אין קעגנזאַץ צו דער שטימוג,
װאָס האָט דעמאָלט געהערשט צויען זיין גענעראַציע ,געהאָלפן
! אַנטוויקלען די פאָלקס-שפּראַך  --יידיש ,וועלכע ער האָט גרינט-
לעך באַהערעזט.
..אץ אָנהײב צװאַנציקער יאָרן ,די עפאָכע ווען די יידישע
יוגנט האָט זיך פּאַראינטערעסירט מיט געזעלשאַפּטלעכע פּראָב-
לעמען און די יידישע קולטור אין גאַליציע ,בין איך אויך צוגע-
שטאַנען צו אָט דער יוגנט .שוין דעמאָלט בין איך געווען אינגאַנצן
אַריײנגעטאָן אין טעאָטער .באַזונדערס האָבן מיך אינטערעסירט
די טעאַטער ליבהאָבער-קרייזן אין די פּאַרשיידענע גאַליצישע
שטעט ,און אָט דערוויס איך זיך ,אַז ,יובל"ײ אין פעעמישל האָט
אויפגעפירט אַנסקים ,דיבוקי ,און אַ יונגער אַדװאָקאַט ,לייב
לאַנדאַן ,האָט איסערגעוױיינלעך אויסגענומען אין דער ראָל
פון מיראָפּאָלער

לעמבערג

צדיק.

איך

ביי די טישלעך

זיץ

אין קאַפּע

װאַרשאַואַי

פון די שטאַמגעסט.

אין

פּאַרשיידענע

טישלעך ,פּאַרשיידענע פּראַבלעמען ,פּאַרעױידענע הייסע דיסקו-
סיעס .די עסטרייכישדווינער לופּט האַמעוועט אַ ביסל דעס הייסן
טעמפּעראַמענט פון די דיסקוטאַנטן .ביי איין טיש זיצט אַ גרופּע
יונגע יידישע שרייבער ,קינסטלער  --צוקונפטיקע אַקטיאָרן

די טעמע :ליב לאַנדאַו אַלס מיראָפֿאָלער צדיק .עס הערן זיך
מיינונגען פון די וועלכע זיינען .געווען אין פּשעמישל און האָבן
געזען די פאָרשטעלננג; :וואָס פאַרע פּרעכטיק אויסזעף און דער
דיאָלאָג מיט לאהף וי ער װאָלט געזעסן אוֹיפן ריכטער-שטל,
װי ער האָט באַטאָנט דפיראַגף װאָס פאַרע זיגערישן כוח ..און
װי פאָלקסטימלעך ער דערצילט די חסידישע לעגענדעס"..
.דער אַדװאָקאָט לייב לאַנדאו איז פּאָפּולער געװאָרן אַלס עי"
שפילער אײידער ער איז באַרימט געװאָרן אַלס אויסצייכנטער
אַדוואָקאַט.
.כיהאָב זיך מיט אים געטראָפֿן אַ סך מאָל ,אין לעמבערג
און אין וואָרשע .ער האָט זיך שטענדיק אינטערעסירט מיט דעם
װאָס עס גייט אָן אין יידישן טעאַטער .ער האָט אױסגעדריקט
זיין דעצידירענדע מיינונג וועגן פּיעטן ,פּאָרשטעלונגע! אוןאַקטיאָרן .ער האָט געקענט די עואַכע זייטן פֿון יידישן טעאַטער
און זיינע אַקטיאָרן .ער האָט נישֹׂט געקאָנט פּאַרטראָגן דאָס
אַראָפּלאָזץ זיך און פאַרביליקונג פון דעס יידישן אַקטיאָר אױיף
דער בינע ,וױיל פֿונקט וי אין לעבן ,האָט ער איך אױף דער
בינע ליב געהאַט שיינע און רעפּרעזענטאַטיוע מענטשן .איינמאָל
ווען איך בין געווען ביי אים ,האָט ער מיר געויזן זיין פאָטערס
בילד .אַ בילד פון אַ שיינעם יידן אַזױ װוי משה פון מייקל אַנד-
זשעלא, .צו װאָס דאַרפן מיר אונטערשטרייכן דעס גלות-עומוץ?
 -פלעגט ער זאָגן  --מיר דאַרפן בעסער וױיזן אונדזערע גרױי-:
סע ,שטאָלצע מענטען".
און אָט האָט פּאַסירט אַזאַ געשיכטע :דער רעדאַקטאָר פון
דער טעגלעכער צייטונג ,גאַזעטאַ צאָדזיעננאַי ,אַ געלע צייטונג,
טאָמאַן (אַ געשמדטער ייד פון ערשטן אָדער צוױיטן דור) האָט
באַשמוצט לאַנדאַון ווען ער איז געווען דער פּאַרטיידיקער פון
שטייגערן און דערנאָך פון קאָמוניסטן .ער האָט אַװעקגעשטעלט
נעבן לאַנדאַוס ביוראָ אַנגעשטעלטע פון דער צייטונג ,וואָס האָבן

טעאַטער

יידרישן

געפירט אַן אַגיטאַציע צװוישן לאַנדאַוס קליענטן אַז זי זאָלן
ניט אַרינגײן אין זיין ביוראָ .דער משומד האָט זיך אַפּילו ניט
צוריקגעהאַלטן פון באַשמוצן דעם אָנדענק פון לאַנדאַום פאָטער,
װאָס איז ביי אים געווען דאָס פילבאַרסטע .און אָט איז געשען אַ
סענסאַציע .דער רעדאַקטאָר טאַמאַן האָט צוליב אייפערזוכט
דערמאָרדעט זיין פרוי און פון אַרעסטאַנט-קאַמער האָט ער זיך
געוואָנדן צו לאַנדאַן ,אַז ער זאָל אים פאַרטיידיקן פאַר אַ גע-
ריכט פון געטשזואוירענע .צו דער גרויסער פאַרוואונדערונג פון
אַלעמען ,האָט לאַנדאַו דאָס אָנגענומען און האָט דערקלערט צו
זיינע דערשטוינטע פריינט :אויף אַן אַדװאָקאַט ליגן די זעלבע
מאָראַלישע פליכטן וי אױף אַ דאַקטאָר בנוגע זיינע קראַנקע.
פונקט אַזױ וי אַ דאָקטאָר טאָר נישט אָפּזאָגן צו געבן מעדיצי-
נישע הילף צו אַ מענטשן ,מעג ער זיין זיינער אַ שונא ,אַזױי מז
אַן אַדװאָקאַט פאַרטיידיקן אַ מענטשן מיט וועלכן ער האָט פרי-
וואַטע חשבונות".
וועגן ל'.ס לעצטע איבערלעבונגען שרייבט יהושע אברהמי
אונדזער איבערזעצונג |:

יצום סוף פון יאָר  0491בין איך מיט מיין פרוי און מין
 2יאָריקן זון פאַרשלעפּט געװאָרן קיין לעמבערג .כיהאָב דאָרט
קיינעם נישט געקענט .נאָכדעס וי די דייטשן האָבן אָקופּירט
די שטאָט און איינגעאָרדנט דאָרט אַ געטאָ ,בין איך געבליבן
אָן אַ דאַך איבערן קאָפּ .דאָ איז אונטערגעקומען דר .לייבל לָאַן-
דאו און מיר פאָרגעלײיגט אַ צימער אין זין דירה פון דריי
חדרים ,װואו ער האָט געוװוינט מיט זיין נאָענטער און וױיטער
משפחה ,וועלכע האָבן אַלע זיך באַזעצט אין אַ עוותפותדיקער
 -דירה.

דער

טאָגיטעגלעכער

באַריר,

די

לאַנגע

וועלכע

ששמועסן,

איך האָב אין יענע שרעקלעכע טעג מיט אים געהאַט ,אין וועלכע
סיאיז פאַרשטאַרקט געװאָרן די אומזיכערקייט און געשטיגן
די שרעק פּאַר דעם ,װאָס סישטייט אונדז נאָך פאָר ,זיינען ניעסט
צו פאַרגעסן.

...פון סאַמע אין דער פרי ביז צו דער ,שפּערעײ וווען מ'האָט
מער ניט געטאָרט אַרױסגײן| איז זיין שטוב געווען פול מיט
מענטשן .דאָס זיינען אַלץ געווען אַזעלכע ,װאָס מיט צעבראָכענע
הערצער ,מיט שטימען דערשטיקט פון טרערן ,האָבן זיי גע-
בראַכט איוב-בשורות וועגן טױט און דער שױידערלעכער הער-
 -שאַפּט ,װאָס האָט זיך גענומען א:יסשפּרייטן

אין די גאַסן פון דער

געטאָ ,און זיי פלעגן קומען צו אים נאָך אַן עצה און הילף פונקט
װי ער װאָלט געווען בכח זיי צו העלפן
נישט נאָר די צרות פון זיינע לאַנדסלײט האָבן אים גע-
דריקט ,נאָר אויך די צרות פון די יידן פון אַנדערע שטעט ,וועלכע
ער האָט געדאַרפט ,צוליב זיין אַמט ,באַזוכן כדי זיך צו באַראַטן
מיט די יידישע פירער .ווען מיר פלעגן אים זען צוריקקומען
פון די דאָזיקע באַזוכן ,האָבן מיר באַלד דערקענט דעס דרוק
פון די צרות .די צייט ,װאָס ער פלעגט פאַרברענוען אין די באַ-
נען מיט די יידן ,וואו די איינציקע טעמע איז געווען די אויס-
ראָטונג פון יידישן

פאָלק ,װאָס קומט

אױגן,

פאָר פאַר זייערע

און די שוידערלעכע דערנידערונג ווען די יידן קומען אין באַ-
רירונג מיט זייערע אונטערדריקער ,האָבן געלייגנ זייער סטעמפּל
אויף לייב לאַנדאו .אין אָוונט ,ווען ער פּלעגט אַריינגײן צו אונדז
אין צימער כדי זיך אָפּצורוען ,האָט ער געגעבן אַ שטאַרקן אויט-
דרוק צו זיינע געפילן ,צו אַלעם ,װאָס ער האָט איבערגעטראָגן
אין פאָרלױיף פון טאָג .ער האָט פאַר אונדז געשילדערט
ם
נא
-י

2865

{אין

דעם
אי

ר 6654

קדושים-
טראַגישן
טיילמאָל
פון דעם,
ווייל ער
געוואָלט
װייטיקן
ליב

צושטאַנד ,דעם בראָך און דעס אויסזיכטלאָזן אומגליק.
פלעגט ער אַריין צו זיך אין צימער אַ דערדריקטער
װאָס ער האָט אַריבערגעטואָגן אין פאַרלויף פון טאָג,
האָט פּשוט נישט געװאָלט ,אַז די וועלכע האָבן ביי אים
קריגן דערמוטיקונג און האַפּנונג ,זאָלן אים זען אין זיינע
און ליידן.
לאַנדאו איז געווען אַ ויזיאָנער ,אַ מענטש מיט דער

יפעיקייט צו זען די צוקונפט
ער

פילט.

או ער האָט געקאָנט אויסדריקן ,װאָס
וי אַזױ זיי װועלן געראַטעוועט

ער האָט ניט געוואוסט

ווערן ,אָבער אין זיין וויזיע האָט ער זײ געזען לעבעדיקע,
און גאַנץ -.ער
 -מלחמה,

האָט געפילט,

אָבער

האָט,

ער

אַז די דייטשן
זיך,

פאַרשטייט

וועלן
נישט

געזונט

פאַרשפילן
געוואוסט

די
ווען

לאַנדאו האָט פאָראויסגעזען װי זי װעלן מאַפנוױיז אַנטלױפן
פאַרהונגערטע,
געזען

דעם

אָנגעטאָן

טױט

זיין איידעםס
שילדערט

װועט

זיך ראַטעווען.

זיין און זיין פרויס

די אַלע נביאות
יענער

פינצטערער

צימער,
געפיל

אין שמאַטעס.

פון זיין טאָכטער,

זיינען

אָבער

ער

האָט

ער

און אפילו

גע-

געזען

האָט בּאָרגעזאָגט

אין

װאָס ער

אין דער

פון

שטילקייט

דעס

אַרױסגעשפראַצט

פון זיין אינעדלעך

אמת

װאָס ער

פון גלויבן אין דעם

אין זיין שװוואַרצער

וויזיע,

אויך

האָט געוואוסט,

טױט

וועגן חורב,
נאַכט

אַזױ האָט ער

פאָר-
אַז

פון נבואה.

איז ליידער

מקים

קליינעם

זען

או

אַ

האָט געזען

געוואָרןי.

מאַן |א{ין אונדזער איבערזעצונג|:

געס האָבן זיך דערנענטערט די טעג פון דער מלחמה .אין
די יאָרן  14-9391האָט לאַנדאַו געוװינט אין גאַליציע ,ואָס
האָט זיך דעמאָלט געפונען אונטער סאָוויעטישער הערשאַפּט.
דאָס שפיל פון גורל איז געווען ,אַז אים ,דעס באַרימטן אַדואָ-
קאַט ,וועלכער האָט פאַרטיידיקט קאָמוניסטן ,האָט װען אונטער
דער סאָוויעטישער הערשאַפט ניט דערלויבט זיך צו פאַרנעמען
מיט זיין פאַך .ער האָט ניט געקענט און ניט געװאָלט זיך :סטופן.
ערשט
ראַלעקסײ

אין

אֲָנהייב

טאָ?סטאָי

דער

,0491

ווען

איז

געקומען

באַרימטער

קיין

לעמבערג

וויינלעך ,גערעזט ועגן פאַרשיידענע ענינים מיט חכמה און
חריפות פון דעם דייכן קוואַל פון זיין וויסן .אין דער דיִסקוסיע
וועגן פּאָליטישע ענינים ,האָט ער אויפגעװוין ,אַז היטלערס
דייטשלאַנד װעט אָנפאַלן אויף סאָוויעטיש רוסלאַנד .ער האָט
אויסגעדריקט זיין פאַרדאַכט (עפנטלעך האָט מען אַזעלכע אָפי
קורסישע מיינונגען ניט געטאָרט אַרױסזאָג) ,אַז ביים ערשטן
אָנגריף װעלן דדיייטשן פאַרנעמען לעמבערג .ער האָט אױך
גערעדט וועע יידישן מלוכה-טעאַטער אין לעמבערג .ער האָט
געגלייבט אין זיין אַנטוויקלנג ,אױב עס װעט נאָר נישט אויס-
ברעכן קיין מלחמהײ .מיר האָבן ניט פאָרגעזען די געפאַר ,ער
אָבער אין זיין טראַכטן איזגעקומען צו אַזעלכע באַשלוסן.
איך ווייס נישט קיין פרטים וי עס איז אים געגאַנגען בעת
דער נאַצישער אֶקופּאַציע .עס איז נישט .מעגלעך ,אַז זיין גורל
 .איז געווען אַנדערש וי פון אַלע אַנדערע יידן .פאַרקערט ,אפשר
נאָך ערגער ,ווייל ער איז געווען פאַּאָפּולערע ,געשאַצטע פער-
זענלעכקייט .ביי די יידן אין פױלן פאַר דער מלחמה ,וי אַ ליבע-
ראַלער מענטע! און אפַּאַרטיידיקער פון קאָמוניסטן  --דאָס זי
נען געווען גענוג מאָטיוון ,אַז לאַנדאַו זאָל {געניסןי אַ ספעציעלע
,באַציונגײ פון די היטלעריסטן.
מידערציילט ווען דער איידעלער האַלטונג פון דעם פ .פ .ס-
טוער אַדאַם אַסטראָווסקי ,וועלכער האָט ביי זביאךַהאַלטן די
פּאַמיליע לאַנדאַו ,אָבער צו זייער אומגליק האָט מען זיי געמסרט

.:

און וועגן ל'.ס לעצטער טראַגישער עפּאָכע שרייבט מאיר מעל.-

שריפּטשטעלער
א

באַנד

מען

האָט

אים דערציילט ,אַז לייב לאַנדאַ ,וועלכן ער האָט געקענט פון
פּאַריז ,מיט װעלכן ער האָט געאַרבעט אין דער ליגע פאַר
מענטשן-רעכט ,קריגט ניט קיין מעגלעכקייט אויפצוטרעטן אַלס
אַדװואָקאַט ,האָט ער אינטערוענירט פאַר אים און אויסגעבע-
סערט זיין לאַגע .איך פלעג זיך יענע יאָרן ( )14-0491טרעפן מיט
לייב לאַנדאַון און האָב אין דעם דערקענט אָט יענעם פרעכטיקן
כאַראַקטער ,אָבער שוין אַביסל געבויגן ,די האָר שוין דורכגע-
װאָרפן מיט אַ ביסל גרוי .זיין מענעריש פנים האָט נאָך אויס
געדריקט קראַפט ,אָבער די אױגן זיינען שוין געווען אַ ביסל
פאַרצױגן מיט טרױער ,װי די ואָלטן עדות געזאָגט אױפן
שמערץ ,װאָס ער האָט געליטן צוליב די ליידן פון זיין פאַמיליע,
זייערע קרובים ,זיין דור ,זיין פאָלק ,וי ער ואָלט געפילט ,אַז
די קאַטאַסטראָפע קומט אָן
צום לעצטן מאָל האָב איך געזען לייב לאַנדאַו אַ וואָך איידער
איך האָב פאַרלאָזט לעמבערג .מיר האָבן געגעסן מיטאָג בי
אים אין שטוב; זיין פרוי ,פרוי קאַמינסקאַ און איך .זיין שטענ-
דיקער אָפּטימיסטישער געמיט פון אַ הומאַניסט איז געווען אַזוי
דערשלאָגן װי ער װאָלט פאָרגעזען װאָס עס גייט אױף אונדז
בי דער דאָזיקער לעצטער באַגעגעניש האָט לאַנדאַ ,װי גע-

אן זזייינען

אַלע אַרעסטירט

געװאָרן .דעם אונטערגרונד פון

די  9פ .ס .איז געלונגען צו באַפּרײען לאַנדאַון ווען מען האָט
ָט זיך דער-
העןאער
ים געפירט פון אַרעסט:-הױז ,אָבער ווא
וואוסט ,אַז עס זיינען ניטאָ קיין אויסזיכטן צו באַפּרײען זיין
פרוי ,איז ער צוריקגעגאַנגען אין אַרעסט-הױז ,וױיל ער האָט
זיך ניט געוואַלט אָפּזונדערן פון זיין פרויס גורלײ.
/און וועגן ל'.ס לעצטן עטאַפּ און טראַגישן אומקום ,שרייבט יאָנאַס

טורקאָוו ,וי ערב דער צווייטער וועלט-מלחמה האָט ער אין לעמבערג
אונטערגעשריבן אַן אָפּמאַד איבערצונעמען די קינסטלערישע אָנ-
פירונג פון ניי-אויפגעבויטן יידישן טעאַטער אויף יאַגעלאנער ,11
אויפן פּלאַץ פון געוועזענעם גימפּל-טעאַטער ,און ביים מאַכן אַ
לחיים ,געדענקט זיך אים ל'.ס ווערטער :
--.
שמייכל
געהעריק
אַז דער

קינדערלעך  --האָט ער געזאָגט מיט אַ סאַרקאַסטישן
 -טרינקן קאָן קיינמאָל ניעזט שאָדן .מען דאַרף נאָר ויאָנשטױסן און טרעפן אַלזאָ ,איך טרינק פאַר דעם,
קריג זאָל זיך וי אַמשנעלסטן ענדיקן.

די דאָזיקע ווערטער האָבן אויף אונדז דנאל געמאַכט אַ

דערשיטערנדיקן אײינדרוק .די מלחמה האָט זיך נאָך נישט אַנְגע-
הויבן (איך ,פונקט װי אַ סך אַנדערע ,האָבן בכלל נישט געגלייבט,
אַז די מלחמה װועט אויסברעכן ,און דער גרויסער קעמפער פאַר
רעכט א יושר טרינקט גאָר פאַר אַ שנעלן סוף פתס קריג.
לאַנדױ האָט דעם קריג און דעם שרעקלעכן סוף פון זיין פאָלק
פאָרוסגעזען .צי האָט ער אָבער פאָרויסגעזען װאָס אים אַלין
דערואַרט ? ווען די דייטשן זיינען אַריין קיין לעמבערג ,האָט
אַרבעט .ער.
ַפטלעכער
אין
ש א
לפן
עאָר
זוו
ענגע
גרײ
זיך לאַנדױ .אַ
איז געואָרן דער אָנפירער פונם לעמבערגער יידישן הילפס-
קאָמיטעט און מיט זיין גאַנצן נישט-דורכשניטלעכן ,אַרגאַניזאַ-
ציע-כוח .באַמיט זיך ,ווי ווייט נועגלעך ,צו לינדערן די נױט פון
זיינע ברידער און שוועסטער .צו זיינע נאָענטסטע האָט ער געזאָגט
אָמיר זיינען פאַרלאָרן".יד
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פון

לעלסיקאָן

בעת דער נאַצישער אָקופּאַציע איז מיר אויסגעקומען צו
ריידן צום לעצטן מאָל אין מיין לעבן מיט ליב לאַנדױן .דעם
דאָזיקו שמועס האָבן מיר געפירט דורכן טעלעפאָן אױף אַ וי
טער דיסטאַנץ .איך בין דעמאָלט געווען ביי מיין אַרבעט אין
דער יידישער סאַציאַלער אַליינהילף אין וואַרשע ,וי עס האָט
זיך דערהערט אַ טעלעפאָךקלונג .דאָס האָט אָפּגערופן לייב
לאַנדױ פון לעמבערג .ווען ער האָט זיך דערוואוסט ,אַז איך
רעד ,האָט ער זיך זייער דערפרייט ,װאָרעס אין לעמבערג זיינען
אַרומגעגאַנגען קלאַנגען ,אַז איך געפין זיך שוין נישט צוישן
די לעבעדיקע .ער האָט אויף אַ פאָרשטעלטן אופן געפרעגט וי

עס זעט אויס די לאַגע ביי אוֹנֵדז.

יידישן

ז!יגמונט טורקאָוו גיט אָן אַן אַנדערע װערסיע, :בעת דער היט-
לער-אָקופּאַציע איז ער געווען דער ראש פון יודענראַט און אומ.
געקומען מיט אַ העלדישן מאַרטירער-טױט ,נישט וועלנדיק אונטער"
שרייבן אַ באַפעל אַרױסצוגעבן ,יידן".
מלך ראַװיטש , --מיין לעקסיקאָן' ,מאָנטרעאַל ,7491 ,זו,262-062 .
אברהם

מאָרעווסקי,

|

האָבן דאַן שוין נישט געלעבט.

נאָך דעם חורבן אין לעמבערג זיינען דערגאַנגען צו אונדז
ידיעות ,אַז לייב לאַנדױ האָט זיך אױיסבאַהאַלטן ביי אַן אוקראַי-
נער ,װועלכער האָט אים אַליײין איבערגעגעבן אין די דייטשוע
הענט .דאָס כאַראַקטעריסטישע איז דאָס ,אַז ווען אין פוילן האָבן
זיך פאַרשאַרפט די פּויליש-אוקראַינישע באַציונגען און עס האָבן
זיך אָנגעהױבן די גרויסע פּאָליטישע פּראָצעסן קעגן די אד
קראינער ,האָט לייב לאַנדױ געהערט צו זייערע פּלאַמנדיקסטע
פּאַרטיידיקער ,און ווען ער אַלין האָט זיך געפונען אין אַן עת
צרה ,האָט זיך נישט געפתנען קיינער ,װאָס זאָל אים ראַטעוען
|

|

וועגן טױט פון ליב לאַנדױ גײיען אַרום פאַרשיידענע ווער-
סיעס; צווישן אַנדערע ווערט דערציילט פאַלגנדיקעס :אין אָנ-
הײב  3491האָט די יגעסטאַפּא אין לעמבערג געפאַדערט ביים
ייודענראַטי אַרױסצוגעבן זיי צוויי אָנגעזעענע לעמבערגער יידן
דיר לייב לאַנדױי און פרוי די צעציליאַ קלאַפּטען ,איינע פון די
אַקטיווסטע און איבערגעגעבנסטע געזעלשאַפטלעכע טוערינס.
צוליב זי איז צום ערשטן מאָל אױיסגעבראָכן אַ קאַנפליקט צוויעזן
דער יידישער פּאַליציי ביים ייודענראַטי און דער יגעסטאַפּאָ,
ווייל די פּאָליצײ האָט זיי נישט געוואָלט אַרױסגעבן לאַנדױ איז
ש|וין דעמאָלט געווען אױסבאַהאַלטן בי דעם אוקראַינער ,און
צעציליאַ קלאַפטען האָט די פּאָליציי אַלײין אױיסבאַהאַלטן אין
דער געביידע פונס ייודענראַטי  .. .די יגעסטאַפּאַ האָט זיך
ז.י זיינען אַהין אַװעק או זי
אָבער דערוואוסט נדערפו)  .
דאָרט געפונען  ...ליב לאַנדױן האָבן די דייטשן נישט גע-
פונען ,דערפאַר אָבער האָט אַ פּאָרשטײיער פתם אוקראַינישן
פאָלק ,וועמענס ברידער לאַנדױ פלעגט נישט איינמאָל ראַטעווען
פון דער תליה ,אים איבערגעגעבן אין די דייטשע הענט .ווען
די דייטעזן האָבן אים אַרײנבאַקומען צו זיך ,האָבן זי אים אַװעק-
געפירט אויפן מאַרק אין געטאָ ,אָנגעטאָן אים אַ רוט העמד,
אויפגענייט פון אַ פאָן ,און געצוואונגען איס ,אונטער עװוערע
קלעפּ ,צו טאַנצן .דער אָרקעסטער פון דער יידישער מיליץ האָט
דערביי צוגעשפּילט ...דאָס איז איינע פון די ווערסיעס ,ואָס
מען האָט מיר איבערגעגעבן וועגן טױט פתם גרויסן קעמפער
פאַר יושר און גערעכטיקייט ,וועגן איינעם פון די ווערטפולסטע
יידן ,װאָס דאָס יידיששע פּוילן האָט אַרױסגעגעבן  --ליב לאַנדױײ.

אברהמי,

יהושע

קאַמינסקאַ און

אידאַ

מעלמאַן אין

מאיר

|
,פר פשמישל".
ס
יאָנאַס טורקאָװ  ---פּ,אַרלאָשענע שטערן " ,בוענאָס איירעס ;,3591 ,באַנד צוויי,

וז- .991:291 .
זיגמונט

טורקאָװ

זז,3 .

--

,4

מיכאל ווייכערט

דאָס איז געווען אין יולי  ,2491אין דער צייט ווען עס האָבן
זיך ביי אונדז אין געטאָ שוין אָנגעהױבן די 'אַקציעסי .לאַנדױ
האָט מיך אויסגעפרעגט צי איך וױים עפעס וועגן זיין שװואָגער,
װאָס האָט זיך געפונען אין װואַרשע ,וי אויך וועגן דער באַגאַב-
טער פּױלישייזישער דיכטערין הענריקא לאַזאַוערט .ביידע

פונם טויט.

טעאַטער

--

{די

,121

איבערגעריסענע.

81 ,621

7

,זכרונות"  ,תל .אביב,

תקופה *

בוענאָס

איירעס,

,1691

,054
,1691

צווייטער

באַנך,

ז.148 .

שאַיעװויטשש ,ישראל
{געב --- 981... .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
/עלטערן  --די יידישע אַקטיאָרן דינה און יוסף שאַיעװויטש.
אויפגעצויגן געװאָרן דורך זיין שטיף-פאָטער ,דעם אַקטיאָר אַברהם
קורץ .פון פאַך געאַרבעט אַלס פריזירער .דר .ווייכערט גיט אָן ,אַז
ער איז געווען אַ מוזיקאַלישער אױיטאָדידאַקט ,דאקעגן יאָנאַס טור"
קאָוו גיט אָן ,אַז ש .האָט פאַרענדיקט קאָמפּאָזיציע און דירעקציע
אין דער װאַרשעװער קאָנסערװאַטאָריע .ש .האָט געאַרבעט אין א ריי
יידישע טעאַטערס אַלס דיריגענט און קאָמפּאָזיטאָר,
אַזױ האָט ער געשריבן אילוסטראַציע-מוזיק צו לאָפּע דע װעגאַס
ש,עפּסן-קװואַל" ,װאָס אידאַ קאַמינסקאַ האָט אויפגעפירע אין װאַר-
שעווער ,נאָװאָשטשי"-טעאַטער און די מוזיק צו טונקעלערס מוזי-
קאַלישע קאָמעדיע ,גאָטס גנבים" ,װאָס די ווילנער טרופּע" האָט
אויפגעפירט אין יאַנואַר ,5291
ש .האָט אויך געשריבן די מוזיק צו יעקב פּרעגערס ,מיילעך
פריילעך" ,װאָס איז אויפגעפירט געװאָרן דעם  2דעצעמבער 8291
אין לאָדזש און שטאַרק אויסגענומען ,און איז שפּעטער געשפּילט
געװאָרן אין װאַרשע ,אין טעאַטער' .נאָוואָשטשי.
וועגן דעט שרייבט דער אויפפירער פון דער פּיעסע .דר .מ.
ווייכערט:
;מחיק האָב איך באַשטעלט בי ישראל שאַיעוויטש .ער איז
געווען אַ טעאַטער-קינד ,אַ זון פון דער אַרטיסטין ש .שאַיעוויטש
!ון אַ שטיף-זון פון אַקטיאָר א .קורץ .פון פאַך אַ פריזיר אַרבע-
א
טער ,איז ער געווען א מװיקאַלישער אױטאָדידאַקט |!} .זיין
מזיק צו ימיילעך פריילעךי איז געווען זייער מעלאָדיש און
פאָלקסטימלעך ,אָבער נישט וואולגאַר .פאַרן פינאַל האָט ער גע"
מאַכט אָן אַ שיער פּראָיעקטן ,ביז סיאיז אַרױסגעקומען עפּעס
|
רעכטס.
!..די מזיק אין מיילעך פריילעך" איז ענלעך וי אין יקידוש
השסי |איא} ...געווען אַן אינטעגראַלער באַשטאַנדטײל פן
ספּעקטאַקל .וועלנדיק אָפּשאַצן די ווירקונג פון אַ פאָרשטעלונג
אויפן עולם ,װעט דער היסטאָריקער פון יידישן טעאַטער  --אויב
סיוועט זיך אַמאָל געפינען אַזאַ  מענטש  --מון באַקענען זיך
מיט דער וואָקאַלער און אינסטרומענטאַלער מחיק פון אַ יעדער
אויפפירונג".
יאָנאַס טורקאָוו כאַראַקטעריזירט אים אַזױ:

יישראל שאַיעוויטש איז געווען איינער פון די בעסטע און
קערנדיקסטע טאַלענטן אין דער יידישער מוזיק וועלט .ער האָט
געענדיקט דאָס וואַרשעווער קאַנסערװאַטאָריום (קאָמפּאָזיציע און
דירעקציע) או אָנגעשריבן זייער פיל אַריגינעלע מחיק".
יי
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קכהדרוטים
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אט

עומר-איטע

ב .קוטשער דערציילט ,אַז ש .האָט אין װאַרשעװער קינאָיטעאַ-
טער 'פאָמאַ' ,מיט אַ יידישן סימפאָנישן אָרקעסטער ,דורכגעפירט
|
בעטהאָװוענס 'פינפטע סימפאָניע'.
יאָנאַס טורקאָוו גיט איבער ,אַז ש .איז אַנטלאָפן פון די דייטשן,
ווען זיי האָבן פאַרכאַפּט פּױלן ,אין מזרח .דאָס אַנטלויפן שילדערט
בעלעטריסטיש ב .קוטשער אין זיין בוך ,געווען אַמאָל װאַרשע":
ידער יונגער קאָמפּאָזיטאָר ישראל שאַיעוויטש בייגט זיך צו
יאיך האַלט ,מידאַרף גיין ..איך האָב אַ באַקאַנטן יידן אוֹיף
נאַלעווקעס זיבן און צװאַנציק .ער האָט עטלעכע פירער ..איך
האָב זיך מיט אים אָפּגעשמועסט אויף מאָרגן זעקס אַ זייגער אין
דֶער פרי ...אויב איר ווילט ,גייען מיר ביידעי .יאון די מעופּחות?',
יפרויען מחן נישט לויפן ..פרויען און קינדער וועלן ידי גאָר-
|
נישט טאָן-..
זיי לאָזן זיך גיין ,און עס לויפט זיי דורך אַ שװאַרץ רירעװודיק
קעצל און פאַרשװינדט,
,שאַיעוויטש כאַפּט אָן פאַר דער האַנט :יגעזען?י ,יואָס?י,
יכימיין ,סיקעצל ,נישט קיין גוטער סימן ..פֿאַרבייגעלאָפן אַזױ
האַרט פאַר די פיסי.
הגם קוטשער איז נישט קיין אַבערגלױבישער ,קאָן ער פאָרט
זיך ניט באַרויקן נאָך דער דאָזיקער באַמערקונג .די נאַלעװוקעס ,וואו

דער ייד װוינט ,איז איצט זייער שטיל אויס מורא און דערצו איז נאָך
בליקן פון פּױ-

אַזױ פרי .זיי שטויסן זיך אָן אויף די שטעכעדיקע
לישן סטרוזש (הויז-וועכטער).
,פאַבפאַלן ,מידאַרף זיך שטאַרקן ,נאָר שאַיעוויטשעס טריט
ווערן שואַכער .ער טוט אַ צי ביים אַרבל .יאפשׂר נישט אַרײן
גיין?י ,יפאַרוואָס?י,

יאיר זעט דאָך ,'..ייאָ ,איך זע ,אָבער מימוז

דאָך אַרײנגײן .צווייטנס  --צי בלויז ער אַלין קוקט .אויפן גאַנצן
װעג האָט מען דאָך באַגעגנט אַזעלכע בליקן זיי מיינען אפעור
גאָרנישט קיין שלעכטס .זי וואונדערן זיך פּשוט װאָס אַ ייך
דערוועגט זיך נאָך היינט אַרױסצוגין אין גאָס..ײ
דער ייד דערקלערט זיי ,אַז באַלד װעט קומען דער פירער און
אין אַ שעה אַרום גייט אָפּ דער אױטאָבוס; װאָס פאָרט קיין סאָקאָלאָוו.
דאָרט זיינען פאַראַן יידן ,װאָס פירן ווייטער .געווען אַ דירעקטער
וועג װאַרשע-ביאַליסטאָק ,איז ער קאַליע געװאָרן .דייטשן האָבן דעם
פירער געכאַפּט און אויך דערשאָסן צוויי ייד
יידערשאָסן?י ,ידאָס איז אַ גאָטס זאַך .וועמען סיאיז באַשערט
..נו ,באַשליסט ,מען וועט באַלד דאַרפן רירן אין וועג אַרײן .נאָר
אָן שרעק ...שוין הונדערטער יידן אַריבערי ..יאיז עס ,הייסט עס,
נישט זיכערלי ,יזיכער? אָט ווער עס וױיסטי..ײ
|ש .איז טאַקע אַרײנגעפאַלן אין די הענט פון די דייטשן און איז
|
אומגעקומען מיט אַ מאַרטירעריטױט,
יאַני  --די מוזיק פון מיילעך פריילעך, ,נייער פאַלקסבלאַט" ,לאָדזש 03 .נאָװ.
,8

יאָנאַס טורקאָװ  ---פ,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
ז411 .
ב .קוטשער , --געװען אַמאָל װאַרשע  ,פּאַריז ,5591 ,זו.603 ,503 ,203 ,662 .
מיכאל װײכערט , --זכרונות' ,צװײטער באַנד ,תל אביב 1691 ,ז,343 .

שעכטער ,אהרן
{געב --- 8091 .קרבן פון די נאַציס}

געבוירן  .8091געווען אַ זשורנאַליסט פאַר דער צווייטער וועלט-
מלחמה .געצייכנט די קליידער צו דער אויפפירונג פון ,סענדער
בלאַנק"

א'א פּיעסן אין ווייסרוסישן

אומגעקומען

2541

יידישן

מלוכה-טעאַטער.

אויפן פראָנט אין קאַמף קעגן די נאַצישע

ש .ע .פון יונה ראַדינאָו.

יק

האָרדעס.

שערמאַן ,דוד
{געב981... .

 ---אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  981...אין לאָדזש ,פּױלן
זלמן זילבערצווייג גיט איבער ,אַז אין  ,2191ווען
אויפגעפירט אין זיין איבערזעצונג מ .קוזניצקיס פּיעסע ,א
האָט אין דער גרופּע ליבהאָבער זיך מיטבאַטײליקט ש,.
האָס געזאָגט ,אַז ער איז אַ פּראָפעסיאָנעלער אַקטיאָר .ער
ווען אַ הויכער ,אַ דאַרער ,מיט אַ פאַרכריפּעטע שטימע,

ער האָט
מאַמע",
וועלכער
איז גע"
װאָס איז

| אים ,אַ פּנים ,געקומען פון לײידנשאַפטלעך רויכערן .ש .איז געווען
אַ פאַרשטענדיקער,

אַ דיסציפּלינירטער.

אַװעק פון נישט"-פּראָפּעסיאָנעלן טעאַטער.

קורץ

נאָכדעם

איז ער

ער האָט אָבער אױיך
און

נישט געלעבט בשלום מיטן פּראָפּעסיאָנעלן יידישן טעאַטער
פלעגט על פּי רוב זיך אָפּגעכן מיט רעזשיסירן ליבהאָבער.

אין מיי  4291האָט ער געשפּילט אין ,װאַרשעװער יידישן אַר-
טיסטן ווינקל" א'ר פון משה ליפּמאַן.

|

אין  8291האָט ער אָנגעפירט מיט דער יידישער דראַמאַטישער
געזעלשאַפּט אין ריישע (גאַליציע) .און מיר געפינען וועגן דעם אַ
,יטבל'ט":
נאָטיץ אין ל
ידי יידישע דראַמאַטישע געזעלשאַפט  בינע" האָט איינגע-
אָרדנט אַ געזעגן-אָוונט איר קינסטלערישן לייטער ,דעם אַרטיסט
,יב-
דוד שערמאַן .עס איז געװאָרן אויפגעפירט װיספּיאַנסקיס ר
טערײ און ש .אַניסקיס ,טאָג און נאַכטײ .די פאָרשטעלונג אִיז
יאַדורך מיט גרויס דערפאָלג אין דער צאָלרײיכער עולס האָט זיך
זייער װאַרס באַטײליקט אינס אַװונט און געדאַנקט שערמאַנען

פּאַר זיין מיפולע אַרבעט אין משך פון גאַנצן ווינטער-סעזאָן".
יאָנאַס טורקאָוו גיט איבער ,אַז אין די יאָרן  ,7291:6291ווען
ער האָט איבערגענומען די אָנפירונג פון געזעלשאַפטלעכן יידישן
טעאַטער אין קראָקע ,האָט ער דאָרט אַנגאַזשירט ש ,.און ער כאַ-
ראַקטעריזירט אים אַזױ:
ָ,פּאַר אַ שלימזל ,אפשר גאָר פּאַרן הויפּט-שלימזל ,האָט מען
געהאַלטן אין דער יידישער טעאַטערזועלט אין פּױלן דעם
אַקטיאָר דוד שערמאַ ,מען האָט אים אין ערגעץ נישט געװאָלט
אַנגאַזשירן ,ווייל מען האָט געהאָלטן ,אַז ער ברענגט אומגליק
דאָרט וואו ער אַרבעט.
איז טאַקע דוד שערמאַנע ,װאָס איז געווען אַ גאַנץ פיינער
אַקטיאָר ,און ער האָט געהערט צוס אינטעליגענטן עלעמענט
בייס טעאַטער ,אויסגעקומען צו זיצן לאַנגע סעזאָנען ליידיק ,אָן
אַרבעט .דאָס האָט גורם געווען דערצו ,אַז ער איז אַװעק איף
דער פּראָװוינץ ,אָפּגעזעסן חדשים-לאַנג אין אַ שטאָט אָדער אין
אַ שטעטל און דאָרט געאַרבעט מיט אַמאַטאָרן ,אויפפירנדיק מיט
זי פּיעסן פון בעסערן רעפּערטואַר .דערמיט האָט ער געטאָן
אַ גוטע זאַך :דערצױגן יונגע מענטשן פאַר אַ בעסער טעאַטער,
געהויבן זייער געשמאַק און נומילא צוגעגרייט אַ דאַנק זיינע
אויפפירונגען ,װאָס ער האָט געמאַכט מיט די אַמאַטאָרן אַן
עולס פאַר אַ בעסערער יידישער טעאַטער-פאָרשטעלונג ,װאָס אַ
יידישע טרופע האָט אַהין געבראַכט .דאָס איז געווען אַ פּיאָנע-
רישע אַרבעט ,װאָס עס האָבן אַמאָל אָנגעהױבן און געפירט
מיט גרויס באַגייסטעררונג דער שוישפילער יעקב וייסליץ ,דער
'
שוישפילער אַדאַס דאָמב איאַ.
דוד שערמאַן האָט געהערט אויך צו די געציילטע ,ואָס זיינען
נישט געגאַנגען מיטן וועג פון לייכטערן װידערשטאַנד און געטאָן
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ט עאַ טער

לעלסילאַָן פון יידישן

אשואואשטטו )

פאַזיטיווע אַרבעט  --דאָס דאָרף אונטערגעשטראָכן ווערן .פּאַר-
װאָס מען האָט דוד שערמאַנען געהאַלטן אין די טעאַטער-קרייזן
פאַר אַ שלימזל און פאַר אַ מענטשן ,װאָס ברענגט אומגליק ,איז
פאַר מיר ביזן היינטיקן טאָג נישט באַגרײיפלעך. ,פ.ּ.ונקט
אַזזי וי איך פלעג זיך נישט רעכענען מיט די אַלע אַבערגלױ-
בענישן ,און אויף צו להכעיס דרוקן דוקא געלע אַפּישן און געלע
בילעטן ,אַוועקזעצן זיך אױף אַ פיעסע און טאָן אַנדערע יטרי-
פענעי זאַכ ,האָב איך זיך אױך נישט גערעכנט מיטן יגעשטעמ"
פּלטױ אָלם שלימזל אַקטיאָר און אַנגאַזשירט אין מ"ין טעאַטער
דוד שערמאַנען .ער האָט מיר קיין אומגליק נישט געבראַכט,
קיין קאַטאַסטראָפעם זיינען מיט אים נישט געוען ,און די יקאַ-
| סעסי זיינען מיט אים אויך נישט געווען קיין קלענערע .איך
האָב מיט דוד שערמאַנען געאַרבעט סעזאָנען ,און זי זיינען נישט
געווען קיין שלימזלדיקע .דוד שערמאַן האָט קיין אומכבוד דעם
טעאַטער נישט פאַרשאַפט.
| = אי די יאָרן  7291-6291האָב איך איבערגענומען די אֲנפי-
רדונג איבערן געזעלשאַפטלעכן יידישן טעאַטער אין קראָקע.
|  . . .פון װואַרשע איז ,אויסער דיאַנאַ בלומענפעלד און מיר ,אַנ-

-גאַזשירט געװאָרן

דוד שערמאַן. .- .אינם

קראָקעווער

טע-

אָטער האָט דוד שערמאַן געהאַט די מעגלעכקייט אַ גלאַנץ צו
טאָן אין אַ ריי ,וואונדערבאַר דורך אים געשאַפּענע ,ראָלן .שער-
מאַנס ימאָשקעלע חזירי פון בערקאָוויטעש ,זיין יצירק-דירעקטאָרי
אין ערנסט טאָלערס יהינקעמאַףי או אַ רײ אַנדערע געשטאַלטן
האָבן אים אַוועקגעשטעלט אין פאָדערגרונט און אַרױסגערופן
אויפמערקזאַמקייט פון דער גאַנצער פּרעסע און טעאַטער-מבינים.
דער ,וועלכן מען האָט אין יידישן טעאַטער פאַרשריען אַלט
מענטש ,װאָס ברענגט אומגליק ,האָט פאַרשאַפט אַ סך כבוד דעם
יידישן טעאַטער .דאָס איז געווען אַן אַלזײיטיק באַגאַבטער ,אין-
טעליגענטער אַקטיאָר פאַר וועמען טעאַטער איז געווען אַ הי"
ליקע שליחות.
פון יאָר-לאַנגן פּלאָגן זיך ביים טעאַטער ,פון די עולות,
וועלכע זיינען לגבי אים יאָרן לאַנג באַגאַנגען געװואָרן ,איז זוד
שערמאַן געװואָרן פאַרביטערט און אָנגעוייטיקט .ער האָט זיך
גענומען צום יביטערן טראָפּן ,אומאויפהערלעכן רױיכערן און
צום קאָרטן-שפיל ,װאָס האָט אַרונטערגעריסן זיין געזונט".
אין  6391איז ער אַ קורצע צייט געווען אין ,אַראַראַט" און איז

אַרומגעפאָרן טיט דוד ליכט און יעקב קורלענדער מיט אַ פּראָי
גראַם ,טעאַטער אָן גרים" (האָפשטיין ,מענדעלע ,פּרץ ,שלום-
|
עליכם),
און וועגן זיין טראַגישן
ווען
געפונען
דער

סוף דערציילט

סיאיז אויסגעבראָכן
אין װואַרשע.

בעת

יאָנאַס טורקאָו:

די מלחמה,
דער

האָט זיך דוד שערמאַן

דייטשישער

לופט איז דוד עשערמאַן פאַרוואונדעט

באָמבאַרדירונג

פון

געװואָרן פו אַ באָמבע-

שפליטער .מען האָט אים גענומען אין שפּיטאָל אַריין .זיין
שואַכער ,אויסגעמאַטערטער אָרגאַניזט האָט זיך נאַך אַ פּאָר
חדשיס געראַנגלט מיטן טויט ,װאָס האָט אים סוף כל טוף מנצח
געווע .דוד שערמאַן איז שױן פון שפּיטאָל מער נישט אַרױם.
ער איז געשטאָרבן מיט אַ ינאַטירלעכן טױטי און זיך פאַר-
שפּאָרט די ליידן בעת די וױיטערדיקע עטאַפּן אין װאַרשעװער
געטאָ ,וואו עס איז אױף אשַױידערלעכן אופן אומגעקומען זיין
 פרוי זיינע צוױיי זין זיינען אַנטלאָפן פון די דייטשן קיין רוס"|
יי
.
לאַנד)- :
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דוד שערמאַן,
באַצײכנט
אַליין,

פיינער

דער

פאַרן שלימזל

קיײינמאָל

קיין

יידישער

אַקטיאָר,

פון טעאַטער,

אומגליק

נישט

וועלכן מען האָט

האָט קיינעם,

אויסער

געבראַכט".

ש'.ס שװאָגער איז געווען דער רעזשיסער

ויידע.

משה

ש .ע .פון זלמן זילבערצווייג.

ל,יטבל"ט" ,װאַרשע ,נ' .8291 ,71
,אַרלאָשענע שטערן',
יאָנאַס טוֹרקאָװ  --פ

זיך

בוענאָס

איירעס,

,3591
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באַנד

צייטלין ,אלחנן
({געב 51 .מערץ  -- 2091קרבן פון די נאַציסן

געבוירן  51מערץ  2091אין ראָהאַט-
שאָוו ,װייסרוסלאַנד ,זון פון הלל צייטלין.
יידישע למודים געלערנט אין דער היים:

יטיילווייז ביים פאָטער און טיילווייז ביי
מלמדים .אין עלטער פון  6יאָר מיט זיין

משפּחה זיך איבערגעטראָגן קיין װואַרשע,
פױלן ,וואו ער האָט אין  0291פאַרענדיקט
אַ ידיש-פּױלישע גימנאַזיע ,און אין
דורכגעמאַכט אַ רייוע קיין ארץ
1
ישראל ,געווען אַ יאָר צייט סעקרעטאַר
פון דער פּראַנצויזיש-העברעישער אַליאַנס-שול אין זכרון יעקב,
דערנאָך צוריקגעקערט זיך קיין װאַרשע.
,אָמענט"
דאָ הייבט צ .אָן זיין זשורנאַליסטישע טעטיקייט אין מ
מיט אַ סעריע רייזע-בילדער פון ארץ ישראל און אונגאַרן וי אויך

אױסגאַבעס

פיט אַרטיקלען אין פאַרשיידענע פּעריאָדישע יידישע
:
איבער דער וועלט.
וועגן צ'.ס אַרײנטרעטן אין דער שררייבער-משפּחה שריבט
מאַרק טורקאָוו:
זיין אַ זון פון אַ גרויסן פאָטער איז זיכער אַ גרויסער כבוד.
עס איז אָבער זעלטן אַ מעלה פאַר דער פּערזענלעכער קאַריערע
פון אַ יחיד .עס איז אָפטמאָל אַ שטערונג .אלחנן צייטלין קאָן
דינען אַלס ביישפיל פאַר דער דאָזיקער באַהוֹיפטונג :אַ מענטע
מיט שרייבערישן טאַלענט ,מיט שפּראַך און סטיל ,מיט יידישער
און וועלטלעכער בילדונג ,איז אלחנן צייטלין געװען אַ זשור'
נאַליסט פון הויכער קװואַליטעט ,מיט אַ קלאָרער געזעלשאַפט-

לעכער און פּאָליטישער אָריענטאַציע ,מיט חוש פּאַר צייטונגס"
אַקטואַליטעט .מען קאָן דרייסט זאָגן ,אַז עס איז נישט געוען
קיין איין צייטונגס-רובריק וואו אלחנן צייטלין זאָל נישט קאָנען

 -אַ בליץ

טאָן מיט

זיין

אינטליגענץ

און

זיינע

פעאיקייטן.

דאָך

האָט עס לאַנג געדױערט ביז אלחנן צייטלין האָט זיך געקאָנט
אויסקעמפן אַ געהעריקע פּאָזיציע אין דעם יידישן צייטונג וועזן.
ווען אלחנן צייטלין איז אַלס צװאַנציק-יאָריקער בחור ,צוד
זאַמען מיט זיין עלטערן ברודער אהרן ,צוריקגעקומען קיין פּױלן
פון ארץ-ישראל .האָבן די יידישע צייטונגען איבערגעלעבט
זייער בלי-פּעריאָד .זשורנאַליסטן האָבן זייער גוט פאַרדינט.
נייע ,יונגע קרעפטן האָבן פאַרפולט די יידישע רעדאַקציעס .עס
זיינען איינגעפירט געװאָרן נייע רובריקן .אין צייטוגען ,די
אינפאָרמאַציע-דינסט איז מאָדערניזירט געװאָר ,אייגענע קאָ-
 רעספּאַנדענטן אין דער גאַנצער וועלט ,און יידישע זשורנאַליסטןהאָבן געמאַכט גרויסע רייזעס ,באַקענענדיק דעם יידישן לייע-
 נער מיט אַלעם ,װאָס טוט זיך אויף דער וועלט .דאָך האָט אלחנן|ייטלין
צ

דאַן נישט

געפונען קיין פּלאַץ אין קיין יידישע

רעדאַק-
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קדושים -באַנד

אסיט

ציע ,אויסער צופעליקע אַרבעטן ,אויסער פאַרטרעטתגען
צוליב

בייוקייט

צו אים

און נישט

צוליב .דעם ,װאָס ער

נישסט
זאָל

האָבן געווען אַ בייזער מענטש אָדער אַ שלעכטער חבר .אין
קעגנטייל :אלחנן צייטלין איז געווען זייער אַ האַרציקער און
גוטער חבר .ער איז בטבע געוען זייער אַ מילדער מענטש,
װאָס האָט יעדן פאַרגונען זיין קאַריערע .אָבער אין זייער אונטער-
באַוואוסטזיין האָבן די ,װאָס האָבן שוין פאַרנומען שטענדיקע
צייטונגט-פּאָזיציעס ,מורא געהאַט פאַר אים .מען האָט עס גע-
נומען גאַנץ לייכט ,רי הללם זון וועט זיך עוין סיי -ווי אַן עצה
געבן.. "...רי הלל צייטלין האָט צו שטאַרק געגלייבט אין דעם
טאַלענט פון זיינע קינדער ,איז אים נישט אָנגעשטאַנען אויס-
נוצן זיין אייגענע פאָזיציע בכדי אויסצוקעמפן אַ פּאָסטן פאַר
זיין זו .ער האָט געוואוסט ,אַז זיינע קינדער וועלן זיך זיער
פּאָזיציע אין דער יידישער ליטעראַטור און אין דער יידישער
|
פּרעסע אַליין אויסקעמפן.
..יאָרן זיינען אַריבער ביז אלחנן צייטלין האָט זיך אויסגע-
קעמפט זיין פּאָזיציע אין דעם צייטונגס-וועזן אין ואַרשע .די
דאָזיקע פּאָזיציע ,דאָס איז געווען די נייע יידישע טאָג צייטונג
גאונזער עקספּרעס" (געגרינדעט אין סוף .. .)6291אלחנן צייט-
לין ,אַלס מיטרעדאַקטאָר פוּן דער צייטונג ,האָט פּאַרנומען איינע
פון די פאָדערשטע פּאָזיציעס. .עס איז געווען אַ פּאָפּולערע
יידיע:ע פאָלקס-טריבונע ,וואו אירע רעדאַקטאָרן האָבן געקאָנט
ברענגען צום אויסדרוק זייערע .איִדייִען.. .אלחנן צייטלין האָט
זיך גוט איינגעלעבט אין דער דאָזיקער סביבה .זי האָט אַנט-
שפּראָכן זיין פאָלקסטימלעכן גייסט .עס איז פאַר אים געווען אַ
דאַנקבאַר אַרבעטס-פעלד ,כאַטעם ער האָט אָפּטמאָל געמוזט
קעמפן מיט גרויסע מאַטעריעלע שוועריקייטן און דערגענצן די
פּרנסה-באַדערפענישן ביי זייטיקע באַשעפטיקונגען". ..
צ .װאַרפט זיך באַלד אַריין אין געזעלשאַפטלעכער אַרבעט :ווערט

אַ טעטיקער מיטגליד אין דער יידישער פאָלקס-פּאַרטײ (פאָרזיצער
ּ,רץ" און פון פּאָלקיסטישן ,יוגנט-
פון פאָלקיסטישן יוגנט-פאַרבאַנד פ
פאַרבאַנד" ,שפּעטער אַ געוויסע צייט גענעראַל-סעקרעטאַר פון צענט-
ראַל-ראַט פון דער פ'פ ,.און פאָרזיצער פון איר ואַרשעװער ראַט,
גרינדער פון דער נאַציאָנאַל-סאָציאַליסטישער פראַקציע ביי דער
פ'פ ,)9באַטײליקט זיך און רעדאַקטירט די פּאַרטײ-פּרעסע ,װאַרשע-
,אָמענט",
ווער יידישע זשורנאַלן ,ווערט לאָקאַלער רעדאַקטאָר פון מ
גענעראַל:סעקרעטאַר

פון דער װאַרשעװער ,טאָז" (געזעלשאַפט אָפּ-

צוהיטן דאָס געזונט פון דער יידישער באַפעלקערונג) .זינט האַרבסט
 6איינער פון די הױיפּט-מיטאַרבעטער פון דעם טאָגבלאַט (פריער-
, -װאַרשעװער" ,דערנאָך) ,אונזער עקספּרעס" ,וואו ער האָטפאַרעפנטלעכט זייער פיל אַרטיקלען און רעצענזיעס וועגן יידישן
טאַטער און יידישן בוך.
מאַרק טורקאָוו כאַראַקטעריזירט אַזױ זיין געזעלשאַפטלעכע
|
טעטיקייט:
ג;אלחנן צייטלין האָט אין מששך פון די קנאַפּע צויי צענדליק
יאָר צווישן ביידע וועלט-מלחמות פאַרנומען אַ פירנדיק אָרט
אין דעס זשורנאַליסטישן און געזעלשאַפטלעכן לעבן פון װואַרעזע.
מיט זיין אינטעליגענץ ,אַרבעטסזאַמקײט און ענערגיע ,האָט ער
זיך אַלײין אויסגעקעמפט די פּאָזיציע ,װאָס ער האָט פאַרנומען.
..אלחנן צייטלינס בוך ;אין אַ ליטעראַרישער שטוב" נעמט
אַרום די צייט ביז צום איסבראָך פון דער ערשטער וועלט-
מלחמה .עס איז אונדז באַוואוסט ,אַז אלחנן האָט פאָרטגעזעצט
דאָס שרייבן פון זיינע זכרונות שווין נאָכדעם ,וי דער ערשטער

255

באַנד איז דערשינען אין װאַרשע .ער האָט אױיך פיל געשריבן
בעת ואַרשע האָט זיך געפונען אונטער דער נאַצי אָקופאַציע,
ליידער איז דער גורל פון זיינע מאַנוסקריפטן ,פונקט װי פיל
וויכטיקע ליטעראַרישע און דאָקומענטאַלע מאַנוסקריפטן פון
אַנדערע יידישע שרייבער און פאָרשער ,ערגעץזואו אונטער די
חורבות פון דעם געטאָ ,און בלוז אַ נס קאָן עס באַװייזן ,אַז
זי זאָלן אויפגעזוכט ווערן .װאָלט דער דאָזיקער נס געשען א
די אַלע מאַנוסקריפטן זאָלן זיך אויפזוכן ,װואָלטן מיר דוהך אלחנן
צייטלינס וייטערדיקע זכרועות באַקומען אַ ני ,פאַרבורייך
 בילד פון אַ וויכטיקער עפּאָכע אין דער געשיכטע פון דעם ידי"שן געזעלשאַפטלעכן לעבן פון דער פאַרעצואונדענער ואַרשע,
װאָס די שטוב פון רי הלל צייטלין אין געווען איינער פו די
גייסטיקע צענטערס אירע ..יידן פון דעם גאַנצן לאַנד און געסט
פון אויסלאַנד פלעגן באַזזכן די ששטוב פון רי הלל צייטלין ,אָדער
שרייבן בריוו צו אים ,מיט פאַרשיידענע פלענער ,פרעגן עצות,
באַרירן אַקטועלע פראָבלעמען פון דער דעמאָלסטיקער יידישער
יו יהלל צייטלין ..פלעגט רופן באַראַטונגען
ווירקלעכקייט.
בכדי די ענינים .צו באַהאַנדלען אין אבַרייטערן קרייז פן גע-
זעלשאַפּטלעכע מוער.. .אלחנן צייטלין פלעגט אויך אין זיי אָנ"
טיילנעמען .נישט אַלס זון פון רי הלל צייטלין ,נישט אַלס קינד,
װאָס איז אין דעם הויז דערצויגן געװאָרן און האָט דאָ אויסגע-
פורעמט זיין וועלט-באַנעם ,נאָר טאַקע אַלס אַקטיוער געזעל- :שאַפטלעכער עסק ,אַלס װאָרט זאָגער אין דעם יידישן לעבן,

אַלס מענטש ,װאָס האָט אַליין געבויט ,געקעמפּט און געשאַפן.
..אלחנן צייטלין איז קיינמאָל קיין פּאַרטיי-מענטש אין דעם
ענגן באַגריף נישט געוען .זיין אָנגעהעריקײט צו דער יידישער
פּאָלקס-פּאַרטײ אין די ערשטע יאָרן פון איר אויפקום איז געווען
אַ טראַנסזיטאָרישע ,פּונקט װי דאָס איז געווען פאַר פיל יידיעשע
פאָלקס-אינטעליגענטן.

מען האָט געהערט צו דער פּאַרטיי ,וױיל

מען האָט געװאָלט זיך פאַרבינדן מיט די אינטערעסן פון דער
יידישער פאָלקס-מאַסע .איז אָבער די פאָלקס-פּאַרטײ אַװעקץ/
אויף וועגן פון אָרטאָדאָקסאַלע פּאַרטיי-פּרינציפּן ,נישט רעכנענ-
דיק זיך מיט דער ווירקלעכקייט פון דער צייט ,האָט זיך די
יידישע פאָלקס-אינטעליגענץ פון דער פֿאַרטײ דערוױיטערט.
.אַ גרויסער טייל איז געבליבן אומאָפּהענגיק ,מחון פון יעדער
פּאַרטײ; אָבער זיך דערנענטערט צום אַקטיון קאַמף פאַרן וי"
דעראויפבוי פון ארץ-ישראל .צו זיי האָט געהערט אלחנן צייט"
לין .מיט װאָרט און שריפט האָט ער מיטגעװוירקט אין דעם
דאָזיקן גייסט .ער איז געווען אַ נאַציאָנאַלער ייד אָן שום פּאַר-
שיטעמפל ,אָן שום פּאַרטיי .-דירעקטיון .פריי אין זיינע
ט
איבערצייגונגען ,פריי אין זאייָןנשױונג ,האָט ער פֿאַרטײדיקט
און געקעמפט פאַר יעדער זאַך ,װאָס איז לוט זיין געוויסן ,לויט
זיין געפיל ,געווען גערעכט און האָט געדינט די אינטערעסן פון
די יידישע פאָלקס-מאַס .ער האָט געהאַט מוט אַרױסצװאָגן זיין
אומאָפּהענגיקע מיינונג ,אַזוי ווי ער האָט עס פאַרשטאַנען ,אַזױ
װי ער האָט דאָס געפילט .מען האָט דאָס אָפּגעשאַצט און מען
האָט זיך דעריבער מיט זיין מיינונג גערעכנט .זיין ואָרט האָט
געהאַט חשיבות.

/

| אלחנן צייטלין האָט געאַרבעט אױף אָנפירנדיקע אַמטן אין
פיל יידישע געזעלשאַפטלעכע אינסטיטוציעס .ער האָט זיך אוים-
געצייכנט מיט אַרבעטסזאַמקײַט און איבערגעבנקײיט .ער האָט
פיינט געהאַט בלוין צו פיגורירן ,האָט ער געגעבן זיין נאָמען,
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לעלסיקאָןפון
האָט ער מסכים געווען אָנצונעמען אַן אַמט ,האָט ער עס געטאָן

טעאַ טער

יידישן

קינדער-יאָרן ,איז אַלץ אַרום אים געווען אָנגעזאַפּט מיט ליכט
און מיט האָפענונג .און אים איז אַזױ געלונגען אָנצוזעטיקן זיינע
דעראינערונג-בילדער מיט דער העלקייט פון זיין ליכטיקער
דאַכטעניש ,אַז ווען איך לייען עס איצט ,ער איך אַלין פאַר"
כאַפּט פון זיין עױינער אילװזיע ,און אויך מיר הייבט זיך אָן
דאַכטן ,אַז אין יענע פאַר-מלחמהדיקע יאָרן זיינען מיר אַלע
געווען אַרומגערינגלט מיט דער לופט פון עפעס אַ מאָדנעס,
נישט-דאָאיקן גליק און עפעס אַ געשפירטער ,כאָטש אַן אומ-
געזעענער ,ליכטיקייט..

מיטן פולסטן פליכט -באַוואוסטזיין. .א.ינסטיטוציעס ,ואָס האָבן
געהאַט אַ שיכות מיטן יידישן פאָלקס-לעבן ,אינסטיטוציעס צו
פּראָדוקטיוויזירן די יידישע פּאָלקס-מאַסן און יידישע קולטור-
אינסטיטוציעס .זיי זיינען איס געווען נאָענט און ער האָט אויך
אַרױסגעויזן זיין נאַענטקײט צו זיי .שוין אָפּגערעדט פון אַזעלכע
אינסטיטוציעס ,ווי דער ידישער ליטעראַטן און זשורנאַליסטן-
פאָריין ..יידישע שׁוֹלן און יידיש טעאַטער ,בפרט טאַקע דאָס
|
יידישע טעאַטערײ.
| =אין  8291איז אין װאַרשע א'ר פון צ ,.זיין ברודער אהרן און
מ .נאָדעלמאַן דערשינען די צויי-װואָכענטלעכע שריפט  טעאַטער-
צייטונג און פאַרוויילונגסבלאָט" ( 21נומערן) ,אין וועלכע צ .האָס
פארעפנטלעכט אַרטיקלען וועגן יידישן טעאַטער.
אין  1291איז דערשינען אַ זאַמלונג פון זיינע לידער אנ ,אַ בי"
כעלע לידער" .אין  7391האָט ער אין ואַרשע אָפּגעדרוקט דעם

.ער גראָבט נישט טיף ,וי עס פּאָסט פאַר אַ מעמאַרן-
שרייבער ,אָבער אויף זיין צייכנעריעך-מאָלערישן שטיגער גיט
ער אונדז אַ לעבעדיק בילד סיי פון דער סביבה אין וועלכער די
יידישע ליטעראַטור האָט געלעבט אין די ערשטע אַנדערהאַלבן
צענדליק יאָר פון אונדזער גרויסן און מוראדיקן יאָרהונדערט,
|
סי פון יענער צייט און אירע ליטעראַרישע פאָרשטיער.

דאָס בוך איז אין דעם אומרויקן ערב-מלחמה-פּעריאָד װייניק פּאָ-
פּולער געווען .נאָך אַן ערגערן גורל האָט געהאַט זיין בוך ,בוך

איז דאָס אי אַ ליטעראַרישער ,אי אַ ליטעראַריש-היסטאָר
שער דאָקומענט פון גרויס וויכטיקייט.. ..פון דער יידישער לי-
טעראַטור ,ווי פון דעס יידישן לעבן אין פוילן ,איז כמעט גאָר-

ערשטן טייל פון זיין בוך זכרונות א'נ ,אין אַ ליטעראַרישער שטוב".

און בינע" ,װאָס איז אַרױס אין  9391אין ואַרשע ,אויף דער שװעל
פון דער צווייטער וועלט-מלחמה ,און איז כמעט פאַרבליבן אומבאַ-
קאַנט .אין דאָזיקן בוך האָט צ .אַריינגענומען אַ קליינעם טייל פון

זיינע אַרטיקלען וועגן יידישע שרייבער און זייערע װערק ,יידיש
טלאַטער און יידישע שוישפּילער,
דאָס דאָזיקע בוך ,צוזאַמען מיטן בוך ,אַ ביכעלע לידער" איז
אין  6491איבערגעדרוקט געװאָרן אין בוענאָס איירעס ,אין פ'ג
,דאָס פּוילישע יידנטום" ,מיט אַ ריי אילוסטראַציעס .מיט אַ פאָר-
װאַרט פון ש .ניגער ,אַ כאַראַקטעריסטיק פון מאָרק טורקאָוו און אַ
נאָכװאָרט פון מחברס ברודער ,דעם דיכטער אהרן צייטלין.

|אין זיין פאָרװאָרט שרייבט ש .ניגער:
אָלט געשען אַ נס ,און אלחנן װאָלט אַרױס אַ
..,װען װעס
לעבעדיקער פון דער ואָרשעווער געטאָ ,װאָלט ער אונדז געוויס
געגעבן איצט דעם המשך פון אָט די אויסגעצייכנטע ;בילדער,
באַגעגענישן ,עפּיזאָדןי ,און  ---ווער ווייסט ,אפשר איז ער ערי
געץ אין אַ געטאָ-באַהעלטניש געזעסן ,און ,אַ האַלב-הונגעריקער,
געשריבן אָט דעם המשך? ווער וייס ,אפשר װועט מען אים ווען
עס איז נאָך אויפזוכן? דערוױיל זיינען אונדז באַקאַנט נאָר די
 צוויי טיילן פון דעם ערשטן באַנד .אין זיי האָט אלחנן דערציילטװעגן דער ליטעראָרישער שטוב און אירע אָפטע געסט אין די
יאָרן װאָס פאַר דעס ערשטן וועלט-קריג .אלחנן אַליין איז געווען
נאַך דאַן אַ יינגל ,אַ קינד .אָבער  --אַ יינגל ,װאָס האָט געהאַט
אַ שאַרף אױיג ,אַ קינד מיט איערן ,װאָס הערן ,מיט אַ נשמה,
װאָס רופט זיך אָפּ אויף אַלץ ,זאַפּט אין זיך אַלץ איין און היט-
אויף די שפּורן מיט יעדן איינדרוק און דעם תמצית פון יעדער
באערלעבונג .מיט גרויס אָפנקייט און מיט אַ שטילן ,פאַרבאָר-
גענעס הומאָר האָט ער אין אָט דעם בוך אונדז איבערגעגעבן די

סן און שטימונגען פון יענע קינדיש-יינגלשע יאָרײ,
עפלעק

װ,ארָס װױ ער אַליין זאָגט אין זיין אַריינפיר)  זייער גליק און
ליכטיקייט קאָן מען רעכט באַגרייפן ערשט דאַן ווען אַרום שפרייט
זיך חשכוֹת און יאועז".
חשכוז און יאוש האָט זיך געשפּרייט אַרום און אין היטלער-
לאַנד .ווען ער האָט זיך געזעצט שרייבן די דעראינערונגען פון
זיינע קינדער-יאָרן ,האָט זיך דעם יונגן וואַרשעווער זשורנאַ-
ליסט און פּאָעט געדאַכט ,אַז אין די פריערדיקע יאָרן ,אין זיינע
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נישט

געבליבן.

אויף װאָס מען זאָל נישט

פרעגן,

אין דער

ענט-

פער  --נישטאָ .און אוב מיר ווילן איצטער כאָטש אין דער
פאַנטאַזיע זיך פּאָרשטעלן דאָס יידיש-ליטעראַרישע לעבן אין
פּילן מיט אַ יאָר  04703צוריק {געשריבן  ,|6491איז אלחנן
צייטלינס אין אַ ליטעראַרישער שטוב" איינער פון די כישוף-
שפּיגלען .אין וועלכע יעדער ,װאָס האָט כאָטש איין רגע אין זי
אַריינגעקוקט ,איז געבליבן אויף שטענדיק ,כאָטש ער אַלין איז
נישטאָ ..נישטאָ דער פרומער הלל צייטלין ,דער זון זיינער,
מיין פריינט אלחנן ,נישטאַ דער פריילעכער יצחק קאַצענעלסאָן
.נישטאַ די ליטעראָרישע שטוב אױף שליסקע  ..06די אַדרעסאַ-
טן זיינען פאַרעוואונדן אינאיינעם מיטן אַדרעס ...עס זיינען געב-
ליבן נאָר בילדער ,ליכט און שאָטן צייכענונגען .אין אלחנן
צייטלינס בוך  אין אַ ליטעראַרישע שטוב" זיינען זיי אויפגעהיט
געואָרן .ער איז נישטאָ ,נאָר זיי זיינען דאָ ,נאָר זיי..ײ
וועגן צ'.ס לעצטן פּעריאָד שרייבט מאַרק טורקאָו:
,ביים אָנהייב פון דער מלחמה איז אלחנן צייטלין צזאַמען
מיט פיל ,פיל טויזנטער יידן אַוועק פון וואַרשע קיין לעמבערג,
װאָס איז שוין דאַן געווען באַזעצט פון דער רויטער אַרמײ .זיין
פרוי האָט עס פון אים געפאָדערט .זי האָט אים דערצו צוגערעדט
און דערמוטיקט ,וויסנדיק וועגן די געפאָרן מיט וועלכע עס איז
פאַרבונדן זיין פאַרבלייבן אין וואַרשע אונטער די נאַצים .אין
די ערעשטע יאָרן פון דעם אויפקום פון דער היטלער-מאַכט אין
דייטשלאַנד איז דאָך אלחנן צייטלין געווען אַן אַקטיװוער טוער
אין דעם

טלעריסטישן
הניטי
פאַראייניקטן אַ

קאַמיטעט.

מיט

אַ

נדוער געמיט האָט אלחון צייטלין געלאָזט זיך איבערצייגן ,פאַר-
לאָזט זיין היים אין זיין פאַמיליע ,מיינענדיק ,אַז אפשר וועט אים
אֲזזי אָרום געלינגען צו ראַטעווען אויך זיין פרױי און קינדער.
ער איז אַ געוויסע צייט אָפּגעווען אין לעמבערג אונטער דער
סאַוויעטישער הערשאַפט ,און ווען ער האָט זיך אַנטױישט אין
זיינע האָפּענונגען צו קאָנען ראַטעווען אויך זיינע נאָענטע ,האָט
ער שײן נישט געװאָלט מיטגיין מיטן סאָוויעטישן מיליטער קין
טיף רוסלאַנד ,ווען די נאַציס האָבן אָנגעהױבן זייער מאַרש
קעגן ראַטנפאַרבאַנד ,װאָס דאָס װאָלט אים פערזענלעך אפששר
געראַטעוועט פון טויט ,נאָר ער האָט זיך אומגעקערט קיין וואַרשע.
איינגעשלאָסן אין וואַרשעעווער געטאָ ,האָט אלחנן צייטלין
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סדושים-
ממש מיט מסירת נפש זיך גענומען צו געזעלשאַפּטלעכער און
קולטורעלער אַרבעט .ער האָט געהאָלפן אָרגאַניזירן די גרויסע
י .ל .פּרץ-פייערונגען סיי אין יידיש ,סיי אין העברעיש .ער האָט
אָרגאַניזירט רעפעראַטן און קולטור -אַקט ,וועלכע זינען אין
ידי שרעקלעכע טעג פון הונגער-טויט ,געווען די וואונדערלעכסטע
דעמאָנסטראַציע פון יידישן אויסדויער .זייענדיק אַ צייט -לאַנג
 פאַרבונדן מיטן ,דזשאינט" און בכלל אַלס זשורנאַליסט אוןפירנדיקער

עסקן,

האָט

ער

געהאַט

אַ רעכט

צו געניסן

פון גע

וויסע פריווילעגיעס .באַגלױבטע עדות שטעלן פעסט ,אַז ער
האָט זיך דערפון קאַטעגאָריש אָפּגעזאָגט ,נאָר זייענדיק אַלֵין
אינגאַנצן באַדעקט מיט וואונדן און געעװואָלן פון הונגער ,איז
ער

מיט

זיינע

לעצטע

כחות

נאָך אַלץ אַרומגעלאָפן

בכדי

צו

|
|
 +העלפן אַנדערע.
אין די ערשטע דעצעמבער-טעג פון 2491טן יאָר האָבן
שוואַרץ-באַרעמטע טרויער-מעלדונגען אָנגעזאָגט די איינוווינער
פון וואַרשעווער געטאָ ,אַז נאָך אַ שווערער קראַנקייט האָט אויס-
געהויכט זיין לעצטן אָטעםס דפעארַרדינסטפולער יידישער זשור-
נאַליסט און געזעלשאַפטלעכער עסקן אלחגן צייטלין .סיה 04
יאָר איז ער אַלט געווען .די קראַנקייט ,װאָס האָט אים צוגעשמידט
צום בעט ,איז טאַקע געווען אַ שווערע .אָבער די דירעקטע סיבה
פון זיין טױט איז נישט געװען די עצס-קראַנקײט ,נאָר דער
הונגער .זיין שוואַכער ,צעטרייסלטער אָרגאַניזם האָט נישט אוים-
געהאַלטן מער .דאָך ,ווען פריינט און באַקאַנטע האָבן זיך פאַר-
זאַמלט בכדי דעם יפנאגַרשטאָרבענעם אלחנן צייטלין באַ-
גלייטן אין זיין אייביקער רה האָבן אַ סך מיט אַ טיפן זיפץ מקנא
געווען דעם נפטר ,ואָס ער גייט אַװועק פון דער וועלט מיט אַ
נאַטירלעכן טױיט .מען האָט עס דאָך אין וװואַרשעווער געטאָ באַ-
צייכנט מיט אַ ביטערן הומאָר אַלס אַ ,לוקסוס-טויט".
נישט יעדער האָט אין יענע טראַגישע טעג זוכה געווען צו
שטאַרבן מיט אַ נאַטירלעכן טױט ,מעג אַפּילו דער הונגער האָבן
געווען די סיבה דערפון סיהאָט שױן דאַן געהערט צו די זעל-
טענהייטן ,אַז אַ ייד זאָל זוכה זיין צו פאַרענדיקן זיין לעבן בי
זיך אין שטוב ,אין דער סביבה פון זיין נאָענטסטער פאַמיליע,
 אַז פרוי און קינדער זאָלן זיך געפינען ביים טיטן -בעט ,אוןער זאָל געבראַכט ווערן צו קבר ישראל ,באַקומען אַן אייגענעם
קבר פאַר זיין אייביקער רו
דאָס זיינען דאָך געווען צייטן ,ווען טױט און אומקום זיינען
געווען טאָגיטעגלעכע דערעיינונגען אין דעם געטאָ-לעבן .די
גאַסן זיינען געווען אויסגעלייגט מיט טישע קערפּערס ,וועלכע
מען פלעגט גאַנצע הויפנס צננויפזאַמלען און מיט וועגענער
איועקפירן הינטער דער שטאָט און דאָרט זיי מקבר זיין אין
ברודער"קבר ,נישט וויסנדיק אַפילו ווער אין וועלכן מאַסן-קבר
ער רוט..
דעריבער האָבן אַפילו אַזעלכע טראַגישע אומשטענדן וו
דער הונגער-טויט געמװזט זיין אַ טרייסט פאַר דער משפחה פון
דעם יונג-פאַרשטאָרבענעס אלחנן צייטלין ,בפרט נאָך ,אַז עס
איז זיי געגעבן געװואָרן די מעגלעכקייט בייצויין די קבורה פון
זייער מאן און פאָטער .אויך דאָס איז געווען אַ זעלטנהייט ,ואָס
נאָר יחידי-סגולה האָבן דערצו געקאַנט זוכה זיין .אין יענע
צייט ,ווען עמעצער איז שוין זוכה -געווען צו האָבן אַן אייגענע
לויה ,האָט מען זי געמעגט באַגלײטן נאָר ביז צום געטאָ-טױער,
װאָס האָט זיך געפונען ביים עק פון די גאַסן זאַמענהאָף און גענ-
שע .מחוץ פון דעם טױער ,לענג-איס דער גענשע גאַס האָבן
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באַ נר
נאָר די באַאַמטע פון דער לויה-געזעלשאַפּט אין זײַער אָפּיציעלן

 -אוניפאָרם ,אין די וױיסע היטעלעך ,געמעגט

מיטפאָרן

מיטן

לויה-װואָגן .איז געלונגען אויסצופועלן פּאַר דער יונגער אלמנה
און פאַר די צויי יתומים אָט אַזעלכע וייסע היַטעלעך בכדי
זי זאָלן קאָנען מחוץ דעם געטאָ-טוױיער מיטפאָרן מיטן װאָגן
ביז צום בית-עולם און בייזיין די קבורה ,וואַרפן דעם לעצטן
בליק אויפן נפטר ,פאַרגיסן אַ טרער ביי זיין אָפענעם קבר --
וויסן וואו זיין קבר געפינט זיך .אין דעס גרויסן צער איז דאָס
אױיך געווען אַ געוויסע טרייסט ,אַ פאַרלייכטערונג אין זייער
ווייטיק,
זי האָבן דעם זאָז יקן געדאַנק מיטגעפירט מיט זיך אין זייער
אייגענעם טראַגישן גורל ,ווען זיי זיינען מיט עטלעכע ואָכן
שפּעטער ,דעם 81טן יאַנואַר  ,3491בעת דער ,קליינער אַקציװײ
אין װאַרשעוער געטאָ ,צװאַמען מיט נאָך אַכט טױזנט יידן
אַוועקגעפירט געװואָרן קיין טרעבלינקע".
יאָנאַס טורקאָוו גיט איבער ,אַז אין יאַנואַר  2491האָט מען אין
דער װאַרשעװער געטאָ .דערקלערט אַ קאָנקורס פון יונגע טאַלענטן
צווישן דער אַרטיסטיש-באַגאַבטער יוגנט כדי צו אַנטװיקלען זייער
טאַלענט ,און פאַר דעם צוועק זיי געבן מאַטעריעלע און מאָראַלישע
הילף .ס'זיינע באַשטימט געװאָרן  01פּרעמיעס צו  001און  002זלאָ-
טעס .אין דעם קאָנקורס האָבן זיך געקאַנט באַטײליקן נאָר די ,װאָס
זיינען פריער ניט אױיפגעטראָטן פּראָפּעסיאָנעל אַלס סאָליסטן צ.
איז געווען אַ מיטגליד אין אָט דער קאָנקורס:קאָמיסיע.

וועגן זיין לעצטן פּעריאָד שרייבט יאָנאַס טורקאָו;
,אלחנן צייטלין איז צוריקגעקומען פונם ,מאַרש אויף מזרח",
וואוהין ער איז אַװעק אין יאָר  ,9391און זיך באַלד געװאָרפן
אין דער געזעלשאַפטלעכער אַרבעט .ער ווערט אַ טעטיקער
מיטאַרבעטער פון דער יאַלײינהילף' און פון דער אונטערערדי-
שער אַרבעט .פונס טאָג פון זיין צוריקקומען ,אין מיר אויסגע-
קומען צו אַרבעטן מיט אים אױף פאַרשידענע אָפּשניטן ,אין
פאַרשיידענע קאָמיסיעס ,און איך בין געווען ענג פאַרבונדן מיט
דעם וואונדערבאַרן ,אויפריכטיקן אלחנן און זיין ענערגישער פרוי
רעניאַ .ליידער איז אלחנן צייטלינס געזונט-צושטאַנד נאַך פאַרן
אָפּשליסן פון געטאָ געווען נישט גוט .װאָכנלאַנג איז ער געווען

 צ-וגעשמידט צום בעט .אין די פרייע שעהן פלעג איך אָפּט פאַר-ברענגען אין זיין שטוב אויף שליזקע  ,6איבערהויפּט שבֶת ,ווען
מיר פלעגן זיין פריי פון אַרבעט .אין די שבתים פלעגט זיין
גאַסטפריינטלעכע שטוב זיין פול מיט מענטשן די שטאַמגעסט
יפלעגן ביי אים זיין זיינע נאָענטע פריינט :דער אַרטיסט און
שרייבער זשאַק לעווי ,דער שרייבער צבי ראַקאָווסקי ,דער מד
זיקאָלאָג און פידלער ד"ר .אַרנאָלד קירשבראָן  --זיין פרויס
קוזי ,די פרוי טאָלע צייטלין (די פרוי פון אהרן צייטלין ,זיין
שװואָגער האָכבערג ,דר .נפתלי נוסענבלאַט ,דר .עדמונד ששטיין,
צעלינאַ סלאָפּאַק ,די איבערזעצערין אױף פוליש פן פּראָפּ.
|
עמעון דובנאָווס יידיעזע געשיכטע.
-...אלחנן צייטלין ,װאָס איז געלעגן קראַנק אין בעט ,האָט
כסדר געבעטן די גרופע קינדער דוד או אַדאַס (זיינע צוױי זין)
הערששעלע (טאָלע און אהרן צייטלינס זון) און דעם זון פון זיין
שואָגער האַכבערג ,זי זאָל אַזוי פיל נישט טומלען און נישט
|
שטערן.
.וען סיאיז איינגעפיירט געװאָרן דאָס געטא ,האָט דער
שוין זייער-קראַנקער אלחנן צייטלין אַלץ נישט אױיפגעהערט

זיך צו אינטערעסירן מיט אַלע פּאָליטישע און קולטור-געשעע-

ייר

רע

0832

לעססיקאָן

פון

ישן ביי אונדז אין ישטעטלי .אין לעצטן עטאַפּ פון געטאָ ,וועןנ
ער מיט זיין משפחה האָבן זיך אַריבערגעטראָגן אויף דער מורא-
י נאָווסקע גאַס ,דעם וװױינאָרט פוךן די באַאַמטע פון יידנטראַט ,פון
װאַנען זיי האָבן אויך באַקומען זייערע ילעבנסקאַרטף ,איז שין
! אלחנן צייטלין געווען ערנסט קראַנק אט נישט געקאָנט פאַרלאָזן
דאָס בעט .פון אַלע ביז איצטיקע יאַקציעס' איינשליסלעך דער
יקעסל-אַקציעי ,איז אלחנן צייטלינען געלונגען זיך אַרױסצר.

רײַסן .ליידער איז עס שוין אָבער נישט געלנגען  --פון דער
לעצטער יאַקציעי  --פונם טויט .דעם 4טן דעצעמבער  2491האָט
דאָס אָפּגעשװואַכטע האַרץ פון אלחנן צייטלין אויפגעהערט צו
|
בכ
|
קלאַפּן.
מען האָט אלחנן צייטלינען מקנא געווע; ער איז געשטאָרבן
מיט אַ ינאַטירלעכױ טוט און אים איז באַשערט געווען צוֹ האָבן
זיין אָרט אויפן גענשער בית-עולם ,װאָס אַנדערע האָבן דערצו
נישט זוכה געווען ,פונקט וי עס האָט נישט זוכה געווען דערצו
זיין גרויסער טאַטע ,דער גטריפטשטעלער הל? צייטלין ,װאָס איז
מיט אַ פאָר חדשים פריער אַוועקגעפירט געװאָרן אויפן אומ-
שלאַגפלאַץ און פון דאָרט קיין טרעבלינקע.

.אלחנן צייטלין איז דורך זיינע נאָענטסטע שטילערהייט
אַוועקגעפירט געװאָרן אויפן גענשער בית עולם ,װאָס איז עווין
געלעגן אױיף דער יאָרישער זייטי .נאָך צבי פרילוצקי ,מנחם
קיפּנים ,ישראל שטערן ,הערשעלע ראָזענפעלד (באָנטשע שוױיג),
װאָס זיינען אויך געשטאָרבן

מיט

אַ ינאַטירלעכן

טױטי

און גע-

פונען זייער אײביקער רו אין דער ליטעראַרישער אַלעע פונס
יידישן בית עולם ,האָט אויך אלחנן צייטלין ,װאָס האָט זיך אַזױ
 געמאַטערט אין געטאָ ,געהערט צו די יגליקלעכעי.עמנואל רינגעלבלום שרייבט אין זיין ,כתבים פון געטאָ?:
אאלחנן צייטלץ ,אַ .באַקאַנטער זשורנאַליסט און שריבער,

איז בשעת דער מלחמה געווען באַשעפּטיקט אין דער באַריכט-
אָפּטײילונג פון דער יסיא .די זייער אינטערעסאַנטע באַריכטן פון
דער אינסטיטוציע ,װאָס האָבן געגעבן אַ בילד וועגן די פאַרשיידנ-
אַרטיקע געביטן פון דער יסיא-טעטיקייט ,האָבן געגעבן צייטלינען
אַ שטיקל מעגלעכקייט אויסצולעבן זיך אין דער אויפגעצוואונ-
גענער אַרבטסלאָזיקײט .בשעת דער ערשטער ליקווידאַציע-אַקציע
איז צייטלין צוגענומען געװאָרן אויפן אומשלאַגפּלאַץ .ער האָט
גראָד געהאַט איבערגעקומען אשַווערן טיפוס און זיך קוים גע-
האַלטן איף די פים .נחום רעמבאָ ,דער געוועזענער סעקרעטאַר
פון דער פאַרמלחמהדיקער קהילה אין וואַרשע ,דער רעטער פון
הונדערטער ווערטפולע מענטשן פון אומשלאַג-פּלאַץ,, ,באַנדאַד
זשירטײ אים און אַלס פאַרוואונדעטן אַרוױסגעפירט מיט דעם
שפּיטאָל-אױטאָ .שפעטער איז צייטלין נאָך אַמאָל קראַנק געװואָרן
אן פון די שווערע איבערלעבונגען געשטאָרבן אין יאָר .2491
זיין זוֹן ,אַ יונגער בחור פוֹן  91יאָר ,איז געווען אַן אויפגייענ-

דיקער שטערן אין דער יידישער ליטעראַטור .מיינע באַקאַנטע,
װאָס האָבן געלייענט זיינע לידער ,האָבן זיך אויסגעדריקט וועגן
זי מיט גרויס אָנערקענונג .דאָס זיינען געווען צאַרטע ,לירישע
לידער .דער יונגער צייטלין איז געווען הויזיוועכטער פון דעם
הויף מוראַנאָוסקאַ  ,44ואו עס האָבן געוװוינט קהילה אָנגע-
שטעלטע .אין יאַנואַר  3491איז דער יתגער צייטלין מיט זיין
מוטער ,אַ געוועזענע באַאַמטין פון דער יסיא ,און זיין ינגן
*ל

 -בּרודערל ,צוגענומען געוואָרן קיין טרעבלינקע.

דער .יונגער צייט-

לין איז אַרײנגעפאָלן אין אַ װואַגאָן .וואו עס זיינען געווען קהילה-
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אָנגעשטעלטע און קהילה-פרנסים .דער עולם האָט שוין נישט
מורא געהאַט פּאַרן טױט .דאָס לעבן אין כסדרדיקע אַנגסטן
און שרעק איז נמאס געװאָרן ,האָט זיך דער עולם געויצלמ.
.דער יונגער צייטלין איז אַרױסגעשפּרונגען פון ואַגאָן .נישט
איינער איז בשעת אַזאַ שפּרינגען אונטערגעשאָסן געװאָרן דורך
די אוקראַינישע קאָנוואָיענטן .צייטלינען איז געלתנגען ער איז
געקומען קיין וואַרשע ,אָבער ביי דער נאָענטסטער ליקווידאַציע-
אַקציע אין אַפּריל  3491איז ער אומגעקומען אין געטאַײ.
וועגן צ'.ס אַקטיװױיטעטן
דר .נתן עק

איבער

גאויסער

אין דער

|אין אונדזער
דערציונגס

דער

װאָרן אַן אַלגעמײנע
איז נישט
װוינהייט
כאָטש
מיר
פון
-נישט

געווען
צו

מיר,

נישט

קולטור-טעטיקייט.

צעטילט,

אלחנן

געקאַנט

איקאר"
,
געװאָלט

איבערזעצונג|:

האָבן

און

דערגרייכן
נישט

צושטימען

דאָס איז אָנגעפירט

גע-

איקארײ.
און ,

צווישן

האָט

צייטלין

דורכגעפירט

גע-

;{תקומה"

קיין אונטערשייד

זיין

װאַרשעװער

אַרבעט איז אויך

װאָרן דורך צודיי אָרגאַניזאַציעס

געטאָ ,גיט

אויך
איך,

ביידע,

צו
האָבן

דעם
זיך

קיין פאַראייניקונג.

געקאָנט
צו געבן

זיך
דעם

פאַקטיעס

אָבער די גע-
דערפירט,
באַמיט,

און
האָבן

די מיטגלידער

אָפּגעוווינען

און

נאָמען פון זייער

האָבן
אָרגאַ-

ניזאַציע אױף אֲוונטן אױף וועלכע די רעדנער האָבן איך גע-
רעדט העברעיש, .תקומה" האָט איינגעאָרדנט אַ ריי אָוונטן,
דערונטער אַן אָוונט געווידמעט יהודה הלוין .דער הויפּט-רעפע-
רענט איז געווען דר .מנחס שטין און |אַרטיסט| זשאַק לעווי
האָט דעקלאַמירט דעם דיכטערס לידער .דאָס איז געווען אַ גע-
װאַגטער און געפערלעכער פּרואוו .פונדעסטוועגן האָב איך אויף
אַלע אָוונטן ,וועלכע כיהאָב באַזוכט און אַמאָל זיך באַטײליקט,
קײינמאָל נישט געזעען אַזאַ דערהויבנקייט און גלייכצייטיק אַזאַ
צאָלרײכן באַזוך .מיר האָבן אויך איינגעאָרדנט אָוונטן געווידי
מעט פּרצן און ביאַליקן אין דעם לאָקאַל פון דער עפנטלעכער
ביבליאָטעק ,און אלחנן צייטלין איז געווען דער הויפט אָרגאַני
זאַטאָר פון די דאָזיקע אָװונטן".
זלמן זילבערצווייג גיט אָ

,צ .דאַרף אומבאַדינגט צוגערעכנט װערן צו דער גאַנץ
קליינער גרופע יידישע שרייבער ,װאָס האָט געהאַט ניט נאָר
אַן אינטימע באַציונג צוס יידישן טעאַטער און זיינע מיטוויר-
קער ,נאָר ממש אַ געפיל פון ליבשאַפּט .דאָס דאָזיקע געפיל
דרינגט זיכער אַרױס פון זיין אידעאַלאָגישן צוגאַנג צום יידישן
לעבן .זייענדיק אַ פאָלקיסט .,האָט ער באַזונדערס אָפּגעשאַצט
די ראָל פון יידיש לש או אַלץ ,װאָס ווערט געשאַפן אין אָט
דער עפּראַך ,פאַר דער אָנהאַלטונג און אַנטויקלונג פון יידיסן
פאָלק .ער איז געווען צווישן די געציילטע אין די רייען פון דער
יידישער שרייבער וועלט ,װאָס הגם ער אין מצד זיין דערציונג
און קולטורעלער אַנטוויקלונג געשטאַנען אויף אָן אַ שעור שטאַפּ-
לען העכער פון רוב יידישע שישפילער און דעם רעפּערטאַר,
װאָס זיי האָבן געשפילט ,האָט ער דאָך באַגריפן זייער באַטײט און
זײיער ראָל ,װאָס זיי האָבן געשפּילט אין דעם פאָלקס-לעבן פון
די ברייטע יידישע מאַסן און פאַר דער אָנהאַלטונג פון יידישש
נאַציאָנאַל לעבן.
זייענדיק דורכגעדרונגען מיט אָט דעם געפיל ,האָט ער אַרױט-
געוויזן אַ גוואַלדיקע נאָנטקײט צו דער יידישער טעאַטער-וועלט
און סיהאָט פון אים געפלייצט חברשאַפט און ליבשאַפּט ,אָבער
דאָס האָט אים גלייכצייטיק נישט אָפּגעהאַלטן פון קריטיקירן
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קדושים-

באַנד

יד

 די עװואַכע זייטן פון יידישן טעאַטער און דעס ידישן אַקטיאָר.דאָך האָט ער שטענדיק אויסגעזוכט געלעגנהייטן אויסצודריקן
זיין הסכמה ,פרייד און אָנערקענונג צו די ,וועלכע האָבן געשפי-
נען ווער-מער און ווער-זױיניקער דעם גאָלדענעם פאָדעם פון
דער יידישער טעאַטער-קונסט".
ענלעכעס שרייבט מאַרק טורקאָו;
ער האָט ליב געהאַט
האָט עס איבערגעלעבט װי
טעאַטער-פאָרע:טעלונג איז
אַן ענטװיאַסטישן אָפּרוף.

דאָס יידישע טעאַטער בלב ונפש .ער
אַ פּערזענלעכע סאַטיספאַקציע ווען אַ
געווען אַ גוטע און עס האָט פאַרדינט
|

ער האָט ,ווי זעלטן וועלכער יידישער שרייבער ,מיטגעפילט
די דאָליע פון די בלאָנדזשענדיקע שטערן ,זיך געפרייט מיט
זייערע פריידן און מיטגעליטן זייערע ליידן
מען האָט אים אַפילו פאָרגעוואָרפן ,אַז ער איז אָפט מאָל צו
מילד אין זיינע אָפּשאַצונגען בנוגע געוויסע טעאַטער-פאָרשטע-
לונגען .אלחנן צייטלין האָט אָבער אויף די פאָרוואורפן קיין אַכט
נישט געלייגט .ער האָט באַטראַכט דאָס יידישע טעאַטער װי אַ
וויכטיקע יידישע קולטור-פאָזיציע און גערופן דעם עולם באַזוכן
דאָס טעאַטער .ער איז געווען זיכער ,אַז וװוען דער יידישער
אַקטיאָר װעט נאָר האָבן מאַטעריעלע מעגלעכקייטן ,וװועט ער
אַליין הייבן דעם ניוואָ פון יידישן טעאַטער ,וױיל דער יידישער
אַקטיאָר איזן פעיק דערצו ,ווייל דער יידישער אַקטיאָר איז עס
|
אימשטאַנד צו טאָן.
ער איז אַלס טעאַטער-קריטיקער געווען קודם-כל אַ פריינט
פון דעם אַקטיאָר ,ווי ער ואָלט פאָרגעפילט ,אַז אין דעם טראַ-
גישן געראַנגל פאַרן יידישן קיום וועט אױך דער יידישער אַק-
טיאָר דאַרפן פאַרנעמען אָ העלדישן קאַפּיטל אין דער יידיששער
געשיכטע",
,יין לעקסיקאָן":
מלך ראַװיטש כאַראַקטעריזירט אים אַזױ אין מ

..,פונקט װוי מען האָט אהרנען פון געבוירן אָן ממש געגרייט
פאַר אַ דיכטער-קאַריערע ,אַזױ האָט מען אלחנען געגרייט פאַר
אַ געזעלשאַפּטלעכן פאַך ,און ער איז טאַקע אין דער ערששטער
צייט געוועזן אַ סעקרעטאַר אין אַלערלײ געזעלשאַפט ,און עס
האָט אים אַפילו געצויגן צו פּאַליטיק אויך  --פּאַליטיק ממע'
און ער האָט פאַרנומען אַן אַקטיווע שטעלונג אין דער דאָזיקער
פאָלקס-פּאַרטיי  --אלחנן .נאָר סוף כל סוף האָט זיך אויך אלחנן
צוגעשלאָגן צו אַ שטענדיקן פועוןאַרשטאַט און איז שוין ביי דעם
געבליבן .און די איראָניע האָט געװאָלט ,אַז דאָס זאָל זיין די
סאַמע סענסאַציאָנעלסטע צייטונג אין וואַרעזעווער יידישן קוואַר-
טאַל ,אַ צייטונג מיט אַ ריט ,שרייענדיק קעפל ,יאונזער עקס-
פּרעסי... .אינמיטן דער כאָפּטע פון רעפּאָרטערן ,װאָס טאָמער
האָט איינער אױסגעטואַכט אַ דרײגאָרנדיקן ליגנט ,האָט זיין
חבר באַלד פאַרפאַסט אַ זיבן גאָרנדיקן און דער דריטער אַ
װאָלקן-קראַצער-ליגנט ,האָט זיך אַרומגעדרײט אלחנן צייטלין
מיט זיין גאַנצן יחוס און זיין גאַנצן סטאַזש פון לערנען און
קענען .אַ רויטלעך-בלאַנדער ,אַ גוטמוטיקער ,און דאָס גאַנצע
וועזן האָט אַקצענטירט זיין וועלטלעכקייט .גענוג רעליגיע און
מיסטיק אין דער צייטלין-משפּחה .ער פלעגט שרייבן וועגן טעאַ-
טער אין ואַרשע ,איז אַלעמאָל פול געוועזן מיט אַקטיאָרן פון
אַלע יידישע לענדער .און אַקטיאָרן האָבן ליב צו חנפענען ,אַק-
טריסעס אוודאי ,און טאָמער פלעגט אלחנן אַריינקומען אין
קלוב  --באַלד אַ קראַנץ פאוַןקטריסעס אַרום אים  --למען השם
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ער זאָל נישט פאַרגעסן אַ נאָטיץ ,אַ רעצענזיע ,גלאַט אַ דערמאָן 
בי אַ געלעגנהייט ,אַ יובִילֵיי,

נאָר שטילערהייט האָט ער גאָר געשריבן לידער און גוטע,
איינדרוקספולע לידער".
אין נאָכװאָרט צו צ'.ס בוך ,אין אַ ליטעראָרישער שטוב" כאַ-
ראַקטעריזירט

אים אַזױ זיין ברודער

אהרן:

,הויך-וואוקסיק ,ברייט-פּלייציק ,מיט אַ טשופּרינע קאַשטאַן-
ַמאָל
א-
האָר ,און אויף די בלויע מילדע קורצזיכטיקע אױגן -
פענסנע ,אַמאָל האָרן-ברילן.
ענערגישער טראָט .דער בליק פון הינטער די ברילן --
גוטמוטיק ,אָבער שאַרף ,דורכנעמענדיק ,לעבנס-קלוג,
פון קינדווייז אָן  --אַ זינגעדיקער,
דער קליינער פלעגט אויסזינגען אַלע אָריעס פון אָפּערעס,
אַלע פאָלקס-לידער ,װאָס עֶר האָט געקענט ,אַלע חסידיששע ני-
גונים ,װאָס ער האָט געהערט .אָן געזאַנג איז ער נישט געגאַנגען
צום טיש עסן.
.זינגענדיק ,ענדיקט

ער גימנאָזיע .זינגענדיק

נעמט

ער זיך

צו דער פעדער .ניין ,צון דער פעדער האָט ער זיך פריער נאָך
גענומען ,אַ סך פריער .כיגעדענק זיינע געגראַמטע פּאַראָדיעס --
שאַרפזיניק,

דרייסט,

גוטע

שפּראַך ,פיינע

ווערסיפיקאַציע.

.אלחטן װערט איינער פון די בעסטע פאַך-זשורנאַליסטן
אין װאַרשע ..אלחננס דרייצען יאָר אַרבעט אין ,אונזער עקס-
פרעס" זיינען נישט בלויז גוטע זשורנאַליסטישע פאַכמענישקייט.
סיאיז קולטור-אַרבעט :דינאַמישע טעמפּעראַמענטפולע פּובליי
ציסטיק ,װאָס האָט רעאַגירט שׂאַרף און קלאָר אױף די לעצטע

דרייצען יאָר יידיש לעבן אין פױלן ,קאַנסטרוקטיוע טעאַטער-
קריטיק ,אָפּרוף אויף אַ בוך ,אָפּשאַצונג פון אַ שרייבער -- ,און
אַלץ מיט ברען ,מיט באַציונג ,מיט אימפעט ,מיט אַלע חושים.
.די יאָרן גײען  --און איבער פּױלן ,איבער דער ועלט,
הױערט דער שאָטן פון דעם נאָענט ,אַלץ נענטערן געשיכט-
לעכן שטורעם .אלחננס טראָט איז אַלץ נאָך זיכער ,אָבער די
אויגן זיינען אומעטיק .די טשופּרינע האָט פאַרלאָרן איר יונגע
אַרויסרופערישע דרייסטקייט .עס פּייניקט אַ צוקער-קראַנקייט,
דאָס ,ביכעלע לידער" לאָזט זיך אויס מיט אַ ליד זייער אַן אומ"
היימלעכעס ,זייער אַ טרויעריקעס, .טויט" הייסט דאָס ליך.
.אָס וועט זיין מיט דקיינדער,
װ
קינדער? װאָס װעט זין מיט דעס

אַזעלכע טײערע האַרציקע
עלטערן ,מיט דודן ,װאָט

איז פון קינדוויז -אויף אַ מאָלער ,און מאָלט אַלץ שוענער,
אַלץ רייפער? (האָרט פאָרן קריג האָט דער ינגעטשקער דוך
אויסגעששטעלט אַרום צװאַנציק בילדער; פּאָרטרעט ,לאַנדשאַפט,
גראַפיק) ,און װאָס וועט זיין מיט דעס קליינעם לוסטיקן אַדאַם?
װאָס וועט בכלל זיין .וואוהין גייט דאָס אַלץ? וואוהין?".
מאַרק טורקאָוו שרייבט:

,צו דער כאַראַקטעריסטיק פון אלחנן צייטלינס פּערזענלעכ-
קייט געהערט נישט בליז דער גיײיסטיקער צענטער פון זיין פאַ"
טערס לײטעראַרישער שטוב אױיף שליזקע גאַס  ,06נאָר אויך זיין
אייגענע פּאַמיליען-סביבה ,זיין אייגענע היים ,ואָס האָט זיך
געפונען טאַקע אויף דער זעלבער גאַס ,אָבער מצד צום שטאָט-
צענטער :שליזקע נומער  .8אַ באַשײדענע ,אָבֶער אַ וואַרעמע

הײים און אַ האַרציקע סבִיבה/ .
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לעקסיקאַן

פֿון

טעאַטעור

יידישן

טיט

זזין פרוי ,רעניאַָ קירשברוין ,פון חסידישן יחום ,װאָס איז
יונג געװאָרן אַ יתומה ,אין דערצױגן געװאָרן אונטער דער
אויפזיכט פון איר עלטערן ברודער ,דעם פּאָפּולערן אגודה-
פירער ,פּאָרזיצער פן װאַרשעווער קהלה-ראַט ,סייס-דעפוטאַט
און לאַנגיאָריקער ראַטמאַן פון דער פױלישער הױפּט שטאָט
רי אליהו קירשברוץ-. .יונג און עלעגאַנט ,שטיל או באַשײדן
באַהאַוונט אין דער וועלט-ליטעראַטור ,האָט די האַרציקע רעניאַ
באַגלײיט איר מאָן ביז זיין לעצטן וועג .איר אַליין איז ניעט
באַשערט געווען צו געפינען קיין אייביקע רה וייל צזאַמען מיט
מיליאָנען איז זי אומגעקומען אין די קאַלך-אויוונם פון טרע-
בלינקע.
צוױי קינדער האָבן זיי געהאַט ,צוױי שיינע געזונטע בחורים,
דוד או אַדאַם .די ידיעות ,וואָס אלחננס עלטערע ברודער ,דער
דיכטער אהרן צייטלין ,האָט צונויפגעזאַמלט וועגן זיין טראַגיש *

אומגעקומענער פאַמיליע ,זיינען אַזױ פאַנטאַסטיש ,אַז זי דאָרפן
פאַרנאָטירט װוערן אין דער פאָרם ,וי זי זיינען באַקומען גע-
װאָרן .אפשר וועט זיך אָפּגעפינען אַן עדות פון דער טראַגישער
עפאָכע .װואָס װעט גענוער שילדערן ,װאָס װועט בײטראָגן מער
פרטיס צו פאַראייביקן דאָס אין דער מאַרטירער-געשיכטע פון
דעס פוילישן יידנטום.
ווען רעניאַ צייטלין האָט זיך ,עטלעכע װאָכן נאָכן טוט פון
איר מאַן ,געפונען מיט אירע קינדער אין דעם פול-געפּאַקטן
פראַכט וואַגאָן אויפן וועג קיין טרעבלינקע ,ווען זי האָט דער-
פילט מיט איר מוטערלעכן אינסטינקט ,אַז דאָס איז שוין דער
לעצטער וועג זײיערער ,האָט זי געטראַכט וי אַזױ צו ראַטעװען
כאָטש די צוי יונגע קינדער .אין אַ פראָסטיקער נאַכט פו
יאַנואַר  2491האָט זי ,אינמיטן פאָרן ,אַרױסגעשטופט דורכן
פענצטערל פון װאַגאָ ,דעס יינגערן זון  --אַדאַש ,וועלכער איז
דעמאָלט קראַנק געווען .פון דעם מאָמענט אָן איז יעדער שפור
נאָך אים פאַרשוואונדן .זיין גורל איז פאַרבליבן אומבאַקאָנט,
כאָטש עס איז זיך לייכט פּאַרצושטעלן..
אַ טראַגישע עפּאָפּעע האָט דורכגעמאַכט דער עלטערער זע
 -דוד .אויך ער איז אַרױסגעשפּרונגען ביינאַכט פון פּאָרנדיקןצוג .ער איז געפאַלן אויפן פּוכיקן שניי ,און ווען דער צוג ,װאָס
האָט געפירט טױזנטער יידן צום טױט ,איז שין פאַרביי ,האָט
ער זיך געלאָזט לויפן וואוהין די אויגן טראָגן .אַן אוקראַינישע
װאַך האָט דערהערט טריט ,געשאָסן און אים פאַרוואונדערט אין
פוס .דוד האָט זיך אָבער נישט פאַרלאָר .מיט דער קױל אין
פוס איז ער ,מיטן לעצטן אָטעט פון זיין נשומה ,וייטער געלאָפן.
פאַרטאָגס איז ער אָנגעקומען אין אַ דאָרף און געבעטן אַ פויער,
אַז ער זאָל אים ראַטעווען .דער פּױער האָט אים אַריינגעלאָזט
אין זיין כאַטע ,צוגענומען ביי אים דאָס געלט ,װאָס ער האָט
געהאַט ביי זיך ,אַראָפּגעצױגן די שיך ,פאַרשפּאַרט אין אַ קע-

פאַרנעמען פיל אינטעליגענטן ,מענטשן מיט אַקאַדעמישער ביל-
דונג .סיאיז געווען אין די טעג ווען עס האָט זיך שוין געגרייט
דער געטאָ-אויפשטאַנד .דוד צייטלין האָט גענומען אַן אַקטיון
אַנטייל אין דעם אויפשטאַנד .געכאַפּט דורך די נאַציס ,איז ער
צװאַמען מיט אַ גאַנצער גרופע פּאַרשיקט געװאָרן אין דעם
לאָגער קיין בודזין ,וואו ער אי אָפּגעווען  31חדשים ביי עווע-
רער אַרבעט און אונטער דער ששטענדיקער טויט-געפאַר .ווען
עס האָט זיך אָנגעהױבן די מפלה פון דער נאַצישער מיליטער-
מאַכט ,און דייטשלאַנד האָט זיך גענייטיקט אין אַרבעטער ,האָט
זיך זוד צייטלין געפונען צווישן די ,װאָס זיינען געשיקט גע-
װאָרן קיין דייטשלאַנד אין די פּאַרשיידענע שקלאַפן לאַגערן
ביז סוף יולי  5491האָט דוד צייטלין געלעבט .ער איז געשטאָרבן
דעם 72טן יולי פון פריער-דערהאַלטענע וואונדן און פון גאַ-
לאָפּ-שװוינדזוכט נאָכדעם װי די רוסן זיינען אַרײן אין נאוטינג,
אַ דאָרף נעבן מינכען דאָרט איז דוד צייטלין געקומען צו קבו-
רה שוין אונטער דער אַקופּאַציע פון דער סאָוויעטישער אַרמײ.
דאָס זיינען אָבער נישט מער וי אַ פּאַר נאָטיצן וועגן דעם
העראָישן דוד צייטלין .עס װאָלט געווען אַן עולה צו פּאַרשװוייגן,
אַז מיט זיין טראַגישן טױט איז אומגעקומען נישט בלױז אַ יונ-
גער יידישער העלד ,נאָר אויך אַ גרויסער קינסטלערישער טאַ-
לענט ,סיי אַלס מאָלער ,סיי אַלס דיכטער .אױיך אין דער הינ-
זיכט איז ער געווען אַ יורש פון דער גרויסער צייטלין -טראַדי-
ציע .שױן אַלס קליין קינד האָט דוד צייטלין אַרױסגעוויזן אַ
שטאַרקע באַגאַבונג אין דער מאָלערײי .ער פלעגט מיט זיינע
עלטערן באַזוכן די קונסט -אויסשטעלתנגע ,זיך אינטערעסירן
מיט דער שאַפונג פון באַרימטע מאָלער און אַלין געמאָלן ביל-
דער ,װאָס האָבן באַשטעטיקט די השערות ,אַז דוד צייטלין וועט
אויסוואַקסן אַ גרויסער מאָלער- .
אָבער אין געטאָ האָט דער יונגער צייטלין אַ בליץ געטאָן
אויך אַלס דיכטער .רחל אױערבאַך ,די לעבן-געבליבענע יידישע
שרייבערין פון װואַרשעווער געטאָ ,האַט געלייענט זיינע לידער
און זאָגט עדות ,אַז דוד צייטלין האָט אַרױסגעװיזן אַ וואונדער-
לעכן לירישן טאַלענט .דאָס זעלביקע באַשטעטיקן אַנדערע עדות,
װאָס האָבן מיטגעלעבט מיט דוך צייטלינען אין פאַרשיידענע
לאַגערן..
זייענדיק אַקטיוֹ אין דֶער אונטערערדישער באַוועגונג,
ער אויך רעדאַקטירט נישט-לעגאַלע צייטונגען ,געשריבן
רופן ,וװואָס האָבן אויפגעפאָדערט צום קאַמף און זיך בכלל
געצייכנט מיט זיין אַלזײיטיקער טעטיקײיט אין דעם קאַמף
דער נאַצישער באַרבאַריע".

האָט
אויפ-
אויס"
קעגן

ש .ע .פון זלמן זילבערצווייג,

נוערל און אַװעק מסרן אין דער געשטאַפּאַ .דוד האָט ,ווייזט אויט,

; .רייוען , --לעקסיקאָן פון דער ידישער ליטעראַטור" ,װילנע,9291 ,

דערפילט זיין גור? ,און וי אַן אמתער העלד אויפגעבראַכן די
טיר פון פוערישן קעמערל .אַ באָרװעסער און מ |יט אַ פּאַך-
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קדהדושיסם-באַנר

קאַציונע ,אַלטער (שלום)
{געב 13 .מיי  -- 5881אומגעבראַכט געװאָרן דורך פאַשיסטן|
געבוירן  12מיי  5881אין ווילנע ,פּױו"
ליש-ליטע ,אין אַ פאַראָרעמטער אַרבעטער-
משפּחה ,פאָטער (אַ זון פון אַ שמיד)  --אַ

מולער .די מוטער  --אַ שניידערין .באַקו-
מען אַ גאַנץ שװאַכע יידישע דערציונג ביי
עטלעכע מלמדים און ניט קיין בע"
סערע אַלגעמײנע בילדונג אין דער רוסיש"
יידישער אָנפאַנג-שול פון פּאַס ,האָט ער
אָבער ,פון קינדווייז אָן ,אַ סך געלייענט.
נאָכן פאָטערס טויט ,האָט עֶר ,אין עלטער
.
פון  41יאָר ,איבערגעריסן זיין אָפיציעלע בילדונג ,און אַ דאַנק
זיינעם אַ פעטער ,וועלכער האָט בכלל געהאַט אויף אים אַ השפּעה.
זיך אויסגעלערנט דאָס פאַך פון פאָטאָגראַפיע ,װאָס איז געבליבן
זיין הויפּט-פּרנסה אויף ווייטער.
לעבנדיק שפּעטער אין יעקאַטערינאָסלאַוו אין אַ רוסיפיצירטער
סביבה ,האָט ק .געמאַכט זיינע ערשטע ליטעראַרישע שריט אין
רוסיש און אין { 9091לויט זיין אױטאָביאָגראַפיע  --אין )8091
זיך גענומען דרוקן אין ,יעוורעיסקי מיר" אונטער ש .אַניסקיס
רעדאַקציע .צו יענער צייט  --וי זלמן רייזען שרייבט  --זיינען
אים צופעליק געקומען אין דער האַנט אַרײן פּרצס וערק ,וועלכע
האָבן אויף אים געמאַכט אַ גרויסן רושם און אים איבערצייגט,

אַז אַ ייד דאַרף שרייבן יידיש .ער איז אַװעק {לויט דער אױטאָביאָ-

גראַפיע  }0191 --קיין װאַרשע ,האָט זיך באַקענט מיט פּרצן און
אונטער זיינע אָנווייזונגען גענומען אָפּפרישן אין זכרון זיין ווילנער
ביסל יידישקייט .אין זיין אױטאָביאָגראַפיע שרייבט ק, .געלערנט
זיך ביי פּרצן שרייבן יידיש .געלערנט זיך סיסטעמאַטיש .די סים-
טעם? איך האָב געשריבן און פּרץ האָט געמעקט .איבער צויי
יאָר צייט ,װאָך אין װאָך כמעט".
ק .דעביוטירט אין יידיש מיט זכרונות וועגן פּרצן נאָך זיין טויט
(אין פּרץ-בוך פון דער יידישע וועלט".)5191 ,5*4 ,
זיין ערשטע בעלעטריסטישע
פּאָעמע ,דער גייסט דער מלך"
קיעוו ,)8191 ,1 .װאָס איז 9191
אַן אויסצוג איז איבערגעדרוקט
(וואַרשע,)1591 ,
בעל-מחשבות

זאַך איז געווען די דראַמאַטישע
(פראַגמענט אין זמ'ב  אייגענס",
אַרױס אין בוך-פאָרם אין װאַרשע.
אין זיינע ,געקליבענע שריפטן"
|

האָט זיך וועגן דעם װערק אַזױ אָפּגערופן:

;די מאָטיוון זיינען ניט אַזױ אָריגינעל ,װוי מײיסטערהאַפט
אויסגעפירט .א .ק .איז געווען דער ,װאָס האָט יאָרנלאַיֵג גע-
לעבט מיט ליבשאַפט און איבערגעבנקייט אין שאָטן כון י .ל.
פּרץ ,און גרױס איז אויך דער פרצישער איינפלוס איף אים.
מען מעג אױיף אים זאָגן ,אַז ער איז דער ערשטער פון פרצס
שולע ...נאָר ק .האָט שטאַרק געמייסטערט זיין שפּראַך און האָט
דערגרייכט אַזױנע עזינקייטן ,ואָס שטעלן אים עאין אַוועק וי
אַ פּאָעט פאַר זיך .חוץ דעם האָט ק .אױיסער דעם פרצישן אייו-
פלוס ,נאָך זיין אייגנס  --אַ פיין געפיל פאַר פאַרבן און פאַרבן
איבערגענוג ,מיט װאָס פרץ האָט זיך כלל ניט אויסגעצייכנט .אין
קין שטעקט אַ תלמיד פון פּרצן אַן אויג פון אַ מאָלער און עפּעס
אַ מיסטיש געפיל ,װאָס האָט אָבער אויך אַ ניצון פֿון פּויליש-
קאַטױלישן וי ביי אַלע פּויליע-יידישע שרייבערא' .

אין  0291איז אין' װאַרשע דערשינען ק'.ס דראַמאַטישע פּאָעמע
/
פּ,ראָמעטעאוס" .וועגן דעם שרייבט ד"ר מ .וייכערט+
;;אַ לענגערן אָטעם ,אַ ברייטערן פאַרנעם ,געשטאַלטן פון
שאַרפערע ,בולטערע קאָנטורן פּאַרמאָגט קאַציזנעס יפּראָמעטע-
אוסי .וי אין (בראָדערזאָנס) 'יתחית המתיםי דריט זיך דאָ
אַלץ אַרום דער אידיי פון אויסלייזונג .ווי דאָרט פאַלט אויך דאָ
דאָס לעצטע ואָרט פון פרויען-מיל .די יונגע פרױ יאָ ,װאָס
האָט אין חלום אַ גאָט איר ליבע געשענקט ,און די מוטער מרים,
װאָס האָט אַ גאָט דאָס לעבן געשענקט ,זאָגן אָ ,יאַז סיאיז רייף
די שעה ,געקומען איז די צייטי ,ידי נאַכט ועט אויף דער וועלט
אַ נס געשען.

אָבער נישט די גאולה גופא זעען מיר אין יפּראָמעטעאוס',
נאָר איין מאָמענט אין דעם פּראָצעס פון אויסלייזונג ,איין פּאַזע
אין קאַמף צווישן די דרי געטער ,די דריי סימבאָלן פון דער
 מענטשלעכער אויסלייזונג :קריסטוס ,דער צווישן פאַרברעכערגעקרייציקטער גאָט פון ליבע ,פּראָמעטעאוס ,דער גאָט פון
גלייכקייט ,װאָס האָט זיך נאָר װאָס אָפּגעריסן פון זיינע קייטן
און גייט מיט פלאַם און האַמער היילן די ראשיעןות-פאַרזונקענעוועלט ,און דער שטן  --דער שפּעטער און פאַרפירער און אין
אמתן דער גאָט פון אינדיווידועלער פרייהייט; צויי האָבן גע-
בלוטיקט ,דעםס דריטן װאַרט דערזעלבער גורל ,און אין דער
נאַכט ,וואָס דויערט פון דער קרייציקונג ביז דער אויסלייזונג ---
אין דער דאָזיקער כישוף-נאַכט ,באַגעגענען זיך די דריי געטער
אויף דער גלגלתא און גיבן אָפּ פאַר זיך און פאַר דער וועלט דין
|
וחשבון פון זייער שליחות.
אַ טיפע אידיי ,אַ גרױסער פאַרנעם! אָבער דער איינזרוק,
װאָס באַקומט זיך פונם גאַנצן ,איז וייט נישט איבערצייגנדיק.
נישט ווייל די טענדענץ פאַרטונקלט ערטערוייז די אידיי ,נישט
ווייל דער אינערלעכער צוזאַמענבונד פון דעם הויפּט-טײל מיט
דעם שטימונגפולן פאָרשפיל איז נישט קלאָר גענוג ,נישט וויל
דער אויסקלאַנג פון דער פּאָעמע איז /מאַט און די געשטאַלט פון
דער יונג-פרוי יאָ איז צום סוף אָן אַ שום אינערלעכער נויט"
ווענדיקייט איבערגענומען געװאָרן פון עסכילאָס יפּראָמעטעאיסי.
נאָר דערפאַר ווייל די שפּראַך  --דעם דיכטערס אינסטרומענט און
מוזיק צוגלייך  --קלינגט נישט מיט די סאַמע טיפסטע ,סאַמע
האַרציקסטע ,סאַמע איידלסטע טענער .זי איז ברייט ,פאַרשווענדע-
ריש ,צעגאָסן ,וואו זי דאַרף זיין טיף ,קנאַפּ און קאַרג .זי קוואַלט
אָנשטאָט צו האַמערן ,זי רעדט אָנשטאָט צו שטורמען

די אונטערשטע שורה? דער וועג פון די יונגע?  --כאַאָם.
אָבער נישט דער כאַאָס ,װאָס פאַרשלינגט און פאַרטרינקט אֵלץ,
נאָר יענער כאַאָס פון וועלכן די הימלען שפּאַלטן זיך ,דאָס ליכט
טיילט זיך אויס און די וועלט ווערט ניי געשאַפן .דער כאַאָס פון

וועלכן דער קאָסמאָס וועט געבוירן װוערןײ.
יצחק טורקאָוויגרודבערג שרייבט:

ָזיקע ששמיעה (אַז ק .אַליין איז אַ דיכטער) האָט
. .,ד.אדי
זיך באַשטעטיקט ערשט נאָך פרצס טיט ,ווען ער איז דערשינען
גלייכצייטיק אַלס דיכטער און דראַמאַטורג מיט זיינע דראַמאַטישע
פּאָעמעס ידער גײיסט דער מלדי און יפּראָמעטעאוס .דראַמאַ-
טורגיע איז עס טאַקע געווען בלויז טעאָרעטיש; אַלס פּאָענעם
איז עס געווען פאַרפּלאָנטערט אין זוכענישן און פונאַנדערגעבלאָזן
לאַגער-ליטעראַטור .זעלטן װער האָט זיך געקאָנט גובר זיין

יי

2587

2588

לעסמיטאַן

יידישן

פֿון

און איבערלייענען דעם געשװואָלענעם ידער גייסט דער מלדי ביזן

סוף".
אין  0291דערשיינט אויך אין ,ווייטער-בוך" אַ פראַגמענט
,מתים-טאַנץ? פון ק'.ס דראַמאַטישער פּאָעמע ,דער טורעם פון
בבל".

ווייטערדיקע

פראַגמענטן זיינען געדרוקט

אין ,די

תיבה"

,אָלקסצייטונג".
ד,אָס לעבן", ,רינגען" און פ

דעם

דריטן אָקט.

אין אָט דער

אויפגעפירט געװואָרן נאיר פון ל .קאַדיסאַן ,דעם  92נאָוועמבער
 1אין ואַרעזעװוער יעליזעוסי-טעאַטער) צום ערשטן יאָרצײיט
נאָך אַניסקין פון דער יווילנער טרופּעי ,אָבער אַראָפּגעריסן גע-
װאָרן פון דער יידישער פרעסע ,און ערשט וען די זראַמע
האָט שטאַרק אויסגענומען אױף דער פּוילישער בינע (אויפגע-
פירט געװאָרן אין יולי  5291אין לעמבערג איר פון קאַראָל
אַדווענטאָויטש) ,איז זי ווידער אַרין אין דעם רעפּערטואַר פון
די ערנסטערע יידישע טרופעס אין אַלע לענדער .נדעם  9דע-
צעמבער  4291איז יטאָג און נאַכטי אויפגעפירט געװאָרן אין ניו-
יאָרק דורך דער טעאַטער-טרופע יאונדזער טעאַטער' איר פון
עגאַן ברעכער .די פּיעסע איז באַאַרבעט געװואָרן פון דוֹר פּינסקי
און מענדל עלקין ,וועלכער האָט צוגעשריבן צו איר אַ גאַנצן
אייגענעם אַקט .אַ דייטשע איבערזעצונג און באַאַרבעטונג אינ
ידי פּעסטי איז איך געמאַכט געװאָרן פון אַרנאַ נאַדעל ,אָבער
ניט אויפגעפירט געװאָרף".
|
א .מאָרעווסקי שרייבט:
;צום יאָרצײט פון אַנסקיס טויט האָט מען אױפּגעפירט ,טאָג
און נאַכטײ  . . .אונדזערע געמיטער זיינען נאָך נישט אױיסגע-
היילט פון אונדזער אומגעריכטן פאַרלוסט .טױיזנטער און טױזנ-
טער וואַרשעווער יידן געדענקען נאָך די לױיה ,דעס פּריעוּן קבר
ביים אוהל פּרץ; מאַסן זינגען דעם ,רבינס ניגוןי פון דער פאָר-
שטעלונג |פון  דיבוקײ| ,װאָס איז פאַר יעדן ייד אַ תפילה ,אַ
ליטורגיע .אַ קדושה .אָבער די לייטונג פון דער ;טרופּע" ציט
פון דעם גאַנצן ענין אַרױס אין איינציקן באַשלוס ,דהיינ;
היות צו אַנסקיס ששלושים איז געלונגען צו אַרגאַניזירן" אַזאַ
דערפאַלג ,װאָלט דאָך געווען אַן אומזין נישט אויסצונוצן די
דאַטע פון אַנסקיס יאָרצייט .גערעדט און געטאָף דעם; ..חילוק"
צווישן דעם ,װאָס פאַראַיאָרן איז געווען און װואָס איצט איז פאַ-
ראַן ,װעלן מיר דאָ נישט פרואוון ברייט און אויספירלעך מאָלן
פאַרן לייענער .מיר װעלן אױף דעם אָרט אױך נישט מרבה
ברברים זיין וועגן דעם ,אַז אלתר קאַציזנע איז אַ רייך און נישט
אָפּגעשאַצט בלאַט אין דער יידישער דראַמאַטורגיע; אַז אין דעם
בלאַט זיינען פאָראַן נישׂט וייניק אָטעמצוגן פון דעם ,וֹאָס
שרייבט די שורות.
דאָ מוז נאָר קורץ געזאָגט ווערן ,אַז אלתר קאַציזנע ,עליו
השלום ,פלעגט האָבן די מידה צו זען פאַר זיך אַ פּינטל ,אַ ציל,
און שטרעבן צו דעם פינטל ,האָבנדיק פּאַרלאָרן יעדן עזפור
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יפון געפיל סיי פּאַר דעם ,װאָס ליגט אויפן וועג אַדער ביי דער
זייט ...וויפל אין דעם איז אין דעם שטיק פון וועלכן אַנסקי האָט
אָנגעשריבן אַ טייל און קאַציזנע האָט צוגעשריבן דעם סוף ,גע-
בליבן ,אַנסקײ? דאָ ליגט דער עווערפונקט פון גאַנצן  אויפטו".
דער תמצית

|

|
זלמן רייזען שרייבט:
יאינטים פּאַרבונדן מיט אַניסקין ביז די לעצטע טעג פון
זיין לעבן און איינער פון די אַָפּוטרופּסים פון אַניסקיט ליטע-
ראַרישער ירושׂה ,בילדנדיק צװאַמען מיט יצחק גריובוימן און
ד"ר צ .שאַבאַדן די עקזעקוטיווע פון דעם אַניסקי קאָמיטעט ,ואָס
גיט ציאַ אַרױס אַלע אַניסקיס ווערק ,האָט ק .פּטרענדיקט די
דראַמע אַניסקיס יטאָג און נאַכטי ,רעסטאַוורירנדיק פון אַניסקיס
אָנגעוואָרפענע פראַגמענטאַרישע נאָטיצן די ערע:טע צויי אַקטן,
אַריײינשטעלנדיק די דערגאַנצנדיקע סצענעס אוֹן צושרייבנדיק
פאָרם איז 'טאָג און נאַכט'

טעאַטער

איז געווען מסחר!

אָבער די מאַסן האָבן זיך אויף

דער ,סענסאַציע" נישט געלאָזט פאַרפּיר; דער ספּעקטאַקל האָט
געהאַט אַ דורכפאַל".

א .מאָרעווסקי דערציילט אין זיינע זכרונות:
,מען האָט געדרוקט אַנסקיס געזאַמלטע ווערק .דער רעדאַק-
טאָר איז געווען אַלטער קאַציזזע .ביי מיר ליגט ער היום דער
ערשטער דרוק-בויגן ,וועלכן אַלטער האָט מיר אַוועקגעשאָנקען
מען איז צוגעטראָטן צום דריטן באַנד :דראַמען .דערציילט מיר

אַלטער ,אַז {דער רעזשׂיסער דודן} הערמאַן איז געקומען פאָ-
דער אַז ;דער דיבוק" זאָל ווערן געדרוקט אין דריי אַקפן
ווועדליק הערמאַנס רעזשי| -- .אַנסקי האָט דאָך אָנגעשריבן
אין פיר  --גלאָצט אַלטער די אויגן אויפן ,גרויסמייסטער".
 -װאָס מיר אַנסקי וואָס דרייט איר א קאָפּ מיט אייעראַנסקין? די גאַנצע וועלט קען מיין ,דיבוק" ,נישט אַנסקיס..
האָב איך אַװעקגעלײגט מיין רעכטע האַנט אויפן טישש און
געזאָגט צו אַלטערף  --זאָל אָט די האַנט ווערן אָפּגעדאַרט אויב
מיין פוס װועט באַטרעטן די בינע אין דרײיאַקטיקן דיבוק".
דאָס איז געווען דער אָנהײיב פון סוף אין מיין אָנגעהעריקייט
צו דער ווילנער טרופּע".ײ
און וועגן פּלאַן צו מאַכן אין בערלין אַ פילם פון 'דיבוק" לוט
ק'.ס סצענאַריע ,גיט איבער

מאָרעווסקי:

,צום אומגליק האָט דער באַרימטער פילם-רעזששיסער ערנסט
לוביטש ,האָבנדיק איבערגעלייענט קאַציזנעס מאַנוסקריפּט ,קורץ
און שאַרף מיר געמאָלדן ,אַז וועגן דעם מאַנוסקריפט קאָן קיין
ריד נישט זין .מענטשן ,וועלכע האָבן געזעען די פּאָרשטעלננג
אין וואַרשע ,האָבן אים פֿאַרזיכערט ,אַז עס קאָן זיין אַ פילם פון
הויכער קואַליטעט .ער יל גערן גלײבן ,אָבער ..אַליין זעט
ער גאָרנישט".
,אָג און נאַכט" שרייבט
וועגן ק'.ס פאַרענדיקן אַניסקיס פּיעסע ט
ד"ר מ .ווייכערט;

יאַ גראַנדיעזער איינפאַל ,דראַמאַטיש ביז גאָר .די הויפט-
פיגור  --אַ רבי ,די איינציקע דראַמאַטישע געשטאַלט אין פאָר-
גאַנגענעםס יידישן לעבן .טױזנטפאַך געבונדן און אָן אַן ערך
פריי .דער האַר און באָפעלער פון צענדליקער טױזנטער און
זיײיער לעצטער קנעכט ,זייער מליץ-יושר ,דער היטער פון זײי-
ערע נעומות .דער טרעגער פון דער דינאַסטישער אידיי ,וואָס מח
ליבן און ליידן ,העלפן און דינען אַ גאַנץ פאָלק .זיין האַרץ
דורכגעזאַפּט מיטן צער פון כלל ישראל און זיינע אוגן געוועו-
דעט צו די ליכטיקע אבות אין הימל .נאָר פּלוצלינג הייבט זיך
אָן זיין וועלט צו װאַקלען אין אירע יסודות .דער עולם פאַר"
לירט דעס צוטרױי צו אים .די קייט ,װואָס פּאַרבינדט אים מיט
די אבות און דינט אים אין עװוערע שעהן פאַר אַן אָנהאַלט,
ער ווערט
ווערט אין זיין באַוואוסטזײין ברוטאַל איבערגעריסן.
פריי ,אומגעבונדן ,הפקר .זינע חושים  --דאָס גאַנצע לעבן
געבוודן  --רייסן פון זיך מיט אַמאָל די פּענטעס און צעשפּילן
זיך ווילד .דער דראַמאַטישער העלד.
די געשטאַלט ,װי דער מחבר האָט זי אין זיינע ליכטיקסטע
מאָמענטן געפילט .געפילט ,.אָבער נישט געשאַפּן אַ גראַנדיעזע
אידיי ,און נישט קיין ברעקל מער װי די טרוקענע אידיי ,ניעזט
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סדושים
פאַרקערפּערט און נישט פאַרגייסטיקט .די געשטאַלטן אַרום רבין
נישט פלייש און בלוט כדי צו לעבן אַן אייגן לעבן און ניע6ט
שאַרף און געשפּענסטיש כדי צו ווירקן וי אױיסשטראַלונגען פון
רבינס מוח .די מחיצה צווישן באַוואוסטזיין און אונטערבאַוואוסט-
זיין ,װואָר און חלום ,טאַט און דמיון ,ט8ג און נאַכט ,פאַרשוואונדן.
אָבער נישט צו אַ העכערער איינהייט ,צו אַקינסטלערישן סינ-
טעז דערהויבן ,נאָר אַראָפּגעדריקט ,פאַרװוישט ,מטושטש .די
שפּראַך ביז גאַר נישט דראַמאַטיש .דער דיאַלאָג ,אַפילו אין די
הויפט סצענעס פון אַ דידנדיקער אומבאַהאָלפנקײט .דער דראַ-
מאַטישער אויפבוי קלאָגנדיק .די טעאַטראַלישע עפעקטן צוד
געטראַכט".
אברהם מאָרעווסקי שרייבט:
ידער דערפּאָלג פון אַניסקיס ווערק (די אויסערגעוױינלעך
סוקסעספולע אויפפירונג פון ידער דיבוקי) האָט אַרױסגערופן (ביי
די יווילנערי) אַ חשק צו מאַכן נאָך אַ פּרואוו ,װאָס זאָל זיין פאַר-
בונדן מיט זיין נאָמען ,אָכער דאָס איז געווען ,אין גרונט-גענו-
מען ,אַ יסוחרישעי קאָמבינאַציע ,און דער אָפּקלאַנג ,װואָס סיהאָט
געהאַט די 'דיבוקי אויפפירונג ,האָט יטאָג און נאַכטי ניט גע-
קאַנט האָבן ,אויך קינסטלעריש איז עס געווען אַ גרויסער ילהב-
דילי .אַלטער קאַציזנעס באַטײטנטיקער דראַמאַטורגישער טאַ-
לענט האָט נאָך ניט געהאַט זיך קריסטאַליזירט .ער האָט אַנט-
װיקלט ריינע סימבאָלן .איף דעםס פאָן פונם רעאַליסטישן
ערשטן אַקט ,וועלכן אַנ-סקי האָט איבערגעלאָזט ,האָט ער אויס-
געברייטערט דעם צוױיטן און זריטן אין אַ סטיל ,װאָס איז
לחלוטין פרעמד דעם גײיסט און דער נאַטור פון אַניסקיס מזע,
פון זיין פאָלקלאָר ,ראָמאַנטיק ,שטייגער ,קאָלאָריט .צו דעם
אַלעם איז אין דער פאָרשטעלונג נאָך צוגעקומען אַן אומגעוויינט-
לעכע מעטאַמאָרפאָזע :די ערשטע פידל האָט געשפּילט ניט די
צענטראַלע פיגור ,נאָר די צוייטע ,ניט ירעב דאָױ ,נאָר זיין
גבאי .אַרום און אַרוס איו דער אויפטו מיט 'יטאָג און נאַכמי
ניט געלונגען .דער וינטער האָט געבראַכט גרױיסע אַנטישת-
גען ,קליינע הכנסות און  --פאַרביטערונג".
אויך נ .קאַנטאָראָוויטש

איז קנאַפּ באַגײסטערט

באַנד
ערשיטערן אים ,אָבעו קיין איינדרוק לאָזט די פיעסע ניט
זיך ניט

עס פילט
איבער.
פון אמתער קונסט".
שרייבנדיק וועגן דער

מיט
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מאָמענט,

װאָס

דאַרפן

אָנוואַרפן

אַ פחד

אויפן

אַנדסקי

2

א דראַמע.

אויפפירונג

פון

,טאָג

און

האָט

טײילן

איבערגעלאָזט
ערשטן

פון

און

בירושה
צוייטן

אַ פראַגמענט
קוים

אַקט.

פון

עטלעכע

בלעטלעך .אַ דראַמאַטישע איזיי .אַרום איר אַ שטיקל דיאַלאָג,
דעם סיפּור חמעשה האָבן געוואוסט פריינט .א .קאַציזנע װאָט
געװואָלט די זאַך פּאַרגאַנצן .אַן עובדא אַ שווערע און אַ געפער-
לעכע ,פון שטענדיק אָ .מען קאָן נישט יצושרייבן צו אַ ווערק
פון אַ צוױיט .אָדער מען גײט אין יענעמס טריט ,דאַן מוז
מען אויסלעשן זיין אייגענעס שרייבערישן יאידי ,אָדער מען
באַנוצט בליז יענעמס אידיי ,דאַן באַשאַפּט מען אַ ניי ווערק און
אַן אייגנס .דאָס ערשטע איז איבער די כחות פון אַ שרייבער.
דאָס צווייטע האָט דאָס מאָל נישט דערלאָזט פּיעטעט צום מחבר,
.
ליבע צום פריינט.
אַליין האָט א .קאַציזנע צו יענער צייט נאָך נישט געהאַט
געשריבן פאַר ?ער בינע .ער האָט דרייסט עקספערימענטירט
אויפן געביט פון דער קורצער דערציילונג (שפּעטערדיקע יאַראַ-
בעסקן) ,ער האָט אָנגעשריבן דריי פּאַעמעס (ידער גייסט דער
מלדךי ,ידער טורעם פון בבלי ,יפּראָמעטעאוסי) .די פּאָעמעס זי-
נעו אין דיאַלאָג פאָרם .דיאַלאָג איז דער פרזדור (קאָרידאָר,
אַריינפיר) צו דראַמע .דאָס פאַרגאַנצן יטאָג און נאַכטי איז גע-
ווען א .קאַציזנעס ערשטער טעאַטראַלישער שריט .ער האָט
קיין סצענישע דערפאַרונג נישט געהאַט ,און קיין העלפער און
רעזשיסער האָט ער אויך נישט געפװען .בעת ידי ווילנערי האָבן
מיט פינף יאָר צוריק די פיעסע געשטעלט ,האָט ער מיט טעאַ-
טראַלישע עפעקטן נישט געקאַרגט .זיינען שטריכן זייטיקע ,דער-
ביייקע ,פּאַרבליבן לווב .פובליקום און קריטיק האָבן זיך
דאָס זייטיקע האָט
דעמאָלט נישט געקאַנט פאַנאַנרערקלײיבן.
פאַרשטעלט דעם עיקר .די טעאַטראַלישע עפעקטן האָבן פאַר
דעקט די דראַמאַטישע אידיי .היינט זיינען די דערביייקייטן
אַרױסגעפאַל .מחבר און רעזשיסער האָבן אױיסגעהאַקט ,ואָט
איז געווען ווילד אָנגעוואַקסן ,האָבן זיך אַנטפּלעקט די הױפּט-
ליניעס ,זיינען בולט געװאָרן די קאָנטורן ,איז קלאָר געװאָרן
די דראַמאַטישע איזיי".

,אָג און נאַכט":
אַרבעטונג פון אַניסקיס ט

צושויער,

לעבעדיקער

נאָכט" ,שטעלט זיך ד"ר מיכאל ווייכערט אָפּ אויף ק'.ס פאַרענדיקן
|
די פּיעסע:

פאַר ק'.ס באַ-

 . . .,די נייע פּרעמיערע פון די יווילנערי ,יטאָג און נאַכטי,
אַפילו נאָכדעם וי זי איז באַאַרבעט און פּאַרענדיקט געװאָרן דורך
א קאַציזנע ,שטעלט מיט זיך פאָר אַ רױיען ,אַבסאָלוט ניט-
אױיסקריסטאַליזירטן און פאָרמלאָזן מאַטעריאַל .עס פעלט אין
איר גאַנצקײט ,בולטקייט און אויך די זאַפטיקײט פון ידבוקי
 -דער אינערלעכער צואַמענבונד און האַרמאָניע פון זיינעבאַזונדערע טיילן.
די הויפט-אידיי פון דער פּיעסע איז דער קאַמף צוישן
יטאָג און נאַכטי ,צוישן גוטט און ששלעכטם ,געטלעכעס און
דעמאָנישעט ,װאָס דאַרף זיך פאַנאַנדערעפּילן אויף אַ טראַגישן
אופן אין דער נשמה פון קריניצער רבי ,אין וועמנס אָדערן עס
פליסט ,צװאַמען מיט יידישע ,אויך קאָזאַקישע בלוט .דידאָזיקע
אידיי ,װאָס קאָן געבן גלענצנדן מאַטעריאַל פאַר אַ טראַגעדיע,
איז אָבער דורך קאַציזנען ניט אַנטװיקלט געװאָרן אויף אַ גע-
העריקן ,דראַמאַטישן אופן און באַקומט ניט אין דער פּיעסע אַן
עכט-קינסטלערישן אויסדרוק.
די גאַנצע האַנדלונג פון יטאָג און נאַכטי איז דורך קאַציזנען
באַלױכטן געואָרן מיט אַ מיסטישן שיין .די פיעסע איז פול

אין איר

פּוילישער

דער

אָטעס

שרייבנדיק וועגן אַ .סאַמבערגס אויפפירונג פון אנ'-סקיס ,טאָג
און נאַכט",

װאָס

געװאָרן

איז פאַרענדיקט

ק ,.שרייבט

דורך

ט.

ביילין:
.ד.ערגענצט
דריטן

דעם

געקאַנט

אין

אַקט

ווערן

פון

דער

די ערשטע
אַלטער

אָנהײב

טראַגעדיע ,ווען ניט קאַציזנע
און אַניסקיס

גענצער

פיל

געפירט

אָבער דאָך נעמט
זיך
י

ניט

גאַנצן

מיט

מהות.

דעס
עס

פוֹן די

יטאָג

און

יידישע

קלאַסישע

זאָל געווען ווערן איר
קאַציזנע

עפעקטן,

זיך-געוועב
פעלט

ערשטע

אפשר

די אויבערהאַנט
מער

צוריי

קאַציזנע,

מיטשעפער.

טעאַטראַלישע

אַקטן
האָט

או

אָנגעשריבן
נאַכטי

האָט

אַפילו

דראַמאַטישע

דער-
אַרין-

סצענעס,

אומנאַטירלעכקייטן,װואָס
פון

מתיקות,

דער

לעגענדע,

גרעסערער

מיט

בינזן
איר

פאָלקלאָריס-

טישער קאָלאָריט און גרויסער אַנסאַמבל-שפּיל ,אין וועלכן מיזאָל
בולטער קאָנען אונטערשטרײיכן די טראַגעדיע פון רי דן ,די
מילאַלטערלעכע התלהבות און געפערלעךווילדן מיסטיציזם פון
2092

לצלסיקאָן פון יידישן
דער פאַנאַטיזירטער מאַסע ,װאָס פּאַרלירט בהדרגהדיק דעם
גלייבן אין איר מנהיג .עס פעלט אױױך אינם לעצטן אַקט דער
אַפּאָטעאָז ,וועלכער זאָל שילדערן די דערלייזונג פון דער מאַסע
בעת איר רבי האָט גענומען אויף זיך דעם פרייוויליקן עונש.
דעם דריטן אַקט האָט קאַציצע בכלל

קאָנסטרױרט

אױף

אַ כאַאַטישן און אומפאַרבינדלעכן אופ .דאָס אַריינפירן פון
דער פרוי (געויס אַ שיינער טעאַטראַלישער עפעקט) איז ניט
אויפן אָרט .די פרױ (זי איז דאָך אַ סימבאָל) װאָלט באַדאַרפט
אַריינקומען נאָכדעס וי חנניה (רי דנס גבאי) ששרייט פון די וי"
טענישן ידער רבי האָט זיך אַרײנגעװאָרפן אין פייערי ,און נאָך
! איר טאַנץ און געזאַנג רופט אויס דער סאַווראַניער רבי ,וועלכער
שטייט די גאַנצע צייט וי אַ געפלעפטער

ביים ארו ;.יברוך דין

אמתי .דאַן אַ מאַסן-סצענע פון אַ פאָלקס-שמחה ,װאָס דאַרף
אױיסדריקן אַ כפרה פאַר די זינך און דאָס ניצול ווערן פו אַ
שוערן עונש .אַזאַ מין אָפּשלוס װאָלט געגעבן אַ מעגלעכקייט
 אַריינפירן .מער כאַראַקטער און פאַרשיידענעם טעאַטראַליטעב-נישן און עפעקטן-שפּיל ,געבויט טאַקע ווידער אַמאָל אויף  --אַ

בונטנפאַרביקער פאָלקלאָריסטישער קאַנווע.
|ין דער קעגנווערטיקער פאָרם איז יטאָג און נאַכטי נאָך ניט
א
פאַרענדיקט .עס מח ערשט קומען דער ריכטיקער דיכטער
און רעזשיסער ,וועלכע וועלן אויסגעפינען פּאַר דעס קאָלאָסאַלן
בנין זיין ריכטיקן דראַמאַטיזירטן וזיקון און ריכטיקע רעזע-+
סערישע אַרכיטעקטאָניק .אַנדסקיס פראַגמענטן פאַרמאָגן אין זיך
| אַלע אייגנשאַפּטן

אום צו שאַפן דעם

בנין פאַר דער

ערשטער

יידישער קלאַסישער טראַגעדיע אין גריכישן אויסדרוק און דער-
שױינען",

,

אין ,גלאָקן" (וװואַרשע )1291 .,האָט ק .אויך אָפּגעדרוקט אין
זייז איבערזעצונג פראַגמענטן פון פערטן בילד פון א .לונאַטשאַר"י
סקיס פּיעסע ,דער מלכס ראַזירער".
דעם  21פעברואַר  5291איז א'ר פון אַברהם מאָרעווסקי אויפ-
ק'ס
צענטראַל"-טעאַטער
געפירט געװאָרן אין װאַרשעװער 

פּיעסע ,דער דוכוס" ,מיט פאָלגנדיקן פּערסאָנאַל:

,ער דוכוס" שטעלט זיך דער
אין דער הקדמה צו זיין פּיעסע ד
מחבר אָפּ וועגן זיין צוגאַנג צו דראַמאַטורגיע ,און שרייבט

צ'אַ:

! ,די דראַמאַטישע פאָרם איז מיר ניט פרעמד .אין דער פאָרט
האָב איך געשריבן ידעם גיײיסט דעם מלדי או יפּראָמעטעאוסי,
װי אויך פאַרעפנטלעכט אייניקע פראַגמענטן פון ידעם טורעם
פון בבלי .דאָס איז אָבער אַלץ טעאַטער אויפן שרייב-טיע,
טעאַטער פאָרן לעזער .צו דער בינע האָב איך געהאַט אַ ווידער
געפיל .איך האָב מיך ניט געקאָנט איינפאַסן אין דעם נוסח פון
אָנגענומענער טעאַטראַלישקײט ,וױיל אַ לאַנגע צייט איז מיר
דאָס טעאַטער פּשוט געווען לאַנגװײיַליק .און ניט מיר אַלײן
די אַלע איבערקערענישן ,װעלכע זיַנען געמאַכט געװאָרן אין
טעאַטער פאַר די לעצטע עטלעכע יאָר ,די אַלע זוכענישן און
רעזשיסערישע דערגרייכונגען ,זי זאָגן עדות ,אַז דאָס טעאַטער
האָט זיך גענייטיקט אין אַ גרינטלעכער אָפּפּריעוונג .מיט מין
איצטיקער אַרבעט ,מיט דעם ידוכוסי בין איך קודם כל אויסן
געווען צו ליזן אַ ריין טעאַטראַלישע אױיפגאַבע :פּאַנאַנדער-
שפּאַרן אָדער אַפּילו איינברעכן די פאַרעלטערטע טעאַטראַלישע
פאָרמען מיט דער הילף פון טעקסט אַליץ און דורך דעם אַרײן-
צוברענגען אַ שטיקל אָפּפּריעוונג ,ווייל איך האָב ניט קיין אמונה
אין דער גאונישער זעלבסטהערשונג פון רעזשיסער ,וואָס איז
גרייט צו מאַכן פון שניי גאָמעלקעס .קודם כל טעקסט -ראָלן
פאַר אַקטיאָרן ,שפּאַנונג ,אומגערעכטיקייט ,אַ שטענדיקער צו-
פלוס פון פרישע געשטאַלטן ,אָן ענדערונג פון טאָן אין טעקסט
גופא  --אַלע מיטלען זיינען געכשרט .זײ ליגן אָבער אין די
הענט פון דעם שריפטשטעלער ,ניט פון רעזששיסער .דער גוטער
רעזשיסער דאַרף קומען און פּאַרבינדן און פאַרבולטן; איז ער אַ
מענטש מיט כאַראַקטער ,װעט זיך דאָס אָפּשטעמפּלען אויף זיין
מיין דילעמע איז אַזאַ :אָדער דער שריפטשטעלער דאַרף

האָבן טעאַטער-בלוט ,אָדער דער רעזשיסער דאַרף אַלין ווערן
שריפטשטעלער .אַנדערש איז דאָס ניט קיין באַנייט טעאַטער,
נאָר אַ ניי מיספאַרשטענדעניש ,צום פאַרלוסט פון דעם אַקס
אַרום וועלכן דאָס טעאַטער דרייט זיך ,צום פּאַרלוסט פון אַק-
טיאָר און פון צושויער.
דערפון איז די גאַנצע אויסערלעכע צעשרויפטקייט פון דעם
טעאַטער-שטיק ידוכוסי .דאָס ,װאָס די ראָליסטן שפּילן אויט
זייערע אייגענע דראַמעס אַזױ וי יעדערער פאַר זיך .דאָס,
װאָס-יעדער ווייטערדיקער אַקט דרינגט ניט אַרױס געלאַסן און
לאָגיש פון דעם פריערדיק ,און אין דער שטימונג שטײט ער

ד,ער דוכוס-פּאָטער" --

אַברהם מאָרעווסקי- ,
,דער יונגער דוכוס" --
יק.ר.עלמאַן.
זיין פריינט"  --מ .פּאַסטאָר.
,דער לץ"  --מ .ראָטמאַן.
דער קאַנאָניקער" --
ד .קײזעראָוויטש.
,דער רב"  --ש .קראַנץ.
,ער הויקער"  --ח .סאַנדלער.
ד
,דער לאָמער"  ---ל .פרידמאַן.
,די :גבאיטע"  --מ .קיזעראָוויטש.

,דער סוחר"  --פּ .קערמאַן.
,אַ מאַגנאַט?  --ל .פרידמאַן.
אַ ריכטער?  --ג .הירשפאַנג.
,דער העראָלד"  --פ .9קערמאַן.
,ער העקער"  --ש .קראַנץ.
ד
,י זקנה"  ---פ .גאַרבאַזש.
ד

אַרבעט.

,ר' משה אַרענדאַר? --
ח .סאַנדלער.
ּ,עסע"  --מ .ראַטמאַן.
פ
,חמהלע" --
נ
קלאַראַ סעגאַלאָוװויטש.
,ר' צדוק?  --י .נאזשיק.
,יאָשקע"  --י .וויינטרויב,
 ,דבורה"  --נאַטאַליאַ ליפּמאַן.

ט עאַ טעד

אין סתירה צום פריערדיקן  --דאָס אַלץ ,צום גוטן אָדער צוט

שלעכטן ,בעט איך צו פאַרשרייבן אויפן חשבון פון מיין טעאָ-
רעטישן צוגאַנג צו דער זאַך .איך האָב זיך צעקריגט מיטן נוסח
און רוף אייך פּאַר בוררים".
די פּיעסע איז שפּעטער זייער אָפט געשפּילט געװאָרן דורך מאָ-
אברהם
 מאָרעװסקיאַלס דער

ידוכוס-פאָטער"

רעווסקין אין אַלע לענדער און שטעט ,וואו ער האָט גאַסטראָלירט,

זי איז אויך אויפגעפירט געװאָרן דורך יאָנאַס טורקאָוו אין ערשטן
סעזאָן פון יידישן דראַמאַטישן טעאַטער איִן קראָקע ,און אין 9391
אין דאַנציג ,דורך הודאָלף זאַסלאַווסקי אין אַרַגֶענְטינֶע .דורך דער
יי
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דושים
ס
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יש

,ווילנער טרופּע" אין רומעניע ,איבער אַלע גרעסערע שטעט פון
פּױלן ,לעטלאַנד און עסטלאַנד און ווין ,דערנאָך דורך יוסף בולאָוו,
אין זיינער אַ באַאַרבעטונג א'נ ,דער גר צדק" מיט דער אַמערי-
קאַנער אָפּטײל פון דער ווילנער .טרופּע" .,און שפּעטער דורך אים
אויפגעפירט געװאָרן אין דער ,שיקאַגער דראַמאַטישער געזעל-
שאַפט" ,און דורך אַ ריי אַנדערע טרופּעס און ליבהאָבער-גרופעס
|
איבער דער וועלט.
זלמן רייזען שרייבט וועגן דער פּיעסע:
אויפגעפירט צוערשט
וועלכער

אין וואַרשע פון -אָברהם מאָרעווסקי,

האָט -געשאַפן אַ פֿרעכטיקע .געשטאַלט

פון דעם

אַלטן

דוכוס ,פאַרוואַנדלנדיקי זי אין אַ .הויפט-פיגור פון דער דראַמע.
אויסנוצנדיק אַלס סזשעט פאַר דעם ידוכוסי די לעגענדע מיטן
ווילנער גר צדק ,האָט ק ... .געגעבן די דראַמע אױיף דעם פאָן
פון די צוױי קעגנגעזעצטע װועלטן ,דמעארַגנאַטיש-פױילישער
און דער געטאָ-יידישער.,און הגם פּסיכאָלאָגיש און קינסטלערישש
ישן'י צגגאַנג
י-ג פױון
לײידט די דראַמע פון שווערע פעלערן -
צו די הויפט-פּראָבלעמען ,פון אַ ניט-איינהייטלעכקייט אין סטיל
קאאוןָ.נסטרוקציע ,האָט זדיאָך באַריַכערט דעם מאָדערנעם
יידישן רעפּערטואַר מיט אַ שטאַרק פאַרביק און טעאַטראַלישווערק".

די פּיעסע איז געדרוקט געװאָרן אין ווילנע אין .6291
דער ערשטער אַקט אאייזבערגעדרוקט געװאָרן אין ק'.ס ,גע-
קליבענע שריפטן" (װאַרשע ,)1591 ,און דער צוייטער אַקט איז
איבערגעדרוקט אין ,א ,גאָלדבערגי אונדזער דראַמאַטורגיע"( ,ניו-
|
יאָרק.)1691 ,
אָבער טראָץ זיין ,אַפֿיקורסישער" באַציונג צום רעזשיסער ,פאַר-
ענדיקט דער מחבר די הקדמה צו זיין פּיִעסע ,וועלכע איז געדרוקט
געװאָרן שוין נאָך דער אויפפירונג:
גצום סוף פון אַלע מיינע באַמערקונגען ,וויל איך נאָך אויס-
דריקן מיץ האַרציקן דאַנק מיין פריינט אַברהם מאָרעווסקי (וועל-

כער האָט דאָס שטיק רעזשיסירט און געשפילט) פאַר די טרעפ-
לעכע קופּיורן זיינע ,װאָס האָבן ערטערווייז באַפרײיט דעם טעקסט
פון אַן איבריקן באַלאַסט .מיט אַ :פאָר אױסנאַמען האָב איך
זיך גערעכנט מיט זיינע קופיורן אויך .בייס איבערגעגעבן די
|
|
זאַך צום דרוקײ.
ש .ניגער ,אין זיין קריטיק וועגן ,דוכוס" ,װײיץט קודם כל אָן
אַז כמעט אין דער זעלבער צייט ,איז אויף דעם זעלביקן שטאָף,
געשאַפן געװאָרן ה .סעקלערס דראַמע ,דער וועג צו גאָט" .ער
מאַכט פאַרגלייכונגען צװישן ביידע פּיעסן ,און ברענגנדיק אַ
גרעסערע טיראַדע פון יונגען דוכוס ,שרייבט ער:
,דאָס איז אפשר אַ גאַנץ אינטערעסאַנטע אויסטייטשונג פון
דעם גויישן יידנס דראַמע ,אָבער זי לייגט זיך נישט אױפֿן שכל.
יזי קלינגט פשטלדיק .עס שמעקט פון איר מיט טינט פון רע-
טאָריק .עס שטעלט זיך אַן איינפאַכע קשױ"א :אױב יידן געפעלן
ניט דעם יונגען דוכום (און אַלטער קאַציזנע מאָלט זי אַזױ ,אַז
?אָס
|-זיי קאָנען אים נּיט געפעלן ,היינט װאָס ציט אים צו זי ו
װעקט אין איס אויף דעם טיפן פאַרלאַנג צו באַהעפטן זיין גורל
|-מיט זײיערן? ...אַלטער קאַציזנע האָט ניט געגעבן אונזז קיין
שליסל צו דער רעטעניש פון דעם גר צדק .ער האָט נאָר פאַר-
פּלאָנטערט די רעטעניש ... .די גאַנצע סאָציאַלע (און נאַציאָ-
נאַלע) פּסיכאָלאָגיע פון די יידן אין -81טן יאָרהונדערט ,וי
אַלטער קאַציזנע שילדערט זי ,קאָן אויסגעדריקט ווערן אין דעם
6
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דריי ווערטער :יאַ פאָלק פמואןָשקעסי,

אָבער

דאָס איז דאָך ,ערשטנס ,שאאַַבלאָן ,און ,צווייטנם ,אַ גױיישער,
.

-און אויב איר ווילט ,אַן אַנטיסעמיטישער.

װאָלט ער ניט געווען

איינער פון די קאַנווענציאָנעלע ליגנס .װאָלט מען דעם פאַר-
פאַסער ניט געדאַרפט זאָגן קיין מוסר דערפאַר .אַ יידישער
שרייבער איז ניט מחויב צוֹ זינגען לויבגעזאַנגען ייִדן .ער מעג
 -און מוז  ---וייזן אונדז אונרזער געפאַלנקייט ,ניט נאָר אונ-דזער יחוס .די יידישע ליטעראַטור האָט עס שטענדיק געטאָן
דאָס איז דאָך די הײיליקסטע טראַדיציע אונדזערע פון די נְבי-
-אים ,און מענדעלע,

דערציילט

מען

האָט זיך פאַרְגונען צזואָג,

אַז עס זיינען דאָ נאָר צויי יאמתעי אַנטיסעמיטן אויף דער וועלט
 -דער רבונו של עולם און ...ער ,מענדעלע .ער האָט ידייידעלעךדי באמת ניט געחנפעט .ער האָט געזאָגט װאָס ער האָט
געטראַכט וועגן זיינע ברידער ,און יעדער שרייבער דאַרף עס
זאָגן ,ניט פאַרשטעלנדיק און ניט פאַרפּוצנדיק דעם נאַקעטן אמת.
אָבער דאָס ,װואָס אַלטער קאַציזנע דערציילט אונדז ,,איז פּאַלש,
פאַלש אין תוך און  --אין טאָן.
רי צדוק  --די איינציקע יסימפּאַטישע' געשטאַלט אין דער
דראַמע  --רי צדוק מיט דער פידעלע ,גענומען פון יושקעווי-
טשעס סענטימענטאַלע שמירעכצן  --איז אַן אױסגעטראַכטע
פיגור .נאָך פאַלשער זיינען די איבריקע יידן ,וועלכע ריידן נאָך
און מאַכן נאָך די כלומרשטע יידן פון פּאַרשיידענע פּילאַ-און
אַנטי-סעמיטישע װוערק .װען מען הערט זיך צו צו דעם טאַן
אין וועלכן זײי ריידן ,קאָן מען מיינען ,אַז סיאיז ניט געשריבן
געװאָרן פון אַ יידישן שרייבער ,נאָר פון עפעס אפַרעמדן אויף
אַ פרעמדער שפּראַך ... .די (נחמהלע) איז ניט קיין קינד פון
דעם יידישן לעבן אין -81טן יאָרהונדערט .זי איז אַ פּראָדוקט
פון דעם פאַרפאַסערס  --אַ ביסל פאַרשפּעטיקטער  --השכלה-

ַיצייזנען
אפיקורסות ...נחמהלעס הפקרות אקיזא ב

דער איין-

ציקער אויסדרוק פון אַ פרואוו אַרױסצורײסן זיך פון דער עופל-

קייט פון דעס דעמאָלסדיקן יידישץ לעבן! אַלע ייד די סוחרים,
שדעינקאַרעס ,דער רב ,זינקן ,אוב מען זאָל גלייבן קאַציזנען,
אין שקלאַפעריי ,אין טפּשות ,און נאָר איין נחמהלע ,די זונה ,איז
ניט צופרידן מיט +ער לאַגע! און װען קומט עס פּאָר? אין
8סטן יאָרהונדערט ,ערב דער השכלה-באַוועגונג ,ערב חסידות !
װאָלטן אין אַזאַ זומפ ,װי קאַציזנע מאָלט אונדה ,געקאָנט זיך
עפענען מיט אַמאָל אַזױנע פולע און פרישע צוױי קוואַלן וי דער
משכילישעו קװאַל פון געדאַנק און דער חסידישוער געפיל און
פאַנטאַזיע-קװואַל? אָבער ניט נאָר היסטאָריש איז דאָס בילד
פון דעם יידישן לעבן ,װאָס קאַציזנע האָט אָנגעשמירט ,פאֵלש.
עס איז קינסטלעריש און 8סיכאָלאָגיש פאַלש .די איינציקע פיגור
אין דער דראַמע ,װאָס האָט אין זיך סמנים פון לעבן ,איז דער
אַלטער דוכוס ,אָבער ער אין דאָך ,סוף כ? סוף ,אַ נעבן -פיגור,
דער עיקר איז דער יונגער דוכוס און  --ידי סאָציאַלע יידישע.
דראַמע"  . ..--דער עיקר פעלט.

וי וױיט מען קאָן זען פונם

טעקסט אַלײן ,איז דעם מחברס אַמביציע אין ידוכוסי געווען
גרעסער פון זיינע װעגלעכקייטן".

ל .מלאך שרייבט וועגן דער פּיעסע:
..װאָס איז דער אידייען -געדאַנק פונם
װאָס דער אַלטער דוכום ,דער גראַף פּאָטאָצקי,
קער ,און פאַרטיידיקט זיין שטאַס פון פריצים
די אידיי פונם יונגען דוכוס? ,וועלכעס גרויסע
טום האָט אין זיין נשמה אַרײנגעשטראַלט; װאָס

דוכוס? דערמיט;
איז אַ פריידענ-
דורות? װאָס איז
ליכט פון יידן-
סיזאָל אים .באַצ-
יט
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וועקן אָפּצוטרײסלען זיך פון וויין און לוקסוס און זיך איבער-
ענטפערן אין די הענט פֿון פרומע יידישקייט ,צווישן שׂטױב און
שימל און זֹאֶל אַזױ עקשנותדיק זיך האָלטן אין זיין וועג בַּיז
צום שייטער-הויפן?

קאַציזנע וױיזט זייער שוֹאַך אָט די העכסטע נשמה"ראַנגלע-
ניש ,ווען אידייען ווערן איבערגעגאָסן פון איין אינהאַלט אין
עַולם-שקר אין אַן
אָן אַנדערן ,ווען נשמה דאַרף איבערגיין פון א
עולם-אמת .קיין שוס שפור פון טיפן ,אינערלעכן געראַנגל,
פון גייסטיקע פֿײינעןן פֿון טפֿקות אֹון אַנטישתנגען ,פון תמידיקן
זוט; .עפּעס דערטאַפֿט מען נישׁט די אידייען פון יידנטום ,ואָם

האָבֿן געדאַרפֿט פֿונקוױיז דעם יונגען דוֹכוסעס גײיסט צעגליען,
אים העלער מאָכן דעם בליק ,ער וֹאָל דערזען אַזעלכע פֿאַרהוי"
לענע שיינקייטן ,אַזעלכע פאַרבאָרגענע הויכקייטן צו וועלכע ער
זאָל זיך באַהעפטן מיט אַזאַ עקשנות ביז מסירת נפש .עטװאָס
 איז פֿאַראַן אידיי אָדער אידייען-טרעגער ביי די העלדן פוןאַרוסֹ דעם דוכוס ,אָבֿער זי האָבן נישט קיין צוזאמענהאַנג ,קיין
אינערלעכע פאַרבינדונג .למשל ,נחמהלע ,דעם אַרענדאַרס טאָבָ-
טער ,פּרעדיקט זינד ,זנות .,אַלס ישועה פאַרן פאָלק ישׂראל.
איז דאָס דורך האַנדלונג אַרױסגעבראַכט געװאָרן ביי אָפּאָטאַשו
אין ,די פוילישע וועלדער" ..ביי אָפּאָטאַשו האָט עס פאַרנעם,
מיסטיציזס ,משויח-טרוים ,און ביי קאַציזנען? אַ בלאַס ,אָפּגעריסן
קאַפיטל ,אָן אַ צוֹזאָמענהאַנג און אָן נויטווענדיקייט .אוב מען

זאָל צורעכענען צום אידייעןגאַנג די יידן ,דעם אַרענדאַר און
זיין זיידע רי צדוק ,די יידן ,װאָס זיינען ,וי היינע זאָגט :אַ
 גאַנצע װאָך הינט און שקלאַפּןי .די יידן ,וועלכע בעטלען איטביים פּריץ אַ גוט װאָרט ,די יידן ,װאָס בּייגן זיך; זיינען זיך מבזה,
און דאָך ,ווען עס קומט צום שבת ,צו זייער אינערלעכער ריינ-
קייט ,און ווען עס האַנדלט זיך וועגן דער

פאַרשוועכונג

פון זייער.

טאָכטער ,דאַן קאָנען זיי ווערן לייב.. .אױיב מען קאָן דאָס
צורעכענען צוּ קאַציזנעס פאַרטראַכטונג ,איז עס דוקא אַ עזי-
רנער שטריך אין דער אַלגעמײנער האַנדלנג ,און דאָס געהערט
געוױס צו די גאָר שיינע מאָמענטן אין דער פּיעסע .פּאַראַן אין
| דעס וװוערק נאָך אַ ווינקל פאַר אַן אידיי  ---דאָס איז דער טראַגײ

קאָמישער טיפ ,דער לץ ,דער הינטישער משרת פתם אַלטן
פּריץ ',דאָס דערנידריקסטע באַשעפעניש ,װאָס האָט דאָך אין
זיין האַרץ נישט אָפּגעטױט די געפילן פון נקמה צו זיינע הער-
שער און באַדריקער... .אויך אַן אידיי ,אָבער איינס מיטן צוױיטן
האָט נישט קיין צװזאַמענהאַנג ,אַלץ איז אַזױ וי צופעליק ,מען
זעט קלאָר ,אַז קאַציזזע האָט קיין לעגענדע נישט געזוכט .ער
האָט געוואָלט געבן די פאַרטיקע לעגענדע אין אַ טעאַטראַלישער
אויסטייטטזונג,
טעאַטראַליש פאַרמאָגט אָבער דאָס ווערק ויניק סביבה .דער
צווייטער אַקט ווערט אָנגעפילט מיט אַ גרויסער לערקייט .דער
אַלטער דוכוס און דער יונגער דוכוס קומען זיך ביידע צנויף.
דאָ האָבן זיך געדאָרפן צויי וועלטן צונויפּשלאָגן ,צוויי וואוֹל-
קאַנען צונויפברעכן. .אַ טרוקענער דיאַלאָג בלויז צווישן גלוו
און אַלטן דוכוס .דורכגײיענדיקע אָנמערקונגען וועגן שלמה
מולכון און אַזױ וױיטער ,און דאַן קומט אַן אַקט ,װאָס איז שווין
גאָרנישט האַרמאָניש פאַרבונדן מיטן אינהאַלט פונם ווערק .דער
אַקט,

וואו

נחמהלע,

דעם

קרעטשמערס

טאָכטער,

ווערט

אַ

פּראָסטיטוטקע און וויל פאַרפירן די יידן .דער פערטער אַקט
פון דעס װערק האָט געזאָלט זיין דער אימפּאָזאַנטסטער ,דער
פּאָעטישסטער ...און אַרױסגעקומען איז ער אונטער דער פּעדער
297

טעאַטער

פון -קאַציזנע אַ געמיש ,אַ צעברעקלונג פו-.דעם אַלעם .דאָך,
 אויפקלייבנדיק די אָלע אָנגעװואָרפֿענע ברעקלעך ,דאיַלע אָנגע-| װואָרפּענע קרישקעלעך ,ווערט בייס לייענער (און ביים צושויער)

געשאַפן אַ ששטימונגספולער איינדרוק .דער לעצטער מאָמענט איז
| דאָך דער דערהויבנסטער.
טער פון אַלע פֿריערדיקעי

אַקט איז דער קאָנסעקווענס-

...דער

.שפּראַכלעך האָט דער דיכטער
דראַמע באַויזן אַ רייכע באַגאַבונג.
/מיט

העלקייט,

לויטערקייט

אַלטער קאַציזזע אין דער
די עופּראַך זיינע איז פוֹל

און בילדלעכע

עזינקייט.

וויל מען

אינגאַנצן אַוװועקקוקן פון פּסיכאָלאָגיע און האַנדלונג ,בלויז זיך
אַנטציקן מיט דער שפּראַך .דעם טיילוייז האַרטלעכן ,אָבער

מעטאַל-זינגענדיקן יידיש ,פאַרשאַפּט ער אַ גרױסן תעננוג ,קאָן
זיך אויסדוכטן סיי אין לייענען און סי אין הערן .,אַז עס איז
|
אַ װאָרט-קאָנצערט פון יידישן לשון".
וועגן דער פּיעסע און דער אויפפירונג שרייבט נחמן מייזיל;
ידי דראַמע איז געבויט אױף אַ געשיכטלעכע לעגענדע ,די
מעשה מיטן ווילנער גר-צדק ,רי אַברהם באןַברהם ,ואָס איז
באַקאַנט פון פאַרשיידענע כתביידן און יידישע מעשה-ביכלעך,
א .קאַציזנע האָט זיך נישט געהאַלטן פעסט ביי דער לעגענדע,
און נישט גטווען געבתדן מיט איר קאַרגן אינהאַלט .ער האָט
נישט געװואָלט שאַפן סתט אַ יידישלעכע מעלאָדראַמע ,די מעשה
מיטן גר-צדק אַלין .פריער פון אַלץ האָט ער געגעבן די סביבה,
דעם מעגלעכן פאָן אויף וועלכן סיהאָט זיך געקאַנט פּאַנאַנדער-
וויקלען אַזאַ מין מעשה מיט אַ פױלישן מאַגנאַט ,װאָס גייט

איבער צו יידישקייט .דאָס איז איינס  --דאָס וויכטיקסטע ,נייע,
װאָס קאַציזנע האָט געגעבן... .א .קאַציזנע האָט אַרוסגעפירט
אַ שטיק לעבנס-שטייגער פון צוריק מיט אַ  002יאָר און געגעבן
איינס

אונדז

קעגן דעס

אַנדערן,

די צוױי וועלטן --

די מאַגנאַ-

טישע און די יידישע ,איז פון דעם גאָר קנאַפּן שטאָף פון דער
אמתער לעגענדע געװאָרן בי א .קאַציזנע אַ דראַמע מִיט אַן
5

| איבערפליסנדיקן שטאָף .דאָ איז דער חסרון פון דער דראַמע.
! װאָס רופט זיך אָפּ אין די פאַרעזיידנסטע מאָמענטן פון דער האַנד-
לונג

און

צענטר.
איינער

װאָס

ציט

אָפּ די

אויפמערקזאַמקייט

פאַר אונדז לעבן אויף א0ַ2
פון זיי האָט זיין תיקן

פון

עיקר,

פן

טיפן -געשטאָלטן ,און יעדער

ביי קאַציזנען ,װוי? אַנטפּלעקן זיין

מהות ,זיין פרצוף ,זיין פיזיאָנאָמיע ,זיין כאַראַקטער .און נאָך:
מיר האָבן דאָ פאַרשיידענע אידייען ,יעדער איינער פון די הויפּט-
טיפּן איז צו אינדיווידועל ,צו אינטעלעקטועל ,און דער אױטאָר
לייגט אין אים אַרין צו פאַרשײידנאַרטיקע  --הגם אָריגינעלע
אין אינטערעסאַנטע  --געדאַנקן און פּראַבלעמען ,און מיר האָבן
אָפּטמאָל אַן איינדרוק פון אַ דיספּוט -דיאַלאָג ,פון אַ מיינונגס-אויס-

טויש ,פון זאיַכוח-אַמפּערײ און אָפּטמאָל פאַרדרייט עס אין דער
דראַמע דעס קאַמף פון פּאַקטן ,דעס שטרייט פון טאַטן .ליטעראַ-
טור אָנשטאָט האַנדלונג .אָדער קאַמף ,באַוועגונג לשם לאָזונגען,
װאָס שטאַמען גיכער פון אױטאָר איידער פון די טיפן גופא.
מען קאָן אָנוייזן אויף פיל פרטים ,איינצלהייטן אין דעם
גאַנג פון דער פּיעסע ,װאָס זיינען איבריק ,צופעליק אָדער ניעזט
בארעכטיקט .אַבער דאָס זיינען נֹאָר פּרטים .די פּיעסע לעבט
און פאַראינטערעסירט (נישט געקוקט אויף איינצלנע צעצויגענע
ליטעראַרישע ערטער) ,און דאָס איז דאָך דאָס סאַמע וויכטיקסטע,
און מיר פילן אַ יום-טוב אויף דער בינע .עס שימידירט מיט
חיות ,מיט שפּראַכלעכע מוזיק ,מיט ריטם  --און דאָס איז דאָך
אויך פון די עיקרים אויף דער בינע .מיר האָבן פאַר זיך נייע,
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קהרושים

באַנו
יש

הי

:ישי

אייגנאַרטיקע ,אָריגינעלע ,כחות-פּאַרהעלטנישן

אין לעבעדיקן,

אימפּעטפֿולן ווערטער-געראַנגל צוישן די טיפּן  --און דאָס
איז דאָך געוויס אַ נייעס ביי אונדז .און לסוף  --סצענישקייט און
עפֿעקטן ,דערפֿאַר קומט שוין א .קאַציזנען גאָר אַ יישר-כח .אונ-
דזער דראַמאַטישע ליטעראַטור איז דאָך אַזױ האַרט ביינערדיק,
אַזױ בלוטלאָז ,אַזױ לאַנגװײליק .און די אַלע מעלות פון דעם

ידוכוסי וועגן אַריבער די גרויסע חסרונות פון דער זאַך ,און

מען גייט אַװעק פון דער פיעסע אוב נישט אינגאַנצן באַפרי-
דיקט ,עפּעס צעשרויפט ,אָבער מען איז אונטערן איינדרוק פון
אַ געשעעניעג

|

און דער בעסטער באַווייז ,אַז סיאיז אַ סצעניש און טעאַטראַ-
ליש געשעעניש איז דאָס שפילן ,דאָס אויפפירן גופא .מיר האָבן
געפילט וי דער אַקטיאָר לעבט און האָט אויפגעלעבט .יעדער
איינער װוער בעסער ,ווער ערגער) האָט געטאָן ,געשאַפן ,און
דער עיקר ,געלעבט .און סיהאָט אַראָפּגעשײנט פון דער בינע
און עס האָט אָנגעשטעקט דעם צושױער .וי דער אַקטיאָר אַזױ
אויך דאָס פּובליקוס איז געווען עמפינדלעך און אויך מיטגעלעבט.
עס איז געווען אַ מיטלעבן און מיטשאַפן
און דאָס שפּילן פון אדַיקטיאָרן? אַ .מאָרעווסקי האָט גע-
שאַפן אַ נייעס מאָרעווסקי-טיפ ,װאָס איז נישט וייניקער שע-
פעריש וי זיין מיראָפּאָלער .ח .סאַנדלער (משה אַרענדאַר) האָט
ווידער אַמאָל באַוויזן ,אַז ער איז אַ גאָט-געבענטשטער אַרטיסט,
און אַפילו אין דער קליינער ראָל פון הויקער (אין דריטן אַקט)
איז ער טאַלענטפול .אין צווייטן אַקֵט דערשיטערט ער מיט זיין
אומבאַהאָלפנקייט .ראָטמאַן (דער לץ) איז לעבעדיק און אָריגי
נעל .ק .סעגאַלאָוויטש (נחזמהלע) איז ערטערווייז אינטערעסאַנט,
אָבער נישט אומעטוס אױסגעהאַלטן ,איבערהויפט אין ערשטן
אַקט .אפשר איז דאָס דער אױיטאָר אויך שולדיק .קרעלמאַן (דער
יונגער דוכוס) נישקשהדיק .שיין איז וי צדוק (נאָזשיק) און די
זקנה (גאַרבאַרזש .די איבריקע  --אַזױ זיך.
די דעקאָראַציעס פון מ .אַפּלבױם זײַנען אמת פיין , .אַ.פּלבױם
האָט אַרינגעלײגט אַ סך מי און קינסטלערישן פאַרעוטאַנד.
אין אַלגעמײן אַ זאַך .װאָס װעט געבן פיל דערפּאַרונג אי
דעם טעאַטער ,אי דעס אױטאָר ,אי דעם פובליקים"

גיטל מייזיל שרייבט:
/גשוין אין אַ װאָך אַרום נאָך דער פּרעמיערע פון דער פיעסע
|
אין וואַרשע ( ,)5291איז דאָרט ביי אַ פול-געפאַקטן זאַל פאָר-
געקומען ,אין אַן אָנגעגליטער אַטמאָספער ,אַ געזעלשאַפּטלעכער
משפּט אױף דער פיעסע און אױף דער פאָרשטעלונג פון דעם
ידוכוסי . עס איז כמעט נישט געווען קיין מיטן איין צד האָט
געלויבט אין טאָג אַרין ,דער צוױייטער  --געגאָסן אױף דער
פיעסע פּעך און שװועבל .אין  5יאָר אַרום האָט פונקט אַזי
רעאָגירט די יידיש אַמעריקאַנער טעאַטער-קריטיק נאָך דער
ניריאָרקער פּרעמיערע פונס ידוכוסי .איין צד האָט די פיעסע
גװהויבן הויך אין הימל ,דער צוױיטער  --זי באַגראָבן ניין

איילן אין דער ערד,

|

ווען א .קאַציזנע האָט ,לוט זיין שטיגער ,סומירט זי אַלע
אַפּשאַצונגען ,האָט ער צוגעגעבן דערצו די פּאָלגנדע װערטער:
יפיל סצענעס פון מיין זייער נישט פולקומענעם ידוכוסי האָר
איך געשריבן מיט בלוט ,מיט בלוט פון מיין האַרצן! צי קאָן
איך געפינען אַן אָפּקלאַנג אין הערצער ,וועלכע זיינען אָנגעפילט
מיט טינט ?'".

459

אַברהם מאָרעווסקי שרייבט.:
ינאָך דער פּרעמיערע ,וועלכע האָט ביים |עולם אויסגענומען
לוט אַלע אויסערלעכע סימניס פון דערפאָלג ,האָבן אַלַע צייי
טונגען זיך אָפּגערופן על צד היותר טוב |{אויסעדגעוויינלעד גוטן.
ני) אַפּענשלאַג אין ינאש פשעגלאָנדי האָט אָנגעשריבן ניט
מער און ניט וױיניקער ,אַז אױף די נעבכדיקע ברעטער .פון
אָרעמען טעאַטערל האָט אַרױסגעגלאַנצט מאַטעיקאָ :נאָמבערג
 -בכבודו ובעצמו האָט אַ זאָג געטאָן (אָנגעשריבן

ניט איין אות !),

אַז אַ שטיק ,װאָס פאַרמאָגט אַזאַ צוױיטן אַקט ,קאָן שוין ווען
ידורכפאַלי ניט טראַכטן .אין ימאָמענטי האָט דער טונקעלער /
אָפּגעדרוקט אַ קאַריקאָטור :יעזריאלקע מיראָפּאָלערי שפילט אין
דאָס איז אַלץ געווען געוויסע
שאַך מיטן אַלטן ידוכוסי...
סימנים פון יאָפּשײי פאָרן ...אָנגעזעענעס גאַסט פון בערלין
נמאָרעווסק) .וי אַזױײ האָט  מען מקבל פנים געווען דעס
דראַמאַטורג? מיט וועלכע פנקן פון האַרצן האָט מען גע-
פּרואווט אָנוואַרעמען די יונגע מװע ,װאָס האָט אַזױ באַשינט
דהעאםָריזאָנט? אין 'היינטי האָט זיך באַװיזן אַ קאַריקאַטון:
קאַציזנע שלעפט אַרױס פון פאַטאָגראַפיעזן אַפֿאַראַט אַ טעאַטעך-
שטיק ...ווען איך װואָלט געקאָנט דערמאָנען עפּעס אויסער אָט
דעם י איסדרוק פון אויפמערקזאַמקייטי צום דיכּטער און צו
זיין ערשטן טעאַטער װאָרט ,װאָלט איך בנאמנות עס ניט פאַר-
שוג אָבער אָט די נעמלעך טאַקטלאָזע קאַריקאָטור איז געווען
|
דער צייכן פון באַציונג צו קאַציזנען.
.איך האָב דעם ידוכוסי געשפילט אין משׂך פון  877יאָר
אויף ביידע זייטן פון אַטלאַנטיק .אַ ריי שױישפּילער האָבן אין
דער ראָל פון ייונגן דוכוסי אַרױסגעשײנט או אָנגעהױיבן זייער,
גריסן וועג (חכל בחגאַן  --אין ערשטער ריי) ..ד.אָי מוז
געזאָגט ווערן ,אַז די וואַרשעווער אויפפירונג האָט ניט געהערט צו
די בעסטע צווישן די אַלע פאַר די יאָרן ,הגם ינחמהלעי האָט אין
ערגעץ ניט געהאַט אַזאַ גלענצנדיקע פאַרקערפּערין װוי עס איז
געווען קלאַראַ סעגאַלאָװיטש ... ,און ממש מאָמענטן פון פונקן
און גלאַנץ האַט געגעבן אין פערטן אַקט די גאַרבאַזש פאַר די

!טלעכע מינום מיט דער ימאַמען מיטן קריגעלע מילדי ...עס
ע
זיינען געווען סצענעס פון שיינעם מין טעאַטער לייסטונג אױיך
ביי אַנדערע ,אָבער דער ספּעקטאַקל איז געפּלאָסן אין אַ פאַרסמ-
טער לופט... .די פּאָרשטעלונג פון ידוכוסי איז  --אָן שום גוזמאות
און סוביעקטיווע איבערשאַצונגען  --אַן עטאַפּ אין דער אַנט-
וויקלונג פון דער יידיששער זראָמאַטורגיע ,טיי אין וואוקס פון
אַקטיאָר בכלל ,סיי אין קוריקולוס וויטע פון געגעבענעם שי"
שפילער ,וועמען אין פנקס פון יענע יאָרן איז אויסגעפאַלן צו
פּאַרשרייבן אַ פּאָר בלעטלעך  --ניט פון יירידהי ,חלילה!
 ...אין ערגעץ איז ניט פאַרנאָטירט ,אַז אַלטער קאַציזנע איז
אַריין אין יידישן טעאַטער אַן אָנגעלאָדענער מיט שעפערישן
האָב און גוטס פאַרן לעבעדיקן אַקטיאָר; אַז זיין צאַפּלדיקער און
ברויזנדיקער קולטור-געוויסן האָט אים דיקטירט סצענישע ווער-
טן פון היסטאָרישע פּערספּעקטיון ,פון לויפנדיקע טעג ,פון פּאַ-
ליטיש-פּסיכאָלאָגישע קאָנפליקטן .אַלטער קאַציזנע האָט אָנ-
געשריבן פּרעכטיקע ראָלן ,קוקנדיק מיט פאַרליבטע אױגן אױיף
די פאָרשטייער פון שאַפּנדיקן אַקטיאָרן-דור .דאָס אַלץ האָט מען
אין דער טאָנגעבערישער סביבה פון וואַרשעווער יקולטור-מאַ-
כונגי ניט געזען ,וייל מען האָט געדאַרפט האָבן אויף טישטשע
כפּרות דעם לעבעדיקן אַקטיאָר ,די פּרעכטיקע ראָלן ,דֶעם דראַ-
מאַטורג מיטן גאַנצן קלאַפּערגעצײג פון טעאַטערײ.
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לעססיסאָן
יצחק טורקאָוו-גרודבערג

פון

שרייבט:

יגאַר בקרוב האָט זיך קאַציזנע געלאָזט דערטיינען אויך אַלס
פּראָזאַיקער (דאָס בוך יאַראַבעסקן) און אַלס פּראַקטישער דראַ-
מאַטורג :ער האָט פּאַרענדיקט די פראַגמענטן פוּן ש .אַנס-יסקיס
יטאָג און נאַכטי .אויפן סמך פון נאָטיצן און אַנ-סקיס אָנַדיי-
טונגען ,האָט קאַציזנע אויסגעבויט אַ שטאַרק-ווירקנדיקע ,פּאַר-
גאַנצטע ידישע טראַגעדיע .איך שטרייך אנטער דאָס װאָרט
טראַגעדיע ,וייל דאָס איז געווען קאַציזגעס אייגנטלעכער זשאַנד
אין דער דראַמאַטורגיע .דאָ איז ער געווען אין זיין סטיכיע און
גערוקט זיך אויבן-אָן אין יידישן טעאַטער פון צוויעזן מלחמה-
פּעריאָד .ער האָט עס באַוויזן מיט זיין ערשטער אַריגינעלער
דראַמאַטורגישער שאַפונג ,װואָס איז געשפּילט געװאָרן אין כמעט
דער גאַנצער יידישער ועלט  --דער ידוכוס' אָדער ידער גר-
צדקי .די אאווריפפירונג אין פאָרגעקומען אָנהײב  5291אין
וואַרשעוועד יצענטראַלי טעאַטער (א .מאָרעווסקיס רעזששי און מ.
ליפּמאַנם מיזאַנסצעניזירונג) ,און די פיעסע איז אין פּאַרשיידענע
רעזשיסערישע קאָנצעפציעס געשפּילט געװאָרן אין אַ סך לען-
דער ,ביזן גרויסן חורבן .אַ טראַגעדיע אָרוּם אַן אינטערעסאַנט

קאַפּיטל פון דער יידישער געשיכטע אין פּױלן ,מיט אַ דורכ-

מאַרש פון אַ גאַנצן צוג מאַרקאַנטע געשטאַלטן
יידן) און פאַרטיפטע שילדערונג פון אײניקע;
אויסגעצייכנט גוט דראַמאַטורגיש-קאָנסטיטױרטע
מיט אַ ביסל אַן אַרכיטעקטאַניש-צעטרײסלטן
טראָגט אָבער אין זיך דעם שעקספּירישן אָטּעם

(יידן און נישט-
אַ פיעסע מיט
דריי אַקטן און
סוף ,וועלכער
פון דער זאָך".

וועגן י .בולאָווס אויפפירונג פון ,גר צדק" אין דער ,ווילנער
טרופע" אין ניו-יאָרק .שרייבט ד"ר א .מוקדוני:

;מיין רעצענזיע אויף דער אויפפירונג פון יגר צדקי האָט
פּאַרשפעטיקט צוליב דעם פּאָלגנדיקן טעם :אין פּראָגראַס איז
אָנגעגעבן ,אַז י .בולאָוו האָט באַאַרבעט א .קאַציזנעס דראַמע,
האָב איך געהאַלטן פאַר מיין חוב צו דורכלייענען די דראַמע וי
דער פאַרפאַסער האָט זי געשריבן און ממילא זעען געני די .
אָפּעראַציע ,װאָס בולאָוו האָט געמאַכט אויף איר.

= ראשית ועגן אָריגינאָל :גלייך צו דער דראַמע לאָזט מען
אייך ניט צו .איר דאַרפט פריער דורכגיין אַ הקדמה און אָנ
זאַפּן זיך מיט ערנסט ,מיט יראת הכבוד און מיט אַנדערע אַזעלי
כע גייסטיקע געווירצע .אין דער הקדמה רעדט אַלטער קאַציזנע
וועגן דעם מחבר פון דער דראָמע ,וועלכער איז צופּעליק דעױ-
זעלביקער קאַציזנע מיט אַ גװאַלדיקן דרך-ארץ ,מיט באָגײם-
טערטער אָנערקענונג און מיט יראת הכבוד .איר דערוויסט זיך
אין דער הקדמה זייער פיל זאַכן ,וויכטיקע זאַכן פון אַלטער
קאַציזנע וועגן אַלטער קאַציזנע .ראשית ,דערוויסט איר זיך ,אַז
דער מחבר יהאָט ניט אויסגענוצט די לעגענדע וֹי זי ווערט
דערציילט פּאַר אַ דראַמע ,נאָר וי אַ קאַנווע אויף וועלכער ער
האָט אויסגענייט זיין אייגענעס קווייטי .איר דערוויסט זיך אויך,
אַז די לעגענדע װי זי װעט דערציילט פון יידן ,איז זייער וייט

פון דעם מחברס גייסט .זי ווערט דאָרט דערצײלט װי אַ מע-
לאָדראַמע .יידן
היליקער תורה
שריטענער מחבר
צינע ,האָט ניט

טרעטן דאָרט אַרױס וי 'די
און פון אַלע מדות טובותי,
קאָן זיך ניט לאָזן פאַרפירן.
גענומען די לעגענדע וי זי

טרעגער פוּן דער
און אַזאַ פּאָרגע-
ער ,אַלטער קאַ-
איז געבוירן גע-

װאָרן אין יידישע קעפ .ניין ,טױזנט מאָל ניין ,ער יהשָט זי גע-
נומען וי אַ מעגלעכע געששעעניש ,װאָס איז פּסיכאָלאָגיש אויס-
(ט

יירישן טעאַטערן
טערלישי .איר זענט נאָך ניט פאַרטיק מיטן מחבר .אָט דער-
קלערט ער אייך פלוצלינג פון העלער הױיט מיט זיין איינגעבוי-
רענער ענוות ,אַז אין אַ גרעסערער מאָס איז ער גאר אייסן
(געווען צוגעבן די סאָציאַלע יידישע דראַמע .דאַ לאָזט ער אַראָפּ

די אױיגן און זאָגט אַזױ באַשײזן ,אַז איר ווערט ממש גערירט
פון טרער ,אַז יער קאָן ניט אורטיילן צי עס איז אים געלונגען.
א אַזױ טיף װי דער ים איז ,אַזױ טיף איז די באַשיידנקייטן
פון מחבר .אָט דערצײילט ער ועגן זיך ,למשל ,אַז ער האָט
געהאַט אַ ווידערגעפיל צו דער בינע .אַ לאַנגע צייט האָט אים
דער טעאַטער גאָר געלאַנגװײלט ,נאָר ער האָט דערזען באַשײן-
פערלעך ,אַז דער טעאַטער נייטיקט זיך אין אַן אָפּפריעוונג .און
ער האָט זיך גענומען

טאַקע שרייבן

אַ מאָדערנע

דראַמע,

װאָס

זאָל יפאַנאַנדערשפּאַרן אָדער אַפּילו איינברעכן די פּאַראַלטערטע
טעאַטראַלישע פּאָרמען מיט דער הילף פון טעקסט אַליין און דורך
דעס אַריינברענגען אַ שטיקל אָפּפּרישונגי .דאָס װאָס איך האָב
איבערגעגעבן ביז אַהער איז ,חלילה ,ניט אויסגעקלערט פון
מיר .דאָס איז װאָרט אין וואָרט איבערגעגעבן שטעלן פון דער
הקדמה,
אַזאַ װיסטער פּראָווינציעלער נעסט איז געװואָרן דאָס ליטע-
ראַרישע וואַרשע ,אַז אַזאַ אומבאַהאָלפענער טינטלער און טע-
אַטראַלישער שאינו יודע לשאול קאָן זיך אַװעקשטעלן בפני כל
עם ועדה און ריידן נאַקעטע אומזיניקייטן מיט דעס טאָן פון אַ
פוסק . . . .לייענט איר די דראַמע און שטוינט 5שוט :עס איז

דאָך די אַלטע יידישע היסטאָרישע אָפּערעטע .דאָ האָבן מיר
פאַר זיך אַ יורש פון
יאָזעף לאַטײינער ,מיט
זיינען געווען אַ ביס?
טיקער ,װאָס יענע האָבן
| לעך און נישט

פּראָפּעסאָר הורוויץ און אַן אייניקל פון
דעם קליינעם אונטערשייד ,ואָס יענע
נאַיווער און דערפאַר אַ ביסל אויפריכ-
ניט אָנגעטאַן קיין ליטעראַרישע שטריימ-

געפּסקנט

קיין ליטעראַרישע

שאלות.

ערשטנס,

זעט איר איץ ,אַז די גאַנצע לעגענדע וועגן גר צדק איז אויס-
גערונען .אין צענטער פון דער דראַמע שטייט גאָר אַ יידיע)
גאָסן-מייךל .זי איז דער גאַנצער שווערפונקט פון דער דראַמע.
זי איז די העלדין ,דער מיטלפונקט פון דער גאַנצער וועלט ,סײ
דער יידישער און ביי דער גױישער .װאָלט זי געווען אַ לעבע"
דיקער מענטש ,איז מילא ,איז אַ דראַמע מיט אַ יידישער גאָסן-
מייד?ל אין דער צייט פון גר צדק .איז עס אָבער אַ גאַסן מיידל,
:
װואָס האָגלט מיט מליצות.
 ...דער רב ,גבאים ,דער גר צדק ,דער אַלטער דוכוס און
אַלע יידן זיינען פאַרפּלאָנטערט מיט דער דאָזיקער זונה .זי איז
די הויפּט-העלדין ,פאַרװואָס ,פּאַר ווען ,דאָס זעט איר ניט אין

דער דראַמע ,אפשר בלויז דערפּאַר ,ווייל פּאַרן גראַפּאָמאַן איז

אַ זזזה די פּאָפּולערסטע טעמע .איר זעט קיין אײין לעבעדיק
באַשעפעניש ניט אין דער גאַנצער דראַמע .ווייסט איר ניט
פּאַרוואָס טוען זי עפּעס אַזױ און ניט אַנדערש .איר ווייסט אַפִּיל
ניט פאַרואָס דער יונגער דוכוס איז זיך מגייר .עפעס זאָגט ער
עטלעכע מליצות ,װאָס האָבן אָבער צום עצס ענין קיין שייכות
ניט ,און אַ וואונדערלעכע מעשה :כמעט אַלע פאַרעדן זיך וועגן
אַנדערע עניניס ,און וועגן דער דראַמע גופא .וועגן דער אוים-
טערלישער געשעעניש ,איז ביי זיי אַ װאָרט אַ רענדל .אַפילו דער
באַקאַנטער יאָשקע דער שנידער ,דער װאָס האָט געמסרט דעם
גר צדק ,רעדט און פּאַרעדט זיך און איר ויסט בשום אופן ניט
פאַרוואָס ער מסרט דעם גר צדק ... .און דער ספור המעשה
גופא רייסט זיך ,פּלאָנטערט זיך ,אָנגעהױבן און ניט דערפירט,
יי
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פאַרטשעפעט עפעס און פון די הענט און אַרױסגעגליטשט זיך,
און כסדר זייטיקע עפּיזאָדן ,אַלץ כדי צו קאָנען זיך אָנכאַפּן וי
עס איז פאַר דעס פאָדעם פון דער לעגענדע ,אָבער דער פּאָדעם
רייסט זיך כסדר .קניפלט דער מחבר .זעט איר כסדר קניפלעך.און אַ חוץ דעם אַלעם ,איז עם אַזױ שרייענדיק .עס מוז זיין
שרייענדיק ,ויל קיין נאַטירלעכע שטיס האָט קיין מענטשש דאָרט
ניט ,און שאָטנס זיינען זיי .מיינען זיי ,אַז דורך שרייען וועט
מען זיי דערהערן און דערפילן .און צו די פוסטע שרייענדיקע
ווערטער קומען צו שרייענדיקע מעלאָדראַמאַטישע אויסברוכן.
און אין דער הקדמה ווערט געזאָגט ,אַז דאָס פאָלק האָט פון דער
לעגענדע געמאַכט אַ מעלאָדראַמע! איז כשרער שתד ,הונדערט
פּראָצענטיקער שונד .און עס העלפט ניט די גרויסע ליטעראַ-
רישע שטרײימ? ,װאָס דער מחבר האָט אָנגעטאָן .ער קאָן מיט
דעם קיינעם ניט נאָרן .איר זעט ,אַז אונטער דעם גרױיסן לי-
טעראַרישן שטריימל איז קיין ליטעראַרישער קאָפּ ניטאָ".
ד"ר מוקדוני

גייט דערנאָך

איבער

צו די ענדערונגען

װאָס יי

בולאָוו ,אַלס רעושיסער ,האָט אַריינגעפירט אין דער פּיעסע:
;איז בולאָוו גערעכט :די דאָזיקע סצענישע פאַרזעעניש קאָן
מען ניט אויפפירן װי זי איז געשריבן ,האָט ער געמאַכט אַ
זייער טיכטיקע אָפּעראַציע איבער דער דראַמע .אָבער נאָך דער
אָפּעראַציע איז זי געבליבן דיזעלביקע קאַליקע .בולאָוו האָט פּאַר-
שטאַנען ,אָדער ,וי אַ רעזעיסער ,איינגעזעען ,אַז די עפּיזאָדיעע
גאַסן-פרוי פאַרנעמט די גאַנצע דראַמע ,זי פאַרשטעלט דעם גר
צדק גופא ,װואָס צוליב זיין כבוד וועגן איז די דראַמע אָנגעשריבן.
האָט ער ביי איר שטיקער מליצה פון מױל אַרוױסגעריסן און האָט
זי ניט געלאָזט זיך װואַרפן אין די אויגן אָן אַן אויפהער ... .די
מעשה ,װאָס די זונה ווערט אשַליח הקהל איז ניט אַרױסגעלאָזן
אַזױ אַרום איז געבליבן אַ שטיק נאַרישע און גראָבע רכילות איף
יידן .עס איז רכילות ,ניט מחמת דאָס קאָן ניט פּאַסירן .עס איז
רכילות ,ורייל דאָס איז ניט כאַראַקטעריסטיש פאַרן יידישן לעבן
אין יענער צייט .ער האָט אויך אַרױסגעװאָרפן פון דער דראַמע
נאָך אַן עלטערע זונה ,איינע דבורה ,וװאָס האָט ששוין גאָר קיין שום
שייכות און קיין שום ורייטעסטע פאַרטשעפּעניש מיט דער דראַמע
דאָס איז די קלוגסטע זאַך ,וואָס ער האָט געטאָן .גאָר קלוג װואָלט
געווען ווען ער וואַרפט שוין אַרױס די זונה נחמהלע אויך ,אָבער
ווען מען איז שוין אַזױ קלוג ,דאַן נעמט מען זיך ניט בכלל צו
אַזאַ שונד-דראַמע .בולאָוו האָט דרייסט גערייניקט די יגרויסע
דראַמע' ,װאָס דאַרף אַריינברענגען אַן אָפּפרישונג אין טעאַטער,
פון פיל ניט ריח-ניחוחדיקע טצענעס און דיאַלאָגן ,װואָרעם ביים
מחבר ,װאָס וויל דורכן טעקסט גופא אָפּפרישן דאָס טעאַטער,
זיינען דאָ אַ חוץ אומזיניקע מליצות או נאַרישע פּלאַפּלערײען
אויך אַלטע אָפּגעדראָשענע חלבדיקע ויצן.. .אָ.בער אױטרײ-
ניקן טאַלענטלאָזיקײט איז אוממעגלעך .איך האָב נאָך ניט גע-
זעען אַזאַ רעדאַקטאָר און אַזאַ דעזשיסער ,װאָס זאָלן קאַנען אַ
טאַלענטלאָז ליטעראַריש ווערק אויסרייניקן פון טאַלענטלאָזיקײט,
בפרט נאָך ,אַז אין דער דאָזיקער דראַמע שפּאַרט די טאַלענט-
לאָזיקײט פון אַלע שפּאַרונעס ,פון יעדן זאַץ ,פון יעדן װואָרט און
|
|
פון יעדן אות ממע.
פאַרװאָס האָט זיך דער טאַלענטפולער בולאָוו גענומען פאַר
דער אויפפירתנג פון אַזאַ סצענישער פאַרזעעניש ? דער תירוץ
איז ,אַז שוישפּילער האָבן ליב דעס ריח פון שונד .אָט האָט
איר ,למשל ,דעם עוישפּילער אַברהס מאָרעווסקי ,אַ שוישפּילער

אַלין אַ מענטש מיט אַ פעדער אין האַנט ,אן
מיט געשמאַק.
ער באַשײנט די דראַמע מיט זיין פאַרטרעט .די דראַמע אַלין
איז אים געווידמעט פון מחבר גופא ,און װוי איר זעט ,האָט זין

מאָרעווסקי זייער ערנסט אָפּגעגעבן מיט דער אויפפירונג פון
דעם דאָזיקן שונד אין אײיראָפּע .איז אויף שוישפּילער קיין קשזיא
ניט.
די אויפפירונג גופא ,ווען איר זאָלט פאַרשטאָפּן די אױערן
און ניט הערן דאָס גריצלן פון דער דראַמע ,איז זייער גוט
געמאַכט .פּאַראַן גאָר גוטע רעזשיסערישע שטעלן ,פּאַראַן זייער
מאָלערישע גרופירונגען ,פּאַראַן זייער גוט געצייכנטע כאַראַק-
טערן אין די מאָסן-סצענעס .די דעקאָראַציעס זיינען גאָר פיין.
האָט נען גענומען אַ טרייף שטיקל שתד און אַרינגעלײגט וי
אָן אתרוג אין אַ פיינער ,פיליגראַניש געשניצטער פּושקע .אַזאַ
אומגליקלעכע פּיעסע קאָן בטבע ניט .האָבן קיין ראָלן זי גיט
ווערטער-װואַרפער ,מליצה-שפּייער און גרימאָסן-שנײדער .י
בולאָווס גר צדק האָט בעסער ניט געקאַנט אַרויסקומען האַלטנ-
דיק זיך ביי אַלטער קאַציזנעס דראַמאַטישער פּאָלע .דאָס נעמ-
לעכע װעט אַלע אַנדערע ראָל; ועגן משה פעדערס דוכוס אן
וועגן שלום טאַנינס לץ .ליובאַ קאַדיסאָן ווייזט אַרױס טעמפּעראַ-
מענט אין דער ראָלע פוֹן דער גאַס-פרױ ,אָבער דער מענטש
איז קיין מענטש ניט .דאָ איז די שוישפּילערין ניט שולדיק.
בעסער זיינען ,פּאַרשטייט זיך ,די יידישע ראָלן נאַכבושעס
יאַשקע איז ניט שלעכט ,אַבער קיין כאַראַקטער איז יאָשקע
ניט .אין דער דראַמע איז ער עס ניט .נאַכבוש האָט ערטערויז
עפּעם אױיסגעוועבט ,אָבער דער מחבר האָט אים געשטערט.
עזטעלנווייז איז װענדאָרף גוט וי משה דער אַרענדאַר ,נעמי איז
ליב און פיין וי פּעסי .אין די מאַסן-סצענען זיינען קענטיק בער-
גרין וי אַן אָפּגענאַרטער ייד ,װאָס קאָן ניט פאַרגעסן די עולה,
װאַס מען האָט אים געטאָן ,חנה קאַדיסאָן איאַײ. .
א .לעס {לעיעלעס-גלאַנץן שרייבטל 

/

|

ידי אויסערלעכע עפעקטפולקייט פון בולאָווס כאַראַקטער-
זאַציע און די טיילווייזע טעאַטראַלישע דערגרייכונגען פון דער
גאַנצער אויפפירונג ראַטעווען נישט דעם צווייטן אויפטריט פון
די אווילנערײ אין דעם אַמעריקאַ-טעאַטער .װאָס איז נישט גוט,
איז עװוער אָנצװױיזן .קאַציזנעס טעקסט איז ,קענטיק מאַני-
פּולירט געװאָרן .דער רעזשיסער האָט מסתמא געװאָלט דערי
גרייכן אַ פאַרביקערע ,אַ לעבעדיקער און שרייענדיקערע בינע.
איז דאָס ,אין אַ געוױסער מאָס ,געראָטן ,אָבער אויפן חששבון
פון דער דראַמע ,פון איר קינסטלערישן און דראַמאַטישן ווערט.
צו װאָס אַזױנע געדיכטע און גרילצנדיקע ששטייגער-בילדער?
נישט קיין פוילישער כראַביאַ (גראַף ,נאָר אַ פּשוטער שטאָטי-
שער בשר ודם װאָלט נישט געקאָנט בלייבן אַ מינוט מיט אָט די
היפש איבערגעשמירטע ,פּילדערנדיקע ,אין פּרנסה-פאַרטוענע
יידן ,צוליב זיי גיין אויפן שייטערהויפן ,צוליב זייערע קרימע-
ניש און גאָרגלענישן איבער א זאַק ציבעלעס אָדער אַ קויש
פּאַושטונקענע אײיער? באמת נישט כדאי .אַבער צוליב דער
אַבסטראַקציע פון ששבת ,װאָס איז אין איר קאָנקרעטיזירונג --
די צויי יידן אויסגעפּוצטע אין שטריימלען און אַטלאַסענע זעו-
ביצעס  --אַרױסגעקומען אַזױ זיס-מעלאָדראַמאַטיש ,אַזױ צע-
קראָכן-סענטימענטאָל? עווער צו איבערצייגן.
מעלות זיינען אין דער פאָרשטעלונג דאָ .אויך נישט שלעכט
שפּילן נח נאַכבוש אין דער שילדערונג פון יאַשקען ,משה פע-
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ידער אין דער ראַלע פון אַלטן גראַף ,נעמי װי מאָשקעס וויב.
איינאיינעם אָבער ,וי אַ גאַנצקײט ,לאָזט די זאַך איבער אַ
פּריקרע טעם ,אַ מין מעלאָדראַמע ,װאָס נעמט פּלוצלינג ,אָן
געהעריקע צוגרייטונג און אַ דראַמאַטישער אַנטוויקלונג ,שיטן
מיט מליצה ,ריידן הויכע רייך .און די שולד איז נישט קאַציז-
נעס ,נאָר פון דער אויפפירונג .נישט קאַציזנע האָט פאַרטראַכט
אַזאַ  ,לובאָטשנעײי מאַרטירערטום ,ואָס ענדיקט זיך מיט אַן
אויסגעצירטער ,אויסגעמאָלענער פאַרברענונג ,און וואן איז אי
בולאָווס אי פעדערס קינסטלערישער טאַקט צו לאָזן דעם אַלפן
גראַף אַ דעקלאַמיר טאָן ,אינמיצקע דרינען" מיט נאַרישער באָמ-
באַסטיק ווען זיין זונס פיס בראָטן זיך שוין אין די פלאַמען?ײ.

װיליאַם עדלין שרייבט:
,די פיעסע איז פון ריין דראַמאַטישן שטאַנדפונקט איינע
פון די שטאַרקסטע זאַכן אויף דער גאַנצער יידישער בינע .איר
פאַרנעם קאָן זיך פאַרגלייכן מיט אַזעלכע דראַמעס וי שלום
אַשׁם יקידוש השסי און פויכטװאַנגערס ייוד זיסי".
ד .קאַפּלאַן שרייבט:
;א פיינע ליטעראַרישע זאַך פאַר וועלכע די יווילנער טרו-
פּעי פאָרדינט די סימפּאַטיע און שטיצע פון דעם אינטעליגענמן
עולס טעאַטער-באַזוכער".
ב .י .גאָלדשטײײן שרייבט:
װאָרעם האָט מען אַלטער קאַזיצנעס יגר צדקי נישט אויפ-
געפירט ביז אַצינד אױף דער עועניו? לױט מיין חכמה אין
ביזנעס װאָלט די דאָזיקע דראַמע געקאַנט זיין אַ שמאַלץ-גרו:
אַפילו פאַר געבילס טעאַטער .מאָריס עװואַרץ װאָלט מיט אַזאַ
 פיעסע צעפלאַמט זיין ליטעראַריש פּובליקום און װאָלט אפשרגעבראַכט אַ יגר צדקי-עפידעמיע װוי מיטן ידיבוק' פאַר וועלכן
אַפּילו בראָדוױיער קאָמערסאַנטן האָבן געפּרואווט בלאָזן שופר...
עס זעט אויס ,אַז אין קאַציזנען האָט די יידיששע בינע אַ פאַכמאַן
אַנטדעקט ,אָ ליטעראַרישן טעאַטראָל . .די צוױי גרעסטע מעלות
פון דער פיעסע  --זי איז טעאַטראַליש ,סצעניש".
אַ גאָר-פאַרקערטע מיינונג האָט דער באַקאַנטער טעאַטער-
1
קריטיקער ד"ר א .מוקדוני:
,איך האָב אין מײין רעצענזיע מיט אותות ומופתים באַוויזן,
אַז מיר האָבן פאַר זיך אַ שלעכט פאַרעולייערטן שונד .איר ריימט
אַראַפּ דעם שלייער ,און עקלדיקער עונד באַװייזט דאָס ריב
טיקע פּנים זיינס ...איך האָב אָנגעויזן ,אַז דער גריצדק איז אַ
וויסטער פלוידערזאַק ,אַז דער דוכוס האָט קיין מענטשלעך
אויסוען נישט ,גראַפאָמאַנישע שאָטנס .זינען דאָרט אַלע
מענטעזן".
ווען ק .האָט זיך דערוואוסט וועגן ד'ר מוקדוניס רעצענזיע,
און בולאָווס באַאַרבעטונג ,האָט ער פאַרעפנטלעכט אַן אַרטיקל,
אין וועלכן ער ווייזט אָן ,אַז י .בולאָוו האָט די פּיעסע אויפגעפירט
אין שיקאַגע אין זיין אייגענער באַאַרבעטונג ,אָן מחברס צושטי"
מונג .ער ווייסט ניט וי און װאָס ער האָט אין דער פּיעסע באַ-
אַרבעט .עס איז מעגלעך ,אַז ער האָט געשאַפן אַן עפעקטפולע
פאָרשטעלונג ,אָבער אָט די פרייהייט ,װאָס ער האָט זיך גענומען,
אָט די נישט-אָנגעפרעגטע שותפות פון אַ רעזשיסער ,איז אַן אָפן

אומרעכט לגבי דעם מחבר .ק .ציטירט ,אַז װיליאַםס עדלין האָט
אין ניו-יאָרקער ,טאָג" געשריבן, :עס איז אַן עולה .מיר זיינען
באַרעכטיקט צו זען אַזאַ וויכטיקע פּיעסע וי דער פאַרפאַסער האָט

זי געשריבן" .ד"ר אַ .מאַרגאָלין (אין שיקאַגע) ,וועלכער האָט גע-

האַט די מעגלעכקייט צו פאַרגלייכן בלאָווס באַאַרבעטונג מיט
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 ...,דער"

טעאַטער

פאַר האָב איך געזען (ביי מאָרעווסקין) כמעט אַ נייע פּיעסע :רירנדע
עפּיזאָדן פון אַ היסטאָרישער דראַמע מיט בלוט און פייער .. .אַ
גאַלעריע געפורעמטע טיפּן מיט אַלע זייערע אייגנטימלעכע מעלות
און פעלערן ... .און דער עיקר  --אַ שפּיל ,פון וועלכן עס
שווימט אַרױף אויף דער אויבערפלאַך דאָס טיף-מענטשלעכע".
ק .ווייזט אָן ,אַז ניט אַלע רעצענזענטן האָבן זיך אָנגענומען זיין
קריוודע .אייניקע האָבן געלויבט בולאָוון פאַר זיין באַאַרבעטונג
און ד"ר מוקדוני האָט אַפילו קריעה געריסן .װאָס בלאָוו האָט
מיט זיינע גאָלדענע הענט נישט געקאַנט אַרױסראַטעװען אַזאַ טאַ-
לענטלאָזן שונד-שרייבער וי קאַציזנע.
א .מאָרעווסקי שרייבט אין זיינע זכרונות:
יאין מאָרגן -זששורנאַלי איז דערשינען אַן אַרטיקל אונטערן
קעפּל ,די היסטאָרישע אָפּערעטע" אין וועלכן דר .אַלעקסאַנדער
מוקדוני מאַכט צו אַשׂ און בלאָטע קאַציזנען און אַלץ ,װאָס איז
אַרױס פון זיין פעדער ..די דאָזיקע באַציונג פון מוקדוני צו
קאַציזנע האָט זיכער געואָרצלט אין די אַמאָליקע יאָרן ,בעת
אַרום פרצן פלעגן טאַנצן צענדליקער פיגמייען פון פעדער .ער
האָט פאָר יעדן געהאַט אַ װאָרט פון װואַרעמקײט און אויפמערק-
זאַמקײט .אַלטערן האָט פרץ געליבט און געשעצט און געוואוסט
וועמען ער האָט פאַר זיך ..דאָס װייס איך פון דעם ,װאָס מיר
האָט נישט איינמאָל דערציילט בפרטיות העלענע פרץ.
קאַציזזעס ערשטע װערק האָט נישט געגעבן קיין גרונט צו
אָנערקענען אַ גדול ,האָט מען זיך אויף אים אַ װאָרף געטאָן מיט
ציין-קריצעניש און שפּעטער נישט געהאַט קיין גוטן ווילן לגבי
אים .איך האָב געליענט מוקדתיס אַרטיקל מיט וװװױיטיק און
פאָרדרוס .געפילט דערביי ,אַז אָט די באַציונג האָט נישט דער-
לאָזט מיר קומען צום ואָרט מיטן ;דוכוס" ביי שוואַרצן אָבער
איך װאָלט געמחט ,װאָס מען רופט אָננעמען אַ מױל מיט װאַ-
סער"  --און שוױייט .איז אָבער מיין דאָקטאָר געשטרויכלט גע-
װאָר; פאַלט אים איין אַ נאַרישע כונה מיך צו ,פּאַרגיטיקןי פּאַרן
צער ,װאָס ער רייסט אַראָפּ מיין געליבט בינע-ווערק ,און ער
פאַרענדיקט זיין  היסטאָרישע אָפּערעטע"י מיט אַזאַ מין פאָר
,ון מאָרעווסקי  --שרייבט ער  --אַליין מיט אַ פּעדער
זאַצן; א
אין האַנט ,פועלט ביי זיך צו לױיבן די שמאַטע (איך ציטיר נישט
װאָרט ביי װאָרט ,נאָר דעם זין) בלויז דערפאַר ,װאָס אויפן שער-
בלאַט איז דאָ זיין פּאָרטרעט".
האָב איך אָנגעשריבן אַ ;בר"ו צו דאָקטאָר מוקדוני" ,איס
געבעטן מיין ברו ,וי ער שטייט און גייט ,צו פּאַרעפנטלעכן
אין זיין צייטונג און אים מתרה געוען אַז אוב ער װעט עס
נישט טאַן ,װעל איך דעם בריו ,אין אַ געענדערטער פאָרם,
אָפּדרוקן אַנדערעוואו.
פאַרענדיקט האָב איך מיין ב,ריוו" מיט אַ שאלה :זאָל מיר
דער דאָקטאָר פילאָזאָפּיע פון עװװיצאַרישן אוניווערזיטעט אַזױ
גוט זיין אויפקלערן דער באַגריף ,שונד" איז נוגע בלן לֵי-
טעראַטור ,אָדער עס איז פאַראַן שונד אין קריטיק אױך? אױב
אין קריטיק איז אויך פאַראָן שונד ,טאָ וואוהין געהער זיין ,היס-
טאָריעזע אָפּערעטע"ײ?
ער האָט די לעצטע צויי שורות אויסגעמעקט און דעס ברין
אָפּגעדרוקט :מיין װאָרט װעגן דער געשטאַלט פון אַלטער
קאַציזנע איז צום לייענער דערגאַנגען".
,וכוס" אין שיקאַגע ,געפי"
וועגן מאָרעװוסקיס אויפפירונג פון ד
נעו מיר אין זיינע זכרונות:
יאיך האָב געמאַכט צוויי אויפפירונגען {מיט דער שיקאַגער
יידישער דראַמאַטישע געזעלשאַפטין .אין איין ספּעקטאַקל האָבן
יי

2006

צדושים
מיר געגעבן די ערשטע

צויי אַקטן פון קאַציזנעס ;דוכוס" .דאָם.

האָט דאָ מיט אַ יאָר צוריק באַוויזן בולאָוו (אונטערן טיטל גגך
צדק") .איצט האָבן די צוױי אַקטן זיך גערופן ,פריצים" .די
מיטבאַטײליקטע פון ליבהאָבער-קריין האָבן אין זייערע ראָלן
ממש געגלאַנצט .בפרט האָט זיך אויסגעטיילט דער אויספירער
פון ,לץ" .דער קלו" פון אָוונט איז אָבער געווען די געשטאַלט
פון ,אַלטן דוכוסײ ,און אין אָן אַרטיקל ,װאָס האָט באַהאַנדלט
די .פאָרשטעלונג אין צייטונג ,איז אויסגעפאַקן סיי מיר ,אַלס
אַקטיאָר און רעזשיסער ,סיי דעם קרייז ,איבערצולייענען ווער-
'
טער פון לויב און אָנערקענונג".

,ורדוס" שרייבט י .טורקאָוו"
וועגן דער אויפפירונג פון ק'.ס ה
גרודבערג:

ידי הצלחה פון ידוכוסי האָט ,ווייזט אויס ,אָנגערעגט קאַציז-
נאָן צו אַ צוױייטער היסטאָרישער טראָגעדיע  --יהורדוס',
אויפגעפירט צו ווערן (די פולע פיעסע איז אין  7291אויפגע-
פירט געװואָרן איר פון הירש אטקין מיט די שילער פון דער
יידישער רעאַל-גימנאַזיע אין רעזששיצע (לעטלאַנד)) .דער עיקר
 -צוליב טעכנישע עװועריקײיטן ,וייל סצענישער רי-שטאָףפאַר אַ פאַרנעמענדיקן יידיששן היסטאָרישן ספּעקטאַקל איז אויך
אין יהורדוסי פאַראַן ,און אייניקע ראָלן".
און וועגן דער פּיעסע ,הורדוס" שרייבט אַברהם מאָרעווסקי:
װאָס יהורדוסי איז געבליבן ליגן אױף דער פּאָליצע און
איז געװואָרן פאַרשטױיבט און פאַרגעס ,ניט דערזען דאָס ליכט
פון לעבעדיקן ספעקטאַק?  --דאָס איז מיין חטא ,ערגער :מיין
פאַרברעך! אָבער גלייכצייטיק איז עס אויך  --מיין שװערע

שטראָף ,ווייל די ראָל װאָלט געקאַנט זיין אַזאַ מין דערהויבונג;
דער ספּעקטאַקל  --אַזאַ באמת קולטור-היסטאָרישע געשעעניש,
װאָס װאָלט אפשר געווען די קרוין פון טעאַטער-דור ...וואן
האָבן מיר געהערט נאָך אַזאַ פערז אין ווערק פון אַ דראַמאַ-
טורג! וואו  --אַזאַ פאַרבנרייכן היסטאָרישן ילייוונטי! וואו איז
אין דער יידישער טעאַטער-ליטעראַטור פאַראַן אַזאַ אויפעוי-
דערנדיקע סצענע וי הורדוסעס רוף' :מרים .מרים! ,און אין
דער אַמפּילאַדע פון די קאָרידאָרן אין ביינאַכטיקן פּאַלאַץ נאָכן
מאָרד חזרט זיך איבער דער וויי-געשריי פון פאַרברעכער אין
אַ צענדליק אוניסאָן שטימען . ..אוודאי איז עס אַ יטעאַטראָלער
עפעקטי ,אָבער ווען אָט דער עפעקט או אַ צענדליק זיינסגלייכן
וועלן זיין אַקאָמפּאַניאַמענט אַקאָרדן צום שפיל פון אַקטיאָרן,
װאָס וועלן זיין דערוואַקסן צום פּרעכטיקן פערז ,װאָס וועלן פאַר-
מאָגן די מאָס סצענישע קולטור צו געבן אַ תיקון דעם עצם אמת
פון היסטאָרישן בילד  --דעמאָלט װועלן זיך באַהאַלטן אין די
ווינקלען די טאַדלער פון אַלטער קאַציזנעס פאַרמעסטונגען

עס איז ניט געשען ,וייל איך בין געלעגן אין הינערפּלעט,
אין חלשות ...אַלטער האָט יהורדוסױ געשריבן ,האָט די ראָל
געדיכטעט ,האָט דעם גאַנצן ליוונט געמאָלט ,באַװירקט און
אַנגעצונדן דורך אונדזערע לאַנגע שמועסן וועגן די וועגן פון
י-ידישן טעאַטער ,װעגן די נױטן און האָרזאַנטן פון אונדזער
יונגן אַקטיאָרן-דור .ער האָט אַ ריי געשטאַלטן אָנגעמאָסטן אויף
לעבעדיקע פאָרשטייער פון אַקטיאָרן-קרייז .אָבער די וועגן,
וועלכע מיר האָבן געטראַכט און גערעדט ,האָבן מיך מיט זייערע
עלנבויגנס פאַרטריבן פון טעאַטער און פאַרמשפּט איף אומטע-
טיקייט ...איז װי אַזױ האָב איך געזאָלט פאַרווירקלעכן דעם
טרױם פון דיכטער ? מיט וועמען זיך זעצן צוס טיש ? און צו
2007

באַנרד
וועלכן טיש ? איז מיין אומטעטיקייט געווען בשוגג.מיין  --פאַר-
ברעך! אָבער האַרב און עֶװוער איז געווען מיין שטראָף !".
אהרן מאַרק אַנאַליזירט אַזױ די דראַמע ,הורדוס":
;אין הורדוסן  --זאָגט אַלטער קאַציזנע אינם פאָרװואָרט --

האָט מיך אינטערעסירט נישט אַן עפּיזאָד פון זיין פּאַמיליען-
לעבן ,נישט אַ באַשטימטע תקופה אין זיין רעגירן ,נאָר זיין אויף-
און-אונטערגאַנג ,זיין לעבנס-דראַמעי .אין די פינף אַקטן פונם
ווערק גייט טאַקע דורך הורדוסעס אויפגאַנג און חורבן ,זינט ער
באַוייזט זיך אױיף דער אױיבערפלאַך פונם דעמאָלטיקן פּאָלֵי-
טישן לעבן ביז זיין טױט .הגם עס זינען דאָ אין דער טראָגע-
דיע יאויפציען ,װאָס יעדער פון זיי איז אַן אָפֿגעשלאָסענער
פראַגמענט פון אַ באַזונדער תקופה אין הורדוסעס לעבן איז
דאָך די דראַמע געבױיט נישט עפּיזאָדיש .אַלע פּאַרשוינען צו-
זאַמען אַנטװוױיקלען די האַנדלונג ,און אירע באַזונדערע טײלן
פליסן לאָגיש אַרױס איינער-פונס צווייטן .סיאיז פאַראָן אַ קלאָרע
אַנטוויקלונגס-ליניע אינם בוי פון דער דראַמע .די אינטריגעם,
װאָס שטױסן די האַנדלונג פאָרויס ,זיינען פילפאַרביק און קלאַ-
מערן זיך איינע אָן דער צוייטער אויף אַ קאָנסעקװוענטן אופן.
די אַקס פון דער טראַגעדיע איז ,אמת ,הורדוסעס געשטאַלט און
זיינע גייסטיקע קאָנפליקטן .פונדעסטוועגן באַזיצט ער ניששט,
אַלס הויפּט-העלד ,קיין איינהייטלעכן ציל ,װאָס זאָל זיין דער
עיקר פונם טראַגישן פאַטאַליזם,; .הורדוס" איז נישט קיין קרי
מינעלע טראַגעדיע ,װיײיל דער העלד טראָגט זיך נישט אַרום
לכתחילה מיט געדאַנקן וועגן רציחה .להיפך ,ער גײט איבער
פאַרשידענע שטאַפּלען ,װאָס שאַפן לירישע און פּאַטעטישע מאָ-
מענטן אין זיין האַנדלונג ,און דאָס רדיירןאַמאַטישע דרינגט
אַרױס פון דער סביבה און אירע אינטריגעס .די דראַמע איז
געבויט לױטן מוסטער פון מערעזשקאָווסקיס און איך אַלֶעקְטֵיי
טאָלסטאָיס טראַגעדיעס פון צאַרישן לעבן אין רוסלאַנד; פּונקט
װי אין זײי ,ראַנגלען זיך אויך אין הורדוסן איידעלע געפילן,
טיילמאָל אַפּילו צאַרטקײט און ליבע  --מיט האַס ,רציחה-גע-
פילן ,פאָטער-מאָרד ,מעווגעת און פּאַטאָלאָגישע אויסברוכן.
פון די עיקר-פּאַושוינען און הויפּט-מאָמענטן לאָזט זיך גאָר-
נישט אַרױסנעמע .עס װאָלט דאַן געבראַכט שאָדן דער האַנד"
לונג ,אויסער אייניקע סצענעס ,װוי די סצענע פונם כראָניקער
ניקאָלאַוס מיטן באַרבירער ,אָדער די סצענע פון הורדוסן מיטן
באַרבירער ,אין לעצטן אַקט ,טאַר הורזוסעס טױט ,ווטלכע
מיװאָלט געקאָנט אויסשטרייכן אָן קיין שום פאַרמינערונג פון
דער האַנדלונג .נאַטירלעך װאָלט עס געבראַכט אַ שׂאָדן דעפ
אינטערעס און דעס דראַמאַטישן ווערט פון דער זאַך.
דאָס דראָמאַטישע פּראָבלעם פון 'יהורדוסי

אין אָבער זייער

פאַרנעפּלט ,הגם די קאָנסטרוקציע איז געבויט דורכויס-באַוווסט"
זיניק .די אויפגאַבע פוֹן דעו דראַמע ,װאָס באַהאַנדלט אַ היס-
טאָרישע רעטעניש (און הורדוס איז באמת אַ רעטעניש אין דער
געשיכטע ,הגם מיפאַרמשפּט אים כמעט אָן אױסנאָס) איז נישט
נאָך מער צו פאַרשלײיערן זי ,נאָר ,אדרבה ,אויפצוקלערן אָט
דער ציל איז נישט דערגרייכט .אין הורדוסעס ערשטע רציחות
וועגן וועלכע מיר דערוויסן זיך אין דער דראַמע פונם דער-
ציילן ,איז דער הויפּט-מאָטיוו  --די פליכט .זי איז נישט פאָר-

געשטעלט וי אַן אידעאַלער חוב ,נאָר וי אַ געזעלשאַפטלעכער.
 ...אין די ערשטע אַקטן איז דער גורם די פליכט .הורדוס הייסט
טױטן יענע מענטשן ,װאָס האָבן פרייוויליק באַטראָטן דעם קרייז

פון מערדערישע מעשים.
2008
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פון יידישן

יפיסייסן

אָבער פֿאָרװאָט איז הורדוט באַגאַנגען די שפּעטערדיקע רצי-
חות ? דאָס בלייבט ביז צום סוף פֿון דער

דראַמע

נישט איפ-

געקלערט .א .קאַציזנע האָט נישט באַװיזן גובר צו זיין הורדו-
סעס פערזענלעכקייט .וי זאָל מען באַטראַכטן הורדוסן אַלס
דראַמאַטישן פּראָבלעם? מע קאָן דאָ נישט ריידן וועגן אים וי
וועגן אַ גרױטער ,שיינער פּערזענלעכקייט ,װאָס איז מאָראַליש
שטאַרק ,נאָר זי פאַלט אונטער אַ לאָסט ,װאָס איז נישט פאַר אירע
כחות ,ווייל וואו איז דאָ די לאַסט? דער ציל ,װאָס הורדוס האָט
זיך געשטעלט :צו פאַרבעסערן די לאַגע אינם לאַנד ,צו נאָרמירן
די באַציונגען מיט די רימער ,צו בױען גאָט אַ מקדש אאַו.
 --טראָגן אַ כאַראַקטער פון שטאַפּלען אױף זיין װועג צו רום,

אויף וועלכן סיפירט אים דאָס באַואוסטזיין פון זיין כח ,די
ווערטער פון ואָר-זעער און פון זיין שוועסטער שלומית .אַזױ
באַטראַכטן

הורדוסן

איז נישט

ריכטיק.

אַלזאָ :הורדוס

איז אַ

קרבן פוֹן די אינטריגעס ,פון דער סביבה ,װאָס דערוועקט אין
איס פאַרשיִדענע חשדים ,מאַכט אים צוױידייטיקע רמזים ,און
זי שטיסט עס אים צו ינע רציחות ? דאָס װאָלט געווען אַן
אױסגאַנג ,הגם די דראַמע װאָלט דעמאַלט געװאָרן שאַבלאַנמע-
סיק אין איר דראַמאַטישן פּראָבלעם ,אָבער אויך די דערקלע-
רונג גילט נישט אין דעס פאַל ,ווייל די צענטראָל-פיגור ,הורדוס,
איז נישט וי געהעריק אינטערפּרעטירט .זיינע מעשים ואַקסן
נישט פון אים אַלײן ,ער איז לחלוטין נאָר אַ שפילעכל אין דער
האַנט פונס שיקזאָל ,און נישט מער .אַ מענטש מיט אַ שואַכן
ווילן ,װאָס קאָן זיך נישט אַרױסדרײען פון די אינטריגעס --
דאָס װאָלט געווען אַ לאָגישּע אַנטוויקלונג פונם דראַמאַטיעשן
פּראָבלעם אין הורדוסן .אָבער דער העלד רעאַגירט נישט לחלו"

טין אויף די געשעענישן אַרום אים .מיר וייסן נישט אייגנטלעך
|
װוי אַזױ איז ער געקומען צו פאַרטיליקן זיינע זין.
דאָס איז נוגע דער אויפפאַסונג און לאָגישער פאַרבינדונג פון
די געשעענישן ,װאָס דערוועקט אינם צושויער זיין באַציונג צו
דער ווירקלעכקיט .ואָס שייך דער אויפפאַסונג פון די זעלבע

פּאַקטן פונם דיכטערס

לאָגיק ,װאָס שייך דעס קינסטלערישן

פּראָבלעס פון דער דראַמע ,אין שווער צו ריידן .מידאַרף באַ-
מערקן ,אַז הורדוסעס ואַקלענישן זיינען אָפּט נישט נאַטירלעך.
אָט ,למשל ,אין ערשטן אויפצי ,ווען ער גייט אַריבער אומגע-
ריכט פון אכזריותדיקן מוט אין חרטה בלױז צוליב עטלעכע
היסטערישע וװוערטער פון זיין עװועסטער שלומית ... .אַזױ
אויך איז מיטן סוף פון פערטן אַקט ,וען סיקומט אומגעריכט
אַריין טריפאָן דער באַרבירער ,און הורדוס דערלאַנגט אים מיט
די פויסט איבערן קאָפּ .מרימס טױט איז אין דער דראַמע איך
צו האַסטיק .הורדוטעס ספקות ,זיין חשד ,אַז מרים האָט געשיקט
איר בילד אַ צוױיטן מאַן און שפעטער די אינטריגע מיט יוספן,
דעס מאַן פון שׂלומית ,אָט די גאַנצע סיבה פון מרימס טױט ,איז
צו קורץ ,אָן צוגרייטונג ,אומגעריכט.
מיקאָן אָנװיזן נאָך אייניקע ענלעכע ערטער ,װאָס זיינען
קינסטלעריש נישט באַרעכטיקט .די פּאַרשױינען ,איסער הור-
דוסן ,זיינען בכלל גוט געשילדערט .אויסגעצייכנט ,אין קרעפ-
טיקע שטריכן איז איבערגעגעבן אַנטינאוס דער סאָלדאַט ,אָלס אַן
אמת-מוטיקע נאַטור .גוט איז אױיך די ערשטע סצענע פונס

דריטן אַקט ,אין קלעאָפּאַטראָס געצעלט.

מידערקענט דאָ זעס

מחבר פון די יאַראַבעסקױ .פון די שטרענגע ,געבונדענע פערזן
פון דער קלאַסישער דראַמע ,רייסט זיך דורך דער באַוואוסטזיין
פונם קינסטלער דעם דיכטער .די גאַנצע סצענע מיטן פּאַסטוכל
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ט עאַ טער

איז אַ באַזונדער פּאָעטישער אינדזל אין דער קלאַסישער טראַ-
געדיע .דאָס ,װאָס זי איז געשריבן אין פּראָזע ,גיט ברייטערע
...יהורדוס'
מעגלעכקייטן דעס דיכטער זיך אויסצודריקן.
װאָלט פיל געוואונען ווען דער מחבר װאָלט ניששט געשטרעבט
צו קיין קלאַסישער דראַמע ,מיט איר כאַראַקטעריסטיען פּאַ-
טאָס און טיילמאָל צעצויגנקייט ,און באַפרײט זיך פונס געבן-
דענעם פערז ,איבערגייענדיק צו פֿראָזע .װאָס פֿאַרמאָגט ביים
היינטיקן מצב פון שפּראַך און סטיל ברייטערע מעגלעכקייטן
! פאַרן פּאָעטישן אויסדרוק,
יהורדוס' איז אַ גוטער אָנזאָג אין דער יידישער ליטעראַטור
די היסטאָרישע פּערזענלעכקייט אַלס שטאָף פאַר אַ יידישער
|
דראַמע ,איז אַ נייעס".
די פּיעסע איז אין  6291געדרוקט געװאָרן אין ווילנע ,און דער
ערשטער אַקט איז איבערגעדרוקט געװאָרן אין ק',ס ,געקליבענע
שריפטן" (ואַרשע.)1591 ,
זלמן רייזען שרייבט וועגן דעם וערק:
;קינסטלעריש אַ סך מער געלונגען איז קיין זיין צוױיט וויכ-
טיק טעאַטעריווערק 'הורדוסי ,געשריבן אין אַ מייסטערהאַפטן
סטיל פון דער קלאַסישער טראַגעדיע ,ואָס סיאיז אויך אַ גרױי-
סע פאָרם-דערגרייכונג פאַר דער יידישער ליטעראַטור .אָבער
ליידער איז נאָך יהורדוס'י פון דעם יידישן טעאַטער ניט רעאַ-
ליזירט געװאָרן".
זיגמונט טורקאָוו גיט איבער פאָלגנדיקן עפּיזאָד ביים אָרגאַני
זירן די טרופּע ,פאַקט" ,וועלכע האָט געשפּילט ק'.ס פּיעסע ,אין

קריזיס":
,פאַרן אָפּפאָרן פון װאַרשע איז אין אונדזער דירה געפּראַ
װעט געװאָרן אַ פייערלעכער באַנקעט אין וועלכן סיהאָבן זיך
באַטײליקט אַרטיסטן ,שרייבער ,זשורנאַליסטן אַלע האָבן גע-
לייגט גרויסע האָפנונגען אויף אונדזער פאַראייניקונג .מיהאָט
אונדז צוגעזאָגט צו זאָרגן װעגן אַ סטאַבילן טעאַטער אין
װאַרשע .די שטימונג איז געווען אַ געהויבענע .חברה האָבן זיך
צעזונגען ,צעטאַנצט.

אַלטער קאַציזנע האָט זיך זערקלערט אַלעמען אין ליבע ,דער
עיקר אונדזערע אַקטריסעס .ער האָט באַדױערט ,װאָס מיר האָבן
ניט קיין גרעסערן פרויען-אַנטאַמבל ,געהאַט טענות צו מחברים,
װאָס שרייבן פיעסן מיט אַ סך מענער און פּאַרזעען די פרויען

צום סוף האָט ער געטאָן אַ פייערלעכן נדר אָנצושרײיבן אַ פּיעסע
פאַר בלויז פרויעןן ,אָן איין מאַן -- ,און טוט אים עפעס!".

דעם  92מערץ  2291איז אין קאַליש אױסגעפּרואװט געװאָרן
און צומאָרגנס אויפגעפירט געװאָרן אין לאָדזש ,דורך ,פאַקט" --
,קאַלאַ"-טעאַטער,
אין ס

א'ר

פון אַברהם

מאָרעווסקי.

ק'.ס

,אין

קריזיס" ,אַ קאָמעדיע ,אויב ניט קיין פאַרס ,אין  3אַקטן ,מיט
פאָלגנדיקן פּערסאָנאַל:

,הענאך פינקעלשטיין"  --אַברהם מאָרעווסקי.
,אַניעלאַ?
ט,אָטשע"
,סעם" --
,מאַניעק?"
פ,ראַנקאָ?

 -געניאַ שליט. -קלאַראַ סעגאַלאָװיטש.אַלעקס שטייףן
 -אַברהם װאָלפשטאַט. ---דאָראַ רובינאַ.

,װאָרימקרויט"

 --זיגמונט

טורקאָוו.

וועגן דער אויפפירונג פון דער זעלביקער קאָמעדיע אין ווילנע,
מיט אַ ניי פּערסאָנאַל ,שרייבט נ .מייזיל:
;אָן אַקטועלע טראַגי-קאָמעדיע ,ואָס באַרירט אַ שטיק לעבן
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ספסדושים
פון דעס יידישן קליינבירגערטום אין פּוילן .געשטאַלטן  --כאַ-
ראַקטעריסטיע:ע ,צאַפּלדיקע .סיטואַציעס און עפּיזאָדן פון לע-
בעדיקער ווירקלעכקייט .א .קאַציזנע האָט געװואָלט אַרױסברענ-
גען נישט בלױז דאָס טיף-טראַגישע ,נאָר אויך דאָס לעכערלעכע,
קאָמישע .ווען א .קאַציזנע װאָלט זיך געהאַלטן ביי דעם דורכ-

אויס-טראַגישן ,װאָלט געווען אַ מין יידישער

אקאַרשןגאָרטןײ

פון דער היינטיקער צייט .אָבער א .קאַציזנע יל

נישט אָדער

קען נישט ,װי אַמאָל טשעכאָו ,זינגען דאָס שװאַנעךליד פון.
דעם אַדעל און מיטטריערן זיין טרױיער .א .קאַציזנע זעט אין
דער טראַגעדיע אויך די קאָמעדיע ,דאָס לעכערלעכע ,װאָס דאַרף
דערוועקן אויסער מיטלייד ,מיטגעפיל  --אױך אָפּשטױיס-גע-
פילן ,נישט מיטשטימונג ,נאָר אָפּטרײסלען זיך פון דעס לעבן
אָפּקערן זיך דערפון ,ליקווידירן עס ,און אַן עק! אָט דער געמיש
פילט זיך כסדר ביי א .קאַציזנעף װאָס האָט טאַקע אָנגערופן די
פיעסע ,טראַגי-קאָמעדיעײ .וואו איז דאַָ מער דאָס האַרץ פון א.
קאַציזנען ,ביי דעם טראַגישן אָדער ביים קאָמישן?
אין דער קאָליזיע פון די נייע לעבנס-סיטואַציעס ווערן
צערונען פיל לעבנס-אילװזיעס .ניע+ט אומעטום האָט דער מחבר
באַוויזן זיך צו דערהייבן צו דעס אמת-טראַגישן ,נישט אומעטום
באַוויזן אַ כאָפּ צו טאָן דאָס טרויעריק-קאָמישע ביים עיקר ,ביים
תוך .פאַראַן אַ רײ סצענעס ,װאָס פאַרפלאַכן דעם טראַגיזם און
קאָמיזם פון דער געשילדערטער סביבה און תקופה.

דער רעזשיסער האָט טאַקע געהאַט אַ שווערע אויפגאַבע --

איינפאַסן אין איין טפּעקטאַקל די אַלע קעגנזאַצן און ואַקלע-
נימץ .עס איז נישט אַזױ לייכט אין אַ פאָרשטעלתג צו געבן
דעם איבערגאַנג פון טראַגישן צום קאָמיען ,פון שטילן ,טריבן
טאָן צום הילכיקן ,סאַרקאַסטישן געלעכטער .א .מאַרעווסקי האָט
זיך עס באמיט צו דערגרייכן אין דער גאַנצעד רעזשי ,און בעיקר
אין זיין אייגענער ראָל .אַ דאַנק זיין מאַיעסטעטישער געשטאַלט,
איז הענעך פינקעלשטיין אױסגעוואַקסן אין אַיןנטערעסאַנטן
טיפ... .א .מאָרעווסקי האָט דערהויבן די פינקעלשטיין-ראַלע
צו אַן אינטערעסאַנטער געשטאַלט .דאָסזעלבע קאָן מען נישט
זאָגן אין דער פולער מאָס וועגן די איבריקע אַרטיסטן פּערל
אוריך ,די יונגעטשקע אַרטיסטין ,איז געווען ממש נישט צו
דערקענען .די קאָמפּליצירטע ראָלע איז פאַר איר אנַייע סצעני-
שע דערגרייכונג,

אָבער זי פאַרמאָגט נישט

אין זיך דאָס ראַ-

פינירטע-סאַרקאַסטישע ,שלאָגנפערטיק-שעלמישע ,װאָלט איך
געזאָגט ,װאָס איז פאַראַן אין דער אינטערעסאַנטער ראָלע פון
טאָטשע .שרה אַמאַטין פירט אַדורך די דאָלֶע פון דער מוטער
קאָרעקט ,אויסגעהאַלטן ,אָבער עס פעלט דער לייכטזין ,דאָס
אַלײןפאַרפירערישע ,װאָס זי דאַרף האָבן .עס האָט געשאַפן
אַ שטאַרקע גראַטעסק-ראָלע יעקב ריינגלאַס פון דעם ייד ,דעם
פּראַצענטניק ווערעמקרױיט .יעקב מאַנדעלבליט האָט נישט גע-
קאָיַט אַרױסשלאָגן קיין נייע טענער אין דער שאַבלאַךראָלע פון
דעם אַזעריקאַנער סעם (אויך א .קאַציזנע האָט אים קיין נייע
שטריכן נישט געגעבן .פיין איז אַרױס מאָניעק דער פוטבאָל-
בחור ביי לעאָן קאַסוױינער און דאָס עזטוב-מיידל פּראַנקע (זיסל
גערס .די אױיסשטאַטונג און די דעקאָראַציעס און בכלל דאָס
אויסזען פון דער בינע גאָר פיין ,צו לייטן-גלייך!ײ.
יצחק טורקאָוו-גרודבערג שרייבט:
אוב איך האָב נישט קיין טעות ,האָט אַברהם מאָרעווסקי אָנ-
גערעגט קאַציזנען אָנצושרייבן פאַר אים די קאָמעדיע יאין קרי-
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באַנד
די קאָמעדיע ,טאַקע אַן אַקטועל יידיע-פּוילישע ,איז.
זיסי.
אויפגעפירט געװואָרן פון מאָרעווסקי .אָבער זי האָט קיין אריכת-
ימים נישט געהאַט .קאָמעדיע איז טאַקע נישט געווען קאַציזנעס
סטיכיע .ער איז געווען צו פּאַטעטיש און צ-וױינענדיק ,װואָלט
איך געזאָגט ,פאַר אַ קאָמעדיע שרייבער .וױינענדיק מיין איך
דאָ ממש ווערטערלעך .ער איז געווען זייער לייכט אױיף טרערן
 -פון פרייד אָדער פון פאַרדרום .די פּאַטעטישקײיט  --אוןאַפילו די טרערן ,װאָס פלעגט זיך אַראָפּגליטשן פון זיין פעדער
 -זיינען געווען קענצייכנס פון קאַציזנען .צי דאָס' האָט אים|
געלענקט צוֹ טראַגעדיע?  --אפשרײ.
נחמן מייזיל באַהאַנדלט ק'.ס פּיעסע ,שווארצבארד" פאַר איר

אויפפירונג;
,אין רער יידישער ליטעראַטור און דראַמאַטורגיע האָבן מיר
שױן אויך אַ רײי ביאָגראַפּיעשע ווערק ,אָבער מער און בעיקר
פון ווייטער געשזיכטע .פון דער נאָענטער פּאַרגאַנגענהײט ,װאָס
איז אַזױ רייך געווען מיט אינטערעסאַנטן אויפּברויזנדן שטאָף,
האָבן מיר גאַנץ װײיניק ערנסטע ווערק .אין דער יידישער בי"
ליקער שונד-דראַמאַטורגיע האָבן זיך גראָד געווימלט גמאַראַ-
דיאָרןי-דראַמאַטורגן ,וועלכע האָבן זיך געוואָרפן גלייך אױף
,דראַמאַטורגישן רויבי ,װאָס דאָס לעבן און די גענטעענישון האָבן
איבערגעלאָזט אין די חרוב-געוואָרענע שטעט ,אויף די קאַמפמַי
פּלעצער .אין יידישן טעאַטער זיינען געוויזן געװאָרן אַ סך האַרצ-
רייסנדע מעלאָדדאַמעס ,װאָס זיינען פאַרפּאַסט געװאָרן דורך
טאַלענטלאָז יקייטן .אָט די אַלע מאַכערײיקעס ,וי מען רופּט זי אָן
אויפן טעאַטער-לשון ,האָבן ,פּאַרשטײט זיך נישט געגובן קיין
קינסטלערישן תירוץ די ווירקלעכע לעבנס -געשזעעניטזן ,און
נישט געקאַנט אַרױסשײלן די ווירקנדע פּערזענלעכקייטן פון דער
אַרומיקער סביבה .אדרבא ,זיי האָבן וואולגאַריזירט דאָס געשזעע-
נע ,צוגעגעבן דעם לעבן אַ נישטיקן נידריקן ,געשמאַללאָזן
רייר נײ;
שונד-כאַראַקטער.

.לױט דעם פּראָיעקט פון אַ .גראַנאַך ,און אױיפן סמך פון
די אַלע אויטענטישע פאַקטן און פּאַסירונגע ,האָט עס אק.אַ-
ציזנע אָנגעשריבן די פיעסע ,שוואַרצבאַרדײ אין  6בילדער .עס
זיינען אַלעמאָל ,ביים אָפּקלײב פון אַזאַ מין שטאָף ,דאָ מעלות און

חסרונות .דער שרייבער קאָן אָפּט פּאַרלוירן גיין אין די געדיכ-

טענישן פון דעם ,ווילד-ואַלדײ ,און צוליב דער געדיכטעניט)
פון װאַלד ,זאָל ער פאַרזעען די ביימער .מען דאַרף אויך וויסן
וי אויסצוטיילן פון דער מאַסֶע פּאַקטן ,פּאַסירונגען ,געשטאַלטן,
קאָנען ריכטן די געשעענישן אין דעם װערק לוט אַ שטראָט,
װאָס איז אפשר אין לעבן גופֵּא אַנדערש ,אָבער יעדנפאָלְס נישט
אַזױ בולט און קענטיק .הכלל ,מען טֵאֶר נישט זיין בלויז קנעכט
צו די ווירקלעכע פאַקטן און אויטענטישן מאַטעריאָל .מען דאַרף
אױך קאַנען און ויסן מאָמענטװייז זיך אויפצוהיבן פון דער
טרוקענער ווירקלעכקייט און געבן דעם אָפּהילך ,די אָנדייטונג,
די אָנצוהערעניש ,וואָס איז אין דעם ,פּשוט-פּראָסטױ לעבן
אפשר נישט אַזױ קענטיק .דער דראַמאַטורג דאַרף געבן אַ
קינסטלערישן תיקון צו דעם גאַנצן גערויש ,געטומל או האַס-
טיקייט פון לעבן גופא.
אין דער מעששה שװואַרצבאַרד /שפיגלט זיך אָפּ גארַוס שטיק
לעבן פון די לעצטע {ערשטע וועלט }-מלחמה און בירגער קריג-
יאָרן .אין דעם פינאַל ,אין זיין טאַט ,און דערנאָד .--אין דעם
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=-פּראָצעס ---קומט אויך אַ שטיק לעבן פון מערב-אײיראָפּע ,און
(י בעיקר פּאַריז; פּראַנקרייך .קאָן מען דען אויסטיילן דעם מאָרך
פון שװאַרצבאַרד פון די אַלע גרויסע ,טראַגישע געשעענישן
פון דער יידישער אוקראַינע? און איז דען עװואַרצבאַרד גופא
 .ניִשט קיין ,נאַטיירלעך געוויקס" פון זיין צייט ,פון דעם ספע-
צי=עלן באָדן אין וועלכן ער איז געווען געוואָרצלט מיט לייב און
{--לעב? ,און דער גאַנצער פאַרלױיף פון דער אױיספאָרשונג אין
י -פאַריז און די-אַלע וואונדערלעכע געשטאַלטן פו אַנרי טאָרעס,
פון פאָרזיצער פּלאָרי ,עקספערט לאַנדזשעווען ,פון פּעטלורא-
פאַרְטיידיקער .קאַמפּעניקי ,זיינען זי נישט קיין פּראָדוקטן פון
 ..דער הומאַניסטישער פראַנצויזישער קולטור? און די פרייליין
גרינבערג און דער קאַראַאים סאַפּראָ ,װאָס זייער עדות זאָגן
אין געריכט האָט געמאַכט אַזאַ אומגעהויערן איינדרוק אויפן גאַנג
| און אױסגאַנג פון פּראָצעס ,זיינען זי דען נישט לעבעדיקע,
 ,צאַפּלדיקע געשטאַלטן פון דער לעבעדיקער ,טראַגישער יידישער
אוקראַינע? ...און פּעטלוראַ אַלין? ער און זיין גאַנץ לעבן .פריער
אין דער שטיל ,און שפעטער  --אין געריש פון דער אויפ-
ברויזנדער צייט  --איז ער דען נישט כאַראַקטעריסטיש פאַר
גאָר דער אוקראַינישער באַועגונג? ..ער האָט לכתחילה ,ביים
אָנהײב ,נישט געװאָלט און נישט געדאַרפט קיין פּאָגראָמען,
פענ-
אָבער שפּעטער איז ער שוין אַליין געטראָגן געװאָרן וו שאַ
דל אױף דעם או יפברויזנדן ים ,און נישט פאַרשטאַנען און זיך
קיין חעזבון ניעזט אָפּגעגעבן ,אַז די פּאָגראָמען און די וויסטע
שחיטות וועלן סוף כל סוף זיך ביטער נוקם זיין אין אים גופא
 .און אין דער אידיי פאַר וועלכער ער האָט שפּעטער גאַנץ קלאָר
 און גאַנץ אָפן באַרעכטיקט די אַלע פּאַגראָמען און יידיעזן|
שחיטות,
| = איז געשטאַנען פאַר דעם דראַמאַטורג אַ זייער שווערע אויפ"
גאַבע :אויפנעמען דאָס אַלץ ,װאָס איז דירעקט פּאַרבונדן מיט
פעטלורא און שוואַרצבאַרד און שפּעטער מיטן פּראָצעס און
איינפאַסן עס אין עטלעכע סצענישע בילדער .דערביי זאָל ניעוט
ליידן קיין איינער פון די ליכטיקע און פינצטערע פאַקטאָרן
וועלכע האָבן געהאָלפן און מיטגעהאָלפן דעם גאַנצן {פּראָצעם ביז
יצו דער דראַמע שװואַרצבאַרד.
א .קאַציזנע האָט די פיעסע איינגעטיילט אין  6בילדער.
..אין ערשטן בילד האָבן מיר די אַזױ גערופענע אידיליע פון
דעס יידיש-אוקראַינישן צוזאַמענלעבן אין די ערשטע חדשים פו
דער רעװאָלוציע ,און פון דער אידיליע ,פון ראָזען באַגינען --
צום עווערן אױסבראָך .דאָס צווייטע בילד שטעלט פּאָר פּראָט-
קוראָוו גלייך נאָך דער מאוימדיקער שחיטה ,װאָס סעמאסענקא,
פעטלוראס געהילף ,האָט איינגעאַרדנט אַלס נקמה-אַקט 7עגן
.ױף די הייסע בלוטיקע שפורן פון פּאָגראָס קומט קיין
יידן א
פּראָסקוראוו שװואַרצבאַרד.. .ער װוערט דערשיטערט ביז די
טיפסטע טיפענישן פון זין נשמה ,און שון דאַן קומט עוגעץ
אין זִיין אונטערבאַוואוסטזיין דער געדאַנק צו נעמען נקמה ,ויאָס
.נעמט אָן ממשותדיקע פאָרמען ערשט אין עטלעכע יאָר אַרוס,
|
אִין יאָר ,6291
 2ביים לייענען אָט די צייט-פיעסע ווערט מען דערשיטערט.עס-זייַנען אויך אין אַ ריי ערטער פאַראַן פּסיכאָלאָגישע באַגרינג-
 -דונגען .,קינסטלערישע שילדערונגען ,דראַמאַטורגיעשע איינפאַלןי.די פּיעסע װוערט שפּעטער ,אין  ,9-83291אָפּגעדרוקט אין ק'.ס
אָריגינעלן צװיי-װאָכנבלאַט .מ,י,ין רעדנדיקער פילם" ,װאָס װערט
אינגאַנצן אויסגעפולט

פון אים אַלײן .

די פּיעסע וועלכע ווערט אויך גערופן 'וועלט-געוויסן' .און 'פראָ-
צעס" אִיז אויפגעפירט געװאָרן דורך אַלעקסאַנדער גרְאַנאָר אין
לאָד זש.

גיטל מייזיל שרייבט:
גאן זיין דראַמע שלום שװאַרצבאַרדי וועגן דעס ידישן
זייגערמאַכער ,װאָס האָט אין פּאַריזן דערהרגעט פעטליורען ,א
פּאַראַן אַזאַ סצענע :עס איז די ערשטע וועלט:מלחמו .אין צײ-
נער אַ ,געשאָכטענער שטוב" אין פּראָסקואָוו טרעפץ זיך
שוואַרצבאַרד ,דפערראַנצוּיזישער לעגיאָנער ,מיטן יידיש-טאָ-
יויעטישן דיכטער אשר עצוארצמאָ ,דעם .רוט אַרמײער ,די
פּאָגראָמירטע הייבן אויף די ביידע יידישע זעלנער אױף אַ
ביטערן חוזק-געלעכטער  --אַ וואו זיינען זיי דען געווען פריער
בשעתן עצם פּאָגראָם? עװואַרצבאַרדן באַהערשן דאַן גרויסע
ספיקות; אוב ער אַליין שלאָגט זיך פאַר פראַנקרייך ,און אשר
שואַרצמאַן שלאָגט זיך פאַר דער וועלט ,איז וֶוער ,ווער ועט
דערווייל באַשיצן אונדזער אייגענעם יידישן כבוד? ווער וועט זיך
דערווייל איינשטעלן פאַר אונדז?
אָט די דראַמע איז ..געדרוקט אין ,מיין רעונדיקער פילט",
אין יענעם צויי וועכנטלעכן זשורנאַל ,װאָס איז אָפט גטוען
קאָנפיסקירמ דורך דער פוילישער צענזור .דאָרט האָט דאָך
געשריבן נאָר אַלטער קאַציזנע ,ער איינער אַלײן ,שױף יענע
שפּאַלטן האָט ער שרעקלעך געאיילט זיך אַרױסזאָגן ביזן סוף,
דערזאָגן ,דערגאַנצן מער און מער בייםס אתטערשטריכן ביים
ווייזן און וואָרענען קעגן דער פאַשיסטישער צרעת ,װאָס שטעקט
אָן און פאַרשפּרייט זיך איבער דער גאָרער וועלט.
ווען מען ליענט איצט איבער די ערנסטע ליטעואַדישע
פרואוון איבערגעמישט מיט נאָטיצן און סקיצן געבוירענע פו
דער לויפנדיקער שעה ,ווען מען קוקט אָן די פילזאָגנזיקע לֵיי-
דיקע זייטלעך ,אויסגעמעקט פון דער צענזור ,ווערט מען אי-
בעראַשט ,וי אויפן סאַמע שוועל פון דער קאַטאַסטראָפּע האָט
אַלטער קאַציזנע נאָך אַלץ דערמוטיקט און געשטאַרקט זיך און
די אַרומיקע; כדי מען זאָל צװאַמען ,װי ער פלעגט זיך איט-
דריקן ,קאָנען מוטיקן און שטאַרקן דאָס פאָלק .עס איז מערק-
װוירדיק ,װאָס איצט דערזעט מען מער וי אַמאָל ,וי שטאַרק איז
דער קװואַל פון גלויבן און מוט ,װואָס שלאָגט אין דעם רוב פון
אַלטער קאַציזנעס שאַפונגען בכלל.. .דער קעמפערישער דרטנג
ליגט אַלס יסוד אויך אין אַלע זיינע דראַמעס און קאָמעזיעם,

װאָס זיינען אַזױ פיל מאָל ,מיט אַזאַ דערפאָלג ,געשפּילט געװאָרן,
און װאָס האָבן שטענדיק
אויך

װידערשפרעכנדיקע

גערייצט צו פאַרעזיידענע,

נישט זעלטן

אָפּשאַצונגעןי.

און וועגן דער פּיעסע ,וועלט -געוויסן" שרייבט יצחק טורקאָוו"
גרודבערג:
געלעמענטן

פון אַ טראַגעדיע

(געמישט

מיט

עלעמענטן

פון

סצענישן רעפּאָרטאַזש) זיינען אויך געווען אין קאַציזנעס יוועלט-
געוויסף (דער פאַל  --שלום שװואַרצבאַרך) ,װאָס איז אויפגע-
פירט געװאָרן פון אַלעקסאַנדער גראַנאַך אין לאָדזש (מיט גרויסע
שוועריקייטן פון דער צענזור ,װאָס האָט שפּעטער בכלל פאַר-
ווערט די פאָרשטעלונג ,וואו עס ווערט יפאַרשוועכט דער כבודי
פון פילסודסקיס פריינט ,דעם אַטאַמאַן פּעטליוראָ) ,און דוכט
זיך אויך אי אַנדערע לענדעה.. .נאָך דער פרעמיערע פון יוועלט-
געוויסןף |אין אימפּראָוויזירט געװאָרן אַ באַנקעטן .צופעליק
איז אױיף דער אימפראָוויזירטער מסיבה געוװוען אױך א נאָ-
אםַזונדערם געשיינט .גרא-
רעווסֵקי און קאַציזנע האָט צוליב בדע
אי

2613

4614

סדקדושים

באַנד
רא

נאַך האָט געברויזט ,געזאָגט ,אַז ער איז צופרידן פון דער פיעסע,

פון דער ראָל ,געגלויבט אין גרויסן דערפאָלג פון דער פאָר-
שטעלונג (און ער װואָלט זיך אפשר נישט טועה געווען ,ווען נישט
די צענזור ,װאָס האָט נישט געלאָזט לעבן) .אויך איך בין געווען
צופרידן פון מיין אַנטײל אין דער פּאָרעשטעלונג (כיהאָב געהאָט
צוויי שיינע עפֿיזאָרן  --דעם דיכטער אשר שװאַרצמאַן אין
ערשט אַקט און דעם פּראָפּעסאָר לאַנזשעוען  --אין לעצטן).
אָבער כיהאָב געהאָט באַװאַרענישן לגבי דער פּיעסע אֵלם גאַנ-
יצע .נאָר איך האָב געעוויגן .קאַציזנע האָט אָבער נישט געלאָזט
צורו און מיך געצוואונגען צו ריידן ,האָב איך אָנגעוויזן אויף די
שוואַכקײטן פֿון דער פּיעסע; דעם ויתרוצצ ,װאָס קומט אין איר
פאָר צווישן טראַגעדיע און רעפּאָרטאַזש .איך האָב נעגירט די
נוצלעכקייט

פון סצענישן

רעפּאָרטאַזש,

נייערט

אַלס ספּעציעלן.

זשאַנר .רעפּאָרטאַזש-עלעמענטן אין אַ טראַגעדיע  --פאַרפלאַכן
די טראַגעדיע; דאַקעגן שעקספּיר-עלעמענטן אין אַ רעפּאָרטאַזע)
 -זיינען אויסגעשאָסענער פולווער אָן קוילן .און איך האָב גע-ראָטן קאַציזנען צו באַאַרבעטן זיין פּיעסע ,זי זאָל ווערן בלױז
סצענישער רעפֿאָרטאַזש ,אָדער  --בלויז טראַגעדיע.
סיאיז פאָרגעקומען אַן אױיסבראָך .טרערן האָבן געשטראָמט
 פון קאַציזנעס אויג ,ווען ער האָט מיר געענטפערט: -נישט גענוג װאָס מיינע שונאים האָבן מיך פאַרסמט עירנישט אױף טױט (ער איז דאַן אויפגעשטאַנען פון אַ שווערער
קראַנקײט נאָך דער העצע ,װאָס קעגנער האָבן קעגן אים גע-
פירט ,ווייל ער איז געווען אַ מיט-רעדאַקטאָר פון דער עקסטרעם-
לינקער טאָג-צייטונג ידער פריינדי) ,קומען איצט מיינע חברים
|
און סמען מיך..י

ווינטער  7291האָט זיגמונט טורקאָוו אויפגעפירט די פּיעסע אין
ריגע ,און אין יאַנואַר  8391א'ג ,דער פּראָצעס" אין קאָװונע .אין
מיי  9391האָט די אָרטיקע יידישע טעאַטער-געזעלשאַפּט אין יאָהאַ-
ניסבורג אויפגעפירט די פּיעסע ,און דעם  02אַפֿריל  0491האָט

אַלעקטאַנדער גראַנאַך מיטן אָרטיקן טעאַטער-קאָלעקטיו זי אוים-
געפירט אין לאָס אַנדזשעלעס.
אין  877391האָט ק .פאַרעפנטלעכט אין זיין צװײי-װאַכנבלאַט
;מיין רעדנדיקער פילם" זיין פּיעסע ,אסתר".
וועגן דעם שרייבט יצחק טורקאָוו-גרודבערג:
,אַ פּרואוו פון אַ היינצייטיקער טראַגעדיע איז געווען יאסתרי
(אַ פיעסע וועגן רעװאָלוציאָנערן און פּראָװאָקאַטאָרן אין דער
רוסישער אַרבעטער-באַוועגונג ,געדרוקט אין המשכים אין קאַ-
ציזנעס סאָלאָ-טריבונע ,דעם זשורנאַל ימיין רעדנדיקער פילם'),
וועלכע איז קיינמאָל נישט אויפגעפירט געװואָר ,און ס'איז אַ
ספק צי זי װאָלט דערגאַנגען צום עולם ווען זי ווערט אויפגעפירט
אין דער פּאָרעם ,וי זי אין לכתחילה געווען געששריבן".

וועגן ק'.ס פּיעסע ,דעם יידנס אָפּערע" באַמערקט זיגמונט

|
טורקאָו;
,אַלטער קאַציזנע האָט מיר געלייענט זייץ נייע פיעסע ,דעם
יידנס אָפּערעײ .זי האָט זיך אָבער גענייטיקט אין דראַמאַטורגישער
באָאַרבעטונג ,װאָס ער הּאָט זיך אונטערגענומען צו מאַכן".
די פּיעסע ,דעם יידנס אָפּערע" איז דעם  41מיי  8491א'ג ,דער
ייד און זיין ליד" אויפגעפירט געװאָרן דורך משה ליפּמאַן (מיטן
אָנטײל פון משה און נאַטאַליאַ ליפּמאַן ,עני ליטאָן ,דוד לעדערמאַן,
אייזיק ראָטמאַן און שושנה זאַנד .מוזיק  --סימאן טענאָווסקי ,דע"
,אָלעל" אין
קאָראַציעס לויט די סקיצן פון לעאָן פאָך) אין טעאַטער ס

בוענאָס איירעס ,און דעם  12אַפּריל  8591אין װאַרשע .אונטערן

יט

רקי

אַריגינעלן נאָמען ,אינסצעניזירט און דראַמאַטיזירט פון אידאָ קאַ-
מינסקאַ ,מיט פאַלגנדיקן פּערסאָנאַל, :דע סילוואַ"  --חבל בוזגאן,

|

מ,ינדעס"  --מאיר מעלמאַן.

די אַנדערע ראָלן זיינען געשפּילט געװאָרן פון רבקה

פרידאַ שאַפער ,רות קאַמינסקאַ ,יוליוס בערגער ,ישראל ביאַלקאָ-
וויטש .,משה

שוייליך,

מיכאל רייסקי ,סטיזשעװסקאָ.

לאָנצמאַן,

לערכער ,פרידמאַן ,רעטיק ,רודענסקי ,טאָפּער ,גאָלדשמידט .טענץ
 -סילװויאַ .סווען .,סצענאָגראַפיע  --איואַ .ואָל ,מוזיק שמעוןנימאַנד,
און וועגן אָט דער פּיעסע שרייבט יצחק טורקאָוו-גרודבערג:
;אַ טראַגעדיע פון גרויסן פאַרנעם ,אַ יידישע טראַגעדיע פון
װאָגיקער קינסטלעריש-סצענישער וװערט ,איז געװען ידעם
יידנס אָפּערעי. .איך האָב אַ טייל פון מיין זומער-אָפּרו ,אץן
יאָר  ,1491פאַרבראַכט אין לעמבערג .סיאיז געווען סוף מיי אָדער
אָנהײב יוני ,ווען קאַציזנע האָט מיך אַריפגעפירט צו זיך אין
ענגן צימערל ,וואו ער איז געווען צונויפגעפּרעסט מיט זיין וױיב
חנה און זיין אונטערוואַקסנדיקער טאָכטער שולמית או פאָרגע-
לייענט מיר דעם נייעסטן ואַריאַנט פון ,דעס יידנס אָפּערעי .ער
ער איז געווען פול מיט האָפנונגען אָט פּאָרט ער קיין מאָסקווע,
מיכאָעלס וועט זיכער אויפפירן די פיעסע (כאָטש ער האָט גע-
הערט זיינע באַװאָרענישן וועגן דעס ינאַציאָנאַליזםמי פון דער
פיעסע) .מאַרקיש האָט צוגעזאָגט אונטערצושטיצן א .א ,װ .מיר
זיינען שפּעטער אַרומגעגאַנגען איבער די לעמבערגער גאַסן בין
טיף אין דער נאַכט .ער האָט זיך  --וי זיין עוטייגער  --באַ-

קלאָגט ,אַז מען פאַרשטייט איס נישט ,מען שאַצט אים נישט אָפּ,
מען גיט אים דאָ נישט קיין געהעריקע שעפערישע מעגלעכקייטן
און ער האָט דאָך אַזױפיל מקריב געוען פאַרן 'דאָי .אַזױ גע-
קעמפט און זיך געמיט .איך האָב פאַר אים נישט אױסבאַהאַלטן,
מיר אָן באַװאָרענישן --

אַז ,ידעם יידנס אָפּערעי געפעלט

דאָס

איז געווען אַ זעלטנקייט אין אונדזערע צווישן באַציונגען ,וייל
שטענדיק כמעט איז בייס אָפּשאַצן זיינס אַ פיעסע געווען ביי מיר
אַן יאָבערי ,און דאָס האָט איט שרעקלעך ויי געטאָ ,האָט ער
טאַקע אין יענעם אָוונט שטאַרק הנאה געהאָט .ער האָט מיר דער-
מאָנט ,וי איך האָב אין סוף  ,9391ווען איך האָב אים באַגעגנט
אין קאָװועל (ער איז אַהין אַנטלאָפן פון וואַרשע ,און איך בין
פון ביאַליסטאָק

דאָרט געווען פאַרבייפאָרנדיק,

קיין לעמבערג),

געמאַכט פאַרשיידענע באַװאָרעניששן צוט פריערדיקן ואַריאַנט
פון ייידנס אָפּערעי ,האָב איך ווידער אונטערגעע:טראַכן ,אַז איך
האַלט איצט די זאַך פאַר קינסטלעריש און דראַמאַטורגיש רייפער,
ממש  --אַ מוסטער פון אַ יידישער טראַגעדיע. .נאָך פאַרעי-
דענע געכאַפּטע אויפפירונגען אין פאַרשידענע לענדער ,איז זי
די לעצטע יאָרן אויפגעפירט געװאָרן פון אידאַ קאַמינסקאַ אין
יידישן מלוכה-טעאַטער אין ואַרשע".

גיטל מייזיל שרייבט:
מװזי אַ פועל-יוצא פון אַ קינסטלערישע צוואה ,ואָלטן קאַ-
ציזנע-עכט געקלונגען די רייד גענוּמען פון ,דעם יידנס אָפּערע",
זיין לעצטע היסטאָרישע דראַמע פון דעם לעבן פון די פּאָרטו-
יגעזישע מאַראַנען אין 81טן יאָרהונדערט .יענֶע אַריגינעל-יידיעזע
דראַמע ,װאָס איז לעצטנס ענדלעך אויפגעפירט געװאָרן אין
פּויק .דער העלד פון דער דראַמע ,דער פּאָרטוגעזישער קאָמע-
דיען-דיכטער ,דֹעֶר מאַראַן דאַ סילוואַ ,װאָס זיין קאָמעדיע איז
אויפגעפירט געװאָרן נאָך זיין דערמאָרדונג ,זאָגט פאַר זיינע
אינקוויזיטאָרן ,אויפן סאַמע שװועל פון זיין דערמאָרדונג :יאיר
=

2015

שילער,

א

א

איי

יי

אי

יא

א

216

לעטסיסאַן

פון

קאָנט מיין לייב ,מיין בוך ,פאַרברענען ,נישט מיין װאָרט .מיין
װאָרט וועט בלייבן שטעקן אין די מוחות .עס װעט זיך אָפּרופן
אין פינפטן דור .עס װועט אַראָפּפליען פון פרעמדע ליפן װי אַ
פייערדיקער פויגל און אָנצינדן אַ שרפה קעגן אייך..,י,ײ
וועגן אַנדערע דראַמאַטורגישע פּלענער פון ק .שרייבט יצַחק
טורקאָוו -גרודבערג:
...ער האָט פאָרגעשלאָגן דעם יויקטי זיין ייידנס אָפּערע',
אָבער סיאיז דאַן נישט געווען קיין מעגלעכקייט זי צו רעאַליזירן.
זיגמונט טורקאָוו האָט אים פּאָרגעשלאָגן דראַמאַטורגיעשע מיט-
אַרבעט מיטן יוויקט'  --אַ באַאַרבעטונג פון גאָלדפאַדענס ביב-
לישע פיעסן ,אָדער  --אָנשרײבן נייע פיעסן אויף אַ ביבלישער
טעמאַטיק ,אין דער פּאָרעם פון פּאָלקס-אָפּערעס ,אָדער טראַ-
געדיעס מיט מוזיק באַגלייטונג .ער האָט זיך אָנגעכאַפּט אָן דעם.
יסיאיז אַ געניאַלער פּלאַןײ .קורץ נאָכדעם האָבן היטלעריסטישע
עראָפּלאַנען באָמבאַרדירט וואַרשע ,חרוב געמאַכט דאָס ינאָוואָע-
טשיי-טעאַטער ,צעשטערט דאָס יידישע לעבן אין פּוילן ,עס האָט
זיך אָנגעהױבן די לויפעניש פון װאַרשע  --דאַן אונדזער באַ-
געגניש אין קאָװעל ,לסוף אין לעמבערג .עטװאָס נאָך אונדזער
לעמבערגער

באַגעגניש

האָבן די דייטשן חרוב געמאַכט

לעמ-

בערג ,פּאַרפלייצט ריזיקע שטחים פון ראַטנפאַרבאַנד (צו וועלכן
לעמבערג האָט שױן דאַן געהערט) און האָבן געפּאַקט אַלטער
קאַציזנען אַנטלויפנדיק ערגעץ הינטער טאַרנאָפּאָל{.. .זאָרט איז
ק |.אױיף טױט דערשלאָגן געװאָרן מיט ששטעקנס פון זיינע א.-

קראַינער יברידערי ,וי עס דערציילט אַן עד-ראיה ,דער שרייבער
נחמן בליץ .דאָרט  --וי אין אַ מאַקראַבישער טראַגעדיע ,וי
אין אַ פאָרשטעלונג

פון שוידער-טעאַטער

יגראַן גִיניאָלֵי --

האָט פאַרענדיקט זיין לעבן איינער פון די באַטײיטדיקסטע יידיעשע
דראַמאַטורגן דער מקורדיקער טראַגעדיע-שרייבער אַלטער
קאַציזנע",
וי אַן עפּילאָג גיט איבער יצחק טורקאָוויגרודבערג:
אין יאָר  ,6591ווען כיבין געווען אין פּאַריז מיטן װאַרעזע-
װער יידישן מלוכה-טעאַטער ,האָב איך אומגעריכט באַגעגנט אַ
באַקאַנטע ,וועלכע כיהאָב  51יאָר נישט געהאָט געזען דאָס איז

געווען ימיטקעי ,שולמית קאַציזנע  --די איינציקע טאָכטער פון
אַלטער קאַציזנע .זי איז מיט נסים אָפּגעראַטעוװועט געװאָרן אין
גאַליציע  --אונטער דער היטלעריסטישער אַקופּאַציע  --דורך
אַן איטאַליענער ,וועמנס פרוי זי איז שפעטער געװאָרן דאָס איז
געווען דער פּראָפּעסאָר רעאַלע ,דער שפעטערדיקער איטאַלִַיע-
נישער אַמבאַסאַדאָר אין ואַרשע ,נאָך שפּעטער  --קאָמוניס-
טישער סענאַטאָר אין איטאַליע ,נאָך אַ קורצע באַגריסונג האָט
זי מיר געמאַכט פאָרוואורפן פּאַרוואָס איך ,קאַציזנעס אַ פריינט,
דערלאָז פאַרעווייגן זיין נאָמען .איך שרייב גאָרנישט וועגן אים,
טו גאַרנישט ינע פּיעסן זאָלן אויפגעפירט ווערן ,באַזונדערס
ידעם יידנס אָפּערעי .זי האָט מיר דערמאָנט ,אַז איך בין געווען
פון די לעצטע מענטשן פאַר וועמען קאַציזנע האָט פּאָרגעלייענט
דעם נייעם ואָריאַנט פון זיין ייידנס אָפּערעי ,פון די לעצטע
מענטשן מיט וװועמען ער האָט גערעדט וועגן דער פּיעסע .דאָס

איז מיך מחייב".
י ..האָרן שרייבט:
*ז.ין ערשטע דראַמע ידער גײיסט דער מלדי איז געוען אַ
ביסל פאַרהילן ,שפּעטער האָט זין ידוכוסי איינגענומען די
יידישע וועלט .דערנאָך איז דערשינען יקעניג הורדוסי .ער האָט

ר
עט ט
טסע

יירישן

אָנגעשריבן אַ דראַמע ישוואַרצבאַרדי און אין לאָדזש און אין
װאַרשע איז געגאַנגען א .קאַציזנעס קאָמעדיע יקריזיםי ,גע-

שפילט פון אברהם מאָרעווסקי ,זיגמונט טורקאָוו ,אַ .סאַמבערג
{ ,א .א .גרױס האָפּנונג האָט קאַציזנע געלײיגט איף זיין
דראַמע ידעם יידנס אָפּערעי (דער שוישפילער משה ליפּמאַן
האָט די פּיעסע געשפּילט אין בוענאָס איירעס).. .עס איז אים אָפט
געווען זייער יפּיינלעך צו זיין איינזאַסי ,אָבער אויך זייער יעווער
צו גיין געמיינזאַסי .עס וועט דעריבער גאָרניט זיין איבערטריבן
צו זאָגן ,אַז אַלטער קאַציזנע איז געווען אַ שיין-גײסט אין זער
יידישער שרייבעו--וועלט ,אַ געװואַגטער ,אַ מוטיקער אין ואָרט
און אין שריפט ,װאָס האָט פון אַ שרייבער פאַרלאַנגט זייער פיל
און קודם בל האָט ער געקעמפט פאַר דער חשיבות פון ואָרט
און מחבר .דוקא ער ,איינער פון די גרעסטע חסידים פון פרצן,
איז אַרױסגעטראָטן מיט אַ רעפעראַט אויף ד .ט .יווי ווייט דאַרפן
מיר גיין מיט פּרצן און וען דאָרפן מיר פון אים אַװעקגין?י..
אַליין איז ער געווען לינק געשטימט ,האָט ער זיך אַמאָל איין-
געעקשנט און ער האָט אין אַ ביבליאָטעק ביי די רעכטע פועלי
ציון געװואָלט האַלטן אַ רעפעראַט וועגן ימעדעם דער גרי".
לוט אַ קאָמוניקאַט פון דער זשורי פונם פעסטיװאַל פון די
יידישע דראַמאַטישע אַמאַטאָרן-קרײזן אין פּױלן פון  81און  91דע-
צעמבער

 4691האָט דער דראַמאַטישער קרייז פון װאָלבזשיך באַ-

קומען די פּרעמיע פון שטאָטישן נאַציאָנאַל-ראַט אין װראָצלאװו
פאַר אויפפירן ק'.ס ,די פאַרכישופטע שטיוולען".
אין  4291האָט ק .פאַרעפנטלעכט אין ,ליטעראַרישע בלעטער"

פיל אַרטיקלען וועגן טעאַטער .אויך שפּעטער האָט ער פון צייט צו
צייט געשריבן וועגן טעאַטער.
ק .האָט געשריבן דליידער פאַר דער פּיעסע ,װאָלפּאַנע" ,אַ
סך לידער פאַר די יידישע קליין-קונסט טעאַטערס ,זיין ליד ,דער
פעטער פון אַמעריקע" (מוזיק פון הענעך קאָן) איז געווען איינס
פון די פּאָפּולערסטע פון ,אַזאַזעל"-טעאַטער .ק .האָט אויך גע-
שריבן דעם פילםיטעקסט פון ש .אנסקיס ,דער דיבוק" ,די דיאַ-
לאָגן און לידער צום פילט  אָן אַ היים" פון יעקב גאָרדין,
װי דער שוישפּילער מאַקס באָזשיק גיט איבער ,האָט ק.
אָנגעשריבן אַ סצענאַריע פאַר אַ פילם ;פּראָפּעסאָר זאַמענהאָף,/
װאָס האָט געזאָלט געפילמט וערן מיט ב .אין דער הויפּט ראָל,
באַלד נאָך זיין צוריקקומען פון זיינע גאַסטשפּילן אין אַרגענטינע,
אָבער דער פּראָיעקט איז ניט פאַרווירקלעכט געװאָרן צוליב דער
אױיסגעבראָכענער וועלט-מלחמה.
מ .ירדני ,בעת זיינס אַ באַזוך אין  8291אין פּױלן ,גיט איבער:
...,קאַציזנע האָט געהאַלטן ביי מיר אין איין אויספרעגן זיך
אויף יידישע שרייבער אין אַמעריקע ,איבערהויפט אויף משה
נאַדיר ,מאַני לייב ,משה לייב האַלפערן ,א .לוצקי ,אברהם ריי-
זען ,דר .א .מוקדוני ,ש .ניגער ,דר .זשיטלאָווסקי... ,אָבער מער
וי אַלצדינג האָט קאַציזנע געװואָלט וויסן װאָס פאַר אַן איינדרוק
עס האָבן געמאַכט זיינע סעריעס בילדער ,וועלכע ער האָט צו-
געשיקט

פאַר

דעם

ניו

יאָרקער

זונטיקדיקן

,פאָרווערטס",

וואָט

האָבן זיך געדרוקט אין דער גראַוויר אָפּטיילונג .די מייסטע
בילדער זיינען געווען פון די קליינע שטעטלעך אין פּוילן ,אַמאָל
אויך פון װאַרעזע ,לאָדזש ,לעמבערג ,קראָקע ,ביאַליסטאָק .רעדט
מען וועגן זי אין קאַפע ,ראַָיאַלי? װואָס זאָגן די יידיעזע שורי-
בער? ...איינמאָל האָט מיך קאַציזנע אַ פרעג געטאָן צי איך האָב
געהערט פון זיין באַרימטער דראַמע  דער דוכוס"? . איר מיינט
 -האָב איך זיך אונטערגעאיילט  --דער גר צדק?" .װאָס? ---יט
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באַנד
שאַפּטלעך .נאָכן אַנקומען-פון די דייטעןן ,איז ער אַװעק קיץן טאַר-נאָפּאָל .דאָרט האָט מען אים געכאָפּט צו דער אַרבעט .קאַציזנע
האָט בשעת דער מלחמה פּראָטעסטירט קעגן דעם באַלײדיקן
אים דורך .דעם אוקראַינישן וועכטער .אַלס שטראָף איז ער
יפאַרּפּייניקט געװואָרן צום טויט".
ק .איז אומגעבראַכט געװאָרן דעם  7יולי .1491

איז ער אויפגעשפּרנגען פון דעם בעוּק? װי איַינגל :--איר
האָט געהערט פון מיין באַליבטער דראַמע?ײ . איך אינטערעסיר
יידישער וועלט --
ר
עין
דר א
זיך מיט אַלצדינג ,װאָס קומט פאָ
האָב איך געענטפערט

 --איך וױיס אַפּילוֹ ,אַז איר האָט פּאַרען-

דיקט די פראַגמענטן פון ש .אַנסקים טאָג און נאַכטײ; -חנה,
יאהַרײנשרייענדיקדז הערסט!  --איז-ער צוגעגאַנגען צוּ דער ט
אין שטוב ,און זיינע אויגן זיינען אָנגעפילט געװאָרהן מיט גרױיסע
|
טרערן וי ביי אַ קינד".
פאַרווערטס";-.האָט :ער
אַלס פאָטאָגראַף-קאָרעספּאָנדענט פון
דורכגעװאַנדערט פּולן ,באַזוכט ארץ-ישראל און צפוּן-אַפריקע ,און
אין  82-7291פאַרעפנטלעכט זיינע רייזע-איינדרוקן אין; .אונדזער
עקספּרעס".
אין אָנהײיב פון דער צווייטער וועלט-מלחמה ,ווען ק .האָט זיך
געפונען אין לעמבערג ,האָט ער דאָרט אָנגעפירט .מיט דער סאָ-
וויעטיש-יידישער ראַדיאָ,
אין אַן אַנקעטע ,װאָס דער .זשורנאַל ,ליטעראַרישע בלעטער"
האָט דורכגעפירט וועגן ,וועג פונם יידישן טעאַטער"--זהאָט -ק . .זיך
:
אַזױ אַרױסגעזאָגט:
;איך ול זעען א יידיש טעאַטער ,װאָס זאָל קאָנעןן צוציען א
גרויסן עולם ,און װאָס זאָל זיך דאָך נישט אַראָפּלאָזן צוםי מאַסןך
געשמאַק און נישט פאַרלירן זיין ליטעראַריען אינהאַלט..
י.
:
די ריכטונג?
אויב מיזאָל פאַרשטיין ריכטונג אין אַ טעאַטער אין ריין עס-
טעטישן זין ,איז מיר שווער זיך פאָרצושטעלן אַז אַ יידיש יטעאַ-
טער זאָל זיך קאָנען אויסקלייבן איין באַשטימטע ריכטונג .סיקאַ-
עסזשיסערישע אַרבעטן,
נען זיין געלונגענע פּאָרעטעלונגען ארַל
אָבער ווען די פאָרשטעלונגען זאָלן פאַרוואַנדלט װערן אי אַן
אָנגענומענער טעאַטער-ריכטונג ,זיינען זיי ,לויט מיין מיינתג ,אַ
:
טויט-קלאַפּ פאַרן יידיען טעאַטער.
סידאַרף געלייגט װערן גרויס אַכט אױף אַזעלכע פיעסעט,
וואו דער אַקטיאָר זאָל קאַנען דערשיינען אין זיין פולן גלאַנץ,
וואו פונם אַקטיאָר זאָל אַ סך געפאָדערט ווערן דאָס װאָלט אים
גענסטעלט אין אַ גרויסער אחריות און ממילא איך געהויבן דעם
ניוואַ פון טעאַטער בכלל .איך זאָג זיך .קאַטעגאָריש אַרױס קעגן
קזעלכע פרייקייטן פונם רעזשיסער ,וועלכע שטרעבן צו פאַר-
וואַנדלען יעדעס דראַמאַטישע ווערק אין אַ ספּעקטאַקל און פאַר-
קריפּלען אַזױ אַרוס די אידיי פונס דראַמאַטורג .דער רעזעזיסער
טאָר נישט װערן דער אויסשליסלעכער באַלעבאָס איבער דער
פּיעסע .די הויפט-אויפגאבע פונם רעזשיסער אין אונדזער יידיעזן
טעאַטער איז צו געפינען יענע מיטלען און עפעקטן וועלכע
זאָלן נישט שעדיקן דאָס װוערק און |זאָלן| געווינען די מאַסע
פאָרן טעאַטער .טעאַטער איז פאַרן מאַסן-געברויך..
אויב מיזאָל פאַרשטיין טעאַטער-ריכטונג אין פּאָליטישן זין,
מוזץ מיר זיך מודה זיין ,אַז מיר זײַנען נאָך צו אָרעם וועגן דעם
צו קלערן .יעדער קלאַס האָט דאָס רעכט אױף זיין טעאַטער,
אָבער מיר האַלטן ערשט אין בױיען אַ טעאַטער פאַר דפיּאָלקס-
מאַסן .דער שיכט פּאַר וועמען דאָס יידישע טעאַטער וועט זיין
אַ בלוטיקע נויטווענדיקייט ,װועט אױיך ווערן באַלעבאָס איבערן
טעאַטער ,דיקטירן זיין ווילן און באַהויכן עס-מיט זיין ריכטונג".
,תבים פון געטאָ?:
עמנואל רינגעלבלום שרייבט אין כ
ג;אַלטער קאַציזנע .באַקאַנטער יידישער שרײבער ,איז ביים.
אוסבראָך פון דער מלחמה אַװעק קיין לעמבערג .אין סאָוויעטי-
שע צייטן איז עף געווען זײיער טעטיק ליטעראַריש און געזעל-

ד=י .דיכטערין רחל אױערבאַך שרייבט:
{
-

 אָט איז אַלטער קאַציזנע געפאַלן אונטער שטעקנס פו אַצעיושעטן אוקראַינישן המון ,װואָס האָט אין אים און נאָך עטלע-
כע הונדערט-ײידן אין שטעטל טאַרנאָפּאָל גנקמה" גענומען פאַר
אַרעסטאַנטן ,װאָס זייַנען געשאָסן געוואָרן אין תפיסה בעת דעס
סאָוויעטישן ריקצוג .פון פ9רי ביז  6פאַרנאַכט האָט מען זי
גויפן אכזרדיקסטן אופן געפּיײיניקט און דערנידריקט ,בִיז זי
האָבן כמעט אַלע געלאָזט די נשמה".
וי .האָרן גיט איבער ,אַז קאַציזנע איז אויף אַ מוראדיקן אופן

אומגעבְראַכט געװאָרן נעבן טאַרֹנאָפּאָל ,גאַליציע ,דורך אוקראינער.
קְאַציזנֶעס פרוֵי ,חנה ,איז פאַרברענט געװאָרן פון די נאַציס .די
איינציקע טאָכטער פון אַלטער און חנה קאַציזנע איז ,וי דורך אַ נס,
לעבן געבליבן .יעקב פּאַט דערציילט אין זיינע רייזע-בריוו פון

פּוילן ,װי אין  6491האָט אים אין װאַרשעװער האָטעל פּאָלאָניאַ
אָפּגעשטעלט אַ יונגע שװאַרץ:חנודיק יידיש מיידל ,װאָס האָט אים
דערקענט ווער ער איז און זי האָט זיך צו אים געווענדעט' :גוט ,װאָס
איך האָב אייִך .באַגעגְנְט ..דעם צווייטן דינסטאָג דאַרף זיין מיין חתו-
נה .פון מיין משפּחה איז קיינער נישט געבליבן .װילט איר פאַר-
טרעטן אויף מיין חתונה איער גוטן פריינט ,מיין טאַטען אַלטער
קאַציזנע?' .שולמית קאַציזנע האָט דעמאָלט חתונה געהאָט מיטן
איטאַליעניַשן אַמבאַסאַדאָר אין װאַרשע .אין 4591

אין מדינת ישראל ,צו דערמעגלעכן די אויפפירונג פון איר פאָטערס
אַ פּיעסע אויף העברעיש און אַרוסצוגעבן איר פאָטערס שריפטן
אויף העברעיש.

אָפּשאַצונגען

אַזױי זיין

יצחק װואַרשאַווסקי (י .באַשעװיס) כאַראַקטעריזירט
|
אַנהײב קאַריערע:
יער איז שון אבַאַקאַנטער שרײיבער ,אָבער עפּעס האַלט
מען נישט פון אים און ער האָט אַלין אויך ספקות .אבַאַװיז:
ער וויל נאָר לייענען פאַר אַנדערע זיינע מאַנוסקריפטןן .ער חלששט
|
אאַָמפלימענט.
נאָך ק

זין פנים איז רונד .ער האָט לאַנגע האָר ,אַקאַצאַפּישע נאָז,

קאַצאַפּישע באַקנבערד,

קיילעכדיקע

ברילן .ער איז אַ וירט,

מען צאָלט אים דירה-געלט ,אָבער ער איז אויך אַ לינקער .ער
איז אַ

װעגעטאָריער,

אָבער ער האַלט פון רעװואָלוציע .ער איז

איך אָנגעשטעלט אין ,פּאָרווערטסײ .ער שיקט יעדע פאָר
|װאָכן אַ ביסל פאָטאָגראַפיעס און ער קריגט דערפאַר אהַיבשן
געהאַלט .מיזאָגט אױף אים ,אַז ער איז רייך ,אָבער מיט די פי"
| נאַנסיעלע ענינים גיט זיך אָפּ זיין ווייב ,חנה.
ער ,קאַציזנע ,איז געווען פּרצס אתַלמיד ,ממש פרצס אַ לייב-
מענטש .ער האָט ערשט נישט לאַנג אַרױסגעגעבן אַ ריזיקע
דראַמאַטישע פּאָעמע ידער גייסט דער מלךי .דער נאָמען איז
גענומען פון סלאָוואַצקין ,װאָס הייסט יקרול דוד".
 אברהם מאָרעווסקי שילדערט אַזױ די באַציונג צו ק.,קאַציזנען האָט מען אין די {טאָנגעבערישע יעליטעין קרייזן
געהאַסט .די סיבּות דערפון זיינען געווען צונויפגעפלאָכטענע
א

2619

איז זי געקומען

)

4620

לעססיקאָן

פון

פון אומשטענדן ,װאָס װאָלטן על פי שכל הישר געמזט איינער
דעם אַנדערן אָפּשװואַכ ,אָבער די שנאה צו קאַציזנען האָט זיי,
פאַרקערט ,געשטאַרקט .זייענדיק ערלעך לגבי זיך אַלײן ,מחז
איך זאָגן ,אַז אַלטער קאַציזנע איז געווען אַ מענטשן-עקזעמפּלאַר,

צו וועלכן עס האָט געקאַנט אױיסװאַקסן אַ דיאַמעטראַל-קעגנ-
זעצלעכע באַציונג פון די ,װאָס האָבן אים געקענט און באַאָבאַכ-
טעט .אים האָט געקאָנט ליבן און שעצן ביז יפאַרגעטערונגי
יעדער ,וועלכער האָט דערקענט ,ואָס פאַר אַ טיפן קולטוריגע-
װויסן ער האָט געטראָגן אין זיין צעפּײניקט האַרץ פון אַ ייד און
פון אַ דיכטער ,און װוי ווייט און ברייט עס האָבן געגרייכט זיינע
שעפערישע פּראָבלעמען ..מיר איז באַשערט געווען אין סאַמע
אָנהײב פון אונדזער באַקאַנטשאַפּט  --נאָך פאַר אַנסקיס לעבן --
אריינצוקוקן אין קאַציזנעס אידעעןוועלט און שעפערישע פלע-
נער ,און מיר האָט ממש דער אָטעס פאַרכאַפּט פון זײַער .פאַר-
נעם ,זייער הייך ,זייערע האָריזאָנט ..זיין יגײיסט דער מלךי
האָט מיך איבערגעלאָזט קאָלט און גלייכגילטיק ,און איך האָך
עס דערקלערט מיט מיין אומהײלבאַרער אומבאַהאָלפנקײט אין
ענין יליטעראַטורי.. .אַזוי איז אויך געשען..מיט יפּראָמעטעאוסױ,
און בעת דער מחבר האָט זיך ניט דערװואַרט אויף מיין מיינונג,
און האָט מיך געפרעגט ,װאָס איך טראַכט וועגן די דורכגעלייענ-טע ווערק ,האָב איך ,פאַרשטייט זיך ,ניט געזאָגט ,אַז איך האָב
זיי ניט דורכגעלייענט ,נאָר אָפּן און שאַרף איס געפרעגט :פאַרי
װאָס ציט אים צו די מרחקים און אַבסטראַקציעס פון פאַרלאָפּענע
טעמאַטיק? פאַרוואָס נעמט ער זיך יאַקטואַליזירף סלאָוואַצקין
און ימאָדערניזירף עסכילאָסן? פאַרװאָס איז ער גלייכגילטיק
צו פּראָבלעמען פון אָרט און צייט?
איך קאָן היינט ניט רעסטאַוור ירן איז זכרון זיין תשובה .אויןי
מיינע פראָגן ...איך ווייס נאָר ,אַז אונדזער געשפּרעך איז געווען

אַן אָנהײב פון אַ לאַנגן שעפערישן וועג ,וועלכן מיר זיינען דורכ-
ג-עגאַנגען האַנט ביי האַנט .איך ויס .אַז אַלטער קאַציזנע איז
*""געווען דער איינציקער ,װאָס האָט אויפגענומען מיינע צעפּלאַקעך"
טע רייד און רעיונות וועגן די אויפגאָבן פון יידישער דראַמאַטור"
גיעע אַז די געוואַגטע און שטאָלצע אַספּיראַציעס צפוּלאַנצן אין
אונדזערע גערטנער דאָס ,װאָס איך .האָב אַרױסגעטראָגן פון מיי"
נע יאָרן נעבן דאַלמאַטאָון ,האָבן אין משך פון די ווייטערדיקע
יאָרן געבראַכט דעס יידישן רעפּערטואַר אַ ריי דראַמאַטורגי:שע
מייסטער-ווערק :יזער דוכוסי ,יהורדוסיץ יאסתרקעי ,ישלוֹם
עזװוואַרצבאַרדי און די פינקלנדיקע קאָמעדיע ידער קריזיסי --
דאָס זיינען טעאַטער-שטיק ,װאָס װאָלטן אין אַ נאָרמאַלער לופט
זיך צטכליט ניט וױיניקער וי ביי לייטן בליען ווערק אַזעלכע
און אַ סך שוואַכערע װי אַזעלכע ..אָבער ' --אין אַ נאָרמאַלער
|
ל.ופט!"?.

דער מאַרקסיסטישער ליטעראַטור זקריטיקער און פאָרשער די
ספארד

כאַראַקטעריזירט אַזױ זיין שאַפונג:

;ער האָט געשטאַמט פון אַן אָרעמער אַרבעטער -משפּחה ,פון
אַ טאַטען  --אַ מוליער ,אַ זיידץ  --אַ שמיד און אמַוטער  --אַ
שניידערין .ער אַלין האָט איך פון זיין פערצנטן לעבנסייאָר
געלעבט פון זיין אייגענער מי .אַרבעטנדיק אַלס פּאָטאָגראַף,
אָבער די אומנאָרמאַלע -דערציונג און קנאַפּע סּיסטעמאַטישע
בילדונג ,וועלכע ער האָט באַקומען אין זיין קינדהייט ,לערנענדיק
זיך אַ קורצע צייט ביי מלמדים און דערנאָך אין אַ רוסישער אָנ-
פאַנגס-שול ,זיין כאַאָטישע אָנגעלײענטקײט ,און דער עיקר --
דבירגערלעך-רוסיפיצירטע סביבה אין וועלכער ער איז אַריין-
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ר
עַ ט
ט עא

יידישן

פון זין

געפאַלן

דעצידירנדיקע
-באַנעס.

או געוווינהייטן

זיך צו באַהעפטן

טן פאָלק ,מיט
ימיט

פריער

די בילדער

געטריבן

זיינע

דאַקעגץ

איסגעאיבט

פון זיין קינדהייט

װואָס שטאַרקער

ליידן און שווערע

זיינע חלומות,

קונפט.

יוגנט,

וױירקונג אױף

האָבן

אַ שטאַרק

זיין גאַנצן וױייטערדיקן וועלט-

און גלייטן

און טיפער

האָבן אים
מיטן פשו-

איבערלעבונגען,

אין אַ בעסערער

האָבן די באַווירקונגען

וי אויך

פרייערער

צן-

פון די קליינבירגערלעכע,

ה-אַלב-אינטעליגענטישע קרייזן ,אין וועלכע ער האָט זיך דאַן
געפונען,

געקוקט

נישט

פאָלק ..,אים .פאַקטישאויפוואַכנדיקן
-

ער
2

זיינע

אױף

געשטיסן

אַרבעטנדיקן

מענטשן

האָט אין זיין קינדהייט

דיקן מענטשן.

אייגענע

געזען

פלייצעס

דער פרעמדער

אַלע

צו

אידילישע

אָפּגעפרעמדקײט
און צו זיינע

געזען

רײד

װעגן

צום

שסוין

אידעאַלן
פון אַרבעטן-

דאָס לעבן

די

קלאַסן אונטערדריקונג,

און אויף

געפילט

איר אומברחמנותדיקע

פּראַקטיק.

אָנוואוקס אין זיין

זיינע

נאָר

וועלט -באַנעס פון פאָלקיסטיט)-

אוטאָפּיסטישע או נאַציאָנאַליסטישע אידייען האָט אים געשטערט
אלאָר
פשוט ק
קאָנקרעטער
קעגנזאַץ

פאַרטייטשן

צו

קינסטלערישער
זיינע

צווישן

קאַנסעקווענטע,

שפּראַך,

פאַרנעפלטע

דאָזיקע

דעצידירטע

נישט

דאָך סוביעקטיװױפּראָגרעסיװוע

יאַפילו רעוואָלוציאָנערע
טיוו

דאָס

לעבן

שאַפּנדיק

גענומשט,

איינשטעלונגען,

אויסגעשפּראַכן

אויף

דעם

טראַגישן
או

אן

דער
ניש)ט-

טײילמאָל

און צווישן זייער ,אָביעק-
אויסדרוק,

אָפּגעשטאַנענער

מײ

פאַרמלעך ,סיי אינהאַלטלעך .דער דאָזיקער 'ריס אין דער נששמהי,
וועלכער איז געווען אַזױ כאַראַקטעריסטיש פאַר דער גאַנצער
בּאַראָרעמטער קליינבירגערלעכער האַלב-אינטעליגענץ פון יע-
נער ציַט ,האָט געפונען
 פון אַלטער--

לעך
-

זיין בולטן

קאַציזנען ,טי

דורך

אויסדרוק

אויסערלעך,
שפראָך

פאַרנעפּלטער

אין די שאַפונגען

סיי אינערלעך.
און אידעאַלער

אויסער-
מיסטישער

בילדלעכקייט; אינערלעך  --דורך אַן אויפריכטיקן ווידערוילן
און בונט קעגן אַלטן או אָפּשטאַרבנדיקן און גלייכצייטיק אָפענעשרעק פאַר דעם נייעם ,צוליב װאָס דער קאָנקרעטער באַפרײי-
פון

אונגס-קאמף

אונטערדריקטן

זיך אָפּט אין זיין קינסטלערישער
און

יטער

פאַרנעפלטער

סאָציאַלער
זיינע

אידיי

אַנטאַגאַניזם
--

באַדריקער

פון

צוישן

אין

פאָלקס-מענטש
אָנקליידונג

אין אַן אַבסטראַק-

איסלייזונג

דעם

פאַרװאַנדלט

סתם,

אַרבעטנדיקן

אַ נאַציאָנאַלן,

אָפּטמאָל

און

זער

מענטשן

או

אַנטאַגאָניזם

;צווישן .איין פאָלק און צוריטן
די

דאָזיקע

דעם

ערשטן

שער

פּאָעמע

מאָמענטן

גרעסערן
;דער

קומען

ווערק

גיײיסט

בולט

אױיסדרוק

צום

פון קאַציזנען,

דער

אין דער

מלך"ײ. .ג.עשריבן

שון

אין

דראַמאַט

מער וױיניקער

קסטעארַָבער-רעװואָלוציע ,איז די
אין דער צייט פון דער גארָויפּאַעמע בי אַלע אירע פאָרמעלע און שפּראַכלעכע דערגרייכון-
גען ,אַ געמיש פון פאַרנעפּלטע רעװאַלוציאָנערע שטימונגען און
-פון אַ בלינדן

געפיל פון שרעק

די שפּעטערדיקע

שאַפונגען

פאַר דעם
פון אַלטער

נייעם ,װואָס קומט
קאַציזנען

אַן

זיינען טווין

:געהאַלטן אין אַ מער רעאַליסטישן סטיל און פאַרמאָגן שון אַ
מער קאַנקרעטן אינהאַלט ,אָבער אויך אין זיי דאָמינירט נאָך אַלץידי ווירקונג פון דער קליינבירגערלעכער סביבה און איר אַבס-
טראַקט נאַציאָנאַליסטישער
מען פון ווירקלעכן
הויפּט-קאָנפליקט

לעבן.

צוגאַנג צו די פּאַרשיידענע
אַזױ ,למשל,

פון ;דוכוס"

ווערט

פאַרוואַנדלט

דער

פּראָבלע".

דראַמאַטישער

אין אַן אַבסטראַקטן,

שיר ניט-מיסטישן שטריט צוישן דער ייידישער און נישט-
יידישער" עטיק ,און אין די דראַמעס ,עוואַרצבאַרדײ און אדעם
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קרושים

באַנו
=

יידנס אָפּערעי א .א .ווערט די טעמאַטיק באַגרענעצט בלוױיז
צום נאַציאָנאַלן פּראָבלעם ,אָן שוס באַריקזיכטיקונג פון די
סאַמע קאַנקרעטע צוויען-קלאַסן -אונטערשיידן און צוויש-קלאַסן
שטרייטן,
דאָס אָפּקערן זיך פון דער קאָנקרעטער וואָר אין דער ריכטונג
פון אַבסטראַקטער אַלגעמײינער סימבאָליק אָדער אַבסטראַקטער
נאַציאָנאַלער פּראָבלעמאַטיק האָט ,פאַרשטענדלעך ,געהאַט זיין
ווירקונג אויך איף דער קינסטלערישער זייט ,סכעמאַטיזירנדיק
 -ביי די גרויסע דראַמאַטורגישע פעיקייטן פון קאַציזנען  --דיגעשטאַלטן און געשענישן און צוגעבנדיק יי אַן עלעמענט פון
צוגעטראַכטקייט,
און דאָך ,נישט געקוקט אױף די אַלע קליינבירגערלעכע
השפעות פון האַלב-אינטעליגענטישער גאולה זוכעריי ,לאָזט זיך
אַלטער קאַציזנע בשוס אופן נישט קלאַסיפיצירן צוגלייך מיט די
אַלע איבריקע סימבאָליסטן ,מיסטיקער און כלל-ישראל שריי
בער ,וועלכע זיינען אין די יאָרן צווישן פינפטן און זיבצנטן יאָר
אַזזי שפעדיק אויסגעוואַקסן אין דער יידישער ליטעראַטור ,לאָזט
זיך בשום אופן נישט איינגלידערן אין דעם שטראָם פון קלייני
בירגערלעכער צעטומלטקײיט ,אױסװעגלאָזיקײיט און פחדנות,
וועלכע האָט אין יענער צייט פאַרפלייצט די יידישע ליטעראַטור
איג אויף איג מיט די אָנוואַקסנדיקע רעאַלוציאָנערע כחות
איף דער אַלגעמײנער און יידישער גאַס .דאָס ערשטע ,װאָס
טיילט אים איס פו אַלע אַנדערע ,איז זיין אויפריכטיקע בונ-
טאַרישקײט לגבי דער אַלטער אָפּשטאַרבנדיקער װועלט ,אין
וועלכע ער זעט נישט בלויז נאַציאָנאַל ,נאָר אויך סאַציאַלן אומ"
יושר .די דאָזיקע בונטאַרישקיט ,אױב אַפילו זיגזאַג אַרטיס,
גייט אַדורך אונטער פאַרשיידענע פאָרמען וי אַ רויטער פּאָדעס
אַפילו אין די אױיבנדערמאַנטע ווערק .װי אַ געטרייער תלמיד
פון י .ל .פרץ טראָגט קאַציזנע ווידער מיט זיין ואָרט דעס עט"
שן אומרו און קאָמפּראָמיסלאָזן קאַמף קעגן יעדער נאַציאָנאַלער
אומווירדיקייט און סאָציאַלן אומרעכט .אמת ,ער זעט אָפט אין
דער יידישער קולטור און ליטעראָטור אַ מין זעלבסטצועק,
אָבער גלייכצייטיק קעמפט ער עקשנותדיק אויפצוהייבן דורך
איר דעם באַוואוסטזיין פון אַרבעטנדיקן מענטעןץ ,צו פאַרשענערן
און אויסבעסערן זיין גייסטיק און מאַטעריעל לעבן אין אונטער-

שייד פון אַ סך אַנדערע פון זיינע מיטצייטלער ,איז זיין הומאַ-
ניטאַריזם ,וועלכן ער ברענגט אַרױס אין זיינע פּילאַרטיקע און
פילפאַרביקע קינסטלערישע זשאַנוען און פאָרמען ,אַ טיף אי"
בערגעלעבט און עכט געפיל ,ואָס נעמט אַרוס נישט בלױז
זיינע ליידנדיקע ברידער ,נאַר דעם ליידנדיקן מענטש בכל? --
די דאָזיקע

מאָמענטן

האָבן ואָס וייטער,

אַלְץ אָפטער ,אַרױס-

געפירט קאַציזנען פון דער עולם התוהודיקער וועלט פון שאָטנס
און אַבסטראַקטע פּראָבלעמען און אַלץ מער און מער דערנענטערט
צום פּראָגרעסיוון אַרבעטער-לאַגער און זיינע אַקטיװוע פּראַגן פון
טאָג.
אין זיין ראָמאַן שטאַרקע און שוואַכעי |דערשינען 03-9291
אין ווילנע און איבערגעדרוקט  4591אין אַרגענטינע} קומען
שױן אױף ברייטע שילדערונגען פון דער וירקלעכקייט ,אין
וועלכע פאַרעיידענע סביבות פון שרייבֿער ,קינסטלער ,קליינ-
בירגער ,אויפגעקומענע מלחמה' גבירים ,ספּעקולאַנטן פון אין
זייט ,און אַרבעטער פון דער צוױייטער ,ווערן שוין געגעבן אין
אמתדיקן ליכט פון קריטישן רעאַליזם .עס גײען אויף גאַנצע
רייען פון געשטאַלטן ,פּסיכאָלאָגיש באַגרינדעטע און קינסט-
2023

יעקא

ארי

יע

לעריש-פֿאַרענדיקטע; געשטאַלטן ,וועלכע לעבן זייער אייגן לעבן,
ריידן מיט זיער שפּראַך און האַנדלען אין הסכס מיט זייער
כאַראַקטער .די דאָזיקע שילדערונגען דעקן איף די בורזשואַזע
ווירקלעכקייט פון אינעוױיניק ,וױיזן אָן איר אינערלעכע פוסט-
קייט און מאָראַלישע צעפוילטקייט.
גאַנצע אוצרות פון פֿאָלקסטימלעכקייט ברענגט אַרױס אַלטער
קאַציזנע אין זיינע באַלאַדן אוֹן הומאָרעסקן ,ספּעציעל אין די
לעצטע קומט צום איסדרוק אין אַ מייסטערישער פּאָרם דער
געזונטער און קלאָרער פאַרשטאַנד פון פּשוטן פאָלקס-מענטש,
זיין טיף-מענטשלעכער הומאָר ,זיין לעבנספרייד און פאַרנניסענע
!סאַטירע אין באַציונג צו זיינע אונטערדריקער.

אָבער באַזונדערס קעמפערישש אויף דער זייט פון באַואוסט-
זיניקן אַרבעטער-מענטש איז קאַציזנע אויפגעטראָטן אין זיינע
פרעכטיקע עסייען און פעליעטאָנען ,וועלכע האָבן ביי זייער גאַן-
צער איינפאַלערישקייט און בילדלעכקייט פאָרגעשטעלט מיט זיך
דאָקומענטן פון דרייסטער פּאָליטישער געואַגטקײט און ערלעכ-
און גע-

קייט .קאַציזנע האָט באַרירט אין זיי די אַקטועלסטע

פערלעכסטע פראָגן ,שרייבעריש אַריגינעל און מענטשלעך מד
טיק ,נישט אָפּטרעטנדיק פון זיינע פּרינציפן און נישט שוינענדיק
קיינעם .אין קעגנזאַץ צו דער איינשטעלונג פון דעס רוב פון
זיינע קאָלעגן .און נישט געקוקט אױף די ערגסטע געפאַרן אין
יענער צייט ,האָט ער זיך אַלץ ענגער און ענגער פאַרבונדן מיט
דעס פּראָגרעסיווסטן טייל פון אַרבעטער-קלאַס אין פּױלן ,מיט
זיין אַװאַנגאַרד  --דער קאָמוניסטישער פּאַרטיי.
.מיר װעלן אױף שטענדיק פּאַרגעדענקן זיין פּערזענלעכן
און קינסטלערישן מוֹט אין באַקעמפן יעדע עולה און יעדע אומ"
רעכט ,זיין שטאָרק סאַטיריש װאָרט קעגן יעדן עוונא פון פאָלק,
וועלכע זיינען באַזונדערס בולט געקומען צום איסדרוק אין די
צייטן ,ווען ער האָט אין די סאַמע שווערסטע און געפערלעכסטע
באַדינגונגען פון רעאַקציע און טעראָר מיטרעדאַקטירט די פּראָ-
גרעסיווע צייטונג ,דער פריינדײ און דערנאָך זיין אייגענע מוטיקע

אױסגאַבע ימיין רעדנדיקער פילסי .

.

|

|

ער פלעגט שנעל ,װי אַ קינד ,ענדערן זיין ששטימונג פון
אומיטלבאַרער און אויפריכטיקער פרייד אויף בייזער מיזאַנטראָ-
פּישער איינגעשלאָסנקײיט אין זיך .אין ערשטן פאַל איז ער מיינס-
טנס געווטן לייכט-איינפאַלעריש ,געדאַנקן-רייך ,װיציק און אָרי
גינעל .אין צורייטן  --שװוער-טראַכטנדיק און נישט באַרעכנט
פּרעטענסיאָנעל .אָפּטמאָל האָט ער געמאַכט דעם איינדרוק וי
ער זאָל זיך נאָר װואָס אויפכאַפּן פון שלאָף און עס קומט אים אָן
עווער זיך איינצוגלידערן אין דער װאָר .ער האָט דאַן אויסגעזען
אָנגעבלאָזן און פרעמד און איז געווען פול מיט טענות .קוים אָבער
האָט ער זיך איינגעגלידערט ,איז ער ווידער געװואָרן שטיפעריע-
מילד ,פיל-פאַרשטייענדיק און פיל-פאַרצייענדיק .ער איז גע-
ווען אינטעליגענט ,באַלעזן און פעיק .נאָר זיין קינסטלערישזע
צעשויבערטקייט האָט איס געעטערט צו דערגרונטעוען אַ
וועלכן סיאיז געדאַנק ביזן סוף .ער איז שטענדיק געווען אַרומ-
גענומען פון אַ טיפן אומרו ,כסדר געזוכט נייע פאָרמען און נייע
אינהאַלטן ,אָן אויפהער בלאַנדזשנדיק אויף דעם וועג פון קאָמ-
פליצירטע געזעלשאַפטלעכע באַציונגען ,עקאָנאָמישע און פֹאַלֵי-
טישע קלאַס"קעגנזאַן און קינסטלערישע מיינונגס-פאַרשידו-
הייט .ער האָט געשטרעבט אויסצוגעפינען אַזאַ קינסטלעריש
װאָרט ,וואָס זאָל פאָרמעל אוֹן אינהאַלטלעך שאַפן אַ מין סינטעז
פון גאַנצן יידיששן לעבן ,װאָס זאָל זיין אויסער און איבער-פּאַר-
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טיייש ,אויסער און איבער-קלאַסן ,און ער האָט זיך ,פאַרשטענד-
לעך נאָך מער פאַרפּלאָנטערט ,אַרײנפאַלנדיק אין נאָך גרעסערע
און טיפערע אינערלעכע און אויסערלעכע קעגנזאַצן".

די שריפטשטעלערין קאַדיאַ מאָלאָדאָוסקאַ שרייבט:
.ער האָט געהערט צו דעם דור ,װאָס האָט געלעבט מיט
הומאַניטאַרע אידעאַלן ,און האָט עס גענומען ערנסט .זיין אַדרעס
אין װואַרשע אויף נאָװואָליפיע גאַס איז געווען אַן אַדרעס פו אַ
מוטיקן קעמפער אין דער צייט פון דער פוילישער ידעמאָקראַטי-
שערי רשעות .אין קאַציזנעס דירה אויף דער װאַנט איז געהאָן-
גען פרצס בילד מיט אַ פריינטלעכער אויפשריפט ,און צו דעם
יי  .7פרץ-בילד האָט קאַציזנע אַרױפגעקוקט דאָס גאַנצע לעבן,
און איך האָב שטענדיק געהאַט דעם איינדרוק ,אַז קאַציזנע נעמט
ניט אונטער קיין זאַך איידער ער האַלט ניט אָפּ אַ באַראַטונג מיט

פרצס בילד אויף דער װאַנט .אין זיינע אַרטיקלען פאַררופט זיך
קאַציזנע כסדר אויף פרצן יאין פרצס צייטף ,יאין דער טראַדי-
ציע פון פּרצן א .א .װו ,און װאָס עס איז געווען אין דער טראַ-
דיציע פון פרצן איז פאַר קאַציזנען אומאָפּפּרעגבאַר ,גוט .אין
דער יידישער פרעסע פון װאַרשע האָט קאַציזנע קיין אָרט ניט
געהאַט ,כאָטש ער איז געווען בלי ספק אַ גוטער פּובליציסט ,אַ
טעמפּעראַמענטפולער ,אויפריכטיקער און געװאַגטער .עס האָט
אים אָבער געפעלט די פעיקייט פון צופאַסן זיך .ער איז געווען
אַ נעסט פון וידערשפרוכן  --ראַדיקאָל און אַ מענטש מיט
איינגעוואָרצלטע יידישע טראַדיציעס ,אַ דערצויגענער אין וויל-
נע אויפן שול-הויף .ער איז געווען אַן אַפּיקורס און אַ גאָט-ז-
כער ,אַ פאַנטאַזיאָר און אַ קעמפער .אין די לעצטע יאָרן ,ווען אין
פּויקן איז שוין געווען אין יפולן בלי' אַ קאָנצענטראַציע-לאַגער
פאַר אַלע װידערשפּעניקע ,האָט קאַציזנע מיט אַ מוט צום באַ-
וואונדערן ,געשריבן אין זיין צייט-שריפט ,ימיין רעדנדיקער
פילםי זיינע אָפּאָזיציאָנעלע אַרטיקלען (דעם ירעדנדיקן פילם'
האָט קאַציזנע אַלין אַרויסגעגעבן ,אַלין רעדאַגירט און איינער
נטש-צייטשריפט) ..און עס איז
אַלין אויסגעפילט-אַן אמייען-
געווען ניט פון די גרינגע התחיבותן צו רעאַגירן אויף געזעל-
שאַפּטלעכע דערעיינונגען אין פױלן אין יאָר  7391אױיף דעם
אופן װוי קאַציזנע האָט עס געטאָ .ער איז אין זיין צייטעשריפט
כסדר אַרױסגעטראָטן קעגן דער דערנידערונג פון דעם יידיעסן
מענטשן אין דער נאָך-ניט אַרומגעצאַמטער יידישער געטאָ אין
זעלבסטשטענדיקן פוילן .ער האָט פאָרויס געזאָגט די מאַכטהאָבער,
אַז פון די עמערס שנאה ,װאָס זיי גיסן אױף יידישע קעפ ,ועט
װערן אַ פייערדיקער מבול ,װאָס װועט אַלעמען ,און זיי אויך,
אַרומכאַפּן ,און אַלטער קאַציזנע האָט געהאַט מוט דאָס צו זאָגן.
אַלס בעלעטריסט האָט זיך קאַציזנע אינטערעסירט מיט אַלע
ליטעראַרישע פּאָרמען לידער ,באַלאַדעם ,דראַמעס ,ראָמאַנען
זיין דראַמע ידוכוסי האָט געהאַט דערפאַלג אויף דער בינע .קאַ-
ציזנען האָט געפעלט אויסדויער אין זיין בעלעטריסטישן שאַפן
.ער איז געווען מערער אַ מענטש פון באַלדיקן רעאַגירן אַ
פובליציסט ,און די דאָזיקע נייגונג זיינע איז אים געשטאַנען
אין וועג ביי זיין בעלעטריסטישער אַרבעט ,און דערפאַר איז
אים אַממינסטן געלונגען די דראַמע ,וואָס איז אין איר עצם אַ סך
מער יאומגעדולדיקי װוי דער ראָמאַן אָדער דאָס ליך .אין דער
עסעי האָט קאַציזנע זיין פען געהאַלטן גרינג .צװאַמען מיט אַ
פּאָלקסטימלעכקייט אין שפראַך ,מיטן יידישן ווערטל ,האָט ער
געהאַט די עלעגאַנץ פון אַ קולטורעלן אײיראָפּעער (פון די אַמאָלֵי
קע בעסערע צייטן) .פּערזענלעך האָט ער שטענדיק געמאַכט דעם

יירישן

ט עאַ טער

איינדרוק פון איינעם ,וואָס.ע:טייט אויפן וועג .אָט גיט ער אנַעם
פרצס בילד פון וואַנט און גיַט ערגעץ אַוועק .אַזױ איז-אויך גע-
ווען אין זיין שרייבן .אומדערװאַרטקייטן אויפבליצן זיינען גע-
וװען זיין גאַנג .ער איז ניט געווען קיין מענטש פון רוטין און
איז ניט געווען קיין עורייבער ,װאָס גייט אױיף זיינע 'אייביקעי
רעלסן .קאַציונעס מאַנטל איז געווען פאָלקסטימלעך ,לאַנגלעך.
ער האָט אָבער אַמאָל געהאַט דעס פלאַטער פון פרצס פּאַלערינע.
די אויסגעוואַשענע יפּסחדיקעי ווערטער זיינען ניט געווען זיין
געצייג אין דער פובליציסטיק ,אָבער אין זיינע בעלעטריסטיששע
װערק פלעגן זי אים אָפטמאָל בייקומען ,און דאָס איז געוען
זיין שטענדיקער טראַגישער געראַנגל.
..קאַציזנע האָט געלעבט אַ װואָך און מוטיק לעבן זיין דראַמע
ישוואַרצבאַרדי ,װאָס איז נאָך ניט אויפגעפירט געװאָרן| ,גע-
שריבן  }2491װעט נאָך מסתם װען עס איז קומען אױיף דער
בינע און וועט דעמאַנסטרירן ניט נאָר שואַרצבאַרדן ,נאָר אויך
קאַציזנען מיט זיין ביטערן צאַרן אויף די פּייניקער און אונטער-
דריקער פון דעם אומבאַװואָפּנטן ,עװואַס. .זיין פען איז געווען
אַן אויפריכטיקע און געטרייע ,און האָט ניט אײַנמאָל געשטעלט
|
זיין פרייהייט און לעבן אין געפאַר".
גיטל מייזיל שרייבט:
גאַלטער קאַציזנע איז שוין אַלט געווען  24יאָר ווען ער האָט
איינעם פון זיינע אַרטיקלען געגעבן דאָס קעפּל, :איך גיי אייג-
רייסן מיט אַ וועלט" .אָט-די ווערטער בעטן זיך ממש מען זאָל
זיי אַװועקשטעלן אַלס מאָטאָ סיי צו זיין געזעלשאַפטלעכן און טי
צו זיין קינסטלערישן גאַנג ,װאָס די ביידע קרייצן זיך צווישן-
אַנאַנדער אויף די פאַרשיידנסטע אופנים .זיי קרייצן זיך ,פלעכטן
זיך איבער ,פאַרוועבן זיך אַזױי ענג ,אַז עס איז שווער צו דער-
זען וואו און ווען רייסט ער זיך פאָרויס מיט אַ שטאַרקערן כוז
 -אין לעבן אָדער אין זיין שאַפונג? ביים אָנהײב אָדער בייםסוף פון זיין וועג? אויך דאָ און אויך דאָרט האַלט אין איין שוטענ-
דיקן וואַקסן זיין הייסער נייגיר און היציקער אינטערעס צו אַלץ
וייטערע און ברייטערע שטחים .אַלץ מער און מער דערשיינונ-
גען פון זיין אייגענער און פון דער דרויסנדיקער ועלט אַרן
אים בלוטיק .זיי גייען אים ממש אין לעב רוט ער אַלין נישט
און לאָזט קיינמאָל נישט ,אױף קיין איין רגע נישט ,צו רו דעם
נאָענטסטן און וייטן אַרום-און-אַרום .דאָס װאָגיקע װאָרט וועגן
יידישער קולטור ,פלעגט ער טענה ,איז סיי ווי מסוגל צו זאָגן
בלױז און נאָר יענער ,װאָס פאַר אים איז יידיש)  --לופט צום
אָטעמען .פּונקט װוי דער באַלעבאָס איבערן יידישן טעאַטער וועט
סיי-ווי-סיי זיין און בלייבן בלויז און אויסשליסלעך יענער שויכט
פאַר וועמען טעאַטער איז אַ בלוטיקע נויטװוענדיקייט".
מלך ראַװיטש אין 'מיין לעקסיקאָן" כאַראַקטעריזירט אים אַזױ:
ג;אַן אױיסגעשפּראַכענער סאַנגװיניקער ליטן כאַראַקטער אין
ער

געוועזן

--

און אפשר

איז --

אַלטער

קאַציזנע.

דוקא

אַ

סאַנגװיניקער ,כאָטש אַן אמתער וועגעטאַריער אפשר פערציק
יאָר לאַנג .אַ רוױטלעך פּנים ,מער בורעק ובילוט-רויטקייט,
מחמת ער איז געוועזן אַ וועגעטאָריער .אַ פּאָר גרויסע ברילן,
אַ היפּשער שטערן ,לענגלעכע האָר ,אָבער שױן שיטערלעך,
נישט קיין צו הויכער* ,ישט קיין קליינער ,אַ פּעסט-געבויטער,
נישט קיין בייכיקער .דער טאַטע  --אַ מוליער ,דער זיידע --
אַ קאָװאַל ,און ער אַלין האָט ווייכע הענט ,אָבער פעסטע ,האָט
ליב מיט זיי צו קלאַפּן אין טיש ,האָט בכלל זיך ליב צו בייזערן,
כאָטש ער מיינט עס נישט מיט שנאה .עס איז אַ װעגעטאַרישע-
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דדושים-
כעס .ער איז אַ מנגן ,אָבער אַ שטימע האָט עֶר אַ דרום-מאַנגאָד
לישע ,אב איך מאַך נישט קיין טעות ,אַ ביסל אַ שרייענדיקט.
ער האָט ליב צו זינגען ,נאָר ער זינגט נישט ,ווייל עס פּאַסט עפעס
נישט .ער קען דערציילן אַ וויץ ,אָבער ער דערציילט זעלטן ,ווייל
עס שיקט זיך עפעס נישט .ער איז פול מיט סתירות אנדוער
אַלטער קאַציזנע .ער האָט אַ געטריי וייב ,חנה הײיסט זי .זי
איז מיט אתדז אַלעמען אויף דו זי איז צו אנדז אַלעמען אַ
שוועסטער ,נאָר אַן אייביקע געליבטע איז זי פּאַר קאַציונען
ריכטיקער  --קאַציזנע פּאַר איר אַן אייביקער געליבטער ,זי
איז אים געטריי ביז קנעכטשאַפּט .אַז קאַציזנע יל צו זיינע
און אירע עטלעכע און פערציק ווערן אַ טאַטע פון אַ קינד ,האָט
זי אים אַ פרעכטיק מיידעלע ,ממש איינשטעלנדיק דאָס לעבן,
און זײ גיבן איר אַ פּאַטעטיש-ביבלישן נאָמען שולמיו ,און
אפשר איז עס גאָר אַ נאָמען נאָך גאָלדפאַדענס שולמית ,ווייל
קאָציעע
ביבל,

האָט מער

ליב געהאַט דאָס יידישע
|

טעאַטער

װי די

אוי ,וויפל סתירות אין דעם אַלטער קאַציזנע אונדזערן ,אָדער
קאַציזניק וי מיר פלעגן אים רופן .ער איז אַ לינקער און אַ רוי-
טער און איז אַ באַזיצער פון אַ גוט-פּראָספּערנדיקן פּאָטאָגראַ-
פישן אַטעליע .אעריז פון פאַך אַ פּאָטאָגראַף ,און אויך אַ באַזי
צער פון אַ גרויסער ווילע אין שווידער ,נישט וייט פון וואַרשע.
אַלע יאַר װווינען בי אים אויף דאַטשע צענדליקער שרייבער ,און,
וי עס מאַכט זיך ,איינער באַצאָלט און דער אַנדערער נישט דאָס
דירה-געלט ,נאָר אַלע זיינען בייז אויף קאַציזנען פאַרװאָס מען
דאַרף דאָרט בכלל צאָלן דירה-געלט .ער שרייבט מיסטישע
דראַמעס ,מיסטיש-סימבאָלישע ,און עס וייזט זיך גאָר אַרױס ,אַז
ער קאָן גאַנץ פיין שרייבן ריין רעאַליסטישע אַקטן װי אין זיין
דערפּאָלגרייכסטן שטיק ידוכוסי .ער שרייבט ראָמאַנען און ער
איז גאָר בעסער אין דער קליינער דערציילונג ,און  ---פאַרקערט.
ער שרייבט באַלאַדעס ,און עס דאַכט זיך אָפט ,אַז בעסער װאָלט
ער געוועזן אין קליינעם ,לירישן ליד .ער שרייבט שאַרפע אַר-
טיקלען ,שאַרפע און לאָגישע ,ער פּאָלעמיזירט זייער שאַרף ,און
אָפט ,דאַכט זיך ,אַז עפעס יל ער מאַכן דעם איינדרוק ,אַז ער
וייסט נישט װאָס ער רעדט און אפשר וױיסט ער טאַקע נישט.
מאַכסט אים אַ קאָמפּלימענט און ער לייגט אַרױס אויף דיר זיינע
גרויסע בלוי-גרויע אױגאַנעס ,פּאַרדרייפאַכט דורך די ברילן
און פרעגט דיך גאָר :יהאַ? װואָס? האַ? װאָס זאָגסטו?; אַזױ וי ער
װאָלט דיך נישט געהערט.
הו
ער איז אַ גוטער ,נאָר ער מאַכט זיך פאַר אַ שלעכטן .ער איז
אַ שלעכטער און ער מאַכט זיך פאַר אַ גוטן ,ער איז אַ שרייבער
און ער מאַכט זיך פאַר אַ פאָטאָגראַף .ער איז אַ פאָטאָגראַף און
ער מאַכט זיך פאַר אַ שרייבער .ער איז גאַסטפרינטלעך אין
זיינע דירות ,ווילעס ,אַטעליעס ,און ער מאַכט זיך פאַר אַמרוק.
ער איז אַ מרוק און ער שמעלצט זיך מיט גאַסטפרײנטלעכקייט
-.אַז אַלע זיינען אַװועק פון װואַרשע ,וואו קאַציזנע האָט דורכגע-
מאַכט די פרץ-תקופה און  --אב נישט נאָך העכער ..אַלין
געחלומט ,וואו ער האָט דורכגעמאַכט אַזויפיל קאַלטס און װאָרימס,
אַזויפיל ביטערס און זיס ,איז ער געבליבן אויף זיין פּאָסטן וי
דער לעצטער מאָהיקאַנער או אַפילו נאָך אַרױסגעגעבן אַלײן אַ

צייטעוריפט מיטן נאָמען ימיין רעדנדיקער פילם'... .קאַציזנע איז
געבליבן און געוואַרט אויף משיחן און אויף אַ באַנײונג פון דער
פרץ-תקופה ,ביז היטלערם חילות האָבן אים פון וואַרשע אַרױסגע-
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באַנד
רויכערט מיט פייער פון באָמבעס און ער איז אַוועק קיין לעמבערג
און דאָרט...ײ
אַן אַנדערער מאַרקסיסיטישער ליטעראַטור-פאָרשער ,שלמה
בעליס .כאַראַקטעריזירט ק',ס שאַפן אַזױ:
..,געלייענט האָב איך אים פון קינדוױיז אַן נישט אַלעמאָל
האָב איך אים פאַרשטאַנען ,אָבער אַלעמאָל געהאַט אינטערעס צון
אַלץ ,װאָס איז אַרױס פון אונטער זיין פּען זיין גײיסט דער מלך"

האָב איך געלייענט באַלד וי עס איז אַרױם ,אין  9191אָדער
 .0כיהאָב געװואָלט דורכרייסן דעם שלייער ,װאָס האָט אַרומ-
גענומען דאָס דאָזיקע ערשטע װערק יינס און נישט געקאָנט.
כיהאָב נישט פאַרשטאַנען .נאָר ס'האָט זיך מיר אויסגעדוכט ,אַז
ווען כיוועל איינמאָל און נאָך אַמאָל דורכלייענען ,װועל איך באַ-
נעמען .א מיין פאַרדראָס איז געווען גריס ,װאָס מיין גאַנצע
יינגלשע עקשנות ,איז געווען אומזיסט; סיאיז ניעוּט דערגאַנגען
צו מיין מוח ,כאָטש סיהאָט ,כיווייס נישט מיט ואָס ,באַאומרױיקט
מיין נשמה .מיט בלאָקס ;צוועלף" האָב איך זיך באַקענט אין
קאַציזנעס איבערזעצונג און געלערנט עס אױף אױסוױיניק .זיין
זעורנאָל ,גלאָקױײײ האָב איך געלייענט ביזן דער לעצטער שורה.
דעםס זשורנאַל ,רינגען" ,װאָס ער האָט רעדאַגירט ,פלעג איך
דערוואַרטן מיט אומגעדולד .שפּעטער האָב אגיעךלייענט זיינע
פיעסן זיין ראָמאַן ,זיינע דערציילונגען ,עסייען און אַרטיקלען
פאַר דער צייט האָב איך באַויזן עטלעכע מאָל צו בייטן מיינע
מיינונגען וועגן אים .דאָ האָב .איך געהאַלטן פון אים עולם ומלואו,
און דאָ ,ביי אַן אומגעראָטענע זאַך ,אין האַרצן אים מבטל געמאַכט,
ניי ,וי אַ שרייבער איז ער נישט געװען פון איין טייג .ער איז
געווען זייער אָפט אַן אַנדערער .צום סוף האָב איך פאַרשטאַנען,
אַז זיין גאַנצער שעפערישער װעג איז אַ באַמיונג צו זיין ,וי
אַ שרייבער ,יעדעס מאָל ,אַן אַנדערער,

אַלטער קאַציזנע האָט זיך תמידך געהאַלטן פאַר אַ תלמידפון פרצן .ער האָט געשריבן ,מיט פרצן בין איך געווען אויפ-
געטראָן ביי זיין לעבן ,און ער האָט פיל צייט אָפּגעגעבן פאַר מיין
ליטעראַרישער אויסבילדונג .אָבער ערשט שפּעטער ,נאָך זיין
טױט ,האָב איך געוואַגט זיך צו פאַרמעסטן ליטעראַריש אױף
פּרצס דרכים" .מיר איז דאָס קשה .אױב סייינען יאָ פאַראַן
השפעות ,איז אָבער ביי קאַציזנען נישט פאַראַן נישט פרצס
סטיל ,נישט פרצס נוסח .פאַראַן נאָר דער אייביקער אומרו וי
ביים לערער.
 ...געוויס ,קאַציזנע האָט געירשנט פון פרצן די געװואַגטקייט
אָפּצװואַרפן די אָנגענומענע ,קאַנאָניזירטע ליטעראַרישע פאָרמען.
דאָ האָט פּרץ געלערנט ,מיט זיין אייגענעם ביישפּיל ,דער גאַנצער
יידישער ליטעראַטור ,װאָס אִיז געקומען נאָך אים-. .אַלטער
קאַציזצע איז געווען אַ גרױיסער עקספּערימענטאַטאָר .ער איז
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עבונזן,
אגון

אויף

אים

פאָרמאַלער  --איז אָן שום

ספק ,אַפילו דער

נישט

פון פרצן.

גאַנגען

צו קאַציזנען

;דער

גײיסט

דער

און נאָך פריערדיקער.

מלך"

אָבער

ליטעראַטור,

מיט

אָנגעגאַנגען

אויסווירקונג
דוקא

ועג,

דאָס שוין דערגרייכטע,

געקומען

רוסישער

און זײער

עראָזיע קאָן מען זיך

וועלכער

שטורמישע
--

נאָר
צו

זיינען,
ער

איז

זוכונגס-

אידייישער

אט

סימבאָליזם איז גע-

איז געווען אַ פראָדוקט

פון זיין צייט

אין זיין בוך נאָוועלן און מעשהלעך

'אַראַ-
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יטמ

לעקסיקאָן

פון

טעאַ טער

יידישן

קידיי0ב,

בעסקןײ װואָס זיינען טיילוייז פריער געדרוקט געװאָרן אין די
,רינגעןי) איז פאַראַן נישט נאָר אַ ניײיער סטיל (ואָס האָט קיין
שיכות נישט צו פרצן ,נייערט אויך אמתע מײסטערשאַפט .אין
זיינע ,באַלאַדן און גראָטעסקןײ וױיזט ער ווידער מייסטערשאַפט
אין פערז ,אין גראָס און אַ זעלטענע פּאַלקסטימלעכקײיט (ואָס
אויב דערמאָנען ,דערמאָנט זי נעקראַסאָון ,כאָטש סיאיז בלוט-
אייגן יידישלטך) ,זיין איין און איינציקער גרויסער ראָמאַן
;שטאַרקע און שוואַכע" איז געשריבן אין נוסח פון געזונטן
רעאַליזם און דער עקספערימענט (יגט אין דער צעעויבערטער
קאָנסטרוקציע ,אין דעם וי דער סיפּור-המעשה וויקלט זיך איין
און וויקלט זיך אויס ,און אוב אין דעם ראָמאַן זיינען דאָך פאַ-
ראַן חסרונות ,זיינען עס דוקא אױף דער פלאַך פון דער עקס-
פּרעמענטירטער קאָמפּאָזיציע .באַלערנדיק איז דער פאַקט ,װאָס
דוקא זיינע צוויי בעסטע פּיעסן ,דער דוכום" און ;הורדוס" זי"
נען נישט עקספּערימענטאַל (כאָטש די ערשטע האָט עלעמענטן
פון סימבאָליק ,און די צוייטע איז געבויט אין נוסח פון דער
אַנטיקער קלאַסיק) ,נאָר קלאָרער און רעאַליסטישער.
אַלטער קאַציזנע איז געווען פילזעאַנערדיק (לידער ,באַלאַדן,
גראָטעסקן ,נאָוועלן ,אַ ראָמאַן ,דראַמעס ,עסייען ,קריטיק) ,פיל-
פאַרביק ,מוזיקאַליש ,געדאַנקנרײך .דער עיקר איז ער געוען
אַ דראַמאַטורג.. .װאָס פאַראַ גװאָלדיקע אָנגעלײענטקײט ,אי-
בעראַשנדיקע אינטעליגעקץ ,װאָס פאַר אַ פלינקן גיסטיקן
אַבסאָרביר-כח ער האָט פאַרמאָגט ,און װאָס פאַר אַן אומגע-
וויינלעך שעפערישע ענערגיע! וויפל דער מענטש האָט עס אָנגע-
שריבן ,וועלכע טעמעס באַהױבן ,ויפל עקספּערימענטירט,
געהאָרעוועט ,און דערצו נאָך גערייזט. .צ.ייט-פראָגן זיינען פאַר
אים געווען פנקט אי װויכטיק וי ליטעראָרישע און קולטור-
פראַגן .ער האָט געלעבט אימפעטיק ,וױיל די וועלט ,זיין פאָלק,
איז אים בלוטיק אָנגעגאַנגע .ער איז קײנמאָל און אין ערגעץ
נישט געווען קיין זייטיקער ,קיין אָבסערװאַטאָר .ער איז געוען
אַנגאַזעזירט און גענומען אױיף זיך די ריזיקע פון געזעלעאַפּט-
לעכער און אַפילו ,אין אַ געוויסער מאָס ,פּאַליטישער אַנגאַזשז
רונג .ער האָט געהאַט אַ שאַרפן מוז ,קינסטלעריש ,דורכדרינג-
לעך אױיג ,געקאַנט רעאַל אָפּשאַצן יענעמס מעגלעכקייטן און
ווערטן ,געקאַנט גוטע עצות געבן יענעם ,געווען אַן איבערגעגע-
בענער אָנפּנימותדיקער פריינט און שטרענג געפאָדערט.. .לויט
דעס אַרבעטס און שעפערישן דיאַפּאַזאַן פון אַלטער קאַציזנע
זעט מען װאָס פאַראַ קאָלאָסאַלע

מעגלעכקייטן

פּאָעמע ,דער

פראַגמענט פון דער דראַמאַטישער

טורעם

|
פון בבל"
|71טע סצענע פון 1טן אַקט, ,ווייטער-בוד" ,ווילנע.0291 ,
זז| 73752 .
{  |3אַ .קאַציזנע
פּראָמעטעאוס
אַ דראַמאַטישע פּאָעמע
װאַרשע ( 65 ,0291זז} .

( }4דער מלכ'ס ראַזירער
פון א .לונאַטשאַרסקי
אידיש פון א .קאַציזנע.
{ראַגמענטן פון פערטן בילד,
פ

ג,לאָקן" .װאַרשע ,1291 ,זז| 63-02 .
|  |5אַלטער קאַציזנע
דוכוס
:
דראַמע אין פיר אַקטן
ווילנער פאַרלאַג פון ב .קלעצקין 1831 6291 ,זז).
|א ,5ערשטער אַקט ,געדרוקט אין 'א .קאַציזנע ,געקליבענע שריפטן",
װאַרשע ,פאַרלאַג  יידיש בוך" ,1591 ,זז}0417111 .
ב{ ,ֿ5צווייטער אַקט ,איבערגעדרוקט אין ,א .גאָלדבערג ,אונדזער
דראַמאַטורגיע .ניו יאָרק ,1691 ,זז| ,453-333 .

{ }6אַלטער קאַציזנע
הורדוס
טראַגעדיע אין פינף אַקטן (ניין בילדער)
ווילנער פאַרלאַג פון ב .קלעצקין 1061 6291 ,זזין .
ערשטער אַקט ,געדרוקט אין ,א .קאַציזנע ,געקליבענע
שריפטן" ,װאַרשע ,פאַרלאַג ,יידיש בוך" ,זז}571-141 .

{א,6

וִדן אַלטער קאַציזנע
אסתר
קאַמערשפּיל

(געדרוקט אין ,מיין רעדנדיקער פילם" ,װאַרשע פון נ' 1

ער האָט געהאַט.

און װואָלט ער געווען זעלבסטבאַגרענעצט און נישט אַזױ צע-
װאָרפו ,נישט אַזױ זשאַנערדיק רייך און פילפאַרביק ,ווער וייס
װואָס פאַר אַ גרויסע געביידעס פון געדאַנק ,גייסט און טאַלענט עס
װאָלט אונדז איבערגעלאָזט אָט דער דאָזיקער מוטיקער ,טאַלאַנט-
פולער שרייבער ,װאָס איזן געפאַלן אין יענעם פינצטערן ,הייסן
זומערדיקן טאָג אונטערן האָגל פון רוצחישע קלעפ".
ק'ס טאָכטער שולמית גרייט צו אַ פולשטענדיקט אױסגאַבע
פון איר פאָטערס װערק ,און האָט צוליב דעם צװועק פאַרעפנט-
לעכט אַ ווענדונג צו אַלע ,וועלכע האָבן געוויסע אױיסגאַבעס פון
ק'.ס װערק איר צוצושטעלן
ק'.ס געדרוקטע פּיעסן:
|| אַלטער קאַציזנע
|
דער גייסט דער מלך
דראַמאַטישע פּאָעמע .דריי אַקטן ,אַכט פראָגמענטן,
װאַרשע 1212 ,9191 ,זו ,.שער-בלאט געצייכנט פון י .זייטן-
בייטלן
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,ייגנס" ,קיעוו ,נ' ,8191 ,1
|א} פראַגמענט אין א
1
|ב ,אויסצוג ,געדרוקט אין ,א .קאַציזנע .געקליבענע
ז
װאַרשע ,1591 ,זז391-9711 .
{2ן אַלטער קאַציזנע
|
מתים-טאַנץ

שריפטן",

ביז נ'  .8391 ,3יעדע פאָרטזעצונג אונטער אַן אַנדער

7

,קעפּל"ן
אַלטער קאַציזנע
שװואַרצבאַרד
(געדרוקט אין ,מיין רעדנדיקער פילם" ,װאַרשע ,פון נ' ,6
ביז נ' }9391 ,7
8

1

ידישער

ליטעראַטור,,

זלמן רייוען  --לעקסיקאַן פון דער
דריטער באַנד ,זו,635135 .
 --טעאַטער און קונסט, ,באַפרײאונג,/

וילנע,

װאַרשע 61 ,דעצ.2291 .

ב .קאַרליניוס  ---דוכוס, ,מאַמענט ,/װאַרשע 02 ,פעברואַר ,5291
נ .מ| .מייזיל}  --די פּרעמיערע אין ,,צענטראַל", ,ליטבל'ט",
,2

,9291

װאַרשע,

נ'

.5291

דר .מיכאל

ווייכערט --

דר .מ .װײכערט
זז,57717 ,

--

טעאַטער,

,טעאַטער

,6817-581

דארט,

5291 ,57 '1

און דראַמע ,/װילנע ,6291 ,ערשטער

צווייטער

באנד,

זז,8:5 .

באַנד,

.031:621

דר .מאַקס וויינרייך  ---װוילנע טומעלט זיך מיט אַ פּיעסע װעגען גראף פאטאצקי,

וועלכער האָט זיך מגייר געװען מיט  002יאהר צוריק, ,פארװ , .ג6 .
4

יאַנואַָר ,6291
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קהדושים-
אהרן מאַרק  --א .קאַציזנעס נייע דראַמע ,הורדוס", ,ליטבל'ט" ,װאַרשע,
|
ג' ,7291 ,6
,וקונפט ,/ניו יאָרק.7291 ,6 1 ,
ש .ניגער  ---װעגן דוכוס און הורדוס ,צ
,ידישע שטימע" ,קאָװנע,
ש .שק{ .שקלארסקי , --דוכוס ' פון א .קאַציזנע ,א
 9פּעבר,8291 .
חיקל , --דוכוס' פון א .קאַציונע ,אויפגעפירט דורכן דראַמאַטישן קרייז
אין מלאַװע, ,מלאַװער לעבן" ,נ' 8 3
ל .מלאך , --דער דוכוס", ,אויפקום" ,נ .י ,.פעברואַר .8291
,אָג און נאַכט", ,די
ט .ביילין  --א .סאַמבערג  ---רבי דן אין ש .אַנסקיס ט
פּרעסע ' ,ב'א 82 ,מאַי .9291

װיליאַם עדלין , --גר צדק" ,אינטערעסאַנטע ,שטאַרקע דראַמע ,געשפּילט פון
,אָג" ,ג .י 02 ,.דעצ.9291 .
ווילנער טרופּע ,ט
ד .קאַפּלאַן  --דער ,גר צדק" ביי דער װילנער טרופּע אין די בראָנקס ,פ,ארוו,".
נ .י 02 ,.דעצ.9291 .
ב .י .גאַלדשטײן  ---אויף דער טעאַטער עװעניו,, ,פ'א'ש" ,.נ י 3 ,יאַנואַר
,0
א .לעס {גלאַנץ)  --אַרום טעאַטער, ,די װאָך  ,ג .י 3 ,יאַנואַר .0391
א .קאַציזנע  --דער װעג פונם ידישן טעאַטער' ,ליטבל'ט" ,װאַרשע,

נ' 8

,0
אָלטער קאַציזנע  --אַ מול פון א פּיעסע, ,ליטבל'ט" ,װאַרשע ,ג' ,0391 ,9
דר .א .מוקדוגי  ---די היסטאָרישע אָפּערעטע, ,מאז'ש" ,נ .י 3 ,.יאַנואַר .0391
,יידעלער ספּעקטאַקל" ,דארט 71 ,יאַנואַר .0391
דר .א .מוקדוני  ---א
(}  --נייע פּיעסע פון אַלטער קאַציזנע אויפגעפיהרט פון אבוהם מאָרעװסקי
אין לאָדז, ,אונזער עקספּרעס' ,װאַרשע 5 .,אַפּריל .3391
י .פּערלע  --יודיש טעאַטער אין לאָדו ר,אַדיאָ" ,װאַרשע 01 ,אַפּריל 33

,ין קריזיס",
א .ב -- .אַ שמועס מיט א .קאַציונע וועגן זיין נייער קאָמעדיע א
,ליטבל'ט" ,װאַרשע,3391 ,51 '1 ,
מאאַ.רעװסקי  ---א בריוו אין רעדאַקציע ,דארט ,נ' .3391 ,61
אַלטער קאַציזנץ -

 505סואוסס סא?

 ,דארט נ' .3391 ,81

,יטבל'ט",
,ין קריזיס' אין װוילגער פאָלקסטעאַטער ,ל
נ .מייזיל  ---א .קאַציזנעס א
װאַרשע ,נ' ,4391 ,8
שאַרף , --אין קריזיס /אין ,פּאָלקס-טעאַטער, ,/די ציט' ,װילנע91 ,
פעברואַר ,4291
,אָלקס-טעאַטער", ,די צייט" ,װילנץ72 ,
ל -- .סקי --- .א,ין קריזיס ' אין פ
|
פעברואַר .4391
,יינט" ,װאַרשע 22 ,מערץ .4391
נחמן מייזיל  ---שװאַרצבארד ,ה

,אז'ש ,.נ .י 13 ,.אאַנ.
,ער דבוק' אין קאָנטינענטאַל ,מ
היים גוטמאַן  --ד
,8
קאדיא מאלאדאווסקי  ---אַלטער קאַציזנע,

פוילישיער +איד ' ,ניו יאָרק ,מאַי

יוני .2491
,ינזשענערן פון נשמות ,,נ .י ,3491 ,.זז.81 ,41 .
א .פאמעראַנץ  ---א
,יין לעקסיקאָן" ,מאָנטרעאַל ,5491 ,זו,022*812 .
מלך ראַװיטש  --מ
ד .ספארד  ---קורצע כאַראַקטעריסטיק ,אין בוך ,א .קאַציזנע  --געקליבענע
שריפטן" ,װאַרשע ,1591 ,זז,213 .
,אַרלאַשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
יאָנאַס טורקאָװ   --פ
זז ,382 ,202 ,33 .באַנד צװויי ,ז,072 .
י .הארן  --שולמית קאַציזנע און איר פאָטערס ליטעראַרישע ירושה, ,ד',א'צ.".
ב'א 3 ,יאנואַר ,5591

אברהם מאָרעװסקי  --אַ פאַרשװיגענע דאַטע, ,די גאָלדעגע קייט" ,תל אביב,
נ' .7591 ,92
גיטל מייזיל  ---אַלטער קאציונע ,יידישע קולטור ,,ג .י ,.נ' .8591 ,01

זיגמונט טורקאָװ , --די איבערגעריסענע תקופה" ,בוענאָס איירעס ,1691 ,זו.
,344 ,914 ,923 ,4232323 ,4481381 ,441 144 4
עמגואל

רינגעלבלום

--

,כתבים

פון געטאָ',

װאַרשע,

,3691

באַנד

צװי,

ן,581 ,
אברהם מאַרעװסקי , --אַהין און צוריק" ,װאַרשע ,פערטער באַנד ,3691 ,זז.
,483 ,573473 ,802 "622 ,72:621 ,911 ,4301 ,47737 1
יצחק טורקאָװו-גרודבערג , --אויף מיין װעג' ,בוענאָס איירעס ,4691 ,זו.
,841 ,9
יצחק װאַרשאַװסקי {באַשעװיס}  ---פון דֶעֶר אַלטער און נייעָם 1היים, ,פ,ארוו" .
נ .י 01 ,אַפּריל ,4691
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באַנר
ּ,אַרטרעטן און פּראָבלעמען ,װאַרשע ,4691 ,זו,37*86 .
שלמה בעליס  --פ
,ונדזער דראַמאַטורגיע  ,ניו יאָרק ,1691 ,זו,433:333 .
א .גאָלדבערג  ---א

י .הארן  --זי זוכט די װערק פון איר טאַטן' ,דא צ ,,ב א 41 ,פעבר.6691 .

ראַבין ,מנחם-מענדל
|געב 8 .יולי  -- 6981קובן פון די נאַציס}
געבוירן  8יולי  6981אין גראָדנע ,פּױ"
ליש-ליטע ,פאָטער  --אסַוחר .געלערנט
אין חדר ,דערנאָך אין ישיבה .ביז  71יאָר

געלערנט אין אַ מיטלישול.

מיטן אויס-

בראָך פון דער ערשטער וועלט-מלחמה
אַריבער מיט דער פאַמיליע קיין ווילנע.
יאָנאָס טורקאָוו אין זיין בוך ,פֿאַרלאָ-

שענע שטערן" שרייבט ,אַז זיין זיידע ר'
מענדעלע ,נאָך וועלכע ער טראָגט זיין
נאָמען ,איז געווען אַ רב .ר'.ס עלטערער
ברודער ,איז געווען אַ באַקאַנטער יידישער שרייבער אין רוסלאַנד,
זיין יינגערער ברודער ,ברוך ,איז אויך געווען אַן אַקטיאָר ,האָט
געשפּילט ביי ליפּאָווסקין אין ווילנע און דערנאָך אַװעק פון טעאַ-
טער .ער איז אומגעקומען אין דער גראָדנער געטאָ.
אין ווילנע איז ר'.ן אויסגעקומען צשופּילן אייניקע יאָר אין

אַרבּעטער דראַמקרײז 'קונסט-פאַריין' ביים 'בונד' א'ר פון לי
קאַדיסאָן .אין  8191איז ער אַנגאַזשירט געװאָרן צו ליפּאָװסקין
אין 'פאָלקס טעאַטער' .אין  0291אָפּגעפאָרן מיט אזרא-עלמית קיין
אויסלאַנד ,וי יאָנאַס טורקאָוו גיט איבער ,האָט ר .געשפּילט אַ
צייט לאַנג אין אסתרירחל קאַמינסקאַס טרופּע .אין  4291איז ער
צוריקגעקומען אין ווילנע און זינט דעמאָלט געשפּילט אין פאַר-
שיידענע דראַמאַטישע און אָפּערעטישע טרופּעס .פון  2291ביזן
אוױיסבראָך פון דער צווייטער וועלטימלחמה האָט ער געשפּילט מיט
קדיש-כאַש .ר .איז געווען אַ גוטער כאַראַקטער-אַקטיאָר און אויך
אַ בינע-פאַרװאַלטער.
יאָנאַס טורקאָוו גיט אַזױ איבער ר'.ס לעצטן בינע-פּעריאַד און
|
טראַגישן סוף:
יבעת דער (צוייטער וועלט )מלחמה האָט ער ,אונטער דער
סאָוויעטישער אַקופּאַציע ,געשפילט אין ביאַליסטאַקער יידיען
מלוכה-טעאַטער ,און ווען סיאיז אױסגעבראַכן די דייטשיש-רוסי-
שע מלחמה ,האָט ער זיך געפונען ,צזאַמען מיטן אַנסאַמבל פון
ביאַליסטאַקעד מלוכה-טעאַטער ,אין מאָהילעוו ,וואו די טרופּע
איז פאַנאַנדערגעלאַזט געװאָרן  מענדל ראַבין איז צװאַמען מיט
אַנדערע יידישע אַקטיאָרן מגולגל געװואָרן קיין פרונזע (הויפּט-
שטאָט פון קירגיזע) .מענדל ראַבין האָט געהאַט אַ פרי און
(אַזטאָכטער .די פרוי איז געווען די טאַכטער פונם באַקאַנטן
יידיש-העברעישן לערער אין גראָדנע ,גוטמאַ .מענדלס פרױי,
בערטאַ גוטמאַן ,האָט אַ צייט לאַנג געעזשילט מיט איס צװאָמען
אין פאַרשיידענע טױװפּעס .זייער לעבן איז נישט געוען האַר-
מאָניש .זי האָבן זיך געגט .די פרוי און טאָכטער זיינען אַ פּאַר
יאָר פאַר זער לעצטער מלחמה אַװועק קיין יששראל.
מענדל ראַבין האָט זײיער ליב געהאַט דעם ביטערן טראָפּן
| די דאָזיקע לײדנשאַפט האָט אים געשטערט אין זיין אַרטיסטי-
שער קאַריערע און מען האָט איס נישט גערן אַנגאַזשירט אין
טרופּעס .ער איז געװאָרן פאַרביטערט ,געהאַט וױיניק חברים
און געלעבט אינגאַנצן אָפּגעזונדערט פון מענטשן ער איז גע-
קומען קיין פרונזע .איז די לאַגע דאָרט געווען זייער אַ עװוערע.
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לעססיטאַן

יידישן

פון

אַזוי האָט פּאַרענ
דיקט זיין שווערן לעבן אַ יידישער אַקטיאָר

צוליב דער מלחמה איז דאָרט פשוט נישט געווען ואַס צו עסן
אַמערגסטן האָט עס זיך אָפּגערוטן אויף די יידישע אַקטיאָרן
וועלכע האָבן פשוט נישט געואוסט צו װאָס זיך צו נעמען
..דאָס איז געווען אין דער צייט ווען די דייטשישע אַרמײ איז
געשטאַנען הינטער מאָסקווע .בריט איז דעמאָלט געווען ראַ-
ציאַנירט .כדי צו באַפומשן אַ דרױט-קאַרטע ,האָט מען געמחזט
זיין באַשעפטיקט .או וואו האָבן יידישע אַקטיאָרן געקאָנט גע-
פינען באַשעפטיקנג ,אַז צו יענער צייט איז נישט געװוען פאַר
װעמען צו שפילן יידיש טעאַטער? ערשט שפעטער האָבן די
הײמלאָזע יידן אָנגעהױבן צו שטראָמען קיין פרונזע און מען
האָט אָנגעהױבן צו עשפילן יידיש טעאָטער.
מענדל ראַבין האָט געהערט צו די יגליקלעכעי ,װאָס האָבן
יאָ באַקומען אַרבעט .ער איז געװאָרן אַ וועכטער אין אַ גאָרטן
זיין שכירות איזן געווען  091רובל אַ חודש .אַ פונט ברױיט האָט
צו יענער צייט געקאָסט אין פרונזע  001רובל אויפן עװואַרצן
מאַרק . . .פלעגט מענדל ראַבין מאַכן אַ לעבן דערפון װאָס ער
פלעגט צונויפזאַמלען די אַראָפּגעפאַלענע צוייגן פון די ביימער
און עס שפאַרקויפן פאַר באַהײצוג .אַזױ אַרום האָט ער זיך נאָך
מער דערווייטערט פון די איבריקע אַקטיאָרן ,װאָס האָבן זיך די
גאַנצע צייט געהאַלטן צוזאַמען
אין אַ געוויסן טאָג איז דער אַקטיאָר שעפּטל זאַק געקומען
צו ראַבינען נאָך אַ ביסל צוױיגן .און ער האָט זיך דערוואוסט
פונם הויפט-װעכטער ,אַז ראַבין געפינט זיך אין שפּיטאָל .ער
איז קראַנק געװואָרן פון די שווערע לעבנסבאַדינגונגען און פון
אויסשעפונג| .און ווען זאַק האָט אים באַזוכט ,האָטן אין אַ
ווייל אַרום זיך באַויזן אַ שאָטן פון אַ מענטש :דאָס איז געווען
מענדל ראַבין .ער האָט זיך קױם געהאַלטן אױף די פיס און
מער וי דאָס װאָרט יעסף האָט ער נישט געקאָנט אַרױסשעפטשן
װאַק דערוויסט זיך ,אַז ר .פאַרקויפט זיין פּאָרציע ברויט ,װאָס
ער באַקומט ,כדי צו קריגן אונטערוועש.

די שױשפילערין

אסתר

טעאַטער

אין דער וייטער קירגיזיע".
אָנאָס טורק
אָוו יו  ,פאַרלאָשענע

שטערן",

בוענאָס

איירעס,

,3

באַנד

צוויי,

זו,621'231 .

גאַכאַנטקי .,מרים (מינצע)
{קרבן פון די נאַציסן

געבוירן אין טולטשין ,בעסאַראַביע .פאָטער  ---שואל דער קלעזי
מער .זיך פאַרליבט אין אַקטיאָר אברהם גאַכאַנסקי בעת זיין שטּילן
אין זייער שטעטל ,און נאָך דער חתונה מיט אים ,אַרײנגעטראָטן
אין זיין װאַנדער-טרופּע און אָנגעהויבן שפּילן יידיש טעאַטער,
מיטמאַכנדיק דעם זעלבן װאַנדער:װועג װאָס איר מאַן
איר איידעם ,דער .סאָוויעטיש-יידישער
סאָקציער ,שילדערט זי אַזױ:

.

שריפטשטעלער

מאָטל

גאַװראָס {גאַכאַנסקין איז געווען יונג און עלעגאַנט ,אע
סיאיז גאָר קיין חידוש ניט ,װאָס מינצע ,שואל דעםס קלעזמערס
טאָכטער פון טולטשין ,האָט בעת זיינע גאַסטראָלן אין זייער שטאָט
זיך פאַרליבט אין אים פון גערשטן אויגנבליק" .זי איז אַפִילן
ניט געווען קיין ראָמאַנטיש וועזץ װי סיװאָלט געפאַסט פאַר אַ
קלעזמעריש קינד אין אַכצניאָריקן עלטער .זי איז אָבער פאַרכי-
שופט געווען פון זיין שפּילן דראַמע ,פון זיינע דעקלאַמאַציעס,
פון זיין טיפן ,אַנגענעם-גלעטנדיקן באַריטאָן ,פון זיין משונהדיקן
הולך און פון זיינע דינע ,וייסע ,נערוועזע הענט.. .חתנס צד
איז געווען די גאַנצע טרופע ,און אַ חתונה איז געווען װי גאָט.
האָט געבאָטן .מינצעס פּאָטער ,שואל ,איז דאָך עפעס געוען אַ.
קלעזמער .ער און אַלע זיינע ברידער  --אַ קלעזמער-דינאַסטיע.
נ ,האָבן זיי געוויזן וװאָס זיי קענען ווען סיאיז זיי באמת אויפגע-
לייגט אויפן האַרצן ..און נאָך אין דער פרי נאָך דער חתתונה
האָט די מאַמע איינגעפּאַקעוועט מינצעס חתונה -אויסשטייער,
דאָס דרשה-געשאַנק ,די מתנות און אויך אַ קוישל מיט עטלעכע
היימישע חלות ,אָפּגעבאַקענע מיט אַ טאָג פריער ,און איר גע-

פּערלמאַן האָט באַוויזן צונויפצושלעפן ביי שכנים אַ ביסל גרינ-
צייג און אָפּקאַכן אַ טעפּל זוף ,און זִי מיט זאַקן זיינען אַװעק
דערמיט אין שפּיטאָל צו אים) קומענדיק אַהין מיטן טעפּל זופ,
האָבן זי זיך דעחואוסט ,אַז ראַבין לעבט שוין נישט מער און
געפינט זיך אין טויט-שטיבל ... .אין פרונזע האָט זיך דע-
מאָלט געפונען אַ ביאַליסטאָקער יונגערמאַן בערל איצקאָוויטש.
ער איז אין פרונזע געווען אַ שאָפּער און נישט איינמאָל געהאָלפן
די יידיישע אַקטיאָרן .ווען ער האָט זיך דערוואוסט וועגן דעס
טוויעריקן פאַל מיט ראַבינען ,האָט ער צוגעשטעלט זיין לאָסט-
װאָץ און חבריס-אַקטיאָרן האָבן אַלין אַרױסגעטראָגן דעם מת
פון שפּיטאָל און אים אַוועקגעפירט אויפן פרונזער בית עולם.
אין פרונזע איז נאָך דעמאָלט קיין יידישער בית עולם נישט גע-
װען אַלע יידישע אַקטיאָרן האָבן זיך פאַרזאַמלט ביי זיין קבר,
וועלכן זײ האָבן מיט די אייגענע הענט אױסגעגראָבן ,און דער
פאָרשטייער פון די פאַרזאַמלטע אַקטיאָרן יצחק גרודבערג-טור-
קאָיו האָט מספּיד געווען דעס נפטר .ראַבינס לאַנדסמאַן שעפּטל
זאַק האָט אָפּגעזאָגט נאָך אים קדיש און אויף אַ געפונענעס שטיין,
וועלכן ער האָט אַוועקגעשטעלט אױפן קבר ,האָט ער אויסגע-
|
קריצט פאָלגנדיקע ווערטער
פ  1מענדל ראַבין

אסתר אין קאָלאָראַש ,סויקע אין קעשענעוו ,נאַדיע אין טעלענעשט,
טייבע אין נאָװאָסעליצע ,ביילע אין סאווען און די מזינקע חנה,

ת .נ .צ .ב .ה.

אין יאַס .ווען זיינען אונטערגעװואַקסן און מע האָט זיך גע-
כאַפּט ,אַז זי מוזן האָבן מעטריקעס ,האָט מען פאַרפּלאַנטערט

יידישער אַרטיסט פון גראָדנע

זאָגט{ :נעם ,טאָכטער ,וייל מאָרןך-איבערמאָרגן װער וויסט..

אַקטיאָרן פעלט תמיד אױם אױף אַ ימוציאיײ .מ'האָט זיך גע-
איילט אַהיײים .די טרופע איז זיך שוין צופיל פאַרזעסן .אין קעששע-
נעוו האָט זיך אָנגעהױבן דער טעאַטער-סעזאָן.
..אָט אַזױ איז צוגעקומען דער טרופּע נאָך אַ פרוי .זי איז
געווען יונג ,רירעוודיק ,געזונגען ,וי אַ סך יידישע אַקטריסעס,
,ביים טאָןײ ...זי איז געווען אַ גוטע באַלעבאָסטע און אַ גאָר
פיינע נײטאָרין (און זי פלעגט זיך באַלד נעמען צו דער נאָדל,
ווען סיאיז געקומען ;דיקאַפטײ ,אַן איבעררייס ,הייסט עס ,אין

זייער אַקטיאָרישער אַרבעט) זי האָט געהאַט אַ שאַרפע צוג,
אַ געזונטן
די חכמה
לעך .אַלע
אַן אַנדער

שכל ,און יעדער האָט געזאָגט וועגן איר אַ חכמה"..
האָט געעאַנקן אַװראָמען זעקס קינדער :.סאַמע מייד-
זיינען זיי געבוירן געװאָרן אוף דער בינע .יעדע אין
שטעטל ,וואו סיהאָט זיי פאַרוואָרפן דאָס װאָגל-לעבן.

יט
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סצדדרושים
די יוצרוז ,פאַרביטן אי די געבויר-ערטער ,אי די יאָרן .די
עלטערע זיינען געװאָרן יינגער ,און די יינגערע  --עלטער .דער
עיקר  --אַלע זיינען יי אױסגעטראָגן געװאָרן די פולע ניין
חדשים ,און אַלע זיינען זיי געקומען אויף דער וועלט געראָטענע,
נישט קוקנדיק אױף דעם ,װאָס מינצע האָט ביזן לעצטן טאָג
געשפילט אין אַלע ספעקטאַקלען ,געזונגען און געטאַנצט מיט
אַן איינגעצויגענעם בויך כדי צו באַהאַלטן די עװואַנגערשאַפט.
...אַרומצופאָרן מיט אַזאַ כאַליאַסטרע איז געווען אַ געשמאַק
מאכל .מינצע איז אָבער געווען אַ גרױסע אשת חיל .צוליב זי
האָט זי מיטגעפירט אַ גאַנצע באַלעבאַטישקײט; קישנס ,איבער-
בעטן ,קאָלדרעם ,אַ מולטער אין ואָס צו באָדן דאָס קליינווארג,
און אַפּילו אַ קאַסטן מיט פּסחדיק געשיר ..ניין ,ניין זי איז ניט
געווען קיין רביצין ,מינצע .די יום טובים אָבער האָט זי אָפּגע-
היט ,אפשר פון רגילות ,אפשר צוליב די קינדער.
שפּעטער ,אָסיען ,דער הימל איין בלייענער אויסגוס ,װאָס
אָט-אָט ועט ער זיך איבערקערן און עס וועט נעמען כליאַפּן אַ

טאָג מיט אַ נאַכט ,אַ וואָך ,אַ חודש אָן איבעררייס .און דער שליאַך
איז אַ צעפאָרענער ,צעגראָבענער ,צעריעטער ,און די בלאָטע
אַ געדיכטע וי אַ פאַרזויגנדיקער קלייסטער ,און פאָרן מוז מען
ערגעץ זיינען געווען אָנגעזאָגט ספּעקטאַקלען .מ.ינצע האָט
אויסגעבעט דעם שליטן מיט שטרוי ,איסגעלליגט די קישנס,
איינגעוויקלט דאָס קליינוואַרג אין שאָפּענע פּעלצן און זי אַלֵין
האָט זיך אַוונקגעזעצט אין מיטן וי אַ קװואָטשקע .זי האָט אַכ-
טתג געגעבן זי זאָלן זיך ניט אויסוויקלען .עס זאָלן ניט אָפּפרירן
בי זי די נעזלעך ,און זיי דוקא האָבן אַרױסגעשטעקט די קעפּלעך
און געגאָגערט אַלע אינאיינעם .אין הוריעוו האָבן זיי געפּאָקט,
אין טעלענעשט געמאָזלט ,און דיפטעריטען און אַנגינעס און
סווינקעס ,און ,און ,און....
אײינמאָל האָט מען שיר ניט אָפּגעלאָזטי נאַדיען ,ניין ,טויבען,
ניין ,טאַקע מיט נאַדיען איז דאָס געעזעען זיצנדיק אין שוליטן,
איז מינצע מיד געװאָרן און געגעבן אברהמען האַלטן דאָס קינד.
די פערד זיינען געגאַנגען פּאַװאָליע ,צעשאַרנזדיק דעם טיפן
שנײי ,װאָס האָט פאַרשאָטן די גאַנצע וועלט .דער בעל העגלה
האָט געשאָלטן אי דעס וועג ,אי דעם וועטער..
פּלוצים קוקט זיך מינצע אום :אברהם דרימלט און דאָס
|
קינד  --נישטאָ.
| מע קאָן זיך פאָרשטעלן דעם גװואַלד און דאָס יעכצן פון דער
מוטער.

מע האָט זיך געמזט

אומקערן

אַ היבש

שטיקל ועג.

טייבל ,ניין ,נאַדיאַ איז ,איינגעוויקלט אין קאָלדרע ,געלעגן אויפן
שניי וי אױף אַ פערענע און געשלינגען די שונייעלעך ,ואָס
זיינען געפאָלן אויף אירע ראָזע ליפּעלעך .זי האָבן געבידעוועט
און זיינען געוואַקסן .דער טאַטע זײיערער ,װאָס איז אַמאָל גע-
ווען אַ פלייקאָפּ ,אַ בעל חלומות ,איז געװואָרן אַלט פאַר דער
צייט פון דאגות פאַרן טאָג-טעגלעכן אויסקומעניש ,הגם סידאַרף
געזאָגט ווערן ,די דאָזיקע דאגות זיינען געלעגן מער אױף די
אַקסלען פון מינצען.
..מינצע האָט געהאַט אַ שאַרפע צונג און אַ געזונטן שוכל,
און יעדער האָט געזאָגט וועגן איר ,אחַכמה" .מינצע איז געווען
אַ גרויסע אשת חייל .ער האָט קיינמאָל ניט געוואוסט די גע-
שעפטלעכע
מינצע.

מאָטל סאָצקיער
זו,532'512 .
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זיט

פון

זי און ניט ער

--

דער

מיט

טעאַטער.
איז געווען

יכעס'בוים,

דעם

דער

,אַזױ

האָט

זיך

קאָפּ פון דער

לעבן מיר,,

פאַרנומען.
מעא=חה",

מאָסקװץ,

,4691

באַנד
ראַן ,משה
{געב 1 .מיי 3

 ---אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

געבוירן  1מיי  3091אין ווילנע ,אין
דער היים פון אַן אַקטיון אַרבעטער און
קולטור-טוער און אינגעזאַפּט פון דער
פריסטער קינדהייט אַכטונג און ליבע צו
דער יידישער קולטור .פאַרענדיקט אַ
רוסיש-יידישע פאָלקשול ,און ,אין די

ויאָרן פון דער ערשטער װעלט-מלחמה,
די פאַךישול ,הילף דורך אַרבעט" או
די אֶוונט-קורסן פאַר מיטלשול-בילדונג.
אין די 02טער יאָרן געווען אַקטיו אין
:
|
דער אָנפירונג פון דער פּראָפּעסיאָנעלער און רעװאָלוציאָנערער
יוגנט-באַװועגונג אין ווילנע.
זיין טעאַטראַלע טעטיקייט אָנגעהויבן אין דראַמקרײז ביי דער

פאַך-שול און דעביוטירט אין ג .הופּטמאַנס ,די וועבער" (רעזשי
ח .מאָלסקי) אין ווילנער שטאָט-טעאַטער (מערץ  .)0291אין 2291
פאַרענדיקט די וילנער יידישע דראַמאַטישע סטודיע ביי דער

א"ל פון א .סלאָבאָדסקי און א .מאָרעווסקי.

קונסט-געזעלשאַפט

געשפּילט אין די קאַמעראַלע אָװונטן ביי דער קונסט-געזעלשאַפט
און אין אַ גאַנצע ריי בעסערע יידישע טעאַטער-אַנסאַמבלען (מיט
א .מאָרעװוסקי ,ז .טורקאָוו ,א"א) .זיך אויסגעצייכנט וי איינער פון
די װויכטיקסטע אָרגאַניזאַטאָרן און רעזשיסאָרן פון די בעסטע ווילי
נער דראַמאַטישע קרייזן פון טעאַטער-ליבהאָבער (,)1291-23291
אָנפירער פון דראַמאַטישע קרייזן אין ווילנער יידישע יוגנט-אָרגאַ-
ניזאַציעס (השומר ,חלוץ ,בין ,צוקונפט א"א) און דראַמאַטישע קלאַסן
און סטודיעס אין כמעט אַלע ווילנער שול-סיסטעמען אין יידיש,
העברעיש ,רוסיש ,פּוליש ,ליטוויש און עספּעראַנטאָ .מיטגרינדער
פון דער העברעישער סטודיע אין ווילנע ( )7291און פון קינדער"
טעאַטער (מיט ע .סטאָליצקא אין  0291און אין  ,)0491גרינדער און
רעזשיסער פון האַלב-פּראָפּעסיאַנעלן דראַמקאָלעקטיו ,דאווקע"
( )4391און פון ווילנער יידישן מאַריאָנעטן-טעאַטער ,מיידים".
פאַרװאַלטונגס-מיטגליד פון דער קונסט-געזעלשאַפט און פון דער
טעאַטער-געזעלשאַפט אין ווילנע .איבערזעצט ,באַאַרבעט ,אינסצע"
נירט און אויפגעפירט עטלעכע צענדליק פּיעסן און אײנאַקטערס

פון אײיראָפּעישן טעאַטער-רעפּערטואַר .דערשאָסן און פאַרברענט
געװאָרן דורך די נאַציס אין קאָנצענטראַציע-לאַגער קלאָאָגע (עסט"
לאַנד) ,דעם 2טן טאָג ראש השנה תש"ה91 .טער סעפּטעמבער ,4491
ש .ע .פוז לייזער ראַן.
,ילנער טאָג  6 ,/פּעברואַר .4391
ש -- .געעפנט דעם פאָרהאַנג  --װ

סטודיה דרמטיות , --למטרה" ,וילנה ,כסלו תרפ"ה
אליעזר

רן --

והתרבות

החוגים

והסטודיות

העברית

באירופה

הדרמטיות

בוילנה

בין שתי מלחמות

3091:2491

, --החינוך

העולם ,גי 7591

זי

.71

לייזער ראן  --אש פון ירושלים ד'ליטע 1 ,י  9591ז.651:951 ,3848 .

זעווין .לעוו

-

(געב -- 1091 .קרבן פון די נאַציס}

געבוירן  .1091שטודירט ביי מאַרק שאַגאַל .צוגעגרייט די
אויפפירונג 'אינטערווענץ" פון יידיש-סאָוויעטישן שרייבער סלאַווין
אין ווייסרוסישן יידישן מלוכה-טעאַטער ,און די אָפּערע ,קאָרמען"
א'א אין ווייסרוסישן אָפּערע-טעאַטער.
אומגעקומען אויפן פראָנט קעגן די נאָציס ביים באַשיצן די סאָי
וויעטישע הױפּטשטאָט מאָסקוע.
ש .ע .פון יונה ראַדינאָװ.

2036

פון

ל ע ט ס ילאָן

ייד ישן ט ע+אָט צער
החחהה אד

סאַמבערג ,א.

אין װאַרשע

י{צחק-אייזיק סאַמבאָרעק}

געבוירן  21פעברואַר  9881אין װאַר-
שע ,פּוילן ,אין אַ בעל-הביתישער פאַמי-
ליע  --פליישערס .דורך זיין פאָטערס קו"
זין ,דעם שוישפּילער און טעאַטערידירעק-
טאָר אַברהם:יצחק קאַמינסקי ,אַריינגע-
פירט געװאָרן אין יידישן טעאַטער ,ואו
ער דעביוטירט דעם  7סעפּטעמבער 7091
אין

ד'היווער".

און אָט וי ס .אַלײן  --דורך אַ שרייבער

 -שילדערט זיין צוטרעטן צו דער בינע:,קודם כל :אױב איך זאָג עפּעס ועגן זיך ,גיב איך צו ,אַז
אַנדערע האָבן וועגן מיר געזאָגט דאָס און דאָס ,ווייל איך האַלט
זיך שטענדיק קלענער װי אַנדערע האַלטן מיך ... .פון קינך-
ויז אָן בין איך געווען אין דער סביבה פון יידישע אַקטיאָרן --
פון בעסערע יידישע אַקטיאָרן (אַברהם יצחק און אסתר רחל
קאַמינסקי ,ליבערט ,ראַפּעל ,קרויזע ,טרילינג ,י .אַָדלער ,לער-
מאַ) און אפשר אַ ביסל דערפאַר האָב איך ,זינט איך געדענק,
געהאַט אַ נייגונג צו דער בינע .איך בין געווען אַ סך אין יידיע)ן
טעאַטער און אַרױיס פון דאָרט אַ עואַלדיק אויפגערודערטער.
ס'האָט מיך אימפּאַנירט און געציג ,און צו  51יאָר האָב איך
שוין טאַקע געמוזט אַװעקװאַרפן די שו? ,שױן נישט געקאָנט
זיך פּאַרנעמען מיט קיין זאַך .שפּילן טעאַטער איז געווען מין
איינציקער געדאַנק .האַב איך אָנגעהױבן צו שפּילן אין טױער,
אויף דער גאס ,צווישן חברים ,אַ רסאךָלן האָב איך געקענט
אויסטױיניק .איך בין איבערפולט געווען מיטן דראַנג אַרויפצו-
גיײן אױף די בינע-ברעטער ... .און ענדלעך איז עס מקוים
געואָן .אַ סך אַקטיאָרן האָבן מיר נישט געװואָלט דערלאָזן
פאַרוואָס ,איז מיר נאָך ביזן היינטיקן טאָג אומקלאָר ,אָבער
כיהאָב זיך 'אַרויפגעדראַפּעטי .צום ערשטן מאָל האָב איך גע-
שפילט אין קאַמינסקיס טעאַטער ידי יידישע אַקטיאָרן אויף דער
רייזעי .פאַר דער פרעמיערע האָב איך זיך קיין אָרט ניעזט
געפונען .כיבין געקומען אין טעאַטער מיט אַ פּאָר שעה פריער,
געקוקט אויפן זאַל ,אַרומגעדרײט זיך איבער דער בינע װי אַ
צעדולטער ,און שפעטער  --כסדר געקוקט דורך די עפפּאַלטן
אין די דעקאָראַציעס ,געוואָלט זיך צוגעוווינען צו דער טעאַ-
טער-לופט .צום אויפטריט ביו איך ממש אַרױפגעפאַלן אויף
אַלץ האָט 
כיהאָב זיך געװאָרפן װי אין פיבער.
דער בינע.
אָבער כיהאָב זיך באַהערשט .װי אַ
אונטער מיר געציטערט.

היפּנאָטיזירטער האָב איך אָפּגעזאָגט מיין מאָנאָלאָג ,און װי אַ
פאַרחושטער אַראָפּ פון דער בינע ,אָבער דעם יעקזאַמעױ האָב
איך אױסגעהאַלט .מיין קרובה ,אסתר רחל קאַמינסקאַ ,װאָס
האָט מיך גוט געקענט ,האָט מיך אױף דער בינע נישט דער-
קענט ,אָבער זי האָט געזאָגט :ידער יונגערמאַן ועט שוין זיין אַן
אַקטיאָרי ,און ,וי איר זעט ,זי איז גערעכט געווען"? .
אין  0191שפּילט ער אין  עליזעום' אַלס ,כאַצקל דראַכמע"
מיטן גאַסטראָלירנדיקן מאָריס מאָשקאָװיטש ,און אין  2191מיטן
גאַסטראָלירנדיקן בועז יאָנג-יאָנגװיץ .נח פּרילוצקי איז געוען
פון די סאַמע ערשטע ,װאָס האָט זיך אָפּגעשטעלט אויף ס'.ס אַר-
טיסטישע פעיקייטן .בעת די גאַסטשפּילן פון בועז יאָנגװיץ:יאָנג

2037

( ,)2191שרייבט

דינס פּיעסע ע,ץ הדעת":

(געב 21 .פעבר --- 9881 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

ואַרשעװער ,זשאַרדען

6חהש
הא
לדא=+ה

4,

די הש ישש =טדיששט לת

דליש עי היארה

שריה יגשרירעו די

פּרילוצקי וועגן ס',ס שפּילן אין גאָר-

;אַן איינדרוק האָט איבערגעלאָזט אויך הי סאַמבערג .זין
שמאַיע איז געווען אַ פארטרעפלעכער פּאַרטנער פאַר מאָזי סטאָ-
ליאָרן .דער יונגער אַקטיאָר האָט זייער דעליקאַט און טאַקטיש
אַדורכגעפירט די קאָמישע ראָל פון דעם גוטהאַרציקן תמעװאַטן
געזעל ,און האָט דערמיט באַוויזן ,אַז ער איז אַ נוצלעכער מיט-
גליך אין אַ דראַמאַטישער טרופע".
אַ טשיקאַווען עפּיזאָד וועגן ס .דערציילט בועו יאָנג:
אאין יענער צײיט ( )4191פלעגט מען יעדע שעה ברענגען
אַנדערע יפּאָטשטף וועגן דער דייטשער אַרמײ :אָט זיינען זי
שױן דאָ און אָט דאָרט ,און אָט שטייען זיי שוין הינטער
װאַרשע און מען הערט שוין דאָס שיסן פון די דייטשן .די צאַ-
רישע רעגירונג איז דעמאָלט געווען אַזױ פאַרהאַסט ביי די יידן,
אַז מען האָט פשוט געהאַט יטענות' צום זייטש :װאָס האָט ער
זיך אַנידערגעשטעלט? זאָל ער שוין אַריינקומען קיין ואַרעזע!י
איינמאָל זאָגט צו מיר דער אַקטיאָר יצחק סאַמבערג.
 -קומט ,מר .יאָנג ,קיין פּאָוואַנזעק (פאָרשטאָט פון וואַרעע),ווע מיר הערן עױינע מזיק.
 -פרעג איך. -װאָס פאָראַ מוזיק ?| --איר וייסט גאָרניט? מען הערט דאָך שױן אפיּןאָװאָנזעק

ידעם דייטעש שיסן!
איך האָב נישט געהאַט װאָס צו טאָן און בין מיט אים גע"

גאַנגען ,אַוועקגעזעצט זיך אויף אַ באַנק און געהערט די ימוזיקי..
זיצן מיר אין פּאָוואַנזעק ,איך און סאַמבערג ,אױף אבַאַנק
און מיר וואַרטן אַז דער דייטש זאָל זיך לאָזן הערן , ענדלעך האָט
טאָמבערג דערהערט אַ שװואַכן שאָס פון ווייטן ,און זיין פנים
האָט אָנגענומען אַ גאַנץ אַנדערן אויסדרוק ,און ווען ער האָט
דייטלעך דערהערט אַ צוױיטן שאָס ,האָט זיין פּנים געשטראַלט
פון פּרייך:
 --יעדער שאָס איז פאַר מיינע אױערן וי אַ שיינער טאָן

פון אַ גוטער פּרימאַדאָנע ,וי אַ סימפאָניע

. .מ.יר וועלן פּטור

ווערן פון צאַר .יידיש טעאַטער װועט האָבן גאָר אַן אַנדער פּנים
בי די דייטשן אַ זעקס-חלק (דער שטייער) װועט,דער דייטש
ניט נעמען פון דער יידישער טעאַטער-קאַסע !  8קלייניקייט,
װאָס דער דייטש װועט אױפּטאָן פאַר פּוילן! סאַמבערג  ..איז
דעמאָלט געווען מער פראָ-דייטש וי דייטשלאַנדט פאַרבינדע-
טע".
.
יאָנאַס טורקאָוו שרייבט וועגן זיין אָנהײב; 
אין יעליזעוסי-טעאַטער אױף דער קאַראָווע.גאַס אונטער
דער דירעקציע פון ל .ראַפּעל אוךמ.נה ).עפּעלבערג ,האָט מען
( )0191געשפּילט יעקב גאָרדינס יגאָט ,מענטש און טיוולי מיטן
גאַסט פון אַמעריקע מאָריס מאָשקאָיטש אַלס יאוריאל מזיקי.
אין דער פּאָרשטעלונג האָבן זיך באַטײליקט :לייזער ראַפּעל אַלס
יהערשעלע דובראָוונערי ,סעם שילינג אַלס ילייזער בדחױי ,זינאַ.

ראָפּעל  --יציפעניוי ,העלענע גאָטליב  --יפריידעניוי ,לאַזאַר
פריד  --ימאַטעלעי און אייזיק סאַמבערג אַלס יכאַצקל דראַכמעי.
מיין אויפמערקזאַמקײט האָט געצויגן אױף זיך אַ ייגער
אַקטיאָר ,מיט אָן אויסדריקלעכן פּנים און טיף אַרױסגעזעצטער
פּאָדערשטער קינבאַק .דערדאָזיקער אַקטיאָר האָט אַ טיפע ,שיינע

ברוסטשטימע און אַ פיינע דיקציע .זיין אמתער נאָמען איז געווען

סאַמבאָרעק.

.יאָרן זינען פאַרביי .מיטן

אױסבראָך

פנם

ה 8364

סהדושים-באַגד
יי
יי

ערשטן וועלט-קריג

איז סאַמבערג אַװעק קיין רוסלאַנד ,דאָרט

יקאַרגערי אין דער ראָל 'יהאַרפאַגאָןף) ..דעם רעקאָרד פון
דערפאָלג האָט אָבער סאַמבערג געשלאָן אין זיין יקרוין ראֲלי
,מאָטקע גנבײ פון שלום אַש .די דאָזיקע פיעסע איז געגאַנגען
אין יצענטראַלי-טעאַטער איבער  003מאָל .דאָס איז געווען דער
ערטוטער פאַל אין דער געששיכטע פונם יידישן טעאַטער אין פוילן,

איז ער שוישפּילעריש געוואַקסן און איז געװואָרן זייער פּאָפולער
ביים ידישן

טעאַטער-עולםס

אין רוסלאַנד .הױיפּטזאַכלעך

האָט

געערשפּילט ביי קלאַראַ יאָנג אין די אָפּערעטן און זיך אַרױיס-
געוויזן אויך אַלס גוטער קאָמיקער .שטאַרק באַליבט האָט זיך
סאַמבערג געמאַכט אדַאַנק זיינע קופּלעטן ,וועלכע ער האָט
יו
געהאָט געזונגען אויף אַן אייגנאַרטיקן אופן".
זינט דעמאָלט בלייבט ס .אַ לענגערע צייט שפּילן דראַמאַטישע

יאַז אַ פיעסע

און כאַראַקטער-ראָלן אין דער דראַמע ,דערנאָך גייט ער איבער

,ער
ד

לאַנג ,אָן איבעררייס,

קויפטע קאַסעס .מיט דער
קויפט אַ גרױסן נאָמען און
וואַרשעווער עולם .ער האָט
זיין דערפאָלג ,אַז ער האָט
פון די יידישע אַקטיאָרן.

צו דער אָפּערעטע ,באַטײליקנדיק זיך מיט דער גאַסטראָלירנדיקער
|
קלאַראַ יאָנג.
זינט  0291פאַרװאָרפן דעם שונדירעפּערטואַר און געװאָרן איי-
נער פון די אָרגאַניזאַטאָרן פון װאַרשעװער ,צענטראַל"-טעאַטער,
וואו ער באַטײליקט זיך און פירט אויף דעם ריינעם יידישן און
אײיראָפּעישן רעפּערטואַר .,צוציענדיק באַזונדערס דעם אויפמערק
מצד דער יידישער פּרעסע און טעאַטער-פּובליקום אין דער טיטל-
ראָל פון אַשס ,מאָטקע גנב" און אַלס ,גאָראָדניטשי" אין גאָנאָלס
רעװיזאָר".

זאָל גיין אַזױ

ביי אויספאַר-

ראָל האָט זיך טאַקע סאַמבערג גע
ער איז געװאָרן דער ליבלינג פונם
זיך אַזױ שטאַרק איבערגענומען מיט
זיך אַלײן יגעקרוינטי אַלס יקייזערי
אָנגעהיבן האָט עס זיך מכלומרשט.

פון אַ װויץ מצד אים אַלײן ,אָבער ששפעטער איז עס אים אַזױ
אַריין אין בלוט ,אַז ער האָט עס געהאַלטן פאַר אַ פאַרעוועכונג
און איגנאָראַנץ לגבי אים ווען עמעצער האָט אים נישט טיטו-

לירט יקייסערי.
אייזיק סאַמבערג
גוואַרדיע יפוילישע
אַן ערשטן אָרט ביי
דאָ סאַמבערגן ,דעם
ציפישן װוואַרשעווער
יווילנערי ,ריידן אַ

|

איז געווען דער איינציקער פון דער אַלטער
אַקטיאָרןף ,װאָס האָט יאָרלאַנג פאַרנומען
די יווילנערי װוױלנער טרופע) .מיר הערן
וואַרשעווער פאָלקסמענטש ,מיט זיין ספּע-
יידישן דיאַלעקט ,אױף די ברעמער פון די
שיינעם זאַפּטיקן ,ליטווישן יידיע.

ד"ר מיכאל ווייכערט שרייבט:

אין 1291טן יאָר האָט זיך אין טעאַטער יצענטראַלי אויף
לעש  1אָרגאַניזירט אַ דראַמאַטישע טרופּע .עס זיינען אין איר
אַריין אָדער ששפּעטער צוגעקומען צוויאַנד א .סאמבערג ... ,מיט
דער טרופּע אין יצענטראַלי הייבט זיך אָן אַ ניי קאַפּיטל אין דער
געשיכטע פון יידישן טעאַטער אין פּוילן ,אויפן אויבן אָן רוקט
זיך אַרױס דער אַקטיאָר .סאַמבערגן האָב איך דאָס ערשטע
מאָל געזען אין עפּעס אַ נאַרישער אָפּערעטקע .ער איז מיר אַזױ
געפעלן ,אַז כיהאָב נישט אַדורכגעלאָזט קיין איין פיעסע אין
וועלכער ער איז אויפגעטראָטן .אין פּריואַטע שמועסן האָב איך
אים שטאַרק צוגערעדט ,ער זאָל אַװעקואַרפן די װואָלוועלע אָפּע-
רעטעטשקע און אָריבער צו דער דראַמע ... .זײי דריי (לאַנדאַה
זיגמונט טורקאָוו און ס ).זיינען געווען דער קערן פון דער טרופּע.
צווישן די ערשטע אויפפירונגען זיינען געווען צוי ווערק פון
דער וועלט-דראַמאַטיק ... :דעם ירעװיזאָרי (האָבן רעזששיסירט)
לאַנדאַו און סאַמבערג .ביידע אויפפירונגען זיינען געווען זי
בערע ,פיינע ,האָבן פאַרשאַפט כבוד דעם טעאַטער און געהאַט
דערפאָלג ביים פּובליקום .בעיקר אַ דאַנק די אַקטיאָרישע דער-
גרייכונגען ,סאַמבערג אין די ראָלן פון האַרפּאָגאָן און גאָראָך-
ניטשׂי . ..האָבן באַרײכערט די גאַלעריע ביז גאָר געראָטענע
געשטאַלטן אויף דער יידישער בינע .דער שטאַרקסטער דער:
פאָלג איז אין 2291מן יאָר געװאָרן אין 'צענטראַלי  --שלום
אַשס ימאָטקע גנבי .דאָ האָבן זיך די אַקטיאָרישע טאַלענטן צע-

א .סאַמ'בערג

= אין
זיין קרוין -ראָל

אַלס
מ,אָטקע
פון

וועגן אָט דעם איבערגאַנג שרייבט

שלום

גנב"
אֵשׁ

יאָנאַס טורקאָו:

יערנסט טעאַטער ,אין פולן זין פון װאָרט ,האָט סאַמבערג
ערשט אָנגעהױבן צו שפילן נאָך זיין צוריקקומען קיין וואַרשע,
באַלד וי עס האָט זיך געענדיקט די ערששטע וועלט מלחמה .ער
איז אַנגאַזשירט געװואָרן אין דעם ניי-געגרינדעטן  צענטראַלי-
טעאַטער ,לעשנאַ  ,1אונטער דער דירעקציע פון ברין און ריבאָ.
אינס דאָזיקן טעאַטער האָט סאַמבערג ערשט אָנגעהיבן צו
װאַקסן און ער האָט פאַרנומען פון די אָנגעזעענסטע-ערטער
צווישן אַזעלכע כוזות ,וי אסתר רחל קאַמינסקי ,אידאַ קאַמיו-
|
סקי ,זיגמונט טורקאָו ...איאַ.
.אַמבערג איז געואַקסן פון ראָל צו ראָל אין אַ ריע
 ..ס
פּיעסן נדערונטער ישימעלע סאָראָקערי אין שלום עליכמס ידאָס
גרויסע געווינסי ,ידער מאַנדאָרי" אין יוליוס בערסטעלס יזין-
דיקער הער טשוי ,דובלירט מיט זיגמונט טורקאָוו אין מאָליערס
4639

-

אין זייער

בליט

סאַמבערג
געריכט

גאַנצער

פּראַכט,

גנב)

 ...דער

(מאָטקע

פאַרשטאָט
דער
אין

ניט

סוקצעס

סיי פאַר די אַקטיאָרן סיי פאַר

| האָבן זיך געפילפולט,
חשבו

בלוין

צו פאַרשרייבן

פון מחבר

כשר

די

געקומען

איז

די פרעסע
אַזױ שטאַרק

פאַרדינטן

מענטעץ,
ביים

דערפאַלג

או אַקטיאָרן ,האָבן די אים אויסגעטייטשט

נישט-געזונטער
דער

וװואָס נעמט
דעט

אס

הױפּטראָליסטן

אַטמאָספער

אונטערוועלט

האָבן

פון דער
די

אַקטיאָרן

אומ-
זײ

עולם.
אויפן
מיט

אונטערוועלט-סביבה.
געהאַט

אַ זיכערע

סגולה צו פולע סבאָרן ,בפרט אין פאַרבינדונג מיטן נאָמען פון
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לעססיסאַן

פון

אַ באַרימטן שרייבער .האָבן זיי זיך טאַקע באַלד געכאַפּט צו יוסף
אָפּאַטאָשוס יהייס בלוט'  --אָפּאַטאָשוס נאָמען איז געװואָרן גוואַל-
דיק פּאָפּולער צוליב דעם גרויסן דערפאָלג פון זיין ראָמאַן יאין
ער אַלײין איז דעמאָלט געווען צו גאַסט
פוילישע וועלדערי.
אין װאַרשע ,און די גאַנצע פרעסע האָט מיט אים געקללונגען
די אויפפירונג האָט געהאַט אַ מאוסן דורכפאַל.
אין 32טן יאָר האָט די טרופּע אין יצענטראַלי אויפגעפירט
שלום עליכמס ידאָס גרויסע געווינסי מיט שאַמבערגן אין דער
הויפּטראָל. .. .אוודאי האָט סאַמבערגס שימעלע ניט געפינקלט
מיט אָט די כלערלײ קאָלירן .געויס האָט ער נישט געהאַט
יענע טיפקייט פון וועלט-חכס מיכאָעלם ..א.יינס האָט פאַר-
מאָגט סאַמבערג ,מיט װאָס קיינער האָט זיך נישט געקאָנט גלייכן
מיט אים :פּאָלקסטימלעכקייט .געשטאַמט האָט ער פון דער גע-
דיכטעניש פון עמך ,און קיינער האָט נישט געקאָנט ,וי ער,
טרעפן צום האַרצן פוֹן עמך .וי יעדן גרויסן פאָלקסאַקטיאָר,
האָט אים זיין קינסטלערישע אינטױיציע געויזן דעם ויכטיקן
װעג צו דער ראָל .זיין טאַלענט איז געווען אַזױ עוטאַרק ,אַז
ער האָט נישט איינמאָל ווילד פאַרװאָקסן די ראָל .ווען אַ רע-
זשיסער האָט אים מיט ליבשאַפט אַרומגעשניטן ,צוגעפּוצט ,גע-
האַמעוועט  --זיינען אַרױיסגעקומען קרעאַציעס פון גרויסן פאַרנעם.
סאַמבערג האָט געהערט צו יענעם זעלטענעם מין אַקטיאָרן,
װאָס אַ ראָל אַנטפּלעקט זיך זיי שױין בייס סאַמע אָנהײב אין איר
גאַנצקײט .די ווייטערדיקע טעטיקייט בעת די רעפעטיציעס באַ-
שטייט אין אױסאַרבעטן פרטים ,עולייפן ,פיילן ,אויסגלעטן".
זיגמונט טורקאָוו שילדערט וי נאָכן צוריקקומען פון רוסלאַנד,
קריגט ער ,מיט עטלעכע אסתרירחל קאַמינסקאַס משפּחה-מיט-
גלידער ,פאָרשלאָגן אַריינצוטרעטן אין װאַרשעװער 'צענטראַל-
טעאַטער ,וואו עס געפינען זיך די צוויי גלענצנדע אַקטיאָרן סאַמ-
בערג און לאַנדאַו .די טרופּע וערט אָרגאַניזירט אויף חברישע
יסודות ,װי אַ קאָלעקטיו ,אָדער 'מאַרקן-טרופּע' ,און:
יביי דער זייט פון דער יוילנער טרופּעי מיט איר פריעזקייט
און געוואַגטקײט ,האָט זייער נעבעכדיק געוירקט דאָס אַלטע
יצענטראַלי-טעאַטער ,װאָס האָט זיך נאָכן רומפולן פּעריאָד פון
דער אײיראָפּעישער אָפּערעטע ,פאַרוואַנדלט אין אַ ביליק מאַכע-
רייקע-קלייטל מיט צופעליקע פיעסן און צופעליקע אַקטיאָרן
צווישן דעט דאָזיקן װילדגראָז האָט פונדעסטוועגן זיך אַרױס-
געהױבן אַ סטיכישער ,נישט קולטיװוירטער טאַלענט ,אייזיק
סאַמבערג ,וועמען סיאיז שפּעטער באַשערט געװען צו פאַרנע-
מען

איינעםס

פון די בכבודיקסטע

ערטער

אינס

באַניײטן

יידישן

טעאַטער,
אייזיק סאַמבערג און שמואל לאַנדאַו זיינען געווען די צוױי
טאַלענטירטסטע אוֹן פּאָפּולערסטע אַקטיאָרן אין פּוילן אין דער
צווישנצייט פון ביידע וועלט-מלחמות .סאַמבערג איז יונגער
געווען פון לאַנדאַון ,איז עס אָבער ניט געווען צו דערקענען צו-
לִיב זיין אויסזען אַ גלאַטער ,ברייטער שאַרבן אַ שוואַרץ גע-
שניצט לענגלעך פנים ,פאַרענדיקט מיט אַ שטאַרק אַרױסגע-
רוקטן אונטערשטן געביס .לאַנדאַו ,דאַקעגן ,האָט געהאַט אַ קאָפּ
פּעכעוואַרצע האָר ,ברענענדיקע אױגן אונטער געדיכטע ברעמען
און אַ רונדיק ,אויסגעפילט פּנים .פלעגן זיי זיך טאַקע ביי יעדער
געלעגנהייט קיביצן און צוגעבן אײינער דעם צוויטן אייניקע
צענדליק יאָר .לאַנדאַו פלעגט רופן סאַמבערגן ייונגערמאַנטשיק
מיטן פּליךי ,סאואןַמבערג  --לאַנדאַון יבאָיטשיק מיטן געפאַרבעטן
2011

ר
עַ ט
יידישן ט עא
קאַפּי. .י .סאַמבערג איז אָנגעגאַנגען פאַר אַן עמך-מענטעא
אַ ינאַש-בראַטי מיט וועמען מען קאָן זיך דערלויבן אַ שפאַס ,אַ
װויץ און טאַקע אַ געפעפערטן .:.סאַמבערג האָט קאָקעטירט
מיט באָהעמישקייט און נישט -באַהערשטער פאָלקסטימלעכקייט.
דער אימפּולסיווער סאַמבערג פלעגט זיך היצן ,זיך באַמיען איבער-
צושרייען זיין מיטשמועסער ,באַנוצנדיק זיך דערביי מיט שאַנּפער
זשעסטיקולאַציע ... .סאַמבערג איז געווען נישט איבערקלי-
בעריש און געשפּילט ואָס סיהאָט זיך געלאָזט ,אבי די ראָל זאָל
יקאָנען געפעלף .וופן איך האָב אים געזען צום ערשטן מאָל
מיט די ראָפּעלס אין יצענטראַלי-טעאַטער ,האָט ער געשפּילט
אַלע קאָמישע ראָלן ,אין וועלכע ער האָט זיך ספּעציאַליזירט

נאָך אין רוסלאַנד ,אין קלאַראַ יאָנגס אָפּערעטע.
סאַמרערג ,װאָס האָט פאַרמאָגט אַ גרויסע אָריענטאַציע-פעי-
קייט ,האָט נאַכן דערפאָלג פון ידיבוקי ,דער ערשטער אַרויסגע"
פילט די פּאַסיקע קאַניוקטור פאַר ערנסטע פּיעסן און פון אים
איז געקומען די איניציאַטװו צו פאַרואַנדלען דעס יצענטראַלי
 ..+סאַמבערג איז געווען פּאָפּולער
אין אַ דדאַמאַטיש טעאַטער.
ברייטן

יבייס

עולם:

איז

 ...סאַמבערג

נישט

געווען

געצוימט,

אימפולסיוו ,פאַרעװוענדעריש אין באַוועגונגען ,אין עקספּלואַטאַ-
ציע פון זיין מעכטיקן קול. .ב.אָ.מבאַסטיש ,פלעגט ממש טע-
ראָריזירן ,פאַרשרייען .ביידע (לאַנדאַו און סאַמבערג) האָבן זי
געקאָנט שפילן די זעלבע ראָלן ,פלעגן אָבער מער-פאַראַנטװואָרט-
לעכע ראָלן איבערגעגעבן ווערן סאַמבערגן ,װאָס האָט געפינען אַ
טיפערן אָפּקלאַנג ביי די ברייטע מאָסן .נישט בחינם האָט זיך
סאַמבערג אין די שפּעטערדיקע יאָרן רעקלאַמירט פאַר אַ יפאָלקט-
אַקטיאָרי .די מאַסן האָבן אים אויפריכטיק ליב געהאַט און גע-
האַלטן פאַר אַן אייגענעם מענטשן .סאַמבערג האָט אויך גע-

האַט חוש פאַר געזעלשאַפטלעכער אַרבעמ .אַ סך צייט פלעגט ער

אָפּגעבן דעס אַרטיסט-פאַרײין און זיין אָפט זיין פאָרזיצער.
סאַמבערג האָט געזוכט און ממש נישט געקאַנט אױיסקומען אָן
אָנפירנדיקע פּאָזיציעס אין די טעאַטער-ראַטן אָדער אין פאַריין-
אינסטאַנצן .עס פלעגט אים פאַרשאַפן פאַרגניגן צו פילן זיך וי
אַ ראש ,אַ דעה-זאָגער .ער האָט זיך אַליין אָנגעהױבן צו רופ,
כלומרשט אין שפּאַס ,יקייסערי .מיט דער צייט האָט זיך דער
דאָזיקער צונאָמען איינגעבירגערט אין דער טעאַטער-וועלט און
סאַמבערג האָט זיך ערנסט באַטראַכט פאַרן יקייסער פון יידיעזע
|
אַקטיאָרןױ.
סאַמבערג האָט ,אַ חוץ פּוילן ,באַרײזט אַ סך יידישע ישובים
אין דער אַלטער און נייער וועלט ,און געהאַט גרויס דערפאָלג.

נאָך אַזעלכע אויסלענדישע טורנייען פלעגט זיך סאַמבערג אומ-
קערן אַהים אַן אויפגעפרישטער ,אַ דערמוטיקטער און מיט אַ
יפרישן

רעזערוו

פון

אומאויסשעפלעכער

זיין

זיין געזעלשאַפטלעך-קינסטלערישע
װי מאָדנע סיזאָל נישט
סאַמבערג
גאָר

געווען

דיסציפלינירט

ביי
אט

דער

ענערגיע,

טעטיקיים.

אויסקומען,
אַרבעט

צוגלייך

ראַניען

מיט

איז דער
איבער

א

לאַנדאַון

עגאָצענטרישער
נייער

ראָל

געהערט

ביז

צו

די

אויפנעמפּעיקסטע און געוויסנהאַפסטע אַקטיאָרן ,מיט וועלכע רע-
ושיסערן האָבן מיט פאַרגניגן געאַרבעט .פלעגט טאַקע די
פּרעמיערע און די ערשטע פאָרשטעלונגען ,װאָס האָבן זיך נאָך
געפונען אונטער דער השגחה פון רעזשיסער ,זיין ביי סאַמבערגן
די געלונגנסטע אין זין פון אױיסגעהאַלטנקײט און קינסטלערי-
ישער

מאָס.

װוי נאָר אָבער

די

פאָרשטעלונגען

זיינען

אַרױס

פון

אונטערן רעזשיסערס הששגחה ,האָט סאַמבערגס ראָלע אָנגעהויבן
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סדושיס

באנד
==

צו באַקומען אַן אַנדערע צורה ,און מיט דער צייט זיך אַזױ דער-

ווייטערט פון איר פרימיטון אויסזען ,אַז סיאיז זי פּשוט געווען
שװוער צו דערקענען .סיהאָבן זיך דערהערט סאַמבערגס טראַדי-
ציאָנעלע ,דונערדיקע קולות ,באַגלײט פון נישט-געצוימטע באַ-
וועגונגען זיין סצענישע געשטאַלט האָט זיך אַרױסגעריסן פון
דער האַרמאָנישער גאַנצקײט און אָנגעהױבן צו לעבן אַ זעלב-
עוטענדיק ,אומאָפּהענגיק און אייגנאַרטיק לעבן ,וי סיפּאַסט פאַר
אַ יקייסערי ,װאָס האָט קיין שום געמיינזאַמעס נישט מיט די
איבעריקע ישטערבלעכעי .סיאיז געװאָרן אַ ספּעציפישע סאַמ-
בערג-געשטאַלט".
וועגן ס'.ס שפּילן אין אַשס ,אונדזער גלויבן" שרייבט זיגמונט
טורקאָװ:
;{סאַמבערג אין דער ראָל פונם יידישן ישובניק ,וועלכן מען
וויל פאַרטרייבן פון זיין באָדן .אַ נייער סאַמבערג האָט זיך דאָ .

באַוויזן ,אַן אַקטיאָר ,װאָס פאַרשטיט ,פילט און רייסט מיט
דעם צושויער .די געשטאַלט פונם שטאָלצן יידיששן יששובניק איז
געװואָרן די ערשטע פון אַ רייכער גאַלעריע געשטאַלטן ,װאָס ער
האָט דערנאָך געשאַפן און װאָס האָט אים פּאַרשאַפט רום אין
װואַרשע".
שרייבט

וועגן ס'.ס שפּילן אין אָפּאַטאָשוס

זיגמונט טורקאָוו
ה,ייס בלוט":
ידי פיעסע האָט פאַרגעשטעלט מיט זיך אַ ימאָטקע גנבי
 ...דער גרעסטער פעלער (ואָס
אין אַן אַמעריקאַנער ווערסיע.
די פיעסע האָט ניט געהאַט קיין דערפאָלג) איז אָבער געמאַכט
געװאָרן מיטן באַזעצן די צויי הױפּטראָלן דורך סאַמבערגן און
קלאַראַ סעגאַלאָוויטש ,װאָס סיהאָט נאָך מער אונטערגעשטראָכן
די ענלעכקייט פון די צוױי פיעסן איך האָב אַפּילו באַקעמפט
די דאָזיקע ראָלן-פאַרטיילונג ,אָבער דער איינפלוס פון סאַמבערגן
נאָך זיין דערפאָלג אין ימאָטקעי איז געווען אַזױי גרויס ,אַז מיינט
פּראָטעסטן זיינען נישט גענומען געװאָרן אין אַכט".
און וועגן זיין שפּילן אין מאָליערס ,דער קאַרגער" ,שרייבט
זיגמונט טורקאָו;

יאהרן איינהאָרנס איבערזעצונג פון יקאַרגי האָט זיך עזין
פון לאַנג געפינען ביי דער דירעקציע פון 'צענטראַלי טעאַטער.
סיהאָט זיך אָבער קיינער נישט געװאָלט צורירן צו איר ,אַפילן
נישט דער דרייסטער סאַמבערג ,װואָס האָט אין האַרפּאַגאַן געזען

אַ .שלאַגערלײ פאַר זיך .די סביבה איז געווען פאַר אים צו גױיש,
צו אַריסטאָקראַטיש; די מענטשן  --ווייטע ,פרעמדע .און בכל?
 -גיין קאָנקורירן מיטן פּוילישן טעאַטער ,מיט סאָלסקין ,וועלכןפּוילן פלעגט באַוואונדערן אין האַרפּאַגאָן-. .נאָך זיין פאַרלאָזן
דעס יצענטראַלי ,האָט אױיך סאַמבערג אָנגעהױבן צו עפּילן

דעם יקאַרגױ ביי זיינע גאַסטראָלן אױף דער פּראָווינץ און אין
א!ויסלאַנד.
ד"ר משה לוסטיק שרייבט אין ,לעמבערגער טאָגבלאַט?:
;סאַמבערג איז דער ערשטער יידישער בינע-קינסטלער ,װועל-
כער האָט דעס יקאַרגן אַרױפגעטראָגן און אַריפגעשטעלט אױף
אַ מדרגה ,װאָס בלייבט נישט הינטערשטעליק הינטער דער
קינסטלערישער מחנה ביי די אומות העולם .סאַמבערג האָט זעס
יקאַרגױ געשטעלט אַ מאָנומענט ,וועלכער איז אויסגעאַרבעט אין
אַלע ,אַפּילו קלענסטע פרטים .אַ גאַנצקײט אין ענגען זין פון
װאָרט .סאַמֶבערגס יקאַרגערי איז אַ ווערק אױסגעאַרבעט אין
אַן אופן וי מאָליער האָט אַנדֶערש נישט געקאָנט אויפפאַסן.
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סאַמבערגס יעדער אויפטריט איז אַ ווערק פּאַר זיך .אַ סע-
פעראַטע גאַנצקײט מיט ינע געהעריקע ,נאַטירלעכע כאַראַק-
טער-אייגנשאַפטן ביז צום קלענסטן פרט".
שטריך

אַ כאַראַקטעריסטישן
פּאַדע:

וועגן ס .דערציילט בנציון פּאַלע-

ידי אָנפירער פון צענטראַל-טעאַטער האָבן באמת געזיפּט
און געקליבן די אַרטיסטן פונקט װוי דעס רעפּערטאַר  ...האָב
איך שטאַרק געצוױיפלט צי מען וועט מיר צוטילן דעם כבוד
מיך אַריינצונעמען אין (דער) טרופּע ,וױיל אוב (שטעלן אַ
נייער|ס| סעזאָן ,װאַרטן אין וואַרשע אַנדערע יידישע אַקטיאָרן,
וועלכע ועלן זיין בילכערע קאַנדידאַטן פון מיר . ..דערווױיל
האָט זיך געמאַכט ,אַז מען האָט געשפּילט דעם ידיבוקי ,און
סאַמבערג האָט געשפּילט דעס מיראָפּאָליער צדיק ,אָבֶער אַלט
פאָרזיצנדער פון אַרטיסטן-פאַריין ,האָט ער דרינגנד געמוזט אָפּ-
פאָרן קיין לאָדזש ,און עס האָט זיך אָנגעהױבן אַ טומל מיט דער
פּראַגע  --ער װועט קאַנען פאַרטרעטן סאַמבערגן? גראָד בין
ַראַטונג פון דער טרופּע מיט סאַמבערגן,
איך געווען ביי בדאער
און הערנדיק וועגן װאָס עס גייט ,רװף איך זיך אֵפּ אין אַ וויץ:

יאיך קאָן אייך מאָרגן פאַרטרעטן אב איר וילטי...
סאַמבערג קוקט אויף מיר ,און נאָך אַ וילע טראָכטן גיט
יער מיר אַ זאָג :יקומט מאָרגן פרי צו פּראָבעי.
צען אַ זייגער אינדערפרי בין איך שוין אין טעאַטער  ...די
עקספּערטן שטייען גרייט צו הערן און זען ווי איך מאַך עס ,אָבער
איך זאָג דעס סופּליאָר ,אַז ער קאָן פאַרמאַכן דעם טעקסט ,וייל
איך קען די ראָל פון צדיק אויף איסוייניק.
איך האָב פאַר זיי גענומען שפּילן דעם צדיק גענוי וי ביי אַן
אמתער פּאָרשטעלונג און אינדערמיט האָט מיך סאַמבערג אָפּגע-
שטעלט און געזאָגט :יאויסגעצייכנט ,איר וועט מיך פאַרטרעטן!".ײ

זומער  3291איז ס .אַרײנגעטראָטן אין דער ,ווילנער טרופּע"

מיט וועלכער ער מאַכט מיט דעם טורניי איבער רומעניע ,וואו ער
פירט אויף שלום-עליכמס ,דאָס גרויסע געווינס" (שפּילנדיק די
ראָל ,שימעלע סאָראָקער") און (צזאַמען מיט ל .קאַדיסאָן) ה.
בערגערס ,דער מבול" (איבערזעצט  --זלמן זילבערצווייג) ,און
אין  4291טרעט ער אויף אין בוקאַרעשט אין דער טיטל-ראָל פון
מאָליערס ,דער קאַרגער" .אויף אַ געויסער צייט ציט זיך ס.

צוריק פון דער ,ווילנער טרופּע" ,און פאָרט אַרום גאַסטראָלירן
|יבער
א

פאַרשיידענע

טרופּעס,

דערונטער

 5חדשים

מיס

זיגמונט

טורקאָװו-אידאַ קאַמינסקאַ ,און דערנאָך מיט אסתר רחל קאַמינסקאַ.
ה .אַבראַמאָװויטש שרייבט אין ווילנער ,טאָג?:
;איך מיין ,אַז סאַמבערג האָט אַ שלעכטן מזל ,ווייל מיט װאָס
קאָן מען זיך דערקלערן ,װואָס דער מענטש מיט זיין גוואַלדיקער
נאַטירלעכקײיט ,מיט זיין טיפן פּאַרשטיין און אַריינדרינגען אין
דער פּסיכאָלאָגיע פון די פאַרשיידנאַרטיקע העלזן ,וועלכע ער
פּאַרקערפערט ,איז ניט דער מלך פון דער יידישער בינע? שון
אַ פּאָר יאָר װוי סאַמבערג .האָט זיך (ניט) באַוויזן אין ווילנע,
און ערשט דאַן האָט מען זיך אַרומגעזען וועמען מיהאָט און
מיהאָט געמורמלט :גאַך ,סאַמבערג ,אַך סאַמבערג" .זיין קלַאַ-
סישער סטאָיציזםס אין ימבולי ,זיין צעטראָגנקיײיט אין ידײר
שטיגליץי ,זיין ריטערלעכקיט אין 'גבור אין קייטן האָבן צו
זִיך

קיין

גלייכן

ניט".

-

,
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לעלסיסטן
ב:

פון יידישן
יע

און אָט װי ס .דריקט זיך אַליין אויס  --דורך דער פעדער פון
אַ שרייבער  --וועגן זיין בינע-קאַריערע (ביז  )5291און זיין אופן
ה;
|
פון שפּילן:
;איך האָב אַ סך יאָרן געשפּילט אין אָפּערעטע ,אָבער איך
האָב שטענדיק געהאַט אַ נייגונג צו דראַמאַטישע ראָלן ,איינגע-
פלאַנצט איז עס אין מיר געװאָרן דורכן אָפטן באַזוכן דאָס
פוילישע טעאַטער (צװאָמען מיט מיינע חברים טייטלביס,
מאַרק שווייד ,בן-עמי) ,וואו סיהאָבן אויף מיר געמאַכט אַ ריזיקן
איינדרוק די גרויסע פּוילישע קינסטלער קאַזשימיעזש קאַמינסקי
און ראָמאַן זשעלאַזאָווסקי .און די דעמאָלסטיקע נייגונג מייגע
האָט זיך פאַרוואַנדלט ביי מיר כמעט אין אַן יאידעע-פיקסי; בע-
סער יידיש טעאַטער איז געװואָרן דער ציל פון מיין לעבן.

אַפּלאָדיסמענטן  ...איך האָב זיי נישט פיינט ,אָבער זי מאַכן .
נישט קיין איינדרוק אױף מיר .מעגלעך דערפאַר ,װוײי? איך
האָב זיי צופיל .איך מיין אָבער ,אַז בעיקר אין עס דערפאַר,
ווייל איך פיל בשעת-מעשה ,אַז מיין גאַנצער דערפאָלג איז אַ
מאָמענטאַלער ,אַז מאָרגן ,בי אַ קליינעם דורכפאַל וװעט מען
פאַרגעסן מיינע אַלע פריערדיקע גוטע ראָלן און כיוועל דאַן
אַראָפּפאַלן יפון דער העכסטער הייך אין דער טיפסטער טשיף,
וייל זיין אַן אַקטיאָר איז זייער אַן אומדאַנקבאַרע זאַך/ .
רעצענזיעס ...גוטע ,װויל איך ,זי זאָלן זיין אָביעקטיוע,
און פאַר אַזעלכע האָב איך מורא צוצורעכנען רעצענזיעס פו אַ
מענטשן ,װאָס איז מיט מיר אַ ביסל באַקאַנט ,װייל  --אפשר
װירקט שוין דאָ די באַקאַנטשאַפט .ווען מישרייבט אַ סך ועגן
מיר ,דוכט זיך מיר ,אַז סיאיז איבערטריב .איך האָב אַפִילְן
טענות צו אַ סך פון מיינע חברים אַקטיאָרן פאַרװואָס זיי שטעלן
אויף זיך אַזויפיל ,וױיל כיהאַלט פון זיך נישט אַזױ שטאַרק וו
אַנדערע  --איך קען זיך.

סיאיז ביי
שוער צו
בין נישט
מיט מיין

אין איין פרט גלייב איך יאָ אין זיך,

מיר דאָ אַן איינבילדונג :איך האָב טאַלענט .סיאיז
קאָנקרעטיזירן ,װוי איך פיל עס .איך וױים נאָר :איך
געבילדעט ,כיהאָב נישט געזען אַ סך טעאַטער ,אָבער
|
טאַלענט קאָן איך שפּילן

איבער אַ ראָל קאָן איך נישט אַרבעטן .איך לייען זי דורך,
כיצעקיי זי ,עס זי אויף און זי גייט מיר אַריין אין בלוט .אַרױס-
קומען קאָן זי אָבער נאָר בעת דער פאָרשטעלונג .אױף די
פרואוון בין איך וי אַ גולם .אויף דער בינע באַקום איך ערעשט
דעם כוח אַרויסצוגעבן פון זיך דאָס ,װאָס איך האָב אין זיך
אַריינגענומען .סיאיז דאָ ראָלן ,וואָס זיינען מיר נאָענט .זי
גייען מיר אַרין אין בלוט .סיאיז דאָ אָבער ראָל ,וועלכע איך
האָב פיינט און איך שפיל זיי אָבי צום אָפּקומען .מיינע ראָלן
מוזן אויפטרייסלען אַלץ אין מיר .ביי די נישט -מיינע ,מוז איך
הערן װאָס דער סופלער הייסט זאָגן אָבער אַפילן ביי די ראָלן
װאָס זיינען מיר פרעמד ,קאָן איך בעת דער פּאָרשטעלונג באַ-
גײיסטערט װערן .די ראָל פון ימאָטקע גנבי האָט מען ביי מיר
נאָך צוויי פּרואוון געוואָלט צונעמען .מיהאָט געזאָגט ,אַז כיוועל
נישט טױג ,און איך האָב זיך טאַקע שלעכט געפילט אויף די
פרואוון .אָבער אויף דער פּרעמיערע איז די ראָל פון מיר אַרױס
וי אַ צעגליטע מאַסע .איך האָב זי נישט וילנדיק אַלין ליב
געקראָגן .אין דעס פיל איך טאַקע אויך אַ ביסל פון מיין טאַלענט.

נאָך וועגן ראָלן :אָט פאַרפאָלגט מיך שוין יאָרנלאַנג ישיילאָק',
און איך װעל אים מחן שפּיק .ער לאָזט מיך נישט רוען .ער
קריכט מיר אין די ביינער און אין בלוט .איך מוז שפּילן די

טעאַ טער
בי

=

ראָל .די ראָל פון אַ צעויטיקטן ,באַלײדיקטן ,אונטערדריקטן
מענטש און ייך .איך וייס נישט צי מיין אויפפאַסונג פון יעױי

לאָקי איז אין הסכס מיט שעקספּירס כונות.

אָבער מיך פאַר-

פאָלגט אַזאַ שיילאָק ,און דער װעט דורך מיר לעבן איף דער
בינע ,ווייל ווען איך שפּיל אַ ראָל ,פאַרגעס איך אָדער איך באמי
זיך צו פאַרגעסן ,אַז איך בין סאַמבערג .איך וױים ,אַז סילעבט
און סילעבט דורך אויף דער בינע אַ מענטש אין מיין געשטאַלט.

פאַרשטייט זיך ,אַז געשען קאָן עס דאַן וען די ראָל איז מיר
נאָענט ,ווען איך לעב זי איבער ,ווייל ראָלן מוז מען איבערלעבן.
אַזזי איז עס מיט 'שיילאָקי ,װואָס פאַרפאָלגט מיך .אַזױ מיט מיינע
ראָלן אין יגרויסן געווינסי ,ימאָטקע גנבי ,ירעװויזאָרי ,ימבול',
און לעצטנס יגבור אין קייטף משאַן וואלזשאן) .דאַן בין איך
צופרידן מיטן דערפאָלג ,װאָס איך מאַך ,ווייל איך פיל ,אַז ער

איז אַ פאַרדינטער .ווען איך שפיל ,איז ביי מיר נישטאָ קיין
פובליקום ,נאָר בינע .איך שפּיל נישט פאַר פובליקום .קין
זייטיקער געדאַנק קומט מיר בעתן שפילן נישט אין קאָפּ אַרײן,
ווייל ששפּילן הייסט  --פאַרטיפן זיך מיטן גאַנצן איך ,איינגע-
|
זונקען ווערן.
 = מיזאָגט מיר :סאַמבערג ,ביזט דאָך ,װוי מיששמועסט ,אַ ייד אַגביר ,פאַרװאָס וואַרפסטו נישט אַװעק די בינע? ,וױיל אָן בינע
קאָן איך נישט לעבן .איך וויל זיך אָפּטמאָל פאַרנעמען אויך מיט
עפּעס אַנדערש כדי זיך צו זיכערן די מעגלעכקייט צו אַרבעטן
ביי מיין אידעאָל ,ביי אַ בעסער יידיש טעאַטער .אָבער אַװועק פון
טעאַטער?! אַ ביטערע פיל טאַקע דער גורל פון אַן אַקטיאָר,
די אומדאַנקבאַרקסטע באַשעפטיקונג אין צווייג פון קונסט .אָבער

סיהאָט שאטַאַרקערן כוח וי אַלע אַנדערע .סיאיז לופט! אַפּ-

רייסן פון בינע ,קאָן מען נישט .צוגערירט זיך צו
איז בלייב ,ברודערקע! אַקטיאָריש בלוט ,אַזאַ מין
באמת דאָ אױף דער ועלט ,און דאָס בלוט באַרױקט
דאַן ווען סיגאַנצע בלוט אין מענטשנס גוף איז

איביק באַרױקטײ".

דער
איז
זיך
עוין

בינע,
טאַקע
ערשוט
אויף

|

ד"ר ווייכערט דערציילט וי אין  7291איז לויט זיין איניציאַטיו
געשאַפן געװאָרן אין װאַרשע אגַעזעלשאַפטלעכער טעאַטער-קאָי
מיטעט ,אין וועלכן עס זיינען אַריײן פאָרשטייער פון ליטעראַטן
און זשורנאַליסטן-פאַרײן ,אַרטיסטן-פאַריין ,שול-אָרגאַניזאַציע ,קול-

טור-אַמט ,און אַנדערע אָרגאַניזאַציעס האָבן נאָך געזאָלט צוגע-
| צויגן ווערן .דער קאָמיטעט האָט אָבער ניט געװאָלט נעמען אויף
זיך קיין התחיבות לגבי די אַקטיאָרן נאָר איז געווען גרייט צו
סובסידירן אַ דראַמאַטיש טעאַטער .דעמאָלט האָט דער אונטער.
נעמער י .באָרקאָװסקי דערקלערט ,אַז ער ועט צונויפשטעלן אַ
דראַמאַטישע טרופּע אויף שכירות ,אויב ער װעט באַקומען פון 
קאָמיטעט אַ סובסידיע פון  51טויזנט זלאָטעס .די בעסטע אַרטיסטן
מיט .א .סאַמבערג און ש .לאַנדאַו בראש האָבן זיך שריפטלעך
מתחיב געווען צו אַרבעטן אין אַזאַ טעאַטער ,דאָ איז אָבער פאָר"
געקומען דער 'פּוטש' |(איבערקערענישן אין אַרטיסטן-פאַרײן ,און
דער גאַנצער פּלאַן איז צענישט געװאָרן.
קערט זיך ס .צוריק צו דער גוילנער טרופּע? מיט
8
וועלכער ער קומט אין װאַרשע ,און טרעט דאָ אויף א'ר פון ד"ר

מיכאל

אין שלום אַשס ,קדוש

וייכערט

השם"

(ראָל ,מענדל

אַרענדאַר") ,דערנאָך א'ר פון דוד הערמאַן אין לעװענזאַנס ,די
ווייבערישע קניפּלעך" און אין פּרצס ,ביינאַכט אויפן אַלטן מאַרק"
(ראָל ,לץ") און א'ר פון מ .וייכערט אין דער טיטל-ראָל פון
שעקספּירס ,שיײילאָק".
;
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דדושים-
  -וועגן זיין שפּילן די ראָל פון 'מענדל' ,שרייבט ד"ר ווייכערט:,א .סאַמבערגס מענדל איז געווען אַ פעסטע יאָדערדיקע געשטאָלט,
װוי אַ בוים פאַרװאָרצלט אִין דער ערדי .האַרט און שטאָלק ,פריי
|
פון סענטימענטאַלישקײט".
זרובבל שרייבט:

;.קאַנסט נישט אָפּרייסן אַן אויג פון סאַמבערגן .דאַ ווייזט
זיך -אַרױס זיין גרויסער דראַמאַטישער טאַלענט אין יעזן ריר
און קער .אים קומט אוים צו שפילן מער מיט באַועגונגען ,מיט
מימיק ,וי מיט ווערטער ,און ערשט דאָ זעט מען וי זין גע-
זיכט ,יעדער נערוו שפּילט.
אויסערלעך ,אין פלוג ,אַזױ שטיל און רויק ,אָבער אינוייניק
ברויזט אַ ים פון געפילן און פאַרלאַנגען ,אינוױיניק גייט אַ קאַמף
צווישן געוווינהייטן און נייע אַנרייפנדע אינסטינקטן .אין אַזעלכע
סצענעס ,וי ווען סאַמבערג (מענדל) לאָזט נישט אַרײן דעם
פריץ-לעבןי אין שענק ,וייל די יידענע האָט שוין ליכט גע-
צונדן ,אָדער ווען ער מוז ביי זיך פּועלן אַװעקצװואַרפן דאָס גע-
ווער און זיך אָפּזאָגן פון נקמה ,וייל דאָס ,הייליקע שניידערלי

רופט ,נישט צו זיין וי די גוים", ,נישט פאַרעוועכן דעם קידושש
השם ,װאָס גאָט ויל פון אונדז ,מיט נקמהײ ,בפרט יענער אומ.
פּאַרגלייכלעכער ,אויפשוידערנדיקער טאַנץ פון ,בער" ,וען
דאָס בלוט ווערט ממש) פאַרגליווערט אין די אָדערן ,אין אַזעלכע
סצענעס האָט סאַמבערג אַרױסגעויזן אַן אומגעהויערע קינסטלע-
רישע קראַפּט ,קאָנצענטרירט ,מיט מאָס און טאַקט ,או ..פעוטות.

קיין איין גרילצנדיקער טאָן ,קיין איין שאַקירנדיקער צוק ,הגם
:
דער וועג איז זייער אַ גליטשיקערּ".
וועגן ס'.ס שפּילן "שיילאָק' אין זיין אויפפירונגי שרייבט ד"ר

|
ווייכערט:
,בעיקר האָט זיך די קאָנצעפּציע פון רעזשיסער געשטיצט
אױף דער אינטערפּרעטאַציע פון דער הויפּט-געשטאַלט שײלאָק.
זי האָט געגעבן דער פאָרשטעלונג דעם טיטל; דעם ואַרשעוער
ײידישן

טעאַטעריעולם

האָט

ידער

סוחר

פון ווענעדיקי

גאָרנישט

געזאָגט ,ישיילאָקי  --אַלץ .האָט מען אַ סך פון אים דערװאַרט.
דער אַרטיסט א .סאַמבערג האָט געהאָט אלַייכטן וועג צום סוק-
צעס :אַ שפּיל טאָן מיט זיינע טיפע ,האַרציקע טענער דעם שבת-
יומטובדיקן ייד ,װאָס רופט אַרױס די ועלט צו אַ דין-תורה.
דאָס װאָלט זיין פונקט דער היפך פון דעם ,װאָס איך האָב גע-
װאָלט .נאָך איידער כיהאָב געשלאָסן אַן אָפּמאַך מיט דער טרופּע
וועגן דער אויפפירונג ,האָב איך דורכגעפירט עטלעכע שומועסן
מיט סאַמבערגן ,װאָרנענדיק אים ,אַז ער װועט מזן מוותר זיין
אויף אלַייכטן און זיכערן דערפאָלג צוליב אַ ספקדיקן ,אָבער
אינטערעסאַנטן פרואוו .ער האָט מסכים געווע .נאָך מענדלען
אין יקידוש השסי אוֹן דעס לץ אין יביינאַכט אויפן אַלטן מאַרקי,
האָב איך געמעגט גלייבן ,אַז ער װעט אײנהאַלטן די ליניע,
װאָס דער רעזשיסער האָט אָנגעצײיכנט .און עֶר האָט געהאַלטן
װאָרט".
וועגן זיין שפּילן די ראָל פון ,שײילאָק" שרייבט נחמן מייזיל:
,סאַמבערג האָט אַריינגעגעבן אין דער ראָל פון שיילאָק ליידן-
שאַפּט ,פיינלעכע ליבשאָפט צו זי פּאָלק ,טאַכטער און געלמ.
די ליבע איז פאַרעטיקט אין אים ,זי רייסט זיך עווער אַרױס פון
דעם האַרטן פאַרהאַרטעוװועטן לבוש-קערפער .אַ מענטש מיט
שטאָלענעס כאַראַקטער ,לאָזט ער זיך נישט ווייך-מאַכן און בייגן.
װייס ער פון קיינע פשרות .פון חרטה .ברענט אין אים די
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באַנר.
ליידנשאַפט ,די צוגעבונצנקייט און דערְנאָך די האָפ ,פאַרבי"
! טערונג און נקמה-געפיל ,קאָן מען עס נישט לעשן מיט תחנונים
און מיט דראָונג .איז ער גרייט יענעם און זיך אומברענגען
בי סאַמבערגן פילן מיר פון אֶָנהייב אָן דעם קי-צייכן ,די
קללה ,װאָס הענגט אויף אים ,דעם סם ,װאָס וועט אים פאַרגיפטן.

סיװאָלט אָבער נישט געשאַדט ,ער זאָל אין ערשטן אַקט זין
פרידלעכער און אַפּילו מאַיעסטעטישער ,נישט בלויז וואוכערניק
און גיריק נאָך אַ פראָצענטל .די פאַרביטערטקייט ,דער גיפט
דאַרף קומען שפּעטער .ער דאַרף לכתחילה געווינען ביי אונדז
אַ שטיקל סימפּאַטיע ,אַן אינטערעס פאַר דער וייטערדיקער
סיאיַמבערגן איז שוין אַ פאַרקריפלטע נאַטוד
טראַגעדיע .און ב

מיט אָפּשטױיסנדיקע כאַראַקטער-שטריכן .אין ערשטן אַקט דאַרף
זיין די געזיכט-מאַסקע אַ רויקערע ,אצַוציענדיקערע".
,ײילאָק"!
ד"ר י .שיפּער שרייבט וועגן ס'.ס שפּילן ש
;איך האָב אין יקדוש השסי באַוואונדערט זיין עלעמענטאַרע
קראַפט .אינט יכשף-קריזי  --זיין האַרציקן הומאָר ,אָבער

אין ישילאָק' האָט ער איבערגעטראָפן אַלע מיינע דערװאַר-
טונגע .איך האָב געזען אַ סך ישילאָקסי ,סירוב קריסטן אַק-
טיאָר ,אָבער פון זיי האָב איך נישט געקאָנט דערװאַרטן אַז
זיי זאָלן מיך באַפרידיקן .איך האָב מיט אַ צייט צוריק געזען
אַ שײלאָק-פאָרשטעלונג ביי ריינהאַרדטן מיטן ייד קאָרטנער אין
דער טיטל-ראָלע ,און איך האָב אויך נישט אַרױסגעטראָגן קיין
איבריק שטאַרקן איינדרוק .ערשט סאַמבערגס יעזילאָקי גיט
מיר אַ בולטן באַגריף װאָס עס קאָן פון דער ראָלע ווערן ווען זי
פאַלט אַריין אין די הענט פון אַן עלעמענטאַרער יידישער קראַפט,
ביי וועלכער דער אינסטינקט איז פיל טיפער און קלוגער וי אַלע
חכמות פון די סאַמע בעמטע רעזששיסערן סאַמבערגס 'עײילאֲקי
איז דער יאײביקער ידי אַזױ װי מיר זעען אים אין דער
געגענדע און אױף דעס באַרימטן בילד פון הירעובעוג".
אין זיין רעצענזיע וועגן ס'.ס שפּילן אין גאָגאָלס 'רעװיזאַר'
שרייבט נ .קאַנטאָראָװיטש, :סאַמבערגס גאָראָדניטשי איז נישט
געלונגען .דער גאָראָדניטשי ביי אים רעדט און שפּילט װי אַ
געפּלעפטער פּאַרשױן ,װאָס קאָן צו זיך נישט קומען".
אַ קורצע צייט נאָך דער רעצענזיע ,האָט דער באַרימטער אַר-
נאָלד ,אין ליטעראַטן-פאַריין ,צוגעפירט ס'.ן צום רעצענזענט מיט
דער באַמערקונג : אָט דאָ זיצט ער ,דער גזלן ,װאָס האָט געשריבן
די פאַרניכטנדע רעצענזיע וועגן 'רעװיזאָר'" .דערויף האָט זיך ס.
אָפּגערופן, :װאָס הייסט? יעדער רעצענזענט האָט דאָס רעכט צו
שרייבן װי ער פאַרשטײיט און װאָס עֶר וויל ,און מ'קאָן קיין טענות
צו אים ניט האָבן" .קאַנטאַראָװיטש באַמערקט דערצו ,אַז ס .האָט
דערביי ,װוי עס צו זען ,אַרױסגעויזן זיין איינגעבוירענע אינטעלי-
גענץ און זיך ניט געלאָזט פאַרפירן ,אַזױ צו-זאָגן ,פון אַרנאָלדס
גוטמוטיקער  --אגב  --העצע.
וועגן ס'.ס שפּילן דעם 'גאָראָדניטשי' שרייבט ד"ר ווייכערט:
,צייט ,קאָסטיום ,מאַסקע ,האַלטונג ,איז ביי גאָגאָלן דער-
בייאיק .דער עיקר איז דאָס פּינטעלע מענטש .דאָס װאָס דער
גאָראָדניטשי אין יצענטראַלי (סאַמבערג) האָט זיך באַמיט צו
|
געבןי.
אין  0291איז אין װאַרשע געגרינדעט געװאָרן א טעאַטער-גע-
זעלשאַפט ,װאָס האָט איבערגענומען די אָנפּירונג פון 'ווגיט' ,פאַר-
בעטנדיק אין אַנסאַמבל חוץ קלאַראַ סעגאַלאָװיטש אויך א .סאַמ-

בערג ,וועלכער ראַטעװעט די עקזיסטענץ פון דער טרופּע ,שפּילן-

,אָס גרויסע
דיק שוין פון מִיטן פעברואַר זיין אַלטן רעפּערטואַר :ד
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פון

לעקסיסאָן

יירישן

,ער קאַרגער" ,בעת דוד הערמאַן גרייט
,אָטקע גנב" ,ד
געווינס" ,מ
דוד בערגעלסאָנס דראַמע ,דער

טויבער".

|

אָבסערװאַציע ,נישט אין דער פאַנטאַזיע און נישט אין דער
פּראַקטיק .כיהאָב געשלעפט אַנאַלאָגיעס פון װאַנען כיהאָב נאָר
.געקאָנט :פון דער אַרומיקער פּאָליטישער וועלט ,פון אַרטיסטן-
פאַריין ,פון סאַמבערגס פּריואַטן לעבן ,פון די חדריאָרן (קיי-

|

,ער טויבער" שרייבט ד"ר וייכערט:
| וועגן ס'.ס שפּילן .אין ד
דפירעמיערע פון 'יטויבן איז פאָרגעקומען שוין אין קאַד
|
מינסקיס טעאַטער דעם 52טן אַפריל  .0391זי איז געוען אַ
גרױסער דערפּאָלג .דוד הערמאַן האָט אַװעקגעשטעלט דעם
טראָפּ אויפן אַקטיאָרישן  --און דאָס איז געווען ריכטיק .א.
סאַמבערג װוי דער טויבער האָט זיך דערהויבן צו גאָר אַ הויכער
מדרגה און באַרײיכערט די גאַלעריע געשטאַלטן מיט אַ נײיער
| שטאַרקער

טעאַטער

ראָל".

נחמן מייזיל שרייבט:
,דער טויבער פון א .סאמבערג איז אַ גלענצנדיקע יקרעאַציעי.
צו זיין וואונדערבאַרער סצענישער גאַלערײ איז אים צוגעקומען
אַ נייע וואונדערבאַרע געשטאַלט .ער איז אייזן-פעסט אין זיין
יגעבראַכנקײט ,שטאַרק פון אָנהײב ביזן סוף ,מיט אָריגינעלע
שטריכן ,העויות ,שטים-מאָדולאַציעס שמידט ער צו צו זיך דעם
צושויער .זיין יעדער אויפטריט אויף דער בינע ווערט באַגלייט
מיט רוישנדיקע אַפּלאָדיסמענטן ,װאָס שטורמען אויך אויף אין
מיטן פון אַ סצענע .װואָס) פאַר אַ קאָנטראַסטן האָט ער אתנדז
באַוויזן :שיילאָק ,מאָטקע גנב ,שימעלע סאָראָקער ,קאַרגער און
איצט  --דער .טויבער".
(אַז ס .איז ,פּונקט װי אַ סך יידישע אַקטיאָרן .געװען קראַנק
אויפן פּונקט פון רעקלאַמע ,דערציילט יאָנאַס טורקאָוו אַן עפּיזאָד,
אַז בעת

מען

האָט אין װאַרשע

אין

'גאָװאָשטשי'-טעאַטער

אַלס ,שײילאָק /פון שעקספיר, ,ראָבעספיער פון ברוקנערס,
טויט? און ,דער טויבער .פון דוד בערגעלסאָן.
|
(צייכענונגען  --פ .פרידמאַן)

סער) ,ביז ער האָט דערטאַפּט דעם דופק ,דערשפּירט דעם עיקר,
דערפילט די געשטאַלט .ערשט דאַן האָבן מיר אַנגעהױבן צן
אַרבעטן איבער די פרטים ,אָפּגעשטעלט זיך אױיף יעדן וואָרט,
ממש אױף יעדן קלאַנג .עטלעכע מאָל האָט ער מיך געבעטן
כיזאָל אויסשטרייטן אַ זאַץ אָדער אַ פראַזע ,װאָס ער האָט נישט
געקאַנט אָנפילן מיט לעבן .איך האָב נאָכגעגעבן זיין באַגער אויב
די ווערטער האָבן נישט געהאַט קיין וויכטיקן באַטײט .בדרך
כלל לאָזט זיך אַן אַקטיאָר ליבערשט אַרױסרײסן אַ צאָן איידער
צונעמען אַ װאָרט פּראָזע .אין רעחװלטאַט האָט זיך באַקומען אַ
געשטאַלט וי אױסגעגאָסן פון בראָנדז ,אָבער דורכויס לעבעדי-
|
קער מענטעז".
ד"ר ווייכערט האָט ,צוגרייטנדיק די אויפפירונג פון חנא גאָי
טעספעלדס ,פּרנסה" ,אויפגעבויט די ראָל פאַר ס ,.און וועגן דעם

א'ר

פון ד"ר מיכאל ווייכערט ,אויפגעפירט ברוקנערס ד;אַנטאָנס טויט",
וואו סאַמבערג האָט מיט גרויס דערפאָלג געשפּילט 'ראָבעספּיער,
האָט כמעט געהאַלטן דערביי ,אַז ער .זאָל זיך ניט באַטײליקן אין
דער אויפפירונג ,נאָר דערפאַר ,ווייל אַברהם מאָרעווסקי ,וועלכער
הצָט געשפּילט די טיטל-ראָל 'דאַנטאָן' ,האָט ניט געװאָלט מסכים

זיין ,אַז ס .זאָל זיין אַנאָנסירט פאַר אים .ביידע האָבן אויך ניט
געװאָלט אַיינגיין אויפן א'ביסיסטעם .דער איינציקער אויסועג
איז געווען ,אָפּצודרוקן אטַאָפּלטן אַפיש .אױיף איינעם איז מאָי
רעווסקי געווען אַנאָנסירט מיט פעטע אותיות און אויפן אַנדערן
2

שרייבט ער:
ייונהן האָט געדאַרפט שפּילן א .סאַמבערג ,און צו אים האָב
איך צגעפּאַסט די גאַנצע קאָנצעפציע פון דער אויפפירנג.
סאַמבערגס

ס"ן,

וועגן דעם באַמערקט יאָנאַס טורקאָוו:

זאַפטיקער טאַלענט װאָלט געוויס דערהויבן

סיטואַציע-קאָמעדיע

צו

דער

מדרגה

פו

אַ כאַ-

ראַקטער-קאָמעדיע .און אין אָט אין דער ריכטונג בין איך גע-
גאַנגען .אָבער סאַמבערג איז נישט געווען קיין מיטגליד פן
 ...סאַמבערג האָט געקראָגן חרטה אויף זיין צװאָג".
אַנסאַמבל
אין אַפּריל  9291איז ס .אָפּגעפאָרן קיין אַרגענטינע ,וואו ער
הייבט אָן גאַסטראָלירן אין מיי  9291אין בוענאָס-איירעסער ,אָלימ-

טעאָטער-ענינים ,קאָן דער פּאַל אויסזען לעכערלעך ,נאַיוו און
קינדיש .אָבער די מענטשן ,װאָס שטייען נאָענט צום טעאַטער,
אָדער אַזעלכע ,װאָס אַרבעטן אין אים ,וייסן וויפל הייס בלוט
און געזונט אַקטיאָרן האָבן געפּטרט צוליב אַזעלכע ינאַיוועי זאַכן,
האָט טאַקע סאַמבערג ,װאָס האָט געהאַט אַזאַ אויסערגעוויינלעכן
רערפאַלג ,און איז געווען דער גרויסער ליבלינג ביים טעאַטער-
עולם ,געלייגט אַ סך אַכט אױף די מכלומרשט פאַר אַנדערע
נישט וויכטיקע פרטים און אַ סך געזונט פּאַרלאָרן דערביי .ער
האָט טאַקע געקראָגן אַן ערנסטע לעבער-קראַנקהייט ,װאָס האָט
אים געמאַטערט ביזן סוף פֿון זיין לעבן".

פּיאַ"-טעאַטער אַלס ,מאָטקע גנב" ,דערנאָך פירט ער דאָ אויף און

,ער קאַרגער", ,גאָט פון נקמה", ,טאָג
| שפּילט די הױפּטראָלן אין ד
און נאַכט", ,דאָס גרויסע געווינס", ,שײלאָק",

,דער רעװיזאָר",

,ער פאַר-
,ונטערוועלט" פון לאַנגער ,ד
שלמהקע שאַרלאַטאַן" ,א

שאָלטענער" פון סאָפיאַ בעלאַיאַ ,שלום אַשס ,קדוש השם' און
די פּיעסע ,לעוו טראָצקי" ,און פאָרט דערנאָך גאַסטראָלירן איבער
די יידישע קאָלאָניעס פון אַרגענטינע ,און פון דאָרט קיין בראַזיל
און אורוגוויי .זיינע פאָרשטעלונגען זיינען דאָרט פאַרװאַנדלט גע-

אלַאַנגע צייט האָט סאַמבערג געהאַט אַן אייגענעם טעאַטער-

אַנסאַמבל מיט וועלכן ער איז אַרומגעפאָרן איבער דער גאַנצער
.
פוילישער פּראָווינץ..
וועגן ס'.ס שפּילן 'ראָבעספיער! שרייבט דער רעזשיסער ד"ר
ווייַכערט:
-- -אששווער זיינען געווען די חבלי לידה ביי סאַמבערגן .פאַר
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ברייטער

גאָטעספעלדט

,פאַר זייטיקע מענטשן ,װאָס זיינען נישט באַקאַנט אין די

ראַבעספיעהן.האָט ער נישט געהאַט קיץ אָנשפּאַר נישט אץ דעך

,דאַנטאַנס

װאָרן ממש אין אַ װיכטיק געשעעניש.

'

די גאַנצע יידישע פּרעסע.

האָט אים געווידמעט גרעסערע אַרטיקלען און זיך אויספירלעך
אָפּגערופן וועגן אַלע זיינע אויפפירונגען .אַזױ שרייבט ד"ר ל.
זשיטניצקי וועגן זיין ערשטער אויפפירונג פון אַשס ,מאָטקע גנב":
ידאָס יידישע בוענאָס איירעס האָט זנטיק אין אָװנט אי"
בערגעלעבט אַ גרויסע איבערראַשונג .מיהאָט אין דער שטאָט
250

סדושים

11

באַנר
ישא

נאַטור פלוציםם

שאַפּט סאַמבערג אינס עֶרשטן אַקט בעת מערי (מאַרסעלאַ וױים)

פאַר זיך דערזען דעם העלד פונם יקוילער-געסלי ,דעם העלד
פון אַלטװאַרשע... .יאָ ,אַזאַ  מין איבערראַשונג האָט גע-
בראַכט דעם בוענאָס איירעסער יידיעשן טעאַטער-עולם ינא
סאַמבערג אין דער ראָל פון ימאָטקע גנבי.. .פון איינצלנע
עפיזאָדן גענומען פון ימאָטקע גנבי האָט מען געמאַכט אַ ליברע-
טאַ פאַר אַ פאָרשטעלונג .איך באַטאַן יליברעטאַי ,ווייל בעום
אופן קאָן מען נישט אָנרופן דעס איבערגעפלאַנצטן אויפן דראַ-
מאַטיששן באָדן ימאָטקע גנבי מיטן נאָמען יפיעסעי .די ליברעטאָ
איז צונויפגעשטעלט מער כראַנישמעסיק ,פשוט וי אַן עפּיזאָד;
גענומען פון אַ קרימינעלער כראָניק ,און אָט אַזאַ מין כראָניק
פאָרוואַנדלען אין אַ ספּעקטאַקל ,אין אַ טעאַטראַלישער אָנשוי-
אונג ,איז באמת אַ שווערע אויפגאַבע פאַר אַן אַקטיאָר .אין אַזאַ
פאַל שטייט דער שוישפילער פאַר אַן ערנסטן און געפערלעכן
פרואוו .אָבער ינא} סאַמבערג פאַרמאָגט אין זיך אַ קאָלאָסאַלע
אָקטיאָרישע נשמה ,אַ פאַרנעמלעך באַגרייפנדיקע אינטױיציע
און טעאַטראַליש וועזן ,און אויף אַ זעלטענעם אופן איז ער מנצח
דאָס עפּיזאָדישע .דאָס כראָניקמעסיקע אין ימאָטקע גנבי ווערט
ביי אים שפּיל; טעאַטער ,אַ קינסטלערישער ספּעקטאַקל .ימאָטקע
גנבי װוערט ביי אים אַן אומשטערבלעכער גאָרקים יאויפן אָפ-
גרונטי ,און זאָל שלום אֵש זיך געווען פאָרשטעלן ימאָטקע גנבי
װי עס שפילט אים י(א}) סאַמבערג ,וואָלט געוויס ימאָטקע גנבי
געוואָרן דאָס אומשטערבלעכע ווערק אין דער יידיששער ליטע-

זיין

פון טראָפּישע געוויקסן און אומשטאַנדהאַפטיקער

ראַטור,

..צוליב כראָניקמעסיקייט פון דער ליברעטאָ קאָן אַן אַק-
טיאָר גרינג אַרינפאַלן אין מעלאָדראַמאַטישקײט און דאָס שפּיל
װאָלט דאַן פאַרוואַנדלט געװואָרן אין אַ הוילן ספּאַזמאַטישן געשריי.
ימאָטקע גנבי װאָלט דאַן געװאָרן נישט קיין ספּעקטאַקל ,נאָר צ
פשוטע מעלאָדראַמע ,וװואָס לאַנגװײליקט .ניט אַזױ פאַטט אָבּער
אויף ימאָטקעױ סאַמבערג ,און אויך פאַרשטענדלעך ,ויל וי
קומט דען צום 'באָסיאַקי ,צום אָפּפאַל ימאָטקעי די מעלאַזראַ-
מאַטישע מאָמענטן ,וועלכע זיינען פרעמד פאַר זיין נשמה ,פאַר
זין סביבה? מאָטקע קאָן האָבן מאָמענטן פון אויפברויז ,פון
צאָרן ,פון כעס ,פוֹן רויקע מינוטן אָבער ער קאָן נישט האָבן
צאַרקײט און לירישעס ,װאָס זאָל ביי אים גורם זיין צו מעלאָ-
דראַמאַטישער טראַגישקייט .מאָטקעס צאַרטקײט און טראַגיע-
קייט זיינען פון אַ גאַנץ אַנדערן ששניט .זי שטאַמען ביי אים
נישט פון אַ קעגנוואַרטיקער לעבנספאַרביטערונג (מאָטקע איז ,וי
גאָרקיס באָסיאַקעם ,דער לעבנס-פריידיקער) ,נאָר פון קינדער-
זדרונות ,װאָס קומען אים צומאָל איפן געדאַנק .אַזױ פּאַסט
סאַמבערג אויף ימאָטקעױ .אין דעם איז אויך סאַמבערגס גרויס-
קייט ,און דאָס גיט אים שוין די ליניע פונם אַלגעמינעם שפיל,
 סאַמבערג פירט אַריין אין זיין שפּיל קאָמעדיע .ערטעהױיז --פאַרס ,און זעלטן ,זעלטן  --דראַמאַטישע טראַגישקײט ,און פון
אַזעלכע טעאַטראַלע ואַריאַציעס שאַפּט ער דעם אַלגעמײנעס
קינסטלערישן ספּעקטאַקל ,וואו עס זיינען פאַראַן פיל בולטע
מאָמענטן ,וװאָס זעען אויס וי אַ מאָנומענטאַלער רעליעף .וואונ-
דערבאַר זיינען אויך סאַמבערגס איבערגאַנגע .די איבערגאַנגען
באַקומען ביי אים אַ מין מזיקאלישקייט ,וי אין אַ קורץ אָפּגע-
שלאָסענער נאָטע און סעקונדטאָן ווערט ביי אים יפּיאַנאַ פאַר-
װאַנדלט אין אַ ריינעם יפאָרטאָי ,און וואו 'אַדאַזשיאַי ווערט
פאַרשמאַלצן אין אַ ריינעם יאַלעגראַ ,אין אַ באַזונדערע עספי-
לעוודיקייט ,װאָס סוגעסטירט דעס צושויער .אַזעלכע מאָמענטן

רעדט אים אָן דצעורמאָרדן

קאַנאַריקן (נ .קלאַצקינען).

איבערגאַנג פון קינדעריש-יינגלשער פאַרצווייפלטקייט צו מע-
נערישער אַנטשלאָסנקײט קלינגט גראַנדיעזער .און איבערצייגןי
דיק .דאָסזעלבע אין די אַנדערע סצענעס צוישן מאָטקען א
מערי צום סוף פונם צוייטן אַקט ,און אין זיינע ליבע-סצענעס
צווישן אים און חנהלען (מרים לערער) .די אַלע מאָמענטן
סצעניש אױסגעהאַלטענע און קינסטלעריש דורכגעדרינגנדע,
קלינגען ביי סאַמבערגן וי אַ מין מאַטאָרישע מװיק און פילן אָן
דעס גאַנצן ספּעקטאַקל מיט אַ באַזונדערער דינאַמישקײט און
גלייכצייטיק מיט האַרציקן חן ,װאָס בלייבט ביי די צושױער וי
אַ טיפע נשמהדיקע איבערלעבונג.
און נאָך אַ מערקווירדיקע דערשיינונג :שלום אש פאַרמאָגט
נישט קיין קאָמיזם .זיינע פראַזן זיינען שווער געבויט .זיי קלינ-
גען ניט וי ווייכער שטאָל ,און דאָך גיט אין זיי אַרין סאַמבערג
אַזאַ מין לעבן אַז זיי הייבן אָן שפּרודלען מיט אַ לייכטן הומאָר
און קאָמיזם ,אוֹן דער צושויער ווערט מיטגעריסן אין אַ האַרציקן
געלעכטער ,און דאָס איז צוליב דעם ,וייל סאַמבערג קינצלט
ניט ,נאָר ער שפילט ,וייל ער זוכט ניט דעם ביליקן עפעקט,
נאָר דעם אַנטשטײענדן ספּעקטאַקל ,װאָס איז געבויט אויסשלים-
לעך אויפן קינסטלערישן יסוד,
אַזאַ מין איז דער סאַמבערג סך-הכל ימאָטקע גנבי .סאַמבערג
איז דער קינסטלער ,דער דינאַמישער אַקטיאָר ,װואָס שפילט עכטע
קונסט און שאַפּט פונם קאָנווענציאַנעלן די שטאַרקע סוגעטטירן-
דיקע ווירקונג ,װאָס רייסט מיט דעם צושױער צו אַ קינסטלע-
ריש-פּסיכאַלאָגישער איבערלעבונג".
אין זיין רעצענזיע וועגן ס'.ס אויפפירונג און שפּילן מאָליערס
,דער קאַרגער" מאַכט ד"ר ל .זשיטניצקי אַ קורצע עקסקורסיע
איבער דער געשיכטע פון דער קאָמעדיע ,אָנהיײיבנדיק פון אַריסטאָ-

פאַן ,מיטאַלטער ,ביז דער קאָמעדיע דעל אַרטע אין פראַנקרייך און
איטאַליע און מאָליערן ,און שרייבט. :

ימיר ואָלטן זיך ניט געקאָנט שאַפן אַ באַגריף וועגן סאָמ-
בערגס אויסטייטשן האַרפּאַגאָנען אין מאָליערס ידער קאַרגערי
ווען מיר זאָלן ניט מאַכן אַ קליינעם עקסקורס אינם געביט פון
קאָמיזס און קאָמעדיע ,און טאַקע צוליב דעם װאָס מאָליער איז
די פאַרפולקומונג און דער מיטאָס פון דער קאָמעדיע ,מיטאָס
און אייביקייט ,און אויך האַרפּאַגאָן איז פון די העלדן ,װאָס
זיינען אומשטערבלעך .די האַרפּאַגאַנס זיינען אייגן פאַר אַלע
עפּאָכן ,פאַר אַלע לענדער און פעלקער .מיר האָבן געזען וי

אַזזי עס האָט זיך אָנגעהױבן די גריכישע קאָמעדיע פו אַ
לאָקאַלן שילדערן ,נאָכהער איז זי איבערגעגאַנגען אין אַ ריינעס
שפיל ,װאָס אַמוזירט ,און זי האָט אָנגעהויבן שילדערן דאָס ערנסט
טראַגישע אין אַ קאָמיען אויסדרוק .דעם סינטעז פון די אַלֶע דריי
עלעמענטן געפינען מיר אין סאָמבערגס שפּילן .זיין האַרפּאַגאַןאיז :קאָלאָריט-כאַראַקטער ,אַמוזירנדיקער טעאַטער-שפּיל און טי-
פע מענטשלעכע טראַגעדיע .און צו קאָנען דאָס אַלץ אַרויסברענגען
פאַרן צושויער פּאַרמאָגט סאַמבערג פיל מיטלען ,װאָס פירן אים
צו אַ שטופע פון העכסטער טעאַטראַלישער קונסט :זשעסט ,אינ-
| טאָנאַציע פון שטים און דאָס באַזונדער אַקצענטירן אין אוים-
שליסלעכע מאָמענטן ,װאָס דאַרפן זיך רעליעף איסטיילן אינם
שפיל ,אום בולט צו מאַכן די האַרפֿאַגאַױפֿערזענלעכקײט ,און
ענדלעך  --טראַנספאָרמאַציע פון דער פיזיאָנאָמיע.
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און אָט די אַלע מאָמענטן צוזאַמען גיבן דעם סטיל ,װאָס
שאַפט דעם מענטש האַרפּאַגאַ ,דעם כאַראַקטער און אויסדרוק
פונם באַגריף ,ואָס הייסט ידער קאַרגערי... .י .סאַמבערג
פאַרוואונדערט און פאַרכאַפּט מיט זיין שופּיל ,מיט זיין אַריײן-
דרינגען אין תוך פון דער פסיכאָלאָגיע פון אַ יקאַרגױ .מידער-
שפּירט אין סאַמבערגן דעם קינסטלער ,װאָס האָט גענומען ,צע-
שטערט און גלייכצייטיק אויפגעבויט אַ פעסטונג פאַר אַ מענטש-
לעכן כאַראַקטער,

ווירקלעך

אַ מענטשלעט,

וייל

י .סאַמבערגס

האַרפּאַגאַן איז ניט קיין פראַנצויז ,ענגלענדער ,דייטשש ,שפּאַניער
אָדער  --ייד ,י .סאַמבערגס האַרפּאַגאַן איז אַ מענטש .ידער
קאַרגערי ,וועלכן מיגעפינט ביי אַלע פעלקער אָן שׂום אױסנאַם,
מיט די זעלבע שטריכן און פסיכאָלאָגיע פון אַ מענטשן ,װאָס
איז גײציק צו געלט ,און איז אין דעם פֿאַרליבט ביז משוגעת
און פּאַרפאָלגונג .עס איז אַ וואונד פון סאַציאַלער פאַרקריפּלט-
קייט ,און י .סאַמבערג דערגרנטעוועט עס ביזן תהום ,וואַרפן-
דיק פאַרן צושיער דעם גאַנצן אינגעוױיד פון די האַרפּאַגאַנס,
אין זײער גאַנצן עקלהאַפטן אױסזען ,און אַנדערש קאָן מען
ניט שפּילן האַרפּאַגאַנען ,וי בכלל אַלע אַנדערע מאָליערס טיפן
. .,אַ גוואַלדיקע דערגרייכונג ,ניט פּאַרפראַנצויזעווען האַרפּאַ-
גאַנע ,נאָר אים פאַרמענטשלעכן ,כאָטש ער שפּילט אים אי אַ
סטיליזירטן אָנצוג ,וועלכער איז אגב טאַקע אויך נייטיק ,וייל ער
פּאַרפולקומט די אַלגעמיינע מאַסקע ,װאָס גיט אונדז דעם מענטש
אינס אויסזען פון אַ עשפּין ,און אַזױי זעט ער אויס אין דער ענדע
פונם צוױיטן אַקט... .עס איז דער העכסטער אַפּאָגעי פון אַ
כאַראַקטער-שילדערונג ,וועלכער ווערט אין סאַמבערגס אויספירן
ניט בלוז

אַ פּשוטע

אימיטאַציע

פון אַן אייגנשאַפט,

נאָר אַ

סימבאָל פון העכסטער און ריינער קונסט .יאָ ,סאַמבערגס האַר-
פּאַגאַן איז אַ דערלעבונג ,אַ גרויסע קינסטלערישע דערשיינונג,
ווייל ער האָט אין מאָליערס האַרפּאַגאַן אַרײנגעטראָגן אַ שטריך
אויף וועלכן קיינער האָט ניט געװאָגט ,אָבער אַ שטריך ,וועלכן
מאָליער האָט געזוכט אין זיין העלד פאַר אַלע דורות.
דער שטריך איז; דאָס מענטשלעכע אין האַרפּאַגאַנען פאַר
װעמען סאַמבערג האָט געשאַפן אַ מאָליער-תיקון .עס בלייבט
בלויז איין ווייטאָגלעכע פראָגע ,פאַרוואָס זאָל די ברייטע אומות
העולמדיקע וועלט ניט ויסן ,אַז צווישן אונדז ,אין אונדזער
סביבה זינען אויך פאַראַן גרויסע קינסטלער? פאַרװאָס?
מיט י סאַמבערגס קונסט קאָן מען שטעלן אַ פּניס אויך
צווישן די אומות העולם .ער פּאַרשעמט ניט ,און זיין האַרפּאַגאַן
איז אויף דער וועלט-בינע אױך אַ גרויסע קינסטלערישע דער-
שיינונג' .י .סאָמבערגס ידער קאַרגערי איז אַ דערלעבנג .און
אַ גרױסע דערשיינונג אױף דער בוענאָס-איירעסער יידיששער
בינע. .מ..אָליער ,אום אַרױסצוברענגען דעםס הױפּט-כאַראַק-
טער פון זיין העלד ,רינגלט ער אים אַרום מיט פאַרשיידענע
טיפן ,מאָזאַיקן און ניואַנסן ,און פון דעם אַלגעמײנעם הויבט
זיך אַרױס דאָס טיפישע פונס הױיפט העלד .דאָסזעלבע טוט
סאַמבערג אין זיין ששפיל .פון זיינע מיטשפּילער האָט ער גע-
מאַכט אַ געששליפענע

מאָזאַיק .און ער שטייט איבער

זאַאיק װוי אַ דיריגענט אינם אַלגעמײנעם האַרמאָנישן
! ..אין אַלגעמײן ,דאָס שפּיל פון די אַקטיאָרן איז
אַנסאַמבל ,צוזאַמענשפּיל ,וואו עס פילט זיך אַ פעסטע
אַ דעזשיסער ,פון די זעלטנסטע דערעזינונגען איום
|
איירעסער יידישן טעאַטערײ.
2053

דער מאָ-

געקלאַנג.
אַ פיינער
האַנט פון
בוענאָס-

יידישן

טעאַ טער

אַ באַגײסטערטן אָפּרוף וועגן ס'.ס שפּילן דעם 'קאַרגן' געפינען
מיר ביי יוסף ראַבינאָװויטש:
 ..ביי יעדן אַנאָרמאַלן מענטשן ,ביי יעדן מום ,איז פאַ-
ראַן אַ באַזונדער חוש :בייט בלינדן ,ביים שטומען ,אאַזײזן ,אָבער
אויב מיר האָבן אויף זיכעד ניט געוואוסט צי האָט דער יקאַר-
גערי אויך אַ באַזונדערן חוש ,האָט אים אונחז סאַמבערג גע-
ויזן .ער האָט אונדז געגעבן צו פאַרשטיין אַז ווען ניט דער
חוש זיינער ,װאָלט ער ניט אָנגעזאַמלט קיין צען טױזנט רענד-
לעך .ער האָט אונדז געגעבן צו פאַרשטיין ,אַז דער קאַרגער
האָט בשום אופן זיין פאַרמעגן ניט געירשנט ,ווייל דער קאַרגער
האָט טאַקע אַ באַזונדערן חוש ,אַן אינסטינקט ,האָט ער נאָר צו
טאָן מיט זין געלט אָדער עמעצער קומט צו אים עפּעס זאָגן
װעגן געלט ,דערשפּירט ער אים .ער דערשפּירט אים ווען
יענער איז נאָך פון יענער זייט שװועל ,האָט ער מורא טאָמער
האָט עמעצער פון זיינע דינער געגנבעט עפעס .ווען יענער גייט
אַועק ,באַטאַפּט ער אים ,באַזוכט אים ,אָבער דאָס איז נאָך
װײניק .ער לאָזט אים ניט אַוועק ביז ער קוקט איס נִיט אַרײן
אין זיינע אויגן .דעמאָלט איז ער זיכער .דאָס איז אַ באַזונדער
חוש מיט וועלכן דער קאַרגער פירט זיין וועלט.
סאַמבערג האָט דעם חוש געפונען אין דער נשמה פון דעם
קאַרגן און ער מאַניפעסטירט אים .ס'האָט זיך אים דאָס איין-
געגעבן ,איז ער אַ גליקלעכער מענטש .ס'האָט זיך אים געמוזט
איינגעבן ,ווייל ער האָט אינטויציע און פאַרשטענדעניש .קינסט-
לער כאַפּן זיך נאָר שפּילן אַנאָרמאַלע מענטשן .װאָס דער העלד
איז אַ גרעסערער בעל-מום ,מער הויקער ,מער צעדרייטער ,אַלץ
איז ער בעסער פאַר דעם קינסטלער .זעלטן ,אָדער קײנמאָל,
זעען מיר אַ קינסטלער אין אַ שטייגער-העלד .זיי זאָגן ,עס
איז דערפאָר ,וייל דער בעל-מום גיט אַרױס מער שפּיל( .מיר
װעלן מיט דעם איצט ניט דיסקוטירן ,כאָטש עס לאָזט זיך).
| אַלע משוגעיס,

מערדער,

פירט

מען פאַר אונדז אױף

דער בינע.

סירוב גלייבט מען זיי און מען אָנערקענט זיי .ביי זיך אָבער
ווייסן מיר ,אַז זיי נאַרן אונדז אָפּ .סאַמבערג שפילט אױך אַ
קריפּל ,ער דערפירט די קאַרגשאַפט ביז צום פיזישן מום ,נאָר
ער נאָרט ניט .פון זיין ערשטן אַרויפקום איף דער בינע יזוכטי
ער ניט אָרום דעס קאַרגן .ער איז באַלד פאַראַן אוּן שטייגט,
אַנטפלעקט פאַר אונדז זיין וועלט און סידוכט זיך ,אַז מיגעפינט
זיך ערגעץ אין אַ פרעמדער מלוכה ,װאָס געהערט דעם קעניג,
דעס קאַרג ,סיאיז שווער אַ לאַך צו טאָן אַפילו ווען זשאַק זאָגט
דעם קאַרגף ימען זאָגט ,אַז ביינאַכט גנבעט איר אָפּ צוביסלעך
האָבער פון די פערד ,װאָס איר אַלײן האָט פאַר זיי געגעבן.
שווער אלַאַך צו טאָ ,וייל סאַמבערג וייזט אים אונדז ,אַז ער
איז ניט עפעס אַ שנאָרער ,װאָס האָט אין דער ששטיל אָנגעזאַמלט
זיין אוצר ,נאָר ער איז אַ מאַכט ,װאָס האַלט זיך וי מיט קײטן
פעסט אין זיין לעבן ,און מען דערפילט עס ווען ער דערוואוסט
זיך ,אַז ער האָט שױן ניט מער זיין פאַרמעגן ,וי גרויזאַס-טראַ-
גיש עס הייבט זיך אָן זיין אומקום! אַך ,ואָס פאַר אַ גראַנדיעז
בילד ווען ער נעמט זיך ואַרפן און פאַלן ,און גלייבט ניט ,אַז
סיאיז אמת און וויל ניט אונטערגיין .פאַלט און גלייבט ניט ,אַז
ער איז שין אומגעקומען ,זינקט און ויל זיך ראַטעוען ,און
ווען זיין אומגליק נעמט אים אַרומיאָגן און יאָגט אים אַראָפּ --
אין זאַל זעט מען ,אַז פאַר דעם מענטשן ווערט חרוב די וועלט --
ער בעט און מאָנט ,גייט זיך ראַטעווען און וויל שטאַרב ,ואו
בין איך דעמאָלט געזעסן ? אין טעאַטער? כיהאַב קיין זאַך ניט
4

ספהדושים
געזע .כיהאָב אָבער געפילט ,אַז ווען ער לויפט צו צו מיר,
װאָלט איך זיך אַ הייב געטאָן פון שטול און געלאָפן זוכן מיט
אים זיין גאָט ,זיין אוצר .אײביק וועט דער קאַרגער אין סאָמ-
בערגן שמיין פאַר מיינע אױגן".
יעקב באָטאָשאַנסקי שרייבט:
וו אַזױ שפּילט סאַמבערג האַרפּאַגאַנען? בכלל לעבט ער
זיך אַרין אין דער גאַנצער אינערלעכקײיט פון מאָליערס פּאַר-
שױן  ..+האַרפּאַגאַנס ליײידנשאַפּטן ,קליינלעכקייטן און עװואַכ-
קייטן זיינען סאַמבערגס ,און אין אַפּאָגעי פון האַרפּאַגאַנס טראַ-
געדיע ,בעת די קאַסעטקע פאַרעװוינדט ,ריטשעט ער וי אַ חיה
װאָס איז מוראדיק צעבלוטיקס ,און דאָך לאַכן מיר ,ווייל סיאיז
אַ װיײיטיק ,װאָס רירט אונדז ניט ,און אוב מיר לאַכן ניט גאָר
שטאַרק ,איז ווייל האַרפּאַגאָנס װויי רופט ביי אונדז אַרױס עקל,
און אפשר לאַכן מיר אױך ניט דערפאַר ,וייל מיר שעמען זיך..
ווען סאַמבערג-האַרפּאַגאַן האָט געריטשעט אין מיטן זאַל ,האָב
איך דערזען אַ פּאָר באַקאַנטע סוחרים מיט אַראָפּגעלאָזטע אויגן,
װי יי האָבן דערקענט די אייגענע לעכערלעכקייט און זיך גע-
שעמט .און אױב אַ יונגער קאָלעגע האָט זיך אַזױ צעװאַרעמט
פאַר רחמנות ,אַז ער איז גרייט געווען מיטצוהעלפן זוכן האַר-
פּאַגאָנען זיין אוצר ,איז ער אַ צו-שטאַרקער בעל-רחמנות .און
אפשר האָט ער דאָס געזען ביי דער פרעמיערע,

בעת סיהאָט אויף

דער בינע געהערשט אָנגעשטרענגקייט ,און אָנגעשטרענגקייט איז
דער ערגסטער שונא פון קאָמיזם .װאָלט סאַמבערג באמת אַרוֹיס-
גערופן רוחמנות צו האַרפּאַגאַנען ,װאָלט ער זייער פאַלש איבער-
גענעבן מאָליערס כונה ,און װאָלט פאַרדינט ניט קיין אַפּלאָדיס-
מענטן ,נאָר געטאַדלט צו ווערן .ער האָט אָבער קיין מיטגעפיל
ניט אַרױסגערופן .איך פערזענלעך האָב געלאַכט ,האָב געפילט
עקל צו האַרפּאַגאַנען און זיך געשעמט פאַר מענטשן און אַפילו
פּאַר זיך אַלין .. .סאַמבערג איז איינער פון די קרעפטיקסטע
האַרפּאַגאָנען אין דער װעלט ,און מאָליערס סאַטירע אויף דער
געלט-גייציקייט ,װאָס איז פאַרוואַנדלט געװאָרן אין אַ פיזישער
אייגנטאַפט ,האָט ער אַרױסגעבראַכט אומגעהויער בולט און טשאַרף.
סאַמבערג האָט מאָמענטן ווען ער גיט זיך מיט זיין העלד
אַ שפיל און ווייזט ,אַז ער שטייט העכער פון אים ,איבערהויפט
אין דריטן אַקט ,און אויך דאָ דערגרײיכט ער זײַנם .ער רופט
אַרױס געלעכטער און חוזק .דער קאַרגער איז :די טראַגעדיע
פון איינעמס קליינלעכקייט און די גרויסע קאָמעדיע פון אַלע-
מענס שוואַכקייט".
וועגן זיין אויפפירונג און שפּילן אין אַנסקיס 'טאָג און נאַכט'
שרייבט ט .ביילין:
8אַ מענטש

;א .סאַמבערג נעמט רי דן אַ צוויי פרצופדיקן,
צוױי געשטאַלטן אַ רבי און אַ קאָזאַק ,מיט אַ צוגעפּאַסטע צו
דער אויסערלעכע מאַסקע ,און דאָס איז דער ריכטיקער וועג.
אוב דאָס אונטערבאַוואוסטזיין האָט זיין פיזיאָלאָגישע סיבה,
דאַרף זי זיך ביי דנען אויסדריקן אין זיין אויסערלעכן געשטאַלט.
דן איז יידישלעך פאַרגייסטיקט ,אָבער קערפערלעך אוּן פסי-
כאָלאָגיש בלייבט ער דער קאָזאַק ,און דאָס דריקט סאַמבערג
אויס מיט זיין אויסזען ,מיט זיין שנעלן זיך באַוועגן ,גיין ,צייטן-
וייזנדיקן פינקלען מיט די אויגן ,זיך וואַרפן מיט קולאַקעס אױף
דער ערד ,מיט זיינע ווילדע אויסגעעזרייען ,אין דנען קומט פּאָר
אַ יויתרוצצוי .ער פילט אױף זיך די לאָסט פון זיינע זינד,
און דאָס מאַכט דן-סאַמבערג בולט אין זיינע געשפּרעכן מיט זיין
מוטער דבורה (מאַרסעלאַ ווייס) און גבאי חנניה וב .פּאַלעפּאַדע),
מיט

באַנרד
האַלטנדיק אַזױ אַראָפּגעלאָזן און איינגעשלאָסן די אויגן ,אַז פון
דעם כאַפּט אָן אַ גרױל און אַ פּחד ,וועלכער לאָזט אויך ניט צו
רו בעת ער עפנט אױף זיינע אוגן ,אַפּשפּיגלנדיק אין זי אַ
ווילדן ,מערדעריש-קאָזאַקישן פייער.
אינס צוױיטן אָקט איז דן-סאַמבערג אאַ געקרייציקטער יעזום.
אין זיין געשפּרעך מיט חנניהן איז ער די טראַגעדיע פונם זינ-
דיקן צדיק ,וועלכער איז זיך דורך אַ צוױיטער פּערזאָן ,דורך
חנניהן ,מתודה אויף זיינע חטאיס און איז גרייט צו נעמען אױף
זיך יעדן עונש און יסורים .אין זיין שטילן און מידן גענשפּרעך
מים מרימן (מ .לערער) ,איז ער שװין דער צעשטערטער און
צעבראָכענער תקיפישער גאָט ,װאָס גייט צו זיין גאָלגאָטאַ ,וועל-
כעס סאַמבערג מאַכט איינדרוקספול ביים אָנכאַפּן זיך בײַ די
זיילן פון ארון קודש װי אַ שמשו הגבור ,װאָס זוכט זיין לעצטן
אָנלען ,אָבער איז דאָך פאַראורטיילט צו זיין דער געקרייציקטער.
דעם דריטן אַקט הייבט סאַמבערג אָן מיט אַ מאָנומענט-
סצענע ,אַ פאַרשטאַרטער ,אַן איינגעגליווערטער ,איז זיך זעלבסט
זיצט רי דן עס זיינען די מינוטן ווען ער איז געפאַנגען פון
זיין אונטערבאַוואוסטזיין און לעבט ניט מיט זיין אויסערלעכער
וועלט .סיפילט זיך אין סאַמבערגס שטומען עפּילן אַן אָנַדיײ
טונג ,אַז אין אים װועט באַלד גובר זיין דאָס קאָזאַקישע בלוט,
װאָס וועט אונטערן רבנישן לאָזונג פון יכולו חייבי ,וואַרפן זיין
יידן אין פייער פון ליידן און פיין א .סאַמבערגס זיצן האָט מיר
דערמאָנט אין אַ בילד ,זואָס איך האָב אַמאָל געזען אין פּאַריזער
ילװור'  ---ייעזוס אױף אַ שטיין אין דער מדברי .אין סאַמ-
בערגס זיצן איז געווען די אייביקע טראַגעדיע פונם מענטשש,

װאָס דאַרף אויסשטיין זײן איגענעם קאַמף ,מיט זיך אַלֵין.
פּראַכטפול זיינען געווען די.סצענעס ואו אין אים דערװאַכט
דער קאָזאַק .זיין איינשולאָפּן אינם דריטן אַקט איז געווען קינסט-
לעריש-אימפּאָזאַנט .דער קאָואַק כראָפּעט איין נאָך זיין שווערן
שכרות און זנותדיקע' תאוות .אויסדרוקספול זיינען געווען זיינע
שטומע סצענעס מיט מרימן אין וועלכע ער האָט געהאַט אַ גלענ-
צנדיקע מיטשפיל מצד מרים לערער ,װאָס האָט געששפילט די
ראָל פון מרים.
 .די אַנסאַמבל-סצענעס לינען כמעט דורכויס געווען אי-
בערגעפירט ,און באנות הװאָט מען געקאַנט באַדױערן סאַמבערגן,
וועלכער האָט אין זיין יקאָזאַקישערי ראָל געמחט אויך זיין,
שטייענדיק אױף דער בינע ,אַ ,קאַזאַקישער' רעזשיסער ,און
פּשוט וען ער װאַרפט זיך מיט צוויפגעבביילטע פויסטן אויף
דער עדו יירן ,אויסנוצן די זעלבע קולאַקעס אין די זעלבע סצע-
נעס אום יעדן אָנצװױיזן זיין שטיין און האַלטן זיך אױף דער
בינע".
וועגן ס'.ס שפּילן 'שימעלע סאָראָקער' אין 'דאָסגרויסע גע-
ווינס' שרייבט ט .ביילין:
ידי ראָל פון שימעלע סאָראָקער האָט געשפילט א .סאַמבערג.
א .סאַמבערג האָט זיין שימעלע סאָראָקער וי אַרױסגעגראָבן פון
ערגעץ אָדער גאָר אױיסגעהאַקט פון אַ שטיי .ער האָט אין אים
אַריינגעלײגט פילפאַרביקייט ,אָבער דאָך איז ער ביי אים פעזוט,
פּראָסטאַקיש ,האַרציק ,און דער צושיער פאַרפאָלגט סאַמבערגס
 -שימעלע סאָראָקערס  --יעדן טריט ,באַוועגונג ,כאַפּט אױיףזיין יעדעס װאָרט ,און ווערט מיטגעריסן אין אַ האַרציקן גע-
לעכטער .פון שימעלע סאָראַקער וװאָלט מען געקאַנט מאַכן אַ
פיינעם עזאַרזש ,אַ שטיקל פּאַיאַץ ,אָבער דאָס װאָלט געווען ניט
ריכטיק און פאַלש .סאַמבערג נעמט אים גראַדע פון זיין מענטש-
יי
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 -לעכער זייט ,ווייל ביי שימעלע סאָראָקער איז אַ מענטש אַ מענטט,

בערגס שיילאַק אַ ביסל ירמיהו-שטימונג ,אָבער דאָס פאַרשטאַרקט

וייל ער איז אַלין אַמאָל געווען אַ מענטש ,אָבער מיט אַמאָל

דעם אַלגעמײנעם

מען

האָט זיין ביטער גורל געמאַכט איבער אים אַ וױציקן שפּאַס,

האָט אַוועקגעשטעלט אױסער יעדן רעכט.
עס איז מערקווירדיק ,װאָס די מערהייט אַקטיאָרן ,שפּילנדיק
שיילאָקן ,שטרייכן אַממערסטן אונטער אין אים דוקא דאָס יידיע-
לעכע ,אָבער א .טאַמבערג מיידט עס אויס ,און נעמט אים אוים-
שליסלעך מענטשלעך  --מענטשלעך אין געראַנגל מיט אַ פרעמ-
דער אַרומיקער סביבה .דאָס אינטערעסאַנטסטע איז דאָס אַרײן-
פירן שיילאָקן צו פּאָרציאַן אין הויז .פּאַרציאַ איז די פאַרטרעטע-
רין פון דורות-אַלטן פעאָדאַליזם ,די אַלטע מיליטערישע קאַסטע,
װאָס לעבט פון אירע אָנגערױיבטע גיטער ,און דאָס אַריינפירן

אַראָפּגעריסן פון אים זיין ישער און אייזן און אים אַרינגעוויקלט
אין טענדע ווערענדע מיט אַ קוימען צילינדער .אָט דאָס מענטש-
לעכע שטרײכט סאַמבערג באַזונדערס אונטער אין שימעלע
סאָראָקער .סאַמבערג נעמט בליז אַרױס פון אים דאָס יעמכ-
 ..דיקעי ,טראָגט

עס אַרום אױף

אַ טעלערל

און שטעלט

עס אץן

 קאָנטראַסט מיטן נגידישן ,אין שימעלע סאָראָקער ,פאַר דער אויסערלעכער װעלט ,ביז דאָס עמכדיקע װעט װידער גובר זייןאין זיין נשמה ,און דערפאַר פילט זיך טאַקע ניט אין שימעלע
סאָראָקער קיין טראַגעדיע בעת ער דערויסט זיך ,אַז מיהאָט
אים באַשוױנדלט .ער ראַנגלט זיך אַפילו אַ מאָמענט ,אָבער גלייך
ווערט ער באַהערשט פון אַ מין עמך-באַוואוסטזיין,
עס איז אין
אים גובר דאָס מענטשלעכע ,און ער דערפילט אין זיך זיין אַלטן
פריינט שימעלע סאָראָקער ,װאַס איזן גרייט אַלץ מקריב צו זיין
פאַר זיין קינך ,װאָס איז צופרידן מיט זיין שער און איזן ,און
װאָס זיין איידעם איז ניט דער נגידישער זו ,נאָר דוקא אַן
|
אייגענער עמך-מענטע.
אין סאַמבערגס שפילן באַקומט עס אַ בולטן אויסזען און
שימעלע סאָראָקער ווערט ביי אים ניט דער העלד צום אָפּעפּעטן

! נאָר דער אויסדרוק פון האַרציקער פשוטקייט און תמימות ,װאָס
אַמוזירט מיט זיין פיינעם ווערטערטפפיל".
| נאָכדעם .וי ד"ר זשיטניצקי רעדט אַרום באריכות דעם גרונט-
געדאַנק פון שעקספּירס 'שיילאָק' און שטעלט זיך אָפּ וועגן דאָס
שפּילן די טיטל -ראָל דורך אַ ריי אָנגעזעענע שױשפּילער אױיף
פאַרשיידענע וועלט-בינעס ,שרייבט ער:

...עס האָט זיך אָבער אַרױסגעויזן ,אַז דײר וױיכערט מיט
! זיין רעזשי ,און א .סאַמבערג מיט זיין שפּיל ,האָבן אין קעגנ-
ואַרט געבראַכט שיילאָקן צו אַ תחית המתים און האָבן פאַר אים
געפונען זיין ריכטיקן תיקון .זען א .סאַמבערגן עופילן שיילאָק
און זיך אַריינטיפן אין זיין אינטערפּרעטירן ,הייסט פאַרשטיין 1
נאָר שײלאָק פון אַ יידישלעך-דענקענדיקן שטאַנדפונקט ,נאָר
! פאַרעטיין שעקספירס מיין בכלל .אִין סאַמבערגן איז שײילאָק
ניט דער ייד בלויז דער וואוכערניק ,װאָס לעבט מיט זיינע חיהשע
רויב-אינטערעסן ,ניט דער קליינלעכער פּראָצענטניק ,װאָס שפּאָוט
אַ גראָשן צו אַ גראָשן .ביי סאַמבערגן איז שײילאָק אַ מענטש
פון אַ געוויסער עפּאָכע ,פאַרבונדן מיט אַ געוויסן שיכט ,און
פון דעם איז אויך פאַרשטענדלעך די מאַסקע מיט וועלכער א.
סאַמבערג שפּילט .פאַר זיין אויסערלעכן אויסזען האָט ער גע"
נומען מייקל אַנדזשעלאָס ימשהי ,און דאָס איז ריכטיק ,וױיל
פּאַטריאַרכאַליש טאָר מען ניט און מען קאָן אים ניט עפילן
שיילאָק איז ניט דער יידישער פּאַטריאַרך ,וי דאָס איז ניט געווען
משה .שײלאָק איז אַ קעמפער ,פאַרטרעטער פון אַ קלאַס ,װאָס
האַלט אין געבוירן .ער איז אַן אויסדרוק פון אַ געוויסן שיכט,
און סאַמבערג שטרייכט עס באַזונדער אונטער .בעת זיין ערעזטן
 .געשפרעך מיט באַסאַניאָן און ערשטן צװאַמענשטױס מיט אַנ-
טאָניאָ .אַ סך האָט דערביי מיטגעהאָלפן סאַמבערגן וייכערטס
רעזשי און אינסצעניזאַציע ,וי אויך די באַזונדערע אַריינגעפיר-
טע סצענעס ,װאָס מאַכן בולט שײלאָקן צווישן דעם יידישן אומ-
 רעכט .אַזױ דער פאַקלגאַנג פון די יגעלאַטעטעי יידן און זייעראָנקומען אויף שײַלאָקס :געשרייען .עס פילט זיך דאַן אין סאַמ-
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פון אַ מינדערהייט-שיכט,

וועלכן

ש-יילאָקן אֵין איר הױז בעט זיך אויף אַן אַלעגאָריע; די אוים-
שטייענדיקע
.

קאַפּיטאַליסטישע

בורזשאַזיע,

װאָס

װעט

ווערן

די

וועלט-מאַכט און װעט באַהערשן אַלע פּעאָדאַליסטישע נעסטער,
פון וועלכע עס האָבן זיך נאָכדעם אַרױסגעכאַפּט 'קיניגלעכעי
סוחרים ,די פריווילעגירטע אַנטאָניאָס ,וואָס האָבן אין די ערעזטע
צייטן פונם קאַפּיטאַליסטישן אויפבלי געשטרעבט מיט אַלע מעג-
לעכקייטן ,מיט נייע מיטלען ,אונטערהאַלטן זייערע אַלטע פאָ-
זיציעס .אַזאַ מין איינפאַל מצד וױיכערטן קלינגט װי אַ מין
סאַציאַלע נבואה ,און א .סאַמבערג-שײילאָק ווערט דאָ דער כח,
װאָס איז געקומען פּאַרטרייבן די לעצטע גייסטער.
אינס לעצטן אַקט ,ביי דער געריכט-סצענע שילדערט א.
סאַמבערג מיט זיין ששפּילן סיי קאַסטן אונטערשיידן ,סיי ראַסן-
האַס ,אָבער עס גייט ניט אַרױס פון די ראַמען .ער פאַרוואַנדלט
עס ניט אין אַ יאָמער ,אין אַ קלאָג .ער גיט די שטילע ירידה
פונם יידן אױף װועמענס גורל עס איז אויסגעפאַלן אין דער
עקאָנאָמישער ווירקלעכקייט פון די רעשטלעך פעאָדאַליסטיעער
געזעלשאַפט זיין דער ערשטער

טרעגער

פון די קאַפּיטאַליסטיעש-

בורזעוואַזע אידעען ,און וועמענס כח איז אויסשליסלעך אין זיין
קאַפּיטאַל ,אָן וועלכן ער איז אַ טױט באַשעפעניע.
אויף אַזאַ אופן ווערט עױילאָק אין סאַמבערגס עשפּילן אַ סאָ-
ציאַלע דערעיינונג ,געבונדן מיט אַ געוויסער עפּאָכע ,אַ סאָציאַ-
לער טיפ פון דער שפּאָרזאַמער בורזשאַזיע אין אירע ערשטע
קאַמפן מיט דער פאַרעװוינדערישער געזעלשאַפט פון די פעאָ-
דאַליסטישע רעשטלעך ,צו וועלכע עס געהערן אַנטאָניאָ ,באַסאַניאָ,
גראַציאַנאַ ,פּאָרציאַ און די אַנדערע .און דאָס איז די ריכטיקסטע
אויפאַסונג פון שעקספירס יעזילאָקי ,וועלכער האָט באַקומען
אין סאַמבערגן זיין אמתן און ריכטיקן תיקון ,און אַזױ אַרום
ווערט א .סאַמבערגס ששפיל ניט בלויז טעאַטער און אַן אָפּעשפּיגלונג
פון לעבן א .סאַמבערגס שײילאָק איז אַ שטיק יידישע או אַל-
געמיין-עקאָנאָמישע געשסיכטע".
אגַאַנץ אַנדערע שטימונג רופט ס .אַרױס מיט זיין שפּילן די
פּיעסע ,לעוו טראָצקי".
שמואל ראָזשאַנסקי שרייבט:
 . . .,סאַמבערגס ביז-איצטיקע גאַסטשפּילן האָבן צו פאַרציי-
כענען ,אין גרעסטן רוב ,אָן ערנסטן רעפּערטואַר .זיינע גרעסטע
דערפאָלגן זיינען ביי אונדז געווען אין מאָליערס ידער קאַרגערי,
אין שעקספּירס ישיילאָקי .דאָס איז אַ דערגרייכונג .אַן אַרטיסט
קאָן זיך דערמיט באַרימען .אַזאַ דערגרייכונג דאַרף מען אָבער
זאָרגפעלטיק אָפּהיטן ,איבערהויפט ערב דעם אַװעקפאָרן פון
אַרגענטינע ,וואו סאַמבערג האָט זיך געשאַפן אַ נאָמען .צום
באַדױערן האָט סאַמבערג איצט געמאַכט אַ טעות .איצט ,ערב
זיין אָפּפאָרן  --פאַר אַן אָפּשיד מיטן טעאָטער-עולם  --האָט ער
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געפונען פאַר ינויטיקי' אויפצוטרעטן אין אַ פיעסע ,װאָס .קאָן
אים קיין לויב בשום אופן ואופן נישט ברענגען ,צוליב פאַרשיידע-
נע טעמים ... .דער פּאַרדינסטפולער אַרטיסט סאַמבערג האָט
ביז איצט געשפילט פיעסעס מיט נעמען פון מחברים .די איצטי-
קע פּיעסע ילעוו טראָצקײי האָט נישט קיין טאַטן ...װאָלט דאָס
נאָך נישט אויסגעמאַכט :צוישן יידישע מאַכערײקעס טרעפט
אַזעלכעס זײיער אָפט .װערט אָבער אומעטום רעקלאַמירט ,אַז
יצוליב געוויסע סיבות קאָן דער נאָמען פון מחבר ,אַ באַואוס-
טער יידישער דראַמאַטורג פון אײיראָפּע ,נישט דערמאָנט ווערן.
איז דאָס נאָך װייניק ,מעלדעט מען אַז די פיעסע איז געשריבן
געװואָרן פאַר סאַמבערגן און די באַרימטע אַרטיסטן מאָרים
שוואַרץ פון ניודיאָרקער קונסט טעאַטער און אַלעקסאַנדער גראַ-

נאַך פון בערלין" . ..
נְאון איבערגעבנדיק דעם פלאַכן אינהאַלט פון דער פּיעסע ,פאַר-
ענדיקט דער רעצענזענטן:
/אַזױ איז די פּיעסע ילעוו טראָצקיי צונויפגעקליבענע כראָ-
ניק און וויצן ,געשפּרעכ-נישט צעקײיט און ממילא נישט פאַר-
דייט ,נאָר שרעקלעך צעדרייט און טאַנדײיטיש צונויפגענייט ,פאַר-
קריפּלט און פאַרדאָרטן .אָט מיט דעם שטאָף האָט זיך סאַמבערג
נישט געקאַנט אַן עצה געבן ,און איבערהויפּט מיט זיין אייגענער
ראָלע ,לעוו טראָצקי ,װאָס ער האָט געעפּילט מיט אַן אוצר
טעמפּעראַמענט ,אָבער נישט געגעבן קיין האָר פאָרשוטעלתג פון
דעס אמתדיקן טראָצקי .ס'יאיז געווען א קאַריקאַטור פו אַ
העלד איידער דער העלד ,דער פירער ,דער גלענצנדיקער רעד-
נער ,דער שאַרפזיניקער ,פלינקער טראָצקי .סאַמבערגס טראָצקי
גרייכט צום וייטסטן שגעון ,רייסט קוליסן ,איז מעלאָדראַמאַ-
טיש וי אַן אויסגעמוטשעטע יידענע ,װאָס קאָן דאָך נאָר ויינען
אויף איר אומגליק .ווען מיזאָל פון דער ראָלע אַוועקנעמען אינ-
גאַנצן טראָצקיס פּערזענלעכקייט ,נאָר אַװעקשטעלן סתם אַ
מענטעזן ,װואָלט מען געקאָנט זאָגן ,אַז סאַמבערג האָט מיט קראַפט
געשפילט אַ מאָדערנעם פראַזעאָלאָגישן קריגער ,אַ מרה עוחורה-
דיקן ,וועלכער האַלט דאָך אין איין אויסריידן זיך דאָס האַרץ.
 ...סאַמבערג ,זעט מע האָט אַרײנגעלײגט אַ סך אַרבעט:
געלערנט און דיסציפלינירט ,סיהאָט אָבער געפעלט װאָם צו
שפיט
גען אַ
גנדיקן
אין אַ

 ..סאַמבערג ,דער טאַלאַנטפולער אַרטיסט ,איז באַגאַן-
גוואַלדיקן פעלער זיך לאָזנדיק פאַרפירן פון דעם קֵלין-
נאָמען ילעון טראָצקי ,װאָס איז פאַרקריפלט געװאָרן
|
חזקדיק-פּרעטענציעזער מאַכערייקע".

ס .האָט מיט דער פּיעסע ניט פאַרענדיקט זיינע גאַסטשפּילן ,נאָר

אויפגעפירט לאַנגעס ,פּעריפעריע".
שמואל ראָזשאַנסקי שרייבט וועגן דעם- :
גיפעריפעריעי (יאונטערוועלטי) איז אַ גלענצנדיק מאַטעריאַל
פאַר טעאַטער .צו דער אויפפירונג אין יטעאַטער אַרגענטינעי
איז אָבער געקומען אַ קליינער עולַם .דער אויסערגעוריינלעכער
דורכפאַל מיט ילעוו טראָצקיי האָט געווירקט ... .לאַנגעס יפּע-
ריפעריעי איז אַ פּיעסע פאַרן רעזשיסער .אין ליטעראָרישן זין
עשטייט זי זייער שוואַך .די פאַבולע ,דער ספור-המעטזה ,שטייגט
אַ סד אַריבער די פיעסע ,וי זי איז באַאַרבעט ,זעלטןווען עס
כאַפּט זיך אַרין אַ װאָגיקער געדאַנק אָדער בכלל אַ פראַזע,
װאָס צוווינגט צו טראַכטן עס חזרן זיך כסדר איבער די מאָ-
נאָלאָגן און אַפּילו דיאַלאָגן ,װאָס זיינען אין געוויינלעכן שפילן
צומאָל גוט לאַנגװײיליק .עס איז צו שיטער ,די וױיניק זאָגן-

דיקע דיאַלאָגן פאָדערן סצענע-באַוועגונג ,עפעקטן ,אויפטוען פון
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רעזשיסער .איין אַקטיאָר אָדער צויי קאָנען בשום אופן נישט
מאָכן פון דער פיעסע אַ שפּאַנענדיקן ספּעקטאַקל .דאָס האָט
געוויזץ סאַמבערגס אויפפירונג אין יטעאַטער אַרגענטינעי .די
ליידיקע פלעצער זינען צו פיל ,און די אַקציע פון איינציקע
ראָלעס איז צו קליין און צו קנאָפּ שטייגנדיק אין דעם גרויסן
טעקסט .דער העלז ,פראַנצי ,איז אין תוך ,נישט קיין פּסיכאָ-
פּאַטאָלאָגישער טיפ ,נאָר גראַדע אַ נאָרמאַלער .די סאַציאַלע
באַדינגונגען פון דער אונטערוועלט-פעריפעריע האָבן אים אַרױס-
געשטױסן און געמאַכט יאַנאָרמאַלי/ .פ.ר.אַנצי איז אָבער
נישט די פיעסע ,נאָר פּעריפעריע ,די גאַנצע סביבה פון דער
האַלב-דעגענערירטער און אייניקע אין דער טיף געזונטע א
שיינע פּאַרעוינען.
 . .ז.יי אַלע צװאַמען זיינען די פיעסע .די עװואַכקײט פוןדער סענסאַציע-רייכער הױפּטראָלע דאַרף װוערן געדעקט מיט
די אַלע פּאַרעזױנען ,און יעדן באַזונדער  --דורך דער קאָנצענט-
רירונג און שפּיל פון דעם רעזשיסער ,וועלכער איז (געוױינלעך)
הינטער די קוליסן .. .ווען אַזאַ צוגאַנג איז נישטאָ ,פאַרלירט די
פּאָרשטעלונג אַ סך פון דער נויטיקער צוציונגס-קראַפּט ,געוויסע
סצענעס ,באַנאַלע לויט דעם טעקסט ,וואָרעם זי זיינען פלאַכע און
שױן פיל מאָל געהערטע ,מאַכן זײיער אַ בלאָסן איינדרוק.
אַזזי איז געווען די אויפפירונג אין יטעאַטער אַרגענטינעיי.
דאָס רוב האָט מען געזאָגט די פּראָזע ,איז דאָס ערשטע בילד
געווען בלאַס (ביז גאָר) ,אַזױי אױך דאָס צוױיטע נישט געוען
גענוג טעאַטראַלישע אויפמונטערונג ,שאַבלאָנע פּראָזע און שאַב-
לאָנער שפּיל ,בפרט נאָך ,אַז ווען מינעמט אין אַכט ,אַז די האַנד. -
לונג פון דער פיעסע באַקומט אַ דראַמאַטישן אָטעס ערשט אין
|
5טן6 ,טן בילד.
 ..די פיעסע ,אויפגעפירט דורך סאַמבערגן ,איז געוען
אויסגעשטעלט נישט אױף דעם רעזשיסירן לאַנגעס טעאַטער-
מאַטעריאַל ,נאָר אױף דעם שפיל פון דער הױפּט-ראָלע .סטאַ-
ריזם  --דורך און דורך .און די פיעסע קאָן דורכויס נישט וװערן
יאַרױסגעטראָגױ מיט דערפאָלג בלױיז דורכן סטאַר .סאַמבערג
האָט געשפּילט פראַנצין מעלאָדראַמאַטיש ,און בלויז דער מע-
סתם כאַראַקטער-מאָמענטן זיינען
לאָדראַמע זיך איבערגעגעבן.
אַרױס אומקלאָר .דער זין פון וװעלן האָבן יאַ פראַק און לאַק-
שיך' איז געווען מטושטש .סיאיז געווען מער גנב.
דאָס שענסטע איז געווען דאָס איבערגעבן די פאַרצוױיפלונג
און אומבאַהאָלפנקײט ,און צום בעסטן אין די ששטומע סצענעס.
דאָס רוב האָט אָבער סאַמבערג געלאָזט זיין העלד טראַכטן צו
הויך ,רייסנדיק צו פיל ,און דאָס האָט געבראַכט אַ געוויסע מאָ-
נאָטאָניקײט אין סצענעס .סאַמבערג ,ביי זיינע אַרטיסטישע מיט-
לען ,האָט פראַנצין באַדאַרפט שפּילן מער אויסגערעכנט (נישט
איבערחזרנדיק זיך איבערמאָסיק) און איינגעהאַלטןײ.
די באַגײיסטערונג פּאַר ס .פאַלט אַלץ כסדר מיט זיינע ווייטער"
דיקע

אויפפירונגען.

השם?:

אַזױ

שרייבט

ש.

ראָזשאַנסקי

|

וועגן

קידוש
,

|

ישלום אַשס ווערק יקידוש השסי לט דער רעזשי און אינ-
סצעניזאַציע פון דײר מיכאל ווייכערט פאַר דער יווילנער טרופעי
איז אַ דיזיקע טעאַטראַלישע פאַרמעסטנג .יצחק א .סאַמבערג
האָט די דאָזיקע פּאַרמעסטונג אַריינגעבראַכט אין טעאַטער יאָלימ-
פִיאַי ,איז דאָס אַלין שױן אַ גרױסער פאַרדינסט ... .און א.
סאַמבערג האָט געטאָן װאָס ער האָט געקאָנט טאָן ביי די באַ-
דינגונגען,

געמאַכט

דאָס בעסטע.

סיאיז

דאָ פאַרב,

סיאיז

דאָ.
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לעקלסיק אָן פון
אילוסטרירנדיקער
ספּעקטאַקל,

קלאַנג .מאָמענטנוױיז

איז אויך דאָ גרויסער

כאָטש זי האָט אַ סך פעלערן,

דאָך איז די פאָר--

שטעלונג אינטערעסאַנט און צו מאָל פאַרכאַפּנדיק.
 ...די עוענסטע ,גאַנצסטע ראָלע האָט געשפּילט סאַמבערג,
אַ קרעפטיקער ,פּרימיטיווער ,גלויבנדיקער און איינגעעקשנטער
ייד ,װאָס קאָן יין אַ העלד ,אַ רעוואָלטירער .סאַמבערגס בערן-
טאַנץ איז געווען אַ הויך קינסטלערישער אוֹיסדרוק פון ליידן מיט
פֿאָרביסענע ליפן און קריצנדיקע ציין פאַר דערנידערונג און
גלויבן".
ד"ר ל .זשיטניצקי כאַראַקטעריזירט אַזױ ס'.ס שפּילף

/

;א .סאַמבערג  --דער שווישפּילער .א .סאַמבערג ,װאָס חַיו-
טעזירט אין זיך קונסט און ליטעראַטור  --צוױי באַגריפן,
װאָס זיינען צווישן זיך ענג פאַרבנזן ,קרייצן זיך אין זייערע
וועגן און האָבן שטענדיק איינס און זעלבן מיטלפונקט ... .דיכ-
טער און שוישפּילער  --טרעגער פון איינעס און זעלבן פּראָצעס,
דער ערשטער פון זיין אינערלעכן אויסדרוק ,דער צוױיטער אין
.ער דיכטער ,װאָס שאַפט
ד
זיין אויסערלעכער פאָרשטעלונג.
אין דראַמע .און דער עזיעופילער ,װאָס לעבט זיך אױיס אין
דראַמע .דער דראַמאַטורג גיט דאָס ליים מיטן חוט השדרה ,אן
דער עװישפּילער דאַרף פון דעס אויסהאַקן דאָט פּלאַסטישע בילד,
דאַרף אַרײנהױכן אינס בילד רוח החיים ,אַז דער דראַמאַטורג
זאָל דורך אים ,דורכן עווישפּילער ,באַקומען אַ תיקו.
אַזעלכע זיינען די וועגן פון אמתן אויפריכטיקן עװוישפּילער-
קינסטלער .אין אַזעלכע וועגן גײט א .סאַמבערג .אין סאמ"
בערגן זיינען פּאַרייניקט אין איין גאַנצן ליטעראַטור און קונסמ.
ער נעמט זי ביידע צזאַמע .פון דער ערשטער נעמט ער זאָס
װאָרט ,פונס צוױייטן די מיטל ,די פּאָרם ,און שאַפט זיין טעאַ-
טראַליש פולקומענעס סינטעז .אין סאַמבערגס איסטײיטשנג
ווערט ליטעראַטור אַ ווירקלעכקייט ,אַ שטיק לעבן פּלאַסטיש
פּאָרגעשטעלט .לעבן און קונסט שאַפן שטענדיק סאַמבערגן אַדורך
דורך אַלע זיינע קרעאַציעס :מאָטקע גנב ,יענקל שאַפּשאָוױיטע.
האַרפּאַגאָן ,רבי דן ,שיילאָק .שימעלע סאָראָקער ,ביזן שאַפן אַ
קינסטלעריש-פּלאַסטישע כאַראַקטעריסטיק פון יהודה  --דעט
העלד פון סאָפיע ביעלאַיאַס מעלאָדראַמע ידער פאַרשאָלטע-
נערי (יהודהס קוש) .אין די אַלע קרעאַציעס איז סאַמבערג דער
קינסטלער פון זיין שוישפּילערישן טאַלענט ,און דער זוכער פונם
תיקון פאַרן העלד ,פאָרן טיפ ,וועלכן דער דיכטער האָט גע-
װאָלט פּאָרעוטעלן ,שׂאַפ ,כאָטע +אין פיל פאַלן שפּילט ער זיך
אַלײין  --ער שפּילט א .סאַמבערגן  --דעס קינסטלער ,אָדער ער
שפּילט גאָר אַריכבער דעס דיכטער ,וי אין שלום אָשס ימאָטקע
גנבי .אָבער אין אַלע זיינע קינסטלערישע שאַפונגען פאַרנאַכ-
לעסיקט ער ניט דאָס ליטעראַרישע .ער שטעלט עס ניט אַװעק
אין אַ זייט ,ער פאַרשאָטנט עס ניט .ער נעמט פונס ליטעראַריען
אַרױס דעם תמצית ,דעם עיקר ,די נייטיקע זיילן פּאַרן פֿלאַם"
טישן בנין און מיט דעם פּענדזל באַפּאַרבט ער זיין קינסטלערישם
שאַפן פון װאָס ער ברענגט אין רעזולטאַט די אינערלעך:ויר-
קנדיקע סוגעסטיע און אויסערלעד-פּלאַסטישע אָנשױוג ,אַ סינ"
טעז ,געבויט אױף די יסודות פון ליטעראַטור און קונסט ,און
טאַקע דערפאַר איז ער ,א .סאַמבערג ,דער מקורב פון מאָליער,
שעקספּיר ,שלום-עליכם ,אַש ,אַנסקי ,וייל אױב א .סאַמבערג
האָט געפונען פּאַר זײערע העלדן אַ ליטעראַרישן תיקון ,האָט
דערפאַר א .סאַמבערג געפונען אין זי זיין קינסטלערישן תיקון
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יידישן

ט עאַָט ער

און דאָס איז טאַקע די סבה פּאָרװאָס עס זיינען ביי אים אַזױ
שטאַרק פאַרבונדן די ליטעראַטור און טעאַטראַלישע קונסט אין
איין גאַנצעס ,וױיל אָן אַזאַ מין פאַרבינדונג ,וואָלט א .סאַמבערג
געבליבן בלױיז דער דורכשניטלעכער ,אָבער ניט א .סאַמבערג
דער אמתער ,אויפריכטיקער און פאַרדינסטפולער קינסטלער".
וועגן ס'.ס גאַסטשפּילן אין אַרגענטינע .שרייבט בנציון פֹּאַ-
לעפּאַדע:

.עס איז מיר באַשערט געווען זיך אָפּצופרישן אין דעם
טעזאָן מיטן שפילן אויפן אַלט-הײמישן עוטייגער אונטער דער
רעזשי פון יצחק סאַמבערג אין טעאַטער יאָלימפּיאַי .אַדאָלף מידע
| האָט געבראַכט סאַמבערגן פון װאַרשע ... .סאַמבערג איז אַנאָנ-
| סירט געװואָרן אַלס יפאָלקס-אַקטיאָרי און ער האָט פּאַרדינט דעם
דאָזיקן טיטל .מיט זיין טעמפּעראַמענט און קרעפטיקן טעמבר
האָט ער באַהערשט דעם עולם או אַדאָלף מידע האָט זיך מיט
זיינע גאַסטראָלן נישט אָפּגענאַרט .אָבער ,ווי געוױינלעך ,צוליב
דעם איינגעפירטן סטאַריסיסטעם ,האָט זיך אַזאַ גאַסט ניעוט
געקאָנט לאַנג האַלטן און אבי אָפּגעשפּילט די צען אָדער צוועלף
װאָכ ,איז ער שוױן געווען אס סטאַר און מען האָט שוין גע-

מוזט זוכן אַ נייעס".

/

צוריקקומענדיק אין אײיראָפּע ,גאַסטראָלירט ס .איבער פּױלן
ּ,ראָקוראַטור האַלערס"
און פירט אויף אין װאַרשע פּאַול לינדויס פ
{ד,ער אַנדערע"| ,שפּילנדיק די טיטל-ראָל .דערנאָך גאַסטראָלירט
ער אין ריגער יידישן מעוטים-טעאַטער ,אויפפירנדיק זיין רעפּער-

סואַר .צוריקגעקומען אין פּוילן ,טרעט ער אַריין אין אויגוסט 0291
אין װאַרשעװער טעאַטער ,,נאָװאָשטשי" ,אויפטרעטנדיק אַלס ,ראָ-
בעספּיער" אין מ .ווייכערטס אויפפירונג פון ביכנערס ,דאַנטאָנס
טויט" ,פּאָרט װידער אויף גאַסטראָלן קיין ריגע און דערנאָך איבער
פּױלן ,טרעט אַרײן אין װאַרשעװער ,ווניט" ,וואו ער טרעט אויף
דעם  52אַפּריל  0391אין ,קאַמינסקי"-טעאַטער אין דער טיטל-
ראָל פון דוד בערגעלסאָנס ,דער טויבער".
האַרבסט  2391אָפּגעפאָרן קיין אַמעריקע ,וואו ער איז דעם 81
נאָוועמבער

2391

אויפגעטראָטן

אין ברוקלינער ,געיטי"-טעאַטער

(דיר -- .באָריס טאָמאַשעװסקי) אין זיין אויפפירונג פון מאָליערס
,דער קאַרגער" א'נ ,גװאַלד ,מיין געלט!" ,און דער  42נאָװועמ-
בער  2391אין דוד בערגעלסאָנס ,דער טויבער" .דערנאָך טרעט
ער אויף אין מאָריס שװאַרצס יידישן קונסט-טעאַטער אַלס ,מאָטקע
גב" און פאַרלאָזט אַמעריקע.
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אים יאָ געזעען ,אָבער נישט באַלד געשריבן ,נאָר ערשט שפּעטער
געשריבן;
 ..,פאַר זיין ערשטן אויפטריט אין נידיאָרק האָט ער אוים-
געקליבן מאָליערס קאָמעדיע ,װאָס איז אַלט העכער פון צויי

מיט אַ האַלבן הונדערט

איז ,דוכט

יאָר .דער אױסװאַל פון דער פּיעסע,

מיר ,געווען ניט קיין געראָטענער.

מאָליערן האָבן

שוין געשפּילט דאָ אין אַמעריקע און אױף יענער זיט ים באַ-
רימטע אַקטיאָרן אין פאַרשיידענע אויפפירונגען און פאַרטזי-
דענע אויסטייטשונגען ,און סיאיז אַ גאַנץ עווערע זאַך צו פאַר-

|
מעסטן זיך מיט זי אין כוחות.
 ...מען קאָן זיך דעריבער
ט
י
נ
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פ
ל
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ה
מען קאָן זיך בשום

אופן ניט באַפּרײען פון די פריערדיקע איינדרוקן און פון אַזאַ
פאַרגלייך האָט סאַמבערג געליטן .ער האָט מאָליערן אויפגע-
פירט אין די אומגינסטיקסטע אומשטענד ,ואָס מען קאָן זיך
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נאָר פאָרשטעלן .ער האָט מאָליערס
אױף אַ נאַקעטער בינע ,מיט אַן
זיינען געווען ניט צוגעגרייט און
ראָל ,אָן דער ננייטיקער רעזשי,

קאָמעדיע אויפגעפירט כמעט
אַנסאַמבל אַקטיאָר ,וועלכע
ניט צוגעפּאַסט פאַר זייערע
אָן די נייטיקע קאָסטיומען.

אמת ,מען קאָן דעם 'יקאַרגױ אַלס אַלמענטשלעכן טיפ אָפּרײסן
פון יענער צייט און פון יענעס פּלאַץ אין וועלכע מאָליער האָט
אים געשאַפן ,אָבער דעמאָלט שטייט פּאַר די אַקטיאָרן נאָך אַ
|ווערער אויפגאַבע :זיי מחזן מיט זײיער שפּיל אַליין אויפהייבן
ע
זיך אין דער לופטן און דערהייבן די פּערזאָנען צו דער היך
פון אַלמענטשלעכע ,אַלוועלטלעכע טיפן און דאָס איז ניט גע-
לונגען ,ניט נאָר די איבריקע אַקטיאָרן נְאֶר סאַמבערגן גופא.
ער האָט אָפּגעשטורעמט דעם יקאַרגױ .ער האָט דעם יקאַרגױ
געשפילט שוין צו-דראַמאַטיש ,אױף אַ הױכן טאָ ,מיט פאַר-
שפיצטע באַועגונגען און זשעסטן .אמת ,ער האָט אין דעס
יקאַרגױ באַויזן ,אַז ער איז אַן אַקטיאָר מיט אהַייסן טעמפּע-
ראַמענט ,מיט בינע-דערפאַרונג און מיט ערנסטע שווישפילע-
רישע נייגונגען און אַמביציעם ,אָבער אַן אַקטיאָר דאַרף האָבן
אָרום זיך אפַּאַסיקע אומגעבונג ,אַ דיכטיקן צזאַמענשפּיל אויף
דער בינע .ווען ניט ,מוֹז ער דורכפאַל ,וייל איינער אַלין קאָן
ער ניט שאַפן אַ ועלט אַרום זיך".
די פּיעסע איז באַלד אַראָפּגענומען געװאָרן ,און שוין דעם 42
גאָוועמבער איז דאָרט ס .אויפגעטראָטן אין דוד בערגעלסאָנס פּיעסע
,דער טויבער" .וועגן דעם שרייבט אב .קאַהאַן:
די ראָלע איז אַבסאָלוט
לער' האָט אַ מעגלעכקייט
=

ווירקלעך

ערשטוינט

אויסגעקליבן

די פּיעסע

עולם פון אַמעריקע
דערוואָרטן.

פון

דער

צו
דעם

ניט אַזאַ אין וועלכע אשַוישפּי
וױיץ

זיינע

פאַקט,

קרעפטן

אַז הער

אַלס אגַעלעגנהייט

יטױבערי

סאַמבערג

האָט

צו וייזן דעם יידישן.

װאָס ליבהאָבער פון טעאַטער
איז ניט

איך

בין

נאָר טױב

קאָנען פון אים

וי די ואַנט,

נאָר 0

ער איז אויך אַהאַלבער אידיאָט .דערצו נאָך האָט ער צעבראָכן
אַ פס און גײט אױף אקַוליע .ער שיט וי אַ באַראַן און
אַלע רגע פּאַלט ער ,װוייבט זיך אויף און פּאַלט ווידער .דאָס
זינען אַלץ קונצן ,צו וועלכע עס פאָדערט זִיך ניט קיין שום
באַקאַנטשאַפט מיט דער בינע .יעדער באָיטשיק ניינגל) קאָן עס
טאָ ,דאָס איז אייגנטלעך די שולד פון דער פיעסע .אַזױ איז
זי געשריב .עס איז ערגער וי ניט-קיין ראָלע .פרעגט זיך,
אַלזאָ ,װאָרעם האָט הער סאַמבערג אַזאַ 'מאַכערײיקעי אויסגע-
קליבן אַלט מיטל צו ווייזן זיין טאַלענט ,אין אונדזער דראַמאַטי
שער ליטעראַטור זיינען פאַראַן עטלעכע צענדליק אמתע ראָלן
וואו אַ שוישפּילֶער האָט ווירקלעך װאָס צו טאָן אַלס שוישפּילער,
און אוב ער האָט טאַלענט ,האָט ער אין זיי אַ טשאַנס נגעלעגנ-
הייט) זיין טאַלענט צו געברויכן.
עס איז דייטלעך ,אַז הער סאַמבערג געפינט זיך אונטער דעס
איינדרוק דאָס אין דיזער פּיעסע האָט ער דראַמאַטישע געלעגן-
הייט .עס איז אונדז ניט אָנגענעם צו זאָגן ,אַז ער האָט אַ
טעות .עס איז אַ ראָלע פאַר אַ טאַלענטלאָזץ יינגעדמאַן ,װאָס
רייסט זיך צו ווערן אַן אַקטיאָר ,און װאָס מיינט ,אַז צו שרייען
װי אַ װילדער אָקס און פאַלן אַלע וויילע ,הייסט אַרױסטרעטן
אַלס אַן אָטעלאָ אָדער אַ האַמלעט.
וי מיר הערן ,פאַרדינט הער סאַמבערג אַפיל בעסערן שיק-
זאָל אויף דעך בינע .ער וױיסט .וואַרשײינלעך ,אַז דאָ ביי אונדז
אין אַמעריקע איז די יידישע בינע שטאַרק אַנטװיקלט .אַפּילן
היינט ,אין איר קריטישער צייט ,פאַרמאָגט זי אויך וייניקסטנס
1663

 אַ דרייסיק-פערציק ששױישפּילער ,װואָס װאָלטן זיך אַנטזאָגט צועס איז צום
שפּילן אין אַזאַ אָפּעשטױסנדיקע בינע-געקעכץ.
באַדױערן ,װאָס ער גיט אונדז ניט קיין געלעגנהייט צו זען אים

אין עפעס אַ ראָלע װאָס פאַרדינט דעס נאָמען ראָלע.
...וועגן הי סאַמבערגן ווילן מיר צוגעבן אַז ער האָט אַן
אויסגעצייכנטע שטימע ,אַ קלאָרע ,אקַלינגנדיקע און אַן אָנֹגע-
נעמע .מיר װאָלטן ניט געווען איבערראַשט ווען אין אַן אמתע
ראָלע ,װאָלט ער זיך אַרױסגעצײגט אַלס אוַויכטיקער אַקטיאָרי.
נעגאַטיוו איז אויך דער איינדרוק פון ב .י .גאָלדשטײ

 ..,צ.וױיי מאָל דעם גאַסט געזען אינם יקאַרגף און אין
בערגעלסאַנס

ידער טויבערי.

ביים קאַרגן איז זיין געלט דאָס

לעבן מיט דער נשמה ,דערפאַר האָט סאַמבערג יגעפיקסטי דעם
געניאַלן דראַמאַטורג און אַ נאָמען געגעבן זיין קאָמעדיע יגװואַלד,
מיין געלטי .ביים יטויבן איז זיין טאָכטער דאָס לעבן מיט דער
נשמה ,װאָרעםיזשע האָט ער נישט איבערגעמאַכט דעם נאָמען
אויף יגוואַלד ,מיין טאָכטערי?
ווען אַן אַרטיסט פון פּױלן קומט צו אודז קיין ברוקלין
איבערשרעקן מאֵישען ,אָנהאַלטנדיק זיך ביי דער פּאָלע פונם
פילישן געזאַנדטן ,מעג ער אים שוין אױך אָפּשרעקן מיטן
נאָמען פון דער פּיעסע .אודאי וועט אַזאַ באַשײדענער נאָמען
װי ידער קאַרגערי ניט רירן דעס ברוקלינער מאָישע וו אַזאַ
באַנאַלער נאָמען פון אַ טערקישער באָד ,יגוואַלד מיין געלטי.
סאַמבערג איז אַן אַקטיאָר ,װאָס קומט נאָך איטלעכעס פײ
צעלע פון דעם באַגריף ,װאָס באָריס טאָמאַשעווסקי האָט אינס
יספיטשי אַרױסגעזאָגט ... .דער אַלטער בַאָרִיס האָט פּאַרגעסן
צוגעגעבן יאַך ,האָט ער געריסן די קוליסי .דאָס לעצטע איז
פאַרװאָרצלט אין סאַמבערגס שפּיל .מיט דעם פאַרדעקט ער
אַלץ .איז די אויפפירונג און רעזשי הינקעדיק ,זיינען די עפּי
לער רױ ,גייט די גאַנצע שפּיל אַמאַטאָריש  --ער פאַרדעקט.
מיטן רייסן די קוליסן .ער שפּרינגט פון דער בינע ,וואַרפט
זיך אויפן עולם ,שרעקט איבער די וועלט און שלאָגט זיך אַרױס
פון די כוחות .דער עולם ווערט פאַרכאַפּט ,זיצט מיט אַ צעעפנט
מױל און האָט מורא אַ נאָס צו טאָן 'אַך ,האָט ער געעשפּילט!.
דער גאַסט אין געבענטשט מיט דעם מיטל צו פריטשמיעלן
זיין עולם און ער נוצט עס אױס .ער װאָלט געקאָנט פּאַרטייטשן
פאָרן עולם די ראָל ,די ראָלע פונם יקאַרגױ ,שילדערן די ליידן
.ס.אַ.מבערג איז אַ נישקשהדיקער פאַרטייטשער ,אַ פּאָפּולאַ-
ריזאַטאָר .מען האָט דאָס געקאָנט זען פון אפַּאַר סצענקעס אין
ביידע פּיעסן אָבער אויך אים האָט גאָט געשטראָפּט מיט אַ
חולאת :יאַך ,אַקטיאָרסטװואָי ,און מיט דעס פּאַרטױבט ער אַליין
אַלע זיינע אַנדערע מעלות .סאַמבערגן איז געגאַנגען אין לעבן

איבערצושרעקן זיין עולם און ער האָט עס דערגרייכט.
ביי דער אַנדערע פּאַרעטעלונג {בערגעלסאָנס ידער טויבערי}
האָט מען אויך מער װי דער יאַך ,אַקטיאָרי ניט געזען .איך זע
דעם יטויבןף דאָס ערשטע מאָל .בין איך משער ,אַז מיװואָלט פון
דעם געקאַנט מאַכן אַ ישטאַרקעי דראַמע ,נאָר װוי דער גאַסט
(יצחק סאַמבערג) האָט רעזשיסירט און געשפּילט די דראַמע,
איז פּשוט אַ בזיון צו דערציילן .איך בין שוין אויסגעווען וױ אַ
שטעטל אין אַמעריקע און קאַנאַדע ,האָב אויך אַלין אַמאָל רע-
זשיסירט פּיעסן אָן מיטלען און שפּילער אין דפעּרראָווינץ,
אָבער אַזאַ גאָטלאָזע ,פּאַרטאַטשנע ,קאַליקע-עזפּיל און רעזשי האָב
איך נאָך נישט געזען ... .אַפּילו דער קרױינראָליסט (סאַמבערג),
װאַס האָט ששוין מסתמא געעשפילט די ראָל נישט אײַן מאָל ,האָט
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לעססיסאַן
פליראידן

אטוי

אאסילה יי =ה

לג=

אמשללה

תמיך תן חממאין

שם קה

ללח

ווא

.ןה

פון
היח
דמ

ס .גייט איבער אין איידישן קונסט טעאַטער" ,וואו ער טרעט
אויף אין יאַנואַר  3391אַלס ,מאָטקע
ל .פאָגעלמאַן:

יידישן

=

זיך געריסן אויף די גלייכע ווענט און זיך געפּלאָנטערט פאַר די
אייגענע פיס .סאַמבערג האָט דאָ אַ מעגלעכקייט צו ינעמען דעם
עולמי ,מיט די צרות ,װאָס דער דראַמאַטורג גופא האָט אויף אים
אָנגעשיקט .צי דאַרף מען צו אַזעלכע פּלאָגן (טויב ,קרום,
משוגע ,זעלבסטמאָרד פון אַ בת יחידה) נאָך שרייען ביז הי"
זעריקייט? צו װאָס נאָך פּאַלן און זיך נישט קאָנען אויפהייבן?
אָבער אַזױ איז זיין שולע  --צו רייסן קוליסן!
די אונטערשטע שורה:
מיר האָבן אין סאַמבערגן צוגעקראָגן אַן אַקטיאָר ,וװואָס האָט
שוין דאָ מער נישט זיין גלייכן .די מיט וועלכע ער װאָלט גע-
קאָנט קאָנקורירן ,זיינען ,איס צו לענגערע יאָרן ,שוין לאַנג אויפן
עולם האמת . .און נאָך עפּעס ,דער גאַסט האָט אין זיין ספיטעש
דערציילט ,אַז אין אַנדערע לענדער האָט מען אים געװאָלט
קרוינען פאַרן קעניג פון דער יידישער בינע ,נאָר ער האָט נאָך
די קרוין נישט געװאָלט אָנטאָ ,האָט ער אַצינד נישט װאָס מורא
צו האָבן .איך ,אַלנפאַלס ,װועל אויף אים די דאָזיקע קרױן נישט
אַרויפצווינגען".
גנב".

טעאַ טעד

וועגן דעם שררייבט

לערישע

פעיקײיטן,

ערנסטן

דראַמאַטישן

דער

באַקאַנטער

אַ

שוישפילערישן

=

טעמפּעראַמענט

אַן

או

אינטערעם".
ד"ר

טעאַטעריקריטיקער

א .מוקדוני

אַזאַ

גיט

אַלגעמײנע אָפּשאַצונג וועגן ס'.ס שפּילן אין אַמעריקע:
;א .סאַמבערג האָט געבראַכט אַ גוטן גרוס פון דעס יידיען
טעאַטער אין פּוױלן איר זעט ,אַז דאָס סאַמע נייעסטע אין טעאַטער
כאַפּט ער אויף .אָט האָב איך געזען א .סאַמבערגן אין מאָליערט
;דער קאַרגערײ ,איז שוין דאָס אַלין ,דאָס דערגיין צו מאָליערן,
אַ הויכע מדרגה .קומט נאָך צו דעםס צו נאָך אַ גרעסערע נייקייט:
מאַליער איז געשפילט געװאָרן אין היינטיקער קליידונג און
אױיסשטאַטונג .און דאָס איז שוין דער סאַמע לעצטער גגעשרײ
פון דער טעאַטער-מאָדעי .אמת ,איך האָב געזען א .סאַמבערגס
קאַרגן אין אַ קאַלטן ,אַלטן און פאַרוואָרפענעם טעאַטער .אמת,
איך האָב געזען א .סאַמבערגס קאַרגן אויף אַן עלנטער ,נאַקעטער,
בינע און מיט אַן אַנסאַמבל א צופעליקן א צערודערטן אַ צע-
טערפּעטן אָבער די גאַנצע כונה פון דער אויפפירונג און דאָס
שפילן פון א .סאַמבערג איז דאָך אַרױס קלאָר .און עס איז מיר
קלאָר געוואָרן ,אַז עס איז פונדעסטוועגן צו געװאַגט פאַר דעם
פוילישן ײדישן טעאַטער צו שפּילן מאָליערן אין מאָדערנער
קליידונג,

גאין ימאָטקע גנבי אין מאָריס שוואַרץ קונסט-טעאַטער האָט
סאַמבערג עווין געהאַט דעם ריכטיקן צװאַמענשפּיל און די ריכ"
טיקע אומגעבונג .און דאָ האָבן מיר געקראָגן די אמתע געלע-
גנהייט צו אורטײילן איס פריי ,וי מען זאָגט עם ,אָן שום רע-
זערוואַציעס ,און די ראָלע פון מאָטקע גנב האָט ער אױיך גע-
נומען מיט שטורעם .ער האָט דעס גנב געשפילט מיט אַ גע-
פילְדער ,מיט אַ ליאַרם ,כמעט דורכויס אויף די איבערשטע
טענער .פון זיין מאָטקע גנב האָט זיך פאַרשטאַרקט דער פריי
ערדיקער איינדרוק ,אַז סאַמבערג איז אַ גאַנץ גוטער ,פעיקער
אַקטיאָר ,אָבער ער האָט אַ שוואַכקײט צו באַנוצן דעם צו -הױיכן
טאָ ,דעס צו-שאַרפן זשעסט און די מעלאָדראַמאַטישע באַווע-
גווג .זיין שפּילן איז בכלל? מער אָן אויסערלעכער וי אַן אינער-
לעכער .ביי אים זעט איר ניט די געצאַמטע באַוועגונג ,דעם איינ-
געהאַלטענעס זשעסט ,װאָס איז געווינגן און געמאָסטן ,און

ניט פּאָרשטעלן.,אַז אַזאַ שברי כלי זאָל ממש אָפּדונערן אַ גרויסע

צו אונדז אָפּטמאָל פיל שטאַר-

איז פון

יענעם סאָרט שוױיג ,װאָס רעדט

קער וי דאָס ריידן .פאַר אונדזער פאַנטאַזיע לאָזט ער כמעט
גאָרניט איבער מיט זיין שפילן .ער שטרײכט אונטער יעדע
אינערלעכע איבערלעבתנג און יעדן געפיל?ל מיט זשעסטן מיט
האַסטיקע באַוועגונגען און הויכע טענער אױף וועלכע ער איז
זייער בּאַרעװוענדעריש .עס װאָלט געווען פיל בעסער ווען ער
איז אַ ביסל קאַרגער ,אויסגערעכנטער און איינגעהאַלטענער אױיף
דער בינע ,ווען יעדע באַוועגונג זיינע װאָלט געווען מער זורב"
געטראַכט און מער איינגעצאַמט.

סאַמבערג האָט אין זיך זייער פיל פון דער אַלטער אַקטיאָרן-
שול אין גאַנץ וװיניק פון דער ניער ,אָבער מיר זיינען דאך
אין שוישפּילעריי ווייט אַװעק פאָרווערטס פאַר די לעצטע יאָרן.
מעגלעך ,אַז סאַמבערג האָט ניט געהאַט קיין געלעגנהייט צו
אַנטוױיקלען זיך אויף דער בינע.
מיר דוכט ,אַז אין אַ גוטער טרופּע ,אונטער אַ גוטער רעזשי,
קאַן סאַמבערג זיין זייער אַ נוצלעכער אָקטיאָר ,וועלכער קאָן
זיך מיט דער צייט באַפּרײען פון די מערסטע עװואַכקײטן ,וועלכע
ער וייזט אַרױס .ער פּאַרמאָגט אין זיך גראָד היבשע שויעפּי
2065

..סאַמבערג
שטאַרקער

אַן אײיגנאַרטיקער

איז

ער

עוישפילער.

שוישפילער.
אַ ראָלע.

אַטאַקירט

ניט ,נאָר ער וואַרפט זיך אַרױף אויף איר
פעט.

באַהאַלטן
טעניש

זיי זיך אויס

מאַכט

זיי פאַר שטילינקע

און מיט

מורא

אַ װעלט.

ער

אַן אָרט .ער

אויף

אַלעמען

שרײט,
לויפט

פון איין װאַנט
גרױס

פון עמיצן,

וװען איר

א .סאַמבערגס

ער

צו דער
זעט

דאָס דאָזיקע

סאַמבערגס
ער

פּילדערט,
אַנדערער,

קאַרגער

שטייט
אַנדערן,

און דער

שלעפט

אימ"
עפעס

מיט

אָבער

חשד
קערט

ניט אַ רגע
ער ואַרפט

וואונדער

ווערט

מענטשן,

ביי אים ,און יונג איז ער אויך
די סצענע

אױף
זיך
גאָר

װאָרעם

אַ פוס או אַ האַנט באָמבלט
ניט.

זי

אױסבאַהאַל-

װאָס קוקן

פאַר זיך אַ פאַראַליזירטן

קאַרגער

ראָלע און איבערקערן

אין זיך מענטשן

מענטשן,

פון איין ווינקל צום

שפילט

מיט אַ מוראדיקן

קאַרגע זיינען געווען פאַרשלאָסענע
או

ער

ער

איז

אַ

זיך

ער איז אַ זקן קאָן איך זיך

דריי ששעה נאָכאַנאַנדער.

א .סאַמבערגס איבערשפּילן און פון דעם שטילן מאָליערן אין היין-
טיקע

קליידער,

איז מאָליערם

אַ גאָר יידישלעכער

סאַטירע

פאַרוואַנדלט

געװאָרן

אין

מעלאָדראַמע.

מיט עטלעכע טעג צוריק האָב איך געזען א .סאַמבערגן שווין
אין אונדזערע אַ פיעסע ,אין ,מאָטקע גנבײ ,און אין אַ מענטשלעכן
טעאַטער מיט דעם פרעכטיקן אַנסאַמבל פון קונסט טעאַטער,
און דאָ האָט פּאַסירט דאָס נעמלעכע װואָס ביים ,קאַרגןײ) א.
סאַמבערג שפילט ניט די ראָלע פון מאָטקע גנב .ער װואַרפט זיך
אַרױף אױף איר און פאַרצוקט זי ממש .לױט א .סאַמבערגס
שפילן ,האָט שלום אַשס פיעסע באַדאַרפט הייסן ניט ;מאָטקע
גנבײ ,נאָר ,מאָטקע שרייער" ,װאָרעם דער דאָזיקער מאָטקע
שרייט וי אין אַ װאַנהױז .ער שרייט ,אַז די ווענט ציטערן ער
שרייט וי אַ באַנומענער ,און מאָטקע ,װי איר וױיסט ,איז אַ
גנב אַ גנב גײט אױף די עפּיץ-פינגער ,מיט אַן איינגעהאַלטע-
נעם אָטעס .ער לאָוט פון זיך קיין פיפם ניט אַרױס וען ער
טוט זיין גנבשע מלאכה .מח דאָך די דאָזיקע מלאכה לאָזן שפּורן
אין זיין האַלטונג ,אין זיין באַוועגונג און אין זיין ריידן .אגב ,מיט
2006

צדדושטים-
אַנטאָן אַ היטל אויף דער זייט ,מיט אַרױסלאָזץ אַ זעמעניע האָר
פון אונטער דעם היטל ,פון האַלטן די הענט אין די קעשעניעס
און פון אונטערהייבן אויף שריט און טריט די הויזן ,באַקומען
מיר נאָך ניט דעם גאַנצן פּאַרטרעט פון אַ פאַרברעכער .אויסער
דאָס דאָזיקע אויסערלעכע ,דאַרף זיין נאָך עפעס אַזױנס ,װאָס
לאָזט אונדז אויך ויסן וועגן דאָס אינערלעכע פון דעס דאָזיקן
מאָטקע.
אַ געב ,און שפּעטער אַ מערדער ,מוז האָבן דאָרט אַ טעמפּן
קנויל אין דער נשמה .ער גײט ניט אָרום איבער דער וועלט און
שרייט ,גוואַלדעוועט און פילדערט אַזױ װוי ער הערט די וועלט
פאַר אַ פּיאַטאַק .ערגעץ מח זיין אַ שטילער ציטער ,אַ פלאַטער.
זאָל עס זיין אין זיין ריידן ,זאָל עס זיין אין זיין באַוועגונג ,זאָל
עס זיין אין זיין מימיק .ערגעץ דאַרף דאָך דער גנב און דער
מערדער לאָזן מערקן זיין שרעק און אַפילו זיינע ליידן .ביי סאַמ"
בערגן קומט אױס ,אַז אַ גנב און אַ מערדער איז איינער ,װואָס
הייבט אונטער די הוזן ווען דאָס טרייפענע בלוט צעקאַכט זיך
אין אים און ווען ער פאַלט אַריײן אין סענטימענטאַליטעט .מאָט-
קעס מעשים זיינען בכלל ביי סאַמבערגן כמעט ניט צוגעגרייט.
זיי שפּרינגען אַרױס פּלוצים ,אומגעריכט .דעריבער איז זיין שפּילן
טאַקע שטאַרק ,אָבער פּלאַכטיש .אַ ראָלע  --אַ פּלאַכטע ,ניט
אַרומגעהיבלט ,ניט אַרומגעפיילט .ניטאָ קיין איידלקייט ,ניטאָ
קיין ניואנסן ,ניטאָ קיין פונק פון לירישקייט און דער עיקר --
ניטאָ דאָס באַרעדעוודיקע עזויגן זיינע ראָלן זיינען שטאַרק,
אָבער רוי .זי זיינען גוטער מאַטעריאַל פאַר אַ ראָלע... .זיין ראָלע
באַשטײט בלויז פון הויכע טענער ,פון גרויסע האַמעטנע זעעסטן,
פון ניט-געהובלטע מימיק און פון גרויסע גרימאַסן עס איז דאָ
צופיל ריע קראַפּט אין זיינע ראָלן אַזאַ מין שפּילן צערודערט
די דראַמע אָדער די קאָמעדיע .סאַמבערג רייסט זיי אָפט אַרױס
פון זייערע נאַטירלעכע ליטעראַרישע און קינסטלערישע גרע-
נעצן .די דראַמע באַקומט אַמאָל אַ מעלאָדראַמאַטישע טעמפאָ
זי גװאַלדעוועט ,זי פאַרהיסטערעוועט די דראַמאַטישע קאָו-
פליקטן ,זי פּאַרשרייט איר אייגענעם ,פיינעם ליטעראָרישן תוך
און פּילדערט אַרױס עפעס נאַקעטעס.
..א .סאַמבערג איז אָן ספק אַן אינטערעסאַנטער שוישפּילער.
ער האָט ניט קיין סך ,אָבער עטלעכע גרויסע שוישפּילעריטזע
מעלות .ווען ער װאָלט געהאַט אָרום זיך אַ קינסטלערישע טעאַ-
טער-סביבה ,װאָלט ער זיכער געווען אַ גריסער עויעופּילער.
איצט איז ער אַ שױשפּילער ,װאָס האָט די וויכטיקסטע עוויששי-
לערישע סטרונעם פאַרנאַכלעסיקט און שפּילט אױיף איין סטרן-
נע ,אױף דער שטים .עס איז אמת א שטים אַ שטאַרקע און אַן
אָנגעהיצטע פון פייערדיקן טעמפּעראַמענט ,אָבער זי איז פאָרט
איין סטרונע .איז ער אַ שוישפּילער ,װאָס נעמט ראָלן מיט שוטר-
רם ,מיט פיזישער גבורה ,מיט טומל און גערודער .איצט איז ער
אַ רויער שוישפילער .אַמאָל אין די גוטע אַלטע צייטן זיינען גע-
ווען אַ סד אַזעלכע עווישפּילער .אַמאָל זיינען געווען אַ סך ,װאָט
האָבן ממש געשליידערט באָמבעס פון דער סצענע .דאָס איז גע-
ווען אַמאָל ,גאָר אַמאָל...ײ
אין אַ געשפּרעך מיט ס .וועגן זיין באַזוך אין אַמעריקע ,האָט

ער זיך אַזױ אויסגעדריקט:
..,אַמאָל ווען אַן אַקטיאָר איז געפאָרן קיין אַמעריקע ,איז
אים געלעגן בעיקר אין דעם מאַטעריעלן דערפאָלג .אַמאָל ,אַז
ַ,רינגעטראָפּױי ,האָט ער טאַקע אַ סך געהאַט.
אַן אַקטיאָר האָט א
איצט האָט זיך די לאַגע אַ סך געענדערט .ביים גרעסטן דערפאָלג
2007

באַנר
קאָן מען איצט קיין סך דאָלאַרן נישט מאַכן .נושא חן זיין בי
די ניו יאָרקער גדולים איז אַ שווערע זאַך ,וייל דער לאָקאַלער
פאַטריאָטיזם ; --אַמעריקע איבער אַלעסי  --איז שטאַרק
אַנטוױיקלט.
יהלמאי איך בין פון דאָרט אַזױ גיך אַועקגעפאָרן? לאָזט
איבער אָן אַ זייט אַלע ;זאָגעכצןי ,און הערט פון מיר דעס ריכ-
טיקן אמת .איך באַשולדיק קיינעם נישט אין מיין שנעלן אַוועק-
פאָרן פון אַמעריקע .שולדיק אין קודם-כל די צייט ,אַ צייט ,ווען
אַקטיאָרן ,װאָס האָבן פריער לייכט פאַרדינט צו  051דאָלאַר אַ
װואָך ,גייען איצט אַוועק מיט אַ  51:01דאָלאַר אַ וואָך .שולדיק
איז אויך דער פּלאַץ וואוהין איך בין אַריײנגעפאַק .אַן אָרט פון
וועלכן אַלע האָבן מיך אָפּגערעדט צו שפילן דאָרט ,און קֵיי-
נער האָט נישט געקאָנט העלפן מיך צו באַפּרײען פון דאָרט .אַן
אָרט ,וואו מיין רעפּערטואַר און מיין גאַנצער אַרטיסטישער מהות
איז אַהין נישט אַרינגעפּאַסט ,און װוי דאָס טעאַטער  --אַזױ
דאָס פּובליקום ,ואָס קומט אַהין אין טעאַטער .ביי בעסערע
צייטן וואַרפט מען זיך אַריבער אויף אַן אַנדערן פּלאַץ.
די פרעסע  --איך זי איז אַדורכגעדרונגען מיטן זעלבן
פּאַטריאָטיזם וי אַלע .וי די פרעסע זאָל אַמאָל נישט רײסן די
אייגענע און אויך די פון וועלכע מיהאַלט נישט ,אָבער ,אַז
סיקומט אַ פרעמדער ,דערװועקט זיך אין זיי דאָס ,פינטעלע
אַמעריקעײ ,און דער קלענסטער אייגענער ווערט בי זיי דער
גרעסטער ..סיקאָן זיין ווען איך שפיל נישט דעם ;קאַרגן" אט
דעם ,טויבן" ,נאָר ,אַ חתן מיט אַ בעלמע אויפן אויג" ,ואָלט
איך געווען אַ מער אָנגעלײיגטער גאַסט .אפשר האָט ביי דעם
יטויבן" גורס געווען זיין מחבר  --דוד בערגעלסאָן  --ווער
ווייסט? אָבער דאָך בין איך שטאַרק צופרידן פון אַמעריקע ,וואו
איך האָב געפונען אַזאַ חברשן אָפּקלאַנג און אָנערקענונג ביי די
חבריס-אַקטיאָרן".
קורץ נאָך זיינע גאַסטשפּילן אין אַרגענטינע ,קערט זיך ס .צוריק
אין אײראָפּע .,און גאַסטראָלירט אין ענגלאַנד.

וועגן ס'.ס שפּילן אין לאָנדאָן ,שרייבט מאָריס מייער:
;איינער פון די בעסטע קינסטלער אין פּױלן ער האָט דאָ
גאַסטראָלירט אין פּאַװויליאָן טעאַטער אין  ,4391און האָט געהאַט
אַ גרויסן ערפאָלג אין מאָליערס יקאַרגערי .ער האָט די וֹאָלֶע
געשפּילט זייער כאַראַקטעריסטיש און מיט עמאַציאָנעלער קראַפט.
נאָך מיין מיינונג אַ ביסל צו ערנסט .דער בייסנדער שפּאָט פון
מאָליערן האָט זיך ניט גענוג הילכיק אַרוױסגעהערט".
יאָנאַס טורקאָוו שרייבט;
יביי די יווילנערי האָט סאַמבערג געהאַט אַ גאָר גרויסן דער
פאָלג און זיך שטאַרק אויסגעצייכנט אין אַשס יקדוש השסי ,י.
ל .פּרצס יביינאַכט אויפן אַלטן מאַרקי (רעזשי פון דוד הערמאַן,
קלאובונדס יקרייד-קרייזי ,דוד בערגעלסאַנס ידער טױבערי
איא .א .סאַמבערג האָט אויך געשפּילט שעקספירס ישיילאקי,
װאָס די יווילנערי האָבן אויפגעפירט .וועגן דער דאָזיקער ראָל
זיינער ,ואָס ער האָט געעופּילט ,פּונקט וי אַמאָל אין 'צענטראַלי-
טעאַטער דעם יקאַרגױ זינען שוין די מיינונגען געווען געטיילט.
אייזיק סאַמבערג האָט אָפּט גאַסטראָלירט אין אויסלאַנד .ער
איז אויך געווען
זינע
'געהאַט.

אין אַמעריקע.

אויפטריטן
דאָס נעמט

אין

ניר-יאָרק

זיך אפשר

האָבן

דערפון,

קיין גרויס

מזל

װאָס ער איז דאָרט אויפף-

געטראָטן אין זיין אַמאָליקער גלאַנץ-ראָל פון וואַרשע --
גנבי ,פאַר וועלנער

ניעזט

ימאָטקע

ער איז שוין געווען צו אַלט .װאָלט ער דאָרט

2668

לעצסיקאָן

פון

טעאַטער

ישן

 -+א

אין דער .דאָזיקער .ראָל גאַסטראָלירט אין זיינע יונגע יאָרן,
װואָלט ער זיכער אויך דאָרט געהאַט נישט:קיין קלענערן דערּפּאָלג
:

זוי .אין .וואַרעע,

סאַמבערג איז אויך אױפגעטראָטן אין דרום אַמעריקע מיט
זייער אגַרויסן דערפאָלג .דאָס זזעלביקע  --אין 8 .סך אייראָ-
פּעישע לענדער ,
אייניקע

|

ה.אָט
 -ס

 -ציטירנדיק דערביי מיט גרויסן קינסטלערישן פּאַטאָס ל .מלאכס

באַקאַנטע פּאָעמע 'יבאָראָכאָווצעסי".

וועגן ס'.ן אין דער װאַרשעװער געטאָ גיט איבער זיגמונט
טורקאָו:
;אין דער טיי-האלע אױף דזשיקע  5האָט אייניקע חדשים
געאַרבעט אַלס קעלנער אייזיק סאַמבערג .איך פלעג אים אָפּט
באַגלײטן ,ווען איך פלעג גײין צו דער זעלבער אַרבעט איף
דזששעלנע .די דאָזיקע אַרבעט האָבן מיר אייגנטלעך אַלין גע-
נומען אויף זיך .סיאיז אונדז ,אַלס אַרבעטסלאָזע ,באַשטימט גע-
װאָרן אַ געוויסער חודשדיקער געהאַלט פון דעם פאָנד פאָר
יפֿאַרדינסטפולעי .כדי די אונטערשטיצונג זאָל טראָגן אַ בכבו-
דיקן כאַראַקטער ,האָט מען אונדז באַשטימט אַלס אויפזעער אין
די צוויי טיי-האַלעס.

באַרײכערן אונדזערע רייען מיט יונגע כחות .ער האָט נישט גע"

אַלס

.אַמבערגן
ס

,וסטער"
ש
אין

זיך ,אַלס איינציקער

;אייזיק סאַמבערג איז געווען אַ באַרימטער דראַמאַטישער
שוישפילער .ער איז געווען אַן אַלטער חבר פון פועלי-ציו ,נאָך
פון יאָר  ,5091און ער האָט שטענדיק שטאָלצירט מיט זיין
אָנגעהעריקייט צו פּועלי-ציון .מיט באַזונדערער פיעטעט פלעגט
ער שטענדיק אַרױסטרעטן אויף די באָראָכאָוודפײערונגען ,רע-

מאָל אין סאַמבערג .געווען דער פאָרזיצער פוֹנם

יידישן אַקטיאָרן-פֿאַרײין אין פּוילן ,און אפַאלסָלקסמענטש שטענ-
דיק געפונען אַ געמיינזאַמען לשון מיט דער מערהײט פו די
יידישע אַקטיאָרן פאָלקטמענטעץ .סאַמבערג איז אויך געווען אַ
! גוטער ,שאַרפזיניקער מאַסן-רעדנער אזן איזר געווען זייער באַליבט
|
ביי זיינע חבריס-אַקטיאָרן' .
 צום שבח פון סאַמבערגן מוז מען אויך צוגעבן אַז ער האָט(געהערט צו די געציילטע יידישע אַקטיאָרן פון עלטערן דור,
װאָס האָבן נישט באַקעמפט די ייונגעי אַקטיאָרן .פאַרקערט ,אַלס
פאָרזיצער פונס אַרטיסטן-פאַריין האָט ער אַלץ געטאָן כדי צו

 .דיק

צו דער

אַרבעט,

פילם'

 .סידערלאַנגט

/און כסדר געאַרבעט איבער זיך ,געלערנט ביי אַנדערע ,זייער אַ
סך געלייענט און  --װאָס די הױפּטזאַך  --פּאַרמאָגט אַ נישט-
דורכשניטלעכע איינטויציע ,װאָס האָט אים דערליבט צו שיל-
דערן געשטאַלטן א /סביבות ,וועלכע זיינען אים געווען פּרעמד.
זיין גרויסע חכמה האָט אים אין דעם אַ סך געהאָלפן.
זייער פיל האָט סאַמבערג געהאָט צו פאַרדאַנקען זיין ערשטער
פרוי ,די אַקטריסע העלענע גאָטליב ,ואָס האָט געשטאַמט פון
האַן אינטעליגענטער היים (שלאַגמאַן פון ואַרשע) ,און אַלין
געהערט צו די א ינטעליגענסטע שוישפילערינס פון דער אַלטער
יידישער גװאַרדיע".
.ס .איז מערערע מאָל געווען .פאַרװואַלטונגס -מיטגליד און אויך

פאָרזיצער .פון ייִדישן אַרטיסטן-פאַרײן

אין פּױלן.

זיגמונט טורקאָוו גיט אויך איבער ,אַז ס .איז געווען רעזשיסער
פון גאָלדפאַדן-פאַריין אין סטאַניסלאַװאָול: . .
יט

2069

=

2252

=

4422
=

2

2222

מיר,

האָט ער

אויף זיין שטייגער ,אקַלאַפּ

זי סיגלעזל

קאָן מען

טיי!

נישט

קיין טעאַ-

שפילן

טער פאַר זיי ,לאָמיר זיי כאָטש אויף אַזאַ אופן פאַרעאַפן הנאה.
דאָס אָרט ,וואו סאַמבערג האָט פאַרשאַפּט הנאה אַלס קעלנער,
איז אָפּגעמעקט געװאָרן פון דער וואַרשעווער מאַפּע צוגלייך מיט
די ערטער ,וואו ער האָט דאָס געטאָן אַלס ,טויבער"; ,עילאק"

האַט קיין ווידערוילן ,װי דאָס רוב פאָלקס -אַקטיאָרן ,צו זיינע
אינטעליגענטע חברים-אַקטיאָרן .ער האָט אַזעלכע רעספּעקטירט

און געואשט פֿון זי דאָס ,װאָס ער
/אייזיק סאַמבערג האָט געשטאַמט
|שפחה ,פּשוטע "דן ,און ער איז
מ
אַלגעמײנעם וויסן .ער האָט אָבער

איז דער פּלאַן געפעלן געװואָרן אַ מאָל ,גײענ-

|
געטאָן אין פּלייצע:
 -סיאיז געווען אַ גאָלדענער איינפאַל! אַרבעטן מיר כאָטשערלעך אוים די פּאָר זלאָטעס ,און זאָלן כאָטש די יידן וויסן ווער

אַ יידישן

האָט אַלין נישט פאַרמאָגט.
פון אַ וואַרשעווער פליישער-
יאַרױס אין דער ועלטי אָן
געהאַט אַן אייזערנעם וילן

יידישער

אַקטיאָר

באַטײליקט

אין

פּוױלישן פילם  פּאַן טאַדעאוש" פון מיצקעוויטש (אין דער ראָל
,יאַנקל צימבאַליסט") ,האָט געשפּילט אין אַ סך יידישע פילמען
אין דערונטער אַלס ,משולח" אין אַנסקיס "דבוק".
יעקב קענער שרייבט:

און ,מאָטקע גנבײ ,צװאַמען מיט אים אַלַיין..ײ
װאַרשעװער

און וועגן ס'.ס 'לעבן' אין דער

געטאָ און זיין

טראַגישן סוף ,שרייבט יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך 'פאַרלאָשענע
שטערנס:
אצי על
-

איך דען אין מיין לעבן קאַנען פאַרגעסן

שעהן ,וועלכע איך האָב פאַרבראַכט

צװאַמען

די לעצטע

מיט אייך (די עופע-

טער-אומגעקומענע יידישע אַקטיאָרן) אויף לעשנא  ,2װאָס האָט
שוין וי פאַּראָפּעסיאַנעלער פאַריין נישט געטאָרט מער עקזיס-
טירן (די דייטעזן האָבן אַלע יידישע פאַריינען ,תיכף נאָך זייער
פאַרנעמען װואַרשע ,יאויפגעלייזטי) ,און מיר האָבן דעם לאָקאַל,
כדי ער זאָל נישט רעקויזירט ווערן דורך די דייטש ,פאַר-
װאַנדלט אין אַ פאָלקס-קיך -- ,אין אַ קיך פאַר יידישע אַקטיאָרן
און זייערע משפּחות .מיר האָבן זיך דאָרט פאַרזאַמלט טאָג-טעג-
! לעך ,געזעסן
שוין

ביי די טישלעך

דעמאָלט

צוקונפט....

ייזן

צווישן

אונדז

אָפּטימיסטן

איף

יידישע

אויף

דער

אַקטיאָרן

מש:פחות.
צוױי

לאַגערן

עס זיינען געווען

די

האָט

און פעסימיסטן

גייוואײ-מענטשןן,

פלענער

נאָך געווען 781

אַ חוץ אונדזערע

האָבן זיך געטײילט

מען גערופן

געטאָרט)

מיר זיינען דעמאָלט

אץן אַקטריסעט,מיר

נישט

און שטילערהייט
געמאַכט

(הויך

ריידן האָבן

אָפּטימיסטן

דיה ייידן ווילן אַזוי' --

מענטען),
ף

4670

קכ(דושים-

באַנד
הטרח

װאָס האָבן אַלץ געזען אָדער געװאָלט זען אין ראָזע פאַרבן .די
פּעסימיסטן האָט מען ביי אנדז גערופן 'שוואַרצע קראָעי --
וייל זי האָבן אַלץ אויסגעטייטשט צום שלעכטן צום גליק איז
די מערהייט יידישע אַקטיאָרן באַשטאַנען פון אָפּטימיסטן-- ,
אַ שטראָל פון האָפענונג  --האָט זי געמעגט זיין אַפּילו אילװאָד
ריש  --האָט אונדז אין יענע פינסטערע טעג דערמוטיקט ,דער-
הויבן און געשטאַרקט.
און װי קאָן איך פאַרגעסן די האָפּנונגספולע װוערטער פון
אונדזער אייזיק סאַמבערג ,װאָס איז געווען דער ראש פון דער
יייוואי-גרופּע אָפּטימיסטן) אין וואַרשע ,און וועלכער האָט זיך
באַמיט אַלעמען איבערצוצוגייןן אַז װאָס ערגער עס איז ,אַלץ בע-
סער איז :אַז מען דָאַרף נאָר האָבן געדולד ,מען דאַרף נאָר קאָי
נען אוױיסדויערן ,וייל עס װעלן אָנקומען פאַר אונדז ליכטיקע
טעג -- .זי קומען עווין אָן אָט-אָט ,און מיר וועלן לייכטער קאָ-
נען אָפּאָטעמע; די מלחמה האַלט זיך שוין בייס פאַרענדיקן
זי קאָן דאָך לענגער נישט דױערן וייל באו מים עד נפש ..די
צרות קאָנען שױן װײטער נישט אָנהאַלט .מיר ,װאָס האָבן
דורכגעמאַכט אַזויפיל ליידן און פּיי ,וועלן ענדלעד קאָנען אויס-
גלייכן אונדזערע ביינער .אַלע אונדזערע זאָרגן וועלן פאַרשווי-1
 .מען װועט אתדז אױף די הענט טראָגן .מען וועט אָנגרײטן
פאַר אונדז די בעסטע סאַנאַטאָריעס ,וואו מען װעט שוין זאַרגן
פאַר אונדז ,אַז מיר זאָלן די רעשטלעך יאָר ,װאָס זיינען אונדז
נאָך איבערגעבליבן צום לעבן ,איסלעבן רױק ,זאָרגלאָז און
פריידיק.
.קיינער פון אונדז ,װאָס האָט אָנטײילגענומען אין די חבריעזע
צזאַמענטרעפן אױף לעשנא  ,2האָט זיך נישט געקאַנט פאָר-
שטעלן ,אַז אין אַ פאָר טעג אַרום ,דיה דעם 32טן יולי  ,2491וועט
זיך אַנהײבן אַ קאַפּיטל ,װאָס װועט איבערשטײגן אַלץ ,װאָס
איז ביז איצט ביי אונדז געשען .דעמאָלט האָט זיך אָנגעהויבן
דער גירוש-וואַרשע ,װאָס האָט אַ סוף געמאַכט צו דער גרעס-
טער יידישער קהילה אין איראָפּע ,מיט אירע ,צו יענער צייט,
קנאַפּע  006טױיזנט יידן.
מיטן אויסבראָך פונם קריג געפינט זיך סאַמבערג אין וואַרעזע,
די דייטשישע באָמבאַרדירונג אין יאָר  9391מיידט נישט אױס
סאַמבערגס דירה אויף פּאַנסקע  ,22און זיין פרוי ,העלענע גאָט-
ליב ,ווערט פאַרוואונדעט.
בעתן געלויף יאױף מזרחי דעס 6טן סעפּטעמבער  ,9391ווען
כמעט אַלץ און אַלע זיינען אַנטלאָפן פון וואַרשע ,איז סאַמבערג,
צום אומגליק ,געבליבן אין װאַרשע .ער האָט מיט אַן יאייזער-
נער לאָגיקי געװאָלט באַװײזן ,אַז אָט אָט מחן די רוסן פאַר-
נעמען װואַרשע .צו װאָס ,אַלזאָ ,דאַרף ער גיין אַהין ,אַז זיי וועלן
סייווי קומען צו אים ..ער איז געווען אַזאַ גרויסער אָפּטימיסט,
אַז ער האָט אַלע געשעענישן און פאַקטן איסגעטייטשט צום
גוטן .אין יעדן נצחון פון די דייטשן האָט ער נאָר געזען זייער
מפּלה ...ער האָט נישט פּאַרלאָרן דעם גוטן הומאָר ,װאָס איז גע'
ווען אַזױ כאַראַקטעריסטישש פאַר סאַמבערגן פאַר אַלע האָט ער
געהאַט אַ גוט װאָרט ,אַ טרייסט ,און ער האָט נישט איינעם דער-
ואַרעמט מיט זיין אָפּטימיזס.
נאָכדעס וי די דייטשן האָבן פאַרנומען וואַרשע ,האָט סאַמ"
בערג געהערט צו דער קיך-פאַרוואַלטונג פון די יידישע אַקטיאָרן.
ער האָט תמיד אינטערווענירט ביי די ידזשאָינטי און 'אַלֵיין-
הילףי-אינסטאַנצן פאַר זיינע נויטבאַדערפטיקע חברים אַקטיאָרן.
נישט איינמאָל איז ער ,גײענדיק אויף אַזאַ אינטערווענץ ,גע-
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זישן=היית,

כאָפּט געװאָרן דורך די דייטשן אױף אַרבעט און דערבי גוט
צעשלאָן געװאָן .דאָס האָט אים אָבער גישט איינגעבראַכן .ער
אי ,װוי פריער ,געווען אין גוטן הומאָר און געשאָטן מיט וויצן
ער האָט קיין איין מינוט נישט אויפגעהערט צו גלױבן אַן 'זייי,
די רייטשן מוזץ האָבן המנם מפּלה.
סאַמבערג האָט אויך געאַרבעט אַלס קעלנער אין אַ געזעל-
שאַפּטלעכער קיך ,אָבער גלייכצייטיק איז ער אַרױסגעטראָטן אַלס
רעציטאַטאָר אויף פאַראַנשטאַלטונגען פון דער אונטערערדישער
קולטור-אָרגאַניזאַציע.
אין געטאָ-וואַרשע איז סאַמבערג געװאָרן קינסטלערישער

 לייטער פונם יידישן טעאַטער יאניַיזאַזעלי ,װאָס איז געשאַפןגעװאָרן אויף נאָװאָליפּיע עק זשעלאַזנאַ .אונטער דער דירעק-
ציע פונם אַקטיאָר חיים סאַנדלער .אינט דאָזיקן טעאַטער האָט
ער געשפּילט מיט זיין פרוי העלענע גאָטליב ,וואו ער האָט אויך
רעזעיסירט יעדע צוייטע פיעסע .דער ערשטער רעזששיסער איז
דאָרט געווען דער דירעקטאָר חיים סאַנדלער ,אַלײן ,און וי
מאָדנע עס זאָל נישט קלינגען ,סאַמבערג איז אין דעס טעאַטער
אַנאָנסירט

געװואָרן אויפן צווייטן אָרט --

נאָך סאַנדלערן

ווען איך האָב אים אַמאָל געפרעגט ,װאָס עס איז געשען אַז
דער יקייסערי איז אַנאָנסירט אויפן צוױיטן פּלאַ ,האָט מיר
סאַמבערג ערנסט געענטפערט:
 -יאָנאַסל ,די צייטן פון די יקייסערסי האָבן זיך געענדיקט.איך בין געקומען צו דער איבערצייגונג ,אַז מיין אַמאָליקע האַנד-
לונג איז נישט געוען קיין ריכטיקע .איך האָב געזינדיקט;
פאַרשאַפּט זיך און אַנדערע אַ סך בייז בלוט .די צייט האָט מיך
אָבער געלערנט און אויסגעהיילט .איך בין געװאָרן אַן אַנדע-
רער סאַמבערג .זאָל זיך נאָר די מלחמה ענדיקן ,וועסט זען
יאנאסל ,וי עס וועט זיך מיט מיר צוזאַמענאַרבעטן איך על זיך
באמיען צו ששפילן מיט די בעסטע יידישע אַרטיסטן ,און אַלע,
אָן אויסנאַס ,וועלן זיין אַנאָנסירט לױיטן ,אלף-בית".
דערביי האָט ער באַשײדן צוגעגעבן ,אַז עס איז ניט אין
אָרדענונג ,װאָס חיים סאַנדלער איז אַנאַנסירט פאַר אים ,אָבער
פאַרפאָלן ,סאַנדלער איז דאָך זער דירעקטאָר פונם טעאַטער ,און
האָט אים דאָך געגעבן אַ מעגלעכקייט צו שפילן יידיש טעאַטער.
אין ואַרשעווער געטאָ האָט שױין צו יענער צייט עקזיטטירט
אַ יידיש טעאַטער יעלדאָראַדאַי אויף דזשעלנע  ,1אינם אַמאָליקן
טעאַטער יסקאַלאַי .סאַמבערגן האָט עס אַ סך געזונט געקאָסט,
װאָס מען האָט אים דאָרט נישט אַנגאַזשירט.
אין יניי-אַזאַזעלי ,פונקט װי אין יעלדאָראַדאָ ,האָט מען
סירוב געשפּילט שונד-פיעס ..דער הויפּט-שולדיקער איז גע-
ווען די קאָשמאַרפולע צייט און די באַדינגונגען ,וועלכע זיינען
אונדז דורך די היטלער-תלינים אָנגעוואָרפן געװאָרן. .. .סאַמ-
בערג האָט געלויכטן מיט זיינע אַרטיסטישע אויפטריטן אין די
קינדער-אינטערנאַטן ,אין די יתומים-הייזער פון יצענטאָסי ,יטאָזי
און אויף די אונטערערדיששע פאַראַנשטאַלטונגען ,וואו ער האָט
געקאָנט אויסגלייכן זיין רוקן.
ווען סיהאָט זיך אָנגעהױבן די יאויסזידלונג' אין וואַרשעווער
געטאָ ,האָט סאַמבערג געקראָגן דעם ערשטן קלאַפּ; מען האָט
צוגענומען און אַװעקגעשיקט קיין טרעבלינקע זיין געטרייע
לעבנס-באַגלייטערין און חברטע ,זיין לערערין אוֹן איבערגע-
בענסטן פריינט ,העלענע גאָטליב .דער גרױיסער קלאַפּ האָט
אים שטאַרק דערדריקט .ער האָט פאָרלאָרן זיין זיכערקייט,
אָבער נישט די האָפענונג.
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 -נאָר דורכהאַלטן  --האָט ער געזאָגט  --און מען מוזדורכהאַלטן .דאָס איז יעדן איינעמס חוב ,כדי שפּעטער צו קאָ-
נען איבערגעבן דער וועלט ,װאָס מען האָט מיט אונדז און מיט
אונדזערע נאָענטסטע געטאָן.
קורץ פאַר דער ענדגילטיקעד

ליקווידאַציע פון וואַרשעווער

געטאָ ,האָב איך סאַמבערגן געטראָפּן אין שטאָב פון דער אָנ-
פירערשאַפט פון דער יידיעער אונטערערדישער באַוועגונג .מען
האָט דעמאָלט צוגעגרייט רשימות אַרױסצושיקן אין דער עװויץ
דורך אַ ספּעציעלן שליח .די רשימות זיינען געווען באַשטימט
פאַר אויסלאַנד ,מען זאָל קאָנען אַריינשיקן אויסלענדישע ויזעס
פאַר דעס קליינעם ,בייס לעבן איבערגעבליבענעס ,קולטור-אַקטיזו
פּונס וואַרשעווער געטאָ .סאַמבערגס נאָמען איז געווען צווישן די
ערשטע אויף דער רעזימה.
 -יאָנאַסל  --האָט ער מיט פרייד געזאָגט צו מיר  --וועסטזען ,מיר וועלן נאָך אין דער שװויץ אויך שפילן יידיש טעאַטער,

און נאָך דער גרויסער לעקציע װאָס מיר האָבן באַקומען פון די
דייטשן ,ועלן מיר שױן איינמאָל אַ שפיל טאָן..

.

צו יענער צייט איז ער געווען אַן אַרבעטער אין אַ שאַפּ ,טאַקע
אינם זעלביקן טעאַטער יניי-אַזאַזעלי ,וואָס איז נאָך דעם אָנהוױיב
פון די יאַקציעסי אין יאָר  ,2491דורך סאַנדלערן פאַרוואַנדלט
געואָרן אין אַ פאַבריק פון לעדער-איסאַרבעטונגען פאַר דער
דייטשישער קריגס-אינזוסטריע .די .װאָס האָבן נישט געאַרבעט
אין די ישאָפּױ ,האָבן נישט געהאַט קיין רעכט צום לעבן .עפּע-
טער זיינען די ישאָפּןף אויך ליקוידירט געװאָרן און אַלע אַר-
בעטער זיינען אַוועקגעפירט געװאָרן אין די טויט לאַגערן
נאָך דער ערשטער גרויסער יאַקציעי אין וואַרשעווער געטאָ,
וען מען האָט פון זייער ישאָפִּי אַוועקגעפירט אויפן טױטןפּלאַץ
נאומששלאגס-פּלאַץ) ,כדי פון דאָרט אַרױסצושיקן קיין טרעבלינ-
קע :העלענאַ גאָטליב ,נעמי און אידאַ נאַטאַן ,דעם יונגן אַקטיאָר
און זינגער סאַלווע (דעם מאַן פון ראָזאַ סאַנדלער) ,איז די
איבערגעבליבענע גרופּע אַקטיאָרן ,ווי :אייזיק סאַמבערג ,שלמה
קוטנער ,די זיידערמאַנם ,שמחה פאָסטעל און דאָראַ פאַקעל אַרי
בער אין אַ מער יזיכערןף שאָפּ צו טעבענסן

וװואָלטער טעבענס ,אַ ס.ס-.אויסוואורף ,האָט פייערלעך פאַרזי"
כערט זיינע מענטשן (די אַרבעטער) אַז נאָר זיי און נאָר ביי אים
וועלן זיי איבערלעבן די מלחמה .אַזױ האָט ער פאַרנאַרט טויזנטער
יידן .זיי האָבן זיך פרייוויליק געלאָזט אַרויספירן קיין פּאָניאַטאָװ/
דינטער לובלין ,װאָס איז געשטאַנען אונטער זיין שוץ ,און דאָרט
זיינען אַן ערך  000,51יידן אויסגעשאָסן געװאָרן אין נאָוועמבער
 ,3א גרופּע יידן ,װאָס האָט געהאָט אַ סך געלט ,אָדער גרויסע
ב,אַציונגען" ,זיינען אַ קורצע צייט פאַר דער דאָזיקער שחיטה
אַרױסגעפירט געװאָרן אַלס כלומרשטע אויסלענדישע בירגער.
דורך ספּעציעל נאָך זיי געקומענע ,שליהים" .די יידן האָט מען
געדאַרפט ברענגען קיין װאַרשע און פון דאָרט אַװעקשיקן אין אַן
אויסטויש-לאַגער אין וויטעל (פּראַנקרייך) אויף דייטשע קריגס-
געפאנגענע פון די אַליאירטע לענדער}
אַ קליינע גרופע יידן מיט סאַמבערגן בראש איז אָנשטאָט קיין
װואַרשע אַוװועקגעשיקט געװאָרן פון פּאָניאַטאָוו קיין לובלין ,און
פון דאָרט קיין  ---מאַידאַנעק.
דעס 3טן נאָוועמבער  3491איז אייזיק סאַמבערג ,דער גרעס-
טער יידישער פֿאָלקס-אַקטיאָר ,דער אייביקער אָפּטימיסט ,װאָס
האָט מסתמא ביז דער לעצטער מינוט ניט פאַרלאָרן די האָפּע-
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טויזנט יידן ,אַלס קדוע.
אונטער די קלאַנגען פון שטראָוס 'ווינער װאָלץ' ,װאָס די
דייטשישע ווצחים האָבן געלאָזט שפּילן דורך די מעגאַפאָנען
אויפן גרױסן מאַידאַנעקער פעלד ,האָט אייזיק סאַמבערג ,צו-
זאַמען מיט זיין צווייטער פרוי .די אַקטריסע רעגינע צוקער ,און
אַנדערע חבריס-אַקטיאָרן ,אָפּגעעשפילט די לעצטע אומדאַנקבאָרק-
סטע ראָלײ.
אַן אַנדער ווערסיע וועגן ס'.ס טראַגישן סוף גיט איבער בועז
|
יאָנג:
;אין דער וואַרשעווער געטאָ איז ער געווען צווישן די ערשטע,
װאָס איז דערשאָסן געוואָרן דורך די זעלבע דייטשן וועלכע ער
האָט זייער פאַרערט)  . .ווען יי האָבן אים געפירט צום עזיסן,
איז ער געגאַנגען שטאָלץ וי אַ קעניג .אין זיינע הענט האָט ער
געהאַלטן צויי רענצלעך אין וועלכע עס זיינען געלעגן די אַלע
פיעסן ,װאָס האָבן אים געמאַכט פּאַר דעם אַרטיסטישן יקיניגי
פון פוילן ...די געדאַנקן שוין צעמישט ,האָט דער קדוש אױף
זיין לעצטן גאַנג אויסגערופן דראַמאַטיש :ימאַכט פּלאַץ מאָר דעם
קעניג פון די יידישע אַרטיסטן אין פוילןי.י
י .טורקאָוו גרודבערג שרייבט:
ידי טראָגעדיע פון אנטערגייענדיקן יידישן וואַרשע האָט
מען געקאָנט באַשײמפּערלעך זען אויף סאַמבערגס פנים אין יאָר
 ,9נאָך דער באָמבאַרדירונג פון ואַרשע ,ווען ער האָט זיך
אַרױסגעגראָבן פון אונטער די חורבות פון זיין צעבאָמבאַרדירטער
דירה ,וואו עס איז שווער פאַרוואונדעט געװואָרן העלענע גאָטליב,
און וואו עס איז איך אַ תל געװאָרן פון זיין אָנגעזאַמלט פאַר-
מעגן ,אַרכיו און סואווענירן פון פאַרשיידענע וועלטטיילן .דער
אייביקער ברען ,אַ גייענדיק פייער  --און ער איז דעמאָלט קוים
געואָרן

פופציק

יאָר --

איז מיט

אַמאָל אױיסגעלאָשן

געװאָרן

פון אונטער די חורבות איז אַרױס אַ פאָרלאָשענער זקן
אָבער גאָר גיך איז ער צו זיך געקומען נאָך די איבערגע-
לעבטע אויפטרייסלונגען .ווידער געװאָרן געזעלשאַפטלעך אַק-
טיוו ,געוויצלט זיך ,געטראָגן אָפּטימיזם און אויפהייטערונג .ער
האָט אַפילו ניט געפרואווט ,דוכט זיך ,גנבענען די גרענעץ .צו
װאָס? יסיי וי װעלן די דייטשן בקרוב פאַרכאַפּט וװוערן פון
דאַנעױ .צייטטױיז האָט ער שוין אַפילו געמאַכט דעם איינדרוק
פון דעם טרייסטער לוקאַ אין גאָרקיס נאַ דניע .עפּעס אַ מיס-
טישער אַפּטימיזם אויפן פאָן פון גרויסן קאַטאַקליזם.
דערווייל האָט ער געשפּילט טעאַטער אין געטאָ .זיין לאַנגי
יאָריקע לעבנס-חברטע העלענע איז אַוועקגעריסן געװאָרן קיין
טרעבלניקע .דער קלאַפּ האָט אים אויף אַ רגע פאַרטויבט ,אָבער
ניט צעשמעטערט זיין אָפּטימיזם ,דעס ווילן דורכצוהאַלט .ער
האָט חתונה געהאַט מיט דער פּאָפּולערער אָפּערעטן-אַקטריסע
רעגינע צוקער .וידער גענאַרט און נויױטילנדיק גענאַרט --
זיך און אַנדערע  --מיט זיין יסיוועט נאָך גוט זייןי . . . .אַ
שמייכל האָט אויסגעקרימט זיין ברייט מױל און אַ וואונק פון די
אַרױיסשטײענדיקע אױגן האָט אָנגעזאָגט :ימען װועט דאָס אויך
איבערלעבן.
.ען
 ..מ

האָט אים אויך געפּרואווט

מאַכן פאַר אַ פאָלקס-

העלד  --שױן נאָכן טױט .וייל פּאַרשיידענע ווערסיעס זיינען
פאַראַן וועגן טויט :געווען קלאַנגען ,אַז ער האָט זיך מיט געװוער
אין האַנט באַטײליקט (און דאָס װאָלט געווען ניט אין גייסט
פון סאַמבערגן ,וועלכער האָט פיינט געהאַט געווער) אין אויפ-
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צדדושים
שטאַנד פון װאַרשעװער געטאָ און איז אויפגעהאָנגען געװאָרן
אויף דער גאַס; איינער ,ווידער ,האָט דערציילט ,אַז סאַמבערג
איז איף זיינע הענט אױיסגעגאַנגען אין דאַכאַרלאַגער; סאַמ-
בערגס לאַנגיאָריקער חבר ,דער איינציק-פאַרבליבענער קינסט-
געטאָ ,יאָנאַס טורקאָוו ,דערציילט
לער פון װאַרשעוער
אין זיין בוך פאַרלאַָשענע שטערן .אַז סאַמבערג איז אַרויסגעפירט
געװאָרן אין לאַגער פּאָניאַטאָוו (הינטער לובלין) און פון דאָרט
 -קיין מיידאַנעק ,וואו ער זאָל האָבן דעם 3טן נאָוועמבער 3491אומגעקומען  --אונטער די קלאַנגען פון יווינער וואַלץ'י; בששסעתוהאָב איך אָפּגענומען אַ גבית-עדות פון אַ געראַטעוועטן לאַגער-
ניק פון מײידאַנעק ,וועלכער האָט דערציילט וועגן סאַמבערגס
אַן אויפטריט אין מײידאַנעקער יבלאַק פאַר אויסלענדערי .בכן
 -סיחזרט זיך איבער אין אַלע דערציילונגען איין עלעמענט,װאָס

איז

געווען

ניט

אָפּצוטיילן

פון

סאַמבערגןף

דאָס

טעאַ-

טראַלישע".

באַנר
געוועזן וי פּאָרלייגן אַ דויבער ,װאָס האָט זאיוךיסגעמענטשלט
נאָך דער שטראָף און געװואָרן אַ פיינער מאַן  --ווידער אַ רויב...
איך געדענק עטלעכע מאָמענטן דאָס איז געווען זיכער אין
יאָר  .2291סאַמבערג  33 --איז אים דעמאָלט געוועזן  --שטייט
אוױיף דער בינע פון צענטראַל-טעאַטער ,אױף לעשנא .עס איז
אין דער פרי ,און ער גרייט זיך צו אַ פּראָבע .אין נאָמען פון
דער צענטראַלער יידיעזער שול-אָרגאַניזאַציע ,וואו איך בין דע-
מאָלט געוועזן באַשעפטיקט ,דאַרף איך אים אינלאַדן אָנטײל
צו נעמען אױף אַ שול-פייערונג .איך האָב נאָך דעמאָלט גע-
טראָגן אַ באָרד .אפשר האָבן איך אין סאַמבערגס אױגן אויס-
געוען וי אַ יונגער פּראָפּעסאָר .גערעדט האָב איך נאָך זייער
דייטששמעריש און בין געוועזן מוראדיק העפלעך ,וױיל איך בין
נאָר װאָס געקומען פון וין ,וואו איך האָב אַ יאָר צענדליק
 .געוווינט.
איך

רעד

נאַטירלעך
מיט

אזאַ

האַלט איך דעם
אַרטיסט

וי

הוט אין דער

סאַמבערג.

פאַרטאָן מיט דער פּראָבע ,האָט דעס

א פּשאַ צונג עו
מלך ראַװיטש אין ,מיין לעקסיקאָן" כאַראַקטעריזירט אים אַזױ:
יזיין ריכטיקער נאָמען איז געווען אייזיק סאַמבאָרעק .זיכער
האָט זיך אים געדאַכט ,אַז ער פאַרפיינערט דעם דאָזיקן נאָמען
דורך רופן זיך יסאַמבערגי .ער האָט בכלל זיך אַביסל? געשראָקן
פאַר דעם צו רויען און ברוטאַלן אין אים ,אָבער גראָד דאָס איז
געוועזן זיין גרויסער כוח אַלס קינסטלער און זיין ספּעציאַליטעט
אַלס אַקטיאָר .פּראָסטע ראָלן פרעגט ער שפּילן מיט די גרעסטע
קינסטלערישע פיינקייטן ,מיט דעם צאַרטסטן געפיל ,אַזױ צו
זאָגן .אין איין כהרף עין פלעגט ער זיך אױף דער בינע פאַר-
װאַנדלען אין אַ ריז ממש ,זיין שטימע וי דאָס געבריל פון אַ
לייב ,אָבער טאַקע װי דאָס געבריל פון אַ לייב .אין פּריואַטן
לעבן  --בינע איז געווען זיין הויכער אַמט ,זיין באַרופונג --
איז ער געוועזן נישט הויך ,מאָגערלעך ,געהאַט טיפע שניטן
פון דורבגעקומענע אָפּעראַציעס אויפן האַלדז און גערעדט שטיל,
כאָטש עס איז שווערער געוועזן צו ריידן שטיל מיט אַזאַ שטאַרקער
שטימע ,װאָס האָט נאָך דערצו אַביסל געזעגט .אַזױ רױ איז זי
געוועזץ פון דער נאַטור .הויך ,וי אויף דֶער בינע ,פלעגט ער
רייזן מיט חברים-אַקטיאָרן אַ נישט-דעגולער פּנים ,אַלץ ניעזט
רעגולער ,אַלץ וי אַביסל גרימירט ,אַקצענטירט ,צוגעגרייט פאַרן 
שפּיל .אויך די פאַרב פון די האָר  --צווישן טונקל-בלאָנד און
שוואַרץ .אַרױסשטאַרצנדיקע איגן אַלץ ויל דערגיין צו די
לעצטע בענק ,צום לעצטן צושױער אױף דער העכסטער גאַ-
ליאָרקע .ער פלעגט טאַקע עספילן פאַר דער גאַליאָרקע ,אָבער
אין בעסטן זינען פון דעם װאָרט .ער פלעגט שפילן מיטן גאַנצן
האַרץ פאַרן פּראָלעטאַריאַט ,װאָס פלעגט די גאַליאָרקעס אָנפילן
|
יעדע נאַכט אין די יידישע טעאַטערס אין ואַרשע.
סאַמבערג איז געוועזן אַ קרוב פון דער קאַמינסקי מששפחה,
אָבער גראָד דאָס האָט אים ניששט געבראַכט צום טעאַטער .ער
איז געוועזן פנקט אַזױ באַרופן צו דעם װי די דערמאָנטע
אָנגעהױבן האָט ער דווקא מיט שונד און קיינמאָל
מע=חה.
זיך צום שונד מער נישט צוגערירט .אַזױ גיך האָט ער מיטן
גאַנצן וועזן באַנומען די באַטײטונג פון קונסט .שטאָל און איזן
פלעגט ער קעמפן פּאַרן בעסערן יידיעון טעאַטער .אַנדערע הויבן

אָן מיט קונסט און ענדיקן מיט שונד .סאַמבערג  --פאַרקערט.
..פּאָרלײגן סאַמבערגן צו שפּילן אין אַ שונד-טעאַטער װאָלט
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הוט אויפן קאָפּ ,דערצו

וווילעריש פאַררוקט אויפן שפיץ קאָפּ.
| אויסגעשטערנט.

אַ סך

װעגן

מיר

אָבער

האַנט בשעת
סאַמבערג,

דער פאַרשוויצטער
ער,

האָט

וױיזט

אוים,

נאָך

שטערן
ניעוט

געוואוסט ,נאָר אין מיטן פון מיינע סופּער-העפלעכקיטן האָט
אים דער הוט גענומען בריען אויפן קאָפּ .ער האָט מורא באַ-
קומע ,אַז ער האַנדלט נישט קולטורעל גענוג .ער האָט כסדר
פאַר דעם מורא געהאַט ,געליטן ממש פון אַן אינפעריאָריטעט-
קאָמפּלעקס .און איך באַמערק װי ער נעמט רוקן מיט דער
באַוועגלעכער הוט אױיף זיין קאָפּ דעם קאַפּעלוש איף צוריק,
ביז ער האָט אונטערגעשטעלט די האַנט אויפן רוקן און דער
קאַפּעלוש איז דאַרט אַראָפּגעפאַק ,און ער איז שוין אױך גע-
וועזץ אין בלויזן קאָפּ .ער האָט דאָס קתציק אָפּגעעפפילט ,און
װי אָפט איך האָב עס אים דערמאָנט ,פלעגט ער לאַכן מיט זיין
הייזעריקלעך
נישט

געלעכטער,

איינקריצצן,

נאָר ממעש איינזעגן זיך יאט .זכרון פלעגן זיך

זיינע קרוין-ראָלן .זיין מאָטקע גנב ,זיין קאַרגער ,זיין קרעטששמער
פון אַשס קידוש השם ,זיין גאָראָדניטשי פון גאָגאָלס רעוויזאָר,
זיינע גאָרדין-געשטאַלטן .מאָטקע גנב איז אים גאַנץ באַזונדערס
געוועזן צום האַרצ... ,עס האָט אים אַזש וי געטאָן( ,דער
גרויסער דערפאָלג פון דער פיעסע) טיף וױי געטאָן ,סאַמבערגן,
ער האָט מורא באַקומֹען ,אַז עפּעס שונדישעס איז פאַראַנען אין
דעם דאָזיקן דערפאָלג ,כאָטש ער האָט די ראָלע געשפּילט מיט
אַלע צאַרטקײטן מיט וועלכע ער ,און נאָר ער ,האָט געקאַנט
עפילן אַזעלכע גראָב-רויע ראָלן.

בי אַ גרויסן טעאַטער-פעסטיוואַל ,די געלעגנהייט געדענק
איך נישט ,אין װאַרשעװער צירק ,פאַר נאָענט צו פינף טױזנט
מענטששן ,האָט סאַמבערג געטפּילט אסַצענע פון מאָליערס קאַרגן
צופעליק בין איך געזעסן אַזױ נאָענט נעבן דער עסטראַדע ,אַז
איך האָב אים געזען אַזױ דייטלעך װי מען זעט איינעם ,װאָס
מען זיצט ביי איין טיש מיט אים .אַלץ האָב איך דאַ געזען אין
אַ דויען צושטאַנד ,דעם גריס ,די הלבשה ,די מימיק ,און אַלץ
געהערט פון דער נאֶָענט .מיר איז אויסגעקומען ,אַז איך קוק
אַריין אין דעם רעדערװואַרג פון אַ טורעם זייגער .א.ון עס
האָט געמאַכט אַ גרויסן רושם .דאָס ריזיקע פּובליקום האָט ממש
געשטורעמט מיט באַגײסטערונג .נאָך דעם אויפטריט און סאָמ-
בערג איז געוועזן אַזױ אויסגעשעפּט נאָך די צען מינוט שפּילן,
אַז אָט און

ער

ענדיקט

זיך.

אים אַזױ וי ער װאָלט ערשט

אַלץ

איז

אַזױ נאַס געוועזן אױף

אַרוסגעצויגן

געװואָרן פון װואַסער,

2006

כלעלסיקאַן

פון

און אַזױ פאַרחלשט וי אַ טרענקנדיקער איז ער געוועז .אָט!ַזױ ערנסט ,אַזױ טוױיט-ערנסט האָט ער גענומען דאָס טעאַטער.
א

 און געשפּילט האָט ער טאַקע ממש נאָך אונטער די סאַמע פליגלפון טױט
דראַמע

אין װאַרשעוער

געטאָ ,און אין אָט דער

האָט ער אויסגעהויכט

זיין נשמה

אויף

גריסער

אַן אמת".

קאָמפּאָזיטאָר הענעך קאָן כאַראַקטעריזירט אים אַזוי:
 ;א .סאַמבערג איז ביים היינטיקן טאָג דער גרעסטער דראַ-מאַטישער עשוישפּילער בי יידן אין פיל נישט אומזיסט רופן
אים די אַקטיאָרן ידער קרולי .אַ געמיש פון קינדערישער נאַ
טיכישער ברוטאַליטעט .אַ שטרענג-געפורעמטער
וויטעט אסוןרוימישער צעזאַר-קאָפּ .ער איז וייט פון לירישער וױיכקייט.
די שטים --
דאָס שטאַרק דראַמאַטישע איז זיין עלעמענט.
אַ טיף

באַריטאַנאַלער

טעמבער

פון

גואַלדיקער

מאָדולאַציע-

פעיקייט .יעדע פיגור ,װאָס ער פאַרקערפערט ,קומט אַרױס
בולט וי פון די אַלט-רױימישע סקולפטורן ער אתנטערשידטזיך פון אַנדערע אַקטיאָרן מיט דעם ,װאָס ער האָט כמעט אין
זיין גאַנצן רעפּערטואַר קיין שלעכטע ראָלע נישט .סאַמבערג
וועט קיינמאָל נישט שפילן אַ ראָלע ,װאָס איז נישט פאַר אים.
דעם גריסן שוישפּילער דערקענט מען דאָס רוב אין די
!
טעאַטער-רעפעטיציעס .אין דעס פרט איז סאַמבערג אַן אוניקום.
פרובירט מען אשַטיק ,אין וועלכן ער שפילט מיט ,וועט איר
אים שױן טרעפן אַ צוױי שעה פאַר דער פּראָבע ,וי ער לויפט
נערװועז אַרום איבערן טעאַטער-הױף .כאַפּט אַ צייטונג :יואָס
שפּילט מען אין טעאַטער?י ,יואָס הערט מען מיט פּראָ .פע-
קאָרד און בכלל מיט דער מאָדערנער לופט-פליעריי?י ,ציט אַלע
מינוט אַרױס דעם זייגער און וואונדערט זיך װאָס קיינער איז
נאָך נישטאָ .ציט

נערוועז

די

קלאַפּעס פון

דער

מאַרינאַרקע,

 .טאָפּט זיך ביי די ברוסט-טאַשן און שפּאַנט ווידער איבערן הויף...נאָך צוויי שעה װאַרטן ,קומען זיך חברה אַקטיאָרן צװאַמען ,און
עס הויבט זיך אָן די פּראָבע .סאַמבערג לעבט אױף .ער רעדט
נישט דפיּראָזע ,נאָר ער מורמלט .אָפּט האָט מען דעם אײן-
 +דרוק ,אַז ער דאַוונט .עס קומט אין באַוועגונג זיין קינסטלערישטט
אינטױציע .ער לויפט צו פלוצלינג צום רעזשיסער:
 -װאַרפט מיר אַרױס אָטאָ די פראַזע ...זי שטערט מי.און אַזוי איז ביי יעדער פּראָבע .ער װאַרפט אַרױס װאָס
אַמאָל מער פּראַזן ,ביז עס בלייבט אַ העלפט פון דער ראָל ,און
עס דערשיינט אַ הערלעך ,אױסקריסטאַליזירטע שפּראַך ,און
דוקא דער פּאָלקס-מענטש האָט אַ גװאַלטיקן זין פאַר פאָרם .אַ
ראָל מאַכט ביי אים אַדורך פאַרשיידענע פאַזן ,און עס איז אַ ממש
אַ פאַרגניגן צו זען וי איף יעדער וױייטערדיקער פּראָבע ווערט
אַלץ די געשטאַלט רייפער און רייפער .ער האָט זיך נישט ליב
 אָפּצוגענאַרן ,ער וייסט גאַנץ גוט ,אַז דעם עולם קאָן מען נישטנאַרן ...זאָגט אייך אָבער סאַמבערג ידי ראָל איז פאַרטיק',
|
קאָנט איר זיכער זיין ,אַז דאָס איז אמת.
אין טאָגיטעגלעכן לעבן דערמאָנט ער אַבסאָלוט נישט אין
קיין אַקטיאָר .,ער אין פּעוט ,פאָלקסטימלעך .ציט זיך אָבער
| אויף דער פאָרהאַנג און ער דערשפּירט דאָס ראַמפּע-ליכט ,דער"
שיינט פאַר אייך מיט אַמאָל דער גרויסער שוישפילער .עס ענ-
דערט זיך שטים און האַלטונג .זיין בלוט קאָכט אױיף אן עמ
הויבט זיך אָן זיין אמתדיק אינערלעך לעבן...
זיין גרויסע קינסטלערישע אינטױציע גיט אים צו די מעג-
|
 לעכקייט .אַרייַנצוטראַכטן זיך אין אַלע עפּאָכן ,און אַלע טיפן ,וואָסער שאַפט ,זיינען קרעאַצעס פון אַן אײיראָפּעישן פאַרנעם .גיט
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יידישן

טעאַ טער

ער אַ מאָליערישע געשטאַלט  ' --דער קאַרגערי אָדער 'ראָ"
בעספּיערי ,ימענדלי אין יקידוש השסי ,ישױילאָקי ,ילץי אין
יביינאַכט אויפן אַלטן מאַרקי אָדער גאָר 'רעויזאָרי פון גאָגאָל
 -זיינען דאָס ערשטקלאַסיקע געשטאַלטן ,מיט וועלכע ער קאָןזיך פאַרמעסטן מיט די בעסטע אײראָפּעישע שוישפילערי.
דער שוישפּילער
טעריזירט אים אַזױ.+

און שרייבער

י .טורקאָווגרודבערג

כאַראַק-

;קיין שוס מלוכה-אינסטאַנץ האָט אים ניט באַקרױנט מיטן
טיטל יפאָלקס אַרטיסטי  --דאָך האָט דער טיטל געפאַסט צו
דער טיט? איז

אים אַ סך מער װי אַן אָפיציעלע באַקרױנונג.

צוגעװואַקסן צו אייזיק סאַמבערגן סיהאָט האַרמאָניזירט  --סי
זיין אויסערלעכקייט ,סיי זיין אויספיך ,סיי דער כאַראַקטער פון
זיין טעאַטראַלער קונסט  --מיט אָט דעם טיטל.
געווען אַפּילו צייטן ,ווען אַרנאָלד  --דער אומעטיקער און

אַלץ-וייסנדיקער רעקלאַמע-שעף פון יידישע טעאַטערס  --האָט
סאַמבערגן געקרוינט מיטן מער אַריסטאָקראַטישן טיטל יקיי-
סערי .סאַמבערג האָט זיך אַזױ איבערגענומען מיט דער קרוי"
נונג ,אַז ער האָט זיך ניט איין מאָל פאַרגעסן און אַפּילו אַמאָל
אויסגערופן אין אַרטיסט-פאַריין צו זיין אַלטן חבר ,מיכאל
קליין :ידרך ארץ ,איך בין קייסער פון די יידישע אַרטיסטן.
.ער האָט סוף כל סוף יאַבדיקירט' ,כאָטש אין האַרצן ,האָט
ער מךדהסתם ביז די לעצטע טעג פון זיין לעבן ניט אויפגעהערט
צו פּעסטן דעם חלום פון אַ טראָן .טאַקע אַ יפאָלקס-טראָן,
אַ פאָלקסטימלעכער קייסער ,אָבער פּאָרט אַ קייסער .עפּעס האָט
די

מלכותדיקייט

גערייצט

זין

פרימיטיוע,

אָבער

רייכע

א

צעשפּילטע פאַנטאַזיע .סיאיז דאָך געווען אַ שטיק טעאַטראַליש
קייט אין דעם ,און טעאַטער איז ער געווען דורך און דורך ,אין
יעדן קעמערל פון זיין נשמה.
!..אָבער דאָס האָט אױף אַ האָר ניט געמינערט פון זי
פאָלקסטימלעכקייט ,ניט די כלומרשטע פּאָלקסטימלעכקייט פו
די געשמאַקלאָזע אַנאָנסן-אױסגעשרײען ,וועלכע עס האָבן ניט
געקאַרגט די עם-האַרצישע רעקלאַמע-שעפן פון יידישן טעאַטער.
 ...האָט מען טאַקע סאַמבערגן ,אין די דרייסיקער יאָן ,רע"
קלאַמירט אין אַ װואַרשעווער טעאַטער :ידער פאָלקס-אַרטיסטי,
אין יפאָלקס-טעאַטערי ,װועט שפּילן דעס יפּאָלקס-מענטש'י צו
יפאָלקספּרײיזןי .ניין ,ניט וועגן דער פאָלקסטימלעכקייט האַנדלט
זיך ,נייערט וװעגן דער אמתער שפּרודלדיקער ,אָנוואַרעמדי
קער .דער ,װאָס איז בכח צו ריידן מיט דער שפּראַך פון פאָלק,
 -שפינען

דעם

נינון

פון פאָלק,

ווירקן

מיט

דער

געשטאַלטונג-

פורעמונג און געפיל-אָנלאָדונג אויף דער עמאַציע פון פּאָלקס-
מענטש .אָט מיט דער פאָלקסטימלעכקייט איז געווען אָנגעזאָפּט
אייזיק סאַמבערג.
יאָרןך-לאַנג איז סאַמבערג געווען פּאָרזיצער פון יידישן אַר-
טיסטן-פאַדיין אין פּוילן .אין דער געזעלשאַפטלעכער אַרבעט איז
ער געווען פאַרליבט .בכלל געווען אַ מענטש ,װאָס האָט ליב
געהאַט געזעלשאַפט .אין דער פּאַריינס-טעטיקייט האָט ער זיך
אויסגעצייכנט מיט זיין שכל-הישר ,מיט דעם אמתן יקאָמאָנ-
סענסי ,מיט זאַכלעכע פאָרמולירונגען און באַמערקונגען .אָבער
ווען עס איז געקומען צום עפנטלעכן ריידן ,האָט ער זיך פאַר-
לאָרן ,יסיאיז ניט מיין פאַךי.
אין  ,5291נאָך זיין צוריקקומען פון רומעניע ,האָב איך
געהאַט מיט סאַמבערגן אַן אינטערויו פאַר די ליטעראַרישע
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צדושים

נר

בא

יע

בלעטער .אייניקע שעה בין איך געזעסן מיט אים ביי אַ טיש?
אויף טלאָמאַצקע  31אן  --געשלעפּט תשובות .געשלעפט --
און זייער וייניק אַרױסגעשלעפט .כאָטש סאַמבערג האָט זייער
אַ סך דערציילט ,אינטערעסאַנט דערצילט ---אָבער ניט דאָס,
װאָס די רעדאַקציע האָט פאַרלאַנגט פון מיר .פּיקאַנטע עפּיזאָזן
פון רומעניע ,כאַראַקטעריסטישע געשעעניען ,אַ שפּאָר ביסל
וועגן זיינע אַקטיאָרישע דערפאָלן ,אָבער וװועגן עצם :יידיעשש
קולטור-לעבן אין רומעניע; אַ שטיקל אָפּשאַצן פון די יויל-
נערסי קינסטלערישע דערגרייכונגעף אַפילו וועגן זיינע אייגענע
קינסטלערישע פּלענער  --שווער געווען אַרויסצוקריגן פון אים
עפעס .לסוף ,ווען כיבין שױן גאָר צוגעשטאַנע ,האָט ער מיר
| געגעבן אַ פעסטן קלאַפּ אין פּלייצע :יטראַכט עפעס צו יונגער
גרערופן די מערהייט פון דער דעמאָלטיקער
קאפ אַזוי האָט ע
ויימישער יוגנט) .װועסט עס בעסער מאַכן פון מיר .איך בין
ואך ניט קיין שרײיבער .כיביץן אַן אַקטיאָר .איך קען אָפּשפּילן,
און דו  --באַשרײב עסי".
י .טורקאָוו-גרודבערג

שילדערט

אים אַװױי אַלס שוישפּילער:

;ביי אַ צװאַנציק יאָר איז מיר אויסגעקומען צונויפצוטרעפן
ויך מיט סאַמבערגן ,צו באַוואונדערן אים פון דער בינע ,צואַ-
מענצואַרבעטן פּראָפּעסיאָנעל ,געזעלטשאַפטלעך.
װיײל יצחק-איזיק סאַמבאָרעק ,אַ קינד פון פאָלקסטימלעכן
יידישן װאַרשע ,וואו פלייש-אַרבעטער ,לעדער-אַרבעטעך ,עזניי-
דער-געזעלן האָבן געשאַפן דעם דאַנקבאַרסטן קאָנסומענט און
אויך דעם אויפריכטיקסטן פּראָדוצענט פון טעאַטער ,איז געווען א
קרוב פון דירעקטאָר אַברהם-יצחק קאַמינסקי ,דורך אים יאַרײן-
געלאָזטי געוואָרן אין טעאַטער ,באַקומען דעם נאָמען סאַמבערג
(קאַמינסקי האָט געהאַט אַ שװואַכקײט צו שאַפן אַקטיאָרישע
פּסעװודאַנימען) ,האָט ער זיך געפילט אַ מיטגליד פון דער קאַ-
מינסקי-מעפּחה.
אַז אין אוניווערזיטעטן און דראַמאַטישע שולן האָט ער זיך
ניט געלערנט .דאַרף מען דאָך ניט דערמאָנען זיין שול איז
געווען דער טעאַטער גופא.

באַזונדערס  --נאָך דער חתתונה מיט

דער עוין דעמאָלט פּאָפּולערער שישפּילערין העלענע גאָטליב,
וועלכע האָט געהערט צו די זעלטענע יידישע עוישפילערינס
מיט אַ געענדיקטער (אָדער כמעט געענדיקטער) מיטלשול ,אָנהײב
יאָרהונדערט .מיט איר האָט ער אומגעװואַנדערט איבער פאַר-
שיידענע טרופעס אין רוסלאַנד :ספּיוואקאווסקי ,קלאַראַ יאָנג און
אַ סד אַנדערע אָנערקענטע אָדער אַלין געקרוינטע שטערנס .דאָס
שיינדל איז געווען העלענע גאָטליב .סאַמבערג איז געווען איר
|
מאַן.
כיהאָב אים געזען ווען איך בין נאָך כמעט אַ קינד געווען,
נאָך זיין צוריקקומען פון רוסלאַנד ,אין די יאָרן פון בירגער-
קריג .ער איזן דעמאָלט אין ואַרשעווער יצענטראַלי-טעאַטער
אַרױסגעטראָטן וי איינער פן די קאָמיקערס (און ניט דער
ערשטער .חלילה) אין דער אָפּערעטע.. .ד.ערנאָך  --נאָכן
צעפאַלן פון דער אָפּערעטע אין יצענטראַלי'  --אין דער חברים-
טרופּע ,װאָס איז אָנגעפירט געװואָרן פון איס און ש .לאַנדאַו ---
האָט זיך סאַמבערג אָנגעהויבן אַרױסצורוקן אויבן אָן אַלס איינער
פון די קרעפטיקסטע יידישע כאַראַקטער-אַקטיאָרן; וייטער --
ווען צום יצענטראַלי איז צוגעקומען אסתר-רחל מיט אידאַ קאַ-
מינסקאַ און זיגמונט טורקאָוו  --די בלי-תקופה אין יצענטראַלי.
סאַמבערגס ערשטע גרויסע קרעאַציע  --לייזער אין פאַר און-
דזער גלויבן ,און אין משך פון געצילטע צוױי.יאָר  --אַזאַ

חי

חיך וי

פאַרשײדנפאַרביקע גאַלעריע פון געשטאַלטן ,וי מאָטקע גנב און
דֶער גאָראָדניטשי אין גאָגאָלס רעװיזאָר ,פּאָטאָש אין דער קאָי
מעדיע פּאָטאַש און פּערלמוטער און האַרפּאַגאָן אין מאָליערס

קאַרגער ,באַראָן פאָן פליסענהיים אין ד"ר שטיגליץ (אַ מייס-
טערגעשטאַלט אין אַ ביליקער ווינער קאָמעדיע ,דוקא אַ סאָלאָן-
ראָל  --און װי דין ,וי איינגעהאַלטן אָפּגעשפילט פון דאָזיקן
ברויזנדיקן בלוטאַקטיאָר!) און איינע פון סאָמבערגס גרעסטע
קרעאַציעס  --שימעלע סאָראָקער אין שלום-עליכמס דאָס גרויסע
געווינס ,אן נאָך און נאָך  --צענדליקער געשטאַלטן ,װאָס זיי-
נען פון אים געשאַפן געװואָרן אין די געציילטע יאָרן פון יצענט-
ראַלי-טעאַטער ,און פון  -- 3291יווילנער טרופּעי אין לעמבערג,
אויפן וועג קיין רומעניע .סאַמבערג אין אַ נייער סביבה ,מיט
אַ נייעם דיאָלעקט ,אַ יווילנערי משולח אין דיבוק (אין יצענט:
ראַלי האָט ער געשפילט דעם צדיק) .ער ,דער הונדערט-פראָ-
צענטיקער ואַרשעווער ,ווערט איבערנאַכט אַ ליטװאַק  --אין
אַ צאָל פון זיינע אַלטע און נייע ראָלן ,און אויך דאָס קומט ער

בי
 ...אש האַט ניט וריניק צוגעהאָלפן צו סאַמבערגס אויפשטייג
מיט זיינע געשטאַלטן ,װאָס האָבן דעס פּאָלקס-קינסטלער געגעבן
די מעגלעכקייט באַליבט צו ווערן בייס פאָלק .וױיל די וויב-
טיקסטע ראָל אין סאַמבערגס קינסטלערישן אױיפשטיג האָבן
געשפּילט די שלום אַש-געשטאַלטן :לייזער דער פערד-סוחר (פאַר

אונדזער גלויבן .,מאָטקע גנב ,יאַנקל שאַפּשאָויטש

(גאָט פון /

נקמה) ,מענדל אַרענדאַר (קידוש השם) .כמעט יעדע פו אָט די
געשטאַלטן איז געווען אַן עטאַפּ אין סאַמבערגס קינסטלערישן
באַרג-אַרױף .שוין דאָס אַליײין איז געווען גענוג סאַמבערג זאָל
אַדאַרירן אַשן נאָך מער  --װען אַשׁ האָט ניט געקאַרגט קיין
ווערטער פון אָנערקענונג פאַר סאַמבערג .און געווען איז עס
אַן אויפריכטיקע אָנערקענונג פון אַ קינסטלער נאַטור פאַר אַן
אַנדערער קינסטלער-נאַטור .געווען אויך אַ סך ענלעכקייט בי
ביידן אין דער ליבע צו צעלעבראַציע ,צו פייערלעכקייט ,ובכן
 -אויך צו מלוכותדיקייט.. .ס.אַמבערג איז געוען אַ מאָ-נומענטאַלער ראָבעספיער (אין ג .ביכנערס ידאַנטאָנס טױיטי)
אַ דיקטאַטאָר

ווי פון שטיין אויסגעהאַמערט.

אַ יפאָלקס-קייסערי.

די ראָל איז געווען אויסערלעך אױסגעגאָסן אויף אים און פני-
מותדיק אַרײנגעװואַקסן אין אים .אָבער  --גלייך נאָך דער פוע-
מיערע האָב איך באַמערקט װי ער איז זיך טועה מיט אַ פּראָזע.
ער האָט געדונערט מיט זיין לייבנשטיס (אויף וויפל איך געדענק
די ווערטער) :יאיבער די קעפ פון די דעמאָקראַטן וועלן מיר גיין
צו דער הערשאַפּט פון די אַריסטאָקראַטױ .אָנשטאָט פאַרקערט,
פּאַרשטייט זיך .איך האָב אים אויפמערקזאַס געמאַכט אויף דעם,
האָט ער לכתחילה ניט געװואָלט גלייבן .דערנאָך  --האַרציק גע-
דאַנקט און פאַרזיכערט :ייונגער קאָפּ ,עס װעט זיך שוין מער
ניט איבערחזרי .אין צוױי טעג אָרום האָט עס זיך יאָ איבער-
געחזרט .פרוידיסטן װועלן דאָ זיכער געפינען די סיבות .פאָר
מיר איז עס געווען אַ באַשטעטיקונג פון מיין אָפּשאַצונג :מיר
האָבן געהאַט פאַר זיך אַ סצענישע סטיכיע פון אומגעהייערער
קראַפט  --אין די שטימבענדער ,אין אַרױסגערוקטן אונטערעטן
געביס ,אין פייערדיקן טעמפּעראַמענט ,אַ וואולקאַן אָדער --

זאַפטיקסטע רויערד פון קינסטלערישער פעיקייט ..ניט קולטי-
ווירט ,נייערט געפרוכפערט מיט געבענטשטע פירות פון זיך
אַליין ,פון די אייגענע פאָטענצן ,פון די אייגענע
פאַנטאַזיע-אוצרות.

געפילן  --און
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ש .צ .פון נ .קאנטאראָוויטש
;לעקסיקאַן פון יידישן טעאַטער" ,װאַרשע ,4391 ,צװייטער באַנד ,זז,14478341 .

 ...דאָס שפילן יאָרן-לאַנג אין דער יוױלנער טרופעי .ער,
דער געקרוינטער יסטאָרי ,האָט זייער לייכט רעזיגנירט פון זיין
קרוין ,דערפילנדיק נאָר די מעגלעכקייט פון אַ שעפערישן אויפ-
שטייג ,פון נייע ,אינטערעסאַנטע ראָלן .ביי די יווילנערי האָט
ער די מעגלעכקייט געהאַט ,בלויז צו דערמאָנען :מענדל אַרענדאַר
אין אַשס קדוש השם :דער לץ אין פרצס בינאַכט אויפן אַלטן
מאַרק; שיילאָק אין דער שעקספיר-אויפפירונג .צורעכענען די
געשטאַלטן צו די פריער-דערמאָנטע ראָלעס זיינע און צו נאָך
ניט-דערמאָנטע,

װי

דער

טויבער

בערגעלסאָנס.

דער

חסיד

,ידיש טעאַטער" ,ביאַליסטאָק ,באַנד צװײ ,1291 ,ז,76 .
נח פּרילוצקי  ---י

װאַרשע,

ג .ק{ .קאַנטאַראָװיטש}  --טעאַטער און קונסט, ,באַפרײאונג'",
|
 6דעצ.2291 .
{ - }-אַ געשפּרעך מיטן אַרטיסט א .סאַמבערג, ,ליטבל'ט' ,װאַרשע ,ג'
5

לאָנדאָן 4 ,אָקט.6291 .
זרובבל , --קדוש השם .בי די װילנער, ,אַרבעטער צייטונג ,,װאַרשע,
|
 1מאַי .8291
נהמן מײזיל , --דער סוחר פון װענעדיק /ביי דער ,װילנער טרופּע,,

זינגערס יאָשע קאַלב (אַ פאָרשטעלונג וואו ער האָט איך דוב-
לירט דעם ניעשאווער צדיק) .טאַקע ביי דער פאָרשטעלונג האָב
איך אַ לאַנגע צייט געאַרבעט מיט סאַמבערג .אַרומגעפּאָרן
איבער גאַנץ פּוילן ( ,)7391-6391געווען אין ווין צזאַמען .סיהאָט
זיך דערשטוינט זיין ראַפינירטקײיט ,װאָס איז געווען אַ פועל-
יוצא פון זיין וואונדערלעכער אינטויציע .גלייכצייטיק-פרימי-
טיווקייט ,װאָס האָט אים אָפט מאָל געמאַכט פאַר אַ פאַרחלומט
גרױס קינד ,װאָס האָט זיך אַליײן ליב צו שפילן און פאַרשפילן
אַנדערע .און איבער אַלץ  --די קוואַלנדיקע שטראָמען פון טאַ-
לענט ,פאַנטאָזיע ,קינסטלערישע דערהייבתגען ער איז געווען
צוזאַמענגעשטעלט פון מאָדנע סתירות :אַ גלענצנדיקער אָרגאַ-
ניזאַטאָר אין פאַריין-אַרבעט ,איז ער געווען צייטנוױיז אומבאַ-

ל,יטבל'ט ,װאַרשע ,ג' .9291 ,01
דר .ל .זשיטניצקי  --י ,סאַמבערג אַלס ,מאָטקע

 1מאַי .9291
דר .ל .זשיטניצקי  --י .סאַמבערג  --דער ,מענטש,
 7מאַי ,9291
יוסף ראַבינאָװיטש  --סאַמבערגס ,קאַרגער" ,דארט 42 ,מאַי .9291
יעקב באָטאָשאַנסקי  ---צװישן פאָרהאַנג און לייװונט ,דארט 42 ,מאַי ,9291
ט .ביילין  --א .סאַמבערג  --רבי דן אין ש .אַנסקיס ,טאָג און נאַכט",
דארט 82 ,מאַי .9291
ט .ביילין , --דאָס גרויסע געװינס פון שלום-עליכם אין טעאַטער ,אָלימ-
,י פרעסע ,ב'א 4 ,יוני .9291
פּיאַ ,/ד
דר .ל .זשיטניצקי  ---װעגן שעקספירס ,ש,ײלאָק  ,/דארט 11 ,יוני .9291

האָלפן ביים אָרגאַניזירן אַ ספּעקטאַקל ,אָפּגעזען דערפו ,אַז ער

זשיסאָרן,

וועלכע

פאַר זיגמונט

האָבן

טורקאָוו,

אים
אָבער

געהאָלפן

אויסצובויען

באַזונדערם,

פאַר

דר .ל .זשיטניצקי  --א .סאַמבערג  --קונסט און ליטעראַטור, ,די פּרעסץ",

סאַמבערג האָט געהערט צו דער קאַטעגאָריע גרויסע בינע-
קינסטלערס .אָבער צו די קינסטלערס ,װאָס האָבן אָפּט געקאָנט
ניט יאַריינטרעפױ מיט אַ ראָלע .באַזונדערם ,ווען ער האָט ניט
געהאַט קיין רעזשיסער ,װאָס זאָל אים וייזן דעם וועג צו דער
געשטאַלט ,אָנרעגן ,אַרײנװאַרפן אַ קינסטלערישן פונק אין דעם
ברענשטאָף פון זיין טאַלענט .גלייכצייטיק האָט ער געהערט צו
די קינסטלערס ,װאָס קאָנען ניט אַדורך אומבאַמערקט ,מחן זיך
איינקריצן אין זכרון ,אַריינדרינגען אין דער עמאָציאָנעלער וועלט.
אַזױ אויף דער בינע ,אַזױ אין פילם (געעסשילט אין אַ צאָל פילמען:
יאַנקל צימבאַליסט אין פּאַן טאַדעאוש ,לויט מיצקעוויטעןן ,מעוולח
אין דיבוק ,לויט אַנסקין ,איאַ) .ער איז געווען אפשר דער פאַר-

בליפנדיקסטער יידישער אַרטיסט אין פרט פון אומדערװאַרטע
אויפטרייסלונגען ,װי גאונישע אויפבליצן ,און געווען אַ ניט-
גלייכער,

אַ שאַרעכעװואַטער,

האַרבער,

פול מיט

סורפּריזן,

אַזױ

װי די ואַרשעװער יידישע פאָלקס אָרעמקייט ,פון וועלכער ער
איז אַרױסגעוואַקסן ,און מיט וועלכער ער איז געווען אַזױ פּאַר-
בונדן ביזן טראַגישן סוף פון זיין לעבן".
2081

ב'א 91 ,יוני ,9291

אויפטריט

געשטאַלטן

ניט-ששױישפּילערס  --דוך הערמאַן ,ווייכערט .ער פלעגט בליץ-
שנעל איפכאַפּן און פאַרדייען זייערע באַמערקונגען און אין-
ספּיראַציעס .אָפט מאָל ניט צעקייענדיק זיי אינטעלעקטועל .סיאיז
דאָך פּאָפּולער געװאָרן זיין ענטפער ,ווען דער רעזשיסאָר האָט
אים אויפמערקזאַם געמאַכט ער זאָל אָפּהיטן דעם פערז ,דעם
איך וועל
יאמב אין שײלאָק :ילאָזט מיך אָפּ מיטן יאַמבוס.
און ער האָט
אַרױף אױף דער בינע ,װועל איך דערלאַנגעױ.
ידערלאַנגטי .מיטן גאַנצן האַרצן ,מיטן גאַנצן פייער פון זיין נעומה,
מיט דער גאַנצער עשירות פו זיינע .עויעשפּילערישע מיטלען

גנב , ,די פּרעסע , ,בא

האַרפּאַנאָן ,דארט,

האָט ניט פאַרמאָגט קיין רעזשיסערישע פאַנטאַזיע (ביי אַזאַ
ברייטצוױיגיק אַנטוויקלטער שוישפּילערישער פאַנטאַזיע) .אפעזר
דערפאַר האָט ער געפילט אַ גרויסע דאַנקבאַרקײט פאַר רע-
די

.5291

( -- }-יידישע אַקטיאָרן װעגן זיך ,דאָרט ,ג' .5291 ,36
קריטיקוס  ---מאָליער'ס ,קאַרגער ,אין פּאַװיליאָן טהעאַטער, ,די צייט",

אן.

רעזשיסאָרן

|

/

שמואל ראָזשאַנסקי  --סאַמבערגס
דא"צ" ,ב'א 7 ,אָקט,9291 .
שמואל ראַזשאַנסקי , --אונטערװעלט .אויפגעפירט
,ד .א .צ ".ב'א 31 ,,אָקטאָבער .9291

אַרגענטינט,

אין ,טעאַטער
|
פון א.

סאַמבערג,

נחמן מייזיל  --דוד בערגעלסאַנס ,דער טויבער ,אינם ,װניט", ,ליטבל'ט",

װאַרשע.0291 ,81 /1 ,
הענעך קאָן  --א .סאַמבערג ,דארט ,ג' ,2391 ,11
ב .י .גאָלדשטײן  --יצחק סאַמבערג,

אַ גאַסט פון פּוילן ,פא'ש',

ג .1יא

 9דעצ,2391 .
מאז'ש  ,נ .י 01 ,יאַנ,3391 .
דר .א .מוקדוני  --אַ גאַסט פון אײראָפּא, ,
יאט פּיע (יהושע פּערלע}  --יודיש טעאַטער, ,מאָמענט" ,װאַרשע 11 ,מאַי

,,4
{ -- }-מיט מ .שװאַרצס קונסט-טעאַטער
נ' ,6391 ,43
מאָרריס מייער , --אידיש טעאַטער ,/אין לאָנדאָן  ,/לאָנדאָן ,2491 ,ז,013 .
בנציון פּאלעפּאַדע , ---זכרוגות " ,בוענאָס איירעס ,6491 ,זו,053 ,293 .
מלך ,ראַװיטש , ---מיין לעקסיקאָן " ,מאָנטרעאַל ,7491 ,זז.1427932 .
בועז יאנג , --מײין לעבן אין טעאַטער ,,ניו יאָרק ,0591 ,זו,672 .
|
,412 ,9
זיגמונט טורקאָװו , --פראַגמענטן פון מיין לעבן ,,בוענאָס איירעס,1591 ,
אין װין, ,ליטבל'ט,

װאַרשע,

זז,91-81 .
יעקב װייסליץ  --צום אײביקן אָנדענק, ,אויפבוי ,מעלבורן ,אַפּריל .6491
יאָנאַס טורקאָװ , --פאַרלאַשענע שטערן ,,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד
איינס ,זו,82721 .
מיכאל װייכערט , --זכרונות (װאַרשע ,תל אביב ,1691 ,צװייטער באַנד,
זז38 ,371 ,351 ,541 ,631 ,431 ,031 ,721 ,321 ,111 ,09'48 .ן,481 .
|
,222 ,002 ,291 ,0
זיגמונט טורקאָװ , --די איבערגעריסענע תקופה  ,בוענאָס איירעס,1691 ,

זז,361 ,161 ,651 ,551 ,931 ,25 ,15 ,84 ,74 ,24 ,04 ,03 8232 ,31 .
|
,323/ ,223
י .טורקאַוו-גרודבערג  ---אַקטיאָרן-קרבנות אין די חורבן-אָרן, ,די גאָלדענץ
קייט" ,תל אביב ,ג'  ,2691 ,64זו,86726 .
יצחק טורקאָװיגרודבערג

, --אויף

מיין װעג ,,בוענאָס

איירעס,

,4691

ז

.7801
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דדושים-
אַבאָזשאַנעק .יעקב
(געב -- 1981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן

1981

אין לאָדזש ,פּױלן .געלערנט

אין חדר.

פרי גע

װאָרן אַ בעל-מלאכה .ביז דער ערשטער ועלט-מלחמה געאַרבעט
אין אַ מאַנופאַקטור-געשעפט .אָנגעהויבן מיט שרייבן ויצן און
פאַטירישע באַמערקונגען אין  2191אין נייער לאָדזער מאָרגענ-
בלאַט" -- 8191 .גענומען דרוקן הומאָריסטישע לידלעך אין דער.
הומאָריסטישער אָפּטײלונג פון 'לאָדזער טאַגעבלאַט" ,דערנאָך אויך
מאָנאָלאָגן און בילדלעך אויף לאָקאַלע טעמעס .נאָכן פאַרמאַכן ()1391
פון ,לאָדזער טאָגעבלאַט" ,האָט א ,.ביז דער צוייטער ועלט-

מלחמה ,מיטגעאַרבעט אין ,דאָס נייע פאָלקסבלאַט".
א .האָט געשריבן הומאָריסטישע מאָנאָלאָגן פאַר די יידישע
קליינקונסט-טעאַטערס .אָנגעהױבן מיט הומאָריסטיש-סאַטירישע
מאָנאָלאָגן ,ספּעציעל פאַרן אַקטיאָר הערשל יעדװאַב ,איז ער שפּע-
טער איבערגעגאַנגען צו שרייבן מאָנאָלאָגן און קורצע סצענקעס פאַר
;אַזאַזעל", ,אַראַראַט? און ,יידישע באַנדע".
דעם  52יאַנואַר  8291איז אין לאָדזשער ,פילהאַרמאָניע" זאַל

געפייערט געװאָרן זיין -02יאָריקער שריפטשטעלערישער

יוֹבל

לכבוד וועלכן אסיז דערשינען אַ ספּעציעלער נומער ,נייער פאָלקס-
בלאַט" מיט אַרטיקלען וועגן אים פון י .אוגער ,משה בראָדערזאָן,
יוסף אָקרוטני .ל .בערמאַן און ישראל ראָזענבערג .עס איז אוי-
,אַדיר און וויין נישט".
אַרױס זיינס אבַוך נ

אין די ערשטע טעג סעפּטעמבער  9291איז ער ,צוזאַמען מיטן
רעדאַקטאָר י .אוגער און אַנדערע לאָדזשער יידישע שרייבער ,אַרעס-
טירט געװאָרן דורך דער געסטאַפּאָ און איינגעזעצט געװאָרן אין
קאָנצענטראַציע-לאַגער

דעם

פוּן ראַדאָגאָשטש,

הינטער

לאָדזש,

פון וואו עס האָט זיך אים אין אָנהײב  0491איינגעגעבן צו אַנטלױפן

קיין װאַרשע .אין אָנהייב  2491איז ער אומגעקומען אין דער װאַר-
שעווער געטאָ.
י .אַקרוסני

כאַראַקטעריזירט

אים אַזױ:

;פאַרן ברייטן עולם קאָנסומענטן פון דער יידישער ליטע-
ראַטור קלינגט פרעמד דער נאָמען פון יעקב אָבעזשאַנעק .דער
דאָזיקער נאָמען איז אָבער שטאַרק פּאָפּולער אין לאָדזש און
דער סביבה צווישן די ברייטע שיכטן פון יידישן צייטונגס-לייע-
נער אין פוילישן מאַנטשעסטער .דאָ איז אָבעזשאַנעק צומאָל
באַליבט.
עס װאָלט געווֹען פאַלש צו באַצייכענען י .אָבעזשאַנעקס הו
מאָר אַלס סאַטירע ,הגם זיין שרייבן פאַרמאָגט טיילמאָל אַקצענטן
פון שפּאָט .כדי צו זיין ערלעך אין דער אָפּשאַצונג פון דעם
אָדשרײבער פו ;אונטערן שטריך" ,דאַרף געזאָגט געװאָרן אַז
זיין הומאָר איז אַ הומאָר לשם הומאָר .ער באַגלײט דאָס אַרױס
מיטן נאָכקרומען די זניאךָכשלעפּנדיקע שמענדריקלעך ,די
נישט-דערפאָרענע געזעלשאַפטלעכע קאַריעריסטן ,די אומגעראַָ-
טענע באַשעפענישן מכל המינים וכוי .זיין הייטערקייט איז
באַגרונטפעסטיקט אויפן אומשטאַנד ,װאָס אונדזער לעבן איז
כולו חושך ,סאַמע טריקעניש און טראַגיש ביז אָנמעכטיקן גע-
לעכטער .זיינע פעיקייטן אַרויסצורופן אשַמייכל אױיף אונדזער
פנים ,אַפילו אַ הילכיקן געלעכטער האָבן אַבעזשאַנעקן  -כמעט
|
קיינמאָל נישט פאַרראַטן.

1683

באַנד
אָבעזשאַנעק איז לויטן שרייבערישן פּאָטענץ -- ,פּאָלקסטימ-
לעך -- ,אָבער פּאָלקסטימלעך על פי נוסח ,לאָדזשער מענטש",
הגם דער פאַרפאַסער פון די אומצאָליקע הומאָרעסקעס ,מאָנאָלאָגן,
אַקטועלע פעליעטאַנען ,סקעטשן און דיאַלאָגן ,וועלכע ווערן
במעך פון לאַנגע יאָרן געלײענט און געהערט דורך צענדלי-
קער טױזנטער יידן אין דער פרעסע ,פון דער בינע און פּאַטע-
פאָךפליטן ,האָט ער ,צוליב זיין ספעציפישן סטיל און פאָרם,
זיך נישט באַויזן אַרױסצורײסן אויפן שליאַך פון דער אַלגע-
מיינער יידישער לײענערשאַפט".
ר .שושנה גיט איבער אין איר בוך ,אין פייער און פלאַמען"

(דעם  32סעפטעמבער  )9391דאָ קומט אַריין צו אונדז דער
זון פון שרייבער אָבעזשאַנעק ,אַ פליט פון לאָדזש .ער איז
געריק .איך גיב אים עפעס צו עס וידער אַ שטאַרקער
דאָס טעפּל פאַלט אים אַרױס פון מױל .ער פאַלט אַלײן
אום .ער הייבט אָן ווילד צו לויפן ,און איידער מיר קוקן
אָרום  --איז ער נישטאָ .ער איז אַנטלאָפןײ.
װאָס זיין גורל איז געװאָרן איז אומבאַקאַנט,
,לעקסיקאָן -פון דער נייער יידישער

ליטעראַטור',

הו"
זעץ.
אױיך
זיך

ניו יאָרק.6591 ,

ר .שושנה קאַהאַן  --א,ין פייער און פלאַמען ,בוענאָס איירעס,84 .{ ,9491 ,

צעלמייסטער,

דוד

(געב -- 5191 .קרבן פון די נאַציסן

געבוירן  5191אין װאַרשע ,פּױלן,
וי גרישע ראָטשײן גיט איבער ,האָט צ .מיט אַ ברודער געהאַט
אין װאַרשע אויף עלעקטראָראַלנאַ גאַס אַ געשעפט פון פאַרטיקע
מענער-מלבושים .זיין פרוי איז געװוען די בעסטע שײטלימאַ-
כערין פאַר די פּני פון די פרומע ידישע פרויען און געהאַט
דערפון אַ קליין פאַבריקל אויף ביעלאַנסקאַ גאַס ,וואו זי אין 
אויך געווען די באַזיצערין פון אַ הויז .צ .האָט געפילט אַ גװאַל-
דיקע נייגונג צו טעאַטער און נאָך אין  7191אַראַנזשירט צו
שטעלן אין ,קאָמינסקי"-טעאַטער אויף יידיש מיט זינאַגאָלך:
שטיין און הערמאַן סיעראָצקי די אײראָפּעישע אָפּערעטט  די
דאָלאַר-פּרינצעסין" .ער האָט אויך געבראַכט דייטשע אַקטיאָרן
בעת דער דייטשער אָקופּאַציע פון װאַרשע ,און איז געװאָרן אַ
דירעקטאָר פון אַ פּוליש װאַריעטע-טעאַטער מיט דער טענצערין,
די שפּעטער וועלט-באַרימטע פּאָלאַ נעגרי און דעם יידישן שי"
שפּילער ש .לאַנדאַו (א"נ סטאַלסקי) .דערנאָך איז צ .אַריבער אין
,צענטראַל"-טעאַטער ,וועלכעס ער האָט אָנגעפירט צוזאַמען מיט

'ברען און ריבאַ .דאָרט זיינען אויפגעפירט געװאָרן אײיראָפּעישע

אָפּערעטן ,צווישן אַנדערע ,די צירקוס-קעניגין" ,און שטרעבנדיק
שטאַרק אַליין צו שפּילן אויף דער בינע ,האָט ער אַמאָל ,צו זיין
ערן-אָוונט ,געשפּילט אין דער אָפּערעטע די ראָל פון דעם ,צירק-
דירעקטאָר" ,פאַר דעם צוועק האָט ער זיך ספּעציעל געלאָזט אוים-
נייען אַ קאָסטיום; אַ פראַק אין רויטן קאָליר ,אָנגעטאָן שטיול,
געהאַלטן אין האַנט אַ בייטש ,זיך גרימירט מיט אַרױפגעדרײטע

װאָנסעס ,אָבער מיטן שפּילן די ראָל איז ער שוידערלעך דורכגע-
פאַלן ,און דאָס האָט אים איינמאָל פאַר אַלע מאָל אויסגעניכטערט
 --מער האָט ער קיינמאָל ניט געשפּילט .די געשעפטן זיינען געווען
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לעלסיסאָן
שלעכטע .צ .האָט פאַרלאָרן אַ סד געלט.

יידישן

פון

געהאַט אַ דיין געשעפטלעכן צוגאַנג .ער איז געווען דורכויס
סוחר און פון -ברייטערן פאַרנעם .ער האָט זיך ניט אָפּגעשראָקן.
פאַר אַ דורכפאַל .אוֹיב אגַעוויסע אונטערנעמונג האָט אים
געבראַכט אַ דעפיציט ,איז ער נישט אַרינגעפאַלן אין קיין

ער איז געבליבן שטאַרק

פֿאַרשולדיקט ,אָבער דאָ האָט ער געטאָן אַ זאַך ,װאָס קיין אַנדערער
יידישער טעאַטער-דירעקטאָר האָט ניט געטאָן :ער האָט פאַרקויפט
זיין הויז און אָפּגעצאָלט אַלע חובות.

אט

צ .טראָגט זיך דערנאָך איבער קיין לאָדזש ,און פּרעזענטירט

יאוש ,נאָר באַלד אויסגעפרתטוט

מאַלי פּיקאָן און יעקב קאליך אין לאָדזש און אין װאַרשע ,און
פירט בכלל אָן מיט צויי דירעקציעס :װאַרשע און לאָדזש .אין

5

גרויסער
די

איז ער דירעקטאָר אין לאָדזש פון דער טרופּע ,וועלכע שפּילט

אין װאַרשעװער ,צענטראַל"-טעאַטער,

טעאַטער

פאַרלאַנגען

תמיד

בעת אין לאָדזש גאַסטראָ-

אינטעליגענט
פון

פאָרגעצױגן

בעסערן

און טיט

מאַסאָוון

סײי צו

רעפּערטואַר,

צי

לירן ביי אים סעם אױיערבאַך און סיידי שעהנגאָלד.

אָפּערעטע

|אין  2291איז צ .דירעקטאָר פון לאָדזשער ,פילהאַרמאָניע"-
טעאַטער ,וואו עס גאַסטראָלירט יעקב רעכטצייט פון אַמעריקע.
אין  2291איז ער דירעקטאָר פון ,פּוילישעס טעאַטער" אין
לאָדזש ,וואי עס גאַסטראָלירן אֵל .גראַנאַך און דערנאָך מיכאל
מיכאַלעסקאַ .צ .איז אויך דער דירעקטאָר אין לאָדזש בעת די

גאַראַנטיע פאַר ערלעכקייט

גרישע

רצָטשיין

גיט

איבער,

אַז אין 04-9391

גאַס ,איז אַ װאָגן מיט צוויי פערד אַרױף אויף אים און אים איבער-

געפאָרן אויף טויט.
זיין פרוי האָט זיך געהאַט געראַטעװעט קיין ישראל ,וואו זי
זיין עלטסטער זון ,אַלעק ,געוועזענער
איז שפּעטער געשטאָרבן.
מאַן פון דער שוישפּילערין פאַניאַ רובינאַ ,איז אומגעבראַכט גע-
װאָרן דורך די נאַציס ,און דער זון הענריק איז געשטאָרבן אין תל-
אביב .געבליבן לעבן איז דער זון מאַקס אין חיפה ,ישראל,
זלמן זילבערצווייג כאַראַקטעריזירט אים אַזוֹ:
,צ .איז געווען אַן אױיסנאַס פון די אַנדערע יידישע טעאַטער-
דירעקטאָרן שוין דערמיט ,װאָס כמעט אַלע אַנדערע זיינען גלייב-
צייטיק געוען אַקטיאָרן ,און האָבן אין דער ערשטער רײי ניט
באַהאַנדלט זייערע אונטערנעמונגען פון געשעפטלעכן שטאַנד-
פונקט ,נאָר פון זייער אַרטיסטישן קוקווינקל ,איף וויפל עס
האָט באַפּרידיקט זייערע אַרטיסטישע אַמביציעס .צ .אָבער האָט
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האַט

עס

דראַמע.

האָט

אויפפירונגען,
זיך

געהאַנדלט

זיין װאָרט

און פינקטלעכקייט

איז

ער

דאָך

סיי

צוט

וועגן

דער

געווען

אַ

און ער האָט אַלין

(געב 11 .מיי  -- 5881אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן  --לויט די נאַצישע דאָקו-
מענטן  11 --מיי  ,5881לוט ריזענס
,לעקסיקאָן'  --תמוז  ,6881לויט ק'.ס

װוי דער שישפּילער זלמן קאָלעשניקאָװו גיט איבער ,האָט צ.
בעת דער צווייטער וועלט-מלחמה ,געאַרבעט אין דער אַדמיניס-
טראַציע פון ,באַוועגלעכן יידישן מלוכה-טעאַטער" ,אָבער ער האָט
זיך געבעטן ביי אים ,אַז מען זאָל אים באַפרײען פון טעאַטער צוליב
דצֶר באַציונג צו אים פון די אַקטיאָרן ,וועלכע האָבן אים כסדר
פאָרגעװאָרפן זיין האַלטונג צו זיי בעת ער איז געווען דירעקטאָר
,קספּלאָאַטאַטאָר" .זיין כונה
און האָבן אים אָפט פאַרשריגן אַלס ע
איז געווען צו פאָרן צו זיין פאַמיליע אין לעמבערג ,אָבער דער
צופאַל האָט געװאָלט ,אַז ער איז גאָר פאַרשלעפּט געװאָרן .קיין
רוסלאַנד ,וואו ער האָט געפונען זיין טויט,
האָט

טעאַטער-באַזוכער,

גרעסערע

דער

אױיף

קאַסע,

קאַצענעלסאָן ,יצחקן-יחיאל}

טרופּע,
צ .האָט אויך צוגעצויגן זיין טאָכטער צום טעאַטער און אין די
דרייסיקער יאָרן געעפנט מיט איר אַ רעװ קאָסמאָפּאָליטאַן" צו
וועלכן ער האָט דערלייגט אַ סך געלט,

געטראָפן אין לעמבערג אויף דער ,בירזע" .ער האָט אים לכתחילה
ניט דערקענט .צ ,.וועלכער איז פריער שטענדיק געווען זייער עלע-
גאַנט אָנגעטאָן ,האָט געטראָגן אַ ,פּעלץ" ,אָן אַ וידרע ,אָן דער
אויבערשטער סחורה ,בלויז די פּאָשטעװקע ,און איז געגאַנגען
אַרומגעבונדן מיט אַ לעדערנעם פּאַסעק ,אַז עס זאָל זיך האַלטן אויף
אים .ער איז אַװעק קיין רוסלאַנד ,וואו ער האָט געװוינט אין אַ
קאָלכאָז ,ערגעץ אין אַ דאָרף .איינמאָל ווען ער איז אַרױס אין

אַן אױג

דער

אויף

אָנגעקװואָלן פון זיך ,װואָס ער איז א טעאַטער-דירעקטאָרײ.
מ .ע .פון גרישע ראַָטשײן ,העניעק ליטמאַן ,גתן װאָלפאָװיטש און זלמן
! קאָלעשניקאָו.
ש .ע .פון זלמן זילבערצװייג,

גאַסטשפּילן פון מאָריס שװאַרץ מיט דער (אין פּױלן-פאָרמירטער)

ער אים

אָדער

וועגן

אַ צוױיטע.

הגם

ניט קין צו

חודש תמז

שוועסטער צפּורה  --ראש

 7אין קאַרעליץ ,ביי נאָװאָרעדאָק ,מינ"
סקער געגנט ,װײיסרוסלאַנד ,אין אַ מש"
פּחה ,װאָס שטאַמט פון דורות רבנים ביזן
תוספות יום טוב ,פאָטער .יעקב-בנימין

קאַצענעלסאָן (געב5981 .

אין קאפּוליע,

געשטאָרבן  3291אין לאָדזש)
רעישער און טיילווייז יידישער שרייבער ((ב,ן-ימיני"),
אָפּגעגעבן זיך מיט ילערעריי.
.

לוט

ק',ס שוועסטער

צפּורה.,

איז

ער,

צוליבן

אַ העב-
שפּעטער
אַראָפּפאַלן

אין עלטער פון אַנדערהאַלבן יאָר ,פון אַ טיש ,געװען אַ
שטאַמלער .פון װאָס ער האָט זיך שפּעטער אַליײן אויסגעהיילט.
צוליב זיין פאָטערס אויפהאַלט אין דער פרעמד ,איז ק .דערצויגן
געװאָרן דורך דער מוטער .ק .האָט געלערנט ביי אַ רבין ,װאָס
האָט אים .אויפן פאָטערס פאַרלאַנג ,באַזונדערס נענטער באַקענט
מיטן תנ"ך.
אין עלטער פון  8יאָר ,װאַנדערט ק .אויס מיט דער גאַנצער
פאַמיליע קיין זגערזש (נעבן לאָדזש) ,וואו דער פאָטער עפנט אַ
חדר מתוקן .דורכפאָרנדיק װאַרשע ,האָט ק .דאָרט באַזוכט די
אָפּערע און דאָס פּוױלישע טעאַטער ,און װי זיין שוועסטער באַ-
מערקט האָט:
יספּעציעל יצחקלען איבערראַשט דער גריסער אָפּערעט-
טעאַטער אין וואַרשע .עטלעכע יאָר נאָכאַנאַנד פלעגט ער מיט
זיין קינדערישן לשון ווייזן דעם גרױסן רושם ,ואָס דער דאָי
יויקער באַזוך האָט אויסגעקריצט אין זיין עמפינדלעכער נששמה.
 .דימאַמע פלעגט אונדז תמיד דערציילן מיט װאָס פאַר אַן
ערנסטקייט דער קליינער יצחק האָט זיך צוגעקוקט איף דער
סצענע וואו אויף פּויליש ,אשַפּראַך ,וועלכע ער האָט נאָך דע-
מאָלט לחלוטין נישט פאַרשטאַנע ,האָט מען אויפגעפירט יאָטע-
לאִי .דאָס איז געווען אין דעם דראַמאַטישן פּוילִישן טעאַטער,
סיי די מאַמע ,סײ די מומע און פעטער טאַבענקין האָבן ניעסט
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יקחדושים
אאאטשגוטטמצטעטאעטאסוהר.

העקעט

-אפר.

געשואוסט וואוהין די איגן צו ווענדן ,צי אויף דער בינע ,צי
אויף יצחקלען ,וועלכנס גליענדיקער אינטערעס און בליש-
טשנדיקע אױגן האָבן אָפּגעשפּילט די גאַנצע דראַמע ,װאָס ער
אויפגעכאַפּט כמעט אינטויטיו .אָבער ביי דער לעצפער סצענע,
ביים סאַמע קלימאַקס ,וװוען אָטעלאָ גײט מיט אַ מעסער דער-
הרגענען דעזדעמאָנען ,האָט יצחק שױן נישט אױסגעהאַלטן אן
אָנגעהױבן
פון דאַנען!

שרייען

אויפן

גאַנצן

כיקאָן

נישט

צוקוקן!

קול:
ער

ימאַ...מע!
גייט

מיך

צו

דאָך זי הרגענען

".

נעס

שוין ,אין עלטער פון  01יאָר ,האָט ק .אָנגעשריבן זיין ערשטן
העברעישן קינדערישן ,אָבער זאַפטיקן שיר ,על החלון" ,װאָס איז
שפּעטער אַרײן אין די העברעישע כרעסטאָמאַטיעס און געװאָרן אַ

קלאַסיש ליד אין די העברעישע קינדער-גערטנער .אין דער זעל-
בער צייט האָט ער זיך געלערנט אין זיין פאָטערס שול העברעיש
|
און אַלגעמײנע למודים,

אין  6981פאַרלאָזט די פאַמיליע זגערזש און טראָגט זיך איבער
אין דער שכנותדיקער גרויסער שטאָט לאָדזש ,װאָס װוערט קי'ס
שטענדיקער װוין -פּלאַץ ,וואו דער פאָטער עפנט זיין חדר-מתוקן
און וואו ק .פאָרטזעצט זיינע למודים.
זיין שוועסטער צפּורה שילדערט אין איר בוך ,יצחק קאַצענעל-

סאָן" ק'.ס אינטערעס צו טעאַטער און זיין פעיקייט נאָכצומאַכן
שפּילער:
;אוב אין דעס קליינעס שטעטל קאַרעליטש האָט עס בשעתו
געהאַט אַרױסגערופן אַן אמתע אומצופרידנקייט און תרעומות
הלמאי הענדע דעם רבס נקקיס מוטער) גייט צו די לצים ,ואָמ
מאַכן יטריאַטערי ,פלעגט זי אָבער אין אונדזער נײיער הײים,
אינם פולסירנדיקן מיט יידישן קולטור-לעבן ,לאָדזש ,ניעסט
אַדורכלאָזן

קיין איינציקע

אינטערעסאַנטע

פאָרעטעלונג.

יבװקל

פלעגט תמיד מיטגיין מיט דער מאַמען .עס האָט געמעגט זיין
אַ דראַמע ,קאָמעדיע צי אַ לייכטער ואָדעויל אָדער אָפּערעטע
ער פלעגט שוין אָפּהיטן אין די צייטונגען אַז מיזאָל מיט אים
מקייס זיין די מצווה צו גיין אין טעאָטער ,און די מאַמע פלעגט
די דאָזיקע מצווה אָפּטאָן מיט חשק ,להיפך צום טאָטן ,ווטלכן
מיפלעגט נישט קאָנען אַרױסציען אין טעאַטער ,כיבע {סיידןן
צו זען אַ באַרימטן אַרטיסט אָדער אַן אײיראָפּעישע װיַפּע.

די ערגסטע שטראָף איז פאַר יצחקן געווען דאָס קנסנען אים
מיט נישט גײן אין טעאַטער .דער ערשטער שווערער אײנדרוק
פון ואַרשעווער יטעאַטער פּאָלסקײ ,וואו ער האָט זיך אֲזוי
דערשראָקן פאַָרן גורל פון דעזדעמאַנאַ ,איז ביי אים אין יידיעזן
טעאַטער פאַרעזואונדן ,ווייל דאָ האָט ער גוט פאַרשטאַנען דעף
האַרציקן עמך-לעון ,דעס הומאָר פון דעס גאָלדפּאָדען-דעפער-
טאַר .ער פּלעגט אין שטוב אויסזינגען אַלע לידער און איך
איבערדערציילן דעם גאַנצן ספּעקטאַקל ,מיט אזויטיל פּרטים,
אַז עס פלעגט אַלעמען וואונדערן און מיפלעגט אים פאָרױיסזאָגן
אַן אַרטיסטישע צוקתפט .ער פלעגפ מאָדנע קונציק נאָכמאַכן
אַלע שישפילערס ,דערביי פלעגט ער אַלעמען זייער וױילן.
סיאיז שוין געקומען דערצו ,אַז מיאיז געגאַנגען אין טעאַטעו,
נישט אַזױ צוליבן טעאַטער גופא וי צוליב דעם ששפּעטערדיקן,
שטוביקן ,וועלכן יצחקל פלעגט אַזױ שיין אָפּשפּילן נאָר איין
איינציקע ראָל ביי וועלכער ער פלעגט זיך נישט וױילן און ניעסט
ועלן זי בשום אופן נאָכמאַכן ,מיט שרעק זיך אָפּזאָגן דערפון,
איז געווען די פון אַ שטאַמלער .די דאָזיקע ראָל פלעגט ער אויס-
מיידן אַפּילו אין זיינע רייפערע יאָרן ,ווען ער איז שוין געװאָרן
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באַנד
אַן אמתער רעזשיסער פון דעס ערשטן קינסטלערישן טעאַטער
אין לאָדזשער ידראַמאַטישן קרייזי {,דראַמאַטישע קונסט"ן און
שפעטער פון דער העברעישער יהבימהי .די סיבה דערפון איז
געווען ,װאָס ער אין קינדויז ,װוי שוין דערמאָנט ,געוושן אַ
|
שטאַמלערײ,
.

ווייטער

דערציילט

זי אויספירלעך

21| 0ן יאָריק יונגל צונויפגענומען
מיט זיי ,געמאַכט טעאַטער?:

וי איר

ברודער

האָט אַלס

יינגלעך און מיידלעך

און

 ...,אין אַ שײינעם טאָג איז ער געקומען מיט אַן המצאה,
אַז ער װעט מאַכן אַ טעאַטער ,אַן אמתן טעאַטער אין הויף און
אַז מיהאָט שוין דורכן הויוירטס פּלימעניק אויסגעפועלט אַ
דערלויבעניש דערצ ... .די מאַמע און אַלע באַקאַנטע האָבן
יצחקן צוגעזאָגט זייער פולסטע שטיצע.

דער צעןיאָריקער

יצחק

האָט דערביי אַרויסגעװיזן אַן ערנסטן צוגאַנג.. .און דער געווע-
זענער יקייסער פון די לאָבוסעסי איז געװאָרן אַ יונגער און פעי-
קער רעזשיסער און דראַמאַטורג און דערהויפט געויזן זיין
אָרגאַניזאַטאָרישע פעיקייט .פון די וייטסטע גאַסן פון יווילקעי
און אַלטשטאָט פלעגן קינדער אַליײין זיך מעלדן און בעטן בי
אים ,אַז ער זאָל זיי אויספרואוון .יצחק פלעגט ערנסט אויס.
פּרואוון פעיקע און זיי סעלעקציאָנירן  --די צום עשפילן ,די צום
זינגען און די צום טאַנצן ... .די קינדער ,וועלכע האָבן ניעזט
געטױגט פאָרן טעאַטער ,האָט ער אױך נישט פאַרשעמט און
נישט באַלײדיקט .סיהאָט זיך שוין דעמאָלט ביי איס אַרױס-
געוויזן זיין טאַקטפולער ,איידעלער כאַראַקטער און פעיקייט פון
אַ דערציער ,ווען ער פלעגט גאָר ערנסט זאָגן צו אַזאַ דורכגע-
פאַלענעס קאַנדידאַט :ידו וועסט מוזן שפּילן די ראָלע פון פּוב-
ליקוס ,און אַז דו וועסט זיך רויק צוקוקן ,ועסטו מיט דער צייט
אויך ווערן אַן אַרטיסט'.
יצחק האָט מיט זין מחנה פון געוועזענע לאָבוסעס ביים
סאַמע סוף פונם לאַנגען ,נישט פאַרבויטן טייל פון הויף ,אויסגע-
בױט אַ בינע פון האָלץ און לייוונט .יעדן פאַרנאַכט פלעגן זי
דאַרט מאַכן רעפּעטיציעס .דער ערשטער רעפּערטאַר איז געווען
דער איבערגעחזרטער פון יידישן טעאַטער ,וועלכן יצחק און אַ
סך אַנדערע קינדער האָבן געקענט פון פריער .שפּעטער האָט ער
באַשלאָסן צו שאַפן אַן אייגענעם רעפּערטואַר .דאָס איז געווען
אין די צייטן פון דרייפוס-פּראָצעס ,ווען מיהאָט אַ סך דערפון
גערעדט און געשריבן ,און יצחק האָט צו צוועלף יאָר אָנגעשריבן
זיין ערשטע דראַמע יקאַפּיטאַן דרייפוסי .ער האָט די דאָזיקע
דראַמע גלייך מיט זיין טרופע איינגעשטודירט און געמאַכט אַ
גרויסע פּראָפֿאַגאַנדע דורך פלוג-בלעטער .די פרעמיערע פון דער
דאָזיקער דראַמע איז געווען די גרויסע סענסאַציע פון דער גאָן-
צער געגנט אַרום דער קאַמיעננאַדגאַס .היות אינס פלוגבלעטל ,גע-
דרוקט מיט אַ קינדער האַנט-דרוקעריי ,איז געשטאַנען ,אַז יעדער
איינציקער מוז זאָרגן פאַר זיין זיצפּלאַץ ,האָט מען יענעם פאַר-
נאַכט געזען אַלע שכנים טראָגן בענקלעך אין הויפטעאַטער .דער
אױטאָר און דער רעזשיסער ,יצחק ,איז איך געווען אין דער
הױפּטראָל פון דרייפוסן און האָט זי אַרױסגעבראַכט מיט אַזאַ
טאָלענט ,אַז אַלע ווייבער האָבן ביטער געוױיינט און סיהאָט זיך
געטראָגן אַ געיאָמער איבערן גאַנצן הױף...
..יצחק ,זיענּדיק געראָטן אין דעם פרט אין אונדזער פּאָ-
טער ,דעם וואונדערבאַרן געשיכטע-קענער ,האָט פון זיינע קלענ-
סטע יאָרן אָן זייער ליב געהאַט יידישע געשיכטע :ער האָט גע-
דענקט גאַנצע טײלן פון נביאים און פלעגט זיי מײיסטערהאַפּט
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רעציטיר .זי דאָזיקע ליבע צום תנ"ך האָט ער באַהאַלטן זיין
גאַנץ לעבן .די ,וועלכע זיינען מיט אים געלעגן אין די בונ"
קערס פון וואַרשעוװוער געטאָ ,דערציילן ,אַז אֲפילו מיטן געווער
אין האַנט ,האָט ער נאָך אַלץ געלערנט קינד א קייט פונם
באַלד נאָך ידרייפוסױ
אייביקן בוך פון איביקן פֿאָלק...
האָט יצחק פאַר זיין הויפטעאַטער אָנגעשריבן אַ היסטאָרישע
דראַמע יהורדוסי .די דאָזיקע דראַמע איז דורך יצחקן אָנגע-
שריבן געואָון מיטן געדאַנק אויפצופירן זי אין דעם טאָג פון
זין בר-מצוה ,וױיל ער איז שוין דאַן געווען אַ פולשטענדיקער
מענטש .ער האָט שױן געהאַט אַ נאָמען פון אַ צוקונפטיקן דיכ-
טער וועמענס לידער און נאָוועלן ווערן געדרוקט אין די העב-
רעישע זשורנאַלן און אין די װואַרששוער בלעטער".
ק',ס שוועסטער דערציילט װוי צוליב אַ יוגנט -ליבע פאַר זיין
הױיפּט:אַקטריסע און צוצופּאַסן זיך צו איר זשאַנר ,האָט איר ברו"
דער געענדערט דעם ערנסטן כאַראַקטער פון טעאַטער אױיף
אַ לייכטן ,קאָמישן רעפּערטואַר פון פּאָליטישער און געזעלשאַפט-

לעכער סאַטירע :װי אַ דיאַלאָג אין דער פאָרם פון אַ טעלעפאָן-

געשפּרעך צװוישן אַ נערוועישער פּוילישער שיקסע ,װאָס פאַרשטייט
נישט קיין יידיש און צוויי פּױלישן יידן ,װאָס ריידן יידיש ,אַ

סאַטירע  לאָדזשער

מענטשן",

פּיעסע ,אחשורוש",

,װאָס
מיט

ברילן זיינען" ,און לסוף
וועלכער סאיז

פאַרבונדן

זיין נייעסטע
אַ טראַגעדיע:
גיצחק האָט געעשפילט מרדכין |דאָס מיידל ,אסתר ,אין וועל-

(כער ער איז געווען פאַרליבט ,האָט געשפילט אסתר ,אָבער זי
האָט שינמיטן שפּילן פאַרחלשט ,און מיהאָט נישט געקאָנט פאַר-
ענדיקן די פאָרשטעלונג ,און קורץ דערױף איז זי געשטאָרבן|
נאָד שבעה ,נאָך אסתרקעס טױט ,האָט ער צװאַמענגערופן זיין
גאַנצע טרופּע פונם הויפּטעאַטער ,זיי באַוויזן אַ צװאַמעגעלײגטן
בערגל מיט פּאַפּיר ,זיינע כתב-ידזן ,דאָס אַלץ אונטערגעצנדן,
און בעת דאָס פייער האָט געגעסן זיינע װערק ,האָט ער די
צעשראַקענע יינגלעך און מיידלעך געמאָלדן ,אַז ער פאַרברענט
דעם זכר פון טעאַטער ,אַז מיטן טויט פון אסתרקען איז פאַר אים
טעאַטער איצט אַ טיטע פאַרגאַנגענהייט".
ק .גיט זיך איצט שטאַרק אָפּ מיט וועלטלעכע למודים כדי אַרײנ-
צוטרעטן אין גימנאַזיע ,אָבער צוליב דעם ,װאָס די משפּחה האָט
נישט קיין פּרנסה פון פאָטערס לעקציעס און פון דער מוטערס
היימישער קיך פאַר אייגענע מענטשן ,הייבט אויך ק .אָן ,אין עלטער
פון  41יאָר ,צו געבן פּריוואַטע לעקציעס אין העברעיש .ער באַ-
קענט זיך מיטן באַרימטן יידיש-העברעישן שריפטשטעלער און
קריטיקער דוד פרישמאַן ,אַ באַזוכער אין זייער היים ,וועלכער
דרוקט זיינע ערשטע העברעישע לידער אין ,הצופה" ,און גלייכ-
צייטיק פאַרעפנטלעכט ק .אויך פּעליעטאָנען אין אַנדערע פּעריאָדישע
אויסגאַבן ,רייסט איבער דאָס שטודירן און װוערט אויף  2יאָר אַ
האַנדלס-אָנגעשטעלטער ,אָבער נישט זעענדיק אין דעם קיין תכלית,
פאָרט ער קיין זגערזש צו זיינעם אַ פעטער אויסצושטודירן אַלס
וועבער-מייסטער ,נאָר ניט קאָנענדיק אידעאָלאָגיש איינשטימען
מיטן פעטער ,קומט ער צוריק אין לאָדזש און ווערט אַן אָפיציעלער
לערער פון העברעיש און תנ"ך.
זלמן רייזען שרייבט:
יצו יענער צייט האָט ער שױן געהאַט אָנגעשריבן זיינע
| ערעוטע שירים אין העברעיש .גלײיכצײײיטיק זיך אָפּגעגעבן מיט
אַ באַזונדערן אינטערעס
זעלבסט-בילדונג און פגיעללייענט.
אַרויסגעוויזן צום טעאַטער ,און די פיעסן פון שעקספּיר ,געטע,
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שילער ,גוילפּאַרצער ,העבעל ,קלייסט איאַ ,װאָס ער האָט געזען
פּאַר דעם לעצטן אָפּגעשפאָרטן גראָשן דער מאַמעס אין לאָדזשער
דייטשן טעאַטער ,האָבן אױף אים געהאַט נאָך אַ סך גרעסערע
השפעה ,װי דער מיש-מאַש פון צבי פּערלאָס לביייבליאָטעק
אין לאָדזש .נאָך ניט פאַושטיענדיק גוט די דייטשע טעקסטן
פון די פּיעסן ,האָט ער דעקלאַמירט אױסטױיניק גאַנצע שטיקער
מיטן גאַנצן שוישפּילערישן פּאַטאָס אוו מיט דער גאַנצער מימיק
פן אַן אַקטיאָר  ---פאַר דער מוטער ,וועלכע האָט געהאַט אַ
גרויסע העופעה אויף איר זון .אויך דעם רייכן פאָלקס-אוצר פון
יידישן גאָלדפאַדעןךטעאַטער פלעגט ק .אָפט מיטברענגען אַהײים
צו דער מוטער ,צװאַמען מיט דער יידישער ליטעראַטור ,אָנגע-
הויבן פון שמיר און געענדיקט מיט מענדעלען".
ק .ווערט אַרײנגעצױגן אין דער רעװאָלוציאָנערער באַוועגונג
און כדי

אויסצומיידן

אַן אַרעסט

דורך

דער

געהיים-פּאָליצײי,

אַנט"

לויפט ער קיין װאַרשע ,וואו ער פאַרברענגט צװישן דער שרייבער"
משפּחה ,באַזונדערס ביי פּרצן .פּרץ האָט זייער ליב באַקומען
אונדזער יצחקן  --שרייבט זיין שװועסטער  --פאַר זיין טאַלענט,
וועלכער האָט זידך געהאַט שוין אַרױסגעװיזן ,און נאָך מער פאַר
זיין שפּרודלדיקער פריילעכקייט ,ויציקייט ,פאַר זיין טאַנצן און
,צחקל" ,וי פּרץ פלעגט אים מיט צערטלעכקייט רופן,
זינגען .י
איז דעמאָלט געווען אַ  91702יאָריקער שיינער בחורל ,מיטן אויס-
זען פון פּושקינען ,וועלכן פּרץ האָט אַזױ פאַרערט .ער איז גע-
װאָרן דער ליבלינג פון דער גאַנצער ליטעראַרישער משפּחה".
 . ..פון װאַרשע שטאַמט אויך יצחקס פריינטשאַפט מיטן שטרענג-
סטן אין דער יידישער ליטעראַטור ,דעם קריטיקער דוד פרישמאַן.
דאָרט איז ער שטאַרק צוגעבונדן געװאָרן און אָנגעהאַלטן די אינטימ-
סטע פריינטשאַפט מיט זלמן שניאור ,מיט נאָמבערגן און אַנדערע.
צוריקגעקומען פון װאַרשע אין לאָדזש ,האָט ק .זיך מער ניט אָפּ-
געגעבן מיט רעװאַלוציאָנערע אַרבעט.
זיין שוועסטער כאַראַקטעריזירט עס אַז:
;אונדזערע עלטערן און ספּעציעל די מאַמע האָט געהאַט
קעגנגעווירקט ,אַז יצחק זאָל װוערן אַן אַקטװוער פּאָליטיקער,
און אַזױ װי ער איז אין זיינע יוגנטלעכע יאָרן אָפּגעהאַלטן גע"
װאָרן דערפון ,איז ער שוין במילא אַזױ געבליבן זיין גאַנץ לעבן.
ער פלעגט זאָגן :יאין אַ פאַרטיי מוז מען װאַקסן ,װי אַ פּלאַנץ,
פון קליינוייז אויס ,מיטוואַקסן ,און שפּעטער זי איבערװואַקסן,
צוערן אַ פּאַרטיי-פירערי .פּאַרשטייט זיך ,אַז יצחק ,אַלס
כדי ו
עד ראיה ,אַלס איינער ,וועלכער האָט כאָטש אומדירעקט מיט-
געמאַכט די גאַנצע רעװאָלוציע ,איז בלב ונפש געװען דורכ-
געדרונגען מיט די אידעאַלן ,ספּעציעל פון יידישער רעװאָלר
ציע ,אין זין פון ציוניסטישן סאַציאַליזם ,דאָך ,אין זיין גייסטיקן
געראַנגל צווישן רעװאָלוציע און קונסט ,האָט ביי אים געזיגט
נישט די ענגע און אַפילו צילבאַואוסטזיניקע פּאַרטײיאישקייט,
נייערט דאָס גאַנצע אינטעגראַלע יידישע פאָלקס-לעבן" ...
דערווייל האָט זיך אונטערגערוקט די צייט פון ,פּריזיוו" ,און

ק .איז צוגענומען געװאָרן אין מיליטער אין שאַװעל ,אָבער אַ דאַנק
כאַבאַר ,װאָס איז געשאַפּן געװאָרן צווישן דער פאַמיליע און דורך
דער שרייבער-משפּחה אין װאַרשע (באַזונדערס דורך פּרץ און
פרישמאַן) ,איז ער נאָך אַ האַלב יאָר דינען באַפרײט געװאָרן און
צוריקגעקומען אַהים אין לאָדזש ,וואו ער פירט דורך ,אַז ביים
,זמיר" זאָל זיך גרינדן אַ דראַמאָטישער
אָרטיקן געזאַנג-פאַרײין ה
קרייז .,זיין שוועסטער צפּורה שרייבט ועגן דעם מיט אומקאָרעקטע
פּרטים:

:

יי

:
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גאין דער ידראַמאַטישער קונסט' האָט יצחק אָרינגעצױגן
זייער באַגאַבטע יוגנטלעכע אַמאַטאָרן-כוחות ,פון וועלכע עט-
לעכע זיינען געװאָרן גוטע אַרטיסטן און באַקאַנטע רעזשיסערן,
וי ראָטבאַרט {?| ,מאָשקאָװיטש ,דער אומגעבראַכטער דורך די
נאַצים אַרטיסט יעדװואַב {ניט ריכטיק .ער איז געשטאָרבן א
או פיל אַנדערע .יצחק האָט במשך פון עטלעכע יאָר
1
זיך שטאַרק אָפּגעגעבן מיט דער אָנפירונג פון זיעדרראַמאַטי-
שער קונסטי און האָט אויפגעשטעלט אַ רעפּערטואַר פון וועלט-

לעט און ידישן כאַראָקטער ,ווי שלום-עליכם ,פרץ ,הירשביין
און זיינע אייגענע דראַמעס און קאָמעדיעס .שלוס-עליכם איז
געקומען קיין לאָדזש צו דער אויפפירונג פון זיין יצעזיט און
צעשפרייט איבער אַלע זיבן ימיסי() ,וועלכע יצחק האָט וואונ-
דערבאַר אויפגעפירט. . .שלום עליכם האָט ביים טיש (אין קים
היים) אויסגעדריקט זיין באַוואונדערונג פאַר יצחקס אַרטיסטי-
שער פעיקייט .יצחק האָט פונקט געשפילט אַ ראָלע ,און שלום-
עליכם ,דער גרויסער מבי ,האָט אױסגעדריקט זיין טיפן באַ-
דויערן פאַרװאָס די ידראַמאַטישע קונסטי װוערט נישט קין
פּראָפּעסיאָנעלער טעאָטער ,כדי זיין פּיעסע צו שפילן איבער די
שטעט

און שטעטלעך

פון דער

ריזיקער

רוסישער

אימפעריע.

אויך פּרץ איז אַראָפּגעקומען עטלעכע מאָל צו דער אויפפירונג
פון זיינע פּיעסן ידריי מתנותי ,ידי גאָלדענע קייטי (ביידע
פיעסן זיינען קיינמאָל דורך ידראַמאַטישע קונסטי ניט געשפּילט
געװואָרן) ,ידי שוועסטערי... .ידי דראַמאַטישע קונסט' האָט
אויך אויפגעפירט אַ סך װערק פון יצחקן אין זיין ידעקאַדענטי
{דערשינען איין וואַרשע אין  }8091האָט די הויפּטראָל געשפּילט
דער שפּעטער באַרימטער לאָדזשער אַרטיסט ,רעציטאַטאָר אט
רעזשיסער מאָשקאָוויטש .די פיעסע (אָן איינאַקטער) האָט גע-
מאַכט אַ סענסאַציע .דער עולם האָט לאַנג אָוואַציאָנירט יצחקן און
אַפִילְו געצוואונגען אונדזער טאַטע-מאַמען אַרויפצוגיין אויף דער
בינע.. .ידעקאַדענטי איז חוץ (אין לאָדזש |{אויפגעפירט אין
 9אונטער דער רעזשי פון פּראָפּ .לעווי | דערפּאָלגרייך אויפ-
געפירט געװואָרן אין רוסלאַנד און אַמעריקע ,געשפּילט דורך
פּראָפּעסיאָנעלע טרופן (אויך דאָס שטימט ניט; דע אײנאַקטער
איז געווען אין רעפּערטואַר נאָר פון יליבהאָבערי גרופן .אַ

ספעציעלן דערפאָלג האָבן געהאַט יצחקס יבחוריסי ,אַ קאָמע-
דיע פון דעמאָלטיקן לאָדזששער לעבן ... .דער עולם האָט זיך
באמת פאַרוױיילט ,אַזױ וי קיינמאָל .ידי בחוריסי (דערשינען אין
װאַרשע אין  ,8091אויך דערשינען אין העברעיש אין ואַרשע
אין  )1191זיינען שפּעטער אויפגעפירט געװואָרן דורכן אָדעסער
יידישן טעאַטער ,וואו דאָס פריילעכע פובליקום האָט עס אויפ-

געהאַלטן במשך פון עטלעכע חדשים)?) אויפן טעאַטער-אַפּיעזײ.
ק .באַזוכט איצט ליטע און װייסרוסלאַנד ,וואו ער איז געבוירן
געװאָרן און וואו ער האָט אַ סך מיטגלידער פון זיין משפּחה .דער
דאָזיקער באַזוך דינט אים שפּעטער וי מאַטעריאַל פאַר זיין גרעסער
ווערק ,בגבולות ליטא" ,װאָס האָט געמאַכט אַ שטאַרקן רושם,
צוריקגעקומען

אין לאָדזש ,װערט

דאָ אין ,גרויסעס

טעאַטער"

דורך דער ,פאַראייניקטער טרופּע" {נישט וי זיין שװעסטער
שרייבט ,דורך דער ,הירשביין-טרופּע"ן א'ר פון מ .ח .מיטעלמאַן
אויפגעפירט זיין קאָמעדיע ,קאַריקאַטורן"' {|דערשינען  9091און
אין זעלבן יאָר און אין העברעיש) .די הױפּטראָל ,שימעק" האָט
געשפּילט מ .ח .טיטעלמאַן| .די ראָל ,רבקה" האָט נישט גע-
שפּילט לאה נעמי ,װי ק'.ס שװעסטער גיט אָוןן.

וועגן דער אויפפירונג

שרייבט

זיין שװועסטער:

גצו דער אויפפירונג פון ידי קאַריקאַטורן אין לאָדזש זיינען
געקומען צו פאָרן עטלעכע שרייבער בראש מיט פרישמאַנען און
 ...אין זיין רעצענזיע האָט ישעיה אוגער (רעדאַקטאָר
שניאורן.
פון ילאָדזער טאָגעבלאַטי) ,געשריבן ,אַז יקאַריקאַטורױ אי אַ
! נייעס אויף דער יידישער בינע .די טעמע אין אַן אוניווערסאַלע
 -דער וועלט-שמערץ אונטער וועלכן סיאיז געווען גוט פאַר-מאַסקירט ,צוליב דער צענזור ,דער סאָציאַלער צוגאַנג צו דער
לייזונג פון פּראָבלעמען .דערפאַר האָבן טאַקע ידי קאַריקאַטורױ

געהאַט אַזאַ שטורמישן דערפאָלג .פרישמאַן ,דער גרויסער איי-

ראָפּעער ,וועלכער פלעגט זיך אַרױסזאָגן מיט ביטול וועגן אַ סך
יידישע שרייבערס און יידישע ווערק . ...האָט אונטערגעשטראָכן,
אַז יקאַריקאָטורןף דאַרף איבערגעזעצט װוערן און וועט ערשט
באַרימט ווערן אויף די אײיראָפּעישע בינעס .. .מען האָט יצחקן
פאָרגעשטעלט זײער אַ באַגאַבטן רוסישן איבערזעצער יעפים
זאַזולאַ .זאַזולאַ איז געווען פאַרבונדן מיט דער גאַנצער רוסיטזער
קונסטוועלט ,מיט אירע בעסטע עוישפילערם ,און האָט אין
יצחקס נאָמען פאַרהאַנדלט מיט דער באַרימטער רוסישער אֶק-
טריסע קאָמיסאַרזשעווסקאַיאַ וועגן אויפפירן ידי קאַריקאַטורן *.

דער פּראָייעקט איז קיינמאָל ניט פאַרווירקלעכט געװאָרן.
דעם  12סעפּטעמבער  1291א'ר פון י .פישמאַן איז די פּיעסע
אויפגעפירט געװאָרן דורך ,די אידישע פרייע פאָלקס בינע" אין
ניו-יאָרקער ליפּצין-טעאַטער .אין  2291איז די קאָמעדיע אויפ-
געפירט געװאָרן א'ר פון א .שטיין ביי דער ווילנער טרופּע" אין
װאַרשע.
ק .פאָרט אָפּ קיין שווייץ אויף אַ סטיפּענדיע פון לאָדזשער

אינדוסטריעלער אַברהם פּיקעלני .אויסער וי אַ בערג-קלעטערער,
האָט ק .אויסגענוצט די צייט צו באַזוכן אַלע היסטאָרישע ערטער,
מוזייען ,ביבליאָטעקן ,טעאַטערס און די באַרימטע שװײצאַרישע
דערציונגס-אַנשטאַלטן ,דער מוסטער פון דער באַרימטער פּעס-.
טאַלאָצי-שול ,די נאָכפאָלגערין פון דער זשאַן זשאַק רוסאַ-טעאָ-
ריע ,וועלכע האָט אים שפּעטער געדינט פאַר זיין דערפאָלגרייכער
יידישער דערציונגס-טעטיקייט אין לאָדזש.
צ|וריקגעקומען אין לאָדזש ,האָט ק .דאָ דורכגעפירט דעם 7
פעברואַר  1191אין ,גרויסעס טעאַטער" די אויפפירונג פון זיין
נייע קאָמעדיע  ,"606,װאָס איז שפּעטער געשפּילט געװאָרן א"נ
די מאָדערנע" (דערשינען אין העברעיש א'נ ,המעגל" ,װאַרשע;
|
.,1
אָבער זיין פּראָפּעסיע איז פאַרבליבן לערעריי; ער איז געװאָרן
אַ לערער אין דער פּראָגימנאַזיע פון לעווין.
ער הייבט איצט אַן אַרוסצוברענגען זיינע פּעדאַגאָגישע פעי-
קייטן פאַר דער וועלט דורך פאַרפאַסן (צוזאַמען מיטן לערער יצחק
בערקמאַן) אַ ריי שול-ביכער וי ,שפת עמי" , צפרירים ,/אַן
אילוסטרירטן חומש ,אַ דקדוק (גראַמאַטיקאַ) ,װאָס ווערן באַלר

אויפגענומען מיטן גרעסטן לויב אין דער גאַנצער יידישער וועלט.
אָבער גלייכצייטיק פירט ער אויך אַרין אין דער שול דאָס טע"
אַטער-װעזן ,וי זיין שוועסטער וייזט אָן:
גיצחק ,וועלכער האָט גוט געקענט דעם ווערט פון דערציע-
רישן טעאַטער ,האָט באַשלאָסן דעס שול-טעאַטער אַריינצונעמען
| אַלס טייל פון די נאָרמאַלע לער-אַקטװוױטעטן ,און דורכן לעבע-
 דיקן װאָרט לערנען די לעבעדיקע העברעישע שפּראַך ... .דיפֿראַקטיק מיטן שול-טעאַטער ,אַ שיטה ,נאָך דעמאָלט אינגאַנצן
אַן אומבאַקאַנטע ,האָט באַװיזן װוי ווירקזאַםס עס איז דער כוז
=
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פון אינסצעניזאַציעס ביים לימוז ,די ווירקונג אויף די קינ"
דעריעע מחזות און זייער אויפנאַמס-קראַפט ,וי לייכט עס קומען

אָן אַזױ אָרום די שפּראַך-איבונגען און שפּראָך-אוצר ,װאָס קלינגט
פריי אַרױס פריער פון דער בינע און שפּעטער אין טאָגיטעגלעכן
לעבן .יצחק האָט צוליבן געלונגענעם עקספּערימענט מיטן שול
טעאַטער באַשלאָסן צו גרינדן אַ העברעישן טעאַטער פאָר גרויס
און קליין און דערמיט דערגרייכן די פאַרעפרייטונג פון עברית
אַלס לעבעדיקע עפּראַך ,יצחק איז בלי-ספק געווען איינער פון
די אויפלעבער פון דער העברעישער ששפּראַך.
..יצחקס איינגעבױירענעם דראַנג צום טעאַטער ,אַן אין-
סטינקט ,וועלכער פלעגט פון אים אַרױסברױזן שווין פון די קין-
דעריששע יאָרן ,האָט געגעבן אַ דעצידירנדיקע ווענדונג דער גאָט-
געבענטשטער ריינהאַרדט ,וועלכנס טעאַטער-אויפפירונג און זיין
טאָגיטעגלעכע אַרבעט ער האָט ספעציעל שטודירט און אױט-
גענומען אין בערלין .ריינהאַרדס מאָסן-פֿאָרשטעלונגען ,ספּעציעל
אין שעקספּיר-רעפּערטואַר ,האָט יצחקן ,דורך אַסאָציאַציע-פאַרבי-
דונגען ,געפירט צום געדאַנק פון היסטאָרישן טעאַטער ,צום לימוד
פון יידישער געשיכטע און לעבעדיקן העברעישן װאָרט אַלס
קינסטלערישן תמצית .ער האָט באַשלאָסן צו גרינדן די יהבימה
העבריתי ,דעם ערשטן העברעישן טעאַטער אין לאָדזש און לויט
דעם מהוז טאַקע פון דער גאַנצער יידישער וועלט ,חוץ דעם
ייא-ישוב ,וואו נאַטירלעך עס האָבן שׂוין עקזיסטירט דראַמאַ-
טישע קרייזן פּאַראַלעל מיט דער אַנטוויקלונג פון חלוצישן אויפ-
בוי-ווערק ... .אין ווינטער פון  2191האָט יצחק באַשלאָסן צו
רעאַליזירן דעם צו יענע צייטן משונהדיקן געדאַנק פון אַ העב-
רעישן טעאַטער ,אַ זאַך ,וועלכע האָט זיך אין ארץ ישראל גופא
דעמאָלט קױם געלאָזט דורכפירן ,צוליב דער קנאַפּער צאָל
העברעער אַפילו אין יידִישן נאַציאָנאַלן לאַנדײ.
וועגן ק'.ס נייגונגען פאַר טעאַטער ,-שפּיל" באַלד אין זיין אָנ"
,פּיזאָדן פון מיין לעבן";
הייב ,דערציילט אברהם רייזען אין זיינע ע
;ָאין דער זעלבער צייט איז געקומען מיך באַזוכן {אין
װואַרשען אױיף מעדאָווע י .ד .בערקאָוויטש .געבראַכט האָט אים
דער שטענדיק לוסטיקער ,לעבעדיקער זעװואַװער יצחק קאַצע-
נעלסאָן וועלכער האָט שוין דעמאָלט געשריבן אין ביידע שפּראַכן,
אין יידיש און העברעיש ,און האָט ביידע גלייך ליב געהאַט .גע-
װוינט האָט ער אייגנטלעך אין לאָדזש ,נאָר ער פלעגט זיך אָפּט
אַראָפּכאַפן קיין וואָרעשע ,צו זעען זיך מיט פרצן און מיט אונדז
ייונגעײ ,הגס שוין עלטערע פון אים .מיר האָבן אים ליב געהאַט
װי א קליין געראָטן ברודערל ...פּרץ האָט פון אים גאָר אַנגעק-
װאָן .ער האָט געקענט מאַט ;שטיקײ .ער פלעגט פאָרשטעלן
ביי פּרצן אין הויז וי אַזױ אַ רייכער זזסיד ,װאָס האָט אַ טעלעפאָן
אין הז  --סיאיז זאַן געווען אַ זעלטנהייט  --רעדט מיט אַ
צוױייטן חסיד ,און עו זאָגט אים אָן אַז זיין ווייב האָט געבוירן
אַ יינגל ..עם איז געווען אַ וואונדערלעכע ,קאָמישע סצענע...
פּרץ פלעגט האַרציק לאַכן ,און יצחק קאַצענעלסאָן ,װואָס עס האָט
זיך דאַן געפּאַסט ,אַז מען זאָל איס רופן איציקל -- ,אַזױ ליב
און קינדיש-חנודיק איז ער געווען  --האָט פּאָרגעשטעלט נאָך אַ
קאָמישע סצענע .ער איז געווען אי ששעמעוודיק ,אי העזהדיק ,וי
דער ששטייגער פו אַן עלוי...ײ
ק'.ס שוועסטער צפּורה ,וועלכע איז געווען מיט אים די גאַנצע
צייט ווען ער האָט געגעבן זיינע העברעישע פאָרשטעלונגען אין
לאָדזשער ,הזמיר" און זיך אין זיי אַפילו באַטײליקט ,פאַרשווייגט
זיי אינגאַנצן .דאַקעגן גיט זי איבער ניט:ריכטיקע אינפאָרמאַ-
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ציעס וועגן דעם וי אַזױ ק .איז געקומען צו דער אויפפירונג פון
אוריאל אַקאָסטאַ" אויף העברעיש .זי שרייבט:
;אויך אין לאָדזש איז נישט געווען בנמצא מער וו אַ פֿאַר
מניניס ייד וועלכע האָבן זיך גרופּירט אַרום די חובבי שפת
עבר און פאַרשטאַנען צו רײידן אַ פליסיקן העברעיע .אַפילו
די חובבי עברית ,די איינצלנע געבראָטענע העברעיסטן אַגב אַ
סך פון זיי גרויסע מלומדים ,האָבן געהאַט באַהערשט די שפּראָך
טעאָרעטיש ,אָבער נישט געקענט זי באַנוצן פּראַקטיש .פאַר די
ברייטע פּאָלקס-מאַסן ,אין זין פון אַלגעמײנעם פאָלקס -באַגריף,
איז דאָס געווען אַ טױטער לשו קודש וי לאַטײן אָדער אַלט-
גריכיש .יצחק ,געבענטשט מיט ענערגיע פון ויזיאָנערן ,וועלכע
זיינען זיך לכתחילה סותר מיט די אױסגעטראָטענע וועגן ,כדרך
הכלל וי קרום די זאָלן נישט זיין ,האָט באַשלאָסן צו רעאַלי
זירן אַ געדאַנק ,װאָס ,על פי שכלי האָט ער געדאַרפט זיין אי אַ
גוטער ,אי אַ נוצלעכער  --ששפילן טעאַטער ,העברעישן טעאַטער,
אַלס אַמאַטאָרן-פרואון ,וייל די אידיי פון אַ סטאַבילן אָדער
גאָר פּראָפּעסיאָנעלן העברעישן טעאַטער ,איז געווען נאָך דער-
ווייל אין שטח פון אַ וייטער וויזיע...
ער האָט אויסגעקליבן די באַקאַנטע דראַמע יאוריאל אַקאָס-
טאַי פון גוטשנצ)קאוו ,מחמת דעם ,וװואָס אויף יידיש איז עס שוין
געווען באַקאַנט דעם יידישן טעאַטער-פּובליקום ,די אויסרעכ-
נונג דערפון ,אַז צוליב טשיקאַוועסוועגן ועט מען אויך גיײן
דאָס הערן אויף העברעיש
צום קלאַנג פונםס טיטן
סיהאָט דערביי געשטעקט
צוברייטערן באַגריפן פון
טיוון ביז אינדוקטיוון.

און אַזױ אַרום דעם עולס צוגעוווינען
לשון ,וועלכער מז לעבעזיק ווערן
אַ באַקאַנטע פּעדאַגאָגישע שיטה אויס-
באַקאַנטן ביז אומבאַקאַנטן ,פון דעדוק"-
האָבן געשאָקלט

די פּראָפּעסיאָנעלע פּעסימיסטן

װמיט די קעפּ

און פאָרױיסגעזאָגט אַ ביטערן דורכפּאַל .ראשסית ,צוליב אומ"
מעגלעכקייט צו געפינען העברעיש-לענעדיקע שוישפילער ,וה-
שנית ,צו ברענגען פּובליקום מער וי די פּאָר מניניס בטלנים,
װאָס קענען לשון קודש .שלישית ,סתם צוליב דער נעגאַטיװוער
באַציונג צו אויפלעבן אַ טויטע שפּראַך אין דער צייט װואָס מיהאָט
מאַמע-לשון ,יידיש ,אָפּגערעדט שוין פון אַ נאָך אַ געשמאַקערן
אבות-אבותינודלשון  --רוסיש אָדער דייטש ,ואָס איז אַזױ
איינגעבאַקן געואָרן אין האַרצן פון אַ סך לאָדזשער יידן".

זלמן זילבערצווייג
העברעישן

דראַמאַטורג

יצחק

(אין

לערער,

געניער

און טעאַטראַל:

קאַצענעלסאָן

צונויפגענומען
 -העברעישע

גיט איבער

די ראָל פון ק .אַלס

אין

לאָדזע))
און

טאַקע

געווען

דער

אייניקע
אייניקע

ערשטער,

יינגעליפ.

װאָס

האָט

מערסטנטיל

פון זיי'ן פֿאַמיליע,

און

מיט זיי איינשטודירט זיין פּיעסע .מכירת יוסף", .מכירת יוסף"
איז אייגנטלעך אַ פיעסע פאַר יוגנט .איר נאָמען זאָגט עדות
אויף דער האַנדלונג ,װאָס קומט אין איר פאָר ,נאָר זי איז באַ-
הױכט מיט קאַצענעלסאָנס אייגנטלעכן דיכטערישן טאַלענט,
און זי האָט אייניקע גרעסערע ראָלן ,וועלכע לאָזן זיך באמת מער
דעקלאַמירן װוי שפילן ,און לױט די דעמאָלטיקע באַגריפן איז
די העברעישע שפּראַך געווען זייער פּאַסיק דערצ .די דאָזיקע
פּיעסע האָט קאַצענעלסאָן אויפגעפירט אין לאָדזע :אין זאַל פון
יהזמירי ,דעם  7מײי  .0191דער זאַל האָט דעמאָלט געהאַט
 8פלעצער און אַלע זיינען געווען באַזעצט .די גרופּע ,וועלכע
הבמה
האָט אויפגעפירט די פיעסע ,האָט זיך אַ נאָמען געגעבן ,
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סדושים:
טיט

יי

טאה

טי

ראי

העברית" ,און זי האָט די פּיעסע איניקע מאָל איבערגעחזרט,
אָבער קיין דרייסטקייט צו שפילן אין אַן אמתדיק טעאַטער האָט זי
נישט

געהאַט.

די

גרופע

איז

באַלד

פאַרשטאַרקט

געװאָרן

מיט

נאָך קרעפטן (פון וועלכע ,סיאיז אינטערעסאַנני צו באַמערק,
אַז קיינער איז נישט געװאָרן קיין פּראָפּעסיאָנעלער שוישפילער)
און זי האָט אויפגעפירט אַרנאָס פיעסע ,מלחמה ואהבהי אין
לובאַשיצקיס איבערזעצונג .צו דער פיעסע האָט זיך שוין גע-
פּאָדערט דאַמען (פרויען-ראָליסטן) אויך ,און ווידער האָט מען
זיי גענומען פון די לערער-קרייזן".
ווייטער דערציילט זילבערצווייג ,װי ער ,ז ,.גרינדעט אין יענער
צייט אין לאָדזש אַן אומפּאַרטײיאישן פאָלקסטימלעכן פאַריין ,לומדי
שפת עבר" ,בעת עס עקזיסטירט שוין אַן אַריסטאָקראַטיש-ביוראָי
,ובבי שפת עבר" .דער צועק פון
קראַטיש-ציוניסטישער פאַריין ח

דעם ניי-געגרינדעטן פאַריין איז צו לערנען זיינע מיטגלידער די

העברעישע שפּראַד און תנ"ך .דער פאַריין איז אומלעגאַל ,און כדי
צו דעקן זיינע דעפיציטן ,קומט ז .מיטן פאָרשלאַג ,וועלכן ער פירט
דורך מיט גרויסע שועריקייטן ,אײינצואָרדענען די ערשטע העב-
רעישע פאָרשטעלונג אין אַ טעאַטער .די פאָרשטעלונו ווערט געגעבן
'פּוילישן פּאָפּולערן טעאַטער' דעם 2טן יאַנואַר  1191און
אין
אויפגעפירט ווערט מאָנאָסאָװויטשעס אײנאַקטער ,חנה ושבעת בניה",
אָך פירט די גרופּע אויף ,ווידער אין 'הזמיר' ,ד'ר זאַלקינדס
דערנ

פּיעסע ,דוד במדבר" מיט ספּעציעל צוגעשריבענער
אַ כאָר ,טאָליסטינס און באַלעט .דער רעזולטאַט:
גנאַטירלעך האָבן די דאָזיקע פּאָרשטעלונגען
דערצױגן

אַ העברעיש

טעאַטער-פובליקום,

אָבעור

מויק

מיס

איינציקויז
דאָס ששפֿילן

העברעיש האָט זיך פאָרט ניט גערוקט פון אָרט .וידער האָט
קאַצענעלסאָן

געשפּילט

,מכירת

יוסף"

מימ אַ צוגעשריבענעם

אָקט ,און ווידער אין ,הזמיר"-זאַל פּאַר  003מענטען .װען די

הרמה העברית" האָט דאַן אָפּגעהאַלטן אַ זיצונג זיך צו באַראַטן
װאָס ווייטער צו טאָ ,האָב איך אַרױסגעזאָגט אַ מיינונג ,װאָס
האט אויסגעזען וי אַפּיקורסות .איך האָב נעמלעך געזאָגט ,אַז
אין אַזאַ טעאַטער-שטאָט וי לאָדזש ,װאָס האָט געהאַט די בעסטע
רוסישע ,דייטשע ,פּוילישע און יידישע טרופעס .איז אַן אומזין
צו שפילן העברעיש טעאַטער אַזױי װוי מיר שפּיקן .בי" אנדז
איז דאָך דער עיקר העברעיש ,און דעריבער נעמען מיר יעדן
יונגערמאַן ,װואָס קען העברעיש ,צו שפּילן ראָל ,בעת דאָס פוב-
ליקום איז אויסן צו זען שפּילן .מיין מיינונג איז דעריבער גע-
ווען ,אַז אויסלערנען אַ שפּראַך קאָן מען גיכער וי אױסלערנען
שפּילן ,זיין אַן אַקטיאָר ,מוז מען האָבן טאַלענט .און לערנען אַ
שפּראַך איז אַן אַרבעט .איך האָב דעריבער פּאָרגעלייגט ,אַז מיר
זאָלן קומען אין פאַרבינדונג מיט די יידישע שוישפּילער ,װאָס
האָבן דעמאָלט געשפּילט אין יידישן טעאַטער ,אַז זי זאָקן זיך
באַטײליקן אין אונדזערע פאָרשטעלונגע ,און דעמאָלט װעלן
מיר קאָנען שפּילן טעאַטער װי ביי לייטן .מיין פאָרשלאַג איז
אָפּגעוואָרפן געװואָרן".

זילבערצווייג איז אָבער פון זיין אידיי ניט צוריקגעטראָטן .ער
האָט 'געװאַגט' און געמאַכט דעם פאָרשלאַג דעם דעמאָלטיקן באַ"
רימטן

יידישן

שוישפּילער,

דעם

סטאַר

פון לאָדזשער

'גרויסעס

טעאַטער' ,יוליוס אַדלער ,צו שפּילן העברעיש ,אין אַ פּיעסע ,וועל-
כע איז געווען אין זיין רעפּערטואַר און אין אַ ראָל אין וועלכער

ער האָט זיך אויסגעצייכנט :אין גוצקאָווס 'אוריאל אַקאָסטאַ'.
בערצווייג דערציילט אויספירלעך מיט וועלכע שװעריקייטן
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באַנד

זיל-
דער

פּראָיעקט ,װאָס איז לכתחילה

עפירט
גיז
כא
רש.
וּטי
לעפ
זייער סק

פון אַלעמען אויפגענומען

געװאָרן

געװאָרן ,און שרייבט:

ידי רעזשי פון דער פיעסע האָט איבערגענומען יוליוס
אַדלער .אַלע ראָליסטן געדענק איך נישט ,נאָר עטלעכע פון זי
זיינען מיר געבליבן איינגעקריצט אין זכרון ,וי דער העברעישער
שריפטשטעלער אַברהם פראַנק ,וועלכער איז דעמאָלט געווען
צוריקגעקומען פון ארץ ישראל או ער האָט געשפּילט די ראָל
פון דע סילוואַ (שפּעטער האָט די ראָל געשפילט דער סטודענט
אַברהם לעװוינסאָ) ,דער העברעישער לערער מנחם גנעסין ,דער
שפּעטערדיקער מיטגרינדער פון דער מאָסקװוער יהבימהי און
דערנאָך רעזשיסער פון העברעישן טעאַטער (תאייי) אין ארץ
ישראל ,און דער אָנפירער פון דער לאָדזשער 'דראַמאַטישע קונסטי
י .מ .מאָשקאָוויטש... .די פּרעמיערע פון יאוריאל אַקאָסטאַי איז
געגאַנגען אין יגרויסעס טעאַטערי 181 .דעצ .}1191 .דאָס טעאַטער
איז געווען פול געפאַקט .עס װאָט זעמאָלט געהערשט אַן אוי-
סערגעוויינלעכע יום-טובדיקע שטימונג .לאָדזש איז ממש גע-
גאַנגען כאָראָדאָם.. .נ.אָך לאָדוש האָבן מיר געשפילט אין
װאַרשע..- .אַז אַדלערס קאָלעגן ,די יידישע שױישפּילער ,האָבן
דערוואַרט ,אַז אַדלער װעט האָבן אַ גרויסע מפּלוז ,איז זעלבסט-
פאַרשטענדלעך ,און דעריבער איז ביי יי די קנאה נאָך גרעסער
געװואָרן נאָכדעם װי זי האָבן געוען ,אַז ער איז מיט עברי
װייניק געשטרויכלט געואָרן און דער דערפאָלג איז געווען אַזאַ
גרויסער .דערוױיל האָט זיך די טרופע פון יגרויסעס טעאַטערי
 -געענדערט,

אַדלער

איז אַוועק גאַסטראָלירן

קיין רוסלאַנד,

און

קומען דער יונגער אַרטיטט רודאָלף זאַסלאווסק.. .ב.קיצור,
חברה אַקטיאָרן אונטער דער אָנפירונג פון יצחק קאַצענעלסאַן
האָבן זיך אָרגאַניזירט און אינגעשטודירט אין קאַצענעלסאַנט
איבערזעצונג יאוריאל אַקאָסטאַי אויף העברעיע און...נאָנהײיבנדיק
דעם  71יוני  )2191אַרױסגעפאָרן אױיף אַ טורניי איבער פּוילן,
ליטע און רוסלאַנד .דער דאָזיקער טורניי איז געווען אַזאַ טריומף
וועלכן סיהאָט זעלטן וועלכער יידישער עזישפּילער געהאַט
אין זיין לעבן ,און אַ צייט נאָכדעם האָבן די עלטערע אַקטיאָרן,
װאָס האָבן זיך באַטײליקט אין דעם טורניי ,זיך נישט געקאָנט
נאַפּרײען פון דעס כשוף אונטער וועלכן זי זיינען געשטאַנען
צוליב די גראַנדיעזע קבלת-פּנימער אין דער דעמאָלטיקער
יטשערטאַי.ײ
יוליוס אַדלער קומט צוריק אין לאָדזש ,און מיט אים און זיין
פרוי ,עמיליע ,אין די הױיפּט-ראָלן ,װוערט אויכגעפירט ,אין העב-
רעיש ,ד'ר הערצלס 'דאָס נייע געטאָ' .דערוייל דערטראָגט זיך
אַ קלאַנג ,אַז זאַסלאַװסקי מיט יצחק קאַצענעלסאָנען טראָגן זיך
אַרום מיט אַ פּלאַן צו פאָרן קיין ויז צום ציוניסטישן קאָנגרעס
און דאָרט שפּילן העברעיש טעאַטער .זילבערצווייג שרייבט וועגן
דעם:

,דער פּלאַן פון אַזֹאַ טורניי איז אייגנטלעך געווען מיינער,
נאָר אַזױ װי אַדלער איז ווידער נישט געוען אין לאָדזש ,האָב
איך נישט געהאַט מיט וועמען זיך צו באַראַטן ,אָבער ענדלעך
האָב איך זִיך שריפטלעך פאַרשטענדיפלט מיט אדלערן אין מינסק
און עס האָט זיך אַרױסגעוױז ,אַז ער האָט אַן אומגעהיערן
פאַרלאַנג צו פאָרן שפּילן העברעיש טעאַטער אױיפן ציוניסטישן
קאָנגרעס".
עס איז אָרגאַניזירט געװאָרן אַ טרופּע אין וועלכער עס האָבן
זיך אויך באַטײליקט די שפּעטערדיקע פּראָפּעסיאָנעלע שוישפּילע-
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קעסיקאָן
ל

פון

די
אַ.ב.
דרװ ה
עיאָ
יקט
רין און שרייבערין שושנה און דער אַ
א,וריאל אַקאָסטאַ" און ;דאָס נייע געטאָ") זיינען
פאָרשטעלונגען (,
געגעבן געװאָרן אין אויגוסט  2191אין ווין ,בעת די זיצונגען פון ציו"
ניסטישן קאָנגרעס .זיי זיינען געווען אַ שוידערלעכער מאַטעריעלער
דורכפאַל .,אַדלער האָט זינט דעמאָלט פאַרלאָרן דעם חשק ווייטער
צו שפּילן העברעיש .די טרופּע איז זיך צעפאַלן .קאַצענעלסאָן
האָט שפּעטער אויפגעפירט זיינע אַ נייע פּיעסע מיט ליבהאָבער,
ווידער אין 'הזמיר' ,און שוין אויך אין טעאַטער יזאַלן מיטן !אָנטײיל
פון שריפטשטעלער ב .עפּלבוים.
וווען מען נעמט אין אַכט ,אַז ,אוריאל אַקאָסטאַ" איז אויף
העברעיש שוין געשפּילט געװאָרן דורך דער פריער דערמאָנטער
העברעישער טעאַטער-גרופּע מיט יוליוס אַדלער אין דער שפּיץ,
מיט  7חדשים פריער ,און דעם רושם װאָס עס האָט געמאַכט .ווערט
קלאָר ,אַז די אַלט פ,אַקטן" פון קג'ס שוועסטער שטימען ניט מיט
|
|
|
דער ווירקלעכקייטן.
װאָס עס שטימט יאָ איז אַז אין קאַצענעלסאָנס .העברעישער
,וריאל אַקאָסטאַ" האָבן זיך באַטײליקט די יידישע
אויפפירונג פון א
אַקטיאָרן רודאָלף זאַסלאַװסקי און זיין פרוי ,װאָלף זילבערבערג
און שלום פּינקוס ,דער שפּעטערדיקער העברעישער אַקטיאָר מנחם
גנעסין .,די ליבהאָבער אפרת |בערל קאַצענעלסאָןן ,זלאַטקינאַ
|ְצפּורה קאַצענעלסאָןן און דער פּעדאַנאָג /יצחק בערקמאַן אַלס סופלער
:
און אַדמיניסטראַטאָר* ,

וועגן דער אויפפירונג שרייבט צפּורה קאַצענעלסאזינאַכומאװ |
;די פּראָבן פון ,אוריאל אַקאָסטאַײ

זיינען געמאַכט געװואָרן

כמעט תמיד ביי אונדז אין שטוב .סיאיז פאַר מיר געווען אינ-
טערעסאַנט און באַלערנד אויף מיין גאַנצן לעבן צוצוקוקן צו
ויצחקס רעזשי .פּאַרבונדן מיט פּראַקטישע אָנוייזונגען ,פלעגט
ער דרך אַגב אַריינפלעכטן לעקציעס פון געשיכטע בכלל און
טעאַטער-ידיעו? בפרט :די פרייע האַלטונג אױף דער בינע,
דיקציע ,זשעסטיקולאַציע ,מימיק אאַיוו .ער פלעגט אין יעדער
ראָל אַריינברענגען ארַוח החיים ,אַ נשמה ,האַרץ ,געפיל .יעט-
וועדער פלעגט זיך דערהויבן אין זיינע געפילן אוּן פאַרּפולקומען
אַלע חושים .דער פּועל יוצא דערפון איז געווען אַז דאיָנטײל-
נעמער האָבן באַוויזן אַרּויסצוברענגען פון זיך דאָס ,װואָס האָט
| אין אַ פולשטענדיקער מאָס באַפרידיקט דעם פיינפילנדיקן גע-
ישמאַק פון אבַעסערן טעאַטעד-צושויער .רודאָלף זאַסלאָווסקי
איינער פון די בעסטע יידישע אַרּטיסטן ,פלעגט פון צײט צו
צייט ,ווען יצחק איז געווען שטאַרק פּאַרנומען; אִים .פאַרטהעטןטעגלעכעָמגעט
בי די פּראָבן .נאָך עטלעכּע חדשים פטוןא כ
פּראָבעס ,האָבן מיר זיך אצַזװױזאַמענגעלעבט מיט דער רעזש,
 אויף יעטוועדער באַוועגנג .יעדע ראָל איז געװען געצערטלט,אַז מיר פלעגן יצחקן פּאַרשטיין אויף זיין מינדסטן וואונק אַפיל,
און פּאָלירט אַפּילן אויך פילאָלאָגיש ,אַזױי אַז מיהאָט געהאַט
אַ רושם ,אַז דער גאַנצער קאָלעקטוו באַשטייט פון פּערפעקטע
העברעער... .יצחק האָט טאַקע צוגעקנעלט העברעיש מיט
עטלעכע פון זײי כדי זיי צו מאַכן נענטער צו דער שפּראַך".
די טרופּע אונטער דער אָנפירונג פון ק .האָט .אָנגעהויבן די

פאָרשטעלונגען אין לאָדזש ,דערנאָך אין טשענסטאָכאָו ,ברעסט-
ליטאָווסק ,באַראַנאָװיטש ,באָברויסק ,פּינסק; מינסק ,האָמעל ,אָדעס
(וואו פּינקוס איז קראַנק געװאָרן און ק .האָט אים פאַרטראָטן אין
דער ראָל פון ,עקיבא") .דער טורניי איז געווען אַן אויסערגע-

וויינלעכער דערפאָלג.
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ט עאַט ער

ודער העברעישער שוישפּילער מ .גנעסין אין זיין בוך ,דרכי
עם התיאטרון העברי" שילדערט אויספירלעך דעם טורניי .דער
ביי גיט ער איבער כאַראַקטעריסטישע שטריכן פון דער נעגאַטיווער

באַציונג פון די יידישע אַקטיאָרן צו זייער שפּילן העברעיש און
צו דער העברעישער שפּראַך .און אויך די דעמאָלטיקע לוסטיקע,

פרייע האַלטונג פון ק'ן.

דער היסטאָריקער פין דער שטאָט לאָדזש .אַברהם טענענ-
בוים-ארזי ,אין זיין בוך ,לאָדזש און אירע יידן" שטעלט זיך זייער

אַ סך אָפּ אויף דער פּעדאַנאָגישער און נאָך מער קולטור-טעא-
טראַלער טעטיקייט

פון ק ,.על פּי רוב געבויט אויף ציטאַטן פון

אַנדערע שרייבער.

אַזױ פאַרצייכנט ער  --לוט אַברהם לעווינ-

דער לאָדזשער ,הזמיר" האָט זיך אויך באַרימט גע"
סאָן  ---אַז ,
מאַכט דערמיט ,װאָס ער האָט אויפגעפירט אין העברעיש (אונטער
דער לייטונג פון ח .יאַנאָווסקי) צום ערשטן מאָל אין דער וועלט די
אָראַטאָריעס פון הענדל ,היידן ,מענדעלסאָן און אַנדערע .די טעק-
סטן האָט דאַן איבערגעזעצט אין העברעיש דער פּאָעט יצחק קאַ-
צעגעלסאָן"| .אין זיינע באַריכטן וועגן דער ערשטער אויפפירונג
פון ,אוריאל אַקאָסטאַ" אויף העברעיש ,שטיצנדיק זיינע אינפאָר-
מאַציעס אויף אַנדערע ,באַגײט ט .דעם זעלבן טעות אָדער מיס"

טיפיקאַציע װאָס זיין.
אין האַרבסט  -- 2191דערציילט ק',ס שוועסטער  --אַז באַלד
נאָכן צוריקקומען פון דעם טורניי ,האָט זיך ק .אייפעריק גענומען
רעאַליזירן דעם געדאַנק פון אַן אייגענער פּריאַטער מוסטער-ישול.
אַזױ וי אין לאָדזש האָט זיך קיין שום טישלער נישט געװאָלט
אונטערנעמען אויפצובויען דאָס מעבל פאַר אַ קינדער גאָרטן (גן"
ילדים) ,האָבן זיי דאָס מעבל באַשטעלט אין װאַרשע און געעפנט
די שול אין לאָדוש אויף צעגעלניאַנאַ נומער  .4דאָרט זיינען באַלך
אויך פאָרגעקומען די ערשטע העברעישע קורסן און ס'איז דאָרט
געגרינדעט געװאָרן די געזעלשאַפט ,ה,תחיה" .ק .איז באַלד אַריין

אין זיין ראָל צו דערוועקן ביי די קינדער אינטערעס און אוים-
מערקזאַמקײט .ער האָט זיי אויף העברעיש מיט אַ גוט-צוגעפּאַסטן
װאָקאַבולאַר אָנגעהויבן ווייזן שפּילערײיען און געמאַכט זי מונטער
און לאַכנדיק,

יצחק האָט פאַר זי געהאַט  --שרייבט זי  --אַ קװאַל אָן

אַ סוף ,אַן אומדערשעפּלעכן מאַטעריאַל פון אַלגעמײנעם וועלט-
לעכן אינהאַלט ,פון יידיש-היסטאָרישן ,פון ארץ-ישראלדיקן ,וי
אַזזי ער פלעגט עס באַװײזן צוצופּאַסן צום גײיסטיקן ניוואָ פון
אַזעלכע פיצעלעך עופהלעך ,איז עס טאַקע מעשה בעל מופת
 --אַ ,כישוף-מאַכערײ ,װי מיפלעגט אים מיט רעכט רופן

בלויז אַ דאַנק זיינע אַרטיסטישן פעיקייטן ,פאַרבונדן מיט
אַ געזונטן פּעדאַגאָגישן חוש ,פלעגט ער באַוייזן צו דערוועקן
דעס נאַטירלעכן קינדערישן נייגיר ,די צעשפּילטע יונגע פאַן-
טאַזיע ,שפּילן אױיף די איידעלע סטרונעס פונס קינדס נששמה,
װאָס רעאַגירט אויף אַלץ ,װאָס איז ריי ,עזין און געהויבן ער
פלעגט מיט מימיק ,מיט זיינע אױגן און געזיכטסציגן ,מיט זיין
גאַנצן גוף ,אַרײנציען די פיינפילנדיקע קינדערלעך אין אַ דעאַ-
ליסטישן שפיל פון אינסצעניזאַציעס דורך וועלכע ער פלעגט
שילדערן דאָס נייע ארץ-ישראל און אַמאָליקע יידישע געשיכטע.
דאָס איז די היינט פּאַרשפּרײטע שיטה פון שול-טעאַטער ,אַנער-
קענט פון די מאָדערנע פּעדאַגאָט .דערפאַר בויט מען היינט שול-
 בנינים מיט טעאַטער כדי דעם דאָזיקן סיסטעם איינצופירן אין/
לעב
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פון

.דער סך הכל פון די דאָזיקע פּרואוון ,די לעבעדיקע געשיכ-
טע-סצענעס האָבן יצחקן אַנגערעגט אָנצושרייבן זיינע פיעסן
ימכירת יסףי |אָנגעשריבן און אויפגעפירט דורך אים שזין אַ
סך פריער | ,ימששהי ,יאחשורושי .דער גךדילדים איז פאַר יצחקן
געװאָרן אַ לעבעדיקע קוזשניע ,וואו ער פלעגט אױסקאָווען און
שעפן קוואַלן פון פרישע

צאַפּלדיקסטע

לידער און מעשה.-

טעמעס,

לעך ,דערציערישער טעאַטער-רעפּערטואַר".
 1שרייבט אָן ק .זיין פּיעסע  אַננאַ בלייב",
וועגן

דער

מיט

אַנטשטײונג

פּיעסע

פון דער

דעם אַמאָליקן יונגן דיכטער

לאָדזש האָב איך זיך באַקענט

דערציילט

יצחק

ווען קלאַראַ

בועז

קאַצענעלסאָן

יאָנג:

פון

יאָנג האָט גאָך גע-

שפילט אין װאַרשע .זיצנדיק אַמאָל מיט אים אין אַ קאַװיאַרניע,
זאָגט ער צו מיר :יאיר וױיסט ,הער ינגווי? .איער פריס
שפלן

איך
בי
מיט
דאָס

האָט

מיך

פאַראינטערעסירט

א

פֿאַראינטריגירט,

אַז

זאָל עפּעס אָנשרײבן פאַר אירי .יאַ דראַמע?'  --פרעג איך
אים .יניין  --ענטפערט ער מיר לאַכנדיק  --אַ קאָמעדיע
לידער און מיט אַלע זיבן זאַכן אייערע פאַר אַן אָפּערעטע.
איז פונם קאַבאַרעט-לעבףױ .איך האָב זיך געוואונדערט.

ער האָט אַ פנים פאַרשטאַנען פאַרװאָס איך וואונדער זיך און ער
זאָגט צו מיר לאַכנדיק :יאיר דענקט אפשר ,אַז אַ העברעישער
לערער טאָר ניט אַמאָל זיך אַרײנכאַפּן אין אַ קאַפּע-שאַנטאַן?י.
יאון איר דענקט ,אַז אַ יידישע שאַנסאָנעטקע איז אינטערע-
סאַנט?'  --פרעג איך ביי אים עומייכלנדיק .ידיער אינטערע-
סאַנט  --ענטפערט ער מיר ערנסט  --בי די גויים איז פּאַראַן אַ
מאָנאַסטירי ,און ער דערקלערט מיר :ידאָס איז אַ מעשה װעגן
אַ שיין יידיש מיידל ,ואָס ווערט אָפּגענאַרט אין ליבע או אַנ-
טוישט פון לעבן ,גיט זי אַ שפּיי אױף דער וועלט און גייט אַרײן
אין אַ קאַפּע-שאַנטאַן ,װוערט אַ שאַנסאָנעטקע און פאַרטרינקט
אירע יאָרן אין אַ קאַבאַרעײ .דערביי נעמט ער אַרױס אַ שטיקל
פּאַפּיר און זאָגט :יאיך על פאַר אייך פאָרלייענען זאָס ליד פון
דער שאַנסאָנעטקע ,װועט איר פאַרשטיין איר גאַנץ לעבן און

כאַראַקטערי:
איך
פון
איך
פון
איך
פון
איך
פון
איך
פון

בין
די,
בין
די,
בין
די,
בין
די,
בין
זי,

פון
װאָס
פון
װאָס
פון
װאָס
פון
װאָס
פון
װאָס

|

|
די ,װאָס װילן ,אַז דער װײן זאָל שוימען,
װילן און װאַס קאָנען װאַכנד טרוימען
די ,װאָס האַלטן האַרץ און אױגן אָפן,
קאָנען ניכטער ניט גײן שלאָפן
די ,װאָס קאָנען זיך ניט אױף דער װעלט קײן אַרט געפינען,
לעבן הפקר ,פריי ,אָן זינען.
די װאָס זינגען הויך און לאַכן העכער/
װײנען אין װינקעלעך און לעכער.
די ,װאָס טוען שטענדיק װאָס מען טאָר ניט,
גיבן אַלץ אַװעק און האָבן גאָרניט.

איך בין פון די ,װאָס דוצט אַ פרעמדן און טרינקט מיט אים געמינזאַט,
פון די ,װאָס לעבן

קורץ

און שטאַרבן

איינזאַם,

פון דעם ליד האָב איך ווירקלעך דערזען דעם גאַנצן כאַראַקטער
פון דער העלדין ,װאָס קלאַראַ יאָנג דאַרף שפּילן ,און מיר האָבן
אָפּגערעדט ,אַז ווען קלאַראַ יאָנג וועט שפּילן אין לאָדזש ,זאָל
ער די פיעסע פאָרלייענען .ווען מיר זיינען געווען אין לאָדזש,
האָט ער פּאַר מיר זיין פּיעסע פאָרגעלייענט או איך האָב זיך
אין איר שטאַרק פאַרינטערעסירט.
יװואָס פאַר אַ נאָמען װעט איר געבן דער פּיעסעלי  --פרעג
איך ביי אים .ידי פיעסע וועט טראָגן דעם נאָמען נאָך דעם
לייט-מאַטיוו ,אָ ,אַננאַ ,בלייב".
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טעאַטער

הי א די לט הי חמ

ווען איך האָב די פּיעסע געגעבן צו לייענען דעם כאָר-די-
ריגענט פון דער טלאָמאַצקער שול.. ,ל.עאָ ליאָו ,האָט ער
באַמערקט ,אַז דאָס איז די פּיעסע ,װאָס באַוועגט אים צו שרייבן
מוזיק פּאַרן יידישן טעאַטער .אַ גאָר שטאַרקי איינדרוק האָט
אױף מיר געמאַכט אַ כאַראַקטער אין דער דאָזיקער פיעסע :אַ
מאַן ,אַן אויסגעשפיגענער פון דער נאַטור ,אַ פאַרשפּאָטעטער
פון מענטשן אַ הױקער  --אָט דער אומגליקלעכער זעט זיין
גאַנצע וועלט אין דעס שאַנטאַ ,אין געזעלשאַפט פון שאַנסאַ-
נעטקעס .ער רופט זיך דער יפאָטערי פון זיי .פאַר אָט דער
שטאַרקער ראָלע האָב איך אַנגאַזשירט דעם זעמאַלט בעסטן
יידישן שוישפּילער אין רוסלאַנד ,דעס שפּעטערדיקן פּאָלקס-אַך-
טיסט יעקב ליבערט' .
יצחק קאַצענעלסאָן איז דעמאָלט געווען פול מיט הומאָר,
שטענדיק אַ פריילעכער ,פלעגט לאַכן און אַנדערע געמאַכט צום
לאַכן .איך בין מיט איט שטאַרק באַפּרײנדעט געװאָרן אין
לאָדזש .איך האָב אים אַמאָל געפרעגט :ייצחק ,פאַרװואָס לאַכט
איר אַזויפיל ?י ,האָט ער מיר געענטפערט :ידערפאַר האָט מען
דאָך מיר אַ נאָמען געגעבן יצחקי...
וען איך בין ,אין סוֹף  ,0291צוריקגעקומען קײַן ני-יאָרק
און האָב באַזוכט דעם ינעשאָנאַלי-טעאַטער ,וואי באָריס טאָ-
מאַשעווסקי האָט געשפּילט די פּיעסע ידאָס שטעטלי (,דאָס מד
זיקאַלישע שטעטל") מיט לעאָ לֵיאָוו אַלס דיריגענט און פאַר-
פאַסער פון דער מוזיק ,האָב איך אין טאָמאַשעווסקיס (פריי באַ-
אַרבעטע) ישטעטלי דערקענט יצחק קאַצענעלסאַנס פיעסע 6אָ,
אַננאַ ,בליינ" ,און אין טאָמאַשעווסקיס

פאַרמאַסקירטער

ראָלע

האָב איך געזען דעס היקער ,ואָס ליבערט האָט געשפילט".
נאָך אין
שינען צוויי
זיינען זיינע
נויפגענומען
טיקע בענד,

 0191זיינען אין װאַרשעװער פאַרלאָג ,תושיה" דער-
בענדער פון ק'.ס לידער 72 .יאָר שפּעטער ,אין ,7391
צעזייטע און צעשפּרייטע העברעישע לידער ווידער צו"
און אַרױסגעגעבן געװאָרן אין לאָדזש אין דריי פּרעכ-
אילוסטרירט פון הענעך באַרטשינסקי.

חיים-לייב פוקס שרייבט:
אויך זיינען נאיז) אין פּאַולאַג ייונג-אידישי דעמאָלט דער-
שינען יצחק קאַצענעלסאַנס דראַמע יפאַטימאַי ,װואָס אין איר פירט
ער דיכטעריש דורך געשטאַלטן פון ציגײינער און יידן ,וואָס
זיינען פּאַרגונדן מיטן זעלבן גורל פון היימלאָזיקייט .אָפּקלאַנגען
פון דער דראַמע האָט מען געקאָנט געפינען אין אַ בוך לידער
פון אַ נייעס טאַלענט ,װאָט האָט נישט געװױינט אין לאָדזש ,נאָר
דורך ליד און בױיוו געװאָרן אַ זזבר פון דער לאָדזשער גרופּע
(עפּעטער איז ער אַ געוויסע צייט געוֹען אַן אינזשיניער אש אַ
לאָדזשער פאַבריק) .דאָס בוך האָט געהייסן יבלינדערהייט' פון
בנימין גאַר ,אַ פוטוריסטיש-עקספּרעסיאָניסטיש בוך.
 ...אַלע דראַמעס ,די קינדער-לידער און די מייסטנס שירים
(אַפילו די ארץ-ישראלדיקע :האָט יצוזק געשריבן אין לאָדזש.
אויך זיין איבערזעצונג פון היינעס לידער ,װאָס דערויף האָט ער
(געאַרבעט אַ סך יאָרן ,האָט ער דאָרט געמאַכט".
ק .האָט געמאַכט עטלעכע רייזעס איבער אײראָפּע ,אַמעריקע און
ארץ ישראל 0191 .האָט ער פאַרבראַכט אין שוייץ און באַ-
זוכט דאָרט פאַרשיידענע שטעט ,וי אויך מינכען און בערלין אין
|
 0האָט ער באַזוכט אַמעריקע.
אין  0291איז ,פאַטימאַ" אויפגעפירט געװאָרן אין װאַרשע (מו"
זיק  --יעקב גלאַטשטײן).
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קדושים

באַנד

אי

אויסנוצנדיק ק'.ס באַזוך אין אַמעריקע ,האָט מאָריס שװאַרץ
דעם  11נאָוועמבער  0291אויפגעפירט אין ,אוירווינג פּלײס טע-
אַטער" ק'.ס פּיעסע ,פאַטימאַ? מיט דזשעני װאַליער אין דער
הױפּטראָל,

ב .גאָרין שרייבט וועגן דעם:

 ....איך האָב געזען די לעצטע פאָרשטעלתג פון יפאַי

| טימאַײ ,און איידער איך בין צו איר געגאַנגען ,האָב איך גע-
קראָגן אַ בריוול פון דעם פאַרפאַסער

מיט אַ בקשה

איבערצו-

לייענען די געדרוקטע ,פאַטימאַי ,װאָס ער האָט מיר צוגעשיקט.

דאָס האָט באַטײט ,אַז ער רעכנט ,אַז אַן אומרעכט איז אים געעוען

ביים שטעלן די פיעסע ,און אָדער מען האָט אַהין אַרינגע
שטוקעוועט אַזעלכע זאַכן ,װאָס ער האָט גאָרניט געשריבן און
גאָר אין זינען ניט געהאַט ,אָדעֶר מען האָט איר אַזױ צעשניטן
אַז זי האָט פאַרלאָרן איר אמתן פנים.
איך האָב ניט געהאַט די מעגלעכקייט צו לייענען די פיעסע
פריער ,און די פאָרשטעלונג האָט געמאַכט אַ שלעכטן איינדרוק.
עט טרעפט אַמאָל ,אַז איינער חלומט אַ חלום און בשעת ער כאַפּֿט
זיך אױף ,װײיס ער ניט ואָס ער האָט געחלומט .אַואַ חלום איז
,פּאַטימאַי ,און ניט נאָר דאָס פובליקום האָט געקוקט אויף דער
בינע װי אַ האָן אין בני אדם ,נאָר ווען דער שרייבער פון

,פאַטימאַי האָט דערזען זיין קינד אױף דער בינע ,האָט ער

ױך אַלײן דערשראָקן פאַר אים.

און די פיעסע איז דוקא ניט

צעשניטן געװאָרן .אויב ,פאַטימאַי טראָגט סימנים פו אַ בלויען
בלייפעדער ,האָט זי דערפון גאָרניט פאַרלאָרן .די צרה אי,
װאָס די גאַנצע לאָגיק פון חיוס װוערט צעקראָכן אויפן װאָר,
און ווען דער ששרייבער האָט זיין פאַנטאַזיע דערזען אַ נאַקעטע,
האָט זי אוֹיף אים אָנגעװאָרפן אשַרעק .דערצו האָט אויך פיל
בײיגעהאָלפן װאָס ,-פּאַטימאַי איז געשריבן אין ווייסן פערז .דער
עולם אין טעאַטער האָט קוים געכאָפּט איין װאָרט פון צען
װאָס איז שייך צו מרס .װאַליער ,האָט איר ריידן געמאַכט דעם
איינדרוק פון אַ האַלב-שטומער ,וועלכע מאַטערט זיך עפעס צו
זאָגן .די ווערטער זיינען פשוט צעשוואומען ביי איר אין מױל
איידער זי האָט זיי אַרױסגערעדט און צום צושויער האָבן דער-
גרייכט פוסטע קלאַנגען געשפּילט האָט זי דוקא גאַנץ גוט .זי
איז געווען רירעוודיק ,לעבעדיק ,נאָר זי איז געווען אַזױ הילפ-
לאָז מיט איר ריידן ,אַז עס איז פעשוט געווען אַ רחמנות אויף איר,
און הגם די אַנדערע זיינען נישט געווען אַזױ הילפלאָז ,האָט זי
אָבער דער וייטער פערז געשטערט או מען האָט זיי אויך ניט
גוט געהערט.
|
װוואָס איז שייך צום שפּיל ,האָבן די אַקטיאָרן געגעבן אַ גאַנץ
גלאַטע פאָרשטעלונג און דער פאַרפאַסער קאָן צו זי קיין טענות"

ניט האָבן".
און ס.דינגאל דריקט אַזױ אויס זיין מיינונג:
,יפאַטימאַי איז אַן ערנסטע שטיפעריי פון אַ טאַלענטירטן
דיכטער .אין אַ מינוט ווען דער דיכטער איז געזעסן שופּינענ-
דיק זיינע פערזן איבערן יידישן גלות אָדער באַזינגנדיק די
פיל-באַזונגענע לבנה און דעם פרילינג און די ליבע ,וועלכע
זינען נאָך עלטער פון גלות ,האָט זיך אַ ליכטיקער שטראַל
אַריינגעריסן דורכן פענצטער און גענומען קאַקעטירן מיט דעם
דיכטערס מוזע .סיאיז ניט געווען קיין הייליקע ליבע און ניט
קיין אויסגעלאַסענע פרעכקייט .סיאיז געווען אַ שטיפעריי צווישן
ערנסט און לייכטזין פון וועלכע סיאיז געבוירן געװאָרן פאַטימאַ.
יפאַטימאַי איז אַ יונגע ציגיײנערין מיט היים בלוט ,מיט אַן אומח-

געזעטיקטע בענקשאַפט נאָך פרייע בערג און פרייע ליבע .אַלע
זוכן זי ,אָבער קיינער קאָן זי ניט כאַפּ ,וייל איר האַרץ איז
פאַרשלאָסן ,זי זוכט איר איינציקן ,וועלכן זי געפינט אין יוחנן
כרמל ,דעם זון פו אַ רײיכן יידישן װאָל-הענדלער .ווער איז
די ציגיינערין פאַטימאַ? און פון וואַנען קומט צו איר אַזאַ פַרֵיי-
הייט און לעבנסלוסט ,אַזאַ שטאַרקע בענקשאַפט און אַזאַ שטאַר-
קער גלוט ? פּאַטימאַ איז די טאָכטער פון דער ציגיינערין מאַרטאַ
אין וועלכער עס האָט זיך פאַרליבט אַמאָל יוחננס עלטערער
ברודער שלמה .ער האָט זי געמאַכט פאַר זיין וייב און זי האָט
אים געבוירן פאַטימאַ .. .אָט דאָס ציגײינערישע און יידישע
אין איר האָט געשטורעמט און געליבט און סיאיז ניט קיין וואתע.-
|
דער ,װאָס יוחנן כרמל האָט געוואונען איר ליבע.
 ..די אַטמאָספערע פון יפאַטימאַי איז דורכויס אַ ציגיינע-
רישע .זי איז אָנגעפּיקעוועט מיט ציגיינער-לידער ,וואָס ווען זי
זאָלן קינסטלעריש איינגעזונגען ווערן מיט אַ גוטן כאָר ,װאָלטן
זי געווען דער גרעסטער דערפאָלג אױף דער בינע .די פּיעטע
פאָדערט אַ גאַנץ היפשן אַנסאַמבל ,און אין איר פעלן איך ניט
קיין טענץ .דאָס איז ,פאַטימאַי ,וי זי איז געשריבן פון יצחק
קאַצענעלסאָן.
יפאַטימאַי וי זי איז אויפגעפירט אין אוירווינג פּלייס טע-
אַטער איז ניט געלונגען .די אַלע שיינע בלוטפולע לידער זיינען
פּאַרוואַנדלט געװאָרן אין שלעכטע דעקלאַמאַציעס .דזשעני ואַ.
ליער האָט ניט געטאָרט שפּילן די ראָלע פון דער לעבעדיקער,
לייכטער ציגיינערין פּאַטימאַ ,וועלכער ידי וועלט האָט נאָר אין
זון װאָס לייכט און איין פאַטימאַ װאָס ליבטי .ואַליער האָט די
ראָלע זייער שלעכט אויפגעפאַסט .סיאיז אַ ראָלע פאַר אַ שיינער
זינגערין און גוטער טענצערין ,ניט פאַר איר ...דאָס יאונגאַריעזע
מיידלי האָט די ראָלע באַדאַרפט שפּיק .די איבריקע שווישפי-
לער האָבן די לאַגע ניט פאַרבעסערט .אַן אױסנאַס איז געווען
מאַדאַס זילבערט אין איר ראָלע אַלס ציגיינערין מאַרטאַ חי האָט
ווירקלעך געשפּילט איר ראָלע) און טיילוױיז אויך מאַדאַם גער"
סטין אַלס ריטאַ ,אָבער די גאַנצע פיעסע איז געשפּילט געװאָרן
י -אַזױ אומבאַהאָלפן ,דאָס זיי האָבן געקאָנט ויניק העלפן .מאָריס
שואַרצס טעאַטער האָט נאָך קיינמאָל ניט געהערט אַזױ וחיניק
אַפּלאָדיסמענטן ביי אַ פאָרשטעלונג וי ביי יפאַטימאַי .דאָס פו-
בליקום האָט אָפּט געפילט ,אַז מען מאַכט איינפאַך חוזק פון אים,
 .און האָט אַזױ רעאַגירט אויף דער פאָרשטעלונג".
אַ טיפע לעכצעניש האָט ק .געטראָגן אין האַרצן צו ארץ ישראל,
צו דעם אויפבוי און די אויפלעבונג .װאָס װערט דאָרט דורכגע-
פירט דורך די חלוצים .אין  5291און אין  4391האָט ער פאַר-
בראַכט אין ארץ ישראל ,האָט אַרומשפּאַצירט איבער אירע טאָלן
און בערג ,האָט זיך אויפגעהאַלטן אין די קבוצים און איז צוריק-
געקומען פול מיט איינדרוקן .ער האָט מיטגעבראַכט אַהיײם אַ מאַסע
נייע העברעישע לידער ,וועלכע ער האָט זיך דאָרט אויסגעלערנט
פּונקט אַזױ ,וי אַרומשפּאַצירנדיק איבערן לאַנד ,האָט ער אומעטום
|
פאַרזייט זיינע לידער.
אין די באַמערקונגען צוֹ ק'.ס לעבנסגעשיכטע אין זיין בוך
,כתבים אחרונים" ,ווערט צ'אַ אָנגעגעבן אַז:
,זיינע לירישע לידער ,פול מיט חן און געפיל ,האָבן באַצױ-
בערט פאַרשיידענע קאָמפּאָזיטאָרן ,וועלכע האָבן געשריבן צו
זי װי צו אַ סך פון זיינע קינדער-לידער ,קאָמפּאָזיציעס ,װאָס
זיינען פאַרוואַנדלט געװואָרן אין פאָלקס-לידער און ווערן גע-
זונגען איבער דער גאַנצער יידישער וועלט און אין מדינת ישראל.
יי
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קדושים -באַנֹד
ער

אין דער צייט פון דער צוױיטער עליה און שפּעטער ,זיינען בײ
גרויס און קליין געווען פּאָפּולער די לידער ייפים הלילות בכנעױ
(רעקאָרדירט דורך מ .ירדני) ימכל חמודות הין ליי ,ירח? עמדה
על העיןי ,ישיר הקוצריםי איאַ .קאַצענעלסאָן אַלין ,דער פריילע"
כער און לוסטיקער ,דער לעבנס-פריידיקער ,האָט געהאַט אַ שיינע
שטים

און פלעגט זינגען זיינע לידער

אין דגעערזעלשאַפט

פו.

זיינע תלמידים-קינדער אָדער אין דער מסיבה פון חלוצים ,אין
קיבוץ גן הכשרה אויפן נאָמען פון באָראָכאָוו אין לאָדזש ,וואו
ער פלעגט שטענדיק צפפאָרן זיך אָפּרוען
אַ באַזונדער נאָנט געפיל האָט קאַצענעלסאָן געהאַט צו דער
לירישער פּאָעזיע פון היינריך היינע .אין תרפײד איז אין פאַר-
לאַג פון א .י .שטיבעל אין ואָרשע ,דערשינען אין יצחק קאַ-
צענעלסאַנס איבערזעצונג ,ידאָס בוך דער לידערי פון היינריך
היינע אין אַלע דריי טיילן יוגנט-ליידן ,לירישע מעצאָ ,אַהיים.
מיט אַן אַריינפיר פון איבערזעצער".
{אויף צו אַ סך ק'.ס לידער אין יידיש האָבן קאָמפּאָזיטאָרן גע-
שריבן מוויק .זיין באַרימט ליד ,די זון פאַרגייט אין פלאַמען" איז
קאָמפּאָנירט געװאָרן פון צוויי קאָמפּאָזיטאָרן :ישראל גלאַטשטײן
און גאָראָכאָוון.
,חמה" איז אויפגעפירט געװאָרן באַלד ביי די
ק',ס אײינאַקטער ,ה
ערשטע פאָרשטעלונגען פון דער ,הבימה" אין מאָסקװע און אין
 5איז אין ניו יאָרק אויפגעפירט געװאָרן אויף העברעיש זיין
פּיעסע ,ת,רשיש".
וועגן ק'.ס באַצי צו זיין דראַמאַטורגיע און צו יידיש און העברעיש,
שרייבט א .אלפּערן אויפן גרונד פון אַ שמועס מיט אים:

באַזונדערן טעם ,אַ באַזונדערן ריח און פאַרב .יידיש איז אַזױ
| הויך אוֹן מעכטיק אויסגעוואַקסן און זיך צעבליט.
..איין זאָך איז פאַר מיר קלאָר :אין יידיש און אין העברעיש
זאָגן מיר נישט קיין ליגנס .הויבן מיר אָן צו דיכטן און צו שרייבן
אוף אַנדערע לשונות ,זיינען אונדזערע שאַפּונגען פול מיט
|
שקרים".
| נח טייך באַהאַנדלט -דאָס פּראָבלעם.פון ק',ס | צװיײשפּראַכקײט
און זיין(געפיל פאַר .יידיש:

לעכט| .ער האָט אויך אין מאַנוסקריפט אַ באַטײטנט ווערק איף

|

 ,העברעיע אי יידיש וי אינסטרומענטן פון זיין דיכטערישו;וערק זיינען אי אגַלייכע מאָס געווען גאָענט יצחק קאַצענעל-
-סאַנען אין די אָנהײיב-עטאַפּן פון זיין ליטעראָרישער שעפע-

רישקײט .אין יענע צײטן האָט ער ,װי מיזאָגט ,צוליב ברױט,
צונויפגעשטעלט

העברעיש

אױף

כרעסטאָמאַטיעס

שולן

פאַר

אָסך געשריבן לייכטע העברעישע פערזן פאַר זי קינדער צו
ערער פון דער העברעישער שול,
; וועלכע ער האָט געדינט וי לאַ
װאָס זיין פאָטער רי בנ ימין קאַצענעלסאָן האָט געפירט אין
לאָדזש .שפּעטער ,אין זיינע רייפערע יאָרן ,ווען י .קאַצענעלסאָן
גופא איז אין לאָדזש געווען אייגנטימער

פון אַ גרויסער

שו?ל

מיט העברעיש וי די היפט-שפּראַך ,דעמאָלט האָט ביים דיכ-
טער קאַצענעלסאָן גענומען דעם אויב-אָן  --ידיע.
אינטערעסאַנט

יעס איז באמת

די עװאָלוציע

פון העברעיעש

און ײידיש בי" קאַצענעלטאָנען דעם פּאָעט ,װאָס איז בהדרגהאַריבערגעגאַנגען צו ײידיש און כמעט אינגאַנצן זיך אָפּגעגעבן
דער דיכטער-קונסט אין יידיש .אָנגעהויבן האָט זיך דער דאָ-
 .זיקער פּראָצעס שױן אין די שפעטע צװאַנציקער יאָר יצחק
קאַצענעלסאָ,

...,פאַר אַ פיל באַטייטנט ווערק האַלט ער זיין דראַמע ;הנביאי,
שטאַרק צופרידן איז ער פון זיין נייער דראַמע ;אמנן" ,װאָס
איז אַריין אין רעפּערטואַר פון ;הבימהײ |{קיינמאָל ניט געשפּילט
געװואָרן| .ער גליבט ,אַז ער האָט אין א,מנון" געבראַכט צום
אויסדרוק די איגנאָרטיקע יידישע עראָטיק פון אײביקע אבני
מלךײ .ער וויל איצט דאָס דאָזיקע ווערק ,װאָס ער האָט אָנגע-
שריבן אין העברעיש ,איבערדיכטן אויף יידיש |{נישט פאַרווירק-

ינאט

דעמאָלט

שוױן

אַ פאַרמעגלעגער

מענטש,

האָט

-זיך צום ערשטן מאָל .אָרױסגעלאָזן אויף אַ גרויסער נסיעה קֵיין

ארץ-ישראל ,און זיינע רייזע-בילדערי האָט ער פאַרעפנטלעכט
נאָר אין יידיש ,הגם דער זיכטער װאָט אין זיין רשות געהאַט
אויך די מעגלעכקייט צו פּאַרעפנטלעכן זי רייזע-בריוו אין דער
העברעישער טאָג-צייטונג ,װאָס איז גראָד דערשינען אין ואַר-
שע .י .קאַצענעלסאָן האָט ליב געהאַט די מאַסע ,געפרייט זיך
צזאַמען מיט איר אוב אַזאַ געלעגנהייט איז געווען ,און ער
האָט זיך קרעפטיק אױסגעדריקט אין איר אַלטעגלעכן לש
קאָליררייך וו עס זיינען די לענדער און פעלקער ,װאָס קאַצע-
נעלסאָן האָט געזען אין ועג ,אַזױ זאַפּטיק איז געווען דער
יידיש פון זיינע באַשרײבונגען ... .צו העברעיש פלעגט דער
דיכטער זיך צוריקקערן אַמאָל ,גלייך ער ואָלט זיך דערמאָנט אָן

יידיש ,און ער האַלט ,אַז דאָס איז טאַקע זיין אַממײסטן יידיש
ווערק .עס היסט איבער דער וועלטײ .ער באַשרײבט דאָרט
זיינע נסיעות איבער מערב-אײיראָפּע ,אַמעריקע ,ארץ-ישראל ,און
עס זיינען פאַראַן אין דעם ווערק אַזויפי? יידן און יידן ..ער
האָט שטאַרק ליב יידן און יידיש -- .איך שרייב די גאַנצע צייט
פּאָראַלעל יידיש און העברעיש ,אָבער סיאיז נישט דערפאַר ,וויל
איך וויל יוצא זיין לגבי ביידע אונדזערע שפּראַכן .דאָס איז דער-
פאַר ,וייל ,וי זאָל איך דאָס אויסדריקן ,צויי געליבטע האָב

שאַפט ,אָבער אין יידיש האָט געדייעט זיין קינסטלעריששער כוח.
אין יידיש האָט זיך טיף פאַראַנקערט דער דיכטער יצחק קאַצע-

ווייל דאָס באַפרידיקט מיך .איך שרייב יידיש ,וייל איך קאָן

נעלסאָ ,יידיש האָט אים געגעבן עוואונג און אינספּיראַציע.נאָך מער :אין יידיש האָט ער זיך געשפירט אומגעצוואונגען

איך ,און ביידע זיינען מיר גלייך טייער.
זיך גאָר אַנדערש

פרײיער

נישט

איך שרב

אוױסדריקן

מיינט

העברעיש,
נישט,

אַז

דאָס איז אַ טראַגעדיע .אדרבא :אַ מין גאָטס גענאָד האָט זיך
אַראָפּגעלאָזט אויף אונדז  --יידיש און העברעיש .און איך קאָן
זיך נישט פּאָרשטעק אַ יידיש אָן אַ צוגרייטונג אויף העברעיש,
און אַ העברעיש אָן אַ שטאַרקער ליבע צוֹ יידיש .דערפאַר איז מיר
פרעמד אַזאַ יידיש ,װאָס נעגירט העברעיש ,און אַזאַ העברעיש,
װאָס פאַרלייקנט יידיש .אין יידיש ליגט באַהאַלטן מער פּאָטענץ
װוי אין אַנדערע ששפּראַכב .עפעס פיל איך ,אַז יידיש האָט גאָר אַ

 -עפעס

פּאַרגעסנס.

איז געווען זיין ליבע

פריי.

מחמת

דער

דער

אױף יידיַשׂ האָבן איבערצייגעוודיק און עכט געקלונגען

 -אַפּילן זיינע

אימפּראָוויזאַציעס ,וועלכע

יווידועלן .פּאָעטישן
 .בראָדערזאָנען

פאַרמעסט

אוּן פאַרעפנטלעפט

ער

אָנגעשריבן

האָט

אין אַן אינדי"

באַגלייך

אין ב .קאַרליניוסעס

מיט

משסה

יאילוסט-

רירטע וועלטי ,אַװאָכנשטריפט ,װאָס איז דערשיוען אין וואַרעע
אין  .0291-9191די טעמע פון ליבע ,פוּן בענקשאַפט ,פרוי און

ינאַטור האָט זיך מיט דיכטערישער גראַציע פװאַנדערגעלויכטן
.אין די-אימפּראָוויזאַציעס פון די ביידע חשובע לאָדזשער פּאָעטן
=
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יידיש

איז געווען

אייגן זיין מוזע,

דערציונג ,מחמת

העברעיש
געווינ-

יי
א

2604

לעלסיקאָן

פון

יידישן

ט
עַר
ט עא
אעבאייועטער

פון יענער תקופה .ואָסערע פּאָעטישע עלאַסטישקײט און שפּראַכ-
לעכע נייקייטן יצחק קאַצענעלסאָן ,דער העברעעו ,האָט אַנט-
פּלעקט אין דעם דאָזיקן לידער-פּאַרמעסט ,װאָס ער האָט מיט כוח
| אַרױיסגעוויזן אין זיין יידישש! אַזאַ ,אַ יידישער דיכטער אין יידיש,
איז יצחק קאַצענעלסאָן געווען און געבליבן ביזן סוף פון זיינע
יטעג .װען ער איז געװואָרן דער איוב פון אונדזער יידישן דור,
אָס איז געװואָרפן געװאָרן אין די בראַנדן פּוי איבערמענטש-װ
|
לעכע פרואוון".| מלך ראַװיטש באַרירט דעם זעלבן ענין:
אַז מען האָט געװאָלט נוצן אַן אַרגומענט .אַז מען קאָן
7
קענען גרונטיק העברעיש אָן אַ ישיבה און אָן דער קענטשאַפט
 פון תלמוד ,האָט מען ציטירט קאַצענעלסאָנען .כאָטש ער האָט|עשטאַמט פון אַ טיפן רבנישן יחוס ביז אין אלף השישי אַרין
ג

| אויף צוריקוועגס ,איז ער נישט דערצױגן געװאָרן אין טראַ-
דיציאָנעלן שטייגער .צופאַל  --קאַצענעלסאָנס פּאָטער איז אויך
געווען אַ שרייבער ,און האָט דוקא ליב געהאַט צו פאַרף ירן אַ
טיפן שמועס מיט אַ גאַסט ,אַ יידישן שרייבער".
אויך ח .ל .פוקס באַהאַנדלט ק' .סבאַציונג צו יידיש:
יצחק קאַצענעלסאָן האָט אין יענע יאָרן געשריבן זיינע
בילדער פון זיין ארץ-ישראל-רייזע .אין זיינע בילדער פון שטעטל
פּאַראײביקט יצחק די עיינקייט פון דער קינדהייט ,ואָס קערט
זיך צו אים צוריק כדי ער זאָל זיך מיט איר געזעגנען אויף
אײביק .צום באַדױערן האָט יצחק אין די לעצטע יאָרן ניעזט
געהאַט דאָס געמיט צו זאַמלען אין אַ בוך פאָרט זיינע שואַפוו-
גע ,װאָס זיינען געדרוקט געװאָרן אין דער לאָדזשער פּרעסע.
יצחק קאַצענעלסאָן איז תמיד געווען פאַרנומען מיט דערציען
ידי תינוקות של בית

רבן.

עס איז כדאי

צו באַמערקן

אַז קאַ-

צענעלסאָן איז געווען איינער פון די טרייע שטיצער או פאַר-
הערלעכער פון זער בתדישער מעועם-שול אין לאָדזש .ער
איז דאָרט געקומען וי אַן אייגענער צו יעדער ששמחה .דאָס האָט
ער אַרינגעזאַפּט אין זיך און אַרױסגעגעבן אין זיין גרעסטער
שאַפונג ,װאָס ער האָט זוקא געשריבן אין יידיש ' --דאָס ליך
פון אויסגעהרגעטן

יידישן פאֲלקי.ײ

דער אָנהייב פון ק',ס ,לעבן" אונטער די נאַציס װוערט געשיל-
דערט דורך י .צ .אין ק'.ס בוך ,כתבים אחרונים":

אטוי

דערשיטערט פון נערוון ,דערװואַרטנדיק נאָך אַן ערגערן מאָרגן
זיין פרוי האָט אים גענומען בעטן ,אַז ער זאָל אַנטלויפן פון עוטאָט,
און זי וועט איבערבלייבן אַליין מיט די קינדער .ער האָט איר
|
נאָכגעגעבן און איז אַנטלאָפן קיין װואַרשע".
דאָס איז געווען בערך סוף נאָוועמבער  ,9291באַלד אין אָנהייב
ווען מ'האָט געמוזט אָנהייבן טראָגן די געלע לאַטע .אין יאַנואַר 0491
איז די פרוי אויך געקומען אין װאַרשע.
ביז זומער  2491איז ק .געווען אַ שטענדיקער געהיימער לערער
פאַר  021קינדער ,אין דער גימנאַזיע און ליצעום פֿון ,דרור' און
אויך אָנגעפירט מיט דער דאָרטיקער דראַמאַטישער סטודיע .ער
האָט מיטגעאַרבעט אין דער פּרעסע און ליטעראַרישע אויסגאַבעס
,רור" און ,החלוץ".
פון ד
בער מאַרק שרייבט. :
;שמואל ווינטער עוטרייכט אונטער אין זיין טאָג-בוך מיט
גרויס התפּעלות דעם רושם ,װאָס עס האָט געמאַכט איף די צו-
! הערער די פּאָעמע איזכורײ ,וועלכע קאַצענעלסאָן האָט פאָרגע-
לייענט אויף {פאַר | אַ געהיימען קרייז .וועגן דער זעלבער פּאָעמע
 שרייבט רינגעלבלום ,אַז זי האָט געמאַכט אַ שטאַרק! רוששם ,הגםקינסטלעריש איז זי נישט געווען געהויבן .די פּאָעמע ,יזכור"
איז ,צום באַדױערן ,פאַרלאָרן געגאַנגע .דעריבער זיינען זייער
ווערטפול די אינפאָרמאַציעס ,וועלכע עס ברענגען וועגן איר
רינגעלבלוס .אָט וי דער בעל פּנקס פון וואַרשעווער געטאָ שיל-
!ערט די פּאָעמע, :דער דיכטער פּאָדערט נקמה פאַר די צרות
ד
! ואנחות .ער דערציילט וװועגן דער כאַפּעניש ,דעם טױט שרעק
אין גאַס ,די אַרבעטס-לאַגערן ..פון וועלכע מען קומט נישט צוד-
ריק ..די מעשיס תעתועים פון די קהלניקס יידנראָט-לייט און
פּאָליציי  --ב .מ ,).װאָס זיינען טיילמאָל ערגער פאַר יענעס (פאַר
היטלער-לייט .ב .מ ,).דער צער פון קינדער אָן שולן און דער-
ציונג ,די הריגות פוּן קדושים ,דאָס קינד ,װאָס איז דערהרגעט
געװאָרן צוליב זיין עזיינקייט". .ו.ועגן קאַצענעלסאָנס אַרױסטריטן
אין די אונטערערדישע יוגנט-קרייזן אינפאָרמירט גאַנץ אויס-
פירלעך די טוערין פון דער דרורײ גרופּע צ .לובעטקין אין
איר בוך 'בימי כליון ומרדי.".
ק .און זיין עלטערער זון צבי האָבן ,כדי צו האָבן רעכט צו
לעבן און זיך צו דערנערן ,געאַרבעט ביי שולצן אין שאָפּ אויף נאָװאָ-

ידעם  8סעפּטעמבער  ,9391אויפן אַכטן טאָג נאָכן אויסבראָך
פון דער צווייטער וועלט-מלחמה ,איז די שטאָט לאָדזש פּאַרנומען
נגעװאָרן דורך די דייטשן -.די העברעישע שול {װאָס האָט זיך
דעמאָלט שוין געפונען} אויף זאַװואַדזקא גאַס ,וואָס זיין גרינדער
און אָנפירער איז געווען יצחק קאַצענעלסאָן ,זיין וווינונג זיינען
קאַנפיסקירט און פאַרוואַנדלט געואָרן אין אַ פּלאַץ פון צרות
-און שפּאַט פאַר יידן| .מ .דאָרמאַן שרייבט ,אַז דער בנין פון זיין

שול איז דורך די דייטשן פּאַרוואַנדלט געװאָרן אין אַ קאַזאַרמע
פאַר סאָלדאַטן ,און אויפן הױף האָט מען יידן אָנגעטאָן גרויסע
צרותן .דער דיכטער איז אַנטלאָפּן פון זיין היים :אַזױ וי זי
האָבן זיך אַריינגעריסן אין שטאָט אַרײן ,באַלד אין די ערשטע
ט-עג ,בין .איך נישט געשלאָפן אין דער היים און כיהאָב זיך באַ-
האַלטןײ,( .דאָס ליד פון מיין אויסגעהרגעט יידיש פּאָלק") .דריי
טורעקלעכע חדשיס האָט ער איבערגעלעבט אין לאָדזש .אין גע-
 היים פלעגט ער זיך אַריינגנבענען צו זיך אין שטוב זיך צו זעןמיט זיין פרוי חנה און די קינדער .עס איז געווען זייער עװוער
איבערצוטראָגן אַזאַ לעבן ,װאָס איז געווען איינגעשטעלט און
אנ
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י .קאַצענעלסאָן און זיין זון צבי אין װאַרשעװער געטאָ.,2491 ,
ליפּיע .דעם 03טן יולי  2491האָט מען אַלעמען אַריבערגעפירט אין
דער ,קליינער געטאָ" ,פון דעמאָלט אָן האָט די גאַנצע פאַמיליע גע-
װוינט אין אַ קליין צימער אויפן דריטן שטאָק אויף נאָװאָליפּקי ,03
דעם 41טן אױגוסט  2491זיינען די נאַציס באַפאַלן די וווינונג ,צוגע"
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לעס?סיסאָן פון ייד
נומען די פרוי און די זין בנימין ( 11יאָר אַלט) און בנציון ( 41יאָר),
בעת ק .מיטן עלטערן זון צבי זיינען געווען ביי דער אַרבעט.
ק ,האָט זיך שפּעטער באַטײליקט אין באַװאָפּנטן װידערשטאַנד
פון ,ד,רור" ,אין לעצטן טאָג פון אויפשטאַנד .ער און זיין זון צבי
זיינען געראַטעװעט געװאָרן דורך שמואל שיינבערג ,אַריבערגעפירט
געװאָרן אין אַ פאַבריק אין קריסטלעכן ראַיאָן און פון דאָרט צו
גוזיקן אין אַן אונטערערדישן בונקער.
די נגישות ,װאָס די נאַציס טוען אָן צו דער װאַרשעװער יידישער
באַפעלקערונג ,ווערן שפּעטער מיט פיל וייטיק באַשריבן אין ק'.ס
טאָג-בוך 'פּנקס-וויטל' ,װאָס ער האָט געשריבן פון  22מיי  3491ביזן
 6סעפּטעמבער  2491אין דעם וויטעל-קאָנצענטראַציע-לאַגער.

ד .מ| .דוב מייזילן שרייבט וועגן דעם:
ימען קאָן זיך פאָרשטעלן וי די עטלעכע גרױליקע יאָרן אין
די מוראדיקע באַדינגונגען אין ואַרשע האָבן געווירקט אױיף
קאַצענעלסאָנען .צעבראָכן פון דעס אַלעס געהערטן און געזעענעם,
פאַלט ער אַריין אין אַ שרעקלעכן יאוש ;:ער פילט אַלץ וייטיק-
דיקער די אכזריותן פון די נאַצישע חיות .ער ווערט געיאָגט פן
דער שרעקלעכער אימה .ואָס כאַפּט אַרום אַלץ און אַלעמען ער
פּרואווט ,וי פיל אַנדערע ,זיך קעגנשטעלן די גרויזאַמקײטן ער
ווערט אַריינגעצױגן אין דער גרויסער סאָציאַלער אַרבעט ,װאָס
די חלוצישע באַועגונג פירט אָן .ער ווערט דורך דעם אָפּט אויפ"
געמונטערט .דאָס הייבט אים אַרױף פון דעם מוראָדיקן געמיט-
צושטאַנד ,פון דער טיפער פאַרצוױיפלונג .פּאַר דער קאַמף-
באַוועגונג ,פּאַר די ווידערשטענדלער ,איז יצחק אַ ברויזנדיקער
קוואַל פון דערמוטיקונג .ער ווערט איינער פון די אָנפירנדיקע
לערער אין דער אונטערערדישער גימנאַזיע און ליצעום אין געטאָ.
ער נעמט אַנטײל אין סעמינאַר פון יהחלוץי .ער טרעט אויך איף
לרערנט
/פנטלעכע ליטעראָרישע אַוונטן .ער האַלט רעפּעראַטן ,ע
ע
לידער ,ער ברענגט מוט און גלויבן .ער פירט אָן מיט דער דראַ-
מאַטישער סטודיע פון דער יוגנט -אָרגאַניזאַציע ידרורי און באַ-
טיײיליקט

זיך אין אירע

צייטונגען

און אױסגאַבן

מערקווירדיק :פאַרן אױיסבראָך פון דער מלחמה איז ביי אים
געווען אַ לענגערע צייט ווען ער האָט וויניק געשאַפן .איצט
הייבט זיך ביי אים אָן אַ פּראָדוקטיוו-שעפערישע צייט .וי עס
גיט איבער יצחק צוקערמאַן אַנטעקי ,דער קאָמאַנדיר פון
אויפשטאַנד אין וואַרשעווער געטאָ) ,וועלכער איז געווען מיט
קאַצענעלסאָנען גאָר נאָענט ,האָט יצחק קאַצענעלסאָן אין דער
צייט פון געטאָ געשאַפן דריי גרויסע פּאָעמעס :יויי מירי ,ידאָס
ליד וועגן שלמה זשעליכאָווסקיי ,ידער ייד האָט געלאַכט אַ
ליד יאַרױס איןז אַ ייד אויף דער גאַסי ,װאָס איז געזונגען געװואָרן
אין געטאָ מיט דער מעלאָדיע פון קאָמפּאַזיטאָר {ישראלן גלאָט-
שטיין ,אַ ליד וועגן טױט פון פּאָעט הערשעלע (דאַנילעוויטש) ,אַ
סאַטיריש ליד וועגן נאַצישן פירער ,ווען דער טיול איז גע-
רעכטי ,אַ תניכישע דראַמע אונטערן נאָמען  איוב" (אַרױסגעגעבן
אין  051קאָפּיעס דורך ידרורי אין יי  ,)1491אַ קינדער-
פּאָרשטעלונג; ימיך ציט אין גאַסי ,אתַײנכישע דדאַמע (אין
יידיש) יביי די טײכן פון בבלי ,אַ פּאָעמע ייזכורי (געווידמעט
דער קאָמונע פון יהחלוץי אין װאַרשע) די לידער :יקינדער פון
גאַסי ,ילידער פון קעלטי ,ילידער פון הונגערי ,אַ ליך ילאבאן
ויצחק וועגן דעם אַנפירער פון קראַקעווער יידישע קאַמפס-
אָפּטײילן לאַבאַן און יצחק צוקערמאַן .וועגן דעס זע אין קאַפִּיטל

ייג ימיט חלוציס'); אַ העברעיש ליד וועגן דער פאַרטייזיקונג
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ישן

טצאַ טער

אין געטאָ װואַרשע אין יאַנואַר  ;3491יידישע איבערזעצונגען פון
ביאַליקס יעל השחיטהי און פאַרשיידענע קאַפּיטלעך תניך ,אי
בערגעזעצט פאַר דעס דראַמאַטישן קרייז פון ידרורי .פאַר דעם
קרייז זעצט ער אויך איבער זיינע צוױיי דראַמען ייעקב ועשיױ
-און יאמנון ותמרי.

נאָך דער באַפרײונג האָבן פריינט געפרואווט אָפזוכן די
מאַנוסקריפּטן ,וועלכע זיינען ,וי מען האָט דערציילט ,באַגראָבן
געװאָרן אין הויף אויף נאָװואָליפקי ,וואו ער האָט געוווינט ,אָבער
מען האָט דאָרט גאָרנישט געפונען אַ צייט שפּעטער האָט מען
אויפן אָרט ,וואו עס איז געשטאַנען דאָס הויז פון יהחלוץי ,אויף
דזזשעלנע  ,43געפונען אַ קאַסטן ,װאָס עס האָט דעס  22ילֵי
באַגראָבן מרדכי טענענבויס (איינער פון די פירער פון די
2
יידישע קאַמפס-גרופן) .צווישן אַנדערע האָט מען דאָרט געפונען
אַ פּעקל קאַצענעלסאָנס מאַנוסקריפּטן די דראַמע יביי די טײכן
פון בבל" (יידיש 151 ,זייטן) ,יפון ליכט און מענטשןן (אַ קינדער-
דראַמע,

יידיש),

ידער

ייד האָט געלאַכטי

פּאָעמע,

יידיש2 ,

סטראָפן ,ווייזט אױס ,נישט געענדיקט) ,ידאָס ליד וועגן שלמה
זעזעליכאָווסקי (פּאָעמע ,יידיש) יוױי דירי (לִיד ,אין  73סטראָפן)
פיר ילידער פון קעלטי ,אַ ליד אין צורי טיילן ,ילידער פון הונ-

גערי ,ישפוך חמתך' (יידיש 41,סטראָפן ,איבערגעזעצטע קאַפּיט-
 לעך פון ישעיהו (מיב ,מיז ,מיח ,מיט ,ני) ,קאָפֿיטל ליא פון ירמיהו,אי בי און גי פון הושע .עס זיינען געפוֹנען געװאָרן נאָך זייטלעך,
װאָס צוליב זייער צושטאַנד האָט מען נישט געקאָנט באַשטימען
זואוהין זיי געהערן,

יצחק קאַצענעלסאַנס לידער .זיינען געזונגען געװאָרן אין
|
וואַרשעווער געטאָ דורך קליין און גרויס.
דעס 22טן יולי  2491האָט מען גענומען אַרױספירן טױי-
טער יידן פון װואַרשע אין די טוט לאַגערן .די יידן ,װאָס האָבן
געאַרבעט אין דייטשע שאָפּן ,האָבן באַקומעו ספעציעלע אויס-
ווייזונגען ,וועלכע האָבן זײ דערוייל געראַטעװועט פון מאָרד.
יצחק און זיין עלטערער זון צני האָבן געאַרבעט אין אַ שאָפּ אין
יקליינעם געטאָי אוף נאָװואַליפיע .דעם 41טן אױיגוסט }12491
האָט אַ ליטווישער אָפּטי"ל אונטער דער אָנפירונג פון דייטשזע
ם .ס .אַרױסגעפירט זי פרויען און קינדער ,די קראַנקע און אַלטע
 -משפּחות פון יידישע אַרבעטער אין דייטשע שאָפּ ,וועלכעהאָבן געוווינט אין יקליינעם געטאָי  ---אַ טייל פון זיי געהרגעט
און די אַנדערע אָפּגעפירט אין טרעבלינקע .ווען יצחק און זיין
זון צבי זיינען געקומען
קליין צימערל געפונען

פון דער אַרבעט אַהײם ,האָבן זי זייער
פוסט .צװוישן די אַוועקגעפּירטע זיינען
בנימין (יאָמעלע)

! געווען חנה .יצחקס פרוי .דער עלףיאָריקער
|
און דער פערצןיאָריקער בצןיון.
דעם 51טן יאַנואַר  ,3491ווען די דייטשן האָבן פאָרגענומען
 די יאַקציעי קעגן די לעצטע איבערגעבליבענע אין געטאָ ,האָטזיך אָנגעהױבן דעם באַװאָפּנטער װױידערשטאַנד .יצחק קאַצענעל-
סאָן האָט זיך געפונען אין קאַמף -פונקט פון" ידרורי ,אונטער דער
פון װאַנען עס פייערט
קאָמאַנדע פון יצחק צוקערמאַן (יאַנטעק
אַרױס דער ערשטער עואָם אן עס ווערט דערהרגעט

דער ערשטער

דייטש .קאַצענעלסאָן .האָט זיך נישט געוואָלט באַהאַלטן אין אָנ-
געגרייטן בונקער אין הוויף .צוליב דעם באַװאָפּנטן װידערשטאַנד,
האָבן די דייטשן אָפּגעלײגט די אַקציע ביז ערב פֿסחז  ,3491אין
דער צייט פון אויפּשטאַנד אין וואַרשעווער געטאָ ,האָט זיך יצחק
קאַצענעלסאָן געפונען דאָרט .ער ווערט אַרױסגעפירט ,מיט זין
זון צבי ,אין אַ בונקער אין אַרישן טייל .אין מיי  3491פאָרן זײי
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סדושים-
אָפּ מיט אַ דרוס אַמעריקאַנער פּאַס (פון האָנדוראַס) ,װאָס .דער
חלוצישער אונטערגרונט האָט צוגעגרייט פאַר זי  --קייץ פראַנק-
רייך .די קוֹמען אָן דעם  .-מיי .אין קאָנצענטראַציע דלאַגער
:
וויטעל ,אין דרוס-פראַנקרייך,
איבער צען חדשים

לעבט ער אין לאַגער .דאָ שריבט

ער אָן

וידאָס ליד פונם אויסגעהרגעטן יידישן פאָלקי .די העברעישע
דראַמעס יחניבעלי און יבמצבאה הראשיתי און שרייבט אויך אָן
זיין אויפשיטערנדן טאָגבוך (יפנקס ויטלי אין העברעאיע) .אָט
די כתבים אין ייִדיש און העברעיש זיינען אַרױסגעגעבן געװאָרן
עטלעכע חדשים צוריק ( |8491אין פּראַכט-אויסגאַבע אין ארץ-

ישראל אין פאַרלאַג פון הקיבוץ המאוחד ,אונטערן נאָמען יכתנים
אחרונים'.ײ
ווען ק'.ס שרייבן אין דער װאַרשעװער אָקופאַציע-צייט שרייבט
נתן עקי:

.שמועסן איז געווען לייכט מיט אים :ער האָט זיך איף
יעדער טעמע באַלד אָפּגערופן ,און טעמעס האָבן ניט געפעלט.
אין דער ערשטער צייט פון דער נאַצי-אָקופּירטער װואַרשע האָט
קאַצענעלסאָן ,דאַכט זיך ,גאָרניט אָדער גאָר וינּיק געשריבן
אָנגעהױבן שרייבן האָט ער שפעטער ,ווען ער האָט זיך אויפ-
געהערט פילן וי אַ פּליט ,וי אַ גאַסט אין דער יידישער װאַרעשע,
דער עיקר אָבער ,ווען ער האָט דערפילט אַרום זיך אַ סביבה,
װאָס דאַרף אים ,װאָס אין אים מקרב און װיל פון אים גיס-
טיק געניס .די דאָזיקע סביבה ,דעם אָנשפּאַר  --אױיך אין
מאָטעריעלן זינען  --האָט גערעפונען אין דער יוגנט אָרגאַ-
ניזאַציע ,דרור-פרייהייט"

און החלוץי.

יי האָבן דאָרט גע-

שאַפן גימנאַזיאַלע קורסן פאַר זייערע חברים און נאָענטע (אומ-
לעגאַלע ,נאַטירלעך ,ווייל מיטלשול-בילדונג איז פאַריידן געווען
פאַרבאָט) .זיי האָבן אים צוגעצויגן װי אַ לערער פון תנ"ך
און העברעישער ליטעראַטור .דאָ האָט זיך יצחק קאַצענעלסאָן
דערפילט אין זיין עלעמענט ,ווייל ער האָט ליב געהאַט לערעריי,
די פּעדאַגאָגישע אַרבעט אין אַ היימישער סביבה ,וואו מיהאָט אין
-אים נוהג כבוד געווען ,האָטּ אים אוין סטימולירט צום שרייבן

דאָ װאָלט איך װעלן זאָגן אַ פאָר ווערטער וועגן קאַצענעל-
סאָנען אַלס לערער .ער איז געווען גאעַבוירענער פּעדאַגאָג .איך
האָב אין לאָדזש געקענט אַ סך געוועזענע תלמידים זיינע ,האָבן
זי זיך ניט געקאַנט גענוג אָנדערצילן ועגן זיינע תנ"ך-לעק-
ציעס ,בעיקר פון די עפישע טײלן פון תנײך .ער האָט פאַר
זיינע תלמידים אָפטי פאָרגעשטעלט און מסביר געווען די תנ"כ-
ישע געשטאַלטן נישט נאָר מיט װוערטער ,נאָר אויך מיט באַ-
וועגונגען ,מיט זשעסטיקולאַציעס .עֹ האָט ממשש געשפּילט די
תנײכישע העלדן .ער איז ,אגב ,געווען אַ טעאַטטר-מענטש דורך

= און דורך.,
 ...קאַצענעלסאָן האָט אַ :סך געשריבן אין געטאָ; אָבער
נאַטירלעך איז קיין ריד ניט געווען וועגן עפּעס פאַרעפנטלעכן
אין דרוק ,אַ חוץ קלענערע זאַכן אין דער אונטערערדישער ,העק-
טאָגראַפירטער פרעסע פון דער יגנט-אָרגאַניזאַציע ,דרור".
מיהאָט אָבער געזוכט געלעגנהייטן צו לייענען ליטעראַרישע שאַ-
פונגען פאַר אַן עולם .איך געדענק אַ תנ"ך-אָוונט  --אייגנטלעך
,רורײ ,וואז סיזיינען פאָר-
אַ נאָכמיטאָג  --איינגעאָרדנט דורך ד
געקומען אינסצעניזאַציעס און רעציטאַציעס פוו-תנײך .צװישן
אַנדערע האָט איינער דעקלאַמירט אַ הימן צום תנ"ך אין יידיען,
אָנגעשריבן ספעציעל פאַר דעם אֶוונט דורך יצחק קאַצענעלסאָן.
אויך די גאַנצע רעזשי איז געווען קאַצענעלסאָנס.

-

באַנרד
זיינע צויי גרעסטע װערק ;איוב" און על נהרות בבל"
זיינען אויך געלייענט געװאָרן פאַר אַן עולם; .על נהרות בבל"
האָט קאַצענעלסאָן געלייענט אין אַ פּריואַטער ווינונג ,איף
נאַלעווקי  .33דער אָוװונט איז איינגעאָרדנט געװאָרן לט מין
איניציאָטיון דורך דער יגנט -אָרגאַניזאַציע ;גורדוניה" .עס
זיינען געווען בעיקר איינוווינערס פון הױז .מידאַרף אָבער גע-
דענקען ,אַז נאַלעווקי  ,33וי אַנדערע הייזער אין יענער געגנט,
זיינען געווען אָנגעפּראָפּט מיט ייד יעדעס הױז איז געוען
|
אַ גאַנץ שטעטל.

דאָס איינציקע וװוערק ,װאָס איז אַרױס אין בוכפאָרם אין
געטאָ  --אויך ניט אין דרוק ,נאָר אין סטענצל יהעקטאָגראַפּירט)
 --איז געווען יאיוב" ,אַרױסגעגעבן דורך ,דרורײ .לכבוד דערדאָזיקער געשעעניש איז איינגעאָרדנט געװאָרן אַ ספעציעלע
מסיבה אין דער פּאַלקס-קיך אויף לעשנא  .92ס'האָט זיך פאַר-
זאַמלט אַהיפּשער עולם פון פאַרבעטענע געסט ,לויטער ,אנשים
חשוובים" |אָנגעזעענע מענטשן} און סיזיינען געלייענט געװאָרן
טיילן פונם ווערק,( .איוב" האָט זיך נאָכן קריג אָפּגעפונען ,אָבער
יעל נהרות בבל"  --דוכט זיך  --נאָך ניש) ;על נהרות בבל"
שטיצט זיך אויף דעם ,װאָס סיווערט דערציילט אין ספר ירמיהו
און אין יחזקאל וועגן די פּאַרטריבענע יידן קיין בבל .דאָ איז
דער הױיפּטמאָטיװו דער נאַציאָנאַלער טרויער ,די ליידן פון כלל.
דאָס איז דער איכה-מאָטיו .אין זיין א,יוב"  ---פונקט װי אין
תנײכישן איוב  --איז װוידער דער הויפּטמאָטוו די ליידן פונם
יחיד ,דער טראַגישער גורל פון זיין משפחה .זי דאָזיקע צוױי
מאָטיוון ,צוויי אַספעקטן פונם חורבן ,זיינען עיפּעטער פאַריי-
ניקט ,צונויפגעשמידט געװאָרן אין דעם ליד פון אויסגעהר-
געטן יידישן פאָלקײ .דאָ קלאָגט דער דיכטער אין דעם זעלבן
נוסח אויפן גורל פון ,מיין חנהן ,מיין יאָמעלע ,מיין בנציוןײ

זיין פרוי און קינדער) װוי אויף ,מיינע חלוצים", ,מיינע בון-
דיסטןײ, ,מיינע קאָמוניסטןײ.

אַלע זיינען  זיינעײ ,אַלע זיינען

אים טייער .אויף אַלע וױיטיקט און בלוטיקט זין האַרץ.

די גאַנצע צייט האָט קאַצענעלסאָ ,סיי אין געטאָ ,סיי שפּעטער

אין לאַגער וויטעל ,געטראַכט און געזאָרגט וואו צו באַהאַלטן
ינע כתבים .דער גרעסטער טייל פון די באַהאַלטענע שאַפוו-
גען זיינען נאָך דער מלחמה געפונען און פאַרעפנטלעכט גע-
װאָר .לאָמיר האָפן ,אַז עס װעט זיך נאָך אַפּגעפּינען דער
פעלנדיקער טייל פון רינגלבלומס אַרכיון ,וואו עס זיינען מסתמא
באַהאַלטן ווייטערדיקע שאַפּונגען פון קאַצענעלסאָנס געטאָ-צייט.
אפשר װעט זיך דאָרט אױך אָפגעפינען דער זריטער באַנד
תחומים ,אָדער לכל הפחות דער דרימער אַקט פוֹן זיין ,אמנון",
וייל ,דוכט זיך ,ער האָט מיר געזאָגט ,אַז ער האָט אויסגעששניטן
די בלעטלעך מיט זזיין טעקסט און האָט זיי באַװאַלטן
אין געטאָ

האָט קאַצענעלסאָן

געשריבן

כמעט

דורכױיס

אין

יידיש .אין וויטעל אָבער האָט ער געשריבן דער עיקר אין העב-
רעיש .בלױז דאָס  ליד פון אויסגעהרגעטן יידישן פאָלק" האָט
ער געשריבן אין יידיש .אױיף וויפל מיר איו באַקאַנט ,האָט ער
אין געטאָ אָנגעשריבן אין העברעיש בליז איין גרעסערע זאַך.
 .די אונטערערדישע יידיש-העברעישע קולטור-אָרגאַניזאַציע
גתקומה" מיט וועלכער איך האָב אין געטאָ מיטגעאַרבעט ,האָט
באַשלאָסן צו שאַפן אַ העברעישע דראַמאַטישע סטודיע .איך האָב
זי אָרגאַניזירט ,צוגעצויגן יונגע מענטשן א אַנגאַזשירט אַ
רעזשיסער ,מאָשקאָוויטש פון לאָדזש.

זייענדיק אין נאָענטן קאָנ"
עי

2709

|
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דהדושים-:באַנך
טאַקט מיט קאַצענעלסאָן ,האָב איך זיך צו אים געווענדט ער זאָל
אָנשרײבן עפּעס אקַורצע זאַך ,אַן איינאַקטער ,װאָס די סטודיע
זאָל אָנהייבן איינששטוד ירן כדי דאָס צו מאַכן לייכטער ,האָב .איך
אים פּאָרגעשלאָגן ער זאָל צוגרייטן עפעס פון פרצעס פאָלקס-
טימלעכע געשיכטן ,אפשר טאַקע פו ידי זריי מתנות" .יצחק
האָט באַלד מסכים געווען .כיהאָב געהאַט דעם איינדרוק ,אַז ער
האָט זיך אָנגעכאַפּט אָן מיין פאָרשלאַג ... .בקיצור ,אין אװַאָך
אָרום האָט ער מיר געבראַכט אַן איינאַקטער אייפגעבויט אױיף
אַ טייל פון ,דריי מתנותײ .ער האָט דוקא אויסגעקליבן דעט צום
װײיניקסטן דראַמאַטישן טייל פון  דריי מתנות" ,דעס פּראָלאָג,
וואו עס ווערט דערציילט ,וי מען האָט דעם צאַרשטאָרבענעם
ייד אַראָפּגעשיקט צוריק צו דער ערד זוכן די מתנות ,וייל מען
האָט ביים בית דין של מעלה אָפּגעווויגן זיינע מעשים-טובים און
זיינע זינד ,און די װאָגשאָלן זיינען געבליבן באַלאַנסירט .איין
װ|אָגשאָל האָט אניטבערגעווויגן די אַנדערע .מֹער וױיסן מיר
ניט וועגן דעם .אָבער קאַצענעלסאָן האָט זיך דוֹקא פאַראינטע-
רעסירט מיט אָט דער געשטאַלט ,װאָס איז געווען פול מיט סתירות.,
אי מיט מצוות ,אי מיט עברות.

דער אַקט שפּילט זיך אָפּ פאַרן װימלישן געויכט .סיטרעטן
| אויף אַ חוץ דעם באַשולדיקטן ,דעם אָנקלאָגער או! פאַרטיידיקער,
אַ רײ עדות .דאָס זיינען פון איין זייט מענטשן װאָס דער באַ-
שולדיקטער האָט זיי גוטס געטאָ ,געראַטעוועט זיי ,זיך מוסר
נפש געווען פאַר זיי .פון דער אַנדערער זייט מענטשן ,װאָס האָבן
פון אים געליטן; למשל אַ פרוי ,װאָס ער האָט אומגליקלעך גע-
מאַכט ,אפַּאָליטישער קעגנער ,וועלכן ער האָט אָן רחמנות אומ-
געבראַכט ,וכדומה ,מיר זעען אַ שטיק וועלט אויף דער בינע --
אַלץ צוגעטראַכט פון קאַצענעלסאָן ,גאָרןיט פר דעם איז דאָ
ביי פּרצן.
וי געזאָגט ,גלייב איך ניט; אַז קאַצענעלטאָן האָט געהאָט
אַ צווייטן עקזעמפּליאַר פון זיין כתב-יד און האָט אים באַהאַלטן.
מען האָט די זאַך איינשטודירט ,געמאַכט פּראָבעם ,אָבער אין
געטאָ איז דערווייל געװאָרן אַלס פינצטערער .טיהאָבן זיך אָנ-
גערוקט די טדועטפאָרטאַציעס און אַלץ איז איבערגעריסן
געװאָרן.
באַלד נאָכדעס װי עס האָבן זיך אָנגעהױבן דִי טויט דעפּאָר-
טאַציעם ,דעם -22טן יולי  ,2491האָב איך קאַצענעלסאָנען פאַר-
לאָרן פון די אױגן ... .מיר האָבן זיך געטראַפן ווידער איַאָר
שפעטער ,אין לאַגער וויטעל ,פראַנקרייך ער איז געבראַכט
געואָרן קיין וויטעל אין מיי  ... 3491די ואַנצע אַכט חדשים,
װאָס מיר זיינען געווען אין וויטעל ,האָבן מיר ניט אויפגעהערט
צו ריידן וועגן גרויסן יידישן בראָך ,אָבער מיר האָבן זיך אויך
דערמאָנט אין אָן אַ שעור פרטים און עפּיזאָדן פון די פֿאַרגאַנ-
גענע יאָרן ,גערעדט וועגן פּאָליטיק ,וועגן ליטעראַטור  --סיאיז
ניט אַװעק אַ טאָג מיר זאָלן זיך ניט געווען טרעפן און ניט
שמועסן .אין װיטעל האָט קאַצענעלסאָן אַ סך געשריבן ,יידיש
און העברעיש .זיין קלאָגליד וועגן אויסגעהרגעטן יידישן פאָלק
האָט ער דאָרט אָנגעהױבן שרייבן אין אָקטאָבער  3491און פאַר-
ענדיקט האָט ער עס אין יאַנואַר .4491
ווען ער האָט געשליפן און אויסגעבעסערט אין וויטעל זיין
װערק (אין העברעיש) ,חניבעלײ ,האָט ער זיך ניט איין מאָל
מיט מיר דורכגעשמועסט וועגן היסטאָרישע פאַקטן אין חני"
בעלס צייט .ווען ער האָט געשריבן זיין ,במצבאה הנאצית" ,דיה,

;אין נאָצישן הויפּטקװאַרטירײ ,האָט ער געהאַלטן שיין איין ריידן
וועגן די .נאַצישע גדולים ,זייער פאַליטיק און זעירע פאַרברע-
 כערישעצישע

מעשים.

טאָגצייטונג

ער

געלייענט

האָט דעמאָלט

;פּאַריזער

צייטונג",

די גרױסע

נאַ-

װאָס איו אַריינגעבראַכט

געװאָרן כמעט יעדן טאָג אין לאַגער און וואו עס איז געוען אַ
סך לײענשטאָף.

פון דאָרט

אַרױסגענומען

האָט ער

מאַטעריאַל

! פאַר זיין ווערק".
וועגן דעם וי אַזױ ק .האָט געשריבן זיינע לעצטע װערק אין
|
וויטעל ,דערציילט די געראַטעװעטע מרים נאָװוויטש:
..,איך בין געבראַכט געװאָרן אין דעם לאַגער קיין וויטעל
(דרוס פראַנקרייך) אױגוטט .. ..3491איך האָב זיך דערוואוסט ,אַז
עס זיינען אַהער אין לאַגער געבראַכט געװאָרן אַ  003יידן ,רעשט-
לעך פון מיליאָנען אין פוילן ,פון פאַרשיידענע שטעט ;:פון װאָר-
שע ,לעמבערג ,לאָדזש ,א .א ,און אַז צווישן זי געפינט זיך-דער 
באַוואוסטער יידישער פּאָעט יצחק קאַצענעלסאָן מיט זיין :81
יאָריקן זון צבי ,װאָס זיינען פאַרבליבן פון זייער גאַנצער מששפחה.
די גרופע יידן אין דעם וויטעל-לאַגער האָבן געהאַט פּאַספּאָרטן
פון פאַרשײדענע דרום-אַמעריקאַנער לענדער ,װאָס זײַ האָבן
דורך אומוועגן באַקומען פון אַ יידישער אָרגאַניזאַציע אין דער
שודיץ .װײיניק אָבער פון די געבראַכטע ,וואָס האָבן אַדורכגעמאַכט
די גרױליקע יאָרן פון דער דייטשישער אָקופּאַציע אין פױלן,
האָבן געגלייבט ,אַז די פּאַפּירן וועלן זיי אויסלייזן פון די דייטשי-
שע מערדער .די דייטשן האָבן געהאַט זייַער חשבון אויסצוטוישן
אָט די אויסלענדער פאַר זייערע ,דייטשישע ,בירגער ,װאָס זיי"
נען פאַרהאַלטן געװואָרן אין די דרום-אַמעריקאַנער לענדער .דער
אַפּוטרופּוס אויף אָט די אַלע מענטשלעכע לעבנס איז געווען דער
 שפאַנישער קאָנסול ,װאָס האָט באַדאַרפט אָט די אַלע פאָרמאַלֵיטעטן אַדורכפירן .די פאַרהאַנדלונגען האָבן זיך געצויגן עטלעכע
חדשים ,און דער עולם איז געהאָנגען צווישן לעבן און טויט .מען
קאָן זיך פאָרשטעלן דעס צושטאַנד פון די אַלע יידן ,פון די פרױי"
ען און קינדער .דער לאַגער אינםס שטעט?ל וויטעל איז געווען

אַרומגעצױמט מיט עטלעכע רייען שטעכיק דראָט ,און איז שטרעגן
באַוואַכט געווען פון דייטששישע לייט ,באַװאָפנט פון קאָפּ בין די
פיסם אין אָט דעם לאַגער האָט זיך געפונען דאָס האָטעלעכל/
יפּראָװווידאַנסי ,און אינם צימער  ,701אויפן ערשטן שטאָק ,האָט
געוווינט יצחק קאַצענעלסאָן .זיין לעבן און זיין געמיט-צושטאַנד
האָט ער איבערגעגעבן אין זיין העברעישן טאָגבוך ,װאָס ער האָט -
געפירט געהיימערהייט ,ביי דער שטענדיקער מורא ,אַז זיינע .
כתבים זאָלן נישט אַריינפאַלן אין די הענט פון די מערדער.
..יצחק קאַצענעלסאָן האָט זיך געריסן צום שרייבן ,געװאָלטברענגען צום אויסדרוק אַלץ ,װאָס ער האָט איבערגעלעבט פאַר
די יאָרן ,אָבער די שווערע שטימונג האָט אים אָפּגעהאַלטן
דערצו איז ער נישט געווען זיכער צי דאָס וואָס ער וועט אָנשרײבן,
װעט בלייבן אויפגעהיט.

מִיר אָפט זאָט ,אַז אַזי וי

ער פלעגט

איך האָב דאָך מער שֹׂאַנסן ,מיט מיין נישטיידישן פּאַס ,צו
פאַרבלייבן לעבן ,זאָל איך פאַרצייכענען ,װאָס ער און זיינע פריינט
אינם לאַגער האָבן אַדורכגעמאַכט .האָב איך טאַקע געמאַכט נאַ-
איך
טיצן פון די געשיכטעם ,װאָס עס האָבן מיר דערציילט
פלעג צושטיין צו י .קאַצענעלסאָנען ,אַז ער זאָל זיך נעמען צו
שרייבן ,אָבער ער פלעגט מיר אָפּענטפערן יוי קאָן איך שרייבן,
װי קאָן איך זינגען ,ווען מיין פרוי און קינדער זיינען נישטאָי.
 -די ווערטער ,װאָס זיינען דערנאָך אַריין אינם ערעשטן ליד,אַנדערש אויסגעווייטיקט און אַרױיסגעזאָגט- ....און אַזוֹי פלעג איך
==
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אָפט צו אים טענהן ,אַז ער מוז שרייבן ,ער מז פאַרפיקסירן דאָס

געווען די הייליקע שליחות צו פאַרהיטן זיינע שאַפונגען פאַר דער

איבערגעלעבטע פון די יידישע מאָס ,װאָס זיינען אומגעקומען
אין געטאָ .אין די לאַגערן ,ער האָט זיך עֶנדלעך גענומען צו
שרייבן די יידישע לידער ,װאָס זיינען דערנאָך פאַראייניקט גע-
װאָרן מיטן נאָמען ידאָס ליד פונם אויסגעהרגעטן יידישון פאָלקי.

יידישער וועלט ,וואָס דאַרף און מוז אַרױסוײיזן מער פאַרינטערע-
סירונג צו דער מוראדיקער יידישער קאַטאַסטראָפע אין אײיראָפּעײ.
ק'.ס קינה-פּאָעמע 'דאָס ליד פון אויסגעהרגטן יידישן פאָלק' איז
אין  8491דערשינען דורכן פ'ג 'איקוף' אין ניו יאָרק .אין 1691

ער האָט געשריבן אַזױ ליד נאָך ליד ,װאָס עֶר פלעגט פאַר אונדז ,

איז עס א"ג ,דאָס אויסגעקוילעטע יידישע פאלק" מיט  81צייכע-

זיינע נאָענטע פריינט ,לאַנדױ ,נתן עק ,יחזקאל ראָט ,א .א .פאָר-

נונגען פון מאַנע כץ דערשינען אין פּאַריז .אין יוני  3691האָט

לייענען אין זיין צימערל .מיר האָבן געהערט און נִיט געקאָנט

יוייגין // 034
גשיז

זיך איינהאַלטן נישט צו צעויינען זיך דערביי.

65

די לידער האָט ער געשריבן אױף אַ זייער דינינקן פּאַפּיר,
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און באַהאַלטן זיי הינטערן לאָדן פון זיין פענצטער .ער האָט גע-

מאַכט פון די לידער קאָפּיעט ,און אַזױ װוי ער האָט נישט געהאַט.
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קיין האָּנונג צו פאַרבלײיבן לעבן ,האָט ער באַשלאָטן צו פּאַר-

0/
27 2

2
 /4וס

גראָבן די  51לידער ,פונקט וי העארָט פּאַרגראָבן זיינע געשרי
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יבענע ווערק אין וואַרשעווער געטאָ.

האָבן זיך אַרומגעדרײט וױיניק מענטשן ,האָבן מיר אויפגעזוכט
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אַן אַלטן סאָסנע-בוים (ביי מיר האָט זיך אויפגעהיט אפַאָטאָגראַ-
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דעם  61אַפּריל  4491אין אָװונט האָט יצחק קאַצענעלסאָן פאַר
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און זי האָט עס פּאַרבאַהאַלטן ביי זיך אין קעלער.
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יע וד

פּישאַן (אַ וועשערי) פונם שטעטל אויסערן לאַגער אַרױסגעשיקט
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איין מאָל אין אַ פרינאָרגן ,פעברואַר  ,4491ווען אינט לאַגער
פיע פון אָט דעט בוים) ,און אונטער אים האָבן מיר ,מיט אַ קיך-
מעסער און מיט אַ לאָפּעטקעלע פון קויל ,אױסגעגראָבן אַ לאָך
און דאָרטן פאַרעשטעקט זי ר דר רר פלעטולעך מ ויףןט|ן מאַנושקר ריפט.
איין קאָפּיע פון די לידער ,צזאַמען מיט אָנדערע העברעישע
װאַנוסקריפטן ,האָב איך מיט אַ פראַנצויזישער פרוי ,מאַרסעל
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,אָס ליד פון אויסגעהרגעטן יידישן פּאָלק".
כתבייד פון ק'.ס ד
|

דער נװ-יאָרקער

'איקוף' אַרױסגעגעבן

אַ צװייטע

אױפלאַגע

(91

גאָרנישט איינגעפאָלן ,אַז דאָס איז אונדזער לעצטע באַגעגניט
מיט אים .אױף מאָרג ,דעם  7104גאַנץ פרי ,האָט אַ גרויסע

זו .אַלבאָם-פאָרמאַט) ,װאָס ברענגט עטלעכע בילדער פון מחבר ,זיינע
פאַקסמיליעס און אהַקדמה פון ד .מ( .דוב מייזיל) און אַן אַריינפיר

גרופע באַװאָפּנטע געסטאַפּאָ לײט מיטן קאַפּיטאַן פון לאַגער
לאַנדהױזער (ער לעבט איצט אגַוטן טאָג אין דער אַמעריקאַנער
זאָנע) אַרומגערינגלט דעם האָטעל ,אַרױסגעשלעפּט פון דאָרט
די יידן און זי אַוועקגעפירט און פאַרשלעפט אין דעם באָרימטן

פון מרים נאָוויטש.
וועגן דער דאָזיקער 'איכה-פּאָעמע' שרייבט ד .מ| .דוב מייזיל|;
,דער יפנקס וויטלי (דער טאָגבוך פון וויטעל) איז געשריבן
אָפֿאַר חדשים פאַר דעס יליד פונם אויסגעהרגעטן יידישן פאָלקי,

מאָרד-לאַגער דראָנסי פון װאַנעט מען האָט זי דערנאָך אַריבער

סיאיז אַ מין פאָרוואָרט צו אָט די קלאָג-לידער .סיאיז דער הינ-

י געשיקט קיין אָשוויענטשים אין אַ פּאַרטיע פון אַ טױזנט יידן
לױט די ידיעות ,װאָס איך האָב דערנאָך אויפגעזאַמלט ,אין די
פאַרטיע געבראַכט געװואָרן דעס ערשטן מיי  4491און דעם זעלבן
אָונט און אױף מאָרגן האָט מען אַלעמען פאַרברענט אין די

טערגרונט פון די מאָדערנע קינות פונם פאַרפּייניקטן יידישן
פּאָלק אין פוילן .דאָ ,אינם טאָגבוך ,ברענגט אַרױם יצחק קאַצע-
נעלסאָן אין פאַרשיידענע ערטער זיין געמיט-צושטאַנד ,װאָס
דערגײיט אָפט ביז צו משוגעת .ער הייבט אָן מאַכן פּאַרצייכעניעםן

מאָרד-אויוונס .די דייטשן האָבן עס געטאָן אייליק .זי האָבן שוין

אינס טאָגבוך און ער רייסט איבער .ער וויל מאַכן דאָ דעם יגרויסן

געפילט ,אַז זייער סוף איז נאָענט .האָבן זיי זיך באַמיט צו פּאַךי
ענדיקן זייער מוראדיקע אַרבעט און וואָס האַסטיקער אומברענגען
די רעשטלעך יידן ,ואס זיינען נאָך פאַרבליבן לעבן נאָך די אַלע

חשבוװי פון דעם אַלעמע ,ואָס איז פאָרגעקומען ,און ער פילט,
אַז ער איז עס נישט בכח צו טאָן ,יל אָט װעט ער אַראָפּ פון
זינע ,װי ער אַליין גיט אײניקע מאָל אָן זיינע פּערזענלעכע

פּאַרפייניקונגען און אױיסמאָרדונגען.

אין עטלעכע חדשים אַרום ,דעם 21טן סעפּטעמבער  ,4491איז
דער לאַגער אין וויטעל באַפרייט געװאָרן דאַן האָב איך אויסגע-
גראָבן די פלטעשלעך מיט די מאַנוסקריפטן פון 'דאָס ליד פונם
אויסגעהרגעטן יידישן פאָלקי .איך האָב אויך צוריקבאַקומען בי
דער פראַנצויזישער פרוי מאַרסעל פּישאָן די מאַטעריאַל ,װאָס

זי האָט באַהאַלטן ביי זיך .אַזױ איז אויף מיין יגוארו?יסגעפאַלן
צו זיין אַן עדות וי אַזױ יצחק קאַצענעלסאָן האָט געלעבט אן
געשאַפן די לעצטע חדשים פון זיין לעבן ,אסויןאיז:מיר באַשערט
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ווייען ,זיין װיײיטיק און צער און זיין דערמאָנען זיך כסדר אָן
זין פרוי און צוױי קינדער ,װאָס זיינען אומגעבראַכט געװאָרן,
מישן זיך כטדר מיט די גרויליקע איבערלעבענישן ,מיט די מורא-
דיקסטע דערמאָנונגען פון דער יידישער װאַרשע .װאָר און וי"
זיע .טיפע פאַרצוױיפלונג און נקמה-רופן פילן אָן זיין פאַר-
פייויקטע נשמה .עס זיינען דאָ בלעטער אינם טאָגבוך ,װאָס איז

געוטריבן אין העברעיש ,דאַרף איבערגעזעצט ווערן אין יידיען,
װין אַנדערע שפּראַכ .ער דאַרף װאָסיגיכער דערגיין צו די אַלע,
װאָס ווילן און דאַרפן און מחן וויסן װאָס סיאיז פּאָרגעקומען

0

|
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לעפס ילאַן פוך
אונטער דעם דייטעוישן קנאַפּל ,דאָס ,װאָס .מיוויל איצט פאַר-ווישן ,פאַרגלעטן און פאַרּגעסן כדי צו פאַרגעבן....
| אָנהײב אָקטאָבער  3491הייבט אָן יצחק קאַצענעלטאָן צו
שרייבן זיין יליד פונם אויסגעהּרגעטן יידישן פאָלקי ,אוּן דאָס
לעצטע,

5וטע

ליד ,פאַרענדיקט

ער דעם

81טןיאַנואַר "4491

אין אַ באַמערקונג צו ,חניבעל" ,װאָס ק .האָס געשריבן אין

וויטעל ,אין האָטעל פּראָװידענס ,צװישן  52מיי און  03יוני ,32491
שרייבט

|

ער;

,כיוויס ניט ווען איך על אָנשרײבן די צוויי' לעצטע טיילן
פון דער טרילאָגיע ,חניבעלײ ,אין וועלכן עס זאָל אַלץ אַרױם-
געבראַכט װערן  . . .כיוױיס ניט צי כיוועל עס באַווייזן .איך און

מיינע קינדער און די קליינע צאָל פאַרבליבענע עווועבן צוויעון
לעבן און טויט".
דר .נתן עק שרייבט וועגן נאָך אַנדערע ק'.ס פּיעסן |אין אונדזער
|
|
איבערזעצונג |:
יקליינע פיעסן אױף תניך מאָטיוון .איך האָב זי געזעען
אויפגעפירט אין דער קיך אוױף לעשנע  .41געשפּילט זיינען זי
געװאָרן דורך בחורים און מיידלעך פון דער יוגנט-אָרגאַניזאַציע
,דרורײ ,וועלכע קאַצענעלסאָן האָט רעזשיס ירט און דערצו צר
געגרייט.

פאַר

דער

פאָרשטעלונג

האָט

אַ שילערץ

דעקלאַמ ירט.

סין .דאָס
ידןע ד
ּינ
פַרב
אַ לענגער ליד ,װי אַן אַריינפיר ,צו פא
איז געווען אַ הימן צום תניך און פאַרפאַסט פון קאַצענעלסאָן,
י,מיך ציט אין גאַסײ ,אַ שפּיל פאַר קינדער .איך בִין נישט
זיכער צי די פיעסע האָט אַזױ געהייסן אָדער אַזױ האָט מען
גערופן אַ ליד ,װאָס דער העלד פון דער פיעסע האָט געזונגען
מיהאָט עס אויפּגעפירט אין יתומים-הוז פבואןַרימטן פֶעדאַ
גאָג יאַנוש קאָרטעאַק .קאַצענעלסאָן פלעגט מיר אַ סך דערציילן
וועגן דער

פיעסע

און דער

אױיפפירונג;

 .ניש איז געווען פאַר די קינדער,
דאָס האָט ביי זיי אַרױסגערופן,

וי גריש

דאָס געשעע-

געווען ,און װאָס פאַראַ אויסגעצייכנטן

פונס יידישן פאָלק או אַ דענקמאָל אויף זיין ,קאַצענעלסאַנס,
אומהאַקאַנטן יקברי .סיאיז אוױיך אַ דערמאַנונג און מאָנונגס-
ד|אָקומענט פאַר די ברוטאַליטעטן און בעסטיאַלישקײטן פונם
דייטשישן

פאָלק ,װאָס האָט אומגעבראַכט

מיליאָן יידישע

זעקס

ג.פשות ,,און פאַר דעם .פאַרברעכערישן שטילשוױיגן פון דער
(גרויסער וועלט".
 = -חיים:לייב

פוקס

שרייבט:

יאַ גרוים אָרט אין דער אַנטשטײונג פון דער לאָדזשער שריי-
בער און קינסטלער-גרופע האָט פאַרנומען יצח? קאַצענעלסאָנםס

שטוב װאָס איז געווען אַ מין גייסטיקער אנניווערזיטעט פאַר
דוי לאָדזשער יידי'שע קינסטלער .יצחק קאַצענעלסאַנס שטוב
ייקאָן מען טאַקע נאָר פאַרגלייכן צו דער עטוב פון י .ל .פרץ אין

װאַרשע ,ווייל פונקט װי פון פרצס שטוב זיינען אַרױסגעקומען
די אַלע טאַלענט ,װאָס זיינען צו אים געקומען װי צו אַ רבין

רישיידענע מענטשן געקומען צו יצחקן אויסצו-
אַזױ זפייּנעאןַ ד
גיסן זייערע בענקשאַפט; סיי אין לידער ,סיי אין בילדער און סיי
י-אין מוזיק .עס איז נישט געווען בנמצא קיין איין אמתער
'לענט ,װאָס האָט נישט אין יצחקס שטוב געפונען קיין

טאַ-
פּאָר

װואַר עמע אויגן ,קיין היימיען שמייכל ,װאָס האָט אים דערהויבן
און געגעבן פליגלען צו זיין שאַפן.
כמעט אַלע עופּעטערדיקע לאָדזשער שרייבער האָבן זייער
ערשטע יסמיכהי באַקומען ביי יצחקן אין שטוב .טוין אָפּגערעדט

זייער פרייך איז
אַרוױסגע:

האָט פאַר זגײעַזאָרגט וי פאַר אירע אייגענע קינדער .יצחקס מאַ-

טאַלענט פיהאָט

וויזן דער בחור ,װאָס האָט געעופּילט דִי,הויִפּטראָל".
| לוט אַ נאָטיץ אין ,מאָז'ש" ( 03מיי   .)7591האָט דר .שמואל
מאַרגאָשעס ,פאָרשטייער פון יידישן נאַציאָנאַלפאָנד אין ניו יאָרק,
באַקומען צוגעשיקט פון נאַציאָנאַלפאַנד -דירעקטאָר אין פּיטסבורג
י .ג .פיינמאַן ,צוויי ניי-געפונענע ,אין ערגעץ ניט דערמאָנטע מאַ-
נוסקריפּטן ,פון ק'.ס מוזיקאַלישע דראַמעס ,סטאַשעק" און ;דער
מה יפית-זינגער" ,מיט וועלכע דער שױישפּילער ,הערמאַן .יאַבלאָד
קאָוו האָט זיך באַקענט ,זיך באַמיט זיי צו פאַרקויפן .צו אַ טעאַר
1
טער ,אָבער עס האָט זיך אים ניט איינגעגעבן.
אַלע באַמיונגען פון רעדאַקטאָר פון לעקסיקאָז" צו' 'דערגיין
וואו עס געפינען זיך די מאַנוסקריפּטן ,האָבן .זיך .ליידער .ניט איינד
געגעבן.
און וועגן ק'.ס טראַגישן סוף שרייבט דוב מייזיל,
ידעם 71טן אַפּריל  4491ווערט דער וויטעל-לאַגער אַרומגע-
רינגלט דורך ס .ס ,און די  371שוצלאָזע יידן ,און צװאַמען מיט
זי יצחק קאַצענעלסאָן און זיין זון ,ווערן אָפּגעפירט אין קאָנצענ-
טראַציע-לאַגער אין דראַנסי ,און פון דאָרט דעם 72טן אַפּריל
קיין פֿױלן .דאָ ווערן פאַרלאָרן די שפורן פון יצחק קָאַצענעלסאָן.
צופעליק-געראַטעוועטע דערציילן וועגן אַ גרופע פון  371יידן,
וועלכע איז געפירט געװאָרן פון פראַנקרייך קיין אָוושיענטשים.
אָט אַזױ קומט אום דורך די דייטשישע אוממענטשן איינער פן

2715

.הרגעטן יידישן פאָלקי איז אמַאָנומענט פאַר די גרױליקע ליידן

פון די שטענדיקע יתושביםי ,וי הערשעלע ,יואל מאַסטבױם
און ב .אױיערבאָך. .זיי האָבן דאָרטן געהאַט זייערע 'היימען.
- .יצחקס טײַערע מאַמע ,די יאם כל חיי ,וי מיר האָבן זי גערופן,

װואָס פאַר אַ גרױיסן אינטערעט.
און װי גרױיס

;די טאַלעגטפולסטע ,האַרציקסטע יידיש-העברעישע דיכטער ,װאָס
..האָט אין .זיינע פריערדיקע און לעצטע ווערק אַרױסגעבראַכט דאָס
פריידיקסטע .און .לסוף די גרױזאַמע איבערלעבנישן און דעם
; אומקום פון דעם.יידישן פאָלק אין פוילן .זיין יליד פונם אויסגע-

 מע האָט מער:ווי איין מאָל אין יענע הונגעריקע טעג ,אונטער דער גרויזאַמער דייטשער אָקופּאַציע ,ווען מען האָט אַפילו פאַר געלטאין-לאָדזש נישט געקאַנט קריגן קיץן פּראָדוקט .אַראָפּגענומען
יחלהי פון דעם עסן פון די שטוביקע און פשוט עס אַוועקגעגעבן

| יצחקס געסט ,די קינסטלערס ,ואָס האָבן אונטערהונגערט ,און
| זיינען אַרויפגעקומען אין יצחקס שטוב צו פּאַרכאַפּן דאָס האַרץ
|-מיט-אַ כזית ...פון אַלע שיכטן און קרייזן זיינען זיי געקומען
| -און :זיך געפילט הײַימיש אין יצחק קאַצענעלסאָנט געצעלט .עס
ז=יינען-געקומען חסידישע יונגעלייטלעך ,װאָס זיינען ערשט אַוועק
פון דער בית .המדרש-באַנק .זיי האָבן זייערע שאַפונגען ,אויסגע-
.צ-יטערטע אין דניע-כט-פון אַ גוט אויג ,באַהאַלטן אונטער דער
 - .האַרץ-דעק- ,ממּש .אויפן דנאָ פון זייער גאַנצן איך ,זיי האָבן
זיך ,וי צו אַן עבודה ,אַריײנגעגנבעט אין יצחקס

הוז.. .פט אָט

ד
ייונגעלייטלעך זיינען שפעטער אַרױס א
יָלנגעזעענע גע-
לערנטע און רבנים... .עס זיינען אויך געקומען צו יצחקן אוןזיך געהאַלטן

גרוים ,די שיינע

יונגעלייטלעך

פון דער

גחובבי

שפת עברײ ,װאָס האָבן אַביסל אונטערגעזינדיקט מיט מליצהדיקע
;.ציןדלידער ;.און עס זיינען געקומען און געוועזן זייער אָנגע-ל.ייַגטע געסט און גוטע ציוצחקן אינטימע פויינט  --פּאַר-
| ברענטע בונדיסטן-יידישיסטן ,װאָס האָבן אָבער אין יצחקס אויפ-
ריִכטיקער ,אָפן-קינסטלערישער באַציונג ,געהאַט די גאַראַנטיע,
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הקרושים
= שטעט

עעעטעטטעסהאטאמאטאאטן

באַנר

=

אַז יצחק ,אוב ער וועט איינזען ,אַז זיי האָבן װאָס צו זאָגן ,וועט

געירשנט צוויי טאַלענטןף דעם פּאָעטישן און דעם פּעדאַגאָגיעון,
און ביידע האָט ער גלייכצייטיק אַנטוויקלט.; .יצחק קאַצענעלסאָן
האָט זייער גוט באַווירקט די קינדער אַלס לערער און דערציער,
אָבער ניט וױיניקער האָבן די קינדער געװירקמ אױיף אים .אין
זיינע מיטעלע יאָרן ,אין דער צייט צוויעון ביידע וועלט-מלחמות,
איז קאַצענעלסאָן געווען אין לאָדזש דאָס צעשפּילטע ,שטי-
פערישע .קינד .פאַרשוואונדן איז די מרה שחורה .דער וועלט.
שמערץ פון די ערשטע שעפערישע יאָרן .דער דיכטער זינגט
אין יידיש און העברעיש פריילעכע ,שפּילעווזיקע קינדער-

ער זי מקרב זיין ,װי ער האָט עס תמיד געטאָן ביי יצחקן אין
שטוב איז ,צװאַמען מיט דער גאַנצער ליטעראַרישער
אויך געווען ,ווי אַן אייגענער ,דער לערער פון די יידיעז
פרויען-גימנאַזיעס ,ישראל ליכטענשטין.. .אונטער
שטינס ווירקונג איז קאַצענעלסאָן געװאָרן אַ גאָר

חברותא,
פּוילישע
ליכטענ-
נאָענטער

פריינט פון דער מעדעם-שול אין לאָדזש ,און עפרלעגט תמיד,
בײ יעדן שול יום-טוב ,העלפן אין דער רעזשי בון די קינדער-
פּאָרשטעלונגען און אויך קומען פון צייט צו צייט אויף די לעק-
ציעס און פאָרלייענען זיינע קינדער-לידער פּאַר די ששילער פון
דער ול פון יענעם פּעריאָד שטאַמען כמעט אַלע יידישע קינ"

לידער און שאַפּט גלייכצייטיק ערנסטע דראַמעס און פּאָעמעס.
..קאַצענעלסאָן איז געווען אַ ציוניסט .אים האָבן גוט געקענט

די חלוצים ,מיט וועמען ער פלעגט זינגען צװאַמען און טאַנצן
די האָרעס ,אָבער נישט וױיניקער האָבן אים אוֹיך געקענט די
בנדיסטן און לינקע פועלי ציוניסטן די יידישיסטישע שולן

פון די העכערע קלאַסן פון די יידיש -פויליעזע און העברעיש -פּױ-
לישע גימנאַזיעס אין לאָדזשׂ 'געשריבןף און ואָבן פאַרפּולט
יצחקס שטוב און געװאַרט אויף 'סמיכהי.
.בי יצחקן אין שטוב האָבן אויסגעלאָדן זייער ירעװאָלו-
ציאַנערישקייטי די יונגע דיכטער :חיים קרול; דוד זיטמאַן ,ישראל
ראַבאָן {װאָס האָט דעמאָלט געהייסן רובין} ,ישעיהו עופיגעל,
ש .בערלינסקי ,יצחק בערלינער ,יצחק אאַנאָסאָװיטש ,יוסף
אָקרוטני {װאָס האָט נאָך דאַן זיך אונטערגעשריבן יטורקאָין,
ריקודה פּאַטאַש ,לייזער דאָמאַנקעוװויטש ..און דער שרייבער
פון די שורות .אין יצחקס שטוב האָבן זיך אָנגעטרונקן מיט
באַגײסטערונג די עלטערע לאָדזשער שרייבער :צבי כהה ,י

ראַדאָשיצקי ,פישל בימקאָ ,ז .סעגאַלאָוויטש ,משה בראָדערזאָ,
ב .עפלבױם ,י .מ .נײימאַן ,אױיך דער פּאַלקסדיכטער הערשעלע,
װאָס איז געווען עלטער פון יצחקן איז שטאַרק באַאיינפלוסט
געװאָרן פון פּאַרשיידענע פּאָלקס-מאָטיוון ,װאָט יצחק קאַצע-
נעלסאָן האָט זי איבערגעגעבן הערשעלען צו בְאַאָרְבעטן .פון
יצחקן האָט אַ סך געלערנט הערש-ליב זע ימניצקי ווען ער

האָט זיך אָנגעה ױבן צו דרוקן ,און אויך די דיכטערין מרים.
2
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אולינאָווער אין די ערשטע צייטן ,ווען זי האָט זין באַזעצט אין
לאָדזש.. .ביי יצחקן האָט אויך באַקומען יסמיכהי אַזאַ באַגאַבטער

אין לאָדזעש; די באָראָכאָוו און מעדעם-עולן
אָרגאַניזירט

 אונטער זיין ד ירעקטעראין דער ברוסט

יצחקס

שטוב

יצחק אויך געהאַט אויף דֶעם גרן יִםןמאָלער יאַנקל אַדלער.....אויך

הענעך קאָן ,װאָס איז אין יענע יאָרןשוין געווען אַ געענדיקטער
קאָמפּאָזיטאָר אין בערלין ,איז ,ווען נאָר עֶר האָט געהאַט אפַר.ייע
|
|
מינוט ,געווען אַ שטאַמגאַסט ביי יִצַחקְײ.
א .װאָלף יאַסני שרייבט ,

יאין לאָדזש איז קאַצענעלסאָן געװואַקסן .ליטעראַטוֹר .איז
נישט געווען זיין איינציקע סטיכיע .פון זיין פאָטער האָט ער
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דיכטער,

האָט געקלאַפּט

אַ הייסער

ליבע-

אים צו אַלע יידן ,וועלכע האָבן אים

;במשך פון זיין גאַנצן דיכטערישן

לעבן איז יצחק קאַצענעל-

סאָן נישט געווען קיין מקוטן .פאַרקערט ,ער איז געווען לעבנס-
לוסטיק ,זיין װאָרט האָט געגליט פון ליבשאַפט צום מענטש אן
! צום לעבן זיינע ריטמען האָבן געשלאָגן מיט אן אימפעט .די
!ייביקע באַנײינג פון דער נאַטור איו געווען דער מעדיום פון
א
ז'יין ליריק; בענקשאַפט און יושר און גוטהאַרציקייט צו מענטשן
! אונטער די בליע הימלען פון דער ביבלישע אידיליע זיינען
!

געווען גאַמעס ,װאָס האָבן אין אַלערהאַנט פאָרמען זיך אַרױם-
געהערט פון .י קאַצענעלסאָנס פּאָעױיע .דאַכט זיך ,אַ זון פון
דורות מתנגדים ,האָט י .קאַצענעלסאָן געהאַט אין זיך אַן אוצר
פון חסידישן התלהבות .זען קאַצענעלסאָנען אַ באַגײסטערטן פוןאַ ישײינעם אויפט ,פון עמיצנס
האָט נישט
ליבשאַפט

געהערט

פאָלג.
| קומען

אַ גוטער שורה ,אַ געראָטן בוך,

צו די זעלטנקייטן

צו מענטען,

יצחק קאַצענעלסאָן

בפרט

פץ אים

צו תלמידי

האָט געשטראַלט

חכמים,

צו קינסטלער.
יידישן דער"

האָט זיך צעלויכטן פיועןטוועדן

בי" אים איז געווען אַן אמתע שמחה ,אַז עס איז צוגע-
אַ נייער

יידישער

שרײבער,

אַזעלכן

האָט ער

סטימולירט

יבכל אופנים; געשאַפן אַרום אים די נייטיקע אַטמאָספּער ,אַ יונג
געוויקס זאַרף האָבן ליכט און ואַרעמקײט ,און קאַצענעלסאָן
-האָט אומעטום זיך אויסגעדונגען פאַר אַזױנעס.

אַרױם האָבן זיך צוס ערשטן מֵאָל .געהערט די

האַרציקע מעלאָדיעס צו יידישע אן העברעישע לידעַר פון
{שראל| גלאַטשטיין ,וואָס איז נאָר וואָט
דעס קאָמפּאָזיטאָר יעקב י
געהאַט אַוועק פון דער שולבאַנק און פון זַיין פאָטֶערְס װערקשטעל,
יוואו ער האָט געזאָלט ווערן אַ טישלער ,אַ דירעקטע העזפעה האָט

האָבן נישט
קאַצענעלסאַנס

לידער

נח טייך שטעלט .זיך אויך אָפּ וועגן דער פריידיקער פאַזע איןק'.ס דיכטער-פּעריאָד און וועגן זיין באַציונג צו קונסט און קינסטלער:

טאָמאַשאָוו וען ער איז נאָך געווען נמעט אַ יינגל .בכלל איז
בארטשינסקי דורך יצחק קאַצענעלסאָנען געקומען צו זיין מאָלן ,
און יצ
װאָס חק איז צו אים געווען וי אַן אמתער טאַטע .כמעט אַלץ,
א
ַ
ר
ט
ב שינטקי
געכאַפּט און נישט האגָעטלאָאזיןט יענער צייט געמאָלן ,האָט יִצחֶק צוד
א
ים פּאַרקויפן נצאָערהאַנגן אין

ען .זיין שטודיום .פון

פון העברעיש-יידישן

שטראָס האָט געשלאָגן פון
 -אַרומגער ינגלט".

מאַלער וי חנוך באַרטשינסקי ,װאָס איז צו יצחקן געקומען פון

אפַאלָערןשטקויביןןבעארולןיןאַפאּוןילופאאיַןריזיגןצוילפדּיאמַיר.פוליקצומחק האָט .אִיִם געהאָלפן

קינדער-פאָרשטעלונגען
אָנפירונג.

מיט

אַ גרויס

איינמאָל

דיי קאַצענעלטאָן :איז געווען אַציוניסט ,אים האָבן אָבער
ליב געהאַט בונדיסטן ,פּועלי צי וניסטן און קאָמוניסטן .אין אַלע-
| -מען האָט ער געפונען אַ ניצוץ עיינקייט ,אַ שטיקל? מענטשלעכ-

!
-

קייט .אידעאָלאָגישע סימפּאַטיעס האָבן נישט דעצידירט אויף
.
די נדער) באַציונג פון יצחק קאַצענעלסאָנען צו מענטשף
יידן ,יידיש פּאָלק איז ביים דיכטער געווען דער העכסטער מאַ-
גריף ,װאָס האָט באַשטימט זיינע מענטשלעכע סינופאַטיעס .דער
יידישער קינסטלער

איז דער

צום

מערסטן

באַעוולטער

מצד דער

געזעלשאַפט ,פאַר אים דאַרף מען זיך שטאַרק אָננעמען  --דאָס
איז געווען אַןאַקסיאָם ביי קאַצענעלסאָנען.

סכנות

האָט ער ליב
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באַנרד
אשוז לאליריף .ופי

געהאַט אַן עכטן טאַלענט ,צי ער איז געווען אַ שרייבער אָדער
אַ מאָלער ,און איז קאַצענעלסאָן געקומען צו אַ באַשײדענעם פּאַר-
מעגן פון זיין לערעריי ,האָבן יידישע קינסטלעו געהאַט אַ הייס
ביי אים .אין אַן אויסשטעלונג פון די ווערק פון יידישע מאָלער
איז פאַרוואַנדלט געװואָרן קאַצענעלסאַנס הױיז .איטשל ברוינער,
יאַנקל אַדלער ,נאַטאַן עופיגל ,טוביה האַבער ,אהרן האַבער,
ישראל ליזעראָוויטש ,אַדאַס הערשאַפּט ,הירשפּאַנד ,הענעך כייי
מאָוויטש ,הענעך באַרטשינסקי און אַנדערע ,יאָבן מאָלעריש
אַראָפּגערעדט פון י .קאַצענעלסאָנס ווענט :ינאַנ אײַך ,קינדער-
לעך ,סיגעלט איז נישט מיינס .געניסט ,שאַפטי .נישט פון
פרנות וװעגן איז געווען קאַצענעלסאָנס געלפיגעבן פּאַר די
ווערק פון די פּלאַסטיקערס  --סיאיז געווען אַ פּאָטערלעכע ,אַ
=

ב-רודערלעכע זאָרג פאַר דעם קינסטלערס שאַפּן און די ליבשאַפט

צו די שאַפערס .און כדי נישט צו נעמען וי ודבות ,האָבן די
קינסטלער באַהאָנגען אַלע ווענט פון קאַצענעלסאָנס הויז מיט
בילדער ,צייכענונגען ,אַקוואַרעלן ,שטודיעס ,לאַנדשאַפטן ,פּאָר-
טרעטן ,עטיודן .האָט ווער געדאַרפּט עפענען אַן אייגענע אויס-
שטעלונג ,האָט יצחקל וידער ,וי אַ פאָטער ,געטריבן 'נעמט,
קינדערלעדי .ער האָט פון די ווענט אַראָפֿגעקליבן די שענסטע
פּייסאַזשן ,די בעסטע צייכענונגען ,די געראָטנסטע אַקװאַרעלן,
און ער איז געווען אָ מבין .קאַצענעלסאָן האָט אויך אָרגאַניזירט
די עפנטלעכע מיינונג ,געבראַכט אין סאַלאָן אַרײי} די באַרופענע
רעצענזענטן ,האָט אונטערגעוואַרעמט גביריס זיי זאָלן באַשיינען
זייערע דירות מיט ווערק פון יידישע פּלאַסטיקער .ימיר האָבן
װאַזשנע קינסטלער  --פלעגן בלישטשן זיינע אױגן  --ביי די
גױים װאָלט מען אַזעלכע געטראָגן אױף די הענטי .פון צווישן
די פּלאַסטיקער איז געווען קאַצענעלסאָנס יעװואַכקײטי דער
פיינער מאָלֶער הענעך באַרטשינסקי ...ער איז געווען מאַ-
טעריעל אָרעם און ער האָט זיך נישט אױסגעטױגט אױף צו
פאַרקויפן זיינע ליוונטן .יצחק קאַצענעלסאָן האָט אין זיין הױז
אָפּגעגעבן באַרטשינסקין אַ היים .ער האָט אים געגעבן פון זיין
געלט ,געגעסן מיט אים ביים היימישן טיש און געטאָן אַלץ
אויף אונטערצוהאַלטן דעם קינסטלעו .אַ שטיק צייט איז דער
מאָלער

באַרטשינסקי

געווען

אין

מינכענער

קונסט אַקאַדעמיע.

אויף דער טיילווייזער אויסהאַלטונג פּונם דיכטער קאַצענעלסאָן".
זלמן רייזין שרייבט
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אהגס ק .ווערט דערהויפט באַטראַכט פֿאַר אַ העברעישן דיכ-

טער ,האָט ער זייער פיל ,אפשר ניט וױיניקער וי אין העברעיעש
געשריבן אויך אין יידיש .סיי לידער אין פערזן און פּראָזע ,סי
קינדער-לידער ,סיי נאַװעלן און דראַמאַטישע וערק .אין דער
העברעישער פּאָעזיע אַריינגעבראַכט אַ לייכטקייט אוֹן אַ פרישש-
קייט ,די לעבנסלוסטיקייט פון צעזונגענער יוגנט ,צייכנט ער זיך
אויך אין זיינע יידישע לידער אס מיט די זעלביקע מעלות,
מיט דעם אייגנאַרטיקן סטיל אין ריטם ,מיט דער באַהעפטונג פון

שפּילעוודיקייט און טיפן ,אָפּט שווערמוטיקן ערנסט ,בפרט אין
זיינע עלעגיעם ,אַ באַזונדערס באַליבטע פאָרם זיינע .אָבער זיין
הויפּט-ווערק ,וואו ער האָט געפונען זיין סטיל און זיין כוח ,די
פּאָעמע יבגבולות ליטאי (פיג ,יספרותי ,)9091 ,וואו ער האָט
אַנטפּלעקט אַ נייע ליטע ,אַ פאַרביקע ,אַ פריידיק-פאַרטרוימטע
מיט געזונטע ערדישע מענטשן ,מיט באַהאַלטענע יונגע קרעפטן,
האָט ער אין יידישש ניט געגעבן דאָס גלייכן דעם צוייטן טייל

פון דער פּאָעמע 'גלותי (אַרױס צואַמען מיט דער העברעישער
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איבערזעצונג פון דעם איינאַקטער  בחורים" ,פיג יספרותי,)1191 ,
און אויף יידיש איז אויך ניט געשריבן זיין גרויסע דראַמאַטיעטע
פּאָעמע ,הנביא" ,װאָס ער באַטראַכט פאַר זיין הױיפּט -ווערק און
אויף וועלכן ער האָט געאַרבעט אין משך פון  8יאָר (פיג יספרי,
לאָדז .)2291 ,קין דעם ליריקער אין יידיש ,ועט מען ערשט קאָנען
אָפּעזאַצן ווען זיינע יידישע לידער וועלן צוניפגעזאַמלט ווערן אין
בוכפּאָרם (אין העברעיש זיינען זיי טיילוייז געװואָרן געזאַמלט
אין די  2טײלן פון דעם בוך ידמדומיםי ,פיג 'תושיהי.)0191 ,

בלויז אַ טייל פון זיינע קינדער-לידער אין יידיש ,וואָס צייכענען .
זיך אס ניט וויניקער װי די העברעישע מיט נאַטירלעכער
שפּילעוודיקייט ,מװיקאַלישקײט און חנודיקן הומאָר ,געהערנדיק
צו די בעסטע מוסטערן אויף דעם געביט אין אונדזער ליטעראַ-
טור ,זיינען אַרײן אין זיין אַנטאַלאָגיע יגעזאַנג און שפִּילֵי.י
יעקב פיכמאַן שרייבט:

.קאַצענעלסאָנס טראַגישער שטריך איז ,װאָס ער איז אַלס
קינסטלער פון איין זייט אינגאַנצן פאָלקס-מענטש ,מיט דראַנג צו
נאַטירלעכקײט ,צו די נאָענט דערגרייכטע מיטלען ,און פון דער
צווייטער זייט  ---צו פיל ראַפינירט און פּאַרצווייגט קאָמפּליצירט
/צו באַגנוגנען זיך מיט פרימיטיון .צווישן די צוױי עקסטרעמען
באַוועגט זיך זיין קונסט ,נישט שטענדיק דערגרייכנדיק דעם
סינטעז פון ביידע".

מלך ראַװויטש כאַראַקטעריזירט אים אַזױ אין ,למעיקיןסיקאָן":
;אַ קליינער און אַ דיקער ,מיט קליינע געזיכטסצוט ,אַ
פעסטער און געפּאַקטער אוֹן אַ פולער מיט לעבן ,אַ פלאַס-פייער.
גרויסע ,אַרויסרופנדיקע אױגן ,איז פול מיט געסטיקולאַציע און
מאַכט כסדר מינעס מיטן פּנים .דער עיקר אָבע מיט די אוגן
ער מאַכט כסדר גוטע ויצן און מאַכט זיי כסדר אַלין קאַלִיע
מיט דעם .ואָס ער לאַכט אַליין צופיל איבער זיינע אייגענע
וויצן ,אַ גרויס ,שטיפעריש קינד ,ואָס וריסט נישט פון קיין
צער און וויל נישט אַז מען זאָל אין זיין אָנוװועזנהײט ריידן פון
צער .און עפּעס קאָן איך מיך נישט דערװאַנען די פאַרב פון
זיינע געקרייזלטע האָר .איך ווייס שוין פאַרװואָט; ווייל ער האָט
אַ גאונישן שטערן און דערצו אַ ליסינע ,און דער שטערן דאָ-
מינירט אַזױ דאָס פּנִים זיינס ,אַז ער מאַכט פאַרגעסן די פאַרב
פון די האָר און די פאַרב פון די אויגן .קיין ברונעט איז ער
נישט ,קיין בלאָנדין אַודאי נישט .איך רייך וועגן יצחק קאַצע-
העעסברעישן זיכטער ,װאָס עס אַרט אים ניעסט ,אַז
נעלסאָן ,ד
|
מען האַלט אים בעיקר פֿאַר אַ יידיעון דיכטער,
אַז מען קזאעטַצענעלסאַנען דאָס ערשטע מאָל און מען דער-
מאָנט זיך ,אַז ער איז דער מחבר פון דער עלעגיע ידי זון פאַר-
גייט

אין פלאַמעןי  --איינעס פון די פּאַפּולערפטע

און טרויע-

ריקסטע זינג-לידער פוֹן אַ גאַנצן דור  --לאָן מען דאָס עפּעס
גאָרנישט פּאַרשטיין וי אַזוי דאָס פּאָרט זיך ,אַז דער מחבר זאָל
זיין אַזױ לעבנס-לוסטיק און אַזױ אייביק פריילעך און דאָס לִיך
זיינס זאָל זיין אַזױ פאַרצוױיפלט אוו אַזױ פעסימיסטיש און אַזױי
אומענדלעך טרוֹיעריק ,שיר נישט דער טרױיער פון איער איי-
גענער יוגנט ,װאָס האָט איבערגעלאָזן אַן אייביקו אומעטיקן עיין

אויף אייער גאַנץ לעבף

|

|

איך האָב קאַצענעלסאַנען דאָס ערשטע מאָל געטראָפן אין
פוילן אין יאָר  ,0291עס איז געוועזן אין לאָדזש .אין קאַצענעל-
סאָנס שטאָט .ער איז דעמאָלט אַלט געוועזן אַרוט די  ,53נאָר
פאָפּולער איז ער געוועזן שױן כמעט אַזױ לאַנג ,וייל ער האָט
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זײער פרי אָנגעהױבן צו שריבן לידער .אַז איך האָב אים
געטראָפן און די ערשטע איבעראַשונג אַלמאַי ער איז נישט קין
הויכער איז אַריבער ,און איך האָב אים געװואָלט באַהאַנדלען מיט
כבוד װי עס פאַסט ,אַז מען באַגעגנט אַן עלטערן און געשעצטן
קאָלעגע ,האָט ער באַלד אָנגעשלאָגן אַזאַ מין טאָן אין זיין גע-
שפרעך מיט מיר ,אַז כאָטש נעם און זאָג אים באַלד ידוי .ער
איז פול געוועזן מיט האַרציקייט און אייביקער פריילעכער בחו-
רישקייט .אגב האָט ער טאַקע גאַנץ שפעט חתונה געהאַט ,אוב
איך האָב נישט קיין טעות ,ערשט צו זיינע פערציק יאָר .אט
דאַן האָט ער זיך אַרומגעטראָגן מיט די בילדער פון זיין פאַ"
מיליע און זיי כסדר גערימט אין הימל אַרין וי שׂיין און וי
קלוג זיינע ינחתױי זיינען.

ייךרישן
טיפקייט,

לאָדזש האָט געהאַט אַן אַרמײ פון יונגע שריבער

אָפּצושטעלן אױף דער דראָמע ,אמנן" ,ניט לשם ליטעראַרישן
אַנאַליז ,נאָר צוליב היסטאָרישע ,מעמואַריסטישע סיבװזן .די
מעשה אמנון און תמר פון תנ"ך איז ,וי באַוואוסט ,אַ פּלאָנטער
פון אַ ניט-גאַנץ נאָרמאַלער סעקסועלער תאוה (צווישן אַ ברודער
און אַ שוועסטער פון איין פאָטער) ,פון משפּחהכישע נקמה-געפילן
און פּאָליטיש-דינאַסטישע אינטריגעס .אָט מיט אַזעלכע מאָטיון
ראַנגלט זיך דאַ דער שפּילערישער דיכטער ..,איך האָב געהאַט
דעם כבוד אָפּצודרוקן די דאָזיקע דראַמע אין די העברעישע
יאָרביכער תחומים ... .דער ערשטער אָקט איו פּאַרעפנטלעכט
געװאָרן אין באַנד תחומים פון  ,7391דער צוױיטער אַקט אין
באַנד פון  .,8391דער דריטער און לעצטער באַנד איז אַרײן אין

נאָך זעבֿ 

זאָל אויך זײיער רבי זי'ן ,אָבער וױיס-איך-װאָס ,קאַצענעלסאָן.
האָט זיך רק אױסגעטאָן דאָס רעקל און זיך געשפּילט אין כאַ-
פּערלעך צװאַמען מיט זיי ,די ,װאָס ער האָט געדאַרפט פירן.
פון צייט צו צייט האָט ער יאָ רעדאַגירט אַ זשורנאַל אָדער אַ
זאַמלבוך .װאָס קאַצענעלסאָנען האָט אַזױי געצױגן כסדר צו
לאָדזש צוריק נאָך אַלע זיינע רייזעס ,וייסט מסתמא צום בעסטן
ער אַליין און טרויערט זיכער צום טיפסטן איבער דעם ,ליגנדיק
שווער קראַנק איצט אין וואַרעזעװוער געטאָ ,ווען אָט די ווערטער
וװערן אין סוף  1491געשריבן .ער האָט זאָך אַזױ לייכט זיך
געקאָנט אַרינפּאַסן אי אין אַמעריקע און אי אין ארץ ישראל,
|
װאָס ער האָט באַזוכט.
 ..,צעשויבערט װי דאָס ביסל האָר ,דאָס קוטשעראַווע ,אויף
זיין קאָפּ ,צעשויבערט וו זיין דינאַמישער אופן לעבן אַזי אי.

אויך צעשויבערט געבליבן דאָס ווערק זיינס .אױף העברעיש
זיינען דערשינען גרעסערע זאַמלנגען ,נאָר אױף יידיש איז
קיין גרעסערע  --און דער עיקר געאָרדנטע  --זאַמלונג פון זיינע
אומצאָליקע לידער ניט אַרױס ,און אין דער יידישער ליטעראַטור
איז עס אַזױ װוי' אונדזערע חכמים פון פרק האָבן געזאָגט :יאם
אין אני לי ,מי לי?י ,און קאַצענעלסאָן האָט פאַר זע

לידער

נישט געזאָרגט אַלין ,יעדנפאַלס נישט דיידישע לידער זיינע".

געטאָן האָט ער דאָס מייסטנס אין דער פאָדם פון

תנכישע דראַמעס .אָבער  --דער שׂאַבלאָן גייט אָן אַז קאַצע-
נעלסאָן איז שטענדיק געווען דער לעבנסלוסטיקער זינגער ,דער
שטיפער ,און ערשט דער גרויסער חורבן האָט אים פאַרוואַנדלט
אין אַן ערנסטן טיפן דיכטער (ביי דער אזכרה ,װאָס איז אין
אָנהײב מײי  4691פאָרגעקומען אין הויז פון נשׂיא זלמן שזײר
בין איך צופרידן געווען צו הערן ,וי דער דיכטער זװ.ואָלפאָווסקי,
דער (העברעישער) איבערזעצער פון קאַצענעלסאַנס חורבן-לי-
דער ,האָט אין זיין אָנדענקװואָרט אָנגעוויזן אויף דער טעותדיקייט
פון דאָזיקן שאַבלאָ)  ...איך האָב אַ באַזונדערע סיבה זיך

אין אייך ויניק די עלעגיעס און די טרױיער-לידער ,האָט
נאָך קאַצענעלסאָן געשריבן שווערע פּילאָזאָפּישע פּאָעמעס און
דראַמעס ,װאָס עס איז שווער געועזן צו פאַרשטיין ,און וינ"
ציקער װי מיט אַ נביא האָבן זיך די שפּעטערדיקע העלדן פון
זיינע דראַמעס נישט אָנגעהױבן .אין די אין דער יוגנט-געשרי
בענע קאָמעדיעס זיינע האָט ער געהאַט וריניקער פאַטעטישט
|
געשטאַלטן.
ערשטער וועלט-מלחמה און זיי האָבן זיך אַרומגעדרײיט וי די
ווילדע ,פאַרלאָרענע קאָזעס איבער די פעלדער פן דער יידישער
ליטעראַטור און עס איז נאָר נאַטירלעך געוועזן ,אַז קאַצענעלסאָן,
דער טאַלענטפולער און פון אַלעמען געאַכטעטער סעניאָר זייערער,

טעאַטער

דעם

באַנד פון יאָר  ,8391וועלכער

איז אינגאַנצן

אויסגעזעצט

און ביז אַכציק פּראָצענט אָפּגעדרוקט געװאָרן ,אָבער עס איז
ניט דערשינען מחמת דעס אױסבראָך פון דער מלחמה .אָנהייב
האָבן מיר אויפגעזוכט אונדזער דרוקעריי (אין וואַרעע.
0
מיר האָבן
 ..,דאָס הױז איז געווען דרייפערטל צעשטערט.
דאָרט געטראָפּן דעם באַלעבאָס פון דער דרוקעריי ,וועלכער
האָט צונויפגעקליבן די רעשטלעך פון זיין באַזיץ .צוויששן די
רעשטלעך זיינען אויך געווען די שוין אָפּגעררוקטע בויגנס פונם
דריטן באַנד תחומים ,האָבן מיר צונויפגעשטעלט פון זי 01:8
עקזעמפּליאַרן און האָבן זיי פאַנאַנדערגעטײלט צווישן די מיט-
אַרבעטער אונדזערע ,װאָס זיינען דעמאָלט געווען אין וואַרשע.
 ...אָבער ליידער האָט זיך ביז היינט קיין איינציקער ניט
אָפּגעפונען".
אַ גרופּע געראַטעװעטע אויפשטענדלער ,העלדן פון די געטאָס
אין פּױלן ,אונטער דער נאַצישער הערשאַפט ,אונטער דער אָנפי-
רונג פון יצחק צוקערמאַן (אַ,נטעק?) און צביה לובעטקין ,האָבן
געשאַפן אין מדינת ישראל אַ קיבוץ א"נ ,לוחמי הגיטאות ע'ש
יצחק קצנלסון" ,וואו עס איז דאָ אַ שטענדיקע אויסשטעלונג פון
אַלע געדרוקטע ווערק ,מאַנוסקריפּטן און מאַטעריאַלן ,װאָס האָבן
אַ שיכות צום לעבן ,שאַפן און אומקום פון יצחק קאַצענעלסאָן.
דער קיבוץ האָט אויך אַרױסגעגעבן ,אין עטלעכע אױפלאַגעס,
אַ גרויס װערק פון ק ,.גערופן ,כתבים אחרונים" ,אין וועלכן עס
גייען אַרײן זיינע לעצטע װוערק אין געטאָ ,דאָס טאָג-בוך (געשריבן

אין וויטעל) ,פּיעסען ,געשריבן אין יידיש אָדער העברעיש אָדער
איבערזעצט פון אַנדערע ,מיט פאָר און נאָכװערטער.

נתן עק איז ניט מסכים

אַז ק .איז געווען תמיד אַ לייכטער,

געדרוקטע פּיעסן אין יידיש:

פריילעכער דיכטער און ערשט בעתן היטלער:חורבן געװאָרן דער

מקונן .ער שרייבט:
,דער אמת איז ,אַז ער האָט זיך אַלע יאָרן פאַרמאָסטן דוקא
אױף ערנסטע ,עווערע ,אַלגעמיין-מענטשלעכע און ספּעציעלע
יידישע טעמעס .אין אַ רײ ווערק האָט ער זיך געגראָבן און
געגריבלט אין דער מענטשלעכער נשמה ,גענישטערט אין אירע
2221

אויסגאַבע

{}1

 ,פערלאַגס-ביוראָ",

װאַרשא.

יצחק קאַצענעלזאָהן
בחורים

װאַרשא .תרס'ט  172זזין
2722

לעטס יק;אַן פון

|5ן

|א!| ליטעראַרישער פערלאַג
  652איסט בראָדוויי ,ניו יאָרק.וואַרשע.
{ |2אױסגאַבע ,פערלאַגס-ביוראָ",
|
יצחק קאַצענעלזאָהן.
דעקאַדענט
קאָמעדיע 1 .אַקט
= ווארשא .תרס'ט 3-| .זז.ן.

{א|2

ליטערארישער.
6

|3ן

איסט

ייך ישן

פערלאַג

מכירת יוסף
מחזה .הוצאת מ,רכז",

יצחק קאַצענעלזאָהן

הוצאת ,ספרות"
המעגל
קומדיה בשלש מערכות

|

{6ן

פאַטימאַ
דראַמאַטישע פּאָענא אין דריי אַקטען-:
פֿערלאַג ,יונג-אידיש" ,לאָדז ,תר'פ | 29זי
יצחק קאצענעלאָן
דאָס אָרימע קרעמל
|
(אַ שפַּיל)
קינדער-זשורנאַל" ,ג .י.
אָקטאָבער  ,0291זז41711 .ן
יצחק קאַצענעלאָן
באַשעפענישן
|
(אַ שפּילערײי)
{,קינדער זשורנאַל" .,נ .י ,.יאַנוֹאַר
 ,1זז}62-52 .

{7ן

( |8הנביא
חזיון בשלוש מערכות
מאת יצחק קצנלסון
(אָנגעהױבן זיך דרוקן  2191אין ,העולם"|
| אס | .הוצאת ,ספר" ,לודז ,תרפ'ב | 022זזין

||פ|

עם דמדומי הערב
פואימה דרמטית במערכה
|
מאת יצחק קצנלסון
{ה,שלח" ,כרך י'ט ,8091 ,זז-823 .דוע
השושנים
פואימה דרמטית במערכה אחת
מאת יצחק קצנלסון
אחת 

{ה,שמש,

|101

(|12

יצחק קצנלסון
החשמונאים
מחזה
הוצאת ,מרכז" ,ורשה ,התר'פ | 61זז.ן

{(|13

יצחק קצנלסון

{,השלח".

|4ן|

2723

)12
אברהם ברג
{,דעקאַדענט"}
{,העולם" ,תר'ען

אחשורוש מלך טפּש
קומדיה במערכה אחת
הוצאת ,מ,רכז" ,ורשה ,התר'פ  83/זז).

דרמה בשלש מערכות מאת יצחק קצנלסון
כרך

חברת ,אחיספר" ,ורשה ,תרע'ג | 621זזי}
יצחק קצנלסון
ליצני פורים
מחזה
הוצאת ,מרכז" .,ורשה .התר'פ

{|11

(,השלח" ,כרך כ' ,9091 ,זז86-75 .ן

כ'א,9091 ,

השמש", ,שושנים", ,הוא מת")

יצחק קצנלסון
הסקויט היותו צעיר
מחזח.
הוצאת ,מרכו" ,ורשה ,התר'פ  183זז.ן

{שפּעטער געדרוקט אין ,אנו חיים"}
קריקטורות
זו,83-02 .

יצחק

קצנלסון

אֹנו חיים ומתים
דרמה לירית בשלושה פרקים

אין העברעיש;

{(3ן

און שפעטער ,די מאָדערנע"ן
הוצאת ,ספרווז"
| בחורים

{| |7יצחק קאַצענעלזאָן

{|2

מאת

קצנלסון

(קומדיה באקט אחד)
מאת יצוזק קצנלסון
ורשה תרעא ( 23זין

אונדזערע נאָענטסטע באַקאַנטץצ
לירישע דראַמע אין דריי טייל /
פאַרלאַג ס,פינקס" ,װאַרשע ,דאַנציג ,לאָדו 1441 1229 ,זד.ן
|
{;יי זוף די זון" ,זז2471 .
:
,די רויזן" ,זז77-34 .
אידך לעב אַלעמען איבער? ,זז141-97 .

{|{ן

ורשה ,התר'פ,

יצחק

{ 42זזין

ורשה תרע'א |זו .941 .אין יידיש "606,

{| |4יצחק קאַצענעלזאָן

|
|}3

מכירת יוסף
דדאמה בשלשה אקטים.
מאת יצחק קצנלסון
ורשה ,תר'ע  196זז.ן
יצחק קצנלסון
חלומות
מחוה .הוצאת ,מרכו" ,ורשה .התר'פ | 02זז.ן

בראָדוויי .,ניו יאָרק.

קאַריקאַטורען
דראַמע אין דריי אַקטען
װאַרשא ,תר'ע 1521 ,זז.ן

טעאַטע.

,831"551

{|14

יצחק קצנלסון
המלך אחשורוש
קומדיה נחרוזים במערכה אחת
הוצאת ,מרכז" ,ורשה ,התר'פ  113זז.ן

{}5

יצחק קצנלסון
באהל

,652-732

224

דושים
,ית
מערכה אחת מן המחזה הבבלי ב
הוצאת ,מרכז" ,ורשה .התר'פ { 92זז.ן

|

יצחק קצנלסון .
בבית המשנה
מחזה
הוצאת .ה,מרבז" ,ורשה ,חתר'פ

{|81ן

ב .גארִין , --געשיכטע

ישראל"
|

||71

יצחק
תרשיש
מחזה בשלש מערכות.
(בלויז ערשטער אַקטן
,מקלט" ,כרך חמישי ,ספר שלשׂה זעשר ,נִיוֹ יורק -
02 7
|
ותרפ'א ,זז,)14712 .

|{8ן

כחה של מנגינה

| רעאל 72 ,נאָװ.2491 .

||02

זז,703 ,992-:20 ,692 ,072 ,262 ,062 ,642 ,542 ,332 .
יצחק קצנלסון , --כתבים אחרונים ,הוצאת הקיבוץ המאוחד,
הגיטאות ע'שׁ יצחק קצנלסון ,תל אביב,6591 ,
חיים לייב פוקס  --דאָס יידישע ליטעראַרישע לאָדוש, ,פון נאָענטן עבר",
ניו יאָרק ,7591 ,זז,832 ,932 ,062 ,862 .
,י גאָלדענע קייט" ,תל
נתד עק  --מיטן דיכטער אין די יאָרן פון אומקום ,ד
|
אביב-.4691 ,94 '1 ,
נתן עק , --התועים בדרכי המוות" ,ירושלים ,תש'ך ,זז,197091 .
בית לוחמי

זז3 ,

שאַפּיראָ ,דניאל
6
{געב 1 .אָקט3 .

יצחק
אמנון
מחזה בשלוש מערכות
ת,חומים" ,וארשה ,תרצ'ז

|}22

מחזה

בג' הופעות 

ויסודתו
|געדרוקט

עמיםן

אין  כתבים

אחרונים", ,הוצאת

הקיבוץ

המאוחד

בית לוחמי הגיטאות ע'ש יצחק קצנלסון" ,6591 ,זז}7927142 ,

יצחק קצנלסון

(|32

במצבאה

יו

הראשית

מחזה
{|דארט,

זז}633-992 .

אין פּויליש:
װספ|6װס|882 6261

1

/81061028וסקט ט2זקץזספּטװבּוז | 2עקסטוזט!} וס/ 6211 8/8ש זהוח8זם ז6זשסס
8682, 2001ז/ 8/7זסחח0ח8 08 82זס1ט8
|ו|8א/0/60
 21זי

ש .ע .פון דר .ש .מאַרגאַשעס ,הערמאַן יאבלאקאוו און מ .ע .פון נתן קאצמאן.
ז .רײזען
באנד,

--

,לעקסיקאָן

זז.

.645-935

פון יידיש.

ליטעראַטור,

װילנע,

,9291

דריטער

הצורה" ורשה 72 ,62 ,אָק-

זי זילבערצווייג , --הבמה העברית' בלודז,
אָבצֶר,6191 ,
,אַטימאַ", ,ד,י צייט ,,ג .י 71 ,.נאָװ.0291 .
רעי ראסקיז  ---פ

ב .גארין  ---פאַטימאַ , ,מאַז 'ש" ,נ .י 52 ,.נאָװ,0291 .

אין זיין אױיטאָביאָגראַפיע שרייבט ער,
אַז נאָך אַלס אַ יינגל פון  8יאָר איז ער,
דאָס ערשטע מאָל ,געווען מיט זיין פאָ-
טער אין רוסישן טעאַטער ,וואו מען האָט
געשפּילט די מעלאָדראַמע ,די געלט-.
פעלשער" .די פאָרשטעלונג האָט אויף אים געמאַכט אקַאָלאָסאַלן
איינדרוק ,און פון יענעם אָװונט אָן ,האָט עס אים געצויגן צום טעאַ-
טער .פון זיינע חברים האָט ער זיך דערוואוסט ,אַז מען נעמט אַריין
אין טעאַטער אויך קינדער מיט צו ,שפּילן" ,און יעדן אָװנט ,גייענ-
דיק פון חדר ,ווינטער מיטן לאַמטערן אין דער האַנט ,פלעגט שֶר
לויפן צום טעאַטעד ,שטיין און װאַרטן אפשר ...אָבער דער אָנפי-
רער פון די סטאַטיסטן פלעגט אים שטענדיק אױסבראַקירן ,ווייל
ער איז 'צו קליין" .דאָך אײינמאָל ,אין אַ גװאַלטיק-פראָסטיקן אָװונט,
נישט האָבנדיק אַ פּנים קיין אַנדערן ,האָט מען אים ענדלעך אַרײינגע-
נומען ,מ'האָט אים 'פאַרגרימירט ,,אָנגעטאָן ,אויף אַ בענדל ,אַ
באָרד ,און צוזאַמען מיט נאָך דריי יינגלעך האָט ער אַרױפגעטראָגן

אויף דער בינע (מ'האָט ,דאַכט זיך ,געשפּילט די פּיעסע ,דער גט")

ס .דינגאל  --פּ,אַטימאַ?" אין אוירװינג פּלײס טעאַטער, ,דער טאָג  ,נ .י.
 9נאָװ.0291 .
|

י .ענטין  --אַן אינטערעסאַנטע העברעאישע פאָרשטעלונג, ,די צײיט .1 ,,י,
 8יאַג,1291 .
2725

 --אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

געבוירן  11אָקטאָבער  2981אין
סקידעל ,גראָדנער געגנט ,פּויליש-ליטע,
אין אַ סוחרישער פּאַמיליע .געלערנט אין
חדר ,ישיבה און געענדיקט אַ -4קלאַסיקע
אָנהײיב-שול,

|

במאורעות

ד,46 .

0

,אָדוש און אירע יירן" - ,בוענאָס .איירעס,6591 ,
אבֿרהם טענענבוים-ארזי  ---ל

קצנלסון

יצחק קצנלסון
חגיבעל

|

2
8
י-
( .,1591 24 1
נויעך טייך  --לאָדזשער יידישע טרייבעהו,-אונרזער לאָרוש" ,ב'א ,נ' ג,4591 ,
בער מאַרק ,.--אומגעקומענע שרייבער פון די געטאָס און לאַגערן' ,װאַרשע,

מחזה מאת יצחק קצנלסון
תל אביב ,הוצאת קפת הספר תרפ'ה  61 ,15291זז

יצחק קצנלסון
מנדלי עם הקבצנים
גרוטסקה במערכה אחת
{ד,בר,מוסף לשבתות ולמועדים",

'

,יין לעקסיקאָן  ,/מאַנטרעאַל ,5491 ,זו,3227122 .
נילך ראַװיטש  ---מ
צפירה קאַצענעלסאָןנאכומאװ  --יצחק .קאַצענעלסאָן" ,בוענאָס איירעס.
,יין לעבן אין טעאַטער  ,ניו יאָרק ,0591 ,זוי ,8"532
בועז יאנג  ---מ
,ונדזער לאָדוש"  ,ב'א.
א װאָלף יאסני  ---ײצכאַק |קאַצענעלטאָן אין לאָדזש ,א

,4
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טעאטער,,

ניו יאָרק ,3291 ,צװייטער

,עאַטער-זכרונות  ,/ווילנע,6291 ,
זלמן זילבערצװייג  ---ט
,יטבל'ט" ,װאַרשע ,ג' .6291 ,731
א .אלפּערין  --ביי יצחק קאַצענעלסאָן ,ל
אברהם רייזען , --עפּיזאָרן פון מיין לעבן' ,װילנע  ,9291צװייטער טיל,
 .זז , ,3027202
מלך ראַװיטש  ---לאָמיר זיי כאָטש געדענקען , . . .קענעדער אַדלער ,/מאָנט*
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יצחק קצנלסון
בין הרועים לילה בסביבות ירושלים
חזיון כמערכה אחת
{א,חדות העבודה" ,כרך .ו .חוברת א ,תרצ'א.

פון אידישען

באַנד ,זו.182 ,372 .

קצנלסון

1

באַנד

אַ מטה ,געשטאַנען אַ ווייל אַ דערשראָקענער און צוריק אַראָפּגע-
טראָגן .פון יענעם אֶיונט אָן האָט ער כסדר געחלומט נאָר צו װערן
אַז אַקטיאָר ,איז געװאָרן אַ כסדרדיקער סטאַטיסט ,און ,האָבנדיק אַ
שיינע אַלט-שטים ,געזונגען אין כאָר ,ווען ס'איז געווען א געלעגנ"

הייט.,

200

קדושים -באַנד
הא
יי

אין  ,7191דינענדיק אַלס סאָלדאַט אין רעזשיצע וויטעבסקער
קרייז) ,דאָרט געגרינדעט אַ יידישן דראַמאַטישן קרייז און אויפגע-
פירט ראַקאָװס ,דער בטלן" ,וואו ער שפּילט אויך ,מיט אַ גרויסן
דערפאָלג ,די טיטל-ראָל .די פאָרשטעלונגען קומען פאָר כמעט יעדע
װאָך .אין  8191זיך צוריקגעקערט קיין גראָדנע און ביז  9191גע-
שפּילט אייניקע חדשים א'פּ דאַניליעווסקי אין דער גראָדנער רוסי"
שער טרופּע א'א פון נ .מ .בעלאַיעוו 0291 .ביז  --- 3291אַרומגעפאָרן

איבער ליטע און אין  3291אַנגאַזשירט געװאָרן קיין ווילנע אין
דראַמע-קאָמעדיע-טעאַטער א'ל פון שריפטזעצער און סלאָבאָדסקי
אין ווילנע פאַרבלייבט ש .שפּילן  8סעזאָנען א"ר פון קוטנער ,מאָ-
רעווסקי ,זיגמונט טורקאָוו ,מ .ליפּמאַן ,לידיא פּאָטאָצקאַ .אין 6291
שפּילט ער אין ריגער 'נייער יידישער טעאַטער' (לייטונג  --מאָ-
רעווסקי) --- 7291 ,זיך מיטבאַטײליקט אין באַראַטאָווס טורניי אי"
בער פּױלן -- 82-7291 .ווידער אין ריגער 'נייער יידישער טעאַ-

טער' (לייטונג  --א .שטיין ,דערנאָך יוליוס אַדלער)-- 0291 ,
|
אַרײנגעטראָטן אין דער 'ווילנער טרופּע'.
וועגן זיין שפּילן די טיטל-ראָל פון לייוויקס ,גולם? ביי די

ו,וילנער" שרייבט נחמן מייזיל:

|

.

;דער גולם (דניאל שאַפּיראָ) איזן ערטערוױיז זייער שטאַרט
און קרעפטיק .ער באַוייזט בלויז נישט אָט די קרעפטיקייט אָו-

צוהאַלטן די גאַנצע צייט פון דער פּֿאָרשטעלנג".
 -געשפּילט אין ,יידישער דראַמאַטישער טעאַטער"2
אין װאַרשע און זיך באַטײליקט אין חנא גאָטעספעלדס ,פּרנסה",
וועגן װאָס דר .מ .ווייכערט שרייבט' :פון אַנדערע אַרטיסטן האָבן

דניאל שאַפּיראָ אין דער ראָל פון שייקע דעם שטאַרקן און יעקב
מאַנדעלבליט אין דער ראָל פון באָקסער לואי געשאַפן לעבעדיקע
|
טיפּן".
אין יוני  2291האָט ש .אויפגעפירט אין דער ,ווילנער טרופּע"
,אַ מיליאָן צרות" ,קאָמעדיע אין  3אַקטן פון וו .קאַטאַיעו ,יידיש
|
|
מ .מ.
מאָריס מייער שרייבנדיק וועגן די גאַסטשפּילן פון דער דרי"
טער ,װוי ער רופט זיי אָן' ,ווילנער טרופּע' אין לאָנדאָן .באַמערקט:
ידניאל שאַפּיראָ איז געווען זייער גרעסטער קינסטלער .אַ
כאַראַקטער-שוישפילער פון באַטיײיטנג .ער האָט געשפּילט אין

אַ גרױסן סטיל .אין אויסזען איז ער געווען פּלאַסטיש ,איינפאַך
אויך

סקולפטור-מעסיק .ער האָט
בונגען טיף און קינסטלעריעשז".
,ברהמל שוסטער" אין
אין  8291האָט ש .געשפּילט די ראָל פון א
'
יקב פּרעגערס ,מיילעך פריילעך".
י .טורקאָוו-גרודבערג כאַראַקטעריזירט אים אַז:
;שאַפּיראָ איז געווען אַ ווילנער איידער ער איז אַרין אין דער
יווילנער טרופע' .סיאין געווען אַ צייט (באַזונדערס אין די
לעצטע יאָרן פון מאַזאָס 'ווילנערי) ,ווען אמתע ווילנער זיינען
דאָרט געווען אַ פאַרשװוינדיקע מינדערהײיט .אין דער זעלבער
צייט זיינען אין ווילנע ,גראָדנע און אין די שכנותדיקע ששטעט-
לעך געווען טעטיק אמתע וילנער (אָדער פון וילנער קאַנט),
וועלכע האָבן געזוכט זיך אויסצולעבן אין טעאַטער און געבן
זײער סביבה אַ טעאַטער-איסלעבונג.. .דניאל שאַפּיראָ האָט
געהערט צו די אויסערוױילטע פון יענעם מין בלאָנדזשענדיקע
שטערן אַלין אַ סקידלער ,איז ער ,צוריקקומענדיק נאָך דער
וֶערשטער וועלט |-מלחמה אין די היימיששע געגענטן אַן אויס-
געהיילטער פון די פיזישע פראָנטוואונדן  --גייסטיק פאַרוואוו-

{4727

אַרױסגעבראַכט

איבערלע-

דעט געװואָרן פון מעלפאָמענעס פיילן אַ הויכער ,ברייטפלייצי"
קער ,מיט אַלע מעלות פון אַ יפיגורי אַקטיאָר ,האָט ער פאַרמאָגט
אַ פיינע שטים און איז געווען אַ גרויסער מנגן דערצו .אַ יידי-
שער מענטש  --און דאָך האָט עפּעס אַ רוסיששקייט געשלאָגן פון
אים  --פון זיין אַקצענט ,אופן פון ריידן און אַפילו ששטײיגער
פון לעבן.
אַ צייט איז ער געווען מיט דער יווילנער אָפּערעטעי פון דער
כאַש:משפּחה; אַ צייט אַרומגעשלעפט זיך בראש פון פּאַרשיידע-
נע טרופּעס ,ביז עס האָט זיך אָנגעהױבן די גרויסע תקופה אין
זיין בינע-קאַריערע  --ידאָס ריגער יידישע מיעוטים-טעאַטערי
(סוף  ,)6291וואו ער האָט פאַרנומען אַן אָנגעזעענע אַקטיאָריששע
פּאָזיציע און פון װאַנען עס האָט אָנגעהויבן צו דערגיין דער עום
ועגן אים :יאַ גוטער אַקטיאָרי.. .אין די זומער:חדשים  --אין
זיין פרוי) גאַמאַרסקאַס היים ,קיין ווילנע ,וואו מען האָט גערוט,
געקיבעצט ביי וועלפקען אין רעסטאָראַן אָדער אַריינגעכאַפּט אַ
שפיל אױיף אַ קורצן סעזאָן מיט לידיאַ פּאָטאָצקאַ ,מיט אַנדערע
גאַסטשפּילערס און קאָלעקטיוון.
מיר איז אויסגעקומען זיך אָפּט צו טרעפן מיט שואַפּיראָן אין
די ווילנער זומער-חדשים און דירעקט ביי דער אַרבעט  --ערעזט
אָנהײב  ,1391ביי זיגמונט טורקאָווס גאַסטשפּילן אין קאַמינסקיס
טעאַטער אין וואַרשע :דיצענע:מידטס דאָס הויז פון פאַרברעכער,
וואו שאַפּיראָ האָט אַרינגעבראַכט אַ סך רירנדיקן ליריזם מיט
זייץ אַלטן יידישן הענדלער; שלום אַשס אָנקל מאָזעס (,מאַנעס
אַגיטאָטאָרײ) .פון יענער צייט אָן האָבן מיר זיך צונויפגעטראָפן
בי די יווילנערי אין לאָדזש ,אין יעליזעום' אין ווֹאַרשע ,אין
מאָריס עווואַרץ-אַנסאַמבל איבער פּוילן און ווין.
דער וויכטיקסטער עטאַָפּ אין זיין שאַפן איז טאַקע געווען
בי די יווילנערי .דאָרט האָט ער זיך געהאַט איינגעװאָרצלט --
קינסטלעריש און פּערזענלעך  ---מיטן יגולסי אין ליוויקס דראַ-
מאַטישער פּאָעמע .די פאָרשטעלונג איז טאַקע ביי דעם מייסטער-
רעזששיסער דוד הערמאַן אַרױס ניט קיין פאַרגאַנצטע ,אָבער דרי
געשטאַלטן האָבן איבערגעלאָזט אַ ניט-פאַרגעסלעכן רושם :יוסף
קאַמען  --תנחום ,יעקב ווייסליץ  --דער מהריל ,דניאל שאַפּיראָ
 -דער גולם .אין דער מגושמדיקייט פון שטיק ליים האָט שאַ-פיראָ באַװיזן אַריינצוגעבן אַזױ פיל צאַרטע מענטשלעכקייט,
אַז ביי איס האָט ערשט לייוויקס חלום וועגן גאולה פון מענטש

און מענטשישן  --באַקומען אַ תיקון .שאַפּיראָ האָט זיך מיט זיין
גולס אַוועקגעשטעלט

אין דער מזרח-זייט פון יידישן טעאַטער.

ער האָט אַדורכגעמאַכט אַלע אומוואַנדלונגען און װאַנדערונ-
גען אין די לעצטע יאָרן פון מאַזאָס יווילנערי .געווען פון מאַזאָס
געטרייע גוואַרדיע .געשפּילט אין כמעט אַלע אויפפירונגען
אַלײין אויפגעפירט

פאַרשטעלונגען

(צווישן

אַנדערע

אַ מיליאָן

צרות פון קאַטאַיעו) .זיין געשטאַלטךגאַלעריע איז געוען אַ
פאַרביקע ,ווייל ער האָט פאַרמאָגט אַ ברייטן דיאַפּאַזאָן פון מעג-
לעכקייטן .אָפּט מאָל האָט אַפילו געחדושט :ביי אַזאַ פליישיק-
פּונאַנדערגעװואַקטענעם גוף  --אַזױ פיל צאַרטקײט .דאָס איז
געווען די גרויסע סתירה צוישן זיין אויסערלעכקיט און אי-
נעוויניקסטער וועלט .אין פלוג  --מגושמדיק .אין דער אמתן
געפילפול-סענטימענטאַל; שטאַרק רוסיפיצירט און טיף-יידיע;
כלומרשט בייז און אין גרונט  --גוט-ווינטשנדיק און גוט-טוענ-
דיק .אַ טובאלע גוטסקייט ,אָנגעטאָן אין בעל גופישער אומגע-

לומפּערטקייט.
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לעס סיסאַן

פון
מיט 
(אין
אָפט
אַנט-

בעת אונדזערע אָפמּע שמועסן ,האָט ער מיך איבעראַשט
דער רייכקייט פון זיין גייסטיקער וועלט .זיין איינזאַמקײט
דער צייט פון אונדזערע בשותפותדיקע וואַנדערונגע) האָט
אַרױסגערופן השתפּחות-הנפש .דעמאָלט האָט זיך בולט
פּלעקט דער מענטש און די קינסטלער-נאַטור,
מיר האָבן געחלומט וועגן אַ טעאַטער ,וואו מען קאָן אַנט-
וויקלען שעפערישע מעגלעכקייטן; וועגן אַ בינע ,וואו מען זאָל
ניט בלױז שפּילן ,נייערט שאַפן ,שאַפן יידישע קונסט ווערטן
יידישע טעאַטער-ווערטן ,אויפלעבן געשטאַלטן פון דער יידישער
ליטעראַטור ,פון דער וועלט-ליטעראַטור .אַרױסהײבן פּראָבלע-
מען ,דערפירן צו אַ צתיפקום פון זיוג :טעאַטער און
ליטעראַטורײ.
ווען די צווייטע וועלט-מלחמה האָט אױסגעבראָכן ,האָט זיך ש.
געפונען אין װאַרשע און איז דאָרט געווען דער ערשטער יידישער
טעאַטער-קרבן,

יידישן
---

מען דערציילט

מי;

ער האָט זיך געהאַט אַ ביסל צוגעלייגט אויפן געלעגער פון
זיין חבר גרודבערג (יצחק טורקאָו) ,איז גרודבערג געזעסן ביים
טיש ,געדרימלט און געקוקט מיט קנאה אויפן חבר שאַפּיראָ ,ואָס
האָט פאַרנומען זיין געלעגער ..און דער שראַפּנעל האָט גראָד
געטראָפן אין שאַפּיראָן ...אַדורכגעלעכערט זיין קאָפּ .דער אָרע-
מער האָט נאָך אַ פּאָר שעה זיך געמאַטערט און איז געשטאָרבן..
ער איז געווען דער איינציקער דערהרגעטער וועמען מיהאָט
| איינגעאָרדנט אַ לויה און וועמען מיהאָט מקבר געווען אויפן בית-
עולם .און די ,וועלכע זיינען געגאַנגען אויפן בית-עולם צו דער
לויה ,האָבן אויך גענוג מיטגעמאַכט .באַזונדערס האָט חי מאיר
ווינדער זיך באַמיט גוט דורכצופירן די ליה".
גאָר אויספירלעך וועגן טראַגישן סוף פון ש .שרייבט י .טור"
קאָוו-גרודבערג:
;סיאיז באַשערט געוען ,אַז אין מיין ששטוב זאָל געשען די
טראַגעדיע פונם ערשטן יידישן אַקטיאָרן-קרבן בעת דער היס-
טאָרישער פּאַרלענדונג .אין מיין צימער ,איף מיין סאָפּע ,איז
געהרגעט געװאָרן דער יווילנערי ,דער אַרטיסט דניאל שאַפּירטָ,
אין דעם לעצטן טאָג פון דער באָמבאַרדירונג ,דעם 62טן סעפּ-
טעמבער  ,9391ווען גאַנץ װאַרשע איז געווען איין ים פון פייעו,
פון פלאַמע ,איז פאַרלאָשן געװאָרן אַ קינסטלערישער פּלאַם,

װאָס האָט ניט איין מאָל אַ לויכט געטאָן אוף די ואַנדערונגען
פון יידישן טעאַטער.
2229

דאָקטער,

האָט

ער

ראַטעוועט

געשריען
טוער

געזעלשאַפטלעכן

דעם

אויף

יידישן אַרטיסט

רוסיש

אויף

באַהעלטעניש

צום

אָרלע

געברענגט

צו אונדז,

דניאל

באַקאַנטן

י .מילייקאָווסקי ,וועמען

אַ האָגל פון קוילן פון שראַפּנעלן

אויף

שאַפּיראָ

דאָקטער

אן

איך האָב אונטער
צו שלעפן

לעששנע

פון זיין

.91

דאָקטער מילייקאָווסקי האָט בלויז געקאַנט אין אײיניקע מי-
נוטן אַרוס קאָנסטאַטירן דעס טויט .שפּליטערן פון אַ שראַפּנעל,
.ױסגעלאָזט
װאָס האָט אויפגעריסן ביי מיר אין צימער האָבן א
די גאַנצע רציחה צו שאַפּיראָן ,װאָס איז געשלאָפּן אויף דער סאָפע
אין ווינקל .דורכגעלעכערט דעם טייסטער און פאַרוואונדיקט דעם
ברוסטקאַסטן; צעריסן דאָס מױל און דער עיקר געטראָפן אין
שאַרבן ,וואו אַ נייער שפּליטער האָט זיך צונויפגעגאָסן מיט אַן
אַלטן ,אַן אַרײנגעװואַקסענעס אין אַ קנויל פעטס אויפן שטערן --
אַ זדד פון דער ערשטער וועלט-מלחמה ,ווען שאַפּיראָ האָט גע-
קעמפט פּאַר צאר-יבאַטיושקאַי.

וועגן דעם שרייבט יאָנאַס טורקאָו:
;אַן אומגליק איז געשען ביי זיי |די אַקטיאָרן ליפּמאַןן אין
הויז .אונדזער חבר ,דער אַקטיאָר דניאל שאַפּיראָ ,וועלכער האָט
בי זיי גענעכטיקט ,איז דורך אַ שראַפּנעל אַזױ צעשעדיקט גע-
װאָר ,אַז אין שווערע יסורים האָט ער אויסגעהויכט זיין נשמה".
וועגן דעם אומגליק שרייבט אויספירלעכער שושנה אין איר
בוך ,אין פייער און פלאַמען?:
;אַזוי גײענדיק אין גאַס זאָגט מען מֹיר אָן די טרויעריקע
בשורה ,אַז אונדזער חבר דניאל שאַפּיראָ ,דער געוועזענער אַר-
טיסט פון די ווילנערײ ,אין מער נישטאָ ..אָט דער שטאַרק-
ירזן-קערפּער איז דורכגעלעכערט ווע-
געביטער מאָ ,אָט רדע
װאָרן פון אַ שראַפּנעל װי אַ זיפֿ...

ד
עַ ט
ט עא

זזין איינציק

איזיקל,

זונדל,

וועלכן

וועגן

האָט

ער

געהאַלטן

אין איין ריידן און חלומן ,האָט זיך געפונען ביי שאַפּיראָס שוועט-
טער

אין גראָדנע; זיין פרוי ,די לירישע

רין

רבקה

דער

יוױלנער

אין בעלגיע.
סירטע,
זי

האָט

(היטלער

גאַמאַרסקאַ;
טרפפּעי

אױיסלענדישן

יאָר ,3391

פלוצלינג

מען האָט ביי איר פעסטגעשטעלט

אָפענע
שין

אין

איז

בעתן

זינגערין

שווינדזוכט,
באַדאַרפט

האָט זיך געמיט,

פאַרשפּאַרט
פאַרבלייבן

און שוישפּילע-
טורניי

קראַנק

געװאָרן

אַ שטאַרק

אַװאַנ-

אין אַ סאַנאַטאָריע,
--

אפשר

פון

אַ לעבן

וואו
לאַנג.

אַז דאָס זאָל ניט זיין צו לאַנג).

.ער איז געווען דער ערעוטער אַקטיאָרישער קרבן פּון היט-
לערן ...מיר האָבן אים מקבר געווען אויפן היף לעשנע  ,12און
צו מאָרגנס ,גלייך נאַכן װואָפּןשטילשטאַנד ,אַוועקגעפירט אויפן
גענשער בית-עולם ,וואו ער האָט זוכה געווען צו אַן אייגענעם
קבר אין אַ צייט ,ווען מען האָט געגראָבן ברידער-קברים פאַר
טויזנטער און טױזנטער .ער איז געווען דער ערשטער קרבן
אונדזערער ...און ניט געאַנט האָב איך נאָך דעשאָלט ,אַז בקרוב
װעט אַזױ גריס ווערן דער בית הקברות אונדזערער".
ש .צ.
מ .יאַ  --צום בענעפיס

פון חבל בוזגאַן און דניאל שאַפּיראָ ,פּ,רימאָרגן",

ריגע 3 ,מאַי ,9291
ג .מ -- .דניאל שאַפּיראָ ,דאָרט 81 ,פעבר,0391 .
קיט {מ .קיטאי}  ---בענעפיס-פאָרשטעלונג פון ד .שאַפּיראָ ,דאָרט 32 ,פעבר,
,0
מ .יאָ  --צום בענעפיס פון חבל בוזגאן און דניאל שאַפּיראַ ,דאָרט 3 ,מאַי
,0
ק{ .קיטאי}  ---דניאל שאַפּיראָ ,דאָרט 51 ,מאַי ,0291

נחמן מייזיל  ---ה .לייוויקס ,דער גולם" ביי דער ,ווילנער טרופּע", ,ל,יטבל'ט",
װאַרשע ,נ' ,0391 ,53
,ין פייער און פלאַמען' ,בוענאָס איירעס ,0491 ,זז.
ר .שושנה-קאַהאַן  ---א
,4
מאָרריס מייער , --אידיש טעאַטער אין לאַנדאָן  ,/לאָנדאָן ,2491 ,ז,313 .
יאָגאַס טורקאָװ , ---אַזױ איז עס געװען  ,בוענאָס איירעס ,8491 ,זז,1404 .
,אַרלאַשענע שטערן ,,בוענאָס איירעס ,3591 ,ז,231 ,
יאָנאַס טורקאָו  ---פ
י .טורקאָװ-גרודבערג  ---אַקטיאָרן-קרבנות אין די חורבןיאָרן, ,די גאָלדענע
,ויף מיין װצג",
קייט ,תל-אביב ,נ'  ,64זז{ 0786 .אַרײן אין זיין בוך א
בוענאָס איירעס ,4691 ,זז16-75 .ן.
מיכאל ווייכערט ,, --זכרונות ' ,תל-אביב,
.343 ,32

צװייטער

באַנד,

,1691

זו,181 .
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טע

באַנד

אטא

יידיש אץ העברעיש טעאַטער אין די געטאָס

דעקעָראַציע צו דער רעװי-פאָרשטעלונג אין כּאַפיר-רעסאָרט,
,וחמי הגיטאות {ע'ש יצחק קצנלסון")
אָריגינאַל אין ל

לאָרוש.3491 ,
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אַפיש פון דער פאָרשטעלונג ,מאַטוראַ' מיט דיאַנאַ בלומענפעלד
טורקאָװ

אין

טעאַטער

 ,פעמינא"

אין

װארשעװער

שא
און אאַנאַס

געטא.

1232

לעקסיקאָן

פון

יירישטן
דיי טאה

פאָרשטעלונג

דשטטיט
טקהסי
הי
= ואקשטטדה אד ויהמהקטיה 2א

טעאַָטער
ה
אזאט
י אי
ידי

,אַ חנוכה ליכטל װײניקער( ,אין ידיש) ,אויסגעפירט פון אינטערנאַט ,ילדים' ,סטראַשונא  ,4דעם  6דעצעמבער ,2491
אין געטאָ-טעאטער( .אָריגינאַל אין ,לוחמי הגיטאות ע'ש יצחק קצנלסון)

ה,יהודי הנצחי' (אין העברעיש) פון דוד פינסקי ,אויפגעפירט אין װילנער געטאָ א'ר פון יעקב בערעגאָלסקי

קלקדושים
ייריש קינדער-טעאַטער אין לאָרזשער געמאַ
א .ציקערט שרייבט;
גפיר חדשים נאָכן שליסן דאָס לאָדזשער געטאָ (געשלאָסן
מיי  ,)0491האָט זיך געבילדעט די ערשטע יידישע טרופּע אונ-
טער דער לײיטונג פון יידישן מװיקער דוד ביגעלמאַן עיה,
און מיט דער באַװיליקונג פון דער דייטשער מאַכט האָט דאָס
טעאַטער געמעגט אויפפירן נאָר רעוויוס אָדער  . . .סימפאָנישע
קאָנצערטן .אויסגעפירט האָט מען ביידע ,אַמאָל רעווי און אַמאָל
קאָנצערט,

די סימפאָנישע קאָנצערטן האָבן אָבער ניט געפונען דעם
דערוואַרטן דערפאָלג ,און מיט דער צייט איז דאָס טעאַטער גע-
װאָרן אַ ארעוויײ ,וואו מען האָט אויפגעפירט אַלץ מעגלעכע,
צ .ב .ש .גשולמית דעם כלי-זמרס" ,דאָס באַקאַנטע ליד פון
ש .פרוג ,וועלכעס איז ספּעציעל געװואָרן צו דעם צוועק אינסצע-
ניזירט ,אָדער גאָר ,למד-ווײ פון מ .בראָדערזאָן ,א .א .מייסטנס
אָבער האָט מען געשפּילט ,געטאָ-מאָטיוון" איף דער לינקער
זייט ,ד .ה .מיהאָט דעם עולם געמאַכט לאַכן אויס זיינע אייגענע
צרות ,און דער פינצטערער געטאָנער האָט אויסגעפונען ,אַז
סיאיז טאַקע גאַנץ ריכטיק אַביסל זיך אָפֿצולאַכן אין אייגענעם
טעאַטער,
מיט דער צייט אָבער איז זיך דאָס טעאַטער צעפאַלן צוליב
פאַרשיידענע סבות (הונגער און שטאַרב-פאַלן ביי די אַקטיאָרן,
אויסזידלונגען פון אָרקעסטער-טײלנעמער א .א .װו) ,און דאָס
טעאַטער איז איבערגעגאַנגען פון האַנט צו האַנט .יעדע פאַבריק
און אָפּטייל האָט באַקומען דאָס רעכט איף איינצלנע טעג אױיס-
צופירן אַן אייגענעם פּראָגראַם ,און אַזױ האָט מען טאַקע װי-
טער געשפּילט  . . .און דער עולם האָט הנאה געהאַט ביז . . .
עס האָט זיך פאַרבלאָנדזשעט איף דער בינע אַ ליד ;זאָרג ניט,
ברודער ,מאָרגן וועט בעסער זיין"  . . .און דערמיט איז געװאָרן
געשטערט דאָס איינציקע פאַרוױיילונגס-אָרט אין געטאָ .די דייט-
שן האָבן דאָס טעאַטער געשלאָסן און פאַרטיק.
אַנדערש אָבער האָט אויסגעזען די אַנטװיקלונג פון דעם
,קינדעד-טעאַטערײ .געגרינדעט איז עס געװאָרן אין ענדע 3491
דורך דעם מחבר פון די דאָזיקע עשורות ,אַ דאַנק אַ קליינער
קינדער-אויפפירונג ,וואו זיין  11יאָריקע שוועסטער מרים עיה
העָט אָנטייל גענומע .דערפון איז אים געקומען די אידיי צון
שאַפּן אַ ,קינדער-טעאַטער פּאַר קינדער" .דאָס ערשטע ,װאָס
ער האָט זיך געקאָנט צו דעם צוועק העלפן ,איז געווען דאָס באַ-
קומען אַ לאָקאַל פון אַ פאַבריק ,פאַר דער פרייער געשטאַלטונג
פון די אָוונט-שעהן ,און עס איז אים געלונגען .ער האָט אַרין-
געצױג אַ יונגען פּעדאַגאָג מיטן נאָמען מאַרקאָוויטש ,און די
איינצלנע אויפגענומענע קינדער האָבן יונג אָנגעהויבן געפינען
אַ שטיקל ליכט אין דעם אַזױ-גערופענעם ,טעאַטערײ .ערששטנס,
ניט האָבנדיק איבערהויפּט קיין שולע (קינדער פון  8יאָר אָן
האָבן געמזט שוין אַרבעטן) ,האָבן די צוױיי מענטשן גענומען
אױף זיך די אחריות צו לערנען די קינדער רעכנען ,יידיע)
שרייבבן ,עברית און פּויליש לעזן .פאַר דעם פעיקן קינך איז
דאָס געוען אַ גרױסע מעלה .עס האָט זיך געקאַנט אין אָוונט
אויסלעבן װי אַ קינד ברויכט ,און מיט דער צייט איז איך גע-
לונגען אױסצושטעקן די ערשטע קינדער-רעויו ,אַלס פּועל-
יוצא פון אַ ,מװזײ ,כדי זיך צו פאַרשאַפן לעבנס-רעכט און אַר-
בעטס-קרעפטן .נויט
ילנדיק האָט מען געמזט עפּעס אַראַנ-
זשירן און . . .סיאיז געקומען די ערשטע רעוי.

באַנד
די פאָרהאַנגען זיינען געווען אוױיסגעבאָרגט פון גרויסן טעאַ-
טער און די מזיק אין געווען דאָס קינדער-כאָר פון הינטער
דער בינע .דאָס ליכט איז געווען זייער שוואַך ,און דאך איז דאָס:
מאָל געשפּילט געװאָרן נאָר פאַר איינגעלאַדענע געסט :יידישע
קינסטלער ,טענצערינס ,מוזיקער א .א ,.און עס האָט אויסגענומען.
נאָך דעם איינציקן מאָל שפּילן ,האָבן מיר באַקומען אַלץ ,װואָס
מיר האָבן געברויכט .פון אַלע זייטן האָבן גענומען זיך פרייוױי-
ליק מעלדן שריפטשטעלער ,מוזיקער ,או אַפילו דער לייטער
פון דער פאַבריק האָט געפונען פאַר נייטיק צו פאַרשאַפן אייגע-
נע פאָרהאַנגען און קאָסטיומען פאַר די קינדער ,און מען האָט
גענומען פאָרברייטן אַן אָפּערעטע פאַר קינדער ;גאָנטע קאָזאַקײ,
אַ ביסל געענדערט פון דעם דערצייל אָריגינאַל ,אַזױ ,אַז עס
זאָל זיך אייגענען פאַר קינדער ,געשױיבן דורך ש .יאַנאָווסקי
עיה און מװיק פון ד .בייגעלמאַן נאָר ליידער איז עס נישט
צושטאַנד געקומען .קורץ פאַר דער ערשטער איפפירונג ,איז
דאָס געטאָ ליקװוידירט געװאָרן און אַלע קינדער זיינען אומגע-
קומען אין אויטוויץ ,דערונטער אויך די עלף-יאָריקע מרים עיה.
אָט אַזױ האָבן געענדיקט די יידישע טעאַטערס אין לאָדזשער
געטאָ ,וועלכע האָבן פאַרלייכטערט די גסיסה פון אַ פערטל
מיליאָן

יידןי,

א .ציקערט  --טעאַטער
לאָנדאָן ,אַפּריל ,6491

אין לאָדושער

געטאָ, ,אונדוער

טעאַטער

שפּיגל",

רובין ,מלך
{געב .בערך  --- 7091אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן בערך  7091אין װאַרשע ,פּױלן ,ביי פרומע עלטערן .אין
 0האָט די גאַנצע משפּחה (ר .זיין פרוי און  4קינדער) עמיגרירט
קיין אַמעריקע ,אויף דער שיף האָט די פרוי באַקומען אַ האַרץ-
אַטאַקע און איז געשטאַרבן .כדי אויסצומיידן ,אַז מען זאָל דעם
טויטן קערפּער אַרײינװאַרפן אין ים ,האָט זיך די גאַנצע פאַמיליע
צוריקגעקערט ,אַריבערגײענדיק אויף אַ שיף ,װאָס האָט זיי צוריק
געפירט אין דער פרײישטאָט דאַנציג ,ווייל זיי האָבן זיך געהאַט
אָפּגעזאָגט ,בעתן עמיגרירן קיין אַמעריקע ,פון פּוילישער בירגער-
שאַפט ,און זיך דאָרט מער ניט געקאָנט צוריקערן .דער טױטער
קערפּער איז געבראַכט געװאָרן צו קבורה אין דאַנציג ,און ר ,,וועל-
כער האָט געהאַט אַ נייגונג צו טעאַטער ,זייענדיק אַ קרוב צו דער
יידישער טעאַטער-פאַמיליע ליכטענבערג-קאַמינסקי ,האָט זיך אָנגע-
הויבן פאַרנעמען אין דאַנציג מיט אָרגאַניזירן יידישע טעאַטער-
פאָרשטעלונגען אין וועלכע ער האָט זיך אויך באַטײליקט און אַפילן
געשפּילט די טיטל-ראָל פון גוצקאָווס ,אוריאל אַקאָסטאַ",
אין  2391האָט ר .אויפגעגעבן דאָס טעאַטער און אָפּגעשיקט די
קינדער צו זייער באָבען קיין רעמבאַטאָו ,הינטער ויאַרשע ,וואו ער

פלעגט באַזוכן די קינדער און אַליין אַרומפאָרן מיט פאַרשיידענע
װאַנדערנדע טרופּעס איבער פּױלן ,צושיקנדיק קליינע סומעס אויס-
צוהאַלטן די משפּחה.
ר .האָט זיך אויך באַטײליקט אין פילם (מיט דזשיגאַן און שו"
מאַכער) ר,ייכע קבצנים" ,אין  ,9291בעתן אױיסבראָך פון דער צוויי-
טער וועלט-מלחמה ,האָט דער עלטערער זון מאָניעק געהאָלפן אַרי-
בערפירן מערערע יידישע אַקטיאָרן קיין סאָװויעט-רוסלאַנד און
אַזױנאַך זיי ראַטעװען פון די נאַציס ,אָבער זיך אַלײן האָט ער
ניט באַװוויזן צו ראַטעװען.
יי
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ר .אַליין איז אַריבער די סאָוויעטישע גרענעץ ,דאָרט געשפּילט
אין יידישן טעאַטער און האָט זיך געפונען אין דער סלאָנימער
געטאָ מיט אַ טאַכטער .כדי זי זאָל האָבן אַ מעגלעכקייט צו עק-
זיסטירן ,האָט דער אַקטיאָר זלמן קאָלעשניקאָוו זי צוגעשריבן צום
אָרטיקן יידישן טעאַטער צום כלומרשטן געהילף -פּערסאָנאַל .די
דייטשן האָבן אַלע יידן אין געטאָ אַרעסטירט ,און שפּעטער אַרױס-
געפירט פון זייערע צעלן כלומרשט אויף אַרבעט ,אָבער באמת צום
טויט .דאָס איז געשען מיט ר .די טאָכטער האָט זיך בעת דאָס אויס-
טיר און איז נאָכן
ליידיקן די טורמע-צעלן פאַרשטעקט הינטער אַ
אויסליידיקן געבליבן דאָרט עטלעכע טעג אַליין .ערשט ווען די
דייטשן זיינען דאָרט ווידער אַריינגעקומען ,האָבן זיי זי געפונען
אַ פאַרשמאַכטע ,האָבן זי באַפרײט ,און אַזױ וי עס איז שוין געווען
נאָך דער ,אַקציע" אויף יידן ,האָבן זיי זי אַרױסגעטריבן זי איז
אָנטלאָפן קיין ביאַליסטאָק ,אויפגעזוכט אין דער דאָרטיקער געטאָ
קאָלעשניקאָװון און דערציילטוועגן איר און איר פאָטערס גורל.
זי איז דאָרט געקומען מיט אַ מאַן ,האָט געאַרבעט ,אָבער שפּעטער
זיינען אירע שפּורן פאַרשוואונדן .איר סוף איז װאַרשײנלעך געווען
דערזעלבער װאָס פון די אַנדערע ייד
מ .ע .פון זון יעקב רובין און זלמן קאלעשניקאַװ.

{|געב -- 8091 .קרבן פון די נאַציס}

אין סמילע ,אוקראַינע,

אין אַ משפּחה פון וועבער .פרי פאַרלאָרן
די מוטער.
אָנגעהױיבן זיין וועג צום טעאַטער אין
אַ יידישן דראַמאַטישן קרייז פון קינסטלע-
רישער זעלבסטטעטיקייט ,דערנאָך אַרײנ-
געטראָטן אַלס אַקטיאָר אין קיעווער יידי-
שן טעאַטער פון דער אַרבעטער-יוגנט
און געשיקט געװאָרן פון דאָרט צו שטו-
דירן אין קיעווער דראַמאַטישן אינסטי-
טוט ,וועלכן ער ענדיקט אין  6391און װערט באַשטימט אַלס רע-
זשיסער פון קיעווער יידישן קינדער-טעאַטער .אין דער זעלבער צייט
לערנט ער אין דער אינספּיראַטור פון טעאַטראַלן אינסטיטוט און
איז גלייכצייטיק אַסיסטענט ביים באַקאַנט! לערער-רעזשיסער ס.
נאָװאַק.
אין  9391איז נ .אַנגאַזשירט געװאָרן אויפצופירן צוויי פּיעסן
אין כערסאָנער טעאַטער ,און נאָכדעם וי די סאָװיעטן האָבן פאַר-
נומען מערב-אוקראַינע ,האָט ער געמאַכט אויפפירונגען אין לװאָ-
ווער טעאַטער.

אין  ,0491ווען ס'ווערט אָרגאַניזירט דער טשערנאָוויצער יידי-
שער מלוכה-טעאַטער ,ווערט ער דאָרט דער הויפּט-רעזשיסער ,אָבער
ווען די נאַציס באַפאַלן די סאָװיעטן ,טרעט נ .פרייוויליק אַרײן
אין דער אַרמײ און ,ביים לייגן אַ בריק איבערן דניעפּר פאַר דער
סאָוויעטישער אַרמײ ,וװוערט ער שטאַרבלעך פאַרוואונדעט פון די
איבערפאַלנדע נאַציס ,און שטאַרבט דערנאָך .ער איז געקומען צו
זיין אייביקער רו אין יולי  1491אין קאַמענעץ-פּאָדאָלער געגנט.

זיין פרוי ,וועלכע אַרבעט אין טעאַטער ,לעבט אין קיעוו .זיין
טאָכטער ,סאַירע ,וועלכע האָט אין  ,1691געענדיקט אַ בוי-אינסטיי
טוט ,און אַרבעט אין מינסק ,באַקומט אַ מלוכה"פּענסיע.
ש .ע .פון יונה ראַדינאָו.
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יידרישן

ראַבינאַוויטש,

ליובאַ

(געב -- 3191 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס)
געבוירן  .3191דערצויגן געװאָרן אין
אַ קינדער-היים אין קיעוו .אין  1291איז
זי אַרײנגעטראָטן אין קיעווער יידישן
מלוכה-טעאַטער פאַרן יונגן צושויער א'א
פון מ .וויינשעלבאום,
אין  ,1491צו:אַמען מיט אקַינד ,אומ-
געקומען דורך די נאַציס אין 'טאָל פון
טויט" ,אין באַבי יאַר ,אין קיעוו.
װי יונה ראַדינאָװ גיט איבער ,איז
זי געווען אַ טאַלענטפולע שױשפּילערין,
און האָט גלענצנד געשפּילט די ראָל פון שלום-עליכמס ,מאָטל
פּייסי דעם חזנס" .זי איז געווען די פרוי פון שוישפּילער אַװראָם
טשעטשילניצקי,
ש.

ע .פון יונה

ראַדינאָװ.

שריפטזעצער ,לייב

ניקאַלאיעווסקי ,מייער
געבוירן 8091

ט עאַט ער

(געב 12 .יולי  -- 6881אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן  12יולי  6881אין ניעסוויעזש,
װײיסרוסלאַנד .באַקומען אַ טראַדיציאָנעל-
יידישע און וועלטלעכע דערציונג .שפּע-
טער אַריבערגעפאָרן קיין ווילנע ,וואו ער
פאַרנעמט זיך מיט בוכהאַלטעריע און
אַרבעט גלייכצייטיק אין דער דרוקעריי
פון שריפטזעצער און ראָזענקראַנץ.
אין  5091דערפילט ער אין זיך פּלוצ-
לינג אַ נייעם טאַלענט :ער הייבט אָן פאָר-
לייענען און שפּילן שלום-עליכמן אין
אַמאַטאָרן-קרײזן .דאָס פּראָפּעסיאָנעלע טעאַטער באַמערקט אים
באַלד ,און נעמט אים אַװעק פון אותיות-קאַסטן צו דער טעאטער-
פּראָפעסיע אין  6091א'ד פון טעאַטער-דירעקטאָר מישע נעמזער,
פון דעמאָלט אָן װערט ש .אַ מיטגליד אין פאַרשיידענע בעסערע
טרופּעס :אין דער פּרץ הירשביין-טרופּע ,פאָרט אַרום אייניקע יאָר
מיט רודאָלף זאַסלאַװסקי .,אסתר רחל קאַמינסקי ,און נאָך דער
אָקטאָבער-רעװאָלוציע ,ווערט ער אַ מיטגרינדער און אָנפירער פון
כאַרקאָווער ,אונדזער ווינקל".
צוריקגעקומען אין  2291אין ווילנע ,טרעט ער אויף מיט ספּעציט-
'לע שלום-עליכם-אָוונטן ,אָבער ווען ס'מאַכט זיך אים אַ געלעגנהייט
מיטצושפּילן אין אַ לייטישער טרופּע ,לאַזט ער ניט דורך די געלעג":
הייט; װוי מיט אברהם מאָרעווסקין ('גראַף מאָנטשיני' אין לעאָנִיד
אַנדרעעװוס 'דער װאָס קריגט די פּעטש' ,סאָלאָמאָן" אין ,קין"
פון א .דיומא (איבערזעצט פון זלמן זילבערצווייג) ,און פירט אויף
גאָלדאָניס 'האָטעל-ווירטין' .ש .באַזעצט זיך אין ווילנע און אָרדנט
איין פאַר זיך מיט זיין משפּחה אַ שיינע היים אויף טראָקער  ,8וי
 2ער גיט אַ לייטישע דערציונג זיינע צוויי קינדער .זיין טאָכטער,
חיהלע ,באַקומט אויך אמַוזיקאַלישע אויסבילדונג אין מוזיקאַלישן
אינסטיטוט ,און זי װערט אגַוטע פּיאַניסטין .אבַאַזונדערע ליבע
האָט ש .אַרױיסגעװויזן צו זייןזון אַבראַשאַ ,וועלכער האָט שלעכט גע-
הערט און שלעכט גערעדט .ער פלעגט זיך מיט אים אָפּגעבן וי
מיט אַ קליין קינד,
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סדושים
ווען ש .פלעגט אַרױספאָרן מיט אַ טרופּע אין װועג ,פלעגן זיינע
ערשטע וויזיטן זיין אויף דער פּאָסט כדי פון די ערשטע פאַרדינסטן
קודם כל שיקן אַ געלט-איבערווייזונג אַהים .און פלעגט ער מיט אַ
טרופּע מאַכן שלעכטע געשעפטן ,האָט ער גענומען זיינע באַליבטע
שלום-עליכם כתבים און אַרומגעפאָרן 'לייענען' איבער שטעט און
דערפער אַלס 'אָווגטן פון יידישן הומאָר' ,וי ער פלעגט אַנאָנסירן
,פון אַרטיסט-הומאָריסט לייב שריפטזעצער (פון ווילנע) ,דער בעס-
טער אינטערפּרעטאַטאָר פון יידישן קלאַסישן הומאָר" .ער האָט אַפילו
אַמאָל אין שטעטל סוויר ,ביי ווילנע ,פאָרגעלייענט אין אַ שטאַל
אויף אַ װאָגן ,אַבי אַהײמגעבראַכט חיונה פאַר זיין משפּחה,
ש .קאַטשערגינסקי שרייבט:
יאַ קאָמיקער פון גאָטס גנאָד .שלום-עליכס מנחם מענדל
האָט אין אים זיין תיקון געפונען .טױזנטער האָבן פון זיין וויץ
געלאַכט .ידער קעניג פון הומאָרי  --אַזױ האָט ער זיך אַלֵין
געקרוינט".

שבתי בליאַכער שילדערט אים אַזױ:
זיך אַליין האָט ער שטאַרק אָפּגעהיט .אויפעזטיין פלעגט
שריפטזעצער אַ זייגער  776פרי ,מאַכן אַ ביסל גימנאַסטיק ,וואַשן
זיך מיט איז-קאַלטן װאַסער .עשפּעטער איינרייבן די ברוסט
מיט אָדעקאָלאָן .אָפּעסן אַ גוטן פרישטיק ,פלעגט ער זיך נעמען
צו די פּרימאָרגן-צייטונגען ,וועלכע ער פלעגט באַקומען בחינם
אַריינגעשיקט אין ע:טוב (פון זיינע חברים די זעצער) אָפּגע-
לייענט ,פלעגט ער זיך נעמען לערנען זיינע ראָלן .היך אויפן
קול האָט ער יעדעס ואָרט איבערגעחזרט ,ביז ער פלעגט יעדעס
װאָרט קענען איף אויסוױיניק .נאָכן לערנען פלעגט ער זיינע
מלבושים און שיך גוט אויסבערשטלען און זיך אַװעקלאָזן אויף
שפּאַציר .נאָכן שפּאַציר  --אױיף פּראָבע אין טעאַטער .דאַן צו
זיך אַהיים צו אַ געשמאַקן מיטאָג ,אַמאָל נאָך מיט אַ גלעזעלע
ווישניאַק ,איבערהויפּט נאָך וושן עמעצער פלעגט זיין ביי אים
צו גאַסט .דאָן פלעגט ער הויך אויפן קול אין קיך אַריײנשרײען
ישעפּסינקע (אַזױ פלעגט ער זיין וייב רופן ,זיי אַזױי פריינט-
לעך ,אַ גלעזעלע װישניאַק און אַ שטיקעלע שלײיען צום טיש.
מיר האָבן אַ גאַסטי .אָפּגעגעסן ,פלעגט ער זיך אױסטאָן און אין
בעט אַרין יאַ נאָכמיטאָגידרעמל  --פלעגט ער זאָגן  --איז
וי אַָ פעט גלעזעלע בירי .נאָכן שלאָפן ,איבערכאַפּן דאָס האַרץ
א'ן אין טעאַטער

אַרײן זעלטן פלעגט

ער ,וי די אַנדערע אַקַ-

טיאָרן ,זיך אַרײנכאַפּן נאָך דער פאָרשטעלונג אין אַ דעסטאָראַן".
יאָיָאַס טורקאָוו אין זיין בוך ,פאַרלאָשעגע שטערן" ,שרייבט:
גנישט אומזיסט האָט ער געהייסן נזריפטזעצער .ער האָט
טאַקע געשטאַמט פון אָן אַלטער יידישער זעצער-משפּחה אין
ווילנע .אין די דרוקער-און זעצער-קרייזן איז די משפּחה שריפט-
זעיַער געווען פון גרױסן יחוס .אויך ליב האָט ,גיײיענדיק אין
די דרכים פין זיין גאַנצער משפּחה ,זיך אױסספּעציאַליזירט אויף
אַן ערשטקלאַסיקן פאַכמאַן און געמאַכט דערביי אַ גאַנץ טזין
לעבן .זין קאָפּ איז אָבער געווען ערגעץ אַנדערש .אומעטום א
כסדר פלעגט מען אים טרעפן מיט אַ בוך אין דער האַנט .זיינע
יבאַגלײטערי זיינען געוושען מענדעלע מוכר ספרים און שלום-
עליכם ,וועלכע ער האָט געקענט פון אויסוױיניק .ער האָט זיך
מיט די העלדן פון אונדזערע קלאַסיקער אזוי איבערגענומען
און זיך אַזױ אין זיי איינגעלעבט ,אַז ער איז אינגאַנצן אַריינגע-
דרונגײַן אין זיי און זיך מיט זיי באַהאָפטן ווען לייב שריפטזע-
צער האָט אָנגעהובן צו ריידן מיטן לשון פון די אויבנדערמאָנטע
מחברים ,האָט איר געהאַט דעם איינדרוק ,אַז נישט שריפטזעצער
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באַנד
רעדט עס ,נאָר די העלזן אַליין ..שריפטזעצער האָט זיך טאַקע
גענומען גאַנץ ערנסט צו פּאָפּולאַריזירן און פּראָפּאַגירן די ווערק
פון אונדזערע קלאַסיקער און שפּעטער  --פון אונדזערע מאָדער-
נע שרייבער,
שריפטזעצער האָט זיך גערעכנט פאַר איינעם פון די בעסטע,
אױב נישט דער בעסטער יידישער פאַָרלייענער פון מענדעלע
און שלום-עליכם .ער איז געווען אַזױ נאַטירלעך ,אַזױ אוממיטל-
באַר ,און האָט אַזױ פּשוט אַרױסגעבראַכט דעם יידישן וויץ א
הומאָר ,אַז דער עולם האָט זיך געקאַטשעט פאַר געלעכטער ,און
מיט רעכט האָט מען אים אָנערקענט פאַרן בעסטן יידישן הומאָ"
ריסט .הומאָר  --דאָס איז געווען זיין ספּעציאַליטעט און  --אויב
מען קאָן זיך אַזױ אויסדריקן  --זיין פאַך .עשריפטזעצער האָט
אָבער אויך ליב געהאַט טעאַטער ,פאַרששטייט זיך ,בעסער טעאַ-
טער .וי נאָר עס האָט זיך געמאַכט אַ גינסטיקע געלעגנהייט,
איז ער באַלד געגאַנגען צום טעאַטער .ער האָט געשפילט אין
פּאַרשיידענע יידישע טרופּעס ,אָנהײבנדיק פון סאַלאָמאָן גענפער
אין ווילנע ,און אומעטום האָט ער פאַרנומען אַן אַנגעזעען אָרט
אַלס שױשפּילער .גרויס פאַרדינסט האָט שריפטזעצער געהאַט
ביים שאַפן אין יאָר  8191דאָס בעסערע יידישע טעאַטער אין
כאַרקאָוו אינ יאונדזער ווינקלי. .צוליבן מאָרש פון דעניקינס
אַרמײ אויף כאַרקאָוו ,האָט דאָס טעאַטער געמוזט איבעררייסן זי
אַרבעט .ווען לייב עשריפטזעצער איז צוריקגעקומען אין זיין
הײימשטאָט ווילנע ,האָט ער אויפגעפירט אינםס דאָרטיקן יידיטון
טעאַטער אַ רײי פיעסן ,צווישן אַנדערע ידער מבולי פון ואַן
בערגערן ,לויט דער רעזשי פון מאָסקווער קינסטלעריששער סט!"
דיע .די פאָרשטעלונג האָט געהאַט גרויס דערפאָלג ,איבערהויפט
שריפטזעצער אַלײין אין דער ראָל פון יפראַזערי.

,לאַכן איז געזונט --
דאַקטוירים הייסן לאַכן!*
ג ,ה.

שלום:עליכט

ליין שריפפזעצער
װיל האָכּן דעם כּביד אייך צו זען אויף זיינע אָװנטן
= פון קלאַסישן הומאָר =====

פפון געלעכטער בּיז טרערן"
וועלכע קומען פאָר פרײטאָג ,שנת און זונטאָג
יויטן:2 ,טן און *3טן יאַנואָר  7391יאָר)
אין -אונדזער טעאָטערי ננאָװוגאָראָד)8 ,

פמא
ייי2ע

פ ר אנר

אם!

פוצף

די
געסטע שאַפונגען פון אונזערע הַלאָסיְקַער-הומאָריסטן!
אָי
יס
ר ע
ָפו
אמ
אי

פ .ס .שבּת בּיטאָג--צו בּיליגע יפזון),

לייב שריפטזצצער אין דער ראָל
ר' אשר'ל דער לאַנד-שדכן פון יהופּיץ.
מנחםימענדל
פּיקאָר

צו דער

פֿליט

מיט

פּראָפעסאָר

סטראַטאַספֿעראַ

זוכן

פרנסה--פּאַראָדיע פֿון לײַזער װאָלף.

שריפטזעצער האָט אָבער לאַנג נישט געקאַנט איינזיצן איף
אַן אָרט און האָט זיך ווידער גענומען צו זיינע רעציטאַציע-אָוונטן.
ער האָט שטענדיק געהאַט אָנגעגרײט פאַרטיקע אַפישן פיין און
געשמאַקפול אויסגעפאַרטיקט (די אַפישן האָט ער אײגנהאַנטיק
אויסגעפירט) ,מיט די פּאַרטרעטן פן אונדזערע קלאַסיקער און
מיט אַ גרױסער איבערשריפט ילאַכן איז געזונט ,דאַקטױירים
הייסן לאַכױ .מען האָט נאָר געדאַרפט צוגעבן צום אַפיש דעם
נאָמען פון טעאַטער-זאַל און די דאַטע פון אויפטרימ.
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שריפטזעצער ,וועלכן מען האָט געהאַלטן פאַר זי'ער אַ
קאַרגן ,האָט געהאַט אַ זעלטענע באַציונג צו זיינס אַ חבר ,אֵגב,
האָט ער נישט אַלע אָנערקענט פאַר זיינע חברים און זיך ניטזט
געשעמט צו זאָגן אַזאַ איינעם ,װאָס האָט זיך צו אים געווענדעט
מיט די ווערטער :יחבר ,שריפטזעצערי ,גלייך אין די אויגן אַריין
ייונגערמאַ ,װאָס פאַר אַ חבר בין איך אייך? פאַר אייך בין איך;
הער שריפטזעצער ,און קיין שום חבר ,איר פאַרשטייט?י .אָבער
צווועמען שריפטזעצער האָט זיך צוגעבונדן ,וועמען ער האָט ליך
 .געהאַט ,איז ער גרייט געוען אַלץ פאַר אים צו טאָן וויסנדיק
אַז איך דאַרף |{ווערנדיק זיין אימפּרעסאַריאָ| פאָרן אין אַ געגנט,
וואו עם זיינען גרויסע שנייש ,האָט ער מיר גענומען אַ מאָס פון
די פים און פאַר מיין אָפּפאָרן מיר צוגעגרײט אַ פּאָר פעסטע,
עלעגאַנטע עשטיול ,װאָס ער האָט פאַר מיר באַשטעלט.
ד|אָ דערציילט טורקאָוו ,אַז אין ס'רוב שטעטלעך האָט מען
געוואוסט װער ש .איז ,און אַז די בילדער אויפן אַפיש זיינען פון די
מחברים

וועמענס

װערק

ער לייענט .אָבער אין שטעטל

ק .הינטער

סמאַרגאָן האָט דער עולם געפאָדערט ,אַז די איבריקע אַקטיאָרן
וועמנס בילדער עס זיינען אויפן אַפיש ,זאָלן אויך אויפטרעטן .ש.
האָט זיי קוים באַרױקט מיט אַ הומאָריסטישע רעדע ,דאָך האָבן זי
געמוזט פאַרטאָג זיך אָפּטראָגן פון שטעטל .ווֹידער ,אויפן וועג פון
לעבעדעווא קיין מאָלאָדעטשנאָ ,זיינען זיי באַפאַלן געװאָרן פון
באַנדיטן און זיך קוים געראַטעװעט מיטן לעבןן.
שריפטזעצער איז אַ צייט לאַנג נאָך דעם פאָרפאַל ניעט
אויפגעטראָטן .ער האָט זיך נישט גוט געפילט .נאָך פון די יונגע
יאָרן האָט ער געהאַט צו טאָן מיט די לונגען ,װאָס זיינען ביי אים
געווען נישט אין אָרדנונג .ער האָט זיך אָבער שטאַרק אָפּגעהיט
(ער איז בכלל געווען אַ גרויסער פּעדאַנט) און זיך װי עם איז
געהאַלטן .דאָסמאָל איז ער אָבער אויף אמת קראַנק געװאָרן און
זיך געמזט אָפּזאָגן פון טעאַטער-אַרבעט.
שריפטזעצער האָט נאָך געשפּילט אין אַ ריי טעאַטערס ,סירוב
אין ווילנע ,אָבער ער איז אויך אַרומגעפאָרן איבער דער פּראָ-
ווינץ מיט פאַרשיידענע טרופעס .אַ לענגערע צייט האָט ער ווידער
געמאַכט זיינע וואָרט-קאָנצערטן ,און ,צווישן אַנדערע ,אויפגע-
טראָטן

אין וואָרשע,

אין יידישן

ליטעראַטן

און זעורנאַליסטן-

פאַריין ,וואו ער האָט געהאַט אַן אויסערגעויינלעכן דערפאָלג.
און ווידער האָב איך דערזען פאַר זיך די זעלביקע אַפיען מיט
די קלישעס פון מענדעלע ,שלום-עליכמן פרצן און אַנסקין --
און סיזיינען אַרויפגעעוװמען רעמיניסצענצן פון אונדזער גע-
מיינזאַמען טורניי איבער די פאַרוואָרפענע שטעטלעך ,וואו נישט
אומעטום האָט מען דעמאָלט געוואוסט פון אונדזערע גרויסע
יידישע שרייבער .און װי געענדערט האָט זיך די לאַגע זייט אַ
פּאָר געציילטע יאָרף אין די אַלע לעבעדאווס ,קורינעצעס ,דאל-
גונאווס ,דיסנעס ,זיינען שױן געווען יידישע ביבליאַטעקן ,מיט
יידישע ביכער ,מיט יידישע פאַראיינען און קלובן
ליידער האָט דער חורבן צו אַלעם געמאַכט אַ סוף".
ח .לעווין שרייבט צו זיין -02יאָריקן יוביליי:
;אין דער אייגענער שטאָט איז קיין נביא ניטאַ"  --אָט דער
דאָזיקער כלל איז וריניקער פון אַלץ אָנווענדבאַר צו ל .שריפט-
זעצערן .. . .דאָס איזן דער געזונטער חוש פון אַ פאָלקס-
קינסטלער ,װאָס וייס װאָס ער װיל און טוט װאָס ער קען
ער האָט ליב דעם יידישן טעאַטער 02 .יאָר דינט ער אים מיט
ליב און לעבן און כמעט צום גרעסטן טל אין זיין געבורט-
שטאָט ,אין ווילנע ... .סימעגן זיין די בעסטע גאַסטראָלערן,
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לויטער יסטאַרןף ,וועלט-באַרימטהייטן ,אָבער קוים איז שריפט-
זעצער ניטאַ ,איז די שמחה קיין שמחה ניט...
סיגעניגט נאָר ,אַז שריפטזעצער זאָל זיך באַוייזן אױף דער
בינע און אַ הייטערקייט נעמט באַלד אַרום דעם גאַנצן עולם
פון די ערשטע ביז די לעצטע פלעצער .ער דארף גאַר דערצו
קיין אָנשטעל ניט מאַכן און אויך ניט פלייסן זיך איבריק .דער
עולם שענקט אים זיין אויפמערקזאַמקייט און אָנערקענונג גלייך
אין פאָרויס. .ל..יבעאַפט ,אַזאַ אױיפריכטיקע סימפּאַטיע און
פאַרערונג ,האָט נאָך קיינער פון אונדזערע בני עיר אין וילנע
ניט פאַרדינט.
מיט אַ תנועהלע בלויז ,מיט אַ פשוט װאָרט עדער אַ הלצה"
לע װירקט ער אַזױ ,אַז דער גאַנצער טעאַטער זאָל אויפגע-
ברויזט ווערן און אויסברעכן מיט אַן אויפריכטיקן געלעכטער
און לוסטיקייט. .ש..ריפטזעצער דערגרייכט דאָס מיט גאַנץ
פּשוטע מיטלען ,אָן שום אָנשטרענגגנג פון זין צד ,אָט סתם
אַזױ זיך :איר װוילט ,יידן ,זען אויף דער בינע ,מנחם מענדלען"
וכדומה טיפּן פון דער אַלטער און נייער וועלט ,טאָ נאַט אייך איס
! אַ פרישן ,אַ צאַפּלדיק .דערביי מאַכט שריפטזעצער דעט אָנ
שטעל ,װי די גאַנצע שפיל װאָלט אים גאָרניט אָנגעגאַנגען
ער לעבט איבער צװאַמען מיטן עולם דאָס גאַנצע שפֿיל אװן
שטיקט זיך אָפטמאָל אַליין פון געלעכטער ,באַװייזנדיק די
|
גאַנצע קאָמישקײיט פון דעם סאָרט טיפּײ.
וועגן ש'.ס פאַרלייענען יידישע קלאַסיקער שרייבט נחמן מייזיל:
יאין ליטעראַטןפאַריין האָט דער באַקאַנטער אַרטיסט -הו"
מאָריסט לייב שריפטזעצער פון ווילנע געגעבן צוױי אָװונטן פון
יידישן קלאַסישן הומאָר .אין זיין רעפּערטואַר  --מענדעלע,
שלוסם-עליכם ,משה נאַדיר ,טונקעלער א .א .ליב ששריפטזע-
צער וירקט דער עיקר מיטן װאָרט .עס שטראָמט דאָס װאָרט
בייס אַרטיסט ברייט און פליסיק .עס פאַרכאַפּט דעם צוהערער
מיט זיין קלאַנג ,אָבער עס פעלן שריפטזעצערן ניאַנסירונגען,
האַלבע טענער ,שטילע פּויזעס .שריפטזעצער איז מער לייענער

װי שפּילער ,אָבער װוי עס איז  --זיינע הומאָר-אָוונטן דופן
אַרױס אָן אַ שיר געלעכטער .ער איז אַלין פאַרכאַפּט מיט זיינע
מעשיות

און פאַרכאַפּט

אויך

זיינע

צוהערער,

און

א'ץ איצטיקע

צייטן איז עס אויך איבערגענוג צו גיין אים הערן".
און וועגן זיינע לעצטע יאָרן און טראַגישן סוף ,שרייבט שבתי
בליאַכער:

;אין  0491האָט מען אין וױילנע געפייערט זיין -53יאָריקן
יובל .ווילנע האָט אים זיין פאַרדינטן כבוד אָפּגעגעבן .מיטןןן
גרינדן פון מלוכה-טעאַטער (אין ווילנע ,בעת דער צוױיטער
וועלט-מלחמה) ,איז ער אין אים געװאָרן דער ערשטער שווישפי-
לער .געשפּילט יפאָן װאַלקי אין יהירש לעקערטי .יהערשעלע
אָסטראָפּאָליערי ,יסאָלאָווייטשיקי אין י ,0000002און אַנדערע
קאָמישע געשטאַלטן .דעם עולם זיינעם האָט ער ,וי שטענדיק,
פאַרוויילט און געמאַכט צום לאַכן.
שריפזעצער האָט אין יענע טעג באַדױערט ,װאָס ער איז
אַמאָל ,מיט יאָרן צוריק ,אַוועק פון כאַרקאָוו .ער װאָלט שױין
איצט אַ פאַרדינסטפולער אַרטיסט געווען יאָבער ,װאָס סידאַרף
קומען ,קאָן ניט אויסגעמיטן ער נישקשה ,מיר װעלן עס
איצט אָניאָגױ .און מיט נאָך מער חשק פלעגט ער זיך נעמען
צו זיינע ראָלה שלייפן די געשטאַלטן פּאָרטיפן זיך אין זיי,
מיט התמדה האָט ער זיינע וויצן זיינע טענער פּאָלירט .בריים
געשמייכלט האָט דאָס קיילעכדיקע שריפטזעצערישע געזיכט.
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דערלעבט נחת אױיף דער עלטער ,מער וװועט ער איבער שטעט"
לעך ניט דאַרפן פאָרן .די רעגירונג זאָרגט פאַר אים און פאַר
זזינע קינדער .איצט האָט ער אַ רויקן קאָפּ ,און ימיר וועלן נאָך
אַ לעב טאָ ..מיר זיינען מיט לייטן גלייך ,האַ ,אַבראַשינקע?.
און דער זון ,מיינענדיק ,אַז ער פרעגט ביי אים מבינות וועגן זיך,
אַגוטער קאָמיק ,נאָך בעסער פאַר
פלעגט אים זאָגן יפּאָפּאַ איז
פּאָטאַעזאָן ..י.
מיטן אױסבראָך פון דער מלחמה האָט זיך תיכף אַלץ געענ-
דערט .שריפטזעצער איז גלייך פאַרואַנדלט געװאָרן א אַ
טראַגישער פיגור .דורך נאַכט איז ער גרוי און אַלט געװאָרן.
מורא געהאַט פון זיין שטוב אַרױסצוגײן .און האָט ער זיך שױן
מיט עמעצנס הילף ,דורך הינטער-געסלעך ,דערשלעפט צום
ערשטן יודנראַט אױף סטראַשון גאַס  ,6איז ער דאָרטן צווישן
די פוסטע קראָמען געבליבן נעכטיקן ,כדי ניט דאַרפן צוריק
אַהייט צו גײין
ווען עס האָט זיך אים ענדלעך איינגעגעבן איינצואָרדנען אויף
אַרבעט אין די שישקינער בערג ,ביים איבערקלייבן אַמוניציע,
איז ער אַ ביסל הייטערער געװאָרן ,געקומען צו זיך ,דאָך האָט
ער אױף אַלע אַרומיקע יידן אַזאַ מוראָדיקן איינדרוק געמאַכט.
אַז איינמאָל האָבן זי פאַר אים צונויפמאַכן געוואָלט ,גלייבנדיק,
אַז ער הונגערט .אין די טױערן פון געטאַ האָט מען אים מיט
זיין משפּחה אַריינגעפירט שױן אַ זקן פאַר אַ ווינטל האָט ער
מורא געהאַט; אַרומגעלאָפּן צו באַקאַנטע ,צו זיינע אַמאָליקע
פאַרערער ,מען זאָל אים העלפן קריגן אַ שײין ,כדי צו זיכערן
מיט דער מששספחה דאָס לעבן ס'האָט זיך אָבער גאָרניט געלאָזט
מאַן .אין יענעם וױירװואַר האָט איינער וועגן אַנדערן ניט גע-
טראַכט ,נאָר וועגן זיך ,וועגן אייגענעם נפש .וועמען איז געלעגן
אין זינען ,אַז דאָ אין געטאָ גייט אַרום דער עלטסטער ,פאַרדינסט-
פולער יידישער קאָמיקער ,און בעט מען זאָל אים ראַטעוען.
ער האָט קיין געלן שיין ניט געקראָגן .און ווען די גליקלעכע מיט
די געלע עיינען האָבן פון געטאָ אַרױסמאַרשירט מיט זייערע
משפּחות אין זייערע אַרבעטס-איינהייטן ,כדי מען זאָל פון געטאָ
די איבערגעבליבענע קאָנען צונעמען ,איז ביים טויער געשטאַנען
אַן איינגעהויקערטער לייב שריפטזעצער און געזוכט יאפעור?י.
חברים זיינען צו אים צוגעגאַנגען ,געבעטן ער זאָל זיך גין
באַהאַלטן ,סיװועט אַריבער די בהלה ,װועט מען זען עפעס צו
טאָ ,איז ער אַװעק זיך באַהאַלטן אָבער די נערוון האָבן נ'ט
אױיסגעהאַלטן ,און אַליין פון דער ימאַלינעי-באַהעלטניש עַרויס-
געקראָכן ..סיהאָבן אים די באַװאָפּנטע ליטווינער באַמערק..
מיט זיין געליבטער וייב און קינדער ,שוין ניט קיין מנחם-
מענדל ,נאָר וי אַ יטביהי נאָכן פּאָגראָס ,אַוועק אין לוקישקער
טורמע .דאָרט האָט דער קעניג פון הומאָר ,שריפטזעצער ,געזאָגט
צום דירעקטאָר פון ווילנער יידישן טעאַטער משה קאַרפּינאָוויטע;
יגעדענקסטו ,משה ,װוי איך פלעג אין דיר אַריינטענהן ,אַז מיט
דיינע וועגן וועסטו שטאַרבן אונטער אַ פּאַרקאַן .אָבער איך? איך?
מיין אַבראַשינקע ,מיין חיהלע ,און אַצינד? האַ ,ואָס זאָגסטה
משה?י ,און אויפשטעלנדיק דעס קאָלנער פון זיין האַרבסט-
מאַנטל האָט ער גענומען קאַרפּינאָווטשן אונטערן האַנט און
ביידע האָבן זיי געמאַכט מיט זייערע מעופחות זייער לעצטן נפּאַ-
יציר צום נייעסטן און גרעסטן ווילנער בית-עולם  --צו פּאָנאַרײ.
יאָנאַָס טורקאָוו שרייבט וועגן זיין טראַגישן סוף:
;אויך אים האָט דער בייזער גורל נישט אויטגעמיטן וען
די מלחמה איז אױיסגעבראָכן ,איז ער מיט זיין פרוי און קינדער
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פאַרבליבן אין זיין היימשטאָט ווילנע .ער האָט נאָך דאָרט גע-
שפילט

טעאַטער

אונטערן

און פון צייט

לאָזונג.

וען די דייטעץ

ילאַכן

ווילנע,

געזונט,

אין

ער האָט --
ער,

געטאָ.

האָט געהונגערט,

און זיינע הייס-געליבטע
אים ממש

אַראַנזשירט
דאָקטױידים

זיינען אַרין אין שטאָט,

אויך לֵייךְ שריפטזעצער.
געהונגערט

איז

צו צייט

לאַכן.

הייסן

האָט זיך דאָרט געפונען

וי מיגיט

שריפטזעצער,

און געהונגערט

זיינע אָוונטן

איבער

דער

--

ליבלינג

צװאַמען

ימש
פון

מיט זיין פ-ױי

קינדער ,און דאָס איז טאַקע געווען טאַר
זיינע קינדער

נישט אַריבערצוטראָגן

האָכי געהונגערט,

נישט קאָנענדיק מער זיך צוקוקן צו דעם אַלעם ,נישט קאָנענדיק
מער
צער

באַהערשן
צװאַמען

זיינע

צעשרויפטע

נערון,

איזן

לייב

;יַריטנזע-

מיט זיין פרוי און קינדער ,אַרױס צו די יכאַפּונעטי

וליטוויש-דייטשישע

פירן צום טויט".

משרתים)

און זיך

געלאָזט

פריװױיליק

אִפּ'

|

,יטבל'ט" ,װאַרשע ג'
נ .מ -- .ליב שריפטזעצערס הומאָריסטישע אָװנטן ,ל
.6291 ,8
,אַרלאָשענע שטערן" ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס.
יאָנאַס טורקאָװ  ---פ
זז,16*252 .
,יין און צװאַנציק און איינער ,,ניו יאָרק ,2691 ,זו.52'12 .
ש .בליאַכער  --א

צפּור ,י .ב .ד'ר {יצחק שמערקמאן |
{געב 02 .יאַנ --- 8881 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן  02יאַנואַר  8881אין פאַלע-
שטי ,בעסאַראַביע .אין עלטער פון 4

יאָר געקומען מיט די עלטערן אין פֹּאַי
ריז ,וואו ער האָט דורכגעמאַכט די פראַנ-
צויזישע פאָלקסשול ,מיטלשול און הויב-
שול און געענדיקט מיטן טיטל ד"ר פי-

לאָסאָפיע .זיין ליטעראַרישע טעטיקייט אָנ-
געהויבן  8091אין אַ פֿראַנצויזישן זשור-
נאַל 2191 .פאַרלאָזט פּאַריז און זיך באַ-
זעצט אין װאַרשע ,וואו ער האָט אין זעלבן
יאָר דעביוטירט מיט אַ סעריע פון  51אַרטיקלען אין ,די אידישע
װאָך' א'ט ,פּסיכאָלאָגישע באַטראַכטונגען" ,א מין אַרײינפיר אין
אַלװעלטלעכער פילאָסאָפיע .י .ל .פּרץ פאַראינטערעסירט זיך
מיט אים און דערמוטיקט אים זיך ווידמען אַ ליטעראַרישע קאַ-
ריערע אויף יידיש.
צ .פאַרעפנטלעכט אין  3191זיין מיסטעריע אין  5אַקטן ,די
שכינה אין גלות" ,וועלכע ער באַאַרבעט ,אין פערן ,אין ,3291
א'ג ,ביי די טויערן".
דער באַקאַנטער יידישער ליטעראַטור:קריטיקער בעל-מחשבות
שטעלט זיך אָפּ אויספירלעד אויף דער פּיעסע און באַהאַנדלט זי
פון ליטעראַרישן און דראַמאַטישן שטאַנדפּונקט;
 ..,אין דער וועלט ליטעראַטור רופט מען אָן מיסטעריען
אַזױינע טעאַטער-שטיק ,װאָס די פּערזאָנען ,װאָס טרעטן איף,
זיינען נישט קיין לעבעדיקע ,נאָר סימבאָלישע געשטאַלטן פון
דער הערשנדיקער רעליגיאָן .אין צפורס מיסטעריע טרעטן
אַרױס די מיסטּישע פּערזאָנען פון דעם יידישן פאָלקס-גלויבן,
װי למשל ,די שכינה ,לילית ,דער אשמדאי ,דער שטן ,די
גײיסטער פון צעשטערונג ,ששברירי ,מעוחית ,עדים ,מכעופות,
מלאכים ,אַ בת-קול ,למדוווניקעס איא .די גאַנצע מיסטעריע
וװוערט געבויט אויפן פונדאַמענט פון דער באַקאַנטער לעגענדע
! ועגן יוסף די לא ריינע ,װאָס האָט זיך געשטעלט די אױפגאַבע
אַראָפּצוברענגען משיחן פאַר דער צייט.
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.שױן אין דעם ערשטן טייל פון צפּורם מיסטעריע זעען
מיר ,װי ער פרואווט באַאַרבעטן די אַלטע יידישע לעגענדע
אויפן מאָדערנעם אופן ,שוין דער גרונדיגעדאַנק אַלין ,אַז די
שכינה און לילית זיינען אַזױ ענלעך צו אײנאַנאַנדער ,אַז עס
איז אומעגלעך צו געפינען צװישן זי אַ חילוק ,באַוױיזט ,אַז
פאַר דעם איטאָר איז דאָס פּראָבלעם פון גוטס און שלעכטס
אַזױי פאַרפּלאָנטערט און טקל װי ביי די מיינסטן פון די היינטי-
קע מאָדערנע דענקער .מען זעט שווין אַז צפּור האָט דודס טראַ-
געדיע פיל טיפער פאַרשטאַנען װי די פריערידקע ליטעראַטן
װאָס האָבן אויך באַאַרבעט די יוסף די לאַ ריינע-מעשה.
.איך װיל דאָ נישט רײדן פון די פאַרשיידענע גוטע גע"
דאַנקן און באַטראַכטתגען ,װאָס זיינען צעשפּרייט איבער דער
מיסטעריע .פאַר אַ מאָדערנעם פילאַזאָפיש-געבילדעטן מענטשן
זיינען זי נישט ניי ,כאָטש זי הערן נישט אױיף צו זיין שטענדיק
אינטערעסאַנט .מיך אינטערעסירט מער די פראַגע וי וױיש
די מיסטעריע איז סצעניש ,וי וייט זי פאַרדינט אַמאָל אויפ-
געפירט צו ווערן און איך געפין אַז צפור האָט עפעס אַזױנס
געשאַפן ,װאָס עס בעט זיך ,אַז דאָס זאָל זיין נישט נאָר אַ בוך-
מיסטעריע ,נאָר אויך אַ טעאַטער-פאָרשטעלונג .פאַר טאַלענט-
פלע אַקטיאָרן זיינען אין דער מיסטעריע פאַראַן פּרעכטיקע
ראָל? די ראָלן פון ליליתן ,פון יונגען למד ווניק און פון שטן
זיינען אַזױ דאַנקבאַר ,גיבן דעם גוטן אַקטיאָר די מעגלעכקייט
אַרױסצװױזן זיינע פאַרבאַהאַלטנסטע פעיקייטן ,אַז עס װאָלט
זיך שטאַרק װועלן דאָס אונדזערע ליבערטס ,קאַמינסקים און
זשעלאַזאָס זאָלן זיך באַקאָנען מיט צפּירס מיסטעריע ,און אונדז
געבן אויף דער יידישער סצענע אין פאָלקסטימלעכען{רן| אױפ-
פאַסונג אַ שטן ,אַ ווענום און אַ יונגן הײיליקן .איך פאַרעוטי
קלאָר די עװועריקייטן פאַרן יידישן טעאַטער צו געבן אַזאַ זאַך
וי אַ מיסטעריע ,אָבער איך צוױיפל נישט ,דאָס נאָך דעם גאַנצן
שונד מיט װאָס מען קאָרמעט איצט דאָס יידישע פובליקום,
װעט אױך די סצעניש נישט אידעאַלע אויפגעפירטע מיסטע-

ריע פון צפּור װירקן וי אַ פרישער קװאַל װאַסער אױף דער
פאַנטאַזיע פון פובליקום .אין דער מיסטעריע זיינען פאַראַן
אַזויפיל דראַמאַטישע מאָמענט .די לעצטע סצענע א אַזױי
שטאַרק ,אַז אין דער יידישער דראַמאַטישער ליטעראַטור גע-
פינען מיר פאַר איר קיין גלייכן נישט .איודאי האָט צפורס ווערק
אַ סך חסרונות ,נאָר ביי אַ געוויסן טאַלענטפולן רעזשיןסערן
קאָן מען די חסרונות אויסבעסערן און מאַכן פון דער מיסטע-
ריע אַ זאַך ,װאָס זאָל ציען ,באַלערן און באַגײסטערן דאָס
פּובליקום.
צו די גרונד-פעלער פון דער מיסטעריע רעכן איך צוערעזט
די נישט-ריינע פאָלקסטימלעכע עפּראַך .מען קאָן נישט שרייבן
למשל אַנשטאָט ,קץ" ,ענדעײ .מען קאָן אויך נישט געבן אַזױ"
נע סצענעס וואו דער למדיווניק קעמפט מיט דער ספר-תורהלע
קעגן שדים פּונקט װי אַ קריסטלעכער הײיליקער מיטן צלם
אין האַנט .די סצענע וי דוד לאָזט זיך אַראָפּ אין גיהנום ,דער-
מאָנט שטאַרק ענלעכע קריסטלעכע סצענעס ,און זיי זיינען פּאַר
אונדז יידן געשמאַקלאָז .בכלל איז די מיסטעריע שטאַרק דורכ-
גערדונגען מיט ריינע קריסטלעכע מאָטיון ,ואָס וױיזן ,אַז צפור
איז שטאַרק אונטער דעס איינפלוס פון דער קריסטלעכער
מיסטיק.

איך האַלט ניע:ט ,אַז די מיסטעריע |פון| צפור איז אַ פאַרענ-

דיקט קונסט ווערק .דער אױטאָר דאַרף זי נאָך באַאַרבעטן און
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באַאַרבעטן איידער זי וועט ווערן אַ פולקומענע זאַך פאַרן לעזער
װי פאַרן טעאַטער .אָבער ;די ששכינה אין גלות" האָט אַזױנע
גוטע טאַלענטפולע ששטריכן און סצענעם ,זי אין אַזױ עטאַרק
ערטערווייז דראַמאַטיש ,און זי וייזט אױיף אַזאַ ריינער ערנסט-
קייט פון אױטאָר ,אַז עס לוינט זיך די מי זי צו פאַרבעסערן און
פאַרבעסערן האָט דאָך י .ל .פרץ פינף מאָל אומגעאַרבעט גדי
גאָלדענע קייט" .פאַרװאָס זאָל הי צפור זיך ניששט נעמען נאָך
אַמאָל צו זיין מיסטעריע ,װאָס איז די ערעטע אין דער יידישער
ליטעראַטור ,און װאָס קאָן שױן איצט ,אין דער פאָרם ,מאַכן
אין דער יידישער טעאַטער-װעלט אַ קליינע איבערקערעניש?".
דאָס װערק איז קיינמאָל ניט אויפגעפירט געװאָרן.
בעת דער דייטשער אָקופּאַציע אין דער ערשטער וועלט-מלחמה
האָט צ .פון צייט צו צייט געדרוקט אָרטיקלען אין ,װאַרשעװער
טאַגעבלאַט" (רעד -- .ה .ד .נאָמבערג) און אין  ,8191צוזאַמען מיט
י .מ ,ווייסענבערג ,רעדאַקטירט די ,יודישע זאַמעל-ביכער .הא
חוץ דעם בוך  ,5וואו ער פיגורירט שוין נישט אַלס מיטרעדאַק-
טאָר) ,וואו ער האָט אויך פאַרעפנטלעכט לידער און קריטישע
אַרטיקלען .נאָך דער ערשטער וועלט-מלחמה האָט צ .חתונה מיט
אַ טאָכטער פון װלאָצלאַװוקער רב ר' יהודה לייב קאָװאַלסקי און
באַזעצט זיך אויף אַ לענגערע צייט אין װלאָצלאַװעק ,וואו עֶר איז
אַ לערער אין אַ פּוױליש-יידישער גימנאַזיע און אין  7291רע"
דאַקטירט ער אַ װאָכנבלאַט ,אונזער ראַיאָן-צײיטונג" ,וואו ער
דרוקט דערציילונגען און אַרטיקלען.
אין  2291איז דערשינען זיין דראַמאַטישע פּאָעמע אין  5טיילן
און  7בילדער ,אין בבל",
זלמן רייזען אין זיין לעקסיקאָן שרייבט:
געשריבן
װערק
כער

דעם

אין לייכטע,

טאָן פון קלאַסיציזט;

צ .האָט געפרואווט

ביבלישע

פליסיקע
געבן

נבוכדנצרילעגענדעס

אויך ,אין בבל"

די עצם
אַ נייע
און

יידיש נאַציאָנאַלן באַוואוסטזיין,

גראַמען,

אינטערפרעטאַציע

פון

ליידט

װאָס גיבן

צו דעם

דראַמע אָבער אין וװועל-
די
פון

פון דִי

עפּראָצונגען

פון

צעציגנקייט".

איז קיינמאָל ניט אויפגעפירט

געװאָרן

אין  2291זיינען אויך דערשינען צ'.ס קינדער-פּיעסן, :נחת פון
קינדער" (קינדער-שפּיל אין צוויי בילדער) ,װאָס איז אַ יאָר שפּץ-
טער אַרױס אין העברעיש א'נ ,צער גדול בנים'" און ,דער .
ליגנער" (קינדער-דראַמע אין צוויי בילדער) ,װאָס איז אויך דער"
שינען אַ יאָר שפּעטער אין אַ העברעישער איבערזעצונג א'ג
,שקרן" .די קינדער-פּיעסן זיינען אויפגעפירט געװאָרן אויף
ה
יידישע שול-פאָרשטעלונגען.
וועגן די צוויי קינדער-פּיעסן

..,ענחת

פון קינדער"

שרייבט

און דער

ח .ש .קאַזשדאַן:

ליגנער"

זיינען

געבויט

איינהייטלעך און האָבן אייגנטלעך איינע אץן דיזעלבע טעמעס.
אין ביידע זיינען אַרױיסגעפירט ,פאַרדאָרבענעי קינדער ,וועלכע
האָבן זייערע ,אייוגעוואָרצלטע" זינד. .די אידיי פון ביידע
ווערק.. .באַשטײט אין דעט ,װאָס דורך באַשטימטע שפיצלעך,
ווערן די העלדן אָנגעשראָקן פאַר זייער שלעכטער פירונג און
קומען צו די און חרטה .און דאָס איז טאַקע דער הײליקער
צוועק און כונה פונם מחבר ..די סצענעס פון חרטה װערן דורכ-
געפירט מיט אַזאַ טעמפּעראַמענט או אַפּאַטעאָז ,אַז מען זעט
דעס מחברס פ-ייד און צופרידנקיט ,װאָס ער האָט זיין צוועק
דערגרייכט .די לעקציע איז דעם קינדער-אױידיטאָריע געגעבן
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זדיער דערציונג איז געזיכערט ,און פון די װעלן שוין געוויס
אַזעלכע ,פאַרדאָרבענעי נשמות נישט אַרױיסקומען
עס איז אָבער קיין ספק נישטאָ ,אַז יעדער דערציער ,װאָט איז
נאָר מער-ווייניקער באַקאַנט מיט די יסודות פון קינדער-פסיי
כאָלאָגיע ,װעט נישט דערלאָזן צו די קינדער אָט די ביכלעך
אָדער זייער פּאָרשטעלונג אױף דער סצענע .דאָס אויפפירן אן
צענדליקער סצענעם און מאָמענטן דאָס שלעכטקײט אן ביזי
װיליקייט פון די געשילדערטע העלדן .קאָן האָבן נאָר א שלעכ"י
טע ווירקונג אױף אַ טייל קינדער .די וידוי-סצענעס וועט קי"
נער פון זיי נישט גלייבן ,װײל דער פאַלשער פּאַטאָס אין זי
פילט זיך פון אויבן אױף; די פּאָזע און די געמלאכהטע רייך
פון די איבעריקע קינדער ,װאָס יינען מוחל דעם העלד ,או די
רייד פון דעם העלד גופא ,װאָס שפּילט די ראָל פון אַ בעל תשובה
און קלאַפּט זיך אין האַרצן פאַר אַלעמען אין די אױגן  --די
קינדער וועלן נישט לייגן קיין אַכט אױף דעם און עס וועט נאָר
בלייבן דער עװוער איינגעזעסענער איינדרוק פון די אויפגע-
פירטע אַזִינַדֵי,ײ
צ .פאַרלאָזט פּוילן ,קומט פריער אין פּאַריז און שפּעטער אין
בעלגיע ,וואו ער באַזעצט זיך אין אַנטװערפּן .דאָ  --וי ישעיה
זאַ:דבערג גיט איבער  --אַנטװיקלט ער אַ רייכע טעטיקיט און
שטעלט זיך אין דער שפּיץ פון אָרטיקן געזעלשאַפטלעכן יידישן
לעבן .ער גרינדעט די י .ל .פּרץ-שולן אין בריסל און אַנטװערפּן,
וואו ער פירט אַלײן אָן די למודים ,גרינדעט אַ דראַמקרײז אונטערן
,ונג טעאַטער" ,װאָס פירט אוֹיף זיין עפּאָפּייאישע דראַמע
נאָמען י
,אין אויפשטאַנד?" .די דאָזיקע פּיעסע האָט געהאַט זײיער פיל
אויפפירונגען איבער דער גאַנצער יידישער וועלט.
דעם  02דעצעמבער  9291איז אין װאַרשעװער טעאַטער ,עלי-
זעום" א'ד פון יאָנאַס טורקאָוו ,רעזשי  --דוד הערמאַן ,דעקאָראַ-
ציעס י .טרעפלער ,און מװזיקאַלישע באַאַרבעטונג פון יוסף קאַ-
מינסקי ,אויפגעפירט געװאָרן צ'.ס ,אויפשטאַנד" ,דראַמאַטישע פּאַ-
עמע אין  4אַקטן
וועגן דער פּיעסע און אויפפירונג שרייבט נחמן מייזיל:
;יאיפשטאַנדי איז געבויט איף דעם קאָנפליקט צויען
פריץ אן פּױער .סיווערן דאָ געגעבן צוױי וועלטן  --די פרי-
צישע און פּויערישע .איינע  --אַ צעפוילטע ,דעגענערירטע,
אבזריותדיקע און אוממענטעולעכע ,די צוױייטע  --אַ דערדריק-
טע ,דערשטיקטע ,אָבער מיט א ווילן צו מענטשלעכן לעבן ,װאָס
באיוייזט זיך בעיקר ביי די יונגע פּוערן
ודי פיעסע שילדערט די טראַגעדיע פון דעם מנהג ,אַן די
כלה זאָל איר בתולהשאַפט אין דער חתונה-נאַכט מיט איר אויס-
דערוויילטן זיין געצוואונגען אָפּצוגעבן דעס פריץ .די כלה גייט
אַראָפּ פון זינען .דער חתן ,װאָס וויל זיך קעגנשטעלן ,ווערט
פאַרשמיסן צום טױט ,און דאָס דערפירט די פּױערים צו אַן
אויפשטאַנד .זייער סוד וועגן דעם באַשלוס פאַרטרױיען זיי צום
יידישן שכן .דער פריץ וויל דערגיין דעם סוד ,אָבער דער ייך
װיל אים ניט אױסגעבן און װוערט פון אים פאַרטריבן .אין
פערטן אקט קומט פאָר דער אױיפשטאַנד .אַ טייל פון פריצס
דינער שטייען צו צום אויפשטאַנד און דער פּריץ קומט אוםן.
זטאָף ,אינגאַנצן ניי מיט זיינע געשטאַלטן
...אַ בונטער
און קאָנפליקטן פאַר דער יידישער בינע .דער רעזשיסער און
די אַרטיסטן האָבן מיט אַ באַזונדער פלייס באַמיט זיך אָט די
נייע טיפן צו פאַרקערפּערן אין סצענישע געשטאַלטן ,,, ,די
אַרטיסטן לאַנדױי ,לעדערמאַן( ,יאַנאַס) טורקאָוו ,דיאַנאַ בלומענ-
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| -מעלד ,און אויך די יונגערע ואָלפשטאַט ,גרודבערג ,האָבן באַי
! זויזן ,ווער מער ווער וױיניקער ,צו געבן פיינע פאַרקערפערונגען
פון פדּיריציש-פּויערישע געשטאַלטן ,װאָס זיינען דאָ אין דער
פּיעסע .אויך קאָן און גאַרבאַזש זיינען געווען פיין אין זייערע
יידישע ראָלןײ.

| דער מחבר איז שטאַרק אומצופרידן פון דער קריטיק איבער

דער אויפפירונג פון זיין פּיעסע ,אויפשטאַנד" אין װאַרשע ,און
ער ענטפערט אָפּ זיינע קריטיקער מיט אַ גרעסערן אַרטיקל ,אויך
וועגן מיין 'אויפשטאַנד' " ,אין וועלכן ער שטעלט זיך אָפּ קודם"
כל דערויף ,אַז בעת ער האָט די פּיעסע פאָרגעלייענט ,האָט זי ביי

אַלעמען אַרױסגערופן

אַ גװאַלדיקע

אָנערקענונג און ער האַלט

דעריבער ,אַז מען טאָר זיך ניט פאַרלאָון בלויז אויף דער אויפ"
פירונג ,נאָר זיך באַקענען מיטן טעקסט פון זיין פּיעסע .ער גלייבט
ניט ,אַז די טענות פון דער קריטיק דאַרפן גיין אויפן חשבון פון
רעזשיסער אָדער די אַקטיאָרן ,נאָר ער נעמט זיי איף זיך .ער
שרייבט:
,יאויפעטאַנדי איז נישט קיין דראַמע אינם אַלטן זינען פון
װאָרט ,נאָר אַ דראַמאַטישע פּאָעמע ,אויפגעפאַסט אינם טאָן פון
די אלט-פדאַנצויזישע פאָלקסטימלעכע קירכן -מיסטעריען װױ
די ליידן פון קריסטוסן וכדומה) ,נאָר סטיליזירט ,לייכט גראָ-
טעסקיזירט און דערהויבן אידעיש צום ניואָ פון אונדזער צייט.
,א.ו.יב איך האָב אויסגעקליבן די דאָזיקע פאָרם ,איז עס
דערפאַר ,װאָס דער מאַטעריאָל האָט זיך ביי מיר סטיכיש אַרױס-
גערופן ,און ,אין אַ געוויסן זין ,האָט אפשר איך דאָ געווירקט
דאָס אונטערבאַוואוסטזיין ,אַז די מאַס-פסיכיק פון אתדזער
צייט ,זייענדיק אַ פּראָדוקט פון אַ שטאַרקן בולטן קלאַסן-תהום,
האָט געוויס אַ גרױיסע ענלעכקייט מיט דער מאַסנפּסיכיק פון
יענע פינצטערע צייט ,וואו דער קלאַסן-תהום איז געווען נאָך אַ
טיפערער .און דערפאַר װעט דער מאַסנמענטש פון אונדזער
צייט בעסער פילן די קלאַסן-טראַגעדיע אין אפַּאָלקסטימלעכער
פאָרם ,וי אין אטַרוקענער דראַמע ,װאָס שטרענגט מער אָ ,וי
עס באַרייכערט דאָס געפיל".
דער מחבר טרעט דערנאָך צו צו דער טענה פון רעצענזענט ב.
קאַרליניוס וועגן דעם װאָס די פּיעסע איז געבויט אויף דער מעשה
פון ,יוס פּרימע נאָקטיס" און ער ווייזט אָן ,אַז עס איז נישט
פאַראַן קיין איין עױנסטע געשיכטע ,װואָס באַהאַנדלט דעם פעאָ
דאַליזם און דאָס רעכט פון די פּריצים אויף זייערע ,לייב:אייגע-
נע" ,װאָס זאָל זיך נישט אָפּשטעלן ביי דעם דאָזיקן באַדבאַרישן
רעכט ,װאָס האָט עקזיסטירט אין אַלע אײיראָפּעישע לענדער ,און
אין פּױלן ,לענגער ,ביז אַ שטיק אין -91טן יאָרהונדערט ,און אַז
די פראַנע איז ניט באַרירט געװאָרן אין דער װעלט-ליטעראַטור,
ווייל זי איז געשאַפן געװאָרן אין קעניגלעכן הויף ,דורך דער גייסט-
לעכקייט ,דעם אַדל-סאַלאָן מיט זיינע חניפהניקעס און שפּעטער
דורך דער בורזשואַזער שטאַט .בנוגע דער טענה ,אִו דער פּריץ
איז געשילדערט גלאַט װי אַ רשע ,ענטפערט דער מחבר ,אַז ער איז
אַ פּסיכיש-קראַנקער און דער צוגאַנג צו אים דאַרף און מוז זיין וי
אַ פּאַטאָלאָנישער .,נישט קיין פּסיכאָלאָגישער ,די פּויערים זיינען
נישט געשילדערט == לויט דער מיינונג פון מחבר  --וי ,פּויע-
רים-דימענטן" ,נאָר װי געפּײיניקטע ,מאַרטירער ,און דערפאַר מוז
מען מיט זיי מיטפילן ,האָבן אויף זיי רחמנות.
ענטפערנדיק דעם רעצענמזענט יי מ .נײימאַן אַן ס'איז ,אַ
צו גרויסע לאַסט אויפצונעמען אויף הימענעאום (מיידעלשע אומ.
שולד) -אַ .גאַנצע קלאַסןידראַמֿע? ,ווייזט אָן דער מחבר אויף דער
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מעשה אין חומש וועגן דינהן; אַז אויף דער לעגענדע פון אַ פרויס
אומשולד איז געגרינדעט געװאָרן די קריסטלעכע רעליגיע ;:אַז
האָמער האָט געבויט זיין ,איליאַדע" אויף אָט דער טעמע :אַז די
ערשטע רעװאָלוציע ,װאָס דאָס רוימישע פאָלק האָט דורכגעפירט,
איז געווען צוליב דער פאַרגװאַלדיקונג פון לוקרעציאָן; אַז פריד-
ריך שילער האָט זיין פּיעסע ,די פאַרשווערונג פון פיעסקא" גע-
בויט אויפן יסוד דערפון װאָס אַ מאַכט-האָבער האָט פאַרגװאַלטיקט
אַ טאָכטער פון אַן אויפשטענדיקן .אויסערדעם איז דאָס ניט די
איינציקע סבה פון דעם פּערן-אױיפשטאַנד אין מחברס פּיעסע.
בנוגע ווידער דעם יידישן העלד ,װאָס ער שילדערט ניט וי קיין
צעקראָכענער ,מאָשקע" ,נאָר וי אַ העלד ,װאָס גייט קעגן פּריץ
מיט די קעמפער ,האַלט דער מחבר ,אַז דאָס איז זיין קינסטלערי-
|
שער אמת,
יאַנואַר  3391איז די פּיעסע אויפגעפירט געװאָרן דור -מאָריס
שװאַרץ אין ניו-יאָרקער ,יידיש קונסט-טעאַטער".
ל .פאָגעלמאַן שרייבט וועגן דער פּיעסע און דער ני-יאָרקער
אויפפירונג:
א ...לט דעם אינהאַלט איזן דער יאױיפשטאַנדי אַ סאָציאַלע
דראַמע און דעריבער איז זי אונדז נאָענט ,ניט קוקנדיק אױף
דעם ,װאָס עס טיילן אונדז אַפּ פון יענער צייט אַ דריי הונדערט
יאָר .באַפרייונג איז דאָך אַן אַלוועלטלעכע ,אַלמענטשלעכע טע-
מע ,און צי די דראַמע פון באַפּרײונג שפּילט זיך אָפּ אין -71טן
יאָרהונדערט אָדער אין אונדזער צייט ,איז ניט אַזױ וויכטיק,
 ...די דראַמע איז געשריבן אין פערזן ,אין גראַמען ,און דאָס
שאַפּט אַ געוױיסע שטערתג ,דאָס גיט צו אַ קינסטלעכקייט ,אַן
אומנאַטירלעכקיײיט צו די געשפּרעכן און האַנדלונגען .יעדער
גראָם ,װאָס קלינגט אָפּ אין אונדזערע איער פאַרטרייבט פון
אונדז דעם איינדרוק פו נאַטירלעכקײט ,פון אמתדיקײיט ,און
דער אינהאַלט איז גראָד אַ רעאַליסטישער .דער רעאַליזם איז דאָ
אָבער פאַרדעקט מיט אַ עשלייער .די בילדער פון דעם פּויעריען
און פּריצישו לעבן זיינען דאָ געמאָלן מיט איינטאַניקע ,געדיכט-
שווארצע פאַרבן.
...אץ די דריי אַקטן פון דער פּיעסע האָבן מיר פאַר זיך
ניט קיין אַלזייטיקן ,פולשטענדיקן בילד פון דעם פויערישן און
איך ניט פון דעם פּריציששן לעבן פון יענער צייט .דעם פּאַר-
מאַסערס ציל איז ,קענטיק ,געווען אָנצװואַרפן בלויז די הויפּט-
שטריט פון דער דעמאָלטיקער פּויערישער שקלאַפּערײ ,פון דער
יפּאַיטשיזנעי ,און פון דער ווילדער פריציטזער הפקרות ,אָבער
אים צו מאַכן אויף אונדז אַ שטאַרקן איינדרוק ,און איבערהויפט
אַו איינדרוק פון דראַמאַטישע עכטקייט און פון א קינסטלעריען
אמת ,פאָדערן זיך ניט קיין אַלגעמײנע שטריכן ,נאָר גראָד
וויכטיקע איינצלהייטן פון דעם דעמאָלסטיקן לעבן און פון די
כאַראַקטערס ,וועלכע ווערן געשילדערט ,ווען ניט ,גײיען דורך
פאַר אינדז די מענטשן וי בלוטלאַזע שאָטנס ,און די דראַמאַטישע
סצענעס און האַנדלונגען זיינען ניט אינגאַנצן באַרעכטיקט און
איבערצייגנד ,און דאָ ליגט דער חסרון פון צפּורס דראַמע ,זי
האָט אין זיך וױיניק אינערלעכן דראַמאַטיעשן שטאָף ,און זי באָג-
נוגנט זיך בלויז מיט איניקע מעלאָדראַמאַטישע סצענעס א
מיט ריד אָנשטאָט האַנדלונגע ... .די אמתע דראַמע ,דער
אייפשטאָוד פון די פויערים ,שפּילט זיך אִפּ ערגעץ הינטער דער
בינע .מיר מזן זיך בלויז אָנשטױסן אויף דעם דורך די רײיד ,ווֹאָם
מען רעדט וועגן דעם אױפשטאַנד פו אַנדערע ... .די אינער-
לעכע חסרונות פון דער פיעסע האָט מאָריס עװואַרץ געפרואווט
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פאַרדעקן מיט אויסערלעכע עױינע עפּעקטן ,און ביז אַ געוויסער
מאָס איז דאָס אים געלונגען .אייניקע סצענעס פאַרכאַפּן אוו-
דזער אויג .די דעקאָראַציעס און מװיק צװאָמען מיט די ליכט-
עפעקטן שאַפן שטימונג .אָבער געראַטעװועט די פיעסע האָט
דאָס שפּילן גופא .די מערסטע אָנטײלנעמער האָבן באַזיגט די
שווערע שטערונגען ,װאָס די פיעסע האָט פאַר זיי געשטעלט,
אַפילו די שטערונג פון גראַם האָבן זיי טיילוייז איבערגעקומען
דורכדעם ,װאָס זיי האָבן זיך באַמיט די גאַנצע צייט צו פאַר-
װאַנדלען די געגראַמטע געהויבענע פערזן אין װואָכעדיקע פּראָזע".
װיליאָם עדלין שרייבט:
 . . .,סיאיז זייער זעלטן אַז אַ דראַמע אין פערזן זאָל געזען
וװערן אױיף דער יידישער בינע ,און מען מח עס גלייך אין אֲוַ-
הייב זאָט ,אַז די פערזן זיינען איינפאַכע ,פּאָלקסטימלעכע און
פאַרשטענדלעכע און זיי שטערן ניט דעם גאַנג פון דער האַנדי
לונג .פאַרקערט ,זיי גיבן צו אַ חן און קאַלאָריט צו די דיאַלאָגן
דאָס איבערואַשנדע איז ,װאָס די שוישפילער פון קונסט-טע-
אַטער פּלאַנטערן זיך ניט מיט די פערח .זי פאַלן ניט אַרײן
אין קיין דעקלאַמאַטאָרישן טאָן און ריידן אַרױס די גראַמען
אזוי נאַטירלעך װוי עס ואָלט טאַקע געווען דער לשון פון די
פויערים וועמענס לעבן ווערט פאָרגעשטעלט אין יאויפשטאַנדי.
אָבער אויסער דער פאָעטישער פאָרם פון דער דראַמע ,איז
דער אינהאַלט אַן אייסערגעוויינ?עכער פאַר דער יוישע :ביני.
י טעמע איז ניט קיין נייע און עס זיינען דאָ פיעסן וועגן
ד|
דעם אין אַלע שפּראַכ ,אָבער מען מח זאָגן ,אַז ב .י .צפּורס
דראַמע האָט שיואונג און קראַפּט; און מאָריס שוואַרץ האָט איר
געגעבן אַ פאַסנדע ,כמעט ספּעקטאַקלדיקע אויפפירונג".
ב .י .גאָלדשטײן שרייבט:
 ...,די פּיעסע ,וי געשטעלט ,אויפגעפירט ,געשפּילט פונם
אַקטיאָרן און ווי געשריבן ,האָט אַלע גוטע געלעגנהייטן צו מעלקן
זיך פּנקט אַזוי גוט װי דאָס יקעלבלי (ייאָשע קאַלבי) .דער
יאויפשטאַנדי האָט כמעט אַלע קונצעלעך פונס ;עגל הזהב"
וגאָלדענעם קאַלב) .דער פּערסאָנאַזש  --אַ גאַלערײ פון שתד-
העלדן ,פאַרוױיקלט מיט אַ רױט זנות-סטענגעלע און מיט אַ
ממזר-אייגל צו דער גאַליאָרקע .דער מהות פון שנד ...די
מענטשן זיינען געשפּאָלטן אױיף צוױיי  --גוטע און שלעכטע,
רשעיס און צדיקים .דער עולם גייט ניט אַרױס פון טעאַטער
איידער דער צדיק קריגט זיין שכר אויף דער ועלט ,און דער
רשע באַקומט זיין פינצטערן סוף .פונקט װי דער צדיק איז
געפאַרבט געדיכט מיט העלע פאַרבן און מיט ליכטיקע ,אַזױ
איז דער רשע געפאַרבט געדיכט און האַמעטנע מיט עװואַרצע,
פינצטערע פאַרבן .ביידע זיינען געשילדערט מיט אַ שמיצל מער,
ביידע זיינען איבערטריבן
דיר י .ב .צפור האָט אין זיין יאויפשטאַנדי געשילדערט די
גוטע און די שלעכטע פּאַרשױנען אױף אָט אַזאַ שטיגער :די
גוטע זיינען גאָלד מיט זילבער ,כאָטש נעם און פאַרפּאַקעווע זי
אין אַן אתרוג-פּושקע .די שלעכטע זיינען ביטער און פאַרביסן,
כאָטש פלי אַרױף אויף דער בינע און דרי זיי אױיס די פיס.
; ..זיצט מען ביי דער פאָרשטעלונג און מיזעט סיאַר אַ שיינעם
ספּעקטאַקל מאָריס עװואַרץ האָט ווידער פּראָדוצירט פאַר זיין
עולם ,פאַרגעסט מען אין די שונד-פּאַרשױנען .אױף דער בינע
דרייען זיך אַרום די מענטשן אָן נשמות ,האַלב-געבוירענע ,אן
פירן די אומפאַרמיידלעכע האַנדלונג ,װאָרעם חוצן פּערסאָנאַזט)
זיינשן קיין אַנדערע געוױינלעכע ששונד-פאַלן ניטאָ אינם יאויפ-
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פסדושים-
שטאַנדי .די האַנדלונגען מעגן זיך טאַקע זיין צוגעפּאַסט צו דער
מענטשן-צייכנונג אין אַרויפברענגען דעם רשע אויפן פייער או
דעם צדיק אויפן לייטער צום הימל ,זיינען זיי אָבער ניט גע-
פעלשט .זי זיינען אַן אמתדיקער אויסגאַנג פונם הויפּט מאָד
...עס האָט באַדאַרפט קומען אַ ווינטל און צעבלאָזן
טיוו.
די פונקן אין אַ פלאַמענדיקן פייער ,קומט דאָס ווינטל ,איז פאַר-
שטענדלעך דער יאויפעעטאַנדי ,װאָס וױיסט ניט פון רחמנות און
װאָס קיין גרענעץ קאָן איס ניט אָפּשטעלן פאַרהאַלטן אָט דער-
פאַר האָט דײר צפּורס ווערק אַ לייטיש פּניס און דערפאַר דאַרף
עס געפעלן דעם ליטעראַטור-ליבהאָבער.
די יזאַךי איז געשריבן אין געגראַמטע פערזן ,איז דאָס אויך
אַ צאַצקע ,װאָס איז אי ניי ,אי טשיקאַװע .די פערזן זיינען
געראָטן .מען דאַרף נאָר ראַטן דעם צושויער ער זאָל זיך צו
זי צוהערן ,װועט ער פון זי אַליין הנאה האָבן .זיי זיינען פון אַ
פאכמאַן.
 . ..די אויפפירונג האָט זיך כלל ניט ואָס צו שעמען קעגן
דער אויפפירונג פון ייאָשע קאַלבי .אַזױ זיינען אויך די דעקאָ-
ראַציעס און די לייכטינקע מוזיק פון לעאָן קוציףי.
און ד"ר א .מוקדוני שרייבט:
. ..,עס איז אַ שפּענדל פון אַ גרויסער רעװואָלוציע .אין דער
גרויסער רוסישער רעװאָלוציע זיינען אַזעלכע שפּענדלעך גע-
פלויגן אין די טױזנטער .וויפל פריצים ,אַזויפיל אויפששטאַנדן
זיינען געווען קעגן זיי .דאַרף מען עס ניט זוכן אין טויטן יאָר-
הונדערט .אָבער אַמאָל לאָזט מען זיך אַוועק אין היסטאָרישע
מרחקים כדי צו אויפדעקן אַזױ צו זאָגן ,דעם מקור פו אַלע
רעװואָלוציעס בכלל און פון אונדזער היינטיקער רעװאָלוציע
בפרט .און עס לוינט זיך צו מאַכן אַזאַ וױיטע רייזע צוליב דעם.
זז איך עס לדער אויך ניט אין ב .י .צפורס יאױיפשטאַנדי.
דאָ ווערט קיין זאַך ניט אויפגעדעקט .דאָ װערט פּ9שוט און נאַיו
דערציילט אַן אַלְטע מעשה.+ .א.ינגאַנצן איז עס אַ נאַװווע
דראמע .און אויב איר ווילט ,איז דאָס איר איינציק שטיקל חן
דאָ ווערט דערציילט אַ מעשה ועגן אַן אויפשטאַנד מיט אַזאַ
תמימות אַזױ וי דער דאָזיקער אױיפשטאַנד װאָלט געווען דער
ערשטער און דער לעצטער אויפשטאַנד אויף אונדזער וועלט ,און
אַזזד וי אַן אויפשטאַנד װאָלט געווען דער גרעסטער חדוש פאַר
אונדז מענטשן .אָט די דאָזיקע נאַײיױטעט ,ואָס דערציילט אַן
אַלטע ,אַלטע מעשה מיט אַ פרישן ,צאַפּלדיקן חן ,איז דאָס
איינציקע חן-פּינטעלע אין דער גאַנצער דראַמע.
דער מעכאניזס פון דער דראַמע איז א זייער פרימיטיוער.
עס איז דער נאַיווער און זייער פּשוטער מעכאַניזם פון אַ מע-
לאַדראַמע; סך-הכל צוויי-דריי פרוזעזינעס זיינען דאָ ,װאָס באַ-
וועגן די דראַמע .קיין כאַראַקטערן זיינען דאָ ניטאָ ווי אין דער
גוטער וױיכהאַרציקער מעלאָדראַמע .עס זינען דאָ גוטע און
שלעכטע מענטשן .עס זיינען דאָ גערעכטע און אומגערעכטע
מענטשן ,און דער אייביקער גערעכטער סוף פון דער מעלאָדראַ-
דער אומגערעכטער ווערט באַשטראָפט.
מע איז אויך דאָ.
 ...אין עצם איז ב .י .צפורס דראַמע א ריין פּוערישע דראַמע.
זי האָט

מיט

יידן און מיט

דעם

ידישן

לעבן

קיין שום

מגע

ומשא ,און דאָס אַלטע יידישע פּאַר-פאָלק איז סתם צוגעטששעפּעט
געװואָרן צו דער דראַמע .דאָס פּאָר-פאָלק גיט ניט צו דער דראַמט
קיין פאַרב ,קיין שטאַרקײט און קײן יידיש בלוט און לעבן
אָבער נאָך אַלעמען ,האַלט איך ,איז עס אַ גאַנץ גוטע רעװאָלו-
ציאָנערער לובאָק (פּאָלקישאַפונג)  ...האָט אָבער מאָריס עװואַרץ
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באַנד
די דאָזיקע נאַיווע מעשהלע גענומען צו ערנסט .ער האָט איר
געגעבן דעס שטאַרקן ,רייסנדיקן און טומלדיקן טאָן פון אַ
היינטיקע רעװואָלוציאָנערע פּראָפּאַגאַנדע-דראַמע .די שוישפּילער
נעמען אַלע אַ הױכן טאָ .זיי ששרייען ,זיי פילדערן .זייערע
שטימען זיינען אויפגערעגטע ,רייסנדיקע און פאַלן אָפט אַרײן
אין אַזאַ פאַלצעט ,אַז איר פאַרשטײיט ניט קיין װאָרט װאָס זי
ריידן  . . .מאָריס שוואַרץ האָט אָנגעטאַפּט דעס טאָן אין דעם
פּראָלאָג .דער טאָן פון פּראָלאָג האָט געדאַרפט זיין דער טאָן
פון דער גאַנצער אויפפירונג ,און עס איז באמת אַ שאָד ,װאָס
ער איז נאָכן פּראָלאָג גלייך אַריינגעפאַלן אין דעם טאָן פו אַ
היינטיקער רעװאָלוציאָנערער מעלאָדראַמע. .אַ.רום און אַרום
איז עס אַ פּאָפּולערער רעװאָלוציאָנערער ספּעקטאַקל .אין סאָ"
וויעט-רוסלאַנד פאַרצוקערט מען אַזעלכע ניט-פאַרשפּיצטע ,אַזעלי
כע ניט-פאַרטיפטע און אַזעלכע נאַיווע רעװואָלוציאָנערע דראַמעס
אָדער מעלאָדראַמעס".
די פּיעסע איז אויך אין  2291אויפגעפירט געװאָרן דורך א.
סאַמבערג אין פּאַריז.

אין אַפּריל  6291איז די פּיעסע א'נ  דערװאַכונג" אויפגעפירט
געװאָרן אין בוענאָס איירעס ,אַרגענטינע ,ניט דורך קיין פּראָפע-
סיאָנעל טעאַטער .,נאָר דורך ,אידדראַמסט" ,אַ דראַמקרײז ,אונטער

דער רעזשי פון י .שװואַרצבערג( ,אַ מיטגליד פון שװאַרצס יידיש
קונסט-טעאַטער" אין ניו-יאָרק) ,וועלכער האָט קאָפּירט שװאַרצס
אויפפירונג ,מוזיק  --מ .גערבעראָוו ,דעקאָראַציעס  --י .סאָקאָ-

לאָווסקי.
וועגן דער פּיעסע און דער אויפפירונג שרייבט ד"ר ל .זשיטניצקי:
 ...,י .ב .צפורס דראַמאַטישע פּאָעמע איז ניט בלויז אַ טע-
אַטער-װוערק ,דורך אַ דראַמאַטישן קאָנפליקט און בינע-עפעקטן
אידיי האָט ער פּאַרוואַנדלט ,טראַנספאָרמירט אין עווישפּיל .סיאיז
דער צוזאַמענשטױס צוישן פױער און פריץ אין די צייטן פון
פעאָדאַליזם ,פון דער אומבאַגרענעצטער פּריצישער הערשאַפט.
דער מחבר פירט אַרין די האַנדלונג אינם אויפטייענדיקן באַ-
וואוסטזיין פונם אומצופרידענעם פּױער ,װאָס גייט אַריבער אין
רעװואָלט און דער רעװאָלט וװוערט אַ פּאָזיטיווע סאַציאַלע גע-
שיכטלעלע דערשיינונג .ער מאַכט אַ סוף צום פעאָדאָליזם ,צו
דֶער אױטאָקראַטיש-פריצישער הערשאַפט.
אָבער

די פיעסע

איז עלאַסטיש,

געוועבט

אױף

אַ קאַנווע

פון פּויערים-אומצופרידנקיט און פּעאָדאַליסטישע הערשאַפט,
קאָן מען זי לייכט אַריבערפלאַנצן אין דער היינטצייטיקייט .סיאיז
דֶער קאַמף קעגן יעדער אױיטאָקראַטיע ,קעגן יעדער רעאַקציע,
װאָס אונטערדריקט און פאַרפאָלגט.
,א,י.ן דער אויפפירונג פון דער ;אידדראַמסט" האָם די
דראַמאַטישע פּאָעמע געפונען איר ריכטיקן תיקון .די אידיי
פונם מחבר האָט זיך צונויפגעטראָפן מיטן ווילן און שטרעבן
פון דער סטודיע ,און דאָס איזן דער וויכטיקסטער בײטראָג און
דערפאָלג פון דער אויפפירונג .סיהאָבן זיך באַגעגנט קונסט
און לעבן ,דערפאַר האָט פון דער בינע געוױייעט מיט קינסט-
לערישער אויפריכטיקייט און דער צושויער האָט דערפילט
דעם לעבנדיקן נערוו און פולס פון דער פאָרשטעלנג ... .מע
דאַרף באַוואונדערן די רעזשי -אַרבעט פון י .שװואַרצבערג .עס
האָט זיך געפילט אין דער אויפפירונג אַ זיכערע און איבערגע-
געבענע האַנט פון אַ פעיקן טעאַטראַל. .. .און דאָסזעלבע וועגן
מ .גערבעראָווֹס מוזיק .זי איז האַרמאָניש צום טעקסט און גיסט
זיך צתױף מיטן טאָן און געדאַנק פון דער פאָרשטעלונג .זי
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לעקסיקאַן

פון יידישן

איז אַ דייכע אילוסטראַציע צו דער אידיי פון דער פיעסע וי
עס זיינען די דעקאָראַציעס פון ' .סאָקאָלאָווסק.. .א.יבער-
הויפט מיט דער דעקאָראַציע פונם ערשטן אַקט :אַ בױים ,אויף
וועלכן עטלעכע פאַרדאָרבענע צוייגן שטעלן פאָר אַ טרוקענע
פויסט-האַנט מיט שאַרפע שפיץ-נעגל װי אַ סימן פון אונטער-
דריקונג".
גינא מעדעם אין אַ לויב-אַרטיקל צו דער גרופּע .שרייבט:
צום ערשטן מאָל .נאָך מאָנאַטן פון קונסטלאָזיקייט ,האָט
מען געזען אַ פיעסע ,װאָס האָט ממש אַרײנגעשײנט אין דעם
אָרעמען טעאַטער-לעבן מיטן גלאַנץ פון אמתדיקייט ,מיטן טראַ-
גיזם פון פאַרשמיסענע ,פאַרפּייניקטע מענטשן ,מיט העראָאיש-
קייט פון באַשעפענישן ,װאָס זיינען געװאָרן מענטשן  --מיט אַ
טריומף פון דער אידיי ,וואָס איז געװאָרן יפרייהייטי".
שמואל ראָזשאַנסקי שרייבט וועגן דער פּיעסע און דער אויפפירונג;
,צפּורס פּיעסע איז אונטערן טיטל יאויפשטאַנדי געשפּילט
געװואָרן אין מאָריס שוואַרצס קונסט-טעאַטער אין נידיאָרק פון
װאַנען יוסף שװאַרצבערג האָט איבערגענומען די איפפירונג.
די דאָזיקע דראַמאַטישע פאָעמע איז פרעכטיק ,אי פון קינסט-
לערישזן ,פון ליטעראַריעזן שטאַנדפּונקט ,אי פון סאָציאַלן שטאַנד-
פונקט ... .יוסף עװואַרצבערג האָט אַרױסגעויזן קראַפט אין
דער אויפפירתג .זי איז שיין .עס אַפעלירן די פאַרבן פון די
דעקאָראַציעס און עס וועקן ,מונטערן ,באַגלײטן די פאַרבן די
מוזיק-אילוסטראַציעס .די טיפן זינען ריכטיק איינגעשטעלט,
אין אַלץ איז דאָ באַוואוסטזיין פון אַ טעאַטער-מאַן ,וועלכער קאָן
אַרױסבאַקומען דאָס מאַקסימום.
פון די שפּילער איז עס אָבער ניט געלונגען מיט דער אױיסנאַם
פון דער פרוי לאַנדאָ ,וועלכע האָט טעמפּעראַמענט ,קאָן זיך
באַנוצן מיט מימיק ,האָט אַ שיינע דיקציע און קאָן אינטערפרע-
טירן ,צומאָל אַרױיסוופן עמאָציע".
וועגן צ'.ס אַקטיוויטעטן אין בעלגיע שרייבט ישעיה זאַנדבערג:
,אויף זין איניציאַטיון פאַרייניקן זיך אין -93טן יאָר די
דריי עקזיסטירנדיקע דראַמקרייזן פון לינקע פּועלי ציון, ,בונד"
און פּראָקאַר אונטערן נאָמען ידער פאַראייניקטער דראַמקרײז
די קאַפּעליעי .דער דאָזיקער דראַמקרײז דערגרייכט ,אונטער
זיין ליטעראַרישער לייטונג ,אַ הױכע מדרגה אין דער קליין-
קנסט .דײר צפור שרייכט אױך לידער פאַר זיינע שולן אַר-
טיקלען פּאַרן ואָכנבלאַט ידי יידישע פועסעי .װאָס דערשיינט
אין אַנטווערפן-בריסל אנטער דער רעדאַקציע פון ה .צוויר
(יאַקובאָוויטש); איז מיט-רעזאַקטאָר פון חודש זשורנאַל ידי
בעלגישע בלעטעויי ,און גרייט צו צוֹם דרוק אַ ריי ווערק ,וועל-
כע וועלו ,צום גרויסן באַרױער ,קיינמאָל נישט זוכה זיין צו דער-
זען די ליכטיקע שיין ,וייל סיאיז נישטאָ װער סיזאָל דערפאַר
זאָרגן.
אין מאַנוסקריפט געפינען זיך אויך אַזעלכע ווערק ,װאָס ער
האָט מיטגעבראַכט פון פױלן ,װי דער ראָמאַן ידער זיווגי (אַ
פּסיכאַאַנאַליטישע שטודיע) ,ידער פוקטי ,אַ דראַמע פון יידיען
עמיגראַנטן-לעבן אין פּאַריז; ינייע דורותי ,אַ דראַמע ,געבויט
אױף דעם קאַנפליקט צווישן עלטערן און יינגערן דור; אַ בוך
קריטישע אַרטיקלען איט ייונגע יידישע דיכטערס אין ליכט
פון דער פּאַזיטיווער וויסנשאַפּטי ,איבערזעצונגען פון דער וועלט-
ליטעראַטור אאַזײןו.
אין די לעצטע זרייסיקער יאָרן האָט ער פאַרטיק געמאַכט
אַ גרעסערע פיעסע איט ידױיטשלאַנד איבער אַלעסי ,וואו ער
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האָט אַרױסגעבראַכט די טראַגישע עפּיזאָדן פון די היטלער-
רדיפות .ער האָט די פיעסע שין געהאַט איבערגעזעצט אין
פראַנצויזיש און אָפּגעשיקט קיין פּאַריז ,וואו זי האָט געזאָלט
ווערן איפגעפירט ,אָבער מיטן אױסבראָך פון דער מלחמה
זיינען אַלע פּלענער צעשטערט געװאָרן.
דײר י .ב .צפור איז געווען אַ פּאָעט דראַמאַטורג ,װאָס האָט
זיך נישט אָפּגעשלאָסן אין עלפנביינענעם טורעמל פון דער יריי-
נערי קונסט .שוטייענדיק בראשו ורובו אין מיטן פון געזעל-
שאַפטלעכן לעבן ,האָט ער געהאַט אויף זיין אַקטײן אַ שלל
אַרבעטן פון פאַרטיפטער פּובליציסטיק און עסיייסטיק ,און וױיל
ער איז געקומען פון צויי באַזונדערע ועלטן די פראַנצויזישע
קולטור וװועלט און יידיע-לאַנד ,איזן ער געווען דורכגעדרונגען
פון ביידע קולטורן און ,װי סידריקט זיך אויס וװעגן אים ה.
צוויך ,דער געוועזענער רעדאַקטאָר פון ידי יידיעע פרעסעי,
איז צפורס סטיל געווען אַ סינטעזע פון יידישע פאָלקסטימ-
לעכקייט און פראַנצויזישער עלעגאַנץ".
ה .פריינד שילדערט אַזױ ד"ר צ'.ס לעבן אין בעלגיע:
 .. ,דײר צפור האָט זיינע לעצטע צענדליק יאָרן געלעבט
און געשאַפן אין בעלגיע .געלעבט און געשאַפן אין גײיסטיקן
זין פון װאָרט ,וייל מאַטעריעל קאָן מען דאָס נישט אָנרופן
געלעבט .זיין חיונה-קוואַל איז באַשטאַנען פון שרייבן קריטיק
אין די בעלגיש-יידישע זשורנאַלן און צייטונגען ,און פון צייט
צו צייט אויך אין אױסלאַנד ,און פון דער טאַנטיעמע (האָנאָראַר)
פון זיינס אַ דראַמע ,װאָס איז אַמאָל אויפגעפירט געװאָרן פון
אַ גוט ײדיש טעאַטער .װי אַזױ אַ יידישער שרײיבער האָט
געקאָנט לעבן פון דעם אין בעלגיע ,דאָס קאָן מען פאַרשטיי.
ער איז געװען אַפילו אַ צייט אַ יידישער לערער אין דער
יידישער צוגאָב-שול ,װאָס ער אַליין האָט געהאָלפן שאַפ ,אָבער
װען עס איז געקומען צו באַצאָלן דעם לערער ,האָט עוטענדיק
געפעלט .נישט געקוקט אָבער אױיף דעם ,האָט מען קיינמאָל
ביי דײר צפור נישט באַמערקט ,אַז עפעס פעלט אים.

פון דער נאַטור זייער אַ זויבערער ,האָט דער ווייסער קאָלנער,
קראַואַט ,אָנצוג ,שטענדיק געבלענדט פון ריינקייט .ער איז
געווען אַ פריינד פון דער פּראָגרעסיווער יידישער קולטור-באַ-
וועגונג און איז געווען טעטיק אין די פאַרשיידענע קולטור-
אינסטיטוציעם .ער איז געווען אַרומגערינגלט פון פריינד א
פאַרערער ,און אַ דאַנק זיין אױיטאָריטעט ,האָט ער בײגעטראָגן
צו יידישע קולטור-אינסטיטוציעס ,װוי עס איז געוושן דער
ייידישער פּאַלקס-טעאַטערי ,פּאַטראָניזירט פון אַלע פּאַרטייען.
ער האָט פאַרמאָגט קלוגע .בלויע אויגן ,איידעלע געזיכטס-צוגן.
זיין גאַסט-פריינטלעכקייט און פּשוטקייט און דערהויפט זיין אַלַ-
זייטיק װיסן האָט אַרױסגערופן רעספּעקט צו אים אַפילו פון
זיינע קעגנער".
און וועגן זיינע לעצטע יאָרן און טראַגישן סוף גיט איבער ה.
פריינד:
;איינמאָל אין חודש מײי  ,0491ווען די היטלעריסטישע בעס"
טיעס האָבן פאַרכאַפּט בעלגיע ,ביי די ברעגעס פון נאָרדיים אין
טאָל צווישן בעלגישן לאַפאַן און פראַנצויזישן דאָנקױרק ,אָדער,
װי מיהאָט עס דעמאָלט גערופן ,דער בלוטיקער טאָל ,פון אין
זט  --זי זייטשן מיט זיערע פּאַנצער-דיוויזיעס און לופט-
פלאָט ,װאָס האָט געזייט פייער און טױט ,און פון דער צורייטער
זיט  --די ענגלענדער מיט זייער וואַסער-פלאָט.
מיר ,הון-
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דערטער טויטער ציוילע פאַמיליעס ,ווילנדיק זיך ראַטעװוען
פון דער דייטשער בעסטיע ,זיינען געבליבן אומבאַשיצט אויפן
פרייען פעלד צווישן ביידע פייערן ... .דאָ האָב איך געטראָפן
דיר צפור ,וי ער איז געזעסן אױף אַ בערגל און געהאַלטן צו"
געדריקט צום האַרצן אַ װואַליזקעלע ,וואו עס זיינען געלעגן זיינע
מאַנוסקריפטן .איין באַשוכטער פוס ,דער צווייטער באָרוועס ,דאָס
אָנטועכץ צעריסן פון דער באָמבאַרדירונג .דאָס פנים  ---שוואַרץ
באַוואַקסן ,נאָר די אױגן האָבן נאָך אַלץ געלויכטן ווי שטענדיק.
ער מאַכט אויף דאָס װאַליזקעלע .עס ליגן דאָרט צווישן אַ פּאַק
מאַנוסקריפטן זיין נאָר וװואָס פאַרענדיקטע דראַמע ,געשריבן אין
פּראַנצויזיש און איבערזעצט פון איס אַלין אויף יידיש :ידייטש-
לאַנד איבער

אַלעסי,

יאַ חלום אין אַ וינטער

נאַכטי

אָדער

יבייטאָג אויפן נייעם מאַרקי ,אַ דראַמאַטישע פּאָעמע .פון דער
ווייטנס האָט זיך געהערט דאָס טרויעריק-באַרימטע יהאָרסט וועסל
לידי פון די מאַרשירנדיקע נאַצישע באַנדעס .אַ שטאַרקער

פייער פון מאַשינעך-ביקסן ,אַ געלױף פון מאַסן ,געשרייען און
װידער  --בלוט .אין אָט דער ויסטער בהלה האָבן מיר זיך
פּאַרלאָרן .דאָס לעצטע מאָל האָב איך אים געזען מיט צוױי יאָר
שפּעטער ,אין זומער . .. ,2491איין מאָל דערהער איך אַ קלונג
אין טיר ,און עס קומט אַריין דיר צפורס זון ,וועלכער איז
דערנאָך אומגעקומען דורך די היטלער-מערדער .ער איז געווען
זייער געראָטן אין פּאָטער .ביי עטלעכע און צװאַנציק יאָר האָט
ער שוין געהאַט געענדיקט דעם פאַקולטעט פון פילאָלאָגיע ,געווען
אַ לערער פון העברעיש און פון יידישער געשיכטע ביי דער
האַלענדישער געמיינדע אין בריס?ל ... .דער יינגער צפור גיט
מיר איבער ,אַז דער פאַטער בעט מיך צו זיך .ער ול מיט מיך
ריידן .איך לאָז איבער מיין פּאַמיליע און לאָז מיך גיין מיטן יונגן
צפור צו דײר צפור ,װאָס האָט געוװוינט אין האַרץ פון יידיען
בריס? ,אוונעי קלעמאנשא  95בריל מידי .עס רעדט זיך אַזױי
יגייןי .מיר האָבן געדאַרפט ישוואַרצןף די גאַס ,ווייל די היט-
לעריסטן האָבן ווילד געבושעוועט און עס איז געווען אוממעג-
לעך פּאַר אַ יידן זיך צו ויזן אין גאַס .אויסמיידנדיק הונדער-
טער געפאַרן ,זיינען מיר אָנגעקומען אין דער וווינונג פון ד"ר
צפּור .איך האָב אים געטראָפן זיצן ביים שרייב-טיש איבער
שרייב-פּאַפּיר און ביכער .ער איז געווען שטאַרק אָפּגעמאַטערט.
ער האָט אויף מיר געקוקט מיט זיינע קלוגע אױגן און זיך אַנט-
שולדיקט פאַר דער געפאַר ,װאָס ער האָט מיר פאַרשאַפט .פּאַר-
טל  --זאָגט ער  --פאַראַן זאַכן ,װאָס זיינען שטאַרקער וי
דער מענטש מיט זיין לאָגיק .איך האָב דיך געשיקט רופן- -
האָט ער מיר געזאָגט  --פאַר אַן עצה וועגן צויי זאַכן ,װאָס
האָבן אַ שייכות צו מיין לעבן און מער נאָך וי מיין לעבן..
 -אָבער ,פּאַפִּי  --פאַלט איס דער זון אַרין אין די רייד --װאָס אָנבאַלאַנגט מיין פּערזאָן ,האָב איך זיך דעצידירט! אָט
האָסטו אַ מענטש ,װאָס דו האָסט צו אים צוטרױ .ער וועט מיך
שטעלן אין קאָנטאַקט מיט די פאַרטיזאַנער .איך קאָן מער ניעוט
לעבן אין דער פּאַרשאָלטענער אַטמאָספערע פון די יודנראַטלער,
|
איך וויל גיין צו די פּאַרטיזאַנער !
דײר צפור האָט אים געוויזן מיט דער האַנט ,און אָן אַ װאָרט
האָט דער זון פאַרלאָזט דעס צימער .נאָך אַ פיינלעכן שוויגן,
פרעג איך דײר צפור פאַרװואָס ער איז נאָך אין הױז ,װאָס איז
|
לעבנסגעפערלעך פאַר ביידן.
 -אָט דעופאַר טאַקע האָב איך דיך געשיקט רופן איךוויל זאָלסט מיטנעמען מיט זיך מיינע מאַנוסקריפּטן און זיי אויס-
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באַהאַלטן ביי דיינע חברים ,די נישט-יירן ,און מיר זאָגן װאָס
מען טוט מיט מיין זון .ער איז געשיצט דורכן ייודן ראַפי
מיט דער אונטערשריפט פון ראַבינער אולמאַן (הויפּט-ראַבינער
פון בעלגיע און באַשטימטער דורך די דייטשן אַלס פירער פון
ייודן-ראַטי) ,אָבער דו הערסט דאָך ,װאָס ער זאָגט .ער ויל צו
די פּאַרטיזאַנער.
 -װאָס שייך די מאַנוסקריפּטן  --האָב איך אים געענטפערט -האַלט איך ניעט פאַר זיכער צו נעמען זײי ,ווייל אַלס װידער-שטענדלער בין איך מער אויסגעשטעלט אױף אַ געפאַר .אויך
מיינע חבריט ,די נישטיייז ,ױינען נישט זיכער .איך וױיס
דאָך נישט װאָס סיקאָן מיט מיר פּאַסירן ווען כיוועל אַרױס פון
דאַנען .דעריבער איז מיי! מיינונג עס צו באַגראָבן אין אַ בלע-
כענעם שאַכטל ,און װעגן דעס זו ,האַלט איך ,אַז ער איז
גערעכט ,ווייל די אונטערשריפט פון ראַבינער אולמאַן האָט קיין
שום ווערט נישט .איך וייס אָבער ,אַז דער זון איז אַ קראַנקער,
און דאָס לעבן פון אַ פֿאַרטיזאַן איז זייער עװוער .דעריבער
דאַרפט איר אַליין באַשלאָסן.

דיר י .ב .צפור האָט מיט טיפ!ן טרױער מיך געהערט.
מיר האָבן זיך געזעגנט ,און ,ליידער ,שוין אויף שטענדיק .איך
װעל דעם מאָמענט קיינמאָל נישט פאַרגעסן איך זע נאָך איצט
װי ער שטייט אין מיטן שטוב ,אַרומגענומען פון אַ װאָלקן צי-
גאַרעטן-רױך ,װאָס איז געווען נאָך געדיכטער צוליב די זונען-
שטראַלן ,װאָס זיינען געקומען פון פענצטער ,און זיך אָפּגעשפּילט
אין זיינע גוטע אויגן ,אין זיין בלאַסן פנים .ער האָט אויסגעזען
וי אַ הייליקער .איך בין געווען צוגעשמידט און זיך ניט געקאַנט
רירן פון אָרט .ער האָט מיך פּאָטערלעך אַרומגענומען זיך אָפּגע-
ווישט אַ טרער פון אױג און געזאָגט:
--

איך בין דיך מקנא.

זײ מוטיק!
אונדז

מיט

די גרויסע

צווישן

איז דער
ששעה

נישט

אױך

געזען.

געוען

אמת.

פיל האָבן נישט
צפור

דײר

עטלעכע

ערגעץ.

אָבער

עס
לױט

מיט

ביבליאָטעק
דע
סיער

פון

נשומה)

פון אונדז

טעג
הערט
װי

דער
ער

פון דער

דערלעבט

די גרויסע

עועח .און

זייץן זון.

האָב

איך

אים

ווען

איך

בין

בי

אים

ער

שוין

געווען

שפּעטער,
איך

באַפרייונג ,זאָלן זיך דײר צפורס
לארעזעזאנס"ײ.

ווער

וועט

דערלעבן

פון זיג ?

צו זען װאָס

באַהאַלטן

גײ צוריק

הײיליקער

און וויסן זאָלסטו ,אַז מיר וועלן זיין די זיגער,

זייער ,זײער
זײ

צו דער

אַרבעמ.
וױיל

זיך,

איז

האָב זיך

דערוואוסט

מאַנוסקריפּטן

האָלענדישער
זאָל עס

מער

האָבן

געמיינדע

נאָך דער

געפינען
אין

איבערגעגעבן

אויס-

אין דער

בריסל
דעם

ארי
קאָנ-

עוול -געביידע".

וועגן זיין טראַגישן סוף שרייבט

מ .י .נירענבערג:

,ביזן לעצטן מאָמענט ,אונטער דער דייטשער אָקופּאַציע ,ביז
מען האָט אים פון דעם בעלגיען לאַגער ברענדאַנק ,פאַרשיקט
נאָך פּוילן ,האָט ער אויפגעהאַלטן אין זיך דעם ענטזיאַזם פאַר
דער יידישער ליטעראַטור ,פאַרן יידישן װאָרט .אין ברענדאַק,
אין לאַגער ,האָט ער געשריבן לידער ,ניט מער יענע מיסטיעטזע
לידער ,ניט מער יענע מיסטישע ווערק ,וי זיין יאין בבלי ,נאָר
קלמף און טױייסט-לידער ,און די אמונה אינם זיג האָט ער
יינמאָל ניט פאַרלאָר .אין לאַגער האָט ער נאָך געשליפן ווער-
טער ,און די װערטער זיינע  --די מאַנוסקריפּטן  --זיינען
געבליבן",

16

לעססיטאָן
וועגן זיין לעצטן

גסיליגט
נעמונג,

עטאַפּ

שרייבט

פאַר אונדז
איז

װאָס

ישעיה

פון

זאַנדבערג:

אַן איינטריטט-קאַרט

אויף אַן אונטער"

פון

געזעלשאַפט

איינגעאָרדנט

געווען

דער

יפריינד פון יידישער ליטעראַטור אין קונסט' אױיף זונטיק דעם
צוועלפטן מיי ניינצן פערציק אין בריסל( .צ .האָט אין  6391זיך
אין בריס?)

באַועצט

זין

געזאָלט

דאָס האָט,

'אַ רייכער

טעקסט

לויטט

זער

פין

טעאַטראַליש-מװזיקאַלישער

קאַרט,
גע-

אָונט

װידמעט דויוערק פו באַקאַנטן דיכטער-דראַמאַטורג דײר י .ב.
יעס באַטײליקן זיך  --װערט וױיטער געזאָגט אינס
צפורי.
טעקסט  --ידי קאַפּעליעי (פאַרייניקטע יידישע דראַמקריזן,
ַנט,
ק.אוי
ַער
אטל
בנס
בריס? ,און אגַרופע באַרימטע יידישע קי
זינען אין דער נאַכט פון צענטן מיי ניינצן פערציק ,דיה צורי
טעג

צוגעגרייטן

פאַרן

די

אָװונט.,

אַריינגעדרונגען

דייטשן

בעלגיע ,און דער אָוונט אויף וועלכן ס'יהאָט געדאַרפט
דאָס לאַנג-יאָריקע

וװערן

דער

געקומען.

פון דײר

שאַפן

אַזױ-פאַרדינטער

אַָפּגעגעבן ,און ער האָט מער

כבור

קײנטאַל

צפור,

איז
נישט

אין

אים

אין

געפייערט
נישט

נישט

פאַר-

געװאָרן

זוכה געווען איבער-

לטירנדיקע מינוטן ,וועלכע װאָלטן פאַר אים גע-
אַדי
קעזבן
צעול
קאָנט זיין א טיילווייזע טרייסט -באַלױינונג פאַר דער עױוערער מי
פון זיין לעבן
אזיאןַמלילאַגער
אַנדערע

א גרופע

אױישויץ,

מאַלץ ,וואו ער אגיעזבראַכט
יידן כדי

האָט ער

פון דאָרט

געמוטיקט דאיַנדערע

װאָרט ,און דאָס דאָזיקע בטחתזיקע
געוען
האָט

אַרינגעהאַמערט
אָנגעשריבן

ווירקונג

צן װערן

אין

פון גזרת

אין זיין
און

ניין

זבאָנשץן,

אין שוין מיט
קאַפּעליעי,

יזי

דרייסיקסטן

דאָס

אָפּגעשיקט

מיט זיין בטחתנדיק

װאָרט
ליוֹ

געװאָרן מיט
קין

קראַפט
װואָס

ער

יאָר

אונטער

דער

גרענעץ-שטעטל

צוישן

פילן

און דייטשלאַנד ,וואוהין סיזיינען פּאַרטריבן געוואָרן פון דייטש-
לאַנד די פּוילישע ייזן ,װאָס האָבן דאָרט געוווינט און פון וואַנען
די פויליעזע
לאַנד.

מאַכט האָט די אומגליקלעכע

דאָס דאָזיקע

און איז פאַר דיייזן,
דאָס ,וואָס

געואָרן

געטאַ געבירטיגס

ליד

האָט

ערשט

זיין תיקון

באַקומען

וואָס זיינען גשוען פאַרהאַלטן

אין מאַלין,

פון

קראָקעווער

ס'איז

פאַר

געווען

די

יידן

יסיברענטי.

קןאַפּעליעי
דיר צפּור האָט זייי
לאַגער-יידן

נישט

איצט

אַריײנגעלאָזט

אין

און זיי אַריינגעגעבן

איינגעזונגען
זיין אייגענע

מיט די אַנדערע
עקשנות

שטאָלצע

שטעלן
ער,
טנט
נעקע
ע ג
נורן
אבואןַגייסטערונג .די ,װואָס האָבן צפ
זיך באשיימפערלעך פאָר דאָס בילד :אין אַ לאַנגן באַראַק פון

דער דאָסענער קאַזאַרמע ,צווישן די גאָרנדיקע רייען ,וואו סיזיינען
אויסגעלייגט
שטיש

די

יד

דיריגירט,
אַלע זינגטן

שטרויזעק

פרויען

מיט מענער,

ואַרפנדיק

ענערגיש

אים

צוזאַמען,

מיט

אַרומגעשלאָגענע
אין דײר
מיט

די

און באַלד

צפור

הענט

מיט

אין מיטן
אין

דער

לופטן

טראָגט זיך איבער

עטרמענטשלעכע
במע
אייכ
איין באַראַק אין אַנִדערן ד
טערונג פונם רעפריי:
,יי,,
ה

ברעטער,
ראָך
פון

אויפמונ-

היי!

פריילעך ,פריילעך שפּילט ,רב עליע,
פריילעך שפּילט מיט דער קאַפּעליע!
די טרער אין אויג פאַרגעסט!
אַ מכה זאָל דער שונא ויסן,
אַז אין האַרץ אונדז פּרעסט!....
די יקאַפּעליעי איז אויך געזונגען געואָרן ביחידות פון יידן
אין די באַהעלטניען ,און אומעטום האָט דאָס ליד צוגעגעבן מוט
אין יענע טעג האָבן זיך ערשט יידן אָפּגעגעבן
אשוטןארקונג.

יידרישסן

ר
עַ ט
ט עא

אַ חשבון װאָס צפור איז פאַר די געווען ,און סיהאָט גענומעץ
אויפגיין בי יעדן אַ מאָנונג :פאַרװואָס? פאַרװאָס האָט מען זיך
אַזוי ויניק אומגעקוקט אויפן דאָזיקן מענטש בשעת מען האָט
נאָך געקאָנט עפּעס פאַר אים טאָן? פאַרװאָס האָט מען נישט געזען,
אַז זיינע ביכער זאָלן קאָנען דערשיינען בשעת סיאיז נאָך געווען
צייט? פּאַרװאָס האָט מען דערלאָזט ,אַז דער מענטש זֹאֵל זיך מאַ-
טערן אין אַ ביטערער ניט ווען מען איז נאָך געווען ביכולת אים
צו פאַרגרינגערן זיין עלנט לעבן? פאַרװואָס ?ײ.
זאַנדבערג דרוקט אויך איבער אין זיין ביך ,פונקן פון דער
נאַכט" אייניקע פערזן פון צ',ס
,ול-הימן".
,יגיינעריש" און אַ ש
צ

לידער 

קאַפּעליע ,,

אַ מאַרש",

,יין לעקסיקאָן":
מלך ראַװיטש כאַראַקטעריזירט אים אַיִוי אין מ
;אַ פאַרבלאַנדזשעטער ,אַן אייביק פאַרבלאַנדזשעטער אין
דער יידישער ליטעראַטור איז ער געוועזן ,יצחק שטערקמאַן ,וואַס
האָט זיך געגעבן אַ פּסעוודאָנים י .ב .צפּור .וי איינער װאָס איז
אַן אַריסטאַקראַט און ואָס פאַרבלאַנדזשעט אױף איבערנאַכט
אין אַ פּויערישער קרעטשמע און װאָס מען קאָן אים מיט גאָר-
ניט צופרידנשטעלן ,נישט מיטן שענסטן און בעסטן אַפילן ,װאָס
מיפאַרמאָגט ,און רק ער בייזערט זיך און בייזערט ,אַזױ איז
געוועזן לאַנגע צייטן די באַציונג דײר צפורס צו דער יידישער
ליטעראַטור .און ער איז געווען אַ דאָקטער .ער איז דורך
און דורך געוועזן אַ דאָקטער .אין פראַנקרייך האָט ער דעם טיטל
באַקומען .ער איז געװעזץ אַ דאָקטער פון דער פילאָזאָפישער
פאקולטעט .פון די שפּיץ פינגער בין צו די פיס ,ביז צו דער
שיינער ,מיט זיבן לאַנגע האָר פאַרקעמטער ליסינע פון זיין
מיט װיסן אָנגעשטאָפּטן קאָף ,איז ער געוועזן אַ דאַקטער .ער
מלעגט אַפילו זיינע בעלעטריסטישע זאַכן אויך אונטערשרייבן מיט
דעם טיטל .ער האָט נאַטירלען געוואוסט ,אַז מען טוט עס ניששט.
װאָרעם אב מען װאָלט עס געמעגט טאָ ,װאָלט דאָך היינריך
היינע זיך אויך אונטערגעשריבן מיט דעס טיטל דאַקטאָר .ער
האָט עס אָבער פאָרט געטאָ ,ווייל ער איז אין כעס געוועזן אויף
דער יידישער ליטעראַטור און עס האָט פון יעדן וואָרט זיינעם
אַרוֹיסגעשריען צו זי ג;ראָבע יונגען פון װואַרשע דרך-ארץ פאַר
מיר אוֹן פאָר מיין װויסן .אט אױף צו להכעיס זיך אַלין ,האָט
ער זיך סקאָמפּאַנעיעט זוקא מיט דעם סאַמע נישט דאָקטעריש-
סטן פון די ײידישע שריינער  ...מיט איטשע מאיר וייסענבערג.
ביידע האָבן זיי געהאַט אַ ביטער-בייז האַרץ אױף דער יידישער
ליטעראַטור און אויף דער גאַנצער איבעריקער וועלט .פּאַרװואָט
זי האָבן געהאַט אַ ביטער האַרץ אויף דער איבעריקער וועלט,
וייס איך נישט גענוי .מסתמא דערפאַר ,וױייל זי האָט זיי ביידן
נישט צוגעטראָגן קיין ווילעס און לעבנט לענגלעכע פענסיעס.
נאָר אויף זער יידישע" ליטעראַטור זיינען זיי בייז געוועזן צוליב
עקסטרעס-פאַרשיידענע טעמים .צפּור איזן ביין געוועזן פאַר-
װאָס די יידישע שרייבער זיינען אַזעלנע גראָבע יונגען אין
ווייסענבערג איז בייז געוועזן פּתנקט פאַרקערט ,האַרוֹואָס די
זיינען אַזעלכע אויסגעווייקטע אינטעליגענטן ...זיינען זיי ביידע,
דײר צפור און איטשע מאיר וױיסענבערג געגאַנגען יא שטיקל
זאָס ישטיקל וועג צװאַמשי איז באַשטאַנען
וועג צזאַמען,
אין געמיינשאַפּטלעך רעדאַגירן די ייידישע זאַמלביכער' און
אַ סך אַנדערע אַזעלכע ענלעכע אַרבעמן
ווען צפּור װאָלט געהאַט האָר אױפן קאָפּ ,װאָלטן זיי געוועזן
קופּער-ברוינלעך .נישט קיין צו הויכער איז ער געוועץ ,אַ מילד
געשניצט ,כאַטש איטדריקלען פנים ,און ער איז אַלעמאָל גע-
יט
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צדושים
וועזן זייער קאָרעקט ,פלעגט יענעם אָפּגעבן דעם גאַנצן כבוד ,װאָס
יענעם האָט געהערט  ..װײל צפור איז געוועזן אַן אײיראָפּעער.
מיסטעריעס פלעגט ער שרייבן  --צפּור  --מיסטעריעס ,וואָס
עס איז עווער געוועץ צו פאַרעטיין ,און אוב מען האָט אַמאָל
צפּורן אַליין געבעטןן ,אַז ער זאָל אַזאַ מין מיסטעריע אויפקלערן,
האָט ער עס געטאָן מיט אַזויפיל לאָגיק און געדולדיקייט און צי-
טאָטן ,אַז דאָס אויסטייטשן אַלין איז מיטן גאַנג פון די ששעהן
געװאָרן אַזאַ מין מיסטעריע ,ואָס איז נאָך שווערער געוועזן צו
פֿאַרשטיין וי די מיסטעריע אַלין .אָבער ,אַז ער האָט געװואָלט,
האָט ער געקענט שרייבן גאַנץ פשוט אױך ,אַפּילו ברוטאַל נאַד
טוראַליסטיש ,וי עס איז געשריבן זיין גאַנץ דערפאָלגרייכע
דראַמע פון שפּעטן מיטן-עלטער וועגן דעם ייוס פרימע נאַקטיס',
דאָס רעכט פון דער ערשטער נאַכט פון די פעאָדאַלע פּריצים
איבער יונג-פאַרהייראַטע פויערן מיידלעך פון זייערע דערפער.
 . .צו דער ואַרשעווער ליטעראַרישער כאַלאַסטריע גרופּע
האָט צפור נישט באַלאַנגט .פאַרוואָס? עפעס נישט .צופיל
שריפטשטעלער  --צו וױיניק דיכטער .חוץ דעס איז ער צופיל
פּאַרפּלאַנטערט געוועזן מיט ווייסענבערגן און דער איז אַרױסגע-
טראָטן קעגן דער כאַלאַסטריע .מיד און פאַרביטערט מיט אִפּי
געבראָכענע אַמביציע-עזפּיצן פלעגט צפור שוין אַ צענדליק יאָר
פאַר דער צווייטער מלחמה סירוב שרייבן בלויז פאַר זיין טיש-
קעסטל .אָט אַזױי װי אַ טייך ,װאָס פאַרלירט זיך אַמאָל אין
זאַמדײ. .
צ'.ס געדרוקטע פּיעסן אין יידיש:
{{ן י ב .צפּור
די שכינה אין גלות
אַ מיסטעריע אין פינף טיילען
װואַרשא ,תרע'ד | 261זז.ן.
{און י ב .צפּור
ביי די טויערן
דראַמאַטישע לעגענדע אין פיר טיילן מיט אַ פּראָלאָג

פאַרלאַג ,אַלט-יונג" ,װאַרשע 1521 2291 ,זזין,

}1

{}1

{(|4

אין
וון

{}2

י ב .צפור
אין בבל
דראַמאַטישע פּאָעמע אין פערזען
אין  5טיילען און  5בילדער
פאַרלאָג ,די צייט",
װאַרשע 1981 1291 ,זז.ן.
י ב .צפּור
דער ליגנער
קינדער-שפּיל אין צוויי בילדער
פאַרלאַג ,אַלט-יונג",װאַרשע 15| 2291 .זז|.
י ב .צפּור
נחת פון קינדער
קינדער-שפּיל אין צוויי בילדער
ַ,לט-יונג" ,װאַרשע 115 2291 ,זזין.
פאַרלאַג א
העברעיש:
י ב .צפּור
צער גדול בנים
,תיאטרון לבני הנעורים"
י ב .צפּור
השקרן
,תיאטרון לבני הנעורים"

29

בא

נד

,עקסיקאַן פון יידישע ליטעראַטור".
ז .רייזען  --ל
בעל-מחשבות

 --ליטעראַרישע

 1מאַי

געשפּרעכען, ,דאָס לעבען ,/װאַרשע,

,4
ח .ש .קאַזשואַן  --קינדער-ליטעראַטור, ,ביכער-װעלט',
,3
,יטבל'ט",
נחמן מייזיל  ---פּרעמיערע אינם װאַרשעװער נייעם יידישן טעאַטער ,ל
װאַרשע נ' .9291 ,25
י .מ .ניימאַן  --אויפשטאַנד ,דראַמאַטישע פּאָעמע אין  4אַקטען פון דר.
י .ב .צפּור ,רצזשי דוד הערמאן, ,היינט' ,װאַרשע 32 ,דעצ,9291 .
ב .שעפנער  --פּויערן אויפשטאַנד אויף דער יידישער בינע (ד,ער צפּור-אויפ-
,ייע פאָלקסצייטונג",
שטאַנד" אין װאַרשעװער נייעם יידישן טעאַטער) ,ג
װאַרשע 52 ,דעצ.9291 .
,ויפשטאנד' אין װאַרשעװער נייעם יידישן טעאַי
ג .ראָטנער  ---י .ב .צפּורס א
ַ,רבעטער-צייטונג ,/װאַרשע ,ג' ,03291 ,1
טער ,א
דר .י .ב .צפור  ---אויך װעגן מײן ,אױפשטאַנד", ,ליטבל'ט' ,װאַרשע,
נ' ,3,0391
ב .קארליניוס  --קריטיק אויף קריטיק ,אנ'ענטפער אויף דעם ,ענטפער" פון
דר .י .ב .צפּור, ,מאָמענט  ,װאַרשע 13 ,יאַנ,0391 .
י ,ניסענבוים  --א,ויפשטאַנד /פון דר .י .ב .צפּור ,אינסצעניזאַציע און רצי
זשי פון דוד הערמאַן ,אויפגעפירט דורך דער טרופּע פון יאָנאַס טורקאָװ,
ל,ובלינער טאָגבלאַט ,/לובלין 01 ,אָקט,0391 .
,ויפשטאַנד' פון דר .צפּור ,אויפגעפירט דורך דער טרופע פון
ב .ש -- .א
װאַרשע ,נ' ,43

|

יאָנאַס טורקאָװ, ,לובלינער שטימע ,/לובלין ,ג' ,0391 ,14

,ויפשטאַנד?" אין קונסט טעאַטער, ,טאָג  ,נ .י 02 .יאַנ-
װיליאַםס עדלין  --א
ואַר ,3391
,אז'ש ,,ג .י 02 .יאַנואַר .3391
דר .א .מוקדוני  ---רעװאַלוציע און טעאַטער ,מ
ל .פאגעלמאַן ,, --אויפשטאנד  /פון י .ב .צפור אין אידישען קונסט טעאַטער,
|
פ,ארוו ,/נ .י 02 .יאַנ,33291 .
ב .קארליניוס  ---דר .י .ב .צפּור ,אויפשטאַנד ,אויפגעפירט אין ,נייעם יידישן
,ער מאָמענט" ,װאַרשע 52 ,דעצ,9291 .
טעאַטער" ,ד
ב .י .גאָלדשטײן  ---צװײי נייע סוקסעסן , ,פא 'ש" ,נ .י 72 ,.יאַנואַר ,3391
,י פּרעסע" ,ב'א 6 ,אַפּריל .6291
,ערוואכונג ,/ד
דר .ל .זשיטניצקי  --ד

גינא מעדעם  --אונדזער טעאַטער, ,די פּרעסע ,ב'א 11 .אַפּריל ,6391
שמואל ראזשאנסקי  --טעאַטער-רעצענויעס,, ,דא'צ" ,ב א 01 ,אפּריל ,6391
,יין לעקסיקאָן ' ,מאָנטרעאַל ,5491 ,זו,112-902 .
מלך ראַװיטש  --מ
מ .י .נירענבערגער  --דריי אידישע שרייבער װעמען נאַציס האָבען דער
מאָרדעט, ,מאז'ש ,נ .י 32 .יוני ,6491
ה .פריינד  ---צום אָנדענק כּון דר .י .ב .צפור, ,יידישע קולטור ,,ג .י'{ .
,1591 1
ישעיה זאַנדבערג , --פונקען אין דער נאַכט ,,תל אביב ,5691 ,וז ,6279

ראָזענבערנג .אברהם
{געב .בערך  -- 4191קרבן פון די נאַציס}

געבוירן בערך  4191אין רומעניע .אין  0491געענדיקט די מאָסק-
ווער יידישע טעאַטראַלע שול און געשפּילט דערנאָך אין מאָסקװער

יידישן מלוכה-טעאַטער .אומגעקומען אויפן פראָנט קעגן די נאַציס
אין ,2491
ש .ע .פון יונה

ראַדינאָװ.

ראַטנער ,מאַניע
{געב .בערך  -- 1291אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן בערך  1291אין אָדעס ,אוקראַינע .אין  1491פאַרענדיקט
די מאָסקװער יידישע טעאַטראַלע שול און אַריינגענומען געװאָרן
אַלס שוישפּילערין אין מאָסקװער יידישן מלוכה-טעאַטער .זומער
האָט זי פאַרבראַכט צוגאַסט ביי אירע עלטערן אין אָדעס ,און
1
איז צואַמען מיט זיי ,משפּחה און צענדליקער טויזנטער אָדעסער
יידן גרויזאַם פאַרטיליקט געװאָרן פון די נאַציס אין די אָדעסער
קאַטאַקאָמבעס.
ש.

 .7פון יונה

ראַדינאָן.
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ט עאַָ טס ער

ישן

הוונ

שעכטמאַן ,מאַנועל

דער מוזיקער יאַנקל הערמאַן ,וועלכער האָט מיט אים געשפּילט
גיט איבער:
יע
נין.
ע א
מַטער
וטעא
רוכה-
אין יידישן מל

(געב --- 0091 .קרבן פון די נאַציסן

,ק .האָט געעפילט אין דאָריא ניקאָדעמיס {סקאַמפּאָלאַײ,
די ראָל פון פּראָפּעסאָר ,און געהאַט אַ דועט (מזיק פו זאָן-

געבוירן אין  0091אין דאָרף ליפּניקי,
|
אוקראַינע.
אין  0791פאַרענדיקט דעם קיעווער
קינסטלערישן אינסטיטוט .געשאַפן פאַרי
שיידענע ווערטפולע קונסטווערק אויף
פאַרשיידענע טעמעס ,וועלכע געפינען זיך
אין די מוזייען פון ראַטנפאַרבאַנד,
ש .האָט אין מאָסקװער יידישן מלוכה-
טעאַטער געשאַפן די בילדער פאַר משה
גערשענזאָנס פּיעסע ,הערשעלע אָסטראָ-
פּאָלער" ,װאָס איז דורך בנימין זוסקין אויפגעפירט געװאָרן אין
קיעוו .אין טעאַטער פאַר דער אַרבעטער-יוגנט האָט ער געשאַפן
אייניקע אויפפירונגען .,װאָס זיינען אָנגעפירט געװאָרן פון קינסט-
לערישן אָנפירער ס .ג .נאָוואַק.
סוף אויגוסט  1491איז ש .פרייוויליך אַװעק אויפן פראָנט באַ-
שיצן זיין היימלאַנד ,און איז אין נאָוועמבער  1491געפאַלן אין
שלאַכט קעגן די נאַציס.
זיין ברודער יאַקאָוו .,איז אויך געווען אַ מאָלער ,און די שוועס-
טער  --אַ שוישפּילערין.
ש .ע .פון יונה

פּאָליאקאָוו) מיט סידי טאַהל .ער האָט שיין ,ליריש געשפּילט
עלטערע

מענער ,באַזונדערס זיידעס.

אױף די פרימאָרגנס ,וועלכע דער דיכטער און רעזשיסער
יעקב שטערנבערג האָט איינגעאָרדנט ,מיט דער סידי טהאַל-
טרופע אין בוקאַרעשט אין  ,0479391האָט ק .געשפּילט אױיף
אַן אינטערעסאַנטן אוֹפן .פּאַן מילינעווסקי" אין שלוס -עליכמס
סקיצע צויי שלח-מנותןי .מיקאָן זאָגן ,אַז ער האָט מימיש
מער וי מיט רייד אַרױסגעבראַכט דעם טיפֿי.
ש .ע .פון יוליאן שװאַרץ און חיהלע אֵשׁ.

ע
דעלמאַן-קלעבאַנאָווא ,ניוניא

(הנה)

{געב --- 2981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  2981אין יעקאַטערינאָסלאַװ,
אוקראַינע .פאָטער  --רב און שוחט.
| =  --/ 6091דעביוטירט אַלס ,קוואַשניא"
אין גאָרקיס ,נאַ דניע" אין אַ רוסישער

ראַדינאָר.

ל|יבהאָבער-קרייז און דאָרט געשפּילט אַ
אַרומגעפאָרן שוין אַלס
יאָר-- 7091 .
פּראָפּעסיאָנעלע אַקטעריסע מיטן גאַסט-

כאַסין ,לייזער

ראַלירנדיקן רוסישן אַקטיאָר קאָזשעווני"
קאָוו ,ביי וועלכן זי שפּילט פאַראַנטװאָרט-

{געב -- 5191 .קרבן פון די נאציסן

געבוירן  5191אין װייסרוסלאַנד .אין  9291פאַרענדיקט די מאָסק-
ווער יידישע טעאַטראַלע שול ,און געשפּילט אין יידישן טעאַטער

אין בירא בידזשאן .אין  1491אַװעק אויפן פראָנט קעגן די נאַציס
און אינגיכן דאָרט אומגעקומען.
ש .ע .פון יונה ראַדינאָװ.

לעכע ראָלן.
 -- 0איבערגעגאַנגען צו דער יידישער בינע .דעביוטירגדיק
אַלס ,די מוטער" אין ז .ליבינס ,יואלקע עקספּרעסמאַן" {,די

ווילדע"| מיט יעקב ליבערט ,און זינט דעמאָלט געבליבן שפּילן אין

יידישן טעאַטער.

|

|

 --- 9191אַרײנגעטראָטן אין קיעווער ,אונדזער ווינקל"4291 ,

וואסערייך ,מישע

 --אין קיעווער ,קונסט-ווינקל" -- 6291 ,געשפּילט מיט רודאָלףזאַסלאַווסקי .,שפּעטער מיט מנחם רובין און דערנאָך אין אָדעסער

(געב -- 9091 .קרבן פון די נאַציס}

געבוירן  9091אין לאָדזש ,פּױלן .געאַרבעט אין אַ טעקסטיל-
פּאַבריק ,דערנאָך עמיגרירט קיין בעלגיע ,וואו ער באַטײליקט זיך
אין דער רעװאָלוציאָנערער באַװעגונג .די יאָרן  8274291שטודירט

אין דער מאָסקװער מלוכהשער יידישער טעאַטראַלער שול און
זינט  8291מיטגעװוירקט אין קיעווער יידישן מלוכה-טעאַטער פאַרן
יונגען צושויער.
אין  1491פרייוויליק אַװעק אויפן פראָנט נעמען נקמה פון די
נאַצישע מערדער און אומגעקומען העלדיש הינטער מאָסקװע.

קאָלעקטיוו און אין אַנדערע באַװעגלעכע יידישע טעאַטער-קאָלעק-
טיוון .אין  2391אַרײנגעטראָטן
יונגען צושויער אין קיעוו.

אין יידישן

מלוכה-טעאַטער

פון

אין 1491..איז ק .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס הינטער
כאַרקאָוו .ע',ס שװועסטער ,סאָניא ,איז געווען אַ יידישע שוישפּילערין.
ש .ע .פון יונה ראַדינאָװ.
,לעקסיקאַן פון יידישן טעאַטער,

װאַרשע,

,4391

צװײיטער

באַנד ,זו84 .
:

7

ש ,עָ .פון יונה ראַדיגאָװ.

זאָרין|?{ ,
קרוין {קרױינשטאַטן ,זלמן
(געב -- 981... .קרבן פון די נאציס}

|אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
:

געבוירן  981...אין קעשענעוו' בעסאַראַביע .אַן אַקטיאָר און
סופלער ,געשטאָרבן פון טיפוס אין דער עװאַקואַציע בעת דער צװוייי
טער וועלט-מלחמח .לויט יוליאַן שװאַרץ  --אין  2491אין סאַמאַרי
קאַנד .לויט חיהלע אַש  --אין .3491

ג-עווען אבַאַקאַנטער אַקטיאָר אין שטאָט .גוטע פריינט האָבן אים
געװאָלט ראַטעװען פון די נאַצישע הענט ,אָבער ער האָט דערקלערט:
,מיין אָרְט איז אין געטאָ ,וואו .עס קומט אום מיין פאָלק".

ז .איז אומגעקומען אין דער מינסקער געטאָ.
ש.

צ .פון יונה

י.

ראַדינאָװ.
8

261

202

קהרושים
תואמ א

אלו

באַנד.

נילבערט ,שלמה
(געב 01 .פעב -- 5881 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

{געב 22 .אַפּױיל  -- 3981קרבן פון די נאַציס}

געבוירן  32אַפּריל  3981ביים טשע-
רעמאַש ,בוקאָווינע .די משפּחה ,וועלכע
האָט געשטאַמט פון מאַקעדאָניע ,האָט גע-
לעבט אין בוקאָווינע איבער  003אָר.

געבוירן  01פעבוראַר  5881אין ראַדזי"
מין ,נעבן װאַרשע ,פּוילן .בעת עֶר איז נאָך
געווען אַ יונגער בחור ,האָבן זיינע על"
טערן זיך אַריבערגעצויגן קיין װאַרשע,
אָבער ער איז פאַרבליבן אין ראַדזימין
ביי זיין זיידן ,ר' יוסף-גימפּל ,אַן אַמאָלי-
קער ,ניקאָלאַיעװער סאָלדאַט" ,װאָס האָט
לאַנגע יאָרן געלעבט אין קאַװקאַז ,און
האָט בכלל געהאַט אַן אײגנאַרטיקע
לעבנס-געשיכטע.

פון דער באָבעס צד ,איז דער עלטער-זייי
דע ,ישראל קאַסיר ,געווען אַ ספרדי ,אַן
אָפּשטאַמיקער פון שפּאַניצ -
אין זיין אױטאָביאָגראַפיע װערט גע-
זאָגט, :פון דער פריסטער יוגנט אַ פאָר-
שער און אַ גריבלער ,האָט ער אָנגעהויבן
שרייבן צייטונגס-אַרטיקלען און אָפּהאַנדלונגען אין  7291אין דער
,שערנאָוויצער
,אָסטיודישער צייטונג" ( ,)839 ,129 ,819 ,419אין ט
מאָרגענבלאַט" ,און ,יודישער פריינד" ,און אין יאָר  8291אַרויסגע-
געבן ,די ערשטע רעליגיאָנס-פילאָזאָפישע שריפט מיטן טיטל ,די
תורה אים ליכטע דער װיסענשאַפט" .דאָס קליינע ווערק האָט גראָס
אויפזעהן און באַוואונדערונג אַרויסגערופן .אַלע צייטונגען פון
דער וװעלט |!| האָבן רעצענזירט .דאַנק און אָנערקענונגען זיינען
געקומען פונם בונדעסקאַנצלער סייפעל פון עסטרייך ,שטעפאַן צווייג
און אַ סך אַנדערע פּערזענלעכקייטן .אין יאָר  2391איז ערשינען דאָס
צווייטע ווערק מיט דעם טיטל ,עס װערדע ליכט" ,מיט אַ נאָך
שטאַרקערן איינדרוק .די אויפלאַגע איז פאַרגריפן |אױיספאַרקויפט)
געװאָרן .איין ביבליש טעאַטערשטיק מיטן נאָמען ,די ליבע פרעגט

נישט אויף פאָלק און אויף גלויבן" (רות) און איינע גאַנצע זאָמ"
לונג פון געשיכטע און לידער װאַרטן אויף פאַרעפנטלעכונגען .אין
אַדרעס-בוך פון די דייטשע שריפטשטעלער איז זיין נאָמעף דער
יידישער רעליגיאַנס פּילאָזאָפּישער שריפטשטעלער און ביבל
|
פאָרשער".
לויט שמואל פישלער ,שוישפּילער פון בוקאַרעשטער יידישן
מלוכה-טעאַטער ,איז ד .געווען אַ מיטגליד פון טשערנאָוויצער שול-
פאַריין און פלעגט שפּילן מיט אַמאַטאָרן.
לויט סיידי גליק און מאַאוריצי סעגאַל איז ד .געװען אַ נאַ-
איווער מענטש ,פלעגט ליב האָבן זיך צו פאָטאָגראַפירן מיט אַק-
טיאָרן ,פלעגט זיי באָרגן געלט אויף ניט אָפּצוקריגן און שענקן די
אַקטעריסעס פּאַרפום און גרים פון זיין קליין פּאַרפום:געשעפט.
זיין בראָשור ,די תורה אין ליכט פון דער װיסענשאַפט" האַלט
 2זייטן און איז געשריבן אין דייטש.
ווען די נאַציס האָבן פאַרכאַפּט בוקאָווינע ,איז ,פון שרעק דע-
פּאָרטירט צו ווערן ,ד .געשטאָרבן אין  1491אין טשערנאָוויץ.
ש .ע .און ש .ע .פון יוליאַן שװאַרץ.

שמאַיען ,נחמיה ,געבוירן  7091אין ביעלאָצערקאָו .געשפּילט
אין יידישן קינדער-טעאַטער אין קיעוו .אומגעקומען אין  3491אויפן
לוגאנסק ,אוקראַינע.

ביענון ,אַרטיסט פון קיעווער יידישן מלוכה-טעאַטער.

קומען אויפן פראָנט.
פטאַרקעוויטש .סופלער .אומגעקומען
|
ריגער געטאָ.

ליכטענשטיין.,
גער געטאָ.
ש .ע .פון יונה ראַדינאָװ.

2763

געהילף-רעזשיסער.

וו

א

דויבער ,זכריה:אברהם

פּראָנט הינטער

2י

2

אומגעי

מיט דער פרי אין

אומגעקומען

אין ר

ג .איז געבליבן לערנען אין ראַדזימינער בית המדרש און האָט
זיך דאָרט פאַרטיפט אין זוהר און קבלה .ער איז בכלל געווען טיף
רעליגיעז און האָט זיך שפּעטער אַפילו אָפּגעגעבן מיט מיסטיציזם
און ספּיריטיזם .ער איז אויך געװען מװיקאַליש ,אַן אײגנשאַפט.
װאָס ער האָט געירשנט פון פאָטער און פון זיידן,
אין עלטער פון  71-61יאָר איז עֶר אַריבער קיין װאַרשע .אָנגע-
הויבן שרייבן אין  ,5091אָבער ערשט אין  7091אָפּגעדרוקט אין די
זמ'ב ,נייע צייט" עטלעכע שטימונג-זאַכן .און זינט דעמאָלט אָפ-
טער אַרױסגעטראָטן אין דער יידישער פּעריאָדיק .ג .זאָל האָבן
געהאַט אַ דערציילונג אין אַ דראַמאַטישער פאָרם ,משהלע שכור",
אין  2291איז אין װאַרשע דערשינען (אַרױסגעגעבן פון ליטעראַטור-
פאָנד ביים װאַרשעװער פאַריין פון יידישע ליטעראַטן און זשורנאַ-
ליסטן") זיין ערשטע זאַמלונג דערציילונגען ,נאַװעלן' ( 241זז)
דאָ איז געדרוקט זיין סצענע ,שבתי מוח" ,װאָס איז אויך אַריינגענו-
מען געװאָרן אין מחברס ,דערציילונגען און דראַמעס" (טאָראָנטאָ,
.)4
ש .ניגער שרייבט

וועגן דעם:

 ..,שלמה גילבערט איז ,װי כמעט אַלע זיינע צייט-חברים,
געווען אַן איך-ליריקער ,און ער איז עס געווען אויך דאַן ,ווען
ער האָט זיין איך באַהאַלטן

הינטער

דערצײילערישקייט,

אָדער

גאָר הינטער דער פאָרם פון דראַמע-. .דעריבער איז דער קירצס-
טער וועג צו זיין שאַפונגס-וועלט אַ קורצע באַשרײבונג פון זיין
לעבן ,פון זיין פּערזענלעכקייט ..|.זיין זיידע| יוסף גימפּל ..איז
געווען דער ,פּראָשעניעי (ביטשריפטן)שרייבער פון ראַדזימין
אוו דער גאַנצער געגנט  --שיר ניט אַן אַדװאָקאַט .דאָס איז
געווען איין פּרנסה זיינע ,די צוױיטע איז געווען כלי זמריי .די
דאָזיקע מלאכה אָדער קונסט האָט ער ביים לעבן נאָך איבערגע-
געבן זיין עלטסטן זון ,הירש לייבן ,שלמה גילבערטס פאָטער.
הירש לײַב ,האָט אין זיין טאַטענס קאַפּעלע געשפילט די ערששטע
פידל .הירש לייבס זון ,שלמה ,האָט פון זיין טאַטען און זיין
זיידען געירשנט מװזיקאַלישע פעיקייטן .וי זיין ברודער פנחס
דערצײלט ,האָט שלמה אַלײין אױך געשפילט פידל און גאָר-
נים שלעכט געעפּילט. .אױך אַן אומדירעקטע מװיקאַלישע
השפעה האָבן יי געהאט אױף אים .מען מערקט זי אין זיין
שרייבן ,דערהויפט אין זיין שפּראַךי.
אין  2291האָט ג .פאַרעפנטלעכט אין ,צוקונפט" זיין דריי-אַקי
טיקע דראַמע ,משיחס טריט" ,װאָס איז איכערגעדרוקט אין מחברס
בוך ד,ערציילונגען און דראַמעס" (טאָראָנטאָ .)4591 ,די דראַמע
איז נאָך אין  ,0291פון מאַנוסקריפּט.

איבערגעזעצט

געװאָרן אין
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פון יידישן

לעלסיקאָן

העברעיש ,דורך א .ל .יאַקובאװיטש ,און א'נ ,גלות" ,פאַרעפנט-
לעכט געבאָרן אין ה,תקופה",
וועגן אָט דער דראַמע שרייבט ש .ניגער:
גנאָך דער סצענע גשבתי מוח" האָט שלמה גילבערט פאַר-
משיחס
עפנטלעכט (אין צוקונפט  )2291אַ דראַמע אין דריי אַקטן ,
טריטי .מיט צוױי יאָר פריער איז זי דורך (דורך א .ל .יאַקױ
באָוויטש) איבערגעזעצט געװאָרן פון מאַנוסקריפט אויף הע-
ברעיש אונטערן נאָמען ,גלות" און פאַרעפנטלעכט געװאָרן אין
;התקופהײ .דער העברעישער טעקסט איז אַ היבש ביסל אַנדערש
װי דער נוסח ,ווֹאָס איז מיט צוױיי יאָר עפּעטער פאַרעפנטלעכט
געװאָרן אין דער צוקונפט" .אויך דער יידישער טעקסט ,וען
ער איז אַרױס אין בוכפאָרם (קולטור ליגע ,װאָרשע )4291 ,אין
ערטערוױיז געענדערט .אַזױ וי אָבער מיר זיינען ניט זיכער,
אַז די ענדערונגען זיינען אַלע געקומען פונם מחבר אַלײן אן
ניט פונם פאַרלאַג ,האָבן מיר פאַר דער איצטיקער אױסגאַבע
( }4591גענוצט די ווערסיע ,װאָס איז געדרוקט געװאָרן אין
וי
;צוקונפט",
דער שרייבער פון די שורות האָט אין ,משיחס טריטי ,אי"
נעם פון די צוױיי דריי-אַקטיקע טעאַטער-שטיק ,ואָס שלמה
גילבערט האָט אָנגעשריבן ,געפונען אַז וי אַן ענטפער אױיף
דער פראַגע ,וואָס ער האָט געשטעלט צום סוף פון זיין רעצענזיע
אויף גילבערטס בוך ;נאָוועלןי ,וואָס האָט ,אגך ,אַריינגענומען
אין זיך אויך די סצענע גשבתי מות" .מיט זיין גע:בתי מוח"
האָב איך געענדיקט יענע רעצענזיע .האָט גילבערט געווין ,אַז
ער קאָן זיין רייף .פאַרוואָס איז ער אין דעס גרעסטן טײל פון די
איבעריקע זאַכן אַלץ סקיצנהאַפטיק ,אַנווינקדיק ,שטאמלעריש
אין ,משיחס טריטי איז שלמה גילבערט ניט געוען מער
אַזוי שטאַמלעריש ווי ער איז געווען אין אַ טייל פון זיינע סקיצן
ער

וי

האָט

אָנגעהױבן

רײדן

װי

אין

גשבתי

מוח",

מיטן פולן

יי

דער שטאָף פון דער דראַמאַטישער פּאָעמע ,משיחס טרימי
איז גענומען פון דעםס ערשטן וועלט-קריג .די דראַמאַטישע פּער-
סאָנען זיינען סאָלדאַטן ,קעמפנדע און געפאַלענע ,פּאַרוואוג-
דעטע און אַנדערע קרבנות פונם קריג אָדער פון שנאה צו יידן,
צווישן זיי געשענדעטע פרויען און סתס אַזױ עלנטע און היימ-
לאָזע. .כמעט די גאַנצע ליטעראַטור נאָכן ערשטן וועלט-קריג,
און ניט נאָר די יידישע ליטעראַטור ,איז געווען דעפעטיסטיע)
-.שלמה גילבערט האָט געהערט צו דער זײיער קליינער צאָל
דיכטערס ,װאָס האָבן ניט פאַרלאָרן די אמונה .דער אומבאַקאַנטער
{דער הויפּט-העלדן פון  ,מששיחס טריט" איז ,אַזױ וי שבתי מוח,
שלמה גילבערט אַליין .אין :,בתי מוח" פילן מיר דערהויפט זיין
פאַרביטערטקייט בנוגע צו דער װעלט װי זי איז .אין ,משיחס
טריט"  --זין גלויבן אין דער וועלט ,װי זי דאַרף זיין און
:
װעט זיין".
וועגן זיין דראַמע ,משיחס

טריט" שרייבט

י .פערלע:

,דאָס מאַטעריאַל פון וועלכן שלמה גילבערט האָט געבויט
זיין פּאָעמע שטייט  --אוב נישט מיט עטלעכע  --איז כאָטש
מיט

איין

קאָפּ

העכער

פון

אים.

פאַרייסט

גילבערט

די

אן קאָן מער נישט זען װי קאָנטורן פון אַ פאַרנעפּלטן
אַריבערקוקן קאָן ער ניששט.

אויגן

עפּיץ.

ער האָט געהערט ,אַז אױף דער װעלט איז מלחמה .טאָג-
טעגלעך האָבן די בלעטער געברענגט מוראדיקע מעשות פטן
פיין און יסורים .ער אַלײן אַ שטילער ,מיט גרים געפיל פאַר
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ט עאַט עד

גערעכטיקייט ,האָט מיט אַ פיין קינסטלעריש אױג  --דאָס אַלץ
געװואָלט אַרומנעמען אין ענגע  24זייטלעך .האָט ער דאָס אָבער
נישט געזע ,און צו הויך איז געווען דער באַרג ,װאָס ער אין
געשטאַנען פאַר אים .עס האָבן בלױז געקוקט צו אים שטיקער,
ווייטע אָפּקלאַנגען ,האָט ער זיך פאַרלאָזט אויף זיין דיכטערישטע
אינטויציע ,און די דאָזיקע האָט אים אָפּגענאַרט.
ער האָט אויפגעוואָרפן מיט ציטערדיקע הענט און פאַרהאַקטע
ציין ,האַלב-פאַָרשאָטנטע,

קאַנטיקע

קויל-צייכענונגען,

אַלע גע

האַלטן אין פּראָפיל; כמורנע ,ברוגזע ,האַלב -מעוגענע .רייסן זי
זיך אָפּ פון ערגעץ ,אַנטלאָפּענע פון אַ שרפה אָן זאָגן עפעס.

יעדער האָט אַ סך צו זאָגן ,און קיינער זאָגט גאָרנישט.
 .,.איז די זאַך סצעניש? וועמען גײט עס אָן? מעגלעך ,אַז
בי גאָר אַן ערנסטער רעזשי ,װאָלט עס אױף דער בינע געמאַכט
אַ שטאַרקן איינדרוק .אַ שלעכטע רעזשי ,אַזעלכע ,וי מיר האָבן
ביים היינטיקן טאָג ,װעט עס קאַליע מאַכ .דער עיקר אָבער,
װאָס אונדז פאַרכאַפּט ,איז דער זאַפּטיקער לירישער טאָ ,דער
ערלעכער פּאַטאָס ,און דאָס צעוױיטיקטע האַרץ .װאָס בלוטיקט
צווישן די שורות פון ימשיחס טריטי"
,אַרשעװער אַלמאַ.אַך" זיין
אין  3291האָט ג .אָפּגעדרוקט אין װ
דריי-אַקטיקע קאָמעדיע ,דער קעלער" ,װאָס איז אין  5291איבער-
געדרוקט

געװאָרן אין דער ניו-יאָרקער ,צוקונפט"

און שפעטער

אַריינגענומען געװאָרן אין מחברס בוך ,דערציילונגען און דראַמעס"
(טאָראָנטאָ.)4591 ,
אןו וועגן דער פּיעסע שרייבט ש .ניגער:
;דאָס צוייטע דריי-אַקטיקע טעאַטער-שפּיל ,װאָס איז אונדז
געבליבן פון שלמה גילבערט ,גדער קעלער" ,איז פאַרעפנט-

לעכט געװאָרן פריער אין װאַרשעװער

אַלמאַנאַך" ,3291 ,און

דערנאָך אין צוקונפט" ,נין יאָרק .5291 ,אין דער דאָזיקער
קאָמעדיע ,אין איר סטרוקטור ,אויך אין אַ טייל פֿאַרשױינען,
פילט זיך אַ געוויסע ווירקונג פון פרצס גביינאַכט איפן אַלטן
מאַרקײ; דאָך איז עס איינע פון שלמה גילבערטס אייגנאַרטיקסטע
װערק .עס איז ,אוב איר וױילט ,אַ מין סך-הכל פון זיין גאַנצן
האַלב-לירישן ,האָלב-גראָטעסקהאַפטיקן רעפּערטואַר . אין קע-
לער"ײ האָט ער צונויפגעזאַמלט שיר ניט אַלע טשיקאַווע פּאַר-
שוינען ,װאָס זיינען צעזייט און צעשפּרייט איבער זיינע ווערק,
און געלאָזט זיי שופילן פאַר אונדז ,אונטער זיין רעזעזי ,זייערע
טראַגי -קאָמישע

ראָלעס.

דעם

גרעסטן

חלק פון זיך אַלײן ,פון

זיין ליבע צו דער נאַטור ,פון זיין טיפן אינטערעס צום פאָלקס-
מענטשן און פאָלקס-אידיאָס ,פון זיין ווידערווילן צו זאַטער און
זעלבסטצופרידענער רייכקייט און איר ליידיקגיייעריעשער קונסט,
פון זין טראַגישן הומאָר און זיין ניט נתפּעל וװערן פון
זין טראַגישקייש און זיין קינדישקייט זיך ניט אַרויסוייזן
פון אָנגענומענע פירעכצן ,האָט ער אַרינגעגעבן אין בערישן
דער הויפטפיגור פון דער קאָמעדיע ,און אין פייוועלן ,װאָס האָט
ליב צו ריידן מיט גראַמען וי אַ בדחן".
|

באַנד
פּיעסן
און אַ
מלך

אין  4591איז אין טאָראָנטאָ ,קאַנאַדע ,דערשינען אַ
ד,ערציילונגען און דראַמעס" פון ג .אין וועלכע אַלע דריי
זיינען איבערגעדרוקט ,וי אויך אַן אַריינפיר פון ש .ניגער
נאָכװאָרט פון מחברס ברודער פּנחס און זיין יוגנט-פריינט
גראַפשטײן.
אין בוך ווערט געזאָגט ,אַז ג .איז אין  2491דעפּאָרטירט געװאָרן
קיין טרעבלינקע .אין ל,עקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור?
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יצםטס:
ס ר

באַ

לינג זיך צעלאַכן מיט דער מינע פון אַ משוגענעם .מען טאָר.
אַ שרייבער נישט משפּטן און אַוודאי נישט פאַרמשפּטן פאַרן
סוף פון זיינע זיבציק יאָר און דעריבער יל איך נישט רײדן
ועגן דעס שלמה גילבערט ,װאָס האָט געזאָלט זיין ,נאָר וועגן
דעם ,װאָס איז ,און געזאָלט האָט ער זיין אַ פּראָדוקטיווער נאַ-
טוראַליסטישער נאַװועליסט ,נאָר ער האָט גאָר וריניק געשריב,
סיה אַ צוויי ביכלעך.
גילבערט דאַוונט .אָן אַ פאַרװאָס צי מיט אַ פאַרװאָס .נישט
דאָס איז דאָ וויכטיק .גענוג ,אַז ער דאַונט אָט װי אַלע ידן
פון אַ גאַנץ יאָר דאַװענען אָבער שיר נישט בין מנחה למערב
גיט ער זיך אָפּטמאָל אַ כאַפּ אַריין צו אַ חבר אָדער גאָר אין
ליטעראַטן-פאַריין ,װאָס ער האָט פיינט װוי חזיר ,און לאַכט אויס

ווערט די דאַטע פון זיין טויט אָנגעגעבן  ,אױגוסט ,,2491 .אָבער
אפרים קאַגאַנאָװוסקי שרייבט ,אַז ג .איז נאָך אין  3491געווען אין
2
ר
יו
דער געטאַ.
עמנואל רינגעלבלום אין זיינע ,כתבים פון געטאָ" שרייבט:
,ש .גילבערט ,װאָס איז ביי זיין שווערער מאַטעריעלער לאַגע
(געלעבט פון פעקלעך ,װאָס ער פלעגט באַקומען פוֹן געזעל-
שאַפטלעכע אינסטיטוציעס) אַרומגעגאַנגען פול מיט האָפנונג
און גלויבן ,איז צוגענומען {געװאָרן| זייער פרי ,ביים סאַמע
אָנהײיב פון די בלאָקאַדעס .װאָס איז געװואָרן מיט זיינע כתבים
איז נישט באַוואוסט".
און אָנװײיזנדיק ,אַז נאָכדעם וי ס'איז װוער צוגענומען געװאָרן
פון די דייטשן ,פלעגן זיך די שכנים אַרײנרײסן אין זיין דירה ,און
אַלץ דאָרט חרוב מאַכן און פאַרניכטן גאַנצע אוצרות פון יידישע
ספרים ,בילדער און כתב-ידן ,באַמערקט רינגעלבלום ,אַז ,אויף
אַזאַ אופן זיינען פאַרניכטעט געװאָרן די כתבים פון ש .גילבערטן,

סיגאַנצע

און אויף אַ דריטן פּלאַץ קערט זיך רינגעלבלום צוריק צוֹ ג.

 . .אַ פּאָר דינע ביכלעך מיט נאָוװועלן איז אַלץ אויף װאָס
דער נאָוועליסט גילבערט בליקט צוריק נאָך צענדליקער יאָרן
שרייבן או אָנערקענונג .ער אין דאָך איינער פון די װאָס האָבן
נאָךד סמיכה פון רב יצחק לייבושן זציל אַלין (אין סטיל פון
גילבערטס ריד האָב איך דאָ גענוצט די דאָזיקע עטלעכע חוצפה-
דיקע ווערטעה .פאַרװואָס? אפשר דאָס ביטערע לעבן די אן-
מענדלעכע בחורשאַפט צוליב וויט און שפּעטער אַ מיסטישע
חתונה מיט אַ יונגער פרױ שיר נישט אַ יאָר פאַר איר גסיסה
צוליב טובערקולאָזים ,און שפּעטער אַן אלמן מיט אַ פּיצל עיין
און אייביק-קרענקלעך קינד .ווער קען וויסן פאַרװואָס אַן עכטער
שרייבער שריבט און װער קען ויסן פאַרוואָס ער עװױיגט,
ראָס געשעט דאָך אַלעמאָל צוליב אַן אינערלעכן געבאָט פון
ערלעכקייט.

גילבערטס מינדסטער מאַנוסקריפּט באַשטײט פון הונדערטער
בלעטלעך .אַ בלעטל  --אַ װאָרט ,אַ בלעטל  --אַ װאָרט .דאָס
איז נישט אַזױ ניי און אָריגינעל אין דערּ שרייבערישער וועלט.
.וי אַ שטורמווינט װאָלט אַריין ,גיט זיך פלוצלינג אַ ריט
אויף די טיר  --גילבערט!  --ראַװיטש ,הערט איר ,שרייב איך
אַ װערק ,װעט עס אייך אַלע צודעקן וי מיט אַ נאַסער שטאַמע,

רחל אױיערבאַך שרייבט:

מלך

ראַװויטט

כאַראַקטעריזירט

,מיין לעקסיקאָן":

אַזױ

אים

(אין

יאַ בראָך טין ענק אַלע! (ער רעדט
ווירדיק
רעם
שוין

|

ער האָט זיך ליב צו שעלטן
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נביא
ַ.פו
אנע
מיט אַ מי

און פלוצי.

ענטזיאַזס

זט
טיר,

און אײדער
אין

מעשזיות:

דאָ אויפן יריך מיט ביכער ,מיט קרעמלען ,מיט גאַנצע קראָ-
מען .ער דרייט זיך גאָר אַרום מיט אַזאַ מין מינע װוי ער וואָלט
זיך אַרומגעדרײט פּוסט און פּאַס .פון צייט צו צייט באַוייזט ער

גאַסט

נצקעטע
עץ נישט

ער

--

ער
פון

מען

רוקנס

מיט

די הענט.

שוין

דעם

װאָלט

אין גילבערטן

וידער

אויף

ענק

גליענדיקע

אַלע

ער

דערציילער

געדאַרפט

ריטער,

אויף

יענער

זי ,באַװײיזט

פאַרצייטישן

פאָ-

אויף צום שטורעמ-

איבערגעקערט

פאַרקנאַקט

מער

דער
זייט

האָט זיך
לינקער
דער

פון

נאָך אַרינצן-
פון

עניידן

עסדים-
אויף

וי סיגהינום

די

זענט

ווערט!ײ.

ג;'ס געדרוקטע

||1

כאָטש

דערוייל

אַלײין איז

סטיל

אין אַזאַ מין מאָדנער

הייב איך מיך געע:עפטיק

און דערלאַנג

אן

זאָגן

,מען הערט נישט און מען זעט נישט פון אים .אַלע זיינען

דער

מיטן פוילישן פאָלקס-דיאַלעקט)

וי צו אַזאַ בשורה,

איבערגעגעבן

װינטיקן

אין

זין שפּיץ שפיציקע ,בייזע און בלאַסע נאָז און פאַרשווינדט..
ער לאַכט גאַר פון גאַנצן מאַרק .ער װוינט גאָר אין אָטװאָצק,
גאָרנישט אין װאַרשע .ער האָט גאר גאַנץ װואַרשע אין דּריעּרד.

דאַװענען,

פרומקייט,

גאַנצן

געדאַוונט.

;שלמה גילבערט האָט געפירט זײיער אַ עװוער לעבן בשעת
דער איצטיקער מלחמה .ער האָט געהונגערט ,און דאָך כסדר
געשאַפ .דאָס איז געווען דער שעפערישסטער פּעריאָד אין
זין לעבן יעדן שבת פלעגט ער קומען אין דעם בנין פון יסיא
און דאָרט פאַרלייענען זיינע ווערק פּאַר אַ גרופּע פריינט פון דער
יידישער ליטעראַטור .בשעת דער ערשטער ליקוידאַציע-אַקציע
איז גילבערט צוגענומען געװואָרן קיין טרעבלינקע .נאָך דער
אַקציע בין איך געקומען אין זיין דירה כדי אָפּצווכן די כּהּב-
ידן און באַהאַלטן זיי אין אַרכיװו פון געטאָ .אין דעם ריזיקן
הויף אויף נאַװאָליפיע  ,85וואו גילבערט האָט געוווינט ,איז פון
 0קאָקאַטאָרן בסך הכל געבליבן  2פאַמיליעס ,דער רעשט
איז אַוועק קיין טרעבלינקע ,אָדער האָט זיך אַריבערגעציגן אין
אנדערע ווין-בלאָקן .די כתב-ידן פון גילבערטן האָב איך ניעזט
געפונען .זי זיינען אַוועקגעקומען".

)6291

מיטן

גאַנצן

מיטן

קלאַ-

פערגעצייג ,מיט אַלץ מיטאַנאַנדער .אָפּגעלאַכט ,גיט ער וױייטער
אַ לויף אַרױס ,קיין צען פּאָר פערד װאָלטן אים נישט געקאָנט
איײינהאַלט .דאָס לויפט ער מיט אַלע פרומע כונות דאַווענען
אַ התלהבות ,ניששט אַבי
מיט
און טאַקע דאַווענען
מעריב

װאָס האָט כסדר געשריבן בשעת דער מלחמה און דוקא אויף אַק-
יו
די האר =
7
טועלע טעמעס",

שלמה גילבערט ,פון פרצס איינגייערס ,איז געװאָרן ,איינ-
געזידלט" אין געטאָ װאַרשע פון אָטװאָצק סוף  .0491ווען מען
האָט אים פון געטאָ ואַרשע אויסגעזידלט קיין טרעבלינקע ,האָט
ער אונדז דורך דעס אימפּרעסאָריאָ גאַרעלאָוו באַפּױלן פון דעם
אומשלאַגיפּלאַץ אַ מאָדנעס גרוס :זאָגט אַלעמען ,אַז איך בין
אַװועקגעפּאָרף זאָגט אַלעמען ,אַז איך בין אַװעקגעפאָרף!  --האָט
ער באַפױן ,װי כדי אַלע זאָלן וויסן ,אַז ער האָט שזין זיין
חוב דערפילט ,מיט יידן באַגלײך אַרױס אין וועג אַרין ". , .

נד

פּיעסן אין יידיש:

שלמה גילבערט
ישבתי

מוח

|; {/נ,אָװועלן" ,װאַרשע2291 ,ן
28

לעטססיסאַן
|או|

אַ סצענע)

{דע,רציילונגען און דראַמעס",

פון

|

פון סוף 02ער יאָרן ביז  8391איז ג .אַ מיטגליד פון יידיעסן
מלוכה-טעאַטער אין קיעוו ,דערנאָך אין מלוכה טעאַטער פאַרן
יונגען צושיער ,וואו ער צייכנט זיך אויס אין אַ רײ דאָלן ,ציא
גרובינטשיק"ײ אין סלאַווינס ;די גאַס פון פריידײ ,אין טעאַטער
פאַרן יונגען צושויער" אַרבעט ג .אַלס אַקטיאָר ,רעזשיסער און
אויך אַלס פאַרוואַלטער פון דער ליטעראַרישער אָפּטיילונג .דאַ
קרעירט ער די ראָלן ;דאַליצקי" אין דאַניעלס פיעסע גֲדִי מוי
קאַנטסקע קאָמאַנדעי און ;גאַלילעיי אין פּערווענצעווס פּיעסע
מיטן זעלבן נאָמען .עס ווערן אויך אויפגעפירט גיס גדאָס יונגל
מאָטיע"י (נאָך שלוס-עליכמס 'מאָטל פּייסי דעם חזנס") און
ייאָסעלעײ ,נאָך יעקב דינעזאָן ,שולמית" און  דער דירעקטאָר",
וועלכע האָט ,אין אַ רוסישער איבערזעצנג ,אין  ,9391איפן
אַלסאָוױעטישן קאָנקורס פאַר איינאַקטערס אין מאָסקווע ,באַקו-
מען די דריטע פרעמיע".

טאָראָנטאָ ,4591 ,זז252-142 .ן.
{ |2שלמה גילבערט
משיחס טריט
{צ,וקונפט" ,ניו יאָרק ,דעצעמבער2291 ,ן
|א }?2דראַמאַטישע פּאָעמע אין  3אַקטן

,ולטור-ליגע" ,װאַרשע
פאַרלאַג ק
( 34 ,4291זזין
|ב |2דראַמע אין דריי אַקטן
{ד,ערציילונגען און דראַמעס",
טאָראָנטאָ ,4591 ,זז|,372-7452 .
}1

שלמה גילבערט

אין קעלער
{װ,אַרשעװער
|אגבן

אַלמאַנאַך" ,װאַרשע 32 ,3291 .זזין

דער קעלער
קאָמעדיע אין דריי אַקטן
{צ,וקונפט"ע .י ,.יוני  ,5291זז052-423 .ן

משה נגערשענואָן

{ב|3ן {ד,ערציילונגען און דראַמעס",
טאָראָנטאָ ,4591 .זז}.4037472 .
אין העברעיש:
|{}

יידישן

ר
עַ ט
ט צא

אין דער

גלות
פואימה דרמטית
מאת ש .גילברט
תרגם מכ'י ,א .ל .יעקבויץ
{,התקופה" ,ורשה ,ספר שביעיי,
0

טיטל-ראָל
פון

,גאַלילעי?

זז851-531 .ן,

,לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור ,ניו יאָרק ,8591 ,צװייטער
באַנד ,זז.012-902 .
מלך ראַװיטש , --מיין לעקסיקאָן" ,מאָנטרעאַל ,5491 ,זז.45:25 .
שלמה גילבערט , --דערציילונגען און דראַמעס ,,טאָראָנטאָ.4591 ,
עננואל רינגעלבלום , --כתבים פון געטאָ ,/װאַרשע ,3691 ,באַנד
זז.181 ,86 ,55 .

צװי,

נערשענזאָן ,משה
|געב --- 3091 .קרבן פון די נאַציס}

טשערניאַי

געבוירן  2091אין שטעטל
כאָוו .,אוקראַינע.
וועגן זיין אָפּשטאַם און יידישער דער-
ציונג זיינען נישטאָ קיין אינפֿאָרמאַציעס.
זיין ווייטערדיקע ביאָגראַפיע און אָפּשאַי
צונג ווערט געגעבן |אין דעם שושפּײ
לער אַנאַטאָל װױנאָגראַדאָװוס איבערזץ-
צונג |:

יזיך געלערנט אין זשיטאָמירער גימ.
נאַזיע ,אויך באַזוכט העכערע פּעדאַגאָגישטע
דערנאָך שטודירט אין קיעווער טעאַטער-

קורסן אין קיעון.
אינסטיטוט.
אין די
אַרבעט

פון

יאַרן 7
דעם

ָגענומען

אַן אַקטיון

האַלב-פּראָפּעסיאָנעלן

אָנטײל

אין דער

קאָלעקטיו ,משולחת",

חנה גערשענאָן דערציילט אין אירע זכרונות:
אאין קיעווער יידישן מלוכה-טעאַטער האָט אָנגעהױבן זיין
וועג פון אַ פּראָפּעסיאָנעלן אַקטיאָר דער יונגער משה גערשענ-
זאָ ,אױף דער בינע איז ער געקומען ניט פון דער טעאַטראַלער
שול-באַנק ,נאָר גלייך נאָכן פאַרענדיקן דעם ליטעראָרישן אִפּ-
טייל בייס קיעווער יידישן פּעדאַגאָגישן אינסטיטוט .טאַקע אין
דעם אינסטיטוט איז ער געווען איינער פון די גרינדער פונס
זעלבסטעטיקן עסטראַדע-קאָלעקטיו  משולחתײ .פאַר ,משולחתי
האָט ער געשריבן פיל אײינאַקטערס ,מיניאַטורן ,לידלעך ,פולע
מיט בייסיקער סאַטירע ,מיט האַרציקן הומאָר און פאָלקסטימ-
לעכער פרייד .ער איז געווען דער רעזשיסער פון די פאַרשטע-
לונגען און אויך אַ שישפּילער.
אינטערעסאַנט איז אַיאַ עפיזאָד :אין יענע יאָרן האָט דער
מאָסקווער יידישער קאַמער-טעאַטער שטאָלץ געטראָגן זי פאָן
פון הויכער טעאַטראַלער קולטור .פּנקט וי דער וואַכטאַנגאָן-
טעאַטער מיטן ספּעקטאַקל 'פרינצעסין טוראַנדאָטײ ,האָט ער
מיט זיינע שטעלתגען ;די כשוף מאַכעריןי ,צויי הונדערט
טויזזטײ , מסעות בנימין העזלישי" ,דעקלאַרירט ,אַז דער טעאַ-
טער איז פאָלקס-שפיל ,ראָמאַנטיק און ענגע פאַרבינדונג מיטן
לעבן .די פּאָרגעשריטענע צושיער האָבן הייס אויפגענומען די
דאָזיקע ספּעקטאַקלען .עס האָבן אָבער געקרימט מיט די נעז די

=
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1710

סדושים
יידן ,וועלכע האָבן זײיער טעאַטראַלן גענום
קליינשטעלדיקע
געשעפּט פון די מעלאָדראַמעס פון די ואַנדער-טרופעס מיט
זייער נאַטוראַליזם און סענטימענטאַליטעט .גערשענזאָן האָט צו"
זאַמען מיט זיינע חברים פון {משולחתײ געשאַפן און אויפגעפירט
אין זיין עסטראַדע-קאָלעקטיו אַ טאַלענטפולן דיאַלאָג פון אַ
פּאַר אַזעלכע קליינשטעטלדיקע יידן וועגן דער ,כשופמאַכערין"
אין ,גאָסעט".
ניט קוקנדיק אויפן דערפאָלג אין זיין אַרבעט אַלס רעזשיסער
און אַקטיאָר ,האָט מעזה גערשענזאָן באַשטימט עשפּעטער זיך אִפּ-
צוגעבן בלויז דער דראַמאַטורגיע .ער איז אַוועק פון טעאַטער און
געזעצט זיך אַרבעטן אױף זיין  הערשעלע
געאַרבעט האָט ער אָנגעשטרענגט ,לאַנגזאַם,
און ענטוזיאַזם.

אָסטראָפּאַליערײ,
אָבער מיט ברען

אין זיין שאַרפזיניקער קאַמעדיע ;הערשעלע אָסטראָפּאָליערײ
אין יאָר  6391באַווייזט זיך ג .אַלס אַ מייסטער פון שאַרף סאָ-
ציאַל-סאַטירישער סיטואַציע ,פון לעבעדיקן ,ניעשט -געקינצלטן
דיאַלאָג .נאָך שאַרפער ווערן די אַלע שטריט אַרױסגעבראַכט
אין זיין קאָמעדיע  כעלמער חכמים" ( ,)0491וועלכע איז אָנגע-
נומען געוואָרן פון מאָסקווער יידישן מלוכה-טעאַטער אויפגעפירט
צו ווערן ,און איף וועלכער ג .האָט געאַרבעט צװאַמען מיט
מיכאָעלס.
פון

8391

קייט .אין 8391
פון סאָוויעטיע:ע

גיט זיך ג .אָפּ בלױיז

מיט

ליטעראַרישע

טעטי-

ווערט ער אַ מיטגליד פון ס.ס.פ.א;( .פאַרבאַנד
שרייבער אין אוקראַינעײ) .בעת דער צוייטער

וועלט-מלחמה דרוקט ער אין זשורנאָל  שטערןי
צילט קעגן די נאַציסטישע אַריינדרינגער.

פאַבלען,
|

גע-

אין  2491געפינט זיך ג .אין דער רעפּובליק קאַזאַכסטאן און
ער באַשרײבט די העראַָישע אַרבעט פון די מענטשן אין די
נאַפּט-קװואָק .דאָס איז געווען אַ עװוערע און ביטערע צייט .די
אַרבעט איז אים נישט צום האַרצן ;איצט איז נישט די צייט פון
שרייבעריי  --קלאָגט ער זיך  --איצט דאַרף מען טאָן עפּעס
גרעסערס .מען דאַרף פאַרטרייבן דעם שונא פון אונדזער לאַנַדי.
געוווינט האָט ער דעמאָלט אין אַ מיליטעריש עשטעטל .די אין-
וװווינער  --בלויז פרויען און קיודער .די מענער  --אַלע אויפן

באַנד
ג'.ס קאָמעדיע ,הערשעלע אָסטראָפּאָליער" איז געדרוקט גע
װאָרן אין  9291אין קיעוו ,און וועגן דער ערשטער אויפפירונג
דערציילט חנה גערשענזאָן אין אירע זכרינות:

ווען די פיעסע איז פאַרענדיקט געװאָרן ,האָט ער זי אָפּגעי
פירט קיין מאָסקוװוע צו שלמה מיכאָעלסן .דער ,גאָטעס" האָט
זי איינגעשלאָסן אין זין רעפּערטואַר .אַלס רעזששיסער איז
באַשטימט געװאָרן בנימין זוסקין .גערשענזאָנען האָט מען שפּע-
טער נאָכאַמאָל איינגעלאַדן קיין מאָסקװע כדי ער זאָל צװאַמען
מיטן טעאַטער ענדגילטיק באַאַרבעטן אייניקע עפּיזאָדן ,אָנ-
שרייבן טעקסטן פאַר לידער אדג .אינם טאָג פון דער פרעמיערע
האָב איך באַקומען פון איס אַ טעלעגראַמע פון פיר געציילטע
ווערטער, :צוועלף מאָל אויפגעהויבן דעם פאָרהאַנג" .הערשעלע
אָסטראָפּאָליערײ האָט געהאַט אַ רושיקן דערפאָלג אין מאָסק-
ווער .גאָסעטײ און שפּעטער אויך אינם קיעווער יידישן מלוכה-
טעאַטערײ.
אין אויגוסט  0491אין די פּיעסע אויפועפירט
,ביאַליסטאָקער יידישן מלוכה-טעאַטער".

אין

געװאָרן

פרילינג  4491איז די קאָמעדיע אויפגעפירט געװאָרן אין פרונזע
ווען שמחה נאַטאַן האָט איבערגענומען די קינסטלערישע לייטונג פון
דער יידישער טעאַטער-טרופּע.
די פּיעסע איז אין דעצעמבער  7491אויפגעפירט
באַנײטן פּױלן דורך משה ליפּמאַן איו לאָדזש.

וועגן דער דאָזיקער אויפפירונג שרייבט

געװאָרן אין

יצחק טורקאָוו'גרוד-

בערג:
;אַ געוויסער
גערשענסאָנס
פון

שלמה

קאָמעדיע
פּריזאַמענט.

זייער

און

קאָלעקטיו.
מעדיע

די

דראָמאַטורג

אויך

דער

געהעריקע

אַ לעבעדיקער,
=

געווען

די

יהערשעלע

זאַך פון פעיקן
די

אויפבליץ

איז

געווען

אויפפירונג

אָסטראָפּאָליערי

פריידיקער,

אַן אָפּפרישונג

האָט געפונען

רעזשי
פאַרב

לעבעדיקע

איז
און

גוטע

געלונגען
טעמפֿאָ.

פאַרביקער

פון לאָדזשער

מחזיק

הומאָרפולע

אויספירער

אין

דער

קאָ-

צו געבן
סיאיז

פן

מיט

מ.

אַרויסגעקומען

ספּעקטאַקל,

װאָס

איז

טעאַטערי.

פראַנט .איך שעם מיך זײי צו באַגעגנען אוױף דער גאַס .איך קאָן
זען דעם פאָרוואורף אין זייערע אויגןײ .ענדלעך איז געקומען

אִין  0591איז די קאָמעדיע אין דער באַאַרבעטונג פון י .קארא,
מוזיק פון חיים שװאַרצמאַן ,געשפּילט געװאָרן בערך  051מאָל אין
יידשן מלוכה-טעאַטער אין יאַסי און אן ענלעכע צאָל פאָרשטעלונגען
אין בוקאַרעסט און שפּעטער איבער אַנדערע שטעט.

ציפּלין איז אים אָנגעקומען עווער ,זייענדיק אַ מענטש פון פריך-
לעכן כאַראַקטער .דער לייט-מאָטיוו פון זיינע בריו' :כיויל
אױיסוואָרצלען פון מיר דעט אינטעליגענט .איך וויל ווערן אַ
גוטער קאָמאַנדירײ .איינצייטיק מיט זיין מיליטער-עשטודיום און
איבונגען ,געפינט ער צייט אַרױסצוגעבן א צייטונג ,וואו ער
דרוקט זיינע לידער; .איך בין גליקלעך װאָס איך קאָן צוטראָגן
מיין קליינעם טײל צו דער גרויסער אויפגאַבע צוריקברענגען
שזום אױף דער וועלט .דער געדאַנק .אַז איך גרייט זיך צום
קאַמף מיטן ע:ונא .צו זיין איינער פון די ,וועלכע וועלן נעמען
נקמה פאַר אונדזער צעשטערט לעבן דאָס באַגײסטערט און מאַכט
איינעס שטאַרקײ  --אַזױי האָט ער דעמאָלט געשריבן.

דעם  52דעצעמבער  2591איז די פּיעסע אין זאָל פון טעמפּל בית
אל הלוי ,מילװאָקי ,א'ר פון ראַכי בערמאַן אויפגעפירט געװאָרן
דורך ,פּערהיפט", :הערשעלע אָסטראָפּאָליער" .מוזיק-קאָמעדיע
אין  3אַקטן ,לוט גערשענסאָן .מוויק פון חיים ויינשעל און .
גלייזער .די פּיעסע איז דורך דער גרופּע אויך געשפּילט געװאָרן

די צייט פון מאָביליזאַציע .גערשענזאָן איז אַ קורסאַנט פון דער
אַנדיזשאַנסקער שול פאַר קוילןוואַרפער .די מיליטערישע דיס-

דאָס איז געשען דעם 61טן אַפריל  ,3491אין קרימער ראַיאָן
קראַסנאָדאַרער געגנט ,אין שווערע שלאַכטן מיט די פאַשיסטישע
מערדער ,איז ער אויך אומגעקומען".

 3מאָל אין שיקאַגע.

וועגן דער אויפפירונג און דאָס שפּילן שרייבט מ .זיבעלמאַן:
ידי גרויסקייט פון דער אויפפירונג באַשטײט ניט אינגאַנצן
פון דעם אינהאַלט פון דער פיעסע ,נאָר דאָס קינסטלערישע
שפּילן פונם יפּערהיפטי אַנסאַמבל .מיקאָן זיך ניט פּאָרשטעלן,
אַז באַקאַנטע פּראָפּעסיאָנעלע שישפּילער זאָלן דורכפירן זייע-
רע ראָלן בעסער וי די מערסטע פון דער גרופּע האָבן עס גע-
טאָן אין יהערשעלע אָסטראָפּאָליערי"
גע

2711

1772

לעקסיקאַן
אין 2591

האָט

פון
דאָס ,בו"

קאַרעשטער יידישע מלוכה-טעאַ-
אויפגעפירט

טער"

די

א'ר פון ב .לעבלי,

חיים שװאַרצמאַן,

פּיעסע

מוזיק

פון

דעקאָראַציעס

און קאָסטיומען פון אַדינאַ רייך,
מיט יעקב אַלפּערין אַלס ,הער-
שעלע"
;די

און

סיידי

גליק

אַלס

דינסט".

אין  2691איז די קאָמעדיע
געשפּילט געװאָרן  41מאָל דורכן
יעקב אַלפּערן אַלס ,הערשעלע.

,ווילנער
טיו".

דראַמאַטישן

קאָלעק-

יידישן

ער

טעאַט

;נאָך ;הערשעלעןײ האָט משה גערשענאָן לאַנג ניט גע-
שריבן .זיין גאַנצע צייט האָט ער געשע:קט דאָס דערלערנען די
פראַנצויזישע שפּראַך ,כדי לייענען מאָליערן אין אָריגינאַל .איין-
צייטיק האָט ער שטודירט גרינטלעך די רוסישע עשפּראַך .ער
איז אָנגעקומען אַלס סטודענט אויפן סצענאַרישן אָפּטײיל פונם
מאָסקװגר הינטער-אױגיקן טעאַטראַלן אינסטיטטט.

אין  9391איז אין דער פרעסע געמאָלדן געװאָרן אַ קאַנקורט
אויף איינאַקטערם .משה שיקט צו זיין איינאַקטער  דער די-
רעקטאָרײ .די פיעסע ,אין דער רוסישער איבערזעצונג ,האָט
באַקומען דעם דריטן פּרייז און איז איינגעשלאָסן געװאָרן אין
רעפּערטואַר פונם מאָסקווער מיניאַטור-טעאַטער .דערוואוסט וועגן
דעם האָט זיך גערשענזאָן גאַנץ צופעליק .שפּאַצירנדיק איבער
די אַלײיען פונם מאָסקװער פּאַרק פאַר קולטור און אָפּרו אױף
גאָרקיס נאָמע ,האָט ער אָנגעטראָפן אױף אַ רײ נאָך בילעטן
אין מיניאַטור-טעאַטער .דערזען אויף דער אַפישע זיין נאָמען.

אין יאַנואַר  2691האָט די ניו-יאָרקער ,פאַרבאַנד"-טרופּע אָנ
געהויבן א טורניי איבער די פאַראייניקטע שטאַטן און קאַנאַדע
מיט אַ קצור פון ג'.ס פּיעסע.
וועגן דעם

שרייבט

ב .בעטיסמאַן;:

די פאָרשטעלונג האָט זיך אָנגעהױבן מיט אַ דראַמאַטיזי
רוג גזשעמאָן גערשענסאָן) ,פון די שטוקעס פון הערשעלע
אָסטדאָפּאָליער .לויט דער דראַמאַטיזירונג איז הערשל פון
אָסטראָפּאָליע געווען גיכער אַ כישוף מאַכער װי אַ הומאָריסט
אָדער סתם אַ לץ .דאָס װאָס הערשעלע טוט-אױף אין זעם
פּאָלקסשפיל ,איז מער פאַרבונדן מיט נסים װוי מיט לצנות .אַלץ
איז צוגעגרייט פון מחבר אַזױ ,אַז הערשל זאָל אַלץ קאַנען דורכ-
פירן לױט אַן אױסגעאַרבעטן פּלאַ .דערפאַר אָבער איז די
שפּראַך זייער אַ פאָלקסטימלעכע און אָנגענומענע .מען רעדט
ייידישי וי עס דאַרף צו זיין ,און דער עולם פאַרשטייט .מילאַכט
פון הומאָר און ניט פון אױסגעדראָשענע וויצן געלאַכט האָט
מען די גאַנצע צייט פון דער פאָרשטעלוג.
אין דער ראָל פון הערשעלע האָט בען באָנום כאַראַקטער-
זירט מער בען באָנוס װוי הערשעלע ,און די לידער האָט ער
אויך געזונגען אויף דעם זעלבן אַרט ,וי ער האָט שפּעטער גע-
זונגען זיינע קאָנצערט-נומערן .די טאַלענטפולע מינאַ בערן האָט
אין דעם עפיל ,ליידער ,געשפּילט אַ ראָלע ,ואָס איז ניט גוט
צוגעפאַסט פאַר איר טאַלענט ,און דערפאַר האָט איר ראָלע אַ
ביסל געליטן ווען פעליקס פיביך קאָן שפּילן טעאַטער וי ער
טאַנצט ,װאָלט ער געווען אַ גוטער שוישפּילער .דערפאַר זיינען
מאַקס און רייזל באָזשיק געווען אין דער היים אין זייערע ראָלן
זי האָבן אַריײנגעבראַכט אַ סך קאָמיזם און אַרױסגערופן ביים
עולם געזונטע געלעכטערס .איך ישׂראל מאַנדעל האָט מיט-
געוװױרקט אין דער ראָלע פון אַ רוסישעץ פּריסטאַו .די מוזיק,
ָלקסטימלעכן
װאָס הענעך קאָן האָט פאַרפאַסט ,אין אין עפכאט-
טאָן און גוט געזונגען געװואָרן פון אַלע עווישפילער .פיל ביי"
געטראָגן צו דער פאָרשטעלונג האָט די פיאַניסטקע רענעי
סאָלאָמאָן".

וועגן זיינע ווייטערדיקע אַקטיװױטעטן גיט איבער חנה גער-
שענזאָן אין אירע זכרונות:
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מאָטל קאַרנאָװיטש אַלס ,קרעטשמער"
שרה בעקער אַלס ,קרעטשמערקץ"
אָסטראָפּאָלער"

אין ,ה,ערשעלע

האָט ער געקיפט אַ בילעט ,און אַזױ אַרום זיך באַקענט
זיין ;דירעקטאָרײ אויף דער בינע".

מיט

דערציילט

חנה

און וועגן דער קאָמעדיע ,כעלעמער
גערשענזאָן אין אירע זכרונות:
אאין זעלבן

(|9391

יאָר

זאָנען צו זיך און געבעטן
גערשענמזאָן
ווען

דאַנק

האָט

אינהאַלט
געװואָרן

אין

יענע

טעג

א פיעסע

אויף

דער

און דעס

דאַרפט

צוגעשטעלט

חכמיסײ.

זייענדיק

שט

אין קורצן
סוזשעט
געוואָרן,

אַ קאָנטראַקט

געאַרבעט
אַקט

דערצײילן
זיך

געפאַלן

אין אַ חודש

אים

מיכאָעלס

טעמע

ער האָט דערציילט
פּאַרטראַכט

האָט

טאָג

און

לט
וװערן

אַרומגעטראָגן

פו

מיט

פון די כעלמער

פון אַזאַ פיעסע.

אַ גע-
חכמים.

זיך פאָר דעם
אין

מיכאָעלסן

דער

און באַלד אויפן אָרט איז געשלאָסן
וועלכן
דער
דעם

אין אַ חודש
ערשטער

פונס

די מלחמה

אַרום האָט גע-

אַקט

צוטרוי,

אָפּמאַך

אַרום איז ער אַוועקגעפאָרן
זיין פיעסע.

פאַרבעטן

איבער

גערשענ-

ואָס ער אַרבעט.

וי אַזױ ער שטעלט

דערמוטיקט
נאַכט.

חכמים"

האָט

פון

האָט
ער

גערשעמאָן
אויסגעפילט.

קיין מאָסקווע
האָט

אָבער

{;כעלמער

מיטן ער"

אַלץ

איבער-

געריסן.
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דדושים

באַנד

אופאַ  --אַהין האָט זיך עװואַקױרט דער שרייבער פאַרבאַנך
פון אוקראַינע ,אַ שווערע צייט! און פלוצעם  . . .אַ טעלעגראַמע:
דער טעאַטער רופט גערשעמאָנען קיין מאָסקוע אָנטײלנעמען
אינם צוגרייטן דעם ספּעקטאַקל ,די כעלמער חכמים".

ניט קיין בייז אַפילו ווען דאָס װאָס זי זאָגן ,קלינגט
נאַריש .או אָט אַזױ האָט זיי אויך אויפגעפאַסט בענאָ
און אַזױי האָבן זיי אױיך אויפגעפאַסט די שישפּילער
יידישער פאָלקס-בינע .עס האָט אין זייער שפּיל זיך

גערשענזאָן איז אין מאָסקװע .אָבער ניט אױף לאַנג .די פאַ"
שיסטישע חילות דערנענטערן זיך צו דער הויפט-שטאָט .דער
טעאַטער איז געצוואונגען צו עװאַקױהן זיך".

כיעלעמער
שפּירט קיין טאָן פון חוזק אָדער אָפּלאַכערײ .ד

דעם  5מערץ  0691האָט די לאָס אַנדזשעלעסער אידישע
פאָלקסבינע" אויפגעפירט אין ,אַסיסטענט פּלעיהאַוז' ג'.ס ,כע-
לעמעוי חכמים" ,פאָלקס-קאָמעדיע אין  2אַקטן 5 ,בילדער ,רעזשי
 -בענאָ שניידער ,דעקאָראַציעס און קאָסטיומען  --מאָי זאָלאָ-טאַראָוו ,מוזיק  --נייטאַן סאַמאַראָוו ,טענץ  --בנימין צמח.
וועגן דער פּיעסע און דער אויפפירונג שרייבט פוליע טשערנער;

ייכעלעמער חכמים' איז ניט קיין פיעסע ,װאָס קומט נאָך
די אָנגענומענע פּאָדערונגען און מאַסשטאַבן פון אַ בינע-ווערק.
איר האָט דאָרט ניט קיין צענטראַלע אידיי .די האַנדלונגען און
די קאָנפליקטן יקערן דאָרט ניט איבער קיין װעלטף ,ניט
פאַראַן דאָרט קיין עואַלטיקע שפּאַנונג -- .אַלץ אַזעלכע זאַכן,
װאָס האַלטן ניט צו שטאַרק צוגעשמידט דעס עולם צו די
האַנדלונגען און דראַמאַטישע אַנטוויקלונגען פון דעם עפיל.
עס איז מער אַ פּשוטע פאָלקס-מעשה ,אַרומגעוועבט מיט עױי-
נעם ,חנודיקן הומאָר ,וי עס דערציילן זיך די קוריאָזע ,קאָמיעזע
כעלעמער מעשזיות.
מ .גערשענסאָן,
קרויס

אין זיין פאָלקס-שפיל

נאַיווע שוטים.
ערלעכע

דער

שרייבער

און

בי
זייער

גערשענסאַנען
נאַיווע

פון ;כעלעמער

די כעלעמער
זיינען

חכמיס",

פירט

ניט װי טפּשים

אָדעךר

די כעלעמער

פאָלקס-מענטשן,

װאָס

ליבלעכע,

מיינען

חלילה

{,כעלעמער חכמים" ,אויפגעפירט דורך ,יידישע
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היפשלעך
שניידער,
פון דער
ניט גע-
פֿאַר-

שױנען האָבן אַראָפּגערעדט פון דער בינע ערנסט ,גלױיבלעך,
מיט אַ סך טעאַטראַלישן חן און פיעטעט.
לױט דעם אָנגענומענעם בענאָ שניידער-נוסח איז דער טראָפ
געשטעלט געװואָרן אויף דעם אַנסאַמבל-צװאַמענשפיל2 ,ף די
גרופן פון מאַסן-סצענעס ,וועלכע אַקצענטירן און פירן אַרױם
די גרונט-אידיי פון דער שפּיל .אָבער וי אַלע מאָל האָט בענאַ
שניידער אױיך ניט פאַרזען דעם אינדװווידועלן שויעשפילער אין
די באַזונדערע סצענעס.
די פאָרששטעלונג ,װי אַ גאַנצע ,האָט זיך אַריבערגעטראָגן
צום עולם ,וי אַ ליכטיק ,ליריש געזאַנג פון אַ לעבן ,װאָס איו
שוין פאָרגאַנגען אין דער אייביקייט ,אַ לעבן פון מענטשן אין
אַ שטעטל ,װאָס איז אַרין אין יידישן פאָלקלאָר מיט זיינע
טשיקאַווע און אױיסטערלעשע געשיכטעס ,ואָס האָבן פּאַרשמט
דאָס שטעטל כעלעם מיט אירע יידן װוי כעלעמער נאַראָניס,
פון וועלכע 'קלוגערעי שטעטלעך האָבן געחזקט און אָפּגעל-
צעוועט,
בנימין צמח ,דער גריסער טאַנץ מייסטער ,האָט ,װי אַלע
מאָל ,אַרױסגעוױזן גרויס מייסטערשאַפט ,און דער חתונה-טאַנץ
האָט געפינקלט מיט אַ סך קאֲליר און האָט אָנגעפילט די הער-
צער מיט נאָסטאַלגיע נאָך אַ שטייגער-לעבן ,װאָס איז טראַגיטן
פאַרלענדט געװאָרן און איז אויף אײיביק פאַרגאַנגען
מאָי זאָלאָטאַראָוו האָט געשאַפן די קאָלירפולע דעקאָראַ-
ציעט און קאָסטימען ,װאָס האָבן געהאָלפן שאַפן די נייטיקע

פאַלססבינע"

אין לאָס אַנדזשעלעס
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?לעססיטאָן
אַטמאָספערע
װעגט.

און די סביבה

ניטאַן

מנגספולע

סאַמאַראָן

מוזיק,

װאָס

האָט

אין וועלכע
האָט

די שפיל

געשאַפן

געדינט

װי

פון

האָט זיך באַ-

ואַרעמע
אַ ליכטיקער

טי"

און

און

לֵי"

רישער באַגלײט-מאָטיוון צו דער פיעסע .די מחיק איז גע-
שפּילט געװאַרן אוױף דער פּיאַנאָ פון סילוויע סאַמאַראָון".
און א .גאַָלדבערג שרייבט;

יידישן

טפאַטער

ליטווישער סאָוויעטן-רעפובליק ? .לוריע .געפינענדיק דעם
געהעריקן שליסל צום שטאף ,װאָס עס גיט גערשענזאַנס ביז-
איצט נישט-אויפגעפירטע קאָמעדיע -פאַראָדיע ,האָט דער רע-
זעזיסער צונויפגעהאָפטן צו אַ פאַרבנרייכן עווישפיל די אַרטיס-
טישע ,דעקאָראַטיווע ,כאָרעאָגראַפּישע און מװיקאַלישע קאָמ"
פּאָנענטן פתנם ספּעקטאַקל .באַזונזערם ריכטיק האָט אָפּגע-
שפּירט דעם רעזשיסערס פֿאַרטראַכט דער קינסטלער מ .פער-
צאָון ,וועלכער האָט אַריינגעהױכט אין די דעקאָראַציעט דעם
.שאַגאַלישןײ גראָטעסק .די קאָסטיומען (קינסטלערין ד .שאוס),
און דער גרים (מ .גרינבערג) ,ווי אויך די מװיקאַליעוע באַגלֵי-
טונג (ש .מאיראוויטש)  --רײך און אין איינצלנע דעטאַלן
זייער טדרעפלעך ,האָבן זיי פונדעסטוועגן געדאַרפט מער אונטער-
שטרײכן דעם מאָמענט פון פּאַראָדיע און חוזק מיט וועלכער
סיאיז דורכגעדרונגען די רעזשיסערישע קאַנצעפּציע פון מפע?ק-
טאַקל .אין דער פאָרשטעלונג איז געווען פאַרנומען דער גאַנצער
יידיעזער דראַמאַטישער או טאַנץ -קאָלעקטײו (מיטן לעצטן פירט
געלנגען אָן ל .כאַנאָװויטש)  ...אין סך'הכל  --סיהאָט זיך
באַקומען אַ פריילעכע ,קאָלירפולע פּאָרשטעלונג ,װאָס דעמאַס-
קירט און לאַכט בייסיק אס די גײיסטיק אָפּשטאַנענקײט ,בלינ-
דע הכנעה און קנעכטישע פאָלגעװודיקייט דעם קלער".
דעם  41מערץ  5691האָט די זעלבע טעאַטער-טרופּע אויפגע-
פירט די קאָמעדיע אין ווינטער קולטור-פּאַלאַץ פון די פּואָפע-
סיאָנעלע פאַראיינען אין מאָסקװע.

 ...,דער פאַרשטאָרבענער משה גערשענסאָן האָט אָנגעשריבן
אַ פינקלנדיקע ,חנודיקע און באַטעמטע פאָלקס-קאָמעדיע .דאַכט
זיך ,אַז קיין איין מאָטיוו אין איר איז ניט ניי.. .אַ.פילון דער
גליקלעכער סוף  --דאָס אַלץ איז גענומען פון גרייטן רעק"
וויזיט פון פאָלקס-שפיל ,פון דער קאָמעדיע און אָפּערעטע
(און פון דער פאָלקס-מעשה)  --פון גאָלדפאַדענען ,און פריער
נאָך ,ביז איצט .דאָס אַלץ האָבן מיר שוין געזען און געהערט
כמה וכמה מאָל .משה גערשענסאָן דערציילט עס אָבער מיט
אַזאַ מין זעלטענער תמימות ,מיט אַזױפיל פאָלקסטימלעכן חן
און באַגלױבטקײט ,אַז עס באַקומט זיך אַ שפּאָגל נייע זאַך,
יעדנפאַלס  --אַ פרישע זאַך.
רשענסאָנס קאָמעדיע האָט אָבער גלייכצייטיק אַ טײל
,ג.ע.
ערנסטע חסרונות וי אַ בינע-שטיק .עס פעלט אין דעם בינע-
דיסציפלין ,סצענעס פאָלגן ניט נאָך קאָנסעקװוענט גענוג ,ניט
לאָגיש און ניט טעאַטראַליש .דער סך הכל איז ,אַז שטעלן די
קאָמעדיע וי זי איז געשריבן ,װאָלט געווען כמעט ניט מעגלעך,
און אין דעם פרט האָט זיך פאַר דער לאָס אַנדזשעלעסער
יפאָלקס-בינעי יגעמיטי אַ זעלטענע קאָמבינאַציע פון מענטשן
מיט אַ סך טעאַטעד-ויסן און טעאַטער -געשמאַק; די פּיעסע איז
באַאָרבעט (דאָס הייסט ,טיילוייז איבערגעשריבן געװאָרן ,אי"
בערגעשטעלט סצענעס אאַוו) און רעזשיסירט געװאָרן פון
בענאַ שניידער ,די טענץ זיינען צוגעגרייט געװאָרן פון בנימין
צמח און די דעקאָראַציעס און קאָסטיומען פון מאָי זאַלאָטאַ-
ראָוו ... .דער רעזולטאַט איז אַ פאָרע:טעלונג אין דער בעסטער
טראַדיציע פו אַמאָליקן 'אַרטעףי ,פּאָלקסטימלעכקייט אָן סענ-
טימטנטאַליזירונג ,גראָטעסק אָן שאַרזש ,באַגלױיבטקייט ,אָבער
מיט אַ וואונק אין אױג ,ימיט דער צונג אין באַקי ,װוי מיזאָגט
אין אַמעריקע ,דאָס הייסט ,קלוֹג אָפּגעלאַכט ,אָבער ניט פאַר-
חוזקט צוֹס פונקט פון בורלעסק און ניט-באַגלויבטקייט.
 ...דאָס ששפילן פון קאָלעקטיװו איז געוען אַ גאַנצט ,צו-
איך דאָ דאַרף
זאמענגעגאָסן ,עפעקטיװו און דיסציפלינירט.
מען צוגעבן ניט קוקנדיק אויפן גאַנצן צוזאַמענשפיל ,און דאָס
איז דער עיקר ,האָט דאך יעדער איינציקער פון די שוישפילער
דאַ און דאָרט ,אַ גלאַנץ געטאָן דורך אַ באַוועגונג ,אַ וואָרט ,אַ
העויה .יעדער האָט געהאַט זיין אָדער איר ימאָמענטי .כאָטש
עס האָט זיך געפילט אין יעדן דעטאַל די רעזשיסערישע האַנט,
האָט זי אָבער ניט דערשטיקט דעם אינדיװידועלן שוישפילער.
דער קאָלעקטזו האָט דורכגעטראָגן די פאָרשטעלונג מיט אַ סן
פאַרשטענדעניש ,פעיקייט אט קינסטלערישער אחריות".
אין פרילינג  5691האָט דער ,וילנער יידישער דראַמאַטישער

גמשה גערשענמאַנס  כעלעמער חכמים" איז אויפגעבויט
װי אַ מוזיקאַלישע קאָמעדיע ,מיט אַ קערנדל פונם אוצר פאָלקס-
הומאָר ,געשאַפן פון אונדזער פאָלק ,און געאָגראַפּיש אַוועקגע-
שטעלט אין כעלם .די פאַבולע א נאַווע ,די געשטאַלטן ווירק-
לעכע ,נישט קיין רעסטאַורירונג פון אַמאַליקן כעלם ,נאָר אַ
סאַטירע ,וועלכע גייט ווייטער אַריבער כעלם ,ווערט אַ סימבאָל
פון אַלוועלטלעכער ,כעלמישקייט".
איזאַ שאַפּיראָס אַדאָפּטאַציע און רעזשי (אויך אייניקע לֵי
דער-טעקסטן פון אים צוגעששריבענע) האָט באַזונדערס באַטאַנט
די ליריע פּאָעטישע מאָמענטן אין דער פּיעסע ,די קאָמישע סי-
טואַציעס פון טיפּן ,אַרױסגעבראַכט מיט בייסיקער סאַטירע,
אויסגעלאַכט די כלומרשטע חכמים ,ליבע געפלאָכטן מיט פריי-
לעכקייט :דאָס איז די סביבה פון איזאַ שאַפּיראָס ספעקטאַקל;
די אָרביטע פון וועלכער קיינער עשפּרינגט נישט אַרױס.
אין דעם דאָזיקן ספּעקטאַקל וװוענדט ער אָן אַ פאַכמענין
געמיש פון סטיל און פאָרמע ,וועלכע העלפן צו צו דעם דראַ-
מאַטורגישן שטאָף און שױעפּילימאַטעריאַל און דערהייבן די
פיעסע צו אַ פאָלקס-שטיק.
 . .,די מחיק פון באַרימטן קאָמפּאָזיטאָר הענעך קאָן ,דער"
גאַנצט פון אונדזער חיים עזװואַרצמאַן און די פיינע אינטערפרע-
טאַציע פונם טעאַטער-אָרקעסטער ,איר פאַרפ?;עכטנג מיט דער

אויפפירונג ,װאָס איז געזעען געװאָרן פון טויזנטער וילנער יידן
שרייבט ק .שניידער:
ידי אַקאָרעוט-אויפגעפירטע צענטע פּרעמיערע איז אָן ספק
די קרוין פון דער אַרבעט פון די וױלנער יידיששע בינע-ענטו-
זיאַסטן .סיאין קודם כל די שענסטע רעזשיסירטע אַרבעט מיט
אָט דעם קאָלעקטיו פון פאַרדינסטפולן קונסט-טוער פון דער

האַנדלונג ,מיט די טענץ ,פילט אָן מיט פריילעכקייט אַלע וינ-
קעלעך פון די צועשויערס נששמה .די ניגונים קאָן מען הערן ביזן
מאָג אַרײין און מען װוערט ניט מיד; אַזױ האַרציק ,אַזױ עזי'ן
זיינען זיי .די סטיליזירטע ,אָריגינעלע קאָסטיומען און דעקאָ-
ראַציעס פונם מאָלער אַלעקסאַנדער בערלאַנט אין דער אינטער-
פּרעטאַציע פונם טעאַטער-סצענאָגראַף לוקו אַנדעסקו ,װאָס האָט
צוגעגעבן אַ שאגאַליש געשטיקטן טיל-פאָרהאַנג ,אַן אילוסטראַ-

קאָלעקטיוו"
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קהדושים
ציע פון דער קאפּױערשקײט פון די כעלעמער נגידים ,די טענץ
פון אַליס באַטעז זיינען קינסטלעריש איבערצייגנדיקע ,סטילי"
זירטע ,מאָדערניזירטע מיט געשמאַק ,האָבן דעם חן פון יידיעון
פאָלקס-טאַנץײ.
,ערשעלע אָסטראָפּאָלער" איז דערשינען אין  9291אין או"
ה
קראַינע און ,כעלעמער חכמים" איז אין  5691געדרוקט געװאָרן
אין ,סאָװיעטיש היימלאַנד",
חנה גערשענזאָן כאַראַקטעריזירט אים אַזױ:
יווידער אין וועג .איצט  --קיין אַלמאַיאָטאָ ,די הויפּטשטאָט
פון קאַזאַכסטאַן .אונדזער ערשטע וווינונג; אַ שטאַל מיט אַן אויוון,
אַן עלעקטרישער שיץן .די סטעליע ליגט איפן קאָפּ ,אָדֶער
אַפּילו אין די דאָזיקע באַדינגונגען פלעגט גערשעמזאָן זען דער
עיקר דאָס קאָמישע .ער פלעגט זיך וויצלען ;פאַרואָס האָסטו
אויסגעקליבן אַזאַ הויכוואוקסיקן מאַן?" .אַ פאָלקס ווערטל ,אַ
וויץ זיינען אין אַלע צייטן געווען אייגנטימלעך פאַר משה גער-
שענזאָן .דער גרונטשטריך פון זיין כאַראַקטער :ליבע צו מענטעג.
אַ קורצע צייט איז ער אַרױסגעשלאָגן געװואָרן פון זיין שע-
פעריטזער קאָלייע, :שרייבן קאָמעדיעס אין אַ צייט פון אַזאַ וועלט-
טראַגעדיע? :עפעס קלעפּט זיך ניט!ײ ,נאָר ער האָט גלייך גע-
פונען זיין אופן אויסצודריקן האַס און שנאה צום פאַשיזם .ער
האָט גענומען שרייבן בייסיקע מששלים.
לױטן אױפטראָג פונם צענטראַל-קאָמיטעט פון דער קאַ-
זאַכסטאַנער קאָמפּאַרטײ פאָרט גערשעמאָן אַריבער קין ג|-
ריעזו ,וואו ער װוינט צווישן נאַפט-אַרבעטער און שרייבט פאַר-
מי אין די עזוערע
צייכענונגשן ועגן זײיער העלדישער
מלחמה -טעג.

זײנע בריוו פון יענער צייט זיינען פול מיט הייסער ליבע
צום היײימלאַנד ,פול מיט אָפּטימיזם .ער האָט געהאַט אַ ביכעלע
מיט געאָגראַפישע מאַפּעס פון אַלע געגנטן פונס סאָוועטנפאַרײ
באַנד .מיט וויפל פאַרביטערתג פלעגט ער פאַרבייגן מאַפּעס
פון פאַרלאָרענע געגנטן ,און ,פאַרקערט ,מיט וויפל פריידך פלעגט
ער זי אָפּביײגן אויף צוריק ,ווען די געגנטן זיינען באַפרײט גע-
װאָרן ..ווען ער האָט פאַרענדיקט די מיליטער-שול ,האָט
מען אים געשיקט אויף דער טעריטאָריע ,ווֹאָס די רויטע אַרמײ
האַט באַפרײט .פון וועג זיינען געפלויגן בריוו פול מיט גלױיבן,
אַז אינגיכן װועט מען זיך ווידער זע סיהאָט זיך געדוכט ,אַז
דאָס איז שוין אַזױ נאָנט .דער פאַרביסענער שונא האָט זיך
װידער אמֹאָל אַ ריס געטאָן פאָרויס צו די באַפרײטע געגנטן.
די וועלכע האָבן געקענט גערשענזאַנע ,פלעגן װערן אי"
בעראַשט פון זיינע פאַרעיידנאַרטיקע פעיקייטן; ער איז געוען
זייער מװיקאַליש ,געקענט גוט מאָלן ,נאָר זיין הויפּט ליײידנשאַפט
איז געוושן דאָס טעאַטער ,וועלכן ער האָט געווידמעט זיין גאַנץ
לעב .װאָס ער זאָל נישט האָבן געטאָן אין טעאַטער ,האָט ער
געטאָן מיט פייער ,טעמפּעראַמענט .אַלע זיינע כוחות האָט ער
אַוועקגעגעבן אָט דער געליבטער אַרבעט זיינער .ער איז געווען אַ
באטיידענער מענטש .די מינדסטע שטעררונג אין זיין אַרבטנ.
העט זיך אים שיין געדאַכט ,אַז ער איז אויסגעשעפט ,און וועט
מער גאָרנישט קאָנען דערגרייכן.
נישט פן קיין גרױיסן וואוקס ,א דיקלעכער ,מיט אַן אָנגע-
נעם געזיכט ,געקרייזלטט האָר ,צויי גרויסע טונקעלע אױגן,
וועלכע האָבן באַלױיכטן זיין גאַנץ פנים.
פון אים האָט ממש געשטראַלט גוטסקייט ,צאַרטקײט ,פריינט-
לעכקייט .ער איז געווען אַן אויפריכטיקער .ערלעכקייט ,לי

2779

באַנד
טאַפט.,

אמתדיקייט,

פריינטשאַפט

מאָגט ביז גאָר ,און איבער
אֲ מין שפּילעוודיקייט,
ער

האָט

געדאַנקן,
נישט
ער

פאַרמאָגט

דעם

יום

מענטשלעכע

חוש

שטענדיק

פאַר

אָן אונטערשיד

זייף אַ קינד ,אַ פריינט,
דערפילן

--

אַלעם האָט שטענדיק

טובדיקיט,

אַ שאַרפן

געשעענישן

דאָס

גערשעמאַנס

אַלץ

האָט

אַפילו אַ גאַנץ

װוערטער.

יי

ער

דאָמינירט

און אין אֶלץ.

מענטשלעכע
װער

פאַרי

דער

הערטער,

מענטש

פרעמדער,

פלעגן

זאָל

פלעגט

דערגריכן

די

הערצער"ײ.

ג .האָט איבערגעלאַיט אַ פרוי ,צוויי שוועסטער און אַ טאָכטער
מיט אַ מיידעלט פון  01יאָר ,אַלע אין קיעוו.
ש .ע .פון אַנאַטאָל װינאַגראדאװ ,יונה ראַדינאָו ,הערשל ראָזען.
,לעקסיקאָן פון דער נייער ידישער ליטעראַטור ,,ניו יאָרק ,8591 ,צװײטער

באַנד ,ז,723 .
יצחק טורקאָװיגרודבערג
זז,341 ,931 .
ס .בעטיסמאן  --די פאַרבאַנד פאָרשטעלונג פון ,הערשעלע אָסטראָפּאָליער",
פארװ ,ג .י 2 ,,פעב,2691 .
שעפטל זאק  --אידישע אַקטיאָרן"פּליטים אין קירגיזיע, ,טאָג  ,נ .י32 ,
אויגוסט ,2691
בראָניוס אַקסינאט  --די אידישע קונסטקאַלעקטיון אין װילנע,, ,מ"פ",
נ .י 7 ,.סעפּט,2691 .
--

,ײדיש

פ .גלאס  02 --יאָר אידיש טעאטער

טעאטער

אין פּולן' ,װאַרשע,

אין דער באַפּרײטער

,1591

פּױלן ,דארט82 ,

פעבר,5691 .
פוליע טשערנער , --די כעלעמער חכמים אין לאָס אַנדזשעלעס ,דארט61 ,
מערץ ,5691
משה לערנער  --װילנער אידישער דראַמע-קאַלעקטיו פירט אויף ,כעלעמער
חכמים ' ,דארט 5 ,אַפּריל ,5691
ק .שניירער  --טויזנטער װילנער אידן האָבן שויז געזען ,כעלעמער חכמים",

דארט 62 ,מאַי ,5691
א .ג{ .גאַלדבערג} , --כעלעמער חכמים' אין לאַס אַנדזשעלעסער ,פאָלקס-
,ידישע קולטור ,,ג .י ,.אָקטאָבער ,5691
בינט" ,י
יוליאַן שװאַרץ , --כעלעמער חכמים ,אין בוקאַרעסט ,מ2פ ,ג .י52 .
מיי ,6691
כאַנע גערשענזאָן  ---זיכרוינעס װעגן מוישע גערשענזאַן, ,סאַװעטיש היימ"
לאַנד  ,/מאַסקװע ,יון ,6691 ,זז,921:821 .

אַדלער ,קאַטיאַ
ג{וראַלניק |
{געב 52 .מיי  -- 1881אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
גענוירן  51מיי (א .ס 1881 ).אין
ניקאָפּאָל; אוקראַינע ,פאָטער  --אַ סוחר.
געלערנט אין חדר און אַ ביסל רוסיש.
זעענדיק שפּילן יידיש טעאַטער ,האָט זי
דערפילט אַ ניגונג צו דער בינע און
אָנגעהויבן מיטווירקן אין ליבהאָבער-גרו"
פּעס,
אין  8091טרעט זי אַריין אַלס פּראָ-
| פעסיאָנעלע אַקטעריסע אין סאַבסײיס טרו-
פּע ,און נאָכדעם וי זי האָט חתונה מיט
ירמיהו (װ,אָסיעם") אַדלער ,מאַכט זי מיט זיינע װאַנדערונגען אי"
בער רוסלאַנד ,אין פאַכלערס מיניאַטור-טרופּע ,קאָנסטאַנטינאָפּאָל,
בולגאַריע .,רומעניע ,עסטרייך ,דיײיטשלאַנד ,און זינט  6291אין
פּאַריז ,וואו זי שפּילט פון צייט צו צייט,
ווען די נאַציס האָבן פאַרכאַפּט פּאַריז ,האָבן זיי זי דעפּאָרטירט
און אומגעבראַכט.
ש .ע .פון אַניטאַ פּאָליאַקאָו.
לעקסיקאָן פון יידישן טעאטער,,

ניו יאָרק ,1391 ,ערשטער

באַנד ,ז,73 .
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לעסלסיקאַן

פון

אַבעלמאַן ,ציפּע (צפורה)
{(אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
פרוי פון באַרימטן זיטגער-שוישפּילער

בעני אַבעלמאַן.
לויט יצחק פישעלעוויטש ,איז זי גע"
ווען אַ שניידערין און געאַרבעט אין אַ
פאַנריק ,און נאָר אַ קורצע צייט געשפּילט
אויף דער יידישער בינע.
בעת זי איז געווען אין אַמעריקע אין
אָנהייב פון צװאַנציקסטן יאָרהונדערט,
וואו זי האָט געשפּילט מיט איר מאַן
אין יידיששט װאָדעוויל:הייזער ,האָט זי
דעם  11מאַי  5091פאַרעפנטלעכט אין ,פאַרווערטס" אַן אַרטיקל
א'ג ,לאָזט מען צו נייע אַקטיאָרן?".
צוריקקומענדיק אין פּוילן ,האָט זי אין  8091זיך באַטײליקט אין
דער אויפפירונג פון יעקב גאָרדינס ,ברידער לוריע" ,און נח פּריי
לוצקי שרייבט וועגן איר שפּילן
;פרוי אַבעלמאַן (שרהידבורה)  --נישט קיין גרויסער טאַ-
לענט  --שפילט אָבער שטענדיק מיט טאַקט און זייער אויסגע-
האַלטן ,און דאָס איז אַ זעלטענע דערשיינונג אויף דער יידישער
בינע".
ווען עס זיינען אַנטשטאַנען פאַר אַבעלמאַנען שװעריקייטן צו
שפּילן אין װאַרשע ,האָט זי מיט איר מאַן אַרומגעװאַנדערט איבער
דער פּראָװוינץ ,וואו זי פלעגט אויפטרעטן מיט קאָנצערטן אָדער
מיט העברעישע אָיונטן פאַר ,קרן היסוד"-אונטערנעמונגען.
א .איז געווען גװאַלדיק איבערגעגעבן איר מאַן ,וועלכן זי האָט
אויסערגעוויינלעך פאַרערט און פלעגט אָפט מאָנען אים צו צוטיילן
כבוד וי איינעם פון די נעסטאָרן פון יידישן טעאַטער.
לויט

דער

,יזכור-רשימה"

אין פּד;;גראַם

טעאַטער אין פּוילן ,איז א .אומגעבראַכט
אין פּולן,
מ .ע .פון י .פישעלעוויטש.
מיכעס אַבעלמאַן  --לאַזט מען

פון יידישן

מלוכה-

געװאָרן דורך די נאַציס

צו נײע אַקטיאָרען?,

,פארװ,

ג .י11 .

מאַי ,5091
נח פּרילוצקי , --ײדיש טעאַטער  ,/ביאַליסטאָק ,1291 ,באַנד  ,1זוֹ,641:541 .

ט עאַ טער

יידישן

זי אַלֵיין ,אַלס יידישקע ,האָט געמוזט אַנטלויפן פון װאַרשע .שֹפַּץ-
טער אָבער איז זי צוריקגעקומען און אויף אַ שרעקלעכן אופן
אומגעקומען.
אין  9291האָט זי זיך באַטײליקט אין פילם 'פוילישע וועלדער'
לויט יוסף אָפּאַטאָשו.
יאָנאַס טורקאָװ , --פאַרלאָשענע
,4

שטערן  ,בוענאָס איירעס,

 ,3591זו .ג,23

,721

נלאַנץ,

יואל

{ראַטץ |
(געב 13 .דעצ -- 5681 ,אומגעבראכט געװאָרן דורך די נאציסן

געבוירן  123דעצעמבער  5081אין
קאָמאָרנע ,גאַליציע .פאָטער  --אַ מצבה-
שלעגער .געענדיקט אַ פאָלקס-שול ,גע"
קומען קיין לעמבערג און דאָ געאַרבעט
אַלס מצבה-שלעגער ביי' דוד שטעפּלער
(פּאָרקע) ,וועלכער איז אויד געװען אַ
בראָדערזינגער .צוליב זיין שיינער שטים,
מאַכט אים שטעפּלער אויך פאַר אַ בראָ-
דערזינגער ,און אין  2881הייבט ג .אָן
אַרומפאָרן מיט שטעפּלער ,חיים בענדל,
שלום פּאָדזאַמטשע און לעאָן מאַנדעלטאָרט .דער רעפּערטואַר איז
באַשטאַנען פון אַן אײינאַקטער און אַ סך לידער.
אין  0981זיינען צו זיי צוגעקומען יונה רייזמאַן ,ראָזאַ מאַנדעל-
טאָרט און הערמאַן וויינבערג .אין  2981איז צוגעקומען דאָס שפּע-
טער באַקאַנטע דועטן-פּאָרל |יאָזעף און סאלי באַשטענדיג | דעסער,
און פון דעמאָלט אָן איז די דאָזיקע גרופּע בראָדערזינגער (גערופן
אויך ,די פּוילישע זינגער") פאַרװאַנדלט געװאָרן אין אַ מער
מאָדערנעם יידישן װאַריעטע-טעאַטער .ביז  1291האָט ג .געשפּילט
אין פאַרשיידענע אַזעלכע טרופּעס און דערנאָך צוריק געװאָרן א
מצבה-שלעגער ,באַטײליקנדיק זיך בלויז דעם 7טן אױיגוסט 8291
אין לעמבערג אויפן ,לעקסיקאָן"-אָװונט ,אויף וועלכן ער האָט מיט
אַ ריזיקן דערפאָלג אַרױסגעבראַכט בראָדער לידער.
לויט דער ,יזכורירשימה" אין פּראָגרצָם פון יידישן מלוכה-
טעאַטער אין פּוילן ,איז ג .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס.
ל,עקסיקאָן פון יידישן טעאַטער ,ניו יאָרק ,1391 ,ערשטער באַנר ,זז,82"722 .

{(אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאציסן
טאָכטער פון די יידישע אַקטיאָרן ליואַ באַרסקאַיפישער און
הערמאַן פישער .געלערנט אין װאַרשעװער אוניווערזיטעט ,האָט
אין  1291געענדיקט די מלוכהשע דראַמאַטישע שול אין װאַרשע
און אַריין אין פּױלישן טעאַטער.
פ .איז נאָך אין  6291אויפגעטראָטן אויף דער יידישער בינע
אין קאַמינסקי טעאַטער,
זי איז געווען די פרוי פון ביז"גאָר באַגאַבטן פּױלישן אַרטיסט
יאַצעק װאַשטשעראָװיטש.
וי יאָנאַס טורקאָוו גיט איבער ,איז זי אין אָנהייב פון דער דייט-
שישער אַקופּאַציע פון װאַרשע געווען אין דער װאַרשעװער געטאָ.
דערנאָך ,אַ פּנים ,איז זי אַריבער אויף דער אַרישער זייט ,אָבער
ווען די געטאָ איז הערמעטיש פאַרמאַכט געװאָרן .האָט זי שוין מער
דאַרט נישט געקאַנט אַריינקומען און אויך נישט צושיקן הילף צו
איר פאָטער און שװועסטער אַניע ,וועלכע זיינען דאָרט פאַרבליבן.
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וואולמאַן ,שמואל
{געב 21 ,פעבר -- 6981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן געװאָרן  21פעברואַר  6981אין קאַלושין ,װאַרשעװער
געגנט ,פּױלן ,אין אַן אָרעמער ,חסידישער פאַמיליע .געלערנט אין
חדר ,בית המדרש ,שפּעטער ,דורך זעלבסטבילדונג ,זיך דער"
װאָרבן וועלטלעך וויסן .אין  7191זיך באַזעצט אין װאַרשע .פון די
יינגע יאָרן אָן געווען טעטיק ביי די לינקע פּועלי ציון .און זינט
אָנגעהויבן פאַרעפנטלעכן לידער ,שפּעטער אויך אַרטיקלען,
9
פעליעטאָנען ,רעצענזיעס און איבערזעצונגען .האָט זינט 4291
פארעפנטלעכט עטלעכע וערק און געווען אַ שטענדיקער מיטאַר-
בעטער אין דער ,גראַשן-ביבליאָטעק" פאַר וועלכער ער האָט גע-
שריבן זייער אַ סך בראָשורן.
אין  1291איז אין פ'ג ,פעניקס" ,װאַרשע ,דערשינען זיין דראַ-

מאַטיזאַציע פון װיקטאָר הוגאָס ראָמאַן ,דער טיראַן פון פּאַדואָ".
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כבדושים
ביז סעפּטעמבער

 9391האָט װו .געלעבט אין װאַרשע ,וואו ער

האָט אויך אין דער

א'נ ל .פּעלזנער,

געטאָ  --לויט ב .מאַרק --

,פתלי" ,װאָס דער כתב יד דאַרף זיך 
פאָרגעלייענט זיין דראַמע נ
געפינען צװישן די לאָדזשער מאַטעריאַלן פון דער יידישער היס.
טאָרישער קאָמיסיע.
קורץ נאָכדעם וי די דייטשן האָבן פאַרנומען פּױלן ,איז וי
אַנטלאָפן קיין ביאַליסטאָק ,װאָס איז דעמאָלט געווען אונטער סאָ-
וויעטישער הערשאַפט ,וואו ער איז אָבער פאַרפאָלגט געװאָרן צוליב
זיין אַמאָליקער קריטישער באַציונג צום באָלשעוויזם .ער איז פון
דאָרט אַװעק ,געלעבט אין אַ דאָרף אַרום קרעמעניץ ,װאָלין ,און
נאָכן דייטשן איבערפאַל אויף די סאָװיעטן (יוני  )1491איז ער
צוזאַמען מיט די שרייבערס ש .זאַראָמב און ירחמיאל נייבערג,
צוריק אַװעק קיין קרעמעניץ און דאָרט אומגעבראַכט געװאָרן דורך
די נאַציס,
,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער ,/ניו יאָרק ,1391 ,ערשטער

באַנד ,ז,446 .

ל,עקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור ,,ניו יאָרק ,0691 ,דריטער
באַנד ,זז,552"452 .

באַ נד
 5יאָר איז ז .געווען אין לאָדזשער דייטשן ,טאַליא-טעאַטער"
כאָר-זינגער און רעפּיטיטאָר .זינט  5191איז ער געוען פאַרבונדן
אַלס דיריגענט מיטן יידישן טעאַטער אין פוילן פאַר וועלכן ער
האָט געשריבן פון צייט צו צייט מּוזיק צו אָפּערעטן און דראַמען
ז .האָט אַרױסגעגעבן  7,פאָלקס-לידער ,באַאַרבעט פאַר גע"
מישטן כאָר 2 ,אָריגינאַל קאָמפּאָזיציעס פאַר מענער קװארטעט"
(לאָדזש.)8291 ,
ווען די נאַציס האָבן אָקופּירט פּױילן ,איז ז .אַנטלאָפן אין מערב
װײיסרוסלאַנד ,און װי דער שוישפּילער זלמן קאָלעשניקאָ גיט
איבער ,איז ז .געווען דאָרט אין אָנהייב דיריגענט אין אַ טעאַטער,
דערנאָך איז ער געװאָרן דיריגענט אין אַן אָרקעסטער פון פייערלע-
שער .דאָס איז אים געוופן שטאַרק נישט צום האַרצן .ער האָט זייער
געבענקט צום טעאַטער און געװאָלט צוריק אַרײן אין טעאַטער,
אָבער האָט זיך ניט געקאָנט צושלאָגן צו אַ שטעל אין יידישן
טעאַטער,
ז .איז אומגעקומען צוזאַמען מיט זיין פרוי און עטלעכע זיףן
איין זון האָט זיך געראַטעװעט און לעבט אין מדינת ישראל,
מ .ע .פון זלמן קאָלעשניקאָװ.
,לעקסיקאָן פון יידישן טעאטער,,

לודנער ,סאַניא
ק{וריצקאַ|.

יידיש טעאַטער

{געב --- 9981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

געבוירן  9981אין ווילנע ,פּוױליש-ליטע ,אין אַ יחוסדיקער פאַ-
מיליע .פּאָטער  --אַ חזן און אַ לערער .אויך די מוטער איז געווען

אַ לערערין פון העברעיש אין אַן אָרטיקער העברעישער גימנאַזיע.
אין דער פאַמיליע זיינען געווען אַ סך געלערטע און געלערנטע.
בכעת סעם לודנער ,וועלכער איז געווען פאַרבונדן מיטן יידישן
טעאַטער ,איז געקומען לערנען אין ווילנע ,באַקענט ער זיך מיט
ק .און זיי האָבן חתונה אין  .6191זי טרעט דערויף אַריײן אין די
טרופּעס פון זאַנדבערג ,קאָמפּאַנעעץ ,סאַמבערג ,זיידערמאַןיקוטנער.
אין סוף פון די דרייסיקער יאָרן ציט זי צוריק פון טעאַטער.
אין  2491האָבן די נאַציס זי צזאַמען מיט אַנדערע יידישע
אַקטיאָרן דעפּאָרטירט קיין טרעבלינקע ,וואו זי איז אין  3491אומ-
געבראַכט געװאָרן.
איר טאָכטער מאַלי (לאַזאַר) האָט זיך געראַטעװעט און געפינט
זיך אין אַמעויקע.

ניו יאָרק ,1391 ,ערשטער

באַנד ,ז,597 .

אין דער נעטאָ פון פּיעטריקאָװ
טדיבונאַלני

וי דר .מיכאל לובלינער גגיט איבער ,האָט מען אין פּיעטריקאָװו
טריבונאַלני (פּוילן) ,וואו די נאַציס האָבן איינגעפירט איינע פון
די ערשטע געטאָס ,געשפּילט יידיש טעאַטער אין דער געטאָ
איינגעקוועטשט אין אַ באַגרענעצטן שטח ,אין אַן אַטמאָספערע
פון הונגער און נויט ,עפּידעמישע קראַנקייטן און מורא פאַרן טויט,
אַפילו ווען דער חלף איז שוין ממש געלעגן אויפן האַלדז ,האָט דער
טאַלענטירטער עסקן פון די רעכטע פּועלי ציון ,דער שפּעטערדי-
קער מאַרטירער מרדכי-מאיר לײיזעראָוויטש אויפגעפירט ש .אנ"
סקיס ,טאָג און נאַכט" ,שפּילנדיק די ראָל פון ,ר ',דן",

ש .ע .פון מאלי לודנער-לאזאר,

זעלמאַן ,לעאָן
(געב .אָפּריל  -- 0881אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

געבוירן אַפּריל  0881אין װאַרשע,
פוילן .דערצויגן ביי אַ זיידן .אַן אױטאָי
דידאַקט אין מוזיק ,האָט ער אין 9091
אויסגעהאַלטן עקזאַמען אין װאַרשעװער
קאָנסערװאַטאָריע,
9

--

געווען

לאָדזשער ,,הזמיר"
8

א

מיסגױינדער

פון

6091

ביז

דיריגירט

אין

און

(מיט איבערייסונגען)

פין

לאָדזשער ,האַרפע? ,ואו ער האָט אויך
איינשטודירט פיל אייגענע קאָמפּאָזיציעס
צו לידער פון יידישע דיכטער און האָט אַראַנזשירט פיל פאָלקס-
לידער.

2783

מרדכי-מאיר לײזעראָװיטש אַלס ,רב דן ,און ,מאָטקע גוב"
הונדערטער מענטשן ,אױסגעשעפּטע ,מידע און דערשראָקענע.
האָבן זיך אַנטציקט מיט דער דאָזיקער פאָרשטעלונג.
ש .ע .פון דר .מיכאל לובלינער.
פּ,יוטרקוב טריבונלסקי' ,תל אביב ,זז,206*995 .
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לעססיסאָן
זילורסיייויף

פון

יידישן

טס עאַ טמ ער

ר ראטטעטיאעטאישון

סאַנדלער ,ראָזאַ
{|אומגעבראַכט

'/דער זאַקלאַדניק!' ,פּאַראַגראַף ' .'641אַ שעה נאָך דער חופּה' ,א'א,
וועלכע זיינען געשפּילט געװאָרן.

געװאָרן דורך די נאַציס|

עלטערן  --די יידישע אַקטיאָרן חנה
לעווין-סאַנדלער און חיים סאַנדלער.
ס .האָט זייער פרי אָנגעהויבן שפּילן

,פר .ראַדאָם" ווערט געזאָגט.
אין ס
גגעבוירן
פוילן.

ביי אַן אָנגעזעענער
שרייבערישע

זיינע

יידישער

אַספּיראַציעס

משפּחה
שטױסן

אין
אים

ראַדאָם,
צו

פאַר-

א שייףן

לאָזן די היים און אָפּצופאָרן קיין וואַרשע ,וואו ער ווערט אַ שטענ-

עפעקטפול מיידל ,הויך ,שלאַנק .אַ צייט
האָט זי געשפּילט מיט אירע עלטערן אין
װאַרשע ,בעת זייערט גאַסטשפּילן אין
ריגע און אַ לענגערע צייט אויך אין יידי-
שן טעאַטער אין לאָנדאָן ,ענגלאַנד ,אויד
|
אין אַפריקע.
אין  2491האָט זי חתונה געהאַט אין געטאָ מיטן יונגן אַקטיאָר
און זינגער י .סאָלװע ,וועלכער איז גלייך ביי דער ערשטער 'אַקציע'
אַרײנגעפאַלן צװישן די קרבנות און אַװעקגעשיקט געװאָרן קיין
טרעבלינקע אין טויטן-לאַגער .יאָנאַס טורקאָוו גיט איבער ,אַז וי
ער האָט זיך שפּעטער דערוואוסט ,האָט סאַלװע נושא חן געוען
ביי די טרעבלינקער תלינים ,און זיי האָבן אים דאָרט געלאָזט לעבן
ביז קורץ פאַרן טרעבלינקער אױפשטאַנד .ער האָט געזונגען פאַר

דרוקט

יידיש

זי איז

טעאַטער.

געווען

די יידן-מערדער אין זייער 'קאַסינאָ,
ס .האָט שפּעטער ,אין דער װאַרשעװער געטאָ ,געשפּילט ביי
איר פאָטער אין זיין טעאַטער 'ניי-אַזאַזעל! ,און דערנאָך ,געאַר-
בעט אין דעם 'שאָפּ' אויף װאָס דאָס טעאַטער איז פאַרװאַנדלט גע"
װאָרן .זי איז ,צוזאַמען מיט איר פאָטער און מוטער ,געווען באַהאַלטן
אין אַ בונקער ,אָבער נאָכדעם וי די דייטשן האָבן דאָרט אַריינגע-
לאָזט גאַז ,איז זי ,װי די אַנדערע ,געווען געצוואונגען פון דאָרט
אַרױסצוקריכן ,און זי איז אויף אַ טראַגישן אופן אומגעבראַכט גע-
װאָרן פון די דייטשישע קוילן.
יאָנאַס

טורקאָװ

איינס,

זז.

, --פאַרלאַשענע

שטערן,,

בוענאָס

איירעס,

,3591

באַנד

,482 88

לערמאן ,אןליחון
{געב --- 9981 .אומגעקומען דורך די נאַציסן
געבוירן  9981אין ראַדאָם ,פּוילן .גע-
לערנט אין חדר און שפּעטער אין אַ רו-
סישער גימנאַזיע; דערנאָ-ד געװאָרן אַ
האַנדלס-אָנגעשטעלטער .בעת דער ער'
שטער ועלטימלחמה זיך באַזעצט אין
װאַרשע ,וואו ער האָט ,אין  ,8191אָנגע-
הויבן זיין שרייבערישע טעטיקייט מיט
רעפּאָרטאַזשן פון יידישן לעבן אין ואַר-
שע ,דערנאָך געװאָרן אַ מיטאַרבעטער אין
די װאַרשעװער יידישע צייטונגען 'מאָ-
מענט'' ,היינט'' ,ראַדיאָ'' ,היינטיגע נייעס!' ,אונדזער עקספּרעס' .אין
די דאָזיקע צייטונגען האָט ער פאַרעפנטלעכט צענדליקער פאַר-
וויילונגט-ראָמאַנען; וי 'חסידישע טעכטער3 ,,דינסט-מיידלעך,
'דער ישיבה-בחור' א'א .ער האָט אויך מיטגעאַרבעט אין דער
פּראָװוינץ-פּרעסע ,און רעדאַקטירט די װאָכנבלעטער 'דער סוחר'
(וואַרשע )5391-9191 ,און 'די פּאַנאָראַמע' (װאַרשע,)7291-6291 ,
געדרוקט א'פּ א .לער ,פּינטעלע ייד .א'א.
ל .פלעגט אויך שרייבן וועגן יידישן טעאַטער ,וועלכן ער האָט
זייער ליב גֶעהְאַט ,און געשריבן די פּיעסן 'דעם טיראַנס טאָכטער',
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דיקער

מיטאַרבעטער

דערפּאָלגרייכע
ציעל

פאַר

די

ראָמאַנען

מנחם

און שרייבט

אין

אויך פאַרן טעאַטער,

ספּע"

רעווי-טעאַטערס,

ל .האָט אויך
אַ װואַרשעוער

אין

יעקספרעסי

וװועלכן

ער

אָנגעשריבן

אַ פילם-סצענאַר

פילם -געזעלשאַפט

ידער

האָט זיך געגרייט

חכםי ,וואָס
אויפצופירן".

פּלאַקסער שרייבט;

,אַ צווייטער גלענצנדיקער רעפּאָרטער איז געווען א .לער-
מאַן .ער האָט ,אין קעגנזאַץ צו לייבל ביין ,באַריכטעט די יוועלט-
לעכעי זיט פון יידישן לעבן .די נױט איז טאַקע געווען גרױם
אויף דער יידישער גאַס ,אָבער וי אַ געזונטער פאָלקס-אָרגאַניזם
האָבן זיך יידן געווילט ,פאַרבראַכט אין די טעאַטערן און צירקן,
באַזוכט ספּאָרט-אונטערנעמונגען און געפאָרן אוױף 'דאַטשעי
אָדער אױף די צאָלרײיכע זומער-און װוינטער-אָפּרורפּלעצער.
 . - .לערמאַן איז געווען אַ גרויסער מאַדים אין זיין באַשרײבן,
וי אַזױ יידן יויילף זיך ,וי אַזױי די קינדער פון חסידישע על-
טערן האָבן זיך אויסגעמענטשלט .זיינע באַריכטן פון די יװאַל-
קעסי אין צירק ,וואו עס איז שטענדיק געװען אַ יידישער
ישמשון הגבורי ,כדי צו האַלטן געשפאַנט די יידישע באַזוכער,
האָבן געהאַט אַ פּאָלקסטימלעכן חן ,און וען ער האָט געגעבן
אַ פאַרביקע שילדערונג .וי אַזױ דער גערער רבי איז אָפּגעפאָרן
אין די װואַרעמבעדער ,האָט איר געקאַנט זיין זיכער ,אַז צענד-
ליקער טויזנטער יידן לייענען דאָס מיט גרויס אינטערעס.
לערמאַן האָט אויך געשריבן לייכטע פּאָפּולערע ראָמאַנען,
װאָס האָבן געוויינטלעך אַרױסגעבראַכט די נישט-פאַרווירקלעכטע
חלומוז פון דעם אָרעמען יידישן אַרבעטער-מיידל".
ווען די נאַציס האָבן פאַרנומען ואַרשע ,איז ער אַנטלאָפן קיין
ביאַליסטאָק ,וואו ער איז ביז יוני  1491געוען אַן אָנגעשטעלטער
אין דער װירטשאַפטס-אָפּטײלונג פון אָרטיקן שרייבער-פאַרבאַנד.
בעת די דייטשן האָבן אָנגעהויבן באָמבאַרדירן ביאַליסטאָק און די
יידישע שרייבער זיינען עװאַקױרט געװאָרן קיין רוסלאַנד ,האָט ל.
זיך פרייוויליק אָנגעשלאָסן אָן דער פאָלקס-מיליץ ,דערנאָך איז ער
אַװעק צו די פּאַרטיזאַנער אין די וייסרוסישע וועלדער און איז
דאָרט אומגעקומען,

און וועגן זיין טראַגישן אומקום
ראַדאָם":

װערט

געשריבן

אין ,ספר

יביים אויסבראָך פון דער צוייטער וועלט-מלחמה איז ל.
צואַמען מיט אַנדערע יידישע שרייבער פון וֹאַרשע .אַנטלאָפן
קיין ביאַליסטאָק ,וואו ער איז געװואָרן קאָמענדאַנט פון שריי"בער-הױז .ער האָט דאָרט באַזאָרגט מיט בעטלעך די הײימלאָזע
שרייבער-פּליטים .ווען נאַצי-דייטשלאַנד איז אָנגעפאַלן אױטן
סאָוויעטנפאַרבאַנד ,און די שרייבער-פליטים האָבן זיך עװאַי
קואירט טיפער אין רוסלאַנד ,איז ל .געבליבן אויף זיין פּאָסטן,
נישט-האָבנדיק וועמען איבערצוגעבן דאָס שרייבער-הוױז און
נישט האָבנדיק קיין דערלױבניש צו פאַרלאָזן די שטאָט ,אין
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קהרושים

באַנד
א

אַריינגעפאַלן
איז

אין די נאַצישע

אומבאַקאַנטײ,

הענט,

און זיין וייטערדיקער

גור?

|

,לעקסיקאָן פון דער נײיער יידיטער ליטעראַטור ,נין יאָרק ,3691 ,פינפטער
באַנד ,זז,653"553 .
מנחם פּלאַקסער  --אונדזער עקספרעס ,אין ,פון נאַענטן עבר ,,ג6 .
 ,7ז.773 ,
,ספר

ראדאם'.

תל אביב,

 ,1691זו.832-732 .

אדיעל ,רחל
! |געב 7 .אָקט -- 1981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  7אָקטאָבער  1981אין לאָדזש,
פּױלן .פאָטער  --אַ מאַשין-וועבער .גע"
לערנט אין אַ פֿריװאַט-שול .דער אַק-
טיאָר שלמה צוקער נעמט זי מיט אַלס
כאָריסטקע קיין וויטעבסק אין גענפערס
טרופּע ,וואו זי הייבט אָן ,נאָך אַ קורצער
צייט ,צו שפּילן קליינע ראָלן .פון דאָרט
פאָרט זי קיין ווילנע צו סאַבסיין ,וואו זי
שפּילט שוין גרעסערע ראָלן .דערנאָך
שפּילט זי אין די טרופּעס פון קאָמפּאַ-
נעעץ ,חארלאַמפּ-קאַניעװסקאַ ,פישזאָן ,קרויזע .אין  1291פאָרט זי
קיין קאָנסטאַנטינאָפּאָל ,פון דאָרט קיין רומעניע ,און צוריק קיין
לאָדזש ,וואו זי שפּילט אין דער דאָרטיקער חברים-טרופּע צוזאַמען
מיט איר מאַן חיים-דוד אַריץֶל,

לויט דער ,יזכורירשימה" אין פּראָגראָם פון יידישן מלוכה-
טעאַטער אין פּױלן ,איז א .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס.
,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער ,/ניו יאָרק ,ערשטער באַנד 1391 ,ז69 .

זילבערשטיין,

אָנגעהויבן שרייבן נאָך אין  6191אַלס רעפּאָרטער אין לאַואַר
קאַהאַנס ,לאָדזער פאָלקסבלאַט" ,דערנאָך פאַרעפנטלעכט לידער,
פּאָעמעס ,דערציילונגען ,נאָװועלן ,ראָמאַנען ,רעפּאָרטאַזשן און לי"
טעראַרישע קריטיק אין פאַרשיידענע פּעריאָדישע איסגאַבעס און
אַרױיסגעגעבן  11ביכער ,דערונטער די דראַמאַטישע סאַטירע ,דער
קעניג" (װאַרשע 23 ,2391 ,זז ,).און דעם דראַמאַטישן רעפּאָרטאַזש
,ברוך שולמאַן" (וואַרשע 84 ,4391 ,זז ,).װאָס איז אויפגעפירט גע"
װאָרן ענדע  6291אין פּאַריז א'ר פון יעקב מאַנדעלבליט און שפּעטער
אין אַרגענטינע.
אין  7591האָט זיין פרוי אַרױסגעגעבן אין פּאַריז זיינס אַ בוך
געזאַמלטע לידער.
נאָכדעם וי די דייטשן האָבן פאַרנומען בעלגיע ,איז ז .געװאָרן
טעטיק אין דער אונטערערדישער באַװעגונג קעגן די נאַציס.
אין יוני  2491איז ער אַועקגעפירט געװאָרן קיין צפון-פּראַנק-
רייך אויף אַרבעט און פון דאָרט דעפּאָרטירט געװאָרן קיין אוישוויץ,
װי ס'דערציילט אַן עד-ראיה ,װאָס איז צוזאַמען מיט אים געװאָרן
אַוועקגעפירט ,האָט ער נאָך באַװיזן זיך צו ראַטעװען דורך אַרױס-
שפּרינגען פון צוג און דערנאָך זיך אױיסבאַהאַלטן  2יאָר צוישן
בעלגיער ,אָבער שוין ביים טראַנספּאָרט איז ער געגאַנגען איינגע-
בויגן מיט אַ אױיסגערונדיקטן רוקן װי אַ פאַס פון די קלעפּ ,װאָס
|
די דייטשן האָבן אים געגעבן.
לויט װוי ס'איז געװאָרן איבערגעגעבן זיין אלמנה ,בינה זילבער-
שטיין ,דורך אַ ניצול-געװאָרענעם ייד פון אוישוויצער לאַגער ,איז
 1אין נאָוועמבער  2491אומגעקומען אין אוישוויץ אויף פאָלגנדיקן
אופן :צוזאַמען מיט אַ גרופּע בעלגישע יידן איז ער געפירט געװאָרן
צו דער גאַזזקאַמער .אין אַ געוויסן מאָמענט איז צוישן די קרבנות
אױיסגעבראַכן א בונט ,און ער האָט ,דער ערשטער ,געכאַפּט אַ
שטיין און אים געװאָרפן צו איינעם פון די תליינים .אַן ס.ס-.מאַן
האָט אים דערויף דערשאָסן אויפן אָרט,
ישעיה זאַנדבערג , --פונקען אין דער נאַכט' ,תל אביב ,5691 ,זו.5372 .

בייניש

מאַרכעווקא ,ישראל

{געב --- 2091 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  2091אין דאָרף ואַמפּיעזשאָוו .טאָרנער געגנט ,מערב-
גאַליציע .שפּעטער מיט די עלטערן זיך איבערגעטראָגן קיין לאָדזש.
געלערנט אין חדר ביים פאָטער ,אַן אָרעמען מלמד ,נאָכדעם אַליין
וועלטלעכע למידים .אין  9091איבערגעפאָרן געװאָרן פון אַ פור,
און צעבראָכן אַ האַנט און אַ פוס ,אָבער ,צוליב דער ניט אין
שטוב ,געמוזט וערן אַן אַרבעטער; פריער אַ קירזשנער ,דערנאָך
א פּליוש:װועבער ,אַ שנידער ,שפּעטער אַ פּריואַט-לערער ,אַ
טעאַטער-סופלער פון אַ װאָדעװיל-טרופּע אין באַלוט ,און אַ ביוראָ-
אָנגעשטעלטער .כעת דער ערשטער ועלטימלחמה אַװעקגעשיקט
געװאָרן דורך די דייטשן אויף צװאַנגס-אַרבעט קיין ליטע און ,אָבער
אָסט" .צוריקגעקומען אין פּױילן .געװאָרן אַ מיטגרינדער פון דער
סאָציאַליסטישער יוגנט-אָרגאַניזאַציע ,צוקונפט" און אַרומגעפאָרן
מיט רעפעראַטן איבער פּױלן 1291 .אַריבער צו די לינקע.
 -דורכגעמאַכט פאַרשיידענע קראַנקייטן און געלעגן5
אין שפּיטאָלן אין װאַרשע .פון  5391געלעבט אין אַנטװערפּן ,בעל-
ּיאר-געװעלבל,
פי-
ַער
אנט
ּאַ
פַל
גיע ,װאו ער האָט געהאַט אַ גא
גלייכצייטיק אַקטיוו אין דאָרטיקן יידישן קולטור-לעבן ,מיטגרינ-
דער און פּרעזידיום-מיטגליד פון ,איקוף" ( )7391און זיין בעלגי-
שער סעקרעטאַר.
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(אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן אין לאָדזש ,פּױלן ,וואו ער האָט אָנגעהויבן שפּילן אין
ליבהאָבער-קרייזן .אין  2291איז ער געקומען אין פּאַריז ,צוזאַמען
מיט דער ,ווילנער טרופּע" ,וואו ער האָט ,לויט יחזקאל קאָרנהענד-
לער ,פאַרטראָטן דעם אַװעקגײענדיקן הערץ גראָסבאַרד.
אין פּאַריז פלעגט מ .זיך באַטײליקן פון צייט צו צייט אין יידישע
פאָרשטעלונגען און אָפט אויפטרעטן זעלבלטשטענדיק מיט רעצי-
טאַציעס.
וועגן זיין טראַגישן אומקום שרײבט זיין שװאָגער װאָלף
אַבראָמאָװויטש:
ווען דאָס גרויטע אומגליק איז געשען און מיהאָט צװאַמענ-
גענומטן  0005יידן ,פרויען און קינדער ,קראַנקע או אַלטע
לייט ,האָט מען צוגענומען זיין פרוי מיט די צוױי קליינע קינ-
דערלעך פון  5און  2יאָר .אַהיימקומענדיק פון דער אַרבעט ,האָט
ער געטראָפן זיין אומגליק .ער איז געלאָפן צו דער פּאָליציי זיך
נאָכפרעגן ,האָט מען אים געזאָגט וואו זיי געפינען זיך .ער האָט
איינגעפּאַקט זיין װאַליזע ,און איז אַהין אויף דעם אָנגעגעבענעם
אָרט ,אָבער מען האָט אים ניט אַרײנגעלאָזט .מען האָט אים
אָנגענומען אַלס אַ משוגענעם .ער האָט זיך אַקעגנגעשטעלט.
=

דעמאָלט

האָט מען אים אַרײנגעלאָזט,

און ער האָט אויסגערופן
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אַזױ

זיין פאַמיליע",

ש .ע .פון שװאָגער װאָלף אַבראַמאָװיטש.
,לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור  ,ניו יאָרק ,0691 ,דריטער
באַנד ,זז.926'826 .
יחזקאל קארנהענדלער  --ידיש טעאטער אין פּאַריז, ,הונדערט יאָר יידיש

טעאַטער" ,לאָנדאָן ,2691

ווינער לייב
{אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

װו .איז געבוירן געװאָרן ביי אָרעמע
עלטערן אין קליינעם פּױלישן שטעטל
ראַװאַ מאַזאָװיעצקאַ.
אין זיין אױטאָביאָגראַפיע ,װאָס ער
האָט געשריבן פאַר אונדז ,גיט ער אי"
בער ,אַז ער האָט געזונגען ביי חזנים
ביז עס האָט זיך בּיי אים גענומען בייטן
די שטים .ער האָט געלערנט אַ מלאכה,
אָבער אָן חשק ,וייל עס האָט אים גע-
צויגן צו דער בינע ,הגם ער האָט ניט
געהאַט קיין גענויעם באַגריף װאָס דאָס איז אַזױנס און וי אַזױ מען
דערגרייכט דערצו .פון זיינעם אַן עלטערן ברודער האָס ער גע"
הערט ועגן אַ יידיש טעאַטער ,וועגן אַזעלכע זאַכן װי 'שולמית',
'בר כוכבא'' ,באָבע יאָכנע! און ,אַז ס'איז דאָ איינער גאָלדפאַדען,
װאָס שרייבט עס.
יאָנאַס טורקאָוו גיט אָן ,אַז ווען זיינע עלטערן זיינען געשטאָרבן,
איז וו .אַװעק קיין װאַרשע ,וואו ער האָט זיך אָנגענומען מיט מוט,
איז אַװעק אין דער 'דייטשער סינאַגאָגע' ,און מע האָט אים ,צו
זיין גרויסער פרייד ,גלייך אַרײינגענומען אין כאָר.
יאַלס יינגל פון  01יאָר װערט ער דורכן עלטערן ברודער
מיטגענומען אין פּוילישן טעאַטער ,וואו מען שפּילט ישולמית'
אויף פּױליש ,אַ ביסל עלטער געװאָרן ,האָט ער ,צװאַמען מיט
נאָך יינגלעך פון זיין עלטער ,אָנגעהױבן ישפּילף אין הייזער
ידער טרייפניאקי ,ישמענדריק' און ידאָראַי ,אַרבעטנדיק אין דער
זעלבער צייט אַלס בעל"מלאכה ,און זינגנדיק בעת דער אַרבעט
פאַרשיידענע יידישע טעאַטער-לידער .דעס באַלעבאָס איז דאָס
אִזוי געפעלן ,אַז ער אַליין האָט געהאָלפן מיטזינגען ,אָבער ווען
װ .האָט אָנגעהױבן נאָכמאַכן וי די באָבע יאַכנע רעדט און וו
אַזזי צינגעטאַנג שפּרינגט און ענלעכע קאָמישע שטיק ,האָבן
די אַרבעטער אָפּגעטאטעלט די אַרבעט און זיך צוגעקוקט .דאָס
איז שוין דעם באַלעבאָס ניט געפעלן ,הגם ער האָט אַליין שּטאַרק
מיטגעלאַכט ,און ער האָט אים דאָס פאַרווערט צו טאָן .אָבער ווען
דער באַלעבאָס איז אַרױס פון װערקשטאַט ,פלעגט ער אױיף די
בקשות פון די אַנדערע געזעלן ,וידער אָפּשפילן סצענעס ,און
אַמאָל ,נאַכמאַכנזיק װי דינה אין יבר כוכבאי שטייט אױפן
טורעס און רעדט צוס מיליטער א ואַרפט זיך אַראָפּ פון דער
מױער ,איז ער אַזױ אומגעשיקט אַראָפּגעשפּרונגען פון טיע,
אַז דער לאָמפּ האָט זיך איבערגעקערט און סיאיז אױסגעבראָכן
אַ שרפה .זינט דעמאָלט האָט ער דאָס יששפילןי אינגאַנצן אָפּגע-
שטעלט ביי דער אַרבעט ,אָבער נאָך דער אַרבעט פלעגט ער
מאַכן פריילעך דעם עולם אויפן הױף ,ביז דער הױז-באַזיצער
האָט אים גענומען צאָלן  51קאָפּיקעס אַ ואָך ,אַז עס זאָל זיין

יידישן

ר
עַ ט
ט עא

שטיל .אַנדערש פלעגט מען ניט קאָנען שלאָפן ,װאָרעם ער
פלעגט צונויפנעמען די יינגלעך פון הױיף און געמאַכט מִיט זי
;שפּילןײ ,און ווען ער פלעגט בלייבן אַלין ,האָט ער נאַכגע-
מאַכט די שטים פון קעץ ,ביז די קעץ פון די אַרומיקע הייף
פלעגן זיך צזאַמענקומען און סיאיז געװואָרן די אמתדיקע קאַצ-
מוזיק.
אונטערגעואַקסן ,האָט וו .צװאַמען מיט אַנדערע ,געשפּילט
פורים ביים פֿאָדדיאטשק פראָנט אױף דער ניער שטאָט ידער
טרייפניאַקי ,אַן אַנדער מאָל ,שפּילנדיק ישמענדריקי (לייזער
זשעלאַזאַ אַלס ידי כלהי און ער אַלס ישמענדריקי) האָט מען
זשעלאַזאָן אַרעסטירט.
ווען עס עפנט זיך אין װאַרשע אויף מאָקאָטאָווסקאַ ווייספעלדס
יידיש טעאַטער ,װערט װ .דאָרט אַריינגענומען אין כאָר ,און
ווען מען זעט איין זיינע פעאיקייטן ,הייבט מען אים אָן אויך געבן
עפּיזאָדן-ראָלן.
יאָנאַס טורקאָוו שרייבט ,אַז:
אין אקַורצער צייט אַרום איז ווינער געװאָרן אַן אַקטיאָר.
אױף זיין ערשטן דעביוט אין גאָלדפאַדענס 'יהונגערמאַן און
קאַבצענזאָןף האָט ער מיט איין מאָל געקראָגן צוױי ראָל ,און
דער דעביוט איז אים געלונגען באַלד נאָכדעם האָט ער שון
באַקומען אין דער צוייטער גאָלדפאַדן אויפפירונג יאחעוורוע+
די דאָל פון יויזתא'י ,דערנאָך יצינגעטאַנגי אין ישולמיתי און
יאַשמדאַי אין ישלמה המלךי" |װוי אױיך ידי כשוף מאַכעריןי
אין עפּלבערגס ידוד אין דער וויסטעין .אין יאָר  7881האָט מען
פּאַרבאָטן צו שפּילן יידיש טעאַטער ,און וינער האָט זיך גע-
נומען צו אַ נייעם פּאַך :ער איז געװואָרן אַ יפאָלקס-זינגערי אויף
חתונות און בריתן דאָס האָט איס געגעבן גאַנץ שיין פּרנסה.
דער דאָזיקער נייער פאַך האָט אים פאַרשאַפט גרויס פּאָפּולאַרי
טעט אין װואַרשע און מען האָט זיך ממש געריסן איבער איט.
ער האָט שױן ניט געהאַט קיין מעגלעכקייט אָנצונעמען נייע
יבאַעזטעלונגעןױי.ײ
אין זיין אױיטאָביאָגראַפיע שרייבט װו ,.אַז ער איז אַרומגעפאָרן
מיט אַ טרופּע (הערמאַן בערמאַן און זיין פרוי מרים טרילינג,
טיטעלמאַן א'א) איבער בענדין און קעלץ ,און וועגן די דעמאָלטיקע
באַדינגונגען ,דערציילט י .ש .גאָלדשטײן;
;אין בענדין איז דער אַנסאַמבל געשלאָפן נעבן האָטעל אויף
דער גאַס .אין קעלץ איז קיינער נישט געקומען אין טעאַטער
אַריין און עס איז נישט געווען ואָס צו אַכלען ,איז זיך ווינער
מישב ,גייט אַרײן אין אַ רעסטאַראַן ,בינדט זיך אָרום דעם קאָפּ
מיט אַ טיכל און מאַכט נאָך אַ ווייבערישן יהי רצון צום קוגל-
מאַכן .אָט אַזױי איז מען זיך מפרנס".

וו .אַלײין דערציילט אויספירלעכער דעם עפּיזאָד;
;איך האָב געזונגען ידער לוסטיקער דלותי .דער עולם איז
געואָרן פריילעך לעבעדיק .נאָכדעס האָב איך געזונגען דעם
יקוגל-מאַכױ .נאָכדעם האָב איך געמאַכט פון אַ נאָזדטיכל אַזאַ
קופקעלע אויפן קאָפּ און האָב געזאָגט אַ יהי רצו .די געסט
זיינען געלעגן אויף די בייכער פון לאַכן נאָכדעם האָב איך קאָ-
פּירט וי אַ שכורער שייגעץ שפּילט אין בילאַרד .אַלע אַקטיאָרן
האָבן זיך גוט אָנגעלאַכט און די געסט האָבן זיך צװאַמענגע-
לייגט  06רובל און מען האָט מיר צוגעטראָגן .איך האָב דאָס
געלט געגעבן דעס אַלטן בערמאַן און ער האָט עס צעטיילט פּאַר
אַלע .דערנאָך זיינען מיר געזעסן אין דער שטאָט און מען האָט
טי
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נישט גשפּילט ,נאָר נאָך דעם אָװונט ,האָב איך מיר שוין אַלײן
פאַרדינט ,ווייל יעדע נאַכט האָט מען נאָך מיר געשיקט פון דער
רעסטאָראַציע ,און איך האָב יעדע נאַכט פאַרדינט  8 ,6און 01
רובל ,און כיהאָב געלענט אַ גוטן טאָג .אָבער לאַנג האָט עס
ניט געדויערט .מיו האָבן נאָך אַמאָל געשפּילט אין בענדין ,און
איך בין געשלאָפּן אוף די טרעפּלעך פון האָטעל ביז מען האָט
מיר געשיקט פון דער היים אויף הוצאות און איך בין געקומען
צוריק אין װאַרשעי.
יאָנאַס טורקאָוו אין זיין בוך 'פאַרלאָשענע שטערן' שרייבט:
,דער נאָמען לייב װינער איז אַמאָל געווען אַ מאַגנעטיש
װאָרט בייס יידישן טעאַטער-עולם אין פוילן און אין רוסלאַנד.
ער איז געווען דער ליבלינג פונם פובליקום.
ווען איך בין אַלט געווען אַכט יאָר ,האָב איך אים דאָס ער-
שטע מאָל געזען שפּילן אין װאַרעזעווער ימוראַנאָווערי טעאַטער.
איך דערמאָן זיך נישט די פיעסע אין וועלכער וינער איז דע-
מאָלט אויפגעטראָטן ,אָבער כיגעדענק גוט דעם גרויסן דערפאָלג
װאָס ער האָט געהאָט ,ווען ער האָט אָפּגעזתגען דעם קופּלעט
יאָי .די באָמבעי .מיהאָט ווינערן פּשוט נישט אַראָפּגעלאָזן פון
דער בינע .מיין באַגער אים צו זען פון דער נאָענט האָט זיך
נישט פאַרווירקלעכט .איך האָב נישט געהאַט קיין מזל צו אים.
וויפל מאָל כיהאָב זיך אַריינגעגנבעט הינטער די קוליסן אַזױ-
פיל מאָל האָט מײַן מיך פון דאָרט אַרױסגעװאָרפן  . . .ביז
גאָט האָט געהאָלפן ,אין אַ שיינעם זומער-טאָג ,ווען איך האָב
שפּאַצירט מיט מיין ברודער זיגמונט אויף דער דזשיקע גאַס,
האָבן מיר בק:מערקט אַ פּאָר טריט פון אונדז אַ נידריקן ,ברייט-
פּלײציקן מענטטן ,אָנגעטאָן אין אַ פרעכטיקן העלן אַנצוג ,מיט
אַ גרויסן ברייטן פּאַנאַמע-הוט אויפן קאָפּ .און אין דער האַנט
 -אַ שטעקן מיט אַ זילבערן הענטל א מיט אַ סך מאָנאָגראַ-מען .מיר האָבן באַלד אין איס דערקענט אנדזער ליבלינג --
לייב ווינער .פון גרויס איבעראַשונג און פרייד האָט איינער פון
אונדז אויסגערופן אויפן קול :ילייבעלע בולקע-פרעסערי .אַזױ
האָט מען ווינערן גערופן אין ואַרשע .דאָס האָט זיך ,מסתמא,
גענומען דערפן ,װאָס ער איז אַ צייט לאַנג געווען אַ בדחן און
זינגער אויף חתונותז און בריתן און ער האָט נישקשהדיק גע-
האַלטן פון דער אכילה  . . .נישט באַװיזן אַרױסצװעדן דאָס
װאָרט יבולקע-פרעסערי ,וי אונדזער ליבלינג האָט זיך געגעבן
אַ דרי אויס ,אויפגעהויבן דעם שטעקן און זיך געלאָזט גלייך
אױף אונדז .מיר האָבן אָנגעהױבן צו אַנטלױיפן וינער  --נאָך
אונדז .פאַרשטייט זיך ,אַז אונדזערע יונגע פיס זיינען געווען
פלינקער פון זיינע און מיר זיינען אַזױ לאַנג געלאָפן ,ביז ער
האָט יפּאַרשפּילט דעם קאַמףי און אויפגעהערט אונדז נאָכצױאָגן.
ווען װינער װאָלט געוואוסט װאָס פאַר אַ ליבשאַפט מיר האָבן
צו אים געפילט ,װאָלט ער אונדז זיכער נישט געװאָלט טאָן קיין
שלעכטס צוליב אַזא אומעזולדיק װאָרט :יבולקע-פרעסערי .אין
יאָרן אַרוס האָב איך וינערן דערמאָנט דעס דאָזיקן עפּיזאָד,
וועלכן ער האָט ,פאַרשטייט זיך ,נישט געדענקט ,און מיר האָבן
ביידע דערפון האַרציק געלאַכטײ.
ינישט געקוקט אויף די גרויסע פּאַרדינסטן ,װאָס ער האָט
געהאַט ביי זיין נייעס פאַך ,ווען די דירעקטאָרן סעם אַדלער
און

|יעקב|

ספּיוואַקאָווסקי

האָב אים,

אין יאָר ,5091

פאָרגע-

לייגט אַריינצוטרעטן אין זייער יידישער טרופּע ,איז ער געװאָרן
אויס ,פּאָנקס-זינגער"ײ און אַװעקגעפאַרן צו זי קיין מינסק
װױיס -רוסלאַנד) .דאָרט איז וינער אױפגעטראָטן .אין דער
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פיעסע ,מישקע או מאָשקעײ ,דערנאָך אין ;חנהלע די נייטאָ"
ריןי ,אין ,הערצעלע מיוחס" און אין אַנדערע פיעסן ,אין וועל-
כע ער האָט געשפּילט אַלע קאָמישע ראָלן ,און געהאַט אַן אויסגע-
ורינלעכן גרויסן דערפאָלג .ער האָט אױיך געשפּילט ערנסטע
ראָקן אין די היסטאָרישע פּיעסן .צזאַמען מיט אַדלערן און
ספּיוואַקאָווסקין איז ער געקומען קיין וואַרשע און אַריײנגעטראָטן
צו קאָמפּאַנעעצן אין ,מוראַנאָווערײ טעאַטער ,שפילנדיק {אלי-
עזדןי אי יבר כוכבאײ; ,אברהם" אין עקדת יצחק" ,מנוז"
אין ,שולמיתײ, ,שלמןי אין ,פרינץ בן הדור", ,מאַקסים" אין
.בלימעלע" איא.
פון ,מוראַנאָװערי טעאַטער איז ווינער אַנגאַזעזירט געװאָרן
דורך אבדהם פיעזאָן אין וואַרשעווער ;זשאַרדען דיהיווער"-
טעאַטעד ,וואו עם איז געווען רעזשיסער דער באַרימטער אַר-
טיסט מ .ל .מעערסאָן ,אין יאָר  8091גייט ווינער איבער ,צו-
זאַמען מיט מעערסאָנען ,אין ,עליזעוס"ײ טעאַטער אויף קאַראָוע-
גאַס ,אונטער דער דירעקציע פון לייזער ראַפּעל און ה .עפלבערג.
װינער װערט דאָרט ערשטער קאָמיקער פון דער טרופע .ער
טרעט אױף מיט אַ ריזיקן דערפאָלג אין יעקב און עשיו" אַלס
,לבן הארמיײ ,אין ,לא תחמוד" אַלס פרידל" ,אין  צוי
תנאים" אַלס ,פילדישי ,אין ;אַ מענטש זאָל מען זיין" --
ייואל קוואַטשײ ,אין ;די גאָלדענע חתונה"  --גנחום גענדזעלע"
אן אין אבת קדוש" אַלס ,שמעיהי .דעם רעקאָרד פון דער-
פּאָלג שלאָגט וװינער אין יאָר  1191ביי קאָמפּאַנעעצן אין
,מוראַנאָווערײ טעאַטער אַלס ,שמואל שמש" אין ,פּינטעלע יידײ.
משמעות .,דער דערפאָלג האָט אים אַזױ באַרױישט,
האָט זיך ממש געשטעלט איפן קאָפּ כדי אַרױסצורופן

אַז ער
נאָך אַ

 גרֶעסערן געלעכטער ביים עולס .צװישן אַנדערע ,האָט ער איןפּינטעלע יידײ געמאַכט אַזאַ מין טריקײ :אין אַ געוויסע סצענע,ווען ער קומט אַרין (אַלס שמש) צום קאָװאַל ,דאַרף דער לעצ-
טער איח אַרױיסװאַרפן .די סצענע חזרט זיך איבער אַ פּאָר
מאָל .צום סוף עפנט זיך װוױידער די טיר און מען זעט װי עס
באַװײיזט זיך לאַנגזאַםס דער פוס פון שמש ,אָבער בלויז דֶער
פוס .דער אויפגערעגטער קאָװאַל כאַפּט אָן דעם פוס און וויל
אַזױ אַרום אַרײנציען דעם שמש אין שטוב אַרין כדי אים מקיים
פסק צו זיין .ער גיט זיך אָבער האַסטיק אַ צי איס אויף דער
ערד און דער מכלומרשטער פום בליבט ביי אים אין דער
האַנט .דאָס האָט ווינער צוגעגרייט אַ קינסטלעכן פום כדי צו
מאַכן נאָך איין קאָמישע סצענע ..מיטן וואוקס פון זיין דער"
פאָלג ,איז אױיך געואַקסן זיין  דערפינדערישקייט"..
אין יאָר  2191ווערט וױינער אַנגאַזשירט קיין אָדעס אין
יידישן טעאַטעו ,װאָס איז געווען אונטער דער לייטונג פון לֵיי-
זער ראַפּעל און קורלענדער .דאָרט ווערן אויפגעפירט מיט אים
פּיעסן פון אײיראָפּעישן רעפּערטואַר .דערנאָך האָט ער געעספילט
מיט פּעפּי ליטמאַן אין ,איציקל וויל חתונה האָבײ ,אין  די
געצוואונגענע חתונה"ײ איא ,וואו ער איז געווען ליטמאַנס פּאַרט-
נער .ער האָט אויך געשפּילט מיט קלאַראַ יאָנג אין ,די אָמע-
ריקאַנעריןײ , זיין וייבס מאָן" ,פּופּטשיק" און אין אַנדערע
פיעסן.
אין יאָר 6191
קלאַראַ

ווערט

יאָנג און בוֹעז

ווינער
יאָנגוויץ

אַנגאַזשירט

אין דער

און זיי מאַכן

טרופע פון

אַ טורניי

איבער

| רומלאַנד (געשפּילט ציא אין מאָסקווער גניקיטינסקיײ-טעאַטער)
פוּן דאָרט איו ווינער צוריקגעקומען קיץ אָדעס ,וואו ער הּאָט
איכערגטנומען די דירעקציע פון אַנאָווי טעאַטער" .אין יאָר
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 7וערט וינער װידער אַנגאַזשירט דורך יונגװוירטן קין
קיעו ,וואו זיי שפּילן גלייכצייטיק אין צויי טעאַטערס; אין
,סאַלאָווצאָווס" טעאַטער און אין שטאָט-טעאַטער .דער רע-
פּערטואַר איז באַשטאַנען פון אַלמאַ ,וואן וווינסטו?" חנהטשע
אין אַמעריקעײ ,זיין ווייבם מאַן" ,אדזשעקעלע בלאָפער" ,אדי
אַמעריקאַנעריןײ און אין אַנדערע פּיעסן פון קלאַראַ יאָנגס רע-
פּערטואַר,
בעתן בירגער-קריג אין אוקראַינע האָט ווינער אויפגעהערט
צו שפילן טעאַטער ,ביז ער ווערט אַנגאַזשירט ,אין יאָר  ,9191אין
קישוער יידישן טעאַטער  אונדזער ווינקלײ ,אויפן קרעשטשאַ-
טיק וואו עס האָבן דעמאָלט געשפּילט יעקב ליבערט ,סאָניאַ
עדעלמאַן ,עפשטיין ,יערמאָלינאַ וױיסמאַן ,מנחם רובין ,משה
זעולאָווקער איא .אַ געוויסע צייט האָט דאָרט גאַסטראָלירט אסתר
רחל קאַמינסקאַ מיט איר טרופע .װינער באַקומט אָבער ניט
קיין ראָלן אין ,אונדזער ווינקלײ ,און ער מוז אין דעס טעאַטער
סטאַטיסטירן .מען נוצט אים אס אין די מאַסן-סצענעס ,וואו
ער שפּילט אויף דער האַנט-האַרמאַניע .אגב ,האָט ער אױף דעם
אינסטרומענט גלענצנדיק געשפּילט .ער האָט אױך געשפילט
אױף אַ מױל-האַרמאָניקע.
ווען סיאיז אין יאָר  9191אױיסגעבראָכן דעד פּאָגראָםס אױף
יידן אין קיעוו ,איזן ווינער ,װאָס האָט דאָרט געוואוינט ,קױם
אַרויס מיטן לעבן .מען האָט אים שוין געפירט צום שיסן אין
דער לעצטער מינוט האָט אַ קריסטלעכער שכן מיט װעלכן
ווינער איז געווען באַפרײנדעט ,אים אָפּגעראַטעוועט פון אַ זי"
כערן טויט .דער קריסט האָט פאַרזיכערט ,אַז ווינער איז ניט
קיין ייד .אַזױ אַרום האָט ער זיך געראַטעװועט ,אָבער ער האָט
פאַרלאָרן זיין גאַנץ האָב און גוטס ,װאָס די באַנדיטן האָבן בי
אים צוגערויבט .צו יענער צייט האָב איך זיך געטראָפן מיט
װינערן אין קיעוו .איך האָב דעמאָלט געאַרבעט אין קיעווער
פּאָרט אַלס שוואַרץ-אַרבעער .איך האָב אויסגעפועלט ביי דער
אַנפירערשאַפט

מען זאָל אױיך וינערן געבן אַרבעט.
קומט וינער ,אַלס פּױלישער בירגער ,צוריק
אָרגאַניזירט באַלד אַ חברים-טרופע און פּאָרט
אױף דער פּראָווינץ .אין יאָר  5291װוערט הי"
אין קאַמינסקיס טעאַטער ,דערנאָך שפילט ער
טעאַטער ,וואו עס איז דעמאָלט אויפגעטראָטן

אין יאָר 0
קין פּוילן ער
מיץ איר אַרױס
נער אַנגאַזשירט
אין ,סקאַלאַי
די אַקטעריסע אַננאַ יאַקובאָוריטע)

ווו .האָט זיך אויך באַטײליקט אין דער גוילנער טרופע"
אין די פיעסן שרי כינע" או יאַ מיליאָן צרותי ,און דעם
 3יאַנואַר  4391איז אין ,סקאַלאַײ-טעאַטער געפייערט געװאָרן
זיין  53יאָריקער בינע-יוביליין.
אין יאָר  0391אַנגאַזשיר איך װינערן אין טעאַטער גוניט"
(וואַרשעווער נייער יידישער טעאַטער) ,װאָס איך עפן אין געווע-
זענעםס עליזעום" טעאַטער אױיף קאַראָווע גאַס .אין דעס דאָ-
זיקן טעאַטער האָב איך אַמאָל געשטעלט מיינע ערשטע טריט
אַלס יידישער אַקטיאָר ווען װױינער האָט אינם דאָזיקן טעאַטער
עזוין געפייערט זיינע גרויסע טריומפן .איצט איז ווינערן אוים-
געקומען צו שפילן קליינע עפּיזאָדדראָלן און גין אין די מאַס-
סצענעם ,וואו ער האָט זיך ווידער אויסגעצייכנט ,אָבער אַ דאַנק
זיין שפּילן אויף דער האַרמאָניע .קיין גרעסערע ראָלן האָט מען
.שין אים ניט געקאָנט געבן ,וױיל ער איז געווען טויב .אין
יאָר  1391איז וױנער אַנגאַזשירט געװאָרן אין ניי-געעפנטן

יירישן

טס עטאט טער

טעאַטער ,צענטראַלי אױף דער דזשיקע גאַס ,װאָס איז געװואָרן
אָנגעפירט דורכן אַקטיאָר און זינגער הערמאַן פּעניגשטיין
די לעצטע יאָרן ווערט שוין ווינער ,אַלס עמעריטירטער אַק-
טיאָר ,צוגעטיילט צו פאַרשיידענע טרופעס ,וואו ער פאַרנעמט
פאַרשיידענע פונקציעס .אַזױ ציט עס זיך ביזן דער גרויסער
{צוייטער} וועלט-מלחמה .וינער איז שױין געווען קראַנק
אן צעבראָכן און זיך קױים געהאַלטן אױיף די פיס .קורץ נאָכן
פאַרנעמען װאַרשע דורך די זייטשן ,האָט ער זיך שױן ניט
געקאָנט רירן פון בעט{ .אין דער וװאַרשעוער געטאָ איז אין
גרױסן געטאָזאַל ,מעלאָדי פֿאַלאַס"י געפייערט געװאָרן וויס
 0אאָריקער בינע-יוביליין .נאָך אַ פאָר חדשים לײדן ,האָט
ער אויסגעהויכט זיין נשמה.
דער אַמאָליקער ליבלינג פון פובליקום ,דער פריילעך-מאַכער
און פּאָלקם-זינגער ,דער װעטעראַן פון דער יידישער בינע,
לייב וינער ,האָט פּאַרענדיקט זיין לעצט קאַפּיטל .מיט אים
האָט זיך אויך פאַרענדיקט אַן אינטערעסאַנט קאַפּיטל פון דעם
אַמאָליקן יידישן טעאַטערײ".
ש .צי
אפרים

קאגאנאָוסקי  ---לייבעל װינער דער פאָלקס אַקטיאָר, ,אונזער

עקס"

פּרעס" ,װאַרשע 3 ,יאַנואַר ,4391
יאָואַס טורקאָװ , --אַזױ איז עס געװען  ,בוענאָס איירעס ,8491 ,ז,812 .
,אַרלאָשענע שטערן " ,בוענאָס איירעס ,3591 ,באַנד איינס,
יאָגצס טורקאַָװ  ---פ
'
|
זו,972:472 ,64 .

סאַלמאַן ,קלמן
{אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
אַ ביאַליסטאַקער .געווען אַ סופלער אין יידישן טעאַטער ,על פּי
רוב אין די שונד-טעאַטערס .געווען דער מאַן פון דער אַקטעריסע
ליזא סאַלמאַן ,וועלכע איז אַװעק פון אים צום שוישפּילער יוליוס
|
אַדלער,
בעת דער צוייטער וועלט-מלחמה ,ווען די סאָװויעטן האָבן
פאַרנומען ביאַליסטאָק ,איז ס .געװאָרן רעקװיזיטאָר אין דאָרטיקן
יידישן מלוכה-טעאַטער .ער איז שפּעטער דורך די נאַציס אַריינגע-
טריבן געװאָרן אין דער געטאָ ,וואו ער איז צוזאַמען מיט זיין און
ליזאַס טאָכטער ,אומגעקומען.

לויט אַ צווייטער ווערסיע ,איז ער מיט אַ טייל יידישע אַקטיאָרן
פאַרװאָרפן געװאָרן קיין קירגיזיע ,וואו ער איז קראַנק געװאָרן און
איז אין  2491געשטאָרבן אין שטעטל טאַק-מאַק.
מ .ע .פון זלמן קאָלעשניקאָװ.

נערמאַן ,ישטראל
{אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

לויט יונה ראַדינאָוו איז ג ,.אַן אַרטיסט פון ווייסרוסישן יידישן
מלוכה-טעאַטער ,אומגעקומען אין עלטער פון  04יאָר ,אין מינסק,
בעת דער נאַצישער אָקופּאַציע .ער האָט זיך געפּרואװט פאַרשטעלן
,אָלקס דויטשע" .אָבער ער איז פאַרראַטן געװאָרן און
פאַר אַ פ
איז אומגעבראַכט געװאָרן אַלס ייד,
לויט דוד ראָגאָוו ,איז ג .געווען אַ פירנדיקער אַקטיאָר אין מיגס"
קער יידישן מלוכה-טעאַטער און איז דערשאָסן געװאָרן אין מינסק
דורך דער געסטאַפּאָ אויף דער אַרישער זייט.
ש .ע .פון יונה ראַדינאָװ און דוד ראָגאָו.
אי

אי

2793

2794

דלדושים
יי

באַנד

אטא

גאָדינער ,שמואל-ניסן

קוציק ,מאַטעלע

(געב -- 3981 .קרבן פון די נאַציס}

{|געכ --- 1291 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן

נתן מינסקי שרייבט

1291

אין

װאַרשע,

פּוילן

פאָטער  --אַ יידישער אַקטיאָר ,איז באַלד

 --זיך פאַרנומען

דערויף פאַרשוואונדערן .געענדיקט אַ
צ,ישאָ"-שול ,אידאַ קאַמינסקאַ האָט אים
כמעט אױסגעהאָדעװועט .זיין גאַנצע משי
פּחה איז געוען פאַרבונדן מיטן יידישן
טעאַטער :יעקב מאַנדעלבליט ,פּערעלע
אוריך ,גוסטאַװו בערגער (לעמבערגער).
פון פאַך איז ער געוען אַ דרוקער און
געאַרבעט אין דער ואַרשעװער ,פאָלקס-
צייטונג",

צייט געווען אַן אַרענדאַר אין אַ דאָרף.
ג .האָט באַקומען אַ טראַדיציאָנעלע דער-
ציונג; געלערנט ביי זיין פאָטער יידישע
למודים ,שפּעטער ,אונטער דער השפּעה
פון דער אומלעגאַלער סאָציאַליסטישער
ליטעראַטור ,איז ער פאַרכאַפּט געװאָרן
פון דער סאָציאַליסטישער באַװעגונג ,גע"
װאָרן איינער פון די גרינדערס פון ,קליינער בונד" .אין עלטער
פון  51יאָר ,צזאַמען מיט די עלטערן ,זיך איבערגעטראָגן קיין
װאַרשע ,וואו ער איז געװאָרן אַ לערן-יינגל אין אַ שלאָסער-װאַר"
שטאַט .צו  71יאָר אָנגעהויבן אַרבעטן אין אַ מעטאַל-פאַבריק .זיך
גלייכצייטיק אָפּגעגעבן מיט זעלבסטבילדונג און אַ סך געלייענט
רוסישע ,פּוילישע און דייטשע קלאַסיקער .אָנגעהויבן אין װאַרשע
שרייבן לידער און דערציילונגען ,געװאָרן דערצו געמוטיקט דורך

וועגן אים;

 . . ..מאָטל קוציק  . . .אין ביז זיינע  61יאָר לעבן געווען
ממש אַן אייגן קינד פון יידישן טעאַטער און געצערטלט געװאָרן
פון אַלע יידישע אַקטיאָרן אין וואַרטזע.
אין אַ גאַנצער ריי פּיעסן |{געשפּילטן פון באַרימטע יידישוע
טרופּעס ,האָט ער אויסגעפירט קינדער-ראָלן .געשפּילט האָט ער
מיט אידט קאַמינסקאַ ,רות טורקאָוו ,יעקב מאַנדעלבליט אוו
פּערל אוריך,
מאָטעלע האָט געענדיקט אַ יצישאי-שול .צו אַ סיום הספר
האָבן אַלע יצישאי-שולן אין וואַרשע אויפגעפירט די באַרימטע
פיעסע יטאָס סאָיערי מיט מאָטעלען אַלס יטאָסי .די טעאַטער-
רעצענזענטן פון דער יידישער און אויך פוילישער פרעסע האָבן
שפּעטער געשריבן ,אַז מיטן מייסטערהאַפטן אויספירן פון אָט
דער ראָל ,האָט מאָטעלע דערגרייכט זייער אַ וויכטיקע מדרגה,
ממש פון אַ וואונדער-קינד,
נאָכן ענדיקן די יצישאי-שול ,לערנט זיך מאָטעלע דפיּראַ-
פּעסיע פון אַ יידישן אַנאָנסן"זעצער ,וואו ער וייזט אויך אַרױם
באַגאַבונג ,ווייל ער איז געווען זייער אַ גוטער מאַטעמאַטיקער.
זיינע פיגורן און באפוצונגע ,געמאַכט פון בליי ,רופן אַרױס
באַוואונדערונג אין וואַרשעװוער יידישן דרוקער-פאַריין צוויעזן
די עלטערע יידישע דרוקער-אַרבעטער .ער איז אגב געװען אַ
מיטגליד פון דרוקער-פאַריין ,וואו ער האָט אויסגעפוצט די
ווענט מיט מאַלערייען און לאָזונען.
ער איז געווען אַ קינד פון דער ואַרשעוער אָרעמקײט ,אַ
האַלבער יתום ,אַ ב-יחיד ביי זיין מאַמען .ביידע זיינען זי
אַוועק מיטן אומגעבראַכטן וואַרעשעווער יידנטום".
בּעת דער נאַצישער אינװאַזיע אין פּױלן ,אין  ,9291אין ער,
אַנטלופנדיק פון ואַרשע ,דערגאַנגען צו פוס ביז בריסק ,דאָ האָט
מען אים פאָרגעלייגט הילף ,אַז ער זאָל זיך דערשלאָגן צו דער
ליטווישער ווילנע .ער האָט זיך אָבער פאַרבענקט נאָך זיין מאַמען.
איז ער ווידער ,צו פוס ,צוריק אַוועק קיין װאַרשע ,אין דער װאַר-
שעווער געטאַ .ביי אַן ,אַקציע" ,האָט מען אים צזאַמען מיט דער
מוטער פאַרשלעפּט קיין טרעבלינקע ,וואו זיי זיינען ביידע אומגע-
בראַכט געװאָרן.
ש .ע .פון נתן מינסקי.

קאַפּלאַן ,זוניע ,אַרטיסט פון קרימער יידישן קאָלעקטיװויסטן
טעאַטער,

אומגעקומען

ש .ע .פון יונה ראַדינאָו.
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געבוירן  2981אין טעלעכאַן ,מינס-
קער ,שפּעטער פּאָלעסיער געגנט .פאָטער

אין שלאַכט

מיט

די נאַציס.

י.ל ,פּרץ,

מיט מלמדות

און אַ

|

 -- 2וי אַ רעקרוט אין דער צאַרישער אַרמײ געשיקט גע-
װאָרן קיין קאַװקאַז --- 4191 ,פאַרוואונדעט געװאָרן אויפן שלאַכט-
פעלד אין די קאַרפּאַטן .אין אָנהייב  8191געפאַנגען געװאָרן פון
די עסטרייכער ,אַנטלאָפן קיין װואַרשע ,פון דאָרט צוריק קיין רוס-
לאַנד .צוריק אַריין אין דער אַרמײ .אָנגעשלאָסן זיך אָן דער קאָ-
מוניסטישער פּאַרטײ .אין  1291אַרײנגעטראָטן אין בריוסאָווס לי"
טעראַרישן אינסטיטוט אין מאָסקװע ,וואו ער שטודירט  2יאָר.
געװאָרן איינער פון די פונדאַמענט-לייגערס פון דער סאָװויעטיש-
יידישער ליטעראַטור און געמאַכט אין יידיש אַ סך איבערזעצונגען
פון דער סאַוויעטישער ליטעראַטור.
,זשים קופּערקאָפּ",
אין  0291איז אין מאָסקװע דערשינען זין ד
דראַמאַטישער פּאַמפלעט ( 151זז ,).װאָס איז אין אָקטאָבער ( 0291א'ר
פון בענא שניידער ,דעקאָראַציעס  --ב .אַראָנסאָן און מוזיק --
ל .אַדאמיאן) אויפגעפירט געװאָרן דורכן ,אַרטעף" אין ניו יאָרק.
דאָס איז געווען די ערשטע גרויסע אויפפירונג פון ,אַרטעף"
און זי האָט אַרוסגערופן אַ מיינונגס-פאַרשידנהייט אין די אָנ
פירנדע לינקע קרייזן ,װאָס דריקט זיך אויס אין די אַרטיקלען פון
טעאַטער-קריטיקער נ .בוכװאַלד א
רועןדאַקטאָר מ .אָלגין און אויך
אין שפּעטערדיקע ,מיינונגען פון פאָלק".
בוכװאַלד האָט געשריבן אַזש צויי אַרטיקלען ,איינעם װעגן
דער פּיעסע און אַ צווייטן וועגן דער אויפפירונג .וועגן דער פּיעסע
שרייבט ער;
 ..אונטער דער אָנפירערשאַפט פון רייפע קינסטלער-ספּע-
ציאַליסטן איז פון ש .גאָדינערס ;דזשים קופּערקאָפּי געמאַכט
געוואָרן אַ גלענצנדער ספּעקטאַקל ,װאָס איבערגעװעלטיקט די
צושויער מיט דעס גרויסן פאַרנעם און מיט די ראייוןיסערלעכע
עפעקטן פון קאָליר ,באַוועגונג ,ליכט-עפעקטן ,קלאַנג או אַל-
געמיינעםס סצענישן גערודער ,אָבער די מאָס פון אַ טעאַטער-
אויפפירונג איז ניט איר אויסערלעכער גלאַנץ און רושם ,נאָר
איר כוז מיטצועמען און פאַרכאַפן דעם צושויער . . . .זיכער
װעט די אויפפירונג געפעלן זיכער װעלן די אַרבעטער גאָפן
אָבער צי ועלן זי זיך באַציען צום אינהאַָלט מיט טיפן ערנסט,
אָבער צי וועלן זיי מיטשפּילן ,צי וועלן זיי מיטלעבן ,צי וועלן זי
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לעס

זיך פאַראײיניקן מיט דער בינע ,דאָס לאָזט זיך אין פאָרויס ניט
 טרעפן .פון איין זייט איז דער סצענישער לשון פון שניידערסרעזשי אַ קלאָרער או אַ פאַרשטענדלעכער ,פון דער אַנדערער

זייט אָבער איז גאָדינער דראַמאַטורגיש שוין װייט נישט קין
עס וועט זיך אפשר

קלאָרער.

פּראָלעטאַרישער
לעטאַרישער
-אן

פיעסע

אינהאַלט,

פון ;דזשים
דער

צושיער

פּאַרפאַסער
פּלאַקאַט.

די האַנדלונג

.

הױפּט

דער

דראַמאַטישער

זין
עצם

עס

און

קיץ עכטקייט

סיי

או

אין

פאַראַן

פאַר

די

אַלע מעלות

לױיטערע

יענעמס

צופיל

אַ דראַמע

בילד-

באַוואוסט-

דראַמאַטישע
איז

אַ

דאָרט

א

פאַראַן

גראָטעסקערייען.

פון

,דזשים

תוך פון  דזשעק
מאַניר,

קופּערקאָפּי

אין

דאַרפן

קופּערקאָפּי

װאָס

פון סביבה

טעקסט

זין טעקסט,

דאָרט

איז דאָרט

אַז סיאיז

פּאַרמאָגט ניט

די אידיי

די פּערסאָנאַזשן

; דראַמאַטורגיששע
גינעלער

פעלט

סצענעס

פּלאַקאַטישע

 .דער

קופּערקאָפּײ

װאָס זאָל איינקריצן

,פּסיכאָלאָגיעזעי

:

זאָל קלאָר
און

אַליץ זאָגט וועגן

פַלאַקאַט
זיץ .פאַר א

אַמעריקע

ווערן

וויפל

אויף אַ פּראָ

קופּערקאָפי,

פון אַ גוטן

צופיל

עס

אַוועקצוגעבן

אידעאָלאָגישער

פּלאַקאַט ,אָבער ,דזשים
לעכקייט,

מער

אין מחויב

כדי

דער

פאָדערן

מוח-אַרבעט

אַ

גאָדינער

דאַרף

אויך

זיין אַמעריקאַניעשע

איז אַלוועלטלעך
באַנוצט,

און פון אַמעריקאַנער

היפּש

באַאַרבעט

פאָרקומען

און

אין

און די

פאָדערט

טיפּן .דער
באַשניטן

ניט
ארי

געװאָרן

{ אין די אינטערעסן פון קלאָרקייט און קאָנצענטרירטקייט.

די

שפיל באַשטײט נאָך אַלץ פון באַזונדערע עפּזאָדן ,װאָס זיינען 

אָרגאַניש נישט צוניפגעבנדן ,אָבער עס לאָזט זיך מערקן אַ

קלאָרע אידייישע ליניע און אַ אידעאָלאָגישע גאַנצקײט ,װאָס גיט
 דעם דאָזיקן כמעט פאָרמלאָזן אַ גאַנצע און אײגנאַרטיק באַשטימ-|
 טע פאָרם. . - .בכלל איז ,דזשים קפּערקאָפּי אַ מוחדיקע ,אַ צוגע-
פיעסע.

ניט

.

טראַכטע

-

פון אַן אידיי .די אידיי

סיאיז

קיץ דראַמע,

איז אָבער

נאָר אַ דראַמאַטיזאַציע

נאָנט און אייגן

דעם

פּראָלע-

טאַרישן צושױער ,און די קאַנפליקטן אין דעם עופיל זיינען
 ניט קיין אױיסגעטראַכטע .גאָדינערס דיאַלאָג איז אָפטמאָל גע-קינצלט ,מליצהדיק או ליטעראָרישײ ,אַזי ,אַז מידאַרף עס
פאַרעפּיצן.
;  . .די וויכטיקייט און ערנסטקייט פון פּראָלעטאַרישע וויר-
דיקייט פון דעם טעקסט קויפן אויס זיינע ערנסטע חסרונות און
באַרעכטיקן דעם אויסװאַל ,װאָס דער אַרטעףי האָט געמאַכט.
,דזשעק קופּערקאָפּי איז אַ סך מער וי אַ גלענצנדיקער ספּעק-
טאַקל .סיאיז אַ ספּעקטאַקל מיט אַן אונדזעריקן אינהאַלט .סיקאָן
זיין אַז ניט אַלע פּראַלעטאַרישע צושױער װעלן דייטלעך און
ריכטיק באַנעמען דעם גאַנצן אינהאַלט פון דער שפּיל .אַלע
װעלן זי |אַבער| האָבן דערפילט דאָס פינטעלע אייגנס ,װאָס
באַלעבט די עזפיל און באַהעפט עס מיט די צושויער .אין אַ
פּראָלעטאַרישון מעאַטער איז ,דזשעק קופּערקאָפּי פולשטענדיק
ביי זיך אין דער היים".
אין זיין צווייטן אַרטיקל שטעלט בוכװאַלד זיך אָפּ אויף דער
רעזשי ,דעקאָראַציע און דאָס שפּיל ,און שרייבט;
;,

. .

גאָדינערס

פיעסע

סך
האָט אַ

געוואונען

דורך

בענאָ

שניידערס רעזשי .די שטאַרקע און וויכטיקע שטעלן מאָמענטן
אין דעם שפּיל זיינען אַוועקגעשטעלט געװאָרן מיט אַ מאַקסימום
דראַמאַטישער .אויסדריקלעכקייט און סצענישער באַרעדעוודי-

ק|י.יטן .אין
יעדן איינעם פון די זיבן בילדער האָט דער רעזשיסער
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ט עאַ טער

אויסגעשיילט דאָס וועזענטלעכע ,דאָס דראַמאַטישע-װויכטיקע און
אָפּגעװאָרפן די הורבעס ליידיקע רייד און ליידיקע עפעקטן אין
יעדן בילד איז פאַראַן אַ פאָקום ,אַ הויפּט-נערוו ,װואָס באַלעבט
און באַרעכטיקט דאָס גאַנצע בילד .אין ,דזשעק קפפּערקאָפּײ
איז דעם רעזשיסער אויסגעקומען אַ סך צו קלייבן ,צו עניידן
און צו קלעבן ,ביז עס האָט זיך באַקומען דער פאַרטיקער טעקסט
צום שפּילן,
.די שפילער גופא ..קומט אױס צו שוױמען אין טיפע
וואַסערן און סיאיז נאָך שווער פאַר זיי .אין די דראַמאַטישע רייד
קלינגט אָפּט אָפּ די ליידיקע עכאָ פון דעקלאַמאַציע ,און אין די
באַוועגונגען פילט זיך אָפּט די איינגעשטודירטע פאָזע און זשעסט,
דער טאָן פון ריידן איז אָפּטמאָל אַ געמאַכטער ,איר וועט אָפּט אויך
באַמערקן ,אַז כמעט אַלע שפּילער טראָגן אַריין אין זייערע ראָלן
סיי ערנסטקייט און סיי עפּעס אייגנס ...ברוך אַראָנסאָן איז אפשר
ניט געווען שפּאָרעוודיק אין זיינע דעקאָראַציעס .ער האָט אפשר
געלאָזט אָנבױען און אָנמאָלן מער וי סיאיז נייטיק פאַר דער
שפיל ..נאָר פון דעם צושויערס שטאַנדפּונקט זיינען אַראָנסאָנס
דעקאָראַציעםס די שענסטע ..די רעזשי ,די דעקאָראַציעס ,די
טענץ ,די קלאַנגען דאָמינירן אפשר איבער דער פיעסע .צי אפשר
װאָלט מען געמעגט זאָג ,אַז די פיעסע דערהייבט זיך ניט צן
דער געהויבענער מדרגה פון דער אויפפירונג".
די באַזוכערשאַפט איז ניט געווען צופרידן פון דער פּיעסע ,און
מ'האָט זיך גענייטיקט אין אַן אויפמונטערונג ,אין פּראָפּאַגאַנדע ,זי

צו זען אֶלגין האָט גענומען אָט די אױפגאַבע אויף זיך מיט זיין
אַרטיקל;
דזששים קופּערקאָפּײ איזן קודם כל אַ רעװאָלוציאָנערע פיעסע.
זי איז ניט נאָר קעגן קאַפּיטאַליזס .זי איז פאַר אַ פּראָלעטאַר
שער דיקטאַטור .זי ווייזט די קרעפט ,װאָס װעלן באַגראָבן דעם
קאַפּיטאַליזם .זי ווייזט די וועגן ,װאָס וװעלן פירן די אַרבעטער
צום זיג .זי גלייבט אין אַ רעוואָלוציאָנערן פּראָלעטאַרישן אָנפאַל
אױיף דער קאַפּיטאַליסטישער מאַכט-מאַשין.
.דזשים קופּערקאָפּײי איז דעריבער אונדזערע אַן אייגענע ,אַ
נאַנטע פיעסע .מען מעג זיך פּשטלען װאָס עס באַטײט דער
אָדער יענער עפּיזאָד ,די אָדער יענע פיגור (חבר בוכװואַלד האָט
זיך ,ליידער ,צופיל אָפּגעשטעלט וועגן די אַלע פרטים) ,מען מח
אָבער דערקענען

דעם

רעװאָלוציאָנערן

פּראָטעסט

און דעם

רע-

װאָלוציאָנערן אַרונטערײס ,װאָס פילן אַן די דראַמע .דאָס איז
דער עיקר.
,דזע:ים קופּערקאָפּי איז אָבער אין דער זעלביקער צייט אַ
 פאַנטאַסטישע פּיעסע .דער אױטאָר האָט געװואָלט געבן דעם הויך,דעם תמצית ,די קווינטעסענץ פון קאַפּיטאַליזם  --האָט ער
זיך געפילט ענג אין רעאַליסטישע ראַמען .עמיצער װאָלט גע-

קאָנט

פאָרשטעלן

ליזם און קאָמוניזם

דעם

גרויסן

אין דער

צװאַמענשטױס

פאָרמע

צוישן

פון שטרייקס,

קאַפּיטאַ.

דעמאָנסטראַ-

ציִעס ,באַריקאַדן .מען האָט דאָס געטאָן און מען דאַרף דאָס טאָן
אין פֿראָלעטאַרישע ווערק .דער שרייבער קאָן אָבער אַמאָל פרואוון
געבן ניט דעם אָדער יענעם קאַפּיטאַליסט ,דעם אָדער יענעם
אַרבעטער ,נאָר קאַפּיטאַליזם בכלל ,אַרבעטער-קלאַס בכלל .דע-
מאָלט פאַרלאָזש ער דעם רעאַליזס .דעמאָלט זיינען די פיגורן
א.ױ|יסגעטראַכט .סכעמאַטיזירט,
= י יי
-פּלאל.

צוגעשניטן לויט
יי
|

דעם

אױטאָרט

דאָס האָט געטאַן גאָדינעד .דער קאַפּיטאַליסט ראַקפאָרד איז

ניט קיין קאָפּיע פון אַ פאַבריקאַנט ,װוי ער עקזיסטירט ערגעץ
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צפהדושים
אין דער
רונג

וועלט.

פו

קאַפּיטאַל

דער

ציטערט

סיזס-לעניניזם)
דורך

פאַר

סאָציאַלע

אויטאָמאַטישער

מענטש,

נאַר אַ סכעמע.

ביזנעס.

בעסערע
לאָזיקײט.

מער

שפּאַנט

אַריבער

ציאָנאַליזאַציע
פיטאַליסטישער
סערע

מער

דער

אונטערקויפן
דושים

שטאָלענער

דער

איבערן

אַרבעטסלאָזיקײט

ראָבאָט,

קאַפּיטאַליזם
לייענט

וױיניקער
סוף

טױטן

פאַרשאַרפט
סיסטעם,

קופּערקאָפּ,
איז

די ראַציאָנאַליזאַציע.

אַרבעטער-קלאָס

מאשינען
ניט,

פון קאָמוניזם

מאַשינען  --ביליקערע
--

(מאַרק-

אַ טיפ אַרבעטער

מאַשינען וועט דער

זיינע ווידערשפרוכט;
פאַרקערט:

דער

ווען

דער

רעפאָרמען.

ער פאַרקערפּערט

אַז זורך

מער

דעם

עפּאָכע,

געשפּענסט

און וויל דעריבער

כלומרשטע

הייסן,

קאַפּיטאַליסט

אַ גאַנצער

ראָקפאָרד

קאַפּיטאַליסטישער

אין אַ פאַרקערפע"
פינאַנט-

איז,

אַז דער

קערפער

גרעסערע

פּראָדוקציע --
מער

דאָס צעט?
אַרבעטס-

שטאָלענער

גולט

פון קאַפּיטאַליסט.

ראַ-

פון דער
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אָבער

דזשאַבס,

אודאי

און

גרע-

צו רעװאָלט.

איך בין זיך מודה .איך זע ניט וי אַזױ מיװאָלט געקאַנט
פאָרשטעלן אױף אַ דעאַליסטישן אופן אָט דעם קאָמפּלעקס פון
סאָציאַל-עקאָנאָמישע און פּאַליטישע אידייען גאָדינער האָט
אויסגעקליבן די פאַנטאַסטיק .דאָס איז זיין רעכט .מיר דאַרפן
נאָר פרעגן צי דערגרייכט ער זיין ציל ,און מען מוז צוגעבן אַז
די פיעסע פאַרכאַפּט.
חבר בוכואַלד האָט זיך צופיל געגריבלט אין טעכניעוע
קליניקייטן  . . .דאָס איז דאָך ניט דער עיקר .גאָדינער האָט
אָנגעשריבן און |דער רעזשיסער| שניידער האָט אויפגעפירט אַ
פיעסע ,װאָס לעבט מיט איר אייגענעםס שטורעמדיקן לעבן /
ריידנדיק אַפילו ריין טעאַטראַליש ,איז ,דזשים קופּערקאָפּי
די אינטערעסאַנטסטע ,פאַרביקסטע ,אַריגינעלסטע פיעסע פון
אַלע די ,װאָס ווערן איצט געשפּילט אויף בראָדוױי .אין ,דזשים
קופּערקאָפּײ איז דאָ אַ מאַסע טעאַטראַליק .פון דעם פּראָלאָג ביז
דער לעצטער סצענע האַלטן זיך בילדער אין בייטן יעדעס בילד
מיט זיין געבוי ,זיינע גאָטיוון ,זיינע דראַמאַטישע עפעקטן
דזשים קופּערקאָפּײ איז גרויסשטאָטיש און אינדוסטריאַליס-
טיש .דער פּראָלאָג  --אַ סכעמע פון גרױיסשטאָטישע קלאַסן-
צעטיילונג  --איז גוט .די סצענע אין פאַבריק  --דער הילך
און רויש און ריטם פון אַרבעט  --איז נאָך בעסער .די סצענעס
שניידן זיך איין אין זכרון.
אַראָנסאַנס דעקאָראַציעס צו  דזשים קפּערקאָפּײ זיינען
אויסגעצייכנט .זיי האַרמאָנירן מיטן גאַנצן זײי אונטערשטרייכו
דאָס גאַנצע .זיי זיינען אַ טייל פון דער קינסטלערישער ריט-
מיק .זיי זיינען גוט אי אַלט הינטערגרונט ,אי אַלס טיילן פון דער
סצענישער אַרכיטעקטאָניק.
,דזשים קופּערקאָפּײ אין פאַרביק און ווערט גוט געשפּילט.
זאָלן זיך טעאַטער-פּראָפּעסאָרן דרייען די קעפּ וועגן דעם אָדער
יענעם ע'טריך; צי די אָדער יענע אַקטעריסע האָט געדאַרפט
גײן מיטן לינקן פוס צי מיטן רעכטן ,צי די און די פיגור איז
גענוג באַרעכטיקט ,מאָטװוױרט און קאַנסטרוקטיװוירט .אפשר
איז אַמאָל צייט צו אַנאַטאָמירן אַ פיעסע אויף אַזאַ דאַקטאָריעזן
אופן .איך וייס ניט .איינס וייס איך געוויס ,אַז קיין אַרבעטער
טאָר ניט דורכלאָזן די געלעגנהייט צו גיין זען די פּיעסע אין
;אַרטעףײ-טעאַטער ,דאָס איז אַ נייע דערגרייכונג סיי פונם צאַר-
טעף ,סיי פון טעאַטראַלישער קונסט בכלל און פון פּראָלע-
טאַרישער טעאַטער-קונסט בפרפ".
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באַנד
אָלגינס ,הייסער" אַרטיקל פאַר דער פּיעסע האָט פאָרט ניט
געהאַט די דערװאַרטע שטאַרקע ווירקונג ,און בוכװואַלד האָט אָנגע-
דער פונק" ,וואו ער פּרואווט
שריבן אַ נייעם אַרטיקל אין זשורנאַל ,
אַ ביסל ווייכער מאַכן זיינע פריערדיקע אָפּנױגן
,דזשיס קופּערקאָפּײ איז אַ קוריאָז .די האַנדלונג פון דער
שפיל דאַרף פאָרקומען אין אַמעריקע ,די מענטשן און די סביבה
דאַרפּן זיין אַמעריקאַניש ,אָבער דער פאַרפאַסער פון דער פּיעסע,
חבר גאָדינער ,איז קיינמאָל אין אַמעריקע ניט געוען און האָט
ווייט ניט קיין גענויע (אָפּטמאָל  --אַן אַמזאַנט-פאַנטאַסטישע)
| פאָרעוטעלונג וועגן אַמעריקאַנער סביבה און אַמעריקאַנער לעבנס-
שטיגער .װאָס זשע איז דער שכל צו שפילן אַ פיעסע פו אַ
שרייבער ,װאָס װיל טרעפן אױף אויסוויניק און  --טרעפט
דער

ניט?

איז,

שכל

איז

אַז די אַמעריקאַנישקײס

ניט

הויפט"

די

זאַך אין ,דזעזים קופּערקאָפּײ .די גרונט-אידיי איז אוניווערסאַל
און די קאָנפליקטן ,װאָס קומען דאָרט פאָר ,קאָנען זייער גרינג
פאָרקוּמען אויך אין אַמעריקע.

ידזשים קופּערקאָפּי איז ניט קיין אלעבנס-בילד" ,נאָר אַ
דראַמאַטישער ספּעקטאַקל ,װאָס אָטעמט מיט געראַנגל פון סאָ-
ציאַלע כחות .דער מולטי-מיליאָנער ראָקפאָרד ,װאָס פאַרמעסט
זיך צו פאַרניכטן דאָס געשפּענסט פון קאַמוניזם און אויסצוהיילן
די מאַסן פון דער מאַניע" פון קלאַסנקאַמף ,איז ניט קיין טי"
פישער אַמעריקאַנער קאַפּיטאַליסט ,נאָר די פאַרקערפּערונג פון
אַמעריקאַנער קאַפּיטאַליזס אין זיין לעצטער שטופע .דזשים
קופּערקאָפּ ,דער מעכאַנישער מענטש ,װאָס דאַרף העלפן ראָק-
פאָרדן מעכאַניזירן די לעבנס פון די אַרבעטער-מאַסן ,איז דער
סימבאָל פון מעכאַניזאַציע , עפישענסי" און ראַציאָנאַליזאַציע
אין דער קאַפּיטאַליסטישער אינדוסטריע .דער קאַמף צוישן
אַרבעטער און פאַבריקאַנטן  --דאָס פּאַסט זיך פאַר אַמעריקע
אַזזי גוז וי פאַר אַנדערע לענדער .דער זיג פון די אַרבעטער
איבער די קאַפּיטאַליסטן איז דאָך זיכער אַן אַלוועלטלעכע שטרע-
בונג פון דעם אַרבעטער-קלאַס .מען דאַרף דערביי האָבן אין
זיוע ,אַז גאָדינער האָט געשריבן  0צוקונפט-פיעסע ,אַ מין
נביאות אין סצענישער פאָרם ,אַ פאַרויסשפירונג פון דעם קלאַ-
סנקאַמף אין אַמעריקע אין זיינע לעצטע שטופן.
 .דער
און

אָריגינעלער

געענדערט

ווערן

פאַר

אינגאַנצן
פאַרביטן

היגע

געװואָרן
און

פאַלן .חבר
האָט

דעס
דער

גיט

פון כמעט

דער

אן

ואָס

פרייהייט

וועלן זיך

זײי ניט
ניט

פון דער

קיין
מיט

שפּיצטקײיט מצד

די

געגעבן
מיסברויכט.

לכתחילה

;אָנסטרויעןי
או

ווירקלעכקייט.

שפּיל
אַ

געוויסע

צושױער,

אַ פרייע

אָבער

האַנט

;אַרטעף"

צו זען

וועלן ניט האָבן קיין טענות

פאָדערט

עמפינדלעכקײט,

די

אינגאַנצן

בילדער
אַרױסגע-

צו האָפן אַז דער

;לעבנס-בילד"
דער

פינאַל

איז

איז אין דעם

זיינען

זיינען

ניט

כמעט

לויז-צוזאַמענגעבונדענע

אַרטעף"

או סיאיז

,ספּעקטאַקלײ,

די פיעסע

אויפפירונג

האָט דעם

טעקסט,

סוף.

אייניקע

איז

סקאַרבאָווער

אַ טוץ

היגער

דאָזיקער

דעטאַלן שטימען
טישע

אויף

אין

אַ טעאַטראַלישן

די ,עבריײ

געװואָרן

אויפגעפירט

פאַנטאַסטיק

און דער

אַן אַנדער

געװאָרן

די צושויער,
מאַי מען

אַרבעטער.

די

הילע

גאָדינער

אין ענדערן
מיט

כדי

באַשטאַנען

איבערגרופירט

טעקסט
די

באַזײיטיקט

 אָריגינאַלבילדער,

געװאָרן

איז אַ היבש
שופיל

ביסל

זאָל קאָנען

געשניטן

אַלעמאַי

אַלע-

געוויסע

אויף

צו באַנעמען

זיך אַ געוויסע

מאָס פֹּאֲלֵי-

צאָל
אויף

אידעאָלאָגישע

פאַר-

דעם

טעאַ-

צו פילן
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לעטסיסאַן

פון

טראַלישן רושם פון דער שפיל ,דאַרף מען ניט זיין קיין ,מבין",
און מען דאַרף ניט מייטעשן די סצענעס וי מען טיטשט וען
מען טרעפט אַ רעטעניש .סצעניש דערקלערט זיך די עפפיל
אַלין ,אידעאָלאָגיש איז זי עטװואָס קאַמפּליצירט ,אָבער אין איר
הויפט-ליניע  --קלאָר  .ס'יאיז קלאַס קעגן קלאַס .און אין יעדן
קלאַס  --אינערלעכע קאַנפליקטן .דער אַרבעטער-קלאַס באַ-
קלאַס
קאַפּיטאַליסטישער
דער
יווידערשפּרוכטײ,
זיגט נייע
דזשים קפפּערקאָפּ,
פאַלט אַ קרבן פון זיינע וידערששפרוכן.
סימבאָל פון קאַפּיטאַליסטישער טעכניק ,אין אַן אינסטרומענט
פון עקספּלאָאַטאַציע אין די הענט פון דעם קאַפּיטאַליסטישן פאַ-
בריקאַנט .ער װערט אָבער אַן אינסטרומענט פון פאָרשריט אין
די הענט פון אַרבעטער-קלאַס .אין דער לעצטער סצענע שליסט
זיך דזשים אָן אין דעס מאַרש פון דער רעואָלוציע.

נאָר מיר ווילן דאָ בשוס אופן ניט זאָגן אַז  דזשים קופּער-
קאָפּי איז די פּאַסיקע פיעסע פאַר די צװואַנציק טױיזנט פּראָלע-
טאַריער ,װאָס װעלן זי זען .דאָס דאַרפן די צװאַנציק טױזנט
פּראָלעטאָריער אַליין זאָגן .מיר ,די טוער פון ;אַרטעף" ,האָבן
דאַכט זיך ,געהאָט אַ רעכט פאָרצוברענגען אַזאַ שפיל פאַר די
אַרבעטער-מאַסן און פאָרצוברענגען זי גראָד מיט אַזאַ טעאַ-
טראַלישן פאַרנעם ,גראָד אין אַזאַ בלענדנדער ספּעקטאַקולערער
פאָרם .די אַרבעטער אָבער דאַרפן די ששפיל אַדער אויפנעמען
אָדער צוריקוויזן".

יירישן

טעאַ

ט ע ר

מאָסקװע אויף אַ קורצן אורלויב ,האָט זיך דערנאָך צוריקגעקערט
אין די הינטערשטע ליניעס פון פראָנט און איז דאָרט אומגעקומען.
אין  0591האָט דער ניו יאָרקער ,איקוף" מיט דער הילף פון
זיינע שװועסטער ,די שריפטשטעלערין אסתר מילער ,און חנה גאָר-
קער ,אַרױסגעגעבן זיינס א בוך ,זאַװעלער טראַקט" און אַנדערע
דערציילונגען .,מיט אַ פאָרװאָרט פון נחום לעווין און אסתר מילער.
לעקסיקאַן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור'" ,ניו יאָרק ,8591 ,צװייטער
באַנד ,זו,473 .
,רייהייט .1 ,/י
,זשים קופּערקאָפּ? אין ארטעף-טעאַטער ,פ
ג .בוכוואלד  --ד
 4אָקט,0391 .,
מ .אלגין , --דזשים קופּערקאָפּ? אין ארטעף-טעאַטער ,דארט 42 ,אָקט,0291 .
דר .מאָריס לעװיט  --אַ פּאָר װערטער װעגן דער אויפפירונג פון  דושים
קופּערקאָפּ' ,דארט 72 ,אָקט,0391 .
בצלאל פּרידמאַן  --אַן עוולה בנוגע דעם ארטעף ,דארט 92 ,אָקט,0291 .

שמעון סאראף , --דזשים קופּערקאָפּ' געפעלט מיר ,דארט 92 ,אָקט,0291 .
נ .בוכואלד , --דזשים קופּערקאָט? און װײטער, ,דער פונק ,,נ .י.
נאָװידעצ,0291 .,
ג .בוכואלד  --דער קינסטלערישער

ניו יאָרק ,מערץ  ,7391ז,63 .

שילינג ,ראָזאַ
נריקל בריה |
(געב 8 .פעבר -- 6781 ,אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

אַ גאַנץ אַן אַנדערע ,פעסטערע נעגאַטיווע שטעלונג וועגן דער
פּיעסע זאָגט בוכװאַלד אַרױס אין זיין אַרטיקל ,דער קינסטלערי-

געבוירן  8פעברואַר  6781אין לעמ"
בערג ,גאַליציע .פאָטער  --באַזיצער פון

שער וועג פון ,אַרטעף" אין זשורנאַל ,,צען יאָר אַרטעף" ()7391
אָנװייזנדיק ,אַז דעם גרעסטן קינסטלערישן און מאַטעריעלן דער"
פאָלג האָט דער ,אַרטעף" גראָד אין פּיעסן ,װאָס האָבן געהאַט בלויז
אַ בלאָסן און ווייטן אָפּקלאַנג פון קלאַסן-קאַמף ,און אַז עס איז
אויסגעקומען ,אַז ,ד,ער אַרטעף האָט נישט געקאָנט נאָכקומען זיין
פּראָגראַם און איז אַװועק מיטן וועג פון קאָמפּראָמיסן ,מיטן וועג פון.

פאָלקישן רעפּערטואַר ,װאָס װאָלט ,הייסט עס ,פּונקט אַזױ גוט
געקאָנט געשפּילט ווערן אין בירגערלעכע קאָמערציעלע טעאַטערס",
קומט ער צום באַשלוס;

יֶעס איז קיין פראַגע נישט ,אַז צווישן די טעזיסן און דעם
רעפּערטואַר פון אַרטעף איז געווען אַ היפשער ריס ,אָבער דער
ריס לאַזז זיך נישט דערקלערן אינגאַנצן מיט דער טענה ,אַז
דער אַרטעף האָט אויסגעקליבן נישט קיין פּאַסיקע פיעסן אָדער
מיט דער טענה ,אַז דער אַרטעף האָט נישט געהאַט פון װאָס צו
קלייבן .סיאיז ,פאַרשטייט זיך ,פאַראַן אַ סך אמת אין ביידע
טענות .אויף איין זייט איז דער אױסװאַל פון מאַטעריאַל געווען
אָן אומגעלונגענער  --ווען עס איז יאָ געווען אַ מעגלעכקייט צו
קריגן בעסערע פּיעסן; פון דער אַנדערער זייט איז דער אויסװואַל
געווון אַ געצוואונגענער ,וויל עס זיינען צו דער האַנט קיין
אַנדערע פּיעסן ניט געווען .זיכער װאָלט די אימפּאָרטירטע אַמע-
ריקאַנישעי פּיעסע  דזשים קופּערקאָפּי (פון ש .גאָדינער) קיינ-
מאָל ניט געטאָרט געשטעלט וערן (און דער שרײיבער פילט
זיך אין אַ היפּשער מאָס שולדיק אין דעם אױיסװאַל)".
ג .איז צוויי מאָל געווען אין בירא בידזשאַן וואו ער האָט
געהאָלפן גרינדן יידישע שולן ,ביבליאָטעקן און פאַרשטאַרקן די
קולטור-אַרבעט אין יידיש .קורץ נאָכן דייטשן אָנפאַל אויף סאָוויעט-
רוסלאַנד ,אין פרילינג  ,1491איז ער אַװעק מיט די פּאַרטיזאַנער,
קעמפן קעגן די נאַציס .זומער  2491איז ער צוריקגעקומען קיין

4801

װעג פון אַרטעף, ,צען

יאָר ,אַרטצף',

אַ קאַנטין {רעסטאָראַן אין אַ קאזארמע|
געענדיקט אַ פאַָלקסשול -- 2981 ,אַרײינ"
געטראָטן אַלס כאָריסטקע ביי גימפּעלן
אין לעמבערגער יידישן טעאַטער ,אָבער
אינגיכן געװאָרן אַ סוברעטין ,און אַ גע"
וויסע צייט געשפּילט צװואַמען מיט רע-
גינאַ פּראַגער און בערטאַ קאַליש .נאָכ
שפּילן אין ווין ,בודאַפּעשט ,בוקאַרעסט
און װאַרשע ,חתונה געהאַט אין  0191מיט סעם שילינג און מיטגע-
מאַכט דעם זעלבן בינע-עטאפּ װאָס איר מאַן
אין איר אױטאָביאָגראַפיע שרייבט זי;
;איך קאָן מיט שטאָלץ באַהױפּטן אַז גליקלעך האָט זיך
דער אונטערנעמער געפילט ,וועלכער האָט זוכה געווען שילינגען
און זיין פרוי אין זיין אונטערנעמעןן|מונג| צו האָבן אַלס באַ-
ויז דינט דער פאַקט ,אַז בעת דער צאַרישער הערשאַפט ,װאָס
קיין יד האָט געקאָנט קיין רוסלאַנד קומען ,האָט דאָך דער
דעמאָלסטיקער דירעקטאָר פון וואַרעע עפעלבערג אָנגעווענדט
אַלע כוחות אונדז אויף  6חדשים צו אַנגאַזשירן ,וואו מיר האָבן
גרױיס טריומף געפייערט".
נאָך איר מאַנס טויט איז ש .געבליבן ווייטער שפּילן אין יידישן
טעאַטער.
איר שוועסטער האַניא (אַננאַ בריה) איז אויך געווען אַ יידישע
שױישפּילערין (ל,עקסיקאָן פון יידישן טעאָטער" ,ערשטער באַנד,
ז )342 .און געווען די פרוי פון אַקטיאָר אַדאָלף מעלצער,.
לויט דער יזכור:רשימה אין פּראָגראָם פון יידישן מלוכה-טעאַטער
אין פּוילן איז ש .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס.
ב .מירין , --ג,עש.

אידיש

טעאטער /

ניו

יאָרק,

צווייטער באַנד,

,741
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קדדושיםס-

באַנר
אַמאַטין ,סאַניא

נודעוויטש .,משח-לייב
{|געב --- 6981 .אומגעבראכט געװאָרן דורך די נאַציס}

{רה נאָלדבערג-לעווין |
ש

געבוירן  6901אין טשזשניקי ,וי"
טעבסקער גוב ,ווייס-רוסלאַנד .פאָטער --
אַ לערער .געלערנט אין אַ חדר מתוקן
און אין אַ רוסישער אָנפאַנגישול ,אין
אוױיסגעװואַנדערט מיט דער פאַמי
5
ליע קיין לאָדוש ,וואו ער לערנט אין קאַ-
צענעלסאָנס העברעישער פּראָיגימנאַזיע,
דערנאָך אין דער רוסישער אַלעקסאַנדער-
שול.
אין  1191דעביוטירט אין דער או"
קראַינישער טרופּע פון י .מ .סאַגאַידאַטשני אין דער דראַמאַטיאַ-
ציע פון גאָגאָלס ,טאַראַס בולבאַ" ,שטודירט די טעאַטער-קונסט
ביים רעזשיסער און שוישפּילער מ .ל .מײערסאָן ,3191 ,צזאַמען
מיט חברים ,געגרינדעט דעם דראַמקרײז ,דראַמע און מויק",
וואו ער באַטײליקט זיך ,אין רוסיש ,אין אַדעלהײמס אײנאַקטער
,ער פּאַסאַזשיר? ,אין .אין יידיש ,אין שלום-עליכמס אײינאַקטערס.
ד
אָנהייב  4191פירט ער אויף מיט זיין קרייז גאָרדינס ,כאַסיע די
יתומה" (שפּילנדיק ,טראַכטענבערג") און ,עץ הדעת'" (שפּילנ-
דיק ,מאָטיע?)  -- 5191אין זעלבן קרייז ,סטאַניסלאַװ פּשיבי-
שעווסקיס ,געסט" און אַנדרעעװוס ,די טעג פון אונדזער לעבן"
און אײנאַקטערס פון שלום-עליכם ,דוד פּינסקי און מאַרק אַרנשטײן,
 -טרעט ער אַרײן אין דער פּראָװינץ-טרופּע ,לידא" א'ל8
פון זלמן זילבערצווייג און שפּילט ,פּראָקאָפּ" אין קאָברינס
דאָרפסיונג" ,און אונטער זילבערצווייגס רעזשי באַטײליקט ער
זיך אויך אין אייניקע העברעישע פאָרשטעלונגען איבער דער פּױ-
לישער פּראָװינץ .זומער  9191זיך באַטײליקט אין די גאַסטשפּילן
פון לעאָניד סניעגאָװו אין ,האַרבסט-פידלען" און ,פאָטער',
 -אין ,לאָדזשער יידישן דראַמאַטישן טעאַטער" (דיר.0
א .קאָמפּאַנעעץ ,קינסטלערישע לייטונג  --אברהם מאָרעווסקי)
זומער  0291געשפּילט מיט אַ חברים-טרופּע אין ביאַליסטאָק און
גראָדנע.
סוף  0291געקומען אין קאָוונע ,ליטע ,וואו ער טרעט אַריין
אין דראַמאַטישן טעאַטער (לייטונג  ---ל ,סאָקאָלאָוו) ,דערנאָך אין
,אָלקס טעאַטער" (גרינדער  --נ .ליפּאָווסקי) און אין דער ,ער-
פ
שטעו' פאַראייניקטער טרופּע אין ליטע" ,ואו ער שפּילט ביז
 ,8פון װאַנען ער ווערט איינגעלאדן אַלס קינסטלערישער לי-
טער פון דער סטודיע ביים קאָוונער ,קינדער הויז" ,וואו ער פירט
אויף ,צום ערשטן מאָל אויף דער יידישער בינע ,אַ קאָנצעפּציע
פין חסידישע מעשות ,ווערטלעך ,ניגונים א'נ ,חסידישער אַװוגט",
יצחק ק;צענעלסאָנס ,מכירת יוכף" אויף יידיש ,אַ דראַמאַטיזאַציע
פון װו .בושס ,נאָטל און מאָטל" ,שלום עליכמס ,מענטשן" ,א.
,לאָון" ,אַנדרעעווס  7 ,,געהאָנגענע" און פּינסקיס ,אוצר".
קופּרינס ק
אין  -- 8291מיטגרינדער פון ,נייער יידישער טעאַטער אין
ליטע" ,װאָס הייבט זיך אָן מיט אחַברים-טרופּע ,אין וועלכער ער
טרעט אויף אַלס ,לוי מאָזגאָזזאָיער" אין שלום עליכם ,גאָלדגרע-
בער" ,און פאַרבלייבט דאָרט שפּילן ,ווען די טרופּע גייט איבער אין
פּריואַסע הענט א'ר פון די גאַסטראָלערן מנחם רובין ,יוליוס
אַדלער ,רודשלף זאַסלאַיוסקי ,צילע אַדלער ,זיגמונט טורקאָוו א .א.
בעת די נאַציס האָבן אָקופּירט ליטע ,האָבן זיי אים דעפּאָרטירט
און אומגעבראַכט.

{געב 51 .אויג --- 9981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
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געבוירן  51אױיגוסט  9981אין ווילנע,
פּויליש-ליטע ,פאָטער  --אַ קליינהענד-
לער .געענדיקט אַ רוסישע פאָלקס-שול
אין ווילנע ,פון װאַנען די עלטערן טראָגן
זיך איבער קיין יעקאַטערינאָסלאַו.
אין  8191טרעט זי אַרײן אַלס כאָריסט-
קע אין דער טרופּע פון בראַנדעסקאָ און
בראַסלאַווסקי ,פון דאָרט פאָרט זי איבער
קרים קיין קאָנסטאַנטינאָפּאָל ,וואו זי האָט
חתונה מיטן אַקטיאָר פּעטער אַמאַטין,
און אין  ,2291ווען זיי פאָרן קיין ווין ,אָרגאַניזירט איר מאַן אַ טרופּע
אין וועלכער זי הייבט אָן שפּילן ראָלן .דורכמאַכנדיק אייניקע טור
נייען איבער דער פּראָװינץ פון רומעניע ,ווערט א .אין  7291אַנגאַ-
זשירט צו מ .רייש אין טשערנאָוויץ ,פון דאָרט צו איציקל גאָלדען-
בורג אין בוקאַרעשט ,דערנאָך אין אַנדערע טרופּעס אין רומעניע
און שפּעטער אין אַנדערע יידישע ישובים,
לויט דער יזכור-רשימה אין פּראָגראַם פון יידישן מלוכה-טעאַטער
אין פּױלן איז א .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס,
לעקסיקאָן

פון

יידישן

טצאטער 4

נין

יאָרק,

,1391

ערשטער

באַנד,

ז.

,76

מענדעלעוויטש ,דוד
{געב -- 8881 .אומגעבראכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  8881אין קעלץ ,פּױלן .דע"
ביוטירט אין ראַדאָם אויף דער פּולישערױ
בינע .וועלכע ער פאַרלאָזט אָבער באַלד
צוליב אַנטיסעמיטיזם -- 9091 .זיך באַ-
זעצט אין טשענסטאָכאָוו ,און (מיט דער
הילף פון קאַנטאָר אַברהם -בער בירג-
בוים) אָרגאַניזירט אַ יידישע דראַמאַטישע
סעקציע ,מיט וועלכער ער פירט אויף גוצ-
קאָווס ,אוריאל אַקאָסטאַ" (שפּילנדיק די
ראָל פון ,דע סילװאַ") ,שפּעטער (מיט
יא
דער ה לה פון אברהם װױיעװויאָרקאַ) אויפגעפירט אַ ריי גאָרדין-
כּיעסעס ,נאָכדעם אַרײנגעטראָטן אַלס פּראָפּעסיאַנעלער יידישער
אַקטיאָר אין דער גאַסטדאָלירנדיקער קאַמינסקי-טרופּע ,מיט ועל-
כער ער פאָרט אַרום איבער פּױלן .פון דאָרט איבערגעגאַנגען אין
די טרופּעס פון ליפּאָווסקי ,גענפער א .א ,.וואו ער שפּילט ביז ,5191
6
 -געשפּילט מיט קלאַראַ יאָנג אין כאַרקאָו ,דערנאָךאָרגאַניזירט אונטער זיין דירעקציע אַ טרופּע ,מיט וועלכער ער
אָרט אָרום ,ביז צום יידישן אַרטיסטן-צוזאַמענפאָר ,איבער קרים
און אוקראַינע -- 0277191 .אַרומגעפּאָרן מיט אַ קאָאָפּעראַטיווער
טרופּע און דערנאָך געשפּילט אין חברים-טרופּעס ,פאַרלאָזט ראַטג-
פאַרבאַנד און געשפּילט יידיש טעאַטער אין קאָנסטאַנטינאָפֿאָל ,אי-

טאַליע און ווין.
2

 --אַנגאַזשירט געװאָרן קיין פּאַריז און לאָנדאָן (דיר ,ב,

בלומענטאַל) ,וואו ער שפּילט ביז  ,5291דערנאָך ,ביז  ,7291געווען

דירעקטאָר פון יידישע טרופּעס אין בעלגיע -- 8291 .אַנגאַ שירט
געװאָרן מיט אַ יידישער טרופּע אין דרום אַפריקע ,און נאָכן צו"
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סילאַָן
סע
ל
ריקקומען

טעאַטער.

וייטער

אין מערב :אײראָפּע ,דאָרט

7

געשפּילט

פון

ש .ע .פון יוסף מענדעלעװיטש און מאַקס באזשיק.
,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער' ,װאַרשע ,4391 ,צװייטער באַנד ,ז.8631 .

מאניא

ו{וארשילעווסקא |
{געב -- 5881 .אומגעבראכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  5881אין טיראַספּאָל .אוקראַ-
ינע .פאָטער  --אסַוחר .אין  6091אָנגע-
הויבן שפּילן מיט אָרטיקע ליבהאָבער.
 -- 7אַרײינגעטראָטן אין דער גאַסט-
ראַלירנדיקער טרופּע פון סיעראַצקי ,ראָ-
שטיין א .א,
נאָך דער חתונה מיטן אַקטיאָר דוד
קײיזעראָװויטש מיטגעמאַכט אונטער זין
פאַמיליע-נאָמען דעם זעלבן בינע-עטאַפּ,
װאָס ער ,אַיוי ביז  9191אין רוסלאַנד,
דערנאָך צוריק אין פּױלן ,אין  7291אין נייעם יידישן טעאַטער אין
ריגע (רעזשי  --א .מאָרעווסקי) און ווידער צוריק אין װאַרשע,
ק .האָט זיך אויך באַטײליקט אין  4פילם-בילדער פון דער
פילם-געזעלשאַפט ,מזרחי".
לויט דער ,יזכור:רשימה" אין פּראָגראם פון יידישן מלוכה-
טעאַטער אין פּוילן ,איז ק .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס
אין פּױלן,
ש .ע .פון דוד קײזעראָװיטש,

בורדא-אַנטאָװילסקא ,ראָואַ

{ אַנטאָװיל |
(געב -- 0881 .אומגעבראכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  0881אין ווילנע ,פּוױליש-ליטע ,אין אַן אָרעמער אַר-
בעטער-משפּחה .פאָטער  --אַ סטאָליער .האָבנדיק אַ שיינע שטימע,
איז זי אױיפגעטראָטן אַלס פּרימאַדאָנע אין די טרופּעס פון גענפער,
ליפּאָווסקי און דערנאָך יאָרן-לאַנג אַרומגעפאָרן איבער שטעט און
שטעטלעך מיט קאָמפּאַנעעצס טרופּע .שפּעטער געשפּילט מיט בן-
ציון וויטלער .אין די לעצטע יאָרן צוריקגעקומען אין ווילנע ,וואו
זי האָט געלעבט פון דער קאַרגער עמעריטור ,װאָס דער יידישער
אַרטיסטן-פאַריין אין פּױלן פלעגט איר ניט-רעגולער צושיקן.
אין  3491איז זי אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס.
ש .ע .פון מוסיע סטעקיןלאַנדאו.
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'

ראַזענבערג .טוביה-גדליהו

יידיש

וי זיין ברודער יוסף גיט איבער ,איז מ .געפאָרן אין  2491פון
בריסל קיין אַנטװערפּן מיט אַ װאַליז פּאַרוקן און בערד ,וועלכע
ער האָט געװאָלט אָפּראַטעװען .אויף אַ געוויסער סטאַציע האָבן
אים די נאַציס אַראָפּגענומען און אַרעסטירט אויף דער באַשולדיקונג
אַלס שפּיאָן און אים דעפּאָרטירט קיין אָשויענטשים פון װאַנען
עו איז מער ניט צוריקגעקומען .זיי האָבן אויך אויפגעזוכט זיין
פרוי אין אַנטװערפּן און א זון פון אַ יאָר  91-81און זיי אויך אַוועק-
געשיקט קיין אָשװיענטשים ,וואו זיי זיינען אומגעבראַכט געװאָרן.
די אינפאָרמאַציע האָט דער ברודער באַקומען אין  4491פון אַ
פרוי ,וועלכע איז געווען אַן עד ראיה פון דעם אַרעסט אין דער
באַן .זי האָט אויך איבערגעגעבן ,אַז בעת מען האָט אַרעסטירט דעם
אַקטיאָרס פרוי און זון ,האָט מען זיי איינגערעדט ,אַז מען שיקט
זי פאַרברענגען מיט זייער מאַן און פאָטער,

קייזעראַװויטש,

יידישן

ט עאַָט ער

(געב 51 .יולי  -- 3091אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס|

געבוירן  51יולי  3091אין טשערנאָ-
וויץ ,בוקאַיוינע .עלטערן  --די אַקטיאָרן
יוסף און שרה ראָזענבערג .נאָך אַלס אַ
גאָר קליין קינד אַרױפגעבראַכט געװאָרן
אויף דער בינע אין א ,שטומער" קינ"
דער-ראָל ,אין עלטער פון  4יאָר געשפּילט

די קינדער-ראָל ,אַלאָנזאַ" אין פיינמאַנס
;וויצע-קעניג" ,און זינט דעמאָלט גע-
שפּילט קינדער-ראָלן מיט מאָשקאָװיטש,
טאָמאַשעװסקי ,דיינע פיינמאַן ,א .א ..דער"
יי
ביי באַװיזן צו ענדיקן פאָלקס-שול ,בירגער-שול און  2יאָר הע-
כערע רעאַלישול אַלס צוגרייטונג-קורס פאַר דער האַנדלס אַקאַדעמיע.
צוליב אַן אומגליק-פאַל ,ווערנדיק שווער פאַרוואונדערט אין דער
רעכטער זייט און אין רעכטן פוס ,און נאָכן אָפּליגן  3חדשים אין
לעמבערגער כירורגישן קליניק איבערגעריסן דאָס שטודירן ,און
אין  9191אַרײנגעטראָטן ,אַלס קאַסירער ,געהילף-פאַרװאַלטער און
אַקטיאָר אין דער טרופּע פון בער האַרט .אין  1291זיך מיטבאַטײ"
ליקט אין יאָנאַס טורקאָיוס אויפפירונג פון ,דבוק" .פון  3291ביז
 -- 6סופלער ביי האַרטן אין טרופּע און דערנאָך סופלער און
מיטגליד פון רעזשי-קאָלעגיום אין דער לעמבערגער חברים-טרופּע.
אין זיין אױטאָביאָגראַפיע שרייבט ר ,.אַז װען די שטרענגע
מלוכה-צענזור פאַרװוערט צו שפּילן אַ ריי פּיעסן ,מאַכט ער זי
ווידער שפּיל-פעיק דורך איבעראַרבעטן פאַר דער צענזור די
נישט-פּאַסיקע סצענעס ,דיאַלאָגן ,לידלעך אָדער אַפילו בלויז נע-
מען ,װי ,רחל ,דגל מחנה יהודה"אויף ,חפני גרימעניש און פּנחס
שטומעניש",

,יאַנקעלע?

אויף

,פייוועלע

פילאָזאָף", ,דער

ייד

אין רומעניע", ,די שװאַרצע בלומענקעניגין" 7291 .טרעט רי
אַרײן אין אַ װואַנדערנדע חברים-טרופּע א'א פון גרשם ראָט און
אין  8291פאָרט ער אַרום מיטן אַקטיאָר לייב געטלעכערמאַן מיט
פּאָרלעזונגען פון פראַגמענטן פון אַנסקיס  דבוק" און ,טאָג און
נאַכט" .פון  9291ביז  -- 4391מיטגליד אין לעמבערגער יידישן
טעאַטער .אין משך פון דער צייט פאַרפאַסט ער אייניקע איינאַק-
טערס ,וי ,דער זינגענדיקער בוכהאַלטער", ,דער נאַיװער קינסט'
לער" ,אא ,.װאָס ווערן געשפּילט אין לעמבערג ,װי אויך לידער
און קופּלעטן,
ביים ענדערן זיין בירגערשאַפט פון רומעניש אויף פּױליש,
האָט ער ,צוליב פאָרמעלע טעמים ,געמוזט אָנגעבן זיין נאָמען אַלס
בן-אַבראַהאַם .,און אַלס אַזעלכער פיגורירן עפנטלעך.
לויטן דער ,יזכור:רשימה" אין פּראָגראָם פון יידישן מלוכה-
טעאַטער אין פּוילן איז ר .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס
אין פּױלן,
ש. .

באָרישעוו ,אַ רוס .מאָלער פון קיעווער יידישן טעאַטער ,האָט
געאַרבעט אין דער קרימער קאָמוניסטישער אונטערערדישער באַ-
וועגונג ,בעת דער נאַצישער אֶקופּאַציע .איז דערשאָסן געװאָרן דורך
די דייטשן צוזאַמען מיט אַנדערע אַרטיסטן

מאָס .אברהם,

רעזשיסער

פון וויניצער-זשיטאָמירער יידישן

מלוכה-טעאַטער .אומגעקומען אויפן פראָנט אין קאַמף קעגן די היט-
לעריסטן,
ש .ע .פון יונה ראַדינאָו.

2806

לכדושים

שיפּער ,יצחק (איננאַץ) דר.
(געב 9 .דעצ -- 4891 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

 4881אין
געבוירן  9דעצעמבער
טאָרנע ,מערב-גאַליציע .פאָטער  --משה,

שטאַמט פון אַן אויפגעקלערטער רבנישער
פאַמיליע .מוטער  --פון אַ האַנטװערקער-
פאַמיליע .ביזן 61טן יאָר געלערנט אין
חדר און ישיבה ,גלייכצייטיק אין דער
פּױלישער פאָלקסשול ,באַזוכט די גימנאַ-
זיע אין טאָרנע ,דערנאָך דעם אוניווערזי-
טעט אין קואָקע און אין וין ,וואו ער
שטודירט יוריספּרודענץ און פילאָזאָפיע,
און אין  7091האָט ער באַקומען דעם טיטל דר .יוריס,
א צייט געאַרבעט אין דייטשע און פּולישע אַרכיוון און ביבליאָ-
טעקן .יונגערהייט געשטאַנען נאָענט צו פּ.פּ.ס ,.שפּעטער ,אַלס גימ-
נאַזיסט ,זיך אָנגעשלאָסן צו דער ציוניסטישער באַװעגונג און
געגרינדעט די ערשטע ציוניסטישע יוגנט-אָרגאַניזאַציע אין מערב-
גאַליציע.
אין  3091אַרײינגעטראָטן אין דער פּ'צ-פּאַרטײ ,וואו ער איז
קורץ דערויף געװאָרן אַ מיטגליד אין צ'ק ,רעדאַקטאָר און מיט-
אַרבעטער פון די פּאַרטײ-אָרגאַנען
בעת דער ערשטער וועלט-מלחמה

געדינט אין דער עסטרייבי-

שער אַרמײ אַלס סאָלדאַט און דאָס לעצטע יאָר אַלס מיליטערישער
ריכטער .נאָך דער צעפאַלונג פון עסטרייך ,אָרגאַניזירט אין קראָקע
דעם יידישן נאַציאָנאַלראַט ,וואי ער װוערט װיצעפאָרזיצער ,וי
אויך אַ יידישן זעלבסטשוץ-רעגימענט ,וועלכער האָט סוף ,8191
מיט  03קרבנות ,פאַרטיידיקט די יידן קעגן אַ פּאָגראָם-- 9191 .
אַריײין אין פּוױלישן גרינדונגס-סיים (פּאַרלאַמענט) אַלס דעפּוטאַט
פון כעלעמער קרייז און זיך באַזעצט אין װאַרשע.
נאָך דער שפּאַלטונג פון פּ'צ ,איז ש .אַריבער צו דער רעכטער
גרופּע און בעת די װאַלן צום צווייטן פּױלישן סיים ,אין  ,2291איז
ער אויך פון זיי אַװעק און אַרײין צו די אַלגעמײנע ציוניסטן ,דורך
וועלכע ער איז אויסגעוויילט געװאָרן אַלס דעפוטאַט ,און געװאָרן
אַ מיטגליד אין דער ,יידישער קאָלאָ".
אין  4291געווען פאָרזיצער פון יידישן ליטעראַטן און זשור-
נאַליסטן פאַראיין אין װאַרשע.

אין  2091אָנגעהויבן זיין ליטעראַרישע אַרבעט |ועלכע װוערט
שפּעטער אויספירלעך באַהאַנדלט|,
אין  3291איז דערשינען אין װאַרשע דער ערשטער באַנד פון
זיין מאָנומענטאַל װערק, :געשיכטע פון יידישער טעאַטער-קונסט
און דראַמע פון די עלטסטע ציטן ביז  .'0571אין  5291איז
דערשינען דער צוייטער באַנד פון זעלבן װערק .אין  8291איז
דערשינען דער דריטער באַנד פון דעם װערק אונטערן נאָמען
,יידישע פאָלקס-דראַמאַטיק ביז ( 0511מיט  61בילדער),
דאָס דאָזיקע װערק האָט אַרױיסגערופן
אין דער יידישער קולטור-וועלט,

אַ גאָר גרויס אויפזען

י .הירשהויט אין זיין מאָנאָגראַפיע וועגן דר .ש ,.שילדערט אַזױ
זיין אָפּשטאַם און ערשטע יאָרן;
זיין טאַטע ,משה שיפּער ,האָט געשטאַמט פון אַ לומדיש-
משכילישער משפחה .ער האָט אָבער דער משפחה זיינער אָנגע-
טאָן אַ בזין ,ווייל ער האָט חתונה געהאַט מיט חנהן ,דער טאָב-
טער פון אַ פּשוטן בעקער .און נישט בלױז דאָס .משה שיפּער
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באנר
האָט זיך אינגאַנצן דערוױיטערט פון זיין משפחה א ער איז
צוזאַמענגעוואַקסן מיט דער טאַרנאָווער באַלמעלאָכישער חברה.
א אַזאַ סביבה איז יצחק אויפגעװואַקסן און עס איז נישט פאַָ-
ראַן קיין ספק ,אַז די דאָזיקע סביבה האָט אויף אים געליגט איך
חותמ אױפן גאַנצן לעבן .עס איז באַקאַנט זיין פּראַלעטאַריש-
פאָלקסטימלעכע לעבנס-פאָרעם ,זיין פּשוטע און האַרציקע באַ-
ציונג צו מענטשן אֲפּילו אין די שפּעטערדיקע צייטן וװען ער
איז געווען אַ װיסנשאַפטלער און שרייבער מיט אַ באַרימטן
נאַמען.
פונקט װי אַלע קינדער פון זיין סביבה ,איז יצחק געגאַנגען
לערנען אין חזר ,או אַזױ װי א קאָפּ האָט ער געהאַט אַ גוטן,
האָט מען גערעכנט ,אַז זיין צוקונפט װועט זיין די ישיבה אט

אַ רבנישע שטל .אָבער ..דער נייער ראָמאַנטיזם ,װאָס איז
אַריינגעפירט געװואָרן אין דער פּױלישער ליטעראַטור דורך
אָזעלכע דיכטער וי וויספּיאַנסקי ,רידעל ,טעטמייער איא ,האָט
זיך אומגעקערט מיטן פנים צום פּשוטן פאָלק .די דאָזיקע שטרע-
מונגען האָבן געהאַט זייער ווירקונג אױיך אױף דער יידישער
גאַס .באַזוודערס איז עס געקומען צום אױסדרוק אין מערב-
גאַליציע און אין דער אַלטער קולטור-שטאָט טאָרנע .דאָרט
האָט מען געקאַנט טרעפן ישיבה-בחורים ,װאָס האָנן פלוצים
גענומען דעקלאַמירן טיילן פון וױספּיאַנסקיס יוועסעלעי אָדער
לידער פון קאַספּעראָוויטען .פאַרשטײיט זיך ,אַז דער מאָרגן פון
די דאָזיקע בחורים איז שוין וייט געווען פון דער ישיבה,
יצחק שיפּער איז אויך מיטגעריסן געװאָרן מיטן שטואָם.
.שיפער איז געװאָרן אַ סטודענט ,זיינע נאָענטסטע חברים
פון דער שול-באַנק זיינען געווען :קאַרל סאָבעלסאָן ,דער עופּע-
טערדיקער ראָדעק ,װאָס איז אומגעקומען בעת די מאָסקװוער
פּראָצעסן פוֹן  ,7391און סטעפאַן יאַראָטש ,דער שפּעטערזיקער
באַרימטער פוילישער עװישפּילער .סאָבעלסאָן האָט שיפּערן
אַריינגעצױגן אין דער סאַציאַליסטישער יואגָנרטגאַניזאַציע
יפּראָמיעױ .ביי שיפּערן האָבן זיך שוין דעמאָלט געשטעלט יענע
כאַראַקשער-שטריכן ,מיט וועלכע ער האָט זיך אויסגעצייכנט
אין משך פון זיין לעבן ,טעמפּעראַמענט און נייגונג צו ענטזיאַזס.
ער איז געװאָרן אַן ענטװזיאַסטישער אַגיטאַטאָר פונם פּױיליעען
סאָציאַליזם ,געהאַלטן פייערדיקע רעדעס ,געשריבן פּלאַמיקע
לידער .וי דער שטייגער איז געווען ביי דער יידישער אינטעלי-
גענץ אין גאַליציע ,האָט מען אים אויפגעהערט צו רופן מיט זיין
יידישלעכן נאָמען יצחק .ער האָט שוין געהייסן איגנאַץ .אָבער..
נאָך דעם ערשטן ענטוזיאַזס האָט זיך אין זיין יינגער נשמה דער-
װעקט אַ ספק .ער האָט בי קאַרלן גענומען פרעגן קשיות :ואָס
װעט זיין מיט דער יידךפראַגע? ..שיפערן האָט אַזאַ דָאַז אין
נייעם סאַציאַליסטישן פּױלן װעלן אַלע זיין גלייך און ס'וועט
נישט זיין קיין פּלאַץ פאַר קיין ייד-פראַגע} ענטפער נישט באַ-
פרידיקט .ער האָט פאַרשטאַנע ,אַז דער דאָזיקער צגאַנג צו
דעם יידישן פּראָבלעם מיינט גאַרנישט אַנדערש װי די ליקוי"
דאַציע פונם יידנטום .אין האַרצן איז אָבער ששיפער געווען פּונקט
אַזזי נאָענט צום יידנטום וי צום סאַָציאַליזם .ער האָט זיך
אָנגעהיבן מער צו אינטערעסירן מיט יידישע ענינים ,און
פלוצים האָט ער דערזען דאָס ,װאָס ער האָט ביז איצט גאָר-
נישט געוואוסט .אָט דאָ ,אין זיין אייגענער הײימשטאָט טאָרנע
איז געשטאַנען דאָס וויגעלע פונעם ציניזם אין מערב גאַליציע.
נאָך אין די אַכציקער *אָרן פונם 91טן יאָרהונדערט איז א'ן
טאָרנע געגרינדעט געװאָרן די ערשטע גאַליצישע קאָלאָניזאַציע-
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געזעלשאַפט פאַר ארץ יששראל ...אהבת ציון".. .ביים סוף פונם
9וטן ייה זיינען  003טאָרנאַוער באַלעבאַטיס געווען מיטגלידער
פון יאהבת ציוי .אױף שיפערן האָט דער גאַנצער ענין פון
יאהבת ציװי געמוזט מאַכן אַן איינדרוק .ער האָט גענומען לייע-
נען ציוניסטישע ביכער.. .ער האָט זיך דערוױיטערט פון סאָ-
בעלסאָנען ,אָפּגעווכט זיך נייע חברים מיט וועלכע ער האָט
צזאַמען געשאַפן אַ ציוניסטיש קולטור-קרייזל... .זיין ציוניסטיש
צוגעגעבן אַ צומיש
אןַנק
דיו
ע -צ
גבת
קרייזל האָט צו דעס חי
פון אַ סאָציאַליסטישער אידעע .דער דאָזיקער סאַציאַליזם איז
גשווען אַ גאַנץ נאַיווער .ער האָט גאָר װייניק געהאַט צו פאָן
מיט מאַרקסיסטיששוע דאָגמעס און מיט דעם מאַטעריאַליסטישן
וועלט-באַנעם ... .שיפּערס דעמאָלטיקער סאַציאַליזס איז מער
געווען דער סאַציאַליזם פון ישעיהו הנביא ווי פון מאַרקסן.
אין יאָר  2091אין שיפער געווען אַ שילער פונם זיבעטן
קלאַס גימנאַזיע .אין יענעם יאָר האָט זיין באַגער צום שרייבן
אָנגעהויבן זיך צו פאַװוירקלעכן .געשען איז עס אונטער דער
השפּעה פון אַ גוטן לערער ,װאָס האָט אין שיפערס קלאַס גע-
האַלטן לעקציעס פון געשיכטע .דער דאָזיקער לערער האָט זיינע
תלמידים סטימולירט צו טיפערע שטודיעס פון געשיכטע .ז'ער-
בי האָט ער געהאַלט ,אַז עס איז פיל וויכטיקער צו פאַרונעמען
זיך מיט פאָרשונגען וועגן דער געשיכטע פונם אייגענעם וינקל
און פון דער אייגענער שטאַט ,װי צו לערנען זיך איסוריניק
די דאַטעם פון דער אַלגעמײנער געשיכטע.. ,שיפער האָט מיט
התמדה אָנגעהויבן צו שטודירן דאָס ,װאָס איז געווען דאָט נאָ-
ענטסטע צו זיין האַרץ; די געשיכטע פון יידן אין או אַרום
זיין שטאָט .ער האָט אָנגעשריבן אַן אַרבעט וועגן קאַזעימיעזש
דעםס גרױסנס געזעצגעבונג לגבי יידן דאָס איז געוען זיין
ערע:טע געדרוקטע אַרבעט ,װואָס איז דערשינען אין ימוריהי אין
יאָר ,2091
אין יאָר  3091האָט שיפּער געענדיקט גימנאַזיע און האָט
באַקומען מאַטורע .ער האָט זיך פאַרשריבן אויפן יורידישן פאַ-
קולטעט אין דעם קראָקעווער אוניוערזיטעט.. .אין  5091איז
שױן פאַרטיק זיין אַרבעט װעגן די ייידן אין טאָרנע ביזן סוף
פונם  8101ייהײ .אױב זיין אַרבעט וועגן קאַזשימיעזש דעם גרויסן
איז נאָך אַ עװואַכינקע ,וייזט ער שוין אין דער צוױיטער אַר-
בעט סימנים פון גרויסצוגיקייט און עװואונג ...שוין דער פאַקט
אַליין ,אַז די דאָזיקע אַרבעט איז געדרוקט געװואָרן אינם יקוואַר-
טאַלניק היסטאָריטשניי ,װאָס איז געווען דער סאַמע חשובסטער
פּוילישער זשורנאַל פאַר געשסיכטע ,זאָגט זײיער פיל װעגן איר
ווורט,
שיפער איז אַריבערגעגאַנגען אױף דער וינער אוניווערזי-
טעט .ער האָט דאָרט פאָרטגעזעצט זיין שטודיום פון יוריספרודענץ,
געהערט לעקציעס פון פילאָזאָפּיע און שטודירט סאָציאַלע עקאָ-
נאָמיע .ער איז געװאָרן מיטגליך פונם ווינער אינסטיטוט פאַר
סאָציאַלע װיסנשאַפטן ,װאָס אין געשטאַנען אונטער דֶער לֵיי-
טונג פון צוױי וועלט באַרימטע געלערנטע :פּראָפּ .בעסבאַווערק
און פראָפ .אויגען פיליפּאָוויטש .ביי דעם אַלעמען האָט עויפּער
נאָד געפונען צייט צו זיצן אין אַרכיזון און ביבליאָטעקן ,וואו ער
האָט ממשיך געווען זיין ליבלינגס-אַרבעט ,די געשיכטע פאָר-
נזונג.
נאָך אין יאָר  6091האָט שיפער געהאַט פאַרטיק זיין ערשט
ווערק ,װאָס האָט אים געמאַכט אַ נאָמען צווישן די היסטאָריקעך.
דאָס איז געווען ידער אָנהײב פון קאַפּיטאַליזם בי די יידן אין
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מערב-אײיראָפּעי ,װאָס איז אין יאָר  6091דערשינען אין דער
אונד
פיר פאָלקסװירטשאַפט ,סאָציאַלפאָליטיק
צייטשריפט
פערוואַלטונג"י (דייטש) ,און מיט אַ יאָר שפּעטעה װי אַ באַ-
זונדער בוך .די זעלבע אַרבעט איז אין יאָר  0191דערשינען אץ.
רוסיש אין דער איבערזעצונג פון קאָראָבקאָרו און ווישניצער,
און אינם יאָר  0291אויף יידיש אינם פאַרלאַג יאַרבעטער-װייםי,
װאַרשע .אין דער דאָזיקער אַרבעט זעט זיך שׂוין אַרױס אַ
זעלבסטזיכערקייט פון אַ רייפן געלערנטן ,װאָס האָט די דרייסט.
קייט צו פּאָלעמיזירן מיט אַנערקענטע אױטאָריטעטן אין דער
וויסנשאַפטלעכער וועלט און אָפּצופרעגן זייערע טעאָריעס.
והירשהויט וייזט אָן ,אַז צו זיין װערק האָט ש! זיך גע-
גרײט אַ לענגערע צייט און אייניקע סקיצן פון דער אַרבעט
האָט ער נאָך פריער אָפּגעדרוקט אין לעמבערגער ימוריהי .ער
באַמערקט אױיך ,אַז הגס עס זינען שױין פריער געווען היסטאָ-
ריקער ,װאָס האָבן באַהאַנדלט יידישע ווירטשאַפּטס-פּראָבלעמען
פון מיטלאַלטער ,איזן אָבער שיס אַרבעט ,װאָס האָט אָפּגעלײקנט
די טעאָריע פון דייטשן געלערנטן װערנער זאָמבאַרד וועגן
אָפּשטאָס פון יידישן קאַפּיטאַל ,געווען ,אין זיין צייט ,די ערשטע
סינטעטישע אַרבעט אויפן געביט פון יידישער װירטעשאַפטט-
געשיכטע .ה .וױייזט אויך אָן ,אַז ש .האָט אין זיין ווערק אָנגע-
געבט ,אַז אַ װיכטיקער מקור פון די יידישע קאַפּיטאַלן האָט
געשטאַמט דערפן ,וואָס צוליב דעם פאַרבאָט פאַר יידן זיך צו
פאַרנעמען מיט ערד אַרבעט ,האָבן זיי פאַרקויפט זייערע ערך-
שטחים ,אַ מיינונג ,װאָס איז קיינמאָל ניט אַרױסגעקומען פון די
ראַמען פון אַ טעאָריע און דער מחבר אַלין האָט עס שפּעטער מער
ניט באַנוצט אין זיין גרױס װערק איידישע געשיכטע" וױירט-
שאַפטסט-געשיכטע) ,װאָס ער האָט אַרױסגעגעבן מיט  42יאָר
שפּעטערן.
אין יאָר  7091האָט שיפּער באַקומען דעס דאָקטאָראַט פון
יוריספרודענץ .ער האָט גענומען זיך גרייטן צו זיין באַרוף פון
אַדװואָקאַט ,אָבער דעװױיל האָט ער זיך אַרײנגעװאָרפן אץ אַ
פאָרשונגס-אַרבעט ,װאָס האָט געדויערט עטלעכע יאָר .ער האָט
געאַרבעפ אין פוילישע און דייטשע אַרכיון אט האָט געוֹאַמלט
מאַטעריאַלן פאַר זיינע צוקונפטיקע אַרבעטן .שיפער האָט גע-
האָט זיין אייגענעם היסטאָר'זיפישן קוק אױף דער געשיכטע"-
פאָרשונג .ער האָט געהאַלטן אַז דער היסטאָריקער טאָר נישט
װערן דער שקלאַף פון די דאָקומענט ,נאָר ער מחז זיין דער
באַלעבאָס איבער זיי .ער האָט פאָרגעוואָרפן די עלטערע היס"
טאָריקער ,אַז זיי װערן נתפּעל פון די געפונענע דאָקומענטן,
און חוץ דעם ,װאָס עס שטייט דאָרט געשריבן ,גייט זײ גאָר-
נישט מען אָן אַזױ אַרום באַגרענעצן זיך די היסטאָריקער צו
דער אױיספאָרשונג פון דאַטעס און פון אַבסטראַקטע פאַקטן,
װאַס האָבן קיין ממשותדיקע באַדייטונג .לױט שיפּערן דאַרף דער
היסטאָריקער אַרױיסנעמען פון די דאָקומענטן בלויז די ידיעות,
װאָס אינטערעסירן אים ,אָדער ,װאָס זיינען אים אין אַ געויסן
מאָמענט נייטיק צו דער באַגרינדונג פון זיינע אויספירן עויפּער
מיינט; ,ז אין דער געשיכטע דאַרף מען זיך נוהג זיין פנקט
אַזזי וי אין דער כעמישער ויסנעאַפט :דורך אַן אַנאַליז קומען
צום סינטעז .דורך אַ מעטאָדישן אַנאַליז פון די ידיעו} ,װאָס
די דאָקומענטן אַנטהאַלטן ,דאַרף געשאַפּן װערן אַ סינטעטיש
בילד פון דער פאַרגאַנגענהיים.
.אין יענער צייט זיינען שיפּערס פּאַראינטערעסירונגען גע-
וען קאָנצענטרירט אױף דער תקופה פנם מיטלאַלטער און
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אויף די פּראָבלעמען פתם יידישן עקאָנאָמישן לעבן .ער האָט
װעעץ דעם דאָזיקן געביט זיך אויסגעדריקט ,אַז עס איז יאַ
טעו רא אינקאָגניטאַי ,אַ פולשטענדיק אומבאַקאַנט פעלד ,אױף
וועלכן ער האָט זיך אונטערגענומען צו ואַרפן אַ סנאָפּ ליכט.
עס איז נאָך געווען אַ צוייטע  --און אפשר אַפילו אַ וויכטיקע-
רע סיבה  --װאָס האָט שיפּערן געשטויסן צו דער װוױירטשאַפטס-
געשיכטע ..ער האָט זיך געפילט וי דער עוליח-ציבור פון דער
פּשוטער פאָלקס-מאַסע מיט וועלכער ער איז געוען פאַרבנדן
מיט אַלע פעדעם .האָט ער פאַרשטאַנען ,אַז שרייבנדיק די ווירט-
שאַפּטס-געשיכטע ,װועט ער שרייבן די געשיכטע פון דער
דאָזיקער פאָלקסמאַסע.
וַהירשהויט וייזט אָ ,וי ש .באַמערקט אין דער הקדמה צו
דער ערשטער פוילישער אױסגאַבע פון ידי וירטשאַפטלעכע
געשינטע פון די יידן אין פוילף ,האָט דער מחבר אָנגעוויזן ,אַז
אַ דאַנק די קאָריפייער פון דער יידישער היסטאָריאָגראַפיע ,פאַר-
מאָגן מיר אַן אימפּאָזאַנט בילד פון די גייסטיקע אָנפירער פון
יידנטום אין גלות .סיאין אָבער נישט פאַראַן די געשיכטע פון
די הונדערטער טױזנטער ,װאָס האָבן אױיסגעשפּינען די יידיעזע
צוקונפט נישט מיט זייער גייסטיקער עשירות ,נאָר מיט זייער
מי און אַרבעט ,און אָט זײי ,די פשוטע יידן פון אַ גאַנץ יאָר.
אָט זי האָט ער זיך אונטערגענומען צו שילדערןן.
אין יאָר  0191האָט שיפער פאַרעפנטלעכט אַ רײ אַרבעטן
וועגן ווירטשאַפטס-פּראָבלעמען פון יידן אין פּוילן בעתן מיטל-
אלטער |די אַרבעטן זיינען געדרוקט געװאָרן אין דייטש,
פּויליש און רוסיש|. .ד.י שטודיעס קאַנען באַטראַכט וװוערן וי
פּרעלימינאַרע אַרבעטן צו זיין צוריימן וויכטיקן ווערק ,וואָס
איז אינם יאָר  1191דערשינען אױף פּױיליש אתטערן נאָמען
ישטודיעס װעגן דער וירטשאַפטלעכער לאַגע פון יידן אין
פּוילן בעתן מיטלאַלטערי.
דאָס דאָזיקע ווערק איז פּרעמירט און אַרױסגעגעבן געוואָרן
דורך דעם לעמבערגער אוניווערסיטעט. .ד.אָס דאָזיקע בוך איז
שפעטער אויף יידיש איבערגעזעצט געװאָרן פון דר .עמנואל
רינגעלבלום און דניאל לײבעל ,און איז דערשינען אין יאָר
 6אין וואַרשע אונטערן נאָמען ידי ווירטשאַפטלעכע געשסיכטע
פון די יידן אין פוילן בעתן מיטלאַלטערי{ .הירשהויט וייזט אֶךן
אַז ש .האָט אין דעם ווערק אַרינגעבראַכט אַ נייע ווענדונג איו
דער פראַגע פון דער אָפּשטאַמונג פון די פּוילישע יידן .מיט דער
הילף פון זיין אַנאַליטישן מעטאָד האָט ער זיך באַמיט צו זער-
װיזן ,אַז די עלטסטע יידישע איינואַנדערונג קיין פױילן איז
געקומען פון מזרח ,פונם כזרים -לאַנד .אמת ,אַז ער איז ניט
געווען דער ערשטער מיט דער דאָזיקער אַנטדעקונג .דער
פּױליש-יידישער היסטאָריקער מאַקסימיליאַן גומפּלאָוויטש האָט
נאָך פריער אַװעקגעשטעלט די טעאָריע ,אַז די פוילישע יידן
זיינען אייניקלעך פון די כזרישע גרים .די טעאָריע איז אָבער
ניט געווען גענוג באַגרינדעט און די היסטאָריקער האָבן זי
ניט גענומען ערנסט .ששיס טעאָריע איז אַן אַנדערע :לױט אים
שטאַמען אָפּ די פּױלישע יידן דירעקט פון די כזרים ,ניט פון
די גרים ,נאָר פון די יידן ,וואָס זיינען אין פריען מיטלאַלטער
געקומען אין כוזרים-לאַנד פון פאַרששידענע לענדער ,און נאָכ-
דעם וי די כוזרים-מלוכה איז צעששטערט געװאָרן ,האָבן אייניק-
לעך פון די דאָזיקע יידן אויסגעוואַנדערט קיין פוילן און געלייגט
דעם יסוד פון דאָרטיקן יידישן ישוב .נאָך אַ צוױיט פּראָבלעם,
װאָס ש .האָט פולשטענדיק פאַרענטפערט אין דאָזיקן וערק ,איז
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געווען די פראַגע וועגן די פּריווילעגיעס ,װאָס יידן האָבן באַי
קומען פון די פוילישע הערשער .אין דעם ווערק האָט ש .אויך
אָנגעצײכנט אַ בילד פון דער יידישער מלאכה און האַנדל אין
מיטלאַלטערלעכן פּוילן}.
װעגן ש'ס אֶריגינעלע ,פּיאָנערישע שאַפונג ,שרייבט .
הירשהויט:

,שיפּערס דערנענטערן זיך צום יידישן טעאַטער איז !אָך
איין שטריך ,װאָס דערגאַנצט דעם פיל-פאַרביקן פּאָרטרעט פונם
דאָזיקן אומגעוױינלעכן מענטשן ,דער היסטאָריקער ,װאָס פאַר-
נעמט זיך מיט ציפערן און סטאַטיסטיקעס פון דער װירטשאַפטס-
געשיכטע ,קאָן זיך נישט אױסלעבן אינגאַנצן אין דער וװועלט
פון טרוקענע צאָלן זיין שטענדיק-ברויזנדיקער גייסט וייסט
זיך וי אַ שטראָמנדיק װאַסער און וואַרפט אים אַרין אין סאַמע
צענטער פון דער יידישער געזעלעאַפּטלעכער אַרבעט .די זעל-
בע אומרו שטױסט שיפערן אין די אָרעמס פון דער יידישוער
קונסט און הייסט אים זוכן פאַרגעסנקייט דאָרט ,וואו דאָס פאָלק
טוט זיך אױם פון די טאָגיטעגלעכע דאגות און גיט זיך איבער
אין רשות פון אַן אויסגעחלומטער וועלט ,ואָס דערשיינט אױיף
דער טעאָטער-בינע.
און אַלע יאָרן האָט זין שיפער ועפילט וי איינער פון דער
פאָלקס-מאַסע .זיין ליבשאַפט צום יידישן טעאַטער האָט ער
מיטגעבראַכט פון זיין פריערדיקער היים ,פון גאַליציע .פּונקט
וי אַלע בעל-מלאכהשע יונגען אין קראַקע אָדער אין לעמבערג
פלעגן שבת צױנאַכטס ליה האָבן צו גיין אין טעאַטער ,אַזױ
האָט אויך שיפּערן אַהין געצױיגן .דער אונטערשייד איז געוען
נאַר דער ,אַז ביי אים איז דער געשמאַק געווען פיל צאַרטער וי
בי זײ .פונם טעאַטער האָט ער דערװאַרט נישט בלױז פאַרװױי
לונג ,נאָר קוֹום כל קתסט.
דער הויפּט-בײטראָג ,װאָס שיפּער האָט געבראַכט דעם
יידישן טעאַטער ,איז זיין דריי-בענדיק ווערק יגעשיכטע פון
יידישער טעאַטער-קונסט און דראַמע פון די עלטסטע צייפן
ביז 0571י (ואַרשע .)8291:3291 ,דאָס דאָזיקע ווערק ווערט
באצייכנט וי אַ פּיאָנערישע אַרבעט אין אונדזער ליטעראַטור.
די דאָזיקע באַצײיכענונג איז אַ גערעכטע נישט בלױז דערפאַר,
ווייל דאָס איז אויפן געביט פון דער יידישער טעאַטער-געשיכטע
דאָס ערשטע ווערק ,נאָר דער עיקר דערפאַר ,ווייל שיפּער שטיצט
זיך דאָ אויף אַזאַ דאָקומענטן מאַטעריאַל ,װאָס איז ביי אונדז
אינם גרעסטן רוב בכלל נישט געווען באַקאַנט .והא ראיה ,עס
איז ביי אונדז געווען איינגעבירגערט די פאַלשע מיינונג ,אַז ביזן
פוטן יאָרהונדערט זיינען בי יידן בכלל ניעשט געווען קיין שופורן
פון טעאַטער .ערשט די תקופה פון אונדזער נאַציאָנאַלן רענע-
סאַנס אין  91י"ה האָט צװאַמען מיט דער מאָדערנער ליטעראַ-
טור געבראַכט דאָס יידישע טעאַטער .צו דער אילוסטראַציע
פון דערדאָזיקער איינגעבירגערטער מיינונג וועט כדאי זיין זיך
צו דערמאַנען די כאַראַקטעריסטישע שטעלע אין שיפּערס אַר-
טיקל פונם יאָר  3191יאַ נייע תקופה אין אונדזער קאַמף פאַר
יידישי ,אין וועלכן שיפער אַליין שפּאַרט זיך מיט פּאַפּיערנאָן
מכח דעם אַז דער ערשטער יידישער ספּעקטאַקל איז נישט פאָר-
געקומען אינם יאָר  ,2681נאָר אין יאָר  .7381אין דער הקדמה
צו דער יטעאַטער-געששיכטעי אַנאַליזירט שױיפּער די סיבות צוליב
וועלכע די דאָזיקע פאַלשע מיינונג האָט זיך געשאַפן .ער זאָגט,
אַז שולדיק אין דעם זיינען געוויסע טעאָרעטיקער ,וועלכע האָבן
אַוועקגעשטעלט די נישט-באַגרינדעטע טעאָריע אַז צוליב דעם
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יכי לא ראיתם כל תמתהי ,האָט זיך ביי יידן נישט אַנטוויקלט
קיין פּלאַסטישע קונסט און ממילא אויך נישט קיין טעאַטערר.
שיפער האָט זיך אונטערגענומען אַרונטערצורייסן דידאָזיקע
אילזיע .זיין אויפגאַבע איז געווען אַ ביז גאָר עװוערע ,ווריל
ַטראָטענעם געביט האָט
אויף דעם דאָזיקן אינגאַנצן נאָך נביאשט
ער פון ערגעץ נישט געקאָנט דערװאַרטן קיין אַנוױיזונגען וי
אַזזי צו שטעט די ערשטע טריט .אמת ,אין יאָר  8191איז דער-
שינען אין נייאָרק ידי געשיכטע פון יידיעשן טעאַטערי פון ב.
גאָרין ,װאָס דאַרף ,לוט דעם אונטערטיטל ,אַרומנעמען גאַנצע
יצויי טױזנט יאָר טעאַטער ביי יידף ,נאָר אין דעם דאָזיקן
ווערק ווערט זי תקופה ,ואָס אינטערעסירט שױפּערן אָפּגעפאַר-
טיקט כמעט מיט גאָרנישט .חוץ די עװועריקייטן ביים אויס-
געפינען די מקורים ,האָט זיך געשטעלט פאַר שיפּערן אַ ווייטער-
דיקע שװוועריקייט; ווען ער האָט די מקורים געפונען ,זיינען דאָס
געווען בלויז ברעקלעך און עשפּליטערס .עס האָט זיך גענייטיקט
אַ קאָמפּליצירטער אַנאַליז .עס האָט זיך גענייטקיט גאונות כדי
פון די דאָזיקע ברעקעלעך און שפּליטערס אויפצושטעק אַ גאַנץ
בילד,

עס איז אויך נישט קיין צופאַל ,אַז דאָס װערק נעמט אֲֵרום
זעם צייט -אָפּשניט ביזן יאָר  .0571שױפּער באַגרינדעט דעם
דאָזיקן פאַקט דערמיט ,װאָס די ערשטע העלפט פון 81טן י"ה
איז אַ סוף פון אַ געוויסער תקופה אין דער יידישער פּאָעזיע און
דראַמאַטישער ליטעראַטור .אין דער תקופה בין דער העלפט
פונם 81טן ייה טרעט אַרױיס די שאַפונג אין פאָדערגרונט און
דער מחבר איז אין הינטערגרונט .דאָס מיינט אַז די עואַפונגען,
װאָס האָבן זיך אויפגעהיט פון יענע צייטן ,האָבן דאָס רוב נישט
געהאַט קיין מחברים .אין דער וױיטערער תקופה ,נאָר דער
העלפט פונם 81טן יײ"ה ,איזן שױן דער מחבר אינם פּאָדעך-
גרונט ,און די אַנאָנימע אָדער קאָלעקטיווע שאַפונג אינם הינטער-
גרונט .האָט ער אין זיין ווערק באַאַרבעט די ערשטע פון די
צויי תקופות,
איינער פון די מעטאָד ,מיט וועלכן שיפּער באַנוצט זיך אין
דער יטעאַטער-געשיכטעי ,איז דער פאַרגלייך-מעטאָד .די אויפ-
טוען אויפן געביט פונם יידישן טעאַטער פאַרגלייכט ער מיט
ענלעכע אויפטוען אין פרעמדע טעאַטערס .דער דאָזיקער מעטאָד
איז ,איבריקנס ,געווען אַ נױיטווענדיקייט ,וױיל אין אַ סך פאַלן
איז די אַלגעמיינע (נישט-יידישע) געשיכטע פון דער דראַמע אװן
טעאַטער געװען פאָון מחבר דער איינציקער אָנלען אין זיינע
אויספירונגען .אין שייכות מיט דעם דאָזיקן פאַרגלייך-מעטאָד
שטעלט זיך באַלד די ערשטע פראַגע :פאַרװאָס האָבן זיך ביי
די נישט-יידישע פעלקער אויפגעהיט פאַרהעלטנישמעסיק אַ סך
מער טעקסטן פון דראַמאַטישע שאַפונגען פונם מיטלאַלטער ,וי
בײ יידן? שיפער האָלט ,אַז דער דאָזיקער פאַקט איז נישט קין
באַווייז אויף דרעם ,אַז די דראַמאַטישע קונסט איז ביי יידן געווען
שואַכער אַנטװויקלט ווי ביי נישט-יידן .יענע צייטן זאָגט ער,
זיינען פול מיט מלחמות און רדיפות אויף יידן .בעת די דאָזיקע
קאַטאַקליזמען זיינען די יידישע שאַפונגען פונקט וי יידישע
לעבנס און פאַרמעגנס געווען די ערשטע כפּרה-הינדלעך .דערי-
בער איז דאָס ביסל פון די יידישע טעקסטן ,װאָס האָט זיך יאַ
אויפגעהיט ,אַ סימן אַז אין מיטאַלטער איז געווען אַ רייכע יידי-
שע

טעאַטער-ליטעראַטור,

די פאַרטיילונג פון דער יטעאַטער-געשיכטעי איז געמאַכט
אױף פאָלגנדיקן אופן :דער ערשטער באַנד נעמט אַרום די
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שילדערונג פון דער גאַנצער תקופה ביזן יאָר  .0571דער צויי-
טער און דריטער באַנד אַנטהאַלטן באַאַרבעטונגען פונם עטנאַָ-
גראַפּישן (פאָלקלאָריסטן) מאַטעריאָל ,װאָס באַגרינדעט די אוים-
פירן פונם ערששטן באַנד.
ביים אָנהײב פונם ערשטן באַנד גיט שיפער אַ קורצן איבער-
בליק וועגן טעאַטער ,װאָס האָט עקסיסטירט ביי יידן אין די גאר
אַלטע צייטן .אויפן סמך פון אייניקע נאָטיצ ,װאָס זיינען פּאַראַן
ביי יוסיפוס פלאַוויוס און ביים רוימישן היסטאָריקער טאַציטוס,
דערציילט שיפּער וועגן שפּורן פון אַ טעאַטער-קונסט ביי יידן אין
דער צייט אַרוֹם דעם צוױיטן חורבן .באַטײטנדיקע שפורן פון
טעאָטער האָבן זיך אויפגעהיט פונם פריען מיטלאַלטער .עס
איז באַוואוסט ,אַז די פירער פון דער יידישער רעליגיעזער וועלט
פלעגן שאַרף אַוױסטרעטן קעגן די שפּילן .אין דעם פרט זיינען
די רבנים געווען איינשטימיק מיט די קריסטלעכע גייסטלעכע,
וועלכע האָבן אויך באַקעמפט דאָס טעאַטער ,אָבער דער באַגער
פון דער מאַסע נאָך טעאַטער-שפּילן איז געווען אַזױ שטאַרק ,אַז
מען האָט נישט געלייגט קיין אַכט אױיף די גייסטלעכע און מען
האָט געשפּילט טעאַטער .די קירך האָט געמחט נאָכגעבן און זי
האַט אַליין גענומען אָרגאַניזירן אַ טעאַטער ,געבױט אױף אַ
רעליגיעזן אינהאַלט .אַזֹי זיינען אַנטשטאַנען די איג ימיסטע-
ריעסי ,ואָס זינען אונדז באַקאַנט פתנם מיטלאַלטער.
שיפּער דערצילט ,אַז אין דער צײיט פון די ימיסטעריעס',
פלעגן אין דער יידישער גאָס אַרױסטרעטן יידישע וױצלער,
וועלכע מען האָט גערופן ילציסי .זיי פלעגן פריילעך מאַכן
דעם יידישן עולם מיט הומאָר און קאַטאָועס-טרײיבן
עס איז כדאַי צו דערמאַנען נאָך איין פרט ,װאָס האָט אַ
שייכות צום פריען מיטלאַלטער .עס איז באַקאַנט ,אַז במששך פון
עטלעכע יאָרהונדערטער (אין מיטלאַלטער) איז דער יטױטן-
טאַנץי גשוען דער באַליבטער רעפּערטואַר פון די ששפילן סי
בי קריסטן און סיי ביי יידן .דער דאָזיקער יטױטרטאַנץי איז
דערעזינען אין פאַרשידענע איבעראַדבעטונגען ,װאָס זיינען גע-
ווען צוגעפאַסט צו דער אָנגעהעריקער צייט .אָבער דער אֲריגי-
נאַל פונם דאָזיקן שפיל איז געשאַפן געװאָרן אין 41טן י"ה אין
שפּאַניע און זיין מחבר איז געוען אַן אַנאָנימער ייד (שיפּער
שטיצט זיך דאָ אויפן ווערק פונם פּאָרשער מ .קייזערלינג :יספ-
רדים ,ראָמאַנישע פּאָעזיע און שפּאַניעי ,לייפציג --- 9581 ,דייטע),
אינם -61טן י"ה האָט זיך אין איטאַליע אַנטװיקלט אַ מו-
זיקאַלישע און דראַמאַטישע קונסט .איר צענטער איז געווען אין
די הייף פון די איטאַליענישע פירשטן און זי איז געשטאַנען אויף
אַ פאַרהעלטנישמעסיק הויכער ניואָ .שיפּער ברענגט באַוייזן,
אַז אַ סך פון די הויפּט-טרעגער פון דער דאָזיקער קונסט זיינען
געווען יידישע קאָמפּאָזיטאָרן ,רעזשיסאָרן און שרייבער .אַפילן
שפּעטער ווען די איטאַליענישע קונסט האָט באַקומען אַ פאָלקס-
טימלעכן כאַראַקטער און האָט זיך פאַרוואַנדלט אין דער יקאָמע-
דיע דעליאַרטע'י ,האָבן יידישע קינסטלער געהאַט אין איר אַ
חעזיבן חלק.
פון יענעם יאָרהונדערט האָבן זיך אויפגעהיט בפירושדיקע
שפורן פון יידישע קאָמעדיאַנטן ,װאָס האַבן פאַרוױילט אויס"
שליסלעך אַ יידישן עולם .מע רופט זי די ינאַרף און זיי טראָגן
יגעזעליקייט' (פריילעכקייט) אין די געטאָס פון דייטשלאַנד און
פון די סלאַווישע לענדער.
אין דער באַש-ײיבונג פון דער יידישער טעאַטער-קונסט אינס
6טן ייה שטיצט זיך שיפּער דער עיקר איף דער זאַמלונג פון
4

ק{דושים
פון אייזיק

לידער

פונם

געהיט

-61טן

אַרױסגעגעבן
פעליקס
איף

געװואָרן

ראָזענבערג.

יידיש

דעם

דערמאָנט
אין יענער

שיפער

געווען

איז

דער

פאַרשפּרײט

איינציקער

איז אַ פאַקט ,אַז אַפילו די תנײך
גרופּעס

האָבן געעשפילט

בעטונג
דעם

פן

דיאַלאָג

דאָזיקער

יווי-

דיאַלאָג

די ישול דיאַלאָגױ ,װאָס זיינען
צוישן

באַװייז

די קריסטן

פון דעם

אויף

אין-

די יידישע.

דראַמעס ,װאָס יידישע

אין יענער

די דראַמע

דער

טעאַטער-שפילער

פון די קריסטלעכע

באַאַרבעטונג

אַלענדאָרפס

און יצר טובי.

פלוס פון די קריסטלעכע

עדות

אין

אין מנחס

שטאַרק

נישט

פאָריקן
דער

יאָרהונדערט

שפּורן פון אַ דראַמאַטישן פרואון

זיין באַאַרבעטונג

צייט

דיאַלאָג

איף

יצר הרע

לויט

זייטש

די ערשטע

געפינט

כוח צווישן

דער

וואַלאַך.
י"ה

די דאָזיקע
און זי איז

זאַמלונג

אינס

האָט זיך אויפ-

עס

טעאַטער-

צייט .זיינען געווען אַ באַאַר-

יביבלישע

עס זאָגט אויף

דראַמעסי.

אין דער

ייונהי ,װואָס האָט זיך אויפגעהיט

זאָמלונג פון אייזיק װואַלאַך.
סוף

דער

-61טן

פונס

שטייט

ייה

צייכן פון די יפאַסט -נאַכט-שפילף.
דאָזיקע

די

שפּיקן.

פּאַסט נאַכט שפּילן

אין

אייזיק

יפוריסיליב
דעם

עס

פונם

פון

ייה

דעם

שודט,

וירדיקייטף.

דאָזיקער

אויך אין דער
די

פעה

בײ

אָרט
רינגי.

האָט

ביידע

אָדער פונם
וואורסט,
מרדכי

אױף

וועל-

איז

מערק-
אַ עשלֵל

פאַראַן

נאַר איז

דער

יהאַנס וואורסטי

פרעמדע

העעך-

אַוועק.

זיין

שוין

יפּיקל-הע-

און דער

עס

דער

איז

ערשטער,

פאַראַן

יאַרלעקינאַי

יידישער

אַ ידיעה,

איזן

האַנס

יעקב

בן

ריז פון פַּראַג.

סעזאָנען

ערשטער

שאַפן

אין

העלפט

פורים

פראָפּעסיאָנעלע

געשאַפן
געווען

שיפּערס
היסטאָרישע
האַט

ברייט

פאָרשער

זינען

ברעקלעך

אַמאָליקן
דאָס

בלויז

גרופעס,

דעם

קערן

זיי

נעמען

זיך

צו

הילף

אַזאַ אופן

ווערן

אויף

װאָס

געטראָגן

אין

צום

זיינען

שוין

קענטיקע

דעמאָלט

השפּעות

פון

מעטאָד

דער

האָט שיפּער

רסות

שטיקלעך

ער

אויסזען
נאָר ער

האָט

פונם

גע-
פונם

ידיעות,

און אָנצוהערעניען.

זיין רעפּערטואַר,

טעאַטער

װי

אינם

אויפגעשטעלט

טעאַטער-וועזן.

געזעלשאַפט,

זיך.

מער
רמזים

ביים

באַאַרבעטן

טעאַטער-געשיכטע

באַוייזן

נישט

אויסערלעכע

אין דער

די קוליסן פונם

האָט

געשטאַנען

באַשריבן

במשך
פונם

און

פון דראַמעס,

מאַטעריאַל

געצייכנט

ששפילט

פון

צַודי

ליטעראַטור-שטרעמונגען

פעלד

יידישן

י"ה

קלעזמער.

און האָבן

מאַטעריאַלן

טעקסטן

ווירקונג

און

איןז עוין פאַראַן
טעאַטער

אַנאַליטיש-סינטעטישער

אַ זײיער

אָט דעם

װאָס

שפילערם

די פּורים שפּילער

די ראַציאָנאַליסטישע

-81טן

און חנוכה.

בעלפערס

מאָדערניזירט

פונם

טעאַטער,

יאָר; פורים

ישיבת"-בחורים,
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יאַהאַנעס

די זאַמלונג ייידישע

זאַמלונג

יקלאָװי .

וועלכן

אַן אָרגאַניזירט

נישט

זעט

דער

ענגלישן

אין דער

פונם

עיקר,

העלפט

פון פראַנקפורט,

זיינען זי אַ קאָפּיע פונם איטאַליענישן

וועגן

גיט

ערשטער

זיך אָן אַ שטאַרקע

שפילער.

פאַרנומען

אונדז

שפילן פונס -71טן און אָנהייב -81טן י"ה.

תקופה

יידישע

אַ פאַרס

װאָס

און דער
דער

אַרױסגעגעבן

ידיעות וועקן די פורים

אויף

פאַראַן

פורים-
אינ

פורים -עופיל.

זיך שיפּער,

דער

יידישער

בחוריםי,

גימנאַזיע-רעקטאָר

כער האָט אין יאָר 4171
אין

איז

פונם -71טן

שטיצט

קריסטן

איבערגעאַרבעט

לוסטיקע

באַאַרבעטונג

-81טן

יאַקאָבוס

מוסטער

בי

אין דער

זאַמלונג

און טרינק

פריעסטן
אין דער

װאַלאַכס

די

אונטערן
גאַס ווערן

פון

אַ גאַנצן

בנין

בלױז

אַו-

ער

האָט

נישט

טעאַטער,

זיין פאַרנעם

און אוים.

איז אויך אַריײן הינטער

און האָט באַשריבן

די טעאַטער-טעכניק

ב אַ נד
פון די יידישע שפילער.
טעכניק

די דאָזיקע ידיעוז וועגן דער טעאַטער-

האָט ער אַרױסגענומען

טאַקע אויך פון די טעקסטן

פן

דראַמעס .ער האָט אויפגעשטעלט אַ גאַנצן בנין פון היפאָטעזעס
וועגן דער טעאַטער-טעכניק.
שיפערס שילדערונגען וועגן דער טעאַטער-טעכניק קאָנען
בקיצור רעזומירט ווערן אויף פּאָלגנדיקן אופ :נאָך אין די עלט-
סטע צייטן האָבן יידישע שפּילער באַנוצט זיך מיט קאָסטיומען
טעאַטער-דעקאָראַציעס זיינען אויפגעקומען ערשט ביים סוף פונם
-71טן יײ"ה ,אין 81טן י"ה פירן מיט זיך מיט די ואַנדערנדיקע
יידישע טעאַטער-טרופעס גאַנצע דעקאָראַציע-אױיסשטאַטונגען
זי פאַרמאָגן אַפילו די געהעריקע מאַשינען ,װאָס זיינען נייטיק
צום אויפציען די דעקאָראַציעס.
די פראַגע פון דער אױסוירקונג פונם טעאַטער אין דער
געזע?שאַפט פאַרענטפערט שיפער איפן סמך פון די ,אין אַ
גרויסער צאָל ,פאַראַנענע (פאַרשטייט זיך ,נעגאַטיוע) אָפּרופן
וועגן טעאַטער מצד רבנים און אָרטאָדאָקסישע פירער פון יענע
צייט .פון די דאָזיקע אָפּרופן נעמט ער אַרױס ,אַז דאָס פאָלק
האָט געהאַט אַ וואַרעמע באַציונג צו די עשפילערס און צו זיערע
אויפטוען .נישט קוקנדיק איף דער קעגנערשאַפט פון די רבנים
פלעגט דאָס פאָלק באַזוכן די פּאָרשטעלונגען.
דער צוייטער באַנד פון דער יטעאַטער-געשיכטעי ברענגט
טעקסטן פון יידישע דראַמאַטישע ווערק ,װאָס האָבן זיך אױיפ-
געהיט פון די באַזונדערע תקופות ,אָנהײיבנדיק פתם -61טן י"ה
ביז אַן ערך  .0571די דאָזיקע טעקסטן באַגלייט שיפּער מיט זיינע
הערות און באַטראַכטונגען און מע קאָן דרייסט זאָגן ,אַז ביידע
(סי די טעקסטן און סיי די הערות) ששטעלן מיט זיך פאָו אַן
אומשאַצבאַרן ווערט פאַר דער יידישסער פאָלקלאָר-שאַפונג .די
אויספירן פונם צוייטן באַנד זיינען ,אַזױ צו זאָג ,אַ זאַנלעכע
דאָקומענטאַציע פונם אינהאַלט פונם ערשטן באַנד,
דער דריטער באַנד איז אַ זאַמלונג פון אַלטע פּוריס-עשפילן,
װאָס האָבן זיך (פונקט װי די מאַטעריאַלן פונם צוױיטן באַנד)
אויפגעהיט אין רער מינדלעכער טראַדיציע .אויך אינם דריפן
באַנד באַגלײיט שיפער די טעקסטן מיט זיינע חריפותדיקע הערות
און באַטראַכטונגעןײ.
י .הירשהויט קומט צו פאָלגנדיקער רעזומע:
ישיפּערס טעאַטער-געשיכטע איז געווען דאָס ערשטע ווערק
פץ דעם מין אין דער יידישער ליטעראַטור .אין די יאָרן ווען
זי איז דערשינע ,האָט זי אַרױסגערופן אַ גרויסן אינטערעס אין
די יידישע קולטור-קרייץן .זי איז אויך געווען קריטיקירט ,און
די קריטיקערס האָבן אויפגעוויזן אַ ריי אומפּינקטלעכקייטן ,װאָס
זיינען דאָרט פאַראַן .נישט קוקנדיק אױיף די אומפּינקטלעכקייטן,
האָבן פונדעסטוועגן די קריטיקערס אָפּגעשאַצט זייער הױך
שיפּערס ווערק און זי האָבן אונטערגעשטראָכן זיין פּיאַנעריען
כאַראַקטער .דאָס ווערק איז ביזן היינטיקן טאָג געבליבן אַ יחיד
במינו .נאָך שיפערן האָט קיינער זיך נישט אונטערגענומען נאָך
אַמאָל אויסצופאָרשן די געשיכטע פונס יידישץ טעאַטער.
די יטעאַטער-געשיכטעי איז אַ פאָרשונגס-ווערק ,װאָס שטיצט
זיך ,דער עיקר ,אויף פאָלקלאָר .לייענענדיק זי ,איז אָפּטמאָל
שווער צו אונטערשײדן וואו עס ענדיקט זיך געשיכטע און וואו
עס הייבט זיך אָן פאָלקלאָר .די דאָזיקע צויי עלעמענטן זיינען
דאָרט צװזאַמענגעטועבט אין איין איינהייט .אָט דאָס באַװײזט ,אַז
שיפער איז טִיף אַריינגעדרונגען אויך אינס געביט פונם פאָלק-
לאַרײ.
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לעלסלסיקאַָן

פוןיידישן

און זיין ביבליאָגראַפיע פון ד"ר ש'.ס ווערק און אַרבעטן דער"
מאָנט אויך י .הירשהויט .אַז ש .האָט געהאַט צוגעשיקט פאַרן
צווייטן באַנד פון ,אַרכיוו פאַר דער געשיכטע פונם יידישן טעָ-
אַטער? ,װאָס דער ייואָ האָט צוגעגרייט ,און אין קיינמאָל ניט
דערשינען ,אַן אַרבעט ,יידישע פאָלקס-שפּילן פון  0571ביז ."0581
אויף אונדזער אָנפרעג אין ייוו"אָ האָבן מיר באַקומען אַן ענט-
פער ,אַז זיי האָבן קיינמאָל אַזאַ כתב-יד ניט באַקומען.
ש'.ס װערק ,די געשיכטע פון יידישער טעאַטער-קונסט און

דראַמע" האָט אַרױסגערופן אויסער די געוויינלעכע רעצענזיעס און
קריטיק ,אויך עטלעכע גרעסערע שטודיומס ,װאָס ווייזן אָן אויף
טעותים ,פעלער און אומפּינקטלעכקײטן סיי אין די טעאָריעס פון
זיין װערק ,סיי אין די פאַקטן ,די אויסטייטשונגען און אויספירן
צו וועלכע דער מחבר איז געקומען
אַזװױ האָט דער באַקאַנטער ליטעראַטור:היסטאַריקער ד"ר י
צינבערג אָנגעשריבן אַ גרעסערע אַרבעט ,אין וועלכער ער זאָגט
צ'אַ:

|

אין דעם ערשטן קאַפּיטל פון זיין אינטערעסאַנטער פאָר-
שונג װועטץ דער יידישער פאָלקס-דראַמאַטיק שטעלט זיך דײר
שיפּער אָפּ אױף די שפּורן פון אַלטער פרימיטיזוער דראַמאַטיק
בײ יידן ,די דאָזיקע שפֿורן זעט ער קודם-כל אין די אַלטע
פּורים-מנהגים און זייערע דראַמאַטישע עלעמענטן .ער שוטעלט
זיך אָפּ באריכות אויף דעם שין אין דער תלמודישער תקופה
גילטיקן מנהג ,אַז אין די פורים -טעג פלעגט ינגװאַרג אַרומ-
טראַגן אַ המן-פיגור און מיט פאַרשידענע צערעמאָניעס און עוטי-
פערייען אַרײנוואַרפן דעם מאַנעקען אין אַ צעלייגטן עייטער-
הויפן .דײר שיפּער פאַרזיכערט דערביי ,אַז דאָס איז די עלטסטע
פאָרט פון א פרימיטיווער דראַמאַטיק ,וועלכע מיר געפינען בי
יידן בעת דער ידיאַספּאָראַ' (גלות) ... .י .שיפער (קומט צום)
אויספיר ,אַז די דראַמאַטישע עלעמענטן ,װאָס זיינען פאַראַן אין
דעס אַלטן יפורים-מנהגי ,שטעלן פאָר ינישט מער װי אַ טאַנץ-
פּאַנטאָמימע מיט א קאָנקרעטן אינהאַלט ,וועלכע באַלאַנגט צו
המנס מפּלה .וױיטער איז די אַנטוויקלונג נישט געגאַנגעןף (ז.
 .7ערשט מיטן מאָמענט ,ווען די טאַנץ -פּאַנטאָמימע ווערט
דערלייזט פון איר שטומקייט ,און די טענצער וועלן אָנהייבן מיט
ווערטער צו דערקלערן זייערע ראָלן און האַנדלונגען ,ערשט
מיטן דאָזיקן מאָמענט דערגרייכט די אַנטוויקלונג די העכסטעמדרגה :די דראַמע .די פּורים-פּאַנטאָמימע ,פאַרזיכערט עזיפער,
האָט אָבער די דאָזיקע מדרגה נישט דערגרייכט .זי איז פון
איר שטומקייט נישט אויסגעלייזט געװואָר ,אמת ,וויזט וױיטער
אָן שיפּער; מיר דערוויסן זיך וױייטער ,אַז די נקמה איבער המנען
װערט פון דער יוױיסער חברהי אױסגעדריקט אין דער פאָרם
פון עפּאָטווערטער ,זידלערייען און ויצן  ...איז אָבער די
דערלייזונג פון שטומקייט בלויז אַ האַלבע ,נישט קיין פולקומעי,
און דאַדורך איז עס צו דער מדרגה פון דראַמע נישט געקומען
װואָרעם ,פירט אס דער פאַרפאַסער ,אױב די דראַמע זאָל זיין
אַ פאַרטיקע ,מוז זיך דאָס לשון אַנטפּלעקן אין דער פאָרם פון
װאָרט און קעגן-װאָרט ,דהינ ,אין דער פאָרם פון אַ דיאַלאָג.
ביידע צדדים מחן ריידן! אין אונדזער פאַל אָבער בלייבט דער
הויפּט-ראָליסט פונם שפיל ,וי אין די אַלטע צייטן ,אַ שטומער.
(,)81 .1

:

יװואָלט טאַקע  --שרייבט וייטער י .שיפּער  --געווען אינ-
טערעסאַנט צוּ וויסן די סיבות פון דער דאָזיקער דערשייננונג.
צוליב וועלכע סיבות האָבן די קערנדלעך פון דראַמע ,װואָס זיינען
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געווען פֿאַרזייט אין דעם באַהאַנדלטן פורים-מנהג ,נישט געקאָנט
אויסרייפן ביזן סוף ,הגם סיהאָט עוין נישט וייט געהאַלטן ביז
יצום דראַמאַטישן בליעכטי?

די פראַגע איז געװויס אַן אינטערעסאַנטע און זייער וויכ-
טיקע .זי דאַרף אָבער פיל ברייטער געשטעלט ווערן ,נישט נאָר
אין פאַרבינדונג מיטן פּורים-מנהג אַלײן :אויס װאָסערע סיבות
האָבן די קערנדלעך פון דראַמע ,װאָס זיינען געווען פאַרזייט אין
דעם קולטורעלן יידישן לעבן זייט די קדמונישע צייטן  --נישסט
געקאָנט אויסרייפן ביזן סוף ? פאַרװואָס זיינען אַזױ עווער געווען
די יחבלי לידהי פון דער דראַמע בי יידן .דיר שיפער האַלט
אָבער נישט פאַר נייטיק זיך אָפּצושטעלן איף דער דאָזיקער
פראַגע און באַגנוגנט זיך בלויז מיט דער אַנוױיזונג ,אַז ,די יידן
פונם מיטלאַלטער זינען אין פאַרגלייך מיט די ראָמאַנישע און
גערמאַנישע פעלקער געווען זייער שטאַרק הינטערשטעליק אין
זייער דראַמאַטישער שאַפונגי .אַ געשיכטס פאָרשער פון דער
יידישער טאָלקסדראַמאַטיק טאָר אָבער נישט פּאַרביילאָזן די דאָ-
זיקע קאַרדינאַלע פראַגע און נישט פּרואוון אויפדעקן די גרונט-
סיבות פון דער דאָזיקער דערשיינונג .און װאָלט דײר שויפער
דערמיט זיך יאָ פאַראינטערעסירט און געפּרואווט זוכן אַן ענט-
פער אויף דער דאָזיקער פראַגע דירעקט אין די יידישע מקורים
 -דאָן װאָלט ער נישט געקומען צום פאַלשן אויספיר ,אַז ביז אַןערך זעם -31טן י"ה זיינען די קערנדלעך פון יידיעזער דראַ-
מאַטיק באַשטאַנען בלױז אין מימישע טענץ או פּאַנטאָמימעט
מיט זײיער שטום-לשון מז ,)9227722 .שיפער װאָלט דאַן גע-
וואוסט .אַז דוקא דער דיאַלאָג ,די יפאָרם פון ווֹאָרט און קעגן-
װאָרט'י ,װאָס איז ,לוט שיפערס מיינונג ,די גרונט באַדינגונג
ידי דראַמע זאָל זיין אַ פאַרטיקעי ,איז שוין געווען גוט אַנט-
וויקלט ביי יידישע פאָלקס-פייערונגען נאָך אין די ביבלישע קד-
מונישע צייטן ,און דאָך איז די יידישע דראַמע אַ יפאַרטיקעי
נישט געװאָר .די זאַך איז משמעות פיל קאָמפּליצירטער ,וי
שיפּער שטעלט זיך עס פאָר,
דײר שיפער באַגײט פון דער התחלה אָן אַ מעטאָדאָלאָגישן
פעלער ,דערמיט ,װאָס ער טײַלט אַרױס פו אַלֶע אַלט-ײידיעוע
פּאָלקס-פייערונגען בלויז דעם יפּורים-מנהגי ,וועלכער שטאַמט
גראָד פון אַ בערך שפּעטערער תקופה ,און עס אין בכלל ניעזט
אויפגעקלערט נישט דער מקור פון װואַנען ער שטאַמט ,און ניעזט
די אומששטענדן ביי וועלכע ער האָט זיך איינגעבירגערט בי יידן
שיפּער ול דרינגען ,אַז די יכאַראַקטעריסטישע שטריכן פונם
פּורים-מנהג ,װאָס װערט געשילדערט אין אַ ר היסטאָרישע
קוועלן ,אָנהייבנדיק נאָך פון אַלטערטום ,באַװייזן ,אַז דער מנהג
איז פאַרוואַרצלט אין אַ דעמאַנען-גלויבן ,װאָס איז געווען פאַר-
זפּרייט צווישן די פּרימיטיוע יידישע פּאָלקס-מאַסןף (414 .
מיר האָבן אין אונדזער אָפּהאַנדלונג וועגן דעם יידישן טעאַטער
אין איטאַליע אין דער רענעסאַנס-תקופה אַרױסגעזאָגט די השזערה
אַז די מקורים פונס יפּורים-מנהג' האָבן אַ שייכות צו די פאָלקס-
מנהגיס

פון דער

מאַלאַבאַר-געגנט

אין מערב-אינדיע.

יעדנפאַלס

בלייבט דער מקור פון דעם דאָזיקן ימנהגי נישט אויפגעקלערט;
פיל אינטערעסאַנטער זיינען דערפאַר אין דער הינזיכט אַנדערע
אַלט-יידיששע פייערונגען ,וועלכע שויפער דערמאָנט אַפילו ניעט
אין זיין גרינטלעכער פאָרעוונג.
די קולטור און קונסט-פאָרשער האָבן שוין פון לאַנג פעסט-
 .געשװעלט ,אַז די ערשטע קערנער פון דראַמאַטישע טעאַטראַלע
פאָרשטעלונגען פון די קולטור-פעלקער דאַרף מען זוכן אין די
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צדדושים-
סינקרעטישע טאַנץ-געזאַנג-מוזיק-שפילן פון זייערע עלטער-על-
טער זיידעס אויס די קדמונישע צייטן ,ווען דער קיבוץ האָט זיך
נאָך געפונען אױף אַ גאַנץ פּרימיטיווער קולטור-שטופע .פאַר-
שידענע שפּילן און קאַראַהאָד-געזאַנגען ,צוגעפּאַסט צו געוויסע
מאָמענטן פון פעלד-אַרבעט ,פאָלקס-מנהגים ,װאָס זיינען פאַר-
בונדן מיט געטער און דעמאַנעךקולט; מיט מיטן און לעגענ-
דעס ,װאָס סימבאַליזירן די תקופות פונם יאָר ,דעם קאַמף צווישן
װוינטער און זומער ,דער זון מיטן פראָסט  --דאָס אַלץ איז געווען
רייך דורכגעוועבט מיט טעאַטראַל-דראַמאַטישע עלעמענטן אין
דעםס קלאַסישן לאַנד פון דעם אַנטיקן טעאַטער און דער אַנטיקער
/טראַגעדיע  --אין גריכלאַנד -- ,איז דער טעאַטער ,וי באַקאַנט,
געווען עונג פאַרבונדן מיטן רעליגיעזן קולט; זיין וויג איז גע-
שטאַנען ביים מזבח ,וואו מען פלעגט ברענגען קרבנות דעם גאָט
פון לעבנזאַפּט און פרוכטבאַרקייט ,דעס דיאָניזיום מיט דעם
געשטאַלט פון אַ ציג-באָק .אין פריידיקן ראָד האָט מען גע-
טאַנצט אַרום מזבח און געזנגען לויב-לידער אין פאָרם פון
דיאַלאָגן צווישן דעם ערשטן פאָרזינגער (קאָריפעאָס) און דעם
כאָר .און דער נאָמען יטראַגעדיעי שטאַמט טאַקע פון דִי צַװוי
גריכישע ווערטער :יטראַגאָס  --ציט-באַק ,און אָדע  --ליב-
געזאַנג.
אָט די לעבעדיקע זאָמע ,די געזונטע קערנדלעך פון טע-
אַטראַלישע פּאָרעטעלונגען ,אס וועלכע עס האָט אויפגעבליט
דער קלאַסישער גריכישער טעאַטער  --האָבן אויך נישט געפעלט
ביי אונדזערע אבות אבותינו .ביי די יונגע יידישע שובטיס.
סימנים און זכרונות וועגן די דאָזיקע מיט טעאַטראַלישע מאָ-
מענטן אָנגעזעטיקטע פאָלקס-שפילן ,זינען טאַקע אויפגעהיט
געװאָרן אין אונדזערע עלטסטע ליטעראַרישע דענקמעלער .מיר
וייסן ,למשל ,וועגן דעם שטורמישן יובל טאַנץ-געזאַנג-שפיל ,מיט
פּויקן און טרומייטערן,

אין וועלכע

יידישע

פריען

מיט

מרים.

הנביאה בראש האָבן אױסגעגאָסן זייער דאַנק און ליב דעם
מעכטיקן יהוה-גאָט ,דעם גאָט פון די מדבריות ,פון דונער און
שטורם ,פון פייער און װאַסער .. .און זייערע מענער און ברידער
האָבן מיט אהרן הכהן בראש באַגריסט מיט טאַנץ און געזאַנג
דעם יעגלי  --דעט סימבאָל פון מעכטיקן נאַטור-גאָט...
מיר וייסן זײער גוט אױס דער קולטור-געשיכטע פון די
אײיראָפּעישע פעלקער ,װי אַז די פאָרשטײיער פון דער נייער,
אויס רוים אימפּאָרטירטער אמונה ,האָבן זיך געפלייסט איינהילן
אין אַ קריסטלעכן לבוש די אַלטע ריין געצנדינערישע פאָלקס-
מנהגים ,און צופּאַסן צו די אַמאָליקע .ביים פאָלק באַליבטע
פייערונגען ,דעם קריסטלעכן קולט און די קירכלעכע ימים טובים.
דאָס אייגענע איז אויך פאָרגעקומען ביי יידן ,ווען אַפילו אין אַ
ביסל אַנדערע פאָרמען .די פאָלקס-פייערונגען און מנהגים ,וואָס
זדינען בשעתם (אין זייער צייט) געווען צוגעפּאַסט צו געוויסע
מאָמענטן פונם נאַטור-לעבן ,פאַרבונדן מיט דער אַרבעט אין
פעלד און וויינגאָרטן  --האָבן מיט דער צייט באַקומען אַ שטרענגן
רעליגיעז-נאַציאָנאַלן כאָראַקטער .די אַמאָליקע כאָר-געזאַנג-שפֿילן
לכבוד די פּרימיטיווע נאַטור-געטער זיינען מגולגל געװאָרן אין
לויב-געזאַנגען פון די לוויים אין דעם בית המדרש.
| {|צינבערג אַנאַליזירט דאָ עטלעכע קאַפּיטלעך תהלים ,און וייזט
אָן ,אַז אויך אין בית המקדש פלעגן די דאָזיקע לידער געזונגען
ווערן אין דער פאָרם פון דיאַלאָגן ,אַמאָל צווישן פאַרשידענע טיילן
פון כאָר ,אַמאָל צווישן כאָר און דעם קאָריפעאָס ,וועלכער הייסט
אין העברעיש ,למנצח" .ער שטעלט זיך אָפּ װעגן שׂמחת בית
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באַנד
השואבה (דעם ערשטן טאָג סוכות ,ווען מ'האָט געגאָסן װאַסער אויפן
מזבח) ,װאָס האָט געטראָגן דעם כאַראַקטער פון אַן אמתן פאָלקס"-
שפּיל אין וועלכן ס'האָבן זיך באַטײליקט די ברייטע פאָלקס-מאַסן
און דערפאַר איז די שמחה געווען אַזױ גרויס .חוץ די אָפיציעלע

,שלש רגלים" זיינען געווען נאָך אַ גאַנצע ריי טיפּישע פאָלקסי
פייערונגען אין וועלכע ס'האָבן זיך באַטײליקט די ברייטע פאָלקס-
מאַסן .,און טאַקע די דאָזיקע פייערונגען זיינען געווען רייך מיט
טעאַטראַליש:דראַמאַטישע מאָמענטן ,די דאָזיקע פאָלקס-יום טובים
זיינען געווען פון צוויי אַרטן )1 :צופעליקע און  )2פעסטגעזעצטע,
פאַרבונדן מיט אַ באַשטימטן טערמין .דער ערשטער אַרט איז געווען
פאַרבונדן מיט אויסערגעוויינלעכע געשעענישן ,װי למשל אַ נצחון
איבערן שונא ,אַ שטייגער דער נצחון איבער גלית הפּלשתי .דער
צווייטער אַרט איז געווען פאַרבונדן מיט באַשטימטע תקופות פון
יאָר ,װי ,שיר השירים" (דער אויפבלי פון דער נאַטור נאָכן וויג-
טער-גלידער און דער פרילינג-אויפבלי פון צוויי ליבנדע הערצער),
אָדער ,יום תבר מגל" ,דער טאָג פון דער צעבראָכענער האַק ,דער
לעצטער טאָג פון יאָר ,ווען די האָלץ-האַקער פלעגן האַקן די ביימער
אין װאַלד ,די יידישע מיידלעך פלעגן טאַנצן און זינגען אין די
וויינגערטנער .די דאָזיקע טאַנץ-געזאַנגישפּילן אין די גערטנער האָ-
בן ,װי עס שיינט ,געטראָגן אַן עראָטישן כאַראַקטער ,און צינבערג
ציטירט עטלעכע שטעלן פון דער גמרא בבא בתרא און תענית,
דאָס צו באַשטעטיקןן.
פרעגט זיך אַ שאלה :מה נשתנה? פאַרװאָס האָבן די רייכע
טעאַטראַל-דראַמאַטישע קערנער מיט וועלכע די פּאָלקס-ימים טו-
בים זיינען געווען אָנגעזאַפּט ביי אונדזערע אבות אבותינו ,דאָך
נישט זוכה געווען עס זאָל אויס זיי אויסוואַקסן די רייפע דראַמע-
פרוכט ,וי מיר זען דאָס ביי די גריכן אין דער אַנטיקער וועלט,
אָדער ביי די קריסטלעכע פעלקער אין מיטלאַלטער? פאַרואָס
זיינען עס גראַך די יידן געבליבן יזייער שטאַרק הינטערשטעליק
אין זייער דראַמאַטישער שאַפונגי ?
נישט נאָר דײר שיפער ,נאָר אויך די פאָרשער פאַר אים,
(אויסער ל .פיליפּזאָם באַגנוגענען זיך דערמיט ,װאָס זיי וױיזן
בלוז אָן אויפן פאַקט גופא ,האַלטן אָבער ניט פאַר נייטיק צו
פּרואוון אויפדעקן זיינע סיבות( .צינבערג וױיזט אֶן ,אַז פראַנץ
דעליטש און שטיינשניידער דריקן זיך אױס ,אַז דער יידישער
גייסט איז נישט געווען פריינטלעך צו דער דראַמאַטישער קונסט)
 . .ווען דײר שיפער זאָל זיך געווען פאַראינטערעסירן מיט דער
דאָזיקער פּראַגע ,װאָלט דאָס אים געוױיס געווען אָפּגעהיט פון
אייניקע פּאַלשע השערות .זייער באַלערנדיק איז אין דער הין-
זיכט איין יידישער פאָלקס-יום טוב פון קדמונישע צייטן וועלכן
מיר האָבן מיט אַ כיון ביז איצט נישט דערמאַנט .טאַנצן אין די
גערטנער און זינגען עראָטישע כאָר-לידער פלעגן די יידיששע
טעכטער נישט נאָר חמשה עשר באב ,נייערט אױך  --אין יום
כפּור. .. .אין אַמאָליקע צייטן איז דער יום הכפורים געווען
געווען נישט נאָר אַ טאָג פון פאַסטן און געבעט ,נייערט דער
פריילעכסטער יום-טוב ביי יידן ,וען יונגװאַרג פלעגט טאַנצן
און זינגען אין די ויינגערטנער ,אויסערדעם ,און ואַרשיינלעך,
פאַרבונדן מיט דעם ,פלעגט איך אין דאָזיקן טאָג פאָרקומען
אַ גראַנדיעזע צערעמאָניע ,װאָס איז ממש איבערלאָדן מיט פיל
פאַרביקע טעאַטראַלישע און העכסט דראַמאַטישע מאָמענטן (דאָ
יטירט צינבערג אויספירלעך די שטעל פון ספר יויקראי וועגןצ

די צוויי ציגן-בעק אַלס קרבן חטאת און איין ווידער אַלס בראַנד-
יאָפּפער ,אוּן די באַשרײבונג-פון דער צערעמאָניע אין דעד גמרא
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מסכת ייומאי ,די קאָמענטאַרן פון אַברהם אבן עזרא און ער
קומט צום באַשלוס)... :עס איז קלאָר ,אַז אין די קדמונישע
צייטן האָבן די בני ישראל געדינט צו שעירים ,ד"ה ,צו געטער,
װאָס זייער עמבלעמע איז געווען דער ציגן-באָק; און דער עזאזל
איז טאַקע אַ ציווילינגס-ברודער פון דיאָניזיוס; און דאָס פלעגן
טס פון זיין כבוד ועגן די יידישע טעכטער טאַנצן אין אַ
באַשטימטן טאָג (אין צענטן טאָג תשרי) אין די וויינגערטנער און
זינגען עראָטישע לידער וי די גריכישע טעכטער בשעת די
דיאָניזיוס...
דער באַקאַנטער טעאַטער-פאָרשער נ .נ .יעװורעינאָוו ,װאָס
פירט דורך אין זיין אינטערעסאַנטער אָפּהאַנדלונג געזאזל און
דיאָניסי ,לענינגראַד )4291 ,אַ שאַרפזיניקע ,ווען אַפילו נישט
אין אַלע פּרטים געלונגענע פּאַראַלעל ,פלייסט זיך צו דערוויזן,
אַז דער גריכישער דיאָניזיוס-קולט ,וי אויך דער יידישער שע-
ירים-קולט שטאַמען ביידע פון איין מקור  ---פון בבלי.ײ
נאָכדעם וי צינבערג האָט פאַקטיש צעקלאַפּט די טעאָריע פון
ד"ר שיפּער ,אַז די יידישע דראַמע איז אויפגעקומען גאָר שפּעט,
און אָנגעוויזן ,אַז טעאַטראַל-דראַמאַטישע קערנער זינען שין
געווען אין קדמונישע צייטן ,גייט עֶר איבער צו אַן אויספירלעכן
אַנאַליז וועגן דער סיבה פאַרװאָס די דראַמאַטישע קונסט ביי יידן
האָט נישט געקאָנט געבוירן װערן
ידי גריכישע טראַגעדיע אָבער ,נישט נאָר זי שטאַמט פונם
רעליגיעז דיאָניזיוס-קולט ,נייערט זי גופא איז אין באַוואוסטזין
פונם פאָלק באַטראַכט געװאָרן אַלס רעליגיעזער אַקט ,אַלס גאָטעס-
דינסט . . .די יידישע רעליגיעז-דראַמאַטישע קונסט האָט אָבער
נישט געקאַנט געבירן ווערן ,װייל טאַקע אין דער יום כפורי
צערעמאָניע זעען מיר שױן גאַנץ בולט די שקיעה פונם עזאזל-
קולט ,פון דעם בילדלעכן פאָלקס-מיטאָס.

דער עזאזל-קולט האָט

נאָך געלעבט אין דער פאָלקס-פּסיכיק ,אים האָט שוין אָבער גובר
געווען דער יהוה-קולט .נישט דעם עזאזל ,נאָר דעם יהוה-גאָט
איז מען מקריב קרבנות אויפן גאָלדענעם מזבח ,און דעם שעיר
המשתלח ,דעם עזאזל-קרבן ,ואָס ווערט דער סימבאָל פון דער
פאָלקס-זינדיקייט און פאַרשולדיקייט ,שיקט מען אַװעק מחוץ
למחנה אין דעם מדבר ,צום שאַרף געשפיצטן באַרג .סיהאָט גובר
געווען דער יהוה גאָט ,דער גאָט פון די נביאים ,װאָס איז פון
אַ נאַציאָנאַקץ גאָט געװאָרן דער אוניװוערסאַלער גאָט ,װאָס קאָן
נישט ליידן נעבו זיך קיין שום אַנדערע געטער; דער גאָט ,װאָס
איז אומפאַטבאַר ,װאָס מיקאָן און מיטאָר אים נישט דענקען
אין וועלכן סיאיז בילד אָדער פּאָרם .דער גאָט ,װאָס פּאַרבאָט
אַמשטרענגסטן לא תעשה לך כל תמתה...
דערמיט װאָט דער אומפאַסבאַרער און אומענדלעכער גאָט
פון די נביאים האָט פאַרדרענגט אין דעס פאָלקס באַוואוסטזיין
אַלע אַנדערע געטער און מיטן ,איז אױסגעשלאָסן געװאָרן די
מעגלעכקייט ,די לירישע דיטיראַמבען .אַז די תהלות ותשבחות
צום אלהי יששראל ,דער דיאַלאָג און כאָר-געזאַנג זאָלן באַקומען
מער קאָנקרעטע ,מיט מימיק און זשעסטן פאַרבונדענע פאָרמען
און מגולגל ווערן אין אַ בילדלעך-פּערזאָניציפירטע טעאַטראַליש-
דראַמאַטישע רעליגיעזע פאָרעשטעלונג .דער דעליגיעזער פּאַטאָס,
דאָס ליבע-און פּאַרערונגס-געפיל צום אוניוערסאַלן גאָט ,צוט
גאָט דעס באַשאַפער ,װאָס יל נישט ויסן פון באַגרענעצטע
מענטעלעך קערפּערלעכע פאָרמען ,האָט נישט געקאַנט זיך אויס.
! גיסן און אַנטפּלעקן אין טעאַטראַלע-סקולפּטוריבולטע בילדער און

פיגורן ,נייערט אין דעם װאָרט ,אין דעם צאַפּל פון דער מענטע-
.
לעכער נשמהי"...
|צינבערג שטעלט זיך אָפּ דערויף ,װאָס דוקא אין ,איוב" ,װאָס
איז אַזױ רייך מיט טעאַטראַלע עלעמענטןן ,און איז געשאַפן אין
דראַמאַטישע פאָרמען ,האָט געפעלט דער וויכטיקסטער לעבנס-מאָ-
מענט פון דער גריכישער טראַגעדיע :דער גלויבן אין בלינדן פאַטום
און טאַקע דערפאַר ,װאָס אין ספר ,איוב" פירט גאָט אַ געשפּרעך
מיטן שטן און גאָטס שטים לאָזט זיך הערן ,דעריבער האָט דאָס ווערק
געמוזט בלייבן בלויז צום לייענען און ניט פאָרגעשטעלט וװוערן אין
לעבעדיקן דיאַלאָג אויף דער בינע ,ווייל דער גאַנצער וועלט-באַנעם
פון יידישן מאָנאָטעיזם מיט זיין פעסטן גלויבן אין דעם אומפאַסבאַרן
,אין לו דמות הגוף ואינו גוף" ,װאָלט פּראָ-
און פאַרבאָרגענעם גאָט ,ש
טעסטירט קעגן מאַכן פון ספר איום ,אַ טעאַטער-שפּיל" ,מאַכן ,אַ
דראַמאַטישע פאָרשטעלונג"ן.
געשטיצט אויף זיין טעאָריע ,אַז יידן האָבן ניט געקאָנט אַרויפ-
ברענגען גאָט אויף דער בינע ,האָט דעריבער צינבערג אַ נעגאַטיווע
שטעלונג צו אַנדערע אויספירונגען פון ד"ר שיפּער:
.דײר שיפער האָט דערפאַר אַ גרױסן טעות בעת ער ויל
באַוייזן ,אַז דאָס יליד פון שמחת תורהי ,װאָס נ .פּרילוצקי האָט
פּאַרעפנטלעכט אין זיין ערשטן באַנד ייידישע פאָלקסלידערי
(נומ )96 .איז יאַ קאָמפּליקאַציע פון דריי עזפיל-טעקסטף :צוױי
װואַריאַנטן פון אַ מיסטעריע ימשה רבנו מיט די לוחותי ,און אַ
וואַריאַנט פון אַ צווייטער מיסטעריע יתורה-עופּילי ,וואו עס טרעטן
אַרױס אױיף דער סצענע צוישן אַנדערע פּערסאָנאַזען גאָט,
מלאכים אוו די תורה .מיר ריידן שוין נישט וועגן דעם ,װאָס דער
טעקסט גופא וױיזט דוקא באַשיינפּערלעך ,אַז מען האָט דאָ צו
טאָן מיט אַ טיפיש

רעליגיעז

פאָלקס-ליד

עדער

אַ קאָמפּליקאַ-

ציע פון אייניקע פאָלקסלידער ,אָבער בשום אופן נישט מיט אַ
ימיסטעריע-עזשילי .די ערשטע צוױי און צװאַנציק סטראָפן פ-
נעם ליד זיינען געבױט שטרענג נאָכן אלף-בית .ד"ר שיפּער
מאַכט זיך אָבער נישט דערפן  --עס מז ווערן אַ מיסטעריע-
עפּיל ,און ער צערייסט אָן רחמנות דאָס געוועב פונם ליד ,וואַרפט
אַרױס די פערזן ,װאָס זיינען צו בולט סותר זיין סכעמע און עס
אַרט אים כלל נישט װאָס דאַדורך בלייבן פיל פערזן נישט גע-
גראַמט .דײר שיפּער באַמערקט אָבער דערביי נישט דאָס וויכ-
טיקסטע :דוקא דערפאַר װאָס אין דעם ליד ירעדט הקביה צו דער
הייליקער תורהי און עס ווערט אַזױ אָפט איבערגעחזרט ידאָ רופט
גאָט צו משהי  --האָט אַזאַ מיסטעריע נישט געקאָנט עקסיסטירן
ביי יידן. ..
אַ טעות האָט אויך ד"ר שיפּער בעת ער רעכנט אַרין אין
דעס אַלטן יידישן טעאַטער-רעפּערטואַר די יוויכוח-לידערי ,און
באַטראַכט זיי אַלס יאַלעגאָרישע דראַמעסי לויטן מוסטער פון די
קריסטלעכע יגעלערטע דיאַלאָגן אָדער מאָראַליטעטף (זז ,422
 .)442 ,342 ,5דײר שיפּער מאַכט דאָ ליידער אַ געוויסן פּלאָו-
טער הן בנוגע דעם טעאַטער-רעפּערטואַר גופא ,הן בנוגע די
מוסטערן ,לױט וועלכע דער רעפּערטאַר איז געשאַפן געװאָרן
 ...די דראַמאַטישע קונסט האָט זיך נישט געקאַנט נאַרמאַל אַנט-
וויקלען ביי יידן  .. .װוי) ביי אַן אַנדער קונסט ,וועלכע איז
 אויך פאַרבונדן מיט פאַרקערפּערונג אין בולטע דריישטחימדי-קע געשטאַלטן  --ביי סקולפּטור-קונסט .ביים שטדענגן פאַרבאָט
ילא תעשה לך כל תמונהי ,האָט דער יידישער קינסטלער ניעזט
געהאַט די מעגלעכקייט צו שאַפן אין בולטע פאָרמען נישט נאָר
מענטששלעכע ,נייערט אַפילו חיות -געשטאַלטן ,מען זאָל פון זי
יי
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ימעט

קיין געצן נישט מאַכ .האָט דער יידישער קינסטלער מיט זיין
גראָבשטיכל זיך אין דעם האָלץ און אינם ששטיין איינגעקריצט,
מיטן צאַרטן פינזל די וואונדערבאַרסטע אַראַבעסקעס געציקלט,
געפלאָכטן און געעזפונען קונציקע אָרנאַמענטן אס געויקסן
חיות און פייגל צװאַמען און אַזױ איז דאָס דעקאָראַטיוע גע-
װאָרן דאָס היימישע און באַליבטע געביט אויף וועלכן די יידיששע
קונסט האָט געקאַנט אַמגלענצנדסטן איר אייגענעם מהות ,איר
אייגנאַרטיקן ווסח אַנטפּלעקן ...מיט דער דראַמאַטישער קונסט
איז עס אויך אַזױ צוגעגאַנגען .וױיל דאָס דראַמאַטישע האָט זיך
נישט געקאָנט נאָרמאַל אַנטוויקלען אין ישפּילי און יפאָרשטע-
לונגי ,האָט עס זיך אַנטפּלעקט אין װאָרט ,אין דערציילישער
פאַרם .די פאָלקס פאַנטאַזיע האָט געעאַפן אַ גוואַלטיקע מענגע
לעגענדעס און אגדות ,װאָס באַוואונדערן ממש מיט דער רייכער
שפע דראַמאַטישע מאָמענט ... .דער דיאַלאָג ,דער ויכוח ,איז
די באַליבטע פאָרם געוואָרן פון פיל מדרש-און תלמוד-לעגענדעס,
װאָס ווערן אָבער בלויז דערציילט און איבערגעגעבן פון מױל
צו מױל .דער דיאַלאָג ווערט אויסגענוצט בלויז אַלס אָרנאַמענט,
אָבער נישט אַלס ישפּילי  .. .עס איז טאַקע דערפאַר כלל קיין
חידוש נישט ,װאָס אין דער העברעישער מיטאַלאַלטערלעכער
ליטעראַטור האָט אַזױ אויסגענומען די ימאַקאַמותי דיכטונג-פאַ-
רעם ,ווטלכע די יידישע דיכטער האָבן איבערגענומען ביי זיי-
ערע קרובים און שכנים  --די אַראַבער ,ביי וועלכע די טע-
אַטער-אין דראַמע-קונסט האָט אױך נישט געקאַנט אויפבליען
און טאַקע אויס ענלעכע סיבות וי ביי יידן.. .ה.אָט זיך בי
די אַראַבער געבילדעט אַן אײיגנאַרטיקע דיכטונגס-פאָרם ,ואָס
קיין אַנדער אײראָפּעישע ליטעראַטור פּאַרמאָגט זי נישט  --די
מאַקאַזע ,דאָס איז אַ מין נאָוועלן-דראַמע,

וואו עס טרעטן

אַרױס

צוויי פּערזאָנען ,װאַס פירן די גאַנצע צייט אַ צוױיגעשפּרעך (דיאַ-
לאָג) ...יעדער עפּיזאָד ..ווערט געשילדערט אין אַ באַ-
זונדערער מאַקאַמע ,װאָס ווערט אָבער בלויז דעקלאַמירט (אָדער
געלייענט) ,אָבער נישט יגעשפּילטי ...פיל פון די העברעיששזע
מאַקאַמען ,באַזונדער פון דעם באַרימטן מאַקאַמען-דיכטער יהודה
אלחריזי ,זיינען זייעו ריין מיט ויכוחים  ...ספעציעל ויכוחים-
לידער האָבן אויך געשריבן פיל העברעישע דיכטער ,וי אַברהם
אבן עזרא און אַ סך אַנדערע וועגן וועלכע עס דערמאָנט טאַקע
דײר שיפּער  ...די דאָזיקע לידער זיינען אָבער פאַרפאַסט
געװואָרן בלויז צום לייענען אָדער דעקלאַמירן ,נישט צום ישפילף,
אוו דאָס טיילט זי אָפּ מיט אַ שאַרפער מחיצה פון די קריסט-
לעכע מיטלאַלטערלעכע מאָראַלישע ,אַלעגאָרישע טעאַטער-שטיק,
װאָס פלעגן טאַקע געעשפּילט ווערן גלייך וי די איבריקע מיטל-
אַלטערלעכע מיסטעריעס.
נישט באגרינדעט רעכענען מיר אויך דײר שיפערס אויספיר,
אַז שוין אינם -41טן ייה שטײײיט די יידישע דראַמאַטיק אונטערן
איינפלוס פון דער דייטשער מיסטעריע (רעליגיעזע עופילן זז
 .)3227121מיר וױיסן זייער גוט ,אַז וי ביי די אַנטיקע גריכן,
אַזזי אויך ביי די קריסטלעכע פעלקער פונם אײראָפּעישן מיטל-
אַלטער ,זיינען די טעאַטראַליששע פאָרשטעלונגען געווען ענג פאַר-
בונדו! מיטן רעליגיעזן קולט :ביי די גריכן מיטן דיאָניזיוס-יום-
טוב .און אין קריסטלעכן מיטאַלאַלטערלעכן אײראָפּע איז די
וויג פון דער טעאַטער-קונסט געשטאַנען אין דער קירך ,און דער
גלח מיטן קרייץ איז איר פּאָטער געווען .די טעאַטראַלישע פאָר-
שטעלונגען

(מיסטעריען,

מיראַקלען)
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דער קריסטלעך-קאַטוילישער גאָטעס-דינסט .די קריסטלעכע באַ-
פעלקערונג ,ואָס איז נאָך דעמאָלט געשטאַנען אױף אַ גאַנץ ני
דריקן קולטוועלן מצב ,און נאָך נישט אינגאַנצן פאַרגעסן אין
דעם פריערדיקן געצנדינסט ,האָבן די גייסטלעכע באַקענט מיט
ידי יסודות פון דער אמונה און מיט דער געשיכטע פון קריסטרד
סעס לעבן אויף אַ גאַנץ אײיגנאַרטיקן אופּ ,זיי פלעגן דעם
עוואַנגעליום-טעקסט נישט פאָרלעזן אָדער דערציילן נאָר פאָר"
 ...די געשיכטע
שטעלן אין בילדער ,אין מאַסןפּראָצעסיעם.
פון קריסטוסעס געבורט ,קרייציקונג און זיין תחית המתים פלעגט
אין דער קירך פאָרגעשטעלט ווערן אין דראַמאַטישע סצענעס.
אַלס פּירוש צום וייניק פּאַרשטענדלעכן לאַטײנישן טעקסט .די
דאָזיקע דראַמאַטישע סצענעס ,וואָס זיינען געווען אַן אָרגאַנישער
טייל פון דער קאַטױלישער גאָטעס-דינסט ,זיינען ביסלעכוױיז
אויסגעוואַקסן אין גאַנץ גרויסע ליטורגישע דראַמעס ,אין וועלכע
עס פלעגן זיך שוין באַטײליקן נישט בלויז גייסטלעכע ,נאָר אויך
פּשוטער עולם .די קירך ווערט שוין צו ענג פאַר די מיסטעריעס,
קלייבן זי זיך אַריבער אין קירכהויף ,און שפעטער  --אַפילן
אויסער דעם קירכהויף ,אָבער דער לעבנסנעחו פון די דאָזיקע
דראַמעם בלייבט אַלץ װוי פריער דער שאָרף אױיספּרעגטער רע"
יליגיעזער ,גאָטעסדינסטלעכער מאָמענט .צווישן די פּערסאָנאַזשן
פון די שווערװאָגיקע און אָפט אומגעהיער לאַנגע מיסטעריע-
שפיל ,פלעגן זיך באַטײליקן נישט נאָר הײליקע ,נביאים און
אַפּאָסטאָלן ,נייערט יגאָט דער פאָטערי בכבודו ובעצמו ,זיין יזוױ
און די הייליקע מוטער,
אַזעלכע דראַמעס ,װאָס האָבן געטראָגן אַזאַ טיפיש קריסט-
לעך-רעליגיעזן כאַראַקטער ,זיינען געווען גאַנץ וױיניק מסוגל
אויף אַזױ וױיט פאַראינטערעסירן די יידישע באַפעלקערוג ,אַז
 עס זאָל מיט אַמאָל דורכגעבראָכן ווערן די אַזױ-פיל דורות דױי-ערנדיקע מחיצה ,און יידן זאָלן באַקומען שטאַרקן חשק נאָכטאָן
די אומות העולם און איינפלאַנצן אין זיך דאָס פרעמדע געוויקס
 -די טעאַטער-קונסט".וצינבערג פאַרשטאַרקט נאָך זיין טעאָריע דערמיט ,װאָס גראָד
אין דייטשלאַנד האָט די שכנות פון מיסטעריע-שפּיל מיטן קירכ-
הויף געדויערט אַמלענגסטן ,ביז טיף אין -51טן י"ה .אַז דער עיקר
פלעגן זיי געשפּילט וערן אין דער װאָך פאַרן קריסטלעכן פּסח-
יום טוב ,ווען יידן ,די ,קריסטוס-שונאים" ,האָבן זיך באַהאַלטן ניט
צו פיל זיך צו װאַרפן אין פרעמדע אויגן ,און אַז די מיסטעריעס
זיינען אויך געווען יידן-פיינטלעך און אַז זינט די פאָלקס-שפּראַך
האָט אָנגעהויבן אַרױסשטױסן לאַטײן ,און דאָס פּשוטע פאָלק האָט
זיך אָנגעהויבן באַטײליקן אין די מיסטעריעס ,האָט מען דאָרט אָנ-
געהויבן אַריינעמען עלעמענטן פון װאָכעדיקן לעבנסשטייגער ,און
ווידער איז על פּי רוב דאָס ,כפּרה-הינדל" פון אַלע שפּאַסיקע
און קאָמישע שטיק געווען דער ייד .אויף דער בינע איז געשטאַנען
אַ פיגור פון אַ קאַלב און די יידן האָבן געדאַרפט טרינקן פון דער
פיגור ביר ,אָבער ניט פון קאַלבס מויל ,נאָר פון זיין הינטערשטן
חלק .דעריבערן:
! ; -דאָס אַלץ האָט נאַטירלעך גאַנץ וייניק געקאָנט דערוועקן
!אין דער יידישער באַפעלקערונג דעם חשק גובר צו זיין די מחיצה,
װאָס האָט זייט לאַנֵגע דורות אָפּגעזונדערט די יידישע קולטור
פון דער דראַמאַטישער טעאַטער-קונסט .און מיר געפינען טאַקע
נישט דערפאַר אין די יידישע קװעלן קיין שום סימנים ,װואָס
י זאָלן באַשטעטיקן דײר שיפּערס באַהױיפטונג ,אַז נאַך אינם -41
טן-יי"ה שאַפט זיך אַ בריק צווישן דעס אַלט-דייטשן מיסטעריע-
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לעססיטאַן
דראַמאַטיקי

שפיל און דער יידישער

פון

(ז .)121 .דערפאַר שפירט זיך

אָבער אין יידישן געטאָ זייער שטאַרק די השפּעה פון דער קריסט-
לעכע

בנוגע

סביבה

פאַרוויילונגען,
מנהגים

זיקע

פאַרבונדן

מנהגים,

צו אַלטע

און פאַרוויילונגען

מיט געצן-דינטט

זיינען פאַרבליבן

לעבנששטייגער.

די

זיינען אַפּילו בשעתם

און דעמאַנען-קולט.

זיינען פאָרבונדן

יקאַליאַדעסי

אויסגעוועפט

רעליגיעזער

געװאָרן ,און די

פון מענער
אין דער

יקאַלענדעסי,

און

װאָס

למש?,

זיך פאַר חיות ,אָדער מיט פאַךר-

און פרויען ,זיינען טאַקע אין פריער-

דיקע דורות געווען פאַרבונדן
מאַמענטן

דער

געווען ענג

אינם באַוואוסטזיין פון פאָלק בלויז אַלס

מיט פאַרשטען

בייטן די הלבשה
טישע

חתונה

טענץ ,געזאַנג ,וויצן און לצנות.

מהות איז אָבער אין משך פון דורות
מנהגיס

און ימיס-טובים.
אַ סך פון די דאָ-

מיט רעליגיעזן

געצנדינסט,

קולט און מיט עראָ-
טאַקע

און דערפון

עוטאַמט

דער פאַרבאָט אין דער תורה פון ילא תלבוש בגדי אששהי .מיט דער
צײט

האָט

אָבער

לעבעדיקער

דער

פאַרלאָרן און איז מגולגל

סעסואָרן פון פאָלקסטימלעכער
קאַפּיטלעך אין דײר שיפערס
פאַסער וייזט אָן אויף דער
כע

האָט געהאַט

סביבה

די מיטלאַלטערלעכע
בדחנים

מיט

רעסאַנטסטע
דער
דעם
דער

זײיער
אינם

פאַרפאַסער
נייטיקן

יגעזעליקייטי.

ווערק
גרויסער

אויף

און טאַקע

השפּעה,

די פּיאָנערן

טאַנץ,
גאַנצן

געזאַנג
בוך.

פון

און ששפיל,

מיט

גרױים

געזאַמלט

מאַטעריאַל,
סביבה

און

עס

צו געט

יגעזעליקייטי

אָט די
פאַר-

ואָס די קריסטלע-
יגעזעליקייטי

געטאָס ,אויף די אַלע יידישע

געלינגט

יידישער

זיין

(ז ,)001-62 .וואו דער

אויס פאַרשידענע

קריסטלעכער

פון דער

סימבאַל

רעליגיעץן

תוך

געװואָרן אין פּעווטן פאָלקלאָר ,אין אַק-

לצים,

ינאַרן,

די

אינטע-

זיינען
מי

און

פלייס

אײראָפּעישע
אים

אַ לעבעדיק

אין

איפן

האָט
קוועלן

פאָן פון

פילפאַרביק

בילך

אין מיטלאַלטער.

ווען איז אָבער ווירקלעך יגעשאַפן געװואָרן א בריקי צוויעזן
דעם יידישן געטאַ און דעם אײיראָפּעישן טעאַטער ,און עס זיינען
געלייגט געװאָרן די ערשטע גרונטשטיינער פון יידישער טעאַ-
טראַל-דראַמאַטישער קונסט ?  ...ערשט אוֹיפן שוועל פונם -61
טן ייה ,ווען סיאיז אין איטאַליע געשאַפן געװאָרן אַ נאַציאָנאַל
טעאַטער מיט זיין וועלטלעכן רעפּערטואָר ,און די ריין הומאַניס-
טישע דראַמע האָט גובר געווען די קריסטלעך-רעליגיעזע מיס-
טעריעס .ערשט דעמאָלט איז געשאַפן געװואָרן די פּאַסיקע סבי"
בה ,אַז אויך יידן זאָלן זיך פאַראינטערעסירן מיט מעלפּאָמענעס
קונסט ,און עס איז כלל נישט קיין צופאַל ,װאָס טאַקע די ערשטע
ידיעה וועגן יידישן טעאַטער-שפּיל שטאַמט אױס איטאַליע אויס
דעם יאָר ,"1351
וצינבערג ווייזט אָן ,אַז דאָס זעלבע האָט פּאַסירט אין דייטש-
לאַנד ,וואו מאַרטין לוטער האָט איבערזעצט די ביבל אין דער
פאָלקס שפּראַך ,אויף דייטש .דער זעלביקער קולטור-פּראָצעס האָט
גורם געווען ,אַז זיינער א בן-דור און פייערדיקער חסיד ,האַנס
זאַקס ,זאָל אַרױסטרעטן אַלס רעפאָרמאַטאָר פון דייטשן פאָלקס-טע-
אַטער ,אָלס אמתער באַגרינדער פון אַ וועלטלעכן טעאַטער .אַ דאַנק
אים זיינען די גראָבע אויסגעלאַסענע פאַסטנאַכט-קאַרנאַװאַלן און

ש-פּילן דערהויבן געװאָרן צו טאַלאַנטפולע

פאָלקסשפּיל

האָבן

אַראָפּגעװאָרן פון זיך יעדן רעליגיעזן לבוש און זיינען אַריבער פון
קירכנהויף אין גאַסטהײזער און ספּעציעלער טעאַטער-געביידעס ,און

אַפילו טיילמאָל אויסגענוצט געװאָרן אַלס קאַמף-מיטל קעגן דער
קאַטױלישער קירך .ער האָט אויך פאַרפאַסט אַ גאַנצע צאָל וועלט-
לעכע דראַמעס אויף ביבלישע טעמעס ,װי ,אסתר", ,יהודית",
|
,למה המלכס משפּט" א'אַן.
ש

יידישן

טמ עאָ טער

;דאָס אַלץ האָט געמזט מאַכן אַ שטאַרקן רושס אינם יידיעסן
געטאָ ,וואו מען האָט בכלל מיט פאַרכאַפּטן אָטעם זיך צוגעהערט
צו דעם אין דער קריסטלעכער וועלט אױסגעבראָכענעם קאַמף
...אָט ביי די אומשטענדן איז ענדלעך געשאַפן געװאָרן די
יבריקי צווישן דעם יידישן געטאָ און דעם אײיראָפּעישון טעאַטער,
און די מחיצה ,װאָס האָט אָפּגעטיילט די יידישע באַפעלקערונג
פון מעלפּאָמענעס טעמפל ,איז באַזײיטיקט געװאָרן  איך אױיף
דער יידישער גאָס באַווייזן זיך טעאַטער-שפּילן לט דעם מוס-
טער פון די פאַסט-נאַכט-שפּילן ,און דראַמאַטישע שאַפונגען לויט
דעס מוסטער פון די ביבלישע דראַמעס ,אין וועלכע עס האָבן
ענדלעך געקאָנט אױיסגענוצט וװערן אין טעאַטראַלישער ,ווען
אַפילו גאַנץ פרימיטיוער פאָרם ,די אויסערגעויינלעך רייכע
דראַמאַטישע קערנער ,װאָס זיינען פאַרשפּרייט אין דער מדרש-
ליטעראַטור,
דײר שיפער באַמיט זיך צוֹ דערוױיזן מיט פיל פּאַראַלעלע
ציטאַטן אויס דייטשע מיסטעריעס או אַלט-יידישע דראַמאַטיעסע
שפּילן די ריכטיקייט פון זיין אויספיר ,אַז די יידישע דראַמאַ-
טיק איז געשטאַנען אונטערן איינפלוס פון דער דייטשער מיס-
טעריע ,נאָר טאַקע די פון אים געזאַמלטע וויכטיקסטע שפּיל-
טעכנישע באַריר-פּונקטױי (ז )431:321 .באַויזן דוקא ,אַז די
יידישע פּאָלקס-עשפילן זיינען געשטאַנען אונטער דער דירעקטער
העזפעה נישט פון די מיסטעריעס ,ננייערט פון די פאַסטנאַכט-
שפּילן פון נירענבערגער סטיל ,און אין אַ פּאָר ערטער איז דאָס
טאַקע דר .שיפּער אַלין מודה.
 ...מיט אונדזערע קריטישע באַמערקונגען זיינען מיר אָבער
נישט אויסן צו פאַרקלענערן דר .שיפּערס גרויס פאַרדינסט אַלס
טעאַטער-פאָרשער .יעדער פּיאָנער ,װאָס לייגט דורך נייע וועגן,
מוז ערטערווייז בלאָנדזשען ,און דײר שיפער איז דער אמתער
פּיאָנער אויפן געביט פון יידישער טעאַטער-פאָרשונג .ער האָט
גענומען אוֹיף זיך די עװוערע מיזאַמע אַרבעט צווויפזאַמלען די
ביז אים נאָך נישט אויסגעפאָרשטע מאַטעריאַל ,קריטיש באַ-
לייכטן און מאַכן אױס זי אַ גאַנצן בנין פון ברייטן פאַרנעם,
געגרינדעט אויף ויסנשאַפטלעכע יסודות .קאָן מען דען צו
אים טענות האָבן ,װאָס נישט אַלע זיינע השערות זיינען גענו-
גנדיק באַגרינדעט ,און אייניקע פון זיינע אויספירונגען זיינען
נישט ריכטיק ?",
אין זיין רעצענזיע אויפן ערשטן באַנד פון דר .שיפּערס ,טעאַ-
טער-געשיכטע" ווייזט אָן דר .יעקב שאַצקי ,אַז:

ידר .שיפער שטעלט זיך פאַר אַן אויפגאַבע צו שילדערן די
יידישע טעאַטער-געשיכטע ביז דער צוייטער העלפט פון 81מן
יאָרהונדערט ,ד .ה .ביז דער צייט ווען אין דעם יידישן טעאַ-
טער טרעפן מיר נאָר דעס קאָלעקטיו ,דעם כמעט אַנאָנימען
שאַפער פון דער דאָזיקער פאָלקס-אינסטיטוציע ..דעם שווער-
פונקט לייגט דער היסטאָריקער אױף דער דראַמע אין דער
יידישער שפּראַך :אַלס אַ נעבןזאַך ,נישט אַזױ אויספירלעך,
ווערט באַהאַנדלט די דראַמאַטישע קונסט ,ואָס יידן האָבן גע-
שאַפן אין העברעיש און אין פרעמדע שפּראַכן ,װי אױיך אױף
די יידישע אויפטוען אין פרעמדע טעאַטערן אַזױ װי די אַנט-
וויקלונג פון די יידישע טעאַטער-פאָרמען האָט אַ גרויסן שזיכװ!
צו די אַלגעמײין אַייראָפּעישע פאָרמען ,האָט מען געמזט ממילא
זייער ברײט די דאָזיקע פאָרמען באַהאַנדלען כדי צו באַװױיזן
בולט די אַנטוויקלונגס-ליניע .דערפּאַר האָט זיך דער מחבר
געמזט באַנוצן מיט אַ פאַרגלייכונגט-מעטאָד ,וועלכער איז אים
:יי
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כקדושים
אין

געווען
געקאָנט
אָדער

אַ סך

|זיך|

יענער

משער

דעם
דער
קער.

היסטאָריקער
ער

מח

פאַרמיידלעך!)
יידישער
דאָס שוין

זיין וועגן דער

מיט

אַנטשטײונגס-צייט

פּיעסע ,וועגן איר כאַראַקטער

אין פאָרשטודיען
זאַמלער,

פאַלן

דער

איינציקער

דער

אויפן
זײער

געביט

ערפינדער,

דערוייל

פון יידיששן

שווערע

אויפגאַבן.
דער

(אויף

טעאַטער
ער

פון דער

טעאַטער-געשיכטע;

הגם

צוריי באַזונדערע

געביטמן".

אַנדערע

לייגט

מאַנגל
איף

איז גללייכצייטיק

וויפל

יידישער
ביי

פון דער

א .א .װו .דער

אַנאַליטיקער

צונויפבינדן

די געשיכטע

וועלכן

ער

האָט

און סינטעטמי-
דאָס

דראַמע

איז

אומ-

מיט

דער

פעלקער

זיינען

ווייטער ווייזט אֶן דר .שאַצקי ,אַז דר .שיפּער באַנוצט זיך ,מיט
זייער קליינע אױיסנאַמען מיט גידעמאַנס קלאַסיש בוך ,געשיכטע פון
דער ערציאונג ביי יידן" ,מיט דעם אָפט-ציטירטן און זייער וויכ-
,יטטיילונגען פאָר
טיקן עוודט ,מיט װאָלפס אַרבעט ,געדרוקט אין מ
יידישע פאָלקסקונדע" (פאַרענדע לויטע ביי דען יודע ,)9091
שטיינשניידערס ,פּורים און פּאַראָדיע" ,וי אויך די עלטערע טעקסטן
פון יידישע דיאַלאָגן ,אָפּגעדרוקט דורך לעװענשטיין ,ראָזענבערג
א'א ,און שאַצקי קומט צום באַשלוס ,אַז:
באַנוצנדיק זיך מיט אַזאַ זייער און זייער באַשיידענעם וויסנ-
שאַפּטלעכן אַפּאַראַט ,האָט שיפער ,אַ דאַנק דער גוטער מעטאָד
און געשיקטער אינטערפרעטירונג פון דעם דאָזיקן מאַטעריאַל,
געגעבן אַן אינטערעסאַנטע אַרבעט ,װאָס פירט אונדז אַריײן צום
ערשטן מאָל אין דער וועלט פון יידישן טעאַטער-שאַפער ,אין
די ענגע געסלעך פון די געטאָס ,וואו עס האָט זיך געשפּינט
אַן אייגענע קונסט-יפאָרם .וואו ער |{שיפערן| האָט נישט געהאַט
קיין יידישע קוועלע ,האָט ער זיך געשטיצט אויף אַן אַלגעמײנער,
נעמענדיק אַלס השערה ,אַז צו דער צייט האָט אין די יידיעזע
געטאָס געקאָנט זיין נאָר אַזי ווי עס איז געווען אין דער שכנות-
דיקער וועלט ,אפשר מיט קליינע עונויים ,צוגעפּאַסט צוֹ די יידי-
שע באַדינגונגע .דער פאַרגלייכס מעטאָד האָט דאָ געשפּילט
אַ ראָל פון אַ גוטן מיטהעלפער ,הגם אָפּטמאָל גײען די העערות
צו ייט און די היפּאָטעזעס זיינען נישט אַזױ באַגרינדעט אען
איבערצייגנדיק".

איצט גייט דר .שאַצקי איבער צו די חסרונות פון בוך און ווייזט,
אָן ,אַז דר .שיפּערס קועלן זיינען כמעט גענומען נאָר פון דער
צווייטער האַנט ,װאָס האָבן נאָר דרך אגב פאַרצייכנט מאַטעריאַלן

צו דער יידישער טעאַטער-קונסט .ער האָט דורכגעלאָזט זייער אַ
סך מאַטעריאַלן ,װאָס האָבן דירעקט צו טאָן און װאָלטן געגעבן
אַ סד פאַקטן און אַן אַנדער בילד וועגן דער טעאַטער-קונסט ביי
יידן (ער רעכנט אויס אַ סך פון זיי) ,און שטעלט זיך אויך אָפּ אויף
אַ סך גרייזן און טעותים אין דר .שיפּערס אינפֿאָרמאַציעס און
אויספירונגען ,אָבער:
גנישט קוקנדיק אױף די אָנגעוויזענע חסרונות ,מוזן מיר
דאַך אונטערשטרייכן ,אַז דר .שיפערן האָט זיך זיין אויפגאַבע
אין אַ גרויסער מאָס איינגעגעבן .ער האָט אין דעם בוך געגעבן
זייער אַ סך .ער איז דער ערשטער צגגעגאַנגען וויסנשאַפטלעך
צו דער אויפגאַבע קאָנסטרױרן אַ געשיכטע פון יידישן טעאַטער.
מען טאָר נישט פאַרגעסן אַז דאָ איז געווען אין איין אין דער
זעלבער פּערזאָן אַלץ :דער ציגל-טרעגער ,דער אַרכיטעקטאָר און
דער בױער .נישט אַלע ציגל האָט ער באַמערקט ,נישט אֲלץ
איז פעסט געבויט ,אַמאָל מיט צופיל פאַנטאַזיע און אימפעט..
אַבער מיט אַ גוטער מעטאָדע ,אָפטמאָל זייער לייכט ,פאַרשטענד-
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באַנד
.עך און קלאָר .מיט דער צייט ,ווען די ליטעראַטור צו דער
ל
געשיכטע פון יידישן טעאַטער װועט גרעסער ווערן ,ווען זי
אויבן-אָנגעוויזענע קוועלן וועלן אויסגענוצט װערן ,װען מיר
װעלן האָבן רעגיסטן צו דער טעאַטער-געשיכטע ,דאַן פּאַר-
שטייט זיך ,וועט מוזן ווערן געשריבן אַ נייע געשיכטע ,אָבער
איינס וועט בלייבן :דר .שיפּערס פאַרדינסט אַלס פּיאָנער ,דען
אַלץ ,װאָס איז פאַר אים פובליקירט געװאָרן ,האָט נישט קין
גרויס וערט .דאָס איז זיין פאַרדינסט און מיט דער פּיאָ-
נערישער אַרבעט קאָן דר .יצחק שיפער שטאָלצירן".
דר .שאַצקי קערט זיך נאָך אַמאָל צוריק אין די ,פילאָלאָגישע
שריפטן" פון ,ייװואָ" צו רעצענזירן דעם ערשטן באַנד פון דר.
שיפּערס ,געשיכטע פון יידישן טעאַטער" און איבערחזרט מיט
מער פּרטים און מיט נאָך אַ סך נייע צוגאָבן זיין קריטיק .דערנאָך
טרעט ער צו צום צוייטן באַנד;
,דער
באַנד

מיט

מאַטעריאַל

פון זיין געשיכטע

טעאַטער-רעפּערטואַר.
דיציאָנעלעײ
דיק

אין

צייטן

וועלכן
באַשטײט

די

גענומען

זי

פון

דאָזיקע

פורים-שפילן,

פאָלקס-זכרון

שיפער

און

אָפּראַטעווען

האָט
פון

פאַרעפנטלעכן

אין

פאַרשיידענע

נען דערשינען

אין

טראַכט

די עטלעכע

פיעסעס,

דער

לייפציקער

כתב-יד

פון

;טראַ-

היום

לעבע-

| די

לעצטע

טעקסטן

זיינען

פּאָלקס -ביכלעך".

זיך

באַשטײען
נאָך

עך

וערשט

אַבסאָלוטן

צייטעשריפטן
אויך

וועלכע זיינען

אין  81ייה אָדער ואָס געפינען

פון

דעם

טעקסטן

וועלכע
מען

אַפּערירט

אין

צוױיטן
יידיען

אונטערגאַנג

אָדער,
קומען

װאָס זֵיי-

דאָ אין באַ-

אָפּגעדרוקט

זיך אין מאַנוסקריפּט,

פון ,7961

וועלכער

האָט

און

געװאָרן
װוי למשל

געהערט

צו|

וואָגעלזיילן.
אויפן סמך פון דעם דאָזיקן מאַטעריאָל שפינט שיפער פאַ-
נאַנדער פאַר אונדז אַ בילד פון דער יידישער טעאַטראַלער די
נאַמיק פון  61ייה ביז  .0571פון די רעמאַרקס און שורות פון
די טעקסטן בוט ער אויף אַ בילד פון דער טעאַטראַלישער קול-
טור אין די גערמאָנישע און סלאַווישע געטאָס און ווייזט אָן איף
דער אַנטשטײונג פון געוויסע טיפן אין יידישן פאָלקס-שפּיל מיט
דער הילף פון דער אַלגעמײינער טעאַטער-ליטעראַטור .באַנוצנדיק
זיך מיט אַ פאַרגלייך-מעטאָד ,וױיזט שיפער אָן אױף די מקד
רים און השפּעות און דערגאַנצט די בלויזן אין יידישן מאַטע-
ריאַל מיט דעם אַנאַלאָגישן מאַטעריאַל ביי די אומות העולם,
פאַרשטייט זיך ,אין די ראַמען פון יענער צייט .שיפּער פאַרטיילט
יידישע טעאַטער-אַנטװיקלונג אין דריי תקופות.
די ערשטע תקופה אין די עפאַכע פון די מייסטערזינגער-
טעאַטער ,אַן ערך ביזן סוף  61ייה ,דעמאָלט בליט די ביבלישסע
דראַמע (שול-דראַמע) און עס באַוייזן זיך סימנים פון אַ יידי-
שער פאָלקס-קאָמעדיע. .
די צווייטע תקופה איז די עפּאָכע ווען די וואַנדערנדיקע ענג-
לישע און איטאַליענישע קאָמעדיאַנטן באַווייזן זיך אין די סלאַ-
וישע און גערמאַנישע לענדער און באַאיינפלוסן דעס יידישן
רעפּערטואַר .דאָס איז כמעט דאָס גאַנצע  71ייה .דער כאַראַק-
טעריסטישער רעפּערטואַר זייערער זיינען אַקציאָנען ,אינטער-
מעדיעס און גזינג שפּילן".
די דריטע עפּאַכע הייבט זיך אין מערב-אײיראָפּע אין דער
ערשטער העלפט  71ייה .פאַרן יידישן טעאַטער איז די תקופה
כאַראַקטעריסטיש מיטן מאָמענט ווען דער גייסט פון אָפּערע
ווערט דאָמינירנדיק און דרינגט אױך אַריין אין אונדזער טעאַ-
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לעססיפאַן

פון

טער .דאָס געשעט סוף  71ייה .פאַר דער דאָזיקער תקופה זי
נען לט שיפּערס מיינונג כאַראַקטעריסטישש גזינגעשפילן" אין
אַן אָפּערע-פאַרם .די דאָזיקע מיינונג בויט שױיפּער אױף דעם

גאחשורושײ שפיל פון ,0271

אין וועלכער

ער װיל זען אַן

אָפּערע.
זעלבסטפאַרשטענדלעך איז די דאָזיקע פאַרטיילונג אַ רין
יסכעמאַטישע ,װייל אין אַמאָליקן יידישן טעאַטער זיינען ניעט
פארעוואונדן קיין טעאַטער שאָרמען אַזױ ענעלץ און אַפילְן
זי יונגסטע טעקסטן פון פּורים-שפיל פאַרמאָגן אין זיך עלע-
נוענטן פון אַלע תקופות און סטילן... .דער פילאָלאָגישער אַנאָלִיז
און די אַנאַלאָגיששע שטריכן מיט דעםס אַלגעמײנעם טעאַטער-
רעפּערטואַר דינען שיפערן אַלם אַן אױיסגאַנגס-פונקט פאַר
פעסטשטע צו װאָס פאַר אַ תקופה עס געהער דער אָדער יע-
נער פראַגמענט פון די שפילן ,וועלכע זיינען ביז איצט אָפּגעהיט
געװאָרן".
און דאָ ווייזט אָן דר .שאַצקי ,אַז
;אַזאַ מין מעטאָד איז אַ באַרעכטיקטער דאָרטן וואו עס פעלן
געדרוקטע טעקסטן פון די שיכותדיקע תקופות ,אָבער אין דער
זעלבער צייט פאָדערט די דאָזיקע מעטאָד גרוֹיס פאָרזיכטיקייט
און קודם כל אַ שטרעבונג צו באַזיצן אַזאַ מעגלעך גרויסע צאָל
מֹאַטעריאַלן ,אַז מען זאָל קאַָנען בױיען אַ סינטעטישן אויספיר
אַלס פּועל יוצא פון אַן אַנאַליז פון אַ ריי טעקסטן דעמאָלט
| קאָנען מיר זאָגן ,אַז די און די טעקסטן האָבן אַ געמיינזאַמען
שטריך ,וועלכער איז אידענטיש מיט די טעקסטן פון דעם אַלגע-
מיינעם רעפּערטואַר אין דער תקופה ,און דעריבער זיינען די
/דאָזיקע טעקסטן אַ פּראָדוקט פון יענער תקופה .די וועגן פון
השפעה זינען נישט אַלע מאָל אַזעלכע פּעזוטע און פאַרשטענד-
לעכע ,און אָפּטמאָל ווערן ביי אונדז צונויפגעמישט אַנאַלאַגיעס
מיט השפּעות ...און וייל אַזאַ מעטאָד ווערט געבויט אויף השע-
רות ,אַנאַלאָגיעס ,אינטיאוטיווע דערגאַנצונגען ,װאָלט זיך קודם-
כל געפאָדערט פון אַ טעאַטער-היסטאָריקער ער זאָל אָפּערירן מיט

אַ גרויסן מאַטעריאַל .שיפּערס קאָנסטרוקציע פון צוייטן באַנד

איז געבויט אינגאַנצן אױף דרייסיק טעקסטן פון שפילן פון
וועלכע די גרעסטע צאָל זיינען אייגנטלעך פראַגמענטן און די
גאַנצע טעקסטן זיינען מיט קליינע אױיסנאַמען אַפילן נישט די
ערשטע רעדאַקציע פון דער פּיעסע".
דר .שאַצקי האַלט ,אַז קודם כל װאָלט זיך געפאָדערט אַן אויס-
פירלעכּער אַנאַליז פון אַלע געדרוקטע מכירתיוסף-שפּילן ,און
דערביי רעכנט ער אויס אַ גאַנצע ריי אַזעלכע פּיעסן ,וועלכע שי"
פּער האָט כלל נישט דערמאָנט .ווייטער פרעגט ער אָפּ די השערות
פון שיפּערן בנוגע די אָפּשטאַמונגען פון די יידישע פּיעסן ,דוד
עקדת יצחק", ,מכירת יוסף", ,שלמה המלכס משפּט"
און גלית", ,
|
אא..

ביים סומירן זיין רעצענזיע שרייבט ער:
,שיפּער האָט אַרױסגעוױזן אַ סך שאַרפּזיניקײט אין אַנאַי
ליזירן און רעקאַנסטרױרן דעם אַלטן יידישן טעאַטער-רעפער-
טואַר ,וועלכן מיר פאַרמאָגן ביז איצט כמעט אין פראַגמענטן .ער
האט אויסגעקליבן זייער אַ גוטע מעטאָדע פון דערגאַנצן די
יידיעזע קוועלן-בלויזן מיט די אַלגעמיינע און אַװועקשטעלן אוונ-
דזערע מאַטעריאַלן אין די צייט-ראַמען אין וועלכע יי דאַרפן
זיין לוט זייער אינהאַלט און קרובשאַפט מיט די זעלבע מאַטע-
ריאַלן ביי אַנדערע .ער האָט זיך אָבער געלאָזט צו ווייט פּאַרפירן
מיט די פון די אַנאַלאָגיעס ,און דעריבער זיינען אַ סך השערות
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יידישן

פ עאַ טער
:

זינע נישט קיין באַגרינדעטע און וועלן אין דער פאָרשונגס-
אַרבעט מיט דער צייט אָפּגעמעקט ווערן .דער באַזיס אויף וועלכן

 -עס זיינען געבויט די דאָזיקע אַנאַלאָגיעס ,איז נישט אַלעמאָל אַ

פעסטער ,אויב שיפער קען גוט די טעקסטן ,וועלכע זיינען געווען
פאַר אים צוטריטלעך (און אַ סך האָט ער פאַרפעלט) ,האָט ער
זיך אָבער װױנציק באַקענט מיט די פרעמדע טעקסטן מיט וועלכע
ער אָפּערירט פאַר זיינע אַנאַלאָגישע פּאָרשונגען דאָס איז דער
שוואַכער פונקט פון דער אַרבעט.
מעטאָדאָלאָגיש װאַלט מען געהאַט זײער אַ סך אױסצוזעצן
קעגן שיפערס אַרבעט :ער היט נישט אָפּ דעם פרינציפ פון באַ-
נוצן די ערשטע קוועלן או אָפּערירט אָפּטמאָל דורך אַ דריטער
אַדער פערטער האַנט... .ער בויט טיילווייז אויף קוועלן ,מערסטנ-
טייל אויף קאָמפּילאַציעס ,אַמאָל פאַרלאָזלעכע און אַמאָל נישט.
אָבער צי איז דאָס שיפערס שולד? צי שפיגלט דען נִיט אָפּ
זיין אַרבעט אונדזער אָרעמקײט? עס איז דאָך געווען אַ געװאָג-
טער שריט פון דר .שיפער צו לאָזן זיך אָן א קאָמפּאַס (ואָס
פּאַר אַ װוערט האָבן די אַלע פאָרגייער זיינע?) אױף אַ ים פון
נישט-באַרירטע ענינים ,זיין דער זאַמלער און דער אויסטייטשער,
פון דעם דראַמען-היסטאָריקער און דעם טעאַטער-פאָרשער .פון
דער גרויסער פּיאָנערישער אַרבעט האָט מען זיך נישט געקאַנט

! ריכטן אויף פולשטענדיקייט אָדער אויף אַן אַלזײטיקער ריכטיקער

אָפּשאַצונג און אַ בילד פון טעאַטער-קונסט בי יידן דאָך איז
דער פּאַרנעס אַ ברייטער און די רעזולטאַטן זיינען פאָזיטיווע
פאַר אַ גרויסע צאָל פראַגן און ספּעציעל פאַר דער פראַגע פון
רעקאַנסטרוירן און כראָנאָלאָגיש אַרײנפּאַסן די אומגעלומפּערט-
אַרױסגעגעבענע טעקסטן פון די יידישע פורים-עשפיל .דער
פילאָלאָגישער אַנאַליז איז} אפשר נישט אױף דער געהעריקער
הויך ,דאַקעגן דער טעאַטער-היסטאָרישער אין אויסגעצייכנט.
יאָבער צו װאָס פאַר אַן אויספירונגען עס זאָל נישט קומען
מיט דער צייט די יידישע טעאַטער-פאָרשונג ,װאָס פאַראַ קאָרעק-
טוון זי זאָל נישט אַרינטראָגן אין די ביז-איצטיקע אָפּעאַצונגען
און װאָס פאַראַ השערות זי זאָל נישט אָננעמען ,איינס איז קלאָר
און זיכער :שיפערס בוֹך װעט אַלעמאָל אַנערקענט װערן פאַר
דער ערששטער פּיאָנערישער אַרבעט מיט אַ ברייטן ליטעראַטור-
היסטאָרישן פּאַרנעם ,מיט שוואונג און שאַרפזין געשריבן און
מיט ברייטע האָריזאָנטן באַנומע ,דר .שיפּערס טעאַטעריגע-
שיכטע איז אַ שטופ פּאָרויס פאַר דער יידישער טעאַטער-פאָר-
שונג ,אַ ווינקלשטיין פאַר אַ מאָדערנעם וויסנשאַפטלעכן צוגאַנג
צום עצם ענין אין הסכם מיט די לעצטע מעטאָדעס פון טעאַ-
טער-פאָרשונג בכלל .דערפאַר קומט אים אַן אױסדרוק פון
דאַנקבאַרקײט און אַ ואָרט פון אָנערקענונג".
אין זיין רעצענזיע

אויפן

צווייטן

באַנד

 ,פילאָלאָגישע

שריפטן?

פון י,יווא" ,שרייבט ד'ר שיפּער אין שיכות פון זיין יידישע טעאַ-
טער-געשיכטע ,וועגן ד"ר וויינרייכס אַרבעט ,צו דער געשיכטע פון
דער עלטערער אחשורוש-שפּיל":
ידיר וויינרייך באַשרײבט דאָ 3טעקסטן פונס אחשזורוש-שפּיל,
װאָס זיינען פאַרהיט פון די יאָרן  0271 ,8171און  .0871די
טעקסטן זיינען זייער אינטערעסאַנט .עס קומט דיר מ .ויינרייך
אַ װאַרעמען דאַנק ,װאָס ער האָט זיי גענוי באַשריבן װאָלט ער
זיך דערמיט באַגנוגנט ,װאָלט געווען גוט .דיר וױינרייך אָבער
מאַכט טעאַטער-געשיכטלעכע
באַמערקונגען

--

אוַ נאָך מער  --מעטאָדאָלאָגיעזע

צו מיין בוך ,טרעפט

ער

אָבער

אין אַ זייט

אָנשטאָט אין פּינטעלע אַריין ,דיר ווייגרייך מאַכט מיר  --אגב
20

לצלרושים באַנד
זיער אַ דעליקאַטן  --פאָרוואורף ,אַז איך האָב אין מיין טעאַ-
טער-געשיכטע זיך פאַרמאָסטן צו ווייזן די טעקסטן פון דעם
אחששורוש-שפּיל אין זייער בהדרגהדיקער אַנטװיקלונג ,און איך
האָב דערביי אַריבערגעכאַפּט די מאָס ,מחמת איך האָב נישט
גענומען וי געהעריק אין אַכט די טעקסטן מיט וועלכע סיבאַ-
שעפטיקט זיך דיר ויינרייך אין דעם צועשטייער זיינעם ..דאָס
װאָלט אַלץ געווען װויל און פיין באַמערקט ווען די טעקסטן,
וועלכע סיבאַשרייבט דיר ויינרייך ,װאָלטן געווען אַזעלכע פאָ-
טאָגראַפיעס פון דעם קעגנשטאַנד ,וועלכן איך האָב געפּרואווט
אין מיין צוױייטן באַנד טעאַטער-געשיכטע צו רעקאַנסטרוירן.
אדרבא ,דיר וױינרייכס באַשרײבונג פ די דערמאָנטע טעקסטן
פון 81טן ייה ,איז דער בעסטער באַוױז ,אַז מיין וועג איז גע"
ווש אַ ריכטיקער או אַז מיין אינטויציע האָט מיר ריכטיק דיק-
טירט נישט צו לייטן אױף זי קיין שום געוויכט ביים רעקאָנס-
טרױרן דעם לכתחילהדיקן טעקסט (דעם אורטעקסטי) פון
פאָלקסטימלעכן אחששורוש-שפיל .איך האָב אין צוייטן באַנד
פון מיין טעאַטער-געשיכטע אויסגעפירט ,אַז די טעקסטן מיט
וועלכע סיפאַרנעמט זיך איצט דיר ויינרייך ,שטעלן מיט זיך
פאָר אינדיווידועלע שאַפונגען (אינם סטיל פון דער ראַציאָנאַ-
ליסטישער תּקופה) ,און אָט דער דאָזיקער מעטאָדאָלאָגיש אַנט-
שיידנדיקער מאָמענט װוערט אויך באַשטעטיקט דורך וױיינרייכס
;פאָטאָגראַפיעסײ ,באַשרייבונגען ,היות אָבער דאָס אחשורוש-
שפּיל ,וועלכעס איך האָב געפּרואווט צו רעקאָנסטרוירן ,געהערט
צו אַ פיל-עלטערער תקופה פון אַנאָנימע ,אומפּערזענלעכע שאַ-
פונגען ,האָב איך מעטאָדאָלאָגיש ריכטיק געהאַנדלט ,װאָס איך
האָב גענומען אַלס באַזע פאַר מיין דעקאָנסטרוקציע אַזעלכע
טעקסטן ,װאָס לוט זייער כאַראַקטער באַלאַנגען יי צו אומפער-
זענלעכע שאַפונגען און ואָס אַנטהאַלטן אין זיך קולטור-שיכטן
פן יענער תקופה אין וועלכער סיהאָט געקאַנט אַנטשטין דער
אורטעקסט פונם פאָלקסטימלעכן אחשורוש-שפיל.
מעטאַָדאָלאָגיש
טעקסט

קאָ,

געװואָרן

נישט

לעגער,

לאַנג
אַז אָט

פון

אונדזערע

צוריק
אַזאַ 

אחשזורוש-שפּיל

אין זיין רעצענזיע

פּורים שפילער

טעקסט,

געװואָרן

הגם

אויפן

טעקסטן

צווייטן

װאָס

אָדער

פון אַ רומל -פאַר-

פאַרצייכנט

קאָן אַ סד נענטער
איידער

אַ שטײגער
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פון די ,פילאָלאָגישע

שריפטן" פון ייווא ,שטעלט זיד ש .אָפּ אויף דר .י .שאצקיס רעצענ-
זיע אויף די ערשטע צוויי בענד פון זיין יידישער טעאַטער-געשיכטע,
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מאַטעריאַק,

און זיי צוטשעפן

צייט
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אין מיינע

צויי

װי

מאַטעריאַט,

זיינען
גע-

צו דיר י .שאַצקי קאָן איך האָבן בלויז איין פרעטענזיע:

אָפּצושטעלן
תקופה,

איס

טעאַטער-געשיכטלעכע

אין די דערמאַנטע
שונג
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מיין װוערק

אַ רעמ?

פאַר

װאָס

אַ

מאַטעריאַלן,
ביז ,0571

צו די ראַמען
וועלכע

האָב איך
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װואָס באַלאַנגען

װי

דיר

עס

צו אַ שפּעטערער

פון מיין בוך! װאָס שייך
י .שאַצקי

אַ פרעטענזיע
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צו..

אָפּ ביי

פאַר

מיין פאַרלע-

אים

גלות

דער

דריטער באַנד פון מיין טעאַטער-געשיכטע ,װאָס איז שין מער
װי אַנדערטהאַלבן יאָר פאַרטיק צװאַמען מיטן פערטן באַנד..
.אַ גרױסער טײל פון די נייעס ,וועלכע עס ברענגט דיר י.
שאַצקי ,זיינען דורך מיר פאַרנוצט געװואָרן אין דעם 3טן און
4טן באַנד פון מיין טעאַטער-געשיכטע נאָך מיט אלַאַנגער צייט
צוריק.. .פאַראַן אָבער אין שאַצקיס אַרבעט אייניקע ידיעות,
װאָס זיינען נאָך היינט פאַר מיר אַ נייעס.. .אַזױי אַ שטײיגער..
די ידיעות ,וועלכע ער ברענגט וועגן אַלטפרענקישע חזנים לְויט
באַריכטן פון רי שלמה ליפשיץ ,מהײרשל און דעם בעל {עץ
חייםי .זייער אינטערעסאַנט זיינען אױיך די פרטים וועגן ייהיע
טעאַטער אויף לאַדינאָ (שפּאַניאָליש) אין יאָר  ,1551וועגן דעֶר
אויפפירונג פונם אחשורוש-שפּיל אין בערלין אין יאָר  3071א
21
נאָך אַ פאָר אַזעלכע קלייניקייטן.
דאָס וויכטיקסטע ,װאָס איך געפין אין עזאַצקיס אַרבעט ,זיי-
נען די ביבליאַגראַפישע רשימות א'ן וועלכע ער פאַרצייכנט
פאַרשיידענע ,זייער זעלטענע אױסגאַבעס פון כלערליי פּוריט-
שפּילן,
צו י .שאַצקיס מאַטעריאַלן האָב איך נאָך אָט װאָס צו באַ-
מערקן י .שאַצקי ברענגט צווישן אַנדערע אייניקע באַריכטן פון
8וטן יאָרהונדערט וועגן קומעדיעיס" , קאָמעדיש", ,קאָמע-
דאָיסײ ,װאָס האָבן זיך באַוויזץ אין פירט ( )7471פּראָג (,)5771
ברין (אָרום  ,)0971-7871פלאצק .יידן  --פרומע לייט  --האָבן,
לוט די באַריכטן ,פאַרווערט צו באַזוכן די דאָזיקע ,קאָמעדיעס".
מיינט י .שאַצקי ,אַז דאָס װאָרט ,קאָמעדיעײ ,האָט אין די באַריכטן
דעםס טייטש פון טעאַטער-ששפיל .סיאיז אָבער נישט ריכטיק ,ואַ-
רעם אין דער אמתן ווערן אַזױ גערופן נאָך ביים היינטיקן טאָג
1

פאַרשיידענע

פאַרוויילונגס-געצעלטן

בעת

יאַרידים,

וואָס שטעלן

מיט זיך פאָר אַ מין ,פּאָנאָפּטיקוםײ מיט ואַקסענע פיגורן פון
אַלערלײ  העלדןײ ,אקיניגין"; ,גזלנים" א:או .אָדער אַ מין
,בילדער-גאַלערײי מיט פּרימיטיװו-מאַמאָלטע ליזונטער ,וואו
סיווערן געוויזן כלערליי געשסיכטלעכע אָדער קרימינעלע פּאַסי-
רונגען ,װאָס האָבן זיך איינגעקריצט אין פאָלקסזכרון .די
נאָטיצן וועגן די דאָזיקע ,קאָמעדיעסײ האָבן אַלזאָ ,קיין שום
שיכות נישט צו טעאַטער-געשיכטע.
אַ קליינע באַמערקונג מוז איך נאָך מאַכן וועגן דעם פון דר.
י .שאַצקי דערמאָנטן פורים-שפּיל ,װאָס איז  --לוט אַ באַריכט
 -אויפּגעפירט געװאָרן אין גראָדנע אין יאָר  ,3181װואָס איןאים האָבן די שפּילער געטראָגן מונדירן פון פראַנצויזישע זעל-
נער .מיטן דאָזיקן שפיל באַשעפטיק איך זיך אויספירלעך אין
דעס  401באַנד פון מיין טעאַטער-געשיכטע .עס האָט געהייסן
יפּראַנצויזן-שפילײ ,און אַלס סוזשעט האָט אים געדינט נאַפּאָלעאָנס
מפלה אי יאָר .2181
אין אַלגעמײנעם זינען די מאַטעריאַלן פון דיר ' .שאַצקי
זיער אינטערעסאַנט און זיי באַװייזן ,אַז דער מחבר האָט זיך
דער ערנסט באַצױגן צו דעם קעגנשטאַנד פון זיין פאָרששונג".
זיגמונט טורקאָוו כאַראַקטעריזירט אים אַזױ;

א . . .זעלטן ער זאָל איינזיצן אויף אַן אָרט  . . .וויל ער דיך

אין עפּעס איבערציין ,מוז ער זיך באַװעגן איבערן צימער .זיין
שטים איז הויך ,אַ ביסל הייזעריקלעך ,אָפּטמאָל פּאַטעטיש ,דעק-
?אַמאַטאָריש .זיינע אױגן פינקלען ,די געדיכטע האָר צעפאַלן
זיך איבערן שטערן דאָס לענגלעכע פּנים װערט בלאַס פאָר
עמאָציע .ער האָט געקאָנט ויניקער איבערצייגן פון {דעפ.
(ניצחק) גרינבוימן |אַ שטאַרקער אָנהענגער פון יידישן טעאַטער}.

2832

לעססיטאַָן

פון

ער איז געווען וייניקער קאָנסעקװוענט און אױסגעהאַלטן פון
אים :אַן אימפולסיוע קינסטלערינאַטור! ער האָט דיך אָבער
געקאָנט מיטרייסן און ענטזיאַזמירן ,ווייל ער איז אַלײן געווען
אַן ענטוזיאַסט און בעל-חלומות!
אָט האָט ער אַ נַייע אינסצעניזאַטאָרישע און רעזשיסאָריטזע
קאָנצעפּציע פאַר ,ביינאַכט אויפן אַלטן מאַרקײ .ער לייגט עס
פאָר מאַזאָ ,דעם דירעקטאָר פון דער יװוױלנער טרטפפּעי .יאָר
.1

סיאיז ביי זיי אַ שטאַרקער רעפּערטואַר-קריזיס.

דאָס קאָן

זי ראַטעווען פון אונטערגאַנג .אָט לייענט אונדז שיפער זיין
איוסצעניזירונג אינם אױבערשטן פאָיע פון קאַמינסקיס-טעאַ-
טער .דערנאָך דערקלערט ער די איינצעלהייטן פון דער קינ-
פטיקער אויפפירונג .דער קינסטלער ו .וױינטרױב האָט עוין
אַפילו צוגעגרייט סקיצן פון דעקאָראַציעס .מיר זיינען פאַרכאַפּט

פון דער קאָנצעפציע .זי איז געװאַגט און אָריגינעל .דער פרץ-
ספּעץ ,אַלטער קאַציזנע ,גיט זיין סמיכה .מען טרעט צו צו דער
אַרבעט .און  . . .דאָ וייזט זיך אַרױס ,אַז שיפּערס קינסטלערי-
שער וויזיע האָט געפעלט די סצענישע ערדישקייט .זיינע פליג-
לען האָבן זיך פונאַנדערגעששפּריײיט ברייטער פונם רעאַלן סצע-
נישן קעסטל .מען איז געווען געצוואונגען מיט אַ שווער גע-
מיט צו רעזיגנירן פון דעם פּרואוו .שיפּער האָט זיך אָבער נאָך
לאַנגע יאָרן אַרומגעטראָגן מיט דעם געדאַנק און געװאַרט איף
אַ תיקון אין אַ נייעס טעאַטער .
האָט ער אים נישט געפונען אין דער קעגנואַרט ,האָט ער
זיך געווענדעט צו דער פאַרגאַנגענהײט .ער איז געװאָרן דער
היסטאָריקער פּאַר עקסעלאַנס פון יידישן טעאַטער .אָפט פלעגט
ער מיר לייענען נייע קאַפּיטלען פון זיין צוקונפטיקער  געשיכ-
טע פון יידישער טעאַטער-קונסט און דראַמע פון די עלטסטע
צייטן בין 0571ײ .מיט יעדער ניער השערה פלעגט ער זיך
ַנטדעקטער דאָקומענט אין שיכות
פרייען װי אַ קינד .אַ נאיי
צו אונדזער טעאַטער-געשיכטע האָט אים מער אינטערעסירט
וי די אָנגעויטיקסטע פּאָליטישע פראַגעס .ער איז געווען מער
היסטאָריקער וי פּאָליטיקער .סיהאָט אים מער געפּאַסט אַן
אוניווערזיטעט-קאַטעדרע װי די סיים |פּוילישער פּאַרלאַמענט|-
טריבונע.
אין טעאַטער איזן ער געווען אַ בן-בית .ביי מיין אויפפירונג
פון יסערקעלע" אין יאָר  3291האָט ער געטאָגט און גענעכטיקט
אינם טעאַטער  . . .דער ,צענטראַלײ אויף דער לעשנע איז
פאַר די חדשים פון די צוגרייטונגען צו סערקעלעײ געװאָרן
זיין צוייטע היים .אים האָבן מיר טאַקע געהאַט צו פאַרדאַנקען
אַ סך גאַליציאַנער שפּראַך-אויסדרוקן מיט וועלכע סיהאָבן אַראָפּ-
גערעדט פון דער בינע עטינגערס העלדן ער האָט איך פאַר
דער פרעמיערע געהאַלטן אַן אַריינפיר וואָרט ועגן עטינגערן
|
|
און זיין סביבה.
ביי מיין אויפפירונג פון מענדעלעס ;פּריזיווײ ,אינם זעלבן
יאָר ,איז ער ווידער געווען דער ממונה איבער דעם פּורים-שפיל.
ער האָט זיך דאָ געפילט וי אַ פיש אין ואַסער .האָט ער דאָך
אַ שטיק פון זיין לעבן געווידמעט אויף צו פאָרשן די דאָזיקע
אינטערעסאַנטע טעאָטער-פאָרם ביי יידן.

װען איך האָב פאַרלאָזט װאַרשע אין אַפּריל  ,0491איז ער
געווען געפערלעך קראַנק .מען האָט מיך נישט צוגעלאָזט זיך
געזעגנען מיט אים .זיין אומגעהייערע וױטאַליטעט און לעבנס.
לוסט האָבן אים אָבער פון דער דאָזיקער קראַנקייט אַרױסגעריסן
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יידישן
כדי

טעאַ טער
אים

מאַידאַנעק.
יידישן

אומצוברענגען
שיפער

טעאַטער

װועט

איף

אין
אָבער

אַלע

דעם

קאָנצענטראַציע-לאַגער

בלייבן

דער

פון

היסטאָריקער.

פון

איביקייטן".

אין זיין בוך זכרונות גיט איבער דר .מ .ווייכערט ,אַז ש .איז
צוגעצויגן געװאָרן װי אַ מיטגליד אין דעם קאָמיטעט צו שאַפן
די סטאַטוטן פאַר דער געזעלשאַפט "ידישע בינע' ,ועלכע איז
לעגאַליזירט געװאָרן אין  ,1291און ,מיט דער הילף פון יידישן
אַרטיסטן-פאַרײין אין װאַרשע ,האָט זי אין דעצעמבער  2291דאָרט
געעפנט אַ יידישע דראַמאַטישע שול ,וואו ש .איז ביז  4291געווען
איינער פון די לערער .וייטער שרייבט דר .וייכערט ,אַז אין
יענער צייט האָט זיך דערנענטערט צום יידישן טעאַטער דײר.
שיפּער .ער האָט שױן געהאַט אַ נאָמען וי אַ היסטאָריקער און
איז געווען דעפוטאַט אין פּוילישן סיים {|פאַרלאַמענט| .מיטן
טעאַטער האָט ער זיך פאַראינטערעסירט סיי פּראַקטיש ,סי
וויסנשאַפטלעך .ער האָט זיך ברייט פאַרמאָסטן אויפצופירן בי
די יווילנערי .אין װואַרשע פרצס יביינאַכט אויפן אַלטן מאַרקי,
אָבער די טרפףע איז נישט געווען ביכולת צו רעאַליזירן זיינע
פּלענער .װוויסנשאַפטלעך האָט ער מיט גרויס ליבשאַפט ,התמדה
און קענטניש גענומען פאָרשן די מקורות פון טעאַטראַלער און
געזעליקער שפּיל אין יידישן עבר און דערפון איז אין משך
פון עטלעכע יאָר אױסגעװואַקסן זיין דריי-בענדיקע יגעשיכטע
פון יידישער טעאַטער-קנסט און דראַמעי (פאַרלאַג יקולטור-
ליגעי ,װאַרשע ,)8291:3291 ,װאָס יעדער וױייטערדיקער באַנד
איז נישט געווען קיין המשך ,נאָר אַ דערגאַנצוג פון פריערדיקן
מיט נייע מאַטעריאַלן און אַנאַליזן .ער האָט זיך געפרייט ממשש
װי אַ קיוד יעדעס מאָל ,ווען ער האָט געפונען אַ נייעם מקור
אָדער אַרױסגעדרונגען אַ פרישע השערה ,און עס האָט געקאַנט
טרעפן ,ער זאָל אָנקלינגען צו מיר נאָך האַלבער נאַכט או אַו-
זאָגן מיר די גוטע בשורה.
סוף  1291האָב איך נאָך לאַנגע באַמיונגען געפּועלט ביים
יידישן אַרטיסטן-פאַריין ,ער זאָל אַרױיסגעבן אַן ערנסטן חודע-
זשורנאַל אינ ייידיש טעאַטערי .די רעדאַקציע-קאָלעגיע איז
באַשטאַנען פון דר .שיפּער ,זיגמונט טורקאָוו און מיר .באַלד
איז אויף טורקאָווס אָרט אַריין מענדל עלקין ,װאָס איז דעמאָלט
אויך געווען פּאָרזיצער פון פאַרייןײ,
אין אַ שפּעטערדיקער שטעל ,רידנדיק וועגן דער אויפפירונג
פון 'ביינאַכט אויפן אַלטן מאַרק' ביי די 'ווילנער' ,קערט זיך דר.
ווייכערט צוריק צו ש'.ס אינסצעניזאַציע:
.סיי גראַנאָווסקי |וועלכער האָט אויפגעפירט די פיעסע
ימיטן מאָסקװער יידישן מלוכה-טעאַטער| ,סיי הערמאַן {אויפ-
פירער פון דער פיעסע ביי ידי ווילנערין האָבן זיך באַנוצט מיט
פאַרשידענע װאַריאַנטן פון פרצן .גראַנאָווסקי האָט פאַרעפנט-
לעכט זיין טעקסטלעכע באַאַרבעטונג .הערמאַן  --נישט .אַ גרוי-
סער שאָד!  . . .עס װאָלט געווען פון גרויסן טעאַטער-וויטנ-
שאַפּטלעכן װוערט צו פאַרגלייכן די אינסצעניזאַציעס פון די
צויי גרעסטע יידישע רעזשיסערן ,איינע מיט דער צוױיטער און
ביידע מיט פרצס װאַריאַנטן נאָך מיט אַ פאָר יאָר פריער האָט
 -וי דערמאָנט  --דר .יצחק שיפּער געגרייט מיט גרויס התמדהאַן אינסצעניזאַציע פון יביינאַכט' פאַר דער ווילנער טרופּע .בלי
ספק האָט דער באַטײיטנדיקער טעאַטראָלאָג און אונדזער בעס-
טער קענער פון די אַלטע יידישע טעאַטער-שפּילן געשאַפן אַן
אינטערעסאַנטע און גרינטלעך-דורכגעטראַכטע סצענישע קאָמ-
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צדדושים-

באַנד

פאָזיציע פון פרצס ווערק .מיר איז ניששט באַואוסט ,ער זאָל זי
האָבן פאַרעפנטלעכט".
ש .האָט אויך געהאַלטן לעקציעס ועגן יידישן טעאַטער אין

טעאַטער-שפיל
געלערנטע,

װואַרשעװער יידישן ליטעראַטן-פאַריין און איז געווען לעקטאָר וועגן
געשיכטע פון יידישער דראַמאַטישער קונסט ביים פאַרבאַנד פון די
דראַמאַטישע קרייזן ביי דער געזעלשאַפט יידישע בינע' (.)9291

צו ש'.ס -05יאָריקן יובל האָט אהרן צייטלין געשריבן:
,שיפערס שיטה איז :ערדישקייט .ער טײלט זי מיט וו
לאַצקײ-בערטאָלדין מע דעם לעצטנס גערד-גיסט") און מיט
אַ ריי אַנדערע פאָרשטייער פון דער יידישיסטישער אַזױ-גערן-
פענער רענעסאַנס-צייט .יידישער הומאַניזם  --אָט דאָס איז
דער גרונט-טאָן פון זיין ברייט פאַנאַנדערגעװאָרפענער טעטי-
קייט .דאָס איז דער שליסל סיי צו זיין צוייטע ליבע ,סיי צו
זיין ציוניזם ,סיי צו זיין יידישיזס . . . .איך װאָלט געזאָגט ,אַז
שיפער געהערט צו די ,װאָס זוכן אין יידיששן לעבן די פרייך.
ער לאָזט זיך איבער די שליאַכן און וועלדער פון יידישער
געשיכטע ,נישט נאָר כדי אויפצושטעלן דאָס בילד פון דער
יידישער ערדישקייט ,פון יידישן האַנדל װאַנדל ,פון יידיעסן
חומר-לעבן ,נאָר אויך  --כדי צו געפינען דאָרט יזיינעי מענטשן
די פרייד-מענטשן  . . .די פאָרגייער פון דעם ,װאָס ער רופט:
יידישער הומאַניזם ,און ער האָט געפונען; איף דעם ואַנדערוועג
פון דעס היסטאָריקער האָט ער געטראָפן יזיינעי מענטשן .ער
האָט געפונען די פאַרצייטישע מוזע-לייט ,די שפּיל-מענער ,די
װאַנדער-קינסטלער פון יידישן אור-טעאַטער .ער האָט ניסט
גערוט אַזױי לאַנג ביז ער האָט נישט געפונען אַ יחוס-בריו פאַר
טעאַטער ביי ייד סיאיז געװוען זיין אַמביציע ,יידיש טעאַטער
זאָל באַקומען אַ געשיכטע; גאָלדפאַדענס קינד ,װאָס איז געבוירן
געװאָרן אין אַ בוקאַרעשטער וייך -קעלער ,זאָל באַקומען אַ
יחוס-אבות ,אַ גענעאָלאָגיע ,אַ היסטאָרישע מעטריקע .און דער
פּועל-יוצא  --זיין ,געשיכטע פון יידישן טעאָטערײ ,די וועלט-
לעכקייט האָט איר מעטריקע באַקומען  . . .יידישע ווירטשאַפט,
יידיש טעאַטער  --זיטן פון איין און דער זעלבער זאַך :פון
יידישן חומר .אַזױערנאָך איז ששיפער ,אין זיין פילזייטיקער צע-
וואַרפנקײטן .אמת ,ער קאָן אויך נתפעל ווערן פון קידוש השם-
העראָיזם  --לײען ואָס ער האָט געשריבן ועגן אַשס יקידוש
השסי .נישט מער :סיגייט אים נישׂט אין דעם קידוש השם,
נייערט אין דעם העראָיזם  --דאָס איז דאָך אויך פון יענע זאַכן,
װאָס רעהאַביליטירן דעם היסטאָרישן גלות-ייד .זעט ,הייסט עס:
אויך ייזן האָבן געקאָנט זיין העלדן ווען מען דאַרף .זיי האָבן
נאָך אין מיטלאַלטער געשפילט טעאַטער ,און זיי האָבן אויך
געשפילט  --און שפילן ביז איצט  --העראָישן לעבנס-טעאַטער,
וועלט-היסטאָרישן העלדן -טעאַטער .אגב :אויך פּערזענלעך האָט
אין זיך שיפער אַ סך פון טעאַטער-מענטש .ער האָט טעאַטער-
בלוטײ.

אלחנן צייטלין שרייבט:
שיפער

ייצחק
ענטזיאַסט
השתפחות

פער

איז

עקסעלאַנס.

הנפש

אינם

װאָלט

אָבער

מענט

און ענטזיאַזס

-מיט

2835

אויף
וויפל

געווען

דעם

אַ געלערנטער
רואיקן,

אַ טעות

זאַטן

פון

איז פול,

זיינע
למשל,

אַרין

לירִיק,

די

פאָרשער -קאַבינעט.

צו מיינען,

רופן זיך נישט

כאַראַקטער

ליבשאַפט

ער

פער

ברענגט

עקסעלאַנס
די

און

אַן

אַז שיפּערס

אָפֿ --
ווערק.

טעמפּעראַ-

און דוקא
מיט

זיין געשיכטע

עס

צום

וויפל

גוטן
ברען,

פון יידיעסן

װאָס

קענע,

טויטע

פעדער

לעבן

לישע

עצמות

לייענט

ביי

יידן. ,שיפער

באַהױיכן

מאַטעריאַל.
אױיף

אַלטע,

היבשות

שיפּערס

מיט

געהערט

אַ דיכטערישן

אונטער

שיפּערס

צו

יענע
אָטעם

געציילטע
טרן-

דאָס

טעמפּעראַמענטפולע

פאַרגעסענע

געשטאַלטן

די אַרכיואַ-

הויט

אוון ביינער

איר

באַקומען

אַ היסטאָרישע

אָפּהאַנדלונג

מיטן

און --
זעלבן

פאַר-

געניגן וי ווען איר לייענט אַ פיינע קינסטלערישע נאָוועלע .און
די זעלבע וואַרעמקײט ,די זעלבע דיכטערישקייט ,כאַראַקטערי
זירט אויך שיפערן דעם רעדנער און פּאָליטיקער .ווען ער רעדט
 -שטורעמט ער אינגאַנצן ,און איר זעט װי דער מענטש איזמיט אַלע פיבערן פון זיין נשמה ,מיט זיין גאַנץ וועזן ,מיט אַלע
חושים ,דורכגעדרונגען מיט דער טעמע ,וועלכע ער באַהאַנדלטײ.
מלך ראַװיטש כאַראַקטעריזירט אים אַזױ (;)3491
װאָס איז ער נישט אַלץ געוועזן ,װאָס האָט ער נישט אַלץ
געשריבן  ---דײר .יצחק שיפּער ,װאָס האָט ער נישט אַלץ אַנט-
דעקט .ער האָט רעדאַגירט צענדליקער צייטשריפטן און צייטו-
גען אין יידיש ,פּויליש און דייטש אין אַמאָליקן עסטרייך און
אין פּױלן אַ פּיאָנער אויפן געביט פון אַלטײידישער וירט-
שאַפּטס-געשיכטע או אַ פּיאָנער פון יידישער טעאַטער-פאָר-
שונג אין די געטאָס פון מיטל-אַלטער .דעפּוטאַט אין פױלישן
סיים ,מיטגליד פון הונדערטער קאָמיטעטן ,און אין פאַרליף
פון יאָרן אָנפירנדיקער מיטגליד פון דריי יידיעזע פּאַרטייע,
אָבער עס ציט אים אַלע מאָל צו פועלי ציון ,פאָרזיצער פון עוריי-
בער-פאַריין און אַרטיסטן-פאַריין ,פאַרפאַסער פון קאַפּיטאָלע
װערק אין פיליש ,דייטש און יידיש ,רעזשיסער ,ליטנאנט-
ריכטער אין עסטרייכיששן מיליטער ,ערשט-קלאַסיקער אָראַטאָר,
לסוף דירעקטאָר פון יידישן אַקאַדעמישן הויז אין וואָרשע ,שול-
חבר פון וועלט-באַרימטע פערזענלעכקייטן ,צ .א .קאַרל ראַדעק,
פּאָלעמיסט און אַרומקריגער מיט אַלץ און אַלעמע ,אן --
אַז דו קוקסט אים אֶ קוֹים װאָס עס זעט זיך אָן אַ טיפישער,
אַ צישל ציניש-אויסזעענדיקער אײראָפּעישער דעקאַדענט אינ-
טעליגענט ,בלאָנד ,גלאַטע האָר ,כוואַטסקע פאַרװואָרפן איבער
דער קרום פון שטערן ,נישט קיין הויכער ,גרויסער קאָפּ ,הוי-
כער שטערן .אַלעמאָל זייער מאָגער און אַ ביסל קרענקלעך אויס-
זעענדיק .שטרייכט אונטער יעדעס װאָרט ווען ער רעדט .רעדט
זייער זיכער און זעלבסט-באַוואוסט ,און רעדט יידיש װי אַ גר
און דייטש װי אַ פּאָליאַק און פּױליש פערפעקט . . . .זעסטו
שיפערן ,זעסטו פאַר זיך דעם אויסגעקנאַטענעם אינטעליגענט
פון דור-דורות .און װוי דערשטױנט בלייבסטו ,אַז דו ווערט
געווויר ,אַז שיפּערס פאָטער איז געוועזן אַ בעקער און ער האָט
זיך אױסגעכאָװועט אין אַ בעל-מלאכהשער און אָרעמער סביבה.
שיפּערן צו הערן ריידן איז געוועזץ אַ נחת און גערעדט האָט
.

ער אין באַוועגטע

יאָרן זיבן

מאָל יעדן

טאָג אַלע זיבן

טעג

אין

װאָך ,און זיבן מאָל אַ טאָג געביטן די טעמע .און אַזױ וי אין
שרייבן ,אַזױ אין ריידן .צוערשט קומען פאַקטן ,דערשטוינלעכע
פאַקטן ,װאָס שיפער איז געוועזן אַ מזיק זיי אַרױסצוגראָבן אין
די אַרכװון  --חוץ דעם ,װאָס ער האָט זייער אינטענסיו גע-
לעבט אין היינט ,האָט ער אַלעמאָל גלייכצייטיק זייער אינטענ-
סיוו געלעבט אין די אַרכיון פון פאַרגאַנגענע תקופות  --און
עט זאַכט זיך דיר ,אַז אַלץ וועט זיין רעאַל און באַגרינדעט ,נאָר
שיפער האָט פּאַנטאַזיע און ער היבט אָן אויפן יסוד פון די
עטלעכע רעאַלע ,אַרכיװואַליש? פעסטגעששטעלטע פאַקטן ,צו פאַנ-
טאַזירן און ציען שלוסן וי פאַרביקע סטענגעס :בשת דו הערסט
2836

פון

לעפסיקאַן

עס ,גלייבסטו ,וייל שיפער גליבט אױך ,נאָר שפּעטער צע-
רינט עס װי כישוף-בילדער .סיי װוי סי ,איז עס געוועזן אָנגע-
נעם .אַ שטױנענדיקער פאַקט ,אײינער פון די אינטערעסאַנטסטע
יידישע היסטאָריקער און קען נישט קיין העברעיע.
נאָך די צענדליקער פּילהונדערט זייטיקע װערק אין
דריי שפּראַכן ,איז שיפּער אַ קבצן כל ימיו .האָט אַ שיינע טאָכ-
טער ,אָבער אַ שטענדיק קרענקנדיקן זון .צום סוף נעמט ער
אָן אַן אַדמיניסטראַטיזון פּאָסטן ,פאַרוואָלטער פון יידישן אַקאַ-
דעמישן הויז אויף פּראַגע ,ביי װאַרשע .און ער קרענקט .דאָס
האַרץ איז געלאַקערט ,קוים ,װאָס ער קאָן נאָך שעפּעטשן ,דער
אַמאָליקער טריבון".
ווען די

נאַציס

אַרין אין ואַרשע,

זיינען

די

און האָבן

יידן

אַריינגעטריבן אין געטאָ ,איז צווישן זיי אויך געווען דר .שיפּער.
דר .נתן עק שרייבט |אין אונדזער איבערזעצונג}:
שיפּער איז האַלב געלעט און האַלב געזעסן אין זיין בעט,
האָט געהאַלטן אַ בוך אין איין האַנט און אַ בוך אין דער צווייטער
ואַנט און עטלעכע ביכער זינען געלעגן אָנגעװואָרפן איבעו
דער דעק .ער האָט מיך געפרעגט עטלעכע פראַגעס ,אָבער אומ-
זיסט האָב איך אים געפרואווט ענטפערן אויספירלעכע ענטפערס.
ער האָט מיך כסדר איבערגעריסן אָנשטאָט צו הערן האָט ער
גערעדט .יעדעס װאָרט ,װאָס איך האָב אַרױסגעזאָגט ,האָט אים
סוגעסטירט צו ריידן ,ער האָט דערציילט דערינערונגען ,איפ-
געקלערט די אַקטועלע געשעענישן און אַרױסגעזאָגט געװאַגטע
מיינונגען וועגן דער צוקונפט ,און דאָס אַלץ אין זיין ספּעציפישן
יידיש ;:אַ קלאָרע ,רייכע ,וויציקע שפּראַך ,װאָס האָט אין דער
זעלבער צייט געקלונגען וי זי װאָלט נישט געקומען פון קיין
ייך.
.דאָס איז געווען אונדזער ערשטע באַגעגניש .דורן דער
צייט האָט ער אָנגעהויבן אַרױסצוגײן אין גאַס; אין אָנהײיב איז
ער כמעט נישט געגאַנגען ,נאָר ,צוליב זיין האַרץ-קראַנקײט,
געפאָרן. ,און מערקוירדיק ,װאָס ערגער סיאיז געװאָרן און
װאָס ערנסטער די באַדינגונגען האָבן זיך אַװעקגעשטעלט ,האָט
זיך דר .שיפער געשטאַרקט און געקרעפטיקט .ער פלעגט שין
גײן אין די גאַסן אין אָנהײב מיט אַ שטעקן אין האַנט ,און
שפּעטער אָן אַ שטעק ,ער פלעגט זיך כסדר באַטײליקן אין זי-
צונגען ,האַלטן לעקציעס און געבן רעפעראַטן .ער האָט זיך גע-
פילט וי דער געלטערער" ,און אומעטום איז ער געווען דער
אין דער

הויפט"-רעדנער.

קיין סך באַרימקייטן,
זיצן

זיך

ביי

אין

װאַרשעוער

און די ,וועלכע
הײים,

דער

געטאָ

זיײנען

זיינען עס
אָדער

וילנדיק

נישט

געווען

יאָ געווען ,פלעגן
נישט

וילנדיק,

איינזאַס ,אָבער דר .שיפער האָט ליב געהאַט צו זיין מיט מענטשן
און אַלע האָבן אים געשאַצט און צוגעטיילט כבוד און געשװויגן
װען ער האָט גערעדט ,זיך צוגעהערט צו זיינע וויצן און האָבן
אפילו מוחל געווען אויף זײיער כבוד ווען ער פלעגט זיי טייל-
מאָל קיבעצןײ.
רחל אױיערבאַך שרייבט:
 דײרמפלה
שטייץ,

שיפער

האָט אייינפעסט

פון היטלערן
אַז

אויף

דער

געגלייבט

אין דער

קומענדיקער

נישט

געגאַנגע.

פירט
זאָמען

סוף יולי  3491איזן דר .יצחק שיפער שין געוען אַזױ
שאַך ,אַז עס האָט שױן נישט געהאָלפן דאָס פאַרגרינגערן אים
די אַרבעט ,װאָס מיר פלעגן טאָן פאַר אים .מיר האָבן אים
געמזט אַ פֿאָר מאָל אונטערהאַלטן ווען מיר זיינען געשטאַנען
ביים ציילן אונדז אָדער אַפּעלײ ,װוי מען האָט עס גערופן אין
מיידאַנעק .פאַרשטייט זיך ,אַז מיט דעם האָבן מיר אַלין ריזיקירט
צו קריגן צו  52שמיץ אױיף דעם נאַקעטן לייב .דעם 72טן אָדער
 9יולי  3491האָט מען מיך מיט אַ גרופע יידן אַוועקגעפירט
אין אַ צוייטן לאַגער סקאַרזשיסקאַ-קאַמיענני ,און ווען איך האָב
זיך געזעגנט מיט דר .שיפּער ,האָט ער מיר געזאָגט ,אַז ער פילט,
אַז זיינע טעג אָדער שעהן זיינען געציילטע ,און ער האָט מיר
געוואונטשן אויסדויער און אָנגעזאָגט ניט אונטערצוגעבן זיך.
איך בין זיכער ,אַז דר .שיפער איז אומגעקומען אין יולי
 3אין מײידאַנעק ,וואו איך האָב אים איבערגעלאָזט אַ שווער
קראַנקן .צויי מאָל אַ װאָך האָט מען אונדז געגעבן אין מײידאַנעק
 5אונצעס פערדןוו:ורשט און  5אונצעס מאַרגאַרין".
איזשינער

איך
צום

זאַמען

שיפער

ביים

מיט

דער

דר.

קיך,

מען

אויפן

געשלאָפן

שיפער

אַרישער

זייט

געווען

דורך

װי

איז

האָבן

אים

אין

זכרון

ניט
ער

איינגעביגן,
אָבער,

װאָס

ערד

תמיד,

אויפגעפאָדערט,
מיר

געטאָ.

איך

שיילן

כדי

האָב

קאַרטאָפּל

אין

זיינען

געווען

צװאַ-

נומער

,11

צעבראָכן,

און

קיך

פול

מיט

צום

באַראַק.

פייער.

און דערמוטיקן

אַז מיר

דרי
צו-

מיר

פון דער

געװאָרן

,3491

אין באַראַק

צו טרייסטן
זעען,

יוני

אויסגעמאָגערט,

טראָגן

וי

אויפגעהערט

אונדז

אַלץ,

אין

אין

מיײידאַנעק.

נאַקעטער

אָפּט געמזט

זיינען

האָט אונדז
ביי

אויף

פעלד

דער

געווען

אױגן
האָט

דריטן

געאַרבעט

דערשלאָגן

געווען

חדשים

זיינען

און מיידלעך

געזען

דר.

א קאַפּאַ

שיפּער

דאָס איז

איז

נאָכן אויפשטאַנד

פאַראַן

צו זען דעס

וועלכער

זיך אין מדינת

אין וואַרשעווער

גרעסערע

פון דער

האָב

טױט

זיינע

ווידערשטאַנד,

דוד אפרת,

געפינט

ישראל,

נאָכ; דורכמאַכן די ואַרשעװער געטאָ פון אָנהייב ביזן סוף און
נאָכן אויפשטאַנד ,האָט בייגעווא.ינט דעם טיט פון דר .ש .און
ער גיט איבער פאָלגנדיקע איינצעלהייטן:

האָט|

קאַמפס

מיט

פאָלק".

אויפשטיין אין דער פרי צו דער אַרבעט געווען  4פאַרטאָגס ,און
אויף דעם דריטן פעלד האָט מען געמזט אויפשטיין  03.3פרי
דער פירער פון פעלד איז געווען אַ געוויסער יאַקוב ,וועל:
כער האָט אַליין שוין געהאַט געהאַנגען אַ פינף טױזנט מענטשן
ער איז געווען דאָס געשפּענסט פון פעלד  .3אין דעם בלאָק
איז געווען מיט מיר דײר יצחק שיפער װי אויך דער סאָקאָלאָ-
װער רבי און דער נאָװואָמינסקער רבי .מיר פלעגן צזאַמען אַ
סך מאָל אַרבעטן איף דעם פעלד ביים טראָגן שטיינער ,גראָבן
גריבער וי אויך אַנדערע עװוערע אַרבעטן

יעדן

צו ברי-

זיין

מיי 3491

און דאָרט איזן ער

ער

אומגעקומען

ווייל אױף די אַנדערע  4פעלדער איז דער יאַפּעלי אָדער דאָס 

איינעם

אָרגאַנ

אן

איז

אַרױסגע-
צו"

:
דער פּליט יעקב שערמאַן סאָלניצאַ שרייבט:
;איך שטעל פעסט ,אַז אָנפאַנג מיי  ,3491אויפן -21טן אָדער
-31טן טאָג אין וואַרשעווער אויפשטאַנד ,האָט אונדזער טראַנס'
פּאָרט מיט װאַרשעוער יידן דערגרייכט לובלין ,און איין טאָג
שפּעטער האָט מען אונדז אָפּגעפירט צופוס קיין מיידאַנעק ,וואו
איך בין געװואָרן צוגעטיילט אין באַראַק (אָדער אויף מאַידאַנעק
?עו יבלאָקי) ,8 ,פעלד  ,3דאָס איזן געווען דאָס שטראָף פעלד,

געגעבן

דערן זיך מיט די בחורים

2837

זאַציע ,זיי בענטשן

דערמוטיקן

געװואָרן קיין מיידאַנעק

צו פאַר"

שאַנסן צו דערלעבן דעם דאָזיקן מאָמענט ,אָבער ער אַלין איז
זוכה

יידישן

מיר

ער

ר
עַ ט
ט עא

ער
דער"

זאָלן פּאַרצייכענען

ששפעטער

--

אױיב

מיך

2838

דלדושים-באַנר
וועלן בלייבן

לעבן

--

זאָלן מיר

קאָנען

זיין די

|

 גרויסן הורבן".זלמן רייזען , --לעקסיקאָן פון יידישער

עדות

ליטעראַטור  ,פערטער

טעאַטער:געשיכטע ,

|

פון דעם

באַנד.

דר .יעקב שאַצקי  --אַ נײע ידישע
|
יאָרק ,יאַנואַר ,4291
ד'ר יצחק שיפּער  --די נײיסטע מתנה פונם יירישן װיסנשאַפטלעכן אינסטי"
,יטבל'ט' ,װאַרשע ,ג' ,8291 ,9
טוט ,ל
ד'ר י .צינבערג  --צו דער געשיכטע פון דער ידישער פאָלקס דראַמאַטיק,
ב,יכער-וועלט',

װאַרשע,

טעאליט,,

ניו

,9291 ,3 ,1

,ונזער עקספּרעס",
אלחנן צייטלין  --אַ װיסענשאַפטס-מאַן ' ---אעננטוזיאַסט ,א
|
װאַרשע 3 ,נאָװעמבער ,4291
עקספּרעס,,

אהרן צייטלין  --ד'ר יצחק שיפּער, ,אונזער

װאַרשע,

 3נאָו.

,4
מלך ראַװיטש , ---מ,יין לעקסיקאָן ' ,מאָנטרעאַל ,7491 ,זו"98 ,ד,8
,ראַגמענטן פון מיין לעבן' ,בוענאָס איירעס,1591 ,
זיגמונט טורקאָװ'  ---פ
זז,22"02 .
י .הירשהוירט  --דר .יצחק שיפּער, ,פון נאָענטן עבר  ,ניו יאָרק,9591 ,
מיכאל ווייכערט ' --װאַרשע ' ,תל-אביב ,1691 ,זוֹ,88 ,38 ,77 ,27 ,95 ,32 .
,922 ,812 ,012 ,702 ,991 ,891 ,731 ,711 ,31111 ,9
יעקב שערמאן סאלניצא  --אַ טריבונע פארן פאָלק, ,טאָגימאַו'ש ,נ .י
 6יוני ,2691
ש .ל .שניידערמאן

--

נײיע פאקטן

װעגען

לעבען

אין װאַרשעװער

שונד-רעפּערטואַר ,האָט ער נאָר געשפילט פון צייט צו צייט ,באַ-
טײיליקנדיק זיך נאָר אין ריינעם קינסטלערישן רעפּערטואַר.
אין  1491איז ער ,צוזאַמען מיט צענדליקער טויזנטער יידן פון
פראַנקרייך ,דעפּאַרטירט געװאָרן דורך די נאַציס און אומגעבראַכט
געוװואָרן דורך זיי,
יחוקאל קאָרנהענדלער שרייבט;
;וועגן שטאַבזיבן ,ער האָט געהייסן מאיר |{משהן .געווען אַ
פיינער אַמאַטאָר און געשפּילט אין דער ,מאַסקע" אונטער דער
רעזשי פון לייזער דאָרן עיה .לױט זיין ששפֿיל ,װאָס כיגעדענק,
האָט ער זיכער געשפילט אין מערערע פּיעסן .אָבער איך געדענק
אים אין צוויי אויפפירונגען אין טשעכאָווס פּרעדלאָזשעניע" (ד,
ה  דער פאָרשלאג") אַלס לאָמאָוו (אַזױ הייסט ,דוכט זיך ,דעד
יונגערמאַן ,װאָס קומט זיך שדכנען ,און אַלס ,דער פרינץ" אין
טונקלענס  ציפּ צאַפּ דריפ  --דער כינעזישער באָגדיכאַן ,אָדער
דאָס פינטעלע ייד (פרינץ פאָן פלאַסקע דריגע) .מאיר שטאָבזיב,
זייער אַן איידעלער מענטש ,איז אומגעקומען אין דעפּאָרטאַציע"ײ.
ש .ע .פון זיין שװאָגער יחזקאל קאָרנהענדלער.

רייזפעדער ,יעקב

געטאָ,

{געב 81 .סעפּט -- 0981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

;דער טאָג ,/נ .י 31 ,יולי ,3691

שטאַבזיב ,משה
(געב -- 5981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
געבוירן  5981אין װאַרשע ,פּױלן
אין זיינע יונגע יאָרן דורכגעמאַכט דאָ
אַ דראַמאַטישע שול .ניט קאָנענדיק דער-
גרייכן צו דער פּוילישער בינע ,האָט ער
זיך אָנגעשלאָסן אָן אַ יוגנטלעכער ידי"
שער אַמאַטאָרן-גרופּע מיט וועלכער ער
איז אַרומגעפאָרן

פּראָװוינץ.
עטלעכע

יאָר

איבער

דער

פּוױלישער/

פאַר

דער

ערשטער

וועלט-מלחמה האָט זיך ש .באַזעצט אין

פּאַריז ,פראַנקרייך ,און געשטרעבט דאָרט צו שפּילן יידיש טעאַטער,
אָבער ניט אָנטרעפנדיק אַזאַ אינסטיטוציע ,איז ער געווען געצוואוג-
גען זיך צו נעמען צו אַן אַנדער פאַך .ווען עס האָבן אָנגעהויבן אָנֵ-
קומען ,בעת דער ערשטער וועלטימלחמה ,די ידיעות פון פּױלן
וועגן דעם שוידערלעכן הונגער און נויט פון די דאָרטיקע יידישע
פאָלקס-מאַסן ,האָט ש .אָרגאַניזירט ,צוואַמען מיט די פּאַריזער
אַ יידיש
און טעאַטער-עלעמענטן
געזעלשאַפטלעך-קולטורעלע
טעאַטער ,װאָס האָט געגעבן אויך פינאַנסיעלע הילף פאַר די יידישע
מאָסן אין פּױלן .ער האָט אויך ,צזאַמען מיט זיין פרוי ,געהאָלפן
גרינדן אַ פאָלקס-כאָר ,הזמיר" ,װאָס איז געװאָרן זייער באַליבט
ביי די יידן אין פּאַריז ,און אַלע רוחים זיינען געגאַנגען דורכויס
פאַר די געליטענע יידן אין פּוױלן
נאָך דער ערשטער וועלט-מלחמה האָט ש .ענדלעך באַקומען די
געלעגנהייט ווידער צוצוטרעטן צו שפּילן יידיש טעאַטער ,און צו-
זאַמען מיט הערץ גראָסבארד ,איז ער אױיפגעטראָטן אין הירשביינס
,רינע פעלדער", ,ש,מידס טעכטער" ,פּינסקיס ,יאַנקל דער שמיד",
ג
שעקספּירס ,שיילאק" א'א ,זיינע באַמיונגען אָבער צו סטאַבילי-
זירן די טעאַטער-פאָרשטעלונגען פון ליטעראַרישן רעפּערטואַר
האָבן זיך ניט איינגעגעבן ,און ניט װעלנדיק זיך אָפּגעבן מיטן
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געבוירן  81סעפּטעמבער  0981אין װאַרשע ,פּױלן ,אין אַ
חסידישער פאַמיליע .געלערנט אין אַ חדר .בית:המדרש און ישי"
בות .צו  81יאָר אָנגעהויבן שרייבן .דעביוטירט מיט טאָג-בילדלעך
און פעליעטאָנען אין דער װאַרשעװער טעגלעכער פּרעסע ,דערנאָך
אַריבער צו דערציילונגען און לידער 3291 .געווען אין אַרגענטינע,
דערנאָך צוריקגעקומען אין װאַרשע .אַרױסגעגעבן עטלעכע אָרי-
גינעלע ביכער ,װאָס אייניקע פון זיי זיינען אויך איבערגעזעצט גע-
װאָרן אין העברעיש ,ביכער פאַר קינדער און איבערזעצונגען פון
|
אַנדערע שפּראַכן,
דעם  8יולי  8291האָט אייזיק סאַמבערג אויפגעפירט אין מעז-
ריטש און דערנאָך אין בריסק און שפּעטער אין אַנדערע שטעט
ר'ס דריי-אַקטיקע דראַמע ,דער אינװאַליד' מיטן אָנטײיל פון
מרים אָרלעסקאָ ,העלענא גאָטליב ,שעפטל זאַק ,לייב שריפטזעצער
א .א.
לויט דער ,יזכור:רשימה" אין פּראָגראם פון יידישן מלוכה"
טטאַטער אין פּױלן ,איז ר .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס
אין פּױלן.
זלמן רייזען , --לעקסיקאָן
פערטער

פון דער ידישער

ליטעראַטור,,

װילגע,9291 ,

באַנד ,זז,47313 .

שיין ,מאַניאַ

מ{אַניא זאַבורסקא |
ואומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
אָנגעהויבן װי אַ כאָריסטקע .געווען זייער אַ שיינע ,זינט 3191
אַריבער צו שפּילן ראָלן .אין  4291געשפּילט אין דער חברים-טרופּע
אין ווילנער טעאַטער  פּאַלאָס?.
אויף איר מיטגלידער-דאָקומענט ,װאָס האָט זיך געפונען אין
,ייווא" ,איז געווען פאַרצייכנט ,אַז זי שפּילט אויסשליסלעך אין
ווילנע און פאָרט נישט אַרום ,און אַז זי איז נישט אָפּהענגיק פון דער
אַקטיאָרן-פּראָפעסיע,
לויט דער ,יזכור-רשימה" אין פּראָגראַם פון יידישן מלוכה-
טעאַטער אין פּױלן ,איז זי אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס
|
אין פּױלן.
שׂ.

צ.

-

2840

לעססיקאַן

פון

יידישן

ר
עַ ט
טעא
זדן דייי הע אלחט .יזהורע אלד זי =

ראַזענבױם ,יעקב-חיים
|געב 5 .פעב -- 0981 .קרבן פון די נאַציס|

געבוירן  5פעב 0981 .אין ראָזשישטש,
װאָלין .ביז  21יאָר געלערנט אין חדר,
דערנאָך אַ געוויסע צייט געווען אַן עקס"
טערן אין זשיטאָמיר .אַרוֹם  8091געקו-
מען אין ווילנע ,וואו ער האָט געלעבט
ביז  ,0291אַרבעטנדיק אַלס אָנגעשטעל-
טער אין פאַרשיידענע קהלשע אינסטיטו-
ציעס ,דערנאָך געלעבט אין קאָוונע ,בער"
לין און שפּעטער אין ריגע אַלס באַאַמ-
טער פון  האַיאַס?".
ר .האָט פון צייט צו צייט געדרוקט לידער ,אײנאַקטערס און
אַרטיקלען ,איבערהויפּט וועגן טעאַטער ,און אין בוכפאָרם אַרױס-
געגעבן דעם אינאַקטער ,זאָלסט חתונה האָבען" (ווילנע ,)3191 ,די
דריי-אַקטיקע דראַמע ,צוריק אַהיים" (ווילנע ,)7191 ,און דעם אייג-
אַקְטער ,פאַטום" (ווילנע .)0291 ,רעדאַקטירט און אַרױסגעגעבן
פאַרשיידענע פּעריאָדישע אױיסגאַבעס ,דערונטער ,אונדזער טעאַ-
טער" ,זשורנאַל פאַר טעאַטער און קונסט ,ריגע ,נאָוועמבער ,6291
און אַן אילוסטרירטן זשורנאַל פאַר ליטעראַטור ,קונסט און טעאַטער
,י װאָך" (ריגע ,)82-7291 ,פון וועלכן עס זיינען דערשינען 02
ד
נומערן.

מיט זיין ענטװיאַזם

אַרבעט".
ר'.ס געדרוקטע

ד"ר א .מוקדוני שילדערט אַזױ אין קאָוונע ,0291 .ר'ין וועל-
כער האָט אים געמאַכט אַ פאָרשלאַג דאָרט אַרױסצוגעבן אַ טעג-
לעכע יידישע צייטונג:

ייאַשע ראָזענבױם איז געווען אַן ענערגישער ,אַ קאָכיקער
טוער .ער איז געווען אַ ליבער מענטש און ער איז שוין מיט אַ
העלפט ידישע איינוװינער געווען אױף ;דוײ .גאַנץ קאָוונע
האָט אים געקענט און ער איז אומעטום געווען אַן אָנגעלײיגטער
גאַסט .ער איז געווען פון די ליבע טייערע אַמאָליקע יידישע
אינטעליגענטן ,װאָס לעבן אױף גאָטס באַראָט .איז װען איר
דאַרפט זיי ,זיינען זי גרייט צו טאָן פאַר אייך אַלץ ,זיי האָבן
כסדר אַ סך פרייע צייט ,און טאָן עפּעס ,טומלען זיך ,איז ממש
זיער חיות .זיי פילן זיך דאַן ממש וי אַ פיש אין װאַסער.
ער האָט געהאַט נאָך אַ דיין פיזישע מעלה ,ער האָט געקאָנט
שפּאַנען .ער האָט פאַרמאָגט גאַנץ לאַנגע פיס און ער האָט גע-
קאָנט דורכשפּאַנען קאָוונע אין דער קורצסטער צייט .און אויף
מאָרגן איז שױן יאָשע ראָזענבױם דאָ מיט אַ קאָנקרעטן פּלאַן
און מיט אַ האַלבער רעאַליזירונג פון דעס פּלאַן .ער האָט אַ
דרוקער ,װאָס יל ווערן אַ גלייכער שותף .ער האָט אויך עט-
לעכע יידן ,װאָס ווילן אַרינלײגן אַ ביסל געלט .מען דאַרף זיך
נעמען צו דער אַרבעט .יאָשע ראָזענבױם האָט מיך אָנגעשטעקט
2841

און מיר האָבן זיך אַריײנגעשואָרפן

פּיעסן;

{| |1י ח .ראָזענבוים
זאָלסט חתונה האָבעף
(אַ שפּאַס אין איין אַקט)
פערלאַג נ .מאזיא ,ווילנא ( 61 ,3191זזן

{(}2

(|3

י ח .ראָזענבוים

|

צוריק אַהיים
דראַמע אין  3אַקטן ,ווילנע,7191 .,
י .ח .ראָזענבוים
פאטום
אַ דראַמע אין איין אַקט
הױיפּט-פאַרקױף אין פאַרלאַג ש .שרעבערק ,ווילנע,
 151 0זז,ן

ש .ע .פון יונה ראַדינאָו,
זלמן רייוען , --לעקסיקאָן
פערטער

|
פון דער יידישער

ליטעראַטור',

וילנע,9291 ,

באַנד ,ז.601 .

דר .א .מוקדוני  --אַ יאָר אין דער ליטװישער מלוסה, ,ליטע ,/ניו יאָרק,
 ,1בוך איינס ,זז,684801 .

ראָזענצווייג ,רעגינא
{אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

אין  9291האָט ר .באַזוכט די פאַראײיניקטע שטאַטן פון אַמעריקע.
בעת דער צווייטער וועלט-מלחמה געווען אין סאָװויעטנפאַר-
באַנד אַקטיוו אין דער אַנטי-פאַשיסטישער באַוועגונג און עװאַ-
קוירט געװאָרן קיין קאַזאַכסטאַן .וואו ער פלעגט אַרױסטרעטן אויף
דער ראַדיאָ קעגן פאַשיזם .אין  2491איז ער געשטאָרבן אין
אַלמאַ-אַטאַ.
זיין פרוי ,אסתר ,איז נאָכן קריג געשטאָרבן פון הונגער .זייער
זון אָסיפּ (אשר) איז ,נאָך דער צווייטער וועלט-מלחמה ,געשטאָרבן
אין ריגע.

אין דער

געווען די פרוי פון שוישפּילער חיים
פּאָלאַנסקי .,און צװאַמען מיט אים גע-
שפּילט אין לאָדזש ,דערנאָך איבער קאָוװו-
נער ליטע ,לעטלאַנד און עסטלאַנד און

ווידער אין לאָדזש.

|

בעת די נאַציס זיינען באַפאַלן פּױלן
האָט זי מיט איר מאַן זיך געפונען אין
ב,אַוועגלעכן יידישן מלוכה-טעאַטער",
װאָס האָט געהאַט די באַזע אין סלאָנים,
ווען די היטלעריסטן האָבן פאַרכאַפּט
סלאָנים און דאָרט איינגעפירט די געטאָ ,זיינען ביידע דאָרט דע-
פּאָרטירט געװאָרן און זי איז דאָרט דורך זיי אומגעבראַכט געװאָרן.
ר .איז געווען אַ פעיקע כאַראַקטער-ששפּילערין.
מ .ע .פון זלמן קאַלעשניקאָו.

משה זאַנדבערנ
ביאָגראַפּיע
זע ז7724 .

דוד צעלמייסטער
ביאָגראַפיע
זע ז4864 .
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סדושים -באַנד
=

נאַאומאַָו ,שלמה
|געב 9 .אַפּריל  -- 8981אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

געבוירן  9אַפּריל  8981אין אָדעס,
אוקראַינע ,אין אַ ניט-פאַרמעגלעכער פאַ-
מיליע .פאָטער  --אַ בעל-מנגן און פאַר-

פאסער

פון פיל חסידישע

נגונים.

אין

אָנגעהויבן צו לערנען סאַלפעדזשאָ
9
ביים פּאָפּולערן מוזיקער און דיריגענט
גאַרבאַרסקי ,גלייכצייטיק געלערנט אין
דער אָדעסער תלמודיתורה א"א פון מעג-
דעלע מוכר ספרים און משה קליגמאַן.
דאָרט אויך געווען ;אַן איינזינגער' און
עלטסטער פון ,קנאַבן-באָר" -- 21-0191 .געשפּילט קינדער-ראָלן
אין די טוופּעס פון קאַמינסקי ,גענפער ,ליפּאָװסקי ,ראַפּעל און
שאַראַװונער און גלייכצייטיק אויך אויפגעטראָטן איף ,קינדער-
קאָנצערטן" אין פאַרשײידענע שטעט ,און שטודירט מוזיק ביי די
טעאַטער-מוזיקער יאַקאָווקין ,האָכבערג ,סאַנדלער ,וױנאָקור ,א'א.
 --געלערנט אין אָדעסער שטאָטישער שול פון אפרתי4
און גלייכצייטיק געזונגען אין די שאַלאַשאַנער ,קליין-פּריקאַשטשײ
קער און העקערישער שולן און אין די טרופּעס פון ראַפּעל און
דערנאָך פון קאָריק,
 -אַרומגעפאָרן מיט אַ רוטישער טרופּע-- 71:6191 .6
געדינט אין מיליטער און אָנגעפירט מיט דער דראַמטעקציע ביים
אָפיצירן-קלוג אין װאָלסק (אויף דער װאָלגאַ) -- 7191 ,אָנגעקומען
אין דער ערשטער יידישער קאָנטערװאַטאָריע פון פּיניע מינקאָווסקי.
 --= 9געדינט אין דער רויטער אַרמײ ,פאַרטיידיקנדיק די נאַצ-
מינדערהייטן פון באַנדיטישע אָנפאַלן גלייכצייטיק זיך באַטײליקט
אין דער גרינדונג פון פיל אַרבעטער-קלובן און דראַמיסעקציעס
אין פּאָלטאַװער און דאָנער געגנטן,
 -מיטגרינדער פון יידישן מלובכה-טעאַטער ,קונסט-0
ווינקל" אין קיעוו ,וואו ער שפּילט אייניקע יאָר -- 5291 .אָפּגע-
פאָרן קיין אַרגענטינע ,וואו ער באַטײליקט זיך אין דאָרטיקן יידישן
טטאַטער און אין זייער קאַמה קעגן די טמאים .דאָ אויך געגרינדעט
און אָנגעפירט מיטן ערשטן אַרבעטער קינדער-טעאַטער אין אַר"
גענטינע ,דערנאָך געגרינדעט און אָנגעפירט מיט דער אַרבעטער
טעאַטער-סטודיע ביים אַרבעטער-קלוב ,ספּאַרטאַק?" אין בוענאָס
איירעס.
 -געקומען אין אײראָפּע און געשפּילט אין די יידישע8
טעאַטערס אין פּוילן ,ענגלאַנד ,ליטע ,פראַנקרייך ,לעטלאַנד און
רומעניע ,על פּי רוב צואַמען מיט זיין ברודער .,דעם באַרימטן
שוישפּילער רודאָלף זאַסלאַװוסקי .ג .האָט פאַרפאַסט מוזיק און
לידער צו גאָטעספעלדס ,פּרנסה" ,צו מאָלנאַרס ,דער טייוול" ,צו
שלום עליכמס ,טוביה דער מילכיקער" און אַנסקיס ,דער דבוק".
װי אויך פאַרשיידענע לידער און דעקלאַמאַציעס ,וועלכע זיינען
אויסגעפירט געװאָרן פון יידישע אַקטיאָרן.
אין די אָנהייב דרייסיקער יאָרן ,װען אין דאַנציג האָבן זיך
געפונען אַ באַטײטנדע צאָל מורח-אײיראָפּעישע יידן .ועלכע די
דייטשע יאהודים האָבן מיט שפּאָט גערופן אָסטיודן" ,איז אין
געקומען רוראָלף זאַסלאװסקי און ,צואַמען מיט זין
4
ברודער נ .און זיין פרוי ,געשאַפן אַ יידיש טעאַטער ,װאָס האָט
אין די ווינטער-חדשים געשפּילט אייניקע מאָל אַ װאָך .הגם ס'פלעגן
פון צייט צו צייט אויך קומען גאַסטראָלירן אַנדערע שוישפּילער,
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זיינען זיי פאַרבליבן דער רוקן-ביין פון טעאַטער .דער רעפּערטואַר
,רינע פעלדער", ,.קאָלדוניא", ,עקדת
איז באַשטאַנען פון ,דבוק" ,ג
יצחק" א'א .די פּיעסן ,װאָס האָבן שטאַרק אויסגענומען ,זיינען
געשפּילט געװאָרן אין טעאַטערזאַלן ,די אַנדערע אין די אַזױ-

גערופענע ,לויטן דייטשן סיסטעם ,ביר-האלעס ,פאַראיינס-לאָקאַלן
מיט אַ בינע.
נ .האָט דאָ אויך אויפגעפירט שלום עליכמס ,צויי הונדערט
טייזנט" ,וואו ער האָט געשפּילט די ראָל פון שימעלע סאָראָקער,
און זיין פרוי אַלס עטי מעני.
י .קויל ,וועלכער גיט איבער די אינפאָרמאַציע וועגן דאַנציק,
באַמערקט;
ידעם נאָמען פון זיין פרױ געדענק איך ניט ,וייל זי האָט
געהאַט איר מיידלשן נאָמען ,אָדער אפשר גאָר אַ פּסעוודאָנים,
געווען איז זי זײער אַ שיינע ,בלאָנדע פרוי ,כמעט אַן איירישם
אויסזען .הויפּטזאַכלעך אַ זייער באַגאַבטע סובטעלע אַרטיסטין
שלמה נאַאומאוו איזן געווען זייער אַ באַגאַבטער אַרטיסט .ער
איז געווען גלענצנד סיי אין דראַמאַטישע ראָלן ,סײ אין קאָ-
מישע .אין װאָדעוױל האָט ער פאַרמאָגט אַ ספּעציפיעץן אַנטיק;
אַ דריי-סטרוניקן אינסטרומענט אױף וועלכן ער פלעגט אויס-
שפּין פּרעכטיקע מזיקאַלישע זאַכןײ.
מ'דאַרף אָננעמען ,אַז ביידע זיינען אומגעבראַכט געװאָרן ערגעץ
וואו דורך די נאַציס,
ש .ע .פון יעקב קויל
ל,עקסיקאָן פון יידישן טעאַטער ,,ניו יאָרק װאַרשע ,4391 ,צװייטער
זו,48:32831 .

באַנד,

:

צעלזאַר ,רינאַ

(זעליגסאָן)
{אומגעבראכט

געװאָרן

דורך די נאַציס}

דער שריפשטעלער מאַרק ראַזומני גיט איבער:
לאויט דער באַשטעלונג פון דער דירעקציע |פון ריגער
יידישן טעאַטער| האָב איך באַאַרבעט מאַרק אַרנשטײנס גויל-
נער באַלעבעסל" ,געמאַכט דערפון א מװזיקאַלישע דראַמע מיט
הויפּט-ראַלן ספעציעל פאַר צורי אַרטיסטן ,ואָס זיינען דאָרט
אַנגאַזשירט געװאָרן אין טעאַטער; דער זינגער חיים עועלקאַן
און די זינגערין רינאַ צעלזאַר .דאָס אין געווען אַ יינגע ,זייער
טאַלענטירע זינגערין (די פאַמיליע איז געווען זעליגסאָ) .זי
איז אױפּגעטראָטן אין אָפּערעט-טעאַטער אין וין ,פן װאַנען
זי איז ,נאָכן אַנשלוס" אַנטלאָפן ,זיך צוריקגעקערט אין איר
הײימשטאָט ריגע.
קיין יידיש האָט זי נישט געקענט ,האָט זי געלערנט ביי מיר
די שפּראַך ,און אַ חוץ דעם האָב איך ,וי שוין געזאָגט ,געמאַכט
פאַר איר און פאַר שעלקאַן (אים האָט מען קיין יידיע :נִיעוּט
באַדאַרפט לערנען) רעפּערטואַר .זיי האָבן געהאַט גרוים דער-
פאָלג אין דער פיעסע אוֹן נאָד אין עטלעכע פּיעסן ,װאָס כיהאָב
פאַרפאַסט פאָר זיי,
אין געטאַ

איז צעלזאַר

אומגעקומען".

ש ע .פון מאַרק ראזומני,

אַלטמאַן ,מֹשׁה ,געשפּילט אין דער מאָסקװער יידישער מלוכה-
סטודיע ,פריי קונסט" .זיך באַזונדערס איסגעצייכנט אין א.
װויעװיאָרקאַס נ,פתלי באָטװין" .וי אַ פּאַרטיזאַן ,צזאַמען געפאַלן
מיט אַ גרופּע פּאַרטיזאַנער ,אין אַ העלדישן קאַמף קעגן די נאַציס
אין קרים.
ש .צ .פון ,יונה ראַדינאָר,
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לעססיטסאַן
באַרקאָווסקא,

פון

יידישן

מאַליא

{2ן מ .כאַטשעװאַצקי
כאַלױמעס
(דער יונגער שאָלעם-אַלײיבעמ)
פּיעסע אין  4אַקטנ 6 ,בילדער,
קיעוו ,אוקרמעלוכענאנצינדפארלאַג0491 .,
( 811זזין
{( |2ב .בערגהאָלץ און מ .כאַטשעװאַצקי
דער טאָג איז געקומען
(פּיעסע אין דריי אַקטן)
|,יידישע קולטור" ,ג .י .נ' ,7-6
.| 4491 ,9

{קרבן פון די נאַציסן

געבוירן אין קיעוו.
פרוי פון אַקטיאָר באָריס רייסקי,
געענדיקט דעם טעאַטראַלן אינסטיטוט
אויף ליסענקאָס נאָמען .זינט  3391מיט.
געווירקט אין קיעווער יידישן מלוכח-
טעאַטער פון יונגען צושויער.
געפּרואװווט זיד צוריקקערן ,ביים אָנ-
הייב סאָװויעטיש-נאַצישער מלחמה ,קיין
קיעוו ,אָבער נישט באַװויזן ,ווייל די דייט-
שן זיינען שוין געשטאַנען פאַר און הינטער
קיעוו ,און כדי נישט אַריינצופאַלן לעבעדיק צו די נאַציס ,זיך געסמט.
ש .ע .פון יונה

,לעקסיקאָן פון רער נײער יידישער ליטעראַטור ,,ניו יאָרק ,1691 ,פערטער
באנד ,זז,093"983 .,
נחמן מייזיל  --קריג און חורבן ,װידערשטאַנד און אױפשטאַנד און די
יידישע דראַמאַטורגיע, ,יידיש קולטור ,,ג .י,0591 ,.
אַלעקסאנדער פּאַמעראנץ , --די סאָװעטישע הרוגי-מלכות ,,בוענאָס איירעס,

ראַדינאָװ,

,2

כאַטשעװאַצקי,

ט עאַ טער

זז,

משה
װאַקסמאַן .,בערל

(געב 02 .יאַנ -- 7981 .קרבן פון די נאַציס}

(געב -- 0981 .קרבן פון די נאציסן

געבוירן  02יאַנואַר  7981אין בוקי ,נעבן אומאַן ,אוקראַינע,
פאָטער  --אַ לערער אין אַ תלמוד-תורה .געלערנט אין חדר ,ת'ת
און אין  0191געענדיקט די קאָמערץישול אין אומאַן ,שפּעטער
שטודירט אין הויכשולן אין פּעטראָגראַד און יעקאַטערינבורג .דאָס
ערשטע ליד אָפּגעדרוקט אין  8191אין קיעווער ,נייע צייט" ,אָבער
אָפּטער זיך אָנגעהויבן דרוקן ערשט אין  ,1291ווען ער באַזעצט
זיך אין קיעוו ,ווא ער אַרבעט מיט אין דער צייטונג ,קאָמוניס-
טישע פאָן" ,און פון  2291ביז  6291אין מאָסקוער ,עמעס".
כ .האָט פאַרעפנטלעכט עטלעכע ביכער לידער און איבערזע-
צונגען פון לערמאָנטאָוו ,װוי אויך צוויי פּיעסן, ,טייגע? (צזאַמען
מיט פ .סיטא) און ,חלומות",

אַן אַלטער אַדמיניסטראַטאָר פון יידי-
שן טעאַטער( .געאַרבעט אין אַ סך יידישע
טעאַטערס .געשטאָרבן אין  3491פון הוג-
גער אין עװאַקואַציע אין טאַשקענט,
זיין זון וועלוול וויקטאראוו (וואַקסמאַן)
אִיז געווען אַ שוישפּילער אין ויניצער-
זשיטאָמירער יידישן מלוכה-טעאַטער ,און
איז אומגעקומען אויפן פראָנט אין קאַמף
קעגן די נאַציס,
ש.

און חורבן און די יידישע

דראַמאַטורגיע?,

געשריבן געװאָרן אין מאַייאױגוסט  2491אין סאַמאַרקאַנד ,אַ יאָר
נאָכן אַרײנמאַרש פון די היטלער-באַנדעס אין סאָװיעטרוסלאַנד.
דער כתב-יד פון דער פּיעסע איז פון מאָסקװע געשיקט געװאָרן אין
רעדאַקציע ,יידישע קולטור" וואו זי איז געדרוקט געװאָרן ,גלייכ-
צייטיק ווען ס'איז אָנגעקומען די פאַרשפּעטיקט ידיעה ,אַז איינער
פין די מחברים כ ,.איז אומגעקומען אויפן פראָנט אין קאַמף קעגן
די נאַציס .די פּיעסע ,אַן אַנטי-נאַצישע ,איז אין סאָוויעט-רוסלאַנד
קיינמאָל ניט אַרױס,
נאָכן אויסבראָך פון דער מלחמה מיט די נאַציס איז כ .אַװעק
פרייוויליק אין דער רויטער אַרמײ ,האָט זיך באַטײליקט אין אַ
סך שלאַכטן און איז דעם  71דעצעמבער  3491אומגעקומען פון אַ
נאַצישער קויל .אויך זיין איינציקער זון איז געפאַלן אין דער
רויטער אַרמײ.
כ'ס געדרוקטע פּיעסן:
|{ן

מ .כאַטשעװאַצק.

פ .סיטא

טייגע

דראַמאַטישע סצענעס
קינדער-פאַרלאַג באמ צ .ק .ל .ק .יוֹ .פ .או.

כאַרקאָוו  6291אָדעס | 84זזןן
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ע .פון

יונה

ראַדינאָװ.

עפּשטיין ,מ .ב,

די דראַמע ,דער טאָג איז געקומען" ,אַ פּיעסע אין  3אַקטן פון
ב .בערנהאָלץ און מ .כאַטשעװאַצקי ,איז ,װוי נחמן מייזיל ווייזט אָן
אין זיין אַרטיקל ,קריג

,184:084

|געב --- 6881 .אומגעבראכט געװאָרן דורך די נאַציסן
/

געווען אַן אינטעליגענטער ,גוטער שוישפּילער .געשפּילט יידיש
טעאַטער איבער אַ סך לענדער פון אײראָפּע צוזאַמען מיט די אָנגע-
זענסטע שוישפּילער .אין די פאָרשטעלונגען פלעגט זיך אויך באַ-
טײיליקן זיין פרוי פערשטענפעלד,
דעם  02פעברואַר  3491האָבן די נאַציס אים אַרעסטירט אין
פּאַריז און דעפּאָרטירט קיין מײידאַנעק ,וואו זיי האָבן אים אומגע-
בראַכט,
ש .ע .פון זיין פרוי פערשטענפעלד,
דרייזין ,זשעניע
{קרבן פון די נאַציסן

געבוירן  ,5091פאַרענדיקט קיעװוער טעאַטראַלן אינסטיטוט
אויפן נאָמען פון ליסענקא .אין  1391אַרײנגעטראָטן אין יידישן
מלוכה-טעאַטער פאַרן יונגן צושויער און נאָכן יאָר  0491געאַרבעט
אין טעאַטער אין דער שטאָט סומי ,אוקראַינע.
אין אָנהייב פון נאַציש-סאָװיעטישן קריג געפּרואװוט צוריק-
קערן זיך מֵיין קיעוו ,אַבער ניט באַװויזן ,ווייל די נאַציס האָבן זיך
שוין געפונען פון פארנט און פון הינטער קיעוו ,און כדי ניט אַרײן-
|
צופאַלן לעבעדיק צו די נאַציס האָט זי זיך געסמט,
ש.

ע .פון יונה

ראַדינאָװ.
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לעססיקאַן

פון

יידישן

פּאַלאַקעװיטש ,משה

אין זיין אױטאָביאָגראַפיע שרייבט ער:

,איבערראַשט איז מיין טאַטע דערפון נישט געװאָרן נישט
קוקנדיק אויף דעם ,האָט מיך דער מזיקער אַ שטיקל צייט גע-
לערנט און האָט {מיר| געגעבן זייער אַ גרויסע האָפּנונג .אָבער
וי גרויס מיין טאַלענט איז געווען ,איז נאָך גרעסער געווען מיין
נישט-חשק צום לערנען אַ זעלטענע דערעדינונג; אַזױ װוי דער
לערער האָט מיר איבערגעשפילט די לעקציע ,װאָס כיוועל
{פאַרן אים דאַרפן פאָרברייטן ,האָב איך זי גלייך אויפן אָרט
געקענט אויסוייניק .אַזױ האָב איך אים גענאַרט אַ שטיק צײט,
ביז איך געװאָרן פאַרשיט {אַנטדעקט| און נער האָט) מיך
אויפגעהערט לערנען ,זאָגנדיק מיר אָט די פּאָר ווערטער, :אוין
אַזאַ טאַלענט מיט אַזױנע  01פינגער וי איר האָט נישט קיין חשק

{געב --- 0981 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}
געבוירן  0981אין װאַרשע ,פּױלן ,אין
אַ רייכער ,פרומער משפּחה .פאָטער --
באַזיצער פון אַ מאַנופאַקטור-געשעפט .אַ
באַלעזענער בחור ,מיט אַן ערנסטער באַ-
ציונג צו יידישער ליטעראַטור און טעאַ-
טער ,ווערט ער ,צו  61יאָר ,אַ מיטגליך
אין ,הזמיר" ,און צו  81יאָר טרעט ער
אויף א'ר פון ש .ל .האַנדװאָהל {ס .װאָהל|
אין דער דראַמאַטישער אַמאַטאָרן-טרופּע
גאָרדין" ,פון וועלכער עס איז שפּעטער
אַרױס אַ גאַנצע גרופּע פּראָפּעסיאָנעלע שױישפּילער :שטאָקפעדער,
ראָזען .,ראָטמאַן ,גוטהאַרץ ,לעדערמאַן ,שולווייס ,מענדעלעוויטש,
עפּשטײן ,נאָרפלוס און ליאַמפּע,
עטלעכע יאָר צייט האָט פּ .געפירט אַ דאָפּלט לעבן אין שטוב
געטראָגן א לאַנגע קאַפּאָטע און אַ שװאַרץ ,רונדיק ,טוכן היטעלע,
און אין גאַס אָדער איבער דער פּראָװינץ ,וואו ער פלעגט אַרומ-
פאָרן מיט דער ליבהאָבער-טרופּע ,פלעגט ער טראָגן אַ קורץ רעקל,

צו לערנען ,מוזט איר אַליײן זיך אױסגראָבן אַ גרוב און זיך
באַגראָבן ,ווייל איער גאַנץ לעבן װעט איר וױינעןײ .מיין טאַטע
האָט מיך געװאָלט מאַכן פאַר אַ לייט און האָט מיך אַריינגעגעבן
אין אַ גאַלאַנטערי-געשעפט ,נאָך אין |אַן אַנדער| געשעפט ,אין
אַ דרוקאַרניע .סיהאָט זיך אַלץ נישט געקלעבט .אַזױ האָב איך זיך
אַרומגעװאַלגערט ביז  71יאָר.
אין יאָר  9981איז געקומען קיין קעשענעוו סאַבסײס טרופּע
און האָט געשפּילט ,וייזט אױס ,אָן דערפאָלג ,װייל זי האָט
געפּלאַצט ,און סאַבסײ האָט מיך דאַן צוגענומען אין טרופּע .מיט
מזל בין איך געװאָרן אַ כל ולך; אַ פידלער ,אַ דיריזשאָר ,אַ

אַ שליאַפּע און אַ פּעלערינע .די איבערקליידונג פלעגט פאָרקומען
אין אַ קאַװיאַרניע ,די ,היים" פון יידישע אַקטיאָרן און אַמאַטאָרן,
אויף מילאַ גאַס אין װאַרשע.
פאַרלאָזט פּ .זיין היים און שליסט זיך אָן אין לערמאַנס
2
פּראָפּעסיאָנעלער טרופּע מיט וועלכער ער װאַנדערט אַרום איבער
פיל שטעט פון פּױלן ,רוסלאַנד און אוקראַינע .דערנאָד שפּילט ער,
אַלס פאָטער-ראליסט ,אין די טרופּעס פון זשיטאָמירסקי ,גוזיק א.א.
בעת דער ערשטער וועלט-מלחמה קומט ער צוריק אין װאַרשע,
און זיינע עלטערן ,וועלכע האָבן זיך פריער פון אים דערווייטערט,
בעטן זיך איבער מיט אים און קומן אים זען שפּילן .שפּעטער פאָרט
ער װוידער איבער פּוילן ,און נאָך דער רוסישער רעװאָלוציע ,אויך
איבער רוסלאַנד,
צוריקגעקומען אין װאַרשע ,האָט ער חתונה מיט דער שוישפּי-
לערין פּאָלאַ קייזער (וועלכע איז אויך אומגעבראַכט געװאָרן דורך
רי נאַציס) ,שפּילט אַ קורצע צייט ,נעמט זיך דערנאָך צו מסחר מיט
מאַנופאַקטור און ציט זיך שפּעטער צוריק פון דער בינע.
לוט דער ,יזכור-רשימה" אין פּראָגראָם פון יידישן מלוכה-
טעאַטער אין פּױלן ,איז פּ .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס
אין פּױלן,
,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער ,/ניו יאָרק ,9591 ,דריטער באַנד ,ז,5361 .

וויינבגערג ,שמואל
{געב -- 2881 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן

געבוירן  2881אין קעשענעוו ,בעסאַראַביע ,ביי פרומע ,חסידישע
עלטערן .פאָטער  --אַ בוכהאַלטער אין אַ מיליאָנערישער פירמע,
שטענדיק פאַרהאָרעװעט ,האָט ניט געהאַט קיין צייט זיך אָפּצוגעבן
מיט דערציען די קינדער .אין עלטער פון  7יאָר צופעליק געקראָגן
אפַידעלע אין דער האַנט און מיט איין פינגער ,אױסגעדראַפּעט"
אַ מעלאָדיע .אַ יאָר שפּעטער ,שפּילנדיק שוין ריכטיקער אויפן

פידעלע ביים אָפענעם פענצטער ,האָט עס דערהערט אַ פאַרגייען-

דיקער ציגיינער-מוזיקער און פאָרגעלײיגט די עלטערן אומזיסט אים
צו לערנען מוזיק,
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כאַרמײיסטער ,אַן אַקטיאָר ,אַ רעקוויזיטאָר ,אַ סופליאָר ,און פאַר
דעם אַלעם האָב איך געקראָגן  41קאָפּיקעס אַ טאָג ,און אַזױ
האָט מען געלעבט .אָפּגעווען אַ שטיקל צייט ביי סאַבסײן ,בין
איך אַריין שוין אַלס דיריזשאָר צו פעלדמאַן ,נאַכהער מיט
סאַבסײן ,אָבער שױן אַלס דיריזשאָר .נאָכדעם געפאָרן מיט
מייערסאָן ,מיט קאָמפּאַנעעצן ,געווען ביי ליפאָווסקין אין ווילנע,
אָנגעשריבן מחזיק צו בױמװואָלס ,לעבעדיק און לוסטיקײ ,אַרומ-
געפאָרן אַ פאָר יאָר מיט גענפערן אָנגעקומען אין 41טן יאָר,
פאַרן קריג ,קיין לאָדזש צו זאַנדבערגן .אין 61טן יאָר אָנגעקומען
אין טעאַטער ,צענטראַלײ אין וואַרשע ,אַריבער אין ניי-געבויטן
טעאַטער ,סקאַלאַי ,געשריבן מזיק צו ייאָשקע מװיקאַנט",
{פון אָסיפ דימאָוון ,די מומע גייט", ,רעדאַקטאָר קאטשקע",
רואןךָג|ראַמען פון י .נאָזשיקן, ,זלאַטע
ּטי
פמב
נפון האָכעוטיין) 5 ,ס
די רביציןי |פו י .נאָזשיקן או נאָך או נאָך".
װו .איז געווען פאַרהייראָט צו דער פּרימאַדאָנע סאָניא וויינבערג
{,לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטער" ,ערשטער באַנד ,ז386 .ן מיט

וועלכער ער האָט זיך געגט .זייער זון ,משה ,איז אַ באַרימטער קאָמ-
פּאָזיטאָר אין סאָװויעטנפאַרבאַנד .ער איז דער איידעם פון אומגע-
בראַכטן יידישן קינסטלער שלמה מיכאָעלס.
דער אַקטיאָר זלמן קאָלעשניקאָװ גיט איבער ,אַז װו .איז בעת

דער צווייטער וועלט-מלחמה געווען אַ דירעקטאָר פון אַ קינאָ"
טעאַטער און איז אומגעקומען אין לונינעץ.
לויט דער ,יזכורזרשימה" אין פּראָגראָם פון יידישן מלוכה-
טעאַטער אין פּױלן ,איז װו .אומגעבראַכט געװאָרן אין פּױלן דורך
די נאַציס.
ש.

{.

מ ,צ .פון זלמן קאָלעשניקאָװ.

צעסין ,איסאַק ,קאָמפּאָזיטאָר פון וויניצער-זשיטאָמירער יידישן
מלוכה-טעאַטער .דערשאָסן געװאָרן דורך די נאַציס,
|
*ש .ע .פון יונה ראַדינאָו.
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לעץקסיקאָן
בליאַכער,

מנחם

פון

יידישן

(מיטיע)

ברודער פון אַקטיאָר שבתי בליאַכער ,קיין ביאָגראַפישע דאַטעס
,יין
זיינען וועגן אים ניטאָ .זיכער געבוירן אין ווילנע .אין בוך א
און צװאַנציק און איינער" זיינען פאַראַן פּאָלגנדיקע פאַרצייכענונגען
וועגן אים:

לייזער ראַן שרייבט:
יזיין |שבתיס| ברודער ,דער אַרטיסט מיטיע (מנחם) בליאַ-
כער ,אַבסאָלװוענט פון דער ערשטער ידישער דראַמאַטישער
סטודיע אין ווילנע ,אַנטײלנעמער פון די בעסערע יידישע דראַ-
מאַטישע קרייזן און מיט-מחבר פון אַ פּאָפּולערן סקעטש יטער-
ק'שע פּינקטלעכקייטי (צװאַמען מיטן אַרטיסט ראובן-אַלטער
אגוז) ,איז מיט זיין פרוי אומגעקומען אויף דער אַרישער זייט.
זײיער טאָכטער האָט איבערגעלעבט בײ אַ קריסטלעכן פריינט
און געפינט זיך אין מעקסיקעײ| .ביי איר מעופחה זאָנדאָוויטעא
וועלכע האָבן זי אַדאָפּטירט|.
אכרהם מאָרעווסקי שרייבט:
זיין ברודער מיטיע (מנחם) בליאַכער ,אַ ליכטיקע געשטאַלט,
װאָס האָט אָנגעהױבן אַן אַקטיאָרישן קיום און שפּעטער אַועק
פון טעאַטער ,איז אומגעקומען פון אַ פּאַרטיזאַנער-קױל.
אין אַ מונדיר פון אַ פױלישן אָפיציר איז ער געגאַנגען
אין שלאַכט קעגן היטלער-דייטשלאַנד .די פּוילישע אַרמזײ איז
זיך צעפאַלן און ער איז געבליבן אין אַ שטעטל אַ לערער בי
אַ פּאַליאַק .די רטע פאַרטיזאַנער זיינען באַפאַלן די יוױיסע
פּאָליאַקױ און זייער אַפיציר דערשאָסן.
אין וועמען האָבן זיי געצילט און וועמען האָבן זיי געטראָפן?
װאָס האָט דער יידישער אינטעליגענט געהאַט צו טאָן מימן
קלאַסן-שונא וועמען די רויטע פּאַרטיזאַנער האָבן דאָס געזוכט
אויסצוראָטן?
פאַרוואָגלט ,פאַרוואָרפן ,פאַרגעסן ,אַפּילו נישט זוכה געווען
אַריינצופאָלן אין אַ יידישן ברידער-קבר ,איז מיטיע בליאַכער
געבליבן ליגן ערגעץ אין פעלד פאַר קראָען און שאַקאַלן".
ש.

בליאַכער
1

--

,איין

און

צװאַנציק

און

עלקא ,מיטגליד פון וויניצער-זשיטאָמירער יידי-

שן מלוכה-טעאַטער.

{אומדירעקטער קרבן פון נאַציזם}

איינער",

טעאַ

קראָטשאַק,

גיו

יאָרק

,2691

זז.

,4

ט ע ד

אומגעקומען

אין דער

געטאָ פון זשיטאָמיר.

צעסין ,איסאַק ,קאָמפּאָזיטאָר פון וויניצער-זשיטאָמירער יידישן
מלוכה-טעאַטער ,אומגעקומען צוזאַמען מיט נאָך  8מוזיקאַנטן,
ריסקינד ,ם ,,מיטגליד פון וויניצער-זשיטאָמירער יידישן מלוכה-
טעאַטער ,אומגעקומען אויפן פראָנט ,אין קאַמף קעגן די נאַצישע
בעסטיעס,

גרינשטיין ,חנה ,מיטגליד פון וויניצער:זשיטאָמירער יידישן
מלוכה-טעאַטער ,אומגעקומען אין דער שחיטה װאָס די היטלע-
ריסטן האָבן דורכגעפירט אין בארדיטשעוו.
פיין ,דאָראַ ,אַ באַגאַבטע יידישע אַקטעריסע ,האָט חתונה גע-
האַט אין פּאַריז .געקומען פאַר דער צוייטער וועלט-מלחמה זיך
זען מיט די עלטערן אין קאָוונע .אַרײנגעפאַלן צו די נאַציס ,און
פון הונגער אומגעקומען אין דער אָרטיקער געטאָ.

בלויפאַרב ,מיראַ ,אַקטעריסע .אומגעקומען אין קאָװונער געטאָ,
געקומען

לעווין .,אברהם,

אויף

גאַסטראָלן

פון פּאַריז קיין

קאָוונע ,פאַרכאַפּט געװאָרן פון די נאַציס און אומגעבראַכט געװאָרן
אין דער אָרטיקער געטאָ.
שום ,ליובא ,אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס אין קאָװנע.

נליוויצקי ,נדליה ,שטאַמט פון ווילנע ,אומגעקומען אין דער
דאַרטיקער געטאָ.

לעווין ,אַלטער ,אַ זינגער ,אַ װילנער ,אומגעקומען אין קאָוונער
געטאָ,

װאַָראָבעיטשיק ,אַ שטענדיקער מיטאַרבעטער פון אָדעסער
מוזיי אויפן נאָמען פון מענדעלע מוכר ספרים ,געשריבן רעצענזיעס
וועגן יידישן טעאַטער ,געפאַלן אויפן פּראָנט קעגן די נאַציס,

פּאַוולאַציקי ,מישע ,געבוירן  ,3191זייער אַ פעיקער אַקטיאָר,
געשפּילט אין לװאָװוער יידישן מלוכה-טעאַטער די טיטל-ראָל פון

,79 ,59

שאַפּירא ,געניא
געװאָרן

{אומגעבראַכט

דורך

די נאַציס|

פרוי פון שבתי בליאַכער.
פאַר דער צווייטער וועלט-מלחמה געשפּילט אין פאַרשיידענע
טרופּעס .בעת דער צוייטער וועלט-מלחמה געשפּילט אין דער
ווילנער געטאָ.
זי איז אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס אין אַ קאָנ-
צענטראַציע-לאַגער אין עסטלאַנד,
ש .ע .פון דוד ראָגאָוװ.

:

,הערשעלע אָסטראָפּאָלער", ,מענדל דער װאַסער-טרעגער"
פרץ מאַרקישס

,ניט געדייגעט"

געפּײניקט

ק,אָלדוניאַ" .שטאַרק

און  זאָמקע

אין

קאָפּאַטש? און אין

געװאָרן אין דער

לעמבערגער

געסטאַפּאָ ,וועלכע האָט אים אָנגעטאָן אַ גאַזימאַסקע און געצוואונגען

צו זינגען.
זיין פרוי ,די אַקטעריסע מ .דװאָרקינא מיט דריי קינדער האָבן
זיך אויסבאַהאַלטן,

זיך שטאַרק

איבערגעלעבט

געמאַטערט,

דעם

נאַצישן גיהנום און לעבן היינט אין לװאָוו ,בעת ער איז אומגעבראַכט
געװאָרן דורך די נאַציס,

,יין און צװאַנציק און אייגער ,/ניו יאָרק ,59 . ,2691
ש .בליאַכער  ---א

אלַולפטֿטג,עוועאןַסיבסעטרעךנט03-רעזיאשָיר.סעראומאגיעןקולמװעאןָװומעריט יידדעישרן ממשלפוּכחהה-טעאיאַטער.

ספּיװאַק ,איסאַק ,געשפּילט אין ,געגנטלעכן יידישן מלוכה-

אָרטיקער געטאָ.

טעאַטער אויפן נאָמען פון שלום-עליכם ביים זשיטאָמירער געגנט-
לעבן אָפּטײל פאַר קונסט" ,אין עלטער פון  52יאָר אומגעקומען אויפן
פראָנט אין קאַמף קעגן די נאַציס .געווען אַ פעיקער שוישפּילער.

שוועץ ,איסאַק ,מאָלער פון זשיטאָמירער יידישן מלוכה-
טעאַטער .אין עלטער פון  22יאָר געפאַלן אויפן פראָנט אין קאַמף
מיט די נאַציס.
281

ן דער

איטקין ,מי
טגליד פון לװאָװער יידישן מלוכה-טעאַטער 02 ,יאָר

אַלט ,אומגעקומען אין לװאָװוער געטאָ,

צעסארסקי,
אומגעקומען

געענדיקט

אין דער

|

די אָדעסער יידישע

מינסקער

טעאַטער-סטודיע.

געטאָ.

ש .ע .פון יונה ראַדינאָװו,
2892

צהדושים

באַנד

טאָקמאַן ,אַלעקסאַנדער

באַסין ,מישע

|אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

({געב -- 4191 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס}

פּרטים פון זיין אָפּשטאַם אומבאַקאַנט.
בלויז באַוואוסט ,אַז ער האָט זיך דער
צויגן אין אַ קינדער-היים.
אין  5291איז ט .אָנגעקומען אין
יידישן מלוכה -טעאַטער אין באַקו ,אָבער
ער האָט דאָרט ניט באַװיזן לאַנג צו
שפּילן ,אין  1491זיינען די נאַציס באַפאַלן
ראַטנפאַרבאַנד ,און ט .איז געװוען איי-
נער פון די קרבנות ,װאָס איז דורך זי
אומגעבראַכט געװאָרן.

געבורין  4191אין קיעוו .געענדיקט
די טעאַטער-סטודיע פון מאָסקװוער יידישן
מלוכה-טעאַטער .געשפּילט אין לװאָווער
יידישן מלוכה-טעאַטער.
ווען די נאַציס זיינען באַפאַלן ראָטן-
פאַרבאַנד ,איז ב .אַרײנגעטראָטן אין דער
רויטער אַרמײ צו באַקעמפן דעם שונא.
ער איז אומגעקומען װי אַ העלד אויפן
פראָנט קעגן די נאַציס,
ע -פון יונה ראַדינאָװ.

ש .ע .פון יונה ראַדינאָו.

פויסטילניק ,געענדיקט אין  4291די מאָסקװער יידישע טעאַטער-
זינעל ,נאאום
{אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציסן
פּרטים ועגן זיין אָפּשטאַם זיינען
אומבאַקאַנט .ניט געווען קיין שוישפּילער,
אָבער אַ טיכטיקער אַדמיניסטראַטאָר פון
יידישן מלוכה-טעאַטער ,געזקולט" אין
אוקראַינע.
ווען די נאַצישע בעסטיעס זיינען אין
באַפאַלן ראַטנפאַרבאַנד ,האָט ער
1
זיך איין מינוט ניט געװאַקלט ,נאָר איז
| פרייוויליק אַרײנגעטראָטן אין דער סאָ-
וויעטישער אַרמיײי  צו באַקעמפן דעם
שונא פון דער מענטשהייט און איז דעם  41יאַנואַר  2491העלדיש
געפאַלן אין שלאכט קעגן די נאַציס.
ש .ע .פון יונה ראַדינאָו,

שראַגע ,כ.
געבוירן

.5191

דירעקטאָר

פון יידישן

טעאַטער

קאָוו ,װאָס הייסט קורץ ,טראַם".
אומגעקומען

אויפן

פראָנט

אין

קאַמף

קעגן

די

נרינשפון ,ישראל,

געבוירן אין זשמערינקע,

מיטגליד פון

זשיטאָמירער יידישן מלוכה-טעאַטער .אין עלטער פון  52יאָר גע-
פאַלן אין  1491אויפן פראָנט אין קאַמף קעגן די נאַציס,

ספּיוואַק ,איסאַק 52 ,יאָר אַלט ,אַ פעיקער שוישפּילער .מיט-
גליד פון זשיטאָמירער יידישן מלוכה-טעאַטער (ג,עגנטלעכער יידי-
שער מלוכה-טעאַטער אויפן נאָמען פון שלום-עליכם ביי דער זשי"
טאָמירער געגנטלעכער אָפּטײל פאַר קונסט") .אומגעקומען אויפן
פּראָנט אין קאַמף קעגן די נאַציס,

אַסמטראַווסקי ,כ ..פאַרענדיקט די מאָסקװער יידישע טעאַטראַלע
שול .אַרײנגעטראָטן  7291אין יידישן מלוכה-טעאַטער אין באַקו.
געפאַלן אויפן פראָנט אין קאַמף קעגן די נאַציס,
מרענער צאַליק ,געבוירן  3191אין אָדעס ,אוקראַינע .אין
 4אַרײנגעטראָטן אין יידישן מלוכה-טעאַטער אין באַקו ,אומגע-
בראַכט געװצָרן דורך די נאַציס,

{געב --- 5191 .אומגעבראַכט געװאָרן דורך די נאַציס)
פון אַרבעטער-יוגנט

שול און זיך באַטײליקט אין יידישן מלוכה-טעאַטער אין דער אויפ-
פירונג פון שעקספּירס ,קיניג ליר" א'א .געפאַלן אויפן פראָנט
אין קאַמף מיטן נאַצישן שונא,

אין כאַר-

נאַציס.

טאַמאַרקין ,כ ,.געבוירן  .5191פאַרענדיקט די טעאַטער-סטו-
דיע פון מאָסקװער יידישן מלוכה-טעאַטער .געאַרבעט אין לװאָװער
יידישן מלוכה-טעאַטער .אומגעקומען אין  1491אויפן פראָנט אין
קאַמף קעגן די נאַציס.

שענקמאן ,יאַסעלע

מינעוויץ ,איזי .געבוירן  .2191געענדיקט די סטודיע פון מאָסק-

אַ באַגאַבט יידיש קינד ,װאָס האָט געשפּילט אין ריגער יידישן
טעאַטער.
ניט באַװיזן זיך צו אַנטװיקלען ,אויפצוװואַקסן.
אומגעקומען אין ריגער געטאָ,

ווער יידישן מלוכה-טעאַטער .אין  5291געשפּילט אין קיעווער יידי-
שׂן מלוכה-טעאַטער .אַ פעיקער אַרטיסט .גלענצנדיקער טענצער.
אומגעקומען אויפן פראָנט אין קאַמף קעגן די נאַציס.

ע .פון יונה

ש.

ראַדינאָװ.

קאַרלאָס ,מישע ,מיטגליד אין וויניצער-זשיטאָמירער יידישן
מלוכה-טעאַטער .געפאַלן אויפן פראָנט אין קאַמף קעגן נאַצישן שונא.

פידעלמאַן ,מיטגליד פון קרימער יידישן קאָלװירטישן טעאַטער.

גארבער ,רבקה ,מיטגליד פון וויניצער-זשיטאָמירער יידישן

איז אומגעקומען אויף אַ שיף ביים עוואַקוירן זיך פון די היטלעריס-
טן ,ווען זי האָבן זיך געריסן צו פאַרכאַפּן קרים,

מלוכה-טעאַטער .אומגעקומען אין דער געטאָ פון זשיטאָמיר.
פלאווינא ,פאַניא ,מיטגליד פון וויניצער-זשיטאָמירער יידישן
מלוכה-טעאַטער .אומגעקומען דורך די נאַציס בעת זייער ,אַקציע"

ליזענבערג ,אַקטיאָר פון יידישן מלוכה-טעאַטער אין מינסק,
אומגעקומען אין דער מינסקער געטאָ,
קאַ"ן ,אַסיסטענט-רעזשיסער אין לװאָווער יידישן מלוכה-טעאַטער.
אין עלטער פון בערך  032יאָר אומגעקומען צוזאַמען מיט דער גאָנ-
צער משפּחה אין דער לװאָװער געטאָ.
ש.

ע .פון יונה
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ראדינאָו.

אי! שטעטל

מאַלינע.

געלפאַנד ,אידאַ ,מיטגליד פון װיניצער-זשיטאָמירער יידישן
מלוכה-טעאַטער.

אומגעקומען אין דער שחיטה ,װאָס די היטלע-

ריסטן האָבן דורכגעפירט
ש .ע .פון יונה ראַדינאָװ.

אין יעקאַטערינאָסלאַו.
:
24

צו די ליכהאַנער פוןיידישעו קונסט!

לעקסיקאַן פון יידישן מעאמער'
אַבאָנירט

און שיקט

,לעקסיקאָן" ,אַרױסצוגעבן,
ביאָגראַפיעס

צו איער

אָדער

אַבאָנאַמענט

דעם סאַמע לעצטן,

און מאָנאָגראַפיעס,

צווישן

ביישטייער צו

דעם זעקסטן

זיי וועגן דער

מוסער

דעם

פֿאַרענדיקן

באַנד ,מיט בערך 0001

פון יידישן

טעאַטער

אין אײיראָפּע,

אסתך רחל קאַמינסקאַ און די פולשטענדיקע געשיכטע פון יידישן קונסט-טעאַמער
אין אַמעריקע.

לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטערײי
לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטעריי
לעקסיקאָן פון יידישן מעאַטעריי
לעקסיקאָן פון יידישן טעאַטעריי

לעקסיקאַן פון יידישן טעאַטעריי

ערשטער באַנד (אױספאַרטויפט)
צווייטער באַנד (אױספאַרקויפט)
דריטער באַנד ואױספּאַרקױיפט)
פערטער באַנד 51 ,דאָלאַר
פינפטער באַנד 51 ,דאָלאַר

צו באַקומען ביים מחבר;
3שט882,1צ2
/

אט1א182 ,

| . 901 56160:2 84009 1226 2.5.11.סש) {סאסצן 7156

/

אונדוערע נויער
זיין טיר שטענדיק אָפן ,און מיט אַ
היימיש יידישן פּאָלקסטימלעכן געמיט
נעמט עֶר אויף יעדער דעלעגאַציע ,װאָס
קומט צו אים וװעגן קולמורעלע און פי-
לאַנטראָפּישע ענינים ,סיי פאַר אָרטיקעץ

סעם
װישניאַק

וי

סעם וישניאַק איז איינער פון די
פּראָמינענסטע יידן אין דעם יידישן ישוב
פון מעקסיקע .געבוירן אין סיביר ביי
די עלטערן יצחק און סאָפיא װישניאַק.
וי איינער פון די ערשטע אימיגראַנטן
אין מעקסיקע אין יאָר  8101האָט ער
באַלד אין אָנהײיב צונלייך מיטן קאַמם

פאַר

עקאָנאָמישער

עקזיסטענץ

זיך

איבערגעגעבן בלב ונפש מיטן אָרגאַנײ
זירן דאָס יידישיגעזעלשאַפטלעכע לעבן
אין מעקסיקע .געווען דער גרינדער און
יאָרן-לאַנג דער פאָרזיצער פון דער ,יאָנג
מען חיברו אַסאָסאיאײישן" .דער מיט-
גרינדער פון דער יידישער באַנק ,באַנ-
קאָ מערקאַנטיל דע מעניקאַ" און יאָרן-
לאַנג דער פּרעזידענט פון דער באַנק
און פאַרבליבן ביזן היינטיקן טאָג איר
ערךדפּרעזידענט.
אין משך פון איבער פערציק יאָר זינט
דער עקזיסטענץ פון דער גרויסער יידי-
שער שול אין מעקסיקע ,איז ער פאַר-
בליבן איינער פון די הױפּט-זײלן ,װאָס
האָבן געהאָלפן דורכטראָגן די גרויסע
דערציאונגס-אינסטיטוציע און פאַר איר
בייגעשטייערט גרויסע סומען .ער האָט
דאָרט פֿאַרנומען דעם פאָרזיץ אין פאַר-
שידענע פּעריאָדן ,אויך ביים היינטיקן
טאָג איז ער פאַרבליבן איינער פון די
איבערגעגעבנסטע .שול-טוער .עס איז
בכלל זיך שווער פאָרצושטעלן אין
אינסטיטמוציע .אין
יידישע
וויכטיקע
דעם יידישן ישוב פון מעקסיקע ואו
סעם װישניאַק זאָל נישט זיין דער מיט-
גרינדער און ברייט-האַרציקער מעצע-
נאָט .אַ צייט איז ער געווען דער פּרע-
זידענט פון א מעקסיקאַנער פילם קאָט-
פּאַני .ביים היינטיקן מאָג איז ער
פון דער {מעקסםיי
דער פּרעזידענט
קאַנער ישראל האַנדלס קאַמעו" .טראַץ
זיין שטאַרקער באשעפטיקונג אין זיין
באַנק װאָס הייסט ,אינדוסטרי פּינאַנס
באַנק" ,וואו ער איז פּרעזידענט ,איז

אויך

פאַר

נאַציאָנאַלץ

יידישן

הצמרכותן,

און אַליץ שטיצט עֶר מיט אַ ברייטער
האַנט און װאַרעמע יידישע באַציאננג.
װאָס שייך זיין באַציאונג צו מדינת
ישראל איז אין לשער ,עם איז גענוג
אָנצװווייזן ,אַז דוד בן גוריון האָט אים
דעקאָרירט מיטן מיטל ,ערךבירגער
פון ישראל" .ער איז אויך דער ערך
פּרעזידענט פון דער יתומים-חיים פאַר
מיידלעך אין ירושלים,
ווען ער קומט קיין ישראל  --װאָס
ער באַזוכט אָפּט ,ווערט ער אופגע-
נומען פון פּרעמיער לוי אשכול און פון
פּערוענלעכקייטן
אלץ אָנגעזעענסטע
פון דער מדינה .ס'איז ניט מענלעך צו
פארעפנטלעכן די גרויסע ביישטייערונ-
גען און אינוועסטיציעס װואָס סעם וויש-
ניאַק האָט אין ישראל .עס איז אָבער
כדאי צו באַמערקן ,אַז עֶר איז געווען
איינער פון די הויפּט-מיטבויער פון דעם
אוניווערסיטעט אין תל אביב .ער האָט
אויך בייגעשטייערט אַ גרויסע סומע פאַר
דער ,יוגנט-היים" װאָס די געז, .פריינם
וו אַרבעטנדיקן ישואל" האָט אויפגץ-
בויט אין צפת,
סמעם װישניאַק איז אויך זייער אָנגע-
נומען אין דער מעקסיקאַנער אינטעלעק-
טועלער און פּינאַנסיעלער וועלט .נישט.
איינמאַל האָט זיין אינטערווענץ בי
פאַרשידענע רעגירונגס-אינסטאנצן גש-
האָלפן דעם יידישן ישוב אין פאַרשידענע
שווערע מאַָמענטן,
איז באַליבט און
ספעם ישניאַק
ווערט געאכט פון אַלע קרייזן אין דעם
יידישן ישוב און אַלץ באַציען זיך צו
אים מיט ליבע און רעספּעקט.

די ,צבי קעסעל-פּרעמיע" פאַר
יידישער ליטעראַטור

די ליטעראַטור-פּרעמיץ אויפן נאָמען
פון צבי קעסעל אין מעקסיקע איז איינ-
נגעשטעלט געװאָרן אין יאָר 6 ,491/
דאַנק די באַמיונגען פון דער קולמור-
קאָמיסיע ביים יידישן צענטראַל-קאָמי
טעט אין מעקסיקע .די פריינט ז ,א.

1

בערעביטשעז ,יעֶקב פרומין און ד"ר
י .אויסטריאַק זיינען געווען די ,װאָם
האַבכן געפירט די אונמטערהאנדלונגען
מיטן ה' צבי קעסעל ,אין נאָמען פון
צענטראַל-קאָמיטעט.

די ערשטע

יערלעכע

פּרעמיעס-פאַר-

טיילונג איז פאַרגעקומען אין דעצעמבער

דעמאָלט זיינען פאַרטײילט גע-
.7
װאָרן דריי פּרעמיעס :אַן ערשטע פּרץ-
מיע ,אַ צווייטע און אַ דריטע .אָכער
שפּעטער איז דער סיסטעם אָפּגעשאַפט
געװאָרן און אַלע פּרעמיעס זיינען גליי-
כץ .אין געוויסע יאָרן איז איין פּרעמיע
צעטיילט געװאָרן אויף העלפט צוישן
צוויי מחברים .איצט באַטרעפט יעדע
פּרעמיע פון די דריי צו  004דאָלער,
שרייבער

אין

און ביכער ואָס זיינען פרעמירט
געװאָרן

פֿאַר
וויסבוים
אברהם
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זיין בוך ,מעקסיקאנער זיגזאגן".
דניאל טשארני ,פאַר זיין ווערק
,א רייזע אויף יענער וועלט און
צוריק" .ז .ברושי ,פאַר זיין עסיי
וועגן סעדיה גאון,

אין  :8491ח .קאזדאַן , --די געשיכטע
פון יידישן שולוועזן אין אומאָפּ-
הענגיקן פּולן" .ד"ר לעאַ קאַץ --
,זריעה-צייט" (ראָמאן) און ד"ר
ישעיחו אויסטרידן , --די יידנ-
פּראַנע און דער ציוניזם"( .אין
שפּאַניש).

אין

 9אברהם אייזען , --מענטשן
פון געמאָ" .ד"ר רפאל מאהלער --
;די קאראימער" און איין פּרעמיע
צעטיילט אויף צוויי ,פאַר :ד .האַ-
פענונג פון פּױלן ,פאַר זיינע דער-
ציילונגען ,דער וועג פון פּיין" און
פאַר משה דלזשנאָװסקי  --פאַר
זיין בוך ,דאָס ראָד פון מזל".

ש .איזבאן , --די פאַמיליע
אין 9
קארפּ" ,קחת קליגער , --די וועלט
פארבעט מיך שטארבן? (לידער
און פּאַץמעס) און ש .טענענבוים --
א,ין גאָטס געשטאַלט".
אין :1591

שמשון

מעלצער

--

,ספר

והבלדות" ,יוסף ראָגעל
השיחות
, -אוישוויץ" און י .י .טרונק --; שמחה

פּלאַכטץ

פֿון נארקאָווע".

אין  :2591א .סוצקעווער ,--אין פייערי
װאָגן" , שטערקע קאַטשערגינסקי
, -איך בין געווען א פּאַרטיזאן"און הרב שמואל היבנער פון ברי-
סעל  --פּאַר זיין יידישער איבער-
זעצונג פון דער נמרא בבאָ קמא.
אין  35911ישעיה שפּיגעל , --ליכט פון
אָפּגרונט" ,מענדל מאַן , --אויפ-
געװאַכטע ערד" און שמחה סנה
, -געברענטע מריט" (נע ונד).אין  :4591א .מ .פוקס , --תחום פעור",
יצחק פּערלאָוו  ,--מאַטילדע לעבט".
און יאָנאָס טורקאָוו , --פאַרלאַ-
שענע שטערן".

אין  :5591ש .שלום , --היינו כהול-
מים" ,יצחק בערלינער , --גע-
זאַנג פון מענטש" .און יעקב פּאַם
 -ש,מועסן מיט יידישע שרייבער".אין  :6591ב .י .ביאלאָסטאַצקי , ---חלום
אין װאָר" ,צבי אייזענמאן , --די
,יום
בריק" און ב .מרדכי
התמיד".
אין  :7591א .גאָלאָמב , --א פערטל
יאָרהונדערט יידישע דערציאונג",
זיינוול דיאַמאַנט , --אױף אַלץ
ווינטן" ,און ד"ר מאַרק דװאַזשעצ-
קי , --בין הבתרים".
יי

אין  :8591ג .סאַפּאַזשניקאָוו , ---פון די
טיפענישן" ,שושנה סריראַָ
,לחם האוהבים" ,מנשה אונגער --
,חסידות און יום מוב" און פּנחס
וועלנער  --ב,יי די מייכן פון אוי-
רעסונד".
אין  :9591א .ש .שטיין ,--והאש השאי-
רה אפר" ,ד"ר שלמה סיימאָן --

,אין די טעג פון די ערשטע נבי-

אים" ,הרב י .מ .פישלעדער --
,מבצר ישראל" און הירש אברא-
 ,פאַרשוואונדענע
מאָוויטש
געשטאַלטן?,
אין  :0691הערץ בערגנער
ישראל עמיאָט (דער ביראָבידושאַ-
נער ענין) י .ה .בילעצקי (עסייען
וועגן שרייבער) ד"ר ח .שאַָשקעס
(מיט יידן צווישן אינדיאַנער און
נעגערס),
אין  :1691חיים גראַדע (די עגונה) ,בני-
מין שלעווין (חברים פון מוראַנאַ-
ווער ראיאַן) ש .שנהור

(מיט חלום

איבער תחום) אברהם לעוו (ביי-
מער אין וינט) 'י .ראַפּאַפּאַָרמ
(זוימען אין ווינט).

אין  26911מלך ראַװויטש (דאָס מעשה-
בוך פון מיין לעבן) ב .ד .טשעכא-
נאָווסקי (בית סבא) איציק מאנגער
(לידער און פּאָעץמעס) מ .אָליצקי
(קינדער-לידער).

אין  :3691ב .דעמבלין (אויף דריי קאָנ-
טינענטן) אריה בוסתן גרושקאָ
(פּראָפּ .חיים וויצמאַן) אפרים
דקל (שרידי חרב) אברהם קריב
(ליטא מכורתי  ---מיין היימלאַנד
ליטע) נ .שמן (באַציאונג צו אַר-
בעט און אַרבעטער) מאיר קאָראָנא
(קאַמינאָס פּערדידאָס  ---שפּאַניש)
אין  :4691אַלף כ"ץ (די אמתע חתונה,
לידער) .י .פּאַפּיערניקאָוו (ישראל
 --לידער) צבי שארפשטיין (גדו-לי חינוך פעמנו ( --העברעאישע
עסייען).
אין  :5691הרב ד"ר י .אבינדור (מול
בעיות הדור ( --עברית) בעריש
(לידער)
(באשערטע
וויינשטיין
יוסףה אַקרוטני (ב .איידעס
װאָרצלען זיינען דאָרשטיק) יוסם
גאר (אַזױ איז עם געשען אין ליטע)
יי

נבדיאל
ראָזענטאַל
עיגרענע

עינעמאר

גע-

קי ,וועלכץ איז לעצטנס געװאָרן
זץלשאַפּטלעך זייער אַקמֿיו.
גבריאל ראָזענטאַל איז געבוירן גע
װאָרן דעם  01פעפּטעמבער  8981אין
רוסלאַנד ,און זיינע על
דאמבראווא,
טערן ,כערל און רחל ,האָבן אים געגעבן
אַ טראַדיציאָנעלע דערציאונג ,געלאָזט
לערנען אין חדרים און אין דער אָרמי
קעד רוסישער שול ,און ווען ס'איז גע
קומען די צייט פון פּריזיוו ,האָט ער
אַפּילן געדינט אין מיליטער בעת דער
ערשטער וועלט-מלחמה און איז צויי
יאָר געווען א קריגסגעפאַנגענער אין
דײיטשלאַנד,
נאָך דער מלחמה האָט ער עמיגרירט
קיין עננלאַנד און האָט אין לידז חתונה
געהאַט ,און קורץ דערויף געקומען אין
מעקסיקע מיטן געדאַנק צו פאַרברענגען
,אניג הודש",
דאָ מיט זיין פרוי דעם ה
אָבער ער איז שוין דאָ פֿאַרבליבן ,און
די ערשטע צייט געאַרבעט אין א פאבריכ,
מיט זיין שװואָגער לעאָן סוראַסקי ,שפּש
טער אַליין געעפנט פאַר זיך אַ פאַבדיק
פון סוועטערס ,און דערנאָך א װאָל-
פאַבריק צוזאַמען מים זיין שװאָגער
לעאָן סוראַסקי .שפּעטער אַריבער צו
אַנדערע געשעפטן און איז איצט נאָר
האַלב באַשעפטיקט צואַמען מיט זיין
איידעם דזשאָרדזש סטאָלאַרסקי
באַלד וי מר; ראָזענטאַל האָט זיך
נאָר באַזעצט אין מעקסיקע ,האָט ער
זיך גענומען צו געזעלשאפטלעכער אַר-
בעט .ער איז געװאָרן א מיטגליד און
באַלד דערויף  8װיצע-פּרעזידענט אוו

קאַסירער

פון דער ציוניסטישער אֶר-

נאַניזאַציע ,אָבער דער עיקר האָט ער
זיר געווידמעט דער אָרעמער יידישער
באַפּעלקערונג פון מעקפיקע .ער האָט
,עוויסן" אָן  8שעור גערא-
אויף זיין ג
טעוועטע יידישע משפּחות אין מעקסיקע,
וועלכע זיינען געשטעלט געװאָרן אויף
די פיס אַ דאַנק זיין הילף ,זיין אי-
ניציאַטיוו ,זיין אָרנאַניזירן די הילפם-

גבריאל ראַזענטאַל געדענקט זייער
,קול דממה דקה" און
נוט די פּסוקים ב
,כי לא ברעש" .איר הערט דעריבער
זייער זץלטן אים האַלטן דרשות ,איר זעט
אים נאָך זעלטענער אויפטרעטן עפנט-
לעך ,אָבער דאָס מיינט אַבסאָלוט נים,
אַז ער האָט זיך אָפּגעשײדט פון קהל
און פּראַװעט יחידות .ניין ,פֿאַרקערט,
אַזעלכע עסקנים בצרכי צבור איז זעלטן
צו געפינען היינטיקע צייטן ,אָבער ער

וואו ער איז אַזױ געשעצט און געאכט,
אַז ער איז זינט  6591כסדר פּרעזידענט.
און אויב עס איז אמת דער מאמר ,ווער
עס ראַטעװעט איין נפש אין ישראל איז

האָט ליב צו טאָן זיין אַרבעט רואיק און

וי ער װאָלט געראַטעװעט

די גאַנצע

אין דער שטיל .עֶר האָט פיינט די פּאָמ-
פּע ,ער האָט ניט ליב די רעקלאמע און
די לויב-ווערטער .אַפילו די פּאַר ווער-
טער וװועגן זיין ביאָגראַפיץ אין ניםט
אַרױסצובאַקומען
געווען אַזױ לײכט
פון אים און מען האָט זיי נאָר צו פאַר-
דאַנקען זיין טאָכטער דאָריס שטאַבינס-

וועלט" ,האָט מר .ראָזענטאַל .שוין גע
ראַטעװעט זייער א סך וועלטן,
מר .ראָזענטאַל איז אַ לינגװויסט; ער
רעדט רוסיש ,יידיש ,העברעאיש ,עננ-
ליש ,דייטש און פראַנצעזיש און ,נאַטיר-
לעך ,שפּאַניש ,און דאָס גיט אים די
מעגלעכקייט זיך צו פאַרשטענדיקן מיט

2

אַרבעט

דורכן ,יידישן

הילפם-פאריין",

מענטשן פון פאַרשידענע לענדער ,וועל-
בע געפינען אין אים א העכסט אינטע-
ליגענטן ,אינטערעסאַנטן מענטש.
מר .ראָזענטאל האָט געהאַט  4קינ-
דער .זיין עלטסטע טאַכטער איז גע-
שטאָרבן אַלס קינד .די אַנדערע טעכ-
טער זיינען :דאָריס שטאַבינסקי און
אסתר סטאָלאַרסקי און דער זון יעקב.

זיין טוט איז באדױערט געװאָרן ניט
נאָר פון זיין פאַמיליע ,נאַר פון זיינע
פיל-דערווארבענע פריינט און באַקאַנטע.
זיינע קינדער האָבן אָרגאַניזירט אַ
גרויסן דעפּארטמענטיסטאָר.

מאַקס
ברעסלאָו
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זיין הלום איז פאַרווירקלעכט גע-
װואָרן ,ווען דעם 4טן יולי  ,6691איז אין
די בערג פון יהודה נעבן ירושלים גע
פייערט געװאָרן דורכן יידישן נאַציאָנאַל
פאַנד

געבוירן אין א פאָרשטעטל פון ירוש-
לים דליטע ,ווילנע .פון דער פריער יוגנט
אָן שווער געארבעט .געווען באַקאַנט
אלם א מענטש מיט אַ זייער גוטן קאָפּ.
ניט איינזעענדיק קיין תכלית אין דער
אַלטער היים ,האָט ער אין  7291עמי-
גרירט אין דער נייער וועלט .אָבער אין
די פאַראייניקטע

שטאַטן

פון אַמעריקע.

האָבן די אימיגראַציע-געזעצן ניט אַרינ-
געלאָזט ,האָט מען זיך געמווזט באַגנ
גענען מיט אַרײינפּאָרן אין  8שכנותדיק
לאַנד :מעקסיקע .און דאָ ,אין דער ער-
שטער צייט ,וי אַ סך אימיגראַנטן ,ניט
ער זיך אָפּ מיט ,קלאַפּן" (פּעדלעריי),
גיין איבער די דערפער און פאַרקיפן
פארשיידענע זאַכן צו דער דאָרפישער
מעקסיקאַנער באַפעלקערונג .מיטן פּאַק
זאַכן אויף די פּלייצעס שלאָגט ער אַרױס
דאָס שטיקל ברויט .סוף כל סוף דער-
שלאנט ער זיך צו אַ לייטישע פּרנסה,
ברענגט קיין מעקסיקע זיין פרוי און
דריי קינדער ,און װאַרפט זיך אַריבער
גאָר אין אַן אַנדער פאַך .קוריאַן נעמט
זיך קויפן פּלעצער און בויען בנינים .עס

גייט אים אַװועק זייער גוט .ער ווערט
זייער פאַרמענלעך .איצט האָט ער א
מעגלענקייט ניט צו זאָרגן נאָר פאַר זיין
פּאַמיליע ,נאָר אויך פאַרן כלל .ער
ווערט א מיטגליד און אַן אַקטיווער מיט-
נגליד אין א סך אָרטיקע יידישע אָרגאַני
זאַציעס ,וועלכע ער העלפט מיט ראַט
און טאט.
דעם  08אָקטאָבער  7991איז בנימין
קוריאַן געשטאָרבן אין מעקסיקע סיטי.

דאָס

עמאבלירן

דעם

מאַנומענט

און פֿאַרפּלאַנצן דעם שלום-װואַלד צום
אָנדענקען פון טראַגיש-אומגעבראַכטן
דושאָן פ.
פּרעזידענט
אַמעריקאַנער
קענעדי ,אָבער ער אַליין ,דער שאפער
פון דעם פּראָיעקט ,מאַקס ברעסלאָ,
האָט ליידער די פאַרװיקלעכונג פון זיין
חלום ניט דערלעבט,
מאַקסם ברעסלאָו איז אין עלטער פון
 4יאָר געשטאָרבן דעם  91פעברואר
 6אין מיאמי ביעץטש ,פּלאָרידאַ .ער
איז געשטאַרבן אונטער דער משא פון
אַרבעט ,אונטער דער לאסט פון די אויפ-
גאַבן ,פון די אידעאַלן ,װאָס ער האָט
געטראָגן אויף זיך און אין זיך.
זעלטן ווער פון די אַמעריקאַנער יידן
זאָל זיין געווען אַזױי אַריײנגעטאָן און
איבערגעגעבן די אידעאַלן פון יידישן
לאַנד ,פון אויפכוי פון דער יידישער מדי"

נה ,וי עס איז געווען מאַקס ברעסלאָו
ע"ה ,און דעריבער איז ניט קיין וואונ-
דער ,װאָס ער האָט דעם גרעסטן טייל
פון זיין צייט אװעקגעגעבן פאַר דער
באַוועגונג און גרויסע טיילן פון זיין
פארמעגן געשאַנקען פאַר פאַרשיידענע
פאָנדן ,װאָס האָבן אַ שיכות מיט מדינת
ישראל ,אַזױ האָט עֶר זוכה געווען אַז
דורכן יידישן נאַציאָנאַלפאָנד זאל ,פאַר
זיין געלט ,אויסנעלייזט ווערן אין דער
סביבה פון ירושלים ,א גאַנצע געגנט,
װאָס האָט באַקומען א נאָמען נאָך אים,
,קרית מנחם" .אָבער זיין גרעסטע ליבע
האָט ער ארױסגעוויזן דעם נאַציאָנאַל-
פאַנד ,און דערפּאַר איז פאַרשטענדלעך,
װאָס ער איז צוויי מאָל ,אין אָקטאָבער
 ,38און אין דעצעמבער  ,8091גשע-
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פון
פאַר-
און
פאַר-
קע

וויילט געװאָרן אַלס פּרעזידענט
יידישן נאַציאַנאַלפאַנד אין די
אייניקטע שטאטן פון אַמעריקע,
אויפן דאָויקן אמט האָט ער עס
טראַכט דעם פּראָיעקט פון דעם
נעדי-אָנדענק.
מ'האָט געדארפט הערן ריידן ברעס-
לאָון ,און דוקא אין יידיש ,וועגן יידיש
פאָלק ,יידיש לעבן ,מדינת ישראל און
די ראָל פון נאַציאָנאַלפֿאַנד ,כדי צו באַ-
גרייפן אויף ווי ווייט  8מענטש קאָן
ווערן אָנגעצונדן פאַר אַן אידעץ און
קאָן אַנדערע באַגײיסטערן .ער איז געווען
אַ גליײיביקער אין עם ישראל חי ,א גליי-
כיקער אין דעם ווילן פון יידן צו לעבן
וי יידן און צו טאָן אויף דעם געביט
דאָס דורכצופירן ,און ער אַלײין האָט גץ-
וויזן דעם מוסטער ,און הנם די דאָקטױ-
רים האָבן אים געווארנט וי שעדלער
זיינע אַקמיוויטעטן זיינען פאַר זין

געזונט ,האָט ער געענטפערט ,אַז ,א,ויב
ניט אַזױ צו לעבן ,לוינט ניט צו לעבן",
און ער איז געפאַלן אין מיטן דער אר-
בעט.

תנצב'ה,

אי

א

יא

=

=

=

="

סעם
גוטלין
ירע

רערט

ענעי

ערע

ספעם (שמריהו) גוטלין איז געווען
דער עלטסטער פון די  9קינדער ,װאָם
דער באַרימטער מטיף לציון ,ר' נחום
ראובן ,האָט געבראַכט אויף דער וועלט.
ער האָט גוט געדענקט זיין פאָטערס אָנ-
זאָג ,איך וויל נים8 ,ז מיינע קינדער
זאָלן אויך ליידן דחקות" און דעריבער
האָט ער שטענדיק געטראַכט וועגן פאר-
לאָזן די אַלטע היים ,דאָס צאַרישע רום-
לאַנד ,וואו ער איז געבוירן און אויפ-
געצויגן נעװאָרן און זיך לאָזן אין דער
גרויטער וועלט .אַזױ האָט ער טאַקע
געטאָן .ער איז אַװעק קיין אַמעריקע.
דאָ האָט ער מיטגעמאַכט דאָס שווערע
ביטערע

לעבן פון יידישע

אין  4191איז
גאסט ,אָבער
אַרײינגעדרײיט
שפּעטער אין

אימיגראנטן,

ער צוריקגעפאָרן אַהיים צו
איידער װאָס-ווען איז ער
געװאָרן אין דער מלחמח,
דער רעװאָלוציע און אין

ווען

אייביקט אין דעם לאַנד פאַר וועלכן זיין

די יידישע יוגנט הייבט אָן גרינדן ביבליאָ-

פאָטער

אויסגץ-

קאַמף פאַר יידישער

טעקן און דראמאטישע קרייזן ,ווערט
ער דאָרט אַקטין ביי זיי און שפּילט
די הױיפּט-ראָלן אין די פּיעסן פון שלום-
עליכם ,יִשֶקב נאָרדין א'א .ער באַווייזט

וויינט זיינע טרערן און איינגעפלאַנצט
אָט דעם געפיל פון צוגעבונדנקייט
צום יידישן פאָלק און לאַנד ביי זיינע
קינדער.

אינצווישן

צו

זעלבסטשוץ.

שטודירן

דער מטיף

לציון האָט

אַלס אֲַפיציך,

װאָס איז אים שפּעטער שמאַרק צונוץ
געקומען ווען ער איז געווען זייער אק-
טיוו אין דער יידישער זעלבסטשוץ קעגן
די פּאָגראָמטשיקעס.
נאָך דער חתונה מיט בתיה דינקין
קומט

סעם

צום

צווייטן

מאָל ,מיט

זיין

פרוי ,אין  ,8291אין אַמעריקע .דאָ הייבט
ער ווידער אָן אַרבעטן ,אָבער פֿאַר זיינע
אויגן שטייט שטענדיק דאָס בילד פון
זיין פאָטער ,וי איינגעוויקלט אין טלית
מאַנט עֶר גערעכטיקייט פאַר ציון און
פּרעדיקט פאַרן אויפבוי פון יידישן לאנד,
און ער נעמט טראַכטן וי אַזױ קאָן ער
פּראַקטיש דורכפירן דאָסם װאָס זיין פאַ-
טער האָט פּראָפּאַנאַנדירט אין טעאָריע.
ער באַשליסט ,אַז ס'איז דאָ נאָר איין
אויסוועג; ווערן מאַטעריעל בכה מיט מץ-
שים דאָס צו טאָן ,ער וואַרפט זיך אַריין
מיט אַלץ כחות פריעד אין דער אַרבעט,
דערנאָך אין מאַנופעקטשורן קליידער און
אַזױ קומט עו אין  6591אין לאָס אַנ-
דזשעלעס ,וואו ער פירט איבער זיין
קליידער-פאבריק ,און שטייגט דאָ מא-
טעריעל אַלץ העכער און העכער און
איצט באַשליסט עֶר ,אַז עס איז געקומען
די צייט צוצוטרעמן דורכצופירן זיין
פאָטערם אידעאל ,ואָס איז אויך גש-
װואָרן זיין אידעאַל.
סעם און זיין פרוי בעסי זיינען מיט
זייער גאַנץ לייב און לעבן אַריינגעטאָן
אין דער ציוניסטישער באַוועגונג .זייעץ-
רע הערצער און הענט זיינען ברייט אָפן
כּאַר אַלץ ,װאָס האָט צו טאָן מיט שעץ-
פערישקייט אין יידישן לעבן ,אָבער גאַנץ
באַזונדערס אויב עס האָט א שיכות
מיטן אויפבוי פון ארץ ישראל .זיי באַ-
זוכן ארץ ישראל און דאָס בינדט זיי
נאָך מער צו אידייאיש .אין מיי 1801
שליסן זיי אַן אָפּמאַך מיטן יידישן נאַ-
ציאָנאַלפאַנד צו בויען אַ נחלה אין אָנ-
דענק פון זיין פאָטער אין דער פאָרם
פון אַ װואַלד .שפּעטער האָט גוטלין פאַר-

שריבן אין זיין צוואה נאָך גרעסערע
פאַרן יידישן נאַציאָנאַלפאָנד,
סומעס
אַזױ ,אַז ווען ער איז נעשטאָרבן 01
סעפּטעמבער  8591אין לאָס אנדזשעלעס,
איז

זיין אַָנדענק

פאַרבליבן

אין

דר .מייק=
סאסין

זכרון

ניט נאַר ביי די גרויסע צאָל פון זיינע
פריינט און באַקאַנטע ,נאָר אויך פֿאַר-

יא

יא
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אי

אי

אט

ווען מעדיקעיר איז געװאָרן אַ פאַקט
אין די פאַראײניקטע שטאַטן ,איז זי-
כער ניט געװען קיין גליקלעכערער
מענטש וי דר .מייקל סאָסין ,ווייל
יאָרןך-לאַנג איז עֶר ניט מיד געװאָרן צו
שרייבן און ריידן ,אַגיטירן און פּראָפּאַ-
גאַנדירן ,דיסקוטירן און אַרגומענטירן
וועגן דעם ענין .ער איז דער אָנערקענ-
טער פּיאָנער פון דער ריטייערמענט וע-
זידענץדאַפּערײישאַן .נאָך  01יאָר אָנפירן
מיטן בלעקפטאון ריטייערמענט רעזי-
דענץ אין מיאמי ביעטש ,פּלאָרידאַ ,האָט
ער זיך געווידמעט מער צום געביט פון
סאַציאַלער דזשעראנטאַלאַגיע .ער איז
דער אַנערקענסטער עקספּערט אין דער
שווערער קונסט פון שאַפן האַרמאַנישע
באַציאונגען צװוישן פרעמדע שכנים,
דר .מייקל סאָסין איז געבוירן אין
קאנאדע .עֶר האָט באקומען זיין דאָק-
טאַראַט פֿאַר זיין ווערק אין סאַציאַלער
דזשעראנטאָלאַגיע .:ער איז געווען פּרץ-
זידענט פון דרום פּלאָרידאַ קאונסל פון
בני ברית לאָדזשעס ,אַ באָאַרד טשער-
מאַן פון מיאַמי ביעטש סיוויק ליג ,פּרעץ-
זידענט פון בראדערהוד פון טעמפל
עמנואל ,אַ מיטגליד פון עלקס ,אָפּטי
מיסטס ,אֶלד פּעלאָוס .ער איז דורכן
פלאַרידער גאַװערנאָר געווען באשמימט
אָלס מימגליד אין דער סטעיט קאמישאן
פאַר עלטערע מענטשן .ער איז אַ מיט-
גליד פון פּלאָרידאַ קאונסל פאַר עלטף-
רע

מענטשן

און די

דושעראַנטאָלאָ-

דזשיקל סאַסייעטי פון אמעריקע.
ער האָט זייער פרי אָנגעהױיבן צו
קעמפן פֿאַר מעדיקעיר און געווען איי-
נער פון די פירער פאַר דער באַועגונג
אין די דרום שטאטן ,ער האָט פאַרשטאַ-
נען דעם אומגעהויערן באַדייט פון שאַ-

4

פן די ריטייערמענט רעזידענצעס ,וואו!
עס זאָלן וואוינען צוזאַמען הונדערטער
מענטשן ,און אויף דעם געביט איז ער
דער איינציקער אין אַמעריקע ,װאָם
האָט געפונען דעם וװועג וי אזוי דאָס
איינצוארדנען ,אזױ ,אַז מען רופט אים
אָפט
פאַקטיש ,מר .ריטייערמענט".
ווערט ער אין מיטן דער נאַכט אַרױס:
גערופן צו לעזן אַ פּראָבלעם ,צו העלפן
אַ יחיד אָדער דורכצופירן קאָאַפּעראַציע
צווישן אייןאָרגאַניזאַציע און דער אַנ-
דערער .אוב א צייטונג דאַרף האָבן
געוויסע אינפאָרמאַציע ,ווייס זי איין
אַדרעס  ---דר .סאָסין .גאַנץ אָפּט ווערט
ער אַרויסגערופן צו די סאָב-קאָמיטעס

ביים פענאַט ווען עס האַנדלט זיך וועגן
ענינים פאַר עלטערערע מענטשן,
דר .פאָסין האָט זיך דערווארבן דעם
צוטרוי און אַכטונג ביי די פאָרשטייער
פון אַלעץ רעליגיעס און אַלע געזעלשאַפט-
לעכע שיכטן פון אונדזער אַמעריקאַנער
באַפעלקערונג,

א
א
י
יי

פעי (פיינע)
גענדעל
ייש
ענ יע
ערע
ר

די פרוי פון באַוואוסטן שױשפּילער
הערשל גענדעל ,איז געבוירן געװאָרן
אין װואַרשע .זי האָט געשטאַמט פון אַן
אָנגעזעענער חסידישער פּאַמיליע .זי
איז געווען  8זייער אינטעליגענטע פרוי,
קלוג ,איידל ,א פּערזענלעכקייט ,און איז
דעריבער געווען שמארק באַליבט ביי
יעדן איינעם מיט וועמען זי איז געקומען
אין קאָנטאַקט.
דעם  82אַפּריל  4691איז זי ,נאָך א
לענגערע קראנקייט ,געשמאָרבן אין ניו
יאָרק,

און איבערנעלאָזט

אויסער

איר

מאַן ,אַ שיינעם דור :אַ זון; ישעיה ,אן
אינזשעניר ,אַ טאָכטער ,גיטל ,א לערע-
רין ,וועלכע האַבן איר תמיד צוגעטיילט
גרוים כבוד אם ,אַ ברודער ,מלך דא-
כעם ,אין לאָס אַנדזשעלעס און א שוועס-
טער באַלטשע ביין אין ואַרשע.
אין דער לויה האָט זיך באַטײליקט די
גאַנצע יידישע טעאַטער-משפּחה.
די גאַנצע פאַמיליע אין איײיראָפּץ איז
אומגעבראכט געװאָרן דורך די נאַצישע
רוצחים ימ"ש.

.

לאַזאַר קאַהאַן  --שדיפטשטעלער און קולטור-עסקן
וואו עס געפינען זיך נאָר יידישע
שרייבער ,געזעלשאפטלעכע און קולטור-
טוער ,װאָס שטאַמען פון פּױלן ,דער-
מאַנען זיי מיט כבוד דעם אָנדענק פון
זייער פריינד און קאַלעגע לאַזאַר קאַהאַן
צום 02טן יאָרצײיט זינם זיין טויט ביי
אין שאַנכיי,
אומשטענדן
טראַגישע
כינע.
לאַזאַר קאַהאן ,וועלכער איז געווען
רעדאַקטאָר פון אַ צאָל יידישע צייטונג-
גען און פירער פון פיל קולטורעלע און
געזעלשאַפּטלעכע אינסטיטוציעם ,איז גץ-
ווען שטארק באַליבט ביי די פּוױלישע
יידן .ער האָט געשריבן פאַרן פאָלק און
געלעבט מיטן פאָלק .ער איז געווען איי-
נער פון די גרינדער פון דער פּאָפּולץ-
רער ,פֿאָלקם-פּאַרטײ? און געהאָלפן די
ברייטע מאַסן אין קאמף פאַר בירגער-
לעכע און עקאַנאַמישע רעכט אין פּױלן
אין די לעצטע יאָרן ,ביז דער צווייטער
וועלט-מלחמה ,איז ער געווען רעדאַק-
טאָר פון דער װואַרשעװוער טאָנ-צייטונג
,אונזער עקספּרעס" און אויך געשריבן
אין ניו יאָרקער
קאַרעספּאַנדענציעס
פּאָרווערטס".
לאַזאר קאַהאַן איז אויך געווען 8
טעאַטער-קריטיקער און אייניקץ טאָל
דירעקטאָר פון יידישן טעאַטער אין פּױ-
לן .אַזױ איז ער געווען דירעקטאָר פון
לאָדזשער ,סקאלא"-טעאַטער ,און צוד
זאמען מיט זיין פרוי ,די שישפּילערין
ראַוז שושנה ,האָבן זיי געבראַכט קיין
לאַדזש באַרימטע שישפּילער ,װוי אסתר
רחל קאַמינסקא ,מישע פישזאָן ,וויערא
זאַסלאַווסקאַ,

הערמאַן

און אַדאָלף

פץ-

נינשטיין א'א .אין  1391האָט לאַזאַר
קאַהאַן ,צוזאַטען מיט זיין פרוי און מאָ-
רים ליאַמפּע- ,איבערגענומען די דירעק-
,סקאלא"-טעא-
ציע פון וארשעווער
טער ,וואו עם זיינען אויפגעפירט גע-
װאָרן  טוביה דער מילכיקער" ,דער
אורטייל", ,אורקע נאכאַלניק", ,דריי
דיבוקים" א'א,
אין די ערשטע מלחמה-טעג איז לאַ-
זאר קאַהאַן ,צואַמען מיט די יידישע
פּליטים-מאַסן אַװעק קיין ווילנע ,און
שפּעטער ,דורך רוסלאַנד ,קיין יאַפּאַן און
שאַנכיי .אויך דאָ איז ער געווען געזעל-
שאַפטלעך טעמיק און רעדאַקטירט די
יידישע ואַכנשריפט ,אונדזער וועלט".
ער האָט אויך ביי גאָר שווערע באַדינ-
גונגען אָנגעפירט מיט טעאַטער-פאָר-
שטעלונגען ,װאָס זיין פרוי האָט אָרנאַ-
ניזירט אין שאנכיי.

לאַזאַר קאַחאַן איז צוזאמען מיט זיין
פרוי געווען פֿאַרשפּאַרט אין דער געטאַ
פון שאַנכײי ,וואו זיי האָבן געליטן הונ-
גער ,נויט און קראַנקהייטן ,וועלכע זי
האָבן באַקעמפט .אָבער גראָד איידער די
מלחמה האָט זיך געענדיקט ,זיינען ביי-
דע שטאַויק קראַנק געװאָרן אויף מי-
פוס .לאַזאַר קאַהאַן האָט זיך פון דער
קראַנקהייט ניט נעקאַנט אַרױסרײסן,
און דעם  62מאַי  6491איז ער איינזאם
און עלנט געשטאָרבן ,ווייל זיין פרוי,
וועלכע איז אין דער זעלבער צייט גע-

לעגן שווער קראנק אויף מיפוס ,אין אן
אַנדערע פּאַלאַטע פון זעלבן האָספּיטאַל
האָט זיך אפילו ניט געקאַנט באַטײליקן
אין זיין לויה.

לאַזאַר קאַהאַן

היינטיקן טאָג.

שושנה

און לאַזאַר קאַהזַין

האָט

איבערנעלאָזט

זיין פרוי ,די באַוואוסטעץ שוישפּילערין
און ,פאָרווערטס"-שרייבערין ראָוו שוד
שנה ,אַ טאַָכטער ליליא ( א זינגערין)
און צוויי זין; אַפּרים און סאַמועל ,גראַ-
דואירטע פון וארשעווער פּאָליטעכנײ
קום ,וועלכע זיינען ארעסטירט געװאָרן
פון דער סאָוויעטישער פּאָליצײ ביים
אַריבערגיין די גרענעץ קיין ליטע און
זיינען ,אָן שפּורן ,פאַרשוואונדן ביזן

זין זײיערע יונגע יאָרן

זייערע קינדער אין די יונגע יאָרן

לאַזאַר קאַהאַן איז געבוירן געװאָרן
אין גאָלדינגען ,קורלאנד ,ביי פרומע
עלטערן .זיין פאָטער ,שמעון קאַהאן,
איז געווען רב אין מיטוי ,לעטלאנד.
אין יאַפּאַן און אין שאַנכיי ,אין װואַנ-
דערוועג ,איז לאַזאַר קאַהאַן געווען דער
פאַרשטייער פון די פּליטים .ער איז
געווען פון נאַטור אַן איידעלער און
גוטהאַרציקער מענטש ,און מאַקע צר-
ליב זיין גוטהאַרציקיײיט און פאַראַנט-

װאַרטלעכקײט ,האָט ער באַצאָלט מיםט
זיין לעבן .ווען דער פּױלישער אַמבאַ-
סאַדאָר אין טאָקיאָ ,יאַפּאַן ,גראַף ראָ-
מער ,האָט אין די ערשטע יאָרן פון דער
מלחמה ,אין  ,1491פאָרגעלייגט לאַזאַר
קאַהאַנען ,אַ וויזע קיין קאַנאדע ,כדי
זיך צו ראטעווען ,האָט לאזאַר אים
געענטפערט : איך בין דער פאָרשמייער
פון די פּליטים .אַ קאַפּיטאַן פאַרלאָזט
ניט די שיף דער ערשטער" .און די ווי-

זע ,װאָס איז געווען באַשטימט פאַר לאַ-
זאַר קאַהאַן און זיין פרוי איז אַװעקגעגע-
כן געװאָרן צו אַנדערע ,וועלכע האָבן
זיך יאָ אַרױסגעראַטעװעט פון יאַפאַן
אין אָנהײב פון דער מלחמה .לאַזאַר איז
געבליבן אין יאַפּאַן .פון דאָרט געמוזט
שפּעטער אױסװאַנדערן קיין שאנכיי,
און דאָרט איז ער אויסגעגאנגען פון
טיפום ,איבערלאָזנדיק דעם וואונדער-
באַרן נאָמען און אַן איינזאמען קבר ,

יעקב ניומאַן  --װאָרט-קינסטלער און קולטור-עסקן
אין מאָליערם נאַמען זאָגט מען ,אז
דער וואונטש פון אַ קינסטלער איז צו
שטאַרבן אויף דער בינע ,װוי דער וואונטש
פון דעם שלאכטמאַן איז צו פאַלן אויפן
שלאכטפעלד,
יעקב ניומאַן איו געפאַלן וי דער
שלאכטמאן אויפן שלאכטפעלד און וי
דער קינסטלער אױיף דער בינע .אין
דעם קראַנקן צושטאַנד אין וועלכן ער
האָט זיך די לעצטע צייט געפונען ,אי
עס געווען פון אים א קרבן צו גיין מס-
פּיד זיין אַ פריינט ,און אויסגעגאנגען
איז זיין נשמה ווען ער האָט זיך גע-
גרייט לייענען אַ ליד פון לייוויקן ,איי-
נעם פון די צענדליקער יידישע שריפט-
שטעלער ,וועלכע ער האָט זינט אַ בחור
אין {לטער פון  61יאָר אין וואַרשע,
נאָכן איבערטראָגן זיך פון זשירארדאוו,
וואו ער איז געבוירן געװאָרן דעם 4
יוני  0091אין אַ חסידיש-סוחרישער פא-
מיליעץ ,שפּעמער אין ניו-יאָרק ,דערנאָך
אין דעטראָיט און זינט  6401אין לאָס
אַנדזשעלעם ,אָפּגעגעבן זיך מיט לייב
און לעבן ,מיט אַלע זיינע פעאיקייטן
און טאַלענט ,זייענדיק פאַרליבט אין
דער יידישער קולטור.
יעקב ניומפֿן האָט אַ געוויסע ציים
אין פּױלן געשפּילט אין דראַמאטישע
קרייזן .אין אַמעריקע (דעטראָיט) איז
ער אַ שטיקל צייט געווען אריינגעצויגן
אין פּראָפּעסיאַנעלן יידישן טעאַטער,
אָבער אַזױ ווי ער האָט זיך ניט געװאָלט
פאַרבינדן מיטן ביליקן מעאַטער ,האָט
ער בעסער אויסגעקליבן צו דינען דעם
יידישן טעאַטער אַלס רעציטאַטאָר און
פארלייענער וי אַלס שוישפּילער ,און
אויפן דאָזיקן געביט האָט ער דערגרייכט
אַ גאָר באַדייטנדע מדרגה ,באַזונדערס
אַלס פאָרלייענער פון די ווערק פון שלום
עליכם און י .ל .פּרץ.

דער דירעקטאַר פון די אַרבעמער רינג

שולן אין לאָס אַנדזשעלעס שמואל סי-
געל שרייבט אין שיכות מיטן ,שלום
עליכם .רעקאָרד" ,ואָס ניומאן האָט
אַרױסגעגעבן, :ביים פאַרלייענען שלום
עליכמן האָט זיך יעקב ניומאַן געשטעלט
די שווערסטע אויפגאַבעץ וי ווייט מעג-

לעך זיך אַריינלעבן אין דער אַטמאָספער
אין וועלכער די שלום-עליכם מעשה איז
אויפגעקומען ,און דאָס איז אינגאַנצן ניו-
מאַנען געלונגען .ער האָט ,וי אַ גוטער
פארלעזער ,אַנטפּלעקט פֿאַרן צוהערער
דעם אינערלעכן מחות פון דעם קינסט-
לער ,פון דעם שעפערישן מענטשן" ,זלמן

זילבערצווייג ,רעדאַקטאָר פון ,לעקסיקאָן
פון יידישן טעאַטער" שרייבט, :ויל
מען געדענקען שלום עליכמן ,דאַרף מען
הערן לייענען זיינס אַ מעשה ,און טאַקע
נוט פאַרלייענען ,וי עס טוט עס יעקב
ניומאַן ,וועלכער האָט געפונען דעם ריכ-
טיקן קינסטלערישן צונאַנג צו שלום
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עליכמס מיפּן .ער ברעננט אַרױס זייער
טראַניזס אויף א קאָמישן אופן און זייער
קאָמיזם אויף אַ טראַנישן אופן .יעקב
ניומאַן האָט זיך אין משך פון די יאָרן
פאַרלייענען שלום עליכמען אַזױ פאַר-
קניפּט און פאַרבונדן מיט דעם גרויסן
פאָלקס-הומאָריסט ,אַז ער איז געװאָרן
אַ שטיק פון אים ,ביין פון זיין ביין און
פלייש פון זיין פלייש".
און דר .נ .סווערדלין שרייבט, :אין
יעדן מאַנאָלאָג ווערט יעקב ניומאן כמעט
די געשמאַלט פון שלום עליכמס העלד
גופא .דאָס איז א מדרגה .ניומאן קיצלט
אייך ניט .ער קוועטשט זיך ניט .ער איז
לייכט .זיין דיקציע איז א קלאָרע ,און
עס איז אים אָנגענעם צו הערן".
און ווען יעקב ניומאַן האָט אין 9801
באַזוכט מדינת ישראל און איז דאָרט
אויפגעטראָטן ,שרייבט די דאָרטיקע
,יידישעץ ציימונג", :דאָס אוז געווען
אן אומפאַרגעסלעכער װאָרט-קאַנצערט
ון אַ יום-טוב פון דער יידישער ליטע-
ראַטור .דער קינסטלער האָט אָנגעהויבן
מיט א ליד פון ליעסין און איבערגענאנ-
גען לייענען שלום עליכמן און פּרצן .יעקב
ניומאן באַזיצט אַ מאַגנענישע קראַפט,
װאָס שמידט צו דיין נעהער און געדאנק.
ער האָט אין זיך דעם כוח צו פאַרוואנד-
לען װואָרט אין בילד ,מוזיק און געשטמאַלט.
נישט עֶר לייענט שלום עליכמן ,נאָר
ער באַלעכט אים .טיילמאָל דאַכט זיך,
אַז עס איז נאָרניט דער לאָס אַנדזשעלץ

סער יעקב ניומאַן ,נאָר דער מייסטער
אַליין  --שלום עליכם .שלום עליכם איז
דאָ מיט זיינע שאפונגען .ניומאנס פינגער
שפּילן מיט צום טאַקט פון זיינע ווערטער
וי אַ פאַרכשופט שטעקעלע פון אַ גרויסן
דיריגענט און רופן אַרױס די שלום
עליכם טיפּן ,וועלכע שטעלן זיך אַוועק
מיט אַלע זייערע דאנות פאַר דיינע
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און ניט נאָר האָט יעקב ניומאַן יאָרן-
לאַנג געדינט דער יידישער געזעלשאפט
פון דעטראָיט און לאָס אַנדזשעלעס וי

אַ װאָרט-קינסטלער ,אויפטרעטנדיק פאַר
צענדליקער יידישע אָרגאַניזאַציעס און
אומצאָליקע מאָל אויף זילבערצווייגם
יידישע ראַדיאָ ,נאָר ער איז נאָך אין
דעטראָיט געווען זייער אַקטיוו אין יידי-
שן שול-וועזן ,און אין לאָס אַנדזשעלעס
האָט ער  9יאָר אָנגעפירט מים די יידי-
שע פּראָגראַמען ביים וועסטסייד יידישן
צענטער 3 ,יאָר  --פּראָגראַם-דירעקטאָר
ביים אינסטיטוט פאַר יידישער דערצי-

אונג און  6יאָר אַלס פּראָגראָס-דירעק-
טאָר ביים יידישן קולטור-קלוב ,אַן
אַרבעט ,װאָס האָט געפאָדערט זייער א
סך צייט ,נעדולד און מי ,אינטעליגענץ,
וויסן און פאַרשטענדעניש און אָרגאַני
זאטאָרישע פעאיקייטן .עם איזו שווער
זיך פּאָרצושמעלן וויפל כוחות אָט די
 2יאָר האָבן געפאָדערט פון א מענטשן,
װאָס איז פיזיש ניט געווען איבריק גע-
זונט ,אָבער וועמען דאָס געפיל פון
אחריות פאַר די פליכטן װאָס ער האָט
גענומען אויף זיך האָבן נעגעבן דעם
כוח דאָס אַלץ אַריכערצוטראָגן .אין דער

זעלבער ציים האָט ניומאַן זיך אויך אָפּי
געגעבן מיט אנדערע יידישע געזעל-
שאפטלעכע ענינים .ביי אים אין הוז,
א דאַנק זיין איניציאַטיוו ,איז געלייגט
געװאָרן דער יסוד פאַר דער גרינדונג פון
דער אָרגאַניזאַציץ פון דער שארית
הפליטה ,די געראטעװעטע פון היטלער
גיהנום ,פאַר וועלכע ער האָט א לענגערע
צייט געטאָן פאַרשידענע אַרבעט .ער
האָט געהאָלפן אויפבויען דעם מלאווער
אָפּאַטאַשו קלוב ,װאָס האָט געשאַפן די
מאַטעריעלע מיטלען פאַר אן אָפּאַטאָשו
צימער אין דער אוניווערזיטעט ביבליאָ-
טעק אין ירושלים .ער האָט צװאַמען
מיט זיין פרוי יהודית ,מיט דער הילף
פון זיינע מוזיקאַלישע קינדער ,די זינ-
נערין נעמי און די פּיאַניסטין שולמית,
יעדן יידישן יום טוב ,און ביי פאַרשיידע-
נץע איינגעאָרדנטע מסיבות ,עקספּערע-
מענטירט צו מאַדערניזירן דעם יידישן
טראַדיציאָנעלן נוסח ,און אַזױ אויך איז
זייר היים געווען אָפן תמיד פאַר אָרי
 .טיקע און צוגעפּאָרענע געסט ,באַזונדערם
פון דער יידישער קולטוריוועלט ,װאָס
זיינען אויפגענומען געװאָרן ,בהדרת עם,
אין דער באַגלײטונג פון קינסטלערישע
פּראָגראַמען .,ניומאַן האָט איך דעם
פאַרדינסט פון רעדאַקטירן די טעקסטן,

װאָס פלעגן באַנוצט ווערן ביי די דרימע
סדרים און אַנדערע יידישע ימים טובים.
יעקב ניומאַן האָט אָבער ניט גערוט
אויף די לארבער-קרענץ .ער האָט ניט
געקוקט בלויז אויפן נעכטן ,נאָר אויך
געטראכט וועגן מאָרגען ,וועגן קומענ-
דיקן דור ,װועגן אונדזער יוגנט ,זוי אַזױ
לייגט מען די בריק צווישן אונדזער דור
און דעם קומענדיקן ,צווישן די יידישץ
יידן און די אַמעריקאַניזירטע יידן ,און
ער האָט ,איינגעלייגט וועלטן? אַרײנ-
צוקומען אין זייער סביבה .עס איז אים
געלונגען .ער האָט זיך אָנגעשלאָסן אַָן
דעם קאַנפערװאַטיון מעמפּל ,בית אל"
פון ראביי וואגנער ,אַ ליבהאָבער פון
יידיש ,און דער טעמפּל האָט איינגעאָר-
דנט א יידישן רעציטאציעאָוונט .דער
רושם איז געווען אן אומגעהויערער.
שריפטשטעלער
דער באַואוסטער
הערי לאַנג שרייבט וװעגן דעם, :מיט
זיין טאַלענט פון אַ פאַרלײענער האָט

יעקב ניומאַן אויסגעקליבן פאַר זיך לי-
טעראַטור אויף יידיש פאַר זיין נשמה
יתרה ,און פאָרלײיענען ליטעראַטור אויף
יידיש איז ביי אים געװאָרן ווי .די בכ-
כודץ פאָלקס מיסיע פון אַ בעל קורא ביי
דער תורה .ער פאַרמאָגט פאָלקסניגון.
זיין דיקציע איז קלאָר .ער איז לייכט

אויף דער קונסט פון ריידן מיט תנועות.
יידישע ליטעראַטור איז ביי אים קדושה
פון יידישן פאָלקס-לעבן ,איז פארלייענען
ביי אים װווי אַן עבודת הקודש .דאָס
אַלץ איז צום האַרצן די טעמפּל-פאַמי
ליעס אין דעם האָליוואוד טעמפּל ,בית
אל" .דער בארימטער פּעדאַנאָג און
שריפטשטעלער אברהם גאָלאָמב שרייבט
ווענן דעם, :דער טעמפּל עולם האָט זיך
זייער גוט צוגעהערט .מען האָט קענטיק
גאָרניט שלעכט פאַרשטאַנען .מען האָט
געלאכט ווען מען האָט געדארפט און
געפּאַטשט נאָר װואַרם .עס קומט אויס,
אַז יידיש איז נאָך ניט ווייט פון דעם
און דער באַקאַנטער
טעמפּל-עולם",
ש.
פון אַרגענטינט
שריפטשטעלער
ראָזשאַנסקי ,זייענדיק צו גאַסט אין לאָס
אַנדזשעלעס ,שרייבט : דער פּלאַן איז
געווען אַן איינפאַכער :איינצואַרדנען
אין דער סינאַגאָגע א קאַנצערט פון
פארלייענונגען פון דער יידישער ליטע-
ראַטור אין יידיש ,און וי גרויס איז גץ-
ווען די איבעראַשונג פון יעקב ניומאַן
ווען ער האָט דערשפּירט פון עולם ממש
באַנייסמערונג פאַרן יידישן װואָרט .אי
עס איז געקומען אַ גרויסער עולם ,אי
דער עולם האָט אָנגעקװאַלן" .און ניט
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נאָר דער עולם ,נאָר אויך דער ראביי,
וועלכער האָט כאראַקטעריזירט יעדן
ישרייבער וועמנס ווערק ניומאן האָט
געלייענט ,איז געווען גװאַלדיק באַגײים-
טערט פון דעם אָװונט און זיין באַגײסטץ-
רונג אױיסגעדריקט אין א הארציקן
דאַנק-בריוו.
אָט די באַגײיסטערונג ,װאָס דער עולם
האָט געהאט פֿאַר יעקב ניומאן האָט
זיך ארױיסגעוויזן ביי זיין לויה און ביי
די שלושים .געשטאָרבן פרייטיק דעם
 9יולי  ,6691האָט פונדעסטוועגן זיין
לויה צוויי טעג שפּעטער ,זונטיק אין
דער פרי ,באַװויזן צו ברענגען צו דער
0001
בערך
פעמעטערי
האָליוואוד
מענטשן ,וועלכע האָבן אין טיפסמן
טרויער אויסגעהערט די מספּידים ראַבײ
חיים וויינשטיין און זלמן זילבערצווייג
דעם חון שמואל קעלעמער און דעם
קינסטלער זיגמונט לעוו און דעם רע
קאָרדירטן ,קדיש" געזונגען פון פאַר-
שטאָרבענעמס טמאָכטער ,נעמי .צו די
שלושים ,װאָס איז ,אין קעגנװאָרט פון
אַ גרויסן עולם ,פאָרגעקומען אין טעמפּל
בית אֹל ,דעם  13אױיגוסט ,האָבן מספּיד
געווען ראַבײ דזשאָזעף װאַגנער און
פּראָפּעטאָר מאָרים ליבמאן און חיים
בירנבוים און ס'האָבן זיך באַטײליקט

די חזנים נתן קאצמאן און שמואל קע-
לעמער ,די קינסטלער זיגמונט לעוו און
חיים אָסטראָווסקי.
א באַזונדערן שטאַרקן רושם האָם
ניומאַנס אַװעקגיין אין דער אייביקיימ
געמאַכט אין זיין פריערדיקן וואוין-אָרט
דעטראָיט ,פון וואו עס זיינען אָנגעקו-
מען צענדליקער טרייסט-טעלעגראמעס
און בריוו .דער געזעלשאַפּטלעכער עסקן
יצחק פינקעלשטיין שרייבט : אפשר
וועט אונדזער שואך װאָרט ברענגען
כאָטש אַ פונק פון טרייסט" .אייזיק קעס-
לער שרייבט, :די צייט װאָס ער האָט
געלעבט ,איז ער געווען דינאמיש און
שטענדיק נגעטאָן א געזעלשאַפטלעכע
אַרכעט .ער װועט בלייבן אין די הער-
צער פון טױזנטער מענטשן" .משחה
לעסער שרייבט, :עס זיינען געבליבן
זייער וייניק אזעלכע עקשנים וועלכע
ווילן מיט זייערע לעצטע כחות דער-
האַלטן ביים לעבן אונדזערע נאַציאָנאַלעץ
קולטור-אוצרות אין יידישן לשון .יאַנקל
איז פאַר אונדז אין דעטראָיט געווען 8
סימבאָל .ער איז געווען דער צענטער,
די טרייבקראַפט ,דער שפּייזער .ער איז
געווען אן אָרעמאַן אין געזונט און אַ
מיליאָנער אין װילנסקראַפּט צו לעבן".

דאָס קערפּערלעכע פון יעקב ניומאן
איז אַוועק .דאָס גייסטיקעץ איז אָבער
פאַרבליבן ,פאַרבליבן איינגעקריצט אין
זכרון און אין די הערצער ניט נאָר פון
זיין פרוי ,קינדער און משפּחה ,נאָר ביי
זיינע אומצאָליקע פריינט און פאָרערער

איבער דער יידישער וועלט.

יצחק (אוירווינג)
נידארה

/מערקווירדיק!
בינע

ניט

אױיף דער

קייגמאָל

אױיפגעטראָטן,

קיינמאָל

קיין

טעאטער ניט געשפּילט ,אָבער טעאַטער
איז זיין לעבן .ער לעבט זיך אוים אין
אַן אַמעריקאַנער סביבה ,רעדט כסדר
ענגליש ,אָבער לעבט אויף ווען עס קומט
אים אויס צו ריידן א יידיש װאָרט ,האָט
ליב בכל לבו ונפשו דאָס יידישע טעאַ-
טער ,כאָטש דער עולם זעט אים קיינ-
מאָל ניט ,װאָרעם אַלץ ,װאָס ער טוט
פאָרן יידישן טעאַטער ,איז הינטער די
קוליסן ,גמסתרים.
נידארף איז געבוירן געװאָרן דעם
 8יולי  8091אין דאָרף בערלינעץ ,פּאַ-
אוקראינע .די מר
דאָלער גובערניע,
טער איז געווען אן ארענדארקע פון אַ
פּאראווער מיל און די פּרנסה-געבערין,
ווייל דער פאַטער איז געווען אין אמעץ-
ריקע .ער איז דריי מאָל געווען אין אַמץ-
ריקע ,אַהין און צוריק .די מוטער האָט
שטאַרק געזאַרגט פֿאַר זיין דערציונג.
ביז  6יאָר האָט זי פאַר אים אין דאָרף
געהאלטן אַ מלמד ,און שפּעטער ,אין
דער שטאַט באר ,וואו ער האָט געלערנט
אין דער רוסישער רעאל-שול ,האָט ער
יידישן לערער,
א פּריואַטן
געהאַט
ביי וועמען ער האָט נעלערנט חומש
און אבַיסל העברעיש.
נאָך דער ערשטער רוסישער רעװאָלו-
ציע ( )7191איז אויך פאָרגעקומען א
לעבן .עס
רעװאַלוציעץ אין נידארפם
איז געקומען צופאָרן אַ יידישע טרופּע
מיט

רודאַלף

זאַסלאָווסקי.

זיי

האָבן

אָכער ניט געהאַט וואו צו שפּילן ,און
ער מים נאָך אייניקע יינגעלייט האָבן
אויפגעבויט אין אַן אַרײנפּאָר-הױז 8

בינץ פאַר די אַקטיאָרן .דאָס שפּילן פון
זער טרופּע האָט אים באַצױבערט און
פון דעמאַלט אָן איז עֶר געבליבן טעכ-
ניש פאַרבונדן מיט יידיש טעאטער .נאָך
זייער אַװעקפּאָרן האָט עֶר אָרגאַניזירט
מיט
,טאָג-צייטונגען"
דראַמאַטישע
פֿאַר
אַלם קאָמיסאַר
ליבהאָבער".
פאָלקס-בילדונג אויף יידיש און איבער
אַ יאָר צייט אָנגעפירט מיט אַן אוקראַ-
אינער טרופּע ,װאָס האָט געשפּילט ,נא-
טאלקא פּאָלטאַווקא" .די סאָוויעט-רץ-
גירונג האָט אים דאן געשיקט קיין כאַר-
קאָוו צו שטודירן ,דערנאָך אויף אונטער-
גרונט-אַרבעט קיין רומעניע ,און קר"
מענדיק קיין בוקאַרעשט ,האָט ער זיך
דערנענטערט צום  היאָס" ,װאָס האָט
זיך אָפּגעגעבן מיט דער גרויפער יידי-
שער עמיגראַציע ,װאָס איז דעמאָלט
אַנגעגאַנגען.
בינו לבינו האָט דער פאָטער ,זייענ-
דיק אַן אַמעריקאַנער בירגער ,אַרױסם-
געשיקט שיפסקארטן פאַר דער פאַמי-
ליץ און דעם  41יוני  2991איז די גאַנצע
פאַמיליע אָנגעקומען אין אמעריקע .דאָ
האָט נידארף אָנגעהױיבן אַרבעטן ביי
עלעקטרישע אַרבעם און אין די אָוונטן
שטודירט און שפּעטער געענדיקט קױ"
פּער יוניאָן אַלם עלעקטריקל אינזשץ-
ניר .דאָ צעפלאַמט זיך ווידער זיין ליבץ
צו יידיש טעאַטער .דאָס איז די צייט
ווען דאָס בעסערע ידישע טעאַטער
פייערט זיינע גרויסע טריומפן :פון איין
זייט דאָס יידישע קונסט טעאטער ,פון
דער אַנדערער זייט פאַרשיידענע עקס-
פּערימענטאַלע קליינע קונסט טעאַטערס,
צווישן זיי די ווארדי-יאעליט טעאטער
סטודיע (יוני  ,)7291-9291וואו נידארף
טוט עטלעכע ארבעטן מיט אַמאָל :אַך-
מיניסטראַטאָר ,טעכנישער ליימער און
פּראָפּאַגאַנדיסט ,און ווען די גרופּע
צעפאַלט זיך ,פאַרבינדט עֶר זיך מיט 8
טרופּע בעסערע יידישע שישפּילער און
פאָרט מיט זיי אַרױס אויף  01װאָכן
אויף אַ טור איבער אַמעריקע און קאַ-
נאַדץ מיט א קלינקונסט-רעפּערטואר
,צו להכעיס" ,וואו ער איז דירעקטאַָר,
מאַכט די דעקאָראַציעס און זאָרגט פאַר
צוריקגעקומען אין
די ליכט-עפעקטן.
ניו יאָרק ,איז ער אין משך פון די נאָנטם-
טע  6זומערס דער טעכנישער דירעקטאָר
אין דער ,קינדער-וועלט" אין ,אונדזער
קעמפּ" ,אָבער ..מען דאַרף דאָך מאכן
אַ לעבן ,און דאָ ברעכט אויס די צוויימעץ
וועלט-מלחמה :נידארף ווערט שעף עלעק-
טרישן פון קעיווען פּאַינט ,קלעירמאנט
טױירמינאַל ,בעיאָן ,ניו דזשוירזי ,וואו
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ער אַרבעט  82חדשים ביי דער אַמע-
ריקאַנער רעגירונג ,וועלכע בארגט אים
אויסם צום פּלאָט און שיקט אים אָפּ קיין
סאַן פראַנציסקאָ .דאָ הייבט זיך אָן
דער פּעויאָד פון ראַדאַר פֿאַר אַלע שיפן
און נאָך  01װאָכן װוערט ער איבערגעי
פירט קיין לאָס אַנדזשעלעס ,וואו ער
גייט איבער צו פּריװואַטער איניציאַמיוו,
אָבער אויך אין לאָס אַנדזשעלעס האָט
נידארף ניט אויפגעגעבן זיין ליבע צום
יידישן טעאַטער ,צום יידישן װאָרט.
זייענדיק פאַרבונדן אַלס בנין-דירעקטאָר
מיט דער ,יוניוואוירסיטי פֿאַר דזשודא-
איזם" ,וואו ער האָט אויפגעבויט די
בינע ,האָט ער דאָרט אַריינגעפירט פון
צייטם צו צייט סיי געזאַנג-אָונטן סיי
פאָרשטעלונגען אין יידיש,
נידאָרף האָט חתונה געהאַט מיט דער
אלמנה ראָוז קעיגען וועמנס עלטערער

זון ראָבערט איז אַ פאָרשער פון קענ-
סער ,און דער יונגערער זון ריטשאַרד
געפינט זיך אין סעיװאַן אויף אַ פול-
ברייט-סטיפּענדיע (סקאלערשיפּ) ,וואו
ער שטודירט כינעזישע היסטאָריע און
פילאָזאָפיע .מר .נידאָרפס זון שאול האָט
געענדיקט אַ מעדיצינישע שול אין זשץ-
נעווע ,שווייץ ,און פּראַקטיצירט אַלס
קינדער-פּסיכיאַטאָר

אין סט.
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געבוירן אין וולאשטשאווא ,קעלצער
גובערניע ,פּױילן .אין עלטער פון  8יאָר
האָט זיך די פאַמיליץ איבערגעצוױגן
קיין לאָדזש ,וואו ער האָט שפּעטער גע-
לערנט אין פאזנאנסקים שולע ,ואו
צווישן אַנדערע לערער איז געווען אויך
אַלם לערער ר' עוזר גלאַנץ (פאָטער פון
דיכטער א .גלאנץ-לעיעלעם) .ווען ער
האָט ,אין עלטער פון  31יאָר ,געענדיקט
די שול מיט די גרעסטע אויסצייכענונ-
גען ,זיינען ביי די גראַדואירונגען געווען
די גרעסטע אינדוסטריאַליסטן פון לאָדוש,
י/ .ק ..פּאָזנאנסקי און אַרנאָלד שטי-
,טילער און ביעלאשעווסקי"),
לער (פון ש
און פּאַזנאנסקי האָט זיך געוויצלט ,אַז
עס װועט זיין צו שווער פאַר אים צו

טראָגן אַזא שווערע משא ,וי די צוויי
גרויסע בענד תנ"ך מיט אַ דייטשער אי-
בערזעצונג  ,װאָס ער האָט באקומען
אלם אויסצייכענונג.
דער פאַקט פון די גרויסע אויסצייכץ-
נונגען און די באַמערקונגען פון פּאָזנאַנס-
קין האָבן געצויגן די אויפּמערזאַמקייטן
פון שטילערן און ער האָט אים פאַרבעטן
צו קומען צו אים אָננעמען אַ שטעלע,
און הנם פון דער שול האָט מען אים
געװאָלט שיקן קיין אױסלאַנד ווייטער
שטודירן ,האָט אָבער ,האָפּמאַן ,צוליב
דער קנאַפּער פּרנסה אין שטוב ,אָנגעי
נומען דעם פארשלאג ,און איז דאָרט
אַרײין אַרבעטן פריער אלס פאַרקויפער,
דערנאָך אַלס בוכהאַלטער.
פון דער פריסטער יוגנט האָבנדיק
א ניינונג און א שטאַרק געפיל פאר
נגינה און זייענדיק אַליין אַ משורר אין
דער דייטשער ספינאַגאָגע ביי די קאַנ-
טאָרן ביי און אַלטערמאַן ,איז האָפמאַן

נאָך אין  5091געפאָרן װאַקאַציע-צײט,

קיין מעראן ,טיראָל ,און לייענענדיק ,אַז
אין ווין טרעטן אויף ענריקא קאַרואָ,
טיטא רופא און זעלמא קורץ אין ,רי-
נאָלעטאָ? ,איז ער אַװועק קיין ווין .דער
דאָזיקער קאָנצערט האָט געלאָזט אייבי-
קע שפּורן אין זיין נשמה .דאָרט אין
ווין האָט ער אויך געזען ,די לוסטיקע
וויטווץ" סיטן קאָמפּאָזיטאָר פראַנץ
לעהאר דיריזשירן דעם אָרקעסטער.

איר פּאָרגעלייגט אויפצוטרעטן אין דוע-
טן מיט זיין זון הענרי.
פון אַטלאַנטא האָבן די האָפּמאַנס
זיך איבעױגעטראָגן קיין לאָס אַנדזשעלעם,
וואו ס'איז דעמאָלט געווען א טעאטער-
בנין ,מעיסאן? אויף בראָדוועי .דאָרט
האָבן צוויי דירעקטאָון ,יידן ,וועלכע
היטלער האָט אַרױפגעטריבן פון דייטש-
לאַנד ,טעאָדאָר בוכענהיימער און אַרמור
שפּיץ ,אויפגעפירט די באַרימסטע דייט-
שע אָפּערעטן צו ביליקע פּרייזן .האָפ-
מאַן באַפּריינדט זיך מיט בוכענחיימערן
און נאָך שווערע מי געלינגט ביידען צו
שאַפּן די נייטיקע מאַטעריעלע מיטלען
אויפצופירן שטראַום'ם ,דער ואלץ-קע-
ניג? .אין ,פילהאַרמאַניע?-אױידיטאָריץ.
די אָפּערעטע ,מיט ריטשאַרד באנעלי,
אוירמא פעטינא פון דער שיקאַגער אָפּץ-
רע און די גרויסע באַלערינא ריאבוטשי-
קא ,איז געגאננען דאָרט  5װאָכן און
דערנאַך  4װאָכן אין סאַן פראַנציסקאָ
און אַנדערע גרויסע אַמעריקאַנער שטעט
ביז שיקאַנאָ .צוויי יאָר שפּעטער האָבן
זיי געגרינדעט אן אַנדעדע טרופּעץ מיט
באנעלין און אַנדערע פּרימאַדאָנעם ,און
דאָ איז האָפּמאן שוין געװאָרן איך
דער אסיסטענט-דירעקטאָר און אַרמטיס-
טישער ראַטנעבער .די טרופעץע האָם
געשפּילט פון לאָס אַנדזשעלעס ביוז
שיקאגאָ.

אין  7391איז אין האָליוואוד אויפגןץ-
אין  7091האָט האָפּמאן צוזאמען
טראָטן אויף א קאַָנצערט דער יידיש-
מיט זיין כרודער שמחה עמינרירט קיין
ריכאַרד
מייסטערזיננער
דייטשער
אַמעריקע און זיך באַזעצט אין אטלאַנ-
טויבער ,און האָפּמאַן איז געװאָרן באַ-
טא ,דזשאָדזשא .דאַ האָט ער זיך גע-
גייסטערט פון זיין זינגען ,און אַזױ וי
נומען צו מסהר ,אָבער זיין האַרץ איז
ער האָט געוואוסט ,אַז דער דירעקטאָר
ווייטער געווען אָפּגעגעבן צו מוויק.,
און ווען די ניו יאַרקער מעטראָפּאָליטאַן שפּיץ האָט דאָס רעכט אויף דער אויפ-
פירונג פון דער דייטשער אָפּערעטע
אָפּערץ פלעגט אַהינקומען אויף גאַסט-
,דאָס לאַנד פון דעם לעכעלן" ,וואו מוי-
שפּילן און מיטברענגען קארואָן ,פלעגט
ער ניט דורכלאָזן צו באַזוכן די פאָר -בער האָט אַ גרויסע פּאַסיקע ראָל ,האָט
שמעלונגען ,איינמאָל האָט ער זיך ער אָנגעהויבן פּלאַנירן וי אַזױ צו אָר-
אַרונטערגעכאַפּט הינטער די קוליסן ,גאַניזירן די אויפפירונג פון דער דאָזיקער
דערשלאָגן זיך צו קאַרוזאָן און אים נע -אונטערנעמונג .שפּיץ האָט ניט געהאט
זאָגט ,אַז ער האָט אים געהערט נאָך אין קיין סענט ביי דער נשמה ,דערצו איז
ווין ,װאָס האָט דעם זינגער גװאַלדיק ער געווען פּאַראליזירט .נאָך שווערע מי
איז ענדלעך געלונגען צו עפענען מים
דערפרייט.
אין  8191האָט האָפּמאַן חתונה גע -דער אָפּערעטע אין  6491דאָס שובערט
האָט מיט מינאַ .שיינגאָלד ,אַ זיננערין טעאַטער אויף  6409סטריט און בראָד-
אויף ראַדיאָ ,א פידל-קינסטלערין און אַ וועי ,אין ניו יאָרק ,אָבער נאָך אַ רי-
גוטע פּיאַניסטין ,װואָס דאָס האָט אים זיקן דערפאָלג פון  02פּאָרשטעלונגען,
נאָך מער פאַרבונדן מיט דער וועלט פון נאַך וועלכע מויבער האָט ,צוליב זיין
קראַנקייט ,זיך געמוזט צוריקציען ,האָ-
מוזיק .ווען חזן יאָסעלע ראַָזענבלאַט
בן די פּאָרשטעלונגען צוליב דעם גע-
האָט זי געהערט זינגען ,איז ער ממש
געװאָרן פֿאַר איר באנייסטערט און מוזט איבערגעריסן ווערן.

5

האָפּמאַנס ליבע און אינטערעס צו
מוזיק האָבן געזוכט אַן אויסדרוק ,ביו
זי האָבן עס געפונען אין דעם חזן און
זינגער משה אוישער צו וועמען ער איז
געװאָרן ממש צוגעקלעבט ,און די דאָזי
קע אינטימיטעט האָט דערפירט דערצו,
אַז האָפּמאַן זאָל פאָרמירן א געזעלשאַפט,
װאָס זאָל שאַפן אַ פילם ,אין עננליש,
מיט משה אוישער, ,סיננינג אין מהי
דארק" ,װאָס איז געווען כמעט פון די
לעצטע שאַפונגען פון דאָזיקן גרױסן
יידישן זינגער,
אַ לענגערע צייט נאָך אוישערם טויט

האָט זיך האַפּמאַן ניט געקאַנט מריים-
טן ,ביז ער האָט געשלאָסן  8נאַָנטע
פריינטשאַפּט מיטן יונגען חון עלען
מייקעלסאַן אין לאָס אַנדזשעלעם ,מיט
וועלכן ער האָט געהאט דעם גרױיסן
נחת ,אַז ביי דער חזנים-קאַנװענשאָן אין
אין גראָסינגערס איז ער ,נאָכן
2
זינגען ע,נינו? פון ישראל אַלטער ,בא-
גריסט געװאָרן מיט שטורמישע אַפּלאַ-
דיסמענטן פון אַלץ חזנים,
האַפּמאַן לאָזט ביז צום היינטיקן מאָג
ניט דורך די וויכטיקסטע קאָנצערטן סיי
אין לאָם אנדושעלעס ,סיי אין ניו יאָרק
צו וועלכע ער פֿאָרט ספּעציץל. .
זיין פרוי ,,מיט וועלכער ער האָט
געהאַט אַ גליקלעך לעבן ,איז געשטאָרבן
צו כל נדרי אין  ,6891איבערלאָזנדיק
צוזיי טעכטער ,עוועלין און גלאָריש ,און
אַ זון ,סטענלי ,וועלכער איז אַלס קינד
פון  8ביז  11יאָר געווען א וואונדער-
קינד סטאַר-זינגער אין קאָלאָמביא און
נעשאנאל בראָדקעסטינג ,און היינט צו
טאָג אַ טאַלענטפולער ,פיל-צוזאָגנדיקער
קאָמפּאַזיטאָר.

יצחק און שרה רעכטשייד
(רעכטצייט)
יצחק און שרה רעכטצייט זיינען
די עלטערן פון די צוויי באַרימטע שוי-
שפּילער דזשעק און סימאָר רעכטצייט.
די עלטערן זיינען נאָך מיט יאָרן צוריק
געווען ענג פאַרבונדן מיטן יידישן מעאַ-
טער און יידישע שוישפּילער.
יצחק רעכטצייט ,וועמען מ'חאָט אין
פּױלן גערופן דער ,שװאַרצער יצחהק"
אוגן ,פּעך
צוליב זיינץ שווארצע
שװואַרץ-געקרוזלטע האָר און שיינער
שװאַרצער ,ניט פאַרקעמטער באַרד ,איז
געבוירן געװאָרן אין גריצע ,פּױלן ,נעבן
װואַרשע .אַלם יינגל האָט ער געהאט א
פּרעכטיקע סאָפּראַן-שטימע ,און האָט

געזונגען אַלס משורר ביים שטאָטישן
חזן ,ביז דער באַרימטער חזן עקיבא אפּ-
טער איז געקומען דאַווענען אין שטעטל.
יצחקלען
געהערט
װען ער האָט
זינגען ,האָט עֶר אים באַלד מיטגענומען
מיט זיך קיין פּיעטריקאָוו ט,ריבונאלם-
קי" ,וואו אפּטער איז געווען שטאָט-
חזן און דאָרט האָט ער דעם קליינעם
יצחקל אױפגעהאַדעװװועט אױף ננינה
און וועלטלעכע לימודים ,ביז יצחק האָט
חתונה געהאַט מיט שרה'ן ,וועלכע מען
שרה רעקעווער" (וייל
האָט גערופן ,
זי איז געקומען פונם שטעטל רעקעו).
אַלס מיידל איז שרה געװאָרן א נײיטאָרן
ביי שיינע האַפּטענע וועש און פלעגט
נייען פאר די פּריצים און פּני פון שטעטל
און אומגעגנט .זיצנדיק ביי דער מאשין
פלעגט זי תמיד ליב האָבן צו זינגען יידי-
שע פאָלקס-לידער (איר ליבלינגס ליד
איז געווען ,די באָבע מיטן אייניקל").

חז,

מיטהעלפן דעם טאַטן ,דעם
שול אַלס משוררים ביים עמוד.
דאָס הויז פון די רעכטשיידס איז גע
װואָרן די אָפענע טיר פאַר אַלץ זינגער,
חזנים ,טעאַטראַלן ,אונטערנעמער און
שוישפּילער און סתם ,הונגעריקע אור-
חים" .ווען אַ טרופּע יידישע שוישפּילער
איז אָנגעקומען פון דער פרעמד קין
פּיאטריקאָוו ,האָט זי באַלד אָפּגעזוכט
די אַדרעס  --דאָס הויז פון חזן (דעם
יך אַו
שװאַרצן יצחק) .פאַרשטייט
אויב די טרופּע האָט צו דער פאָרשטץ-
לונג געדארפט אַ כאָר אָדער אַ ,סאַָ-
ליסט" ,האָט דער שװואַרצער יצחק באַלך
צוגעשטעלט איינע אָדער איינער פון
די זעקם זינגענדיקע קינדער..
שוין אין די שווערע

אין

טעג פון דער

ערשטער וועלטימלחמה ,האָט יצחק דער-

פילט ,אַז ער מוז אַנטלױפן פון דעם
פינצטערן פּוילן צוליבן אַנטיספעמיטיזם,
אין אַ געוויסן טאָג האָט עֶר גענומען זיין
מיזיניקל ישעיהלע (סימאר) און אַוועק,
אַן  8גראָשן געלט ,קיין אמעריקע .צו"
ערשט זיך דערשלאָגן קיין פּאַריו גע-
בנדיק קאַנצערטן .ישעיהלע האָט זיך
שוין דאַן אַרױסגעװיזן װוי אַ ,וואונדער-
קינד" .נאָכן ערשטן ,קאָנצערט" איז מען
געקומען צולויפן הערן און זען דעם יונ-
גנדיקן ,קאָנצערטיסט" .און אַזױ ,מים
ישעיהלעס פֿאַרדינסטן האָט מען זיך
ענדלעך דערשלאָגן קיין אמעריקע .יצחק

דעם עלטערן גרייז-גרויען חזן זינגען די
תפילות,
ווען דאָס היטלער-פייער האָט אויפגט-
פלאַקערט אין פּולן און עס האָבן זיך
דערטראָגן די קלאַנגען ,אַז דער אָדער
דער שישפּילער איז אומגעקומען ,האָט
דער גבאי יצחק רעכטצייט געמאַכט אַ
,מלא? ,אַליין געזאָגט קדיש ,פילנדיק,
אַז אַ גליד פון ,זיין" משפּחה וועלכע
פלעגן זיין תושבים ביי אים אין פּױלן,
איז אומגעקומען אויף קידוש השם..
אין  8491איז די קלוגץ שרה רעכט-י
צייט געשטאָרבן .צוויי יאָר שפּעטער
איז יצחקל אַועק צו שרהן איבערלאָזנ-
דיק די צוויי שוישפּילער יעקב (דזשעק)
און סימאר רעכטצייט (פאַרהײיראַט צו
דער יידישע שושפּילערין מרים קרע-
פון /
סין) ,וועלכער איז פּרעזידענט
דער ,אידישער אַקטיאָרן יוניאָן זינט
 ,8און די אַנדערע קינדער :סילוויא,
העלען ,פעם ,רוטה ,אַלץ פאַרהײיראַט
שוין מיט קינדער און אייניקלעך .חוץ
דעם ליכטיקן אָנדענק װאָס די קינדער
האָבן פון זייערע עלטערן  --האָבן יצחק
און שרה אױיך געלאָזט אַ שם טוב,
וועלכער ווערט מיט ליבשאַפט דערמאַנט
פון די לעבן-געבליבענע שוישפּילער,

האָט אָנגענומען אַ שטעלע אַלס חזן .סי-
מאָר האָט
גרוים
אַלץ נײיטאָרינם פלענן זיך ארומזעצן אַרום
איר מאַשין און צוהערן צו איר זים שמי-
מעלע.
ווען יצחק און שרה האָכן התונה גע-
האַט ,איז יצחק אַועק פון עקיבא אפ
טער און געװאָרן הױפּט חזן אין דער
דייטשישער שול (אַזױ האָט געהייסן די
מער-רעפאַרמירטע שול אין פּיאַטויקאָוו)
אנב איז די שול אױסגעהאַלטן געװאָרן

פון די ,נבירים"

פון שטאָט.

אויסער-

דעם איז ביי דער שול גענרינדעט גע-
ידישפּױליש-העברעאישע
אַ
װאָרן 
קרינסקי שולץ וואו יצחק ר .איז געװאָרן
|
מוזיק-לערער.
ווען די זעקס קינדער זיינען געבוירן
יעקב
(סילויאַ),
סימע
-געװאָרן

(דזשעק) ,הינדע (העלען) ,רחל (רוטה),
שמחה (סעם) און ישעיה'לע (סימאָר).
זיינען זיי אַלע מיטגעריסן געװאָרן פון

דער נגינה פון זייערע עלטערן און אַלע
האָבן

דורכגעמאַכט

די

פּראָצעדור

פון

ווייטער

דערפּאָלג,

מיט

קאַנצערטירט
חזן יאָסעלע

מיט
ראָ-

זענבלאַט ,הערשמאַן ,און אַליין ,און פאַר-
דינט גענוג געלט צו ברענגען קיין אמץ-
ריקע די גאַנצע פאמיליע..
אפילו אין אַמעריקע איז די טיר פון
די רעכטצייטס געשטאנען אן אָפענע
פֿאַר חזנים ,זינגער ,שוישפּילעץר און אַנ-
דערע טעאטער-מענטשן ,וועלכע האָבן
געקלעבט צו דעם פריילעכן נוט-מוטיקן
תמיד שמייכלענדיקן יצחק (שוין מער
ניט דער שווארצער ,נאָר שוין וויים גע-
,י געסט" פלעגן זיך טאַקע
װאָרענעם) .ד
אָפּט מחיה זיין מיט ,שרה רעקעוום"
טשיקן זופּ" און געפילטע פיש ,וועלכע
יצחק אַליין איז געווען אַ מייסטער צו
מאַכן...

זייענדיק גבאי און חזן פון דער װאַר-

שעווער חיים סאלאמאן האום און שול/ ,

פלענט עֶר דאַװוענען ימים נוראים פאַרן
עמוד .ס!פלעגן קומען קינסטלער און
זיך אַועקשטעלן
טעאַטער-ליבהאָבער
מיט יצחקן ביים עמוד און מיטגעהאַלפן
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חיהלע אש
(פורמאַן).

עס איז גאָרניט איבערגעטריבן ווען
מען זאַגט ,אַז חיהלע אֵשׁ איז געבוירן
געװאָרן אין די קוליסן פון יידישן טעא-
טער .אירע עלטערן ,אברהם און פּאָליא
אֵש ,זיינען געווען אין קעשענעוו ,בע-
סאַראַביע ,יידישע אַקטיאָרן ,און באַלך
נאָך איר געבורט דאָרט ,אין  ,0991האָבן
זיי ,נישט האָבנדיק קיין אַנדערע ברירה,
זי מיטגענומען אין די אָװונטן אין טעא-
טער ,און דאָרט זי געהאַלטן ,הינטער
דער בינע" .דאָרט איז דאָס טעאמער-
קינד געלעגן אין א קיישל פון רעקווי-
זיט ,און ווען זי איז אונטערגעװאַקסן,
האָט זי שוין פאַרזוכט פון אַקטיאָרישן
װאַנדער-לעבן ,געװאַנדערט מיט אירע
עלטערן איבער דער פּראָווינ'ץ ,שוין צו

 2יאָר האָט מען זי אַרויפגענומען אויף
דער בינע ,וואו זי האָט נעשפּילט זיך,
א קינד ,נאַטירלעך ,אָן ווערטער ,אָבער
צו  6יאָר ,האָט זי שוין טאַקע גענומען
שפּילן קינדער-ראָלן ,שלמהלע" אין
פּרצס ,שוועסטער",

אין שלום

ארי

פורמאַן

אַשס
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יאָר איז זי גאָר געווען מעטיק אויף אֵן
אַנדער געביט :זי איז געווען סופלער
אין גרויסע יידישע טרופּעס איבער רו-
מעניע ,טשעכאָסלאָװאַקיע און עסטרייך
און גלייכצייטיק געשפּילט יוגנטלעכע
ראָלן.
אין  0491טרעט זי אַרין אין יידי-
שן מלוכה מעאטער אין בעסאַראַביע
און אין  1491ווערט זי רעקאָמענדירט
צו לערנען רעזשי אין מאָסקװער טעאַ
טער-סטודיע ביי שלמח מיכאעלס ,אָבער
די מלחמה צעשטערט אַלע פּלענער .זי

ווערט עװאַקוירט קיין מיטל-אַזיע .צום
גליק לעבט זי איבער די מלחמה ,קומט
אָן אין  8491אין פּוױלן און שפּילט אין
די ערשט באַפּרייטע חרובע שטעט פון

פּױלן 7491 .שאַפט זי אַ יידיש טעאַטער
אין ד .פּ-.לאַגער אין לינץ ,פון דאָרט
פאָרט זי קיין ישראל ,וואו זי שפּילט,
וי אַ סטאַר 8 ,יאָר ,דערנאָך אַלם אַזעל-
כע אין לאָנדאָן ,אין  1691אין דרום
אַפריקע ,און קומט אין אַמעריקע ,וואו
זי כאַזעצט זיך מיט איר מאַן אַרי פור-
מאַן אין פילאַדעלפיע .דאָ ,קאָן מען
זאַנן מיט רעכט ,אַז חיהלע פאַונעמט
גאָר א וויכטיקע פּאַזיציעץ אויפן יידישן
קולטור-פץלד ,ווייל זי איז די איינציקע
װאָס דרינגט אַריין מיטן יידישן װאָרט
אין די אַמעריקאַניזירטע יידישע קרייזן.
זי טרעט אָפט אויף מיט פאָרשטעלונגען
און קאָנצערטן אויף יידיש אין אזעלכע

קרייזן און אין אַזעלכע פּלעצער וואו

מען האָט אָדער קיינמאָל ניט געוואגט
אָדער שוין רעזיגנירט צו הערן א יידיש
װאָרט .איר ליבשאַפט פאַרן יידישן
װאָרט ,איר איבערגעבנקייט צום יידישן
שוישפּילער איז אין לשער ,און דאָס האָט
זיך אַמבעסטן אויסגעדריקט אין איר

ענטוזיאַסטישער מיטאַרבעט פאַר דעם
,קדושים באַנד" פון דעם ,לעקסיקאָן
פון יידישן טעאַטער".

געבוירן אין  4991אין טשערנאָוויץ,
האָט אַרי פּורמאַן זיך אַנגעהױבן אינטע-
רעסירן מיט מעאַטער ,נאָך זייענדיק א
שילער אין קאַָנפערװאַטאָריע ,וואו ער
האָט שמודירט מוזיק ,אָבער די צווייטע
אז
האָט געצוואונגען,
וועלטימלחמה
ער זאָל איבעררייסן זיין מוזיק-שטודיום,
און אין  ,1491ווען די נאַצים האָבן פאר-
כאַפּט טיילן פון סאָװויעט:רוסלאַנד און
אַנדערע מזרח-אייראָפּעישע לענדער ,און
דערונמער בוקאָווינע ,האָבן זיי פור-
מאַנען דעפּאָרטירט צוזאַמען מיט זיין
גאַנצער משפּחה קיין טראַנסניסטריע.
און דוקא דאָ ,אונטער די אונמענטש-
לעכסטע ,שווערסטע באַדינגונגען ,איז
אין קאַנצענטראַציײלאַגער געשאַפן נע-
װאָרן יידיש טעאַטמער .פורמאַן האָט,
פאַרשטייט זיך ,אין אונטערגרונד ,כדי
צו הייבן דעם מוט ,די מאָראַל ,פון די
פאַרחושכטע ,געפּלאגטע יידן ,געהאַלפן
שאפן אַ שול און אַ יידיש טעאַטער ,וואו
ער איז אױפּנעטראָטן אויף דער בינע
אין עפּיזאָדן-ראָלן און אויך געשפּילט
אין אַרקעסטער .לאַנג האָט עס אָבער

ניט אָנגעהאַלטן ,ווייל די דייטשע נאַ-
ציס און די רומענישע פאַשיסטן האָבן
זיך דערפון דערוואוסט און אַלץ צע-
שטערט.
נאָר דער מלחמה האָט פורמאַן זיך
באַזעצט אין בוקאַרעשט ,וואו ער איז
געװאָרן אַ מיטגליד אין אָרטיקן יידישן
מלוכח-טעאטער און דאָ האָט ער שון
געשפּילט גאָר וויכטיקע ראָלן ,וי ,האצ-
מאך" אין ,די כישוף-מאַכערין", ,הער
קראַלער" אין  אַננאַ פראַנק" ,א .א .אין
האָט ער עמיגרירט קיין ישראל
9
און דאָרט באַלד אַרײנגעטראָטן שפּילן
אין דעם ניי אָרגאַניזירטן יידישן טעאַ-
טער ,תיאטרון העולים" .אין  1691איז
ער געקומען אין אַמעריקע און זיך באַ-
זץצט אין פילאַדעלפיע ,וואו עס האָט
זיך געפונען זיין פאמיליע פון וועלכער
ער איז געווען אָפּגעריסן  91יאָר צייט,
דאָ ,צוזאַמען מיט זיין פרוי חיהלע אש,

טרעט

עֶר אויף מיטן
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בעסערן

יידישן

װואָרט אויף אָװונטן פאַר אַלערלײ יידישעץ
אָרגאַניזאַציעס ,און אים האָט מען אויך
צו פֿארדאַנקען דעם פאַקט ,װאָס ביידעץ
זיינען זיי מיט זייערע יידישע פּראָנראַ-
מען אַריינגעדרונגען אין בני-ברית און
הדסה-צווייגן ,קאָמיוניטי סענטערס ,קאָנ-
גרעגעישאַָנס ,סינאַנאָגעס ,ברית שלום-
אָפּטײילונגען און ענלעכע אַמעריקאַנער-
יידישע פּלעצער ,וואו מען האָט פריער
קיינמאָל ניט געהערט קיין יידיש װאָרם,
און צוזאַמען מיט זיין פרוי האָט ער אויך
אָרנאַניזירט צוויי דראַמאַטישע גרופּעס
ביי די ,נייע יידיש אַמעריקאַנער" און
;כני ברית" ,וואו זיי פירן אויף יידישע
פאַרשטעלונגען.
וי אן עד ראיה ,װאָס יידישע
קינסטלער האָבן איבערגעלעבט אונטער
נאַצישן קנאַפּל ,האָט עֶר זיך מיט לייב
און לעבן איבערנעגעבן צו שאַפן מאַטץ-
ריעלע מיטלען פֿאַר דעם ,קדושים

באַנד" פון ,ל,עקסיקאַן פון יידישן טעא-
טער".

נעט
נ
ע
ר טע
ירע

ועליג
סלאַבאָדניק
אא
אי
יי

יי

פון קינדווייז אָן האָט אים געצױגן
צום יידישן טעאַטער ,אָבער ער האָט,
וי ער דריקט זיך אויס ,חלילה קיינמאָל
ניט געזינדיקט מיט שפּילן ראָל .ער
האָט געוואוסט אויף וויפל זיין טאַלענט
דערגייט .ער האָט געוואוסט ,אַז ער
האָט א געבוירענעם טאלענט ליב צו
האָבן אַקטיאָרן און פּאַָרשטעלונגען ,צו
העלפן די ואַנדערנדיקע בלאַנדזשענדע
שטערן ,און דאָס האָט עֶר געטאָן ,זינט
ער איז צו זיין שכל געקומען אין שמטעץמל
נעזשניווקע ,קיעווער גובערניעץ ,וֹאו
ער איז אויף דער וועלט געקומען ,און
שפּעטער אין אַנדערע שטעט אין אד
קראַינע ,וואו ער האָט געהאַט א געי
לעננהיים צו זען די נאַסטראָלירנדיקע
רחל קאַמינסקי,
טרופּעס פון אסתר
אברהם פישזאָן און אַנדערע .און יעדעס
מאָל ווען ער האָט נאָר געזען ,אַז ער
קאָן מיט עפּעס צוהעלפן ,אַ יידישע טעאַ-
טער-טרופּע אָדער אַן איינצלנעם אַק-
טיאָר איז ער תמיד געווען גרייט צו טאָן,
אָט די ליבץ איז ביי אים ניט אָפּגץ-

קילט ,נאָר נאָך הייפער געװאָרן ווען
ער האָט אימיגרירט אין אמעריקע און
דאָ באַוואונדערט די גדולים פון יידישן
טעאַטער ,די גאָלדענע עפּאַכע פון דער
יידישער בינץ און שפּעטער דאָס ,יידי-
שע קונסט טעאטער".
ווען פלאבאדניק האָט דורכן שוישפּי-
לער מאַקס באַזשיק געהערט וװועגן דער
פאַרן ,קדושים באַנד",
פאָלקס-אַקציע
האָט ער זיך אין דעם אַרײנגעװאָרפן
מיט זיין גאַנץ לייב און לעבן .ער האָמ
ניט דורכגעלאָזט קיינעם פון זיינע
פריינט ,ייד אָדער ניט-ייד .ער האָט גץ-
זעען ,אז יעדער איינער זאָל זיין באַ-
טייליקט אין אַזאַ הייליקער מצווה וי
שטעלן אַן אײיביקן אָנדענק די קדושים
פון אונדזער יידישער מעאַטער-קונסט.

פּאַרקס" .ערשט שפּעמער ,נאָכן איינ-
אָרדעגען איר פאמיליע-לעבן ,נאָכן דער-
ציען אירץ צוויי טעכטער ,שערי און
קעטי ,האָט זי זיך אָנגעהױיבן באַטײליקן
אין די פּאָרשטעלונגען פון די ,סטאַר
פּלעיערם? אין לאָס אַנדזשעלעסער ,וויל-
שייער איבעל טעאַטער" ,און צי טרעט
אויף אַלס נאַראַטאָר אָדער אין א ראָל,
רופט זי אַרױס אַנטציקונג סיי מיט איר
מאַלענט ,סיי מים איר חן ,זי איז אויך
אַ באַנאַבטע פּיאַניסטין ,אָבער דאָס
איז נאָך ניט אַלץ .מער וי אַלץ איז זי
פאַראינטערעסירט אין דער קונסט פון
מאָלערײ און זי מאָלט טאַקע אַלײין .צענד-
ליקער בילדער ,מאָדערניסטישע און פון
אַלטן שטיינער האָט זי שוין געמאָלן
אירע טעמעס זיינען פאַרשידן .אָט מאָלט
זי אַ היימישן רב וי ער דריקט צו צו

זיך א ספר תורה ,און אַלס פּראָטאָטיפּ
פאַר דעם רב נעמט זי אין איר פאַנטאַזיע
היר אייגענעם פאָטער ווי ער װאָלט אויס-
געזען ווען ער בלייבט אין פּולישן שטץ-
טל און דער היימישער פרומער סביבה,
און אָט מאָלט זי  8קלאָון ,אָט מאַלט זי
פאַר אונדז די גרויסע שטאָט אין הץל-
שימערירנדע פארבן און אָט איז א בילד
פון שטילן לעבן  --בלומען .מבינים
אין מאָלערײ זאָגן איר פאָר אַ שיינע
צוקונפט אַלס מאָלערין.
קערי איז שוין עטלעכע מאָל געווען
אויף באַזוך אין אייראָפּץ און אין 9691
האָט זי באַזוכט ישראל .זי האָט זייער
ליב דאָס היימישע יידישע לעבן ,פירם
אַ טראַדיציאָנעל יידיש הויז און דערציט
אירע קינדער אין עכטן יידישן גייסט.
זי רעדט ,וי אירע עלטערן ,יידיש ביי
יעדער געלעגנהייט.

עיגרענע
יי

וויערא
ווייס

זי איז די איין און איינציקע
העכסט געראָטענע טאָכטער פון װויליאַם
און פעני פרידמאַן .צוליב איר אויסערגץ-
וויינלעך יוננטלעכן אויסקוק ,איז גאַר-
נישט צו גלייבן ,אַז מיר האָבן פאַר זיך
שוין אַ מוטער פון צוויי קינדער ,אָבער
עס איז פאָרט אַ פאַקט ,אַז קערי האָדעס
איז געבוירן דעם  01דעצעמבער 0591
אין בריסל ,בעלגיע ,וואו אירע עלטערן
האָכן דעמאָלט געלעבט וי אימיגראנטן
פון פּױלן ,אזן איז מיט זיי געקומען אין
קיין אַמעריקע און דעם  8דע-
9
צעמבער  1491זיך באַזעצט אין לאָס
אַנדזשעלעס .דאָ האָט זי באַזוכט קאָ-
לעדזש ,און שוין גאָר פרי אַרױסגעויזן
אַ גװאַלדיק געפיל פאַר קונסט .צי זי
האָט זיך אָנגעשטעקט פון איר פאָטער,
דעם קוועקזילבערדיקן ווילי ,אָדער זי
אַלײין האָט געהאט דאָס געפיל פאַר דער
בינע ,דאָס קאָן זי אַליײן ניט פעסט-
שטעלן .א פאַקט איז אָבער ,אַז עס האָט
איר געצויגן צו דער בינע ,צו קונסט,
צו מאָלערײי ,נאָר ...אין דער .פּראַקטיק
האָט זי גאָר אַנדערש געהאַנדלט ,זי
האָט חתונה געהאַט מיט מר .סעם האַ-
,טעיםט אוימאַ
דעס ,אייגנטימער פון ס

א טיפּיטשנע פרוי פון דעם אמאָליקן
דוד יידישע אשת חיילם ,איבערגעגעבן
צו איר מאַן און פאַמיליע און צו איר
פאָלק.
געבוירן דבורה ראַוא אין זלאַטאָ-
פּאָל ,רוסלאַנד ,אין א שיינער באַלעבאַ
טישער משפּחה ,אַן אייניקל פון דער
זאַריצקײפאַמיליץ ,האָם
באַוואוסטער
זי געענדיקט די אָרטיקע גימנאזיעץ .זי
האָט חתונה געהאט מיט יעקב וייס
(ווייסבארד) פון סמילע ,און נאָכדעם
וי זיי האָבן איבערגעלעבט די פּאַנראָ-
מען נאָך דער ערשטער וועלט-מלחמה,
האָבן זיי באַשלאַסן צו פאַרלאָון די אֵל-
טע חיים און זיך לאָזן אין דער וועלט
אַריין .זיי האָבן קודם כל עמיגרירט קיין
רומעניע ,דערנאָך קיין אַמעריקע ,שפּץ-
טער געפּרואווט מאַכן זייער היים אין יש-
,וועס-
ראל ,וואו זי איז  8יאָר געווען  8ש
טער" אין ,הדסה" און זיך צוריקגעקערט

קיין אַמעריקע ,וואו זיי האָבן א געוויסעץ

דער רב מיט דער ספר'תורה
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צייט געלעבט אין ניו יאָרק .אין די אַלץ
ערטער האָט וויערא מיטגעהאָלפן טאָג
און נאַכט איר מאַן בויען זייער מאַטש
ריעלע עקזיסטענץ.

אין  7491האַבן זיי זיך ,מיט זייער
איינציקע טאָכטער ,באַזעצט אין לאָס
וואו

אַנדזשעלעס,

האָבן

זיי

נאָר

א

קורצע צייט זיך אָפּגעגעבן מיט גע-
שעפט ,אָבער סיי דעמאָלט ,און באַ-
זונדערס נאַכדעם האָט וויערא אועק-
געגעבן איר צייט צו געזעלשאַפּטלעכער
אַרבעט .כל זמן זי האָט געהאַט אירץ
עלטערן ,האָט זי זיי אַרױסגעויזן דעם
גרעסטן אָפּשאַץ פון כבוד אב ואם ,און
אַזא אינטימע פאַמיליאַרץ באציאונג איז
ביי איר פאַרבליבן ביז צום היינטיקן
טאָג צו אַלע מיטגלידער פון איר משפּ-
חה .אַ באַזונדעדע אינטימע באַציאונג
האָט וויערא

צו מדינת

ישראל

און צו

דער פּיאָנערן פרויען אָרגאַניזאַציע .יאָרן-
לאַנג פלענט זי איינאָרדנען ביי זיך אין
דער
לטובת
אונטערנעמונגען
שטוב
אַרגאַניזאַציץ מיט אמתע באַנקעטן און
פלעגט שאַפן גרעסערע סומעס ,אַזױ,
אַז די רחלינגרופּע פון דער פּיאָנערן
פרױיעןאָרגאַניזאַציע האָט זי פּראָקלאַ-
מירט אַלם אַ לעבנס-לאַנגע מיטגלידערין.
וויערא האָט אויף איר ,נעוויסן? אויך
אַ גאַנצע ויי יחידים ,צווישן זיי עטלץ-
כע פון די רעליגיעזע שיכטן אין ישי
ראל ,װאָס קריגן פון איר רענולערע

שטיצע .די ליבע ,װאָס זי האָט זיך דערי

װאָרבן דורך אירע גוטע מעשים ,האָט
מען באַזונדערם געקאַנט זען ,ווען עס
איז דעם  22אָקטאָבער  1691געפייערט
געװאָרן די גאָלדענץ התונה פון איר
און איר מאַן יעקב ווייס .אפילו איצט,
צוליב איר שװאַכן געזונט-צושטאַנד,
געשטערט אָנצוגיין מיט איר פּילאַנטראָ-
פּישער אַרבעט ,קאַן מען זי זען בי
אַלץ אונטערנעמונגען פון דער פּיאַנערן
פרױיעאָרגאַניזאַציץ און איר נאָמען
פץלט קיינמאָל ניט אויס צװישן די
ביישטייערער פאַר יעדער יידישער גע"
קלטורעלער
אַדער
עלשאַפטלעכער
אונטערנעמונג.

קהחלה אין מעקסיקע

מיט דער נרינדוננ אין יאָר  ,7891פון
דער אשכנזישער קחלה אין מעקסיקע,
וואו שמשון פעלדמאַן איז פּועזידענט,
איז באַלד געשאַפן געװאָרן דער קול-
טור-דעפּאַרטאַמענט,

די גאַנצע

צייט

וועלכער

שטייט

דער

לייטונג

אונטער

טיװואַל פון יידישער

מוזיק און נגינה.

דער פעסטיװואל קומט פאָר יערלעך
אין די חדשים אױגוסט און סעפּטעמבער
און באַשטײט פון  5אָדער טיילמאָל 6
קאַנצערטן,
ביי די פּעסטיװאַלן ווערט שטרענג
אָפּגעהיט אויפצופירן בלויז יידישע מױ-
זיק ,שאַפונגען פון יידישע קאָמפּאָזי-
טאָרן ,פאָלקס-לידער ,ישראלדיקע לי-
דער און חזנות .אין די פעסטיװואַלן באַ-
טײיליקן זיך די גרעסטע יידישע וועלט-
קינסטלער ,זינגער ,פידלער ,פּיאַניסטן,
חזנים א .ד .ג.
דער קולטור-דעפּאַרטאַמענט אַנטויק-
לט אויך אַן אַקטיוע טעטיקייט אויף
די געביטן פון טעאַטער ,רעפעראטן
סימפּאָזיומס א .א .וו .און העלפט אויך
װאָס באַזוכן דעם
קינסטלער-געסט,
ישוב .די דאָזיקע טעטיקייטן זיינעץ מער
אַלס רעפערענטן האָט
ספּאַראַדישע.

דער קולטור-דעפּאַרטאַמענט אויך פאַר-
בעטן פון צייט צו צייט באַרימטקייטן
אין דער יידישער ועלט.
מיטן אויפבויען  8טעאטערזאַל אין
די בנינים פון דער קהלה ,ווערט דער-
ווארט ,אַז אויך דאָס יידישע טעאַטער
זאָל פאַרװאַנדלט וװוערן אין אַ פּערמאַ-
נענטע אינסטיטוציע.

רער

רענ

רענ

ערע

גיטל
טעפּער

קיין מילװואָקי צו איר פאָטער .דאַ האָט

זי חתונה געהאַט מיט אַן אייגענעם ,אַ

משפּחה-מיטגליד,

פון פ' מוביה מייזעל.

א דאַנק דער דינאַמיק פון דעם פּאָר-
זיצער ,האָט דער דעפּאַרטמענט גע"
שאַפן ,וי פּערמאַנענטע אינסטיטוציעס

דוקא

יצחק טעפּער,

אַ כעלעמער .לכתחילה

האָט זי זיך ,וי

פרוי

בלױז

אַ פאַרהײיראַטע

אָפּגעגעבן

מיט באַלעבאַטישקײיט און פאַמיליץ-
ענינים ,אָבער ווען איר מאַן אין נש-
װאָרן  8זץלטענער גאַסט אין דער היים
זייענדיקן בײיטאָג פאַונומען מיט גע
שעפט און אין אָװונט מיט טעאַטער-רעץ-
פּעטיציעס ,האָט זי צוליב שלום-בית,
אַנגעהױבן מיטגיין צו די רעפּעטיציעס,
און ,בקצור; זי איז אַרינגעצױיגן געװאָרן
ּ,ערהיפט" ,וואו זי האָט זינט 9591
אין פ
אָנגעהױיבן שפּילן און דוקא אַרױסגעוויזן
גאַנץ גוטץ פעיקייטן ,אַזױ ,אַז איינציק-
ווייז האָט זי באַקומען גאָר וואזשנע ראַ-
לן און תמיד אויסגענומען ביי דער קרי-

טיק און ביים פּובליקום.
אַזױ האָט זי דערפאָלגרייך דורכגע-
פירט די ראָלן פון ,נאָלדץ" אין שלום
עליכמס ,טוביה דער מילכיקער", ,די
פרוי" אין ,מיין מאַן דער מיניסטער"
פון יהושע בר יוסף, ,פרוי פרידלענדער"

מעניץ" אין שלום עליכמם ,"000,009,
אין נאָרדינם ,קרייצער סאָנאַטאַ", ,עטי
,די מחותנתטע"

אין אשס 

אָנקל

מאָ-

זעס", ,די אַרענדאַרקע? אין גערשענ-
זאָנם ,הערשעלע אָסטראָפּאָליער", ,פּרי-
ווץ" אין אַשס ,קדוש השם" און אין
לייוויקס ,באַנקראָט? און גאָטעספעלדם
פּרנסה".
פון אירע דריי זין זיינען צוויי פּראַ-
פעסיאָנאַלן ,און איין טאָכטער ,וועץלכע
האָט

לעצטנס

באַזוכט

געהערט צו ,הבונים"
זייער אַקמיו.

ישראל,

מדינת

און איז דאָרט

וי
רער
ר
יריעענר
 2ייענר

ביי דער

קולטור-דעפּאַרטאַמענט
אשכנזישער

פון ישוב ,דעם כאָר ,הזמיר" אונטער
דער דירעקציע פון דעם באַגאכטן די-
דיגענט אַבעל אייזענבערג ,אַ קינדער-
פון קינדער
כאָר ,צוזאַמענגעשטעלט
פון אַלע יידישע שולן ,וי אויך א פעס-

זילבערצווייג ,אַלזאָ זיינעץ א ריכטיק
לאַנדסמײדל) און איז אין  0891געקומען

כאָטש דעם גרעסטן טייל פון איר
לעבן ,געפינט זי זיך אין אַמעריקע ,איז
דאָס אָבער אין אקצענט פון איר יידיש
בשום אופן ניט צן דערקענען ,עס איז
שווערלעך צו גלייבן ,אַז גיטל ,מער בא-
קאַנט ,נאַטירלעך ,אַלס נױרטרוד (פון
דער חיים זאַלצמאַן) ,איז געבוירן גע-
װאָרן אין װואַרשע ,אויפנעצויגן געװאָרן
אין אַ קליין פּוױליש שטעטל אַזאָרקאָוו
(דרך אנב ,די געבױרנשטאָט פון רע-
דאַקטאָר פון ,טעאַטער לעקפיקאָן" זלמן
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בערנאַרד
פייטעק
יא

יא

יע

יע

אין טשענסטאָכאָו,
געבוירן 0
פּױלן .אין א בכבודיקער ,נישט-פאַר-
מעגלעכער פאַמיליע .פּאָטער  --װאַלם,
מוטער

--

בויינדל,

האָבן

געהאַט

6

קינדער ( 4זין און 2טעכטער) .בערנאַרד

איז געווען דער יונגסטער .די גאַנצע
משפּחה איז אומגעקומען צוזאַמען מיט
די זעקס מיליאָן יידן אין די דייטשץ
גאַזקאמערן.
געלערנט אין א תלמוד-תורה און אין
א רעגירונגס פֿאָלקס-שול .אין עלטער
פון  21יאָר אַָנגעהױבן אַרבעטן אֵלם
לערניינגל ביי אַ שטובךמאַלער ,און
פון טרינק-געלט ,װאָס ער פלעגט באַקו-
מען ,האָט ער אָנגעקליבן זיך צו קליידן
און קויפן אַ בילעט צו פאָרן קיין װאַר-
שע באַזוכן דאָרט זיין עלטערן ברודער.
ווארשע האָט געמאַכט אױף אים א
גװואַלדיקן איינדרוק .ער איז ממש פאַר-
כשופט געװאָרן פון די שיינע גאַסן
און די רעקלאמעס ,אָבער באַזונדערס איז
ער געװאָרן איבערגענומען פון די פאָר-
שטעלונגען

אין יידישן

טעאטער,

וואו

ער איז געװאָרן אַן אָפטער באַזוכער.
אויפן פאַרלאַנג פון זיינע עלטערן קערט
ער זיך צוריק ,נאָך  8שטיקל צייט ,קיין
טשענסטאָכאָוו ,און װערט א לערנ-

יינגל אין אַ שניידער-ווערקשטעל ,אָבער
דער געדאַנק וועגן יידיש טעאַטער לאָזט
אים ניט שוין ניט רוען און אין די
אָװונטן העלפט ער דעם דעקאַראַטאָר
כװואט דעקאָרירן די יידישע טעאַטער-
פאָרשטעלונגען ,און באַטײליקט זיך
שוין אויך אין די פאָרשטעלונגען ,װאָם
ווערן געגעבן פון ישראל װאָלקאָװיטש
און זיין פרוי ,דערנאָך שליסט ער זיך אָן
אין דעם דראַמקרייז פון בעלי מלאכות
(האנטווערקער פאַראיין ,על פּי רוב
שניידערס) ,וועלכע פירן אויף ,מכירת
יוסף", ,די זיבן געהאָנגענע" א'א פּיעסן
און אומגעגענט.
אין טשענסטאָכאָו
שפּעטער ווערט ער דער פֿאַרװאלטער
פון דער ווילנער אָפּערעטן טרופּע פון
פאַר איניקע פּראָװינץ-
קדיש-כאש
שטעט .קורץ פאַרן אױסבראָך פון דער
צווייטער וועלט-מלחמה מאַכט ער אלע
צוגרייטונגען פאַר אַ פאָרשטעלונג פון
דזשיגאן און שומאַכער אין סאָסנאָװיץ,
אָבער די דייטשן רייסן זיך דעם זעלבן
טאָג אַרײן אין שטאָט און נאַטירלעך
קומט די פאָרשטעלונג שוין ניט פאָר.

דורך אַ נס האָט ער זיך געראַטעװעט,
און נאָך דער אַלגעמיינער באפרייאונג,
האָט ער אין שטוטגאַרט געהאָלפן שאפֿן
אַ שניידער-װוערקשטאַט פֿאַר די בעלי-
מלאכות פון די ד .פּ-.לאַגערס .מיט דער
הילף פון יידישן אַרבעטער-קאַָמיטעט
איז אים געלונגען אין  9491צו קומען אין
אַמעריקע און ער איז אין שיקאגע גע-
װאָרן טעטיק אין אָרט ,אַרבעטער-קאָ-
מיטעט ,היאס און אין אַרבעטער רינג,
וואו ער האָט געהאָלפן שאַפן א שלמה
מענדעלסאַן ברענטש  386און דערנאָך
דעם אַרטור זיגעלבוים ברענטש8801 .
פּרואווט ער זיך באַזעצן אין מדינת
ישראל און שטייט דאָרט אין נאַענמן
קאָנטאַקט מיט די געראַטעװועטע .ווען
ער קומט צוריק אין אַמעריקע אין ,75991
מאַכט ער לאָס אַנדושעלעס פאַר זיין
היים און אָרגאַניזירט דאָ אַ גרויסע
יזכור-פאַרזאַמלונג נאָך זיינע טשענסטאָ-
כאָווער לאַנדסלייט און העלפט מיט
אַרוױסגעבן דאָס צווייטע טשענסטאָכאָ-
ווער יזכור-בוך ,צוליב וועלכן ער פאָרמ
אָרום איבער די פאַראייניקטע שטאַטן
און קאַנאַדע .אין  1691אָרגאַניזירט ער
דעם זאַגלעץמביא קלוב.
פיימטעק שטייט אויף דער ואַך אָפּ-
צוהיטן דעם אָנדענק פון די אומגעבראַכ-
טע דורך די נאַציס און וואו ער זעט די
נאַציס אויפהייבן דעם קאָפּ ,קומט ער
פּראָטעסטירן און אָננעמען מיטלען קעגן
דעם .אַזױ האָט ער געהאנדלט אין 4691
ווען די אַמעריקאַנער נאַציס האָבן
געעפנט אַ הױפּטקװאַרטיר אין גלץנ-
דץיל 8 ,פאָרשטאָט פון לאָס אַנדזשעלעס.
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מיטן טױט פון נחמן זיידענוועכער
האָט ניט נאָר דאָס מעקסיקאַנער יידנ-
טום ,און באַזונדער דאָס אָרטיקע יידי-
שע שול-וועזן געליטן אַ גרויסן קלאַפּ,

גאַז

וייל אָט

אוימגעקומען

קאמערן.

אין

שטארק
אויסערגעוויינלעך
פאַר אַלץ יידישע אינטערעסן
אין זיין באַציאונג צו מענטשן ,צו
און צװועקן פֿאַר
די אינסטיטוציעם
וועלכע עֶר האָט געגעבן גרעסערע ביי-
שטייערוננען ,איז געווען ניט נאָר וויכ-
טיק די גרויסע סומעס ,װאָס האָבן אָפט-
מאָל איבערגעשטיגן די סומעס פון אַ סך
גרעסערע גבירים ,נאָר דער פיינער אוד
פן וי אַזױ ער האָט עס געגעבן .אױיף
אים קאָן מען טאַקע זאָגן ,אַז ער האָט
אַרױסגעויזן גרויס דרך ארץ צו תורח
און צו קולטור-מענטשן,
זיין אינטערעס צום יידישן שול-וועזן
קליננגט ממש לעגענדאָריש .אונטער די
שווערסטע געזונט-באדינגונגען ,איז ער
נישט אָפּנעשטאַנען צו קומען צו די
מיטיננען פון דער גרויסער יידישער שול
אין מעקסיקע ,און יעדער שול יום-טוב
איז געווען ביי אים װווי זיינער אַ פּרי-
|
װאַטער יום מוב,
דעם  89אױיגוסט  5691האָט דער טויט
אים אַװעקגערויבט פון זיין געליבכטער
פרוי פייגע-רייזל און זיינע קינדער און
זיינע צאָלרײיכע פריינט ביי וועמען זיין
אָנדענקן װועט קיינמאָל ניט פאַרגעסן
ווערן.

אי

נאָר

דאָס

גאַנצע

יידנטום,

דאָס שװואַכע האַרץ זיינס ,אויף װאָס
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נחמן
זיידענוועבער
עו

געליטן,

געקלאַפּט

א

וי אַלע סאָסנאָװיצער יידן איז ער
דורך די נאַציס אריינגעטריבן געװאָרן
אין דער אָרטיקער געטאָ ביז אױגוסט
 ,2ווען די געטאָ איז ליקווידירט גע
װאָרן און ער איז אַועקגעשיקט געװאָרן
קיין אוישוויץ ,וואו צוזאַמען מיט הונ-
דערטער טויזנטער יידן איז זיין פרוי
די דאָרטיקע

ער

האָט

אזיפיל

יאָר

האָט

דאָס יידישע מעאַטער איז שטענדיק
געווען רייך מיט פאַרשידענע טיפּן ,װאָס
זיינען אַליין געווען העלדן פאַר אינטן-
רעסאַנטע ראָמאַנען און פּיעסן ,און איי-
נער פֿון זיי איז זיכער געווען סעמועל
קופּערמאן.
אין זיי
ן
ו
ו
ע
ר
ט
ע
רבוך איז דאָסם װאָרט
,אומעגלע
ך
"
נ
י
ט
געווען .פאַר אים האָט
ב
נ
ה
א
ע
אַזא זאַך יט קזיסטירט ,יי ים אָם
מען געשפּילט פּיעסן אָן צ
,ענזורקעם",
ער האָט געשפּילט אָן דערלױיבנישן פון
דער רעגירונג ,ער האָט נגעקאַנט דורכ-
פירן פאָרשטעלונגען ווען קיינער אין
דער טרופּע האַט ,צוליב שלעכטץ גע-

שעפטן ,ניט געקראָגן קיין שכירות ,און
אַקטיאָרן האָבן נאָך צונעבארגט אים
עפּעס געלט .ער האָט באַװיזן אָפּצו-
האַלטן אַ צוג ,בעת דער דייטשער אַקו-
פּאַציע אין פּולן אין דער צייט פון דער
ערשטער וועלט-מלחמה ,כדי יידישע
שוישפּילער ,װאָס האָבן געגעבן אַ נאָכ-
מיטאָג-פאָרשטעלונג ,זאָלן באַװייזן אָנ-
צוקומען צו דער באן און פאָרן מיט דעם
צוג אין אַן אַנדערער שטאָט און דאָרם
שפּילן אין אָוונט.
קופּערמאַן איז געווען אן אינטעליגענ-
טער מענטש ,איו באַזעסן עטלעכע
שפּראַכן ,איז אין די יונגע יאָרן געווען
אַ רוסישער שוישפּילער ,האָט דערנאָך
געמאַכט פאַרן יידישן טעאטער עטלעכץ
איכערזעצונגען ,איז פריער געווען פֿאַר-
װאַלטער פון אַדלער-סיעראַצקיס טרופּע
אין לאַדוש ,דערנאָך ,מיט זיין פרוי,
פּאַולאַ פּאַטראָני ,אַליין אָנגעפירט מיטן

לאָדזשער אָרטיקן יידישן מעאַטער און
אַפּילו געשפּילט יידיש טעאַטער מיט
אַדלערן איבער דער פּראָווינץ .שפּעטער
זיך צוריקגעצויגן פון טעאטער ,איו
געװאָרן אַ פאַרטרעטער פון אַ גומי-
פאַבריק .די נאַציס האָבן אים ניט דורכ-
געלאָזט און צוזאַמען מיט אלע אַנדערע
יידן אומגעבראַכט .קעגן זיי איזן קו-
פּערמאַן שוין געווען אומעכטיק .קעגן
זיי האָט עֶר זיין לאָזונג א,ומעגלעך" נים
געקאַנט קעגנשטעלן.

רוכטשע
קארן
השעא

רוכטשע ,וועלכע האָט פון דער היים
געהייסן װאַנס ,איז געבוירן געװאָרן
אין  8981אין נאשעלסק ,פּױלן .דער
פאָטער איז געווען א פעלדשער .ער איז
אָבער געווען אזוי איבערגעגעבן און גע
טריי צו זיין פאַך ,אז ער איז געשטיגן
ביז צו אַ רופא .זי האָם שטודירט און
געענדיקט  4קלאַסן גימנאַזיעץ און געווען
אין דער אָרטיקער
ביבליאַָטעקאַרין
יידישער ביבליאַטעק .זי האָט חתונה
געהאָט מיט איר לאַנדסמאַן אברהם
קארן .זיי האָכן עמיגרירט קיין שיקאַגאָ,
נאָכן וואוינען דאָרט עטלעכע יאָר אין
שיקאַנאָ ,האָבן זי זיך אין  7491איבער-
געטראָנן קיין לאָס אַנדזשעלעם ,ואו
זיי זיינען געווען אינסטרומענטאַל אין
גרינדן

די ,נאשעלקעס

לאָס אַנדזשעלעס,

ווען רוכטשע ,וי מען האָט זי גערופן,
איז געשטאַרבן ,איז דער טרויער ניט
נאָר געווען ביי איר פאַמיליע ,נאָר ביי
אַלץ אירע לאַנדסלײט ,און ניט נאָר
אין לאָס אַנדזשעלעס ,וואו זי האָט גע-
לעבט זינט  ,7491נאָר איבער גאַנץ
אַמעריקע ,וואו עס לעבן יידן פון נא-
שעלסק און באַזונדערס אין מדינת יש-
ראל ,וואו עס וואוינט אַ גרויסער יידי-
שֶׁעֹר נאשעלסקער קיבוץ ,וועלכער האָט
זיך איינגעאָרדנט מיט איר און איר
מאַנס הילף ,אַ דאַנק דער נאשעלסקער
הילפס סאָסייעמי.

און אומגעגענד

הילפם סאַסייעטי? וואו איר מאַן איז
 3יאָר געווען פּרעזידענט ,און איינער
פון די וויכטיקסטע פּראָיעקטן איו גע-
ווען אויפצושטעלן הייזער פאַר די שא-
רית הפליטה פון נאשעלסקער לאַנדס-
לייט אין ישראל אין ,קרית אנו" .אויף
דעם געביט האָט די אָרגאַנזאַציץ גע
קראָגן זייער אַ סך הילף פון רוכטשען,
אַזױ ,אַז ווען דער שטאָט:דאַט אין
קרית אונו האָט דאָרט געשאַפן אַ
האָט מען צוגעמיילט
קינדער-היים,
דעם גרויסן כבוד צו רופן די קינדער-
היים אויף איר נאָמען ,און רוכטשע,
זייענדיק אויף אַ באַזוך אין ישראל ,האָט
נאָך געהאָט דעם כבוד און דאָס פאַרגץ-
ניגן צו זיין אָנוועזנד ביי דעם חנוכת
הבית.
קריגנדיק יעדע מיטהילף פון רוכט-
שען ,האָט אייב געהאַט די מעגלעכקייט
אָפּצוגעבן אַ סך צייט פאַר געזץלשאַפט-
לעכער אַרבעט ,און אַזױ איז ער  7יאָר
געווען דער נאַציאָנאַלער פּרעזידענט
פון דער נאשעלסקער אָרגאַניזאַציע5 ,
יאָר פּרעזידענט פון די נאשעלסקער אין
פאָרזיצער

פון ראובן

בריינין קליניק אין ישראל ,און אין אַ
סך אַנדערע אָרגאַניזאַציעס .די נאשעלם-
קער האָבן א גרויסן דרך ארץ און ליבע
פאַר אייב קארן און די פאַך שול אין
נחלת נאשעלסק אין ישראל טראָנט

זיין נאָמען.
די קארנס האָבן צוויי זין :דר .בער"
נאַרד קארן און אוירווינג קארן ,וועלכע
זיינען פאַרהײיראַט און האָבן קינדער.
ווען נאשעלסקער קומען זיך צוזאמען,
איז נישטאָ דאָס מאָל ,אַז דער נאָמען
און דער אָנדענק פון רוכטשע קארן
זאָל ניט קומען אין זייער זכרון.
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טויזנטער יידישע פרויען ,וועלכע
קענען מאַלי טראַָי ,װועלן זי כאַראַקטץ-
ריזירן מיט איין אויסדרוק ,א טייערער
מענטש" .זי איז ווירקלעך א וואונדער-
באַרער

אַ פרוי מיט

מענטש,

אַ גאָלדן

האַרץ ,גרייט צו העלפן יעדן נוימבאַ-
דערפטיקן ,און אויב איר מאַן ,בעני
טראָי ,קאָן טאַן אַזופיל אַרבעט פאַר
קהל ,באַזונדערס פאַר דער ;,היים פאַר
עלטערע" ביים אַרבעטער רינג ,האָט
ער עס אין נאָר אַ גרויסער מאָס צו פאַר-
דאַנקען זיין מאלין .זי נעמט פאַרליב
איר אָפטמאָל בלייבן גאַנצע טעג און
נעכט אַליין ,זיין אָפּטע צעשרייטקייט,
אויפרענונג פון די אומפארמיידלעכצ 
ענמת נפשן ,װאָס געזעלשאפטלעכע
אַרױס ,אָבער מאַלי
רופט
אַרבעט
באַגנוננענט זיך ניט מיט איר מאַנם
אַרבעט .מאַלי איז אין הינזיכט פון גע
זעלשאַפטלעכער אַרבעט א זעלבסט-
שטענדיקער מענטש.
מאַלי טראָי איז זייער אַקטיו אין די
לאָדזשער יאָנג לעידיס ,אַסאשיעיד לאָד-
זשער לעידיס ,יונייטעד לאָדזשער רע-
ליף ,ארבעטער רינג ברענטש  423און
פרויען ברענטש ב ,2448
זינט בעני ,איר מאַן ,האָט זיך אַזױ
מיט לייב און לעבן אַרײנגעװאָרפן אין
דער אַרבעט פֿאַר דער ,היים פאַר על-
טערע" פון ,אַרבעטער רינג" ,וואו ער
איז קאַסירער און זוכט אַלץ כסדר מיט-

לען צו פאַרגרעסערן די הכנסות פון
דער אינסטיטוציע ,קריגט עֶר אויף טריט
און שריט

אויך

די

מיטהילף

פון זיין

פרוי ,וועלכע טוט עס דורך דער פרויען
דיוויזיע ביי דער ,היים" דורך די פֿאַר-
שידענע קאמפּײינס אין וועלכע זי איז
זייער אַקטיו ,און מען דאַרף זען ,װאָס
מאַלי טוט אלץ ,ווען עס קומט די צייט
פון דעם יערלעכן באַזאַר .דעמאָלט /עק-
זיסטירט ניט פֿאַר מאַלין קיין אַנדערע
זאַך :חימל און ערד און דער באַזאַר.

זי אַרבעט פאַר צען און ברעננט צוזאַמען
ווערטפולע זאַכן ,װואָס ווערן שפּעטער
פאַרקויפט פאַר גרעפערע סומעס ,וועלי

כע

שטאַרקן

די

מיטלען

פאַר

דער

;היים" ,דער לוין  --די ברכות פון די
הונדערטער ,וועלכע געניסן שין פון
דער חיים און פון די ,וועלכע װעלן
נאָך פון איר געניסן.

שער געזעלשאַפטלעכקייט,
פאַר יידיש טעאַטער.

באַזונדערס

משה מאַרנענשטערן
מ'קאָן אויף די פינגער אָפּצײלן אַזעל-
כע יידישע מעצענאטן אין דער גרויסער
אַמעריקע וי משה מאָרגענשטערן ,אט
דער ייד ,וועמנס פּנים שיינט אַזױ אָפּט
מיט א שמייכל אויף די זייטן פון דער
יידישער אָדער ענגליש-יידישער פּרעסע
ווען עס האַנדלט זיך וועגן אן אקציע
פאַר יידישע ואוילטעטיקע אינסטמימו-

מאָריס און מאַניאַ פאַרבער

ציעס

זי גייען צוזאמען ניט נאָר אין זייער
פאַמיליע-לעבן ,ניט נאָר אין זייערע גץ-

שעפטם-ענינים ,נאָר אויך אין זייער גע-
זעלשאפטלעכער

טעטיקייט.

ניטאָ

קיין

קהלשער' ענין ,װאָס זאָל אינטערעסירן
מאָריס פאַרכערן ,אַז ער זאָל ניט קריגן
דעם הסכם פון מאַניאַן ,און ניטאָ די
װאָס
געזעלשאפּטלעכע אונטערנעמונג,
זאָל פאַראינטערעסירן מאַניאַן ,װאָס זאָל
ניט באַקומען די גוטהייסונג פון מאָריסן.

ביידע האָבן זיי א נעפיל און אַ חוש צו
טאָן ,און אויפן גרויסן פוס ,כלל-אַרבעט.

צי עס האָט זיך געהאַנדלט ווענן יידישן
קולטור-קלוב אין לאָס אַנדושעלעס ,די
װולאַדעק קינדער:היים אין פּאַריו ,א
מושב זקנים אין בני ברק 8 ,פּיאַנאַ
פֿאַר נייע עולים אין א צענטער אין בת
ים ,אַ צענטער אין דימונה אָדער גרעסץ-
רע פּראָיעקטן פאַרן לייוויק-הויז אין
תל אביב.

די פאַרבערם נעמען אויף מיט אָפענע
אָרעמס יעדן יידישן שרייבער און יידי-
שע געזעלשאפטלעכע מוער און ווייזן
אַרױים א גװאַלדיקן אינטערעס פאַר יידי-

אָדער

תורה-אַנשטאלטן.

מאָרגענ-

שטערן איז געבוירן אין עסטרייך און
איז געקומען אין אַמעריקע אַלס קינד
פון  2יאָר .די משפּחה האָט געלעבט אין
אַזאַ נויט ,אַז ניט נאָר איז ער נים אוים-
געהאַלטן געװאָרן פון טאַטע-מאַמע ,נאָר
ער האָט געמוזט העלפן דער משפּחה,
און געטאָן האָט ער עס דורך פאַרקויפן
אין גאַס צייטונגען צו איין סענט און
פּוצן שיך פאַר דריי סענט .ער האָט
אָבער געהאַט אַ חוש פאַר ביזנעס און
ער האָט זיך גענומען צו פארשידענע גע-
שעפטן מיט זיין ברודער זינמונט .זיי
האָבן אָנגעהױבן מיט פאַרקױיפן פלעץש-
לעך פעלצער ,דערנאָך אַריבער צו העל-
פן פינאַנסיעל קליינע סוחרים אויף דער
איסט סייד פון ניו יאָרק ,ביז ...מאָריס
איז געװאָרן א מאר-
מאַרגענשטערן
געדזש-באַנקיר און זיין פירמע האָט
שוין אָנגעפירט

מיט

גרויסע

ריעל עס

טעיטם ניט נאָר אין ניו יאָרק ,נאָר אויך
אין אַנדערע שטעט איבער אַמעריקע.
משה מאַרנענשטערן איז גליקלעך
פאַרהייראַט ,האָט אַ זון ,פרענק ,וועץלי
כער העלפט אים אין די ביזנעס ,און א
טאַכטער ,יחודית ,און  9אייניקלעך.
אין  9491האָט מאָריס מאָרגענשטערן,
וועלכער שמיצט זייער א סך צדקה-
רע-
און באַזונדערס
איגסטיטוציעס
ליגיעזע אָרנאַניזאַציעס פון פאַרשידענע
נלויבנס ,געגרינדעט א ספּעציעלע פֿאַנ-
דעישאָן פאַר דעם צוועק.

משה מאָרגענשטערן האָט אַ מאַסע
פריינט אין דער העכסטער יידישער און
נישט-יידישער געזעלשאפט .מיר און
טויער איז פאַר אים אומעמום אָפן
אַזױ האָט ער פאַר זיין געלט געקויפט
דעם אַריגינעלן בריוו ,װאָס דזשאָרדזש
װואַשינגטאָן האָט אין  0971געשריבן צו
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דער טורא-סינאַגאָג אין ניופּאָרמ ,ראוד
איילאַנד ,און האָט דעם אָריגינעלן הים-
טאָרישן בריוו געשאַנקען דער אַמערי-
קאַנער רענירונג ,וועלכע האַלט אים
אַמעריקאַנער
צווישן אַלץ ויכטיקע
היסטאַרישע רעגירונגס-דאָקומענטן .עס
װאָלט פאַרנומען צופיל פּלאַץ אויסצו-
רעכענען די אַלע אַמטן ,װאָס משה
מאָרגענשטערן,

(מאָריס)

וועלכער

איז

נאָך דערצו א בעל מנג ,און טרעמ
פון צייט צן צייט אַליין אויף פאַרן
,עְמוד" ,טראָגט אַלץ ,די אַלע אינסמי-
טוציעס ,וועלכע ער שטיצט און די רי-

זיקע סומעס וועלכע ער דירעקט אָדער
דורך זיין פאַנדעישאָן האָט פאַר זיי
אַוועקגעגעבן .ס!איז גענוג צו איבער-
חזרן ,װאָס עס איז אויבן געזאָגט גע-
וואָרן ,אַז אזעלכע יידישע מעצענאַמן וי
משה מאַרגענשטערן קאָן מען אין גאַנץ
אַמעריקע קוים איבערציילן אויף די
פינגער .זאָל עֶר לאַנג לעבן און ווייטער
אָנגײן מיט זיין וואונדערבארער פילאַג-
טראַפּישער טעטיקייט.

וועלט-פאַרבאַנד פון
בערנען-בעלוען
אין דעם פּרעכטיק-אַרױסגעגעבענעם
בוך ,אומקום און אויפקום" (אין יידיש,
העברעיש און עננליש) דורכן ,וועלט-
פאַרכאַנד פון די בערגען בעלוענער"
( ,)5691אויסערגעוויינלעך רייך אילום-
טרירט ,פאַרעפנטלעכט דער פּרעזידענט
יוסף ראָזענזאפט אן אויספירלעכע אַר-
בעט וועגן דעם װאָס איז געשען אין
בערגען-בעלזען פון  ,8491זינט דער
באַפרייאונג ,ביז דאָס דערשיינען פון
|
בוך,
ער ווייזט אָן ,אַז נאָך דער באַפרייאונג
האָכן זיך דאָרט געפונען יידן פון פאַר-
שיידענע וועלטן ,פון פאַרשיידענע קול-
טור-ספערן

און

שטייגערם

און

טראַדיציעס,

לעבנס

לעבנם-אױפאַסונגען,

אָבער אַלע זיינען געווען באַהערשט פון

א געמיינזאם געפיל.
די באַריכטן ,װאָס ס'האָבן געמאכט
די ענגלענדער ,וועלכע זיינען נאָך דער
באפרייאונג אַריין אין בערגעךדבעלזען
און דערזען װאָס די נאַציס האָבן דאָױט
געטאַן און אין וועלכן מצב זיי דאָבן
איבערגעלאָזט די לעבעדיקע ,האָבן אויפ-
געציטערט די וועלט 82 .טויזנט מענער
און פרויען האָט דאָס ענגלישע סמיליטער

נאָך אָנגעטראָפן ,אָבער די דאָקטױירים
פון רויטן קרייץ האָבן אין איין טאָג
פעסטגעשטעלט  3681טױיט-פאַלן .אַזױ
אױיסגעמאַטערט ,אַזױ אויסגעמוטשעט
און אָפּגעשװאַכט זיינען געווען די לעבן-
געבליבענע .פארט האָבן זיך צוויי טענ

נאָכן אַרײנמאַרש פון ענגלישן מילימער

צונויפּגענומען  002פארשמייער פון די
סאַמע געזונטסטע :און געשאַפן א קאַ-
מיטעט ,װאָס האָט זיך געשטעלט דריי
אויפגאַבן:
רעהאבילימטאציע
געזונטהייטלעכע
און דאָס ווידער פאַראײניקן מיטגלידער
פון משפּחות ,װאָס די מלחמה האָט
אַרזיסגעריסן פון זייערע היימען.

פּאָליטישער קאַמף.
גייסטיקער

|

ווידער-אויפבוי.

די ערשטע אַקציעץ אױפן צוייטן
פונקט איז געווען דער משפּט דעם 71
סעפּטעמבער  .5491פּאָרן מיליטערישן
טריבונאַל אין לינעבורג ,וואו מען האָט
געדאַרפט אַכטונג געבן ,אַז דער יידי-
שער מאָמענט זאָל אָפּגעהיט ווערן נישט

פאַרװישט צו ווערן- .
דאָס ניט דערלאָזן ,אַז מען
יידן דערקלערן נאַציאָנאַל לויט
דער פון וועלכע זיי שטאַמען
פּאַרקלענערן דורכדעם די צאָל
נע יידן.

זאָל די
די לענ-
כדי צו
געליטץ-

דער פּלאַן צו ענדערן דעם נאָמען פון
בעלזען אויף האַנע כדי צו מאַכן פֿאַר-
געסן דעם טרויעריקן נאָמען פון בער"
גען בעלזען.
אװאַלדיקע טיפום עפּידעץמיע ,שוין
ג
נאָך דער באַפרייאונג ,האָט פאַרשלונגען
אַרום  82טויזנט קרבנות ,און עס זיינען
פאַרבליבן בלויז העכער  31טויזנט יידן,

אָבער פון אַנדערע לאַגערן האָבן אָנגע.-
הויבן אַרײנשטראָמען ניצול-געװאָרענע
יידן 6 .װאָכן נאָכן אַריײנמאַרש פון עננ-
לישן מיליטער איז געגרינדעט געװאָרן
אַ יידישע שול פֿאַר די קליינע צאָל יידי-

שע קינדער .שפּעטער זיינען געשאַפן
געװאָרן קינדער-חיימען און דערנאָך
האָט מען די קינדער אועקגעשיקט קיין
ישראל.
אין אַפּריל  9491איז ה' ראָזענזאַפט
פֿאַרבעטן געװאָרן דורך דר .יוסף שווארץ
זיך צו באַטײליקן אין דער קאַנפערענץ
פפואןַ-ראײיניקטן יידישן אַפּיל אין די
פֿאַראייניקטע שטאַטן און דאָרט שילי
דערן דירעקט די לאַגץ פון די געראַטע-

וועטע .דער דאָזיקער באַזוך האָט אויפ-
געקלערט אַ סך מיספארשטענדענישן
צווישן ביידע יידישע וועלטן און קלאַָ-
רער געמאכט די באַציונגען צווישן די
,עמער".
,געבער" און די נ
אין בערגען-בעלזען איז דערווייל גץ-
שאַפן געװאָרן א צענטראַל-קאָמיטעט,
װאָס האָט פאַרטראָטן די שארית הפּלי-
טה לגבי חוץ ,סיי לגבי די מיליטערישע
און די ציווילע אינסטאַנצן און סיי לנבי
דער אויסערלעכער יידישער װועלט ,און
אויך אינעװייניק רעגולירט די קאָמפּלי
צירטע לעבנס-באַדינגונגען ,עליה און
אױסװואַנדערונגס-פּראָבלעמען-.
אַ גרויסע ראָל אין לעבן פון די געראַ-
טעוועטע האָבן געשפּילט די צייטשריפט
,אונדזער שטימע" װאָס האָט אַנגעהױבבןן.
אַרױסגײן דעם  21ילי  2491און די
דראַמאַטישע סטודיץ .די צייטשריפט
איז אין אָנהײב געשריבן געװאָרן מיט
דער האַנט ,שפּעטער קלישירט ,ווייל א
לענגערע צייט איז דאָרט נישט געווען
קיין יידישע שריפט .פון נומער  21אַן
האָט מען די צייטשריפט ענדלעך אָנגץ-
הויבן דרוקן ,און נאָך  42נומערן איז זי
פאַרװאַנדלט געװאָרן אין ,װאָכנבלאַט",
װאָס איז דערשינען יעדן פרייטיק אין

 6גרויסע זייטן און ביי פאַרשײדענע גע-
לעגנהייטן ביז  21זייטן .פון  8491ביז
זיינען אין בעלזען און אין דער
0
בריטישער זאָנץ אויך דערשינען ביז
 0אוסגאַבעס :ביכער ,ספרים ,בראָ-
שורן ,די דראַמאַטישע פעקציע האָט אָנ-
געהויבן איר טעמיקייט אין ספעפּטעמבער
 ,5איר ציל איז געווען צו שאפן א
די
אָפּצושפּינלען
,קאַצעט-טעאטער".
טרויעריקע לאַגער-צייטן  ,אָבער דער
פּלאַן איז באַלד כטל געװאָרן און מ/האָט
געשפּילט דעם נאָרמאַלן בעפערן יידישן

טעאַטער-רעפּערטואַר
בעלזען ,נאָר
פּראַנקרייך.

אויך

נישט
אין

נאָר

אין

בעלגיע

און

דעם  82-02סעפּטעמבער  8401אין
אָפּגעהאַלטן געװאָרן דער ערשטער קאָנ-
גרעס פון די באַפּרײיטע יידן ,צו וועלכן
ס'זיינען געקומען פאַרטרעטער פון 04
לאַנערן און שטעט פון דייטשלאַנד .אין
פעברואַר  6491האָט בערגעךרבעלוען
באַקומען דעם ערשטן קאָנטיגענט פון
סערטיפיקאַטן ,אָבער א סך מערער האָבן
זיך אַרױסגעלאָזט אויף אַן אומלעגאַלער
עמיגראַציע קיין ארץ ישראל.,

זינט דעמאָלט זיינען יעדעס יאָר פאַר.-
געקומען צװזאַמענפאָרן פון די געראטע -
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וועטע בעלזענער ,וועלכע האָבן שפּעטער
פאַרלאָזט די לאַגערן און האָבן אָרגאַני-
זירט קאָמיטעטן און אָרגאַניזאַציעס אין
פאַרשידענע

לענדער

און

שטעט,

באַ-

זונדערס אין ישראל און אין די פאַר-
אייניקטע שטאַטן פון אַמעריקע.

די דאָזיקע אָרגאַניזאַציעס האָבן כסדר
אָנגעהאַלטן דעם זכרון ניט נאָר פון
בערגען-בעלזען ,נאָר בכלל וועגן חורבן
און וועגן די שוידערלעכע ,אכזריותדיקע,
נאָך קיינמאָל אין דער מענטשלעכער גע"

שיכטע ,ניט פאָרגעקומענע מעשים ,װאָס
די נאַציס זיינען באַגאנגען קענן יידישן
פאָלק.
א דאַנק די באַמיונגען פון דעם וועלט-
פאַרבאַנד זיינען אין ישראל; אין כפר
סבא ,נתניה און אשדוד גערופן געװאָרן
גאַסן אויפן נאָמען פון ,קדושי בלזן" ,עס
איז אין  7591אַרסגעגעבן געװאָרן אין
ישראל אַ בוך אין דריי שפּראַכן .העברץ-
איש ,יידיש און ענגליש מיט דער גע-
שיכטע פון די ליידן ,װאָס די יידן זיינען
דורכגעגאַנגען אין בערגעךךבעלזען ,און
אין  9891איז אין יידישן דאַָקומענטאַ-
ציעץ-צענטער אין פּאַריז דורכגעפירט
געװאָרן  8ספּעציעלע אויסשטעלונג פון
בערגען בעלזען .אין די בערג פון יהודה
איז אויך דאָ א ספּעציעל געפלאנצטער
יער בעלזען דורכן נאַציאָנאַל פֿאָנד,
דער װעלט-פּאַרבאַנד פון בערגע-
בעלזען האָט כאָטש דאָס שטיקעלע נחת,
װאָס פוֹן זיין קינדער-שול ,װאָס ער האָט
געשאַפן אויף דער בלוטיקער ערד פון
בעלזען ,האָבן זיך אַנטװיקלט אַ ריי יידי-
שע טאַלענטירטע קינדער ,פון וועלכעץ
אייניקע פאַרנעמען היינט צו טאָג א
באַטײטנט אָרט אין דער ויסנשאפט-
לעכער און קינסטלערישער וועלט.
יעדעס יאָר װערט אָפּגעהאַלטן א
יאַרצייט-דערמאַנונג ,װאָס ווערט שטאַרק
באַזוכט פון די באַפרײטע ,װאָס דערמאַ-
נען ווידער און ווידער װאָס זיי זיינען
דורכגעגאַנגען און לאָזן נישט פאַרגעסן
דעם ,נקום נקמת דם עבדיך השפוך",
די

צייטווייליקער

װועלט-פארבאַנד

עקזעקוטיווע

כאַשטייט

פון:

פון
יוסף

ראַזענזאַפט  --פּרעזידענט ,נאָרבערט
װואַלהיים  --ערשטער װצעדפּרעזידענט,
קאַרל כ"ץ  --װיצע-פּרעזידענט און קאַ-
סירער ,שמעיהו בלאָך ,גענעראַל סע-
|
קרעטאר.
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אַנדזשלאָס

,סטאַר פּלעיערס-קלוב" אין

דער קלוב איז געגרינדעט געװאָרן פרידמאַן,
דעם  5פעפּטעמנער  1691מיטן צוועק לאַנגער
צו שאַפן געלטמיטלען פאַר דער ,סימי לעצטע
אָוו האָופּ" ,פאַרן יידישן נאַציאָנאַלפּאַנד פּרעזידענט.
לואאיעויזבעצנלטסכ-ער
ערךפּרעזידענט,

 2יאָר

איז

געוועןאיז קלוב פון
ויליאַםיאָר)(4
גרינדדעערר
פּרעזידענטערשאטועןר

צאויןעס.פאַר אַנדערע וויכטיקע אינסטיטן-

אַלעקס

אין משך פון זיין 5
טענץ האָט דער קלוב
טיקן ו
,וילשייער איבעל
געפּאַקטע הייזער21 ,
אינסטיטוציע
|

אין לאָס אַנן-

אפאַװ.יאואןָיַרפרשגיטעעעפטליעורפנטאגָערןם אויף וועלכע ער האָט ביי די ערשטע  6פּאָרשטעלונגען איז
בוירניס שעהננאָלד געווען דער גאַ-
דוד און גלית" ( 02און  12מיי  ,2691ראַטאָר ,ביי די אַנדערע  -- 6קערי האָ-
 4און  89נאָו, ,)9091 .פּנימער פון דעס .דער קלובֿ האָט אויך דורכגעפירט
ישראל" ( 5און  21אָקטאָבער ,)82691 ,אַ רײי קולטור:אונטערנעמונגען , 44
יאָריקער עקזיס, -אַ קאַרניװואַל" ( 03אָקטאָבער און  4מאַנץ-אָוונטן אַ יאָר ,פּיקניקס און אויס-
געגעבן אין אָר -נאָוועמבער , ,)4691אַרום דער וועלט" פלוגן ,און איז פֿאַרטראַטן אין יעדער
טעאטער" ,פאַר א((1ו449ן66א)ו,ן  5דעצעמבער  ,)58091נ
,פתלי דער וויכטיקער
יגפ5וראניוַירסדעירנער"
יידיש-ענגליש
דזשעלעס.

קעאסַ,ליפֿאָרניאַ

די

זינט
שװאַרצקאָפּ
און

:

א

אל

װער

אין

האָט

שטאָט

דער

מיר האָבן אַלץ געהאָפט ,גע"
װאַרט און פאַר קיין פאַל ניט גע"
װאָלט צולאָזן דעם געדאַנק פון
דעם שוידערלעכן אמת ,אַז אונדזער

כעלם נישט געקענט איטשע
שניצער און זיין געליבטע פרוי
כאַנטשע

די

(באַיארסקא),

איינציקער ברודער הערש

באַרימטע שיינהייט און זייערע צוויי
טעכטערלעך

חיה'שרה

איטשע
ערשטע

געװען

יידן ,וועלכע

מערדער
דעם

איז
האָבן

באַרימטן

דאָרט

און

די

די נאַצישע

אַרױסגעפירט
כעלמער

דערשאָסן.

ער

זיין פאַמיליע האָבן געטײילט דעם
ביטערן גורל פון אונדזערע  6מי-י
ליאָן קדושים,

לאה.

פון

מיט

אין

װאַלד און
דעם

טילט

קבר מיט זיינע חברים מיט וועלכע
געװאָרן.

ער איז אומגעבראַכט

יי

די צוויי יונגע קינדער
דזער

פון אונ"

יונגיפאַרשטאָרבענער

שוועס"

טער כאַנטשע (אננא) זיינען אומגע-
איטשע און כאַנטשע שניצער

קומען אין אַ געטאָ.
בלוטיקט

דאָס

ווייטיקט די נשמה
פאַרשניטענע

האַרץ

און עס

אויף די יונגע

לעבנס און עס לאָזט

הערש און חיהלע באָיאַרסקאַ
און זייערע קינדער
לאה און חיה שרה

נישט רוען.

פאַרװאָס? ,רייסט זיך אַ פּראָי
טעסט-געשריי פון די טיפענישן.
פאַרװאָס
קינדעריש

אַזויפיל

איז דאָך הערש געווען אַ די"
נאַמאָ ,אַ מאַן .,װאָס אין קיינמאָל

ניט פאַרלאָרן געגאַנגען אין די

אומשולדיק

בלוט?

װאָס פאַר אַ פאַרברעכן

זיינען

זיי באַגאַנגען אָט די יונגע ,צאַרטע,
אומשולדיקע קינדערלעך?
ווא

אין

זייער

יונג

לאה

|

חיה-שרה

געבין

אַהינגעקומען?

|

מיר דערמאָנען זי מיט ווייטיק

געניא (באָיאַרסטא)

און צער און קאָנען זיי ניט פאַר-

(באיארסטא)

צילע

געסן און פאַרגעבן די רוצחים!
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לובינסקי
זילבערצוייג

שווערסטע מאָמענטן פון זיין לעבן,
װאָס האָט אויפגעריסן די פאַר-
שטאָפּטע אויערן פון פּוילישן סיים
לטובת יידישע אינטערעסן.
הערש ,דער בן יחיד ,דער אָפ-
איינציקער זון פון
געהיטענער.,
אונדזערע עלטערן ,איז אומגעקומען
אָן אַ שפּור .זיין פרוי און זייערע
צוויי קינדער האָבן אויך געטיילט
דעם זעלבן גורל,
זאָלן די עטלעכע וערטער זיין
אַ מצבה נאָך אוֹנדזער טייערן ברו-
דער און זיין פאַמיליע.

א

אַזױ לאַנג וי אונדזערע

שוועסטער רבקה האַזענפעלד
(זילבערצווייג) ,איר מאַן פע-

הער-

צער װועלן קלאַפּן ,וי אונדזערע
אויגן וועלן זיין אָפן ,װוי מיר װועלן
טרעטן אויף דער ערד אויף וועל-
בער עס האָבן געאַטעמט ,גע-
לעבט און געווירקט אונדזער ליבע

אַזױ לאַנג װוי איך וועל לעבן ,װעט פאַר
מיר לעבן דער אַנדענק פון מיין טייערן
פאָטער
פון זלאטאפאל

ליקס האזענפעלד אין קוטנא,
פּױילן ,מיט

זייערע

טייערע,

ליכ-

לייב ראווא

טיקע קינדער ,שימעק און רוש-
קע ,וועלכע זיינען אזוי מערדער-

וועלכער איז אומגעקומען 
דורך די מערדער-הענט
פון

נאַציס

די

זאָל ער רוען אין גן עדן.

װיערא

װײס

מיין פאָטער ע'ה

דובג בגעדיש סאָכאטשעווסקי
פון שערפּץ ,פּױלן געשטאָרבן 9291
יוכור ,זֹאָל גאָט געדענקען און נעמען נקמה
פאַר מיין ליבער מוטער

חיה ליבע סאָכאַטשעוװוסקי
זלמן און נתן זילבערצוױיג
רבקה ,שימעק ,רחלע און פעליקס

לעך אומגעבראַכט געװאָרן דורכן
רוצח היטלער און זיינע משחיתים,

אומגעקומען דורך די נאַציס
אין װאַרשעװער געטאָיאויפשטאַנד

האזענפעלד

מרדכי יוסף סאָכאַטשעוװוסקי
אומגעקומען אין דער װאַרשעװער

וועלן זיי בלייבן איינגעקריצט אין
|
אונדזער זכרון.

געטאַ

רבקה סאָכאַטשעװסקי
|

זלמן זילבערצוייג און פאַמיליע ,לאָס אַנדזשעלעס ,אַמעריקע.
נתן זילבערטװיג (כספי) אטן פאַמיליע ,גבעתיים ,מדינת ישראל

מרים סאָכאַטשעװסקי

0

הענרי
סאַלאָמאָן
ע
ע
ןע י
ש"

--

פידלער אין פּאַריזער יידישן טעאטער
אד פון אבא קאמפּאַנעעץ .ער האָט
אויך געהאַט די געלעגנחייט צו שפּילן
בעת די פאָרשטעלונגען פון די גאַסטראַ-

לירנדיקע.
גאָלדענבורג,
יי

געבוירן דעם  21אַפּיל  1091אין
באַקױ ,רומעניע ,און אין עלטער פון
 9יאָר געקומען אין פּראַנקרייך .פון
פּראָפּעסיע אַ מוזיקער ,איז ער אַרײנ-
געטראַטן אין אָרטיקן יידישן טעאַטער,
וואו ער האָט געשפּילט אַלס ערשטער

מאָריס

שװאַרץ,

לודוויג זאַץ ,היימי

סעמיועל
דזשיי-

קאָבסאָן און מרים קרעסין ,און אַלע
האָבן זי שטענדיק אויסגעדריקט זייער
צופרידנהייט פון זיין פאַרשטענדעניש
וי אַזױ צו אינטערפּרעטירן די מוזיקאַ-
לישע נומערן אין וועלכע זיי זיינען אויפ-
נעטראָטן .סאלאמאן איז אויך אויפגט-
טראָטן פאר
נאַניזאציעס

א סך ואוילטעטיקע
פון פּילאַנטראַפֿישן

ראַקטער.

אֶר-
כאַ-

אומגעקומען

אין טראַװגיקי

0
ווען די נאַציס האָבן אָקופּירט פּאַ-
ריז איז עֶר אַרעסטירט געװאָרן און
פאַרשיקט געװאָרן אין קאָנצענטראַציץ-
לאַנער דראנסי ,הינטער פּאַריז .דאָרט
איז עֶר געווען פון  7אָקטאָבער 1491
ביזן  22יוני  ,2491ווען ער איז דעפּאָר-
טירט געװאָרן קיין אוישוויץ ,וואו ער
געװאָרן  דעם 11
איז אומגעבואכט
אוינוסט  ,2491איבערלאָזנדיק אין גרויס
טרויער זיין פרוי ,די באקאנטע פּיאַניס-
טין רענץי סאלאמאן ,וועלכע שפּילט
די לעצטע יאָרן אין די פאראייניקטע
שטאטן ,און די טאָכטער מאניק (מינדל),
וועלכע וואוינט אין פּאַריז ,און ביידע,
וי די צאָלרײיכע פריינט פון אומגע-

בראַכטן ,ווילן מיט די שורות אָנצינדן
אַ נר תמיד

41

און

:

צו זיין הייליקן אָנדענק,

די טראַנעדיע פון אַ יידישע
װאָס בעלאָ פיי:מאַן דערציילט װעגן דרי שוידערלעכע
מיין פאָטער משה וויינשטיין און מיין
מוטער על (פון דער חיים פינקעל-
שטיין) האָבן ,אַ דאַנקן גאָט ,געהאַט די
וכיה ,צו שטאַרבן אין דער אַלטער היים,
אין קאָרעץ ,מיט אַ נאטירלעכן טוים.
דערפאר אַבער האָט מיט די אַנדערע
מיטנלידער פון מיין משפּחה געטראָפן
בלויז אומגליקן ,טראַגעדיע נאָך טראַ-
געדיע.
מיין עלטסטער ברודער ,מאָטל ,איז
אינגאַנצן אַלט געווען  61יאָר ,ווען מען
האָט אים ,צוליב ספּעציעלע באַדינגונגען
גענומען אין צאַרישן מיליטער ,און אים
געשיקט מושטירן קיין סיביר ,און נאָך
 6װאַכן האָט מען אים שוין געשיקט
אויפן פּראַָנט .דער גרעסטער טייל פון
זיין מיליטער-אָפּטײלונג איז אומגעקומען
ער איו גענומען געװאָרן אין גע-

פאַנגענשאַפט .נאָך  2יאָר אין געפאנגענ-
שאַפט אין עסטרייך ,איז ער צוריקגעקו-
מען אָנגעטאַן אין די רוסישע מיליטער-
מלבושים .דאָס איז ניט געפעלן די פּאַ-
ליאַקן ,װאָס זיינען דערווייל געװאָרן
די באַלעבאַטים .זיי האָבן אים אַרעס-
טירט און פאַרמשפּט צום טױיט .פאַר
גאָלד-רובל האָב איך באַוויזן אים
0
אָפּצוראַטעווען פון טויט .נאָכן אָפזיין
 2יאָר אין פאַרשײידענע טורמעם .זייענ-
דיק אין דעמבלין ,האָט ער געארבעט
אין א שפּיטאָל .קראַנק געװאָרן איף

טיפום ,און אויך דערפון איז מיר גע-
לונגען אים אַרױסצוראַטעװוען .ער איו
פאַרבליבן אין פּױלן ,האָט זיך שפּעטער
באַזעצט אין וארשע ,וואו ער האָט
אויסשטודירט אַלס דאנטיסט ,געעפנט
א קאַבינעט ,חתונה נעהאַט מיט זין
פרוי סאבינא און געהאַט צוויי העכסט
געראַטענע קינדער ניוסיא און רוטקאַ
וועלכע איז געווען אזא וואונדערבארץ

פאַמיליע
איבערלעבונגען

פון איר משפּחח

טענצערין ,אַז זי האָט זיך באַטײליקט
אין דער ואַרשעװוער אָפּערע .ווען די
נאַציס האָבן אָקופּירט װואַרשע ,האָט ער
זיך באַטײליקט אין װאַרשעװוער געטאָ-
אויפשטאַנד און איז דאָרט אומגעקומען
מיט זיין גאַנצער פאַמיליע.
מיט מיין ברודער יאַנקל האָט זיך
אָפּנעשפּילט אַזאַ סצענע :ווען די נאַ-
ציס ,ימח שמם ,האָבן געכאַפּט יידן
אין קאָרעץ צו דער אַרבעט ,האָט ער
באַמערקט אויפן װאָגן וואו מ'האָט אים
געפירט,

װוי מ'שלאָגט

דעם

דר.

יאַניע

גגעערשענגאָרען ,וועלכער איז געווען זייער
אַן אָנגעזעענער אין שטאָט .יאַנקל איו
זיך געגאַנגען פאַר אים אָננעמען ,האָבן
די רוצהים אים אואָפּנעשלעפּט פון
װאַנן ,אומגעבראַכט און אַרײנגעװאָרפן
אין אַ גרוב ,זיין פרוי ,לאה ,איז גראָד
דעמאָלט געווען ביי אירע עלטערן ,האָט

אַ דייטש איר געגעבן אַ קלאַפּ איבערן
קאָפּ און זי .מאָמענטאַל דערהרגעט.
מיין ברודער יחיאל און זיין פרוי
רחל אין קארעץ האָבן געהאַט דריי קינ-
דער און האָבן די צוויי עלטערע ,חיה
צו זייערע
און װאָלף ,אװעקגעשיקט
בעסטע פריינט ,קריסטן ,צו באַהאַלטן.
דאָס יונגסטץ קינד ,לעמעל ,האָט די
מוטער גענומען מיט זיך צו זוכן עסן.
די נאַציס האָבן ביידען געכאַפּט און
דערהרגעט .די גוטע קריסטלעכע פריינט
האָבן צוגענומען ביי די קינדער אַלץ,
װואָס די עלטערן האָבן זיי מיטגעגעבן און
דערנאָך אַרױסגעלאָזן קעגן זיי אוים-
גערייצטע הינט ,וועלכע האָבן זיי ממש
צעריסן אויף שטיקער .ווען זייער פאָטער
האָט דערהערט וועגן טראגישן סוף פון
זיינע קינדער ,איז ער געװאָרן זייער
פאַרצווייפלט,

די נאַציס זיינען דערנאָך אריין צו
זי אין שטוב און דעם פאַרצוייפלטן
פאָטער גוט צעשלאָגן און דערנאָך אים
אַרײנגעװאָרפֿן אין קעלער פון הויז ,וואו
מען האָט אים שפּעטער געפונען אן
אויפגעהאָנגענעם,
מיין איינציקע שוועסטער ,שיינדל,
וועלכע ,אַ דאַנקן גאָט ,לעבט אין אַר-
גענטינע ,מיט איר מאַן און א טאָכטער,
האָט אויך באַצאָלט איר הלק אין דעם
גרויסן יידישן אומנליק :זי האָט זיך
מיט איר מאַן און מיט דעם מיידעלץ
באַהאַלטן אין די וועלדער ,אָבער צוויי
זייערע יינגלעך ,וועלכע זיינען געווען
אין שטאָט ,אין קארעץ ,זיינען אומגע-
בראַכט געװאָרן דורך די נאַצים,
איך אַליין געפֿין זיך זינט  2491אין
לאָס אַנדזשעלעס ,אָבער כ'וועל קיינמאָל
נישט פאַרגעסן מיין איינן בלוט און

פלייש און וויל מיט די נאָטיצן אָנצינדן
אַ נר תמיד פאַרן אָנדענק פון די וועלכע
זיינען אומגעבראַכט געװאָרן דורך די
רוצחים ,די דייטשע מערדער.

בעלא פיינמאַן

0ס ר
ע
000

די מוטער פון באַרימטן יידישן טעא-
טראַל :דירעקטאָר ,רעזשיסער ,פּיעסן-

שרייבער און שוישפּילער יעקב קאליך,
און איר

רר סנ

אין  אײביקן אָנדענק נאָךמיין פרוי
א רחל ווינציגסטער
(!געבוירן  7981אין לאָדזש,

מאַן.

יעקב קאַליכם מוטער און איר מאַן

פּולן)

האָבן זיך געפונען אין דער לאָדזשער

טאָכטער פון בצלאל
ווינציגסטער

געטאָ .די גאַנצע צייט פלענט זי זינ-
גען איר באַליבטער שנור ,מאלי פּיקאַנט

אומגעבראַכט

געװאָרן

אין

אָקטאָבער  2491אין בעל-
זשיץ דורך די היטלעריסטן

ימח שמם,

מיין האַרץ וויינט שטענדיק אין מיר נאָך מיין
טייערן זון
בענא

װאָס איז אין עלטער

יהודית מרים
שייווער מאַרקאָװיטש
אומגעקומען  3491אין
געטאַ

ער װואַרשעווער

צום אײיביקן אָנדענק נאָך די שוועם-
טער פון פּאַרשטאָרבענעם יידישן גע
זץלשאַפּטלעכן און קולטור-עץסקן משה
שייװווער פון דעטראַָיט

חנה ספּעקטאר

צום אײיביקן אָנדענק נאַך די פּיאָנערן
פֿון דער יידישער ראַדיאָ אין אמעריקע

שושנה ספּעסטאָרגרינבערג

װוינצינסטער

פון  81יאָר (געבוירן

איז אין לאָדזש ,פּױלן) אומגעבראַכט
װאָרן דורך די רשעים ,די נאַציס.

לידלעך און נאָכזאָגן אירע ויצן און
דערמיט זיך באַמיט אויפצולעבן דאָס
דערשלאַגענע געמיט פון די אומגליק-
לעכע אין דער געטאָ .מיט אָט דעם
טרייסט ,װאָס די פרומע ערלעכע יידישעץ
פרוי און איר מאַן האָט געגעבן צו די
אַנדערע אומנליקלעכע ייד האָבן זי
אויסגעהויכט זייערע כשרע נשמות ביי
די נאַצישע רוצחים.

אָסקאַר גאַרין

גע-

חיים וינטשעסטער

0
חיים-ברוך װישאָנראָד
געבוירן דעצעמבער
 29אין לובלין (פּױלן)
אין אַ חסידישער היים.
געלערנט אין דער ישי
בה ,חכמי לובלין" ,שפּץ-
טער געװאָרן  8סאָציאַ-
בחור געקומען קיין װואַר-
ליסט .נאָך אַלם יונגער
שטטודירט
שע .דאָרט
 7מוזיק ,שפּעטער געװאָרן
פּראָפּעסיאָנעל און אַרין אין פּױלישן
פּראָפּעסיאָנעלן מוזיקער פאַריין.

וו .האָט דעם גרעסטן טייל פון זיין
לעבן געשפּילט אין די אַרקעסטערסם פון
יידישע טעאַטערן פריער מיטן קאָמ-
פּאַנעעץ-טעאַטער אויף מוראַנאָוו ,שפּץ-
טער אין אַן אַנדער טעאטער אויף דער
קאַראָווע גאָס און דעונאָך מיטן אסתר
רחל קאַמינסקא טעאַטער אויף אָבאָזשנעץ

א .א .וו
אַ חוץ מוזיקער איז ער שטענדיק גע-
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לזכר עולם
נאָך מיין שוועסטער
רודא פשיסווא
געשטאָרבן אין מעקסיקע סיטי

יזזקאל סריסטאַל
0
ווען אקטיוו אין אָרנאַניזירן זעלבסט-
הילף פאַר קינסטלער ,װאָס האָבן זיך
גענויטיקט אין מאַטעריעלער הילף.
אין  0491ווען די נאַציס האָבן אָפּגע-
שלאָסן די יידישע באפעלקערונג אין
דעם ווארשעווער געטאַ ,האָט אויך וו
מיט זיין פרוי און פיר קינדער זיך גע-
פונען צווישן זיי .אין געטאָ האָט װו.
אקטיוו זיך באַטײליקט אין דעם קאָמי-
טעט

פון זעץלבסט-הילף

פאר

קינסטלער

(מוזיקער ,אַקטיאָרן און מאָלער) .זומער
 2בעת די ערשטע אקצעס אין געטאַ,
איז וו .מיט זיין משפּחה דעפּאַרטירט
געװאָרן קיין טרעבלינקע ,פון װאַנען
זיי האָבן זיך מער נישט אומגעקערט.
בלויז זיין עלטסטער

זון משה

איז דער

איינציקער ,װאָס איז ,על פּי נם ,גערא-
טעוועט געװאָרן און איז צוריקגעקומען
פון די טױיטןלאַגערן .עֶר ווינט איצט
מיט זיין פרוי און צוויי קינדער אין נין-
יאָרק און איז באַשעפטיקט אַלס קינסט-
לער-גראַפקער.

| צום איביקן
אונדזער

אָנדענק

פאָטער,

שווער

נאָך מיין אומפאַרגעסלעכן

מאַן

און זיידע.

אהרן יעקב האַנס
געמוירן אין איכנאוו ,גאַליציע

צום אייביקן אָנדענק פון
מאַלי שטערן
צאַן און קינדער

געשטאָרבן

יד

טבת

3091

אין

מעקסיקע

סיטי

זיין גוטער נאָמען באַגלײט אים אין דער איביקייט און
װעט שטענדיק בלייבן אין זכרון פוּן אונדז און פון די
אַלע ,וועלכע האָבן אים געקענט,

פרוי ,סינדער ,איידעם און אײניקלעד

צום אײביקן אָנדענק נאָך אונדזער יונג-פאַרשטאָרבענעם

צום אײיביקן אָנדענק

נאָך אננא

פריינט ,דעם קינסטלער אוירווינג מוירוער

געבוירן

ראח און מענדל קראוט
מאָריס און ען טרייבער
זיין קמין מעקס קרעימארו
משה און נינא אַסטער
משה או סאַניאַ שײן
חיים אַסטער
איווא בײלאָוויץ
ען װײיסדאָרף
מר און מרס סוסמאן

טיליס

(חנה)

אין קאַשיצע,

פּױלן

מעלווין טיליס

שמעון רוסאָטאַ
בן פייוול ,פון גראָד-
נע ,מיטאייגנטימער פון.
דער פאַבריק פון ',
ל .שערעשעווסקי ,האָט
אין  4291עולה גע-

ווען קיין ארץ ישראל,

צייט געשויבן

און האָט מיטגעהאָלפן
צום בנין הארץ (פּרדס
רוסאָטאַ אין חדרה)
און אין זיין פרייער
אין יידיש דערציילונגען און

טעאַטער-שטיק.

רוסאָטאַ איז כ' אדר א' 6291

וויליאַם גאָלד און פּאַמיליע

פּאולין װהײיטמאַן
משה װאָלקאַװיץ
אסתר סרעימער
משח און לאָטי טאַמרעז
מר און מרס שעהנהאלץ

געשטאָרבן אין תל-אביב און איז געקומען צו
זיין אייביקער רו מיט זיין פרוי ,אַננאַ( ,גע-
בוירן באַסעװיטש פון פּינסק) ,אויפן אַלטן
בית עולם,
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רשימה פון די ביישטייערער
ד -- .שלומים קאָמיטעט

0

קעניגסבערג לעאָן ,קרעסין מרים ,רעכטצייט

0

ד -- .בערגען בעלזען קאָמיטעט

0

ד -- .עמאַ שעיווער

סימאר ,א .קרעמערמאַן (מעקסיקע) ,ראזיאנקא
וויערא .,שטערן בען ,שאָמער פאָנדעישאָן
(דעטראָיט) .,קאָנגרעגעישאָן ,שערי צדל",
(דעטראָיט) ,פּאַרסקי אַלעקסאַנדער (נ.). .

צו  --- 052יידישע טעאַטריקל עלייענס ,מִשה
מאָרגענשטערן ,אַרבעטער-רינג ,יידי-
שער נאַציאָנאַלער אַרבעטער פאַרבאַנד,
צו  -- 002יעקב קאליך און מאלי פּיקאן /
סעם שקלאַר פון שערפּארט (לואיזיאַנאַ)

און לעא גרייזער.
0

, -סטאַרדזשעלעס.

קלוב'" ,לאָס אַב-

פּלעיערס

צו  53ד -- ,וואהל מאַקס ,ז .ס,
צו  03ד,
,אויפבוי""-גרופּע (מעקסיקע) ,בענדאל טראו"
זערס אינק ,.דייטש ש ,.סלאבאדניק זעליג,
צוויליך טאלעק .,שטראסבערג משה ,שנער
מאיר און פעבני.
צו  52ד.

צו 001

ד:..

אַבראַמאָוו באָריס און מערי( ,יאָהאַניסבורג),
אַדלער צילע און פארמאן נייטאן ,בערענ-
שטיין יוליוס און שרה ,באָזשיק מאַקס און
רייזל ,גענדעל הערשל ,האָפמאַן אַדאָלף ,האַל-
פּערן-ניומאַן דינה .,ווינטשעסטער הערמאַן,
זידענוועבער
װישניאַק סעם( ,מעקסיקע),
כאַקאָבאָ און כאָסע (מעקסיקע) ,טראי בעני,
יידישע אַקטיאָרן יוניאָן ,יחסן מרדכי ליפּינס-
קי יצחק, ,מסדר"( ,נ .י ,).סאסין מייקל ,דר..

סקולניק משנה ,אננא ,ספּאָרט-צענטער (מעק-

סיקע) ,פּערלאָוו י ,.פּאָרטנאָי רעבעקאַ {מעק-
סיקע) ,פרידמאַן װיליאַם ,פאַרבער מאָריס
און מאַניאַ,, ,פּאָרװערטס" (נ .י ,).פּעדערמאַן
רפאל ,פיינמאַן בעלא ,קולאק דעיוו ,קעסל צבי

(מעקסיקע) ,קעיק בעקערס

יוניאָן ,לאָקאַל

 1נניו יאָרק) ,קארן אייב ,קאהן אליהו און
בעסי פֿאָנדעישאָן .,ראַטפּױרל הערי ,ריינעס

ריעלטי קאָרפּאָרעישאָן ,ראָזענטאַל גבריאל
(מעקסיקע) ,יידישער קולטור-קאָנגרעס ,יידי-

שער אַרבעטער-קאָמיטעט ,ניומאַן אידיט
(ל .א ,).נידאָרף אוירווינג( ,ל .א ).סעקונדא

שלום און בעטי ,טעפּער ,י( .מילװאָקי) ,פעלד-
מאַן שמשון

סיטי) ,פערהיפט"

(מעקסיקע,

(מילװואָקי) און דעל הערי (ניו יאָרק),
צו 05

ד;,

אייזען ריווא, .אַרטיסטן

יאָרק) ,אלבין משה

און פריינד"

(מעקסיקע),

(ניו

ביאַליס:

אַרטשער ראָזעטא ,בוקאָווסקי בנימין (מעק-
סיקע) ,טעסלער מאָריס ,יידישער אַקטיאָרן
קלוב נניו יאָרק ,לאָדזשער סאשל קלוב
(לאָס אַנדזשעלעס) ,לייקין ,ס .ב ,.מאנדרי
הערי .,מאגין דוד (מעקסיקע) ,מילער א.
און ר .פאָנדעישאָן (דעטראָיט) ,סאַלאָמאָן
דוד (מעקסיקע)
סאָכאַטשעװוסקי
רענעי
פּערלמאַן מאַקס ,פלאַשנער:-אס (מעקסיקע)

,אַמעריקאַנ .קאָנג .פּוױלישע יידן" (ל .א).
היים,
מאַניאַ .,ביאַלאָסטאָקער
אייזענבערג
(ניו יאָרק) ,בילאַרסקי סידאר ,בימקא פישל,
בןדעמי יעקב ,בעקער טשאַרלז ,בערגמאַן א,.
בערניקער א ,.בראנצבורג אוירווינג ,גילדין
איידא .,גליקסאָן צפּורה ,יוסף ,גריבגשטיין
אסתר און הערשל (מעקסיקע) ,דאראשקין

יעקב

י ,.דרייער

טשאַרלז ,האניג

מאָריס,

הארדעס וויליאַם ,ווילנער ברענטש  ,762א'ר,
נ .י .ווישעגראד מ, ,זאגלעמביא קלוב" ,לאָס
אַנדזשעלעס ,זאַכאַריאַש י .י( .מעקסיקע)
זיידען דזשאָזעף, ,זיגעלבוים צוייג" א'ר,

(לאָס אַנדזשעלעס),

זעליטש

יידל ,טיקמאן

יעקב ,לעהרער-וויטלער שפרה ,לעהרער סעם,
לעוו זיגמונט ,מאַרקאָװיטש לואי .מילער
מאָריס, ,נאשעלסקער סאָסייעטי"( ,לאָס אָנ"
דזשעלעס), ,נוסח ווילנע"( ,לאָס אַנדזשעלעס),
סאמעלסאן פעני ,סילווערשטיין ס .ג ,.ספעק-
טאר ש ,.ספּעקטאר-גרינבערג-שושנה ,פּאזי
אריה ,פּאטראני פּאולא( .,מעקסיקע) פענקין
פּאוֹל ,פּערלשטײין מאָריס ,פאגעל אאָזעף,
פאַרבאַנד ברענטש  ,405קליװלאַנד ,פורמאַן
נאָרמאַן ,פילאָזאָף דזשעק, ,פּיעטריקאָוו און
סביבה"( ,ל .אַ ,).פייערשטיין בנימין דר,
און ראוז ,פעלד הערי ,פעפער ויליאַם ,פריד
רות און הערי ,קאָהן לייבל ,קאַהאַן דזשעק,
קאסטאר זאלא און בערטאַ ,קויפמאַן מ .ס,,
קעסלער הערי ,קלוב ( "9391,לאָס אַנדזשע-

לעס) ,ראָזענטאַל חיהלע ,ראט איטשע ,רויט-
בלום יצחק ,שאַפּיראָ עזרא .שושנה ראו,
גילדין מארקוס ,דובאָוו יעקב און שרה ,וויין-
שעל האָואַרד, ,װאָלינער סאָסייעטי" (ל,
פּאֲלם
א) ,פּאניץ יוסף און פיגעלע
ספּרינגס) ,זאַק שעפטל און רייע ,ראָזען נ.
פ( .דעטראָיט) באָזשיק זיסל,
,פרדישע
,דזשואיש סױירװײיװואָרס" (ל .א ,).ס
אָרגאַניזאַציע א'נ מאַקס נאָרדוי" (ל .א
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צו  02ד.

דזשוליוס,
אַנאָנים ,בארנשטיין
נייטאַן ,דזשייקאָבס דזשיקאָב,
טוויסט דריל וואירקס ,ויינמאַן
בערנאַרד י ,.לעוויא אַרטור דר,.
צוקערמאַן שלמה ,צוקער חיים,
כאסקל און גיטעלע (מעקסיקע),
לואיס ,שאכאט ל( ,,מאָנטרעאַל),

גאַרפיעלד
הי טעסט
משה ,טויב
לייט דעיו,
קריסטאַל
ראָזענבערג

צו  51ד.

בארי אלי' ,ברוסילאָווסקי צילע ,גוטפריינד
אייזיק .גערסטען בערטא ,וויינבערג נ ,װאַקס
הערי .,טשעכאַנאָװ בענדזשאַמין ,ייד ,מן-
זיק-קאמעד .גרופּע( .פילאַדעלפיע) לעבט-
וואהל א ,.ס .און פ .דעליקאַטעסן ג .י.
פריינד ישראל און פּלאָראַ .רובינא דאָראַ
ראָזענשטיין טוביה ,שנאפּ סעמיועל ,שעפנער
מלכה פּאַריז),
צוֹ  01ד,

אטראן דזשאָזעף ,אמבער יוליוס ב.י אַבראַמ-
סאָן ה .א ,.אָדערבערג משה ,איזגור א,
אָסטראָװוסקי ראוז ,אייזענבערג דזשאו ,איי"
זענבערג טשאַרלז ,י ,.אושאנין ד ,.אינווענטאזש
י ,אקמאן קארל ,אַרנשטײן ראוז( ,פּאַריז),
אש חיהלע ,אַלפּערן י( ,.מדינת ישראל) ,בע-
א,
קער פעני ,בירנבוים א ,,בירנבוים
בעסטעל אַנעט ,בערגרין יעקב ,ביוראָ עדו"
קיישאָנעל( ,קליוולאַנד) ,בערנשטיין יוסף,
ברייטער סעמיועל ,בריינין שמואל ,בן-דוד
מ ,.ביאלאבראדא יעקב ,בראדסקי פ ,.בארשי
מ ,.ביווער דזשאָזעף ,ברענץ דאַניעל ,בעניא
מאשא ,בראָנשטיין לייב ,בערנשטיין ח .מר,
און מרס .בלומבערג מאוסע ,בוקרינסקי חיים
און חנה ,בלומענפעלד קלאַראַ ,ביילאוויטש
,א
איווא ,בעקער איידאָר ,באַקסענבוים
באָראָדאָוו י( .,.מדינת ישראל) ,בורשטין פ,
הענרי ,גאָלדשטין יוליוס ,גאמער רבקה,
גלאזער בערנאַרד ,גאָרענשטײן מאַקס ,גילדין
באַרבאַראַ ,גינגאלד ב ,.גרין פיליפּ ,גאָלך-
(מדינת ישראל) ,גוסאק נ .א ,גוטערמאַן
גרוב מאיר ,גוטװערק אברהם ,געלב סעם,
גאָרענשטײן פּ( ,מדינת ישראל) ,גראדנער א,
(מדינת ישראל) ,גרינשטיין מ( .מדינת יש-
ראל) ,גראס יוליוס ,גערמאַן װו ,.גאָלדבערג
סעם( ,לאָנדאָן) ,גאָלדענבערג יעקב ,,גאָלד-
ראט ה '.מר .און מרס ,,גאָלדבערג מאַקס.,
גאָלדבערג דיינע ,גארין אייזיק ,גאלוב אל.
גרייזער לעאָן ,גערא הענרי( ,מדינת ישראל),
קאָמיטעט ,דיקשטיין
דיאַנאַ  בלומענפעלד
סאול .דובראָוו אסתר ,דובראָוו וויטי ,דאבערט
סעם ,דענק דוד ,האָפּמאַן אַלעקס ,האר משה,

האכמאַן סעם ,האניגבוים מ ,,האפשטיין מ,
האלץ י ,.הייבלום ז( .מדינת ישואל) ,הירש
מאַקס ,הארט דוד( ,מדינת ישראל) ,האר-
טענשטיין ד( ,.מדינת ישראל) ,הערשקאָוויטש
וויניג זיסל( ,מדינת ישראל) ,הילסבערג
מאָטל( ,מדינת ישראל) הערמאַן אוירוויגג מֿ,,
ווייצמאַן ראמאן .,װאָלפאוו הערי ,ויינראט
י .י ,.ווייס יעקב און ויערא .וייסבערג
י,
פייוול ,וודאווינסקי יאָזעף .וידעצקי
(מדינת ישראל) ,װאָלפאָװיטש נ( ,,מדינת
ישראל) ,וואלין י( .מדינת ישראל) ,ווהייטמאן
פאולין ,װיינגאַרטען איידא און אייב ,ווענגער
אב ,.וייסמאַן סענדער .װאַסערמאַן קאַרל,
זיגמאן י ,,זיגעלבוים אברהם ,זאנגער יעקב,
זאר הערי ,זיגער י( ,.מדינת ישראל) ,זא-
מיידעס קלמן (מדינת ישראל) ,זאיאנץ איט-
קא ,זאום מאַקס ,זילבערשטיין אוירווינג ,זעל-
צער דזשאָרדזש ה ,.חיים ווייצמאַן בני ברית
לאָדזש ,פיל ,.טעמפער פּערל און ראָבערט,

טילעס מעלווין ,טישמאַן סאל ,טיגעל טשאַרלז,
טשערמינסקי א ,.טאָרנבערג מר( .מעקסיקעפ),
טויב יידל ,טייטעלבוים דייוויד ,ירדני מרך-
כי ,יאכנעס זלמן ,יאנג איזראעל סינאַ-
גאָג ,פיל .יוקלסאן ראובן ,יאקובאוויטש
לאלא( ,מדינת ישראל) ,יידיש ליט .גרופּע,
פילא .ליכטענבערג י( ,,מדינת ישראל) ,לאַנג
הערי .ליפשיץ מ ,.לעדערמאַן ,לעווין לאַזאַר,
ליבגאָלד לעאָן ,ליבגאָלד דזשאָן ,לעכאויץ
אייב .,לאַנדױ קלמן (מעקסיקע) ,לערנער
סערא ,לאַנדױ בינע ,לאַזאַראָװיטש ג( ,,מדי-
נת ישראל) ,לאזאראק אחרן און חוה( ,מעק-
סיקע) ,לאַזאַר מאלי ,לאקריץ איזראעל און
דאָראַ .ליפשיץ פריידעלע( ,מדינת ישׂראל)
לאַפּידוס פ ,.לאַנגע מאָריס ,ליטװאַק אייזיק,
לעווין חיים ,לאווענדא פּנחס ,לעסער מאָריס,
לאקס אברום ,מאריסאָן ס .ל ,.מייזעל טוביה

(מעקסיקע),

מלאָטעק

יוסף,

מאַכטענבערג

מאיר ,מילער יוסף .מארגאן גאסי ,מייזעל
מארקוס ,מאורער י( ,.מדינת ישראל) ,מארקו
נ( ,.מדינת ישראל) ,מעיסאָן מאָריס ,מילער
דזשעימס ,מאגעס ד ,.מון הערי .מאסלא ר,,
מענקין מיכאל ,מערקור װאָלף ,נאווי מרס,,
ניומאַן ,נאכבוש נח ,ניימאַן הוגא( ,מעקסיקע),
נחמן מייזיל לייען קרייז( ,ל .א, ).נייע יידי"
שע אַמעריקאַנער"( ,פילא ).נעשקין סעם,
סטראמבערג אַרטור ,סקאלניק לואיס ,סטאג-
פארד מ .ס ,.סטרוגאטש יוסף (מעקסיקע)
סערלין מאָריס .סימקין ג ,סאפּקין בען
סאפיאן איזידאָר ,סעגאל *י( ,.מדינת ישראל)),
סאוויץ-גאַלדענרייך( ,מדינת ישראל) ,סקול-
ניק ברכה ,עראו טעקסטיל קאָרפּ ,.עקשטיין
סידני ,עפּעלבוים לייען-קרייז( .פילא ).עפ-
שטיין ה ,.פרוזאן ליזא ,פּינקוסעװויטש א
(מדינת ישראל) ,פּאול דזשאו ,פּערלאָוו לאלא
און יצחק ,פּערלמוטער פעלא ,פּרײיס מיכאל,
-פּערלמוטער טאניא און פ ,.פּעקאַרד שלמה,

(מעקסיקע)+ ,פּאַראַגאַן פאַבריק קאָמפּאַני?,
הרב אפרים אשר ראָטענבערג ,קרישקא
הערי ,ראָטשטײן מאַקס ,פּלאטקין דען ,פּיע-
טרושקא משה ,פראַנצבלוי ש ,.פרידלאַנד י,,
נתן .פילד סיימאן , ,פאָלקס
פודעמבערג
בינע"" (נ .י ,).פארסטער ראוז (אין אָנדענק
פון איר מאַן אטא י .פארסטער) ,פרידלענדער
מאַקס .,פריד ישראל .פעדער יעקב ,פיביך
פעליקס ,פרידמאַן דושאָזעף ה ,פראהמאן
דען ,פרידאַן ראשעל ,פעדער מאַרק ,פעלד
לאלא  --זעבעלאוו סאבינא ,פורמאַן אַרֹי
פייגעלסאָן מ ,.פינקעלשטיין אייזיק ,פריך-
מאַן מאָריס ,צוקערמאַן יעקב ,צוייג ה.
(מדינת ישראל) ,קירשענבוים אברהם( ,מדי-
נת ישראל) ,קיפּניס אשר ,קאראבעלא סאַ-

ניאַ ,קאַמינסקאַ .אידא( ,װאַרשע) קױירטמאַן
אחרן ,קרעשאווער מאַקס ,קאפּלאן הערי,
קאַהאַן מרים ,קורץ הערמאַן ,קאַמינסקי פרץ,
קייזער טעקסטיל קאָמפּ ,.קאטלארטשיק אסתר,
(מעקסיקע) קופּערמאַן יוסף( ,מעקסיקע) ,קא-
הען משה ,קאפּלאן ד( ,.מדינת ישראל) קאנ-
דעל מאנא( ,פּאַריז) ,קאוונער ש ,.קארענשטיין
ר ,.קארענבליט ב .צ ,.קאסנער  ,קאנטע
רות .קראוט מענדל ,קאלער יצחק ,קרייצ-
בערג יאשא ,קראנט מ ,.קראס אַלעקס ,קאט-
לער נארמאן ,קליינמאַן ש .דר ,.ראָזענבערג
יצחק ,ראָזענבלאט קארל ,רידער לואיס,
ראָזען היימי מר .און מרס ,.ראָזען משה ,רעלעס
רחל ,ראגאוו דוד ,ראָזען הערי .ריטש מאַקס

און מאַניאַ ,ראבינס הערי מר .און מרס ,.ראס-
רעכטציט
חיים
קין שאול ,ראָזענבערג
דזשעק ,ראטשיין גרישא( ,מדינת ישראל)
ראטמאַן מעלווין (אין אָנדענק פון איר מאַן
דעיוו) ,רייפל ר ,.ראָזענבלום-מעלניק .ראָס
מאָריס ,ראַטנערס רעסטאָראַן ,ראַטמאַן מאַקס,
דזשוליוס
רודאָלף דזשאָועף .,ראָטענבערג
ראָזען א ,.שעפטעל סאָניאַ( ,מדינת ישראל),
שולווייס .משׂה ,שטערנפעלד הערי .שװאַרצ-
קאָפּ אַלעקס ,שאַפּיראָ חיים ,שאר ויליאם,
מאיר,
שטינווארצל
ארטשי,
שייקאוויטש
שניידערמאַן סאַראַ שינװאַלד חיים חזן
שטאַבינסקי דאָראַ( ,מעקסיקע) ,שאַפּטשיק
יצחק( ,מעקסיקע) ,שלום עליכם לייען-קרייזן
(דעטראָיט) ,שפּינער ח ..שומאן דעיויד,
שטראסער-אמזעל ג( ,.מדינ תישראל) ,שול-
גאַסער ב .דר( .,.מעקסיקע) ,שװאַרץ סעם,
שניידער יעקב און דזשוליא ,שפּיגעלמאַן שׁ.
שטיינפעלד מר .און מרס ,.שניידער װאָלף,
שטרייט וו .און צ ..שטיינמאַן הערי ,בראַנד
האַגלער
אוירווינג,
לואיס ,דזשייקאָבטאָן

(מיאַמי) ,ע .ווייס ,זיסלין דוד,
צוֹ  5ד,

אַבראַמסאָן

און מערימס,

אלפערט

מעקס,

איוענ.

בערג גרשון ,באביצקי י ,.בערנשטיין ,י .ב ,.בראַנ-
שטיין ,י ,.בעז הערי ,באנטשעק
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ש ,בעסער

לאה,

אייבראהאם,

בעסער

טאון בגי בוית

י .און ל ,בערמ-.

בראָנשטיין

בראון דזשאָזעף,

לאָדזש ,פילא,

גראָסמאַן ראובן ,גאָלדבערג ג ,גלאוזמאן'ס ,גרו-
מאן ר ,י ,,גאָרדאָן עליס ,גאָלדשטײן ש ,.גראוס
סידני דר ,גאָלדשטײין-גארין מ ,.גאלד אסקאר ,גאלך

דזשארדש,

גאָלדמאַן

א ,,גאָטליב

פּאול ,גרינהויז

דען דר ,.גינזבערג פיליפּ ,גינגאלד שרה.
דאַװידסאָן י ,.' .דען לואיס ,דזשיקאָבסאָן

סעם,

דאַװיך אסקאר,
װײס

אליעזר,

װאקער

סעם,

װײס

וואלד איזידאָר,
דזשוליוס,
ויפער ז ,זעלטען סאול ,זוסקין הערי ,זוסמאן
|
|
בראד,
טעמשין דושאָזעף און לאניא,
כץ אלצעף. .
לעווין ל ,,לעגנארד י ,.לובאש איציק ,לאַנדױ בינע,
לעמקאוויץ ב ,.לעװין סאול ,לאַפּידוס טשארל,,
ליפשיץ דזשאָזעף דר ,,לאנדין בערטאַ
מאגאזין מ .מרס ,,מעלניק דר ,.מיד ול
א
ד
ע
ק
,
מארק

א ,מושאצקי הערשל ,מענדעלעװיטש יוסף ,מי

לער

אוירווינג,

ניידיץ מ ,.נעמעראָװ בצלאל,
סוראַסקי ב ,.סיגעל
ענד סאנס,
חיים ,סיסאמער
לואיס ,סלאטקין
סוכאטלעף
ס,.,
סטאר
מאקס,
סלאון מימי,
עמעס פאבריקס קאָרפּ ,.עפשטיין ח.
פּ
אָליאַק אייבראהאם - ,פאַניטער יעקב,
פרידבע
ר
ג
,
פ
י
ר
מ
א
ן
א
.
,
פ
ע
ל
ד
מ
א
ן
פישביין
איידא,
מ ,.פריימאן לואי
ס ,פאַקס הערי ,פישביין בנימין,
פעלסאן נאדיא,
פ
ר
י
מ
א
ן
מ
א
ר
ט
,
פ
י
י
ע
ר
י
נ
ג
איזידאר.
צעווקין מ .ש.
,
צ
י
ט
ר
י
ן
ג
י
ט
ל
 ,ציטרינאווסקי מ
קאראסטאוו מ,
ק
א
פ
ּ
ל
א
ן
מ
א
ַ
ק
ס
,
ק
א
ל
א
ד
נ
י
מ
.
,
קא-
דיסאן פּאלא,
ק
א
פ
ּ
ל
א
ן
מ
,
ק
ע
י
ענד פּי טעקסטיל

קאָמפּ ,.קופּער

דושעק,

קװענצעל

דזשאָן .קאלער

יאָסל ,קאָהען דייוויך.,
ראָזען סאול ,רויך מ
ש
ה
,
ראָזשאַנסקי שמואל ,רי-
מאר טעקסטיל מילס
ק
א
ָ
מ
פ
ּ
.
,
ר
י
י
נ
ג
ל
א
ס
*
,
,
ראט
שיין מ ,.ראָזענטאַל
מ
.
,
ר
י
ק
א
ו
ו
יצחק ,ראסלעס ש,
ראָזען דזשאָזעף,
שייער אייב ,ש
ט
י
י
נ
ב
ע
ר
ג
מ
א
ָ
ר
י
ס
,
ש
פ
י
י
זמאן יאָזצף. ,
שלעסער זעליג,
ח
ז
ן
,
ש
ר
י
י
ב
מאַן אשׂר ,שטרויס ה,,
לװאַרץ ש ,ל.
ד,.
צו 4
אפּאטאָווסקי אשר ,האריס
ריימער י ,,מאָהרער יונה,

אל,

קלוגמאַן

משה,

.
ד3
צוֹ

אבראמאָו
ו זלמן ,אַלבערט דזשייקאב ,אנאנים ,בע
קער
ד
ז
ש
ו
ל
י
ו
ס
,
ב
א
ַ
נ
ד
ע
ר
י
ר
א
ט
סאָניאַ ,בריקמאַן,
גלאַטשטײ
ן יעקב ,גאָלדענבערג ,גלאק ל ,,גאָלך-
שטיין,
י .ק ,דריקער טשאַרלז ,זויער בערנאַרד,
טהי בלענק
ס ,לעווין מ ,מוראוו הערי ,מעצקער י,
סאגין
מרס .סעגאל דעבאָרא ,עלבוים משה ,צו-
קער
ט
ש
י
ם
,
ר
ע
ו
ו
ע
ט
י
י
ע
ר
,
ש
י
י
נ
מ
א
ַ
ן
מאַקס ,שענקמאַן
בערל ,שװאַרץ נייטאן ,שניצער רות.
צוֹ  2ד.

אַפּעראַטי
ס שארל ,אלטשולער מלך ,אַבראַמאָװעֶר
שלמה,
אדנער ה ,.ארװוין מיני ,אייבראמס י ,.אקאם /
אליהו
,
א
ו
י
ר
ו
ו
י
נ
ג
ס
.
,
ב
י
ר
נ
ב
ו
י
ם
ח
.
,
ב
נ
י
א
ה
ר
ן
קלוב,
(פיל)
,
ב
ע
ק
ע
ר
מ
א
ַ
ן
ב
ױ
י
ע
ק
ב
,
א ..בלומשטיין סעם,
בירנבוים
י; בריזע ט ,.בארקין אייב ,בלאק הערי,
כרעטשטי
ין יאָזעף ,געווירץ איידא ,גיבסאָן מיכאל,

גערסאָן צ .ה ,.גוטמאַן מאַקס ,גרעי דעיװיד ,געָנַד-

לער ש ,גאַלדשטײן ש ,גאָלדבערג ,גרינפויגעל
סאלי ,גראף לעאָן ,דושיגאן ש ,.האלבערט ר ,הא-
װיינריב
דעס ה ,װעקסעלמאן יוסף ,ואלסקי,
פּאול ,װערבין ס ,,װייס לאזאר ,װיסאָצקי סעם,
זילבערשטיין מ ,.זעלדיס יי ,טשערניאק ריוא,
טשובינסקי ברוך ,טולער ז ,,יאקובאװיטש י ,יא
קובאָװיטש חנה און חיים ,לייט לוסטער י ,לײט
בנימין ,לאסטער ה ,.לעווינטאל י ,.מאשקאוויטשי דר,.
מאנדעלקערן ,מאטשידלאווער ב ,.מארגוליעס טאניא,
מילנער י ,.מאזיא א ,.מאנדעל ראבערט ,ניהויז
יוליוס ,ניומאַן פּאול ,נירעס משה ,סעגעלמאַן סערא,
מינא ,

סאַפּקין

סלאװא

סעגאַל

לידא,

דושעק,

סעגאַל לואיס ,סאלקין דזשעק ,עפּשטײן מארט,
עלבוים ה ,.פרעסבורגער שלמה ,פערלבערגער ,
פערלמוטער א ,.פאפסיפאני י ,.פישמאַן א ,.פיינ-
שטיין מאיר ,פיינבערג מ ,.פוטאר א ,,פייל שלמה,
פרייליך ב ,.פרידמאַן מ ,פישער פיליפּ ,פאָגעל
יהושע,

פרענקל

אטא,

קענער

רעבעקא,

קאשיצא

רחל ,קונדא ב ,.קאפקא װיליאַם ,קוגעלאָװ ס ,.קליין
קארווער מאטה ,קאזאקאח ר ,.קיווייקא שלמה ,קנאל
אוירווינג ,קירשענשטיין אהרן ,קאטאן יעקב ,קויפ-

מאַן משה,

ראַפּאָפּאָרט,

ראָזענבוים,

ראכין מאני,

ראטבלאט ה ,,ראָזענטאַל סאל ,רובינשטיין ב ,.ראק
מאיר ,ראָזענבערג לעאָן ,רינעק שלמה ,ראָזענבערג
עמיל ,ראמען אלעקס ,שמיד ,שטערנגלאַנץ עקיבא,
שערמאן סערא ,שטאַרק פישל ,שקלאר שלום ,שטע"

גער חיים ,שולמאן יי
.
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אייגענבוים ,אקליין משה ,אקסלער אליעזר ,אַרװיץ
דזשעק ,ארגי בען ,ארענבער מאָריס ,אכט נח ,אי"
ביג ש ,.אינװענטאזש סעם ,אירעניק י ,.בלעיד ח,,
בראנדשפּיגעל ש ,בלומענטאַל קאראל ,בני אהרן
קלוב ,בראון חזן ,בלינדער מאיר ,באטלער ב,
בערגער שיינדל ,בערמאן ,בעספיאסניק  ,.בעק
לעאַן ,בראון דזשאו ,בראנאווסקי ע ,.בערמאַן שי,

בענסאן לעאָן ,ביסארסקי פּערל ,בערנשטיין מאָריס.,
גלאזמאן ישראל ,גאדיק מ ,,גורעװיטש ג ,גיבס
לעאַן ,גאָלדבערג א ,,גאָרדאָן א ,.גאָרדאָן מאָריס,
גאָלדבערג פֿר ,.גאָלד מרס ,,גאלקאװ ,גראסמאן
ריקי ,גאלאסין טשאַרלי ,גרין פיל ,גליק בארגני,
גרינבערג נארמאן ,גארדאָן ראובן ,גראס מאַקס,
גאָלדזאכער א ,.גאָלדשטײן מ ,.גלאר יא ,גאלדא,
געװען א ,.דעליצקי לעאָן ,דראז י ,.דזשאפע אשר,
ו'זשאף חזן ,דובאו מייער ,דובלינסקי ,דובלער,

פאלאק רודי ,פערלמוער מ ,פעקערמאַן דושאַזעף,
פאדראװניק פּסח ,פאלעי  ,.מרס .פלעגמאן מרים,
פראנק ל ,.פוקסמאַן אײבראַהאם ,פוקסמאַן העלען,

פאסטער
בענא,
הערמאן,

ה ,,פאגעלמאן מענדל ,פריינד י ,.פראנק
פישער
פורמאן

מענדל,

פישער

בערנארד,

דזשעק,

פארבער,

פאקטאר

פרענקל

א,

צבי
מ ,,צוקערמאן ,צמה
פיין װ ,.פארבער
קייזער משה ,קאהן א ,קורטאװסקי ס .קעס-.
טענבוים מאַקס ,קעניג ח ,.קאהען ראוז ,קליין
דזשעיקאָב אלבערט ,האובארד ,האַפמאַן י ,.הארט-
דניאל ,קופערמאן סעם ,קלעוואן אוירוינג ,קאהאן
מאַן גוירטרוד ,האָראָװיץ י ,הירש צבי ,היניק
טשאַרלז ,קאַהאַן אבא ,קרויו מ ,.קאפּלאן ,קאטץ
נואָריס ,וואלטער פ ,.װײיסמאַן א ,.װײנשטאָק מ,
גייטאן ,קעסעלמאן יהודית ,קאזאקאו ראוו ,קא"
װײינשטאָק מר ,,ויינגראס סערא ,װיינשטיין ראָזאַ,
סאוו לאיד ,קארפּאלאווסקי ד ,.קאהען דעיוויד ,קאץ
נייטאן .קויפמאַן י ,.קרייזלער מאלי ,קורגאן ,קארנ-
ווינגראדאו א ,.וילענטי דזשאָן ,װאלטערס ס,,
וויינשטיין ז ,.זויער פעפי ,זויער ב ,,זעבין דזשעק,
בוים א ,.קאװעט א ,,קלייגמאן יעקב ,ריז יעקב,
זאץ לילי ,זעװין מ ,זיגמאנטאװיטש
ר ,.טא . -רייך מ ,,ראָזען נאָרמאן ,ראַזענשטײן יעקב ,רא
דרינא ט ,.טאמלינסאן ח ,.טאראדאלסקי מ ,.טו"
פּאָפּאָרט ,ראדני פּאיל ,ראָזענפעלד משה ,ריטשמאַן
לער דזשאָרדזש |,טייטעלבוים ,טרובען סאל ,יחסן
בערגאַרד ,ראדאם דזשאָזעף ,רודניק דושאָזעף ,ראָי
מ .י ,.יחסן מיכל ,יאנאווסקי יאָזעף ,יחסן מארטין,
זענטאל קלארא ,ראנדעל יצחק ,רובינפייער לואיס,
יחסן דעבאָראַ! ,יאבלאקאווסקי משה ,יפה אשר,
שטיין דאָרא ,שאפּיראָ ג ,.שטיין ,שװאַרץ מנחם,
יאקימאוו ס ,.לינץ ג ,.לײבאָװיטש מֿר .ליבמאןן,
שאץ יליוס ,שובאס ב ,.שלעסער ז ,שוארץ
ליגאטסאן מארווין ,לעבצעלטלער ,ליסטאן װעלװל,
סעם ,שערעשעווסקי דוד ,שמוקלארסקי א ,,שוארץ
לאנגנאס אלפרעד ,לאזאראָװויטש ,לאַנדוי בעני ,לעװ
פּאול ,שװאַרץ דוד ,שיר ביל ,שאמעס מאו ,שעפס
א ,.לעװינסאָן אייבראהאם ,ליטווין דזשאָזעף ,לא-
דעיוויד ,שי דאן מר ,,שולץ הענעך ,שיינמאן דזשעני,
זאַראָװיטש נ ,.לעװיטאַס װ .ליפסאן סאל ,ליכטענ-
שיינבוים ג ,.שענקמאן לואיס ,שװוערבערג ,שוארץ
שטיין יצחק ,ליבערסאן סעם ,מארגינעס מ ,,מע
דעיוויד ,שיינמאן נייטאן ,שװארץ ,שיי אַרנאָלד,
שנייער י ,שנאפער א ,שיכמאן װ .שטרייט ט.
לאמעד ש ,מעלער װ ,מאגיל מר .מאַרקאָװיטש,
שטאַרק נ ,שלענגער ,שינבוים איזאק ,שיינמאן
מארינס דזשעראם ,מאשקאװויטש דזשאו ,מיער
|
זיסל,
מארקס
דושעראם,
סעם ,מאַרק
מײיער
לעאָן,
מ ,מעדניק פֿאַקס ,מינץ טעלמא ,נעסמיאנאװ
זאמלוננען אין די טעאַטערס
ס ,,ניידיטש מיכאל ,סילװערמאַן ,סוחר יעקב ,סא"
װעטער ד ,סאלאט ,סעגאל ירחמיאל ,סילינדער
858,22
עדוקיישאַנעל עלייענסעס
עדואַרד ,סאבעל פרענק ,סאבאל ,סילװערמאַן ראוז,
71
סקובען לייבל ,סילווערמאן פּאולין ,סלאטקי ,סטא -אַנדערסען
בין מרס .ספּערלינג מֿ ,.סילװער דאויד ,סלאניצקי
822+!)0
ווילעדזש
הענרי ,עקשטיין מ ,,.עהרליך  ,עפּעלבוים ,7
עפּשטײן עלסי ,עפּשטײין מארט ,פינטער נחום,
דאָלאַר
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