
 

 נחום אױסלענדער און אורי ֿפינקל

 גָאלדֿפַאדן אין ּפעטערבורג

 9קַאּפיטל 

רוסלַאנד - הָאט זיך אױֿפגעהױבן אין דרום1881אין ַאּפריל 
ֿפון װעלכער עס הָאבן געליטן דערהױּפט , כװַאליע-די ּפָאגרָאם

דישער בַאֿפעלקערונג ִי דָאס . די ָארעמסטע שיכטן ֿפון דער י
שטעלן אונטער ַא געֿפַאר די עקזיסטענץ ֿפון  הָאט געמוזט

װָאס הָאט , גָאלדֿפַאדנס טעַאטער. גָאלדֿפַאדנס טעַאטער
ַאלע מָאל געהַאט די לעבעדיקסטע בַאהעֿפטונג מיט די 

הָאט גלַײך געמוזט דערֿפילן די , ָארעמסטע שיכטן
דישע מַאסן ִי נירונג ֿפון די י ִי  . ָאנגעקומענע ֿפַארָארעמונג און רו

דישן  ִי אוֿפן דרום איז ניט געבליבן קײן ָארט ֿפַארן י
גָאלדֿפַאדנס טרוּפע ציט זיך איבער אין יענע . טעַאטער
װעלכע זַײנען געװען מער געזיכערט ֿפון דער , געגנטן
 זעען מיר שױן 1881און אין יולי , כװַאליע-ּפָאגרָאם

 ַאז, מיר װײסן שױן. גָאלדֿפַאדנס טרוּפע אין ּפעטערבורג
-ּפעטערבורג הָאט ֿפון לַאנג ָאן געהַאט ַא בַאזונדער צוציונג

גָאלדֿפַאדן הָאט ניט אומזיסט . קרַאֿפט ֿפַאר גָאלדֿפַאדענען
ֿפון . ַאזױ געגרײט זיך צו זַײנע גַאסטרָאלן אין ּפעטערבורג

איז אין יענער צַײט געגַאנגען דורך , ֿפון ּפעטערבורג, דַאנען
דישער ּפ-דער רוסיש ִי דישלעךי ִי -רעסע יענער י

ֿפַאר װעלכן עס הָאבן ַאזױ " ,טָאן-בָאן"ַאריסטָאקרַאטישער 
דישער טעַאטער ִי נָאר , ָאֿפט געמוזט יוצא זַײן ניט נָאר דער י

דישע ליטערַאטור ִי  . אױך די י

-סּפעקטָאר דערצײלט אין זַײנע זכרנות װעגן שלום. מ
-רן און שלום סּפעקטָא--װי שװער עס איז זײ בײדן , עליכמען

ַאז ,  געװען אין יענער צַײט לערך צו דערשלָאגן זיך--עליכמען 
דישער -אױף די שּפַאלטן ֿפון דער ּפעטערבורגער רוסיש ִי י



דישער  ִי ּפרעסע זָאל ַאנערקענט װערן די עקזיסטענץ ֿפון דער י
 ). 86(ליטערַאטור

ַאז עס גײט , דָאס מָאל הָאט זיך גָאלדֿפַאדענען געדַאכט
דישן טעַאטעראין ִי װָארום ,  דער עקזיסטענץ ֿפון דעם י

בעת ים , ֿפַארבלַײבן מיט דער ַאנערקענונג ֿפון דער ּפרָאװינץ
הָאט ֿפַארֿפָאלגט די אירָאנישע און נעגַאטיװע בַאציונג מצד 

הָאט שױן , דער טָאנגעבנדיקער ּפעטערבורגער ּפרעסע
 . װַײטער גָאלדֿפַאדנס טעַאטער ניט געקָאנט

גלַײך נָאכן ַארױסֿפָאר ֿפון , ערֿפַאר הָאט גָאלדֿפַאדענעןד
ען קײן ּפעטערבורג, 1880אין יָאר , ָאדעס , איצט. ָאנגעהױבן צִי

איז זַײן װּונטש ֿפַארװירקלעכט ,  יָאר1881שױן צום סוף ֿפון 
, ָאבער װען גָאלדֿפַאדן איז געֿפָארן קײן ּפעטערבורג. געװָארן

װָאס , געװען ענלעך צו דעם גָאלדֿפַאדןאיז ער ַאלײן שױן ניט 
, װי מיר װײסן. איז מיט ַא יָאר צוריק ַארױסגעֿפָארן ֿפון ָאדעס

צַײט דורכגעֿפירט ַא געװיסן גרענעץ אין -הָאט די ּפָאגרָאם
ֿפון די לידער און . גָאלדֿפַאדנס ליטערַארישער טעטיקײט

-ָאגרָאםװָאס הָאבן דירעקט בַאהַאנדלט דעם ּפ, ּפיעסן זַײנע
צַײט הָאט אומגעביטן -װי די ּפָאגרָאם, זעט מען, סיוזשעט

גָאלדֿפַאדנס געדַאנק און געשטױסן אים צו גײן אוֿפן װעג ֿפון 
אין די ערשטע חדשים נָאך די ּפָאגרָאמען איז , מת. ציון-חיבת

ָאבער ַא געװיסע , נָאך גָאלדֿפַאדן ַאזױ װַײט ניט געגַאנגען
שטימונגען הָאט זיך דָאך געלָאזט װיסן שױן ענדערונג אין זַײנע 

, אין ַאן אינטערװיו. װען ער איז געקומען קײן ּפעטערבורג, דַאן
װָאס ער הָאט דעמָאלט געגעבן ַא ֿפָארשטײער ֿפון 

הָאט ער שױן גענומען רײדן מיט ַא בַאזונדערער " ,רַאסװעט"
דער . גרינגשעצונג װעגן זַײנע ֿפריאיקע װערק

װָאס , עכער קָאמיזם ֿפון זַײנע ֿפריאיקע ּפיעסןֿפָאלקסטימל
גײען ַאזױ גרינג איבער ֿפון סָאציַאלער סַאטירע צום װָאדעװיל 

די אױסלַאכונג ֿפון די נעגַאטיװע געשטַאלטן ֿפון , און ֿפַארס
דישן לעבנשטײגער ִי װָאס איז ביז ַאהער געװען דער , י

 דָאס --יל שּפ-לעבעדיקער נערװ ֿפון גָאלדֿפַאדנס טעַאטער
ַאלץ הָאט איצט גלַײך װי ָאנגעװָארן אין גָאלדֿפַאדנס אױגן די 



יעדנֿפַאלס ַאזױ הָאט ער געװָאלט דָאס . בַארעכטיקונג
 ). 87(אױסמָאלן אין זַײן אינטערװיו 

ַאז עס װָאלט זַײן ניט ריכטיק , עס ֿפַארשטײט זיך
הָאט אין דעם  װָאס גָאלדֿפַאדן, ַאז די מײנונגען, ָאנצונעמען

, זַײנען געװען ֿפרַײ ֿפון דער װירקונג, אינטערװיו ַארױסגעזָאגט
װָאס אױף ים הָאט געהַאט די ּפעטערבורגער 

ָאבער חוץ דעם איז אין דעם . סֿביֿבה" אױֿפגעקלערטע"
װָאס הָאט , אינטערװיו געװען ַא סימּפטָאם ֿפון דער ענדערונג

אין . דֿפַאדנס שַאֿפןזיך צו דער צַײט ָאנגעהױבן אין גָאל
גָאלדֿפַאדנס טעַאטער הָאט זיך עס לכּתחילה ניט געלָאזט 

 . מערקן מיט גָארנישט

די ּפעטערבורגער רוסישע ּפרעסע גיט די מעגלעכקײט 
אױֿפצושטעלן דָאס גַאנצע בילד ֿפון גָאלדֿפַאדנס גַאסטרָאלן 

עלן אין ּפעטערבורג און אױף אײניקע עּפיזָאדן ֿפון דער צַײט װ
 . מיר זיך ָאּפשטעלן גענױער

די ערשטע ידיעות װעגן גָאלדֿפַאדנס ָאנקום קײן 
ער ֿפַאר  ּפעטערבורג בַאקומען מיר נָאך מיט אײניקע װָאכן ֿפרִי

ַאזױ טרעֿפן . ֿפָארשטעלונגען-דעם ָאנהײב ֿפון זַײנע טעַאטער
טן און -10מיר שױן אין אײניקע ּפעטערבורגער צַײטונגען ֿפון 

ַאז אין ּפעטערבורג ,  ַא קורצע נָאטיץ װעגן דעם1881 יולי טן-11
דישע װַאנדערנדיקע "טן יולי ָאנגעקומען -9איז דעם  ִי די י

ּפעטערבורגסקַײַא _[גָאלדֿפַאדן . ָאּפערעטישע טרוּפע ֿפון ה
]. 1881, 188. נָא_ ּפָאריַאדָאק_. 1881, 160. נָא_ גַאזעטַא

װערט שױן אין די ,  יוליטן-18דעם , שּפעטער מיט ַא װָאך
דישער , צַײטונגען געמָאלדן ִי ַאז די ֿפָארשטעלונגען ֿפון דער י

ָאּפערעטע אונטער דער ָאנֿפירונג ֿפון גָאלדֿפַאדן װעלן זיך 
ָאנהױבן אינגיכן אין קרעסטָאװקטער גָארטן 

. 1881, 167. נָא_ ּפעטערבורגסקַײַא גַאזעטַא_[
ִי ליסטָאק_ ִי יוליַא-18, 1881. נָא_ ּפעטערבורגסק ִי װי עס ]. גָא 

הכנהס געדױערט בַײ ַא ּפָאר װָאכן און די הָאבן די , זעט זיך
טן יולי ֿפון -23ערשטע ֿפָארשטעלונג איז ֿפָארגעקומען דעם 



דער רושם ֿפון די ערשטע ֿפָארשטעלונגען ֿפון .  יָאר1881
ַאז סַײ די גרעסטע , ען ַאזַאגָאלדֿפַאדנס טרוּפע איז געװ

סַײ " נָאװָאסטי"און " נָאװױע װרעמיַא"דעמָאלטיקע צַײטונגען װי 
הָאבן " ּפעטערבורגסקַײַא גַאזעטַא"װי , די קלענערע צַײטונגען

 . גלַײך אױף מָארגן ָאּפגעדרוקט ברײטערע רעצענזיעס

 ַא טיּפישער --"* ּפעטערבורגסקַײַא גַאזעטַא"די צַײטונג 
 הױבט ָאן די רעצענזיע --" קלײנער ּפרעסע"ט ֿפון דער בלַא

אין דער ּפעטערבורגער "ַאז , מיט דער סענסַאציָאנעלער ידיעה
דישע טרוּפע--װעלט הָאט זיך בַאװיזן ַא נײס -טעַאטער ִי .  די י

צי מעג גָאלדֿפַאדנס טרוּפע , נָאך ַא לַאנגן ַארַײנֿפיר װעגן דעם
דער (ָאדער ניט ,  װי זי גיט זיך ָאן,טרוּפע-הײסן ַאן ָאּפערעטן
גײט ער איבער צו דער ) ַאז נײן, רעצענזענט מײנט
גיט איבער דעם סיוזשעט ֿפון " ,שמענדריק"ֿפָארשטעלונג ֿפון 

 : דער ּפיעסע און ֿפַארענדיקט

דידָאזיקע גַאנצע אינהַאלטלָאזיקײט איז צוגעּפרַאװעט "... 
ַאן ַארענדַארקע : ערזָאןמיט קָאמישע סיטוַאציעס ֿפון דרַײ ּפ

װעמעס רָאליע עס הָאט גַאנץ ניט שלעכט אױסגעֿפילט דער 
איר זון שמענדריק גַאנץ טיּפיש , ֿפישקינד. מַאנסּפערזָאן ה

שמענדריקס , אױסגעֿפילט ֿפון צוקערמַאנען און שהימען
מער ֿפון ַאלץ איז דעם ּפובליקום געֿפעלן . שרַאגָא. ה, ֿפעטער

דישער טַאנץ און ַא דועטגעװָארן ַא י ַא גַאנץ ָאריגינעלער און , ִי
ניט געקוקט אוֿפן שלעכטען װעטער הָאט זיך . מעלָאדישער

 ." ** צונױֿפגעקליבן ַא גרױסער עולם

אין זעלביקן טָאן נָאך מיט עטװָאס מער שַארֿפקײט הָאט 
װעגן דעם " נָאװױע װרעמיַא"געשריבן דער רעצענזענט ֿפון 

 .  ֿפון גָאלדֿפַאדנס טרוּפע אין ּפעטערבורגצװײטן דעביוט

 -- דערצײלט דידָאזיקע צַײטונג --טן יולי -25שבת דעם "
הָאט זיך אין קרעסטָאװסקער ּפַארק אױֿפגעקליבן ַא גרױסער 

דן ִי עס איז ֿפָארגעשטעלט געװָארן . עולם הױּפטזעכלעך ֿפון י
 ." דער ֿפַאנַאטיק"



 . 1881, 173. נָא "ּפעטערבורגסקַײַא גַאזעטַא*) "

װעגן ערשטן דעביוט ֿפון גָאלדֿפַאדנס טרוּפע װערט **) 
יע . ס"דערצײלט אױך אין דער צַײטונג  ּפעטערבורגסקִי

- ָאנװַײזנדיק װי אױך דער ערשט172. נָא" װעדָאמָאסטי
דערמָאנטער רעצענזענט אױף דעם שלעכטן װערטער ֿפון 

ָאט זיך דעם ָאװנט ַאז עס ה, בַאמערקט די צַײטונג, דעם טָאג
װעלכן מע הָאט ניט געזען , אױֿפגעזַאמעלט ַאזַא גרױסער עולם

. אין קרעסטָאװסקער גָארטן ֿפון זינט ער איז געעֿפנט געװָארן
די צַײטונג גיט ַא גינסטיקע ָאּפשַאצונג ֿפון דער ַאקטיָארישער 

ַאז די , צוגעבנדיק דערבַײ" שמענדריק"שּפיל אין 
זַײנען טײלװַײז געװען בַאשטימט ֿפַארן ַאּפלָאדיסמענטן 

ַאזַא ָאּפשַאצונג װָאלט ֿפשר געהַאט ֿפַאר אונדז ַא . ַאװטָאר
ַאז די ָאנגערוֿפענע צַײטונג , װען ניט דער ֿפַאקט, געװיסן װערט

 איז גרַאדע אין דער צַײט -- ַאמָאל ַא גַאנץ ערנסטע צַײטונג --
גֿב װערט אין דער . ַארַײנגעֿפַאלן אין ֿפַארדָארבענע הענט

ַאז גָאלדֿפַאדנס טרוּפע , געמָאלדן) 170. נָא(זעלבער צַײטונג 
העכער "איז געקומען קײן ּפעטערבורג אין בַאשטַאנד ֿפון 

װי , װָאס הָאט דעמָאלט ֿפילו ֿפַאר ּפעטערבורג" ,דרַײסיק מַאן
 . געהײסן ַא גַאנץ גרױסע טרוּפע, עס װערט דערבַײ ָאנגעװיזן

ַאז די ָאּפערעטע ֿפַארמָאגט , ענזענט װַײזט ָאןדער רעצ
דער , די טרוּפע איז צו קלײן, ניט קײן קָאמישן עלעמענט

די קָאסטיומען און דער גרים ,  ַא קלָאגעדיקער-ָארקעסטר 
אױך שלעכט און ער קומט צו אױסֿפיר ַאז בַײ ַאזַא שלעכטן 

נג ָארעמער אױסשטַאטו-און בַײ דער קלָאגעדיק, בַאשטַאנד
 . װעט די טרוּפע ניט הָאבן קײן דערֿפָאלג

ַאז , װי ַא בַאװַײז ברענגט דער רעצענזענט דעם ֿפַאקט
ַא "שױן נָאך דעם ערשטן ַאקט ֿפון דער ֿפָארשטעלונג הָאט 

דן ֿפַארלָאזט דעם גָארטן ִי  ."* העלֿפט י

ַאנטקעגן די צװײ געברַאכטע רעצענזיעס קלינגט װי ַא 
װָאס איז געװען ,  גרעסערע רעצענזיעדיסָאנַאנס די דריטע



." נָאװָאסטי"ָאּפגעדרוקט אין דעמסעלבן טָאג אין דער צַײטונג 
נַײ איז אין דערדָאזיקער רעצענזיע ניט די ָאּפשַאצונג ֿפון דער 

נָאר , קינסטלערישער זַײט ֿפון גָאלדֿפַאדנס ֿפָארשטעלונגען
דישן טעַאטער ִי דַײטנדיקן װי צו ַא בַא, דער צוגַאנג צום י

 . געזעלשַאֿפטלעכן ֿפַאקטָאר-קולטורעל

 קענען -- שרַײבט דער רעצענזענט --שטרענג גערעט "
. מיר ניט ניט בַאגריסן דעם ֿפַאקט ֿפון ַאזױנע ֿפָארשטעלונגען
ֿפון שטַאנדּפונקט ֿפון קונסט הָאבן די ֿפָארשטעלונגען קײן 

װָאס ; יסטןמיר הָאבן געזען בַארימטע ַארט. בַאדַײטונג ניט
ָאבער ? זשע קָאן געבן ַא װַאנדערנדיקע ָארעמע טרוּפע

דן . דערדָאזיקער קריטערי איז ניט אינגַאנצן ּפינקטלעך ִי די י
די זַאך ֿפון . קָאנען ניט געבן קײן גוטן טעַאטער מיט אײן מָאל

טעַאטער איז ַא נַײע זַאך ֿפַאר זײ און בַאשַאֿפנדיק דעם 
עס . ַאדן געדַארֿפט ָאנהױבן ַאב ָאװָאהָאט גָאלדֿפ, טעַאטער

הָאט געדַארֿפט ּפטרן ניט װײניק מי און ענערגיע ּכדי צו 
װָאס הָאבן קײן , געֿפינען דרַײסטע און ַאנטשײדענע מענטשן

ַאז ֿפַאר זײער טעטיקײט װעט מען זײ ַארַײנלײגן אין , מורא ניט
נָאכדעם הָאט מען דידָאזיקע מענטשן געדַארֿפט . חרם
צוקלַײבן , מע הָאט געדַארֿפט ַאלײן שרַײבן ּפיעסן, רנעןלע

איז שװער געװען , ֿפַארשטײט זיך, דָאס ַאלץ. מוזיק און װַײטער
און מיט אײן מָאל הָאט עס זיך מיט ַא דערֿפָאלג ניט געקענט 

ָאבער דָאס איבעריקע װעט שױן דערטָאן די צַײט . בַאקרױנען
די אידײע . ר װיכטיק די אידײעדערװַײל איז ָאבע; און די ַארבעט

גָאלדֿפַאדן איז דער קַאמף מיטן ֿפַאנַאטיזם דורכן . ֿפון ה
ער ֿפירט דעמדָאזיקן קַאמף ענערגיש און שּפילט . טעַאטער

ּכדי צו זַײן צוטריטלעך דער מַאסע ֿפון , דעריבער זשַארגָאן
 ). מַאססע טשָארני(ּפעבל 

- אױֿפקלערָאּפשטעלנדיק זיך נָאך גענױער אױף די
קומט דער רעצענזענט , טענדענצן ֿפון גָאלדֿפַאדנס טרוּפע

װּו דער קָאנטינגענט ֿפון , אין די ערטער"ַאז , צום בַאשלוס
דנטום איז גרױס ִי קָאן ַאזַא טרוּפע הָאבן ַא נוצלעכע און , י



ֿפון דעם שטַאנדּפונקט קענען מיר ניט . לעבעדיקע בַאדַײטונג
 ."**)  שױשּפילןניט בַאגריסן ַאזעלכע

נָאװָאסטי אי . **) "1881, 1943. נָא" נָאװױע װרעמיַא*) "
 . 1881, 196. נָא" בירזשעװַײַא גַאזעטַא

  הערות

] ֿברם[_]. ֿפינקל[ֿפינקעל ] רי[אױסלענדער און ו] חום[נ
ָאגרַאֿפיע; גָאלדֿפַאדן : מינסק. _מַאטעריַאלן ֿפַאר ַא בִי

 . 63-73' זז, 1926, ער קולטוראינסטיטוט ֿפַאר װַײסרוסלענדיש

צום ָאנדענק ֿפון .  ַא קַאּפיטל זכרנות--סּפעקטָאר . מ. 86
 . 1918, ּפעטערבורג_, )בוך-זַאמעל(עליכם -שלום

 . 1881 32_ רַאסװיעט. 87

געזעלשַאֿפטלעכער -ַאזַא ַאנערקענונג ֿפון דער קולטורעל
, טערװָאס עס הָאט געהַאט גָאלדֿפַאדנס טעַא, בַאדַײטונג

הָאט אין ַא דעמָאלטיקער ּפעטערבורגער צַײטונג געמוזט 
קלינגען גענוג איבערצַײגנדיק און דער ָאביעקטיװער טָאן ֿפון 

דער רעצענזיע הָאט געמוזט ָאּפשװַאכן די ֿפַארניכטנדיקע 
ער ציטירטע ּפעטערבורגער -ָאּפשַאצונגען ֿפון די ֿפרִי

ער צו ֿפַארשטַארקן זַײן ַאז ּכדי נָאך מ, קָאנטיק. צַײטונגען
שרַײבט דער , ּפָאזיטיװע ָאּפשַאצונג ֿפון גָאלדֿפַאדנס טרוּפע

אין טעַאטער זַײנען געװען ַא סך ": "נָאװָאסטי"רעצענזענט ֿפון 
דן ִי ַאלע . װָאס הָאבן געהערט צום אינטעליגענטן קלַאס, י

 דער סּפעקטַאקל איז אּפנים. הָאבן געלַאכט ֿפון ֿפולן הַארצן
 ." געֿפעלן געװָארן

װָאס מיר , ַאז די דרַײ רעצענזיעס, עס ֿפַארשטײט זיך
הָאבן ָאּפגעשּפיגלט די ַאלגעמײנע , הָאבן געברַאכט
ּפָאליטישע טענדענצן ֿפון דער ָאדער יענער -געזעלשַאֿפטלעך

װָאס הָאט געהַאט ַא " ,נָאװָאסטי"ֿפַאר דער צַײטונג . צַײטונג
איז , ונג אין דער נַאציָאנַאלע ֿפרַאגעגעװיסע ליבערַאלע שטעל



דער ָאביעקטיװער טָאן ֿפון דער רעצענזיע געװען מער 
װָאס " ,נָאװױע װרעמיַא"אײדער ֿפַאר דער צַײטונג , נַאטירלעך

הָאט שױן צו יענער צַײט גענומען ַארָאּפװַארֿפן ֿפון זיך דעם 
 עס איז. אױסערלעכן לֿבוש ֿפון ּפרָאגרעסיװע ָאנשױונגען

" נָאװױע װרעמיַא"ַאז אױך די צַײטונג , ָאבער ּכדַאי צו בַאמערקן
הָאט שּפעטער גענומען ַאן ַאנדער שטעלונג צו גָאלדֿפַאדנס 

נָאך דָאס איז געקומען מיט עטלעכע חדשים . טעַאטער
װי גָאלדֿפַאדנס טרוּפע הָאט דורכגעמַאכט , שּפעטער נָאכדעם

 . ורגשױן ַא געװיסן עטַאּפ אין ּפעטערב

זַײנען די ערשטע , װי עס איז שױן געזָאגט געװָארן
. ֿפָארשטעלונגען ֿפָארגעקומען אין קרעסטָאװסקן גָארטן

ניט װיסנדיק , ַאז אין דער צַײט הָאט גָאלדֿפַאדנס טרוּפע, ּפנים
דורכגעֿפירט , װי לַאנג זי װעט ֿפַארבלַײבן אין ּפעטערבורג, נָאך

חוץ דעם . ַאּפער ָאנשטרענגונגדי ֿפָארשטעלונגען מיט ַא קנ
מַאנגל אין אױסשטַאטונג און קָאסטיומען הָאט אױך געֿפעלט 

װָאס רוֿפט ַארױס , ַאן ָאנשטענדיקער ָארקעסטער
אײנשטימיקע ֿפָארװּורֿפן מצד ַאלע ּפעטערבורגער 

דישער טרוּפע . "רעצענזענטן ִי  שרַײבט --די דעביוטן ֿפון דער י
 װערן ֿפָארגעזעטסט אין --ער צַײט דער רעצענזענט ֿפון יענ

, טעַאטער ֿפון קרעסטָאװסקן גָארטן בַײ ָארעמע דעקָארַאציעס
בַײ ַא שלעכטער אױסשטַאטונג און ַאן אומענלעכן 

-אין װעלכן די ָארעמקײט ֿפון די סטרונען, ָארקעסטער
די העֿפקערדיקע טרומײטערַײ ֿפון די טרובעס , אינסטרומענטן

נָאך (ֿפון דעם מָאנומענטַאלן טערקישן ּפױק און דָאס דונערען 
דערמָאנען אין די סימֿפָאנישע איבונגען ֿפון !) מיט מַאצן דערצו

 ." * די ברודער זעמעל און די קלָאונעס ָאזָארני

ּפונקט ַאזױ װערט אױך בַײ ַאלע רעצענזענטן ָאנגעװיזן 
ס ּפערסָאנַאל אין גָאלדֿפַאדנ-אױף דער שװַאכקײט ֿפון ֿפרױען

 . טרוּפע



הָאט גָאלדֿפַאדן דָאס ַאלעס געמוזט , װי עס זעט זיך
ַאז ער , נעמען אין ַאכט און װי נָאר עס איז קלָאר געװָארן

 , ֿפַארבלַײבט אין ּפעטערבורג אױף ַא לענגערע צַײט

ִי ליסטָאק* ִי   1881, 146. נ, ּפעטערבורגסק

 הָאט ער גלַײך גענומען זָארגן װעגן ֿפַארבעסערן דעם
 1881ָאנהײב ָאקטיַאבר ֿפון יָאר . בַאשטַאנד ֿפון דער טרוּפע

ֿפָאלגנדיקע " נָאװָאסטי"לײענען מיר שױן אין דער צַײטונג 
דישע ָאּפערעטן, אונדז װערט געמעלדעט: "נָאטיץ ִי -ַאז די י

גָאלדֿפַאדן און צוקערמַאן בלַײבט אין . ה. טרוּפע ֿפון די ה
דערױף הָאט זי , ַאנצן װינטערשטָאט אױף ַא ג-אונדזער הױּפט

 -שױן בַאקומען ַא דערלױבעניש ֿפון ּפעטערבורגער ָאבער
די ֿפָארשטעלונגען . מַײָאר קָאזלָאװ-ּפָאליצמַײסטער גענערַאל

-אין איזמַײלָאװ, װעלן געגעבן װערן אין זַאל ֿפון ביליקע דירות
בַײ הַײנטיקן טָאג איז מען שױן צוגעטרָאטן צו דער . ּפָאלק

ױטיקער רעמָאנטירונג ֿפון דער סצענע און עס זַײנען שױן נ
צוקערמַאן איז . דער ה. בַאשטעלט געװָארן נַײע דעקָארַאציעס

ּכדי צו ַאנגַאזשירן אײניקע , ָאּפגעֿפָארן קײן ָאדעס
, דער איבערגַאנג אין זַאל ֿפַאר ביליקע דירות."* ּפרימַאדָאנעס

 הָאט קָאנטיק 1881ר ֿפון װָאס איז ֿפָארגעקומען אין ָאקטיַאב
געברַאכט ַא געװיסע ֿפַארבעסערונג אין די ֿפָארשטעלונגען 

װָאס , ֿפון גָאלדֿפַאדנס טרוּפע און עס איז כַארַאקטעריסטיש
שױן ַא " נָאװױע װרעמיַא"גלַײך נָאכדעם טרעֿפן מיר אין 

 . גינסטיקע רעצענזיע װעגן גָאלדֿפַאדנס טעַאטער

דישע טרוּפע ֿפון ה" ִי  שרַײבט דער --גָאלדֿפַאדן . די י
 הָאט געֿפונען ַא מקום מנוחה אין דעם ניט --רעצענזענט 

גרױסן און װַײטן ֿפון צענטער זַאל ֿפון דער געזעלשַאֿפט ֿפַאר 
דידָאזיקע טרוּפע גיט אירע ֿפָארשטעלונגען . ביליקע דירות

צָאליקן און דורכױס -יעדער טָאג און ציט צו ַא גַאנץ ֿפיל
צװײ מָאל הָאט זיך מיר אַײנגעגעבן צו זַײן . אײגנַארטיקן עולם

בײדע מָאל הָאב איך געטרָאֿפן . אױף דידָאזיקע סּפעקטַאקלען



ֿפָארשטעלונגען און בײדע מָאל איז דער זַאל געװען -ָאּפערעטן
 . געּפַאקט

דער , דער אומבַאקַאנטער זשַארגָאן, די קלײנע סצענע
- דָאס ַאלץ מַאכט לכּתחילה ַא ניט--כער ָארקעסטער שװַא

ָאבער נָאכדעם געװױנט איר זיך , ָאנגענעמען אַײנדרוק
סוף קומט -ּכל-ביסלעכװַײז צו צו דערדָאזיקער סֿביֿבה און סוף

ַאז די ֿפָארשטעלונגען ֿפון דער , איר צו דער איבערצַײגונג
דישער טרוּפע זַײנען גַאנץ ָאריגינעל ִי ז אין דער צָאל ֿפון די ַא, י

ַאקטיָארן זַײנען ֿפַארַאן גַאנץ טַאלַאנטֿפולע ּפערזָאנען און ַאז 
אין ַאלגעמײן הָאבן די סּפעקטַאקלען ַא סך געמײנזַאמעס מיט 

דיזעלביקע ָאֿפטמָאל , די דַײטשישע ֿפָארשטעלונגען
אומנַאטירלעכע דעקלַאמַאציע און דערזעלביקער שטיק בַײם 

 . י קוּפלעטןאױסֿפילן ד

-װַײטער שטעלט ער זיך ָאּפ אױף דעם ַאקטיָארן
ֿפישקינד און (טײלט אױס אײניקע ֿפון זײ , בַאשטַאנד
די אױסשטַאטונג איז ַא : "און בַאמערקט דערבַײ) צוקערמַאן

 ."** גַאנץ ָאנשטענדיקע

 ַא קורצע צַײט 1882דָאס איז שױן געװען אין יַאנװַאר ֿפון 
 . דֿפַאדן הָאט ֿפַארלָאזן ּפעטערבורגֿפַאר דעם װי גָאל

-װי זשע איז געװען די בַאציונג צו גָאלדֿפַאדן מצד די טָאן
דישער געזעלשַאֿפט אין  ִי געבער ֿפון דער ּפעטערבורגער י

  װען גָאלדֿפַאדן הָאט, משך ֿפון דער צַײט

נָאװױע . ** "1881, 263" נָאװָאסטי אי בירזשעװַײַא גַאזעטי* "
  1882, 2111. ָאנ" װרעמיַא

דישע -די רוסיש? גַאסטרָאלירט אין ּפעטערבורג ִי י
ּפרעסע הָאט גַאנץ אױֿפמערקזַאם נָאכגעשּפירט נָאך 

מיר הָאבן אין . גָאלדֿפַאדנס גַאסטרָאלן אין ּפעטערבורג
בַאריכט װעגן גָאלדֿפַאדנס -ַא גענױעם ַארטיקל" רוסקי יעװרײ"

 . גערשטער ֿפָארשטעלונג אין ּפעטערבור



ער ֿפַאר ַאלץ אינטערעסַאנט  אין דעם ַארטיקל איז ֿפרִי
װָאס ניט געקוקט אױף דער ַאלגעמײנער , ֿפַאר אונדז דָאס

װערט דָאך , נעגַאטיװער בַאציונג צו גָאלדֿפַאדנס טעַאטער
ַאז די ַאקטיָארישע שּפיל איז געװען אױף ַא , ַאנערקענט

ערֿפַאר ָאבער די ַאקטיָארן װערן געלױבט ד. געװיסער הױך
דער ֿפַארֿפַאסער , גָאלדֿפַאדן. װערט שױן גָאר ניט געלױבט ַא

דער . װָאס איז דָא אױֿפגעֿפירט געװָארן" ,שמענדריק"ֿפון 
ניט "נָאר עּפעס ַא ֿפַאנטַאזיע " שמענדריק"רעצענזענט זעט אין 

. ַאן ָאּפקלַאנג ֿפון ַא װַײטער ֿפַארגַאנגענהײט" ,ֿפון דער װעלט
ט ניט אין דער ּפיעסע קײן ענטֿפער אױף קײן אײנציקער ער זע
ער װיל אין דער ֿפָארשטעלונג ניט ַאנערקענען . ֿפרַאגע-צַײט

ער װיל ניט ָאנעמען די געשטַאלטן ֿפַאר . קײן לעבנשטײגער
דישן לעבן ִי , ָאבער מער ֿפַאר ַאלץ ֿפַארדריסט ים, טיּפן ֿפון י

קײן , קולטערעלער טַאקטאיז ניטָא קײן " שמענדריק"װָאס אין 
וַא נָאן ֿפון ּפָאעטישן qװָאס איז דער ׂנאה , געֿפיל ֿפון מָאס

ָאט ַאזױ װערט אין ּפעטערבורג בַאגעגנט ). 88(שַאֿפן 
 . גָאלדֿפַאדנס טרוּפע

װּו גָאלדֿפַאדן הָאט בַאװיזן זיך , די ערשטע ֿפָארשטעלונג
דישע קריטיקער ניט זַײן געװײנטלע ִי , כן רעּפערטוַארֿפַאר די י

ָאבער דָאסמָאל הָאט . הָאט בַײ דער קריטיק ניט אױסגענומען
װַײל ַאלײן , עס גָאלדֿפַאדענען װײניק װָאס געדַארֿפט שרעקן

ַאז ער איז גרײט צו גײן , גָאלדֿפַאדן הָאט שױן געדַארֿפט ֿפילן
דישע קריטיקער ִי  . ַאנטקעגן די ֿפָאדערונגען ֿפון זַײנע י

עלכער הָאט געװיס בַאקומען זַײנע ידיעות ֿפון ַאנסקי װ. ש
װָאס זַײנען אין דער צַײט געשטַאנען נָאענט צו , מענטשען

דערצײלט װעגן גָאלדֿפַאדנס איבערגַאנג צו , גָאלדֿפַאדענען
 : זַײנע היסטָארישע ּפיעסן ַאזױ

דישער " ִי דער מער אױֿפגעקלערטער טײל ֿפון דער י
ױגן געװָארן אין ַא טיֿפער ַאכטונג װָאס איז דערצ, געזעלשַאֿפט

איז געװען שָאקירט ֿפון דעם לַײכטזיניקן , צום געדרוקטן װָארט
דישן טעַאטער ִי און , כַארַאקטער ֿפון רעּפעטוַאר ֿפונם י



װעלכער הָאט זיך צוגעהערט צו די מײנונגען ֿפון , גָאלדֿפַאדן
רַאמען הָאט גענומען שרַײבן נַאציָאנַאלע ד, דער אינטעליגענץ

 ) 89." (אױף היסטָארישע טעמען

װעגן "דָאסזעלבע װערט דערצײלט אױך אין ַארטיקל 
דישן טעַאטער ִי  שרַײבט --כַארַאקטעריסטיש איז . "_יוד_אין " י

 ַאז די לעבנסבילדער הָאט מען אין --גרינבױם . אי_ יוד_אין 
ֿפיל ערטער געֿפונען ֿפַאר בַאלײדיקנדיקע ֿפַאר דָאס גַאנצע 

דישקײטי דָאס הָאט געצװּונגען . ֿפַאר ַאנטיסעמיטישע, ִי
-בר: "גָאלדֿפַאדענען צו ֿפַארֿפַאסן זַײנע ּפָאּפולערסטע שטיק

 ) 90."(ַאלמַאסַאדַא. דר" ",שולמיּת" ",קוכבה

, נָאך גָאלדֿפַאדנס קומען אין ּפעטערבורג, גָאר אינגיכן
רישע ּפיעסן בַאװַײזן זיך מעלדונגען װעגן גָאלדֿפַאדנס היסטָא

 . און דער טָאן ֿפון דער ּפרעסע ענדערט זיך

אױף װיֿפל גָאלדֿפַאדן ענדערט אין , ּפונקט אױף ַאזױ ֿפיל
 . זַײנע היסטָארישע ּפיעסן דעם אינהַאלט ֿפון זַײן שַאֿפן

װעגן דער ערשטער " רוסקי יעװרײ"ַאזױ לײענען מיר אין 
דָאקטָאר "עטע ֿפָארשטעלונג ֿפון דער היסטָארישער ָאּפער

 :" * ַאלמַאדַאסַא

די אױֿפֿפירונג ֿפון דער נַײער ּפיעסע בַאגריסן מיר ַאלס "
הּפחות ַאלס ַא ֿפרײדיקע דערשַײנונג -ַא שריט ֿפָארױס און לכל

דישן טעַאטער ִי דישער . אין דער געשיכטע ֿפון יונגן י ִי דער י
הָאט שױן , װָאס עקזיסטירט ַאזַא קורצע צַײט, טעַאטער

ַאז עס הָאט זיך שױן , עמוזט אױשערן ַאזױ ֿפיל ֿפָארװּורֿפןג
דישער . געשַאֿפן װעג דעם ַא גַאנצע ליטערַאטור ִי דער י
ער ֿפַארשּפרײט , טעַאטער ֿפַארדַארבט דעם געשמַאק

ֿפון דער צװײטער זַײט הָאט מען ,  זָאגן אײנע-לַײכטזיניקײט 
ס הָאט חשק ַאז ע, געהערט קלָאגן זיך אױף דעם ּפובליקום

ַאז גערעכט זַײנען אי דער , קָאן זַײן. נָאר צו קָאמישע סיוזשעטן
גָאלדֿפַאדן מיט דער . הָאט ַא, ַאלנֿפַאלס, אי יענער צד



װַײל , געטָאן זײער גוט. . . אױֿפֿפירונג ֿפון דער נַײער ּפיעסע 
דישע געשיכטע ִי . ער הָאט זיך גענומען עקסּפלָאַאטירן די י

 אױסֿפירונג הָאט מען געקָאנט ֿפַארלַאנגען אױב ֿפון דער
הָאט ָאבער די ּפיעסע ַאלײן געמַאכט אוֿפן , עּפעס בעסערס

עס איז לַאנג שױן צַײט . ּפובליקום ַא גוטן אַײנדרוק
ָאט די ַאלע , ַאװעקצּוװַארֿפן די ֿפרײלעכע סיוזשעטלעך

דָאס אױסלַאכן און שטרָאֿפן אױף ַא " ,שמענדריקעס"
." עקזיסטירנדיקע געשּפענסטער-טיקטן אוֿפן די ניטֿפַארשּפע

)91 ( 

גָאלדֿפַאדן געקָאנט . נָאך ַאזַא רעצענזיע הָאט ַא
ַאז דער ציל ֿפון זַײן רַײזע קײן ּפעטערבורג איז , רעכענען

ָאבער װי געזָאגט זַײנען די היסטָארישע ּפיעסן , דערגרײכט
דישע געשריבן געװָארן ניט נָאר ּכדי צו געֿפעלן די ִי  י

הגם אױך דָאס איז געשטַאנען ניט אוֿפן לעצטן , קריטיקער
די היסטָארישע ּפיעסן הױבן ָאן איצט . ָארט בַײ גָאלדֿפַאדענען

. ָאנמערקן ַא נַײעם עטַאּפ אין גָאלדֿפַאדנס דרַאמַאטישן שַאֿפן
דָאס כַארַאקטעריסטישע ֿפַאר גָאלדֿפַאדענען אין ** 

װָאס ער שטרעבט אין זַײנע , דָאסדעמדָאזיקן עטַאּפ איז 
 ּפיעסן ַארַײנצוטרָאגן ַאן עלעמענט ֿפון אידעַאליזַאציע 

אין ּפעטערבורג " ַאלמַאסַאדַא. "װעגן דעם דערֿפָאלג ֿפון דר* 
-הערן מיר ֿפון גָאלדֿפַאדן ַאלײן צו דערצײלן אין זַײן לידער

ִיסטרָאליק: "זַאמלונג די לידער  ֿפון"װּו עס װערט צו אײנעם " ,י
דָאס בַאליבטע ליד הָאב איך : "געגעבן ַאזַא בעמערקונג

װָאס איז צום " ,ַאלמַאסַאדַא"ֿפַארֿפַאסט צו מַײן ּפיעסע 
ערשטען מָאל אױֿפגעֿפירט געװָארן אױף ּפעטערבורגער בינע 

 ."  יָאר און גרױס ֿפורָאר געמַאכט1888 יַאנװַאר 12דעם 

 ּפיעסן איז ביז ַאהער נָאך װעגן גָאלדֿפַאדנס היסטָארישע** 
בַײ ַא גענױער בַאהַאנדלונג . זײער װײניק געשריבן געװָארן

װי ַאזױ גָאלדֿפַאדן הָאט , הָאט מען געקָאנט ֿפעסטשטעלן
זשַאנר ַאריבערגעטרָאגן " היסטָארישן"אין דעם נַײעם , ַאהער

ערדיקע שטײגער קָאםעדיעס -אײניקע עלעמענטן ֿפון זַײנע ֿפרִי



רסן און װָאס עס איז אין דידָאזיקע היסטָארישע ּפיעסן און ֿפַא
עס קָאן ָאבער קײן צװַײֿפל . געװען נַײס ֿפַאר גָאלדֿפַאדענען

ַאז אין ַאלגעמײנע שטריכן הָאבן די היסטָארישע , ניט זַײן
װָאס , ּפיעסן ַאֿפגעשּפיגעלט גָאלדֿפַאדנס נַײע שטימונגען

די שטימונגען ֿפון ַא , צַײט-זַײנען געקומען נָאך דער ּפָאגרָאם
װיל ֿפַארבַײטן דעם , װָאס װיל אין עּפעס ּתשוֿבה טָאן, מענטשן

ערדיקער בַײסנדיקער סַאטירע אױף דער  עֿפעקט ֿפון זַײן ֿפרִי
דישע ֿפיגורן ִי ָאנעלע י דידָאזיקע . אידעַאליזַאציע ֿפון טרַאדיצִי
רױסגעװיזן װענדונג אין גָאלדֿפַאדנס שַאֿפן הָאט זיך בולט ַא

אױב מיר הָאבן נָאך ֿפַאר ּפעטערבורג געהַאט . אין ּפעטערבורג
, ידיעות װעגן גָאלדֿפַאדנס ּפרּוװ צושרַײבן היסטָארישע ּפיעסן
אין . איז עס ָאבער דעמָאלט נָאך געװען ניט מער װי ַאן עּפיזָאד

ָאד װערט די בַאַארבעטונג ֿפון  ּפעטערבורגער ּפערִי
טן ֿפַארװַאנדלט בַײ גָאלדֿפַאדענען אין ַא היסטָארישע סיוזשע

 . גַאנג-װָאס ַאנטשּפרעכט זַײן נַײעם געדַאנקן, סיסטעם

עס װערן דעמָאלט צום ערשטן . ֿפון דער ֿפַארגַאנגענהײט
און " ּכוכבה-בר" ",דָאקטער ַאלמַאסַאדַא"מָאל אױֿפגעֿפירט 

 ַאזױ גָאלדֿפַאדנס ֿפַארלַאנג נָאך היסטָארישע סיוזשעטן איז
ַאז ער גרײט צום ערשטן מָאל ַארַײנצונעמען אין זַײן , גרױס

מיר דערװיסן זיך . רעּפערטוַאר ַא װערק ֿפון ַאן ַאנדערן מחבר
ַאז גָאלדֿפַאדן גרײט צו די אױֿפֿפירונג ֿפון " ,בלַאט-ֿפָאלקס"ֿפון 

 אין זַײן אײגענער בַאַארבעטונג -" אוריעל ַאקָאסטַא"נוצקָאװס 
)92 .( 

לדֿפַאדן ֿפַארבלַײבט אין ּפעטערבורג העכער ַא הַאלב גָא
 .  יָאר1882יָאר און ֿפַארלָאזט ים ערשט אין ֿפעװרַאל ֿפון 

 __________________ 

, צו דער צַײט װען גָאלדֿפַאדן הָאט ֿפַארלָאזן ּפעטערבורג
איז דער צושטַאנד ֿפון ,  יָאר1882דָאס הײסט אין ָאנהױב ֿפון 

דישן טעַא ִי ַאז , טער אױף ַאזױ ֿפיל ֿפַארענדערט געװָארןי
. גָאלדֿפַאדן הָאט געמוזט זיך שױן רעכענען דערמיט



ַאז ער הערט ביסלעכװַײז , גָאלדֿפַאדן הָאט געמוזט אַײנזען
דישער בינע  ִי אױף צו זַײן דער אײנציקער הערשער ֿפון דער י

 יָאר הָאט גָאלדֿפַאדן געהַאט 1881אין . אין רוסלַאנד
. ױסצושטײן ַא קָאנקורענץ בלױז אין ָאדעס גוֿפאא

ַארױסֿפָארנדיק ֿפון ָאדעס הָאט ער געקענט ֿפרַײ אױסקלַײבן 
ֿפַארבלַײבן אין יעדער שטָאט װיֿפל ער הָאט , זיך ַא מַארשרוט

. און בכלל ֿפילן זיך ֿפרַײ ֿפון יעטװידער קָאנקורענץ, געװָאלט
. ע געװָארן ַאנדערש יָארן איז די לַאג1883 און 1882אין 

, די טרוּפעס ֿפון לערנער(גָאלדֿפַאדנס קָאנקורענטן 
הָאבן שױן ָאנגעהױבן בַאזוכן אױך ַאנדערע ) מָאגולעסקָא

אין ). און ַאנדערע, קעשעניעװ, ּפָאלטַאװע(שטעט חוץ ָאדעס 
ָאדעס גוֿפא הָאבן זיך גָאלדֿפַאדנס קָאנקורענטן שױן ַאװדאי 

דַארף גָאלדֿפַאדן ָאדער ָאנהױבן ַא איצט . ֿפַארֿפעסטיקט
ָאדער מַאכן מיט , ֿפַארביטערטן קַאמף מיט זַײנע קָאנקורענטן

 . זײ שוּתֿפות

װען מע קוקט זיך צו צו גָאלדֿפַאדנס טעטיקײט אין די 
ַאז גָאלדֿפַאדן שטעלט זיך ניט ָאּפ , זעט מען, 1882-1883יָארן 

 . ןֿפעסט אױף אײנעם ֿפון דידָאזיקע צװײ װעג

גַאנץ ָאֿפט קומט עס צו ֿפַײנטלעכע צוזַאמענשטױסן מיט 
ַאז גָאלדֿפַאדן , עס טרעֿפט ָאבער אױך, זַײנע קָאנקורענטן

ַאנערקענט די מַאכט ֿפון זַײנע קעגנער און גײט אײן צו מַאכן 
ַאזַא שוּתֿפעסדיקע טרוּפע ֿפון . שוּתֿפות אױף ַא צַײט

ן הָאט געשּפילט אין גָאלדֿפַאדנס און לערנערס ַאקטיָאר
ָאבער שױן אין די ערשטע טעג ֿפון יַאנװַאר . 1882ָאדעס סוף 

 לײענען מיר אין ַאן ָאדעסער צַײטונג 1883חודש 
 : ֿפָאלגנדיקעס

דישער טרוּפע ה" ִי . דער ַאנטרעּפעניָאר ֿפון דער י
גָאלדֿפַאדן הָאט זיך אין גַאנצן ָאּפגעטײלט ֿפון זַײן קָאמּפַאניָאן 

ערנער און הָאט איבערגעטרָאגן זַײנע ֿפָארשטעלונגען אין ל. ה
דעם ערשטן , װּו עס איז שבת, קלוב-דעם הַאנטװערקער

יַאנװַאר געגעבן געװָארן די ערשטע ֿפָארשטעלונג מיטן ָאנטײל 



װי עס בַאציט זיך די . ֿפון די הערן שײנגָאלד און צוקערמַאן
דישע געזעלשַאֿפט צום ה ִי  הָאט מען געקענט ,גָאלדֿפַאדן. י

, װָאס דער זַאל איז געװען איבערֿפול מיט עולם, זען ֿפון דעם
דװָאסיע די "װָאס די ּפיעסע , ניט געקוקט אױף דעם

 ). 93" (איז ניט קײן נַײע זַאך" ֿפליָאטקעמַאכערין

אין ַאזַא ֿפַאל װען גָאלדֿפַאדן איז זיך ֿפַאנַאנדערגעגַאנגען 
 עס בַאטַײט דעם ָאנהױב ֿפון ַא הָאט, מיט זַײנע שוּתֿפים

װעלכע לערנער הָאט מיט ַאלע , ֿפַארביטערטער העצע
װי עס װערט .* מיטלען געֿפירט קעגן גָאלדֿפַאדענען

מיטלען -הָאט צװישן די קַאמף, דערצײלט אין אײניקע ערטער
. קעגן גָאלדֿפַאדנס טעַאטער בַאזונדערס געגָאלטן די מסירה

מיטל ֿפלעגן ָאנקומען ניט נָאר צו דעם אױסגעּפרּוװטן 
 . גָאלדֿפַאדנס קָאנקורענטן

גָאלדֿפַאדנס טעַאטער הָאט געהַאט נָאך ֿפַארביטערטע 
װָאס הָאבן מיט ֿפַאראײניקטע ּכוחות געקעמֿפט קעגן , ׂונאים

ער ֿפַאר ַאלץ די ֿפָארשטײער ֿפון . ים דָאס זַײנען געװען ֿפרִי
דישער ָארטָאדָאקסיע צוז ִי דישער דער י ִי ַאמען מיט דער י

, הערן מיר** ֿפון ֿפַארשײדענע קװעלן. ַאריסטָאקרַאטיע-געלט
דישן טעַאטער הָאבן בַאזונדערס  ִי ַאז מסירות אױף דעם י

טרעגער -די ֿפָאנען, אונדזערע גרױסע בַאנקירן"געשטַאמט ֿפון 
עלער הּׂכלה און ֿפון דער אידײ ֿפון  ֿפון דער ָאֿפיצִי

ערדיקע צַײטן הָאבן די ) 95." (ַאסימיליַאציע אױב אין די ֿפרִי
דישער רעדַאקציע בַאנוגנט זיך מיט ַא  ִי אידעָאלָאגן ֿפון דער י

דישער ּפרעסע-קַאמּפַאניע אין דער רוסיש-העצע ִי איז דָאס , י
זײער ֿפַארלַאנג איז . געװען װײניק ֿפַאר זײ, קָאנטיק, איצט שױן

דישן געװען צו ַארױסרוֿפן ַא דירעקטן ֿפ ִי ַארבָאט ֿפון י
ַאז ֿפַאר דער צַארישער רעגירונג , עס ֿפַארשטײט זיך. טעַאטער

איז די העצע קעגן גָאלדֿפַאדענען געװען נָאר צום הַאנט און זי 
ּכדי צו מַאכן ַא סוף צו , הָאט נָאר געװַארט אױף ַא געלעגנהײט

דישן טעַאטער אין רוסלַאנד ִי  . דער עקזיסטענץ ֿפון י



גָאלדֿפַאדנס טרוּפע הָאט דערװַײל מיט דערֿפָאלג 
נָאך אין . אין ָאדעס) דָאסמָאל שױן ָאן שוּתֿפים(געשּפילט 

   גײט גָאלדֿפַאדן װידער איבער1883ֿפעװרַאל חודש ֿפון 

צו װעלכע לערנער , צו דער כַארַאקטעריסטיק ֿפון די מיטלען* 
איז ּכדי , רעקלַאמע-ֿפלעגט ָאנקומען אין דער טעַאטער

געבנדיק ַא ,  הָאט ַאן ָאדעסער צַײטונג1883אין : ָאנצּוװַײזן
ַאז די , געשריבן, מעלדונג װעגן דער טרוּפע ֿפון לערנער

טרוּפע װערט געשטיצט ֿפון ַא לָאנדָאנער מיסיָאנערישער 
װָאס די , געזעלשַאֿפט און דער ציל ֿפון די ֿפָארשטעלונגען

דן מיטן װעזן ֿפון  :װעט זַײן, טרוּפע װעט געבן ִי בַאקַאנט מַאכן י
 ). 94(קריסטנטום 

אונדזערע "װי , װעגן דעם_ יוד_גרינבױם דערצײלט אין ** 
הָאבן געֿפירט זײער קַאמּפַאניע קעגן " טוֿבות-בעלי

מע הָאט ּפשוט געשריבן ַא מסירה צום : "גָאלדֿפַאדענען
 ). 96( שרַײבט גרינבױם --" 'מיניסטער'

ער ֿפירט . טעַאטער-קלוב אין מַאריען-רקערֿפון הַאנטװע
בר " ",ַאלמַאסַאדַא. דר("אױף מיט דערֿפָאלג נַײע ּפיעסן 

װעלכע זַײנען נָאך אין ָאדעס ניט , )97" יהודה המּכבי" ",קוכבה
ָאבער דָאס זַײנען שױן געװען די .* אױֿפגעֿפירט געװָארן

ערצנטן ד עם ֿפ. עקזיסטענץ-לעצטע חדשים ֿפון זַײן טעַאטער
װָאס הָאט ֿפַארבָאטן , סענטיַאבר איז ַארױס דער בַאֿפעל

דישע טעַאטער ִי  . ֿפָארשטעלונגען אין רוסלַאנד-י

װָאס הָאבן ניט מיטַאמָאל , די ָאדעסער צַײטונגען
הָאבן , ֿפַארבָאט-ֿפַארעֿפנטלעכט די ידיעה װעגן טעַאטער

-ן מַאריעןַאז אי, ּפלוצעם אין סענטיַאבר חודש גענומען מעלדן
-טעַאטער װעלן ֿפָארקומען ֿפָארשטעלונגען ֿפון ַאן ענגליש

. גימנַאסטן און ַאקרָאבַאטן, ַאמעריקַאנישער טרוּפע קָאמיקער
און מיט זײ צוזַאמען װעלן ַארױסטרעטן ַארטיסטן ֿפון דער 

דישער טרוּפע  ִי  ). 98(י



טעַאטער -נָאכדעם זַײנען די ַאנָאנסן װעגן מַאריען
טן סענטיַאבר הָאט -25צן ֿפַארשװּונדן און ערשט דעם אינגַאנ

 : זיך אין ַאן ָאדעסער צַײטונג בַאװיסן ֿפָאלגנדיקע נָאטיץ

אין ריגע זַײנען איבערגעריסן געװָארן די ֿפָארשטעלונגען "
דישער דרַאמַאטישער טרוּפע  ִי  װָאס - ַאזַא װי בַײ אונדז -ֿפון ַא י

װָאס טײלט מיט " ,ַאשע צַײטונגריג"די . הָאט דָארטן געשּפילט
ַאז לױט דער ֿפַארָארדענונג ,  גיט צו דערבַײ-דידָאזיקע ידיעה 
דעם , מיניסטער ֿפון אינערליכע ענינים-ֿפון דעם געהילף

װערט בכלל ֿפַארבָאטן צו , לײטענַאנט ָארזשעװסקי-גענערַאל
דישער  ִי געבן טעַאטרַאלע ֿפָארשטעלונגען אױף דער י

ַאז די אױֿפֿפירונג ֿפון , הָאט זיך ַארױסבַאװיזןעס . שּפרַאך
 הגם זײ זַײנען -אײניקע ּפיעסן אױף דערדָאזיקער שּפרַאך 

ער דערלױבט געװָארן   װערט איצט גערעכנט ֿפַאר -ֿפרִי
 ). 99" (אומּפַאסיק

װי עס זעט זיך ֿפון ָאדעסער צַײטונגען איז גָאלדֿפַאדנס 
 . עןטרוּפע דעמָאלט אין ָאדעס ניט געװ

הָאט ער דעמָאלט גַאסטרָאלירט אין ריגע , װַארשַײנלעך
. ֿפַארבָאט-און דָארט הָאט ים געטרָאֿפן דער טעַאטער

 ___________________ 

אין ָאדעס _ קוכבה-בר_װעגן דער ָאנֿפירונג ֿפון גָאלדֿפַאדנס * 
זַאמלונג -געֿפינען מיר ַאן ָאנװַײזונג אין דער לידער

סרָאליק_ ִי  גָאלדֿפַאדן גיט צו צו אײן ליד ַאזַא װּו_, י
דָאס ליד הָאב איך ֿפַארֿפַאסט צו מַײן ּפיעסע : "בַאמערקונג

צום ערשטן מָאל אױֿפגעֿפירט אױף דער _, קוכבה-בר_
 ." 1883 מַײ 5ָאדעסער בינע דעם 


