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  יוסף טונקעל 
  )דער טונקעלער(

  

  ַא טעַאטער ֿפון קבצנים
  
  
  

די רוסישע רעװָאלוציע : "זי הײסט. איך הָאב שױן ַא נַײע ּפיעסע
 די זמָארגן אי. עס גײען שױן די ּפרָאבן". אין קַײזערלעכן הױף

װָאס עס װעט , איך בין טשיקַאװע צו זען. ּפרעמיערע
  . ַארױסקומען

װָאס איך הָאב , מחמת ֿפון דער מינוט; איך בין זײער טשיקַאװע
דָאס װערק ַארױסגעלָאזט ֿפון דער הַאנט און ֿפַאר דער צַײט װָאס 

זענען אין מַײן שטיק ,  און ּפרָאבןותעס זענען ָאנגעגַאנגען די הכנ
געמַאכט געװָארן עטלעכע קלײנע ענדערונגען לױט די ָאנװַײזונגען 

ֿפון ַאלע , סוֿפליָאר, סָאררעזשי, דירעקטָאר-ֿפון דעם טעַאטער
נים און ֿבימ, ים און סּתם זַײטיקע מענטשןובזײערע קר, ַארטיסטן

  . ֿפַײנשמעקער

  . יעדער אײנער הָאט בַײגעטרָאגן זַײנע אױסבעסערונגען

ַאז די ַאלע ענדערונגען זענען ,  מוז מען ָאבער זָאגןֿבחאײן ש
  .געמַאכט געװָארן מיט מַײן הסּכמה

װָאס לָאזן מַאכן ֿפון , שרַײבער- װי ַאנדערע דרַאמעןאיך בין נישט
איך לָאז מיך נישט שּפַײען אין דער ; זײערע װערק װָאס מען װיל

מַײן ערשטער בַאדינג איז געװען ַאז עס זָאל נישט . עקַאש
. ודי-של-וגעמינערט װערן און נישט געענדערט װערן ַאֿפילו ַא קוצ

וכשטַאב ָאדער ַא קָאמַא בין איך צוליב ַא ב. ַאזַא מענטש בין איך
געשעט מיט מַײן ' סַײדן ס...נֿפש-ותגרײט צו גײן אױף מסיר

  . הסּכמה

װען , בֿפרט, ַא ּפרינציּפיעלער, און ַא מענטש בין איך ַא הַארטער
   ...עס הַאנדלט זיך װעגן קונסט
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  . ַא מָאל מוז מען גײן אױף ַא קָאמּפרָאמיס, נישט מער

". ּפָאּפרָאװקע"ס זיך גָאר מיט ַאן אומשולדיקער ָאנגעהױבן הָאט ע
װָאס הָאט בַאדַארֿפט שּפילן די , אײנע ֿפון די ַאקטיָארן? דהײנו

הָאט , רָאלע ֿפון ענגלישן ַאמבַאסַאדָאר בַײם קַײזערלעכן הױף
ַאזױ איז עס געװען ָאנגעװיזן אױף מַײן . געזָאלט רױכערן ַא ציגַאר

  . ּפיעסע

ּפרָאבע רוֿפט מיך ָאּפ דער דָאזיקער ַאקטיָאר ָאן אײן מָאל אױף ַא 
 ל מיטל ֿפוקוַא זַײט און רױמט מיר אַײן אין אױער מיט ַא 

  : נוניםּתח

װי איר קוקט מיך ָאן הָאב דעם ּכֿבוד , איך, רֿפַאסערּפַאניע ֿפַא –
װי עס ; צו שּפילן אין אַײער שטיק די רָאלע ֿפון ענגלישן לָארד

הָאבן . דַארף איך רױכערן ציגַארן, ן דעם שטיקאיז ָאנגעװיזן אי
-איך הָאב זיך געװענדט צום טעַאטער? מיר דען אױף ציגַארן

ַאז אונדזער טרוּפע קָאן מיר נישט , זָאגט ער. דירעקטָאר
אױף װָאס איך קָאן זיך , העכסטנס. דערלױבן צו רױכערן ציגַארן

 דער ֿפירמע  ֿפון–און דָאס . איז צו רױכערן ּפַאּפירָאסן, דערלױבן
  . דרַײ גרָאשן ַא שטיק, "נטיַאװַא"

ַאז מען קָאן , נָאכגעטרַאכט און צוגעגעבן, הָאב איך נָאכגעטרַאכט
ַאן ענגלישער ַאמבַאסַאדָאר איז . װירקלעך אױסקומען ָאן ציגַארן

  ". ַאװַאנטי"נישט חולה צו רױכערן ּפַאּפירָאסן 

דער ; װײטער ַאקטיָארַא צװײט מָאל װענדט זיך צו מיר ַא צ
און , מיניסטער װיטע-זעלבער װָאס שּפילט די רָאלע ֿפון ֿפינַאנץ

  :ער הָאט צו מיר אױך ַא בקשה
  

,  װערט אין אַײער שטיק ָאנגעװיזן– זָאגט ער –אין אײן ַאקט  –
בלױז אין הױלע ַארבְל , ַאז איך בַאדַארף זיך װַײזן ָאן ַא רָאק

װָאס , נע קַאּפיטַאלן און די גַאזשעֿפַארשטײט איר מיְכ בַײ מַײ
בין איך נישט אימשטַאנד זיך ַאלע , מישטײנס געזָאגט, איך קריג

װער קָאן זיך עס ָאננעמען . ָאװנט צו בַאװַײזן אין ַא װַײס העמד
און װַײזן זיך מיט ברודיקע ַארבל ? צו װַאשן ַאלע חודש ַא העמד

מיניסטעְר װיל איך -נץאיז עּפעס גָארנישט ּפַאסיק ֿפַאר ַא ֿפינַא
און , איר זָאלט מיר דערלױבן צו טרָאגן דעם רָאְק יָא, טַאקע

ַאז איך זָאל , איר זָאלט מַאכן ַאזױ. װָאס נָאך װיל איך אַײך בעטן
מַײן גַאנצע רָאלע דַארֿפן שּפילן נָאר מיטן ֿפָארנט און נישט 
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 װַײל אױף די ַאקסלען זענען בַײ מיר, חלילה מיטן ּפלײצע
דָאס געהערט שױן צום , איבעריקנס. אױסגעריבן גַאנצע לעכער

  . רעזשיסָאר
  

צוליב הומַאניטַארע . ּפשוט; אױך אױף דעם בין איך אַײנגעגַאנגען
 . מָאטיװן

 
די ּפרימַאדָאנע ֿפון דער דָאזיקער טרוּפע הָאט מיר ָאּפגעשטַאט ַא 

גן ָאט דל געװען בַײ מיר װעּתװיזיט אין מַײן הײם און זיך מש
 : װָאס

 
די דָאזיקע ּפרימַאדָאנע שּפילט אין מַײן שטיק די געליבטע ֿפון 

שילדער איך אין מַײן ; די הױּפטדַאמע װירובָאװַא, רַאסּפוטינען
װי , בשעת ַאן ָארגיע, שטיק ַא סצענע אין קַײזערלעכן ּפַארק

ן הױדען עתבש. רַאסּפוטין הױדעט די װירובָאװַא אױף ַא הױדלקע
ַארװַארֿפן זיך אירע ֿפיס ַארױף אין דער הױך און עס זעען זיך זיך ֿפ

  .זענען נעבעך געלַאטעט, די זױלן, און זײ, די זױלן
  

ַאז עס ,  ּפַאניע ֿפַארֿפַאסער– זָאגט זי –? איר ֿפַארשטײט דָאך –
דָאס ּפובליקום זָאל זען ַאז בַײ דער גרעסטער , ּפַאסט נישט

און ,  הױף זענען די זױלן מיט לַאטעסהױֿפדַאמע ֿפון קַײזערלעכן
די ּפיעסע אַײערע איז דָאך ַא קינסטלעריש װערק און נישט קײן 

 .שונד
 ?בכן –
 ? צי קָאן מען נישט די גַאנצע סצענע ַארױסװַארֿפן? בכן –
  

. איבערגעלײגט זיך און אַײנגעשטימט, איך הָאב נָאכגעטרַאכט
 .װעט זַײן ָאן דער ָארגיע, מילא

 . ַא דַאנק –
 

עס גײט נישט דורך קײן װָאך און עס קומט צו מיר ַארַײן דער 
-דער כַארַאקטער, בעניע סָאלָאװײטשיק, סטַאר ֿפון דער ּפיעסע

װָאס שּפילט אין מַײן שטיק די רָאלע ֿפון מיניסטער , רָאליסט
  .ּפלעװע

  .צו אַײך ַא װיכטיקן ענין,  זָאגט ער הער שרַײבער–איך הָאב  –
  
  ?הײנו ד–
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װָאס מיט ,  ַא װּונדערבַארן מָאנָאלָאג– זָאגט ער – איך הָאב –
-עס איז ַא הונדערט, אים ענדיק איך יעדע רָאלע װָאס איך שּפיל

 נָאך ַאזַא מָאנָאלָאג מוז מען ".ָאּפלױז"ּפרָאצענטיקער זיכערער 
  .ַאּפלָאדירן

  
  .  לָאמיר הערן–

ער ּפָאזע און ער שטעלט זיך ַאװעק אין ַא דרַאמַאטיש
  :דעקלַאמירט

  
מַײן , ָאה! ליׂשרא-דָאס קינד ֿפון ֿפָאלק!  יודעלעדי! ָא-ָא –

דו הָאסט אימער געלעבט און װעסט נימַאנד ! עװיגעס נַאציָאן
אונטערגײן און װי ֿפיל דַײנע ֿפַײנדע זָאלען דיך נישט דריקען און 

. יסטעװי ַא ֿפעלז אין דער װ, װעסטו בלַײבן שטָאלץ, שטיקען
-די המנס מיט די גרָאס, זָאלען זײ דיר דערקוטשען

 װי ...!כַא-כַא-כַא-כַא-דו לַאכסט ֿפון זײ כַא. אינקװיזיטָארען
  ?געֿפעלט אַײך

  
 ּפלעװע איז,  ָאבער–איך געזָאגט  הָאב – אױסגעצײכנט –

שע קָאן ער זָאגן ַאזעלכע װי ַאזױ ז, געװען ַא יודָאֿפָאב
  ...װערטער

   
 װָאס איז ַאזױנס ַא – הָאט ער געֿפרעגט –דיקט ַאנטשול –
  ?"יודָאֿפָאב"
   

  . לׂשראִי-ַא ׂשונא –
  

דער ַארטיסט הָאט זיך ַא װַײלע ֿפַארטרַאכט און נָאך דעם זיך 
  :ָאנגערוֿפן

  
ָאבער איך בין דָאך ַא סטַאר און בַאדַארף הָאבן ; שמָאב- ֿפָאב–

איך שּפיל בלױז . נישטַאּפלָאדיסמענטן און קײן גַאזשע נעם איך 
  ? צי נײן, בַאדַארף איך ַאּפלָאדיסמענטן. צוליב קונסט און הָאנָאר

  
 ּפלעװע איז דָאך ַא – בעט איך מיך –אום גָאטעס װילן , ָאבער –

הָאט געמַאכט דעם קעשענעװער , בַארימטער ַאנטיסעמיט
  ?װי ַאזױ קען ער הַאלטן ַאזַא מָאנָאלָאג. ּפָאגרָאם
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מיר װעלן אים לָאזן זָאגן דעם . ר אים מגײר זַײןװעלן מי –
נעבן מיר . ער הָאט חרטה און װערט ַא יִיד. מָאנָאלָאג ֿפַארן טױט

ר הערצל און איך װעל הַאלטן מַײן מָאנָאלָאג מיט "װעט שטײן ד
צום סוף װעל איך ענדיקן מיט מַײן בַארימט . עֿפעקטן-ליכט
  ". קָאניָאק"װָאס איז מַײן , לידל

  
  ! מַײן געשעצטעס נַאציָאן, מַײן קרױן, ודעלעי

  . רָאגסט הױך דַײן יודישען ֿפָאןדו ט
  , דו עקזיסטירסט ֿפון אײביק ָאן
  , צו זַײן ַא י איז גָאר ַאן ַאנטיק

  , װַארעם גליק, ַא גרױסעס
  , טָאמער גיט מען דיר ַא דרוק
  , װי ַא טָאטער, און װערסט ֿפַארשװַארצט

  ֿפָאטער -לשיצט דיך דַײן הימע
  ! ים װי דעם קָאטעראנׂשואון הערסט דַײנע 

  
  .ים געװעןּכאיך הָאב מיך איבערגעלײגט און מס

  
זָאל מען שױן שּפילן . מילא ַא סוף זָאל עס נעמען. גוט, גוט –

  . מַײן שטיק
  

נָאך דעם װער איך ּפלוצלינג , ַאװעק ַא חודש צַײט ֿפון ּפרָאבן
ער . קטָאר אױף ַא קָאנֿפערענץדירע-אַײנגעלָאדן צום טעַאטער

 :הָאט עּפעס צו מַאכן עטלעכע בַאמערקונגען
  

 ?װָאס, דהײנו  –
  

- די ֿפעװרַאלסקע "– זָאגט ער – די ַאקציע ֿפון דעם שטיק –
אום " זשימנע דװָארעץ"שּפילט זיך ָאּפ אין " רעװָאלוציע
מחמת די ַארטיסטן , און דָאס איז אוממעגלעך. װינטערצַײט

 .ישט קײן װינטערדיקע בגדיםהָאבן נ
  

 ? איז װָאס זשע טוט מען דערצו–
  

זָאל ֿפָארקומען " רעװָאלוציע-ֿפעװרַאלסקע"ַאז , מען מוז זען –
 :ֿפרעג איך דָאך אים. אין ּתמוז
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עס װעט דָאך נישט שטימען מיטן קינסטלערישן ? כןיּת ה–
 :זָאגט ער? אמת

  
די רעװָאלוציע קײן מען קָאן ַאריבערטרָאגן ...שמעמעס, אמת –

 קָאן מען די גַאנצע ַאקציע ַאריבערֿפירן חקבשעת הד. שּפַאניען
דָארט קומען אױך , קײן מעקסיקע, קײן גריכנלַאנד, קײן טערקַײ

הָאב איך . ַאבי נָאר אין ַא װַארעמער געגנט, ֿפָאר רעװָאלוציעס
 .זיך װידער בַאטרַאכט און איבערגעלײגט זיך און אַײנגעשטימט

ַאבי מען זָאל שױן , זָאל מען מַאכן די קלײנע ענדערונג,  סוףַא –
שּפילן און לָאמיר שױן זען די ֿפרוכט ֿפון מַײן שַאֿפן אױף די 

 . טעמּפל-ברעטער ֿפון קונסט
 

————––– 

איך זיץ אין . איז געקומען די גרױסער טָאג ֿפון דער ּפרעמִיערע'ס
עּפעס דערקען ?  געשעןמַײן הַארץ ֿפלַאטערְט װָאס איז, טעַאטער

דירעקטָאר ָאן ַא -איך רוף ָאּפ דעם טעַאטער. איך נישט מַײן װערק
 ? װָאס שּפילט מען עס ַאזױנס, זַײט און ֿפרעג

  
?  איר זעט נישט װָאס מען שּפילט–: ענטֿפערט ער מיר –
 ". תומהכַאסיע די י"
  
 :ירדערקלערט ער מ.  זײער ַא ֿפַארװּונדערט ּפניםַאך איך דָאךמ
  

איז שױן " המכַאסיע די יתו "– זָאגט ער –יר מיך ֿפַארשטײט א –
ַאן אױסגעשּפילטע זַאך און אַײער שטיק איז ַא נַײעס און מען 

ָאבער דָאס טעַאטער איז נישט געהײצט און , מוז מַאכן ּפרָאבן
 ַאמער הָאבן מיר ...כָאטש װעלף ֿפַארטרַײב, יז קַאלטא'ס

  ."תומהַאסיע די יכ"גענומען און געשטעלט 
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