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Figure 1. Theatre Program, (Detail). 

 

, וועל איך 6 אין דעם דָאזיקן רעֿפערַאט וועגן דעם "נַײעם יִידישן טעַאטער" אין ריגע, סקָאלַאס יעלאַ 

אַײך ֿפַארבעטן אין טעַאטער ַארַײן, ַאזוי ווי מיר ווָאלטן צוזַאמען בַײגעווען אויף ַא ֿפָארשטעלונג אין די 

ער יָארן.  ָאבער צו ערשט, ַא קורצן ַארַײנֿפיר.1920  

ן זיי הָאבן מלחמה. ַא טייל ֿפו-יִידן הָאבן געוווינט אין ריגע ֿפַאר דער צווייטער וועלט 50,000ַאן ערך 

גערעדט דַײטש ווי ַא מוטערשּפרַאך, ַא טייל רוסיש, דער טייל אין די מזרחדיקע קַאנטן ֿפון לַאנד הָאבן 

 גערעדט יִידיש, און אין די קליינע דערֿפער הָאבן זיי גערעדט בלויז לעטיש. 

רוסיש, יִידיש, און זענען געווען אין ריגע יִידישע שולן אין וועלכע מע הָאט געלערנט אויף דַײטש, 

 העברעִיש.

, 1934און  1918די ֿפילשפרַאכיקייט הָאט זיך אויך ָאּפגעשּפיגלט אין דער יִידישער ּפרעסע: צווישן 

דָאס רֿב אויף יִידיש, נָאר אויך אויף העברעִיש,  -יִידישע צַײטונגען  30זענען ַארויסגעגַאנגען ַאן ערך 

 לעטיש, רוסיש, און דַײטש.
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מלחמה איז געווען רַײך, ֿפילזַײטיק, און טיף -ישער טעַאטער אין ריגע ֿפַאר דער צווייטער וועלטדער יִיד

סֿביֿבה -איירָאּפעִישער יידישער קונסט-ֿפַארבונדן מיט ברייטערע קינסטלערישע סֿביֿבות, דער מזרח

רוסישן טעַאטער. ַארַײנגערעכנט.  יִידן הָאבן אויך ָאנטייל גענומען אינעם לעטישן, דַײטשן, און  

 

 

Figure 2. Emblem of the „Nayer idisher Teater“- Troupe, 1926/27. 

 

איצט ֿפַארבעט איך אַײך ַארַײן אינעם "נַײעם יִידישן טעַאטער."  טרָאט בַײ טרָאט, אין ֿפיר ֿפַארשיידענע 

ַארומרעדן זַײן געשיכטע, מיר סצענעס, וועלן מיר שּפַאצירן איבערן ָארט: מיר וועלן זען דעם בנין און 

וועלן דורכבלעטערן דעם רעּפערטוַאר ֿפונעם טעַאטער, מיר וועלן זיך בַאקענען מיט די ַאקטיָארן און 

רעזשיסָארן, און מיר וועלן אַײנזַאּפן אין זיך די אייגנַארטיקע ַאטמָאסֿפערע. איז זיצט זשע געמיטלעך, 

 און הַײדַא!
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Figure 3. Theatre Building, Riga, Skolas iela 6. 

 

 די ערשטע סצענע:

 -שטעלט אַײך ֿפָאר ַאז מיר קומען ערשט ָאן אינעם טעַאטער, ווָאס געֿפינט זיך אינעם "ַארט נּוווָא"

ס ָארט און דערציילן ַא קורצע געשיכטע וועגן דעם קווַארטַאל ֿפון ריגע. איצט וועל איך בַאשרַײבן דאָ 

טעַאטער און וועגן זַײנע גרינדערס.אויֿפקום ֿפונעם   

 

 

 



 

 
4 

 

 

Figure 4. Construction Plans.  

 

 דער בנין

אויטָאריטעטן אין ריגע, -, הָאבן ֿפיר יִידישע בירגער געבעטן בַײ די בוי1913טן נָאוועמבער, 11דעם 

-סּפָארטקולטורעלע און שטָאקיקן עֿפנטלעכן בנין ֿפַאר -, ַא ֿפיר6רשות אויֿפצובויען סקָאלַאס יעלַא 

 ַאקטיוויטעטן.

, הָאט מען געבעטן רשות צוצוגעבן  נייטיקע מעכַאנישע 1925מיט ַאכט יָאר שּפעטער,אין דעצעמבער 

זַאל.-מכשירים צום טעַאטער  

בנין הָאבן אויסגעּפלַאנעוועט די בַארימטע ַארכיטעקטן ּפָאל מַאנדלשטַאם און עדמונד -דעם טעַאטער

ּפָאווסקי. ֿפָאן טרָאמ  
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Figure 5. Construction Plans; Sold Ticket Plan.  

 

-סך --זיצערטער אויף דער גַאליָארקע  160זיצערטער אונטן און  473זַאל זענען געווען -אין טעַאטער

.1925צעמבער טן דע6זיצערטער. די דערעֿפענונג ֿפונעם טעַאטער איז ֿפָארגעקומען דעם  633הּכל   

 

 

 



 

 
6 

 

 

Figure 6. Theatre Founders; Membership Cards of the Theatre Society. 

 די גרינדערס

זענען געווען  דט דעם טעַאטער.  צוויי ֿפון זיייעקֿב לַאנדוי, ּפָאל מינץ, און לעוו גינזבורג הָאבן געגרינ 

שטָאטרַאט, און דעם יִידישן -ַאדווָאקַאטן און מיטגלידער ֿפונעם רַאט "טַאוטַאס ּפַאדָאמע," דעם ריגע

ָאּפטייל.-דערצִיונג  

אין די בַאלטישע  ן דער ערשטער יִידישער גימנַאזיעלַאנדוי איז געווען ַא לערער און דער רָאש ֿפו

דענט ֿפון דער "געזעלשַאֿפט ֿפַארן ֿפַארשּפרייטן די הׂשּכלה," ווָאס ּפרעזי-לענדער, ווי אויך דער וויצע

 הָאט אויך געהייסן "די געזעלשַאֿפט ֿפַארן ֿפַארשּפרייטן דערצִיונג צווישן די יִידן ֿפון ריגע."

ר לַאנדוי איז אויך געווען ֿפָארשטייער ֿפון דער געזעלשַאֿפט "ֿפרַײנד ֿפונעם יִידישן טעַאטער" און דע

געזעלשַאֿפט".  -שּפעטערדיקער "יִידישער טעַאטער  

 -לַאנדוי איז אויך געווען צווישן די גרינדערס ֿפונעם "יִידישן קלוב" און דער געזעלשַאֿפט "וויעניבַא" 

.6ביידע הָאבן אונטערגעשטיצט דעם יִידישן טעַאטער אין סקָאלַאס יעלַא   

.  ער איז שּפעטער 1918ֿפונעם ּפָאּפולערן רַאט, דער דומע, אין ּפָאל מינץ איז אויך געווען ַא מיטגליד 

געווען ּפרָאֿפעסָאר אינעם לעטישן אוניווערסיטעט.  דעמָאלט איז ער נָאך געווען ַא מיטגליד ֿפון דער 

 "געזעלשַאֿפט ֿפַארן ֿפַארשּפרייטונג ֿפון דערצִיונג צווישן די יִידן ֿפון ריגע."
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Figure 7. Interior Buildings Views; Program and Season Ticket. 

 

 די צווייטע סצענע

מיר גייען ַארַײן, צוזַאמען מיטן עולם, אין דער בַאאַײנדרוקנדיקער ֿפָאיע ֿפונעם טעַאטער.  מיר קויֿפן 

ן אינעם גרויסן גַארדערָאב, און צעטלעך, טוען אויס אונדזערע מַאנטלע-זיך בילעטן, קריגן ּפרָאגרַאם

קלעטערן אויף די ברייטע טרעּפ ַארויף צום ערשטן גָארן, און ַארַײן דורך די אויֿפגעּפרַאלטע טויערן ֿפון 

 טעַאטער.
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Figure 8. Theatre Hall, (Details). 

 

-שיין-מיר געֿפינען אונדזערע ּפלעצער, מיר זעצן זיך ַאוועק, און מיר בַאווּונדערן דעם ּפרעכטיק

טעַאטער, די רויטע סַאמעטענע אויסגעבעטע שטולן, די גָאלדענע בַאלקָאנען, די ֿפַארּפוצטע בַאצירטן 

דוד ווָאס הענגט איבער דער בינע.-הענגלַײכטערס, דעם מגן  

 200בילעטן אויף ַאן ערך  70,000הָאט מען ֿפַארקויֿפט  1931-1930בשעתן סעזָאן ֿפון 

ָאט זעט .  צוקוקער אויף יעדער ֿפָארשטעלונג 350ס ַארום דורכשניטלעך הייסט דאָ .  ֿפָארשטעלונגען

זענען צוויי מָאל , למשל, 1929אין :  איר ַא ֿפַארגלַײך מיט דער סטַאטיסטיק ֿפון ַאנדערע טעַאטערס

נָאר ַא סך ווייניקער זענען , ַאזוי ֿפיל צוקוקער געגַאנגען אין רוסישן טעַאטער ווי אינעם יִידישן טעַאטער

.געגַאנגען אינעם דַײטשן טעַאטער ווי אינעם יִידישן טעַאטער  
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Figure 9. Map of Places of Guest Performances in Season 1931-1932; Statistic of Theatregoers and 

Number of Performances. 

 

 

ֿפָארשטעלונגען ֿפַאר ַאחוץ די געוויינטלעכע ֿפָארשטעלונגען הָאט מען ָארגַאניזירט סּפעציעלע 

דער געזעלשַאֿפט "ֿפרַײנד  ,הויז-קריּפע", ַא יתומים-אינטערנַאט-געזעלשַאֿפטן, למשל  דער "קינדער

ערומים, און ַאנדערע.-השומר הצעיר, מלביש ,דער קינדער"  

דָאגַאווּפילס.  אין ליעּפַאיע, רעזעקנע, יעלגַאווע, און  -ַאחוץ דעם הָאט מען גַאסטרָאלירט אין ּפרָאווינץ 

בילעטן אויף די דָאזיקע ֿפָארשטעלונגען אין איין סעזָאן. 10,000מע הָאט ֿפַארקויֿפט מער ווי   
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Figure 10. Repertoire: Announcements, Articles and Performance Photos. 

 די דריטע סצענע

אויֿפן מָאמענט ווען דער ֿפָארהַאנג וועט איצט זיצן מיר אויף אונדזערע ערטער און מיר קוקן ַארויס 

אויֿפגיין.  ווָאס ווייסט מען וועגן דעם רעּפערטוַאר?  דער רעּפערטוַאר ֿפונעם "נַײעם יִידישן טעַאטער" 

אין ּפוילן, אין  רטער אין איירָאּפערעּפערטוַאר אין ַאנדערע ע-איז געווען ענלעך צום יִידישן טעַאטער

ין עסטרַײך.  בלויז צוליב ענדערונגען אין די ּפָאליטישע אומשטענדן הָאט מען צו רוסלַאנד, ַאֿפילו א

מָאל געביטן דעם רעּפערטוַאר, למשל אויֿפגעֿפירט ַא גרעסערע צָאל לעטישע נַאציָאנַאלע ּפיעסעס.  ַא 

ַאלישע העלֿפט ֿפון די אויֿפֿפירונגען זענען געווען דרַאמַאטישע.  מע הָאט אויך געשּפילט מוזיק

-קָאמעדיעס, מעלָאדרַאמעס, און רעוויוען, און ָארגַאניזירט ליטערַארישע ָאוונטן און קינדער

ווי למשל  קאויֿפֿפירונגען. מע הָאט אויֿפגעֿפירט ּפיעסעס ֿפון ַארטור ווַײטער און יִידישע קלַאסישע ווער

ווי אויך דעם "גולם" ֿפון ה.  ,יבן"און "ֿפַאר אונדזער גלו ,"מָאטקע גנֿב" ,השם"-שלום ַאשעס "קידוש

הָאט מען געביטן דעם נָאמען ֿפונעם  1931לייוויק, און "בַײ נַאכט אויֿפן ַאלטן מַארק" ֿפון י.ל. ּפרץ.  אין 

דעמָאלט הָאט מרדכי מַאזָא געשּפילט מיט   .טעַאטער ֿפון ריגע"-טעַאטער, אויף דעם "יִידישן מיעוטים

סטודיָא.  ער איז געווען ַא ּתלמיד ֿפון -ייל גָאר מיטן יִידישן טעַאטערדער ווילנער טרוּפע, מיכ

טעַאטער אין קָאוונע.  די -ווַאכטַאנגָאוו, ַא גרינדער ֿפון הבימה, און דער דירעקטָאר ֿפונעם יִידישן קונסט

 צוויי טעַאטערס הָאבן צוזַאמענגעַארבעט צום טייל ֿפון דער ָאּפטייל ֿפון דערצִיונג הָאט
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סטודיָא הָאט אויֿפגעֿפירט ווערק ֿפון -אונטערגעשטיצט ַאזַא צוזַאמענַארבעט. דער יִידישער טעַאטער

קלַאסישע מחברים ַאזוי ווי שילער, שייקסּפיר, איבסען, שטרינדבערג, מָאליער, און אויך יִידישע און 

 לעטישע קלַאסישע ווערק.

 

Figure 11. Guest Performances: Announcements, Articles and Performance Photos. 

בונד אין ליטע, -טעַאטער ֿפונעם בונד )דעם ַאלגעמיינעם יִידישן ַארבעטער-דער יִידישער ַארבעטער

-טעַאטער.  דער ַארבעטער-ּפוילן און רוסלַאנד( הָאט אויך  צוזַאמענגעַארבעט מיטן יִידישן מיעוטים

ט ּפיעסעס ֿפון ה. לייוויק, יַאניס רייניס און ר. בלוימַאן. צו מָאל הָאבן קינדער טעַאטער הָאט אויֿפגעֿפיר

געשּפילט רָאלעס אין די דָאזיקע ּפיעסעס, און צו מָאל הָאט מען ַאֿפילו ַארויֿפגעֿפירט ַא גַאנצע מַאסע 

-יעסעס ֿפון שלוםאויף דער בינע.  ָאסיּפ רוניטש און רָאסעל בערגער הָאבן אויך גַאסטרָאלירט אין ּפ

עליכם, ב. ווָאלף, י.ד. בערקָאוויטש, און לעָאנַארד ֿפרַאנק.  דער אוקרַאִינישער ַאקטיָאר מיכַאל 

מיכָאלעסקָא איז אויך געקומען קיין ריגע ֿפון קָאוונע.  דער בַארימטער יָאנַאס טורקָאוו הָאט 

עליכמען, "בָאבע יַאכנע" ֿפון -ר" ֿפון שלוםאויֿפגעֿפירט "בלָאנדזשנדע שטערן" און "טֿביה דער מילכיקע

דַאם" ֿפון וויקטָאר הוגָא.  הבימה הָאט -ַא. גָאלדֿפַאדענען, און "דער הָארבַאטש ֿפון נָאטר

בשעתן סעזָאן   ., און דוד ּפינסקיס "אייביקן יִיד"""אוריאל ַאקָאסטאַ  ,גַאסטרָאלירט מיט דעם "דיבוק"

ַאנער ַאקטיָארן לוסי און מישַא גערמַאנס גַאסטרָאלירט אין הָאבן ַאמעריק 1938-1939ֿפון 
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טרוּפע ֿפון ווַארשע "די יִידישע -ָאלג.  די קַאבַארעטמוזיקַאלישע קָאמעדיעס, און געהַאט ַא גרויסן דערֿפ

. 1938בַאנדע" הָאט אויך גַאסטרָאלירט אין   

 

 

Figure 12. Yiddish Theatre of L.S.S.R./Latvian Socialist Soviet Republic. 

 "יִידישער טעַאטער ֿפונעם ל.ס.ס.ר"

טעַאטער און אים ָאנגערוֿפן דעם -הָאט ֿפונעם טעַאטער געמַאכט ַאן ַארבעטער 1940אין אויגוסט 

"יִידישן טעַאטער ֿפון ל.ס.ס.ר."  די מיטגלידער ֿפון דער נַײער טרוּפע זענען געווען די ַאקטיָארן ֿפונעם 

-און ֿפונעם געוועזענעם יִידישן ,סטודיָא"-דעם "ציסער ,טעַאטער"-"יִידישן ַארבעטערגעוועזענעם 

"שמַאטעס", "ַאלץ  ,טעַאטער ֿפון ריגע.  די נַײע טרוּפע הָאט אויֿפגעֿפירט "הירש לעקערט"-מיעוטים

ט" ֿפון ּפרץ ֿפון ה. לייוויק, "דער טויבער" ֿפון דוד בערגעלסָאן, "מָאלצײַ  ,און "שַאּפ" ,בַאנקרָאט"

 מַארקיש, און "דָאס געריכט גייט" ֿפון יחזקאל דָאברושין.
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Figure 13. Ensemble and Actor Portraits. 

 די ֿפערטע סצענע:

מע לעשט אויס די ליכט, דער עולם שטילט זיך אַײן, און דער ֿפָארהַאנג גייט אויף ּפַאמעלעך.  די 

די ֿפָארשטעלונג הייבט זיך ָאן... קַאּפעליע שּפילט די אּוווערטור.   

 ווער זענען געווען די ַאקטיָארן, די טרוּפעס, די ָאנגעשטעלטע?

די ַאקטיָארן הָאבן געשטַאמט ֿפון לעטלַאנד, ליטע, ּפוילן, רומעניע, רוסלַאנד, עסטרַײך, און די 

יקע נונגען. אין די שּפעטערדֿפַאראייניקטע שטַאטן.  זייער סטַאטוס ווי אויסלענדער הָאט געשַאֿפן שּפאַ 

 יָארן איז געווָארן ווָאס ַא מָאל שווערער צו קריגן ַא רשות צו וווינען און ַארבעטן אין ליטע.

ַאקטיָארן  10מענטשן:  70, למשל, הָאט דער טעַאטער ָאנגעשטעלט 1930-1931בשעתן סעזָאן ֿפון 

טעכניקער, ַא רעקוויזיטָאר, און -ריזירער, ַא ליכטַאקטריסעס, ַא דיריגענט, סצענָאגרַאֿפן, ַא ֿפ 11און 

 12זינגערס, און אין דער קַאּפעליע געשּפילט  10ֿפיר סצעניסטן.  אינעם כָאר הָאבן געזונגען 

 מוזיקַאנטן.  

קינסטלערס און טרוּפעס ֿפון ריגע.  -איך וויל דערמָאנען עטלעכע ֿפון די בינע  

ין איז געווען דער ַארטיסטישער דירעקטָאר אין ריגע.  ֿפרִיער, ווי ַא דער ּפוילישער ַאקטיָאר מנחם רוב

טרוּפע, דער -ליּפָאווסקי-טעַאטער, דער נחום-יונגער מַאן, הָאט ער געשּפילט אינעם לָאדזשער צירק
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טרוּפע, און דעם "ֿפַאקט" צוזַאמען מיט סיגמונד טורקָאוו, ַאלעקס שטיין, קלַארַא -ֿפישסָאן

-און צֿפון -איבער ּפוילן און רוסלַאנד און שּפעטער איבער דרום ,יטש און ַאֿברהם מָארעווסקיסעגַאלָאוו

טעַאטער אין ווַארשע, געווען ַארטיסטישער -ַאמעריקע.  ער הָאט געשּפילט אינעם נָאווָאשטשי

ט טויזנט" עליכמס "צוויי הונדער-געשּפילט אין שלום 1930דירעקטָאר אין ליעווער קונסטווינקל, אין 

טעַאטער אין ריגע.  -אין לעטישן שטַאט  

דער רוסישער ַאקטיָאר, רעזשיסָאר און ּפרָאדוצענט ָאסיּפ רוניטש איז געווען איינע ֿפון די גרעסטע 

איז ער  ַאוועק ֿפונעם קינָא און זיך ָאנגשלָאסן אין דער  1930סטַארס ֿפונעם רוסישן שטומען קינָא.  אין 

טרוּפע אין ריגע.-ריִידישער טעַאטע  

 

:גַאסטרָאלירונגען און טרוּפעס  

ַא סך ַאקטיָארן הָאבן גַאסטרָאלירט אינעם נַײעם יִידישן טעַאטער ֿפון ריגע, למשל דער אויבן 

 יאון ד דערמָאנטע ַאֿברהם מָארעווסקי ֿפון ווילנע, מיכאל ווַײכערט ֿפון ווַארשע, רודָאלף סַאסלַאווסקי

-ֿפונעם קָאוונער ֿפָאלקסהויז יןָאנֿפירער יָאסעל בערגער.  רָאסעל בערגער, דר ריסרומענישע ַאקט

 טעַאטער, איז בַאאַײנֿפלוסט געווָארן ֿפונעם ֿפרַאנצייזישן און ענגלישן טעַאטער.

אַײזיק סַאמבערג, ווָאס הָאט זיך אויסגעבילדעט אינעם רוסישן טעַאטער, הָאט געשּפילט אין ריגע 

טעַאטער, דער ווילנער טרוּפע, און דעם -געשּפילט אינעם ווַארשעווער צענטרַאלאיידער ער הָאט 

ווַארשעווער יִידישן דרַאמַאטישן טעַאטער.  נָאך דעם ווי מָאריס שווַארץ הָאט געשּפילט אין דער 

ין לעטישער נַאציָאנַאלער ָאּפערע, הָאט ער גַאסטרָאלירט אינעם נַײעם יִידישן טעַאטער ֿפון ריגע א

.  די בילעטן הָאבן זיך אויסֿפַארקויֿפט.1930  

 

 

 

 



 

 
15 

 

 

Figure 14. Artistic Directors and Managers. Rehearsal Plan of August 31, 1927. 

מיניסטעריום הָאט געמוזט בַאשטעטיקן די ָאנגעשטעלטע אין -דער יִידישער ָאּפטייל ֿפונעם דערצִיונגס

מָאל צו מָאל.די ָאנֿפירנדיקע שטעלעס ֿפון   

אין דער וועלט ֿפון  עןדי ֿפילצָאליקע ַארטיסטישע דירעקטָארן הָאבן געהַאט ַא לַאנגע דערֿפַארונג

 טעַאטער און זענען געווען בַאאַײנֿפלוסט ֿפון דער איירָאּפעִישער און דער יידישער ליטערַאטור.

יוסף הַאס, מרדכי מַאזָא, מיכאל גָאר, איך וויל דערמָאנען שלמה קוטנער, ַאלעקס שטיין, מנחם רובין, 

בָאריס טומַארין, חיים ווַײסביין און ָאסיּפ רוניטש, ווָאס הָאבן געשּפילט אין דער ווילנער טרוּפע, דער 

ָאּפערעטע, דעם -טרוּפע, דער לָאדזשער סקַאלאַ -טרוּפע, דער צוויימַאן-טרוּפע, דער ֿפישסָאן-הירשביין

-טרוּפע, דער קדיש-טעַאטער אין ווַארשע, דער רָאטשטיין-ער, דעם קַאמינסקיטעַאט-ווילנער מיניַאטור

טרוּפע, זשיטָאמירסקי, מישורַאט, שבתי, -משּפחה, דער ווילנער יִידישער ָאּפערעטן-הַאס

טעַאטער, צענטרַאל, -ַאדלער, דעם ווַארשעווער מורַאנָאוו-קרויסע, סעם-שַארַאוונער,סּפיווַאקָאווסקי

טעַאטער אין לָאדזש, אַאז"וו.-גרויסעס סַאמבערגס  
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Figure 15. Stuff, Conductors, Choreographers, Designer, Technicians. 

 דיריגענטן, סצענָאגרַאֿפן

, נ. ַאסטרָאווסקי, מַארק לַאוורי און אליהו ןאבייגלמדי דיריגענטן אינעם טעַאטער זענען געווען דוד 

ַא בַארימטער ּפוילישער ֿפידלער, דיריגענט און קָאמּפָאזיטָאר, הָאט אויך  ,ןאבייגלמֿפרַײמַאן.  דוד 

-טעַאטער.  ער הָאט קָאמּפָאנירט מעלָאדיעס ֿפַארן "דיבוק" ֿפון ש. ַאנ-דיריגירט אין לָאדזשער ַאררט

של סקי ֿפַאר דער ווילנער טרוּפע, ווי אויך לידער ווָאס זענען בַאקַאנט נָאך ביז הַײנט, ווי למ

מיכאל יָא,   .און "נישט קיין רָאזשינקעס, נישט קיין מַאנדלען" ,"מַאך צו די אייגעלעך" ,"קינדעריָארן"

ָאדער יָאֿפע, הָאט געַארבעט אין טעַאטער ווי ַא סצענָאגרַאף.  ער איז געווען ַא בַארימטער מָאלער, און 

וולַאסלַאוו ווַײנטרויב, לעָא הערצמַארק,   ."קריטיקער ֿפַאר דער צַײטשריֿפט "ֿפרימָארגן-אויך ַא קונסט

 און י. שערמַאן הָאבן אויך געַארבעט אינעם טעַאטער ווי סצענָאגרַאֿפן.
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Figure 16. Theatre Reviews. 

 די ֿפָארשטעלונג הָאט זיך געענדיקט.  

די יִידישע צַײטונגען, ווי  מיר גייען ַארויס ֿפונעם טעַאטער.  מָארגן וועלן מיר לייענען די רעצענזיעס אין

.און "נַײער ֿפרַײטיק" ,"ריגער טָאג" ,"ֿפרימָארגן" ,"דָאס ֿפָאלק"  

צום סוף, ַא ּפָאר ווערטער וועגן דער קולטורעלער ַאטמָאסֿפערע ֿפונעם טעַאטער און אינעווייניקסטע 

 שּפַאנונגען.

ניט נָאר ַא מַאנגל אין געלט הָאט געווירקט אויף דער ַאנטוויקלונג ֿפונעם נַײעם יִידישן טעַאטער, נָאר  

אויך שּפַאנונגען צווישן די ָאנֿפירערס און דער טרוּפע ווָאס שייך דער ֿפרַאגע ֿפון עֿפעקטיווקייט. די 

די אויֿפהַאלטונג ֿפונעם גרויסן בנין איז  ָאנֿפירערס הָאבן ָאֿפט געמוזט בָארגן געלט צוליב דעם ווָאס

געווען גַאנץ טַײער.  די מיטגלידער ֿפון דער טרוּפע הָאבן געזוכט געלעגנהייטן אויף ַארטיסטישער 

ַארבעטער ֿפונעם יִידישן טעַאטער -ַאנטוויקלונג, און געגרינדעט דעם ֿפַאראיין ֿפון ּפרָאֿפעסיָאנעלע בינע

אויף די ָאנֿפירער און ּפרּווון איבערנעמען די שליטה אויֿפן טעַאטער.  דער  אין ריגע ּכדי צו דריקן

לעצטער דָאקומענט ווָאס איך הָאב געֿפונען וועגן דעם ֿפַאראיין און זייערע בַאמִיונגען אין שַײכות מיט 

ריוו צום .  עס איז ַא ב1936בַאדינגונגען איז ֿפון -ַארטיסטישער ַאנטוויקלונג און בעסערע ַארבעטס

מיניסטעריום, און דערין ווערט דערקלערט די טענות קעגן דער -יִידישן ָאּפטייל ֿפונעם דערצִיונגס
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-ַאדמיניסטרַאציע ֿפונעם טעַאטער, ַארַײנגערעכנט דָאס נידעריקע געהַאלט, ניט קיין געזונט

געזעצן.-ֿפַארזיכערונג, און ניט קיין בַאשיצונג אונטער די ַארבעטער  

 

 

Figure 17. Theatre Hall. 

דער עולם אויֿפן נַײעם יִידישן טעַאטער הָאט ניט געווָאלט זען איירָאּפעִישע קלַאסישע ּפיעסעס.  ער 

הָאט זיך געווָאלט ֿפַארווַײלן מיט קָאמעדיעס, ָאּפערעטעס, און קַאבַארעטן אין ַא געמיטלעכער 

עולם אין זַײנע -ון הבימה הָאט געדענקט דעם ריגעַארי ֿפ-ַאטמָאסֿפערע.  דער ַאקטיָאר רייקין בן

ַארי, וועגן זַײן ערשטער -זיכרונות.  איך וועל ֿפַארענדיקן מַײן רעֿפערַאט מיט ַא ציטַאט ֿפון בן

:1926ֿפָארשטעלונג מיט הבימה אין ריגע אין   

 

שענסטן טעַאטער  עס איז אוממעגלעך צו ֿפַארגעסן דעם ערשטן ָאוונט.  מיר הָאבן געשּפילט אינעם"

הבימה ווָאלט זיך געקענט אויסשּפרייטן -אין ריגע.  די בינע איז ַאזוי גרויס ַאז די גַאנצע מָאסקווע

זַאל איז ַאזוי ֿפול מיט מענטשן ַאז ַאֿפילו די שטייערטער -איבער איר... דער בַאלויכטענער טעַאטער

געהָאנגען אין דער לוֿפטן.  ָאט איז דער עולם ֿפַאר זענען אויך ֿפול און עס זעט אויס ווי מענטשן ווָאלטן 

ּכדי זיי צו ברענגען דַײן ַארטיסטישע  -וועמען דו הָאסט זיך גערַאנגלט, זיך געלערנט, געהונגערט 

וועלט, דַײן בׂשורה.  די הצלחה בַײם סוף ֿפון ַאן ַאקט איז אומבַאשרַײבלעך... הַײנט זענען דָא 
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ֿפַארשיידענע ַארטיסטישע ריכטונגען, חֿברים, ָאנהענגער ֿפון קונסט, חסידים  ֿפַארזַאמלט מענטשן ֿפון

ֿפַארבַאנד.  צוליב -ציוניסטן, און ָאנהענגער ֿפונעם רַאטן-ֿפון דער העברעִישער שּפרַאך, ציוניסטן, ַאנטי

גן ּפָאליטיק און דער ַארטיסטישער ווירקונג ֿפון דער ֿפָארשטעלונג הָאבן זיי צַײטווַײליק ֿפַארגעסן ווע

"געּפַאטשט מיט די הענט.  

 

דער נַײער יידישער טעַאטער ֿפון ריגע איז געווען ַא שמעלצטָאּפ ֿפון ֿפַארשיידענע אידעָאלָאגיעס. 

קינסטלער ֿפון ֿפַארשיידענע טעריטָאריעס הָאבן זיך געטרָאֿפן דָארטן, ַארומגערעדט ֿפַארשיידענע 

סטימולירט איינער דעם צווייטן.ענינים, און אויך קינסטלעריש   

ניט געקוקט אויף ַאלע נֿבואות ַאז ַא קליינע קהילה ווי די יִידישע קהילה ֿפון ריגע ווָאלט ניט געקענט 

ביז  1925אויֿפהַאלטן ַאן אייגענעם טעַאטער, הָאט דער טעַאטער עקזיסטירט ֿפון זַײן דערעֿפענונג אין 

.1941ַארמַאכט מיט גווַאלד אין די דַײטשע סָאלדַאטן הָאבן אים ֿפ  
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Periodicals: 

 

 Riga: 1932-34 ,באטאג

  Riga: 1926-27 ,דאס פאלק

 Riga: 1935-1940 ,היינט

בילדער יידישע , Riga: 1937-38 

 Warsaw: 1927 ,ליטערארישע בלעטער

פרייטיק נייער : Riga: 1930 

 Hrsg.: J. Apt. Riga: 1928  ,פרייטיק

 Hrsg.: J. Z. W. Latzky-Bertholdi, Jacob Hellman. Riga: 1925-34 ,פרימארגן

Сегодня, Hrsg.: Polack, Brahms. Riga 

Europa Ost, Riga: 1933 
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