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שיפער יצחל ד״ר

 יידישער פרד געשיכטע
 דראמע ארז טעאטער־קרנסט

1750 ביז צייטן עלטסטע די פון
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קאפיטל ערשטע דאס

מעטאד ארן קוועלן

 ארן לן' ,שפי באנרצטע די פין רשימה א — מאטעריאל". ,סראדיציאנעלער
 דריי — מאטעריאל. פונם כאראקטעריסטיק אלגעמיינע — רואריאנטן. זייערע

— אייינטיילונג, די און מעטאד דער ־- תקופת.

 איו טעאטער״געשיכטע יידישער אונזער פון באנד צווייטער דער
 ן יי ק נישט און דערגאנצונג א באנד. ערששן פונט ג נ ו צ נ א ג ר ע ד 8

המשך.
 1750 י$ר ביזן צייט די ארומגענומען מיר האבן באנד ערשטן אינם

 כראנאלאגיש־נאשטימסעקוועלן: אויף דערביי זיך געשטיצט און
 דער וכדומה. שאפונגען ליטערארישע דאקומענטן, באריכטן, היסטארישע

 דעם אדום •מט נ ער :באגרענעצט מער איז באנד צווייטן פון אינהאלט
 נוגע זענען באטראכטונגען די און 1750 ביז י״ה ״טן16 אנהויב פון פעריאר

יידישער דער ן י א ז י ו ל 2 שאפונגען טעאטראלע און דראמאטישע די
באשרענקונג: צווייטע א נאך אבער האט באנד צווייטער דער ך. א ר פ ש

ס׳רוב געורארן פארהיט איו וואם מאטעריאל, א באהאנדלט >ר
סמך אויפן אין ע, י צ י ד א ר ט ר ע כ ע ל ד נ י מ דער

ווערן באשטימט ערשט מוז אנאליזן טעאטער״געשיכטלעכע און ליטעראטור־
1 :, כאראקטער. און אויפקום־צייט זיין

 מאטעריאל ,טראדיציאנעלך דעמדאזיקן אויסגעמיטן בכיון האבן מיר

 ..טראדי^יאנ^עדז^ דער אז אויסגעוויזן, האט אונז בוך. פונט טעקטאניק
 באארבעקאיך?!^ אים וועלן מיר רוען אויסנעמען, בעסער רועט מאטעריאל
 באנד, ערשטן פונם דערגאנצונג א עם איז תוך אין הגם באוד. גאזונדערן

:יך. פאר באדייטונג א האבן אויך פונדעסטוועגן עט קאן



 זינען אין מיר האבץ מאטעריאל" "טראדיציאנעלער באגר־ף מיטן
 שפראך, יידישער דער אין שאפונגען דראמאטישע א( :קדרעלן מינים צוויי
 און ״טן17 סוף פון דרוקן אלטע און כתב״ידן פון באקאנט זענען •ואס

 נאך לעבן וואס יידיש/ אויף שאפונגען דראמאטישע ב( י״ה, ״טן18 אנהויב
 משך אין זענען "שפילן" אזעלכע צאל היפשע א פאלקס־זכרון. אינם עד״היום

 ,פאלקס• ביליקע פון פארם דער אין געווארן פארעפנטלעכט י״ה ״טן19 פון
המון. צווישן פארשפרייט זייער געווען זענען און ביכלעך"

 זייער פון צייט דער פאר ר ע ט ל ע זענען "שפילן" מינים ביירע
 פון )באארבעטונגען( וואריאנטן פאר זיך מלט שטעלן אדער ערשיינען,

 פוגם נאך פאלן סך א זייער אין זיך ציען ווארצלען וועמענם פיעסעם,
י״ה. ״טן16

 מא• דאזיקן פונם כאראקטעריסטיק גענויערע א גיבן מיר איידער
 וואריאנטן, און פיעסן די פון רשימה א צונויפצושטעלן כדאי איז טעריאל,

 דאזיקן אינם אויספארשונגען אונזערע פאר באזע אלם געדינט האבן וואס
באנד. אווייטן

: באקאנט אונז זענען מאטעריאלן מין ן ט ש ר ע פונם
 )אחשורש״שפיל(- שפיל" פורים א יי נ שין ,איין .1

.. י. 1697 פון כתב־יד לייפציגער י
 יאר פון אויסגאבע ראנקפורטער5 - ל״ י פ ש ־ ש ר ו ש ח ״א .2

מערקווירדיקייטן(. יידישע : שודטס אין 1714 )איבערגעדרוקש 1703
! .1720 דרוק פראגער - ש״ אחשוד מיט אסתר ,אקטא .3

 1712 י. פון דרוק פראנקפורטער - ף״ ס ו י ״מכירת .4
מערקווירדיקייטן(. ייד. : שורטס אין )איכערגעדרוקט

 אונזערע פאר באנוצט מיר האבן קוועלן מין ן ט יי וו צ פונם
:וואריאנטן פאלגנדיקע אויס:ארשונגען
אחשורש-שפיל: .1

 פאלקס• יידישע :י ק צ ו ל י ר פ נ. פון ארויסגעגעבן וואריאנטן, א(
.77 ,76 ,75 נר. (1914 )ווארשע באנד ־םער1 ליד>ר

 אין ק ע ר א מ ס. ם. פון ארויסגעג. וואריאנט, מאהילעווער ב(
ווייטערע. און 226 ז. באגד ־טער2 (,1910 )פעטערספורג ״פפרעזשיטאיע״

 וויסעג• און "לעבען זשורנאל אין ארוימגעג. וואריאנט, ווילנער ג(
.6-5 העפכז ,1912 יוילנע שאפס״,
̂ 11116111111- אין ג ר ע ב נ ע ס יי וו ד״ר פון ארויחגעגעבן ווא-יאנט, ד(

.13 העפט ,1904 י. £6וז <16ת 0680118614311 (]13. ס/\11<81ז\1ח36
ג״פאלקס־ביכל"(. 1863 טשערנאיויץ אין ארויסגעגעבן וואריאנט, ה(
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),פאלקס״ביכל"(. 1876 לעמכערג אין ארויסגעגעבן וואריאנט, ו(
*פאלקס־ביכל"(.), 1895 לעמבערג אין ארויסגעגעבן וואריאנש, ז(

יוסף: מכירת .2
 אין ג ר ע ב נ ע ס יי וו רד פון ארויסגעגעבן וואריאנט, א(

14 העפט 19ס5י. £6ח 361• 065611. ({11• )08. ^011^5^01180
*

*
.1856 י. פון )פאלקס־ביכל( דרוק לעמבערגער ב(
צולאג(. : )פארגלייך פאוויאט לאדזשער פון וואריאנט ג(

 ייד. :פרילוצקי נ. )פארגל. פראגמענט ל, י פ ש " ה נ ו י .3
(.97 ז. 66 נר. ,1 לירעראלקס8 *

 י: ק צ ו ל י ר פ )פארגל. וואריאנטן 4 ל, י פ ש ״ ק ח צ ת־י ד ק ע .4
 קולטורגעשיכטע, און פילאלאגיע פאלקלאר, יידישן- פאר זאמלביכער

(.83 — 57 ז. 11 באנד ,1917 ווארשע
 י: ק צ ו ל י ר )פ וואריאנטן 3 ל, י פ ש י־• ת ש ל פ ה " ת י ל ג .5

 ווארשע באנד, !.טעו־ וו. א. א. פאלקלאר יידישן פאר זאמלביכער
(.125—88 ז. 1912

 :י ק צ ו ל י ר )פ וואריאנט יציאתי־מצריס״־שפיל, .6
(.96-84 ז. 11 זאמלביכער

 11 זאמלביכער :י ק צ ו ל י ר )פ וואריאנט ׳ל י פ ש ־ ג ג א .7
3 97—103.)

 3 משפט, ס ך׳ המל שלמה אדער ה מ ל ש • ת מ כ ח .8
(.126—104 ז. זאמלביכער!! י: ק צ ו ל י ר )פ וואריאנטן

 :י ק צ ו ל י ר )פ פראגמענט ל, י פ ש י ה נ י נ פ ״ ה נ ח .9
(.125-123 ז. זאמלביכער!!

 :י ק צ ו ל י ר )פ וואריאנט ל, י 8 י״ש 8 ד מ ש א ״ ה מ ל ש .10
(.143—127 ז. זאמלביבער!!

 :י ק צ ו ל י ר )פ וואריאנט סדום־ועמורה״שפיל, .11
(.63—57 ז. זאמלביכער!!

 30 באנד דאזיקן דעם שרייבן ביים געווען באקאנט אונז זענען ט״ה
 ווי "אינטערלודיעס", און "אינפראמעסאס" ריי א דעם חוץ א און ן ל י 9 ש

וכדומה. ,ודויס" "שושנת״יעקבס", "פוריפיקידושף פארשיידענע
 באטראנטן מיר ווען קלאר, ווערט שפילן דידאזיקע פון כאראקטער דער

 צו• אין באזע טעאטער־געשיכטלעכער ליטעראטור־און ברייטער א אויף זיי
י״ה. ״טן16 אנהויב זינטן רעפערטואר אייראפעישן מיטן זאמענהאנג

 באפרוכפערט שטארק געווען זענען שפילן די אז ארויס, זיך ס׳ווייזט
 עם סלאוון. און דייששן די ביי טעאטער״־קולטור און ליטעראטור וער דורך
 *פרעמ דער פעסטשטעלן שפילן באקאנטע די פון יעדן פאר כמעט זיך לאזט



 הילף דער מיט געווארן. געשאפן איז שטיק דאס .לכן וו לויט מוסטער, רער
 אומבא• אויסער אז פעכטשטעלן, ווייטער מען קאן מעטאד, פארגלייכנדן פוגם

 אין ־סן 18 סוף אריינגעשטעלט שפילן די אין זענען וואס שטעלן, דייטנדע
 שפעטטטנס אויפגעקומען וואריאנטן אונזערע אלע י״ה-זענען ״טן19 אין

 ס י ו ל ז א ן ו א י״ה ־טן18 פון העלפט ערשטער דער אין
 אצעס, ונגס־פר וויקל אנט אן אפ זיי שפיגלען זייערער פארם דער

 ער ט ר ע ד נ ו ה ר א י האלב א און 2 קנאפע ארום נעמט ס א ו ו
אן. י״ה טן*16 ם נ ו פ

 מים זאל וואט וואריאנט, א געווארן אויפגעהיט איז זעלטן זייער נאר
 רע. צווייטע די הפחות לכל אדער ערשטע די זאגן צו אזוי פארשטעלן זיך

 טייל א ווערן פאררעכנט קאנען וואריאנטן זעלטענע אזעלכע אלם דאקציע.
 פרילוצקינא נ. אין פארעפנטלעכט זענען וואט אחשורש־שפיל, פרנם פראגמענטן

 ארן 4 ביז 1 77 נר. ,2 און 1 76 נר ,1 75 )נר. 1 פאלקסלידער״ ,יידישע
 שודסס אין אפגעדרוקט איז וואט מכירת־יוסף־שפיל, דאס און ג7 ביז 6

מערקווירדיקיימן". ,יידישע
 דערווייטערט ווייגיקער אדער מעיי זענען וואריאנטן איבעריקע אלע

 איבערארבע- כסדרדיקע פון רעזולטאט א זענען און זייערן אורטעקסט מינם
 דער אונטער און צייטן פארשיידענע אין פארגעקומען זענען וואט טונגען,
השפעות. פארשיירענע פון ווירקונג

 פאלגנדיקער דער אין פא־געקומען געוויינלעך זענען באארבעטונגען די
:ריכטונג

 ,שולי א למשל פארגעשטעלט זיך מיט האט וואט אורטעקסט, דער
 איז עאטער, מייסטערזינגער־: דעם בעת אויפגעקומען איז און ע" מ א ר ד

 איטאי די כון וואגדער־טעאטער דער געווירקט ס׳האט ווען צייט, דער אין
 ,הריף" מין א אין געווארן פארוואנדלט קאמעדיאנטן, אוןענגלישע ליענישע

 זינגשפיל. א אין אדער דראמע( )היטטארישע ן" א ? צ ק ס־א ט א א ט ש און
 אונטער באארבעטונג: ווייטערע א נאך קומען ג איז שפעטער צייט א מיט
 יעזויטישע די פון אדער אפער איטאליענישער דער פון השפעה דער

 נייען איינו "אף שטיק א געווארן "אקציאן" דער פון איז "פאמפ־שפילן"
א/ ער פ א איינער ך יי ל ג אופן

 רואם הויפט״תקופות, דריי אונטערשיידן אופן אזא אויף קאן מען
וואריאנטן. אונזערע אין אפ זיך שפיגלען

 ר" ע ם ם יי מ פונם צייט די ארום נעמט תקופה עלטסטע די .1
 י״ה, טן16 סוף ביזן מער״ווייניקער דערגרייכט און זינגער־טעאטער

 מיס• פאלקסטימלעכו פונם השפעות אויף זין׳ ס׳וועקן וועלכער אין צייט, א
יידישע די בליט עפאכע דאזיקער דער אין יע״טעאטער. מער

*

8



 פון סימנים אויך זיך באווייזן ס אוץ ),שולידראמע"( ע" מ א דר ,עיבלישע
פאלקס״קאמעדיע. ר ע ש י ד יי א

 ס׳ווירקן וועלכער אין צייט, די ארוס נעמט תקופה צווייטע די .2
 און ע ש י ג ע י ל א ט י א די \טן גע סלאווישע און דייטשע די אין

 אונטער ווען פעריאד, שפעטערן דעם אויך ווי - קאמעדיאנטן ע ש י ל ג נ ע
 פאוויחךזיך וואנדער״טעאשער ענגלישן און איטאליענישן פונם השפעה דער

וואנדער״ק^מפאניצם. דייטשע ערשטע רי
 לינ\עראטור" אלגעמיינער דער אין אן זיך הויבט תקופה דידאזיקע

 *נעמעו י״ה. ״טןx^¥ העלפט צווייטער דער אין נאך טעאטער־געשיכטע און
 שפילן אנגעהויבן האבן קאמעדישנטן ענגלישע די אז אכט, אין אבער דיק

 השפעה-' זייער אז און (1 1605 יאר דאס ארום ערשט ש ט יי ד ף י ו א
 דאזיקן פונם ערשט אנטפלעקן געקאנט זיך האט רעפערטואר יידישן אויפן

 ערשטע די מיט תקופה באהאנדלטע די אנהויבן מיר קאנען אן, מאמענט
י״ה. טן-17 פונם יארן

 כאראקטעריסטיש איז און י״ה טן*17 סוף ביזן דערגרייכט תקופה די
 (0זו0ח1ם£11 "אקציאנעך גערופענע אזוי די בליען איר אין וואס דערמיט,

 אדער צווישן״שפילן קאמישע און ($1ת£618ן)1616) זינגשפילן ?,118101-168)
^אינטערמעדיעס/

 דעם פון השפעות די מיט זיך באגעגענען י״ה ־טן17 בעתן נאך
 "אימפראוויזיר" איטאליענישער דער פון און קאמעדיאנטן״טעאטער ענגלישן

 איטאל" דער פון השפעות די - (601111116613 6611'31-16) *קאמעדיע טער
 מוזיקידראמע יעזוץטישער דער פון דערהויפט און אפערע יענישער

אוים פילן וואס (,61-3זז1ת1£1 ק6ז סגח81€3)וח
 אין אן זיך הויבט תקופה דידאזיקע תקופה. דריטע די .3

 ה. יי ״טן17 פון העלפט ערשטער דער אין נאך טעאטער מערב־אייראפעישן
 מאמענט, מיטן ערשט באכראכט אין אבער זי קומט צוועקן אונזערע פאר
 און עפאכע דער פון הערשנדער דער געווארן איז אפערן־גייסש דער ווען
 איז געשען טעאטער. יידישן אין אויך אריינגעדרונגען זיגרייכער א איז

 דערזעלבער אין בערך ט. ר ע ד נ ו ה ר א י טן-17 סיף ט ש ר ע דאם
 מיטן ליטעראטור דראמאטישע יידישע די געווארן באנומען אויך איז צייט

 אנטקעננגעשטעלט זיך האט וואט ט, ס יי ג ראציאנאליסטישן
 געווירקט שוין ער האט דייטשלאנד אין וואס און קאמעדיאנטן״קונסט דעו־
 לאהענשטיין, גריפיום, אפיץ, )מארטין פריער יארהונרערט האלב א מ־ם

ווייזע(.

501ג311£נן1616 (161־ 6ת211801יסג גתס\6.< 13גו(6ת ; כארגלייך (1
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 וואריאנטן יידישע דערמאנטע די וועלכער אין פארם, דער לויט
 צווייטער דער פון ט פ י ר ה ר ע ד זיי שטאמען געווארן, פארהיט זענען

ן". ל י פ ש ג נ י "ז פון פארם דער אין באארבעטונגען זיי זענען ב ו ר ׳ ס הקופה.
 דאס נאר געווארן פארהיט איז ם ר א פ עי ר ע פ א ריינער א אין

 דער אויך אויס ס׳ווייזט ווי און 1720 יאר פון דרוק )פראגער אחשורש־שפיל
(.1718 יאר פון דרוק אמסטערדאמער
 ס1ןזסזר1£01 ענגלישע די פון שטייגער לויטן אקציאנען "ריינע"

 זענען שטאאטס״אקציאנען" "האף״אונד דייטשע די פון אדער 1ד18זס(165
 "אקציאן" פראגמענטארישע א א( :דריי קוים יידיש אויף געווארן פארהיט

 "אקציאהן ב( (,1 פאלקסלידער יידישע :פרילוצקי )נ. אסתר און אחשורש פון
 דער ג( און (1711—19 האגוי פון דרוק )אלטער גלית״ און דוד קיניג פון

 אין מיין אם פראנקפורט אין געדרוקט איז וואם מכירת־יוסף^וואריאנט,
מערקווירדיקייטן". ,יידישע :שודטס אין איבערגעדרוקט איז און 1712 י.

 דער אין אויסגערעכנט האבן מיר וועלכע שפילן, איבעריקע אלע
 לאזן פונדעסטוועגן נאר ן, ל י פ ש ג נ י ז זענען קוועלן, די פון רשימה

 לויט געהערן וואס ן", ט כ י "ש סך א דערקענען לייכט זייער זיי אין זיך
 מיט שטעלן און תקופה ר ע ט ש ר ע דער צו שפראך און כאראקטער וייער

 ן ו פ באארבעטונגען זענען זינגשפילן די אז באווייז, בולטן א פאר זיך
 מן יוצא א י״ה, טן*16 פונם נאך שטאמען וואט ן, ט ם ק ע ט ע ר טע ל ע

 מיר ווי - איז וועלכעס ל, י פ ש ג נ י שיז ר ו ש ח א דאס בלויז איז הכלל
 וואס "אקציאן", אן פון איבערגעארבעט - דערווייזן שפעטער דאס וועלן

י״ה. ״טן17 העלפט ערשטער דער אין ווי פריער, שט ני אויפגעקומען איז
 עלטער און כאראקטער וועגן באמערקוגגען אלגעמיינע דידאזיקע נאך

 אופן, דעם באגרינדן צו נויטיק פאר נאך מיר האלטן קוועלן, אונזערע פון
 דעמדאזיקן באנוצן קאפיטלעך ווייטערדיקע די אין וועלן מיר וועלכן אויף

מאטעריאל.
 יעדן ביי אפ זיך שטעלן מיר ווען געווען" וואלט איינפאכסטע דאס

 זיין אוים פארשן אייגנטימלעכקייטן, זיינע אנאליזירן באזוגדער, וואריאנט
 אוים" איז וואריאנט דער וואו און ווען ארט, דאם און צייט די מוסטער,
 אויספיר אן מאכן צו כדאי געווען נאך וואלט דאן דעסגלייכן. און געקומען

 אויספירלעכע די דערפירט אונז ס׳האבן וועלכע צו רעזולטאטן, די פון
 בעסטער דער - מעטאד איינפאכסטער דער איז שטענדיק נישט נאר אנאליזן.

פאסיקסטער. אוץ
 באנד דעמדאזיקן מיר וואלטן וועג, אנגעוויזענעם לויטן גייענדיק

 ארבעט. ריין״פילאלאגישער א אין פארוואנדלען געמוזט ווערק אונזער פון
 אוגז פאר איז פילאלאגיע פילאלאגיע. בלויז נישט געבן אבער ווילן מיר
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 צונויפגע• ליטעראטור״געשיכטע, איז: צרועק אונזער צוועק. צום מיטל א נאר
 סכעמא• טרוקענע, נישט אויך און טעאטער־געשיכטע. מיט איני׳־נעם וועבט
 פון געשיכטע די נאר - טעאטער״געשיכטע און • ליטעראטור טישע

קעגנווירקונגען. און ווירקונגען לעבעדיקע
 ליטערארישע פון כראניק א בלויז געבן צו נישט איז ציל אונזער

 פון פסיכאלאגיע די באלויכטן צו און פאקטן טעאטער־געשיכטלעכע אדער
שפילער. און באארבעטער מחברים,

 א אויף דערהויפט וויכטיק, זיכער איז פאקטףמאטעריאל דערדאזיקער
 פונדעסטוועגן נאר אויסגעסארשט. נישט אינגאנצן כמעט איז וואס געביט,
 ע• ל די געפינען זיך זאל פ^דערגרונט אין אז וויכטיקער, פאר מיר האלטן

 וואסער דאס ווי מערער, נישט זענען פאקשן ג. ג ו ג ע וו א ב ע ק י ד ע 3
 די דערהויפט אונז אינטערעסירט שטראם, דעם באטראכטנדיק !שטראם א פון

 די און זיך, טראגט ער וואוהין און קומש ער וואנען פון ג, נ ו ט כ י ר
פארנעם. זיין ענדערן און איב טרייבז וואס כוחות,

 בילד, סינטעטיש א געבן אי פאקטן, מיטטיילן אי גלייכצייטיק ווילנדיק
 פאקטישער דער אז אופן, אזא אויף באנד צווייטן דעם צונויף מיר שטעלן

 אילוסטראציע אן ווי בלויז, זיין קאפיטלעך איינצלנע די אין זאל מאטעריאל
סינטעזן. צי - יסודות״געדאנקען די פאר

 באגד צווייטן דאזיקן פונם איינטיילונג דער פאר אויסגאנגס־פונקש דער
 שוין. די אפ זיך שפיגלען פאקטףמאטעריאל אינם אז הנחה, אונזער איז

ת. ו פ ו ק ת " ס ג נ ו ל ק י וו ט נ א יי דר אנגעוויזענע
 פון גייסט דעם אין גענוי אריינדרינגען פרווון דעריבער וועלן מיר

 פון פלאקער־פייער ביים זיך ס׳האט שטארק ווי ווייזן, צו און מקופה יעדער
 *שאפונגס און שפיל״גייסט יידישער דער אנגעצונדן תקופה יעגער אדער דער

דראב^
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תקרפז? דער אין
מייםטערזינגער=טעאטער מיסטעריעם־און פרן

(x¥1״טער )רהונדערט^
ץ־



ל ט י פ א ק צררייטע ס א ד
יארהונדערט ־טן16 בעתן יידיש אריף ליטעראטרר דדאמאטישע די

1

שמואל ספר פון טעמעס אויף קאמעדיעם ביבלישע

 ביבלימן די פון פאבולע די — פיעסעם. מינים 4 — באמערקונגען. *לגעמיינע
 גלית: און דוד פון ע י ו צ מ א ק די — יידיש. אויף קןומעדיעס

 ליטעראטור־גע• מאמענט, שפראכלעכער דער סכעמע, דער פון רעקאנסטרוקציע
 גלית"• אין ^דוד שמעלצלם וואלפגאנג מיט קרובהשאפט די באציונגען, שיכטלעכע

 קאמעדי! די — וועלט׳אנשויונגען. צוויי — קאנצעפציעם צוויי שפיל,
 דראמע, דער פון סכצמע די טיטל, דער שאול: און שמואל פון

 דראמע ביבלישצר שמעלצלם וו. מיט קרובהשאפט די י״ה, ׳טן16 פון סימנים
 פנינה: און חנה פון דראמע די — (.1551) סאול' אונד ״סאמועל
 ליטעראטור״געשיכט- דצר טצמצ, דצרזצלבצר אויף פאלקסליד אלט אן סכעמע,

מאמענט. לעכצר

 *ד ארומגערעדט מיר האבן ווערק דאזיקן פונם באנד ערשטן אין
 אויף אויסשליסלעך זיך געשטיצט יידיש, אויף שאפונגצן דראמאטישע עלטסטע

 יאהרהונדערט טן-16 פון זאמלונגען יידישע אין זיך געפינען רואם ,שפילן",
 האבן מי, וואליך(. אייזיק און אלדענדארף פון מנחם פון זאמלונגען )רי

מאטעריאל, באשטימטן צייט דער לויט דאזיקן דעם חרץ א או אנגעמערקט,
מין, ערשטער דער ווי פונקט געהצרט, וואט מאטעריאל, א פאראן נאך אין
 שיכטן אנגעשאטענע שפעטער מיט פארדעקט אבער איז וואס י״ה, ־טן16 צום
אלם דינען קאנען צו אום באפרייש, און אויסגעשיילם ווערן פריער מוז און

״סן16 דעם בעת יידיש אויף ליטעראטור דראמאטישער דער פאר אילוסטראציע
 מיר האבן באנד, דאזיקן דעם פאר ארבעט דאזיקע די איבערלאזנדיק י״ה.
כאראקטעריסטיק צו.אמענפאסנריקע א געבן צו אויסגעמיטן באנד ערשטן אין
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 ורארט־דיק י״ה, ן!.^6 בעתן יידיש אויף ליטעראדור אשאטישער ד דער פון
 מיט מאטעריאל, רעשט מיטן באקענען זיך ויעט לעזער דער בין איר, מיט

קוועלן. "טראדיציאנעלע" גערופענע אזוי די
דערגאנצונג־ארבעט: דאויקער דער צו אריבער איצט גייען מיר
 4 צו געהערן יארהונדערט ״טן16 פון ״שפילן' האנטשריפטלעכע די

פיעסעס: מינים
 )די ן ג א ל א י ד ע ש י ר א ג ע ל א אדער ן ט ע ט י ל א ר א מ .1

 און חנוכה צווישן "ויכוח דע• און אלדענדארף פון מנחם פון "עסיכאמאכיע"
רינקעל(. זלמן פון טובים" ימים אנדערע
 מוסטער לויטן "יונה״דראמע" )די ס ע י ר ע מ א ק שע בלי י 3 .2

ראטער!. טימאן און קליין באלשאזאר פון "יונה־דראמע" דייטשער דער פון
 פון שפיל "דאם בחורים". שכורע פון פוריסיפארם )"דער סן פאר .3

שטאט״מענטש"(. און פויער פונם פארם "דער יעקליין". טויב
בנימין(. זון יוסף פון פורים׳ליד )דאם אינפראמעסומס .4

 די דערגאנצן צו אונז רערלויבט מאטעריאל "טראדיציאנעלער" דער
.4 און 3 ,2 .:ינים

 אפ זיך מיר וועלן קאפיטלעך צוויי ווייטערדיקע די אין און דאזיקן אינם
.2 מין דעם ביי בלויז שטעלן

 אז פעסששטעלן, זיך לאזט קוועלן "טראדיציאנעלע" די פון סמך אויפן
 פארשפרייט געטאם סלאווישע און דייטשע די אין זענען י״ה ״טן16 בעתן

 וואט קאמעדיעם, ביבלישיז ריי א נאף - ״יונה״דראמע״ דער חוץ א געווען
מלכים. און שמואל חומש, פון עפיזאדן ביבלישע באהאנדלט האבן

 קאמעריעס די באליבט אממערסטן יעווען זענען אוים, ס׳ווייזט ווי
שמואל. ספר פון לע פאב דער מיט

 יי ל ג י3 3 פון שפורן פאראן זענען קיועלן "טראדיציאנעלע" די אין
 . שמואל ספר פון עפיזאדן באהאנדלט האבן וואם ס, ע י ד ע מ א ק ע ש

 )"גלית־הפלשתי־שפיל"(, גלית און דוד פון יע ד ע מ א ק א (1
 אדער )"מלך־שאול״שפיל" שאול און שמואל פון ע י ד ע מ א ק א (2

 )"חנהי פנינה און ג נ ח פוי ע אקאמעדי (3 "אגג־שפיל"(
£ *פנינה־שפיל"'

גלית. און דוד פון ע י ד ע אמ ק 1
 איבער־ זענען 1 פאלקלאר ייר. פאר זאמלביכער :פרילוצקיס נ., אין
 איבערגענומען איז רואריאנש )איין "גלית־שפיל" א פון וואריאנטן 3 געדרוקט

 געווארן דערהאלטן איז צווייטע- דער ,(0 ה 1904 י. פון פאלקס־אויסגאבע א ן פ
 לאמזשער פין ששאמט דריטבר דער ,(0 2) שפילער פורים סיאכאששעווער י כ
ג •י ך ־,'■,■7־5 באארבעשונג מעלאדראמאטישע א פאר זיך שטעלןמיט וועלכע 3ויאט־)יאר



= ״ צ ט  און דוד ,פון איינע דראמעס: ביבלישע אלטע צוויי פון יע קאמפילא און
המלך". שאול און שמואל ,פון צווייטע די און גלית"

 וועלכע וואריאנטן, דריי די אין שטעלן יענע דא אינטערעסירן אוב!
 און אריבערגענומען זענען און י״ה ״טן16 פון עלטער זייער לויט שטאמען

 דידאזיקע גלית. און דוד פון קאמעדיע ביבלישער א פון איבערגעארבעט
 סטיל/ שפראך, פון הילף דער מיט אויסשיילן און דערקענען מען קאן שטעלן

 דעסגלייכן. און מאמענטן בינע־טעכנישע אנאלאגיעס, ליטעראטורגעשיכטלעכע
 פון סכעמע אזא ווייניקער מער צונויפשטעלן זיך לאזט וועג דאזיקן אויפן

:"גלית־שפיל" פון טעקסט עלטסטן
דאם אנאנסירט פובליקום, ד$ם באגריסט לויפצר אדער ארגומצנטאטאר דער : ג א ל א ר 1

(.18—7 שורות 0)! שאול קצניג פונם דערשיינען ראה אן זאגט און שטיק
 אן זאגט און פלשתים די פון ברירו א שאולן גיט־איבער לויפער דער : ע נ ע צ ם ע ט ש ר ע

(.86—81 ס3 ,20—12 ס2 ,43—33 ס1 ) דצרשיינען גליתצס
 (.99—91 6 3 <43—30 0 2 ,56-44 0 )י פאר זיך שטעלט גלית צענע: ם צ ט יי וו צ

 גליתן טיט קצממן ווצט וואם הצלד, פארן פרייז א שטעלט שאול : צ נ ע צ ם ע ט דרי
(1 6 59-57.)

(.62—59 6 1) דערשיינען דודם זאגט׳אן לויפער דער סצענע: צ ט ר ע ם
(.175— 145 6 3 ,84—63 6 1) שאול און דוד צווישן דיאלאג צנע: צ ס צ ט פ נ פי

,124—41 6 2 ,121—85 0 1) גלית און דוד צווישן צווייקאמף דצר : צ נ צ צ ם ע ט ס ם צק ז
3 6 288-210.)

)שושנות כאר״ליד א זינגצן ריי, איין אין אוים זיך שטצלן שפילער די :ג א ל י 8 >
 פארן אפצאל אן נצמצן און עולם טיטן זיך גצזצגצנצן וכדומה(, יצקב

(.186—170 6 2) שפילן.

 קאמף• די געבילדעט האט קאמעדיע דער פון קולמינאציע״פוגקט דעם
 אלט ווערן אנגערוכן גריילעך קאן סצענע די גלית, און דוד צווישן סצענע
 גלית בעת זיי, מיט זיך בארימט דוד )זיגלען(; סעגאלען" 5״ די מיט סצענע

שענדען". זיי ,טוט
 אין גענומען מיר האבן סכעמע דער פון רעקאנסטרוקציע דער ביי

מאמענטן: וועלכע אט אכס
 )רער- וואריאנטן די אין ט: נ ע מ א מ ר ע כ ע ל כ א ר פ ש ר ע ד יא(

 ווערטער ריי א מיר געפיבען £( 3 וואריאנט אין £ 1 וואריאנט אין הויפט
 טראגן און מוסטער דייטשן א פרן איבערגענומען זענען וואם פראזן, און

 פראזן, אזעלכע £ ן אין באגעגענעןמיר אזוי י״ה. ״טן16 פון סימנים זיך אויף
 פאטער ם, א ה א ר ב א ר ע ט א פ ק, א ז י א ר טע א פ ד, ו ד ן־ יי קל ווי:

 ע ר י ט ע ד ל י וו )"איצט(, ט נ י צ ע י מאן, ער וו ברא ב, ו ק א י
 דעסגלייכן^ אוד (132 £ 3 אין חיות ווילדע פראזע: יונגערער דער )אנשטאט

 ר צ ץ ט י ר ,פ :41 6 3 אין באגריסונגס״פארמולע די איו אינטערעסאנט
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 פארדארכן זענען אייך" צו "פריטץ ווערטער די פירשטן". און הערען ך, יי א
 א אין באגריסונגס-פארמולע א ס׳לויטעט ווי י/ ך יי א ו צ ד י ר "פ פון

 אין קראקע אין דערשינען איז וואס אסתר/ "מגלת פון איבערזעצונג יידישער
ס 1590 יאן-

 א- מ טעאטער״געשיכטלעכע ן ו ר־א טו א ר ע ט י ל ב(
 £17111011: "העראלד" דעם אנטשפרעכט ר ע פ י ו ל פוגם פיגור די ן: ט נ ע מ

 דעם אויף פאסטנאכט־פארסן. אין מיסטעריעס מיטלאלטערלעכע די אין
 וועלכער מיט פארמולע, טיפישע די אן אויך ווייזט צוזאמענהאנג זעלפיקן

פערזאנאזשן: די ארוים רופט לויפער דער
אריין אריין, אריין,
ן מיין דו שאול(... )קעניג

 אח 27-22 § 3 און ־18—7 £ 1 וואריאנטן די אין פראלאג דער
 מיסטעריעס, די אין פראלאגן די פון מוסטער נאכן פולשטענדיק נאכגעמאכט

 מייסטערזינגער. די פון קאמעדיעס פיפלישע די אין אדער פאסטנאכט־שפילן
.186—170 £ 2 אין עפילאג דעם וועגן ווערן געזאגט אויך קאן זעלפע דאם

 גענעראלן, אייניקע פון סוויטע קעניגלעכער דער פון צונויפשטעל דער
 געווען איו וואם שאבלאן, א איו וואריאנטן, דריי די אין דאם זעען מיר ווי

האנס״זאקס״טעאטער. אינם אגגענומען שטארק
 דוד פון ,שפיל ן ש ט יי ד א מיט קרובהשאפט ג(

י״ה. ן ־ט16 פון גלית" און
 באטראכמן, גענויער אים זאל מען פארדינט, מאמענט דאזיקער דער
 אפוועג און וועג דעם באשטימען צו מעגלעך איז מוסטער דעם קענענדיק

 שקלאפיש, געשאפן האט ער צי דערגיין, צו און באארבעטער יידישן פוגם
 פונם נעמענדיק זעלבשטענדיק, און פריי אדער מוסטער פון אפהענגיק

דעטאלן. טעכנישע ריין ווי מערער, נישט מוסטער
 פון דראמאטיקער סלאווישע און דייטשע די באטראכטן מיר ווען

 ביבלישע פון געביט אויפן פעדער זייער פראבירט האבן וואס י״ה, ״טן16
 זיי פאר איז גלית און דוד פון עפיזאד דער אז מיר, זעעץ קאמעדיעס,

טעמעס. באליבטסטע די פון איינע געווען
 ציים דער פון שטאמט גלית״שפיל" ,דוד־און א וועגן ידיעה עלטסטע די

 יאר דאזיקן אינם צערך אז באוואוסט, איז ארכיוו־נאטיצן פון .1500 ארום
 *דוד א )נידערלאנד( ר ע ט נ ע וו ע ד אין אויפגעפירט מען האט

 )אזו פיעסע נידערלענדישע א באקאנט איז 1525 י• פון ע. י ר ע ט ס י מ
(2 טעמע. דערזעלבער אויף ז\(6ז£1חגחסס גערופענע

,מ 6ת0ז11נ3זס1:ן סנ<116611<־161145€1ר6 מ1זו65(0וזז3:<16 ,ק 213 פאלגלייך: (1
211 311■ 20 <1€1מ6 1ג6זת6ת*.

0 9 64 2 604 4 11 <165 ת6116ע6ת 01-31038 1 (2 ^082 פארגל.:), (2
•ז
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 אנגעשרי^, 6זס1ס6ק6ז םס7נ<1וווכ< דייטשער א האט 1550 יאד אין
 זס!ץ1מס13ס1113 1)371318 טיטל: אונטערן שול־קאמעדיע לאטיינישע א

 נאך י״ה ״סן16 פון פאראן גלית(. און דוד צווישן קאמף )דער 61 001136
 אנגע• איז זי פאבולע. דערזעלבער מיט שול־קאמעדיע לאטיינישע צווייטע א

 14זס1מס13 01113 :טיטל דעם האט און 03111*161 <13118611 פרן שריבן
(.1600 )ארוס 0371318 0תע1 00113111

0 ז, 6 1 2 6 ת 3 0 5 10. 10 (1
א 8 ת 8 5 8 0111, \¥6פ1ז8, 1ו6ז3ע5§66. חס׳י .ע א6116ז •ע .£ 006(26, (2

63ז1^ 15.
זז8ת2 5 ק 8 ת ן 1 8 ז ; '^01ז§3§ת 5011וח61<21, 611ר6 11<6ת3־-ז ן פארגלייך (3

א13(0ת80116 7ת16ז5ע01זטן12, 5^16ת 1882.
א8. 2 8 1 ? 5 1ז 1־ 16211101 ?01806 (1^6^ 1931) 11 .ק 617 11. אץ פארגלייך: (4
מ 8 £ מ ז 1-1(6ז3זמ(3 <1ז3ס18סץ-2מ3 ?01506 \71 ^\161<11 או£(<5׳\\ 1906) .ק 99

 גלית״קאמעדיע א ציים זעלבער דער פון פאראן איז ש ט יי ד אויף
 דער (.1 ריטע פאן האנס דראמען״שרייבער שווייצארישן פונם (00113111)

 ביבלישער א אין ארם באדייטנריקן א פארנעמט גלית און דוד צווישן קאמף
 וו^ס זאקס. האנס מייסטערזינגער ר ע ג ר ע ב נ ר י נ בארימטן פונם דראמע
 און )שאול(" ל ר א ס עניג ק פאן ע י ד ע מ א "ק טיטל: רעם סראגט

(.2 1 1557 יאר אין אנגעשריבן איז

 די איז י״ה ־טן16 פון "דוד־אוףגלית״שפיל" דייטשע בעסטע דאס
 וואס שמעלצל, וואלפגאנג דראמעף־שרייבער ווינער פונם קאמעדיע ציבלישע

 ,618 8011611 1ז68411ס116 טיטל: לאנגן אונטערן 1542 יאר אין ארויס איז

11151זס13 7זזס1 311ז1^11ת1^ 0371(1 ע113 86111 ת1ע111\7111£6ז100113111"3<)

 א י״ה ״טן16 העלפס צווייטער דער פון באוואוסט איז פויליש אויף
 אויפ״י פלעגט מעץ וועלכן גלית, און דוד ישן וו צ ג א ל א י ד

 קאמף דער ווערט דיאלאג דאזיקן אינם יעזויטן. די פון שולן די אין פירן
(.* 4זינד דער מיט קריסטוסן פון קאמף אלם סימבאליזירט גלית ארן דוד צווישן

 פרן שטיק דאס מיר האלטן *"דוד־אוףגלית״שפילן געבראכטע די פון
 קאמעדיע ביבלישער אונזער פון מוסטער ווארשיינלעכן פארן ל צ ל ע מ ש

יידיש. אריף
 אין מוזיק״לערער א געווען איז (1560 — 1500) שמעלצל וואלפגאנג

 קאמעדיעס ביבלישע געשטעלט יאר יעדעס 1540 י. זיבטן האט און ווין
 אראנזשירט ער האט פארשטעלונגען די עולם. ברייטן א פאר דייטש אויף
 עסטרייכישער אלם באטראכט ווערט ער שילער. זיינע פון הילף דער טיט

 בא" פונם שטייגער לויטן געשריבן זעגען פיעסעס זיינע ווייל זא?ס, האנס
מייסטערזינגער. נירנבערגער רימטן



 צו געפרוווט האט ער רואם דערמיט, אוים זיך ע• צייכנט דערהויפט
 האט דאס פאסטנאכט-שפיל-טעכניק. דער מיט שול״קאמעדיע די פארבינדן

 זיינע זצבען דעם דאנק א איינגעגעבן. מאם געוויסער א אין אויך אים זיך
 שול- "געלערנטע" די ווי טרוקן, און שטייף אזוי נישט קאמעדיעם ביבלישע
 פון השפעה דער אונטער געבליט צייט יענער אין האבן וואס דראמעס,

 אין זיך באנוצט ער וועלכער מיט פאסטנאכט׳שפיל״טעכניק, די הומאניזם.
 לעבעדיקן א טעמעס" "געלערנטע זיינע אין אריין ברענגט פיעסעם, זיינע
חן. פאלקסטימלעכן א און טעמפ

 "דוד-און• יידישער אונזער אין אריך מיר געפינען מעלות דיזעלבע
 פון שטייגער לויטן באארבעט טעמע", "געלערנטע א :גלית״־קאמעדיע

 און טעמפ לעבעדיקן א מיט פאלקסטימלעך־פרימיטיוו, פאסטנאכטישפילן,
מאריאנעטנארטיק. פארט

 די און לויפער" ער7)" פיגורן שאבלאנהאפטע אייגיקע און טעכניק די
 יידי" דער וואם אלץ, אויך אבער איז סוויטע(-דאס שאולה פון !ענעראלן"

מוסשער. זיין ביי אויסגעבארגט האט באארבעטער שער
 זעלב־ דורכוים ער איז קאנצעפציע דער פון דורכפירונג דער אין
יידיש. אוץ שטענדיק

 פארגע•׳ גלית און דוד צווישן קאמף דער ווערס שטיק שמעלצלס אין
 קריסטנטום פון רעפרעזענטאנט דער איז דוד :אלעגאריע אן ווי שטעלט,

 שמעלצל האט שטיק דאס עלעמענט. היידנישן דעם פאר שטעלט גלית און
 באדראט געווען איי וועלט קריסטלעכע די ווען צייט, א אין אנגעשריבן

 געדאנק דעם קאמעדיע זיין אין פארוועבט טאקע ער האט טערקן, די דורך
"היידן/ די קעגן קרייצצוג א וועגן

 געבן געקאנט נישט האט באארבעטער יידישער דער אז זיך, פארשטייט
 קריסטנטום. פון לויב צום באשטימט געווען איז וואס קאנצעפציע, מין אזא
אייגענער. זיין מיט פארביטן זי ער האט

 צווישן קאמף־סצענע די בולט דאם ס׳ווייזט איז-ווי קאנצעפ.יע זיין
 פאלקס^אויפפאסונג. יידישער דער מיט הסכם אין פולשטענדיק גלית און דוד
 ת־אבות. זכו פון כח מיטן ריז דעם גובר דוד איו קאמעדיע יידישער דער אין
 אין כלי־זיין דודם זענען וואס ,סעגאלען"( ),זיגלען" שטיינדלעך פינף די

 בישראל, גדול אנדערן אן פון יערעס א געבענטשט, זענען גליתן, מיט קאמף
 משה. און אהרן יעקב, יצחק, אברהם, פון זכות דער ביי אים ס׳שטייט

 פארבלענדונג, זיין פון ק-בן אלם פאלט און שענדעף זכות״אברת דעם ,טוט גלית
 טעקסט, יידישן אין ארויס קומט גלית און דוד צווישן קאמף־סצענע די

 זיינעם, "זיגל" יעדן באשרייבט דוד ס: ו פ ס י ד רעליגיעזער א ווי
שפא" א מיט יערעסמאל ענטפערט גלית און רעליגיע זיין פון ,זיגל' דעם
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 גואריש בארימען, צו וואם מיט נישט זיך האט דוד אז קעגנארגומענט, טישן
 האבן" ישמעאל זן < גיטאן האט ם ה ר ב ״א

האבן" עשיו זון א גיטאן האט "יצחק
 האבן" בער יי וו צוויישווסטערספאר גיטאן האט ,יעקב

מאכין" עגל דעם גיטאן האט ,אהרון
האבן". ווייב א פאר ת י נ י ד מ א גיטאן האט "משה

 רעפארמאציע, פון צייט דער פון עכא אן צייט. דער פון אטעם דער
 געבושע• געטאס די אין סיי וועלט, קריסטלעכער דער אין סיי ס׳האט ווען

טעסטאמענט. אלטן דעם קעגן און פאר קאמף דער זועט
שאול: און שמואל פון ע י ד ע מ א ק (2

 דריי דערמאנטע שוין די אין זיך געפינען קאמעדיע אזא פון שפורן
 וואם "אגג־שפיל", גערופענעם אזוי אינם און שפיל" "גלית פונם וואריאנטן

 פאלק" ייד. פאר זאמלביכער : ס י ק צ ו ל י ר פ נ. אין איבערגעדרוקט איז
(.0 מיש באצייכענען עם וועלן )מיר 103—97 ז. 11 לאר

 • גע ,די טיטל: ס׳ווייזט״אויס-רעם געהאט-ווי האט קאמעדיע די
 דאס ל׳/ י פ ש • ל ו א ־ש ך ל ״מ אדער ך״ מל ה ל־ שאו פון שיכטע

 פארהעלטנים־ א אין געווארן דערהאלטן איז וואס פראלאג, פון ארויס דריבגט
 באקאנטן שוין אונז דעס אין פארם פארדארבענער ווייניק־וואש מעסיק

 "ארגומענטאטאר" דער .27—17 ,8—5 שורות: 0 3 ״גלית־שפיל״ פון וואריאנט
: ווערטער אזעלכע מיט שטיק דאס דארט אנאנסירט ,לויפער" $דער

זיין( )"שטיל שטילץ ביסעלע איין טוט קאוואלירן, ...,הערן
ל! י פ ל־ש ו א ך־ש ל מ )דאס( אויסהערן באלד דא איר ,וועט
 שיין זער דאך איז ך ל מ ה • ל ו א ש פין גישיכטע ״די

או־סצוהערן!
פארשטערן!" צו נישט אין געשריי! אן און געלארעם אן "נאר

 פאל־ אויפן רעקאנסטרוירן זיך ט1לא קאמעדיע דער פון סכעמע די
אופן: גענדן

 דער- דאם אן ז$גט און שטיק דאם אנאנסירט שפיל, דאס עפנט לויפער דער :ג א ל א ר פ

(.22—1 ס ,27—17 אדער 8—5 6 3) שאול" קיניג ״פאטער פונם שיינען
 פיס מלחמה דער מבת גענעראלן די מיט זיך באראט שאול :ע נ ע צ ס ע ט ש ר ע

(.28 — 23 0) עמלק
(.36—29 0) דערשיינען שמואל-הנביאם זאגט־אן לויפער רער : ע נ ע צ ם ע ט יי רו ג

עמלקים די אויסצוראטן באפעל, גאטש שאולן פארקינדיקט שמואל : צ נ ע צ ס דריטע

(.60—37 )ס ארמיי זיין דופן הייסט שאול זינד. גהיסע ז־יערע מחמת
דער פון גרוים דער וופגן באריכט א איבער גיט לויפער דער ע: נ צ ן ס פערטע

(.66—61 0) ארמיי
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 ד^זיקע די איז 83—71 0 )אין ארמיי זיגרייכע שאולם ס׳דערשיינט : ע נ ע צ ס פינפטע

ג(. נ א ז ע ג ר א י א מיט סצענע

 געטין "נישט האט ער ווייל שטר^ף, גאטם שארלן איבער גיט שמואל : ע נ ע צ ס ע ט ם ק ע ז

 *אויים געטין נישט ער האט עמלק שונא און גיבאטן האט גאט ווי

(.109--84• )ס ראמן״
(.129 — 110 0) עמלקים פין קעניג דעם אנגן, הרגעט שמואל : ע נ ע צ ם ע ם ע ב י ז
,169 — 162 6 )ן גענעראלן די מיט א״ראדע״ האלט שאול : נע צן ס ע ט כ 8

פארם(. מעלאדראמאטישער פארדארבענער, א אין 134—126 6 2

 טוים גיבן א שאולן זאגט־אן גייסט שמואלס פה, מב דער ביי שזול סצענע: ע ט נ יי נ

(.169—135 6 2 אין 201 — 170 6 1)
(.236—221 6 1) טויט שאולם באקלאגט יהונתן ע: נ ע צ ם ע ט נ ע צ
(.245—237 0 )ן מלך א פאר אויסגערופן ווערט דוד :ג א ל י פ ע

 פון מאטעריאל, "טראדיציאנעלן" פון שטעלן אנגעמערקטע די אין
 איז "שאול־המלך־שפיל", פונם סכעמע די רעקאנסטרוירט האבן מיר רועלכע
 אדער ״טן17 פון שטאמט וואס אויבערשיכט, מעלאדראמאטישע א פאראן

 איבערגע" רעדאקציע שפעטערע די האט פונדעסטוועגן נאר - י״ה, יטן18
 "קאמעדיע"- אורשפרינגלעכן רעם ארוים גיבן וואם שטריכן, סך א לאזן

י״ה. ״טן16 פון סעקסט
 סטעמפל רער ,0 וואריאנס פון ראזן6 סך א אויף ליגט למשל, אזוי,

 שפראך דעו־ פון בפרט ־טןי״האון16 בעתן פאלקס״שפראך דייטשער דער פון
פאלקס־שפילן. דייטשע דעמאלטיקע די ■ון

 דער דורך פארביטן אפט רואריאנטן די אין איז )ער קויפער דער
 יונגער סך דערמייזן־א דאס וועלן מיר ווי איו־ וואס "פאיאץ", פון פיגור
 ווערטער די מיט פובליקום דאס 0 וואריאנט אין באגריסט אים( פאר

 "פריד פון פארדארבן איז וואס ן", יי מ י ג ערן ה דיזע זיין, צו ,פארוף
 פארמולע, גימיין״-א הערן דיזע אייך, צו קארוכטן( מאנכע לויט )"פריטץ"

 ״טן!6 פון איבערזעצונגען יידישע אלטע אין נאכווייזן זיך לאזט רואם
 ע ל "א קיניג" ר ע ט א "פ ווי ,0 פון פראזן די אויבן(. )פארגל. י״ה

 (,20—19 0! זיין צו געהארזאם )״קאמעראדן(, דינער-קאמירוטך
 טון מאכן, )טון ן" ו ,ט הילפס-ווארט מיטן פארבינדונגען כסדרדיקע די

 שפראכאייגנ" די באווייזן (129—125 0 דעסגל. און טייטן טון קלערן,
 געווארן געדרוקט זענען וואס ספרים, יידישע עלטסטע די פון סימלעכקייסן

תנ״ך־איבערזעצונגען. עלטסטע די פון בפרט און י״ה ־טן16 עתן1
 צייט־בא־ דער פאר אנטשיידנדיק כמעט )און כאראקטעריסטיש זייער

 אין רופט־ארויס לויפער דער וועלכע מיט פארמולעס, די זענען שטימונג(
 פיגורן, די (187—184) 0 1 און (36-35 ,23—20 )שורות 0 וואריאנטן די
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 דייטשע די אין נוסח באוואוסטן לויטן קלינגען זיי ארויסמרעטן. דארפן וואט
ה:*י ־טן16 פון און ־טן15 סוף פון פאסטנאכט־שפילן

אדיין! דו קומט שאול פאטעי־־קיניג
אדיין אדיין, אדיין,

מיין! דו שאול, פאטער־קיניג
 געקאנט האבן פראזן און ווערטער דאזיקע ד אז זיך, פארשטייט

 נאך זענען זיי ווען צייט, א אין נאד טעקסטן יידישע די אין אריינדרינגען
 צאפלדיקן! פונם ט יי צ ר ע ד ן י א : בקצור לעבעדיק, און פריש געווען

פאסטנאכט־שפיל! דייטשץ
 קרובהשאפט ענגע גאר א דורך געשטארקט ווערט השערה דיד^זיקע

 "שמואל־און־שאול" דייטשן א מיט שאול^קאמעדיע יידישער אונזער פון
 ט• כ א ג ט ס א פ לויטדער אויפגעבויט ז י א ס א וו שפיל",

.1551 יאר פון שטאמט וואס און ק י נ כ ע יליט שו
 מחבר באוואוסטן שוין אונז דעם פון אנגעשריבן איז שטיק דאס

 וואלפגאנג לערער ווינער פונם ,דוד־און־גלית־שפיל", דייטשן פונם
 ־טער5 אלם געווארן ארויסגעגעבן ניי 1883 יאר אין איז און צל שמעל

(.1 ניידריקע" "ווינער זויערס א. פון באנד
 פון באקאנט נאך איז שאול״-דראמע "שמואל-און שמעלצלס חוץ א

סח12\731ז11ו שרייבער שווייצארישן פונם שטיק דייטש א י״ה ־טן16
 ״53111, 61ח 8011611 1160 5כן161 7011 1<6ז11£ 5301 טיטל: אונטערן

פאמפע גרויסער א מיט אויפגעפירט איז וואס ,0113 3601 08713*״
 לויט געבויט י־שטיק, ו ש א איז שטיק דאס (ן2 1571 יאר דאס באזעל אין

 יידי" אונזער מיט שייכות שום קיין נישט האט און מיסטעריע־טעכניק דער
,מלך״שאול״דראמע". שער

 סכעמע( אנגעגעבענער דער )לויט טעקסטן יידישע די פארגלייכנדיק
 בינע־ חוץ א מיר געפינען שאול״־דראמע, און "שמואל שמעלצלס סיט

 דאס שפילער, די ארויסרופן ביים פארמולעס די )ווי: ענלעכקייכן סעכנישע
 "אייב־ אלס לויפער דער פובליקום, פארן שפילער די פון זיך פארשטעלן

 ארכי• דער אין פרטים ענלעכע ריי א דעסגל.(, און רעזשיס^ר - שרייער״
 : נאכמער דעסגל. און סטיל דיאלאג״פירונג, דער אין שטיק, פונם סעקטאניק

 בא- אין פרייהייט" "דיכטערישע זעלבע די דארט סיי דא, סיי געפינען מיד
 כאראקטערי• אויפן אנצוווייזן גענוג ס׳איז שטאף. ביבלישן דעם האנדלען

שאול פון טויט דעם באקלאגט יהונתן וואו עפילאג, אין אנאכראניזם סטישן

5<1מזז61121, 83חז1161 תע<1 53111 1551 .£( 53ט6ז<5: ^\16ת6ת א6ג1<1טת€1ז6, 88. 5,
:׳^8ח 1883.)

.£ ת׳\©ס161(ו : 065013. <16ז <16114501160 801ן3ט5ק1611זט<134 10. 1 ,ק 72-73, (2
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 א' ושמואל דערציילונג ביבלישער דער לויט איז )יהונתן( ער ם ה ך, י “
זעלבסטמארד.- שאולם פאר נאך געווארן דערהרגעט ה( ד׳ ל״א,

ע. י ד ע מ א ק ־ ה" נ י ב פ - ה נ ״ח (3
 א אין געווארן פארהיט זענען קאמעדיע אזא פון שפורן אייניקע

 אן אריינגעפלאכסן זיי ס׳האט וואר "חכמת־שלמה״־זינגשפיל, פונם :ריאנט וו
 פאר זאמלביכער פרילוצקים: ב. )פארגלייך: קאמפילאטאר אומגעלומפערטער

(.124—123 ז. 11 פאלקלאר ייד.
 פראגמענטארישע פאלגנדע אויסשיילן זיך לאזן וואריאנט דאזיקן פונם

פנינה״־דראמע:*"חנה צו געהערן וואס סצענעס,
 באטריבט, איז וראם הנהן, טרייסט אלקנה חנה: אלקנהאון צסצענעצווישן

(.21 — 13 פארגל. )פראגמענט, קינדער קיין נישט האט זי מהמת
 זי האט אלקנה אז זיך, בארימט פנינה פנינה: ארן חנה ישן וו צ ע נ פ צ ס 8

(.31—22) חנהן פאר ליבער
(.39—32) קינד" א .באשערן איר זאל ער נאט, צו תפילה איר ן. ה נ ח ן ו פ ג א ל א נ א מ א
 כהן דער הנה: און אלקנה גדול, כהן דעם ישן וו צ סצענע א

 שמואל. הייסן וועט וואס זון, א האבן וועט חנח אז בשירה־טובה. די אן זאגט גדול

(.53—40) אויסגעשריי פריידיקער חנהס
 א.א/ שמואל אויף ווארט ביי ווארט כמעט זיך שטיצט פראגמענט דער

 א׳ ל׳ בראשית, פון ואץ א אריינגעפלאכטן איז מאנאלאג חנהס אין בלויז
בניט(. לי הבה ווערטער: )רחלס

 אויף בפרט שפראכן, פרעמדע אויף דראמעס ביבלישע די צווישן
 פיעסע. אנאלאגישע אן געפינען צו איינגעגעבן נישט אונז זיך האט דייטש,

 פאלקסמאסן יידישע די ביי "חנה־פנינה״״מאטיוו פונם באליבטקייט דער אויף
 דערהאלטן איז וואס פנינה, און הנה וועגען פאלקסליד אפאפולער אן ווייזט

 עד נאך ווערט וואס פויליש-און אויף און יידיש אויף :שפראכן צוויי אין
 איז ליד )דאס מזרח־גאליציע פון ווינקלעך פארווארפענע אין געזונגעץ היום

(.65 1 פאלקסלידער יידישע פרילוצקיס נ. אין איבערגעדרוקט
 פארם זייער לויט זענען פאלקסליד דערמאנטן פונם שטעלן אייניקע

 סטו־אפע![(. די )למשל י״ה טן!.6 פון קינדערלידער דייטשע די צו ענלעך
 פרייער סך א פאלקסליד דאזיקן אינם טעמע ביבלישע די איז אלגעמיינעם אין

 וועלכע אנצונעמען שווער ס׳איז אז אזוי קאמעדיע דער אין ווי באהאנדלט,
"חנה״פנינה״״דראמע. דער און פאלקסליד דעם צווישן שייכות ס׳איז

 ביבלישע די מיט צוזאמענהאנג אין פראגמענט אונזער באהאנדלענדיק
 בלויז זיך מיר שטיצן י״ה, ־טן16 פון שטאמען וואס יידיש, אויף קאמעדיעס

 דער געווען איז י״ה ־טן16 און אז מאמענט, ליטעראטורגעשיכטלעכן אויפן
 מיר בויען דערויף יידיש. אויף רראמע ביבלישער דער פון בלי־פעריאד
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 אין פארווארצלט איז ,חגהיפנינה״״קאמעדיע די אויך אז השערה, אונזער
תקופה. יענער

 ליירער איז דעסגלייכן און בינע״טעכניק שפראך, ווי המך, אנדער אן
 פארקריפל־ א אין געווארן דערהאלטן איז דראמע די מחמת פאראן, נישט
 ווי פארגעגאנגען, איר מיט איז צייט די אז זיך, ס׳מערקט און פארם טער

שטיפמאמע. א



ל ט פי א ק טע י ר ד ס א ד

 *י״ו טן-16 אין יידיש אריף ליטעראטרר דראמאטישע די
)המשך(

11

דראמעס ביבלישע

 קאמעדיע, דער פון סכעמע ווארשיינלעכע וואריאנהן, 4 ק״. ח צ י • ת ד ק ,ע
 פאסטנאכט-שפיל. מיסטעריע־ארן דער פון השפעות מאמענט, שפראכלעכער דער

 דער אץ יצחק״^טעמע "עקדת דער פון באארבעטונגען דראמאטישע טעכניק,
 "עקדת-יצחק" קאמעדיע יידישע די י״ה, טן-16 פון ליטעראטור אייראפעישער

י-ה ״טן16 פון מיסטעריע פוילישע די און
 דער מיט שייכות קיין אויפקופ-צייט, סכעמע, ג ה" ר ר מ ע ו ־ .סדום
 יצחק". עקדת און ט1ל "אברהם, טעמע: דער אויף סאקם האנס פון קאמעדיע

 פון סכעמע ווארשיינלעכע די וואריאנטן, מינים צוויי : ף ם ו י - ת ר כי מ
 דער אין זינגשפיל דאם וואריאנטן, די פון כאראקטעריסטיק דראמע, דער

 מאמענט, שפראכלעכער דער יאר־הונדערט. טן>16 פון סימנים דראמע,
 קרובהשאפט די עע, וואריאנם אינם אינפראמעסום דאס פאסטנאכט־שפיל-טעכניק,

 גפשיכטע "די מייסטערזינגער. דייטשע די פון יוסף־שפילן די מיט
 דער פון רוקן־ביין דער סכעמע, טיטל, מצרים": יציאת פון

 טן-1׳5 פון קאמעדיע ביבלישע א מיט צוזאמענהאנג דער שיכטן, צוויי דראמע,
פאסטנאכט־שפיל־טעכניק. ארכאיזמען, שפראכלעכע י-ה,

 ביגלישע 4 פון שפורן דערהאלטן זענען קוועלן ״טראדיציאנעלע״ די אין
 חומש: אין דערציילונגען די אויף גערוען געשטיצט זענען וואם דראמעם,

יציאת״מצרים. (4 און מכירת־יוסף (3 סרום־ועמורה, (2 יצחק. עקדת 1
צאזונדער. דראמע יערער אויף אפשטעלן זיך וועלן מיר

ק. ח צ י  ת ד ק ע (1 *
 פון סמך אויפן האבן מען קאץ דראמע דאזיקער דער וועגן באגריף א

פרילוצקי נ. דורך ס׳זענען וועלכער פון באארבעטונג, מעלאדראמאטישער א
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 4 געווארן פארעפנטלעבט (83—64 ז. 11 פאלקלאר ייד. פאר )זאמלביכער
 דאזיקע די מיר באצייכענען אריענטאציע בעסערער א צוליב וואריאנטן.
 (-75—70 ז. 11 )פרילוצקי 32 - (69-64 ז. 11 )פרילוצקי 3 1 מיט: וואריאנטן

(.83-80 ז. ו! )פרילוצקי 3 4 - (79—76 ז. 11 )פרילוצקי 3 ג
 כאראק• דעם לויט סיי שפראך, דער לויט סיי איז וואריאנטן די פון

.8 1 רואריאנט דער ט ם ק ע ט ר ו א ם ו צ ט נ נא אמשטארקסטן סער
 וועלכן אין ,3 2 וואריאנט דער דאגעגן איז דערווייטערט מערער

 וואריאנטן די יארהונדערט. יטן18—17 פון ס׳רוב שיכסן אנגעווארפן ס׳זענען
 מיט שטעלן און 3 8 און 3 1 וואריאנטן די פון קירצונגען זענען 3 4 און 3 3

 באטראכטונג אונזער פאר באזע אלם באארבעטוננען. יונגסטע די פאר זיך
 מיטן אויך זיך מיר באנוצן דערביי , 31 וואריאנט דעם מיר נעמען

 אים פון זיך ס׳לאזן וויפל אויף אזויפיל, אויף נאר אבער 3 2 וואריאנט
י״ה. ״טן16 פון שיכטן די אויסטיילן

 די מיר רעקאנסטרוירן שפעטער, אויף באגרינדרנג די איבע-לאזנדיק
אופן: פאלגענדן אויפן אורטעקסט פונט סכעמע ווארשיינלעכע

 (4 שורה 3 ן אין זיך רופט ער ווי אקטיארן", די פון ערשטער ),דער לויפער דער :ב א ל א ר ■
 רופט און עולם דעם בארויקט שטיק, דאס אנאנסירט פובליקרם, דאס באגריסט

(.5—1 3 2 ,21—1 3 1) סצענע נאנטסטער דער פון שפילער די אריין
אקט: ר ע ט ש ר ע

 יצחקן, און אברהמען צווישן דיאלאג א פארגעשטעלט האט זי : ע נ ע צ ס ע ט ש ר ע
תורה. יצחק מיט לערנט אברהם

 ,25 —22 3 1 אין שפור א געבליבן איז סצענע דאזיקער יער )פון
 מאנאלאג: זיין פון ווערטער ערשטע די אין גלייך גיט-איבער אברהם וואו

 ן, יי ג ו צ ך י א ע מ א ק ק א ז י ן א ז ן יי מ "פאן
!״ שיין ווי טארע זיין און מיר ער איזט ליב ווי

 גאט אדער (9—6 3 2 )לויט מיכאל מלאך דער ס׳דערשיינט :צ נ ע צ ס ע ט יי 11 ז
אויסצופרווון. אים אברהמען, רופט און (26 3 1 )לויט

 ברענגען צו אברחמען, באפעלט (3 1) גאט אדער (3 2) מלאך דער סצענע: ע ט י ר ד
(.41—26 3 2 ,35—26 3 1) קרבן א פאר יצחקן

אקט: ר ע ט יי וו צ
 אריין רופט און עולם דעם בארויקט אקטיארן" די פון ערשטער "דער ע: נ ע צ ס ע ט ש ר ע

(.40—36 3 1) יצחקן
 פאלגן, צו באשליסט יצחק באפעל. גאטם יצחקן איבער גיט אברהם נע; סצע צווייטע

 מוטער דער פון וועט גאט- הער ליבער "דער אז זיך, טרייסט און
 פארדארבן שטארק ,80—41 3 1) טרערך. הייסע אירע ״אפוואשן שרה
(.51—42 3 2 אין יצחקן פון מאנאלאג א אין פארוואנדלט און

 אריין רופט און עולם דעם בארויקט אקטיארן" די פון ערשטער "דער :ע נ ע צ ם דריטע
׳.84—81 3 1) סארא" ״מוטער די

 "האבן יצחק און אברהם אז בשורה, די שרהן איבער גיט *ער נ יי "א ע: נ ע צ ס ע ט ר ע פ
 שרה קוילין". צי עקדה דער "אויף יצחקן פדי רייזען", מוריה קיין גיטאן



 די אין פעלן סצענע פערטע און דריטע די ,96—85 31) טויט פאיט
וואריאנטן(. איבעריקע

אקט: דריטער
 שעכטן" יצחקן "גייט אברהם און זיך געזעגענען יצחק און אברהם סצענע: ערשטע

 יצחקם אין פארוואנדלט און פארדרייט מעלאדראמאטיש ן98־97 3 1)
(.84—74 3 2 אן מאנאלאג א

 מ־סר-השכל דעם ארוים זאגט און האנט אברהמם האלט־אפ מלאך דער :ע נ ע צ ם ע ט יי וו צ
(.88—85 3 2 ,106—99 3 1) פיעסע דער פון

 פון שטעלן די אין דערקענען זיך לאזט י״ה טן-16 פון שטעמפל דער
 אונזער אין אריינגענומען האבן מיר וועלכע ,3 2 און 3 1 וואריאנטען די

: סימנים פאלגנדע לויט סכעמע,
 די 3 ן וואריאנט אין איז דערשיינונג כאראקטעריסטישע זייער א א(

 רייע א מיר געפינען דערביי ך. א ר פ ש דייטשמערישע שטארק
 דייטשע די פין שפראך די דערמאנען וואס ן, ע מ ז י א כ ר א שפראכלעכע

י״ה. ־טן16 פון פאלקסביכלעך יידישע די פון שפראך די אדער פאסטנאכט־שפילן
 בין קרבן א ,פאר :ארכאיזמען כאראקטעריסטישע בינטל א איז אט

ס" י ו ר ג ע ז יי וו ר ע ז י "ד )־צוגעגרייט(/ ט יי בר נגע א איך
 :פוילישן )״פרנם ק א )ש( ז ״דיזער חכם״, גרויסער דער ״אט אנשטאט

 ט" ע ד נ י צ ע ,י "(,81ז3^8" דייטשן )פוגם ק" א ר ט "ש -שילער־בחור(, 231<
גל. ד. א. )־איצט( ד" נ י צ ע "י אדער

 פאסטנאכט״שפילן אין אדער פאלקסלירער דייטשע אלטע אין ווי
 מיין!/ דו קינד "יזאק, !/ן יי מ דו ״פאטער :דימינוטיוון די קלינגען
גל. ד. א. "יצחק־לעבן" יצחקל/ ב י "ל אדצר מיין!" דו סארא, "מוטער

 הילפסווארט מיטן פארבינדונגען די אויך זענען כאראקטעריסטיש
)לערנק, ן ע ג י ל ק ..איך. ו ט )־תורה( טארע גאטעס ״אין ״טון״:
..ן. ו ט ע ג ן ע ב א ״ה ן/ יי ג איך ו ט עקדה די ״צו ווערן(״ קלוג

גל. ד. א. ן" ע ז יי ר
טי ס א פ ן ו א ע׳ י ר ע ט ס י מ ר ע ד פון השפעה די ב(

ג, א ל א ר פ אינם זיך אנטפלעקט זי נאכט־שפיל-טעכניק:
 ן/ ר א י ט ק א די פון ן ט ש ר "ע פוגם פיגור דער אין

 פאסטנאכט" די פון "איינשרייער" אדער העראלר מיטן אידענטיש איז וואס
 פארמו" שע י פ י ט די אין אבער דערהויפט - מיסטעריעס, און שפילן
:שפילער די ארויסרופן ביים לעס

זיין צו שטילער העדן, מייגע "ביט/
!אריין היר קאמט איזאק דיזער

אריין אריין, אריין, ביטע
!״ מיין דו יזאק
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 פאסטנאכט״שפיל״טעכניק, דער פון אפקלאנגען אנדערע נאך פאראן
 ווייטער• די פון איינעם אין רעדן זיי וועגן מיר וועלן אויספירלעכער אר1

קאפיטלען. דיקע

י״ת טן-17 פון קינסטלער יידישן אומבאקאנטן אן פון טעלער זילגערנער
עקדת׳יצחק( פון סצעבע א )שטעלט׳פאר

י מ  ק״ ח צ י ״ ת ד ק ״ע אן מיט קרובהשאפט די ג(
י״ה. ״טן16 פון ע י ר ע ם ם

*

: באטראכטונג גענויע א פארערט מאמענט דערדאזיקער
 י״ה, טן-16 פון שפיל־רעפערטואר אייראפעישן אינם זיך ארומזעענדיק

 "עקדת• דער פון באארבעטונגען דראמאטישע סך א זייער מיר באגעגענען
 פון פארם דער אין סיי מיסטעריעס, פון פארם דער אין סיי יצחק״-טעמע,
קאמעדיעם. ביבלישע אדער שול־דראמעם

 ידיעות, סאראן :איטאליע אין טעמע די באארבעט מען האט אמפריסטן
 ק"" ח צ י • ת ד ק ,ע אן אויפפירן י״ה ־טן15 אין נ$ך דא פלעגט מען אז
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 איו מיסטעריע דידאזיקע אז איבערגעגעבן, אויך ס׳ווערט ע, י ר ע ט ס י מ
פאפולער. זייער און פארשפרייט שטארק געווען

 דערהאלסן• זענען מיסטעריע מיטלאלטערלעכער ענלעכער אן וועגן
ד. נ א ל ג נ ע פון ידיעות געווארן

 א שטעלן 1557 ביז 1505 פון צייט דער אין מען פלעגש פראנקרייך אין
יצחק". און אברהם "פון מיסטעריע

 פון ד. נ א ל ש ט יי ד אין געווארן באארבעט טעמע די איז דערהויפט
 קאמעדיעם ביבלישע און שול־דראמעס ריי א באוואוסט אונז זענען י״ה טן-16

 בא־ האבן וואס מייסטערזינגער, און הומאניסטן דייטשע באדייטנדיקע פון
 "עקדת״יצחק״־דראמע אץ למשל, אזוי, פאבולע. ביבלישע דידאזיקע האנדלט

 א ר ע 3 אויגסבורג(, אין 1513 )דערשינען ציגלער היעראנימעס פרן
וו. אז. א. (1553 געשריבן "0ז€{נן£11רז ס ק א ס האנס (,1550)

 וועלכע "עקדת-יצחק", ע י ר ע ט ס י מ דייטשע א געווען אויך ס׳איז
 די הגם י״ה, י<טן16 פון העלפט צווייטער דער בעת באך שטעלן פלעגט מען

 פא" זיין צו אויפגעהערט צייט יענער אין האבן מיסטעריע״פארשטעלונגען
פולער.

 קרים• געוויסער א האט 1585 אין אז איבערגעגעבן, אונז ווערט אזוי
 אים זאל מען לינעבורג, אין מאגיסטראט דעם געבעטן הארטוויק טאף

 עקדת־יצחק מיט אן זיך "הויבט וואס מיסטעריע, א שטעלן צו דערלויבן
 וועגן ער באמערקט בקשה זיין אין ירושלים". חורבן מיט זיך ענדיקט און
 גייסטלע" "איין איז ער אז און מייסן אין פירמוי פון שטאמט ער אז זיך,
 וואט שפילער, פראפעסיאנעלער א ה. ד. קאמעדיעףאגירער" דייטשער בער

 מיס" די אז אויך, באמערקט ער שטיק. )"גייסטלעכע"( רעליגיעזע ששעלט
 פירשטן, "פאר אויפגעפירט אמאל שוין ער האט שטעלן, וויל ער רואם טעריע,
הערן". אונד גראפן

 ר ע ש י ל י ו פ דער אין אויך זיך באווייזט "עקדת־יצחק״־טעמע די
י״ה. ־טץ16 פוגם ליטעראטור דראמאטיעער
 ע ש י ל י ו פ באקאנטע ווייניק א צייט דערדאזיקער פון פאראן

 און )׳/,\1זכ'31ו9ךת 1 טיטל אונטערן אקטן5 אין ע מ א ר ל־ד ו ש
 הגם פויליש, אויף אנגעשריבן איז וואס ן, ט ק א 3 אין ע י ר ע ט ס י מ א

(♦1"53€1,1{1£1ומע : טיטל לאטייגישן א מיט אנגערופן ווערט עס

גיס ת 0 0 ת 3! 93זקק686ת13210ת1 536ז6 1 ,ק 41־59, פארגלייך: (1  
6 1 1 6 368> 31113 •'ת )6£ז קץמ\/11801ך6 3ס86ק11 1תז )1£־  X71 531118 ז1111ז1<16ק , 

\^16. ז1 1887, ק3881וזז
15 . .מ ? ז ס 6 1 11 5 5: 068611101116 <161 <1611(861160 5011 8115ק1611:0ח 5( 13. ק .
” 8 10 .1>8 (008126 ,£ . ת 5 5 3 0 11 5• \¥6ז1ז6 (6<11(1ס .ע א6116ת ע
5 43 901500 (6 ז1 1 8 1 3 ')\1ת<18<|16ןי\16 2! £63(1־ 111<10ץ¥\ ׳.>\ <131ח׳ג

.}) 119 , זא31<6^ 1902) ק )
901566 7 .ש £1 0 11 £146ז3תטז8 4ז3ז113׳>(62ז13 י\.  X71 49 . .עע 16. יז
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 זיך האבן מיסטעריעס און ,עקדת-יצחק״-דראמעם דערמאנטע די פון
י״ה. טן-16 פון באארבעטער יידישן אויסן השפעות סך א געצויגן ספק לי1

 "עקדת׳יצחק-דרןןמע יידישע די האט בארירונגם־פונקטן אממערסטן
 £11 רואריאנטן די פון אויסגעשיילט האבן מיר וועלכע סכעמע, דער )לויט

 רואם ",53€ז1116111דת יזאל\/31ו36" מיסטעריע פוילישער דער מיט (3 2 און
מוסטער. א אלס באארבעטער יידישן דעם געדינט ווארשיינלעך האט

 שטיק די פון ארכיטעקטאניק דער אין זיך באווייזן ענלעכקייטן די
דיאלאגיזירט. ווערט טעמע ביבלישע די ווי אופן, אינם און

 )לריס איז מיסטעריע פוילישער דערמאנטער דער פון סכעמע די
:יועלכע אט באשרייברנג( ווינדאקיעוויטשעס און קראשעווסקיס י.

 געפיל פרום א פיט שטיק ד$ס אויסצוהערן געבעטן, ווערן צוהערער די : ג $ ל א ר 9
פארשטעלונג. דער בעת פארהאלטן רויק זיך און

אקט: ערשטער
 שט ני גדי לעבן, אינם זיך פירן צו ווי יצתקן, מיט לערנט אברהם נע: פצע ע ט ש ר 1

מצות. און אמת פון וועג פון 9$אר

 ברענגען ן,אברהמע באפעלט ג^ט אברהם. און גאט צווישן דיאלוג א ז ע נ ע צ ם צווייטע
קרבן. א פאר יצחקן

אקט: ד ע ט יי וו צ
 גאטם לויט מאן צו באשליסן דיי יצוזק. און אברהם צווישן דיאלאג : ע נ ע צ ם ערשטע

באפעל.
שרת. און יצחק צווישן געזעגנונגס״סצענע ! ע נ ע צ ס טע יי וו צ

אקט! דריטער
עקדה. דער צו ציגרייטונג די : ע נ ע צ ם ערשטע

מלאך. פון זיך באווייזן דאם ; ע נ ע צ ס טע יי וו צ

 וראם סכעמע, דער מיט סכעמע דידאזיקע פארגלייכן צו גענוג ס׳איז
 אז זען, צו אום ,3 2 און 3 ! וואריאנטן די פון צונויפשטעלן זיך לאזט

לויטן דארט סיי דא, סיי איז טעמע ביבלישער דער פרן באארבעטונג די
ם" ג נ ו נ ע ג ע ז ע ג דער פון ם א נ ס י ו א י ט י מ שאבלאן. זעלבן

 יידישער דער וועלכע שרה, און יצחק שן י וו צ סצענע
- ״איינעם״ און שרה צווישן דיאלאג א מיט פארביטן האט באארבעטער
איבע• אלע 5, ט נ א י ר א וו ם דע אין ר׳ י מ געפינען

 און מיסטעריע פוילישער דער פון סצענעס ריקע
סדר. ן ב ל ע ז טן י ו; ל אפילו
 צווישן סצענע דערמאנטער דער חוץ א 3 ז וואריאנט אין זענען־ן ניי

 יטע3 און ־טע1) סצענעס צוויי די ווי מערער, נישט *"איינעט, און שרה
 רופט אקטיארן" די פון ,ערשטער דער וועלכע אין אהט(, ־טן2 פון סצענע
סארא". מוטער ,די און "יזאקן" ארויס
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 שפיל״שעכנישע א ז י ו ל 3 סצענעס צוויי דיראזיקע אבער האבן
 קאמבי• האט באארבעטער יידישער דער אז באווייזן, און ג נ ו ט יי ד א 1

 פאססנאכט- דער מיט מוסטער פוילישן פונם מיסטעריע־טעכניק די נירט
 קאמעדיעס ביבלישע אלע אין פמעט אנגענומען געווען איז וואט שפיל־-טעכניק,

יידיש אויף
: ע מ א ר ד ־ ה״ ר ו מ ע ו ״ ם ו ד ״ה ( 2

 מעלאדרא- א אין דערהאלטן זענען דראמע דערדאזיקער פון שפורן
 שטעטלעך פוילישע די אין פארשפרייט געווען איז וואס וואריאנט, מאטישן

 מיגדלעכער דער לויט איבערגעדרוקט איז שפיל )דאס י״ה ״טן19 בעתן גאך
(.63-57 ז. 11 זאמלביכער פרילוצקים נח אין טראדיציע

סצענעם: פאלגנדיקע פוץ באשטייט ליברעטא דאס
 טעקסט מעל^דראמאטישן אינם איז )ער אקטיארך די פון ערשטער ,דער : ג א ל א ר 3

 אברהמצן רוכט־אריין און שטיק דאם אנאנסירט פאיאץ( מיטן פארביטן
(1—412

אקט: ער ט ש ר 9
 פאר סעודה א צוגרייטן שרהן חייסט און "אורחים" רריי באמערקט אברהם ע: נ ע צ ס ע ט רש 9

(.22—13) זיי
 בשורה, די איבער גיט *מלאך "ערשטער דער שליחים. די באגריסט אברהם סצענע: ייטע צרו

 און מלאך פובם מוסר א באקומט און לאכט שרה זון. א האבן וועט שרה אז
(.44—23) אברהמעץ פון

 *"פאלענדען צו באפעל, גאשס פון אברהמען דערציילט *מלאך "צווייטער דער סצענע: וריטע
 די אז צוזאג, א מלאך פונם מט באק אברהם ועמורה. סדום )פארניכטן(

 צדיקים 10 געפינען איר און זיך ס׳וועלן אויב ווערן, געשוינט וועט שטאט
(45—114.)

אקט: ר ע ט יי וו 5
(.124—115) מלאכים די זיך ביי נעמט׳אויף לוט ע: נ ע צ ם ע ט רש ע

 מלאכים די דורך געמאכם בלינד ווערן און הויז לוטס באפאלן אנשי־סדום סצענע: צווייטע
(125—136.)

 שטאט זינדיקע די הויזגעזינט מיטן פארל^זן צו לוטן, באפעלן מלאכים די ג; א ל י פ ע
(137—140.)

 ענלעך זייער פיעסע דער פון טעקסש דער אין סטיל און בוי לויטן
 באקאנסאון אונז שוין איז וואס ,עקדת״יצחק״-שפיל, פונם 3 1 וואריאנט צום
 שפיל־ דייטשן פונם צייט. זעלבער דער צו געהערט עם באווייזט דאס

 ביבלישע איינציקע איין נאד באוואוסט אונז איז י״ה ״טן16 פון רעפערטואר
 קאמעדיע די איז עם פאבולע. דיזעלבע באהאנדלט האט וואם קאמעדיע,

"1נ 1*31ג 3 ,דת 1,0(1 83קןמ1 (16ז 18330" סאקם: האנט פון
די י(. 1558 אין אנגעשריבן האט מייסטערזינגער נירנבערגער דער וועלכע

§36115: \¥6ת1ז6 (6<11(1ס א0116ת .ס 006(26) 8<1. 10 (1
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 אבער האט זי "עקדת׳־יצחק, מיטן ועמורה׳ "סדום צונויף נינדט קאמעדיע
טעקסט. יידישן דעם מיט שייכות שום קיץ נישט

:ע מ א ר ד ־ ף' ס ו י ־ ת ר י ב ,מ (3
 אונז זענען קאפיטל, ערשטן אינם רנגעמערקט שוין האבן מיר ווי
־שפיל": יוסף "מכירתי רתם יאנסן רואו 4 באוואוסט
 1712 אין פראנקפורט אין ארויסגעגעצן מכירת־יוסף־שפיל, דאס א(

?(. מיט אים באצייכענען )מיר
 פון טראדיציע מינדלעכער דער לויט פארעפנטלעכט וואריאנט, א ב(

(. )ווייכענבערג ס. ד״ר
(.1). 1856 לעמבערג אץ פיכל א אין פארעפנטלעכט וואריאנט, א ג(
 מיר וועלכן קרייז, לארזשער אין טראדיציע דער לויט וואריאנט א ד(

(.14)צולאג אלם באנד דאזיקן פונם סוף צום פרענגען
 אויפן זיך שטיצט וואס גרופע, איין בילדן ז4 - 1. - וואריאנטן די
 ווא- דער זיך אונטערשיידש גרופע דערדאזיקער פון אורטעקסס, זעלביקן

 און גייסט אנדעוץ אן פון תקופה, אנדערער אן פון זיך נעמט ער :ץ ריאנט
מוסטער. רן נדל א אן פון

 ,¥14-1\-״ וואריאנטן די באטראכט אין קומען צוועק אונזער פאר
 פון יוסף־דראמע יירישער א פון שפררן זיך געפינען זיי אץ גאר ווארים

י״ה. ־טן!6
 שפעטער דאס וועלן כייר ווי - שטאמט, וואט וואריאנט דער מיט
 אנדער אן אין פארנעמען זיך מיר וועלן י״ה, ו־טד7 סוף פון - דערווייזן

קאפיטלעך. ווייטערדיקע די אין צוזאמענהאנג
רעקאנסטרוירן מען קאן ],4 - וואריאנטן די פארגלייכנדיק

אורטעקסט: פונם סכעמע פאלגנדיקע
 געשיכטע "די אנאנסירט עולם, דעם ראגריסט אקטיארך די פון ערשטער "דער :ג $ ל א ר •

 די אין פארם פארדארבענער א אין )פאראן שפיל דאס עפנט און יוספן" פון
4 ש אין פעלט ׳גי,—ן־ז וואריאנטן

אקט ר ע ט ש ר 9
מ(. און ש אין פעלט ;)^ו יוספן אריינרופן דינער זיין הייסט יע־ב ע: נ ע צ ס !
 ברידער די צו אים שיקט יעקב )(, חלומות זיינע יעקבן דערציילט יוסף ע: נ ע צ ם 2

מ(•—1—
מ(.—£—)׳^ו מלאך מיטן דיאלאג יוספם ע: נ ע צ ס 3
ברידער_ךת(. די ביי יוסף ע: נ ע צ ם 4
• ( ש אין פעלט )מן גרוב אין תפילה יוספם ע: נ ע צ ס 5

(.1ד אין פעלט )ם מדינים-״טערקך די צו יוספן פארקויפן ברידער די ע: נ ע צ ס 6
מ(.—1—קבר רחלס מוטער דער אויף יוסף עי- נ ע צ ם 7

מ(. אין פעלט שן—)עו זינען פון אראפ איז יוסף אז מייגען, ״^ערקן״ די ע: נ ע צ ס 8
ש(. אין פעלט מ;—)ש “"העמדל מיטן סצענע די דערהיים. אין יעקבן ביי ברידער די ע: ג ע צ ס 9
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 פעלם זי ע, אין בלויז זיך געפינט סצענע )די וואלף איבערן משפט יעקבם : ע נ ע צ ם 10
 נ ווערמער יעקבם אין שפור א געבליבן איר פון איז ׳\\ אין דאגעגן ףן, אין

 חיות ע ל א משפטן צו נעמען וועל איך אויב "קינדער,
ן."( צ ג א ז עדות אויך מיר זיי מלן וו דעות

אקט: ר ע ט יי 1ו צ
(.1, — אין פעלם מ, אין )בלייז זליכהן צו ספן י ברענגט פוטיפר : ע נ ע צ ם 1
דן(. אין )בלויז יוספן פארפירן וויל זלירה : ע נ ע צ ס 2

מ(. אין )בלויז תפיסה אין יוסף : ע נ ע צ ס 3

מ(. אין פעלט ,1 _ )\\ חלום זיין דערציילט פרעה : ע נ צ צ ם 4
יוספן אויף קעניג רעם אויפמצרקזאם מאבט ,!•פוטיפר( און )^\ "סוויטע" די : ע נ צ צ ס 5

מ(. אין פצלט ,1. —
 שני״לפלך ווצרט אין חלום דצם אויס טייטשט ער שטוב". אין פרעה ביי "יוסף : ע נ צ צ ם 6

א(. אין פעלט ,1 -
 סרן מארשאל דער שטאט. דער איבער וואגן" "קעניגלעכן אינם פארט יוסף ; ע נ ע צ ס 7

(.1, אין )בלויז ווצרדע זיין וועגן אוים ריפט הויף
אקט: ר ע ט י ר ד

תבואה קויפן מצרים קיין “ברידצ די שיקט יעקב : ע נ ע צ ס 1
 )בלויז פאלאץ אין אריינפירן זיי הייסט יוסף ם". מצר אין זצנען ברידצר ,די : צ נ צ צ ס 2

׳^(. אין
מ(. אין פעלט בצכצר-סצענע. פאלאץ. אין : צ נ צ צ ם 3
שמעון בלויז ווערם מ אין ען אין פעלט תפיסה אין לוי און שמעון : ע נ ע צ ס 4

תפיסה(. אין צוגענומען
מ(. אין פעלט ,1—דצרהיים אין פאטצר ביים ברידער ״די : ע נ צ צ ס 5 *

אקט: ר צ ט ר ע פ
(.1—לוי און שמעון באפרייט יוסף : ע נ ע צ ם 1
(•1 )^ בנימין און יוסף : ע נ ע צ ם 2
(. )עג תבואה ברידער די געבן הייסט יוסף : ע נ ע צ ם 3
)^ו(• בעכער דעם צוגעגנבעט האבן זיי אז ברידער, די באשולדיקן דינער די ♦ ע נ ע צ ס 4
אין )אזרי בעכער דעם ברידער די פון תבואה זצקל א אין גצפינט דינער יוספס ן ע נ ע צ ס 5

אין געלט, — בעכער דעם זנשטאט זעקל זיין אין ישכר גצפינט £ אין
סצענע(. גאנצע די עלט5 מ

 ארויסגעבן זאל ער ען,פארלאנג אין 1יוםפ 1גק? $רוים טרעטן ברידער די : ע נ ע צ ס 6
)<א\(. בנימינען

)^ץ דערקענען זיך לאזט יוסף ן ע נ ע צ ם 7
 די באשטעטיקן ברידער די לעבט. יוסף אז יעקבן, דערציילט ר8און בת שרעה ן ע נ ע צ ם 8

(.1 אין פעלט )/^_ףן, בשורה
מ(. אין פצלט ,1, און ,\7 )אין מצרים' אין ״אלע ן ג א ל י פ ע

 סצענע יעדער צו געגעגן האבן מיר וועלכע באמערקונגעך די פוץ
 אויספירלעב־ דער איז וואריאנט דער אז זען, צי איז סכעמע, דעו־ אין

 פצר באזע אלם פארדארבן. אממערסטן איז ?1 וואריאיט דער אז און כטער
 האבן מיר און וואריאנט דעם גענומען דעריבער מיר האבן סכעמע דער
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 אינם אויסשליסלעך זיך געפינען וואם סצצנעם, אייניקע מיט דערגאנצט אים
 סצענעס, כאראקטעריסטישע אזעלכע .1, וואריאנט אינם אדער 14 וואריאנט

 סצענע(, ׳טע10 קט,8 ־טער1) רואלף מימן סצענע די זענען אין פעלן וואס

 רעם עאהאנדלען וואס סצענעס, די און ע, אין בלויז זיך געפינט וואס
 יאנם“ווא אינם בלויז פאר קומען וואס און זליכה און יוספן צווישן עפיזאד

 נעמען וואריאנסן דריי אלע אז פעסטשטעלן, זיך לאזט אלגעמיין אין .14
 באטראכטן מיר ררען קלאר, דאס ווערט דערהויפט מוסטער. זעלבן פרנם זיך

 יוסף־ די :טעמע ביבלישע די באהאנדלט זיי אין ס׳ווערט ווי אופן, דעם
 אנגעהויבן עפיזאד זעלבן מיטן וואריאנטן דריי אלע אין ווערט דערציילונג

 )דאס געענדיקט עפיזאד זעלבן מיטן און ברידער( די צו יוספן שיקט )יעקב
 זעל־ דער ווייטער איז כאראקטעריסטיש זוך(. "פארלוירענעם דעם געפינען

 פאלקסטימלע" זעלבער דער וואריאנשן, 3 די אין סצענעס די פון סדר ער1
 פערז. פונם ריטמיק זעלבע די אויך אויסנאמען קליינע מיט און טאן כער
 "קלאר ווערט וואריאנט יענעם אדער דעם אין סצענעס מאנכע פון פעלן דאס
 געווארן דערהאלטן .ענען וואריאבטן דריי אלע אז אכט, אין נעמט מען ווען

 פלעגן וואס שפילער, די פון טראדיציע מינדלעכער דער דאנק א
 אין שטיק דאם שטעלן אדער פיעסע פולשטענדיקע די אויפפירן אמאל ווי
 3צולי סצענעס ארויסווארפן מען פלעגט געוויינלעך פארם. געקירצטער א
 אקטיארן צאל נויטיקער דער פון פעלן דאם למשל ווי טעמים, ע ש י נ כ ע ט

 רעקוויזיטן נויטיקע די פון פעלן דאס אדער פרויען׳ראלן( די פאר )בפרט
"וואלף"(. פארן קאסטיוט דער )למשל: קאסטיומען און

 אויפן זיך שטיצן וואריאנטן דריי אלע אז פעסטשטעלונג, ער ז מיט
 ווארט פון זין פולן אינם זענען זיי אז :הייסט דאס מוסטער, זעלבן

פיעסע, דערזעלבער און ר ע נ יי א ן ו פ ן ט נ א י ר א וו
 אפשטעלן נאך זיך מוזן מיר דערגרייכט. נאכנישט ציל אונזער אבער איז
 וואריאנסן, אונזערע זיך ס׳נעמען וועלכער פוץ פיעסע, די צי פראגע, דער ביי

 באארי׳ א נאר איז זי אדער טעקסט, עלטסטן דעם פאר זיך מיט שטעלט
? אורטעקסט פונם בעטונג

 די אז אוים, ווייזט סימנים אינערלעכע און אויסערלעכע אלע לויט
 וואריאנטן, אוגזערע באר אוממיטל זיך ס׳שטיצן וועלכער אויף ■יעסע,

 טעקסט, עלטערן אן פון באארבעטונג מעלאדראמאטישע א געווען איז
דראמע. ביבלישע א זיך מיט פארגעשטעלט האט וואס

 גע► ספעציעלן א צו צוגעפאסט איז וואס פערזן, די פון ריטמיק די
 דועטן ווי אויס, נעמען וואס דיאלאגן, ריי א )"רעציטאטיוו"(, זאנג^סטיל

 ווא" די אין זיך געפינען וואס כאר־פונקטן, אייניקע מעלאדראמע, א אין
אלם אקטן די צווישן אריינגעשטעלט זענען וואס און 14 און ריאגטן
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 (* )^( אקט ערשטן פארן "פראלוריום" אלם אדער ,איגטערלודיעס",
 יער ז אז באווייזן, וואריאנטן די פון שטריכי כאראקטעריסטישע דיראזיקע -

 לויטץ ל י פ ש ג נ י "מכירת״יוסף״״ז א געווען מקוראיז ער ט ק ע דיר
 געבליט האבן וואט "51וז^6118ק1€ן6“ ענגליש״דייטשע די פוץ שטייגער

י״ה. ־טן17 בעתן באדן סלאווישן און דייטשן אויפן
 *•זיגג *־יוסף "מכירת דעמדאזיקן ביי אפ איצט זיך שטעלן מיר אויב

 ריי א אפ זיך שפיגלען אים אין וואס דעם, צוליב נאר ראם איז שפיל,
אורטעקסט. צום אונו פירן וועלכע מאמענטן,
 באטראכט זינגשפיל דאס דארף דערמאנט, שוין דאס האבן מיר ווי

 ע, מ א ר ד ־ מכירת־יוסף א בון באארבעטונג מעלאדראמאטישע א אלם ווערן
 און דייטשע די אין ט י י ר פ ש ר א פ ץ ע וו ע ג איז אם וו
י״ה. ־טן 16 בעתן ך א נ ס א ט ע ג ע ש י וו א ל ס

:אויספיר דעמדאזיקן באגרינדן וועלכע מאטיוון, די זענען אט און
 כאי ר א שפראכלעכע ריי א זיך געפינען וואריאנטן אונזערע אין א(

 און י״ה יטן16 און ־טן15 פון שטעמפל דעם זיך אויף טראגן וואס ן, ע מ ז י
 נישט צומאל איז וואס עכא, אן ווי נאר צייטן שפעטערע די אין לעבן

פארשטענדלעך.
 ווענ־ און ווערטער אזעלכע וואריאנטן די אין מיר געפינען אזוי

ווי: דונגען,
 - ן יי ז נייערט-געדאמעלט - ן ע ר י צ - ן ע יי ר ,פ

 וכדו, מער" דער איז ס א וו - ן ע מארק - געדאמעלטקייט
 אץ איז און בעטן" "מחילה "בעטך/ באדייט ן" ע יי ר "פ ווארט דאס

 מיטן דורכגענומען און לעבעדיק ׳זק".161"׳ פראנצויזישן פונט אפבילד
 י״ה: ־טן15 בעתן ווארט דאסדאזיקע געמען איז צייט" פון ,גייסט

 פון שטאמט וואס נביאים, די צו קאמענטאר א אין עם געפינען מיר
 )ווארט״דערקלערונגעץ גלאסן יידישע סך א פארמאגט און מיטלאגטער סוף
י(. יידי^( יףאו

 :באטייט און מיטלהויכדייטש פון גענומען איז ן״ ע ר י ״צ
 אן זייער פון שימל מיטן באדעקט איז וואס ווארט, א ,לויבן/

!תקופה ער אלט
 דער אין אנגענומען זייער געווען איז )נאד( ט" ר ע יי "נ ווארט דאס

(ז י״ה. ־טן17 און ־טן16 פון ליטעראטור יידישער

 מחמת סכעמע, אונזער אין אריינגענומען גישט "אינטערלודיעס" דידאזיקע האבן מיר *(
שיכט". "יונגערער א זענען און אורטעקסט צום געהצרןגישט זיי

,א 0תטק1נ311:גח ^0015013 0111651010311116 ■!(61ק21§ )882) ,ק 35 פארגלייךן (1
14. 6ת0ת1נ311חז 10, .ק 96 (2
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אלטהויכרייטש. פון שטאמט ערן( )טו ן" ע ק ר א "מ
 א זייער איז ט" יי ק ט ל ע מ א ד ע "ג - ן״ יי ז ט ל ע מ א ד ע ״ג

 עסטדייכישן פונט גענומען איז עס שפראך. יידישער דעי־ אין ט וואי זעלטן
•׳/׳ טפשות". נאריש, "באשרענקט, באטייט: אוי ריאלעקט

 כסדר זיך באנוצן וואריאנטן אונזערע אז אנצוווייזן, כדאי גאך ס׳איז
 שטימען- טון - דורכלויפן )טון הילפסווארט א מיט ווי ״טון״ ווארט מיטן

 פארן כאראקטעריסטיש וואסיאיז ערשייגונג, אן גל(, ד. א. באמיען זיך טון
י״ה. ־טן18 סוף ביון סטיל יידישן

 א אויף ווייזףאן מאמענט, שפראכלעכער דער ווי מערער, נאך ב(
 רעמיני• בינע־טעבנישע פארשיידענע י״ה ־טן16 פון אורטעקסט דראמאטישן
 גענויער וואריאנטן. ארומגערעדסע די אין אפ זיך שפיגלען וואם שצענציעס,

י(. קאפיטלעך ווייטערע די פון איינעם אין באהאנדלען זיי מיר וועלן
 וואריאנטן די אז פעסטשטעלן, אלגעמיין אין בלויז מיר ווילן דא

 ק י נ כ ע ל״ט י פ ט״ש כ א נ ט ס א פ דער פון שטעמפל דעם זיך אויף טראגץ
 אז באווייז, א - דסגל. און דעקאראציעס״ ״גערעדטע ״איינשרייער׳/ מיטן
 וואריאנטן, אונזערע אומדירעקט זיך ס׳נעמען וועלכן פון אורטעקסט, דער
 פאלקסטימלעכע די געבליט ס׳האבן רוען צייט, א אין אויפגעקומען איו

!מייסטערזיוגער דייטשע ד• פון תקופה דער אין ה. ד. שפילן, ויי.שע
 אן ארייגגעפלאכטן פראלאג נאכן באלד איז וואריאנט אין ג(

 לויטן סיי פארם, דער לויט סיי נעמט״אוים וואס ם, ו ס ע מ א ר פ נ י א
 וואט בנימין, בן יוסף פון "פורים־ליד" )זייטן״שטיק( פענדאנט א ווי סטיל

 פוגם פיעסן און לידער פון זאמלונג וואליכס )אייזיק באקאנט אונז שוין איז
(.  (1\ קאפיטל באנד, ערשטער :פארגלייך י״ה; ־טן17 אנהויב אוץ טן-16 12

 דעם זוכן דארפן מיר וועלכן צוליב ארגומענט, וויכטיקסטער דער ד(
 ביבלישע די פון תקופה דער אין מכירת־יוסף־דראמע דער פון אורטעקסט
פוץ ט פ א ש ה ב ו ר ק די איז י״ה, ־טן16 אין ה. ד. קאמעדיעס

 ן 1586 אין קראקע אין דער׳&ינען איז רואם תהילים־איבצרזעצונג. די פארגלייך (1
. . .״זין זיין ער גיבט תורה דער רעכט אוף ט ר ע יי ,נ

 מען מחמת סכעמע, אונזצר אין אדיינגעשטעלט נישט מיר האבן אינפראמעסים דאס (2
 יעדער מיט בכלל נ§ר מכירת־יוסף-דראמע, דער מיט בלויז נישט צונויפקייטלען געקאנט עס תאט

¥, קאפיטל ווייטער, זע אינפר§מעסום דעם וועגן נויער5גן יעסע.8

דער פון רן ע מוסט דייטשע מיט סכעמע ר ע ז נ ו א
ע, כ א פ ע ר ע ק י ז א ד

 טעמעס באליפטסטע די פון אייגע געווען בכלל איז יוסף־עפיזאד דער
י״ה. ־טן)6 פוגם דראמאטיקער די ביי

 קאמעדיע" א״רעליגיעזע י״ה ־טן16 אנהויב זיך באווייזט איטאליען אין
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 טיטל: אונטערן קאלעניטשיא פאנדאלף הריפדיכטער פערארישן פוגם
(.60x111116813 (1504 <16 830013 61 (16 8ס56ק1ג

 ר־ א ק הומאניסט נידערלענדישער פארימטער דער שרייפט 1536 אין
 301x106(116 830x6), 0ע1 11(111118 מיסטעריע: א ם ו ק א ר ק ס ו לי גע

.8ס86ק11
 7 ווי ווייניקער נישט פאקאנט זענען 1544 פיז 1534 פון ציים דער פון

 יוסףיקאמעדיע א דייטשלאנד: אין אנטשטאנען זענען וואס יוסף־דראמעס,
״£1x1 116611011 110(1 ז1ט6121כ8ץ1101ו 8ק11 17011 86111 :טיטל אונטערן

זעף יא פון ?61 x16x011611 8315013 11. 861x1611 12 361111611״
 ״0x13)1178 01 868 (>1539) מאיאר ג. און ף רע ק יאאכים

 האנס פון אנגעשריפן איז וואס §,6x01111^6x1)018 ן(111§1111§8 *1ס56ק11״
 ,3ס86ק61x1 811x186x6 ,6 טיטל: אונטערן דראמע די (;1538) ע ט י ר פאן

 פון יוסף־שפיל א (;1539) פירק ט ם ק י ס פון 1118(1§6 60111687״
 ,60x116813 8ס86ק118" טיטל: אונטערן דראמע א (;1540) ף ו ר פ א ק א י

 (;1540) ט ר א ג ד ל א ב י ט פון יוסףידראמע א (;1540) ן א ד ר א י פון
 ,0x13)1118 ר ע ה ט ע י ו פוןאנדרעשוס שול״דראמע לאטיינישע א
(.830x3 (1544 .1ס56ן311"

:ס ק א ס האנס פון דראמע די דערמאנען נאך דארף מען
 זיין פון יוסף־שפיל דאס און (1579) ״016 8ס36ק1118ס111810x1611 11״

 אונטערן דערשינען איז וואס פרעסלוי, פון פישמאן ס א ד א תלמיד,
״60X110813 170X1 8601 1x111X1111611 /\117316X 1108 ק>X13X)3- : טיטל

0116X1 8214831 11 ס86ק X11111 861X1611 8x1186X11, 816 §31126 ¥0111501X1-
 געררוקט ,158) אין )אנגעשריפן 1116x16 111810x13 1511x2 1נ6§£1{(611 610״

(.1592 אין
 א זיך געפינט י״ה ״טן16 פון גראטור7ליט פוילישער דער אין אויך

 בארימטן פוגם (1545) ,2ע\¥01 8ס86ק113“ שולדראמע די : •וסף״דראמע
י(. י ע ר י א ל א ק י מ

 מינים. צוויי אין איינטיילן זיך לאזן יוסף־דראמעס אויסגערעכנטע די
 דראמא. א אן שול־קאמעדיעם, לאנגווייליקע און לאנגע זיי זענען □׳רוב

 אן פון פאארפעטונגען געפראכטע דיאלאג־פארם אין קאנצענטראציע, כישער
 דראמעס" "געלערנטע דידאזיקע פון פעדאנטישע. און שטייפע שטאף, עפישן

 סאקס האנס מייסטערזינגער: די רון יוסף־שפילן די זיך אונטערשיידן
ט• כ א נ ט ס א פ דער לויט פויט ג זענען זיי ן: א מ ש י פ ם א ד א און

,ג 6 1 1 6 ת ; )61£־ 3ק/§1!5056 3ס56ק1ו 0ת3תז3 <385 53111־־ פארגלייך; (1
 £1ח 881<1־3§ 201־ ¥8ע§161מ1י.8ר) <18ת 1_1<481־8.(1ו1־£8561ו101ו<6 ^\(18ת1887) ק3881.^\;ווו 0 ז 6 1.
2 8 ת 3 0 ■'£ 068051051:8 <185 ז181161ר)־ 01־311135 11 11, 111 ק3581זז1•, 3 3 5 111 1581־31111־3 <5־3-

 0131/0203 י* ?01506 16 ׳<<1650 10. 49 11,
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 ;קאנצענטראציע און באוועגלעכקייט מער האבן און ק י נ כ ע ל״ט י 9 ש
 פאלקסטימלעכן זייער מיט אויס זיך זיי צייכענען אבער דערהויפט

חן. באזונדערן א זיי גיט וואט ן, א ט
 גער מייסטערזינ די פון ן ל י פ ף<ש ס ו י ע זיק א ד די
 ז י א ׳ ס ן כ ל ע וו ן י א ז יי ר ה־ק ע פ ש ה דעם ע ק א ט גילדן

 יוסף• דעריידישער פון ט ס ק ע ס ר ע ד אויפגעקומען
 די אין יוסף״דראמע יידישער דער צווישן קרובהשאפט די ע. מ א ר ד

 צוויי די דורך אנגעצייכנט איז מייסטערזינגער״שפילן אויסגערעכנטע
 פאסטי דער דורך :כאראקטעריסטיש זיי פאר זענען וואס שטריכן, עיקרדיקע

איינפאכקייט. פאלקסטימלעכער דער דורך און גאכט״שפיל־באוועגלעכקייט
 ווייניק־וויכטיקערע אנדערע, רייע א פאראן אויך אבער ס׳זענען

פערז. פון אפילו און דיאלאגן די פון ענלעכקייטן ווי גארירונגס־פונקטן,
פוןיציאת׳מצרים": ע ט כ י ש ע ג י "ד (4

 "יציאת־מצרים"• דער נאך אויך זענען שטיק איבעריקע די ביי ווי
 בלויז איז געווארן דערהאלטן ן, ר ו פ ש ווי מערער, נישט געבליבץ דראמע

 קאמ.דיע. ביבלישער דער פון באארבעטונג מעלאדראמאמישע יוגגערע א
 י/ יציאת־מצרים" על "שיר :ריאלאג אלטער אן פאראן נאך איז דעם חוץ א

 דער מיט צוזאמענהאנג געוויסן א אין - אוים ס׳ווייזט ווי - שטייט רואם
דראמע.

 מעלאדראמאטישן אויפן אויסשליסלעך זיך שטיצט אויספיר אונזער
 פאר זאמלביכער :פרילוצקיס נח אין פארעפנטלעכט איז וואס וואריאנט,

.96-84 ז. 11 פאלקלאר יידישן

 אן פאר זיך מיט שטעלט וואס מעלאדראמע, דער פון פראלאג אינם
 דער דערהאלטן איז טעקסטן, אייניקע פון קאמפילאציע אומגעלומפערטע

 מעלאדרא" שפעטערער דער פון טיטל דער אויך ווי דראמע, דער פון טיטל
 "די מאל איין אנגערופן נעמלעך דא ס׳ווערט גאארבעטונג. ישער1מא־

 ע• ג י "ד ווידער מאל צווייטע דאס (,8, 5—4) יציאת־מצרים״ ל... י 9 ש
 דאס נוגע איז באצייכענונג ערשטע די (.19, 9) יציאת־מצרים״ פאן ע ט כ י ש

 עלטערן פונם אריבערגענומען איז צווייטע די ׳ל י פ ש " ג נ י ז יונגערע
 )היסטא- "געשיכטע" אדער "קאמעדיע" ביבלישע א געווען איז וואס טעקסט,

 דראמעס ביבלישע סך א פון טיטלען די זעבען עס ווי "היסטאריעך, *ריא
 וועלכע יוסף־דראמעס, די פון רשימה די למשל פארגלייך י״ה; ״טן16 פון
קאפיסל(. ראזיקן אינם צונויפגעשטעלט האבן סיר

ז4ס1ר3153ס6ז11: 66301110618 11. \¥1356מ8063€1 <165 111116111111115 161-8. פארגלייך: (1
1903 •ק 89.
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 וועלכע, אט רעקאנסטרערן זיך לאזט וואריאנט אונזער פון סמך אויפן
: ״געשיכטע״ דראנאטיזירטער דער פון ככעמע ווארשיינלעכע

 יונגערן מיטן אנגערופן דא ווצרט )ער אקטיארן" די פון ערשטער "דער : ג א ל א ר גו
 דעם קורץ דערציילט שטיק, ד$ם אנ^נסירט פאיאץ"( ער שט ר ע "דער נאמען

פרעהן. ריין8 רופט און אינהאלט
אקט: ערשטער

פובליקום. פארן פאר זיך שטעלט פרעה : ע נ ע צ ס 1
פרעה יידן. די באפרייען זאל ער אז באפעל, גאטס פרעהן איבער גיט משה : ע נ ע צ ס 2

פאט. ש מיט ענטפערט
ארבעטן. שווערע צו יידן די טרייבן דינער פרעהס : ע נ ע צ ס 3
כרעהן. פאר זיך קלאגן יידן די : ע נ ע צ ם 4
אקט: ר צ ט יי וו צ
מפות. צצן די מיט אים עטראפט משה פרעהן. און משהן צווישן דיאלאג : ע נ ע צ ס 1
נאך. גיט פרצה לאבד. פון ארויסשיקן יידן די זאל ער פרעהן, בעמן מצריים די : ע נ ע צ ס 2
מצרים. גלות פון יידן די ארויס פירט משה : ע נ ע צ ס 3

 משהן צווישץ דיאלאג דער בילדעט שטיק דעם פון רוקףביין דעם
 פון 2/5 איבער ארום נעמט ער ;סצענע( טע-1) אקט ״טן2 אינם פרעהן אוין
 אין האלט וואריאנט דער בעת שורות, 180 ציילט און דראמע גאנצער דער
שורות. 265 ן גאנצ

: השפעה־קרייזן צוויי פעכטשטעלן זיך לאזן רואריאנט אינם
 ״םן16) פאסטנאכט־שפילן און קאמעדיעס ביבלישע פון השפעה די א(

 קאמע• ,אימפראוויזירטער דער פון השפעה דער ב( מיט צונויפגעפארט י״ה(
י״ה(. טן*ן7) "זינגעט־שפילן" זי פון און דיע"

תקופות. צוויי פון שיכטן צוויי
 ״טן16 פון שטאמט וואס שיכט, עלטערער דער דא אינטערעסירט אונז

 יציאת־מצרים• דער וועגן השערה אונזער זיך שטיצט מ י א ף אוי מהמת יה,
דראמע.

 באטראכט מען בעת אויסשיילן, לייכט זיך לאזט שיכט דערדאזיקער
וואריאנט. אוגזער פון בוי דעם אוץ אך שפר די

 געהאט באארבעטער מעלאדראמאטישער דער האט אוים, ס׳ווייזט ווי
 דייטשער א נאך נאכגעמאכט שקלאפיש געווען איז וואס טעקסט, א זיך פאר

 נישט אפילו האט אורטעקסט יידישן דאזיקן פונם מחבר דער שולידראמע.
 אין איבערגעלאזן האט און מוסטער כונם שפראך די כאריידישן צו געפרוווט

 די אין שוין פלעגט מען וועלכע נעמען, און ווערטער דייטשע אזעלכע טעקכט
 בינטל א איז אט העברעישע. מיט פארבייטן דאקומענטן יידישע עלטסטע
 )חיות(, טירע )ישראלי יזראל )משה(, מאזעס : בלימלעך דייטשמערישע אזעלכע

 עלסס• - געבארצנער ערשט )מדבר(, וויסטע קרבן(, א )ברענגען געבן אפער
הסגל. ן א געבארענער
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 שפראב" אזעלכע ווערן דערמאנט אויך נג ה. צוזאמע דעמזעלבן אין זאדן
 דאם (,45) ע״ ט ש ט נ י וו :״ער אימפערפעקט דער ווי ארכאיזמען, לעכע

 "טון זאגען", "געטאן שטערען", )"טון "טון" הילפסווארט מיטץ זיך באנוצן
 ווארט פונם הילף דער מיט קנניונקטיוו פונט בילדונג די און שלאגען"(
 .. אים יידן די ס א "ד :45 )פארגל. "זאלן" אגשטאש )אזן( "לאסען"

ץ"(. ע נ י ד ן ע ם א ל
 אייגני שפראכלעכע דידאזיקע אז אונטערשטרייכן, צו איבעריק ש׳איז

 "יונה"" דער פאר כאראקטעריסטיש זענען וואריאנט פונם שאפען
 וואליך. אייזיק פון זאמלונג באוואוסטער דער אין זיך געפינט וואט דראמע,

 שקלא• אזוי פונקט האט דר״מע,*"יונה״ רער פון באארבעטער יידישער דער
 באלטאזאר פון "יאנאס״דראמע" )די מוסטער זיין פון איבערגענומען פיש

 נאמעב• און פראזעאלאגיע דייטשע די (1582 י. פון ראטער סימאן און קליין
קלאטור.

 אריגינאל^יא• דייטשן אינם ווי הייסט, דראמע דער פון העלד דער
 ץרייעף- ט ו "ט יונג בייזער דער )שטיין(, שטאן" ט ו "ט שיף דאס נאס׳/

 ווי^ דער !״ שרייען ער )זאל( ז א ל ״איי, חבר זיין דערויף ענטפערט
 עקסט6 )פארגלייך דסגל. און טאן" ."תשובה אנשטאט "דעמיטיגען" זיך

/*ן ^(. קאפיטל באנד, ערשטן אינם
 פארר^טן^י- מאמענט, שפראכלעכער דער ווי אבער, מערער באך

 צ< זיץ וואריאנט אונזער פון ן ט פ א ש נ ג יי א ע ש י נ כ ע ט ־ ע נ י ב
י״ה. ״טן16 פון דראמע ביבלישער א מיט זאמענהאנג
 פאסטנאכט-שפילי זיין אויגן די אין זיך ווארפט פלוג אין

 מייסטער־ רייטשע די וועלכן אויף אופן, דעם דערמאנט וואט ק, י נ כ ע ם
 )נוצלעכע(" נוצע מינדער ניבט אונד "קורצע זייערע בויען סלעגן זינגער

 וואט "איינשרייער", דער דא שפילט ראל וויכטיקע א "שפילן". ביבלישע
 טיפישער דער מיט שפילער די ארויס רופט און שטיק דאס אנאנסירט
 שטעלן אקטיארן די ; מיין״ דו .. אריין. אריין, אריין, ״ביטע : פארמולקע

 די , ראלע זייער זאגן נו אן הויבן זיי איידער עולם, פארן פאר זיך
דסגל. און שפילער 4 גאנצע . .פון. פארגעשטעלט ווערט ,מאסע״

 יציאת-מצרים" פון "געשיכטע יידישע די אז קלאר, ס׳ווערט : בקצור
 דייטשן א כון "היטטאריע" דראמאטיזירטער א אין פארבילד א האבן מוז

געפינען. צו איינגעגעבן נישט אונז זיך האט מוסטער דעם מייסטערזינגער.
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ל ט פי א ק ע ט ר ע פ דאס

י״ה ־טן16 בעתן יידיש אויף ליטעראטור דראמאטישע די
)המשך(

3

 המלך שלמה עגן וו לעגענדעס און דערציילונגען
דראמעס יידישע וויאשטאףפאר

 סכעמע ווארשיינלעכע די — וראריאנטן 3 משפט: המלכס עלמה
 שפראכלעכער דצר — ? אורטעקסס איין אדצר טעקסטן צוויי — אורטעקסט. פונם

אנאלאגיצם. פאסטנאכט>שפיל־;עכניק,--ליטעראטורגעשיכטלעכע—מאמצנט.
 —סכצמע. די שיכטן, צוויי אשמדאי: און המלך שלמה פון שפיל ס א ד

,אנטי• די און אשמדאי-שפיל דאס — — אלף-בית. אשמדאיס
 מיסטעריעם מיט בארירונגס-פונקטן — ,פריגעל-סצענע". די — קריסטוס-שפילן".

 בינע-טעכניעע אנדערצ — הצראלד־״איינשרייער". דער —פאסטנאכט־שפילן. און
— פראזן. און פארמולצס — אנאלאגיצם.

 דרי• א גאך געווען איז שטאף־קוואלן ארומגערעדטע שוין די חוץ א
 פלעגט ליטעראטור דראמאטישע יידישע די וועלכץ פון שטאףימקור, סער
 שלמה וועגן לעגענדעס און דערציילונגען די י״ה: נ־טן6 בעתן ן9שע

המלך
 יועלכע אין זיננשפילן, פאראן זענען קוועלן "טראדיציאנעלע" די אין
 שלמה באהאנדלט האט וואס דראמע, ביבלישער א פון שפורן זיך ס׳געפינען

 איז וואט פאסטנאכט״שפיל, יידישן מין א פון און משפט, בארימטן המלכס
 און המלך שלמה ויעגן לעגענדע באוואוסטער דער אויף געשטיצט נעווען

אשמדאי.
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 ביי נענויער דא זיך מיר וועלן י״ה, ״טן16 אין פירן שפורן די ווי אזוי
אפשטעלן. זיי

משפט": ס כ ל מ ה ,שלמה .1
 אדער־ משפט" המלכס "שלמה פרן אורטעקחט דעם וועגן באגריף א

 לויטן דראמע, ביבלישע א פארגעשטעלט זיך מיט האט וואס שלמה", ,חכמת
 3 פון סמך אויפן האבן מען קאן מייסטערזינגער־דראמעם, די פון שטייגער

 פ־ילוצקיס נח אין אפגעדרוקט זענען וואס וואריאנטן, מעלאדראמאטישע
.125—104 ז. 11 פאלקלאר יידישן פאר זאמלביכער
 11 )פרילוצקי 5 ! :אותיות די מיט וואריאנטן די באצייכענען מיר

 (.125—122 ז. 11 )פרילוצקי 5 3- (118—109 ז. 11 )פרילוצקי 5 2 - (108—104 ז.
 צונויפ" איז און פראגמענט אלם געווארן דערהאלטן איז 5 3 וואריאנט דער

 שלמה" "חכמת פין "חנה־פנינה־שפיל". פונם סצענעס אייניקע מיט קאמבינירט
 לויט אנטשפרעכט זי משפט, פון סצענג די בלויז פארבליבן אים אין אין
 אונזער פאר .5 1 וואריאנט אינם געריכטס־םצענע דער - סטיל און בוי איר

.5 2 און 8 1 וואריאנטן די בלויז באטראכט אין דעריבער קומען צוועק
 ווארשיינלעכע פאלגנדיקע צונויפשטעלן זיך לאזט הילף זייער מיט

)אורטעקסט(: דראמע ביבלישער דער פון סכעמע
 און שטיק דאם אנאנסירט עולם, פארן פאר זיך שטעלט "ארגומענטאטאר" דער : ג א ל א ר ■

(.38—3152 21 — 17, 10—151) סוויטע זיין מיט שלטה קיניג דעם אריין פירט
 רואם חכמות, אייניקע דערציילט און שטיל- "קיניגלעכן אויפן זיך זעצט שלמה : ע נ ע צ ס 1

(.45—44 52 ,36—22 51 ) פארשטאנד״ "גר$םן זיין כאראקטעריזירן
 שלמה מוטערם. צוויי די פין דערשיינען דאס זאגט־אן )פאיאץ( "לויפער" דער : ע נ ע צ ס 2

(.52 אין פעלט ,47—37 51 ) אריינפירן זיי הייסט
(.102—46 52 ,112—48 51) משפט שלמהם : ע נ ע צ ם 3

 געזאנג־י א פראלאג נאכן אריינגעפלאכטן נאך איז 51 וואריאנט אין
 - שטאמט, וואס און איאץ״* ,צווייטן דורבן אויסגעפירט ווערט וואט נומער,

י״ה. ־טן17 פון - דערווייזן שפעטער דאס וועלן מיר ווי
 מיר .52 וואריאנט אינם צולאג־נומערן די זענען אינטערעסאנטער

: ף נ י פ גאנצע זיי האבן
 ע־ טערמ נ אי קאמיש א ארייוגעפלאכטן ווערט אג־פרא נאכץ א(
(.14—10) י ב ר ־ ם י ר ו פ א מיט ויום

 כארגע־ א : ם ו ס ע מ א ר פ נ י א אן קומט יום7אינעערמ. נאכן ב(
(.30-15) סוויטע שלמהס פון זאנג

סוויטע. זיין מיט קיניג פוגם דערשיינען ביים אמוזיק־נומער ג(
:״פאיאץ״ פונם יוערטער די מיט זי איז #נגעמערקט

שאלן פין■ טראמייטן, פון
(.40—39) ! אפציעפילן שלמה קיניג דעם
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 איג• ש י מ א ק א אריינגעפלאכטן איו פיעסע דער פון סוף צום ד(
 ן י ב ר ן ט י מ אוץ דאקטאר־שארלאטאן מיטן ם ו י ד ע מ ר ע ט

(115—114 )ז.

 ער ש י מ א ק א צוגעגעבן נאך ווערם אינטערמעדיום דאזיקן נאכן ה(
(.118—117 )ז. פורים־קידוש דעם זאגט רבי דער וועלכן אין ג, א ל י פ ע

 דאס י״ה ־טן16 פון שטעמפל דעם טראגן 32 אין צולאגן די פון
 און ד( )א, ס ע י ד ע מ ר ע ט נ י א דע יי 3 און )ב( ם ו ס ע מ א ר פ נ י א

 )זע צוזאמענהאנג אנדער אן אין באשעפטיקן נאך זיי מיט זיך וועלן מיר
קאפיטל(. נאנטסטן דעם

 אורט:קסמ, פונט סכעמע ווארשיינלעכער דער צו זיך אומקערנדיק
 צווישן שייכות דער יועגן באמערקונגען אייניקע מ$כן קודם־כל מיר מוזן
 סצענע" "גרוים! די .52 און 51 !ואריאנטן די און אורטעקסש דעם

 פאר שטעלט וואס סצענע, די וואריאנטן ביידע אין איז ז£(3טןז18 8£6ת6)
 העלפם א ווי מער 51 אין ארום נעמט זי משפט. שלמהס און געריכט דאס
 שטיק(. גאנצע דאס ס׳ציילט וועלכע ,112 פון שורות 64) פיעסע דער פון
 אראפ רעכנט מען ווען בפרט, גלייך, דאס פארהעלטעניש דאס איז 52 אין
 וויב• מיר זעען געריכט־סצענעם, ביידע פארגלייכנדיק צולאגן. קאמישע דל

דורכפירונג. דער אין סיי אויפבוי, אינם סיי אונטערשיידן טיקע
 בא. דראמאטישע א ווי מער, נישט משפט פון סצענע די איז 51 אין
 קיין אריינגעפירט נישט ס׳ווערן :דערציילונג ביבלישער דער פון ארבעטונג

 אין ווי פא־געששפלט, אזוי פונקט ווערט עפיזאר דע־ מאטיוון, נייע שום
מלכים.

 א מחבר צי באארבעטער יידישער דער האט דא !52 אין אנדערש
:טעמע ביבלישע די באהאנדלט פרייער סך

 געבעט׳ א אים דערלאנגט קעניג, פארן דערשיינט מוטע,• אמתע די
 די אים דערציילט און האנט" אייגענער "מיין פון געשריבן ביטע(, )א פריוו

 אינטערעסאנט (.63—46) תחינות פון נוסח מיטץ מעשה גאנצע
 זינגעך "טוע זי ווען מוטער, *פאלשע דער פון מאנאלאג דער ווייטער איז
 אויך איז "געוויין" איר פאלשקייט. איר אויסגעפן נישט זאל ער גאט, צו

 אבער בילדעט קוריאז גרעסטן דעם (.75—64) תחינות פון נוסח לויטן
 טויט־ מיט מוטער פאלשע די באשטראפט המלך שלמה :גופא משפט דער

: )!( ן ס י ש ר ע ד זי הייסץ און שטראף
 פארגיסן בלוט גאטס ווילסט די וואס דערום
 (102—101) ! שיסן צי גלייך דא דיך קומט

דאקטאר־שארלאטאן דער אבער לעבט דעדשאסך.. גלייך טטקע ווערט זי און
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 זיינע־ ער ברענגט אינטערמעדיע( דער אין דערו־ף באלד דערשיינט )וואס
געזונט. ווידער וו^רט זי און דערשאסענער דער זיי שטעלט באנקעם,

 דעם וועקן קאנען 5 2 און 8 1 צווישן שינוים וויכטיקע דידאזיקע
 באזונדערע צוויי אויף זיך שטיצן וואריאנטן צוויי דערמאנטע די אז געדאנק,
אורטעקסט. ן יי א פון רייד קיין זיין נישט אייגנטלעך ס׳קאן אז און טעקסטן

 באארבעטונג עלטערע אן איז 5 ! אז זיין, געמאלט אויך אבער ס׳קאן
 באארבעטונג, יונגערע א פאר זיך מיט שטעלט 5 2 בעת אורטעקסט, פונם
 דער מחמת געווארן, ,פארדאיבן" מערער איז אורטעקסט דער וועלכער אין

איגטערמעדימס. קאמישע מיט צונויפקאמבינירט אים האט באארבעטער
 אז קלאר, 5 2 פון באטראכטונג גענויער א ביי ווערט למשל, אזוי,

 אין - מוטער פאלשע די דערשיסן לאזן צו איינפאל, גראטעסקער דער
 אריינגע־ ווערט וואס 'אינטערמעריע, דער פון פועל־יוצא א ווי מערער, נישט

 באארבעטער דער ,געריכטס־סצענע". דער נאך באלד טעקסט אין מלאכסן
 וועלכן טייל, קאמישן און ערנסטן דעם צווישן פארבינדונג א געזוכט האט

 דער- דאס האט ער און פיעסע דער אין אריינשטעלן דוקא געוואלט האט ער
 מוטער פאלשע די לאזט ער :אופן אמת־פאלקסטימלעכן אן אויף גרייכט

 דאקטאר־שארלאטאן, קאמישן דעם באדוייזן דאן קאנען צו כדי ,דערשיסן",
. .לעבעדיק. צוריק זי מאכט און באנקעס דערשאסענער דער שטעלט וואם

 52 אין סיי ,51 אין סיי אז זיכער, איז יעדנפאלס אזוי, צי אזוי
 די י״ה. טן<16 פון אטעם מיטן באהויכט זענען וואס שטריכן, דא זענען

 טעכניק די און שפראך די באטראכטן מיר ווען אויסשיילן, זיך לאזן שטריכן
.5 2 און 5 ן פון

 אויפגעשפראצם זענען י״ה ״טן16 פון השפעה־קרייז שפראכלעכן אינם
 אויבן )פארגלייך אייך" צו פריד ,איך : למשל ווי ,5 ן פון פראזן אזעלכע

 דייטש: )באראטער, ן" ד א ר ע כ י ו "ה - שלמה״ ס־קיניג י ו ר ג - (22 ז.
דסגל. און ט" ק י צ א פ שלאף טיפן א ,אין - (£3016

 אין ווייבער די פון תפילות די אין און רייד די אין פראזעאלאגיע די
 דיזעלבע, ווערטלעך כמעט 5 2 וואריאנט אין איז ,געריכטס־סצענע״ דער
י״ה. ״טן16 פון תחינות די אין וואם

: פארגלייך פאלגנדיקער עס ווייזט בולט
: קעניג צום מוטער אמתע די זאגט 5 2 אין

 ן י י ו ו י ג מיין שוין פאנעם קיניג, ,גינעדיקער
 שטיין. דיר פאר איך טו הארץ ן כ א ר ב ע צ מיין מיט

הארץ, צעב־־אכן מיין מיט----------------
 (•57-54) ץ ר א מ ש פיל מיט און נויט פיל מיין מים אוץ

:מוטער פאלשע די שלמהן צו זיך ווענדט ווערטער ענלעכע מיט
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ץ י י ו ו י ג מיין שוין פארנעם קיניג, "גינעדיקע
 שטייןי דא אייך פאר איך טו הארץ ן כ א ר ב ע צ מיין מיט

: הארץ צעבראכן מיין מיט דיך איך כעט בעטען
(.75—72) שמארץ!״ ן יי מ אויף רחמנות וין ש שיק

י״ה: ־טן16 פון שטאמט וואס תחינה.. א פון סטראפע א אט און
טענער מ״ין שפרייט און בוק איך דיר "צו

גיבעט מיין נון )הער״אויס( הויר
הערצען! ן ע כ א בר ו צ ט י מ ן י י ו ו אץ דיר ו צ
י(. !״ טרויערקייט אוב׳ קלאג מיין פיל ט י מ
 —קלאג״!( מיין מיט ט י ל־מ י ״פ : הייסט )דאס קלאג" מיין פיל ,מיט

 מיס ערשט און י״ה ־טן16 פון תחינה דער אין מיר לייענען אזוי
 ווער• די פארשטיין ריכטיק מיר קאנען פראזע דערדאזיקער פון חילף דער
:מוטער אמתער דער פון סער

.* *שמארץ פיל ט י מ און בוים ל י פ מיין ט י מ "און

.מ 6 ז 0 ת ל 3 11 זז1 ! 3ס(115נ<־ן}ס61145€1ו0 0זו6810וח3116 10, ,ק 334—5 (1
ביבליאטעק. מינכענער דער אין י״ה טן-16 פון פתב־יד א אין זיך געפינט תחינה די

 "שיק מוטער פאלשער דער פון רוערטער די אין דצרהאלטן איז זין ריכטיקער דער *(
 דעי פון באארבעטונג יונגערע שפראכלעך א זענען רואם — ״שמארץ״ מיין אויף רחמנות שיין

 מיטפיל און נויט פיל מיין טיט "און :מוטער אמתער דער פון תפילה דער אין פראזע אלטער
שמארץ"! מיין מיט־פיל נויט, מיין מיט׳פיל "און שמארץ".

 )זאלסט *"מיט־פיל אפטאטיוו דעם האט פאלקס־עטימאלאגיע די וואו
(*..סך״. א ״מיט - "מיט־פיל" ווי אויסגעטייטשט, !( מיט״פילן

 אין סיי ,8 1 אין סיי לעבט. מאמענט, בינע״טעכגישן דעם שייך רואם
 ע ש ט יי ד די פון ן ל י פ ש ־ ם כ א נ ט ס א פ די פון גייסט דער 5 2
ר. ע ג נ י ז ר ע ט ס יי ם

 "העראלד/ דעם אוים־שרייער", "איין־און דעם דא באגעגענען מיר
 מיטלאלטערלעכע די פון איבערגענומען האבן מייסטערזינגער די וועלכן

 זאגטאן שפילער, די פאר שטעלט פיעסע, די אנאנסירט ער :מיסטעריעס
דסגל און פארמולע סטערעאטיפישער א מיט דערשיינען זייער

 "איינשריי־ דער וואם גענוג, נישט אז שפורן, פאראן זענען 5 1 אין
 פארן פארשטעלן אליין נאך זיך זיי פלעגן שפילער, די שטעלט^פאר ער"

(.44—42 5 1 )פארגל. עולם
 פאר• צו צוגעפאסש איז טעכניק די אז רוערן, דערמאנט אויך דארף ס

 טעאטער־געשיכט• און שפראכלעכן פון אזויפיל דעקאראציעס. אן שטעלונגען
שטאנדפונקט. לעכן

 ליטע" א אויך געפינען צייט־ב^שטימונג דער פאר אבער קאנען מיר
! אנלען ראטור־געשיכטלעכן
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 אין אז באוואוסט, איז ליטעראטור־געשיכטע אלגעמיינער דער פון
 ,געריכטס״סצענעס", מיט פיעסעס באליבט זייער געווען זענען י״ה יטן16

 (£0010(113 6ת11(1113דראמע״) ,געלערנטע די דינען קאן ביישפיל קלאסישער אלם
 וראי (,1502) ^03101010 ?31*1(115 : לאכער יאקאב הומאניסט דייטשן פונם

 זשואך ,דאן טראיאנישן פונם משפט באוואוסטער דער באהאנדלט ס׳ווערט
 איבערגעזעצט דערש־ינען איר נאך באלד איז דראמע דידאזיקע פאריס.
 אויסגענומען. שטארק אומעפום האט און שפראכן פארשיידענע אין עווארן

 נישט 1542—1522 פון צייט דער אין דערשינען איר פון זענען פויליע אויף
 די געצויגן ס׳האט שטארק ווי באווייז, א :אויסגאבן פיר ווי ווייניקער,

י( טעמע.
 אויך זיך האבן צייט יענער פון דראמאטיקער די אז זיך, פארשטייט

שלמה־המלך, פון משפט בארימטן ביים $פגעשטעלט
 ס ק א ס האנס פון דראמע ביבלישע די דינעץ קאן ביישפיל אלס

 ענלעכקייסן סך א האט וואס ,40(11011110 8310100018 : טיטל אונטערן
 ס׳איז און אויפפירן אפט מען פלעגט דראמע די וואריאנטן. אונזערע צו

 נירנבער• אינם שטיק דעם פון פאישכעלונגען די בעת אז באוואוסט, אויך
 מייסטער• דער אויסגענומען בא?ונדערס האט מייסטערזינגער־טעאטער גער

 שלמה־המלכס פון ראלע די שפילן פלעגט וועלכער ן, י י ל ט ד י מ ש זינגער
 מייס• באזונדערן א אין דערפאר אפנעדאנקט אים האט סאקס האנס ינער.ך

אז זיך, בארימט שמידטליין וואו (,1551 י. )פון טערגעזאנג
ג73:<ק 1011 ?431* 0011118 ק6ץ x0 \8310״143011 (16 X000,

016 ע\611כ6ז 1011 ק31<1 3ג1{ <16ז1 1סט<1£ 116261 זס1
3) “110£60) 611^103111 111 10£60)1) *11 2611*£1

 פאבולע זעלבע די איז קריג( ״יאריקן30 )נאכן צייטן שפעטערע אין
 געשמאקלאזער און לאנגער א פון פארם דער אין געוו^רן באארבעט

 פלעגן וואנדערטרופעס דייטשע די וועלכע שטאאטס־יאקציאן", "הויפט-אונד
״016 £1*0836 ^\61511611 (168 1<6ס1£8 :טיטל אונטערן אויפפירן

.(4 8310x00015"
 ס: י א ד מ ש א און ך ל מ היה מ ל ש פון שפיל דאס (2

 פארעפנטלענם איז וואס וואריאנט, איינציקן פונם באקאנט אונז ס׳איז
.143—127 ז. 11 פאלקלאר יידישן פאר זאמלביכער :פרילוצקיס נח אין

א  11 1 8 ן 061• 501וג^31>1501ך6 1(־11־ת13ז1131 331סז1נ 8001161• (£1י1ת86מ ( פארגלייך (1 *
1873—5.) און 11 3 11 ת ; ם16ז31יזע3 ז)<3ץן131ץ02ז13 1״ 901806 16 1^161411 10, .ק 33, 37 .{(

1(305 830115: /^6ז146 (661(10 7, £6116ז 11. .£ 006(26) 86. 15 (2
11 3 ץ 6 6 ז ז ות3 ז1 ז1 : £01'50י'11וז§6ז1 2111• 6611(5011611 1(163(61-• 1 פארגלייך (3

§650(11011(6 665 1״11((6131(6ז5 11. 661־ 960315531106, 36מ11ס 1914 ,ק 144,
.£ (מ&יזץסכ( ז 6650(1. 661• 660(3011, 80113115ק1611411ז15( 1 16416, (4
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 מיסטעריעס פרי הקופה די בולש זייער אפ שפיגדי־ וואריאנט אינם
 ווי - מערב״אייראפע אין געענדיקט זיף האט וואס פאסטנאכט־שפילן, און

י״ה. טץ*16 העלפט צווייטער דער אין - באוויאוסט
 שטאמט וואט שיכט, יונגערער צווייטער, א אויך אים אין אבער פאראן

 אימ־" דער פוי השפעה דער דאנק א אנגעווארפן איז און י״ה טן-17 פון
צייט. יענער פון "זינגעט־שפילן" די און קאמעדיע" פראוויזירטער

 ווארשיינלעכע די מיר רעקאנסטרוןרן זינען, אין אלץ דאס האבנדיק
אופן: פאלגנדן אויפן אורטעקסט פוגם סכעמע

פירה און פיעסצ די אנאנסירט פובליקום, דאם באגריסט "איינשרייער" דער : ג א ל $ ר פ
4יאצים״״יועצים- )די סוויטע המלכם עלמה אדיין

הכמה. עלמהם כאר״ליד א אין זינגט סוויטע די : ם סו ע מ א נפר י א
אקט: ערשטער

שלמהן. אריין רופט אייגשרייער דער 1 ע נ ע צ ם 1
פובליקום. פארן פאר זיך שטצלט וועלצער קעניג, דעם באגריסט סוויטע די : ע נ ע צ ם 2
פירט און אשמדאי פון דערשיינען דאס זאגט־אן )באדינטצר( איינשרייצר דער : ע נ ע צ ם 3

א־יין. אים
און פינגערל ד§ס קצניג ביים גארג־אוים אשמדאי שלמה-המלך. פאר אשמדאי : ע ג ע צ ס 4

 די אין בעטלען גיין מוזן "יעצינד וועט שלמה קייט. דער אויף אים כאטט
הייזער".

נ ט ק א ר ע ט יי רו צ
יועצים. זיינע פון כבוד אפגצבן זיך לאזט אין קעניג, א ווי זיך, פילט אשמדאי : ע נ ע צ ס 1
בעטלער. א פין דצרשיינצן דאס זאגטיאן באדינטצר דער : צ נ צ צ ס 2
בעטלער. מיטן קאטאוועם טרייבט סוויטע די : ע נ ע צ ס 3
אפ, פוןאים שפאט אשמדאי גורל. זיין אויף זיך באקלאגט בעטלצר דער—שקמה :ע צג צ ס 4

)כאר-געזאנג(. שלמהן ארויס פן וראו יוצצים די מעסום: אינפרא
אקט: דריטצר

 סוויטע דצר דצרציילט אין פינגצרל דאם צוריק אשמדאין פון פארלאנגט שלמה : ע נ צ צ ס 1
שד. א נ§ר קעניג, ק-ין נישט איז אשמדאי אז

 צוריק אים גיבן אין פים" היגישצ זיינע "ביי שד דעם דערקענען יוצצים די : צ נ צ צ ס 2
קייט. די אויף

דצרקצנט. אים האט מען וואס זיך, קלאגט אשמדאי ; ע נ צ צ ס 3
גצשמיסן. ווערט אשמדאי ; צ נ ע צ ס 4

:ווערטער אשמדאיס מיט אנגצמצרקט איז סצצנע )די
קריגן יצצינד דאך ווצל איך
(.247—246) ! גיקלאפט אריין . . אין.

שכר. זייער נעמען און פובליקום מיטן זיך גצזצגצנען שפילער די : ג א ל י פ ע
 פא- דעם צווישן דיאלאג א :צולאג א פאראן נאך איו וואריאנט אינם

 אריינגעשטעלט איז צולאג דער אלף־בית(. )אשמדאים אשמדאין און יאץ
 סכעמע, אונזער אין ארייבגענומען נישט אבער אים האבן מיר עפילאג. ן פא

 פון באארבעטונג מאדערניזירטע א איו און י״ה ־טן19 פון שטאמט ער מחמת
 אזוי דער אין פארשפרייט שטארק געווען זענען וואס פאראדיעס, ענלעכע
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 ״יאריקן30 גאכן און בעת *ט ציי ר ע ש י נ א י ג א ר גי געריפענער
קריג.

. - ______ . /
,£ ?00119 1 016 1114611 1ת 461• א3ז11<3<111• !(921) .ק 173 : פארגלייך (1

 איגערגע• האבן מיר וועלכן אינהאלט, קורצן פוגם ארוים ט׳דרינגט ווי
̂ 30(16 (11313161־16 די געווען שפיל אונזער איז סכעמע, דער אין געבן
 פ^לקם- יידישן אלטן פונם רעפערטואר אינם "טייפעלס״שטיק" ריכטיקע דאס

טעאטער.
 לעגענדע באקאנטער דער פון געשעפט מחבר דער האט איינפאל דעם

אשמדאי. און שלמה־המלך וועגן תלמוד אין
 באווייזט לעגענדע, די דראמאטיזירט האט מהבר דער ווי אבער, אופן דער

 מעג- א אויך אונז גים דאס און מוסטערן, פרעמדע פוץ השפעה שטארקע א
 אשמדאי- אונזער פון אויפקום־צייט די ווייניקער מער באשטימען צו לעכקייט

שפיל.
 "טייפעלס״פיעטע" יידישע אונזער איז שטאף, דעם שייך וואם

 אזוי דאס ווי "אנטיקריסטום־שפילן/ דייטשע מיפלאלטערלעכע די צו ערלעך
 גראס אלטע "דאס ווי אדער אנעיקריסט־שפיל/ ,טעגערנזעער גערופענע

 בא- ס׳איז וועלכן וועגן אנטיקריסט/ דעס אונטערגאנג אויף־און פאם שפיל
 און מיין אם פראנקפורט אין 1469 אין אויפגעפירט עם האט מען אז וואוסט,

(1 * קסאנטען. אין 1481 און 1473 יארן די אין
 מיס- די אין פיגור באליבטע זייער א געווען טייפל דער איז בכלל

 פלעגט מען וועלכע צווישנשפילן, קאמישע די אין אבער דערהויפט סעריעם,
 דעם יויילן צו כדי פארשטעלונג, דער פון טייל ערנסטן אינם אריינפלעכטן

 אזעלכע אין פלעגט הויפט-עפעקט דעם און קולמינאציע־פונקט דעם עולם,
 *"פריגעל־סצענע גערופענע אזוי די בילדן אינטערמעריעס

 קלעפ הילכיקע באקומען פלעגט שד דער וועלכער אין ?(,1־11^6152608)
.. מעשים. זיינע פאר אפצאל אלם

 די האבן מיסטעריעם די אין צווישנשפילן די פון מוסטער לויטן
 קארנאוואל• די אין ראל וויכט-קע א שפעטער געשפילט ,פריגעל-סצענעס"

פאסטנאכט״שפילן. אדער פארשן
 די געהאט אשמדאי־שפיל דאס אויך האט סכעמע, אונזער ס׳ווייזט ווי

 אז געפירט, אזוי שטיק אונזעד אין ווערט האנדלונג די : סענסאציע ד^זיקע
 ווען מ^מענט, דעם אפווארטן שפאנונג מערער וואס מיט זאל עולם דער

 מען וואו סיטואציע, טראגיקאמישער דער אין געפינען זיך וועט אשמדאי
 אין אריין אים קלאפט מען און קליידער קעניגלעכע די אוים אים טוט

.. הינטערלייב.
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 פריטי- די פון געלעכטער ברייטן דעם פארצוששעלץ לייכט זיך ס׳איז
קלעם: די צו צוגעגרייט זיך האט אשמדאי בעת צוהערער, טיווע

גיין, איך קאן ווי
 שטיין, איך קאן ווי
 גיפאלן בין איך אז
 אריין, העוט זייערע אין

 זיין יעצינד דאך ס׳וועט
(.254 — 249) יאר! מיינע צו בראך א

גופא! סענסאציע די דאן און
 נאר שפיל אונזער אין אריינדרינגען געקאבט האט זי אז קלאר, ס־איז

 אין אנגענומען זייער געווען זענען "פריגעל־סצענעס" די ווען צייט, א אין
פאלקסשפילן. די

 פאסטנאכט־שפילן(, און )מיסטעריעס מוסטערן די אכט אין נעמענדיק
 די און בינע־טעכניק די געשעפט האט מחבר יידישער דער וועלכע פון

 ר, ע ט ע פ ש ן יי ז ט נ א ק גע נישט דגם האט דיאלאג, פון פארם
 ווען ה, י" ן ט ־ 16 פון לפט ע ה צווייטער דער אין י רו
 לעצטע אירע ארויס שיקט פאסטנאכט־שפילן און מיסטעריעס פון תקופה די

שטראלן.
 *בארירונגס איינציקער דער נישט לגמרי אבער איז "פריגעל-סצענע" די

 דער און אשמדאי־שפיל דעם צווישן פעסטשטעלן קאן מען וועלכן פונקט,
פאסטנ^בט״שפיל־ליטעראשור. מיסטעריע־און

 א אין נאך זיך אנטפלעקט ליטעראטור דערדאזיקער פון השפעה די
 קלאסישע די שפיל אונזער אין מיר באגעגענען אזוי איינצלהייטן. אנדערע ריי

נ יי א - ד ל א ר ע ה דעם : קארנאוואל־פארסן און מיסטעריעס פרן פיגור
 זיי שטעלט שפילער, די אריין פירט שטיק, ד^ס אנאנסירט ער ! ר ע יי ר ש

 דער בעת פיל זייעי־ בכלל טומלט און דינער א פון ראל די שפילט פאר,
 טן^1 פונם סצענע ־טע3 ארץ ־טע1 די פראלאג, דעם )פארגלייך פארשטעלונג

אקט(. טן.2"פון סצענע ־טע2 די און אקט
 געפינט פאסטנאכט״שפיל־טעכניק מיסטעריע־־און דער פון שטעמפל דער

 ריי, איין אין אויס זיך שטעלן שפילער די רואו עפילאג, אריפן ורייטער זיך
באצאלטס. זייער בעטן ארן פרבליקום מיכן זיך געזעגענען

 און פראלאג )נאכן אינפראמעסרמס ביידע אריך זענען כאראקטעריסטיש
 בא• פיעסע דער אין באשטימונג זייער און כטיל זייער > אקט( יטן2 נאכן
 נאר י״ה. ״טן16 פון פאלקס־שטיק דייטשע מאנכע פון השפעה די ווייזן
 אין צוזאמענהאנג אנדער אן אין רעדן אויספירלעכער מיר ררעלן דעם וועגן

קאפיטל. נאיטסטן
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 זיך פארשטעלן דאס ווי דעטאלן, אזעלכע דערמאנען אויך מ׳דארף
 שפילער דעם פון ווארטן דאס (,68—61 )פארגל. אליין שפילער די פון

 דסגל. און (78, 69) ריי די ם*א אויף קומען וועט עס ביז טיר, דער הינטער
! פאסטנאכט־שפיל־טעכניק מיסטעריע־און דער פון אפקלאנגען אלץ

 אינם פארמולעס און פראזן אינטערעסאנטע אייניקע באך סוף צום
־טןי׳ה.16 פון שימל דעם זיך אויף טראגן וואס אשמדאי-שפיל,

 פאלקסטימלעכער דער מיט קעניג דעם באגריסט "איינשרייער" דער
 אני זייער איז וואס (,74 ) ג" י נ ע ק ־ ר ע ט א ״פ : ערונגס־פארמול

 מיט אריין ער רופט שפילער די פאסטנאכט־שפילן. דייטשע די אין גענומען
 די פון שטאמט וואט און באוואוסט אונז שוין איז וואס פארמול, דער

:י״ה ״טן16 פונם און מיטלאלטער סוף פון פאלקסשטיק רייטשע
 אריין אריין, אריין, שנעלער

! מיין דו-------------------
 ן ד י ר ם ,אונץ ווי: פראזן, אזעלכע אן אויך געהערן צייט דערזעלבער

 "טון (, 87 ) פרעגך ,טון (,76) טרעטך ״מאכן (,131 ) קיניג״ צים
 ,יעצינד" (,33 1 )־סוויטע ך ל יזע ג שלמה׳ם ״קיבע ג 164) לאכך

גל. ד. א. !(15)

51



ל ט י פ א ק ע ט פ נ י פ אם ד

י״ה ־טן16 בעתן יידיש אויף ליטעראטרר דראמאטישע די

ף( ו )ס

4

ן ם ר א ס און אינטערמעדיעס ן, ס ע מ א ר פ נ י א

 אינפרא• דאם—טעאטער. מערב־אייראפעישן אין אינטערמעדיעם און אינפראמעסן
 — .*.חכמת׳שלמה אין אינפראמעסום דאס — מכירת״יוסף־שפיל. אינם מעסום

 רלא.8ש*דאקטאר מיטן אינטערמעדיע די — אשמדאיישפיל. אין אינסראנזצסן די
 מיטן אינטצרמצדיע די — פיגור. קאמישער דער פון יחום>בריוו דער און טאן

 צייט די דרשות, זיינע און פורים־קידוש זיין קאזשצל, אויפן רבי דצר : פורים־רב
 —אויפגעקומען. איז אינטצרמעדיע די ווצלכצר אין אטמאספצר, גייסטיקע די און
 ע/ ג י ר ם נ י ,א די ן, ט נ צ מ ג א ר פ :*ע י ד ע מ א ר-ק ע ל ט צ .ב די

פוילישצר א מיט בארירונגכיפוגקטן די ר־מאמענט,5קולטור-היםטארישז דער
—י״ה. ־טן!6 פון ליזידצן" טון "קאמצדיע דער מיט און "בעטלצר-פיעסע"

 פא־ די אין ארומגערעדט האבן מיר וועלכע קאמעדיעס, ביבלישע די
 פון "יונה״־דראמע די אויך ס׳געהערט וועלכע צו און קאפיטלעך דריי ריקע

 אינם טייל ן ט ס נ ר ע רעם סארגעשטעלט האבן זאמלונג, וואליכס אייזיק
פאלקסטעאטער. יידישן אלטץ מונם רעפערטואר
 לייכטן פון פיעסעס פארמאגט אויך אבער האט רעפערטואר דער

 פלעגטדורב־ מען וועלכע מיט געזאנג־נומערן, אויך דעם חוץ א און זשאנר,
עולם. ביים אויסנעמען בעסער זאל ער רעפערטואר, ערנסטן דעם פלעכטן

 פארסן, זעלבשטענדיקע אדער געווען זענ״ן שטיק "לייכסע" דידאזיקע
 גע־ האבן וואס "צווישנשפילן/ הייסט דאס אינטערמעדיעם, קאמישע אדער
 מיט זיין פלעגן וואס און דראמעס ערנסטע צו צולאג קאמישער אלם דינט

צעויפ-געבונדן. לויז זייער דראמעכ|געוויינטלעך די
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 נ" י א די געהאט האבן אינטערמעדיעס די ווי באשטימונג, ענלעכע אן
 פלעגט מען וועלכע כאר״געזאנגען, געווען זענען דאס ן. ס ע מ א ר ם

 זיי אנטראקט, דעם זיי מיט פארפולן צו כדי אקטן, די צווישן אריינשטעלן
ענדיקן. זיך פלעגן פארשטעלונגען די וועלכע מיט עפילאגן, אלם דינען אויך פלעגן

 איני און אינפראמעסן זיך באווייזן טעאטער מערב״אייראפעישן אינם
 ״טן16 בעתן פארבליבן אויך זענען זיי מישלאלטער. בעתן נאך טערמעדיעס

פריער. וואס צוועק, דעמזעלבן דערפילן פלעק און י״ה
 קארע" איטאליענישע די אין אינפראמעסן, מיר באגעגענען למשל, אזוי,

 פא" דער אין למשל, ווי, י״ה, ״טן16 פון העלפט ערשטער דער אין דיעס
 קאמע- דער אין אדער "1ס^1(1ק3£ס11" :מאכיאוועלי פון קאמעדיע וואוסטער

 דייטשלאנד אין ״.11 86^71^316״ :טשעכי מאריא דזשיאוואני פון דיע
 דראמאטי" אויגסבורגער דער אינפראמעסן מיט פאנוצט אפט זייער זיך האט
 כאר-גע" פיעסעם די אין אריינשטעלן פלעגט וואט ק, ר י 1 ט ס ק י ס קער

 5ס53וזת3 רראמע: זיין )אין אקטן אין שטיק די איינסיילן ארום אזוי און זאנגען
41532 י. פון

 דראמע- פונם פארשוואונדן אינפראמעסן די זענען צייטן שפעטערע אין
אפערע׳טעאטער. אינם בלויז פארפליפן זענען און טעאטער

 די דערהאלטן נאך לאנג זייער דאגעגן זיך האפן דראמע״טעאטער אין
 פראצעס דעם צוגעאיילט מאם גרויסער א אין האבן וואס אינטערמעדיעס,

 קעגנערשאפט שטארקע א געהאט האבן זיי פינע-קונכט. די פארוועלטלעכן פון
 אפער זיי זענען דערפאר הומאניסטן, געלערנטע די און קירכע דער מצד

 די מיט קוויקן זיך פלעגט וואס עולם, פשוטן פיים פאליפט שטארק עודעןג
 פלעגן שפילער די וועלכע קאטאוועסן, די מיט און סצענקעם ולע6הומאר
טרייבן. דארט

 אויסגעוואקסן י״ה ״טן15 פעתן נאך זענען אינטערמעדיעס די פון
 דייטשלאנד, אין שפעטער און איטאליע אין צוערשט פארסן, זעלפשטענדיקע

 פאסט• אדער קארנאוואליפארסן די אויסגענומען פאזונדערס ס׳האפן וואו
י( נאכט״שפילן.

 זיף געפינען וואט שאפונגען, פאר׳דראמאשישע די פאווייזן עם ווי
 לי. דראמאטישע יידישע די איז זאמלונג, באוואוסטער וואליכס אייזיק אין

 אלגע• דער נאך הינטערשסעליק געפליפן נישש י״ה ״טן16 פעתן טעראטור
אנטוויקלונג. מיינער

 יידישן א מיס זיך באקענען צו מעגלעכקייט די אונז גיט זאמלונג די
זעלפ• דריי מיס און בנימין"( בן יוסף פון פוריס-ליד )"דאס א־נפראמעסום

 א 1 € 1 ת : €65011101116 <168 11311601501160 תס3וזז35 1 439, 632—4, פ^רגלייך; (1
 •¥\ €1612603011: €68011, <165 06061־60 0130135 11 ק3551ס1.
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 פון שפיל "דאס בחורים׳/ לוסטיקע די פון שכיל )"דאס שסענדיקע-פארסן
שטאט-מענטש"(. און פויער "פון פארם דער און יעקליין" טויב

 אינטערמעדיעס יידישע פאר ביישביל א בלויז פעלט זאמלונג דער אין
ציים. יענער פון

 ידיעות, די מאטעריאל "טראדיציאנ/לן" פון סמך אויפן דערגאנצן מיר
 "נאר"" ווארמסער ונם נ זאנלונג ווערטכולער דער פארדאנקען מיר וועלכע

 אינטערמעדיעס די דאן און אינפראמעסן די באטראמטן צוערשט זועלן פיר
 גע- פארהיט פראגמענטאריש כיי פולשטענדיק, כיי זענען וואס פארסן, און

י״ה. יסן16 פון ווארן
אינפראמעסן: 1

 זיך געפינט אינפראמעסום אן פון פראגמענט אינטערעסאנטער אן א(
 מיט באצייכנט האבן מיר וועלכן ,מכירת־יו&ף־שפיל׳/ פון וואריאנט אינם
 ווערט און פראלאג נאכן באלד אריינגעפלאכטן דארט איז ער ¥\. אות דעם

ברידער. 12 די פון - אוים ס׳ווייזט ווי - געזונגען
 איב" פונם געווארן דערהאלטן איז סמראפע איינציקע דידאזיקע אט

:פראמעסום
מאן אלטער איין געוועץ איז "אברהם

געטאן פלייסיג דינסט גאטס ער האט
 צירן צו געטאן פלייסיג דינסט גאטס ער האט
פירן". געטאן ער האט הארצען גאנצען דעם מיט

 ,צירן"׳ ווארט דאס אינטערעסאנט דא איז שטאנדפונקט שפראכלעכן פון
 "לויבן" "רימען", - 2161י0ח ווארט מיטלהויכדייטשן דעם אנטשפרעכט וואט
צייטץ. אלטע גאר פון ארכא?זם אן שפראך יידישער דער אין איז און

 געווען אינפראמעסום דאס איז פראגמענט, דעם פון ס׳ווייזט׳אויס ווי
 יוסף" צום אריינפיר אלס געדינט האט און ליד "גענעאלדגיש" מין א

עפיזאד.
 יוסף פון אינפראמעסום צום ענלעך זייער סטראפע די איז כטיל לויטן

 דערזעלבער פין ווארשיינלעך זייער שטאמט עס און (*),פורים־ליד בנימין בן
צייט.

 די אונטן מיר ברענגען סטיל־ענלעכקייט, די מאכן צו בולטער פדי
:״פורים־ליד״ יוספס פון סטראפע צווייטע

אונזער פאטער דער וואר דער ,יעקב,
 באזונדער אים ביי אליין וואר גאט
צייכן. דענזעלביגען אין וואל

צייכףוואונדער דער פיל אים גישאך עם
איבערשטרייטן. ער טעט ענגעל דען
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 "שלמה• אין מר געפינען #ינפראמעסום צווייטעס א ב(
 ערשטן פארן שטיק דעם אין אריינגעפלאכטן איז עם (. 52) המלכס״משפט"

 פרילוצקי נח )זע סוויטע שלמהס פון כאר-געזאנג א פ$ר שטעלט און אקט
(.28-15 ש. 110 ז. ח זאמלביכער

 זע־ זיי אינפראמעסן, צוויי מיר באגעגענען "אשמדאי-שפיל" אינם ג(
 אהש, ערשטן אוץ פראלאג צווישן ע ט ש ר ע ם א ד :אריינגעפלאכטו נען

אקט. ־טץ3 און ־טן2 דעם צווישן ע ט יי וו צ ואס
 סוויטע, שלמה-המלכם פון כאר-געזאנג א איז אינפראמעכום ערשטע דאס

: חכמה קעניגס דעם רימט וועלכע
 מאן. ר ע ס א ר ג איין )!( ט ז י א שלמה קיניג ר ע ז די״

 אויפגיקלערם, עם האט שלמה קיניג דיזער
 ווערט, נישט גאר ט ז י א וועלט די אף ס ע ל א אז

 בלויז ריש נא איז וועלט די אף אלעס
פעדערהויז. איין איז וועלט גאנצע דיזע
פיל נישט ווערט ים דעו־ - ים אין פליסט וואסער דאס
 פיל. נישט ס׳איז אז מיינט, און רייכקייט פיל האט ער - מענש דער
 פארשטייף נישט גאר קען אין פיל זא קלער ער - מענש דער
גיין". צ׳ריק גלייך ערד די צו טוט ער ביז

 צווייטער דער זיך ס׳ענדיקט דועלכן מיט אינפראמעסום, צווייטע דאס
 זיין פון שלמהן ארויס ווארפן וואס יועצים, די פון כאר-געזאנג א איז אקט,

יאלאץ.
 פורים• די ווערן באטראכט קאן אינפראמעכום טיפישעס אלם ד(

 פארענ- געוויינלעך פלעגט מען וועלכער מיט ב", ק ע י י ת נ ש ו "ש תפילה
פארשטעלונג. די דיקן

 ריי איין אין אויסשטעלן שפיל פון סוף צום זיך פלעגן שפילער די
כאר. אין ליד דאס אפזינגען און

 4(62 )וואריאנט "גלית־-הפלשתי״־שפיל דאס דיגען קאן ביישפיל אלס
: עפילאג אזא אט מיט זיך ענדיקט וואס

:זינגען און אויף זיך שטעלן שפילער( אלע ה. )ד. ע ל א
איינגערעדט זיך האט הרשע המן
יידעלאך די פייניקן וועט ער

 צוגעשיקט אים האט אייבערשטער דער נ^ר
בראך. גרויסע גאנץ א

כורא דעם לויבט סוף( )־צום לעצט אין
באזונדער( יעדער און )•אלע ! איין אין גאר

מיר: זינגען - מיר מאקי
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 ----- יעקב שושנת
(1 *-------מרדכי. כדת

!מיין דו דאקט$ד העריד 
 טעקסס. אויסגעבעסערטן אן איבערגעגעבן האבן מיר .109 ז. 11 פרילוצקי פארגל. (1

 לעצם .אין :פארשריבן אים ביי ווערט למשל, אזוי, ירט.5קן!רומ שטארק ער איז פרילוצקי ביי
 אחשורש- אינם עפילאג מיטן שטעלע די פארגלייכן צר גענוג ^בער ס׳איז .׳*; . בורא. דעם ט $

 אין .ל^בט״׳לויבט. כון ק^רומפירט איז .אט" דער אז זען, צו אום וואריאנט(, )ווילנער שפיל
.״ . בורא. דעם ן ב י ר ל .,מיר : מיר לייענען אחשורש-שפיל

 דאס איז י״ה( 18—17) ,"אפערע״תקופה" ,זינג״שפיל״־און דער אין
 צווישן דועט א אין געווארן איבערגעארבעט "שושנת״יעקב״״אינפראמעסום

 צו• אנדער אן אין דעם וועגן גענריער כאר. און )סאליסט( כארפירער דעם
זאמענהאנג.

אינטערמעדיעס: 11
 איב" צוויי פוץ שפורן פאראן זענען מאטעריאל "טראדיציאנעלן" אינם

 פאר שטעלן זיי שפילן. די אין אריינסלערטן פלעגט מען וועלכע טערמעדיעם,
 דער לוסטיק״מאכערס אלם ארויס ס׳טרעטן וועלכע אין סצענקעס, קאמישע

ב. ר " ם י ר ו פ דער אדער דאקטאר-שארלאטאן
דאקטאר־שארלאטאן: מימן אינטערמעדיע די אי

 )וואריאנט ,גלית״שפיל" אין געווארן דערהאלטן זענעץ איר פון שפורן
 (6 2) גלית״שפיל" אין (.5 2 )וואריאנט שלמה״־שפיל ,חכמת אין און (0!

 צרם נענטער איז וואס פארם, א אין איבערגעגעבן אינטערמעדיע די איז
(.5 2) ״חכמת־שלמה״״שפיל דעם אין ווי אורטעקסט,
 מיר האבן 5 2 אין בעת □, 2 אין מאנאלאג־פארם די באווייזט דאס

אינטריגע. שטיקל א מיט דיאלאג א שוין
 דאקטאר״שארלאטאן מיטן אינטערמעדיע די 5 2 אין איז אויסערדעם

 זענען דיאלאג אין און פורים־־רב מיטן אינטערמעדיע אן מיט צונויפגעפ^רט
 גע" געבוירן זענען וואט קאלאמבורן, און ווארט־שפילן וויצן, אריינגעפלאכטן

 דער אונטער - דערווייזן $רט אנדער אן אויף דאס וועלן מיר ווי - רו^רן
 ענגלישן און איטאליענישן אינם קלאון׳שפיצלעך ארלעקין־און די פון השפעה

 דייטשע די אין פארשפרייטן געקאנט זיך האבן רואם און קאמעדיאנטךטעאטער
 דידאזיקע צוליב י״ה. טן!.7 בעתן ווי פריעת נישט געטאס סלאווישע און

 דער ביי בלויז אפשטעלן צוזאמענהאנג איצטיקן אינם זיך מיר וועלץ טעמים
.0 2 אין אינטערמעדיע

 איז וואט שאולן, צו אריינגערופן דא ווערס דאקטאר-שארלאטאן דער
 קע־ דעם וועגן ווערטער שמואלס פון איינדרוק אונטערן חלשות אין געפאלן

:טויט גיכן גיגס
אריין אריין, אריין, )•פאיאץ(: ר ע פ י ו ל
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הילע די;ר א ט ק א ד
! ברילע די צו
פלאשע די
! טאשע די צו

אהין ווי און
ז מעדעצין די זיין זאל
 שלאף, איז וואס דאס, איז יוער אין
? קראפט געבן אים זאל איך
? קראנק איז ווער און
 באנק, די געץ
 באטראכטן איך יועל
 נאכטן, פרן נישט איז עס אויב
 קלערן, פון דערשראקן איז ער אויב
 באהערן אים איך וועל

 גיבראבן נישט איז ער אויב
גישטאכן. אויב
 שאול׳המלך( גוט באטראכט )ער
טויט. ט ז י א שאול קעניג דער

אין זי ארינינעלע, קיין נישט איו דאקטאר־שארלאטאן פון פיגור די
א האט זי וועלכן אין טעאטער, מערב-אייראפעישן פונם אריבערגעגומען

טראדיציע. אלטע זייער
באגעגענען ס ע י ר ע ט ס י מ מיטלאלטערלעכע אלע אין כמעט

דריי די פארקויפט וואט סוחר, א אדער ר א ט ק א ד ן ש י מ א ק א פיר
 פון קערפער דעם פאלמעסן צו קרייטעכצער פארשיידענע מאמעס הייליקע
 זיין מים אדער ראובן דינער זיין מיט לצנות דערביי טרייבט און קריסטוס

ווייב. אייגן
 דעמאלטיקן פונם געווארן גענומען איז דאקטאר קאמישן פעם פיגור די

 *דאקטויריס-שארלאטאנעי יענע געדינט הץבן מוסטער אלס : פאלקסלעבן
 און וואנדער-ש&ילער די מיט צוזאמען ארומשלעפן דעמאלט זיך פלעגן וואס

 גיי געלטער אויסנארן און דערפער און שטעט איבער קאטאוועס־שרייבער
וואונדער־רפואות/ היילענדיקע "אלץ פאר בעל־מלאכות און פויערים נאיווע

 י״ה םן*1ב אין שריד דאקטאר^שארלאטאן דער איז מיסטעריעם די פון
פאסטנאכט-שפילן. דייטשע די אין #ריבערגעוואנדצרט

 פאלקסטימלעכע די אין פיגור באליבטע זייער א געווען אויך איז ער
י״ה. ״טן16 בעתן ארסן6
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 און סאקס האנס פון פארשן די אין אפט זייער אים באגעגענען מיר
 איג- פוילישע אייניקע אין אויך זיך באיוייזט ער מייסטערזינגער. אנדערע

 צייט, יענער פון פארם פוילישן א אין י״ה. ־טן16 פון פארסן און טערמעדיעס
 31183603, : טיטל לאטיינישן אונטערן באקאנט איז וואט

 טרעט-אויף פויער"( דער און ייד דער אפטייקער, "דער ה. )ד. 803116113"
 א ביט געשפרעך א יידיש אויף פארפירט און דאקטאר-שארלאטאן מין אזא
 דעס אריין ער שיט סוף צום "רפואות". איין אים ביי האנדלט וו$ס ייד,
(ד ..ניסן. צו אויף נישט הערט ייד דער און נאז אין פראשעק א ייד

 דאקטאר- דער געשטאמט ס׳האט וואנען פון קוואלן, די זענען דאס
י״ה. ־טן16 פון פאלקסיפיעסן יידישע די אין שארלאטאן
 נישט איז י״ה ־טע16 דאס אז פארגעסן, נישט דערביי דארפן מיר

 דראנג", "פויסשישן זיין מיט ט ס י ו פ ר א ט ק א ד פון צייט די בלויז
 ארקאניסטן, אלכעמיקער, "ערפינדער/ .קליינע מחנות פון צייש די אויך באר

 ווער־ די לויט קאנען, וואט וואונדער־דאקטוירים, און גייססער־באשווערער
פאסטנאכט׳שפיל אלטן אן פון מער

 , - - - דת11 ומ61546ז1161ו611 5361161־1
1)16 811118611 ז686ח 1113611611"

 זאכן קונציקע מיט---------)
מאכן(. רעדעוודיק בלינדן א

 ב ר " ם י ר ו 8 מיטן אינטערמעדיע טע יי וו צ די (1
 "חנמת־שלמה"" כונם וואריאנט א אין מיר באגעגענען פיגור קאמישע לס5

(.0 2) שפיל
 דערצו און דערהאלטן פדאגמענטאריש נאר דא איז אינטערמעדיע די

:טיילן צוויי אין צעטיילט זי איז
 אריי; רייט פורים־רב דער ווי פאר, שטעלש וואס טייל, ערשטער רער

 צווייי דער בעת פראלאג, נאכן פאלר אריינגעפלאכטן איז ,קאזשעל', אז־יפץ
 "פודיס־קידוש" זיין מיט זיך פראדוצירט פורים־־רב דער וועלכן אין טייל, טער
עפילאג. אלם שטיק דעם צו צוגעלייגט איו

 *ד געחאט אורטעקסט אינם אינטערמעדיע די האט אוים, ס׳ווייזס ווי
 געווען איז זי דאקטאר״שארלאטאן: מיטן אינטערמעדיע די ווי פארם, זעלבע

דער פורים-ק־דושי(. )דער אינהאלש קאמישן א מיט ג א ל מאבא §

.£ ס8זע16ת1* 0611150116 501ו3115ק1611חע<51 10. 1 ,ק 18, 41, 43, (1
 א 81 1 * ז ; ?351ח301115ק1616 .תא 6, 48, 82. 98. 101 11.

51, ו^1וז83א'16^\102* '1'63ת( 1׳^ 43^00) 001506 10. .ק 150, 174,
>1. 52]?1שס($1(1: 002^6) א0־ת16<1)1 ק0151<16) (1921) .ק 7,

 ז 1! 6 # <1 0 ז 11 3 ות ק 6 : 016 131ו 1־61־186111^.016 1ה 861־ 861115011611 ¥61־־ ג אריך פןןרגלייך
23ת§6ת1ו614 (1_61ק21§ 1902) .ק 107 .א
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 אים כץד מאכט און פורים־רב דעם נעבן (12 אין ארוים טרעט וואם ממש,
 ש, ז א נ א ס ר ע פ דעקאראסיווער א ווי מער, נישט איז ווארע, א

 אינטערי דער אין איו אינטריגע אן שוין פשיטא א און האנדלונג א ווארים
 גע" האט אינטערמעדיע דער פון סעגסאציע די געווען. פאראן נישט מעדיע

 גע" שטארק פלעגט וואס פאראדיע, א - פורים־קידוש קאמישער דער בילדעש
 כורים. פו; וואריאנטן צאל היפשע די דאס ס׳באווייזט ווי עולם, דעם פעלן

י( פאלקס-טראדיציע. דער דאנק א געווארן דערהאלטן זענען וואם קידושן,
 מאבא" קאמישע אנדערע געווען נאך זענען פורים־קידושן די חוץ א

 זענען למשל, אזוי, עולם. דעם וויילן פלעגט פורים-רב דער וועלכע מיט לאגן,
 פלצגן וועלכע תורות", ע ש י ב "ר גערופענע אזוי ריי א באקאנט אונז

 זיי "גלית־שפיל". דעם אין דערהויפט שכילן, די אין ווערן ^ריינגעשטעלט
 צו געהערן און פלפול אויפן פאראדיעם גייסטרייכע זייער פאר שטעלן

(2 פאלקט^שאפויגען. יידישע אינטערעסאנטסטע *1
 איין וועלכע "רבישע־תורות", און ,פוריסיקידושן" באקאנטע די אין

 סך א געווארן אנגעקליבן זענען צווייטן, דעם בירושה איבערגעבן פלעגט דור
 נארשיי" פון דויך זיכער און צייטן פארשיידענע פון שטאמען וואס שיכטן,

 שלייפט ער :פאלקס-געניוס שעפערישער דער שוין איז אזוי געגנטן. דענע
 צו זי פאסט ער ירושה, גייסטיקע איבערגענומענע די כסדר באארבעט און
 ער געביטן, צייט דער מיט זיך האבן וואם מענטשן, און צייטן נייע או

 ווארפט און ארוים שניידט ער > אטעם נייעם א מיט באהויכט און דערגאנצט
קאליע. אויך ער מאכט צומאל און $ורעק

 דורכצוגראבן זיך אוממעגלעך צומאל און שווער זייער דעריבער ס׳איז
 גראניטענער יענער צו ביז קאלעך-שיכטן ליים־און אנגעווארפענע די דורך

 בליצן גייסטיקע ערשטע די המצאות, ע ט ש ר ע די זיך ס׳געפינען וואו שיכט,
פארמען. באשטימטע ן א איינפאלן די איינצוראמען פרווון, ערשטע די און

 מעגלעך נישט ס׳איז וואו פאלן, אזעלכע אין מיר מוזן דעם צוליב
 אור• פוגם סכעמע א מיט באיוגענען זיך אורטעקסט, דעם רעקאנסטרוירן צו

 פריוון ווייניקסטנס - מעגלעך נישט אויך איז דאס אויב - אדער טעקסט
 איז ס וועלכער אין אטמאספער, גייסטיקע די און צייט די באשטימען .׳.-,צו

אורטעקסט. דער געווארן געבוירן
 קאמישע די באטראכטן מיר בעת זיך, מיר געפינען לאגע אזא אין אט
קאנצעפציע. ערשטע זייער דערגיין ווילן און פוריס׳רב פונם מאנאלאגן

 ים: ק צ לו י פר אין פארצפנטלעכט זצנען וואריאנטן אינטערעסאנטע זייער 6 (1
.156 — 144 און 118 — 117 ז. 11 פ^לקלאר ייד. פאר !!סלביכער

 אפגעדרוקט זצנען 160—156 ז. 11 פאלקלאר פאר זאמלביכער : פרילוצקים אין (2
 זיך פלעגן פורים־שפילער די וועלכע טיט '"רבישע־תורות/ נטערעשאנטע א העכ:ט אזעלכע 4

צוריק. י^ר צצגדליק פאר א מיט נ^ך ■ישדוצירן
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 פעסם־ בלויז מיר קאנען וואריאנטן דערהאלטענע די פון סמך אויפן
 און קידוש אויפן פאראדיעס אן אנהויב פון געררען זענען זיי אז שטעלן,

פלפול. אויפן
 דידאזיקע פון קאנצעפציע ע ט ס ט ל ע די אויסנעזען אבער האט ווי

 זיך ער באווייזט ווען שאפונג, מין דערדאזיקער איז אלט ווי פאראדיעס,
<' אנטוויקלונגם־פראצעס זיין ג־יט אן ווען זינם מאל, ערשטע דאם

ענטפער. אן געבן דארפן נאך מיר וועלן פראגן די אויף
 אפזאגן זיך מיר מוזן אורטעקסט, דעם רעקאנסטרוירן קאנענדיק נישט

 אוים• ס׳האט אזוי ויי דעם, וועגן פראגע ערשהער דער אויף משובה א פוץ
 געוויסער א אין אבער אונז איז דערפאר קאנצעפציע. עלטסטע די געזען

פראגן. איבעריקע אלע פארענטפערן צו מענלעך מאס
 לכבוד פאראדיע־ביכל העברעיש א זיך באווייזט י״ה טן.12 אין שוין

 ריי א ארוס נעמט ביכל דאס אהרן. בן מנחם פון "מערב-לפורים" פורים
וכדומה. ברכות פיוטים, מפילות, פארשיידענע אויף פאראדיעס קלענערע

 בארימטן פון "מסכת׳פורים" פאראדיע די דערשיינט י״ה !ן־טן אין
 און פארם אין אנגעקריבן איז יואס קלונימוס, בן קלונימוס סאטיריקער

תלמוד. פון סטיל
 גאנדע אנדערער דער נאך איינע כסדר זיך באווייזן אן דאץ פון

י( געשטאלטן. אלערליי און פארמען אלערליי אין פורים־פאראדיעס מענגעס
 האבן וואס פורים־דרשות, די און פוריס-קידוש אונזער שייך וואס
 *זי אז אנצונעמען, איז שפילן, אייניקע אין אינטערמעדיעס די אויסגעפילט

י״ה. ״טן16 אנהויב ארער טן-15 אין ווי פריער, נישט אויפגעקומען זענען
 דער דינען קאן צייט-באשטימונג דער פאר נלען* וויכטיקער אלם

 ארייבגעלייגס. ווערן זיי ל מוי וועמענס אין ב, ם״ר י ר ו פ מיטן צוזאמענהאנג
 האס לעבן יידישע דאס אז אנצוווייזן, געלעגנהייט די געהאט שוין האבן מיר
 קריסטלעכן. דעם מיט געשטימש כלל בדרך עפאכע באהאנרלטער דער אין
 פון קאפיע א געווען איז פורים־רב דער אז אנגעוויזן, שויו האבן מיר

 אנטשפרעכס וועלט קריסטלעכער דער אין קארנאוואל־מנהגים, קריסטלעכע
 מיטלאלטער אין קלייבן כלעגט מען וועלכן ט, ס פ י ו ן־פ ר א נ דער אים
קארנאוואל-צייט. דער אין נארףפעסט דעם בעת

 ערשס זיך באווייזט ידידה ע ר ע כ י ז ערשטע די אז אויך, ווייסץ מיר
 ליד העברעיש א געווארן דערהאלטן ס׳איז וועלכן פון י״ה, ׳טן15 בעתן

 :מלך טיטל פולן מיטן ופן אנגער דארט ווערט וואס פוריפ׳נאר, א לכבוד
(.37 זייט 1 באנד :)פארגלייך אליעזר הפורים בימי

,פוריס• דער ערן וי דערמאנט אויך דארף צוזאמענהאנג זעלבן דעם אין
: זטק1ות !!חע 10. • פארגלייך (1
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 יידישן אינם ארויס מרעטן וועלכע ישיבה-בחורים, שכורע די מיט קיניג"
 לידער• וואליכס אייזיק אין זיך געפינט וואט י״ה, ־טן16 פין ורים-פארם9

זאמלונג.
 דאקומענטן, עלטסטע צוויי דידאזיקע אין הייסט פורים־נאר אונזער

 ,מלך״בימי-הפורים/ אדער קעניג"־פורים< ־־ יחוס״בריוו, זיין בילדן וואם
 לויט סיי "פורים־רב" אונזער מים אידענטיש איז ער אז קלאר, אבער ס׳איז

 יידישן בעתן שפילט ער וועלכע ראלע, דער לויט סיי כאראקטער, זיין
קארנאוואל.

 מען ווי אדער ,פורים־דרשות", די בילדן אנלען וויכטיקן צווייטן א
תורות". ."רבישע די רופן, זיי פלעגט

 פלפול• די קעגן אפאזיציע אן פאר *זי שטעלן אינהאלט, זייער לויט
אבסורד. ביזן דערפירן פאראדיעם די וועלכע "גענג", ע זייער און לייט

 אפאזי• העפטיקער און אנטשלאסענער אן פון שפורן ע ט ס ט ל ע די
 ערשטער דער אין און טן!.5 סוף אנטדעקן זיך לאזן פלפול קעגן ציע

י״ה. טן!-6 העלפט
 אינם מיר געפינען פלפול-לייט די קעגן ארויסטריט שארפן ערשטן דעם

 מחבר דער י״ה. ׳טן15 אין געווארן אנגעשריבן איז וואס ,ארחות׳צריקים",
 רועגן ווערטער פאלגנדיקע אנצוהערן גיט ספר פאפולערן זייער דאזיקן פונם

: מפלפלים די
 /1395 יאר )דאס פראנקרייך פון געווארן פארטריבן זענען יידן זייט"

 נאכצו־ מיינען לומדים די ווייל געווארן, קלענער שטארק לערנען דאס איז
 גאר אבער זענען זיי פלפול. ביי האלטן זיך און )ראשונים( אלטע די טאן

 מען פארדרייט צייטן היינטיקע ..פראנקרייך. פון חכמים די צו גלייך נישט
 גארנישט... אויף אוועק גייט טאב טייל גרעסטער דער אנדערע, דאם איינס
 צו ס׳דארף ווי נישט לערנען זיי אז מודה, אליין זענען תלמידים רוב דאס
 ריכטיק, נישט איז לערנען דעם פון שניט דער אז ווייסן, זיי און זיין,

 /אריינגעטאן דעם אין זענען זיי וואם ל, ו פ ל ץ־פ י וו דעם פון ווארים
 קע־ צו נישט באווייזן זיי און לערנען דעם פון ארויס גאר זיך זיי שלאגן

 און אגדה קיין נישט וכתובים, נביאים קיין נישט תורה, קיין נישט נען
חכמה". שום קיין נישט און מדרש

 וואט גדולים, אנדערע געפינען אויך זיך האבן צייט דערזעלבער אין
 י״ה( טן!.5 )סוף קולון מהר״י פלפול־שימה. דער קעגן געשטעלט זיך האבן

 וואס זאכן, פארשיידענע צוויי זענען פלפול און בקיאות אמתע אז האלט,
 "פסקע־ אז אן, ווייזט ווייל מהר״י אנדערן. מיטן טאן צו נישט האט איינס

 ראיות קלארע מיט נאר מען קאן איסור אץ מאכן מתיר אדער דין א נען
שפיצשטיק". )פלפוליסטישע( פון נישט און הלכה דער פון פשט דעם פון
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 וועלכ> מיט ווערטער, שארפע די ווערן פארגעסן משט אויך ס׳רארפן
 : געזאגט ריכטיקער אדער מחבר, דער פלפולילייט די קעגן ארוים ס׳טרעט

 איז וואס ,זיטנבוך"(, אויך )גערופן "סנר^מיזות", פונם באארבעטער דער
 ווארפט פאלקסבוך בארימטן דאזיקן אינם .1542 אין איסני אין דערעינען

 שווינדל• מיט זיך פארטומלען זיי אז לאנדסלייט, זיינע מחבר ער ז פאר
 בכלל: וויסנשאפט יעדע און תנ״ףלערנען דאס פארנאכלאזיקן און פלפול

 דעם איז דש דורות אונזרן אין טוט איצונט מן דש לערנן דש .אבער . ,.
 דאלערנן דיא איצונד )"געפינט( וינט מן דען )"אונגלייך(. גלייך און לערנן זעלבן

 שולן דער אין מפלפל זיין את׳ שרייאן אוג׳ רום אויף את׳ וועגן כבוד בון
 איתר דש שטענדיק(, )יאימערדאר, אוימרדר עיקר דאשזעלביג מאכן און
(1 ..זיין״. קאן מנצח אנדרן דען

 נזמ פרן )יידיש טיטלאלטער אין קולטורגעשיכטע יידישע גידצמאן: מ. פארגלייך: (1
.156—155 ,146 ,63—62 ז, ,1922 גערלין שטיף(

 די געבוירן געקאנט האבן אטמאספער גייסטיקער אזא אין גאר
פלפול. קעגן פאראדיעס
 וועלכע אויף אופנים, די פון איינער געווען זענען פורים־דרשות די

 "חכמים/ איבערגעשפיצטע די מיט אפרעכענען זיך פלעגס פאלקספסיכע די
 נישט און וועגן" כבוד )־פון( בון לערנן דא וואס פלפול־לייט, די מיט
שמים. לשם

 רבי״שארלאפאן, מין א געווען איז פלפול זיין מיט פורים־רבי דער
..דאקטאר־שארלאעאן. דעם צו ענלעך

ן. פארם פורים־ (111
 דער אז ארויסדרינגען, זיך לאזט קוועלן "טראדיצי^נעלע" די פון

 פארמאגט י״ה טין-16 אין האט "פאלקס״טעאטער" יידיש? פונם רעפערשואר
 "לידער"" וואליכס אייזיק פון באוואוסש אונז זענען זו$ס פארסן, די חוץ א

 ר־ ע ל ט ע "ב אלם באצייכענען סאן מעץ וועלכן ארם,3 א נאך - זאמלונג
ע". י ד ע מ א ק ־ ר ע ל ט ע "ב אלם אדער פארם",

 פראגמענטן דריי בלויז געווארץ דערהאלטן זענען פארם ראזיקן פונם
פארדארבן. און פארדרייט שטארק פראגמענטן די זענען דערצו און

 וואו ,אחשורש־שפיל/ פונם וואריאנטן אייניקע אין זיי געפינען מיר
 בריק א שאפן צו כדי אינטערמעדיעם. אלם אריינשטעלן זיי פלעגט מען

 האם אינטערמעדיעס, די אין האנדלונג דער און הויפט־אקציע דער צווישן
 הויפם־ אייניקע פון ראלעס די איניינעם פארבונדן פאלקס־פאנטאזיע די

 *איב די אין פארשוינען די פון ראלעם די מיט אחשורש^שפיל פוגם פיגורן
טערמעדיעס.

ביי זיך וועלן מיר י״ה. ז!יטן סוף ווי טריער, נישט דאס איז געשען
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 וועט עס ווען צוזאמענהאנג, ער אנו אן אין אפשטעלן לענגער פרט דעמדאזיקן
אחשורש־שפיל. דאס אנאליזירן צו אויסקומען ארגז

 שוין פשיטא א און אינטערמעדיעס די אז פעסטשטעלן, בלויז מיר ווילן דא
 שום קיין געהאט נישט פארם אורשפרינגלעכער זייער אין האבן סארס דער

אחשורש־שפיל. מיטן שייכות
 געפינען מיר וועלכן טעקסט, צעדרייטן ונם כ ארויסצודרינגען ס׳איז ווי

 ערשטער זיין אין פארם רער האט אחשורש־שפיל, פון וואריאנטן די אין
•(ן 2 ר־לע ע ל ט בע פונם סצענעס פארגעשטעלט אויפפאסונג

 געווארן דערהאלטן פראגמענטאריש זענען וואס סצענעם, דריי די פון
 בעטלערישדכן, קאמישן א ערשטע די פאר שטעלט שפילן, אחשורש• די אין

 די תנאים, אויף פאראדיע א איז צווייטע די ער.“קופ א צומאל איז וואס
 אויפן אפאראדיע אנטהאלט און געטלעי־־התונה א שטעלט־פאר דרימע

את". "הרי
 די אונטן מיר ברענגען פארם, דעם וועגן באגריף א געבן צו כדי

 *באארבע זענען טעקסטן די אז נאכאמאל, אונטערשטרייכנדיק פראגמענטן,
 הויפס• די בלויז שניגלען־אפ זיי אז און תקופה שפעטערער א פון טונגען

ט. ס ק ע ט ר ו א פונם ן כ י ר ט ש

 אחשורש־שפיל פון וואריאנט מאהילעווער פונם ארויס מיר נעמען פראגמענט דעם (1
.ח 0. ייז43ק6א : 1־13 סנן ג! ח 61 מ ס3וץמכן1 ^סטג/ס נןמ3\*/1כ1 :}פארגלייך

ח"6זאסנן1־ד06" 1910 .ח 226
 (5״6 נר. 1912 וויסנשאפט־, און )"לעבן אחשורש־שפיל רון וואריאנט ר ע נ ל י וו אינם

:נוסח כאלגנדיקן אין איבערגעגעבן שטעלע די מרט
פאטרעם א מיידעלע א געבן דיר וועל איך ;,)שדכן(

 געל ערטער אין גרין, ערטער אין
 פארטרעט, א דערצר צו

 צעטרעט. פיס די מיט כאץ
 קולאק א אנטקעגן קולאק א
 ! באק אין ביידן אייך געשוויר א

 חול של בגדים אילע זי האט היינט
 זיילן די ארויס ביידפן קינדערלאך, מייגע אייך, זאל

 יוס״טוב של בגדים אילע זי האט היינט
 קליידצר, יום־טובדיגע זי האט

 בגדים, אילע
פאדים רויטע מיט קדחת

 באצריגען, דראט מיט הויזען שטרייענע
בית״חייפ. אויפן ארט אן וואסער, אויפן פלאץ א

ן. ע נ כ ד ש פון ע נ ע צ ס די א(
יינג(. א און מויד א שדכן, דער אויף: איר אין )ס׳טרעטן

מחד(: די )שטעלט־פאר שדכן דער
(1 גראז, א ווי גרינע, א גראבע, א קורצע, ״א
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נאז. דער ביידין ביי ווערין גישוואלין אייך ביי ז$ל

עפיל שיינער א ווי שיין, איז זי
קעפיל. די אומריין איר בא איז הארעלע א באר

:שטיב אין עקרת־הבית אמתע אב׳ איז זי
טעפיל דעם אר$פ זי שומט ארביל דעם טיט
שטוב די זי קעהרס פארטוך דער מים און
 בעט די פאבעטן און אייווין די איינהייצין דארף זי אז און

בעט. די איין הייצט און אייווין די זי בעט פאר

גנב א איז טאטע דער
 איר מיט איניינעם ארט פיינעם דעם אין זיך געפינט מאמע די און
גיפעלין אייך איז

שטעלין. עם ק באב ביידין אייך מען וועט
 פיטן סצענע א געווארן פארגעפירט דערויף באלד איז ווארשיינלעך

באנקעם." געשטעלט פארל דעם האט וואס דאקטאר־שארלאטאן,
מנאיפ״סצענע: די ב(
 יינג(. צום און מויד דער צו זיך )ווענדט *ע ד יי ז ר ע ט ל ,א אן

!שעה גוטער א ,אין

 דער צו — וואריאנטן אנדערע פון ס׳ווייזט-אוים ווי — געהערן שורות 6 לעצטע די
ע. נ ע צ ס > ם י א 1 מ

 לוי^ שדכנען פון סצענע די אויסצוגן געבראכטע די מיט פארגלייכן צו כדאי נאך ס׳איז
: 1697 יאר פון אחשורש״שפיל אין :וסת

האלץ וועלגר איין—)ימויל( מול איין : שדכן
 זיילה איין ווי מיילה, איין
 העזל. טויט איין ווי נעזיל, איין
בערין איין פון . . איין ווי שטערין, איין

 אויגן שווארצי אוב׳ באקן )•רויטע( רוטי האט מייד)*מויד( אנדרי איין
 באקן, שווארצי את׳ אויגן רוטי האט זיא אוב׳
 אובן, זיא האט אונטען, האט אנדרי איין וואש
אונטען. זיא האט אובן, האט אנדרי אן וואש אוב׳

 געבן, שדכנות מיר ווערשטו — — — —
שענקען. דרשה איין דיר איך רועל

 שענקען דיר וועד איר
קרענקען. יאר צו יאר וזקרסט די אז

חתנח, דער פאר מילה דער אויף בעטן מיך זאלשטו לון צו
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 דא, ביידע איר זענט
ביידע אנידער זיך זעצט

 ע, ד יי ז ר ע ט ל א נ׳ א ך יי א ן י ב ך י א
? תנאים די ליינען נו,

התנאים, אלה
 גויס, גרויסע ע ד יי ב ט נ ע ז איר

הבגדים אלה
; פאדים כשר׳ה מיט קדחת

 רוחות, שאק ק״ן איך גיב נדן
 הקדש, אין - דירה א

 ר, ע ז יי ה די ן י א - מזונות
 בית־החיים, דעם אויף - פלאץ א

וקים, שרוו־ הכל
 ווארט, ביי ווארט נאך מיר זאגט קינדער, הערט,

(ו !״ קרוארט א ווי מכה א עצן ז אייך זיך וועט
חתונה־סצענע. די ג(
:כלה( די )באזינגט ק י ל א מארש ר ע ד

 תוכחה א זאגין גיקומען דיר בין איך !לעביץ כלה לעבין! ,כלה
געדיכטע א

 שלעכטע, דיינע פרץ און מעשיס׳לעך דיינע פון
אייגע ניטא איז ווייבער טויזענד צווישען אז זיין, וויסען זאלסט

:רעכטע א
 (2 1 מסכה£\ גמרא דער אין געשריבען ווערט דאס

את". י ר "ה ן פ י ו א ע י ד א ר א פ די

 פון אויסגאבע )טשערנ^וויצער אהשורש*עפיל" נייער גאגץ 8. : פ^קקסביכל כונם (1
(.1863 י$ר

וואריאנט. מאהילעווער פון (2
וועריצנט. ווילנער דעם פארגלייך (3

 די התן־כלה. אדיין פירט שדכן( דער )אדער זיידע" "אלכער דער
 ביי פארל דאס נעבט "זיירע" דער (3 שיך. צעריסענע אין אריין גייט כלה

מקדש: זיי איז און העבט די
מקדש אייך בין "איך

:פלעקענען ביידע
• - הרי
 מכה א קינד, מיין דיר
.,צווי - בורדיוק דעם און
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- !הרי : אמאל נאך
 י( י שטרוי א ווי אזוי בררדיוק, דער זאל ברענען

- !את
קאט .. דער. שטשיפען אייך זאל

עולם(: פונם נער יי )א
ן קאט )אדעסער( ..דער. עפעס וואט פאר

: ע ד יי ז ר ע ד
בעסער. )"שמייסט"( שטשיפעט ער ווייל

- מקדשת
 ברעשעש סאבאקא יאק

י - לי
 ן הי ש-ליג הקד אין ..אין. ליגען דארפסט
- בטבעת
 פאם א ווי געשוואלען, איר זאלט ווערען
- וישראל משה כדעת

כל־ישראל". פאר און מיר פאר ווערן איר זאלט כפרה א
 ויערן אנגעוויזן אויך דארף בעטלער־פארס פונם פראגמענט אלם ד(
 זיידן/ ,,אלטן פונט אדער בעטלער־שדכן פונם כאראקטעריסטיק פאלגנדע

אחשורש״שפיל: פונם וואריאנט ווילנער אין געווארן אריינגעפלאכטן איז וואס
 ברית א וואו חתונה, א וואו בעטלער, א שלעפער, *א

 געפעלט ניט ער האט דארטען
 געשטעלט טעלער א און

 קוקען צו אויף פאטרעט א
רוקען אויפן הארב א

קוקן". ער טוט דר׳ערד אין און
 דאה געווען איז פראגמענטן, געבראכטע די בון ארוים ס׳דרינגט ווי

 פלאג דער קעגן שארף איר געווענדט האט וואס זיטףקאמעדיע, אמין שטיק
בעטלער־כנופיות. פון

 אט - אויס ס׳ווייזט ווי - געווען פיעסע דער אין איז אינטריגע״ ,.די
ליבע״בענקשעפט. פון צערודערט ווערט יארן די אין מויד א :וועלכע

ווא־יאנט. ווילנער פון (1
 : נוסח אזא שטעלע די האט וואריאנט ,"טשערנאוויצער" אינם

 — ״הרי
׳ ! וויי און ווינד זיין אייך זאל עס

 .ןד>מר" ידי באצייכנונגען, לאקאלע וואריאנטן די האבן §רט אויסגעפינטלטן אינם (2
דעסגל. און "קיעווער"
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 אדער עלשערן אירע פון באלעבאטישקייט די דערונטער ס׳ליידט
ןןרבעטםגעבער:
שטוב די זי קערט פארטוך דער "מיט

 בעם די פאגעטין און אייתין די איינהייצין דארף זי אז און
בעט". די איין הייצט און אייווין די זי ארבעט6

 מחותן דער חתן. א געפינט און זוכש ער שדכן. א דעריבער מ׳רופט
 רוחות"/ שאק "קיין נדן גיט זיירע"( עלטער ),דער צד כלהם דער און
חופה. א געשטעלט ווערט דערויף באלד און תנאים שרייבט מען

 זענען עיקר דער נעבנזאך. א געווען ווארשיינלעך איז ,אינטריגע" די
בעטלעריי. פון אפשפאטן דאס און חתונה־גנהגים די אויף פאראדיעם די פעווען

 פיר זענען י״ה, ״טן16 פון רעפערטואר אין פארס דעם אריינרעכענענדיק
:ראם טוען מיר וועלכע צוליב סיבות, די אנצוווייזן מחויב

 וואט פאקט, דער כל קודם בילרעט השערה אעזער פאר שטיצפונקט א
 אחשורש״שפיל, א אין אריינגעפלאכטן זענען פארם פונם פראגמענטן צוויי

 ווי .1697 יאר אין איבערגעשריבן ידיעות זיכערע לויט איז טעקסט וועלכנס
 א 1697 י. פון טעקסט דערדאזיקער איז דערווייזן שפעטער דאס וועלן מיר

 העלפט ערשטער דער פון שטאמט וואס טעקכט, עלטערן אן פון !אארבעטונג
 דעם וועגן אויך זאגן זעלבע דאס קאן מ צי נאך, זיך פרעגט י״ה. ־טן17

 איג• אלם אחשורש״שפיל דעם אין געווארן אריינגעשמעלט איז וואס פארם,
? אחשורש״שפיל פארן עלטער נאך פארם דער אפשר אין צי אדער טערמעדיע,
 אפ זיך שפיגלט פארם דעם אין מחמת צווייטע, דאם אן נעמען מיר

 דערהויפט ״טע,X\7 דאס הייסט: דאם בעטלעריי", דער פון תקופה גאלדענע ,די
 קולטור״געשיכטע דער אין באקאנט איז וואס י״ה, יצר ־טעX7^ דאס אבער

 דערגרייכם האט קריסמלעכע, ווי יידישע, די בעטלעריי, די ווען צייט, אלם
 דיליטערא" י( פארווילדערונג. און אומפארשעמטקייט פון שטאפל העכסטן דעם
 רייך זייער איז סלאווישע, די סיי דייטשע, די סיי צייט, דערדאזיקער פון טור
בעטלער־לעבן. מימן זיך פארנעמען וואם דיכטונגען, און שריפטן פארשיידענע מיט

 אנהוי! אדער ״טן15 )סוף תקופה יענער פון דערמאנען,אז צו גענוג ס׳איז
 3101x011^73 :בעטלער וועגן בוך בארימטע דאס שטאמט י״ה( ־טן16
 בראנט, סעבאסטיאן ווי י״ה, ־טן16 פון שרייבער דייטשע באדייטנדסטע די

 גענגענבאך פאמפיליוס מורנער, טאמאס לוטער, קייזערסבערג, פאן גיילער
 *הער דעם$לט דער ביי אפגעשטעלט אויספירלעך זייער זיך האבן וכדומה,
בעטלצריי־עפידעמיע. שנדער

 מיר וועלכער וועגן צייט, דער אין אז אנמערקן, אויך מ׳דארף
,בעטלער- דאס - בעטלער־שפראך באזונדערע א אויפגעקומען איז דא, רעדן

3 ק 8 ; ?3זן>6ג<ת6 1.60(6 10. .ק 66 •א • פארגלייך (1
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 געוו/ירן צונויפגעשטעלט שפראך דידיאז־קע איז מאל ערשסן צום דאטוועלש".
דער אין לוטער פאמערקט שוין ס׳האט ווי און, 1/1נ-6ז אין

 געווען ראטוועלש פון ווארטשאץ אינם זענען פוך, דעמדאזיקן צו פאררעדע
 די צוויישץ אז בצווייז, א ווערטער. ע ש י ע ר ב ע ה סך א דעמאלט שוין

 איז "וואגירער" און ארעמע־לייט קריסטלעכע די און־ פעטלער־חברות יידישע
 דך האפן בעטלער־חברות די צו קאנמאקט. לעפעדיקער א געדוען דעמאלט

 רויפער׳ בעטלער, זענעץ לסוף אז אזוי, אנשיקענישן, פארשידענע צוגעשארט
 איין אין געשלאנען "גאסן־הורן"( די )בפרט פרויען אדיסגעלאסענע גנבים,
 "בופעלירענדע" די געפינען אויך זיך האפן רשימה דערזעלפער אין צעטל.

 און שטעם די אין ארומוואנדערן פלעגן ייאס סשודענטן, שעלמישע( ה. )ד.
שטיק. שיוינדלערישע פארשיידענע טרייפן און דערפער

 די אויך נאר קריסטלעכע, די פלויז נישט נוגע איז געזאגטע דאס
'( כנופיות. פעטלער־־ יידישע

 געניגני א אין פאגרינדעט מאמענט קולטור״היסטארישער דער : פקיצור
 אויפי איז "בעטלער־קאמעדיע" יירישע די אז השערה, אונזער מאס דיקער

 בעט" דער פון בלי״פעריאד דער געווען איז וואס י״ה, ־טן16 אין געקומען
בפרט. פעטלעריי יידישער דעו־ פון אוץ בכלל לעריי

 ליטעראטור־־געשיכטלעבן א אויך אבער מיר האבן השערה אונזער פאר
אנלען.

 שטריכן, סך א "פעטלער־קאמעדיע" יידישער אונזער אין געפינען מיר
 פיעכעס, צוויי פאקאנט געווען זענען מחבר יידישן דעם אז באווייזן, וועלכע

 טשעכישן און פוילישן אין באליפט זייער י״ה ־טן16 אין געווען זענען ייאם
 א שטיק, אונזער ווי כונקט, געווען איז פיעסע איין פאלקס״טעאטער.
 :טיטל אונטערן 1552 אין קראקע אין דערשינען איז און ,פעטלער־פיעסע״

שפע• זי איז פויליש פון 261יונ9£23, סגז\4סז 116271זסען13

 קולטורגעשיכמע )"יידישע גידןמאן מ. קולטור-היכט^ריקער יידישער דער (1
 זיין לויט פריווט (119 — 116 ז. איבערזעצונג שטיפס ,1922 בערלין — מיטלאלטער" אין

 בעט־ יידישער פארשפרייטצר שמארק דער פון כאקט דעם אפצולייקענען ש:ייגער אפאלאגצטישן
 ליד זיין אין האט בראנט סעבאסמיאן אויב אז מיינט, ער י״ה. -טן16 און טן-15 בעתן לעריי

 ס־באס׳ אמת, אטעסטאציע". בעסטע די זיי פאר דאם "איז יידן, פארשוויגן גאר בעטלער׳ .פון
 דערמ.;;נט זיי ווערן אבער דערכאד צייט, זיין אין בעטלער יידישע רועגן שווייגט בראנט סיאן

 ם מה־ שו״ת ווי קוועלן, העברעישע אין און (159 ן )ז. ,וועלטבוך״ פראנקס כעבאסטיאן אין
 אפגע די איבער פארשפרייט שטארק געווען צייט יענער אין איז בעטלפריי יידישע די מינץ.

 ש־1דיי׳ אין יידן די גירושים די פון געליטן סך א דעמאלט האבן דערהויפט יידן. אויף גירושים
 ׳טן16 אנהויב שוין זיך האבן גנבים־הברות בעטלער־און יידישע אונגארן. און כשעכיען לאגד,

 אונזער )פארגלייך געגנטן גרויכפויליעע די באומרויקט שטארק האבן און פוילן אין באוויזן י־ה
(•51114)3 034 5ס!811ס1סזגז1 ס§3סק4. 2ץ46\7 י*׳ ?01506 ז גיר
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 אין געחארן געדרוקט איז או, ש י כ ע ש ט אין געוו^ירן .ט ב באא מער
(ו .1574 י• דאס מישל

 אין שילדערט און בעטלער־חתונה א פאר שטעלט פיעסע זי
בעטלעריי. פון חסרונות און מעלות די טאן סאטירישן

 ,פעטלער• יידישער דער כון מחבר דער אז ווארשיינלעך, זייער ס׳איו
 איינפאל רעם גענומען בעטלער־עטיק סלאוויען עם ד נון האט קדמעדיע"

העלדן. זיינע ביי חתונה׳מנהגים די פאראדיוץ צו
 די פון אויסשיילן זיך לאזט רואם "אינטריגע", שטיקל אס ז שייך אס1י
 קאמעדיע, דער מיט צחצמענהאנג געוויסן א מיר זעען כראגמענטן, יידישע

 טיטל: דעם געסראגן האט רואם און 1597 אין קראקע אין דערשעען ז אי וואט
ה, )ד. 1ומס^6ס173 ס £12ץ<1216 נ1ו3126ז13\1 <7

 קאמע• "די כלה(". א ווערן צו זיך קלייבט וואם ליזידען, פון נ״דיעזק "די
 מערב- פונם שטיק אומבאקאנט אן פון באצרבעט איז ליזידען" פון דיע

 א אז מאטיוו, אויפן געיויט איז אינטריגע איר רעפערטואר. אייראפ_ישן
 "ווייבלעך איר ווי לאנג, אזוי פאלעבאטישקייט דער כאר נישט טויג פרוי

 דער אין ארוים טרעטן הויפטפיגורן אלם באפרידיקט. נישט אי! געשלעכט"
 וועלקני די איז ליזידע פילאן. און דעמ;צילוס אראזוס, ליזידע, :קאמעדיע

 אירם איז אראזוס באלעבאטישקייט, די ליירט איר צוליב וואס שיינקיימ, דע
 צערודערטן איר פון סיבה די ערשטער דער באגרייפט וואס נסער, נאק, א

 דער איז דעמאצילוס שדכן, א... פון שליחות דאה זיך אויף נעמט און וועזן
 ווי עצות, אים גיט וואס פאטער, ער אלט זיין איז כילאן התן. אנטדעקטער

(2 ן. מ; אלם פירן צו זיך
 פון ,קאמעדיע דער מיט פראגמענטן יידישע אונזערע פארגלייכנדיק

 האט באארבעטער יידישער דער אז איינדרוק, דער זיך באקומט ליזידען"
 הויפטפיגורן. די אויך איבערגענומען נטריגע״ימאטיוו "א מיטן איניינעם

 ווירטשאפט, דער אין נישט טויג וואס מויד, די געווארן איז ליזידען פון
 דער - פילאן פון התן, דער - דעמאצילום פון שוכן, דער - ארצזוס פון

זייד;". ,אלט.ר
 פייגע - דארט סביבה: דע־ אין בלויז באשגייט אונטערשי-־ד דער

געזעלשאסט. דער פון אל אב דער - דא גבירים, אץ לייט

,¥>ו ט(!6ז3111ת3 3ז3גזז3ץ(€3ת3 ?01306 \7161ז11 10. •ק 5 פארגלייך (1
,79—77

¥7. נח1מג 10. . 52 91. -(
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ל מ י 2 א ק ע ט ס ק ע ז ס א ד
דדיי ביי ליטער^טרר דראמאטישער דער פרן כאראקטער דער

ה י" ־טי 16 בעתן

 — דראנדע. אייראפעישער דער פון וויגעלע דאס — באמערקינגען. אלגעמיינע
 רעפ^ר• הימאניזם, : י״ה ־טן16 בעתן פאטאס דראמאטישן פונם פאקטארן דדיי

 דראמאטי- דער פון כאראקטער הומאניסטישער דער — בירגערטום. און מאציע
 .קלאסישע" די — קאטא. דע ראדריג$ און סאממא דע יהודה פון שאפונג שער

 געזעל- יידישע די און פערארא אין הויפדיכטער יידישע די פון אסתר־דראמע
 פון געשמאק דער - איטאליע. אין מאסן יידישע די פון געשמאק דער—שאפט.

 "מיטלאלטערלע- דער—געטאם. סלאווישע און דייטשע די אין מאסן יידישע די
 יידישער דעו־ — ליגעראטור. דראמאטישער יידישער דער פון כאראקטער כער״

 אט$ם3 יידישער דער — כאראקטעד. נאציןןנאל-רעליגיעזער זיין און פאט^ם
— שפיגל. קרומער זיין און

 גרויס די בצשטימען צו א( :צילן צוויי געהאט מיר האבן איצט גיז
 ה. ד. רוים׳/ און צייט "אין ארט זיין אויסצופארשן (3 און מאטעריאל פון

 באדן, דעם באווייזן צו און י״ה ־טן16 מיטן צוזאמענהאנג זיין פעסטצושטעלן
געוואקסן. איז ער וועלכן אויף

 סוף, ביזן פארשונג אונזער פון טייל אנאליטישן דעמדאזיקן דערפירט
 מא־ פונם כאראקטעריסטיק אלגעמיינער אץ צו צוטרעטן איצט מיר קאנען

טעריאל.
 5דא האט אפגעבאזונדערטקייט, ישער ייד דער אויף געקוקט נישט

 ס׳וועט קריסטלעכן. דעם מיט כ״ל בדרך געשטימט קולטור־לעבן יידישע
 דער פון אנטויירלונג דער צווישן פאראל^ל א מאכן צו זיין כדאי דעריבעד

 *דרא דער ן 6 אנטחיקלונג רער *י״ ־טן16 בעתן דראמע אייראפעישער
געט^;פ די איד ליטעראטור מאטישער
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 אין ),ניי" דראמע" "נייער דער פון וויגעלע דאס איז באוואוסט, ווי
 ר ע ד אין געשטאנען דראמע( *"אלטער "אנטיקער/ דער צו אונטערשייד

 פרטים ווי אנטפלעקט, זיך האבן שפראצונגען דראמאטישע די ;ע כ ר י ק
 משך אין )מיסטעריעם(. קולט פון פארמען ווי צערעמאניאל, רעליגיעזן פון
 קערנדלעך ערשטע די טעאטער־קירכע דער אין זיך באווייזן י״ה ־טן!2 פון
 אינטערמעדיעס די זענען דאס :קונסט דראמאטישער וועלטלעכער א פון

 די אין אריינגעפלאכטן ווערן וואס סוחר, אדער אפטייקער, קאמישן מיטן
 די בעת זיך אנטוויקלט צווישנעפילן דידאזיקע פון מיסטעריע״שפילן.

 פאלקס־טעי וועלטלעכע דאם מיטלאלטער פון יארהונדערטער 3—2 לעצטע
 מאראליטעטן און )פאכטנאכט-שפילץ( ן ס ר א פ זיינע מיט אטער

 גאנצן פון משך אין אבער פארנעמט אויבן־אן דעם דראמעס(. )אלעגארישע
 מיסטעריע־שפילן. קירכעמיטדי טעאטער-די ם א ד מיטלאלטער

 דרא• וועלטלעכער דער פון נצחון דעם ענדגילטיק פייערט י״ה ״טע16 דאס
 באמיוני די אויף געקוקט נישט :רעליגיעזער דער איבער קונסט מאטישער

 ארום פארלאזט, מער אלץ מיכטעריע-שפילן די ווערן קירכע, דער פון גען
 מערב־־אייראפע אין אינגאנצן כמעט זיי פארשווינדן י״ה יטן16 העלפט דער
 דערהויפט מזרח״געגנטן, קאטוילישע די אין צייט געוויכע א נאך לעבן און

דארפסלייט. די צווישן
 ד$ס פארביקער אלץ זיך צעבליט קירכע - טעאטער פון ארט אויפן

פארוויילונגס־ארט. טעאטער-דער
 אנטוויקלט טעאטער וועלטלעך מינים דידאזיקע פון רעפערטואר דער

 די הומאניזם, דער :זענען דאם פאקטארן. 3 פון ווירקונג דער אונטער זיך
 קאנסאלי" געהאט שוין זיך האט וואס בירגערטום, ד$ס און רעפארמאציע

כוח. געזעלשאפטלעכער איגאניזירטער אלם דירט
 אלטערטום". "קלאסישע דאס הומאניזם דער ,אנטדעקט" באוואוסט, ווי

 דער צו און פארגאנגענהייט דער צו באציונג נייע א אריין טראגט ער
 אמביציע, זיין געשיכטע. ,קלאסישער" פארם״פארענדיקסער, אפגעשלאסענער,

 אלטן, דעם באלעבן צו שטרעבן אינם זיך אנטפלעקט גליק־געפיל זיין
פארמען. אלטע די און אינהאלט ,קלאסישן"
 טראדיציע". קלאסישע ,די איי באגייסטערונג זיין פון קוואל דער

 דער אין זיך באווייזן פאטאס הומאניסטישן פונם ווירקונג דער אונטער
 שא־ מיני "אלטעייע" פאלגנדיקע י״ה ־טן16 בעתן ליטעראטור דראמאטישער

אדער 6ז11€111:3) ע מ א ר ד געלערנטע די :פונגען
 דער לויט כיי זיך שטיצט וואס ע׳/ י ד ע ג א ר ט ע ש י ס א ל ק ,די

 אזוי די ; קלאסיקער רוימישע און גריכישע אויף אינהאלט לויטן סיי פארם,
 מא־ באהאנדלט וואס 011070) ע״ מ א ר ד ע יי ״ג גערופענע
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 קלאסישע לויש ליטעראטור( נאוועליסטישער דער פון )ס׳רוב טעמעס דערנע
 וויי" א איז וואס ק(,351זס811) עפער-דראמע" "ש די פ;רם׳רעגעלןן

 עקלאגן( )אידיליעס, שעפער״דיאלאגן קלאסישע די פון אנטוויקלונג טערע
 קומט־אויף ס וו; <(,1ץ3ןמןזז3 ק61• ודת18163) אפערע די - ענדלעך און

 אפערע )ריניטשיניס שפיל־סטיל כלומרשט־״קלאסישן" פונם נ.>מ,מנג אלם
(.1594 "דאפנע"

 דער דורך ר״סט בוסשערן, קלאסישע די אידעאל אלם זיך שטעלנדיק
 דראמאטישן אויפן זיך ציט וואט פאדעם, דעם דראמאטיקער שישער הומאנים

 שיכטן ווייטע די צו דערלאנגט און טעאטער, מיטלאלטערלעכן בונם געביט
 *נאטיר דער איבער זיך שטעלט ער אלטערטום. קלאסישן פון מען פא און

 פיע" קלאסישן זיין נון איר אויף פ א ר א קוקט ער אגטוויקלונג, לעכער
שייכות. שום קיין האבן נישט איר מיט וויל און דעסטאל

פאקטאר. צווייטן דעם נון ראל די איו אנדערש
 באנעמונג נייע א אלם הומאניזם דעם כ;ראקטעריזירן קאן מען אויב

 א - רעפארמאציע, די - פאקטאר צווייטער דער איז שיינקייט־אידעאל, פינם
אידעאל. רעליגיעזן פונם באנעמונג גייע

 אריעב־ נייער דער אין זיך אנעפלעקט הומאניזם פון גליק־געפיל ;.ס ד
 דער פון גליק<געפיל דאס פארגאנגענהייס, דער כלפי טאציע

 דער פון באנעמונג נייער דער אין אויסדרוק אן געפינט רעפארמאציע
ט. פ נ ו ק ו צ

 רעפארמאציע די שיינקייט, קלאסישע די "אנטרעקט" הומאניזם דער
 דער דורך געווארן פאר־רייט איז וואס ט, ר א וו ס ט א ג רייניקט

 מאכט־שטרעגונגען וועלטלעכע די דורך און סכאלאסטיק מיטלאלטערלעכער
קירכע. אינטערנאציאנאלער דער פון

 לעב־ס" ד;יס ט ו - ג^ט צו באציונג נייע די ווארט, גערייניקטע דאס
 און ביבל־דיכטונג דער צו זיי טרייבט רעפארמאטארן די כון געפיל

 זין דעם אנעדעקן ניי דאס פון זיי לאזט טעסטאמענט, נייעם דעם צו
ביכער". פון "פוך דעם פון הייליקייט די און

 און מאסן די צו אראפ זיך זיי לאזן פאטאס נייעם דאזיקן מיטן
 פאר־ כדי פאלקס״שפראכן, די אין ווארט" גערייניקטע "דאם פארקינזיקן
ודם. בשר איינפאכן דעם פאר עס מאכן צו שטעידלעך

 א אין אינהאלט געטלעכער דער ווערש פאלקס־שפראך רער דאנק א
 דער מיט צונויפגעבונדן איצט ערשש ווערט ער 5 נאציאנאליזירט זין געוויסן
 אין הערן געלאזט זיך האט ווארש גאטס בעת פריער, ווארים פסיכע, פאלקס

 צוזאמענהאנג דער איז לאטייניש, אויף - שסראך טויטער קולטורעלער, א
ארגאנישער. אן ווי מעכאנישער, א מער לויזער, א געררען

72



 א וו־ מער, נישם רעפארמאטארן די פאר איז קונסט דראמאטישע די
 האט טעאטער דאס און ווארט געטלעכע דאס פראפאגרנדירן פון כלייזין

 לערנט מנן וואו ל, ו ר־ש ע ט א ע ט אלם בלויז בארעכטיקונג א זיי פאר
תורה. געטלעכע די

 וועלט־פאנעמונג, גאט־און זייער פון זיך שפינט וואט דראמע, די
 ס ל א ה נ י א דער :ע״ י ד ע מ א ק ע ש י ל ב י ״ב גערופענע אזוי די איז
 זיך שטיצט פארם די עוואנגעליע, פוץ אדער ביפל דער פון גענומען איז

 טדערנענטער ווייניקער אדער מער איז און דראמע" "גנלערנטער ער ן אויף
דראמע״פארם. קלאסישער דער צו

רע" די געשריבן ס׳ווערץ וועלכער אין פאלקס־שפר.:ך, דער דאנק א
דראי "געלערוטע די צו אונטערשייד )אין "פיפל־קאמעדיעס" פארמאטארישע

דער פארזיך עפנט לאטיעיש(, אויף אנגעשריפן ס׳רוב זענען וואס
 פאלקס־טעאטער. צום וועג א פארם" "קלאסישער

 דעם געעפנט האט דראמע" פיפלישע דימ
 "געלערנטע די שטערונג: גרויטע ערשטע די

זאל וואס פריק, די שאפן צו בכוח געוועץ נישט

 האט זי וועג,
 זי - אך" שפר

די פארבינדן
פאלקס-קונסט. דראמאטישער מיטלאלטערלעכער, דער מיט דראמע"

 ואדיטיקט
 אבער ךז

,קלאסישע

 שאפט בריק די
 טרעט עס וועלכער

ד ם, ו ט ר ע ג ר י ג

, דראמע "פירגערלעכע גערופענע אזוי די ערשט
דער ארויט

ארג ער
סוחו דערפירגער: דער

שע־ערישער דריטער
 שט ר ע ט ר י ז י נ א

פעל־מלאכה דער ווי

 ס א ד :פאקטאר
ש. ט נ ע ט־מ א
נישט זענען זיי -

 נייע אויס געפינט וואט ערפינדער, אץ ווי זין, ם ע ד אין שעפעריש געוועץ
 ע י צ א נ י ב מ א ק געווען איז "שאסונג" זייער כארמען, נייע אוץ ווערטן

ע. י צ א ל י פ מ א ק אוץ
 מין אנדער אן י״ה ־טן!6 אין אריינגעטראגן האט פירגער דער

 זיך האט פאטאט זיין רעפארגאטאר, דער ־*אדע הומאניסש דער ווי פאט;ס,
 געווען נישט איז לעבנס־געפיל זיין געגנווארטיקן ערדישן, מיטץ געש^ייזט

 נייע א נישט אויך און הומא־יסט, ביים ווי שיינקייטם־באנעמונ^ נייע א
רעפארמאנאר. ביים ווי גדטט־פאנעמונג,

 און ברייטקייט דער ביי אנגעצונדן ז־ך האט בירגער־גייסט דער
 באוואוסט־ פונם געשפינען זיך האט באגייסטערונג זיין לעבי, פון רייבקייט

 אויס" געגנווארט דער נון פארביקייט און רייכקייט די ער קאן אט אז זיין,
 אוצר רייכן דעם אין האנט זיין אריינלייגן בלויז דארף ער :זיך פאר ניצן
 טע" יענע אדער די פארם, יענע אדער די נעמעץ ווערטן, און כארמען פון
 אים קאן וואט עפעה, דערפון מאכן און קאמבינירן צונויפקייטלען. מע,
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 נוצן איניינעם: ביידע אויך טאקע און פארגעניגן, אדער נוצן ביענגען
- ,רגעניגן. פ און

 דראמא־ בירגערלעכע די שאפן פאטאס דאזיקן מיטן דורכגעדרונגען
 ס׳וועבן וועלכע אין פארסן, און מאראליטעטן דראמעס, מענגע א טיקער

 דער פוץ ם פאו די :טעמעס כלערליי און פארמען בלערליי צונויף זיך
 דער פון פארם דער מיט קאמעדיע" "ביבלישער און טראגעדיע" "קלאסישער

 פון און אלרערטום קלאסישן פון טעמעם פאלקס-דראמע, מיטלאלטערלעכער
 רעאליסטישער און לעגענדעס מיטלאלטערלעכע דיכטונג, ביבלישער דער

 סביבה, דער פון אויך צומאל און לעבן בירגערלעכן פוץ גענומען שטאף,
 און ארעמעלייט )הטודענטן, "וואגאנטך הפקרריקע און דארפסלייט נארישע
"שארלאטאנען"(. ענלעכע

 - שטריכן אלגעמיינע אין :זיך פארשטייט - פאר זיך ששעלט אווי
 י״ה, טן-16 פון סוף ביזן דראמע אייראפעישער דער פון אנטוויקלונג די

 ווען י״א, ־טן16 פון יאר־צענדליק לעצטן דעם יז3 :געזאגט בעסער אדער
 וו. פון שטערן גלאנצכולע די האדיזאנט דראמאטישן אויפן זיך ס׳באווייזן
 נייע אויף אנטוויקלונג די פארקירעווען וואס וועגא, דע לאפע און שעקספיר

\ וועגן.
 אין שאפונג דראמאטישער יידישער דער צו איצט אריבערגייענדיק

 יידישע פון שאפונגען די אפגרענעצן קודם־כל מיר מוזן צייט, דערזעלבער
 נישט״יידישער א פאר דערהויפט געווען באשטימט זענען וואס דראמאטיקער,

פארןגעטא. און געטא אין אויכגעלומעץ זעוען וואס שאפונגעץ, די פוץ סביבה,
 דראמאטי" מאנטואנער פונם שאפונגען די געהערן מין ערשטץ דעם צו

 - קאטא ראדריגא אנוסי שפאנישן כונס און לעצנע ס<ממא דע יהודה קער
 און אושקי שלמה פון "אסת-״־דראמע די ארום נעמט מין צווייטער דער

 אין זענען וואט שאפונגען, דראמאטישע אלע אויך ווי גראציאנא, לאזארא
יידיש. אולף געווארן אנגעשריבן צייט באהאנדלטער דער

 כאראק" זעלבן דעם האבן לעאנע סאממא דע יהודה פון דראמעס די
 §ארץ שרייבט ער :רעפערטואר הומאניסטישער דער וואס טער,

 011 חס 6811) דראמעס״ ״נייע אדער *דראמעס ״ראמאנטישע הויף מאנטואנער
 פון מוסטער למטן דעסגל. און (3סוח1,ד 1,3 <1116113, 11 13חז1ח1סז

 פון מוסטער לויטן ז)£(1181113, 1 1חס)1) ״שעפער־דראמעס״ זשיראלדי,
 פול דראמעס", "געלערנטע ,,פאסטאראלי", באקאנטע גואריניס און טאסאס

 אדער גריכישער דער פון גענומען זענען וואס פיגורן, אלעגארישע מיט
 (611 1ח16ת1ח6(11, <11 ?8161־16, 1,1 סח226 61 מיטאלאגיע רוימישער

 דיב" ,הויפישע : ווארט איין מיט דעסגל. און א(,6ז0קע1ס 6 ?11010^13
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 *גע דידאקטיש, אריסטאקראטיש, חסרונות, און מעלות אירע אלע מיט טונג"
טרוקן. און טאקט

 טעמע, וועלטלעכע א :קאטא דע ראדריגא פון שאפונג די איז ענלעך
פארם. "קלאסישער" הומאניסטישער, א אין איינגעראמט

 צונוים• האבן קאטא, דע ראדריגא סיי לעאנע, יהודה טיי - ביידע,
 גע• נישט אפילו האבן און סביבה פרעמדער א מיט שאפונג זייער ג^בונדן
באדן. יידישן אויפן שאפונג זייער איבערצופלאנצן פרוווט

 שלמה פערארא, פון הויף־דיכטער די ערשט מאכן פרווו דעמדאזיקן
 "אסתר"• זייער שפאניש אויף שרייבן בעת|זיי גראציאנא, לאזארא און אושקי
 געווען איז וואס טעמע, א פארם "קלאסישער" א אין אריין גיסן און דראמע

 אפקלאנג אן אויך געמינען זיי געמיט. און הארץ יידישן צום נאנט זייער
 קאן באווייז א ווי 5 יידגטום איטאליענישן פון קרייזן אינטעליגענטע די אין

 שטאמט וואס "אסתר״־דראמע, דער פון איבערזעצונג איטאליענישע די דינען
מודינא. די אריה יהודה רב, ווענעציאנער בארימטן פוגם

 נישט שאסונג דראמאטישע מין דער אבער איז מאסן יידישע די אין
 עפא־ באהאנדלטער דער פון האבן מיר וועלכע ידיעות, די אריינגעדרונגען.

 איטאליענישע די אין פאלקש״מאסן יירישע די פון באציונג דער וועגן כע
 זיך האבן מאסן די אז עדות, דאגן דראמע, און טעאטער-קונסט צו געטאס

 רע• פאלקמטימלעכן דעם פון פלאקער־פייער פריילעכן דעם ביי אנגעצונדן
 די אין פארווארצלט געווען זענען וואס פארסן, לייכטע די ביי פערטואר,

 זיך האבן י״ה ״טן16 סוף )אינטערמעדיעס(. צווישנשפילן מיטלאלטערלעכע
 מיט קאנקורירט האבן וואס שפילער־-חברות', יידישע באזונדערע באוויזן אפילו

 אימפרא• מיט עולם יידישן דעם געוויילט און קאמעדיאנטן איטאליענישע די
רתןץזס€.6<113 דער פון שטייגער לויטן קאמעדיעס, וויזירטע

 די אין מאסן יירישע די ביי אויך זיך באווייזט שטריך ענלעכער אן
 צויוים־׳ געווען איז געשמאק זייער געטאס. ע ש אווי סל ן א! ע ש ט יי ד

 מיטלאלטערלע• דער מיט טעאטער, כאלקסטימלעכן מיטן דערהויפט געהעפט
 מאס גרויסער א אין אויך זיך האט געשמאק דעמדאזיקן צו טראדיציע. כער

 אנטוויקלם זיך האט וואס ליטעראטור, דראמאטישע גאנצע די צוגעפאסט
 בא• צו גענוג ס׳איז פאלקס־שפראך. יידישער דער אין י״ה ־טן16 בעתן

 יענער אין שאפונגען י דראמאטיש יידישע די פון הויפט־מינים די טראכטן
 אנטפלעקט רעפערטואר פאלקסטימלעכן מיטן קרובהשאפט די און - צייט,

 צווישן פארנעמען ארט גרויסן א אז זעען, מיר :אויגן אונזערע פאר גלייך זיך
 אויס־ מיטלאלטער בעתן שוין אזעלכע שאפונגען דראמאטישע יידישע די

 עמן, יט אל ר מא ן, ס ר א פ ־ ל א וו א נ ר א ק ווי מינים. קריסטאליזירטע
 אין ן. ס ע מ א ר פ נ י א און ס ע י ד ע מ ר ע ט נ י א ע ש י מ א ק
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 אפגעשטעלט 1אמ ^ייער זיך מיר האבץ ארבעט אונזער פון טייל אנאליטישן
 דער־ • די אז אובשערשטרייכן, מיר ווילן דא צוזאמענהאנגען. דיד^זיקע ביי

 מערב-אייראפעישן ן פ פארשיואונדן י״ה טן=16 בעתן זענען מינים מאנטע
 קאטוי- די אין בלויז צייט יענער אין זיך זיי האבן דערהאלטן רעפערטואר.

 און פוילן און שלעזיען טשעכיען, עסטרייך, בייערן, ווי מזרח-־געביטן, לישע
 ארט, דער ווערן געזוכט אויך דארף שטח טעריטאריאלן דעגדאזיקן אט אין
 אויף ליטעראטור דר^מאטישער דער פון וויגעלע ד$ס געשטאנען ס׳איז וואו

יידיש.
 די אויך מאס גרויסער א אין האבן כאראקטער רלעכן1מי״לאלט א

 יידישן אין אויב-אן דעם פארנעמען וואס ס׳/ ע מ א ר ד ע ש י ל ב י ,ב
י״ה. ן ־׳ט !6 פון רעפערטואר

 ק־^מעדיע" "ביבלישע די אז ארויס, זיך ווייזט אנאליז גענויען א ביי
 דער לויט השפעה. קנאפע א געהאט זיי אויף האט רעפארמאטארן די פון

 כלל בדרך 5 ער מוסט ,קלאסישן״ פון ד,רוויטערט ס׳רוב זיי זענען פארם
 די איבער זיי פון .מען נ און מייסטערזינגער^שפילן ד־ אויף זיך זיי שטיצן

 די אין פארווארצלט איז וואט שפיל־טעכניק, פ״סטנאכט פאלקסטימלעכע
מיסטעריע־אויפפירונגען. מימלאלטערלעכע

 בירגער•* די און שפיל-רעפערטואר מיטלאלטערלעכער דער בקיצור:
 הויפט־קוואלן, צוויי די זענען דאס - מייטטערזינגער די פון דראמע" לעכע

 אך שפר •ר יידיש דער אין ליטעראטור דראמאטישע די ס׳שעכט דועלכע פון
טעמעס. אירע אויך צומאל און פארמעץ אירע

 דראמאטישע יידישע די אז מיינען, צו געווען פאלש• אבער ס׳וואלט
 אן נאכמאכעריי, ווי מער, נישט צייט יענער אין געווען איז ליטעראטור

 די פון באנעמונג אריגינעלער אייגנארטיקער, אן צו שטרעבו-ג שום
מוסטערן.

 גישט דראמאטיקער יידישע *ד האבץ פארם ר ע ד שייך וואס אמת,
 גע־ נישט זיי ה;בן פארמען נייע גייסש; ערפינדערישן קיין ארויסג^וויזן

 פאלקס-אינסטינקט ריכשיקן מ ארויסגעוויזן זיי האבן אבער דערפ_.ר שאפן,
מוסטערן. פרעמדע אויסקלייבן ביים

 באווייזט באארבעטער און מחברים יידישע די פון אייגנארטיקייט די
טעמע. דער פון ב״האנדלונג דער ביי עיקר דער זיך

 רעפערטואר דעמאלטיקן פונם שטיק יעדעס אנאליזירט האבן מיר בעת
 יידישער דער צ,־וישן אונטערש־ידן די אונטערגעשטראכן מיר האבן באזונדער,

 פוץ אויפפאסונג דצר בנוגע מוסטער גישט״יירישן דעם און באארבעטונג
 מיר וועלכע פרטים, די איבערצוחזרן איבעריק איז דא שטאף. דעמזעלבן

 אייניקע רערמאנען צו גענוג פטדערגרונט. אין ארויסגערוקש דעמאלט האבן
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 און אלדענדארף מנחם כון "פסיכאמרכיע" די ביישפילן: כאראקטעריסטישע
 - )דארט כעלידאניוס בענעדיקט הומאניכט דעש פון פסיכאמאכיע די

 מיטךלאגיע(, קלאסישעך דער פון פיגורן - דא אלעגאריעס/ ,אבסטראקטע
 )אין גלית־שטיק יידישע דאס אוץ שמעלצל וואלפגאנג פון "גלית־שפיל" דאס

 די קעגן קרייצצוג־אידעע דער פון טרעגער דער דוד איז שטיק ערשטן
 דאס ווילן(, גאטס פון כלי־זין דער ער איז שטיק יידישן אין - טערקן

 יונה" יידישע דאס און רא״ער טימאן און קליין באלטאזאר פון ,יונה־שכיל"
 א צו ליבשאפט די - א ד פר^פאגאנדע, פראטעסטאנטישע - ט ר א )ד שטיק

 מיס" די אין מאמעס" "הייליקע די אויף פאראדיעס די פאבולע(, ביבלישער
 סכאלאסטישע און מנהגים יידישע אויף פאראדיעס די און טעריע״שפילן
 פורים־קעביג דער און נארן־פויכסט דער יפארסן, פורים די אין לערףמעטאדן

וכדומה. פורים־רבי אדער
 פרעמדע פון באא״בעטוננען יידישע די אין טיפער אריינדרינגענדיק

 "חנה־פנינה". )אשמדאי•שפיל, שטיק יידישע אריגינעלע די אין און דראמעס
 אוד בחורים לום־ייקע פון שפיל דאס יעקליין, טויב פון שפיל דאם שפיל,

 פא" מין באזונדערן א אויף אן זיך מען שטויסט פורים־פארסן(, ריי א נאך
 די גווואלסן ארגאניש ס׳אין וועלכער גון אטמאספער, גייסמיקע די טאס.

 רע" פונם עפעס זיך ■אין ה־־מ ליטעראטור, דראמאטישע יידישע דעמאלטיקע
 דורך און דורך דערביי איז און פאטאט בירגערלעכן און פארמאטארישן

יידיש.
 אין בולט גאר זיך אנטפלעקט פאטאס יידישן פונם אייגנאדטיקע דאס

פאבולע. ביבלישער דער צו באציונג דער
 אויף ווי שטאף, ביבלישן אויפן ט קוק דראמאשיקער בירגערלעכער דער

 איז ס וועלכע "געשיכטך/ וואונדערלעכע און אינטערעסאנטע פון אוצר אן
 זיך זאל צוהערער דער כדי פארמען, דראמאטישע אין איבערצוגיסן כדאי

 ארויס־ קאנען זאל עד עיקר: דער און נייעס סך א דערוויסן טעאטער אין
לעבן. פראקטישן פארן מוסר־השכל א נעמען

 וואלפגאנג סאקס, האנס ששייגער )א דראמאשיקער בירגערלעכער דער
 ביבלישן פונם הילף דער מיט ווירקט וכדומה( פישמאן אראם שמעלצל,

 צוהע־ און צושויער זיינע פון זכרון און שכל אויפן חושים, די אויף שטאף
 אילוסטדא־ ווי מערער, נישט אים פאר זענען "געשיכשן" ביבלישע די רער.
 :ץ בירגערלע זיין פאר וועלט־בא־עמונג, פראקטיש־מאראלישער׳ זיין פאר ציעם

השכל. מוסר־
 דראמאטיקער־ פץ באציונג די געווען איז טיפער און אינטימער סך א

 קאנצענטרירטע: זיין אנגעצונדן זיך האש ביבל דער פון ;רעפארמאטאר
צ זיין פון ווארט" "נייע דאם געפונען ער האש דא באגייסטערונג, רעליגיעזע
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 געפינט דראמעףבאארבעטער אדער דראמאטיקער יידישן ביים
 רעליגיעזע די אדער מוסר־השכל בירגערלעכן דעם זעלטן נישט ־מעז

 א פון אבער שטראמט פאטאס זיין רעפארמאשארן, די פון באג־־סטגרונג
קוואל. אנדערן גאנץ

 פארן זענען ביבל דער פון "געשיכטך די בילד, דאס ווארט, דאס
 פון סימנים זיי אין זעש ער :באשרענקט צייטלעך דראמאטיקער בירגערלעכן

 איי" זיין פון אויסדרוק פאסיקן אלם אויס זיי ניצט און צייט אייגענער זיין
 ווארם ביבלישע דאס איז דראמאטיקער יידישן ביים וועלמ״אנשויונג. גענער

פאלק". ,גאטס ווי אייביק, אליין, גאט ווי צייטלאז,
 אינדייוי- איז דראמאטיקער־רעפארמאטאר פוים באגייסטערונג די

 געלייטערטע דאס ער געפינט ביבל־דיכטונג דער אין דועל״רעליגיעז:
מענטש. און גאט גאט, און מענטש צווישן וו^רט

 באגייסטע- רעליגיעזע זיין דראמאטיקער: יידישן ביים איז אנדערש
 אונטער־ ן ל א נ א י צ א נ און ן וו י ט ק ע ל א ק א שטענדיק האט רונג
און ט גא ן יש צוו דיאלאג דעם ביבל דער אין הערט ער טאן:

 נישט זאל ער דערציילונג ביבלישער וועלכער צו ק". ל א פ ס ט א ,ג
 נאציאנאל־רעליגיעזער דער פון באנעמען שטענדיק זי ער וועט צוטרעטן,

 בא• זיין וועגן ליידן, זיינע וועגן פאלק/ "גאטס וועגן זי זאגט ם א וו :זייט
 צוקונפט? זיין וועגן באפרייונג, זיין וועגן אומות•העולם, די מצד האנדלונג

 נישט פארלאזט גאט :ענטפער דעמזעלבן און איין שטענדיק געפינט ער און
 בעת יצחקן, ווי באגליקן! עס וועט ער דערהייבן, עם וועט ער פאלק, זיין
 געווארן פארקויפט איז ער ווען יוספן, ווי עקדה, דער אויף געלעגן איז ער
 געליטן האט עם בעת ישראל, פאלק גאנצע דאס אמאל ווי מצרים, די צו

 בעת חנהן, ווי "באשפיגן", אים האט גלית בעת דודן, ווי פרעהן, אונטער
 איר אין איז וואס מוטער, אמתע די ווי שפאט, פנינהס פון געליטן האט זי

וו. אז. א. משפט המלכס שלמה צו געקומען גויס
 וועבט דראמאטיקער יידישער דער וואס עפיזאד, ביבלישער יעדער

 אטעם, זעלבן דעם פון באהויכט ווערט דראמע/ "ביבלישער זיין אין אריין
פאטאס. גאציאגאל״רעליגיעזן זעלבן דעם פון

 פון באארבעטער יידישן אינם אויך זיך וועבש פאשאס דערדאזיקער
 ער בעת מיסטעריעס, ביבלישע און ביבל־קאמעדיעס סלאווישע אדער דייטשע

 פיגורן, די פון דיאלאגן אייניקע ענדערט סצענעס, געוויסע דורך לאזט
 זיין ט ש י ד יי ר א פ ער בעת : ווארט איין מיט דערגאגצט, און שניידט

.מוסטער.
 באארבעטער ארער דראמאטיקער יידישער דער בלייבש אייגנארטיק
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 לייכטן, דעם צו רעפערטואר ערגסטן פרן אראפ זיך לאזט ער ירען דאן, אויד
צווישנשפילן. קאמישע די און פארסן די צו אמת״פורימדיקן,

 דער פון דעמאלט זיך אנטפלעקט פאטאם נאציאנאל־רעליגיעזער זיין
 אינדיווידועלע פאדערגרונט אין ארויסגערוקט ווערן פפיון זייט: פא־קערטער

באגעגענישן. און פאקטן צייטלעך־געבונדענע און
 איין זיך קוקט באוואוסטזיין נאציאנאל-רעליגיעזער קאלעקטיווער, דער

 וואט קאריקאטור, זיין פון אפ לאכט און שפיגל קרומען א אין דעמאלט
 לוסטיקע "די ווי מאל, צווייטע דאס יעקליין", "טויב ווי זיאויס, זעט אמאל

 פלפול• זיינע מיט "פורים־רבי" דער ווי מאל, אנדער אן און ישיבה-בחורים",
דרשות.

 פארמ^גס וואס פאלק, געפרוווט שווער א פון לאכן דאם איז דאם
גאט. זיין אין און זיך אין בטחון סך 8
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ל ט י פ א ק ע ט ע ב י ז ס א ד

 בעתן געטאם סלאורישע ארן דייטשע די אין שכיל־טעכניק די
י״ה טן!=6

)דערגאנצוצג(

 —״צימער-טעכניק״. די — פאסטנאכט־שפיל. א צו אילוסטראציע עדליבאכם געארג
 שפי• די —• שפילער, הברה די אריין דופט און פאר זיך שטעלט "לויפער" דער
 ער — שטיק. דאם אנאנסירט לויפער דער — פובליקום. דאם באגריסן לער

 דעם אריין רופט ער — עולם. דעס בארויקט און שפיל־ארט דאס •איין ארדנט
 די — ראלע זיין דערקלערט שפילער דער — פאר. אים שטעלט און שפילער

 געזעגענונגס״פארמולעם—פ־בליקום. מיטן זיך געזעגענען און שכר בעטן לער שפ
 —פאראלעלן. טעאטער־געשיכטלעכע—ראלעם. די פארענדיקן נאכן שפילער די פון
 סוף פון דראמעס און פארסץ מיסטעריעס, די אין *"העראלד פונש עובדה די

 פאלקסטימלעכן אין שפילער די פון מנהגים — י״ה. טן-16 פון און מיטלאלטער
אל• — עפילאגן. — ארויסרופונגס-פארמולעס. — טעאטער. פוילישן און דייטשן

— באמערקונגען. געמיינע

 פון שפילן די אנאליזירט קאפיטלעך פאריקע די אין ה;יבן מיר בעת
 י״ה, ״טן16 פון שיכטן די ארויסטיילן געפרוווט און רעפערטואר יידישן

 אויספאר־ דערדאזיקער ביי קריטעריום וויכטיקער א אונז פאר געווען איז
 א א־ן אנטפלעקן געקאנט האבן מיר אויב שפילן. די פון טעבניק די שונג
 ראם איז מיסטעריע־טעכניק, אדער פאסטנאכט־שפיל- דעם פון שפורן - שפיל

 י״ה, ־טן16 פון השפעות אפ שפיגלט שפילן דאש אז סימן, א אונז פאר נעווען
 די געבליט נאך האבן אייראפע פון מזרח־געגנטן שוילישע* ק די אין ווען

מיטלאלטער. פון איבערגעטראגן מיהטעריע־פארמען, פאסטנאכט-שפיל־און
 באניגבט אנאליזן די בעת זיך מיר האבן טעמים טעכנישע ציליב

 איבערגעלאזט א־ן שפורן אזעלכע וועגן באמערקונגען קורבע מיש בלויז
 פ.?ר דעטאלן דערהאלטענע די בון באהאנדלען גענריע און ץ*צונוי_ששע דאס

קאפיטל. בא:וגדערן א
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 אין אויספי־ אונזער אויף אוצוווייזן יויטיק פאר נאך האלטן מיר
 פראגן, דיזזלבע באהאנדלט דארט האבן מיר קאפיטל באגד, ערשטן

 און שפילן די ווי קוועלן, היסטאריש״באשטימטע די באזע אלם נעמענדיק
"לידער״זאמלונגען". וואליכם אייזיק און אלדעניארפס מנחם אין אינפראמעסן
 דידאזיקע פון סמך אויפן ארויסבאקומען האבן מיר וועלכעס בילד, דאס

 ,טראדיציא- פונם פרטים ריי א מיט ווערן בארייכערט איצט וועט קוועלן,
מאטעריאל". נעלן

 טע. דייטשען צור "פארשונגען :בוך גלענצענדן הערמאנס מאקס אין
 פע• א פון רעפראדוקציע א (418 ז. )אויף מיר געפינען (1 אטערגעשיכטע"

 1פו פאסטנאכט־שפיל א פון סצענע א פאר אונז שטעלט וואס דערצייכנונג,
 ציריכער דעם פון שטאמט צייכנונג די י״ה. ־טן16 אנהויב אדער ״טן15 סוף

 זאל זי אומבאהאלפן ווי און (;1530— 1454) עדליבאך געראלד כראניקער
 אופן, דעם פון בילד העכסטיאינטערעסאנט א פארט אונז זי גיט זיין, נישם

פאסטנאכט־שפילן. שטעלן דעמאלט פלעגט מען ווי
 בענק צוויי אויף אנידערגעזעצט זיך האבץ שפילער 8 ווי זעען, מיר

 אין קעגנאיבער זיי זיצן אט באנק, יעדער אויף 4 צו טיש, גרויסן א ביי
 פלא• דיאלאג פונם ווערטער )די דיאלאג א מיטאנאנד פירן און רייען צוויי

 הינטערגרונט אין שפילער(. יעדן צו צוגעהעפט זענען וואס שכרייפי, אויף טערץ
 דער פון ווענט צוויי ביי נאך און אויוון־וואנט דער ביי אויוון, אן מיר זעען
 בילד אויפן בובליקום. דאס פארזאמלט - אויס ט׳ווייזט ווי - איז שטוב
 דארט, וואנט פערטע די צוטראכטן. עס מוזן מיר נאר נישט, עס מיר זעען
 באורייזט אט שבילער. די צו געהערט צימער, פון טיר די זיך ס׳געפינט דואר
 שפיז, א האנט דער אין טראגט ער שפילער. נייגטער דער טיר דער אין זיך
 פיגור א סתם אדער "העראלד", דער עם איז יעגער. א פון איז קאסטיום זיין
? שפיל פון

 רעדן זיי אז פאלט־אויף, שפילער, די פון באוועגונגען די שייך וואס
 די האנט, איין מיט בלויז רערביי באוועגן און רויק־געלאסן פיטאנאנדער

 כסדר גייט האנס די :אינדיווידואליזירט נישט שאבלאניש, איז באוועגונג
אראם און ארויף

 ד שפור שום קיין פאראן נישט בילד דעם אין איז "פלאן" א פון
 זיך ס׳געפלנען וועלכער אויף פלאך, דערזעלבער אויף פאר קומט שפיל דאס

צושויער. די
 י.?ש יעדן איבער פלאטערן וואם שטרייפן, די אין אויס מען מעקט

 ווערטער ארט זייער אויף אריין מען ד׳טעלט און ווערטער דייטשע די לער,
אי אן ווי דינען, גריילעך צייכנונג די קאן שפילן, אונזערע פון איינעם פון

 <'^8צ 1121־01300; ז0ז:<1111$ח56ס 201• <1601561160 ז116316ז£65611161116—861־110 1914 !(
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 1ת1ב שפילער יידישע די פון כעכניק" " "צימער דער פאר לוסטראציע
י״ה. טן-18

 צו• זיך לאזן רואם שפיל״טעכניק, דער וועגן פרטים די זענען ראיה א
 ברענגען. מיר טעקסטן. "טראדיציאנעלע" אונזערע פון סמך אויפן נויפשמעלן

 "ן9מאמענט״ פונם בילד דאס שפינען און סדר כראנאלאגישן א אין אונטן זיי
 פאר• נאכן עם, פארלאזן זיי ביז - צימער אין זיך באווייזן שפילער די ורעץ

:פארשטעלונג די עגדיקן
 געט$ אין פרייד" "גרויסע א קארנאוואל. יידישער דער פורים־צייט.

:חברות־שפילער קליינע גייען געסלעך די איבער

פרייד גרויסע א פורים, איזט "היינט
לייט. יידישע די ביי לענדער, אלע אין

בעצירט אלץ איזט אומעטום
געפירט. טיש א ווערט שטיב יעדער אין

וועלט די איבער מנהג א איזט פורים
פארשטעלט". גייען ארימע-לייטע אז

אשמדאי־שפיל( אין פראלאג )פונם
 באלע• דער זיצט אט - געפירט״. טיש א ווערט שטיב יעדער ״אין

 אום• איז קליינווארג דאס פורים־סעודה. רער ביי הויזגעזינד זיין מיט באס
 פורים• א שטעלן צו 4"פארשטעלטע׳ די אנקומען דארפן באלד :געדולדיק

שפיל.

 אץ איבערגעגעין ווערט טעקסט דצר רואו ,70 ז. 1! זאמלביכער :פרילוצקי נ. (1
 אלי הערץ, אלי — העריין צעך לאם לאפא, לאקא, ,.שנארא. : פ$רם צעדרייטער רועלכער ןןט

"! מצי^ ד$ ! אבטא, — דעבא זאן זאלין זיי — גראפיז, אלי סארשטין,

 פון ,ערשטער דער זיך באווייזט טיר דער אין אן. עמיצער ס׳קלאפט
:לויפער דער - אקטיארן״ די

העריין זיך לאזט ר ע פ י ו ל לאקיי, "שניידער,
גראפן אלע פירשטן, אלע הערן, אלע
דערביי זיין זאלן זיי

נאר הערט נאר, הערט
(1 נייעס( )־דערציילונג, מער די

 בוטן ,א אדער "גוטן״פורים' א ווינטשט שטוב, אין אריין טרעט ער
: שפילער חברה א ווארט טיר דער פאר אז אן, זאגט און $וונט"

 שייןנעפעלן, זער אינען וועלן שפילער( די ה. )ד. לייטע "דיזע
 שטיין נישט ץ ס י ו ר ד ן י א זיי לאזן שנעלער, שנעלער,

גיץ. צו קומען זיי לאזן )"שטוב( סטאנציאן דיזע אויף
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שיין נישט איזש דיזע|לייט פאר
 (1 !״ שטיין לענגער ן ס י ו ר ד אין זאלץ זיי

שפילער: די אריין ער רופט אום, זיך קוקט עולם דער איירער

,128 ז. 11 זאמלביכער :פרילוצקי נ. (1
,127 ז. 11 זאמלביכער :פרילוצקי נ. (2

 !״ אריץ אריץ, אריין, ״שנעלער
:צושויער די פאר פאר זיי שטעלט און

 אריץ דא "קאמען
 גיין צו היר קאמען

 פיין. גאר פרינצן דיזע
 היר פון איזט דאס
 )־חברה(." פארטי דיזע

.באשטעטיקן שפילער די
פארשטעלט היר זענען( )שטאט: ווארן "אונץ
(2 1געלט!" פארדינען קומען אונץ

 ,באברי" ספעציעלע מיט אויך שפילער די ארויס טרעטן אמאל, ווי
סובבס־פארמולקעס":

 ! לייטע ליבע מיינע גוטן־יום־־טוב, שיינעם, "א : §לע
 י צייטע קורצע א אין העלפען אייך זאל באט
 אריינגע" ד$ מיר זענען פרייד פיל מיט שמחה, פיל מיט

 קומען

(102 ז. 1 .9 ג. "גלית-שפיל", )פון

 דאמען און הערן )די( זיין זאלן בעבעבטשט
 )!(באנאזאמען אלע
קינדער אוץ יידן

!״ לענדער אלע פון

(104 ז. 11 .0 נ. שלמה״, ,חכמת )פון

 ווינטשן צו אייך פורים בוטן "א :$דער
 געקומען )־מיר( אינץ זענען

 נ׳אווינט גוטן א פורים, גוטץ א
באזונדער!" יעדערץ

 וועל• פיעסע, די דאן אנאנסירט לויפער-רעזשיסאר דעו
 די כדי שכוב, דער אין ארדנונג מאכט אויפפירן, וועט "פארכי" זיין כע

 נישט ,פובליק", ואם בארויקט שפילן, צו וואו ארט, אן האבן זאלן שפילער
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 די אז ציינן, א לסוף גיס און - קאמפלימענטן קייין דערביי געשפארם
אנהויבן. שוין זיך קאן פארשטעלונג

 צוגרייטונגעץ דידאזיקע אילוסטרירן וואט אויסצוגן, אייניקע זענען אט
:סארשטעלוגג דער צר

 אשמדאי" אין געווארן דערהאלטן אנאנסן די זענען אמאויספירלעכסטן
:רוייטער זיי ברענגען מיר שפיל.־עקדת״יצחק און יציאת־מצריפ׳שפיל שפיל,

עקדת-יצחק: פון ס נ א נ א דעו
ן אן מיר פאנגצן שפיל "דיזע ר(: ע פ י ר )׳לר א ארגומענמאט

אראן. היר קאמט אבראם פאטער
אן. שפיל דיזעם זיך פאנגט אבראם פאטצר דיזען מיט

געוועזען פראמער איין איזט אברא□ דיזער
 געלעזען. )-תורה( טארע די אין געווים עם האבען זי
באלערען, געטאן אים האט גאט ווי זא
 — פירען צו עקדה די צו יזאק זאן זיין

 געטאן, ער האט )-באפעל( זאגע גאכעם
 כר פאנגט שאכטען, צו זאן זיין צו מצסער, דאם אובד

 גצנאמצן, אים האנט ביים ענגעל איין האט זא
(1 אומקאמעך. ניבט זאל יונגע דיזצר

יציאת־מצרים; פון ס נ א נ א דעו
: )•לויפער( ר א ט נ ע מ י ג ר א

 אריין קאמע ,"איך
 פע־שטיין צו גצבצן צו

 זיין, הויטע רוצרדעט צם שפילצ איין פיר וואס
 גיכצלן, צו שפיל די גצסטע דיזצ

 פארשטעלן מצרים יציאת וויר ווצרדצן
 גצלצזן גישיכטע דיזצ האבצן געסטצ די

 געווצזן. יארע פאר שפילצ דיזע אויף זינדען אונד
מצרים. יציאת פאן גישיכטע זעלבצ די איז דאם
 נויס, ביטערע אנגיטאן יידען די האט פרעה קיניג דער

(2 טויט.״ דעם לויטע זיינע מיט בעקומען ער האט דערום

 אשמדאי-שפיל: פון אנאנס דער
: )•לויפער( אדגומעגטאטאר

פארשטעלן גיעיכסע דיזע דא אונץ "וועלן
 געפעלן( וואל אינען וועט גישיכטע דיזע דאם שווערע, )איך

פאשפיגן. שלמה קיניג האט אשמדי דער ווי
 )-חכם( ווייזער גראסער א וואר שלמה קיניג

הייזער, די אין גיגאנגען ער איזט סוף צום
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ווייס. מאן העמס חכמה מלמה׳ם קיניג
 קייס. די אויף אשמדי פון כאפן געלאזם זיך ער האט סוף צום
 דערקענס, )־אשמדאי( אים מען האט פיס הינישע זיינע בא

(1 לייט". אלע מענטשן, אלע
 ארדנטי לויפער״ארגומענטאטאר דער ווי ביישפילן, אייניקע אט ארן

:חברה״שפילער דער פאר שפיל־ארט דעם שטוב דער אין איין
 וים )אר( פענססער )דורכ׳ן( טיש דעם שמייסן צאם, ראם, שטאם,

 שענק דיזע פון ביכער אלע די
בענק. דיזע צו טישן אלע די

(2 "עקדת״יצחק"( )פון
 רעזשיסער־״איינ• פונם ארבעט רידאזיקע זיך אנטפלעקט בולטער נאך

 וו$ס י״ה, ״טן17 סוף פון שטאמט וואס אהשורש״זינגשפיל, אן אין שרייער"
תקופה: אונזצר פון שפיל״מנהגים אפ אבער שפיגלט

! רוימט־אויף רוימט־אויף, אויך ״דרום
*פענסטער^ארויף צום )?( שטוב די שמייסט און

89—88 ז. 1 .8 נ. (3 70 ז. 11 פ. נ. (2 128 ז. 11 פ. נ. (1

בענק דיא אויף טיש די
שענק!" ריא אויף ביכר די

(1697 ),אחשורש׳שפיל'
 רוקן ,"ארדנונג/ מאכן מיט זיך פארנעמט "איינשרייער" דער בעת

 ווארטן און שטוב דער פון שפילער שוין״פארגעשטעלטע די ארויס זיך
 זי/ פון דידאזיקע אריינרופן וועט איינשרייער דער ביז טיר, דער הינטער

שטיק. פון סצענאריוס לויטן ריי די קומט־אן עם וועלכע אויף
 שטייגער, דער ווי אין, ערטער די פארנומען האט פובליקום דאס

 דער עפענען. זיך זאל שפיל דאס אומגעדילד, מיט ווארטנדיק עם, טומלט
 ,בארויקונגס" אזעלכע מיט ארויסצוטרעטן איינשרייער דעם צווינגט טומל

פארמולעס":
! לייטע ליבע ״מיינע

צייטע. קורצע איינע געדולר)יק( זייץ דולד)יק(,5ג זייץ
 זייטע, די אין קריסטן און יידן

 !אויסצוהערן ..פון. געשיכטע די
שטערן. צו נישט ביטע שטארעם, קיין לארעם, קיין

(3 •" אן זיך פאנגש ..פון. געשיכשע די

לייטע ליבע "מייגע : $דער
! צייטע קורצע א אף ר ע ל י ס ש ך א נ גט יי וו ש
אויסהערן דא איר מוזט ..פון. געשיכטע די
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 פארששערץ צו נישט שכערמענען, צו נישט לערמענען, צו ישט1
צוהערך. דאם מוזן כרויען און מאנען אלע

ק מכירת־יוסף־זינגשפיל"( א )פון
 הויבש *,געשיכהע די פארענדיקט, זענען צוגרייטונגס־ארבעטן די

אן: זיך

1) 7^¥01X5!?, 1910 x !. 102 ז. 1 .3 נ. (2 <161־ 068. .ז
89 ז, 1 ,9 נ, (5 71 ז 11 6 נ. (4 85 ־ז 11 פ ג (3
71—70 ד 11 פ נ. (6

:צייכן א גיט ,איינשרייער״״רעזשיסער דער
(3 2 !..״דריי צוויי, נס, יי "א

 העבט די מיט מאל דריי - אויס ס׳ווייזט ווי - דערביי פאטשט ער
 ערשטער דער אין ארויסטרעטן דארפן וואט שפילער, די אריין רופס ון,נ

שטיק. פון *סצענע
:״ארויסרופונגם־פארמולעס״ אזעלכע פון ביישפילן אייניקע אט

פיין( )־גאר גיפיין פרעה אריין קאמט ,היר
שטיין ניכט מער ער לאז )<טיר( טירע דיזע ר א ם
אריין אדיין, אריין, יטע3

(5 מיין"! דר פרעה, קיניג
 לענגער נישט ן ס י י ר ד אין )ידארף( טאא אברהם רב ,צדיק ^דערן

 שטיין,
אריין. אריין, אריין,

(4 !מיין״ דו אברהם, רב דיק,צ
 זיי רופט שפילער, אייניקע איינמאל אויף באווייזן זיך ס׳דארפן אויב

פארמולע: וועלכער אט מיט איינשרייער דער אריין
אריין אריין, ,"אריין,

)־גענעראלן( יעדנערעלין נע יי ז מיט שאול קעניג
(5 !מיין״ דד

צווי• קרויזען אריינקומען וועלן ,דא $דער:
געשריי. איין און ליארעם א מאכן וועלן צוויי דיזע און

זיי? זענען ווער
אברהם. רב צדיק

געבאטענע צען־צוועלף טאריינקומעןזיינע )ווע( א ד
 טשען מעב

א( ן- ע ש ט נ ע ב צו און זינגען צו זאגען, צו אנהויבן וועלן
 שפילער דעם אריינרופן ביים גיט איינשרייער דער אז פאר, קומט אפט

קאסטיום; זיין אזערבאשרייבט אדער ראל זיין פון כאראקטעריסטיק קורצע א
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 העלד, דער גלית, דער אריין קומט "דא
 וועלט. גאנצע די ציטערן טיט אים פאר רואם

 ? הפלשתי גלית איז, ער ווער איר, ווייהט
 י נאמען זיין איז גלית
ערקאמען. טוט ס א ג פאן
 ן יי ז פאר ציטערן טוט ט ל ע וו ע צ נ 8 ג די

 (ז " ! ק מ ו ר 3 און ן ע יי ר ש
זיין צו שטילער הערן, מייגע "ביטע, ער: אד

אריין היר קאמט ק א ז י א דיזער
 ן יי קל ך א נ איזט אוגד יונג באך איזט ער

 אריין אריין, אריין, יטע3
!״ מיין דו איזאק,

(2 "עקדת־יצחק"( )פון

.98 ז. 11 פ. נ. (3 .66-65 ז. 11 .9 נ. (2 .116-115 ז. 1 פ. נ. (1
.105 ז. 11 .9 נ. (4

 באשריבן ס׳ווערט וועלכער אין פארמולע, א פון פיישפיל א אט און
: שפילער פוגם קאסטיום דער

ארא׳צוגיין קומט הנביא "שמואל
 מיצע ע נ ע ד י א ג נע יי א ער ט ג א ר ט פ א ק ן יי ז אף

ע צ י מ ע ז י ד
שפיצע פיר האט

 ן יי ל ד מ ע ה סע יי וו א ר ע ט ג א ר ט ב יי ל ן יי ז אף
 אריין אריין, אריץ,
(3 !״ מיין דו הנביא שמואל

 *אג אן אויך אמאל ווי זיך געפינט אריינרופונגס־פארמולע דער אין
 "פאן וועט ער ווי באלד, אזוי טאן דארף ער וואס שסילער, פארן ווייזונג

:ראל זיין שפילן אנהויבן און שטוב אין אריינכרעטן גאם״
 המלך שלמה אריינקומען באלד וועט "דא
מאן. גראסער איין דאך איז ער
כבוד. שיינעם זיינם זצען אלע באלד וועלן דא
 ן א ר ט קיניגליכעץ דעם אויף זעצן זיך עט וו ער

(4 !״ יי ר ד ן ו א יי וו צ ן ו א ס נ יי א
 טיר דער הינטער געשטאנען צייט גאנצע די איז וואס שפילער, דער

 די דערהערט האט אריינרופן, אים וועט איינשרייער דער ביז געווארט, און
 פארנעמט שטוב, אין אריין טרעט ער ריי. זיין אן זאגט וואס פארמולען,

 ער איידער און אנגעוויזן, אים האט איינשרייער דער וועלכן ארט, דעם
"פובליק". דער פאר פאר זיך ער שטעלט ראל, אייגנטלעכע זיין אן הויבט
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. אילוסטראציה אייניקע זענען אט
)אריינקומענדיק(: ה ע ר 9

 פרעה ג י נ י ק ר א וו "איך
לאנד! גאנצען פאן קינ׳ג
 האנט, מייגע אין זינדען לענדער אונד ששעדט אלע

 בעפעלן מיינע אונטער איזט לאגד גאנצען פאן אלעס
 !( שטעלן״, מיר פאר זיך מוז וואס, ווינשט עם ווער

אדער:
 העלה גרויסער דער גלית, בין "איך אריין(: )קומט גלית

 וועלט. גאנצע די ציטערט מיר פאר
איינער בין איך
(2 קיינער". איז ווייטער און

 "עקדת• פון ביישפילן צוויי פאלגנדע זענען כאראקטעריסטיש זייער
:יצחק"

 ן ס י ו ר ד אין בין אברהם צדיק איך, י וו י ו ז א אברהם:
 ן ע נ א מ ש ע ג

 אברהם!" "אברהם! :קול א געהערט איך האב
 (3 " פארלאנגען מיר פון מיכאל מלאך רער טוט געוויס, איין פאר

 *אריינגע ר ע יי ר ש נ יי א דער אים האט אריינקומען אברהמס פאר
 אברהם, רב צדיק, - אריין אריין, ״אריין, אויסרוף: דעם מיט רופן

 "איך : ווערטער די מיט פאר זיך שטעלט אברהם, זיך באווייזט מיין״. דו
 איך... ווי "אזוי :געקומען איז ער פארוואס דערקלערט, און אברהם״ צדיק

 צייכן אופן ווארטנדיק טית דער היגטער ה. )ד. געשטאנען דרויסן אין בין
 ער איז !״, אברהם !אברהם :קול א געהערט איך האב איינשרייער(, פונם

 מוז איינשרייער, פון קול דאס געהערט ער האט אמתן אין אריינגעקומען.
 זאגט אזוי און ראל אייגנטלעכעד זיין צו איבערגאנג אן האבן אבער ער
 מיר פון מיכאל מלאך דער טוט געוויס איין "פאר : השערה אץ ארוים ער

גערופץ. מיכאל מלאך רער אים האט אודאי ה. ד. פארלאנגען"
 שפילער, דער באגריסש יצחק" "עקדת פון וואריאנט אנדער אן אין

 דערקלערט און פובליקום, דאס - ״אברהם״ פון ראל די שפילט וואס
: ראל זיין

ע ל א און ת י ב " ל ע ב דעם נ׳אווענט ן ט ו ג " אברהם:
! ט ס ע ג ע נ יי ז

׳ץ! ט ס ע און טרינקט׳ץ און פריילעך ׳ץ ט א ז
(4אברהם." דע יי ז ר ע ס אל ר ע ד ן י ב איך 

,71 ז. 11 .0 נ. (3 .91—90 ז, 1 ו. נ. (2 .85 ז. 11 .3 נ. (1
,81-80 ז. !1 פ נ (4
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 ארויס טרעט דעמאלט שפילער, מערערע מאל איין אויף זיך באיוייזן
:שפילער איבעריקע די פאר שפעטער שטעלט און הויפט״שפילער, ,יער

:גענעראלן( די מיט אריין )קומט שאול
שאול ג ני קי ר ע ד בין ,איך

וועלט. דער איבער שיץ איך
ן 5? ב ע ז שפילער( רעשט די אויף ער ווייזט )דערביי ס א ד

 יועצים, ע נ יי מ
. ס ל ע ט ש ע ג ר י מ פאר זענען יי ז ס א וו

י !געשטעלט מיר פאר זענט איר יועצים, מיינע זענט איר
 יו וועלם". דער איבער איך קיניג שטיל, דער אף זיך זעץ איך

 צווישן אדער אקט ערשטן און פראלאג צווישן אנטדיאקטן די אין
 אדער אינטערמעדיעם געשטעלט אמאל ווי ווערן צווייטן דעם און אקט איין

אינפראמעסן. נעזונגען
 דיזעלבע לויפער ־ ,איינשרייער" דער שפילט אינטערמעריעס די אין

 זי שטעלט פיגור, קאמישע די אריין רופט ער גופא: שטיק אין וואס ראל,
 שפילט, )ער הילפס־ראל קליינע א איבערנעמט ער אדער עולם פארן פאר

שמש(. פונם ראל קליינע די פורים־רב, מיטן אינטערמעדיע דער אין למשל,
 כאראג^ס דער געוויינלעך איינשרייער דער איו אינפראמעסן די אין

כאר. פונם דיריגענט דער ה ד.
 רערביי 5 צוזאמען חברה דער פון שפילער אלע זינגען אינכראמעסן די

^2 ריי ייןא ,ץא אןיס זיך זיי שטעלן

 ס׳ענדיקט וועלכן מיט עפילאג, אלם געגעבן אינפראמעסום אן ווערט
כאר• פוץ סוף צום שפילער די אריין פלעכטן דעמאלט פארשטעלונג, די זיך

 זיך געזעגענען זיי :געזעגענונגס״פארמולע א געזאגג
פארשטעלונג. דער פאר האנאראר דערביי בעטן און

הבית בעל "יעצינד ר: א כ
שכר, אונזער אונז גיט

 געבן גאט אייך וועט
 יאר גליקליך א

(.3 דערפאר" גוטם אלדעס און
אדער:
פאריאר: פון בעל״הבית׳ע די קענען "מיר באר•

אויפגענומען. גוט אונז האט זי
יאר היינטיגע דאס דערלעבט האבען מיר

¥. האפיטל אויבן פארגלייך (2 .114 ז, 1 .8 נ. (1

פובליקום דעם מיט

.143 ז, 11 פ. נ, (3
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געקומען. ווידער איר צו מיר זענען
 ׳ )?( הלוה בית נדבה, א שענקט
צייייטען. דעם און איינעם

 - סארדינען געלט ארום גייען מיר
ל( אנצוגרייסען". פסח

:$דער
השמים מן איז ווערטער ,אונזערע

שנאפס. א מיט גילדען עטליכע גן גע אונז איר׳ט
לחיים." מאכן מיר וועלן

 פארשטעלונג דער פון סוף צום זיך געזעגענען קאלעקטיוון דעם חוץ א
 מיטן געזעגנט באזונדער זיך האט שפילער דער אז פארקומען, אויך פלעגט

 נישט ראל, זיין אפשפילן נאכן גלייך מאכן דאס פלעגט ער פוגליקום.
פארענדיקט. נאגנישט איז פארשטעלונג די וואס קוקנדיק,

 *שפע ראם וועלן מיר ווי - שטאמט וואס מנהג, דאזיקן פונם שפורן
 געי פאסטנאכט־שפיל־טעכניק, און מיססעריע־ דער פון - דערווייזן סער

 המן, זיך געזעגנט אזוי אחשורש״שפיל. פון וואריאנטן צוויי אין מיר פינען
 דער צו ווערן געפירט דארף און ראל זיין אפגעשפילט האט ער ווי אכדעם
: ווערטער פאלגגדע מיט תליה,

געבראכט וועלט דער פון ווערדן איך מוז ,יעצט
 !״ כט א נ ע ט ו ג ן יי א :פירשטען און הערען דרום

(1863 סשערנאוויץ )״אחשורש־שפיל״,
:ושתי ראל איר ענדיקט ענלעך

(3 !״ נאכט גוטע א פירשטען אלע ,אוגד
 צו• דא האבן מיר וועלכע מנהגים, און פארמולעס שפיל־טעכנישע די

 קיין נישט זעבען מאטעריאל, ,"טראדיציאנעלן" פון סמך אופן נויפגעשטעלט
 אז באמערקט, געלעגנהייטן אנדערע ביי שוין האבן מיר אריגינעל־יירישע.

 פון פאסטנאכט־שפיל־טעכניק און מיסטעריע׳ דער פון איבערגענומען זענען זיי
י״ה. ־טן16 פון און מיטלאלטער

 דאס איבערלאזנדיק געבראכט, נישט אבער מיר האבן באווייזן די
קאפיטל. דאזיקן פארן

 און דייטשע כון פארמולעס אנאלאגישע ריי א ווייטער ברענגען מיר
 און תקופה אנגעמערקטער דער בון פארסן און מיסטעריע־שפילן פוילישע

שפיל• באהאנדלטער דער פון אויספארשונגען קריטישע אויס אויך נוצן

פארגלייך (3 וואריאנט/ )וד־לנער אחשורש־שפיל פון (2 .109 ז. ן פ. נ. (1
(1914 דארשע9 פאלקס-לידער" ״יידישע ;פדיליצקים אין אחשורש־שפיל פון פראגמענט י־עם

.133 ז. 1
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 ־1זעל לויטן מאטעריאל פרעמדן דאזיקן דעם צונויף שטעלן מיר סעכניק.
 וואסן בילד, דאם קוועלן. יידישע די ציטירט האבן מיר וועלכן לויט דר,ס

 פו! קוואל, דעם מאכן בולט וועט אנטפלעקן, אופן אזא אויף זיך יועם
 י״ה ״טן16 בעתן געשעפט האט טעאטער פאלקסטימלעכע יידישע דאם וועלכן

פארמולעס. און איינארדנונגען שפיל-טעכנישע זיינע
 רעזשיסער פונם ר ע ט ס ו מ דעם ביים אפ כל קודם זיך שטעלן מיר

"לויפער". פונם שפילן, יידישע די אין "איינשרייער" און
 וויגעלע ביים אז אנגעוויזן, מיר האבץ (1\ )קאפיטל באגד ערשטן אין

 *מיכלאלטער די פון פיגור טיפישע די געשטאנען איז ,לויפער" אונזער פון
 פאסטנאכט״שפילן די אין אריבערגעגאנגען דאן איז וואס מיסטעריעס, לעכע

 6סק\81קס( 111(11 דער : מייסטערזינגער די פון שטיק די אין בכלל און
 אדער פארשטעלונג" דער פון אויסטייטשער ,דער ה. ד. תק3סס11זססת אדער

פארלויפער". דער"

ח61(י 20 3'80 1)31(16, __
.£ 06¥ז16ח0 ב<65ש1.ו <16ז <16ט(5€1,ו 561ו8115ק1611חט<5( 10. 1 .ק 24 0, 5 פארגלייך (1

 א פון געשטאלט דער אין רוב דאס ער דערשיינט מיסטעריעס די אין
 געי עלטסטער זיין דאגעגן־אין פארסן מיטלאלטערלעכער די אין ,הייליקן/

 די בעת אמאל פלעגט וואס "העראלד/ אלם ה. ד. סז£"11ס1(“ אלם שטאלט
הערב. און ווערדע נאמען, זייער לויט קעמפער די אגרופן טורנירן ריטערלעכע

 מאמענטן וויכטיקסטע די טייטשט־אוים און פארשטעלונג די עפנט ער
 עי ג ער דערקלערט דערשיינען ם יי ב האנדלונג. דער פון

 י ד ר א פ שטעלט און ע ק ס א מ געגע יי א ן יי ז וויינלעך
 ן ר י ס נ א נ א צו אויך איז עובדה זיין פובליקום. פארן ר ע ל י פ ש

 דעם ן ק י ו ר א ב צו און אויפפירן וועט מען וועלכע ע", ט כ י ש ע "ג די
(1 * עולם.

 :1473 יאר פון מיסטעריע דייטשער א פון גענומען ביישפיל, א אט
 ״(038 8ק11 ססע <16ת 868110111111£ 868 ז31£)68 110(1 700 (16ז
: שפיל דאס עפנט "פארלויפער" דער ווי /ס\/{6יז8(£61111ס 00(68)

811׳( 00(1 (1י6׳( ס11ז 308 (1601 \¥6£6
״0388 1011 016106 8301־1 ז\0ץ16£6;

 ^\6ק 8610 83011 ס1( \7זס16£6ס 1<3סס
 061י 010101( 0(1 80113(160 <13ץ3.ס -

 א00 116(6( 211 3116 £161011
 861(16, 3דויז1 (10(1 1י61011,

 86ז6( 211 3116 £6016106
861(16, £1י0886 110(1 1^16106,

1111י )00£60 110(1 111ץ 31(6
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 1103 161- 31(60 713((61(-38ס66ס
161- 6600( ע11 8061176(260 003 117380660

 003 1170 רס3ס 161ך1 -(6(11738) 117111 66£1סס6ז1
 038 117011( 161- 611611 311011 2ס3ז-1ס£6,ס

\711- 11701160 1136611 6111 08(6ז-8ק11
,1711 1111/)6081 003 1-061106) 181 38(1

\716 00(1 18( 30(6ז8(30 (1611
700 368 (0368 830360 6(0״. ו)

 די פאר אריך דערמיט און זיך פאר פלאץ מאכט ער ווי זעען, מיר
 הערן מיר (,1 )שורה פארשטעלונג דע־ בעת ארויסטרעטן דארפן וואס ישפילער,

 (4—2 )ש. שפיל־יאויסשייטשער אלם ראל זיין דערקלערט ער ווי דאן, אים
 סייקליינע-סיי גרויסע, סיי - רייך סיי ארעם, ״סיי פאדערט־אויף ער ווי און

 "שוועצן" נישט און שפיל צום צוהערן זיך זאלן זיי אלטע", סיי יונגע,
(.14—5 )ש. טומלען און ברומען( רעדן, ה. )ד.

 בקצור דערציילט און שטיק דעם פון ס נ א נ א דעם ער גיט לסוף
אן(. ן 5 ש. )פון האנדלונג דער פון אינהאלט דעם

 וו^ס י״ה, ״ן15 סוף פון פאסטנאכט״שפיל א פון ביישפיל א אדער
,:700 610610 83061-0 1103 3601 8006״ :טיטל דעם טראגט

:ווערטער אזעלכע מיט שפיל דאס עפנט העראלד דער
ססא, 80611761(^ 610 ע^€11 003 1-63( 0106( 1711

016 11761-36( 11- 601-60 610 738811306( 5ק11
 סס^ 610610 83061-0 003 61061- -!(3760

1)16 11701160 8106 616 138860 8063760״ 6(0.
(2 1 פארם. דעם פון אינהאלט דער ווייטער פאלגט עם

.£ (תש״עשס 10, .ק 43 :לויט גיטירט (1
.£ ם0ז״16ז11 10, 1 ,ק 50 לויט ציט׳־רט (2

 געוויינלעך באזייטיקט י״ה ־טן16 פון מייסטערזינגער־טעאטער דאס
 די פון איינער ראל זיין איבער גיט און פארסן די פון "העראלד" דעם

 אין איבערגעלאזן דאגעגן ווערט ער שטיק. אין ארוים טרעטן וואס הויפטפיגורן,
רעסגל. און ביבלישע־קאמעדיעס טראגעדיעם, ווי פיעסעס, מינים איבעריקע אלע

 פאסטנאכט• א פון אויסצוג אן ווייטער מיר ברענגען ביישפיל אלם
 דראמא" ע ט ש ר ע די איז וואס ,1)38 (10^(681036 36ז 7600:? שפיל
(.1517 אין )אנגעשריבן סאקם האנס פון שאטונג מישע

 מוסטער. מיטלאלטערלעכן לויטן דערהאלטן נאך דא איז "העראלד" יער
:רייד סאלגנדע מיט שפיל דאם נט6ע ער

זאגט(! און עולם פארן זיך פארנייגט אריין, טרייט )ער ד ל א ר ע ה ר ע ד
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 (301( £1*088' 6ע01ו 311,' 1£ץ 81636ז^16(ס,
 016 1111״ 311£161* ¥61*833ו1361( 8613 !

 £16 1* £ ס 13 13 ( 13 1( 13 11* 6 1 ח £16 13 6 8 116 1* ז
 038 \¥111, £6סס 3116881313( 20 !££*'

£13 <!01*268 £38(330£(8ק161 £161* 1330£63

 80 ((!63£ \¥11* £6סס 311 ¥01*33
33 36£1363 20 68 6)011 3^

 £133 038 2013 868(63 3ס82ס16£63
£6£63)63 60611 61163)8 10£ ¥111\ £103 

יז63 ¥161£6(1*6063 £6£61831*,(
)* .0)6 )"*831 3063*£1 133£63 3613 13 *£1161

 "העראלד"־ דער ווי סיטואציע, די בולט אונז מאכן רייד ציט־רטע די
 זיין ה. ד. <(״161368 £1661*" זיין אריין פירט ער ווי עולם, דעם באגייסט

 פ>ר סוף צום שטעלט און שטיק דאס אנאנסירט ער ווי שפילער, חברה
 גרויע "לאנגע, זיין מאלן צו פארגעסנדיק נישט שפילער, די פון איינעם
.. בארד״.

 מיט ע, ל ו מ ר א פ ־ ס ג נ ו ק י ו ר א ב באגריסונגס־און א אט און
 )£״16 קאמעדיע סאקס האנס אין ״העראלד״ דער זיך ס׳באנוצט וועלכער

"186133*01 •0)6 £630131£6 (1546) :

7161 0100£ 033 £1611 363 6£1*63(68(63  
£133 30861*\¥3£1(63  63163 038(63 
1)16 38 ¥61*83131361(  8133 201331

'3£>1 )6)£31 033 761£\ 36' 303 )¥61£\80£
1ז33 £61*6( 361* <!0136316 20

\716 31168 810£ ¥61*130(63 (£0\ (ג

 פיעסן, די אין אויך מיר געפינען פארמולעס און מנהגים ענלעכע
 סלא־ די אין פאלקס־טעאטער רעם פון רעפערטואר דעם געבילדעט האבן וואס

לענדער. ווישע
ארויס" ווערן וואס ווערטער, פאלגידע דינען זאלץ אילוסטראציע אלם

 ווצריץ דראמאטישע געקליבצנע סאקס האנס פון אויסגאבע פאניערם קארל לויט ציטירט (1
מ(6€13זז15 תט1ת€ע531-811>11ס<61ז .זא 1381/2)
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 י<1ס3ס111ומ פיעסע פוילישער דער אין ,פראלאגוס״־העראלד כן דור •געזאגט
י״ה. ״טן16 פון 1 ז\/1ח3“

״1^2602, 1ת<6ק3 16^2 ת3 וחץ! ק13סס 2302חץ3ץוח
^62 ח16 ס^\826ח1 ח16£ס<1^ח 08613 \¥382ץ011 2ח3ח1ץ

9^08101 ס !!,^!!סס 02380, 13ץ8016 )6] 810011311
ק11סח8,ס ]6811 13^61216, ק6ז2מסחס1 ן3ז2ץ2ח311"

 ס׳ווערמ און שטיק דאס אנאנסירט ווערט שורות ווייטערדיקע די אין
(1 האנדלונג. דער פון אינהאלט קורצער דער איבערגעגעבן אויך

1.^ 031:תן 41ז3ות317€2ת3 ׳\\ ?X 01506ע1 10. .ק 55—56 פארגל. (1
.£ 1)6זע16ח1 10. 1 .ק 25—27 (2

 פון אנהויב דעם העראלד דער זאגט־אן שורות ציטירטע פיר די אין
 אויסהערן זאל מען בעט, און צושויער די קאמפלימענט א מאכט ער שפיל,

 אז באווייזן, וועלן זיי אויב שפילער, די לויבן און געדולד מיט שטיק דאס
ראלעס. די אויסגעלערנט פלייסיק האבן זיי

 פארמי- און מנהגים אנדערע פון מוסטערן די צו אריבער גייען מיר
רעפערטו^ר. יידישן פון שטיק די אין באגעגנט האבן מיר וועלכע לעם,

 דער• כל קודם דערשיינען ביים פלעגט שפילער דער אז מנהג, דער
מיסטעריע־טעאטער. מיטלאלטערלעכן פון שטאמט - ראל, זיין קלערן

 דייטשן א פון ציטאטן צוויי פאלגנדע דינען זאלן אילוסטראציע אלם
: י״ה ־טן14 פון וזסץ״( !?1סי11131ס11ח3מ1)" מיסטעריע״שפיל

£ (1 3 מ1 <110 11 זאגט( )אדם
1011 131ח8 (161׳ (\/13מ1

361׳ 161(16^ז ¥0ח חע£611זס,83ח1
0886£!• (£6111160) 1611)£613 !113

(13 חסע (132 1011 131י301ו £0168 £6130! 610.
אדער

1116ז6111138ק1קסי11613 (110 11:
1011 13ח18 !116ז6וח138

קסזק11616 חס<1 1111׳ 801! ^\1886,ח (132
1011 ^\11 60011 חס^<11£6ח 8ס!8ס113{1 610.

 מיסטעריע דערמאנטער דער אין פאר זיך שטעלן נוסח דאזיקן לוימן
(2 שפילער. צוואנציק מיבער

2 1 ווערק: דראמאטישע סאקס האנס פון ביישפילן אייניקע זענען אט און
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 ,061• {611161 0114 3601 81(60 \76״£6" : פאסטנאכהשפיל אינם
 : ווערכער פאלגנדע מים טייפל דער פאר זיך שטעלט (1595)

״1611 1310 361• 06151, 361• 316 2**716ז(3611(
2**7156116ס •!(0010160 £116160161־1 013611"( 6(6.

 ,061• ס16£ס5ן316£61 זת11£ 3601 : שפיל פאסטנאכט אנדער אן אין
:דערשיינען ביים הויפט־שפילער דער זאגט (1553) 8110360*'

״06? £01605ן316£61 £61586 1611
; 011611 0130 )£600 56111303)060 £30260 101

)7803*£61 !•£3 1611 1310 )56113113361 10
\701110 1611 £00101׳ 1ס1 £30260 £803" 6(6.
 ״:035 £1ס(£651ס36 361• 76008" פאכטנאכט־שפיל אין ענלעך

7301130861:• £161י1• 7301130561• £10 1611 £60300(
14610 £13016 15( £31• **761(  136£300( 
2X05 £1,80£601803 1*731• .ץ60 6(£6£06 1611 

7 6 0 0 8 5 76008, 361• £16136 1־101,(• 1611 1310

.0)6 0116111110 301,6£ 830£ £61611 013061168 50 
1(( 6 ? 5 1611 1310 610 £11(61• \*70111£6130ז60

.5100 01610 }611)8 661160)5 ,£60160 £13611
פיגורן. 8 נאר פיעסע דער אין פאר זיך שטעלן נוסח דאזיקן לויטן

 א• ב שפילער דער אז פאר, אויך קומט מייסטערזינגער־טעאטער אין
 :ראלע זיין זאגן צו אן, דאן ערשט הויבט און עולם דעם פריער ט ס י ר ג

 £6£6113{•] ז((1(( 610 003 5זק1611:){
״60(( •!088£' 60611 3116 108£601610 !

20 £0(61־0 2**766£ £00101 1611 1161,610 ״״!
פון( £1. 536118: 038 £10(£681036 361• 76008ל

0 61• £13סס ((!ז(( 610 003 8ק1י1611)( :
(3 0(1 ׳!0£ 8 8' 6 0 011 3 11,״ 1111• 816361460(6!

76ז£6,31( ס11״ז8 01611,{ **7600 1611 1160(6
20 60611 1161י61ס <!00101,״ 331׳001 1611 131(1,

£8 18( (01י**7311•ז 0110' י!ס83011 01( 6(6.
פון( £1308 536118 : 061• (60(61 011( 3601 \761136.)

 061* £11601300 \(761י061£( 81611 003 8ק1״1611:){
1111• 6 ז 1113 3 ז ס 116 זז 6 ,ת £0(60 7 3 £ !

.6)6 13£>1 016106 •11161 •)1161 ,6))131 1611
פון( £1. 536115: 016 13656 £30611)
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ם 6 ז 1* 21 (11*111 610 003 8זק1ס81) :
5 6 8 6 'ס ס עע16 ח 8 6 ח 8, 816361*16016!

.616 86016 0160*£61 3*¥81\ 108 
(.60808061360*1*831 838 .53688 8308)

 מנהג, דעם אריך מייסטערזינגער־טעאטער אין מען באגעגנט זעלטן נישט
 אפגע- ה>ט ער ווי נאכרעם טובליקום. מיטן זיך געזעגנט שפילער דעי אז

: ראל זיין שפי:ט
ט16£ח8ק16^61 8עק 16 81:

10108 6(81301 3610 308 *108 '10308 36121

 0388 01610803 106106 5683188611 8סק1*
 £1קס1681' 168 10168 11*302681868 86816.'.

 (8. 53688: 1)61* ס16£ס5ק16£61 1ס11 360 8110(1611.) י(
 ס־פארמולעס": ג נ ו פ ו ר נ יי ר "א פון ביישפילן אייניקע אט און

 ״7010 83061*0 003 8610610 8068" פאסטנאכט־שפיל: אינם
 פאר־ קורצער דער מיט שפילער די העראלד דער אריין רופט י״ה( ׳טץ15 )פון

:מולע
\"7ס 8151 30. . . ? 11*111 86^20 !“

 ,גע וואס שפילער, דער געוויינלעך זאגט-־אן שטיק זאקס׳ם האנס אין
 ווי פארשוינען, נעכסטע די פון דערשיינען דאס בינע, דער אויף זיך פינט

 זיי וועלכער אין הצענע, דער פון אינהאלט דעם איבער אויך ער גיט אמאל
:ארויסטרעטן וועלן

£01608ק16£61:
 ...״81*61 88036 868' 168 £0101060 33

,6860 761,8615560\ 168 06060
 2זס 2681־00^ 61060 783161* 20 £6860

£036 3601 20 3300 816 360*61^ 50 
.616 "83036 316 61*31 3116 01831160/\ 
 (0^.53688: 061* ס16£ס8ק16£61 סס1 360 880360.)

 06ז 861*013:
,61*31 3116 *0361*81 316 0380 1*001. . .

ססא 801*61, ג\/38 181* א31886813£ 8611!
(8. 53688: 700 361* £15386183, ״7ז*3£6316" 15-6.)

אויסגאבע. גאניצרם ק. לריט ציטאטן אלע (1



 אין אריינרופונגם־יוערטער טייצישע די אנטשפרעכן וואס פארמולעס,
 ס׳רוב מיר געפינען !״ מ־ין דו !..אריץ י אריץ ! ״אריץ : שטיק יידישע די
 פאסטנאכטישפילן יי אץ למשל, ווי, י״ה, ״טן!5 פון פאסטנאכט־שפילן די אין
פראבסט. פעטער און פאלץ האנס ראזענפליט, האנס פון

 מאכן וואס אילוסטראציעם, און באמערקונגען אייניקע נאך סוף צום
 דייטשע זייערע און ן ג א ל י פ ע יידישע די צווישן צוזאמענהאנג דעם בולם
:י״ה ״טן16 און ־טן15 פון מוסטערן פוילישע און

 ענדיקט ״7003 83061*0 11. 3603 8001*״״ פאסטנאכט־שפיל דאס
העראלד: פונם רייד פאלגנדע מיט וין

 ״1361*1׳ 361* \*0ז4, 11* 8014 008 01*13013 £61360
161360 6013468*1 610 2614 316 64*101 1)130 

£680110060 1364460 013*£1 211 68 *3711 013
61161* 00£0084 4164460 £6X7000611 1)31014 3711׳

50 370110 3711* 16ס£61* £60 211 804101

1301060 611013 211 *371361 *3711 3701160 50
10301360 06768 643738 611013 3701160 1303 

63X761 31168 1103 *11 38(1* 1333788£681036 03084 1301ן60״3
 אזא אויף שפיל דאס זיך ענדיקט אויסצוג, פונס ארויס ס׳דרינגט ווי

 זיך ועזעגנט און שפילער די פון בראש זיך שטעלט "העראלד" דער :אופן
 ה$ט מען וועלכע פאר הויזגעזינד, זיין און בעל״הבית מיטן נאמען זייער אין

 מען העראלד, דער בעט געזעגענונגס־דרשה זיין אין שפיל; דאס געשטעלט
 וועלכע געמאכט האבן זיי אויב שפילער, די אויף פאריבל האבן נישט זאל

 אנדער אן קומען צו צו, גלייכצייטיק זאגט און - שפילן בעתן פעלערן ס׳איז
 מוזן וועלן הויזגעזינד אייער און "איר וואס שטיק, ניי א מיט מאל

לאבן"... נדערביי(
 פאר" דער פון סוף צום ארויס טרעט שטיק ס ׳ ס ק א ז האנס אין
 האלט און הויפטראליסטן די פון איינער אדער העראלד דער שטעלונג

 דער פון ל כ ש ה ־ ר ם ו מ דעם דערקלערט ער וועלכער אין דרשה, א
געזענענונגס-פארמולעס; אזעלכע מיט געוויינלעך זיך ענדיקט דרשה די פיעסע.

\/"3 6, 6044 13314״ 60013 311' 1ס 1304
 3X730138 60468 31160 308*331 388(1״

13808530133 1330134*£0461 0114 008 0134 8 00 7\ 
״(1)38 1301£681036 361* 76008.)"

.£ 06־וע16ז1110. 1 ,ק 57 לויט ציטירט (1
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:אדער
0338 1108 010111 ז3£ע68 0331• 8ז3ע8 ^30118״

21ז! ?8810301112611, 838 ^11080111 14308 536118
ז©^"( 1081© 14300," ?381ס301118ק1©1 1553.)

 שממי רואם <!,00168)3 ס 1.127821:© קאמעדיע ■וילישער דער אין
 אין שפילער די פארשטעלונג דער פון סוף צום זיך שסעלן י״ה, •מן 16 פון

 השכל מוסר דעם זיך אין .האט וועלכער "עפילאג", דעם זאגן און ריי איין
שכר: עגן וו ם ו ק י ל ב ו 9 צום בקשה א און שטיק פון

017 131<26 סזק81זת17 8ק01602ס16
0113עת^)0 סק8ס!§1 8\1ז6 1^821^0201©

830 01101611 (6^1^037 ©140801 3826\^ 7^!<
23 1701 ^827807 13^8216017 821$1סז1*/3.כ< ן1

̂ 03011101 1) ציים זעלבער דער פון קאמעדיע פוילישע אנדערע אן
 פון סוף צום מאכן שפילער די וואס דערמיט, ווידער זיך ענדיקט סס\/3)

 ,הייליקע די ערן צו קאנטיק א איןכאר זינגען און ראד א סארשטעלונג דער
: אננא'

 \¥827807 8218 <!016111 1^68010 5ק1\©173)017 :
 0218 סס 1$1<1 3ז31?81<16 \1ז0006 21013 83^)

א16011 8\¥1^10 \/007 2 ז^1< ז\\8278(1<1011 ק313.^)
 פרושים. לאנגע געבן צו איבעריק איז אויסצוגן געבראכטע די צו

 וועלמ מנהגים, און פארמולעס אנטשפרעכנדע די מיט זיי מיר פארגלייכן
 ערשסן אין צונויפנעשטעלט שפילן יידישע די פון סמך אויפן האבן מיר
 וואס השפעות, די פעסטצושטעלן לייכט איז קאפיטל, דאזיקן פוגם טייל
 *ד צו טעאטער פאלקסטימלעכן פוילישן אין דייטשן פון געצויגן זיך האבן

געטאס. פוילישע און דייטשע די אין שפילער און מחברים יידישע
 איו וואס דעטאל, שפיל״טעכנישן יעדן פאר כמעט אז זאגן, צו גענוג

 מוסטער א געפינען זיך לאזט געטא, אין טעאטער פארן כאראקטעריסטיש
 נע• האבן וואם ארסן,0 ןאו דראמעס די אין סיי מיסטעריעם, די אין סיי

 אץ דייטשלאנד אין טעאטער פאלקסטימלעכן פון רעפערטואר דעם בילדעט
י״ה. ״טן16 און ״טן1צ בעתן פוילן

031חו 10. .ק 55—58 (1
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ל ט י פ א ק אכטע ס א ד
 געטאם סלאווישע ארן דייטשע די אין שפיל־טעכניק די

י״ה ״טן16 בעתן

ף( ו )ס

 רעד — הינטערגררבם. אלם טיר דער מיט וואנט די — "צימער״טעכניק".
 מייס- אין תי דעקאראציעס', "געז^גטע — ראל. די פארענדיקן נאכן שפילער

 אי. די שאפן פלעגט מען וועלכן אויף אופן, דער — טערזינגער׳טעאטער.
 בזיינו פון השפעה די — רעקוויזיטן. ןאו קן!סטיומען —דעק^ראציעם. פון לוזיע

 — ״סאםן־טעכניק״. — מוסטער. זיין און שפיל-אופן דער — טערזיגגער-טצאטער.
שפילער־חברות. די פון גרויס די

 *אנאנדערגעווי6 האבן מיר רואם בילה דאס דערגאנצן צו כדי
 באנד, ערשטן פונם קאפיטל ניינטן אין און קאפיטל פאריקן אין קלט
 שוישפיל- דער פון פראנן עיקרדיקע ריי א ביי אפשטעלן נאך זיך מיר וועלן

 "מאסףטעכניק" קאסטיומען, זשעסטיק, "דעקאראציעס/ בינע, ווי קונסט,
וכדומה.

 אנגעצייכנטער דער אין זיך לאזן מאטעריאל "מראדיציאנעלן" פון
 כאראק• ער וואס פעסטצושטעלן כדי פרטים, גענוג אויסשיילן ריכטובג

עטריכן. טעריסטישע
 געזאגט בעסער אדער "בינע" דער ביי כל קודם אפ זיך שטעלן מיר

:״שפיל׳ארט״ ביים
 בעלי• די פרן שמובן די אין געשטעלט שפילן די מען האט כלל בדרך

 $4רט דפרהויבענער )פלדיום, "פלאן" קיין מיט זיך באנוצט נישט במים,
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 אין וואנט, די געבילדעט האט פארשטעלונג דער בעת הינטערגרונט דעם
 וואס שפילער, די טיר. רי - אריינגאנג דער געפונען זיך ס׳האט וועלכער

 פלעגן שטיק, דעם אין ארויסצוטרעטן אנגעקומען נאכנישט איז ריי זייער
 "אין :שפילן די אין זיך ס׳זאגט ווי אדער טיר, דער הינטער ווארטן

 אדיין זיי טרעטן ,איינשרייער", פונט אריינרוף דעם דערהערט דרויסף.
שטוב: אין

נאמען זיין איז גלית ר ע פ י ז ל
!קאמען ער טוט גאם פאן

(116 ז. 1 פ. )נ.
ן ע נ א ט ש ע ג ן ם י ו ר ד אין ן י 3 א־ך... ויי אזוי, אברהם:

י אברהם אברהם, : ל ו ק א ט ר ע ה ע ג איך האב
(71 ז. 11 פ. .3)

 ווי הויך אמאן, ט יי שט דרויסן לויפער-באדינטער:
ריז א

 מאךאיסטרעטןדאהיר, שלמה:
טיר! די אויף אים מאך

(130 ז. 11 פ. )נ.
בינע־קוליסן. היינטיקע די ארום אזוי פארטרעט טיר די

 זיין פא־ענדיקט האט ער ווי נאכדעם שפילער, דער זיך קערט וואו
 אויף ענטפער קלארן קיין יישט מיר געפינען טעקסן אונזערע אין ? ראל

 אני מיר קאנען אנאלאגיעס, מיט זיך באנוצנדיק פראגע דערדאזיקער
 זייט דער אין שטעלן פאל אזא אין זיך פלעגט שפילער דער אז נעמען,
 בענק די פון איינער אויף אנידערזעצן פשוט זיך אדער פובליקום, צווישן

 עלטערע מיסטעריע־און די בעת מען פלעגט דערמיט צושויער. די נעבן
 קיין מער נישט נעמט ראליסט א אז מאכן, קלאר פאסטנאכט־שפיל־אויפפירונגען

(1 האנדלונג. דער אין אנטייל

פ6ז.\161 10. 1 .ק 29 (1

 ווארט אוץ שטוב די שפילער דער פארלאזט פאלן זעלטענע אין נאר
 קומט, פאל אזא ארייגרופן. ניי דאס פון אים וועט מען ביז דרויסן", ,אין

 ווערט קעניג רער : המלך״ ״שלמה מיט אשמדאי״שפיל אין פאר למשל,
 נאנטסטן אין דערשיינט און אשמדאי דורך טיר דער פון ארויסגעווארפץ

 שפי" פונם פארשוואונדן דאס אבעי־ איז דא בעטלער. א ווי כארשטעלט אקט
 סיי האנדלונ^ דער דורך סיי בארעכטיקט געווען טיר דער הינסער לער

בעטלער(, א פאר זיך פארשטעלן )דאס מאמענש טעכנישן א דורך
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 :צייט גאנצע די שטוב אין שפילער דער בלייבט צושטאנד אזא אין
 דער פון סוף צום ביז לויפער פונם געווארן אריינגערופן איז ער זינט

פארשטעלונג.
 פונקט דעקאראציעס: פון פראגע דער צו אריבער גייען מיר

 מייסטער" די פון טעאטער בירגערלעכן אין און מיסטעריעשטעאטער אין ווי
 לייגן זיי ם, ע י צ א ר $ ק ע ד אן סתם שפילער יידישע אונזערע זינגער-שפילן

 פון אילוזיע אן ווערן באשאפן זאל צושויער די ביי אז אכט, דערויף אבער
 פון פרינציפ דער איינגעהאלטן שפילן די אין ווערט ס׳רוב דעקאראציעס.

 גאנצע די אפ זיך שפילט האנדלונג די ווי אזוי און ארט" פון "איינהייט
 איינשרייער דער ווען גענוג, איז פלאץ, זעלבן דעם און איין אויף צייט

 פאנאנדערוויקלען זיך וועט אקציע די אז שפיל, דאם עפענען ביים דערקלערט
 *ער פארשידענע אין פאר קומט האנדלונג די אויב ארט. אזא און אזא אין

 "סדום־ועמורה- אין און יצחק" "עקדת יוסף", "מכירת אין )למשל טער,
 ארט״ענדערונג יעדער פאר ארויסטרעטן איינשרייער דער דאן פלעגט שפיל"(

 אריינפלעכטן מחבר דער אויך פלעגט אמאל ווי דעקאראציע". די "זאגן און
 כדי האנדלונג, דער פון ארט דעם צו אילוזיעס געהעריקע דיאלאגן די אין

 "פאר- מין א שאפן צו און עולם פון פאנטאזיע די שפייזן צו ארום אזוי
 דעקאראציע די מען פלעגט פאלן אייניקע אין דעקאראציע. פון שטעלונג"

 וואריאנט א אין באוועגונגען. מיט אויך נאר ווערטער, מיט בלויז נישט "מאלן"
 געוויינלעך א ווי ביישפיל, אינטערעסאנטן אן מיר האבן "חכמת־שלמה" פון

 קעניגלעכן א אין צושויער די פון אויגן די אין פערוואנדלט ווערט בענקל
 צוערשט פאלאץ. קעניגלעכן א פון בילד דאס דאן זיך ס׳שפינט ווי און מראן

: איינשרייער דער דערקלערט
המלך שלמה אריינקומען באלד וועט דא

ן. טרא קיניגליכע די אף זעצן זיך וועט ער
 ווי אנידער, זיך זעצט שלמה וועלכן אויף בענקל, געוויינלעכע דאם

 צושויער פון פאנטאזיע דער אין פארלירט שטוב, אין אריין אין ער נאר
 לאזן עם ווען בפרט, מלך, א פון שטול א ווערט עם אויסזען, פשוטן דעם
:אליין ״קיניג״ פונם ווערטער אזעלכל דערהערן זיך

גיי איך ווי "אזוי
שטיי איך ווי אזוי
שטול קיניגליכע די אריף מיך איך טו

אנידערזעצן"
 ם דע ארום אוים זיך שטעלט גלייכצייטיק אלץ. נישט אבער איז דאס

 זיי הינטער און "יעדנעראלן" זייטן ביידע פון :סוויטע קעניגס דעם בענקל
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 נישס שוין קאץ איצט הענט. די אין שווערדן מיט סאלדאטן רייען וידויי
 דער און טראן קעניגלעכער א שטול, א איז בענקל דאס :ספק קיין זיין

 פאלאץ, קענעלעכן פון זאל א געוויס איז ,טראן" דער ס׳שסיים וואו ארט,
י( טראן״זאל... א

 אי" די שאפן וואם באוועגונגען, און ווערטער פון ביישפיל אנדער אן
 קוסם אקציע די ,גלית׳שפיל". אין מיר געפינען דעקאראציע, א פון לוזיע

 שאול• לכבוד אויפגעשטעלט מהאט וועלכע טריומף״טויערן, די נעבן פאר דא
 פון סוויטע די ס׳דערשיינט :אופן אזא אויף דעמאנסטרירט ווערם עם המלך
 צוויי אין קעגנאיבער אויס זיך שטעלן זיי ,יעדנעראלן/ די - שאול קעניג
: ווערטער פאלגנרע דערביי זאגנדיק שווערדן, די קרייצן און רייען

ן ע ר י ט ן, ע ר י ו ט ן, ע ר י ט ר י מ שפאנען מיר, "שפאנען
? אריינצופירען". שאול קיניג דעם מיר ברענגען כיר, ברענבען

פון אילוזיע די שאפן מיטגעהאלפן אויך האבן זין אגעוויסן אין
די פון ן ט י ז י וו ק ע ר די און ן ע מ ו י ם ס א ק די - רעקאראציעס

 און, פרימיטיוו זייער געווען קאסטיומען די זענען אלגעמיין אין שפילער,
 גע• האט וואט שאבלאן, לויטן געמאכט געווען זיי זענען אויס, ס׳ווייזט ווי

 דייטשן סאלקטטימלעכן אינם בכלל און מייסטערזינגער״טעאטער אין הערשט
טעאטער. סלאווישן און

 לאזן וואס קאסטיומען, וועגן ידיעות אייניקע ווייטער ברענגען מיר
:טעקסטן ,טראדיציאנעלע״ די פון ארויסשיילן זיך

 רינב א האט המלך שלמה פאפיר. פון קרוין א טראגט ,קיניג" דעו־
פינגער: אויפן

האנט מיין אריף איך טראג ל י ר ע ג נ י פ א שלמה:
לאנד. גאנצן דעם איבער הערשן איך טו פינגעריל דיזן מיט

 (131 ז. 11 פ. )נ.
 ,ג$ל• א טראגט ער וואס דערמיט, "מאיעסטעט" זיין באורייזס שאול

 דער אויף קייט" קעניגלעכע א און האנט דער אויף בראנסלעם דענעם
 גאלדן א דורך דעמאנסטרירט ווערט קייט קעניגלעכע דיד$זיקע ברוסט.

האלז: דעם ארום אן זיך הענגש "קיניג" דער וועלכעס קייטל, און זייגערל
יעדנערעלין:

לאנד. ווייטעם אזוי פון אריינצופירן שאול קיניג דעם מיר ברינגען
- ט נ א ה נער יי ז אויף

באנד. ע נ ע ד ל א ג א
- ארצן ה נעם יי ז אויף

)־זייגער( אור ע נ ע ד ל א ג א
(89 ז. 1 פ. )נ. י 

.89 ז. 1 .9 נ. (2 .111 ,105 ז. 11 .9 .1 סארגלייך (1
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 כתב־יד דייטשן א פון בילד )א בר?וו-שרעגער א פרן קאסטיום
ה.( י. טן-16 ין5



 יד כתב דייטשן א פון בילד )א "טערקן"—מדינים די פון קאסטיומען
ה.( י. ־טן16 פון



 האנס רער אין טראגט ער : פאסטוך א ווי אנגעטאן דערשיינט, ד ו ד
שטיינדלעך. מיט טארבע א און פייפערל א

(107־104 ז. 1 פ. נ. )פרגל.
 דער אויף : ריטער א פון אויסקליידונג דער אין זיך באווייזט גלית

 : שווערד א - האיט דער אין פאנצער, אייזערנער און קופערנער א - ט ברום
אנגיטאן איך האבע טאגעס הייטיגעם הייטע, ... גלית:

ן. זע יי א פאן און קיפער פאן ר י צ נ א פ ן יי א
(116 ז. 1 פ. )נ.

זאגען אברהמ׳ן פון איינמאל נאך מיר ווירסט די אז ...
 צוויי אויף קאפ דיין ד ר ע וו ש י ד ט י מ דיר איך וועל

שפאלטן.
(105 ז. 1 פ. )נ.

 אויס )ווייזט העמרלייך "ודייסעס א טראגט א י ב נ ה ־ ל א ו מ ש
:קאפ אויפן מיצע״ ״גאלדענע א און קיטל( א

אריינצוגיין קומט הנביא שמואל :ר( ע יי ר ש נ יי )א
ן יי א ער ט ג א ר ט פ א ק אויףזיין

מיצע נע ע ד ל א ג
שפיצע)ן( פיר האט מיצע דיזע

יי• וו א זייןלאבטראגטער אויף
ן יי ל ד מ ע ה ם ע ס

אריין אריין, אריין,
מיין דו הנביא, שמואל

(98 ז. 11 פ. )נ.
 האלץ און האיט אין מעסער א עקדה־סצענע דער אין טראגט יצחק

: פלייצעס די אויף
ס ע צ יי ל פ נע יי מ אויף טוט לץ הא ס א ד יצחק:...

ן. ע ג נ ע ה
(83 ז. 11 פ. )נ.

! קינד געליבטעס מיין יצחקניו, !יצחקניו אברהם:

 האנט. דיינע אין ר ע ס ע מ ן ט י מ ץ ל א ה ס א ד נעם
(82 ז. 11 פ. )נ.

 אין שווערד א מיט עקדה־כצענע דער אין זיך באווייזט מלאך דער
:האנט

!״ שווערד די פון שארף די אן כאפ !אברהם ! ״אברהם מלאך:
(75 ז. 11 פ. )נ.

י04



 מיש דעמאנסטרירט און שטעקן א האנש אין האלט )משה( ס ע ז א ם
: מכות די ם אי

 וואסערן די אויף ן ק ע ט ש ן יי מ מיש ווערדע איך ווי זא
 נייגען

פארלייגען. לאנד נאנצע דאס דזאבעס די ווערדען זא
(87 ז. 11 .9 )נ.

 ווי אנגעשאן, גייען ברידער, די ביי יוספן אפ קויפן וואם מדינים, די
 גע" דער ביי כדאי ס׳איז ¥\(. וואריאנט יוסף״שפיל, )פארגל. ך ק ר ע ,ס

 קאסשיום דער אויסגעזען אויך האש אזוי פונקש אן קן,מער$ב צו לעגנהייט
 סצע• א אין י״ה, ״טן16 פון יוסף״דראמעם דייטשע די אין מדינים די פון

 לייענען דראמעס אזעלכע פון איינער אין זיך געפינט וואם אנווייזונג, נישער
 80ח<1 1361^16131: 81וז וזן 13ת£6ח א16136וזז :סוחרים די וועגן סיר
 1x1111 1ז<11חזהת6וז 8613160 31161ו 1ו01ו6וז ח<1116ח 1x1111 ?386,וזז
 צוזא• דער .3115 1ו6131ו1561ו6 ס86ז 1זע1<18€1ו6 וזסא1£1111 י(

צופעליקער. קיין נישט זיכער איז מענהאנג
 אין אפם אזי ארויס טרעטן רואם פאשריארכן, די פון קאסשיומען די
באשריבן. נישם ליידער ווערן שפילן, אונזערע

 י״ה יטן16 און ״טן15 פון טעאטער פאלקסטימלעכן דייטשן אין
 אב• האט מען וועלכן קאסט־ום, ספעציעלן א אין באווייזן זיך זיי פלעגן

 1131311118 צום אונטערשייד )אין 1131311:118 ק,3ת(13ז01ו3118 גערופן
 אני גייט ,"ער נביאים"(. פאר געווען באשטימט איז וואס קסזק1ו6:(3113

 געווען איז (061^1313:( ^16 610 ק31ז13כ<ז1ו - פאטריארך" א ווי נעטון
(2 י״ה. ־טן16 פון קאסטיומען־ביכער די אין באגריף פעסטער א

 געוויינלעכע די טראגן נעבן״פיגורן אלע בכלל פלעגן מדינים די ביי
 פון וואריאנט א אין מיר געפינען למשל, אזוי, י״ה. ״טן16 פון טראכט

רעקוויזיט: "באדינערם" פונם באשרייבונג אזא ,מלך״שאול״שפיל"
הער. מיינעם פאן הויז דעם פאן באדינער דער בין איך

 פארנעמען צו גיווארן, גישיקש איך בין ט ס א פ פאן
י ר ע וו ע ג ן יי מ

(112 ז. 1 .9 )נ.
 אין זעען״אויס " י ר ע וו ע ג מיין פארנעמען ,צו ווערטער די

 קוקן ווערטער(. )-צעדריישע קארופט אומפארשטענדלעכער אן ווי פלוג,
י״ה ״שן16 פון קאסטיומען״בוך א פון בילד א אן אבער זיך סיר

 1־16ודזזז3;ת ז0ק5£1תח>§6ח 2זע <16015011. 71163{6ת§6501,ג 10, ק,118־119 5 פארגלייך (1
.111 ז. אויף געבראכט ד$(רם ווערט וו^ס סוחרים, די פון בילד דאס אריך פארגלייך

14. 1!6ךתז3תמ 10. ,ק 117 (2
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 קןסטיומק״בוך א איי )"בריווטרעגער״באדינער( בריפ״באטע" ,א פון
 מיר קלאר. גיייך "געווער" סונם זין “דצ ווערט דאן י״ה, ״טן16 #ון

 צייסן יענע אין פלעגט "בריפיבאטע" דער אז בילד, אויפן עמלעך נ זעען
 פאר געשיצט זיין צו אום ז, י פ ש א האנט רעכטער דער אין טראגן
 ווי אנדערש, עפעם גישט אויך זיכער איז "געווער" אונזער י( גזלנים

 נראם דעם צוליב בלויז ,געויער" א געווארן איז "שפיז" דעם פון ,שפיז". א
,"הער". מיט

 כא" צום צוגעפאסט זענען וואס רעקוויזיטן, און קליידעד געוויינלעכע
 די אויך טראגן פערסאנאזש, פארגעשטעלטן דעם פון בארוף און אקטערר
 זיך באווייזט למשל, אזוי, : אינטערמעדיעס די פון ן ר ו ג י פ ע ש י מ א ק

 דער אין גאז, דער אויף שפאקולן מיט טאר״שארלאטאן ק א ד דער
 שטעקט קעשענע זיין פון און באנקעס מיט קעסטעלע א ער האלט ט האב
:רעצעפטףפלאש א פון האלז דער וים אר

)"הילע( איללע די ... : ר א ט ק א ד
! ברילע די צו
פלאשע די
ץ97 ז. 1 פ. )נ. !טאשע די צו

 באק, א אויף רבי דער זיך באווייזט פורים־רב מיטן פוריס-פארס אינם
 לאנגער "א מיט ייד א אנווייזונג סצענישער א לויט איז ש מ ש זיין און

 נארטל, א מיט קאפאטע א ?(, )יירן״הוט היטל סאמעטן ך י ו ה אין בארד,
(110 ז. 11 פ. נ. )פארגל. הינטן". פאטשיילע רויטע א

אין כלה די ארויס טרעט ,בעטלער־פארס" אינם
הויזען "שטרויענע

באצויגן" דראט מיט
איז בעטלצר-פארפאלק פוגם זיידע" "אלטער אדער שדכן דער

- - - בעטלער א שלעפער, ״א

קוקען צו אויף פאטרעט א
(2 1 קוקען. ער טוט ערד דר׳ אין און

 רעפראדו- איז רו$ס י״ה, טן>16 פון ט ד ל ע ה ס ק צ ד א ק אין בילד דאם פארגלייך (1
14. ח6זזזת13ז11 !?01־8€1מעך86ח .ס! ,ק 123 בייז צירט

קאפיטל. פינפטער אויבן, פארגלייך (2

 " ער פ י ו ל מונם קאסטיום דעם וועגן ווערטער פאר א נאך סוף צום
 זיין וועגן מיר לייענען שלמה" "חכמת פון וואריאנט א אין ר. ע יי ר ש נ יי א

: וואם אט באקליידונג
ע צ י מ נע יי מ מיר נאר ט כ א ר ט א ב "
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 ע צ י פ ש ן 3 י ו א פוןהינטןברייטאונד

 שפיצע א אויבן אונד ברייט הינטן פון
 : מאל איין נאך מיר נאר באטראכט

שמאל," אויבן אוגד ברייט הינטן פון
(109 ז. 11 ם. )נ.

 אין זיך געפינט וואם בחורים, לוסטיקע די מיט פורים־פארס פונם
 אויך פלמגט לויפער דער אז אויך, מיר ווייסן זאמלונג, וואליכס אייזיק
:גלעקלעך קאסטיום זיין אויף טראגן

" !ן ע ל ע ש נע יי מ מיט ן יי הער קום ״איך
 צוויי פון צונויפקאמבינירט געווען קאסטיום דער איז אויס, ס׳ווייזט ווי

 לויט נ^רןיטראכט. דעם פון און העראלד־קאסטיום רעם פון :טראכטן מינים
 פלעגט י״ה, יסן16 פון געווארן דערהאלטן זענען וואס קאסטיוס״בילדער, די

 אהוט, טראגן טעאטער פאלקסטימלעכן דייטשן פון העראלד״איינשרייער דער
 דאס ן צוקער היטי א ווי שמאל, אויבן און ברייט אונטן געווען איז וואס

 גלעקלעך די געווען זענען נארן־טראכט דעם אין ווידער כאראקטעריסטישע
 די ביי און גארטל דעם ארום טראגן פלעגט נאר דער וועלכע )"שעלען"(,

(1 היטל. זיין פון שפיצן

.483'4 ,129 ז. וך,3 ציטירטן אפט הערמאנס מ. אין בילדער די זע (1
 ד^ם אויך ודי ,484—483 ז. אויף בוך הערמאנם מ. אין רעפראדוקציעם די זע (2

.134 ז. אויף .גילד

 נאך זיך באווייזט י״ה ־טן16 פון "העראלד" דייטשן מיטן שייכות די
 מיש טראגן פלצגט לויפער יידישער דער וועלכע רעקוויזיטן, מין דעם אין
 מיט לויפער דער דערשיינט שלמה" "חכמת פון וואריאנט א אין זיך.

 אונז איז דעם חוץ א און (.111 ז. 11 פ. נ. )פארגל. האנט אין ד ר ע וו ש א
 צוריק יארן מיט נאך וואספלעגן פיריס-שפילער, די ביי אז באוואוסט,

 האנט אין געבן לויפער דעם מען פלעגט שטעטלעך, וילישע* די אין שפילן
 *צעם מין א ווי הויך, דער אין טראגן פלעגט ער וועלכן שטעקן, א אריין
 גע" זענען "צעפטער" דער און שווערד די אז אנצוווייך, כדאי ס׳איז טער.
 בעתן "העראלדן" דייטשע די פון רעקוויזיטן כאראקטעריסטישע די ווען

 פון שפיל דייטשן א צו אילוסטראציעס די דאס ס׳באווייזן ווי י״ה, ־טן16
 אנדערע און .(1. ״7חס 0168 ח6ןדת ג\/61ןז£3ז16)״ןז 1539 יאר

 *טרא א האט "העראלד״־קאסטיום דער (.2 1 צייט. דערזעלבער פון האלץ־שטיכן
 מי־• די נאך אים האבן געטראגן מיטלאלטער. פון זיך שפינט וואס דיציע,

 רי• די ארויסרופן טורנירן די בעת פלעגן וואס העראלדן, טלאלטערלעכע
אזוי־גערופענע די איבערגענומען אים האבן זיי פון און קאמף, צום טער

1
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 חתונות בעה איויכטרעטן י״ה יטן15 דעם זינט פלעגן וואס ,!שפרוכן־זאגער",
 מירי זעען קופער״שטיכן האלץ־און דייטשע אלטע אויף שטאט-מענטשן. די ביי
 און י( שווערד און צעפטער כאראקטעריסטישן מיטן "שפרוכן־זאגער" די

 בלי" וויככיקע געווען אויך זענען רעקוויזיטן דידאזיקע אז אנצונעמען, ס׳איז
 זינטן געטאס די אין זיך באווייזן וואס ,מארשאליקס/ יידישע די ביי זיין

 "שפרוכן" דייטשע די - כאראקטער זייער לויט אנטשפרעכן און י״ה ״טן15
 צעפטער א מיט רופן. נאך זיי פלעגט מעץ ווי "ערן־האלדע", אדער זאגער"

 די אויף נאך לויפערם און מארשאליקם יידישע די מיר זעען האנט דער אין
(.2 1 1741 און 1716 יארן די פון קופערשטיכן פראגער

רעפרא־ די בפרט 1131ז1ק6• ץ31ז€זו1ג<6 1.600: 10, .ק 59-61 : פארגלייך (1
(52 אוז 51 נר. )אילוכטראציעם 62-61 ז' אויף קופער־שטיך און האלצשניט אלטן אן פוץ וקציעסד

קאפיטל ,1 באנד זע (2

 פעסט־ מיר קאנען צוזאמענהאנגען, אנגעמערקטע די אכט אין נעמענדיק
 אין געווען איז ם ו י ט ס א ק ־ ר ע פ י ו ל דער אז שטעלן,

 שניט, ן 3 ל ע ז לויטן ר ע ט א ע ט פאלקסטימלעכן דישן יי
 לויפער" דער סיי ביידע, אז און ם ו י ט ס א ק ־< יק ל א ש ר א מ דער י וו

 פון מוהטער נאכן נאכגעמאכט געווען זענען מארשאלעקיקאסטיום דער סיי
 אריבערגעגאנגען דאן איז וואס "ערנהאלד״־קאסטיום, מיטלאלטערלעכן דעם
מייסטערזינגער. די פון טעאטער בירגערלעכן אין

 פון טעאטער פאלקסטימלעכן יידישן דעם צווישן בארירונגס־פונקטן
 פעסטגעשטעלט אויך קאנען מייסטערזינגער־טעאטער דעם און י״ה טן*16

שפילער. יידישע די פון שפיל־־סטיל דעם באטראכט מען ווען ווערן,
 וואס ערטער, אייניקע מיר געפינען טעקסטן "טראדיציאנעלע" די אין

 7ראל די עפילן פלעגט מען וועלכן אויף אופן, דעם וועגן באגריף א גיבן
"גלית־שפיל": אין שטעלץ אזעלכע פאראן זענען דערהויפט

שווערד מיטן לומטן דער אין פאכענדיק ראל, זיין שפילט גלית
 :ברומען" זיין מיט "שטורמענדיק און

נאמען זיין איז גלית :ר ע פ י ו ל
קאמען ער וועט גלייך

ן יי ז פאר זיך מען עט וו דערשרעקען
ברומען... נעם יי ז מיט ן ע מ ע ר א ט ש

(90 ז. 1 ם. )נ.
 איר פירט״אויס שטיק, זעלבן אינם טרעט־ארויס וואט מכשפה, די

(.107 1 פ. נ. :)פארגלייך " ק י ד ע ש ט י וו ק ״ ראל
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 *ווייבער !וויי די לויסער דער כאראקטעריזירט ,חכמת"שלמה" אין
ווערטער: אזעלכע מיט קינד, וועגן זיך אמפערן וואס

צוויי ווייבער שטיין דרויסן : ר ע ם י ו ל
יי, ר ש ע ג מגרדים אן מאכן און

(106 11 פ. )נ.
 וואס שלמהן, זורעג לויםער דער גט$ז אשמדאי"שפיל אין
בעסלער: אלם דערשיינט

מאן א שטייס דרויסן ,אין

ירושלים/ מלך שלמה אני :ט יי ר ש און
(133 ז. 11 פ. )נ.

 ערד, דער אויף אגידער שנעל אברהם זיך ווארפט ,עקדת״יצחק" אין
:מלאך רער זיך באווייזט עם עת1

- - - - - י אברה□ י אברהם מלאך:
!ד ר ע ׳ ר ד צו שנעל זיך ף ר א וו און

(75 ז. 11 פ. )נ.
 ווי נשמה־צושטאנדן, אזעלכע אז ציטאטן, געבראכטע די פון זעען מיר

 שפילער די פלעגן דגל. און דערלייזונג שמארץ, בקשה, חרטה, קנאה, צארץ,
 ,ברומען/ ,שרייען/ דורך :אופן פרימיטיוון זייער א אויף פארשטעלן

 כא• צו אופן זעלבן דעם רגל. און ערד" דער צו זיך "ווארפן ,קוויטשען/
 מיטן באוועגונגען און שרייען דורך נשמה־צושטאנדן העפטיקע ראקטעריזירן

 מיסטעריע• מיטלאלטערלעכן אין אויך מיר באגעגזינען - קערפער גאנצן
י(. מייסטערזינגער דייטשע די פון טעאטער אינם און טעאטער

 טע• מיטלאלטערלעכע דאס וועלכע השפעות, די זינען אין האבנדיק
 זייטן פארשיידענע אויף געהאט האט מייסטערזינגער״קונסט די און אטער

 "גע• פארמולעם, )שפיל-טעכנישע טעאטער פאלקסטימלעכן יידישן דעם פון
 אויפן מיר קאנען וכדומה(, רעקוולזיטן קאסטיומען, דעקאראציעס", זאגטע

 האט השפעה־קרייז זעלבן אינם אז אננעמען, שטעלן ציטירטע די פון המך
 יידישע די פון שפיל״אופן כאראקטעריזירטער דער אנטוויקלט אויך זיך

שפילער.
 בא• ביים אויך פעסטשטעלן זיך לאזן בארירונגס״פונקטן דיזעלבע

שפילן. יידישע אונזערע אין " ק י נ כ ע ט ־ ן ס א מ " די טראכטן
 פאסטנאכט• די בפ-ט און מיטלאלטער פון שפילן וועלטלעכע די

 זיי אין פלעגן העכסטנס ן, ס א מ קיין פארגעשטעלט נישט האבן שפילן
חתונהיסצענעס. געריכטס״אדער אין למשל, ווי, ם, ע פ ו ר ג אויפטרעטי

מ3x :תפתזזת^זץ 5זס5ס1ג11ה2תס 10. .ק 173 (1
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 מאסן• די סאקס״טעאטער. האנס אינם אויך מיר זעען דערשיינונג ענלעכע אן
 די אין ווי אומגעלומפערט, אווי פונקט איז מייסטערזינגער די פון טעכניק

 באשטייט הערשער א פון סוויסע די 'פאסטנאכט־שפילן. מיסלאלטערלעכע
 בא" צוויי אדער )"דינער(, ,טראבאנטן" צוויי פון ווי מער, נישס געוויינלעך

 שטומע זעלנער. דריי העכסטנס צוויי, ון6 געפירט ווערט שלאכט א ראטער.
 די פון פארצייכענישן די אין שט י נ דערמאנט, נישט בכלל ווערן סטאטיססן

 גע• האבן אוים, ס׳ווייזט ווי טעקסטן. די אין נישט אויך און פערסאנאזשן
מאסע. א פארצושטעלן כדי שפילער, צוויי״דריי קלעקט

 י״ה. ״טן16 פון שול״דראמעס די זין געוויסן א אין בילדן אויסנאם אן
 איינצל• די אויף געוויכש שול״טעאטער אין אויך לייגן מחברים די אמת,
נע• צו אנסייל גרופעס גרעסערע אדער מאסן קיין נישט דערלאזן און ר^לן

<464 אין עדילבאד פוץ דייכניגג )לועז יל9ד>0וגאנ־5פאע דייטשן א פרן זיימער־שעכניק
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 מי קיין שפארן נישה מען פלעגט פונדעסטוועגן האנדלונג, דער אין מען
 אויסנעמען זאלן פארשטעלונגען די אז קאסטיומען, אויף געלט קיין און

 פרעכטיקע פון פארם 'דער אין מאסן־ווירקונג אויסערלעכער אן דורך
 אויסצוגן דידאזיקע איינארדנען מען פלעגט דערהויפט ן. ג ו צ פ י ו א

 כאר א אויפטרעטן ס׳פלעגט ווען אקט. אן פארענדיקן נאכן אנטראקטן די בעת
י( )אינפראמעסן(. צווישנאקט״געזאנגען די זינגען און

 די אין "מאסן־טעכניק" דער רועגן פרטים אייניקע זענען אט און
שפילן: יידישע

 באשטייט וואט ארמי/ זיין שאול מלך וויזיטירט "אגג־שפיל" אין
 ר י פ דורך פארגעשטעלט ווערט סוויטע זיין (* 2 1 זעלנער. יי וו פון הכל בסך

(3 )גלית־שפיל(. שפילער־״יעדנערעלן"

נ116#ת 5011 :תסץשרוז 016 קס3וח3תט(§10 601• 1435860 (861-110 .ע 061ק21£ ג פארגלייך (1
>913) •ק 18—22,

.95 ז. 11 פ. נ. (4 .95 ,89 ז. 1 פ. ג. (3 .100 ז. 11 פ. נ. (2
.71 ז. 11 פ. נ. (5

 צו פארלאנגט וואט מצריים, "מאסע" די ציילט "יציאת-מצרים" אין
(4 שפילער. פיר צוזאמען יידן, די פארטרייבן

 אינפראמעסן. די זינגען פלעגן וואט ן, ר א כ די זיין פלעגן גרעסער
 דערוויסן "עקדת־-יצחק" פון וואריאנט א אין "אריינרופונגס-פארמולע" אן פון
זינגער: 12-10 געציילט האבן זיי אז זיך, מיר

אברהם רב "צדיק : ר ע פ י ו ל
צען־יצוועלף נע יי ז אריינקומען וועלן דא

ן ע ש ט נ ע מ ע נ ע ט א 3 5 ג
 (5 בענטשען." צו און ן ע ג נ י ז צו זאגען, צו אנהויבן וועלן

 מאכן• דער וועגן אויספיר דעם מיט פרטים דידאזיקע פארגלייכנדיק
 שול־טע־ אין און מייסטערזינגער־טעאטער בירגערלעכן דעם אין טעכניק

 ביר• פון :צוזאמענהאנגען די בולט גאנץ מיר זעען י״ה, ־טן16 פון אטער
 בעת "מאסן״טעכניק" די געגומען שפילער אונזערע האבן טעאטער גערלעכן

 די בעת בארן די - שוליטעאטער פון דאגעגן האנדלונג, אייגנטלעכער דער
אנטראקטן.
 דער ביי נאך אפצושטעלן זיך כדאי איז קאפיטל דאזיקן פונם סוף צום

 פאר" די דעם וועגן אונז גיבן באגריף א שפילער־הברות. די פון גרויס
שפילן. די אין טרעטן־ארוים וואט פערסאנאזשן, די פון צייכענישן

 חוץ א ,20 ערך אן ביז 4 פון שפילן די אין מיר געפינען ראליסטן
 12 — 10 ציילן וואט כארן, אנטראקטן די בעת אמאל ווי ארויס טרעטן דעם

זינגער.
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 עקדת- פון וואריאנט א אין מיר באגעגענעץ ראלן צאל קלענסטע די
 אברהם, לויפער, דער :פארשוינען 4 בסך־הכל ארויס ס׳טרעטן וראו יצחק,
 ראליסטן צאל גרעסטע די (.79—76 ז. 1 פ. נ. )פרגל. מלאך א און יצחק

 פאר- וועלכע אט ארויס וואוס׳טרעטן יוסף־שפיל, אינם ווידער זיך געפינט
 פרעה, רחל, מלאך, דער ברידער, צוועלף די יעקב, לויפער, :שוינען
 וואלף א דינער, א סרח, זליכה, האופים, שר דער המשקים, שר דער פוטיפר,

 געקאנט אבער האבן וואס ראלן, 26 הכל סך - )־מדינים(. טערקן״ ״די און
שפילער. 20 ביז 18 דורך ווערן אויסגעפירט

 זעלטן ן שפיל די אין באטרעפט פערסאנאזשן צאל רורכשגיטלעכע די
צווישנאקט-געזאנגען. די פאר כאר דער נאך אבער קומט -דערצו 7 ווי מער,



תקופה דער אין
קאמעדיאנטן־טעאטערן רואבדערנדיקע די כרן

יארהוגדערט( ־טער17)



ל ט י פ א ק ע ט נ י י נ ס א ד
 קאמעדיאנטךקרנסט דער פרן כאראקטעריסטיק אלגעמיינע

 סלאררישער ארן דייטשער דער אריף השפערת אירע ארן
טיצאטער־קרנסט

( ר י פ נ יי ר א )

 ״טע17 ד$ם — פראצעסן. היסט^רישע נון סימבאלן — טעאטער און דראנזע
 דיכטער פון ווארט ד$ס — וואנדער־צירקום. דער — ירידה. פון צייט א — י׳־ה

 פון רעפערטואר דער — קונסט. אנשטאט—קונצנמאכעדיי — הפקר־זאף. א ווערט
 פון יוליום היינריך הערצ^ג דער — קאמעדיאנטן. איטאליענישע און ענגלישע די

 קאמעדיאבטן-רמפערטואר דעם פון השפעה די — אייעד. יאקאב — ברוינשווייג.
 שפורן לצצטע — י״ה. ־טן17 פון ליטעראטור דראמאטישער פוילישער דער אויף

— פוילן. און דייטשלאנד אין וואניער־טרופעם ענגלישע די פון

 סימבאלן זענען בכלל, שאכרנגען גייסטיקע ווי טעאטער, און דראמע
 באשטימטער א אין געוועלטיקן וואס טענדענצן, און כוחות כראצעסן, פון

 וו$ם כח, שעפערישן דעם אונז ווייזן זיי לעבן. היסטארישן פון תקופה
 די און מענטש פון סטיל דעם שאפט און באגייסטערט, און בינדט-צונויף

 דער אפ שטארבט עס ווען צעפאל״פראצעס, דעם אדער - פאלק פון קולטור
 מעכאנישע בלויז לעבן אין ס׳בלייבן און פאטאס שעפערישער אלגעמיינער

אינערציע. פון לעבן וואט כחות,
 האלטן קאמעדיאנטן־קונסט, דער פון תקופה דער צד צוטרעטנדיק

 האבן וואס פראצעסן, די ביי קודם־כל אפצושטעלן זיך נויטיק פאר מיר
 און בכלל ליטעראטרר סלאווישער ארן דייטשער דער איבער געוועלטיקט
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 תקופה דערד^זיקער איזאין דראמע דייידישע מחמת בפרט, דערדראמע איבער
 די פון ליטעראטור דראמאטישער דער טיט פארוועבט געווען אזוי פונקט

י"ה. ״טן16 בעתן ווי סלאוון, און דייטשן
 דייטשער דער פון שטח ברייטן דעם אויף הן ,קאמעדיאנטףקונסט", די

 יידישער דער פון שטח ענגערן דער אויף הן ליטעראטור, סלאווישער און
 און ן ל א פ ע צ פון ס ע צ א ר פ א פאר זיך מיט שטעלט שאפונג,

 ברענענדיקן און פרילינג פרישן נאכן הארבסט שפעטער א פארוועלקן:
 בירגער• און רעפארמאטארן הומאניסשן, פון שאפונגס־פראצעס אינם וומער
- מייסטערזינגער. לעכע

 י״ה ״טן17 בעתן ן, ס ק א וו ע ג דראמע די אין י״ה ״טן16 בעתן
 דראמאטישער דער ט: אב מ גע ווערט און יסוד גייסטיקן איר זי פארלירט

 ארגאנישן זיין פארלירט ער שטיקער, אויף זיך צעפאלט י״ה ״טן16 פון אוצר
מעכאניזם. טרוקענער א - ארגאניזם לעבעדיקן א פון ווערט און צוזאמענהאלט

 די מיראין ינען6גע ירידה דאזיקער דער פון אויסדרוק בולטסטן דעם
 דייטשער דער אין אויבףאן דעם פארנעמען וואס אקציאנען, און זינגשפילן

י״ה. ״טן17 בעתן ליטעראהור דראמאטישער סלאווישער און
 אנטוויקלט זיך האבן "אקציאן/ די און זינגשפיל דאם מינים, ביידע

 ע ד מ ע ר פ פון ווירקונג דער אונטער באדן סלאווישן און דייטשן אויפן
 אונטן, פון געוויקסן ארגאנישע קיין געווען נישט זענען זיי :ן ט נ ע מ ע ל ע

 ציים א אין איבערגענומען נערן ווערט וואס סחורה, אימפארסירטע אן נאר
אפגעשוואכטקייט. גייסטיקער פון

 און ענגלישע די מינים נייע דידאזיקע האבן אימפארטירט
די אין זיך באווייזן וואט ן, ט נ א י ד ע מ א ק ע מ י נ ע י ל א ט י א

 די דאן באהערשן און י״ה ־טן16 פוף געגנטן סלאווישע און דייטשע
י״ה. ״טן17 גאנצן בעתן טעאטער׳קולטור

 קאלעקטיווער א מיט פאלקס־באוועגונגען געזונטע פון צייט א אין
 פאלקס" פון גלידער אלע איבער גייט וואט ווילן, צענטראלן און שפאנרנג

 גע" נישט קאמעדיאנטן איטאליענישע און ענגלישע די וו^לטן - ארגאניזם
 ווי דערשיינונג, צייטווייליקע א ווי אריבער וואלטן און השפעה קיין האט

 צייט, א אין באוויזן אבער זיך האבן זיי באדייטונג. שום אן עפיזאד אן
 ס׳האט און פאנאנדערפאלן ביים געהאלטן האט י״ה ־טן16 פון קולטור די ווען
 קריג ־יאריקן30 צום דערפירט האט וואט פראצעס, דער צוגעגרייט שוין זיך

 פוילן.- אין ,מבול" י^רן־לאנגן צום און באדן דייטשן און טשעכישן אויפן
 און טיר זיי פאר געעפנט האט וועלט האפנונגסלאזע און פריידלאזע א

 ס׳ה^בן הגם אידעע, קיין זין, קיין געהאט נישט האט וואס וועלט, ,א טויער,
האט וואס געלאכט, האט וואם וועלט, א געדאנקען, קיין געפעלט גישט איר
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 פוץ דואר טראגיק, אן ליידן מיט וועלט א פריילעך, זיין געקאנט גישט $בער
 - ליידנשאפטן שטארקע פון און אוואנטורעס וויסטע שיקזאלן/וערן גרריסע
גונדאלף(. )פ, באגערן" סעמפע

 פון ווען קולטור, לויז-געווארענער א פון אטמאספער אזא אין נאר
 גע" פאלקס׳שיכטן סלאווישע און דייטשע די זיך האבן מאדע, ווערט סטיל
 און ענגלישע די פון פרעמדהערשאפט גייסטיקער דער מיט באהעכטן קאנס

 פוילישער דייטשער, דער מיט זענען וועלכע קאמעדיאנטן, איטאליענישע
 פעדים שום קיין מיט פארבונדן געווען נישט ליטעראטור טשעכישער און
 און היי□ א אן ,וואגאנטך ווי אויפגעטראטן, זיי זענען לענדער די אין און
טראדיציע. א אן

 אין בלויז קיום א האבן געקאנט האט פרעמדהערשאפט דידאזיקע
 און פאטאם שעפערישן אייגענעם זיין פארלירט פאלק דאס ווען צייט, א

 הויפט־ די - אידעאלן, און אידעען אין מאנגל מחטת פארווילדעט, ווערט
י״ה. ־טן17 בעתן פאליאקן און טשעכץ דייטשן, די פון סיםפט$מען

 אי" און אידעען פון באדן אויפן נאר וואקסן טעאטער און דראמע
 פארומ" באדן זאפטיקער דערד$זיקער ווערט ווילנס-אנשטרענגונגען. דעישע

 דראמאטישער ער ד פון ארט אויפן זיך באווייזט פארוויסט, און רייניקט
ס. ו ק ר י צ - טעאטער פון ארט אויפן און -קונצנמאכעריי קונסט

 הויפט״שטריכן די טאקע זענען דאס - צירקוס און קונצנמאכעריי
 וואנדער״טרופעס איטאליענישע און ענגלישע די פון פיזיאנאמיע דער פון

ה. י" ן ט ־17 בעתן

 זיי זענען ענגלאנד, אין אדער איטאליען אין היים, דער אין זיך ביי
 דער אין גייסט. דראמע״שאפנדן היימישן אונטערן אונטערגעווארפן געווען

 פונם ווארט דאס פאלקסגעניוס, דער געוועלטיקט זיי איבער האט היים
 אין שעקספיר, וו. פון געניוס מעכטיקער דער - ענגלאנד אין : דיכטער

 טאלאנט דער ו״אמינטא"(, טאטא טאוקוואטא פון געניוס דער איטאליען
 די פון פאלקסגעניוס דער - עיקר דער און ו״פאסמ^ר־פידא״( גואריני פון

 אימפראז באוואוסטע די געשפייזט האט וואס פלארענטינער, און רוענעציאגער
 אינדערהיים .60דתוזז6^13 :16ן1׳81י1:6 גערופענע אזוי די שפילן, וויזירטע

 און׳ נראדוקציע דראנאטישער וער מיט פארמעבט ^רגאניש געווען זיי ענעןז
 לעב סלאווישע די אין אדער דייטשלאנד פרענה-אין דער אין מעאטער. מיכן
 י״ה,-האב ״טן16 סוף זינטן וואנדערן גענומען האבן זיי וועלכע איבער דער,

 קונסט׳טראדיציע, היימישער זייער פון טרעגער די זיין צו אויפגעהערט ייז
 געפעלן צו שטרעבן וואס קונצנמאכער, עיקר דער געווארן זיי זענען

 דר^מאטישע די געבנדיק געלט. מער וואס פאדדינען צו און עולם דעם
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 דער אין געוואקסן זענען זיי ווי אזוי אומפארענדערטערהייט, קונסט״ווערק
 ס׳איז רואו פרעמדע, די אויף שליטה קיין געפונען נישט זיי וואלטן היים,

 עולם פרעמדן דעם געקאנט זיי האבן "נעמען" ווירקן. צו אויסגעקומען ייז
 גייסטיקן זיין צו צוגעפאכט געווען זענען רואם שטיק, אזעלכע מיט בלויז

 פון בארם דער אין רעפערטואר היימישן זייער געגעבן האבן זיי צושטאנד.
 אויף טראם דע□ געלייגט און באארבעטונגען פארווילדעטע פארדרייטע,

 □עא־ אנשטאט צירקום־פארשטעלונגען געוויזן ט, ס נ ו ק אנשטאט ן צ נ ו ק
 מען וועלכער מיט הפקר־זאך, א געווען איז דיכטער פון ווארט דאס טער<
 מין א געווארן דראמע די איז בכלל און גלוסט. איינעם רואם מאכן, קאן

אויבן־אן. געשטאנען איז וואס צירקוס־־אפאראט, צים צוטשעפעניש
״סן16 בעתן געשפילט האבן וואס האנטווערקער, און סטודענטן "די

 פאר : קאמעדיאנטן די אנדערש דיכטער. פון ווארט דאס געהיט האבן י״ה,
 באווייזן צו אום מיטל, א בלויז דיכטער פון ווארט דאס געווען איז זיי

 שפרינגען, ווי קונצן, קערפערלעכע און מוזיק )קרייצענאך(. קונצן" זייערע
 הויפס• די געווען זענען דאס - זשאנגלער־שטיק כלערליי טאנצן, פעכטן,
 קונצן דאזיקע די : קאמעייאנטן די פון פארשטעלונגען די בעת פונקטן

 ווי מער, נישט געווען איז דראמען־רעפערטואר דער אויסגענומען. והאב
 געדיכם דייטש א אין וואנדער־צירקוס. זייער פון פראגראם אינם גומער א

 אין יאריד בעתן קאמעדיאנטן־פארשטעלונג א שילדערט וואס ,1597 יאר פרן
קאמעדי פונם כאראקטעריסטיק פאלגנדע מיר געפינען מיין, אם פראנקפורט
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 פון ארט דאס פארנעמען שטעלך געבראכטע די כון זעען מיר ווי
 פאסך "גראבע זיינע מיט ן ו א ל ק דער $דער ר א נ דער - ריכטער
 דער אויך ווי ר ע צ נ ע ט און ר ע ג נ י ר פ ש דער שן(, שארז און נ״יויצן

 פלעגט מען ווי ׳/ ט ס י ל א ט נ ע מ ו ר ט ס נ י א ר ע ד " אדער קלעזמער
רופן. דעמאלט אים

 ק ע וו צ א געווארן איז צירקוס־אפאראט טעאטער-אדער רער בקיצור:
 ווי ציל, אנדער קיין געהאט נישט האט פארשטעלונג די אוץ ך י ז פאר

 געווען מנצח האט מאטעריע די חושים. די צערייצן און בארוישן צו
גייסט. דעם

 עיקר דער אידעע, שום אן זיין געקאנט האט שטיק געשטעלטע דאס
 נערוון. און חושים די רייצן זאל און סענסאציעס שאפן זאל עם געווען, איז

:ליניע גאנצער דער אויף באוויזן זיך האט ס ע צ א ר אנטגייסטיקונג־פ דער
 געווען איז מחבר דער ווארים אנאנים, געווארן זענען שטיק די

 קא־י דער זיך ס׳דערהייבט וועלכער איבער ־פיגור, נעבן א ווי מער, נישט
 האט קאמעדיאנט דער און הכעמעס. געווארן זענען טעקסטן די מעדיאנט.

 סענ"" מאכן בכלל און קאמבינירן און בינדן דרייען, קירצן, געקאנט ויי
 העלדן זיין צו אויפגעהערט האבן דראמעם די פון העלדן די סאציאנעל/

 לעבעדיקן מין א פון פיגורן געווארן זעבען די שיקזאל, טראגישן א מיט
 נעבן• א געווען איז האנדלונג די דעקאראציע. לעבעדיקע מין א בילדער־בוך,

 אג- קאסטיום. דער גארדעראב, די געווען איי איר פאר וויכטיקער זאך,
 קלארן• פונט קונצן־שטיקלעך די בארויזן דך האבן איראניע און וויץ שטאט

 ווי איבערלעבונגען, גייסטיקע ״13221״ גערופענע אדי זיינע ארלעקין,
 היל• פון פארם דער אין איבערגעבן מען פלעגט דגל. און שמארץ ליבע,

 דעם אויף :זידלערייען גראבע געווען זענען עיקר דער פארמולעם. צערגע
 אויך זיך האט דאס ערפינדעריש. זייעד זיין מען פלעגט געביט דאזיקן

 איז און ניואנסן פיינע אלע פארלוירן ט זי :שפראך דער אויף אפגערופן
 ביוראקראטיע דער פון שפראך די ווי כרוקן, אדער פשוט אין רוי געווארץ

 זעל־ אלץ געווארן פערז דער אויך איז גלייכצייטיק און ו״קאנצליי־סטיל״א
 געשריבן אינגאנצן טעאטער־שטיק די מען האט ריף ?ל סוף אע רטענע
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 גע מוזיק-אוץ פון ערזאץ אן געווארן געשאפן אויך איז עס פראזע. אין
 גע" צוועק זייער איז קונצגמאכערייען פיזישע די ביי ווי זאנג״פר^דוקציעס.

פארוויילונג. שפאנונג, סענסאציע, ווען:
קאמעדיאנטן־״קונסט". דער פון פיזיאנאמיע די אויסגעזעץ האט אזוי

 קאמעדן אינם אויפפירן פלעגט מען וועלכע שטיק, "דראמאטישע" די
ל י פ ג״ש נ י ז ב( ס, ע מ א ר ד א( אין: איינטיילן זיך לאזן יאנטן־צירקוס,

ן. ל י פ ש נ ש י וו צ ע ש י מ א ק ג( און
 בא. אנטגייסטיקטע רויע, ארומגענומען האט דראמעףרעפערטואר דער

 ראפערט מארלאוו, שעקספיר, פון קונסט־ווערק פעסטע די פון ארפעטונגען
 פון באארפעטונגען ענלעכע אדער דראמאטיקער ענגלישע אנדערע און גדין

 .01ו1י0ז116€11 אגרופן דראמעם די פלעגט מען ס. ע י ד ע מ א ק פיבלישע
 צו אזוי געבילרעט האבן זיי "אקציאנע׳". אדער ,,געשיכטן" ,1ן181ס1׳168
 איז האנדלונג דראמאטישע קיין רעפערטואר. פון טייל ערנסטן דעם זאגן
 "געשיכטן" ווי מער, נישט זענען זיי נישטא, באארבעטונגען דידאזיקע אין
 *אינער אן אן מעשיות צונויפגעהייטלטע דערציילונגען, דיאלאגיזירטע ה. ד.

 באפרידיקן דארפן וואס גילדער, צונויפגעוומענע מעכאניש צוזאמענהאלט, לעכן
לאך־מוסקולן. זיי:ע און שוי־לוסט זיין עולם, פונם שפאנונג די

 - ג נ י ז פון ן ע נ א ט ש א 3 איז רעפערטואר ״לייכטער״ דער
די האבן זינגשפילן רי צווישנשפילן. קאמישע און ן ל י פ ש

רעפער- "ערנסטן" זייער ווי פונקט אריבערגענומען קאמעדיאנטן
פארסן, קליינע געווען זענען דאס ענגלאנד, פון עיקר דער טואר

 בא׳ א לויט זינגען און סטראפן אין איינטיילן פלעגט מען וועלכע
 זיך !אווייזן ביים אנהויב, אין גאר סאן"(. אין )"זינגען מעלאדיע קאנטער

 ן א ״ט ן ב ל ע ז לויטן זינגען סטראפן אלע מען פלעגט זינג־פארסן, די פון
 צווישן צעטיילט גערוען זענען סטראפן די וואס דעם, אויף געקוקט נישט און

 פארשירענע אויסגעדריקט האבן זיי וואס און פערסאנאזשן פארשידענע
 לויטן סטראפן זיינע געזונגען האט פארליבטער דער פארפאלן. און שטימונגען"

 ריטער יונגער,דער דער ווי אלטער דער אינטריגאנט, דער ווי נוסח, זעלבן
 ערנסטער דער ווי שפאס־טרייבער דער ווייב, דאס ווי מאן דער ווירערפויער,

 און לאנגווייליק געווארן צייט דער מיט אבער איז מאנאטאנע סזד וו. א א.
 מיט פארם דעם אילוסטרירט און "טענער" די בייטן שפעטער פלעגט מען

 זיין ארענדיקט5 פערסאנאזש א האט :אונטערלאגן מוזיקאלישע אייניקע
 אנהויבן סטראפע צווייטע די זיך נלעגט מעלאדיע, געוויסער א לויט סטראפע

 מערער אדער צוויי בייטן כסדר זיך פלעגן אזוי און "מאן" אנדער $ן לויט
 צוגעפאסט געווען נישט ווייטער אויך אבער זענען "טענער" די מעלאדיעס.

וועלכע לויט מעלאדיעס, די און סטראפן די פון אינהאלט דער :ראלן די צו
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 זאק,. באזונדערע צוויי געבליבן ווייטער אויך זעבעץ זינגען, זיי פלעגט מען
צווייטער. דער אין איינע אריין נישט וואקסן וו^ס

 אמי פלעגט וואס קאמעדיאנטן-רעפערטואר, פונם שטיק מין דער
 מיסן צווישנשפיל קאמישע דאם געווען איז עולם, דעם "ציען" מערסטן

הויפט׳פיגור. אלם קלאוףארלעקין
 השפעה דער אונטער עיקר דער אנטוויקלט זיך האט מין דערדאזיקער

 די אין אריבערגעפלאנצט האבן וואס קאמעדיאנטן, איטאליענישע די פון
 ק$־< "אימפראוויזירטע איטאליענישע די וואנדערונגען זייערע פון לענדער
 *דא פאנטאלאן, ארלעקין, :פיגורן שאבלאנישע באוואוסטע די מיט מעדיע"

 אריינפלעכטן מען פלעגט צווישנשפילץ די קאלאמבינא. און קאפיטאנא מארע,
שטעלן. זעלבשטענדיק אויך צומאל און שטיק ערנסטע די אין

 דייטשע די ביי ווערטער אייניקע מיט אפצושטעלן זיך כדאי נאך ס׳איז
 זייערע געשאפן תקופה דער אין האבן וואס דראמאטיקער, פוילישע און

פיעסעס.
 דער באטראכט אין דא קומען דראמאטיקער, דייטשע די שייך וואס

 ברוינשווייג פון יוליוס היינריך ג א צ ר ע ה דער :עיקר
 באווייזן שטיק זייערע ר. ע יי א ב א ק א י נאטאריום נירנבערגער דער און
 אזוי - מאניער" "ענגלישע די ווען י״ה, ־טן17 אנהויב און ־טן16 סוף זיך

 אלץ אנגעהויבן האט - קאמעדיאנטףקונסט די אנרופן דעמאלט מען פלעגט
פראדוקציע. דראמאטישער גאנצער דער איבער געוועלטיקן צו מערער

 גע׳ דראמען זיינע פאר האט ברוינשווייג פין ג צא ער ה ער ד
 דער פון אדער ביבל־דראמאטיק דייטשער אלטער דער פון מאטיוון שעפט

 די פון אויך צומ^ל און דערציילונגען( )סאטירישע "שוואנק״־ליטעראטור
 און דראמאטישער דער אבער שייך וואס - שטיק, ענגלישע אימפארטירטע
 פולשטענדיק געשטאנץ ער איז שאפונגען זיינע פון טעכניק שפראכלעכער

 פארפאלן פון )איבערפלוס קאמעדיאנטן־קונסט דער פון השפעה דער אונטער
דסגל.( און אנווייזונגען סצעבישע פיגור, קאמישע פראזע, אוואנטורעם, און

 געפרוווט האט ער ער; יי א יאקאב געווען איז באדייטנדיקער
 דעם און טראדיציע דראמאטישער דייטשער דער צווישן בריק א שאפן צו

 קל^וף ענגליש-איטאליענישן דעם און סאקס האנס צווישן קאמעדיאנטן־וועזן,
 געקאנט נישט אבער זיך האט ער אינטערעסאבט, איו פרווו דער ארלעקין.
 קאמעדיאנטן־קונסט די און טראדיציע סאקסישע האנס די מחמת איינגעבן,

 ביי פארייניקן. געלאזט נישט זיך האבן וואס קעגנזאצן, צוויי געווען זענען
 אויפגעדעקט האבן זיי אזין, געהאט "געשיכטן" די האבן סאקס האנס

 מחמת זינלאז, אויסגעפאלן זיי זעגען אייערן ביי - וועלט״ דער פון ,עפעס
ער עולם, דעם ,שפאנען" צו ווי מער, נישט געווען איז צוועק וייער
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 פארכאפטן א מיט און נערוון אנגעצויגענע מיט קוקן צו וראם אויף האבן ואל
אטעם.

 "שיינע 36 און טראגעדיעס" און ״קאמעדיעס 30 אנגעשריבן האט אייער
 בלוין זענען פאסטנאכט־שפילן זיינע פאסטנאכט־שפילך. קורצווייליקע און

 טן-16 און טן-15 פון מייסטערזינגער־פארסן די צו דערנענטערט שטאף לויטן
 איינפאכקייט, פאלקסטימלעכע די און הן אלטער דער זיי פעלט עם י״ה.
 זינג׳פארסן ענגלישע די נאך נאכגעמאכט רוב ס זיי זענען טעכניק דער לויט
"זינג-שפילן". אדער "זינגעט־שפילך אלם באצייכנט צומאל אויך ווערן און

 זיך מערקש "קאמעדיאנטן־מאניער" איטאליענישע און ענגלישע די
 י׳־ה: ־טן17 פון ליטעראבור דראמאגישער פוילישער דער אין אויך

 71־20133137 (11, )3^ הת1ד16דת3,דת 3(11^213(6^ 1ז?31עעסז81ז1€1,ו
31130 1< 0 ות 0 א י 3 וז 1 6 )3^1613 813ת^\7€1ר ^108^1011.

 קראקע, פון סטודענטן האבן געדארפט - איך מיין - דא וואלט )״מען
קאמעדיאנטץ"(. איטאליענישע בארימטע די פון אייניקע ארער

 בעת הויבלייט, כוילישע די 1633 י. אין געקלאגט זיך האבן אזוי -
 ן )17 פון קאמעדיע פוילישע בעסטע די שטעלן צו צוגעגרייט זיך האבן זיי

 פון אנגעשריב איז וואס קעניג(. אלס פויער )דער 2 ס1ד1קס3 1^61 י״ה:
א. ק י ר א ב ר ט א י פ

 א פאר וואס מיט וסט, גערו: דילעסאנטן״אקטיארן אמאליקע די וואלטן
 וואלטן קאמעדיע, זיין שרייבן ביים באנוצט זיך האט מחבר דער מוסטערן

 איטאליענישע. אנשטאט קאמעדיאנטן לישע ענג וועגן געקלערט גיכער זיי
 די אז "פעסטגעשטעלט, האבן )ווינדאקיעוויטש( ו-כפארשונגען ז נייסטע די

 שן נגלי ע פונם השפעה-קרייז אינם אויפגעקומען איז קאמעדיע דערמאנטע
קאמעדיאנטףרעפערטואר.

 אפערעטעס קורצע די - אויך זיך געפינען השפעה־קרייז זעלבן דעם אין
 פון אויפןיהויף אויפפירן פלעגט מען וועלכע אינהאלט, ביבלישן א מיט

 מיט געבונדן - אויס ס׳ווייזט ווי - וו.ן ג; זענעץ זיי קאזשימיעזש. יאן קעניג
זינג־שפילן. ענגלישע די

 תסם(1ךמ6<113 4611*3^6 די )דעיהויפט ״מאניער״ ]איטאליענישע די
 ווי קאמעדיעס, פוילישע די אויף שטעמפל איר ארויפגעלייגט דאגעגן האט
 דאס ,1615 י. פון ״1?0וץז6^13 1”ס/311ג\ס781\3" פאלקפשטיק אנאנימע דאס

 (1603) <1ז',3§6(113 ס סק18121דר] 50^11זג118*16״ יורקאווסקי יאן פון שטיק
 לעבט עם אנדענק וועמענס אייטערמעדיעם, און קארנאוואל-פארסן ריי א און
 גערופן ווערט י און פאלקס־פאנטאזיע פוילישער דער אין היום עד באך

.*"בעקום אדער ס" "באקב
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 געווירקס האבן וואס קאמעדיאנטן, ענגלישע די פון שפורן לעצטע די
 דייטשלאנד אין )באלטע(. 1669 יאר אדום מיר געפינען ן, ל וי פ אין

 )קריי• 1697 י. פון אדאקומענט אין דערמאנט מאל לעצטע דאס זיי ווערן
צענאך(.
 די געהאלטן פוילן אין סיי דייטשלאנד, אין סיי זיך האבן לענגער סך א

 דער בעת באך דא זיי געפינען מיר וואנ־ער־קאמפאגיעס. איטאליענישע
י״ה. טן-18 פון העלפט ערשטער

 זייער ווירקן צו אויפגעהערט נישט אבער האם פארשווינדן זייער מיט
 באדן דייטשן אויפן זיך האבן י־׳ה ־טן17 העלפט דער בעת נאך "קונסט".

 איבער- האבן וואס קאמעדיאנטן־קאמפאניעם, דייטשע ארגאניזירן אנגעהויבן
 קאמ• דייטשע דידאזיקע "מאניער". עגגלישע און איטאליענישע די גענומען
 קא" ענגליש״איטאליענישער דער פון תקופה די פארלענגערט האבן פאניעס

 טעאטער־רעפארם, דער צו ביז - י״ה האלבן א בערך מיט מעדיאנטן־קונסט
 לייפציקער באוואוסטן פונם דייטשלאנד אין געווארן דורכגעפירט איז וואס

 — 1740) גאטשעד קריסטאף אן אה י דראמאטיקער, און פראג־עסאר
(ז (.1745

:ווערק פאלגנדיקע מיט באנוצט זיך מיר האבן קאפיסל דעם צר (1
 668011, 665 116061־611 זס3ות35. 1־13116 1893

 50113ס8ק1616 661• 6ת§115011611 א0תז0613ח1611.

 016 61ד§1150116ח חסא1ס66131ר1611 2111• 2611 51131(68ק63ז63 1מ

 065161־1,6101ז (7/16ת 1884,)

,10 1 01131)1611^5011308 .5011)660 •661 .368011)

,10 01151)1611^5011308 ,661115011 •661 ,368011)

;€1-6126113011 .17 
יי

4. 1*1 6 1 5 6 ת 6 ע ;

 ,£ 0 6 זו י! 1 6 מ 1 ן

,מ ק •! ס 6 13 5 ן
6זסז161־155 201• (365011, 661• 66015011611 ס1ס11111,£ת 36. 11-17.

 51131(68ק63ז6 0116 661• 660150116 66151 (861*1111 1922,)

11ס51י^'סיז3ז16 6216)6 1110ז31ס17 ^0181(16,) 17,

? ת 1 6 6 1• 1 0 11 (111 ח 6 ס 1 :(
11, 8 1 6 8 6 1 6 1 8 6 ח ;

 ז■63(1• ק0181(1 תק266 ק0(1ז5131116111 5ס6ת5ז ס31,ס6זועס0) (1ז<31(6ע1ז,1ש21)
1)216)6 גתסא66)1 ץ0151(16) זא(3()61ז( 1921)

51, ץ71ח631(161״102
11, 5 2 ע ) 1( ס ו*ז 8 1( 1 ;

6 0 6 6 6 1( 6 ;
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קאפיטל צענטע דאס
קאמעדיאנטן יידישע די פון רעפערטואר דער

1

ן ע נ א י צ ק א

 ארן שורש ח א פון אקציאן די א( — באמעי־קונגען. אלגעמיינע
 ק$נ• די — כאראקטער. און אינהאלט זיי^ר — פראגמצנטן. דריי — אסתר:
 רישע רצפארמאט און ,גצלצרנטצ' רי מיט צוזאמענהאנג קיין — צעפציע.

 אינם אסתר-אקציאך און "אחשורש• די — י״ה. יטו 16 פון אסתר-דראמעם
 יידישער דער פון קרובהשאפט די — קאמעדיאנטן. צנגלישע די פון רצפצרטואר

 יונה פון אקציאן רי ב( — קלאון. דצר — קאמעדיאנטן־שטיק. מיטן אקציאן
 מיטן צוזאמענהאנג ווארשיינלעכער — פראלאג. דער — : וואלפיש טיטן הנביא

אקציאן די .£1ח6 €0וח06<116 3ט161x1> 5 ת?0ק1ו6(6ז1 3003 5 קאמעדיאנטףשטיק
 ווארשיינלעכע זיין און פויסטוס^וואריאנט יידישער דער : פויסטום דאקטאר פון

פויסט־טראגעדיע. מארלאוום קריסטאפער מיט קרובהשאפט

 י״ה, ׳טן17 בעתן טעאטער דישן יי פונם רעפצרטואר צום צוטרעשנדיק
 מים פארבינדונג ענגע זיין אונטערשטרייכן אנהויב ביים גלייך מיר מוזן
 הן אינהאלט, לויטן הן קאמעדיאנטן־רעפערטואר, ענגליש־איטאליענישן דעם
 וואנדער-צירקוס, ענגליש־איטאליענישער דער ווי פונקש פארם. דער לויט
 פר^גי א געהאט תקופה באהאנדלטער דער בעת טעאטער יידישע דאס האט

 קונצן-מאכערייען, פיזישע פון א( טיילן: צוויי פון באשטאנען איז וואס ראם,
 טעאט׳לר־פאר• אייגנטלעכע פון ב( און דסגל. און שפרינגען זשאנגלירן, ווי

 צו• אנדער אן אין אפשטעלן זיך מיר וועלץ טייל ערשטן ביים שטעלונגען.
 יידישע די כאראקטעריזירן צו אויסקומען אונז וועט עס ווען זאמענהאנג,

י״ה. ׳טן17 בעתן שפיל׳טעכניק
 באהאנדלזן מיר וועלן קאפיטלעך ווייטערדיקע די אין און דאזיקן אינם

קאמעדיאנטן-רעפערטואר. יידישן צום געהערט האבן וואס פיעסעס, די גלויז
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 ,קאמעדיאנטן-רעפערטואר/ :באצייכענונג דער מיט זיך באנוצן מיד
 קאיי ענגליש־איטאליענישער דער מיט צוזאמענהאנג רעם באטאנען צו דיפ
 און דייטשע די אין אויך נאכמאכערס געפונשן האט וואט עדיאנטן־קונסט,מ

קאפיטל(. צוועלפטער ,1 באנד )פארגלייך געטאס סלאווישע
 דריי מון באשטאנען זעגען קאמעדיאנטן יידישע די פון פיעסעס די

. . , ׳ .■ ■ • :מינים
ן. ע נ א י צ ק א 1
זינג-שפילן. ע ש י ל 3 י ב 2
)אינטערמעדיעס(. צווישנשפילן ע ש י מ א ק 3

 ערשטן דעם מיט פארנעמען ך זי מיר וועלן קאפיטל דאזיקן אינם
 די :פישסעם יי וו צ בלויז מין דאזיקן כונם אונז זענען באקזגש מין.

 פון ן א י צ ק א אן און אסתר און אחשורש פון ן א י צ ק א
ש. י פ ל א וו ן ט י מ ן ה נ ו י

 לויטן דערהאלטן נישט אקציאנען די זיך האבן שטייגער, דער ווי
 באארבעטונגען - רואריאנטן, פון פארם דער אין נאר אורטעקסט, פונם נוסח

האנט. ווייטערער אדער דריטער צווייטער, א פון
 8 פאר ארט אן ווערן אפנעגעבן אויך דארף אקציאנען די ווישן צ
באקאנט. נישט נענטער ליידער, אובד איז רואם "פויסטוס״־וואריאנט, יידישן

אסתר. און אחשורש פון אקציאן די א.
 פראגמענ" דריי אונז גיבן "אקציאן" דערדאזיקער פון באגריף א

 זייער - ס׳ווייזט־אויס ווי - שטייען וואם וואריאנטן, טאריש-דערהאלטענע
אורטעק:ט. צום נאנט

1^1144611110^60 661״ :אין געדרוקט זענען פראגמענטן די
פרילוצקיס ג. אין און באנד 065611561ו3ז4 ען3. 7011^51^110(16

ן. באגד פאלקסלידער, יידישע
 און X .10 60^1144611110^1) אלטאנא פון שטאמט פראגמענט איין א(

.0 75 נר. 1 פאלקסלידער ייד. פרילוצקים: ג.
 פרילוצקיס: )נ. סלאוואוטע אדער מעדזשיבאש פון צווייטער רער ב(

(.11־1 סטראפע 76 נר. 1 פאלקסלידער ייד.
 פאלקסלידער ייד. פרילוצקיס: )נ. ווארשע פון - דריטער דער ג(

(.711־71 און 17=1 סכראפן ,77 נר. 1
 צווישן דיאלאג א זיך אין האט ט נ ע מ ג א פר ערשטער דער

 ספנד^ דער פון יידן די ראטעווען צו ווי זיך, באראטן זיי : אסתר און מרדכי
 ערבסטן אן אין געהאלטן איז דיאלאג דער המן־הרשע. מצד זיי דראט וואס
 די מגלת-אסתר. פון ציטאטן אריינגעפלאכטן אפט זענען פערזן די אין טאן,

 ווי י״ה, טן-18 אדער ג׳טן7 פרן שימל רעם זיך אויף טראגט שפראך
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 כע - אדער ליין - אויף דך ענדיקן וואס דימיניטיוון, די דאס ס׳באווייזן
 דאס איז ,רואם ווי פראזן, אזעלכע אדער פנימכע(, פינגערליין, )זעקליין,

דסגל. און )•מערער( ,מעען" דאמעהר?" איז ,וואס פראג?" א פאר
 צוויי פון אינגאנצן באשטייט ט נ ע מ ג א ר פ צווייטער דער

 פרילוצקיס: נ. אין אפגעדררקט איז וואט סטראפע, דריטע )די סטראפן
 טיש־ליד חסידיש א פון צוגעטשעפעט איז ,76 נר. 1 פאלקסלידער יידישע

 די סשראפן( צוויי ערשטע די מיט פאיבינדונג לויזער א אין איז און
 פאר• המן ווי פאר, שטעלט וואס סצענע, דער פוץ גענומען זענען סטראפן

בוקן: אים פאר זיך זאל ער מרדכין, פון לאנגט
: מלך אם3 חשובות מיינע זפכט ! מרדכי ... המן:

 פריילפן, גאנץ מאכן יידן דיינע א3 וועל איך

 קילן, בלוט אייער אין הארץ מיין מיר מוז איך

שילן. אלע אין שרייבן דאם מעגט איר

 בייגן נישט דיר צו זיך וועל איך !המן מרדכי:

 ! אנלייגפן קאפ דעם מיט אפילו זאלסט

 ? חקירה דיין מיר טויג וואט ! רשפ

! פגירה די פנים דיין אייף שוין ליגט פס זע,

ג א ט ר ע יי פ איין מאכן דיר דורך וופלן ישראל' כל

! קלאג די קומפן וועט ווייב דיין מיט דיר אייף אין

 אנ. "פייערטאג" :ווארט דאס קלינגט ציטאט געבראכטער רער אין
 שהאמס פיאגמענט דער אז ווייזס, וואט אנאכראניזם, אן ווי טוב" "יום שטאט

צייטן. אלט! פון
איז אויספירלעכער און אינטערעסאנטער סך א

 פאלגנדיקע זיך אין האט ער ט: נ ע מ ג א ר פ דריטער דער
:סצענעס
*.לאב שיינעם איר ,מיט ושתי אריינפירן המנען הייסט אחשורש (1
 ^בער זיך לאכט זי קעניגין, דפר צו  ט פ א ש ט א 3 " דע-דאזיקפ- מיט קומט המן (2

: אחשורשן פון אויס
*

!ן ז ע וזי איין א ז זיך מיט וואסמאבוזער אן,
 • ר פ ט ל ע מיין בא איז ער ווען ס, ס ר ע 3 ל ע ז דערמאנען זיך פר ז$ל

געוועזן. ר ע ט ס יי מ ל א ט ש פאטער
געיוען איז ער ווי זעלבערסם, דערמאנען זיך ער ז$ל און

נויט, גרויסער אין
שטיקכען א פלטפר>פ<ןסער מיין א3 געגעסן האט ער אז

ברויט. מיס זאלץ
? וזיין מיט און מעד מיט באזאפן ער איז אפשר

! ארייז געטכען • )?( סעק ווייםן*שניי אין קראנק שלאפן גיין פר ז$ל
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 "אן גיט אין ייז3 קעניג דער ווערט ווערטער, ושתים אחשורשן איבער גיט המן <5
: אפעל(3) $רדער"

 ושתי קעניגין די געגעבן ר ע ד ר א אן איינמאל דיר דאך כ׳האב המן, המן,
! ן3לע דאם צונעמען זאלסטו

: קעניג צום אריינלאזן זי זאל ער ר״, ע ב יי ר ״ש דעם בעט ושתי (4
 מיר איך וועל טאמער ברודער-שרייבער אך ברודער־שרייבער, אך

 - ע ג ביים קענען מיר איך וועל טאמער ? נאכטרעטן טריטלעך דריי א קענען
? אויטבעטן און אויסוויינען לעבן יונג מיין קעניג בוירענעם

 פארן געשריי" ביטער גרויס, א "מיט און .. טריט״. קליינעם א ״מיט טרעט ושתי (5
: עולם מיטן זיך געזעגנט זי שטארבן. מוז זי נישט. ס׳העלפט קעניג.

י' נאכט גוטע א סירשטן, אלע "אוגד
עם. הערט מרדכי קעניג, דעם פארסמען צו אן זיך רעדן דינער צוויי (6
 גיין צו באשליסט זי און דיגער די פון תלאן דעם וועגן אסתרן דערציילט מרדכי (7

קעניג. גרם
: קעניג פארן אסתר (8

 פייער, פלאמען ווי אזוי ברענען מיר דאך סוס הארצן מיינעם אין אך, אך, אך,
טייער, גאנץ מיר בא דאך איז אחשורש קעניג דער

 .,געבן. דיר מ׳וועט וואם עסן, נישט זאלסט זאגן, אריינגעשיקט מיר האט מרדכי
באל. א אויף המנען מיט קעניג דעם פארבעט אסתר (9

פראגמענט. דער זיך ענדיקט דערמיט
 פאר־ אייניקע אונטערגעשטראכן מיר האבן ציטאטן געבראכטע די אין

 י״ה, יטן17 פון סטיל דעם פארראטן וואס ווערטער, און דימינוטיוון מולעס,
 מיט ער מאכט "וואס קעניג", "געבוירענער "ברודער״שרייבער!" למשל: ווי
 באטשא־ קארומפירט: טעקסט )אין "באטשאפט" "ארדער", וועזן!/ איין זא זיך

דסגל. און )־מענער( "מאנעך "עלטער״פאטער", "זעלבערסט", נעם"(,
 טעקסט, זעלבן פונם פראגמענטן דריי אלע שטאמען אויס, ס׳ווייזט ווי

,אקציאן". דערזעלבער און איין פון
:מאמענטן פאלגנדע פון ארויס דרינגט דאס

 און ך א ר פ ש ע ב ל ע ז י ד מיר געפיגען פראגמענטן די אין א(
סאן. ן ט ס נ ר ע ן ב ל ע ז מ ע ד

 ט ער וו פראגמענטן, דריי אלע אין זיך באווייזט וואס מרדכי, (3
 ר< ע ט ק א ר א כ ע ב ל ע ז י ד מיט ט ל ע ט ש ע ג ר א פ יי ז אין

 משתדל זיך איז וואט בישראל, גדול א ייד, שטאלצער א :ן כ י ר ם ש
פאלק. זיין לטובת

 ווארים כאראקטעריסטיש, און וויכטיק זייער איז מאמענט דערדאזיקער
 שפעטער דאס וועלן מיר ווי - גענומען זענען זואס וואריאנטן, אנדערע אין

 פון ראל דער אין ארויס מרדכי טרעט "אחשורש-זינגשפיל", אן פון - ווייזן
שפאסימאכער. $
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 דריי אלע אין זיך וועבט פעסטשטעלן, זיך ס׳לאזט וויפל אויף ג(
: ע י צ פ ע צ נ א ק דיזעלבע פראגמענטן
 דער אין ושתי ארויס זאגט "אקציאן" דער פון מוסר־השכל דעם

 )דריטער טויט פארן מאמענטן לעצטע אירע פ^ר שטעלט וואס סצענע,
סראגמענט(:

נעשטעקט איידעל און געמאסטן און געוואויגן בין "איך
גיין, שטארבן אלעס דעם פון איך מוז היינט און

 ך( יי )"א ענק )־•איר( עטץ ט ל א ז דעריבער
 בא• ע ל ע ב א וו יעדעס ראיה א נעמען

: ר ע ד נ ו ז
 האלסן מאנען ענקערע טוען זאלט עטץ

.״ .. ר ש י ה ״ ך ר ד ב

 אילוסטראציע אן ווי געשילדערט, ווערט ושתי מיט עפיזאד גאנצער דער
 "בדרך־הישר/ מאן איר געהאלכן נישט האש ושתי :מוסר דעמראזיקן צו
 שפאט• מיט געזידלט אים האט און באפעל זיין געפאלגט נישט האט זי

 דערמאנען זיך ער זאל וועזן! איין זא זיך מיט ער מאכט )"וואס יוערטער
 געוועזן!" שטאלמייסטער עלטער־פאטער מאן בא איז ער ווען זעלבערסט,

 יונגערהייס מוז און געשטראפט זי וו.(-ווערט אז. א. באזאפן" ער איז "אפשר
וועלט. דער פון אוועקגיין
 וואויל ווי אסתר־עפיזאד, דער ווידער ווי״זט זייט אנדערער דער פון

 בדרך• אים "האלט און מאן איר געטריי איז זי אויב פרוי, א ס׳איז גוט און
 מיר בא ראך איז קעניג )"דער אחשורשן צו צוגעבונדן איז אסתר הישר":

 ווען אויס, זיך פוצט זי געפעלן, צו אים כדי אלץ, טוט זי טייער!"(, גאנץ
 די- פארברעכערישע די פאר אים ווארנט זי מאן, איר פאר קומען דארף זי

 טרייש די און באגער איר טוט מלך דער באלוינט, דערפאר זי ווערט - נער
 ישראל פאלק דאס אז דערצו, סוף־כל״סוף דערפירט מאן צום אירע שאפט
סכנה. דער פון געראטעוועט ווערט

 אין אסתר און ושתי פון עפיזאדן די פארבונדן ווערן אופן אזא אויף
 מאטיוו, זעלבן דעם מיט דורכגענומען איז וואס גאנצעס, הארמאניש א

געדאנק. זעלבן דעם מיט
 זייער איז קאנצעפציע געשילדערטע די אז באטאנען, צו איבעריק ס׳איז
 דער אין אנלען שום קיין נישט אויך האט זי גופא. מגלתיאכתר פון דערווייטערט

 גאנץ א אסתר״געשיכטע דער פאר האט וואס פאלקס״אושויונג, יידישער
פירוש. אנדערן

 שטיק דאס אז ווייזט, ,אקציאן" אונזער פון קאנצעפציע די בקיצור:
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 יידיש אויפן פלאגצונג פרעמדע א איז עס גיישש, פרעמרן א פון זיך נעמש
פאלקס״באדן.

אסתר און אחשורוש
(1493 יאר פון בריסל אין פארשטעלינג א פון צייכנונג

!29



 וועלכן מיט מוסטער, דעם זוכן צו מיר האין וואו טאקע, זיך פרעגט
 אייראפע׳ דער אין ? ,אקציאך אונזער פון מחיר דער באנוצט זיך ס׳האט
 אכתר^ פונם באארבעטונגען דראמאטישע מיר געפינען ליטעראטור ישער
אן: י״ה טן*15 פון שוין שטאף

 פון דראמע א דעווענטער אין אויפגעפירט מען האט י״ה ״טן15 סוף
 בלויז ס׳איז געווארן, דערהאלטן נישט איז דראמע די אסתר, און אחשורש

0 אויפגעפירט. זי האט מען אז ארכיוו״נאטיצן, פון באוואוסט
 אחשורוש ווי פאר, שטעלט וואס דראמע, דערדאזיקער פון סצענע א

 - בקשה איר איבערגעבן מעג זי אז צעפטער, מיטן צייכן א אסתרן גיט
 גע" צייכנונג די י״ה; ־טן15 סוף פון צייכנונג א אויף פארגעשטעלט ווערט
 מען וועלכע פייערלעכקייטן, די באשרייבט וואט פתב^יד, א אין זיך פינט
 שפאנישער דער לכבוד 1496 יאר דעם בריסל אין איינגעארדנט האט

(2 יאהאנא. פרינצעסין
 פון דראמאטיקער די ביי אסתר״שטאף דער געווען איז באליבט זייער

 ריי א צייט רערדאזיקער פון גערוארן דערהאלטן זענען עס י״ה. ״טן16
 האבן וואס דראמעס, ביבלישע דייטשע און דראמעס ,געלערנטע' לאטיינישע

מגלת״אסהר. פון פאבולע די געשעפט
 צונויפ" אסתר־שטאף דעם פלעגן תקופה יענער פון דראמאטיקער די

 פון הויפש׳געשטאלטן די פארשטעלן און צייט״פראגן אקטועלע מיט בינדן
שטרעמונגען. רעליגיעזע פון סימבאלן ווי אסתר, מגלת

 אויסגעטייטשט י״ה ״טן16 פון אסתר־דראמע א אין ווערט למשל אזוי
 יידנטום, פון פארטרעטער דער איז המן אופן: פאלגנדיקן אויפן שטאף דער
 קריסטוס!; פאר שטעלט מרדכי תליה, דער צו קריסטוסן דערפירן וויל וואס

 פארשטייט וואס מענטשן, מין דער ווי פארגעשטעלט ווערן ושתי און אסתר
(3 ווערטער, גאטס גישם

 דראמאטי" פוגם אנגעשריבן איז וואס אסתר־דראמע, אנדער אן אין
 די - המן פראטעסטאנטן, די מרדכי סימבאליזירט נאאגעארג, טאמאס קער

 פראטעס" דעם פראטעזשירן וואס פירשטן, די - אחשורש און קאטאליקן
(4 טאנטיזם.

אינם אויך געפונען זיך האט אסתר״דראמע אן אז דערמאנען, מ׳דארף
^1. 0ת6126מ3ס11; 065011. <168 וז6ט6ק611 ־!ם3תז35 1 2 .ק 344 פארגל. [(

)4. 11 6 ז 1ז1 3 ת ת : זס?5ס1זעו1§6ח 2111■ <161115011, 71ו6316ק§65011101116 10. פארגל. (2

.ק 382—3 £1נ1נ11<111ת8 .זא 68.
 .ח א 0 1 5 1 6 1 ־ת5: ז\/01!1^ אין אסתר־דראמעס וועגן אפהאנדלונגען די פארגלייך (3
01• 1.1116ק3§תעזX 116{6501110 .ק X1 ,154—147 .ק 442 ^11 46—60 • אויך ןךי : 1.״ 0 6 1 6 ת ן

ס!6 1ע<16מ חט<1 <116 <1611150116 1.11161־31111׳ (26115011ק151 101• <116 065011. <161• 111<16מ ח! 061115011-
ג"}<1 11 .ק 357 '.א

.ט 0 6 18 6 1 10. .ק 357 (4
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 יאר ד$ס זי האט אנגעשריבן מייסטערזינגער. דייטשע די פון רעפערטואר
 דיכטער און שוסטער נירנבערגער באוואוסטער דער ווי אנדערער, נישטקיין 1536

ק סאקס. האנס
 ס׳בא• ווי פוילן, 1אי געררען פארשפרייט אויך זענען אסתר־דראמעס

 הובנער, באלטאזאר בוכהענדלער פוילישן פונט ביכער־רשימה א דאם ווייזט
€0016813 א־מבאקאנטע אן לאגער אויפן געהאט 1592 י. אין האט וואס

2)
 שטייען רעפארמאטארן״דראמעס און ־ "געלערנטע" דערמאנטע די

 ,אקציאך. יידישער אונזער מיט צוזאמענהאנג שום קיין אין נישט אבער
 אסתר• דער און איר צווישן קרובהשאפט שום קיין פאראן נישט אויך ס׳איז

 דער• דיאלאגיזירטע א ווי מעת נישט איז וואס סאקס, האנס פון דראמע
הינטער-געדאנקען. און פרושים שום אן שטאף ביבלישן פונם ציילונג

 אסתר• יידישע די אויפגעקומען ס׳איז וועלכן אין השפעה״קרייז, דער
 רעפערסואר אינם אויפדעקן דאגעגן זיך לאזט אחשורש־אקציאן, און

 ליטע• ענגלישער איןדער :ן ט נ א י ד ע מ $ ק ענגלישע די פון
 דער אויף צווישףזינגשפיל( מין )א אינטערלודיום אן באוואוסט איז ראטור
.1572 י. אין דרוק אין דערשינען איז וראם אחשורש", און ״אסתר שעמע

 עני אויף אסתר״דראמע אנאנימע אן זיך באווייזט י״ה ־טן!6 סוף
 אויפגעפירס £80161• 308 !\/138ע6עז8 :טיטל אונטערן ווערט און גליש
 קאמעדיאנטןיקאמפאניע, באוואוסטער דער פון 1594 יוני ־טן10 און טן*3 דעם
 דערדאזיקער מיט טשעמבערלען. לארד ביים אנגעדינגען געווען איז וו;ס

 יר 9 ס ק ע ש ווי אנדערער, קיין נישט אנגעפירט אגב, דעמאלם, האט קאמפאניע
אליין.

 איז אסתר־דראמע דערמאנטער דער פון אריגינאל ענגלישער דער
 אויף באארפעטונגען ריי א דערהאלטן אבער זיך האבן עס באקאנט, נישט

אורטעקסט. ענגלישן אויפן געשטיצט זיך האבן וואס דייטש, און לאטייניש
 אסתר• דעם האבן לאטייניש אויף אז באוואוסט, איז למשל, אזוי,

 אזן העסן פון ץ ארי מ דראמאטיקער דייטשע די ביןהאנדלט שטאף
 טן-17 אנהויב געשאפן האבן רואם ע, ע ר ד נ א וואלענטין אן ה יא
 זיך דריקן זיי ווי - אנגעשריבן אסתר־דראמעם זייערע האבן וואם און י״ה

 ״3(1 300111131100601 3ז1£110זס14זז1 11181ז1סס1דח[“, - אויס אליין
קאמעדיאנטן". ענגלישע די פון גער יי שט "לויטן :הייסט דאס

 באארבע- דייששע די צוועק אונזער פאר אבער איז וויכטיקער סך א
באנוצן דך ס׳פלעגן וועלכער מיט אסתר־דראמע, ענגלישער דער פון טונג

3105 5סס1ג5^ £31110 1.׳ א6116ז תט<1 ,£ 306126 84. 1 11. 15 סארגל. (1

0311111 1-116ז3111ז3 4131031, 10, ,ק 55, (2
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 איבער ארומגעוואנדערט האבן וואס קןמעדיאנטן״קאמפץניעס, ענגלישע די
לענדער. סלאווישע די איבער און דייטשלאנד

 אויספארשונגען ם נ א מ ט י ט לויט שטאמט באארבעטונג דידאזיקע
 באארבעטער דער וואס דערמיט, !עריסטיש כאראק איז און נידערזאקטן פון

 ציטאטן די - ביבל־איבערזעצונג לוטערס פון ווערטער די מים גיט״איבער
פיעסע. דער אין אריינגעפלאכטן זענען וואס אסתר, מגלת פון

 אסתר־דראמע ענגלישע די מען האט קרייצענאך פעסט שטעלט עס ווי
 די ווערט 1620 אין .1605 ארום מאל ערשטע דאס דייטשלאנד אין אויפגעפירט
 קא־ פון זאמלונג דער אין פארעפנטלעכט באארבעכונג דייטשע דערמאנטע

 אבער לאנגן, אונטערן ארויסגעגעבן דעמאלט איז וואס מעדיאנטן-שטיק,
 "£0£61186106 600ו68160 11 ח (1 :טיטל כאראקטעריסטישן זייער

 7ז3£6816,ס ]<38 181: 561ר1י 8610606, 1061,1י116106 308 3118861-״
168606 £6181־308 07611116106 0000681 308 1ז'3£681 5ק161

 83ס0ק1 8600 9161<611ו61י1.£ס \7616106 076£6ס 110ז6ז 3 ז 11 £ 6 וז
 1 016011006 0, 1<3ז2076111£6ס 33610 1106118 \7311ז1031€11£6וז
 06861016101 10311כ6ע 7 0 0 8 6 0 ס£6113£ס86זז1 10 1)6-
3186101308 30 1סס<1£1101ו6ס - 0113ז - 308 £3ז81116106ח
 1־1 6 € 6 ,ס 33010 ס! 70דז061.'0060 מ 6 1 0 10 8-5 6 6-3 0 8 11 3 0-

8 6 1 8-5 138160 86סזץ8 3£1ת1 308 £61031160 07זס86ס 308
.610 "3388£6£30£60 >361*1£( 100 016 *23701

 קאמע- פון זאמלונג דער אין אויך זיך געפינט באארבעטונג דיזעלבע
 ,5610331)31106 אונטערןטיטל: 1670 אין דערשינען איז וואס דיאנטן־שטיק,
 £0£1180106ז 308 £1*302681801061* 600068130100" 610.

 רשימה, א אויספארשונגען, קרייצענאכם לויט מיר, ברענגען אונטן
 קאמע• ענגלישע די וואו ט, ע ט ש די פארצייכנט ס׳ווערן ורעלכער אין

 גע" האבן זיי ווען ן, ר א י די אסתר־דראמע, די אויפגעפירט האבן דיאנטן
 פלעגן זיי וועלכע אונטער ן, ע ל ט י ט צעדרייטע די און פיעסע, די שטעלט

:אנאנסירן שטיק דאס
 "1ז3£1000006813 700 8600 11300300 :ן ד ז ע ר ד אין 1626

308 86ע 1<6ס1£1ס £516."ז
 ״60006813 700 8600 א6ס1£ \/1ו3876ץ0 פראג)!(: אין 1651

308 8600 1001131י11£60 \/0030“.
 \,,7סס 8600 סס^יז^סו! :)מצקלעמבר־ג( וו א ר ט ס י ג אין 1660

1130030 308 86ק 8600311£60 £816ז“.
 ״700 86ת 861000311£60 £5166ק 308 :ג ר ו ב ע נ י ל אין 1660

".1130030 10061000311£60 8600
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 "7ס1ד 36רת 1\6ת1£ ר!^68ע61עי8, 361• ן: ע ד עז דר אין 1665
^001^171 £81(161• 01־13 36ז1ו (1ס{[6111£6דז ."ח^דת^ח
ע. וו ק ס א מ אין 1676 — 1672

 )["61י ^70836 \/1ד68ע61,ס 0713 316 361־611- : ר א מ יי וו אין ?

(1^6 £5(1ד6."'ז
 און 1620 יארן די פון קאמעדיאנטן״שטיק די פוץ זאמלונגען די אין

 ״016 €011106316 חסע 361• : טיטל דעם אסת-־דראמע די טראגט 1670
 דערדאזיקער ,1<6ז11£111 £8(1161• 11113 36111 1סד{3111£6£ח 1־16111311״'

 באארבעטונגען, פארשיידענע פאר מוסטער א ווי גערינט אויך האט טעקסט
י( מאריאנעטן״פארשטעלונגען. פאר באשטימט געווען זענען וואס

 פאארבעטונג דייטשע די אז זען, צו איז פרטים געבראכטע די פון
 פאר. שטארק י״ה ־טן17 בעתן געווען איז אסתר-דראמע ענגלישער דער פון

געגנטן. סלאווישע די אין סיי געביטן, דייטשע די אין סיי שפרייט
 די פוד רעפערטואר אינם פאנד" "אייזערנער מין א געווען איז זי
 וואנדערוני זייערע בעת שטעלן כסדר זי פלעגן וואס קאמעדיאנטן, ענגלישע

שטעטלעך. און שטעט איבער גען
 מיטגע. סך א אויך האבן שטיק דעם פון פאפולאריזירונג דער צו

 די געגעבן יעדערן האבן וואס ,1670 און 1620 י. פון אויסגאבן די האלפן
דראמע. דער פון טעקסט מיטן באקענען צו גענוי זיך מעגלעכקייט,

 און געטא״מענטשן די צוגעצויגן אויך האט פיעסע דער פון שם דער
 באארבעשער/ עטלעכע גאר )אדער באארבעטער א געפונען זיך האט אלד1

 אזוייארום און יידיש אויף איבערגעמאכט טעקסט דייטשץ דעם האט וואס
"שלאגער". נייען א מיט שפילער יידישע די פון רעפערטואר רעם בארייכערט

 די פארגלייכט מען ווען ולט,1 ווערט קרובהשאפט אנגעוויזענע די
קאמעדיאנטףטעקסט. דייטשן מיכן "אקציאן" יידישער דער פון פראגמענטן
 די באווייזן וואס מאמענטן, פאלגנדיקע זיך אגספלעקן פלוג אין

: פיעסעס ביידע פון קרובהשאפט
 ווא© סצענע, איינציקע קיין נישסא איז פראגמענטן אונזערע אין א(

 טעכניק די קאמעדיאנטן־שטיק. ענגליש-דייטשן אינם פארקומען נישט זאל
 דעם אפילו באגעגענען מיר דיזעלבע. דארט און דא איז דיאלאגן די פון

ראל. די אפשפילן נאכן פובליקום מיטן זיף געזעגענען צו מנהג, זעלבן

 1) 1)16 86£3115ק1616 <161■ 6ז1§1156116מ זזסא16<1131146ח 1ח 8611456111341(1, 5פארגלייך (1

6(11610: 1 11 1 1 11 8 ז 11 { ת1 8 ת ה (£61ק21§ 1880.)

2) 3. 1 1 1 1 1>8 (1868 218 זו1 8 מ ז1 ; 1)611456116 ם161146ז <165 16. 4131־11. (£61ק . X111 44—1 .ק.
3) €481261130 11: 86113ט5ק1616 661• 6ח§1. זזסא16013ח46מ (0611456116 א 3 4101141-1.14•

16ז3411,ז 86, 23) ,ק 27, 28, 52, 82,

 4) £ ז1 § 6 1 : 1)611456116 וק1קק6א-ת0ח16<116ח (01<16ז11נ11ז8 1877) 6614 ¥1.
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 נאכט" גוסע "א עולם דעם ה. ד. פירשטך ,די ושתי ווינטשט דארט און דא
 גע" א מיט המן ארויס אויך טרעט ענלעך ראל. איר דערמיט ענדיקט און

תליה: דער אויף הענגט מען בעת זענענונגסיפארמולע,
\,¥16 51188 181 <108 ,תסאלס.! ^\16 1>1116ז 181 (161* 10(11

א 11 ס (16£״!
ווערטער. לעצטע זיינע טעקסש דייטשן אינם קלינגען עם ווי אט.,

 די פון קרובהשאפט די באשטעטיקט וואט באווייז, וויכטיקער א ב(
 דידאזיקע "ברודערישרייבער". פונם פיגור די איז - טעקסטן באהאנדלטע

באקאנט. נישט אינגאנצן מגלת״אסתר דער אין איז פיגור
א" 3 מיר און דערפינדונב ע יי פר א איז זי

 ן׳ ס נ א י ד ע מ א ק אינם מאל ע שט ר ע ס א ד י ז ן ע נ ע ג ע ג
 את" אין אריבערגעוואנדערט - ווייזט־אוים - זי האט דאנען פון שטיק.

 ושתים אין שפורן איר פון זיך ס׳געפינען וואו פראגמענטן, יידישע זערע
:ווערטער

 ער 3 יי ר ר־ש ע ד ו ר ב ך א ר, ע 3 יי ר ר־ש ע ד ו ר 3 "אך
נאכטרעטף" טריטלעך דריי א קענען מיר איך וועל טאמער

פראגמענט( )דריכער
ע. י צ פ ע צ נ א ק די בילרעט באווייז וויכטיקסט• דעם ג(

 דער פון מוסר״השפל דער אז אנגעמערקט, יצר פר שוין האבן מיר
 מענער די האלטן פן דאו ווייבער די אז איז, אחשורש״אקציאן יידישער

,בדרך־הישר".
 ווערטער די מיט ריידן צו אום - אינטענציע" "ציכטיקע דיזעלבע

 ענגליש־ דער אין אויך מיר געפינען - 1620 י. פון פיעםע־זאמלונג דער פון
.*אסתר־״קאמעדיע דייטשער

 א אויף אילוסטרירט קאמעדיאנטן״שטיק דעם אין ווערט מוסר דער
קאמישן. און טראגישן א אויף אופן: דאפלטן

 אין נעבן־אקציאן. קאמישע א דא זיך שפינט הויפט־אקציאן דער נעבן
 אחשורשעס ארום קאנפליקט דער פאנאנדער זיך וויקלט הויפט־אקציאן דער

 דער אין מענער. די פון באגער יעדן באפרידיקן מוזן פרויען אז באפעל,
 שפאס־מאכער דער - הויפט־פיגורן, אלם ארוים טרעטן אינטערמעדיע

 1 זיי צווישן זיך ס׳פירט און קסאנטיפע זיין און ע ז ע ק א נ ק האנס
 פון מיטלפונקט אין שטייט וואס פראגע, דערזעלבער ארום קאמף קאמישער

 מאן דער פאלגן, צו ווער און באפעלן צו האט ווער :הויסט־אקציאן דער
פרוי? די אדער

 1כאראקטעריסשיש דעם אונטערצושטרייכן וויכטיק נ$ך איז לסוף ד(
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 אינם סיי טעקסטן, ביידע אין ווערט מרדכין פוץ פיגור די אז מאמענט,
טאן. ן ט ם נ ר ע זעלבן דעם אין געהאלטן דייטשן, אינם סיי יירישן,

 ביים אויגן די אין זיך ווארפט וואט אונטערשייד, איינציקער דער
 פעלט פראגמענטן יירישע די אין יואט ר, ע ד איז טעקסטן, די פארגלייכן

 דפר אין !ן ו א ל ק ר ע ד : קאמעדיאנטן־שטיק די פון פיגור טיפישע די
 דער פוץ העלד דער קלאון־ראלע די שפילט אסתר׳קאמעדיע עננליש״דייטשער

 קנאפקעזע הא:ס מין אזא ע. ז ע ק פ א נ ק האנס אנטערמעדיע:
 אחשורש>אקצי$ן. יידישער דער פון פראגמענטן די אין נישט מיר געגענען* 3

 די איז באוואוסט, ווי ל. א פ ו צ א ר א נ אבער איז ואס
 דערקלערט דערמיט און פראגמענט אלס געווארן דערהאלטן אקציאן יירישע

 שטעלן דערהאלטענע די אין נישט זיך געפינען צופעליק רואם אויך, “זי
 פיעסע דער אין זיכער אבער איז זי פיגור. קאמישער דער פון שפורץ יין י

 אחשורש" פונם וואריאנט א אין פיגור קאמישע די - ראיה א אייפגעטרעטן.
 $דער ר" א נ פ י ו ה ר ע ד ש י ר ד נ א "מ דארט הייסט וואה נגשפיל, ז

 קאפ־טלעך ווייטערע די פון איינעם אין א". נ י ר ד נ א מ ץ נ י ר "פ
 שטעלט אחשורש־זינגשפיל פונם וואריאנט דערדאזיקער אז ווייזן, מיר תעלן

 ס׳איז אחשורש-אקציאן. יידישער דער פון באארבעטוגג א פאר זיך מיט
 גע- נישט איז וואריאנט פונם פיגור קאמישע די או וואדשיינלעך, דעריבער

 אינם געווען שוין איז וואס געשטאלט, א נאר פערסאנאזש, נייער קיין ווען
אחשורש־אקציאן. דער אין ה. ר. מוסטער

ש. י 5 ל א וו ן ט י מ נביא ה יונה• פון ן ן! י צ ק א די .3
 א בלויז געווארן דערהאלטן אונז איז "אקציאן" דערדאזיקער ון פ
 פארעפנטי זעגען זיי פראלאג. פון סטראפן 2 אינגאנצן :פראגמענט קליינער

 זיי ווי אט און 66 נר. 1 פאלקסלירער יידישע פרילוצקיס: נ. אין לעכט
:לריטן

הערן! ליבע מיינע מארק, גיט
 הערץ, אמאל געטון נישט איר האט

? לעזן ביכער שריפטן,
!געוועזן ווארזאגער גרויסער א איז הנביא יונה

 ארא&קומען, שיף די אויף געטון האט הנביא יונה רוי
 ארומגענומען, ווינט גרויסער א אים האט

 אהער און אהין געטריבן אים האט ווינט דער ווי
מעער. טיפן דעם צו געקומען איז ער יז3

 ס׳הויבט וועלכן מיט פראלאג, מיטן סטראפן דידאזיקע מיר פארגלייכן
 זאמלונג באוואוסטער דער אין זיך געפינט וואט יונה״דראמע, די אן ויך
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 פראגמענט אונזער אז דערקענען, גלייך מען קאן - וואליך אייזיק פון
 ביבלישער דערמאנטער דער מיט צוזאמענהאנג שום קיין אין נישט שטייט
 יונה־פיעסע. אנדערער אן גאר פון זיך נעמט ער י״ה. ״טן16 פון דראמע
 צי פעסטשטעלן, קאנען זאל מען קליין, צו פראגמענט דער איז ליידער

 א אדער אריגינעלעס, אן געדוען איז זיך, נעמט ער וועלכן פון שטיק, דאם
 באמערקן, מען רארף פונדעסטוועגן מוסטער. סרעמדן א פון באארבעטונג

 בעתן ארומגעידאנדערט האבן וואם קאמעדיאנטףקאמפא:יעס, ענגלישע די אז
 מיט מיטגעפירט האבן לענדער, סלאווישע און דייטשע די איבער י״ה טן-17

 "£1ח €01716^16 81188 :טישל רעם געטראגן האט וואט פיעסע, א זיך
 באארבע• דייטשע א געווען איז שטיק דאס .3601 עק0ק116(6ז1 <10513״

 1סס1<£1ח £1388 1זס 1חס.3וזס : קאמעדיע ענגלישער דער פין טונג
 ט ר ע ב א ר דראמאטיקער ענגלישן פונס געשריבן איז וואס ,3ג<ת ז1£13£ז1<1"
 די .1594 יאר אין פארעפנסלעכט מאל ערשטע דאם איז וואס און ן י ר ג

 פעסטשטעלן זיך לאזט באארבעטונג דייטשער דער פון אויפפירונג ערשטע
 און נינוה פון זינד די שילדערט שטיק דאס .1605 י. אין נערדלינגען אין

 סך א זיך אין האבן וואס דרשות, לאבגע מיט ארויס דא טרעט נביא דער
(ו י״ה. ״טן,16 סוף פון פארהעלטענישן די מיט קרובהשאפט
 וועלכן פון יונה־שטיק, יידישע דאס אז ווארשיינלעך, זייער ס׳איז

 ווי פונקט געווען, איז פראלאג, ציטירטער דער געווארן דערהאלטן ס׳איז
 אינם זוכן צו איז וואט מוסטער, א פון באארבעטונג א אחשורש״אקציאן, די

 דאס זיך לאזט געווים אויף קאמעדיאנטן. ענגלישע די פון רעפערטואר
פעסטשטעלן. נישט אבער

פויסטוס. ר א ט ק א ד פון ן א י צ ק א אן ג(
 אין נאטיץ צופעליקע א איז איר, וועגן ווייסן מיר וואס אלץ,

1-13 ק 0^11818 83מק51ז 0,0,1108 :ארטיקל קורצן מארעקס .9
 (.11 באנד ,1910 )פעטערבורג ח״6אסק11־ו06״ אין אפגעדרוקש איז וואס

 וואה ט, נ א י ר א וו ־ ט" ס י ו ,פ ן ש י ד יי א דארט דערמאנט מארעק .9
 דער און מלמד ער ,ד :טיטל אונטערן באקאנט איס איז

 א פאר זיך מיט שטעלט ששיק דאסדאזיקע אז מעגלעך, ס׳איז ל". וו יי ט
 קאמעדיאנהן ענגלישע די וועלכע "סויסט^פיעסע, דער פון גאארבעטונג

 "פויסט״״שפיל דאס וואנרערונגען. זייערע בעת ירן6אויפ אפט זייער פלעגן
 פונם פיעסע באוואוסטער דער פון געשטאמט האט קאמעדיאנטן די פון

״1116 : (1593 — 1504) מארלאוו קריסשאפער דראמאטיקער ענגלישן
'1ז'3£1031 1־118זס{7 £ס 4116 1^116 311(1 063111 €ס םסס1זס 1^3113(115״

1,^ 01-6ו26ת301י1 5ס5ו3ע5ק161€ 36ז 6ת8115€1סו1 ^01110413111011 ייך.•“פ^רג (1
 10. .ק 34—35, 61,
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 מיעסע די האט קאמעדיאנטן די ביי .1588 יאר אין דערשינען איז וראם
".£1ת6 זס/\1 (161־11 )0610£? £3ע81ע5" טיטל: דעם געטראגן

 זיך לאזט באארבעטונג דייטשער דערדאזיקער פון אויפפירונג עלטסטע די
 פארשיידענע דאן האבן פיעסע די .1608 יאר אין גראץ אין פעסטשטעלן

 זייערע פון שטעט די אין געשטעלט מאל אומגעציילטע קאמעדיאנטףטרופעס
 מיין, אם פראנקפו-ט אין ירידים די בעת אבער דערהויפט ריאבד־עררבגען,

 אויפגעפיר© האט גרין דזשאן פון קאמפאניע די פראג. און דאנציג לייפציג,
(1 (.1617 — 1618) ן ל י ו פ אין אויך פויסט־שטיק דאס

 באקענען צו זיך כדי געלעגנהייטן, גענוג געהאט אלזא האבן יידן די
טייוולט״פיעסע. און צויבערער• דערדאזיקער פיט

 8ס113115ק1010 <101• 0ח§1, דתס6€<113וז(0ז1 10, * פארגלייך (1

608ס111ס11€0 <105 ס׳\11ז85ס111115ק1015 ׳\0ז1 00010ק ?31184 (113116 1878)

ס10 0ז1§1, זס116€<113ז110וז 111 008 40תז01ס11 10. ,ק 88—92
'10311• ק0151<1 זק20<1 <סק*׳813ז116תז 8ס0ז1ץ ת3סת41׳י\ס0) 10 , .ק 17

.!(?י זס0120ח3ס11ן

 4. א 6 1 8 5 11 6 ז

51, ^1ת<131(16ש102;
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 ל ט י פ א ק עלפטע ס א ד
קאמעדיאנטן יידישע די פון רעפערטראר דער

2

ן ל י פ ש ג נ י ז
 מצלאדרא" דער — אנטפלצקונגען. זייגע פון פארמצן די און זינגשפיל־גייסט ז־ער ■

 סתם ראלצם. גצזונגצנע — פארטרצטצר. זיינע און רעזשיסער מאטישצר
 אין פ^לקסלידצר אריינוועבן דאם — .דים־אנט־טענער-. און מעלאדיצס־י "שיינצ

 זינג• די גלות־זינגשפיל: דאם — רצציטאטיוו". ״וויימוטיקער דצר — ראלצס די
 — קאנצצפציע. די פיגורן, סטיליזירטצ באראק-ארכיטצקטאניק, די שפיל-שיכטן,

 און "שמואל דראמע ביבלישצר דצר צו פארהצלטצניש דאס : אגג׳זינגשפיל דאם
 — פנינה. און חנה פון זינגשפיל דאם — ק$נצצפציצ. די קלאון, דצר שאול״,

 זיין און קלאון דצר אינטצרלודיצס, און פראלוזיום :צקדת-יצחק-זינגשפיל ד$זם
 שטיק צנלעך אן :וצמודה סדום פון זינגשפיל דאם — מוסר־השכל. רצד געזאנג.

 זינגשפיל ד^ם — קלאון. דעי־ קאמצדיאנטן, צנגלישע די פון רצפצרטואר אינם
 אינטמרלודיצם, כאר״לידצר, טצקסט, פונם ליפרצטא־כאראקטצר :מכירת־יוסף פון

 — ארלעקין. אלם הצראלד דצר :יציאת־מצרים פון זינגשפיל דאס — מאסקצם.
 מצלאדראמא. ד.ר ארלצקין, םאל העראלי דצר שלמה: חכמת פון זינגשפיל דאס

 פראליזיום, דאם ראקט^ר, מימן אינטצרמקדיע די "מארש", דער רעזשיסאר, טישצר
 ליברצטא- דצר : אשמדאי-זיגגשפיל דאס — םך-הכל. דצר ארכיטצקט^ניק, די

 פוי מאסקע דצר אין אשמדאי ארלצקינא-פיער^, דצר טצקסט, פונם כאראקטצר
ארכיטצקט^ניק. די אינטצרמצדיצ, די קאפיטאנןז,

 זיך האבן וואס פיעסעס, מין ם ע ד פון געוועץ זענען זינגשפילן די
 לייגן זיי געטאם. סלאווישע און דייששע די אין געמערט אממערסטץ

 אין שפילער יידישע די פון רעפערטואר גאנצן אויפן שטעמפל דעם ארויף
טייל. פארביקסטן ארץ רייכסטן זיין בילדן און י״ה ״טן17 פון משך

 *טעא יידישן אין איינגעפלאנצט זיך האבן וואט פיעסעס, אלע כמעט
 אקצין- נייע די אויך ווי ,מייסטערזעגער״יתקופה, דער פון משך אין מער
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 אונטער• געמוזט זיך האבן י״ה, ״טן17 אין ערשט צוגעקומען זענען וראם נעץ,
 איבערגעאנדערשט האט וראם זינגשפיל־גייסט, אויפגעקומענעם דעם ווארפן

 מיט ווארט איבערגענומענע דאס צונויפגעפלאכטן און ירושה אלטע די
געזאנגען. און קלאנגען

 די צופאסן גענומען האבן י״ה נ׳טן7 פון באארבעטער יידישע די
 דעמאלט דאס מ׳האט ווי מאדע, ענגליש־איטאליענישער נייער דער צו טעקסטן

 פאר- ה. ד. ן" א ט אין ן צ ע "ז גענומען זיי האבן זיי - אנגערופן
פיעסעס. געזונגענע אין וואנדלען

 מייסטער• די פון מוסטער לויטן פריער פלעגט מען וועלכעס שפיל, דאס
זינגשפיל. א אין געיוארן איבערגעביטן איצט איז ן, ר י ט י צ ע ר זינגער

 בדרך• דיאלאג. אדער מאנ^לאג דעם געשוינט האט מען ווען זעלטן
 די דועט. א אדלר סאלא-געזאנג א אין געווארן פארוואנדלט ער איז כלל

 זענען ן, ע ג נ י ז י״ה ״טן16 אין שוין פלעגט מען וועלכע אינפראמעסן,
 פון כאראקטער דעם באקומען אפט האבן און געווארן אויסגעפיינערט איצט

 דער אין מער זינגען נישט פלעגט מען וועלכע אינטערלודיעס,
 אין נאר אינפראמעסן(, די אמאל )ווי כאר־געזאנג איינטאניקן אן פון פארם
דסגל. א. טערצעטן דועטן, מער״טאניקע און צוויי״דריי• פון פארם דער

 אין אריינפלעכטן באארבעטער־קאמפאזיטארן די פלעגן זעלטן נישט
 אן סתם־מעלאדיעס אדער פאלקסלידער אינטערלודיעס, ע יי נ טעקסט

ווערטער.
 וועל- טעקסטן, די פון ליברעטא״כאראקטער דעם חוץ א

 ביבלישע די פון י״ה ־טן17 פון משך אין צונויפגעשטעלט האט מען כע
 כאראק- באארבעטונגען מין נייעם דעם פאר איז אקציאנעץ, און קאמעדיעם
 שאבלאנען, לויט הויפטפיגורן די פון ג נ ו ר י ז י ל י ט ס די טעריסטיש

 באארבעטער די קאמעדיאנטן״טעאטער. אין אנגענומען געווען זענען וואס
 דער אין מאסקעס די פון מוסטער לויטן פערסאנאזשן די סטיליזירן מלעגן

אדער גליתן פון איז למשל אזוי : ךתומס6813£ איטאליענישער
 אדער יעקבן פון )ריטער־פאנפאראן(, קאפיטאנא מין א געווארן אשמדאי

דסגל. א. אלטער( )קאמישער פאנטאלאנע מין א אחשורשן
 די אין אריינצושטעלן פארגעסן נישט אויך האבן באארבעטער די
 זיי קלאון״ארלעקין. :פארן י״ה, ־טן17 פון ליבלינג פארן ראלעס טעקסטן

 אויס• און ,איין- אמאליקן פונם ראל די איבערגעבן געוויינטלעך אים פלעגן
 פאר• אויך באארבעטער די האבן אמאל ווי העראלד-לויפער. פונם שרייער/
 : )למשל קלאונען און אקציע אייגבטלעכער דער פון פיגורן די וואנדלט

 עקדת־יצחק״זינגשפיל, אינם שטן דער אחשורש־זיגגשפיל, אינם מרדכי
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 אשמדאי• צום צוגעטשעפעט איז וואס אינטערמעדיע, דער אין אשמדאי
דסגל.(. א. זינגשפיל
 די זענען זינגשפילן די פון שטריך כאראקטעריסטישער ווייטערער א

 לויט סיטואציעם געוויסע ביי איינארדנען פלעגט מעץ וועלכע ן, ט ע ל א ב
 ענדערונגען, די אויף געקוקט נישט באארבעטער. די פון אנווייזונגען די

 אריע• פלעגן באארבעטער די וועלכע דערווייטערונגען, און סטיליזירונגען
 י״ה, ״טן17 פון אקציאנען די אין און יטן16 פון טעקסטן די אין ברענגען

 מאס, אזא אין געווארן פארווילדערט נישט טעקסטן די פונדעסטוועגן זענען
 יי אין אריינגעפאלן זענען וואס דראמעם, די מיט געשען פלעגט דאס ווי

קאמעדיאנטן. ענגלישע די פון הענט
 ליברעטאס די אין ן ז א ל ר ע ג י א פלעגן באארבעטער יידישע די

 זיך פלעגן זיי וופלכע מיט דראמעם, די פון ל כ ש ה ־ ר ס ו מ ם ע ד
 זיי האבן דאסגלייכי זינגשפילן. זייערע פאר מאטעריאל א מיט ווי באנוצן
 גע" מ ש י נ - הייזער די אין שפילן דאס ווי טעמים, אויסערלעכע צוליב

 אלטע די פון ־כעכניק“פאסטנאכט״שפי די ט ר ע ד נ ע
 איבער־י טעכניק דערדאזיקער לויט אפילו פלעגן זיי און ק^מעדיעס ביבלישע
 דער לויט געבויט געווען זענען וואס י״ה, ־טן17 פון אקציאנען די ארבעטן

 דאם למשל, )פארגלייך, קאמעדיאנטן די פון טעכניק מער-אנטוויקלטער
אחשורש־זינגשפיל(.

 מוסטער נ$כן געגאנגען באארבעטער יידישע די זענען אלגעמיין אין
 ר, ע יי א ב $ ק א י י״ה, ״טן17 אנהויב פון דראמאטיקער דייטשן פונם
 צווישן בריק א שאפן געפרוווט ,זינגעט-שפילן" זיינע מיט האט וואס
 "שפא• פריש־אויפגעשפר^צטער, דער און מייסטערזינגער־דראמע אלטער דער

קאמעדיאנטן׳קונסט. נענדער"

 אונז פירט זינגשפילן יידישע די איבער אויספיר אלגעמיינעם דעם פון
 פון ארוים דרינגען וואס ן, ט יי ה ל צ נ יי א ריי א צו וועג דער איצט

 אנגעמערקטע די אילוסטרירן בולט וועלן וו^ם און גופא "ליברעטאם" די
זינגשפיל־רעפערטואר. דעם פון שטריכן כאראקטעריסטישע

 איז רעפערטואר דערדאזיקער אז ווערן, פעסטגעשטעלט דארף קודס״כל
 די :ן ל י פ ש ג נ י ז ע ש י ל ב י ב פון אויסשליסלעך צונויפגעשטעלט געווען

 דראמעס, ביבלישע אלע כמעט זינגשפילן אין פארוואנדלט האבן באארבעטער
 ״טן16 פון ליטעראטור דראמאטישער יידישער דער אין געפינען מיר וועלכע

 איר פאר וואס ע, מ א ר ד ־ ה נ ו י די בלויז בילדעט אויסנאם אן י״ה.
 דער אין זייטן״שטיק קיין קוועלן כראדיציאנעלע די אין נישט זיך געפינט

 איז י״ה טן-16 בון דראמעס ביבלישע די חוץ א זינגשפיל. א פון פארם

140



 אקציאן די - זינגשפיל א פון פארם דער אין געווארן איר־וגעארבעט נאד
באקאנט. שוין אונז איז וואט אסתר", און "אחשורש סרן

 באארבעטונגען, די פון זינגשפיל״כאראקטער ר ע ד
 וואט איינצלהייטן, פאלגנדע פון ארוים דרינגט אויסן, דא זענען מיר וועלכע

:טעקסטן ,פארטאנטע" די פון אויסשיילן זיך לאזן
 כאראקטער דעם קלערט־אויף וואט דערשיינונג, אינטעדעסאנטסטע רי

 מעלאדראמאטישער רער איז באא־בעטונגען, באהאנדלטע די פון
טעקסטן. אייניקע אין זיך באווייזש ותס ר, ע ס י ש ז ע ר

 עבודה די מאכט און העראלד אמאליקן פונם ארט דאס פארנעמט ער
:אופן ,זינגענדיקן״ א אויף איינשרייער בונם

 )־איינשרייער(: פאיאץ
 וואר איז דאס יא

 פאיאץ צווייטער בין איך וואט
 געקומען אהער בין איך

אנצוזינגען מעלאדיע שיינע א
 שלמה־זינג" " )חכמת כאר מיטן דיריגירן צו אן גלייך הייבט ער און

0 שפיל(.
 ?(:1) יוסף״ ״מכירת פון וואריאנט א אין פאיאץ דער איז ענלעך

? מאכן מען זאל ״וואט
 לאכען! און זינגען
!ן ע ג נ י ז און לאכען

ע ד נ ע צו ע י ד לא ע מ נע יי מ
הענדע." די מיט קלאטשן קענט איר

 מים פובליקום דאס פאיאץ דער בארויקט זינגשפיל אנדער אן אין
: לידל א

!שטיל שטיל, שטיל,
מיל א אין ווי נישט, רוישט

י געפיל גוטן א מיט אלע הערט״אויס
(2 1 שאול־זינגשפיל( )מלך

104 ז. 11 כאלקלאר פאר זאמלביכער :פרילוצקי נ. (1
113 ז. 1 פ. נ. (2 %

 פאר דא שטעלט וואט כאר, מישן ער דיריגירט זעגשפיל זעלבן אעם
 באגלייט וואט קאפעליע, דער מיט אויך ווי )"וואכן"/ ארמיי קעניגס רעם
:אקטיארן־-זינגער די פון געזאנג רעם
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 )-כאר( וואכן די ע אל איר ציט^אויס, וים, א יט־ ,צ
י אויפצומאכן טויערן טירן,

פארשפרייט! ווערן זאלן וואכן די יואכן, די
*! גייט שאול קיניג דער מארש׳ א שפילט

 (113 ז. 1 פ. )נ.
:חכמת־שלמה־זינגשפיל איום איז ענלעך

)־העראלד(: ץ א י א פ
שאלן פרן ן, ט יי מ א ר ט פון

!ן ל י פ ש ו צ פ י ו א שלמה קיניג דעם
(111 ז. 11 פ. )נ.

 העראלדן־ באזונרערע קיין ארויס נישט ס׳טרעטן וואו זינגשפילן, די אין
 אזוי הויפט־ראליסט. יענער אדער דער אמאל ווי זיי פארטרעט דיריגענטן,

 די ווי אחשורש־זינגשפיל, פונם וואריאנט ווילנער אינם למשל מיר ועען
 - זינגען צו אדער שפילן צו צייכן, א באקומען כ$ר דער אדער קאפעלע

 מאל דריט א און המנען פון מאל אנדערע דאס "קענצלער׳/ פון אמאל
:ושתי פון

 דאס ה. ד. פראלוזיום דאס כאר מיטן אויס דא פירט קענצלער דער
 און אקט ערשטן פארן פיעסע דער אין אריינגעפלאכטן איז וואס פארשפיל,
 אין כאר. דעם אין )קענצלער( סאליסט דעס צווישן דועט א פון באשטייט

 כאר דעם צייכן א המן גיט זינגשפיל זעלבן דעם פון ארט אנדער אן
: עבודה זייער אנהויבן זאלן זיי קאפעלמייסטער, דעם און )״זאלדאטן״(

שפילן!" צו קאפעלמייסטער! ן, ט א ד ל א ז "דרום המן:
 די צו זיך ווענדעט זי ווי ושתי, ווידער מיר זעען מאל אנדער אן
אלף־בית": יידישן "נאכן טרויער־מארש א שפילן זיי הייסט און קלעזמער

אוועקצורינען, טון בלוט יונגע מיין דארף יעצט ושתי:
 מארש פאריאראנעם א אויף מיר שפילט

!אלף״בית יידישן נאכן
(.6־5 ה. ,1912 וויסנשאפט״ און )"לעבן

 זענען פארטרעטער זיינע און רעזשיסער מעלאדראמאטישער דער
 זינגשפיל־ דעם באשטעטיקט וואס באווייז, איינציקער דער נישט אבער

באארבעטונגען. די פון כאראקטער
 פון אנווייזונגען סצענישע און ציטאטן ריי א ווייטער ברענגען מיר

געזונגען: ראלעס זייערע האבן שפילער די אז עדות, זאגן וואס טעקסטן, די
 פאיאץ־ דער דערקלערט י־שטיק א ד מ ש א פונם פארשפיל אין
:קאמפאניע זיין וועגן און זיך וועגן דעזשיסער
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 גיין צו היר קומען ,מיר

!״ ן ע נ נ י ז צו ל י 9 ש ש ע ז י ד
 (128 ז. 11 פ. )נ.

! זינגשפיל א איז שטיק דאס אז באווייז, בולטער א
 רעזשיסער דער אנאנסירט עקדת״יצחק״שפיל סונם וואריאנט א אין

:ווערטער די מיט כאר פונם דערשיינען דאס
און ן ע ג נ זי צו ן,ג^ז צו אנד״ייגן וועלן ,)זיי(

!״ בענטשן צו
(65 ז. 11 פ. )נ.

 באמער"• סצענישע די מיר געפינען גלית״שפיל פון וואריאנטן די אין
 ראלעס זייערע האבן כאר דער און ראליסטן די אז ווייזן, וואס קונגען,

:ן ע ג נ ו ז ע ג
ו" צ - ן ע ג נ י ז )"כאר( ,אלע
 צוזאמעף אלע יעדנעראלן פיר די ן ע ג נ י ז ,דאס
 ן" ע ג נ י ז ר ע ט יי וו לויפער( )"דער ער ,טוט
 ע" ד נ ע ג נ י ז בריוו( )דעם לעזט )"שאול( קיניג ,דער
י( ג". י ד נ ע ש ט י וו ק ט ג נ י ז פרוי צויבער ,די

 1/2פאל די הויבט־אן שלמה חכמת פון וואריאנט א אין
:ווערטער די מיט ראל איר מוטער

:ן ע ג נ י ז איך טו ג^ט, דיר, ,צו
..קלינגען״. מאכן טוסטו ווארהאפטיקייט אלעס

(112 ז. 11 .9 )נ.
 א אויף אנצוווייזן כדאי נאך איז צוזאמענהאנג זעלבן דעם אין

 ס׳טרעטן״ארויט וועלכער אין ,1697 י. פון אחשורש״שפיל אינם סצענע
:ווערטער אן זינגען סתם מיט שרייבער דער און המן

 ן ע ג נ י ז וועלן מיר כרודער שרייבער המן: אומר
 )באם( אש פ אין )"דיסקאנט״טענער( טישקנטענר

 קלינגן זאל עש דאש
פאס. הוילן איין אין ווי אז

זינגן טון מיר ווערן פאש אוג׳ מישקנטענר :ר ע ב יי ר ש
 שפרינגן ווערן וואנד דער אן בעקן די אל דאש

 קלינגן. אור
די פון ארויס אויך דרינגט טעקסטן די פון זינגשפיל״כאראקטער דער

.107 ,103 ,90 ,89 ז. 1 נ.■. (
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ראלעס: די אין אריינגעפלאכטן אמאל ווי ווערן וואס פאלקסלידלעך,
 שטעלע: ראליאזא דודם אין מיר געפינען גלית״זיגגשפיל אין

 ימעל ה וער ז י א ארץ וו ש וויי, ,אוי
שטערן! די גלאנצען י וו

טעראל-לא-לא-לא
רא ריי, ריי, ריי, טיירא, טיירא,

י( ! טיירא טיירא, ׳לא־לא*לא
 *ד און פאלקסליד א פון פראגמענט א ווי אויס, זעען ווערטער די

 שפילער דער אז באווייזן, בולטע זענען "לא-לא״׳קלאנגען און ,טיירא״קעם
געזוננען. ליד דאם ה$ט

 פונם וואריאנט ווילנער אינם זיך געפינט וואם לידל, דאס אדער
:דועט א פון פארם דער אין געזונגען דארט ווערט וואס און אחשורש־שפיל

קאמעראדן הערן ט: לים $ ם
? לייט א פאר איר זייט רר^ס

)•מוםקעטירן־זעלנער( מ^סקוואטירן זענען מיר : ר א כ
! לייט ברארוע זענען מיר

 געצויגן ר$ג9 פון נישט איר זייט צו :ט ם י ל א ס
? זייט שילער דער פון

!ניין און ביין, און אך אר: כ
 געצויגען, פראג פון נישט זענען מיר
! שילער־זייט דער פון

גאט אלמעכטיקער דער : ט ס י ל א ס
5 הימעל זיבעטען אין זיצט וואס דצר

רייך סיי ארים, סיי
! צוגלייך אלע מיר זענען

רייכע אין ארים : ר א כ
צוגלייכע אלע מיר זענען

. . לא,—לא לא,—לא—לא—טרא
לאם—לא—לא—לא—לא—לא

 צוויי פון פראגמעטן פאראן באך זענען וואריאנט זעלבן דעם אין
 און ר^ליע המנס אין אריינגעפלאכטן איז פראגמענט איין כאלקסלידער.

:לויטעט
פעלדער, די "ברין
וועלדער' די אין פריי

.104 ז. 1 פ. ג. (1
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 האל! און פר$ל$ג אין אריינגעוועבט איז פראגמענט צווייטער דעו־
: שורות צוויי א?־גאנצן

בוימער די זענען הויך "ווי
!״ גרעזער די זענען גרין ווי

 זין געפינס וואס סטראפע, פאלגנדע אויך קלינגט פאלקהליד א ווי
 געזונגען דארט וועיט וואס און יוסף" "מכירת פון וואריאנט לאדזשער איבם

:יוספן פון
צייט שוין איז "יעצונד

ו!( לבנה לעבנספולע מיין
)"זון( זובע די שיינט טונקל ווי
ארונטער/ ערד ,דר צו ביז הימל פון

 פון פראגמענט א פאראן נאך איז וואריאנט זעלבן דעם אין
: ד י ל ק• נ י ר ט פאלקסטימלעכן

יוספן(: )אן ר ע ד י ר ב די
ברידער ליבע מיינע ! טרינקט ! טרינקט

:ר ע ד י ל ן ע ג נ י ז מיר עלן וו יעצט ענד וו א
!מענשן ליבע מיינע י טרינקט !טרינקט
!בענשן גאט אונז וועט יעצט אווענד
קינדער ליבע מיינע י טרינקט ! טרינקט
!רינדער די צו שאף די פירן מען וועט יעצט אווענד

 אויפן זיך געפינט )עע( יוסף" "מכירת פון וואריאנט אנדער אן אין
 די פארראט רואם שעפער׳ליד, א - טרינק-ליד ציטירטן פונם ארט

י״ה(. ׳טן17 אין דערהויפט און ״טן16 סוף )אין פאסטארעלן פון הקופה
 (74 ז. 11 פ. נ. )פארגל.: ק ח צ י ״ ת ד ק ע פון וואריאנט א אין

 שטימונגס• די מיט אן זיך הויבט וואט לידל, א מיט שטן דער ארוים טרעט
ווערטער: פולע

אונטערגעגאנגען". לאנג שוין איז זון "די

 דער" מער נישט לידל פונם איז זאץ איינציקן דעמדאזיקן חוץ א
געווארן. האלטן

 אויסגענוצט אויך קאן טעקסטן די פון ציטאטן געבראכטע די חיץ א
 וועלכע פוריס״שפילער, די פון טראדיציע די - פראגע אונזער פאר ווערן

 גאליציע, פון שטעטלעך די אין באגעגענען צוריק יארן מיט פלעגט מען
 געשטעלטע די פון פערזן די זיי פלעגן באוואוסט, ווי פרילן. און בוקאווינע

 זייער כאראקטעריזירט ווייסענבערג ש. ן. ע ג נ י ז בדרך־כלל פיעסעס
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 כאראק• דידאזיקע י( וו". י ט א ט י צ ע ר ן ק י ט ו מ יי ,וו א ווי דינג״ארט,
 פלעגו שפילער די ווי אופן, דעם בלויז שייך אבער איז סעריסטיק
 *פאלקם די נוגע נישט אבער איז זי דיאלאגן. און מאנאלאגן די אויפפירן
 מיט צווישנשפילן(, )געזונגענע אינטערליודעס און פר^לוזיעס לידלעך,
 זינגען פלעגט מען וועלכע און פיעסעם די דורכפלעכטן פלעגט מען וועלכע
פאלקם־מעלאדיעס. פאפולערע פון נוסח לויטן

 וואס טעקסטן, די פון זינגשפיל״כאראקטער דעם פעסטגעשטעלט
 און אלמע די פון י״ה נ־יטן7 פון משך אין געווארן איבערגעאדבעט זענען

 אזעלכע ביי אפשטעלן איצט זיך מיר וועלן "געשיכטע", ביבלישע נייערע
 פיגורן זייערע באארבעטונגען, מעל$דראמאטישע די פון בוי דער ווי פרטים,

דראמעם. ביבלישע די צו פארהעלטעניש זייער בכלל און
 מען ווען איינצלהייטן, דידאזיקע וועבן באגריף א באקומען קאן מען
 וואם י״ה, ״טן16 פון קאמעדיעס ביבלישע די מיט זינגשפילן די פארגלייכט

ליברעטאס. די נעשפייזט האבן
 רעזולטאטן די צונויף מיר שטעלן אויספירן ווייטערדיקע אונזערע אין

פאראלעל: אזא פון
 פון קאמעדיע ביבלישע די :ל י פ ש ג נ י ז ״ ת י ל ג ראם .1

 סצענעספון 6 ג, א ל א ר פ א :ארומגענרמען ה$ט גלית און דוד
 פון סכעמע די )פארגלייך ג א ל י פ ע אן און אקציע אייגנטלעכער דער
 דאן ס׳האט ווי אט און באנד(. דאזיקן פונם 11 קאפיטל אין קאמעדיע דער

:גלגול מעלאדראמאטישער איר אויסגעזען
 פונם גלית״עפיזאד דעם צוגויפגעבונדן קודם־פל האבן ליברעטיסטן די

 האבן און שאול־שפיל מלך פוגם שמואל-עפיזאד שאול״און מיטן גלית״שפיל
 גלית־קאמעדיע דער אין :אקציע אייגנטלעכע די דערווייטערט ארוס אזוי

 ווערט גלית־זינגשפיל אינם - גליתן איבער בצחון דודם מיט זיך זי עגדיקט
קעניג. א פאר קרוינונג דודם און טויט שאולם ביז דערפירט ,געשיכטע" די

 ארייג• באארבעטער די דאן האבן טעקסט אזוי״רערווייטערטן דעם אין
:צולאגן פאלגנדיקע נעפלאכטן

 ערשטן פארן אריינגעשטעלט איז וואס ם, ו י ז ו ל א ר פ א .1
 גע• ווערט וואס כאר׳ליד, א פאר שטעלט צווישנגעזאנג דערדאזיקער אקט.

(.0 3 און (3 2 וואריאנטן די )זע המלך שאול לכבוד גענעראלן די פון זונגען
 אלף" דודם פאר שטעלם וואס ם, ו י ד ו ל ר ע ט נ י א אן .2

ווייטער(. זע ,6 3) ת י 1

681• <38*8115011, 101• )08. ז\011<51ז<1תX1 )81^ 1904 86^1 .ק 4
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 פאר שטעלט רואם פ, ו י ד ו ל ר ע ט נ י א ם ע ט יי וו צ א .3
 ווייטער זע 6 1) צוויי־קאמף. דער אן זיך הייבט עם איידער ולוי גליתעס
(.X1^1 קאפיטל
 א פאר שהעלט וואט ם, ו י ו ו ל ר ע ט נ י א ס ע ט י ר ד א .4

 מען רואי כצענע, דער אין אריינגעפלאכטן איז און יהונתן פון סאלא׳געזאנג
(.0 1) דודן קרוינט

 און ארלעקינא צווישן אינטערמעדיע ע ש י מ א ק א .5
ווייטער(. זע ,0 3) קאלאמבינא

 דאקטאר-שארלא• מיטן ע י ד ע מ ר ע ט נ י א אן .6
(.0 1) שמואל״-דראמע "שאול־און דער פון גענומען איז וואס ן, א ט

 ווערט וואס ג, נ ו ט יי ל ג א 3 ׳ ר א כ מיט ט ע ל א 3 א .7
גליתן. איבער נצחון דודס נאך פארגעפירט
:מעלאדראמע דער פון סכעמע פאלגנדיקע ארוס אזוי באקומען מיר

 קא• און )ארלעקינא אינטערמעדיע ע ט * 1 - נ § ל $ ,ו 9
 ר ע ש ־ 1 - גענעראלן( די פון )כאר־ליד ם ו י ז ו ל א ר פ - לאמבינא(

 גרייטקייט זיין דערקלערט דוד וואו סצענע, דער מיט זיך )ענדיקט אקט
 אלף" )דודם אינטערלודיום ס ע ט ־ 1 - גליתן( מיט קעמפן צו

 וואט סצעבע, גרויסער דער מיט זיך )ענריקט אקט ר ע ט • 11 - בית(
 ה ע ט ־ 11 - גליתן( און דודן צווישן ף מ א ק * ט ר א וו דעם פאר שטעלט

 ר" א כ מיט באלעט א - י( ו ד ו )גליתם אינטערלודיום
 - טויט( שאולם מיט זיך )ענדיקט אקט ר ע ט ״ 111 ■־ ג נ ו ט יי ל ג א ב
 ם ע ט . 111 - ראקטאר־שארלאטאן( )דער אינטערמעדיע •טע 11
 דער אין )ווי ג א ל י פ ע - סאלא׳געזאנג( )יהונתנם ם ו י ד ו ל ר ע ט נ י א

גלית־דראמע(.
 פאר" און פארדרייענישן מיט פול יי, 3 ע ג י ק א ר א 3 אמתער אן
ספיראל. א ווי שפילעריש, באוועגלעך, צירונגען,

 אונזער פון ארכיטעקטאניק די אז ווערן, אונטערגעשטראכן מוז אגב
 די ון6 בוי דעם אינגאנצן אנטשפרעכט זינגשפיל

 י״ה, ״טן17 ארן ״טן16 סוף פון ס ע מ א ר ד ׳ ג נ י ז ע ש י ט י ו ז ע י
כללים. עסטעטישע פעסטע לויט וועק געשריבן פלעגן וואס

 טעאטער׳פארשטעיונגען די אויסגענוצט יעזויטן די האבן בא-יאוסט, ווי
 בא" צו פלי׳זין וויכטיקן א אלם נאר צילן, פעדאגאגישע פאר בלויז נישט

 אייב" ביים פלעגן, זיי "הערעזיעס". מיני אלע און רעפארמאציע די קעמפן
 אויסבייררנגען די אז געוויבט, הך א ץ3*לי שילער-פארשטעלונגען, די אררנען

פארנעס. געהעריקן א האבן זאלן
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 "ניימאדישע" אלע איבערנעמען זיי פלעגן עולם, אוים; ווירקן צו פדי
 מאסן. די ביי אויסגענומען האבן וואס בינעס, וועלטלעכע די פון מיטלען

 אי^ ניי־אויפגעקומענע די און קאמעדיאנטן די פון זינגשפילן די ווי אזוי
 שיכטן, פרייטסטע די ביי אויסנעמען שטארק פלעגן אפערעס טאליענישע

 און שול־קאמעדיעס זייערע פארבייגן גענומען יעזויטן די אויך האבן
 פון ווערק ספעציעלע באוויזן אויך זיך האבן באלד מעלאדראמעס. שסעלן

 צו ווי כללים, פעסטע אויסגעארבעט האבן וואס עסטעטיקער, יעזויטישע
 ע? ט ס ע ע ק י ז א ד י ד זיך האבן דערביי דראמעס. די ויען1
 א• ק די פון זינגשפילן די ט י מ ט צ ו נ א 3 ר ע ק י ס
 י וו ע, ר ע פ א ר ע ש י פ י ו ה דער מיט און ן ס נ א י ד ע מ

 דער וועגן ביכער ספעציעלע דערשינען זענען עם מוסטערן. ט מי
 שטרענג זיך פלעגן דראמאטיקער יעזויטישע די און טעכניק, דראמאטישער

 פאעטיק, און רעטאריק פון פראפעסארן די פון אנווייזונגען די לוים האלטן
 איז ווערק בארימט אזא ווערק. "עסטעטישע" דידאזיקע געשריבן האבן וואם

:מאסענא יאקאב יעזויט פונם בוך דאם י״ה טן-17 אין געווען
 דערשינען אין וואט ,610^116־^1136 !^£3136 €11,3ךרן31163, ?31*8 111

 דעמדאזיקן דאנק א . 1664 יאר אין מאל צווייטע דאס און 1657 יאר דאס
 אלע כמעט ווייזן־ארויס שריפטן עטטעטישע ענלעכע ריי א נאך און בוך

 איין י״ה, ״טן17 פון משך אין אנגעשריבן זענען וואס דראמעם, יעזויטישע
יעזויטישע א אן זיך הויבט כלל בדרך בוי. ן 3 ל ע ז מ ע ד און

1(3 111ס-$$ע{165€:א 01116 ק311תטו}ס ע1נ6•ז <135 5 פארגלייך (1
ת)[3דזז3 תש!( ג65ע116ת 1זז1 17 ^3ק11, <138 51ע<1111ךת <16ת ת6ט6ק6ח 8זק3€11€1ו 1913 ק,1 0).

8 3 11 1 וזז 3 ת מ • 1)38 ■!)31113£ זטס ג6811'116ז1 (£1ק!!101101! 11) 1395,

 בא" א זיך אין האט וואס ג, א ל א ר פ א מיט צייט יענער פון שטיק
 3 אין איינגעטיילט איז שטיק דאס ; אנאנס דעם אין גריסונגס-פארמולע

 ן ט ש ר ע פארן סצענעס. צאל באליביקע א האלט אקט יעדער אקטן, 5 אדער
 פלעגט מען ם, ו י ז ו ל א ר פ א אריינגעשטעלט געוויינלעך ווערט אקט
 צווישן באזונדער. אקט יעדן פאר פראלוזיומס אזעלכע אריינפלעכשן אויך

 אקס יעדער ס, ע י ד ו ל ער ט נ י א אריינגעשטעלט מען האט אקטן די
 ששיק דאס האש סוף צום ג. נ א ז גע < ר א כ א מיט געענדיקש זיך האט

(1 עפ-לאג. אן געהאט
 דראמאטיקער יעזויטישע די וועלכן שאבלאן, דער געווען איז דאס

פיעסעס. זייערע אין דורכפירן קאנסעקוועגט פלעגן
 גלית־זינגשפיל אונזער פון ארכיטעקטאניק די אים מיט מיר פארגלייכן

 אויפפא• אן מיר זעען י״ה, ״טן17 פון זינגשפילן יידישע די פון בכלל און
 מים ווי ווערן, דערקלערט אנדערש נישש קאן וואס ענלעכקייט, ליענדע
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 האבן טעאטער־פארשטעלונגען יעזו?טישע די וועלכע השפעות, דירעקטע
געטא. אין פארשטעלונגען די אויף געהאט

 בא• אויסזען, נישט זאל זי מערקווירדיק ווי דערקלערונג, דידאזיקע
 אכט, אין נעמט מען ווען ווערט, איבערצייגנדיקן אן פונדעסטוועגן קומט

 פאר• אין בלויז נישט פארקומען פלעגן פארשטעלונגען יעזויטישע די אז
 אויך אפט נאר שולן, און אינטערנאטן יעזויטישע די פון ראמען שלאסענע

 אונטערן אדער ראטהייזער שטאטישע די אין ווי זאלן, עפנטלעכע אין
מארק׳פלעצער. די למשל, ווי, פלעצער, עפנטלעכע אויף הימל פרייען

 אינטערע• דער ווערן דערמאנט אויך זאל געלעגנהייט דעו ביי
 אפגעשטעלט זיך ה$בן מיר וועלכן אויף ,1611 יאר מון דאקומענט סאנטער

 די אז אונז, ווייזט וועלכער און \(,11 קאפיטל )פארגלייך באנד ערשטן אין
 יעזויטישער דער פון השפעה-קרייז אין געווארן אריינגעצויגן זענען יידן

אופן. אנגענעמען ווייניק און אומפרייוויליקן אן אויף אפט בינע׳קונסט
 די פון טעכניק די נאכגעקוקט האבן געטא־מענטשן די : בקיצור
 אייגענער דער צו וועג א געעפנט איר פאר האבן און יעזויטן״שפילן

,ביגע".
 דראמען יעזויטישע די פון טעכגיק די איז באמערקט, שוין ס׳איז ווי

 נייע די מיט שולדראמע-טעכניק אלטער דער פון קאמפילאציע א געווען
 אריינגעטראגן י״ה ״טן17 פון משך אין און ־טן16 סוף זענען וואס פ$רמען,
 איטאליענישע און ענגלישע די פון טעאטער מיטל־אייראפעישן אין געווארן

אפערעיפארמען(. )זינגשפיל^און קאסעדיאנטן
אדער ביבלישע די פארשמעלצן צו געפרוווט האבן יעזויטן די

 קאמע• דער פון פארמען נייע די מיט י״ה טן-16 פון דראמע ,געלערנטע"
 נירנבערגער באוואוסטער שוין אונז דער ווי אזוי, פונקט דיאנטן״קונסט
 פאסט" אלטע דאס פארבינדן צו געפרוווט האט אייער יאקאב דראמאטיקער

קאמעדיאנטן־שטיק. די פון פארמען די מיט נאכט־שפיל
 פלעגן ליברעטיסטן יידישע די אז פעסטצושטעלן, אינטערעסאנט ה׳איז

 דאס געדינט זיי האט דערביי טעקסטן. זייערע בויען אופן ענלעכן אן אויף
 זיי מוסטער. א ווי ,זינגעט־שפיל" נירנבערגער דאס אדער יעזויטן־שפיל

 אמ• קאמעדיאנטן־שטיק. די פון ט ק ע ר י ד שעפן אויך אבער פלעגן
 די וועלכן אויף אופן, דעם באטראכט מען ווען דאס, זיך ווייזט בולשסטן

 דראמעם. ביבלישע די פון פיגורן די ן ר י ז י ל י ט ס פלעגן ליברעטיסטן
 קאפיטל באזונדערן א אין דערמיט פארנעמען זיך מיר וועלן גענוי

\(.17 קאפ. )זע
 קורץ בלויז מיר ווילן גלית-זעגשפיל, אונזער צו זיך אומקערנדיק

 פון פיגור די האט שטיק דאזיקן פוגם באארבעטער דער אז !אמערקן,
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 סס1ז1ו״6!<18 <1611׳3ע18 דעי פון א נ א ט י 8 א ק * ווי סטיליזירט גליתן
 פארסן איטאליענישע מין זעלבן דעם פון מוסטער לויטן האט ער אז און

קאלאמביגא. און קינא ע ארל פון פיגורן די טעקסט אין אריינגעפירט
 אונזער טון קאנצעפציע דער וועגן צאמערקונגען אייניקע נאך לסוף

 דעט איבערגענומען ליברעטיסט' דער האש אלגעמיינעם אין גלית״זינגשפיל:
 פון כוח מיטן גליתן מנצח איז דוד גליוז־ק^מעדיע. דער פון לייטמאטיוו
 די צו זיך קערט ער וועלכן מיט געבעט, זיין הערט״אויס גאט זכות־אבות.

קאמף, דעם הויבט״אן ער איידער חימלען,
 אן! ך א ד זיך איז נעם ל א ר ש ל״י ל כ פאר ארים ,וו

!אפקערן נישט מיר פון זיך זאלסט בעטץ, דיך איך ו* דארום
(119 ז. 1 פ. )נ.

 שמואל•עפיזןגד, שאול־און מיטן פארבינדונג שויףאנגעוויזענע די
 - שמואל״ און שאול ״פון קאמעדיע ביבלישער דער פון גענומען איז זואס
 זינגשפיל• די אין נעמט״אויס טויט שאולם ש. י נ א כ ע ־מ ן יי ר איז

 נישס שטייט וואס צופאל, א ווי (,16118 61 ךח3ם1ך1ןז3 א ווי וואריאלטן
הויפט״האנדלונג. דער מיט צוזאמענהאנג שום קיין אין

(ן ל. י 9 ש ג נ י ז ־ ג ג א ס א ד (2
 פון סמך אויפן באארבעט ליברעטא דאס״דאזיקע האט מחבר רער

 דער פון ה$ט ער שאול". און "שמואל פון "קאמעדיע" ביבלישער דער
 וועלכי סצענעס, 7 ערשטע די און פראלאג דעם ארויסגענומען קאמעדיע

 דראמע דער פון סכעמע רעקאנסטרו?רטער דער אין אנגעוויזן האבן מיר
 אינטערמעדיע, קאמישע א בלויז איז יי נ באנד(. דאזיקץ אין 11 קאפ. >זע

 ווייטער )זע וויצן גראביאנישע מיט ן ו א ל ק דער סטרעט־ארויס וואו
 צונויפגעי ארגאניש אינטערמעדיע די האט באארבעטער דער צ(.17 קאפ.

 זיין וויזיטירט שאול ווי איר, אין באווייזנדיק האנדלונג, דער מיט בונדן
 פון - סצענע נאנטסטע די דאס ס׳ווייזט ווי - באשטייט וואס ארמיי,
ס$לדאטן. צוויי ..גאנצע.

 אי! וו^ס ענדערונג, וויכטיקער א אויף ^נצוווייזן נאך כדאי ס׳איז
 ליגט דראמע ביבלישער דער אין קאנצעפציע: דער מיט פארגעקומען

 דער פון מיטלפונקט אין שטייט וואס גורל, שאולם אזיף שווערפונקט דער
 די און נעבן״פיגור א בלויז שאול איז אגג״זינגשפיל אינם - האנדלונג

 לעצטער דער צו צוגרייטונג א ווי דורכגעפירט, ווערט האנדלונג גאנצע
אגנן. הרגעט ער ווי שמואלן, אונז באווייזט וואס סצענע,

.103-97 ז. 11 זאמלביכזנר : ברילוצקים □ מ (1



 פוץ שפאנונג די ורעקן צו פרינציפ אויפן געבויט איז זינגשפיל דאס
 עולם דער נערוון. זיינע רייצן דארף וראם עפעקט, לעצשן אויסן עולם רעם

 די געטא״מענטש אונטערדריקטן אן פון נעפיל צערייצט א מיט אוים הערט
טויט׳״סצענע: אגנם אין הילכן וואס נקמה, פון ^וועדטעד

אגג! קיניג אגג, קיניג שמואל:1
 צוגענומען, ווערן זאל לעבן יידנס די געוואלט, האסט

געקומען. צרות פיל אזוי דיר אויף היינט איז דערום

 קלערן, געטאן יידן די אויף שלעכטס אייביק האסט דו ווייל
טויטן, היינט דיך מען טוט דארום

פארמערן. נישט דר׳ערד אויף זיך זאלן קינדער דיינע כדי
 און יידן אויף רדיפות ון6 צייט א אין געטא״אקארד טרויעריקער א

מאסן״שחיטות.
 פון זינגשפיל פאפולערסטן דעם אין אויך קלינגט וואס אקארד, אן

אחשורש״זינגשפיל. דאס ווי י״ה, טן-17
•פנינה""זינגשפיל. "חנה אס ד (3

 גע־" אריינגעוועבט איז וואס זינגשפיל, דאזיקן פונם פראגמענט דער
 - באגד( ד$זיקן פונם 11 קאפ. )פארגלייך חכמת״שלמה־שפיל אין ווארן

 אופן, דעם וועגן באגריף ריכטיקן א האבן קאנען זאל מען קליין, צו א־ז
 א ,חנה״פנינה״-דראמע. די באארכעט האט ליברעטיסט דער וועלכן אויף
 נישט זיך לאזט פראגמענט פונם ליברעטא-כאראקטער בולטן דעם חוץ

קאמעדיאנטן״קונסט. דער מיט צוזאמענהאנג ווייטערער קיין פעסטשטעלן
"עקדת״יצחק״״זינגשפיל־ ס א ד (4

 דער ארויס ווייזט שפיל דאזיקן פונם וואריאנטן 4 באקאנטע די פון
 קאי דער פון איינפלוס בולטסטן דעם (111 .8קא אויבן )זע 2 וואריאנט

סעדיאנטן״קונסט.
 דערווייטערט שטארק דא איז דראמע גיבלישער דער פון סכעמע די

:געווארן
 ם, ו י ז ו ל א ר 9 א - פראלאג נאכן אריינגעשטעלט האט מחבר דער

 דער מענשן", גיבאטענע ,אברהמס פון כאר א ארויס ס׳טרעטן וועלכן אין
 א ,מאכן קרייזן צוויי די און צוויי", ,קרייזן אין אויס זיך שטעלט כאר

 ליד דאזיקן פון כאר־ליד. א זינגען זיי ה. ד. געשריי" איין און ליארעם
:שורות צוויי בלויז געווארן דערהאלטן זענען

שטן !...צווייטער דער ,אבער
אפדרינגען/ בורא״עולם פון מצות די געטון ה$ט ער

(21—20 ש. 71 ז. 11 פ. )נ.
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 צווישן עפיזאד דעם באזונגען ליד ד$ס האט אוי©, ס׳ווייזט ווי
 איז וואס און מדרש אין דערציילט ווערט וואט שטן, דעם און אברהמען

 תנך• געגראמטע דאנק א מאסן יידישע די צווישן געווארן פאפולאריזירט
 "קהלת״יעקב", יצחק: ן3 יעקב ר׳ פון וך3 ד$ס למשל ווי באארבעטרנגען,

(1 .1693 אין ארויס איז וואס

 ע ש י מ א ק א נ$ך £ 2 אין כיר געפינען ר$לוזיום9 דעם חוץ א
 אינטערלודיע אן אין הויפט״פיגור אלם שטן מיטן אינטערמעדיע

 שטן דער זיך באווייזט אינטערמעדיע דער אין אקט. ״טן3 און ־טן2 צווישן
 XX^ 11 קאפ. ווייטער )זע קלאון־ארלעקינא א פון מאסקע דער מיט
 ליד דאזיקן פונם געזאנג, סאלא א פון באשטייט אינטערלודיע די
 א ווי נעמט״אויס וואט זאץ, ערשטער דצר בלויז געווארן דערהאלטן איז

פאלקסליד: א פון פראגמענט
..אונטערגעגאנגעך. לאנג שוין איז זון ,"די

 אינ• ווערטער, דידאזיקע פאר שטייט וואט באמערקונג, סצענישע א
זמירות". זינגט שטן ,"דער קורץ: אובז פארמירט

 וואס רערזעלבער, געבליבן איז זינגשפיל דעם פון השכל מוסר דער
דראמע. ביבלישער דער אין

 )וואט אים )-גאט( ער טוט איז, צדיק דער גרעסער ,"וואט
 אויספריוון." מערער(

 מאנאלאג מלאכס אינם אנגעמערקט ווערט וואט געדאנק, דערדאזיקער
 און פאדעם רויטער א ווי פיעסע דער דורן־ זיך שלענגלט (,10 ש. £ 2)

 ארייגגעוועבט איז וואט אינטריגע, די הויפט״האנדלונג דער מיט פארבינדט
אינטערמעדיע. דער אין

.ל י 8 ש ג נ י ה״־ז ר ו מ ע ו ״ 0 ו ד <ה ס א ד (5
 ביבליש א געווען איז קאמעדיאנטן ענגלישע די פון רעפערטואר אין

 אויפי שפיל דאסדאזיקע איז ידיעות, זיכערע לויט סדום־ועמורה. וועגן שפיל
 וועלכער מיט וואנדער־קאמפאניע, דער דורך !592 יאר אין געווארן געפירט
 זעקווייל טאמאס קלאון בארימטער דער און ברוין ערט3$ר אנגעפירט: ס׳ה$בן

 פאסעט". "דזשאן פסעוודאנים אונטערן באקאנט אויך איז וואט (,30£1<7111€ו
 אין עם האבן זיי נירנבערג, אין געשטעלט שפיל דאס האבן קאמעדיאנטן די

 אן ווארשיינלעך, זייער אבער ס׳איז ענגליש, אויף געשפילט צייט יענער
 דייגש. אויף געווארן איבערגעזעצט י״ה ״טן17 פון משך אין איז שטיק דאס
 אויף שפילן צו 1604 זינט ן$3נגעהוי קאמעדיאנטן די האבן באוואוסט, ווי

זייער פון טעקסטן אלע זיי האבן דערמיט צוזאמענהאנג אין און הויך״דייטש
 11* 6 ז מ ת 1> 4 ע 1מ : 01ת85(0וזח3110 10. .ק 227 ׳ פארגלייך 1)
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 זייערע פון שפראך דער אויף ענגליש פון איבערגעארבעט רעפערטואר
באוואונדערער. און צושויער דייטשע

 קאמעדיאנטן״שטיק דערמאנטן דעם פון דערהאלטן נישט איז ליידער
י(. איבערזעצונג דייטשע די נישט אויך און אריגינאל ענגלישער דער נישט

 פון פארהעלטעניש דאס באשטימען צו מעגלעך נישט דעריבער ס׳איז
 זיכער קאמעדיאנטן״שטיק. דערמאנטן דעם צו סדוסיועמורה־שפיל יידישן דעם
 דעם אויף געווען משפיע האט קאמעדיאנטן״קונסט די אז פונדעסטוועגן, איז

 אין סדוס״ועמורה־דראמע רי איבערגעמאכט האט וו$ם באארבעטער, יידישן
 דער דאפלטע פאראן זענען השפעה דערדאזיקער פון שפורן זינגשפיל. א

 פונם מאסקע די און וואריאנט דערהאלטענעם פונם ליברעטאי־כאראקטער
 פארזו^נדלט טעקסט פונם נוסח לויטן איז וואס העראלד״לויפער, ?זמאליקן
(.X/\^ קאפיטל ווייטער, )זע א נ י ק ע ל ר ן״א ו א ל ק א אין נעווארן

.ל י פ ש ג נ י ף״ז ס ו ת-י ר י כ מ ם א ד (6
 וועגן וואריאנטן, דריי באקאנט אונז זענען זינגשפיל דאזיקן פונם

 זיי באנד. דאזיקן פונם 111 קאפיטל אין גערעדט שוין האבן מיר וועלכע
 זיי, צווישן אונטערשיידן די און ט ס ק ע ט ר ו א ן יי א פון שטאמען

 נישט זענען יסודותדיקע, קיין נישט - באמערקט נעבן־ביי - זענען וואס
 די האט וואס טראדיציע, מינדלעכער דער פון יוצא פועל א ווי מער,

טאג. היינטיקן אויפן ביז איבערגעפלאנצט דואריאנטן
 טיפע זייער ארויס ווייזן (11 - ]4 - )¥\ וואריאנטן דריי אלע

 זייער אויף געווען משפיע האט וואם קאמעדיאנטףקונסט, דער פון שפורן
זיבגשפיל. פונם אורטעקסט דעם קוועלע;

 אנגעשריבן זענען וואס ן, ג א ל א י ד וואריאנטן די אין געפינען מיר
 אריינגעי זענען וואס ר, ע ד י ר־ל א כ ס, א ט ע ר ב י ל פון פארם דער אין

 פון פארם דער אין אריינגעשטעלט זענען וואט אדער אקט, אינמיטן פלאכטן
 אלעמען דעם חוץ א און - אקטן די צווישן אינטערלוריעס

 מאסקעס פאפולערע פון מוסטער דעם לויט סטיליזירט זענען וואס ן, ר ו ג י פ
קאמעדיאנטן. די פון

 :זיך געפינען וואס ד, י ק־ל נ י ר ט און ד י ן״ל ט ר י ה דעם וועגן
 שוין מיר האפן ?,1 אין צווייטע דאס און וואריאנט אינם ערשטע דאס

 ני י א צוויי אויף אנצוווייזן נאך ס׳בלייבט *קאפי^ר דאזיקן אינם גערעדט
 ערשטע דאם :טעקסט אין אריינגעפלאכטן זענען וואס טערמעדיעם,

 אויס דריקן ברידער די וועלכן אין כאר־געזאנג, א פאר זיך מיט שטעלט
- פאטער, צום אהיים אומקערן מער נישט זיך וועט יוסף אז פרייד, זייער

,מ ק ז 0 6 1 5 5, <16ת 501ד3ע5ק16)1.< 10. •ק 65 • פארגלייך (1
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 ווייזט און ברידער די פון כאר״געזאנג א גלייכצייטיק איז צווייטע דאס
טרויער, זייער אונז

)•יוסף( קינד דעם "פאר ווארום:
 אצינד מיר האבן

זינד!" גרויסע
 וועלן וואריאנטן, אונזערע אין זיך געפינען וואס מאסקעס, די וועגץ

קאפיטל אין רעדן גענויער ימיר
 נ• יי "א דער אז אנצומערקן, גענוג איז צוזאמענהאנג איצטיקן אינם

 א פון מאסקע דער מיט א וואריאנט אינם זיך באווייזט ר" ע יי ר ש
 א ווי פארגעשטעלט, אין ווערט יעקב" פאטער "דער אז און ן ו א ל ק
ע. נ א ל א ט נ א פ פון שטייגער לויטן ר ע ט ל א ר ע ש מי א ק

יציאת״מצרים־שפיל. ס א ד (7
 בלויז סטעמפל איר ארויפגעלייגט דא האט קאמעדיאנטץ־קונסט די

 גע• דער אין העראלד־איינשרייער דעם או:ז באווייזט וואס פראלאג, אויפן
 דער (.X17 קאפיטל ווייטער )זע ארלעקיגא "גראביאנישן" א פון שטאלט

 ק^מעדיאנטן, דעם פון געווארן בארירט וואס ווייניק איז טעקסט רעשט
גייסט.

.ה״ מ ל ש ת מ כ ״ח ל י פ ש ג נ י ז ס א ד (8
 דער פון משך אין אנגעוואקסן שפיל דאזיקן אינם איז וואם שיכט, די

סמנים: פאלגנדע לויט דערקענען זיך לאזט קאמעדיאנטן״תקופה,
 זיין געענדערט נישט האט וואס העראלד־איינשרייער, דער א(

 מאסקע די 3 3 און 5 ף אין באקומען האט ,8 ! וואריאנט אין כאראקטער
 דינער קאמישן א פון ראל די ער שפילט 8 3 אין א. נ י ק ע ל ר א פון
(.X\^7 קאפיטל ווייטער )זע

 ,אייג• צווייטן א העראלד דעם אויסער מיר געפינען 3 ן אין ב(
 און רעזשיסער מעלאדראמאטישער אלס ארויס דא טרעט וואס שרייער",

סאלאיזינגער.
 א אויפגעשפילט מלך פונם דערשיינען ביים ווערט 5 2 אין ג(
 ענגלאנד פון גענומען ( קרייצענאך לויט איז וואס ג, ה נ י מ א - ,מארש״

 קאמעדיאנטן״שטיק ענגליש־דייטשן דעם אין אויך זיך באווייזט ודאס און
אסתר. און אחשורש פון

1

 איז ויאס דאלטארישארלאטאן, מיטן אינטערמעדיע דער אין ס
 בארימטן פונם מאסקע די דאקמאר דער טראגט ,8 2 אין ארייננעפלאבטן

 בתךוזס6€(11^ איטאליענישער דער אין פיגור באליבטע א איז וואס ׳1ס)11זס6
און X^^^ קאפ. ווייטער )פארגל. ^611' 31־16

.עי 0 1■ 0 1 2 6 ת 3 0 1ו : 561ן3ע5ק1616 <12ק 6081, £01006(1130(60 10, .נן 91 (1
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 איג־ דער אין איז י( קאמעדיאנטן ענגלישע די פון מוסטער לויטן
ע. ז א ר 8 אין דיאלאג א מים ז ר ע פ דער געווארן פארביטן סערמעדיע

 סאלא־געזאע. א ם ו י ז ו ל א ר פ אלם אריינגעפלאכטן איז 3 1 אין ה<
 אין (.16 ש. 105 ז. 11 זאמלביכער פרילוצקים: נ. )פארגל. כאר־פירער פרנס

 שפילער די וועלכן מיט כאר־געזאנג, א פון פראלוזיום דאם באשטייט 5 2
פובליקום: דאס באגריסן

זיין זאל געבענטשט
 ברידער און שוועסטער

 דאמען אוב׳ העדן
באזאמען. אלע
 קינדער, און יידן
לענדער! אלע פון

(1:0 ז. 11 פ. )נ.
 די־ פאר טיפיש איז וואס אויפבוי, אן האט 5 2 וואריאנט דער ו(

י״ה: ״טן17 פון יעזויטן־שפילן
קלאון דער (:39-31 ש. און 9—1 ש. 109 ז. 11 פ. )נ. ג: א אל פר

 אדיין רופט און שטיק /דאס אנאנסירט פאר, זיך שטעלט
כאר. דעם

 דער און (30-15 )ש. כאר פונט באגריסונגס-געזאנג דער ם: וזיו ל פרא
 קומט ערשש דאן (.41-40 )ש. מלך דעם לכבוד אויפשפיל

אייגנטלעכע די
(.102—42 )ש. סצענעם 4 האלט וואט ן, א צי ק א

 (.115—114 ז. אויף 14-10 )ש. אוןדאקטאר ״ראבינער״ מיטן אינסערמעדיע
(.118—117 )זע ינער״3,רא פונם געז^גט פורים־קידוש, דער פפילאג:

טעקהטן. די פון ליברעטא־כאראקטער ר א ד ז(

אשמדאי״זינגשפיל. דאס (9
 אונטערגעשטראכן ווערט שטיק דאזיקן פונם ליברעטא״כאראקטער דער

פראלוזיום: אין
קומען... )־מיר( ,,אונץ

זינגען" צו שפיל דיזעם
(13-12 ש. 128-127 ז. 11 פ. )נ.

 פאיאץ ,פרינץ אלם פאר זיך שטעלט שפיל פוגם ,איינשרייער" דער
 פאיאץ- "פרינץ פון פארדארבן איז וואס (,4 ש. 127 ז. 11 פ. )נ. א״ ר א פ

זיין אז אנגעוויזן, איז ק1€פיערא״״(סץ" צאצייכנונג דער מיט פיערא".
11נ1<1€ז1ו .ק 87 (1
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 שפאס• איטאליעניש״פראנצויזישן פונם מאסקע דער אנטשפרעכט מאסקע
א. ר ע י א־פ נ י ק ע ל ר א טרייבער
 בא" דער פון מוסטער לויטן סטיליזירט א׳־ז אשמדאי פון פיגור די
 אימפראוויזירטער איטאליענישער דער אין קאפיטאנא־מאסקע וואוסטער
צ(.1\7 קאפיטל ווייטער, )זע קאמעדיע

 אריע" איז וואס אינטערמעדיע, די איז כאראקטעריסטיש באזונדערס
 "אשמדאיס שטעלט״פאר וואס און אקט לעצטן נאכן טעקסט אין געפלאכטן

צ(.111 .9קא ווייטער )פארגל. ■וידוי"
 ארכיטעקטאניק דער צו ענלעך איז פיעסע דער פון ארכיטעקטאניק די

:יעזויטן־שטיק פון
 פראלוזיום:(-9—1 ש. 127 ז. 11 פ. )נ. פאיאץ־פיערא מיטן פראלאג

 אקט 1 - (30־10 ש. ,128 — 127 ז. 11 פ. )נ. שפילער די פון כאר״געזאנג
 -׳ כאר״געזאנג א מיט זיך ענדיקט (193—118 )ש. אקט 11 - <117—31 )ש.

 ,פריגל• כאראקטעריסטישער א מיט זיך ענדיקט (256—194 )ש. אקט 11!
 אינטער• - אריינגעקלאפט. און... קריגט אשמדאי וועלכער אין סצצנע/

 די (:335—332 )ש. עפילאג - וידוי אשמדאים (:331 —257 )ש. ע עדי מ
שכר. פארלאנגען און פובליקום מיטן זיך געזעגענען שפילעד

 האט קאמעדיאנטן־גייסט דער אז עדות, זאגן שטריכן אנגעוויזענע די
 פאר• אורשפרינגלעך זיך מיט האט וואס טעקסט, דעם באנומען גרעטלעך
י״ה. ״טן16 פון דראמעס ביבלישע די פון שטייגער לויטן פיעסע א געשטעלט
 מיטן דערגאנצן צו נאך אונז בלייבט זינגשפילן באקאנטע צאל די
 מיר טראגן שטיק דאזיקן פוגם אנאליז דעם ל. י פ ש־ש ר ו ש ח א פאפולערן

קאפיטל. נאנטסטן אין .אריגער
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ל ט י פ א ק ע ט פ ל ע וו צ ס א ד

קאמעדיאנטן יידישע די פוי רעפערטראר דער

3

אחשורש־זינגשפיל דאס

 די — אינהאלט. זייער ארן וואריצנטן די — באמעייקינבען. אלנעמיינע

 שפראך, די מנהגים: כינע־טעכנישע — וואריאנטו. די פון ארכיטעקטאניק

 מוסטער דאס — קאמעדיאנטן-גייסט. — האבדלוגג. שפאנענדע פיגורן,

 — שיייבער-קענצלער. דער — )אורטעקסט(, אחשורש־זינגשפיל פונם

 זיננשפיל. ועם און ווצריאגטן די צווישן שייכות די — בילגול. מרדכים

 —וואריאנטן. די פון און אורטעקסט פוגם מוסר^השיל דער — אורטעקסט.

אינהאלט. נאציאנאליזירטער

 דאס אויך איז פאלקסשטיק, אלע ביי איז שטייגער דער **
 רעדאקציע ערשטער זיין אין געווארן דערהאלטן נישט אחשורש׳זינגשפ:ל

 און דריטער צווייטער, דער פון באארבעטונגען אין נאר )אורטעקסט(,
 פון דערווייטערט ווייגיקער אדער מערער זענען וואס האנט, ווייטערער

 רעדאקציע ערשטער דער וועגן באגריף א באקומען צו כדי אורטעקסט.
 אין ווארום וואריאנטן, מערער האס באטראכטן צו נויטיק, דעריבער איז

 אורטעקסט, פונם שטריכן יענע אדער די פארהיט זענען וואריאנטן יעדן א
 עלטסטן דעם פון רעקאנסטרוקציע דער פאר באזע אלם דינען קאנען וואס

 זיי פארגלייכנדיק באטייט: צווייטן א אויך האבן וואריאנטן די טעקסט.
 דעם וועגן בילד א זיך שאפן צו מעגלעך, איז אנדערן, מיטן איינעם
 פארם, דער לויט סיי אורטעקכט דער דורכגעמאכט ס׳האט וועלכן גילגול,

קאנצעפציע. דער לויט סיי



 פוגם ן ט נ א י ר א וו פאלגגדע ביי אפ דא זיך שטעלן מיר
אחשורש־זינגשפיל:

 1697 יאר פון כתב׳יד לייפציקער - שפיל״ פורים גייא ״איין 1
 און 1708 יארן די פין אחשורש־שפיל פוגם אויסגאבן די און

 דאזיקע די באצייכנען מיר אים. אויף זיך שטיצן וואס ,1714
5 א מיט גרופע

 וויסנשאפט" און "לעבן )זשורנאל וואריאנט ווילנער דער 2
1, — מיט אים באצייכענען מיר (.6—5העפט| .1912

 "פערעזשיטאיע" אין מארעק )פ. וואריאנט מאהילעווער דער 3
14 — (226 ז• 1910

 ווייסענבערג דר. פון ארויסגעגעבן אי: וואס וואריאנט, דער 4
 פאלקלאר" ייד. פאר געזעלשאפט דער "מיטיילונגען אין

— צ 111 העפט 1904
 דער אין 1863 )דערשינען וואריאנט טשערנאוויצער דער 5

 אויס־ לעמבערגער די און פאלקס-אויסגאבע( א פון פארם
 אויף זיך שטיצן וואס ,1895 און 1876 יארן די פון באבן
0 בוכשטאב מיטן באצייכנען מיר וועלן גרופע דאזיקע די אים.

 אין פארעפנטלעכט "אחשורש־זינגשפיל א פון פראגמענט א 6
?—(132 )ז. 7 ,77 נר. 1 פאלקסלידער" ״יידישע פרילוצקיס: נ.

 באקענען צו פריער כדאי איז ,אנאלי: צום טרעטן־צו מיר איידער
אינהאלט: זייער מיט און וואריאנטן די פון סכעמעס די מיט לעזער דעם

.5 גרופע דער מיט אן הויבן מיר
טיילן: פאלגנדיקע פון באשטייט זי
 אנאנסירס פובליקום, דאם באנריסט הערעלד־איינשרייבער דער : ג א ל א ר פ

 אקטיאר, דעם אריין רופט אין שפילער די פאר פלאץ מאכט שטיק, דאס

אריס: ער ריפם דערביי אתשורש. פח ראל די שפילט דאס

וואוו אנדרש אודר היר זייא עש צר! יק־נ

העי־בייא! הערבייא!

פערשטין את׳ נראפין הערץ, איר

נייא וואש יאן*ש ווערדן דיא

מער אוב׳ נייא

איינהער קומען ווערט קיניג איין

נינאנט ער איז אהשורש קיניב

האבד זיין אונטער ער האט לענדר 127

שטראסן את׳ לענדר דיא אריך אוב׳

ביצווינני-, את׳ בישטרייטן טון האט ער די

ינגן ז צו און׳ זאבן צו מוישל יוד )־יעדער( אידרר איין האם פון ער דע
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אויף! רדימט אריח, רוימש אריך ,'רום

ארויף: פענסטיר צום שטוב די שמייסט '7
בענק דיא אריף ט׳־ש *י

שענק! יי אויף מכר די

רעכט אונזער אום ניס ברעננם אריך אוב׳

 לאנג אזוי זאל קיניב גיבארנער הריך ל־איידעל( אידל איין דאס

)־שטיי( ששאן דרויזן

 )־ביין( באן אריין הייסן )"אים( אין תעלן מיר

אריין! אריין!

זייף דינר זיינע כיניב, נינעדינשמער מיין דו אל

ם: ר י ז י ל א ר £
 בער יי שר דער און המן דיני"": ,"זיינע קעניבט יעט ס׳דערשיינען

 מרדכי: וועגן המן באמערקש דאן באש". אוני "טישקנמענער זיבנען און

דרליידן". נישט יודן )־בעסטיע( בעשטיה שעלמין דען קאן ."איך

אקט: טער-1
קעניב. דעם לכבוד )"מארש"( באגריסוננם־אויפשפיל א ;ע 3 ע צ 0 .1

 ווידערשפעניקייס ושמים וועבן סוויטע דער דערציילט אחשורש :ע 3 ע צ ס .2

פרוי, א זוכן אים פאר זעל מען באפעל, א גיס ער טויט. איר וועבן און

אינטערמעדיע: ׳טע1
קליין ווי טרעט־ארוים וואם מרדכין, פמלאץ אין אריין פירט התך

 געפעלט קעניג דעם אסתר׳ן. סיט שידוך א קעניב ם דע רעדט אוי

שידוך. רער

אקט: ח׳טער
 המגע; פאר בוקן זיך זאל ער מרדכי׳ן, באפעלט קעניב דער ע:3צע0 .1

גלייכצייסיק: א־ם זאבט ער

*

 טיר אוב׳ פאר איין איגסר זיצען זאלשט דו

 בהיתור איכר פסקין זאלשט און

בלעטער. 96 פון ימרא די אוב׳

 /"׳ד וויל מרדכי מרדכין. און המנען ציוישן סצענע קאמישע : ע 3 ע צ 0 .2

 זה אז אן, זאנם המן זירלערייען. סט המנען באתארפט און בוקן נישש

נעמען. נקמה וועט

 אן אים פון באקומט און קעניג פארן יידן די קלאנט-אן המי נע; ע צ ס .3

לאבד. פון יידן די בןיטרי1ארויםצ ערלו־בניש
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 יידן די אז "צירקולצרין", צעשיקן שרייבער דעם הייסש המן : ע נ ע צ 0
ווערן. פאיטריבן דארפן

שפאטווע-טעד. מיט מרדכין באווארפט המן סצענע: .5

 ז8שריי אוני ת>י> ,טוט מרדכי אז אסתרן, דערציילם התך :ע נ ע צ ס .6
*.ברוםזן או

 כריכי ת.תעב- א יידן צווישן איינא-רנען מרדכין הייסט אסת־ סצענע: ,7

נבול-£ה. מים דערויף עגכפערט

בצל. א אריח המנע! און קזניב דעם פארבעש אסתר סצענע: .8

אקט: ־טער111

 האם מרדכי אז כ־אניק, א פין ל־יענטיפאר שרייכער דער סצענע: .1

 ארייג- לאזש און הערט קעניב דער סכנה. א אתשררשן פון אפנעווענדם

. המנע רופן

מרדכין. באערן זאל ער המנען הייסט אחשורש סצענע: .2

הסן. און מרדכי : ע נ ע צ 0 .3

ז־ך האט ער אז קעניג, פארן המנען פארקלאבט שרייבער דער ;ע נ ע צ 0 .4

 גיט־צ־וים אחשורש אשתרן. צו מאוח אומריינע אן דורך פירן“פא נעלאזט

טויט־שטראף. צ המנען אייף

ווייב. זיין מיט זיך בעזעגנש המן :ע נ ע צ 0 .5

ע י ד ע מ ר ע ט נ י א ע מ״ט
(.Xג7^ קאפיטל באנד, 1 )פאייגלייך ,ווידערגעבורם" המנם

 שטעלן־אריף און פובליקום מיטן זיך געזעגענען עפילער די עפילאג:
נ

בייטליין". ,דאס

?1 וואריאנט דער

פיבליקום: דעט לכבוד מי־שברך א מאכן שפילער די : ג א ל א ר 9

 בעל-הבית היגן דעם לכבוד בעקומען סיר זענען דא אט

מי-שברך. מאכן בעל׳הביתטע הינע די און

 וזערן, גיבענטשם אל ז יענער אויב גוטער איין מים צדקה ניט עש דוער
גיווערין. אפולע זאל קאפ פון שיינונב די ליכט, די

 נגיד, איין צו אריין בייט ארעמאן איין ידען

 י )•צויערן( עווערין די ער פערשטאפט

הערין. ניט גאר עש וויל או
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אקט: ער ־ט1
 ושתים ד: א ז י פ ע ־ י ת ש ו דעם סצענעם אייניקע אין שסזלט־פאר

משפט. קעניגס דעם און ווידערשפעניקייט

אינטערלודירם:
 קעניבין די וואו שטעלע, די דא איז איגטערעסאנט וידו; ם י ת ש י

 ן ס היי ט נ ע ל פ זי אם וו זינד, דער מיט אירע שטראף די בארעכטיהט

 ימים־ און שבת ארבעטן ן ט ס נ י ד יידישע אירע
טובים.

אקט: ר ע ט-2
 צו: אים זאנט סוויטע דער כרן איינער טויט. ושתים באוויינט אחשורש

קלאנין? און וויינען איר טוט וואס "כאטער־קעניג,

־,אג נעבין אייך וועל איך אז זיי", מיין ביי מיך שווער איך

מארנין". ביז אנדערע

איבטערמעדיע:
 באלו קומט עם און אחשורשן 1פעל ו זי אכתרן. שכעלט־פאר שדכן א

 מימז דאן זאנט און פלה די באזינגט מארעאלעק א וגיל: 0 התוגה די

את". "הרי קאמישן דעם פארפאלק

אקט: ר ע ־ט3
 די זעבען אינטערעסאנט יידן• די פארניכטן צו פלאן המנם פאר שטעלט

 יידן. די גן ק; קעניג פארן טרעט־ארוים ער וועלכע מיט באשולדיקונבען,

באשולדיקונבם־אקט: פונם אויסצוג אן איז אט

עקסטמאלירעף ביסעלע א מיר איך וועל זאכן דיזען פוןהמן:

 ן, ע ר י ז נ ע ט ע ר פ מיר איך וועל קרעמער־יונג דעם צו אט

 האבין צו קרעמער־יונג דעם טו איך ווי

 לאכין גוט מיר ארום זיך ער טוט אזוי

 פארביי, קראם זיין פאר געהן טו איך יוי

 געשריי: א מיר אויף ער טוט אזוי

—חוואראי!״ חוואראז, המן, ״פאניע

 שיי קיין און בושה קיין מיר כאר גאר האט און

 טרעטין, צו אהינטער שריט פאר א נאר טו איך וי•

 בעטין: צו מיך ער טוט אזוי

!״ ק׳נאם פראשו פאן! טא ״פאן

ציילין, צו ן י ד ל י ג עטלעבע פרילאוואק אויפן נאר טו איך יוי
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 איילין פאלשע מיט מעסטין צו מיר ער טוט אזוי

 מבער ראם זיי פרדי, מיין ,ט פערשראכם: און

 צו־סטייער!־• ווארמעס א אויף קומען צוניץ וועט דאס
אייך? דאס גיפעלט ווי פאטער־קעניג, הער

י שלים און שלים ! שלים גאר : ש ר ו ש ח א

זיין! שלימער פיל באך קאן עם : ן מ ך,

 קירזשנער־יה/ דעם צו המן זיך "פרעכענזירט" אופן ענלעכן אן אויף

 איבערצייגן זיך לאזט קעגיג דעד גל. ד. א. יונג־פרויעך דומגע ,די צו

העבט. המנם אין יידן די ניט־איבער ער און

אינטערמעדיע:
 שרייבעו דער אחשורשן: און ר ע ב יי ר ש דעם צווישן סצענע קאמישע א

כראניק: א פון לייענם־פאר

חרן: אין געטראפין זיך האט מעשה א

קארין אין בעפלויגין איז פעדער א

 דארין א אן אפגעש־אגן זיך האט און

ריסארין. אויף אוועקגיפלויגין איז און

דאס! נים ש: ר ו ש ח א

גביר מאהילעווער דער עזריאל׳ס, הירש׳קע ר׳ ר: ע ב יי ר ש

פלעם." א אויף שבת אויף דלפן א צו ניגעבין עם מען האט

 ארט, צום שרייבער דער קומט לסוף און אומגעדולדיק ווערט אחשורש

 פון קעניג דעם געראטעוועט האט מרדכי אז פארשריבן, ס׳איז וואו

סכנה. א

ז באצאהלט עהרליך מרדכי דעם האץ מען האט צי ;ש ר ו ש ח א

פריקאזאלי טאבאק נא קאפייק־ : ף ע ב יי ר ש

אדלאלי ניע טא אי

וויגנאלי. סאבאקי קאק אי

אקט: ר ע ׳ט4
מפלח. המנס קעניג. פארן המנען באשולדיקט אסתר

ג א ל י פ ע
וידוי. הפגם אגכהאלט
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אסתר
קינסטלער. יידישן אומבאקאנטן אן פון מיניאטור א

1״ ט נ א י ר א וו ר ע ד

:ג א ל א ר 2
 הויפט־רא' די פובליקום פארן שטעלט־פאר )־איינשרייער( קענצלער דער

 סרויסע קענינם דעם רוסט־אריין און מרדכי( און המן )אחשורש, ליסטן

(.4—1 ש. ,32—13 )ש.

:ם ר י ז ר ל א ר 3
 דער און כאר דעם און קענצלער דעם ■צווישן איינער :ן ט ע ו ד יי וו צ

כאר. דעם און המנען צווישן צווייטער

אקט: ׳טער1
 דער איבערגעבן קענצלער דעם הייסם און פאר זיך שטעלט אחשורש (1

 נאקעש זיך זי מוז — הערן אלע פאר און מיר ״פאר אז קעניגין,
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 דערציילס קענצלער דער (3 ושתי. ביי קענצלער דער (2 שטעלן".

 דעפ גיט־ארויס קעניג דער ווידערשפעניקייט. ושתים ורענן אחשורשן

 בעם ושתי (5 ושתין. פסק דעם איבער גיט קענצלער דער (4 משפם.

 ער קעניג, דעם בעט ושתי (6 קעניב. צום צולאזן זי זאל ער המנען,
לעבן. דאס שענהען איר זאע

ינמערלודיום:
נאר־באגלייטונג. מיט אלף־בית ושתים

אקט: ר ע ׳ט2
)פראגמענכאריש(

 קעניגס דעם (2 סוים. ושת־ס וועגן אחשורשן מעלדעט קענצלער דער (1

כאר(. דעם און אטשורשן צווישן )דועט פארצוויי-לו.ג

אינטערמעדיע:
 דער (3 אסתרן. שדכנט מרדכי (2 הארב. פאר, מרדכי! ציס־אריין ה?ין (1

את". ,דר■ קאמיש/ר

פעלט. אקט: ר ע ״ט3

איבטערמעדיע.
 לער :צ ע ק דער אחשורשן. און קענצלער דעם צווישן סצענע קאמישע

כראניק: דער פון .נט־פאר ;׳י

 באט איבערן קאט א ס׳גע^אפן פאםער"עי.יג! קענצלער:

 האטן המן קינדער וויפל איבערנעציילט, אט 1 און

שענס? א נאך דא ס׳אפשר נא־כא־כא! רש: ו חש א

 אנ׳אויוון י נעב וריבעה צוויי געשטאנען ס׳איז ר ע ל צ נ ע ק

בויבן צו ורילקעם די מיט אנג״הויבן זיך זיי האבן )לייענט(:

 ארגן, די אנדערע די איינע ארויסגענומען זיך האבן זיי וואיען ביז

 פארברעכע־ די אנטדעקט האט ער אז מרדכץ, ווענן ער דערציילט לסוף

סם. איינגעבן קעניג דעם געוואלט האבן וואס דינער, רישע

אקט: ער ׳ט4
)פראגמענכאריש(

 מענטש- א באערן צו אופן אן פאר רואם אויף המנען, פרעגט אחשורש

 המן; ענטפערט סכנה. א אפגעווענדעט אים פון האט וואס
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 וראשן און פוצן אים מ׳זאל

 גאסן די איבשר פיהן און

 מאן, דשה איז דאם שריישן: און

אפבשטאן. טויט פון פאטשר־קיניג דשם האט וואם

אינטערלודיע:
אלף־בית, המנס

ג: א ל י 9 ע
 פובליקום מיטן דאן זיך גשזשגשנשן ישקב", "שושנת זיננשן שפילשר די

זיך. בשטן און

 "םס*שנ א מיט גילדן שסליכש בשבן אובז איר׳ט
לחיים! מאכן מיר רושלן

המן
קינסטלשר. יידישן אומבאקאנטן אן פון ריניאטרר א

און 6 ן ט נ א י ר א וו די
 פון ± וואריאנט ישר וואם שניט, זשלבן פונם זיי זשנשן אלבעמיינשם אין

 וואב סצשנשם, ישנע בלויז פארצייכענשן צו כדאי איז אינהאלט זיישר

אקט. טן*4 און ״טן3 פונם סצשנעם די שם זשנשן דשרהויפס ,1״ אין פעלן
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אקט: ר ע ׳ט3
,^{ 0 יידן די פארניכטן גו ווי קענצלער, מיטן זיך באראט המן (1
 נירוש־ דעם קריגט-ארוים און אתשורשן פאר יידן די כאשולדיקט המן (2

¥\(. אין )בלויז המנען פאר בוקן נישט זיך וויל מרדכי (3 (.0, )׳ג\ באפעל

אקט: טער-4

 ווענן אסתרן און מרדבין צווישן דיאלאב ער נסים ער דורכוים א (1

 המן (2 (,0 אין פעלט אין )בלויז יידן די דראם וואם סכנה, דער

 האי! ער אז המנען, באשולדיקט אחשורש (3 (.0 כבוד. מרדכין ניט-אפ

 אין )בלויז טויט צום אים פארמשפט ער אסתרן. פייניקן געפרואווט

40 משפפחה זיין מים זיך בעזעבענען המנם (4 (.0 אין מעלט

ש ר ו ש ח א
קיבסטלער יידיש! אומבאקאנטן אן פון מיניאטור א

 דיזעלבע 0 און ש אין זע:ען אינטערמעדיעש און אינטערלודיעם די

עפילצג דער און פון פראלוזיום דאש בלריז זיי אין ס׳פעלט ,1, אין וואס
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ק פראגמענט דער
 נאך טרויער אהשורשם שכ??כ-פאר און סצענע איין בלויז אנסהז׳לט שר

אי־ט. פאלגנדיקער אינטערעסאנט איז מאנאלאב דאזיקז אינם סויט. ושתים

 שפינען און וואשן פיידען יידישע מיט שבת געטון האט ושתי "ושתי,

נעווינען". שטערן איר איייף הארן א געטון זי האט דעריבער

 זיך בעפינט וואס וידוי, ושתים אין פיר באגעגענען מאטיוו דעשזעלבן

[.4 וואריאנט אינם

 ווי וואריאבטן געבראכטע די פאר זיך מיט שטעלן ריין־אויסערלעך
 5 וואריאנט אינם זינגשפיל־טעקסט. דעמזעלבן ארן איין פון קירצרנגען

 פארנעמט וואס ושתי, מיט עפיזאד גאנצער דער געקירצט למשל, ווערט,
 גאנצער דער פרן דריטל א אדער א\(0 פערטל א וואריאנטן אניערע אין

 די אין דררכגעלאזן ווערן ווידער אמאל ווי (;1 ארן 0 אין )אזוי פיעסע
 אינם למשל, פעלט, אזוי צווישן־שפילן: אדער אקטן גאנצע וואריאנטן
 אין ארן 8 5 אין ציילט וואס אקט, ־טער3 גאנצער דער 1״ וואריאנט

סצענעס. 4—3 בערך 6^--
 די וואט דערמיט, סיי דערקלערן זיך לאזן קירצרנגען דאזיקע די

 טראדיציע, מינדלעכעי־ דער דאנק א געווארן דערהאלטן זענען סעקסטן
 מרס־ לויטן פלעגן וואט שפילער, יידישע די פרן באצירנג דער מיט סיי

 פרן געשמאק אויפן געוויכט רער לייגן וואנדער-קאמעדיאנטן די פרן טער
 דררב׳ דעריבער פלעגן ארן דיכטער, פרן ווארט אויפן ווי עולם, פשרטן
 *צר פארקריפלענדיק אקטן, ארן סצעגעס גאנצע איבערבויען אדער לאזן
אקציע. דער פרן צרזאמענהאיג דעם ארן הויפט-געדאגק דעם מאל

 רע" פרנם חשבון אויפן פארשרייבן בכלל מיר מרזן קירצונגען די
 נאר אין פיעסע דער פון פארטפלאנצער מינדלעכן פונם אדער זשיסעי

ליברעריסט. פונם חשבון אויפן פאלן זעלטענע אין
 דער צר צר מיר טרעטן באמערקרנג אלגעמיינער דאזיקער דער נאך

ארר ־ ל י פ ש ג ג י ז דעם פון ליברעטא עלטסטער דער פרן פראגע
ט. ס ק ע ט

 דעמ׳ און איין פרן פארצווייגרנגען — וואריאנטן ארנזערע זענען
אררטעקסטן? מער אדער צוויי פרן גאר שטאמען זיי אדער בוים, זעלבן

 אויף אפ זיך שטעלן מיר ווען פארענטפערן, זיך לאזט פראגע די
 די שפראך, די וואריאנטן, די פון ארכיטעקטאניק די ווי פרטים, אזעלכע
גל. ד. און האנדלונג די דורכגעפירט ס׳ווערט ווי אופן, דער פיגורן,

 ע ל א זענען זיי אז מיר, זעען ארכיטעקטאניק, די שייך וואס
 די פון שאבלאן דעם לויט געבויט אויסנאם אן
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 ג׳ א ל א ר פ א מיט געוויינלעך אן זיך הויבן זיי :ן ל י פ ש ־ ן ט י א ר ז ע י
 ענדיקן ארן שטיק פרנם הויפט׳פיגררן די מיט עולם דעם באקעבט וואס
 דעם מיט זיך געתגענען שפילער די יועלכן אין עפילאג, אן מיט זיך

 מיט דררכגעפלאכטן זענען אקטן די באצאלט; זייער נעמען און פרבליקרם
 פאר אינטערמעדיעס; און אינטערלרדיעס כאראקטעריסטישע

פראליזירם. א אמאל ווי אריינגעשטעלט איז אקט ערשטן דעם
 דיזעלבע אויף זיך שטיצן וואריאנטן די אז זוייטער, זעען ביר

 עפילער די פון דערשיינען דאס מנהגים: גינע׳טעכנישע
 מיין!"; דו — אייין אדיין, פארמרלקע: טיפישער דער מיט אנגעואגט ווערט

 ראל זיין אן הויכט ער איידער מאסקע, זיין דערקלערט שפילער דער
 פאר׳ האט ער ווען פרבליקרם, דעם מיט זיך ער געזעגנט אמאל ווי ארן

 המנס פון ווערטער לעצטע די לויט למשל, ,0 )אין ראל זיין ענדיקט
 און הערן דרו□ — גיבראפט וועלט דער פרן יוערן איך מרז "יעצט ראל:

 שטעלן פארשטעלרנג דער פרן סוף צרם גאכט!'/; גרטע איינע פערשטן
 געזעגע׳ דאן כאר־ליד, א זינגען ארן ריי איין אין שפילער די אויס זיך
 געלט־אפצאל א פרן פארם דער אין שכר זייער געמען ארן זיך זיי נען

בראנפן. ינק טי א אדער
 זיך שפיגלט עפאכע" געשיכטלעכער א פרן "גייסט דערזעלבער

 פאר־ זיי אין געפינען מיר וואריאנטן. די פין שפראך דער אין אפ אויך
 אנגע׳ זייער געווען זענען וואס סתם־ווערטער, און טיטרלאשררן מרלקעס,

 ארכא־זמען. ווי איצט אבער קליעען וואס י״ה, טן-17 פון משך אין נרמען
ביישפילן: אייניקע זענען אט

 שריי־ דער ווערט י״ה, ־טן17 פרן שטאמט וואס ,5 וואריאנט איגט
 ברודער ליבסטער אליר הערץ "דר עפיטעטן: די מיט אנגעררפן בער

 באדינער גיטרייסטער ,,גיטרייער, עפיטעטן: די קלינגען 6 אין מיין!״.
 הער : 1 אין — מיין:״ דו ״דיגער "גיטרייער אין — מיין!״ דר

 דר קענצלער, "הער אדער מיין׳" דו באדינער, דר ו־שרייבער(, קענצלער
מיין!" דר באטרייסטער, דר באדינער,

 ס׳ווענדן וועלכע מיט טיטרלארררן, די למשל, מיר, נעמען אדער
■ ■ _ ,. אחשורשן: צר פיגררן די זיך

 גיבא־ עדעל הוך "אלעד ווערטער: די מיט זיך זיי ווענדן 5 אין
מיין!" פאטער הער קיניג, גיבארענער הוך עדעל "אלער קיניג" רענער

פאטער־קעניג!" "הער :14 אין
פאטער-קעניג!" גיבארענער גנעדיגליכער, גאנץ "מיין :0 אין
"פאטער־קעניג!" אדער פאטער" "קיניגליכער אין
פאטער־קעניגן" איידעלער "הויך אדער קעניג׳" "פאטער :1 אין
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ארכאיזמען: כאראקטעריסטישע בינטל א נאף לסוף
אונד "פאגן ווערטער. מיטלה־יכדייטעע מיר באגעגענען אין

 א־ן פרייזן". און "לויבן מיט מאדערניזירט 0 אין ווערן וואס צירען״,
 ווי: ווערטער, אזעלכע פאראן ווייטער זענען וואריאנט רעמזעלבן

שפינען, וועבן, ־ 7^16תז6,ח נידערדייטש: פון "טווינעך
 געפינען ווארט )דאסזעלבע מקוה ־ ס(1< מיטלהויכדייטש: פו! ק" ו "ט —

 ק...( ו ט אץ לויפן דארף זי אז צייט, די קומט עם "ווי :14 אין אויך מיר
לעבעדיק! גיכער, ־ 31131 נידעררייניש פון ף" א אל העי"

 האפ" ק אל "ש :1 אין ווערטער די ך צו זענען כאראקטעריסטיש
 ן" הער )׳גוטע( ע וו א ר "ב ט" ע נ י ב א "ק )־מענער( ך ע נ א מ ע ג י ט

 גל. ד. און ן" א מ ר ע ט י ו ל ן, א ט י פ א "ק ן" ע ט א ר ע מ א ק ן ר ע "ה
 "פרעטעג׳- שלעכ-ז( )־זער שלים" ר א "ג :14 אין ווערטער די ער א

 בילד( א )־אויסמאלן ן" ע ר י ל א מ ט ס ק "ע פראצעס( א )׳האבן ן" ע ר י ז
גל. ד. און צוגעזאגט( )׳האט ,פערשפראכט"

.5 פון סטיל דער ווי נעמען׳אויס, ווערטער ציטירטע די
 די באטראכטן ביים צוזאמענהאנגען די זיך אנטפלעקן לטער ב נאך

 וואריאנטן אויסגערעכנטע ע ל א אין ווערט אחשורש פיגורן:
 שאב׳ לוירן — המן פאנטאלאנע, פון מוסטער לויטן סטיליזירט

 ווידער ווערט מרדכי שארלאטאן(, )ריטער א נ א ט י פ א ק פון לאן
צ.'7 קאפיטל ווייטער )פארגלייך און. ל ק א ווי פארגעשטעלט

 פרא־ די אין איינשרייער־העראלד דער אויך איז כאראקטעריסטיש
\.7 - ם - 1 - 5 פון לאגן

 וואס ר/ ע ב יי ר "ש פונם פיגור די איז באדייט באזו;דערן א פון
 — 1 וואריאנטן די אין וואריאנטן. אלע אין אויסנאם אן טרעט־ארויס

 קענצלער דער "קענצלער". טיטל דעם פיגור דאזיקע די טראגט \7—
 מיר ווי .14 — 5 אין שרייבער דער וואס ראל, דיזעלבע אבער 1שייל
 און אחשורש פון "אקציאן די אנאליזירן ביים באמזרקט עוין ראם האבן

 פריי־דערפונענע, א ערייבער דער איז (,X קאפיטל אויב )זע אסתר״
אסתר. מגלת אין אומבאקאנט איז וואס געשטאלט, "פאעטישע"
 דורכגעפירט וואריאנטן די אין ווערט עס ווי■ אופן, דעם ך שי וואס

 האגד־ די געוויכט, גרויס געלייגט ווערט עס אז מיר, עען "אקציאך, די
 ברומען", און "שרייען העלדן די שפאנענדער: וואס אויסנעמען זאל לונג
 הענגט דאסגדייכן פובליקום, פונם אויגן די פאר געקעפט ווערט ושתי
 ווי זיך בייטן סצענעס די צו^ריער, די פאר תליה דער אויף המגען מען
 בכדי און צווייטער, דע־ באך ט ל כ סענסאציע איין קאליידאסקאפ, א אין
 ארייג׳ אקטן די צווישן ווערן אביסל, אפעטעמען קאנען זאלן צושויער די
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 אלט קלאון מיטן אינטערמעדיעס קאפישע אדער אינטערלודיעס געפלאכטץ
הויפט־פיגור.

 טי• די אין ווי פונקט עיקר! דער איז דאס — שפאנונג! שפאנונג!
שטיק! קאמעדיאנטן .פישע

 בינע־טעכ׳ די און וואריאנטן די פון ארכיטעקטאניק די בקיצור.
 מאמענט, שפראכלעכער דער אפ, זיי אין זיך שפיגלען וואט מנהגים, ־בישע

 בעסער אדער קאנצעפציע, די און פיגורן די פון טט־ליזאציע די אויך ווי
 אז ווייזט, אלץ דאס — קאנצעפציע יעטוועדער פון מאנגל דער געזאגט:

 ן• ט נ א י ד ע מ א "ק דעמזעלבן האבן ן ט נ א י ר א וו ■אונזערע
 סערן א וו ווי מער ט ש ני ן ע עב ז יי ז אז און ייסט"1

 דעמזעלבן פון שטראמענדיק .־ קוואל ן ב ל ע ז מ ע ד און ן יי א פון
 און שטיינדלעך פארשידעגע מיטגעשלעפט וועג אויפן זיי האבן קוואל
 ברייט־ די און טעמפא דאס פארלוירן אויך זיי האבן אמאל ווי און גראזן
קוואל. ביים נאענט געהאט האבן זיי וועלכע קייט,

זייערער? קוראל דער אבער זיך געפינט וואו
 דארף מען אז געוויזן׳ אונז האט אנאליז ביז־איצטיקער אונזער

 אין און קאמעדיאנטן־קונסט דער פון געמויזעכצן די אין זוכן קוואל ־דעם
 לענדער, סלאיוישע און דייטשע די אין אויפבלי, איר פון תקופה דער

י״ה. ־טן17 אין ה. ד.
 קאמע• ענגליש׳דייטשן צום וועג דער טאקע אונז פירט

 בא־ מיר וואט אסתר", און השורש "א פון ק י ט ש ־ ן ט נ א י ד
 יאר זינט וואנדער׳קאמפאניעס ענגלישע די פון רעפערטואר אינם געגענען

 באארבעטונג, יידישער ער ד צו עיקר דער און — 1620
 אן פאי זיך מיט שטעלט און שטיק. דאזיקן דעם אויף זיך שטיצט וואט

(.X קאפיטל )זע ר׳ן״ ת ס א און ש׳ן ר ו ש ח א פון ן א י צ ק "א
 ליברעטיסט, דער געשעפט ס׳האט וועלכער פון קוועלע, די אט

 איבערגעמאכס זינגשפיל־אופן, א אויף באארבעט "אקציאן" די האט וואט
 אדער סאלא־געזאנגען אין מאנאלאגן די און — דועטן, אין דיאלאגן די

 "וידויס" און "אלף־ביתן" די ווי אינטערלודיעס, כאראקטעריסטישע אין
המנען. אדער ושתי פון

 פיגור דער דורך עיקר דער באשטעטיקט ווערט השערה אונזער
 די וואריאנטן, אונזערע אין טרעט־ארויס וואט ר", ע ב יי ר "ש נם ו פ

 — אנגעוויזן שיין דאס האבן מיר ווי — זיך באווייזט פיגור דאזיקע
 איז און אחשורש־־שטיק ענגליש־דייטשן אינם מאל ע ט ערש אס ד

 צו *ווייטע איר פון כרי "אקציאן", יידישער דער אין אריבער דארט פון



 אהשורש•• פוגם אררטעקסט אינם באזעצן צר סוף־כל־סוף זיך ארן וואנדערן
יל,5זיייש

 זיך כדאי איז פיגור, א פרן גילגרל א וועגן שרין רעדן מיר ־>ויב
 פרנם וועג אויפן איז וואס ן, י כ ד ר מ פרן גילגול ביים אפצרשטעלן אייך

 אחשורש-״אקציאן" יידישער דער פרן שליאך איבערן קאמעדיאנטן־שטיק
 פון געווארן פארוואנדלט זינגשפיל״וואר״אנטן אייניקע פרן האפן צרם ביז
 מאסקע דער מיט דערשיינט וואס קאמיקער, א אין געשטאלט ערנסטער אן
נבול־פה. געלעגנתייט יעדער ביי זאגט ארן קלארן א פון

 די באלויכטן רואם שטעלן, אייניקע אנטהאלטן וואריאנטן ארנזערע
גילגרל: דאזיקן פונם עטאפן

 ענגליש־ דעם אין אנגעצייכנט עראיז :5 א ט ע ערשטער
 ז אי מרדכי אקציאן. יידישער דער אין און קאמעדיאנט,־שטיק דייטשן

 ט.. ל א ט ש ע ג ערנסטע ס י ו כ ר ו י א טעקסטץ דע יי ב אין
 פארטרע^ באזרנדערן א קאמעדיאנטףשטיק אינם האט קאמיקער־ראל די

 אינטער• דער אין טרעט־ארויס וואס קנאפקעזע, האנס קלאון דעם טעי
 געראטענעם זיין און אשה׳רעה זיין ביט לצנות דארט טרייבט און מעייע
 זענען אקציאן יידישער פראגמענטאריש-דערהאלטענער דער אין זוייל.
 אז אויסגעשלאסן, נישט אבער ס׳איז קלאון, א פון שפררן קיין נישטא

פערסאנאזש. מין אזא געפינען איר אין זיך האט עס
 מיר געפינען עטאפ דאז־קץ פרנם ורן י ש פ: א ט ע ר ע ט יי וו צ

 ווערט וואס פערסאנאזשן, די פרן פארצייכעניש אינם ט. וואריאגט אינם
 גע־ וואריאט, דאזיקן פרנם אויסגאבע טשערנאוויצער דער אין געבראכט

צוויישע א — ט״ ש ר י פ ן ש י ד יי ם ע ד ן, י כ ד ר ,מ נעבן מיר פינען
אדער ר" א נ פ י ו ה ר ע ד ש י ר ד נ א "מ הייסט וואט פיגור,

אררטעקסט אין אז סימן, א — א" נ י ר ד נ א מ נץ ,פרי
פון פיגור די איז ל י פ ש ג נ י ז ׳ ש ר ו ש ח א פונם

 ף א י צ ק "א דער אין י וו אזוי פונקט ן י כ ד ר מ
 ל א ר ע ש י מ א ק די אז און ע ט ס נ ר ע ן א ן ע ” ע ג

 ס א וו ן, ו א ל ק א פון העבט די אין געלעגן איז
 הויפנאר. א פרן ע ק ס א מ די ן ג א ר ש ע ג האש

 מיט געווארן פארברנדן .מאנדריש" ,פו. ראל די איז גרפא 6 לקשט ט און
 ן יי ק נישט ך א נ אבער איז צרנויפגוס דער מרדכין. פו; ראל דער

 ערנסטע אלם אמאל זיך באווייזט מרדכי ארן פולשטענדיקער,
 דררכאויס א אסתרן מיט פא־פירט ער וראי אקט, ״טן4 אין *■יש 6ף פיגרר

 אנדער אן — יידן( די דיאט וואס סכנה, ר ד וועגן דיאלאג עי־נסשן
אינטערמעדיע(. קאמישער דער אין פט )דערהו קלארן אלם ער יוי מאל
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 אינם אויך געווארן רערהאלטן זענען דאל הויפנארס פונם שפורן
 באהאנדלט וואס אקט, ערשטן אין דא דערשיינט מרדכי :1 וואריאנט

ג י נ ע ן ר ע ד פון נער יי א לס א ושתי וועגן עפיזאד דעם
 גראבע מיט דיאלאגן די אין אדיין זיך מישט און ע ט י וו ס ר ע כ ע ל

זידלערייען:
 זאגן, צו וואס אייך האב איך פאטער־קעניג, : ר ע ל צ נ ע ק

שלאגן! נישט טויט צום מיך זאלט איר נאר
רייד! קענצלער(: וצום אחשורוש

 טויטז יער דיר אויף זאל קו:ען קעניג(: צום אן )לויפט מרדכי
 )־די כאר דעם פרעגש און "אלף־בית" איר זאגט ושתי בעת אדער,

סוויטע(;
 פארשטיין, צו מיר גיט

צייטען? א פאר היינט איז וואט
 שפעי ערשט סערעדא!" "פערעפלאוונא אריין: ווארפט אוץ מרדכי לויפט־אן

 זיך באווייזט אקט צווייטן נאכן אינטערמעדיע קאמישער דער אין טער,
שדכן". ר ע ש י ד "יי אלם פארשטעלט מרדכי

 אלע אויסגעמעקט ווערן ראל מרדכיס פון פ: א ט ע דריטער
 ווערס געמאכט קלאון. דער מרדכי בלויז ס׳בלייבט און שטריכן ערנסטע

 וואריאנטן די אין אילוסטרירט ווערט וואס אופן, טאפלטן א אויף דאס
 שרכן" "יידישער דער בלויז מרדכי בלייבט ?1 וואריאנט אינם .5 און 14
 דאגפגן 5 אין אויסגעמעקט. אינגאנצן ווערט הויפנאר פינם ראל די און
 ארגא- ווערט שדכן פינט ראל די און הויפנאר א עיקר דעי מרדכי איז
 בא־ 14 אין טאנדרינא״. ״פרינץ פונם ראל דער אין אריינגעוועבט ניש

 אין — אינטערמעדיע דער אין ז י ו ל ב שדכן דער — מרדכי זיך ווייזט
 און אינטערמעדיע דער פון ראמען די מיט נישט זיך ער באנוגנט 5

"הויפט־אקציאן". דער בעת אויך לצנות טרייבט
 אזוי ל, א ר ־ ן ו א ל ק מרדכיס אז מיר, זעען רעזומירנדיק,

 פ׳ י ו א ז י א (,5) רעדאקציע לעצטער איר אין פאר זיך שטעלט זי ווי
 ס: ע ל א ר יי דר פון ס ו ג פ י ו נ ו צ א ק נ א ד א געקומען

 ר א נ פ י ו ה דער ץ, נ י ר פ ר ע ש י ד י י ר ע ד - י כ ד ר מ
 נ׳ י א ר ע ד2 ן ו פ שדכן יידישער דער ,ש י ר ד נ א מ
ע. י ד ע מ ר ע ט

 באשטימען צו אויף באזע א אלס דינען אונז קאן גילגול מרדכיס
 דייט־ ויאס זינגשפיל־אורטעקסט: דעם און וואריאנטן די צווישן שייכות די

 איז נענטער אלץ ראלעס, דריי אנגעמערקטע די פון שטריכן די לעכער
 קלאוף די בולטער וואס פארקערט, און אורטעקסט, צום וואריאנט דער
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 וויי אלץ ראל, ערנסטער מרדכיס פון שטריכן די בלאסער ארן פאסקע
 מיר קאנען סמך דאזיקן אייפן קוועלע. זיין פון וואריאנט דער איז טער

 אררטעקסט, צום נענשער איז € וואריאבט דער אז פעסטשטעלן, למשל,
 אממערסטן איז 5 וואריאנט דער אז ארן אדער £ וואריאנט דער וו•

זינגשפיל־טעקסט. עלטסטן דעם פון דערווייטערט
 די ,7 מיט קאמעדיאנטן־שטיק ענגליש׳דייטשע דאס באצייכגענדיק

 אחשורש״זינגשפיל פונם אורטעקסש דעם ׳און מיש *"אקציאן יידישע
 אנט׳ דעם אילוסטרירט וואם פארמולע, פאלגנדיקע מיד באקומען ,8 מיט

אחשורש-שפיל: דעם פון וויקלונגס׳וועג

 אלפיעי א־םיק^פץ שארפזיניקן זייער אכער קליינעם, דעם פארגל. (116
 >(11116116161• 065. 3. ]118״ ־^!ס? אחשורש־שפיל דעם וועגן י לאבדו

1ז11״86 1904 4. 12. .ק 29—37)

5 - 1
 דורך אויך באשטעטיקט ווערט אנטוויקלרנגס-וועג דאזיקער דער
י מאמענטן: פאלגנדיקע

 סצעי רייע א — ושתי׳עפיזאד גאנצן דפם הרץ א פעלן 5 אין א(
 געפיבען וואס אינטזנרלודיעס, אייניקע אויך ווי אסתר־עפיזאד, פונם נעם
לעצטע די אז ראית, א 1 — ש וואריאנטן די אין זיך

.5 ווי אררטעקסט, צום נענטער זענען וואריאנטן
 בא וועל ,קעניג:£"איך ביים ושתי זיך בעט 0 ארן אין בו

 אריינגעלייגש 5 אין ווערט פראזע דאזיקע די איין!״ פייגעלע א זיין דיר
 איך דעבקן, אייך "לאזט אזזשודשן: ביי זיך בעט וואס מויל, ס נ מ ה אין
 פאר ווי ושתי, פאר מער פאסט בילד דאס וואלד״פעגליין!". איין בין

 ריטער־פאנפאראן א ווי פארגעשטעלט פיעסע דער אין ווערט וואס המנען,
 ש ;און ם וואריאגטן די אז אנצויעטען, אליך איז אזוי און )קאפיטאנא(
־ (.116 5 וואריאנט דער ווי אורטעקסט, דעם ריכטיקער שפיגלען־אפ

 וידוי ס המג אז שפורן, פאראן זענען וואריאנט אינם ג(
 דער איז 5 אין אינטערלודיום. באזרנדער א פארגעשטעלט זיך מיט האט
 גאנצעם, א אין געזעגענונגס־מאנאלאג המנס מיט צונויפגעפלאכטן וידוי

*וו אורטעקסט, פונם דערווייטערט מער איז 8 אז ראיה, א
 געוויסע אן לסוף זן וויי וועג אנטוויקלונגס אנגעמערקטן אויפן ד!

ר ס ו מ אורשכרינגלעכן דעם מיט פארגעקרמען זענען וואס ענדעתנגען,
ל. כ ש ה

 אהשורש־זינגשפיל פונם אורטעקסט דער האז ס׳ווייזמ׳אויס, ווי
קאמעדיאנטן׳ עבגליש-דייטשע דאס וואס ־־השכל, מרס דעמזעלבן געהאט
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 א אים לאזט 5 פון ליבדעטיסט
דעם און :מבען אר האבדלובג

 דארף פרוי די אים: אויף זיך שטיצט וואט "אקציאן", יידישער דער און £טיק
 געדאנק דאזיקער דער מאן! איר פין ווילן דעם אובטערווארפן זיך

 דעם אנאליזירן ביים געוויזן שוין דאס האבן מיר ווי — זיך שלענגלט
 אסתר׳עפיזאד; דורכן סיי ושתי• דורכן סיי — ״אקציאן״ שן ייד
זייטן. פארשידענע צוויי פון אים אילוסטרירן עפיזאדן די

 ער• די וואריאבטן. די אין כסדר אבער זיך ענדערט מאטיוו דער
 אויסגע־ דא ווערט טויט ושתים ף]. אין מיר באגעגעבען עבדערובג שטע

 בא" קעביגס דעם קעגן ווידערשפעניקייט איר מיט בלויז נישט טייטשט
 האט דינסטן יידישע אירע אירער: זינד צווייטער א מיט אויך באר פעל,

 גע. אויסטייטש דעמזעלבן יוס״טוב. און שבת ארבעטן צו געצוואינגען י
ק. פראגמענט אינם אויך מיר פינען

 פרויען: צוויי די ארוס באך אלץ אבער זיך שפיבט האנדלונג די
 און — ומער פר דער און פרח זינדיקער דער אסתר, און דשתי
פיגור. זייטיקע א ווי מער נישט איז המן

 מער אלץ וועג, אבגעצייכבטן אויפן אבער גייען מיר ווייטער וראם
 פוע^-יוצא א אלם און פלאן ערשטן אויפן ווערן ארויסגערוקט המן וועט

ושתי-עפיזאד. דער פארשוויבדן אינגאנצן סוף כל סוף וועט ׳דערפון
 ווידער" ושתים פון מאטיוו אלטע- דער פארווישט ווערט 1 אין

 אלס אויסגעטייטשט ווערט קעניגין דער פון טויט דער און שפעניקייט,
 אויסשייטש נייעם דעם אונז ווייזט בולט רשעות. המנס פון באווייז א

אלף־בית: ושתיס אין־ שטעלע פאלגנדיקע
אוועקווארפען איך טו גוטס און האב ושתי:

ראכע! מיר פון נעמט רשע דער המבקע בעת
 פארפלאב־ אמאל ווי אינטריגע: אן איין זיך גיט אייביק נישט באר

 מאטידו דאזיקן פונם אילוסטראציע אלס נעץ. אין אליין דיך מען טערט
ר'עפיזאד.1אקן דער דינש

 מא; דאזיקן דעם שארזשירט 5 וואריאבט פונם באארבעטער דער
 אין קלינגט וואם פאלקס־ווערטל, באוואוסטן פונם שטייגער לויטן ט־וו
 פיינט זיין אויף ביוב איין גראבט איינער "אלז האופן: בזה לשון זיין
דריין!" זעלבר לעצליך פאלס און

 דאס אז הינטער־געדאנק, א ער פארבינדט געדאנק דאזיקן מיטן
 — ראיה א שונא'׳ישראל: די קודם׳כל געדענקען דארפן פאלקס־ווערטל

דער און איבעריקער אן ארום אזוי וועדט ושתי־עפיזאר דע• מפלה! המנם
 גאנצע די קאנצענטרירנדיק דורך, ך

ליברעט־סט דער מרדכי. — מושל״ ״יוד
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אויף! רזימש אריה, רוימט אריך ,־רום

ארויף: פענסטיר צום שטוב די שמייסט /׳

ב?נק דיא אויף ט׳־ש *

מענק! יי אויף ב׳כר די

רעכט אונזער אום ניט ברעננט אריך אוב׳

 לאנב אזוי זאל קיניג גיבארנער הריך ז־איירעל( אידל איין דאם

)־ששיי( ששמן דרויזן

)־גיין( גאן אריין הייסן ן-אים( אין וועלן מיר

ארייןז אריין!

זיין/ דינר זיינע קיניג, גינעדינשטער מיין דו אל

ם: ר י ז י ל א ר £
 בער יי שר דער און המן :*”דיני ,זיינע קענינם יעש ס׳דערש־ינען

 מרדכי? וועגן המן באמערקש דאן באש". אוג׳ .טישקנטענער זיננען און

דרליידן". נישט יודן )־בעסטיע( בעשטיה שעלמין דען קאן .איך

אקט: טער-1
קעניב. דעם לבכור ).מארש•( באגריסוננס־אויפשפיל 8 ;ע נ ע צ ס .1

 ווידערשפעניקיים ים?1וש ווענן סוויטע דער דערציילם אחשורש :ע נ ע צ 0 .2

פרוי. א זוכן אים פאר זאל מען באפעל, א גיס ער טויט. איר וועגן און

אינטערמעדיע: !•טע
 ן י ו ל ק ווי טרעט־ארוים וואם מרדכין, פאלאץ אין אריין פירש התך

 נעפעלם קעניג דעם אסתר׳ן. פיט שידוך א קעניב דעם רעדט אוי

שידוך. רער

אקט: ח׳טער
 המנע;,< פאר בוקן זיך זאל ער מרדכי׳ן, באפעלם קענינ דער סצענע: .1

נלייכצייסיק: אים זאגט ער

 סיר אוג׳ טאר איין אינטר זיצען זאלשט דו

 בהימור איסר פסקין זאלשט און

בלעטער. 96 פון ימרא די אוני

 /"׳ד וויל מרדכי מרדכין. און המנען ציוישן סצענע קאמישע סצענע: .2

 זה אז אן, זאנם המן זירלערייען. נדם הש:ען באווארפט און בוק! נישש

נעמען. נקמה וועט

 אן אים פון באקומט אוץ קעניג פארן יידן יי קלאנט-אן המי נע; ע צ ס ,3
לאנד. פון יידן די ארויסצו-טרי־כן ערלויבניש



 יידן לי ז1ן ,צירקולאריך, קן,!שצז שרייבער דעם הייסט המן : ע ב ע צ ס .4
ווערן. פארטריבן דארפן

שפאטווע־טעד. פיט מרדכין באווארפט המן ע: נ ע צ0 .5

 ז8שריי אוני 5ור>י ,"טרם מרדכי אז אסתרן, דערציילם התך : ע נ ע צ 0 .6
*.ברומזן או

 פריכי תענ׳ת. א יידן צווישן איינאירנען מררכין הייסט אסת־ : ע נ ע צ 0 ,7

נברל-שה. מיט דערויף ענכפערט

בצל. א אריח המנען און קזניב דעם פארבעש אסתר ע: עב □צ .8

אקט: ־טער111

 האט מרדכי אז כייאניק, א פץ ל־יענט״פאר שרייבער דער סצענע: .1

 ארייג- לאזט און הערט קעגיב דער סכנת. א אחשורשן פון אפנע־וענדט

. המנע רופן

מרדכין. בצערן זאל ער המנען הייסט אחשורש סצענע: .2

המן. און מרדכי : ע נ ע צ 0 .3

ז־ך האט ער אז קעניב, פארן המנען פארקלאבט שרייבער דער ; ע ג ע צ 0 .4

 גיט־צ־ויס אתשורש אשתרן. צו האוח אומריינע אן דורך פירן“פצ בעלאזט

טויט־שטראף. א המנען אייף

.3וויי זיין מים זיך בעזעננש המן :ע נ ע צ ס .5

ע י ד ע מ ר ע ט נ י א ע ״ט!1
(.X^^ קצפיטל באנד, 1 )פאייבלייך "ווידערבעבורט" המנם

 עטעלן־אויף און פובליקום מימן זיך געזעגענען עפילער די :1 א ל י פ ?

בייטלייך, ,"דאם

?1 וואריאנט דער

פיבליקום: דעם לכבוד מי־שברך א מאבן שפילער די : ג א ל א ר 9

בעל-הבית היגן דעם לכבוד געקומען מיר זענען דא אט

מי׳שברך. מאכן בעל׳הביתטע הינע די און

 ווערן. ב״בענטשט אל ז יענער אויב גוטער איין מיט צדקה ביט עש זזער

ביווערין. אפולע זאל קצפ פון שיינונב די ליכט, די

 בניד, איין צו אריין בייט ארעמאן איין ידען

 )•צויערן( עווערין די ער פערשטאפט

הערין. ניט נאר עש וויל או
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אקט: ער ־ט1
 ושתים ד: א ז י ם ע ־ י ת ש ו דעם סצענעם אייניקע אין ששצלט־פאר

משפם. קענינם דעם און ווידערשפעניקייט

לודיום: אינטער
 קענינין די וואו שטעלע, די דא איז איגטערעסאנט וידו/ ישחים

 סן יי ה ט ב ע ל פ זי אם וו זינד, וער מיט אירע שטראף די בארעכטיקט

 ימים־ און שבת ארכעטן ן ט ס נ י ד יידישע אירע
טובים.

אקט: ר ע ט-2
צו: אים זאנט סוויטע דער נון איינער טויט. ושתים באוויינט אתשורש

קלאבין? און וויינען איר טוט וואם "פאטער־קעניג,

 ־׳אנ בעבין אייך וועל א־ך אז זיי", מיין כיי מיך שווער איך

מארבין". ביז אנדערע

איבטערמעדיע:
 באלו קומט עם און אחשורשן פעלם ו זי אכתרן. שרעלט־פאר שדכן א

 מיטז דאן זאנט און כלה די באזינגט מארעאלעק א ::גב ם התוגה די

את". "הרי קאמישן דעם פארפאלק

אקט: ר ע ־ט3
 די זענען אינטערעסאנט יידן• די פארניכטן צו פלאן המנם פאר שטעלט

 יידן. די גן ק? קעניב פארן טרעט־ארוים ער וועלכע מיט באשולדיקונגען,

באשולדיקונגס־אקט: פוגם אויסצוב אן איז אט

עקסטמאלירען: ביסעלע א מיר איך וועל זאכן דיזען פון הסן:

 ן, ע ר י ז נ ע ט ע ר פ מיר איך וועל קרעמער־יונג דעם צו אט

 האבין צו קרעמער־יונג דעם טו איך ווי

 לאכין נוט מיר ארום זיך ער טוט אזוי

 פארביי, קראם זיין פאר געהן טו איך יוי

 געשריי: א מיר אויף ער טוט אזוי

 —חוואראי!״ חוואראז, המן, ״פאניע

 שיי קיין און בושה קיין מיר באר באר האט און

 טרעטין, צו אהינטער שריט פאר א נאר טו איך וו־

 בעטין: צו מיך ער טוט אזוי

 !״ ק׳נאם פראשו פאן! טא ״פאן

 ציילין, צן ן י ד ל י ג עטלעכע פרילאוואק אויפן נאר טו איך ווי
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 איילין פאלשע מיט מעסטין צו מיר ער טוט אזוי

 מבער דאם זיי פרדי, מיין "נו פערשראכט: און

 צו־סטייערז" ווארמעם א אויף קומען צוניץ וועט דאם
אייך? דאס גיפעלט ווי פאטער־קעניג, הער

! שלים און שלים י. שלים באר : ש ר ל ש ח א

זיין! שלימער פיל באך קאן עם ;ן מ ך,

 4קירזשנער־יינ דעם גו המן זיך "פרעטענזירט" אופן ענלעכן אן אויף
 איבערציי^ זיך לאזט קעניג דער גל. ד. א. יונג־פרויען" דומנע "די צו

הענט. המנם אין יידן די גיט־איבער ער און

אינטערמעדיע:
שרייבער דער אחשורשן: און ר ע ב יי ר ש דעם צווישן סצענע קאמישע א

כראניק: א פון לייענט־פאר

חרן: אין געטראפין זיך האט מעשה א

 קארין אין בעפלוינין איז פעדער א

 דארין א אן אגן־אפגעש זיך האט און

ריסארין. אויף אוועקניפלויגין איז און

דאס! ניט ש: ר ו ש ח א

 גביר מאהילעווער דער עזריאל׳ס, הירש׳קע ר׳ ר; ע ב יי ר ש

פלעס... א אויף שבת אויף דלפן א צו גיגעבין עם מען האט

 ארט, צום שרייבער דער קומט לסוף און אומגעדולדיק ווערט אחשורש

 פון קעניג דעם געראטעוועט האט מרדכי אז פארשריבן, ס׳איז וואו

סבנה. א

1 באצאהלט עהרליך מרדכי דעם האץ מען האט צי אחשללש:

פריקאזאלי טאבאק נא קאפייקו : ר ע ב יי ל ש

אדלאלי ניע טא אי

וויננאלי. סאבאקי קאק אי

אקט: ר ע ׳ט4
מפלת. המנס קעניג. פארן המנען באשולדיקט אסתר

ג א ל י פ ע
וידוי. הפנס א:כהאלט
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אסתר
לער.1קינס־ יידישן אומבאקאבטן אן פון מיניאטור א

1״ ט נ א י ר א וו דער

׳ ג: א ל א ר 2
 הויפט־רא- די פובליקום פארן שטעלט־פאר )־איינשרייער( קענצלער דער

 סוויסע קעניבם דעם רופט־אריין און מרדכי( און המן )אחשורש, ליסטן

(.4—1 ש. ,32—13 )ש.

:ם ר י ז ו ל א ר 5
 רער און כאר דעם און קענצלער דעם צווישן איינער ג ן ט ע ו ד יי וו צ

כאר. דעם און המנען צווישן צווייטער

אקט: ר ע ׳ט1
 דער איבערבעבן קענצלער דעם הייסט און פאר זיך שטעלט אחשורש (1

 נאקעם זיך זי מוז — הערן אלע פאר און מיר ,״פאר אז קעניגין,
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 דערציילס קענצלער דער (3 ושתי. ביי קענצלער דער (2 שטעלן".

 דעם גיט־ארוים קעניג דער ווידערשפעניקייט. ושתים וועגן אחשורשן

 בעם ושתי (5 ושתין. פסק דעם איבער גיט קענצלער דער (4 משפט.

 מר קעניג, דעם בעט רשתי (6 קעניב. צום צולאזן זי זאל ער המנען,
לעבן. דאס שעיקען איר זאע

ינטערלודיום:
כאר־באגלייטונג. מיט אלף־בית ושתים

אקט ר ע ״ט2
)פראגמענטאריש(

 קעניבס רעם (2 טויט. ושת־ס וועגן אחטורשן מעלדעט קענצלער דער (1

כאר(. דעם און אטשורשן צווישן )דרעט פארצוויי.לו_ג

אינטערמעדיע:
 דער (3 אסתרן. שדכנט מרדכי (2 הארב. פארן מרדכין ציס־אריין הנין (1

את". >דר• קאמישנר

פעלט. אקט: ר ע ם-3

אינטערמעדיע.
 קצזצלער דער אחשורשן. און קענצלער דע□ צווישן סצענע קאמישע

כראניק: דער פון .נט־פאר נ׳י

באט איבערן קאט א ס׳נע^אפן פאכער־קעניב! קענצלער:

האט! המן קינדער וויפל איבערגעציילט, אט 1 און

שענס? א נאך דא ס׳אפשר נא־כא־כא! רש; 1 חש א

אנ׳אויוון נעב• ווייבער צוויי געשטאנען ס׳איז קענצלער

בויגן צו ווילקעס די מיט אנגעהריבן זיך זיי האבן )לייענט(:

אויגן. די אנדערע די איינע ארויסגענומען זיך האבן זיי וואנען ביז

 פארברעכע• די אנטדעקט האט עד אז מרדכץ, ווענן ער דערציילט לסוף

סם. איינגעבן קעניג דעם געוואלט האבן וואס דינער, רישע .

אקט: ר ע ־ש4
)פראגמענכאריש(

 מענסש׳ א באערן צו אופן אן פאר וואם אויף המנען, פרעגט אחשורש

המן; ענטפערט סכנה. א אפגעווענדעט אים פון האט רואם
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וואשן און פוצן אים מ׳זאל

גאסן די איבער פירן און

מאן, דער איז דאם שרייען: און

אפגעטאן, טויט פון פאטער־קיניג דעם האט וואם

אינטערלודיע:
אלף־בית, המנס

:1 א ל י פ ע
 פובליקום מימן דאן זיך בעזענענען יעקב", "שושנת זיגגען שפילער די
זיך. בעטן און

שנ<םס, א מיט בילדן עטליכע נעבן אונז איר׳ט
לחיים: מאכן מיר וועלן

המן
קינסטלער, יידישן אומבאקאנטן אן פון ריניאטרר 8

און 6 ן ט נ א י ר א וו די
 פדן ± וואריאנט דער וואם שנים, זעלבן פונם זיי זענען אלנעמיינעם אין

 דואב סצענעם, יענע בלויז פארצייכעגען צו כדאי איז אינהאלט זייער

אקט. ״טן4 און טן-3 פונם סצענעם די עם זענען דערהויפם ,1^ אין פעלו
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אקט: ר ע ׳ט3
 , )^ יידן די פארניכטן צו ווי קענצלער, מיטן זיך באראט המן (1

 גירושי דעם קריגט-ארוים און אחשורשן פאר יידן די באשולדיקט המן (2

¥\(. אין )בלויז הטגען פאר בוקן נישט זיך מיל מרדכי (3 (,0, )ש באפעל

אקט: טער-4

 ווענן אסתרן און מרדכין צווישן דיאלאב ער נסים ער דורכוים א (1

 המן (2 (.6 אין פעלט ש, אין )בלויז יידן די דראט רואם סבנה, דער

 האס ער אז המנען, באשולדיקט אחשורש (3 (.0 כבוד. מרדכין ביט-אפ

 אין )בלוין טויט צום אים פארמשפה ער אסתרן. פייניקן געפרואווט

40 משפפתה זיין מיט זיך געזעגענען המנס (4 €(. אין פעלט

ש ר ו ש ח א
קיבסטלער■ יידישן אומבאקאנטן אן פון מיניאטור א

 דיזעלבע € און ש אין זע•'ען אינטערמעדיעם און אינטערלודיעם די

 עפילעג דער און 1. פון פראלוזיום דאס בלוין זיי אין ס׳פעלט אץ וואס
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? פראגמענט וער
 נאך טרויער אהשורשם ש;כ־פאר3ש און סצענע איין בלויז אנסהאלט עי־

איט. פן<לבנדיקער אינטערעסאנט איז מאנאלאב דאזיקז אינם סריט. ושתים

 שפינען און וואשן מיידען יידישע מים שבת געטון האם ושתי ,ושתי,

געווינען". שטערן איר א׳ויף הארן א געטון זי האט דעריבער

 זיך בעפעט רואם וידוי, ושתים אין מיר באג׳זנענען מאטיוו דעמזעלבן

.1י4 וואריאנט אינם

 ווי וואריאנטן געבראכטע די פאר זיך מיט שטעלן ריין־אויסערלעך
 5 וואריאנט אינם זינגשפיל־טעקסט. דעמזעלבן און איין פון קירצונגען

 פארנעמט וואט ושתי, מיט עפיזאד גאנצער דער געקירצט למשל, ווערט,
 גאנצער דער פון דריטל א אדער )ש( פערטל א וואריאנטן אניערע אין

 די אין דורכגעלאזן ווערן ווידער אמאל ווי ם(; און 0 אין )אזוי פיעסע
 אינם למשל, פעלט, אזוי צווישן־שפילן: אדער אקטן גאנצע וואריאנטן
 אין און 8 8 אין ציילט וואט אקט, ־טער3 גאנצער דער 1, וואריאנט

סצענעס. 4—3 בערך 0
 די וואט דערמיט, סיי דערקלערן זיך לאזן קירצונגען דאזיקע די

 טראדיציע, כעי־ ע דל מיג דער דאנק א געווארן דערהאלטן זענען טעקסטן
 מוס־ לויטן פלעגן וואט שפילער, יידישע די פון באציונג דער מיט טיי

 פון געשמאק אויפן געוויכט רער לייגן וואנדער-קאמעדיאנטן די פון טער
 דורב׳ דעריבער פלעגן און דיכטער, פון ווארט אויפן ווי עולם, פשוטן
 *צו פארקריפלענדיק אקטן, און סצענעס גאנצע איבערבויען אדער לאזן
אקציע. דער פון צוזאמענהאיג דעם און הויפט־געדאגק דעם מאל

 רע" פונם חשבון אויפן פארשרייבן בכלל מיר מוזן קירצונגען די
 נאר אין פיעסע דער פון פארטפלאנצער מינדלעכן פונם אדער זשיסער

ליברעביסט. פונם חשבון אויפן פאלן זעלטענע אין
 דער צו צו מיר טרעטן באמערקובג אלגעמיינער דאזיקער דער נאך

 ר• ו א ־ ל שפי ג נ י ז דעם פון ליברעטא עלטסטער דער פון פראגע
ט. ס ק ע ט

 דעמ־ און איין פון פארצווייגונגען — וואריאנטן אונזערע זענען
אורטעקסטן? מער אדער צוויי פון גאר שטאמען זיי אדער בוים, זעלבן

 אויף אפ זיך שטעלן מיר ווען פארענטפערן, זיך לאזט פראגע די
 די שפראך, די וואריאנטן, די פון ארכיטעקטאניק די ווי פרטים, אזעלכע
גל. ד. און האנרלונג די דורכגעפירט ס׳ווערט ווי אופן, דער פיגורן,

 ע ל א זענען זיי אז מיר, זעען ארכיטעקטאביק, די שייך וואט
 די פון שאבלאן דעם לויט געבויט אויסנאם אן
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 פראלאג׳ א מיט געוויינלעך אן זיך הויבן זיי יעזואיטן־שפילן:
 ענדיקן ארן שטיק פונם הויפט-פיגורן די מיט עולם דעם באקענט וואט
 דעם מיט זיך געזעגענען שפילער די יועלכן אין עפילאג, אן מיט זיך

 מיט דורכגעפלאכטן זענען אקטן די באצאלט; זייער נעמען און פובליקום
 פאר אינטערמעדיעס; און אינטערלודיעס כאראקטעריסטישע

פראליזיום. א אמאל ווי אריינגעשטעלט איז אקט ערשטן דעם
 דיזעלבע אויף זיך שטיצן וואריאנטן די אז ווייטער, זעען כיר

 עפילער די פון דערשיינען דאס מנהגים: בינע׳טעכנישע
 מיין!"; דו — אדיין אריין, פארמולקע: טיפישער דער מיט אנגעזאגט ווערט

 ראל זיין אן הויכט ער איידער מאסקע, זיין דערקלערט שפילער דער
 פאר׳ האט ער ווען פובליקום, דעם פיט זיך ער געזעגנט אמאל ווי און

 המנס פון ווערטער לעצטע די לויט למשל, ס, )אין ראל זיין ענדיקט
 און הערן דרום — גיבראכט תעלט דער פון רוערן איך מוז "יעצט ראל:

 שטעלן פארשטעלונג דער פון סוף צום נאכט!׳/; גוטע איינע פערשטן
 געזעגע• דאן כאר־ליד, א זינגען און ריי איין אין שפילער די אויס זיך
 געלט־אפצאל א פון .פארם דער אין שגר זייער געמען און זיך זיי נען

בראנפן. ינק טי א אדער
 זיך שפיגלט עפאכע" "געשיכטלעכער א פון "גייסט דערזעלבער

 פאר־ זיי אין געפינען מיר וואריאנטן. די פון שפראך דער אין אפ אויך
 אגגע׳ זייער זענעןגעווען וו^ס סתם-ווערטער, און טיטולאטורן מולקעס,

 ארכאיזמען. ווי איצט אבער קליגגען וואס י״ה, טן47 פון משך אין נומען
ביישפילן: אייגיקע זענען אט

 שריי־ דער ווערט י״ה, טן.47 פון שטאמט וואס ,5 וואריאנט איגט
 ברודער ליבסטער אליר הערץ "דו עפיטעטן: די מיט אנגערופן בער

 באדינער גיטרייסטער "גיטרייער, עפיטעטן: די קלינגען € אין מיין!״.
 הער : 1 אין — מיין:״ דו דינער ״גיטרייער אין — מיין!״ דו

 דו קענצלער, "הער אדער מיין!" דו באדינער, דו ו־שרייבער(, קענצלער
מיין!" דו באטרייסטער, דו באדיבער,

 ס׳ווענדן וועלכע מיט טיטולארורן, די למשל, מיר, נעמען אדער
אחשורשן: צו פיגורן די זיך

 גיבא־ עדעל הוך "אלער ווערטער: די מיט זיך זיי ווענדן 5 אין
מיין!" פאטער הער קיניג, גיבארענער הוך עדעל "אלער קיניג" רענער

פאטער־קעניג!" "הער :14 אין
פאטער-קעניגו" גיבארענער גנעדיגליכער, גאנץ "מיין :0 אין
"פאטער־קעניג!" אדער פאטער" "קיניגליכער ¥\: אין
פאטער־קעניג!" איידעלער "הויך אדער קעניג!" "פאטער :1 אין
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ארכאיזמען: כאראקטעריסטישע בינטל א באך לסוף
ארנד "פאגן ווערטער. מיטלה־יכדייטעע מיר באגעגענען אין

 אץ פרייזן". אץ "לויבן מיט מאדערניזירט 0 אין ווערן וראם צירען״,
 ווי: ווערטער, אזעלכע פאראן ווייטער זענען וואריאנט רעמזעלבן

 שפינען, וועבן, ־ 7^16תק6,ת 7^600611 נידערדייטש: פרן "טווינען"
געפינען ווארט )דאסזעלבע מקוה ־ מיטלהויכדייטש: פץ־ "טרק" —

 טרק...( אץ לויפן דארף זי אז צייט, די קרמט עס "ווי :1^1 אין אויך מיר
לעבעדיק! גיכער, ־ גידעררייניש פרן ף" א אל ,העי

 האפ־ ק אל "ש :1 אין ווערכעד די ך או זענען כאראקטעריסטיש
 הערך׳ )׳גרטע( "בראווע עט" נ בי א "ק )־מענער( מאנעך ע ג טי
 גל. ד. ארן ן" א מ ר ע ט י ו ל ן, א ט י פ א "ק ן" ע ט א ר ע מ א ק ן ר ע "ה
 "פרעטעג־ שלעכ׳ז( )־זער שלים" ר א "ג ?:4 אין ווערטער די ער א

 בילד( א )־אויסמאלן "עקסטמאלירען" פראצעס( א )-האבן זירען"
גל. ד. ארן צרגעזאגט( )׳האט ,פערשפראכט"

.5 פרן סטיל דער ווי נעמעךאויס, ווערטער ציטירטע די
 די באטראכטן ביים צרזאמענהאנגען די זיך אנטפלעקן לטער ב נאך

 וואריאנטן אויסגערעכנטע ע ל א אין ווערט אחשורש :ן ר ר ג י פ
 שאב׳ לוינ׳ן — המן פאנטאלאנע, פרן מרסטער לויטן סטיליוירט

 ווידער ווערט מרדכי שארלאטאן(, )ריטער קאפיטאנא פרן לאן
7 קאפיטל ווייטער )פארגלייך ארן. ל ק א ווי פארגעשטעלט

 פרא־ די אין איינשרייער־העראלד דער אויך איז כאראקטעריסטיש
¥\. - 0 - 1 - 5 פץ לאגן

 וואס ר", ע ב יי ר "ש פרנם פיגרר די איז באדייט דערן1באזר א פרן
 — 1 וואריאנטן די אין וואריאנטן. אלע אין אויסנאם אן טרעט־ארויס

 קענצלער דער "קענצלער". טיטל דעם פיגרר דאזיקע די טראגט
 מיר ווי ך!. — 3 אין שרייבער דער וואס ראל, דיזעלבע אבער שיילט

 ארן אחשורש פרן "אקציאן די אנאליזירן ביים באמירקט עוין ראם האבן
 פריי־דערפרנענע, א ערייבער דער איז צ(, קאפיטל אויב )זע אסתר"

אסתר. מגלת אין ארמבאקאנט איז וואם געשטאלט, "פאעטישע"
 דררכגעפירט וואריאנטן די אין ווערט עם ווי־ אופן, דעם ך שי וואס

 האנד־ די געוויכט, גרויס געלייגט ווערט עס אז מיר, עען "אקציאן", די
 בררמען", ארן "שרייען העלדן די שפאנענדער: וואס אויסנעמען זאל לרנג
 הענגט דאסגלייכן פרבליקוס, פרנם אויגן די פאר געקעפט ווערט ושתי
 ווי זיך בייטן סצענעס די צריייייער, די פאר תליה דער אויף המגען מען
 בכדי ארן צווייטער, דע־ באך ט ל כ סענסאציע איין קאליידאסקאפ, א אין
 ארייג׳ אקטן די צווישן ווערן אביסל, אפעטעמען קאנען זאלן צרשויער די
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 אלם קל^ון יטןמ אינשערמעדיעם קאהישע אדער איבטערלודיעס וגעפלאכטן
הויפט־פיגור.

 טי" די אין ווי פונקט עיקר! דער איז דאס — שפאנתג! שפאנונג!
שטיק! קאמעדיאנטן .פישע

 בינע־טעס די און וואריאנטן די פון ארכיטעקטאניק די כקיצור;
 מאמענט, שפראכלעכער דער אפ, זיי אין זיך שפיגלען וואס מנהגים, גישע

 בעסער אדער קאנצעפציע, די און פיגורן די פון סשיליזאציע די אויך ווי
 אז ווייזט, אלץ דאס — קאנצעפציע יעטוועדער פון מאנגל דער געזאגט:

 ף ט נ א י ד ע מ א "ק דעמזעלבן האבן ן ט נ א י ר א וו אונזערע
 וואסערן י וו מער נישט זענען יי ז אז און ט" ס יי ג

 דעמזעלבן פון שטראמענדיק אל: וו ק ן ב ל ע ז מ ע ד און ן יי א פון
 און שטיינדלעך פארשידעגע מיטגעשלעפט וועג אויפן זיי האבן קוואל
 ברייט־ די און טעמפא דאס פארלוירן אויך זיי האבן אמאל ווי און גראזן
קוואל. ביים נאענט געהאט האבן זיי וועלכע קייט,

זייערער? קוראל דער אבער זיך געפינט וואו
 דארף מען אז געוויזן׳ אונז האט אנאליז ביז־איצטיקער אונזער

 אין און קאמעדיאנטן־קונסט דער פון געמויזעכצן די אין זוכן קוואל דעם
 לענדער, סלאיוישע און דייטשע די אין אויפבלי, איר פון וזקופה דער

י״ה. ׳טן17 אין ה. ד.
 קאמע" ענגליש׳דייטשן צום וועג דער טאקע אונז פירט

 בא־ מיר וואס אסתר", און השורש "א פון דיאנטן־שטיק
 יאר זיגט וואנדער־קאמפאניעס ענגלישע די פון רעפערטואר אינם געגענען

 באארבעטונג, יידישער דער צו עיקר דער און — 1620
 אן פאר זיך מיט שטעלט און שטיק דאזיקן דעם אויף זיך שטיצט וואס

(.X קאפיטל )זע ר׳ן״ ת ס א און ש׳ן ר ו ש ח א פון ן א י צ ק ,א

 ליברעטיסט, דער געשעפט ס׳האט וועלכער פון קוועלע, די אט
 איבערגעמאכט זינגשפיל־אופן, א אויף באארבעט "אקציאן" די האט וואס

 אדער סאלא־געזאנגען אין מאנאלאגן די און — דועטן, אין דיאלאגן די
 "וידויס" און "אלף־ביתן" די ווי אינטערלודיעס, כאראקטעריסטישע אין
המנען. אדער ושתי פון

 פיגור דער דורך עיקר דער באשטעטיקט ווערט השערה אונזער
 די וואריאנטן, אונזערע אין טרעט־ארויס וואם /,ר ע ב יי ר "ש פונם

 — אנגעוויזן שיין דאס האבן מיר ווי — זיך באווייזט פיגור דאזיקע
 איז און אחשורש־שטיק ענגליש׳דייששן אינם מאל ערשטע דאס

 צו וויישע^ איר פין כרי "אקציאן", יידישער דער אין אריבער דארט פון



 אהשורש׳ פוגם אורטעקסט אינם באזעצן צו סוף־כל־סוף זיך און וואנדערן
זייימזפיל

 זיך כדאי א״ז פיגור, א פון גילגול א וועגן שוין רעדן מיר '>ויב
 פונם וועג אויפן איז וואס ן, י כ ד ר מ פון גילגול ביים אפצושטעלן אייו־

 אחשורש-״אקציאן" יידישער דער פון שליאך איבערן קאמעדיאנטן׳שטיק
 פון געווארן פארוואנדלט זינגשפיל׳וואריאנטן אייניקע פון האפן צום ביז
 מאסקע דער מיט דערשיינט וואם קאמיקער, א אין געשטאלט ערנסטער אן
נבול־פה. געלעגניזייט יעדער ביי זאגט און קלאון א פון

 די באלויכטן וואם שטעלן, אייניקע אנטהאלטן וואריאנטן אונזערע
גילגול: דאזיקן פונם צטאפן

 ענגליש־ דעם אין אנגעצייכנט איז ער :פ א ט ע ר ע ט ש ר ע
 ז אי מרדכי אקציאן. יידישער דער אין און קאמעדיאנטן־שטיק דייטשן

 ט. ל א ט ש ע ג טע ס נ ר ע ס י ו כ ר ו ד א טעקסטן דע יי ב אין
 פארטרע- באזונדערן א קאמעדיאנטן״שטיק אינם האט קאמיקער־־ראל די

 אינטער- דער אין טרעט־ארויס וואס קנאפקעזע, האנס קלאון דעם *טעי
 געראטענעם זיין און אשה׳רעה זיין מיט לצנות דארט טרייבט און מעייע
 זענען אקציאן יידישער פראגמענטאריש-דערהאלטענער דער אין זוי^ל.
 אז אויסגעשלאסן, נישט אבער ס׳איז קלאון, א פון שפורן קיץ נישטא

פערסאנאזש. מין אזא געפינען איר אין זיך האט עס
 מיר געפינען עטאפ דאז־קץ פוגם ש-ורן :פ א ט ע ר ע ט יי וו צ

 ווערט וואס פערסאנאזשן, די פון פארצייכעניש אינם .0 וואריאנט אינם
 גע• וואריאט, דאזיקן פונם אויסגאבע טשערנאוויצער דער אין געכראכט

צוויישע א — ט״ ש ר י פ ן ש י ד יי ם ע ד ן, י כ ד ר "מ נעבן מיר פינען
אדער ר" א נ פ י ו ה דער ש י ר ד נ א מ" הייסט וואס פיגור,
אורטעקסט אין אז סימן, א — מאנדרינא" ץ נ י .פר

פון פיגור די איז ל י פ ש ג נ י ז ׳ ש ר ו ש ח א פונם
 ן" א י צ ק "א דער אין י וו י ו ז א פונקט ן י כ ד ר מ

 ל א ר ע ש י מ א ק די אז און ע ט ס נ ר ע ן א געי־ען
ס א וו ן, ו א ל ק א פון העבט די אין געלעגן איז

הויפנאר. א פון מאסקע די ן ג א ר ט ע ג האט
 מיט געווארן פארבונדן .מאנדריש" פו־ ראל די איז גופא 6 טנקסט און

 ן יי ק נישט באך אבער איז צונויפגוס דער מרדכין. פו־ ראל דער
 ערנסטע אלם אמאל זיך כאווייזט מרדכי און ר, ע ק י ד נ ע ט ש ל ו פ

 דורכאויס א אסתרן מיט ־פירט פא ער וואו אקט, ־טן4 אין *,)למש פיגור
 אנדער אן — יידן( די דיאט וואס סכנה, יר ד וועגן דיאלאג עינסטן

איגטערמעדיע(. קאמישער דער אין פט )דערהו קלאון אלם יער ווי מאל
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 אינם אויך געווארן רערהאלטן זענען ראל הויפנארס פונם שפירן
 באהאנדלט וואס אקט, ערשטן אין דא. ..דערשיינט מרדכי :1 וואריאנט

 עניג־ ן ער ד פון נער יי א אלם ושתי וועגן עפיזאד דעם
 גראבע מיט דיאלאגן די אין אריין זיך מישט און ע ט י וו ס ר ע כ ע ל

זידלערייען:
 זאגן, צו וואס אייך האב איך פאטער־קעניג, : ר ע ל צ נ ע ק

שלאגן! נישט טויט צום מיך זאלט איר נאר
רייד! קענצלער(: )צום אחשורוש

 טויטי יער דיר אויף זאל ן ע קו: קעניג(: צום אן )לויפט מרדכי
 )־די כאר דעם פרעגט און "אלף־בית" איר זאגט ושתי בעת אדער,

סוויטע(;
 פארשטיין, צו מיר גיט

צייטען? א פאר היינט איז וואט
 שפע• ערשט סערעדא!" "פערעפלאוונא אריין: ווארפט און מרדכי לויפט־אן

 זיך באווייזט אקט צווייטן נאכן אינטערמעדיע קאמישער דער אין טער,
שדכן". ר ע ש י ד "יי אלם פארשטעלט מרדכי

 אלע אויסגעמעקט ווערן ראל מרדכיס פון :פ א ט ע דריטער
 ווערס געמאכט קלאון. דער מרדכי בלויז ס׳בלייבט און שטריכן ערנסטע

 וואריאנטן די אין אילוסטרירט ווערט וואס אופן, טאפלטן א אויף דאס
 שרכן" "יידישער דער בלויז מרדכי בלייבט ף! וואריאנט אינם .5 און ]4

 דאגעגן 5 אין אויסגעמעקט. אינגאנצן ווערט הויפנאר פונם ראל די און
 ארגא- ווערט שדכן פונט ראל די און הויפנאר א עיקר דעי מרדכי איז
 בא־ ף! אין טאנדרינא". "פרינץ פונם ראל דער אין אריינגעוועבט ניש

 אין — אינטערמעדיע דער אין ז י ו ל ב שדכן דער — מרדכי זיך ווייזט
 און אינטערמעדיע דער פון ראמען די מיט נישט זיך ער באנוגנט 5

"הויפט־אקציאן". דער בעת אויך לצנות טרייבט
 אזוי ל, א ר ־ ן ו א ל ק מרדכיס אז מיר, זעען רעזומירנדיק,

 פ׳ י ו א איז (,5) רעדאקציע לעצטער איר אין פאר זיך שטעלט זי ווי
 ס: ע ל א ר יי דר פון ס ו ג פ י ו נ ו צ א ק נ א ד א געקומען

 ר א נ פ י ו ה דער ץ, נ י ר פ ר ע ש י ד י י ר ע ד — מרדכי
 נ׳ אי ר ע ^ד ן ו פ שדכן יידישער דער ש, י ר ד נ א מ
ע. י ד ע מ ר ע מ

 באשטימען צו אויף באזע א אלם דינען אונז קאן גילגול מרדכיס
 דייט־ זינגש£יל־אורטעקסט:יוואס דעם און וואריאנטן די צווישן שייכות די

 איז נענטער אלץ ראלעס, דריי אנגעמערקטע די פון שטריכן די לעכער
 קלאוף די בולטער וואס פארקערט, און אורטעקסט, צום וואריאנט דער

172



 וויי אלץ ראל, ערנססער מרדכיס פון שטריכן די בלאסער און פאסקע
 מיר קאנען סמך דאזיקן אייפן קוועלע. זיין פון וואריאנט דער איז טער

 אורטעקסט, צום נענשער איז € וואריאנט דער אז פעסטשטעלן, למשל,
 אממערסטן איז 5 וואריאנט דער אז און ש אדער 8 וואריאנט דער וו•

זינגשפיל־טעקסט. עלטסטן דעם פון־ דערווייטערט
 די ,7 מיט קאמעדיאנטן־שטיק ענגליש׳דייטשע דאס באצייכנענדיק

 אחשורש-זינגשפיל פונם אורטעקסש דעם און \/ מיט "אקציאך יידישע
 אנט׳ דעם אילוהטרירט וואט פארמולע, פאלגנדיקע מיד באקומען ,8 מיט

אחשורש-שפיל: דעם פון וויקלונגס־וועג
- ]4-1- ש - 5

 דורך אויך באשטעטיקט ווערט אנטוויקלועס-רועג דאזיקער דער
מאמענטן: פאלבנדיקע

 סצע- רייע א — ושתי-עפיזאד גאנצן דעם הוץ א ן פעל 5 אין א(
 געפינען וואס אינטלרלודיעס, אייניקע אויך ווי אסתר-עפיזאד, פונם געס
 לעצטע די אז ראיה, א — ]4 — £ — ש וואריאבטן די אין זיך

.5 ווי אורטעקסט, צום נענטער זענען וואריאנטן
 בא וועל .קעניג:!"איך ביים ושתי זיך בעט 6 און ש אין בו

 אריינגעלייגס 5 אין ווערט פראזע דאזיקע די איין!״ פייגעלע א זיין דיר
 איך דענקן, אייך "לאזט אתשורשן: ביי זיך בעט ווא>^ מויל, ס נ מ ה אין
 פאר ווי ושתי, פאר מער פאסש בילד דאס וואלד־פעגליין!". איין בין

 ריטער־פאנפאראן א ווי פארגעשטעלם פיעסע דער אין ווערט וואס המנען,
 ;און ם וואריאנטן די אז אנצובעמען, אויך איז אזוי און )קאפיטאנא(
י (.116 5 וואריאנט דער ווי אורטעקסט, דעם ריכטיקעי שפיגלען־אפ

• •י י ■
 אלפיעד ^פץ“ם״ק“א שארפזיניקן זייער אבער קליינעם, דעם פארבל. 1116

^](1(1611 065. 3. ^011*5־ אחשררש־שפיל דאם וועבן י לאבדו
1904 4. 12. .ק 29—37)

 וידוי מנס ה אז שפורן, פאראן זענען ש וואריאנט אינם ג(
 דער איז 5 אין אינכערלודיום. באזונדער א פארגעשטעלט זיך מיט האט
 גאנצעס, א אין געזעגענונגס־מאגאלאג המנס מיט צונויפגעפלאכטן וידוי

ש. ווי אורטעקסט, פונם דערווייטערט מער איז 5 אז ראיה, א
 געוויסע אן לסוף ווייזן וועג אנשוויקלונגס אנגעמערקטן אויפן ד(

ר ס ו מ אורשפרינגלעכן דעם מיט פארגעקומען זענען וואם ענדערונגען,
ל. כ ש ה

 אתשורש־זינגשפיל פונם אורטעקסט דער 1הא ס׳ווייזט׳אויס, ווי
 קאמעדיאנטן׳ ענגליש״דייטשע דאס וואס מוס־-השכל, דעמזעלבן געהאט
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 דארף פרוי די אים: אויף זיך שטיצט וואס ,אקציאן/ יידישער דער ארן שטיק
 געדאנק דאזיקער דער מאן! איר פין ווילן דעם אונטערווארפן זיך

 דעם אנאליזירן ביים געוויזן שוין דאס האבן מיר ווי — זיך שלענגלט
 אסתר-עפיזאד; דררכן סיי ושתי- דורכן סיי — "אקציאן" שן ויד
זייטן. פארשידצנע צוויי פון אים אילוסטרירן עפיזאדן די

 ער" די וואריאנטן. די אין כסדר אבער זיך ענדערט מאטיוו דער
 אויסגע־ דא ווערט טויט ושתים .14 אין מיר באגעגענען ענדערונג ששע

 בא• קעניגס דעם קעגן ווידערשפעניקייט איר מיט בלויז נישש 'טייטשט
 האט דינסטן יידישע אירע אירער: זיבד צווייטער א מיט אויך נאר פעל,

 גע. אויסטייטש דעמזעלבן יוס״טוב. און שבת ארבעשן צו געצוואינגען י
ק. פראגמענט אינם אויך מיר פינען

 פרויען: צוויי די ארוס באך אלץ אבער זיך שפינט האנדליגג די
 און — ומער פר דער און פרו• זינדיקער דער אסתר, און ׳ושתי
פיגור. זייטיקע א ווי מער נישט איז המן

 מער אלץ וועג, אנגעצייבנטן אויפן אבער גייען מיר ווייטער וואס
 פוע^-יוצא א אלם ארן פלאן ערשטן אויפן ווערן ארויסגערוקט המן וועט

ושתי-עפיזאד. דעד פארשווינדן אינגאנצן סוף כל סוף וועט ׳דערפון
 ווידער• ושתים פרן מאטיוו אלטעי דער פארווישט ווערט 1 אין

 אלם אויסנעטייטשט ווערט קעניגין דער פון טויט דער און שפעניקייט,
 אויסטייטש נייעם דעם אונז ווייזט בולט רשעות. המנס פון באווייז א

אלף־בית: ושתים אין שטעלע פאלגנדיקע
אוועקווארפען איך טר גוטס און האב ושתי:

ראכע! סיר נעמטפון רשע דער המבקע בעת
 פארפלאב־ אמאל ווי אינטריגע: אן איין זיך גיט אייביק נישט נאר

 יו מאשי דאזיקן פוגם אילוסטראציע אלם נעץ. אין אליין זיך מען טערט
אסתר-עפיזאד. דער דינש

 מא; דאזיקן דעם שארזשירט 5 וואריאנט פונם באארבעטער דער
 אין קלינגט וואס פאלקס־ווערטל, באוואוסטן פונם שטייגער לויטן וו*ט
 פיינט זיין אויף רב גי איין גראבש איינער "אלז האופן: בזה לשון זיין
דריין!" זעלבר לעצליך פאלס און

 דאס אז הינטער־געדאנק, א ער פארבינדט געדאנק דאזיקן מיטן
 — ראיה א שונאי־ישראל: די קודם-כל געדענקען דארפן פאלקס־ווערטל

 דער און איבעריקער אן ארום אזוי ווערט ושתי־עפיזאר דע• מפלה! המנס
 גאנצע די קאנצענטרירנדיק דורך, אויך אים לאזט 5 פון ליברעטיסט

 ליברעט־סם דער מרדכי. — מושל״ ,יוד דעם און המנען ארום האנדלרנג
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 ווייזט בולט פלאן. א לויט און באוואיסטזיניק דערביי האבדלט
מויל: המנה אין לייגט-אריין ער וועלכן השכל, מוסר דער דאס

 המן הער מיר, פון זיך זאל )•אויך( אך דרום
 מאן, איטווידער איין מען ע נ עקסעמפל איין
 מושלי יוד ן יי ק מיט אל ז גוי ן יי ק )•אז( דאס

אן! גן פאב

 פערשטן אוב׳ גראפין הערין, איר אך דרום
 גיזיין, קאן זאך איין ווי אויף, שויט
 פיינט ן יי ז אויף גרוב ן יי א ט ב א ר ג בער יי א אלז
ן! יי דר זעלבר לעצליך פאלט און

 איז מוסר אלטן פונם אז מיר, זעען ,5 ביז 1 פון אנקומענדיק
 נייער א אים האט פארדרענגט אז און זכר קיין געבליבן מער נישט

 געי אנגעווייטאגטע די אנגערירט האט וואם קאנצעפציע, נייע א מוסר,
געטא-מענטש! פונם פילן

מרדכי
 ה. י. ־טן17 פון מיגיאשור א )לוים
ודארשע( מוזיי, בערסאנס אין



 !1ם מעלאדראמע א אין אויסגעוואקטן איז אחשרררש^אקציאן ד
 געוויס: א אין און באנייט זיך האט אינהאלט דער מרדכין! ארן המנען

נאציאנאליזירט! זיז



קאמעדיאנטן. יידישע די פון רעפערטואר דער

4

ן ל י פ ש ׳ ן ש י וו צ

 ___דאקטאר־שאי״לאטאן מיטן אינטערמעדיע די — גרופעם. אין איינטיילונג

 אינטזנרמעדיע די __ פראזא. וויצן, נראטעסק ס,0110ז6 פון מאסקע די

 סאטירישע די _ §.0ח3§1ח3 טראנספארמאציעם, שטן־ארלעקין: מיטן

 אינ־ — בעטלער־אינטערמעדיע. די — אחשורוש־שפיל. אינם אינטערמעדיע

 זיין און וידוי ערבסטע אן — אלף־ביתן. און וידוים קאמישע טערלודיעס:

סאלא־ און כאר־ — אלף־בית. דודם — טויטן־לידער. יידישע מיט שייכות

ארלעקינען. און קלארנען פון מעלאד-יעם שיינע — נעזאנגען.

 דעם אין אנטוויקלט זיך האט וואס אויפפירונגען, מין דריטער דער
 ף ש י וו צ די געווען זענען קאמעדיאנטן־קונסט דער פון השפעה״קרייז

גרופעס: פיר אין איינטיילן זיי קאן מען ן. ל י שפ
 סצענקעס,וואס קאמישע ד.ה. איגטערמעדיעס, (1

פיעסע. אויפגעפירטער דער פון אקטן די צרוישן אריינשטעלן פלעגט מען
אינטערמעדיעס. געזוגגענע ה. ד. ס, ע י ד ר ל ר ע ט נ י א (2
 באזינדערן א אלם ווייזן פלעגן שפילער די וואס צירק׳קובצן, (3

פארשטעלונג. דער אין נומער
ן. ט ע ל א ב (4

 צוויי ערשטע די ביי אפשטעלן זיך מיר וועלן קאפיטל דאזיקן אינם
 נאענטן אינם באשעפשיקן זיך מיר וועלן צוויי לעצטע די מיט גרופעס.
*קאפיט
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אינטערמעדיעס: .1

 יידישע די ווען תקופה, דער פון נאך זיך ציט טראדיציע זייער
 מייסטער- בונם ווירקונג דער אונטער געשטאנען איז קונסט דראמאטישע

 בייע ריי א איצט אבער באקומען זיי י״הו. טער-16) זינגער״טעאטער
 באוועגלעכן פוגם מיטגעווירקט זיי ווערן דערהויפט פיגורן. און שטריכן

 וחתזס6€113€ <3611 3ז(6 איטאליענישער דער אין הערשט וואס צירק׳גייסט,
קאמעדיאנטן. ענגלישע די פון צווישן׳שפילן די אין אדער

 או: אלטן דעם צווישן אונטערשייד דער זיך ווייזט אמבולטסטן
 אינטערמעדיעס די פארגלייכט מען ווען — אינטערמעדיעס, מין גייעם

 עפינען וואס אדער טעמע, דיזעלבע באהאנדלען וואס תקופות, ביידע פון
 קאן ביישפיל קלאסישער א ווי פיגור. דערזעלבער ארום ,אינטריגע" די

 וואס דאקטאר־שארלאטאן, מיטן אינטערמעדיע די דינען פרט דעם אין
 — צווייטע די און ׳טן16 פון אייגע רעדאקציעס: צוויי אין באקאנט איז
י״ה. ־טן17 פון — ווייזן באלד דאס וועלן מיר ווי

 דאקטאר־שארלאטאן מיטן אינטערמעדיע די (1
י״ה(. טן47 פון ירעדאקציע פיגור צענטראלע אלם

 שלמה"" "חכמת פוגם וואריאנט א אין אריינגעפלאכטן איז זי
 דעם און דאקטאר־שארלאטאן דעם פיגורן: צוויי האט און (117זינגשפיל

פורים־רב.

.115—114 ז. || פא^קלאר פאר זאמלביכער פרילוצקי: נ. פארגלייך (117

 )אדער ליברעטיסט דער וועלכן אויף אופן, דער איז אינטערעסאנט
 "הויפט-אקציאן": דער מיט אינטערמעדיע די פארבינדט רעזשיסער( דער
 געריכס־ בארימטע די ענדיקט און דערציילונג ביבלישע די פעלשט ער

 טויס צום מוטער פאלשע די פאראורטיילט וואט משפט, א מיט סצענע
 מוטער פאלשע די קנאל, א באלד זיך הערט עס ן. ס י ש ר ע ד דורך...
 און דאקטאר דעם רופן לאזט סוויטע המלכס שלמה און אבידער פאלט
 אין איז פרוי די צי פעסטשטעלן, דארף דאקטאר דער "ראבינער". דעם

 אויב וידוי, זאגן איר מיט משמעות, דארף, ראבינער דער און טויט אמתן
נאך. לעבט זי אז ארויסווייזן, זיך ס׳זאל

 נאחעריו ער נאיקעם". טראגט "ער דאקטאר. דער זיך באווייזט עם

שטעלט־פעסט: און פרוי די

 ס׳סומט־אן ראביבערן' דעם באך ביין דארף מען שלעכט, זייער איז "עם

 פו דיאלאג, קאמישער א ז־ך אננוויקלט ביידע צווישן און "ראבינער" דער

ציחאטן: אייניקע דא גיבן ר*מ ווע^כן
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ער? ליגם לאנב ו<י : ר א ט ק א ד

שטיב. די ווי לאנג, אזוי : ר ע נ י ב א ר
ער? גי־ט ארויסגיין : ר א ט ק א ד

פארמאכט! טירן די : ר ע נ י ב א ר

ער? האט היץ : ר א ט ק א ד

 3דז נישט איז עם — קוימען. דעם אויף זיך ברענט עם :ר ע נ י ב א ר
צוצישטעלן. וואם

 ווערן, בעסער נישם "ס׳וועט דאקטאר: דער רקלערט*ד דיאגנאז, אזא נאך
 מאכן לאזן נעמען, זאל "מען רפואה: א פארשרייבט ער און ווערן!" ערגער יועט

 האלבע אלע און צוזאמענמישן אלץ דאס און הון א פון מיסט בין, א פון גאל

מיתה־משונה־לעפעלע"^. א יגעבן אי שעה

 די זעען צו פדי גענוג, פולשטענדיק איז אויסצוג געבראכטער דעי
 דאקטאר דער :0001106813 8611' 3ז16 דער מיט בארירונגס׳פונקטן

 פון קאמיזם דער און 1ס)11זס6 86 8010018 פונם מאסקע די סראגט
 מעטאפ^רבס, דראסטישע פון באשטייט פירט, ער וועלכן דיאלאג, דעם

 גראשעסק׳קאב• מיספארשטענדנישן, ווערטער, פארדרייטע קאלאמבורן,
 איפפראוויזירטער דער פון גייסט דער ווארט־שפ־לערייען. און סראסטן

זאץ. יעדן אין פמעט זיך בטפלעקט* קאמעדיע איטאליענישער
 דער־ א דיאלאג: פונם פראזע־פארם די אויך איז כאראקטעריסטיש

 קאמעדיאנמף דער מיט צוזאמענהאנג ענגן אן אין שטייט וואס שיינובג,
 פון פערז דעם פארטריבן קאמעדיאנשן די האבן באוואוסט, ווי קובסט.

 אי" די פלעגן שאפונגען דראמאטישע געגראמטע די און ביגע דער
(.118פראזע אין בערארבעטן

 פון אינטערמעדיע דער מיט אינטערמעדיע אונזער מיר פארגלייכן
 דאקטאר• פונם פיגור דיזעלבע פאדערגרונט אין שטעלט וואס י׳ה, ־מן16

 פעסטשטעלן זיך לאזן באנד(, דאזיקן פוגם 7 קאפיטל )זע שארלאטאן
אובטערשיידן. פאלגנדיקע

 די אינטערמעדיע די האט י״ה טן46 פון רעדאקציע דער אין א(
 ביס רעדאקציע יינגערע די — פערזן אין אמאבאלאג פון פארם

ע. אז ר פ אין דיאלאג א להיפוך אונז
 דאקטאר־שארלאטאן, דער איז רעדאקציע עלטערער דער אין ב(

 — באוועגונגען, אומגעלומפערטע שטייפע, מיט מאריאנעטין, א די
לאב" די קיצלט וואס פיגור, לעבעדיקע א ער איז — צווייטער דער אק

118) 0612603011: 501ו8ע5ק1616 861■ 60^1. 001. !0. .ק 87.
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 נישטיגעפלדיגענע נ-״שט־געשטויגענע, מיט כובליקום רעם פון לן:הוסק
וויצן. פאלקסטימלעכע אמתע מיט ארן רייי

 ער־ דער פון וועג דער אז דייטלעך, זייער זיך ס׳מערקט בקיצור:
 פאלקסטים־ די איבער געפירט האט צווייטער דער צר רעדאקציע שטער
 האבן וואס קאמעדיאבטן, איטאליענישע די פרן פארסן צאפלדיקע לעכע,

 גרעסטן צרם י״ה ־טן17 פרן משך אין דערפירט שאפרנגען מין ם דע
 פרן ארויסגעוואקסן ז אי וואס גאו;, דעם פאר באדן א צרגעגרייט אויפבלי,

מאליערן. פאר ארטע רעל' קאמעדיא דער

 אלם ן י ק ע ל ר א ־ ן ט ש מיטן אינטערמעדיע די (2
 וואר" א אין איבטערמעדיע דאזיקע די געפינען מיר הויפט-פיגור:

(.74־73 ז. 11 זאמלביכער פרילרצקיס ;נ. עקדת־יצחק־דנגשפיל פוגם יאנט

פאלגנדיקער: איז אעהאלש איר

 פאר־ און דרך־הישר פוגם אברהמען אראפפירן וויל שטן דער
 פאר זיך ער באווייזט אמאל מאסקעס: פארשידענע אין זיך שטעלט

 מאן". "שווארצער אלם מאל אנדערע דאס מאך, "ווייסער אלם אברהמען
 דער אין דערשיינט ער קרנצן: נייע ער מאכש נישט. אבער העלפט עס

 פארפירן ער פרואווט נישט. טויג דאס אויך אבער הרגט. א פון נעשטאלט
 נישט. פועלט ער ער". "בעז אלם סוף צרם ארן "שלייפער" אלס אברהמען

גובר. אים א־ז צדיק דער

 טראנס- די אילרסטרירן וואס ציטאטן, אייניקע ווייטער ברענגען מיר
וויצן: זיינע פון מין דעם און שטן פוגם פארמאציעס

מאן": "שווארצער ארן ׳"ווייסער" אלם שטן דער

 ארומשוועבן וועלט באנצע די איבער טו ׳שטן איך, ווי אזוי

 איינער זיך געפינט עם אז געהערט. איך האב

! ם א ר א מ א מ א ה הוי הוי ער וו ברא א

יצחק־לעבן זרן זיין טוט ער

אנגעבן. קרבן איין פאר

 פארשטעלט מיך איך האב וערום

 מאן ארצן וו ש א פאר

מאן סן יי וו א פאר און

 רייד ווייכע שיינע, שמיסן אנגעהויבן אים מיט האב איך

זיין. מבטל זאך דער פון אים מוז איך
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דיאלאג• פאלגנדיקן אברהמען מיט שטן -ער פירט וגס ה אלם

? דא ער לינט וראם כלב, קרוב רב אברהם:

ד. ר ע ׳ ר ד אין ן יי אל סיר ג י ל און ליג איך שטן:
? דא פארט ער ליגט וואס כלב, קרוב רב אברהם:

נישט ס׳איז נעכט, דריי און טעג דריי דא שוין ליב איך שטן:

 ן, אויב נע יי מ אין ברויט ביטן ן יי ק געקומען

זייער. מיך ס׳שלעפערט

? דא פארט ער ליגט וואם כלב, קרוב רב אברהם:

נעקו־ נישט ס׳איז נעכט, דריי און טעב דריי שוין ליג איך שטן:

 ס׳הוננערט ל, מוי ן יי מ אין שלאף ביסן קיין מען

זייער. מיך

 נאנץ א איז זי שרה, ווייב מיין צו אהיים גיי כאי. כא, כא, אברהם:

ן. עם צו אקרענק געבן אייך וועט און נוטע

ר": ע ד ע ,ב און ר" ע פ יי ,של אלם שטן רער

שלייפער. א בין איך שטן:

באד, אין אדער הקדש אין ליגט שלייפער א אברהם:

אריין! באד אין שטן:

געפאלט? תקופה די ווען מיר, זאגט טא איר, זענט בעדער א אברהם;

זע־ דעמאלט תמוז• חודש ראש טעב דריי נענא^ט תקופה די שטן;

י ל ג נרויסע און בליצען גרויסע און ן ע צ י ה נרויסע נען

 איינם ך, ע ל ד יי מ צוויי ארויסנענאנגען ס׳זענען ן, ע ש ם

 און נעפאלן און יאר אכציק פון אייבם און יאר זיבעציק פון

ארזש... אינם ביין א צעבראכן זיך

 אריגינעל-יידישער: אן איז אינטערמעדיע דער, פון מאטיוו דער
 געפינט וואס שטן, דעם און אברהמען וועגן דערציילונג א פון גענומען

 דורכאויס דורכגעפירט אבער איז מאטיוו דער תנחומא. מדרש אין זיך
 ווייזט- וויצן, וואולגארע זאגט שטן דער שטייגער: נישט״יידישן א אויף

 און כיטרע און פיפיק ער איז דערביי ציניזם, און עס׳הא־צות ארויס
 ווארט: איין מיט אויסריידן. נאיווע מיט בונות אמתע זיינע פארשלייערט

 זיין ארלעקין! פונם חסרונות און מעלות די מיט אויס זיך צייכנט ער
 אימפראוויזירטער אישאליענישער דער פון ארלעקין דער איז מוסטער

 צו- איז וואס פאלשקייט, די -ששריך: הויפ זיין איז דארט פון ׳מעדיע*ק
 אייגנשאפט, אן נאיוויטעט! כלומרשטער פון מאסקע דער מיט זעקט5 1

אנרופן דעמאלט פלעגן קאמעדיאנטן איטאליעגישע די וועלכע
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 אינם אינטערמעדיע ע ש י ר י ט א ס די (3
וחשורוש׳זינגשפיל:1

 הפן ווי שטעלט׳פאר, וואס איגטערמעדיע, די אויסן דא זענען מיר
 נעלם. צו תאוה זייער אין עידי- די מוסרט און תחית־המתים שטייט-אויף

 אג- אן אין גערעדט שוין אינטערמעדיע דאזיקער דער וועגן האבן מיר
קאפיטל באגד, ערשמער )זע צוזאמענהאנג רערן

ווערן: דערמאנט נאך דארף לסוף
 אריינגע" איז וואס בעטלער׳אינטערמעדיע, די (4
 פון באשטייט זי אחשורוש-זינגשפיל. פונם וואריאנטן אייניקע אין פלאכטן

 טן46 פון בעטלער״קאמעדיע יידישער דער פון גענימעו סצענעס, דריי
 נע. די געביטן בלויז האט ליברעטיסט דער (.7 קאפיטל אויבן, )זע ■י״ה
 איבערנע" ער האט ראלעס די פון אינהאלט דעם ליסטן, ר די פון מען

 ראלע דער מיט ענדערונגען. גרויסע אן — אוים ס׳ווייזט ווי — לאזן
 דעם פון ראלע די אסתין, ןגעווע מכבד ער האט בעטלע־־כלה דער פון

 פונם ראלע דער מיט צונויפגעקייטלט ער האט זיידע" "אלטן און שדכן
אחשורושן. אויסגעקליבן ער האם חתן אלם קלאון־מרדכי,

זענען: אינטערמעדיעס די ווי אינטערעסאגטער, סך א
 אין אויפגעקומען זענען וואס אינטערלודיעס, די .11

 מין דאזיקן דעם פון צווייג וויכטיקסטן דעם תקופה. באהאנדלטער דער
בילדן צווישףגעזאעען

ן. ת י ב ־ ף ל א ר ע ד א וידויס די (1
 אזעלכע 6 געווארן דערהאלטן זענען זינגשפיל־טעקסטן די אין

אינטערלודיעס:
ן. ת י ל ג פון וידוי א א(
אשמדאיען. פון וידוי א ב(
ן. מנע ה פון וידוי א ג(
ת. י ב ־ ף ל א המנס ך(
ן. שתי ו פון וידוי א ה(
אלף׳בית. דודם ו(
 כאראק" ק^מישן דורכאויס א האבן אינטערלודיעס ערשטע פיר די

 אן נוסחאות: צוויי אין דערהאלטן איז אינטערלודיע פינפטע די סער,
 נישס באשטימט זיך ל^זט זעקסטן דעם וועגן קאמישער. און ערנסטער

 אינטערלודיע דער פון מחמת קאמיש, אדער ערנסט געווען ס׳איז צי זאגן,
פראגמענט. קליינער א בלויז באקאנט איז
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ווערס וואס דועט, א איז ן ת י ל ג פרן וידוי די א(
 עם אזוי ווי פראגן, גליתן שטעלט דור דודן. און גליתן פרן געזונגען

 זיב" וועט ער אז דערויף, ענטפערט גלית ארן תשובה זיין אויסזען וועט
צרות: כלערליי יידן די אנטון און ימיס׳טובים די בעת דיקן

ראש־השנה קומען וועט עם אז

שרה באבע די הרגענען איך וועל

הפפור יום קומען וועט עם אז

פוטער מיט הינדל א עסן איך ורעל

סופות קומען וועט עם אז

פיקעם די מיט אויסשעכטן יידן די איך ורעל

שבועות קומען וועט עם אז

רביעות. ביטערע דאס קרען עץ רועט

 קא׳ וואולגא־ער א זייבע. ענטפערן אייניקע אויס זעען עם ווי אט
 ,גראביאנישער דער פון שטעמפל דעם זיך אויף טראגט וואס מיזם,

צייט׳ץ

אויך טראגט שטעמפל דעמזעלבן

 סטראפן, פאר די עם ס׳ווייזן ווי וידוי. ם י א ד מ ש א ב(
ווייטער: ברענגען מיר וועלכע

ף. ל א — וידוי זאב אשמדאי, )־איינשרייער(: ץ א י א פ

אשמנו אשמדאי:

מאן אומשולדיקער אן בעווען מיר איך בין

טאן. תשובה יעציבר איך ורעל

בית. .ץ א י א פ

בגדנו אשמדאי.

זאב; ניטע אזא נאכזאנן מיר דאך וועלן טאטע־מאמע

טאג: אין מאל זיבן ס׳לעדער נעקאלט זיי דאך כ׳חאב

גימל. ■איאץ:

געקאנם גארנישט איך האב גנבעגען

מאמען דער פאר ברייטל א קויפן נעגאנגען כ׳בין אז נאר

צוזאמען. געלט מימן ס׳ברייטל געבראכט איך האב
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ת. ביז דרעט דער זיך פירט טאן אזא אין
 שטריכן, סך א זיך אין האבן אן, "ה" פון גייען וואס סטראפן, די

 *פאלקס ארנטערשטע די פרן לעבן אומציכטיקן פרנס געברמען זענען וואם
 דאזיקע די זענען ס׳וחיזט־אויס, ווי שטעטלעך. פוילישע די אין שיכטן

 שפי׳ די י״ה. ־טן19 פון משך אין ווי פריער, נישט אויפגענרמען סטראפן
 און פיקאנטער ארץ אקטרעלער מאכן טעקסט דפם געוו^לט האבן לער
 ארויסגעשטויסן איז טעקסט אלטער דער אז דערצר, דערפירט האט דאס

 צרגע- מער זענען וואט "אימפראוויזאציעס", די צר נייע, דורך געווארן
 בלויז געבליבן איז וידו• אלטן דעם פון פארהעלטענישן. די צו פאסט
אלף׳בית׳שאבלאן... דער

וידוי: ס נ מ ה ג(
 אינטערעכאנט־ דער וידוי. דאזיקן פונם וואריאבטן אייניקע פאראן

פאלגנדיקער. דער איז עלטסטער דער — ס׳ווייזט-אויס ווי — ארן סטער
המנען: סופלירט ן ו א ל ק ר ע ד ־ י כ ד ר מ

ווארט אין ווארט וידוי זאב

מכה א זעצן דיר זיך וועט

!קווארט א ווי גרוים, אזוי

ביזאלצענער דער — המלאך זאב:

)?( אומגעזיפנער ד״ער — הגואל

מיר, — אותי

דיר, מכה א

שטעקן דער — מכל

שטערן בייזער דער _ רע

קניקען מאכן זאל ער — נברך

אין — את

לאמפין יינבע די — הנערים

אויכגעריסן ווערן זאל עם און — ויקרא

נאמען דיין — שמי

המנען(. אויף )ווייזט נאמען זיין און — שמו וימה

שינדער דער אברהם

בלינדער דער יצחק

 קינדעו מיט ל ק ע ז פול א אננעמאכט האט יעקב

אנלייגן זאלסט און — וידנו

קעפעלע מיטן — בקרב

אריין. ערר דער אין — הארץ
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 זעבען ור^ס זידלערייען, און פרושים טייטשן, צינישע די צווישן
 די כאראקטעריסטיש זייער זענען וידוי, ציטירטער דער אין אבגעזאמלט

 אבותנו: אבות די מכבד איז קלאון דער וועלכע מיט שפאטווערטער,
 אין לצים די פלעגן אופן ענלעכן אן אויף יעקבן. און יצחקן אברהמען,

 קאטוילישע די פון אנדענק דעם פארשפאטן מיסטעריעס קריסטלעכע די
 צופעלי• קיין נישט — ס׳ווייזט־אויס ווי — איז פאראלעל דער הייליקע.

 גע. זיך ס׳האט ווי געיידלט, אזוי זיך האט כלל בדרך קער!
קריסטלט...

ת": י ב  ף ל ״א ס נ מ ה ד( *

 .ם זינגשפיל־וואריאנט אינם אינטערלודיום דאזיקע דאס געפינען מיר
 שום קיין שאבלאן דאזיקן מיטן עם האט "אלף־בית", *זין רופט עם הגם

 דעם און ומגען צווישן דועט א איז אינטערלודיום דאס נישט. שייכות
 טראגי" די באהאנדלט דא ווערט טאן פאלקסטימלעכן צמת אן אין באר.

 קינדער צען זיינע בגדים, המנס ד״ענגען וועט מען וואו פראגע, קאמישע
אליין: המנען סוח צום און

לענדער 127 המן:

געהאלטן ערלעך איך האב

 קאפ מיין מיר מען מוז היינט

שפאלטן שטיק צוויי אויף

וו. אז. א. טרא... : ר א כ

 הענגען הענגען, מען וועט וואו המן:

 ראק, שענעם מיינעם,

אלע• איר זשע זאגט

 טשוואק א שטעקט גאלגן אויפן : ר א כ

 הענגען מיר וועלן דארט

ראק! דיינעם

שענסטער זשע, גיי

בעסטע־ זשע ניי

! ארויף אים אויף גיי

 העננען הענגען, מען וועט וואו המן:

? מיץ שענע מייגע

שפיץ א שטעקט גאלבן אויפן : ר א כ

 1 מיץ דיינע הענ:ען מען וועט דארט
וו. א. א. זשע גיי
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 הענגען הענגען, 1מע וועט יווא : 1מ ה
אליין? המנען

!אלע איר זשע זאנט

בוים א שטייט גאלגן אויף נ ר א כ

 העעען מען וועט דארם

אליין המבען

וו. אז. א. זשע גיי

וידוי: ושתים ה(
 געווארן דערהאלטן זענען אינטערלודיום דאזיקן פובם וואריאנטן

 אין .1 — 6 — ש — )אחשורוש־שפיל( זינגשפיל־טעקסטן די אין
ושתי-עפיזאד. גאנצער דער בכלל ווי "וידוי׳/ די פעלט 5 טעקסט

 גיבן מיר £. אין זיך געפינט וואריאנט אינטערעסאנטסטער דער
סטראפן: אייניקע אים פון דא

ושתי קענינלעכע איך ושתי:

 קלאגן און וויינען טו איך

 וועלטעלע דיזער פון דארף איך אז

ווערן. פארלוירן

טרא־א־לא־לא־לאם טרא־א־א־־א־לאם, : ר א כ

טרא־רא־רא־אי־רא־ראם טרא־רא!

! אל־דא־רי־ר,א־ראם טרא־א!

טי־אכטן נישט מענש דער טוט מחשבות בייזע ושתי:

1 שארפן חלף דעם טוט המות מלאך דער און

וו. אז. א. טרא־רא... באר:

 באדארפן ני^ט איך טו זילבער און שתי:גאלדו

אוועקווארפן. איך טו געלט און נוטס

וו. אז. א. טרא־רא... באר:

 בעווארן געגליכן שאטן א צו איז מענש דער י: ת שו

פארלארן. ער ווערט אט און ער שטייט אט און בייט אט

וו. אז. א. טרא... : ר א כ

 ערנסטן אן אין געהאלטן אינטערלודיום דאס איז זעען, מיר ווי
ד. י ל - ן ט י ו ט א פון באארבעטונג א ווי נעמט־אויס, עס טאן.

 וואס צווייג, א געורען זענען "וידויס" די אז ווייזט־אויס, בכלל
 אין שוין זענען וואס טויטן־לידער, די פון בוים אויפן אויסגעוואקסן איז
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 לי באוואוסטער דער אין געטאס. די אין פאפולער געווען מיטלאלטער
 ארום געווארן פארענדיקט איז וואס וואליך, אייזיק פון דער-זאמלונג

 וואס זיי, פון איינס און "טרטן־לידער" דריי מיר געפינען ,1605 יאר דאס
 סכעמע, א לויט געבויט איז אליין, לידער-זאמלער פוגם אנגעשריבן איז

 די באלד ראיה א וידוי-סכעמע, אונזער פולשטענדיק אגטשפרעכס וואס
סטראפע: ערשטע

 ורשטע)׳פארשטיי( מיר אן ט ר ע ד נ ו צ י א וויילאיךעס
)-מער( מען מאכן ווערד לענגר ניט איך ז ד

דאנען( )יפון ן הינע פאן ן ד יי ש מוז אוגד

 רעכט אונד ביליג עש איזט דרום
ן. ע נ ע ק ב )צו( ט א ג פאר זינד נע יי מ

 דריי ערשטע די פון פראזן די אויך ווי שורות, צוויי לעצטע די
 הינעך פאן שיידן מוז איך... דז ורשטע, מיר אן איך... "ווייל שורות:

 שטארבן...( באלד מוזן וועל איך ווי אזוי ווערטער: אנדערע מיט ה. )ד.
ליד. בונם וידוי•כאראקשער דעם בולט ווייזן

 אז אנצומערקן, גאך כדאי איז וידוי" "ושתים צו זיך אומקערגדיק
 1, )אין אינטערלודיום דאזיקן פונם רעדאקציע ערנסטער דער חוץ א

 דך מיט שטעלט וואט רעדאקציע, קאמישע א פאראן נאך איז (14 און
 מיר געפינען פאראדיעס אזעלכע תפילה. דער פון פאראדיע א פאר
 און שפאסמאכער־מרדכי דררכן געזאבט דארט ווערן זיי און 6 אין

מנעך. ה פון "וידוי דער צו ענלעך זייער זענען

ת: י ב " ף ל א דודם ו(

 וואריאנט א אין דערהאלטן זענען "אלף־בית" דאזיקן פונם שפורן
אריינפיר: פאלגנדיקן דא געפינען מיר (.03) ״גלית־שפיל״ פונם

לערנען? עפעם דו קענסט צי שמואל:

טויטער! א ווי בעסער דוד:

דו? לערנסט וואס שמואל:

אלף־בית! דוד:

 איז אעטערעסאנט פאראן. נישט אינטערלודיום דעם פין איז מער
 *ענט זיין פון דרינגט׳ארויס וואט פיגור, דודם אין שטריך קאמישער דער

טויטער׳" א ווי "בעסער פער:
 אן נאך האבן "וידויס" און ,אלף־ביתן" אויסגערעכנטע די חוץ א

אינטערלודיע-כאראקטער
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 15 אץ מיט ן ע ג נ א ז ע ג ׳ א ל א ס ארן ר א כ די (2
 זיגגשפיל-טעקסטן, פארשידענע אין אריינגעפלאכטן זענען וואט יוערטער,

 הפלשתי", ,גלית שלמה׳/ "חכמת יוסף", "מבירת יצחק", עקדת ווי
 אנגע" שוין זיי אויף האבן מיר "אחשורוש׳שפיל". ארן "אשמדאי־שפיל"

 דערמאנטע די פון אינהאלט דעם איבערגעגעבן האבן היר בעת וויזן,
 איבע־ דעריבער ס׳איז זינגשפיל־כאראקטער. זייער באטראכט ארן שפילן

ד? אז אנצרמערקן, בלויז איז כדאי רעדן. צר נאכאמאל זיי וועגן ריק
 אינטערלר" דאזיקע

 נישט שטעלן דיעס
 מין נייעם קיין פאר

 זיי מחמת שאפרנג,
 ווי מער, נישט זענען

 פרן פארטזעצרנג א
 וואס אינפראמעסן, די

 באקאנש ארגז זענען
 יארהרב• ־טן16 פרן

 פלעגט ביי דע־ט.
 מיזיקא־ די זיין בלויז
 ארנטערלאגע: לישע

 ס׳רוב פארטיטרר! די
 איב• די מען פלעגט

 קאמפא׳ טערלרדיעס
 פארם דער אין בירן
 צווישן דרעטן פרן

 כאד. ארן סאליסט
 גע. האבן דערביי
 וויכטיקע א שפילט

 ער ווי המנען, שטעלט־פאר אחשורוש״שפיל. פון סצענע א
 אין י״ה ־טן17 פון מיביאטור א )לויט מרדכין. פירט

ווארשע(. מוזיי, בערסאנס

 גע־ פארשידענע ראל
 פארציררנגען, ־ זאנג

 טרע־ עפעקטפרלע גרי
 פאלקס־ איום היום עד נאך לעבן "גארגעם" )די גארגעס ארן לעם

 חזנים: פרן כאראקטעריסטיק אזא אפט מען הערט פאלקס־מויל פרן זכרון.
 זיו האט "ער פאלקסעטימאלאגיש: אדער ט" ע ג ר א ג ע ב וואויל האט "ער
 פארנעמען ארט באזרנדער א "גארגל״־ה'.לז(. פץ לט" ארג ג גע

אינטערלרדיעס דערמאנטע די צווישן
ן: ע נ לאר ק די פרן סאלא־געזאנגען מישע א ק די (3
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 ,יצחק׳ ,עקדת אין פיר האבן געזאנג־נומערן אזעלכע פון ביישפיק
 (02 )וואריאנט יצחק״ ,עקדת אין יוסף״. ,מכירת און שלמה״ ,חכמת

 שלמה" "חכמת אין זמירות". "זינגט און )-שטן( קלאון דער טרעט־ארויס
 שיינע ,א זינגט און פאיאץ־ארלעקינא דער אדיין קומט (5 1 )וואריאנט

 ,מכירת פון פאיאץ־ארלעקינא דער אויך מאכט דאסזעלבע מעלאדיע".
(:14 )וואריאנט יוסף״

ענדע צו מעלאדיע ..מיינע
הענדען די מיט קלאטשן קענט איר



קאפיטל פערצנטער

ן ט ע ל א ב ארן צירקרם־קרנצן
 צירקום־קונצן די — קאמעייאנטן. ענגלישע די ביי צירקוס אין טעאטער

 זשאנג־ זיינע און פיערא יידישער דער — קנאפקעזע. האנס קלאון פונט

 אקראבאטישע — קאלאמבינא. ליובאווניצע די — פלעשער. מיט לער־קונצן

 מיטן פאיאץ יידישער דער — פיעראטן־באדינער. יידישע פון שטיקלעך

 *דייטש אין פאוויאנען וועבן ידיעות עלטסטע די — פאוויאן. און אף

 פון טאנץ דער — תז0ז6503 — קונצן. כאראגראפיעע — לאבד.

בראווא". פאטשט .מען — .יעדנעראלן'. די

 געפרואווט האבן מיר וואר באגד, דאזיקן פוגם קאפיטל אין
 קאמעדיאנטן־קונסט, דער טון כאראקטעריסטיק אלגעמיינע אן געבן ו1

 פאר׳ ארומנעמען אויך פלעגט קונסט דאזיקע די אז אנגעוויזן, מיר האין
צירקוט־קונצן. סתם און זשאנגלעי• שידעגע

 גאנצעס: איין בילדן דעמאלט פלעגן צירקוס און טעאטער
 מען אדער קונצן״מאכערייען מיט דורכפלעכטן מען פלעגט פיעסן די

צירקוס^פראגראם. א פון נומער א אלם שטעלן פיעסן די פלעגט
 א אקטיאר, אן פארייניקט פערזאן זיין אין האט קאמעדיאנט א

 קונצנמאכער דער דג״ל. און פעכטער טענצער, שפרינגער, זשאנגלער,
 צו׳ א געווען באר איז אקטיאר דער אויבן׳אן, געשטאנען געוויינלעך איז

 פלעגן קאמעדיאנטן די וועלכע רעקאמענדאציע׳בריוו, די אין טשעפעניש.
 וואס קונצנמאכער, אלם גערימט כל קודם זיי ווערן זיך, מיט מיטפירן

 פריי׳ און אינסטרומענטן אנדערע און פינדלען זייערע "מיט וויילן קאנען
לצבות"." אנדערע און שפרינג-קונסט זייער מיט מאכן לעך



 אדער באזונדער, געבן ענטוועדער מען פלעגט צירקרס־נומערן די
צווישן־שפיל. א אויספילן זיי מיט פלעגט ן*0

 אין מיר געפינען צירקוס־סצענע א פרן ביישפיל אינטערעסאנטן אן
 ענגליש־דייטשע דאס אין אריינגעפלאכטן איז וואס אינטערמעדיע, דער

 ריטערלעכן א אין האט קנאפקעזע האנס קלארן דער אחשורוש״שטיק:
 הערשאפט די געהערט מאן דעם אז באוויזן, רעה אשה זיין מיט קאמף
 זרנדל זיין אהיים קומט אמאל אויף הויז-געזיגד. און פרוי דער איבער

 שפריבגט ער קונצשטיקלעך. אקראבאטישע טאטע־מאמע זיינע באווייזט ארן
 גאכצר" חשק באקומט קנאפקעזע האנס אלטער דער ארן רייף א דררך
 אדררכצרשפרינגען, פרראווט רייף, דעם נעמט ער קרנץ. דיזעלבע מאכן

 זיין קלעם. דער פרן ארויס נישט קאן ארן אבער זיך פארפלאנטערט ער
 עטלעכע אדיין אים אין קלאפט ארן אויגנבליק דאזיקן דעם באנרצט אשה

קלעפ... פעסטע
 אופן געשיקטן א אויף צירקרס־מאמענט דער דא איז זעען מיר ווי

גופא. אקציע דער מיט געווארן צרנויפגעקייטלט
 קאמעדיאנטן, יידישע די ארבעטן אויך פלעגן מעטאד דאזיקן לויטן

 מיט סצענקעס אזעלכע דריי זיף געפינען זינגשפיל־טעקסטן די אין
 פלעגן קאמעדיאנטן יידישע די אז ווייזן, וואס קונצן, אקראבאטישע

צירקוס. מיט טעאטער פארבינדן שטייגער ענגליש-איטאליענישן נאכן

 זיי מחמת קירצונגען, שום אן סצענקעס די אונטן ברענגען מיר
 בארירונג׳ די באלייכט וואס מאטעריאל, ערשט־ראנגיקער אן זענען

 אנטף קאמ;ד ענגליש־איטאליענישער און יידישעד דער צווישן פונקטן
קרנסט;

 אריינגעשטעלט איז (63) גלות־שפיל פונם וואריאנט א אין (1
סצענקע: קאמישער א פון פראגמענט וועלכער

הער. מיינעם פאן הויז דעם פאן באדינער דער בין "איך

מיין! ליובע דו ליובע, דו אך,

אונגער־וויין! גוטן דעם אהער נאר מיר גיט

*וויין ביידיש נאך געשיקט איך האב פלאשע דערזעלבער אין דא א,

מיין! ליובע דו ליובע, דו אך,

 וויין! ביידיש נאך נעשיקט איך האב פלאשע דערזעלבער אין דא, א,

שליננען־שלאננען, פלאשע די מיט איך ע כ א מ צט

ך. יי ר א מויל אין שלינגע איך

באעט". ערשטער* דער גראמען דאזיקע די זא;ט וואריאבט אינם
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 פץ )פארדארבן( קארימפירט זיכער אבער איז "פאעט" ווארט דאס
 די ווי אדער ן פיערא׳ארלעקינא א ק.16תז01 :ט״^פראנצויזיש א ר ע י "פ

 דער אין פ<\יאץ/ דער אים: באצייכנט שפילן פון טערמינאלאגיע
 דעם אהער באר מיר "גיט 1 אליין איינער ארויס נישט ער טרעט סצענקע

 פאר־ די דאס זענען ורער הערן. זיך ער לאזט — ׳.״ ארגגערוויין גוטן
 דער ווארשיינלעך ווערטער? דאזיקע די זאגט ער וועלכע צר שוינען,

 אנדערע אין ארויס טרעטן וואט פאעט-פיערא", "דריטער און ,צווייטער"
 פאיאצען, חברה א ווארט: איין מיט וואריאנט. זעלבן פרנס סצעבעס

 די נרצן־אויס ארן הויז" דעם פאן ינער "באד פאר פארשטעלט זענען וואס
 כאפן צר ארם ודים, דער אין נישט איז הער זייער וואס געלעגנהייט,

 ארן וויין" "בייריש ארן "ארנגערוויין" טרינקען זיי מינרט. לרסטיקע א
 איז ווער "לירבע". זיין מיט אויך פארברענגט פיערא ערשטער דער
 דר י "אך ווערטער: צערטלעכע די מיט זיך ווענדט ער וועלכער צר זי,

 זיכער זי איז פיערא, דער איז ער אויב מיין׳." לירבע דר לירבע,
 די דינסט־מיידל, פיפיקע דאס קאלאמבינא, ווי אנדערע, קיין נישט

— ק.!€€013, חז3 10113 ק6ק6 לירבאווניצע, טעמפעראמענטפרלע ארן קליינע
 ארבזער נישט זיך באנרגגט טעקסט ציטירטן פרנם זעען מיר ווי

 מיין". "לירבע דער מיט פארברענגען ארן טרינקען, זינגען, מיט פיערא
 "שליב׳ זיי מיט ער מאכט וויין, פלעשלעך די אים ברענגט מען באר ווי

!״ אריין מויל אין "שלינגט און גען׳שלאנגען״
 דאס — זיך בארימט ער וועלכן מיט "שלינגען־שלאנגען" דאט

פלעשער! די מיט אויס פירט ער וועלכע זשאנגלער־שטיקלעך זייבע זענען
פיערא! וואוילער א

 זיין געקאנט האבן לערער ארן חברים ענגליש־איטאליענישע זיינע
אויך! געטא׳מענטשן שוי-לרסטיקע אין שפיל די ארן צרפרידן. אים מיט

 א אין דערהאלטן איז סצענקע ענלעכער אן פרן פראגמענט א (2
: (5 3) שלמה״ ״חכמת פרן וואריאנט

!אריין י. אריין !אריין ; ץ א י א פ

 !בעזעלן בעסטע מיינע

 נישטא, זענען הערן אונזערע

 ן קוועלן מיר טוען

ז אדיין !אדיין !אדיין

 1 אליין באר מיד זענען דא
 נישטא, זענען העדן די רוען

 שטיין: באר מיר בלייק

 יארן באנצע וראכן, באבצע
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באמיען. זיך מיר טון

נישטא זענען הערן אונזערע אז

• - ■ אפריען.״ זיך מיר טון

 די מיט סצענקע דער אין וואם סיטראציע, זעלבע די זעען סיר
 חבריס׳דינער זיינע אריין ררפט פאיאץ דער קאלאמגינען. ארן פיעראטן

 די פון ה. ד. העדן" "די פין אפוועזבהייט די נרצט־אויס חברה ארן
"אפצרריעך. זיך ארם בעלי׳גתים,
 א־ ב א ר ק א מין א פרן באשטאנען ווארשיינלעך איז "אפרי" דער

 דער פון ארויסדרינגען דאס קאן מען פארוויילרנגי ר ישע ס
פיעראטן־סצענקע. ערשטער דער מיט סבאלאגיע
פאר זיך שטעלט אינטערעסאנטסטן אם

סצענקע: דריטע די (3
 "מכערא פון וואריאנט א אין זיך געפינט איר פרן פראגמענט א

 פירית. פאיאץ דער — הויפט־ראלע די שפילט דא אויך (.1)^ יוסף״
 מיט באווייזט ארן ן א י וו א פ הייסט וואט ף, א אן זיך מיט פירט ער
קונצן: אים

אפע דו פאוויאן

 ע, זאב ע ב י י ד ב י י צ ע ב

!לאכען מאכט לייטע די וואס

)־קונצן( דינגען דיינע בעצייב

מיצע. דיינע צייב

 ברייט אונטן איז זי

!שפיצע אויבן און

 פאר־ געווען אף דער איז באשרייברנג, דער פרן זעען מיר ווי
 קליין־ טיפישן דעם געטראגן האט ער :פיערא קליינעם א פאר שטעלט

שפיצע"(. אויבן ארן ברייט )"ארנטן הוט
 אז פאיאץ, ארנזער באווייזט מאלפע, דער מיט קרבצן די באך

געזאנגען: קאמישע מיט עולם דעם וויילן אויך קאן ער
מאכן מאן זאל וואם

לאק און זינמנן

זינבען און לאכן
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ענד׳! צ,־ מעלאדיע מיין

!הענדע די מיט קלאטשען קענט איר

 געשפארב גישט זיכער האבן צוהערער און צושויער נאיווע די
אפלאדיסמענטן... קיין

 פראדו• זיך האבן וואס קאמענדיאנטן, וועגן ידיעות עלטסטע די
 ־טעס17 אנהויב דייטשלאנד אין מיר באגעגענען פאוויאנען, מיט צירם

 נירב• אין זיך האט — דאקומענט א דערציילט — 1602 יארהונדערט:
 אהינגע" האט "וואס ברוק דער פאן יאהאן געוויסער א באוויזן בערג

 איר מיט האט און פאוויאן רופט מען וועלכע חיה, זעלטענע א בראכט
 דערציילט 1606 י; פון ידיעה צווייטע א צך;1קו וואינדערלעכע נעוויזן

 ביזאן יאהאן געוויסן א קאמעדיאנט, פראנצויזישן א פון ווידער אונז
 ן, א י וו א פ א "מיט קונצן געוויזן נירנבערג אין האט וואס פאריז, פון

(.119 הונט״ געלערנטע און אפן נעגערן, מיט
 קונצן־מאכער, א געווען — זעען מיר ווי — איז פאיאץ אונזער

...מאדע דער מיט מיטגיין פלעגט וואט
 די באטראכטן צו נאך אונז בלייבט צוזאמענהאנג דעמזעלבן אין

קאמעדיאנטן. אונזערע פון קונצן כארעאגראפישע
 זייער א זיין ט ע באל דער פלעגט יארהונדערט ־טןX71 אין שוין
 לאנג־ די פלעגט מען טעאטער־פארשטעלונגען. די בעת נומער באליבטער

 פארשידענע מיט אנטראקטן די בעת דורכפלעכטן שול-דראמעס ווייליקע
שפאנענד. און פארביק ווערן זאל פארשטעלונג די כדי טענץ,

 טעא• פירשטלעכע די אין באלעש דער זיך באווייזט אמפריסטן
 זיין יארהונדערט ־טן16 בעתן פלעגט באלעט באליבטסטער דער טערן.

 פלעגט מען וועלכן נעגער־טאנץ, א — זסוזז68ס3 אזויגערופענע די
 געווארן באלד איז ות01'6803 די פאקעל־אילומינאציע. א ביי אויפפירן

 אריבער- גיך גאר זיך האט זי און בכלל באלעטן פאר באצייכענונג א
 פון וואנדער״טעאטערן די אין אויך טעאטערן הויפישע די פון געטראגן

! (.120קאמעדיאנטן די

.ז 1־13קרח6: 1^6016 10 .ק 123 :פארגלייך (״9

.ע ק616ז36:ח 035 (1611150116 י43(10ח311(163(6ז 10. .ק 35-36 פצרגלייך: (13״

 הינטער- געבליבן נישט איז קאמעדיאנטן־טעאטער יידישער דער
אנטוויקלונג. אנגעמערקטער דער נאך שטעליק

 פין זין ברייטן )אין סזסות503 א פון שפורן איגטערעסאנטע
"גלית׳שפיל' פון וואריאנט א אין געווארן דערהאלטן ארגז זענען ווארט(
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 דער אויף אנידער פאלט גלית ווען צוויי־קאמף-סצענע, דער נאך (:63)
 סוויסע שאולם שטעלףפאר וואט שפילער, די זיך נעמען טויטעיי, א ערד
 זינגענדיק טאנץ, א פירףפאר און חענט די ביי גענעראלן"(, )"די

דערביי:
 )־פאלק( פאלעק נאטם אונץ איז וואויל ווי אוי וואויל, ורי אוי,

טשאלעק... רעם גלית נעווארן פטור שוין זענען מיר אז

 היינט אונץ איז וואויל ווי אוי, וואויל, ווי אוי,

 פיינט. דעם גלית נעווארן פטור שוין זענען מיר אז

 קינדעד, גאטם וגץ, ז איז וואויל ווי אוי וואויל, ווי אוי

ווינדער... גלית׳ אויף געקומע שוין זענען מיר אז

 ווערכ טאנצן בעתן
 ארויסגעטראגן גלית
 ויזיז טיר דער דורך
 ברא־ פאטשט ,מען

(121ווא"...

•95—94 ז. ן פאלקלאר פאר זאמלביכער פרילוצקי; נ. פארגל. (121

 ברא• פאטשן "דאס
 ווערט וואס ווא",

 דער אין אנגעמערקט
 סצע־ )א דידאסקאליע

 באמערקונגז בישע
 נישט זיך באציט
 נאר פובליקום, אויפן
 טענצער. די אויף
 די מיט פאטשן דאס

 דעמאלט איז הענט
 בעת מנהג א געווען

 קאראי ־ טאנץ די
האדן.
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קאפיטל פופצנטער

 קאמע• אימפראוויזירטער איטאליענישער דער פרן מאסקעם
 שפילן יידישע די אין (60^6313 3611״ 3ת16) דיע

קאלאמביגא( ארלעקיגא, דא:אר; פאנטאלאנע, )קאפיטאנא,

 יחום־ דער - :(0ומות6<113 3611״ 3116 דעי פון מאסקעם די
 שפילן: יידישע די אין קאפיטאנא־מאסקעם די — קאפיטא:א. פונם בריוו

 —פאנטאלאנע. פון מאסקע וער מי.ז יעקב —המן. אשמדאי, פרעה, גלית,

 0ס(1זס6 86 8ס1חס13 יןפ מאסקעם יי ~ אחשורוש־פאנטאלאנע•
 ארלע־ פון ראלעם די און יחוס־ברי-ו דער — שפילן. יידישע די אין

 —פאיאץ־־קאצפער. יידישער דער — 80)3220 ~ פעדראלינא. — קינא.

 און קאצפער — פאיאץ־קאצפער. דער און לאראש קאמיקער ווינער דער

 א אין העלעקען.ארלעקינא 1טייוו, דער — מיסטעריעם. קריסטלעכע די

 קאמישע פון ראלע דער אין פאיאצן יי־ישע — צווישן־שפיל. יידישן

אמבינא. קא און 23תתן יידישער דער — דינער.

* *

 יידישע די פרן רעפערטראר דעם אררמגערעדט האבן מיר בעת
 כאראקטעריסטישן זייער א אויף אנגעוויזן מיר האבן קאמעדיאנטן,

 ן זיר י יל ט ס דאס ווי צווישן־שפילן, ארן שפילן יידישע די פרן שמריך
 גע< טיפישע די פרן מרסטער לויטן פיגררן מאגכע

 פרן פאלקס-קאמעדיע איטאליענישער דער אין שטאלטן
<.0תתוח6<118 יארהרנדערט טען"17 און ־טן16

 פאלקס׳קאמעדיע א״טןליענישער ער ד אין זיך האבן באווארסט, ווי
טיפן סצענישע רייע א יארהרנדערט ־טן16 פרן משך 'אין אבטוויקלט
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 אינטערנאציאנאלן אן באקומען צייט דער מיט האבן וואס )סאסקעס(,
 פולטשינעלא, דער געהערט: האבן פיגורן טיפישע דאזיקע די צו שם.

 אויך פלעגט וואט פאגטאלאבע, קאפיטאנא, ארלעקינא,
א ק פארפירערישע די לסוף און — דאטטארע, אלס ארויסטרעטן

א. נ י ב ם א ל
 וואנדער־קאמפאניעס איטאליענישע די פון רוירקובג דער אונטער

קאמעדיאנטףטעאטער. יידישן אין אויך אייבגעוואנדערט טיפן די האבן
 יידישן אינם שטיק איינציק קיין כמעט פאראן נישט איז עם

 יענע אדער די געפינען נישט זאל מען וואו קאמעדיאנטן־רעפערטואר,
דעל׳ארטע. קאמעדיא דער פון מאסקע

 גאנצע די דורכגיין מיר וועלן אויספירונגען ווייטערע אונזערע אין
סיפן-גאלעריע:

 פון מאסקע די שטיק אונזערע אין אויפזוכן זיך לאזט אמלייכטסטן
 די אונטער אויך טעאטער אייראפעישן אין טרעט-ארויס וואה קאפיטאנא,

 האריביליקריביליפאקס פראקאסא, מאטאמארעם, ספאווענטא, ממען:
דג״ל. און

 ריטער־ דעם צו ביז יחוס׳בריוו זיין דערפירן געלערנטע מאנכע
 קא• דער אין טרעט־ארויס וואס תז(,1168 §1תס1ס8118) זעלבסטבארימער

 אבער, איז ווארשיינלעכער פלוטוס. דראמאטיקער רוימישן פונם מעדיע
 טן-16 פון משך אין ערשט אנטשטאנען איז קאפיטאנא פונם טיפ דער אז

 61 קאפיטאנען אזויגערופענע די פון צייט דער אין יארהונדערט,
 דער ווי אט איטאליען. אין פרעמדהערשער שפאנישע די פון און 11ז!3

 כא. כלענדאווסקי, קאזימיעזש תקופה, יענער פון פארשער באוואוסטער
 און דונער פון זון "א ריטער־פאנפאראן: דאזיקן דעם דאקטעריזירט

 בעלזע׳ פון חבר אינטימער׳ א און טויט פון ברודער א ערד־ציטערניש,
 מען פלעגט פונדעסטוועגן אפשטאמונג. שרעקלעכע זיין איז דאס — וב!3

 וועלט די גיט שווערד, זיין אויף ער הויבט קאפיטאנאי... פשוט דופן אים
 זאל קעננער, אמתער אן באווייזן נאר זיך זאל פארט: און ציטער. א

 זיין ארום בויס-בלעטל א מיט טון טרייסל א ווינט דער פלוצים נאר
 שעפ׳ ער און גבור אונזער אונטער פיס די ציטערן צו הויבן-אן אויער,
 האט קאפיטאנא דער ווערטער... אומפארשטענדלעכע שרעק פאר סשעט

 מאסקע פלייש-פארביקע שרעקלעכע, א און חיה ווילדע א ווי וזאגסעם,
 די צו פעדער, לאנגער א מיט הוט א ער טראגט קאפ אויפן פנים, אויפן

 רעדער ווי גרוים זענען וואס שפארן, צוגעטשעפעט זענען זיינע שטיוול
 וואלט מען וועלכן מיט שפיז, א ער טראגט זייט דער אין מיל, א פון

איט- מיט זיך ווארפט ער ווען תבואה. סנאפעם ווי קעפ, שניידן געקאנט
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 שטיקער ד׳ זען צר נישט כדי אויגן, די ער פארמאבט שונא, אויפן פעט
שמיץ... זיינע אונטער זעגעכץ ווי פאלן־אראפ וואס פיס, און הענט

 ער פרוי, קיין נישטא טויזנטער: די אין ער האט ליבעס־ראמאנסן
 בריה: זעלטענער א ער איז אכילה הלכת אין געפעלן. נישט איר

 אונזער וואנדעדט אזוי מערב, קיין מזרח פון וואנדערט וואס זון, די ווי
 פעטער א זיך ס׳פרעגלט וואו אהין, דארט שטענדיק קאפיטאנא

(122ראטן..."3
 סטי׳ שאבלאן דאזיקן לויטן זענען זען, באלד דאס וועלן מיר ווי

 פון שפילן יידישע די אין טרעטן־איויס וואס פיגודן, אייניקע ליזירט
המן. און אשמדאי פרעה, גלית, זענען: זיי י$רהונדערט. טן47

 ארויס טרעט עס וועלכער מיט אויטא-כאראקטעריסטיק, די אט
:61 זינגשפיל׳וואריאנט אינם גלית

העלד גרויסער דער בלית, בין איך

0 ל ע וו גאנצע די ט ר ע ט י צ ר י מ פאר
אי-נער בין איך

קיינער איז ווייטער און

1 ביינער און גלידער די צעברעכן אייך וועל איך

ץ, הי און ט ל ע ק מיך טוט יוארפן

ע פ ו ט ן יי א ביב איך אז

בליץ ן יי א מיט דובער ן יי א ט יי ב

 פא- ער ווען פיסי די צו ביז קאפ פון ריטער-זעלבסטבארימער א
 פונדעסטוועגן בליץ", איין מיט דונער איין "גייט שווערד מיטן כעט
 קעלט מיך טוט "ווארפן קיכאט: דאן דער הויט זיין פון ארויס קוקט

היץ!"... און
 זולל- קליינער קיין גלית אונזער אויך איז קאפיטאנא, דער ווי

וסובא:
אקטן פאר ,דרי־יסיק־פערציק

לאקשן שיסעלע איין ווי

ברויט ליין לעב דרייסיק-פערציק

נויט! קלייבער איין אין

סטינקעם פעסלעך דרייסיק־פערציק

י22) א321חת1€ז2 111^<1י^ס51. מ2,תזי\ 111(1216 1נ3ז01ז11 (1־x 02112131ע
 €0זזתז16(113 <1611' 3ז16) 1^6^ 1912 .ק 526—7.
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 סערערינק־־ס. שאבטל איין ייי
 סויכן פאר דרייסיק־פערציק

ן" אסצוקלויב לאקש איין ווי

אויפעסן׳ מיטאמאל אלץ קאן ער וואס $ט
קערפער: מין אזא אנזעטיקן דארף ער אויב נישט, חידוש קיין

מויער איין ווי "הויך,

 פויער איין ווי ממארק,

 קארק א מיט פלייצע א

*בארג!׳ העכסטער דער ווי אזוי

 ריטער׳זעלבסטבארימער פרנס שטריכן כאראקטעריסטישע אייניקע
 מצרים"(. )יציאת הן רע פ פרן פיגור דער אין געפינען אויך זיך לאזן
 תקיף, א פ$ר זיך ער מאכט מכות, די פון אייגע פארשווינדן נאר זאל
 א זיך באווייזט עט נאר ווי פחדן, א צוריק באלד אבער ווערט ער

מכה. צווייטע
 קאפיטאנא פוגם שטריכן די אויסגעקריצט זענען דייטלעכער סך א

 אוי" זיין מיט שוין ),אשמדאי-שפיל"(. אין ד שט א פון פיגור דער אין
ריטער־באמבארדאן: דעם ער דערמאנט אויסזען סערלעכן

 ז" י ר א י וו ך י ו ,ה
איינשרייער׳העראלד. דער אים באשרייבט אזוי

זיך: ער באריכט וידוי זיין אין
ביינער ברעכן געקאנט "כ׳האב

ארשין..." די אויף בליט מעכטן און

 מען ווען ,פחדן שרעקלעכער א ווי ער, ציטערט פונדעסטוועגן
מאסקע: די אים פרן אר$פ רייסט

מיר צו שוין איז בראך ,א

ביין איך קאן יוי

שטיין איך קאן ווי

געגאלן ב־ן איך אז

אריין! העבט זייערע אין

 זיין יעצינד דאך ס׳וועט

יאר!" ריינע צו ב־אך א

 יחוס׳ א האט וואס ריגער׳אשכדאי, דער זיך קלאגט עס ווי אט
גיהנום... פון בריוו
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 פארשוין מין דער — לעמעשקע א ווי געווארן ער איז ווייך
 טאטע• אפנארן פלעגט ער אז וידוי, זיין אין זיך וועגן דערציילט וואס

 קליינשטאטישע און גאסן־מיידלעך מיט ס ע ב י ל פירן גנבענען, מאמע,
וו. אז• א. עסן שיעור א אן פרויען,

 לסוף זיך פירט ריטער־זעלבסטבארימער די פון שטייגער לויטן
 זינגשפיל׳וואריאנטן די אין המן: "אחשורוש־שפיל": פונט העלד דער

 סך א זיך מיט מאכט וואס קאריעריסט, א ווי כאראקטעריזירט ער ווערט
 קאסטיום טיפישן דעם טראגט און קוראזש" "מיט טרעט־ארויס ער וועזן.

 און ראק" "שענעם מיליטערישן א מיץ", שענע ,א קאפיטאנא: א פזן
 א אים אויף מאכן פרויען אלף-בית"(. ,המנס )פארגל. ,שטיוול׳שפארן"

 אים קאסט וואס אסתרן, צו תאוה זיין ראיה א — איינדרוק שטארקן
 קליינער קיין נישט באהאלטן איז "קוראזש" זיין הינטער לעב!. דאס

 איראניש: הו״פלייט ד• אים רופן סוד, דאזיקן דעם וויסנדיק בעל-פחדן.
המן"... "פרינץ אנשטאט המן" "שפרינץ

 וואס ארטע", דעל׳ "קאמעדיא פון טיפ סצענישער צווייטער דער
די ע. נ א ל א ט נ א פ איז זינגשפילן יידישע די אין אויפזוכן זיך לאזט

די אמאל ווי שפילט פאנטאלאנע ווענעדיג. פון שטאמט פיגור דאזיקע
עלטערן אן פון אדער געפעלן באך וויל וואס בחור, אלטן אן פון ראלע
פא" אין ארויס אויך טרעט ער פרוי. זיין פון פאראטן ווערט וואס מאן,

 וואס ר, ע אלט ער ש אמי ק מין א ער איז בכלל און טער-ראלעס
(.123כוסה א ליב האט

 לויטן זענען וואס פיגורן, צוויי מיר געפינען זינגשפילן די אין
 0 )וואריאנט יוסף״ ״מכירת פון יעקבן סטיליזירט: ]שאבלאן דאזיקן

אחשורש-זינגשפילן. די ]פון ושן שור אח און
 ער" דער אין גלייך יעקב דערשיינט וואריאנט דערמאנטן אינם

 אין בראנפן פלעשל א האלט ער אלטער: קאמישער א ווי סצענע, שטער
 ארום זיך ער טראגט פאנטאלאנע ווי שיכור. אביסל איז אץ האנט דער
 איינרעדן לייכט זיך לאזט פונדעסטווענן און מענטשן צו אומצוטרוי מיט
אומגליק. אן געטראפן האט יוספן מיט אז זין, זיינע פון

 מאסקע. אחשורושעס אין פאנטאלאנע-שטריכן די זענען בולטער נאך
 פאר• אומבאהאלפעגער אן ווי כאראקטעריזירט׳ ער ווערט שפילן די אין

 לאזט ער המנען. פון האנט דער אין שפילעכל א איניציאטיוו, אן שוין,
 קינד, א ווי וויינט און אינטריגעם פון נעץ אין אריינלאקן לייכט זיך
און פרויען ליידנשאפטן: צוויי האט ער קלעם. אין זיך געפיגט ער ווען

123) .<! £111(^10^31(1 10. .ק 527—8.
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זקן קאמ?שער דער — פאנטאלאן
ה.( י. ־טן17 ״ן5 קאלא פון צייכנונב א )לויט



 גע- שידוך. א שדכנען באלד זיך ער לאזט טויט ושתים נאך אלקאהאל.
 דער וויי נאד איר. פאר טון צו אלץ גרייט ער איז אשה, אן אים עלטפ

שיכור: איז ער ווען בפרט באגער, זיין אוים נישט פילט זי ווען אשד?
אחשורושן(: )צו ר א כ

טראכטז דיין דאך ווייסט דו

ן יי וו מיט און מעד ט י מ

!ט נ א מ ש ר א פ ן ע וו ע ג ר ט ס י ב

 בעמאכט, איבעל האסטו דרום דרום.

בעבראכט! טויט צום ושתי קעניגליכע רי

 אים ס׳כאראקטעריזירט וו• באר!", ער ט "אל אן איז ער בקיצור:
קלאון. דער — מרדכי 3 וואריאנט אין

 פאר• אמאל ווי ארטע דעל׳ קאמעדיא דער אין ווערט פאנטאלאנע
 דעמאלט טרעט ער יוריסט. אדער דאקטאר א געלערנטן, א אין וואנדלט

סס11זס6 €16 8010013 פונם מאסקע דער מיט ארויס
 און אלץ ווייסט ער אז בארימען, זיך ער פלעגט ד$קטאר אלס

 עם• אן פעדאנט, א ער איז אבער, אמתן אין — שטודירט אלץ ־האט
 זיך פלעגט וואס דאקטאר-שארלאטאן, פינם ברודער לייבלעכער א הארץ,

 יאר• ׳טן16 פץ פאלקס־שטיק סלאווישע און דייטשע די אץ באווייזן
הונדערט.
 דאס האבן מיר ווי — מיר באגעגענען 801:10ז6 פון מאסקע די

 אינטערמעדיע, אן אין — צוזאמענהאנג אנדערן אן אין ארומגערעדט שוין
 דא• שלמה". "חכמת פון וואריאנט א אין אריינגעפלאכטן איז וואס
 וואריאנט א אין טרעט־ארויס וואס דאקטאר־שארלאטאן, דער שטייט קעגן

 סלא- און דייטשן אין פיגורן ענלעכע צו נענטער הפלשתי", "גלית פון
תקופה. עלטערער אן צו געהערט און טעאטער פאלקסטימלעכן ווישן

 הויפט־פיגור אלס "דאטארע" מיטן אינטערמעדיום אן פון שפורן
 ווי (,1) ״אחשורוש־שפיל״ פונם וואריאנט א אין דערהאלטן אויך זיך האבן

 העראלד-רעזשיסער דער וועלכע מיט ווערטער, פאלגנדע דאם ס׳באווייזן
מרדכין: שטעלט-פאר

לאנג נישט אים "מ׳האט
רוקן". צום ט ל ע ט ש ע ג ו צ באנקעס

 איטאליענישער דער אין זיין פלעגט מאסקע פאפולערסטע די
 פארשוין דאזיקער דער א. נ י ק ע ל ר א ר ע ד פאלקס־קאמעדיע

 בא אדער מאסקע שווארצע א אנטון ארויסטרעטונגען זיינע ביי פלעגט
צער "שוואי א ווי אויסצוזען כדי סאדזעם, מיט פנים דאס זיך שמירן
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קין*לישינעל-$רל$6
ה.( י. ״טן17 ון8 קאל$ פון בילד 8 )לן׳יט



שארלאטאן — ד$קטאר
ה.( י. ־טן18 פין קיפער־שטאך דייטשער )א



 •/3!חת רופן: איס מען פלעגט יארהרנדערט טן47 ארן טן-16 אין מאן".
 ער קערפער, בויגעוודיקן א מיט אויס זיך צייכנט ער .83תח1 אדער

 באווייזט ארן שפרינגט טאנצט, ער ארט: אן אויף דערשטיין נישט קאן
 דורס זענען ראלעס זיינע ״.13221״ שטיקלעך אקראבאטישע פארשידענע

 אילי" ער נבול-פה. ארן וויצן המצאות, סענסאציאנעלע מיט געפלאכטן
 גלייכציי- זענען וואס באוועגרנגען, קאמישע מיט ווערטער זיינע סטרירט

 אלע ציוישן קאץ. א פרן שפררנגען די ווי לייכט, ארן געשיקט אזוי טיק
 איז ארטע, דעל׳ קאמעדיא דער אין ארויסטרעטן פלעגן וואט אקטיארן,

 מיט זיין ככבד ער פלעגט פרבליקרם דעם ארמאנשטענדיקסטער: דער ער
 ער פלעגט רוב פי על גלייכווערטלעך. צינישע ארן וויצן צוויידייטיקע

 נאר און באלעבאס זיין געטריי איז ער :ר ע נ י ד א פרן ראלע די שפילן
 פאראטן. אים ער פלעגט געקעכצן אדער נאשערייען דערשמעקנדיק

 יעדע ליבט ער ליידנשאפטן. זיינע זענען דאס — ניאוף ארן תאות״אכילה
 אנהויב פון קאלאמבינע. אים געפעלט אממערסטן מיידל, אנדער אן רנע
 עם• גרויסער א ארן פראסטאק כיטרער א געווען ארלעקינא דער איז אן

 וועלס אין באהאוונט מער געווארן אבער ער איז צייט דער מיט הארץ,
 פילאזא־ אין אריץ אפילו זיך ער לאזט יארהרנדערט ״טן17 אין ענינים:

 אויף נישט אבער הערט ער ברידזשעלא. חבר זיין מיט דעבאטן פישע
 באהאלם פאלשקייט זיין צברעק. א ארן עזרת-פנים אן ציניקער׳ א זיין צו
§"(.0£{3§1)"©ת נאיוויטעט פרן מאסקע דער ארנטער ער

 דעם צרגעגעסן ארלעקינא דער זיך האט יארהרנדערט ־טן17 סוף
 געענ- און באנייטער א פארנומען ארט זיין האט פראנקרייך אין עולם:

 "פעדראלינא" אנגערופן דעמאלט האט מען וועלכן טיפ, דערטער
 "מעצע־ ליפעף,?,פ "טררלעפען/ אויך אמאל ווי ארן א"( ער "פי )אדער
אדג״ל. "סגאנארעל" "סקאפען/ טען׳/

 דורכגע- אויך ארלעקינא״טיפ דער האט מעטאמארפאזעס ענלעכע
 *וארן אלטן מיטן דופן אים פלעגט מען וואו דייטשלאנד, אין מאכט

 קעגן ווערט יארהונדערט טעס-18 אנהויב סט. אור וו האנס נאמען:
 אונטער ער ווערט 1737 י. אין ארן קאמפאניע גאנצע א אנגעפירט אים
 ד, ע ש אט ג דראמאטיקער, ארן טעאטער-עסטעטיקער פרנם ווירקרנג דער

 ער )לייפציג(. הויפט-טעאטערן דייטשלאנדס פרן איינעם פרן פארטריבן
 פארשי־ אונטער זיך באווייזט ארן תחית״המתים אויף באלד אבער שטייט
 לאקאלע מער אלץ און שטריכן נייע אלץ באקרמענדיק נעמען, דענע

 דא ווערט ער פאלקסטעאטערן: וויגער די ולערן הויפטזיץ זיין פארבן.
 )דער "קאספערלע" נעמען די אונטער טרעט-ארויס און אינדיווידואליזירט
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 )דער ,טאדעדל" קורץ(, )יאזעף "באמבארדאך לאראש(, יאהאן קאמיקער
(.124 *אדג״ל "טיבדערל" "שטאבערל", האזענהוט(, קאמיקער

 61ו1^6ס^81<1 10. .ק 524—5, 550—553 ס1• 1>6881:§ח פארגלייך: (124
 £13חז1)11ז§180116 ס1־31רר31קס§16, 13 5ע(01,ז 8. 6ז6קס§1: 061־ £6113ט8ק16161י

 (1״61ק21§ 1919) .ק 21, <1£. ס6קק16ח1 : 668611. (1. 6. 56113ס8ק161.^ 10. 1 .ק
376

51. \¥1ת631ז16ג4׳162: 16311־ 1ע(1וס*7 63.ח^ ?01806 10. .ק 177־79 (1243
£61011 ח63: 061־ 501ג3ט5ק1616ז (86ז11ח 1919) .ק 34 פאיגל. >125

1*111161111ח£6ח 66ז 665 1. טן6. /\011<51ז11ח66 1910, ^1\7. (120) 4 י
.109 ז., כאלקלאר פאר זאמלביכער פרילרצקי; ■נ. (127

■ ■ ־ ־ ־ ״ ״ - ■; ־ י • . • י. ר ,ן ; $

 פוילישן אין ארייבגעדרינגען אויך איז "פעדראלינא" פרן פיגור די
 פוילישע רייע א אין דיגער קאמישן אלם אים באגעגנען מיר סעאטער.

(.1243 יארהרנדערט ־טן18 און ־טן17 פון פאלקסשטיק
 תקופה, ארומגערעדטער דער פון טעאטער אייראפעישן אין ווי

 פאלקסטיט- יידישן אינם אויך ראלע וויכטיקע א ארלעקינא דער שפילט
 אונזערע פון זואריאנטן רייע א אין אים באגעגנען מיר טעאטער. לעכן

 ווערט־ ער וועלכן לויט שאבלאן, דער און צווישן־שפיל; און זינגשפילן
 איטאליעניש-עסטרייכי" אן ווערן אנגערופן קאן סטיליזירט,

 טרעט-ארויס ער וועלכן אונטער נאמען, סטערעאטיפישער דער שער.
 80)3220 איטאליענישן: פונם גענימען יאץ׳/ "פא איז שפילן, די אין

 און (* * 125ן י וו אין קאמיקער דעם גערופן מען האט נאמען זעלבן מיטן
ס א "ק ער הייסט זינגשפיל״וואריאנטן מאנכע אין ק(.3]30) פוילן אין

 פאר זיך ער שטעלט למשל אזוי פער". צ א "ק "קאספעראן", ער", פ
ווערטער: די מיט יוסף" "מכירת פון וואריאנט אעם

ן א ר ע פ ס א ן ־ ץ א י א פ בין ."איך

(126אבאכאי״ בערייד, און פרייד

ער: זינגט שלמה" "הכמת פון וואריאנט אין און
 אליין פאיאץ־קאצפער בין "איך

(.127ברייט״ א אזוי דיק, א — אזוי

 גענומען ווארשיינלעך איז "קאספעראך—״קאספער״ נאמען דער
 בא־ 1780 י. דאס ארום ס׳האט וועלכן "קאספערל", קאמיקער׳טיפ פונם

 געמאלט אויך אבער ס׳קאן לאראש. יאהאן אקטיאר ווינער דער שאפן
 טרעט וואט "קאספאר", פיגור דער פון זיך נעמט נאמען דער אז זיין,

 קעניג־מיסטע־ "דריי אזוי-גערופענע סלאווישע און דייטשע די אין ארויס
 אחשורוש- אינם מיר האבן השערה דאזיקער דער פאר אנלען אן ריעם"
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 לוע ציי רער קאמישער א אין דארט געפינען מיר (.5) 1697 י. פין טפיל
 מאדערניזיר" א )אין לויטעט וואס זאץ, פוילישן א מרדכי, קלון פוגם

 כראמא. יעדנא וויסאקא, וואדא !ר ע פ ס א ״ק :טראנסקריפציע! ע כ
 — ארויסגענופען איז וואס ארן — !״ פארשיווא טשעטשא א שלעפא, דרוגא

 א פרן — (128דערוויזן ארט[ אנדער אן אויף שוין דאס האבן מיר ווי
יארהונדע־ט. טן44 פרן מיסטעריע פויליטער

א.11 .9קא באני, ערשטער ייך“פארג (12פ
1סז*1. .ט 1נ€16ז56:ת 1)38 א3110ת31- :פארגלייך (129

 <116310׳ (1_61ק71^ 1919) .ק 19. : אויך ווי 0110 זס1656:ת 061• 0•ז
5תק1@מו <165 113ז101ז1,ח 2זט 1)^16ז31זט^€8011. 25. (86ז11ת

(.1904

 דער פרן כאראקטער־שטריכן די זענען נאמען דער ווי וויכטיקער
באהעפט. איז ער וועלכער מיט פיגור,

 אזוי שפילן, אונזערע פון "פאיאצן" די נענטער פיר באטראכטן
 געששאלטן: צוויי באהאלטן זענען נאמען דאזיקן אונטערן אז מיר זעען
 ארלע- דער און תקופה עלטערער דער פון העראלד—איינשרייער דער

 די פון שיילן-אוים מיר קאמעדיאנטן-תקופה דער פון קינא-באיאצא
 פאלגבדיקע פעסטשטעלן פיר קאגען אט און פיגור צווייטע די טעקסטן
אירע: שטריכן

 ווא׳ א אין ארייבגעשטעלט איז וואם שטףאינטערטעדיע, דער אין
 אין קאפיקער אונזער דערשיינט (0 2) יצחק״ ״עקדת פון ריאנט

 א סט א פון מייגונג דער לויט ל. וו יי ט אלם געשטאלט: עלטסטער זיין
 י. פראפעסאר טעאטער-היסטאריקער, באוואוסטן דעם און דריזען

 אר" — שפאם־טרייבער פונם יחוס׳בריוו דער זיך נעפט פעטערזען,
 די אק פלעגט וואס ן", י ק ע ל ר ע ה ר ע ג ע י ן ד ל י "וו פונם לעקיבא

 ארן העלעקעך ל וו יי "ט אלם ארויסטרעטן מיסטעריעס פראבצויזישע
 זיץ האס ער ביז אנטוויקלונג, ווייטערע א דורכגעמאכט דאן האט וואס
(129ארלעקינא. פוגם געשטאלט דער אין אבטפלעקט כל״סוף סוף

 אום טום־אן, שטן אונזער וועלכע מאסקעם, פארשידענע די צווישן
 ע ארג שוו די אויך זיך בעפינט הישר, דרך פון אברהמען אראפצופירן

 א פאר פןרשטעלס מ־ך איך האב )"דערום ארלעק־נא פון ע ק מאס
 די בלויז נישט אבער 4X111 קאפיטל אויבן פארגלייך — פאן״ שווארצן

 די דאס מאס מאם גרעסערער א אין ארלעקינא. דעם פאראט מאסקע
 ־הארצות, ם ע ווי ששריכן אזעלכע אגטפלעקן וואס ששן, פוגם רייד

 תקופה!(, ד• געפאלט עס ווען פראגע, דער אויף דערקלערונג די )פארגל.
 אלט זענען וואס מיידלעך, יועע צוויי די פון דערציילונג )די ציניזם
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 ,אינס ביין א צעברעכן וואס און יאר 80 צווייטע דאס און 70 איינס
דגל. און פיפיקייט פארשלייערטע ארזש..."(

 ראליע דער אין ארלעקינא—פאיאץ אונזער ארויס טרעט ס׳רוב
 מאכט חדר, פון סודות די זאגט־אויס וואס ר, ע נ י ד ן ש י מ א ק א פון

 בעת גיין וואויל זיך לאזט בעל״בתים, זיינע וועגן באמערקונגען צינישע
 זייעט מען וואו אריין, זיך מישט און הערך "די פון אפוועזנהייט דער
שדהן: וועגן סוד א פובליקום דעס איין ער רוימט "סדוס-ועמורה" אין בישט. אים

וואר באר איז זאך דיזע

 יאר דאס קינד א האבן וועט שרה מוטער די

פעסטבעשטעלט איז זאך דיזע

וועלט. אנצער דער אויף יידן צווישן

 וועגן דערציילוגג צינישע א איבער ער חזרט מצרים" "יציאת אין
מדרש: אין זיף געפינט וואס פרעהן,

 טראקט אזא מיט פרעה קיניב "דיזער

 געק... נימאלס נאך האט מאן דיזער

 ניפאקט ירדן באם איים האט מאזעם

געק"." אובד גיזעסן איז פרעה

 אן אויף זיך ריפט ער הגם הערן, זיין פון חוזק ער מאכט אזוי
איז ער אז שטעלע, אנדערער

)־דינער(. פאראץ" גראסער איין פרעה קיניג "פאן
 און שאולן פון "באדינער" אלם זיך ער באווייזט "אגג־שפיל" אין
האר: זיין פץ ווערטער די פאראדירט

;ארמיי( זיין איבער )ציילט שאול

זאלדאטן אצינד

 גלאך א־ע ענק שנזעלץ

 ראך סיידעז ארים, כיידען

לענב! איין אין אלע

קרעבקו אבוטע ן ב י ר ק ץ ע וועט :ץ א י א פ

 הפלשתי", ."גלית פון וואריאנט א אין ער איז אינטערעסאנטסטן אם
 קליינע די "ליובע" זיין וויילט און "פיערא" אלם ארויס*טרעט ער וואו
 מיט חבריס-פיעראטן זיינע אויך ווי קאלאמבינע, רירעוודיקע און

קאפיטל(. פאריקן דעם גפארגל. קונצן אקראבאטישע און ודיין געזאנג,
 אינטער• אן אין לסוף אים מיר באגעגענען דינער לוסטיקן א אלס

 שלפה" "חכמת פון וואריאנט א אין ארייגגעפלאכטן איז וואס מעדיע,
קאפיטל(. פאריקן דעם )פארגל.

1יידישער מין א
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לאפיטל זעכצנטער

ן י א ל ק ר ע ד .
פאלקסשפילן( יידישע די אין קאמעדחנטן־מאסקע איטאליעניש-ענגלישע )אן

 אלם טייוול דער — קלאון. שן ענבלי אויפן ארלעק־נא פון השפעה די

שעקספירם אין קלאון דער - ן א קע1ש1וז6113 - ?לאין•
 — עראטיק. _ 13221 ־־ בינע־רעקוויזיט• א — קלאון דער — דראמען.

 ציניזמען און וויצן — הויקער. דער — אחשורוש־שפיל. אינם קלאון דער

 א פון חלום דער — שפאטווערטער. — בייבעשמאק. עראטי״ן אן מיט

 דער - שפיצלעך. זיינע און 3תו}ס 8005561 - קלאוך , יידישן
"פוסעט" פאריידישטער ♦ . .!-• ן ׳׳ י ך !./

* ♦

 אין אויפגעהאלטן זיך האבן 1577 יאר אין אז נאכגעוויזן, איז. עס
 געשפילם דא האבן ארן קאמעדיאנטן-קאמפאניעס איטאליענישע לאנדאן

 אין פאלקס-קאמעדיעס. איטאליענישע באליבטע די דערהויפט טעאטער,
 א אויסגענומען שטארק הויפטששאט ענגלישער דער אין האט 1582 יאר

 דארף פאקטן דאזיקע די )איטאליען(. ראווענא פון קאמעדיאנטן־זזברה
 ענג• פונם ונג“אנטוויק די פארשטיין וויל מען אויב אויג, אין האבן מען

 פאלקס• ענגלישע עלטסטע די אין טרעט־ארויס וואס שפאס־טרייבער, לי^זן
שעקספיר. פון דראמעס די אין און שפילן

 אח ,7106״ קלארן: פונם נאמען עלטסטער דער דאס ס׳ווייזט ווי
 באך היינט ווי — געהאט האט ער טייוול. א אנהויב אין גאר געווען4ער
האר פלאם־רויטע און פנים טויט׳בלאס א — צירקוס אין קלוינען די
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( ,״נאר״ א פרן קאסטיום 8
ה.( י. טן.16 פרן כתב-יד דייטשן א פרי בילד )א

"האמ> אין טויטן׳גרעבער דער אדער ליר"

 אפ" פאר זיך פיט שטעלט ער אז אנגעמערקט, געווען איז דערמיט ארן
(.130 גיהנום פרן גיר

.1. ?6^861־1 10. •ק 19—20 !(30
 .מ ^1083: 081• 501ו3118ק1610ז 10. .ק 33 — 34 אין פארגל־יך: (131

6111^010^751^1 10. .ם 520—521.

 דער נעמט־אן יארהרנדערט ־טן16 פרן העלפט צודיטעי־ דער אין
 רואם קאמעדיאנטן, איטאליעגישע די פרן ווירקרנג דער ער ארג-. קלארן
 ענגלעני די באקענט האבן
 פרן פיגררן די מיט דער
 ארטע, דעל׳ קאמעדיא דער

 "פרל׳ פרן שטריכן אייניקע
 "ארלעקינא". ארן טשינעלא"

 יענער פרן זיך ררפט ער
 ארן — "!!סח!!?" אן צייט

 זיך נעמט ס׳ווייזט־אוים ווי
 פרנס נאמען דאזיקער דער

 ?.0101116113 איטאליענישן
 ער האט פרלטשינעלא מיט

 איי־ ,בלויז נישט בשרתפות
 כאראקטער״שטריכן, ביקע
 עב׳ אים צר איז ער נאד
 י• ו א דין לויט אפילר לעך

 פיגרר סערלעכער
 אויפן הויקער )דער

(.131 רוקן!(
 אנטוויק^רנג שענסטע די
 ר דל דררכגעמ>כט דאץ האט

 דאנק א פרגש־פרלטשינעלא
 שעקספיר: פרן געניוס דעם
 דראמאטררג גרויסער דער
 א געמאכט אים פרן האט

 פי. דיכטערישע גראנדיעזע
 "קעניג אין באר ר )דע גרר

 ביישפילן(, קלאסישע צוויי דאזיקע רי ביי בלויז בלייבן צר כדי לעט",
 דראמאטישער דער פרן געוועב אין ש ני א ארג אים אריינפלעכטנדיק

האנדלרנג.



 וואב• די פץ טעאטערן די אי; גורל זיין אויסגעזען האט אנדערש
 און דייטשע די פארפלייצט האבן וואט קאמעדיאנטן, ענגלישע יערנדיקע
 וואט ט. י ז י וו ק ע ר " ע נ י ב מין א געווען דא איז ער געביסן. סלאווישע

 צו- מין א אקציע, דער מיט צוזאמענהאנג שום קיין אין נישט שטייט
 ן ע ל מ י מ ר א יז צו איז באשטימרנג איינציקע וועסענס טשעפעניש,
 שארזשן ארן וליצן זיינע ם, ו ק י ל 3 ו פ ארן ביגע צווישן

 אין כאראקטערן די פרן אדער סיטראציע דער פון געוואקסן גישס זענען
 אדיין... וועלט דער אין אזוי סתם געווען זעגען זיי נאד דראפע, דער
 ם א ד מחמת אדג״ל., פה נבול געזאגט קאטאוועסן, געטריבן האט עד
 עולם דער ווייל דערפאר, כתם ארן ע י ס ע פ א ר 9 זיין געווען איז

 אזוי־גע- זיינע ביי לצנות״טרייבערייען, זיינע ביי געוויילט גוט זיך האט
 גע• קאן קאמעדיאנטן-קלאון דעמאלטיקן פרנם ראלע די ,.13221״ רופענע

 ציר. הייבטיקן אינם אויגרסט" "נארישן פרנם ראלע דער צו ווערן גליכן
 זייער אבער ווירקט וואט פיגור, נעבן• א ווערדע פי על איז וואט קום,

 ,סטאר". א ווי הויפט-פיגור, א ווי קרנצן, און וויצן די דאנק א אפט,
 גאנץ קאמעדיאנטן׳טעאטער אין געשטאנען קלארן דער אויך איז אזוי

 בינע־רעק- א ווי... מער, נישט געווען איז ער הגם אויבן־אן,
^(.2וןיזיט

 (סק "א מיש־מאש, א געווען ער איז גופא, פיגור זיין שייך וואט
 א — געמיינהייט ארן שפאט נארישקייטן, טפשות, פון )־געמיש( !תזטסק

 וואט פאלקסוויץ, פערזאניפיצירטער דער קאנווענציע... טעאטראלישע
 ערנסטהאפטע סאמע די אין אריינשפרינגען נישט דיר נישט מיד פלעגט

 זיינע (133שיין..." ארן איידל וואט אלץ, פרן מאכן צר חוזק כדי סצענעס,
 וועלכער אין צייט, די ווי געמיין, ארן ווארלגאר אזוי פרנקט זענען וויצן

 דאס איו געווען ארן ט־יומפן. זייערע געפייערט האבן קאמעדיאנטן די
 איג- נידעריקסטע די אין געדרימלט נאר האט וואט אלץ, ווען הקופה, א

 גע" ארן תאוה פרן שוים גאנצער דער פאלקס־נשמה, דער פון סטינקטן
(.134ליטעראטרר" די פארפלייצט און אויפגעשפראצט האט סייגקייט

 טעאטער״היסטא־ דער גיט עס וועלכע כאראקטעריסטיק, דער לויט
פון מיטל־פרנקט אין געשטענען "איז פרעלס ט ר ע 3 א ר ריקע״,

נ3?) £ 0דזע301£ 5£31(68ק631־6 .ס (16ת <161115€1ן6 06151
 10. .ק 38—44.

133) .£ 0671־161־1:( 068011. 8. <1611(8011. 50?131(8ק1611(1מ(8{
 10. 1 .ק 100.

134) .£ ת£§61: 06801ג101ג(6 361■ 3611(8011611 ((!61£־3(111
(£61ק21§ 1908) 1 .ק 156.
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<1496 יאר פין אויפמג לעי־ע1 )!ר פערד $ ,נאי" א

 פלעגן קלאונען די ;ן ב ע ל ע ל ע ו קס ע ס ס א ד — קלאון־וויצן די
 מיט דערביי פלעגן זיי און אופן אומפארשעמטן אן אויף רעדן אים מעגן

(.1ציניזמען"^ זייערע פון זין דעם מאכן בולטער באוועגונגען געסיינע
 די פון חסרונות און מעלות אלע די אט זינען אין האבנדיק

 ווערן פארשטענדלעכער אונז וועם כעאשער, אייראפעישן אין קלאונען
 און דייטשע די אין באוויזן זיך האט וואס ברודער. לייבלעכער זייער

יארהונדערט• ־טן17 פון משך אין געטאס סלאווישע

13ר .מ ז?06185: 66501.ו !(6ז ^60150.^ 80ו}3115ס16ן1ז11מ3(
.:<! .ק 81.
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 אחשורוש־זינגשפיל פונם וואריאגטן די אין אים באגעגנען מיר
פיזיאנאמיע. גייסטיקע און פיזישע זיין אט

אויסערלעי• זיין לויט שוין ענלעך ער איז ענגלישן צום
פיגור: כער

קוקן צו אויף פארטרעט "א
רוקן" אויפן 3 ר א ח א

.1 וואריאנט אינם באשריבן ער ווערט אזוי

 ע ל ע ו ס ק ע ס ס א ד הויפטזעכלעך בארירן וויצן זיינע
 וואר• פוים )דערהויפט ציטאטן פאלגנדיקע דאס ס׳ווייזן ווי ט, י ב ע ג

(.5 יאנט

ווערטער צינישע אזעלכע מיט פאר ער שטעלט
דעקן אויף זיך זיא טיט מאן פרעמדן קיין ,פאר

 דעקן אויף וואל זיך זיא ווערט קיביב גיבעדיגען מיין פאר אבער

 אויבן זיא האט אובטן, האט אנדרי איין וואש

 אובטן זיא האש אויבן, האט אנדרי איין וואש את'

אונטן!( זיא קיש ארן )מוחל( מיקה דיך זיי )המן,

ער: ענטפע״ט ביקן, אים פאר זיך זאל ער אים, באפעלט המן רוען
!גאמען באטש אין )־גיי( גיא גבב

 ך ע ל ס ק י ש פאר איין היים דער )אין( איך האב

ן. זאב באך קדיש לאזן ר י ד איך וויל אזוי

דרשה־געשאנק: אזא צו ער זאגט אחשורושן
שענקען דיר )־ורעל( ווער איך

קרעבקען. יאר צו יאר ווערסט די אז

(81 לס גדאחיזלך אלטי דריי איך האב היים דר
)האלזטיכלעך( האלגיזלך )־פארלייגענע( ליגני פר אלטי דר־י אוב׳

" קיגלין, ארום וז”א אלטן ןדע אתטער
שעבקען. דיר איך ווער

 חתנה, ער ד פאר בעטןאויףדערמילה סיר יאלשטי לין צ,

 :רוימן איין סוד )א( אתך דיר ווע? איך מלך, אדובי

 בטאן זיך האם און נעטיקט זיך האם מלכה די

ן א ר ד ן פ יי ר ג קעבן בישם ט ש ר ע וו די
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"זמיר־ת": ;־ר זינג^ המנען י־הבוד
זיננן זמירות ביסל איין תעלן מיד ׳נב1 המן

שפרינבען גר זאלשט די ז8
11 1 ׳ * 1 •'* [

)•בוידעם( ן פ י ו א יעם מיר האט ע(רין/נאש טל(6)>מ מאטלי

)•געעפענט( ט נ י פ ע ג
צעפ די ביי אן זיא איך נזם

בעט. אינש אריין זיא ווארף אין

 מען אופן אן פאר וואס אויף עצה, אן אים ביי בעט אסתר ווען
 אומפאר- אזא אריין ער בראקט הענט, המנס פץ יידן די אויסלייזן קאן

: תהלים פץ פאראדיע שעמטע
 קליידן, צו אן קלייד )טרויער־ן דאם מיר זאל תאש איי

מיידן. די פר )!< מאכנסים ק״ין יאך איז עש

ט ל א וו א, ד ווער דל יי מ שין ן יי א ן * וו אתה, כרוך

ן ס י3 זיא איך
מימן. דער אין ליבן לאזן זאל מיך זיא דז

וויל, ניט זיא ווען אוב׳

שטיל. שווייבן איך תיל יזו8

 אלמנה יונני איין ער וו ך יי בל עם ן ע וו ה, כ ש ד ק אשר

יאנה. שהעכה דריבר מאכן איך יל יי

 ער איז שילטן אין זידלערייען. כלערליי זענען ספעציאליטעט זיין
ערפינדעריש. וער

וואונטשן: אזעלכע מיט מכבד ער איז המנען
פראטה ווע־ן זאל המן אז

ווערן ער זאל מה*פר

וועדים די אים זאלען עשין אייף

שין ע אויף אים זאלעו ווערים די

געשין... פר אים אין זאל נאט יז

המנען: סופלירט ער וועלכן וידוי, דעם אין שטעלע די אדער
ארישגעריסן תעדן זאל עם און — ויקרא

נאמען דיין — שמי

 אנלאנן זאלטט ארן — וידני

 קעפעלע מימן — בקרב

 אדיין. ערד דער אין — הארץ
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 אחשורושן: צו אויך זיך ער באצ״ט דרך-ארץ ווייניג מיט
 בישס מיך דקר יא ייא דאש םאחר
שטקקן... דק□ ,מי. האלט

מיך לקק און שיך די אויז מיר ציא און
זיין גידרוננן מוז אך

בישם מלך דקר יוא דו יאש

הריך קררין דיא האט אנדר איין ווארים

פיס די אונטקר בקנקל דאש איג׳

 אובן *ביגק דאש האסם ייא אוב'

♦( אונטן קיוין דיא אוב׳

 שפאט׳ווער• מיט ער באווארפט מיסטעריעס, די אין לצים די ווי
אבותנו: אבות די אפילו מער

שינדר — אברהם דרום

בלינדר — משה)?(

 וואשרין אמפר וו די — שרה

 בירהרה אויף )•שטייס( שט־הם

גזירה! ברושי די מבסל יייטש אוני

המנען: פאר וידוי דעם אץ שטעלע די אדער
שינדקר דקר אברהם

בלינדער דלר יגהק

 אגנעמאכט האם )וו?םז יקקב

קינדקר... מיט זקקל פיל א

 פאל• ברענגען צו כדאי, נאך איז "הומאר" זיין פון ביישפיל אלם
:המנען דערציילט ער וועלכן הלום, א זיינם פון שטעלע גנדיקע

הרען בעש אמאל לייפציג יף א א־ך בין

אפניפרארען. .... <ויףי מיר איז

?ומן היים ווידר איך בין

?ומן אנטקיגן קוא מייגע מיר איז

 שום הינטערשטן דקן מיט בלבן קליכם( )־שלום לעקאך שלום מיר האם איג׳

געקלאפס שאנה א זיא האט פוס פעדערשטן דען מיט אוג׳

 :שמעלק לעצסע די לויטעט אין $ לוים אזוי ♦(

 קעניג דער אייך בא דא איז וואו

 6קןן אויפז לאפצקם די טראגט וואס
פיס? די אויף קרוין די און
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 געשיטלס לולב זיא האט שוואנץ דען מיט מוג׳

 גיבלאזן שופר זיא האט הינטען דען מיט איג׳

בעמאכט. הושענא )־אריך( אך האט אוב׳

פלייש מילכיביי מים פורים סעודות מיר מן האט יערנאן אמי

 גימאכט בר)א(נםין
6זו מילך פוטער פליישנה איין אוב׳
ץ י פ ש ר ו א פון )•תלין( ן י ל א ט דעם ביברייט דרויף האב אוני

ץ... פולשמי פון יל ס א ר נ אוב׳

 צווישן קרובהשאפט די בולט אונז ווייזן ציטאטן געבראכטע די
 קאמעדיאנטן• עננלישע די פון קלאונען די און שפאס-טרייבער אובזער

 געווען פארקוקט שפאסמאכער אונזער איז אויס, ס׳ווייזט ווי קאמפאביעס.
 וואט (,700^88 830^1116) סאקווייל טאמאס קלאון בארימטן דעם אין

 ן א ש ז ד :קלאון־נאמען אונטערן ארויסטרעטן דייטשלאנד אין פלעגט
 דאזיקער דער .001ןזר 800861, ?08360 פאסעט אדער עט בוס

 האט און 1592 יאר דאס דייטשלאנד קיין איינגעוואנדערט איז קאמעדיאנט
 אויגסבערג, מיין, אם פראנקפורט ווי שטעט, פארשידענע אין געשפילט
 הויף אויפן טרופע א מוט אויך אים באגעגענע! מיר דגל. און בירגבערג

 אין געשפילט אויך ער האט ווארשיינלעך ברוינשווייג. פון הערצאג פונם
 מאל לעצטע דאם קאמפאניע. ברוינס ראבעייט פון מיטגליר א אלס פראג
 הומאר מין זיין .1617 יאר דאס ארום קוועלץ די אין דערמאנט ער ווערט

 די פון מאכן ק ז ו ח ר, ע ט ר ע וו ן ע יי ר ד ר א פ פון באשטאנען איז
 אלע אז סודות, דערציילן פיגורן, ארויסטרעטנדיקע

(136ך. שפיצלע ענלעכע און הערן יי ז ן ל א ז

 5. ז46188ח6:ת 016 6וז§1. רתס66€• 10. .ק :פארגלייך (136
 31 17. 66. \\7. 62012 61)3011: 801ד3118ק1616 66ז 6ת§1. ס^1.ת׳
10. .ק 99. .? ?1־6188: 06561.ו 6. 6. 301ו3118ק1611ז11ת81

10. .ק 65—58, 75-81

 שפאס־ יידישער אונזער אויך זיך באנוצט פארטלען זעלבע די מיט
 דערמאנען צו גענוג ט׳איז עולם. דעם מאכן צו פריילעך אום טרייבער,

 וויילט ער וועלכע מיט דגל., און תהלים הרי׳את, וידוי, פון פאראדיעס די
 כאראקטעריזירט ער וועלכע מיט שפאט-ווערטער, די — פובליקום, דאם

 רוימט ער ויעלכן אויף אופן, דעם אדער — המנען און אהשורושן אסתרן,
אסתרן... וועגן סודות אחשורושן איין

 יידישער דער !מערער פרט שום קיין אין — פארטלען זעלבע די
 פון ראמען די בלויז פוסעט דזשאן פון גענומען האט שפאס-טרייבער

ער אינהאלט: יידישן• א אדיינגעלייגט זיי אין אבער האט ער וויץ, זיין
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 מי־ דעם צר בכלל ארן מנהגים, זיטן,
 ווארל• א דערפון איז ארויסגעוואקסן

ווי אדער פרטער" "פליישנה א ווי

 די צו צרגעפאסט שפיצלעך די ־האט
 ארן — געטאס די אין לעבנס-פירונג

 אויס, נעמט וואס ץ,־ווי1םאג גארער
פלייש״קראפן"". .,מילכיגה
פרסעט! פאריידישטער א
קלארן! ,נאציאנאליזירטער" א

 רואררסם האנס — קלא? דייטשער
ה. י. ־טן18 פון קרפערשטאך א )לויט



האפיטל זיבצענטער

 יידי־ די פרי שפיל־טעכניק די ארן אפאראט דער
קאמעדיאנטן שע

 ביים קאמעריאנטן דייששע איו עננל-שע איטאליענישע, פין מנהיגים

 פערי "ריף ארלעקינען — קלאינען יידישע — שטעלינג“פא א אנאנסירן

 דיפסן, דאמען, "הערן, — .בירידער". א מאכט־אן פאיאץ דער —

 מיט ראלעם — ,טא-ש". דעי — פערן״ אין פרינצן מענטשהייט,

 קאמע׳ יידישע אין ע יש עגב־ די פין שפיל-אופן דער — בינזאנג־נומערן.

 הילע". ,די — ,בעצעלט". — ,ראמען" — אימפראוויזאציע. — דיאנס־.

 — דעקאראציעס. — סן. מ דער אין פארהאנב א מיט דאפל־בינע —

 — קאסטיימען. — ארט־ענדערונב. אן וועגן אויפשריפטן טיט סאוולען

— פיבליקים. — ציע.1 כאראקטעריז — רעקוויזיטן.

 קאמעדיאנטן הערן "די — "81זסת§1 60דת1€1 5סתס 3ץ־״1ע311 "!
 )׳אויסררפער( 136€}11סוז דער העכער וואס שרייט - אנגעקרמען!" זענען

 פויקנדיק ארן גאסן די איבע- גייענדיק קאמעדיאנטן-קאמפאניע, דער פרן
 טייל א גייען אים נאף פלייצעם. די איבער אים העבגט וראם פויק, א אין
 די הפחות לכל אדער אליין קאמעדיאנטן" ,הערן די טררפע, דער פרן

 פארשטע־ א אויף רייד זיסע מיט עולם דעם פארבעטן ארן ארלעקינען
זאל. געדרנגענעם א אין ערגעץ־וואר פארקרמען וועט וואס לרנג,

 פאר־ דער פאר יריד-ברדע. א אין געשפילט אויך ווערט אמאל ווי
 גרויס א מאכן ארן ריי איין אין ארטיסטן די אריס זיך שטעלן שטעלרנג
 בא- ארלעקינען צוויי אדער — דגל. ארן קלאפערס פויקן, מיט געררדער

 ע ש י נ ע י ל א ט י א פלעגן אזוי (137קרנצן. אקראבאטיש פארשידענע ווייזן

10. .ק 518. (13ל
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 האב אופן ענלעכן אן אויף פיעסן. זייערע אנאנסירן ק^מעדיאנטן
 דד — טעאטער" ,קלאסישן דעם קעגן רעוואלוציע א אנגעהויבן אויך

קאמעדיאנטן: דייעשע און עעלישע
 ביים שטאט דער איבער ארומגיין פלעגן קאמפאניעס ענגלישע די

 פאר" דער צו פארבעטן בעתן מאכנדיק טראמייטן, און פדיקן פון שאל
 פון מעמאארן די אין (188גערודער. און געטומל שרעקלעכן א שטעלונג

 וועל" אט מיר געפינען יארהונדערט טעס-18 אנהויב פון ארלעקינא דייטשן א
 א פון אנאנסירוגג דער ביי עובדה שפאסמאכערס פונם באשרייבונג כע

:פארשטעלונג

1ז{6126ח3€1:ו 501ר3118ק161€ 3. 'ותס^ 10. .ק 24 (138
.£ 10. 1 .ק 198 ״יגל־3 (ו39

^16 6 1*1 ס 1 £31זג6ת<16 161116 1)61 ^6ח .1גז36ח (140
(1411161111ת§6ח <16ז □65. )114. ס^\11ז51ץ<1ןז46 1908, ^1611

XX711^) 28 .ק•
ן<3סז1£51ז6161ץ6:ז 7631? 1<ז31<0ז\\51<1 פערגל:

זא(31ז6^ 1898 ק .7

 ארוס־ פארשטעלונג, די שפאסטרייבער דער אנאנסירט "געווייגלעך
 דערביי טראגט ער גאסן, די רייטנדיקאויףאפערדאיבער

 ער איז נאז. דער אויף בריל א און גלעקלעך די מיט ארלעקינא־הוט דעם
 האלט און עק דעם צו פנים מיטן פערד אויפן זיך ער זעצט הומאר, ביי

 ער גיט אנאנס, דעם לייענט ער באפאר האנט. דער אין שוואנץ דעם
 נאז דער אובטער אן דאן הויבט און פויק דער מיט צייכן א מאל דריי

(139 138צעטל"." דעם לייענען צו
 מנהגים דאזיקע די אונטערגעקוקט האבן געטא פון קאמעדיאנטן די

יירן־געסלעך. שמאלע די אין זיי איינגעפירט און
 טעס48 העלפט ערשטער דער פון קופערשטיכן פראגער די אויף

 ף י ו א לוסטיק-מאכערם ע ש י ד יי מיר באגעגענען יארהונדערט
 אנהויב גאך געווארן דערהאלטן איז מנהג דאזיקער דער און ד ער פ

 *י פון ידיעה א אין איבערגעגעבן אונז ווערט אזוי יארהונדערט. ־טעס19
 חתונה־קאראכאדן, מיט אנפירן פלעגן קאמיקער בראד׳ער די אז ,1806

 מיטן געווענדט זיצן, פלעגן זיי וועלכע אויף פערד, אויף ארומרייטנדיק
 קאמפאניע יידישע א זיך באווייזט 1834 י. דאס ארום (140עק... צום פנים
 טיילט באריכט, א דעם וועגן אונז גיט וואט קיועלע, די און קראקע אין

 די פלעגן טרופע דאזיקער דער פון קאמעדיאנטן די אז מיט, אויך אונז
 אין ארומרייטנדיק אנאנסירן, מינדלעך פארשטעלונגען

(141זאטלען. אן פערד אויף א ט גע
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 אויף ווערן אנגעוויזן אויך דארף צוזאמענהאנג זעלבן דעם אין
 דעם באלויכטן וואס זינגשפיל׳טעקסטן, אונזערע אין שטעלעס אייניקע

 פארשטע" די אנהויק הקופה אונזער אין פלעגט מען וועלכן אויף אופן׳
לוגגען.

אדיין קום איר

מאן ערשסער דער פאיאץ

 גירידער אזא מיט

ן א 8 ש י ג אזא פיט

(5ז ז. 11 ם. )נ.

 וזי סאן/ ,פרשטן דעם ארלעקינא, - פאיאץ דעם אים, זעען מיר
 ארוס- ה. ד. ,גישפאן" און ר" ע ד י ר י ג ,פיט פארשטעלונג די עפנט ער

 אדער געשרייען מיט טומל א מאכנדיק און סצענע דער אויף שפרייזנדיק
פויק. א אין קלאפן מיט

 *צווי פארשטעלונג אייגנטלעכער דער פאר זיך באווייזן אמאל ווי
 מים עולם דעם דעמאלט וויילן זיי ;פאיאצףפיעראטן מערערע $דער

 אויבן )פארגל. קונצן. אקראבאטישע מיט אדער מעלאדיעס" ,שייגע
4X17 אי! X^^ קאפיטל

 פארפלאנצט זענען וואט מנהגים, אלץ דאם זענען געזאגט, ווי
 איטאליעניש־ענגלי־ דער פון ווירקונג דער אונטער געטא אין געווארן

קאמעדיאנכן־קונסט. שער
 אריינגעדרונגען אבער איז קונסט דאזיקער דער פוץ השפעה די

 אין טעאטער-אפאראט אמאליגן דעם פון געביטן ווייטערע אין אויך
געטא;

 די אנטשטאבען זענען קאמעדיאנטן די פון השפעה׳קרייז אינם
פובליקום. דאס באגרים, פלעגן פאיאצן די וועלכע מיט פארמולקעס, נייע

 )לויסן באנוגענען העראלד־איינשרייער דער זיך פלעגט פריער
 מיס מייסטערזינגער( די פון טעאטער בירגערלעכן דעם פון מוסטער

 לייטן- ,ליבע אדער גימיין!" הערן ,איר פארמולקע: איינפאכער דער
דגל. און מענשען׳ ,ליבע לייטע!" ליבע ,מייגע

 און ,שוואולסם פון צייט דער אץ לעבט וואס פאיאץ, פארן
 מער אלץ עולם, דער פשוטער וואס ווייניק. צו דאם איז — באמבאסט"

 דאס פארשטייט פאיאץ דער — קאמפלימענטן אויף עמפיגדלעך ער איז
 מיט קאמעדיאנטן די פון שטייגער לויטן צוהערער זיינע באגריסט און

ווי; טיטלען, צוקערזיסע און שמייכלדיקע אזעלכע
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(142!״ פערשטן און ן פ ז ר ג ן, ר ע ה .איר
״143.ף ר ע פ •ון גן ג י ר8 ס, יי ה ז נ ע מ ?סן, י י <5-5 א י ן, ער ,ה , *
5 . (144!, ן ע ר י ל א וו א ק ן ר ע .ה (י ;

ן ם א ר ג 798 ן, ט ש ר ע פ ע 5 א ן, הער ע ל "א
!יי ב ר ע ד ן יי ז ן ל א ז
(145 !רמע יד באר ערם ה

 פאר׳ ווייטער דארף קאמעדיאנטףקונסט דער פרן חשבון אויפן
 זינגשפילן אונזערע אין באגעגנען מיר וועלכן מנהג, דער ווערן שריבן

 אויפגעשפילט ווערט ג ני ע ק א פרן דערשיינען ם יי ב אז
 אויך איז ארן ענגלאנד פרן שטאמט מנהג דאזיקער דער מארש". ,א

 פון !(*קאמעדיאנטף ענגלישע די פון טעאטער אין געווארן דערהאלטן
 פון ביישפילן געטא. פון שפילער די אריבערגענומען אים 1 האבן דארט

 "חכמת אין אחשורוש־זינגשפילן, די אין מיר געפינען "מארשן" אזעלכע
הפלשתי". "גלית ^ין און שלמה"

.5 וואריאנט אחשורש־שפיל, 1142 . '
 צעדריים נאנצן אין דא איז טעקפט )דער 76 ז. 2 זאמלביכער פרילוצקי: נ. <143

פערין׳*( און פדינצן מענשהייט, לוקסין, לאמין, .שטארין לויטעט: און

.113 ז. 1 .9 נ. (144
.70 ז. 2 .9 ב. (145

6ז6126וז3€1:ך 501ו3115ק1616 3. 6וז£1. 60ת1. .ק 91 פארגלייך: (146

! מאיש א שפילה : ץ א י א פ
- 1 , < ׳ ׳

גייטז שאול קיניג דער

(114 ז. 1 פ. )נ.
שאלן פון טראמייטן, פון : ץ א י א 9

!אפצושפילן שלמה קיגיב דעם

(111 ז. 11 פ. )נ.

קלעזמער: די המן אויף פאדערט אחשורוש, אריינקומען ס׳דארף ווען
 קאפעלטייסטער זאלדאטן, דרום

ן שפילן צי

(1> )וואריאנט

 קאמעדיאנטן־ ענגלישן פרן איבערגענומען איז איז וואט מנהג, א -
 גע׳ די דורכפלעכטן ע ט פ א ס א ד אויך איז טעאטער,
 אדער ן ר ע מ ו נ • ג נ א ז ע ג מיט ראלעס זאגטע
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 דער־ א (•14י ר ע ט ר ע וו אן ס" ע י ד א ל ע ם נע יי ,ש סתם
 )פאר• זינגשפילן יידישע רייע א אין באגעננען מיר וועלכע שיינרנג,

4X1 קאפיטל אויבן גלייך
 קא- ענגליש-איטאליענישן פונט השפעת די זיך ווייזט אמבולטסטן

 געטא׳ די פרן זינג־סטיל ארן שפיל׳ דעם אין טעאטער - מעדיאנטן
.*,אקטיארן׳
 קאמע- איטאליעניש׳ענגלישער דער וועלכן אויף שטייגער, דעם

 גרעגארי פ. כאראקשעריזירט ראלעס, זיינע שפילן געפלעגט האט דיאנט
 שפיל זייער אין איז ט ס יי ג "פרן ווערטער: טרעפנדע פאלגנדיקע, מיט

 צר באמיט אלץ פאר מער זיך האבן זיי שפרר. קיין פאראן געווען נישט
 טעאטער׳ברדעס: זייערע באזרכט האבן וואס צרהערער, פשרטע די געפעלן

 שוישפילערישע אזעלכע מיט געווירקט זיי האבן עולם דאזיקן אויפן
 בא- שווערד, מיטן אררמפאכען ציין, די מיט קריצן בררמען, ווי פארטלען,

 ערנסטע געשפילט מען האט אזוי אדג״ל. בלרט דאס ס׳ריגט ווי ווייזן,
 נאטירלעכער, געווען שפילן דאס איז סצענעם ק^מישע אין סצענעס.

̂ 148אפשטויסנדיקע" ארן גראבע געווען מיטלען די זענען דא אויך אבער
 ענגלישער דער אדער איטאליענישער דער זיך פלעגט אפט זייער
 ראלע די ראלע, א פרן סכעמע א ט*מ בלויז באנרגענען קאמעדיאנט

 גאטס אויף זיך פארלאזנדיק אימפראוויזירן, דאן ער פלעגט
 אימפראווי" זייערע האבן שפילער די אז טרעפן, אפט ס׳פלעגט גענאד...
 גע׳ דאם האבן ארן לענג דער אין ארן ברייט דער אין געצויגן זאציעס

 רעזשי־ )-דער "קאמעדיאנטן־מייסטער" דער אז עקשנות, אזא מיט מאכט
 רייד, די צר סוף א מאכן זאלן זיי צייכנס, געבן געמרזט האט סער(

(.149בינע... דער פרן אראפשלעפן פשרט געמרזט זיי האש ער אז אדער,
 געמאכם לייכטער שפילער די זיך האבן אימפראוויזאציעס די ביי

סלסז אזוי׳געררפענע מיט זיך באנרצנדיק עבודה, זייער
 נשמה׳אויפררדע׳ אזעלכע אויסדריקן פאר פראזן שאבלאנישע מיט ה. ד.

^(.0אדג״ל נקמה האס, ליבע, ווי רונגען,
 סמך אויפן מיר קאנען שפילער, יידישע די צר זיך ארמקערנדיק

אז פעסטשטעלן, מאטעריאל טראדיציאנעלן דעם אין שטעלן רייע א פרן

14ד) \¥111ו01ךת 6ז6120ת301:ג 501ו3ס5ק1610 10. .ק 91.
נ48) .£ :!זס^סזג( 061• 501ו3ט5ק16101י 10. .ק 6—7.

149) .£ 10. 1 .ק 135—136, 1.^ €1ד1§£1ס^51<1 10.
.ק 529—530.

100) 0612€גת01ן 10. .ק 87.
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 איבערגענומען שפיל־טעכניק ענגליש־איטאליענישער דער פרן האבן יי
פארטלען. ארן שטריכן פיל וייער

 זייער דאס וועלן וואס אחשורוש־שפילן, די פרן ציטאטן אייניקע אט
מאכן: בולט

 דאס שענקען זיר זאל ער אחשורושן ביי זיך בעט ושתי בעת
געשריי": ביטער גרויס, "א זי מאכט לעבן,

טרעטן איך טו טרעט קליינעם א מיט ושתי:

בעבעט אץ יי ר ש ע ג ער ר בי ס י ו ר ג א ט מ

(151 בעט קעגיו פארן איך טו

 מרדכי טרט יידן, די פארניכטן צ־ זיך גרייט המן אז דערהערבדיק,
(.3 )וואריאנט ן״ ע מ ר ר ב ארן ן א יי ר ש ארן ן ע נ יי ,וו

סצענע דער איבער שפאנענדיק רציחה, זיין דעמאנסטרירט המן
הויך אזוי "טישקבט-טענר" זינגט ער (.1 )וואריאנט ש״ ז א ר ר ק ט י ,מ

ארן שפרינגן וואנד... דער אן בעקן די אל "דאש שטארק אזוי ארן
(.8 )וואריאנט קלינגן״

 אייניקע ווערן דערמאנט אויך זאלן צרזאמענהאנג זעלבן דעם אין
 שפילער דער ווי ארנז, ווייזן ס וו גליתי, פרן ווערטער בארימערישע

קאפיטאנא־ראלע: דאזיקע די פארשטעלן פלעגט
עווערד(: די ארוים נעמט א־יין, )קומש גלית

טיס ן יי מ ט י מ ע פ י ט א בעב ..איך

בליץ א און דונער א בייט

 האנס ר ע ט עב ר ן יי מ מיט ף ר א וו א בעב איך

לאבד. נאנצע דאם ציטערן מוז מיר פאר

(133 ז. 1 פ. )נ.
נליתן( )צו דוד

אננסט! קיין נישט איך האב שרייען גרויסן דיין פון

(92 ז. 1 פ. )נ.

 טרפעט ער ווי שווערד, מיטן פאכעט אקטיאר דער ווי זעען, מיר
שרייען״ז "גרויס זיין הערן מיר האנט, דער מיט ווארפט און פיס מיטן

 אנט־ גראב, שרייעריש, איבערגעטריבן, קאמעדיאגטן־שפיל! בקצור:
!גייסטיקט

 וועלכער מיט ע, י צ א ז י וו א ר פ מ י א אן פרן ביישפיל א אט ארן
קאמעדיאנט. יידישער א ס׳טרעכדארויס

.131 ז. ! פאלקסלידער פרילוצק•: נ. (151
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 הפן דערשיינט אחשורוש׳זינגשפיל פונם וואריאבט ווילנער אינם
מאש: מיש־ אזא טיט

בעם הריכער דו דען .1 המן:

ז הימל עדשטי ער ד סרן

ך יי א ן ש י וו צ פין

פיך איר זאלט פן על ה הצו א
ך. יי ל ב ו צ מאל ם ע ד אין ע ל א .5

 שפאצירן, טין איך וועל דענסטמעל צו דען

 יידן פסא־קאבאלשקע די מיט

ש^ודירן. טין איך וועל

אראפנעמען בעקומען ב־ן איך דען

אנב. זיידן עמיק פין .10

קאפעלמייסטער! זאלדאטן, דרום

שפילן! צו

מארש( א שפילט )מען

פע״דע- די ברין

וועלדער די אין פריי

ז יי ר פ ט י מ יי• ז ן ט ע ר ט .15

!ן יי ר א ר י מ צו און

אדיין( קומען ושתין מים יאתשורוש

 א ביי זיך לאזט מאש מיש ציטירטן פונם אומזין גאנצן דעם אין
 איינציקע המנס זין: געוויסער א ארויסגעפינען באטראכטוגג גאנטער

 די צייכן א געבן צו געווען — ס׳ווייזט־אויס ווי — איז אויפגאבע
 פאר־ קעניגלעכן דעם לכבוד מארש א אויפשפילן זאלן זיי קלעזמער,

 אחש׳ פון ראלן די געשפילט האבן וואס שפילער, די אבער זענען פאלק.
 מוז ארויסכרנטן. צום צוגעגדייט געווען נישט נאך — ושתין און ורושן

אימפראוויזאציע: מיט צייט די אויספילן המן דעריבער
 א דאן גיט (,2־1 )שורה פאלקסלידל א עפעס מיט הויבט־אן ער

 זיך רייסט עם ווארום צואיילן, זיך זאלן ושתי און אחשורוש אז צייכן,
 פונדעסטוועגן פרואווט ער (,5—3 )ש. המצאות זיינע פון פאדעם דער

 די וועגן פראזן פאר א אדיין בראקט און אימפראוויזירן צו ווייטער
 (,10-6 )ש. אגג״ ״זיידען זיין וועגן און יידן' )״היבטישע( קאנאלסקיע ״זשיא

 פארבע" קלעזמער די (,12—11 )ש. מארש״ ״א אויפשפילן דאן הייסט ער
 דערשייבען ושתי און אחשורוש אבער צייט, אביסל "מארש" מיטן מען
 פאלקס- ניי א זיבגט ער אימפראוויזירן: ווייטער המן מוז נישט, אלץ גאך
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 א" ר די פונדערווייטנס סוף כל סוף דערזעעגדיק און (14—13 ל(.ש ליד
 א מיט ער ענדיקט — דערשיינען פריער געדארפט האבן וואס ליסטן,

 ארייך" מיר צו און ז יי ר פ מיט זיי ,טרעטן באגרינסונגס-פארמולקע:
(.16—15 )ש.

 מרדכי יועלכן חלום, דער אוים אויך נעמט אימפראוויזאציע אן ווי
.5 וואריאנט אין המנען דערציילט

 *וואני די פון השפעה די דערווייזן וואס שפורן, ווייטערע זוכגדיק
 לסוף זיך מיר שטעלן שפיל-קונסט, יידישער דער אויף רער-קאמעדיאנטן

 ערשטע דאס זיך באווייזן וואס ,טעאטער־געביידעם", יידישע די ביי אפ
געטאס. דייטשע און סלאווישע די אין באל

 שטיק, זייערע שטעלן שפילער יידישע די פלעגן באוואוסט, ווי
 די איבער — פאסטנאכט־שפילער די פון מוסטער לויק — ארומגייעבדיק

 ״טן16 פארן פארצייכעגען קאן מען וועלכן אויפטו, גאגצער דער הייזער.
 אמאל ווי זיך פלעגן זיי וואס דעם, אין באשטאנען איז יארהונדערט,

 פאר געדינט האט וועלכעס פאדיום, א מיט ה. ד. ,פלאן" מיטן באנוצן
סצעגע. א

 שפילער יידישע די זיך פלעגן "צימער־טעכניק" דאזיקער דער מיט
 די דאס ווייזן אמבולטסטן יארהונדערט. ־טן17 פון משך אין אויך באגוצן

 ווי פריער נישט אנטשטאנען זעגען וואס אחשורוש״שפיל, פונם וואריאנטן
 לויטן אנגעשריבן אויסנאם אן זענען וואס און •ארהונדערט ־טן17 אין

 ,צימער" דער צו צוגעפאסט פאסטגאכט״שפילן, די פון שטייגער
טעכניק".

 טראדי" אונזערע אין שטעלן אייניקע זענען אינטערעסאנטער פיל
 פון משך אין האבן שפילער די אז אונז, ווייזן וואס קוועלן, ציאנעלע

 —קאמעדיאנטן די פון שטייגער לויטן שפילן גענומען יארהונדערט טן-17
 זיי אז און ס דע בו ער אד ביידעם ע ג ספעציעלע אין אריך
ג. נ ע ה ר א פ ט י מ ס ע ג י ב זיך ביי איינגעפירט האבן

 אנגע־ געהאט שוין מיר האבן בוך דאזיקן פונם באנד ערשטן אין
 כתב-יד אינם ס׳ווערט וועלכן מיט טיטל, כאראקטעריסטישן אויפן וויזן
 לויטעט: וועלכער און אחשורוש׳זינגשפיל דאס באצייכנט 1697 יאר פון

 מיר אמן". ר ן נ יי א צו געזעצט פוריס׳שפיל... נייא שין ,איין
 באווייזט, )•ראמען( "ראמן" ווארט דאס אז באמערקט, אויך דארט האבן

 אויף אויפפירן קאנען זי זאל מען געווען, באשטימט איז פיעסע די אז
 האט וואם הינטערגרונט, אבאוועגלעכן מיט ע נ בי א

 געזאגט, ווי ״(X^^ קאפיטל )פארגל. דעקאראציע אלם געדינט אייבצייטיק
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 כאראקטע= זייער געוויסע דורך אויך באלויכטן פראגע דאזיקע די ווערט
גופא: טעקסשן די אין שטעלן ריסטישע

 פאיאץ דער אויף פאדערט יוסף" מכירת פרן 14 וואריאנט אינם
פובליקום: דאס

שטילע יעצם ,שווייגט

" !ע 9 י ה די ט כ ז ר ט א נ

 ם דע באסראכט און אנטשוויגן ווערט ווערטער: אנדערע מיט הייסט דאס
שפילער. די א-ויסקומען וועלן עם וואנען פון הילע/ ו-די פארהאנג

 מין א פון באשטאנען איז וואט וואנדער-טעאטער, א פון שפור א
 פונט וואריאנט רוילנזיר אעם געווארן דערהאלטץ איז צירקוס-בודע,
(.0 אחשורוש־זינגשפיל

אז עולם, דעם וויסן דא לאזט איינשרייער דער
עלט: 1 ע 1 אין ן יי ר א ן ע מ ו ק מענער .צוויי

 המן שפרינץ איינער

*מאנדרעכיי׳ אנדערער... דער

 ספעציעל-אייני א אין געשפילט שטיק ד^ס אמאל האט מען אז ראיה, א
 ווארט מיטן באצייכנט איינשרייער דער וועלכע בודע, געארדנטע

ט". ל ע צ ע ,ג
 לייכס איז טעאטער׳געשיכטע, אלגעמיעע די הילף צו נעמענדיק

 א ווי געווען איז וואס טעאטער, מין דעם וועגן בילד א זיך שאפן צו
"הילע". א און ,ראמען" א געהאט האט און "געצעלט"
 זיך שטעלט מען ווען פארענטפערט, פלוג אין ווערט פראגע די

 קאפע- איטאליענישע און ענגלישע די פון וואנדער-טעאטער ביים אפ
דיאנטן.

 קא׳ א פארגעשטעלט ווערט 1597 י. פון האלצשניט אלטן אן אויף
 צוויי אין ג נ א ה ר א פ א דורך איינגעטיילט איז וואס מעדיאנטן־בינע,

 1ליג־ טייל פאדערער דער היבטער׳טייל. א און פאדערער־טייל א טיילן:
 םביי שטייען וואס טרעפ, צוויי פירן טייל הינטערן צום נידריגער, עטוואס

 א• ןפ בינע אייגנטלעכע די פאר שטעלט טייל פאדערער דער פארהאנג.
 דער אויף זענען קוליסן שום קיין ע"(. "ארעב אדער ע נ י ב ר ע ד

 דעקא־ שום קיין פאראן נישט אויך ס׳זענען פאראן. נישט ביבע דאזיקער
ראציעס.

 ן ע ל וו א ט פון הילף דער מיט אנגעוויזן ווערן סצענע־ענדערונגען
 דא" די קומט-פאר. האגדלונג די וואו אנגעשריבן, ס׳ווערט וועלכע אויף
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 וראם ברעט, שמאל א אויף ארויס מאל יעדעס מען הענגט טאוולען זיקע
 ק?" זאלן צושויער די אז פאדער״בינע, דער פרן ברעג ביים זיך געפינט

אויפשריפטן. די דורכלייענען נען
 פארהאנג א פארהאנג. א אן געררען "ארענע" די איז זעען מיר ווי

 א אלם ווערן באנוצט געקאנט האט וואס הינטערבינע, די בלויז געהאט האט
 פאר• צו כדי אויכגענוצט, אויך איר מען האט אמאל ווי און גארדעראב

 פאר" דעם פונאנדערציען מען פלעגט פאל אזא אין ארענע: די גרעסערן
האנג.

 אין איר טיילט וואס פארהאנג, א מיט קאמעדיאנטן־בינע מין אזא
 דער פאן פראנץ פון אייל-בילד אן אויף אויך מיר זעען — טיילן צוויי

 קאמע• א פאר שטעלט און יארהונדערט טן-17 פון שטאמט וואס מיילען,
 ארי• )דער הימעל. פרייען אונטערן מארק׳פלאץ א אויף דיאנטן־טעאטער

ווין(. אין ליכטענשטיין גאלעריע דער אין זיך געפינט בילד פונם גינאל
 אונטערן קאמעדיאנטן ענגלישע די האבן פרעלס, ראבערט לויט

 א- ק ע ד איינגעפירט אקטיארףקאמפאניעס איטאליענישע די פון אייגפלוס
 אייב- אויך זיי האבן דאסגלייכן טע^טער־בודעס. זייערע אין ס ע י צ א ר

 פארדעקט אנשראקמן די בעת האט וואס פארהאנג, צווייט! א געארדבט
 שפע־ אין 1ערש־ געשעען אבער איז אלץ דאס )פאדערבינע(. ארענע די

 -17 העלפט צווייטער דער אין ווי פריער, נישט יעדבפאלס צייטן, טערע
 פארייג־ אין באר פארקימען דעמאלט דאס פלעגט אויך •ארהובדערט< טעם

 דאפל- א געהאט קאמעדיאנטן-טעאטער דאס האט כלל בדרך פאלן. צעלטע
 און ארענע אפענע אן הינטערבינע(, דער )פאר פארהאנג איין מיט בינע

(1^2דעקאראציעס. אן אים אין מען האט געשפילט

1•^ ? סז6188 10, ק 88-89, 5• 61 0 ז 5 6 ח פארגל: (152
10 .ק 33 דארי ייי .£ 146 ת 12 6 1, □0501ן10ן}16 50^611-

101 ;<!11 ה51 1ז1 £1־31־11^1114 3• 14. (1882) •ק 43־77.
.194 ז. ברך דאזיקן פון באגד ערשטן אין בילד דאס מ

.1. 10. .ק 41. (153

 פון ארט אויפן מען פלעגט דעקאראציעס, מיט פארשטעלונגען ביי
 ארענע, דער פון הינטער־בינע די אפגעטיילט האט וואט פארהאבג, דעם

 נון באשטאנען איז וואס הינסערגרונט, א ה. ד. "ראמען" אוועקשטעלן
 זעלבן או־פן פלעגט מען אדער — טיילן באמאלטע און באוועגלעכע צוויי
(153 *לייוונט. באמאלטע א אויפהענגען ארט

 ריב• דעם געבן איצט מיר קאנען אכט, אין אלץ דאס נעמענדיק
 אויף "ראמען׳/ און "הילע" "געצעלט", ווערטער די פאר אויסטייטש טיקן
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 *קאמעדיאנטן יירישע די פון שטיק די אין אן זיך שטויסן מיר וועלכע
 וועל" וואנדער־טעאטער, א פאר סתם באצייכנוננ א איז ,געצעלט

 לייוונט אדער סלופעס׳שטאפן אויף צוהענגענדיק בויען, פלעגט מען כעס
מיילען(. פאן פראנץ פון בילד דאס )זע

 פארהאנג, א מיט דאפל־בינע מין א אויף ווייזט־אן—"הילע" די
הינטערבינע. א און ארענע אן איץ איין זי טיילט וואס

 1 א ע נ י ל־ב פ א ד דער חוץ א אז אבנעמען, לאזן—"ראמעך די
 פריער )נישט סאמעדיאנטן יידישע די זיך פלעגן ם ואציע א ק דע
 האט וואס ע, ב י ב א מיט אויך באנוצן יארהונדערט( ׳טעס17 סוף ווי

 ן ט ל א מ א ב א ה. ד. "ראמעך א בפרט און דעקאראציעס געהאט
ט. נ ו ר ג ר ע ט נ י ה

 צו אויפמערקזאם כראי אויך איז אזענהאנג צו זעלבן דעם אין
 אין געווארן דערהאלטן איז וואט שטריך, אינטערעסאנטן א אריף מאכן

 אונזער באשטעטיקט וואס און "מכירת־יוסף״יוואריאנט פון טעקסט
 לערער ענגלישע זייערע פון האבן קאמעדיאנטן יידישע די אז השערה,

 פאר" פלעגן וואס ן, ע ל וו א ט י ד מיט דאפל־בינע די איבערגענומען
דעקאראציע." די סרעטן

 סטישע כאראקטער זייער טעקסט דערמאנטן אינם נעמלעך געפינען מיר
 אן פארקומען נאר ס׳דארף באלד ווי סצענע, יעדע איבער איבערשריפטן

ארט־ענדערונג.
 למשל: ווי אימערקונגען, קורצע אזעלכע דארט מיר ליינען אזוי

 ג", ע וו ן פ י ו א ר ע ד י ר ב "די מצרים׳/ אין ר ע ד י ר ב י ,ד
 “י פ ת אין ולוי "שמעון ם", יי ה ר ע ד אין ר ע ט א פ ,באם

דגל. און ה" ס
 אויפשריפטן, די געווען ס א ד ן ע נ ע ז ר ע כ י ז

 1או ן ע ל וו א ט די אויף ן ב יי ר ש נ א פלעגט מען וועלכע
 דער פון םברעגיאויפהענגעןאויףדעםברעטבי

פובליקום ס א ד פארשטענדיקן צו אום ע, ארעב
ג. נ ו ד־ל נ א ה ר ע ד פון ן ע ג נ ו ר ע ד נ ט-ע ר א די ץ ג ע וו

 י׳ וו ק ע ר ווי טעאטער־אפאראט, פונם פרטים אזעלכע שייך וואס
עם ווי — קאמעדיאנטן יידישע די האבן ן, ע מ ו י ט ס א ק אין ן ט • ז

"מייסטער־־זינ" דער פון טראדיציע אלטע די פארטגעשפינען אוים ווייזט
 געווארן. איינגעפירט נישט געביט דאזיקן אויפן איז נייעס גער־תקופן".

 מיטלען, פרימיטיווע און באשיידענע זעלבע די מיט געארבעט האט מען
צייטן. עלטערע די אין מי
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 דינען קאנען פארהעלטנישן דאזיקע די פרן אילרסטראציע אלם
 אחשורוש׳ פון טעקסטן די אין זיך געפינען וואס אייגצלהייטן, אייניקע

טראדיציע: על־פי באווארסט זענען וואס אדער זינגשפילן
 דיאט ם, וואריאנט אינם •בית אלף המנס פרן ארויס ס׳דרינגט ווי

 א ראק/ "שיינעם מיליטערישן א געטראגן "קאפיטאנא" דאזיקער דער
•שטיוול״שפארך. ארן מיצע" "שייגע

 שטעלס וואס )שטעהיע(, "שטעקעלע" א האנט אין האלט אחשורוש
 דידאסקאליע געגראמטער א אין דעם וועגן לעזן מיד סצעפטער. זיין פאר

 דער פרן פראגמענט א אין זיך געפינט וואס אנמערקרנג(, )•סצענישער
,אחשורוש׳אקציאך:
טיר קעניגס דעם ביי בעשטעלט זיף האט )אסתר(

(154איר׳/ צר ע י ק ע ט ש דאס אויסגעשטעקט ער האט

 זעם "שטעקיע" מיטז באווענינג די 133 ז. ן פאלקס-לידער פרילוצקי: נ. (154
 /236) ז. אויבן געבראכם האבן מיר וועלכעם בילד, בריסעלער אויפן מען

155) ףן(!1:611וזט^6ח 065• 111ע 7011ז5^11ז136 1904,
חג1 .ק 4.

 באקליידונג, מיליטערישע א טראגט כאר( )דער סוויטע אחשורושס
 *ד כאר צרם זיך ווענדן עם וועלכע מיט ווערטער, די דאס ס׳ווייזן ווי

המן(: אדער )קענצלער ראליסטן
ף ט א ד ל א ז ן, א מ ר ע ט י ו ל ן, א ט י פ א "ק

שפילך צר קאפעלמייסטער ן, ט א ד ל א ז "דרום $דער
(1> )^!ריאנט

 דאזיקע די האבן שטעלן, געבראכטע די ארויס^פרן ס׳דרינגט ווי
 )לוי- הארף א :מרזיק־אינסטררמענטן זיך מיט[ מיטגעהאט ,זאלדאטף

טראמייטן• אויך ווארשיינלעך ארן הארף( א—״1311(6״ פרן ס־מאן״ ר ע ט
 פלצגס פרריס׳שפילער די פרן טראדיציע די דאס ס׳באווייזט ווי
 אמאל ווי ארן מאנטל לאנגן א בארד, גראע לאננע א טראגן מרדכי

באקליידרנג"( טערקישע ),א קאפ אויפן טררבאן א אויך
 פארגע- ווערט המנען, הענגען דארף מען וועלכער אויף תליה, די

 די ארוים נעמען ,זאלדאטן" די אופן: סימבאלישן א אויף שטעלט
 אב- ושתין, קעפט תלין דער קאפ. המגס איבער זיי קרייצן ארן שווערדן
 איר פארדעקט ער וועלכן מיט היטל, לאנג א קאפ אויפן איר טרענדיק

 רעאניד זי ווארפט ארן זעץ א שווערד מיטן איר ער גיט דאן פנים. דאס
 פארגע" ווערט מרדכי, ס׳רייט וועלכן אויף פערד, דאם ערד• דער אויף

 צווייטער דער ארן שטייט זיי כרן איינער סטאטיסטן: צוויי פרן שטעלט
(.155 הענט די ביי ערשטן דעם נעמענדיק ררקן, זיין בויגט׳איין
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 געווייג- צוויי פרן באשטייט ושתץ ארן חשורושן פאר טראן דעו־
ראציע־: דעק .געזאגטער אנטשפרעכנד אן... פרן און בענקלעך לעכע

מיר פאר איך פארלאנג דרום :ש ו ר ו ש ח א

ושתי פדוי דער פאר און

שטעלן, צו ם ע ל ם ע ר ק יי וו צ

ושתי פרוי דער מיט מיך טו איך ווי רא־רא־רא!

זיצן. צו ל ה ו ט ש אויפן

 )שטול( ן ט ס ע ב ועם ן, ט ס נ ע ש דעם איך פארלאנג דרום

באנוצן. צו ן יי אל קענצלער, הער

(1. )וואריאנט

 יידישע'שפילער, די פון ג נ יזהירו ער קט א ר א כ דער שייך וואס
 קאן וואס שפיל-טעקסטן, די אין שטעלע איינציקע איין בלויז מיר האבן
דערקלערונג. א פאר אנלען אן אלם דינען

 גע־ דערמאנטער, שיין דער אין שטעלע דאזיקע די געפינען מיר
 פון פראגמענט א אין אריינגעפלאכהן איז וואס דידאסקאליע, גיאהלזער

,אחשורוש׳אקציאן". דער
 דערשיינען דארף זי אסתרן,ווען אויף זיך באציט דיראסקאליע די

אחשורושן: פאר
ברייט און פארטיג נימאכט זיך האט אסתר שיינע די

רויט ן יי ז זאלן יי ז ן, ק א ב די ניפארבט זיך האט זי

 בפרט מאסקעס, מיט באנוצן אויך אבער זיך פלעגן שפילער די
 רא־ אייניקע שגילן געזאלט האט שפילער איין אז געטראפן, ס׳האט ווען

 ענגליש״איטאל די פון אנדערע סך א ווי זיך נעמט וואס מנהג, א לעס.
(156 וואנדער־קאמעדיאנטן! יענישע

\¥1ק188: 06ת 50ו}3118ק16זז€ 10. .ק 35 פארלייך: (156

 ן ל ע ט ש פ א נאך זיך מיר וועלן קאפיטל דאזיקן פינם סוף צום
 וואנדערי יידישע די פון באזוכער די ביי באמערקונגען פאר א מיט

טעאטצרן.
 שפיל־טעקסטן די איי דערמאנט געלעגנהייטן אייניקע ביי ווערן זיי

 די באזוכט האבן שטעלן, אנטשפרעכנדיקע די פון זעען צו ס׳איז ווי און
ן. ט ס י ר ק אויך נאר יידן, בלויז נישט טעאטער-בודעם יידישע
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 פוב׳ צום גלית זיך ווענדעט "גלית-הפלשתי" פץ וואריאנט א אין
אויפרוף: אן מיט ליקום

(157 ״ ן לייטע ן ט ס , ר ק ך ש ט יי ד ן ך יי״

 דער בארויקט שפיל דעמזעלבן פון וואריאנט אנדערן אן אין
ווזרטער: די מיט עולם דעם פאיאץ

צייטע קורצע איינע בעדולד זייטס נעדולד, זייטם

(158 זייטע! די אין קריסטן און יידן

 ס׳ווייזט ווי ן, ע י ו ר פ • געזעסן אויך זענען צושויער די צווישן
 איז וו$ס פורים״רב, מיטן אינטערמעדיע דער אין שטעלע פאלגנדיקע די

שלמד.": "הכמת פון וואריאנט א אין ארייגגעפלאכטן
שמש(: דער )אדער ץ א י א ■

 1 זייט די אין ם י 0 נ
(159 1 רייט רבי דער

^1י.וי!8 וי ן ״.17■

>116 ז. ] ביכער־זאמ פרילוצקי: נ. (157
.38 4 ן בער מלב.1ז פרילוצקי: נ. (158
.1י0 ז. 1! פ. נ. (159
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 פאלקסדראמע צווישו שיירע-־וועג אויפן
ליטעראטור אה

דראפע ראציאנאליסטישער דער פדן און אפערע דער פון תקופה די 1



קאפיטל אכצנטער

 צי$נאליםטישער8ר דער פרן כאראהטעריסטיק אלגעמיינע
תקופה

ר( • פ נ יי ר )א

 רעט^רישע —5 יידאקטיש צוועקמעסיקייט, — גייסט. פון עסצנציפאציע די

 באמי און "שוואולסם — סימבאלן. אנשטאט אלעגאריעם — שפילערייען.

 — ווייזע. קריסטיאן — שוי־דראמעם. אנשטאט ביכער-דראמעם — באסם״.

 דאם — קעגנזאצן. צוויי — אפערע-קונסם. דער פון טריומף־צוג דער

 אפע• דער מיט דראמאטיק ראציאנאליסטישער דער פון זיך צונויפקומען

ליטעראטור. צו פאלקסטימלעכקייט פון וועג אויפן — רע.

 אין אריינגעפאלן באר איז וואס אלץ, האט קאמעדיאנטן׳קונסט די
 געשיכטע "איר מעכאניזם. ארן רוי-שטאף אין פארוואנדלט הענט, אירע
)גינגאלד( גייסט" פרן זיך עמאנציפירט קערפער דער ווי פראצעס, א ווייזט

 קאמע־ דער פון אויפבלי-פעריאד דעם אין נאך אבער זיך האט עם
 טרייבנדיקער וועמענס פראצעם, אנטקעגנגעזעצטער א באוויזן דיאנטףקונסט

 פונט גייסט דעם באפרייען דאם געווען: איז פרינציפ הערשנדיקער און
!קערפער

 צוזאמענ׳ אין אונז אינטערעסירט פראצעס דאזיקער דער ווי אזוי
 האט לעצטע די און ליטעראטור דראמאטישער יידישער דער מיט האנג

 אין אויששליסליך כמעט אנטוויקלט תקופה באהאנדלטער דער אין זיך
פ<.ר וועש — געטאס שלעזיש״טשעכישע און ע ש ט יי ד די
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 די איינשרענקען וועלן מיר ווען קלעקן, פולשטענדיק צוועקן אונזערע
 די בלויז באטראכטן און כאראקטעריסטיק אלגעמיינער ער ד פון ראמען

פעריאד. ארומגערעדטן דעם פון ליטעראטור דראמאטישע ע ש י ש ט יי ד
 פרא׳ דעם אגרופן מען קאן )אזוי פראצעס ראציאנאליסטישער דער

 קערפער( פון גייסט דעם באפרייען צו טענדעגץ א געהאט האט וואט צעס,
 אפיץ ן י ט ר א מ מיט ליטעראטור דייטשער דער אין אן זיך הויבט

 פון אויסדרוק אן זיין צו אים ביי אויף הערט דיכטונג די (:1639—1597)
 ווערט זי וכדומה, נשמה־אויפרודערונגען טיפע ליידגשאפטן, דערלעבענישן,

 מאכן הייסט; דיכטן דענקען. פון □וח, פוגם פונקציע א ווי מערער, גישט
 די מוסטערן. און פארשריפטן ,קריטיש״־אויסגעפארשטע פון סמך אויפן

 צו באשעפטיקן, צו איז באשטימונג איר זין: נייעם א באקומט דיכטונג
 פארן טאנץ׳שעה א אדער לערן־שעה מין א איז ,זי גייסט, דעם באלערן
 פון צוועק דער און תוך דער איז דאס — דידאקטיק! גייסט״.

 אינטע׳ אן קינסטלעך שפינען נאכמאכער זיינע און אפיץ דיכטונג. דער
 חו׳ צאפלדיקע אנשטאט פארמאגט וואס וועלט, א — וועלט לעקטועלע

 דע׳ — קערפער דעם אנשטאט חושים, פון סוראגאט א ערזאץ, אן שים
 בארעכטיקט, פיל אזוי אויף באר איז פאעזיע די ווי אזו• קאראציעס.

 שרייבט מוח, דעם שארפן און לערגען איר פון קאן מען וויפיל אויף
 און נשמה־אויפקאכונבען שום קיין וים א נישט דריקן וואס מוח־פערזן, מען

שפילערייען. ע ש י ר א ט ע ר ווי מער, נישט זעבען
 גישט האט זי ליידנשאפט, שום אן ,געמאכט" ווערט דיכטובג די

 און געטאקטע שפילערישע, א אבער דערפאר פאטאס, אינערלעכן קיין
)אויפגעשוואלנקייט(. באמבאסטיק גייסטרייכע אויך אמאל ווי

 ראציאנא" ליידנשאפטס׳לאזער, דאזיקער דער פון זאמדן די אין
 דאם ע. מ א ר ד די געווארן אריינגעצויגן אויך איז דיכטוע ליסטישער

 ס ע כ ע ל צ ו נ א זעען קאן מען וואו אגשטאלט, מין א ווערט טעאטער
 לערן־אנשטאלט, מין א וועלט. דער אין פאר גייט וואס דעם, פון בילד

 לעבעדיקע קיין נישט זיך באווייזן סצענע דער אויף !...תלמוד־תורה מין א
 אויסגעטראכטע מענטשן, פון סכעמעס נאר — כאראקטערן קיין מענטשן,
 אייגנשאפטן, ע נ ע י אדער י ד פון צונויפקאמביגירט זענען וואס פיגורן,

 אייגג׳ אלעגאריזירטע :בקיצור האנדלונגען. ע ב ע י אדער י ד פון
!מענטשן׳סימבאלן אנשטאט שאפטן

 ווייזן, צו איז — דראמע ראציאבאליסטישער דער פון תוך דער
 האגד• אזעלכע און אזעלכע פון אייגנשאפטן, אזעלכע און אזעלכע פון אז

 מין א איז דראמע די 1 פאלגן אזעלכע און אזעלכע אנטשטייען לונגען
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 ברענגס פסיכאלאגיע אנשט^ט לאגיק. פרן רעגעלן די פאר אילרסטראציע
דיאלעקטיק! — זי

 פון נאר טעאטער, פרן נישט קומט דראמע דער פרן מחבר דער
 ווייניקער טראכט ער געלערנטן״קאביגעטן. פרנס אדער ליטעראטרר דער
 שפעל פארן דערשיינען קאנען זאל שאפרנג דראמאטישע זיין אז דעם, וועגן

ליטעראטרר. שטיק א ווערן קאנען זאל זי אז דעם, וועגן ווי ביגע, דער פרן
 וויל ער מאן, געלערנטער א איז ער וואס דערמיט, שטאלצירט ער

 זיין מידות, גרטע זיינע בילדרנג, זיין באווייזן טריט ארן שריט אויף
 אוים נעמען רואם פייאלאנן, ער שרייבט דעם צרליב ארן האלטרנג פיינע

 עס וואו ער, פארבראקט דיאלאגן אין און — טראקטאטן געלערבטע ווי
 פראזן געטאקטע ארן פרעמדווערטער ציטאטן, לאטיינישע נאר, זיך לאזט

באמבאסט"(. ארן "שווארלסט "גאנגאריזמרם", )"מארעיזמרס",
 דראמאטיקער ראציאנאליסטישער דער וועלכן קלאון, דער אפילו

 אמאל מאכט וואס לערער, א ווי זעט־אויס, פיעסן, זיינע אין פירט־פאר
 עד וועלכע זאך, א באגרייפן בעסער קאנען זאלן שילער די אום וויץ, א

 ווי פעדאנטיש, און געלערנט אזוי פונקט אייז ער מאכן. קלאר זיי וויל
 ווערטער געטאקטע מיט זיך באנרצט ער פיעסע: דער פרן "מאכער" דער
 ארן פאלקסטימלעכקייט פץ שפור יעדע דיקציע. פיינער א מ־ט ארן

 וואויל׳ א איז ער סגעווישטי:י1א ארן אפגעמעקט אים פרן איז זאפטיקייט
טרוקענער... און דערצויגענער

 טעא- פרן פאלקסטימלעכקייט, פרן געפירט האט וועג דער בקצרר:
ם. ע מ א ר ר־ד ע כ י ב צר ם ע מ א ר ד ־ י ו ש פון ליטעראטור, צר סער

 גאנצע א ן צ י פ א נאך מיר באגעגענען שליאך דאזיקן אויפן
 אזוי׳ דער פרן דראמאטיקער די אבער דערהויבט דראמאטיקער, מחנה

 —1616) ס ר י פ י ר ג ס א ע ר ד נ א : שולע" ״שלעזישער געררפענעד
 ם- ג א מ פ א ה (,1683-1655) ן יי ט ש נ ע ה א ל ר פא ס א ק (,166

(1708—1642) !ע ז יי וו ן א י ט ס י ר ק ארן י ד ל א וו
 ארנז אינטערעסירט דראמאטיק יידישער דער מיט צרזאמענהאנג אין

(*ע ז יי וו ן א י ט ס י ר ק לעצטער: דער אממייסטן אויסגערעכנטע די פרן

 נאענטסטן אי:ם ווערן ?לאר וועלן פאראינטערעסירונג אוינזער פון סיבות די *(
יואפיטל.

 אג־ האט )שלעזיען( ציטוי פון גימנאזיע-דירעקטאר דאזיקער דער
 פעדא- דערלאבגען צו זיי מיט אום דראמעס, טיץ פאר זיינע געשריבן
 ער־ קינסטלערישע ארן ליטערארישע שילער; די ביי ערפאלגן גאגישע
 דראמעס די שרייבנדיק זינען. אין געלעגן ווייניקער אים זענען פאלגן

צו פלעגט ער און תלמידים זיינע וועגן /3 קודם געקלערט ער האט
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 לערער• א ראליעס. די צופאסן בילדונגס״מדרגה אדן פעיקייטן •ערע .
 שילער זיעע באווייזן צו באשטרעבט געווען ער איז דורך און דורך נאטור

 שפראף איינפאכסטע די מיט פארשלייערונגען, שום אן ת" מ "א דעם
 פארווילדערטער דער קעגן געשטעלט אנטקעגן זיך האט ער מיטלען.

 לאהענשטיין ווי דראמאטיקער, אזעלכע און פאנסטאסטיק און באמבאסטיק
 זיינע אין פשוטקייט און ארדנונג מער איינגעפירט האט און גדיפיוס און

 דאזיקן דעם פלעגן ליטעראטור׳היסטאריקער די שאפונגען. דראמאטישע
 אלם און "נאטירלעכקייט" אלם אויסטייטשן דראמעס זיינע אין שטריך

 אין גענומען תוך אין אבער דאס איז — ״פאלקסטימלעכקייט״ מין א
 פריד־ האט שאפונגען ווייזעס פון אנאליז פיינעם א אין פאלש. באנצן

 קנאפע א האט שטריך אנגעמערקטער דער אז דערוויזן, גונדאלף דיך
 "נאטורא־ ווייזעס בכלל: פאלקסטימלעכקייט און נאטוראליזם צו שייכות
 קעגנערשאפט פון נאר נאטור, דער צו ליבע פון נישט שטאמט ליזם"
 פאלק דאס נישט זוכט ער פארשטאנד; פוגם פארווילדערונג דער קעגן
 פארנינפטיקע און זיטן געמעסיקטע נאר נאטור, די גישט אויך און

 פראדוק• דיכטערישע די מאכן ערלעכער געוואלט האט ער אייגנשאפטן.
ארימקייט. גאנצע איר באוויזן... האט און ציע

 הויפט־פאקטאר, דעם כאראקטעריזירט האבן מיר ווי נאכדעם,
 ארוט־ דער בעת פראדוקציע דראמאטישער דער אין געווירקט האט ?ואס

 דער" צווייטער א ביי אפשטעלן איצט זיך מיר וועלן תקופה, גערעדטער
 ביי פעריאד: דאזיקן פארן כאראקטעריסטיש זייער איז וואס שיינונג,

 איר און אפערע דער פון אויפבלי שטארקן דעם
דראמאטיקער. ראציאנאליסטישע די אויף ה ע משפ

 ־טעס16 סוף בערך איטאליען אין אפערע די איז או־פגעקומען
 וועל־ שעפער־שפיל, דאס געשטאנען איז ודיגעלע איר ביי יארהובדערט.

 איי• אין אפערע׳פארשטעלונג ערשטע די טאן". "אין אויפפירן פלעגט מען כעס
 פלארענץ, אין 1594 יאר אין פארגעקומען איז ווארט פון זין ^בטלעכן

 )טעקסט "דאפנע" מעלא־דראמע די געשטעלט דעמאלט האט מען מאו
קאטשיני(. און פערי יאקאפא פון מוזיק ריבוטשיני, אטאוויאנא פון

שנעלן א אין אן דאנען פון איז ק6ז!י טתז51€3תז די
 אי־ האט זי אייראפע. פון לענדער אלע איבער ארומגעוואנדערט עמפ3

 גאנצע אנגעצונדן האט ערפאלג דער און אויסגענומען שטארק בעראל
קאמפאזיטארן. און שרייבער פון □ערת

 באוואוסטע די געשטאנען אויך איז אפערע דער צו נאענט זייער
 טעקסש דעם דייטש אויף 1627 איבערזעצט אפיץ מארטין שולע״. ע ש זי ע ,של
 אריגינע־ זיינע אין און ,דאפנע" אפערע פאפולער־געווארענער דער כדן
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 דאס שטארק דערמאנט וואס גייסט, א זיך וועבט גופא שאפונגען דע
 ליב• א ווי זיך, לייענט ,יודיט" דראמע זיין אפערע־מוסטער. איטאליענישע

 אינגאנצן דא איז מאמענט דראמאטישער דער אפערע: א פון רעטא
 שטאר• נאך "עלעמענטן. וואקאלישע און מוזיקאלישע דורך פארדרענגט

 פון שאפועען דראמאטישע די אויף געווען משפיעה אפערע די האט קער
 ,לעא דראמעס: זיינע אין גריפיוס. אנדרעאס שלעזיער, צווייטן דעם

 די נעמען־אויס דגל. און "פאפיאנוס" סטוארטוס" "קאראליס ארמיניוס"
 דערשיינונג ענלעכע אן בארן. ווי מאסן, די און דועטן ווי דיאלאגן,

 לאהעג' דראמאטיקער שלעזישע די ביי פעסטשטעלן אחיך זיך לאזט
 די ט געה האט השפעה גרעסטע די אגדערע. און האלמאן הויגוויץ, שטיין,

 וויר־ דער אונטער זיך האט וואס יעזואיטן׳דראמע, דער אויף אפערע
 פאמפהאפטע א אין פארוואנדלט מער אלץ אפערע־קונסט דער פון קונג

(1ז(0מע/א־דראמע.

 ראציאנא׳ די פון באציונג גאענטע די זיך דערקלערט וואס מיט
 אויס נעמט פלוג אין אפערע-קונסט? דער צו דראמאטיקער ליסטישע

 פון ראציאנאליסטישע, און אפערע סתירה: א ווי פאקט, *דאזיקער דער
 אנטקעגב׳ צוויי קעגנזאצן, צודיי — דראמאטיק צוועקמעסיקייטגעבוירענע

 מ ב ע וו ס א וו ט, ס נ ו ק א און טעאטער־אפאראט דארט פאלוסן! געזעצטע
 און איבערגעשפיצטע אן דא — חושים פאר חושים פון זץך

 קומט וואס מוח־דראמאטיק, פאנטאסטיש־פארווילדערטע אויך צומאל
 דערציען צו באלערן, צו אום באשטימט, איז און צוועקמעסיקייטן פון
 — טעאטער דורכויס און טעאטער דארט פארשטאנד! דעם שארפן צו און
 ווי לייענען, צום דראמעס פון גיכער באשטייט וואס דראמאטיק, א דא
!שוי־דראמעס פון

 גייסט עמאנציפירטער דער !באגעגנט זיך זיי האבן פארט און
חושים! עמאגציפירטע די מיט

 די סיי ביידע, וואס דערמיט, ווערן דאם קאן דערקלערט און
א אויף געוואקסן זענעך דראמאטיק ראציאנאליסטישע די סיי אפערע,

 תזסמ3 1ח £011311(1: 1-65 0ק1£1ז165 (10 פארנלייך: (160
 11183ק(6 1זץ1ק6 ,סתקס^סוח 1רר 1ג ז ס 8 : □6801110111:6 תס!( 1^111811?

(1-6קו21£ 1999) 17 .ס 241 11. 349 11. ? 1 6 זז1 וזז 1 ז1 :£
 □ קץז1ו1ט8 11. <116 8111106 (143116 1914,) .¥\ 1ס-11זן16ץ6:ז
תס3רח3111ז§16 (16ץ ?4388611 10. .ק 30 11. £311111158 —

 19 168 011: 11ת:(6ק81101111ח§6ח 01נ61י <138 ס1י3ז113 <16ז 0681111:611
061161611 *161> 1111111)51:11 138> 101 101117)/\ .3811111 .17 1111 

 5יוק3ס116ס 0311.§ק 1913.)
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 ס" ק ל א פ ר ע ט ל א ר ע ד פון דערווייטערט געווען איז וואס ן,ד?ב
 שטייען רואם פאקטארן, *יי1* ווי באגעגנט זיך האבן זיי :ק י ט א מ א ר ד

 שיטה א פרן שטאמען וואס און פאלקסטימלעכקייט צו קעגגזאץ אין
 בוח, אורשפרינגלעכן דעם פארלוירן האבן ליידנשאפטן וועמענס □ענטשן,
אריע... געקרייזלטע א אדער רעטאריק אויפגעבלאזענע אן ווערנדיק

 אויך האבן פראצעסן געשילדערטע די צי זעען, איצט מיר וועלן
 דערפאלגז וועלכן מיט טא יא, אויב און דראמאטיק יידישע די מיטגעריסן

 אינם געבן מיר וועלן פראגן דאזיקע די אויף ענטפער דעם
(1ס1קאפיטל. גאעגטסטן

 זץ• שטיצט קאפיטל דאזיקן אינם נדנאכן זז&בץ מיר וו־עלכץ אריינפיר, דצר

 ידריך ר פ פון בוך פינדאמענסאלן ססש און גלעגצנדיקן אויפו פונקטן עיק־דיקע די אין

אין דערשינאן איז רועם 00(1 66184 :ד ל א נ ו >
(91—57 זייסלעך די דערהויפם )פארגל. 1922 י, אין עערלין
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קאפימל ניינצענטער

ד" און דראמאטיה ראציאנאליסטישע די
ער דער בעת יידן ביי אפערע־קונסט

ט. ר ע ד נ ו ה ר א י ס ע ט ־ ו 8 העלפט ר ע ט ש

 איז לימבורב פון בערמאן — (.1708) יוסף־דרגמע ראציאנאליסטישע די

 —^5פראל דער — פיעסע. דער פון כאראקטער דער — מחבר. איר נישט
 זיגג<לי־ — פאיאלעל. א — סוח־ארבעט. — באננאריזם. — סצענעם. 69

 — האסטיום. זיין — ? פיקעלהערינג איז ווער — לידער. "בעזאבטע" און דער

 דעם מיט בארירוננם־פונקטן — יוסף־דראמע. דער אין פיזיאנאמיע זיין

 דאם — אחשורוש״. מיט אסתר ״אקטא — ווייזע. קריסטיאן פון יוסף־שטיק

 די — בעטא. פראבער אין פארשטעלונג די און ״דעאטרום״ עפנטלעכע

 — אפער. יידישער דער פון כאראקטעריסטיק — פדאב, אין אפערן״קולמור

שלוס׳ווארט. — "טויטן-ליד". הפנס — קלאג״ליד. ושתים

 יידי־ די נעשטויסן האט וואס פראצעס, פוגם שפררן ערשטע די
 !(9ארא )אדער ארויף פאלקסטימלעכקייט אלטער דער פרן דראמאטיק שע
 געקיב• ליטערארישער צר פאלקס־קרנסט פרן אפערע, ארן ליטעראטרר צר

יארהרנדערט. ־טעס18 אנהויב מיד באגעגנען — צלטקייט
 אנגעזעען קאנען פראצעס דאז״קן פרנם פראדרקטן קלאסישע אלם

ווערן:
 יוסף", "מכירת דראמע: ראציאבאליסטישע די א(

אם פראנקפררט אין 1708 י. דאס אררם געווארן אויפגעפירט איז ודאס
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 קאפיטל באגד, ערשטער )זע יואנדער־קאמפאניע בערמאנס פרן מיין
1X7 ארן

 אחשורוש׳/וואס מיט אסתר א קט "א אפערע: די בן
 פרן תלמידים די פרן 1720 יאר דאס פראג אין געווארן געשטעלט איז
 ד$- די מיט .1x7 קאפיטל באגד, ערשטער )זע ישיבה אפענהיימס דוד

באשעפטיקן: גענויער דא זיר מיר וועלן שטיק צוויי זיקע

1

(1708) "מכירת־יוסף" דראמע ראציאנאליסטישע די

 מערק. ,יידישע שודטם: י. אין איבערגעדררקט איז דראמע די
וו. ארן 226 ז. ןן! ־(1714) ווירדיקייטן״

 ביבליאגראף, באווארסטער דער גיט־אן דראמע דער פרן מחבר אלס
 פרן מאן בער טעאטער־דירעקטאר יידישן דעם — שטיינשניידער מ.
 אין געווארן איבערגעחזרט דאן איז ידיעה דאזיקע די (.162ררג ב מ לי

 ייד.־ררסישער ארן ייד.־ענגלישער דער אין ;ענציקלאפעדיעס ביידע
 לעצטער דער אין פרריס-שפילן(. די וועגן ארטיקלען די )פארגלייך

 *,טעאטער־געשיב זיין אין ן י ר א ג ב. :געטרן זעלבע דאס האבן צייט
(.164אנטאלאגיע״ע זיין אין ין באס מ. ארן (163טע״

:ע ש ל א פ א דורכויס אבער איז ידיעה די
 אויף — אויס מ׳ווייזט ווי — השערה זיין שטיצט שטיינשניידער

 וועגן זיך ס׳רעדט וואר מערקווירדיקייטך, "ייד. שודטס: אין שטעלע דער
 "פערפערטיקער" דער געווען איז לימבורג פרן בערמאן אז דעם,

 גאנצן דעם אכט אין אבער מיר נעמען פיעסע. דער פרן (70146ז11£ש1)׳
 אז ארויס, זיך ווייזט אזוי שטעלע, באטרעפנדיקער דער פרן צוזאמענהאנג

 שרב קיין גישט האט "מחבר"—"76ז16ז11§6"׳. ווארט כרבם אויסטייטש דער
 גאנצע די ווייטער מיר ציטירן מאכן צר בולט דאס ארם בארעכטיקרנג.

:שטעלע
111 16ז6ק 03586 (1136611 (116 .111(1611) 6111 7663(1'11ח1

311§^6806!3^6ח 1111(1 61116 0011106(116 7 0 11 (16 1׳ 7 6 -ז

14. 6 1 ח 8 0 11 ת 6 1 (1 6 ז : ?1114111 11. ?31י0(116 (140־ (162
;131850111411: 1. .] (36506. 11. ^\1886ת80631ז 1903) .ק 86,

.50 ז. 1 באנד פארגלייך (ג63
 ניו־יארק פאעזיע, יידישע יאר הונדערט פינף ^אנטאלאגיע, ן: סי א ב מ. (16^

.81 ז. ,1 באנד ,1917
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 ג ט ! 1'״ ח ס 3ס56סק8 £38זק616,( 776101165 <1300 6101§6
 *םת3§0ת 11ת<1 1־13יזע?}וס^6'ז 311<16־ןז5111(16ס16ס 501160 ¥6ז16־ז
 11 £61 ח!<<1 תק3656ת1:1ת61: 1ו31נ6,ח <13700 <161• 7 6 ז1 6 ת 11-
 £6ז 11 ס <1 1־1311ק-(1)1ז61<1ס1י — 7716 1711011 610 311(1

^6ת16ך}{61 — 8 6 6 ז ס1 3 ס 70 0 1 רס 5 111י £ 5 6סץ 5011*.

באציע ווארט דאס אז זעען, צר איז ציטאט פרנם
 פיל, אזוי באדייט ארן פיעסע דער פרן פארשטעלרנג דער אויף זיך
 צייט־ דאס פאר אריך קרמט ציטאט אינם "איינארדנער". "רעזשיסער" ווי

 שודטן, פרן געברויכט ווערט עס אז זעען, מיר ארן ^6ת16ז41"ח€§ ודארט:
 פיע־ א "שטעלן "פארשטעלן" ה. ד. תק,3686״1הו61-ד צר סינאנים א ווי

 בער־ געווען מכבד שרדט האט ,70ז£6ז11§61"• טיטל מיטן :בקצרר סע״.
 דראמע, דער פרן מחבר א געווען איז ער ווייל דערפאר, נישט מאנען

 שפילער, די פרן איינער און רעזשיסער דער געווען איז ער ווייל נאר
פיעסע. דער פרן פארשטעלרנג דער ביי באטייליקט זיך האבן רואם

 אררט• דער פרן מחבר דער זיין געקאנט האט עם ווער די^פראגע,
 איז וויבטיקער באדייטונג. קלייבע א ארנז פאר האט דראמע, גערעדטער

 א מיט טרן צר דא האבן מיר אז פאקט,ן דעם פעסטצרשטעלן ארבז ?אר
 וועלכע "געשיכטך, אדער "אקציאנעף די ווי פיעסע, מיץ אנדערן גאבץ
 קא־ די פרן "אקציאנערן" די תקרפה. עלטערער דער אין באגעגענען מיר

 וועל- וועגן דראמע, די דאגעגן געוואקסן, צרזאגן אזוי זענען מעדיאנכן
 פוי זין פשרטן אין # כ א מ ע ג ר ע נ יי א האט דא, זיך ס׳רעדט כער

געמאכט! ווארט:
 0הא ער בילדרנג, מיט מענטש א געווען איז אנאנים דאזיקער דער

 אייניקע — פיעסע דער פרן טעקסט פרן ארוים ס׳דרינגט ווי — געקענט
 לאטיינישע דערהויפט פרעמדווערטער, סך א הפחות לכל אדער שפראכן

 ליטעראטרר דראמאטישע די געווען באווארסט איז אים ;פראנצויזישע ארן
 פון סך א איבערגעגומען אויך האט ער ארן שרלע" "שלעזישער דער סן

חסרונות. און מעלות אירע
 מוח• ליידענשאפט׳לאזע ארן געטאקטע אזא פונקט איז שטיק זיין

ווייזע. קריסטיאן פרן אדער אפיצן פרן שטיק די ווי ארבעט,
 א צרליב פיעסע זיין געשריבן ער האט לעצטער דער ווי פרנקט
צוועק. פעדאגאגישן
 איג□ באלד זיך אנטפלעקט מלמד דער אדער ראש״ישיבה דער

 אדער לעזער־ ביים איינגעפירט ווערט שטיק דאס וועלכן מיט פראלאג,
צרשויער״עולם.

242



 איז ער מחמת קירצונגען, אן פראלאג דעם ווייטער ציטירן מיר .
פיעסע: דער אין זיך וועבט וואס גייכט, דעם פאר כאראקטעריסטיש זייער

ה.( י. ־םן16 פון צייכנתנ דייטש״ר א )לריש פראלאב אלם העראלד תר

ג א ל רא פ

 צוואר איום !י ר א ט ש י ה דיזר ליבהאבר הערן ״איר
 דיזש איזט געלט וועגן פון גידענקן מעכטן זיא אלז ביזארגן, צו

 ווערן זיא זונדרין גישטעלט. )"דרוק( טרוק די אין ווארדן
 יעדר איין גישעהן, איזט (76ת6סס\81ז6)•ח פרעקסקוסירען מיך

 (.1מ(1101ז8)ית יודיצירן דרויז זאל אנדאכט ן-גרויסע! גרושי
 טוף עלטרן די אלז דינשט איין פר וואש זעהן, צו איז ערשטליך

 וואול האט יוסף דען לעבן. באך גיהארזאם אן זאל אנגעבן,
 או□ האסן הערצן גאנצן מיט אים ברידר זייני אלז גיוואושט,

 צו דרין איזט אויך מאכן. טון רייז די אויף דאך זיך האט
 זיין א?ז )-העכעי(, היכר זאל קינד קיין קיינע אלז שפירן,
 לוס צווייא וועגן פון דען (.36511ז״זז6)•ח עשטימירן קינדר אנדרי

 אין )־געמוזט( מישן עלטערן אונזרי האבן זיידן קלאר ךלויט(
 בי- איזט עש צוואר ליידן. שמערצן )־גרויסע( גרושן איגיפטען
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 דאך איזט ערלאנגט. רייכטום גרוש האבן דאדורך זי אלז קאנט.
 )׳יסורים( קוואל טיל זא דעד וועלט, דיזר אויף מענטש קיין
 געלט. וועגן פון אויז-שטיין וואלט צרות( • זק334)־ פראשט און

 זאל פרטרויאונג קיין מן אלו פרנעמן, צו דרויז איזט אויך
 אן שאטן איין אלז איזט וועלכר האגד, מענשן איין אין שטעלן

 הערצן; אין גאט צייט אלי גיהאט האט יוסף צוואר וואנד. דר
 הט איבערטרעטן, וואלן האט גיבאט זיין ער באפאר( ־ אי
 ליידן וואלן האט אוג׳ ווערפן אניין לאזן גפענגניס אין זיך ער

 גיזאגט, האט אוג׳ גיפעלט האט ער דערווייל אבר שמערצן. גרושן
 פר ווידר ווערט ער ווען גדענקן, אים אן זאל מונדשענק דער
 גישטראפט אלמעכטיג דער גאט אים האט איין־שענקן, קיניג דען

 צווייא גיפענקגיס אין זיצן לענגר מוזן האט ער אלז דערפאר,
אפ אל וו דיזש ווערט איר אויך דרום יאר.

 ן ט כ ע ר ן ע ד ך יי א אוב׳ (0נ!88עז1ז6)<ת ן ר י פ ר ע ס
 ביקאנט ווידר אייך ווערדן ווערט דאדורך פירן, טון ג ע וו

 גיבויט, ווידר ווערדן זאל הויז הייליג דאש לאגד. גילובטי דאש
וואר!" טאגן אונזרן אין ווערדן זאל עש אמן, צופאר! אז

 א אן עפיזאדן בינטל א פאר זיך מיט שטעלט גופא פיעסע די
 ווי צעצויגן, אזוי, און שוואך איז טעמפא דער צוזאמענהאלט. :ק □ע
 באקלאגט יוסף ווי דערמיט, אן זיך הויבט שטיק דאס ראמאן. א אין
 עב׳ און — ברידער די פון מידות שלעכטע די אויף יעקבן פאר זיך

 פאטער דעם פאלאץ זיין אין נעמט־אויף יוסף ווי דעם, מיט זיך דיקט
 לעצ־ דער זיך ס׳פארענדיקט וועלכע מיט ווערטער, די ברידער. די מיט
 פאראא!" "האך יעקבן: פון אויסרוף פאטריאטישער א זענען — אקט טער
 יוספן צווישן עפיזאד דער אריינגעפלאכטן אויך איז פיעסע דער אין
 עראטישער דער אז ציכטיק, און שטייף ער איז אנגעשריבן זליכה: און

 דעם חוץ א שלייער. געדיכטן א דורך ווי פארשיין, צום קומט מאמענט
 "עק" טוט יעקב וועלכן וואלף, מיטן עפיזאד דעם אויך דא מיר געפינען

יוספן. אויפגעגעסן נישט האט ער צי זאמינירך,

 אקטן 5—4 ערך אן פראלאג דעם חוץ א האלט שטיק גאגצע דאס
 אין דורכגעפירט נישט איז איינטיילונג די מחמת ,"אנ׳ערך", זאגן: )מיר

ס. ע נ ע צ ס 69 ווי ווייביקער, נישט מיט טעקסט(

 און מענטשף "געבילדעטע פון שפראך א מיט רעדן העלדן די
 אויך אטאל ווי און פראנצויזישע סך א רייד זייערע אין אדיין פלעכטן

פרעמדווערטער. לאטיינישע
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:פרעמדווערטער אזעלכע בינטל א אט

 ווערטער: איבערגעמאכטע פראנצויזישן פרן און פראנצויזישע א(

 ס1כ56זה\ז6ז1. 00זו€ת,בוז3(10ח> ז600קוח6וז81ז,6,ח מז6ז1(16ז6ז1, 1ג3-
̂ 31011, 03ק31נ61, 06ת(6,(ת 3סז{{1,(ד )31011816, רת3ז,ן(1111י6,ח 3ז((3•

 ק1ז6,ח 6קוזז1ס1ץ1ז6,ח ז6801י^1ז6,גז ז3קק0,(ז ץ6§3ץ3 ךת3ףח111ז6וז
0ת§3§1ץ6,ת 831ע8(11י6ח 6(0.

 36בתז0ז113, 38(11111, זל3ז\3מס(1, :פרעמדווערטער לאטיינישע (3
 טף3,תזע(ח 1תע13, 1ח 8ק6016 6(0.

׳... "גאנגאריזם" אמתער אן

 ברענגען שטיק, דעם פון סטיל דעם וועגן באגריף א געבן צו אום
 מוטער דער און יוסיפן צווישן סצענע דער פון ציטאט א אוגטן ביר

רחל:
קבר(: )פון ל ח ר

 באנבן אורן צו מיר זיינן ווארט קלאבליכי דייני זון ליבר

 אנטפאנגן. זי איך האב מוט און העכשי דר דורך

 שלאף מיינם אויז אנטוועקט מיך האבן טרעבן דייני

 שקלאף. איין אלז האלטן דיך זעהן איך זאל וויא איב׳ אך

 צאנן פר ניט זאלש דוא קינד מיין דיך איך ביט יעדאך

 שלאגן. זיבן דיינם אויז מלאנקאלייא אלי דיר אוב׳

 דען נאט פאר אוב׳ שטין אויף ברוב מייבע אויז וויל איך

 טרעטן אלמעכטי־בן

 ביטן וועבן דייבט אין אב׳

 שטיקן אלין אין היטן זאל דיך ער אלש

 ביבליקן מערשט ווערקן אלין אין דיא דאש אב׳

 ביטרישט זיי יוסף זון ליבשטר מיין קיבד, מיין אויך דרום

 בימום וואל און

גוט פר אב־בעמן מן מוז שיקט, צו אייבם גאט וואש דען

!נעפיל ברעקל א אן טרוקן !מוח־ארבעט :זעען מיר
 פון סטיל און גייסט צווישן אונטערשייד דעם מאכן צו בולט כדי

 יוסף־ מכירת פאלקסטימלעכע די פון און דראמע ארומגערעדטער דער
 קלאגלידער ס יוספ" פון פאראלעל א צונויף אונטן מיד שטעלן שפילן,

 "ראציאנאליסטישן" דעם פון שטאמט קלאגליד איין קבר": רחל׳ס אויף
 יוסף׳ פאלקסטימלעכן פונם מיר נעמען צווייטע דאס און־ (8) שטיק יוסף

:14 וואריאנט שפיל,
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ק
 רעלכי טרטר ליבשטי אלי־ הערץ (1■

 האם הערצן ם איר אונטר מיי•

גיטראגן

 דיר איך טח )•נזיט( נאטפאל מיין

קלאגן
 אין ניט איבל זא ליידר הירש ודי

זאכן אלע
 דוא בים, איך טרטר זדערטישטי

אנטודאכן! זאלשט

 עש דרא ארב )•זע( זיך איני אנוואך ג(
רעכט פאר ביפינדן קאנשט

 ברי. ערבערטליכי און מיין מיך אלש

 איין פאר פארקויפט האבן דער
קנעכם

 די׳ינפם פרן זאלשם דרא ביט, איך
אנטדאכן שלאף

 ברידר טערדערליכי מ?ני אן אני

ראכן. זרכן

 טיינר ניט דיך איך בעם דעם צר (3

אליין ורענן
 פרן טרישטן צר פאטר טיינן זמדרן

 מיין, ארג׳ שמערצן זיינר

 ודערט ורענן מיינם ער ודעלכע
 ליידן,

פר ארג' פן האל צו אב זילכן פי;

י

ח
 עגעםר ליבע דיר, צו פריד איך (1

טרטער
*

ביטער ארן אך טיר, איז זד?
 ביטער ווי מיר, איז שלטכט ודי

טיר איז

 יונ׳ פארטריבן געווארן פין איך
דיר פרן גערהייט

 אריבן, פרעג טרטער, טרטער, אך, (2
? ש רעב איז עם אויב

 זאל אנדערן דעם ברידער איין אז

קנעבט! א פאר פארקויפן

 נעזדיין ן*ט הער טרטער, טרטער, אד
 גע• כ׳בין זאגן: איך ורעל ניט אז

שטיין א פון בוירן

 געפלעננו האסם טרטער טרטער, אוי, (3

קוועלן צר טיר פרן
 באר- דעם געלאזט ניט מיך האסט

 שטעלן ערד די אויף פרם ווססען
בע ברידער דיינע טיך האבן היינם

פארקויפן טרן
 ארןנאקעט בארודעם איך מוז היינט

נאכלריפן. טערקן די

 געהאלטן האסט ! טוטער !טוטער ׳4
אפעל׳אויב מי־ פון

דיין פרן געלאזט ניט טיך האסם

0׳ ג
 געפלעגט האסם !מרטער טרטע־

באטיען צו דך טיר פאר
 צר ביז דערלעבט נים האסם די

דערציען. צו מיך יאר 13
 געודיין... טיין הער טרטער, טרטער,

טיר.^ איז שלעכט עי

/
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 מיט און איינפאכער אן מ אין זיך: פאר רעדט פאראלעל דער
 מיט געדיכט טרוקען א ק אין — געפילן פון| אויסברוך רייסנדיקער

פראזן'! געטאקטע
 קלאגליד געבראכטע דאס אז וולדן, אונטערגעשטראכן נאך מוז דערצו

מ... אין געפינען מיר וועלכע בעסטע, די צו געהערט
 אריינגעשטעלט זענען וואס לידער, 7 ק אין מיר געפינען בכלל

 שעי א (3 מלאכים. פון טרייסט־לידער צוויי (2— (1 :דיאלאגן די צווישן
 טרייסטן ברידער די וועלכן מיט קלאג־ליד, א (4 ברידער. די פון פער״ליד

 מצרים, די פון כאר׳ליד א (6 ברידער. די פון יעגער־ליד א (5 עקב׳ן.
 אקטיארן די פלעגן לידער דאזיקע די אושר. בת שרה׳ן פון ליד א (7
 וועלכע באמערקונגען, סצענישע פאלגנדיקע דאס ס׳ווייזן ווי ן, ע ג נ י ז

 ט" ג נ י ז מלאך ן יי א אוב׳ שלאפט "יוסף :טעקסט אין געפיגען מיר
בעדינטך. אומשטיענדע אלע ן ע ג נ י "ז אדער

 ,גע- אייניקע טעקסט אין מיר געפינען לידער געזונגענע די חוץ א
 געהערן: מין צווייטן דעם צו לידער. דעקלאמירטע ה. ד. זאגטע"

 רחלס אויף קלאג־ליד יוספס (2 גרוב׳ארויס. פון קלאג׳לידער יוספס (1
 גאט צו תפילה יוספס (4 ארויס, קבר פון טרייסט־ליד רחלס (3 קבר,

 אנגעי ווערט לידער רעציטירטע אלס באשטימונג זייער סצענע(. ׳טע9)
 אין יוסף "ליגט למשל: ווי ווערטער, אזעלכע מיט טעקסט אין מערקט

ביט^לידר" גט א ז "יוסף אדער קלאג-־לידר" זאגט אוב׳ גראב דר
 מוזיק״בא" ביי געזונגען שפילער די האבן לידער מין ערשטן דעם

קלאווקארדגן". "אף ליד איר זינגט אשר בת שרה גלייטונג.
 אין זיי האבן זיין, נישט זאלן לידער די טיוקן און שלעכט ווי

 פארביקייט אביסל ארייבגעטראגן )•היסטאריע( "הישטאר•" לאנגווייליקער דער
לעבן. און

 נאכגעגאנגען מחבר דער איז טעקסט, אין זיי אריינפלעכטנדיק
 אים האט מוסטער זעלבע דאס קאמעדיאנטן-שטיק. די פון מוסטער נאכן
 זיין אין אריינגעפירט האט ער בעת אויגן, די פאר פארגעשוועבט אויך

ג". נ י ר ע ה ל ע ק י ,"פ קאמיקער דעם פיעסע.
 קאמעדיאנטן׳ ענגליש-דייטשע די פון זיך נעמט פיגור דאזיקע די

 שלעזישע די פון דראמעס די אין גאסט אפטער אן אויך איז און שטיק
דיכטער.

 פיקעלהערינג׳טיפוס קאמישער דער איז מיינובג קרייצענאכס לויט
 דט, ל הא נ יי ר ראבערט קאמעדיאנט ענגלישן פוגם געווארן באשאפן

 ריינהאלדטם .1618 יאר דאס דייטשלאנד קיין אייבגעוואנדערט איז זדאם
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 דא זי באגעגנט מען ארן הויף זאקסישן אויפן געשפילט האט קאמפאניע
.1627 יאר אין באך

 אין "פיקעלהעריגג" נאמען דער דערמאנט ווערט מאל ערשטע דאס
 דער׳ איז וואט קאמעדיאנטן״שטיק, ענגליש־דייטשע די פרן זאמלרנג דער

(165.1620 יאר דאס שינען

€6יז■26ת3€1:ר 561ך3ט8ןק61€ 661י .ורזסס 10. .ק 61 (16ס
? ז 0 6 1 8 8 : 06861־1. <16? 561ד3118ק161תט<ן81 16. .ק (166

67—83 ק3881ות 3 ס 1ג 3 ת ת 6 8 ?46155:ז€ת 1)16 6.§וז 0סתזס8״
ססזןזס!!( 16. .ק 58—70.

 פרעלס, ראבערט פרן אויספיר דער זיין צר אויס ווייזט ריכטיקער
 פארבינ" אין מאל ערשטע דאס זיך באווייזט פיקעלהערינג־טיפרם דער אז

 (.0ז66)ת גדין שאן ז ד קאמיקער ענגלישן פרנס גאמען מיטן דרנג
 :1606 יאר אין שוין דייטשלאנד אין מיר באגעגנען קאמיקער דאזיקן דעם
"העסי• אזוי־געררפענער דער פרן מיטגליד א דעמאלט איז עי

 טרעפן 1607 ן. יי מ אב ט ר ר פ ק נ א ר פ אין שפילט ארן קאמפאניע" שער
 קאמ־ זיין מיט איס מיר געפינען שפעטער צייט א גראץ. אין אים מיר

ן. ווי ארן ץ י אלט פראג, אין ער שפילט 1617 לן, פוי אין פאגיע
 פער- די אין זיך באווייזן קאמפאניע גרינס כרן שפררן לעצטע די

 )קעניגסבערג, צפון׳דייטשלאנד אין יארהרנדערט ־טן17 פרן יארן ציקער
(166דאנציג(. עלבינג,

 פי. די באשאפן האט ריינהאלדט צי זיין, נישט זאל זאך די ווי
 מאסקע די אז זיכער, פארט איז — גרין דזשאן צי קלהערינג-מאסקע,

 נעבן איז פיקעלהערעג אז ארן קאמעדיאנטן ענגלישע די פרן שטאמט
 ווע־ קאמיקער, אלע צווישן פיגרר פאפרלערסטע די געווארן ברסעט דזאן
פאלקם־מאכלים. באליבטע דערמאנען נעמען מענם

 ארנזער פרן פיקעלהערינג דעם ביי אפ זיך שטעלן מיר איידער
 ווער־ פאר א דערמאנען צר כדאי נאך איז יוסף־דראמע, ראציאייסטישער

קאסטירם. פיקלהערינגס וועגן טער
 דער גיט יארהעדערט ־טן17 פרן קרפערשטאק א פרן סמך אויפן

 פיקלהערינגס פרן באשרייברנג וועלכע אט לאפעלט פארשער דייטשער
 אעז דערמאנט ארן שניט מיליטערישן א האט באקליידרנג "זיין טראכט:

 קא־ טיראלער א ווי איז הרט זיין קאפיטאנא. פרנס באקליידרנג דער אן
 לאנגע צוויי מיט באצירט ארן הויך אזוי מאל צוויי אבער פעלרש,

 קנעפ, גרויסע מיט ראק עננן ארן קררצן א טראנט ער פעדערן. הינערשע
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 קליי" און הויזן ברייטע ר ,אב קורצע האלז׳קרויז, ברייטע אומגעהייער א
שווערד^דס!( א ער האלט האנט דער אין פאנטאפל; גע

 פיקלהערינג" דעם אויף אויך מיר געפינען קאסטיום זעלבן דעם
 דער אין זיך געפינט וואס און קאללאט פון געצייכנט איז וואס בילד,
 לאנגע מיט פיקלהערינגס צוויי זעען מיר "אלבערטינא״׳זאמלונג. ווינער

 אויף שפילט איינער קאזע־בערדלעך: קליינע און נעז אויסגעשטרענגטע
טאנצט. צווייטער דער און מאנדאליגע א

 דער האט קאמעדיאנטן־טעאטער פונם פיקלהערינג דעם מיט
 און נאמען דעם בלויז בשותפות יוסף־שטיק אונזער פון פיקלהערינג

 איז פיזיאנאמיע גייסטיקע זיין קאסטיום. טיפישן דעם אויך ווארשייגלעך
 אלס פיעסע דער אין טרעט־ארויס ער מין. אנדערן גאגץ א פון אבער

 זענען זאגט ער וועלכע וויצן, די און פוטיפרן ביי דיבט וואס מצרי, א
 קאמע־ די ביי באגעגעגען מיר וועלנעס נבול־פה, פונם ווייט גאר ווייט,

 אין אחשורוש־זיבגשפיל. פונם קלאון ביים אדער דיאנטן־פיקלהעריגגס
 באליידיקן קאנען זאל וואס זאך, קיין פאראן נישט איז דבורים זיינע
 זאגט "סאלאן־פעיק", כמעט איז פיקלהערינג אונזער היפה; נפש דעם

 קוים זיך מערקט עס אז אזוי, עם ער מאכט ווארט, גראב א אמאל ער
גראבקייט. די

 די באצאלן צו קאסירער צום גיין אים הייסט פוטיפר ווען
 אויף דינר נייאן איין האבט יא איר נון "הער, ער: ענטפערט ישמעלים,
 גיריבן. זויבר האלט סעקרעט דאש ער אלז אויף אים ביפעלט גיטריבן,

 זאל גינומן, איין האט פיל( א*) פולפר בלאראם. בלום, בלים, ער זא
 זונשט אים כיר אן וו קומן, צו דרויף האבען ניט קוראשי דיא ער

בישטעהן". אים... מאל מיר קענט געהן נאך
 ער פרעהן(, ביי הויף-מענטש )א "באסא" ביי בעט ער אדער:

 קריגן זאל ער אים, דראט יישט א תבואה, אביסל שענקען אים זאל
 )פיקל׳ ער אז מיינען, וועט זי ווארום פרוי, זיין פון יאר אפגעשניטענע

שענק... אין פארשכורט געלט דאס האט העריבג(
 )־הויפישער "האפ״מעצגר" אים: רופנדיק פוטיפרן, פארשפעט ער

 און ג א ל א ר ט ס א אלם ארויס ער טרעט סצענע א אין אדג״ל. קצב(
געלונגענסטע. די אויך איז סצענע דאזיקע די נארישקייטן. רעדט

5ון3^65ק631י6-33נ11י?}11€ך} 3(1. 17 .ק 379 (167
 מ2,וחע 1נ11€13 ק3ק01<3 '0. : גיך כלענדאווסקים אין רעפראדוקציע די זע (168

.516 זייטע צו
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 די אויף אנגעוויזן מיר האבן אויסש״ר ביז־איצטיקן אונזער אין
 אז איז, סך־הכל דער ארן יוסף׳שטיק פונם שטריכן כאראקטעריסטישע

 *דידאקטיש-ראציאנא/יס דעם טריט ארן שריט אויף פאראט פיעסע די
 עס סטעמפל. דעם איר אויף ארויפגעדריקט האט וואס פראצעס, טישן
 יוסף. דער מיט יוסף־פיעסע אונזער פארגלייכן צו כדאי געווען ;ואלט

 דראמאטיקער שלעזישן פונט געווארן אנגעשריבן איז וואס דראמע,
 אין אויפגעפירט האבן תלמידים זיינע וועלכע און ע ז יי וו ן יא ט ריס ק

 פארא. ברייטן א אויף פארציכטן אבער מוזן מיר ,1690 יאר אין ציטוי
 ביידע אין אז פעסטשטעלונג, קורצער דער מיט באנוגענען זיך און לעל

 און שפראך געבילדעטע דיזעלבע גייסט, דערזעלבער הערשט שטיק
פיקלהערינג. ציכטיקער דערזעלבער אפילו

169) 1*4. 5(61ת501חו61(16ןז תזנזע? .ע ?3ז0(116 10. .ק 86.

2

אפערע־באארבעטתג אין אסתר־עפיזאד און אחשורוש־- דער
 עם ווי — שטאמט אפערע יידישער א פוז ידיעה עלטסטע די

 אן דערשינען דא איז 1718 יאר דאס אמסטערדאם. פון — ווייזט־אויס
 אפערא". ר נ יי א ך יי ל ג אופן נייען איינען אויף "אחשורוש־שפיל

 שטיינשניי. ביי נאטיץ ביבליאגראפישע טרוקענע דאזיקע די ווי מער,
(.169באוואוסט נישט "אפערא" דערמאנטער דער פון אונז איז דערן,

 "אחשורוש. דאזיקע די צי פעסטשטעלן, נישט אויך קאנען מיר
 זיכערע לויט איז וואס אחשורוש־אפער, דער מיט אידענטיש איז אפערא"
פראג. אין 1720 יאר דאם געווארן אויפגעפירט ידיעות

 געלויטעט: האט אפערע לעצטער דער פון טיטל פולער דער
 פון מחבר דער איז עס ווער ש". שורו אח מיט אסתר א ,אקט

 פראגער דער צו הקדמה דער אין באוואוסט. נישט איז ליברעטא, דעם
 איז שטיק דאס אז מיטגעטיילט, בלויז ווערט 1720 יאר פון אויסגאבע

 המפורסם הגאון ורבינו מורינו "אדוננו פון הענט די דורך דורכגעגאנגען
 איז וואס (,1736 ביז 1664 פון )געלעבט ם״ יי ה נ פ ו א דוד מוהר״ר
 און ציים זיין פון חכמים תלמידי אנגעזעענסטע די פון איינער געווען

 אויך ווערט פ״עסע דער פון שער־בלאט אויפן פראג. אין ראש׳ישיבה א
 אין אויפגעפירט איר האבן תלמידים אפענהיימס דוד ר׳ אז אנגעגעבן,

 ©ריקן "מים מוזיק^באגלייטונג מיט )"דעאטרום"( טעאטער עפנטלעכן אן
זמר". כלי אנדרי אוג׳
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 אה ליברעטא, דעם פרן כאראקטעריסטיק א גיבן מיר איידער
 אונז קאנען וואס מאמענטן, אלגעמיינע אייניקע אויף אנצעווייזן כדאי
 אין אטמאספערע, דער וועגן ארן השפעה-קרייז דעם וועגן באגריף א געבן

 צושטאנדגעקרמען ס׳איז ארן אפערע ארנזער אבטשטאנען ס׳איז וועלכער
געטא. אין אפערע״פארשטעלונג ערשטע די

 דארט פראג, קיין — זיך פארשטייט — ארגז פירט וועג דער
פארשטעלובג. די איינגעארדנט האבן תלמידים אפענהיימס ר׳ וואר אהין,

 פרן העלפט צווייטער דער זינט אז פעסטצרשטעלן, איז וויכטיק
 שטאריי א אונטער געשטאנען ווין, ווי פרנקט פראג, איז יארהונדערט טן47

אפערע. איטאליענישער דער פרן ווירקונג קער
 ווענעציאנער בארימטע א פראג אין דערשיינט 1586 יאר אין

 י נ י נ א נ י נ א וו א י ש ז ד פרן דירעקציע דער ארנטער אפערן־געזעלשאפט
 אויך איז עס (.1699) יארהונדערט טעם 17 סוף נאך דא שפילט און

 פרן קאמפאניעס די ווי קאמעדיאנטן׳חברות, דייטשע די אז באוואוסט,
 ציים דער אין האבן וואס וכדומה, וועלטן פוילזען, עלענזאן, קילמאן,

 הויפט" טשעכישע די באזוכט יארהונדערט טעס*18 אנהויב ביז 1669 פון
 "מיט אפערעס אייך נאר דראמעס, בלויז נישט שטעלן פלעגן שטאט,
 אדער איטאליענישער דער באך געצירט" מוזיקא ליבליכען *ייגער

מאגיער". אוגד ארט ,אנמוטיגער פראנצויזישער
 טן-17 פון משך אין שוין זיך פלעגן אפערן־קאמפאניעס די אין

 אלם סיי מיטווירקן פלעגן וואס סטרדענטן, סך א געפינען יארהונדערט
(.170ראליסטן אלס סיי שטאטיסטן,

 אין באליבט אזוי געווען אפערע די איז 1700 יאר דאס בערך
 פ$רקרמען דעמאלט פלעגן אויסרעכיונג גאטשעדס לויט אז דייטשלאנד,

דראמע־פארשטעלונג. איין אויף אפערךפארשטעלרנגען 12 ביז 15
 אנטשטאנען צייט יענער אין זענען שטאט יעדער אין כמעט

 ,1678 האמבורג אין ,1652 יאר דאס ווין, אין אפערן־הייזער: ספעציעלע
 פראג אין ,1693 לייפציג אין ,1637 אויגסבורג אין ,1687 נירנבערג אין

וו. אז. א. 1724
אפערן־פיבער!... פון צייט א באמת,

 מיד באגעגנען צייט אזא אט אין אז חדושן, צו נישט זיך איז
 גלייך אופן, "גייען דעם צו פארליבע א געטאס גרעסערע די אין אויך

אפערא". איינר

.^ז סז?618 10. •ק 92—128 ק3581ח1 פאיגל• (170
.£ )6£זע16ת1 10. 1 .ק !51 פארגל• (171
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 — גענרמעץ בכלל — איז אחשורות מיט אסתר "אקטא אונזער
 מחבר דער ווייזט־ארוים שטעלץ מאנכע אין ליברעטא. געלובגענע א

 ושתי, דעם סיי באהאנדלט ליברעטא דאס שוואונג. פאעטישן א אפילו
מפלה. המנס מיט זיך ענדיקט און אסתריעפיזאד דעם סיי

 יארהונדערט ־טעם18 אנהויב פון מאסקעס טראגן פערזאנאזשען די
 דייטשן א פון אטמאספערע הויפישע א טעקסט אין זיך וועבט בכלל און

 א איז המן מאיעסטעט", "איהרי מען טיטולירט אחשורושן פירשטן־הויז.
"גראפן". און "פרינצך לויטער זענען הויכמענטשן די און "מיניסטער"
"פרינצעסין". טיטל מיטן אנגערופן ווערט אסתר אפילו

 אזעלכע פאר ס׳פאסט ווי דייטשמערישע, א איז שפראך די
לייט... פיינע

 צו ליריש־פאטעטישער. א איז דועטן און אריעס די פון טאן דער
"טויטן־ליד". המנ׳ס און קלאג־ליד ושתי׳ס געהערט אריעס שענסטע די

 דא׳ די פון מטראפן אייניקע אונטן מיר ענגן בר אילוסטראציע אלס
אריעס: זיקע

 : ד י נ-ל א ל ק ם ׳ י ה ש ו
 בערגן האכי קליפן, פעלזן,

 טאל טיפי ארב׳ וועלדר פינשטרי

 וואשיר-וואלין טיהרן, ווילדי
 עכאשאל אוני לופט פאגיל,
 בוויינו שמערצן מייני מיר העלפט
 אן יאמר מיין דאך שויאט
 שטיינען, העלפט פעלזן, העלפט

 קאן העלפן בור וואז העלפט,

 העלפט העלפם, העלפט,
קאן. העלפן נור וואז

 קלאנן אונגליק מיין אייך וויל עיך
 שטיל דער אין עש בקען איך
 פלאגין טויט זעהר זא מיך וואש דש

 פיל צו גשיכט מיר וויא ונד א

 שיידן אב מייעסטעט איר פון מוז איך ווייל דער
 זיין פריליך איך קאן וויא גון, זאנט
 ליידן נרעשרי איין אוב נון, זאגט
 נזיין קענם וו/לט גנצי דער אויף
 גנצי דער אויף ננצי, דער אויף
נזיין, קענט וועלט ננצי דער אויף

252



 זיך ט׳חזרן וועלכע אין שורות, דרייי לעצטע די לי־ענענריק
 זעט גנצי", דער "אויף ווערטער די באל פיר ווי ווייניקע- נישט איבער

 געזונגען וואס אריע, אן מיט טאן צו דא האבן מיר אז פלוג, אין מען
 אקצענט, דראמאסישן א אן שטייגער: איטאליעבישן לויטן זי מען האט

)קאלאראטורן(. פארצירונגען ליריש־באטעטישע מיט אבער דערפאר
: ד י ל ן־ ט י ו ט מפנס

 קלןנן *אוב וויינן יעמנטן אויף מן זאל וואז הערן, טרייאי מייני נון

 טראגן, טוט ברוב דער צו בעט זיין פין ערליך אין מן וואן

 שטערבן ענטלך מוז איז, פלייש וואז דש וואול, מן ווייש דיזש דאן

ווירמן. רענן ווערדן טייל צו מושט אונ׳

בוויינן צו אונ׳ קלאבן צו ליבר מיר העלפט

ביינו. מיינו קימן בראב צו ניט וועלכן

 הצרן אלי איבער בפעלן צו נהבט האט דא דער מיניסטר, זאלכע איין

ווערן. טיילט צו ראבן דען יעצונט לאז

 מאכיץ אויף מונד ווייט דיין טוא ערדן פינסטרי דוא

 ראכין ווייטן דיין אין שלינדן פר מיך זאלשט אוג׳

 גנומן איין קרח דען האשט דוא אלש

נקוסן. וועק הין וועלט יער פון איו שגד אהבי ער דז

 דער איז עס ווער
 האט וואט קאמפאזיטאר,

 צוגע־ ליברעטא פארן
 פארטיטור, די טראכט

 באוואוסט. בישט איז
 מעגלעך, אבער איז עס
 בא• זיך האט מען אז

 באקאנטע מיט גנוגנט
 אפערף איטאליענישע

 געזובגען און מעלאדיעס
 די מוסטער דאזיקן לויטן

 בארן און דועטן אריעס,
אפערע, יירישער דער פון

* * *
 דערפירט האבן מיר

 אויספארשונגען אונזערע
 מאמענט, יענעם צו בין

עפילאב אין העראלדן צוויי
ד- י. םן-16 פון צייננונב דייטשער א לויט
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 דרכים• פרשת על זיך געפינט קונסט דראמאטישע יידישע די וועץ
 פון קאמעדיאנטן־זינגשפיל דעם ארן דראמע אלטפרענקישער דער צווישן

 דער פרן אפערע דער ארן דראמע ראציאנאליסטישער דער און זייט איין
 באוועגלעכקייט, פאלקסטימלעכקייט, ריקווערטס: דארט זייט. צווייטער

 קלאונען, און ארלעקינען ארטע, דעל׳ קאמעדיא דער פון פיגורן גרייטע
פאלקס׳ליד! און פאלקס-וויץ
 אנט׳ מישים, אנטגייסטיקטע דידאקטיק, געקינצלטקייט, פארנט: דא

׳. גייסט קערפערלעכסטער
 כל סוף און ,פלאן" דער "צימער־טעכניק", די ריקווערטס: דארט

וואנדער׳״געצעלט"! דאס סוף
,דעאטרום"! עפנטלעכע דאס פארנט: דא

סטילןן צוויי זיך, אנטקעגן שטייען וועלטן צוויי
 מאס" פון און פאלקסטימלעכקייט פון אוועק פירט סטיל נייער דער

 שפילער-קינסטלער, דעם צו און ,קונסט־דראמע" דער צו פירט ער קעם.
אינדיווידואליטעט. אן פאר זיך מיט שטעלט וואס

 מאסף אנאנימער דער צו צוריק, אהין זיך פארבענקט פארט און
 דער פון געוואקסן איז וואס שפילער, אומבאקאנטן דעם צו און קונסט
מאסע. דער פאר מאסע

 אנטשטאנען איז איצס, זיך צעשיידן מיר וועלכן מיט בוך, דאס
בענקשאפט. אזא פון

 טוי• א מיט זיך באהעפש וואס בענקשאפט, א עס איז איר, ווילט
פארגאנגענהייט. טער

דער|צוקונפט... פרן בילד א בענקשאפט די באנעמט איר, ווילט

.1922 י9יו 19 דעם געעגמקט
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