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e un copî1 al ghettoului eşa.o. Din ghettou1
sunt şi eu. N'aro înţeles periferia, noţiunea topo•
grafică a laşului, unde sunt îngrămădiţi şi astclzi în
căsuţe strâmbe, evreii târgului. Ip aceste ghettouri, ca
cel al Iaşului, au pătruns şi radioul, tangoul, fox•trotul
şi foot.ballul, care au şters cu desăvârşire notiunea
Astc'lzi nu
tristă, dar oarecum romantică a cuvântului.
mai e ghettou - e cartier ...
când se numeau ghettouri,
Totuşi, aceste cartiere,
când nu pătrunseseră încă binefacerile civilizaţiei de
azi, adăposteau în uliţele şi ulicioarele întortochiate, pe
VislHorii, cari au inspirat pe
oisiitorii ghettouluf.
Zangwill.
Din copilc'lria Chederului pânc'l după o adolescenţă
întârziată, tineretul îşi avea visurile şi eroii săi. Visa
atunci de eroii Chimeşuluf, de povestirile Hagadei şi
de frumuseţile BargoSinaiului. De Sambation, care
călite. Visuri, care duceau pe
varsă foc şi pietre
aripile fanteziei învăţăceii Beth.Hamidraşului, până'n
unde tronau pe jilţuri de aur, cu
ImpănWa Cerului,
bclrbi argintii, patriarhii Bibliei şi Gaonii Ghemarel.
Supremul gând şi ideal al copilului de evreu de alunei
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- să ajungă cărturar, virtute maximă visată de elI
virtute visată şi de mama lui.
Câte cântece de leagăn n'au tânguit cu ev lavie
bietele mame evreice, cu visul acestei virtuţi. Adormeau
copilul, cu ruga ' lui Dumnezeu, că va creşte mare, că
va ajunge un Ţadic, vestit în lumea mare, un Ţadic
care va pogorî pe Mesia 1 Mântuitorul lui Israel.
Aşa era ghettoul bunicilor.
Dar iată că răzbate în ghettoul evreesc vântul
Ha.sca._leişi descalecă în laşi Aorum Go!dfaden, care ·
,răscoleşte uliţele cu LIP:miracol, cu teatrul evreesc .
. · Hascala şi t~atrul lui Goldf~den · schimbă vieaţa
evreiască.

Cântecele teatrului pătrund în căsuţele strâmbe, unde
cântă croitorii şi croitoresele în ritmul acului. Le
cântă cismarii în ritmul ciocanului şi brutarii în ritmul
lopeţei. Le cântă, în voe bună, toţi meseriaşii, cari
trudesc su mâini binecuvântate de muncă. Dintre ei
Şi•a. re~rutat, cu timpul, Goldfaden actor)i, carf i•au
reabzat şi desăvârşit opera.
Evlavia bunicilor a cedat locul Boemei nepoţilor.
Eu ştiu ce~l frământă azi pe Iţic Rubin. Nostalgia
„P~mului Verde", cu trecutul său . de boemi. Cu
„opere/e" şi „operetele biblice" ale lui Goldfaden, cu
elegiile şi cupletele cântate de actori, deavaJma cu
s~ect~torii, cu veselia şi duioşia care uşurau o clipă
tnsţeţtle ghettoului.
Rubin a rămas şi astăzi cu inima acolo, în juru
grădinii „Pomul Verde". Acolo veneau, în pelerinaj, şi
actorii evrei din America să vadă, ca şi Rubin, scân•
durile pe care s'au mişcat înaintaşii lor. Să vadă şi ei
grădina, unde,şi „dizau" pe scenă J:>amfletelepoetice
°
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şi anti•hasidice Goldfaden, ca şi trub,adurul galiţian

Veloel Zbarjer. Amândoi în frac şi cilindru înaintea
proletariatului muncitoresc din uliţele întortochiate şi
căsuţele strâmbe din ghettoul eşan.
I! compătimesc pe Rubin pentru nostalgia tui întâr•
ziată, dar îl înţeleg, pentrucă şi eu, când mă prind~
întâmplarea ta Iaş), lângă gardul dărăpănat al „PomulUJ
Verde", mă opresc şi privesc atent glorioasa scenă,
care mă fură cu gândul, ca şi pe Rubin, şi mă duce
departe, gata să.mi aburească ochii pentru trecutul ei
ca şi pentru trecutul nostru, al celora de „atunci".
Amăndouă trecute pentru totdeauna.
Pentru ele Rubin scrie o carte şi eu o prefată . .
S. C. CRISTIAN

•
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Uni toric al teatrului evreesc
din Iaşi este foarte greu de întocmit, deoarece nu avem date
precise. Cronicarii timpurilor
au fost vitregi cu noi, deaceea
vom relata faptele mai importante în vleaţa teatrală
din Iaşi, după cerceHlrl proprii.
O legendă care şi-a facut loc în lumea teatrală
că în laşi s'a născut teatrul
evreeasc ă , pretinde
evreesc. Vom căuta a risipi această legendă,
nu fiindcă nu ne-ar onora, dar mai presus de toate
contează la noi adevărul. Cine ar putea să spună
Vom reprecis unde s'a născut teatrul evreesc?
produce aci câteva păreri despre începutul unui
teatru evreesc şl se va vedea limpede că nu la
Iaşi s'a născut teatrul nostru.
Nig er, un fin critic literar, în volumul său
"Despre teatrul nostru", reproduce o scrisoare în
facsimil a unui rabin dintr'un târguşor din Polonia,
către un alt rabin din alt târg, în care îi relatează
el în orăşel se întrunesc nişte fete şl
că la
nerelişi cântece,
nişte dansuri
băle \i, exhibă
vadă
să
lumea
invită
seri
din
una
în
gioase ,-şi
rabinul,
pe
e
sfătueşt
ii
şi sa audă aceste lucruri;

•
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prietenul său, să ia măsurile necesare, ca în
târgul lui s ă nu se întâmple aşa ceva, deoarece ar
fi dăunător spiritului religios. Scrisoarea , datează
de 300 de ani.
Marele critic N iger crede precis că aceasta ar
fi teatru I...
,
·
Un mare jurnalist evreu dln America, venit încă
în 1922-23 la Iaşi, pentru a cerceia începuturile
teatrului evreesc din .Moldova, fiind întrebat într'un
grup de intele ctuali, cam ce crede despre începuturile teatrului evreesc, acest jurnalist cu numele
de Zolman Zilberzroeig, a relatat o idee bizară.
EI a afirmat că „Cohanimii" (Preoţii mari)
când au oficiat în terilplul nostru sfânt, au făcut-o
cu fast, că semăna a „Schauspiel" (teatru). Noi am
cercat să-i spunem că mai verosimil ar fi că teatrul
a început în primele ·ghettouri unde evreii s'au
aşeţat după pierderea
ţării lor. De exemplu : la
fiecare sărbătoare - cum ar fi de „ Purim", copiii
reproduceau toată povestea Regelui Ahaşveroş sau
,,Iosefspiel ", întâiu nedeghizat şi pe urmă deg hizat.
Deci teatru.
Subtilul estet şi critic istoric lfterar, S. Cristian
în :merite foiletoane de impresii de călătorie:
susţine că a găsit urme de teatru evreesc în multe
oraşe din Germania
şi Italia.
be ci legenda că
teatrul evreesc s'a născut la Iaşi, se risipeşte
dela sine.
E drept că Ia Ia şi a poposit un om de teatr~
geniaJ, care a creat teafrt:Il eoreesc modern la /aş/
Şi ca să fim mai exacţi reproducem un articol
,.
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de critică teatral ă evreească, scris de genia lul
poet român Mihai Emtnescu, extras din ziarul
„Timpul" al cărui prim redactor a fost, articol
scris înainte de venirea lui Goldfaden la laşi. Iată
articolul:
NOTIŢE TEATRALE.
Teatru eoreesc ....Intr'o g rădină pe ulita mare
s'a deschis un mic teatru de vară, în care se
joacă în limba evreească (germană stricată). Trupa
venită din Rusia, şi compusă din vreo 16 inşi
(toţi bărbaţi), are un repertoriu caracteristic, care
atinge numai viaţa casnică şi religioasă a Evreilor.
Astfel Joi in 19 Augu t s'a jucat: 1) Lumea ca
un 'paradis (cintice1 satiric), 2) Filosoful amore•
sat şi hastdul (habotnicul) Luminal, dialog,
3) Socrul şi ginerele, 4) Fişei harabagiul cu
rândaşul stiu Sidr, comC!:die. Despre piese avem.
puţin de zis-ele nu presintă vreun mare interes
drama tic, dar jocul actorilor a fost cscelenl.
Astfel în piesa a doua actorul ce juca pe hasid
a reprezentat atît de fidel pc Evreu cum îl vedem
in toate zilele, apucat, cu vorba repede şi mac
runtă, încrezut, rîzind iute şi clipind din ochi,
incit trebue săci recw1oaştcm mult talent. ln piesa
a treia ginerele a fost jucat de un alt actor, pe
care•! credem cel mai talentat din trupa toatd.
El a jucat pe Evreul uimit. Socrul e unul din
adia care v rea să scoată neamul său la lumină,
deci a luat ginere pe un studiosus theo1ogiac,
om cu totul netrebnic şi uimit de învăţătură

•
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ta1mudistică.

Acest rol a fost jucat in mod foarte
caracteristic. Ridicând sprincenele adesa în sus si
:ăcînd creţi pe frunte, cu barba neagră, tuns~
m mod deosebit, lung şi slab, vorbind şi cîntind
natural, ne,a arătat un adevărat prototip de minte
p_e dos_şi netrebnic. Directorul trupei are un glas
simpatic (bariton) şi figură plăcută. Ariile sunt
evreeşti, iar publicul, compus în mare parte din
coreligionari ai actorilor, petrece bine.
MIHAI EMINESCU

Dar să cercetăm care a fost situaţia teatrului
evreesc din Iaşi, înainte de venirea marelui om al
teatrului Aoram Goldfaden.
~ diferite cartiere au fo;t încercări de spectacole,
mai mult sau mai puţin interesante . Voiu releva că
în Podul Roş, o încercare care merită să fie relatată
a uno~ bă~ţi c~re au r~prezentat piesa "Regele Ahnş~
veroş • Drn d1strlbuţ1e, relevăm un băiat care l-a interpretat pe ministrul Aman. Aşa de bine a fost
interpretat acest rol, încât până în zilele noastre
i-a rămas numele de "Moişe Umăn". Curiozitatea m'a
făcut acum câţiva ani să cercetez pe acest băiat.
Am găsit un om bâtrân, n'a mai putut să-şi arnintească pentru ce lumea îi spune "Moişe Umăn". Nu este
mult de când a decedat.
Incă din câ.teva încercări a unor băieţi cu foarte
mult suf l_et, cea mai interesantă încercare a fost
din strada Hotin-colt
cu Ţicău-unde era vestita
• grădină „Sulim Şaicheolăs". Acolo era o grădină mare,
cu o scenă mare şi s'au jucat câteva piese, unde

s'au relevat câteva elemente care au devenit mai
târziu artişti de prim rang. Intre aceştia cităm: Iacob Şmil Rosenstein, fiul unui alunar ditelaşi;
al doilea este losolă Scherman care mai târziu a
avut un teatru propriu la Londra. In această grădină
s'a jucat teatru foarte curat, având în repertoare
câteva operete de prof. Horovitz (eşan) şl ale prof.
Lateiner (tot eşan) de care vom vorbi mai pe larg,
ceva mai târziu.
După aceste încercări şi-a făcut apariţia în Iaşi,
Profesorul He/man, un om cu foarte multă carte
evreiască şi cu o intuiţie teatrală excelentă. A
scris cuplete, cântece populare şi sketchurî. Injgheba
din când în când câte o trupuşoară de varieteu.
Primul lui teatru a fost în strada Başota unde este
acum locul viran (în dosul Gimnazului "Ştefan cel
Mare"). Avea câţiva actori de ocazie şi juca şi el
singur.
Pe lângă Prof. Helman se mai găsea un actor
care avea un mod original. de a distra spectatorii,
la acest teatru de varieteu.
Când apărea pe scenă sau pe tribună, studia pe
flecare spectator şi spunea câteva versuri caracteristice, versuri instantanee,
caracterizând pe fiecare în parte.
Acest mod de a amuza, atrăgea foarte multă
lume la aceste spectacole, fără pretenţii. Acest
actor cu numele de Şpatzer a distrat aşa foarte
mult timp pe evreii cure frecventau teatrul de

varieteu.
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Fen.omenul însă s'a întâmplat după 1877 când a
popos1t în Moldova marele cărturar şi om de teatru
A
Go/dladen.
.In s r. Ştefan cel Mare, unde este acum casa
K1eser, a fost o mică grădiniţă cu o mică bodegă
condusă d~ un domn Mark.
'
GoJdfa~en venind acolo, a găsit nişte oameni
care_ au _cântat cântece populare pe o scenă mică.
Intrand m vorbă cu acest Mark, s'a înţeles cu el
pentru a executa ceva pe scenă.
Aşa că înir'o seară , GoIdfa den îşi. face apariţia
. .
.pe scenă, în frac, recitând nişte versuri din monoloagel~ sale făcute chiar aci. Primul monolog care
I-a recitat, era nDus Pintale Id".
Chiar Ia sfârşitul primei recitări, însuşi Goldfaten. a ~bservat că majoritatea publicului aţipise.
ez1luz10nat, a plecat Ja hotel. Nimeni n'ar fi în
stare să cunoască sbuciumul lui de atunci.
Cert este că peste câteva zile a eşit din acest
sbucium o comedie ilaria_ntă, cu titlul "Şmendrich".
~ce.astă comedie, deşi fără valoare literară şi artistică, Goldfaden a scris-o mai mult ca o răzbu
?are pe9tru publicul care, credea el, că nu 1mţeles.
a

oral

Injghebând cu câţiva actori şi actriţe de ocazie,
a reprezentat
această comedie
pe o scenă ma i
.
0
bţ
mare,
mând un formidabil succes.
. Aci. Goldfaden îşi _ dMea perfect seama că pubhcul are nevoi~ de ceva mai mare decât simple
numere de varieteu, ci de teatru adevărat.
Punându-se la lucru, a ·scris o serie de piese
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foarte apreciate la timpul lor. Ca din pământ au
răsărit câţiva actori care l-au ajutat foade mult
pe acest .genial om de teatru.
Remarcăm primul său mare triumf cu piesa :
"Sacrificarea lui Isac", în care Goldfaden şi-a ară
tat tot talentul lui de scriitor, compozitor şi
regisor.
E destul să reproduc o mică scenă din „ Sacrificarea lui Isac" ca să ne dăm seama de ce Goldfaden a obţinut un triumf atât de mare atunci.
Citez scena :
1n grădină, la Patriarhul
Abraham, bătrânul
Abraham se plânge lui Dumnezeu de ce 1-a pedepsit
şi nu i-a trimis un moştenitor. Patriarhul
obosit
adoarme. La un moment dat, scena se transformă
în culori extraordinare
şi din cer se coboară un
îngeraş viu, care grăeşte cam astfel:
,,Abraham.
Abraham I Sunt un îngeraş trimis de Dumnezeu
să-ţi prevestesc
că scumpa ta soţie Sara va da
naştere în curând unui fiu cu numele de Ithoc"...
Terminând, îngeraşul sboară îndărât spre cer, luminile dispar şi Abraham _se trezeşte, povestind
Sarei visul.
Această înscenare fiind printre
primele pe o
scenă a teatrului evreesc, a făcut o puternică impresie tn massele mari ale populaţiei evreeşti, care
ovaţionau în fiecare seară aceste spectacole ; mai
cu seamă Go!dfaden a fost înconjurat de o pleiadă
de artişti care de pe atunci au fost consacraţi.
Cităm: Iacob Zilbert, Iuvelir, Zuckerman, Hart,
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D-na Treitler, Fraţii Verkauf şi mulţi alţii despre
care vom vorbi la timp.
Aceşti artişti foarte rutinaţi au venit de pe alte
meleaguri. Incă o dovadă că nu în Iaşi s'a născut
teatrul evreesc, ci în laşi primul teatru modern a
fost organizat de Aoram Goldfadeh. Incurajat de
acest succes, Goldfaden care avea o putere de
muncă pur şi simplu fantastică,
a scris foarte
multe piese.
Majoritatea acestor piese au fost reprezentate pe
scena grădinei „Pomul Verde" Această istorică
grădlnă din Iaşi a devenit celebră pe tot globul
pământesc unde s'au aflat artiştii evrei, căci cele
mai maPi celebrităţi s'au produs pe această scenă
revenind apoi la lo<;urile lor au povestit tuturo;
colegilor artişti, minunile înfăptuirii lui Goldfaden
dela Iaşi. Atât de populară a devenit vieaţa teatrală
,.dela Iaşi, încât un actor, dacă vorbea de un altul,
îi spunea - poate în glumă, sau poate în serios:
„ştii colega, eu am jucat teatru la Iaşi"... era un
fel de titlu de glorie.
După succese strălucite, cu „Sacrificarea lui
Jsac"; "A zecea poruncă"; "Bar-Kochba"; "Cei doi
gângavi\ s'a ivit un diferend in sânul acestei
trupe, care s'a despărţit şi o parte din artiştii mari
dela Pomul Verde au găsit un impresar, care a
format o altă trupă, în care a intrat şi Iubelir.
S'a amenajat o grădină toarte mare în strada Banu
în grădina casei Farmacist Blumenfeld, sub numele
de „ Teatrul Tiooli".
·

Jn această grădină, s'au dat un ciclu de 'reprezentaţii triumfale.
el mai :rJ?aresucces în ace.astă
grădină a fost adaptarea
de către Prof. Laterner,
a piesei franceze „ Doi Sergen ti".
Naivitatea Iul Lateiner a mers până într'acolo,
încât Guaume larloe şi Robert Legcre (cei doi
sergenţi), în scena când unul e te condamnat la
moarte de către Curtea Marţială respeciivă,-se
îmbrăţişează cu un strigăt de Şema Israel (Ascultă
Israel). Al doilea îi răspunde: ,,Şema Israel... şi eu
sunt evre ·u "...
Galeria a aplaudat frenetic naivitatea lui Lateiner.
Deşi ciclul reprezentaţiunilor dela „ T~v~li" ave.au
succes totuşi Goldfaden şi-a urmat activitatea mceput;, continuând să reprezinte propriile sale
piese pe care le cităm mai jos :
Sulamita", Bar-Kochba", ,,Rabi Iozelman" .D?cto;ul AlmasadoN, Die Bobe mitn Einlchel" (Bumca
şi nepoţelul), ,,Copţlnsohn î~ lngher~~n", "Dfe zvel
Cunelemls" (Cel doi gângavi), ,,VrăJ1toarea - şi
foarte multe alte comedii, - între care şi „A zecea
poruncă" (Dus Zente Ghebot). Acesfe piese au fost
jucate toate aci la Iaşi, în regla !Ul Goldfaden.
ln fiecare piesă, Goldfaden a avut grijă să pună
câteva cântece populare, aşa că am putea spune
că în ceiace priveşte acest gen, Goldfaden a excelat, . căci cântecele sale populare sunt adevărate
perle de folklor.
Se povesteşte că Goldfaden s'a întâlnit ~ndeva,
aci, cu marele artist şi scriitor român Mate1 Millo,
autorul piesei „Baba Hârca" .

.•
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a jucat diferite piese, totuşi în unele cartiere ale
oraşului, tineri amatori de teatru au făcut sforţărl
pe târâmul teatral.
Demn de relevat sunt tot nişte tineri din Podul„
Roş, care au şi resimţlt influenţa lui Goldfaden
şi chiar în cartierul lor din P. Roş au reprezentat
o piesă a lui. Aci s'a evidenţiat un tânăr cu numele
de !hi/ Bercooici, care a jucat şi regisat cu foarte
multă tragere de inimă.
Aci trebue să remarcăm că Goldfaden a mai fost
ajutat foarte mult de un muzicant eşan cu numele
de Iosub Segall (poreclit fosei Llolk) i se spunea aşa
pentrucă cânta la vioară cu mâna stângă. Era un
muzicant de mare valoare . EL a orchestrat toate
operetele de Goldfaden şi era în strânse legături
prieteneşti cu acest mare om de teatru. Goldfaden
a avut un mare respect pentru acest muzicant eşan,
Iosel Segal, care era tatăl muzicanţilor Fraţii Sigaty.
De multe ori am stat de vorbă cu el şi mi~a povestit
1ucruri extrem de interesante despre genialul Gold.faden.
Goldfaden s'a reintors la Iaşi, unde şi„a început
activitatea lui teatrală cu mai mult succes, fiind
ajutat de mulţi artişti din alte ţări şi câţiva artişti
eşeni. Atunci a ieşit la iveală şl artistul Giltmi111,
care a şi plecat în America după acela, devenind
un actor superior. După o activitate fructuoas!t.
Goldfaden a părăsit România, aci rămânând mai
mulţi artişti cari au continuat teatrul lui.
Dar, curios I A început să se resimtă oc:lecadenţă,
fiindcă artiştii au început să neglijeze regla Şi fastul.

Mult după acea întâlnire, Goldfaden a reprezei1tat piesa lui "Dle B~be Iahne" (Vrăjitc area), care
are un fond ase mânător cu „Baba Hârca". Fireşte
" Vrăjitoarea" este luată din folklorul evreesc.
Dar influenta lui „Millo" e evidentă, marea surpriză însă pentru noi, este muzica din operetele
lui Goldfaden. De unde avem garanţiile necesare
că Goldfaden a fost original
în muzică, tot aşa
cum a fost original în creaţiile sale dramatice?
Şi aci circulă o mică legendă, dacă putem spune
aşa:

Goldfaden când a venit pe aci, f a trecut prin
Ori se ştie că în oraşul Bălţi a existat un mare cantor cu renume mopdial, cu numele
de „ Nisi Belzer ". Goldfaden fiind pe acolo, a remarcat un băieţel în corul celebrului cantor. f.. făcut
toate sacrificiile pentru a aduce acest tânăr la Iaşi,
care a cunoscut toate compoziţiile celebrului cantor.
Pentru operetele sale, se zice că a fost mult influenţat de aceste compoziţii.
Tânărul acesta a devenit ma! târziu unul din cei
mai mari artişti care a dat scena evreească din
!Jltimii 50 de ani. E vorba de Zeilig Mogulescu.
Creaţiile şi şcoala lui Z. Mogulescu ar merita 0
broşură separată, pe care o vom tipări la timpul
oportun. Cert este că Zeilig Mogulescu I-a ajutat
pe Goldfaden în marea lui operă teatrală de atunci.
Goldfaden a început cu piesele sale să viziteze
toat~ ţara. Intre timp, aci la Iaşi, nervul teatral
nu s a astâmpărat, deşi a Fămas o trupă aicea şl
oraşul Bălţi.
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-Publicul a început să se rărească. Artiştii n'au
putut să-şi explice acest lucru. Din când în când se
mai reprezenta câte o piesă a lui Goldfade~. dar
făr'ă entuziasm.
Atunci, mai mulţi actori IRau
înconjurat pe Prof. Lateiner care a Jrăit la Iaşi,
precum şi pe Prof. Horooilz. Acesta dl n urmă a
scris numai câteva operete istorice; a avut nevoie
numai de cântăreţi. Deaceea a fost foarte puţin
r1eprez~tat la Iaşi, fiindcă _.erau puţini cântăreţi.
In · schimb, Pr.of. Lateiner care era foarte b~
muzicant şi cunoştea foarte bine tehnica teatrală ,
a luat subiectele din romanele în fascicole şi le-a
adaptat pe scena evreiască, sub formă de melodrame.
Lateiner a scris foarte multe piese, pe care el singur
Ie-a pus în scenă şi au avut mare succes.
""Decadenţa teatrală de după plecarea lui Goldfaden din Iaşi şi chiar/ după plecarea lui lateiner
şi Horovitz, nu a putut fi explicată şl artiştii se
întrebau care ar fi cauza ; mai cu seamă că intelectualitatea lipsea complectamente dln teatru,
Noi credem că o exp l icaţie totuşi este; cu toată
măreţia lui Goldfaden şi cu tot respectul pe care-l
avem pentru maestrul într'adevăr creator al teatrului evreesc din Iaşi, totuşţ limba în care a scris ,
am putea spune că era cu totul prozaică. Nu mai
vorbim de Lateiner şi Horovitz. Toţi trei n'au fost
încă influenţaţi de limba literară idiş · al bunicului
literaturii evreeşti nMendale". Intelectualitatea în
general n'a putut să suporte limba scrisă de
aceştia, mai cu seamă că după plecarea lui Goldfatl.en,fastul ~ reprezentării a lipsit, De aci dec a-
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denţa. Ivindu-se între timp scriitorul Iacob Gordin,
mulţi actori au încercat să reprezinte şi la Iaşi
parodia "Regelui Lear" care avea deacum o limbă

ceva mai sănătoasă,-Iacob. Gordin fiind deacum
mult influenţat de limba modernă idiş. După aceia,
mai toţi actorii mari, părăsind laşul, scena evreească a suferit foarte mult , din când în când câţiva
cabotini au încercat fără rezultate bune, reprezen•
taţii fără valoare artistică şi literară.
Dar influenţa lui Goldfaden s'a resimţit în toată
ţara. Mai cu seamă în Bucureşti, unde s'a ivit o
familie de artişti cu foarte mult talent. E vorba .
de Fdmilid Segalescu.
Bătrânul Mordehai Sega/eseu care a jucat la început cu Goldfaden la Iaşi, şi-a format o trupă mare
la Bucureşti şi cu această trupă venea în fiecare
an la Iaşi. Dădea reprezentaţii tn sala "Sidoli" sau
Pastia" cu foarte mare succes ; însă trupa era
bucureşteană şi laşul a rămas fără teatru un tlmp,
din lipsă de artişti, din lipsă de repertoriu . Atunci
s'au ivit câţiva actori cu renume, organizând reprezentaţii de varieteu. Promotorii acestor reprezentaţii au fost : Moritz Siegler cu soţia lui ; Sulim
Simooici; celebra actriţă Pepg Litmdn, Blechman
(care era încă din prima trupă a lui Goldfaden),
Dar regele artiştilor de varieteu, la noi, a fost
celebrul Leopvld Kanner.
Aceştl artişti de varieteu dădeau ~devărate repr..ezentaţii de artă în drterite localuri. Dar .acest
teatru a culminat în grădina "Dacia" . din strada
Ştefan cel Mare, unde sunt acum c~se.le Rameder ..

I
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Proprietarul acesteţ grădini era D-1 Filip Schiller.
Programul acestor reprezentaţii consta în aceia că
toţi actorii la începutul reprezentaţiei veneau pe
scenă şi cântau în cor, un fel de pot-pouriu. După
aceia fiecare actor de specialitate, se producea în
felul lui, la urmă se juca câte o comedie. Pentru
această trupă, Profesorul Helman, de care am vorbit mai sus, scria cuplete, sketohuri şi cântece
populare~
Tot în această trupă şi-a făcut apariţia, pentru
prima oară, cupletistul !scoofci, care atrăgea foar.te
multă lutne cu cupletele sale.
Cu puţin timp înainte de aceste reprezentaţii,
o mare trupă evreească din Rusia, trecând prin
Iaşi, a dat câteva spectacole Ia „ Sidoli ". Această
trupă era condusă de un actor cu numele de Krausz.
!!.,._această trupă s'a găsit un june comic cu numele
de Lebedom, care a ajuns în America o celebritate.
După plecarea acestei trupe, laşul s'a mulţumit cu
t~rneele trupei Segalescu din Bucur şti.
7
Dar într'o iarnă, venise din străinătate o trupă
mare, condusă de actorul Ebel, el singur fiind un
'foarte bun actor. A dat foarte multe reprezentaţii
în sala "Sidoli". In această trupă s'a relevat pentru prima oară un tânăr actor comic, născut tn
oraşul Panciu. Acest actor, la primele reprezentaţii
ale trupei, s'a relevat în aşa chip că a devenit
imediat cel mai popular comic din Iaşi, de când s'a
născut teatrul. E lsidor Asfi.enazy.
I~cet, încet, acest comic a deveni,t pentru Iaşi
indispensabil, Era numai nerv şi talent. Avea o
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putere de muncă extraordinară şi, era şi extrem de
întreprinzător. Neastâmpăru I Iul a adus şl Iaşului
teatru evreesc aproape în permanenţă. Direc:orul
trupei, Ebel, împrietenindu-se foarte mult cu artistul
Teatrului Naţional - Cârjă - acesta vizita pe Ebel
cu trupa lui, în fiecare seară - mai cu seamă cân.d
se prezenta piesa .Seder Nacht" (Noapte de Paşti)
_ o adaptare in idiş din .Manasse" a lui RqnettiRoman. Ebel juca acolo pe bătrânul Zalman Cohn
care era în această piesă tipul Iul Manasse; era
interpretat în aşa chip, încât Cârjă, interpretul lui
Manasse , venea să-şi vadă dublura. Comicul Aske-..
nazy juca în această piesă pe „ Meier Dreier Der Ioser Şodhan fun der Roiter-Brick (Meier Dreierpeţitorul eşan din Podul-Roş. Această pies.ă şi multe
altele, jucate de trupă, a avut succes mare, fiindcă
artiştii au fost de valoare. Dar piesele au fost tot
din repertoriul vechi. Deci a început să se resimtă
slăbire a vizitatorilor. Dar nervul imaginar al lui
0
Askenazy nu-l lasă în pace. Şi aci începem să ne
apropiem de timpurile mai mult cunoscute al:
eşenilor. Pentru prima oară grădina "Pomul Verde
capătă un mare concurent, marea grădină .ChateauFleure" din curtea caselor Cristofor. Aci au început
să vină trupe străine, înregistrând succese foarte
mari.
Askenazy având un conflict cu proprietarul grădinel "Pomul Verde" trece la „Chateau-Fleure"
împreună cu un foarte bun arHst Adolf Segal - o
emanaţie a trupei Segalescu şi fiind în corespondenţă cu un ~ctor din Karlsbad, care venise tn

'•
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Europa să-şi facă cura, îl aduc la Iaşl pentru trei
reprezentaţii. La aceste trei reprezentaţii evreii
de zguduiţi, parcă s'ar fi
eşeni au fost într'atât
întâmplat un miracol.
Era actorul Moscooici ca~e a jucat pentru prima
Interpretarea
oară Tatăl de August Strindberg.
aminteşte
ne
aceasta
Căpitanului Adolf din piesa
Mano::
Ioan
de interpretarea marelui artist român
/eseu.
-4.doua reprezentaţ'ie, Moscovlcl a interpretat pe
David-Moişolăs din "Regele Lear" a lui Iacob Gordin. Plecând Moscovici, toţi actorii care au rămas
au fost complect desorlentaţi. Totuşi au urmat rea
prezentaţii simple, până ce nervul Askenazy
marea
pe
Iâşi
la
adus
a
scormonit o senzaţie nouă:
artistă C/ar4 Young.
Tot la "Chateau-Fleure", Cla~a Young a dat un
ciclu de operete ca »Pupchen" (Madam Oplea) şi
· încă câteva operete cu un succes nemai văzut la
teatrul evreesc de aci.
Clara Young, făcând mai multe turnee în ţară,
totuşi laşul i-a fost drag, că ci a revenit de câteva
ori până ce a plecat în străinătate.
In1re timp, un vechiu actor Iacob Glickman, cu o
-familie întreagă de artişti - fiii şi fiicele sale între care : Betty Segall, Sara Ettingher, Marcu
Glickman, dădeau de multe 9ri reprezentaţii în Iaşi
cu repertoriul vechi,
Totodată s'a întors din America, celebrul actor
Leopold Kanner cu un repertoriu american, asociindu-se aci cq µn foart~ bun comfo Berger şi Cll
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fiul mai mare al lui Mordehai Segalescu, cu nomele
de Albert Seglllescu. Această formaţie a dat foarte
multe reprezentaţii aci la laşi, cu un succes desăvârşit. Jn repertoriul lor au figurat deacum câţiva
autori evrei din America ; în special Liebin şi
Kobrin, care au scris piese din viaţa reală a evreilor din America, cu toate bucuriile şi tragediile
lor. S'a remarcat în repertoriul lor, piesa „Pentru
Diamante ", în care Leopold Kanner a avut un rol
burlesc „ Cuţik ". Este un evreu ca.re certându-se
cu soţia lui. fuge şi se aruncă în mare. Prins şi
salvat de nişte marinari de pe un mare vapor,
devine şi el marinar.
Scenele în care el e xplică că "trebue să fie totdeauna prezent pe vapor ... altfel vaporul se scuMai cu
fundă• ... au fost pur şi simplu ilariante.
când toţi îi spuneau
seam ă, culmina în scena
"Ţuţik " în loc de "Cuţik" şi el spunea jum~+ate
evreeşte, jumătate englezeşte c ă se simte lezat în
demnitatea lui când i se spune "Ţuţik" deoarece
e adevărat!.!! s~u nume. In acest rol
" Cuţik"
Kanner se ridica la înălţimi artistice superioare.
când
Şi această trupă s'a desfă c ut mai târziu,
au început să vie "oaspeţii" din America, rlând
diferite spectacole tot în celebra grădină "Pomul
Verde". Cităm pe artistul Hatman. Şi o surpriză
extraordinară a făcut-o Iacob $mii Rosenştein, care
din băieţelul care a început teatrul aci Ia laşi, la
g~ădina "Şulim Şaicheolăs", a devenit actor de prim
rang şi a venit aci Ia Iaşi, în timpurile acelea,
dând două reprezentaţii cu nleşive-Buher" (Studen-
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o parodie după Hamlet,
scriitor a luat pur şl
Acest
scki.
Zlatarev
de
scrisă
lui Schakespeare,
piesa
slmplq toată acţiunea din
care s~ petrece în palatul regal, transpunând-o
într'un palat al _unui celebru rabin. Această pies/1
a avut foarte mult succes, inter 'pretarea lui Iacob
Tot aci trebue să
Şmil Rosenşţein, fiind ideală.
pe un scurt
reîntors
s'a
· remarcăm că din Londra
timp şi fosolă. Scherman, tot un băiat din laşi, care
a ajuns foarte mare, graţie talentului său (şi el a
început teatrul la Şul ăm Şaich_eolăs) şi a dat multe
reprezentaţii la „Chateau-Fleure".
Ple când acest „oaspete", viaţa teat rală a fost
condusă când de Askenazy, când de Iacob Glickman,
revenind pentru puţin timp şi t;upa lui Leopold
Kanner cu Berger ; când la un moment dat comicul
Al,kenazy face toate sforţările şi-l aduce la laşi pe
celebrul Jose Kessler.
Acest actor a Bus în scenă câteva piese clasice :
„Hamlet", ,,Hoţii", " Hugenoţii" şi încă câteva piese
din viaţa reală.
Prima a început cu „Hamlet", în care a jucat
timp de două săptămâni, cu un succes care nu se
poate descrie.
Da~ între timp cerul s'a înnourat şi a început o
ploaie măruntă care a ţinut două săptămâni I...
Când ploaia a încetat, s'a reînceput seria reprezentaţiilor cu „Hamlet".
·oar seara Ia reprezantaţie, când Ham.let, scufundat în lectura unei cărţi, Polonius vine să-I sustragă
gândurilor , Prinţul Danemarcei ca să scape de lintul din

i
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Şcoala Talmudică),
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Polonius, tl apucă de brat şi-l trage până
la rampă, spunându-i, arătând cu degetul ar ă tător
către cer : ,,Polonius, vezi nourul acela" ? ... Dar
Askenaz y (Polonius) răspunde prompt; ,,Da, Alteţă1
îl văd şi îl simt... Numai eu ştiu ce-mi face de
văzând -că Askenazy
două săptămâni" r... Kessler,
scenă jucând
această
e
sfârşeşt
nu respectă textul,
cu nerăbdare, până ce cade cortina. Atunci se
Cum, Domnule Askenazy I
r ăsteşte la Askenazy:
mal ru seamă când este
textul...
D-ta nu respecţi
vorba de o operă clasică ? ..• Askenazy îi răspunde :
„ Tocmai, Domnule Kessler, vroiam ca şi gluma să
rămână clasică" ...
Surpriza interpretărilor clasicilor de către Kessler
aci la Iaşi, a fost pentru evrei ceva nou ; aşa că
succesul a fost uluitor, până într 'atât, că publicul
seara deshăma caii dela o trăsură mare şi-l conducea pe protagonist până la hotel.
lui Kessler, diferite trupe, mai
După plecarea
mult sau mai puţin importante , îşi ,urmau reprezenobişnuiţi ai repertoriului vechi.
taţlile cu vizitatorii
La un moment dat laşul a avut o surpriză din
cele mai mari, a poposit la Iaşi celebra artistă
Daint1 Faiman, interpretând ideal pe clasica Debora
a lui Mosenthal.
Niciodată ieşenii nu şi-au manifestat entuziasmul
lor aşa de tumultos, reprezentaţiile marei artiste
Faiman au rămas neuitate.
O apariţie simpatică era ' debutul la Iaşi al fra' ţilor Pincu, Solomon şi Al ter Friedman. Asociindu-se
la ei actorul care s'a despărţit de trupa Iul Segaguşitorul
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lescu, Adolf Sega/, împreună cu fraţii Friedman au
format o trupă care au dat reprezentaţii foarte mult
timp la Iaşi. Tot atunci neobositul Askenazy atluce
la Iaşi o mare cântăreaţă care debutează la Pomul
Verde cu piesa: ,,A menfş zoi men zain", (Om să
fi !) . cu d-na şi dl. Zuckerberg, obţinând succese
foarte frumoase.
După trecerea unui scurt timp, vine Ia Iaşi din
Am~rica, cea mai mare actriţă a teatrului de peste
. ocean: Ma/oina Loebel, care dă câteva reprezentaţii
Ia Pomul Verde, începând cu „Madame X" şi încă
o comedie tragică, interpretată în mod cu . totul
surprinzător.

După Mal vina Loebel, e dela sine .înţeles, publicul
eşan s'a obişnuit numai cu lucruri superioare. Din

câ_nd în când a mai sosit câte un „star" din America, între care s'a relevat un june comic cu numele
Jecobsofw. Acest actor când apărea pe scenl:l, publicul 1-a poreclit imediat „ Argint . viu". Reprezentaţiile sale au fost foarte savurate fiindcă a adus
un nou gen: comedid muzicală.
• După Jecobsobn a isbucnit războiul european,
artiştii americani au încetat de a mai veni ; scena
-e.şan ă era ocupată cu trupa condusă de AdoÎf Segal, care a încercat şi el. să reprezinte „Hatii" de
Schiller interpretând pe ·Frantz şi Karl Mohr; căci
traducerea în idiş a piesei face ca Frantz şi Karl
să nu se întâlnească niciodată în piesă, aşa că
Adolf Sega! i-a interpretat în mod mulţumitor.
Venind la Iaşi pe atunci şi fiul cel mare al lui
Mordehai Seialescu; acesta a dat mai multe re-
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cu o trupă foarte mare ; pentru prima
pe „Hamlet ",
oară Albert Segalescu 1-a interpretat
care a
artistă
în rolul Ofeliei Eliza Weintraub, o
jucat tot timpul în trupa lui Segalescu, cucerind
succese apreciabile; acum a intervenit r ăzboiul din
teatrală a încetat.
1916/1918, deci orice activitate
primul actor care
Iaşi,
la
La încheierea păcii aci
şi-a făcut apariţia a fost cupletistul lscvoici. Imediat
s'a intervenit la răposatul Gheltzer şi a acordat sala
lui din str. Elena Doamna unde Iscovici a cântat
cuplete.
In primăvara aceluiaş an, un foarte binevoitor al
teatrului a angajat o grădiniţă mică în strada Apeduc la fostul cârciumar Leibiş Polack . Acesta a
amenajat o mică scenă şi Iscovici încă cu câţiva
artişti, au dat toată vara reprezentaţii de varieteu,
La sfârşit a dat şi câteva piese, între care cu mare
succes a fost reprezentată piesa „Idiotul" de Iacob
Gordin.
Sfârşindu-se stagiunea aci, trupa a trecut la teatrul Pastia, unde au început să so sească rând pe
rând actori şi s'a înfiripat o trup ă mai mare.
A sosit la Iaşi şi Askenaz y, care a jucat atun ci
marele său succes „ Nufzăm Gfzenzolă" .
Aşa şi-a urmat teatrul calea, până ce a venit în
Iaşi din Viena, Morifz Siegler cu o trupă, repurtând
succese apreciabile. Intre timp, a sosit o altă trupă
din Viena, ansambul lui „K/ein/wnstbiene" cu actori
noui pentru laşul evreesc.
Această trupă a început reprezentaţiile la teatrul
Sldoli, în frunte fiind celebrul artist dr. Paul Barato!.

prezentaţii
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Succesul acestei trupe a fost foarte explicabil.
Mai întâiu că erau toţi artiştii de mâna întâia şi
ap~i dr, Paul Baratof, era pur şi simplu o senzaţie;
mai cu seamă că această trupă a prezentat pentru
prima oară celebra dramă a marelui dramaturg
evreu Şulăm Aş "Got der Rache" (Dumnezeul răz- '

bunării).

Interpretarea
d-rului Baratof al eroului Ieikel
Şepşevici din drama lui Şulăm Aş, ar merita 0
analiză foarte amplă, de care ne e foarte greu să
vorbim în această b.f
oşură. Cert este că interpretarea lui era acea precisă şi acea visată de însăşi
autorul.
Un mare actor care s'a mai relevat -în acea trupă
a :ost Nathan un actor aproape uluitor. Interpreta
orice rol cu o simplicitate şi cu o degajare superbă,
Această trupă a revenit în câteva rânduri Ia Iaşi ·
obţinând aceleaşi succese.
Intre timp, veneau mai mult~ trupe fără prea
mare rezonanţă. Totuşi din când în când, s'au relevat câţiva artişti de seamă, între care d-na şi dl.
·Meltzer care au interpretat
în mod deosebit din
repertoriul lui Iacob Gordin.
Dl. Meltzer l,a interpretat
pentru prima oară la
Iaşi pe Herşole der Brooner din drama „ Gott,
Mensch und Teifel" (Dumnezeu, omul şi Meflsto).
Al doilea fapt din acest timp era revenirea din
Cernăuţi a directoruiui teatrului deacolo, Axe/rad.
Acest actor care a fost la începutul teatrului, încă
sub Goldfaden, Ia Iaşi, 1conducea o trupă permanentă Ia Cernăuţi. Axelrad cu soţia lui erau m~ri

===============29
amatori al repertoriului goldfadlnn. Deaceea, ori de
câte ori veneau la laşi, reprezentau ceva din operele maestrului simpatizat de ei.
Tot atunoi, comicul Askenazy, de câte ori avea
nevoie de o reţetă mare, juca „ Die zvei KuneLemels" (Cei dol gângavi), obţinând un tormidabil
succes, deoarece această comedie de moravuri va
rămâne pe veci în teatrul evreesc.
Ca dovadă, celebrai actor Morifz Schroartz din America, creănd
teatrul lui literar , numai această piesă din repertoriul lui Goldfaden a fost admisă la acest teatru;
bine înţeles ceva modificat.
La un moment dat, din toate frământările acestor
trupe care au avut mai mult sau mai puţin succes,
comicul Askenazy primeşte o scrisoare din partea
Iul Iacob Kallch, în care-i vesteşte că va veni cât
de curând cu soţia sa, să dea câteva reprezenta ţii
cu trupa lui Askenazy din grădina Pomul Verde.
Momentul sosi şi toţi actorii au făcut cunoştin tă
cu Iacob Kalich şi cu soţia lui, o femeie mică ,
aproape fără important ă . S'au început repetiţiile
unei simple operete, căreia nicio trupă nu i-a dat
vreo importanţă. Ins ă, în seara primului spectacol
(şi acest lucru eşenii nu-I vor uita niciodată) c\1iar
la primul act, s'a întâmplat pur şi simplu un fenomen, sau mai bine zis, s'a vorbit de fenomenul
Maly Picon. AceasU1 femeiuşcă nu i s'ar fi putut
spune niciodat ă că are talent, dar e un talent fenomenal; căc i dlntr'o simplă operetă ca .,lancolci"
a făcut ceeace nicio actrlţt't pân, la dânsa n'a mai
realizat,
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Această operetă a mers de 33 oH în şir, mai dat
câteva comedii muzicale, printre care : .,Ţipke Faier"

(

.,Dus Zise Meidel"
a mers de 29 ori încontinuu;
(F.:~i1,fDulce} de 34 orii şi o revistă „ Copilul Lumn care a mers de 15 ori.
~upă asta Maly Pycon a plecat în toată ţara ;
mai multe actriţe, după plecarea ei, au început un
fel ~e imitare a lui Maly Pycon, dar cu o reuşită
d~b10asă. Nimeni n'a putut să se ridice la înălţi
mile artistice ale lui Maly Pycon.
Ceva se poate . vorbi de Dina K6nig, o actriţă
cu foarte mult talent care întrucâtva o imita. De
aceia Dina Konig a putut ţine mai mult afişul cu
.,Ţipke Faier".
Câteva trupe obişnuite au mai dat reprezentaţii,
dar una s'a relevat cu tânărul actor Haim Meier
Sega/eseu. Acest tânăr era cel mal mic fiu a lui
Mordehai Segalescu de care am mai vorbit. Era
abso!v~nt al Conservatorului din Bucureşti. Era un
temperament dramatic minunat şi reprezentaţiile
sa!e au fost : foarte mult gustate. Juca şi la „Pomul
Verde" şi la „Chateau-Fleure" şi la Teatrul Caragiale.
To( I.a acest ansamblu a venit pentru câteva reprezentaţiii, celebrul comic losolci Sherman din Londra oa_re a început cariera lui teatrală în grădina
lui S.ulim ·şaikeolăs, înafote de venirea lui Goldfaden la Ia şi.
Firţşte a fost foarte bine primit de evreii ieşeni,
Intre timp, comicul Berger şi-a format o trupă şi
a dat pentru prima oară în Iaşi, câteva reviste,

.,,

. Tot atunci, pentru tânărul Segalescu, doi medici
evrei-din Iaşi au scris o dramă cu titlul "Pticdte/e
. părinti/or". A fost jucată de tânărul Segalescu. ru
mare succes. Autorii acestei drame au fost : Dr .
)\o ram Rosen şi Dr. Kornblum.
Am fi nedrepţi dacă n'am releva succesele avute
de un actor cu foarte mult talent, care încă cu mult
înainte dădea cu o trupă a lui proprie, reprezent1:ţţii
de varieteu - şi mai târziu chiar reprezentaţii cu
repertoriul vechiu. Acest actor era foarte original,
îşl scria singur comediile şi cupletelr. Era foarte
popular. S'a născut în oraşul Hârlău. E vorba tle
vestitul Kanapofl.
Cupletele sale au devenit foarte populare, cântate
de toţii evreii din Iaşi, mai cu seamă cupletul Iul
care a stârnit o adevt!rntă vâlvă era „ Idei mltn
Fidel". Kanapoîf pleca şi revenea cu drag la Iaşi,
căci era foarte iubit,
Un alt actor care juca foarte de mult varieteu şi
juca şi teatru era un om foarte energic, tot eşan ;
e vorba de Moli Leibooici şi soţia sa Ţili Lelbovicl
cari erau pe vremuri foarte iubiţi.
prin Iaşi fără
Diferite trupe s'au perindat
prea mare importanţ ă; însă trupa lui H. M. Sega fntr'un timp. In
lescu, aproape s'a permanentizat
trupa d-sale s'a relevat o tânără ieşancă, artistă
foarte rutinată : GMzela Negreanu , care obţinea
succese apreciabile. La acest teatru asista marele
public, exceptând intelectualii; - până la un moment dat laşul a fost vizitat de o trupă foarte
mare, condusă de celeb rul actor }.fişa Etşxon şi cu
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primadona Zaslaoshaia. Această trupă a adus o notă
originală : pentru prima oară în laşi Mişa Fişzon
reprezintă evreilor 'ieşeni „Dybuh" de Ansky.
Nu ne putem opri aci să redăm amănunţit succesul obţinut. E dela sine înţeles că Fişzon a fost
apreciat aşa cum se cuvine, văzând că gradul intelectual al evreiJor e de aşa manieră încât poate
să reprezinte piese din repertoriul mondial ; al doilea mare succes ·al său a fost „Revizorul" de Gogol.
· Această comedie fiind jucată la Iaşi, pentru prima
oară P,e o scenă evreiască şi având o interpretare
In
excelentă, a stârnit pur şi simplu entuziasm.
· trupa lui Fişzon a fost interpretat şi scriitorul Ja:1
cob Gordin cu pi~sele sale aşa cum trebuia.
Deaceia, publicul în general, a început să vie regulat la aceste reprezentaţii care au fost jucate la
Teatrul Elisabeta (actualul Phoenix) şi vara la Pomul Verde.
Mai târziu Fişzon s'a reîntors la Iaşi, aducând cu
el o tânără artistă cu numele de Sara Gfzingold,
care deasemeni a obţinut foarte mari succese.
Perindându-se prin Iaşi încă câteva trupe care au
jucat din vechiul repertoriu, ceiace nu mai avea
importanţă, deoarece teatrul nostru şi-a deschis căi
noui, atunci s'a întâmplat şi miracolul, a poposit la
Iaşi, celebra trupă din Wilna.
a
laşul evreesc, cu ocazia venirii acestei trupe
nu
a
pentru
ca
Mărturisim
trăit clipe n~uitate.
micşora măreţia acestui evenimenL teatral, nu vom
vo,rbi mult despre această trupă, fiindcă toţi ieşenii
îşi mai amintesc de ea. Bineînţeles ar trebui o fu-
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crare specială ra să r~imâle pentru evreil teşeni,
ce miracol au înfoptuit aceşti actori. Trupa a fost
co ndusă de Dl. Mazo, un cărt!!rar fără pereche.
Componenţii trupei : Stein, Kamen, Buloo, SandoS
berg, Scheftel; personalul femenin : D-na Lares,
D-na Orles!?.a, Liuba Kadtson şi al tii, vor rămâne
întipăriţi în suîletul nostru pentru realizările lor
dramatice de pură artă.
A fost jucat Ans.k.y, Moliere, Suiam As, Leioik şi
toţi scriitorii moderni, rum nimeni nu a visat încă.
Deaceea, după plecarea lor, uliţa evreească a rămas
aproape de a veni la
săracă. Publicul a încetat
teatru Ia trupele vechi.
Atunci, un actor foarte inteligent a spus: ,,Dacă
publicul nu vine la noi, să mergem noi la public" ...
Şi fără să ne dăm seama, ne-am trezit cu patru
teatre de cartier: două în Podul-Roş, unul în str.
Aron-Vodă la o grădiniţă, condusă de D~l Schirman
şi al patrulea în str. Rufeni. Publicul din rartiere
umplea grădinile şi sălile unde se reprezentau, sau
piesele din repertoriul vechiu, sau romedlile mai
moderne, imitându-se şi pe Maly Picon. Intre timp,
la centru s'a mai reîntors Trupa de Wilna, care a
avut acelaş succes. Dar mai târziu această trupă s'a
descompus, - venise numai un fragment al ei.
deci succesul a început să scadă.
Intre timp, laşul evreesc a primit şi o trupă de
operete din Wilna, care a dat câteva reprezentaţii
la Teatrul Sidoli, cu operetele moderne: Syloia,
Bdiadera ş1 'Pentru a omagia pe creatorul teatrului
evreesc din Iaşi-Aor,w1 Goldfade11-ace.1stO. trupt'i

"
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„Bar.:Kocfzba" de Goldfaden într'o
.
Acest spectacol a amintit interpretarea
lui Ba.rI~ochba din primele timpuri când maestrul Goldfaden .a mai fost la Iaşi. După plecarea acestei trupe,
teatrele de cartier şi-au urmat reprezentaţiile lor
şi din când în când câte o trupă s'a mai abătut pe
la Iaşi, d~nd reprezentaţii obişnuite.
·
Trebue să remarcăm ultimul succes pe .care 1-a
avut marea artistă !sa Kramer care a debutat prima
oară în Iaşi cu genul cântecului popular . Isa Krămer
a ridicat acest gen la cele mai mari culmi artistice .
Reprezentaţiile ei au fost un adevărat triumf Ja
Iaşi. · Tot aşa treime să amintim pe colega ei
Haiale Grober care a excelat în cântecul popular
având succese extraordinare .
laşul evreesc vitregit de Trupa de Wilna, a fost
recompensat
de o încercare teatrală de o înaltă
. valoare artistică. E vorba de marele regisor Jacob
Sternberg .

Marele regisor Iacob Sternberg a realizat aceste
spectacole de artă având în fruntea trup.ei sale o
tflnără artistă din Cernăuţi, Sidy Tiza.I, Şl un tânăr
artist de valoare, tot cernăuţean, Adolf Tefner.
Aceşti doi artişti au jucat şi după înscenările lui
Jacob Sternberg
repurtând succese mari un timp
îndelungat.
.
.
Intre timp, marele ador din Trupa drn W1Jna,
f Kamen, suferlrd
un accident
la un picior, se
reîntoarce la Iaşi inval lei, şi dă câteva recitaluri
cu adevarate trium[nrl. Primul lui recital a avut
Joc la marele Teatru Trianon, apoi la Pho,enix şi
Pomul Verde.
Totuşi diferite trupe
au mai urmat după el, în
special i-av luat locul revistele. Remarc'\m ră dintre
toate revi tele s'au relevat »Fox Mooietone" o revistă a unul scriitor clin Bucureşti, reprezentată aci
la Iaşi; Zimes !os (Compotul laşuiui) a d-lui Maur
Săveneanu şi „ laşul rr!ide" de Dr._Avram Rosen şl

: Primul lui mare succes "Noaptea pe maidanul
oechi" după I. L. Peretz, apoi vine „ Croitoraşul
fe~mecat" după Şalom Alechem; ,, Comoarc1" după
Şalom Alechem şi adaptarea
după romanul lui
Maloch „Umbra galbenă".
Iacob Sternberg care este unul din cei mai mari
regtsori ai timpului la evret, a realizat spectacole
de artă nebănuite cu o trupă relatlv mică. Succesele sale au fost formidabile de neuitat. Deaceea
publicului evreesc îl era greu dencm n să nsist~ ln
spec'faro!e comune,

s',1u mai relevat
tineri repurH \ nd su cce e mari la timpul lor;
-c:loielevi din Iaşi cu numele Seg a/ Talie şi $aer,
au scris mai multe reviste,
obţinând adevtuate
triumiuri.
Cea mal bună revista
a lor a fost
„ lozim up ". Apoi o mare surpriză a fost revista
"Pc1noramc1" a jurnalistului Bcrgmc1n, şi doi tineri
de talent în ceeare priveşte reviste: Marcel Rosen
şi Boot. Toate aceste. reviste
nu marcat succese
excelente Ia timpul lor.
Am înregistrat fi,lel toate evenimentele tcnirnle,

qistribuţie impecabilă.

B. Kauşansky.
In reeace priveştr revistele,

c âţiva

•

,
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are nicio importanţă. Important este că ele s'au
produs, aducând un aport cultural extraordinar pen~
tru evreii din laşi; evident că s'au produs unele
omisiuni, de exemplu artistul Hyman Prizant care
a înregistrat
succese remarcabile la timpul său.
Tot aşa relev pe artistul lfichil Goldenberg, născut
la Iaşi, care a jucat în toate timpurile cu Segalescu
venind în fiecare an la Iaşi unde era foarte mult
apreciat. Relevăm şi pe Seoila Pastor o mare actriţa,
fitca lui Moişă Siegler.

***
Noi avem cel mai mare respect şi cea mai mare
pentru toţi acei care au ~ontribult cu
muncă, idealism
şi talent
pentru scena noastră
evreească. Aceeaşi admiraţie avem pentru primul
actor Şpatzer, trecând prin toată filiera, ptofesorul
Elman, marele Goldfaden, .Lateiner, Horovitz, Iacob
Gordin şi apoi rlasicil noştrii până la genialul
AnsRy şi cu toţi actorii celebrii din trupa din \~ilna:
Balov, Kamen, Şteio, Orlesca şi Lares, toţi au con~
tribuit ia ridicarea nivelului cultural al evreilor din
Iaşi, în aşa măsură încât evreii din Iaşi pot primi
cu toată siguranta şi cu 1oată înţelegerea cea mal
mare formaţie de artă dramatică pur evreească
Habima.
consideraţie

"

