
Наследники ГОСЕТа 

02.07.2020  Биробиджанер Штерн 

 

 

Алексей Грановский (Абрам Азарх) 

Александр Чернов, создатель слайдового фильма о Московском еврейском драматическом 

ансамбле –  наследнике Михоэлсовского ГОСЕТа, планирует продублировать этот фильм 

на идише 

Московский еврейский государственный театр (ГОСЕТ), существовавший в 1920 – 1949 

гг., стал своего рода легендой еврейской советской культуры и ее символом. Его 

основателем и первым художественным руководителем был Алексей Грановский (Абрам 

Азарх), но говоря о Московском ГОСЕТе, прежде всего упоминают имя Соломона 

Михоэлса (Вовси), хотя Михоэлс стал художественным руководителем театра лишь в 1929 

году, когда Грановский решил не возвращаться в СССР из европейских гастролей. И все 

же Михоэлса можно тоже считать как минимум сооснователем Московского ГОСЕТа. 

Вместе с Вениамином Зускиным он участвовал в качестве актера в первом спектакле этого 

театра, поставленном Грановским, – «Вечер Шолом-Алейхема». Кстати, художественным 

оформителем этого театра был Марк Шагал. 
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Соломон Михоэлс показал себя не только в качестве всемирно известного актера (говорят, 

что он был лучшим исполнителем роли короля Лира) и талантливого режиссера, но и в 

качестве руководителя-организатора (основанное им в 1930 г. еврейское театральное 

училище при Московском ГОСЕТе готовило молодые кадры для всех еврейских театров 

СССР, включая Биробиджанский еврейский государственный театр) и даже, в 
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определенной степени – политика. Не случайно именно он стал в феврале 1942 г. первым 

председателем Еврейского антифашистского комитета. 

Огромная популярность Михоэлса привела к тому, что сталинские палачи сочли 

необходимым представить его убийство в январе 1948 г. в качестве «дорожной аварии», а 

не арестовывать его, как это произошло с его заместителем Вениамином Зускиным в 

декабре того же года. В течение 1949 г. во время антисемитских гонений были арестованы 

практически все видные деятели еврейской культуры в СССР. 16 ноября 1949 г. 

Московский ГОСЕТ сыграл свой последний спектакль – «Гершеле Острополер» Мойше 

Гершензона, и его закрыли. 
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Но это еще не конец истории. Намного меньше известен тот факт, что в 1962 г. группе 

бывших актеров Московского ГОСЕТа во главе с Вениамином Шварцером, который был 

художественным руководителем Московского ГОСЕТа в последние месяцы его 

существования, после ареста Зускина, удалось создать Московский еврейский 

драматический ансамбль при Москонцерте. В нем играло немало бывших актеров 

ГОСЕТа: Сеня Бинник, Арон Каган, Лея Колина, Хаим Левинзон, Соня Лещинская, Роза 

Кур, Зиновий Каминский, Мария Котлярова (позднее она работала педагогом в Камерном 

еврейской музыкальном театре при Биробиджанской филармонии), Эли Трактовенко, 

Нехама Сиротина, Михаил Шапиро и др. Репертуар ансамбля тоже основывался в 

значительной степени на репертуаре Московского ГОСЕТа: Шолом-Алейхемовские 

«200000», «Заколдованный портной», «Доктор», «Поздравляем»; «Колдунья» Авраама 

Гольдфадена, «Испанцы» Михаила Лермонтова, «Гершеле Острополер» Мойше 

Гершензона… Московский еврейский драматический ансамбль с успехом гастролировал 

по Советскому Союзу, в том числе в Биробиджане, где он бывал не раз. 

Постепенно актерский состав менялся по естественным причинам. Актеры старшего 

поколения, которые знали Соломона Михоэлса, уходили, а на их место приходили 

молодые. Менялась и языковая ситуация советского еврейства – все меньше оставалось 

зрителей, понимавших идиш. В 1980 г. ансамбль начал использовать в своих постановках 

и русский язык. Первой поставленной по-русски пьесой стал «Дамский портной» 

Александра Борщаговского. 

В 1987 г. на основе Московского еврейского драматического ансамбля, который имел к 

тому времени свое собственное помещение в Москве и назывался «театром-студией», был 



создан Московский еврейский театр «Шалом» под руководством Александра Левенбука, 

который существует до сих пор, выступая почти исключительно по-русски. Но это совсем 

другая история. 

Теперь история Московского еврейского драматического ансамбля, 

наследника Михоэлсовского ГОСЕТа, написана и даже рассказана. 

Это сделал Александр Чернов, бывший актер Ансамбля, который 

пришел в этот творческий коллектив в 1974 г., будучи совсем юным. 

Сейчас Александр Чернов живет в Израиле. Там он и создал 

слайдовый фильм продолжительностью в один час под названием 

«Московский еврейский драматический ансамбль». Этот фильм, 

недавно выложенный в свободном доступе на YouTube, представляет 

собой часть более широкого проекта «Еврейские театры на идише», который 

осуществляется под руководством Якова Иовновича в Доме ученых и специалистов в 

городе Реховоте. Пока что этот фильм существует только по-русски, однако планируется 

создать его версию на идише. 

 

В. Пирятинский      https://youtu.be/1GvXplQuX2Q 

 

 

 

ַאלעקסיי גרַאנָאווסקי -דער יורש ֿפון גָאסעט    

 ַאלעקסיי גרַאנָאווסקי

וועלכער הָאט געשַאֿפן ַא סלַײד־ֿפילם אויף רוסיש וועגן דעם מָאסקווער ייִדישן דרַאמַאטישן , ַאלּכסנדר טשערנָאוו

ּפלַאנירט צו בַאקלַאנגיקן דעם ֿפילם אויף ייִדיש, יורש ֿפון מיכָאעלסעס גָאסעט דעם,  ַאנסַאמבל  

איז , 0292 – 0291וועלכער הָאט עקזיסטירט אין , (דער מָאסקווער גָאסעט)דער מָאסקווער ייִדישער מלוכה־טעַאטער 

ינדער און דער ערשטער זַײן גר. געווָארן ַא מין לעגענדע ֿפון דער ייִדישער סָאוועטישער קולטור און ַא סימבָאל אירער

ָאבער ַאז מע רעדט וועגן דעם מָאסקווער , (אֿברהם ַאזַארך)קינסטלערישער ָאנֿפירער איז געווען ַאלעקסיי גרַאנָאווסקי 

הגם מיכָאעלס איז געווָארן דער , (ווָאווסי)דערמָאנט מען קודם־ּכל דעם נָאמען ֿפון שלמה מיכָאעלס , גָאסעט

ווען גרַאנָאווסקי הָאט בַאשלָאסן זיך ניט אומקערן ֿפון , 0292ין קינסטלערישער ָאנֿפירער ֿפונעם טעַאטער בלויז א
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און ֿפָארט מעג מען אויך מיכָאעלסן הַאלטן לכל־הּפחות ֿפַאר ַא . איירָאּפעיִשע גַאסטרָאלן קיין רַאטנֿפַארבַאנד

ַאן ָאנטייל ַאלס  0290ער הָאט צוזַאמען מיט בנימין זוסקינען גענומען אין . מיטגרינדער ֿפונעם מָאסקווער גָאסעט

ַאן ָאוונט ֿפון » –וועלכן עס הָאט געשטעלט גרַאנָאווסקי , ר אינעם ערשטן סּפעקטַאקל ֿפונעם טעַאטערשוישּפילע

יענעם סּפעקטַאקל הָאט קינסלעריש אויסגעֿפורעמט מַארק שַאגַאל, אגֿב. «שלום־עליכמען . 

ר בעסטער ַאז ער איז געווען דע, מע זָאגט)שלמה מיכָאעלס הָאט זיך בַאוויזן ניט בלויז ווי ַא וועלט־בַארימטער ַאקטיָאר 

נָאר אויך ווי ַאן , און ַא טַאלַאנטירטער רעזשיסער( אינעם וועלט־טעַאטער אויסֿפילער ֿפון דער רָאלע ֿפונעם קעניג ליר

ייִדישע טעַארַאלע שול בַײם מָאסקווער גָאסעט הָאט  0291די געגריטדעטע דורך אים אין )ָאנֿפירער ַאן ָארגַאניזַאטָאר 

בּתוכם ֿפַארן בירָאבידזשַאנער ייִדישן , ֿפונעם רַאטנֿפַארבַאנדגעגרייט יונגע קַאדרען ֿפַאר ַאלע ייִדישע טעַאטערן 

ניט צוֿפעליק דווקא ער איז געווָארן אין ֿפעברוַאר . אין ַא געוויסער מָאס ַא ּפָאליטיקער, און אֿפילו( מלוכה־טעַאטער

דער ערשטער ֿפָארזיצער ֿפונעם ייִדישן ַאנטיֿפַאשיסטישן קָאמיטעט 0299 . 

ווָאס סטַאלינס קַאטן הָאבן געהַאלטן ֿפַאר נייטיק ֿפָארשטעלן , צו דעםמיכָאעלסעס ריזיקע ּפָאּפעלרקייט הָאט געברַאכט 

ווי דָאס איז געשען מיט זַײן , און ניט ַארעסטירן אים« טרַאֿפיק־אינצידענט»ווי ַא  0291זַײן מָארד אין יַאנוַאר 

זַײנען אין רַאמען ֿפון  0292במשך פון . שטעלֿפַארטרעטער בנימין זוסקין אין דעצעמבער ֿפונעם זעלבן יָאר

יטישע רדיֿפות ַארעסטירט געווָארן ּפרַאקטיש ַאלע ָאנגעזעענע טוער ֿפון דער ייִדישער קולטור אינעם ַאנטיסעמ

משה  –הָאט דער מָאסקווער גָאסעט געשּפילט זַײן לעצטן סּפעקטַאקל  0292טן נָאוועמבער 01דעם . רַאטנֿפַארבַאנד

און מע הָאט אים ֿפַארמַאכט –« הערשעלע ָאסטרָאּפָאליער»גערשענזָאנס  . 
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הָאט ַא  0219ווָאס אין , ַא סך ווייניקער איז בַאווּוסט יענער ֿפַאקט. ָאבער דָאס איז נָאך ניט קיין סוף ֿפון דער געשיכטע

וועלכער איז געווען דער , גרוּפע געוועזענע ַאקטיָארן ֿפונעם מָאסקווער גָאסעט ברָאש מיט בנימין שווַארצער

מצליח , נָאך זוסקינס ַארעסט, ער ֿפונעם מָאסקווער גָאסעט במשך ֿפון זַײנע לעצטע חדשיםקינסטלערישער ָאנֿפיר

אין אים הָאבן געשּפילט ניט ווייניק . געווען שַאֿפן דעם מָאסקווער ייִדישן דרַאמַאטישן ַאנסַאמבל בַײם מָאסקָאנצערט

רָאזע , ניע לעשטשינסקַאיַאסָא, חיים לעווינזָאן, לאה קָאלינע, אהרן קָאגַאן, סָאניע ביניק: געוועזענע גָאסעט־ַאקטיָארן

שּפעטער הָאט זי געַארבעט ַאלס ּפעדַאגָאג אינעם ייִדישן מוזיקַאלן )מַאניע קַאטליַארָאווע , זינָאווי קַאמינסקי, קורץ

. מיכאל שּפירא אא, נחמה סירָאטינע, אלי טרַאקטָאווענקָא, (קַאמער־טעַאטער בַײ דער בירָאבידזשַאנער ֿפילהַארמָאניע

זיך ֿבאזירט אין ַא גרויסער מָאס אויֿפן רעּפערטוַאר ֿפונעם מָאסקווער  אויך דער רעּפערטוַאר ֿפונעם ַאנסַאמבל הָאט

אֿברהם ; «מזל טוֿב», «!ַא דָאקטער», «דער ֿפַארּכישוֿפטער שנַײדער», «911111»שלום־עליכמס : גָאסעט

«… הערשעלע ָאסטרָאּפָאליער»משה גערשענזָאנס , «די שּפַאניער»מיכַאיִל לערמָאנטָאווס , «די מכשֿפה»גָאלדֿפַאדנס 

בתוכם אין , יִדישער דרַאמַאטישער ַאנסַאמבל הָאט מיט דערֿפָאלג גַאסטרָאלירט איבערן רַאטנֿפַארבַאנדדער מָאסקווער י

ווּו ער איז געווען ניט איין מָאל, בירָאבידזשַאן . 

ווָאס הָאבן , עלטערע ַאקטיָארן. בהדרגהדיק הָאט דער ַאקטיָארן־בַאשטַאנד זיך געביטן צוליב נַאטירלעכע סיבות

לטן אין אייןהָאבן געהַא, געקענט שלמה מיכָאעלסן  



ּפרץ. ־ל.״בַײנַאכט אויֿפן ַאלטן מַארק״ ֿפון י. גרַאנָאווסקי. א    
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עס הָאט זיך געביטן אויך די שּפרַאכלעכע סיטוַאציע ֿפונעם . קגיין און אויף זייערע ערטער זַײנען געקומען יונגעַאווע

הָאט דער  0211אין . ווָאס הָאבן ֿפַארשטַאנען ייִדיש, ַאלץ ווייניקער זַײנען געבליבן צושויער –סָאוועטישן ייִדנטום 

די ערשטע געשטעלטע אויף רוסיש ּפיעסע איז . סישַאנסַאמבל ָאנגעהויבן אויסנוצן אין זַײנע שטעלונגען אויך רו

דער דַאמען־שנַײדער»געווָארן אלּכסנדר בָארשטשַאגָאווסקיס  ». 

וועלכער הָאט צו יענער צַײט שוין געהַאט , איז אויֿפן יסוד ֿפונעם מָאסקווער ייִדישן דרַאמַאטישן ַאנסַאמבל 0211אין 

איז געשַאֿפן געווָארן דער מָאסקווער ייִדישער , «טעַאטער־סטודיע»זַײן אייגענעם לָאקַאל אין מָאסקווע און געהייסן 

שּפילנדיק כמעט , וועלכער עקזיסטירט ביז איצט, אונטער דער ָאנֿפירונג ֿפון אלּכסנדר לעווענבוק« שלום»טעַאטער 

ָאבער דָאס איז גָאר ַאן ַאנדערע געשיכטע. אויסשליסלעך אויף רוסיש . 

דעם יורש ֿפון מיכָאעלסעס גָאסעט ָאנגעשריבן , נסַאמבלאיצט איז די געשיכטע ֿפונעם מָאסקווער ייִדישן דרַאמַאטישן ַא

וועלכער איז , ַא געוועזענער ַאקטיָאר ֿפונעם ַאנסַאמבל, הָאט עס געטָאן ַאלּכסנדר טשערנָאוו’ס. און אֿפילו דערציילט

איצט וווינט אלּכסנדר . זענענדיק  נָאך גָאר ַא יונגער בחור, 0219געקומען אין ָאט דעם שעֿפערישן קָאלעקטיוו אין 

דער »שעה און הייסט טַאקע  0ווָאס דויערט , דָא ניט לַאנג הָאט ער געשַאֿפן ַא סלַײד־ֿפילם. אין יׂשראל טשערנָאוו

איז ַא טייל ֿפון ַא , וועלכער איז צוטריטלעך אויֿפן יוטיוב, ָאט דער ֿפילם. «מָאסקווער ייִדישער דרַאמַאטישער ַאנסַאמבל

אונטער דער ָאנֿפירונג ֿפון יעקֿב יָאוונָאוויטש ווָאס ווערט ֿפַארווירקלעכט , «ייִדישע טעַאטערן»ברייטערן ּפרָאיעקט 

, דערווַײל עקזיסטירט דער ֿפילם נָאר אויף רוסיש. אינעם הויז ֿפון געלערנטע און ֿפַאכלַײט אין דער שטָאט רחוֿבות

איז ֿפַארּפלַאנירט צו שַאֿפן זַײן ווערסיע אויף ייִדיש’ָאבער ס . 

 

ּפיריַאטינסקי. וו  

http://www.gazetaeao.ru/resurs/uploads/2020/07/Granovski1-300x269.jpgbigenc.ru

