


Shloyme Mikhoels 1890-1948

L’acteur, metteur en scène et directeur du Théâtre yiddish d’État 
de Moscou (le GOSET), président du Comité antifasciste juif 
(CAJ) fut la première victime de sa liquidation par le pouvoir 
soviétique.

Après avoir reçu une éducation juive traditionnelle dans sa 
ville natale de Dvinsk (aujourd’hui en Lettonie), Mikhoels 
poursuit ses études dans des institutions non juives à Riga, 
Kiev et Petrograd. En 1918, il s’inscrit au Kamer-teater 
(Théâtre de chambre) d’Alexandre Granovski à Moscou, 
qui deviendra plus tard le GOSET. Acteur comique et 
tragique, maître de la gestuelle, il atteint une renommée 
extraordinaire, tant dans son pays qu’à l’étranger, en 
incarnant les rôles principaux du répertoire théâtral yiddish 
classique.

Après le départ de Granovski en Allemagne en 1928, Mikhoels 
est nommé directeur du GOSET en un temps où s’imposent 
de plus en plus les principes artistiques du réalisme socialiste. 
Au cours de cette période, le répertoire du GOSET s’élargit 
vers de nouveaux horizons, culminant avec la production 
du Roi Lear (1935), considérée par les critiques comme la 
plus grande réussite de Mikhoels en tant qu’acteur, et dans 
laquelle il s’attache à mettre en évidence toute la complexité 
psychologique du rôle principal. « L’art n’est pas simplement 
un miroir de la réalité », écrit-il cette année-là. Selon lui, il 
s’agit de libérer ce qui se cache sous la réalité en trouvant des 
images « de valeur égale à celle-ci sans en être la copie ».

En 1943, deux ans après sa nomination à la présidence du 
CAJ, Mikhoels se rend en Grande-Bretagne et en Amérique 
du Nord pour sensibiliser l’opinion publique et collecter des 
fonds destinés à l’effort de guerre soviétique ; il assume de facto 
le rôle de représentant du judaïsme soviétique. Son assassinat 
à Minsk le 13 janvier 1948 par le régime stalinien, présenté 
comme un accident, est suivi de la dissolution du GOSET 
et du CAJ, et de l’arrestation de nombreux intellectuels juifs, 
dont treize seront exécutés le 12 août 1952. Parmi les victimes, 
l’acteur Binyomin Zuskin, le partenaire artistique le plus 
proche de Mikhoels sur la scène yiddish soviétique.

Tal Hever-Chybowski

שלמה מיכָאעלס 1948-1890
יִידישן  מָאסקווער  ֿפון  דירעקטָאר  און  רעזשיסָאר  ַאקטיָאר,  דער 
מלוכה־טעַאטער )„גָאסעט“( איז אויך געווען ּפרעזידענט ֿפון יִידישן 
ַאנטיֿפַאשיסטישן קָאמיטעט )יַא״ק( און דער ערשטער קרבן ֿפון זַײן 

ֿפַארטיליקונג דורך דער סָאוועטישער מַאכט.

לערנט  לעטלַאנד(  אין  )הַײנט  דווינסק  געבוירן־שטָאט  זַײן  אין 
מיכָאעלס אין חדר. דערנָאך שטודירט ער אין ניט־יִידישע שולן אין 
ריגע, קִיעוו און ּפעטרָאגרַאד. אין 1918 ֿפַארשרַײבט ער זיך אין 
ַאלּכסנדר גרַאנָאווסקיס מָאסקווער קַאמער־טעַאטער )שּפעטער, דער 
גָאסעט(. ַאלס מַײסטער ֿפונעם זשעסט, הָאט זיך מיכָאעלס קונה־

שם געווען אין רַאטן־ֿפַארבַאנד און אין אויסלַאנד ווי ַא גרויסער 
ַאקטיָאר, אי ַא קָאמישער אי ַא טרַאגישער, מיט זַײנע הויּפטרָאלעס 

ֿפון קלַאסישן רעּפערטוַאר ֿפון יִידישן טעַאטער.

ווערט  ַאוועקֿפָארן אין דַײטשלַאנד אין 1928,  גרַאנָאווסקיס  נָאך 
ווערט  ווָאס  ּתקוֿפה  ַא  אין  גָאסעט  ֿפון  דירעקטָאר  מיכָאעלס 
כַארַאקטעריזירט דורך די ַארויֿפגעצווּונגענע קינסטלערישע ּפרינציּפן 
ֿפונעם סָאצרעַאליזם. אין דער צַײט ברייטערט אויס דער גָאסעט זַײן 
רעּפערטוַאר. די ֿפָארשטעלונג קעניג ליר )1935( ווערט בַאטרַאכט 
ֿפון די קריטיקער ֿפַאר מיכָאעלסעס גרעסטער דערגרייכונג ווי ַאן 
ַאקטיָאר, ווָאס הָאט בַאוויזן אויסצודריקן אין דער ּפיעסע די ֿפולע 
נָאר  ניט  איז  „קונסט  הויּפטהעלד.  ֿפונעם  טיֿפקייט  ּפסיכָאלָאגישע 
די ָאּפשּפיגלונג ֿפון דער ווירקלעכקייט“, שרַײבט ער אין זעלביקן 
יָאר. לויט מיכָאעלסן גייט עס אין בַאֿפרַײען דָאס בַאהַאלטענע ווָאס 
זַײן  זָאלן  „ווָאס  בילדער  געֿפינען  דורכן  ווירקלעכקייט  דער  אין 

גלַײכווערטיק צו דער ווירקלעכקייט, ָאבער ניט איר קָאּפיע“.

אין 1943, אין זַײן צווייט יָאר ווי דער ּפרעזידענט ֿפון יַא״ק, ֿפָארט 
אויֿפגַאבע  דער  מיט  צֿפון־ַאמעריקע  און  ענגלַאנד  קיין  מיכָאעלס 
אויֿפצוקלערן די עֿפנטלעכע מיינונג און צו זַאמלען געלט ֿפַארן סָאוועטישן 
ֿפונעם  רָאלע  די  ָאן  מיכָאעלס  נעמט  ֿפַאקטיש,  מלחמה־ָאנשטרענג. 
ֿפָארשטייער ֿפון סָאוועטישן יִידנטום. נישט לַאנג נָאך זַײן דערמָארדונג 
דורך סטַאלינס רעזשים דעם 13טן יַאנוַאר 1948 אין מינסק )ַא מָארד 
ווָאס ווערט ֿפַארמַאסקירט ֿפַאר ַאן ַאקצידענט(, ווערן ֿפונַאנדערגעלָאזט 
דער גָאסעט און דער יַא״ק. אין דער זעלבער צַײט ַארעסטירט מען 
ַא גרויסע גרוּפע יִידישע אינטעלעקטוַאלן, ווָאס דרַײצן ֿפון זיי וועט 
מען אומברענגען דעם 12טן אויגוסט 1952. צווישן די קרבנות : דער 
ַאקטיָאר בנימין זוסקין, מיכָאעלסעס ענגסטער קינסטלערישער שוּתף 

אויף דער סָאוועטישער יִידישער בינע.

טל חֿבר־כיבָאווסקי


