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החייםתיאטוון ~
צ'ורנובסקילידה

והצגותיו"גשר"עלהערותכמה

לעיןנראיתסיבהאיןכאורה
כמהעכשיודווקאלומרולנסות

רעל"גשר"תיאטררןעלדבריםי
חגגהחמישיהולדתויוםאת .והישגי

שלהבכורהוהצגת 1996במאיהתיאטרון
לשםאחדים.םיחודשלפנינערכה"העיר"

היחידההסינהזה?בינייםסיכוםאפואמה

מחברתשלהכתיבהדחףלמעטלכתיבה,
בהנהגתשהתיאטרוןהתחושההיאהמסה,

והבמאיהאמנותיהמנהלאריה,יבגני
מערלותהפקותתשעלאחרגיבש ,הראשי

המייחד ,ומובחןאחידן"ו"סגנ ,נדרך-כלל
אותו.

ובמאישלתיאטרוןספקבליהינד"גשר"
שבה"טוטליטרית",אמנותיתממלכהמעין
של"סגנונו" ,לפיכךמלכים.לשנימקרםאין

יבגנישל"סגנונו"למעשההואהתיאטרון
המערכתאתאולם .ולהיפר ,הבמאיאריה
משולביםבהואשר"גשר",ששמהללתוהכ
רקולאפייןלתארניתן ,ותיאטררןחייםיחד

ניתןכיאףהרבים,מרכיביהבאמצעות

כךבלב.דכללייםנקוויםכאןזאתלעשות
 ,הזוהתיאטרוניתהממלכהמפתתשורטט
כפיתיאטרון",כ"להקתלסיווגהניתנת
 .שונותבהזדמנויותאריהיבגניאותהשמבין

תיאטרוןמבקריובעיקרשטוענים,מייש

בהצלחתוהמכריערםוהגכירוסיה,וצאיי
"בזמןהימצאותואוההתיאטרוןשלהכבירה
האיכותלדבריהם,הנכון".במקרםהנכון

במבחןעומדתאיננההפקותיושלהאמנותית
שכןה"מרחלטים",האסתטייםהקריטריונים

גםדגים,"באיןשברישראליבמצבמדובר
לתיאטררןהמשתוקקובקהלדג"הואסרטן
ה"מנוסים",רוסיהלעוליובאשרטוב.

מיעוטםרק ,אמיתייאטרוןתלכאורהשהכירו
בזמןערלותשרובן"גשר",בהצגותצופה

סיכוםאפואזהובלבד.בעבריתהאחרון
שישאלה,תיאטרוןמבקרישלטענותיהם

התנשאות.מעטלאבהן
טוענת,אנינאותה,סמירטיתהכשרהכבעלת

יצירתשלאי-הצלחתהאוהצלחתהכי
חברתיבהקשרדיתמתלויהכלשהיתואמנ

2 ( 1 'גל •••••• 1.3 
24 

דופןיוצאנויא ""גשרתיאטרוןותרבותי.

וה"דו·הדו-לשוניואופיוזו,מבחינה
 •להצלחתוהגורמיםאחדהואתרבותי"
מחזותעםהארץילידיאתהפגישהתיאטרון

"אידיוט"אוברלגקרבמאתכ"מרלייר"רוסיים
"בשפל"ארדוסטוייבסקימאתהרומןעל-פי
 ,באבלסיפוריעל·פי"עיר"אוגורקימאת

לקהללכן.קודםהכירשלאכמעטשאותם
חומרהתיאטררןהציעזאת,לערמתה"רוסי",

בשללכןקודםנגישהיהשלא"ישראלי",
מאתכלב"בןאדם"כהשפה,משוכת

קנירקיורםמאתהרומןעל-פי ,צ'רבינסקי
בול.רסשעויהמאתו"כפר"

אופייםכי ,לטעוןעשוייםהמקטרגים
הגורםהוא-הואהמחזותשלה"אזוטרי"

צדוהדבר,אמתהתיאטררן.בהצלחתהעיקרי
שפותביןבמעבר"גשר"שלהמגשר

אםבהצלחה,מבוטללארםוגהיהותרבויות
בהחלטעומד"גשר" .הבלעדילאכי

בעולםהמשובחיםהתיאטראותעםבתחרות
כיובעלילניכראףןוהאחרבזמןוברוסיה.

משרםלאל"גשר"באהישראלי-הרוסיהקהל
העדפהשזרמשוםאלאשיש",מהזה"ש

האחרונותבשניםמבחירה.הנובעתברורה,

רביםרוסייםתיאסראותבישראלביקרו
וביקורים ,ביותרביםוהסמןובהם ,למדי
אלהתיאטרארתמסורת.למעיןנהפכואלה

ונודעותישנותבהצגותהחל ,הכולהביאו
אםהגזמהזואיןחדיש.ברפרטוארוכלה
בתיאטרונילראותשניתןהצגהכלכי ,יאמר

גםלראותניתןפטרבורגוסנט.מרסקווה
ל"גשר",באהקהלהשפע,תולמרבישראל.
לראותבאהקהלברוסית,הצגותדיוכשאין
המחזהשלהכלליתבחזרהבעברית.הצגות
מספרכירושם,נוצרברוסית"עיר"

גדולהיה·ההרצהלהצגתשחולקוההזמנות
עלבאולם.המושביםממספרשנייםפיכמעט
ייתכןכי ,בחיוךאריהיבגניהעירזומהומה

היא.לאאך .כסףאיןחינםחולקושההזמנות
מסגנוןהנובעתחד-משמעיתבהצלחהמדובר

 •חברתיתבאופנהולא ,מיוחדתיאטרוני
תרבותית.

חיילובסקירולאבדגשרןותיאטרשחקןשללדברו

אתלבייםהראשונה:המערכהא.
המיתוס

מערכות"בשלושאופרהוהתחילה"
באבלאיסאק

רכן ••הספרותשלבראשיתהישהד·
 ·.סותיהמצבינ ••בסופהגם

ברדחסלואיסחודחה

"גשר",שלהמובחן"ה"סגנרןעללדברניתן
בארץאחרתיאטררןמכלאותרהמייחד
שלבודדיםשמאפייניםניתןכיאםובעולם,

רוסיםבמאיםכמהאצליימצאוזהסגנון
כגיאורגירוסים><בעיקרדגולים

הגדולבתיאטרוןשעבדהמנוח,טרבסטרנוגרב
מתיאטררןלובימרביוריונגרדבלנילדראמה

בשעתועבד<שאףבמרסקורהטאגטאנקה

התיאטררןמןגונצ'אררבאגררייב"הבימה"),

במרסקווהמאייקובסקיולזימיועל-שם
האלההדגוליםהבמאיםמןאחדיםואחרים.

אריה.יבגנישלועמיתיומוריובשעתוהיו
התרכובתהיאבאמתהמעניינתהשאלהאך

ליצוראריהשהצליחהמרתקת,המקורית,
ב"גשר'.'

הזההזבללהורי!תידרדרואלהשם,"למען
לכלאלים,אתםותזכרואחד!אףיענייןלא

צעקמהחיים!"גדולים ••גיבוריםהפחות
 '.'ריע"עלהחזרותבאחתאריהיבגני

אתניסחברוסית,נאמרשאמנםזה,במשפט

ואתכבמאישלוהפירטייםהעקרונותאחד
עיקרוןעליו.המקובלתהאסתטיתהתפיסה

כמיתופואטיקה.מגדירההייתיזה

מעדיףשארתוהמחזאיהחומרמהר ,בכןו

ניתןלאהחומרבבחירתאריה?יבגני
ברורה.נסיהארמאחדקולמצואלכאורה
וגילדנשטרןל"רוזנקרנץמההאמת,למען

ול"אידיוט"סטרפרדטרםמאתמתים"
רל"מרלייר"כלב"בןרל"אדםול"טרטיף"

אלויצירותרל"כפר"?ול"בשפל"רל"עיר"
מבחינתהןוהשוניתכליתמזוזרשונות

ההיסטוריים·ההקשריםמבחינתוהןנושאיהן

חלקיתאמתזראךצמחו.שמהםהתרבותיים
אואלו,ליצירותהמשותףבלבד.



הואב"גשר",התיאטרוניותלגירסאותיהן
לעצבניסיוןנעשהכאןהמיתופואטי.הפן

הבמהעללהעלותכדימיקרו-קוסמימרחב
בהיבטיםהעוסקת"מיתולוגית"עלילה

זיקותיוכדוגמת ,האנושיהקיוםשלהחשובים
ב"ררזנקרבץהעולםאלהתיאטרוןשל

בעימותהאמןשלגורלומתים",וגילדנשטרן
היהודיהגורלב"מולייר",השלטוןעם

שפלותביןהזיקהכלב",בןב"אדםוהשראה

 )"רפכ"<דינאמילמבנההבמהשלהפיכתה
כלב"),בן"אדם ,"ריע"<רב-קומתיו/או
על-ידיפתרוהסמליותבעייתשאתבעוד
תמידהבמהלא-דיאליסטית.תפאורההצבת

שמבנהו ,סגודאוטונומיכמרחבמעוצבת

ארגרוטסקיבאופןכלל<בדדךמחקה
בה.אשדוכלהבריאהמבנהאתשרידותי>

מאפשרתהבמהלמשל,רב-קומתי,כמבנה
גוןאדבעלמורכב,עולםשלאווירהיצירת

"כפר"מתוך"גשר":תאטרון

אבסורדיותב"אידיוט",ומוסדטירוףדוח,

סודב"בשפל",משמעותוחיפושהקיום
שלארץ-ישראלב"טדטיף",והקסםהצביעות

כממלכההישבהארוסהב"כפד",פעם
וכר:ב"עיר"מיתולוגית

סיפורלספרמנסההמיתרפראטיתהיצירה
בתרבותבמהותובלתי-תלויאוניברסלי

מסוים.היסטורי-חברתיבהקשראומסוימת

האוניברסליבאופייןבולסותאלויצירות
ובדמויותבסמליםהמוגברהשימושבשל

מיתולוגיותתבניותהמגלמיםאדכיטיפיות
האשה 1"הגברכגוןכלליות,או/ו

"האידיוט",הנצחי","הבודדהקטלנית",
"הזובח"השליס-הדודן","האמן","הליצן",
הגלותי""היהודיהנוכלים","מלךהטובה",

יותר.אופחותסטדיאוטיפיותדמויותוכר',

אוטונומייםעולמותמעצביםכאלהסיפורים
הבריאהשלמודליםלהיותשברעדוסגורים,

מסוימת.חברהשלאו/וכולה
להתגברצדיךמיתופואסיותיצירותבימוי

הבעיהידועות.עיקריות,בעיותשתיעל
ורבת·סבוכהעלילהייצוגהיאהראשונה
אתשוברתקרובותשלעתיםתהפוכות,
תיאטרוןבימתעלוהמקום,הזמןאחדויות
היאחשביההבעיהמטבעה.ומוגבלתסטטית
לשפתוהמטאפודותהסמלים"תדגום"עיצוב
לשתיפתרוןמצא"גשר"והתיאטדון.הדרמה

יצירותהןהצגותיוכלהבעיות.
 .דמויותפועלותשבהן"מיתופואטיות"

כךבשלהמשוללותמהחיים","גדולות
הסטאטיותבעייתאתפסיכולוגית.מורכבות

אדיהיבגניהבמאיפתרוהבימתיהמרחבשל
באמצעותליסיאנסקיאלכסנדרוהמעצב

חברתיתהידאדכיה<לרבותהידאדכי
שכל ,עצמובתוךסגודומטאפיסית>,

 .בתוכומצוייםלבריאתוהדרושיםהחומרים
לובשיםוהמעצבהבמאישלפתרונותיהם

המסתובבהמעגלכשילובמעניינותדות iצ
נעותבמותשלמערכתעיצובאוב"כפד"
המרחבשלההרמטיותבעייתב"עיד",

המקדיםביתבמדנפתרתהמיקור-קוסמי

אבזריםשלהרב-תכליתישימושםבאמצעות
במה.ורכיבי

דינאמייםעולמות"גשר"שלבהצגות
גםהמתוכנתיםסגירותם,חדףומורכבים,

ו/אוההוויהשלהמסאפיסילמערךבהתאם
דוגמההחברה.שלההידאדכיהמערך
האחרונההצגתו"עיר",היאלכךמובהקת

שלארוסהמוצגתשבה ,התיאסדרןשל
מיתולוגית·קיסרותכמעיןהמאהתחילת

וקודבנרתיה,אציליהמלכיה,עלפאדודית
לזונהועדהיהודייםהבנדיטיםממלך

לישררעדהמופקדתהמשרתתמןהרוסית,
הבמה,עלמוגדרמקרםאחדלכלהמרשיע.
הדמותשלמעמדהאתלהפליאההולם

הממלכהשלהמורכבתבהידאדכיה
מבליטההגרוטסקיתהתפאורההאודסאית.

בעלילותהטבעכוחותשלתפקידםאת
שלבסיפוריושכןאלו,מיתו-פאדודיות

במטאפרדרתמראנשיםהטבעכוחותבאבל
חשובתפקידומשחקיםומקרדיותנפלאות

שלרמותו"חייובמסתי<דאההגיבוריםבחיי
 ,)" 77"עתרןבאבל"איסאק

רווחתשכן ,במינןמיוחדותאלוהצלחות
מיתרפראטירת,יצירותלבייםניתןשלאדעה

בקיץ .המיקור-קוסמיצידןבשלבעיקר

"גשר"שלהקרקסאוהלאלבדרכי , 1993
בן"אדםאתברלהציגכדיבחולוןשהוצב
בלתיפשוט"זהלעצמי:אמרתיכלב",
מיועדאינורקקנישלה'מיתרס' .אפשרי

הסיפוראתלדחוסאפשראיךלתיאטררן.
המרחבבתרךסמלים,הגדושהזה,הפנורמי
תיאטררן?"בימתשלוהמוגבלהמצומצם
עללגבורהצליחאדםשלקרקסו ,לתדהמתי
התיחום.קוויכלאתולמחוקהמגבלות

סיפורהוצג ,ומלואולעולםשנהפךבאוהל
כקרקס."השראהעלמזעזעמיתולוגי

ו~ ·~

וכקרנבלכקרקסחתיאטרוןב.

I can't do love and rhetoric • 
without blood. blood is 

."" compulsory 
כורחסלואיסחורחה

"קרנבליים",חזיונותהינן"גשר"הצגותכל
מקרםתופסותוהפלסטיותהמוסיקהשבהם
נגליתאלובהצגות ,כןעליתרמרכזי.
העליזה,הססגונית,הגירסההקהללעיני

הקיוםושלהעולםשלוהמטורפתהגרוטסקית
החברתייםההיסטוריים,היבטיועלהאנושי

החוזרתהבחירהבעצםגיים.והפסיכרלר
מכריזהבמאיה"קרנבלי",בסגנוןונשנית
עשוייםוהחריגהקיצוני"רקכילכאודה,
התשוקותרקבאמת.מענייניםלהיות

יכולותהעולמות'כלעלפרושש'שלטונן
זהדבראמבות'.'ליצירתראוינושאלהיות
"איננובאבל:עלבמסתישכתבתילמהדרמה
צריךהוא .גילהרהחומרעםלעבודיכול
אריה,יבגניכךפסאלי'.'חריג ,מיוחדמשהר

האפרוריהשקט,בהורימתענייןשאיננו

"האנושי ,האנושיבקירםלאואףווהחדגוני
שהועלוהמחזותניטשה.כדברימדי"

בסיטואציותככולם,רובםמטפלים,ב"גשר"
הדמויותוחריגות:קיצוניותומערכות-יחסים

היחסיםומערכתב"אידיוט"הלא-שפויות
הליצןביןהאלגורית,והכואבת,הסבוכה
מחנה-ההשמדה,למפקדשסיידאדםהיהודי

וזרמבחיבהכלב'.'בן"אדםב ,קלייןקומנדנט
המוצגתהממוצעתגביתהבורהמשפחה

כשםקיצוני,למצבנקלעתב"טרטיף"
-הארכיטיפירתהדמויותלכךשנקלעות
ב"עיר'.'התאווה","בעלותפארודירת,

הטובהאמצעיכי ,מעיד"גשר"שלבסירנו
ותשוקותמוזרויותאובססיות,להבעתביותר

ה"קרנבלי'.'הסגנוןהואומטורפות,קיצוניות
מישקיןשלבדמויותיהםבולטזהדבר

אצלפיליפרבנהונסטסיהררגרז'ין
בן"אדםשלשטייןבאדם ,דוססויבסקי

מאהבכ"פניברומןמתוארותשפניוכלב",
באבלאצלמולדבנקה"ב"אציליורוצח",
סרבול.אצלה"ארבססיביים"הכפרובאנשי

הווייתםמתים",וגילדנשסרןב"ררזנקרנץ
ועשייתםהנודדיםהטרגיקרניםשל

רגילורזאתלהבליעמצליחותהאמנותית
המלאכותיעולמםבתוךהאומללים
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ןז
1 ~ 

הפשוטעולמםמוצגב"כפר"והאבסורדי.
חייםשלכקרנבלהמייסדיםשלוהארצי
נקודת-תצפיתובזכותהישגעוצמת,מלאי
יוסישלהראייהאופןה"סמבל",יוסישל

רב-ססגונילמיתוסלהפוךלעולםגורם
היהכןלאשאםהזרה,באמצעותעוצמת
דומהתפקיד •צביוןונטולפרוזאינותר

המספר-שלנקודת-תצפיתוב"עיר"ממלאת
עירהישנה,ארוסהאתלשחזרהמנסההצלם,
בעתצילומיו.על-פיעוד,ואיננהשתיתה
מיתולוגית,כממלכהארוסהנבראתהשחזור
אינסופי.כקרנבלהמוצגת
ב"בשפל",פועלדומהעיקרוןהפלא,למרבה
בחייהםהעוסקנטורליסטימחזההואשבמקור

התשע·המאהבסוףרוסייםחייםעלובישל
עלובי ,כאןהעשרים.המראהותחילתעשרה
רוויבעולםחייםבאכסניההמתגורריםהחיים

ללאאנושיצערהמלאעזות,בתשוקות
העלובההאכסניהאפילוזה,באופןתקדים.
קודרכיאםתוסס,לקרנבלליהפךמצליחה
למדי.
שנהיהשסייד'אדםשלקרקסוגםהואכזה

היהודיתההיסטוריהמתחוללתשעליהלבמה
המנצחתהראשיתהדמותהאסונות.רוויית

 ,שסיידאדםהיאזהמאקאבריקרנבלעל
"ליצנותוהזמנים.בכלהגדולהיהודיהליצן

תחנת-המוצאהיאשסיידשלהמושלמת"
מהלךשבההסצנה,כןעלתכונותיו.לשאר
מעלמסריםשלושהבגובהחבלעלאדם

התיאסרוןלאמנותזרכהמעשה-הבימה
-ממוצעלשחקןבלתי-אפשריתומשימה
כשםההצגה,שלאינטגרלילחלקנהפכת
 .המרכזיסמלהשהיא
הצבעוניה"קרנבלי"הסגנוןכאשר

הריהדמויות,אופיאתהולםוהגרוטסקי
חושבתאניאבלמשובחת.שהתוצאה
למשל.ב"אידיוס",יפהעלהלאשהניסיון

אתמלאבאופןלהביעדרךמצאלאהבמאי
דמויותשלוהסבוךהמורכבהפנימי''עולמן

אחתלתשוקהבהצגהצמצומןודוססרייבסקי'
לעומתאותן.שיטחהאחת,לאובססיהאו

אתלסמלעשויה"ליצני"שסיידאדםזאת,
בעיניו'אריה.יבגנישלהאסתטיתהתפיסה
בעולםלראותמבקשתהתיאסררןאמנות
זאתשמכנהכפיכוח",של"מפלצתהאנושי
תשוקותתסיסתלבטאהיחידהאופןניטשה.

הואהולם,דרמסי·תיאסררניבביטויזו
לקרקס.ארקרנבללבמתהתיאסררןהפיכת

הסינית":"הקופסהג.
עשייתעלוהצגותתיאטרוןבתוךתיאטרון
הצגות

 "סקסס!סרס•ף:"

 ""רסס•ףההצגה

התיאסררןבאמנותעוסקות"גשר"הצגותכל
"משפסמתים",רגילדנשסרן("רוזנקרבץ
ארכלב")בן"אדם"מרלייר",דרייפרס",
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 ,"רפכ"(ערדואינםשהיועולמותמעצבות
הלא·האופיאתמבליסותו/או"עיר")

מהשלגנןוהמסויאסרליהתמציאותי'
"עיר", ,"רפכ"<הבמהעלשמתרחש
מופיעותההצגותמןברבות"סרסיף">.

במאיםשחקנים,אמנים,שלדמויות
היווניתהמלהכילשכוח,לנראלומספרים.

"שחקן"משורשנגזרתצבוע,"היפרקריס",

באמנותשעוסקותהצגותהןאלוביוונית.
שהם","כמרתבחייםולאוהסיפור'התיאסרון

ערסבבלסמואלובהצגות ,מזריתרה

כלב·בןאדם·-חמרך

בכלהמיוצגהעולםשלוהמעוצבהמלאכותי
שימושהתחבולה,חשיפתאפשרית:דרך

שלאשלייהשבירתמזרמים,בחפצים
רבו',גרוטסקיתתפאורהבאמצעותריאליזם
רואיםשאתם"מהכילכאורה,מכריזהבמאי
אתלחקותמתיימרלאואףחיים,אינו

לנגדבלב.דרתיאסרוןתיאסררן,זהרהחיים.
ובראשונה,בראשהעוסקת,הצגה,עיניכם

הצגה-האמןשלובטבעוהאמנותבמהות
נשאלתומידעצמה",התהוותעלשמספרת
 ,האמןומיהוהתיאסרוןאםנותמהיהשאלה,
אריה?דיבגניאליבאו/אוד"גשר"אליבא

האסתטיותבאמירותהמשותףמןמשהוישי

המסא-תיאסרוני,הפןבעלותההצגותשבכל
מזו.זרשרנותכההשטחעל-פגישנראות
שלבסופריודעות,שבהןהאמניםדמויות

ביןצרופה,לאמנותהסבלאתלהפוך ,דבר
הזולת.שלסבלוהואאםרביןשלהןהואאם

איןאךומיסודים,מתשוקותניזונהאמנותם

ארלשחקניםהפיכתםעםלהם.זהההיא
בכללאמנותםמתמסריםהםלמספרים
כלילמסתתרשבהםובן-האנושמארזם,
ארהשחקןשלהנרצצתהמסכהמאחורי

אנושיותבחוסרחשהצופההמספר-האמן.

דמויותהמאפייןהמפחידמןברשישמסרים,

 )"רפכ"(ה"סמבל"ביוסיאפילו .אלו
תכונותמקננות("בשפל">הזונהרבנססיה

אתהמעדיפיםמקצועיים,אמניםשלאלו

החיים.עלהאמנות
התיאסררןשלהמעניינותהתוצאותאחת

בלבד,ובואמנותו,בטבעהעוסקח"חרמסי",
יבגנילעולם.במה.ביןהגבוליןסשסרשהיא
הולםהראולםכמובן'זה,אתהמציאלאאריה
חתיאסרוןדוחקלכךבדומה •סגנונואת

צרופה,אמנותלהיותהמתעקשח"סרסאלי",
"בני-אתחופךהואהחיים.ואתהעולםאת

האינטגרלילחלקוהקהלאתהמחוויםהאדם"
 .והלא-מציאותיהמלאכרזוי ,הבדויהעולםשל

לאעוסקותההצגותכילומר'ניתןלפיכך
אםכיהאותנטית,נצררתםריסרריםבתשוקות

זה,עולםריסררים.מתשוקותשניזונהבאמנות
ולהשתלטלהתפשטונוסחבמופגןבדרי

באמצעותהקהלאתמקסיםכאמנות,
לווגרום .האמןומרירתאתהמגלמיםהשחקנים
המוסריים,חמידהקניאתלזמן-מהלנטוש
"תמידברזלו:שאולשללדבריוצייתכאילו

כעוקבותוהאמנויותהספרותאתהחשבתי

למוסר",המתנכרתהמטרהאחרי

האפל"והקסםהבהיר"הקסםד.
מסכותסטריארטיפים.אנטי-פסיכולוגיזם.על

 LES HOMMES FATALESלשסוגיםנשוי

שהואה•ל.דאתביג•הםמגלההרא•בגרפלר
דעינהבסררג•האליוונדנהרהראסנדקן'ההי

הםאתהוגםםה :]."[אסיתרבתדהםה
כד•םתכייודעאיבררהראאןתן,הדרגים

 ••צעםהלעתחזורמסריםתשתמרנה

ברוחסלרא•סחרוחה

רוצחלאהמחורבנת~הפסיכולוגיה"לעזאזל
ורצה!"לאחכמה,עלקטניםאנשיםלראות
"עיר".עלהחזרותבאחתאריהיבגניצעק
שלבמקצת,כרסהאמנםניסוח,עודלכםחרי

שלהאמנותימגחלושלמעקרונותיועיקורן
לשמןר"פילוסרפיח""פסיכולוגיה"ייגשו",

שתיאסררןסבורחרא •אותרמעניינותאינן

לו,"חיצונית"מסרחלשרתצריךאינו
תיאסררןאולםפילוסופית.אופסיכולוגית

אתחןכלשהובאופן"מוליד"במיטבו
מרביתואכן' •הפסיכולוגיאתוחןהפילוסופי

שתקניהםבודדים,למעט"גשר",שחקני
מאפיינתכזותופעהולרע.לסוב"טיפוס",

היאהבמאים"."תיאסרארתכלאתכמעט
חמיתרפראסית.חנסיחמןהשאר'ביןנגזרת,

הדמויותמשתתפותשבחןהעלילות
להיכנסהשחקןמןתובעותחארכיסיפירת

ועומקמורכבותהמשוללתהזמרתשללנעליה
הזמרתמןשוללשאיברגלגולפסיכולוגיים,

ועוצמח.קסםרוב

שנצמררח"סיפוסים"ב"גשר"התחרוכך

הרוסיתחזרנהדמותמסוידמים.לשחקנים
נצמדהוחסרנהחלבתמימתהמופקרת,

ב"בשפל",<נססיחויסרלביץ'·מנררלנטליה
ב"עיר">:פרוקרפייבנחגריסהומרארינה

ובלא-מתפשרתהקשותההסרנה,הסבתא
<ליזבייסהגרשנהלבלילעתים

מאדאםב"אידירס",יפאנצייןפררקופבייבנה

נתמהב"כפר",לאההסבתאב"רססיף",פוגל



מתים",וגילדנשטרןב"רוזנקרנץ<השחקניםהגסה,הפשוטההנערהב"עיר">;קריק
שטייןאדםב"אידיוט",ין'ורוגוזמישקיןהתמימהולעתיםוהפקחית,הציניתלעתים

לבהאהוביכלב",בןב"אדםקלייןוקומנדנט<רווינהוודינהבגניהלי--להפליא
ובניהטארטאקובםקיםולומונצ'יקבאםקהשלגםנצמדלהב"עיר"),באםקהב"טרטיף",

השטחלפנימתחתכיאםב"עיר"),קריקהחזקההאשהםולבייג,--נוסף"טיפוס"
פשוטים."כהאינםהדבריםעלמתמקחתשאינהזו 1לעדלאהובהיודעת
ארכיטיפיות-דמויותעיצובצוין,שכברכפי<אגלייהרהותמללאאותהומעניקהאהבתה
הטוענים,ישב"אידיוט".פועלאינומםכתיותכלב",בןב"אדםג'ני/גרטכן ,"טוב"אידי

 "בשפל"-ךו<כת

ב"בשפל").נטשה
ה"טיפוםיםהגברים,דמויותוקיימות

"הגברהואלהםוראשוןראשהגבריים".
הפושע,או;והמטורף 1הקודרהפאטאלי",

מירקובנובגוראי--המנוכרוהאמןהמאהב

ב"רוזנקרנץהשחקןב"אידיוט",(רוגוז'ין

ב"בשפל",פפלרסקהמתים",גילדנשטרןו
בהצגהטרטיףכלב",בןב"אדםשטייןאדם

וקיימתב"עיר"),קריקבניהזה,שםהנושאת

הראשי'הגיבורשלהספקנימלווהודמות
אלטר-אגומעיןולעתיםמשרת-ליצןלעתים

<לייבדייבחלמסקיולזימיו-הגיבורשל
כלב",בןב"אדםצזלינגגב' ,"טוב"אידי
נצמדהליצן-הטמבלב"טרטיף">.קליאנט

ברמןב"בשפל",קהו<לורובייבלקלימנטיי
ולבסוףב"עיר"),סבא/ישוב"כפר",
שנצמד /הנביא-המפגר /האידיוט"טיפוס"

מישקין<הנסיךדמידובלאלכסנדר
גםהמגלםב"כפר"),יוסיב"אידיוט",

המלאכי",הפאטאלי"הגברנוסף,"טיפוס"
מירקורבנוב.שלהאפלותלדמויותיוגדוהמנ

במיוחדבולטה"טיפוסים"שניביןההבדל
השחקניםשנימגלמיםשבההצגהב"טרטיף",

כאשראף 1הראשיהתפקידאתגידלסירו
אשליה.אלאאינהה"מלאכיות"

לשחקניםשנצמדוה"טיפוסים"מןחוץ
"טיפוסיםגםב"גשר"קיימיםבודדים,

המוכרהזוגלהצגה.מהצגההנודדיםזוגיים",
אלכסנדר-ואיגוד""סאשההואביותר

שבהם-מירקורבנובואיגודדמידוב

ואיש-איש-האור 1והרמוןהמלאךמתגלמים

האליםוהמטורףהשקטהמטורףהחושך'

הניתןהמירבהוא"גשר"שלה"אידיוט"כי
אולםייתכן.דוסטויבםקי.שלמיצירהלהפקה
מתאיםאינוכללשדוסטויבסקיאפשר

בעיהל"גשר".מתאיםאינואו 1לתיאטרון
המעולהההצגהב"טרטיף".גםניכרתדומה

ללאהוא"גשר"של"סרסיף"כימוכיחה,
ואיןפאסאלי'כגברטרסיףשלגילומוסרטיף.

אתלמעשהמבטלתסוג,מאיזהמשנהזה
שלוכוחוסודו-במחזההמרכזיהקונפליקט

יבגנישלשבגירסתוכיוון .האי-נראההקסם
קשה 1וברורגלויטרסיףשלקסמואריה
זאת,לעומתהמהומה.ולמהמהעללהבין
שלשיאושהיאהצגהכלב",בןב"אדם
הראשייםמהשחקניםאחדכללטעמי'"גשר"'
מירקורבנוב>ואיגדווודינהיבגניה<ובעיקר

מסגרתאתלהדהיםעדלהרחיבהצליח
אנואיןמצליח,זהוכאשרה"טיפוס".
דברשהכרנו.השחקןאתלזהותעודמסוגלים

שלבתפקידוודינהיהליבגנקרהזהמעין
מירקורבנובלאיגורב"עיר",הקטןבאבל

גרשנהלבלהכלב"בןב"אדםבתפקידו
דמידובלאלכסנדרקאזאק,ליובקהבתפקיד
ב"עיר",הנכהמאקארנקושלהקטןבתפקיד

שהוא 1קרןלדרורתמידשקורהמהוזה .ועוד
מוגבלשאינוב"גשר"היחידהשחקןכנראה

לתפקידנהפךמתפקידיואחדוכלב"סיפוס",
מופת.

אריהיבגניהוא"גשר"בשחקניהגדולאולם
אתאחראוזהלשחקןמראההוא.כאשר .עצמו

ללא.קרובות<לעתיםלעשותעליושמוטל
אריהמצחוק.מתגלגליםהסובביםכלמלים>,

רוחובעיניהרואההמושלם, ·המסכותאישהוא

על-המכירהמטורפות,המיזנסצנותכלאת
האישוהססריאוסיפים,הארכיסיפיםאתפה

תיאטרוןקודםכלומרשלם,תיאטרוןשהינו
אריה,על-פיבבשורהאדם.מכןלאחרורק

שנמצאמיוכלהתיאסרון",היה"בראשית
אחתשעהויפה"אמן",לומרלומדבמחיצתו

קודם.

תיאטרוןחייהשכיח:המערכהה.

 ]."(סולומ•ןבשקס,•ותרדותעב·
בזמןלהתעצבןהזה,ההרגלאתבועז

 ·העבודה.

באבלאיסאק

שאלו"פעםלנין:עלמפורסמתבדיחהידועה
אולאשתויותר'זקוקהואלמילניןאת

לשתיהן.זקוקהואכיהשיבלניןלפילגשו.
פילגשי,אצלשאניאומראני'לאשתי

אניואזאשתי.אצלשאניאומראניולפילגשי
ושובועובד'ועובד' 1ועובדהגגלעלייתעולה

שלסיםמתםלהיותיכולהחיתהזועובד."'
עליו'מקובללאזהשעיקרוןמי '.'רשג"אנשי
שלכדבריוהזאתי","בסיבירמעמדיחזיקלא

אחר.בענייןבאבל
לכלפרך'עבודתהיאב"גשר"העבודה
שצוותוזה,"טוסאליטרי"תיאטרוןהדעות.
שלהרודניהיחידשלטוןעולתחתכורע

 .בישראללאגדהמזמןנהפךהראשי'הבמאי
בחזרותהגבורה""סיפוריהגיעורביםלאוזני

שחקנים·על"הבימה",במרתףוגיל""ורזעל
אושידעובלאבעברית,לשחקשהחלועולים
דוברישחקניםעלזו'בלשוןמלההבינו
באולםהחזרותעלברוסית,המשחקיםעברית
לאפםהגיעהשלושהטמפטורה ,נחמני
והצגהבבוקרחזרות"שתיעלמעלות,
הישניםירושלמיםשחקניםכמהעלבערב",
העתיקהביפובתיאטרוןהשבועבמשך

שחקניותעלבשבתות,רקהביתהוחוזרים
להריונן'השמיניהחודשעדלשחקשהמשיכו

זריקותשתישקיבלאחדראשישחקןעל
אחרראשישחקןעלבכורה,בהצגתושיחק

שעותעלשעותחבלעלבהליכהשהתאמן
ששתייםטכנימנהלעלביומו'יוםמדי

התפאורהעלבעבודהנכרתומאצבעותיו
וההיסטריתהמתוחההאווירהעלל"טרטיף",

לא!מהועלוהקללות,הצרחותעלבחזרות,
עלמבוסםזה"מיתוס"הפלא,למרבה

אםאולםעדה.הייתימהןשלחלקעובדות,
לכםמצפהבדבר'הנוגעיםאתלשאולתנסו

אלאאינםשחייהםיגידוהםגמורה.אכזבה
יותרלאאךבמקצת,מפרכיםאולישגרה,
אמרבכלל"מיהנשאל,יאמר"ובכלל,"מזה.

פיקניק?!"הםשהחיים

חושובעלסרקסטיאישחלמסקי'ולזימיו
עיlוונאי"כלפעם:ליסיפראדיר'הומור

ישניםשאתם'נבוךמיד:שואלאותנושמראייך
ראיתי'בטח!לו:עונהאניאזבתיאטרון?'

שאלמהיודעואתהבפינה,עכברושפעם
בארץ?"'אתהזמןכמהשאל:הואאותי?
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הצליחכיצד.תז.כזד.נשאלמידקודבנובואיגוד
מסבירהואכאשד •חבלעלהליכהללמוד

תשובהלואיןבאמתהחלטה,שלענייןשזה
התיאטדוןאלשהתוודעקניוק,יורםאחרת.
בקרבידידיםלווקנהאחדותשניםלפני

בפעםדאהכאשדכי ,ליאמד /אנשיו
 ,החבלעלמתאמןמידקודבנובאתהראשונה

 ,בתיאטדון"עבודה"המושגפירושמההבין
לעמיתיהם"גשר"אנשיביןמבדילומה

כי ,סיפרועודבישראל.אחדיםבתיאטדאות
שלמחזהעלהקאמדי"ב"תיאטדוןבחזרות

מאנגלית,גםתרשאותו ,ויילדסקראו
נכנסלא"אישהאווירה.עלהתפלא

אמדלב,"התקףקיבללאאישלהיסטריה,
נחמדה,מאו.ד"נחמדהאווירה"וזוקניוק,

תיאטדונית,לעשיהתורמתהיאהאםכן.
השאלה!זוב"גשד",יאמדו
ציפילעיתונאיתבראיוןאמדקרןדרור
כדיחזרהמסיימיםלאב"'גשד'כישוחט,
כשהחזרההביתההולכיםאלאהביתה,ללכת

שחזרותישכייודע,כמוהומימסתיימת".

לעתיםמסתיימות,וכשהןמסתיימות,אינן
בטלוויזיהבראיוןהביתה.ללכתטעםאין

ב"גשד",עובדאתהאםכיקרן,אמדהרוסית

לאשלךוהתינוקשחקניתלאבמקדהואשתך
לךאיןפשוט /בתיאטדוןתוכניותמוכר
אמדהוודינהג'ניהאותם.לדאותסיכוי

בתאלאשאיננהאףבתה,כי ,בהומור
"טדטיף",אתעל-פהיודעתבוודאישנתיים,

אלאמהבעלותכיהבינה,ברחםבעודהשכן
להישארמוטבולדלג,לצרוחלקפוץ,הבמה

שקטה."

ומשעשעיםיותרמששעעיםסיפוריםאינספור

הזה,ה"מטודף"התיאטדוןאתמלוויםפחות
שלאחדבלילהטרגיים.סיפוריםגםוישנם
דרכים,בתאונתחיילובסקידולנושלמותו

"דוזנקדנץההצגהאתלקייםהוחלט
חיילובסקישיחקשבהמתים",וגילדנשטדן

שזהספקליאיןהראשיים.התפקידיםבאחד
שלעולמוהשקפתמבחינתהנכוןהדברהיה

ששוםבטוחהאניזאתועם"גשר",תיאטדון

יתד .כזוהחלטהמקבלהיהלאאחדתיאטדון
שאלתאתמעודדזהטרגיאירוע ,כןעל

אנשיאתמכריחמהמה?לשםהשאלות:
טוטאליתכההתמסדותלהתמסדהתיאטדון
הממצההתשובהאתזו?פרךלעבודת
לא"אדיהבן-צוד:אפישלמפיהשמעתי
מסוגלאינושהואדבריםלעשותאישמכריח

אתושעובדלמיגודםהואאךלעשות.
שנראותהמשימות,אתלבצעלרצות

ולהצליח".כבלתי-אפשריות,מלתכחילה
במאי,"אינו ,מקללואינוצורחשאינו"במאי
נאהאישיסיכוםזהואף ,אחדמפישמעתי

למדי.
 ,התיאטדוןאתהמייחדתהנוספת,התכונה

המזכירההמשותפת,החייםמסגרתהיא

שלתיאטדוןכבכלקומונה.חיילעתים
זמנםמרביתאתמבלים"גשר"שחקנילהקה,

במובןמשותפים""חייםמנהלים ,בתיאטדון
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היחיד""אותו .שליקיוקוגו
 23-+מעמ'+-המשך

שלבנאומיהםקידקגרד'משתיל'זרגהשי
עצמםהמכניםהפסימיססים,מועדוןחברי

המרותהשקפתםלפיראשו ," mהמר"שותפי
שלרצףדקשהינםבחייםהאושרפסגתהוא

סבל.
האלהומרירת-הדגםשלרשהצגתבאמצעות

דרךעללגרביהם,האסתסייםהחייםלש
אתקידקגרדמביערהפדדרקס,הסיבוך

מביאיםהאסתסייםהחייםכיהשקפiרר'
 ,יגוןשלורחביסתרםמברילידיבהכרח
פיעלמרוכבהאדםשכןשחרדה,ומרהייאוש

מןחלקים:משניהפסיכר-פילרסרפיתתפיסתו
מן ,והאין-סופיהסופימן ,והנצחיהזמני

באופןמדגישכשהאסתסירהחידרתי:הכפרי

הדי ,החרשני-סמפרדליהגרוםאתחד-צדדי
שבאדם,הנצחניצוץ ·שבר'השניהיסוד

שאינם ,הדתיאר ,המוסדיהדחףלאמדו
שקסאיבמקבילברירצד ,בחייומתממשים

הזה,המסאפיזיהיסודשלרדיכרירקבוע,
 ,ממגרההתעלמותאראימננםית,ברהקיים

למצבהניסוי .כאחדאותרומדשניםמפחידים
הלוואירתרדעתהאימהתחושתהינןזה

התהום".פיעל"'ויקרןשלהמתמדת
הנצחשלהיסודבפניעצמואתשארסםמי

לתיסכרלבהכרח,אפוא,נדרן ,כבפשרמרסבע
גםהפנימיהסיפוקשבארנוןהגרדאהמדכא

הנובעתהחידלוןרלתחרשתהחדשניהעונגמן
ממגר.

עצמואתלחלץבידידערלהאםזאת,לערמת
ערבוהראהחרשנירת,לחייההתמכרותמחרך

משמע:האתית,להרריה ,האחדל"ססדירם"
הארניבדסליתהמוסדיתהתביעהלמימוש
החרשים.עולםהארצי'העולם,אריעותבתרך
מןבהשיש ,האתיתהזר'ההרזיהיארדלת

לנצח"ה"תשוקהשלההתחלתיהמימוש
הכרךמוקדש ,רהקרנקדסיהארעיבעולם
ארדלדאותהעומד '"וא·"אושלהשני

איתן.מדיםשלבתרגומההראאףבקדרב,
אתדררקאהזהבכדךמאדיראכןקידקגרד

זאתהשיגדהאתנסעלומעלהחירם-יזםחיי
 ,לשיאוהיופיאתהמביאהנישואים,מוסד
לאהדרמנסיהפיתויהרזייתעלגרבורבכן
אסתםית:מבחינהגםאלאאתיתמבחינהדק

פניעלמרחלםבאופןברמועדףה"ישן"

ה"חדש",

הראשוןשהכרךהעובדה,אירוניתמהבדם;

השניהכרךאזורינכתב"או-או"של
להפרתובצמרר )-1841ב<שנתפרסם

ארלסןזלדגיגהצעמוקידקגרדשלהאירוסים
 .השלםבאופןהמבסאהמפתה",של"ירמנר
והאמינותהסיפוראמנותמבחינתבירתו

האסתסיהמצבאתשברהעדרתית-רידריית

העדותלמספרואריהאסתםי'האדםואת
ישירה"הבלתי"המסירהםכניקתנוספות:
המרחלסתהסתייגותואתהיסבברהמסורה

האסתםיים,החיים"'מ"'תרכניתקידקגרדשל
לקרואלגדרם-מקודםבאמרו-מיועדת
דפוסאתיאמץ ,לחילרפיןאר'שישלול
בהפרההמתבסאתהחליפין""כלכלת

לקודדליה,האירוסיםשלמראשהמתוכננת
בצעמה.המאוהבתהדומנסיתהאהבהלסרכת

"'היומן"בקריאתוההתקדמותההעמקהעם

מושאשלי","קודדליהשלאכמובן,מתבהר,
לכאודה, ,כךכלוהנכסףהאלוהיהאהבה

ארהאקסעצםאלאבר'העיקרהיא
ביצועואלעצמהאלהאהבהשלההתייחסות
חלוקתשבה.החרדיותואיסוףהניסויים

הדהודיבהכרחמעלהב"'ירמן"התפקידים
<הנובעתהמחברמוגבלותעלמקוממיםלרואי
שחיהמובהק>,הכנסייתיהדתימחינוכואולי
מכדיסדרם-פמיניססי'בעידןאמנםריצד

כארבייקםולאכסרבייקסבאשההתבוננות
האסתםיהמצבמאפייניכאילוותו-לא,
לגיבוררארסרמסיתססדיאוםיפיתשמודים
היותהמצעםהאשה,איןוכאילולבדר'הגברי
תהליכיאותםבצעמהלעברומסוגלתאשה,

ומרירתוהדיותמורה.השתנותהתלבסות,
שעוצבולמשל,איבסן,שלבמחזותיוהנשים
בלבד'זעוםרגיארגדפיכדרנרלרגיממרחק

קידקגוד,שלרתקרפתרמקומראלבהתייחס
כמעסהמדיונסילעציובגמורהאנםיתזההן
גםהראוימן •"ביומן"קודדליהדמותשל
המשקעארההנם,עלהדעתאתלתת

שלב"יומנרבמיוחדהבולסהשקספידי
בשםנקראתברהאהבהשמדשאהמפתה",

אףליד,המלךשלרהמרקדבתהאהובהבתו
אלכמרבןמתקשרת"האו-או"נוסחתכי

המלס.שללהיות"לאארה"להירתדילמת

בקידקגודלדאותמאשדיותרמתבקשרמה
הנעהסרבי,דנמרקנסיךשלמסריםדמותבן

לש;גערן riמלנכרליביןשקספידשלבמחזהו
רצחמוליכת~יתד'רתרבנתמפוכח

כידועלרהקדישקידקגרדאשדוהתאכזרת,
 •כתביוביןמיוחדתמםה

מעשה-יצירהשהיגראיתן,מדיםשלתרגומה
קידקגודלמרקידימאפשר ,עצמובפני

עםומסעירמחודשמפגשמכבדרמרדעיר

ראשוניתהכורתמזמןהואולמגליוהגרתו'
שלהמחשבהשתולדותפילרסרף-משרדד'עם

בלילהבנהניתנותלאהאחרונותהמאות
<השפעתורכתבירזמרתואללהתוודע
הסתםמןעודתהפוךניסשחעלהישירה
עםהמפגשמזר:יתדהמרתק>.למחקרלנושא

דדךוחיפושימשבדשלבזרדקידקגרד
מזרדלמצואכדייבשותהמגמאנר'כדרר

מתגלח,וחסדיה,דרחרלתלאותומענה
כמרסחיפהוברחחיוניותשלמידהבאותה
רוחניתכהתנסותשנים,עשרותלפני

הרבהבהשישמשמערת,רובתמעשירה

מישהוהיםיבכלרםהדעת.להרחבתמעבד
זמרתואתלצייד"באו-או"מקידקגודיותר
בפשרותחלואיעלהמודרני','הדאםשל
להצםיידשלפנינוכזהסקססעלולהסתםמן

דווקאדנה,במידהרכאזרםדיכבלתי-נגיש
רדחברתתובנתוחריפותהגרתו'עמקותבלש

והאינסלקסראליהנפשיהמאמץהשכלתו.
בהשוואהקלאיננוהקרואמןברהנדרש

ויגרשעלהעובדותדורחרת,גאולה•ל•תודות
שאינהמיידיתהתעלותרעלמהיריםוסיפוק
דווקאואולםזה.מעיןמאמץלדובתובעת
הישירברקהזיכימלמד'קידקגרדשלספרר
והואאפשדדאינונעלההיותרההרזיהלא

המובלעתההנחהעל-פיבהכרח,מותנה
מסלולמלואבעשייתכשיסחר'המובנית
וההתייסרות.החיברםההתנסות,

מציע,איתןמדיםשלוהחכםהיפהתרגומה
המגררנרתהשולייםהעדותבסיועמקרם,מכל

ברחהגישהגרלרמב,יעקב ,הערוךשלוהמברא
אחדאלמיותרים,מכשוליםהמסלקתיחסית,

הדלוונסייםהמאתגרים,הםקסםיםמן
ההגותלדרתבתר ,לדעתי ,בירתוגשיםזהמו

 •המערבית.והספרות

החייםתיאטוון
 28-+ימעמ+-המשך

שרמדיםהםבחייםגםהבמה,עלוכמרמסרים,
"מלאכים"בהםישהקבועים."םיפוסיהם"על

ליצנים-ציניקנים,פרועים",ו"ילדים
ילדותפטרונים,רחמניות,נשים"לפלפים",

מכלרעו.ד"ספקניים,ופילוסופיםתמימות
כאן,תרססתמידדבר-מהמין.ומכלסוג

מתהדרתהשטח:לפנימתחתרוחשתמיד
מתארגנותחבדרירת,צומחותהידאדכיות,

דיוקוליתדמדיבות, .פרוצותקבוצות,
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 ,וכמובן"סולחות".גםויש"סקנדלים",
התיאטדרןמתגרשים.רזרבותנישאיםזוגות

נהדרנושא-עצביםשלסיד-לחץהוא
פרקים. 1001בתסברןלאופרת
בפנים-כברקד'תמידהואהראשוןהפרק

שהבמהרדראהראשוןמגיעהבמאיריק:אזלם
הצרותעלצועקהואמרכבה.אינהעדיין

ילךשהכולבמדבר!"ירפיז iחטכני
ושכולםמבטלאניאזמרבן.לאקיבינימאטז

בגלללעזאזלתלךשהבכורההביתה!ילכו
רלמהזכמהליאכפתלא rאחדבן-זרגה
עשראזהבסחתם, rשליהתחתאתמעניין
נזלםאתשולחפשרםאניעכשיוםרבהז

 Hילך'"שהכולרגמדנרזהביתה,

להגיע.מתחיליםהשחקנים
התאזרה.זרקוריאתמדליקמישהו
מתחילה.החזרה

 •לתחיה.קםתיאסררן


