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טוטקובםקי*'לנה

הבמאימעמדשלבהתחזקותוהתאפייןהעשריםהמאהשלהתיאטדון

עמדעולמימידהבקנהחשובתיאטדוןכלבראשהאמנותי.המנהיגאו

עבודהשיטתגיבשהרפרטוארי,הקואתעיצבאשדשניים),(אובמאי

הללוהתיאטדאותעםהשחקנים.להקתאתוטיפחעצמאייםוסגנון

האמנותי"),"התיאטדון(להלןהמוסקבאי"האמנותי"התיאטדוןנמנו

בפריזהשמש""תיאטדוןמילנו",זהתאטדו"פיקולואנסמבל","בדלינו

שלהתיאטדוןמנהיגיהם:שמותעם(בהתאמה)מקושריםהיווכולם-

שלהתיאטדוןנובט,שלהתיאטדוןונמידוביץ'-דנצ'נקו,סטניסלבסקי

מנושקין.שלהתיאטדוןסטדלד,

ביותר.נכבדתפקידלמנהיגותהיההעבריהתיאטדוןבראשיתגם

דרכואתהתחיל"הבימה",הראשון,המקצועיהעבריהתיאטדון

שניהיוזהתיאטדוןשלהיסודאבניר.י 9ב-דרבמוסקבההאמנותית

החלאולםוכטנגוב.ויבגניצמחנחוםקומה:שיעודבעליאישים

המנהיגיםשלמקומםאת"הבימה"שחקנישל 2הקולקטיב,תופס-1928מ

התפתחותוכיווניייקבעושנה,-40מיותרבמשךואילן,ומשםהאלה,

הדוב.החלטתעל-פיהתיאטדוןשל

מדגוטשלחיבוריהםרבות.ונחקרהתוארהב"הבימה"הקולקטיבתופעת

ואחדיםדוארשושנהקוטאי,אדינוכמן,נחוםפינקל,שמעוןקלאוזנד,

הבמאיםאליחסועלהקולקטיב,חייעלואותנטיראשוניחומדמספקים

אישיםשלמאבקםעלוכןההמש,ךלדודוהתייחסותווהפנימייםהמוזמנים

הקיימיםהמחקריםוגםאלהחיבוריםהקולקטיבי.הניהולנגדבודדים

עלהשפעתהאתומנתחיםהקולקטיבתופעתסיבותאתבודקיםבנושא

עללויעמנואלשלבספדומכובדמקוםלמשל,התיאטדון.התפתחות

המנהיגות.ולבעייתהקולקטיבלתקופתהוקדש"הבימה"

העיקשתלהתנגדותםשוניםהסבריםמציעיםהקיימיםהחיבורים

ההסבריםביןאפשרי.מנהיגלכלהקולקטיבחברידובשלוהממושכת

בכישרוןבורכולאאשדמסוימים,שחקניםשלהאמביציותא.האלה:

ומאנגל•תמרוס•תהתרגומ•םכל *

אםאלאהמחברת,על-•ך•נעשו

אחרת.צו•ן

ת•אטרוןשלהקמתודע•ון . 1

נולדבעבד•תש•צ•ג"הב•מה"בשם

בראשוהעשר•םהמאהבתח•לת

לעבד•תמודהאזצמח,נחוםשל

הלבנה.שבדוס•הדוהוז'נ•צהבכפר

הראשונהההצגהרע,נערמוסר

בכ•אתשכללההחובב•םלהקתשל

התק"מהוחבר•ה,צמחמשפחת

להצגהנחשבתוה•א , 1909ב•ול•

בשפהברוס•השהוצגההראשונה

באדאקס,שפרה(ראוהעבד•ת

 , iעורך iכורמן•צחקדרכו","דאש•ת

צמחנחוסהב'מה:בראש'ת

ובמעש,בחזרןהב'מהמ"סד

הציונית,הספרייהירושלים:

לאחר ,-1916ב .) 218עמ' , 1966

להק•םכושל•םנ•ס•ונותמספר

שלהמושב"ב"תחוםת•אטרון

למוסקבהצמחנסערוסק'הוד•

בע•רחלומואתלהגש•םכד•

ל"ב•דתאלהבשנ•םשנחשבה

באוקטובר-10בהת•אטדון".

"האגודהר•שוםואושרבוצע 1916

אצל'הבימה'"היהודיתהדרמתית

מוסקבהע'ד"תשלהאגודותדשם

 Y cז as EspeiicKoro(ראו

Ba 11זYecKoro o6LL\eC 11זpaMa 

» a611Ma [« האגודה!תקנון

"הבימה"],היהודיתהדרמתית

צמח,גור,ארכ•ון- 1916מוסקבה

 Bת a1111cת aB ; 00230מס'ת•ק

 VlsaHOB, PyccK11e ce30Hbו

: pa «[a611Ma». MocKsa זea ז

, Pe:>K11ccep. Tea1·p 11.זc זAp 

15 . i 1999. C א•בנוכ,ולד•סלכ
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ת'אטררןשלהררס'רתהערנות

 .רז'יסראוטיסט."הב'מה",

 .)] 15עמ' , 1999מוסקבה •.טיאטר

פנה , 1917באוקטוברשנה,כעבור

התיאטרוןמגדולילאחדצמחנחום

מנהל-העשריםבמאההרוסי

המוסקבאי"האמנותי"התיאטרון

סטניסלבסקי,סרגייביץ'קונסטנטין

החדשלתיאטרוןשיסייעכדי

צמח,(נחוםהלידה"חבלי"בשעת

 • 1עורך 1גורמןיצחקורבי","מורי

להחלישעלולהחזקאמנותימנהיגשלנוכחותוכיוהבינובולטמשחק

השלטוןמריכוזהקולקטיבחברישלחששםב.בתיאטרון;מעמדםאת

נחוםשלהנוקשההנהגתומתקופתמרניסיון-עברבגללאח,דאדםבידי

השוויון,ורעיוןהסוציאליסטיתהאידאולוגיהשלהשפעתםג.צמח;

בארץהיהודיביישובוהןהמהפכהבתקופתברוסיההןבכיפהשמשלו

המדינה.קוםשלפניבתקופה

ואראהב"הבימה"האמנותיתהמנהיגותבעייתאתאבחןזהבמאמר

המסגרות:שתיביןהלהקהשלמאי-התייצבותהנבעהזובעיהכי

ההיסטורייםלשורשיהאחורניתאחזורכךלשםוהתיאטרון.הסטודיה
"הבימה".שלצמחנחרם"הב'מה":בראש'ת

ובמעש,בחדרן"הב'מה"מ"סד

 , 1966הציונית,הספרייהירושלים:

אתמינההבמאי .) 158-157עמ'

להדריךוכטנגוביבגניתלמידו

וללמדםהיהודיםהשחקניםאת

שסטניסלבסקיהמשחקתורתאת

ימיכלולהפיץלגבשניסה

מייסדישלפגישתםלאחר .חייו

קיבלווכטנגוב,עם"הבימה"

האחריותאתעצמםעלהשחקנים

הכרוכהוהאמנותיתהמוסרית

ל"סטוריהוהפכו"התורה"בלימוד

 .הבימה"הדרמתיתהיהודית

בהמשך,ראוהקולקטיבעל . 2

והלאה. 3 7עמ'

הארגונייםהאמנותיים,ויסודותיהכסטודיה,דרכהאתהתחילה"הבימה"

בתיאטרוןשקמההסטודיותתנועתשלבהקשרהתגבשווהאידאולוגיים

ב"הבימה"הקולקטיבתקופתשלבדיקההעשרים.המאהבתחילתהרוסי

להאירכדילראשונהכאןנעשיתהסטודיותתנועתשלבפרספקטיבה

המאפיינותמהסתירותניכרחלקלהבהירולנסותהתופעהאתמחדש

ואתהסטודיותתנועתשלהכללייםההיכרקוויאתאסקורתחילהאותה.

השלכותיהעלאצביעכךואחרב"הבימה"הסטודיהתקופתשלייחודה

אתייחסבמאמריהאמנותית.המנהיגותסוגייתעלהזאתהתקופהשל

ועד 192sמ-כלומר-הקולקטיבתקופתשלהראשונותהשנים-11ל

שלקשריהאתמספרלשניםשניתקההשנייה,העולםמלחמתפרוץ

מחו"ל.הבמאיםעם"הבימה"

לחיאטרוןםטודיהביןההבחנה

הרוסילתיאטרוןבזיקהמיוחדתמשמעותקיבל"סטודיה"המונח

היה"אולפן")(או"סטודיה"ההוא,בהקשרהעשרים.המאהבתחילת

אוחדשהשיטהלפיתוחלימודית:אוניסיוניתלמטרהשהוקםארגון

האמנותי"התיאטרוןשלידהראשונה"הסטודיהאתלמשל,שיטה.ללימוד

המשחקתורתאתולתרגללפתחניסיונית:למטרהסטניסלבסקיהקים

סטודיהכגוןהאוונגרדיות,הסטודיותגםהוקמוניסיוניותלמטרותשלו.

אקסצנטרית"),לאמנות"המפעלשלתיבותראשיהוא(פאקס"פאקס"

זאת,לעומתהשמאלית")."החזיתשלתיבות(ראשי"לאף"סטודיהאו

שלידהסטודיותרובואכןלימודית,למטרההוקמוהסטודיותרוב

סטניסלבסקי.שלתורתואתללמודכדיהוקמוהאמנותי""התיאטרון

ובמידההצ'כובית""הסטודיההשלישית","הסטודיהלמשל,הוקמו,כך

"הבימה".גםמסוימת

סטודיהא.אלה:הםהסטודיהשלהמאפייניםשניכיהואמכךהעולה

פעילותהשלתוצר-משנהרקמהוותוהןהצגות,להעלאתמכוונתאינה
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בתהליךנמצאתהיאמוגבלת,לתקופת-זמןקמהסטודיהב.העיקרית.

לתיאטדון,הופכתהיאמטרתההגשמתולאחדהשתנות,שלמתמיד

להתקיים.חדלהפשוטאואחדלתיאטדוןמצטרפת

העלאתהיאתיאטדוןכלשלמטרת-היסודלסטודיה,בהשוואה

אחרת,אוזולשיטהעצמומגבילאינוהתיאטדוןלהגשמתה,הצגות.

כלל,בדדךקם,גםתיאטדוןלצרכיו.היפהשיטהבכלמשתמשאלא

מהסטודיה.בהרבהאטיבקצבמתפתחוהואמוגבלתבלתילתקופת-זמן

מתמקדתפנימה,פונהבדייתהמעצםשהסטודיהבעודאחדות,במילים

מדרישותהמקדיםבדובומתעלמתספציפיתאמנותיתבמטרהומתעמקת

רחבקהלאליולמשוךומעונייןהחוצהמטבעופונההתיאטדוןהקהל,

האפשר.ככל

העשריםהמאהבתחילתהרוסיבתיאטרוןהםטודיותתנועת

הגיונישלבהייתההעשריםהמאהבתחילתברוסיההסטודיותתנועת

שלכמרכזיםקמוהסטודיותהרוסי.התיאטדוןשלבהתפתחותו

פדיחתהלשיא 3חדשות.ובימוימשחקשיטותופיתחוהחדשהתיאטדון

 1925-1917השניםביןהסוציאליסטית:המהפכהלאחדהתנועההגיעה

רחביובכלבפטדוגדדבמוסקבה,סטודיותאין-ספודונסגרונפתחו

רוסיה.

"התיאטדוןבמסגרתהסטודיותתנועתהגיעההגשמתהלמלוא

דרמתיות,רבות:סטודיותהוקמוזהתיאטדוןסביבהאמנותי".

העבריתהסטודיהכגוןמהסטודיות,חלקועו.דלאומיותמוזיקליות,

השתייכולאצ'כוב,ומיכאילגונסטאנטולישלהסטודיותאו"הבימה"

אינטגרליחלקהיוואךהאמנותי","התיאטדוןלמסגרתרשמית

שונה,אסתטיצביוןהיהסטודיהשלכללמרותהמורחבת.מפעילותו

האמנותי""התיאטדון-אחדלאבאחיותאחת,משפחההיוויחד

מקצועותאותםלמדוהסטודיותתלמידימשותף.מוסדיקודעם-

קורסיםלהםהיווגםהמודים,אותםואצלשיטהאותהלפיעצמם,

סטניסלבסקישנתןהרצאותסדרת(למשל,משותפיםופרויקטים

"הסטודיההשלישית","הסטודיה"הבימה",-סטודיותארבעלתלמידי

הארמנית").ו"הסטודיההצ'כובית"
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347-349 . 1974, C כפנל

שלידהראשונה"הסטוד'המרקוב,

המוסקבאי",האמנותיהתיאטרון

מוסקבה: ' 1כרךהת'אטרון,על

 347-עמ' , 1974איסקוסטבו,

349 (. 

ובראשםשוות,זכויותבעליחבריםכקבוצתבנויההייתההסטודיה

סולדז'יצקיהיוכאלהמעורערת.בלתימסמכותשנהנההמודה-המנהיג

ומיכאילהשלישית""הסטודיהעבודוכטנגובהראשונה","הסטודיהעבוד

במאמרמרקוב,פנלהרוסיהתיאטדוןחוקרשלו.הסטודיהעבודצ'כוב

האמנותי","התיאטדוןשלידהראשונה""הסטודיהלתולדותהמוקדש

 4מהסטודיות:אחתבכלהתפתחותשלביבשלושהמבחין
 . 350עמ'שם, . 4
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ותקופתהסטודיהחברישלההכשרהתקופתהואהראשוןהשלב

אחדותאחדויות:בשלושהמתאפיינתמלוכדתללהקההתגבשותם
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בדרכהוהעמקתההלהקהאחדויותשלהשתכללותןשלבהואהשניהשלב

שלבתודעהמתאפיינתהסטודיהזה,בשלבלה.הייחודיתהאמנותית

הסטודיותרובכ,ךשלה.האמנותי''המיסיון"-ייחודיתאמנותיתשליחות

סטניסלבסקיתורתבפיתוחייעודןאתראוהאמנותי""התיאטרוןשליד

בדרךהביאוהשליחותותודעתהמשותפתהעולםהשקפתוהפצתה.

בתוךולהסתגרותםעולםמהבליהסטודיהחברישללהתנזרותםכלל

חשובההייתהלשליחותםהנאמנותהסטודיה,לחבריהפנימי.עולמם

משמעתאלה:היוהסטודיהשלתווי-היכרעודממקצוענות.יותראף

שללאינטרסיםהפרטייםהאינטרסיםשעבודהדדית,ערבותגבוהה,

וחבר.חברכלשלהכישרוןלמידתקשרללאזכויותושוויוןהסטודיה

אידאולוגיההייתההסטודיהשלהאידאולוגיהכימעידיםאלהמאפיינים

קולקטיביסטית.

נפשיתלבשלותמגיעיםהשחקניםשבוהשלבבאסטודיהכלאצלכמעט

הסטודיהזהבשלבלמידותיהם.צרהנהייתהישנהוהמסגרתומקצועית

לתיאטרון.להפוךשואפת

והופכתהישנהמהמסגרתהסטודיהחורגתבהתפתחותההשלישיבשלב

והמקצועיתהנפשיתהתבגרותםאתמסמןהשלישיהשלבלתיאטרון.

הפרידהמתרחשתזהבשלברבים,במקריםולכן,הסטודיה,חברישל

"הסטודיהאצללמשל,כ,ךמהמורה-המנהיג.כלומרמה"הורה",

סולרז'יצקי,המנהיגשללמותוקשורהיהההתבגרותשלבהראשונה",

לפילוג-וב"הבימה"וכטנגוב,שללמותו-השלישית""הסטודיהאצל

צמח.מנחוםהלהקהרובשל

שם. . 5

הניגודיםבגללקשהבמשברכללבדרךמלווההיהההתבגרותשלב

שלהחדשהלמסגרתהסטודיהשלהישנההמסגרתביןהרביםהמהותיים

בשלבהופכיםהסטודיה,שללהתפתחותהשתרמומאפייניםהתיאטרון.

והכיתתיותההסתגרותתיאטרון:להיותבדרכהלמכשוליםההתבגרות

בעולםההתעמקותרחב;לקהלהתיאטרוןשלהיפתחותואתמעכבות

הדוקקשרלקייםצריךשתיאטרוןבעודמהסביבה,בניתוקכרוכההפנימי

החופשאתמגבילהספציפייםולסגנוןלשיטהההתמסרותהמציאות;עם

הסטודיהבחייהשלישיהשלבאת sלו.זקוקתיאטרוןשכלהאמנותי

אחדויותלהידוקפנימה,השאיפהמנוגדות:שאיפותשתיאפואמסמנות

הרצוןכלומרהחוצה,והשאיפהגבוהה,אמנותיתלרמהכערבותהסטודיה

יותר.רבאמנותיבחופשולזכותהרחבלעולםלהיפתח
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 ~ההכשרהשלבאת . 1917שלבמוסקבהיהודיתדרמתיתכסטרדיההייתה

בראשיתנשףשלהבכורההצגתואחריבקירוב,שנהבמשךהשלימה

אףהאמנותי"."התיאטררןשלידהסטרדירתלמשפחתהצטרפה-1918ב

למעשההתיאטררן,שלידהסטרדירתלחוג"הבימה"השתייכהלאשרשמית

אתסטניסלבסקימרנהבאמנות,חייבספררואכןמהמשפחה","חלקהייתה

 K 0 H C T a H T 11 H . 6 6תיאטרןנן,לידשהתפתחוהסטןדיותשארבין"הבימה"

3Hb כKl1 aH11cnaBcK11i1, MoH זC 

שיעורבעליאישיםשניבסימןעמדה"הבימה"שלהתהוותהכאמור,

אתועיצבהתיאטררןאתהקיםצמחרכטנגרב.ריבגניצמחנחרםקרמה:

מנהיגותםהאמנותי.הקראתגיבשרכטנגרבואילושלו,האידאולוגיהקר

התיאטררןשלהישרדותו,אתרגםצמיחתו,אתשאפשרההיאהשנייםשל

המהפכה.בתקופתרוסיהשלבלבההעברי

, Be, HcKyccTBO זB 11cKycc 

371 . cKBa 1983, C סM 

ח"סטניסלבסקי'(קונסטנטין

מוסקבהאיסקוסטבו,באמנות,

 .) 371עמ' , 1983

צמח,עבורשונים.היו"הבימה"בהנהגתוצמחרכטנגרבשלתפקידיהם

משפחתכאביעצמוראהוהואחייו,וטעםעינובבתהייתה"הבימה"

"הבימה"אתמכנההוא 1921ב-גררקילמקסיםבמכתב"הבימה".

שהוזמןמנהל"[אינני]ב"הבימה"כיומוסיףשלי"השנייה"המשפחה
הררס'רת,העונותאיבנוב, . 7הקמתה".דמיוםברית-דםבינינוישאלאלתקופת-מה,

 . 155-154עמ'

שלהפיזיתהישרדותהעלונאבקשחקניםשלגיוסעלאחראיהיהצמח

סטניסלבסקישלכנציגול"הבימה"בארכטנגרברכטנגרב.כןלא"הבימה".

נחשבהואאלהבשניםהצגות.אתםולהעלותהשחקניםאתלהכשיר

עבורסטניסלבסקי.שלהמשחקתורתבהוראתבמוסקבההמוריםלבכיר

נוסףחייו.תכליתדווקאולארפרויקטערדהייתה"הבימה"רכטנגרב,

"הסטרדיהואילוהראשונה","הסטרדיהעםגםרכטרנרבעבדל"הבימה",

סטרדירת,וכמהכמהבערדלימדלכןפרטטיפוחו.בתהייתההשלישית"

"הבימה"לביןבינושהקשרוברורגלויהיהמלכתחילהוחוגים.ספרבתי

ער.דולאההכשרהלתקופת-זמניהוא

לררכטנגרב,אשרשרנה.היההמנהיגיםלשני"הבימה"שחקנישליחסםגם

רכטנגרבשהיות.ללאיושמהשלוהערהרכלסמכותו,עלעורריןהיולא

זאת"הבימה".שחקנילושחלקווהצייתנותהכבודאתלהעריךידע

הראשונה""הסטרדיהלשחקןשאמרמדבריםהשאר,ביןלמדים,אנו

משקיעראינו"הבימה"לשחקנימתמסרהואמדועאותרששאלפרדגררני,

ו"השלישית"):("הראשונה"שלובסטודירתמרצוכלאת

ז'ניה,גםאניבמאי,רקלאאניהראשונה,בסטודיהאצלנו,תראה,

מילהכל i[ב"הבימה"כאןאתי.להתווכחאפשרבן-גילכם.ידיד,
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8 . ~ 60Bb BeHf\POBCKa כתK

,). epeBa (pe11 11זHa Kan a1י1 ]ת 

, aHrOB, BTO זEBreH11i1. Bax 

401 . MocKBa 1984, C לרכוב)

קפטיריבהוגלינהונררובסקיה

איגודוכטנגוב,'בגני!עורכות],

 ' 1984מוסקבהרוסיה,תיאטראות

 .) 401עמ'

9 . , aHrOB זEBreHHH Bax 

, bH, BTO זa זb111 c תaep11 זMa 

141 . MocKBa 1959, C יבגני)

איגודומאמרים'חומריםוכטנגוב,

 , 1959מוסקבהרוסיה,תיאטראות

 .) 141עמ'

בראשית(עורך),כורמן . 10

 . 54עמ'"הבימה",

האמנותיבצדקלפקפקהדעתעליעלהלאאחדלאףחוק.היאשלי

 sשלי.

בנירוסיםאנשי-שםאצלומהערכהממוניטיןשנהנהאףלצמח,אשר

תקופתבכלהלהקה.בתוךכבודשלמעמדלולבססהתקשהזמנו,

שלפעילותהבשנותאךמההנהלה,להדיחוניסיונותהיומנהיגותו

בעולםצמחשלהנכבדמעמדובגללבתוהועלוהםברוסיה"הבימה"

נדודיה,ותחילתמרוסיה"הבימה"שלצאתהעםהרוסי.התיאטרון

כפיהלהקה,חבריביןלפילוגשגרמווסופםבתוכההעימותיםהחריפו

להלן.שנראה

חשובמשותףמכנהולצמחלווכטנגובהיהביניהם,ההבדליםלצד

וגישהכריזמטיתאישיותבעליבאופיים,מנהיגיםהיושניהםמאו.ד

הסטודיותתנועתמפעיליהיהוכטנגובלייעודם.פשרותונטולתטוטלית

שליחות,הכרתבהמפעמתשאיןסטודיהדעתו,לפיביותר.הנלהבים

ויעלוומוכשריםטוביםהםאםשגםשחקנים,קבוצתלסתםהופכת

אתיטביעוולאוהאסתטיהאתיייעודםאתימלאולאמוצלחות,הצגות

הופכיםוכטונוב,גרסשליחות,הכרתללאהתיאטרון.בתולדותחותמם

הימיםשבאחד"ייתכןזמנית:בדירהאקראייםלדייריםהסטודיהשחקני

מיננחשולאנדעלאאנואולםכמונו,אמנותחובביבדירתנויתגוררו

 9אקראיים".דייריםיהיואלהגםכיהם,

שלגביהמיוחדת,השליחותבהכרתחבריואתלהדביקפעלצמחנחוםגם

מריםלשחקניתאמרלמשל,כ,ךהציונית.לשליחותםגםנגעהדידו

ל"הבימה":הצטרפותהלפניגולדינה

לאותוסתםשחקניתולהיותתיאטרוןבמתעללהופיעמגמתךאם

חייךאתלהקדישרצונךאםאבל .בשבילךהמקוםאינו"הבימה"-

העבריתהתרבותאתלהעשירהעשויתיאטרון,הקמתלשםוכישרונך

חדשובסגנוןבנוסחהבמהאמנותשלקרנהאתולהריםרבת-הפנים,

נדרשתולזהלתרום,גםאלאלקבלרקלאמוכנהאתאםלחלוטין,

לפניך.סרפתוחים"הבימה"שעריהרי-עמוקהואמונהאהבה

משפחתבתוך"הבימה"התבלטהווכטנגוב,צמחשללמנהיגותםהודות

נוסףשליחות.תודעתושלמוטיבציהשלגבוההברמההסטודיות

ושנבעהבכללהסטודיותתנועתאתשאפיינההאמנותיתלשליחות

אולםציונית.שליחותגםחדורה"הבימה"הייתהשלה,מהאידאולוגיה

ברמהגםהסטודיותמשאר"הבימה"נבדלההכפולה,מהשליחותחוץ

עתידה.עלרבותהשלכותהיוזהולהבדליחסית,נמוכהמקצועית

יtנ



בייהבימהייההתבגרותמשבר

וכטנגובמנהיגיה:משני"הבימה"נפרדההעשריםשנותאמצעלקראת

השחקניםעל-ידיהתיאטרוןמהנהגתהודחוצמח ,-1922בנפטר

המשבראותותהעדויות,לפימרוסיה.הגירתםלאחרשנה ,-1927ב

משבראבלההכשרה,ייבתקופתעודהעבריתבסטודיההסתמנו

וכטנגובשלמותואחרירקב"הבימה"התחילממששלהתבגרות

הבכורהלאחרהדיבוקההצגהשקצרההתקדיםחסרתוההצלחה

ואמריקהאירופהברחביהנדודיםבתקופתהתחזקזהמשבר .-1922ב

"הבימה"בידלפילוגדברשלבסופווגרם 1931- 1926השניםבין

רקדחהשהקולקטיבלהדגישחשובצמח.נחוםומנהיגהלמייסדה

להמשיךביקשוכבמאיכשחקןשבכישוריובעודצמחשלהנהגתואת

לרצותאולםשלו,בדיקטטורהלרצותלאהואאחד"דברולהשתמש.

השחקניתכתבה 12כזה",אחדעודלנואיןאחר.משהוזה-בעבודתו

 . 1927בפברואר 2sב-מניר-יורקמשפחתהלבניבמכתבובהפודלל'

עוד"הבימה",לשחקנילהם,נמצאולאהיהלאלנבואה:הפכודבריה

צמח.נחוםשלכדוגמתומנהיג

הפילוגהיההסטודיותתנועתשלמהפרספקטיבהשבדבר,הצערכלעם

חייבההסטודיהממסגרתוההשתחררותההתבגרותנמנע.בלתימצמח

שלחלקןמנתהיהמהמנהיגפרידהתהליךואכןהמייס,דמהאבפרידה

הרוסי.התיאטרוןבתולדותלפחותהסטודיות,רוב
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צדימשניגרונו,חיה'לה . 11

 , 1973חיפההספר,פינתהמסך,

 . 92-91עמ'

הרוסיות,העונותאיבנוב, . 12

 . 158עמ'

ברוסיה,האחרותלסטודיות"הבימה"בידהדמיוןמקוויחוץאך

קיומהתנאיאלה."אחיותיה"לביןבינהרביםמאפייניםהבדילו

תנאימשלבהרבהקשיםהיורוסיהאתשעזבהמאז"הבימה"של

המוכרת,מהסביבהמנותקתהייתההיאברוסיה:שנשארוהסטודיות

מחוסרפיננסית,תמיכהמהיעדרהעתי,דלגבימאי-ודאותסבלה

כלשורותיה.מתוךובמאיםבמוריםוממחסורואמנותיארגוניניסיון

עדיין-1926בזאת,ובכלמתמדת.בסכנהקיומהאתהעמידואלה

ברמהמחזותלהעלותורק"אךאיננהמטרתהכי"הבימה"מכריזה

שבוספר,בית[להיות]-גםאלאצרופה,אמנותשלביותרהגבוהה

היהודי,התיאטרוןציירהיהודי,הבמאיהיהודי,השחקןולומדמתחנך

ספר(עורך),שנהדרשלמה . 13 13היהודי"·והרקדןהתיאטרוןמלחין
מנורה,תל-אביב:צ'מרינסקי,

הקולקטיבתקופחראשית

הארגוניהמבנהאתגםלפרקהגיוניהיהוהמייס,דמהמנהיגהפילוגעם

אמנותיניהולהכוללמקצועית,להקהשללמבנהולעבורהישן

ופרסומםכישרונםלפישחקניםשלברורההיררכיהואדמיניסטרטיבי,

 192sשב-אלאהמקצועי.התיאטרוןאתהמאפייניםהמרכיביםיתרוכל

 . 29עמ' , 1967
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Emanuel Levy, The .14 

Theatre 1917-1977, Columbia 

University Press, New York 

158 . 1979, p 

הרוסיות,העונותאיבנוב, . 15

 . 168-167עמ'

לארגוןוהעניקהקייםאתשהנציחמסמךעל"הבימה"שחקניחתמו

קולקטיב.שלרשמימעמד

לאעדייןבספק.ומוטלמעורפל"הבימה"שלעתידההיה-1928ב

לנדודתמשיך 14באדץ-ישדאל,מושבהאתתקבעהלהקהאםהוחלט

לפרידהנוסףר sהסובייטית.לרוסיהתחזוראוליאואירופהברחבי

מחוגכלומדהמשפחה",מ"ביתגם"הבימה"נפרדהמה"הודים",

למרותאמנותית.מבחינהריקבחללונשארההאמנותי","התיאטדון

ל"הבימה"חסדהענפה,תיאטדוניתפעילותהתנהלהבאירופהשגם

במסגרתלהתמידרצומהשחקניםחלקותומכת.קבועהאמנותיתסביבה

מסגרתסיפקהגדולולחלקואידאולוגיות,אמנותיותמסינרו!הישנה

הפתרוןואישית,אמנותיתאי-יציבותשלאלהבנסיבותמקלט.זאת

אחרתהתאחדותצורתידעהלאו"הבימה"השורות,איחודהיההטבעי

הקולקטיב.שלזואלא

שלמקומהאת"הבימה"שחקנישלהקולקטיבתופסואילךמשם

החלטתעל-פינקבעיםהתיאטדוןשלהתפתחותווכיווניהמנהיגות,

לפתורהמאמציםכלכלוםבלאהסתיימוארוכות,שניםבמשךהדוב.

מבחוץמוביליםבמאיםלייבאהניסיונותהמנהיגות;היעדרבעייתאת

על-ידיכולםנבלמוהתיאטדוןשחקנימתוךמקומייםבמאיםולטפח

הקולקטיב.חברישלהמכריעהדוב

כסטודיה"הבימה"שלתפקודהביןההבדלאתמציגהשלהלןההשוואה

הקולקטיב.שנות 40במשךתפקודהלביןדרכהבתחילת

הםטודיהתקופח

בראשו;מנהיגעםשחקניםקולקטיב •

זכותישולמנהיגלמנהיג,הקולקטיבביןמחולקותהפונקציותכל •

וטו;

מוצדקקיומהכימשוריינתואינהפורמליתאינההקולקטיבמסגרת •

רעיון-על;על-ידי

אחד;רעיוןמאחדכולםאתכיקולקטיבחבריהםהשחקניםכל •

בשבילואחדאחדבשבילכולםרכושניים:ואינטרסיםרכושהיעדר •

 .כולם

הקולקטיבתקופח

קולקטיבי;ניהולכלומדמנהיג,ללאשחקניםקולקטיב •

אחדולאףאמנותיות,בחידותכוללהקולקטיב,בידיההחלטותכל •

וטו;זכותאין
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"הישיבהשלהסכמהמחייבשינויכלמשוריינת,הקולקטיבמסגרת •

הכללית";

זכויות-יתדבעליוהם"עלית",מעיןמהוויםהקולקטיבחברי •

אחדים;לשחקניםבהשוואה

דירותמשנודרת,(חלוקתחומרייםאינטרסיםהקולקטיבלחברי •

 .הקולקטיבשלהאמנותיותהבחירותעלמשפיעוזהונד'),

קרובהיההקולקטיבבתקופת"הבימה"שלהמבנהניעולהמההשוואה

סטודיה.שללמבנהמאשד 17קיבוץשלאו 16קואופדטיבשללמבנהבהרבה

שלהמוסדייםלקודיםנאמניםלהיותהמשיכוהקולקטיבחבריזאת,עם

הרוסית.הסטודיותתנועת

הגיונייםבלתיוצעדיםהחלטותמעטלאשזרדההקולקטיבתקופת

השאיפותאתבחשבוןנביאאםדקלהסבירניתןאלהאתלכאודה.

החוצה,צעדכלנמעט"הבימה".בתולדותזהשלבשאפיינוהמנוגדות

חזרהכלומדפנימה,בצעדמלווההיהדבר,לכלתיאטדוןשלבניוון

מה"הודה",ההשתחררותאחדי-אחדותובמיליםהסטודיה.למסגרת

"ביתעזיבתאחדיהקולקטיב;מסגרתבתוךהתכנסותדווקאניכרה

מסתמנתהאמנותי","התיאטדוןשלידהסטודיותחוגכלומדהמשפחה",

זה.לחוגהמקורביםהבמאיםעםמקצועיתהתקשרותשלמגמהדווקא

אתלהביןנקלאלה,סותרותשאיפרתביןהמתמידהמאבקרקעעל

אופציותבשלושאדוןלהלןב"הבימה".האמנותיתהמנהיגותסוגיית

לכןהסיבותאתואדאההתיאטדרן,שללרשותושעמדוהבעיהלפתרון

הולם.למימושהגיעהלאמהןאחתשאף

הרוסיםהבמאיםאופציית

שלנדודיהתקופתכלובמשךצמחשלוהדחתומדרסיההיציאהאחדי

מתוןשנייםמדרסיה.שמוצאםבמאיםעםדקשחקניהעבדו"הבימה",

משפחה""ביתלאותוהשתייכו-צ'נרברמינאילזיקיאלנסיי-השלושה

הדגלעלהתבססהוצ'נרבזיקישלבחידתםאכן,"הבימה".צמחהשממנו

אתלשמד"הבימה"שלשאיפתהאתסימנהגםאבלאישית,והיכרות

אלנסיישלבהזמנתוזאת,לערמתנסטרדיה.שתחילתההאמנותיתדרכה

"התיאטדרןשלמזרלחלוטיןשונהאסכולהעלשהתחנןגדנרבסקי,

חדשותעבודהלשיטותלהיחשףהפרנה:שאיפההתבטאההאמנותי",

התיאטדרן.שלאופקיואתלהרחיבכןרעל-ידי

במסגרתבמאים,כןואחדשחקנים,היוצ'נרברמינאילזיקיאלנסיי

האחרונותבשנותיהםהאמנותי"."התיאטדרןשלידהראשונה""הסטרדיה

הנהיגוהשני")האמנותי"התיאטדרןלהיותהפנה(שבינתייםבסטרדיה
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האמנותיהמנהלהיהצ'כובהלהקה.בתוךמתחרותקבוצותשתיהשניים

שהתגבשהמשחק,בסגנוןהלהקהשלייחודהאתודאההתיאטדוןשל

מעמיתיווכמהזיקיזאת,כנגדווכטנגוב.סולדז'יצקישלבתקופתםעוד

וסגנונותמחזותלנסותלמציאות,להיפתח"החוצה":התיאטדוןאתמשכו

סטודיהאישאפואהיהצ'כובהפנימי.העולםמגבולותלצאתחדשים,

הסטודיות,תנועתכחניךשראשיתולמרותזיקי,ואילואבריו,דמ"חבכל

מובהק.תיאטדוןאישהיה

תיאטרוןאיש-ןיקיאלכםייהחזקה:המנהיגותאופציית

שלידהראשונה""הסטודיהשלהבכיריםמהשחקניםהיהזיקיאלכסיי

יבגנישלועמיתודודובןהיההואהמוסקבאי".האמנותי"התיאטדון

מפימשחקולמדלחשוב)שמקובלכפיתלמידו,לא(אבלוכטנגוב

קנההזמןועםלביים,התחיל-1922בונמידוביץ'-דנצ'נקו.סטניסלבסקי

בתולדותיוקומה.שיעודבעלשחקניםומדדיךמודהכבמאי,מוניטיןלו

ביותר.המשפיעיםהבמאיםלאחדנחשבהואהסובייטיהתיאטדוןשל

וטיפחהצגות-40מיותרזיקיהעלהשלוהמקצועיתהקריירהבמהלך

18 .. A. Mal.\KHH, A. JJ, 18שחקנים.שלדודותוכמהכמה 

-. )J,11K11i1 11 ero KHHra 

oeecmb ת, eKcei1 )J,11K11i1 תA 

. o meampa.!lbH(JU /OHOG'mu 

. 1957 , MocKBa: l1cKyccTBO 

4 . c , א"דמצקין'(אלכסנדר

ריקי'אלכסיי[מבוא],וספרו"ריקי

התיאטררנ"ם,הנעוריםעלסיפור

 , 1957מוסקבהאיסקוסטבו,

 .) 4עמ'

הרזיסורעם"שיחהמתוך . 19

היוםדוארריקי",ה''הבימה'של

) 3/12/1928 (. 

בא-כחעם"שיחהמתוך . 20

 .שםי'הבימה'"
 l13BeCTl1 ~העיתון . 21

Bll,l1K המרכזי")הוועד("ידיעות

איבנוב,וגם: ;) 9/8/1928 (

 . 162עמ'

ת ocת l eAHHeHOBOCTיlראו: . 22

 ; 4.09.1928אחרונות"),=("חדשות

הרוסיות,הערנותאיבנוב,

 . 168עמ'

הצגות:שתישיבייםכדילתל-אביבזיקיאת"הבימה"הזמינה-1928ב

לאישאךבדקה.להזהקלדדוןמאתדודוכתרעליכםשלוםמאתהאוצר

בכוונתםושהיהחד-פעמיתהתקשרותזאתהייתהשלאעדויותמעט

להעמידגםואוליבעתידפעולהולשתףלהמשיךוהבמאיהתיאטדוןשל

ממנומוצלחמועמדלמצואהיהקשהאכן,התיאטדון.בראשזיקיאת

שלועמיתוסטניסלבסקישלתלמידוראשונה,ממדרגהבמאימקצוען,-

והעדין"הבימה"שחקנישלהעבודהשיטתאתהיטבהכירזיקיוכטנגוב.

שלהם:העבודהוכושרהמשמעתאתמאוד

"הבימה"אתביותרמעדיךהנניהיהודייםהתיאטדאותכלמבין

כישרוןשבלהקה,חייםכוחותשלהתיאטדוניתהתרבותיותבמובן-

 19החדשה.האידאולוגיהבמובןגםוכןהעבודה

שלדו"חמתוךהיאב"הבימה"להישארזיקישלכוונתועלנוספתעדות

פורסםהדו"חהקרובה.לעונההתיאטדוןתכניותעל"הבימה"בא-כוח

שלהעלאתןלאחדכינאמדובו ' 1928בדצמבר-3מההיוםדוארבעיתון

מחזותשניעודלהעלותהתיאטדוןבכוונתדוד,וכתרהאוצרההצגות

ופורים-היימןמודיסמאתעקיבארביאשתזיקי:אלכסיישלבבימויו

דווחב"הבימה"פורים-שפילאתלבייםזיקישלכוונותיועל 20שפי.ל

 21המרכזי")הוועד("ידיעות l13BeCTH51 BIJ,HKהמוסקבאיבעיתוןגם

("חדשותח ocח i e,[\Hיe HOBOCT J !יJהרוסיתבשפההפריזאיובעיתון

 •אחרונות")
פעמיםהגרמניתבעיתונותמופיעות 1929-1928בשנים 22

:58 



מבקרי"הבימה".בראשזיקישלהאפשריתהעמדתועלשמרעותמספר

הכריזוזיקי,שלבבימויובהצגותבברליןשצפרהגרמניםהתיאטררן

לאחר"הבימה"אתלהנהיגשמסרגלהיחידהאמנותיהמנהלכעלעליו
 23רכטנגרב.מרת

הקולקטיבשלרצונותיוביןניגודיםהתגלוהראשונהבחזרהכבראולם

לרעיונותברצינותזיקיהתייחסלאכמקצוען,הבמאי.שלכוונותיולבין

אחדבקריטריוןהכירהואתיאטררני.בגרףזכריותושוויוןקולקטיביזםשל

הקולקטיב.ללחצימלהיכנערחוקוהיההאמנותי,הקריטריון-בלבד

זכרתלעצמוותבעקולקטיביניהולשלאפשרותכלשללמלכתחילה

הגיב:התפקידיםחלוקתאתלולהכתיבהקולקטיבשלניסיונועלוטו.

 24רלא!"."לא

להעמידביכולתוהכירוכיזיקישללדרישותיונכנעוהקולקטיבחברי

לאחדיםהזכירהשתלטנימנהגוזאת,עםאמנותית.איכרתבעלותהצגות

פינקלשמערןמספרוקלעים,במהבספררצמח.שלהרודנותסגולתאת

שזיקימצייןהואכןואגבמ"הבימה",זיקישלהתפטרותונסיבותעל

במצב-שרוייםששחקניה-"הבימה"שללבעיית-הבעיותמודעהיה

"הואלמקצועיות:חובבנותביןמקצועי,לתיאטררןסטרדיהביןביניים

ומקצועיות.חובבותשלשעטנזכמין'הבימה'קולקטיבאתמגדירהיה

 .'"!אלשחקנים?לא;'סטרדיאנטים?שואל.היהאתם?''מי

להיפטריכולתם"כמיטב"עמלוחבריםאותםפינקל,שלעדותולפי

נוח:הלאמהבמאי

מסוכנתהייתהכמוהואמנותימצפוןובעלאמןשלנוכחותו

כוחאבלגדול,כישרוןבעלבוודאישהואטענווהללולרבים,

לשהותהעזרצונואףעלשנה,כעבור"התפטר"לפיכךהורס.

 2sרב.זמןעודאתנו

אישייםאינטרסיםמכוחהקולקטיבחבריפעלוזיקישלבהדחתוהאם

בנתוניםלהתחשבישזאתלשאלהבתשובההתיאטררן?שלאינטרסיםאר

המנהיגבתפקידזיקיהתמידלוכילכולברורהיהראשית,הבאים:

שפקפקהשחקניםאתהסתםמןמשלחהיה"הבימה",שלהאמנותי

מאסכולותחדשיםשחקניםבמקומםומעסיקהמקצועיתביכולתם

העולםוהשקפתהסגנוןהטכניקה,אחדויותאתמפרהיהבכןאחרות.

מארדמרוחקוהיהיהודיהיהשלאכמישנית,"הבימה".להקתאתשאפיינו

התיאטררןשלהאידאולוגיהקראתלעצבממנונבצרהיהודאימהציונות,

הארץ-ישראלילקהלפשרות.ללאאמןהיהזיקיכינוסיףכןעלהעברי.

על-פילהתגמשבדעתועלהלאוכללרבהבאירוניהזיקיהתייחס

עםהדעותשחילוקי"ככלאמר:המקומיהקהלשלטעמועלמידותיו.

הרוסיות,העונותאיבנוב, . 23

 . 180-179עמ'
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וקלעים,במהפינקל,שמעון . 24

 , 1968תל-אביבעובד,עם

 . 135עמ'
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מצוטט . 1929ביוני 4ליובי,'ץ

הרוס'ות,העונותאיבנוב,אצל

 . 179עמ'
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'ומןקלאוזנד,מדגוטדאו: . 27 ~

במהפינקל,שמעון"הב'מה";

וקלע'ם.

האמנותי"התיאטרון . 28

בסיסעלהתארגןהשני"המוסקבאי

 1924ב-הראשונה""הסטודיה

 .-1936בלסגירתועדופעל

 Eop11c E116HKOB ,ראו: . 29

aH6e שTeaTp 11 cy11b6a, )J,y 

25 . 1990, c ביביקוב,(בוריס

 , 1990דושנבהוהגור,להת'אטרון

 Oת braח bסכKו Ba , ;) 25עמ'

, p113BaH11e, I1cKyccTBO ת

67-68 . cKBa 197 4, C סM 

איסקוסטבו,ה"עוד,פז'ובה,(אולגה

 .) 68-67עמ' , 1974מוסקבה

30 . 'IKHH, B סEop11c Ea6 

, TeaTpe H KHHO, I1cKyccTBO 

20 . MocKBa 1968, C בוריס)

ובקולנוע,בת'אטרוןבבוצ'קין,

עמ' , 1968מוסקבהאיסקוסטבו,

20 (. 

שהתיאטררןברגעיותר.טוביהיהיותר,עמוקיםיהירהתל-אביביהקהל

זר,בביקורתוצדקאםגם 26בלבד".לשעשועיהפוךהואבעיניו,חןימצא

העברי;התיאטררןשלהיעדבקהלמדוברכיבחשבוןהביאשלאנראה

שורדת.הייתה"הבימה"אםספקהזה,הקהלעםהתפשרותללא

לאמזיקילהיפטררצוהקולקטיבחבריכימצטיירלעילהאמורמן

מרגרטשלמספריהםשערלהכפיואינטרסנטיות,אישיותמסיבותרק

שללאידאולוגיההקשורותמסיבותגםאלא 21פינקל,ושמערןקלארזנר

והציונית.האמנותיתלשליחותםהנאמנותובראשןהסטרדיה,

הםטודיהאיש-ציכובמיכאירהוותדנית:המנהיגותאופציית

תיאטררני.ומחנךבמאישחקן,היההדגול,הסופרשלאחיינוצ'כרב,מיכאיל

המרסקבאי"האמנותי"התיאטררןשלכשחקןהתחילהאמנותיתדרכואת

מאת-14האריקבהצגותמשחקראיכרתשלידו.הראשונה""הסטרדיהושל

 ) 1921הראשונה","הסטרדיהרכטנגרב,יבגני(במאי:סטרינדברגאוגוסט

"התיאטררןסטניסלבסקי,קרנסטנטין(במאי:גרגרלניקרלאימאתררוויזור

הרגיל,מגדריוצאכאמןשמראתהוציאה ) 1921המרסקבאי",האמנותי

עבר '-1928בלמערבמרוסיההגירתועםהראשונה.מהשררהשחקן

מכך,כתוצאהוההוראה.הבימוילתחומיהמשחקמתחרםעניינומרקד

בערדשלו.המוניטיןגםרכךשרנות,קריירותלשתיהתחלקוחייוקוררת

התפרסםבמערבגאוני,כשחקןזכורהואהרוסיהתיאטררןשבתולדות

למשחק.וכמורהכבמאידווקא

וכפדגוגכבמאיצ'כרבשלהקריירההתמצתהברוסיהעבודתובתקופת

 , 1922-1918השניםביןבכיתרסטרדיהלנהליפהעלהשלאבניסיון

האמנותי"התיאטררןבמסגרתהצגותמספרשלבבימויבשותפותרכן

למשחק,לסטרדיהאשררכטנגרב.מרתלאחרלניהולושעבר 28השני",

כתברכך 29פדגרג".ולאבמאי"לאאךמרתק,כשחקןאותרזכרותלמידיו

לאאךמרתקים,היו"שיעוריובברצ'קין:ברריסהתלמידים,אחדעליו

אותר,להעריץהיהניתןתאוריה.שרםעקביות,שרםסדר,שרםבהםהיה

 30אפשרי"·בלתיהיהממנוללמודאך

בחייו,קשהבתקופהשלוהסטרדיהאתהקיםשצ'כרבבחשבוןלהביאיש

לבדיקתמעבדהמעיןותשמשנפשימשברעללהתגברלושתסייעבתקורה

אלאהתלמידים,למעןלאהרקמההסטרדיהאחרות,במיליםרעיונותיו.

לגבשלצ'כרבעזרה-תפקידהאתמילאההיאזהבמרבןהמורה.למען

רגילה.לפעילותולחזורמהמשברלצאתרגםהתאורטייםרעיונותיואת

היאלכישלון:הסטרדיהנחשבהוהחינוכיתהאמנותיתהבחינותמןאך

ולאממששללתיאטררןהתפתחהלאערך,בעלתהצגהאףהעלתהלא

העיקריתהסיבההייתהזאתגדולים.שחקניםשררותיהמביןהוציאה
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צ'כרבשלהפדגוגייםלכישוריוהרוסיהתיאטררןאנשישרחשולזלזול

שלו.הבימויולכישורי

בחייו.הקריירותשתישביןהתפרקרעלממשצ'כרבאתפגשה"הבימה"

המוניטיןואתאותר-ברוסיהערדצ'כרבאתשהכירו"הבימה"שחקני

חשבוהםביכולותיו.ספקעתההטילו-כבמאישםלושקנההמפוקפקים

לוהציעולכןכשחקן.השתתףכברשברמחזהרקבהצלחהיבייםשהוא

שהיהכמי-שצ'כרב(למרותשקספירמאת-12ההלילההמחזהאתלביים

לבייםרצה-במיסטיקהוהתענייןראנתררפרסרפיהבתארסרפיהבקיא

ד'אקוסטהאוריאללמשלהיהודית,ולמיסטיקהליהדותשקשורמחזה

סטניסלבסקישלבבימויםזה,במחזהמלררלירתפקיד .) 3גרצקרביק'מאת

התפקידיםלאחדבשעתונחשב ,) 1918הראשונה",("הסטרדיהרסרשקביץ'

ב-ב"הבימה"הבימתייםרעיונותיוכשחקן.צ'כרבשלביותרהמוצלחים

 32ההיא.ההצגהמןרעיונותעלרבהבמידהחזרו 1930

ויתורוהקולקטיב.לדרישותשנגעבמהמזיקייותרנוחהיהצ'כרב

אתלבייםמההצעההתלהבשלאאףהמחזה.לבחירתקשורהראשון

נענההתפקידיםלחלוקתבקשרגםנעתר.דברשלבסופר '-12ההלילה

 33הקרלקטיב.שללדרישותיוצ'כרב

למרותשותפים.ללאעצמאי,בבימויצ'כרבשלהראשוןניסיונוזההיה

העבודהומקררי.מקצועיכבמאיצ'כרבמיכאילהתגלהעליו,שחשבומה

שאזלשחקנים,והןהמתחיללבמאיהןמארדהרעילההמשותפת

התוצאהגםסטניסלבסקי.לתורתצ'כרבשלבגרסתונתקלולראשונה

שניםערדונשארהנלהבותביקורותקטפהההצגה-מוצלחתהייתה

"הבימה".שלברפרטואררבות

ובשניםהפעולה,שיתוףאתלחמשירב"הבימה"ביקשוזר,הצלחהאחרי

היוגם 34לארץ-ישראל.צ'כרבאתלהזמיןניסיונותכמההיוהבאות

התיאטררן.אתשינהיגכךעלמחשבות

לפלסטינה":בקשר"הרהוריועלבשווייץלידידיוצ'כרבכתב 1935בקיץ

מהבמאי."ללאיישארוהםמפברואר-מ'הבימה'מכתבהגיע"אתמול

 35לעשרת?"עלי

מעידיםהעולםרחביבכלולחבריו"הבימה"לשחקניצ'כרבשלמכתביו

שהייתה"הבימה"עםולעבודלארץ-ישראללהגיעלושהיההענייןעל

ארץ-ישראלעלחלםהוא 36בערלם".הטוביםהתיאטרארת"אחדבעיניו

והפעםנסתייע,לאהדבראולם 37היהרדיים.בשורשיווהתענייןהחמה

אישיותמסיבותאלאהקולקטיב,חברישלתחבולותיהםבגלללא

שרנות.והיסטוריות
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'ומןקלאוזנד,מדגוט . 31

תל-אביבמועדים,"הב'מה",

 . 74עמ' , 1971

32 . , HHr תwiica EIOK ת

qexoB B תMwxaw 

, aAHOM TeaTpe H KHHO חa נ

, eKT סAKa11eM11'!eCKHil np 

, 2000 eTep6ypr -חCaHKT 

73 . c מ'כא'לכיקלינג,(ל"סה

ובקולנועבת'אטרוןציכוב

פרויקט,אקדמיצ'סקיהמערב"ם,

 .) 73עמ' , 2000סנט-פטדכודג

 . 5עמ'שם, . 33

מ'כא'לכיקלינג,דאו: . 34

איכנוכ, ; 17-16עמ'ציכוב,

 190-עמ'הרוס'ות,העונות

לברוןצ'כובשלמכתבו ; 191

 . 18/11/1934צ'מדינסקי,

צ'כוב,מ'כא'לביקלינג, . 35

יש"במאי"המילהאת . 17עמ'

(או,אמנותיכמנהלכאןלפרש

"הבמאיברוסיה,לושקוראיםכפי

ככדהללוכשניםכיהראשי"),

"פנימיים/',במאיםב"הבימה//היו

ללאנשארהשבומצבהיהולא

כנראה,כאן'הכוונה .כללכמאי

הגרמניהבמאישללעזיבתוהיא

האפשריתוהחלפתולינדכרג

בצ'כוב.

("היום") Cerס !AH5העיתון . 36

כיקלינג,אצלמצוטט .) 1934 (

 • 86עמ'צ'כוב,מ'כא'ל

צ'כוכ,מיכאילשלאמו . 37

יהודייה.הייתהגולדן,נטליה

לדמותבסיסשימשהדמותה

שלהיהודייהאישתו-שרה

צ'כוכאנטוןמאתכמחזהאיכנוכ

א'בנוב.
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 A6paM 3 כpoc cj ,ראו: . 38

HHKH Tea1·pa סKכXy11 

, HcKyCCTBO ס,rpaHOBCKOr 

56 . MocKBa 1928, C אברם)

שלת'אטרונו ' lצ"אפרוס,

מוסקבהאיסקוסטבו,גרנובסק',

 .) 56עמ' , 1928

 Aת eKcaH11paראו: . 39

, BcKaH סapx-rpaH נA 

c וoM11HaHHH. Eece11b חBoc 

M, rewap11M וB. )],. )J,yBaKHHb 

, bTYPbl תCTbl Ky סM -

, 2001 HM תMocKBa-Hepyca 

178 , 103 . c . אזרך-(אלכסנדרה

עםש'חות!'כוונות:גראנובסקיה,

מוסטי-גשריםדובאק'ן,ו"ן

 , 2001מוסקבה-ירושליםקולטורי,

 .) 178 , 103עמ'

וקלע'ס,במהפינקל, . 40

 . 151עמ'

צ'כרבמעשית?אפשרותהייתהב"הבימה"צ'כרבשלמנהיגותוהאם

סטרדיה"ר"אישכאידאליסטיציבה.בלתיאישיותאךגאוני,שחקןהיה

בשפהגםמהמקצועי,תיאטררןלנהלבידרערלההיהאםספקמובהק,

באירופהרוסיתיאטררןלהקיםניסיונותיומוכרת.לאובסביבהזרה

הסיכוייםרביםל"הבימה",מגיעהיהאכןאםצלחו.לאובאמריקה

מןמעלההיהבכךבעצמה;ולהתכנסלהעמיקארתהמנתבשהיה

ממטרדיההפיכתהאתמקדםהיהלאאךהאמנותית,רמתהאתהסתם

לתיאטררן.

לאסכולהבן-גרנובםקיאלכםייהחלופית:המנהיגותאופציית
אחרת

השתיירשלאב"הבימה"הרוסיםהבמאיםביןהיחידהואגרנרבסקיאלכסיי

בימוילמדהואסטניסלבסקי.ושלהאמנותי""התיאטררןשללאסכולה

להקיםהוזמןלרוסיהובחזרתוייינהרדט,מקסאצלהתמחהבגרמניה,

סגנונואת"גרסט"תיאטררןגיבשבזכותו,באידיש.יהודיתיאטררן

באיכרתושהתבלטבתקופתו,המענייניםהתיאטרארתלאחדוהפךהמיוחד

העשרים.שנותשלברוסיההתיאטררניתהפריחהרקעעלגםהאמנותית

לתיאטררןש~באולמיייינהרדטשלדרכולממשיךגרנרבסקינחשבכבמאי

מאסכולתלבמאיםבהשוואה 38הגרמנירת.הבימוישיטותאתהרוסי

"התיאטררןנציגהיהגרנרבסקיהשחקנים",ל"במאישנחשבוסטניסלבסקי

במשחק,הפנימיתהאמתמודגשתהשחקן"שלב"תיאטררןהבמאי".של

הזאת,האמתאתלמצואלשחקןלעזורהואהבמאישלתפקידוועיקר

ההצגה,שלהוויזואליתצורתהמודגשתהבמאי"שלב"תיאטררןואילו

הבמאי.רעיונותאתלבצעהואהשחקןשלותפקידו

אוריאלהמחזהאתלהעלותן-930בל"הבימה"הוזמןגרנרבסקיאלכסיי

ענייוברהביעשצ'כרבעצמומחזהאותר-גרצקרבקארלמאתן'אקוסטה

אתבייםוכברבעל-שםשהיהבמאי"הבימה"הזמינהכעתנענה.ולא

תפקידאת-39.1922בבמוסקבההיהודיבתיאטררןגרצקרבשלמחזהו

להצלחהזכתהוההצגהמיכראלס,שלמהאזמילאד'אקרסטהאוריאל

רבה.

הבמאימורכבים.היו"הבימה"קולקטיבעםגרנרבסקיאלכסיישליחסיר

באספההוחלטשעליההתפקידיםבעלי"רשימתלוכשנמסרהמארדנעלב

אולםהבלעדית.לזכותובעיניונחשבההתפקידיםחלוקתכי 40כללית",

התפקידיםמבצעימרביתאתלקבועזכותועלגרנרבסקיויתרמהרדי

זה,במובןהראשי.התפקידאתלאיישזכותועלרקלהילחםוניסה

עםכללהתיישבהלאאקרסטהלתפקידודשנואריהשלמועמדותו

בעלפילוסוףביועימות-במחזהלצקתהתכווןשהבמאיהפרשנות
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שלהחזקההקהילהלביןדופן,ויוצאתתקיפהאישיותקומה,שיעור

שאצלברורהיהלהומחוצהב"הבימה"אחדלכלאמסטרדם.יהודי

יפההיהודשנואןלתפקיד.הדרושהיצרים"מלהטשמץ"איןודשנו

לזאת,פרט 41מסוימים".ידידות"יחסיבעלוגםההנהלה,חברתואר,

גדול.תפקידלשחקתורוהגיע

 ','המ'בה"'ומןקלאוזנר, . 41

 . 99עמ'
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למרותככישלון,ראהההצגהאתזה.בענייןגםגרנובסקיויתרלבסוף

הציניקןאןאותו,ייסרהאמנותימצפונווהביקורת.הקהלאצלהצלחתה

והאחריותכסף,להרוויחכדיאלאאליכםבאתילא"בעצםניצח:שבו

וקלע'ס,במהפ'נקל, . 42 42עליכם".לתוצאות

 . 151עמ'

ולאמזדמןבמאי"עובר-אורח",רקגרנובסקיהיה"הבימה"עבורגם

קלאוזנר:מרגוטלימיםשציינהכפייותר,

ולנהלהאמתאתלומרהאומץלואיןאחתלהצגההמזדמןארם

להסתכן,כראילאחודשים,שלושהרקלענודכשבאיםמאבקים.

 ','המ'בה"'ומןקלאוזנר, . 43 43האמת.עללהקפידנאלץקבעשלבנייןלבנותשרוצהמירק

 . 109עמ'

גרנובסקי?שלמנהיגותואפשרותב"הבימה"הפרקעלעמדהלאמדוע

ואףומזיקימצ'כובהיהודיתלתרבותבהרבהקרובהיהגרנובסקיהרי

כן,עליתרבמוסקבה.היהודיבתיאטרוןדגולובמאימוצלחכמנהלנודע

שהמחשבהאלאלהצעות.נכוןוהיהדרכיםפרשתעלניצבזובתקופה

חברישלבדעתםעלתהלאכללהתיאטרוןהנהגתאתבידולהפקיד

ובכןאחרת,לאסכולההשתיירשגרנובסקיהיאלכןהסיבההקולקטיב.

שליחותהעלגםכמו"הבימה"שלוהסגנוןהטכניקהאחדותעלאיים

הייתהכברזהבשלבסטניסלבסקי.תורתאתלהפיץ-האמנותית

שתיים,אוהצגהלבייםשונהמאסכולהבמאילהזמיןב"הבימה"נכונות

לגמרילהשתחררעליההיההתיאטרוןבראשאותושתעמידכדיאן

הסטודיה.שלמהאידאולוגיה

המנוגדות:השאיפותשתיביןלמאבקדוגמההואגרנובסקישלהמקרהגם

לעברהחוצההשאיפהעלהעידהשונהמאסכולהבמאישלהזמנתו

הייתההאפשריתממנהיגותוהמוחלטתההסתייגותואילוהתיאטרון,

הסטודיה.מורשת

ליאופולדהגרמניםהבמאים"הזרה":המנהיגותאופציית
ייסגרוליאופולדגליגונו

 , 1931בשנתבארץ-ישראלמושבהאתסופית"הבימה"שקבעהמאז

בימויכוחותלפתחניסתהוהיאהרוסיםהבמאיםעםקשריההתנתקו

בבמאיםדי"איןכיהסתבראחדותשניםלאחרכבראןעצמה.משל
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 . 209-208עמ'שם, . 44

 . 210-209עמ'שם, . 45

 . 211עמ'שם, . 46

47 . David F. Kunhs, German 

Expre;·sionist Theatre: The 

ActorandtheStage, Cambridge 

. University Press, 1997, pp 

275-276 

"הב'מה",'ומןקלארזנד, . 48

 . 211עמ'

רקלע'ם'במהנקל'פי . 49

 . 171עמ'

"הדז'יסרדהבדרנזפט,מ' . 50

 ,) 1938(יוליג'במהב'הבימה'",

 . 12עמ'

הברזל"ש"מסןלאחרלשמו".ראויבמאי"למצואונחוץבית"תוצרת

אלמאמציהאת"הבימה"עתההפנתההמועצות,בריתעלירדכבר

זאתבמדינההפוליטיהמצבעלכתגובהגםבאהלגרמניההפנייהגרמניה.

הרביםלמהלכיהתודותוכןיהודים,במאיםעלהנאציםשהטילווהחרם

 44הגרמני.בתיאטרוןקלאוזנר,מרגוט"הבימה",מזכירותראששל

מרגוטעל-ידיל"הבימה"הוזמןלינדברגליאופולדהגרמניהבמאי

פרופסור :) 1935-1934 (שנתייםבמשךהצגותארבעבהוהעלהקלאוזנר

הגולםחלוםמדלייו,מאתהמדומההחולהוולף-שור,הנסמאתמנהיים

בדרןזכוההצגותהירשביין.פרץמאתהשדהוילדיליוויקהלפרןמאת

יח.דגםהביקורתואצלהקהלאצללהצלחהכלל

שיישארהאופציהאפואועלתהלגרמניה,לחזורמלינדברגנבצרכיהודי,

העריךלינדברגגםב"הבימה",שעבדוהבמאיםשארכמוב"הבימה".

יפהנעידראהלאאןשחקניה,שלהעבודהכושרואתהמשמעתאת

זאת.הסתירולאהקולקטיבבידיהיאהאמנותייםבהיבטיםשהפסיקה

בעליונותוהכירולאאןלינדברג,עםלעבודאהבומצדם'"הבימה",שחקני

הצליחולאלכןאחר.במאיאףשלבעליונותוהכירושלאכפי 45עליהם,

לפניו. 46פתוחים"עמדואחריםתיאטראותש"שעריגםמהבו,להחזיק

כעבוררקוחזר-1935ב"הבימה"ואתארץ-ישראלאתעזבלינדברג

נובט.ברטולדמאת ' Tקוראאמאאתלבייםכדי ,-1951בעשורים,כשני

-1936ובקלאוזנר,מרגוטעל-ידיל"הבימה"הובאייסכרליאופולדגם

שקספירמאתמוונציההסוחרהקלאסי:מהרפרטוארהצגותשתיהעלה

שילד.פריזריךמאתטלווילהלם

בתיאטרוןהאקספרסיוניסטיםהבמאיםמגדוליאחדהיהייסכר

מהסגנוןהתנער-1922בהעשרים.המאהתחילתשלהגרמני

החדשה','האובייקטיביותשללאסתטיקהו"פנההאקספרסיוניסטי

היטיבלאהחדשעבודתוסגנון 47נטורליסטית".לגישההחוזרת

לשפל.שלוהקריירההידרדרההשלושיםשנותולקראתעמו,

תיאטראותושעריוהיותבגרמניה,ולשבתלהמשיךיכוללאכיהודי,

לינדברג)עמיתובפני(כמובפניופתוחיםהיולאואמריקהאירופה

פועלואתלסייםו"ביקש 4811האחרונה"תחנתואתב"הבימה"ראה-

 49בארץ-ישראל".התיאטרוני

לפחותאומנהיגהבתורב"הבימה"ייסכראתלהשאירהניסיונותאולם

בגללואםהאמנותיתגישתובגללאםכישלוןנחלוהאמנותייועצהבתור

בעומקהצטיינוייסכרשלש"עבודותיולמרותהקולקטיב.עםיחסיו

לאב"הבימה"הצגותיו soוהמדודה",הרחבהובהגשמההדרמטורגיהעיבוד

יייי



טענוהמבקריםהארץ-ישראליים.והביקורתהקהלאצלהצלחהקצרו

אינןמהותן ,] ... [מכבר"נתיישנוהבימאיתושיטתוהאמנותיתגישתוני

שלזהעםמזדהה"לאהצגותיווקצב'הבימה'"שלרוחהאתהולמות

בבימויומוונציההסוחרשההצגהבעוד 51בפרט".זמננוושלבכלל'הבימה'

גםבבדבדאךמתנגדיםלהוקנתהרביםוויכוחיםדעותחילוקיעוררה

לאשייסבוהיהו"ברורחרוץ,כישלוןהייתהטלוילהלסההצגהמעריצים,

 52אלינו".ישובולאיישאר

בתקופתנברלהידרדרהחלוהקולקטיבחבריעםייסבושליחסיו

הראשונה:ההצגהעלהעבודה

הסוחרשלהתפקידעלהשחקניםביןעזהמלחמההתחילהבינתיים

לבסוףובדטונוב.פינקלמסקין'אז:היומועמדיםשלושהמוונציה.

לא.ובדטונובלסירוגיןהתפקידאתישחקוופינקלשמסקיןהוחלט

הדנהלושהיהדבראליו,בדטונובשלהטוביחסונשתנהמאז

 53להבא.השלכות

הקולקטיביהניהולעםלהשליםייסבוהתקשהומנוסהדגולכבמאי

זוכרפינקלשמעוןרוחו.מורתאתהסתירולאהאמנותייםבתחומים

מפיושמעוט,לוילהלםעלב'הבימה'ייסבושלהשנייהעבודתו"בעתני

 54הקולקטיב".שיטתנגדהרבהדברים

בעייתייםויחסיםלהצגותיוהציבורהתנגדותאמנותית,אי-הצלחה

ייסבולאופולדשללהדחתושהביאוסופםאלהכל-הקולקטיבעם

"הבימה".מהנהגת
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cכשם. . 51
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"הב'מה",'ומןקלאוזנר, . 52

 . 212עמי

 . 212-211עמישם, . 53

מסק'\אהווןפינקל,שמעון . 54

תל-אביבעקד,"הגולם",ואגדת

 . 200עמ' , 1980

ייסבווליאופולדלינדברגליאופולדנמוגרמניםבמאיםעםהעבודה

קפיצה""קרשבגדרהרוסית,האוריינטציהבעלת"הבימה",עבורהייתה

הבמאיםאתלהשאירהניסיונותאולםהרחב.העולםאלהחוצה,

אלהניסיונותהיסטורית,בפרספקטיבהצלחו.לאהתיאטרוןבראש

היוהגרמניםהבמאיםגםגרנובסקי,נמוסיכוי.חסרימלכתחילההיו

 ,"המ' J"ה'ומןקלאוזנר,ראו: . 55בראשמהםאחדשלהעמדתו 55ואידאולוגית.אמנותיתמבחינה"זרים"

מסק'\אהווןפינקל, ; 210עמ'נפי"הבימה",שלשליחותהעלגמורויתורמבטאתהייתההתיאטרון

 . 200עמ'"הגולם",ואגדתהקולקטיב.חבריבעינינתפסהשזו

זריםנמאיסכלפיהציבורשלעמרתו

שלהחלטותיועלהשפיעההיהודיביישובהציבורשלעמדתוגם

התנגדוומהעיתונותמהציבורחלקמבחוץ.המנהיגיםלגביהקולקטיב

ולהסתמךזרים"ממקורותלינוק"לאקראוהםזרים.במאיםלייבוא
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"הבימה"שלהרוסייםשורשיההיהודיים.הכוחותעלודקאן

מהמבקריםלחלקנראומחר"לבמאיםעםיותרהמאוחדיםוקשריה
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הרז"סורהברונזפט. . 56

 . 8עמ'ב"הב'מה','

להיותרקיכולהואזרות.אידאותעללחיותיכולארםאין

איןאםעצמו,מתוךליצורצריךהואאכלללמדן,מהן,מושפע

מתוךשנבעהחיסרון,נצחי"."תרגוםבבחינתלהישארברצונו

שלל"פריזמהמבערבחייםההסתכלותהייתההזרה,ההדרכה

 56רוסי"·אופי

רוסיםבמאיםביןבארץהציבורהבדיללאטהורה,ליהדותבשאיפתו

רוסיםשונים.במאיםשלשרנותאמנותיותגישרתביןרגםלגרמנים

אתמביניםשאינםוהצדים""הזדיםל"נכדים",נחשבוכאחדוגרמנים

זאתגישההמעקמת"."הפריזמהדדןארתהושדואיםהיהודיתהתרבות

על-פיהאוצרלהצגהביחסלמשליהודי,לחומדבהקשרבמיוחדבלטה

שהעיקרנכדי,על-ידיהמבוים"האוצר,זיקי:שלבבימויועליכםשלרם

לגמדיודיכאההרריאתשערדלאיןעיקם ]".[שבסגנון,החידושלוהיה

לקבלהמבקריםהתקשרמידהבאותהאן sשלרם-עליכם".דדוחאתבמה ','ךמע"פ'כמן,יעקב . 57

גרסוייסבו,שלהצגותיולאחדכ,ן ."דז"בבימויקלאסירתהצגות . 1-1עמ' ,) 1933(מא'

אחרת,להיותצריכהקלאסירתלהצגות'הבימה'שלש"הגישההמבקרים

הציבורשלעמדתםשגםאפואמסתבר ssירתן".רתאטדליתיותריהודיתהרז"סורהברונזפט, . 58

בראשהזדיםהבמאיםאחדשלהעמדתואתעודדהלאוהעיתונות . 12עמ'ב"הב'מה','

"הבימה".תיאטדרן

הפנימית"ייהרזייםורהאופציית

דהיינוהפנימית","הדז'יסרדהטיפוחהיההמנהיגותלבעייתאחדפתרון

לכאודההיוהזאתלאופציההתיאטדרן.שחקנימתוןבמאיםטיפוח-

אסכולהארתהחניכידובםהיו"הפנימיים"הבמאיםרבים:הצלחהסיכויי

יהודיחינוןקיבלוהשחקנים,שאדעםמשותףעבדחלקומרדים,ראותם

לקבלמחריביםוהיוהקולקטיבחבריהיוהם-כןעליתדעברית.וידעו

החלטותיו.אתעליהם

צ'מדינסקיבדרן-מהםושנייםבבימוי,כרחםאתניסרמהשחקניםרבים

שניםבמשךהתיאטדרןשלקבועיםבמאיםשימשואף-פדידלנדוצבי

מבוטלת,בלתיבהצלחהפעםלארבות,הצגותהעלואלהבמאיםרבות.

שחקניעבודסמכות.בעלמנהיגשלעמדהלוכבשלאמהםאישאולם

משלנר"."אחד-שוריםביןשוריםהיו"הפנימיים"הבמאים"הבימה",

אתלהםלהכתיבואףמהעדותיהםלהסתייגאתם,להתווכחאפשרהיה

שלאי-הצלחתםאתהצבעה.באמצעותהחשובותהאמנותיותהבחירות

קלארזנדמדגרטהסבירההנהגהעמדתלהםלתפוס"הפנימיים"הבמאים
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שלהרודנותמןמארדסבלוהקולקטיבשחברי"כנראהאלה:במילים

מעלנוחמביניהםאחדלאףלתתבהתחלהרצולאכןרעלצמחנחרם

 59הבמאי"·תפקידאתכמרבןמלווהכזהונוחהאחרים,

רכוש"הפנימיים"בבמאים"הבימה"שחקניראומסוימתבמידה

סדראלהלבמאיםלהכתיבזכאיםשהםסבוריםוהיוהקולקטיבשל

שלפעילותלכלנחרצותהתנגדוהקולקטיבחבריהרוב.שלעדיפויות

לארגןפרידלנדצביעלאסרולמשל,כן,לכתליה.מחוץ"הבימה"במאי

נאלץוהואהמוניים,ומופעיםמסכתותלבייםרגםצעיריםקבוצותוללמד

 60בסתר.בנןלעסוק

עלהלאולכןדגולים,אמניםהיולא"הפנימיים"הבמאיםאלה,לכלפרט

האמנותיתרמתהאתלשמרארועצמאימובהקאמנותיקרלגבשבידם

"הבימה".שלהגבוהה

חיוניהיההשחקניםמאגרמתוןבמאיםשטיפוחלמרותניונאמרנסכם

הפנימית""הרז'יסררהלתיאטררן,מסטרדיה"הבימה"שללהתפתחותה

אתחיזקהאףמסריםובמרבןהאמנותיתהמנהיגותבנושאמענהנתנהלא

החיצון.העולםמפניהקולקטיבשלהסתגרותו

המשךעלהאמנותיתהמנהיגותהיעדרבעייתשלהשפעתה
בימינוהישראליהתיאטדוןועלייהבימהיישלהתפתחותה

להעמידרבותהזדמנויותל"הבימה"היוהקולקטיבשלהרבותבשנותיו

לאכזאתהזדמנותאףאולםקרמה.שיעורובעלמנוסהבמאיבראשה

המועמדים.אתרובעל-פישדחההואהתיאטררן-כןעליתרנוצלה,

משבריםוגרם"הבימה"שלהאמנותיתרמתהעלהשפיעהמנהיגהיעדר

חברישלהעיקשתלהתנגדותםעיקריתסיבהכאמור,הלהקה.בתרןרבים

שלידהסטרדירתכאחת"הבימה"שלבעברהטמונהלמנהיגותהקולקטיב

האמנותי"."התיאטררן

מחסרונושנובעתהבעייתיותעלבדיעבדרקעמדו"הבימה"מוותיקיחלק

"הבימה"אתשאפיינההחזקהלמנהיגותגעגועיםוביטאומנהיגשל

דרכה:בראשית

הייתהאז-היוםלתיאטרוןשחסרמה"זהמסקין,אומר"מנהיגות",

תחתיךשוקעתאיךלשנה,משנהלהרגיש,אפשרבלעדיה,מנהיגות!

 61הערכים."ואתהאידיאלאתעמהוגורפתהעברמורשתכל

תירצוואףהקולקטיביתההנהגהאתלהצדיקשניסרמיהיולערמתם,

המשחק:לאיכרתמצדומרעילמנהיגשהיעדרבנןזאת

;-. 
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 g"הב'מה",'ומןקלאוזנר, . 59
;:; 
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 י?!
 . 205עמ'

'חס . 208-207עמ'שם, . 60

"הסטוד'החבר'גםג'לודומה

שלפעולות'ואלהראשונה"

הסטוד'ה.לכותל'מחוץוכטנגוב

ומאמר'ם,חומר'םוכטנגוב,דאו:

 . 145-139עמ'

מסק'ן","אחרוןדולב,אהוון . 61

נץ'רנהבדטונוב,שלמה'פה,א"ב

ב'שרא,להבמהאמנות(עודכ'ם),

 . 205עמ' ' 1964אורנהתל-אב'ב:
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עמ''נסק', lצ'מספרשנחוד, . 62

20-19 . 

כלנאלץכךמתוךכילשבח,טעםאיזהגםמוצאאתהזהבליקוי

הנוגעותהשאלותבכלידלולקנותלעצמו,לדאוגושחקןשחקן

אתלנהלנכדי'לרבותזד'דז'יסודאפילויכולולפיכךלבמה.

 62עצמם.השחקניםבידינעשיתהפנימיתהעבודהכיהעבודה,

משבריםגרםההצגות,שלהאמנותיתברמהפגעמנהיגשלחסרונולמעשה,

ואתהקולקטיבפירוקאתקירבדברשלובסופוהלהקהבתוךרבים

הקולקטיביסטיתשהאידאולוגיהיצאכך"הבימה".שלהמסורתקטיעת

התיאטרוןשלהמקצועייםהאינטרסיםאתסתרההסטודיותתנועתשל

שלביסודןפעםלאעמדהזושאידאולוגיהאףהתפתחותו.אתועיכבה

ובתמיםבאמתהאמינומהחבריםרביםפרטיות,אינטרסנטיותהחלטות

וטהורה.כנההייתהוהתנהלותםהמיוחדת,בשליחותם

לשמרהרצוןגיסאמחד-מנוגדותשאיפותשתיביןהמתמידהמאבק

הוביל-ולהתפתחלהיפתחהצורךגיסאומאידךהישנים,הערכיםאת

בענייןלהסכיםמהםומנעסותריםצעדיםלנקוטהקולקטיבחבריאת

משתיאחתשאףלהגידניתןכיוםמקצועיות.לידייםהסמכויותהעברת

הצליחלא"הבימה//קולקטיב-הזהבמאבקניצחהלאהללוהשאיפות

רבות.לשניםהתיאטרוןהתפתחותונבלמהומסגרתו'ערכיואתלשמר

ולשרודכקבוצהלשרוד-לשרודהשאיפהדווקאהיאשניצחההשאיפה

כפרטים.

שלידאחרותסטודיותשלגורלןעם"הבימה"שלגורלהאתנשווהאם

הראשונהבסטודיותלמשלשם,שגםנראההאמנותי","התיאטרון

בתהליכיםהתאפייןהסטודיהמסגרתעלההתגברותשלבוהשלישית,

עיקשתושמירההסתגרותהמנוגדות:השאיפותשתיביןובמאבקדומים

שני.מצדהחוצה,דרךחדשה,דרךוחיפושאח,דמצדישנים,ערכיםעל

הסטודיות:לרובמשותפותהיוהזההשלבאתשמאפיינותבעיותגם

לסטודיות"הבימה"ביןההבדלההמשך.ודורמנהיגותאמנותי,כיוון

זהשלבארךהסטודיותבשארהמעבר:שלבשלאזרנוהואאחרות

עשורים,מארבעהלמעלהנמשךהואב"הבימה"ואילויותר,ולאכעשור

במיליםהשחקנים.שלהראשוןהדורשלחייושנותכלכמעטכלומר

והקולקטיבהסטודיהממסגרתסופית"הבימה"כשנפרדה-אחרות

שימשיכומיהלהקהחבריביןנותרולא"התיאטרון",לשלבוהגיעה

המשיכוארוכהתקופהבמשךועוד:זאתהמוסקבאית.המסורתאת

שלהמסורתעםהקולקטיבשלחסרונותיוכלאתלזהותהבאיםהדורות

מדועלהבין,ניתןמכךוהאמנותית.המקצועיתמסורתהכולל"הבימה",

התנערהקולקטיבשלפירוקולאחרהתיאטרוןלהנהלתשהגיעהדור

אכן,רבים.עשוריםבמשךועיקשותבקפדנותשנשמרוהערכיםממרבית

שלוהמקצועיתהאמנותיתהמסורתגםהתפרקההקולקטיבפירוקעם

המוסקבאית."הבימה"
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הילדותמטראומתכלילהישראליהתיאטדוןהחליםלאהיוםעד

מוכשריםהמקצועיים,הבמאיםשלהרבמספרםאףעלהקולקטיביסטית.

מנהיגותשלעמדהלתפוסהצליחמהםאחדלאגםבין-לאומי,שםובעלי

מנהיגותבארץ.המרכזי""הזרםמתיאטדאותאחדבאףמעורערתבלתי

ובתיאטדוןניסיונייםבתיאטדאותדקלפגושאפשרהישראליבתיאטדון

שורשיםבעלהואשגםאדיה,יבגנישלבהנהלתו"גשר"-יחידרפרטוארי

מתיאטדאותאחדאףמנהיגות,מהיעדרכתוצאהרוסיים.ואוריינטציה

נראיםוהםמובהקת,אמנותיתבגישהמתייחדאינובארץהמרכזי""הזרם

סגנוןמצדוהןהבימויגישותמצדהןהרפרטואר,מצדהןזהיםכתאומים

התיאטדוןירשהמנהיגותהיעדרבעייתאתכילהניחניתןהמשחק.

מגבולותחורגזהנושאאולםהארץ-ישראלי,מקודמוהיוםשלהישראלי

נפר.דמחקרומצדיךהנוכחיהמאמר
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תל-אביבאוניברסיטת
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