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ה~ה~רי ",,,מיכאוס-"הו.פודושלמ.ה
 •-נ • ."ז- 1 •• ... • :

.גרנ,ועיהושעמאת

עלהסובייטיהקהלעתהודא.השכס·פירשלכזברתו
השחקןשלדמו.תןאתה 1הטלודיזיומסךהקולנועבדי

שלתלייניוביד.ישנרצחמ'כא.לס,שלמהד.ג,דןל,היהודי

ויוצריהיהיהוד.יתהתר.בדתשלהחיסולכתקופתסזכאלין

מסטראט-הגאוןשלל:הדלדתן-400הנת 1שלכבדדברדסיה.

מקטעי(דוקן.מנטארי)תיעדריסרטבמוסקבההרכיבופורר

בתיאטראדתהבימתועלהדיעלד 1ש 1שכספיר,שלמחזותיו

מחזהמתוךמעמדהוא.הללוהקטעיםאחדהסובייטיים.

הנזמ·iד!אידיהתיאטרדןבי.מתעלשהוצגלי:ר","המלך

באותו·האמנותי.מנהלוהיה·שמיכ.אלסבמוסקבה,לכתי

נשתלב.הוכךליד.המלךדמותאתמינ.אלסמ.ש.חקקט·ע

שעוצבוהשכ.ספי.ךי.ןת,בן.מןין.תמיכאליס-לירשלרמותו

חגדול.היהודיו.האמן·הסובייטיים,אמני-הבימהגדוליבידי

ו.מחצה.ל.דקה..הבימיה:.אלשב

כלעל ?'זימדן-מקר·יםאדאכןהגיון-בימויכלדם

אותםליד.·שלמדתו,מעמדאתכאןמשחק·מיכאלספנים,

אפ,שך.מיכאלס,של,מדתונסיבותאת·שיע:דויםהצדפים

הי.המי,כאלסשש.למהה-של-זמננן, 1טן.אגרי.אנותהנזכרו

 ...איפורכלאמדתואתנהן"שיחק"ממ.שית,דמותבה

* ** 
דרצי,חתד- 1948ביאנדאר-12בנרצח.מי·אכלס

באותוכולה..הסובייטיתליהדותרעותמבשר·אותשי,משה

~שראשיתןימיה,.בדבריהשחורות"".השניםהחלדזמן

שאר(בתוךהיחידייםפרים 1דהסוהודית 1הי 1התר.בדתבחיסול
התי--·מיכאלסשליל·ד-זכיפדחי·וגם.חי.ההחיסולחללי

עלהנפ.שעתכ.עלילהושיאןכמוסקבה)היהודיאטרוד

הדבריםהידכן 1היעדיודעדמי.היהודיים,הרן,פאים

ש.בעק- , 1953במארס:סטאלין,שלמותואלמלאמגיעים,

הרופאים.·שלזייכוייםעל·הוכרזנותיר

פןך-הי.מיםבאותםאבל ...•נרצחס 1מינאל :~מרבו

שמיאכלסרש.מית,ידיעה'הסובייטיתבעיתונותסמה

נודעוהשניםבמרוצתורק ..טראגיר.ת",בנסיבות"ניספה

יומול·שיחזדרש·סייעוי"טכניים"פרטיםכמהבבירור

לטקס-למינסק,ממוסקבההגי.עהואמיכאלס.שלהאחרון

אבחתהשתתף(שהואמפרסי-סטאליןאחדש,לח·לוק.ה

למשרדיממלונובדרךאבלשל.הם).מוועדות-השופטים

מצא.המפלגה,~שלהמקומילמשר·דאדהעירונית,המחעצה

אי-נמצאה.הקר.הוגווייתומלדחהד,וגםהואמותן,את

שדד'?למטרותרצח ?'·דרכיםתאונת .בוקרת uלפזzגם

סיפרולאוזןמפההללו.בהשערדתאמוןלתתחי.הקשה

ש~ל.מקל-הטיוליםשבדרנמצאה"אסון"במקום:גיאז,

קודרצלדבר.נשד·דלאהקרבנותומש.ני-מי,כאלס

הזה.המי.סתוריהמוותאתאפף

הצלעדרנתארךמינאלסשלמדתולאחרשניםוחמש

בעלילת-נקשרמיאכל.ס-.ןןפ.סישלשמוונתקדר.הזה

לצרפוכדי.מקרב;ךהמתוהשחקןאתהוציאוהרואפים.

דופישל(כינוילבנים"בחלוקים"המפלצותקבוצתאל
המפורסם).רופסיד"רשלו,קרובהיהשבכללםלרופאים,

,הפ.ור-,ה,לאומניהסובייטייםהשופרויתע"יכונהמי;אכלס

ה"ג'רינט"עםוריגולקנוניהב.קשריהשאימ.והרהידוע".ג·ני

 ••.ואוייב-.העםבוגדב.תואררהויכתו

הכ'הקונגרסלאחר"תה~רה"תקו:פתבבוארק

מיאכלס.שלכונדרגםהרח.זרהקומוניס·טית,המפלגהל 1ש

לתחייה,קםלא-היהו·דיהתיאטררן-הגדולמפעל-חייו

וכפטריוטדגולכאמןל.שבחיםזוכהשרבעצמוהו·אאולם

אנמן.סובייטי

• •• 
שמיזגהבמשפחהבדררינסק, 1890בשנתלד uמיאכלס

רצהאשביוס:יפך,גדולתוביימי·הושכ.ליה.מסורת

הללו,האומנויותשתיעדרך-דין.אורופא"ל~ותו"
"לפיהאב,שלללבוהידקורנותועריכות-די[.רפאוה

מיכאלסלמדואמנםממוות".אדםלהצילב:כוחןשיש

בחרהואאולםפילוסופיה).(דגםמש·פטיםמסוייםזמן

אמר-זה"במקצד.עאמנות-הבימה. :אחרתבאומנות

גםישאוליאבי.שחלםממהידת.רמצאתי-השחקן

מהותםנש.מדתיהם,אתאנשים,המונילחנך :לרפאבה

הרוחנית".

מצ-היהודיתהבימה:עלגילםשמינאלס.הד.מדידת

שליצירותיהםגיבוריהןורבגוני,ע·שירלאלפ.רםטרפדת

מחזותשלגיפ.דריםדגםי·עדלמייםיהודייםסיקנים 1קל

שלדם-עליכם,שלבמחזותלהו:פיע,הידפ.ההואמדדירניים.

ד:ע.שןדתמטרלינקבדגלסון,גדלדפאדן,אש,שלדםפרץ,

"המלךהיהמוסמכות,עדויותנמהלפיאחדים.יוצרים

בנתר-אמנותו.המזהירותהפניניםאחתמינאלס·שללי·ד"

אחהדרסיסופרנתבמינאלסשלמותרילאחרישנים

מי,נאלס).(שלבביצועולידבמלךנזכר"הנני :לידידו.

נעבעולם,אמונתוה 1שאבדמרדמ.ה,עידד,ד,הזקן,ליד

מייאכלסהאוויר.אתררעדד·ת.בידייםמ:גש~שהבמה,פניעל
חי.ה,דרמההחלל.אתמילאיחידהבי,מה.כלעלהשתלט

 "· ••התפאורהלפיסגתעדמגיעותהרוטטותאצבעו:תיד
שראהלאחדאמרקרייג,גורדדןהנודעהאנגליוהבמאי

הצגהשדםזוכר"אינני :במד.סקב.המינאלסהצגתאת

שלנד,מןתד·עמוקהנך 1כלהתרגשד·תלי.שגרמהאמנותית,

איןלמהלי,ברורעפשיד ..•מינאלסשלבביצועוליד

לנר·שאידפי 1ל :האנגליתהבמהעלאמיתישכספירלנד
 "• ..מי.כאלםשלכמדתושחקן

הי,הדדיהתיאטדדןע"ילראש.דנההועל:הליד",~המלך

בשנתהשלשחים.ש.נדת.במחציתנמוס.קבההממלכתי

השלישיב.פסטיבאל-התיאטדדןהזאתההצגהה: 1ננ,לל 1935

היהודי'לתי·אטדוןפריחהימיהידהללובמוסקבה.שב.ערך

 •האמנותימנהלוהיהס 1נאל 1שמי

מציפיםהידגלי-הערצה

 iדה-נדתר 1מלה: 1היתהכמה

ב.לאנולדלתוכהצוללה 1הי

והמחשב,הדג·שיערלמויאת

 rרנתנו,בקול-·הבמהעל

ל.פני-דלפבקהל-הוצופיםלפני

ה 1 •יהסמדסים-בידתדמאווייהן

משמשת"הדמות :מש,חקד·על

אוממחישאניבדמותעצמי.

דבהז·דמנוחדוותי".אתהבמ·ה

תאיזה·עללעבודמתחיל
תפייכולמידהב.אי.זןלדעת,

הכמ,ה;עד ;מהשקפת-עולמי

 1התמזגו 1אתמיינאלסציידאף

תאמדנעצמותי"כלפסוק 1ב
! 

"' 
הנערץמינאלסשלמ.ה

האםכשדדנושלמתת-·החסד

 tהמדע-1בבריתהתרבות,חוגי

הכ-יהש~לטוןל.מוסדותשעדים

 ~גזמנוהס,דבייטי.ת.החבר.ה

הב·עצמדשסטאליןדסי·פדן,

 liJ"סולומדןקוראוהי,העליו

 lהמלשבזמןתימה,איד
 bהאנטי·פאשי.הי·הודיהודיעי
 fדעת·הקהאתלעדד·דחיתה

גרמנינגדהמלחמתי.המאמץ
 'את>ד 1העלמיאכלסהאדום.

נישאותםמפציצים", 500

 •.הסובייטילצ.אב
 1מיבאו 1943במחצית

הס,בידלאחד-מכן(שהיה

ן.מקאנאדהלארצות-הברית,

מבי .·האנטי-.פאשיסטיהיהודי

דגכהעולמיות.ההסברהמות

ו.בנות~דאבן,להט-לבו.כל

·ןלפלישהשנתיים'במלאות

נש.לקולוהי·דהדהמד·עצדת,

אלפניכםעומד"הנה :יורק
האפשיסטז.ה.בלבזה,בראש

-.ר.ואיםשאתםמהמכל
מא :מנםגם-נלכדממני

 "!ס:פוןלעשד.תמבקשיםהם

בהאזינויהודים,המוני

ההאורחיםגםהיו.ביותר

עילנגדע·מדון,ביםשימים

 Dבאהויהודיות~סיפות-העם

 ~מינאלסנשאשבסתר-לבד
זזשלפעול.תןתחומייורחבו

 1יהדותשלקשריהדירגרפ.ו

תקורררקלאחיתהזד

 tכי·אוליגדול.יהודיקי.בוץ

יהדותנשמיכבדיםעננים

הדרןמןשסולקוהראשונים

"הכש.להאישימדתו
דגםהיהודי,לציבורעמוק

מיכ:שלגוריי.תוכשהובאה
הי.התיאטדדןבנבייןהוצג

נידם-נפשעריו·עלהמונים

ה 1ש.הילמיהאחרוןהכבוד

דבניצבוארובדלידהכבוד

והאמנות.

אבליר·דבעיקראולם
מיאכ~שלמדתוודשםעל



כטכליון

!ה~די

J מיכאלסלמדם

בחרהואאולם

אמר-זה~ר,ע

גםיישאולי .~בי
מהותם~.מרחיהם,

1 

מצ-היהודית~ה

שליצירותיהם!י
מחזזתשלררים

u..שלרם-עליכם. לו
ועשרות~טרלינק

"המלךה 1הי!כרת.
i בכתר-א.מנרתר.ת
! 
אחהרוסיסופר 1

מי;כאלס).(של~ו

נעבעולם.~ונתר
כאלס 1מיהאוויר.נ
היה,דרמה~החלל. 1

 "· ..התפאורהךת
שראהלאחר~מר

הצגהשרםזוכר 1
שלכן.מרתו!מדקה
איןלמהלי,דור

1 

לנושאידפי 1ל : ~
' 
1 

הי,הרדייאטררן~ת
בשנתשלשחים. 1
I ה.שלישי~יאטררן
 1היהודיתיאטרון 1

 )*כ;:זחך~ם

בהערצת-יקר~שטייו
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ךים

בהראצתבקרובופיע

מיכאל.ס·השחקן.אתב.עיקר,מציפים,היוגלי-הערצה

שגילםזמרתכלחייו.והתפקיד-מליברתוה 1היתהב,מה
 ממחישהיהרעל-י·דהשיור,בלא·כולולתוכ.הצוללה 1הי
הרגהש·הראעליו,נאמררהמחשב,תי.שי 1הרגעולמואת

"נחשפות"היודמריר·תירו.בתנו.עת.בקול-·הבמהעל
רע.לסב.כי-השקפותיהןעלל,פני-ולפנים,הצרפים-1קהללפני

עצמו.מי~כאלסשאמר,מה~הנההיסמרסים-.בירתך.מאווייהן

להפעתאמצעי,קודם-כל,לי,משמ.שת.:"הדמותמש.חקו·על
אלנושאשאניכשםכאבי,אתמ.מחישאניב.זמרתעצמי.

שאניעה 1"ש :סי.פךאחרתרבהז·דמנרתחדוותי".אתהבמ·ת

ב.עיקרמבקשהריניתפקי,דאיזה·עללעבודמתחיל
נבעצמי,לחלקליהפךזהתפקידיכולמידהבאיזולדעת.

למחשבתי".ביטוימ.שמשהוא·כמהעד ;מהשקפת-עולמי
משחקשהואתפקידיועםהתמזגותואתמי•כאלסצייןאף

תאמרנה".עצמותי"כלב·פסוק

• ** 
ולא-יהודים.יהודיםעילהיהנערץמיכאלסשלמה
בכלתהילהלוהקנתההאמנו.חיכש.רונושל·מתת··החסד

לפניופתחהגםוהיאהמרעצרת,-1בבריתהתרבותגי 1חר 1

ולצמרתה 1המדינשלהמרנכזייםהשולטרן-1למוסדרתשערים
העליון,הסרבייטחברש 1שימבזמנוהס.רבייטי.ת.החברה
לברו.כטובאותרמקרבהיהב·עצמרשסטאליןרסי·פרו.

 " ...שליהחכם"סולר.מרןקוראוחי.העליו
ברשאוכאלס 1מיהרע.מןהמלחמהשבזמןתימה,איד

הורעדמטרתס.קבה. 1במרהאנטי·פאשי.סטיהיהוידי;ןרהעד

להגנברתבעולםהיהודיתדעת-ה.קהלאתלעור·רחיתה
הצבאלמעזעז.רהרלגיר.סגך,מניהנגדהמלחמתי.המאמץ

-טאנקים 1000 "הסיסמהאתהעלהמיאכלסהאדום.
לח.רוםערלם 1היהודינקראושארתםמפציצים", 500

.הסובייטי.לצ.אב

פפדאיציקוה.ננשר.ררמיכאלסבאר 1943במחצית
-להרר.ג)שהוצאוהסופריםביןלאחר-.מכן(שהיה

הורעדשלבשליחותור.מנכסיקוקאנאדהלארצות-הברית.
לבי·והאמן·על:המבימת-המ.ש,חקהאנטי·פאשיסטי.היהודי

אתשיק.עש 1יהחדב.תפקידורגםהעולמיות.ההספרהמות

ד,נריו.אתבצמאשרתאשפיםו.בבותואכן,להט-לבר.כל

ברית-שללשטחההיגרמני·תל.פליש,השנתיים,במלאות

בניר·בפרלר-גך,אןנדסמיכאלסש.לקולרהיזהרהמועצות.

אלו'בידייםיה:סת:פלר .חיאדםלפניכםעומדהנה 11 :יורק
ל.ספון.אותילהפוךרוציםהפאשיסטים ..זהבלבזה.בראש
לא !ספוןלעושותרוציםהם-,ר.ואיםשאתםמהמכל

ומילדיםכיבםואי.מותמאבותיכם :מכםגם-ב.לבדממני

ספון!"לעשר.תמבקשיםהם

נרגשיםרבהתרג,שן.ת.בדריכרנוהאזינויהודים,המוני

להניח,יסודישהסובייטיים.האורחיםגםהיוביותר
עשרותמיכאלסשלעי:ני-ררחולנגדע·מדוו.ביםשימים

העדת.עלרמתקנבלבאמריקה.היהודיותאסיפרת-העם
עודשעפ.תיז.המישאלה.אתמיכאלסנשאשבסתר-לבר

האנטי-פשא.יסטיהיהודיהרו·ע·דשל.פעול.תןתחומייורחבו

ה:עולם.יתדותעםרוסי.היהדותשלקשריהויוג'"\נבו
שלתק,רותרגםאלאשלן,תקוותור:קלאחיתהזר
שנתקש,רושבשעההסיבה,כאןואוליגדול.יהודיקי.ברץ

מןמיכאלסהיה-רוסייתיהדותבשמינבזיםעננים
הדרך.מןשסולק.וה.ראשונים

• •• 
זעזעזג·רםהיהודיליד""המלךש.להאישימותו

הרוסית.האינטליגנציהלטו,ביוגםהיהודי,לציבורעמוק
וארונולמוסקבהממינסקמיכאלסשלגוויי.תרכשהובאה

צןאב ,) 1948(ביארבארהיהודי.התיאטרוןכנביידהוצג

אתל.חלוקכדימרסק.אבי'נירם-כפורשעריויעלוהמונים
בשמ.מרות-החיים.התגלמותש.היהלמיהאחרוןהכבוד

עולם-הספרות-מגדוליובתחלפוניצבוארונולידהכבוד
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רושםעל
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בווסיר,;י*בית-ישראלעלכבדאבליר·דבעיקר
אנמניםהיהודיהרחובע~למיאכל.סשלמותו

תשכ"רתמוז,ב'

מקרבנותחי.ההוא(שגםנסתר"ער 1"דהסופרדברי,עלינו
יהודייםבתיםהרבה 1שבמספרים."ב.מוסק.כה :·החיסול)

בן-משפחה".שלמותולאחוכבהו.גהמראות,את~יסר

ברוסית-ישראלמשור-וי

תודגמויש·ראלייםמ.שוררים 44ש.ליצירותיהם
איזו-("פואיטיישראל""משורריבספרונכללולרוסי.ת
הקובץהוצאתבמוסק·בה.קצרזמןלפני·שהופיעאילא").

לספרבמבו·א:בעל-מ.שמעות.מאור,עספקבליהי,אהזה
לפנילפ·תוחראשןוניסיוןשזהובית-.~התוצאה.אומר

בת-הישראליתתשי.רהה:פרת 1לפתחהסובייטיהק.ורא
-המתורגמיםהשיריםשלזובכמות.שאידואף·,על-.פיזמננו.

היש,ר-הפיוטי·תהיציר.האתלשקףכדישלהםובמבחר
ב.היקףבבר·כה.אותושנקדםהקובץראויבמילואה,אלית
שירת-עכשיועדהיד.ההדלא:פ.זהוב.מיכלול-צליליםכזה

הרוסית.בלשוןוהארץ

סופריםבידישתורגמושירים,-110כבספרבוניתנו

ברית-המו.עצות.ישר.בירקצ.תםהארץבביקצתםשונים,
יעקב :והםמשור.וים, 34שליציר.דתי.הםתורגמומעברית

אברהםהמאיר•,אביגדורקרבי,יהודה:פהן.יעקבפיכמן,

אלתר-בתןפן,אלכ.סבדרבת-מרים.י.וכב,דרחל,שלונסקי,
יע-קבגול·דב.רג,לאהאליעז,רפאלאבי-שאול,מר·ד:כימן,

ברב-מדיםילן-שטקליס,מריםברוידס,אברהםאוולב,ד
חייםק.דמון,חיהחומסקי,:זבגל.נוע,אמיר ,ןהכ.-~ rש·טי
אלעזרעה 1גלז.ך.רפבליהונתן,בתןגל·אי,בנימיןגורי,

טרייני,ןאבנרעמיחי,יהודההלל,ע.ורהחיהגרברת,
אלמוג.אהווןי.עקב,ש.פשוט,.בתןכרמי,ט.מר,יחיאל

משום-ז·כו,לאוטשרניחובסקיכביאליקמ.שורריםברף. .ע.
שליצי.רותיהםתורגמומאזייתזה.בקובץלהיכללמה,
ומערבית ;שמריוארי.הבינצקיפסחפאפיירביקוב,יוסף

עסאםחאב.אנבוחבא :פייטניםשבעהשלשירים-
סליםש.שרן,י·זאיאה·ת·אופיקלובאבי,עיסה.עאנבסי,
ד.רוויש.מוחמד ,ג'ורבאן

המשודדבידינעשתההקובץשלהכללית:העריכה

ההוצאהמעוטםדברי-המבואס.לוצקי.בוריםהיהודי-.הרוסי

תישו-השיהדמובהקת.פרליטית-.מגמ.תיתברוחתבוכים

-המאב·דאטוריתבפלשתינהבול·ד·ה-שםאבמ.ר-אלית
פעולהפעלההציובית-בוו·גביתהצמרתבידוהידידות

טישטשההארצישראליתפרות 1תס 1 ;המשודריםעלמשתקת

לנפחהשתדלהזאתולע.ומתהמ.עמ.דייםהקו.בפליקטיםתא

נשמעואמנם .•.היהודית-·ערבי·תהאיבהאתולהנציח
הואמניסטייםצליליםגם-המבואמוסיף-זובשי.ר·ה

מח-ביטאוהםעל·פי-רוכאולםבאדטי·מילי·טאריסטיים,

ניתוקתוךמטושטשים,דתייםרגש.ו.תאובבוכותשבות

הממ-והאימפריאליסטיתהקאפיטאליסטיתהמציאותמד

רק 1המובי·ה.עםשלממאוויית~םהתעלמותרתוך , nשי

t אייםהארצישראליתבשירהעלועזיו-.שםעיו-פה

שליצי·וותיהם-ופ.וולטארייםפרוגרסיבייםמהפכניים,

לברית·שקראומעשן-הציובו.ת,שהשתחררומש,רררים,

 •••ומנפניםמבחוץו.הניצולהדיכויגנזוהתקוממועמים

הקמתעםהיש.ראליתבשירההע~תרררותמצייןהמבוא

והיאהימיםארכושלאאלאומלחמת-השחרור,המדינה

מןבאכלושוררים 1ש.המאובאווירת-שפל-וייאוש,זנגקעה

הזו,ה·הא.גנליתהשיטההוחלפהאיךמשראו- nדא.כזבו

מסוימתקובצתדק ;אמריקנייםלומנופוליםבשיע:פוד

לניהי·נשע~ת:פהדלאקומוניסטים,בעיקרמשוורים,של

 •••נוע·זיםפיוטייםקולוןר.והשמיעהליזם

שעלן, mאבן·.דבעללדמאתה~להמדרבי-מברא

המעדנתלרוסית.לתרגוםהראויותהיצירותבחנ.רוםיה

תיאורילו.חטים,סוצילאייםמוטיביםבעיק,רבי.קש;ך,

S ,לאימפריאליזםבוזשלביטוייםשליטים,בגדזעם ",ק
וברית-המועצות.לקומוניזםוביטריי·אהתד
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הרבבכין
שהמזהי·רה

אונטיהודה

למדהראשי
כב.זמן

מוסדותאת

 1עי 1הצהדור

לעבישראל.
 tהאתדיש

מקדבה

נחת:שט"ן,

שראו'חייו.

כמתבלטות
 ,,זנ.ער·ש

בדיסק;ןבעיר

iאאצללמדתי
לכיתורמסרני

ז"לקליצשלר

שבפטר ז)ל"~
יצ~שמם

שההרב,של

 1שיערשמ,עתי

"משמהכבס-ת

~סדרא.תלגפי

האבר.שמעררי

t ל''צ.( 
הייעיר 1צ

 1לב,.לתיאבל
זל( ,.,הגאון

מרב.הבחורים

ונסע~היש•בה

שנתייםאחרי

אלי'האגון
,ןש.בהכעברו

החאתסדגו

 ' fלמ.אל.זצ"ל
בשקז.יה.

 1ננתקרהפ

שאר-דועלת 1•ב
ממשפתהז"ל,

במנוחהתורה

 1לפהיהשלא

·פררי·זרבהאת

מצויובחורים

תורהבדברי

רםגלהוראה,

ביאזנניר

בררלכשהייתי

מעירחכמים

חומריתעזרה

 lלליצאמאו.ד

שזכיתייקרים

 iאםגמעלה.
דכ·אי·התורה..

רבקרובו~ת

 'קצחבזככרם
העאולם
אמרהרואפים

לבריאותי.

הר.ברחתי

זנרהילטבשם
אמםםבעיירה

הךרהערל·מית
משפחתיעם

לשבהחלטתי
החלטתי.

 1בא~שנוכ

ה!ררלקרביסק,

ומאר~שייהב
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