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לפני  110שנה מת בניו יורק בחוסר כל מייסדו של התאטרון היהודי ,אברהם גולדפאדן .אמן נודד
שהביא את פלאי התאטרון המקורי והרענן שלו אל המציאות האפורה של החיים היהודיים
בגולה .התמסרותו והתמכרותו לבימה הביאו לו בין לילה הצלחה מטאורית ושנים לאחר מכן גם
מפלה כואבת .סופו המר וחוסר ההערכה לה זכה בימיו נגעו לליבי .ייתכן ובהיותי שחקנית מחוץ
לתאטרון הממוסד היטבתי להבין את הקושי והכוח הדרוש כדי להמשיך לשרוד וליצור בשוליים
במשך שנים כה רבות .הקריירה ההפכפכה של גולדפאדן ,דמותו הצבעונית וסיפור חייו הסוערים
הילכו עלי קסם ועוררו בי סקרנות והזדהות .השתוקקתי לחזור אחורה בזמן ולהצטרף למסעות
התאטרון הנועזים שלו; לראות אותו מציץ בשחקניו בעין בוחנת וביקורתית מאחורי הקלעים של
הבימה המאולתרת; לחוות את הקסם שיצר במילותיו השנונות ,מנגינותיו המרגשות ,עיצוב החלל
החדשני ,ובגיצי האש הבנגלית וריח הגופרית; להאזין לתרועות הקהל הגודש את האולמות כאשר
העלה שם את המלודרמות המוסיקליות הגדולות שלו .רציתי ללחוץ את ידו בשעה שחסמו בפניו
את דלתות התיאטראות בניו יורק והפגינו נגדו; לשמוע את מחשבותיו בשעה ששוטט לבדו ,חסר
אונים ברחובות בו בזמן שמחזותיו המשיכו והעלו בהצלחה על ידי מתחריו בתאטרונים הגדולים
בלואר איסט סייד .אך יותר מכל רציתי לחזות באותם רגעים בהם התעלה מעל לצווים
והמכשולים ,מעל לחוליו ,לבגידות שחווה ,מעל למציאות כולה  -ובלהט שמעולם לא כבה בו,
המשיך וכתב את מחזותיו החדשים.
עבודת מחקר זו נתנה לי את ההזדמנות להתחקות אחר עקבותיו של אברהם גולדפאדן
והתאטרון שלו ואולי במעט מזעיר גם לתקן את העוול שנגרם לו .תודות רבות מגיעות לכל אלה
שאפשרו לי לצלול למנהרת הזמן ,לתעות ולתהות וגם לצאת ממנה אל מלאכת הסקת המסקנות.
בראש וראשונה אני מודה למנחה שלי לפרופ' אהובה בלקין ,שפרשה בפני את רזי המחקר,
והכתיבה המפוכחת לצד המעורבות וההזדהות .תודה על דיאלוג מאתגר ורב השראה ,על הערות
חכמות ומחכימות ומסירות אין קץ.
המלגות להן זכיתי מגב' עופרה אליגון ז"ל ,מטעם מכון גולדרייך באוניברסיטת תל אביב,
מבית שלום עליכם והרשות הלאומית ליידיש ומטעם הפקולטה לאמנויות באוניברסיטת תל אביב
סייעו לי בזמן המחקר והכתיבה ועל כך אני מלאת תודה.
תודה לליאו גרינבאום מארכיון ייוו"א בניו-יורק שקיבל אותי במאור פנים ,סייע לי להתמצא
בין קטלוגים ,תיקים ,ותצלומים ישנים ואפשר לי לצלם מסמכים וכתבי יד שבריריים .תודה
למיכאל פלזנבאום על פענוח כתב היד של המחזה בן-עמי ,על ההקלדה ,על הערותיו והארותיו.
תודה לעמיתים וחברים טובים ונאמנים שעזרו לי להבין ולתרגם מיידיש מילים וביטויים
נדירים :דר' לאוניד רויטמן ,ויקי שיפריס ודר' אורן רומן .תודה לחברתי יעל גאפל על שעודדה
אותי לפנות לדרך האקדמית ועל סבלנותה לשמוע על גולדפאדן יומם ולילה .ואחרון חביב ,לאשר,
בני האהוב ,כוכב זוהר נודד בעצמו ,תודה על האומץ שנסך בי והשמחה שמלא אותי גם בימים
קשים של המחקר והכתיבה.
עבודה זו מוקדשת לאביו של אשר בני וחברי היקר ,בוריס סבידנסקי ז"ל ,שפתח לי באהבתו
את הדלת לשפת היידיש ולתרבותה .ולהורי ,טובה ואשר ניסים ז"ל ,שעלו ארצה מרומניה עם קום
המדינה .שתילי היהודי הנודד הסגלגל שאמי טפחה בעציצים במרפסת ,והפסוק מספר ירמיהו
לּוֹלתיְִּך ,לֶכְ ֵּתְך ַאחֲ ַרי בַ ִּמ ְדבָ ר ְב ֶא ֶרץ ל ֹא
ָ
עּוריְִּךַ ,אהֲ בַ ת כְ
שאבי ציטט באזניה " ָזכ ְַר ִּתי ָלְך חֶ סֶ ד ְנ ַ
זְ רּועָ ה" ,מלווים אותי תמיד.

ראשי פרקים
מבוא 5...........................................................................................................
פרק ראשון " -יידישער טעאטער" – אופיו של המקום ושל יוצרו 22............................
 .1החסר המוסדי 22 .....................................................................................................
 .2זהות ,מקום ומיקום – מאפיינים של המצב הלימינלי בחיים היהודיים בגלות25..............
 3דרמה חברתית בכיכר העיר31.....................................................................................
 .4תאטרון סביבתי כמפגש בין האסתטי לחברתי33 .........................................................
 .5מיסוד התיאטרון היהודי כהון תרבותי36....................................................................
א" .אבי התאטרון היהודי"36....................................................................................
ב .עיצוב המקום בחלל הנתון38..................................................................................
ג .שבריריותו של חלל האירוע התאטרוני40.................................................................
" .6בצלמו ובדמותו" של המייסד45...............................................................................
 .7קדחת נסיעות 55......................................................................................................
פרק שני  -המקום ב(אין)מקום ליוצר ולקהלו57........................................................
 .1מסעות התאטרון של גולדפאדן – ארבעה מסלולי יצירה57............................................
א .התקופה הראשונה – רומניה57............................................................................
ב .התקופה השנייה – ברחבי האימפריה הרוסית59....................................................
ג .התקופה השלישית – בין העולם הישן לעולם החדש65.............................................
ד .התקופה הרביעית – ושוב אמריקה67....................................................................
" .2אופרטה" "מלודרמה בחרוזים" "אופרה היסטורית" "דרמה פטריוטית" ?67................
 .3מקום ו"בית" לקהל וליוצר בחלל התאטרון74.............................................................
 .4חרוזי המקום81.......................................................................................................
 .5הדרמה של המקום – המשמעות של המרחב89............................................................
א .התקופה הראשונה – כל-מקום91.........................................................................
ב .התקופה השנייה – "המקום הקטן" ו"המקום הגדול"94.........................................
ג .התקופה השלישית – החלל הפרוץ והבימה המודעת לעצמה100..................................
ד .פנטזיה ,הרמוניה וחורבן של המקום – ארץ ישראל על הבימה104..............................
פרק שלישי  -זהות ומגדר בחלל הדרמטי ועל הבימה111..............................................
".1ד ָאס ּפינטעלע ייִּדענע" :הנקודה הנשית בייסוד התאטרון היהודי המודרני של גולדפאדן
114.............................................................................................................................
 .2פריצת החללים המסורתיים ותנועת הפרוטגוניסטים בחלל הדרמטי119..........................
 .3בין האישה היהודייה לגבר הנכרי139...........................................................................
 .4בראי הקונפליקט הבין-דורי והמגדרי147....................................................................

נגזאם" – המסך נופל לאט על העולם הישן161...........
לא ַ
ֿפאלט ַ
רהאנג ַ
ֿפא ַ
פרק רביעי " -דער ָ
 .1ההשתהות במקום163...................................................................................................
 .2הביקור הראשון באמריקה – "גולדפאדן ללא גולדפאדן"167.............................................
 .3החזרה אל הבית הישן184..............................................................................................
 .4המחזות מלמברג  -שופר תעמולה או משל קיומי?186........................................................
 .5מליץ יושר – משל אוטוביוגרפי במסווה לאומי189............................................................
 .6ימות המשיח?! בית ל"אלביתי"193................................................................................
ואמעריקע201...................................
 .7עקדת יצחק או מהפכת סדום ועמורה – על עמורהקע ַ
פרק חמישי  -מבית המרזח לסלון בוורשה – סוף הנדודים210..........................................
 .1אקורד סיום דיסהרמוני212...........................................................................................
" .2וילה יפה מאחורי העיר" – בד' אמותיו הדלות של המחבר215..........................................
 .3חשבון נפש על "הישנים" ועל "החדשים"218....................................................................
 .4בן-עמי – דרמה וחזון לאומי בחלל הביתי221..................................................................
א .בית משלו – כל הדרכים מובילות הביתה221..............................................................
ב" .דור הולך" – הרס הקן המשפחתי231......................................................................
ג .האפילוג – "ויאמר אלי הנבא אל הרוח"233................................................................
ד" .ודור בא" – גיבור הזמן החדש238............................................................................
ה" .נישט יידיש און נישט גוייש"240..............................................................................
 .5דוד במלחמה – הטקסט והאירוע התאטרוני243...............................................................
סיכום249............................................................................................................
אפילוג – גולדפאדן בישראל257................................................................................
ביבליוגרפיה 263....................................................................................................
תקציר באנגלית

נספח מצורף:
ֿפאלק מאת אברהם גולדפאדן
בן-עמי אדער דער זון ֿפון מײַ ן ָ

5

מבוא
נושא המחקר בהקשריו התאורטיים והרעיונות המנחים
לא בכדי זכה אברהם גולדפאדן ( ,)1908-1840משכיל ,משורר ועיתונאי בתואר "אבי התאטרון
היהודי" ,שכן יצר כמעט יש מאין את התאטרון היהודי של זמנו .הנחת יסוד בסיסית של מחקרנו
היא כי המעבר מבימה חובבנית לתאטרון מקצועי בתרבות היהודית החל בן-לילה כאשר העלה
אברהם גולדפאדן לראשונה ביאסי ,רומניה בחול המועד סוכות  1876את מחזהו המאולתר מתוך
כוונה מוצהרת לייסד תאטרון יהודי כמו בכל אומות העולם .עד אותו רגע לא התקיימה בתרבות
היהודית מסורת רציפה של כתיבה דרמטית ומופעי תאטרון .מיום שייסד את התאטרון היהודי
המודרני של זמנו וקשר בו את גורלו נדד אברהם גולדפאדן ללא הרף עם להקתו ואף בגפו
במסעות תאטרון ברחבי אירופה ,רוסיה ,אוקראינה ואמריקה .במסעותיו כתב יותר מחמישים
מחזות ,וגם ביים ,הלחין והפיק אותם .להקות תאטרון רבות שנוצרו בתוך זמן קצר בעקבות
להקתו או התפצלו ממנה השתמשו תדירות ברפרטואר שלו ,שנפוץ לכל עבר וחלחל בתודעה
הקולקטיבית של העם ברחבי ה"יידישלנד" שחצתה ארצות ויבשות .בפעילותו זו הכשיר גולדפאדן
קהל יהודי שוחר תאטרון ושחקנים יהודים שאמנותם בכך ,ויצר תאטרון יהודי מודרני שנהפך
במהרה לחלק בלתי נפרד מהתרבות החילונית בחברה היהודית.
בחינת הארעיות והנדודים שאפיינו את ראשיתו ואחריתו של התאטרון המקורי שיצר אברהם
גולדפאדן והשפעתם על עיצוב המקום הבדיוני במחזות ועל הבימה יעמדו במרכז דיוננו .מחקרנו
יבקש להראות כי היחס אל המקום ועיצובו האמנותי במחזות ובתאטרון הנודד וכמו כן היחס
החדשני של גול דפאדן לחוויית הקהל בחלל הארעי של התאטרון היו מקור עיקרי להצלחה
ולפופולריות שלו מיד עם גילויו בחברה היהודית.
גולדפאדן אימץ פרקטיקה אירופית מובהקת והשתמש בה ליצירת מוסד חילוני-תרבותי
אמנותי יהודי .אף על פי שהמדיום החדש היה נטע זר ואף מוקצה בתרבות היהודית באותם ימים,
הצליח גולדפאדן לחזק בעזרתו את הזיקה היהודית של צופיו .אולמות ממוסדים לתאטרון יהודי
נעדרו בעת ההיא ,והמופעים התקיימו בחללים ארעיים ,ב"מקום ללא מקום" ,המאפיין את
החיים היהודיים בגולה .חלל התאטרון התוסס והאינטראקטיבי שיצר היה חידוש מדיומלי נועז
ויוצא דופן הן בשל התכנים של מחזותיו והן בשל עיצובם האמנותי על הבימה הארעית .גולדפאדן
עיצב על הבימה חלל בדיוני ,וחלל בדיוני זה יצר גם את החלל התאטרוני בכל מקום בו הועלתה
ההצגה .מחזותיו המשופעים בחילופי מקום העלו נושאים חברתיים ולאומיים בחלל מזדמן ועוררו
דיו ן דרמטי מוחצן על זהותו ומעמדו של היהודי בזמנים ובמקומות שונים בעולם .על רקע
התעוררות הלאומיות היהודית ,שאירעה בזמן ייסודו של התאטרון ,העניק גולדפאדן לקהלו סוג
של חוויית מקום המאפשרת לדמיין גם חיים ריבוניים של העם על אדמתו בארץ האבות .ייחודה
וחדשנותה של החוויה התאטרונית בחברה היהודית התבטא במעבר מהחוויה הטקסטואלית,
המאפיינת את החיים בגולה והממוקמת בזמן ובזיכרון ,לחוויה התאטרונית הממומשת במקום,
גם אם ארעי וזמני ובלתי ממוסד .יתרה מכך ,כפי שנראה הצלחתו של התאטרון הייתה תלויה
ביכולת המעשית של גולדפאדן לצאת למסעות נועזים ומורכבים ,לעמוד בקשיי הדרך ,בהגבלות
מבית ומחוץ ,להתקיים ולהתפתח תוך כדי תנועה במרחב ובו בזמן לגלם על הבימה מציאות
שתעשיר ותשנה את מושגיו של קהלו.
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גולדפאדן ראה בתאטרון שלו בראש וראשונה מקום מפלט תרפויטי שבו אפשר ,על פי מושגיו של
הפנומנולוג גסטון בשלר ) ,(Bachelardלחלום על בית שאבד 1.מחקרנו יבדוק כיצד העניק
גולדפאדן לקהלו את חוויית המקום במפגש חווייתי ורב-חושי בחלל התאטרון על כל רבדיו .החלל
המאולתר שיצר היה המקום היחיד שבו חוויית התלישות ,המאפיינת את החיים היהודיים בגולה
כפי שנחוותה על ידו ועל ידי קהלו  ,הושהתה לרגע .מחקרנו יעקוב אחרי הקהל המביט והנוכח
לראשונה בחלל התאטרוני על כל רבדיו הבדיוניים והקונקרטיים .נתאר את חוויית הקהל בתור
חוויה פנומנולוגית אקזיסטנציאליסטית המופעלת דרך המפגש ודרך הדינמיקה בין היש לאין ובין
הנוכח לנעדר ,שלפי הפנומנולוג של התאטרון סטייטס ( )Statesהיא אופיינית לשפה ולחוויה
2
התאטרוניות.
הנכחת המקום הנעדר תוך כדי הנוכחות בו כקהילה מאוחדת היא חוויה אסתטית קולקטיבית
של טרנספורמציה שהחלל בתאטרון של גולדפאדן שאף להעניק לצופיו .היידגר ) (Heideggerטען
בתאוריה הפרשנית-פנומנולוגית של המרחב כי האדם יכול "להיות בעולם" רק במצב שבו יוכל
לשכון בשלום עם האחר על האדמה מתחת לכיפת השמים אל מול האלוהות 3.מצב כזה נעדר
בחוויית הקיום היום-יומי בחיים היהודיים בגולה .התאטרון הנודד של גולדפאדן ,שהיה
אינטראקטיבי ומעורה במציאות החיים ,התיימר להציע פיצוי לחוסר היציבות של המקום
והזהות .בחללו נדרשה מהקהל מעורבות במה שקורה על הבימה ומחוצה לה .בהיותו מקום פומבי
מוחצן ומגוון עורר התאטרון את קהלו לדמיין ,לחלום בהקיץ ,ולהתהלך בדרכים ,בצדי הדרכים
ובכרי המרעה ,ואף לצאת ממקום המקלט ולפעול בחיים ובעולם הגדול .מחקרנו ישאף ללמוד
כיצד באמצעים הראשוניים שעמדו לרשותו ִהבנה גולדפאדן את הבימה המאולתרת ל"מקום"
בדיוני ואת הקהל בחלל המאולתר ל"קהילה לרגע" העוברת טרנספורמציה ומתאחדת בחוויה
רוחנית ,אסתטית וחברתית .את החוויה החדשה בתאטרון היהודי נשווה כאן לחוויית ההתנהגות
והביטוי המוחצנים "בכיכר העיר" ,אותם שהגדיר בכטין "אוטופיה של מציאות קהילתית
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חופשית ,שוויונית ושופעת".
חדשנותו של גולדפאדן ביצירת התאטרון היהודי המודרני של זמנו נחקרת כאן לאור השינוי
הפרדיגמטי בתאוריה של המופע ,שהחל להתפתח במחצית המאה העשרים ,תאוריה הרואה
בתאטרון תהליך תקשורת מורכב רב-ערוצי ורב-רובדי בין הבימה לקהל 5.הצופה בתאטרון של

G. Bachelard, the Poetics of Space, Beacon Press, Boston 1
 2סטייטס מסביר כי התאטרון מעוצב בדרך שבה חלק ממרכיביו מוגדרים כמחוץ לשדה הראייה,
אך ההדים שלהם נשמעים על הבימה וכך נוצר למשל המתח בין בימה לחוץ-בימה .בכך סטייטס
מדגיש כי התאטרון מבצע העצמה יצירתית של המפגש בין נוכח לנעדר .אקט התפישה מחייב את
הצופה בתהליך של רדוקציה פנומנולוגית :ראשית לקלוט ולחוות את האובייקט ולאחר מכן לסגת
רפלקסיבית אל תוך הכרתו כדי לדעת ולהכיר את האובייקט ,להשוות אותו לזיכרונותיו ,מאגר
חוויותיו ,תחושותיו ,האסוציאציות שלו וכדומה .ראה:
B. O. States, Great Reckonings in little Rooms: On the Phenomenology of
.Theatre, University of California Press, London, Berkeley and Los Angeles, 1985
M. Heidegger, "Building, Dweling, Thinking", in: N. Leach, (ed.), Rethinking 3
Architecture: A Reader in Cultural Theory, Routledge, London, 1997, pp. 100-124
M. Bakhtin, “Comedy and Carnival Tradition”, in: Palmer, D.J. (ed.), Comedy: 4
.Development in Criticism, Palgrave Macmillan, Hampshire, 1984, pp.95-102, p.98
 5ראה למשל:
V. A Cremona et al. (eds.), Playing Culture: Conventions and Extensions of
Performance, Rodopi, Amsterdam, 2014
וכן:
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גולדפאדן נתפש גם כאחד השותפים העיקריים ליצירתו של מקום מקלט ומרחב שאפשר לחלום בו
בהקיץ על חיים בריאים במקום המציאות כרעה חולה.
גולדפאדן ,איש תאטרון מלידה ,לא נרתע מהאינטראקציה עם הקהל הפשוט החי והמגיב ויצר
את מחזותיו בתור אירוע תקשורתי ,כפי שהפרקטיקה של התאטרון והמופע מחייבות .כדי
להתאים את מחזותיו לקהל היהודי של זמנו ,קהל ה"עמך" שמיהר והגיע בהמוניו אל התאטרון,
יצר גולדפאדן סוגת אופרטה יהודית מקורית .הסוגה החדשה שיצר כללה סצנות מלודרמטיות
סנטימנטליות ,נוסטלגיות או גרוטסקיות בצד סצנות הרואיות וטקסיות ,ריקודים ,תהלוכות,
קטעי סלפסטיק בשילוב שיריו הקומיים והביקורתיים ,העממיים והלאומיים ,שהלחין בהשפעת
מקורות ליתורגיים ,אופרות ,אופרטות ולחנים עממיים .הסוגה ההיברידית ,המנפצת את האשליה
והחושפת את אמצעי המדיום ,העצימה את תחושת הנוכחות של הקהל בחלל התאטרון ועוררה בו
מודעות חברתית ופוליטית בלי להצהיר על מסר או אידאולוגיה חד-משמעית .כארבעים שנה
קודם להיווסדו של התאטרון הברכטיאני סיפקה הבימה היהודית של גולדפאדן בידור וביקורת
חברתית הכרוכים זה בזה .בהתייחסות לחלל הדרמטי של מחזותיו ובבחינת יצירתו מתוך
הפרדיגמה של התאטרון יתגלו מקוריותו ושליטתו באמצעי המדיום החדש בתור יוצר תאטרון
מודרני ,מורכב ואף נועז שהקדים את זמנו.
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לא מעט מחקרים עסקו בתאטרון של גולדפאדן .אלה עוקבים אחר התפתחות התאטרון של
אברהם גולדפאדן על ציר הזמן ובוחנים את יצירתו על רקע ההקשר ההיסטורי-תרבותי שפעל בו
ואת השפעתו של רקע זה על ההתפתחות התמטית של מחזותיו .זאת ועוד ,חוקרים אלה רואים
את התמקצעותו והתפתחותו של התאטרון המקורי שיצר גולדפאדן במעבר מ"סוגות נמוכות"
למחזות "רציניים" מבחינת התוכן והסוגה .לטענתם עקב שינוי תודעתי ואכזבה מערכי ההשכלה
לאחר גל הפרעות "סופות בנגב" ,החל גולדפאדן לכתוב מלודרמות היסטוריות בעלות מסר לאומי.
חידושו של מחקרנו הוא בגישתו המדיומלית והאסתטית ליצירתו של גולדפאדן .מפעלו
הדרמטי ינותח וייבחן בדגש על מושגי המרחב ועל שאלת המקום – מושגים מרכזיים המאפיינים
את האסתטיקה הייחודית למדיום התאטרון .נושא המקום ייבדק בשני מישורים( :א) "המקום"
במובנו התרבותי-חברתי וההיסטורי והיחס אליו במחשבה היהודית; (ב) איכותו האמנותית של
החלל הדרמטי ועיצובו במחזות ובתאטרון של אברהם גולדפאדן.

V.A Cremona et al. (eds.), Theatrical Events: Borders, Dynamics, Frames, Rodopi,
Amsterdam 2004
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החלל הוא המדיום הבסיסי של אמנות התאטרון במובנו הקונקרטי – המקום ,האולם או כל
"חלל שנמצא" שהמופע נערך בו .יתר על כן בתאטרון הנודד יש למקום הקונקרטי משמעות רחבה
הרבה יותר ,המקיפה גם את הארץ והעיר שהבימה או האירוע התאטרוני נמצאים בהן .החלל
הקונקרטי המורכב והמשתנה משפיע על החלל הבדיוני-דמיוני המוצג על הבימה ,תהיה אשר
תהיה ,במתח בין מייצג למיוצג ובין בימה לחוץ-בימה הטבוע בעומקה של החוויה האסתטית.
תאוריות עכשוויות אחדות ישמשו אותנו בבחינת מושגי המרחב והמקום .התפישה של מיכאל
יששכרוף ) (Issacharoffמבחינה בשלושה סוגי חלל בתאטרון – "החלל הארכיטקטוני" של האולם
והבימה המסוימים" ,החלל הדרמטי" הבדיוני והקיים בדמיונו של המחזאי ומתבטא בטקסט
ו"החלל המעוצב" על הבימה 7.בחיבורנו נתייחס בעיקר לשני סוגי החלל – הדרמטי והמעוצב –
ונדון ביחסי הגומלין בינם ובין המקום במובנו התרבותי-חברתי וההיסטורי .בחינת התפתחותו
של המקום הבדיוני והקונקרטי שעוצב במחזות ועל בימת התאטרון של גולדפאדן במרוצת השנים
היא כלי פרשני מהותי שיעזור לנו לעמוד על ערכו האמנותי וייחודו של תאטרון זה ,וכן על מעמדו
ותרומתו לחברה היהודית.
ייצוג המקום על כל רבדיו – בחלל הארכיטקטוני ,הדרמטי והמעוצב בכל חברה נתונה – עשוי
לקפל בתוכו ,במודע ושלא במודע ,משמעות ותפישת עולם חברתית-תרבותית ופוליטית .אולם
מושגים כגון "מקום"" ,בית"" ,מולדת" ו"טריטוריה" הם בעלי משמעות ייחודית בכל הקשור
בחוויית המקום היהודית .יתר על כן תפישת המקום היהודית היא אמביוולנטית ביסודה,
דיאלקטית ופרדוקסלית 8,ולפיכך עיצובו של החלל על כל רבדיו בתאטרון יהודי מקבל משמעות
מורכבת ודומיננטית יותר משיש בה ממילא בכל תאטרון ממוסד שהוא.
כדי לעמוד על חוויית המקום בתאטרון של גולדפאדן נשתמש בטקסטים אנתרופולוגיים
כלליים וכאלה העוסקים בחוויית המקום היהודית .המצב היהודי בגולה במזרח אירופה בסוף
המאה ה 19-הוא מצב ִסּפי ייחודי העשוי להתבהר כשבודקים אותו דרך הפרספקטיבה התרבותית
של ויקטור טרנר ) .(Turnerטרנר ,אשר המודל התאורטי שלו חיבר בין הגישה האנתרופולוגית
לתאטרון ולמצבים תרבותיים ,הגדיר את הטקס בתור "דרמה חברתית" 9.על פי גישה זו המופע,
כמו כל טקס ,הוא טקס מעבר וחשיבותו בערך החברתי של המעבר ) (transitionובקשר האורגני
בין הטקס והחברה .ההיסטוריה התרבותית-חברתית של היהודי הגלותי במזרח אירופה ניתנת
לתיאור בעזרת מאפיינים של הלימינליות כדימוי למצב תרבותי של "מעבר ממוסד" בטקס תלת-
שלבי שאינו מגיע אל קצו :השלב הראשון הוא שלב ההפרדה וההיערכות לטקס; השלב האמצעי
הוא השלב הלימינלי ,שבו השיוך החברתי מטושטש ,והוא למעשה מצב תרבותי מתמשך של
החברה היהודית בגולה ,המתקיימת על הציר בין התבדלות להשתלבות ביחס לסביבה הנוכרית;
השלב השלישי והסופי ,אשר בו מושלם המעבר למצב יציב של הסטטוס החדש ושל השתלבות
בחברה ,הוא שלב שהיהודי בגולה לעולם אינו מגיע אליו.
גולדפאדן וקהלו היו מ יעוט נרדף שחווה תכופות את חוויית הגלות והתלישות ואשר נאלץ
להיאבק ולהתמודד באופן תמידי על זהותו ,מקומו וגבולותיו .יתרה מכך ,התאטרון היהודי עצמו
M. Issacharoff, "Space and Reference in Drama", Poetics Today, 2, no.3 (1981), 7
pp.211-224
 8ראה למשל :ד' בויארין וי' בויארין" ,אין מולדת לישראל :על המקום של היהודים" ,תיאוריה
וביקורת ( 5סתיו  ,)1994עמ' .98-97
 9א' לוי" ,ויקטור טרנר :האדם שבין המקום למסע :אחרית דבר" ,בתוך :ו' טרנר ,התהליך
הטקסי :מבנה ואנטי-מבנה ,רסלינג ,תל אביב ,2004 ,עמ' .181
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נרדף בידי הסמכות הדתית המקובלת ונאבק על קיומו ומקומו בחברה היהודית .למעשה בכך היה
מידורו כפול– בתור מוסד יהודי ובתור מוסד אמנותי .עובדת היות התאטרון של גולדפאדן נודד
קשורה כמובן גם היא במצב הלימינלי והייחודי של העם היהודי בגולה .מחקרנו יטען כי חלל
התאטרון של גולדפאדן ,שהתמקם בחללים ארכיטקטוניים ארעיים בשל החוסר המוסדי ,סיפק
למרבה הפרדוקס סוג של פיצוי על היעדר המקום ,או בשפתו של מישל פוקו )(Foucault
"הטרוטופיה של פיצוי" .התאטרון התמקם במקום ובאי-מקום והציב אלטרנטיבה תרבותית,
חברתית ואף רוחנית לחלל בית הכנסת ,שהיה עד אז המקום היחיד להתקהלות דתית וחברתית
כאחד.
האנתרופולוג זלי גורביץ' מבהיר בספרו על המקום כי חוויית המקום היהודית ,הן בארץ
המובטחת והן בחיים בגלות ,נעה בין שני קטבים :שואפים אליו ,באים אליו ,מתגעגעים אליו אבל
בו בזמן מקום ומקומיות מעוררים גם רתיעה והסתייגות .שני כוחות מנוגדים אלו פועלים
כמטוטלת של רצונות מנוגדים :לרצות לשוב ,ולאחר מכן לרצות לגלות .מחקרנו רוצה לטעון כי
הדיאלקטיקה בין הרצון להשתקע ולהתמקם ובין הרצון לצאת לדרך היא העומדת בלב-לבו של
הסּפִ י הן של
התאטרון הנודד של גולדפאדן ושל קורפוס מחזותיו ,וחיונית להבנתם על רקע מצבם ִ
התאטרון והן של יוצרו וקהלו .העיסוק בחלל בד בבד עם הכלי המחקרי של שחזור חי ככל האפשר
של החוויה התאטרונית שחוו הצופים בזמן אמת עשויים להנהיר לנו את הפן הפיזי והאסתטי של
האירוע החי בחלל התאטרון היהודי הייחודי.
בחינת יחסי הגומלין בין תפישת המקום בחוויה היהודית ובין עיצובו האמנותי בתאטרון של
גולדפאדן מתבססת על ההנחה המקובלת בביקורת ובמחקר ולפיה זיקת המרחב התאטרוני למצב
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ההיסטורי ולהקשר החברתי-תרבותי היא אמצעי לפירוש המשמעות האמנותית של היצירה.
הנחת יסוד העומדת בבסיסו של מחקרנו טוענת לקיומו של קשר בין ההיבט הלימינלי בחיים
היהודיים ובין עיצוב החלל הדרמטי .האיכות האמנותית המעוצבת במחזות של גולדפאדן במונחי
השתייכות ואי-השתייכות למקום תזוהה כאן בתור איכות לימינלית-אסתטית 11.הלימינליות
הסּפִ י של היהודים בפזורה של סוף המאה ה-
האסתטית ביצירתו של גולדפאדן משקפת את המצב ִ
 19וראשית המאה העשרים במקום ללא מקום .לפיכך ישמש ציר "הדרמה של המקום" ועיצובו
כלי מחקרי ולאורכו תיבדק ההתפתחות בשפה האמנותית ובמשמעות של "המקום" במחזות
ובתאטרון של גולדפאדן במשך שלושים שנות קיומו .במחקרנו נתבסס על ההנחה כי אופי הנדודים
והמקום המשתנה מתקופה לתקופה במסעות התאטרון של גולדפאדן משפיעים ואף משתקפים
בעיצוב החלל הדרמטי ומעניקים לו משמעות אמנותית מורכבת גלויה וסמויה.
השינויים מתקופה לתקופה באופן שבו ראה גולדפאדן את עצמו בתור יוצר וההתפתחות בשפה
האמנותית שלו ייבחנו כפי שהם משתקפים ביחסי הגומלין בין החלל הדרמטי ובין הזהות של
G. McAuley, Space in Performance, University of Michigan Press, Ann Arbor, 10
;1999
U. Chaudhuri, Staging Place, The Geography of Modern Drama, The University of
;Michigan Press, Ann Arbor, 1995
H. Scolnicov, Woman's Theatrical Space, Cambridge University Press, Cambridge,
1994
 11מדלן שכטר מזהה יצירות אמנות שאינן ניתנות לסיווג על פי קריטריונים אסתטיים ופואטיים
בתרבות המערבית בתור יצירות בעלות ִסּפִ יּות אסתטית .שכטר מאפיינת את האסתטיקה
הלימינלית ביצירת האמנות בסוף הפתוח ללא סגירה מוחלטת ,המעורר בקהל סקרנות ותדהמה,
הנאה ואי-נחת ,אישור ושלילה וגם אי-ודאות בנוגע למסר של היצירה (שכטר ,מ'" ,מה'גרוטסקות'
לגרוטסקי – אורנמנט ,תבנית ואידיאה" ,מותר  ,)1995( 3עמ' .)42-35
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הדמויות המקיימות בו את מסלול מסען .המצב הלימינלי של המקום במחזות מסמל וממחיש
באופן דרמטי גם את זהות הדמויות המנסות להגדיר את עצמן דרכו על פי התניידותן במרחב.
היחס בין זהות למקום בדרמטורגיה של גולדפאדן תנותח באמצעות מושג ה"כרונוטופ" של
מיכאל בכטין ) ,(Bakhtinששימש אותו כדי לבחון את המשמעות האמנותית של היצירה ולנתח
ז'נרים שונים של הרומן על פי המתאם הייחודי להם ביחס שבין מרחב-זמן ובין זהות 12.בתאטרון
בכלל ובתאטרון של גולדפאדן בפרט יש למרחב על הבימה עדיפות על הזמן .בהתאם לכך ננסה
להתמקד ולחלץ את "הכרונוטופ הגולדפאדני" ביחס שבין זהות למקום ולהדגים אותו במחזות
מאפיינים מתקופות יצירה שונות.
בבסיס מחקרנו עומדת גם הנחת היסוד כי ישנו קשר בין ההיבט הלימינלי של המקום לעיצוב
הזהות והמגדר בתאטרון של גולדפאדן .את התאטרון היהודי המקורי שלו יצר גולדפאדן בלי
להישען על קאנון או על מוסכמות קיימות .החוויה האסתטית החדשה שהקנה לקהל היהודי של
זמנו ,שלא היה מורגל בצפייה בתאטרון ,חייבה את פיתוחן ההדרגתי של המוסכמות העומדות
בעומקה של החוויה התאטרונית ,למשל בתחום הכתיבה הדרמטית לבימה היהודית ,עיצוב
הבימה והשימוש בתפאורה .עם המוסכמות שפיתח נמנים גם עיצובם מחדש של הגיבור היהודי
והגיבורה היהודייה על הבימה .עלילות מחזותיו של גולדפאדן מובילות את הנשים למקומות
השמורים בדרך כלל לגברים .התמודדותו הייחודית עם שאלת המגדר היהודי על הבימה תיבדק
כאן ביחס לחללים השונים שמיקם בהם את גיבוריו ואת גיבורותיו .מחקרנו יתאר את השינוי
שחולל ביחס לחללים המסורתיים ואת האופי והמשמעות השונים שנתן למפגש בין החלל למגדר
במחזותיו.
חודשים אחדים לאחר שייסד גולדפאדן את התאטרון הצטרפה השחקנית הראשונה ללהקתו,
ומאז הוא עיצב את דמות האישה היהודייה בתור שותפה למהפכה החברתית והלאומית שהובנתה
על הבימה .במחקר זה ננסה למפות ולפענח את היחס בין האישה והגבר ובין החלל כבעל
מאפיינים מגדריים בכלל יצירתו של גולדפאדן .יחסי גומלין אלה ייחקרו לא רק בהקשר
המצומצם של הזהות המגדרית של גיבור או גיבורה מסוימים הפועלים בחלל נתון אלא במובן
רחב יותר הקושר אותם למשמעות הכוללת של המקום ועיצובו האמנותי במחזות ובתאטרון של
אברהם גולדפאדן .התאטרון היהודי השפיע על התפישה של הקהל היהודי – גברים ונשים כאחד –
בנוגע לדפוסים הגבריים והנשיים על הבימה ואף מחוצה לה .לפיכך נבחן את התאטרון של
גולדפאדן מנקודת מבט פמיניסטית בהיותו אתר של אינטראקציה חברתית בעל תפקיד פעיל
בכינון מודלים נשיים וגבריים חדשים.
החללים שבהם ממוקמת האישה במחזות השונים ייבחנו מההיבט המגדרי בעזרת תאוריות
פרשניות פמיניסטיות מתחום התאטרון ,הספרות והציור .החתרנות הקיימת בבסיסה של
הביקורת הפמיניסטית תרחיב את דרכי ההתבוננות בממד האסתטי של היצירה ותסייע בפיתוחן
של שאלת ייצוג המגדר בתאטרון היהודי והבנייתו ,שאלת אפיון דימויי האישה בידי גולדפאדן
ושאלת מקומם בעיצוב החלל במחזותיו 13.אחד המודלים הפרשניים שנאמץ בהקשר זה מתבסס

 12מ' בכטין ,צורות הזמן והכרונוטופ ברומן :מסה על פואטיקה היסטורית ,מרוסית :דינה מרקון,
כנרת ,זמורה ביתן ,דביר ,אוניברסיטת בן-גוריון ,אור יהודה.2007 ,
 13על החתרנות שבתאוריות הפמיניסטיות בחקר המגדר בספרות יידיש וספרות עברית ראהA. :
Norich, "Jewish Literature and Feminist Criticism: An Introduction to Gender and
Text", in: N. Sokoloff et al. (eds.), Gender and Text in Modern Hebrew and
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על ספרה של החוקרת הפמיניסטית גריזלדה פולוק ) ,(Pollockהמערב בין הגישה האוטונומית
הצרה ליצירת האמנות ובין הגישה הקונטקסטואלית הרחבה 14.הפרשנות שלה בגישה
הקונטקסטואלית ננקטת תוך כדי מודעות לתהליך התיווך של המדיום עצמו והמסקנות נובעות
מהתחום האסתטי .התיווך של התאטרון ייבחן במחקרנו בהתייחסות למגדר דרך החלל ,המשמש
המדיום הבסיסי של אמנות התאטרון במובנו הקונקרטי ובמובנו הבדיוני.
מחקרה של חנה שקולניקוב ( )Scolnicovיאיר את עיננו בנוגע למפגש בין היחס אל החלל
ועיצובו בתאטרון ובין ההיבט המגדרי מנקודת המבט הפמיניסטית 15.הקונפליקט המגדרי
בתאטרון היהודי המודרני של גולדפאדן והקשר הייחודי בינו ובין אפיוני החלל והמגדר במציאות
החיים היהודיים ינותחו לאור היחסים המגדריים במוסכמות החלל התאטרון המערבי .השינויים
במוסכמות החלל בתאטרון של גולדפאדן ייבחנו בתור מסמך תרבותי ובתור ביטוי נאמן למודעות
הגוברת והולכת להבדלים מגדריים במחזות ,על הבימה ובחברה היהודית.
תנועת הדמויות הנשיות בחלל הדרמטי משקפת גם את מסען של השחקניות עם הלהקה ואת
התחזקות מעמדן האמנותי והמקצועי ויכולות המשחק הנדרשות בגילום הדמויות הנשיות.
בספרה נוסעים ונוסעות ,העוסק בסוגה של סיפורי מסע ,מוצאת חנה נוה כי בספרות העברית ,כמו
בספרות המערבית ככלל עד מחצית המאה העשרים ,נעדרים סיפורים פיקרסקיים שבמרכזם
עומדת אישה – ואם קיימים סיפורי מסע ,הם מתמקדים בחזרה הביתה .נוה טוענת כי בספרות
המסע הנשים מיוצגות מנקודת מבטם של הגברים ,על הטיותיה המיניות והמגדריות ,ועל פי
המוסכמות החברתיות והתרבותיות "שדומה שיש להן תוקף אוניברסלי" 16.לאור אבחנותיה של
נוה והתייחסותה להפרדה המגדרית בדפוסי המסע של נוסעים ונוסעות מעניין יהיה לעקוב אחרי
התהליך שבו השתחרר התאטרון של גולדפאדן ממוסכמות חברתיות ודתיות ,מאידאלים
אמנותיים ומה מסורת הפטריארכלית של התרבות הכתובה .במחזותיו הנשים יוצאות למסע רב-
תחנות ,והחזרה הביתה אינה נכללת אלא במחזהו האחרון ,שבו הבית מופיע בגרסה בלתי
שגרתית .בעזרת ההיבט המגדרי ועיצובו בחלל ננסה ללמוד כיצד סיפקה בימת התאטרון שלו
ייצוג אמנותי ליחסים בין גברים לנשים ולערכי התרבות היהודית.
ייסודו של תאטרון יהודי מודרני בחברה היהודית במזרח אירופה בשלהי המאה ה 19-הציב
אתגר ייחודי בפני מניעות ואילוצים שכמעט לא עמדו בפני תאטרוני המערב בהתהוותם כמה
מאות שנים קודם לכן .יצירתו החלוצית של גולדפאדן במסגרת מדיום ופרקטיקה חברתית
חדשים בחברה היהודית גררו תגובות קיצוניות – מהללות ומלעיזות – לתאטרון וליוצרו .למרות
הפופולריות וההערכה שזכו לה הצגותיו בקרב העם יצר התאטרון החילוני שלו התנגדות עזה
בקרב הקונסרבטיבים והמתבוללים ,האריסטוקרטים והחסידים ,השמרנים והחדשנים .חלל
התאטרון נהפ ך לזירה של מאבק על עצם קיומו בחברה היהודית בין אלה שהגיעו לצפות בו
בהשתוקקות לאלה שרצו לסתום עליו את הגולל.
Yiddish Literature, the Jewish Theological Seminary of America ,New York and
.Jerusalem, 1992, p. 2
 14פולוק ,החוקרת את ההיסטוריה של האמנות ואת ייצוג הנשי באמנות הציור ,מנסה להפגיש בין
ההקשר ההיסטורי להקשר העכשווי של הפרשנות הפמיניסטית ועוסקת בפרקטיקת הציור
כבמסמך חברתיG. Pollock, Vision and Difference: Femininity, Feminism and .
.Histories of Art, Routldge, New York,1993, pp. 40 -90
15
H. Scolnicov, Woman's Theatrical Space, Cambridge University Press,
.Cambridge, 1994
 16ח' נוה ,נוסעים ונוסעות :סיפורי מסע בספרות העברית החדשה ,משרד הבטחון  -ההוצאה
לאור ,תל אביב ,2002 ,עמ' .119-118
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להבדיל מספרות היידיש המודרנית ומהספרות העברית ,ולהבדיל מהתאטרון העברי ,שנוצר
כארבעים שנה אחריו ,היה תאטרון היידיש מלודרמטי וסנטימנטלי במהותו ונתן קדימות לרגשות
הרכים והמזוהים עם הצד הנשי .חוקרי ספרות יידיש נרתעו מהאלמנטים העממיים
ומהאסתטיקה הלימינלית של מחזותיו וכן מהסנטימנטליות שאפיינה אותם ,וראו בערבוב
הסוגות ובעלילות הבלתי מסתברות ביטוי לפגם אסתטי ,נחיתות וגסות רוח .הספרות המחקרית
התעלמה ממורכבותם של המחזות מבחינה תוכנית ואמנותית ועל פי רוב שייכה אותם אל סוגה
נחותה .בחלקם ראו המבקרים את התאטרון של גולדפאדן כעסק מסחרי-בידורי והצמידו לו את
שם התואר "שונד" ,המקביל ביידיש לקיטש או לחלופין זיהו את מחזותיו כרתומים
לאידאולוגיות ולזרמים פוליטיים שונים 17.מסיבות אלה מחזותיו של גולדפאדן ,שהיו רחוקים
מהתבנית הנטורליסטית ,לא נכללו בקאנון של ספרות היידיש החדשה אף שנכללו בו מחזאי יידיש
אחרים .במחקרנו נטען שהיחס אל התאטרון של גולדפאדן כאל אמנות נמוכה אינו מוצדק ונצביע
על הרפלקסיביות והמטא-תאטרליות המאפיינת את יצירתו הדרמטית בתור אמנות מודרנית
המודעת לעצמה.
עקבות הביקורת הנובעת מדעות קדומות של האליטה התרבותית בת זמנו והגישה המתייחסת
אל התאטרון כאל סוגה ספרותית ניכרים בשיח הביקורתי על התאטרון של גולדפאדן גם כיום.
להבדיל מחוקרים רבים הדוחים את ערכם הספרותי של מחזותיו על הסף ,בוחנת אליסה קווינט
) (Quintאת המקורות הספרותיים של המחזות ומוצאת כי הם שואבים מאותם מקורות של
המחזות המשכיליים ואינם נופלים מהם באיכותם .עם זאת גם קווינט ,בדומה לדוני ענבר ,שראה
בגולדפאדן את אבי עסקי הבידור ,טוענת כי גולדפאדן היה חסר שיקולים אידאולוגיים ויצר את
התאטרון שלו בתור עסק מסחרי 18.ואולם גולדפאדן ,כפי שהתבטא לא אחת באוטוביוגרפיה שלו
ובמכתביו ,מעולם לא ראה בבימה שלו עסק או מקום ל"בלגן" 19.במחקרנו נראה כי אף שבמשך
כל חייו ביקש לו ולתאטרון שלו הכרה והוקרה בקרב כל שכבות העם ,מעולם לא גייס את
מחזותיו לבידור זול או לשם עשיית רווח קל ואף לא כמכשיר תרבותי להפצת מסרים וערכים כפי
שנהגה המחזאות המשכילית שקדמה לו.
ההשכלה ,שבעל כורחה הניחה את היסודות לעיתונות ולספרות היידיש ,לא יצרה את הבסיס
להתפתחותו של התאטרון היהודי 20.המשכילים ראו בתאטרון ,וכן בשפת ה"ז'רגון" ,אמצעי
להפיץ את ערכי ההשכלה בקרב העם וייעדו את מחזותיהם לקריאה בלבד תוך כדי התעלמות
מהפן הביצועי שלהם על הבימה בפני הקהל הפשוט ששאפו לחנך .ניסיונו הראשון של גולדפאדן
על הבימה היה כשחקן בתפקיד הראשי במחזה המשכילי סערקעלע (סרקלה) מאת שלמה אטינגר,
 17נינה ורנקה מוצאת כי הביקורת היא תולדה של שיפוטיות מגמתית ודעות קדומות על רקע
ההקשר האינטלקטואלי-ספרותי במחצית הראשונה של המאה העשרים שבו פעלו המבקרים,
רובם אינטלקטואלים רדיקליים בעלי ערכים סוציאליסטיים ( N. Warnke, Reforming the New
York Yiddish Theater: The Cultural Politics of Immigrant Intelllectuals and the
.)Yiddish Press, 1887-1910”, PhD thesis, Columbia University, 2001
A. Quint, "The Botched Kiss: Abraham Goldfaden and the Literary Origins of the 18
Yiddish Theatre", PhD Thesis, Harvard University, 2002
בוענאס-
ָ
רלאג אלישֿבע,
ֿפא ַ
מאגולעסק ָאַ ,
לדֿפאדן און זיגמונט ָ
ַ
גא
 19ז' זילבערצווײַ גַ ,אֿברהם ָ
אײַ רעס ,1936 ,ז' .28
 20על השימוש של ההשכלה ביידיש בתור מכשיר תרבותי להעברת מסרים במיסוד העיתונות
וספרות יידיש ראה :י' ברטל ,מאומה ל'לאום' :יהודי מזרח אירופה  ,1772-1881האוניברסיטה
המשודרת ,תל אביב ,2002 ,עמ'  ;125-124א' נוברשטרן ,לאן? זרמים חדשים בקרב יהודי מזרח
אירופה :הספרות והחיים  -צמיחתה של ספרות יידיש החדשה ,יחידה  ,2האוניברסיטה
הפתוחה ,תל אביב ,2000 ,עמ' .50 ,20-19
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שהעלו התלמידים בבית המדרש לרבנים בז'יטומיר ,שגולדפאדן רכש בו את השכלתו .אולם כדי
להצליח במשימתו היה על אבי התאטרון היהודי להתנער מהגישה המשכילית ,שראתה בדרמה
סוגה ספרותית .העלאת המחזה המשכילי הייתה אירוע חד-פעמי ויוצא מן הכלל המעיד על הכלל.
יתרה מכך ,אף שגולדפאדן עצמו כתב מחזה ברוח ההשכלה די מומע ס ָאסיע (הדודה סוסיה) ,וכלל
אותו בספר שירי היידיש השני שלו די יודענע (היהודייה) ב ,1869-הוא מעולם לא העלה אותו על
בימת התאטרון שלו .במחקרנו נשאף לערער על התפישה הרווחת במחקר ולפיה מקורות
התאטרון של גולדפאדן מצויים במחזאות המשכילית ,ונעקוב אחר המקורות העממיים
והאירופיים ועל כישוריו היחודיים של היוצר שהשפיעו על עיצוב סגנון המופע הייחודי לו.
כמו התאטרון הנודד שהקים ,גם אישיותו רבת-הפנים של גולדפאדן עוררה תגובות מעורבות.
כפי שמציין ראובן גולדברג ,בקרב מניחי היסוד לתרבות היידיש המודרנית במחצית המאה ה19-
קשה למצוא עוד דמות כאברהם גולדפאדן ,שזכה להערכות מנוגדות כל כך מצד סופרים ומבקרים
בני זמנו :איציק מאנגר הכריז עליו כעל גאון התאטרון בעל סגנון תאטרלי יידישאי יחיד במינו
בעולם; המבקר והמחזאי דוד פינסקי הכתיר אותו בתור בדחן ו"אבי השונד"; בסיפורו העברי
"שימלה" ,העוסק בתאטרון היהודי ,ציין שלום עליכם את גולדפאדן בתור "המשורר הלאומי
הדגול מרבבה בכשרונו" והמבקר נ' בוכוואלד האשים אותו באופורטוניזם ספרותי .ר"א ברודס
ואחרים ראו במחזותיו ובשיריו אהבה לעמו ולאומתו ומסר ציוני מובהק ,וי' דוברושין ומבקרים
אחרים ראו בו מהפכן סוציאליסט .האורתודוכסים והשכבה הבורגנית המתבוללת כאחד ראו בו
מי שהשמיץ וביזה את עמו ברבים ,והציונים התייחסו אליו בקרירות .מוקדוני תיאר אותו כעריץ
הרודה בשחקניו ומסגל לעצמו גינוני מלכות של פריץ ,וידידיו ראו בו רומנטיקן ותמים ,כילד שלא
21
הצליח מבחינה חומרית בשום עסק ,גם לא בתאטרון.
בית של ממש לא היה לגולדפאדן מעולם ,והביוגרפיה של התאטרון שייסד היא גם הביוגרפיה
של חייו הפרטיים והאמנותיים .ביתו ,כפי שנטען ,היה החלל הבדיוני שעיצב ,יצר וברא בתאטרון
שלו  .התאטרון היהודי שיצר "בצלמו ובדמותו" היה גם "בנו יחידו" ,מטפורה שטבע בעצמו וביטא
בהזדמנויות שונות ,וכפי שניווכח השתקפה גם במחזותיו .גולדפאדן לא ויתר על היחס הפטרוני
לתאטרון היהודי ,גם כשנושל ממעמדו ומקומו בתור אב מייסד ומוביל .עם המעבר של התאטרון
היהודי מ אירופה לאמריקה ,בעקבות יציאת הצו האוסר על קיומו של תאטרון יידיש ברחבי
האימפריה הרוסית ב ,1883-התנערו ממנו שחקניו וקהלו .בביקורו הקצר באמריקה נכשל
גולדפאדן בניסיון להתערות מחדש בעולם התאטרון ,סב על עקבותיו לאירופה ושם המשיך לנדוד
הלוך ושוב על פני ערים שונות .המחזות החדשים שהוסיף לכתוב ולביים באירופה עם להקות
מזדמנות עלו בהצלחה על הבימה היהודית משני צדי האוקיינוס ,אך עם דחיקת מעמדו הלכה
ופחתה גם התעניינות החוקרים במחזותיו המאוחרים .לעומת המחזות שכתב בשנים הראשונות
לייסוד התאטרון באירופה ,שזכו להתייחסות רבה מצד החוקרים ,מחזותיו המאוחרים זכו
להתעלמות או להתייחסות מזערית 22.מחקר זה ישאף להשלים את החסר ויתמקד גם במחזותיו
 21חלק מהדברים מצוטטים בשם אומריהם .ראה :ר' גולדברג" ,מבוא" ,בתוך :א' גולדפאדן,
שירים ומחזות ,מוסד ביאליק ,ירושלים ,1970 ,עמ'  .8וכן ראהM. Seiger, "A History of the :
Yiddish Theatre in New York City to 1892", PhD. Thesis, Indiana University, 1960, p.
זײנע בריעף ,דפוס Jouques Print.
מעמוארען און ַ
ַ
לדֿפאדען :מײַ נע
ַ
גא
ערקאףַ ,אֿברהם ָ
ָ
 ;151יּ .פ
 ,Workלונדון ,1908 ,ז' .7
 22יוצא דופן הוא המאמר "Salvation Now? Ideology and Parody in Abraham Goldfaden's
"!? Messiah Timeשבו אהובה בלקין בוחנת לראשונה באור פוסט-מודרניסטי את המחזה
משיח'ס צייטן?! (ימות המשיח?!) ,שכתב גולדפאדן ב 1891-בלמברג ,ומוצאת בו פרודיה
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המאוחרים ,שנכתבו בהפסקות גדלות והולכות עד מותו ומהווים נדבך חשוב בדרמטורגיה שלו.
לאור הנחות היסוד נבדוק כיצד השפיעו נידויו ונישולו של גולדפאדן ממעמדו ומנכסיו הרוחניים
והחומריים על עיצוב החלל הדרמטי ,המקום היחיד שנותר לו .בחינת מחזותיו האחרונים מגלה
שימוש מורחב במטא-תאטרליות ובשיבוצם של פרטים אוטוביוגרפיים גלויים ומוכמנים,
המשתקפים בעיצוב החלל הדרמטי ובמכלול האסתטי של המחזות.
במחקרנו ביקשנו לגאול את מחזהו האחרון של גולדפאדן – בן-עמי ָאדער דער זון ֿפון מײַ ן
ֿפאלק (בן-עמי) – מתהום הנשייה ולעמוד על ערכו האמנותי .מחזה זה הועלה על הבימה כשבועיים
ָ
לפני מותו של המחבר בניו יורק בסוף  ,1907ולא נבחן כלל במחקר .לאחר שהועלה בגרסה מעובדת
ומקוצרת בבימויו של בוריס טומשבסקי ,בן-עמי זכה לאורך חיים שכמוהו לא נראה באותם ימים
על בימת התאטרון היהודי באמריקה ,והמשיך לעלות אחרי מותו של גולדפאדן במשך כמה
חודשים בתפוסת אולם מלאה .באזכורים הבודדים שזכה להם ,הוא צוין במילים "מחזה חלש"
ווא בניו
ו"בעל מסר ציוני מובהק" .כמו מחזות נוספים של גולדפאדן ,נמצא כתב היד בארכיון ייִ ָ
ווא באוסף פרלמוטר ,לא
יורק ולא הודפס מעולם .גם הגרסה המעובדת ,הנמצאת בארכיון ייִ ָ
יצאה לאור בדפוס .המחזה ייבחן כאן לראשונה לפי הרעיונות המנחים שצוינו לעיל בתור יצירת
אמנות אוטונומית ,שאינה כפופה לאידאולוגיה צרה או להתאמה לטעם המקובל .על פי העולה
מהשוואה שערכתי בין כתב היד של גולדפאדן לכתב היד הנמצא באוסף פרלמוטר מתגלה המחזה
כאקורד סיום דיסהרמוני ביצירתו הדרמטית .גולדפאדן שאף לצאת מהמטריצה של התאטרון
היהודי כפי שעיצב אותו בתחילת דרכו ,אולם בגרסה שעלתה לבימה לא הצליח לממש את
23
רצונותיו האמנותיים.
מתודולוגיה
המשמעות בהתהוות השדה החברתי-תרבותי של השפה האמנותית החדשה ועיצובו של חלל
תאטרון יהודי ייחודי ייחקרו כאן במתודה אינטר-דיסציפלינרית ,המשלבת תאוריות מתחום
האנתרופולגיה והתרבות ,הספרות והתאטרון .מתוך ראייה כוללת של התאטרון בתור פרקטיקה
תרבותית-חברתית וכדי להביא תמונה חיה ודינמית של הוויית החיים וחוויית המקום בחברה
היהודית ,נשתמש גם בדוגמאות מהספרות היפה בצד המחקר ההיסטורי .בד בבד עם הגישה
הקונטקסטואלית ייבדקו היבטי החלל ,המגדר והזהות מתוך יצירת התאטרון עצמה .כל אלה
יסייעו לנו לבחון את אופיו הייחודי של התאטרון היהודי ,את התגבשותו המהירה ואת החוויה
האסתטית שיצר גולדפאדן ב"מקום ללא מקום".
חלל התאטרון על כל רבדיו ומשמעויותיו הוא נושא מורכב ,אשר החוקרים חלוקים בדעותיהם
בנוגע אליו ומציעים לו שלל מיונים ,הגדרות ותאוריות אסתטיות .גיי מקאוולי (,)McAuley
המציעה שיטת מיון מורכבת ומפורטת משלה ,טוענת כי לחלל בתאטרון יש משמעות רק כאשר
מנתחים את הקטגוריות השונות בתור סטרוקטורה ,בתור חלקים של שלם אחד .מקאולי רואה
חשיבות ראשונית בתפקיד השחקנים והבימאי ולכל תהליך ההפקה המורכב והדינמי באירוע
החברתי המתרחש בתאטרון והמחקר שלה כולל אינסוף צפיות ,שבהן התחקתה אחרי הדינמיקה
של עיצוב החלל והשימוש בו על כל רבדיו בזמן המופע והחזרות כאחד .היא מתנגדת לניתוח
ביקורתית וחתרנית ( A. Belkin, "Salvation Now? Ideology and Parody in Abraham
.)Goldfaden's Messiah Time?!, Assaf 22-23 (2008), pp. 115-130
 23המחזה המקורי בכתב ידו של גולדפאדן והגרסה המעובדת פוענחו ,הוערו והוקלדו ומופיעים
בנספח של עבודה זו.
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הסמיוטי הרואה בתאטרון שפה שאפשר לחלץ ממנה משמעויות על פי סימנים ,ולפיכך מתנגדת
לניתוח המסתמך על בסיס קריאת הטקסט 24.למרות טענתה של מקאולי על מחקר הנסמך על
טקסטים של מחזות בלבד ,במקרה שלנו למחזות יש תפקיד מכריע וראשון במעלה בשל העובדה
שהמחזאי שכתב אותם היה גם הבימאי ,המפיק הנוכח ,המעצב והתפאורן של התאטרון הנודד.
כאמור שלא כמחזות המשכיליים ,שנועדו לקריאה בלבד ,גולדפאדן היה צריך להתאים את כתיבת
מחזותיו לבימה ,לשחקנים ולקהל המשתנים ממקום למקום על פי מסעות התאטרון שלו ,ולפיכך
היחס בין עיצוב החללים בטקסט ובמופע הדוק ולמעשה אינו נפרד .גולדפאדן מביא בהוראות
הבימה את תיאורי המקום בפירוט רב ובהיותו משורר הוא גולש לעתים לתיאורים פיוטיים .עם
זאת החלל הדרמטי המתבטא בהוראות הבימוי ובתיאורי המקום קשור מעשית לזה שעוצב על
הבימה.
כדי להתחקות אחרי יצירתו המקורית של גולדפאדן ,שכתב וביצע לפני כ 140-שנה וכמעט שלא
הותירה אחריה חומרים ויזואליים כלשהם ,נאמץ במחקר שלנו את גישתו של יששכרוף ,המנתח
את המופע על בסיס קריאת הטקסט .יששכרוף טוען כי הטקסט הוא המרכיב היחיד היציב שממנו
25
אפשר לשחזר את מה שהתרחש בתאטרון ,ורואה בו "מקום" של רישום וירטואלי למופע.
כאמור בעבודה זו בחרנו לבחון את איכותו ועיצובו האמנותי של "החלל הדרמטי" הבדיוני ,אשר
להגדרתו של יששכרוף קיים בדמיונו של המחזאי ובא לידי ביטוי בטקסט .עם זאת נדגיש כי לא
הטקסט הדרמטי יהיה האובייקט המנותח ,ושלא כבמחקר הספרותי הוא רק ישמש כלי פרשני
לניתוח המופע .על פי הגדרתו של האנתרופולוג וחוקר הפולקלור באומן ) ,(Baumanשהושפע
מטרנר ,המופע הוא אירוע בעל אופי תקשורתי-אסתטי מובהק 26.לפיכך הדגשים בניתוח הטקסט
יהיו הפן החברתי ,התרבותי והאסתטי של תהליך התקשורת הייחודי המוטבע בו בבחינת "טקסט
תקשורתי" ומכוון ליצירת חוויה ריגושית וחושית ,שהיא עיקר התקשורת באירוע התאטרוני.
"האירוע התאטרוני" ,מושג שנטבע בשנות השישים של המאה העשרים ,הוא למעשה שינוי
פרדיגמטי בראיית התאטרון והבנתו בתור אירוע קומוניקטיבי ולכן אובייקט המחקר הוא
ההתרחשות בתאטרון ,ולא הטקסט הדרמטי .מושג "האירוע התאטרוני" מכיל במהותו גישה
פרשנית יצירתית המגשרת בין הטקסט להפקה ומאפשרת את ניתוח ההצגה בגבולות הרחבים תוך
כדי מתן חשיבות מרבית לנושא ההתקבלות ,להקשר של הקהל ולתגובותיו 27.בשל החוסר בחומרי
תיעוד מוקד השאלות במחקר זה יהיה מה אנחנו מתארים ומנתחים ולא איך אספנו מידע על
 24על חילוקי הדעות בקרב חוקרי התאטרון ועל הגדרות שונות לחלל בתאטרון ראה למשל:
M. Issacharoff, "Comic space", Themes in Drama 9 (1987), pp. 187-198
וכןG. McAuley, Space in Performance, University of Michigan Press, Ann Arbor, :
 .1999, pp. 1-36,לאחר שמקאולי מביאה במבוא לספרה מגוון נרחב של מיונים שערכו חוקרים
אחרים ,היא מציעה טרמינולוגיה ושיטת מיון מורכבת ומפורטת משלה לחמישה חללים שונים
במופע התאטרון :חלל מציאותי חברתי של התאטרון כולו ,החלל הפיזי בהקשר הבדיוני המצוי על
הבימה ,חלל של מקום ואשליה ,שבו נכללים חלל החוץ-בימה ,חלל הבימה וחלל הצופים כאחד
וחלל הטקסט והחלל התמטי .מקאולי טוענת כי בהערכת הפרקטיקה התאטרונית יש הכרח
בניתוח המקום והחלל כפי שהוא בא לידי שימוש בידי השחקנים וכפי שהוא נחווה בידי הקהל
והשחקנים כאחד.
Issacharoff, M., "Space and Reference in Drama", Poetics Today, 2, no.3 (1981), p .25
212
R. Bauman, "Performance", in: Barnouw, E. (ed.), International Encyclopedia of 26
Communication, Oxford University Press, New York, 1989, Vol. 3, pp. 262-266
 27הרחבת גבולות המחקר התאטרוני וקבלת ההשראה ממדעי החברה החלה עם הכרזתו של
סטיין ) (Styanעל ייחודה של אמנות התאטרון בתור ביטוי המדגיש את הדופק של התקופה והרגע
(.)J. L. Styan, The Elements of Drama, Cambridge University Press, Cambridge, 1960
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אודותיו .עם זאת ,ובייחוד כאשר מושא המחקר – הצגת התאטרון – כבר אינו קיים ,יש חשיבות
מרבית לשאלות שאנו שואלים ולמערכת הקשרים בין מקורות המחקר ובין האירועים של הזמן
ובקשר ביניהם ובין המתודולוגיה שאנו בוחרים 28.במחקרנו נאמץ את החיבור בין תורת
הפנומנולוגיה לתורת הסמיוטיקה בשיטה דומה לגישה התאורטית של וילמר סאוטר (Sauter
) , 2000שלפיה ניתוח האירוע התאטרוני המסתמך גם על הטקסט כמושא חקירה שביר ,עדין וחי,
יכול לשמש בדיון על כל אירוע תאטרוני .כמו כן נאמץ את ההנחה כי האירוע מתקיים בין ההפקה
29
להתקבלות ,ובמרחב הביניים הזה נמצאת האסתטיקה המייחדת את התאטרון.
נציע כאן שילוב זהיר של בחינת הטקסט הכתוב ,המחזאיי – הכולל את הערות הבימוי ואת
הטקסט הדיאלוגי של הדמויות ,המשקף את עיצוב החלל הדרמטי תוך כדי מודעות לפן הביצועי
של ההצגה על הבימה ,לתהליך הקליטה ,לדיאלוג הישיר עם הצופה בן התקופה ול"מוסכמת
המציאות" שלו בחלל התאטרון 30.במילים אחרות ,כפי שמנסח גד קינר את עירוב התחומים של
31
האסתטי עם החברתי ,במופע תתבצע קריאת ה"טקסט כקונטקסט כטקסט".
נראה כי הגישה הפנומנולוגית – הרואה את החוויה התאטרונית בתור חוויה טוטלית ,הנוצרת
דרך שילוב בין מילים ,מחוות ,מוזיקה ,כוראוגרפיה ,תפאורה ,תאורה ועוד – מספקת
טרמינולוגיה משכנעת לריבוי התופעות של החלל בתאטרון של גולדפאדן .מתוך ראייה כוללת של
אמנות התאטרון בתור פרקטיקה תרבותית-חברתית וכדי להביא תמונה חיה ודינמית של הוויית
החיים וחוויית המקום בחברה היהודית אשתמש ,כאמור ,גם בדוגמאות מהספרות היפה .ספרות
היידיש ,כמו זו של שלום עליכם למשל ,מתארת את ראשית התאטרון היהודי ותסייע להבנת
התקבלותו והתקבלות המחזות ואת החוויה החדשה בחלל התאטרון היהודי המודרני בעיני בני
התקופה .שלום עליכם ,שהתעניין בתאטרון היידי ,ואף היה מעורב בו ,תיאר בכמה מיצירותיו את
32
הקהל והחלל בתאטרון היהודי החדש על כל רבדיו ,באירוניה האופיינית לו.
ואולם כאמור המקור הראשוני במחקרנו לניתוח ההצגה בתור אובייקט אמנותי יהיה המחזות
של גולדפאדן ,שנכתבו תוך כדי מעבר ממקום למקום .בהם מחזות שהודפסו במהדורות פירטיות
ולא תמיד בהסכמת המחבר .כדי לבדוק אם המחזות המודפסים הנמצאים בידינו לא עברו עיבוד
ועריכה על פי טעמם האישי של העורכים ,נבדקו גרסאות שונות של המחזות המייצגים ששימשו

 28על ההתמודדות של ההיסטוריונים של התאטרון עם "היעדר האובייקט" בניתוח הצגה או
בניתוח האירוע התיאטרוני ראה למשל:
א' בלקין" ,ונאמר לדיבוק טוב :הצגת הדיבוק וההיסטוריוגרפיה של התיאטרון העברי" ,בתוך :ד'
ירושלמי וש' לוי (עורכים) ,אל נא תגרשוני :עיונים חדשים בהדיבוק ,ספרא ,תל אביב ,2009 ,עמ'
;266-256
T. Postelwait, "Historiography and the Theatrical Event: A Primer with Twelve
;Cruxes", Theatre Journal 43 (1991), pp. 157-178
T. Postlewait, "Constructing Events in Theatre History: A Matter of Credibility", in:
V.A Cremona et al. (eds.), Theatrical Events: Borders, Dynamics, Frames, Rodopi,
;Amsterdam, 2004, pp. 32-48
.W. Sauter, the Theatrical Event, University of Iowa Press, Iowa City, 2000, p.13
 29שם ,עמ' .49-1
 30ג' קינר" ,רטוריקה מקומית בהצגת המחזה הישראלי :אסטרטגיה פנומנולוגית" ,מותר 7
(תשנ"ט) ,עמ' .102-97
 31ג' קינר" ,דרמטורגיה מעשית :טקסט כקונטקסט כטקסט" ,תיאטרון  ,)2007( 20עמ' .58-50
 32המפורסם והגדול שבהם הוא הרומן בל ָאנדזשענדע שטערן (כוכבים תועים) ,שנכתב בסוף
העשור הראשון של המאה העשרים ומתרחש על רקע קורותיו של התאטרון היהודי מראשיתו ועד
הגיעו לאמריקה .שלום עליכם מסתמך ברומן על מסעותיו ומחזותיו של גולדפאדן (שלום עליכם,
כוכבים תועים ,מיידיש :אריה אהרוני ,ספרית פועלים ,תל אביב.)1992 ,
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להדגמה 33.לשם כך נסקרו הוצאות שונות שיצאו לאור בשנים  1963-1886של המחזות ,המפוזרים
ווא והספרייה הציבורית בניו יורק,
בין ספריות וארכיונים שונים בארץ ובעולם ,ביניהם ארכיון י ִי ָ
מהם בארכיונים מקוונים ומהם בכתבי יד .הבדיקה העלתה אחידות בנוסח המחזה ,במארג
34
האירועים ,בטקסט המחזאיי ובטקסט הדיאלוגי.
ווא בניו יורק כלל את בדיקת תיק כתבי היד של גולדפאדן לפרטיו ואת
המחקר בארכיון ייִ ָ
כתבי היד של מחזותיו המצויים באוסף פרלמוטר .יש לציין כי מצבם של כל כתבי היד של
גולדפאדן ,ללא יוצא מן הכלל ,לקוי במידה שהקשתה לקרוא בהם .מצאתי מסמכים ותעודות
הנוגעים בפרטים הביוגרפיים ובתנאי ההפקה החשובים למחקר ,כגון תאריכי כתיבת המחזות
והעתקתם ,חותמות של הצנזורה ,חותמות מתוארכות של "בעלי" כתבי היד .בין המסמכים
החשובים ביותר היו רשימות של אביזרים ואיורים של הבימה ,המצויות בכמה מכתבי היד של
גולדפאדן ומעידות על תשומת הלב הרבה שהקדיש לחלל הדרמטי ולמקום המעוצב.
תאטרונו הנודד של גולדפאדן קשור בחסרונה של טריטוריה כמצב קיומו בקרב קהלו היהודי
הסּפִ י ,הכרוך בקיום בו-זמני של שפות ותרבויות שונות וגם שייכויות
חסר הטריטוריה .במצב ִ
ונאמנויות שונות וסותרות ,נושא הזהות מושפע ישירות מהמקום שנכתב בו המחזה .לפרטים
בדבר המקום והזמן של כתיבת המחזות והעלאתם לראשונה יש חשיבות מכרעת לנושא מחקרנו,
אך הם לא תמיד ברורים בשל היעדרה של מונוגרפיה ליצירתו של גולדפאדן .יש סתירות בין
המקורות השונים וקיימים בהם אי-דיוקים בנוגע לזמנים ולמקומות שנכתבו והועלו בהם
לראשונה כמה מהמחזות ,ולעיתים פרטים אלה חסרים לחלוטין .מחזות רבים לא נדפסו מעולם,
ובחלקם אף לא נותרו בכתב יד .למרות חסרונם של פרטים רבים רשימתו הביבליוגרפית של
שצקי ,שבה מסודרים מחזותיו של גולדפאדן לפי הסדר הכרונולוגי המשוער והידוע של כתיבתם,
היא עדיין המקור הביבליוגרפי היחיד הקיים והחוקרים מסתמכים עליה מאז ועד היום 35.שצקי
מציין את השנה שהודפס בה המחזה ולעתים גם את המקום והשנה של כתיבת המחזה והמקום
והשנה שבהם הועלה לראשונה.

 33בכל הנוגע לציטוט מהמחזות של גולדפאדן ,שבהם מופיעה גם יידיש מגורמנת ,נציין כי
ווא להקלת הקריאה ומיד אחריהם יובא תרגום לעברית .כל
הציטוטים ביידיש יובאו בכתיב י ִי ָ
התרגומים שלי אלא אם כן יצוין אחרת .שמות פרטיים ושמות כותרים יובאו ביידיש על פי
ווא לא נשנה את הכתיב כדי להקל
בחירתו של הסופר .אם הכותרת של ספר מסוים אינה בכתיב י ִי ָ
על הקורא לזהות ולמצוא את הספר אך במידה והניקוד חסר ,הוא נוסף לפי ההגייה.
 34למעט שינויים לשוניים מעטים שערך שמואל רוז'נסקי במחזות שולמית ובר-כוכבא במבחר
לדֿפאדן ,א ,.אויסגעקליבענע שריֿפטן,
ַ
גא
זשאנסקי ,ש( .רעדָ ,).
כתבי גולדפאדן בעריכתו (ר ָא ַ
אײרעס .)1963 ,השינויים רובם
בוענאס ַ
ָ
ווא אין ַארגענטינע,
געזעלשאֿפט בײַ ם י ִי ָ
ַ
ליטער ַאטור-
שּפראך) .אליסה קווינט מתייחסת
ַ
ככולם נעשו מתוך מטרה לשמור על יידיש סטנדרטית (ּכלל-
במאמרה על המחזה בר-כוכבא לנוסח ראשון של המחזה ,שלדבריה יצא לאור בוורשה ב,1888-
בטענה כי הוא שונה מהנוסח של רוז'נסקי .למיטב ידיעתי ,הגרסה המוקדמת ביותר של המחזה
ווא .ראה :א' קווינט" ,המחזה 'בר-כוכבא' מאת
יצאה לאור בוורשה ב 1887-ונמצאת בארכיון י ִי ָ
אברהם גולדפאדן" ,חוליות ( 6סתיו  ,,)2000עמ'  82ועמ'  ,89הערה  .14הקביעה על הנוסח האחיד
מאטישע ווערק ,שהוציאו בילוב ּווולדניצקי בשנת  1940בקייב,
דרא ַ
אינה נוגעת לאוסף געקליבענע ַ
ולכך התייחסנו בגוף העבודה.
יארק ,1926 ,עמ'  .84-80בהקדמה
טעאטער מוזיי ,ניוָ -
ַ
לדֿפאדן-בוך ,אידישער
ַ
גא
שאצקיָ ,
 35יַ .
שמביא שצקי לאוסף המאמרים והמסמכים ההיסטוריים שערך ב 1940-הוא מביא דוגמאות
לסתירות ולאי-דיוקים במקורות הקיימים בפרטים ביוגרפיים שונים ,בסדר הכרונולוגי ובכתבי יד
לדֿפאדן ,ייִדישער
ַ
גא
יאר ָ
שלא הודפסו ולא נמצאו .ראה :י .ש ַאצקי (רעד ,).הונדערט ָ
יארק ,1940 ,עמ' .16-1
סנשאֿפטלעכער אינסטיטוט ,ניוָ -
ַ
ווי
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פרטים משלימים לרשימתו של שצקי נמצאים במחקרים של החוקרים הסובייטים ,כגון נחום
אויסלנדר ,אוריאל פינקל ,יחזקאל דוברושין ובמחקרים של זלמן זילברצווייג וב' גורין .מספרם
גראֿפיע ( )1926עולה כי לא
ביא ַ
ֿפאר ַא ָ
טעריאלן ַ
ַ
מא
לדֿפאדען ַ
ַ
הביוגרפי של אויסלנדר ופינקל א .ג ָא
אחת החליט גולדפאדן לגנוז מחזה שהיה מוכן אצלו ולהעלותו במקום אחר ובזמן אחר .כך למשל
דא (דוקטור אלמסדו) ,שנכתב במסע הגדול שערך גולדפאדן עם להקתו
סא ָ
למא ַ
קטאר ַא ַ
ָ
דא
המחזה ָ
בדרום רוסיה לפני גל הפרעות שפרץ ב 1881-והועלה בפטרבורג בתחילת  .1882מהלקסיקון של
זילברצווייג עולה כי את המחזה עקדת יצחק ,שנכתב בזמן הביקור הראשון באמריקה ב,1888-
בחר גולדפאדן להעלות לראשונה בגאלאץ ב .1893-מספרו של ב' גורין די געשיכטע ֿפון אידישען
טעאטער (,)1931
ַ
לעקסיקאן ֿפון ייִדישן
ָ
טהעאטער ( )1918ומהלקסיקון של זלמן זילברצווייג
ַ
שריכזו את המידע על תאטרון היידיש שהיה ידוע בזמנם ,נדלה בזהירות את הפרטים שאפשר
להסתמך עליהם כדי להבין את ההקשר ההיסטורי-תרבותי-חברתי של התאטרון 36.זילברצוויג
מספק פרטים חשובים על השנים והמקומות שנכתבו והועלו בהם המחזות ועל תנאי ההפקה
שלהם ,ומוסיף מגוון רחב של ציטוטים מחוקרים שונים ,מאמרים מעיתונות יידיש ,מכתבים
וספרי זיכרונות של שחקנים ואנשי תאטרון .בסוף הערך על גולדפאדן בלקסיקון של זילברצווייג
מצורפת רשימה מפורטת של המהדורות השונות שבהם יצאו המחזות לאור .בספרו של גורין זוכה
גולדפאדן והתאטרון שלו למקום נכבד בחלקו השני של הכרך הראשון ,המתאר את ייסוד
התאטרון עד המעבר לאמריקה ,ובכרך השני מפוזרים פרטים שונים על קורותיו של גולדפאדן
לאחר יציאת הצו האוסר על תאטרון יידיש ברוסיה ועד מותו בניו יורק .גורין אינו מציין את
מקורותיו ונסמך על ידע אישי רב על אודות המילייה התרבותי והחברתי באותם ימים .נציין כי
רשימת המחזות של גולדפאדן שמביא גורין בסופו של הכרך השני ,שהיא חלק מרשימה הכוללת
כאלפיים מחזות שהועלו בתאטרון היהודי או הופיעו בדפוס ביידיש ,לוקה בחסר ואי אפשר
להסתמך עליה .נציין כאן כי לאור מסקנות מחקרה של נינה ורנקה ) (Warnkeלמרות העיון
הנרחב של מחקרנו במקורות הביקורת ביידיש שנכתבה עד המחצית הראשונה של המאה
העשרים ,אנו נוקטים כלפיהם גישה זהירה ומודעת למגמה האידאולוגית המקובעת בביקורתם
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המתיימרת להציג תיאור עובדתי גרדא.
כאמור לזיקה בין גולדפאדן לתאטרון שלו יש חשיבות ייחודית ומכרעת בבחינת ערכו
והתפתחותו האמנותית .כדי לבחון את הרובד האוטוביוגרפי הגלוי והסמוי במחזותיו האחרונים
במחקרנו יוחסה חשיבות מיוחדת לאוטוביוגרפיה ולמאמרים האוטוביוגרפיים שפרסם גולדפאדן
בעשור האחרון לחייו ולמכתביו מתקופה זו 38.העדות של היוצר ממקור ראשון מספקת לנו מידע
חשוב על ההשפעות התרבותיות ,התאוריות והפרקטיקה התאטרוניות שלו ,על יחסו לקהל,
לשחקנים ,לבימה ולמחזותיו ועל האופן שבו התנהלו חייו כחלק בלתי נפרד מהתאטרון שייסד.
גולדפאדן מעולם לא השלים את האוטוביוגרפיה שלו ,וחלקים ממנה שהספיק לפרסם מפוזרים
צײטונג בניו
יארקער יודישע אילוסטרירטע ַ
במקורות שונים .בניסיון הראשון שעשה בעיתונו ניוָ -
ֿפערלאג ,ניו-
ַ
ליטערארישע
ַ
באנד,
טהעאטער ,ערשטער ַ
ַ
 36ב .ג ָארין ,די געשיכטע פון אידישען
ֿפארלאג אלישֿבע,
טעאטערַ ,
ַ
לעקסיקאן ֿפון ייִדישן
ָ
יארק ,1918 ,זז'  ;256-150זילבערצווײַ ג ,ז,.
ָ
באנד ,1931 ,זז' .367-275
יארק ,ערשטער ַ
ניוָ -
N. Warnke, "The Child Who Wouldn't Grow Up: Yiddish Theatre and its Critics", 37
in: Berkowitz, J. (ed.), Yiddish Theatre – New Approaches, the Littman Library of
Jewish Civilization, Oxford, 2003, pp. 201-216
לדֿפאדן ,ייִדישער
ַ
גא
יאר ָ
 38אוסף גדול שלהם נמצא בתוך :י .ש ַאצקי (רעד ,).הונדערט ָ
יארק ,1940 ,זז' .188-111
וויסנשאֿפטלעכער אינסטיטוט ,ניוָ -
ַ
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יורק ב 1887-מופיע סיפור המעשה המתומצת עד הביקור הראשון בניו יורק ,שמסתיים במילים
דא סער?" (אנגלית ביידיש :ו ...מה שלומך
דא יו ָ
הא ָ
המשדרות אופטימיות זהירה" :אוןַ ...
אדוני?) .אוטוביוגרפיה מפורטת ,שכתב למיניקעס יום-טוֿב בלעטער ,עיתונו של חנן י' מיניקס
בלאט" 39.שצקי
ַ
בניו יורק ,פורסמה לראשונה בהמשכים ב 1901-בגיליון "ימים-נוראים און סוּכות
לדֿפאדענס
ַ
"גא
ָ
מכנה את האוטוביוגרפיה המתומצתת שפרסם גולדפאדן בעיתונו ב 1887-בשם
גראֿפיע" (האוטוביוגרפיה הקצרה של גולדפאדן) ואת האוטוביוגרפיה המפורטת
ביא ַ
אויטא ָ
ָ
קורצע
גראֿפיע"
ביא ַ
אויטא ָ
ָ
לדֿפאדענס גרויסע
ַ
"גא
ָ
יותר ,שפורסמה בעיתונו של מיניקס בשם
(האוטוביוגרפיה הגדולה של גולדפאדן) .שתיהן התפרסמו בתוספת הקדמה והערות פרי עטו של
שצקי בספר גולדפאדן 40.מה שהגיע לידי שצקי מהאוטוביוגרפיה הגדולה והמפורטת הוא החלק
הראשון מתוך שלושה חלקים ששלח גולדפאדן לעיתונו של מיניקס בניו יורק .קורות חייו
בתאטרון ,המתוארים במתכונת סיפור מסע ,מגיעים בקובץ של שצקי עד בואה של להקתו
הראשונה ,בת ה"שחקן וחצי" ,של גולדפאדן לעיר גאלאץ ברומניה .שצקי טוען במבוא כי למרות
ניסיונות חוזרים ונשנים ,לא הצליח לאתר את המחברות החסרות 41.בלקסיקון של זילברצווייג
ובספרו של גורין מצוטטים קטעים מתוך האוטוביוגרפיה הגדולה שאינם מופיעים במה שפרסם
שצקי 42.רסיסים אלה מתוך האוטוביוגרפיה ,שככל הנראה מעולם לא הושלמה ,יספקו לנו תמונה
שלפיה אפשר לשחזר את המפגש בין הביוגרפיה האישית לביוגרפיה האמנותית של גולדפאדן ושל
התאטרון שלו ואת הפן החי והחוויתי של האירוע התאטרוני.
כדי להפוך את ציר המקום לכלי פרשני חולקו חיי היצירה של גולדפאדן לארבע תקופות על פי
אופי מסעות התאטרון שלו והמקום שנכתבו בו המחזות המייצגים בכל תקופה :התקופה
הראשונה ברומניה ,התקופה השנייה ברחבי האימפריה הרוסית ,התקופה השלישית של נסיעות
הלוך ושוב בין העולם הישן (אירופה) לעולם החדש (אמריקה) והתקופה הרביעית ,של העשור
האחרון לחייו ,שהחל בפריז והסתיים באמריקה .המחזות המייצגים כל תקופה נבחרו על פי
הפופולריות שלהם ,הוודאות (היחסית) בנוגע למקום ולזמן כתיבתם והעלאתם לראשונה על
הבימה והדגש המיוחד שנושא המעבר ממקום למקום מקבל בהם גם מהבחינה המגדרית .על פי
המחזות המייצגים נבחן את יחסי הגומלין בין נדודי התאטרון ומסעותיו של גולדפאדן ובין עיצוב
החלל הדרמטי ,הזהות והמגדר ומסען של הדמויות הנשיות והגבריות בתוכו ,ונעריך את
ההתפתחות במשמעות האמנותית של המרחב במחזות .נגדיר את תפישת המקום המיוצגת בחלל
הדרמטי לאור יחסי הגומלין והדיאלוג ההדדי בין היוצר ובין החלל החיצוני לתאטרון – אופי
ההתניידות של הלהקה ,הרכב הקהל ,ההתקבלות ומעמדו של התאטרון .במחקרנו תיבדק השאלה
כיצד בכל אחת מהתקופות החלל הבדיוני והמעוצב על הבימה מייצג את המקום האישי והלאומי,
מקום שהוא "כל מקום" ,מקום היסטורי קונקרטי או את ארץ האבות בתור מקום פיוטי-לאומי.
זײן ענטשטעהונג און
טעאטערַ :
ַ
גראֿפיע ֿפון דעם אידישען
ביא ַ
ָ
לדֿפאדן" ,די
ַ
גא
 39ראה :אָ .
אויטאקריטיק ֿפון מײַ נע ּפיעסען (אין ֿפינף טהיילן)" ,מיניקעס יום-טוֿב
ָ
ענטוויקלונג ,ווי אויך די
בלעטער ( ,)1927זז .22-10
יארק ,1926 ,זז' .68-40
טעאטער מוזיי ,ניוָ -
ַ
לדֿפאדן-בוך ,אידישער
ַ
גא
שאצקיָ ,
 40בתוך :יַ .
 41שם ,עמ'  .43-40חלק מהפרקים החסרים נדפסו שנית במיניקעס יום-טוֿב בלעטער ,שצוין
לעיל .שם מסתיימת האוטוביוגרפיה בקורות הלהקה בבוטושן .האוטוביוגרפיה הגדולה שפורסמה
בידי שצקי תורגמה לעברית :א' גולדפאדן" ,תולדותי" ,מיידיש :צ' זהר אורלוגין  ,)1957( 13עמ'
.237-228
געזאנגשּפילען"
ַ
מײנע
 42מאמריו האוטוביוגרפיים "ֿפון 'שמענדריק' ביז 'בן-עמי'" ,ו"די מוזיק ֿפון ַ
לדֿפאדן ,א ,.אויסגעקליבענע שריֿפטן ,ליטער ַאטור-
ַ
גא
זשאנסקי (רעדָ ,).
מופיעים בתוך :ש .ר ָא ַ
בוענאס אײַ רעס ,1963 ,זז' .261-240
ָ
ווא אין ַארגענטינע,
געזעלשאֿפט בײַ ם י ִי ָ
ַ

20
נסתייג ונדגיש כי המתודולוגיה שמוצעת פה איננה מדע מדויק ,בייחוד לאור הערפול בפרטים
ההיסטוריוגרפיים ,ואיננה חפה מהכללות .לפיכך יש לראות את החלוקה שפיתחנו לכדי כלי פרשני
כאפשרות נוספת ,הוגנת יותר ,להעריך את יצירתו הדרמטית של גולדפאדן על פי קריטריונים
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ברורים ואחידים ולהימנע ככל האפשר משיפוט המסתמך בעיקר על טעם ,או דעות קדומות.
עבודתנו המתמקדת ב"גאוגרפיה של המקום" ,נוסף על ההיסטוריה המוכרת שלו ,מכילה פרטים
חשובים לענייננו שלוקטו כאן ממקורות שונים הנוגעים למקום ולזמן ,לתנאי ההפקה
ולהתקבלות .ההשוואה ב ין המקורות הסותרים חיונית כדי להגיע לדיוק המרבי בהיסטוריוגרפיה
של התאטרון של גולדפאדן ,הלוקה בחסר ,ומתוך רצון לדבוק בעובדות ככל האפשר בבדיקת יחסי
הגומלין בין ההקשר לעיבודו האמנותי של המקום במחזות ובאירוע התאטרוני.
כמה מחזות נבחרו כדי לייצג כל תקופה בהתאם למקום בו נכתבו והועלו .המחזות המייצגים
את התקופה הראשונה הם מחזות שנכתבו ברומניה ,ובהם הנערה הצעירה עוזבת את החלל
כישוֿפמאכערין (המכשפה) .בתקופה
ַ
באבע מיט דעם אייניקל (סבתא ונכדתה) ודי
הביתי :די ָ
השנייה ,ב"מלודרמות ההיסטוריות" שנכתבו ברוסיה ,מעוצב מסעם של הגיבורה והגיבור
קטאר
ָ
דא
היהודים במרחב קונקרטי :שולמית ָאדער בת ירושלים (שולמית או בת ירושלים) ָ
דא (דוקטור אלמסדו) ובר-כוכבא ָאדער די לעצטע טעג ֿפון ירושלים (בר-כוכבא או ימיה
סא ָ
למא ַ
ַא ַ
האחרונים של ירושלים) .התקופה השלישית תיוצג בידי מחזות שנכתבו בעולם הישן ובעולם
החדש ,כשגולדפאדן נדד בגפו וללא להקה משלו :עקדת יצחק ָאדער מהּפכת סדום ועמורה
זעלמאן (מליץ יושר או רבי
ַ
יא
(עקידת יצחק או מהפכת סדום ועמורה) ,מליץ יושר ָאדער רב ָ
יוזלמאן) ומשיח'ס צייטן?! (ימות המשיח?!) .בתקופה הרביעית ייבחנו שני המחזות דוד
במלחמה ,מחזהו העברי הראשון והיחיד ,ובן-עמי ,מחזהו האחרון .שני המחזות מהווים נדבך
יוצא דופן בכלל יצירתו בעיצוב החלל הדרמטי ,בסוגה הדרמטית ,בעיצוב הדמויות ומגדרן,
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באינטראקציה עם הקהל וביחס אל "הקהל המובלע".
מבנה המחקר
החיבור מחולק לחמישה פרקים .הפרק הראשון ומחציתו של הפרק השני הם בעלי אופי מבואי
ובהם יוצגו יסודות מושגיים היסטוריים ומתודולוגיים לחקירת התאטרון והמחזות של גולדפאדן.
לאור היסודות שהוצגו נדגים בפרקים העוקבים את "הדרמה של המקום והמשמעות של המרחב"
במחזות המייצגים כל תקופה .בשלושת הפרקים הראשונים נעסוק בעיקר במחזות שנכתבו בשנים
הראשונות של ייסוד התאטרון ברומניה וברוסיה ,ולשם השוואה נבחן את השינוי בעיצוב החלל
הדרמטי במחזות שנכתבו לאחר יציאת הצו האוסר על תאטרון יידיש באימפריה הרוסית .מתוך
שאיפה להתמקד במחזות המאוחרים ,המסמנים שיא בהתפתחותו האמנותית ,הוקדשו להם
בעבודתנו שני פרקים נפרדים .הפרק הרביעי יתמקד במחזות שנכתבו בעקבות הביקור הכושל

 43תומס פוסטלווייט ) (Postlewaitמדגיש את החשיבות של המודעות מצד אחד ליחס הסינכרוני
בין האובייקט המחקרי להקשר שנוצר בו ,ומצד אחר ליחס הדיאכרוני בין האירוע התאטרוני ובין
הפרספקטיבה המודרנית של החוקר .הוא מציין כי במחקר של העבר שום היסטוריון אינו יכול
להימנע מההקשר הנוכחי שלו עצמו ,גם אם הוא מתכוון לכך .ראהT. Postlewait, :
"Constructing Events in Theatre History: A Matter of Credibility", in: V.A Cremona
et al. (eds.), Theatrical Events: Borders, Dynamics, Frames, Rodopi, Amsterdam,
.2004, pp.39-40
 44ג' קינר" ,דרמטורגיה מעשית :טקסט כקונטקסט כטקסט" ,תיאטרון  ,)2007( 20עמ' .58-50
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באמריקה והפרק החמישי ,החותם את מחקרנו ,יתמקד בשני מחזותיו האחרונים שנכתבו והועלו
על הבימה בעשור האחרון לחייו.
טעאטער" – אופיו של המקום ושל יוצרו" נגדיר את החסר המוסדי
ַ
בפרק הראשון – "י ִידישער
ואת הפעילות הדלה בתחום התאטרון היהודי ונבחן את מאפייני המצב הלימינלי של הזהות
וה"מקום" בחברה היהודית בשלהי המאה ה .19-על רקע ההקשר התרבותי-חברתי ותהליכי
המודרניזציה ייבחן החידוש המדיומלי בחלל הארעי והייחודי של התאטרון היהודי הנודד שנוסד
והתגבש בהתאם לאישיותו הרב-גונית של אביו מולידו .על יחסי הגומלין בין ההקשר התרבותי-
חברתי-פוליטי ובין הביוגרפיה האמנותית של גולדפאדן וחשיבותם להבנת ערכם האמנותי של
המחזות נעסוק בפרק השני – "המקום ב(אין)מקום ליוצר ולקהלו" .בפרק זה נציע סיווג לקורפוס
המחזות על פי ארבעת מסעות התאטרון של גולדפאדן בהתאם לשינוי הערכי-אישי שחל אצל
היוצר במושגי המפתח "בית"" ,מקום" ו"דרך" .לאחר שנתאר את הפרקטיקה המקורית של
גולדפאדן בעיצוב המקום באמצעים שונים פרי חידושו והמצאתו ,נדגים את תפישת המקום ואת
ביטוייה בחלל הדרמטי של המחזות שנכתבו בתקופה הראשונה ,השנייה והשלישית ונשווה בין
התקופות .בסוף הפרק נדגים ונאפיין את עיצובה של ארץ ישראל על הבימה בכל אחת מארבע
התקופות.
בפרק השלישי ,ששמו "זהות ומגדר בחלל הדרמטי ועל הבימה" ,נדון בעיצוב החלל הדרמטי
מנקודת המבט של הזהות והמגדר .נעסוק בפריצת החללים המסורתיים בתנועתם של הגיבור
והגיבורה היהודים ,נבחן את מקום המפגש בין האישה היהודייה לגבר הנכרי ונדון במרחב בין
הורים לילדים בראי הקונפליקט הבין-דורי והמגדרי.
הפרק הרביעי " -המסך נופל לאט על העולם הישן" יתמקד בתקופת יצירתו הדרמטית של
גולדפאדן במסעו הלוך ושוב בין העולם הישן לחדש ,המתפרש על פני כ 14-שנה .נבחן כיצד הצו
שאסר על פעילות התאטרון ברוסיה ,הביקור הכושל באמריקה ודחיקת מעמדו בעולם החדש
מתבטאים במסען של הדמויות בחלל הדרמטי המורכב והדחוס של המחזות שנכתבו בתקופה זו.
יצירתו של גולדפאדן בעשור האחרון לחייו תיבחן בפרק החמישי והמסיים של עבודתנו" ,מבית
המרזח לסלון בוורשה – סוף הנדודים" .בפרק זה נתמקד בשני מחזותיו האחרונים ,הנבדלים זה
מזה ומבטאים את השינויים בהלך רוחו ,בדעותיו וביחסו אל "המקום" בתאטרון היהודי ,כל אחד
בדרך אחרת .מחזות אלה ,שבהם השינויים משתקפים בעיצוב הזהות ,המגדר והחלל הדרמטי,
מאותתים על סוף הנדודים וסוף חייו של אברהם גולדפאדן .מסע חייו מרובה התחנות ,כמו מותו,
השתקפו ביצירתו הדרמטית.
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פרק ראשון
טעאטער" -אופיו של המקום ושל יוצרו
ַ
"י ִידישער
 .1החסר המוסדי
עד המאה ה 19-לא התקיימה בתרבות היהודית מסורת רציפה של כתיבה דרמטית ושל מופעי
תאטרון .התאטרון המודרני בחברה היהודית התמסד בפיגור רב אחרי התאטרון באירופה
ולמעשה היה האחרון בתאטרוני המערב שהתגבש במאה ה 19-בהשפעת מאפייני הזרם
הרומנטי 45.לדעת חלק מהחוקרים ,הסיבות להיעדרו של מוסד התאטרון בחברה היהודית נעוצות
בסתירה שבין הרוח המונותאיסטית ובין הדואליזם והקונפליקט העומדים ביסודה של הדרמה.
חוקרים אחרים מציינים את ההתנגדות של הסמכות הדתית לפן הריטואלי של התאטרון,
שבעיניה היה שווה ערך לכפירה 46.החשש מהתפתחותה של עבודת אלילים וסגידה לבני אנוש
הביא לרתיעה מאמנות מימטית בכלל ומתאטרון בפרט ,ועל כך מעידים ציוויים מוסריים-דתיים
כגון" :והצנע לכת" (מיכה ו' ,ח')" ,במושב לצים לא תשב" (תהילים א' ,א') "לא תעשה לך פסל וכל
47
תמונה" (שמות כ' ,ג') ו"לא ילבש גבר שמלת אישה" (דברים כב' ,ה').
בשל האיסורים וההגבלות היה הּפורים-שּפיל הביטוי היחיד לתאטרון יהודי אותנטי שהתקיים
ככל הנראה החל בימי הביניים 48.אהובה בלקין מגדירה את הּפורים-שּפיל "תאטרון חגיגה עממי"
רפלקטיבי וקולקטיבי ,תוצר של הליטורגיה והחגיגה גם יחד שהוצג בימי הפורים בחלל הרחוב או
הבית בידי "שחקנים ליום אחד" 49.בהיותו תופעה לימינלית או לימינוידית ( )liminoidהיה
הּפורים-שּפיל המקבילה היהודית לסוגה הדרמטית של תאטרון החגיגה  -הקרנבל 50.תאטרון
עממי זה שיקף את סגנון החיים היהודי שלא השתנה עד בוא ההשכלה ואף לאחר מכן ,בשעה
שהתאטרון המערבי כבר הרחיק לכת ממקורותיו הטקסיים הפולחניים והחגיגה.
תאטרון החגיגה העממי של הּפורים-שּפיל זכה לביקורות עוינות בקרב המנהיגות הדתית
והאליטה התרבותית כאחד והוא כונה "שונד" ו"חזיון מגואל" ומלא הוללות 51.למרות הביקורת
השלילית ומעמדו הנחות שרד התאטרון הזה מאות בשנים ומילא צרכים קהילתיים וחברתיים.
 45ראהN. Sandrow, "Romanticism and the Yiddish Theatre", in: J. Berkowitz, (ed.), :
Yiddish Theatre – New Approaches, The Littman Library of Jewish Civilization,
( Oxford, 2003, pp. 47- 59להלן :סנדרו" ,רומנטיציזם ותאטרון היידיש"; ולהלן :ברקוביץ,
תיאטרון יידיש תפישות חדשות).
 46א' בלקין ,הפורים שפיל :עיונים בתאטרון היהודי העממי ,מוסד ביאליק ,ירושלים2002 ,
(להלן :בלקין ,הפורים שפיל).
 47לאוסף גדול ומקיף של טקסטים ומקורות המצטטים את המניעים וההלכות האוסרים על
קיומם של תאטרון ,מופעי בידור ,מופעי שירה ,תהלוכות ,מסכות מופעי ּפורים-שּפיל וכו' בתרבות
רווײלונגען און
ֿפא ַ
טעאטערַ ,
ַ
היהודית ראה :ש .ערנסט" :טעקסטן און קוועלן צו דער געשיכטע ֿפון
טעאטער
ַ
ֿפאר דער געשיכטע ֿפון ייִדישן
שאצקי (רעדַ ,).ארכיוו ַ
ראדן בײַ ייִדן"’ בתוך :יַ .
סקא ַ
ַ
מא
ַ
וויסנשאֿפטלעכער אינסטיטוט ,ווילנע ,1930 ,זז' 37-35
ַ
באנד ,י ִידישער
דראמע ,ערשטער ַ
ַ
און
(להלן :שצקי ,ארכיון).
 48על פי העדויות עולה כי המופע המימטי החל להתגבש עוד במאה ה .15-ראה :בלקין ,הפורים
שפיל ,עמ' .9
 49שם ,עמ' .15
 .50על התפתחות הּפורים-שּפיל המעוגנת בלימינליות ומתגבשת בלימינויד ראה :שם ,עמ' ,65-35
ועמ' .240
 51שם ,עמ' .108 ,9
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בהתבססה על בכטין טענה בלקין כי תהליך ההתחברות של הסוגות הנמוכות עם הספרות
ה גבוהה שהתרחש ברנסנס לא התרחש במרחב היהודי ,שכן הספרות הגבוהה פסלה בדרך כלל את
ההומור העממי או התעלמה ממנו .החברה היהודית לא השכילה ליצור תאטרון למדני אשר יירש
את הרוח הסטורנלית החגיגית וייתן לה מבע בתור צורך חברתי ואינדיבידואלי 52.עם בוא
השינויים בחברה היהודית באירופה במרוצת המאה ה 18-חדל הּפורים-שּפיל ,בעל ההומור העממי
פסטיבי של "כיכר השוק" לייצג את תפישת העולם של החברה היהודית .תאטרון החגיגה ,שנשאר
בגדר "שּפיל" ימי-ביניימי ,החל להתנוון ולשקוע .המחזות שכתבו המשכילים בסוף המאה ה18-
נועדו לשמש תחליף לסוגה ה"קלוקלת" בדרמה משכילית ברוח הזמן וגם להילחם בקנאות הדתית
ובתופעות שליליות אחרות בחברה היהודית .הסטירה המשכילית הבורגנית והטון הדידקטי
המתאים לאנשים המעודנים ,המחונכים והעשירים מנעו את הצלחתה בקרב המוני העם .המחזות
המשכיליים כמעט לא הוצגו מעולם ,שימשו לקריאה בלבד ולא הצליחו להתקבל בתור תחליף
53
למוסד הּפורים-שּפיל.
לדעת בלקין הגורמים המכריעים לאי-התגבשותו של הּפורים-שּפיל לכדי תאטרון ממוסד היא
העובדה שחלל התאטרון נשאר הרחוב או בית הגביר והיעדר שחקנים מקצועיים שזו אמנותם.
שהמשכיות של תאטרון כמוסד תלויה בחלל קבוע והיעדר שחקנים מקצועיים שזו אמנותם.
התאטרון המקצועי שהתפתח בתקופה זו באירופה הושתת על שחקנים מקצועיים ,להבדיל
מהשחקנים החובבים הנודדים ,והבשלתם של המחזות קרתה בד בבד עם התגבשותו של התאטרון
בתור מוסד חברתי מאורגן בתמיכת הקהל והאצולה .ואילו בחברה היהודית המשיכו השחקנים
להופיע ביוזמתם ,בעיקר בחגיגות פורים .במצב של "חוסר מוסדי" ,שבו השחקנים מגיעים
מהרחוב "קרואים או לא-קרואים" אל בית הגביר ,לא יכלו המופעים העממיים להבשיל לכדי
54
מודעות אמנותית ולפתח דרמה מודרנית.
הרב יחזקאל לנדאו ,רבה הראשי של פראג ,מגדולי הדור וחשובי הרבנים באירופה ,פרסם
במאה ה 18-איסור יוצא דופן על הליכה לתאטרון .הרב לנדאו רואה את העדרו של התאטרון
בחברה היהודית לעומת קיומו בקרב "אומות העולם" ב"א-נורמליות" של המקום היהודי בגולה:
"ורבים הולכים לתיאטראות ומתקנאים באומות ומתאווים לתענוגיהם .ומה לנו להדמות
להאומות .להם נאה לשמח כי הם יושבים שלוים ושקטים כל אומה בארצה ומולדתה [ ]...אבל
אנחנו עם עני החונים בגלות ולשמחה מה זו עושה" 55.מפסיקה זו אנו למדים על התשוקה
ל"תענוגות התאטרון" שהלכה והתרחבה עם תהליכי המודרניזציה בחברה היהודית 56.בין
השורות אפשר לראות כאן גם ביטוי שאינו דתי גרדא הרואה בחסרונו של תאטרון יהודי בזמן
 52שם ,עמ' .258-257
מאטורגיע" ,בתוך :חוה טורני ַאנסקי און שמערוק ,ח( .רעד,).
דרא ַ
ַ
לדֿפאדענס
ַ
"גא
דאברושיןָ ,
 53יָ .
יארהונדערט ,מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים,
ליטעראטור אין נײַ נצעטן ָ
ַ
די ייִדישע
 ,1993ז' ( 355להלן :דוברושין" ,הדרמטורגיה של גולדפאדן" ,ולהלן :טורניאנסקי ,ספרות היידיש
במאה ה.)19-
 54בלקין ,הפורים שפיל ,עמ' .201-202
 55האיסור מתוך ספר השאלות והתשובות של הרב יחזקאל לנדאו ,הנודע ביהודה ,מצוטט במלואו
עם אוסף ההלכות המקיף בתוך :שצקיַ ,ארכיון,ז' .11
 56על התשוקה והסקרנות שעורר התאטרון הנכרי בחברה היהודית מביאים בילוב ווולדניצקי
עדות מהמאה ה 18-ולפיה יהודים נכללו בקהל שבא לצפות בהצגות בחצר המנזר או במנזר בימי
רײנֿפיר" ,אין:
בילאוו ,און א .וועלעדניצקיַ " ,א ַ
ָ
החגים הנוצרים ,על אף איסור הרבנים .ראה :ש.
רלאג ,קיִעוו ,1940 ,עמ' ( 7להלן :בילוב
ֿפא ַ
מאטישע ווערק ,מעלוכעַ -
דרא ַ
ַ
לדֿפאדן ,געקליבענע
ַ
גא
אָ .
ווולדניצקי" ,מבוא" ,ולהלן :גולדפאדן ,מבחר יצירות בדרמה).
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המודרני תוצאה של מצב חברתי-תרבותי .על פי התפישה המובלעת בפסיקתו של הרב ,תאטרון
כמוסד חילוני יכול להתקיים במקום הבריא והיציב של העם ,בארצו ובמולדתו ולא במקום שבו
"חונים" לזמן מוגבל.
על אף כל המניעות והאיסורים נוסד במחצית השנייה של המאה ה 19-התאטרון היהודי
המודרני .התגבשותה המאוחרת של הבימה היהודית על מאפייניה הייחודיים היא תולדה ישירה
של מחסומים אלה ,שהם חלק עיקרי של המחקר הפוסט-מודרני על אודותיה .במחקר זה נטען כי
המעבר מתאטרון חובבני-עממי לתאטרון מקצועי-מודרני התרחש בחול המועד סוכות  1876עם
בואו של אברהם גולדפאדן ליאסי ,רומניה .היידיש ,שפתם של רוב היהודים במזרח אירופה
ובחלקים נרחבים במערבה ,הייתה הבחירה הטבעית לשפת הבמה של התאטרון היהודי בגולה.
התאטרון שהקים התקיים והתפתח בניהולו במתכונת של תאטרון נודד ,ולאחר מכן ,עם המעבר
לאמריקה ,נהפך בידי ממשיכיו לתאטרון של קבע .התיאטרון היידי-יהודי התפתח ופעל באמריקה
57
ברציפות מיום ייסודו ועד להשמדתם של קהלו ויוצריו עם השמדת יהודי אירופה.
פסיקתו של הרב לנדאו ממנה נובע בעקיפין כי קיומו של מוסד תאטרון יהודי אפשרי אך ורק
במולדתו ובשפת אבותיו הייתה גם גישתו של נחום צמח ,מייסד התאטרון העברי "הבימה"
כשייסד את האגודה השיתופית (הקולקטיב) במוסקבה ב 58.1917-צמח הציב לו למטרה להקים
תאטרון עברי של קבע בארץ ישראל" 59.תפישת המקום" והיחס אל החלל התאטרוני הם
ההבדלים המהותיים בין התאטרון שייסד אברהם גולדפאדן ובין התאטרון שייסד נחום צמח.
המטרה המכוונת אל ארץ האבות ואל שפתה ,שעמדה ביסוד כינונו של התאטרון העברי ,השפיעה
על עיצוב המקום הבדיוני והתבטאה הן ברפרטואר ,הן בסגנון המשחק והאינטראקציה עם הקהל
והן בעיצוב החלל על הבימה .אם נשתמש לצורך ההשוואה במושגים שטבע פיטר ברוק ,אפשר
לומר כי התאטרון העברי קרוב יותר לצד "התאטרון הקדוש" השואף לגילוי הנשגב שמעבר
למציאות המוכרת ומציג "את הבלתי נראה ההופך לנראה" בחללו הקוגניטיבי 60.תאטרון היידיש,
בהיותו קרוב יותר לצד "התאטרון המחוספס" ,תופש את החוויה התאטרלית כאירוע תקשורת
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השייך לזמן ולמקום מסוימים ועוסק ביסוד הגשמי ,החושני והמחוספס של המציאות.

 57בראשית שנות החמישים של המאה העשרים ,עם הגירתם של אחרוני שארית הפליטה
לאמריקה ,החלה לגווע בה תרבות היידיש .תרבות היידיש באמריקה הייתה תלויה ביהדות מזרח
אירופה במשך כל שנות קיומה ,ותאטרון היידיש בכלל זה .ראה :א' נוברשטרן ,כאן גר העם
היהודי :ספרות יידיש בארצות הברית ,מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים ,2015 ,עמ' 18
(להלן :נוברשטרן ,כאן גר העם היהודי).
 58לצורך השוואה בין שתי התופעות השונות של "תאטרון יהודי" אפשר להבחין ביניהם על פי
שפת הבימה שכל תאטרון בחר לעצמו אף שהשפה הייתה רק אחד מהמרכיבים שקבעו את
התפתחותם במסלול שונה וייחודי .עד להופעת התאטרון העברי שימש הצירוף "ייִ דישער
טע ַאטער" (תאטרון יידיש) לציון תאטרון יהודי .ראה :קוטלרמן ,ב'" ,בפתח הקובץ" ,ביקורת
ופרשנות ( 41חורף תשס"ט) ,עמ' .5
 59בהקמת הבימה ב 1917-במוסקבה ניסח נחום צמח את הסעיף הראשון בתקנותיה" :האגודה
מתארגנת כדי להמשיך בארץ ישראל את קיומו של תיאטרון 'הבימה'"" .הבימה" עלתה לישראל
ב .1931-ראה :ג' חנוך ,הבימה בת כ"ה :ראשי פרקים לתולדותיה ,הוצאת אלבום ,תל אביב,
 ,1946עמ'  ;26-25 ,34-33וכן ראה :ע' לוי ,התיאטרון הלאומי הבימה :קורות התיאטרון בשנים
 ,1979-1917עקד ,תל אביב ,1981 ,עמ' ( 40להלן :לוי ,התיאטרון הלאומי הבימה).
 60פ' ברוק ,החלל הריק ,מאנגלית :איתן בלום ויוסף אל דרור ,הוצאת אור עם ,רמת גן ,1991 ,עמ'
( 44להלן :ברוק ,החלל הריק).
 61ברוק מגדיר את התאטרון המידי או המחוספס בתור תאטרון מחיה המשלב בין "הגבוה"
ל"נמוך" ובין רמות שונות של תודעה ,כפי שברכט יצר בתאטרון שלו ,או מן הצד שכנגד ,כמו
בחוויה הלא רציונלית של ה"הפנינג"  .את החספוס הוא רואה כגורם מחיה ואת הקדושה כגורם
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התקופה שנוצר בה התאטרון היהודי המודרני ,בעשורים האחרונים של המאה ה,19-
התאפיינה בתמורות פוליטיות ותהפוכות חברתיות ,כלכליות ותרבותיות שבאו בעקבותיהן ואלה
גרמו לשבר בחברה היהודית .הרקע ההיסטורי של עידן סוער זה הוא בסיס חשוב להבנת התהוותו
ותרומתו של התאט רון היהודי לחברה היהודית בתקופת השבר .בחברה היהודית חלו שינויים
ותמורות משלהי המאה ה ,18-ימי חלוקתה החוזרת ונשנית של מלכות פולין ,ועד לגלי הפרעות
שפרצו בדרום האימפריה הרוסית בשנת  .1881היהודים ,שחיו מאות בשנים בחברה מסורתית
מובנית שנהנתה משלטון עצמי וקיימה אורחות חיים ייחודיות ,הפכו לנתינים של ממלכות
ריכוזיות .הם נחשפו למדיניות של "תיקונים" ונאלצו להתמודד עם אתגרים חדשים ,ובהם גיוס
לצבא המדינה ,בתי ספר ממשלתיים ליהודים וגזרות על פעילות כלכלית .התמורות והמהפכים
אמנם גרמו לשינויים ניכרים אך היהודים המשיכו להתקיים כקבוצה אתנית בעלת תרבות
ייחודית .את התהליך שעברה החברה היהודית במאה השנים מ 1772 -עד  1881רואה ההיסטוריון
ישראל ברטל כמעבר "מאומה ללאום" שבו התגלגלה החברה היהודית מקהילה דתית שלובה
במערכת פאודלית ללאום אתני בתוך אימפריה רב-לאומית 62.יעד חשוב של עבודתנו יהיה לראות
את ייסודו והתגבשותו של תאטרון היידיש בתור תופעה חדשנית אשר נהפכה בתוך זמן קצר לחלק
בלתי נפרד מהתרבות היהודית החילונית והלאומית .אברהם נוברשטרן רואה את צמיחתה של
ספרות היידיש המודרנית שהחלה בשנות השישים של המאה ה 19-כאחד מגילויי ההתחדשות של
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החברה היהודית ומציין את הפופולריות הרבה שזכה לה גם תאטרון היידיש באותה תקופה.
הקשר אותו רואה נוברשטרן בין הרקע ההיסטורי לצורות הכתיבה שרווחו בספרות יידיש
המודרנית ,יסייע לנו בבחינת הקשר בין התנאים שהתהווה בהם התאטרון היהודי המודרני ובין
אופיו בתור מוסד אמנותי וחברתי.
הנחת היסוד העומדת בבסיס מחקרנו היא כי קיים קשר בין ההיבט הלימינלי של המקום
והסּפִ י של התאטרון היהודי המודרני.
והיחס אליו בחיים היהודיים בגולה ובין אופיו "המחוספס" ִ
כפי שנַראה ,למקום הספי בחיי הגלות יש השפעה על התהוותו בתור תאטרון נודד אינטראקטיבי
המעורה במציאות החיים ,מתיימר להציע פיצוי לחוסר היציבות של המקום והזהות בחללו ודורש
מעורבות של הקהל במה שקורה על הבימה ומחוצה לה .בחינת התפתחותו של המקום הבדיוני
והקונקרטי שעוצב במחזות ועל בימת התאטרון של גולדפאדן במרוצת השנים היא כלי פרשני
מהותי שיעזור לנו לעמוד על ייחודו של תאטרון זה ,מעמדו ותרומתו לחברה היהודית .בפרק זה
נתמקד במעמדו ובאופיו הלימינלי של המקום בחיי הקהילה היהודית בגולה.
 .2זהות ,מקום ומיקום – מאפיינים של המצב הלימינלי בחיים היהודיים בגלות
החסר המוסדי הוא מאפיין של כלל החיים היהודיים בגולה .לשימוש במושגים "בית"" ,מקום"
או "מוסד קהילתי" יש משמעות מיוחדת בחברה היהודית בהיותה מיעוט נרדף וחסר טריטוריה,
החווה תכופות את חוויית הגלות והתלישות .בתנאים יוצאי דופן אלה יש לתחושת המקום והבית
במובן הפיזי ,הרוחני-נפשי והערכי משמעות מורכבת ואמביוולנטית ביסודה .יתרה מכך ,כפי
ממית ,ואילו את השילוב בין תאטרון "מחוספס" לתאטרון "קדוש" הוא רואה כחלק מאופיו של
התאטרון המחיה והמידי (שם ,עמ' .)71,84-85
 62י' ברטל ,מאומה ל'לאום' :יהודי מזרח אירופה  ,1772-1881האוניברסיטה המשודרת ,תל
אביב ,2002 ,עמ' ( 9-7להלן :ברטל ,מאומה ל'לאום' :יהודי מזרח אירופה .)1772-1881
 63ראה :א' נוברשטרן ,לאן? זרמים חדשים בקרב יהודי מזרח אירופה :הספרות והחיים -
צמיחתה של ספרות יידיש החדשה ,יחידה  ,2האוניברסיטה הפתוחה ,תל אביב ,2000 ,עמ' 9-8
(להלן :נוברשטרן ,לאן?).
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שמבהיר האנתרופולוג זלי גורביץ' בספרו על המקום ,תפישת המקום היהודית כשלעצמה הן
בארץ המובטחת והן בגלות היא אמביוולנטית ביסודה ,דיאלקטית ופרדוקסלית .תפישת המקום
נודדת בין מקום לאי-מקום" :מתגעגעים אליו אבל בו בזמן מקום ומקומיות מעוררים גם רתיעה
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והסתייגות".
בשל נסיבות החיים היהודיים בגולה המוסדות היחידים שהתקיימו בחלל שיועד לכך מראש היו
בודדים ושימשו בעיקר את חיי הדת ,כך שהפונקציה החברתית שנלוותה אליהם הייתה משנית.
החללים העיקריים למילוי צרכים דתיים היו בית הכנסת ובית המדרש ,מקומות בעלי אופי חברתי
ששימשו מקום לימוד לגברים בלבד .ה"חדר" ,אחד המוסדות העתיקים והיציבים ,כשמו כן הוא,
הוא החדר (לרוב גם היחיד) בביתו של המלמד או בבית הכנסת אשר בו התקיים החינוך היסודי
המסורתי .המקווה שימש לטהרה ,וההקדש שימש ללינת עוברי אורח ,חולים וזקנים ,ולמיתה.
החללים הפומביים במרחב היהודי היו מוגבלים אף יותר .תחת כיפת השמים התקיים השוק,
שהיה מוסד חשוב ומרכזי .מקום פומבי נוסף ,למרבה האירוניה ,הוא בית הקברות .מוסדות
נוספים (בעיקר מוסדות של גמילות חסדים) התקיימו והתנהלו באופן וירטואלי ,המאפיין את
המצב והזהות היהודיים בגולה.
מצב היהודים בגולה בכל הזמנים הוא מצב ספי ייחודי העשוי להתבהר בעזרת אימוץ
הפרספקטיבה התרבותית של האנתרופולוג ויקטור טרנר ) 65.(Turnerטרנר אימץ את הגדרתו של
החוקר ואן גנפ ) (Van Gennepאת טקסי המעבר בתור טקסים המלווים כל שינוי במקום ,במצב
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ובמעמד חברתי וכן אימץ את המודל התלת-שלבי שהציע ואן גנפ לניתוח התהליך הטקסי.
השלב הראשון הוא השלב הפרה-לימינלי ,שלב של ניתוק ) (separationוהתכוננות למעבר מתפקיד
חברתי אחד לתפקיד חברתי אחר .השלב השני הוא השלב הלימינלי ,שבו מתחוללת התמורה ובו
החניך מוצב סמלית מחוץ לחברה ונדרש לשמור על כללי טאבו נוקשים .זהו השלב של ההימצאות
על הסף ,והוא האינטנסיבי והפרפורמטיבי ביותר .השלב השלישי ,הפוסט-לימינלי ,הוא שלב
ההתחברות מחדש ) (incorporationובו מושלם המעבר לסטטוס החדש .בשלב זה החניכים שבים
למצב יציב והם בעלי זכויות וחובות כלפי אחרים ,חובות וזכויות מוגדרות ובעלות אופי מבני על
פי המוסר החברתי ומעמדם החדש בתוכו 67.כאמור ,המצב הלימינלי הוא השלב הפרפורמטיבי
ביותר וכולל סוג של טרנספורמציה .טרנר מכנה את האנשים הנמצאים במצב הלימינלי "אנשי
סף" ,והוא מגדיר אותם במובהק כפרסונות ,עקב המצב הפרפורמטיבי .זהו מצב גבוליִ ,סּפִ י ,מעין
לימבו המביא לטשטוש של שיוך חברתי מבני מוגדר על פי החוק .הטשטוש בשלב הלימינלי נובע
מן המצב שהוא למעשה מעבר ) (transitionהמתרחש (עובר) דרך שדה תרבותי שקיימים בו רק
מעט ממאפייני המצב בעבר או בעתיד 68.על כן ,טוען טרנר" ,הלימינליות מושווית לעיתים
 64ז' גורביץ' ,על המקום ,עם עובד ,תל אביב ,2007 ,עמ' ( 8להלן :גורביץ' ,על המקום).
 65פרספקטיבה זו היא תולדה של המגמה הכללית שחלה במחצית המאה העשרים להפוך את חקר
התרבות לדיסציפלינה מדעית שהשפיעה בין היתר גם על התפתחותה של האנתרופולוגיה
המודרנית .המודל התאורטי המרכזי ,היוצר זיקה בין גישה אנתרופולוגיה לתאטרון ולמצבים
תרבותיים ,התפתח ממחקרו של טרנר שהגדיר את הטקס בתור דרמה חברתית (.)Social Drama
על פי גישה זו המופע ,כמו כל טקס ,הוא טקס מעבר וחשיבותו היא בערך החברתי של המעבר
) (transitionובקשר האורגני בין הטקס לחברה.
 66המחקר של האנתרופולוג ואן גנפ על טקסי המעבר נכתב בA. Van Gennep, The :1908-
.Rites of Passage, University of Chicago Press, Chicago, 1960
 67ו' טרנר ,התהליך הטקסי :מבנה ואנטי-מבנה ,רסלינג ,תל אביב( 2004 ,להלן :טרנר ,התהליך
הטקסי).
 68טרנר מדגיש את הניגוד בין "מצב" ובין "תמורה" ) (transitionראה :שם.
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קרובות למוות ,לשהייה ברחם ,לבלתי נראות ,לחושך ,לדו-מיניות ,לישימון ולליקוי חמה או ליקוי
ירח" 69.בידודם של חניכי טקס המעבר מתבטא במיקומם בסביבה סמלית של קבר ,במחסה קטן
וארעי או בבקתת בידוד המרוחקים מן הכפר הראשי 70.בינם לבין עצמם החניכים נוטים לפתח
אחווה ושוויון עזים .האחדה-אחווה זו של פרטים זהים ואנונימיים הניצבת ב"אנטי-מבנה" אל
מול ומנגד למבנה החברתי מכונה על ידי טרנר קומיוניטס ( 71.)communitasהקומיוניטס הוא
מונח המציין את האפקט של השלב הלימינלי ,המאפשר את תחושת המעבר בהתעלות מעבר
למקום ומעל לזמן ,וטרנר מגדיר אותה אף "נגיעה בנצח".
גישתו האינטרדיסציפלינרית המפרה של טרנר היא בעלת חשיבות רבה למחקרנו ,בו נבחן
השבר בחברה היהודית בגולה על רקע המעבר בין המאה ה 19-לעשרים ,מכיון שהיא מתמקדת
ומפרה בעיקר במצבים של זהות מעורערת הנאלצת להתעמת עם גבולותיה .היהודים ,כמיעוט
אתני הנבדל בתרבותו ובמוסדותיו החברתיים ,התנהל במשך מאות שנים בתור קהילה אוטונומית
טרום-מודרנית .כאמור ,מימי חלוקותיה של מלכות פולין בשלהי המאה ה 18-ועד הפרעות
בראשית שנות השמונים של המאה ה 19-באימפריה הרוסית עברה החברה היהודית תהליכי שינוי
ותמורה ,ואלה עקרו ושברו מערכים חברתיים ותרבותיים בני מאות שנים וחשפו את היהודים
לכוחה המשנה של המודרנה 72.מושגי המפתח של טרנר וממשיכיו – כגון עולם ביניים ,חלל שלישי,
משא ומתן של זהות ,נדנוד או פסיחה על שתי הסעיפים בין זהות לשונות או בין מרכז לשוליים
ושתי וערב של גבולות – ישמשו בחיבורנו כלים מחקריים המתארים מצבים תרבותיים בתור
73
מצבים לימינליים.
אפשר לתאר את ההיסטוריה התרבותית-חברתית והדתית של היהודים במזרח אירופה בעזרת
מאפיינים של הלימינליות כמצב תרבותי של "מעבר ממוסד" בטקס שאינו מגיע אל קצו ,כלומר
אל השלב השלישי אשר בו מושלם המעבר למצב יציב של הסטטוס החדש ושל השתלבות במבנה
החברה .השלב הלימינלי ,האמצעי ,שבו השיוך החברתי מטושטש ,הוא למעשה מצב תרבותי
מתמשך של החברה היהודית בגולה המתקיימת על הציר שבין התבדלות להשתלבות בצביון ימי-
ביניימי .כאמור ,אורח החיים הימי-ביניימי נמשך מאות שנים ,עד לפריצת הגטו היהודי והמעבר
לערים הגדולות במאה ה 19-לאור התרחבותה של תנועת ההשכלה .נקודת שבר מכריעה יותר
התחוללה בהשפעת גל הפרעות המכונה "הסופות בנגב" שהגביר את גלי ההגירה ,בעיקר
לאמריקה ,וחולל מהפכה בחשיבה היהודית בחיפוש אחרי פתרון לאומי לבעיית הזהות ,המקום
והמיקום של היהודים .את מקומה של תנועת ההשכלה ,שאכזבה ולמעשה פשטה את הרגל ,תפשה
74
תנועת התחייה הלאומית-ציונית.
על פי הפרספקטיבה התרבותית של טרנר אפשר לומר כי החברה היהודית בגולה התקיימה
במשך מאות שנים בתור חברה "אל-מדינתית" של נתינים בעלי זכויות מוגבלות החוסים תחת
שלטון נכרי ומתנכל" ,בלתי נראים" כחלק מהחברה .היהודים היו מוגבלים לגטאות או לתחום
 69שם ,עמ' .88
 70שם ,עמ' .91 ,64
71שם ,עמ' .88
 72ברטל ,מאומה ל'לאום' :יהודי מזרח אירופה  ,1772-1881עמ' .113-201
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 74מ' גלוזמן ,הגוף הציוני :לאומיות ,מגדר ומיניות בספרות העברית החדשה ,הוצאת הקיבוץ
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המושב ולעיסוק במשלחי יד מסוימים ,התקיימו בעוני ,התבדלו במנהגיהם ובדתם אך היו נתונים
להשפעה של הסביבה והתרבות האחרת וקיימו דיאלוג עמן .אפשר לראות במצב זה דמיון למצבם
המעורפל של חניכי טקס המעבר ,שטרנר מכנה "פרסונות סף":
מצב זה ואנשים אלה חומקים דרך רשת המיון הממקמת בדרך כלל
מצבים ומיקומים חברתיים במרחב תרבותי .ישויות לימינליות אינן כאן
ואינן שם; הן נמצאות בין לבין ( (betwixt and betweenהמיקומים
החברתיים שהועידו וקבעו החוק ,המנהג ,המסורת והטקס ]...[ .הן
[פרסונות הסף] עשויות להיות מיוצגות כמי שאין בבעלותן דבר [ ]...אין
להן כל מעמד [ ]...התנהגותן על פי רוב סבילה או כנועה; עליהן לציית
75
לנותני הפקודות שלהן ללא סייג ולקבל עונשים שרירותיים.
המקום החברתי שטרנר מגדיר במילים  ,betwixt and betweenאו "ישויות שאינן כאן ואינן
שם" ,היה חלק בלתי נפרד מחיי היום-יום היהודיים בגולה .על כך נוכל לקבל תמונה חיה ודינמית
מהספרות היפה ,אשר מלבד הממד האסתטי שלה ,היא משמשת גם מסמך חברתי על רקע
ההקשר ההיסטורי 76.המצב הספי של יהודי העיירה המנותקים מאחורי מסך תחום המושב היה
77
נושא שספרות היידיש המודרנית הרבתה לתת לו ביטוי על הציר הקומי-טרגי והסטירי-רומנטי.
את מסעות בנימין השלישי ,סטירה פיקרסקית קצרה שכתב מנדלי מוכר ספרים ביידיש ב,1878-
אפשר לראות דרך הפרספקטיבה של חוויית המקום והזהות הלימינליים 78.המסע התמוה ששני
הטיילים בנימין וסנדרל יוצאים אליו בעקבות עשרת השבטים האבודים מסתיים בכישלון .זמן
קצר לאחר שיצאו לדרך הם חוזרים לעיירתם גלוחי ראש ,פאות וזקן ,לאחר שנחטפו לשירות צבא
הצאר ושולחו ממנו בתוך זמן קצר כבלתי כשירים בעליל .נוברשטרן מציין כי מתכונת הנדודים
בדרכים היא "מקסם שווא" ,ו"תנועה מדומה" המשמשת לסופר אמצעי להוקעת צרות האופקים
שבהוויי היהודי המסורתי במזרח אירופה 79.לעומת כישלון המסע ה"ראלי" במרחב הפוליטי-
גאוגרפי ,המסע הווירטואלי בארץ ישראל ,המובא כאנקדוטה בתחילת היצירה ונערך תוך כדי
שכיבה ובטלה מאחורי התנור בבית המדרש ,מסתיים בהצלחה .הטקסט הסטירי של מנדלי ,שכל
עיסוקו בחוסר היכולת של היהודי "להיות במקום" ולנוע במרחב המודרני ,נפתח בחוויה חושית

75טרנר ,התהליך הטקסי ,עמ' .88
 76נתמקד בכמה דוגמאות מיצירותיהם של שלום עליכם ומנדלי מוכר ספרים ,שנוברשטרן רואה
בהם נציגים של המסורת הראליסטית הקלאסית בספרות יידיש (ראה :נוברשטרן ,לאן? ,עמ' .)8
בשל סגנונם הראליסטי נוכל לראות בתיאוריהם מסמך בעל ערך תיעודי.
 77אברהם נוברשטרן מציין כי יחסו של שלום עליכם לעיירה ביצירתו הוא דו-משמעי ועומד
בסימנה של פרשת דרכים ערכית בין ראליזם סטירי ,מורשת משכילית שמנדלי מוכר ספרים הביא
לשיאה ,ובין הרומנטיקה .שלום עליכם לא היה מוכן להצטרף למגמה הרומנטית ולכן פסח על
שתי הסעיפים .ראה :שם ,עמ' .56
 78מנדלי מוכר ספרים (הוא ש"י אברמוביץ') יוצר ספרות היידיש המודרנית היה הראשון
שהתמודד עם הזהות היהודית המודרנית והיחס אל המקום .על המורכבות והאמביוולנטיות
האסתטית והפוליטית ביצירתו של מנדלי החורגים מה"נמשל הלאומי" ראה :א' בנבג'י ,מנדלי
והסיפור הלאומי ,כירת זמורה-ביתן דביר ,אור יהודה .2009 ,על הגישה הביקורתית-חתרנית
למעמדו של העם היהודי בתוך ההקשר של העולם המודרני האימפריאליסטי ועל "התנועה
היהודית" של בנימין וסנדרל במרחב האירופי ראה :שם ,עמ' .276-271
 79נוברשטרן ,לאן? ,עמ' .59-61
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ורוחנית של "להיות במקום" .היצירה נפתחת באפיזודה שולית מחיי היום-יום שבה כמה יהודים
בבית המדרש מתבוננים בתמר שהביא לעיירה שליח מארץ ישראל :
הביטו לו – וארץ-ישראל נצנצה במחזה לנגד פניהם :הנה עוברים את הירדן! הנה
מערת המכפלה! הנה קבר רחל אמנו! הנה כותל-מערבי! הנה טובלים ושולקים
ביצים בחמי-טבריא! הנה עולים על הר-הזיתים ,אוכלים חרובים ותמרים עד בלי די,
ונותנים לתוך הכלים מלא חפנים מעפר הארץ! [ ]...אוי ,אוי ,היו נאנחים ,ועיניהם
80
מקור דמעה [ ]...כל הבטלונים רואים את עצמם כאלו הם בארץ-ישראל...
לפער בין הפנטזיה על מסע בארץ האבות ובין המקום השולי והפסיבי "מאחורי התנור" או על
"האיצטבא העליונה בבית המרחץ" יש אפקט גרוטסקי וסטירי .מן הזווית הפנומנולוגית חווית
הצפייה בתמר מעוררת אסוציאציה לחוויית הצפייה בתאטרון שהחברה היהודית טרם נחשפה
אליו ,ולא לשווא השתמש מנדלי במילים "נצנצה במחזה לנגד פניהם".
הנכחת המקום הנעדר תוך כדי הנוכחות בו כקהילה מאוחדת היא חוויה אסתטית קולקטיבית
של טרנספורמציה שהחלל בתאטרון של גולדפאדן ישאף להעניק לצופיו .יתרה מכך ,כפי שנראה
הצלחתו של התאטרון הייתה תלויה ביכולת המעשית לצאת למסעות נועזים ומורכבים ,לעמוד
בקשיי הדרך מבית ומחוץ ,להתקיים ולהתפתח תוך כדי תנועה במרחב ובו בזמן לגלם על הבימה
מציאות שתעשיר ותשנה את מושגיו של קהלו .במובן זה אפשר לומר כי התאטרון הנודד של
גולדפאדן יישם את הפרקטיקה החלוצית בגרסה מיוחדת משלו .זלי גורביץ' רואה את המהפכה
הציונית ביישוב הארץ בתור שליחות רעיונית של "להיות במקום" שנועדה להחזיר את היהדות
למקום ואת המקום כיסוד חי ליהדות .הוא מבהיר כי הפאתוס של העלייה החלוצית לא היה
ירושלים והמקומות הקדושים אלא המושבה ,הקבוצה ונופה של ארץ ישראל ,והדגש היה בייחוד
על הקשר לקרקע .הטוטליות של החיים והשיבה אל הארצי התריסה נגד היהודי הגלותי ,המנותק
81
ממקומו במובן הבסיסי ביותר – הגופני.
המצב הלימינלי בין השתייכות לאי-השתייכות למקום היה מקור לסבל וגם להומור אבסורדי
ייחודי .ב 1901-כתב שלום עליכם בקייב את היצירה "די שט ָאט פון די קליינע מענטשעלעך" (עיר
האנשים הקטנים) ובו המחיש כיצד ההיבט הלימינלי משפיע על הזהות ועל חוויית המקום
והמיקום החבר תי של יהודי העיירה ומעמת ביניהן .שלום עליכם מתאר את המקום "האקזוטי"
כתריאלבקה דרך זהות תושביה בהתחזות אירונית למדריך תיירים או אנתרופולוג מודרני:
עיר האנשים הקטנים [ ]...נמצאת בדיוק במרכזו של "תחום המושב" ,מקום
שהושיבו בו את היהודים ראש אל ראש ,כדגים מלוחים בחבית [ ]...תקועה
בפינה נידחת ,מובדלת מעולם ומלואו ,עומדת לה עיר זאת [ ]...מיותמת ,שבויה
בחלום [ ]...כאילו אין לה שמץ שייכות לכל ה"טראראם" [ ]...וכל שאר הדברים
 80אברמוביץ כתב את הטקסט ביידיש ב 1878-ותרגמו לעברית ב .1896-מנדלי מוכר ספרים,
מסעות בנימין השלישי ,דביר ,תל אביב ,1951,עמ' .17-15
 81גורביץ' מדגים את רעינותיו על פי מכתבים ויצירות ספרותיות של אנשי העלייה הראשונה
השניה והשלישית כגון א"ד גורדון  ,שלונסקי ,ברנר ואחרים (גורביץ' ,על המקום ,עמ'  .)41על
היחס לארץ ישראל בגלות ועל היהדות בתור דת גלותית שהמקום שלה מתקיים במובן סמלי
בלבד לעומת הפאתוס החלוצי ותפישת המקום הציונית ,על מורכבותה היא ,ראה :שם.47-37 ,

30
הטובים שאנשים טרחו והעניקו להם שמות שונים ,כגון "תרבות" ,קדמה,
ציוויליזציה ]...[ .כתריליק כבר איננו סתם קבצן ,שלימזל [ ]...אדרבה ,זוהי
גדולה בכלל! [ ]...אנשים קטני השגות [ ]...יש להם שם בעולם של מפליאי
אמרות ,משמיעי חידודים [ ]...מתי שלא תפגוש אותם ,מתרוצצים הם
כעכברים מסוממים [ ]...להרוויח לשבת – זה האידיאל שלהם ]...[ .ואמנם
משבא שבת קודש האהוב – אזי לכפרות יהופץ ,לכפרות אודסה ,לכפרות אפילו
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פריז!
זהותם הלימינלית של היהודים החיים בכתריאלבקה מתבטאת כבר בכינוי הגבולי "אנשים
קטנים" .הם נתפשים כמעין גמדים ,לא בוגרים ולא ילדים ,המתקיימים על הסף בין בורות
לידענות ,בין חלום למציאות ,בין מוות לחיים .הספיות של זהותם מתנדנדת בין מצב נחות ודחוק,
ארעי ומבודד ובין גאווה ויומרות גדולות דווקא" :לכפרות אפילו פריז!" האמביוולנטיות ממשיכה
לכל אורך התיאור המציב ניגודים זה בצד זה" :השגות קטנות" של "אנשים קטנים" בד בבד עם
גאווה ומגלומניה .תלישות ,חלום ובידוד "מהטראראם" בצד התרוצצות של "עכברים מסוממים".
חוסר אונים ונרפות מתקיימים בכפיפה אחת עם דברי חידוד ופעלתנות .רצף הניגודים הפרדוקסלי
מאפיין בטקסט של שלום עליכם גם את המקום הספי והיחס אליו:
בתים הרבה ,זה על גבי זה ,כמו קברים בבית העלמין הישן ,כמו מצבות
ישנות שחורות ומעוקמות [ ]...וחוץ מזה יש בטבורה של העיר מגרש רחב
ידיים [ ]...ששם מתמקם מדי בוקר השוק ונקבצים שם גויים וגויות לרוב עם
כל מיני סחורות ומזונות [ ]...ושם באותו מגרש עצמו רובצות ביום כל עזי
העיר [ ]...ושם ,להבדיל ,בתי המדרש ,עם בתי הכנסת [ ]...עם החדרים של
העיר [ ]...וכן המקווה שהנשים טובלות בו ,וכן ההקדש שיהודים מתים בו,
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וכל שאר מוסדות מבורכים ששמם יצא למרחוק.
המקום המבודד (אך הממוקם בדיוק במרכז תחום המושב) המקום ה"שבוי בחלום" אך הצפוף
וההומה שדחקו אליו את היהודים שלא מרצונם ,מתואר אף הוא כמקום לימינלי אשר הבתים בו
נראים כקברים ומקווה הטהרה נמצא סמוך להקדש ,המקום אשר מתים בו .היסודות השונים
והניגודים מתקיימים זה בצד זה בעת ובעונה אחת :השוליים במרכז ,האנושי בבהמי ,היהודי
בנכרי ,הקדוש ביום-יומי ובטמא והחיים במוות .את התייחסותו של הרב למצבם העלוב והמחפיר
של היהודים בכתריאלבקה לעומת העולם הגדול ,לאחר ששתה כוסית הגונה ,אפשר לראות על פי
העיקרון החינוכי של הלימינליות כמנמיכה את הגבוה ומרוממת את הנמוך בטקסים של היפוך
סטטוס" 84:אבל מה זה משנה? מתים [ ]...בכל המקומות באותו מוות עצמו ,וטומנים [ ]...בכל
המקומות באותה אדמה עצמה ".כך נהג לומר הרבי דווקא בשעה שהיה עליז לאחר כוסית הגונה,
 82שלום עליכם ,אנשים קטנים בעלי השגות קטנות ,מיידיש :אריה אהרוני ,ספרית פועלים ,תל
אביב ,1989 ,עמ' ( 16-11להלן :שלום עליכם ,אנשים קטנים בעלי השגות קטנות) (לצורך הדיון
שיבשתי את סדר המשפטים בציטוט זה).
 83שם ,עמ' .15-14
 84בטקסים של היפוך סטטוס הלימינליות של הנחות דרך קבע כוללת העלאה סמלית של מושא
הטקס למקום של סמכות ומייצגת פנטזיה של עליונות מבנית .ראה :טרנר ,התהליך הטקסי ,,עמ'
 146וכן עמ' .97
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"כשהוא נכון לצאת במחול 'דייטש' או 'קוזאק'" 85.ההכרה בשוויון המוחלט בין בני האנוש אל
מול המוות מומחשת כאן המחשה גרוטסקית וחתרנית הנובעת משילוב בין יסודות שונים :ברגע
של התעלות ,שהוא גם רגע של שכרות ,המנהיג הרוחני-דתי של הקהילה עוטה על עצמו בהיותו
פרסונת סף את ריקוד ה"קוזק" או "הדייטש" כמסכה של הזהות הנכרית השולטת ,ומדבר על
המוות בזחיחות הדעת .במילים אחרות :הנמוך מרומם והגבוה מושפל ,כל האנשים בכל המקומות
שווים כאפס אל מול המוות ונקברים מתחת לאותה אדמה.
התיאור מגיע לשיאו הקומי-טרגי בפסקה האחרונה ,שבה מתואר בית הקברות של
כתריאלבקה בתור האטרקציה המרכזית של העיר .לעומת העיר ,המתוארת כבית קברות צפוף
ודחוק ,בית הקברות של כתריאלבקה מתואר כמקום של חיים ,שנובט בו עשב וצומח בו עץ
והאוויר נקי ואפשר לנשום בו בחופשיות .למרבה האירוניה זוהי אכן חלקת האדמה היחידה
שהיהודים הם בעליה" :בסיירך בעיר ענייה זאת ,על בתי הקברות העשירים שלה ,לא תוכל לעצור
86
בעצמך מלחזור על הפסוק הישן' :מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל'".
מתיאור ספרותי במסווה אנתרופולוגי של עיר האנשים הקטנים התוודענו למקום ולחיים
היהודיים במעבר או על הסף במצב של  ,between and betwixtבתור זהות בין זהויות במקום בין
מקומות .הטקסט של שלום עליכם ,שבו מתוארת התרחשות חברתית ברחוב ,ישמש לבחינת
ההתנהגות המוחצנת של היהודים בחלל הפומבי .הסצנה משקפת "דרמה חברתית" התופסת את
מקומה ברחוב ,והיא תיבחן כמצב פרפורמטיבי בטקס מעבר.
 .3דרמה חברתית בכיכר העיר
כפי שראינו ,אותם "מוסדות מבורכים ששמם יצא למרחוק" לא כללו בתוכם תאטרון ,ואף לא,
אם נשתמש במושגיו של בכטין ,את הכרונוטופ של כיכר העיר הפומבית .בכטין מביא את דברי
פושקין על אמנות התאטרון שנולדה בכיכר העם הפשוט ,הכיכר של תאטרוני רחוב ובתי מרזח של
ערים אירופאיות מן המאות ה 13-וה .14-כיכר העיר שימשה מרחב פומבי ובה נחשפה והתעצבה
התודעה העצמית של האדם וחייו באופן מוחצן 87.מוחצנות זו נבעה מאחדות ושלמות פומבית ללא
בידול ובידוד בינם ובין החיים הפנימיים של האדם .האדם נראה ונשמע כולו והמוחצנות הזו
התממשה בחלל "קולקטיבי אנושי אורגני לעיני העם" .בכטין מתאר את המצב המוחצן במילים
"כרונוטופ כיכר העיר" ,כרונוטופ קונקרטי וחובק כול שלא נמצא עוד כמותו לתודעה העצמית.
בתקופות שבאו אחר כך האילמות והאי-נראות של האדם הפרטי עיוותו את דמותו ,והכרונוטופ
האחיד הלך והתפורר .בכטין ראה את המצב של היות האדם לא נראה ולא נשמע כמצב של
גלות 88.הגלות בבחינת מצב לימינלי מאפיינת את היהודים בתור פרסונות סף ,המתוארות ,כפי
 85ראה :שלום עליכם ,אנשים קטנים בעלי השגות קטנות ,עמ' .15
 86שם ,עמ' .16
 87הכרונוטופ הוא מעין תרכובת של זמן ומקום המאפיינת כל עלילה .בכטין מתייחס כאן
לכרונוטופ ראלי חיצוני (לא של החיים המיוצגים ביצירה כלשהי)  .לעומת הכיכר העממית
שפושקין התכוון אליה ,בכטין מציין את הכיכר בתקופה הקלאסית העתיקה (ה"אגורה"),
שהייתה למעשה המדינה כולה ,ובה רוכזו מוסדות השלטון והתעצבו בה החיים האזרחיים
והפוליטיים באופן פומבי .ראה :מ' בכטין ,צורות הזמן והכרונוטופ ברומן :מסה על פואטיקה
היסטורית ,מרוסית :דינה מרקון ,כנרת ,זמורה ביתן ,דביר ,אוניברסיטת בן-גוריון ,אור יהודה,
 ,2007עמ' ( 63-59להלן :בכטין ,הכרונוטופ ברומן).
 88את הערצתו של בכטין לכרונוטופ אחיד ושלם זה אפשר להבין בעיקר על רקע גורלו וגורל כתביו
בתקופה הסטליניסטית .ראה :ה' רימון" ,הזמן והמקום של מיכאיל בכטין" ,בתוך :בכטין,
הכרונוטופ ברומן ,עמ' ( 318להלן :רימון" ,על אודות 'הכרונוטופ ברומן'").
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שראינו אצל טרנר ,כאנונימיות וכנועות וכמי שאינן נראות ואינן נשמעות .הקיום הגלותי של
היהודים טמן בחובו תחושת שייכות ובה בעת אי-שייכות למקום ,והמוחצנות האחידה והשלמה
בכיכר העיר ,שאינה אפשרית ,טבעית או מובנת מאליה בטריטוריה זרה ,מקבלת אופי גרוטסקי
89
בהתאם.
כיכר השוק המתוארת בעיר האנשים הקטנים ,אשר בה מקובצים גם יתר "מוסדות השלטון"
ואשר בה מתרחשות "דרמות חברתיות" מוחצנות בחיי היום-יום ,יכולה לשמש הקבלה פרודית
לאותה כיכר עממית על פי בכטין .טרנר מגדיר את הדרמה החברתית בתור אפיזודות ציבוריות של
התפרצות מתח ובתור תהליכים דיס-הרמוניים המעוררים מצבי קונפליקט 90.טרנר איתר בדרמה
החברתית ארבעה שלבים :הפרת סדר ,משבר ,פעולת תיקון ואינטגרציה מחדש .הדרמה החברתית
נתפשת בתור התפרצות מאורגנת ונשלטת חברתית ,אשר בד בבד עם הצד האנרכי שלה מעוררת
את הכוחות המבטיחים אחדות חברתית וסדר .בספרות היידיש המודרנית אפשר למצוא דוגמאות
רבות לדרמות חברתיות ,או למען הדיוק ,לאירועים או טקסים חברתיים ב"כיכר העיר".
בהיעדר תאטרון ,הדרמה החברתית במרחב היהודי מתרחשת ספונטנית ברחוב .ב"תמונות מן
הרחוב הברדיצ'בי" של שלום עליכם ,הכתובות כקטעי זיכרונות אישיים ,מתואר בתמונה הנקראת
"פושט רגל" אירוע חברתי המתפתח בהתאם לשלבי הדרמה החברתית 91.השלב הראשון של הפרת
הסדר מתרחש עם התקבצותם של בעלי החוב ונותני האשראי ליד ביתו של יוסל מוכר הסדקית,
הפותחים בגידופים ,מכות והשפלות לאחר שנפוצה השמועה על פשיטת הרגל שלו .שלב המשבר
מתחיל בארגון הנקמה בפושט הרגל בכתב הלשנה לשלטונות מאת הרחוב הברדיצ'בי כולו (צמד
המילים "הרחוב הברדיצ'בי" ,שבו מציין שלום עליכם את המקום ואת אנשי המקום כאחד ,יוצר
מטונימיה כפולה ואירונית :הרחוב הוא האנשים והאנשים הם הרחוב) .שלב המשבר מתעצם עם
הובלתו של יוסל לשוק ,כבול באזיקים בידי השוטר הגוי ,לשמחתם לאיד של כל תושבי הרחוב,
ומגיע לשיאו עם הופעתה של אשתו צירל ,המבקשת ומתחננת על חייו .באחת משתנה הלך הרוח
בקהל'" :באמת מה קורה פה? [ ]...איזו מין הפקרות זאת? [ ]...איפה אנחנו? בסדום?'" 92כעת
הרחוב הברדיצ'בי מתאחד להציל את יוסל במה שטרנר מכנה "פעולת תיקון" :כסף רב נאסף
מכולם לשם מתן שוחד ושחרורו מהכלא .השלב הרביעי של האינטגרציה מחדש מתחולל עם
שמחתו והנאתו של הרחוב הברדיצ'בי כשיוסל מגיע לבית המדרש.
האחווה היהודית משתקמת ונכנסת לפעולה ומתרחשת כאן טרנספורמציה במשתתפים ובחלל
האירוע; המשתתפים נהפכים מצופים כנועים במסע ההשפלה של "אחיהם" ליוזמים הנחלצים
לשחררו בדרכים "יצירתיות" .כיכר השוק היא שלהם ואינה שלהם .השאלה הנזרקת לחלל
האויר" :איפה אנחנו? בסדום?" מבטאת באירוניה את הפיצול במקום ובמשמעותו .התשובה
לשאלה רטורית זו :לא ,איננו בסדום ,עיר החטאים ,אנחנו נמצאים בינינו לבין עצמנו ,בין יהודים.
המשמעות של המילה מקום נחשפת כאן במשמעות של בני אדם וחברה – קהילה" 93.החוץ" עבור
האדם המוחצן ,כפי שמגדיר זאת בכטין ,שוב אינו עולם זר ומנוכר ,אלא העם שלתוכו נולד .להיות
 89בלקין מציינת כי התנועה ברחובות בזמן הצגות הפורים התאפשרה רק בתקופות של רווחה
והיעדר רדיפות ואיסורים .ראה :בלקין ,הפורים שפיל ,עמ'  ,29ועמ' .62
 90ראה :א' לוי" ,אחרית דבר" ,בתוך :טרנר ,התהליך הטקסי ,עמ' .182
 91שלום עליכם" ,תמונות מן הרחוב הברדיצ'בי" ,בתוך :מלה כנגד מלה ,ספרית פועלים ,תל אביב,
 ,1995עמ' .312-305
 92שם ,עמ' ( 309הדגשה שלי).
 93משמעות המילה "עולם" ביידיש אינה קשורה במקום אלא אך ורק בבני אדם :קבוצת אנשים
מקרית ,המון ,מניין ,קהל המתכנס בבית הכנסת ,ברחוב או בתאטרון.
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מוחצן פירושו "להיות למען עמך שלך" 94.משכיכר השוק נעשית ה"מקום שלנו" מתחולל מהפך,
וכל "הרחוב הברדיצ'בי" נחלץ להציל את יוסל מציפורני השוטר ,נציג החוק והמבנה .שפת
הסתרים ,שבה בולטות המילים של לשון הקודש ,היא מעין מסכה שעוטה הרחוב הברדיצ'בי
ובחסותה הוא הופך את הסדר על פיו במתכונת "הלימינליות של החלשים".
ההתנהגות החופשית והשליטה שהיהודים צוברים בחלל ובאירוע מתאימים למה שמתרחש
בקרנבל ב"התנהגות וביטוי מוחצנים בכיכר העיר" ,על פי גישתו של בכטין .אלה מתאפיינים
בסגנון מיוחד של מחוות ,מגע ,צורות של נאום וביטוי ,חופשיות ,שוויון ושחרור זמני 95.בכטין
מאבחן ומייחד את הקרנבל בתור התרחשות על הגבול בין המציאות לאמנות .הקרנבל אינו צורה
אמנותית טהורה ולמעשה אינו שייך כלל לספֵרה האמנותית :זה אינו מופע שהאנשים "רואים",
96
אלא החיים עצמם המעוצבים בתבנית של משחק או מחזה.
אם נתייחס אל האירוע המתואר בסיפור כסוג של "תיעוד" ,אפשר לראות אותו כדרמה
חברתית בכיכר העיר ,בהבדל עקרוני אחד :זהו אירוע ספונטני שאינו מתוכנן בזמן ובמקום
מסוימים שיועדו לכך מראש ,וככזה אין הוא נמצא על הגבול בין המציאות לאמנות (כביכול) אלא
כולו מציאות .דווקא משום כך התמונות הדרמטיות בקובץ כולו ממחישות את הצורך החברתי
בקהילה היהודית לפרוק מתחים ולחוות יחד חווית קומיוניטס וקתרזיס בטרנספורמציה הקשורה
בערכים חילוניים ,ולא רק דתיים ,של חופש ושוויון בחלל פומבי .בכטין מתאר את החוויה הזו
97
כך" :חיים שניים אשר לרגע נכנסו לאוטופיה של מציאות קהילתית חופשית ,שוויונית ושופעת".
סצנה כזו לא הייתה יכולה להתרחש בחלל בית הכנסת ו"תמונות מהחיים" ברחוב הברדיצ'בי
חושפות בפנינו את היסודות האנרכיים ,הדחפים האלימים ,הקונפליקטים והמתחים כפי שהם
באים לידי ביטוי בחלל הפומבי בחברה היהודית ואת האחווה המתעוררת בעיקר כנגד המקום
ונציגי השלטון הזר בשיאה של הדרמה .תחושת האחדות מחוזקת דווקא דרך אותם כוחות
המסכנים אותה ,ואכן ,את אחד מהיבטי הטקס רואה טרנר בתור "אמצעי לרתום לשירות הסדר
החברתי אותם כוחות של אי-סדר הנמצאים בטבע האדם" .98עם ייסוד התאטרון היהודי זכתה
הקהילה היהודית לפרקטיקה אמנותית שבגבולותיה היה אפשר לעבור ו"לחיות" את האפיזודות
הציבוריות של התפרצות מתח ואת מצבי הקונפליקט כהתפרצות מאורגנת ונשלטת במקום ובזמן
שיועדו לכך מראש.
 .4תאטרון סביבתי כמפגש בין האסתטי לחברתי
אף על פי שתכניתו המקורית של אברהם גולדפאדן הייתה להקים תאטרון ,של קבע ,הוא נאלץ
להופיע בחללים מזדמנים ובמבנים שלא יועדו לתאטרון ,כגון רפתות ,אורוות ולולים .רק לאחר
שלוש שנות נדודים זכה לראשונה לראות הצגה שלו באולם מקצועי שיועד לתאטרון .במתכונת של
תאטרון נודד יכול היה להיווצר מצב שבו שבוע אחד תופיע הלהקה ברפת או במועדון חברתי של
בעלי מלאכה ושבוע לאחר מכן בתאטרון האופרה בעיר הסמוכה .כפי שנראה בהמשך הדברים,
התנאים האלה כפו על גולדפאדן לקבל בירושה מהּפורים-שּפיל את מאפייני "התאטרון
 94בכטין ,הכרונוטופ ברומן ,עמ' .63
 95מצוטט מההקדמה לספרו של בכטין  ,Rabelais and his WorldבתוךD.J. Palmer (ed.), :
Comedy: Development in Criticism, Palgrave Macmillan, Hampshire, 1984, pp. 95102
 96שם ,עמ' .97
 97שם ,עמ' .98
 98טרנר ,התהליך הטקסי ,עמ' .85
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הסביבתי" ,אך גולדפאדן עיצב את התאטרון שלו עיצוב ייחודי ומקורי משלו ,ובכך קבע את אופיו
של תאטרון היידיש היהודי למשך שנים רבות .התאטרון שיצר נועד להיות חינוכי-לאומי ,אלא
שהההקשר שפעל בו והצורך לשמור על אינטראקציה עם קהלו הביאו אותו בסופו של דבר ליצור
תאטרון פרדוקסלי מיסודו :סביבתי ופרונטלי ,עממי ולאומי ,הרואי וגרוטסקי ,פופולרי ודידקטי,
"קדוש ומחוספס" ,המערבב יסודות קרנבליים עם המוסכמות של תאטרון מערבי ומסרים
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משכיליים.
בלקין מאבחנת את הּפורים-שּפיל בתור "תאטרון סביבתי" (  )Environmental Theatreעל פי
המונח שטבע ריצ'רד שכנר ( )Shechnerבמחצית השנייה של המאה העשרים למופעים מסוגים
שונים המתקיימים בחלל אמנותי ,בין שהוא "נתון" ובין שהוא "מוסב" ,חלל דינמי ואורגני
המשמש חלק מהחיים .ההצגה התרחשה בחלל נתון ובתנועה מתמדת במרחב משתנה מהחוץ אל
הפנים ,מהרחוב אל חלל החדר בביתו של הגביר .בלקין ממחישה כיצד הדיכוטומיה של החוץ
והפני ם במופע הפורימי כאירוע קרנבלי קבע את אופי המופעים ואת מהלך ההצגה 100.לתפישת
החלל הלא פרונטלית ועיצובו בתאטרון הסביבתי המודרני יש חשיבות מכרעת ,והשימוש בחלל
בתאטרון העממי ,כמו בּפורים-שּפיל ,שימש לה מקור השראה.
בשנות השישים והשבעים במאה העשרים התחולל שינוי מהפכני בתפישת התאטרון
כהתרחשות חברתית וכאירוע פתוח ,ושינוי זה גרם לחיפוש אחרי דרכים חדשות לשיתוף פעיל של
הקהל ,הרבה יותר מזה הקיים בתאטרון גם ממילא .על פי גישה חדשה זו "גיוס" הקהל ושיתופו
הפיזי הכרחי למימוש יכולתו להיות כלי בעל השפעה חינוכית היכול לדרבן למעורבות פוליטית
וחברתית של הקהל מחוצה לו .שכנר ,אחד הבמאים ואנשי התאטרון הבולטים בתקופה זו ,מנסה
להשיב לתאטרון את חיוניותו ואת יכולתו להשיג מטרות חברתיות ופוליטיות באמצעות התאטרון
הסביבתי שלו .בעיניו ההצגה היא אירוע תאטרוני ) (theatrical eventהנהפך למקום מפגש בין
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האסתטי לחברתי ובין האנתרופולוגי לתאטרלי.
שכנר הצביע על היסוד הדומיננטי של הטרנספורמציה ,המתקיים בכל אירוע תאטרוני ומצא כי
102
שלושת שלבי המודל הלימינלי שהציע טרנר לטקס החברתי מתקיימים באירוע התאטרוני.
לפיכך מקומה של הטרנספורמציה הוא כבכל טקס לימינלי  -בשלב הסיפי .התיאטרון לדעתו של
שכנר אינו רק צפייה בהצגה ,אלא מבנה חברתי אליו הציבור נחשף בהדרגה .הטרנספורמציה חלה
על ארבע פונקציות שונות בתיאטרון :השחקן ,הקהל ,החלל והזמן 103.התאטרון החדש,
האלטרנטיבי ,שיצר שכנר קורא תיגר על התאטרון הקיים ומציב לעצמו מטרה לתפוס את מקום
הטקס והפולחן שהעניקו בעבר לצופים ולמשתתפים את היכולת לעבור טרנספורמציה כחוויה

 99כאמור ,כמו תפקידו של התאטרון הסביבתי ומאפייניו ,ברוק מגדיר את התאטרון המידי או
המחוספס בתור תאטרון מחיה ,המשלב בין "הגבוה" ל"נמוך" ובין רמות שונות של תודעה אשר
אחת ממטרותיו היא להחזיר את הקהל לעולם המחוספס ולהביאו לבצע הערכה פוליטית
אובייקטיבית בנוגע לחברה (ברוק ,החלל הריק ,עמ' .)92-85
 100ראה :בלקין ,הפורים שפיל ,עמ' .208-207 , 202-204
A. Jackson and S. Lev Aladgem, "Rethinking Audience Participation in Alternative 101
and Educational Theatre", in: V.A. Cremona et al. (ed.), Theatrical Events, Brill,
Amsterdam, 2004, pp.207-208
R. Schechner, Between Theatre and Anthropology, University of Pennsylvania 102
Press, Philadelphia, 1985, pp. 3-33
( R. Schechner, Envirommental Theatre, Hawthorn Books, New York, 1973 103להלן:
שכנר ,התאטרון הסביבתי).
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קולקטיבית מתקנת ומגבשת כמו הקומיוניטס .על פי תפישה זו אמנות התאטרון היא חלק
104
מהחיים ובכך דומה למעמדם ותפקידם של מופעי הפולחן והטקסים בחברות השבטיות.
צורת המופע בתאטרון הסביבתי נגזרת מהפונקציונליּות של החלל ומהשימוש בו ,מהיחסים של
משא ומתן עמו או מטרנספורמציה שלו .הצופים חולקים את אותו חלל עם השחקנים בחלל נתון
ומקרי או בחלל המוסב ,ויחסי המרחב המיוחדים מבטלים את החיץ בין ההצגה לקהל .הקהל
נהיה חלק מההצגה .בתפישה אסתטית חדשה זו התאטרון הסביבתי מתייחד מהתאטרון השמרני
ביחסי הגומלין והטרנספורמציה של כל מרכיביו (שחקנים ,קהל ,אמצעים טכניים ובעיקר
105
הטרנספורמציה של החלל) ,ובטכניקה מודעת ומניפולטיבית של שיתוף הקהל.
נושא שיתוף הקהל חשוב למחקרנו שכן התאטרון של גולדפאדן שאף לספק לקהלו חלל
להתנסות באינטראקציה חברתית .הקהל היהודי התנסה ותירגל בזמן ובאמצעים אמנותיים
שיועדו לכך מראש חויה קהילתית פומבית ומוחצנת .עידוד השתתפות הצופים כחלק מההצגה
ומחלל האירוע מדרבן לשינוי בסדר החברתי והמופע הוא מעין "אימון" ,חזרה או "ניסיון-על"
לקראת אירועים המתרחשים ברחוב ,כמו הפגנות ומצעדים .נדגיש כי בגלל תפישת האמנות כחלק
מהחיים שכנר ראה גם באירועי חוץ כאלה סוג של תרגול חוץ ( )outdoorהמשפיע על המשתתפים
ועל התנהגותם בתוך התאטרון ( 106.)indoorשכנר מצדיק את ערכו של ה"תרגול" בפרדוקס הבו-
זמניּות של הפעולה האמתית והעמדת הפנים ,ביחסי הגומלין בין החיים לבדיון בתאטרון שלו
וטוען" :בחיים האמתיים אנשים משתפים פעולה עם הרודנים מתוך אמונה שהשלטונות ישחקו
משחק הוגן לפי החוקים [ ]...אך משחק הוגן ,עם מערכת חוקים אחת לכולם ,אם קיים – קיים רק
בתאטרון 107".חללו הארעי של התאטרון היהודי המודרני הציע משחק הוגן עם מערכת חוקים
שוויונית לקהל היהודי שלא התקיימה בחיים האמיתיים כמו גם חלל לשיח ציבורי .
מאז שקיעתו של תאטרון החגיגה במתכונת התאטרון הסביבתי החברה היהודית נותרה ללא
אפשרות "תרגול" ומפגש בין האסתטי לחברתי .קיומו של תאטרון הּפורים-שּפיל במשך מאות
שנים בתור תאטרון סביבתי בחברה היהודית יכול להיות מובן על רקע החסר המוסדי בחיים
היהודיים .כאמור ,תאטרון הּפורים-שּפיל חדל לייצג את תפישת העולם המשתנה ולא הצליח
להתפתח לכדי תאטרון מודרני נדבך על גבי נדבך כפי שקרה בתאטרון המערבי .המאה ה19-
הביאה עמה תהפוכות רבות ,ואלה גרמו לחשיפת החברה היהודית לחיים המודרניים ,לפריקת עול
לקדמה ובין התבדלות להשתלבות בחברה
המצוות ולהחרפת הקונפליקט הפנימי בין מסורת ִ
המערבית .על רקע תהליכי השינוי והתמורה ועל רקע התרחבותן של התנועה החסידית ותנועת
ההשכלה ,החברה היהודית נותרה ללא מוסד חלופי שיוכל לווסת ולשחרר את המתחים ואת מצבי
הקונפליקט בין הזרמים השונים .כפי שנוכחנו ,הדרמה החברתית ,שנועדה לווסת מתחים אלה
בתוך הקהילה במקום ובזמן מסוימים ומוגדרים לכך מראש ,נעדרה מהחיים היהודיים.
את הריק שנוצר מילאו חלקית כוחות חדשים ,כגון ספרות היידיש המודרנית ,עיתונות היידיש
וההופעות של הזמרים הנודדים .אלה היו בדחנים משכילים ,ולמעשה אמני הקברט והשחקנים
הראשונים בזמן המודרני .המפורסמים שבהם היו ה"בר ָאדער זינגער" (זמרי העיר ברודי
 104על הקשר ששכנר מוצא בין תאטרון לפולחן ,ראהR. Schechner, Performance Studies, :
( Routledge, London and New York, 2002, pp. 188-191להלן :שכנר ,מחקרים בפרפורמנס).
R. Schechner, "6 Axioms for Envirommental Theatre", The Drama Review 12 105
( (Spring 1968), pp. 43-64להלן :שכנר" ,שש אקסיומות").
 106ראה :שם ,עמ' .50
 107שכנר ,התאטרון הסביבתי ,עמ' .65
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שבגליציה) 108.הם נהגו להופיע עם שירים סטיריים שכתבו בעצמם או שנכתבו בידי אחרים ,ובהם
שילבו יסודות משכיליים ועממיים .לעתים שילבו בהופעתם תלבושות ואביזרים ולעתים הופיעו
בצמדים .כמו הּפורים-שּפיל התקיימה הפעילות האמנותית-בידורית החילונית בחללים כמו
מרתפי היין ואכסניות ,ובדיאלוג חופשי עם הקהל .הערוץ האינטלקטואלי תפש את מקומו
ב"סלון" ,בערבי קריאה של שירים עממיים ושל מחזות משכיליים .תופעות אלו התפתחו ושגשגו
מהמחצית השנייה של המאה ה ,19-אך לא הצליחו למלא את החסר בכל הקשור לביטוי של
109
תרבות חילונית המתממשת כחוויה קולקטיבית באופן פומבי בספֵרה הלימינוידית.
בתקופה זו של תמורה ותחייה בחברה היהודית במזרח אירופה התעורר צורך במוסד חילוני
ציבורי שישמש ,כפי שראה שכנר את תפקידו של התאטרון ,מקור חברתי-טקסי לחוויה
קולקטיבית  .מקום שנועד לשיח ציבורי ולמודעות עצמית ,לתחייה של זהות קהילתית חדשה
ומקור לנחמה ,לעידוד ולפיצוי "בחיים שניים" .המדיום של התאטרון והפרקטיקה של התאטרון
יכלו ליצור חלל יהודי ו"אדם חדש" ,מודרני ,שיציבו חלופה למצב הגלותי .על קו השבר של
רעיונות מתנגשים היה דרוש "תרגול" בטרנספורמציה משלב החניכות לשלב היציב ,הפוסט-
לימינלי ,שלב ההשתלבות מחדש בזהות ובמעמד החברתי ,ולכל הפחות ב"אוטופיה לרגע" על
הבימה .ייתכן שזו אחת הסיבות העיקריות לפופולריות המידית שזכה לה תאטרון היידיש
משהגיח מן ה"לא כלום" עם הצגת מחזהו הראשון של אברהם גולדפאדן ביאסי שברומניה באחד
מערבי חול המועד סוכות .1876
התאטרון הנודד של גולדפאדן נוסד ופעל עד יומו האחרון במתכונת התאטרון הסביבתי כפי
שהגדיר אותו שכנר ומילא תפקיד חברתי חשוב במיוחד על רקע הקונטקסט ההיסטורי הטעון בו
פעל .כפי שנראה הקהל המשתתף כחלק בלתי נפרד מההתרחשות הפרפורמטיבית חווה בחלל
התאטרון הפומבי טקס מעבר חברתי .חוויית הקומיוניטס כפי שמגדיר אותה טרנר כחוויה
מאחדת מעבר למקום ומעל לזמן גרמה לקהל היהודי להתעלות לרגע מעל למצב ולזהות
הלימינליים.
 .5מיסוד התאטרון היהודי כהון תרבותי
א" .אבי התאטרון היהודי"
חידושו של גולדפאדן היה ביצירתו של תאטרון יהודי מקורי שהיה עממי ומודרני ,סביבתי ונסמך
על התאטרון האירופאי כאחד .חוקרי התאטרון היהודי מיעטו לעסוק בחדשנותו של גולדפאדן
וביצירתו של חלל בדיוני בתאטרון היהודי ופתוחו .הבימה בבחינת מקום אסתטי לא היתה נתון
או מובן מאליו ,אלא אחת מהמוסכמות בחוויית התאטרון שגולדפאדן היה צריך להמציא או
ליצור בהתאמה לקהל היהודי .עיצוב החלל הקונקרטי והדרמטי הווה אמצעי מרכזי שבעזרתו
 108על אופי המופע של זמרי ברודי ,בטברנות ובסלונים ראהA. Quint, "The Salon and the :
Tavern: Yiddish Folk Poetry of Nineteenth Century", in: J. Berkowitz and B. Henry
(ed.), Inventing the Modern Yiddish Stage: Essays in Drama, Performance and
( Show Business, Wayne State University Press, Detroit, 2012, pp.40-51להלן :קווינט,
"הסלון והטברנה") .ראהN. Sandrow, Vagabond Stars: A World History of Yiddish :
( pp. 36-39.Theatre, Harper and Row, New York, 1976,להלן :סנדרו ,כוכבים נודדים).
 109טרנר הבחין בין טקסים השייכים לתחום הלימינלי ובין כאלה השייכים לתחום הלימינויד –
ספֵרת הבידור והפנאי .הטקסים הספיים שייכים באופן אורגני למחזוריות החיים
האינדיבידואליים והקהילתיים .הטקסים הלימינוידיים אינם שייכים באופן אורגני לתרבות ,אלא
התפתחו בתוכה באופן מלאכותי והמאפיין הבולט בהם הוא גורם הרצון החופשי.
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הפך גולדפאדן את התאטרון הנודד שלו למקצועי ,והקנה לקהלו חוויה אסתטית
אקזיסטנציאליסטית החורגת ממה שהורגל לחוות במופעי הּפורים-שּפיל והזמרים הנודדים.
את התואר "אבי התאטרון היהודי" ,בו כינה אברהם גולדפאדן את עצמו ,תואר שכובד
על ידי קהלו ,ניסו להוציא מחזקתו הבלעדית שחקנים ,מחזאים-מנהלי להקות ,עסקני תאטרון
וגם הביקורת והספרות המחקרית.
במבוא לאוסף ה מאמרים שערך לאחרונה ג'ואל ברקוביץ על התהליך המורכב של התגבשות בימת
היידיש המודרנית הוא מצר על כך שלמרות ריבוי הוואריאציות על תהליך גיבושה של הבימה
היהודית ,מסתכם סיפור "הבריאה" במיתוס אחיד ,כוללני ופשטני .לפי "המיתוס" ,טוען
ברקוביץ ,עד  1870לא התקיימו מופעי תאטרון בעולמם של דוברי היידיש מלבד בדרנים חובבנים
בימי הפורים ונכתבו רק מחזות מעטים שהיו נפוצים בין המשכילים .כל זה השתנה באחת בסתיו
 , 1876כאשר המשורר והמלחין אברהם גולדפאדן הוזמן להופיע בגנו של שמעון מרק ב"קפה העץ
הירוק" ביאסי ,רומניה .המופע נחל כישלון ,ולימד את גולדפאדן שיעור חשוב על הטעם של קהלו.
לאחר מכן כתב גולדפאדן כמה מחזות ,התאים אותם לשני שחקנים והקים אתם את הלהקה
הראשונה .אם כן ,על פי המיתוס ,התאטרון היהודי המקצועי נולד בזכות מאמציו של גולדפאדן,
"אבי התיאטרון היהודי" 110.ברקוביץ טוען כי את הנרטיב הזה ,אשר השתרש במחקר ,יצר
גולדפאדן עצמו באוטוביוגרפיה שלו .לדעתו "אף שיש בו בסיס עובדתי כלשהו" ,הוא מוחק
מסורת בת מאות שנים של מופעים ביידיש ,כולל ניסיונות קודמים לגולדפאדן שנעשו בזמן
המודרני להקים להקה מקצועית .את הישגו של גולדפאדן רואה ברקוביץ בכך שהיה הראשון
שהצליח במקום שאחרים נכשלו בו .שלא כברקוביץ ,כאן נטען כי חלוציותו של גולדפאדן
והמהפכה שחולל בתרבות היהודית מרגע שקשר את חייו בתאטרון הייתה גדולה הרבה יותר
מהיותו "הראשון שהצליח להקים להקה יציבה מספיק כדי להביא להתמקצעות של תאטרון
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היידיש המתהווה" 111.יתרה מכך ,נטען כי גולדפאדן לא "במקרה" ניסה ולא "במקרה" הצליח.
המהפכה שחולל אינה תולדה של תהליך עקבי כלשהו שהתהווה לפניו ואף לא תוצאה של יד
המקרה ,אלא התאפשרה בזכות יכולותיו ,מקוריותו ואישיותו הרב-גונית ,שנתאר בהמשך הפרק.
כדי לעמוד על חזונו ועל מעשהו החלוצי עלינו לבחון תחילה את המכשולים הקונקרטיים
שהעמידה בפניו המציאות.
ברקוביץ מונה במבוא לספרו את המחסומים המהותיים שעמדו בפני מה שהוא מגדיר
"המצאתה מחדש של בימת היידיש המודרנית" ובפני יוצריה .הוא מזכיר את ההתנגדות הפנימית
מטעם הסמכות הדתית ,את המחסור בערבויות כלכליות בצד היעדרן של מיומנויות באמנויות
המופע והדרמה והמחסור במקצועיות ובהכשרה של השחקנים .הוא עוסק בצנזורה העוינת
והשרירותית של השלטון הנכרי לתרבות היידיש ואף בבעיה שהציבה שפת היידיש ,שנראתה
לעתים כלא מתאימה לאמנות הדרמה הגבוהה .ברקוביץ מזכיר את קיומם המתמיד של שיח
J. Berkowitz and B. Henry (ed.), Inventing the Modern Yiddish Stage: Essays in 110
Drama, Performance and Show Business, Wayne State University Press, Detroit,
( 2012, p.3להלן :ברקוביץ ,המצאת בימת היידיש המודרנית).
 111ראה :שם ,עמ'  ,21הערה מספר .1
 112ברקוביץ מעיר בטעות כי גולדפאדן כתב את האוטוביוגרפיה שלו כמה חודשים לפני מותו .את
האוטוביוגרפיה שברקוביץ מצטט במאמר כתב גולדפאדן ב 1901-בזמן ששהה בפריז .ראה :י.
יארק ,1926 ,זז' ( 68-46להלן :שצקי ,ספר
טעאטער מוזיי ,ניוָ -
ַ
לדֿפאדן-בוך ,אידישער
ַ
גא
שאצקיָ ,
ַ
גולדפאדן ) .ראוי לציין כי גולדפאדן אינו מתעלם מהניסיונות שקדמו לו ומקדיש באוטוביוגרפיה
שלו פרק לאופי המופע של ה"בר ָאדער זינגער" ,שראה כפרולוג לתאטרון שהקים .שם ,עמ' 231-
 .230וביידיש :שצקי ,ספר גולדפאדן ,עמ' .53-50
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ביקורתי ומודעות עצמית ,אשר האיצו את התפתחותה של הבימה היהודית ואף כפו עליה
התבגרות מוקדמת 113.נוסף לכל אלה ברקוביץ סוקר את תקופת ייסודו של התאטרון היהודי
המודרני ,שהתאפיינה באווירה אידאולוגית טעונה ,את המאבק הקיים בין התנועה החסידית
לתנועת ההשכלה ,התהוותה של התנועה הציונית ,הפוליטיקה הסוציאליסטית וההתנגשות בין
קדמה למסורת .כל אלה הוסיפו אף הם למכשולים ,ללחצים ולאיומים על קיומו מבית ומחוץ
ואילצו אותו להילחם על עצם קיומו מיומו הראשון.
רשימת המכשולים שברקוביץ מונה אינה מלאה ואל היקפה המלא עוד נתוודע תוך כדי
התחקות אחרי מסע התאטרון של גולדפאדן ,שהוא גם מסע חייו .בין המחסומים החשובים
שעמדו בפני ייסוד תאטרון יהודי מודרני יש לציין גם את היעדרותן של הנשים מן הבימה ,את
חסרונם של קאנון ומוסכמות של כתיבה דרמטית לבימה החיה ואת היעדרו של רפרטואר וסוגה
המתאימים לקהל אשר ביקור בתאטרון וצפייה בו לא היו חלק מהרגליו ומ"ההון התרבותי"
שלו 114.כפי שאראה כאן אברהם גולדפאדן ,משכיל ומשורר שכתב שירים עממיים ולאומיים וזכה
להערכה ופופולריות בקרב העם הפשוט והשכבה המשכילית כאחד ,התמודד בהצלחה עם
האילוצים והמחסומים הללו .במשך שלושים שנה הוא נתן מענה מקורי ויצירתי לחסרים השונים
בשלל דרכים ואמצעים בתאטרון שיצר ופיתח.
זאת ועוד ברקוביץ ,כמו חוקרים אחרים ,התעלם מהיעדרו של חלל קבוע בסקירתו המקיפה,
נתון שקבע את נסיבות ייסודו של התאטרון היהודי ואת התנהלותו בשנותיו הראשונות .התאטרון
היהודי מראשיתו היה תאטרון נודד הפועל בחללים ארעיים שלא יועדו לכך מראש .להבדיל
מהספרות והעיתונות ואף להבדיל ממופעי השחקנים והזמרים הנודדים שנערכו בבתי המרזח,
בסלונים ,או על בימות תחת כיפת השמים ,התנאי הראשון והמהותי לקיומו ולהמשכיותו של
התאטרון בתור מוסד ולא כתופעה שולית ומצומצמת ,הוא ,כאמור ,במציאותו של חלל קבוע.
ארעיות זו הייתה מחסום לקיומו הרציף ולהתפתחותו המקצועית והמודרנית .כפי שנראה ,את
המקום ב(אין) מקום יצר גולדפאדן בחלל הדרמטי שעיצב במחזותיו ועל הבימה ובחלל
האינטראקציה שיצר עם קהלו בתאטרון ואף מחוצה לו ,עוד לפני שהתחילה ההצגה ואף לאחר
שהסתיימה .יוזמתו של גולדפאדן לייסד תאטרון יהודי יוצאת דופן מלכתחילה לעומת ניסיונות
קודמים במסורת המופע ביידיש שניסו שחקנים מוכשרים ומוכרים כגון ישראל גרודנר ומשה
טעאטער"
ַ
פינקל .כפי שאראה הוא היוצר שהפיח רוח חיים בצמד המילים הווירטואלי "י ִידישער
(תאטרון יהודי) ,שהחל להישמע מכל עבר בשיחות החולין ,להופיע במודעות בעיתונים ,בכרזות
ברחוב ובספרות .חלוציותו של גולדפאדן מתגלה ביצירת הנורמה של הבימה בתור מקום אסתטי
בהתאמה לקהל היהודי ,ובמובן זה התואר "אבי התאטרון היהודי" שניכס לעצמו נמצא ראוי.

 113נינה ורנקה אבחנה וחקרה את הדיון המתמשך ,שהחל כמעט מראשיתו של תאטרון היידיש
והשתתפו בו הן יוצריו והן צופיו ומבקריו .הדיון עסק באופיו ,בכיוון שעליהם ללכת בו ובטבעה
של התרבות התאטרונית שלהם .על כך ראה את מאמרה המכונןN. Warnke, "The Child :
Who Wouldn't Grow Up: Yiddish Theatre and its Critics", in: J. Berkowitz (ed.),
Yiddish Theatre – New Approaches, The Littman Library of Jewish Civilization,
( Oxford,2003, pp. 201-216להלן :ורנקה" ,הילד שלא יגדל").
 114הנחת היסוד בסוציולוגיה של התרבות כפי שניסח אותה פייר בורדייה היא כי יצרני תרבות
קובעים את רמתו של הקהל באמצעות נורמות תרבותיות הנגזרות מההון התרבותי שלו .כדי
לפענח את הקודים והטקסטים של התאטרון נדרשים ידע מוקדם ונורמות תרבותיותPierre .
Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Harvard
( University Press, Cambridge, 1984, pp.53-54להלן :בורדייה ,הבחנה).
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ב .עיצוב המקום בחלל הנתון
בהיותו אב מייסד שהוא גם מחזאי ,במאי ,מלחין ,איש יחסי הציבור והמפיק בפועל ,הכיר
גולדפאדן מקרוב את הדינמיקה הבעייתית של תאטרון נודד .בהקדמה לאוטוביוגרפיה שלו דימה
את תפקידו ל"אב יולד" ותיאר את הקושי המרכזי בייסוד התאטרון תוך כדי תנועה וטלטלות
הדרך בעזרת מטפורה מרחבית הקשורה ל"מקום" ו"לדרך"; מעמדה של היסטוריון ופרפורמר
הוא מזמין את הקורא המעוניין להכיר את הביוגרפיה של התאטרון היהודי לצאת למסע דמיוני
בהדרכתו" :למסע גדול על פני רומניה רוסיה אמריקה לונדון פריז וגליציה" .גולדפאדן מבטיח
לקוראיו כי הנסיעה תעלה להם הרבה פחות ממה שעלתה לו ,ללא מכשולים ופוגרומים וללא
כאבים של צירי לידה וייסורים שלאחר הלידה ,ומסכם" :מה קשה היה לי לבנות את הקרון
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הראשון ולהניח את הפסים ומה קל כעת לאחרים להתקדם ולנסוע בדרך סלולה".
בחלל הארעי של מופעי הּפורים-שּפיל והזמרים הנודדים שקדמו לו לא התקיים היחס אל
הבימה בתור מקום בעל איכות אסתטית .חסרונו של תאטרון יהודי ממוסד ִחייב את פיתוחן
ההדרגתי של המוסכמות העומדות בעומקה של חוויית התאטרון .כפי שהראה לנו הפנומנולוג
וחוקר השפה התאטרונית ברט א' סטייטס  (States),המתח שעל הבימה בין מייצג למיוצג נמצא
בבסיס החוויה האסת טית בתאטרון .התאטרון מבנה באמצעיו את המתח בין "יש" לאין" ובכך
יוצר את דינמיקת הקליטה הייחודית של הקהל בתאטרון 116.גולדפאדן יצר לראשונה בתאטרון
היהודי שלו באופן מודע ורציף קשר אינהרנטי בין הבימה כמקום אסתטי ובין ייצוג החלל על כל
היקפיו ,רבדיו ומשמעויותיו .אף שהתאטרון שלו היה תאטרון סביבתי שהתמקם בחללים ארעיים
ומזדמנים ,הקפיד גולדפאדן ואף התעקש להסב כל חלל נתון שהופיע בו לחלל אמנותי .באמצעים
הדלים שעמדו לרשותו הוא שינה את המצב היום-יומי של החלל לטובת הס ֵפרה התאטרונית.
הסבה כזו דרשה גמישות ויצירתיות ונועדה למשוך את תשומת הלב ולהדהים את הצופה היהודי
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בדיאלוג עם "אופק הציפיות" שלו ,ותוך כדי כך לאותת על קיומו של המדיום האמנותי וייצוגו.
למרות האמצעים המוגבלים שעמדו לרשותו השקיע גולדפאדן מאמצים רבים בעיצובו של
"המקום" באמצעות אפקטים חזותיים .כך הוא מתאר את הבמות הראשונות שבנה" :באותו מלון
צוקר ששימש לי אכסניה היה טרקלין שבו נמצאו המסעדה והקפה .עלה בדעתי שבקרן זוית
שבטרקלין אפשר להקים במה קטנה ממש ד' על ד' [ ]...קניתי לוחות עץ וציוויתי להקים שלד ,אף

 115הציטוט מובא מתוך התרגום לעברית של האוטוביוגרפיה הגדולה .ראה :א' גולדפאדן,
"תולדותי" ,מיידיש :צבי זהר ,אורלוגין  ,)1957( 13עמ' ( 230-229להלן :גולפאדן" ,תולדותי").
 116סטייטס  ,המנסה להפגיש את הסמיוטיקה עם הפנומנולוגיה ,מדגיש כי התאטרון מבצע
העצמה יצירתית של המפגש האנושי עם העולם ,שמטבעו כולל תהליך קליטה המכיל מפגש עם
נוכח ונעדר .סטייטס מציין מתחים שונים הקיימים על הבמה :מתח בין שחקן לדמות ,מתח בין
הבימה לחוץ-בימה ,מתח בין זמנים ועקרון ההתמדה של הדמות ) (stage figureהמאורגן במובהק
דרך כניסות ויציאותB. O., States, Great Reckonings in little Rooms: On the .
Phenomenology of Theatre, University of California Press, London, Berkeley and
 ;Los Angeles, 1985וכןB. O., States, "The Phenomenological Attitude" in: Reinelt, J. :
G. and Roach, J. R. (eds.), Critical Theory and Performance, University of Michigan
Press, Ann Arbor, 1992, pp. 369-379
 117כאמור מחקרנו רואה את ייחודה של אמנות התאטרון בתהליך האסתטי של הקליטה ובדיאלוג
המורכב המתקיים בין ההצגה לקהל .לקהל יש תפקיד פעיל ומעמדו בתור סובייקט אינו מסתכם
בקבלה פסיבית אלא בהשתתפות פעילה על פי אופק הציפיות שלו .חיים שוהם מגדיר את אופק
הציפיות של הקהל בתור סך ההכרה וההשכלה התאטרונית והדרמטית ,הספרותית והאסתטית
שלו בתקופה היסטורית נתונה ,אשר ניתן לשיחזור על פי הצגות ומחזות שהוצגו בתקופה נתונה
וקליטתם .ח' שוהם ,תיאטרון ודרמה מחפשים קהל ,אור -עם ,1989 ,עמ' .78-77
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קניתי יריעות בדים ,כדי שאפשר יהיה לצייר לפחות כמה תפאורות" 118.במקום אחר הוא מספר
שהצליח בקושי לשכנע את בעל הבית שיסכים לחצוב פתח בקיר האולם אשר מצדו השני עמד
מחסן קטן ששימש כלוב אווזים .עבודתו האמנותית של צייר התפאורות משה בס ,שהיה צבעי
ציאנען"
רא ָ
געקאלעכטע דעק ָא ַ
ַ
בשירות התאטרון ,זוכה לתיאור אותנטי ואירוני בפרק "די
(התפאורות המסוידות) .כשגולדפאדן ביקש ממנו לצייר על מסך אחורי חדר צהוב ,הוסיף משה בס
מיוזמתו גם תנור ועשן בצבע ירוק המסתלסל מתוך הארובה אל פנים החדר .על כך הגיב גולדפאדן
ואמר כי הוא חושש שמא ייחנקו השחקנים והקהל גם יחד ,ואכן מה שאירע היה די קרוב לזה:
"כל פע ם שעלה המסך וירד היה עולה ענן של גיר ושל סיד עד שכולנו ,יחד עם הקהל שבשורה
הראשונה היינו מתכסים שלג לבן .כפי הנראה היתה אז הרמוניה שלימה בין התפאורות הללו לבין
119
הבמה השחקנים והמחזות בתוך זה".
בהחלטתו שלא להשתמש בקיר הנתון אלא לעצב או לצייר חדר על הבימה ,כפה גולדפאדן
במודע על החלל המזדמן "מקום" למציאות בדיונית המנותקת מהפונקציה היום-יומית של
המקום .כפי שנראה בהמשך הפרק ,העיצוב הקונקרטי של הבימה היה רק אחת הדרכים שבעזרתן
השעה את המרחב הקונבנציונלי והגדיר חלל אסתטי בזמן האירוע.
החלל היהודי שיצר מהמערכון הראשון שהעלה עם שני שחקניו סיפק מימזיס שהיה תקף ובעל
ערך למקום ולזהות יהודיים וגם פתח אפשרות לשיח קהילתי עליהם בחוויה קולקטיבית עממית
ולאומית .כפי שנראה ,נושא המקום משמש בתאטרון של גולדפאדן מעבדה דרמטית לבדיקת
הזהות היהודית של דמויותיו .במילים אחרות :בחלל התאטרוני שלו בדק גולדפאדן זהות בין
זהויות במקום בין מקומות כפי שלא נעשה קודם לכן במסורת המופע ביידיש .תפישת המקום
ועיצובו התפתחו במשך השנים ולפיהם גם השפה האסתטית של מחזותיו ואופיו של התאטרון של
גולדפאדן ומעמדו.
ג .שבריריותו של חלל האירוע התאטרוני
לפני שנשרטט את דיוקנו של אמן התאטרון היהודי כאיש נודד ונפרוש את המסלול רב המהמורות
במסעות התאטרון של אברהם גולדפאדן מיומו הראשון ועד יומו האחרון ,נביא כאן שלוש
דוגמאות שתמחשנה את כוחו ואת שבריריותו של חלל האירוע התאטרוני היהודי שיצר .הגבול בין
אמנות למציאות ובין החיים לבדיון בחלל התאטרון היהודי בגולה פרוץ יותר ממה שנמצא בכל
תאטרון סביבתי אחר .המצב הנפיץ נבע מהמחסומים הייחודיים שעמדו בפני קיומו של התאטרון
היהודי מבית ומחוץ ומהמצב הספי של הקהילה היהודית במרחב הנכרי .נתונים אלה העמידו בפני
גולדפאדן אתגרים קיצוניים הן בספירה האמנותית והן בניהולה של הלהקה בחיי היום יום.
שבועות אחדים לאחר שהקים את להקתו ביאסי הגיע גולדפאדן לעיר בוטושאן .היו אלה ימי
"הבהלה" לקראת מלחמת רוסיה-תורכיה ,ובהם נחטפו צעירים מהרחוב וגויסו לשירות בצבא
הצאר 120.גולדפאדן נאלץ להתחבא עם שני שחקניו בעליית גג ,ושם חיבר בהשפעת האירועים את
מחזהו הראשון די רעקרוטן (המגויסים) –סטירה אקטואלית בשלוש מערכות עם שירים

 118גולדפאדן מתכוון לבימה בעיר גאלאץ ,רומניה .ראה :גולדפאדן" ,תולדותי" ,עמ' .234
 119שם ,עמ' .236
 120גורין מציין כי גולדפאדן הגיע לעיר כחצי שנה לפני פרוץ המלחמה .ב .ג ָארין ,די געשיכטע פון
יארק ,1918 ,עמ' ( 171להלן:
ֿפערלאג ,ניוָ -
ַ
ליטערארישע
ַ
באנד,
טהעאטער ,ערשטער ַ
ַ
אידישען
גורין ,תולדות תאטרון היידיש).
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וריקודים 121.כמו הנובלה הסטירית מסעות בנימין השלישי ,שמנדלי כתב כשנה לאחר מכן,
המגויסים עוסק בחטיפתם של יהודים חסידים וגיוסם לצבא ובשחרורם המהיר בעקבות אי-
התאמה 122.במערכה השלישית החסידים מופיעים בלבוש צבאי ומנסים לבצע תרגילי סדר ללא
הצלחה .הם נופלים בפחד ארצה כשהקצין מדגים להם איך יורים ברובה .מדי הצבא נלקחים
מהם ,הם משוחררים לביתם והמחזה מסתיים בריקודים חסידיים ובשירים עליזים על גאולה
והצלה 123.בוטושאן הייתה מאוכלסת ביהודים רבים ,ומשתמו ימי בהלת הגיוס הועלה המחזה
החדש והאקטואלי בפני אולם מלא וזכה להצלחה רבה .באמצעות הביקורת העצמית והצחוק
הפרודי גרם גולדפאדן בסטירה המודרנית והאקטואלית שלו לפריקת מתחים בקהילה ולחוויית
קומיונטס על פי ערכים חילוניים בחלל פומבי .לקהל היהודי התאפשר לראות את עצמו במראה
124
ולצחוק צחוק פרודי מסכנה אמתית הלקוחה מן המציאות.
שנים אחדות לאחר מכן כמה שחקנים שפרשו מלהקתו של גולדפאדן ונדדו מערבה ,העלו את
המגויסים בברלין 125.התאטרון היהודי סקרן והתסיס את החברה הנוצרית מרגע ייסודו ,וכפי
שקרה לעתים קרובות גם באולם בברלין ,צפה בו קהל מעורב של יהודים ונוצרים 126.את הביקורת
של המחזה כנגד ההתבדלות של החברה היהודית ביטא גולדפאדן על הבימה כקונפליקט דרמטי
מודרני בין זהותו של היהודי החסיד ובין המקום והמצב .הקונפליקט עוצב על הבימה מתוך
פרספקטיבה יהודית ,כפי שלא נעשה קודם לכן בידי מחזאי מערבי 127.דמותו של היהודי הפשוט
על מנהגיו ,ניגוניו ,לבושו ומחוותיו ,המגולם ביידיש בידי שחקן יהודי ,ועוד מזרח-אירופי ,הייתה
מראה נדיר ופרובוקטיבי ליהודי ברלין ואף לנוצרים .שריקות הבוז וקריאות " Nieder mit den
!( "Judenבוז ליהודים) לא איחרו להגיע מצד הקהל הנוצרי שישב באולם .הקהל היהודי
הברלינאי ,אף כי ככל הנראה לא רווה נחת ממה שראה על הבמה ,לא היסס לענות בקריאות נגד:

 121המחזה לא הודפס מעולם וכתב היד המקורי נמצא בתיק כתבי היד של גולדפאדן בארכיון
ווא ומצבו לקוי ביותר .גורין נשען על האוטוביוגרפיה של גולדפאדן ומביא את תוכנו של המחזה.
י ִי ָ
ראה :שם ,עמ'  .178-174על קורות הלהקה של גולדפאדן בבוטושאן ראה :שם ,עמ' .174-171
 122מנדלי מוכר ספרים ניסה להשתלב בתאטרון היהודי באודסה זמן קצר לפני שיצא הצו האוסר
על קיומו של תאטרון היידיש באימפריה הרוסית וכתב מחזה עם שירים וריקודים בשם דער
ּפריזיוו (גיוס חובה) ב 1883-אשר לא צלח .ראה :שם ,עמ' .236-235
 123גרודנר גילם במחזה זה את התפקיד הראשי הקומי של חיים שעיה ,חייל יהודי שלומיאל .זלמן
זבארזשער
ַ
זילברצווייג ציין כי הרעיון לדמות של חיים שעיה נלקח משירו הקומי של וועלוועל
"החייל היהודי" ,שהיה חלק מהרפרטואר של גרודנר .נוסף על כך שילב גולדפאדן באופרטה
משיריו הקודמים ,בהם השיר "צבא החסידים" .זילברצווייג ציין כי בהמגויסים היה גם תפקיד
לעקסיקאן ֿפון ייִדישן
ָ
זילבערצווײג,
ַ
נשי ,אך תפקיד כזה אינו מופיע בגרסה שמסר גורין .ראה :ז.
יארק ,1931 ,עמ' ( 285להלן :זילברצווייג,
ֿפארלאג אלישֿבע ,ניוָ -
באנדַ ,
טעאטער ,ערשטער ַ
ַ
לקסיקון).
 124בכטין מדגים את החצנת האדם באמצעות הצחוק הפרודי בעיצוב דמויות תימהוניות ,דמות
המוקיון ,האוויל או הנוכל ברומן .לדעתו התפקיד של הווייתן המוחצנת הוא שיקוף הוויית זולתן.
בכטין מציין כי דמויות אלה ירדו מהבמה ועברו אל הספרות .ראה :בכטין ,הכרונוטופ ברומן ,עמ'
.86-85
 125ההצגה עלתה כמובן בגנבה וללא זכויות יוצרים בידי להקה שהוקמה ונוהלה בידי ליברסקו
וברגר הלחשן ,שהכיר בעל פה את המחזות מלהקתו של גולדפאדן .על פרשת המגויסים בברלין
ראה :גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,עמ' .239-238
 126על התעניינותו של הקהל הלא יהודי בתיאטרון היהודי ראה :קווינט" ,הסלון והטברנה" ,עמ'
.43
ֿפאר
גראֿפיע ,אינסטיטוט ַ
ביא ַ
ֿפאר ַא ָ
טעריאלן ַ
ַ
מא
לדֿפאדןַ :
ַ
 127נ .אויסלענדער און אֿ .פינקעל ,א .ג ָא
ווײַ סרוסלענדישע קולטור ,מינסק ,1926 ,ז' ( 95להלן :אויסלנדר ופינקל ,גולדפאדן) .הופעתו של
היהודי בתאטרון המערבי הייתה נדירה .כאשר דמותו גולמה במחזה (דוגמת שיילוק בסוחר
מוונציה מאת שייקספיר) היא ייצגה מבט ופרספקטיבה נוצרית.
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"!( "Nieder mit Steckerבוז לשטקר) 128.בעת הצגת המערכה השלישית התפתחה תגרה .ההצגה
הופסקה והשחקנים נאלצו לחמוק דרך דלת צדדית .אירועים כגון אלה גרמו לבורגנות היהודית
לפעול נגד קיומו של התאטרון היהודי מחשש שיפיץ דימוי שלילי שלהם ושל האמנות היהודית
בקרב קהל לא יהודי.
אמנם תגובתם של הצופים הנוצרים הייתה צפויה ,אך תגובת היהודים הברלינאים הייתה אירוע
יוצא דופן .הגבול הגאוגרפי-פוליטי התרבותי וגם הסמלי שנמתח באותה תקופה בחברה היהודית
האשכנזית בין "מתקדם" ל"נחשל" ,בין חסידים למשכילים ובין "יקים" ל"אוסט-יודן" ,התערער
באירוע התאטרוני שהתפרק ונהפך להפגנה פוליטית 129.העימות של יהודי ברלין עם האנטישמים
בחלל התאטרון היהודי היה בו בזמן עימות פנימי עם הצד המוצל של זהותם .במחאתם כנגד
הקריאות של הצופים הנוצרים התייצבו ה"יקים" לצד זהותו של השחקן היהודי המזרח-אירופי
ובעקיפין גם לצד הדמות החסידית שגילם :היהודי "הישן" והמתבדל שאינו רוצה ואינו מסוגל
להשתלב בחיי החברה של המדינה שהוא חי בה.
עיצובה של הזהות היהודית ,ייצוגה ופתיחתה בתור נושא לדיון היה מאפיין מרכזי במחזות
ובחלל התאטרון של גולדפאדן .החלל היהודי שיצר ,מהמערכון הראשון שהעלה עם שני שחקניו,
סיפק מימזיס שהיה תקף ובעל ערך למקום ולזהות יהודיים ופתח אפשרות גם לשיח קהילתי
בחו ויה קולקטיבית עממית ולאומית .התאטרון שלו ,בהיותו סוג של פעילות תרבותית-חברתית,
נועד לאשר מחדש ערכים יהודיים ולספק פיצוי פסיכולוגי על זהות מעורערת ,חוסר ביטחון ורגשי
נחיתות 130.בהצגה של המגויסים בפני קהל יהודי בברלין ייצג התאטרון בחללו את הזרות
המאיימת הנגזרת ממה שקרוב ואינטימי ב"זהות יהודית" שיהודי ברלין ניסו שלא לראות כחלק
מזהותם .גילומו של החסיד המזרח-אירופי על הבמה לקול קריאות אנטישמיות בחלל התאטרון
נחווה על ידם בתור אירוע מחריד ומטיל אימה על פי מושג האלביתי ) (unheimlichהפרוידיאני.
האירוע התאטרוני ערער על ההדחקה של הזהות ועל אשליית ההשתייכות לבית הבטוח ו"הנאור",
וחשף את חוסר האונים של היהודים ,את הסוד ש"היה עליו להישמר בלא מודע" 131.ברגע נדיר
נהפך חלל התאטרון גם לגשר או לכל הפחות למקום של מפגש בין מזרח למערב ובין ה"ביתי"
132
ל"אלביתי".
בהעלאת המגויסים בברלין יצאה ההצגה בחלל התאטרון היהודי מגדר מופע "שאנשים
רואים" ,וקיבלה אופי פרובוקטיבי ,מאיים ומורכב מעצם קיומה ודרבנה למעורבות פוליטית
וחברתית .שכנר כאמור ראה בתאטרון הסביבתי שלו את המופע כדרמה חברתית וכאירוע פתוח,
 128אדולף שטקר ,כומר פרוטסטנטי אנטישמי שצבר פופולריות גדולה בגרמניה באותו זמן .הוא
ייסד את המפלגה האנטישמית "המפלגה הנוצרית-סוציאליסטית" והטיף למדיניות שתגביל את
פעילותם של היהודים בתחומי החברה והכלכלה.
 129לאוסף מאמרים מרתק על העימות ונקודות המפגש בין יהדות גרמניה ליהדות מזרח-אירופה
בתחומי הספרות ,התאטרון ,ההגות וחיי היום-יום ראה :דווקא .)2012( 8
 130זוהי טענתה של דינה פלדות ,המדגימה כיצד בעזרת ניתוח פרוידיאני ויונגיאני של המחזה לב
יהודי מאת לטיינר אפשר לחשוף אמת עמוקה וארכיטיפית על זהות אנושית ,יהודית
ואוניברסלית ,הנחווית באופן לא מודע אצל הקהל הצופה במלודרמה .ראה,D. Pladott, "The :
Yiddish Theatre as a Species of Folk Art", in: M. Gekber (ed.), Identity and Ethos,
( Peter Lang Publishers, New York, 1986, pp. 83-84להלן :פלדות" ,תאטרון היידיש").
 131ז' פרויד ,האלביתי ,מגרמנית :רות גינזבורג ,רסלינג ,תל אביב ,2012 ,עמ' ( 52-53להלן :פרויד,
האלביתי).
 132תגובה כזו של "שותפות מגויסת" על פי צו השעה ודאי הייתה משמחת את אברהם גולדפאדן
בעיקר בערוב ימיו ,כשכתב את מחזהו האחרון בן-עמי למען אחדות בין כל הזרמים והכלת הזהות
של "הישנים" בחברה היהודית בעקבות מה שכינה "אנטישמיות יהודית" ,שראה בה סכנה גדולה
יותר מכל איום אחר מבחוץ.
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וחיפש דרכים מניפולטיביות לשיתוף פעיל של הקהל .הוא התלבט בנוגע לאופי השיתוף ,גבולותיו,
מידת האינטגרציה שלו עם המופע כולו והשפעותיו על השחקנים ,הקהל ועל החוויה האמנותית.
למרות הבעייתיות וההשלכות על אופיו של המרחק האסתטי פסק שכנר כי השתתפות מתרחשת
בדיוק בנקודה שבה המופע נשבר ונהפך לאירוע חברתי 133.בהיותו תאטרון סביבתי גלש כל אירוע
תאטרוני מחלל התאטרון של גולדפאדן לחלל הרחוב והעיר מעבר לגבולות הזמן ומקום האירוע.
בשל הסטירה הנשכנית ועיצוב הזהות היהודית מעמדה ביקורתית ואקטואלית גרר התיאטרון
שלו תגובות קיצוניות מטוב ועד רע בקרב יהודים ולא יהודים כאחד.
על אף היותו מוסד ספי בתהליך של התהוות תוך כדי נדודים ממקום למקום ,בתוך זמן קצר
היה התיאטרון היהודי לעובדה חברתית שאי אפשר להתעלם ממנה .ככל שהתאטרון עלה והצליח
בקרב המוני העם ,כן התגברו גם הביקורת והתגובות השליליות .בצד ביקורות משבחות ונלהבות
בעיתונות היידיש ולעיתים גם בעיתונות הרוסית ,הופיעו תגובות נזעמות ושיטתיות שקראו
לסגירת התאטרון .מחזות כגון המגויסים ,ני בע ני מע ני קוקעריקו (לא בה לא מה לא קוקוריקו,
ביטוי ברוסית שמשמעו "שום שמץ של מושג") ושמענדריק (שמנדריק) הקרוי על שם גיבורו – ילד
יהודי בור ,מפונק ומגושם אשר אמו העשירה מנסה לשדך לו כלה עם ייחוס – גרמו לריבוי שונאים
לגולדפאדן ולתאטרון שלו בקרב החסידים והמתנגדים כאחד 134.כאמור גם השכבות של
האינטליגנציה והבורגנות היהודית המתבוללת ,ששאפו להתמזג בחברה הנוצרית ולטשטש ככל
האפשר את הסממנים היהודיים בלבושם ,בשפתם ובזהותם ,ראו בתאטרון היידיש גורם מזיק
ומסוכן .עם זאת ,מסיבות שונות ,הם הגיעו לעתים לצפות בהצגות.
באחת הפעמים שלהקתו של גולדפאדן העלתה את שמנדריק במינסק ,ישב בשורה הראשונה
מנהל הבנק למסחר ,יהודי מתבולל ,ומיד לאחר ששמנדריק הופיע על הבמה ,דרש לעצור את
ההצגה .קריאותיו זכו להתעלמות מוחלטת מצד הקהל והשחקנים (וגם ממפקד המשטרה ,שישב
באולם) ,וההצגה המשיכה להנאת כולם .מנהל הבנק למסחר עזב את האולם בכעס והצהיר כי לא
ינוח ולא ישקוט עד שיביא לסגירת התאטרון בעזרת קשריו עם עשירי היהודים בפטרבורג .השחקן
אליעזר צוקרמן ,שהחליף באותו זמן את גולדפאדן בתור מנהל הלהקה ואף שיחק בתפקיד
הראשי ,כתב לגולדפאדן ,ששהה באותו זמן בקייב ,ושאל כיצד לנהוג .בתשובתו הציע גולדפאדן
לצוקרמן לעזוב את מינסק לדלג על התחנות שתוכננו בדרך בווילנה ודווינסק ולנסוע עם הלהקה
כאטש
לאזן זיי ָ
טא ָ
זײןָ ,
היישר לפטרבורג" :אויב אונזערע ּפעטערבורגער שיינע ייִדן וועלן מקבר ַ
ֿפריִער ָאנקוקן דעם בר-מינן" (אם על יהודי פטרבורג הטובים שלנו לקבור אותנו ,שקודם לכן יצפו
בבר-מינן) 135.בהצגה האחרונה במינסק קרא שמנדריק-צוקרמן את המכתב מעל הבימה וזכה

 133שכנר מקדיש בספרו פרק שלם לנושא השתתפות הקהל .ראה :שכנר ,התאטרון הסביבתי ,עמ'
.86-40
 134ש"ל ציטרון מספר כי החסידים בפולין ּווולין עוררו מהומות בזמן ההצגות עד להתערבות
קאמף צווישן
המשטרה .המחזה שהסעיר את חמתם בעיקר היה ני בע ני מע ני קוקעריקו ָאדער ַ
נאטיזם (לא בה לא מה לא קוקוריקו או המאבק בין חינוך לפנטיות) ,מעין
ֿפא ַ
בילדונג און ַ
דרײ
ַ
ואריאציה יהודית על טרטיף ,והם דרשו להוציאו מהרפרטואר .ראה :ש .ל .ציטר ָאן,
באנד ,ש .שרעברעק,
ליטערארישע דורות :זכרונות וועגן ייִדישע שריֿפטשטעלער ,דריטער ַ
ַ
ווארשע ,1922 ,ז' ( 22להלן :ציטרון ,שלושה דורות) .ייתכן שזו הסיבה שהמחזה לא הודפס מעולם
ַ
אף שהיה אחד המחזות הפופולריים ביותר ואף לא נותר בכתב יד .לעומת החסידים ,נמנעו
המתנגדים מלהגיע לתאטרון ובבתי הכנסת נשאו המגידים והרבנים שלהם דרשות נאצה כנגד
התאטרון היהודי המ סיט את היהודים מדרך הישר וגורם למותם של ילדים קטנים ולפריצת
מגפות .ראה :שם ,עמ' .23
 135שם ,עמ' .25
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למחיאות כפיים סוערות ,מלֻּוֹות בקריאות גנאי כנגד מנהל הבנק למסחר .כעבור כמה ימים הגיע
136
אישור בטלגרף מראש עיריית פטרבורג ,והלהקה יצאה לדרך.
האיום של מנהל הבנק על המשך קיומו של התאטרון והקונפליקט בינו ובין "ההצגה" ,שהתרחש
ממש כחלק מהמופע ,המכתב של גולדפאדן שהוקרא על הבימה ונהפך לחלק מהטקסט הדרמטי
ותגובות הקהל ,בהתעלמות מופגנת ממחאותיו של מנהל הבנק או קריאות העידוד והגנאי – כל
אלה היו אירוע בתוך אירוע רב-מוקדי .באירוע התאטרוני אפשר היה להעלות למודעות ולדיון
קהילתי כל נושא רלוונטי הנוגע לחיים היהודיים ובכלל זה גם את נושא התאטרון היהודי עצמו,
נושא חדש ,רגיש ופרובוקטיבי שתפס מקום הולך וגדל בדרמטורגיה של גולדפאדן ככל שהוצרו
צעדיו מבית ומחוץ.
ההצגה בתאטרון של גולדפאדן התקיימה בתור תהליך רפלקסיבי של "הצגה בתוך הצגה"
באינטראקציה עם הקהל .הדוגמה השלישית ,של העלאת המלודרמה המוזיקלית ברּ-כוכבא ָאדער
די לעצטע טעג ֿפון ירושלים (בר-כוכבא או ימיה האחרונים של ירושלים) ,תמחיש את כוחו של
החלל בתאטרון היהודי החדש ואת שבריריותו .גולדפאדן כתב את המחזה ברוסיה בעיקבות גל
הפוגרומים שפרץ ב 1881-לאחר רצח הצאר אלכסנדר השני .כאמור ,הפרעות שינו לחלוטין את
מצבם של היהודים בתחום המושב ואת תודעתם .בראש ובראשונה התפכחו המשכילים מחלום
ההשתלבות והאמנציפציה ,ותחת התנועה שאכזבה קמה תנועת "חיבת ציון" ,שהטיפה לשינוי
תודעתי ולתחייה לאומית .קשוב כתמיד לקהלו ולמתרחש סביבו ,כתב גולדפאדן את המלודרמה
ההיסטורית כדי לעורר בקהלו מודעות וגאווה לאומית שהיו דרושות כדי להתעורר ולהתגייס
לקראת שינוי .בתחבולה שנועדה לעקוף את הצנזורה שיקף גולדפאדן במחזה החתרני את מדיניות
הצאר והפוגרומים בסצנות שחיטה של הרומאים ביהודים בשנת  137לספירה בירושלים .המחזה
נפתח בתיאורי השחיטה המזעזעים שאלעזר הזקן נושא בערב תשעה באב בבית הכנסת .תיאורים
אלה יצרו בבואה מוחשית וברורה בחלל התאטרון למה שחווה כל צופה יהודי במציאות חייו.
גולדפאדן עיצב מחדש דמות היסטורית שנויה במחלוקת של גיבור-מורד לאומי .בר-כוכבא מסרב
לקבל בהכנעה את רוע הגזרה כפי שמטיף לה אלעזר .הוא מוציא את ספר התורה מארון הקודש
וקורא את המשפטים העבריים אפופי הקונוטציות" :דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל" ו"מי
לה' אלי" 137.פעם אחר פעם דורש בר-כוכבא "הישבעו לי" ,ופעם אחר פעם עונה לו קהל
השחקנים ,העומד בגבו לקהל הצופים" :אנחנו נשבעים ,אנחנו נשבעים" .בטכניקה מניפולטיבית
ומודעת של שיתוף הקהל במתכונת התאטרון הסביבתי ,נוצר בתאטרון חלל שבו קהל הצופים
באולם שותף למיזנסצנה ומשמש חלק מקהל השחקנים-המורדים על הבימה ,הנשבע שוב ושוב
להצטרף למרד.
כפי שראינו ,שיתוף הקהל בטכניקה מודעת ומניפולטיבית הוא אחד ממאפייני התאטרון
הסביבתי כפי שהגדיר אותו שכנר וגם הטרנספורמציה של כל מרכיביו :שחקנים ,קהל ,אמצעים
טכניים ובעיקר הטרנספורמציה של החלל .התאטרון בתור מוסד חברתי מאורגן בחללים
מעוצבים ומוסבים היה המקום היחיד שאפשר התנהגות חופשית ומוחצנת של השחקנים והקהל

 136גולדפאדן הצטרף אף הוא ללהקה ושהה עמה בפטרבורג כחצי שנה .ציטרון מציין שהשחקנים
התקבלו בחום ,בעיקר בקרב הסטודנטים היהודים בעיר ,והם הופיעו בפני אולמות מלאים (שם).
ווארשע ,1887,ז' ( 11להלן :גולדפאדן ,בר-כוכבא) .על פי
 137ראה :א .גולדפאדן ,בר-כוכבאַ ,
הוראות הבימוי בשלב זה נכנסים אפקטים של מוזיקה ותאורה המעצימים את האפקט של
הסצנה .כוכב מאיר מעל לראשו של בר-כוכבא כאשר הוא משביע את מאזיניו להצטרף למרד.
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בחללו ,דוגמת ההתנהגות שבכטין הגדיר כאופיינית ל"כרונטופ של כיכר העיר" 138.התאטרון הוא
סוג של "כיכר העיר" ,שבה אפשר לחוות "דרמה חברתית" במצב המוחצן והפומבי ביותר האפשרי
בחיים היהודיים בגולה .התאטרון הוא מקום שהגלות "נעדרת" ממנו לרגע .העידוד להשתתפות
הוא עידוד לשינוי הסדר החברתי ההופך את החוויה התאטרונית להתנסות הפגנתית בתוך מבנהו
( )indoorכפי ששאף שכנר לכונן מאה שנים לאחר מכן בתאטרון הסביבתי כחלק בלתי נפרד
139
מהחיים.
המחיצה בין חלל הצפייה לחלל המשחק מתפוגגת ,בחלל התאטרון נוצרת הטרנספורמציה ובה
חווה הקהל תחושה של התעלות מעל למקום ולזמן – קומיוניטס ,המאפשר את המעבר
) (transitionדרך קיומו של דיון ציבורי ופוליטי .ההתנהגות המוחצנת בחלל התאטרון ושבירת
המחיצה בין שחקנים לקהל הייתה אחד מהיבטיו החיוניים והדינמיים של התאטרון המקורי
שיצר גולדפאדן – תאטרון מחוספס ,מידי ומחיה .פיטר ברוק כותב על התיאטרון המידי ,הדינמי
והמחיה כי מאז ועד ימינו אין דבר המעיד במידה רבה יותר על עוצמתו החבויה מאשר הצנזורה:
"באופן אינסטנקטיבי יודעות ממשלות שהאירוע החי יוצר חשמל מסוכן 140".יש הסבורים כי
מתוך שונאיו של גולדפאדן בקרב האריסטוקרטיה היהודית בפטרבורג היה מי שדאג להסב את
תשומת הלב של השלטון לתוכנו הממריד של המחזה 141.מסיבה זו או אחרת ,הצו שהביא לחיסולו
של התאטרון היהודי ברוסיה לא איחר להגיע.
על רקע הקונטקסט התרבותי-היסטורי-חברתי שפעל בו גולדפאדן עצם העיסוק ביצירה של
תאטרון יהודי נחשב להצהרה פומבית ופרובוקציה כלפי יהודים ונוצרים כאחד .כפי שנראה
בהמשך הדברים ,המחסומים שמנינו הם רק מקצת ממכבש הלחצים והאילוצים שאברהם
גולדפאדן היה נתון בו בבואו לייסד וליצור את התאטרון היהודי המודרני של זמנו .במתכונת
התיאטרון הנודד נאלץ גולדפאדן להתמודד גם עם להקה לא יציבה ותחרות קשה בתנאי הפקר.
כדי להמשיך בדרך ולהצליח כנגד כל הסיכויים להפוך את התאטרון לחלק לגיטימי מהחברה
והתרבות היהודית הייתה דרושה אישיות בעלת חזון ודבקות של "מייסד" בצד פנטזיה ויצירתיות,
אישיות שהגדיר אחד ממבקריו המחמירים דווקא ,א' מוקדוני ,כסוג של נס" :גולדפאדן היה
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הפלא ,הנס בזמן אפור".
" .6בצלמו ובדמותו" של המייסד
מחקרנו מציע כי התאטרון היהודי המודרני הוא תופעה סינתטית שנוצרה כמעט יש מאין בידי
איש אחד .עובדה זו מתבטאת ביחסי הגומלין הקיימים בין אישיותו התרבותית הרבגונית של

 138בכטין ,הכרונוטופ ברומן ,עמ'  .59על נוכחותו של כרונוטופ כיכר העיר במחזה נרחיב בפרק
הבא.
 139שיתוף טוטלי של הקהל הולם את נושא המרד ,שהוא כשלעצמו ערך רומנטי .אונה צ'ודרי
טוענת כי הנסיון לשיתוף מניפולטיבי של הקהל בתאטרון הסביבתי כפי שנוסד בידי שכנר
מחזירה אותו למעשה לתאוריה של התאטרון הרומנטי .ראה:
U. Chaudhuri, Staging Place, The Geography of Modern Drama, The University of
( Michigan Press, Ann Arbor, 1995, p. 24להלן :צ'ודרי ,העמדת המקום על הבמה).
 140ברוק ,החלל הריק ,עמ' .94
 141ראה למשל :ציטרון ,שלושה דורות ,עמ' .28-27
קאמיטעט ,ניו-יארק ,1927 ,ז' ( 54להלן :מוקדוני,
טעאטער ,מוקדוני יוביליי ָ
ַ
 142א .מוקדוני,
תאטרון).
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בפרק זה נעמוד על אופיו הרבגוני ורב-

האב המייסד ובין התאטרון היהודי ש"ילד בעל כורחו".
הניגודים של התאטרון הצעיר כפי שנוצר בתבנית נוף יוצרו.
אברהם גולדפאדן ( ,)1908-1840יליד אלט קונסטנטין (קונסטנטין ישן) ,וולין ,אחד ממרכזי
ההשכלה בדרום רוסיה ,השתייך לקבוצת המשכילים העממיים ברוסיה שהטיפו להשתלבות בחיי
המדינה והחברה "המארחת" ,אך בו בזמן רכשו כבוד ואהבה לתרבות העממית והיו ממבשריה של
זהות יהודית לאומית חדשה 145.את השכלתו רכש בבית המדרש לרבנים בז'יטומיר בו למד בשנים
 .1866-1857המוסד המשכילי הוקם מטעם שלטונות האימפריה הרוסית לפי מדיניות
הרוסיפיקציה ,שמטרתה הייתה להטמיע את היהודים באוכלוסייה הרוסית ולהכשיר מקרב
תלמידי המוסד רבנים מטעם הממשלה ומורים .תכנית הלימודים שילבה לימודים יהודיים עם
לימודי ם כלליים .לצד החינוך לערכי ההשכלה השפיעו טובי המורים המשכילים על גישתו
הסבלנית של גולדפאדן ואהבתו לעמו ולתרבות העממית 146.עוד בזי'טומיר החל לכתוב ולפרסם
את שיריו העבריים ,וברבות הימים עבר לכתוב ביידיש ונהפך למשורר פופולרי שכתב שירים
144

 143במטפורה של האב היולד השתמש גולדפאדן בביוגרפיה שלו ובמקרים רבים התבטא ותיאר את
יחסו לתאטרון ולשחקניו-תלמידיו מעמדה פטריארכלית .גורין מציין כי שחקניו בעולם הישן נהגו
לכנותו רבי או ט ַאטע (אבא) .ראה :גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,עמ' .209
 144המחקרים המשמשים מקורות משלימים לפרטים ביוגרפיים על גולדפאדן והתאטרון שלו
שנעזרתי בהם כבסיס לכל אורך העבודה ולפרק זה במיוחד:
ֿפאר
גראֿפיע ,אינסטיטוט ַ
ביא ַ
ֿפאר ַא ָ
טעריאלן ַ
ַ
מא
לדֿפאדןַ :
ַ
נ .אויסלענדער און אֿ .פינקעל ,א .ג ָא
ווײַ סרוסלענדישע קולטור ,מינסק.1926 ,
קריטעריאן,
ָ
רלאג
ֿפא ַ
טעאטער אין רומעניע ַ ,1976-1876
ַ
יאר ייִדיש
בערקאוויטש ,הונדערט ָ
ָ
י'
בוקארעשט( 1976 ,להלן :ברקוביץ' ,מאה שנות תאטרון יידיש ברומניה).
ַ
יארק .1926 ,האוטוביוגרפיה הקצרה
טעאטער מוזיי ,ניוָ -
ַ
דֿפאדן-בוך ,אידישער
גאל ַ
שאצקיָ ,
יַ .
והגדולה של גולדפאדן ,ראה :שם ,עמ'  .68-40וכן שתי רשימות ביבליוגרפיות מפורטות וערוכות
על פי סדר כרונולוגי של יצירותיו לבימה ,שירים ומאמרים בעריכת שצקי .ראה :שם ,עמ' .88-80
יארק,
ֿפערלאג ,ניוָ -
ַ
ליטערארישע
ַ
באנד,
טהעאטער ,ערשטער ַ
ַ
ב .ג ָארין ,די געשיכטע פון אידישען
 ,1918זז' .256-151
ר' גולדברג" ,מבוא" ,בתוך :א' גולדפאדן ,שירים ומחזות ,מוסד ביאליק ,ירושלים 1970 ,עמ' 57-
( 7להלן :גולדברג" ,מבוא" ,ולהלן :גולדפאדן ,שירים ומחזות).
זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ' 367-275
באנד,
ליטערארישע דורות :זכרונות וועגן ייִדישע שריֿפטשטעלער ,דריטער ַ
ַ
ש .ל .ציטר ָאן ,דרײַ
ווארשע ,,1922 ,זז'  .28-12ציטרון מתמקד בזיכרונותיו מימי פעילות התאטרון של
ש .שרעברעקַ ,
גולדפאדן ברומניה וברוסיה עד ליציאת הצו ב 1883-ומביא לעתים גרסאות אחרות ואף סותרות
למהלך האירועים שמופיע אצל זילברצווייג ,גורין ובאוטוביוגרפיה של גולדפאדן.
M. Seiger, "A History of the Yiddish Theatre in New York City to 1892" , PhD. Thesis,
( Indiana University, 1960, pp. 86-170להלן :זייגר" ,היסטוריה של תאטרון היידיש בניו
יורק") .זייגר ידוע בדייקנותו ובהישענותו על הפריודיקה ועל קשת רחבה של מקורות וחוקרים
עיקריים מראשית המאה העשרים של תאטרון היידיש.
 145על חינוכו הדתי בילדותו ראה :גולדברג" ,מבוא" ,עמ'  .9על המאפיינים הייחודיים לתנועת
ההשכלה בוולין ודרום רוסיה ,ראה :שם ,עמ'  34 ,12וכן :ר' גולדברג" ,לראשית ההשכלה בדרום
רוסיה" ,אורלוגין ( 12מרץ  ,)1956עמ'  .268-256על העימות בין עממיותו של גולדפאדן ובין המצע
המשכילי של דעותיו ועל ז'יטומיר כנקודת מפגש בין ההשכלה לחסידות ראה :ד' סדן ,אבני בחן,
מחברות לספרות ,תל אביב ,1951 ,עמ' ( 22-18להלן :סדן ,אבני בחן) .על ההשכלה היהודית
ברוסיה ראה גם :י' סלוצקי" ,צמיחתה של האינטליגנציה היהודית רוסית" ,בתוך :י' כהן (עורך),
מחקרים בתולדות ישראל בעת החדשה ,חלק ראשון ,מרכז זלמן שזר ,ירושלים ,תשנ"ה ,עמ' 380-
( 347להלן :סלוצקי" ,צמיחתה של האינטליגנציה היהודית רוסית").
גראֿפיע" ,אין :י' ש ַאצקי (רעד,).
ביא ַ
ָ
לדֿפאדנס
ַ
גא
 146ראה :נ' מײַ זיל" ,צוויי ד ָאקומענטן צו ָ
יארק ,1940 ,זז' 23-22
וויסנשאֿפטלעכער אינסטיטוט ,ניוָ -
ַ
לדֿפאדן ,ייִדישער
ַ
גא
יאר ָ
הונדערט ָ
(להלן :מייזיל" ,שני מסמכים" ,ולהלן :שצקי ,מאה שנות גולדפאדן) .מנהלי המוסד בזמן לימודיו
של גולדפאדן היו יעקב אייכנבאום ,שנחשב בזמנו למשורר עברי גדול ,ואחריו המו"ל של
"הצפירה" חיים זליג סלונימסקי .עם מוריו נמנו א"ב גוטלובר ,סופר ומשורר ביידיש ועברית,
שהיה מורו של גולדפאדן גם בקונסטנטין ישן ,הבלשן חיים צבי לרנר ,מ' סוכוסטאבר וא"צ
צווייפל .פרטים נוספים על המורים וחבריו ללימודים ראה :גולדברג" ,מבוא" ,עמ' .12-10
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עממיים ולאומיים 147.כמו מנדלי מוכר ספרים ,יעקב אייכנבוים ,שלום עליכם ומשכילים אחרים,
התחיל גולדפאדן את דרכו הספרותית בעברית ועבר ליידיש  -שפת ההמונים שכונתה "ז'רגון".
שירי היידיש של גולדפאדן יצאו במהדורות רבות והיו פופולריים מאוד .שצקי מעיר כי הם
הודפסו בעשרות אלפי עותקים מכיוון שהיטיבו לבטא ולשקף את אורח החיים היהודי של אותם
הימים 148.בימי לימודיו נהג גולדפאדן לנדוד בחודשי הקיץ בין עיירות וולין ולאסוף ניגונים כדי
להתאימם לשיריו ,אשר נכללו בחלקם ברפרטואר של הזמרים הנודדים וכך נודעו והתחבבו על כל
שכבות העם 149 .בשיריו שילב גולדפאדן מוטיבים סוציאליים לאומיים עם אהבה חמה לעמו והיה
"דאס ּפינטעלע ייִד" (התמצית היהודית) בשיר עממי מודרני.
ָ
הראשון ששילב את הביטוי החסידי
150
(ֿפאלקסדיכטער) .זמן קצר לאחר שסיים את
במהרה זכה למעמד ול"זוהר" של משורר עם ָ
לימודיו בבית המדרש לרבנים הגיע לאודסה ,שהייתה מרכז למשכילים ,ועל פי עדותו ,קיבל בה
עידוד ליצירה ספרותית ואף הופיע עם שיריו בסלונים בפני הקהל המשכיל 151.גולדפאדן ניסה
להתפרנס בתור מורה וגזבר בבית מסחר ואף פתח בית מסחר לכובעים משלו ופשט את הרגל .בשל
חובותיו נאלץ לברוח מרוסיה והתכוון ללמוד רפואה במינכן .ליאסי שברומניה הגיע בהיותו בן 36
152
כדי להוציא לאור עיתון ביידיש ,אחרי ששני עיתונים קודמים שהוציא נסגרו.
אף שחוקרים אחדים רואים את הבחירה של גולדפאדן בתאטרון בתור צירוף מקרים או
כמוצא זמני למצוקה כלכלית ,העובדות מראות כי הוא נמשך אל התאטרון עוד שנים רבות לפני
שהגיע ליאסי 153.בבית המדרש לרבנים היה התאטרון חלק מרכזי מהוויי התלמידים ,והסטודנט
הצעיר הכיר את גילוייו והיבטיו השונים בתור צופה ואף בתור "שחקן" .בלוויית חבריו נהג
גולדפאדן לבקר בקונצרטים ובהצגות בתאטרון הפולני ,ואף הקים עמם חוג דרמה שנהג להופיע
 147על שיריו בעברית וביידיש ראה :שם ,עמ'  .38-25גולדברג מוצא ששירי היידיש שלו שימשו
מודל והשפיעו על משוררים כגון ורשבסקי ,פרוג ,ביאליק ומנגר .גם שלום עליכם מצא כי
ציאלע
"סא ַ
ָ
גולדפאדן השפיע בסגנונו על כתיבתו של ורשבסקי .דבריו מצוטטים אצל א' פינקל:
לדֿפאדענס ערשטע ווערק" ,בתוך :טורניאנסקי ,ספרות היידיש במאה ה ,19-עמ'
ַ
גא
ֿפיגורן אין אָ .
 ,317הערה מספר ( 1להלן :פינקל" ,דמויות חברתיות") .בשנים  1863-1862נדפסו כמה משיריו
העבריים ב"המליץ" וכמה משירי היידיש שלו ב"קול מֿבׂשר" ,עיתון היידיש היחיד ברחבי
האימפריה הרוסית באותם ימים שיצא לאור באודסה .ספר שיריו בעברית של גולדפאדן ציצים
ופרחים יצא לאור בזמן לימודיו בז'יטומיר ב 1865-וכעבור שנה הודפס קובץ שיריו הראשון
דאס יודעלע.
בייִדישָ ,
 148שצקי ,מאה שנות גולדפאדן ,עמ' .1
 149ציטרון ,שלושה דורות ,עמ'  .14כמה מהם מושרים עד היום ,והמפורסם בהם הוא "צימוקים
ושקדי ם" .אל זמרי ברודי נחשף גולדפאדן בילדותו ,כשאביו קיבל לעבודה את "נחמן מברודי",
שהשתייך לזמרים אלה .הוא היה מלווה את מלאכתו בשענות בניגוני חזנים ושירים עממיים
שהביא מברודי .ראה :גולדברג" ,מבוא" ,עמ' .26
 150אויסלנדר ופינקל ,גולדפאדן,עמ'  .16חשיבותה המרכזית של הזהות הלאומית בשיריו של
גולדפאדן והשיר "ד ָאס ּפינטעלע ייִד" מקבלים מקום נרחב במאמרה של אליסה קווינט .במאמרה
עוסקת קווינט גם במעמדו היוקרתי של המשורר העממי ושל השירה העממית ביידיש בימים ההם
ובעירוב של יסודות משכיליים ופופולריים האופייני לז'נר .ראה :קווינט" ,הסלון והטברנה" ,עמ'
.58-52
 151שצקי ,ספר גולדפאדן ,עמ'  .54לאודסה הגיע ב ,1868-ושם הודפס קובץ שיריו השני ביידיש ,די
יודענע ,ב. 1869-
 152השבועון "יׂשראליק" ,שהוציא לאור עם ידידו יואל לינצקי בלבוב (למברג) נסגר כעבור חצי
בוקאווינער
ָ
ו"דאס
ָ
שנה בשל צו של הממשל הרוסי ,שאסר את כניסתו לשטח האימפריה,
לקסבלאט" ,שיצא לאור בצ'רנוביץ ,נסגר אף הוא לאחר כמה חודשים בשל
ַ
ֿפא
איזראעליטישע ָ
ַ
מחסור במנויים .ראה :שם ,עמ' .49
 153כך למשל דר' א' מוקדוני" :האמת היא שגולדפאדן למד הכול דרך העבודה המעשית .הוא למד
ה"בראדער זינגער" ,מישראל
ָ
את האלף-בית של התאטרון היהודי מתלמידיו המסורים לעתיד,
לדֿפאדען איז געווארן" מצוטט
ַ
גא
גרודנר ומשכר גולדשטיין ,השחקנים היהודים הראשונים" ("ווי ָ
בתוך :זייגר" ,היסטוריה של תאטרון היידיש בניו יורק" ,עמ' .103-102

48
בבתי העשירים בעיר ,על אף התנגדות הנהלת המוסד 154.ב 1862-העלה החוג את המחזה המשכילי
המפורסם מאת שלמה אטינגר סערקעלע (סרקלה) וגולדפאדן ,נוסף להיותו העוזר הראשי בכל
הקשור להפקה ולחזרות ,שיחק בתפקיד הראשי .בקובץ שירי היידיש השני שהוציא באודסה ב-
 1869נכללו גם מערכון לשתי דמויות נשיות צוויי שכנות (שתי שכנות) ומחזה בארבע מערכות די
מומע סאסיע (הדודה סוסיה) ,שנכתב בהשראת סרקלה 155.באודסה נהג גולדפאדן לצפות
בתאטרון שהעלה אופרטות גרמניות בביצוע להקת שחקנים גרמנים שנהגה להשתמש בזיקוקי
דינור ובפעלולי אש שונים; 156בלמברג צפה בתאטרון פולני ותאטרון רוסי-גרמני ,באופרטות שונות
ובאופרות של ורדי ,מאיירבאר ,הלוי ועוד; בווינה צפה באופרות של ואגנר וראה שחקנים גדולים
שהשאירו בו רושם עז ,ובייחוד השחקן האפרו-אמריקני איירה אולדריג' ) (Ira Aldridgeבתפקיד
157
אותלו.
באודסה ,כמו בכל מקום שהגיע אליו ,נהג גולדפאדן לבקר בבתי המרזח ולהקשיב לזמרים
הנודדים ,שכאמור ,כמה משיריו נכללו ברפרטואר שלהם 158.אף על פי שחיפש בשקדנות לחנים
לחבר ולצרף לשיריו ,האופן שביצע אותם בחלל הסלון המשכילי בעיר היה על פי הנוסח המקובל
לערבי קריאה בחברה הגבוהה .כך גם התכוון להופיע ולהצליח בפני הקהל הפשוט ביאסי,
משהוזמן לעלות עם שיריו על הבמה בבית הקפה של שמעון מרק בגן "פומול ורדה" (גן העץ
159
הירוק) מיד עם בואו לעיר.
באוטוביוגרפיה שלו ,שכתב במלאת חצי יובל לתאטרון שייסד ,מתאר גולדפאדן את טבילת
האש שעבר על הבימה היהודית ומול קהלה ביאסי .תיאורו מובא מנקודת מבטו וניסיונו של איש
תאטרון שחי את הבימה היהודית בחיתוליה והכיר אותה יותר מכל אחד אחר בזמנו.
סובייקטיביים או מגמתיים ככל שיהיו ,כפי שטוען ג'ואל ברקוביץ בציטוט החלקי שהביא מהם,
יש בתיאוריו חשיבות רבה למחקרנו מאחר שעדותו מביאה תמונה אותנטית על אופיו של האירוע
התאטרוני והקהל היהודי ביאסי באותם ימים .כפי שנראה רשמיו עולים בקנה אחד עם
אבחנותיה של אליסה קווינט ) (Quintבמחקרה על אודות ההבדלים בסגנון המופע
ובאינטראקציה עם הקהל בין חלל הסלון ובין המופע בטברנה.
גולדפאדן עלה על הבימה הקטנה והמקורה ,בימה שנועדה למופעי שירה ובידור קטנים במוצאי
שבת בעונת הקיץ ,לבוש פראק ,עניבה וכפפות לבנות ,וקרא משיריו הלאומיים והעממיים .אף
ששיריו המוכרים והאהובים הושרו והוצגו בידי הזמרים הנודדים בבתי המרזח בעיר ,הקהל לא
היה רגיל למה שגולדפאדן מכנה סגנון "הדקלום היבש" ,שבו זכה להצלחה רבה בערבי הקריאה
באודסה .הצופים קיבלו את היוצר הפופולרי בלבוש "הפריץ האלגנטי" בשתיקה רועמת ,וזו
 154גולדברג" ,מבוא" ,עמ'  ;40ציטרון ,שלושה דורות ,עמ' .14
 155ציטרון מספר כי המחזה של גולדפאדן נכתב עוד בז'יטומיר והעלה בידי החוג הדרמטי של
גולדפאדן וחבריו (שם ,עמ' .)14
 156הלהקה כללה גם כמה שחקנים יהודים וביקורות על מופעיה הופיעו בעיתון היידיש "קול
מֿבׂשר" .ראה :אויסלנדר ופינקל ,גולדפאדן,עמ'  .21גולדפאדן ִהרבה להשתמש ב"אש בנגאלית"
ופעלולי אש ותאורה .בהערות הבמה המדוקדקות ניכר כי ייחס לכך חשיבות רבה.
לדֿפאדן ,אויסגעקליבענע
ַ
גא
לדֿפאדןֿ" ,פון שמענדריק ביז בן-עמי" ,בתוך :אָ .
ַ
גא
 157ראה :אָ .
אײרעס ,1963 ,ז' 243
בוענאס ַ
ָ
ווא אין ַארגענטינע,
געזעלשאֿפט בײַ ם ייִ ָ
ַ
שריֿפטן ,ליטער ַאטור-
(להלן :גולדפאדן" ,משמנדריק ועד בן-עמי" .ולהלן :גולדפאדן ,מבחר כתבים).
 158ציטרון ,שלושה דורות ,כרך שלישי ,עמ'  .16-14ציטרון טוען כי גולדפאדן הגיע לרומניה
במחשבה שבארצות המזרח יוכל לאסוף לחנים אוריינטליים שהיו נחוצים לו להשלמת המלודרמה
המוזיקלית שולמית ,שעל פי מקור זה כבר הייתה בשלבי עבודה.
 159גולדפאדן מציין באוטוביוגרפיה שלו שהגיע ליאסי אחרי ראש השנה .שצקי ,ספר גולדפאדן,
עמ' ( 50בשנת  1876נחגג ראש השנה ב 19-בספטמבר).
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נהפכה לשריקות בוז .את "הפיאסקו" הציל ישראל גרודנר ,אחד מזמרי ברודי המוכשרים,
והשחקן הראשי בלהקה שהקים גולדפאדן כמה ימים לאחר מכן .גרודנר עלה לבמה לבוש קפוטה
ופאות מודבקות (למעשה בשל החיפזון הספיק להדביק רק פאה אחת) ,נזף בקהל על קבלת הפנים
המבישה ,זכה מיד למחיאות כפיים סוערות והחל לרקד ולזמר שיר משעשע ופופולרי משל
גולדפאדן .באותו זמן נאלץ המשורר לרדת מהבימה בבושת פנים.
גולדפאדן מתאר באירוניה את חוסר ההתאמה והאינטראקציה בין התוכן והסגנון של המופע
ובין הקהל והחלל שהתקיים בו .אף כי הסכום המכובד שקיבל משמעון מרק היה דרוש לו ,בהיותו
חסר פרנסה ,הוא לא התכוון להמשיך ו"להתמקצע" בתור זמר נודד .את ייעודו ראה בתפקיד
עיתונאי ומשורר ,ולכן הכישלון ה"מקצועי" הטריד אותו פחות .מה שהיכה בו ממרומי הבימה
הקטנה בבית הקפה ההומה אדם ,שעמד עליה "בלבוש הפריץ" ,היה הפער בין "הסלון" ל"טברנה"
שחש בו לראשונה במלוא העוצמה ,לא בתור צופה מן הצד אלא מעמדת הפרפורמר המנותק
מקהלו ויתרה מכך ,מעמדת "משורר עם" המנותק מעמו.
במעבר מכתיבה בעברית לכתיבה ביידיש הצהיר גולדפאדן על כוונתו לחזור אל עמו באהבה
ולא מתוך התנשאות" :אלכה נא ואשובה אל אחי בני דלת העם! [ ]...ואם שפתו שפת עלגים לא
יגרע כבודי ממני [ ]...שם ברחוב צר ומצוק ,מקום יפכו מי-רגלים וצחנתם תעלה באף כל עובר
אורח [ ]...שם אנהיגך אביאך ,בת שירתי!" 160בכתיבת שיריו העממיים ביידיש עירב יסודות
משכיליים ופופולריים בשאיפה לבדר ולהשכיל ,כאופייני לז'נר השיר העממי המודרני ביידיש,
והצהיר על אהבתו לעמו ,כמקובל בנשפי הקריאה בסלוני אודסה .המשורר הפופולרי נפגש עם
הנושא והנמען הסמוי של שיריו ,קהל העמך ,על תגובותיו החריפות שהופנו הפעם ישירות כלפי
161
יצירתו ונגדו ,המחבר המבצע.
אליסה קווינט מבהירה כי הפופולריות של השירה העממית לעומת הסלידה מהתאטרון
שהתקיימה בקרב המשכילים והאליטה התרבותית תלויה בחלל ההתרחשות ולא בשיפוט אסתטי.
קווינט בוחנת את היחסים בין טקסט דרמטי לאירוע דרמטי בתרבות היהודית החילונית בשלבי
התהווותה וממחישה את שתי הדרכים המסתעפות שהיו פתוחות למשוררים העממיים :הדרך
"האינטלקטואלית" בסלון הספרותי או הדרך "הנמוכה" בטברנה ,שהיא מגדירה "ערש לידתו של
התאטרון היהודי" .לעומת השירה העממית ,שבוצעה בחלל הסלון ויצרה בקרב הקהל המשכילי
אשליה של הזדהות עם אחיהם הפשוטים מהעיירה הרחוקה ,התאטרון אילץ את הקהל המשכילי
 160ראה" :התנצלות המחבר" ,בתוך :א' גולדפאדן ,שירים ומחזות ,עמ' .129
 161גולדפאדן מקדיש פרק נפרד באוטוביוגרפיה שלו לניתוח הקהל היהודי הפרימיטיבי והבלתי
משכיל ברומניה ,שהוא מכנה "ּפעבל" ,כלומר אספסוף .ראה :שצקי ,ספר גולדפאדן ,עמ' .53
בחיבור אוטוביוגרפי שכתב בשנה האחרונה לחייו הוא מתאר את הקהל שעבורו ועמו היה צריך
ליצור את התאטרון היהודי .בטון המתנצל למחצה שנקט בשנותיו האחרונות נגד מבקריו הוא
טוען כי אילו היה עולה בגורלו להניח את יסודות התאטרון ברוסיה ,עם קהל שמתמצא בתאטרון,
היה יוצר מלכתחילה מחזות בז'נר אחר .ראה :גולדפאדן" ,משמנדריק ועד בן-עמי" ,עמ' .245
ישראל ברקוביץ' טוען כי התמונה החברתית-פוליטית תרבותית הכללית של יהדות רומניה הייתה
שונה ממה שתיאר גולדפאדן .ראה :ברקוביץ' ,מאה שנות תאטרון יידיש ברומניה ,עמ'  .36כך גם
תיאור הקהל ביאסי שמביאה שרית קופמן-שמחון שונה מהתיאור של גולדפאדן באוטוביוגרפיה
שלו .היא רואה את הסיבות להיווצרותו של תאטרון היידיש דווקא ביאסי ביחס הליברלי כלפי
היהודים והזכויות הכלכליות והאזרחיות שקיבלו ברומניה ,וגם בפופולריות של שפת היידיש
בקרב הקהילה היהודית הגדולה ,ארבעים אלף יהודים שחיו בעיר .ראהS. Cofman-Simhon, :
"Two Theatre Entrepreneurs in Iasi in the Nineteenth Century: The Plays of Vasile
Alecsandri and Avraham Goldfaden", in: Camelia Craciun (ed.) Representation of
Jewish Life in Romanian Literature, "Al. l. Cuza" University Publishing House,
( Iasi, 2014, pp.141-158להלן :קופמן-שמחון" ,שני חלוצי תאטרון ביאסי").
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להיפגש עם קהל האספסוף פיזית ולחלוק עמו את החלל 162.מעמדה כפולה של משכיל ומשורר
עממי פופולרי ,המפגש הישיר עם הקהל הפרימיטיבי ,קריאות הבוז והשריקות של תושבי שכונת
העוני "הגשר האדום" היממו את גולדפאדן ,אך לא ריפו את ידיו .להפך ,הם הסעירו את
מחשבותיו ואף אתגרו אותו:
קאּפ [ ]...די
געארבעט אין ָ
שטארק ַ
ַ
בא מיר
האבן מײַ נע געהירן ַ
נאכט ָ
גאנצע ַ
די ַ
הארץ געשמערצט צו זען
דאס ַ
האט ָ
געארט .מיר ָ
האט מיך ווייניק ַ
נידערלאגע ָ
ַ
זא
זא נידעריקע שטוּפע ֿפון גײַ סטַ -אנטוויקלונג און אין ַא ַ
ֿפאלק אין ַא ַ
מײַ ן ָ
זײן
נאך דער ֿפונק ֿפון ַ
מאנגעל ֿפון איידעלע געֿפילן [ַ ]...אז אין אים ֿפעלט ָ
ַ
מײנע
ַ
האב שטענדיק געזוכט מיט
ָ
נאליטעט ,וועלכן איך
ציא ַ
נא ָ
אייגענע ַ
וואס טוט מען? – ווי ַאזוי
ציאנאלע לידער אין אים צו דערוועקןָ ]...[ .
נא ָ
ַ
דארף אים געבן צו
דארף ַא שולע! – מען ַ
בילדעט מען אים אויס? [ ]...ער ַ
דראמען ָאדער
שאפן לעבענסַ -
דארף אים ַ
ֿפארשטיין זײַ ן אייגן לעבן – מע ַ
ַ
זײן אייגענע
זאל זיך ָאּפשּפיגלען ַ
בילדער ֿפון זײַ ן אייגענעם לעבן ,אין וועלכע עס ָ
ביסלעכווײז זיי
ַ
באשטרעבן
זאל זיך ַ
אומוויסנקייט ,זײַ נע אייגענע ֿפעלערן ,און ָ
טעאטער – און
ַ
נאך קיין רומעניש
האט ָ
ֿפארבעסערן [ ]...רומעניען ַאליין ָ
צו ַ
טעאטער –
ַ
וואס הייסט
באגריף ָ
נאך קיין ַ
האט ָ
דארטיקע אידישע ּפעבל ָ
דאס ָ
ָ
און ווּו נעמט מען ַארטיסטן?
[כל הלילה קדחו המחשבות במוחי [ ]...הכישלון הטריד אותי פחות .כאב לי הלב לראות את העם
שלי שרוי במדרגה רוחנית נמוכה כל כך ובמחסור כה גדול בעידון [ ]...בחוסר מודעות ללאומיותו,
שירי הלאומיים [ ]...מה עושים? איך לחנך אותו? הוא צריך בית ספר .יש
שניסיתי לעורר בעזרת ַ
לאפשר לו להבין את חייו שלו –ליצור עבורו מחזות של חיי היום-יום או תמונות מחייו שלו
שישקפו לו את בורותו ואת חסרונותיו כדי שיהיה מסוגל להשתפר במעט [ ]...לרומנים בעצמם עוד
אין תאטרון רומני – ולהמון היהודים המקומי אפילו אין מושג מהו תאטרון  -ומאיפה לוקחים
163
שחקנים?]
על אף ריבוי הגרסאות לסיפור "הנחת אבן הפינה" לתאטרון היהודי ,העובדות מדברות בעד עצמן:
גולדפאדן זיהה את הריק התרבותי והצורך של העם הפשוט וראה בעצמו את האיש המתאים לתת
לו מענה 164.הוא ויתר על תכניתו המקורית להוציא עיתון ,אמצעי משכילי מובהק "לחינוך העם"
באותם ימים ,ותחת זאת החליט ,נגד כל הציפיות ממי ששייך לאליטה החברתית ,לייסד תאטרון
יהודי בתור כלי חינוכי-אומנותי .הוא לא רק החליט ,אלא הקדיש לכך את חייו מעתה והלאה.
במבט לאחור גולדפאדן מתאר זאת כתפנית גורלית שלא היה אפשר לסרב לה כמו ללידה ,לחיים
 162קווינט מציינת כי הייתה חפיפה בולטת בחומרים של התאטרון והשירה העממית והם בוצעו
אחרת בהתאם לקהל (קווינט" ,הסלון והטברנה" ,עמ' .)43-42
 163שצקי ,ספר גולדפאדן ,עמ' ( 56מעתה ואילך בכל הציטוטים התרגום שלי ,אלא אם כן כתוב
אחרת).
 164יש גרסאות שונות בנוגע לדרך שבה הגיע גולדפאדן לידי החלטה לייסד את התאטרון .הוא
עצמו ניסח גרסה נוספת באוטוביוגרפיה המקוצרת שלו ,שכתב ב 1887-בביקורו הראשון בניו
יורק .ראה :שם ,עמ'  . 45ציטרון מעלה גרסה אחרת ,שכביכול שמע מגולדפאדן .ראה :ציטרון,
שלושה דורות ,עמ'  .16על גרסאותיהם של השחקנים ועסקני התאטרון בני זמנו ראה גם :גורין,
תולדות תאטרון היידיש ,כרך ראשון ,עמ'  ;162-158זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ'  ; 283-279סנדרו,
כוכבים נודדים ,עמ' .43-41
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נאך ַא ֿפערטן און דער הייסט' :בעל
ולמוות" :ה ָא ב איך געמוזט צוגעבן צו די דרײַ בעל כרך'ס ָ
כרחך אתה מוליד'!" (אל שלושת ה"בעל כורחך" נדרשתי להוסיף את הרביעי והוא" :בעל כרחך
165
אתה מוליד").
כמו ספרות היידיש החדשה צמח התאטרון היהודי מתוך תהליכי המודרניזציה שנגעו ,כפי
שמציין נוברשטרן ,רק בשוליה של החברה היהודית" ,שוליים" שהלכו והתרחבו במהירות במרחב
התרבותי המשתרע בין היהדות המסורתית ובין תרבות אירופה .לדברי נוברשטרן סופר היידיש
ראה בעצמו מי שפונה אל העם הפשוט ומתאר את הווייתו ,אך לא חש כחלק בלתי נפרד מקהל
נמעניו 166.בפרקטיקה של התאטרון הנודד ריחוק כזה היה בלתי אפשרי" .בעל כורחו" היה
גולדפאדן מחזאי – בימאי שהוא גם המנהל והמפיק בפועל וחי צמוד לשחקניו וקהלו מדי ערב ,גם
כאשר ניסה להציב גבולות 167.החלל הבדיוני והמעוצב על הבמה הנודדת שיצר עבורם היה החלל
היציב היחיד שבו התנהלו חייו בפועל מאותו יום והלאה.
גולדפאדן כתב את האוטוביוגרפיה שלו בנסיבות עגומות ובערוב ימיו ,לאחר שהודר ממעמדו
ומהעשייה התאטרונית ואף סבל ממחסור חומרי .כל זאת בשעה שהתאטרון היהודי שהקים עלה
ושגשג באמריקה וחגג  25שנה לקיומו .לפיכך חלק לא מבוטל של החוקרים רואה באוטוביוגרפיה
כתיבה מגמתית וניסיון של גולדפאדן לנכס לעצמו את היוזמה הבלעדית להקמת התאטרון ,אולם
מכתב שכתב בזמן אמת מאשש את טענתו על ייסוד התאטרון בתור משימה שלקח על עצמו כמעט
בן לילה .המכתב נכתב ב 4-באוקטובר  ,1876כמה ימים לאחר ה"פיאסקו הראשון" ביאסי ,ונשלח
לזמר הנודד משה פינקל ,שהופיע בזמנו באודסה .התכנית להקמת התאטרון מובאת במכתבו
באופן ברור וגלוי ,ורק בנוגע להתקבלות של "ערב הקריאה" שלו בגנו של שמעון מרק הוא משאיר
את הניסוח מעורפל:
ידידי משה ֿפינקעל!
האב
ֿפארשטעלונגעןָ ,
אײערע ָ
האב געהערט ֿפון ַ
יאס און ָ
ַאזוי ווי איך בין איצט אין ַ
צוזאמענצושטעלן ַא טרוּפע ֿפון די
ַ
ררלאנגען
ַ
ֿפא
נטשלאסן ,אויף ַאלגעמיין ַ
ָ
איך מיך ַא
זאל
איבעראל און עס ָ
ַ
אייראּפעיִש ווי עס איז
ָ
נארדנען
דאס אײַ ָ
בעסטע ַארטיסטן און ָ
(ֿפאר
סטאביל ַ
ַ
טעאטער
ַ
יאס היער ווירד געבויט ווערדען ַא י ִידיש
האבן .אין ַ
ַא ּפנים ָ
וואס עס געֿפינען זיך ביי
דירעקטאר ,אויסער דעם ָ
ָ
שטענדיק) ,מיך דערוויילן זיי צום
רֿפאסט ,ווי אויך
ֿפא ַ
צײט ַ
האב די לעצטע ַ
וואס איך ָ
מיר א יצט די נײַ עסטע לידערָ ,
זײן
טעאטער ,און עס וועט ַ
ַ
דאס
ֿפאר ָ
טעאטערס ,וועל איך אימער שרײַ בן נײַ עס ַ
ַ
גאנצער וועלט ,אויך ֿפרויען-צימער וועלן ָאנטייל נעמען .איר ווייסט
איינס אין דער ַ
נײעס
עטוואס ַ
ָ
זאלן
וואס ָ
שרײבער ָ
ַ
ניטא ֿפון די
ָ
ֿפאסט קיינער
געוויס ַאז איצט איז ַ
דארום רעכן
ֿפאר דער בינע און איך בין איצט דער איינציקערַ ,
ליֿפערן ,איבערהויּפט ַ
טראכטן און
ַ
לאנג ניט
דערהאלטן דעם בריוו וועט איר ַ
ַ
איך ַאז ווען איר וועט
בײ'ן
גארטן ַ
ֿפארלעזונג געגעבן אין ָ
האב ַא ָ
אויגנבליקלעך קומען צו מיר [ ]...איך ָ
האט ער נישט
גארטן שטייט ָ
וואס זײַ ט דער ָ
ננאמע איז געווען ַאזוי ָ
מארק [ ]...די אײַ ַ
ַ
 165שצקי ,ספר גולדפאדן ,עמ' .47
 166נוברשטרן ,לאן? ,עמ' .25 ,18
 167כאמור ,באוטוביוגרפיה שלו תיאר גולדפאדן כיצד הסתתר וישן בבוידם עם שחקניו בבוטושאן.
על פי עדויות שחקניו בימי השפע הכלכלי של התאטרון עמדו בפתח לשכתו שני משרתים לבושי
מדים ורעייתו התהדרה במחלצות וביהלומים .ראה :זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ' .302
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ֿפארלעזונגען אין
מײנע ָ
זאל מען וויסן ֿפון ַ
געהאט [ ]...איך וויל נישט ַאז אין ָאדעס ָ
ַ
ֿפארלויֿפיק
ווײזןָ ]...[ .
יאס .אויך בעט איך אײַ ך דעם בריוו קיין איבעריקן מענטש צו ַ
ַ
ֿפארן .ידידך א.
האלטן שטיל און קומען אויגנבליקלעך צו ָ
דאס ַ
בעט איך אײַ ך ָ
לדֿפאדען.
ַ
גא
ָ
[ידידי משה פינקל ,מכיוון שאני כעת ביאסי ושמעתי על מופעיך ,עלה בדעתי רעיון להקים יחד
להקה של טובי האמנים שתהיה מאורגנת על פי השיטה האירופית המקובלת בכל מקום ושתהיה
לה צורה .ביאסי ייבנה תאטרון יידיש יציב (של קבע) ,אני אהיה הבימאי-מנהל ,יש בידי שירים
חדשים שכתבתי לאחרונה נוסף לשירי תאטרון שעוד אוסיף ואכתוב במיוחד לתאטרון הזה .הוא
יהיה יחיד במינו בעולם ,גם נשים תשתתפנה בו .הרי ידוע לך שאף לא אחד מהיוצרים אינו כותב
שירים חדשים ובייחוד לא לבימה ,אני היחיד ,לכן אני מקווה שכאשר תקבל את המכתב לא
תחשוב יותר מדי ותבוא אליי מיד ]...[ .הופעתי פה בערב קריאה בגן של מרק [ ]...ההתקבלות
הייתה כזאת שלא נראתה כמותה מאז שהגן קיים [ ]...אינני רוצה שבאודסה ידעו על ערבי
הקריאה שלי ביאסי ואבקש שלא תראה את המכתב לאיש [ ]...שמור את זה בסוד ובוא הנה כהרף
168
עין .ידידך אברהם גולדפאדן].
ממכתב מכונן זה אפשר להתוודע אל תמצית אופיו וייסודו "כהרף עין" של התאטרון היהודי
המודרני שגולדפאדן מצהיר עליו ומפרט עליו פירוט מעשי ופשוט .מבעד לשורות הנמרצות נוכל
להסיק על ההקשר החברתי-תרבותי שנוצר בו ועל הקשר ההדוק של התאטרון ומייסדו לנושא
"המקום" על משמעויותיו התרבותיות ,הקונקרטיות והאמנותיות" :תאטרון יידיש יציב של קבע"
ושתהיה לו "צורה" ,כלומר כמו בכל אומות העולם .לא עוד מופעים בחללים מזדמנים אלא
במקום ראוי וקבוע שיועד לכך מראש ,לא עוד זמרים נודדים איש-איש לגורלו או המתאחדים
זמנית בהנהגתו של שחקן נמרץ ,אלא תאטרון חילוני יציב שיופיע בכל ימות השנה וגם נשים
תיקחנה בו חלק ,עם רפרטואר מתאים שיכתוב הוא בעצמו .פונקציית הבימאי-המנהל ואף
המחזאי המסוגל ליצור רפרטואר ולשבץ בו את שיריו ,להלחינם ולהוסיף עליהם חדשים ,בהתאם
לבימה ,ללהקה ולקהל ,היא המצאה ייחודית של גולדפאדן שתאמה להפליא את כישוריו ואת
תפישתו .כפי שנראה בפרק הדן בשירים שיצר למחזותיו ,גולדפאדן טען כי המלודיה היא חלק
בלתי נפרד מהטקסט וכי השירים הם המרכיב העיקרי במחזותיו וקיומם הכרחי במחזה
היהודי 169.כפי שנראה בפרק הבא ,השירים והלחנים היו אמצעי חשוב ליצירת החלל בתאטרון
שייסד.
במכתב המכונן מצהיר גולדפאדן על יכולתו הבלעדית ,שלא כמשוררים עממיים אחרים ,לעבור
מ"הדרך האינטלקטואלית" ל"דרך הנמוכה" ולכתוב שירים לבימה כפי שחווה אותה על בשרו.
ביצירתו הדרמטית הוא הפליא לשלב בין "הגבוה" ל"נמוך" ,ובכך יצר תבנית אופיינית לתאטרון
מוזיקלי ,ולימים שימשה תבנית זו מקור להשראה ולחיקוי עבור ממשיכיו ומתחריו בתאטרון
היהודי .אין פלא שלפי שעה ,בזמן שנכתב המכתב ,לפני שהתאטרון היה למוסד לגיטימי ובעל
גראפיע" ,בתוך :שצקי ,ארכיון,
ביא ַ
לדֿפאדענס ָ
ַ
גא
ֿפאר ַאֿברהם ָ
טעריאלן ַ
ַ
"מא
ַ
רקמאן,
ַ
 168מ' שט ַא
עמ'  . 256-255משה (מוריס) פינקל ,השחקן הידוע על בימת היידיש בניו יורק ,התחיל את דרכו
בתור זמר נודד ברומניה ובאודסה וזכה לפרסום והצלחה .אל להקתו של גולדפאדן הצטרף כמה
טעאטער"
ַ
חודשים לאחר ייסודה .המכתב נקרא בשעת קבלת הפנים שנערכה לגולדפאדן ב"גר ַאנד
ב 2-בדצמבר 1903 ,בניו יורק.
געזאנגשּפילן" ,בתוך:הנ"ל ,מבחר כתבים ,עמ' 261-260
ַ
לדֿפאדן" ,די מוזיק ֿפון מײַ נע
ַ
גא
 169אָ .
(להלן :גולדפאדן" ,המוזיקה").
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חשיבות בחברה היהודית ,ביקש גולדפאדן ממשה פינקל ,המופיע בעיר המיוחסת אודסה ,לשמור
את תכנית ייסוד התאטרון בסוד ,כמו את העובדה שערך ערבי קריאה ביאסי.
חוקר תאטרון היידיש ב' גורין טוען כי העובדה שמייסד התאטרון היה משורר פופולרי ובוגר
בית המדרש לרבנים הייתה בלתי מסתברת בעליל ,שכן באותם ימים המחיצה בין "ר ַאבינער" (רב
מטעם) ובין זמרים ובדחנים נודדים הייתה כה גבוהה עד שלא נתקיים ביניהם כל מגע .לדבריו,
מה שנקרא תאטרון באותם ימים היה לא יותר ממסבאה מטונפת ,מה שהוצג היה טיפשי ,פרוע
ומגושם ו"אדם אינטליגנטי היה מאדים מרוב בושה שדבר כגון זה יעשה תחת שמו" 170.לולא
גולדפאדן ,טוען גורין ,היה התאטרון היהודי מתמסד הרבה יותר מאוחר ובסגנון של מופעי בידור
בבתי קפה .גורין יוצא מנקודת הנחה כי התאטרון לא היה יכול להתקיים בחברה היהודית ללא
הרמוניה מלאה ב ין המייסד ,השחקנים והקהל .מאחר שהדרישה לתאטרון יהודי באה מצד
השכבות הנמוכות בעם ,בעוד השכבה המשכילית של אותם הזמנים התביישה בכל מה שהוא
"יידיש" ,היה המייסד חייב ליצור מחזות שיתאימו להמון וימשכו אותו 171.גולדפאדן ,מוסיף גורין
– ספק מחמיא ספק מזלזל – היה בעל חוש הומור רב מדי מכדי לעסוק ברבנות ,ואחרי שנכשל בכל
משלח יד שהתנסה בו ,ראה בהזדמנות הזו אפשרות למצוא לעצמו פרנסה.
שאפשר לגולדפאדן להיות האיש "שיבנה את הקרון הראשון ויניח את הפסים" בהקשר
הגורם ִ
התרבותי-חברתי והיסטורי שפעל בו היה מיזוג של תכונות שבאו לידי ביטוי בתאטרון שיצר :בעל
חזון ,אינטלקטואל ,פעלתן ,רב-כישורים ,אופטימיסט ,מרדן ורומנטיקן .כמו ריבוי הפנים
באישיותו התרבותית של המייסד ,כך גם המוסד החדש נבנה על בסיס של ריבוי וגיוון .התאטרון
היהודי החדש עירב בין מחזאות ההשכלה ובין המסורת העממית של הּפורים-שּפיל והזמרים
הנודדים והושפע מתאטרון המלודרמה והאופרטה הרוסי-אירופי .הריבוי והגיוון וגם המרד,
הסנטימנטליות וטיפוח העממיות והלאומיות הם מאפייניו המרכזיים של הזרם הרומנטי ,אשר
תאטרון היידיש החדש עוצב על פי ערכיו 172 .בייסוד התאטרון כנגד כל הסיכויים וההיגיון ומתוך
דחף יצירה בלתי ניתן להסבר או ריסון ,גולדפאדן משווה את עצמו לפראנץ ,גיבורו הרומנטי של
פרידריך שילר במחזה השודדים ,אשר נענה ל"קריאת הטבע" ויצא כנגד אביו 173.החלטתו
האימפולסיבית לקשור את גורלו בתאטרון ביטאה בין היתר סוג של מרד כנגד כל מה שהיה
מצופה ממנו בהיותו משורר מוערך ,משכיל רוסי ותוצר של ההשכלה החילונית המודרנית
באירופה .עם זאת ,ולהבדיל מהמחזאים המשכילים שקדמו לו ,המשורר העממי נשאר נאמן
למקורות תרבות היידיש העממית ביצירתו .כך בתוך זמן קצר הצליח לרתך בפועלו את החוליה
החסרה לתהליך ההתחברות שבין הסוגות הנמוכות עם הספרות הגבוהה .בתהליך ההתחברות,
שאירע בתרבות המערבית ברנסנס ,ראה בכטין שלב הכרחי במעבר מהצחוק הימי-ביניימי לרמה

 170שם ,עמ' .163-162
 171גורין מתאר את התהליך שהוביל גולדפאדן וטוען כי "באופן טבעי" התחיל גולדפאדן
ממערכונים ,וודווילים ,פארסות ובורלסקות ,שנוסף לאופי הבידורי והעליז שלהם היטיבו לשקף
את המציאות היום-יומית של החיים היהודיים במלוא צבעוניותם וחיוניותם .בד בבד עם המחזות
הראשונים האלה התפתחו השחקנים והצופים כאחד .גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,עמ' 256-
.254
 172סנדרו" ,רומנטיציזם ותאטרון היידיש".
 173שצקי ,ספר גולדפאדן ,עמ' " . 47תלמוד ושילר" היה שילוב אופייני לחינוך המשכילי רוסי
בעקב ות השפעת ההשכלה הגרמנית .מחזותיו של פרידריך שילר ,אשר גולדפאדן מצטט מדי פעם
במחזותיו ,היו חלק מחוק לימודיו של כל יהודי משכיל .ראה :סלוצקי" ,צמיחתה של
האינטליגנציה היהודית רוסית" ,עמ' .351
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של מודעות אמנותית ואידאולוגית באמצעות הצחוק הפרודי והסטירה 174.מלבד בשני מחזותיו
האחרונים של גולדפאדן היה הצחוק הפרודי והסטירי אחד מהמאפיינים המרכזיים בדרמטורגיה
ובשפת התאטרון שלו 175.בנוגע לחיבור בין הסוגות הנמוכות לגבוהות נזכיר כאן את הערתו של
גורין בחוש האופייני לו כי לא התלמיד מהסמינר לרבנים ואף לא המשורר ,אלא הלץ הוא שמצא
את הדרך להגיע ללב ההמונים בלי להיגרר לוולגריות וטעם רע .לדעתו ,זו הסיבה שהצליח
176
גולדפאדן להגיע גם לצופים בעלי טעם מפותח יותר.
כידוע ,גולדפאדן לא חיכה לתשובתו של משה פינקל .למעשה כששלח את המכתב כבר היה
שקוע בחזרות להצגה הראשונה של התאטרון שלו .באחד מימי חול המועד סוכות העלה עם
ישראל גרודנר ושכר (יששכר) גולדשטיין ,שניהם זמרים נודדים ,מחזה מאולתר ששיבץ בו משיריו
המקוריים וזכה להתקבלות חמה ונלהבת 177.בכינון התאטרון בחג הסוכות יש משום סמליות
לארעיות שדבקה בו מיומו הראשון ואילך ונהפכה למאפיין עיקרי בשלושת רבדיו :המוסדי,
החללי והאמנותי .שבועיים מיום היווסדה נאלצה הלהקה ,שכהגדרתו של גולדפאדן כללה אז
"שחקן וחצי" ,לצאת ל"מסע הופעות" ,כי החלה עונת הגשמים והתאטרון הפתוח בגנו של שמעון
מרק לא התאים עוד "למזג האוויר הרטוב" 178.אף על פי ששאף לייסד תאטרון יהודי יציב וקבוע
על פי השיטה האירופית כפי שכתב במכתבו ,היו הנדודים לדרך חיים עבור גולדפאדן והלהקה.
הוא נדד ברחבי ממלכת רומניה ,במרחבי האימפריה הרוסית מעיירות אוקראינה בדרום ועד ליטא
בצפון ובמרכזי התרבות הגדולים פטרבורג ,ורשה ומוסקבה ,בחלקים המזרחיים של האימפריה
האוסטרו-הונגרית ,ובעולם החדש ,באמריקה ,התמסר לחלוטין לעבודת התאטרון והיה מעורה
בה על כל רבדיה .גולדפאדן כתב כחמישים מחזות ,חינך והכשיר שחקנים וקהל ,הלחין ,ביים,
הפיק ,ניצל את קשריו האישיים כדי להשיג אישורים מהצנזורה ומראשי ערים להופיע בתחום
 174בכטין ,הכרונוטופ ברומן ,עמ' .88-86
צײטן?! (ימות המשיח?!)
 175על ההומור בּפורים-שּפיל לעומת הפרודיה הסטירית במחזה משיח'ס ַ
של גולדפאדן ראהA. Belkin, "Salvation Now? Ideology and Parody in Abraham :
( Goldfaden's Messiah Time?!, Assaf 22-23 (2008), pp. 115-130להלן :בלקין" ,גאולה
עכשיו?").
 176גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,עמ'  .245כפי שראינו בהערות קודמות ,יחסו של גורין
לגולדפאדן נע בין הערכה לנימה מרומזת זלזול ושיפוטיות .גורין אינו חוקר תאטרון במלוא מובן
המילה .טעמו האישי והעדפותיו התרבותיות השפיעו השפעה ניכרת על מסקנותיו ועל הנחות
היסוד שלו .עם זאת הרגישות שהוא מגלה בניתוחיו החברתיים ובכל הנוגע להקשר ההיסטורי-
חברתי תרבותי תורמת רבות להבנת התפתחות התאטרון היהודי.
 177דעתו של גולדפאדן לא הייתה נוחה מן המחזה הזה ,והוא הגדירו "גיבוב מבולבל" ואלתור
גמור .מלבד השירים ,שנלמדו כהרף עין ,היה על השחקנים לדעת "מתי להתנשק ,מתי להתקוטט
ומתי לרקוד" ( שצקי ,ספר גולדפאדן ,עמ'  .)59אויסלנדר ופינקל מעריכים שהמופע התרחש ככל
הנראה בין  5ל 8-באוקטובר ,כשבועיים לאחר שהגיע ליאסי .אויסלנדר ופינקל ,גולדפאדן ,עמ' .33
יש הסבורים כי הביקורת הראשונה על התאטרון של גולדפאדן נכתבה בידי המשורר הלאומי
הרומני מיכאל אמינסקו ,ועסקה במחזה המאולתר הראשון שהעלה עם להקתו בגן "פומול ורדה".
הסברה הזו אינה מתיישבת עם התאריך  19באוגוסט  ,1876המופיע בגוף הביקורת .על פי
האוטוביוגרפיה שלו הגיע גולדפאדן ליאסי אחרי ראש השנה .אף שאמינסקו היה עורכו הראשי
של עיתון רומני אנטישמי ,הוא מצא ענין בתאטרון היהודי וכתב רשמים חיוביים על ההצגה .הוא
מציין כי למנהל הקבוצה יש קול בריטון סימפטי ופיגורה נעימה ,ולכן ייתכן שכתב על אחד
המופעים שהעלה גרודנר בהשתתפות שישה שחקנים בגן לפני שגולדפאדן הגיע לעיר .מספר
השחקנים שמופיע בביקורתו הוא  16ונובע ככל הנראה מטעות דפוס .לביקורת במלואה ראה :ש.
טעאטער אין רומעניע" ,בתוך :שצקי ,מאה שנות
ַ
מאן" ,די ערשטע רעצענזיעס וועגן ייִדישן
ס .ר ָא ַ
גולדפאדן ,עמ' .45-43
 178שצקי ,ספר גולדפאדן ,עמ'  .61ישראל גרודנר היה מזמרי ברודי ,שחקן מוכשר וכוכב ידוע
בזכות עצמו .שכר גולדשטיין ,אף הוא מזמרי ברודי ,היה באותו זמן נער שגילם את תפקידי
הנשים ולכן נחשב בעיני גולדפאדן לחצי שחקן.
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המושב וגם בערים שמחוץ לו ,מכר כרטיסים ,בנה ועיצב תפאורות ותלבושות ולעתים אף נהג
לקרוא משיריו הלאומיים על הבמה עם תום ההצגה .עד יומו האחרון התקבל בתרועות ופרחים.
179
טעאטער" (תאטרון יהודי) שלו.
ַ
הקהל אהב את גולדפאדן ואת ה"י ִידישער
 .7קדחת נסיעות
מאז אותו ערב סוכות ב 1876-ביאסי ועד יום מותו ב 9-בינואר  1908בניו יורק יצר גולדפאדן את
הצגותיו תוך כדי נדודים ממקום למקום .האם בחר גולדפאדן בתאטרון כדי לנדוד או נאלץ לנדוד
כי בחר בתאטרון? כפי שראינו ,במציאות החיים היהודיים בגולה הדברים כרוכים אלה באלה.
מסעות התאטרון שלו היו אילוץ הנסיבות אך בחלקם נבעו מאישיותו .גולדפאדן מעולם לא היה
מהכותבים המתבודדים ומסתגרים במגדל השן .כפי שנראה ,התנועה ,המפגש והדיאלוג המתמיד
עם הקהל ,השחקנים והבמה הם שדירבנו והפרו אותו .לעתים ,כפי שמעידים שחקניו ומכריו וגם
כפי שנראה ממסלול הנדודים עצמו ,התנועה במרחב הייתה "קדחת נסיעות" של ממש 180.נחום
אויסלנדר ואוריאל פינקל ניסו למפות במחקרם את מסלול הנדודים של הלהקה ואת הגורמים
שהניעו את גולדפאדן לעבור ממקום למקום .הם מציינים כי לא פעם אין למסעות התאטרון של
181
גולדפאדן מניע ברור ,תכנית או מתווה וכי המסלול והעיתוי היו תלויים בנסיבות או במקרה.
ייתכן שמשום כך בחר צמד החוקרים לפתוח את ספרם הביוגרפי במשפט" :אברהם גולדפאדן
היה בן  17כאשר עזב את עיר הולדתו קונסטנטין ישן ובמשך חמישים שנה רצופות נדד ללא הפסק
מעיר לעיר וממדינה למדינה" 182.בכך הם קושרים בין הנדודים וחוסר ה"בית" של התאטרון
לדפוס פנימ י של היוצר .את המעבר ממקום למקום ,תכיפותו ועיתויו ,שאינם מובנים תמיד על
183
רקע הנסיבות ,אפשר להבין בתור תוצר של "חוסר נחת קדוש" בדינמיקה פנימית של היוצר.
כפי שנראה מסעות התיאטרון של גולדפאדן ,מאופיינים בתנועת מטוטלת של מקום ואי מקום.
האני החצוי של היוצר נע לפי היחס הדיאלקטי והאמביוולנטי המאפיין את תפישת המקום
היהודית בין רצונות מנוגדים :בין הרצון לנדוד לבין הרצון להתמקם 184.כבר במשלחת
האתנוגרפית של איש אחד שהקים מטעם עצמו ,כשהיה תלמיד בז'יטומיר ויצא לתור בחודשי
הקיץ אחר לחנים עממיים לשיריו בעיירות וולין ,נראה המניע והצורך של גולדפאדן בנדודים בתור
 179ישראל ברקוביץ' מעיר כי עם בואו של גולדפאדן לבוקרשט ,כמה חודשים אחרי שייסד את
להקתו ביאסי ,החלו לפרוח חיי התאטרון היהודי בעיר .במודעות שפורסמו בעיתוני יידיש
בבוקרשט באותם ימים כינו מתחריו של גולדפאדן את התיאטרון שלהם "איזר ַאעליטישער
טעאטער" .לעומת
ַ
טעאטער" ,ואילו גולדפאדן היה הראשון והיחיד שכינה את התאטרון "ייִדישע
ַ
"איזראעליטישער" ,הקשור בהגדרה דתית ,שם התואר "ייִדישער" קשור בלאום.
ַ
שם התואר
ראה :ברקוביץ' ,מאה שנות תאטרון יידיש ברומניה ,עמ'  ,93הערה מספר  .1את המודעות
שפורסמו בעיתון "דער יודישער טעלעגר ַאף" אפשר לראות בתוך :שצקי ,ארכיון ,עמ' .285-280
 180על "קדחת הנסיעות" של גולדפאדן בעשור האחרון לחייו העידה ברטה קאליש ,אחת
מהשחקניות המפורסמות של בימת היידיש ,שהתחילה את דרכה בלמברג בבימויו ובהדרכתו של
גולדפאדן" :יותר מכול גולדפאדן לא היה מסוגל לשבת במקום אחד ,הוא נמשך אל העולם וידע
היטב שלאן שלא יגיע ,הדלתות יהיו פתוחות עבורו .בזיכרונותיה כתבה קאליש" :בוקר אחד
שמענו שגולדפאדן כבר ארז ויצא לדרך ולכולם נהיה עצוב .עם גולדפאדן הייתה לקבוצה משמעת,
היה כלפי מי לחוש כבוד" (מצוטט בתוך :זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ' .)323
 181אויסלנדר ופינקל ,גולדפאדן ,עמ' .60 ,53
 182שם ,עמ' .5
 183את המונח "חוסר נחת קדוש" טבע הפסיכיאטר אנטוני סטור ) (Storrבספרו "הדינמיקה של
היצירה" .בספר זה תיאר את "האני היוצר וניגודיו" ואת המניע לתהליך היצירה בתור "חוסר נחת
קדוש" ,המדרבן לחיפוש אינטגרציה עם העולם הפנימי כמו גם חיפוש אחר ניסוח והיצג .א' סטור,
הדינאמיקה של היצירה  ,מאנגלית :יהודית כפרי ושושנה שוורץ ,ספרית פועלים ,תל אביב2002 ,
(להלן :סטור ,הדינאמיקה של היצירה).
 184על המקום בתור מושג של אמצע התלוי בין שתי התנועות של עזיבה ושיבה בארץ ישראל
ובגולה :גורביץ' ,על המקום ,עמ' .161-158 ,47-29
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מקור ליצירה 185.בהמשך הדברים נדגים כיצד יצר הנדודים מתבטא בעלילות מחזותיו ,המשופעות
במקריות ,חוסר הסתברות וריבוי מעברים ממקום למקום .יתרה מכך המקום ועיצובו הם לב לבה
של הפרקטיקה התאטרונית שלו .גולדפאדן נדד עם התאטרון שלו כדי למצוא מקום שבו יוכל
"להיות" ,ליצור ,להעלות את מחזותיו ולזכות בהוקרה .ונוסף על הרפרטואר הישן ,בכל מקום
שהגיע אליו ,כתב והציג גם מחזות חדשים התואמים למקום כפי שחווה אותו ,לקהל וללהקה
המשתנה.
תאטרונו הנודד של גולדפאדן קשור בחסרונה של טריטוריה כמצב קיומו בקרב קהלו היהודי חסר
הטריטוריה .במצב הספי הכרוך בקיום בו-זמני של שפות ותרבויות שונות וגם שייכויות ונאמנויות
שונות וסותרות ,נושא הזהות הוא תוצאה ישירה של המקום והארץ שנכתב בה המחזה .אחת
מהיכולות המקצועיות שרכש גולדפאדן בתור מנהל תאטרון נודד הייתה טקטיקה של בחירה
מודעת ומושכלת ברפרטואר שיוצג בכל מקום .משיקולים שונים ,לא תמיד בחר גולדפאדן להעלות
את מחזותיו החדשים במקום ובזמן שנכתבו בו .מלבד בחינת ההקשר ההיסטורי-תרבותי והמקום
שנכתב בו המחזה ,יש חשיבת רבה גם לשילוב של המקום והזמן שבו בחר גולדפאדן להעלותו
לראשונה.
גולדפאדן היה שייך לדור מעבר של מרחיקי נדוד שהאינטלקטואליות שינתה והרחיבה את
186
אופקיו ,את תפישת עולמו ואת האפשרויות המצומצמות של החברה היהודית המסורתית.
העיירה הקטנה" ,עיר האנשים הקטנים" ,נשארה מאחור והעולם נהפך למקום מעורר סקרנות
הקורא ומזמין את האמן לנדוד ולהסתכל בו כמו ב"פנורמה" ,להפוך אותו לבית וליצור בו .כפי
שראינו ,משמעות המילה העברית "עולם" מקבלת ביידיש משמעות אחרת ואינה מתייחסת
למקום ,אלא אך ורק לקבוצת אנשים המתכנסת בו ,כגון קהל בתאטרון .בוואריאציה יהודית
ומרחיקת לכת של המשוטט ) (flaneurבעיר המודרנית ,חי גולדפאדן בתוך קהלו .הוא חי מחוץ
לביתו ובכל זאת חש בכל מקום כבביתו ,והתחבר לקהלו כמו ל"מצבר חשמל אדיר" .ביצירותיו
שיקף את ההמון כראי עצום או כקליידוסקופ 187.בית של ממש לא היה לגולדפאדן מעולם .ביתו,
כפי שנטען במחקר זה ,היה התאטרון שלו .בתוך "החולף והאינסופי" ,בחלל הבדיוני והקונקרטי
שעיצב ,יצר וברא במקום ב(אין)מקום עבור קהלו ועבור עצמו .עם זאת ,שלא כ"משוטט" והאמן
הבודד ,גולדפאדן יזם וניהל מסעות תאטרון מורכבים ונועזים עם להקה גדולה על התפאורות
והתלבושות של הרפרטואר שלה ,ואל הלהקה הצטרפו גם בני משפחה ,פועלים ולעתים גם נושים
שקיוו לקבל את המגיע להם בעקבות ההצלחה .מוסד יהודי נודד בקנה מידה כזה ולמשך זמן,
שהתעצב והתפתח מבחינה אמנותית ומקצועית תוך כדי מסע נדודים וזכה להצלחה ותהילה ,לא
התנהל קודם לכן בידי שום שחקן ,מחזאי או בימאי ,אף לא לאחר שימי הזוהר של גולדפאדן
והתאטרון שלו חלפו.

 185ציטרון ,שלושה דורות ,עמ' .14
 186סנדרו ,כוכבים נודדים ,עמ'  .45גולדפאדן ציין במאמרו "משמנדריק ועד בן-עמי" כי הושפע
מהתרבות האירופית והרוסית וכי קרא את מאמריו של המבקר בלינסקי והעריך סופרים כמו
אוסטרובסקי וגוגול (ראה :גולדפאדן" ,משמנדריק ועד בן-עמי" ,עמ' .)254-240
 187כך מעצב בודלר את דמותו של האמן החדש שעניינו המרחבים של היומיומי .אותם הוא חוקר
תוך כדי שיטוטיו .ש' בודלר ,צייר החיים המודרנים :מבחר כתבים אסתטיים ,תרגום :מיכה
פרנקל ואבי כץ ,בני ברק ,ספריית פועלים ,בני ברק ,2003 ,עמ' .123-112
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פרק שני
המקום ב(אין) מקום ליוצר ולקהלו
 .1מסעות התאטרון של גולדפאדן – ארבעה מסלולי יצירה
ניתן לחלק את חייו של גולדפאדן לארבע תקופות יצירה עיקריות על פי אופי מסעות התאטרון
שלו והמרחב שכתב בו את מחזותיו .המחזות שנכתבו במשך המסע מתבטאים בכל תקופה
בתפישת מקום ,וזו מתבטאת גם בעיצוב החלל הדרמטי .בתאטרון הנודד של גולדפאדן ,המשמש
מעין בית ליוצרו ולקהלו ,החלל החיצוני מנהל דיאלוג הדדי עם חלל היצירה על כל רבדיו ובבד
בבד גם עם מקומו של התאטרון ועם מעמדו בחברה היהודית.
לפנ ש נפנה לבחון את עיצוב החלל הבדיוני האופייני לכל תקופה ואת משמעותו האמנותית
נחקור את מאפייני המרחב וההקשר ההיסטוריוגרפי של מסע התאטרון .נעמוד על אופי הניידות,
ההתקבלות ,החללים הארכיטקטוניים שהועלו בהם ההצגות והרכב הקהל והלהקה המשתנים
בכל תקופה ותקופה .לאורך המסלול נמקם את המחזות המרכזיים ואת המחזות שנבחרו למחזות
מייצגים בעבודתנו על פי הסדר הכרונולוגי שנכתבו והועלו בהם ,ככל שסדר זה ידוע לנו .נעמוד על
עיצוב החלל הבדיוני האופייני לכל תקופה ומשמעותו האמנותית .את תפישת המקום ועיצובו
באופן כללי במחזות שנכתבו בתקופה הראשונה ,השנייה והשלישית נבחן ונשווה בפרק זה של
עבודתנו" ,המקום ב(אין) מקום" .כאמור בשני הפרקים האחרונים של עבודתנו נתמקד במחזותיו
האחרונים של גולדפאדן שנכתבו במהלך התקופה השלישית והרביעית.
א .התקופה הראשונה  -רומניה
מסע ההופעות הראשון של גולדפאדן ברומניה ,ביתו הראשון של התאטרון היהודי ,מתחיל
באוקטובר  1876ומסתיים באפריל  ,1879עם תום מלחמת רוסיה-טורקיה .בתקופה זו הרחיב
גולדפאדן את להקתו ויצר בעבורה רפרטואר ראשוני נרחב ומגוון המכיל וודבילים ומחזות
בשלוש ,ארבע וחמש מערכות .במסעו הראשון יצר גולדפאדן את דפוס ההתנהלות האופיינית
לתאטרון היהודי הנודד במזרח אירופה בניהולו של המחזאי-בימאי-מפיק.
הלהקה נדדה חודשים אחדים בין כמה ערים ברומניה עד שהתמקמה בנחת בבוקרשט ,עיר
הבירה ,למשך כשנתיים 188.עוד קודם לכן ,בעיר גאלאץ ,הצטרפה ללהקה שרה סגל ,השחקנית
הראשונה של התאטרון היהודי ובעקבותיה הגיעו שחקניות נוספות שאפשרו לגולדפאדן להגביר
את ייצוגה של דמות האישה היהודייה במחזות הכתובים ועל הבימה .בתוך זמן קצר התווספו
ללהקה עשרות שחקנים ושחקניות ,שהופיעו כפטריות אחרי הגשם .החשוב שבהם ,זליג
 188לבוקרשט הגיעו באפריל ( 1877זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ' .)288
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מוגולסקו" ,משורר" (נער מקהלה וחניך של החזן) בבית הכנסת הראשי בבוקרשט ,נהפך מיד
לאחד משחקני התאטרון האהובים והמפורסמים ביותר 189.בעקבות המפגש עמו כתב גולדפאדן
את המחזה שמנדריק והעלה אותו עם מוגולסקו בתפקיד הראשי 190.בשל כך פרש השחקן הראשי
ישראל גרודנר מן הלהקה.
בעקבות מלחמת רוסיה-טורקיה זכה התאטרון היהודי בבוקרשט לרווחה ולשפע כלכלי ,אשר
גורין מתאר כ"מבול של זהב" .חיל המצב והאספקה של הצבא הרוסי התמקם ברומניה ,ועמו
הגיעו מרוסיה וגליציה ספקים-סוחרים ,קבלנים ועסקנים יהודים שבאו בהמוניהם כדי להתעשר
מהמלחמה .התאטרון היהודי היה למקור הבילוי העיקרי בעיר 191.נוסף לשכבה הנמוכה שפקדה
את התאטרון קודם ,כעת נכללו בקהל גם ספקי צבא" ,בעלי בתים" ,השכבה המשכילה ואף
192
קצינים רוסים.
ּפאמול ווערדע" ,אולם שלא יועד לתאטרון והוצבה בו בימה,
התאטרון התמקם באולם " ַ
193
והעלה את הצגותיו ארבע פעמים בשבוע .למרות השפע והשגשוג ,במשך השנתיים וחצי
ברומניה ,התאטרון היהודי לא הופיע באולם תאטרון אלא התנהל בחללים כגון בתי קפה ,מרתפי
194
יין ופונדקים ,בימות בגנים דוגמת גנו של שמעון מרק או באולמות שהועמדה בהם בימה.
מביקורתו של ג' אברמסקי על העונה הראשונה של התאטרון של גולדפאדן בבוקרשט בחללים
אלה עולה כי האווירה הייתה רעשנית ועליזה כמו ב"בית כנסת בעיירה בפולין בזמן שמחת
תורה" 195.אברמסקי מתלונן על משחק לא נטורליסטי – "קר כקרח" או "עם יותר מדי מלח" ,על
"זללנותו" של השדכן ,על גברים המשחקים בתפקידי נשים ונשים המשחקות בתפקידי גברים ,על
תלבושות לא ראויות ועל ההפסקות "הנמשכות כנצח" בין המערכות ,שבהן יצאו השחקנים

 189מוגולסקו ,לימים הכוכב הבלתי מעורער של התאטרון היהודי ברוסיה ובניו יורק ,הופיע
באותם ימים ברומניה ,ללא ידיעתו של החזן ,גם בכנסייה ובמקהלת האופרה הרומנית .הוא היה
בעל השכלה מוזיקלית חלקית ,ידע לקרוא תווים וסייע לגולדפאדן להלחין חלקים ממחזותיו .גם
ישראל קופר  ,החזן של בית הכנסת הראשי בבוקרשט ,נהג לפקוד את התאטרון מדי ערב בערב
ולעתים אף במקום התחייבויותיו לבית הכנסת .הלהיטות לצפייה בתאטרון הובילה לפיטוריו,
והאירוע החריג נרשם בפנקס הקהילה .על פרשה זו ראה :מאיר בן אברהם הלוי'" ,די גרויסע שול'
טעאטער" ,אין :שצקי ,ארכיון ,זז' . 242-239
ַ
אין בוק ַארעשט אין דער געשיכטע ֿפונעם י ִידישן
 190עם מוגולסקו הצטרפו ללהקה משוררים נוספים מבית הכנסת ושחקנים-זמרים נודדים
שלימים היו לשחקנים הראשיים של הבימה ביידיש .גורין מונה את שמותיהם של כמה עשרות
מהשחקנים והשחקניות שהצטרפו ללהקה במשך מלחמת רוסיה-תורכיה .ראה :גורין ,תולדות
תאטרון היידיש ,עמ' .199
 191על השפע הכלכלי ,התרחבות הלהקה והבילוי המשותף של השחקנים והקהל לאחר ההצגה
ראה :גורין ,תולדות תאטרון הייידיש ,עמ'  .203-189בין הסוחרים והקבלנים הגיעו גם סופרים
משכילים לעסוק במסחר עם הצבא ,ובהם א' גוטלובר וי"מ לרנר .ראה :בילוב ווולדניצקי,
"מבוא" ,עמ' .40
 192גורין מציין כי אורח החיים היהודי ,על הקפוטות ,הזקנים והפאות ,היה מוכר לקצינים
הרוסים היטב (גורין ,תולדות תאטרון היידיש .)190 ,בנושא הקהל ראה :זילברצווייג ,לקסיקון,
עמ' .294
 193שם ,עמ'  .297בבוקרשט הופיעו גולדפאדן ולהקתו גם בתאטרון גן תחת כיפת השמים "תאטרון
זשיגניצה" ,שהיה דומה לתאטרון "פומול ורדה" ביאסי .אפשר למצוא תצלום של התאטרון
בתוך :שצקי ,מאה שנות גולדפאדן ,עמ' .42
 194זייגר" ,היסטוריה של תאטרון היידיש בניו יורק" ,עמ' .139
 195הביקורת על העונה הראשונה של התאטרון היהודי בבוקרשט התפרסמה עוד ב 1877-בספרון
מא ווערדע' ,בקרת מאת הרואה
'ֿפא ָ
לאן ָ
סא ָ
מאת ג' אברמסקי בשם במת ישחק או גיא-חזיון – ַ
אברהם הגרשוני -לבני קהת .חלק מהביקורת מצוטט בתוך :ברקוביץ' ,מאה שנות תאטרון
יידיש ברומניה ,עמ' .93-91
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והתערו בקהל .הוא מבקש "רחמנות על הנשים" מפני העישון הכבד בחלל התאטרון ומוכיח כי
196
הבושה גדולה במיוחד כאשר נכנס נוצרי לתאטרון.
ההצלחה והרווחה הכלכלית השפיעו לטובה גם על הפוריות היצירתית של גולדפאדן וכתיבתו
הדרמטית התפתחה ממערכונים מאולתרים ובורלסקות למחזות או אופרטות בני שלוש וארבע
מערכות .בשנתיים הראשונות לקיום התאטרון כתב גולדפאדן כ 25-מערכונים ומחזות ,ובהם
קאּפריזנע ּכלה ָאדער
באבע מיטן אייניקל (סבתא ונכדתה) ,די ַ
בלטו הלהיטים :המגויסים ,די ָ
הונגערמאן (הכלה הקפריזית או קבצנזון את הונגערמאן) ,שמענדריק ,בריינדעלע
ַ
קבצנזוהן עט
197
מאכערן (המכשפה) ולא בה לא מה לא קוקוריקו .מרביתם
זאק (בריינדלה קוזק) ,די ּכישוףַ -
קא ַ
ָ
נשארו ברפרטואר של להקתו ,ובהם גם להיטים פופולריים שהועלו על הבימה במשך שנים רבות
במקומות שונים בעולם.
חיש קל התברר שתאטרון יהודי יכול להיות עסק לכל דבר .להקות שהתפצלו מלהקתו של
גולדפאדן (בין היתר בהנהלתם של שחקניו ,גרודנר ומוגולסקו ,שערקו) ניסו להתחרות בו ולא
היססו לעשות זאת עם הרפרטואר שלו .המחזאים יוסף לטיינר ו"פרופסור" הורוביץ (התואר
נבדה לצורך פרסום וקידום מכירות) כתבו והעלו מחזות עם להקותיהם ,אך לא הצליחו להוות
198
איום של ממש על איכותו של הרפרטואר של גולדפאדן ,שהיה האהוב והשגור ביותר.
בשל הצורך הגדל והולך ברפרטואר חדש באותם ימי שפע ברומניה פנה גולדפאדן לסופרים
בקרב ידידיו ומיודעיו כגון א"ב גוטלובר ,יצחק לינצקי ,י"ה לרנר ואחרים ,וביקשם לכתוב מחזות
לתאטרון שלו תמורת תשלום הולם 199.משלא נענה ,נאלץ לעתים לצאת מעיר הבירה ולהופיע עם
200
הרפרטואר הקיים בפרובינציות ,עד שכתב מחזות חדשים ושב להופיע עם להקתו בעיר הבירה.
גורין מציין כי בחודשים האחרונים למלחמה תוכננה בניית שני תאטרונים בגאלאץ בייחוד עבור
גולדפאדן ,אך עם תום המלחמה שבו הקבלנים ,המתווכים והספקים של הצבא הרוסי לבתיהם,
201
התאטרון נותר ללא קהל והקופה התרוקנה.
בתוך שנתיים וחצי נהפך התאטרון היהודי המודרני מתופעה שולית למרכז חברתי ותרבותי
שוקק חיים ומעורה בחיי היום-יום של הקהילה היהודית .המחזות והמערכונים הרבים שכתב
גולדפאדן ברומניה מעידים על הפופולריות שזכה לה ועל פרץ היצירתיות שאפיין את המסע
הראשון .השמועות על התאטרון היהודי המצליח של גולדפאדן הגיעו לאודסה עם הספקים ששבו
אליה מרומניה עם תום המלחמה והוא מיהר לשים את פעמיו לשם.

 196שם.
 197אף כי המחזה בריינדלה קוזק ,שכתב גולדפאדן ברומניה בהשראת חייה הפרטיים של
השחקנית רוזה פרידמן ולמענה ,זכה להצלחה גדולה גם ברוסיה בכיכובה ,הוא לא הודפס מעולם.
ווא .על המחזה ראה זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ'  .299על פי המודעות
כתב היד נמצא בארכיון י ִי ָ
שפורסמו ב"יודישער טעלעגר ַאף" העריך ר' גולדברג שגולדפאדן העלה רק במשך חמשת החודשים
הראשונים ששהה בהם בבוקרשט לא פחות משלושים מערכונים ,וודבילים ,אופרטות ,מלודרמות
וקומדיות ,חלקם מקוריים וחלקם מתורגמים ומעובדים .ראה :גולדברג" ,מבוא" ,עמ' .16
 198ישראל ברקוביץ' ,המתאר את התקופה בבוקרשט ,טען כי הנושאים של מחזותיו של גולדפאדן
היו תמיד אקטואליים .ראה :ברקוביץ' ,מאה שנות תאטרון יידיש ברומניה ,עמ' .89-88
 199כמה מהסופרים היהודים שהתגוררו באודסה והגיעו לרומניה בזמן המלחמה לא התעניינו
בתאטרון היהודי .רק בחודשים האחרונים לקיומו של התאטרון היהודי ברוסיה התעניינו
המשכילים בתאטרון ברצינות ,ביקרו בו ורצו לכתוב עבורו .ראה :גורין ,תולדות תאטרון היידיש,
 ,236-231וכן ראה :בילוב ווולדניצקי" ,מבוא" ,עמ' .40
 200זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ' .299
 201גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,עמ' .201
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ב .התקופה השנייה – ברחבי האימפריה הרוסית
התקופה השנייה מתחילה עם המעבר של הלהקה לאודסה במאי  1879ומסתיימת עם הוצאת הצו
האוסר על קיומו של תאטרון יידיש ברחבי האימפריה הרוסית באוגוסט  .1883בתקופה זו ניהל
גולדפאדן מסע נועז ומרשים בהיקפו ובהישגיו האמנותיים והמקצועיים ,שלא נראה כמותו קודם
או לאחר מכן בתולדות התאטרון היהודי .במסעו המתוחכם והמורכב ניכר שוב ושוב רצונו
להתמקם ולהשתקע בעיר מרכזית ולהגשים את תכניתו המקורית בהקמת תאטרון של קבע .בשל
האירועים הפוליטיים-מדיניים ,אילוצי הצנזורה ואילוצים אמנותיים ואישיים ,שאינם ברורים
דיים ,תכניתו לא צלחה .עם זאת ברוסיה ביסס גולדפאדן את התאטרון שלו גם בקרב השכבה
המשכילית והביא אותו לשיאים חדשים ורבי-חשיבות תוך כדי התמודדות תמידית עם הצנזורה
202
וביקורת בעיתונות היהודית והרוסית.
אף על פי שמספר המחזות שכתב גולדפאדן בארבע שנות שהותו ברוסיה קטן הרבה יותר מאלה
שכתב ברומניה ,התאטרון שלו התפתח והגיע להישגים שנראו כהבטחה למעמד של קבע בביתו
החדש .על אף העובדה שההתפתחות קרתה בחוסר יציבות ובתנועה מתמדת רואים החוקרים את
השנים האלה כימי זוהר ושיא ההצלחה לתאטרון של גולדפאדן.,
לעומת השתקעותו ושגשוגו בעיר הבירה ברומניה" ,תור הזהב" של התאטרון ברוסיה התאפיין
בנדודים על פני מרחקים עצומים מדרום לצפון וחוזר חלילה .נוסף לכל האילוצים האחרים ,גל
הפרעות שפרץ ושטף את תחום המושב בעקבות רצח הצאר אלכסנדר השני השפיע על המעברים
ממקום למקום וכפי שאראה על המחזות שנכתבו בדרך תוך כדי נדודים .הלהקה הופיעה בפני
קהלים מגוונים מהעם הפשוט ועד לקהל משכיל ,תובעני ,ומורגל בצפייה בתאטרון .נוסף להופעה
עם הרפרטואר הישן כתב גולדפאדן מספר מצומצם של מחזות חדשים והעלה אותם בתחנות
שונות בדרך.
האוכלוסייה היהודית באודסה ,עיר הנמל הדרומית והמשגשגת לחוף הים השחור ,הייתה
ליברלית ונאורה וכללה סוחרים ,בעלי מלאכה וחוג משכילי של סופרי יידיש .התופעה החדשה של
תאטרון יהודי מקצועי עוררה בעיר התוססת סנסציה של ממש והערצה ,וגולדפאדן הופיע בפני
אולמות מלאים עד אפס מקום וזכה לשבחים בעיתונות .ציטרון מציין כי מדי ערב בערב נאלצו
אנשים מאוכזבים לחזור כלעומת שבאו בלי שהצליחו להשיג כרטיסים 203.לראשונה בתולדותיה
עברה הלהקה להופיע באולם תאטרון מקצועי ,תאטרון "מרינסקי" ,שהיה האולם הגדול ביותר
באודסה והכיל  1500מושבים .היה נראה שהתאטרון עלה על דרך המלך ,אך לאחר כמה חודשים
הוצא נגדו צו איסור בתואנה כי לגולדפאדן חסר אישור לנהל תאטרון ומחזותיו לא אושרו בידי

 202הלהקה כללה  42שחקנים ושחקניות (זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ'  ;302גורין ,תולדות תאטרון
היידיש ,עמ'  .209רוזנברג ,אחד משחקני הלהקה בבוקרשט ,אף הקדים את גולדפאדן והעלה את
הרפרטואר שלו עם להקה שהקים באודסה ,אך משהגיע גולדפאדן ,עזב רוזנברג את העיר .ראה:
אויסלנדר ופינקל ,גולדפאדן ,עמ'  .44ב' ויינשטיין סיפר בזכרונותיו כי הקהל נהנה לראות את
אותם מחזות עם שחקנים ובימוי טובים יותר ,אך לאחר מכן ציפה לחידושים נוספים .גולדפאדן
כתב והלחין חרוזים חדשים בעלי אופי ביקורתי סטירי מהוויי העיר ,ואלה בוצעו על הבימה בידי
סבינה ,אז נערה בת  12בעלת קול דק וגבוה ולימים שחקנית ידועה .גולדפאדן סיים את הערב
בהקראת שיריו הלאומיים וזכה לתרועות הקהל .ויינשטיין זכר בעיקר את התרועות שהתקבל בהן
"דאס ּפינטעלע י ִיד" .זה היה השיר שזכה לשריקות בוז בגן של שמעון מרק ביאסי .ראה :ב.
ָ
השיר
יארק" ,אין :שצקי,
טעאטער אין ָאדעס און אין ניוָ -
ַ
יארן ֿפון ייִ דישן
ווײַ נשטיין" ,די ערשטע ָ
ארכיון ,ערשטער ב ַאנד ,עמ' ( 254-243להלן :ויינשטיין" ,השנים הראשונות").
 203ציטרון ,שלושה דורות ,עמ' .21-20
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הצנזור הראשי בפטרבורג 204.גולדפאדן נסע בגפו לפטרבורג והשיג רישיון להופיע עם כל
הרפרטואר שלו ,לא רק באודסה אלא בכל תחום המושב .הלהקה שבה להופיע בתאטרון
"מרינסקי" ,ושמו של גולדפאדן והתאטרון שלו נישא בפי כול 205.אין זה ברור מדוע למרות
ההצלחה החליט גולדפאדן בשלב זה לצאת לסיבוב הופעות מאודסה לפטרבורג 206.עוד פחות מכך
ברורה בחירתו במסלול עקיף ומזוגזג למסע ,שנמשך כשנתיים.
את המסע העצום על פני רוסיה גורין מכנה ,באלוזיה ליציאת מצרים ,בשם "ויסעו ויחנו" ,שם
207
שאין מתאים ממנו לתאר את אופיו ואף את מהותו של מסע הנדודים בגיבוש תוך כדי תנועה.
במשך המסע הביא גולדפאדן את התאטרון שלו אל העם ,נפגש עם קהלים שונים ומגוונים וצבר
ניסיון בתור בימאי ,מחזאי ,מפיק ,מנהל ואיש יחסי ציבור על כל ההתמודדויות הקשורות בכך
מבחינה אמנותית וטכנית כאחת .תוך כדי כך העשיר את להקתו בזמרים עממיים ובצעירים
מוכשרים שנדבקו בחיידק התאטרון והצטרפו אליו בדרך .רבים משחקנים אלה ,שהוכשרו לבימה
בידי גולדפאדן בראשית דרכם ,היו אף הם ,כמו השחקנים שהצטרפו ברומניה ,לשחקנים
המובילים ולכוכבים הגדולים של בימת היידיש 208.לא אחת פיצל גולדפאדן את הלהקה ,וזו
המשיכה לנוע בשני מסלולים נפרדים והתאחדה לאחר כמה חודשים .הנטייה הברורה הייתה
לחנות ולהופיע בערים גם מחוץ לתחום המושב .המרחקים העצומים ותנאי המסע והדרך היו
מאתגרים ומרשימים בימים ההם ואף במונחים של היום ,ונפרט כאן רק כמה מהתחנות
המרכזיות בערים הגדולות.
מאודסה עבר גולדפאדן עם חלק מהלהקה ללב מלורוסיה (כיום באוקראינה) ,לעיר פולטבה,
ומשם ,בקפיצה אדירה ,הגיע לרוסטוב ,העיר הגדולה בדרום רוסיה ,משם הצפין לעיר המחוזית
חרקוב ,וממנה שב והדרים לכיוון הים השחור ,לניקולייב .גורין מעיר כי בשל הנדודים
209
בפרובינציות ומעיר לעיר הרפרטואר הקיים עשה את שלו ,ולא היה צורך לחדש את הרפרטואר.
 204אויסלנדר ופינקל טוענים כי ידה של השכבה הבורגנית המתבוללת ,ששלטה בעיתונות היהודית
והייתה בעלת קשרים עם השלטונות ,הייתה מעורבת בהטלת האיסור .הדבר נעשה מתוך רצון
לחסל את התאטרון היהודי ,שהזיק לאינטרסים ול"יחסי הציבור" שלהם בקרב החברה הרוסית.
ראה :אויסלנדר ופינקל ,גולדפאדן ,עמ' .50
 205בעקבות הצו חזרה הלהקה להופיע ביאסי וכעבור כמה חודשים ,משהשיג גולדפאדן את
הרישיון ,שבה להופיע באודסה .על פרשה זו ראה :זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ'  ;303גורין ,תולדות
תאטרון היידיש ;210-209 ,אויסלנדר ופינקל ,גולדפאדן ,עמ' .46
 206יש הס בורים כי גולדפאדן נאלץ לעזוב את אודסה בשל התחרות עם מוגולסקו ,שהגיע לעיר עם
להקתו במרץ  .1880אויסלנדר ופינקל שוללים את התחרות עם מוגולסקו בתור סיבה ומביאים
לחיזוק טענתם ידיעה שפורסמה בעיתון עוד לפני בואו של מוגולסקו לעיר ,ולפיה גולדפאדן
מתעתד להופיע עם להקתו בפטרבורג .ראה :שם ,עמ'  .51-50יצחק טורקאוו-גרודבערג וגורין
טוענים שגולדפאדן נאלץ לעזוב מכיון שנכנס לסכסוך כספי עם מנהל תאטרון מרינסקי .ראה :י.
גארדין ,דפוס אורליּ ,תלָ -אֿביֿב ,1969 ,עמ' ( 57-56להלן:
לדֿפאדען און ָ
ַ
גא
טורק ָאוו-גרודבערגָ ,
טורקוב-גרודברג ,גולדפאדן וגורדין); וגורין גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,כרך א' ,עמ' . 221
 207שם ,עמ' .227
 208גורין מציין כי בערים שבהן עדיין לא ראו "תאטרון" כבר שרו הרבה "שירי תאטרון" ,ומכיוון
שאחת התכונות החשובות לשחקן יהודי באותם ימים הייתה היכולת לשיר ,היו הצעירים
הנלהבים מוכנים לבימה .חלק מהלהקה שהפקיד גולדפאדן בניהולו של אחיו הצעיר הגיע לעיר
המרכזית במחוז בסרביה ,קישינב וסביבותיה ואף הרחיקה נדוד לעיר הבירה של ערבות דרום
רוסיה ,חרסון .בסיבוב הזה הצטרפו ללהקה שחקנים גדולים כמו דוד קסלר ,קני ליפצין ואברהם
פישקינד .ראה :שם ,עמ'  .213-212זייגר ,המסתמך על זיכרונותיו של השחקן יעקב אדלר ,טוען כי
הלהקה בניהולו של נפ תלי התפרקה בגלל ניהול כושל תוך זמן קצר .ראה :זייגר" ,היסטוריה של
תאטרון היידיש בניו יורק" ,עמ'  . 152על גיוס השחקנים הצעירים ללהקה והוויי המסע בערים
ובפרובינציות בדרום רוסיה אפשר לקבל תמונה חיה ואותנטית מחלקו הראשון של הרומן כוכבים
תועים מאת שלום עליכם.
 209גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,עמ' .227
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נאטיק ָאדער די ביידע קוני-לעמל (הפנאט
ֿפא ַ
עם זאת כתב גולדפאדן בתקופה זו מחזה חדש ,דער ַ
210
או שני קוני-למל) ,והמחזה היה להצלחה בין -לאומית.
בניקולייב ,ששהה בה עם להקתו כשלושה חודשים ,בחר להעלות לראשונה את מה שמכונה
האופרטה ההיסטורית שולמית ָאדער בת ירושלים( ,שולמית או בת ירושלים) ,שהחל לכתוב ככל
הנראה עוד בבוקרשט או באודסה 211.זו הייתה הפעם הראשונה שהועלה מחזה היסטורי על
הבימה היהודית ,והוא זכה לתגובות סוערות שלא נראו כמותן מאז ייסוד התאטרון .גורין טוען כי
כך קיבלה הבימה היהודית את הזכות לקיומה וכי אירוע זה שימש לה קריאת כיוון להמשך
דרכה 212.ההצלחה הייתה כה רבה עד שהלהקה החלה להופיע ,לראשונה בתולדותיה ,גם בערבי
שישי ורק לאחר איומים מצד האורתודוכסים חדל גולדפאדן מכך .ניקולייב הייתה קרובה מספיק
לאודסה כדי שהשמועות תעשנה את שלהן וייתכן כי גולדפאדן הביא זאת בחשבון כשבחר להעלות
בה את מחזהו החדשני לראשונה.
שני המחזות החדשים הפנאט או שני קוני-למל ושולמית או בת ירושלים חיזקו את המעמד
ההגמוני-פטריארכלי של גולדפאדן בעולם התאטרון היהודי והותירו את הלהקות המתחרות על
מחזאיהם ומחזותיהם הרחק מאחוריו .בעקבות ההצלחה של שולמית בניקולייב נסע גולדפאדן
לוורשה בלוויית השחקן משה פינקל כדי להשיג רישיון להקמת תאטרון של קבע בעיר ,שהייתה
213
בימים ההם מרכז לתרבות יהודית ובעלת האוכלוסייה היהודית הגדולה ביותר באירופה.
משלא עלה בידו להשיג את הרישיון הנכסף ולהשתקע בוורשה ,אחז גולדפאדן שנית במקל
הנדודים ,ולאחר גיחה קצרה לאודסה הצפין ליליסבטגראד ,לחרקוב ולמוסקבה ,ששהה בה עם
להקתו כמה שבועות.
במוסקבה זכה התאטרון להתעניינות ואהדה ,ולהתייחסות רחבה וחיובית בעיתונים .התאטרון
של גולדפאדן נתפש כ"אקזוטי" ובעל מוטיבים עממיים יהודיים ,וזכה להערכה גם בקרב קהל לא
יהודי 214.בצד השבחים והאהבה שקיבל מהקהל וההערכה שזכה לה מצד האינטליגנציה
במוסקבה ובמקומות אחרים ,נתקל גולדפאדן לכל אורך המסע גם בביקורות עוינות ,שאויסלנדר
ופינקל מכנים "התקפה שיטתית" .ביקורת חריפה הופיעה נגדו ונגד התאטרון שלו מצד
האורתודוכסים ומצ ד הבורגנות היהודית המתבוללת על גבי העיתונות הרוסית ועיתונות היידיש
 210המחזה היה להיט במשך שנים רבות על בימת היידיש וזכה לשלל ביצועים גם בתאטרונים
האמנותיים ברחבי העולם ואף בישראל .על הפקות המחזה באירופה ובאמריקה ראה:
זילברצווייג ,לקסיקון  ,עמ'  ;305-304וכן :ד' ענבר" ,שלושה קוני למל :סוד ההישרדות :על
גלגולים שהפכו סאטירה חברתית בוטה לנוסטלגיה המשתבחת בתקינות פוליטית" ,בתוך :ב"ב
קוטלרמן (עורך) ,תאטרון יידיש :ספרות ,תרבות ולאומיות ,הוצאת אוניברסיטת בר-אילן ,רמת
גן ,2009 ,עמ' ( 196-173להלן :ענבר" ,שלושה קוני למל").
 211גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,כרך א' ,עמ'  .230באוטוביוגרפיה שלו העיד גולדפאדן כי סיפר
לגרודנר בתחילת הדרך על הרעיון להפוך את האגדה התלמודית "חולדה ובור" למחזה .ראה:
שצקי ,ספר גולדפאדן ,עמ'  .57כפי שפרסם בדף השער גולדפאדן יצר את המחזה על פי הפואמה
לדֿפאדן ,שולמית ָאדער
ַ
גא
העברית "עדים נאמנים" ,שכתב חותנו אליהו מרדכי וורביל .ראה :אָ .
ווארשע ,1886 ,ז' ( 4להלן :גולדפאדן ,שולמית) .במאמרו על
בת-ירושלים ,דפוס בוימריטטערַ ,
המוזיקה במחזותיו ציין גולדפאדן כי כתב את המחזה באודסה ב .1879-ראה את המאמר בתרגום
לדֿפאדן" ,די מוזיק ֿפון
ַ
גא
לעברית בתוך :גולדפאדן" ,תולדותי" ,עמ'  .309למאמר ביידיש ראהַ :אָ .
געזאנגשּפילן" ,אין :הנ"ל ,מבחר כתבים ,עמ' ( 261-253להלן :גולדפאדן" ,המוזיקה").
ַ
מײַ נע
 212גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,עמ'  .223שולמית הוא המחזה שזכה לפופולריות הגדולה
ביותר עוד בחייו של גולדפאדן והוא זכה להפקות רבות ,כולל גרסה קולנועית ,ואף לתרגומים
לפולנית והונגרית .על המקורות המוזיקליים ושלל ההפקות והעיבודים ראה :זילברצווייג,
לקסיקון ,עמ' .307-305
 213גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,עמ' .225
 214אויסלנדר ופינקל ,גולדפאדן ,עמ' .58
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כאחד .לא אחת נטען כי הסטירה במחזותיו מחלישה את הקהילה היהודית ,וכי הדמויות שלו
מעוצבות עיצוב אבסורדי ושטותי ,שאינו משקף את הוויי החיים היהודיים 215.שמנדריק ,גיבור
216
המחזה הפופולרי ביותר ,היה במהרה לכינוי גנאי בפי נוצרים כלפי יהודים ברחובות מוסקבה.
הכינוי הלעגני עורר זעם וביקורות נוקבות כנגד התאטרון מצד השכבה המשכילית והסב עוגמת
נפש לגולדפאדן .גורין טוען כי גולדפאדן היה מותש ושבור בשל התגובות הקשות ולכן בחר לעזוב
את הלהקה במוסקבה ולנסוע לקייב בגפו 217.אויסלנדר ופינקל דוחים טענה זו ומביאים ידיעה
שפורסמה באותו זמן בעיתון במוסקבה וממנה עולה כי גולדפאדן קיבל היתר להקים תאטרון של
קבע בפטרבורג ולהעלות בו את האופרטות ההיסטוריות שלו 218.לטענתם של אויסלנדר ופינקל,
הסיבות לעזיבתו את מוסקבה בעיתוי זה אינן ברורות ,כמו בחירתו לפצל את הלהקה .חלק אחד,
בהנהגתו של השחקן לייזר צוקרמן ,פנה ממוסקבה מערבה לליטא היהודית וחנה בערים מינסק,
וילנה וקובנה ,וגולדפאדן נסע עם חלקה האחר דרומה למרכז הישן של תחום המושב ,לברדיצ'ב.
משם חזר לבאלטה שבדרום בסרביה ,ובכך השלים את סיבוב ההופעות שלו ושל להקתו בדרום
רוסיה.
גל הפרעות שפרץ בעקבות ההתנקשות בחייו של הצאר אלכסנדר השני אילץ את גולדפאדן
לברוח עם הלהקה מתחום המושב .נוסף לפוגרומים ,הגל הראקציונרי של השלטון החדש פגע
קשות בזכויות שהעניק אלכסנדר השני ליהודים ,ובעקבות "חוקי מאי" החמיר מאוד גם מצבם
הכלכלי 219.המצב שנוצר דחק את מקומו של התאטרון ופגע במעמדו ,וגולדפאדן מיהר להגיע ליעד
הסופי שהציב למסעו מלכתחילה ,לפטרבורג ,עיר הבירה והמרכז התרבותי של האימפריה.
בפטרבורג התאחד גולדפאדן עם חלקה האחר של הלהקה ושהה בה יותר מחצי שנה 220.בעקבות
ביקור ות בעיתונים שהתפרסמו אחרי ההופעות הראשונות פתח גולדפאדן בסדרת שיפורים
שהעידה על תכנית ארוכת טווח בפטרבורג .הוא שיפץ את התפאורות והתלבושות הרחיב ושיפר
את התזמורת ואף ִתגבר את הלהקה בשחקניות חדשות שהוזמנו במיוחד מאודסה .באוקטובר
הופיעה הלהקה באולם שאמנם לא היה גדול אך היה מלא מפה לפה למרות מזג האוויר הגרוע
וזכתה לביקורת חיובית גם בעיתון הרוסי "נוביה ורמיה" .כתב העיתון שביקר פעמיים בתאטרון
מצא כי אחרי שמתרגלים לז'רגון הלא מוכר ולרושם "הלא נעים של הבימה הקטנה" מגיעים
למסקנה שההצגות של הקבוצה היהודית "מקוריות לחלוטין ושבין השחקנים יש כמה מוכשרים
ביותר" 221.נוסף להופעות עם הרפרטואר הישן בחר גולדפאדן להעלות בפטרבורג לראשונה
סדא ָאדער
למא ָ
קטאר ַא ַ
ָ
אא
אופרטה היסטורית חדשה ,שכתב ככל הנראה עוד לפני הפוגרומים ,ד ָ
222
לערמא (דוקטור אלמסדו או היהודים בפלרמו).
ָ
ּפא
די י ִידן אין ַ
ברוסיה נאלץ גולדפאדן להתמודד ביתר שאת עם חצי הביקורת מבית ועם איום הצנזורה מחוץ
על קיום התאטרון שלו .הוא שאף לשמור על מעמדו המוביל כתאטרון רלוונטי – חינוכי ופופולרי
 215שם ,עמ' .57-56
 216גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,עמ' .225
 217שם ,עמ' .232 ,226-225
 218ראה :אויסלנדר ופינקל ,גולדפאדן ,עמ' .61-60
 219על פי המדיניות האנטי-יהודית שהנהיג אלכסנדר השלישי לאחר הפרעות פורסמו "התקנות
הזמניות" ,המכונות "חוקי מאי" ,שהגבילו את הפעילות הכלכלית של היהודים .התקנות נשמרו
בתוקף עד מהפכת  .1917ברטל ,מאומה ל'לאום' :יהודי מזרח אירופה  ,1772-1881עמ' .190
 220מיולי  1881ועד פברואר ( 1882זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ' .)309
 221אויסלנדר ופינקל ,גולדפאדן ,עמ' .68
 222אויסלנדר ופינקל טוענים כי ייתכן שגולדפאדן כתב את המחזה במוסקבה ,אך בחר להעלותו
בפטרבורג .ראה :שם ,עמ' .61
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כאחד .לאורך המסע נאלץ לבחור את הרפרטואר על פי אופי הקהל המשתנה ממקום למקום,
הערכתו את התקבלות מחזותיו בקרב השכבות השונות בחברה והתוצאות שתגובות אלה עלולות
להביא .ייתכן שבחר להעלות את המחזה החדש דוקטור אלמסדו ,בעל המסר הכפול של גאווה
לאומית ונאמנות לארץ המארחת ,בתור הצהרה על נאמנותו לצאר ועל יכולתו לתרום ולקדם את
החברה היהודית בעזרת התאטרון שלו .כפי שציינו ,הוא קיווה להקים תאטרון של קבע
בפטרבורג ,והמלודרמה ההיסטורית הייתה הסוגה שיכלה לשאת חן בעיני השלטון והחברה
היהודית כאחד .המחזה החדש אמנם עשה רושם אדיר וחשף את יכולותיו המקצועיות של
223
גולדפאדן בכתיבה ובבימוי של מחזות בעלי אופי לאומי רציני ,אך התכנית לא יצאה אל הפועל.
שבועות אחדים לאחר הבכורה עזב גולדפאדן את פטרבורג וחזר עם הלהקה לאודסה ,העיר
היחידה שבאותם ימים התאפשר לקיים בה להקת תאטרון יהודי קבועה.
בשנתיים שנעדר מאודסה התפתח בעיר תאטרון מסוג אחר .מוגולסקו ולהקתו ניסו לתפוס את
המקום שהותיר אחריו גולדפאדן בעזרת הרפרטואר המצומצם של לטיינר ,אך הקהל מאס בהם
במהרה .בזמן שהתאטרון היהודי היה להרגל וצורך בחברה היהודית ,החלה גם האינטליגנציה
היהודית בעיר לראות בו מכשיר בעל השפעה והייתה מעוניינת לעצבו ולתרום לו את כוחה .יוסף
יהודה לרנר ,מבקר ועיתונאי שכתב על התאטרון היהודי עבור העיתונות הרוסית ,שאף ליצור
תאטרון יהודי שיפנה לשכבות המשכילות ויאלץ את העם הפשוט לצפות בחומרים מורכבים ובעלי
"ערך ספרותי" .עם להקה שכללה את מרבית שחקניו של מוגולסקו ,העלה לרנר בתאטרון
"מרינסקי" מחזות אירופיים קלסיים בעלי עלילה ודמויות יהודיות ,ותרגם אותם ליידיש ,לדוגמה
אוריאל אקוסטה מאת קרל גוצקוב 224.בשל הדרישה המתמדת מצד הקהל באודסה למחזות
חדשים צירף אליו לרנר את הסופר הפופולרי נחום מאיר שייקביץ' ,הידוע בכינויו שמ"ר ,בתור
מחזאי שמילא גם את דרישת הקהל לקומדיות קלילות.
225
משחזר גולדפאדן לאודסה הוא איחד כוחות עם לרנר ושמ"ר בתאטרון "מרינסקי" .הוא
עדיין היה המחזאי הפופולרי מביניהם ואיש תאטרון מנוסה ומיומן .במסעו על פני רוסיה שכלל
את יכולתו המקצועית בתור מחזאי ובימאי ,הוסיף לרפרטואר שלו מחזות מקוריים וחדשניים,
הרחיב את להקתו וחישל את יכולותיה ואת ניסיונה בעבודה משותפת ורכש ניסיון בתור מנהל
תאטרון יהודי ,תפקיד שיצר ועיצב תוך כדי מסע .כעבור כמה חודשים פרש מהשותפות בתאטרון
"מרינסקי" ולא היסס לחזור לאולם הקטן שהחל להופיע בו כשהגיע לאודסה שלוש שנים קודם
(האנטווערקער קלוב) ,עם להקה חדשה משלו .הקהל הלך בעקבותיו.
לכן ,מועדון בעלי המלאכה ַ
 223דוקטור אלמסדו הועלה בפטרבורג ב 12-בינואר  .1882גולדפאדן עזב את העיר עם להקתו ב2-
בפברואר 1882.ראה :שם ,עמ'  ;71-70שצקי פרסם מסמך ברוסית מטעם הצנזור בפטרבורג
הנושא את התאריך  19במרץ  ,1882ומאשר  19ממחזותיו של גולדפאדן .איננו יודעים מתי הוגשו
המחזות ,לצנזור אך בין המחזות המאושרים מופיעים המחזות שולמית ודוקטור אלמסדו.
המחזה בר-כוכבא אינו מופיע ברשימה מאחר שככל הנראה כתיבתו לא הושלמה בשלב זה.
אברהם גולדפאדן מוגדר במסמך בתור יוצר המחזות ומפיקם .המסמך ,המוכיח כי לגולדפאדן
הייתה תכנית להשתקע בפטרבורג לזמן ארוך ,מותיר בערפל את הנסיבות שגרמו לו או אילצו
אותו בסופו של דבר לוותר על התכנית ולעזוב את פטרבורג ,למרות האישור שהשיג מהצנזורה.
ראה :שצקי ,מאה שנות גולדפאדן ,עמ' .94
 224י"י לרנר החשיב את התאטרון והרפרטואר של גולדפאדן לנחות וטפשי .על י"י לרנר ,הקשר
שלו לתאטרון היהודי עוד בבוקרשט ועל פועלו בתאטרון היהודי באודסה ראה :גורין ,תולדות
תאטרון היידיש ,כרך א' ,עמ'  ;237-227וכן ראה :זייגר" ,היסטוריה של תאטרון היידיש בניו
יורק" ,עמ' .157-156
 225באותו זמן התעניינו בתאטרון וביקרו בו גם סופרי יידיש אחרים שהתגוררו באודסה ,כגון
מנדלי מוכר ספרים ,משה לייב ליליינבלום ויצחק יואל לינצקי .הם כתבו מחזות שהעלו בחלקם
בתאטרון "מרינסקי" .על כך ראה :גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,כרך א' ,עמ' .236-231
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לרנר ושמ"ר נאלצו לעזוב את תאטרון "מרינסקי" ,ואז שב גולדפאדן ושכר אותו מחדש .מפברואר
ועד סוף קיץ  1883החזיק גולדפאדן למעשה במונופול של התאטרון היהודי באודסה 226.המחזה
האחרון שהספיק להעלות מעמדה זו היה בר ּכוכבא ָאדער די לעצטע טעג ֿפון ירושלים (בר כוכבא
או ימיה האחרונים של ירושלים) .את המלודרמה המוזיקלית החל גולדפאדן לכתוב בנדודיו עם
הלהקה צפונה בעקבות הפוגרומים .מוגולסקו ,שחזר בינתיים ללהקה של גולדפאדן ,סייע לו
להשלים את ההלחנה ורק אז הועלה לראשונה באודסה ב 5-במאי  227.1883מחזה זה קבע שיא
חדש ביצירתו בתור מחזאי ,בימאי ומוביל דרך של הבימה היהודית ,אך הוא לא הספיק לרוות
ממנו נחת ,כפי שהיה ראוי.
ב 17-באוגוסט  1883יצא צו מטעם הקיסר האוסר על תאטרון יידיש להופיע בכל רחבי
האימפריה ,ובכך הוציא את תאטרון היידיש ואת יוצריו אל מחוץ לחוק .כדי לעקוף את החרם
בדײטשמעריש (יידיש
ַ
היה על תאטרון היידיש להתחזות לתאטרון גרמני ,והשחקנים נאלצו לשחק
מגורמנת) .שוטרים ובלשים עמדו מחוץ לאולם ,וברגע שהשחקנים היו עוברים ליידיש ההצגה
הייתה מופסקת .גולדפאדן לא הצליח ,ולמעשה אף לא ניסה להמשיך ולנהל את להקתו בתנאי
המשחק החדשים .להקתו התפרקה ,ורוב השחקנים עזבו את רוסיה והיגרו לאמריקה .האיסור על
תאטרון יידיש באימפריה הרוסית נאכף ונשמר בקפדנות במשך כעשרים שנה.
המלודרמות ההיסטוריות שכתב במסעו השני מעידות על תחושת היציבות והביטחון שחש
בהתקבלות מחזותיו הרציניים ועל ההכרה והמעמד שזכה להם בביתו השני של התאטרון .בשיאה
של ההצלחה ובדיוק כאשר היה נראה כי תכניתו המקורית להקים "תאטרון יהודי יציב ,על פי
השיטה המקובלת באירופה" עומדת להתגשם ,נסגר התאטרון שלו על פי המדיניות האנטי-יהודית
של הצאר החדש.
ג .התקופה השלישית – בין העולם הישן לעולם החדש
מסע התאטרון השלישי של גולדפאדן ,שנמשך כ 14-שנים רצופות ללא בית או אחיזה בטריטוריה
כלשהי ,התחיל ביום הוצאת הצו והגיע אל קצו ב .1897-אז נאלץ גולדפאדן לחדול מ"עסקי
התאטרון" וממסעות התאטרון שלו .בתקופה ארוכה זו המשיך גולדפאדן לנדוד בגפו בין ערים,
ארצות ואף יבשות ,ונוסף לרפרטואר הקיים כתב מחזות חדשים והעלה אותם עם להקות
מזדמנות .היה זה מסע נדודים תזזיתי וכושל בניסיונו למצוא תקומה לו ולתאטרון שלו.
מיציאת הצו לסגירת התאטרון היהודי ,במשך כארבע שנים נשאר גולדפאדן ב"מולדת הישנה"
וחזר לפעילות ספרותית .הוא הוציא לאור באודסה שני קובצי שירה ביידיש משיריו העממיים
והלאומיים והביא לדפוס כמה ממחזותיו .בשנים  1887-1885הצליח לקבל אישור ולהופיע בוורשה
במסווה של "תאטרון גרמני" עם להקה חדשה שהקים בעיר .הוא זכה להצלחה עם הרפרטואר
הישן שלו ,והאופרטה שולמית אף תורגמה והוצגה כמה פעמים בפולנית 228.כפי שראינו נהג
גולדפאדן לכתוב את מחזותיו בהשפעת הקהל והסביבה שנדד אליה ופעל בה .העובדה שבמשך

 226אויסלנדר ופינקל ,גולדפאדן ,עמ'  ;73-71וכן ראה :זייגר" ,היסטוריה של תאטרון היידיש
בניו יורק" ,עמ'  .164זילברצוויג מציין כי באותו הזמן העלה עיבוד משלו לאוריאל אקוסטה
ומלודרמה היסטורית בשם יהודה המכבי .זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ'  .310לעומתו משבץ שצקי
את מועד כתיבתם של שני המחזות בתקופה מאוחרת הרבה יותר .ראה :שצקי ,ספר גולדפאדן,
עמ' .84
 227גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,כרך א' ,עמ'  ;233אויסלנדר ופינקל ,גולדפאדן ,עמ' .72
 228שצקי ,ספר גולדפאדן ,עמ' .8
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השנתיים ששהה בהן בוורשה כתב רק מחזה אחד מעידה על חוסר שביעות רצון מהסביבה
229
והתנאים שפעל בהם.
בסוף  1887נסע גולדפאדן לאמריקה ,ביתו החדש של התאטרון היהודי לאחר חיסולו ברוסיה.
התאטרון היה למקור המרכזי לפעילות תרבותית וחברתית בעבור קהל של כמיליון וחצי מהגרים
שהגיעו בזרם אדיר ממזרח אירופה לעולם החדש 230.אף על פי שהרפרטואר שלו הועלה בהצלחה
על ידי שחק ניו שהגיעו לניו יורק כמה שנים לפניו ,נחל גולדפאדן אכזבה קשה בניסיונו לתפוס את
מקומו בביתו החדש של התאטרון היהודי .שחקניו היו אלה שעמדו בדרכו ומנעו בכל אמצעי
שעמד לרשותם את ניסיונותיו להשתלב בתאטרון היהודי .גולדפאדן התקבל בתור בימאי
בתאטרון "בית האופרה הרומני" בניו יורק והעלה מחזה חדש ,שסיים לכתוב ברוסיה אך לא
געבאט (השטן או הדיבר העשירי) ,המוכר
ָ
הספיק להעלותו .המחזה ,דער ׂשטן ָאדער דער צענטער
יארקער
גם בשם לא תחמוד נחל כישלון ,וגולדפאדן פוטר .במשך כחצי שנה הוציא עיתון בשם ניוָ -
"לירא" והעלה בו עם
ַ
צײטונג ואף פתח בעיר בית ספר למשחק בשם
יודישע אילוסטרירטע ַ
התלמידים מחזות מהרפרטואר הישן שלו .משלא הצליח לפרנס את עצמו ואת רעייתו ,עזב את
אמריקה כעבור מעט יותר משנה ,וחזר לאירופה ,שנדחקה בינתיים לשוליים של התאטרון היהודי.
באירופה נדד הלוך ושוב בין הערים לונדון ,פריז ,למברג (לבוב) ,קרקוב ,בוקרשט ,גאלאץ,
וצ'רנוביץ והופיע עם להקות מקומיות ומזדמנות באולמות קטנים או בתאטרוני גן כשמצבו
הבריאותי והחומרי הולך ומתדרדר .באוקטובר  1890שב ללמברג ,בירת גליציה ,ושהה בה
כשנתיים .בתקופה זו הצטרף לתאטרון שהיה קיים בעיר בתפקיד בימאי ומנהל אמנותי .בלמברג
העלה בהצלחה עיבוד חדש ללא תחמוד ,ואף כתב והעלה מחזות חדשים ומקוריים ,ואלה התקבלו
יוזלמאן (מליץ יושר או רבי
ַ
בהתלהבות רבה .בתחילת  1891העלה את מליץ-יושר ָאדער רבי
יוזלמאן) ,מחזה שהחל לכתוב עוד בשהותו הקצרה בפריז .בתום אותה שנה העלה את משיח'ס
צייטן?! (ימות המשיח?!) ,מחזה אשר דמויותיו עוברות ומיטלטלות מרוסיה לאמריקה
ולפלשתינה .כפי שקרה קודם לכן במתכונת מסעו ברוסיה ,גם הפעם לא ברור מדוע למרות פרץ
היצירה וההצלחה בתאטרון עם הלהקה המקומית החליט גולדפאדן לעזוב את למברג .החוקרים
מעלים לכ ך כמה סיבות אפשריות ,ואלה יפורטו בהמשך הדברים .כעת נציין רק כי מאז רק הלכו
והתדרדרו מעמדו והתנאים בהם המשיך ,עבד והעלה את מחזותיו.
מלבוב נדד גולדפאדן לערים שונות בגליציה וברומניה .ב 1893-בעיר גאלאץ העלה לראשונה
מחזה שכתב ב 1887-בעת ביקורו הכושל בניו יורק :עקדת יצחק או מהפכת סדום ועמורה
( 231.)1893סיפור עקדת יצחק ומהפכת סדום ועמורה מעובדים במחזה כמשל דרמטי על החוויה
הטראומטית שעבר בניסיון להשתלב בתאטרון היהודי באמריקה .בין היתר מעידים על כך
השימוש במשחק המילים בין עמורה'קה לאמריקה וההקבלה בין דמותו של אברהם אבינו
לדמותו של המחזאי ,אברהם גולדפאדן ,אבי התאטרון היהודי .עקדת יצחק הוא המחזה האחרון
שהעלה גולדפאדן במסעותיו עם שובו לאירופה.
ב ,1896-בשעה שבניו יורק חגגו בפאר עשרים שנה לייסוד התאטרון היהודי בהפקת המחזה
שולמית ,עם גדולי הכוכבים שם ,נע גולדפאדן בשולי התאטרון היהודי ,בגליציה ,ברומניה
ובבוקובינה ,בניסיון להעלות את מחזותיו ולהתפרנס .הנדודים ועבודת התאטרון בתנאים קשים
 229המחזה קעניג ַאחשורוש ָאדער קעניגין אסּתר (המלך אחשוורוש או המלכה אסתר) .על המחזה
והאווירה בוורשה ראה :זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ' .313
 230ברטל ,מאומה ל'לאום' :יהודי מזרח אירופה  ,1772-1881עמ' .195
 231על פי זילברצוויג ,לקסיקון ,עמ'  .323ועל פי שצקי,ספר גולדפאדן ,עמ' .83
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דכדכו אותו וערערו את בריאותו .לאחר טלטולים נוספים בין למברג לקרקוב בניסיון להתפרנס
מהוצאה לאור של שיריו וכמה ממחזותיו ,ולאחר שנסע עם רעייתו לכמה חודשים לווינה לצורך
הבראה ,חזר גולדפאדן חולה וחסר פרוטה והתיישב שנית בפריז.
ללא להקה משלו מסע היצירה השלישי של גולדפאדן היה מהלך של נסיגה מהמרכז לשוליים
מתוך חוויית תלישות ופליטות .למרות ההידרדרות במעמדו בעולם התאטרון ,במקצועיות הלהקה
ובאמצעים שעמדו לרשותו ,המחזות שכתב בתקופה השלישית מתאפיינים במספר תמונות הולך
וגדל ,בסצנות גרנדיוזיות ,ובחילופי מקום מורכבים ונועזים ההולכים ומתרבים בהיקפם במידה
ניכרת לעומת מחזותיו הקודמים.
ד .התקופה הרביעית – ושוב אמריקה
בעשור האחרון לחייו של גולפאדן ,המתחיל בפריז ומסתיים באמריקה ,באותו עשור שהיה מושעה
בו מעולם התאטרון ,חל שינוי בדעותיו ובנהיית לבו .שינוי זה ניכר בשני מחזותיו האחרונים שעלו
ֿפאלק (בן-עמי או הבן של עמי).
מײן ָ
על הבימה בניו יורק :דוד במלחמה ובן-עמי ָאדער דער זון ֿפון ַ
עד לשנתיים האחרונות לחייו המשיך גולדפאדן בניתוקו מפעילות בתאטרון ומכתיבת מחזות,
אך לא חדל מחיי הנדודים .הוא המשיך להיטלטל בין פריז ללונדון וערים נוספות באנגליה והופיע
לפרנסתו בערבי קריאה והתרמה .בשנים שהתגורר בפריז התפרנס בדוחק מכתיבה לעיתונים,
פרסום מאמרים אוטוביוגרפיים על אודות התאטרון שלו ומכתיבה פובליציסטית שהתפרסמה
בבימות שונות .מכתביו האישיים מאותה תקופה מלאים מרירות ומצביעים על דיכאון.
אירועים "חגיגיים" בודדים שנועדו לשפר את מצבו הכלכלי הבליחו והאירו את מעמדו
המדורדר בעולם התאטרון בעשור האחרון לחייו .ב 1900-נשלח מפריז ללונדון בתור ציר בקונגרס
הציוני הרביעי .לציון יום הולדתו השישים וחצי יובל לתאטרון היהודי שייסד נערכו אירועים
חגיגיים באירופה וערב התרמה בניו יורק בססמה "אל תשליכני לעת זקנה! קורא אלינו אברהם
גולדפאדן" .מצבו הכלכלי לא השתפר במידה רבה ,ובסוף  1903חזר לניו יורק .ב ,1905-לאחר
שתיקה של יותר מעשור ,כתב גולדפאדן מחזה בן מערכה אחת בעברית ,דוד במלחמה ,ביים אותו
והעלה אותו עם קבוצת נערים חובבים במועדון ציוני על שם הרצל .אחרי כשנה השלים את כתיבת
מחזהו האחרון בן-עמי .לאחר דחיות וסירובים הועלה המחזה בתאטרון היידיש "ּפיּפעלס-
טעאטער" ( )People's Theatreבבימויו ובעיבודו של בוריס טומשבסקי ב 25-בדצמבר .1907
ַ
אברהם גולדפאדן נפטר שבועיים לאחר הבכורה.
שני מחזותיו האחרונים חורגים מסגנון קורפוס מחזותיו בהם התכוון להציב אלטרנטיבה
לתאטרון היהודי המ תנוון והמתבולל באותם ימים באמריקה .חזון התאטרון היהודי של
גולדפאדן המיוצג בחלל התנ"כי בארץ ישראל במחזה דוד במלחמה ובחלל הסלון בוורשה במחזה
בן-עמי מאותתים על סוף הנדודים.
" .2אופרטה"" ,מלודרמה בחרוזים"" ,אופרה היסטורית"" ,דרמה פטריוטית" ?
ניתוח האיכויות האמנותיות של מחזותיו של גולדפאדן יצביע על קשר הדוק ואינהרנטי בין
היצירה ליוצר ובין מסעות התאטרון לעיצוב החלל הדרמטי ולסוגות שכתב בהן את מחזותיו.
בניגוד לסברה הרווחת במחקר הדרמטורגיה של גולדפאדן ,לפיה חלה התפתחות במחזותיו
משימוש בסוגות "נחותות" בתחילת דרכו לסוגות "איכותיות" בשלב מאוחר יותר ,אראה כי
חלוקה על פי סיווג הסוגה או הנושא היא בלתי מספקת ולעיתים אף פרדוכסלית .במקום החלוקה
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ההייררכית המקובלת אציע סיווג חדש מתוך הפרדיגמה של התאטרון הנשען על ציר המקום ועל
עיצוב החלל הדרמטי .הסיווג שאציע יימנע משיפוטיות אסתטית כדי לגלות את ערכם האמנותי
הייחודי של המחזות ושל האירוע התיאטרוני.
כאמור גולדפאדן היה צריך ליצור ולעצב את הסוגה הדרמטית המתאימה לקהל היהודי ,שלא
היה מורגל בצפייה בתאטרון ,ללא קאנון שיוכל להישען עליו מלבד מחזות הּפורים-שּפיל וקומץ
מחזות משכיליים שלא נכתבו לבימה החיה .אף כי שאף לגעת בעורק ההיסטורי-חברתי של קהליו
בעזרת התאטרון שלו ,מחזותיו לא היו מחזות "תיעודיים" ראליסטיים .הוא העמיד על הבימה
דמויות גרוטסקיות בצד דמויות הרואיות ,ודמויות הלקוחות מהפולקלור העממי בצד דמויות
"משכיליות" שעיצב מחדש במרקם צבעוני ומקורי .מתוך החשיבות שייחס לחיזיון הדרמטי
ורצונו לשמור על דיאלוג עם קהלו שילב גולדפאדן במחזותיו יסודות ממדיומים שונים של אמנות
הבימה והמופע כדי לרתק ,להפנט ולרגש את הצופים .מחזותיו משלבים שירים וריקודים ,קטעי
פנטומימה ,סלפסטיק" ,תמונות נעות" ,סצנות אילמות ,פעלולי אש ,חזיונות וחלומות ,שירי
מקהלה ,סצנות רבות-משתתפים וסצנות אופראיות עם סצנות ראליסטיות .אופיו של החלל
הבדיוני מעוצב במגוון סגנונות ,כגון מקום תנ"כי פסטורלי בשולמית ,מקום סימבולי בהר המוריה
בעקדת יצחק ,מקום היסטורי בחצר הרייכסטאג של קארל החמישי במליץ יושר ולעתים חלל
המתיימר לשקף את הזמן והמקום שנכתב בהם המחזה כגון :רחוב בניו יורק בימות המשיח?!,
הגן העירוני ב שני קוני-למל או השוק בבוטושאן ב המכשפה.
שלל הגרסאות המתייחסות לסיווג מחזות אלה על ידי גולדפאדן מעיד על עירוב סוגות שונות,
בעיקר בין המלודרמה לאופרטה ,המאפיין את מחזותיו בארבע התקופות .בין הסיווגים שהציע
מופיעות הסוגות מלודרמה (הסבתא ונכדתה) ,קומדיה (שמנדריק) ,אופרטה היסטורית (דוקטור
אלמסדו ,עקדת יצחק ומליץ יושר) ,אופרטה קומית  -אגדת קסמים ("צויבערמערכען") ( (הדיבר
העשירי או לא תחמוד) ,תמונות תקופתיות (ימות המשיח?!) ודרמה מוזיקלית פטריוטית (בן-
עמי) 232.את המחזות בר-כוכבא ושולמית סיווג גולדפאדן בתור "מלודרמות מוזיקליות
בחרוזים" ,אך החוקרים מגדירים אותם לעתים "אופרטות היסטוריות" 233.כפי שנראה ,עמימות
הסוגה נובעת מהאסתטיקה הלימינלית המאפיינת את מחזותיו ,והמבקרים והחוקרים שפטו את
האיכות הזאת כפגם אסתטי.
הסיווג לפי סוגה ונושא של מחזותיו של גולדפאדן היה מאז ומתמיד נושא מורכב המעורר
דילמה אסתטית-אידאולוגית .בקונטקסט הספרותי-אינטלקטואלי שפעל בו לא זכתה האיכות
האמנותית של הרפרטואר המקורי שיצר להוקרה ,והוא נותר מחוץ לקאנון .בשיח הביקורתי
ביידיש על אודות התאטרון היהודי שהתפתח עד המחצית הראשונה של המאה העשרים לוקה
הסיווג התמטי של מחזותיו בשיפוט מגמתי ובדעות קדומות .אף שהמאה ה 21-הביאה עמה מגמה
ביקורתית-מחקרית התופשת את מקום המגמה ההיסטורית-ספרותית של המאה העשרים בחקר
 232הסיווג שקבע גולדפאדן ומופיע במחזות שהודפסו במהדורות הראשונות נשמר בעקביות גם
במהדורות מאוחרות .ראה :מ' גורלי (עורך) ,מחקרים ביבליוגרפיים במוזיקה :מחזות עממיים
ביידיש ,מחזות אברהם גולדפאדן ,אמל"י מחקרים ביבליוגרפיים במוזיקה ,חיפה ,1970 ,עמ' 20-
( 15להלן :גורלי ,מחקרים ביבליוגרפיים במוזיקה) .ברשימת המחזות שערך שצקי קיימים גם
המחזות שלא הודפסו אך הסיווג הסוגתי אינו מצוין שם .ראה :שצקי ,ספר גולדפאדן ,עמ' .80-84
במסמך מטעם הצנזור בפטרבורג מ 1882-מופיעים מחזות בציון הסוגה שנכתבו בה ואחדים מהם
מסווגים בסיווג שונה ממה שמופיע ברשימתו של שצקי .דוקטור אלמסדו וקבצנזון את הונגערמאן
מסווגים בתור דרמות והמגויסים בתור קומדיה .בראשית הרשימה מופיעים כמה מחזות בתור
וודבילים כגון איקס מיקס דריקס .ראה :שצקי ,מאה שנות גולדפאדן ,עמ' .94
 233ראה למשל :גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,כרך א' ,עמ' .223
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תאטרון היידיש ,קיימת נטייה למקם את גולדפאדן בתוך מגויסות אידאולוגית כזו או אחרת או
234
"בעסקי השעשועים" ולבחון את אמנותו דרך פן אחד מבודד של יצירתו לבימה.
נינה ורנקה ,שחשפה את המגמה האידאולוגית הקיימת בשיח הביקורתי על תאטרון היידיש,
טוענת כי במחצית הראשונה של המאה העשרים היו רוב המבקרים והעיתונאים גברים ,מהגרים
יהודים מרוסיה ,אינטלקטואלים רדיקליים בעלי ערכים סוציאליסטיים .הסגנון "הנמוך"
הפארסי והגרוטסקי של מחזותיו של גולדפאדן ,המלא עליזות ופנטזיה ושאינו נענה לכללי
הדקורום ולשלוש האחדויות – אחדות העלילה ,המקום והזמן ,נחשב בעיניהם עדות ל"טעם רע".
הם דחו את התאטרון העממי בתור אמנות לגיטימית לטובת הראליזם ,אשר לדעתם מחזותיו של
יעקב גורדין היטיבו לייצג .בכך הובילו לדחייתו ולדחיקתו של הרפרטואר והתאטרון של
גולדפאדן ,אשר נתפש בתור תאטרון נאיבי-ילדותי ,רגשני ופשטני .השיפוטיות האסתטית
235
והאידאולוגית ודחיקת מעמדו על הבימה השפיעו גם על השיח המחקרי המודרני על אודותיו.
כמו הּפורים-שּפיל זכה גם התאטרון של גולדפאדן לשם התואר "שונד" מצד מבקרי תאטרון
ומצד האליטה הספרותית ,שראתה בו מוסד נחות ושפטה את יצירותיו ,במקרה הטוב ,כסוגה
ספרותית נמוכה .בעוד שיריו זכו להערכה מצד סופרי יידיש בני זמנו ,זכו מחזותיו לביקורת
חריפה או להתעלמות .ב 1888-ציין שלום עליכם במאמרו משפט שמ"ר את גולדפאדן בתור אחד
מארבעת ה כותבים הטובים ביותר ביידיש בשל שיריו העממיים ה"מתוקים ואלמותיים" ללא
236
אזכור לאופרטות שכתב גולדפאדן והעלה על הבימה עד אז.
חוקרים מרכזיים של התאטרון היידי דוגמת גורין ,דוברושין ,שיפר ,אויסלנדר ,פינקל ואחרים
מאפיינים את המחזות שכתב גולדפאדן בתקופה הראשונה ברומניה בתור יצירה עממית-
פרימיטיבית נחותה ואת האופרטות ההיסטוריות שכתב ברוסיה הם מאפיינים בסגנון גבוה
ורציני .לדעתם השינוי נוצר בד בבד עם שינויים בהקשר ההיסטורי-תרבותי והאידאולוגי-לאומי
שפעל בו ועם השתכללותה של יכולתו האמנותית והמקצועית בתור מחזאי .הם מדגישים כי
הדרמטורגיה של גולדפאדן התפתחה כתוצאה מהמפגש במסעותיו עם קהלים בעלי ציפיות והרגלי
צפייה תובעניים יותר ויותר ובשל שיפור התנאים והאמצעים הטכניים והשיפור באיכותה של
הלהקה .על פי גישה זו ,המעבר התמטי והסוגתי ממערכונים ומחזות פארסיים קצרים
ומשעשעים ,המטיפים לערכי ההשכלה למלודרמות ולאופרטות היסטוריות לאומיות בנות חמש
מערכות ועשרות תמונות נעוץ בשינוי תודעתי עקב האכזבה מערכי ההשכלה והתפתחותה של

 234ראה למשל :אליסה קווינט עסקה בערכו הספרותי של הרפרטואר של גולדפאדן וטענה כי אף
על פי שערכם הספרותי אינו נופל מזה של מחזאים משכיליים ,לגולדפאדן לא היו יומרות
אידאולוגיות אלא מסחריותA. Quint, "The Botched Kiss: Abraham Goldfaden and the :
( Literary Origins of the Yiddish Theatre", PhD Thesis, Harvard University, 2002להלן:
קווינט" ,הנשיקה").
דוני ענבר טוען כי גולדפאדן הוא יוצר של עסקי הבידור  (Showbiz),והרפרטואר שלו נושא אופי
בידורי קליל ואינו מתייחד במסר אידאולוגי או באיכות ספרותית .ראהD. Inbar, "A Closeted :
Jester: Abraham Goldfaden between Haskalah, Idiology and Jewish Show Business",
( PhD Thesis,Theological Union, Berkeley, California, 2007להלן :ענבר" ,ליצן בארון").
 235ראה :נ' ורנקה" ,הילד שלא יגדל" , ,עמ' .216-215
 236שלום עליכם" ,משפט שמ"ר" ,בתוך :שלום עליכם ,כתבים :סופרים יהודיים ,מיידיש :א'
אהרוני ,ספרית פועלים ,תל אביב ,1996 ,עמ'  .236-235ציטרון תיאר בספרו ויכוח שהיה עד לו בין
י"ל פרץ לגולדפאדן ,ובו טען פרץ כי דמויותיו של גולדפאדן הן קריקטורות .ראה :ציטרון ,שלושה
דורות ,עמ'  .20-19יאיר ליפשיץ מסתמך על החוקרים ומציין כי פרץ ניסה לייצר דימוי הומוגני של
תרבות יהודית מודרנית ו"גבוהה" ולא היה יכול לסבול את החגיגה של "הגופני" בתאטרון
הפופולרי "הנמוך" .ליפשיץ" ,הגילום בגוף" ,עמ' 121
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תנועת חיבת ציון לאחר הפרעות 237.החוקרים ראו בשינוי הסגנון הדרמטי של גולדפאדן את
הסיבה להצלחתו ברוסיה ואף לכינון זכות הקיום של התאטרון היהודי .כפי שראינו גורין טען כי
האופרטה ההיסטורית שולמית העניקה לבימה היהודית את הזכות לקיומה והתוותה את דרכה
לעתיד .בפירוט מסעות התאטרון שלו הראנו תמונה מורכבת יותר שלפיה במסעו באימפריה
הרוסית הופיע גולדפאדן גם בפני קהל "עמך" ,וברומניה הופיע גם בפני קהל משכיל .הוא כתב
מחזות בני חמש מערכות במשך המסע ברומניה כגון קבצנזון את הונגערמאן והמכשפה ,ומחזהו
238
האחרון דוד במלחמה ,שכתב בניו יורק וייחס לו ערך רב ,הוא בן מערכה אחת.
גולדפאדן עצמו ,אשר יצא לא פעם להגן על מחזותיו הראשונים ,ראה אף הוא את יצירתו
כבניין שנבנה קומה על גבי קומה ,מן הקל אל הכבד ,אף שחזר וטען באוטוביוגרפיה שלו
ובמכתביו כי הוא כשלעצמו היה יכול לכתוב "מחזות רציניים" ו"דרמות מהחיים" עוד בתחילת
הדרך 239.בניסיון לעמוד מול ההתקפות ולהצדיק את הסגנון "הנמוך" והמתרחק מראליזם של
מחזותיו נקט גולדפאדן בגישה אפולוגטית וטען כי נאלץ לכתוב כך בשל הקהל והשחקנים ה"בלתי
מחונכים" 240.במכתב לשלום עליכם התקומם גולדפאדן על הצעתו לעבד את מחזותיו הראשונים
מחדש לבימה בטענה כי בכך יושחת ערכם ויופיים ,אך באותה נשימה התייחס למחזותיו
מהתקופה הראשונה כנחותים ולמלודרמות ההיסטוריות שכתב ברוסיה כאל שיא אמנותי" :איר
זא
שרײבן ַא ַ
ַ
זאל
רֿפאסער פון 'שולמית' און 'ברּ-כוכבא' ָ
ֿפא ַ
וועט ֿפרעגן ווי קומט עס ַאז דער ַ
דאס ייִדישע
האט איבערגעֿפירט ָ
וואס ָ
דאס בריקל ָ
'שמענדריק'? [' ]...שמענדריק' איז געווען ָ
סטא'
ַ
קא
ֿפאנג ָאן ֿפון 'אוריאל ַא ָ
טעאטער ביז דער שטוּפע ווּו עס שטייט יעצט  -דען ווען איך ַ
ַ
טעאטער זיך ניט געקענט ַאנטוויקלען( "...תשאל איך ייתכן שהיוצר של
ַ
גאר קיין ייִדישער
וואלט ָ
ָ
שולמית ובר-כוכבא כתב כזה שמנדריק? [ ]...שמנדריק היה הגשר שהוביל מעליו את התאטרון
היהודי לשלב שהוא נמצא בו כיום .אילו הייתי מתחיל באוריאל אקוסטה לא היה שום תאטרון
יהודי מתפתח 241.)".חוקר התאטרון י' שיפר מסכים אף הוא ,כמו גולדפאדן ,כי התאטרון היהודי
לא היה מתקיים אילו היה גולדפאדן מתחיל ממחזות ברמה אמנותית גבוהה .במקרה כזה ,משער
שיפר ,היינו זוכים בגולדפאדן "ספרותי" ,אבל מי יודע אם היינו זוכים ב"תאטרון יהודי יציב עם
עבר של חצי מאה" 242.עם זאת ,למרבה הפרדוקס ,שיפר מעריך ומוקיר את פועלו של גולדפאדן
"האט ער
ָ
בכך שהרחיק את העם ממופעי הפולקלור והעלה אותו אל ספֵרת התאטרון המודרני:
וואס קומט זיך
שאֿפן ַא 'ּפובליקום' ָ
בא ַ
דעם עולם ַארויסגעשלעּפט ֿפון די שטובן און קעלערן און ַ
שּפילערײ' און ֿפון
ַ
געווארן ֿפון 'ּפורים-
ָ
טעאטער ּכדי אויסצוהערן ַא שּפילַ .אזוי איז
ַ
צונויף אין
טעאטער'" (הוא סחב את ההמון מהבתים ומהמרתפים ויצר "קהל"
ַ
'בענקל-זינגערײַ ' – 'ייִדיש

 237ראה :גולדברג" ,מבוא" ,עמ'  ;45גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,עמ'  ;256-254זילברצווייג,
לקסיקון ,עמ' .350-336
 238גולדפאדן ערך רשימה ובה חילק  41ממחזותיו לקבוצות על פי מספר המערכות .ברשימה
מופיעים מחזות בני מערכה אחת עד חמש מערכות .שצקי העריך כי הרשימה נערכה בערך ב.1902-
שני מחזותיו האחרונים אינם מופיעים בה וגם לא המחזה ימות המשיח?! .לתצלום הרשימה
בכתב ידו של גולדפאדן :שצקי ,מאה שנות גולדפאדן ,עמ' .93
 239המחזה הראשון שכתב כמה שנים לפני שהקים את להקתו משמש הוכחה לצדקת טענתו.
הדודה סוסיה הוא מחזה בארבע מערכות ועם כתריסר דמויות הכתוב בנוסח סטירי משכילי
והקרוב יותר לסגנון ה"לעבנס-דר ַאמע" (דרמה מהחיים) ,שנחשבה לסוגה עילית וביטוי ל"בון טון"
באותם ימים.
 240בתוך :שצקי ,ספר גולדפאדן ,עמ' .58-57
 241מתוך מכתב לשלום עליכם שנשלח מפריז בשנת  .1889ראה :גולדפאדן בוך ,עמ' .30-29
 242מצוטט בתוך :זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ' .337
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שהתאחד בתאטרון כדי לצפות בהצגה ,וכך מ"ּפורים-שּפיל" ו"שירת ספסלים" – היה תאטרון
יהודי).
גישתו של שיפר הרואה בערכי תנועת ההשכלה מקור ההשראה לייסודו והתפתחותו של
התאטרון היהודי משותפת למרבית החוקרים מאז ועד היום 243.הנחה זו מתערערת בגישתה
המקורית ופורצת הדרך של דינה פלדות ,הטוענת כי התפתחות התאטרון היהודי המודרני נשענת
על המקורות הפולקלוריסטים שרוממה והבליטה תנועת החסידות ,ולא בהשפעת ערכי תנועת
ההשכלה .פלדות מעירה כי ערכים כגון רגשות עממיים ,הומור ,ריקוד וניגון ספונטני ,חוויה רגשית
וכך גם שיר וחוכמה של העם הפשוט בשפת היום-יום – שפת היידיש – הובלטו בקרב תנועת
החסידות והיו בלב-לבו של המחזה ביידיש .היא מזהה בתאטרון היהודי המקורי והאותנטי צורה
חדשה של פעילות קהילתית תרבותית ורואה ברגישות המוחלטת של המחזאים לדרישות הקהל
דווקא את המעלה הגדולה ביותר של התאטרון העממי המקורי 244.מחזותיו של גולדפאדן,
המשלבים בין היסודות הפולקלוריסטיים ובין מוסכמות של תאטרון מערבי ומסרים משכיליים,
זכו להתקבלות ופופולריות בקרב הקהל היהודי הרחב .לעומת זאת ראו המבקרים במחזותיו
העממיים ,על עלילותיהם המופרכות ,סגנון קלוקל המשחית את טעמו של הקהל .את האופרטות
ההיסטוריות שכתב ברוסיה ראו המבקרים בתור מחזות "מודרניים" בעלי ערך לאומי המובילים
את הקהל החוצה מה"ּפורים-שּפיל" אל "תאטרון יהודי".
במאמר על המכשפה ומסורת האופרטה טוענת פאולה ברטולונה ) (Bertoloneכי גולדפאדן
הניח את יסודות התאטרון המודרני שלו באמצעות "בניית גשרים" וסינתזה של יסודות שונים
ללא דעות קדומות או חיקוי של קאנון מסוים .לדבריה התוצאה הייתה פרשנות ייחודית לז'נר
האופרטה 245.לדעתה ,הסיווג הסוגתי והתמטי במחזותיו של גולדפאדן לא עבר שינוי מכריע אחרי
 1881ואף על פי שהאופרטות ההיסטוריות נכתבו בשלב מאוחר ביצירתו ,יש תחושה ברורה של
המשכיות בין התקופה המוקדמת למאוחרת ,הפוליטית יותר.
טענתה של ברטולונה מקבלת משנה תוקף לאור העובדה שבין שמנדריק לשולמית ,לדוגמה,
מפרידות לכל היותר שנתיים .יתרה מכך גולדפאדן ככל הנראה החל לכתוב את שולמית בעלת
הצביון הלאומי עוד ברומניה והעלה אותה בניקולייב כמה חודשים לפני גל הפרעות ,שהחוקרים
רואים בו נקודת שבר שגרמה לשינוי אידאולוגי-תמטי וסגנוני .זאת ועוד ,באופרטה ההיסטורית,
שהגדיר גולדפאדן מלודרמה מוזיקלית בחרוזים ,ניתן מקום מרכזי לדמותו של צינגיטאנג הפרא,
עבדו הנאמן של אבשלום ,המעוצב במתכונת דמות השוטה העממי ,ומתייצב בתור גורם זר,
"ּפורים-שּפילי" באווירה של היצירה ובמסריה ההרואיים.
כאמור ,בד בבד עם שולמית נכתבה והועלתה ברוסיה גם האופרטה שני קוני-למל ,המתאימה
מבחינת התוכן והצורה לתקופה הראשונה ,שכמה מן החוקרים מאפיינים אותה לפי כתיבתן של
"הדרמות המשכיליות" 246.החלוקה בין מחזות משכיליים לאופרטות היסטוריות אינה תקפה ,בין
 243ראה לדוגמה :סנדרו" ,רומנטיציזם ותאטרון היידיש" ,עמ' .47
 244פלדות" ,תאטרון היידיש" ,עמ' .70-69
 245ראהP. Bertolone, "The Text of Goldfaden's Di kishefmakherin and the Operetta :
Tradition", in: J. Berkowitz (ed.), Yiddish Theatre – New Approaches, The Littman
Library of Jewish Civilization, Oxford, 2003, p. 84
 246דוני ענבר ,כמו חוקרים אחרים ,מחלק את המחזות על פי הסוגה והאידאולוגיה לשלוש
תקופות :סטירות על פי הפרדיגמות המשכיליות בארבע השנים הראשונות ,מעבר לאופרטות
היסטוריות לאומיות אינטלקטואליות בתקופה השנייה ו"אקסטרוואגנזה ציונית של ייאוש"
במחזות האחרונים .לדעתו המשותף לשלוש התקופות הוא המאמץ של גולדפאדן לרצות את
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היתר מפני שהמחזות "ברוח ההשכלה" של גולדפאדן אינם כתובים על פי הפרדיגמה המשכילית
ומכילים פרודיה גם על דמות המשכיל .כך למשל מרקוס ,הלבוש בחליפה שחורה ,עניבה וכפפות
יאכנע .שלא כמחזות המשכיליים ,שנכתבו כדי
באבע ַ
לבנות ,מאמין בכישוף ונופל ברשתה של ָ
לעמת את החסיד הנבער עם המשכיל הנאור תוך כדי הבלטת ערכו של זה האחרון ,המשכיל של
גולדפאדן אינו מעורר את הערצתנו .מנגד ,החסיד הנבער המתגלה לעתים בדמות השוטה (דוגמת
המגויסים או הוצמיך בהמכשפה) כובש את לבנו ואף משבש ומחבל ביומרתו החינוכית של
המחזה .כך גם למשל אי אפשר לסווג המחזה קבצנזון את הונגרמאן בתור דרמה משכילית ,שכן
בעוד תחילתו מעוצבת כקומדיה ,סיומו טרגי ויוצא דופן :חנה'לה ה"משכילה" בוחרת להתאבד
בנהר אחרי שנפלה קרבן לרומנים שהלעיטה בהם את עצמה ובחרה להינשא ל"גיבור מהספרים",
המתגלה אחרי החתונה בתור קבצנזון הרמאי והמתעלל.
חלוקת מחזותיו של גולדפאדן על פי האפיון התמטי למחזות בעלי מסר משכילי ומחזות בעלי
מסר לאומי אינה תקפה אף היא .אם נתייחס לתקופה הראשונה של המחזות המכונים
"משכיליים" כנעדרת צביון לאומי ,ניאלץ להשמיט מקבוצה זו את סבתא ונכדתה ,אחד המחזות
הראשונים והבולטים שנכתבו ברומניה ,מכיוון שבתמונת הסיום שלו מועלית ארץ ישראל על
הבימה בליווי שיר קינה בעברית על חורבן הבית .השיר והחיזיון הקסום של ארץ ישראל
המופיעים בסוף המחזה מוסיפים נימה רומנטית-לאומית לטון הפרודי והגרוטסקי של הקומדיה
247
או המלודרמה בשלוש מערכות ,ויוצרים אקורד מורכב ,סטירי ונוסטלגי בעת ובעונה אחת.
בהקשר זה יש לזכור כי תודעתו הלאומית של גולדפאדן ניכרת עוד בשיריו העבריים שפורסמו
בשנות השישים של המאה ה , 19-הרבה לפני ייסודה של תנועת "חיבת ציון" .גולדברג מעיר כי
הפוגרומים רק החזירו אותו לתמטיקה הלאומית-עממית של שיריו הראשונים וכי כבר בתוכן
248
שיריו העבריים אפשר לראות את התמטיקה העממית והלאומית המשותפת לכל מחזותיו.
כאמור התאטרון היהודי של גולדפאדן מהווה "קפיצת דרך" מתאטרון החגיגה העממי של
הּפורים-שּפיל לתאטרון המודרני .בהיותו איש השכלה התכוון גולדפאדן לבסס את התאטרון שלו
על פי מודל התאטרון האירופי בתקופתו ,אלא שההקשר התרבותי הייחודי בחברה היהודית שפעל
בה ושהיה קשוב אליו השפיע על התאטרון המקורי והמודרני שיצר וקשר אותו אל השורשים
הפולקלוריסטיים של התרבות היהודית .עם המרכיבים של ההקשר התרבותי המסוים הזה נמנים
קהל צופים אשר ייבא את הרגלי הצפייה שלו ישירות מתאטרון החגיגה שברחוב ,שחקנים וזמרים
נודדים שניסיונם הבימתי מקורו ,במקרה הטוב ,ממרתפי היין וממופעי הּפורים-שּפיל
בעיירותיהם או מ"כיכובם" במקהלת המשוררים של החזן בבית הכנסת .עובדת היותו של

האליטות בנות זמנו כדי לשנות את ההתייחסות אל מחזותיו כאל "זבל בידורי" .ראה :ענבר,
"ליצן בארון" ,עמ' .28
 247כדי להתאים את מחזותיו של גולדפאדן למחנה האנטי-ציוני ולמוסקבה האדומה השמיטו
בילוב ווולדניצקי את השיר והחיזיון שנראה בו קבר רבי מאיר בעל הנס בטבריה מן המחזה
במבחר הדרמות של גולדפאדן בעריכתם ,שיצא ברוסיה בשנת  .1940ראה :גולדפאדן ,מבחר
יצירות בדרמה ,עמ'  .156-132וכן נעדרים דברי השבח לקיסר בתום המערכה הראשונה של שני
קונילמל .ראה :שם ,עמ'  .216בביקורת המגמתית שלהם ,שמקורה באידאולוגיה הסובייטית,
בילוב ווולדניצקי קובעים כי הדרמות ההיסטוריות של גולדפאדן דוגמת שולמית ובר-כוכבא
נופלים בערכם הדרמטי והאמנותי ממחזותיו הראשונים .לטענתם המחזות הם "מס שפתיים"
ציני של גולדפאדן לזרם הלאומי .ראה :בילוב ווולדניצקי" ,מבוא" ,עמ' .64-61
 248ראה :גולדברג" ,מבוא" ,עמ'  .29קובץ השירים העבריים של גולדפאדן ציצם ופרחים מובא
במלואו בתוך :גולדפאדן ,שירים ומחזות ,עמ' .108-61
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התאטרון תאטרון נודד הפועל בתור תאטרון סביבתי בחללים מזדמנים ומקריים משפיעה כמובן
אך היא על אופיו החצוי.
כפי שהראה קרלסון כל אמנות אוונגרדית או אקספרימנטלית המתפתחת בשוליים של הממסד
התרבותי בבחינת ביקורת וראקציה לממסד ובלי להשתלב בו ,היא גם ִסּפִ ית 249.על רקע ניסיונו
של גולדפאדן לבטא באמנותו את תחושת השבר ולהציע שילוב מחודש לאלמנטים המתפרקים
בחברה ובתרבות היהודית במעבר שבין המאה ה 19-למאה העשרים ,אפשר להגדיר בתור ִסּפִ יים
את התאטרון בהתהוותו ואת השפה האמנותית הייחודית שיצר בו .כאמור ,הניסיון ליצוק תכנים
יהודיים לאמנות המנוגדת בעליל לדת היהודית בשילוב הההקשר התרבותי-חברתי שפעל בו הפכו
את התאטרון שלו לבן כלאיים המתקיים ומתהווה כשלב מעבר וכמכלול בו-זמני של ניגודים:
סביבתי וקונבנציונלי ,עממי ולאומי ,הרואי וגרוטסקי נענה לדרישות הקהל ובעל יומרות
דידקטיות.
מדלן שכטר ) (Schechterהיוצרת סינתזה בין הגדרותיו של טרנר ובין המודל התרבותי שלו של
הלימינליות בתרבות משתמשת בה בתור כלי אנליטי לזיהוי יצירות אמנות ספיות 250.היא מציינת
כי גישתו האינטר-דיסציפלינרית של טרנר מפרה ביותר ,ובעיקר במקרה של זהויות מעורערות
הנאלצות להתעמת עם גבולותיהן .טרנר רואה בטקסי המעבר מערכת של פרקטיקות תרבותיות
המועברות וממומשות באמצעות סמלים .הוא משתמש בסמיוטיקה כדי לחקור את הלימינל-
לימינויד תוך כדי התמקדות בז'נרים הפרפורמטיביים ומעוניין לתפוס את האופי המשחקי של
משמעויותיהם .הוא מציע להסיט את המוקד ממבט סינכרוני על סמלים ושיטה סגורה של
סמיוטיקה מסורתית אל תפישתם בתור מבנים של "הזרם החי והזמני של הניסיון האנושי"
שמטרתם אינה רק ליצור סדר ,אלא גם להשתמש שימוש יצירתי באי-סדר ולעבור "ממשמעות
למשמעות בהתהוות" 251.שכטר מוצאת כי המודל של טרנר העוסק בלימינליות יכול לסייע לנו
להחליף את החשיבה הבינארית ולראות את התפתחות התרבות בתור מאבק בין קאנון לאנטי-
קאנון (מבנה ואנטי-מבנה) .כך יצירות אמנות שנחשבו "שוליות"" ,נחותות" ו"פרימיטיביות"
מקבלות מבט אחר ומיוחס להן תפקיד חיוני בתרבות.
בשלב הלימינלי ,טען טרנר ,אנשים משחקים עם היסודות המוכרים ויוצרים תהליך של הזרה,
ובתהליך זה מתפרקים כל יסודות התרבות ומתחברים בדרכים לא צפויות וגרוטסקיות 252.כאמור
במחזותיו ובתאטרון שלו פירק גולדפאדן יסודות פולקלוריים ,מסרים משכיליים ומוסכמות של
התאטרון האירופי והרכיב אותם מחדש בתור מכלול בו-זמני של ניגודים גרוטסקיים .הגרוטסקי
במחזותיו מתבטא בחיבורים לא צפויים או מסתברים בעלילה ,בסוגות היברידיות ובחוסר
התאמה בין תוכן לצורה ,שבגללה גם העיסוק בנושאים מורכבים הוא פשטני ומגיע לכדי פרודיה
וגרוטסקה .בחיבורנו זה הגרוטסקי מוגדר בתור ִסּפִ יות אסתטית ,אבחנה ששכטר מגדירה
בעזרתה "יצירות אמנות שאינן ניתנות לסיווג על פי קריטריונים אסתטיים ופואטיים קנוניים

249

M. Carlson, Performance: A Critical Introduction, Routledge, London, 1996, p.

.80
 250שכטר ,היבטים לימינליים והיברידיים ,עמ' .18-1
 251מצוטט בתוך :שם ,עמ' .13-12
" 252צירוף פנטסטי של תחפושות מפלצתיות המשלבות בתוכן אדם ,חיה וירק בדרך לא טבעית".
V. Turner, From Ritual to Theatre - The Human Seriousness of Play, Performing
 .Arts Journal Publications, New York, 1982, p.27להלן :טרנר ,מפולחן לתאטרון).
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בתרבות המערבית" 253.את האסתטיקה הלימינלית ביצירת האמנות מאפיינת שכטר בסוף הפתוח
ללא סגירה מוחלטת ,המעורר בקהל סקרנות ותדהמה ,הנאה ואי-נחת ,אישור ושלילה וגם אי-
וודאות בנוגע למסר של היצירה 254.על פי הגדרה זו נזהה את הגרוטסקי במחזות של גולדפאדן
בתור אסתטיקה לימינלית.
על רקע האסתטיקה של הלימינליות ,המאפיינת את כל מחזותיו של גולדפאדן הבנויים במבנה
מורכב בלתי קאנוני ושאינם מקיימים את כללי הפואטיקה הקלאסיים ,אפשר להבין את
הסתירות הפנימיות המתגלות בניסיון הסיווג הסוגתי והתמטי שלהם .נוסף לחוסר היכולת שלנו
להציב חיץ ברור בין התקופה הראשונה לשנייה ,בסיווג ההייררכי המקובל נותרות התקופות
השלישית והרביעית ,בחלל ריק ולא מאופיין כלל .יצירתו הדרמטית של גולדפאדן בשנים שאחרי
יציאת הצו ברוסיה זוכה להתייחסות שולית מצד החוקרים אף שהתפרשה על שתי תקופות
נבדלות ,ארוכות ורבות תנודות .גולדפאדן המשיך לביים ולכתוב ,אמנם בהפסקות הולכות
וגדלות ,מחזות מקוריים ואף סנסציוניים ,ואלה מרכיבים חלק חשוב ובלתי נפרד ממכלול יצירתו.
הגדרת האיכות האסתטית של מחזותיו בתור לימינלית מחזקת את אבחנתה של ברטולונה
בנוגע להמשכיות בסגנון הדרמטי של גולדפאדן בין התקופה המוקדמת למאוחרת ,הפוליטית
יותר .אבחנתה בנוגע לסיווג הסוגתי במחזותיו של גולדפאדן ,אשר לא עבר שינוי מכריע אחרי
 ,1881תשמש לנו הנחת מוצא בנוגע לסגנון של מחזותיו בתקופה השלישית ובמידת-מה בתקופה
הרביעית ,שבה ,כאמור ,חל שינוי בסגנון כתיבתו .האסתטיקה הלימינלית של המחזות מאפיינת
אותם ,על פי גישתו הסמיוטית של טרנר ,בתור מערכת סמלים פתוחה חיה ודינמית .המצב
הלימינלי של הקהל היהודי ושל התאטרון הנודד הוסיף והעצים את הקשרים הבלתי צפויים
והיצירתיים בכל רובדי היצירה ובכלל זה בעיצוב המקום הבדיוני במחזה ובאירוע התאטרוני .כאן
נבחן את השינוי שחל במחזותיו דרך האיכות האסתטית העומדת מעבר לשיפוט סוגתי ואידאולוגי
של המחזות ומתבטאת בשינויים בעיצוב החלל והיחס אל "המקום" בכל תקופה.
לאור הנחת היסוד הטוענת לקיומו של קשר הדוק ואינהרנטי בין אישיותו המורכבת של
גולדפאדן ומסעות התאטרון שלו ובין עיצוב המקום במחזות שנכתבו לאורך הדרך ,נציע סיווג
המתמקד בחשיבותו של החלל הדרמטי ביצירת המשמעות והערך האמנותי של המחזות .בכך
נחשוף את מורכבותם וייחודם של המחזות ונאיר את תפקידו החיוני של התאטרון של גולדפאדן
בתרבות .הסיווג שאציע הוא מפתח להערכת ההתפתחות וההתבגרות של התאטרון היהודי
המודרני של גולדפאדן מרגע ייסודו ואילך על פי תחושת השייכות של היוצר אל המקום הזוכה
לביטוי שונה במחזות מתקופה לתקופה .לשם כך עלינו לבחון תחילה את ההנחה העומדת מאחורי
הגישה הטוענת שחלל הנדודים של היוצר השפיע עמוקות על תפישתו את המושגים "בית"
ו"מקום" והתבטא בעיצובם במחזות .נושא הנדודים ושינויי המקום ,האופייני לסוגת המלודרמה,
מופיע בצורות שונות במחזותיו של גולדפאדן ,משליך על זהות הדמויות ,תורם לקידום העלילה
ומאפיין את סגנונו הדרמטי-אמנותי.
 .3מקום ו"בית" לקהל וליוצר בחלל התאטרון

 253מ' שכטר" ,מה'גרוטסקות' לגרוטסקי – אורנמנט ,תבנית ואידיאה" ,מותר  ,)1995( 3עמ' 42-35
(להלן :שכטר" ,מה'גרוטסקות' לגרוטסקי").
 254שם ,עמ' .39
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לשימוש במושגים "בית"" ,מקום"" ,חלל" ו"מרחב" יש משמעויות מיוחדות בתאטרון יהודי בכלל
ובתאטרון של גולדפאדן בפרט .בהיות העם היהודי חסר טריטוריה ,תלוש ומפוזר ,גם היוצר וגם
קהלו נזקקו לבית ולמקום במובן הפיזי לשם הישרדות ,ובמובן הפנומנולוגי במובן של מקום
ראשוני ,מקום ארכיטיפי מכיל ומחזק .המקום הפואטי-פנומנולוגי המתקיים אל מול סערות
החיים הוא מקום שאפשר לסגת אליו להתחמם ,לנוח ולהתנחם .לא לשווא הגדיר גולדפאדן את
התאטרון שלו "מקום מקלט" שבו היהודי הנרדף ,שלבו תמיד מר עליו ,והוא עצמו "מגלם תפקיד
בדרמה של חיי ו" ,יכול לשכוח את הדאגות והצרות שלו ,לשמוע שיר ולראות ריקוד 255.למרות
המחסור בתנאים פיזיים מספקים ואולי דווקא בעטיו ,הצליח התאטרון של גולדפאדן לסחוף את
הקהל וליצור מרחב שבו אקט החלימה ,המתרחש באקט הצפייה ,נעשה אפשרי ובעל כוח
תרפויטי.
הפנומנולוג גסטון בשלר ) (Bachelardמתאר את הבית הפואטי בתור מקום שמשמש הפינה שלנו
256
בעולם ,מקום סגור ומגונן שאפשר "להיות" בו ,להתכנס בו ולחלום בו בהקיץ על בית שאבד.
מקום החלום מעיר בקורא את התשוקה לחזור לבית הראשון שכבר אינו קיים ,שמדמיינים
ויוצרים אותו בכל פעם מחדש .עבור בשלר הבית הוא בעת ובעונה אחת להיות בפנים ,להצטנף
ובכל זאת תמיד להיות קשוב לחוץ ,להיות מסוגל לעזוב אותו בכל רגע ולחזור .בשלר מתאר את
המצב בתור "דיאלקטיקה נצחית" שנתון בה החולם בהקיץ החוסה במקום המוגן ,בונה קירות
מנחמים של הגנה או רועד מפחד בין הקירות העבים של מקום המקלט .לפי תפישתו של בשלר
החלום בהקיץ במצב הדיאלקטי הוא פעולה מנחמת ומבריאה 257.החלימה בהקיץ נודדת בין
זיכרון ,מחשבות ודמיון ואינה נושאת אופי נרטיבי לינארי אלא משהה את הזמן ,מחלחלת
בתודעתו ובגופו של החולם ומביאה אותו לחוות "ריבונות קדומה" של בית ,לא כחוויה היסטורית
אלא פואטית .במצב כזה ,המתאפשר במקום המוגן ,מתעוררים בנו רגשות שהם ביטוי "לשירה
שאבדה".
ההנחה כי הלימינליות האסתטית המאפיינת את מחזותיו של גולדפאדן מאפשרת קפיצות
במקום ,בזמן ובסגנון וחריגה מהקו הלינארי ,מאפשרת לבדוק את הדימויים של הבית ,המקום
והחלל ומימושם בתאטרון היהודי המודרני והנודד לפי הטופואנליזה של בשלר .בשלר מציע את
הטופואנליזה ) (topoanalysisככלי מחקרי לדימוי הפואטי של הבית במובן החווייתי של הקליטה
החושית של הסובייקט והחלל הנתפש בכל החושים נהפך למהות הכול 258.השאלות הנשאלות
בהקשר זה הן בש לושה רבדים שכבר נגענו בחשיבותם בייסוד התאטרון החדש בחברה היהודית:
חלל היוצר ,החלל המתהווה ביצירה והחלל המתהווה ונחווה בידי הצופה .הצופה בתאטרון של
גולדפאדן הוא אחד האמצעים והשותפים העיקריים ליצירתו של מקום מקלט ומרחב שאפשר
לחלום בו בהקיץ.
נקודה חשובה נוספת העומדת בבסיסה של הטופואנליזה ונוגעת ישירות לענייננו היא הצד
המוחצן והפיזי העומד מנגד למקום האינטימי והנפשי .בד בבד עם השהייה המבריאה במקום
המחסה ,האדם שואף לצאת מ"מגורי התת-מודע" ,לצאת מעצמו ולהיכנס לאירועי החיים.
 255מתוך כתבה על התאטרון שלו שפרסם בעיתונו ניו י ָארקער אילוסטרירטע צ ַײטונג .מצוטט
בתוך :זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ' .337
 256הפנומנולוג גסטון בשלר עוסק בדימוי הפואטי של הבית בשירה ממקום הקליטה החווייתי של
הסובייקט ( ( G. Bachelard, The Poetics of Space, Beacon Press, Boston, 1969להלן:
בשלר ,הפואטיקה של החלל).
 257בשלר ,הפואטיקה של החלל ,עמ' ,5
 258שם ,עמ' 9-6
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הטופואנליזה מסייעת להקדים את הדמיון לפעולה ,למצוא ולגייס את המקומות הדינמיים האלה
ואת החללים המזמינים אותנו לפעול ולצאת מעצמנו אל השבילים ,הצמתים ,הדרכים וצדי הדרך,
כרי המרעה ,אל "מפת השדות האבודים שלנו" 259.אבחנה זו בעלת חשיבות בבואנו לישם את רעיון
היציאה מ"מגורי התת-מודע" לתאטרון .אם נתאר את השירה על פי בשלר בתור חוויה מופנמת
תמציתית ואינטימית המחזירה את הקורא הביתה למצב של חלימה בהקיץ ,התאטרון בכלל
והתאטרון של גולדפאדן בפרט הוא גם מקום פומבי מוחצן ומגוון המעורר את קהלו לצאת
ממקום המקלט ולפעול בחיים ובעולם הגדול .הדרך ,הנדודים והאופק הרחוק וגם המקום המגן,
הפרוץ או הכולא ,מאכלסים את יצירתו בדיאלקטיקה אינסופית בין יציאה לחזרה.
למרבה הפרדוקס התאטרון של גולדפאדן ,שהיה נודד במהותו וחסר היכל של קבע עד יומו
האחרון ,ניסה לתת לקהלו "מקום" ו"בית" .לשימוש ההולך וגובר בצמד המילים המופשט
"תאטרון יהודי" אפשר לייחס ערך תרפויטי כשלעצמו .על רקע החסר המוסדי והזהות הלאומית
המעורערת בחברה הנמצאת בשלב מעבר ,יצר גולדפאדן מוסד-חלל חליפי לאומי-תרבותי וחברתי
חילוני לחלל בית הכנסת ,שעד אז שימש חלל יחיד להתקהלות בחברה היהודית .מיד עם הקמתו
צבר "התאטרון היהודי" פופולריות רבה ,וכמאמר הבריות ,יהודים נהגו ללכת לתאטרון ממש כמו
לבית הכנסת ,תרתי משמע .נקדים ונציין כאן כי גולדפאדן בולט ביחסו החילוני לבימה ומעולם
לא הישווה את התאטרון שלו לבית כנסת .דוקא משום כך לא היסס לשאול לחנים מחזנים שונים,
אותם עיבד ושיבץ בסצנות שונות .הוא השתמש בפרקטיקות מתוך התפילה ובכך גרם לשיתוף
הקהל ולא פעם זוכים חלל בית הכנסת וגם בית המקדש לייצוג תיאטרלי על הבימה בתאטרון שלו
260
בהקשר הלאומי-חברתי.
בהיותו מקום תרפויטי התאטרון היהודי המתהווה שימש כהטרוטופיה ) ,(Hetrotopiaאם
להשתמש במושג של פוקו ) 261.(Foucaultההטרוטופיה היא סוג של מקום – מקום או מרחב אחר,
אוטופיה ממומשת ,מקום ממשי ולא ממשי בעת ובעונה אחת ,מקום הנמצא ביחס לכל המקומות
האחרים ועם זאת סותר אותם .פוקו מתאר את המראה בתור הטרוטופיה" :אני רואה את עצמי
במקום שבו אינני [ ]...אני שם ,במקום שבו אינני ,סוג של צל המעניק לי את נראותי שלי עצמי []...
מתוך מבט זה [ ]...אני חוזר לעצמי ומתחיל מחדש לכוון את עיניי לעבר עצמי ולשחזר את עצמי
במקום שבו אני נמצא" 262.גולדפאדן משתמש בדימוי המראה באוטוביוגרפיה שלו כשהוא מגדיר
(אּפשּפיגלען) לצופיו את ההווה ואת העבר כדי שידעו "מי הם
את התאטרון בתור מקום שישקף ָ
ומה הם" 263.בכך הוא מעניק לתאטרון שלו תפקיד ביקורתי ורטרוספקטיבי .בחוויה הפנומנולוגית
של זהות ומקום המוחצנים על מל בן הבימה בחלל התאטרון של גולדפאדן הקהל רואה את עצמו
כבמראה ומקדים את הדמיון לפעולה .הפנומנולוג מרלו-פונטי ) (Merleau-Pontyהדן בתפישה
החושית מנסה לסלול דרך לתפישת האובייקט לא רק כמידע חושי או הכרתי .פונטי טוען
שהתפישה היא צורה של קיום בין המידע החושי לבין תהליכי ההכרה והתודעה ומנסה לשחרר
את האדם מן "הפרובנציאליות של היומיום ומן הקבעון הפרספקטיבי של חיים השקועים

 259שם ,עמ' .11
 260השיח הרואה בתאטרון מרחב חלופי לבית כנסת אופייני למאה העשרים והיו שותפים לו י" ל
פרץ ונחום צמח ראה :ליפשיץ ,הגילום בגוף ,עמ' .106
 261מ' פוקו ,הטרוטופיה ,מצרפתית :אריאלה אזולאי ,רסלינג ,תל אביב ,2003,עמ' ( 15להלן:
פוקו ,הטרוטופיה).
 262פוקו ,הטרוטופיה ,עמ' .12-11
 263שצקי ,ספר גולדפאדן ,עמ' .56
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במיידי" 264.נקודה נוספת שפונטי מעלה היא כי האדם הרואה הוא גם נראה ,והיכולת לראות את
עצמי במראה היא היכולת לגלות ולהיות מעורב בתוך העולם החיצון 265.הנראות של הרואה ,כמו
הגופניות שלו ,הן חלק בלתי נפרד ממהותו ולכן בתהליך התפישה יש להתייחס למפגש בין גופים
החולקים חלל משותף .מן הזווית הפנומנולוגית הזו התאטרון של גולדפאדן מציג את המפגש בין
האדם לבין עצמו באופן מועצם ,ובכך מאפשר לקהלו חוויה קיומית כפולה של תפישת
האובייקטים ותפישת ה"עצמי" בחלל ,בשפה ובמבט יהודי .חידושו של התאטרון היהודי היה בכך
ששיקף לקהלו את זהותו ואת מקומו מנקודת מבט פנימית ורפלקסיבית.
סת' ווליץ ) (Wolitzהחוקר את "המבט היהודי" ) (Jewish gazeמזכיר לנו כי הוא אינו נתון,
אלא המצאה של גולדפאדן אשר סיפקה מימזיס שהיה תקף ובעל ערך בכך שסיפק אישור
להשקפת העולם של קהלו 266.ווליץ מראה כיצד גולדפאדן איחד בתאטרון שלו בין הקהל היהודי
המזרח-אירופי בן זמנו ובין חלל התאטרון ,ובשל כך התאטרון עצמו נהפך למוסד שבו התרבות
הייחודית לקהל זה קמה לתחייה בטרנספורמציה אסתטית .תופעת התאטרון היהודי המודרני
איחדה בין החלל התרבותי לחלל התאטרון ויצרה "חלל יהודי" חדש ,וזה העצים את המבט
והנוכחות היהודיים באינטגרציה בין הקהל ובין "העיניים שלו" והעולם שלו .ווליץ טוען כי
גולדפאדן חיפש לאפיין את חלל התאטרון כך שבהיעדר טריטוריה ומוסדות מודרניים לעם
היהודי ,יתקיים לפחות בתאטרון מצב יהודי ויספק אשליה של עולם ריבוני יהודי .לכן בחירת
המקום הייתה ללב הפרקטיקה התאטרונית שלו ודרכה הראה שהמרחב אינו אבסולוטי ,אלא
הוא מצב קיומי של מודעות 267.על רקע אבחנה זו רואה ווליץ את מיומנותו ההולכת וגוברת של
גולדפאדן במחזות ההיסטוריים ,שבהם מתגלה כוחו של המופע בחלל התאטרוןThe role of " :
spectacle would particularly emerge later in theatrical space, with the historical plays,
."where the centered attention could permit offstage allusions and even action.268
כבר נוכחנו לדעת שגולדפאדן יצר לראשונה בתאטרון שלו באופן מודע ורציף קשר אינהרנטי
בין הבימה בתור מקום אסתטי ובין ייצוג החלל על כל היקפיו ,רבדיו ומשמעויותיו .המונח
"תאטרון" מגדיר הן את צורת האמנות והן את המקום הפיזי של התרחשותה .אופיו הקהילתי של
התאטרון תלוי הקונטקסט התרבותי והחברתי והפרקטיקה של אמנות זו מחייבים ,מלבד
נוכחותם של שחקנים וקהל ,התרחשות בזמן ובמקום מסוימים ויצירתם של זמן ומקום בדיוניים
המעוצבים על ה"בימה" .במבוא לעבודה עמדנו על כך שחלל התאטרון על כל רבדיו ומשמעויותיו
הוא נושא מורכב בהערכת הפרקטיקה התאטרונית ,וכי לאור העמימות של מושא המחקר –
האירוע החי שכבר אינו קיים ,נאלץ להישען במחקרנו על המחזות כמקור עיקרי לבדיקת החלל
ועיצובו .ציינו כי להבדיל מהמחזות המשכיליים ,שנועדו לקריאה בלבד ,במחזותיו של גולדפאדן
היחס בין החלל המשתמע מן הטקסט לזה שעוצב על הבימה הדוק ולמעשה אינו נפרד .כאמור,

 264חגי כנען "מרלו פונטי :מה בין העין לרוח ,מבוא" בתוך מ' מרלו-פונטי ,העין והרוח ,מצרפתית:
עירן דורפמן ,רסלינג ,תל אביב ,2004 ,עמ' ( .10להלן :מרלו-פונטי ,העין והרוח).
 265שם ,עמ' 39-35
 266ווליץ מציין כי היהודי הופיע לעתים נדירות על הבימה בתרבות המערבית והופעתו ייצגה מבט
נוצרי המעוות ומסיט את היהודי מהפרספקטיבה היהודית .על מיזוגם של חלל תאטרוני ,מקום
ומבט יהודי בתאטרון של גולדפאדן ראהS. L. Wolitz "Goldfaden: Theatrical Space and :
( Historical Place for the Jewish Gaze", Assaph 22-23 (2008), pp. 59-72להלן :ווליץ" ,חלל
תאטרוני ומקום היסטורי").
 267שם ,עמ' .69-64
 268שם ,עמ' .63
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בעבודה זו נבחן את איכותו האמנותית של החלל הדרמטי ועיצובו בשלושה סוגי חלל:
הארכיטקטוני ,הבדיוני (והקיים בדמיונו של המחזאי והמתבטא בטקסט) והמעוצב.
בתחילת הפרק הזכרנו בקצרה את החללים הארכיטקטוניים המצויים שנמצאו לגולדפאדן
בראשית דרכו ובשלבים שלאחר מכן ,מאורוות ,בתי קפה ,אולמות ועד בימות למופעי בידור תחת
כיפת השמים .כפי שראינו על פי הבימה הראשונה שהקים בגאלאץ ביים גולדפאדן את מחזותיו
בצורה פרונטלית ,כשהוא מקפיד על חלוקת האולם לאזור משחק הכולל במה ואזור צפייה בו
ספסלים לקהל .תאטרון היידיש בהתהוותו בעשורים האחרונים של המאה ה 19-היה נושא
שהסופר שלום עליכם הרבה לעסוק בו ביצירות שונות .תיאור אותנטי של האירוע בחלל המוסב
למופע סיפק שלום עליכם בסיפורו הקצר שימלה:
מי זה לא שמע ולא ראה את התיאטרון של גולדפאדן? מי מאיתנו לא שמע
את שיריו הנחמדים? [ ]...בראותנו בפעם הראשונה את מערכי החיזיון
התפעלה נפשנו מאוד עד כי לא ידענו את נפשנו ונהי כמשוגעים ,מחאנו כף,
רקענו ברגל ונרעש ונגעש ונפרק את הספסלים ונעשה את האורווה (כלומר
את התיאטרון) לשממה ותל [ ]...עצבי התרנגולים והתרנגולות הרפים אשר
ישבו על התקרה ממעל לא יכלו נשוא את הרעש הנורא וישקשקו כנפיהם
וירדו אל ראשי הנאספים ואז התפרץ קול צחוק אדיר ואחריה זעקה אשר
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הקיפה את האורווה (כלומר התיאטרון).
בתיאור חי זה אפשר לראות כיצד החלל המצוי נהפך לצורך האירוע התאטרוני לחלל תאטרון ,אך
בו בזמן הוא נשאר מרחב יום-יומי .למרות החלוקה לשטח משחק ולאזור צופים ,יסוד
הטרנספורמציה התאטרונית ברוח התאטרון הסביבתי על פי שכנר מובלט ומודגש בחלל המצוי
המתואר כאן .הזגזוג בין הסביבה המוחשית לעיצובה ה"אמנותי" ,הדיאלקטיקה של "מקום"
ו"אי-מקום" ,של ה"הצטנפות" באשליה וההתעוררות ממנה ,הם חלק אימננטי מהחוויה
הקהילתית ואחד המאפיינים הייחודיים של התאטרון היהודי האותנטי בהתהוותו.
כפי שהזכרנו בפרק הקודם ייחודו של התאטרון הסביבתי ,התופש את עצמו כאמנות
המשמשת חלק מהחיים ,מתבטא בחווית הטרנספורמציה שהוא שואף להעניק לקהלו בתור חוויה
קולקיבית מתקנת ומגבשת כמו "הקומיוניטס" .על האינטראקציה והטרנספורמציה של
המרכיבים השונים ,שחקנים ,חלל וקהל כפי שהתרחשו בתאטרון של גולדפאדן בראשיתו אפשר
בלאנדזשענדע שטערן (כוכבים תועים) .הרומן מגולל את סיפורם
ללמוד מהרומן של שלום עליכם ָ
של נער ונערה מעיירה קטנה הבורחים מביתם ומצטרפים אל אחת הלהקות הנודדות עד שבסופו
של דבר הם נעשים כוכבים ידועי שם בתאטרון היהודי באמריקה 270.בפרקים הראשונים מתאר
שלום עליכם את בואה של הלהקה אל העיירה הולנשטי במולדביה בימים שבהם היה התאטרון
חוויה חדשה וסנסציונית לקהל היהודי .מרגע שהלהקה הנודדת מתמקמת ומתחילה בהכנות
 269שלום עליכם" ,שימלה" ,בתוך :הנ"ל ,כתבים עבריים ,מוסד ביאליק ,ירושלים ,1976 ,עמ' 85-
.65
 270י"ד ברקוביץ' מספר כי באחד העיתונים הניו-יורקים פורסמו בהמשכים קורות חייו הסוערים
של זליג מוגולסקו ומהם שאב שלום עליכם השראה לכמה עניינים ברומן שלו ואף כינה את גיבורו
בשם בעל צליל דומה" ,רפאלסקו" .י.ד.ברקוביץ ,הראשונים כבני אדם ,דביר ,תל אביב ,תשל"ו,
עמ' .745-744

79
להצגה ברפת של אחת המשפחות העשירות ,החיים בעיירה הישנונית משתנים .אנשי התאטרון
מעוררים התלהבות וסקרנות ,חשדנות וצחוק ,ויחסים מורכבים מתחילים להירקם בין שני
הצדדים .ההכנות למופע הן חלק בלתי נפרד מהאירוע התאטרוני והופכים את הקהל לשותף מלא.
ביום המופע הקהל מקדים מאוד להגיע" :שיכורים ,שכבר מזמן לא טעמו מן הטיפה המרה,
רעבים ,שכבר מזמן לא שמו דבר בפיהם ,לא יתנפלו במין יצר הרע שכזה על המשקה והאוכל כפי
שהתנפלו יהודי הולנשטי על התיאטרון היהודי" 271.מאחר שהמקומות מסודרים באופן "לא
ממוסד" ,אחד יושב על האחר ומתפתחת מהומה ,אחרים מנסים להציץ מהסדקים כדי לא לקנות
כרטיס .אחד מחברי הלהקה מתיז מים קרים על הקהל המתגודד והמתפרע בעזרת צינור המכונה
בשפת הבימה "וזרקתי" ,אך אין זה עוזר להרגיע את הרוחות .נותנים הוראה לכליזמרים שינגנו
"ֿפ ריילעכס" (ניגונים שמחים) ,והקהל מתיישב ונעשה שקט .המסך עוד נשאר מורד ,ומעברו השני
נשמעים קולות צעקות קללות ,דפיקות גרזנים ופטישים" .משהו מתרחש שם ,אבל מה – אין
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יודעים .ה'עוילם' יושבים על סיכות".
בעקבות שלב ההכנה הפרה-לימינלי שהחל למעשה עם הגעתה של הלהקה לעיר מגיע השלב
הפרפורמטיבי ,הוא שלב הטרנספורמציה" :פתאום מתחילות המנורות לכבות וחשיכה משתלטת
על התיאטרון .סימן שמיד זה מתחיל" כשהמסך עולה מתאר שלום עליכם את חוויית הקהל
מנקודת מבטם של נער ונערה ,שחקנים לעתיד העומדים לברוח מביתם ולהצטרף ללהקה באותו
לילה" :עולם שלם ,עולם חדש נפתח לפניהם פה .עולם שבו אנשים מחליפים לבושם ,מסווים
עצמם [ ]...שרים ורוקדים ,עושים מיני העוויות ,המאלצות או להתפוצץ מצחוק או להתמוגג
מבכי...לא ,אין אלה אנשים רגילים [ ]...אלה או לצים ,רוחות ,שדים ,או מלאכים משמים []...
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והכל סביב סביב כישוף הוא".
כמה ממאפייני ההתרחשות באירוע התאטרוני באים לידי ביטוי בקטע שצוטט כאן:
המשחקיות ) ,(playfulnessהעיירה כולה נהפכת ל"תרבות משחקת" ( ,)playing cultureחלל
המופע הוא חלל דמוקרטי אלטרנטיבי ששייך לשחקנים ולקהל ,וההשתוקקות המשותפת
לשחקנים וקהל לברוא מציאות 274.שלב אחרי שלב מועבר הקהל במסלול התמורה משגרה
לסקרנות ,מהיום-יום אל החגיגי ,מהפניניג ואווירה מלאת משחקיות ל"כישוף" מצחוק ,לצחוק
אחר ובכי אחר ,ומהמון פרוע לקהילה בלתי מובנית 275.הקהל בתאטרון מתעלה מעל למבנה
החברתי ומתאחד בתחושת אחווה .המבנה המפריד בין עשירים לעניים ,בין מיוחסים לעמך ,בין
אנשי ספר לבעלי מלאכה ,בין גברים לנשים מתפוגג ובמקומו המשתתפים היושבים זה בצד זה
מתאחדים במעין "טקס מעבר" בחוויית "קומיוניטס" .האורווה נהפכת ל"תענוג שנפל מהשמים
ואפילו לגן-עדן" 276.הקהל הבלתי מורגל בצפייה בתאטרון נכנע בסופו של דבר בפני האירוע
התאטרוני ועובר אינטגרציה.

 271שלום עליכם ,כוכבים תועים ,עמ' .20
 272שם ,עמ' 24
 273שם ,עמ' .27
 274ראהW. Sauter, "Introduccing The Theatrical Event", in: Cremona, V.A. et al. (ed.), :
Theatrical Events, Brill, Amsterdam, 2004, pp. 3-14
S. Lev-Aladgem, "Playing Culture: The Return of\to the Homo Luden", in: Cremona,
V. A et al. (eds.), Playing Culture: Conventions and Extensions of Performance,
( Rodopi, Amsterdam, 2014, pp. 23-36להלן :לב-אלג'ם" ,תרבות משחקת").
 275טרנר ,התהליך הטקסי ,עמ' .87-90
 276שלום עליכם ,כוכבים תועים ,עמ' 26
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דרך החלל הדרמטי והמעוצב ,עם עלות המסך המאולתר ,או כפי שמתואר בסיפור שימלה,
"שק או מסך יולדת ארגמני" – 277סיפק גולדפאדן לקהליו "מקום מקלט" שאפשר לחלום בו
בהקיץ .בחלל המצוי ניתן לחלום בהקיץ ולחוות בתוכו בית בצוותא ,בחופשיות ,באינטימיות,
בהתרגשות ,בגאווה ,בצחוק ובכי ובמנה גדושה של מודעות ואירוניה עצמית .המחזאי ,השחקנים
והקהל בחלל המצוי בין חלימה ליקיצה ,בין דמיון למציאות ובין אשליה להתפכחות יוצרים כל
פעם מחדש את הבית גם אם הוא ,למרבה האירוניה ,אורווה .התעקשותו של גולדפאדן על עיצוב
מציאות בימתית שתהיה מנותקת מן החיים לא הייתה ניסיון לחיקוי של מוסכמות התאטרון
הנכרי .גולדפאדן שאף "להקהיל את העם" ,להוביל את ה"עמך" מהמולת החיים ותאטרון הרחוב
אל חלל ציבורי קהילתי השואף ,על פי הגדרתו של פוקו ,להיות "מוקפד ומאורגן באותה מידה
שהמרחב הסובב חסר סדר ומבולגן" ,לא בבחינת הטרוטופיה של אשליה אלא בבחינת הטרוטופיה
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של פיצוי.
התממשותה של טריטוריה בדיונית היתה צורך קיומי ומשאת נפש לקהל היהודי בייחוד על רקע
ההתגבשות הלאומית באירופה .חלל התאטרון נהפך לאוטונומיה ,חלל שבו היהודי רואה את
זהותו שלו בסיטואציות שונות ובזמנים היסטוריים שונים בארץ אבותיו או במקומות שונים
בעולם .כל מחזה ,ולרוב גם כל מערכה ,מעלים עיצוב נוסף למציאות הבדיונית במישור האישי
ובמישור החברתי-קהי לתי .לעיתים החלל הבדיוני המעוצב על הבימה משקף שייכות ריבונית
למקום ולעיתים הבימה משקפת ומאלצת את הקהל להתעמת עם האי-שייכות לחברה ולמקום
במישור האישי ,הדתי והלאומי.
בהשראת הגישה הפנומנולוגית המתמקדת בחוויה החושית בין ערות לחלום המתרחשת בחלל
התאטרון המחשנו את האסתטיקה הלימינלית של המחזות ואת השפעתה על עיצוב חלל
האינטראקציה עם הקהל .הגדרנו את הפונקציה שהתאטרון של גולדפאדן ביקש למלא עבור קהלו
– "בית" המעורר כמיהה לבית .למרות היותו תאטרון עני וחסר תנאים פיזיים ,באמצעות החלל
הדרמטי והמעוצב סיפק גולדפאדן למשתתפים באירוע התיאטרוני "מקום" לחשוב עליו ,לדמיין
אותו ו"להיות" בו .אם נתאר את החלל המתהווה ונחווה בידי הצופה בתאטרון מנקודת המבט של
הטופואנליזה ,בד בבד עם החלימה בהקיץ והשהייה המבריאה במקום המקלט ,התאטרון מעורר
בקהל געגועים לחיים הדינמיים והחופשיים הנעדרים בקיום היהודי בגולה .המציאות הבדיונית
על הבימה מבטלת לרגע או משהה את הפער בין המציאות העגומה ובין החלום על ריבונות
קדומה ,ומקרבת את הקהל אל מה שבשלר מכנה "מפת השבילים האבודים".
בהיותו משורר עממי ולאומי פופולרי ואיש תאטרון מלידה ,גולדפאדן הצפין בחלל
ה אינטראקציה שלו עם הקהל דיאלוג מתמשך לכל אורך שנות יצירתו המגוונת .החלל הארעי
והשולי שפעל בו ,שאינו דומיננטי או ממוסד ,היה החלל ההולם ליצירה משותפת של "מקום"
וחוויה חברתית אמנותית בתהליך משותף של המחזאי ,השחקנים והקהל 279 .הדיאלוג עם הקהל,
 277שלום עליכם" ,שימלה" ,בתוך :שלום עליכם ,כתבים עבריים ,מוסד ביאליק ,ירושלים,,1976 ,
עמ' .79
 278פוקו ,הטרוטופיה ,עמ' .18
 279טענה מרכזית במחקר של מקאולי היא כי עבור הצופים התאטרון הוא אירוע חברתי ותפישתם
את המופע הוא חלק מהחוויה החברתית .לדעתה החלל האידאלי הוא זה שהקהל והשחקנים הם
הדומיננטיים בו .אולי הסיבה שהקהל של ימינו מרגיש צורך ללכת לקונצרט רוק או למשחק
כדורגל היא כדי לחוש את "האנרגיה של המופע" ראהG. McAuley, Space in Performance, :
 ,University of Michigan Press, Ann Arbor, 1999, pp. 279-282וכן ראה :עמ' 249- ,26-25
( 248להלן :מקאולי ,חלל במופע).
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שהיה לחלק מוחשי באירוע התאטרוני ,השפיע ישירות גם על סגנון המשחק ועל הדרמטורגיה
בתאטרון הנודד שלו .בשל כך הקהל היהודי הרגיש "בבית" ו"במקום" בחלל שהתהווה בחוויה
האמנותית החדשה .הממד הסינכרוני בשפה על פי דה סוסיר ) ,(de Saussureהמייצר הסכמה
קולקטיבית הדרושה לפענוח השפה – ובמקרה זה מדובר בשפה האמנותית הזרה והמנוגדת
ליהדות ,התגבש באופן טבעי ,צעד אחרי צעד בתוך האינטראקציה הטוטלית .שפת התאטרון
היהודי עוצבה במשך הזמן בידי "דובריה" ,ובאותו זמן אף עיצבה אותם .אמצעי מרכזי שבעזרתו
יצר גולדפאדן את האינטראקציה בין חוויית המקום ושפת החלל ובין הקהל היו השירים והלחנים
ששיבץ במחזותיו .לשיתוף הקהל באופן ישיר במופע היתה השפעה על מאפייני המרחק האסתטי
ועל מעמדו הדואלי של הקיר הרביעי.
 .4חרוזי המקום
ראינו כי במכתב המכונן הכריז גולדפאדן כי הוא האיש המתאים לייסד תאטרון יהודי בשל
יכולתו המוכחת לכתוב שירים ולהלחינם כך שיתאימו לבימה ולקהל יהודי .במאמר קצר שכתב
כעבור  24שנה עסק בתפקידה המרכזי של המוזיקה בחיים היהודיים ובתאטרון שלו ,והדגים את
הפרקטיקה שבעזרתה הלחין את השירים במחזותיו .המאמר נכתב במחאה נזעמת על כתבה שדנה
בהפקת שולמית בתור אופרה ,ובה ייחס הכותב את חיבור הטקסט תוך שיבוש שמו של המחזאי
לאיזידור גולדפאדן ואת המוזיקה לעמנואל דווידסון ,שהיה למעשה המעבד 280.במאמרו מודה
גולדפאדן כי אף על פי שהשירים הם יסוד הכרחי והרוח החיה בתאטרון שלו ,הוא עצמו חסר ידע
תאורטי במוזיקה ואינו יודע לקרוא תווים בדומה למשוררים עממיים אחרים כגון ולוול זבארז'ר
ואליקום צונזר ,שהלחינו את שיריהם בעצמם .הוא מעיד כי נהג להקיש להנאתו באצבע אחת על
הפסנתר את המנגינות ש"נבעו מאליהן" והצטרפו לשירי העם שחיבר .הבימה ,טען גולדפאדן,
"דורשת מוזיקה מסוג אחר" ,כזו שאפשר למצוא אצל "אומות העולם" 281.אך ,כפי שנראה,
למרות החסר בהשכלתו המוסיקלית הצליח גולדפאדן למלא את החסר .בדיוק כפי שיצר את
מחזותיו ,ב"בניית גשרים" וביצירת סינתזה מיסודות שונים ללא דעות קדומות או חיקוי של
קאנון מסוים כך שיבץ סוגות מוסיקליות וסגנונות מגוונים חילוניים וליטורגיים ,שירי עם ,שירי
לכת ,שירי ערש ,אופרות ואופרטות פופולריות.
השירה והמוזיקה ,אליבא דגולדפאדן ,הם מרכיב וחוויה בסיסיים בחיים היהודיים :היהודי
שר בין כותלי ביתו בשבתות וערבי חג ,ובבית הכנסת ,אשר היה מאז ומתמיד "מקום לטיפוח
השירה והמוזיקה" 282.לדבריו ,חזנים נהגו לחבר לתפילות מנגינות מקוריות על פי הסולמות
המסורתיים והלחנים שעברו מפה לאוזן ,ואלה הפכו לנחלת הכלל .לעתים ,התוודה גולדפאדן,

 280את המאמר פרסם גולדפאדן בעיתון "די וועלט" בעקבות מאמרו של דר' פליקס אדלר שדן
בעיבוד ובהפקה של שולמית בתור אופרה בבודפשט ב .1899-גולדפאדן ניסה ,ללא הצלחה ,לתקן
את העוול .ראה את מכתבו בתוך  :שצקי ,מאה שנות גולדפאדן ,עמ'  .176-175באירוניה
האופיינית לו תבע גולדפאדן במאמרו את זכויותיו על שמו – אברהם (ולא איזידור) כפי שכונה
במאמר .הוא הצ היר כי הוא ורק הוא המחבר הבלעדי של הטקסט והמוזיקה למחזה וכי כתב את
היצירה באודסה .ראה :גולדפאדן" ,המוזיקה" ,עמ'  .261-255ובתרגום לעברית בתוך":תולדותי",
עמ'  .311-308לפרטים על הפקת המחזה בתור אופרה בבודפשט ,ראה :זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ'
.307-306
 281גולדפאד ן חוזר ומתייחס לנושא הלחנת השירים במחזותיו גם במאמרו "משמנדריק ועד בן-
עמי" ,עמ' .247
 282גולדפאדן" ,המוזיקה" ,עמ' ( 260ובתרגום לעברית :עמ' .)310
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הוא הרשה לעצמו לשאול לבימת התאטרון שלו לחן כזה 283.על פי כמה מהדוגמאות שנבחן נראה
כי השאלת הניגונים והלחנים הליתורגיים נועדה בין היתר להכניס את ה"קודש" אל ה"חול"
במקום הארעי והחדש – חלל התאטרון – ולהעניק לקהל חוויה רוחנית-לאומית על פי הקודים
המוכרים לו 284.יוסף רומשינסקי ,מגדולי המלחינים של תאטרון היידיש בניו יורק שפעל בעשורים
הראשונים של המאה ה ,20-טען כי דווקא בשל היעדרו של ידע מוזיקלי תאורטי הצליח גולדפאדן
ליצור שירים מקוריים ,מלאי חן ובעלי אופי יהודי מובהק .לדעתו בעזרת החוש המוזיקלי
והדרמטי הצליח גולדפאדן לעבד את היסודות העניים והפשוטים מבחינה מוזיקלית ששאל מבית
הכנסת ,ולהפכם לשירים מקוריים בעלי יופי וברק כמו באופרה .במקרים רבים ,הוסיף
רומ שינסקי ,הגרסה הדרמטית של גולדפאדן למוזיקה של בית הכנסת עלתה על המקור בעזרת
285
העיבוד ,הטקסט והמיזנסצנות המרשימות על הבימה.
לכמה משירי המקהלות ,שירי הלכת ,האריות ,הדואטים ,הטרצטים ,הקווארטטים ,הבלדות,
השנסונים והשירים הסנטימנטליים שכתב גולדפאדן הוא חיבר את המוזיקה בעצמו ,ובעבור
חלקם לא היסס לשאול מנגינות ממקורות ומלחינים אחרים .אברהם צבי אידלסון ,מי שנחשב
לאבי המוזיקולוגיה העברית ,מביא בספרו את המקורות המגוונים שהשתמש בהם גולדפאדן
במלודרמות המוזיקליות שולמית ובר-כוכבא .הוא מציין כי גולדפאדן מראה כישורים דרמטיים
וטעם מוזיקלי בבחירותיו ,בצירופים ובעיבודים שערך בין המקורות כך שימצאו חן בעיני הקהל
הרחב ויהיו אפקטיביים מבחינה דרמטית .בין המקורות הוא מציין לחנים של חזנים שונים,
ועירוב עשיר של מוטיבים כגון אוקראיניים ,חסידיים ,תימניים ,צועניים ,גרמניים ,צרפתיים
286
ועוד.
מבקרים רבים האשימו את גולדפאדן בפלגיאטיזם ,אך נראה כי צדק בהצהרתו במאמרו
כי יותר משהוא קומפוזיטור ,הוא למעשה קומפילטור .גולדפאדן ליקט מוטיבים מוזיקליים
ממקורות שונים ,הרכיבם מחדש ויצר ז'נר סינתטי מקורי שהתאים לקהלו :אופרטה יהודית.
לדבריו בעיקר בשנים הראשונות לקיומו של התאטרון נהג לשאול את הלחנים לשירי התאטרון
ממקורות אירופיים כגון אופרטות ואופרות של אופנבך ,לקוק ,ורדי ומאיירבר ,אך לחנים אלה לא
 283החזנים המזרח-אירופיים בעיקר נדרשו לאלתר ולהשתפך ככל האפשר על בסיס מבנה מסוים
ולעתים אף נהגו לשלב כמה לחנים .על ההבדלים בין מסורות הביצוע והלחנים בין חזנים ממזרח
ֿפאטער ,אין דער וועלט ֿפון מוזיק און מוזיקערס,
אירופה למערבה שהתפתחו במאה ה 19-ראה :יָ .
יׂשראל-בוךּ ,תלָ -אֿביֿב ,1998 ,עמ' ( 28-26להלן :פאטר ,בעולם המוזיקה והמוזיקאים).
 284השאילה ,לדברי גולדפאדן ,הייתה הדדית ,ואירע גם שחזן שאל מבימת התאטרון שלו לחן
לרפרטואר בבית הכנסת .כך קרה שנעימה אחת "הושרה בבית הכנסת ובו בזמן רקדו לצליליה
באותה העיר מעל בימת התאטרון אם כי בסולם ונוסח אחרים" .ראה בתרגום לעברית:
גולדפאדן" ,המוזיקה",עמ'  .309ראינו כי בהיסטוריה של התאטרון היהודי אירע לא פעם שחזנים
ומשוררי חזנים חצו את הקווים והיו לשחקנים על בימת התאטרון .כך קרה בלהקתו של
גולדפאדן בבוקרשט .לעתים נעזר גולדפאדן ב"משוררים" בהלחנת השירים למחזות.
 285יוסף רומשינסקי ( :)1956-1881מלחין ,מנצח ומעבד בעל ניסיון רב בתאטרון היידיש בניו יורק.
טאר" ,בתוך :גולדפאדן ,מבחר כתבים ,עמ' ( 272להלן:
גיא ָ
לא ַ
י .רומשינסקי" ,דער ליבער ּפ ַ
רומשינסקי" ,הפלגיאטור האהוב") .במאמר הקצר ציין רומשינסקי מקורות מוזיקליים
שגולדפאדן שאל מהם את הלחנים לכמה מהשירים בבר-כוכבא ,בהם למשל האורטוריה יהודה
המכבי מאת הנדל ומארש רומני צבאי.
A. Z. Idelshon, Jewish Music in its Historical Developmen, Dover Publication, 286
( New York, 1992, pp. 451-453להלן :אידלסון ,מוזיקה יהודית) .אידלסון ( )1938-1882חקר
באופן מדעי את המוזיקה של יהודי המזרח וספרו רחב היריעה נכתב בהמשכים בשנים 1932-
 . 1914אידלסון ,שבדק את הפרטיטורות של שתי האופרטות ,מציין כי למאזין של ימינו יישמע
הליווי פרימיטיבי וחסר סגנון כמו מחרוזת ,אך "בקהל של לפני חצי מאה עורר התאטרון
המוזיקלי שלו סערה" .שם ,שם.
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התקבלו יפה בקרב הקהל" :היהודי הרגיש כנראה שיש לזה טעם של עבודה זרה" 287.בהמשך דרכו
נשען בעיקר על לחנים חסידיים ,נוסחים חזניים ושירים עממיים המבוססים על סולמות
(שטייגרים) יהודיים מזרח-אירופיים והרבה להשתמש במה שכינה במאמרו ״מוטיבים פריגיים״,
שהיו מוכרים לקהלו והתקבלו בהתלהבות 288.במלאכת ההרכבה כשלעצמה ראה גולדפאדן מעשה
אמנות ,ולא נרתע מלחקור אינטואיטיבית את יסודות המוזיקה העממית ולעצב על פיה את
הנעימות הסנטימנטליות והעליזות שחדרו ללב הקהל והתאימו להלך רוחו 289.בכך לא רק התקרב
290
לטעם הקהל אלא יצר שפה מוזיקלית ,סימפונית ואופראית בעלת אופי לאומי יהודי.
מכיוון שהיצירה הבימתית היא שלם אורגני ויש התאמה בין כל רבדיה ,אפשר לזהות את
האסתטיקה של הלימינליות גם ברובד המוזיקלי של המחזות ,המתקיים כמכלול של ניגודים בו-
זמניים .את הניגונים והמלודיות שליקט נהג גולדפאדן לצרף על פי טעמו האישי וההשפעות שספג
ממקורות ההשראה השונים שנחשף אליהם .בעזרתו של המנצח או המעבד שעבד עמם יצר
291
לטענתו ב"כור ההיתוך של הטעם וההרמוניה" שיר חדש לגמרי ו"שלם מבחינה אמנותית".
מלאכת הליקוט וההרכבה נעשתה לדבריו מצד אחד מתוך שאיפה לעדן את הטעם המוזיקלי של
הקהל הפשוט במוזיקה אירופית ,ומצד אחר מתוך הקשבה לטעם הקיים והדהודו .בעזרת הז'נר
של השיר הדרמטי המקורי שיצר ביסס גולדפאדן את החוויה החדשה בחלל התאטרון בתור חלק
אורגני מהתרבות העממית-יהודית ,כאילו הייתה שם מאז ומתמיד .להבדיל משירי העם הישנים,
שלא כללו פזמון ,נשאו אופי לירי והושרו בחלל הביתי ולא בפני קהל ,הפזמון החוזר הוא חידוש
אופייני לשירי תאטרון שהשתמשו בו הבר ָאדער זינגער .השירים הקליטים של גולדפאדן המכילים
מרכיבים מהמוזיקה הליתורגית ובעלי הפזמון החוזר ,הזמינו את הקהל להצטרף לשחקן על

 287גולדפאדן" ,משמנדריק ועד בן-עמי" ,עמ' .248
 288ראה :שם ,עמ'  .257במאה ה 19-ניסו חזנים ומבצעים לפתח תאוריה בנוגע ל"נורמות ביצוע"
וליצור טרמינולוגיה משלהם למושגים מוזיקליים .למינוחים התיאורטיים שיצרו החזנים
למוזיקה הליתורגית יש משמעות מעורפלת ,המתבטאת בין היתר בשימוש לא מדויק במונח
"מודוס פריגי" המוכר גם בשם "סולם פריגי"" ,שטייגר פריגי" או "סולם אהבה רבה" ,המתקשר
למוזיקת בית הכנסת ונוסח התפילה .על הניסיון ליצור תאוריה למוזיקה הליתורגית האשכנזית
ועל המונח "פריגי" ראהB. Tarsi, "The Early Attempts at Creating a Theory of :
( Ashkenazi Liturgical Music”, Jüdische Musik 12 (2013), pp. 62להלן :טרסי" ,הניסיונות
הראשונים") .גולדפאדן עבד עם חזנים ומשוררים בתאטרון שלו וגם הושפע מחזנים מערביים,
שמע מהם את המינוחים והשתמש במושג "פריגי" באופן שגוי .מאחר ועבודתנו אינה בתחום
המוזיקה נסתפק כאן בפירוש כללי ולא מדויק מבחינה תאורטית רק כדי להמחיש באופן כללי את
הסגנון המוזיקלי המתייחס למונח "פריגי" .מוטיבים פריגיים מתאפיינים בסקונדה מוגדלת או
מרווח של טון וחצי במקומות שונים .מרווח זה מזוהה עם מוזיקה יהודית ,רומנית ,צוענית,
ואקזוטית מזרחית .למשל בשיר "צימוקים ושקדים" מופיעה סקונדה מוגדלת במשפט ״ד ָאס וועט
שלאף״.
ָ
״שלאף זשע ייִ --דעלע
ָ
בארוף״ ,או
זיין ----דײַ ן ַ
קאמּפילירן איז ַא קונסט" (גולדפאדן ,מבחר כתבים ,עמ'  .)256גולדפאדן טוען כי
דאס ָ
" 289אויך ָ
ספק אם אותו מר דווידזון ,שעיבד את האופרטה שולמית לאופרה ,היה רוצה לרדת מהאולימפוס
שלו ולוותר על תשומת הלב מצד עולם המוזיקה כדי להביא אמנות "לעם עזוב" .לו היה עושה
זאת ,מוסיף גולדפאדן וטוען ,ספק אם היה מצליח לחדור אל מהותה של המוזיקה העממית
היהודית ולהבליט את חותמה בלחנים שלו .ראה :שם ,עמ' .258
 290איירין הסקס מציינת במבוא לאנתולוגיה שערכה משירי התאטרון של גולדפאדן כי שזירת
השירים בפעילות הדרמטית חדרה באמצעות שחקנים יהודים גם לתחום הבידור האמריקאי וכי
ריבוי היסודות המוזיקליים שהשתמש בהם – חסידי ,דתי ,עממי ואופראי ,השפיע על התפתחות
המוזיקה היהודית החדשה .ראהI. Heskes (ed.) The Music of Abraham Goldfaden, :
( Father of The Yiddish Theatre, Tara Puplication, 1990, pp. VIII-IXלהלן :הסקס,
המוזיקה של גולדפאדן).
נײער
רמאניע ַאזוי ַאז ס'קומט ַארויס ַא ֿפולשטענדיק ַ
הא ָ
מאק און ַ
" 291אין שמעלצט ָאּפ ֿפון געש ַ
אויסגעהאלטענער דועט" (גולדפאדן ,מבחר כתבים ,עמ' ,עמ' .)256
ַ
קונסט-
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הבימה ולשיר עמו 292.הקהל השר בתאטרון ,בדומה ל"שירת המענה" ( )Responsorialהמתקיימת
בין החזן לקהל בבית הכנסת ,הוא אחד מסימני ההיכר של האירוע התאטרוני בחלל התאטרון
היהודי של גולדפאדן.
מלאכת ההרכבה המוצלחת בעירוב היסודות החילוניים והליתורגיים ,העממיים והמודרניים,
היהודיים והאירופיים הביאו לידי כך ששירי התאטרון הקליטים של גולדפאדן זכו למעמד של
"ראזשינקעס מיט
ָ
"שירי עם" בפני עצמם עד עצם היום הזה .הבולט בין שירים אלה הוא
מאנדלען" (צימוקים ושקדים) המופיע במלודרמה ההיסטורית שולמית .השירים נדדו עם הקהל
ַ
מחלל התאטרון אל הרחוב והבתים .השירים שמשו יחצ"נים למוסד החדש ובכך נמתח הגבול של
חוויית המקום מחלל התאטרון לחלל הרחוב והעיר ועד לחלל התודעה החברתית-לאומית.
אמהות הרדימו את ילדיהן בשירי הערש מתוך עקדת יצחק ובבתי המלאכה שרו הפועלים בשעת
העבודה את שירי המכשפה ואפילו בבתים ששנאו בהם יידיש "כמו את המוות" שמעו לעתים
קרובות את הפסנתר מנגן את שירי התאטרון של גולדפאדן 293.גורין מציין כי גם בערים שבהן
עדיין לא ראו "תאטרון" כבר שרו הרבה "שירי תאטרון" ב"העוויות הנכונות" ועם הדמעה
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הדרושה.
גולדפאדן הדגיש את חשיבות ה שירים במחזותיו" :כשיש לי שיר יש לי מחזה" כתב ,והוסיף כי
ללא שירים מחזה יהודי לא יוכל להתקיים כלל 295.מן המערכונים והוודווילים הראשונים ועד
האופרטות והמלודרמות ההיסטוריות שובצו השירים ונשזרו במחזות כחלק מהפעולה הדרמטית
ובכך נהפכו לאמצעי דרמטי ולמאפיין עיקרי בדרמטורגיה ובתאטרון של גולדפאדן .מבחינה
פנומנולוגית השירים היו אמצעי מרכזי ביצירתו של החלל הבדיוני וביצירת החוויה הרגשית
והחושית של הקהל בתאטרון .באמצעות שירים דוגמת "צימוקים ושקדים" ,שירי רועים ושירי
המשל ההיסטורי -תנכי שיצרו המשכיות בין העבר הרחוק והמפואר להוה המופיעים במחזות
שונים הוסב התאטרון למקום מקלט שאפשר לדמיין בו ,לחלום בהקיץ ולהתרפק .לעומתם שירי
התאטרון הסטיריים-קברטיים והמטא-תאטרוניים כגון שירי השיכורים של לוט בעקדת יצחק
ניפצו את אשליית המקום הבדיוני והפכו את התאטרון לחלל ערכי ,ביקורתי ורפלקסיבי המשקף
את ה"כאן ועכשיו" לקהלו ומעניק השראה לפעולה בחיים שמחוצה לו.
בשני מחזותיו האחרונים שאף גולדפאדן לשנות את הסגנון והנוסח של התאטרון שלו וויתר
במודע על מקומם הדומיננטי של השירים 296 .התמהיל המוזיקלי והשימוש הכפול בשירים ליצירת
האשליה ולשבירתה באינטראקציה עם הקהל יודגמו להלן ממחזות שכתב בשתי התקופות
דאברושין,
ָ
 292על המרכיב הליתורגי והעממי בשירי התאטרון של גולדפאדן ראה :י.
מאטורגיע" ,בתוך :טורניאנסקי ,ספרות היידיש במאה ה ,19-מאגנס,
דרא ַ
ַ
לדֿפאדענס
ַ
"גא
ָ
ירושלים ,תשנ"ג ,עמ' .351-354
 293ציטרון ,שלושה דורות ,עמ'  .20גם גולדפאדן מתייחס במאמרו לפופולריות של שיריו ברחוב
היהודי ומביא דוגמאות לשירים מבר-כוכבא ,אחשוורוש ,ודוקטור אלמסדו ,שהושרו מחוץ
מאנגער פרק לתיאור דמותו של אברהם
געשטאלטן מקדיש איציק ַ
ַ
לתאטרון .בספרו נ ָאענטע
גולדפאדן וחיי התאטרון שלו .הפרק נפתח בתמונה חיה ובה שירי התאטרון העממי המוכרים
ממחזותיו של גולדפאדן נשמעים מבעד לחלונות הבתים וברחוב .ראה :א' מאנגר ,דמויות קרובות,
מיידיש :אברהם שלונסקי ,ספרית פועלים ,תל אביב ,1982 ,עמ' ( 87-78להלן :מאנגר ,דמויות
קרובות).
 294גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,עמ'  .213-212ישראל ברקוביץ' טוען כי שירי התאטרון מילאו
את החלל החסר בז'נר השיר העממי ובכך סייעו להפיכת התאטרון למוסד שנשא שליחות
תרבותית ( ברקוביץ' ,מאה שנות תאטרון יידיש ברומניה ,עמ' .)108-106
 295גולדפאדן" ,המוזיקה" ,עמ'  ;261דוברושין" ,הדרמטורגיה של גולדפאדן" ,עמ' .353
 296על ההשפעה שהייתה לסגנונו החדש בעיצוב החלל ובדיאלוג עם הקהל נדון בפרק החמישי,
שיעסוק בתקופה הרביעית של יצירתו.
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הראשונות בקריירת התאטרון שלו 297.במחזה סבתא ונכדתה ,שכתב בשנה הראשונה לייסוד
התאטרון שלו ,מתח גולדפאדן ביקורת חריפה נגד התופעה של נישואי כפייה .הסבתא האדוקה
מנסה לכפות על נכדתה המשכילה שידוך עם חסיד מישיבת סדיגורה וחולמת להיקבר בארץ
ישראל ולזכות שם לתחיית המתים עם בוא המשיח .באופרטה משולבים שירים ממקורות שונים,
כגון זמירות טקס ההבדלה הפותח את המחזה ,שיר עממי קומי שבו הסבתא מרכלת על תושבי
העיירה ודואט אהבה בסגנון אירופי-משכילי בין הנכדה למורה שלה לגרמנית .התמהיל המוזיקלי
ממחיש את פער הדורות הערכי והתרבותי המתאפיין גם בשילוב קומי של לשונות :יידיש,
דײַ טשמעריש (יידיש מגורמנת) ועברית.
אחד השירים המרכזיים באופרטה הוא דואט שבו מתוודה אדלה בפני סבתה על אהבתה.
הדואט בנוי בתור פרודיה על השיר "ניאניא" (אומנת) מתוך הרומן יבגני אונייגין מאת פושקין,
שבו טאטיאנה מתוודה בפני האומנת המסורה שלה על אהבתה ליבגני אונייגין 298.הגרסה
המעובדת לשיר הרוסי על הבימה היהודית יצרה פער קומי בין ייסוריה "המעודנים" של אדלה
הנכדה ובין תגובותיה של סבתה .הסבתא מציעה לנכדתה לקרוא קריאת שמע ולירוק שלוש
פעמים כנגד עין הרע שהוטלה בה ומתכוונת לבדוק בעצמה את המזוזות .הטקסט הרווי באמונות
תפלות המושר בלחן רוסי בידי הסבתא ,שגילם אותה השחקן הראשי בלהקה ,יוצרים תמהיל
מורכב וגרוטסקי .באמצעות העיבוד הפרודי לשיר ודרכו חושף גולדפאדן את אמצעי המדיום
וממחיש את הפער הבין-דורי על הגיחוך והטרגיות שבו .השיר מהווה גם נקודת מפנה דרמטית:
כאשר מתברר לסבתא כי אדלה מבקשת להינשא למורה לגרמנית ,היא קוטעת באחת את השירה
ומכריזה בכעס כי דיבוק נכנס בנכדה .הדיאלוג המושר נהפך להטחת האשמות ומתפתח למאבק,
ובשיאו מצליחה אדלה לברוח מהבית בעזרתו של המורה לגרמנית ובחיר לבה איגננץ.
במערכה השלישית הסבתא מביעה חרטה על הדרך שנהגה בה בנכדתה .מדמות קומית-
גרוטסקית היא מתפתחת לדמות טרגית המשלמת מחיר כבד על יחסה הנוקשה .בתאורה חיוורת
מאחורי מסך אחורי ,הנפתח בירכתי הבימה ,קברו של רבי מאיר בעל הנס נגלה לסבתא כחלום
בהקיץ על סף מותה .סביב הקבר יושבים "יהודי ארץ ישראל" ושרים בלשון הקודש שיר קינה על
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חורבן הבית ,השורה הפותחת לקוחה ממגילת איכה" :אליך ה' השיבנו כקדם חדש ימינו".
השיר בנוי במתכונת הליתורגית של "שירת מענה" ,אך על בימת התאטרון הדיאלוג השירי
מתקיים בין הסולן ובין "מקהלת יהודי ארץ ישראל" .בשחזור תבנית השירה הנהוגה בחלל בית
הכנסת בין החזן לקהל ,הקהל בתאטרון עונה מתוך אינסטינקט ומצטרף למקהלה בפזמון החוזר
בלשון הקודש ,לשון התפילה .חורבן ביתה של הסבתא מקבל צביון לאומי-חילוני ,והשיר מסיים
את המ חזה בחוויה דרמטית בעלת מסר ואופי כפולים .המסר הכפול והסוף הפתוח בעל הצביון
האישי-לאומי ,דתי-חילוני ,משכילי ועממי-סנטימנטלי כאחד ,המאפיין את סגנונו הלימינלי של
גולדפאדן בא לידי ביטוי גם בתמהיל המוזיקלי.

 297בתקופה השלישית ,שגם בה נעשה שימוש בשירים נוסטלגיים וסנטימנטליים ובשירים
סטיריים נעסוק בפרק הרביעי.
לדֿפאדן ,די
ַ
גא
 298מקור השיר הרוסי בולט בעיקר בבית הראשון ואף מצוין בהערה במחזה :אָ .
ווארשע ,1905 ,מערכה שלישית ,עמ' ( 32להלן:
נדאַ ,
לא ַ
באבע מיטן אייניקל ,דרוק ש .בַ .
ָ
גולדפאדן ,הסבתא ונכדתה ) .זילברצווייג ציין כי השיר בוצע על הבימה בלחן עממי רוסי ,שהיה
פופולרי באותם ימים .זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ' .288
 299איכה ה' ,כא .ראה :גולדפאדן ,הסבתא ונכדתה ,מערכה רביעית ,עמ' .40
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המלודרמה ההיסטורית שולמית ,המתרחשת בזמן הבדיוני של ימי בית שני היא אחד המחזות
הפופולריים של גולדפאדן בכל הזמנים 300.המלודרמה משופעת בשירים השייכים למקום
ההתרחשות במחזה ומאפיינים אותו :שיר העלייה לרגל לירושלים הפותח את המחזה ,שירה של
שולמית התועה במדבר יהודה תחת השמש הקופחת ,שיר השבועה של שולמית ואבשלום ליד
הבאר ,שיר משחק הזיווגים בין הבחורים לבתולות בכרמים ליד ירושלים ,תחת עצי התמר ,שירי
הרועים של בית לחם ושירי עבודת הקודש של המקהלה והכהן בבית המקדש .בעזרת השירים
נהפך חלום החיים על אדמת הקודש למציאות הבדיונית על הבימה ,באפקט דרמטי האוצר בתוכו
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את סוד קסמו של המחזה.
יוסף רומשינסקי ציין כי תפילת "לך השם הגדולה" בלחנו של החזן סמואל נאומבורג נהפכת על
הבימה של גולדפאדן משירת מענה שגרתית לשיר לכת של עולי רגל מרשים בתמונה הפותחת את
המחזה" 302.לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד" הוא קטע טקסט מספר דברי
הימי ם בתנ"ך הנאמר או מושר בעת הוצאת התורה מארון הקודש .ביצוע מוזיקלי חגיגי נערך
בעיקר בשבתות ובחגים ,פעמים רבות בשיתוף כל הקהילה ולעתים בשיתוף מקהלה .החזן נושא
את ספר התורה וצועד אתו בתוך חלל הקהל בבית הכנסת לפני שהוא חוזר לבימה לטקס הקריאה
בתורה .על בסיס הלחן הליתורגי וההתנהלות הכוראוגרפית המוכרת בהוצאת ספר התורה
ונשיאתו בחלל בית הכנסת יצק גולדפאדן מארש חגיגי המלווה סצנה רבת-משתתפים על הבימה
החילונית .עם עלות המסך צפה הקהל בסצנה מעוררת השראה שכמוה עוד לא נראתה עד אז על
הבימה היהודית 303.על פי הוראות הבימה ברקע של דרכים ,הרים וגבעות צועדים ושרים יהודים
רבים ,צעירים וזקנים .הם אוחזים במקלותיהם ובתרמיליהם ונושאים כל טוב בדרך מבית לחם
ל"בית האלוהים" 304.השימוש בלחן הליתורגי המוכר והקונוטציה של טקס הוצאת ספר התורה
אל תוך חלל בית הכנסת העניק למארש החדשני והנועז של העלייה לרגל את כוחו הדרמטי" .בית
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הכנסת מצא את קולו החילוני".
בשיר הערש המפורסם "צימוקים ושקדים" ,המשובץ במלודרמה ההיסטורית מדרבן
גולדפאדן את קהלו לצאת ,לפרוש כנפיים ולהצליח בעולם הגדול 306.בת ציון האלמנה יושבת
 300זילברצווייג פירט על הלחנים המקוריים של גולדפאדן ועל הלחנים הנשענים על מקורות
ליתורגיים בשולמית וטוען כי השפעתו של מוגולסקו בהלחנה ניכרת בעיקר במערכה הראשונה.
לפיכך ההשערה שגולדפאדן החל לכתוב את המחזה עוד ברומניה ,לפני שמוגולסקו ערק מהלהקה,
מקבלת כאן ביסוס נוסף .ראה :זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ' .306-305
 301המחזה נשען על הסיפור התלמודי "חולדה ובור" ,שזכה לעיבודים רבים במאה ה 19-ובספרות
ההשכלה .נעמי זוהר ,הבוחנת גרסאות רבות של הסיפור ומנתחת את העיבוי בשלד העלילתי,
בלשונו ובמשמעויותיו ,עוסקת בקצרה בעיבוד מחזהו של גולדפאדן .ראה :נ' זוהר" ,סיפור חולדה
ובור בספרות ההשכלה" ,ביקורת ופרשנות (אלול ,תשנ"ד) ,עמ' ( 155-121להלן :זוהר" ,סיפור
חולדה ובור") .זוהר מנתחת את תיאורי הטבע בגרסאות השונות ההופכים את ארץ ישראל מחלום
למציאות .ראה :שם ,עמ' .145
 302רומשינסקי" ,הפלגיאטור האהוב" ,עמ'  .273סמואל נאומבורג ( )1894-1815היה חזן והוציא
קובץ של מוזיקה של נוסח התפילה האשכנזי לפי גרסתו .נאומבורג היה בין המשכילים מבחינה
מוזיקאלית והשפיע על יצירת סינתזה בין החזנות המסורתית לאסתטיקה האירופית .ראה:
פאטר ,בעולם המוזיקה והמוזיקאים ,עמ' .141 ,28-27
 303בהפקת המחזה שולמית ב 1909-ברוסיה העלה הבימאי סם אדלר בסצנת העלייה לרגל מאה
בײ
טראלישקייט ַ
"טעא ַ
ַ
איש הנושאים מתנות וכבשים חיות על הבימה .ראה :א .טייטעלבוים,
לדֿפאדענען" ,בתוך :שצקי ,ספר גולדפאדן ,ז' ( 17להלן :טייטלבוים" ,תאטרליות אצל
ַ
גא
ָ
גולדפאדן").
 304גולדפאדן ,שולמית ,מערכה ראשונה ,עמ' .6-5
 305ווליץ" ,חלל תאטרוני ומקום היסטורי" ,עמ' .64 ,23-22
 306גולדפאדן ,שולמית ,מערכה ראשונה ,עמ' .11-9
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בחדר צדדי בבית המקדש ,מברכת את בנה בשקדים ובצימוקים מטוב הארץ ומבקשת ממנו לזכור
את השיר את מקורותיו .לעומת הפזמון הלירי של שיר הערש ,הבתים הנמרצים והמדרבנים
מושרים לקראת עתיד של עשייה .ייִדעלע (יהודה) יֵצא מהפינה המוגנת והאינטימית ,יסחר
בתבואה ויתעשר ,יהיה בנקאי ויקים מסילות ברזל 307.שיר הערש של בת ציון האלמנה ,היושבת
בפינת החדר בבית המקדש ,מבוצע בחלל התאטרון בידי אבשלום ,גיבור יהודי מסוג חדש המעוצב
לראשונה על הבימה .השיר ,אשר לחנו מבוסס על מקורות עממיים וליתורגיים ,מורכב מעירוב של
זמנים ויסודות מוזיקליים מערביים ומזרחיים והסצנה נפתחת ,על פי הוראת הבימה ,במוטיב
מאטיוו") 308.הצלילים האוריינטליים המוכרים ולא מוכרים לאוזנו
ראבישן ָ
מוזיקלי ערבי (" ַאן ַא ַ
של קהל יהודי מזרח-אירופי ,ממחישים את הקדמוניות ואת הוויי הארץ הקדומה ומהווים רקע
בבטחה ובחופשיות על
הולם ואורגני לתנועתו החופשית של אבשלום במרחב .אבשלום מתהלך ִ
אדמת ארץ האבות בדרכו לירושלים ומתגאה בהתמצאותו באזור המדברי .הוא שולח את עבדו
צינגיטאנג לקטוף לו תאנים ולהביא לו מים מהבאר הנמצאת בקרבת מקום .הוא מתיישב לנוח על
סלע ,ולאחר שאכל שקדים וצימוקים שהביא עמו לצידה לדרך ,הוא שר את שיר הערש .עוד
במהדורה שיצאה לאור בשנת  1886גולדפאדן מרגיש צורך להתנצל על האנכרוניזם ,ומעיר כי
השיר "אינו שייך לכאן" ושובץ בסצנה זו כי היה מוכר ואהוב על הקהל 309.האפולוגטיקה מעידה
על האפקט בחלל התאטרון אותו ביקש המחזאי והבימאי לחולל בשעה ששיבץ את השיר
הפופולרי בסצנה .השיר נועד למגנט את הקהל ולקרב אותו לחוויית המקום הילידי ,להרדים
ולעורר בו-זמנית ולעורר חוויה של "נוכחות במקום" שהקהל יכול להזדהות עמה מתוך המוכר לו.
השקדים והצימוקים הם הטעם והלחן ,הצידה הפיזית והרוחנית ,המסמן והמסומן ,העבר
310
המונכח בהווה.
שירי הרועים של בית לחם המופיעים במערכה הרביעית נועדו לחדש ,להסעיר ולעורר את
הישנים באישון הלילה .הרועים יושבים מסביב למדורה בשעת לילה ושומרים בערנות על הצאן
מפני חיות הטרף .הם מחללים בחלילים ושרים שיר קצבי בעל פזמון חוזר בשם "של ָאף ניט" (אל
ֿפלאקער" (עלי אש ,עלי) .האחרון מעורר את חוויית
"ֿפלאקער ֿפײַ ערלַ ,
ַ
תישן) 311והמנון רועים בשם
שטאלץ \
ָ
זײן
המקום בחיק הטבע ואת הגאווה הלאומית בתור חלק מהחיזיון" :מיר מעגן ַ
דאך געווען \ אונזערע ָאֿבות ֿפון אייביק
ּפאסטעכער ַאליין \ זענען ָ
קאן \ ווײַ ל ַ
טאנצן אין ָ
ֿפריילעך ַ
 307רומשינסקי טען כי לגולדפאדן הייתה חולשה לשירי ערש בעלי אופי "מעורר" ומביא דוגמאות
לשירי ערש ממחזות אחרים .ראה :רומשינסקי" ,הפלגיאטור האהוב" ,עמ' .275
 308גולדפאדן ,שולמית ,עמ'  .8אנו יוצאים מנקודת הנחה כי השימוש הנרחב שעשה גולדפאדן
בלחניו בסקונדה מוגדלת אופייני גם למוזיקה מזרחית אקזוטית הנכללת בסימון של "מוטיב
ערבי" .מעניין לבדוק אם ההיקסמות מהמזרח ,האופיינית למאה ה ,19-השפיעה על המוזיקה
שכתב גולדפאדן למחזה.
 309ראה :שם ,עמ'  .9האנכרוניזם ,סגנון אמנותי מודע שאומץ מהּפורים-שּפיל ,התבטא גם
בטקסט ,בתפאורה ובסצנות .לימים הפך איציק מאנגר את האנכרוניזם לאחד מהממדים
הקומיים בשירי החומש והמגילה שלו .בחירתו של מאנגר לא לבחור בזמן ההיסטורי של המגילה,
ולייצר אנכרוניזם משחקי המאפשר ראייה אירונית ביקורתית המתאימה מאוד לבימה ,היא
השפעה ישירה של גולדפאדן.
 310את מטרתו בשי בוץ השירים במחזותיו הגדיר גולדפאדן בתור הרמוניה של לחן וטקסט
המשפיעים באופן "מגנטי" על רגשות הקהל .ראה :גולדפאדן" ,משמנדריק ועד בן-עמי" ,עמ' .247
את סצנת המפגש בין שולמית לאבשלום עיצב גולדפאדן בתור דיאלוג מוזיקלי טהור במהלכו בני
הזוג חוזרים ושרים יחד את שיר "השבועה" ששרו בפגישתם הראשונה בתהליך של זיהוי ואמון
מאגנעטישע טענער"
מחודשים .ברשימת התמונות גולדפאדן מכתיר את הסצנה בשם" :די ַ
לדֿפאדן" ,שולמית" ,אין :הנ"ל ,מבחר כתבים,עמ' .33
ַ
גא
(הצלילים המגנטיים) .ראה :אָ .
(במהדורה שיצאה בוורשה ב 1886-שמובאים ממנה שאר הציטוטים לא הופיעה רשימת הסצנות).
 311גולדפאדן ,שולמית ,מערכה רביעית ,עמ' .51-50
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ָאן"( .אנחנו יכולים להיות גאים  /בשמחה לרקוד במעגל  /כי הרי מימים ימימה  /אבות אבותינו
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היו רועים) (שם ,מערכה רביעית ,עמ' .)55
אופיו הלימינלי של התאטרון היהודי בא לידי ביטוי גם באי עקביות המוסכמות של המרחק
האסתטי והקיר הרביעי הנתונים לשינוי ממערכה למערכה ,מסצנה לסצנה ומשיר לשיר .חוויית
הצופים מעוצבת בתור רצף של סדר ואי-סדר של אשליה והתפכחות ולעתים גם בתור מצב ביניים
של אשליה ומודעות בו-זמנית 313.סדר דואלי כזה אפשר לראות גם ברובד המוזיקלי של האופרטה
המכשפה ,המורכב ממעברים חדים בין שירים ליריים עממיים לשירי קברט ,שירי משחק ,שיר
314
כישוף ,שירי רחוב ,שיר ערבי-מזרחי ,שירים סטיריים ,שירי שוק ,שירי קבצנים ושירי מוסר.
המחזה נפתח בסצנה רבת-משתתפים .האורחים שהתקבצו בחלל הבית המפואר שרים לכבוד
מירה'לה שיר יום הולדת עליז המעוצב בסגנון מארש גרמני .זה אחד משירי "יום הולדת"
המולחנים הבודדים ואולי אף היחיד הקיים ביידיש .מירה'לה מופיעה על גרם המדרגות ועונה
לאורחים בפזמון עממי-יהודי עצוב ,ובו היא מבטאת את צערה על מות ִאמה .שלא כריבוי
הסגנונות המוזיקליים לאורך המחזה ,שרה מירה'לה את שירה הסנטימנטלי בקצב הוולס בסגנון
מלנכולי-מינורי ,בכל מצב ומקום שהיא נמצאת בו :בביתה ,בשוק הסואן ,בבית המכשפה או בבית
315
הקפה המפוקפק באיסטנבול.
המערכה השנייה מצטיינת במבחר שירים תוססים המופנים ישירות לקהל ונותנים לחלל
התאטרון פונקציה כפולה :חלל בדיוני של השוק בבוטושאן ,וחלל רפלקסיבי-ביקורתי התופש את
מקומו בחלל התאטרון .חלל השוק והמולתו מעוצב במקבץ שירים בסגנון קברטי סטירי בסצנה
רבת-משתתפים של מוכרים וקונים .הלחנים העממיים-יהודיים בעלי האופי העליז עומדים בניגוד
לתוכנם החתרני סטירי ומעצימים את הביקורת החברתית בסגנון שנודע כעבור חמישים שנה
בתור סגנון ברכטיאני .הסוחרים המציגים את מרכולתם הצבעונית נושאים ונותנים עם הקונים
במקהלה מתוזמרת .את תפקיד הסולו מקבל הקצב ,הממליץ באריה חגיגית על מרכולתו :רגלי
כבשה טריות וזולות ,חזה שמן וכשר או פרה רוטטת ישר מן השחיטה ,כל אלה עדיפים על פני
רגליים בגרביים ונעליים אדומות ,או חזה מוסתר וארוז או אישה שלמה המבלבלת את המוח
ומבזבזת את הכסף .על רקע האווירה הפראית ה"קרנבלית" מופיעה מירה'לה היתומה בלבוש דק
ובלוי ,ומבקשת בחלל הפומבי והמוכר רחמים ועזרה .היא פונה ישירות לקהל ומספרת ,בוולס
סנטי מנטלי שהיה ללהיט בפני עצמו ,על ההתעללות שהיא סובלת מידי אמה החורגת .מירה'לה
חושפת את זרועותיה ומראה את סימני החבלה הכחולים ,אך גם מוכיחה את הקהל על חוסר
הצדק והמוסר של אלה המתיימרים להיות רחמנים בני רחמנים ולהגן על יתומים:
אוי איר י ִידן בני רחמנים
דא בײַ אײַ ך
הארץ איז ָ
ַא גוט ַ
דא גענוג דיינים
בײַ אײַ ך איז ָ
דאס איז גלײַ ך
ּפסקעט מיר אויב ָ
 312ייתכן שסצנת הרועים ושיריהם הפופולריים במחזה שימשו מקור השראה לחוויה הישראלית
של ה"קומזיץ" – שירים מסביב למדורה.
 313מקאולי מציינת כי בסוג כזה של מופע המודעות וההדחקה של הקהל גורמים לו למעשה להיות
מעין שחקן וכך נוצר שוויון בין הצופים לשחקנים .ראה :מקאולי ,חלל במופע ,עמ' .254-253
ווארשע( 1902 ,להלן :גולדפאדן ,המכשפה).
ּכישוֿפמאכערןַ ,
ַ
לדֿפאדן ,דיא
ַ
גא
 314אָ .
 315אחד המאפיינים המרכזיים של שיר העם היהודי הוא הסולם המינורי .פאטר ,בעולם המוזיקה
והמוזיקאים ,עמ' .42
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דארט איינער
געוואלטיקן ָ
ַ
לאזט מען
וואס ָ
ֿפאר ָ
ַ
און אויף ַא יתומה קוקט זיך ניט אויס קיינער.
[הו אתם יהודים בני רחמנים ,הרי יש לכם לב טוב ויש ביניכם מספיק דיינים ,אמרו לי :האם זה
ישר ,מדוע נותנים לדברים איומים להתרחש ואל יתומה איש לא שם לבו?] (גולדפאדן ,המכשפה,
מערכה שנייה ,עמ' .)29
אנשי השוק עונים למירה'לה בפזמון מיתמם ומתנכר :מי הילדה הזו? ודאי אבדה! היא זקוקה
לעזרה ,מי יודע מי היא? אך איש אינו מציע לה עזרה .לעיני כול ,במקום הפומבי ,מובילה
המכשפה את הטרף הקל אל המלכודת בשיר פיתוי על פי מסורת האופרטה .כיכר השוק מתגלה
בתור "שוק בשר" אכזרי אשר במלוא שאונו ,שיריו והמולתו אין הפרטים נראים או נשמעים.
לעומת זאת בחלל הנכרי של בית הקפה באיסטנבול זוכה מירה'לה ,הנאלצת לרקוד ולשיר להנאת
הלקוחות ,לעזרה והצלה .מרקוס ,חתנה ,מזהה את השיר ואת הקול של מירה'לה מאחורי
נאטירלעך
מײן מירעלען! ַ
דערמאנט מיך אין ַ
ָ
האצמיך .זי
התחפושת התורכית" :הער ַא שטימע ָ
איר שטימע( "...תשמע את הקול הוצמיך ,היא מזכירה לי את מירה'לה שלי ,ממש הקול שלה.)...
השיר השומר על מירה'לה היתומה ומציל את חייה מילא את ייעודו הדרמטי והמוזיקלי .יתרה
מכך" ,השיר" היה לשלאגר בפני עצמו ושימש קוד סגנוני מאפיין לתאטרון היהודי של גולדפאדן.
שירי התאטרון של גולדפאדן בעלי התוכן והלחן החודרים ללב הקהל היו אחד האמצעים
המרכזיים המזמינים את הקהל להיות שותף נוכח בתאטרון באופן מופגן ומכוון ,ולא רק להביט
אל הבימה .בכמה מחזות גולדפאדן מזכיר בשירים את חלל התאטרון עצמו ומכניס את קיומו אל
תוך השיח הביקורתי .אחד השירים הפופולריים בהמכשפה הוא שירו של מוכר הלביבות בשוק,
ילד בן  , 12המגנה את אלה המוצאים דרכים מפוקפקות לשנורר ולהתפרנס בלי להזיע ,בזמן שהוא
באבקעלעך ייִ דעלעך הייס"
נאלץ לרעוב ולעבוד בפרך .בפזמון הוא מכריז על מרכולתו "הייסע ָ
(לביבות חמות יהודים ,חמות) .בבית האחרון מבקר מוכר הלביבות גם את הבטלן המתגנב
לתאטרון ומתיישב לו שם "כמו גראף" ,אף שלא קנה כרטיס ועוד מעז בשיא חוצפתו לשרוק בוז
לשחקנים המסכנים .מציאותו של התאטרון היהודי נחשפת ,וכך גם זהותו ומלאכתו של השחקן
ושל המחזאי המציע את מרכולתו "החמה" לקהל היהודי כאן ועכשיו.
המקום ,העיר זלי גורביץ' ,דורש הקמה ויצירה לא רק במובן הפיזי אלא גם במובן התרבותי.
"מקום מוקם וממוקם בין אנשים בתוך מושגים ובכך פותח עצמו לשונות והשתנות בלתי
נדלית" 316.שיח ושיחת המקום הוא המגדיר פיסת קרקע ,נקודה ,נוף או מבנה כלשהו בתור מקום.
גולדפאדן שובר במכוון את האשליה הדרמטית ,ומעבר ליח"צון המוסד החדש בשירים מטא-
תאטרוניים ,הוא גם חוגג עם קהלו את החוויה התרבותית החדשה המאפשרת נוכחות פיזית-
חברתית במקום ,במוסד החדש .המסר של החלל הרפלקסיבי במתכונת זו מאותת ומדגיש את
קיומו של תאטרון יהודי ,כמו לכל אומות העולם .בחללו הקהל היהודי רואה ושומע את עצמו על
מומיו וחסרונותיו ,ויכול להזדהות ,לחלום ,לצחוק ,לבכות ולשיר עם המתרחש על הבימה .אולי
אפשר להבין את ההתנהגות המוחצנת האופיינית לקהל יהודי בתאטרון יידיש עד ימינו אלה,
המצטרף לשירה בזמזום או מוחא כפיים במשך ההצגה ,על רקע החוויה יוצאת הדופן של נוכחות
במקום שהעניק התאטרון היהודי בראשיתו לקהלו .ההתנהגות המוחצנת ,המתפקדת בתור חלק
מהחוויה האסתטית ,מאותתת ומכריזה :אני פה ,אני שר ,משמע אני קיים.
 316זלי גורביץ' ,על המקום ,עמ' .11
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 .5הדרמה של המקום  -המשמעות של המרחב
הסגנון הרומנטי האקספרסיוניסטי של גולדפאדן ניכר בשפע הבזבזני של עלילות ,סוגות ,שפות,
מוזיקה והקדימות של הרגשות על בימת התאטרון שלו .המלודרמה ,סוגה נפוצה בתאטרון
הרומנטי ותבנית מרכזית במחזותיו ,מתאפיינת בהפרת האחדות האריסטוטלית המתבטאת בין
היתר בעומס עלילתי ,במארג סיפור אפיזודי ובלתי מסתבר ,במקריות וחוסר רציונליות בשלב
הקשירה ,המהפך וההתרה ובעירוב בין טרגיות לקומיות ,בין רצינות גבוהה לגרוטסקיות 317.כפי
שראינו ,מאפיינים אלה עולים בקנה אחד עם המבנה הלימינלי המאפיין את הדרמטורגיה של
גולדפאדן ,המעמיד אותה בשטח הפקר של בין לבין – בין הקיים למתחדש ,המאפשר קיום
פרדוקסלי של רצף ניגודים בו-זמניים ומהווה קטגוריה בין קטגוריות ,בין סדר לאי-סדר .עם זאת
בעקבות הפתולוגיה של המקום בחיים היהודיים ובתאטרון היהודי בגולה שעסקנו בה בפרק
הראשון ,נטען כי למקום ולמעברים ממקום למקום במחזות של גולדפאדן יש אופי אוטונומי
יי חודי החורג מתפקידם בארגון האירועים ואף מהיותם חלק ממאפייני המלודרמה .כפי שנראה
נושא המקום וחילופי המקום משמשים מעבדה דרמטית לבדיקת הזהות של הדמויות הראשיות
במחזות .הדרמה של גולדפאדן בודקת הלוך ושוב ,פנימה והחוצה ,זהות בין זהויות במקום בין
מקומות ללא סגירה הרמטית ומתן תשובה חד-משמעית ,כאופייני לז'נר הקומי בכלל
הסּפִ י של היהודים
ולאסתטיקה של הלימינליות בפרט .הלימינליות האסתטית משקפת את המצב ִ
בפזורה של סוף המאה ה 19-וראשית המאה העשרים במקום ללא מקום .לפיכך ציר הדרמה של
המקום ועיצובו ישמש כלי מחקרי ולפיו תיבדק ההתפתחות בשפה האמנותית והמשמעות של
"המקום" במחזות ובתאטרון של גולדפאדן במשך שלושים שנות קיומו.
הימנעותו של גולדפאדן מייצוג נטורליסטי ומנראות טוטלית של החלל הביתי על הבימה
ההולמת את המצב הבלתי יציב של הזהות והמקום בחיים היהודיים המיוצגים במחזותיו ,דומה
לייצוגם של המקום והזהות בדרמה המודרנית .החוקרת אונה צ'ודרי ) (Chaudhuriבוחנת את
הדרכים שבהן התאטרון המודרני ,החל במחזות האקספרסיוניסטיים והסימבוליסטיים ועד
מחזות האבסורד ,מבסס את המשמעות שלו בחלל הבימה ובמבנה הדרמטי של המחזה ,ומציעה
הערכה להתפתחות הדרמה החדשה מתוך היחס אל המקום בתור בעיה .את השאלה על הזהות,
שהיא מנסחת במילים "מי אתה ומה אתה יכול להיות" ,היא רואה בתור פונקציה של שאלת
המקום" :היכן אתה ואיך אתה חווה את המקום" 318.המושג "גאופתולוגיה" )(Geopathology
שטבעה כמפתח בשדה הסמנטי של השיח הדרמטי המודרני על הבית ,משמש אותה לניתוח
הקשרים של זהות ומקום כשני עקרונות מנוגדים המבנים את העלילה" :הקרבנות של השהייה
במקום והגבורה של היציאה לדרך 319".צ'ודרי בוחנת את המבנה הדרמטי ואת זהות הדמויות
בדרמה המודרנית ומוצאת כי המהפכה התרבותית המאפיינת מאה זו מדגישה את הניגודים.
לדבריה החוויה האוניברסלית של "חוסר מקום" או חוסר קשר עם טריטוריה מסוימת בעקבות
גלות (מודרנית ותודעתית) ,הגירת המונים ,פליטות ורב-תרבותיות היו לסמל ולנושא המרכזי של
 317על המלודרמה ועל השפעת הערכים הרומנטיים על סגנונו האמנותי של תאטרון היידיש ראה:
סנדרו" ,רומנטיציזם ותאטרון היידיש" ,עמ' .56-55
 318צ'ודרי ,העמדת המקום על הבמה ,עמ' .xii
 319צ'ודרי מדגימה את הניתוק מהשיח הישן על הבית במחכים לגודו וטוענת כי חוסר היכולת או
הכישלון לחזור הביתה נובעת מכך שהבית נעדר ,נעלם .לדבריה ,בקט אינו מפיל את האשמה
בכישלון על הגיבורים או על הטבע האנושי ,אלא על הבית עצמו ועל המאמץ לחבר בין מקום
לזהות אישית ללא הקשר או מטרה .ראה :שם ,עמ' .xiii
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הדרמה המודרנית המתבטא בתוכן ובצורה 320.את ה"גאופתולוגיה" – המאבק במקום המאפיין
את הדרמה המודרנית והמתגלה בתור דיאלוג תמידי בין שייכות לגלות ובין בית לחוסר בית –
אפשר לזהות גם בחוויית התלישות במקום על רקע החיים בגולה המיוצגת בתאטרון היהודי של
גולדפאדן מראשיתו .בהשראת ה"גאופתולוגיה" אפשר לבחון את היעדרו של החלל הביתי והיציב
מחד גיסא וריבוי הווריאציות של המקומות והמיקומים מאידך גיסא במחזות שונים של
גולדפאדן מהפרספקטיבה המתודולוגית של צ'ודרי על המקום כבעיה והמקום בתור פתרון.
בפרק זה נתמקד בנושא הרחב והמורכב של המקום בדרמה של גולדפאדן במתודולוגיה חדשה:
"הגאוגרפיה של התאטרון" ,כפי שמגדירה אותה צ'ודרי ,שתחליף את ההיסטוריה המוכרת שלו,
או לכל הפחות תוסיף עליה .בניתוח היחס בין זהות למקום ניעזר גם במושג הכרונוטופ שהשתמש
בו בכטין כדי לעמוד על המשמעות האמנותית של היצירה הדרמטית .בכטין הציב מול הכרונוטופ
הפנימי – הזמן והמרחב של החיים המיוצגים ביצירה – גם את הכרונוטופ הראלי החיצוני,
שבתוכו מתוארים חיי המחבר עצמו 321.טענה מרכזית של מחקרנו היא כי גולדפאדן ,היוצר הנודד,
מצא לעצמו בית בחלל התאטרון שייסד ועיצוב החלל הדרמטי במחזות ועל הבימה נובע מתחושת
ההתקבלות וההוקרה שזכה לה בנדודיו עם מחזותיו .לפיכך נדון בקשר בין הכרונוטופ הפנימי
לחיצוני ובתפקידם המבני והמארגן בציר הדרמה של המקום .נבחן את ציר הדרמה של המקום על
רקע חלל הנדודים של היוצר ובכך נחשוף את המשמעות האמנותית של המרחב ואת השינוי
וההתפתחות במושגים "בית" ו"מקום" ועיצובם בחלל הדרמטי.
א .התקופה הראשונה – כל-מקום
אחד המחזות הבשלים והמרכזיים ביותר המשתייך לתקופה הראשונה ואשר זכה ועודו זוכה
לפופולריות רבה על בימות תאטרון היידיש הוא המכשפה ( ,1877רומניה) .בדף השער המחזה
מוגדר בידי גולדפאדן אופרטה בחמש מערכות ושמונה תמונות .המונח תמונה – בילד – במובן של
 tableauמאותת על שינוי תפאורה ומגביל למונח "מקום" המגדיר הן את החלל הדרמטי והן את
החלל המעוצב על הבימה .זוהי מציאות פיזית ומטפיזית כפי שמאבחן ווליץ ,המציין את הכמות
ההולכת וגדלה בתמונות ביצירה של גולדפאדן בתור עדות לשכלול היכולת שלו בעיצוב החלל ואת
החשיבות ההולכת וגדלה ואף האובססיבית שייחס למקום ולחילופי מקום 322.גולדפאדן מצרף
למחזה את רשימת התמונות ומעניק לכל תמונה כותרת המתארת את הפעולה הדרמטית ואת
רשימת הדמויות על אפיונן ותלבושתן בפירוט רב ,כולל שינויי התלבושות ושינויי המקומות בין
המערכות.
על פי תיאורו המדו קדק של גולדפאדן ,עם עלות המסך בתמונה הראשונה נגלה לפנינו גן ביתו
הנובורישי של רב אברמצ'י ,אלמן שנישא שנית .הגן מואר בפנסים צבעוניים התלויים על צמרות
העצים ,משני צדי הבימה שתי שורות של פסלי שיש וקשת של עלים ופרחים מעליהם .מצד שמאל
מובילות מדרגות למסדרון זכוכית המוביל אל הבית .הרבה אורחים ,בידיהם מתנות ,הגיעו לחגוג
את יום הולדתה של מירה'לה ,בתו היחידה של רב אברמצ'י ,ובהם חתנה מרקוסִ ,אמה ואחותה
 320שם ,עמ'  .14צ'ודרי טוענת כי נוסף להשפעת נסיבות ה"גלות" בתור כוח מעצב בספרות
המודרנית בקרב סופרים כמו ג'ויס ,קפקא ונבוקוב ,הדרמה מספקת את אותה נטייה במחזות של
איבסן ,סטרינדברג ,צ'כוב בקט וברכט .היא מגדירה את הגלות גם בתור מצב תודעתי חולני של
המעמד הגבוה או בתור ניכור אוניברסלי טרגי .ראה :עמ'  .12על התודעה המודרנית שנהפכה
לחסרת בית ומחפשת את מקומה ראה :גורביץ' ,על המקום ,עמ' .27-26
 321בכטין ,הכרונוטופ ברומן ,עמ' .59
 322ווליץ" ,חלל תאטרוני ומקום היסטורי" ,עמ' .69-68
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החורגות .מירה'לה מופיעה על גרם המדרגות בשמלת נשף ,בכפפות ובנעליים לבנות ,ועל ראשה זר
פרחים .אל תוך החלל המעוצב כמודרני במובהק פורץ הוצמיך (ה ָאצמיך) הרוכל ,ומשעשע את
הנוכחים בהופעתו ,בדיבוריו ובשיר עוקצני על השקר והצביעות ביחסים שבין בני האדם .את
החגיגה מפר קצין משטרה האוסר את רב אברמצ'י בעקבות מסירה (כתב הלשנה) אנונימית.
יאכנע – המכשפה  -הן שהלשינו
באבע ַ
בהמשך המחזה מתברר כי האם החורגת ודודתה הזקנה ָ
עליו ,כדי להשתלט על ביתו ורכושו .התמונה השנייה ,שגולדפאדן מכנה "המכשפה עורכת את
התכנית" ,מתאפיינת בשינוי מקום ואווירה קיצוני .מהגן המואר והמפואר עוברים אל "חדרה
הפשוט" של האם החורגת ,שבו היא מתעללת במירה'לה ,הלבושה כעת בבלויי סחבות .האם
החורגת והמכשפה מתכננות כיצד להיפטר ממירה'לה אחת ולתמיד.
התמונה הפותחת את המערכה השנייה" ,השוק בבוטושאן" 323,היא ססגונית ורבת-משתתפים
ומתרחשת בחוץ ,בכיכר השוק .המוכרים ניצבים מאחורי דוכניהם ,נשים יושבות ליד סליהן
וביניהם מסתובבים הקונים ,יהודים ויהודיות לבושים בגדים ומגפיים ישנים וכבדים .גם הוצמיך
מגיע לשוק ומפגין את יכולתו לרמות בווירטואוזיות במלאכת הממכר .על רקע האווירה
התזזיתית והמוחצנת מופיעה מירה'לה היתומה בלבוש דק ובלוי ,ומבקשת רחמים ועזרה.
המכשפה מציעה לה נעליים וצעיף ומובילה אותה לביתה.
בתמונה הרביעית גולדפאדן מעביר אותנו שוב לחדרה של האם החורגת ,ובו היא ממשיכה
לטוות את תכניותיה בעזרת אליקום הסרסור .הערה מעניינת על ההיבט הטכני שבחילופי המקום
בין התמונה הרביעית לחמישית מציינת במפורש כי חדרה של האם החורגת "מתחלף ונהפך"
לחדרה הסודי של המכשפה ,המתואר בפרוטרוט ומעוצב עיצוב דומה לחדרה של המכשפה
בפאוסט מאת גתה .קרוקודיל תלוי מהתקרה ,מדרגות מובילות לחדר סודי ,מטאטא נשען בפינה,
על שולחן אדום רחב מונחים בערבוב צבתות ,סכינים ,קלפים ,אבנים ,ספרים ושורשי צמחים,
פסלי שדים עומדים משני צדיו ,ובתווך עומדת מראת קסמים .סיר גדול מבעבע מעל אש בוערת,
באבע
ונערות בשמלות אדומות בעלות מחשוף עומדות ובוחשות בו בכפות גדולות .כאן מפגינה ָ
יאכנע את כישוריה כשהיא מראה למרקוס את מירה'לה "הרחוקה והאבודה" בראי הקסמים,
ַ
כשלמעשה הוא רואה אותה עצמה בחדר הקטן הממוקם בעומק הבימה מול המראה.
בתמונה השישית שוב חל מעבר מהפנים לחוץ .בבית קפה מואר באיסטנבול ,המעוצב בסגנון
מזרחי ,תורכים מעשנים נרגילות ,שותים קפה ,משחקים קלפים ושש בש וקוראים עיתונים.
ביניהם יושב מרקוס ,תרמיל גדול על שכמו .הוצמיך מגיע עם תיבת הסחורה שלו לבית הקפה,
מסתובב ורוקד בין היושבים ומכריז על סחורתו .מירה'לה מופיעה בלבוש תורכי צבעוני ושרה
לנוכחים על גורלה המר ומקבצת נדבות .מרקוס פודה אותה מידי הסרסור שלה .התמונה
השביעית מכונה "קבלת פנים" ,והיא מתרחשת בחדרה של האם החורגת המתכננת עם המכשפה
לסמם את השבים במשקה ולשרוף אותם בעודם ישנים .התמונה השמינית ,שהמתח מגיע בה
לשיאו ,מתארת את המקום שיועד לפגישה הלילית" :הפונדק האדום" ,הנמצא בראש הר ומוקף
ביער .דווקא כאן על אם הדרך ,בחלל הלימינלי ,במקרה וכנגד כל התכניות ,מגיעה העלילה
לסופה ,הסוף הטוב והצדק מנצח :מירה'לה ,מרקוס ,הוצמיך ורב אברמצ'י ,שבינתיים יצא
לחופשי מן הכלא ,נמלטים אל מחוץ לפונדק ואילו המכשפה ,האם החורגת ואליקום הסרסור
נשרפים על גגו.
 323כזכור בוטושאן הייתה העיר הראשונה שהופיע בה גולדפאדן עם "להקתו" אחרי שעזב את
יאסי עם תחילתה של עונת הגשמים.
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אם נבודד את מארג הסיפור על ציר "הדרמה של המקום" ,נקבל את הרצף הזה :גן בית האב
המפואר באביב – חדרה הפשוט של האם החורגת – שוק העיר בחורף – חדרה של האם החורגת
הנהפך לחדר המכשפה – בית קפה מואר באיסטנבול – ופונדק בשעת לילה .רצף המקומות משבץ
לסירוגין פנים וחוץ ,אביב וחורף ,חלל פרטי וחלל ציבורי ,סצנות אינטימיות וסצנות רבות-
משתתפים ,חלל יהודי וחלל נכרי ,חללים השייכים למבנה וחללים לימינליים השייכים ל"אנטי-
מבנה".
החלל המייצג את המבנה הפטריארכלי-יהודי הפותח את המחזה באביב הוא גנו המפואר
והמודרני של רב אברמצ'י ,ובמהרה מתגלה שהגן פרוץ ומועד לפורענות מבית ומחוץ .גם החלל
הפנימי והאינטימי של תוך הבית מתגלה בתור חלל אפל ומתנכל ,ומירה'לה היא הקרבן שבתוכו.
כפי שהראינו ,בחלל הפומבי-חברתי של השוק מוצגת הצגה ססגונית ומלאת חיים ,ונשמעת בו
קריאה מוחצנת לעזרה בשירו של הילד מוכר הלביבות ובשירה של מירה'לה ,אך גם החלל הפומבי
מתגלה בתור חלל מתנכר ומתעלם .חוויית הניכור מועצמת על רקע עיצובה של הסצנה בזמן
החורף ועל רקע השירים העליזים ,כפי שפירטנו.
החלל הנכרי ,שמירה'לה מוגלית אליו מהחלל היהודי ,מעוצב בתור חלל מואר ,אקזוטי ,זר
ותאטרלי ,שהיה יכול להיות "כל מקום" .בתוכו מתקבצות הדמויות החיוביות שהרחיקו נדוד
מביתן – מירה'לה הנמכרת לסרסור ,מרקוס היוצא בעקבותיה והוצמיך הרוכל ,הנודד הנצחי
ב עקבות הפרנסה .דווקא בחלל הנכרי והרחק מהבית מתקיימת בין הדמויות היהודיות דינמיקה
של הקשבה ,זיהוי ואחווה .כפי שראינו ,התמהיל המוזיקלי הוא אחד האמצעים המרכזיים
להנגדה מכוונת וביקורתית בעיצוב המקום הפומבי והמוכר כמקום זר ,ומנגד המקום הזר מעוצב
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כמוכר.
הד מויות הנעות במרחב הפתוח "נסחפות"" ,מגורשות" ונודדות בו מתוך כורח ולא מתוך
בחירה; מירה'לה נחטפת ,מרקוס לוקח תרמיל ,מתגלגל ומחפש אחריה "בכל העולם" וכמו
הוצמיך הרוכל ,הנושא את מרכולתו על גבו ,מגיע גם הוא במקרה ל"סוף העולם" .המקריות,
התזמון והצירוף של הנדודים עם הפגישה ,וגם היסחפותן של הדמויות במרחב חופפים את המצב
הכמעט פסיבי שלהן .הגורל הוא שמנהל אותן ,והן מצדן עומדות בסבלותיהן ושומרות על תומתן.
עם זאת ,כרונוטופ הדרך נתפש כאן בתור מקום חיובי המסייע להתפקחות ,מודעות והתבגרות של
הדמויות הנודדות 325.בהמכשפה הקונפליקט המעוצב בחלל הדרמטי מתקיים "בין הקרבנּות של
השהייה במקום והגבורה של היציאה לדרך" 326.היציאה לדרך מוצגת בתור אלטרנטיבה של
שיתוף פעולה מצד הדמויות החיוביות ,ומנוגדת לקדחתנות ולמזימות הנרקחות בחדרי חדרים
בידי הדמויות השליליות הנותרות בחלל הביתי ומנסות להשתלט עליו.
על רקע ציר הדרמה של המקום אפשר לזהות את המבנה התלת-שלבי של עלילת המחזה בתור
טקס מעבר ממשנתו של ואן -גנפ בעל צביון ייחודי לשלב השלישי ,שלב "השילוב מחדש" .בשלב
הראשון מירה'לה התמימה ,המרבה לתנות את צרותיה בגילוי לב ,מופרדת מחייה הקודמים וכל
סמלי הסטטוס נלקחים ממנה .היא נותרת מבודדת וחסרת מעמד ,מושעית מביתה ומהחברה
 324לדברי בכטין ,האקזוטיקה משמעה "הנגדה מכוונת בין מה שהוא זר לבין מה שהוא שלך".
ראה :בכטין ,הכרונוטופ ברומן ,עמ' .29
 325יש דמיון בין הכרונוטופ של רומן ההרפתקאות וההוויי כפי שהגדירו בכטין ובין המתח שבין
מרחב לזהות שתואר כאן .כמו בכרונוטופ הדרך ,גם במחזה נמצא התפתחות ומטמורפוזה כדרך
בחיים השייכת לסבל הממרק .ראה :שם ,עמ' .44-41 ,37-29
 326צ'ודרי ,העמדת המקום על הבמה ,עמ' .xiii
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היהודית ומועברת לסוף העולם .שם ,במקום הזר שבו היא חסרת זהות" ,לא חיה ולא מתה",
מתרחש השלב הספי כשהיא מופיעה בלבוש תורכי ,היכול לייצג את חבישת המסכה וההתחפשות
בשלב הלימינלי ,והיא שרה ומקבצת נדבות .בשלב השלישי מירה'לה מופיעה בתור אישה צעירה
ומאופקת לבושה בחליפת מסע בפונדק ,מקום חניה זמני המכשיל את היציבות והחזרה לשגרה,
השילוב מחדש במבנה החברתי ומותיר את הסוף פתוח ,כאופייני לאסתטיקה הלימינלית.
"כרונוטופ הדרך" משאיר את סוף היצירה בעמימות ומעמיד את המעבר ממבנה לאנטי-מבנה
ומסדר לאי-סדר ללא סגירה 327.החלל המסיים את המחזה הוא הפונדק ,שהוא חלל סימבולי של
דרך ולא של בית ,חלל לימינלי מובהק .יש לציין כי הפונדק ובית הקפה ,שמתרחש בו השלב
הפרפורמטיבי של טקס המעבר במחזה ,היו חללים אופיינים למחזותיו של גולדפאדן בתקופה
הראשונה .בהוצמיך ,היהודי הנודד הנצחי ,חסר הבית הנושא את ביתו על גבו כבית מהלך אפשר
לראות את בן דמותו של המחזאי חסר הבית שמרגיש תמיד בביתו ועוסק ב"מרכולתו" – יצירתו
בכל מקום ותמיד בדרך.
מוטיב היציאה אל הדרך ,שגם המחזה סבתא ונכדתה מסתיים בו ,הוא גם טקס חניכה סימבולי
של התאטרון הצעיר .למרות רצונו ליצור תאטרון יציב ביאסי ,החליט גולדפאדן לצאת אל הלא
נודע ,לדרך ,ובה שאף לפתח את התאטרון היהודי מתופעה שולית למוסד לגיטימי מודרני ,בוגר,
בעל חשיבות ומקום בחברה היהודית .היציאה של התאטרון אל העולם הגדול ,כמו היציאה של
מירה'לה והנכדה מהחלל הביתי אל הדרך ,הנתפשת בתור מקום משחרר מ"קרבנּות השהייה",
מקבלת משמעות של טקס מעבר על פי המודל של ואן גנפ.
המרחב המעוצב בחלל הדרמטי בהמכשפה ובסבתא ונכדתה ,שנכתבו בתקופה הראשונה
לייסוד התאטרון ברומניה ,דומה למרחב של אגדות העם ,ומוביל באופן מטפורי את דרכו של
הגיבור להרפתקאות הלאה בעולם ולא חזרה הביתה .גולדפאדן יצר בימה בכל מקום שהדבר
התאפשר בו .כל מקום כזה היה בבחינת חלל ראוי :פונדק ,בית קפה או אכסניה ,לול אווזים וכל
חלל ארעי שאפשר יהיה להקים בו בימה מאולתרת ,עד התחנה הבאה.
ב .התקופה השנייה – "המקום הקטן" ו"המקום הגדול"
אפשר לראות בחזרה של גולדפאדן והתאטרון שלו לרוסיה שיבה למגרש הביתי והמוכר ,למקום
שנולד ,התחנך וחי בו עד אשר נאלץ לברוח ממנו ב .1875-כאן החלל הדרמטי של מחזותיו והשיח
על המקום והזמן נעשים קונקרטיים והיסטוריים .בשניים מהמחזות שנכתבו ברוסיה – שולמית
ובר-כוכבא – החלל הדרמטי הוא ארץ ישראל בזמן שבין בית ראשון לבית שני ,החלל הלאומי
והבלתי ניתן להמרה המשפיע על הזהות של הגיבורים ועל התשובה לשאלת "המקום" .גם בעיצוב
המקום היהודי בארץ נכרית הדרמה של המקום והמשמעות של המרחב זוכים לאפיון קונקרטי,
היסטורי ולאומי כפי שנראה באופרטה ההיסטורית דוקטור אלמסדו .חלל וזמן ההתרחשות ,כפי
328
שמצוין על דף השער ,הם העיר פלרמו בראשית המאה ה ,14-כשהוטל צו גירוש על יהודי העיר.
זמן כתיבתו של המחזה אינו ידוע במדויק ,אך במקורות העומדים לרשותנו הוא ממוקם בין שני

 327שכטר ,היבטים לימינליים והיברידיים ,עמ' .12
לערמא ,דרוק ֿפון יעקֿב
ָ
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סא ָ
למא ַ
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ָ
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 328אָ .
יארק( 1893 ,להלן :גולדפאדן ,דוקטור אלמסדו) .עוד מצוין בדף השער כי
סאֿפירשטיין ,ניוָ -
ַ
המחזה הוא עיבוד לרומן גרמני ללא פרוט שמו.

95
קוני-למל לשולמית 329.גם אם אכן דוקטור אלמסדו הייתה האופרטה ההיסטורית הראשונה
שגולדפאדן כתב לאחר המעבר לרוסיה הרי שבחר ,כפי שפירטנו ,להעלותה לראשונה בפטרבורג
רק כעבור שנתיים .במחזה שנכתב בשפה גבוהה ומחורזת סמוך ל"שיבה הביתה" הבית משמש
חלל מרכזי ודרמטי וגם נושא מרכזי בעלילה .העלילה נרקמת סביב הגירוש המשפיל מהבית
הראשוני ,מעריסת הילדות וממקום המקלט ,וסביב השיבה אליו בראש מורם .כך אומר דוקטור
אלמסדו למרים ,בתו ,בשעה שהם מגורשים אל מחוץ לעיר ונפרדים מביתם:
וואס דו ביסט געבוירען,
טאכטער ֿפון דעם ָארט ָ
נעם ָאּפשייד ָ
ֿפארלוירן,
האסט דײַ ן יונגע מוטער ַ
וואס דו ָ
ֿפון דעם ָארט ָ
דא די וועלט געזען
האסטו ָ
מאל ָ
צום ערשטן ָ
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מאל מוזטו אויף דעם ָארט יעצט שטיין.
צום לעצטן ָ
[היפרדי לשלום בתי מן המקום הזה שנולדת בו  /שאיבדת בו את אמך  /וראית בו את העולם
לראשונה  /זו הפעם האחרונה שאנו ניצבים כאן] (דוקטור אלמסדו ,מערכה ראשונה עמ' .)20
שיר הפרדה מן המקום מביע קשר אימננטי לבית במובן העמוק והפנומנולוגי שלו ,והוא נדיר
בדרמטורגיה של גולדפאדן בהתייחסות לבית אישי ,פרטי:
ַאדיע ַאלטע וויג דער יוגנט
האט אונדז בײַ דיר געֿפעלט
וואס ָ
ָ
וויֿפל גוטס און וויֿפל טוגענד
האבן מיר מיט דיר געטיילט
ָ
איינזאם צימער
ַ
ַאדיע מײַ ן שטיל
ֿפארטרויסטער ֿפרײַ נד ֿפון קליינערהייט
ַ
דײַ נע ווינקלען וועלן נימער
שוין הערן אונדזערע ליבע רייד
טרויעריק ווינקען זיי ,גלײַ ך ווי זיי רעדן
טרערן גיסן ֿפון די ווענט
שווער איז מיר מיט אײַ ך צו שיידן
נאר אין אונדז איז ניט געווענדט.
ָ
[שלום עריסת ילדות ישנה  /מה היה חסר לנו לצדך?  /כמה אושר וכמה ימים  /חלקנו אתך  /שלום
חדרי הבודד השקט  /חבר נאמן מילדות  /פינותיך שוב לא תשמענה את דברי האהבה שלנו /בעצב
הן ממצמצות כמו מדברות  /דמעות יורדות מהכתלים /קשה לי ממך להיפרד אך האשמה לא בנו]
(שם).

 329ראה :גולדפאדן ,מבחר כתבים ,עמ'  ;19שצקי ,ספר גולדפאדן ,עמ'  .82שם מצוין כי המחזה
נכתב בערך ב .1880-גם באוטוביוגרפיה הקצרה מיקם גולדפאדן את דוקטור אלמסדו בין קוני-
למל לשולמית .ראה:שם ,עמ' .46
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בתמונה הבאה ,המתרחשת בין כותלי בית הכנסת ,מקבל המקום הפרטי יחס המבטל את
הלוקליות שלו למען מימושו הרוחני-סימבולי של המקום בספר וברעיון ,על פי התפישה
היהודית 331.שירת נחמה נשמעת מתוך בית הכנסת:
די הייליקע ּתורה קום מיט אונדז מיט
לאזן קענען מיר דיך ניט
ווּוהין מיר גיין ָ
רמאגן
ֿפא ָ
גאנץ ַ
דו ביסט אונזער ַ
אונדזער ּכֿבוד און אונדזער דעגין
דארט
דאך ָ
גאט איז ָ
ָ
אין יעדען ָארט
נאר.
ווּו מען בעט אים ָ
[התורה הקדושה לווי אותנו \ לאן שלא נלך לא נוכל לעזבך\ את כל רכושנו וכבודנו \ אלוהים הרי
נמצא \ בכל מקום שפונים אליו] (שם ,עמ' .)21
תפישת המקום המובעת בשיר מקבלת ביטוי מוחשי ודרמטי במיזנסצנה ובחלל המעוצב .על פי
הוראת המחזאי על הבימה נראה רחוב ,ובית הכנסת ממוקם מימינו .דברי השירה על מקום
הנמצא בלא-מקום ובכל-מקום רק נשמעים מתוך חלל בית הכנסת הממוקם למעשה בחלל
החוצבימה הבדיוני .אל הרחוב שעל הבימה מגיע המון נכרי .מתחילים חילופי דברים בין הפנים
לחוץ :ההמון קורא "החוצה ,החוצה מאדמתנו" .היהודים ,הממוקמים מחוץ לבימה ,נפרדים
מהמקום בשיר תפילה ונחמה המזכיר את קיומם של קניין ומקום הנמצאים בספר התורה ובאל.
שערי בית הכנסת נפתחים ומתוכם יוצאים היהודים המגורשים אל תוך חלל הבימה נושאים ספרי
תורה וספרי קודש .למעשה הם מגורשים ויוצאים מן החוץ אל הפנים ,אל הבימה ,ועושים את
דר כם אל מחוצה לה .סצנת הגירוש היהודי מהמקום מקבלת גוון אבסורדי ובכך מתערערת מן
היסוד תקפותו של המקום הפיזי באמצעות ייצוגו בחלל .נדגיש כאן כי השימוש בספר תורה
כאביזר בימתי הנעשה כאן ככל הנראה לראשונה על בימת התאטרון היהודי הוא אקט דרמטי
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מעצים ומעורר הזדהות בעל השפעה מהפנטת על הקהל באותם ימים.
דוקטור אלמסדו מעוצב כגיבור יהודי גאה השומר על ערכי המוסר שלו גם כשנשקפת לו ולבתו
סכנת חיים .הוא משיב טובה תחת רעה ,מגלה אצילות ואנושיות וגם את כישוריו המעולים
בהיותו רופא ומצליח לרפא את בתו של המושל .כתוצאה מכך ובעזרת אי אילו "נסים" במארג
האירועים הוא גורם לביטולו של צו הגירוש ולחזרתם של היהודים לבתיהם .המחזה המתחיל
בגירוש ,מעשי התנכלות ,חטיפה ואף ניסיון לרצח מסתיים הפעם בשלב שלישי מובהק ובו
מתממש השילוב מחדש :היהודים נקראים לשוב לעיר ,והמחזה מסתיים במצעד משותף של
היהודים והנוצרים ובחגיגת נישואין משותפת .בת המושל נישאת לגנרל ובתו של דוקטור אלמסדו
נישאת לאהובה דוקטור אלונזו ,לאחר שהתבררה זהותו :יהודי שהתחזה לנוצרי.

 331על הקרע בין האדם למקום ביהדות ועל ההסתייגות מהטוטליות של המקום ה"גויי" ראה:
גורביץ' ,על המקום ,עמ' .24
 332יותר משני עשורים לאחר מכן עשה שלום אש שימוש שנחשב שערורייתי בספר התורה על
הבימה וגרר אחריו דיון סוער על התוקף של שימוש באביזר דתי על הבימה .ראה :ליפשיץ ,הגילום
בגוף ,עמ' .121-108
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רעיון הדרך והנדודים במחזה מתבטאים בדבריו של דוקטור אלמסדו המנוסחים כדרשה
פומבית אל הנוכחים על הבימה ואל הקהל .על השקפת עולמו בנוגע למקומו של היהודי בעולם
רקלאגט"
ָ
ֿפא
ריאמערט ַ
ֿפאר ָ
הוא חוזר בביתו הפרטי לפני הגירוש ,בבית המושל ואף בשיר המרגש " ַ
(מקונן ומתייפח) ששר בבית הכלא ,שהושלך אליו מפני שבניגוד לחוקי הכנסייה טיפל בנוצרי (בת
המושל) וסירב להסגיר את זהותה 333.דוקטור אלמסדו תופש את הגירוש ,הנדודים והדרך כעונש
וקללה שהאל הטיל על עמו הנבחר בשל חטאיו .אומות העולם הן רק שליחים לביצוע גזר הדין
ולכן אין לשנוא אותן ולראות בהן אשמות .על היהודי להיות נאמן לארץ הפותחת בפניו את
שעריה ,תהא אשר תהא ,להראות את יעילותו וכישוריו ולבקש את טובת הקיסר .עם המעבר
לרוסיה נאלץ גולדפאדן להתמודד עם מנגנון הצנזורה מטעם הצאר ובדבריו של דוקטור אלמסדו
אפשר לראות גם מס שפתיים שנאלץ לשלם כדי שהצנזורה תאשר מחזה הדן באנטישמיות 334.עם
זאת הוא משקף על בימת התאטרון היהודי דמויות נוצריות שליליות בצד עליונות מוסרית של
דמויות היהודים.
על ציר הדרמה של המקום גולדפאדן מעמיד לסירוגין חלל נכרי מול חלל יהודי ,יהודי הבא להציל
בחלל הנכרי ונכרי הבא להתנכל בחלל היהודי ,עימות רב-משתתפים בין היהודים לנוכרים ברחוב
ולבסוף השלמה ואיחוד בחלל אחד במצעד .המחזה כתוב בטון ממלכתי ונושא מסר של השתלבות
תוך כדי שמירה על הגדרת זהות עצמית במרחב מכיל ומקבל .גולדפאדן קיווה למצוא לו
ולתאטרון שלו מקום יציב במולדת החדשה-ישנה ,בחר וייעד להעלות את המחזה החדש ,זמן רב
לאחר שנכתב ,בפטרבורג ,הבירה התרבותית של האימפריה ששאף להתמקם בה.
גם בחלל המלודרמה המוזיקלית שולמית משתבצים ונבדקים המושגים "בית" ו"דרך"
במטפורות מרחביות ,אך קשר שונה מהותית נרקם בין המקום לזהות בחלל הלאומי שאינו ניתן
להמרה" .הכרונוטופ הפסטורלי" על פי בכטין הוא המסגרת של מקום-זמן במחזה זה ,המתבטא
גם בתנועה החופשית של הגיבורים במרחב .בבואנו להשחיל את חרוזי המקום על ציר הזמן
והעלילה נקבל את הרצף הזה :שולמית מלווה את אביה בדרך העלייה לרגל בין בית לחם
לירושלים בחג השבועות ,והוא מורה לה לחזור לביתם שבבית לחם – שולמית תועה במדבר בחום
היום – שולמית ואבשלום נפגשים ונשבעים להיות נאמנים זה לזו ליד הבאר במדבר ,אך אבשלום
ממשיך בדרכו ונושא את אביגיל לאישה בירושלים בחג האהבה (ט"ו באב) .שלומית עומדת בפאתי
בית לחם על ראש ההר ומשקיפה למרחקים .ביתו הפשוט של אביה של שולמית בבית לחם ,ואליו
מגיעים מחזרים לבקש את ידה .כעבור שנתיים ,בחדרם המפואר של אבשלום ואביגיל בירושלים,
הם מתבשרים על מות בנם השני .מאחורי מסך הנפתח בעומק הבימה ניצב מלאך המראה
לאבשלום חיזיון מואר באור ירח כחלחל ובו נראית שולמית יושבת ליד הבאר ומלטפת את
החתול .אבשלום עושה את דרכו בלילה בדרך מירושלים לבית לחם ויושב עם הרועים תחת כיפת
השמים.שולמית ואבשלום נפגשים בבית לחם .טקס הנישואין נערך בירושלים בבית המקדש בחג
הסוכות.

 333השיר היה לאחד משירי התאטרון הפופולריים ביותר ושימש חלק מרפרטואר של זמרים
וחזנים רבים .שם ,מערכה שלישית ,עמ' .34-37
 334דומה לכך הברכה למען שלום הקיסר שמשמיעים הסטודנטים וחותמת את המערכה הראשונה
הוררא! עס
ַ
"הורא!
ַ
של המחזה הראשון שככל הנראה נכתב והועלה ברוסיה :שני קוני-למל.
לדֿפאדן ,די ביידע קונילעמעל,
ַ
גא
לעבע אונדזער קיסר" (הידד! הידד! יחי הקיסר שלנו) אָ .
ווארשע ,1905 ,עמ' ( 18להלן :גולדפאדן ,שני קוני-למל).
רלאג י .לידסקיַ ,
ֿפא ַ
ַ
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הרצף בין פנים לחוץ ,בין יום ללילה ובין דרך לבית מעוצב הפעם בחלל יהודי ריבוני .לכל אורך
המחזה מתקיימת במקום דיאלקטיקה פנימית בין מרכז לשוליים ,בתנועת מטוטלת ופסיחה בין
ירושלים – מקום הקדושה ,המבנה והסטטוס – לבין "העיר הקטנה" בית לחם 335.הדיאלקטיקה
מתבטאת גם בפסיחה בין גבולות העיר ובין הדרך ,בין המדבר לכרי המרעה" ,השדה האהוב"
ו"האוויר הבריא" שהם מרחבים לימינליים .אבשלום שב אל שולמית מהמרכז" ,המקום הגדול"
הסּפִ י ,דרך כרי המרעה וחוויית חיי הרועים אל "המקום
– מירושלים דרך המדבר ,דרך החלל ִ
הקטן" שבשוליים – בית לחם ,ששם מתקיימת "מקומיות פשוטה" של החולין הקרובה למושג
הילידיות על פי הגישה האנתרופולוגית 336.שולמית תועה ופוגשת את אבשלום במדבר ה"לא-
מקום" ובו מתרחשת התאהבותם זו בזה ,ולאחר מכן היא חוזרת לביתה בבית לחם ומחכה לו.
בעזרת מסכת השיגעון שהיא עוטה על עצמה היא נלחמת בחתנים שאביה מנסה לשדך לה.
שולמית נשארת חופשייה ועצמאית במרחב הפיזי שהיא שייכת אליו ואינה נאלצת לברוח מביתה.
שלא כמירה'לה היא נמנעת מלשתף את האחרים בתחושותיה ומתנה את צרותיה בגלוי בטבע ,על
פי מסורת הגיבור הרומנטי ובהתאם לטיב הקשר הילידי בין אדם למקום שנולד בו .גם תנועתו של
אבשלום במרחב הפיזי חופשית ותואמת את הכרונוטופ הפסטורלי המורכב והמתואם בין יוזמה
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לתנועה במרחב ומתוך בחירה של הגיבור.
הכרונוטופ הפסטורלי המתקיים בארץ האבות במלודרמה המוזיקלית מקיים בתוכו קשר טבעי
בין היהודי למרחב ריבוני המקיף אותו וקובע את התנהגותו .תנועה חופשית במרחב בהוויית זמן
מחזורית ואידילית כהוויית חיי הרועים או עובדי האדמה הנעשית מקשה אחת עם הנוף האידילי,
שהגדיר בכטין בתור אפיון את "הכרונוטופ הפסטורלי" ,בלתי אפשרית בחיים התלושים בגולה.
חלל התאטרון בהיותו "הטרוטופיה" על פי מושגיו של פוקו ,או סוג של אוטופיה ממומשת ,מקום
ממשי ולא ממשי בעת ובעונה אחת ,מפצה על המחסור בחוויית הזמן והמרחב הריבוני ומאפשר
לקהלו להתנסות בחוויה של נוכחות טבעית ושייכות למקום .עם זאת ,כאמור ,חווית המקום
העברית-יהודית מגלה יחס כפול למקום :שואפים ומתגעגעים אליו אך בו בזמן מקום ומקומיות
מעוררים רתיעה 338.למרות הכרונוטופ הפסטורלי המאפיין את המחזה מתקיימת סצנת הסיום
הטקסית והגרנדיוזית ב"מקום הגדול" האולטימטיבי ,מקום המבנה והסטטוס – בית המקדש
בירושלים .בכך מתקיימת במחזה חוויית מקום אמביוולנטית .ירושלים היא "ציון" – מקום
הגאולה האוטופי של העם היהודי ,אך בו בזמן ירושלים היא גם המקום המפתה שחטא בו
אבשלום ,שכח את הבטחתו ואהבתו וחטף מחברו את אביגיל במחולות ט"ו באב .ירושלים היא
גם מקום הבית "המקולל" שהקים אבשלום עם אביגיל ,ששכלו בו את ילדיהם ,ירושלים היא
המקום שבו נעזבת אביגיל על לא עוול בכפה כקרבן בלתי סביר ובלתי מוסרי לחטאו של אבשלום.
האגדה התלמודית מסתיימת ,על פי הכרונוטופ הפסטורלי ,בשובו של הגבר אל האישה שהבטיח
להינשא לה .גולדפאדן הופך את האגדה התלמודית לתנועה של הלוך ושוב בין הכרונוטופ
339
הפסטורלי ובין הכרונוטופ של ירושלים.
 335טרנר ממחיש את ההבדלים בין תכונותיה של הלימינליות ובין מערכת הסטטוס בצמדים של
ניגודים בינאריים ,ובהם נכללים גם :ענווה לעומת גאווה מוצדקת על מעמד חברתי ,קדושה
לעומת חולין ,שתיקה לעומת דיבור ,שיעבוד לעומת אוטונומיה (טרנר ,התהליך הטקסי ,עמ' 97-
.)96
 336גורביץ' ,על המקום ,עמ' .25
 337בכטין ,הכרונוטופ ברומן ,עמ' .32-31
 338גורביץ' ,על המקום ,עמ' .8
 339רימון" ,על אודות 'הכרונוטופ ברומן'" ,עמ' .257
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חגיגת נישואיהם של אבשלום ושולמית ב"מקום הגדול" בבית המקדש המתחבר לרעיון
ולסמל ,מעניק אישור דתי ולאומי לסיפור האהבה האישי .על הבימה נערך טקס מפואר של
הקרבת קרבנות בחג הסוכות בסצנה גרנדיוזית הכוללת בתוכה ,על פי תיאור הבימה המפורט ,את
המנורה הדולקת ,לחם הפנים ,וילון קודש הקודשים ,נר התמיד והמזבח .את הטקס עורך הכהן
הגדול כשסביב המזבח הכוהנים והלוויים האוחזים כלי נגינה ויתר הנוכחים אוחזים לולבים
ואתרוגים בידיהם .בטקס הנישואין הנערך בחג הסוכות הזמן מקבל נופך אידילי ומחזורי כהוויית
חיי הרועים ועובדי האדמה ,והוא נעשה מקשה אחת עם הנוף במרחב הטבעי ובמקום הטקסי.
מתוך ניסיון לאחוז במקל בשני קצותיו גולדפאדן מנסה לחבר בין "המקום הקטן" ובין
"המקום הגדול" .עיצוב המקום מזגזג הלוך ושוב בין מיצוי החוויה הילידית במקום ובין מיצוי
החוויה הדתית-לאומית יהודית המתעלה מעל למקום ולזמן .על כך מעיד גם שמו המלא של
המחזה :שולמית או בת ירושלים ,המעניק לשולמית את ייחוסה במקום הגדול אף על פי שהיא
למעשה רועה פשוטה מבית לחם ומעוצבת ככזו במלוא החן ובלהט רומנטי .מעמדות מנוגדות
חברתית ומגדרית שולמית ואבשלום עוברים את טקס המעבר של שינוי סטטוס על כל שלביו –
עליה לצורך ירידה וירידה לצורך עלייה וזוכים לאינטגרציה זוגית ודתית-לאומית.
גם במחזה בר-כוכבא האירועים הפרטיים של הגיבורים נשזרים באירועים הפוליטיים
ומשתעבדים להם ,בזמן ובמקום ההיסטוריים שאינם ניתנים להמרה בשילוב שבין הפרטי
ללאומי .המרחב בבר-כוכבא נעשה קונקרטי יותר ממה שהוא בשולמית ומתמלא בתוכן של חיים
ראליים המקבלים צביון פומבי ומוחצן על הבימה .על ציר הדרמה של המקום נמצא את החוליות
האלה :בית כנסת שבתוכו מתקיים דיון בין אלעזר המודעי השמרן לבר-כוכבא הקורא למרד –
ביתו של אלעזר המודעי ,שבו מקיימת דינה קינת נשים על חורבן ירושלים – הכתרתו של בר-
כוכבא למלך משיח בהר המוריה – דינה נשבית ומוחזקת בתור בת ערובה בארמונו-מבצרו של
רופוס ,המושל הרומי בקיסריה – בר-כוכבא נכלא עם אריה בזירה ,מכניעו ונמלט רכוב על גבו –
מחנה הצבא של בר-כוכבא צר על קיסריה – דינה מפילה את עצמה מהחומה אל מותה –
התכנסות הסנהדרין למשפט ובו בר-כוכבא הורג את אלעזר המודעי על לא עוול בכפו באשמת
בגידה .בר-כוכבא מתאבד במבצרו בביתר.
המחזה משופע במונולוגים (ואריות) ארוכים וחגיגיים של הדמויות הראשיות .המונולוגים
נושאים אופי של נאומים במקומות פומביים בתוך העם ואל העם ובהם האדם הפרטי מתאחד עם
האדם הפומבי והפוליטי .התנהגותם המוחצנת של בר-כוכבא ודינה היא "למען עמם שלהם" ,כפי
שמתאר בכטין את אחד המאפיינים המרכזיים של "כרונוטופ כיכר העיר" .כאמור זהו כרונוטופ
ראלי אחיד ושלם ,ובמצב כזה החוץ אינו עולם זר וקר אלא העם שלתוכו נולד הגיבור .מוחצנותו
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אינה מתממשת במרחב הריק אלא בתוך "קולקטיב אנושי אורגני".
כפי שראינו גם דוקטור אלמסדו ,המעוצב בתור גיבור שלם וגאה ,נושא נאומים בעלי אופי פומבי
על הגורל היהודי .בביתו ,בבית המושל ובבית הכלא הוא נשאר משקיף מן החוץ ,דמות שוליים
המטיפה לנאמנות זהירה וסבילה לשליט ולמקום אשר בו החיים מתנהלים .בבר-כוכבא גולדפאדן
מצליח להפוך את הבימה לחלל שהיה נעדר מחיי היהודים בגולה – חלל כיכר העיר הפומבית.
מלבד המונולוגים ,הדיאלוגים וסגנון המשחק המלכותי ,לחלל הדרמטי ולמעברים ממקום למקום
 340בכטין מכנה את כרונוטופ כיכר העיר גם "כרונוטופ הפלא" ומציין כי לאחר שאבד הכרונוטופ
העממי של כיכר העיר לא נמצא עוד כרונוטופ אחיד ושלם כמותו .בתקופות מאוחרות חדרו
האילמות והאי-נראות לתודעת האדם והביאו עמן את הבדידות והפרטיות של "אדם לעצמו".
ראה :בכטין ,הכרונוטופ ברומן ,עמ' .63-62
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יש תפקיד מכריע ביצירתו של החלל הפומבי .הדרך – אשר בתקופה הראשונה הייתה דימוי
מרכזי ,רב-משמעות ואסתטי המציע אלטרנטיבה חיובית להתפתחות ולשחרור מהבית הכולא,
הצר והמתנכר – מפנה את מקומה .תחתיה מעוצב "הבית" כ"בימה"  -מקום פומבי וריבוני מלא
השראה למעשי גבורה.
בערב תשעה באב ,ליד ארון הקודש ,בר-כוכבא מכריז על המרד ועורך השבעה טקסית ובה
עוברים הנוכחים טרנספורמציה מקהל מתפללים ומתאבלים לקהל לוחמים ,וחלל בית הכנסת
נהפך לחלל פוליטי .בתמונה השנייה ,בביתו של אלעזר ,מתקיימת סצנה אינטימית בהשתתפות בני
הזוג דינה ושמעון ובה הם שרים בלהט ותשוקה דואט אהבה בעל אופי לאומי" :הגיעה העת לבנות
את בית המקדש מחדש" 341.התמונה שבה בר-כוכבא נמשח למלך המשיח בידי הכהן הגדול בהר
המוריה – הר הבית בנוכחות צבאו על דגליו והמון מריע ,היא השיא במימוש הפיזי ,הרוחני
והסמלי של הריבונות ב"מקום הגדול" באופן פומבי.
המחזה מסתיים בחלל אינטימי-מנטלי שאליו חודר בהדרגה חלל ה"חוצבימה" .בר-כוכבא
מתייסר ונאבק עם מצפונו ,המיוצג דרך רוחו של אלעזר השבה ומאשימה אותו בחורבן .על פי
הוראות הבימוי ,בניגוד מוחלט לעיצובו הפיזי בסצנה הפותחת את המחזה ,שבה הוא עומד זקוף
ליד ארון הקודש ,בר-כוכבא זוחל על הארץ ,פונה ישירות לקהל ומתוודה על כישלונו 342.עם מותו
פורץ חלל ה"חוצבימה" של ההווה הבדיוני אל הבימה ומשקף את החורבן ,וברובד הסמוי גם את
מה שהתחולל בפוגרומים .בכך גולדפאדן הפך את הבימה למקום אינטימי וקהילתי שמתקיים
בודיון פנימי של היהדות המודרנית בת התקופה עם הקול הרבני אל נוכח המציאות הטראומטית
של הפוגרומים.
על פי שלוש המחזות השונים והנבדלים זה מזה שתוארו כאן אפשר לראות תהליך של
התפתחות בתפישת המקום הקונקרטי ועיצובו כחלל אינטימי ופומבי ,שבתוכו מוחצנת זהות
אישית ולאומית עצמאית .גישה זו אופיינית לתקופה השנייה של יצירתו הדרמטית של גולדפאדן
ומאותתת על הכרה שזכו לה היוצר והמוסד החדש מבית ומחוץ .זו הביאה לתחושת שגשוג,
שייכות והתמקמות של המוסד היהודי החדש ,התאטרון החי והדינמי ,בסביבה הפיזית החברתית
והתרבותית שפעל בה .גולדפאדן עיצב את המקום במשחק כפול של גילוי והסתרה ,העזה וריצוי
ובדיאלוג מתוחכם עם הצנזורה מטעם השלטון.
ג .התקופה השלישית – החלל הפרוץ והבימה המודעת לעצמה
האקט האלים של החרם הותיר את גולדפאדן ללא להקה משלו והוא נאלץ להשתלב בלהקות
קיימות בתאטרונים שונים" .המשוטט החופשי" ,אם נשתמש במושג של בודלר ,היה לנע ונד
מסוחרר ,למהגר ,לעקור ולפליט .עובדה בולטת ומפליאה במחזות שנכתבו לאחר היציאה מרוסיה
היא דווקא הרחבת היריעה ,המתבטאת במספר הולך וגדל של תמונות במחזות האלה :מליץ יושר
–  23תמונות; ימות המשיח?!  30תמונות; עקדת יצחק –  40תמונות .כעת תפש גולדפאדן
"תמונה" בתור התרחשות דרמטית על הבימה גם ללא חילופי תפאורה ,ולפיכך שיר ,דיאלוג,
343
תהלוכה או חיזיון נחשבים מקום בפני עצמו.

 341גולדפאדן ,בר-כוכבא ,מערכה ראשונה ,עמ' .20
 342התנוחה הפיזית והפנייה אל הקהל מצוינות בהוראות הבימה .ראה :שם ,עמ' .204
 343אצל שקספיר ,המרבה בחילופי מקומות ,מכיל המחזה עם מספר התמונות הרב ביותר,
אנטוניוס וקלאופטרה 42 ,חילופי מקום.
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את המחזה ימות המשיח?! ,שנכתב והועלה לראשונה בלמברג ב ,1891-סיווג גולדפאדן בתור
געזאנג און טענצע אין ַ 6אקטן 4
ַ
"עּפאכן-בילדער דער רוסישן ייִדן ַאלס שוישּפיל מיט
ָ
רוואנדלונגען און  30בילדערן" (תמונות תקופתיות של יהדות רוסיה במחזה עם שירים
ֿפא ַ
ַ
344
וריקודים בשש מערכות ,ארבעה מעברי מקום ושלושים תמונות) .בהתאם לכוונה לתת
פרספקטיבה רחבה אובייקטיבית-היסטורית ,והפעם ללא כל צורך בהסוואה ,המחזה משתרע על
פני  18שנה ומתרחש ברוסיה ,באמריקה ,בלב ים ובפלסטינה ומשתתפות בו עשרות דמויות
ודמויות משנה.
גולדפאדן ראה ברוחב היריעה הוכחה לשכלול היכולת האמנותית שלו בתור יוצר ושל קהלו
כנמען המסוגל לעקוב ולהפנים יצירה כה רחבה .התפישה האריסטוטלית רואה ב"גדול יותר
בשיעורו גם כיפה יותר" ואריסטו מוסיף" :ובלבד שייתפס בבירור ושיתקיים בו מעבר מפורענות
להצלחה או מהצלחה לפורענות בהתאם למסתבר או בהתאם להכרח" 345.את המסתבר תפש
גולדפאדן רק במובנו הרטורי ,לפי נקודת המבט הסובייקטיבית של קהלו ,אך גם אריסטו,
המצטט את אגתון ,אומר" :מסתבר שיקרו דברים בניגוד למסתבר" 346.המחזה משקף את
המציאות המעוותת של גולדפאדן עצמו ושל נמעניו – יהודים שנאלצו לברוח ממקום למקום
בעקבות גלי הפוגרומים ,להיפרד ולהיקרע ממשפחותיהם ,להיפגש כנגד כל הסיכויים ולעתים לא
לזהות את הקרובים להם או את אויביהם בארץ החדשה .את תחושת הניכור שחש בעצמו מצד
שחקניו שהפנו לו עורף ומצד תאטרון היידיש באמריקה ביטא גולדפאדן באחד ממכתביו וטען
שתאטרון היידיש באמריקה לא הכיר את אביו ,ובריאיון עמו קשר את איבוד השליטה האבהית
347
שלו על תאטרון היידיש בחוויית הניכור בין הורים לילדים עקב הניתוק וההגירה.
הניתוק וההגירה הם המניעים את גיבורי המחזה ימות המשיח?! ,המסתחררים חסרי אונים
ממקום למקום .בהתאם לכך מארג הסיפור האפיזודי נשען על המקרי המתקיים בניגוד להכרח
ולמסתבר .בערב כלולותיו בורח הרשלה מהעיירה לקייב ,לבית דודו המתבולל והציני ,כדי ללמוד
שם רפואה .הוא משנה את שמו היהודי לאיוואן איוואנוביץ' ועומד לשאת לאישה את מריה ,בתו
של אציל רוסי .קונפליקט חריף בינו ובין אביו מסתיים בכך שהרשלה סוטר לו ומכנה אותו
"ז'יד" .על רקע הפוגרום פורץ עימות בינו ובין ארוסתו הגויה .ביתו של הדוד העשיר נהרס,
והמשפחה מתפרקת ונפוצ ה לכל עבר .כעבור עשר שנים אנו מתוודעים לליזה והרמן ,שני ילדיו של
הדוד ,המתגוררים עם ִאמם באמריקה .ליזה והרמן עובדים אצל משכונאי מושחת ,שהוא לא אחר
מאשר אביהם .המשכונאי גורם למאסרו של הרמן ולמכירתה של ליזה לסרסור בארגנטינה,
וכשמתגלה לו כי אלה ילדיו ,הוא מתאבד .בדרך נס ,אחרי אפיזודות רבות והופעתן של דמויות
משנה שדרכיהן מצטלבות בדרכן של הדמויות המרכזיות ,כולם נפגשים בארץ ישראל וממשיכים
לייחל לבואו של המשיח.
פתרון ה"דאוס אקס מכינה" ,האופייני לז'נר המלודרמה והמתבטא גם במחזותיו הקודמים של
גולדפאדן ,שובר שיא חדש בימות המשיח?! בשל הריבוי בעלילות המשנה הנפתרות בהתרה אחת
משותפת .הסינתטיות שבהתרה זו בולטת על רקע הפרודיה והניכור האפי שבלקין מזהה במאמרה
קראקע ,1900 ,עמוד השער
ָ
ֿפערלאג יוסף ֿפישער,
ַ
צײטן?! ,דרוק און
לדֿפאדן ,משיח'ס ַ
ַ
 344א .ג ָא
(להלן :גולדפאדן ,ימות המשיח?!).
 345אריסטו ,פואטיקה ,מיוונית :יואב רינון ,מאגנס ,ירושלים ,2003 ,עמ' ( 27להלן :אריסטו,
פואטיקה).
 346שם ,עמ' .42
 347שני הציטוטים מובאים בתוך :ורנקה" ,הילד שלא יגדל" ,עמ' .206
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הדן באידאולוגיה ובפרודיה הקיימות במחזה בבחינת אסטרטגיה חתרנית 348.עם זאת ,למרות
הפרודיה החתרנית ,התקבצותן המקרית של הדמויות החיוביות בארץ ישראל יוצרת למרבה
הפרדוקס גם העצמה של האשליה התאטרלית ואפקט מרגש של נס אחרית הימים וביאת המשיח.
במערכה השישית ,כאשר הדמויות מגיעות זו אחר זו למושבה של הברון ,שהרשלה החלוץ הקים
בה את ביתו ,משתאה אביו לנוכח ההתוודעויות והמפגשים המרגשים המתרחשים זה אחר זה:
אויֿפגעשטאנען ַאזוי ֿפרי ּתקיעות
ַ
וואס ביסטו
געשטארבן! ָ
ָ
גאר
"ווי קומסטו ַאהער? דו ביסט זיך ָ
המתים – מײַ ן זונס משיחס צײַ טןַ ,אלע טויטע שטיין אויף לעבעדיק" (איך הגעת הנה? את הרי
מתה! למה התעוררת לפני תקיעות המתים – ימות המשיח של בני ,כל המתים קמים לתחייה")
(גולדפאדן ,משיח'ס צייטן?! מערכה שישית ,עמ'  349.)97-98כשהשאלה "איך הגעת לכאן?" חוזרת
נדערמאן (ישראל ונדרמן)" :די
ַ
ווא
יזראעל ַ
ַ
שוב ושוב עונה אחת הדמויות ,בעלת השם הסמלי,
דאס
יאר ,די קעּפ און ָ
שווארצע ָ
ַ
ֿפארדרייט אונדז צו ַאלדע
וועלט קערעוועט זיך און דרייט זיך און ַ
לעבן( ".העולם מסתובב ומסובב אותנו לכל הרוחות והשנים השחורות ,את הראש ואת החיים)
(שם ,מערכה שישית ,עמ'  .)95תשובתו של ונדרמן מיטיבה לבטא את הבו-זמניות ואת האי-ודאות
בנוגע לאופיו של המחזה הפרודי ,הסנטימנטלי או שניהם גם יחד .הרובד הפרודי והחתרני קיים
בצד הכמיהה הקיומית לנס ,שהיא מקור הבחירה של גולדפאדן בהתרה שמשקפת את הצורך
החריף בדימוי הרמוני של העולם בכל מחיר .הסוף המפוצל – המעורר בקהל סקרנות ותדהמה,
הנאה ,אי-נחת ואי-ודאות בנוגע למסר של היצירה בעת ובעונה אחת – אופייני ,כפי שכבר הזכרנו,
ליצירה בעלת אסתטיקה לימינלית .הפיצול והאי-ודאות מאפיינים גם את היחס הדואלי למקום
במחזות שנכתבו בתקופה השלישית.
על רקע איבוד המקום ,העקירה והאי-הצלחה בהשתלבות באמריקה ומסע הנדודים התזזיתי
של גולדפאדן בתקופה השלישית ,בולטת מורכבותו של המקום בחלל הדרמטי וההתייחסות
החדשה לבימה בתור מקום רב-שכבתי ופרוץ גבולות .השינוי במבנה הדרמטי מתבטא ביצירת ז'נר
חדש והיברידי המשלב ומעמת עד כדי אבסורד תאטרון אפי ,כמעט מפלצתי בממדיו ,עם תאטרון
פסיכולוגי וראליסטי .הסגנון של גולדפאדן ,המתאפיין מלכתחילה בריבוי של מארגי סיפור,
שירים ,ריקודים" ,נאמבֶּ רים" העומדים בפני עצמם בקדמת הבימה וחזיונות בחלקה האחורי של
הבימה ,הולך ותופח במחזה עקדת יצחק ,שנכתב בזמן הביקור באמריקה 350.המערכה הראשונה
נפתחת במאבק על המקום בין רועיו של אברהם לרועיו של לוט ובפשרה המושגת על פי הסיפור
התנ"כי .אברהם ושרה שרים דואט מרגש ופיוטי על כמיהתם לבן .כשנרדם אברהם ,על פי הוראות
הבימה יורדת מהשמים דמות ילד-מלאך המדקלם בין שמים וארץ את הפסוק הנבואי" :ידע תדע
כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ".באותו זמן מופיע לראשונה על הבימה
אמצעי דרמטי חדש שגולדפאדן מכנה בהוראת הבימה "תמונת מלודרמה" :תמונה חיה
המתקדמת מקצה אחד של הבמה לקצה האחר ,ובה נראים יהודים עובדים עבודת פרך במצרים
ובונים את פיתום ואת רעמסס 351.לפנינו פיתוח של "חלל החזיונות" ,שכבר הופיע בסבתא ונכדתה
ובשולמית ,המנסה הפעם ,ברוח האופרטה התנ"כית ,להאיר את העבר בחזיון דינמי ,מרשים
 348בלקין" ,גאולה עכשיו?" ,עמ' .130-115
 349השימוש בביטוי "תקיעות המתים" במקום "תחיית המתים" נעשה במכוון כחלק מעיצוב
שפתו של זיינוויל ,יהודי כפרי המשבש את הפסוקים.
ווארשע1929 ,
רלאג "בינע"ַ ,
ֿפא ַ
לדֿפאדן ,עקדת יצחק ָאדער מהּפיכת סדום ועמורהַ ,
ַ
גא
 350אָ .
(להלן ,גולדפאדן ,עקדת יצחק).
 351גולדפאדן ,עקדת יצחק ,עמ' .15
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ותאטרלי 352.מיד לאחר מכן המלאך שב ומצהיר על שינוי שמו של אברם לאברהם – אב המון
גויים ומלכים ,ומצטט את ברכת שרה בבן .באותו זמן מופיעה על הבימה "תמונת מלודרמה"
נוספת ובה נראים מלכים ומנהיגים :יוסף ,שאול ,דוד ושלמה .המערכה מסתיימת עם הופעתם של
שלושה נוודים זקנים המברכים את שרה בבן ,נעמדים על ענן ,פושטים את מעיליהם ומגלים את
כנפיהם ונישאים אל על.
להבדיל מהמערכה הראשונה ,הנושאת אופי של מופע קסמים לירי ,המערכה השנייה מתרחשת
בסדום ועמורה ומעוצבת כמופע ראוותני של ליצנות ובידור ,המשלב אכזריות עם הומור עד כדי
אבסורד .המערכה משופעת בסצנות דינמיות ורבות-משתתפים כגון :מריבה ורצח ליד הבאר,
מצעד רעשני ועמוס אביזרים ,משפט סדום אכזרי וליצני ,התגודדות של אנשי העיר מול דלתו של
לוט ולבסוף מהפכת סדום ,המתוארת כגשם של אש הניתך על העיר מידי המלאך המשחית
המרחף מעל ואוחז בחרב האש .הסצנות הגדולות נערכות ללא מחיצה על כל שטח הבימה ולעתים
אף בד בבד עם סצנות אינטימיות וקטנות ,התופשות מקום בחלק הקדמי של הבימה ,כגון :סצנת
אהבה בין תבל המהגר לצילה ליד הבאר ,מריבה בין לוט לאשתו ,שירי שיכורים ששר לוט ישירות
לקהל בנוסח קברטי ,ללא קשר לעלילה .כאמור המערכה מסתיימת בשרפה גדולה ,וגולדפאדן לא
ויתר על החיזיון של אשת לוט הנהפכת לנציב מלח.
המערכה השלישית מתמקדת ברעיון העקדה וכוללת שתי סצנות נפרדות :הדרך לעקדה
והעקדה על הר המוריה .לאחר השפע והגודש בעיצוב הבימה במערכה השנייה ולכל אורך המחזה,
עיצובו של החלל בדרך לעקדה מפתיע :הבימה חשופה" ,אברהם הולך בבגדי נווד ,יצחק אף הוא
בבגדי נווד הולך מאחוריו" 353.המינימליזם הולם את שלב ההתנתקות לקראת טקס המעבר
ומעצים את המתח ואת הקדושה שמעל למקום ולזמן .אחרי הפוגה קומית של דו-שיח בין
ישמעאל ,המשמש בתפקיד השוטה לכל אורך המחזה ,לחמורו ,מגיעה סצנת העקדה ,שכינה
רוואנדלונג" – היפוך ,שינוי צורה .הבימה ריקה מלבד המזבח הניצב בה כבימה על
"ֿפא ַ
ַ
גולדפאדן
בימה .ברקע נראה הר המוריה .המחזה מסתיים בחיזיון בארוקי מרשים ,ובו השמים נפתחים
לפתע ויורדת מהם להקת מלאכים .אחד מהם לוקח את המאכלת מידי אברהם ואחר משחרר את
יצחק; המלאכים מוארים באור סגול ,המזבח בוער באש אדומה והמחזה מסתיים בשירת
המלאכים  -פסוק משירת הים ,שבה הודו בני ישראל לאל על נס קריעת ים סוף" :עוזי וזמרת יה
354
ויהי לי לישועה".
גולדפאדן בונה את המחזה בתור מפגן מתוזמר וגרנדיוזי ומנצל את הבימה על כל ממדיה –
עומק ,רוחב וגובה .הוא מערב סגנונות משחק ,שירי ערש ושירי שיכורים ,רעיונות הקשורים
למונותאיזם וקטעי בורלסקה ופנטומימה ,ואלה זכו לביקורת שלילית ונחשבו לחריגה מגבולות
הטעם הטו ב .המחזה הוא חיזיון עמוס פרטים הכולל שימוש רב בתאורה ומוזיקת רקע ושילובן
של סצנות רבות-משתתפים חסרות מיקוד עם סצנות מינימליסטיות .על בימה גדושה ,המתרוקנת
כמעט לחלוטין לקראת הסוף ,ההתרחשות התאטרונית מתקיימת באופן טוטלי ופורץ גבולות

 352גם במחזה המאוחר יותר ימות המשיח?! השתמש גולדפאדן ב"תמונות חיות" כדי להנכיח את
חזון אחרית הימים .בתמונות אלה נראים איכרים מרקעים את חרבותיהם למחרשות וחורשים
את האדמה ,זאב רועה עם כבש ובית קברות המתעורר לחיים :המצבות נופלות ,והמתים מגיחים
מהקברים ,מתחבקים ומתנשקים לשמע תקיעת שופר של איש זקן רכוב על סוס לבן.
 353גולדפאדן ,עקדת יצחק ,מערכה רביעית ,עמ' .83
 354שם ,עמ' .98
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ותוך כדי שמירה על דיאלוג עם הקהל .היום היינו מכנים מופע-אירוע שכזה "הפנינג" או "מופע
מולטימדיה אוונגרדי".
המחזות שנכתבו בתקופה השלישית ליצירת גולדפאדן ימות המשיח?! ועקדת יצחק מדגימים
תהליך של התבגרות אמנותית ,שעליה מעיד החלל הדרמטי והמעוצב על הבימה .זהו תאטרון
מודע המפגין את רבגוניותו ומנהל דיאלוג עם עצמו .גם כשהוא ארץ ישראל ,החלל הדרמטי משקף
את התאטרון עצמו .המקום הנוכח בחלל המופע הדינמי והרבגוני הוא הבימה על כל היבטיה.
המשמעות של המרחב היא לא אחרת מאשר המדיום עצמו – בימת התאטרון.
גולדפאדן חוגג בתאטרון שלו את חוסר המקום במישור הלאומי והאישי תוך כדי התמודדות
יצירתית ומוצא בה פתרון או דרך להתגבר על כאב תחושת הניכור של המקום וחוסר השייכות
אליו הגלום במונח ה"גאופתולוגיה" .בכל מחזותיו ,כולל בר–כוכבא ,העוסק בחורבן המקום ,הוא
רואה בבעיה של המקום" ,אתגר ,משימה והזמנה יותר מאשר מבוי סתום וטראגי" ,כמו מחזאים
355
מודרניים אחרים ,כמו בקט וברכט.
אין זה מפתיע שארץ ישראל מופיעה בחלל הדרמטי והמעוצב על הבימה בשני המחזות שכתב
גולדפאדן בשנות חייו האחרונות .כפי שראינו המקום בדרמטורגיה שלו לעולם אינו ניטרלי ,ועל
אחת כמה וכמה עיצובה של ארץ ישראל על הבימה .בהתפתחות המקום ובעיצובו דרך
הפרספקטיבה של ארץ ישראל ומימושה בחלל הבדיוני נידרש לדון בנפרד.

ד .פנטזיה ,הרמוניה ,וחורבן של המקום  -ארץ ישראל על הבימה
ֿפאר" (דמיינו לעצמכם) בהם פותח גולדפאדן כמעט כל תמונה בהוראות
במילים" :שטעלט זיך ָ
הבמה נוצר במידה מסויימת תחילתו של ייצוג אותו מכנה בודריאר ) (Baudrillardסימולקרה
) :(simulacraמסמן ללא מסומן 356.עוד בשנות השבעים של המאה ה ,19-עוד לפני הקמתה של
תנועת חיבת ציון ,התקיימה ארץ ישראל במובן הפנומנולוגי בחלל התאטרון של גולדפאדן .ייצוג
ההיעדר המיוצג על הבימה הוא מצב שבו מערכות המסמנים מעצימות את תחושת המציאות של
הקהל בחלל התאטרון .המציאות האמנותית הזו יצרה למעשה מצב של מימזיס הפוך ,אשר
המציאות בו מתחקה אחרי האמנות ,המשמשת לה מקור השראה 357 .בחלל התאטרון נוצרה
לרגעים חוויה משותפת של חזרה אחורה לזמן "התקין" והבריא שישב בו העם על אדמתו או
בצעידה קדימה ל"שיבת ציון" באחרית הימים.

 355צ'ודרי ,העמדת המקום על הבמה ,עמ' .15-14
 356ז' ,בודריאר ,סימולקרות וסימולציה ,מצרפתית :אריאלה אזולאי ,הוצאת הקיבוץ המאוחד,
תל אביב.2007 ,
 357מרים קצ'נסקי רואה בתאטרון של גולדפאדן את אחד הכוחות שהכינו את הקרקע להופעתה
המאורגנת והממוסדת של תנועת "חיבת ציון" בעיקר בקרב המעמדות הנמוכים ,שהתנועה לא
יכלה לחדור אליהם בשל הדימוי הבורגני שלה בחברה היהודית .על האינטראקציה בין התאטרון
של גולד פאדן ובין האידאולוגיה של תנועת חיבת ציון ראה :מ' קצ'נסקי" ,אברהם גולדפאדן אבי
התאטרון ביידיש ו'חיבת ציון'" ,חוליות  ,)2004( 8עמ' ( 358-347להלן :קצ'נסקי" ,אברהם
גולדפאדן אבי התאטרון ביידיש ו'חיבת ציון'").
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במחזות שכתב גולדפאדן בכל אחת מארבע התקופות המציאות הבדיונית של ארץ ישראל
מתגלמת בחלל הדרמטי ובחלל המעוצב על הבימה :בתקופה הראשונה – סבתא ונכדתה ,בתקופה
השנייה – שולמית ובר-כוכבא ,בתקופה השלישית – עקדת יצחק וימות המשיח?! ובתקופה
הרביעית – דוד במלחמה ובן-עמי .בכל תקופה הפרספקטיבה של המקום הבדיוני ב"ארץ ישראל"
מקבלת משמעות דרמטית ואמנותית שונה בהתאם לאופי מסע הנדודים והתקבלותו ומעמדו של
התאטרון בזמן כתיבת המחזה .מנקודת המבט של ה"טופואנליזה" על פי בשלר אפשר לראות כי
בכל תקופה הצפין גולדפאדן בחלל הדרמטי תשובה ייחודית לו ולקהלו לשאלה "מהו המקום שבו
'אנחנו בבית' בעולם?" 358עיצובה של "ארץ האבות" היא ביטוי יצירתי פיוטי למקום שנכספים
359
ומתגעגעים אליו.
כפי שראינו המציאות הבדיונית של ארץ ישראל המונכחת בשיר קינה חרישי על הבימה
בסבתא ונכדתה העניקה לקהל חוויה אסתטית מורכבת .למרות המסר המשכילי המובהק ואופיו
הגרוטסקי-סטירי של המחזה ,גולדפאדן בחר לסיימו בטון לאומי נוסטלגי .בעזרת המסך הנפתח
בירכתי הבימה כמו פרוכת ,ובעזרת תאורה ותפאורה פרימיטיבית ושיר בשפת הקודש ,כפה
גולדפאדן על החלל הארעי את המציאות הבדיונית של ארץ ישראל .הטקסט הפייטני ,הלחן
והשירה יוצרים חוויה קהילתית משותפת לשחקנים ולקהל בשיא רגשי של "קומיוניטס" שהוא גם
קומי בשל הפער בין התוכן לצורה ,גם פסיכולוגי וגם לאומי .בהתאם לחלומה של הסבתא לזכות
להיקבר בארץ ישראל ו"להיאסף אל אבותיה" ארץ ישראל מעוצבת על הבימה במצבה הראלי
בהווה ,בזמן כתיבת המחזה – ארץ שממה זרועת קברים ותלי חורבות .אל מול הזוג הצעיר אדלה
ואיגננץ ,היוצאים לממש את אהבתם בדרך משותפת בעולם החילוני והמודרני ,על אפה וחמתה
של הסבתא ,ארץ ישראל מעוצבת בתור חלל מנותק ומושעה מהספֵרה היום-יומית .ארץ האבות
360
מסמלת יותר מכל את סוף הדרך ואת מותה של הסבתא.
במסע התאטרון הראשון ברומניה ,שגולדפאדן נאלץ לצאת אליו כשבועיים לאחר שהקים את
הלהקה ,היו היציאה לדרך והדרך עצמה תנאים ומקום של חיים והתפתחות .הדרך אפשרה את
יצירתו של התאטרון היהודי המודרני ואת גיבושו ואף עיצבה את צעדיו הראשונים .למרבה
הפרדוקס דימוי הבית הפרטי והלאומי בסבתא ונכדתה אינו אמצעי וגם לא תכלית של פעילות
בעולם ,אלא תנאי או נקודת מוצא למרד ולמצב ביניים שרק בו הבית החדש יכול להתהוות .גדעון
עפרת מיטיב לבטא בפיוטיות את מעמדו של הבית בתור פרדוקס ומצב ביניים ,ורואה כל בית
כגלות מחורבן של בית קודם ואת הגלות בתור מאמץ מתמיד להגיע אל המשמעות של ארץ
המקור .את הנטישה או היציאה לגלות ,כותב עפרת ,מלווים "ארון הקודש" ורגשות אשמה על
 358זלי גורביץ' מנסח כך את שאלת המקום האוניברסלית הרואה זהות בין אדם ,מקום ועולם.
ראה :שם ,עמ' .23
 359בפרק "על המקום  -אנתרופולוגיה ישראלית" גורביץ' מבהיר את השוני בתפישה היהודית את
המקום לעומת הדרך שבה היליד ,מתייחס אליו ,על פי הגישה האנתרופולוגית .היליד נולד במקום
ומתוכו ונמצא תמיד "במקום" ,ואילו היהדות מסתייגת מהטוטליות המציינת את המקום
ה"גויי" .המקום היהודי נעוץ בלא-מקום ,בקול ,ברעיון ,בספר .ראה :גורביץ' ,על המקום ,עמ' 73-
.22
 360החיזיון המסיים את המחזה דומה לתיאוריו של מרק טוויין שנכתבו ופורסמו באותה תקופה
בספרו  .The Innocents Abroadבספרו פרסם מרק טוויין את רשמיו ממסע הצליינות לארץ
הקודש שהצטרף אליו בתור עיתונאי בסוף שנות השישים של המאה ה .19-טוויין סיים את ספרו
בעל הטון הסטירי והעוקצני בתובנה עצובה וכואבת" :ארץ ישראל שוממה ומכוערת .ולמה
תיראה אחרת? האם תוכל קללת אל לעשותה לארץ חמדה? ארץ ישראל אינה שייכת עוד לעולם
החולין הזה .היא מקודשת לשירה ולמסורת – ארץ חלום היא" .מ' טוויין ,מסע תענוגות בארץ
הקודש ,מאנגלית :עודד פלד ,הוצאת מחברות לספרות ,אור יהודה ,2009 ,עמ' .158
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"המכורה המתה" ועל נטישת הבית 361.רגשות האשמה הסמויים על היציאה מהבית מקבלים את
תיקונם במימוש הסימטרי של חלומה של הסבתא לחזות בארץ הקודש לפני מותה בעוד נכדתה
מממשת את חלומה להינשא לבחיר לבה.
במחזות שנכתבו בתקופה השנייה הארץ נוכחת לכל אורך המחזה ומעוצבת בזמן עבר רחוק
והרואי שבו שכן העם על אדמתו .בתאוריה הפרשנית-פנומנולוגית שלו הדנה במרחב מבחין
היידגר ) ,(Heideggerבין מבנים כאובייקטים חומריים ובין מקום לשכון בו 362.היידגר חושף את
המשמעות הקדומה של הביטוי "להיות שם" (במקור בגרמנית )Dasein :בשפה הגרמנית בתור
"לשכון" (או להשתכן) (במקור בגרמנית )wohnen :וטוען כי האדם יכול "להיות" בעולם רק במצב
שיוכל לשכון בו בשלום עם האחר על האדמה מתחת לכיפת השמים אל מול האלוהות 363.היידגר,
המשכלל את מושג המגורים ומבחין בין "לגור" ובין "לשכון" ,יוצר זיקה בינו ללשון – לשפה בכלל
ולשירה בפרט 364.הוא מצטט משירו של הלדרלין "באופן פיוטי האדם שוכן" ומפרש את הקשר בין
365
הש ירה ובין משכן כמתממש בבניית בית מסוג אחר ,לא על פני האדמה במובן הפרקטי.
באמצעות השירה וההקשבה לקריאתה האדם יכול לגור לא רק על פני האדמה .השירה אינה
מרחפת מעל או נמלטת מהאדמה אלא גורמת לאדם להשתייך אליה 366.בחלל הדרמטי של
המלודרמה המוזיקלית שולמית האדמה וכיפת השמים הם גיבורים ראשיים והחוויה המכוננת.
מתיאורי המקום הפסטורליים הנרחבים והכמעט ספרותיים שהמחבר משבץ בין התמונות ביד
רחבה נראה שהמקום לשכון בו הוא שם המשחק .כך נפתחת המערכה השלישית:
דאס שטעטל בית-לחם,
גאנץ ווײַ ט זעט מען ָ
ֿפאר א בערגיקע געגענט! לינקס ַ
שטעלט ָ
בארג  --נעבן אים ַא
צעבראכענעם טויער שטייט אויף ַא ַ
ָ
גאנץ ַאלטער בנין מיט ַא
ַא ַ
זײל נעבן בוים שטייט
צעבראכענעם ַ
ָ
נגעשּפארט אויף ַאן ַאלטן
ַ
ּפאלמענבוים – ָא
ַ
בארג
טאל ֿפון דעם ַ
שולמית [ ]...זי קוקט ַאלץ רעכטס צו די ווײַ טע וועגן [ ]...אין ָ
זונאויֿפגאנג".
ַ
ּפאשעט זיך ַא טשערעדע –
ַ
[דמיינו לעצמכם אזור הררי! מצד שמאל ממרחק נראית העיירה בית לחם ,בניין נושן ששערו
הרוס למחצה עומד על ההר – בצדו עץ תמר – נשענת על עמוד ישן וחרב עומדת שולמית [ ]...היא
משקיפה אל הדרכים הרחוקות [ ]...בעמק שבמורדות ההר רועה עדר – זריחה] (מערכה שלישית,
עמ' .)27-26

 361עפרת מגדיר את השיבה מחורבן שהיה אל חורבן שיהיה בתור "מעגלים של גלות"" :מעגלי
שיבה שאינם משיבים אלא לעצמם .מעגלי-עד בהם טושטשה ונעלמה נקודת המוצא הממשית
והפכה אך סימולקרה למקור שאיננו עוד" .באותו אופן הוא רואה את הניסיון של התחליפיות או
ההשוואה הגלותית בתבנית הבית שחרב בתור מסכי האמנות של הגולה" :לראות סימולקרה
מבעד לסימולקרה" .ג' עפרת ,שבחי גלות ,כרטא ,ירושלים ,2000 ,עמ' ( 28-21להלן :עפרת ,שבחי
גלות).
M. Heidegger, "Building, Dweling, Thinking", in: N. Leach, (ed.), Rethinking 362
Architecture: A Reader in Cultural Theory, Routledge, London, 1997, pp. 100-124
(להלן :היידגר" ,לבנות ,לשהות ,לחשוב").
 363שם ,עמ' .102-101
M. Heidegger, "Poetically Man Dwells", in: idem, Poetry, Language, Thought, 364
( New York, 1975, pp. 213-229להלן :היידגר" ,האדם שוהה פואטית").
 365שם ,עמ' .213
 366שם ,עמ' .216-218
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כפי שראינו במסע השיבה של אבשלום מירושלים לבית לחם ,המנוגד לאקט העלייה לרגל הפותח
את המחזה ,יש העדפה ברורה של המקומיות הפשוטה והקרובה של "המקום הקטן" ,על פני
367
"המקום הגדול" שאינו ילידי ואינו מובן מאליו ,ובו קודם "הרעיון" למקום.
גורביץ' רואה את היחסים בין העם למקום כיוצאי דופן .דרך נדודים ,כיבוש ,נסיגה והתהלכות
על פני הארץ מהווים גרסה עברית-יהודית של "לשכון" ,המכוננת יחסים מורכבים שאינם מולדים
או מובנים מאליהם בין העם לארצו .בשיבה אל בית לחם" ,המקום הקטן" ,מכוון גולפאדן
לתהליך של השלמה ,תיקון ,קיום ההבטחה והשבת ההרמוניה על כנה .בפאתי בית לחם אבשלום
פוגש ברועים ליד המדורה ,תחת כיפת השמים .הפגישה מתרחשת בלילה ,להבדיל מסצנת הגעתו
לירושלים ,המתרחשת באור יום .אבשלום מצטרף לשירתם של הרועים על חיים שלמים וגאים
במר חב הפתוח .כך בחלל הדרמטי של המחזה נוצרת מציאות הרמונית ,של חיים בריאים על
האדמה תחת כיפת השמים אל מול האלוהות ,על פי מסורת האבות ותוך שמירה על ערכי
הנאמנות והאהבה .על פי הרעיון של היידגר נוכל לומר כי לקהל החווה את החלל הבדיוני
והמעוצב בספֵרה אמנותית מתאפשר "לשכון" ואף להיות שותף לתהליך הבניה בעצם נוכחותו
והיענותו לחוויה בחלל התאטרון .ה"משכן" מתממש באולמות הארעיים שהגיע אליהם התאטרון
הנודד בערים ובעיירות .כל הצופים במרחב הגאוגרפי שהתקיימו בו מסעות התאטרון הנודד אשר
צפו בשולמית שותפים לדמיון ולפנטזיה חדשה-ישנה המתגלמת במחזה ונהפכת לשירה חדשה,
תרתי משמע .המחזה יוצר מכנה משותף ומקרב רחוקים במקלט הארעי והמוגן ,בחלל התאטרון,
368
שבו "משכן נהפך למקום של שכינה".
המסע המזגזג של אבשלום בין המקום הקטן לגדול ,הכולל עלייה לרגל התמקמות ,עקירה
ושיבה לסירוגין ,מקביל למודל מסעו של גולדפאדן ברחבי האימפריה הרוסית בין מרכזי ערים
לעיירות ,שכינה גורין בשם "וייסעו ויחנו" .במסע של גולדפאדן ברוסיה ,ובעיקר במחציתו
הראשונה ,אפשר לראות סוג של "עלייה לרגל" ו"יציאת מצרים" גם יחד .גולדפאדן שאף
"להקהיל את העם" ולכבוש אותו .הוא הביא את בשורת התאטרון שלו למקומות הקטנים ,קיבל
מהם חיזוק והשראה להמשך דרכו האמנותית ,גיבש את להקתו ורכש ניסיון .באותו זמן שאף
לזכות בהוקרה ובמקום של קבע "במקום הגדול" ,במוסקבה ,פטרבורג ואודסה.
כתיבתו של המחזה בר-כוכבא או ימיה האחרונים של ירושלים הושלמה באודסה ,ושם גם
הועלה המחזה לראשונה לאחר שגולדפאדן שב אליה מהמסע הגדול ברחבי האימפריה .כאמור,
בשובו זכה גולדפאדן למעמדו ההגמוני-פטריארכלי בתור מחזאי ,בימאי ומפיק ,והחזיק במונופול
של התאטרון היהודי באודסה .למרות בחירתו בתחבולת המשל ההיסטורי כדי לשקף את מדיניות
הצ אר נראה כי הרגיש מספיק בטוח ,מבית ומחוץ ,לבחון בתאטרון שלו את המורכבויות
האינהרנטיות בנות זמנו לריבונות יהודית מתעוררת בעקבות הטראומה של הפוגרומים .גולדפאדן
יוצר מקום חדש על הבימה ופותח אותו ליחסיות ולדיון על רקע הפולמוס בחברה היהודית .בכך
הוא הופך את התאט רון שלו לחלק מהסביבה הגדולה שמחוצה לו ביחסי גומלין האופייניים
 367גורביץ' מבחין בין המקומות המובנים מאליהם ,שאינם אלא עצמם ,ובין מקומות שהם
מטונימיה של המקום הגדול ,שהוא הרעיון הקודם למקום .הוא מבהיר כי אין מדובר ברצף מן
הקטן ועד לגדול ,אלא בדיאלוג בין מציאות חיים קרובה ,עכשווית ומקומית ובין רעיון .לפי
הבחנה זו בין מקומות שהם "קטנים" ומקומות שהם "גדולים" אפשר להבחין בין בית לחם
המעוצבת במחזה בתור "מקום קטן" ובין ירושלים" ,המקום הגדול" (גורביץ' ,על המקום ,עמ'
.)25
 368בתרגום זה לעברית עפרת מעשיר את המושג ( Wohnungהשתכנות) של היידגר (עפרת ,שבחי
גלות ,עמ' .)78-77
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לתאטרון סביבתי על פי העקרונות שניסח שכנר" :התאטרון עצמו הוא חלק מהסביבה הגדולה
שמחוצה לו ,חלל חיצוני זה קיים במציאות היום-יומית של חיי העיר אך גם מעבר לה במקום
ובזמן ההיסטוריים" 369.החלל הדרמטי של בר-כוכבא יוצר אינטראקציה בין מקומות לזמנים:
הרפרנט החוץ-בדיוני שייך בו בזמן לעבר ,להווה ואף לעתיד ,וחלל יהודי ריבוני בארץ ישראל נהפך
לחלל נוכח בתאטרון הממוקם בחלל המציאותי ברוסיה .זמן עבר נדחס ונוכח בזמן הווה ומציב
תהייה בנוגע להמשך הקיום הלאומי בעתיד.
כמו בכל מחזותיו ,גולדפאדן נמנע מלתת מסר חד וברור ,ומשקף בעזרת הדרמה את המורכבות
של המקום בזמן החדש .ההטרוטופיה מתממשת במחזה במלוא כוחה הפוליטי ומעניקה לקהל
סוג של נוכחות "שם ,היכן שאני נעדר" .סגנונו האמנותי הפך את המראה המשקפת לקליידוסקופ
בעל תודעה אשר כל אחת מתנועותיו מייצגת את החיים היהודיים ההפכפכים והרבי-פנים.
עם סיום המחזה והתאבדותו של בר-כוכבא פורץ חלל החוצבימה הבדיוני אל הבמה .על פי
הוראות הבימה תחילה רק נשמעים קולות תרועה וניצחון של הצבא הרומי ,צעקות הנרצחים
ורעש של חומות נופלות מחוץ לשדה הראייה של הקהל .לאחר מכן נראות תמונות אלימות
ואילמות על הבימה :חיילים רומיים הורגים ילדים בזרועות אמהותיהם ,דורכים על ראשי זקנים
ונועצים בהם את כידוניהם ,להבות אש הורסות את הבתים וקירות המצודה מתמוטטים בתאורת
אש בנגלית אדומה וירוקה לתפארת סוגת המלודרמה .התמונות האלימות הרומזות על
הפוגרומים מן הצד האחד ,המרד והמלחמה על ריבונות וזהות לאומית מן הצד האחר ,אלה
והשיתוף המניפולטובי של הקהל מעידים על ביטחונו של היוצר ועל מעמדו .למרבה הפרדוקס,
חורבן המקום בחלל הבדיוני והמעוצב מעידים על התבססותו של התאטרון היהודי בתור מוסד
תרבותי מעורב חברתית ופוליטית במקום ובמציאות שפעל בהם .באופן נבואי וטרגי ,פריצתו של
החוצבימה אל הסצנה שיקפה לא רק את מה שהתחולל בשעת הפוגרומים אלא גם את החורבן
שיעלה בגורלו של התאטרון היהודי ברוסיה מיד לאחר מכן .אם נחזור להגדרת ההטרוטופיה על
פי פוקו ,נמצא כי להבדיל מהאוטופיה ,שהיא "מקום ללא מקום" ,ושלא כסימולקרה ,המשוללת
כל קשר עם ממשות חיצונית מכל סוג שהוא ,ההטרוטופיה היא מקום אשר "בעת ובעונה אחת
הוא ממשי ,מצוי בקשר עם כל המרחב שמקיף אותו ולחלוטין לא ממשי 370".על אף כל ההגבלות
והקשיים ,ועל אף היותו תאטרון של מיעוט נרדף בעל זכויות מוגבלות ,היה התאטרון הנודד של
גולדפאדן מוקף במרחב ממשי וחיוני לפעילותו ברומניה ואחר כך ברוסיה .עם הטלת החרם על
תאטרון יידיש באימפריה הרוסית ,המרחב שהקיף את התאטרון הקיא מתוכו את היוצר ואת
יצירתו וכפה עליו מצב של גלות נוספת.
בכטין מסיים את המסה שלו על הכרונוטופ ברומן בהערה מתודולוגית על הצורך בהצבת גבול
ברור בין מישור העולם הראלי היוצר ייצוגים ובין מישור העולם המיוצג ביצירה ,ועם זאת הוא
מדגיש כי למרות קיומו של גבול עקרוני זה מתרחשת בין שני המישורים פעילות גומלין תמידית.
היצירה והעולם המיוצג בה חודרים לעולם הראלי ומעשירים אותו ,והעולם הראלי מסתנן אל תוך
היצירה ואל תוך העולם המיוצג בה .בכטין רואה באינטראקציה זו כרונוטופ יצירתי מיוחד של
חילופין הדומה לאינטראקציה בין האורגניזם החי ובין סביבתו" :כל עוד האורגניזם חי הוא אינו
מתמזג בסביבה זו ,אך אם יעקרו אותו מתוכה הוא ימות" 371.משפרץ המרחב הממשי אל תוך
 369שכנר ,התאטרון הסביבתי ,עמ' .2
 370פוקו ,הטרוטופיה ,עמ' .12
 371בכטין ,הכרונוטופ ברומן ,עמ' .181-180
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ההטרוטופיה ,הוא החריב את יחסי הפנים-חוץ ובכך עיקר את קיומה .התאטרון היהודי בשיאו
ניסה לשקף על הבימה מציאות של חורבן תוך כדי הובלת המשבר והקונפליקט הפנימי בין כניעה
לתקומה לאומית אל הדרמה ,נחרב באותו זמן בידי אותו מרחב ממשי ואלים שניסה לשקף.
משנתבשר גולדפאדן על דבר החרם מאחורי הקלעים בתום המערכה האחרונה של בר -כוכבא,
372
בפעם החמישית בלבד להעלתו ,הוא זעק" :רוצחים את ילדי לאור היום".
שמעון לוי ) (Levyמכנה את המרחב המקיף את התאטרון "חלל החוצבימה" ומגדיר אותו
"הילה שחורה העוטפת כל במה וכל הצגה במאגר דימויים שממנו שואבים האירועים המוצגים על
הבמה את משמעותם ואת עוצמתם" 373.למרות היעדרו של מקום פיזי ,ועובדת היות התאטרון
נודד במהותו ,נכח באותה הרמוניה של מייסד-שחקנים-קהל שהצביע עליה גורין גם המרחב
הממשי והחיוני ,שעטף את התאטרון ב"הילה שחורה" וברשת סבוכה של שתי וערב של גבולות
ומעקפים .במרחב זה ,על הגבלות הצנזורה והיחסים המורכבים והשבריריים בין נוכחות להיעדר
ובין החוץ לפנים ,היה לתאטרון הנודד של גולדפאדן ,למרבה הפרדוקס ,חלל שלישי ,מקום
"להיות"" ,לשכון" ,לחסות בו ולצמוח מתוכו.
עם ההתנתקות מ"מרחב המחיה" התערערו יסודותיו של התאטרון והשתבשה התפתחותו
במתכונתה המקורית ,שבע שנים בלבד לאחר ייסודו .האקט האלים הזה לא החריב את התאטרון
של גולדפאדן אך הייתה לו השפעה מכרעת על עיצוב המקום ,על תפישתו בכלל ועל עיצוב החלל
של ארץ ישראל ,בפרט במחזות שכתב לאחר מכן.
כפי שפירטנו בתקופת היצירה השלישית איבד גולדפאדן את המונופול ואת מעמדו ההגמוני-
פטריארכלי בתאטרון היהודי ואף חדל להיות מנהל של להקה יציבה וקבועה .הוא נדד בגפו
ממקום למקום והעלה את מחזותיו עם להקות מזדמנות .עקדת יצחק היה אחד המחזות
הראשונים שכתב לאחר יציאת הצו האוסר על קיומו של תאטרון יהודי ברוסיה .השינוי בעיצוב
החלל הדרמטי של ארץ ישראל ניכר ומושפע מהטראומה הכפולה שהיה היוצר נתון בה :חורבן
התאטרון שלו בבית הישן והדחייה האלימה מצד שחקניו כשניסה לתפוס את מקומו בתאטרון
היהודי באמריקה .המחזה עוסק בעת ובעונה אחת בחורבן המקום ובישועת המקום בדרך נס ,אך
להבדיל מייצוגה של ארץ ישראל על הבימה בתקופה הראשונה והשנייה ,החלל הדרמטי התנ"כי
מופקע מהמישור הלאומי ומעוצב בתור חלל אישי רפלקסיבי.
כאמור במערכה השנייה של עקדת יצחק גולדפאדן מבטא את אכזבתו האישית מניו יורק,
המגולמת בסדום ,עיר החטאים והרשע .הפעם הביקורת החברתית מובעת בצורה של אופרטה
תנ"כית לא לצורך הונאת הצנזורה ואף לא מתוך יחס לאומי-נוסטלגי לארץ הקודש ,אלא
לתפארת הסטירה והווירטואוזיות התאטרלית .בדוגמה שהבאתי מסיפורו של שלום עליכם
תמונות מהרחוב הברדיצ'בי ,סדום היא שם קוד בעל קונוטציות ידועות ,המעורר שאלות על זהות
אישית וקהילתית הכרוכות במקום .דרך עיצוב החלל הדרמטי של סדום גולדפאדן מבקש לעורר
את השאלה "מי אנחנו ואיפה אנחנו?" .בסצנות אכזריות הוא מותח ביקורת חריפה ובוטה
במיוחד על היחס חסר הרחמים למהגרים ,שחווה על בשרו.
J. Klier, "'Exit, Pursude by a Bear': The Ban on Yiddish Theatre in Imperial Russia" 372
בתוך :ברקוביץ ,תאטרון יידיש – תפישות חדשות ,עמ' ( 160להלן :קליר" ,האיסור על תאטרון
יידיש באימפריה הרוסית").
 373לוי מעיר הערה מעניינת בנוגע לתאטרון היידיש ,אשר בהיעדר חלל משלו בגולה הפך את חלל
הקהל לחלל העיקרי שלו ,ואילו בתאטרון שהתפתח בארץ ישראל חלל החוצבימה הוא "מרחב
הגולה" ,שנהרס בשואה .ש' לוי" ,על דעת הקהל ועל דעת המקום" ,דווקא  ,)2008( 4עמ' 51-48
(להלן :לוי" ,על דעת הקהל ועל דעת המקום").
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בחלל הבדיוני מעוצב קונפליקט מוסרי ,ערכי ואסתטי בין המקום של לוט – סדום – ובין
המקום של אברהם – כנען .חורבן סדום ועמורה בסוף המערכה השנייה משקף את ערעור יסודות
המקום העשיר והמשגשג ואת תחושת הכאוס והחורבן האישי במעמדו ומקומו של "אבי
התאטרון היהודי" .השיר המרגש של אברהם ושרה הכמהים לבן שימשיך ויזרע הלאה מדור לדור,
הוא ביטוי לרובד האישי של אברהם גולדפאדן ,אשר בהיותו חסר ילדים משל עצמו ,ראה
בשחקניו את ילדיו ונותר כאב נבגד ונעזב .חלל העקדה המסיים את המחזה ,שבו השמים נפתחים
ומלאכים מופיעים ,מבטא את הכמיהה לתיקון השבר ,לנס והצלה ולהשבת הסדר על כנו .גם
בימות המשיח?! המפגש המסיים את המחזה המתקיים ומעוצב בזמן הווה קונקרטי במושבה של
הברון בפלשתינה מבטא כמיהה לנס "תחיית המתים".
המגמה הכללית בנוגע לחלל ועיצובו מעידה כי ככל שנדחק מעמדו של גולדפאדן לשולי העשייה
בעולם הראלי וככל שהתדרדרו האמצעים הטכניים שעמדו לרשותו ,כן מופגנת ומתעצמת
הפנטזיה של המקום במחזותיו .במחזות שכתב גולדפאדן לאחר יציאת הצו והביקור הכושל
באמריקה ,הוא מפגין באובססיביות את כוחו היצירתי בעיצוב המקום הבדיוני כחיזיון גרנדיוזי
בעל משמעות דרמטית אישית ולאומית .התאטרון ,או לפחות החלל הבדיוני המתקיים במוחו,
הוא הפינה היחידה שנותרה לו להתכנס בה ולחלום בה בהקיץ על בית פואטי שאבד .עיצוב חלל
ארץ ישראל במחזות אלו הוא ביטוי לגעגוע ,לשירה שאבדה ,ופעולה של בנייה מנחמת המאפשרת
ליוצר לשכון ,להשתייך ולנהל דיאלוג עם ה"מקום".
ראינו כי במחזות שנכתבו בתקופה הראשונה ,השנייה והשלישית ייצוגה של ארץ ישראל על
הבימה מתרחש בזמן עבר ובזמן הווה .בשני המחזות שכתב בתקופת היצירה הרביעית ,דוד
במלחמה ובן-עמי ,הנבדלים זה מזה בכל היבט אמנותי ,חל ניתוק מהשיח הישן על הבית ,וארץ
ישראל מעוצבת בתור חיזיון נבואי "עתידני" בזמן "שיבת ציון" ,באחרית הימים.
דוד במלחמה  ,מחזה בן מערכה אחת שנכתב בעברית ,מעלה לבימה את מלחמת דוד בגוליית
בצמידות מרבית לטקסט המקראי כפי שמופיע בשמואל א פרק יז .להבדיל ממחזותיו הקודמים
החלל התנ"כי המעוצב ,הניכר בתיאורי המקום ובחילופי המקום ,נותר סכמטי ואינו דומיננטי.
במחזהו העברי היחיד גולדפאדן מממש את המקום בשפת הדרמה עצמה ויוצר חלל עתידי
הממחיש בפשטות ותמימות בתוכן ובצורה את החזרה לארץ ישראל כחזרה אל הטקסט של
המקום ,שפת התנ"ך .עם זאת זמן העתיד המתממש במקום ובשפת התנ"ך אינו קונקרטי אלא
סמלי .המקום מעוצב בכפילות בתור חיים המתהווים בשפת התנ"ך ובתור רעיון סמלי-רוחני
ונבואי 374.המחזה בן-עמי מסתיים בחיזיון של שיבת ציון שמיקם גולדפאדן בחלל בימתי של
חלימה בהקיץ ,מעבר למקום ומעל לזמן .החיזיון מתגלה מאחורי מסך הנפתח כפרוכת ,כפי
שנעשה בהצגת חלומה של הסבתא על הבימה במחזה סבתא ונכדתה .הקבר החרב ויהודי ארץ
ישראל היושבים ומקוננים סביבו מפנה את מקומו לסצנה הרואית ורבת-משתתפים .בן-עמי,
גיבור ה מחזה ,הוא צייר ,והחיזיון המונומנטלי שנראה על הבימה הוא תחייתה של התמונה ששקד

 374גורביץ' מתאר את הכפילות של המקום גם ביחסה של העלייה הציונית המודרנית לארץ
ישראל .הוא מבהיר כי המהפכה שחלה ביחס לארץ ישראל – מסמל ורעיון לאלטרנטיבה קיומית,
עם העלייה החלוצית הציונית – כללה יסוד של חזרה אל המקום ואל שפת המקום .עניינו של
החלוץ בארץ ובארציות היה לדבר את שפת המקום ובכך ליצור מחדש את המקום בתור יצירה
יהודית .על היהדות המקומית העתיקה שנעלמה מהעולם מעיד המקרא ,והחלוץ תפש את עצמו
כמי שממשיך ומחיה את המקרא .עם זאת טוען גורביץ' כי התנ"ך הוא גם זה שהרחיק מהמקום,
כפה עליו את הרעיון ו"הפך את הארץ לדף הארץ" (גורביץ' ,על המקום ,עמ' .)42-41
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עליה בסטודיו לפני מותו .בתמונה הקורמת עור וגידים על הבמה האלמנה בת ציון מופיעה לבושה
ברוב פאר ומברכת את בניה השבים לציון כשהם חולפים על פניה במצעד מרשים ורב-הוד.
בהמשך נראה כיצד בשני מחזותיו האחרונים הציב גולדפאדן מודל חדש לבימה היהודית
ועיצב את החלל הלאומי מחדש .נציין כאן כי החלל הדרמטי של ארץ ישראל מקבל ממד סמלי
המציב שאלות קונקרטיות ולאומיות בנוגע לחיים התרבותיים והרוחניים עם הגשמת הציונות .לא
בעבודת האדמה ,אלא בראש ובראשונה בעבודת האמנות והחינוך ,ראה גולדפאדן את עבודת
הקודש שתביא למימוש החזון הציוני של העם היהודי בארצו .החזון של המקום הלאומי במחזה
הוא לא פחות ,אם לא יותר ,החזון האמנותי שלו .מחזותיו האחרונים נוצרו בתור אופוזיציה
למגמות ולקריטריונים שעל פיהם זכו באותם ימים מחזות בתאטרון היידיש בניו יורק להתקבלות
חיובית ולהצלחה כלכלית .גולדפאדן יצר את מחזהו האחרון כסוג של צוואה ומקור של השראה
לעמו .על סף מותו שאף לתת מענה רלוונטי ,אמנותי ולאומי לתהליכי הכרסום בחברה היהודית
ובתאטרון היהודי ובאמצעותו לשוב ולכבוש בו את מקומו המרכזי.
כפי שראינו ,גולדפאדן יצר דימוי מורכב ופואטי ולעולם לא קונקרטי-פשטני בעיצוב החלל
הארץ-ישראלי במחזותיו .המחזות מאוכלסים במקומות ובחילופי מקום שונים ,אך ארץ ישראל
החוזרת ושבה בכל תקופה היא הנשמה היתרה וה"פנים" של המקום .דרכה מיוצגות משמעויות
חדשות ומשתנות של המקום ,מהאישי והאמנותי ועד הלאומי והאנושי .לסיכום הפרק הדן ביחס
אל המקום הארץ-ישראלי ועיצובו האמנותי בתאטרון של גולדפאדן נידרש שוב לדבריו של
היידגר על הקשר בין "מגורים" לשירה" :השירה היא שמביאה את האדם לראשונה אל האדמה,
גורמת לו להשתייך אליה וכך מביאה אותו אל המשכן" 375.המשכן היה התאטרון הנודד .

פרק 3
זהות ומגדר בחלל הדרמטי ועל הבימה
אפשר לראות בתרבות היהודית במובנים רבים תרבות פטריארכלית ,כשדו הלשוניות שאפיינה את
החיים היהודים באירופה מסמנת פיצול מגדרי .העברית ,לשון הקודש העתיקה ,שהתכנתה ״שפת
האבות״ שמשה בעיקר את הליטורגיה והאקספוזיציה לכתבי הקודש ונשלטה על ידי הגברים.
לצידה התקיימה מאז ימי הביניים היידיש הידועה בכינוי ״מאמע לשון״ (שפת האם) .היידיש
שהייתה שפת התרבות הנשית לא מצאה לה משכן בעניינים שבקדושה ,אולם פתיחותה להשפעות

 375היידגר" ,האדם שוהה פואטית" ,עמ' .218
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של השפות והספרות הנכרית הפכו אותה לעורק תרבותי חשוב 376.באופן טבעי בחר גולדפאדן את
דישלאנד" החוצה
ַ
שפת היידיש ,אשר שימשה בחיי היום-יום נשים וגברים כאחד ברחבי ארץ ה"י ִי
ארצות וממלכות ,לשפה הראויה להישמע מן הבימה בתאטרון הנודד שלו .נוסף לבחירה בשפת
היידיש לשפת הבימה ,אפשר לזהות שמיד עם התהוותו של תאטרון היידיש המודרני ,הוא היה
קרוב יותר לקצה הנשי בטווח שבין הנשי לגברי .כפי שאפשר ללמוד גם מהשיפוט האסתטי שזכה
לו התאטרון מיד עם היווסדו ובהמשך דרכו לאופיו הנשי היו השלכות גם על עיצוב המגדר בחלל
הדרמטי והמעוצב.
להבדיל מספרות היידיש המודרנית ומהספרות העברית ,ולהבדיל מהתאטרון העברי ,שנוצר
כארבעים שנה אחריו ,היה תאטרון היידיש מלודרמטי וסנטימנטלי במהותו ונתן קדימות לרגשות
הרכים והמזוהים עם הצד הנשי 377.נחום צמח ,אבי התאטרון העברי ,ניסח את חוסר הערכתו
לתאטרון היידי ש כשקשר בין ערכו האמנותי ל"נשיות" וגלותיות" :לא יצרנו תאטרון עברי כדי
להעלות על הבימה מחזות בשפת עבר במקום ביידיש [ ]...תכליתה של הבימה צריכה להיות שונה
מתאטרון יהודי סתם שהוא מקור תענוגות או מקום שהקהל יכול לשבת בחשיכה ולהזיל דמעה
סנטימנטלית" 378.גם יוצרי ומבקרי ספרות היידיש המודרנית דחו ברובם את הסנטימנטליות
בתור ביטוי לפגם אסתטי ,נחיתות וגסות רוח בדיוק כפי שהחברה והתרבות הגברית מתייחסת
לעיתים קרובות בביטול ואף בפרנויה ל"רגשנות הנשית הנחותה" 379.בדיון על תאטרון היידיש
מופיעים תדיר המושגים "קיטש" ו"סנטימנטליות" שהם תלויי תקופה ותרבות בקונוטציה
שלילית 380.המבקרים השונים ,רובם ככולם גברים ,שנרתעו מהרגשנות של התאטרון של
גולדפאדן ,הצמידו לו את שם התואר "שונד" ,המקביל ביידיש לקיטש .התופעה שהגדירו "מחזות
381
שונד" נתפשה בעיניהם כמאיימת על הקונבנציה האסתטית".
לטענת רוברט סולומון ) (Solomonהרתיעה מסנטימנטליות וקיטש על רקע חשדנות כלפי הרגשות
הרכים והאנושיים גורמת לליקויים ביכולת השיפוט האסתטי ובאופיו 382.ועוד ,על פי הגישה
הפמיניסטית הצפייה הניטרלית והאובייקטיבית הנדרשת מהצופה בחוויית האמנות והערכתה על
פי המושג הקאנטיאני של "חוסר עניין" (במקור )Uninteressiertheit :היא עמדה גברית מובהקת
המייצגת את המבט הגברי ) .(male gazeבמאמרה על "חוסר עניין" ואמנות פוליטית מעמידה פגי
זגלין ברנד ) (Zeglin Brandאת הסובייקטיביות והאינטרסנטיות מעמדה של הזדהות ומגדר
N. Sokoloff, "Preface", in: N. Sokoloff et al. (eds.), Gender and Text in Modern 376
Hebrew and Yiddish Literature, The Jewish Theological Seminary of America ,New
( York and Jerusalem, 1992להלן :סוקולוף ואחרות (עורכות) ,מגדר וטקסט).
 377על זיהוי בין סנטימנטליות ל"נשיות" בהערכת יצירת אמנות ראהR. Solomon, "On Kitsch :
and Sentimentality", Journal of Aesthetics and Art Criticism 49:1 (1991), pp.1-14
(להלן :סולומון" ,על קיטש וסנטימנטליות") .על הסנטימנטליות בתאטרון היידיש שהתהווה
במתכונת התאטרון והאסתטיקה של הזרם הרומנטי ראה :סנדרו" ,רומנטיציזם ותאטרון
היידיש" ,עמ' .56-52
 378מצוטט בתוך :לוי ,התיאטרון הלאומי הבימה ,עמ' .40
 379על ההייררכיה המגדרית ברגשות ראה :סולומון" ,על קיטש וסנטימנטליות" ,עמ' .12 ,9
 380מ' צוקרמן" ,הסרוויסים של סבתא" ,סטודיו כתב עת לאמנות  ,)1992( 36עמ'( 9-6-להלן:
צוקרמן" ,הסרוויסים של סבתא").
 381דוד פינסקי הגדיר את גולדפאדן כבדחן ומחזותיו היו בעיניו חסרי תוכן וערך אמנותי .הוא
העמיד אותו במדרגה אחת עם מחזאים כגון לטיינר והורוביץ וכינה אותו "שונד-שרײַ בער" (כותב
יארק ,1909 ,עמ' 23
דרוקערמאן ,ניוָ -
ַ
דראמע ,ש.
ַ
דאס אידישע
מחזות שונד) ראה :ד' ּפינסקיָ ,
(להלן :פינסקי ,הדרמה ביידיש).
 382על הפחד והפרנויה מהרגשות הרכים בשיפוט אסתטי ראה :סולומון" ,על קיטש
וסנטימנטליות" ,עמ' .14-1
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מוצהר בתור אנטיתזה לעמדה הפטריארכלית בחוויה ובהתנסות של יצירת האמנות" 383.מניעתה
או השהייתה של הזדהות או מעורבות אישית ורגשית של הצופה ביצירת האמנות מחפשת שליטה
על התגובות הגופניות של הפרט ונתפשת כגינוי פסיכולוגי הקשור באופן טבעי ואינסטינקטיבי גם
במגדר של הצופה" 384.כדי להגיע לחוויית היצירה כמכלול זגלין מציעה סינתזה בין האסתטיקה
הקאנטיאנית הפטריארכלית ובין האסתטיקה הפוסט-מודרניסטית הפמיניסטית וטוענת כי על
הצופה לעבור ולזגזג בין שתי נקודות המבט – הגברית והנשית – "לעתים מתוך שליטה
385
ומניפולציה מכוונת ולעתים שלא מרצון וכנגד הניסיון להתנתק".
כפי שראינו הסינתזה בין "סובייקטיביות" ל"אובייקטיביות" התרחשה בחוויית ההתקבלות
בתאטרון של גולדפאדן .נקודת המבט של הצופים כוונה לנדוד הלוך ושוב ,פנימה והחוצה ,בין
אשליה להתפכחות ובין הזדהות למודעות בקיום בו-זמני של סדר ואי-סדר ,חופש וסמכות .שיתוף
הקהל ,הזדהותו ומעורבותו במתרחש על הבימה באופן מוחצן ,הזגזוג בין נקודת המבט ה"גברית"
ל"נשית" ,והתנודה בין המוכר ללא מוכר ובין סוגות ותכנים ,שתיארנו בפרק הקודם ,מעידים על
אופיה ה"נשי" והלימינלי של ההתקבלות בתאטרון .איכויות שנתפשו בעבר בקרב המבקרים בתור
איכויות אמנותיות נחותות נתפשות היום על פי הגישה הפמיניסטית בתור אמנות מודרנית ופוסט-
מודרנית .התאטרון של גולדפאדן זכה לביקורת מצד האליטה התרבותית של זמנו ומצד שיח
הביקורת של המאה העשרים על כל מרכיב שלו :השפה ,הרפרטואר ,הסוגה ,ההתקבלות ואופיו
ה"נשי" והעממי.
במבוא לספ ר הבוחן את נושא המגדר וייצוג האישה בכתיבה נשית ובכתיבה גברית בספרות
יידיש ובספרות עברית ,מקדימה אניטה נוריץ' ) (Norichומעירה על היעדרו הכמעט מוחלט של
הקול הנשי בספרות העברית והיידית עד ראשית המאה העשרים .לדבריה בשל השפעת רעיונות
ההשכלה ,סופרי היידיש והעברית יכלו לתבוע מקום לגיטימי לאינדיבידואל היהודי" ,ולהשתחרר
מאידאלים דתיים או מתקוות משיחיות" .גם הרומנטיקה וגם המודרניזם הציעו את החלפת האל
ביוצר ברובד החילוני ,אך היות שביהדות האל הוא הדמות הפטריארכלית האולטימטיבית,
שואלת נוריץ'" :איזה מקום זה משאיר לאישה?" 386הקול הנשי מצא לעצמו מקום בסוגות
העממיות ,ובכלל זה גם בעיתונות היידיש ,שתהליך צמיחתה הקדים את ספרות היידיש ואת
תאטרון היידיש ,והיה חידוש נועז בחברה היהודית 387.דרך כתיבתן של הנשים בעיתונות יידיש
בסוף המאה ה 19-אפשר להתוודע לנושא המגדר בחברה היהודית ולנושא מעמדה ומקומה של
האישה בכלל והאישה המשכילה (והכותבת) בפרט .בדרך רעננה ובלתי אמצעית אפשר לשמוע
ממקור ראשון את מגוון קולותיהן של הנשים ,לעקוב אחרי המודעות המגדרית שלהן ולקבל
תמונה מורכבת על מעמד האישה בחברה היהודית המשתנה .נורית אורחן פורשת במחקרה
 383הפרשנות הפמיניסטית מטילה ספק באפשרות קיומם של "ניטרליות" או של צופה ניטרלי
המביע "חוסר עניין" (שם ,עמ' .)18-4
P. Zeglin Brand, "Disinterestedness and Political Art", n.paradoxa 8-9 (Nov.1998 384
( and Feb.99), pp. 6-7להלן :זגלין ברנד" ,חוסר עניין ואמנות פוליטית").
 385זגלין ברנד מתארת את הזגזוג בין נקודת המבט הנשית לזו גברית כסוג של "בגידה מגדרית".
היא מגדירה זאת כמעבר ממצב של ) Interested Attention (IAלמצב של Disinterested
)( Attention (DAראה :שם ,עמ' .)10
A. Norich, "Jewish Literature and Feminist Criticism: An Introduction to Gender 386
" ,and Textבתוך :סוקולוף ואחרות (עורכות) ,מגדר וטקסט ,עמ' ( 7להלן :נוריץ'" ,ספרות
יהודית וביקורת פמיניסטית").
 387לסקירה על המהפכה שהביאה עמה עיתונות היידיש בחברה היהודית ראה :ברטל ,מאומה
ל'לאום' :יהודי מזרח אירופה  ,1772-1881עמ' .140-136 ,126-125
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מכתבים ,סיפורים ומאמרים שנשים מערים ועיירות כתבו בעיתונות יידיש באימפריה הרוסית
החל ב ,1881-המקום והזמן שבהם זכה גולדפאדן להצלחה ופופולריות בשל התאטרון
הסנטימנטלי וה"נשי" שלו .יש חפיפה בין הנושאים השונים הבאים לידי ביטוי בכתיבתן של
הנשים ובין תמות מרכזיות במחזות של גולדפאדן ,ובינהם קונפליקטים בחיי המשפחה
המסורתית או המתבוללת; היחסים בין האבות והאמהות לבנותיהם; אהבה בין אישה יהודייה
לגבר נכרי והשפעת הפוגרומים וההגירה לאמריקה על הזהות הנשית בחברה היהודית 388.אורחן
מפרשת את המקורות הרבים שליקטה ומנתחת את העמדות המשותפות על רקע התהליכים
הסוציו-פוליטיים והתרבותיים שהתרחשו בחברה היהודית .היא מבחינה בין שלושה מודלים
עיקריים לגיבוש ועיצוב הזהות הנשית שהכותבת הייתה יכולה לאמץ לעצמה )1( :היאחזות בדרך
המסורתית; ( )2היסחפות עם הזרם והשינויים בחברה או קבלת ערכי החברה הבורגנית והשלמה
עמם; ו(")3מאבק בלתי פוסק" ומהפכני של שאיפה לשוויון 389.את מקומן של הדמויות הנשיות
בתאטרון ננתח ביתר פירוט ביחס למקום שהאישה היהודייה העניקה לעצמה ,ממה שעולה
בכתיבתה על חיי המשפחה והחברה היהודית באותה תקופה .לשם כך נאמץ את המודלים
שהגדירה אורחן לשם ניתוח הזהות של הגיבורה היהודייה שגולדפאדן מעמיד בחלל הדרמטי ועל
הבימה.
לעומת חסרונו או מקומו המצומצם והמוגבל של הקול הנשי במוסד הספרות העברית והיידית,
בתאטרון המודרני של גולדפאדן היה לאישה מקום ומעמד מרכזיים ,שלעתים אף עלה על זה של
הגבר .יתרה מכך ,מרכזיותה של האישה במוסד החדש הייתה גורם מכריע ותנאי הכרחי
בהתגבשותו בתור תאטרון מקצועי ומודרני .מיד עם התהוותו של התאטרון היהודי ,מוסד חדשני
וחתרני ,הוא אתגר את נושא המגדר בחברה היהודית .דווקא הסוגות הנמוכות המזוהות עמו מאז
ומתמיד ,כגון הפארסה והמלודרמה ,ואופיו העממי וה"נשי" יכלו מלכתחילה לפתוח את התאטרון
לקהלים לא משכילים ולערב נשים בעלילות ובמקומות השמורים בדרך כלל לגברים.
בפר ק זה נדון בייצוגה האמנותי של האישה בחלל הדרמטי ועל הבימה ובמעמדה האמנותי-
מקצועי של האישה בתור שחקנית בלהקה ובמוסד התאטרון .תאוריות פרשניות פמיניסטיות
מתחום התאטרון והספרות ישמשו לבחינה וניתוח החללים שמיקם בהם גולדפאדן את הנשים
במחזות השונים לעומת אלה בם מיקם את הגברים .החתרנות הקיימת בבסיסה של הפרשנות
תסייע לנו להרחיב את התמה המחקרית שלנו בשאלה כיצד התאטרון היהודי בונה ומייצג מגדר.
הביקורת הפמיניסטית הרב-קולית ,רחבת האופקים והרחוקה מלהיות ממוקדת בחשיבה
אידאולוגית יכולה להעמיק בשאלת הזהויות ולבחון כיצד מעוצבים דימויים של האישה בידי יוצר
390
ממין זכר וכיצד ההבדלים בדת ,מעמד ומיניות משפיעים על עיצוב המגדר.
בתור פרקטיקה חברתית קולקטיבית ,חילונית וחדשנית שיועדה לנשים ולגברים כיוצרים,
מבצעים ונמענים ,השתחרר התאטרון של גולדפאדן ממוסכמות חברתיות ודתיות ,מאידאלים
אמנותיים ומהמסורת הפטריארכלית של התרבות הכתובה .כפי שנראה בעיצובם של הגיבורה
היהודייה והגיבור היהודי התעלה גולדפאדן גם מעל לגבולות המגדר המסורתיים והבורגניים
המקובלים בתרבות היהודית .מרכזיותה של האישה בתאטרונו תעלה גם את שאלת הליהוק ואת
 388נ' אורחן ,יוצאות מארבע אמות :נשים כותבות בעיתונות ביידיש באימפריה הרוסית ,מרכז
זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי ,ירושלים( 2013 ,להלן :אורחן ,יוצאות מארבע אמות).
 389על הצגת המודלים ראה :שם ,עמ' .265 ,90-78
390נוריץ'" ,ספרות יהודית וביקורת פמיניסטית" ,עמ' .2
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האינטראקציה בין המגדר המעוצב על הבימה ובין הנשים בקהל ,היושבות לראשונה ללא מחיצה
בחלל קהילתי ,כצופות שוות בצד הגברים.
" .1ד ָאס ּפינטעלע ייִדענע" 391:הנקודה הנשית בייסוד התאטרון היהודי המודרני של גולדפאדן
כאמור ,הדו-לשוניות אפיינה סופרים ומשוררים רבים במחצית המאה ה ,19-וגולדפאדן ,כמו
משכילים אחרים בני דורו ,התחיל את דרכו האמנותית בתור משורר בעברית אך עד מהרה עבר
לכתוב ביידיש .הפיצול המגדרי בכתיבתו הדו-לשונית ,המתבטא בסגנון המליצי-מקראי בשיריו
העבריים מול סגנון עממי-סנטימנטלי בשירי היידיש ,ניכר גם בהקדשות המופיעות בדפי השער.
את ספר שיריו הראשון והיחיד בעברית ציצים ופרחים ,שיצא לאור ב ,1865-הקדיש לאביו ,ואת
392
ספר שיריו הראשון ביידיש ד ָאס יודעלע (היהודי) ,שיצא לאור כשנה לאחר מכן ,הקדיש לאמו.
בעקבות הפופולריות של שיריו ביידיש ,שיצאו לאור בכמה מהדורות ,הוציא קובץ נוסף בשם די
ייִדינע (היהודייה) ( 393.)1896בקובץ זה התמקד באישה היהודייה בשירים כגון "די חסידה"
רזארגטע בעל-הביתטעלע" (בעלת הבית המודאגת) .בספר נכללו ,כפי
ֿפא ָ
ו"דאס ַ
ָ
(החסידה)
שהזכרנו ,המערכון שתי שכנות והמחזה הדודה סוסיה .שני הטקסטים הדרמטיים ,שפורסמו כאן
לראשונה ,יועדו לקריאה בלבד כמו מחזות משכיליים שנכתבו בתקופה זו ,אך הם מעידים על
מרכזיותן של נשים ביצירתו הדרמטית עוד לפני כינונו של התאטרון ביאסי .כפי שנראה כאן
בהמשך ,העיצוב הקומי והפולקלורי שזוכות לו הדמויות הנשיות המככבות בשירים ובטקסטים
הדרמטיים בקובץ קיבל תפנית חדה במחזות שכתב וביים על בימת התאטרון שלו.
נראה כי מאז ומתמיד היה לנשים מקום חשוב בחייו האישיים והאמנותיים של גולדפאדן .את
מחזהו הראשון הדודה סוסיה ,אשר ככל הנראה מעולם לא הוצג בפני קהל בתאטרון שלו ,הקדיש
לארוסתו ,ולימים רעייתו ,פאולינה ,בתו של המשורר העברי אליהו מרדכי ורבל 394.פאולינה
גולדפאדן ,אישה משכילה ,עצמאית ודעתנית ,נדדה עם בעלה במסעות התאטרון שלו ,ויתרה על
חיים יציבים ,בית וילדים ,ושימשה יועצת עסקית ,ניהולית ואמנותית .היא שלטה בכמה שפות,
ובהן צרפתית וגרמנית ,ועזרה לגולדפאדן לתרגם מחזות ליידיש ,כפי שמעידה אחת הכרזות
שהתפרסמו בבוקרשט שבה הופיע שמה בתור מתרגמת 395.אישה אחרת ,גברת סלונימסקי,
רעייתו של מנהל המוסד ,היא שפתחה בפני אברהם גולדפאדן את הדלת לבימה היהודית עוד בימי
לימודיו בבית המדרש לרבנים בז'יטומיר .ביוזמה יוצאת דופן היא החליטה להעלות את מחזהו
של שלמה אטינגר סערקעלע (סרקלה) עם תלמידי בית המדרש ,והתלמיד הצעיר אברהם

 391כזכור נחל גולדפאדן כישלון חרוץ עם שירו "ד ָאס ּפינטעלע ייִד" בגנו של שמעון מרק .שמו של
השיר ,המופיע בקובץ שירי היידיש היהודי ,הוא ביטוי חסידי שמשמעו התמצית היהודית.
 392א' גולדפאדן ,ציצים ופרחים ,בתוך :הנ"ל ,שירים ומחזות ,עמ' ( 108-61להלן :גולדפאדן,
שּפראך ,נ.א.
ַ
ּפראסט ייִדיש
ָ
דאס ייִדעלע :ייִדישע לידער אויף
לדֿפאדןָ ,
ַ
גא
ציצים ופרחים)ַ .אָ .
ווארשע( 1896 ,להלן :גולדפאדן ,היהודי) .הספר יצא לאור לראשונה ב.1866-
יעקוביַ ,
ּפראסט ייִדיש ,אולריך עט
ָ
טהעאטער אין
ַ
לדֿפאדן ,די יודענעֿ :פערשיידענע געריכטע אונ
ַ
גא
ַ 393אָ .
שולטצעָ ,אדעס( 1872 ,להלן :גולדפאדן ,היהודייה).
 394אליהו מרדכי ורבל ( ,)1880-1806משורר עברי ,מחבר הפואמה "עדים נאמנים או חולדה ובור"
( ,)1852שכאמור שימשה לימים בסיס למחזה המפורסם של גולדפאדן שולמית.
 395נוסח הכרזה מופיע בתוך :שצקי ,ארכיון ,עמ'  .281השחקנית ברטה קאליש תיארה אותה בתור
אישה תרבותית בעלת השקפת עולם עצמאית שהרבתה לקרוא .על פאולינה גולדפאדן ראה:
זילברצווייג ,לקסיקון ,כרך ראשון .374-372 ,גולדפאדן תיאר אותה במכתבו לשלום עליכם בתור
מי שבולעת רומנים ומקדיחה את התבשיל .המכתב מופיע בתוך :שצקי ,ספר גולדפאדן ,עמ' .26
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גולדפאדן אף שיחק את התפקיד הראשי

גולדפאדן היה יד ימינה בכל הקשור להפקה ולחזרות.
והקומי של סרקלה – אישה שתלטנית הרודה בבני ביתה.
ייתכן שניסיונו בגילום תפקיד אישה הביא אותו לראות בשחקניות שתגלמנה תפקידים נשיים
תנאי ראשוני ביצירת תאטרון מקצועי ומודרני .במכתב המכונן ששלח לפינקל ובו הצהיר על
כוונתו להקים ביאסי תאטרון יהודי חילוני ויציב הוסיף באותה נשימה שנשים תיקחנה בו חלק:
"אויך ֿפרויען-צימער וועלען ָאנטייל נעמען" 397.מימי יוון הקלאסית ועד הופעתן של נשים
שחקניות על בימת התאטרון המקצועי שהתפתח באירופה במאה ה 16-מלאו גברים תפקידי
נשים .בחברה היהודית הדתית והשמרנית כמעט ולא השתתפו נשים במופעי התאטרון העממי
החובבני שהתקיימו ,כאמור ,החל במאה ה 15-במסגרת הפורים שפיל ,ואף לא במופעי הזמרים
הנודדים שתפשו את מקומם ממחצית המאה ה 19-ונהגו להופיע במרתפי יין ואכסניות בפני קהל
סוחרים 398 .גברים חיברו את המחזות ,הפיקו אותם ושיחקו בהם .עם זאת על פי עדויות שונות
שקנו להן אחיזה גם בספרות היפה עולה כי אחוז הנשים בקהל התאטרון היהודי המודרני היה
ניכר .כך מתאר שלום עליכם ברומן כוכבים תועים את הרכב הקהל המתקבץ באורווה כדי לחזות
בתאטרון היהודי:
"לא כל אחד יכול להרשות לעצמו ללכת לתיאטרון .זה מתאים לנשים צעירות,
בחורים ובחורות ,אבל לא לאנשים נכבדים ,יהודים בעלי זקנים ,שאולי הם כבר
אבות לבנות מבוגרות שצריך להשיאן .אבל הלא יש יצר הרע ,יימח שמו וזכרו ,לוחש
הוא סוד באוזן" :מה אכפת לך ,ר' 'ייד' ,אם תציץ מרחוק ולו דרך סדק ותראה איך
399
משחקים תיאטרון יהודי?"
מתיאור זה אפשר לעמוד על השינוי בהרכב הקהל שהביא עמו התאטרון היהודי מיד עם היווסדו.
השינוי השתקף בו בזמן על הבימה ,ושבועות אחדים לאחר שהקים גולדפאדן את התאטרון שלו,
כבר צירף את האישה הראשונה ללהקה .שרה סיגל ,תופרת בת  16מגאלאץ ,התפרסמה בעיר
הולדתה בשל קול הזמיר הנפלא שלה 400.גולדפאדן ,שהגיע לגאלאץ עם להקתו ,הצליח לשכנע את
אמה להרשות לבתה להופיע על הבימה לאחר שהתחייב לשדך אותה לשחקן הרווק היחיד
בלהקה ,נוסף לסכום יפה ששילם לאם עבור הכלה הפרימדונה .הוא כתב למענה תפקיד קטן
ליאטקע-מ ַאכערין (דבוסי הרכלנית) שכבר היה קיים ברפרטואר ,ובו
ואילם בווֹודביל דוו ָאסי די ּפ ָ
היה עליה פשוט להיראות על הבימה וכמובן גם לשיר סולו ודואט .מרשימת התפקידים שהכין
 396הרעיון המוזר והאבסורדי באותם ימים שבחורים המתעתדים להיות רבנים בישראל יעסקו
בדבר תפל כהצגת תאטרון יכול היה לעורר תרעומת לא רק בקרב יהודים שומרי מצוות ,אלא גם
בקרב משכילים מתונים .ואכן כמה מורים התנגדו לרעיון .אולם באווירה ששררה באותן שנים
בבית המדרש לרבנים יוזמתה של גברת סלונימסקי התקבלה והתבצעה .ראה :גולדברג" ,מבוא",
עמ'  ;40-39גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,כרך ראשון ,עמ'  ;137ציטרון ,שלושה דורות ,עמ' .14
 397שצקי ,ארכיון ,עמ' ֿ" .255פרויען-צימער" (חדר נשים) הוא ביטוי סינקדוכי לנשים .כידוע לא רק
בבית הכנסת אלא גם בחתונות ואספות למיניהן נהגו הנשים לשבת בנפרד.
 398בלקין ,הפורים שפיל ,עמ' .200
 399שלום עליכם ,כוכבים תועים ,עמ' .20
 400לימים השחקנית סופיה גולדשטיין-קארפ .על פרשת הצטרפותה של השחקנית הראשונה
מאגולעסק ָא,
לדֿפאדן און זיגמונט ָ
ַ
גא
ללהקה בגאלאץ והופעתה בה ראה :ז .זילבערצווײַ גַ ,אֿברהם ָ
בוענאס-אײַ רעס ,1936 ,עמ' ( 27-30להלן :זילברצווייג ,גולדפאדן ומוגולסקו).
ָ
רלאג אלישֿבע,
ֿפא ַ
ַ
זילברצוויג מציין כי השיר ששרה בהצגה הראשונה בה השתתפה היה לקוח מהאופרטה "בת
הגיהינום" של לקוק.
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גולדפאדן לבכורה עולה כי בעוד השחקנית החדשה לוהקה לתפקיד האילם של רחל'ה ,לוהק שכר
גולדשטיין ,שכאמור התמחה בגילום תפקידי נשים ,לתפקיד דבוסי הרכלנית .בעקבות שרה סיגל
הצטרפו ללהקה שחקניות רבות נוספות שהוכשרו בידי גולדפאדן להופיע על הבימה .גורין מונה
401
לא פחות מ 13-שחקניות שהצטרפו ללהקה ברומניה בשנתיים הראשונות להקמתה.
צירופן של השחקניות והכשרתן עודדו את גולדפאדן לכתוב להן תפקידים בעלי משמעות
ונוכחות דרמטית דומיננטית .מלבד העניין שעוררה נוכחותה של שחקנית על הבימה היהודית,
האפשרות לכתוב מחזות שבהם תפקידי נשים יגולמו בידי שחקניות החייתה את נפשו של
ֿפאררשטעלן ,ליבע לעזער,
גארנישט ָ
אײך ָ
קאנט ַ
גולדפאדן ,כפי שהעיד באוטוביוגרפיה שלו" :איר ָ
נײעם
נאר מיט דער אידעע ֿפון דעם ַ
האב מיך מחיה געווען מיט – ניט מיט דער מוידָ ,
ווי איך ָ
402
נגעֿפאלן צו שרײַ בן" (אין לכם מושג ,קוראים יקרים ,כמה שמחתי אז –
ַ
וואס איז מיר אײַ
שטיקָ ,
לא על הנערה – אלא ברעיון של מחזה חדש שעלה במוחי לכתוב) .במחזות החדשים שכתב ללהקה
עיצב מחדש את דמות האישה ואת הליהוק על הבימה היהודית המודרנית .בתור מחזאי ובימאי
הוא ראה בשחקניות אמצעי לשכלל ולפתח את התאטרון שלו על כל מרכיביו וגם לעדן את טעמו
של הקהל .הקהל הפשוט ייבא את הרגלי הצפייה שלו ישירות ממופעי הּפורים-שּפיל בעיירה וציפה
ל"בלגן" ולאפקט הקומי המוכר המתקבל כשגברים משחקים דמויות נשיות" :איך בין שרעקלעך
מײן בינע.
גאן ֿפון ַ
לא ַ
בא ַ
מאכן ַא ַ
זאל ַ
גוואלד איך ָ
ַ
וואס ער צווינגט מיך מיט
געווען בייז אויֿפן עולם ָ
403
אײך"
ֿפאר ַ
זײן ַא שולע ַ
זאל זי ַ
באקומען ַא בינעָ ,
יא אין מײַ נע הענט ַ
האב ָ
ניין ,ברידער! ַאז איך ָ
(כעסתי על הקהל שלי ,שדרש ממני שאעשה מהבימה שלי בלגן .לא ,אחים! כשתהיה בידי בימה
היא תהיה בית ספר עבורכם) .כעת ,כשנשים משחקות בתפקידי נשים ,יוכל לכתוב מחזות
מורכבים בעלי טון ביקורתי ראליסטי ,לכתוב דרמה וטרגדיה ,ואלה יחלחלו אל תודעתו ולבו של
הקהל מעבר לשעשוע ובידור:
זאלט אײַ ך ַאליין ַארויסזען ווי אין ַא שּפיגל מיט
"געטרײַ ע בילדער ֿפונעם לעבן ,איר ָ
זאלט אײַ ך נעמען ַא מוסר און ַאליין אויסבעסערן
גוטע און שלעכטע זײַ טן ,און איר ָ
סײ צווישן זיך ייִ דן
ֿפאמיליע-לעבן ַ
מאכט צווישן זיך אין ַ
וואס איר ַ
אײַ ערע ֿפעלערָ ,
וואס איר וווינט שטענדיק מיט זיי אין איינעם.
און סײַ צווישן זיך און די קריסטןָ ,
מײנע
אונטערהאלטן ֿפון ַ
ַ
אײך
האט ַ
געלאכט און איר ָ
ַ
געשמאק
ַ
האט
ווען איר ָ
אײך קוקנדיק .יעצט,
הארץ געוויינט אויף ַ
דאס ַ
דעמאלט ָ
ָ
האט מיר
קאמישע וויצןָ ,
ָ
הארץ
מײן ַ
טראגעדיע ֿפונעם לעבן .וויינט איר און ַ
ַ
דראמעַ ,א
ַ
נאט אײַ ך ַא
ברידערַ ,
404
דעמאלט ֿפרייען"
ָ
וועט זיך
[תמונות נאמנות מחיי היום-יום שישקפו לכם כמו מראה את הטוב והרע שאתם עושים בינכם
לבין עצמכם ,בחיי המשפחה וגם בינכם לבין הנוצרים אשר ביניהם אתם חיים דרך קבע .כאשר
נהניתם והתבדרתם מהבדיחות שלי כאב לי הלב להסתכל עליכם .עכשיו ,אחים ,הנה לכם דרמה,
טרגדיה מהחיים .בכו אתם ואני אהיה מאושר].

 401ראה :גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,כרך ראשון ,עמ' .199-194
 402זילברצווייג ,גולדפאדן ומוגולסקו ,עמ'  .28זילברצווייג מייחס את הציטוט לאוטוביוגרפיה של
גולדפאדן.
 403שם.
 404שם ,עמ' ( 28ההדגשה במקור).
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העלאת נשים על הבימה אפשרה לגולדפאדן להציג את הנושאים הקשורים בחיי המשפחה
והחברה ,כמו למשל מפגש בין אישה יהודייה לגבר נכרי מזווית חדשה ונועזת של חוויית האישה
ושל הגוף הנשי הנוכח על הבימה.
גולדפאדן אמנם שאף לייסד תאטרון יהודי יציב ומודרני בו תגלמנה שחקניות את תפקידי
הנשים אולם השתתפותן של שחקניות מקצועיות בלהקה עדיין היה בעייתי וחמקמק והוא נאלץ
להתמודד עם הרכב להקה שהשתנה תכופות כאילוץ של תאטרון יהודי נודד בחיתוליו .בתפקידו
בתור מחזאי-בימאי וראש להקה נודדת ,הוא כתב והתאים את מחזותיו לקהל היעד ,לבימה
קונקרטית ולהרכב המגדרי והמקצועי של הלהקה .ראינו כי את המחזה הקומי שמנדריק ,למשל,
כתב עבור זיגמונד מוגולסקו ,שמיד עם הצטרפותו היה לכוכב הלהקה ,ואת המחזה הקומי
בריינדלה קוזק כתב עבור השחקנית רוזה פרידמן בעקבות שיחה על חייה 405.שחקנים ושחקניות
באו ועזבו ,פותו לחזור ושוב ברחו באישון לילה ללהקות מתחרות שצצו בן לילה .באחת ההצגות
של המחזה דבוסי הרכלנית מוגולסקו נכנס לתפקיד הנערה הצעירה והתמימה רחל'ה ,וגולדפאדן
שיחק את תפקיד הליטוואק .מוגולסקו היטיב כל כך לשחק בתפקיד הנערה הצעירה עד אשר
406
פאולינה גולדפאדן ,שישבה בקהל ,נרעשה למראה הנשיקה שקיבל בעלה על הבימה.
לעתים נאלץ אמנם גולדפאדן להשתמש במוסכמה שלפיה גילמו גברים תפקידי נשים ,אך
לעתים השתמש בה מתוך בחירה מודעת .גם לאחר ששחקניות רבות הצטרפו ללהקה והתמקצעו
בה ,המשיכו שחקנים גברים לגלם תפקידי נשים במחזות קומיים מסוימים .גולדפאדן ליהק את
טובי השחקנים לתפקידי הדמויות הנשיות המייצגות את העולם הישן והחשוך 407 .כמו למשל
יאכנע" במחזה המכשפה או כאמור
ה"באבע ַ
ָ
תפקיד הסבתא במחזה הסבתא ונכדתה ,תפקיד
דבוסי הרכלנית .אין ספק שהליהוק המגדרי הזה תרם להעצמת הקומיות והגרוטסקה ,אך הייתה
בו גם אמירה ביקורתית כשלעצמה על תקפותן ומעמדן של נשים דוגמת אלה בחברה היהודית.
האפקט הדרמטי שבחלוקת התפקידים הייחודית מבחינה מגדרית למחזות כגון הסבתא ונכדתה
והמכשפה התממש והתעצם על הבימה כאשר תפקידי הנערות הצעירות – מירה'לה והנכדה אדלה
408
– גולמו בידי שחקניות צעירות ,בעלות יכולת שירה ומשחק ומראה כובש לב.
מעניין לציין כי בתאטרון הנודד של גולדפאדן קרה גם ששחקנית מלאה תפקיד של גבר.
כאמור ,הדמות הראשית במחזה שמנדריק היא נער ממשפחה חסידית ,אוויל ,תמים ומפונק.
התפקיד נכתב במיוחד עבור זיגמונד מוגולסקו ,כוכב הלהקה שהיה במהרה לכוכב הזוהר של
תאטרון היידיש באירופה ובאמריקה .לאחר שמוגולסקו ברח והצטרף ללהקה מתחרה ,ליהק
נײע
גולדפאדן לתפקיד הקומי שחקנית צעירה חדשה :גולדיצה (שם משפחתה לא ידוע)" .ד ָאס ַ
ַאקטריסעלע" (השחקנית הקטנה החדשה) ,סיפר גולדפאדן באוטוביוגרפיה שלו ,השתלבה
405גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,כרך ראשון ,עמ' ;193זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ' . 299
זילברצוויג מעיר כי המחזה בריינדלה קוזק היה פופולרי ביותר וזכה למעמד קבוע ברפרטואר
תאטרון היידיש בעולם כולו .רוזה פרידמן ,אשר לפני הצטרפותה ללהקה של גולדפאדן הייתה
רקדנית וזמרת בבתי קפה בקונסטנטינופול ,זכתה במעמדה של שחקנית אהובה ומוערכת בעקבות
תפקידה בתור בריינדלה קוזק עמו זוהתה כל חייה .ברומן כוכבים תועים מאת שלום עליכם
מופיעה דמותה של שחקנית מזדקנת בשם בריינדלה קוזק ,שעוצבה ככל הנראה על פי דמותה של
רוזה פרידמן.ייתכן שקורות חייה של השחקנית שימשו גם השראה להופעתה של מירה'לה בתור
רקדנית וזמרת בבית הקפה באיסטנבול במחזה המכשפה ,שנכתב זמן קצר לאחר מכן.
 406גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,כרך ראשון ,עמ' .186
 407במחזות המסוימים שהוזכרו לעיל הייתה מסורת זו לקונבנציה והמשיכה בהפקת המכשפה
מאז עד היום.
 408שם ,עמ' .185
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במהירות על הבימה ,מכיוון שהייתה בעבר "הֿפקר-קינד" (ילדת רחוב ,זונה) ולא פחדה מאנשים.
"היא הייתה בעלת אומץ וחוצפה וחיקתה מצוין את מוגולסקו שברח" 409.גולדפאדן האמין
בשחקניות ולא היסס להפקיד בידי שחקנית צעירה בעלת כישורים ראויים את התפקיד הראשי,
410
ונתן לה לשאת באחריות אמנותית ראשונה במעלה ולהיות הכוכבת הקומית של הלהקה.
כפי שמבחין נוברשטרן בימת התאטרון הייתה הלכה למעשה הזירה הציבורית הראשונה שבה
411
ניתן לנשים מקום מרכזי הרבה לפני הופעתן בתחום הספרות והעיתונות או הפעילות הציבורית.
האישה-שחקנית נהפכה בתאטרון של גולדפאדן למודל חדש ומעורר השראה לקהל הצופות
והצופים .אין ספק שהתאטרון השפיע על הרגלי התפישה של הקהל היהודי – גברים ונשים כאחד
– בכל הנוגע לדפוסים הגבריים והנשיים על הבימה ואף מחוצה לה ,בחיי החברה במציאות היום-
יומית .עם קהל צופים נשי ,מזדהה ואוהד יכול היה התאטרון לערב נשים בעלילות המובילות
אותן ,כפי שנראה בהמשך הפרק ,למקומות השמורים בדרך כלל לגברים ולעצב מחדש את המגדר
על הבימה .מתפקיד אילם ,כפי שמעיד למשל שם אחד ממחזותיו הראשונים די שטומע כלה
(הכלה האילמת) ,לתפקידים בהם האישה נהפכת לגיבורה לאומית במלודרמות ההיסטוריות שלו.
למותר לציין כי נוכחותן של נשים על הבימה היהודית עוררה עניין ומשכה קהל .הפיכתה של
האישה למודל חדש ומעורר השראה ,ובמחזות מסוימים האפלתה על הגיבור בחוסנה המוסרי,
בתושייתה ובאומץ לבה – כל אלה לא מנעו מגולדפאדן להשתמש בגיבורה גם בתור אובייקט מיני
למציצנות גברית.
הצטרפותן של שחקניות ללהקה הקלו על גולדפאדן להעמיד על הבימה את הנושאים הבוערים
והשנויים במחלוקת בחברה היהודית בת זמנו .אף כי התרחק מסגנון ראליסטי ,שיקף במחזותיו
מומים וחסרונות במישור הפרטי – בחיי המשפחה ובחיי הקהילה ובמישור הלאומי – ביחסים בין
יהודים לבין עצמם ובין יהודים לנוצרים .בימת התאטרון שלו ,כפי שניווכח דווקא מההיבט
המגדרי ועיצובו בחלל ,סיפקה ייצוג אמנותי רב-משמעי ליחסים בין גברים ונשים .גולדפאדן
העמיד מודל דרמטי של האישה ,מעמדה ומקומה בעזרת עיצוב יחסי זהות ומגדר בחלל הדרמטי
והמעוצב.
בהמשך הפרק נמפה ונפענח את המאפיינים המגדריים ביחס בין האישה והגבר ובין החלל
בכלל יצירתו של גולדפאדן .המטרה בהכנסת המודעות המגדרית אל הדיון על אודות עיצוב החלל
במחזות של גולדפאדן היא להרחיב את דרכי ההתבוננות אל הממד האסתטי של היצירה .יחסי
גומלין בין מגדר לחלל ייחקרו לא רק בהקשר המצומצם של הזהות המגדרית של גיבור או גיבורה
מסוימים הפועלים בחלל ,אלא במובן רחב ,הקושר אותם למשמעות הכוללת של המקום ועיצובו
האמנותי .המודל הפרשני שניעזר בו מערב בין הגישה האוטונומית הצרה ליצירת האמנות ובין
הגישה הקונטקסטואלית הרחבה ,כפי שעיצבה אותה החוקרת הפמיניסטית גריזלדה פולוק
).(Pollock

 409ציטוט מתוך האוטוביוגרפיה של גולדפאדן :זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ' .292
 410מסורת זו ,שבה נשים משחקות בתפקידי גברים ,נמשכה עם השחקנית מולי פיקון ,שגילמה את
דמותו של שמנדריק בשנות העשרים של המאה העשרים .משחק בשינוי מגדר הוא נושא מורכב
בתאטרון היידיש וראוי למחקר מעמיק .כך לדוגמה גם השחקנית בסי טומשבסקי גילמה את
מקס הסטודנט בהפקת שני קוני-למל בקבלת הפנים שנערכה לגולדפאדן כשהגיע לניו-יורק ב-
( 1903שצקי ,ארכיון ,עמ'  )264ואת פליקס במחזה בן-עמי בהפקה שהועלתה ב 1908-1907-בניו
טעאטער (People's Theatre ,בבימויו של בוריס טומשבסקי.
ַ
יורק בתאטרון "פיפלס" (ּפיּפעלס
 411נוברשטרן ,כאן גר העם היהודי ,עמ' .217
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פולוק חוקרת את ההיסטוריה של האמנות ואת ייצוג הנשי באמנות הציור .במחקרה הנרחב
והמורכב היא מנסה להפגיש בין ההקשר ההיסטורי להקשר העכשווי של הפרשנות הפמיניסטית
ומתייחסת אל פרקטיקת הציור כאל מסמך חברתי .היא מאתרת את השפעת האידאולוגיה
הבורגנית ואת מה שהיא מכנה "המיתוס הגברי של המודרניזם" על החלל בתור מיקום בציורים
של הציירות האימפרסיוניסטיות וכיצד הדמויות הנשיות ממוקמות בהם 412.במחקרה הפרשנות
בגישה הקונטקסטואלית ננקטת תוך כדי מודעות לתהליך התיווך של המדיום עצמו ,והמסקנות
יוצאות מהתחום האסתטי דווקא .במחקרנו תוביל הגישה הקונטקסטואלית של פולוק לבחון את
התיווך של מדיום התאטרון בהתייחסות למגדר דרך החלל ,המשמש המדיום הבסיסי של אמנות
התאטרון במובנו הקונקרטי ובמובנו הבדיוני .פולוק מדגישה כי במקום להתייחס אל הציורים
כאל מסמכים המשקפים או מייצגים מצבים ותנודות חברתיות של גברים ונשים ,יש לראות
"בפרקטיקת הציור עצמה אתר או מקום של הבדלים מיניים" 413.ההיבטים הנשיים בתוך העיסוק
במרחב והחלוקה שמציעה פולוק בין פנים לחוץ ובין הפומבי לפרטי תקפים גם למחקרנו .בעקבות
פרשנותה לאמנות הציור בתור "אתר של הבדלים מיניים" נבחן את חלל התאטרון של גולדפאדן
על כל רבדיו בתור אתר לאינטראקציה חברתית בעל תפקיד אקטיבי מכריע בייצור היחסים
החברתיים ובכינון של מודל נשי חדש .המעקב אחרי מיקומה ומעמדה של האישה בחלל הדרמטי
בכל אחת מארבע תקופות היצירה ייבדק וייבחן גם בהקשר הרחב של מעמדו ,כינונו והתקבלותו
של התאטרון ומייסדו בחברה היהודית והנכרית במקומות שונים.
 .2פריצת החללים המסורתיים ותנועת הפרוטגוניסטים בחלל הדרמטי
כאמור גולדפאדן יצר תאטרון יהודי מקורי ,בלי להישען על קאנון או על מוסכמות קיימות לקהל
היהודי של זמנו ,שלא היה מורגל באירוע התיאטרוני .בין המוסכמות שהיה על אברהם גולדפאדן
לפתח נכלל גם המגדר היהודי ועיצובו מחדש על הבימה .כאמור הנחת היסוד העומדת בבסיס
מחקרנו היא כי קיים קשר בין ההיבט הלימינלי ובין עיצוב החלל הדרמטי .ההיבט הלימינלי
השפיע גם על עיצוב הזהות והמגדר בתאטרון של גולדפאדן ,ובדיוננו נתאר את השינוי שחולל
ביחס לחללים המסורתיים ועל האופי והמשמעות השונים שנתן למפגש בין החלל למגדר .בפרק זה
תיבדק התמודדותו הייחודית של גולדפאדן עם מאפיינים של המגדר היהודי על הבימה כפי שהיא
באה לידי ביטוי בחללים השונים שמיקם בהם את גיבוריו ובעיקר את גיבורותיו .נראה כי במחזות
מהתקופה הראשונה ,השנייה והשלישית אפשר לזהות פריצה של גבולות המגדר והחלל המאתגרת
ומורדת במוסכמות של המודל הנשי והמודל הגברי בחיים היהודיים .וכפי שנראה בפרק האחרון
של עבודתנו ,הדן בשני מחזותיו האחרונים של גולדפאדן ,חלה נסיגה בדומיננטיות ובהתניידות של
האישה בחלל הדרמטי לעומת המחזות הקודמים.
במחזות ובתאטרון של גולדפאדן זכתה האישה לעיצוב חדש ונועז ,שלא נראה קודם ,ואף לא
אחרי זמנו ,בפולקלור ובספרות יידיש .צעד אחר צעד העמיד גולדפאדן מודל חדש ומעורר השראה
לקהל הצופים והצופות ,ובו הגיבורה מאופיינת כשוות ערך בצד הגיבור היהודי .השינויים
G. Pollock, Vision and Difference: Femininity, Feminism and Histories of Art, 412
( Routldge, New York,1993, pp. 40 -90להלן :פולוק ,חזון ושונות) .פולוק מוצאת כי החללים
ממוקמים ברובם בחלל הביתי הפרטי או בחללים פומביים שנוצרו עבור הבורגנות ,כגון טיילת,
נהיגה בפארק ,שיט בסירה או תאטרון .את מיקומה של דמות האישה היא מוצאת כ"מיקום
משובש" ) (Dislocationאותו היא מאפיינת בתור יחסי סמיכות ודחיסות של דמות במקום של
הסתגרות ובדידות על רקע שטוח ללא עומק (שם ,עמ' .)63-62
 413שם ,עמ' .81
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במוסכמות של חלל ומגדר בתאטרון של גולדפאדן ייבחנו בתור מסמך תרבותי וביטוי לשינוי
במודעות המגדרית במחזות ,על הבימה ובחיי היום-יום בחברה היהודית.
עיון במאפיינים המגדריים בתרבות המערב חושף שוני בין החברה היהודית לנוצרית .מצבם
הסּפִ י של היהודים בגולה השפיע על תמונת המגדר הייחודית להם ועיצב אותה .תפקידי הגברי
ִ
והנשי מתהפכים ביחס למקובל בחברה הבורגנית האירופית ,ובהתאם לכך מתהפכים גם החללים
המסורתיים המאפיינים אותם :החלל הביתי ,הנחשב למעוזה של האישה ,נהפך לטריטוריה של
הגבר היהודי הלמדן ,ואילו החלל שבחוץ ,הנחשב לטריטוריה גברית ,נהפך למקום שבו האישה
מנהלת את מלחמת הקיום לפרנסת ביתה .היהודי למעשה מושעה מן החלל הציבורי המקיף אותו,
והחלל הביתי משמש חלל מגן או סוג של מקלט .ואולם בשל ארעיותו ושבריריותו של המקום
הפיזי באשר הוא ,המסגרות המעניקות ליהודי תחושת שייכות וביטחון הן ההלכה ,המשפחה
והקהילה ,החולשת ומארגנת את כל תחומי החיים של הפרט ושל הכלל .למצב הייחודי הזה יש
השפעה ישירה על עיצוב מאפייני המגדר ועל יחסי הגומלין בין הגברי לנשי בתרבות ,בחברה
ובמציאות היום-יומית היהודית.
חנה שקולניקוב העוסקת בחלל התאטרון מנקודת מבט פמיניסטית טוענת כי כל הצגה הינה
414
עדות להשקפת עולם לגבי טיב היחסים בין המינים ועל מעמד האישה במשפחה ובחברה.
שקולניקוב מבחינה בשינוי במוסכמות החלל בתאטרון כביטוי להבדלים מגדריים ולגישה כלפי
מעמד האישה ומיניותה עם המעבר מהתאטרון הקלאסי שבחוץ אל האודיטוריום .הבית על
הבי מה באולם הסגור הדגיש את הבידוד והמידור של האישה בתוכו ההופכת לחלק מהחלל
והותירה את אחריות הפעולה על הגבר ההופך לסוכן הזמן 415.סופרת היידיש חוה רוזנפארב
הביאה תיאור מאלף להיפוך התפקידים המגדרי וטענה כי הגבר היהודי ,בשל הפסיביות וחוסר
האונים שלו ,הפך למעשה את האל לאב של בן נשי 416.בהיותו בן ל"עם הנבחר" סבל היהודי
מפגיעה בגבריותו מידי שכניו הנכריים והעוינים ובכדי לשרוד הוא אולץ להיות פסיבי ולאמץ
כניעות האופיינית לנשים .כשהסתגר בבית פיצה את עצמו על הכניעה בפני העולם החיצוני בדרך
היחידה שעמדה לפניו לשמור על גאוותו ופנה לעסוק רוחני ואינטלקטואלי .כך ישב יומם ולילה
אל התורה ,בעוד אשתו משרתת אותו ודואגת לפרנסה ולקיום המשפחה .הוא השגיח על העולם
הבא ,והיא על העולם הזה .ממודרת מלימודי הקודש ,האישה התפתחה ל"סוג של גולם חיובי –
סוס עבודה עם לב רך ואוהב תמיד ,רחם וידיים ללא מנוחה" 417.הסבל שהועמס עליה היה כפול:
שעבוד וביזוי הן בתור יהודייה והן בתור אישה .דן מירון מתייחס אף הוא למעמדן הנחות של
הנשים בחברה היהודית .מירון מוצא כי הנשים שייכות לקבוצה החלשה והמדוכאת ביותר בשל
המקום השולי שמקצה להן ההייררכיה התרבותית והדתית אל מול החובות הכבדים שמוטלים
עליהן 418.האתוס הלמדני מצדיק את שעבודה של בת ישראל בשם "האידאל הלמדני" המסור אך
 414שקולניקוב עוסקת במחזות שבהם שאלת האישה מכריעה ומדגימה את הקשר בין חלל
התאטרון לחלל היום-יום ברצף מאז התאטרון היווני והרומי ,עבור לרנסנסי ועד לדרמה
הנטורליסטית והמודרניתH. Scolnicov, Woman's Theatrical Space, Cambridge .
( University Press, Cambridge, 1994להלן :שקולניקוב ,חלל התאטרון של האישה).
 415שם ,עמ' .28-1
 ,C. Rosenfarb, "Feminism and Yiddish Literature: A Personal Approach" 416בתוך:
סוקולוף ואחרות (עורכות) ,מגדר וטקסט ,עמ' ( 226-217להלן :רוזנפארב" ,פמיניזם וספרות
יידיש").
 417שם עמ' .218
 418מירון מדגיש דווקא את הזעם שנשים מביעות על מצבן במישרין ובעקיפין ברבים מסיפוריו של
שלום עליכם .באחרית דבר לסיפורי זעם בתרגומו הוא מדגים כיצד המונולוג "הקדרה" הוא
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ורק בידיו של הגבר היהודי .כך עולמו של הגבר היהודי נמצא בחלל הביתי :שם הוא משתקע
להנאתו בטקסטים ובפרשנות ואינו מוציא את אפו לעולם המסוכן שבחוץ ,ואילו הנשים הן
החייבות לפלס להן דרך בעולם שבחוץ ב"שוק החיים" ולשאת ולתת עם העולם הנכרי תוך כדי
מאבק הישרדות 419.ואולם ,למרות ההיפוך בתפקידים ובחללים המסורתיים נשאר מעמדה של
האישה היהודיה שולי מבחינה חברתית ודתית.
בתאטרון היהודי הנודד של גולדפאדן החלוקה המסורתית לחללים נפרדים עבור הגבר והאישה
מקבלים אופי ומשמעות שונים ,כמו גם המפגש בין המינים על הבימה .דמויותיו ברובן הגדול אינו
מעוצב על פי התפקידים המגדריים המסורתיים .פריצת גבולות המגדר המסורתי מתבטאת גם
בפריצת החללים המסורתיים ,מעניקה לאישה ולגבר פיצוי על הבימה והופכת אותם לגיבורים
מסוג חדש .החלל הביתי כמעט נעדר ממחזותיו של גולדפאדן ,שבחר לשבץ את הנפשות הפועלות
בחללים לימינליים ,אקזוטיים ובלתי שגרתיים כגון :בדרך ,בבית הכלא ,בבית קפה מפוקפק
באיסטנבול ,ביער ,בבית הקברות ,על אדמת ארץ ישראל בגן עדן ובגיהינום .כל מחזה פותח שער
לרצף מקומות מגוונים .שינויי המקום המרובים נעשים כאמור על פי מתכונת המלודרמה ,למען
הגברת העניין והסקרנות והעשרת העלילה והאפקטים הוויזואליים עבור קהל הצופים .אין ספק
כי ביטול ערך החלל הקבוע על פי אחדות המקום האריסטוטלית מושפע מארעיותו של המקום
בחוויית החיים בגולה ,שבה היהודים מגורשים או נאלצים לעקור ממקום למקום ומשוללים קשר
ריבוני למקום שהם מתקיימים ושורדים בו .כפי שראינו לחוויית הניידות המתקיימת גם בחיי
הנדודים של גולדפאדן ולהקתו ולארעיותם של החללים הארכיטקטוניים שפעל בהם יש השלכות
מרחיקות לכת .כפי שפרץ גולדפאדן בשנות יצירתו את החללים המסורתיים בעצם נדודיו עם
הלהקה ,כך גם העמיד את הפרוטגוניסטים שלו בחללים דרמטיים המעצבים אותם בייחודיות
המותאמת לבמת התאטרון הנודד שלו.
ראינו כי במחזותיו המוקדמים של גולדפאדן הסבתא ונכדתה והמכשפה ,שבהם התפאורה
מייצגת בית ,מתברר שהבית הוא חלל כולא ואף מסוכן עבור נשים צעירות 420.החלל הביתי כבית
כלא וכסמל לפטריארכליות ולכפייה הגברית ,אותו הדגישה שקולניקוב מתהפך במחזות של
גולדפאדן .הסמכות הכולאת והמסרסת בשני המחזות היא דווקא הדמות הנשית מהדור הישן
המתעמרת בדור הצעיר 421.כפי שראינו גולדפאדן ביקר את התופעה של נישואי כפייה שהיה נושא
משכילי מובהק .הנכדה אדלה מצהירה שהחתן ירא השמים שהסבתא מנסה לשדך לה אינו מקובל
עליה .היא ,שלא כסבתה ,מעדיפה להגיע לפריז ולא לארץ ישראל ,אינה נמשכת לקברים אלא לבני
אדם חיים ,ובעיקר למורה שלה לגרמנית ,איגננץ ,המעורר בסבתה תיעוב וגועל .כשהסבתא
מתכוונת לכלוא את נכדתה על סוגר ובריח ,מטיחה בה אדלה:
מאמען
מײן ַ
האט מיר דערציילט ַאז מיט ַ
טאן? – דו מיינסט איך ווייס ניט? מען ָ
וו ָאס ָ
הארץ ,און דו
נאך איר ַ
געוואלט נעמען ַא מענטש ָ
ָ
האט
געטאן .זי ָ
ָ
האסטו אויך ַאזוי
ָ
מסווה קומי לזעם שחשה האישה היהודייה על גורלה ,ששעבד אותה לגברים חלשים וחולניים.
ראה :ד' מירון" ,גילי וכיסוי בכעס" ,בתוך :שלום עליכם ,סיפורי זעם ,מיידיש :דן מירון ,עם
עובד ,תל אביב ,2007 ,עמ' ( 223-184להלן :מירון "גילוי וכיסוי בכעס").
 419ראה :שם ,עמ' .200
 420גם במחזה הדודה סוסיה חלל הבית של הדודה מתגלה בתור חלל אכזרי עבור האחיינית
הצעירה.
 421שקולניקוב מביאה את הבית כחלל כולא כאופייני במחזות של מולייר .שקולניקוב ,חלל
התאטרון של האישה ,עמ' .72-70
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געוואלט – און זי איז אמת יונג ֿפון
ָ
האסט
וואס דו ָ
דאס ָ
האסט זי גענייט צו נעמען ָ
ָ
זאכן נישט ֿפירן.
געגאנגען – ָא ניין ,מיט מיר וועסט דו ַאזוינע ַ
ַ
דער וועלט
[מה תעשי? את חושבת שאינני יודעת? סיפרו לי שגם עם אמי נהגת כך .היא רצתה להינשא לבחיר
לבה ואת אילצת אותה להינשא למי שבחרת עבורה .ואכן צעירה היא הסתלקה מן העולם .הו לא,
בי לא תצליחי לנהוג כך) (מערכה שנייה ,עמ' .]35
שלא כאמה המנוחה ,אדלה אינה נכנעת לסבתה ונמלטת מהבית ומהשידוך הכפוי .מרגע זה אנו
מבחינ ים בטיפול התאטרלי השונה של גולדפאדן בנושא המשכילי באמצעות החלל והעיצוב
המגדרי .שתי הדמויות הנשיות אינן מעוצבות כשחור מול לבן ,כ"טוב" מול "רע" על פי המתכונת
והמסר הדידקטי החד-ממדי בעד ִקדמה ונגד פנאטיות ,המסיים את המחזה המשכילי 422.אדלה
מעוצבת כדמות רומנטית הנסחפת בעקבות האהבה ,אך היא גם דעתנית וחדת לשון .כאשר סבתה
הפנאטית רואה בחיזיון את נכדתה המאושרת בצד בחיר לבה היא מתייסרת ברגשות אשמה
וחרטה הנוגעים ללב ומעוררים הזדהות .המחזה מסתיים בזעקתה בכוחותיה האחרונים" ,ובקול
שאינו שלה' :אדלה!'" ,ולאחר מכן היא נופלת ומתה 423.חזיון הקבר של רבי מאיר בעל הנס מעוצב
ברצף של מרכיבים "גבריים" .הקבר מוקף בחבורת גברים השרים שיר בעברית ומואר בתאורה
חיוורת ,ולעומתו חזיון החתן והכלה בבגדיהם הבהירים בתאורה צבעונית מעוצב בתור רצף
מרגש ,אופטימי ורומנטי" ,נשי" ו"קיטשי" .הצמידות והניגוד החללי והמגדרי בין שני החזיונות
נותנים ביטוי מעצים ודרמטי לביקורת כנגד מי שמוכן להקריב את גורלן של עלמות צעירות למען
ייחוס ,קברים וקופת צדקה .החזיונות מתקיימים בחלום בהקיץ של הסבתא ,בין ערות לשינה ובין
החיים למוות .חלל החזיונות הלימינלי מעל למקום ולזמן מתקיים בתודעתה ובתודעת הקהל.
המוות והחיים החדשים נכרכים זה בזה ומותירים את הקהל בתחושה חמוצה-מתוקה של סיפוק
ורגשות אשמה ,של מקום ואי-מקום ,ללא סגירה קונקרטית ,שיש בה מן הדומה למוסכמה
המסיימת סיפורי אגדה נוסח "והם חיו באושר ועושר".
הדואליות האופיינית לאסתטיקה הלימינלית במחזותיו של גולדפאדן הופכת את המסר
הדידקטי והסגור ,האופייני למחזות המשכיליים ,לדימוי מורכב ויצירתי של אי-סדר ,ושל
"משמעות בהתהוות" .הניגוד בין החיזיון המואר באש בנגלית של אדלה ואיגננץ" ,אי-שם" מחוץ
למסגרת המשפחה ל עומת חדרה של הסבתא המואר באור הנר ,הוא אמצעי תאטרלי שבאמצעותו
גולדפאדן מדגיש את פריצת החלל הביתי בתור ניצחון האור ,החופש והחיים .האור החגיגי הוא
אור יקרות המסמל "סוף טוב" ורצוי ליציאתה של אדלה מסף הבית אל החופש .יציאתה של
האישה מהחלל הביתי ,האופיינית לדרמה הבורגנית והמודרנית ,מנוגד לציווי התרבותי של "גן
נעול" ו"כבודה של בת מלך פנימה" .הגיבורה הצעירה של גולדפאדן מקבלת לגיטימציה למרוד
ולבחור ,היא לוקחת על עצמה את הסמכות על גופה ועל גורלה .בסבתא ונכדתה ,אחד המחזות
הראשונים שנכתבו לבימת התאטרון ברומניה ,הגיבורה מייצגת בחלל הדרמטי והמעוצב מודל נשי
חדש שלא היה קיים במחזאות המשכילית.
 422במבוא למבחר המחזות בעריכתם של בילוב ווולדניצקי הם מתעמקים בהבדל שבין מחזותיו
של גולדפאדן למחזות המשכיליים .הם מתייחסים לאספקטים שונים בעיצוב הדמויות הנחשבות
"משכילויות" ולשימוש ביידיש מגורמנת ,וטוענים כי בפרודיה ובקומיות שלו שאב גולדפאדן יותר
מסגנון מחזות הּפורים-שּפיל מאשר מהמחזות המשכיליים .ראה :בילוב ווולדניצקי" ,מבוא" ,עמ'
.59-56 ,44-43
 423גולדפאדן ,הסבתא ונכדתה ,מערכה שלישית ,עמ' .40
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הסופרים המשכילים גילו יחס דואלי ועמדה דו-ערכית כלפי השינוי במעמד האישה 424.על פי
אבחנתה של נורית אורחן ,גם הסופרות הראשונות ,שהיו בנות לאבות משכילים וסיפוריהן
התפרסמו בעיתונות היידיש באימפריה הרוסית באותה תקופה ,ביטאו בכתיבתן עמדות
משכיליות שמרניות .המרדנות הנשית המעטה שקיימת בסיפוריהן נושאת אופי דיכאוני ,והיא
קשורה במוות פיזי או נפשי .גיבורי הסיפורים – נשים וגברים כאחד – מתאפיינים בסבילות .אף
על פי שבסיפוריהן הובעו אכזבה וכאב ממצב זה ,סברו הכותבות כי "תפקידו של דור הבנים
להגשים את חלומותיו של דור ההורים ועל ידי כך להיות חוליה נוספת ב'גאלדענע קייט'"(שרשרת
הזהב)" 425.יצירתו של מודל נשי הפורץ את גבולות המגדר והחלל המסורתיים באור חיובי היה
חידוש אסתטי וערכי שהביא גולדפאדן בתאטרון שלו.
מירה'לה ,גיבורת המכשפה ,היא למעשה גיבורה פקירסקית העוברת ממקום למקום .בספרה
נוסעים ונוסעות – סיפורי מסע בספרות העברית החדשה מוצאת חנה נוה כי ספרות המסעות
משתתפת בהבנייתם של הבדלים מגדריים ובשעתוקם" :מסעות נועדו להנחלה ולהטמעה של
ערכים ואידאולוגיות פטריארכליים מדור אחד של גברים לבא אחריו" 426.בסיפורים אלה
"מוצבות הנשים בטיפוסיות סמוך לקוטב הבית וכאופוזיציה לקוטב המסע" .מסקירתה עולה כי
בספרות העברית ,כמו בספרות המערבית ,נעדרים סיפורים פיקרסקיים של נדודים רבי-תחנות
שבמרכזם עומדת אישה .הספרות ממסגרת את מסען של נשים נודדות למשבצת מיוחדת של
נרדפות ושל מנוס מדיכוי 427.גם את מסעה של מירה'לה אפשר לתאר "בהקשר תרבותי עוין
ומכשיל השמור לנשים ולמיעוטים אחרים" 428.היא מנושלת מביתה ועוברת התעללות .הHappy -
" "Endבתום מסעה ,הכולל כמה תחנות קונקרטיות בחלל הדרמטי ,נשאר פתוח ובלתי שלם .גם
במחזה זה מתגלה כי הבית ,האמור להיות מרחב מוגן ,הוא חלל מסוכן ומתנכל עבור הנערה
היתומה .המחזה מעמת בין דמויות נשיות סטראוטיפיות :המכשפה ,זקנה צינית ותאוות בצע
המנצלת את תמימותם של בני האדם ואף סוחרת בהם; האם החורגת ,המנסה לנכס לעצמה
מעמד ורכוש בכל אמ צעי ודרך; ולעומתן מירה'לה ,היפה ,תמימה וחסרת אונים .להבדיל מאדלה,
היא ממעיטה בדיבור אך מרבה לשפוך את לבה באריות קורעות לב ומצפה להינצל בידי "יהודים
רחמנים".
החלל הביתי הבורגני של מירה'לה וכמוהו גם החלל הציבורי בשוק ,שאליו היא נשלחת כחלק
ממזימה שרוקחת האם החורגת ,מתגלים בתור חללים מפקירים ומתנכרים ,חסרי צדק ודין.
בחלל ביתה המאיים והמפחיד של המכשפה ,שמירה'לה נחטפת אליו ,היא עוברת התעללות
 424אורחן ,יוצאות מארבע אמות ,עמ'  ;24-21וכן :ש' פיינר" ,האישה היהודייה המודרנית :מקרה
בוחן ביחסי ההשכלה והמודרנה" ,בתוך :י' ברטל וי' גפני (עורכים) ,ארוס אירוסין ואיסורים:
מיניות ומשפחה בהיסטוריה ,מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ,ירושלים ,תשנ"ח ,עמ' 303-253
(להלן :ברטל וגפני ,ארוס אירוסין ואיסורים).
 425מסקנות אלה נוגעות לסופרות הראשונות שפרסמו את סיפוריהן בעיתונות יידיש בשנים 1903-
 .1881אורחן ,יוצאות מארבע אמות ,עמ'  .104-103אורחן מזכירה את הסופרת מריה לרנר (מרים
רבינוביץ') ,אשר בסיפורה " ַאהיים" יוצא הדופן היא מציגה מודל של אישה מהפכנית .בעלילת
הסיפור ,שפורסם ב 1887-בעיתון "דער יודישער וועקער" יש דמיוןלעלילת המחזה של גולדפאדן
ימות המשיח?! .במחזה של גולדפאדן ,שנכתב ב 1891-בלבוב ,הפרוטגוניסט המהפכן הוא גבר,
ואילו לרנר כתבה את הסיפור מנקודת מבט נשית והגיבורה המהפכנית שלה היא אישה .ראה:
שם ,עמ' .270 ,104 ,80-79
 426ח' נוה ,נוסעים ונוסעות :סיפורי מסע בספרות העברית החדשה ,משרד הבטחון  -ההוצאה
לאור ,תל אביב ,2002 ,עמ' ( 14להלן :נוה ,נוסעים ונוסעות).
 427שם ,עמ' .120-118
 428שם ,עמ' .22
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נוספת ,ובחלל הנכרי של בית הקפה שהיא מועברת אליו ,המעוצב כטריטוריה גברית בעלת אופי
מזרחי-ערבי ,נכפה עליה לשעשע את קהל הלקוחות (ובאותו זמן גם את הקהל בתאטרון) ולקבץ
נדבות .עלילות מחזותיו של גולדפאדן ידועות כמלודרמטיות ,חובקות עולם ,עתירות דמיון ובלתי
מסתברות ,ולמרות זאת היה גולדפאדן הראשון לבקר על הבימה תופעה חברתית קשה של סחר
בנשים אשר נוהל בידי המאפיה היהודית 429.החלל בסוף המחזה הוא פונדק – חלל המסמל דרך
ולא בית ,חלל לימינלי מובהק ,שכאמור בכטין מכליל אותו ב"כרונוטופ הדרך" ,ומירה'לה מופיעה
בו לבושה בחליפת מסע ואינה פוצה את פיה.
המעבר של מירה'לה ממקום למקום בתור דמות פסיבית נשלט בידי זרים ,אך היא עומדת
בסבלותיה ושומרת על זהותה .הבית במחזה הוא מקום אפל וחורש רע ,ואילו הדרך היא מקום
חיובי המביא למודעות ולהתפקחות של הגיבורה הצעירה .בזמן המסע נמצאת הנוסעת במצב
לימינלי ,ואכן אפשר לראות את מסעה כטקס חניכה מילדה לאישה .התלבושות שהיא מחליפה
בכל מערכה מובאות בפירוט מדויק בדף הדמויות :שמלה מפוארת ביום הולדתה ,בלויי סחבות
לאחר שאביה נכלא והיא נעשית שפחה בתוך ביתה ,לבוש תורכי בבית הקפה באיסטנבול וחליפת
המסע בפונדק 430.שתיקתה של מירה'לה בולטת על רקע הסוף הססגוני ומלא התהפוכות המציג
את ניצחונם של הטובים על הרעים .שתיקתה הנוקבת יכולה להתפרש בתור סוג של בגרות ואיפוק
אך גם בתור ביטוי לאלם וסירוס של הקול הנשי ,אקורד צורם וביקורתי כנגד החלל הביתי והחלל
הציבורי-קהילתי המפקירים והמתנכרים כאחד הקיים במחזה מתחילתו 431.סיום משמעו שיבה,
הסּפִ י במחזה הוא למעשה סוף חסר
התנחלות ורה-טריטוריאליזציה ,אך הסיום המתרחש בחלל ִ
התרה ושיבה ללא שיבה.
בשני המחזות הסבתא ונכדתה והמכשפה הדמויות הראשיות הן נשים ,והקונפליקט המרכזי
מתקיים בין נציגות הדור הנשי הישן – הסבתא המכשפה והאם החורגת – לנציגות-גיבורות הדור
החדש – היתומות אדלה ומירה'לה .אחד התפקידים הגבריים הקומיים הבולטים המזוהים עם
המחזה המכשפה מסור בידי ה ָאצמיך (הוצמיך) ,דמות עממית ארכיטיפית מרכזית וחיונית ,רבת-
פנים וחביבת הקהל .הוצמיך מציב משקל נגד להיעדרם של דמות האם והאב ולדמותו החיוורת
של מרקוס ,חתנה הנאמן והאוהב של מירה'לה ,משכיל תמים ופתטי הנופל בקלות ברשתה של
המכשפה .הוצמיך מעוצב כטריקסטר ,דמות סימפטואטית ליצירה לימינלית ,ודמותו העממית-
פולקלוריסטית חוזרת בוואריציות שונות בתאטרון של גולדפאדן 432.המבנה הלימינלי של
המחזה ,אשר עקרונות הצירוף בו באים על דרך המקרה גם במהפך וגם בהתרה ,מאפשר למעשה
 429אורי פינקל טוען כי דמויותיו של גולדפאדן הן דמויות חדשות בספרות היידיש החורגות
מההוויי היהודי של העיירה ואין קשר בינן ובין טיפוסים ממחזות משכיליים .אליקום הוא סרסור
סוחר באנשים ,המכשפה מבריחת סחורות מפוקפקות אף היא וחדרה מלא בסחורות אקזוטיות
שלא ברור מה מקורן ומה ייעודן .שניהם יהודים עירוניים של העולם התחתון המתנהלים בציניות
גמורה .ראה :פינקל" ,דמויות חברתיות"עמ'  . 344-343בהמשך המאמר טוען פינקל כי שלום אש
פיתח את הדמויות האלה וגם אופטושו ( (שם ,עמ'  .)345על הקשר בין העולם התחתון ,סרסורים
וזונות ובין התאטרון היהודי ראה :ליפשיץ :הגילום בגוף ,עמ' .107
 430גולדפאדן ,המכשפה ,עמ' .3
 431על דיבור ,אלם ושפה מסורסת של האשה ראהJ. Chance (ed.), Gender and Text in :
( Later Middle Ages, University Press of Florida, Gainsville, pp. 1-19להלן :צ'אנס,
מגדר וטקסט בסוף ימי הביניים).
 432על הטריקסטר בתור דמות אופיינית ליצירה לימינלית ראה :טרנר ,מפולחן לתאטרון ,עמ' .40
איציק מנגר ,שהושפע רבות מגולדפאדן וראה בו מורה ,כתב בהשראתו את המחזה ה ָאצמ ַאך
נדאן .1947 ,המחזה הועלה בתאטרון הקאמרי ב-
לא ָ
מאטיוו אין דרײַ ַאקטןָ ,
לדֿפאדןָ -
ַ
גא
שּפיל ַ :א ָ
 1977בבימויו של שמואל בונים בשם שלשה הוצמך.
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לספר את מהלך האירועים בלי להזכיר את דמותו של הוצמיך 433.הוצמיך הוא דמות משנית,
והופעתה אינה שייכת למארג סיפור העלילה באופן אורגני 434.הוא מופיע במקרה בכל מקום עם
זאל מיך נעמען" (שהרוח תיקח אותי) .שמו
המשפט החוזר שלו ,ספק קללה ספק אבחנה" :די רוח ָ
הוא המצאה של גולדפאדן המקבלת משמעות בכל פעם שהוא מופיע בפתאומיות :הוצמיך דורש
בשמו :ה ָאט מיך! (קבלו אותי).
כאמור ,לרשימת הדמויות במחזה צירף גולדפאדן פרטי פרטים על מראן ועל לבושן .הוצמיך
יאר ַ 38א קליין צעשובערט בערדעלע מיט צוויי שּפיצן,
"א ייִד ֿפון ַא ָ
שייך לדור הישן ומתואר כךַ :
קאלירנדיקער
האלדז ָארעם געבונדן מיט א ָ
לאנגַ ,א ק ַאשקעטל ,דעם ַ
גאנץ ַ
צוויי ּפיאות נישט ַ
ּפאטשיילע [ ]...ער גייט ָאנגעבויגן אין ַא זײַ ט" (יהודי בן  38בעל זקן קטן פרוע בשני קצוות ,פאות
ַ
לא ארוכות ,חובש כובע קסקט ,צווארו עטוף במטפחת צבעונית [ ]...והליכתו כפופה ונוטה הצדה)
(גולדפאדן ,המכשפה ,עמ'  .)4בכל מקום שהוא מגיע אליו הוצמיך מכריז על מרכולתו
האבסורדית שהוא נושא על גבו ,רשימה ארוכה המונה בין היתר" :גלעזערנע זאקען-בענדליך
בײטלעך [( "]...גרביים
גומילאסטיקינע בריללען ,לעדערנע שפילקעס כשרע זייפען ,טריֿפהנע ַ
מזכוכית ,משקפיים מגומי ,מחטים מעור ,סבונים כשרים וארנקים טרפים) (מערכה ראשונה עמ'
 .) 8בדמותו מצוי שילוב בלתי אפשרי של תמימות ופחדנות ,חוצפה ורמאות ,כמו הסחורה שהוא
נושא על גבו .הוא רוכל נודד ובעל בית המטופל באישה וילדים שאינו נמצא בבית.
הסּפִ ית ,ולפיכך היא מקרית ובלתי מסתברת :הוא
ניידותו של הוצמיך בחלל מותאמת לדמותו ִ
נמצא בכל מקום ובשום מקום ,ומגיע במקרה ועם מרכולתו בעקבות מירה'לה – לשוק ,לבית
המכשפה ,לב ית הקפה באיסטנבול ולפונדק .הוא אינו יוזם כל פעולה כדי לעזור לה אך בעקיפין
ובצירוף מקרים משמש שותף נאמן לצדה ,כבית נייד ואנושי .הוצמיך עובר סדרת השפלות בבית
המכשפה ובה נגזזת פאתו .אל מול התבגרותה של מירה'לה מילדה לאישה ,המתבטאת בלבושה
ובהתנהגותה ,הוא נשאר ע ם תרמילו בהליכתו הכפופה הנוטה הצדה ,במטפחתו הצבעונית ,פאתו
היחידה וזקנו המפוצל ,בתהליך של מטמורפוזה מאיש העולם הישן לבן החברה הבורגנית במסע
שאינו בא לידי השלמה לעולם .עצובו של הוצמיך דומה לזה של דמות הנוכל ,המוקיון והאוויל
ברומן ,עליו מעיר בכטין כי הוא קשור לבימות הקרשים שהוצבו בכיכרות בימי הביניים .דמויות
כאלה מעולמם של השוטים ,בלשונו של בכטין" :לעולם אינן הדמות שאותה הן מציגות וקיומן
הוא השתקפות של קיום אחר כולשהו .הן אינן מזדהות עם הסיטואציות הקיומיות בעולם הזה,
הן צוחקות וצוחקים עליהן .לצחוקן יש אופי פומבי-עממי של כיכרות והן מכוננות מחדש את
פומביותה של הדמות האנושית .הדבר יוצר מודוס מיוחד של החצנת האדם באמצעות צחוק
סאטירי ופרודי" 435.הוצמיך  ,כשוטה ,משתתף בחיים המתוארים בלי להיות חלק מהם ,ומשקף
את הצביעות והעיוות בחברה הבורגנית והמסורתית גם יחד .דמותו העממית ,האנדרוגינית,
חסרת הבית והשאובה מהפולקלור יוצרת אי-סדר ביחסים בין חלל למגדר ומכשילה את המסר
בקדמה ובנאורות ולמגר אמונות
"המשכילי" של המחזה ,המתיימר לכאורה לתמוך בשכל הישרִ ,

 433מבנה המחזה הוא על פי ההגדרה האריסטוטלית "אפיזודי" ,ובו האפיזודות באות זו אחר זו
שלא על פי ההסתברות או ההכרח .ראה :אריסטו .פואטיקה ,עמ' .28
 434בעיבוד של הבימאי מיכאל גורביץ' למחזה ב"הבימה" ( )2000הוצמיך מופיע רק בתור קוריוז
בסצנה הראשונה.
 435ראה :בכטין ,הכרונוטופ ברומן ,עמ' .86-85
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תפלות 436.אותה מתכונת של דמויות שוטים המפרות את האיזון ומשאירות את המחזה "פתוח",
יוצר גולדפאדן במחזות אחרים כמו לדוגמה :צינגיטאנג בשולמית ,קונץ במליץ יושר ויונטיל
שנורר בימות המשיח?!.
יחסי הגומלין בין חלל למגדר המעצבים את "הדרמה של המקום" בשני המחזות ,הסבתא
ונכדתה והמכשפה מביאים ליציאתה של האישה הצעירה מהחלל הביתי ,שהיא משויכת אליו על
פי המסורת ,אל הקוטב הנגדי .הנכדה המשכילה אדלה מוצאת את העוז למרוד במופגן ולברוח מן
הבית הכולא והפוגע פעם אחר פעם בנשים צעירות .שלא כמוה ,מירה'לה התמימה והסנטינמטלית
היא הקרבן הנשי האולטימטיבי .המסע הטראומטי הנכפה עליה כולל בתוכו במרומז גם התעללות
מ ינית ,על פי התבנית שמאבחנת חנה נוה בסיפורי המסע של נשים :תבנית של מסעות המלווים
בחשש ,בהטרדה ובאונס 437.חידושם של עלילות המסע שגולדפאדן מתווה לדמויות הנשיות בשני
המחזות שנכתבו ברומניה הוא סיומם הטוב מחוץ למרחב הנשי המסורתי ,והשתהות אי-שם
438
בדרך.
כפי שר אינו בפרק העוסק במשמעות המרחב ,במחזות שנכתבו עם המעבר של התאטרון
לרוסיה חלה תפנית חדה בעיצוב החלל הדרמטי .בד בבד חל שינוי בעיצוב דמות הגיבורים
וניידותם במרחב .האמצעים שעמדו לרשותו של גולדפאדן ,יכולת ההפקה ומקצועיותם של
השחקניות והשחקנים ,ההוקרה וההצלחה שזכה להם "בבית" ,גם מצד השכבה המשכילה בחברה
היהודית ,תרמו לתחושת השייכות של היוצר למקום .השינוי בעיצוב המגדר והחלל ובאופן
שגברים ונשים מתניידים ונפגשים בתוכו הוא בין היתר פועל יוצא של היציבות היחסית שזכה לה.
שולמית ,רועת צאן מבית לחם ,גיבורת המחזה שולמית או בת ירושלים ,ודינה – ארוסתו של
בר-כוכבא ,גיבורת המחזה בר-כוכבא או ימיה האחרונים של ירושלים ,הן גיבורות מסוג שונה
לגמרי מאלה שבמחזות שנכתבו ברומניה .כאמור ,המסע שלהן מתרחש בחלל בלתי ניתן להמרה
– ארץ האבות בזמן היסטורי קונקרטי ,בימי בית שני ובימי חורבן בית שני .שתי המלודרמות
המוזיקליות המכונות לעתים "אופרטות היסטוריות" ,כתובות בארבע מערכות ,בשפה גבוהה
ומחורזת ,מאוכלסות בחלקן בגיבורים בעלי יחוס ונושאות מסר המבטא אישור לאומי וחברתי.
בדיקה של תנועת הגיבורים בחלל הריבוני במחזה שולמית מגלה את קיומם של שני מודלים
של מסעות :המסע הנשי והמסע הגברי ,וגם בהם חל שינוי ביחסי הגומלין המסורתיים בין מגדר
לחלל .חנה נוה מציינת כי במשך מאות בשנים מקומן הבטוח של הנשים הוא תחת קורת הגג של
בית האב .תנועתן בחופשיות ברחובות ,במקומות ציבוריים ובאזורים פתוחים המזוהים עם
טריטוריות גבריות נחשבה להזמנה לאלימות ולנזק גופני .לעומתן הוענקה לגברים חירות התנועה,

 436גם סיום המחזה על פי ההגדרה האריסטוטלית "באמצעות מכונה" ושאינו נובע ממארג
הסיפור אופייני למבנה האפיזודי ,שנחשב בעיני אריסטו לנחות ואינו עולה בקנה אחד עם המבנה
והמסר של המחזה המשכילי .מירה'לה מתגלה ומזוהית במקרה .המכשפה והאם החורגת אינן
נענשות בידי הדמויות העומדות מנגד אלא במקרה או בידי האל ,כפי שעולה מהשיר הדידקטי
ֿפאלט
המסיים את המחזה" :דער משל – יעדער קען אים! ווער עס גר ָאבט ַא גרוב אויף יענעם ַ
גאט זייער גוט און אונדז ֿפון ַאלדעס בייז אויסגעהיט!" (המשל
האט זיי ָ
שטראֿפט ָ
ָ
בא
ַאליין ַארײַ ן! ַ
ברור מאוד :מי שכורה קבר ,לאחר נופל בו בעצמו ,אלוהים העניש אותם כדבעי – ועלינו שמר מכל
פגע!) גולדפאדן ,המכשפה ,מערכה חמישית ,עמ' .63
 .437ראה :נוה ,נוסעים ונוסעות ,עמ' .120
 438נוה מביאה כדוגמה אופיינית לסיומם של מסעות נשים בספרות את מסעה של ג'יין אייר ברומן
באותו שם מאת שרלוט ברונטה ,אשר נדחפת אל מחוץ למרחב הנשי בגלל חורבן ביתה
והתייתמותה .סופו של המסע שלה הוא "בבית טוב" (שם).
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לגיטימיות להימצאות במקומות ציבוריים וזרים ואמצעים לביצוע המסע 439.במסעותיהם של
שולמית ואבשלום משתבצים ונבדקים המושגים "בית" ו"דרך" במטפורות מרחביות ,אך קשר
שונה במהותו נוצר בין ניידותם לזהותם המגדרית בחלל הלאומי-ריבוני .הרצף בין פנים לחוץ ובין
דרך לבית מתקיים בדיאלקטיקה שבין המקום השולי והנשי – בית לחם ,ובין המקום המרכזי
והגברי – ירושלים.
שולמית היא רועת צאן המנהלת את שגרת יומה בטבע ,בין כרי המרעה .המחזה מתחיל,
כאמור ,בסצנה רבת-משתתפים חגיגית של עלייה לרגל ,ובה אביה אינו מתיר לה להמשיך בדרך
עם עולי הרגל לירושלים ומצווה עליה לשוב לבדה לביתה בבית לחם .שולמית תועה לבדה במדבר
ונופלת לבאר ,ואבשלום מחלץ אותה ומציל את חייה .אבשלום "מציל" את חייה שנית כאשר הוא
שב למלא את שבועתו ולוקח אותה למקום הגדול הפטריארכלי הטקסי ,לבית המקדש בירושלים,
ושם הם נישאים .שולמית זוכה לשוויון בטריטוריה הגברית ,ואף מקבלת את ייחוסה בתואר "בת
ירושלים" ,אך מקומה בהייררכיה של המבנה החברתי מתאפשר רק בלוויית הגבר :אבשלום.
לעומתה ,לאבשלום מוענקת חירות תנועה במרחב הפיזי וגם "החירות" הדרמטית לסטות
מהמסלול ולא לשוב לאחור כפי שנשבע .אבשלום מאופיין כגיבור טרגי בעל מעשה כשל
)(Hamartiaוחרטה .להבדיל מהמסלול האוניברסלי שלו בתור גיבור טרגי ,המסע שלו מקבל
תפנית ובמסלול ההפוך חלה הפנמה ושינוי במודעות .הגברי והנשי מתהפכים בניידות בחלל:
הגבר ,בתהליך של חרטה ומודעות ,חוזר מהמקום הגדול למקום הקטן – הנשי – והאישה עולה
למקום המרכזי – הגברי ,וזוכה לקבל בו הכרה אישית ,נשית ודתית-טקסית .איזון והגשמה של
הנשי בגברי ושל הגברי בנשי מביאים להרמוניה ושלמות בסיפור אהבה אישי הנושא גם אופי
לאומי.
בד בבד עם הזהות והמגדר ,המעוצבים זה מול זה ,גולדפאדן בוחר לתת ביטוי פיוטי המתאים
למסע של כל אחד מגיבוריו על פי השירים שהם שרים במרחב .לראשונה על בימת התאטרון של
גולדפאדן מעוצב גיבור יהודי בעל ייחוס דתי ,לאומי וצבאי ,אשר שורשיו נטועים בארץ האבות.
אבשלום מעיד על עצמו כי הוא בן למשפחה ידועה בירושלים ,מקורב לכוהנים ונצר למשפחת
המכבים .הופעתו על הבימה לבוש במדי צבא היא מפגן מרשים של גבריות ,כוח וביטחון ,מודל
ליהודי חדש המנוגד לגבר היהודי הגלותי השוקד על הגמרא בחלל הביתי .גבר מרשים זה מתיישב
על האדמה לאכול שקדים וצימוקים ושר את שיר הערש "צימוקים ושקדים" ששרה לו אמו .בכך
נוצר קשר הדוק ובלתי אמצעי בין העבר להווה ובין הגברי לנשי 440.ההיבט הנוסטלגי הרך והנשי
של שיר הערש העממי ביידיש מעורר הזדהות ,אהדה וחמלה בקרב הקהל הן הנשים והן הגברים
עם הגיבור החד ש :אבשלום במסע הבגידה והשיבה ,תהליך המחיה את הנשי בגברי .כדמות חדשה
על הבימה היהודית אפשר לראות באבשלום דימוי "מבשר" של אחת המטרות המרכזיות של
הציונות בשיקום הגוף היהודי .עם זאת שיר הערש הנשי – שירו של אבשלום ,מעבה את המורכבת
של דמותו ומותיר אותו כגיבור חדש-ישן ,גברי-נשי ,נועז ,מיני ו"ילד של אימא" .הגיבור היהודי

 439שם ,עמ' .14-13
 440המחזה הועלה בעברית בארץ ב 1958-בתאטרון "דו רה מי" ,ואת שולמית גילמה שושנה
דמארי .בארץ ישראל ,עם דחיית הגלות שנתפשה בתור "נשית" ואישוש הגבריות של היהודי
החדש ,לא יפליא שהשיר ה"נשי" של אבשלום נהפך לשירה של שולמית ,והיה אחד השירים
הפופולריים של שושנה דמארי בהופעות בפני יהודים בחו"ל .בביצועה קיבל השיר ממד "ציוני"
ונתפש כמייצג את מיזוג הגלויות בכור ההיתוך על אדמת ישראל.
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כפי שגולדפאדן מעצב אותו מזמין את הקהל לחוויה מורכבת :לחלום על זמן עבר ,להמריא אל
441
העתיד ולהישאר במודעות לכאן ועכשיו בחלל התאטרון.
לעומת שיר הערש של אבשלום ,שהוא מימוש של אקט נשי בחלל הפתוח ,שירה של שולמית
הוא ביטוי של ניסיון גברי-פולחני בחלל הליתורגי של בית הכנסת .נוסח התפילה שלה מעוצב
כתחינה ,אך בולטות בו המילים בלשון הקודש המתארות את הפולחן הגברי שהיא מייחסת
לעצמה ולגופה ,כגון" :ארון קודש"" ,עמוד"" ,חזן"" ,נר התמיד" ו"הקדיש" 442.על פי הוראות
הבימה שולמית עומדת על ראש הר בצד עץ הדקל בשעת הזריחה ,משקיפה על העיירה בית לחם,
מצפה לבואו של אבשלום ושרה:
שבת ,יום-טוב און ר ָאש-חודש
ֿפאר זיך
דאוון איך מיר ַאליין ַ
ַ
האב מיר ַאליין מײַ ן ארון קודש
איך ָ
נאר איך
עס בעט ניט קיינער אין אים – ָ
דארט דער עמוד
הארץ איז ָ
מײַ ן שווער ַ
עס זעט אים קיינער ניט ַארויס
דארטן מײַ ן נרּ-תמיד
די ליבע איז ָ
מאל ניט אויס
עס ברענט און לעשט קיין ָ
דער חזן בין איך – ַאלץ איך ַאליין
די צרות העלֿפן מיר ווי זינגערס מיט
גאנץ שיין
טרויעריקס זינגען מיר אויס ָ
ֿפריילעכס? עּפעס גייט בײַ אונדז ניט
[]...
ֿפאר נקֿבות
נאר ַ
געמאכט ָ
ַ
מײַ ן ּתחינה איז
וואס מיך
דאס ָ
געטרֿפאן ָ
ָ
האט זיי
וואס ָ
ָ
זיי קענען ַאלע ראשיּ-תיֿבות
דארט לייענען שנעל ַאזוי ווי איך
ָ

 441על קידומו של דימוי גוף בריא ,יפה וחזק המחובר לטבע ולמיניות לעומת הגוף הגלותי על ידי
המהפיכה הציונית ובתרבות העברית המתחדשת ראה :גלוזמן ,הגוף הציוני ,עמ'  .23לצורך
השוואה ראה על ייצוג הגוף החלוצי בתיאטרון העברי :ג' עפרת ,אדמה ,אדם דם :מיתוס החלוץ
ופולחן האדמה במחזות ההתיישבות .צ'ריקובר ,תל אביב .1980 ,על הזיקה בין דימוי גוף יהודי
למסורות טקסטואליות יהודיות בהעלאת המחזות הדיבוק והגולם בתאטרון העברי ראה:
ליפשיץ,הגילום בגוף ,עמ' .241-171
 442גם בתעייתה במדבר שולמית יוצרת שינוי בעל אופי מגדרי בז'נר הנשי של התחינה .התחינה
היא תפילה נשית אישית הנאמרת ביידיש .הנוסח השגור מאזכר דמויות נשיות מקראיות שהאל
שעה לתפילתן ועשה עמן חסד .שולמית ,המבקשת להרוות את צמאונה ולהציל את חייה ,מזכירה
בתחינתה באותה נשימה את הנס שעשה אלוהים להגר ולבנה כשתעו במדבר ואת הנס שנעשה
לשמשון כשקרא לעזרת האל לאחר שהכה את הפלשתים בלחי חמור (שופטים ,טו') .ראה:
גולדפאדן ,שולמית ,מערכה ראשונה ,עמ' .8-6
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געקלאגט
ָ
געדאוונט גענוג
ַ
גענוג
גענוג געוויינט עס איז צו ֿפיל!
ּפגעזאגט
ָ
האב קדיש אויך שוין ָא
איך ָ
443
רשלאסן איז די שול.
ָ
ֿפא
ַאהיים! – ַ
[שבת ,חג וראש חודש\ אני מתפללת לבדי לעצמי\ יש לי ארון קודש משלי\ איש לא מבקש לידו ,רק
אני\\ לבי המר הוא העמוד\ איש לא רואה אותו\ האהבה היא נר התמיד\ היא בוערת ולא תכבה
לעולם\\ החזן הוא אני – אני לבדי\ הדמעות שרות אתי כמו המקהלה\ שירים עצובים אנחנו שרים
היטב\ ניגונים שמחים? זה לא כל כך הולך לנו\\ [ \\ ]...תחינתי חוברה רק לנשים\ שאירע להן מה
שאירע לי\ הן מכירות את כל ראשי התיבות\ קוראות אותן במהירות ,כמוני\\ מספיק התפללתי
וקוננתי\ מספיק בכיתי ,יותר מדי \,כבר אמרתי גם קדיש\ הביתה! בית הכנסת ננעל] (גולדפאדן,
שולמית ,מערכה שלישית ,עמ' .)28-27
בחלל הדרמטי בתאטרון היהודי ,בניגוד לחלל בית הכנסת בו מורשות הנשים להשקיף מעזרת
נשים בלי לקחת חלק פעיל בפולחן ,האישה מקיימת פולחן דתי אישי .באחד החיבורים
הפמיניסטיים החשובים של המאה העשרים עסקה וירג'יניה וולף בכתיבה נשית והתנתה את
שחרור האישה מכבליה במרחב פרטי משלה ,שבתוכו היא תשנה את המסורת הגברית ותיצור
שפה חדשה משלה .וירג'יניה וולף טבעה במסתה את המושג "חדר משלך" בתור מרחב פרטי
לאישה למען חופש רוחני ,יצירתי ואינטלקטואלי .כחמישים שנה קודם לכן יצר גולדפאדן את
שולמית  ,הגיבורה הפמיניסטית הראשונה על הבימה ואולי גם הראשונה בספרות היהודית.
בשירתה שולמית יוצרת לעצמה שפה חדשה ו"ארון קודש משלה" ,ולידו איש לא מבקש מלבדה.
על פי מודל "הגיבור הרומנטי" היא מקיימת את הגרסה שלה לשיר אהבה בתפילת (או בתחינת)
שחרית ,שהיא בו בזמן גם קריאת קדיש בחלל הטבע ותחת כיפת השמים .בלחן האטי והחגיגי
שגולדפאדן חיבר ניכרים ,כפי שכבר הראנו ,השפעות הלחנים הליתורגיים .בייאושה שולמית
נועלת את בית הכנסת – את לבה – ונשבעת כי זו תפילתה האחרונה והפעם האחרונה שהיא עולה
לצפות בראש ההר .עם שחר ,ברגע הזריחה שולמית גוזרת על עצמה שקיעה .היא מחליטה להיות
הסמכות של עצמה בפני עצמה ,להתנזר ולכלוא את עצמה בביתה במסווה של שיגעון ,כחלל פרטי
אײזן!"(רצוני
מאך איך צום ַ
הארץ ַ
מײן ַ
ומגן שהיא מגדירה את גבולותיו" .מײַ ן ווילן ַא ֿפעסטונגַ ,
הוא מבצר ואת לבי אקשה כברזל) .על פי הוראות הבימה ענני אבק מתרוממים וסערה מתקרבת
נראית באופק .המקרוקוסמוס משקף את המיקרוקוסמוס ,הסערה שבחוץ משקפת את הסערה
בלב שולמית והטבע מרמז על מה שעתיד להתרחש עם שובה של שולמית לביתה .בסיום הקדיש
שולמית פונה אל הטבע המקיף אותה:
מײן
דאס געווען מיט דיר?! ֿפילסט אויך ווי עס שיינטַ ,
וואס איז ָ
נאטור! ָ
"הא? די ַ
ַ
ווארֿפט
זײטן? ַ
בלאזט ֿפון ַאלע ַ
ָ
הארץ הערן גלײַ ך מיט מיר? ביסט אויך אין ּכעס?
ַ
ווארט בייזער שטורם ,איך גיי
זאמד אין דער הויך זע איך ֿפון ווײַ טן? ַ
דעם ַ
קיינמאל ניט זעען!
ָ
ַאהיים ַאליין! מער וועסטו מיך שוין אויף די בערג

 443השיר כולל שישה בתים .בתרגום השמטתי את הבית הרביעי.
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[הו הטבע מה מתרחש בך? גם אתה בכעס? מרגיש את מה שבוער בליבי? נושב ונושף בכל כיוון?
זורק את החול גבוה למרחקים? המתיני רוח סערה אני שבה הביתה לבדי...לא תראי אותי עוד על
ראש ההר] (מערכה שלישית ,עמ' .)30
כמו אדלה ומירה'לה שולמית אמנם יתומה מאמה אך זוכה לאב אוהב ומסור ואינה נאלצת לברוח
מביתה כדי לשלוט על גורלה ועל גופה .כפי שמציינת חנה נוה ,עד המאה העשרים התרכזה ספרות
444
על נשים בעלילות של המתנה וציפייה לאהבה ולגבר ,ולא באלה של יציאה החוצה למסע.
בהמתנה ה"סוערת" של שולמית אפשר לראות יציאה למסע הנמדד ,כפי שמדגישה נוה" ,בעומק
השינוי המתחולל בנוסע ולא במרחק המסע כשלעצמו" .לדברי נוה ,מרחק המסע נקבע על פי מידת
הפנמתו את הפגישה עם האחר הנקרה בדרכו 445.לאחר שתעתה במדבר וכרתה ברית נאמנות עם
אבשלום ליד הבאר ,היא שוב אינה נערה צייתנית הממלאה את רצון אביה ,כפי שהיא מתגלה
בתחילת המחזה .שולמית שומרת את סודה מפניו וממתינה לאבשלום ,לא בכניעה "ליד האח
המבוערת" ולא "על ראש ההר" .היא מבטאת את תושייתה ואת אומץ לבה ומצליחה לסכל את
השידוכים שמציע לה אביה באמצעות סצנת השיגעון הפראית שלה .מסכת השגעון שהיא עוטה על
עצמה משמשת דרך מרדנית להביע בקול משלה את ייאושה בצורה אותנתית וחופשית בלי
שתיאלץ לגלות את סודה ,ובה בעת חיזיון דרמטי עוצמתי ונשי להנאת הקהל 446.המחזה מסתיים
באווירה חגיגית ובמקום קונקרטי .בטקס הנישואין בבית המקדש נפגשים ומתאחדים כל הקצוות
בהרמוניה ובהתרה שלמה של מקום וזהות :השולי והמרכזי ,הפרטי והפומבי ,האישי והציבורי,
עולם הגבר ועולם האישה .רק צינגיטאנג ,עבדו של אבשלום ,דמות השוטה ,חסר הבית וחסר
447
השפה מפר את האיזון בחלל הקדוש.
במחזה בר-כוכבא או ימיה האחרונים של ירושלים ,שנכתב כאמור בתור תגובה כמעט מידית
לגל הפרעות שהחל בדרום רוסיה מערך הכוחות המסורתי בין הגברי לנשי מתהפך לחלוטין וידה
של האישה על העליונה .המחזה ,עליו העיד גולדפאדן בדף השער כי הוא עיבוד של מקורות
היסטוריים שונים ,נסמך בעיקר על ספרו של קלמן שולמן הריסות ביתר ,שיצא לאור בעברית
מליצית כעשרים שנה קודם לכן 448.ההשוואה בין הטקסט הספרותי לעיבודו הדרמטי היא נושא
מרתק הדורש מחקר בפני עצמו ,אולם החשוב לענייננו הוא עיצוב דמותה של הגיבורה החדשה

 444נוה ,נוסעים ונוסעות ,עמ' .120
 445שם ,עמ' .11
 446עוד בתקופת הרנסנס ,ובייחוד בקומדיה דל'ארטה השתמשו בהתחזות למשוגעת כדי להינצל
מנישואין לא רצויים .הקהל אהב לצפות בשיגעון הנשי ,והשחקניות הראשונות בהיסטוריה
הבליטו את כישוריהן בסצנות מסוג זה.
 447צינגיטאנג הוא יסוד זר באוכלוסיית המחזה ,ולא ברור מאיזה עולם בדיוני הגיע .הוא פרא,
ובשפתו השבורה הוא משבש את מה שנאמר בפי הדמויות המרכזיות ובכך נוצרת פרודיה לסגנון
הגבוה של המחזה .גם צינגיטאנג רוצה "למצוא כלה" ,וניסיונותיו הנואשים למצוא שידוך
משמשים הפוגות קומיות בהתרחשות הדרמטית ומעמידים באור נלעג את "יד הגורל" ואת מושג
ה"ב ַא שערט" (זיווג משמים) ,שהוא נושא מרכזי במחזה .על אופיו האנדרוגיני ,הזר והפראי ראה:
W. Welsford, The Fool and His Scepter: A Study in Clowns and Jesters and their
( Audience, Edward Arnold Publishers, London, 1969להלן :ולספורד ,השוטה ושרביטו).
 448ראה :א' קווינט" ,המחזה 'בר-כוכבא' מאת אברהם גולדפאדן" ,חוליות ( 6סתיו  ,)2000עמ' 90-
( 78להלן :קווינט" ,המחזה 'בר-כוכבא'") .קריאת הרומן מבהירה כי גולדפאדן נשען על חלק
מהעלילה הרחבה והדמויות הכוללות בהן גם את אליהו הנביא ,רבי עקיבא והקיסר אדריאנוס,
המגיע עם צבאו לירושלים .ראה :ק' שולמן ,הריסות ביתר ,דפוס ר' יוסף ראובן ,בר' מנחם מן
ראם ,ווילנה( 1858 ,להלן :שולמן ,הריסות ביתר).
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במחזהו של גולדפאדן ,דינה .לעומת מקומה המשני והופעתה הממוקדת והקצרה ברומן העניק לה
449
גולדפאדן במחזהו החדש את התפקיד הראשי ואת מרכז הבימה.
כפי שציינו ,הנושא של מרד בר-כוכבא שימש בזמן העלאתו משל היסטורי ,והנמשל היה ברור
לצופים .מוראות הפוגרומים והשפעתם על השיח הלאומי בחברה היהודית מתבטא בקונפליקט
בין הגיבור הצעיר בר-כוכבא ,המייצג את דור הבנים הקורא למרד ,ובין רבי אלעזר המודעי,
המייצג את דור האבות הרוצה לשמר את המעט שנשאר וקורא לאיפוק .הגישה הרבנית-מסורתית
השקולה והזהירה ,הרואה במרידה במלכות מרידה ברצון האל ,והגישה החילונית המתנגדת
לישיבה בחיבוק ידיים מיוצגות זו מול זו ללא הכרעה בדרמה מורכבת על בימת התאטרון .הדבר
הוודאי היחיד בחלל הדרמטי הוא חזיון החורבן של המקום ,המסיים את המחזה כמרומז על פי
שמו השני :ימיה האחרונים של ירושלים .גולדפאדן מעצב על הבימה את דמותו המרשימה
והנועזת של המורד הלאומי כדמות טרגית בעלת מעשה כשל על פי המודל האריסטוטלי ,ובוחן את
הלגיטימיות של המרד בהנהגתו 450.שמעון בר-כוכבא ,מודל גברי חדש על הבימה היהודית ,פועל
בחללים פומביים בסצנות של גבורה פיזית ורוחנית שבהן נערכים טקסים נשגבים במתכונת
הגיבור הטרגי בספרות האוניברסלית .בחלל בית הכנסת ,אל מול ארון הקודש ,הוא מוביל טקס
השבעה חילוני הקורא למרוד במלכות; בהר המוריה ,אל מול חייליו ונתיניו ,הוא מוכתר ברוב
פאר למלך המשיח ונמשח בשמן בידי הכהן הגדול; בארמון הקיסר הוא דורש לשחרר את דינה,
קורע מעליו את שלשלאות הברזל ושובר את החרב המונפת מעל ראשו; בזירה הוא מכניע את
האריה ורוכב על גבו מחוץ לשער הברזל לעיני הקיסר ונתיניו המשתאים והמשולהבים 451.בר-
כוכבא וצבאו צרים על קיסריה .בישיבת הסנהדרין בר-כוכבא רוצח את אלעזר המודעי באשמת
בגידה ולבסוף הוא מתאבד במבצרו בביתר.
סת' ווליץ טוען כי בעיצוב דמותו של בר-כוכבא בבחינת גיבור חדש לבימה היהודית שאף
גולדפאדן להשיב לקהלו את הזיכרון האבוד של ריבונות יהודית .המחזה בנוי כך שיעורר גאווה
וזיכרונות של חיים יהודיים שלמים ,אותנטיים ורבי-הוד שהתקיימו בזמן חילוני היסטורי המנוגד
למצבם המרוסק בהווה .בהתאבדותו האצילית ,טוען ווליץ ,בר-כוכבא פורע את חובו ומטהר את
דמותו מהפרשנות הרבנית הרואה בו "משיח שקר" ואת האשם ביציאת העם היהודי לגלות .בכך
אילץ גולדפאדן את הקהל להתמודד ולהתעמת מחדש עם החלטות הגיבור ולהחלים מהטראומה

 449אליסה קווינט ,הרואה בגולדפאדן יוצר תאטרון מסחרי "חסר אידאולוגיה" ,טוענת במאמרה
כי עיצובו של שמנדריק ועיצובו של שמעון בר-כוכבא נובעים מאותה "התכוונות מסחרית" .על
עיבוד המחזה היא מציינת בלקוניות כי גולדפאדן "דלה אותו בשלמותו" מספרו של שולמן
ו"תרגם אותו [את הרומן] ללא כל עיבוד אידאולוגי" (קווינט" ,המחזה 'בר-כוכבא'" ,עמ' .)84-81
קווינט מתעלמת ממלאכת העיבוד המורכבת של כל חומר ספרותי באשר הוא לבימה ומכנה אותו
בטעות "תרגום" .היא לא הבחינה בעיבוד הדרמטי בעל דגשים אחרים ומסוימים של גולדפאדן
לעלילה הרחבה והמסועפת ורבת-הדמויות של הרומן ההיסטורי .גולדפאדן התמקד בעיבוד
הדרמטי במערכת היחסים ובעיצובם מחדש של הגיבור היהודי והגיבורה היהודייה.
 450לעומת עיצובו ברומן בתור "גיבור" ,בר-כוכבא מעוצב על הבימה בתור גיבור טרגי הנמצא בין
שני קטבים" :מי שאינו יוצא דופן במצוינותו ובצדקתו ,מי שחייו עוברים שינוי למצב של פורענות
לא בגלל רוע ורשעות אלא בגלל כשל כלשהו והוא נמנה עם הזוכים להערכה רבה ולהצלחה גדולה
[ ]...ועם אנשים ידועי שם" (אריסטו ,פואטיקה ,עמ'  .)33-32לפיכך כישלון המרד על פי המחזה
נובע ממעשה הכשל של הגיבור  -רצח אלעזר המודעי .ברומן פאפוס הורג את בר-כוכבא ,עורף את
ראשו ומביאו כשי לקיסר ,ואילו במחזה מותו של בר-כוכבא מעוצב כמעשה התאבדות אצילי של
הגיבור הטרגי.
 451מוטיב הכנעתו של האריה בזירה בידי בר-כוכבא והרכיבה על גבו היא פרי חידושו של קלמן
שולמן .ראה :שולמן ,הריסות ביתר ,עמ' .47-46
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ההיסטורית 452.דוברושין טוען כי אף על פי שהטקסט שומר על אמביוולנטיות בין קולו של בר-
כוכבא לקולו של אלעזר ,ההצגה על הבימה הייתה חד-משמעית .למרות נסיבות התאבדותו ,בר-
כוכבא נתפש בידי הקהל בתור מנצח ולא כקרבן לחוסר הצדק שלו עצמו .לטענת דוברושין,
המחזה כוון לתודעת הקהל כמדרבן למלחמה ולגבורה ,וגולדפאדן השתמש לצורך כך באמצעים
תאטרליים כמו להבת האש שפרצה מקסדתו של בר-כוכבא בשעה שרכב על האריה 453 .דוברושין
ּוווליץ ,שלא התייחסו למקור הספרותי ממנו שאב גולדפאדן את עלילת המחזה ,הולכים שבי
אחרי דמותו של הגיבור אשר על שמו קרוי המחזה ומתעלמים מהעובדה שדינה היא הגיבורה
הראשית והמפתיעה .כמוהם גם אליסה קווינט ,שזיהתה אמנם את המקור הספרותי ,אך לא
הבחינה בעיבוד הדרמטי המקורי של גולדפאדן לתפקיד הנשי .גולדפאדן אימץ את דמותה של
דינה מה רומן של שולמן למחזהו ,הקצין את אופייה ועיבה את נוכחותה של הגיבורה היהודייה
העומדת לצד אהובה בהנהגת המרד .דמותה משמשת כוח מניע בעלילת המחזה ,וגולדפאדן ייחד
לה תפקיד מרכזי בנרטיב הלאומי וההיסטורי .כפי שניווכח דינה אינה נופלת מבר-כוכבא באומץ
לבה ובנכונותה להקריב את חייה למען המרד .יתרה מכך ,גולדפאדן עיצב את דינה כדמות בעלת
אומץ וחוסן מוסרי עד כדי האפלתה על הגיבור ,והיא נוהגת כגיבורה לאומית גם כשהיא נתונה
בבידוד ובמצבים קיצוניים על הסף .שלא כמוה בר-כוכבא אינו עומד במבחן כשדינה אינה לצדו.
הוא חוטא בחטא היוהרה ומביא חורבן על עצמו ועל עמו.
בר-כוכבא ודינה הם יחידה שלמה אחת שבה החלוקה בין התכונות ה"גבריות" וה"נשיות"
פורצת את ההבניה המגדרית המסורתית .אהבתו של בר-כוכבא לדינה ארוסתו ואהבתה אליו
מאירים ומרככים את דמויותיהם ההרואיות באור אנושי בעל צביון מלודרמטי המעורר הזדהות.
עם זאת האירועים הפרטיים של הגיבורים נשזרים ומשתעבדים לאירועים הפוליטיים .השינוי
בעיצוב דמותה של הגיבורה היהודייה על הבימה ביחס לדמותה ברומן מתבטא בראש וראשונה
בשינוי שמה מקטורה לדינה .בשמה ובדמותה של דינה רפרר גולדפאדן לדינה המקראית ,בת
יעקב ,הקרבן הנשי האילם בסיפור המקראי בספר בראשית .דינה נאנסת בידי שכם בן חמור,
ואחיה נוקמים את נקמתה .דינה גיבורת המחזה עוברת מסכת התעללויות ובהן היא נחשפת
לניסיון אונס ,אך שלא כדינה המקראית ,ארוסתו של בר-כוכבא אינה קורבן אילם .היא משתמשת
בקולה ובוחרת לדרבן את הלוחמים ומקריבה את חייה למען מטרה לאומית.
לעומת תנועתו החופשית של בר-כוכבא ומעשי הגבורה שלו המתרחשים בחלל הפרטי והציבורי
ובחלל האויב ,דינה מופיעה בחלל צר ומוגבל :חדר בביתה ,תא כלא בארמונו של רופוס שבו היא
רתומה לאבני הרחיים ,ולבסוף על החומה .על אף מעמדה בתור ארוסתו של בר-כוכבא ובתו של
ר' אלעזר המודעי ,יציאתה מביתה נעשית "בהקשר תרבותי מכשיל ועוין" ,בלשונה של חנה נוה.
מתוקף היותה אישה השייכת למיעוט נרדף ,היא ניצבת בפני איום כפול המתבטא במקומה
המצומצם בחלל הדרמטי .ההקשר המכשיל במצבה נובע גם בשל נאמנותה הכפולה לאהובה
 452ווליץ רואה בכך את ראשיתה של יצירת זהות יהודית חילונית חדשה המתקדמת אל עבר חזון
האומה המתחדשת בעתיד .ראהS. Wolitz, "Forging a Hero for a Jewish Stage: :
( Goldfade’ws Bar Kokhba", Shofar .20, No. 3, (Spring, 2002), pp. 53-65להלן :ווליץ,
"עיצוב הגיבור לבימה היהודית").
 453דוברושין" ,הדרמטורגיה של גולדפאדן" ,עמ'  .371-370מבדיקה שערכתי בכמה גרסאות של
המחזה לא מצאתי את הפרט שמביא דוברושין ,אלא הערת בימה שונה ,המשיגה את אותו אפקט.
בהערת הבימה המסיימת את המערכה השנייה כאשר בר-כוכבא רוכב על האריה בדרכו החוצה מן
האנט" (מופיע מלאך האוחז
הזירה" :עס דערשײַ נט ַא מלאך מיט ַא ֿפײַ ערדיקער שווערד אין דער ַ
בידו בחרב אש) (מערכה שנייה ,עמ' .)48

134
מנהיג המרד ולאביה ,הרואה בבר-כוכבא משיח שקר ושוחר מלחמה המקרב את הקץ .נוה מציינת
כי הבניית מעמדן של נשים בתור שוליות ואחרות בתרבות המערבית הפטריארכלית מחלישה את
הזדהותן עם מושגיה וערכיה של תרבות זו .עובדה זו ,טוענת נוה ,משפיעה על התנהגותן בסיפורי
מסע ,שבהם הן נמצאות מחוץ למקום מוצאן המקורי ותחושת "עול הייצוג" כלפי מושגי תרבות
מוצאן וכלפי ערכיה נחלשת 454.ואילו דינה ,הכלואה בטריטוריה של האויב ,מתגלה כגיבורה
כריזמטית ונשית ,אמיצה ועקשנית ,הנכונה לשלם בחייה כדי לשמור על נאמנותה לעמה ולערכיו,
שהיא מייצגת בלהט .בחלל הדחוק שהיא מבודדת בו בבית הסוהר היא מתעלה באומץ לבה
ובכוחה הנפשי על מעשי גבורתו של הגיבור המלווה בצבאו בחלל החופשי.
ֿפאר
ֿפאלק וועט מיך אויך ַ
בר-כוכבא זקוק למלכה כזו לצדו ,כפי שהוא מצהיר" :און ווען מ ַײן ָ
באשיינען"( .וכשעמי ימליך אותי למלך
קאּפ ַ
ַא מלך קריינען ,וועט די צווייטע קרוין ֿפון מלּכה דײַ ן ָ
את כתר המלכה יניחו על ראשך) (מערכה ראשונה ,עמ'  .)18בכך הוא מצהיר על הקשר והתלות
שבין האישי ללאומי ובין הנשי לגברי ,שבעיניו הם חיוניים להצלחתו .ואכן ,כשהוא מאבד את
דינה הוא נכשל בתפקיד מנהיג רוחני וצבאי .הסצנה האינטימית היחידה ביניהם מתרחשת
במערכה הראשונה בביתם של דינה ואביה אלעזר .דואט האהבה שלהם מלא בלהט לאומי,
והפזמון החוזר הוא "הגיעה השעה לשחרר את ארצנו ,הגיעה העת לבנות את בית המקדש" .דינה
"מײן שמעון דער משיח" (שמעון שלי ,המשיח) כאישה מאוהבת :חכמה
ַ
מתארת את בר-כוכבא
געשאֿפן צו
ַ
שטארקער ברוסט רעדט ַארויס די גֿבורה,
ַ
און בינה שײַ נט ַארויס ֿפון די אויגןֿ ,פון זײַ ן
גאט
זײן ָ
ֿפאר ַ
דאס הייסע בלוט זידן ַ
ַא מלך איז זײַ ן איידעלע צורה ,און אין זיינע ָאדערן הערט מען ָ
ֿפאר זײַ נע ייִדן [חוכמה ובינה זורחות מעיניו ,מחזהו מדברת הגבורה ,דמותו
לאנד און ַ
ֿפאר זײַ ן ַ
ַ
העדינה נוצרה למלכות ,בעורקיו שומעים את הדם החם מבעבע למען אלוהיו ,למען ארצו ולמען
עמו] (מערכה ראשונה ,עמ' עמ'  .)15כשבר-כוכבא מרעיף עליה מילות אהבה היא מקשיחה את
ּפאסט
לבה ועוצרת את רגשותיו ,ובכך נוקטת התנהגות שאינה נחשבת נשית" :נו ,נו גענוג! ָא ,עס ַ
דאס ַאן
זא גיבורָ ,
ֿפאר דירַ ,א ַ
נאך ַ
גאר ניט ,מײַ ן ליבערַ ,אזוינע צערטלעכע ווערטער ,בֿפרט ָ
ָ
געראטן?" [מספיק אהובי ,מילות
ָ
ּפלאן? וועט עס דיר
ַ
מאל [ ]...ווי גייט עס דיר מיט דײַ ן
ַאנדערש ָ
אהבה אינן מתאימות כאן ,במיוחד לא לגיבור כמוך ,נדחה לפעם אחרת [ ]...איך מתקדמת
התכנית שלך? הצליח לך?] (מערכה ראשונה ,עמ' .)18
ההימנעות מרגשנות ,הסגפנות והקנאות המאפיינות את דינה עוד מתחילת המחזה מובילות
אותה למעשה ההתאבדות כדוגמה ומופת ללוחמים .בעיצובה של הגיבורה היהודייה על הבימה
עירב גולדפאדן מאפיינים גבריים ונשיים .דינה נשבית כבת ערובה ומוחזקת עם אביה בכלא
במבצרו של רופוס ,המושל הרומי בקיסריה ,כדי להפעיל לחץ על בר-כוכבא לוותר על המרד.
כאשר רופוס מגיע שיכור אל תאה ,היא משתמשת במיניותה כדי לסכל את ניסיון האונס ומפתה
את הקיסר למשחק ארוטי .היא מפשיטה ממנו את כלי זינו ,חובשת את קסדתו ,עוטה עליה את
שריונו וחוגרת את חרבו .כשרופוס נופל בתשוקה לרגליה של דינה ,היא מניפה את החרב מעל
לראשו ומזכירה לו את אומץ לבן של הנשים היהודיות כנגד האויב – יעל ,שלא היססה להרוג את
סיסרא בית ד ,ויהודית ,שערפה את ראשו של הולופרנס ברומח .גולדפאדן יצר מפגש טעון ,גופני,
רוחני ותרבותי בחלל הדרמטי בטריטוריית אויב בין גבר נכרי לאישה יהודייה ובין שליט לנשלט,
והמפגש מסתיים בניצחון מרשים לאישה .גולדפאדן יצר הקבלה בין דינה לגיבור התנ"כי שמשון,
וכמוהו היא נידונה לסובב את אבני הרחיים בכלא (שופטים טז ,כא) .בייצוג המופגן של נשיותה
 454נוה ,נוסעים ונוסעות ,עמ' .191
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ומיניותה ,ובייצוג כוחה הפיזי של הגיבורה היהודייה באלוזיה לדמותו של שמשון הגיבורִ ,אתגר
גולדפאדן את התפישות המקובלות של נשיות וגבריות בתרבות היהודית .בסצנת הפיתוי ובסצנה
בבית האסורים שיצר ,הוסיף אל הדרמה וחרג המחזאי מגבולות הדקורום ,ומגינוני ה"פוליטיקלי
קורקט" המתבטאים גם ברומן של שולמן .המשחק המוחצן והפתייני של דינה שימש חיזיון
ארוטי למציצנות גברית מצד הקהל וגם אתגר נועז ליכולות המשחק של השחקנית היהודייה.
דינה בוחרת לקפוץ אל מותה מחומת המבצר ובכך היא מחזירה לעצמה את הריבונות על גופה
וחייה .החלל שהיא פועלת בו הולך ומצטמצם שלב אחר שלב :מהחלל הביתי היא יוצאת עם אביה
לארמון הקיסר ,ושם היא מופרדת ממנו ונגררת לתא הכלא .כשהיא רתומה לאבני הרחיים דינה
שרה על גורל היהודי להיטחן בין אבני הרחיים של הגלות עד לאבדן זהותו 455.אל החומה היא
יוצאת בפקודת הקיסר המטיל עליה לדבר על לב הלוחמים ולהניא אותם מלהסתער על קיסריה.
החומה היא מקום לימינלי ,מפתן שבו היא עומדת בתווך בין זהויותיה לנאמנויותיה ,בין שעבוד
לגאולה ובין החיים למוות .דינה משתמשת בחומה הצרה כבימה משלה לנאום משלהב ,קיצוני
וקנאי אל הלוחמים ,ובו היא קוראת להם להמשיך במרד:
זײן
ֿפאר ַא ּכלה ֿפון ֿפלייש און בלוטַ .
דער י ִידישער גיבור איז זיך נישט מקריֿב ַ
ֿפאר קיין
ֿפאר קיין שווערדַ ,
האט ַ
ּכלה איז די אמונה – די הייליקע ּתורה! זי ָ
אײך דעם
טריישאֿפט און מוט – וועל איך ַ
ַ
וואס ס'הייסט
טויט נישט מורא! [ָ ]...
רײנטרעטן אין
זאלט איר ַא ַ
נאר דורך מײַ ן טויטן קערּפער ָ
בײַ שּפיל געבן! [ָ ]...
שטאט.
ָ
[גיבור יהודי לא יקריב את ניצחונו למען כלה בשר ודם [ ]...כלתו היא האמונה ,התורה הקדושה –
היא אינה פוחדת מחרב או ממוות [ ]...אני אתן לכם דוגמה לנאמנות ואומץ [ ]...על גופתי המתה
תצעדו אל העיר] (מערכה שלישית ,עמ' .)73
הקרבת הגוף הנשי הקונקרטי והחלפתו בישויות נשיות אלגוריות דוגמת "האמונה" ו"התורה
הקדושה" מציבות את דינה בראש הסולם הרוחני והמוסרי בתור אישה המייצגת בגופה את הערך
היהודי של "מסירות נפש" או "מוות על קידוש השם" ,שהוא בבחינת ייהרג ובל יעבור.
התאבדותה מאפילה מבחינה מוסרית על התאבדותו של הגיבור הטרגי – בר-כוכבא – הנופל קרבן
456
לאופיו האימפולסיבי ולמעשה הכשל שלו.
שלוש שנים לאחר מותה של דינה מופיע בר-כוכבא ,מנהיג המרד ,חסר מנוחה למרות הצלחתו
"וואס ווערט די קרוין ווען זי העלֿפט
ָ
הצבאית .הוא מדוכא מחסרונה של דינה ומתאבל על מותה:
טראגן?" (מה ערכו של הכתר אם היא אינה עוזרת לי לשאתו?) (מערכה רביעית ,עמ'
ָ
זי מיר ניט
 .)74בהיעדרה מאבד בר-כוכבא את כוח השיפוט ואת קור רוחו ,ובלהט רגעי הורג את אביה אלעזר
המודעי ,בחשד כי עמדתו הפסיבית ורצונו בשלום בכל מחיר הביאו למותה של בתו .על פי העיבוד
הדרמטי של גולדפאדן בר-כוכבא נופל על חרבו מתוך אשמה וייאוש בתור מעשה ריבוני אחרון של
 455שם ,מערכה שלישית ,עמ' .50-49
 456את הרעיון של התאבדות הגיבורה מהחומה לקח גולדפאדן מהרומן של שולמן .קטורה
מתאבדת בקפיצה מן החומה וקוראת אל בר-כוכבא והלוחמים "בפנים שוחקות"" :מותי יפלס
נתיב אל העיר והמצודה הזאת" .ראה :שולמן ,הריסות ביתר ,עמ'  .55עם זאת ,בנוכחותה הקצרה
ברומן רחב היריעה ,קטורה מעוצבת בתור דמות עדינה וחיננית לעומת עיצובה בתור לוחמת
ומנהיגה בעלת מאפיינים "גבריים" במחזה של גולדפאדן.
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גיבור לאומי טרגי המכיר בטעותו .כפי שהזכרנו ,הוא מסיים את חייו כשהוא זוחל על הארץ
כשפניו אל קהל הצופים ,בניגוד גמור לעמידתו הגאה בתחילת המחזה .עם מותו חל תהליך של
שטארבט דער שלום און
ַ
חורבן המקום על הבימה כפי שניבא לו אלעזר לפני שמת מידיו :מיט מיר
וואס
ֿפאלשער שטערן ,נייןָ ,
מיט דיר שט ַארבט די מלחמה [ ]...דרך ּכוכֿב ,דרך ּכוכֿב איז ניט דער ַ
צאנקט ַאצינד[ .במותי מת
ֿפארגיין [ָ ]...אבער דײַ נע זינד אוי ציונס ליכט ַ
גלאנצט ַא מינוט און קען ַ
ַ
השלום ובמותך תמות המלחמה [ ]...דרך כוכב ,דרך כוכב אינו כוכב השקר המהבהב ונכבה []...
בשל חטאיך נכבה כעת נרה של ציון] (מערכה רביעית ,עמ' .)79-78
על פי הוראות הבימה של גולדפאדן "המסך נופל לאט" על חזיון החורבן של המקום המוצג על
הבימה בתמונות אילמות ואלימות .השיח הלאומי על חורבן המקום הפיזי והלאומי מתוך
הטראומה הממשית של הפוגרומים מקבל ביטוי מורכב ומקורי בעיצוב החלל הדרמטי והמעוצב
על הבימה .עיצובם של גיבורה יהודייה חדשה וגיבור יהודי מחודש המתעמתים בין חורבן
לתקומה ובין מסורת למהפכה מעוררים בקהל השראה וגאווה וגם ביקורת ,ללא מסר חד-משמעי
של היצירה.
דינה הבוחרת להקריב את חייה מתוך תקווה ואמונה בניצחון המרד משמשת מודל נשי של
גיבורה לאומית ,כמוה כשרה ,גיבורת המחזה מליץ יושר או רבי יוזלמאן .שרה מעוצבת בידי
גולדפאדן בתור גיבורה לאומית בלתי מעורערת השומרת על זהותה ,לוקחת על עצמה את עול
הייצוג של ערכי התרבות היהודית וממלאה תפקיד חשוב בנרטיב ההיסטורי .המחזה מוגדר
אופרה היסטורית בחמש מערכות על אודות הגזֵרות באלזס במחצית המאה ה ,16-והועלה
לראשונה בלמברג ב 457.1891-כפי שראינו מאז הוצאת האיסור על קיומו של תאטרון יידיש ברחבי
האימפריה הרוסית ועד להעלאת המחזה בלמברג עברו שמונה שנים מרות על אבי התאטרון
היהודי .הוא ניסה שוב ושוב לתפוס את מקומו ומעמדו בתור האב המייסד ולהשתלב בעולם
התאטרון ,בעודו נע ונד בין ורשה ,אמריקה ,לונדון ופריז ,אך ללא הצלחה .הנדודים והכישלונות
התישו אותו ,בריאותו התרופפה ומצבו הכלכלי היה בכי רע .בלמברג הוא הצטרף בתור שותף
לתאטרון היהודי המקומי של יעקב בר גימפל .האוכלוסייה הגליציאנית בלמברג ,שכללה
אינטליגנציה מתבוללת מחד ושכבה פנאטית אדוקה מאידך ,לא הייתה קהל אוהד לתאטרון של
גולדפאדן והוא שהה בעיר כשנה בלבד 458.כפי שנראה כאן ,לתנועתו המתמדת וחסרת המרגוע של
היוצר הייתה השפעה על עיצוב תנועתם של הגיבורה והגיבור היהודיים במרחב המחזה.
מליץ יושר הוא מחזה המעלה את המודעות הלאומית דרך ההתמודדות של הקהילה היהודית
בגולה עם הסכנה הנובעת מהחיים בקרב הנוצרים .למרות סיווגו בדף השער כ"אופרה היסטורית"
מארג האירועים בו הוא דמיוני ובלתי מסתבר .עם זאת המחזה מצליח לייצג ולשקף על הבימה
בדרכו הייחודית של גולדפאדן את גורלו של היהודי בתור שעיר לעזאזל במלחמה בין הקתולים
לפרוטס טנטים ,ובין האיכרים לאבירים בעלי האחוזות ,על רקע מלחמת הדתות בגרמניה במחצית
המאה ה . 16-בסופו היהודים זוכים למתן זכויות מידי קארל החמישי ברוח הרפורמציה ,אך
גולדפאדן נמנע מלהציג את הדברים בפשטות כעימות בין "טובים" ו"רעים" וגם היהודים
מתאפיינים בתכונות שליליות ,כגון תאוות בצע וחוסר כבוד עצמי .את הגינוי והניתוח החברתי
הוא שם בפיו של רבי יוזלמאן ,סנגורם של היהודים ,המקשר בינם ובין הקיסר.
יארק( 1900 ,להלן:
בינאוויטץ ,ניוָ -
רא ָ
זעלמאן ,בַ .
ַ
יא
לדֿפאדן ,מליץ יושר ָאדער רבי ָ
ַ
גא
457אָ .
גולדפאדן ,מליץ יושר ) .זילברצווייג טוען כי גולדפאדן החל לכתוב את המחזה בזמן שהותו בפריז
ב 1890-והשלים את כתיבתו בלמברג (זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ' .)320
 458על גולדפאדן בלמברג ראה :שצקי ,מאה שנות גולדפאדן ,עמ' .21-17
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הניסיון שהגיבורה שרה מועמדת בו מתרחש על רקע הגזרות וההתנכלות הדתית-חברתית לקהילה
היהודית ,והחלל הדרמטי של המחזה משתרע בין פרנקפורט על המיין ,אוברניי שבאלזס ובמערכה
האחרונה בחצר הרייכסטאג של קארל החמישי בוורמס .על פי אותה מתכונת גם בגורלה של שרה,
כמו בזה של דינה גבורת בר-כוכבא ,נכרכים האישי והלאומי זה בזה ללא הפרדה .טקס הנישואין
של שרה וברוך בבית הכנסת הישן נקטע באלימות בידי שני גורמים עוינים :אולריך ,אציל ,אביר
מושחת החושק בשרה זה זמן רב והמשומד פפרקורן (דמות היסטורית) המודיע על גזרת הקיסר
לשרוף את הספרים הקדושים .החתונה נדחית למועד אחר ,אך אינה מתממשת על הבימה בסוף
המחזה .מבית הכנסת שרה יוצאת למסע רב-תחנות הכולל רצף של מקומות פתוחים וסגורים
בחללים ביתיים ותחת כיפת השמים בטריטוריית האויב ,ומסע זה מאפשר לה לחשוף את
חוכמתה ואת אומץ לבה.
האירועים הפנטסטיים רודפים זה את זה באינטנסיביות מלודרמטית .לאחר ששרה נכלאה
באשמת שווא עם חתנה ואביה ושוחררה ונחטפה שוב לארמונו של אולריך ,היא מצליחה לברוח
ליער ,ושם היא נקלעת למרד האיכרים ,שפרץ בעידודם של הפרוטסטנטים כנגד התעמרות
הכמרים הקתולים והאבירים בעלי האחוזות .כדי לשרוד בין הנוצרים המוסתים ,אשר נוסף
למאבקם בקתולים מתכוונים לטבוח גם ביהודים ,היא מתחפשת לצוענייה ומבדרת את המורדים
בשירים ובריקודים המזכירים את מירה'לה בהמכשפה הנאלצת לשעשע בשיריה את אורחי בית
הקפה באיסטנבול .בשני המקרים גולדפאדן בונה במסגרת העלילה מופע בתוך ההצגה כדי לשעשע
בינתיים את הקהל היושב בתאטרון .מדי פעם שרה עוזבת את הסגנון הצועני העליז ונסחפת
בעקבות מצוקתה לשיר יהודי סנטימנטלי ועצוב .המעברים בין הסגנונות המוזיקליים יוצרים
אפקט מוזיקלי קומי וממחישים את הקושי של שרה להתחזות ולשיר בניגוד לרגשותיה .לעומת
מירה'לה הפסיבית ,המחויבת בידי הסרסור שלה להופיע בלבוש תורכי ולשיר ,מתעלה שרה מעל
הסּפִ י המיוצג בהתחזותה ל"בדרנית נודדת" כדי לשרוד ,ומעזה להתערב במרד .היא
מעמדה ִ
משכנעת את האיכרים המוסתים וצמאי הדם לנהוג באנושיות ולא להרוג את אולריך השבוי.
באקט זה היא מייצגת לא רק את תכונת הרחמים המיוחסת לבנות מינה ,אלא ערכים כלל-
אנושיים השוללים נקם ושפיכות דמים .יתרה מכך ,שרה המרהיבה עוז ,גומלת לאולריך טובה
תחת רעה ומשחררת אותו מכבליו ומאפשרת לו לנוס על נפשו .המורדים המנסים למצוא את
הבוגד דורשים ממנה להביע את נאמנותה ולכרוע ברך בפני הצלב ,אך שרה מסרבת להמשיך
ולהתחזות .היא חושפת את יהדותה ונחלצת ברגע האחרון בסירתו של רבי יוזלמאן.
תמונת הסיום של המחזה נערכת בחצר הרייכסטאג .המון נכרי מריע לקארל החמישי ,היושב
על כס המלכות ,ובתוך ההמון נמצאים שרה ,אביה ,חתנה ורבי יוזלמאן ,העומדים בתור קבוצה
נבדלת על בימה קטנה .הקיסר מבטיח לבטל את צווי הגירוש ושריפת הספרים ולהעניק זכויות
ליהודים ,ופונה ישירות לשרה ומציע להעניק לה את טירתו של אולריך .שרה מסרבת ועונה לו:
לאזן רויִק אומגעשטערט לעבן אין
נאר ָ
זאלן אונדז ָ
"גענוג גליקלעך וו ָא לטן מיר שוין געווען ווען זיי ָ
רײכטום און גליק" (תן לנו לחזור ולחיות
וואלט געווען אונדזער ַ
דאס ָ
אונדזערע ָארעמע שטיבלעךָ ,
בשקט בבתים העלובים שלנו ,זה יהיה כל אושרנו) (מערכה חמישית ,עמ'  .)68למרות ההצהרה
הזו ,החוזרת בוואריאציות שונות לאורך המחזה ,גולדפאדן לא העלה על הבימה "מקום קטן
ועלוב" ולא התמקמות בטירה מפוארת ,ואף לא בחר לממש את טקס הנישואין שנקטע בבית
הכנסת העתיק בתחילת המחזה.
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הרב יוזלמאן ,הגיבור הגברי שעל שמו נקרא המחזה ,הוא דמות היסטורית .ר' יוזלמאן מרוזהיים
( )1554-1478היה השתדלן הגדול ומנהיג היהודים בתחום הקיסרות הגרמנית במינויו של קארל
החמישי ונשא את התואר מפקד כל היהודים .רבי יוזלמאן זוכה במחזה לחופש תנועה ופעולה
בלתי מסת ברים .הוא מעוצב בתור גיבור פלאי הדומה למלאך אלוהים ,סופרמן הגומע מרחקים
ומכווץ זמנים כדי לסנגר על בני עמו ולהושיע אותם .לעומתו שרה היא גיבורה בשר ודם .היא
מתעלה במוסריותה על אביה המלווה בריבית ,ומעודדת את חתנה המבועת בחלל הכלא .היא
מסרבת לקבל את מתנות האהבה שמרעיף עליה האביר בארמונו המפואר ומסרבת להציל את
עצמה בכריעה בפני הצלב .יש לה אומץ ויכולת לעמוד בכל נפתוליו של המסע ולשמור על כללי
מוסר כלל אנושיים גם במצבים מאיימים וקיצוניים .גורלה האישי הוא המניע את העלילה
וייעודה הוא לקחת חלק מרכזי בהתרחשות הפוליטית והלאומית .בחצר הרייכסטאג היא ממלאת
את תפקיד ה"מליץ יושר" ,ובזכותה היהודים מקבלים הכרה וזכויות ברוח הרפורמציה .מסלול
המסע של שרה הוא רצף הבודק את המקום הפתוח והפרוץ בחלל בית הכנסת ,ביער ובחצר המלך
אל מול החללים הסגורים בבית הכלא ,בארמונו של אולריך ובמקלט הארעי והפלאי ,סירתו של
רבי יוזלמאן המחלצת אותה מן הסכנה.
גולדפאדן בוחר בדמות הנשית לייצג את גורלו של העם היהודי בשעת דחק במישור הלאומי-
דתי והתרבותי-מעמדי .כאישה וכיהודייה ,שרה נתונה לסכנה ואיום כפול כשהיא נמצאת בתווך
בין הפרוטסטנטים לקתולים על רקע הצווים נגד הקהילה היהודית .היא מייצגת ערכים
ואידאולוגיה יהודית מסורתית של נאמנות ואמונה תוך כדי תנועה מחוץ לחלל המסורתי של
האישה .הציר הדינמי של מסלולה חושף בפנינו מתוך הפרספקטיבה המגדרית את הסכנה
והמאבק המאפיין את המצב הלימינלי בחיי היהודים בגולה; מאבק בין התכנסות בתוך בועה,
בתוך הבית הקטן והעלוב בחיי הקהילה המתבדלים ,ובין יציאה אל העולם ,השתתפות פעילה
במאורעות והיות אזרח שווה זכויות בחברה הנוצרית הסובבת .המאבק ששרה מייצגת בניידותה
ובהתנהגותה אינו בא אל קצו ואינו מוכרע .גם לאחר שעמדה בגבורה בכל הניסיונות וגם לאחר
שהקיסר מעניק לה ולבני עמה שוויון זכויות ומשיב להם את מה שנלקח מהם ,שרה נשארת במצב
לימינלי מובהק ככלה טרם חופתה.
הסיום במחזה מליץ יושר עומד בניגוד גמור לזה של דוקטור אלמסדו ,שנכתב כעשור קודם
לכן 459.הקונפליקט האישי ,המשפחתי והדתי של מרים בדוקטור אלמסדו בא על פתרונו בחתונה
יהודית ,המשתלבת בחגיגה המשותפת ליהודים ונוצרים .היהודים מוזמנים למצעד משותף ובו
הם חוגגים את ביטול הגזרות ואת שובם לבתיהם ,והנוצרים חוגגים את החלמתה של הבת ואת
נישואיה .דוקטור אלמסדו יהודי המעוצב כגיבור חכם וגאה חוזר ומשמיע דברי הלל לקיסר בטון
אפולוגטי מסורתי ,המאפיין את איש ההשכלה המאמין בשלטון הצדק של השליט המקומי .שני
המחזות פורשים משל פוליטי המתאר את היחסים בין נוצרים ליהודים דרך הצגת אירועים מחיי
הקהילה היהודית שהתרחשו כביכול לפני מאות שנים במקומות שונים ורחוקים 460.התהלוכה
החגיגית המשותפת של יהודים ונוצרים שבה מסתיימת האופרטה ההיסטורית דוקטור אלמסדו,
שגולדפאדן כתב והעלה בעקבות המעבר לרוסיה ,מבטאת את התקווה לחופש יצירתי ואמנותי של
התאטרון שלו בחלל הנכרי של האימפריה הרוסית .השפעת האירועים ההיסטוריים וההתפכחות
מאשליית הדו-קיום בעקבות הפוגרומים ניכרים בעיצוב העלילה והחלל הדרמטי והמגדרי במחזה
 11 459שנה מפרידות בין דוקטור אלמסדו ( )1880ובין מליץ יושר (.)1891
 460דוברושין" ,הדרמטורגיה של גולדפאדן" ,עמ' .364
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מליץ יושר  .החלל הדרמטי שיצר גולדפאדן ,שבו שרה מצליחה לעמוד בקשיי מסעה ורבי יוזלמאן
מתקדם בו בדילוגים על-אנושיים ,משקף את מצבו של גולדפאדן ומשמש פיצוי על נדודיו חסרי
המנוח בחיפוש אחר מקום שיוכל ליצור בו ולזכות להוקרה באמצעותו ,מקום ממוסד ,יציב וקבוע
בחייו הפרטיים .רבי יוזלמאן ,המצליח להיות תמיד בזמן הנכון ובמקום הנכון להושיע את
היהודים כ"דאוס אקס מכינה" ,ממלא את משאת נפשו של המחזאי לזכות במלאך מושיע
מהצווים והגזרות שנחתו עליו ועל התאטרון שלו.
כפי שציינו בפרק "המקום ב(אין) מקום ליוצר ולקהלו" ההתניידות התזזיתית בחלל הדרמטי
ממשיכה ומתעצמת במחזה ימות המשיח?! ,שנכתב והועלה גם הוא בלמברג באותה שנה .עשרות
דמויות ודמויות משנה נעות ומסתחררות בסבך עלילות ועלילות משנה המשתרעות על פני ארצות
ויבשות .נדודיה הטרגיים של ליזה ,הגיבורה הראשית במחזה ,בתו של יהודי מתבולל ומושחת
המסרסר בה בלי שהוא מזהה אותה ,משמשים ציר מארגן לעלילה הסבוכה .התניידותה של ליזה
חוזרת למתכונת הפסיבית של מירה'לה ,שיצר גולדפאדן כ 14-שנה קודם לכן .לעומת מירה'לה,
המתנה את צרותי ה בשירים פופולריים ,ליזה מנסה ברוב ייאושה להתאבד בלב ים .הגיבורה
הראשית מעוצבת בתור קרבן שאינו יכול לשלוט בגורלו .היא נמכרת לסרסור בארגנטינה ,מנושלת
מביתה ,ממשפחתה וממעמדה – כל אלה משקפים את חוסר האונים והנסיגה שחש גולדפאדן
במעמדו בתור אב מכונן בשל האקט החריף של הנידוי והניצול שהיו מנת חלקו .נידוי מבית וגלות
בתוך גלות שנכפתה עליו מחוץ 461 .ברובד האוטוביוגרפי של שני המחזות שכתב גולדפאדן בלמברג
נעסוק בהרחבה בפרק הבא ,הדן בתקופת יצירתו השלישית.
בניגוד לוויתור והטמיעה המוחלטים במפגש עם האחר המאפיינים דמויות נשים יותר מאשר
דמויות גברים בספורי מסע עקב מעמדן השולי בחברה הלך והתבטל מעמדן השולי של הנשים על
בימת התאטרון של גולדפאדן .התבניות החדשות שיצר החליפו את החלוקה המגדרית המסורתית
בחלל היהודי וגרמו לדמויות הנשיות לפעול במעמד שווה לזה של הגבר .גיבורותיו חורגות
מהאידאל היהודי של "הדום לרגליו" ו"אשת חיל" המפלסת את דרכה ב"שוק החיים" ,ומתנהלות
על פי התפקיד הבראשיתי של "עזר כנגדו" .למרות העיצוב המגדרי מנקודת מבטו הגברית של
היוצר ,אין ספק שגולדפאדן ראה בדמות האישה היהודייה שותפה למהפכה החברתית והלאומית
שהבנה על בימת התאטרון היהודי-חילוני שלו .המקום המזערי שתופש החלל הביתי ברוב
ִ
מחזותיו וביטול הערך האריסטוטלי של אחדות המקום אפשרו לגולדפאדן למקם את האישה
בחלל הציבורי והפוליטי ,שנחשב "מחוץ לתחום" עבורה .על בימת התאטרון שלו האישה מקבלת
תפקידים חדשים ומעצימים ואפשרות לתנועה ,פעולה ומעורבות בחיים החברתיים והפוליטיים.
הגיבורה היהודייה בזירת התאטרון של גולדפאדן מזדהה עם ערכים ומושגים פטריארכליים
ונושאת ב"עול הייצוג" בצד הגבר ,ואף מאפילה עליו במקרים מסוימים .בהתמודדותה עם
מגבלותיה מבית ומחוץ היא מתרחקת מהמודל המסורתי הפסיבי והולכת ומתגבשת על הבימה
בדמות אישה מהפכנית הנמצאת במאבק בלתי פוסק 462.אך אף על פי שגולדפאדן העמיד את
גיבורותיו בניסיון ובמצבים גבוליים ,הטמיעה במפגש עם הגבר הנכרי לא הייתה בגדר אפשרות
 461גדעון עפרת מתאר את גלותו של קין כגלות שנייה לאחר הגירוש של הוריו מגן עדן .הגירוש
הראשון היה אל מרחב קבוע ,והגלות השנייה היא גירוש מכל חלל של קבע ,כגלות בתוך גלות
(עפרת ,שבחי גלות ,עמ' .)39
 462כאמור במחקרה של אורחן דרך המאבק הבלתי פוסק היא הדרך שרק מעטות מהנשים
הכותבות בחרו בה עבור גיבורותיהן .אורחן מציינת כי הנשים שבחרו בדרך הרביעית נאבקו
במישורים לאומיים ,תרבותיים ומעמדיים גם על אופי החברה שחיו בה ותבעו שותפות מלאה
ושווה בעיצובה (אורחן ,יוצאות מארבע אמות ,עמ' .)265-254
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במחזותיו ,ותופעת הוויתור של האישה היהודייה על זהותה הדתית והלאומית החלה לשמש רק
בקרב המחזאים שבאו אחריו.
 .3בין האישה היהודייה לגבר הנכרי
גולדפאדן שאף מלכתחילה לעצב את הבימה היהודית שלו כ"בית ספר" המעלה מצבים
מציאותיים לדיון ולמודעות חברתית ,בלשונו" :תמונות נאמנות מחיי היום-יום שישקפו לכם כמו
מראה את הטוב והרע שאתם עושים בינכם לבין עצמכם וגם בינכם לבין הנוצרים אשר ביניהם
אתם חיים דרך קבע" 463.עם הצטרפותן של שחקניות ללהקתו התחדדה התמונה שיכול היה לשקף
על הבימה .נושא המפגש בין האישה היהודייה לגבר הנכרי היה למוטיב חוזר במחזותיו .כשנשים
גילמו והנכיחו בגופן את הגיבורות היהודיות שהעמיד במחזותיו ,התבטל הרובד הגרוטסקי-פרודי
שיובא מסוגת הּפורים-שּפיל ,שבה שחקנים גילמו דמויות נשים .הנשים שגולדפאדן העמיד על
הבימה אפשרו לו להעמיד על בימת התאטרון שלו ייצוג מגדרי למצבי גבול טעונים ומסוכנים
המשקפים את חיי היום-יום של הקהילה היהודית בגולה.
ה פחד מנישואי שמד ,אחד האיומים המרכזיים על הקהילה היהודית בגולה ,הוא נושא מרכזי
בדרמטורגיה של גולדפאדן .נישואים לגוי אינם באים בחשבון עבור הגיבורה היהודייה
בדרמטורגיה שלו .במחזה דוקטור אלמסדו או היהודים בפלרמו מתפתחת אהבה יוצאת דופן בין
מרים ,בתו של דוקטור אלמסדו ,ובין דוקטור אלונזו ,תלמידו ה"נוצרי" המסור והנאמן .בת
ישראל מתאהבת בגוי? רחמנא ליצלן .גולדפאדן איין את הבעיה בעזרת פתרון מלאכותי ומפתיע.
הרקע להתרחשות הוא כאמור העיר פלרמו ,בירת סיציליה בראשית המאה ה ,14-בזמן שהוטל צו
גירוש על יהודי העיר .המפגש בין היהודי לנוצרי במחזה הוא שדה קרב מסוכן גם בהיבט המגדרי
שלו ,וכולל רדיפות ,השפלות ,גזרות וגירוש .המושל מוציא צו גירוש ליהודים מפלרמו וצו האוסר
על רופא יהודי לטפל בחולים נוצרים .בשעת לילה מאוחרת מרים נמצאת לבד בבית בזמן שאביה
מטפל בסתר באלווירה ,בת המושל ,ובשל כך מסכן את חייו .הבית העלוב נמצא בשטח הפקר
חשוך ומסוכן מחוץ לפלרמו ,שלשם גורשו יהודי העיר .על פי הוראות הבימה הקיר הקדמי של
הבית פתוח ומרים עומדת ומעלעלת בסידור .הקיר הפרוץ ,שמבעדו הקהל יכול להשקיף על
הנעשה בתוך הבית ובלבה של הדמות הנשית ,הוא דימוי מוחשי למצבה החשוף וחסר האונים.
בחלל הבית הארעי והפרוץ בשעת התפילה מתחולל בלבה של מרים מאבק בין נאמנותה לאביה
ולעמה ובין אהבתה לאלונזו הנוצרי .היא חוששת מהנידוי והביזוי שאהבה כזו יכולה להביא
עליה:
זײן הימלישע ט ָאכטער
איז דען די אומשולדיקע ליבע ַא זינד? איז זי דען ניט ַ
שאט
נאך ֿפריִער? ַ
שאֿפן ָ
בא ַ
גאט מיט איר די וועלט ניט ַ
האט דען ָ
הייליקעס קינד? ָ
דעסּפאטישע
ָ
שרײען טויזנט
ַ
זי דען דעם גלויבן ָאדער דעם גלויבן איר? ניין!
שטימען ,ביסט ַא יודין קענסט ניט ,ניין ,עס וועט דערצו ניט קומען ,ניין – דער
נזא ,עס קען ניט געשען.
לא ָ
קאמף איז שווער ,שווער ניט אויסצושטיין ,ניין ,ליבע ַא ָ
ַ
[האם האהבה הטהורה היא חטא? האם האל לא יצר אותה ,את בתו השמימית הקדושה ,קודם
לכול? האם היא פוגעת באמונה או שהאמונה פוגעת בה? לא! צועקים אלפי קולות מלגלגים ,את

 463זילברצווייג ,גולדפאדן ומוגולסקו ,עמ' .28

141
יהודייה ,אינך יכולה ,זה לא יקרה [ ]...המלחמה קשה ,בלתי נסבלת .לא אלונזו אהובי היה לא
תהיה] (מערכה שנייה ,עמ' .)29
גולדפאדן מעצב את אלונזו בדמות ה"נוצרי" הטוב ,כבן בית ,תלמידו האהוב של דוקטור אלמסדו.
עוד במערכה הראשונה מתגלה מסירותו ,והוא מציל את מרים מפני שני גברים נכרים המנסים
להתנפל עליה כשהיא שבה לביתה באזור המסוכן מחוץ לעיר באישון לילה .מרים חושפת את
רגשותיה ופונה אליו במילות אהבה:
מײן
נאר דו ביסט ,זע ווי ַ
דו איידעלער קריסט ,אונדזער איינציקער טרייסט יעצט ָ
רעליגיאן האט מיר ניט
ָ
מײן
ּפגענארט [ ]...די ליבע צו ַ
ַ
האט מיך ניט ָא
הארץ ָ
ַ
האב צו דיר ֿפון איין ַאנדער גלויבן ,איך זע
וואס איך ָ
דאס געֿפיל ָ
געקענט רוי בן ָ
דאך דעם אונטערשייד ֿפון היגע ַאנדערע קריסטן זייער מיינונג ֿפון ַא י ִידיש מיידל
ָ
מײן ליבע
טרײ ַ
ַ
מײן
נזא! ַ
לא ָ
[ ]...ווי ריין און אומשולדיק דו מיינסט עס מיט מיר ַא ָ
ֿפאר דיר.
האסטו געווונען ַ
ָ
[אתה נוצרי עדין ,נחמתנו היחידה ,לבי לא רימה אותי [ ]...אהבתי לדת שלי אינה יכולה לגזול את
רגשותיי כלפיך ,בן דת אחרת .אני רואה את ההבדל בינך ובין נוצרים אחרים ויחסם לנערה יהודיה
[ ]...מה טהור ויפ אתה נוהג בי ,אלונזו! זכית באמוני ובאהבתי] (מערכה ראשונה ,עמ' .)15
על מפתן הבית מרים נופלת על צווארו ,והם מתנשקים .סיפור אהבה בלתי שגרתי זה אינו מתרחש
בטריטוריית אויב ולא בחלל גברי ,אלא על מפתן ביתם של מרים ואביה .על מעמדו הלימינלי של
המפתן מעירה שקולניקוב כי על פי המוסכמה הקלאסית של חלל התאטרון הבית הוא החלל
הנשי ,ואילו המפתן ,מקום המפגש בין החוץ לפנים ,בין הבית לעיר ובין הפרטי לפומבי הוא מקום
המפגש בין הגבר לאישה 464.בדוקטור אלמסדו המפתן הוא גם מקום המפגש בין הגבר הנכרי
הסּפִ י של
לאישה היהודייה .הלימינליות של המפתן ממחישה בחלל הדרמטי והמעוצב את מצבו ִ
הגבול בין הנוצרי ליהודי ובין הגברי לנשי .חנה שקולניקוב טוענת כי שאלת החלל התאטרלי היא
גם שאלת מעמדה ומצבה של האישה בחברה ,והבית הוא ביטוי לגופה ולמיניותה .הניגוד שבין
חלל פנימי לחיצוני ובין הבית לחוץ עבר אירוטיזציה ,ולכניסה לבית יש משמעות מינית של
חדירה 465.שקולניקוב מוצאת כי החלל הדרמטי מטבעו נמנע משדה הקרב ,והוא ממקם את
האירועים על המפתן 466.מפתן ביתם הפרוץ והארעי של מרים ואביה הנמצא בשולי העיר משמש
שדה קרב לעימות מגדרי ,לאומי ודתי .אלונזו ,החרד לגורלה של מרים ,מוסיף ומסכן את נפשו
ומגיע בשעת לילה מאוחרת להגן על ביתה ובכך סיפק גולדפאדן לקהלו סצנה רווייה במתח ארוטי.
כאשר דון דייגו ,אחיינו של המושל ,בא לחטוף את מרים ,אלונזו נפצע פצעים אנושים במאבק עמו
ברחוב .לאחר שדון דייגו בורח מרים ואביה מואשמים בניסיון לרצח ונכלאים .בבית הכלא
אלמסדו מסרב להסביר מדוע נעדר בשעת לילה ,ובכך להסגיר את שם החולה שביקר אצלו .מרים
467
מודה בפני החוקרים על אהבתה לאלונזו.

 464שקולניקוב ,חלל התאטרון של האישה ,עמ' .93 ,6
 465שם ,עמ' .7-6
 466שם ,עמ' .28
 467גולדפאדן ,דוקטור אלמסדו ,מערכה שלישית ,עמ' .39
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בסופו של המחזה האמת יוצאת לאור ,הצדק נעשה ,בתו של המושל מחלימה בזכות טיפולו
המסור של אלמסדו והיהודים מורשים לחזור לבתיהם .דוקטור אלונזו החלים בינתיים מפציעתו
האנושה ,אך אין די בנס הזה כדי להסיר את המכשול העומד בפני אהבתה של בת ישראל לגוי.
אלונזו מופיע בביתו של אלמסדו בלבוש יהודי ומתוודה כי התחזה לנוצרי כדי ללמוד רפואה
ולעזור לדוקטור אלמסדו ,מושא הערצתו .וכאילו לא די בכך ,מתברר כי שמו האמתי מנשה
מטולדו והוא בנו של יוסף ,חבר נעוריו הטוב של אלמסדו .מתברר שאנסקי לא היה הראשון לטוות
את עלילת מחזהו הדיבוק סביב ההבטחה של שני חברים זה לזה להשיא את ילדיהם בבוא הזמן.
אלונזו הוא למעשה חתנה המיועד של מרים ,ובכך מוצדקת האהבה שחשה כלפיו עוד לפני
שהתגלתה זהותו .בחלל הבדיוני של התאטרון היהודי אפשר לגבור על האיום של נישואי שמד
בהתרה בלתי מסתברת או ב"דאוס אקס מכינה" לרווחת הקהל והנאתו ובהתאם לתפקידו
התרפויטי של התאטרון .התרה כזו שכיחה במחזותיו של גולדפאדן ומתקבלת על פי כללי
הדקורום במובנו הרטורי ,המשקף באופן סובייקטיבי את נקודת המבט של הקהל ושל יוצרו .גם
בן-עמי  ,המחזה האחרון שכתב כולל בתוכו דפוס דומה של אהבה בין הברון הנוצרי לרחל ,אחותו
של בן-עמי .הברון הוהנשטטר ,אתנולוג וידידו המסור של בן-עמי ,מציל את מרים מידי הפורעים
בשעת הפוגרום .ברגע האחרון מתגלים במפתיע שורשיו היהודיים של הברון ,והוא ורחל נישאים.
כפי שראינו במחזות בר-כוכבא ומליץ יושר המפגש עם הגבר הנכרי מתקיים כשהגיבורה
נדחפת אל מחוץ למרחב הביתי והקהילתי ונאלצת לצאת למסע בסביבה תרבותית עוינת ומכשילה
מתוקף היותה אישה השייכת למיעוט נרדף .המפגש של דינה ושרה עם הגבר הנכרי מתקיים
בטריטוריה הגברית בשטח אויב הנושא איום באלימות ובמוות .התנהלותן של דינה ושרה
במקומות הזרים שהן נחטפות אליהם נובעת מעמדה ברורה ומובהקת של "מוות על קידוש השם",
וחציית הגבול אינה עולה בדעתן .המפגש של דינה עם הגבר הנכרי מתרחש בחלל הריבוני של ארץ
ישראל בזמן המרד הדתי והתרבותי של היהודים בכובש הרומאי .בהיותו ממוקם בחלל ארץ
ישראל בתקופת מאבק על עצמאות ריבונית ,המפגש עם הגבר הזר נושא אופי קיצוני וחד-פעמי
בדרמטורגיה של גולדפאדן .להבדיל מקבלת השעבוד לשלטון הקיסר במחזה דוקטור אלמסדו
ולהבדיל מהצלחת מסעה של שרה במחזה מליץ יושר ,המסע של דינה מסתיים במותה ובחורבן
468
מוחלט.
כאמור דינה נמצאת בטריטוריה זרה ובה עליה להיאבק עם רופוס המושל הרומאי המנסה
לאנוס אותה .בערמומיות נשית היא מזהה את נקודת החולשה שלו ,משתלטת על כלי זינו על
בהשראת מעשיהן של יעל ויהודית המקראיות ,וזוכה בניצחון זמני בסצנה דרמטית וארוטית בלתי
נשכחת .קרב מאיים לא פחות והרה גורל נכון לה עם פאפוס ,המשמש ואריאציה מורכבת של
הגבר הזר .פאפוס הבוגד ,הסוכן הכפול ,איש סודם של רופוס ובר-כוכבא גם יחד ,מעוצב בידי
גולדפאדן בהשפעת עיצוב דמותו ברומן הריסות ביתר בתור גבר מכוער ,צולע ועיוור בעין אחת .אך
הפער בין דמותו המעוותת של הבוגד אל מול אהבתו הכנה לדינה ,שעיצב גולדפאדן במחזה ,יוצר
אנטגוניסט מורכב ,שדוברושין הגדיר במילים "רוצח במסכה של ליצן" 469.פאפוס מגיע לביתה של
דינה כדי להתוודות על אהבתו ולהציל את חייה .הוא מנסה לקנות את לבה ביהלומים ובמחרוזות
פנינים ,אך היא דוחה אותו במילים קשות ואלימות:
 468על השינוי בעמדה הפוליטית שנקט גולדפאדן במחזה בר-כוכבא לעומת המחזה דוקטור
אלמסדו ראה :דוברושין" ,הדרמטורגיה של גולדפאדן" ,עמ' .366
 469שם ,עמ' .377
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ריטאנער? ר' אלעזר המודעיס
ַ
מא
סא ַ
נארישער ַ
דאס צו זאגן ,דו ַ
ווי וו ַאגסטו ָ
זא מיאוסע שמוציקע
נאך ַא ַ
גאלד? [ ]...און ווער? ָ
טאכטער איבערקויפן מיט ָ
ָ
האט
זא נֿבלה? ווער ָ
ֿפאר ַא ַ
ֿפארבײַ טן ַ
געשטאלט? מײַ ן שמעון ברּ-כוכבא ַ
ַ
מֿבוזה
נאמען צו
מײן ָ
גאר ַאזוי? ַ
דאס רעכט געגעבן ,דו שיֿבריּ-כלי ,צו דענקען ָ
דיר ָ
דערמאנען אויף דײַ נע טריֿפהנע ליּפן? [ַ ]...אוועק ֿפון דעם הייליקן ָארט ,דו חיה
ָ
בזויה!
[מה חשבת ,שומרוני טיפש? את ביתו של אלעזר לקנות בזהב? [ ]...ומי? מכוער ,מטונף ובזוי
שכמוך? את שמעון בר-כוכבא שלי להחליף בנבלה? מי הרשה לך ,שבר כלי ,להעלות את שמי על
שפתיך הטרפות [ ]...הסתלק מהמקום הקדוש הזה ,חיה בזויה] (מערכה ראשונה ,עמ' .)25
דינה יוצאת בשאט נפש ,ופאפוס נשאר לבדו על הבימה .בתשובתו משובצים משפטי מפתח
מהמונולוג המפורסם של שיילוק ,הקרבן היהודי הנצחי ,המתקומם כנגד יחסם של הנוצרים אליו.
במונולוג שבו פאפוס עונה כביכול לדינה ,הוא פונה לקהל היושב באולם ומאשים אותו:
וואס? מען לייקענט
וואס הייסט "חיה" קיין מענטש ניט ַאֿפילו! ָ
"חיה בזויה"? ָ
דארף איך
גאר ָאּפ מײַ נע מענטשלעכע געֿפילן? ס'הייסט ַאז מען זידלט מיךַ ,
מיר ָ
מײן
דארף קיין בלוט נישט גיין? ַ
שנײדט מיר די ָאדערןַ ,
ַ
ֿפארשטיין? ַאז מען
ניט ַ
קלארע דעק ,און ַאז ניט קיין
ָ
האט ניט די
הארץ ניט ,ווײַ ל עס ָ
הארץ איז קיין ַ
ַ
שיין ּפנים ,איז שוין אויס מענטש! ָאן עק?!
["חיה בזויה"? מה פירוש "חיה"? אפילו לא אדם? מכחישים את אנושיותי? אם תגדפו אותי לא
אשמע? אם תדקרוני לא אדמם? לבי אינו לב רק כי אין לו מעטה ראוי? ואם פניי אינם נאים ,אינני
אדם?] (מערכה ראשונה ,עמ' .)26
פאפוס השומרוני ,המוזכר באגדה התלמודית בתור "כותי" ,והמופיע ברומן בתור דמות שלילית
שטוחה תופש במחזה של גולדפאדן תפקיד מרכזי בעיצוב העלילה ומהלך האירועים .למרבה
הפרדוקס ,השפלתו והכאב ה"שיילוקי" שהוא מבטא על הבימה מעוררים הזדהות בקהל וגורמים
לדמותו להיות אחד מהתפקידים המאתגרים והאטרקטיביים ביותר עבור השחקן בתאטרון
470
היהודי.
זלי גורביץ' בספרו הדן ב"מקום" מוצא כי הגבול ,המאפיין את מצב הגלות ובכלל זה את הגלות
היהודית ,חיוני להבנת המושג זהות בתור מודעות עצמית בדיאלוג עם האחר" ,היכולת לתפוס את
עצמי מפרספקטיבה זרה' ,מבחוץ'" 471.במחזה בר-כוכבא נקט גולדפאדן צעד חד-פעמי והרחיב את
המעג ל ותפש את הזהות היהודית מפרספקטיבה זרה .הוא שיקף את הנכרי ביהודי ואת היהודי
בנכרי ,ובכך ויתר על העמדה הריכוזית האופיינית למחזותיו שהזהות היהודית מושתתת עליה.
בעיצוב דמות גברית "נכרית" מורכבת חצה גולדפאדן את הגבול אל האחר ואילץ את הצופים
 470בקבלת הפנים שנערכה לגולדפאדן בהגיעו לניו יורק שנית ב 1903-העלו בפניו קטעים נבחרים
ממחזותיו ,ובהם מערכה אחת מבר-כוכבא .בתפקיד בר-כוכבא שיחק בוריס טומשבסקי ובתפקיד
פאפוס – יעקב אדלר .שצקי ,ספר גולדפאדן ,עמ'  .264גם מוגולסקו כוכב הלהקה גילם את פאפוס
כששב ללהקה של גולדפאדן ב ,1883-באודסה.
 471גורביץ' ,על המקום ,עמ' .198-197 ,192-191
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להתעמת עם דעותיהם הקדומות כלפי הנכרי ,דעות המובילות לליבוי השנאה .פאפוס מביט בדינה
בשנתה ומתאר את פניה בלשון ארוטית וחושנית ,תיאור נדיר שלא נשמע קודם לכן על הבימה
היהודית .אהבתו ותשוקתו מעוררים בדינה גועל ובוז ,ובהציעו להיות המלאך הגואל שיסייע לה
זײן גוטן מלאך
לברוח מארמונו של רופוס ,מענה לשונה של דינה חריף ומשפיל" :גאט שיקט ניט ַ
געשטאלט [ ]...ביסטו גיכער ענלעך אויף דעם מלאך המוות!!!" (אלוהים אינו שולח את
ַ
זא
אין ַא ַ
מלאכו הטוב בגוף כזה [ ]...אתה דומה יותר למלאך המוות!!!) (מערכה שלישית ,עמ'  .)57בתגובה
פאפוס מעיד על עצמו כי תחת כיעורו דמו חם יותר ,אהבתו גדולה יותר וכך גם קנאתו ונקמתו.
ווײזןָ ,א דו שיינע דינה ,מיט
איר זײַ ט ַאלע בײַ מיר אין די הענט .איך וועל אײַ ך ַ
דײן
שטארקן ווילן ֿפון אײַ זן! דו ,אלעזר ,מיט דײַ ן חכמה ,ברּ-כוכבא מיט ַ
ַ
דײַ ן
שארֿפן ציין ֿפון מסירה! נקמה נקמה
צעקנאקן מײַ נע ַ
ַ
גֿבורה! זייערע ביינער וועלן
נקמה!
[אתם כולכם בידי [ ]...את דינה היפה ורצון הברזל שלך ,אתה אלעזר בחוכמתך ,ואתה בר-כוכבא
בגבורתך .את עצמותיהם יפצחו השיניים החדות של ההלשנה .נקמה נקמה נקמה!] (מערכה
ראשונה ,עמ' .)27
כמו שיילוק ,פאפוס מאופיין בתור קרבן ואיש נקמות .הוא מציע לרופוס לשבות את דינה בארמונו
ומלבה את חשדו של בר-כוכבא באלעזר המודעי .דינה נמצאת כאמור בין הפטיש לסדן :בין חתנה
ובין אביה ,ובין רופוס לפאפוס בחלל השבי .מפלתה בשדה קרב זה היא בלתי נמנעת ,אך במארג
האירועים במחזה ולהבדיל מהרומן ההיסטורי ,אפשר לראות ביקורת סמויה של גולדפאדן נגד
מענה לשונה הקיצוני והאלים .גולדפאדן הבנה את הגורם העמוק לחורבן בחטא ההיבריס של בר-
כוכבא ,אך זרע הנקמה האישית של פאפוס נטמן במפגש הטעון בין היהודייה לשומרוני .מכאן
נוצרו הנסיבות החיצוניות למותה של דינה ,למפלתו של בר-כוכבא ולכישלון המרד .בד בבד עם
המפגש בין הגבר השומרוני הבוגד ובין האישה היהודייה מתקיים כאן מפגש סמוי בין התאטרון
הנכרי לתאטרון היהודי .ייבוא דמותו של שיילוק המושפל ותאב הנקם היישר מהבימה
האליזבטנית לבימה היהודית ,והקבלתה לדמות הבוגד השומרוני ,יוצרת רובד מטא-תאטרלי
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ומסר חתרני מורכב סביב שאלת הזהות היהודית בתור זהות של "האחר".
המפגש הטעון והאלים בין הגיבורה היהודייה לגבר הזר מספק ייצוג אמנותי רב-שכבתי מורכב
למערכת היחסים הסבוכה בין המיעוט היהודי לחברה הנוצרית המקיפה אותו ,כמו גם לייצוג
המאבק ה פנימי של היהדות המודרנית בת התקופה נוכח הפוגרומים .התנהגותה ההרואית של
דינה ,דמות פיקטיבית ומרכזית במחזה ה"פמיניסטי" ,אינה מצליחה לעמעם את סופו הטרגי של
המחזה ,המשקף את האירועים ההיסטוריים שהביאו לכתיבתו .בבר-כוכבא או ימיה האחרונים
של ירושלים העמיד גולדפאדן את הגיבורה במצב קיצון ,ובשעה של מלחמה על ריבונות מתחדשת

 472ההדהוד למחזאות העולמית במחזותיו של גולדפאדן ראוי למחקר .בבר-כוכבא יצר גולדפאדן
אלוזיה למחזה נוסף של שייקספיר :רוחו של אלעזר השבה ומטרידה את בר-כוכבא ומזכירה לו
את עוונו מהדהדת את רוח אביו של המלט המעוררת את בנו לנקום .שני הגיבורים נכשלים בסופו
של דבר .יצירתו הדרמטית של גולדפאדן מנהלת דיאלוג מרתק עם מחזאים כמו גוגול ,שילר
ואחרים .במחזותיו הוא נוהג לשבץ דמויות ומצבים דרמטיים הלקוחים מהמחזאות העולמית
ויוצר דיאלוג ומערכת של הקשרים בין תאטרון יידיש לתאטרון הנכרי.
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בארץ האבות העניק לה קול והתנהגות כוחניים ואלימים המזוהים עם התנהגות "גברית".
מאפיינים אלה לא חזרו על עצמם בעיצוב דמויות הנשים במחזותיו הבאים.
כאמור גם במחזה ה"פמיניסטי" מליץ יושר ממלאת שרה ,גיבורת המחזה ,תפקיד מרכזי
במשא ומתן על זכויות היהודים בחצר המלך .כמו דינה היא נחטפת לטריטוריה עוינת ,ובה הגבר
הנכרי ,העולה עליה במעמדו החברתי ,הכלכלי והפוליטי ,מנסה לשעבדה לרצונו .שרה נאבקת
ומצליחה לברוח מהמוות האכזרי המצפה לה בארמונו של אולריך בעזרת קונץ" ,הנוצרי הטוב",
ובעזרתו של רבי יוזלמאן .נוסף לאומץ לבה ותושייתה של שרה ,במסעה הפתלתל ורב-התהפוכות,
המגיע אל קצו הטוב בהתרה על-טבעית ,מתגלים גם רגשותיה האנושיים ,ואלה מתבטאים בעיקר
במפגש עם הגבר הנכרי.
כארבעים שנה קודם להיווסדו של התאטרון הברכטיאני סיפקה הבימה היהודית של גולדפאדן
בידור וביקורת חברתית-פוליטית הכרוכים זה בזה .במפגש בין האישה היהודייה לגבר הנכרי
העניק גולדפאדן לקהלו סצנת פיתוי ארוטית ודרמטית ובד בבד גם דוגמה ומופת דידקטיים.
המפגש עם הגבר הנכרי מעוצב בחלל הגברי .על פי הוראות הבימה המפורטות שרה יושבת
לא
'א ַ
ווײסן טול ַ
סאמעט קלייד און געקרויטן ַ
שווארץ ַ
ַ
בארמונו של אולריך "געקליידט אין ַא
סטוארט'" (לבושה בשמלת קטיפה שחורה וצווארון קפלים לבן בסגנון מרי סטוארט)
ַ
מארי
ַ
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(מערכה שלישית ,עמ'  .)38כמלכה בשבי שרה נשענת על השולחן ,ראשה בין זרועותיה ,מתעלמת
מהמשרתות והמשרתים המופיעים מסביבה בשירה וריקודים ומניחים בפניה מגשים עמוסי כל
טוב ,בגדי מחלצות ,יהלומים ובשמים .המשרתות מפצירות בה לשמוח על מזלה הטוב ולטעום
ממה שמוגש לה ,והיא עונה בטון פדגוגי ומטיפה להן מוסר:
ֿפארבלענדן ֿפון
לאזן ַ
זאל זיך ָ
מיינט ניט קינדער ַאז ַא י ִידין איז ַאזוי אייטל זי ָ
ֿפײגעלע זיצן
געֿפאנגענע ַ
ַ
ֿפאלשע מענטשן – קען דען ַא
גלאנץ און רײַ כטום ֿפון ַ
דעם ַ
טאנצן ניט
אײער זינגען און ַ
גאלדן שטייגעלע? מיך קען ַ
צוֿפרידן אין איר ָ
ֿפארשיידן ֿפון אונדזער מזל – אונדזער מזל זינגט
צערשטרײַ ען – אײַ ער מזל איז ַ
ֿפארשטיין קענט איר הערן!
נאך ַ
ַאנדערע לידער – אויב איר וועט ָ
[אל תחשבו ,ילדים ,שיהודייה תתפתה לזוהר ועושר של אנשים לא ישרים – האם ציפור בשבי
תשב באושר בכלוב הזהב שלה? לי השירים והריקודים שלכם אינם נוגעים – המזל שלכם שונה
מהמזל שלנו – המזל שלנו שר לנו שירים אחרים – אם תבינו אוכל להשמיע לכם!] (מערכה
שלישית ,עמ' [ 39ההדגשות במקור]).
בהדגשה חוזרת ונשנית של כינויי הגוף "שלנו" ו"שלכם" ,שגולדפאדן הדגיש בטקסט בתור
הוראת משחק ,שרה יוצרת חיץ בינה ובין שוביה ומדגישה לקהל את המסר החד-משמעי על
הגבול המוצב בין יהודים לנוצרים .ההדגשה נחוצה ואירונית כאחד ,כאשר יהודים משחקים
בתפקיד נוצרים על בימת התאטרון היהודי .המשרתים והמשרתות הנוצרים כמובן משתוקקים
לשמוע את דברי המוסר של שרה ומאפשרים כדי אפשר לקהל לשמוע וליהנות משיר בעל לחן
יהודי כובש .אל מול התנועה ,המוזיקה והשפע הפותחים את המערכה בחלל הנכרי "שלהם",
 473א גולדפאדן ,מליץ יושר .בהקבלה בין כליאתה של שרה לשבי של מרי סטוארט יצר גולדפאדן
אלוזיה למחזהו של פרידריך שילר מרי סטוארט ( )1800באוטוביוגרפיה שלו ציטט גולדפאדן את
שילר ,והשפעתו של המחזאי ,הפילוסוף והמשורר הגרמני ניכרת גם במחזות אחרים.
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שרה פוצחת בשיר "שלנו" ,המעוצב בסגנון משל דידקטי ובו הנמשל על הגורל היהודי משמש
פזמון חוזר (מערכה שלישית ,עמ'  .)41-39גולדפאדן השתמש תדירות בשירים באופרטות
ההיסטוריות שלו ,ובאמצעותם העביר לקהל "שיעור" בהיסטוריה יהודית כדי לעורר את הרגש
הלאומי .עם כניסתו של אולריך לחדר נהפך המפגש בין שתי התרבויות לסצנה של פיתוי .הרקע
לסצנה נבנה בכל האמצעים האופייניים לבימה של גולדפאדן :שירה ,ריקוד וסצנה מרובת
משתתפים בחלל מפואר וגרנדיוזי .אולריך ,מחזר בעל הופעה מרשימה ויכולת ביטוי כובשת,
הופך את המשוואה בדיאלוג המתפתח בינו ובין שרה ,ושם את עצמו כשבוי בידי שרה .הוא כורע
ברך בפניה ומפציר בה לא לראות את עצמה בתור שבויה בטירתו ואף מוותר לה בשם האהבה על
נטישת אמונתה:
שלאס ַאלס איין
ָ
מײן
דא אין ַ
זאלסט נישט רעכענען ַאז דו ביסט ָ
רא! ָ
סא ַ
רא ,שיינע ַ
סא ַ
ַ
מאמענט
מײן גליק הענגט אין דעם ָ
געֿפאנגענער! [ַ ]...
ַ
געֿפאנגענע – איך בין ֿפיל מער דײַ ן
ַ
דײן גלויבן – און
נטזאגן ֿפון ַ
ָ
זאלסט זיך ַא
זאג! [ ]...איך מיין נישט ָ
מער ֿפון דיר ָאּפָ -
דײנע
גאט דער ליבעַ .
דאס איז ָ
גאטָ ,
נאר אין איין ָ
באטרעֿפט ,גלויב איך ָ
וואס מיך ַ
ָ
מײן
דאס ָארט ,ווּו איך רעד מיט דיר ,איז ַ
ווערטער זײַ נען בײַ מיר ַא הייליקער בוך און ָ
דײן
אויסנאם און וועל ַ
ַ
זײן איין
צוזאגן ַאז איך וועל ַ
ָ
טעמּפל! [ ]...און ַאז איך וועל דיר
ֿפאלט אויף די
ֿפאר דיר (ער ַ
ֿפאלק אויך ליבען ווי דיך? [ ]...זע ווי איך בעט דיר און קני ַ
ָ
וואס
קראנקער מענטש ָ
ַ
ֿפאר דיר קניט יעצט ַא
ֿפאר דיר קניט יעצט קיין ריטער – ַ
קני) ַ
דײן אורטייל
רא! גיב ַארויס ַ
סא ַ
געווארן ֿפון דײַ ן חן [ַ ]...
ָ
ֿפארווּונדעט
הארץ איז ַ
זײַ ן ַ
איבער מײַ ן לעבן!
[שרה ,שרה היפה ,אל תחשבי שכאן בטירה שלי את אסירה ,אני השבוי שלך [ ]...אושרי תלוי מרגע
זה רק בך [ ]...אינני מבקש שתנטשי את אמונתך ,אני כשלעצמי מאמין רק באל אחד – באהבה –
מילותייך הן עבורי ספר הקודש והמקום הזה ,לצדך ,הוא בית המקדש שלי [ ]...ואם אומר לך
שאהיה יוצא מן הכלל ושאוהב גם את עמך כפי שאני אוהב אותך? [ ]...ראי כיצד אני מתחנן וכורע
ברך בפנייך (כורע על ברכיו) בפנייך כורע לא אביר אלא איש חולה שלבו נפצע מיופייך [ ]...שרה!
מה גזר דינך על חיי?] (מערכה שלישית ,עמ' .)50-48
אולריך נוקט מניפולציה נוספת :הוא טוען כי אצבע אלוהים ודאי גרמה לכך שחתונתה הופרה,
והדבר מעיד כי מיועדת לה אהבה אחרת .בתשובתה של שרה בולט המסר הדידקטי של גולדפאדן,
התנגדותו לאיבוד הזהות וההיטמעות באחר ,בגוי .סצנת הפיתוי נהפכת לקרב בין הגברי לנשי.
אסוציאציות ארוטיות ומטפורות הרומזות לקרב ולמלחמה מאפיינות את העימות ביניהם .כך
מתארת שרה את מה שמתחולל בלבה ובגופה:
מײן גלויבן רינגעלט
טרײ צו ַ
ַ
וואנט – די
שטארקע גרויסע ַ
ַ
צווישן אונדז שטייט ַא
מאן ֿפון איין ַאנדער
ֿפארהיטן מײַ נע געֿפילן קעגן ַא ַ
מיך ַארום ווי ַא ֿפעסטונג צו ַ
שטארקסטע מויער".
ַ
גלויבן און דער ַאנטשלוס איז בײַ מיר ֿפעסטער ווי די
[קיר חזק וגבוה עומד בינינו – הנאמנות שלי לאמונתי מקיפה אותי כמו מבצר ,שומרת על רגשותיי
כנגד גבר נכרי והמנעול חזק יותר מכל קיר] (מערכה שלישית ,עמ' .)48
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בצלילות ובכישרון רטורי היא עוברת ממצבה הפרטי למצבו של העם ,ומתארת את מלחמת
ההישרדות היום-יומית של מיעוט יהודי בקרב רוב נוצרי עוין ומתנכל :את האשמות השווא,
עלילות הדם ,גזרות הגירוש ואת "דמעותיהן של האמהות אשר בנותיהן נחטפו מידיהן" .היא
מסיימת בהתגרות ,ושואלת את אולריך :האם עלה בדעתו שתתעורר בה תשוקה כלפי זאב רק
מפני שהוא לבוש בפרוות אביר או שנערה יהודייה העונה לשם המלכותי שרה תחבק את הזאב רק
474
מפני שיש לו שיני זהב?
מתברר כי שרה קוראת במדויק את מערך הכוחות ואת שעתיד להתרחש בסופו של העימות
המילולי .אולריך רואה כי שרה בלתי ניתנת להכנעה ולא תענה להפצרותיו ,והופך את עורו באחת.
לפקודתו נכנס התליין לחדר ועומד מאחורי שרה .לעומת המפגש עם אולריך ,המאופיין כנוצרי
אכזרי ושוחר רע ,יצר גולדפאדן מפגש נוסף עם דמות הנוצרי הטוב :קונץ ,הטריקסטר במחזה,
שכשמו כן הוא – איש להטוטים ותעלולים .בתמונה הראשונה הוא מופיע בתפקיד שותפו של
אולריך ,ובתמונה האחרונה הוא מופיע בתור ליצן החצר של קארל החמישי .קונץ הוא פושע
לשעבר ,אך משנה את דרכיו לאחר ששמע את הטפת המוסר – "המורל המתוק" ,שירו הדידקטי
של רבי יוזלמאן ,ובא לעזרתה של שרה .בכדי לעזור לשרה לברוח הוא מתחפש לאישה ומפתה את
מזכירו של ראש העיר בסצנה קומית 475.בלוויית קונץ יוצאת שרה למסע נועז ובו ניתנת לה
הזדמנות לנקום באולריך ולהרגו ,אך היא בוחרת לחוס על חייו .אולריך נתפש בידי המון
האיכרים היוצא לטבוח בכמרים ובאצילים ובאותה הזדמנות גם ביהודים .כפות אל העץ וממתין
למותו ,הוא השבוי עכשיו ומתחנן בפני שרה להרגו .שרה מסרבת לנהוג על פי אמות המידה של
"הזאב" ,ומשחררת אותו מכבליו תוך כדי סיכון חייה שלה .בעוד ההמון הפרוע עומד להסתער
עליה ,אולריך בורח וקורא לעברה" :את מלאך!" אך המלאך המושיע של שרה הוא יהודי ,רבי
יוזלמאן ,המחלץ אותה בסירתו .בסוף המחזה שרה מופיעה בלבוש מפואר בחצר הרייכסטאג
וזוכה לכבוד ולהגנה מידי הקיסר קארל החמישי ,היושב על כיסאו ומשכין שלום בין המחנות.
שרה עוברת את המסע הרב-תהפוכות בהצלחה ,מתנהגת בו ללא דופי כ"מלאך" ושוב ושוב זוכה
להינצל בדרך נס.
גולדפאדן מצפה אף הוא לנס כמו הגיבורה המלאכית שלו ,הכלה הנצחית שניצלה .כאמור,
בזמן כתיבת המחזה והעלאתו היה גולדפאדן מנודה ממעמדו ונאלץ לעבוד בתאטרון אזוטרי ,תחת
מנהל אמנותי עמו הסתכסך ומול קהל שלא העריך והוקיר את התאטרון שלו במידה הראויה
בעיניו .ההתרה המפתיעה של המחזה המתרחשת בסצנה רבת-משתתפים וגרנדיוזית על הבימה
שמשה לו פיצוי .שילובה של שרה עם רמי מעלה במקום הסימבולי למבנה החברתי בחצר
הרייכסטאג וההשלמה שהושגה היו גם משאת נפשו.
כאמור ִהרבה גולדפאדן לנסוע ולנדוד ממקום למקום עם התאטרון שלו ומחזותיו נכתבו
למקום מסוים וללהקה קונקרטית .החלל ההיברידי והמבנה הלימינלי של העלילה שיצר ,המסע
ומקומות המפגש של גיבורותיו ,המתגלגלות ממחזה למחזה עם העולם הנכרי בחללים אקזוטיים
ובמצבים קיצוניים ,משקפים בין היתר גם את מסעו האישי .הדמויות הנשיות מיטיבות לייצג את
מצבו בתור יוצר יהודי בעולם בנסיבות תרבותיות מכשילות ולעתים אף טרגיות .המפגש של
האישה היהודייה עם הגבר הנכרי אפשר לו לעמוד על החיוניות בקיומו של גבול בין זהות לזהות.
הוא העמיד מודל נשי חדש של גיבורה יהודייה במצבים גבוליים ונתן לה אפשרות לבטא את
 474שם ,מערכה שלישית ,עמ' .50
475שם ,עמ' .47-45
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ערכיה ,את גבורתה ותושייתה ואת אופייה הגאה .תוך כדי כך העניק לקהלו ,לראשונה על הבימה
היהודית ,סצנות מרתקות ונועזות בעלות מתח דרמטי וארוטי .העיצוב הנועז על הבימה של עימות
מגדרי ,דתי ולאומי מעיד על אופיו המודרני של התאטרון ועל יכולתו לשקף על הבימה את
הנושאים הבוערים בחיי היום-יום של הקהילה היהודית וכן על ייצוג מטא-תאטרלי של האמן ושל
התאטרון היהודי .למרות העמדה הריכוזית בייצוג הזהות היהודית גולדפאדן נכנס במקרים
אחדים לנעליו של הגבר הנכרי ומאלץ את הצופים להשתחרר מדעה קדומה ולהבין את "האחר"
דרך המודעות לאחרותם שלהם .אף כי גולדפאדן משאיר תהום פעורה בין האישה היהודייה לגבר
הנכרי הוא מאפשר לעתים התאפשר לכרות ברית ידידות ולקיים אותה בהצלחה כמו בסירתו של
רבי יוזלמאן ,בה יושבים :שרה ,רבי יוזלמאן וקונץ.
 .4בראי הקונפליקט הבין-דורי והמגדרי
סוגיית היחסים בין הורים לילדים והתפוררות התא המשפחתי ,שהייתה נושא רווח בספרות
היידיש באותן שנים ,זכתה במחזות של גולדפאדן ועל הבימה לקשת שלמה של ביטויים ,מהרגשני,
לקומי ולסטירי ועד לטרגי 476 .אורי פינקל ,המנתח את הרקע החברתי של הדמויות במחזותיו
הראשונים של גולדפאדן ,מוצא כי לעומת המחזות המשכיליים ,דמות "המשכיל" איבדה בהם את
מקומה בתור הדמות החיובית והמוסרית .ברוב מחזותיו של גולדפאדן נהפך המשכיל לדמות
קומית המעצימה את הפארסה .לדעת פינקל ,נושא הפער הבין-דורי ,שהיה אחד מהקונפליקטים
המסורתיים והחריפים במחזאות המשכילית ונמצא לו בהם פתרון ,איבד את הרלוונטיות שלו
בימיו של גולדפאדן ,שהשתייך לדור האחרון של המשכילים 477.לעומת זאת ,כפי שנראה,
במחזותיו המאוחרים התמקד גולדפאדן ביחסים המעוותים שהתפתחו בין הורים ובן בניהם
ובנותיהם על רקע ההתבוללות וההגירה לאמריקה וסיפק לתהליך ההתפרקות ביטוי דרמטי
וכואב עד כדי אבסורד .מחזותיו המאוחרים כוללים עיבוד של החוויות הקשות שעבר בביקורו
הראשון באמריקה .ניסיון זה השפיע על תפישת התא המשפחתי והיחסים בתוכו .התפוררות התא
המשפחתי במחזה ימות המשיח?! ,שינוי האיזון הדרמטי בין הורים וילדים והנסיגה במעמדו
ובמוסריותו של האב במחזה משקפים את העוול שנעשה לגולדפאדן בתור יוצר ואבי התאטרון
היהודי.
בהתאם לרוח הקומדיה ,המייצגת את חיי הרגע החולף והארעי ,נמנעו היוצרים בדרך כלל
מהכללת ילדים ואמהות במחזותיהם .הילדים ,מייצגי העתיד ,והאמהות ,המייצגות את העבר,
נוגדים את הנושאים המתייחסים ל"כאן ועכשיו" המאפיינים את המחזה הקומי ואת המלודרמה.
ואילו במחזות של גולדפאדן ובתאטרון היידיש שהתפתח בעקבותיו ,הן בתפקידים שוליים והן
בתפקידים מרכזיים יותר ,ילדים ואמהות מופיעים לעתים קרובות .ילדים מופיעים בתפקידים
חשובים במחזות מאוחרים של גולדפאדן ,כגון בן-ציון בימות המשיח?! ויצחק בעקדת יצחק,
ובשני מחזותיו האחרונים דוד במלחמה ובן-עמי הם תופשים את מרכז הבימה .ראינו כי ייצוג
החלל הביתי מינורי או נעדר ומשמש בדרך כלל נקודת מוצא למסע ממנו החוצה ברוב מחזותיו של

 476הנושא מתבטא ביצירה טוביה החלבן מאת שלום עליכם בשנים ( 1916-1894נוברשטרן ,לאן?,
עמ' .)85– 83
 477פינקל" ,דמויות חברתיות" ,עמ' .338-336 ,329- 326
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גולדפאדן .עם זאת משתקפים במחזות היחסים במשפחה היהודית ומספקים ייצוג לאמהות בכל
478
אחת מארבע תקופות יצירתו.
דור ההורים במחזותיו של גולדפאדן כולל גלריה עשירה ומגוונת אולם הנערות ,כמו בקומדיה
האוניברסלית ,מופיעות לעיתים קרובות כשהן יתומות מאם .האב האוהב והרך אינו מפעיל את
סמכותו ההורית ,והבת מתייחסת אליו באהבה ודאגה ונמנעת מעימות או מביקורת כלפיו ,גם
כשיש ביניהם פערים וחילוקי דעות .יתר על כן ,הבת מפגינה יחס מגונן כלפי אביה ונמנעת מלשתף
אותו במצוקותיה .אפשר למצוא צמדים כאלה של אב-בת בשינויים קלים במחזות כגון :המכשפה
(מירה'לה ור' אברהמצ'ה) ,שמנדריק (רוזה ור' יצחק) ,קבצנזון את הונגערמאן (חנה ור' יצחק),
שולמית (שולמית ומנוח) ,דוקטור אלמסדו (מרים ודוקטור אלמסדו) ,בר-כוכבא (דינה ואלעזר)
ורבי יוזלמאן (שרה ואהרון) 479.במחזה ימות המשיח?! מתפרק הצמד אב-בת ועמו גם התא
המשפחתי.
המחזה שני קוני-למל ,נעדר קונפליקט בין האם לבת .האם ,דמות משכילה ,משחקת תפקיד
מרכזי במחזה שני קוני-למל ומסייעת לבִ תה קרולינה להינשא לאהובה מקס ,ולהערים על האב
הרואה בקוני-למל חתן ראוי לבתו .קרולינה מוצאת באמה שותפה לתחבולה כנגד האב ,חסיד
עשיר מהדור הישן .גם אם הפער הבין-דורי קיים ,הוא מובא במודוס הקומי ,והתחבולה משרתת
את הקומיות ונעשית לשם המשחק .עוקצו הסטירי של המחזה מופנה ,כפי שמציין פינקל ,כלפי
הצביעות הנובעת מהפרזה בערך הייחוס בקרב החסידים וכלפי שאלת הזהות 480.חנה ,הבת
הקפריזית בהכלה הקפריזית או קבצנזון את הונגערמאן ,משלמת מחיר יקר על שסירבה לבחור
בשידוך הטוב והעדיפה על פניו חתן מתחזה לבנו של בנקאי העונה לשם פראנץ ,כשמו של הגיבור
ברומנים שהיא מרבה לקרוא .לאחר הנישואין הוא מכה אותה ,משתלט על ביתה ומגרש אותה.
גולדפאדן מבקר בחריפות את הבת "המשכילה" שהעזה לבחור לעצמה בעל .שלא כמתכונת
המחזה המשכילי ,שבו הבת נישאת למי שראוי בעיניה ,המסר של המחזה הוא "טוב שידוך עם
שדכן מאשר נישואין על פי רומן" ,והוא מסיים את המלודרמה בהתאבדותה ,לשברון לבם של
481
אביה וחתנה המיועד.
בהסבתא ונכדתה נפערת תהום גדולה יותר ובמקום יחסים בין הורים לילדים גולדפאדן בוחר
לעמת את אדלה ,היתומה מאם ,עם סבתה ,שגידלה אותה בביתה .הסבתא כמובן אינה מסוגלת
להסתגל לאורח החיים המודרני ולהבין את העולם המשתנה ואת חוקיו .העימות הגרוטסקי
לקדמה ,בין שידוך לאהבה חופשית ,בין חלום
שנוצר מ פער של שלושה דורות בין פנאטיות ִ
למציאות ,בין העולם הזה לעולם הבא ובין קברים לאנשים חיים הוא עימות משולב בחמלה .על
הבימה הפער מתבטא בשדה הסמנטי ,שבו מתרחשת התנגשות בין השפות – יידיש ,עברית,
ו"דײַ טשמעריש" (יידיש מגורמנת) – בקריאה בו-זמנית בטקסטים מסורתיים ומודרניים ובשירים
 478כפי שנדגים עיצובה של שרה במחזה עקדת יצחק מקבל תפנית חדה ופירושה שינוי מהותי
בעיצוב הגיבורה היהודייה על הבימה.
 479כפי שעולה ממחקרה של נורית אורחן ,יחס סלחני של הבת לאב מאפיין גם את כתיבתן של
הנשים .אורחן מגלה כי האמהות מוקעות בדרך כלל בנימוק שהן בורות ,בעלות דעות קדומות,
לקדמה ,חסרות התחשבות בצורכי ילדיהן ולעתים אכזריות ממש (אורחן,
צרות מוחין ,מתנגדות ִ
יוצאות מארבע אמות ,עמ'  .)86-80חסרונן של דמויות אב ואם משכילים ביצירותיהן של הסופרות
שגדלו בבתי משכילים מעניין כשלעצמו ונוגד את עיצובו של דור ההורים במחזותיו של גולדפאדן,
הכולל גלריה עשירה ומגוונת.
 480פינקל" ,דמויות חברתיות" ,עמ' .340-339
 481ראה :גולדברג" ,מבוא" ,עמ' ( 50גולדברג מצטט מתוך התרגום של שלונסקי למחזה ,הבת
הקפריזית או קבצני את רעבוני).
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ולחנים ממקורות שונים .כפי שנראה כאן ,הפער מודגש בחלוקת החלל הדרמטי והמעוצב על
הבימה.
המחזה נפתח בטקס "הבדלה" שעורך השדכן בטקסט המפצל והמבדיל בין קודש לחול ,בין
אור לחושך ובין ישראל לעמים .בֹונציֶּה הסבתא גוערת באדלה שלא נכחה בטקס ,ובשיר המתאר
חלום שחלמה בערב פסח היא מנסה לדרבן אותה להסכים לשידוך 482.בחלומה של הסבתא נראים
דײַ טשעלעך (משכילים) עומדים ליד הנהר הנקי .מלאך המוות מבתק באבחת חרב את בגדיהם
ואת עורם מעליהם ,מקצץ את ראשיהם ואת רגליהם ומשליכם לנהר המאדים מדמם כהרף עין.
מלאך המוות מסביר שהנידונים הם אנשים שלא דבקו ביהדותם ,התהלכו גלויי ראש ורגליהם
מעולם לא הובילו אותם לבית הכנסת .הבית השני והשלישי מתארים נשים מענישות את
הדײַ טשעלעך .הן עומדות ודוקרות ומחוררות את גופותיהם הלבנים על שאחזו בידי נשים ,ויורות
אבן בוערת לפיותיהם הפעורים מאחר שלעגו ליהודים וניבלו את פיהם .הפזמון החוזר של השיר
דײן
הוא הטפת מוסר של הסבתא לאדלה" :רבש"ע ַאוודאי איז רעכט דו ביסט גערעכט און ַ
ווײזט
בא ַ
נאר איין אמת ַ
"טאקע ָ
ַ
מישּפט איז גערעכט" ,והיא מסיימת את השיר במסקנה כללית:
דער חלום" (ריבונו של עולם ודאי אתה צדק ומשפטך צדק ,כן – אכן ,רק אמת מראה החלום)
(השיר במלואו :מערכה ראשונה ,עמ'  .)10-7אדלה אינה מתרגשת מחלום הבלהה .בטון משועשע
ובשפה משכילית ומחורזת היא מפרשת לסבתה את חלומה וטוענת כי מלאך המוות הוא
והדײטשעלעך הם הסלקים
ַ
סבתא'לה עצמה ,בשעה שהעמידה את סיר הבורשט לכבוד פסח,
שקצצה וזרקה אל המים הרותחים .העור הלבן והמחורר הוא החורים שחוררו הנשים בבצק הלבן
של המצות שהכינו לחג ,והפיות המלאים באבנים הם החביות הקטנות שהסבתא הגעילה לכבוד
פסח בעזרת אבן כשרה.
לאחר שאדלה פתרה את חלומה ,היא מנסה לשכנע את סבתה שהמציאות וחיי העולם הזה
מעשיים ,יפים ומעניינים יותר מחלומות ,מאמונות תפלות ומחיי העולם הבא .היא מבקשת
מסבתה לחשוב בהיגיון על השידוך שהיא מנסה לכפות עליה ושואלת כיצד תוכל לקשור את גורלה
באדם שאינה מכירה את מראה פניו ואת אופיו .הדיאלוג האותנטי והקומי הפותח את המחזה
ממחיש את הפער בין הסבתא ,בת הדור הישן ,לנכדתה ,נערה בת הזמן משכילה ,דעתנית
ומפוכחת .הסבתא ,בדיבורה הקומי השופע אמונות תפלות ,פנאטיות ובורות ,מתעלמת מצרכיה
ראקטער" (מה אכפת לי הפנים
שמא ַ
ַ
"וואס טויג מיר זײַ ן ּפנים? מענטש ,שמענטש,
ָ
של נכדתה:
שלו ,איש ,שמיש ,אופי ,שמופי) (מערכה ראשונה ,עמ'  .)12לסבתא מספיק שהחתן של אדלה יהיה
בעל ייחוס ושיאמר עליה קדיש ,ובזכותו תזכה להגיע לגן עדן .אבל לפני כן הסבתא רוצה למהר
מײן שיִ עך [משיח] וועט
קאטשען ַאז ַ
דארֿפן ָ
זאלן זיך ניט ַ
ולעלות לארץ ישראל "ּכדי מײַ נע ביינער ָ
קומען( ".כדי שלא אצטרך לטרטר את עצמותיי כשיבוא המשיח [ביידיש מתקיים משחק מילים
מײנע שיך]) (מערכה
קומי :הסבתא מתכוונת לומר כשיבוא המשיח ואומרת כשיבואו נעליי – ַ
יא ,דיך
באבונ ַ
ראשונה ,עמ'  .)14בתשובתה אדלה מתמצתת את הפער ביניהן בחריפות" :זעסטו ַ
ציט ַאלץ צו זען קברים און מיך ציט צו זען לעבעדיקע מענטשן!" (את רואה סבתא'לה ,את נמשכת
לקברים ואני נמשכת לאנשים חיים!) (שם ,עמ'  .)15כשמופיע המורה לגרמנית ,הסבתא מבקשת
מהם שיפסיקו להסתודד והיא רוצה לשמוע את השיעור בתרגום ליידיש .אדלה והמורה משוחחים
 482השיר הוא עיבוד דרמטי לשיר המופיע בקובץ השני של שירי היידיש של גולדפאדן (גולדפאדן,
היהודייה ,עמ'  .)13-9בספר מופיע השיר בשני חלקים :החלק הראשון הוא חלומה של הסבתא,
והחלק השני הוא פתרונו .בעיבוד לבימה הפך גולדפאדן את השיר לדיאלוג בין הסבתא לנכדתה.
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ביידיש מגורמנת על השידוך המאיים ועל אהבתם ומתרגמים לסבתא תרגום מסולף בעזרת מילים
בעלות צליל דומה:
זײן?
זאל אייגענטליך דײַ ן ברויטיג ַאם ַ
דער לערערַ :אבער ווער ָ
נאטיקער ַא...
ֿפא ַ
ַאדעלע :געוויס ַא ַ
נאקעטער?
זאגסטו עּפעס ַא ַ
וואס ָ
באנציעָ :
ָ
(המורה :אם כן ,מי אמור להיות חתנך? אדלה :איזה פנאט בטח ...בונציה :מה אמרת שם ,עירום?
[ביידיש המילים מתחרזות]) (מערכה ראשונה ,עמ' .)17
אדלה מסבירה לסבתא שהם משוחחים על כך שמי שאינו מקיים את מצוות התורה משול לעירום
מבגדיו .הסבתא שבעת רצון מחומר הלימוד ואדלה והמורה ממשיכים לדבר על השידוך המאיים:
ַאדעלעֿ :פערשטעהט זיך! געוויס איזט עס איין דומער קערל!
זאגסט עס
רשטאנען .דו ָ
ַ
ֿפא
האב איך שוין אויך ַא ביסעלע ַ
דאס ָ
באנציע :זעסטו ַאדעלעָ ,א ָ
ָ
זײן ּכשר נעם איך שטעדניק ַארויס
זאל ַ
ֿפארשטיי איך אויךַ ,אז דער צימעס ָ
דאס ַ
קערלעך ָ
ֿפלאמען די קערלעך"
ֿפון די ַ
[אדלה :כמובן ,ברור שזה בחור טיפש! בונציה :את רואה אדלה ,את זה גם אני מבינה .אמרת
גלעינים (ביידיש המילים דומות) .כדי שהצימס יהיה כשר אני תמיד מוציאה את הגלעינים
מהשזיפים] (שם).
ב"דײטשמעריש"
ַ
לאחר שאדלה משבחת את הסבתא על בקיאותה ,היא מציעה לה לשמוע שיר
ומבטיחה כי תבין בו כל מילה .אדלה ואיגננץ פוצחים בדואט אהבה ,אך הסבתא מפסיקה את
שירתם ומתלוננת על המנגינות חסרות הטעם לעומת שיר "המבדיל" .אדלה מתרגמת לה את
ה"ליד" באופן פרודי ,והופכת אותו לשיר חסידי .הסבתא ,שגולמה בהפקה המקורית בידי גבר,
רוצה להביע את שביעות רצונה מהשיר ,ובטריק קומי וודבילי ,במקום לנשק את נכדתה היא
מנשקת את איגננץ על פיו.
העיצוב הוודבילי הבידורי והקומי של המחזה לא מנע מגולדפאדן שימוש מתוחכם בטקסטים
ובאמצעים דרמטיים נוספים כדי להציג את העימות בין קדמה לפנאטיות על הבימה .עוד במחזה
ראשוני זה ,שהועלה בחללים ארעיים ועל בימות מאולתרות ,הקפיד גולדפאדן בתיאור המקום .על
פי הוראותיו הבימה במערכה השנייה מחולקת לשניים בעזרת מחיצת בד :בחלקו האחד הוא חדר
השינה של אדלה ,שבו היא נראית שוכבת על הספה וקוראת מכתב מאהובה בקול חלוש ,ובחלקו
האחר חדר השינה של הסבתא ,שבו היא יושבת ליד השולחן וקוראת מתוך "צאינה וראינה"
באדיקות .מילות האהבה המלודרמטיות ביידיש מגורמנת מתנגשות בעיתוי קומי עם לשון הקודש
והטײַ טש (התרגום ליידיש) בבליל המשובש של הסבתא בדיאלוג אבסורדי בין הסבתא לנכדתה.
בטקסט ביידיש אפשר להבחין בשלוש השפות שבהן גולדפאדן משחק בווירטואוזיות להנאת
483
הצופים:

 483אפשר לשער כי שלום עליכם הושפע מההומור הגרוטסקי של גולדפאדן ,המשולב עם חמלה
בעיצוב דמותה של הסבתא ודמויות אחרות ממחזותיו של גולדפאדן .לדוגמה ,שפתם של בונציה
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שלאנק איז געווען קלוגער ֿפון ַאלע ביימער
ַ
באנציע :והנחש היה ערום – און די
ָ
האט זי זיך אויֿפגענייט
נאקעטָ ,
רשטאנען ַאז זי איז ַ
ַ
ֿפא
האט זי ַ
גארטןָ ,
ֿפונעם ָ
זאל אויך עסן ֿפונעם עץ–הדעת.
מאן ער ָ
האט געגעבן צו איר ַ
ֿפײַ גנבלעטער און ָ
ּפֿפײלען
ַ
ֿפאן דעם
מײן ָ
דאס קוועלן ווירסט דו ניכט לענגער ַ
האפעַ ,
ַאדעלע :איך ָ
זא טיף ֿפארווּונדעטעס הערץ.
דײַ נער ליבע ַא ַ
סמאלע און די
ָ
באנציעֿ :פון אינוועווייניק מיט ּפעך און ֿפון דרויסנווייניק מיט
ָ
גארטן
געֿפלאנצט ַא וויין ָ
ַ
האט נוח
זאלסטו טון אין דער זײַ טָ ,
טיר פון דער ּתיֿבה ָ
אין דער מערת-המכּפלה.
צײט צו ֿפל ִיען
געשלאגן ,עס איז די העכסטע ַ
ַ
האט
שיקזאל שטונדע ָ
ַ
ַאדעלע :די
יא
קאמּפף אין מײַ נע אינערן איסט בעענדעט [ַ ]...
האט געזיגט דער ַ
[ ]...די ליבע ָ
ֿפערֿפאלגט
ָ
ַאדעלע מײַ נע טײַ ערע! דײַ ן הימלישער בליק ,דיזעס אונמוטיג לעכלען
שלאפע.
ַ
וואכענד ווי אויך אום
מיך אימער ַ
האבן זיך געשטויסן די
באנציע :ווי אין ּפסוק שטייט ויתרוצצו – און זיי ָ
ָ
האט אים
בײ שם ועֿברָ ,
ֿפארשן ַ
געגאנגען ָ
ַ
קינדער ,בקרבה – אין איר בויך ,איז זי
וואנט ,איז ַארויס ּפרץ מיט זרח'ן
דער אייזל צוגעקוועטשט דעם ֿפוס צו דער ַ
[בונציה :והנחש היה ערום והנחש היה חכם יותר מכל עצי הגן ,כשהבינה שהיא ערומה היא תפרה
עלי תאנה ונתנה לבעלה שיאכל מעץ הדעת.
אדלה :אני מקווה שלא תמשיכי לענות את לבי ,שנפגע עמוקות מחצי אהבתך.
בונציה :מבפנים עם עפר ומבחוץ עם זפת ואת דלת התיבה תעמידו בצד ,נוח נטע כרם במערת
המכפלה.
אדלה :שעת הגורל הגיעה! זה הזמן לברוח [ ]...האהבה ניצחה והמלחמה בתוכי הגיעה לסיומה
[ ]...כן ,אדלה יקרה ,מבטך השמימי וחיוכך המלאכי תמיד בעקבותיי בקומי ובשוכבי.
בונציה :כפי שכתוב בפסוק ויתרוצצו – התנגשו הילדים ,בקרבה – בבטנה ,והיא הלכה לשאול
אצל שם ועבר ,דחף החמור את רגלו אל הקיר ויצאו פרץ וזרח] (מערכה שנייה ,עמ' .)26-25
ההתנגשות בין הטקסטים בחלל הפרונטלי המפוצל יוצרת אירוניה ,ופער הדורות המתממש בשדה
הסמנטי מקבל את מימושו בחלל המעוצב .המרחב אינו אבסולוטי ,אלא הוא מצב קיומי של
מודעות; הסבתא ונכדתה נמצאות זו בצד זו אך תהום מפרידה ביניהן .הן נמצאות בשתי ספֵרות
נפרדות ללא יכולת גישור ,אלא אם הוא מתקיים דרך עיבוד פרודי וגרוטסקי.
השידוך הכפוי עובר במשפחה כחוט השני מדור לדור ,וחטאה של הסבתא מקבל משמעות של
"חטא קדמון" שהביא למותה של בתה ובקרוב עשוי להביא גם למותה של נכדתה .אדלה מסרבת
ראנים ,שלעכטע,
נא ָ
להיות קרבן נוסף של סבתה ושל השדכן טוביה שמעיה" :צוויי ַאלטע ַ
ֿפארקויֿפן צוליב
באבע וויל מיך ַ
נאר ליב זייער אייגן נֿפש [ ]...די ָ
האבן ָ
וואס ָ
עגאיסטן ָ
דעסּפא טןָ ,
ָ
בראנֿפן" (שני זקנים טיפשים
ָ
איר גן-עדן און ר' טוֿביה שמעיה צוליב זײַ ן שדכנות און ַא טרונק
רעים ,עריצים ,אגואיסטים ,שאוהבים רק את עצמם [ ]...סבתא רוצה למכור אותי בעבור גן העדן
שלה וטוביה שמעיה בעבור דמי השדכנות וטיפת שיכר) (מערכה שנייה ,עמ'  .)23חלל החזיונות
וזיינוויל מהמחזה ימות המשיח?! שימשו לשלום עליכם מודל לשפתו ה"למדנית" של טוביה,
הכוללת ציטוטים משובשים ופרשנויות מעוותות.
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הנגלה מאחורי הווילון בתור מוסכמה תאטרלית של מקום ואי-מקום ,מעבר למקום ומעל לזמן,
הוא החלל האלטרנטיבי לחלל הביתי ובו החלומות מתגשמים .אדלה ניצבת בו מוארת באש
צבע ונית בצד חתנה איגננץ בתום המחזה .החיזיון הוא ואריאציה לטקס "המבדיל" הפותח את
המחזה ,והוא יוצק משמעות חדשה ל"הבדלה" בין האור לחושך ,בין חלום למציאות ,בין הדור
הצעיר לדור הזקן ובין החיים לקברים .בודדה ועל ערש דווי ,הסבתא עורכת חשבון נפש מרגש
ויוצא דופן בכנות ו ובעדינותו .המונולוג האחרון של זקנה גלמודה באופיו הראליסטי-פסיכולוגי
ובטון המריר מועצם עוד יותר באמצעות השדה הסמנטי ,המאפיין את שפתה העממית ואת
תפישת עולמה הצרה .במערכה זו האפקט הגרוטסקי ,הנובע מגילומה של הסבתא בידי שחקן,
משתנה ומקבל טון טרגי .בונציה הסבתא היא אדם זקן ובודד שאיבד את כל היקר לו .באמצעים
הפרימיטיביים והמינימליים העומדים לרשותו עיצב גולדפאדן את החלל על הבימה .במערכה
השלישית על פי הוראות הבימה הסבתא שוכבת חולה וחלשה במיטתה .על שולחן קטן לידה
מונחים כוס מים וסידור ה"צאינה וראינה" פתוח ,החדר חשוך ,רק נר מהבהב בפמוט .החלל
המפוצל לשני חללים בלתי ניתנים לגישור ,חלל הוודביל ,מצטמצם במערכה האחרונה למקום קטן
וחשוך ,חד-קולי וחד-דורי .בדידותה של הסבתא ומצוקתה מקבלים ביטוי דרמטי בחלל הבימה,
ודברי החרטה שלה מקבלים העצמה דרמטית במונולוג המעוצב כדיאלוג – בינה לבין עצמה ,בינה
ובין בתה המתה ובינה ובין נכדתה ,שלא תראה עוד:
וואס ַאלט איז נישט יונג [ ]...עלענט בין איך געבליבן אויף דער עלטער ,עלענט ווי
ָ
בײ מיר אויף די הענט און
אויסגעגאנגען ַ
ַ
טאכטער איז
ַא שטיין .מײַ ן איינציקע ָ
נאר ווּו איז זי ַאצינד? זי איז
דאס קינד די ַא דעלען! [ָ ]...
איבערגעלאזט ָ
ָ
האט מיר
ָ
ֿפאר ַא ּתירוץ וועל איך
וואס ַ
ערגעץ ַאוועק און איך ווייס ניט ווּו! – וויי איז מיר ָ
טאכטער ַאז איך וועל קומען אויף יענער וועלט און זי וועט מיך
ענטֿפערן מײַ ן ָ
איבערגעלאזט צו די
ָ
האב איך דיר
ֿפרעגן – [ ]...ווּו איז מײַ ן ַאדעלע? די יתומה ָ
זאג מיר ווּו זי איז? – ווּו זי איז? איך ווייס? [( ]...זי
הענט – גיב זי מיר ָאּפ ָאדער ָ
ֿפאר דיר! איך בין שולדיק אין
האב געזינדיקט ַ
יא ַאדעלע איך ָ
הייסט און זיֿפטצט) ָ
זאל מיך בייזערן אויף
געטראגן איך ָ
ָ
יאר
האט מיך דער גוטער ָ
וואס ָ
דײַ ן ַאנטלויֿפן ָ
דײטש!
לאז ַא ַ
נא ָ
דײטש ַ
וואס דו ווילסט – ַא ַ
טאן ָ
דערלאזן ָ
ָ
זאל דיך ניט
דיר! איך ָ
טײערע
מײן ַ
זײ זשע מיר מוחל ַ
נאר ַ
וואס איז זיי זענען דען קיין מענטשן נישט? [ָ ]...
ָ
ַאדעלע!
[מה שזקן אינו צעיר [ ]...בודדה נשארתי לעת זקנה ,בודדה כמו אבן .בתי היחידה מתה ונשמטה
מתוך ידי והותירה לי את הילדה ,את אדלה! [ ]...אבל איפה היא עכשיו? הסתלקה לאן שהוא ,אני
לא יודעת לאן! אוי לי ,איזה תירוץ יהיה לי לומר לבתי כשאפגוש אותה בעולם הבא והיא תשאל
אותי ,מה עשית לבתי? היכן אדלה שלי? היתומה שהשארתי בידייך – תחזירי לי אותה או
שתאמרי לי איפה היא? – איפה היא? אני יודעת? [( ]...היא משתעלת ונאנחת) כן ,אדלה ,חטאתי
בפנייך ,אני אשמה בבריחתך ,איזה שד נכנס בי שאכעס עלייך! שלא נתתי לך לעשות מה שרצית –
דײַ טש [יקה ,גרמני] נו ,שיהיה דײַ טש! – מה ,הם לא בני אדם? [ ]...רק סלחי לי ,אדלה יקרה שלי!]
(מערכה שלישית ,עמ' .)39-36
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הורים וילדים ,הנושא הרגיש והסוחט דמעות בתאטרון היידיש ,קיבל משמעות מיוחדת עוד
בתחילת דרכו של גולדפאדן בתור מחזאי וזכה להצלחה רבה .כ 14-שנה לאחר כתיבת המונולוג
של הסבתא ,המלא ברגשות אשמה ,נסגר המעגל באופן טרגי .כאמור ,ילדים ובית משלו לא היו
"מײן
ַ
לגולדפאדן מעולם – בשחקניו ראה את ילדיו ,והתאטרון הנודד שלו ,שכינה לא פעם בשם
קינד" (ילדי) היה ביתו היחיד .עם הניכור מצד קהלו והלהקות שנוצרו בעקבותיו חש גולדפאדן
כאב בודד שילדיו בגדו בו והפנו לו עורף ,וניסה למצוא דרך להשיב אליו את ילדיו וקהלו כשלו.
גולדפאדן שכתב את המחזה ימות המשיח?! בדם לבו ושלב בו יצר דיאלוג מצמרר המציג מאבק
אלים בין אב לבנו ,וסופו בסטירת לחי שהבן סוטר לאב .כשם שהסבתא מתייסרת מכך שתמות
בלי שנכדתה תסגור את עיניה ,האב מתפכח מהאשליה שבנו יאמר עליו קדיש.
כפי שציינו המחזה ימות המשיח?! ,המעלה על פי כותרת המשנה שלו "תמונות תקופתיות של
יהדות רוסיה בתור מחזה עם שירים וריקודים בשש מערכות ושלושים תמונות" נכתב והעלה
בלמברג ב 484.1891-כותרת המשנה מעידה על כוונתו של גולדפאדן להציג את האפוס היהודי בזמן
החדש ,והמחזה דן בשבר האידאולוגי שחל בחברה היהודית בעקבות גל הפוגרומים ששטף את
רוסיה ללא הסוואה של משל היסטורי .הדי הפוגרום ,שרק נשמעו בחלל בית הכנסת בפרולוג
למחזה בר-כוכבא ,מועלים הפעם על הבימה כתמונה ראליסטית .על הבימה מוצג רחוב בקייב ,ובו
נראים פורעים השוברים את חלונות החנויות ודלתותיהן ,משליכים את הסחורות ופרטי ריהוט
ומראות ,שולחנות וספסלים ,כרים קרועים ונוצות מתפזרות ,אספסוף מכה יהודים באמצע הרחוב
ובית עולה בלהבות (מערכה שלישית ,עמ' .)52
גולדפאדן העלה על הבימה את המרחב והזמן של הקיום היהודי במאורע הטראומטי ותיאר
דרך קורותיה של משפחה אחת את המצבים הקיצוניים ואת השינויים המכריעים .המחזה
משתרע על פני  18שנה ,מתרחש ברוסיה ,באמריקה ,בים ובפלשתינה ובאתרים אלה מתרחשים
הפוגרום ,גלי הגירה ממזרח למערב ומהעיירות הקטנות לערים הגדולות ומעבר מהתבוללות
להתעוררותם של רגשות לאומיים ,ובין כל אלה – התפוררותו של התא המשפחתי.
גיבור המחזה הרשל'ה בורח בערב נישואיו מהעיירה לבית דודו המתבולל שטיינהארץ (לב
אבן) ,המתגורר בקייב .הוא פושט את הקפוטה ומגלח את הזקן והפאות ,משנה את שמו לאיוואן
איוואנוביץ' ולומד רפואה .ראינו כי מפגש ועימות בין צעירה יהודייה לגבר נכרי היו תדירים
במחזותיו של גולדפאדן .ימות המשיח?! הוא המחזה היחיד בכל הדרמטורגיה שלו שבו הגיבור
היהודי נפגש עם אישה נכרייה .הרשל'ה-איוואן איוואנוביץ' מתאהב ב"שיקסע" מריה ,בתו של
הפריץ ,ומתכונן לשאתה לאישה .את הסכמתה להינשא לו הוא רואה כביטוי ל"ימות המשיח",
שבהם יגור "זאב עם כבש" .אחר מות אשתו משברון לב ולאחר שגורש מכפרו ,מגיע לקייב האב
ה"י ִישוֿבניק" ,יהודי פשוט וירא שמים ,כדי להחזיר אליו את הבן האובד 485.בסצנת המפגש בין
האב בעל השם הסמלי זיינוויל (רצונו) ובין הרשל'ה ,המכונה ברשימת התמונות בשם "אב ובן",
המחיש גולדפאדן בפנינו את החומה המפרידה בין אב לבנו בשל תהליך ההתבוללות .בן אינו מוכן
להכיר באביו ,ואב מתקשה לזהות את בנו:

 484גולדפאדן ,ימות המשיח?!.
 485אפשר למצוא קווים מקבילים בין אפיונו של טוביה החלבן לשלום עליכם ובין דמותו של
זיינוויל .שניהם כורכים את גורלה של המשפחה ברוח הזמן .שניהם עומדים במבחן של נישואי
תערובת של ילדיהם .על דמותו של טוביה ועל הממד האקטואלי ברומן טוביה החלבן ראה:
נוברשטרן ,לאן? ,עמ' .85-83
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זײַ נוויל ]...[ :ווער ביסטו?
איוואןֿ( :פעסט) איך בין דײַ ן זון.
ַ
נגזאם
לא ַ
מײן זון? (ער טרעט צו ַ
קאּפ ביז אין די ֿפיס) ַ
זײַ נוויל( :מוסטערט אים ֿפון ָ
מײן זון? מיטן העמדל
דאס רויטע העמדל) ַ
געהער צו אים ,הייבט אים אויף ָ
קאּפ) מיט ַא
זײן ָ
האנט איבער ַ
מאך מיט זײַ ן ַ
איבער די הויזן? (טוט אים ַא ַ
טשוּפרינע? איין אמת'ער גוי!
איבערמאכן!
ַ
איוואןֿ( :פעסט) ַאזוי בין איך! וועסטו מיך שוין ניט
ַ
[זיינוויל... :מי אתה?
איוואן( :נחוש) אני הבן שלך!
זיינוויל( :מודד אותו מכף רגל ועד ראש) הבן שלי? (ניגש אליו לאט ,מרים את החולצה האדומה)
הבן שלי? עם חולצה מעל המכנסיים? (נוגע בראשו) עם בלורית? גוי אמתי!
איוואן( :נחוש) ככה אני! כבר לא תשנה אותי!) (מערכה שנייה ,עמ' .)38-37
לאחר ההלם ממראהו של בנו וחילופי דברים חריפים ,האב מנסה לפרוץ את חומת הזרות
והניכור:
זײַ נוויל( :צערטלעך) הערשעלע! ליכטיקער הערשעלע!
"איוואן"!
ַ
נאר נישט "הערשעלע" –
נא! ָ
נא ַ
איוואן( :שטרענג) ַ
ַ
איוואן!
ַ
טײערער
איוואן! – ַ
ַ
"איוואן" – ליכטיקער
ַ
לאז שוין זײַ ן
זײַ נווילָ :
וואס ווילסטו ֿפון מיר?
נאָ ,
איוואןַ :
ַ
איוואן – גיב מיר ָאּפ מײַ ן "הערשעלען" – איך בעט דיך!
ַ
זײַ נוויל :ליכטיקער
[זיינוויל( :ברכות) הרשל'ה! הרשל'ה אור שלי!
איוואן( :בתקיפות) בבקשה בבקשה! רק לא הרשל'ה – "איוואן"!
זיינוויל :שיהיה כבר איוואן ,איוואן אור שלי ,איוואן! איוואן היקר!
איוואן :נו מה אתה רוצה ממני?
זיינוויל :אור שלי ,איוואן – תחזיר לי את הרשל'ה שלי! אני מבקש ממך!] (שם ,עמ' .)39
איוואן השיל את זהותו מעליו כקליפה ישנה .הוא בטוח בצדקת דרכו החדשה ורואה את "ימות
המשיח" כשוויון בין יהודים לרוסים" .הרשל'ה" בעיניו הוא שם מאוס של יהודון ,והוא כעת איש
"ציבילזציה" ואח שווה לכל משכיל רוסי .הוא דוחה בשאט נפש את האמונה האיומה שלפיה
בעולם הבא י בוא מלאך הדומה ,יתלוש את מעיו וידרוש לשמו האמתי .הוא אינו מתרגש מעדותו
של אביו על הגירוש האכזרי מהכפר וגם לא מדמעותיו על שכעת אין מי שיאמר עליו קדיש.
במקום לשאת את בתו של יונטיל השנורר ,שלא הכיר ושברח ממנה לפני שמונה שנים ,בדעתו
לשאת כעת את חברתו מריה ,בתו של הפריץ ,והוא נלהב מעצם העובדה שנכרייה מסכימה לשאת
צײטן,
מאן! (מונטער) משיחס ַ
ֿפאר ַא ַ
רענדארס זון ַ
ַ
מאר ִיע וויל מיך ,דעם זשיד זײַ נוויל
יהודי" :די ַ
טאטעניו! משיחס צײַ טן!" (מריה רוצה אותי לבעל ,את הבן של הז'יד זיינוויל החוכר! (עליז) ימות
ַ
המשיח ,אבאל'ה! ימות המשיח!) (שם ,עמ'  .)42שלא כגיבורה היהודייה במחזות כמו מליץ יושר
ובר-כוכבא ,המוכנה להקריב את חייה מתוך אמונה ונאמנות לעמה ולא להיענות לגבר הנכרי,
עיצב גולדפאדן על הבימה את הגיבור היהודי בתור מי שאינו עומד בניסיון ומתפתה להאמין
לאהבתה של מריה .הרש'לה-איוואן מוכן לעבור את הגבול כדי להיטמע בערכי התרבות הזרה
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ולהעלות את מעמדו .הוא מבזה את כבוד אביו ומתייחס אליו כפי שנוצרים אנטישמים מתייחסים
ליהודים .הסצנה האינטימית והאינטנסיבית בסלון הבורגני והמפואר של שטיינהארץ ,שבה
מתרחש העימות בין האב לבנו ,בולטת על רקע הסצנות הרבות-משתתפים וחילופי המקום
המרשימים הרווחים במחזה .ככל שהפער ביניהם מעמיק וגדל ,המרחק הפיזי ביניהם הולך
ומתקצר .בשיא העימות זיינוויל ואיוואן ניצבים זה מול זה ,ועל הבימה מתרחשת הסצנה "אב
ובן" בחלל מצומצם ודומה לצילום תקריב ( )close upהאופייני למדיום הקולנוע .הערות הבימה
שגולדפאדן נותן לשחקנים מפורטות ועולות באורכן על הטקסט שנאמר .גולדפאדן מנחה את
השחקנים למשחק ראליסטי מאופק ולמחוות גופניות מדויקות .כך נראית ההנחיה לזיינוויל
השומע כי הרשל'ה נחוש בדעתו להינשא למריה:
ֿפאר
קאטשעט די ַארבל און שטעלט זיך ָ
ֿפאר ַ
זאמעלט זיך מוטַ ,
זײַ נוויל( :ער ַ
זײן
שטאלץ און בייזערט זיך גיֿפטיק ,מוטיק ,אויף ַ
ָ
קאּפ
באקס ,פאררייסט דעם ָ
ָ
טאן!
דאס צו ָ
זאלסטו ָ
זאגן ַאז נישט דערלעבען ָ
פאטעררעכט) און ַאז איך וועל דיר ָ
ָ
וואס וועסטו מיר ענטֿפערן?
ָ
איוואן( :הייבט ָאן צו קריצן מיט די ציין ,זײַ נע אויגן ֿפילן זיך ָאן מיט בלוט ,ער
ַ
פראסק אין ּפנים) זשיד!
ַ
ֿפאטער און טוט אים ַא
שּפאנט צו מיט איין עזות צום ָ
ַ
שּפאנט ַארויס לינקס)
ַ
(און
[זיינוויל( :אוזר אומץ ,מפשיל את השרוולים ,מניף את אגרופו וזוקף את ראשו ,כועס ,מלא רעל
הוא עומד על זכות האב שלו) ואם אני אגיד לך שלא תזכה לעשות זאת! מה תענה לי?
איוואן( :חורק שיניים ,עיניו מתמלאות דם ,ניגש לאביו בעזות מצח וסוטר בפניו) ז'יד! (ויוצא
משמאל)] (שם ,עמ' .)42
על פי הוראת הבימה זיינוויל רועד בכל גופו ,נשאר לעמוד המום ,מסתכל בפחד לצד שהלה יצא
ממנו ומוריד את ראשו על חזהו ,ולבסוף נותן אנחה חזקה וארוכה ואומר בשקט כמו לעצמו:
געשטארבן
ָ
מײן לעמעלע –
האבן צעריסן ַ
יא – די היצלעס ָ
טאטן! ָ
ווא!ַ -א זון קעגן זײַ ן ַ
"זשיד! – ַא ָ
הערשעלע – זײַ נוויל! דו ּפגרסט שוין ָאן ַא קדיש! " (ז'יד! אוי ויי ,בן נגד אביו! פושטי העור קרעו
את השה שלי .הרשל'ה מת – זיינוויל ,תתפגר כבר בלי קדיש!).
לאחר התפכחותו של זיינוויל מהאפשרות להחזיר את הגלגל לאחור ולהשיב אליו את בנו
מגיעה התפכחותו של הרש'לה מהאפשרות לשנות את זהותו .הוא מגלה את פרצופה האמתי של
ארוסתו ,המצדיקה את הנקמה בז'ידים המוצצים ,לדעתה ,את דמה של רוסיה ויוצאת להשתתף
בפוגרום .שם הגנאי "ז'יד" שהטיח באביו וסטירת הלחי חוזרים אליו כמו בומרנג .האקט של
שיבת הבן האובד ואימוץ הזהות מחדש מתרחש בהיפוך טקסי :הרשל'ה קורע את חולצתו קריעה
מײן ברוסט!
ֿפרײ ַ
ַ
אײך
נאט ַ
על המת ויוצא אל הרחוב בחזה חשוף" :קומט ַאהער ,קומט ַאהער ַ
ווארֿפט מיר אויך שטיינער! איך בין ַא ייִד! איך בין זשיד!" (בואו הנה ,בואו הנה ,הנה לכם החזה
ַ
שלי! זרקו גם עליי אבנים! אני יהודי! אני ז'יד!) (שם ,עמ' .)52
המחזה בודק הלוך ושוב את הפרדה ואת המפגש ,את ההתנכרות ואת ההתוודעות בין הורים
לילדים עד כדי אבסורד .הסלון הבורגני המפואר ,הנראה לראשונה על בימת התאטרון של
גולדפאדן במחזה ימות המשיח?! ,הוא החלל הדרמטי והמעוצב שבו מתפרקת המשפחה היהודית
מערכיה המוסריים וממושגיה התרבותיים ,והוא מוחרב מבית ומחוץ .לאחר שביתו של הדוד
נהרס בפוגרום ,המשפחה מתפרקת ונפוצה לכל עבר .התפוררות התא המשפחתי של שטיינהארץ,
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הדוד העשיר ,מזעזעת אף יותר ומעוצבת על הבימה עיצוב אבסורדי וגרוטסקי .כזכור ,ההתנכרות
וחוסר הזיהוי של ילדים את אביהם ואב את ילדיו מתדרדר עד לשפל המדרגה :שטיינהארץ,
העובד באמריקה בתור משכונאי ,אינו מזהה את ילדיו ,מוכר את בתו לסרסור בארגנטינה ,מביא
למאסרו של בנו וזהות ילדיו המתגלה לו גורמת להתאבדותו.
ג ולדפאדן יצר הדהוד בין האם המחבקת את שמלתה של ליזה ,מדברת אליה ומסרבת להינחם,
ובין יעקב הבוכה על כתונת הפסים הטבולה בדם בנו יוסף בסיפור התנ"כי .ההיפוך המגדרי של
דמות הקרבן במחזה לעומת הסיפור המקראי הוא הוכחה נוספת למקום המרכזי שנתן גולדפאדן
לדמות הבת והאם בחלל הדרמטי והמעוצב .האם יוצאת מדעתה מרוב צער ,מפילה את עצמה אל
מתחת למסילת החשמלית וניצלת רק ברגע האחרון .היא אינה מפסיקה להתאבל ,ולבסוף זוכה,
בדרך נס ,לראות את בתה בחיים .האלוזיה לסיפור התנ"כי של יוסף ואחיו בולטת :יוסף נמכר
בידי אחיו לעבד ,נעקר ממולדתו ומגיע למצרים .ליזה נמכרת בידי אביה לעבדות ,ו"הבור"
שהושלך אליו יוסף על הבימה הוא האונייה השטה על מי האוקיינוס בדרך לבואנוס איירס .יעקב
יורד ופוגש את יוסף במצרים ,וליזה שבה אל אמה לאחר שסערה המתרחשת על הים מביאה
אותה בדרך פלאות אל חופה של ארץ ישראל .נס קורה גם ליתר בני המשפחה ,ולאחר תעיות רבות
כולם מגיעים לפלשתינה :זיינוויל ,הרשל'ה (ששינה בינתיים את שמו להירש וסגר מעגל של
מהפכנות קיצונית במהפכנות יהודית לאומית) ,חנה רעייתו (שממנה ברח בערב כלולותיהם) בנם
בן-ציון ,אביה של חנה יונטיל השנורר ,הרמן ואמו האומללה ולבסוף גם ליזה .כדי לא להסעיר את
עצביה המרוטים של האם ,ליזה לובשת את שמלתה הישנה ,שרה את הוולס שלה ,מתיישבת ליד
אמה ומתבוננת אל תוך עיניה ו"לאט לאט כמו צומחת אל זרועותיה" (מערכה שישית ,עמ' .)95
ליזה היא קרבן נשי המייצג את התפוררות התא המשפחתי .היא נעקרת ממשפחתה ונופלת
להתעללות ולניצול מיני .המעגל שלה נסגר עם שובה לביתה ברובד הלאומי ,המשפחתי והאישי.
המחזה מסתיים בהסכמתה להצעת הנישואים של ישראל ווּונדרמאן ,מי שהציל את חייה בזמן
שרצתה לקפוץ מהאונייה ולהטביע את עצמה במימי האוקיינוס .לליזה נכונו חיים מלאים
486
בתפקיד בת ,אחות ואם בארץ ישראל.
חוסר ההסתברות במחזה ,לדוגמה הסיפור של אב שאינו מזהה את ילדיו וילדים את אביהם,
גרמה לאי-נחת בביקורת בת זמנו של גולדפאדן ,שהתעלמה מהאלוזיה והחשיבה את המחזה
לפגום מהבחינה האסתטית .חוסר היכולת לזהות בפגישה הראשונה את בני המשפחה ,ובעיקר
הורים את ילדיהם שהקדימו והיגרו לאמריקה ,היא חוויה החוזרת ומתוארת בספרות היהודית
המתארת את ההגירה מאירופה לאמריקה 487.אבל גולדפאדן עצמו חווה תחושה כזו על בשרו
וכתב והסביר את ההקשר האישי באחד ממכתביו האחרונים לדינזון ,שבו התוודה כי אין לו
"בײ ַא
ַ
טענות על שתאטרון היידיש באמריקה "לא הכיר את אביו ולא רצה לדעת ממנו" ,והוסיף:
צײטן און ָאֿפט
ֿפארשיידענע ַ
וואנדערן אין ַ
וואס עלטערן און קינדער זײַ נען געצווּונגען צו ַ
ֿפאלק ָ
ָ
זאלן זייערע עלטערן ניט דערקענען
ֿפארשיידענע וועגן ,איז קיין זעלטנהייט ניטַ ,אז קינדער ָ
אויף ַ
קאנען טרעֿפן דעם וועג צו זייערע קינדער" (בעם אשר ילדיו וזקניו
זאלן ניט ָ
און ַאֿפילו עלטערן ָ

486גם בסיפור " ַא היים" הסופרת מריה לרנר סוגרת את המעגל בעלייתה של הגיבורה לארץ ישראל,
"אהיים" ,אך הבית
אולם הגיבורה שלה ויתרה לחלוטין על חיי משפחה .לסיפורה קראה לרנר ַ
מממש את עצמו בסיפורה רק ברובד הלאומי (ראה :אורחן ,יוצאות מארבע אמות ,עמ' .)80-79
 487ראה למשל את התייחסותה של חנה נוה לסיפורו של י"דברקוביץ' "כרת" ,בתוך :נוה ,נוסעים
ונוסעות ,עמ' .24

158
אולצו להגר ולנדוד בזמנים שונים ובדרכים שונות – אין זה מקרה שילדים לא יכירו את הוריהם
488
ואפילו שהורים לא ימצאו את הדרך אל ילדיהם).
סצנת ההתוודעות בין האב לבנו זכתה לכותרת האירונית" :מחפש את הסייח מוצא את
הקדיש" ,הרומזת להתרחשות המקרית למראית עין שבה שאול יצא לחפש אתונות ומצא מלוכה
(על פי המסופר בשמואל א' ,ט') 489.זיינוויל מגיע לביתו של הירש בעקבות סייח שברח ומזהה את
בנו רק לאחר שהלה מזדהה בפניו בשמו היהודי" :צבי הירש בן זיינוויל" .המעגל המשפחתי
מתהדק כשהירש מציג לאביו את נכדו בן-ציון:
דײן זיידע!
טאטע ַ
מײן ַ
דאס איז ַ
הירש :בני יקירי! – גיי גיב שלום דײַ ן זיידן – ָ
זײן זון יצחקן?
געוואלט קוילען ַ
ָ
האט
וואס ָ
דאס איז דער זיידע ַאֿברהם ָ
בן-ציוןָ :
געוואלט קוילען!
ָ
האט אים
וואס זײַ ן זון ָ
טאטע ָ
דאס איז דער ַ
זײַ נוויל :ניין! ָ
[הירש :בני יקירי! לך לומר שלום לסבא שלך – זה אבא שלי ,הסבא שלך!
בן-ציון :זה הסבא אברהם שרצה לשחוט את בנו יצחק?
זיינוויל :לא! זה האב שבנו רצה לשחוט אותו] (מערכה שישית ,עמ' .)93
שיבוש סיפור המקרא ושיבוש הפסוקים בפי זיינוויל מאפשר לגולדפאדן להכניס פרשנות הפוכה
ואירונית לסיפור העוקד והנעקד .איוואן איוואנוביץ' הוא שהקריב את אביו על מזבח האשליה של
"ימות המשיח" ,שפירש בטעות.
ייתכן שגולדפאדן גם ניסה לרמוז על הקשר בין ימות המשיח?! למחזהו עקדת יצחק או מהפכת
סדום ועמורה ,שכתב כמה שנים קודם לכן בעת ביקורו הראשון באמריקה ב .1888-המחזה,
המסווג על דף השער בתור "אופרה תנ"כית" ,נפתח בדואט מרגש של הזוג התנ"כי הקשיש אברהם
ושרה על העייפות והבדידות שבזקנה ועל הכמיהה לבן משותף .אף על פי שהסיפור התנ"כי
מתעלם מדמות האם בסיפור העקדה ואינו מזכיר ולו ברמז את יחסה ותגובתה של שרה להיעדרם
של יצחק ואברהם ,אברהם גולדפאדן עיצב במחזה שלו סצנת פרדה מרגשת ,שבה שרה נאבקת
כדי להציל את בנה .כשאברהם מודיע לה במעורפל שהוא מתכוון לקחת את יצחק למקום סמוך
להר המוריה כדי לל מדו את עיקרי האמונה ,שרה מתקשה לקבל את ההודעה כפשוטה .תשובותיו
המתחמקות של אברהם מגבירות את חששותיה ,ושוב ושוב היא שואלת :לכמה זמן ייעדרו? האם
הדרך ארוכה? האם ימהרו לחזור? היא נאחזת ביצחק ,מחבקת ומנשקת אותו ואינה מניחה לו
ללכת .אברהם מנסה לרסן את התנהגותה בהזכירו לה את חובתה ותפקידה בתור אישה יהודייה:
לאז אים שוין
גאטעס שטימעָ ,
ַאֿב רהם( :גערירט ָאבער מוטיק) [ ]...עס רוֿפט אונדז ָ
ווײב די ֿפרומע.
גייןׂ ,שרה מײַ ן צערטלעך ַ
רײסט ַאוועק ֿפון אים יצחקן און
געלאסן ַ
ַ
נאך
ׂשרה( :מיט א ווילדער מימיק ָאבער ָ
הא! יעצט הייס
ֿפארטיידיקט אים קעגן ַאן אומגליק) ַ
האלט אים ֿפעסט גלײַ ך ווי זי ַ
ַ
 488מצוטט בתוך :זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ' .330
געשטאלטן" (דמויות קרובות) את גולדפאדן כשאול
ַ
"נאענטע
 489איציק מאנגר מתאר ברשימותיו ָ
געלאזט אין
ָ
שיצא לחפש אתונות  -עיתון משכילי – ומצא מלוכה  -את התיאטרון היהודי" :זיך
קעניגרײך
ַ
האט אויך געֿפונען ַא
וועג ַארײַ ן זוכן די 'ֿפרומע אײזלען' ּכדי מיט זיי צו לערנען בלק און ָ
רלאג י .לּ .פרץּ ,תלָ -אֿביֿב ,1980 ,זז'
ֿפא ַ
ּפראזעַ ,
ָ
מאנגער ,שריֿפטן אין
טעאטער" (אַ .
ַ
דאס ייִדישע
– ָ
( 73-72להלן :מאנגר ,כתבים בפרוזה).

159
מײן
איך נישט ׂשרה – יעצט בין איך נישט דײַ ן ווײַ ב ,יעצט בין איך יצחקס מוטער – ַ
גאר קיין מענטש – יעצט בין איך ַא
זעל ,מײַ ן בלוט ,מײַ ן לײַ ב [ ]...יעצט בין איך ָ
וואס
זײן דעם ַאצינד ָ
שטארק – און וויי וועט ַ
ַ
ווילדער טיר [ ]...יעצט בין איך גענוג
צערײצטער צנועה!
ַ
ֿפאר די נעגל ֿפון דער
וועט ּפרּווון ַארויסרײַ סן איר קינד .היט אײַ ך ַ
[אברהם( :נרגש אך נחוש) נו ,מספיק! קול האל קורא אלינו ,תני לו ללכת ,שרה רעייתי היקרה,
האדוקה.
שרה( :בהבעה פראית על פניה אבל בזהירות היא חוטפת ממנו את יצחק ומחזיקה אותו חזק,
כאילו מגנה עליו מפני צרה) הא! כעת שמי אינו שרה ,כעת אינני רעייתך ,כעת אני אמו של יצחק –
נשמה ,דם ובשר [ ]...כעת אינני אדם ,אני חיית פרא ,כעת אני מספיק חזקה – ואוי למי שיעז
לקרוע ממני את ילדי ,אני מספיק חזקה ,היזהרו מציפורניה וזעמה של אישה ממושמעת ושקטה]
(מערכה שלישית עמ' .)78
שרה אינה מוכנה לנהוג בצייתנות ובוחרת להתנגד ,לחשוד ולהטיל ספק .אברהם מתרץ את
הפרדה ,בכך שע ליו להורות ליצחק את עיקרי האמונה ,טענה מנצחת שכל אם יהודייה תוכל
להזדהות אתה ,אבל היא מסרבת לציית ,גם אם מדובר במצוות האל 490 .היא מסירה מעליה את
זהות האישה האדוקה והרעייה הנאמנה והצנועה ,ומאמצת לעצמה סולם ערכים משלה ובראשו
הערך לגונן על בנה כמו "אימא לביאה" .היא נאבקת עם אברהם כמו חיה ומושכת את הילד
אליה .בשיר ערש היא מבטיחה ליצחק כי האל ישמור עליו וירבה את זרעו לרב אך היא אינה
מצליחה לשמור את בנה בחיקה .באישון לילה קורע אברהם את יצחק הישן מזרועותיה ויוצא עמו
אל העקדה .בדרכם אל ההר יצחק מתייסר מרוב דאגה וגעגועים לאמו ,ואף ברגשות אשמה על
שהלך ממנה והותיר אותה לבדה .הוא מבקש מאביו שינחם אותה ,ובעלותו על המזבח יצחק חוזר
על שיר הערש של אמו .על הבימה של גולדפאדן הפסוק "וילכו שניהם" מקבל משמעות של "וילכו
שלושתם" ,שכן שרה נמצאת עם השניים ברוחה.
כשם שגולדפאדן בחר להנכיח את שרה למרות היעדרותה בדרך אל העקדה ,הוא גם בחר לגלם
על הבימה את סצנת מותה על פי האגדה .המערכה השלישית ,העוסקת ברעיון העקדה וכוללת
דברי הגות על האמונה המונותאיסטית ,מסתיימת עם הופעתו של השטן .השטן מרקד מול שרה
געשטארבן" (שרה! בנך יצחק מת) (מערכה שלישית ,עמ' ,)82
ָ
ומודיע לה" :שרה! דײַ ן זון יצחק איז
ושרה קופאת על מקומה ונופלת לארץ מתה.
ברגע האחרון ,לפני שאברהם מעלה את בנו לעולה ,השמים נפתחים ומלאכים מופיעים
ומרחפים ממעל .על פי הוראות הבימה ,אחד מהם לוקח את המאכלת מידי אברהם ומשחרר את
 490הפעוט ההולך למקום תורה הוא ערך יהודי חשוב לאם היהודייה ומשמש מוטיב חוזר בשירי
הערש ביידיש .אחד משירי הערש העממיים הקדומים שבו תורה היא הסחורה הטובה ביותר הוא
"אונטער דעם קינדס וויגעלע" (תחת עריסת התינוק) ,שכמו שירי ערש נוספים שימש מקור לשירו
של גולדפאדן "צימוקים ושקדים" .כאמור שיר הערש של גולדפאדן משנה את התמונה ,וייִ דעלע,
הבן היחיד ,ינדוד בעולם ,יצליח במסחרו ולא ישכח את שיר הערש ששרה לו אמו .השיר "אונטער
לאגיע ֿפון ייִ דישע
נטא ָ
ווינקאוועצקי און ַאנדערע (רעדַ ,).א ָ
ָ
דעם קינדס וויגעלע" מופיע בתוך :א'
באנד ,מאגנס ,ירושלים ,1989 ,ז'  .88גם בשיר הערש המודרני של איציק
ֿפאלקסלידער ,ערשטער ַ
ָ
יאנקעלע" נשמר הערך של הפעוט שילך ללמוד תורה (שם ,עמ' .)107
מײן ַ
מאנגר "של ָא ף שוין אײַ ןַ ,
על הרעיון הטמון בשירי הערש בנוגע לתפקידה של האם במערך היחסים המשפחתי לחנך את
ילדיה לתורה ראה :א' קרסני" ,מן העריסה אל העקידה :על גלגולו של שיר" ,שאנן ג ( ,)1998עמ'
.117-101
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יצחק לקול מקהלת המלאכים .אברהם המקראי עומד בניסיון ומקבל חזרה את בנו האהוב ,אך
לאברהם גולדפאדן היה חשוב להבהיר כי לניסיון הזה יש מחיר – מותה של האם.
שרה אינה עומדת בניסיון השטני-אלוהי להקריב את בנה ומשלמת בחייה .סיפור העקדה הוא
מיתוס גברי ,ועל בימת התאטרון של גולדפאדן מודגש סירובה של שרה להזדהות עמו ולקחת בו
חלק .יתרה מכך ,עם הרצון של גולדפאדן לרגש את הקהל ולסחוט דמעות כמו בסצנת הפרדה של
יצחק מאמו ולמרות הסנטימנטליות ,אפשר לראות שינוי מרחיק לכת בעיצוב מחדש של הגיבורה
הנשית והאם על הבימה היהודית .מנקודת מבט פמיניסטית חוסר הרצון של שרה לייצג ערכים
פטריארכליים המנוגדים לרגשותיה האותנטיים מבדיל אותה מגיבורות אחרות של גולדפאדן.
שרה מערערת על תקפותו של הצו האלוהי ועל מוסריותו ומתנגדת לציות העיוור של אברהם .היא
דאס
זאל איך מיר ָ
עוברת מטמורפוזה פיזית ונפשית ,ואברהם אינו מזהה אותה ואת קולהָ :
רכזאמע די ֿפרומע? (הייאמן?
ַ
געהא
ָ
דאס רעדט מײַ ן ווײַ ב ׂשרה די
דאס דײַ ן שטימע? ָ
גלייבן? איז ָ
הזהו קולך? האם זה קולה של שרה אשתי? כך מדברת אשתי הצייתנית האדוקה?) (מערכה
שלישית ,עמ'  .)78היא חדלה מלהיות אשת אברהם וחדלה מלהיות "שרה" ,ומייצגת את עצמה
בלבד .היא יוצאת להגן על בנה מעבר לכל ערך יהודי או צו אלוהי ובניגוד להם .שוב אין היא
הגיבורה הנשית כבמחזות קודמים של גולדפאדן ,המאופיינת בתור נערה ללא חת הלוקחת חלק
שווה במהפכה החברתית והלאומית לצד הגבר .בחלל הדרמטי והמעוצב ,המתבטא בהוראות
הבימה  ,שרה ממוקמת בהתאם לסיפור התנ"כי בחללים המסורתיים ליד האוהל ואינה יוצאת עם
בעלה ובנה להר המוריה .למרות מיקומה בחלל המסורתי ,היא מוצאת אלטרנטיבה נשית ייחודית
ו"קול" משלה בעימות עם ערכי התרבות היהודית ורגשותיה המוחצנים מטילים מורא על אברהם.
גולדפאדן נזהר מלהפוך את הסצנה להתפרצות של שיגעון נשי חסר שליטה ומעיר בהוראת
ווארעמע הייסע
באגלייט מיט ַ
נגזאם ,מיט ּפויזןַ ,
לא ַ
לאג ווערט געֿפירט ַ
נא ָ
מא ָ
הבימה" :דער ָ
געֿפילן" (המונולוג צריך להיאמר לאט ,עם פאוזות ומלווה ברגשות חמים) (מערכה שלישית ,עמ'
 .)78על הבימה של גולדפאד ן שתיקתה של שרה היא זעקה גדולה הרחוקה מלהיות "סנטימנטלית
ורגשנית" או מאופקת וגאה ,כפי שאופיינה "האם היהודייה" במחזות שנכתבו בידי מחזאים
491
אחרים בני זמנו ואחריו.
במאמר שהקדיש מבקר התאטרון א' מוקדוני לשחקנית אסתר-רחל קמינסקה ,שזכתה לתואר
טעאטער' (האימא של התאטרון היהודי) הצר כי כמו בחיים ,כך גם על
ַ
מאמע ֿפון ייִדישן
"די ַ
הבימה "האישה היהודייה" ,מגולמת תמיד בתפקיד "אימא יהודייה" .נערות יהודיות ,כתב
מוקדוני ,מתנהגות כאמהות קטנות ,מטפלות באחיהן ואחיותיהן ,והן רציניות ודאגניות
כאמותיהן" .נשים אהובות הן לא היו מעולם ,הן היו כלות כשרות ,שקטות ואדוקות ואמהות
נאנחות" .על הבימה בשאר העולם ,טען מוקדוני ,השחקנית מגלמת בגופה ובקסמה הנשי את
המאהבת והמפתה בתנועות ארוטיות ובהתחנחנות ,אך על הבימה היהודית השחקנית ,בכל תפקיד
שתגלם ,גם אם תשחק נערה שובבה או את נורה מבית הבובות ,היא תהיה תמיד אימא כשרה
ואדוקה .מוקדוני מעיד על אופיו של תאטרון היידיש ומכליל" :התאטרון שלנו הוא תאטרון של
אימא-ואבא .הספרות שלנו היא ספרות של אבא-אימא" 492.כפי שראינו ,בתאטרון של גולדפאדן
 491כמו למשל דמות האם היהודייה מירהלה אפרת ,במחזהו המצליח של יעקב גורדין .על דמותה
של מירלה אפרת ודמויות נשיות אחרות ביצירתו של גורדין ראה :נוברשטרן ,כאן גר העם היהודי,
עמ' .218-217 ,210
 492א' מוקדוני" ,א .ר .ק ַאמינסקי" ,בתוך :מוקדוני ,תאטרון ,עמ'  .105-99הציטוט מעמ'  .101על
תאטרון היידיש באמריקה בתור תאטרון השם את דור ההורים ובעיקר את האם במרכזו ועל
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זכתה השחקנית לגלם תפקידים נועזים ומגוונים ,המבליטים את הצד הנשי שלה גם בעיצובה
בתור גיבורה לאומית מעבר לתפקיד האם והאישה הנשואה.
והרבה להשתמש באלה
גולדפאדן חי את התאטרון שלו והזדהה עמו כאילו היה ילדו או ביתוִ ,
בתור מטפורה ומשל קיומי.ראינו כי האישה היא לב-לבו של התאטרון היהודי המודרני שייסד
גולדפאדן ,והזדהותו עם הגיבורה היהודייה ,שעיצב יש מאין לראשונה על הבימה היהודית,
בולטת .מיקום האישה בחלל הדרמטי והמעוצב מעיד על מעמדה בחברת המחזה כמו על מעמדו
של גולדפאדן ושל התאטרון שלו .עיצוב הדמות הנשית במחזות יכול לאותת כברומטר על מידת
ביטחונו בתור מחזאי ובימאי ועל התקבלות מחזותיו ותאטרונו בקרב הקהל .ככל שהפופולריות
של התאטרון של גולדפאדן הלכה וגדלה גם בקרב השכבה המשכילית (בעיקר עם המעבר לרוסיה),
הוא כתב תפקידים דומיננטיים ומאתגרים לנשים ,ואתן עיצב מחדש את המגדר היהודי על
הבימה .ככל שהותקף ונדחק ומעמדו של "אבי התאטרון היהודי" התערער ,כן הצטמצם ונסוג
תפקידה של הגיבורה הנשית.
למרות העיצוב המגדרי מנקודת מבטו הגברית של היוצר ,על פי רוב ראה גולדפאדן בדמות
האישה היהודייה שותפה למהפכה החברתית והלאומית שהבנה על בימת התאטרון היהודי-חילוני
שלו .הגיבורה היהודייה מזדהה ומייצגת את הערכים של תרבותה ,ומוכנה להקריב בשבילם את
חייה .המחיר "האמנותי" שהיא משלמת על כך הוא עיצובה בתבנית נוקשה ומעט סטרילית
המגיעה גם ל"אינפלציה" בעיצוב דמותה של דינה ,גיבורת המחזה בר-כוכבא המנוגדת לעיצוב
הגיבור היהודי .אל מול הגיבורים ההרואים כמו בר-כוכבא או אבשלום ,המביעים חרטה על
מעשה הכשל שלהם ,הגיבורות היהודית מעוצבות כסמל ,מקור להשראה ושלמות .הגיבורות
הגדולות ביצירתו של גולדפאדן אינן "מתעלות" למעלה הדרמטית של הגיבור הטרגי על פי המודל
האריסטוטלי כמי שנמצא בין שני הקטבים "אינו יוצא דופן במצוינותו ובצדקתו ,מי שחייו
עוברים שינוי למצב של פורענות לא בגלל רוע ורשעות אלא בגלל כשל כלשהו 493".כפי שראינו,
במחזה עקדת יצחק דמותה של שרה משמשת מודל יוצא דופן שאפשר להסביר על רקע כאבו של
היוצר ,אב ללא ילדים ,לאחר שאיבד את התאטרון שייסד-יילד .לעומת "שתיקתו של האב",
המרד של האם במצוות האל מפצה על תחושת הנטישה שחש אברהם גולדפאדן כשהוא והתאטרון
שלו "נעקדו" במיטת סדום של התאטרון היהודי באמריקה .בכך נדון בפרק הבא.

עיצוב הפער הבין-דורי על בימ היידיש באמריקה ראה :נוברשטרן ,כאן גר העם היהודי ,עמ' 243-
.198
 493אריסטו ,פואטיקה ,עמ' .33-32
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פרק 4
נגזאם" – 494המסך נופל לאט על העולם הישן
לא ַ
ֿפאלט ַ
רהאנג ַ
ֿפא ַ
"דער ָ
הגזרה האוסרת על קיומו של תאטרון יידיש ברחבי האימפריה הרוסית ,שיצאה ב 17-באוגוסט
 , 1883נוסחה בבוטות .בתזכיר סודי מטעם משרד הפנים אל מושלי המחוזות נכתב" :מתוך שיקול
שמחזות מסוימים בלשון יידיש שהותרו אינם הולמים לחלוטין להצגה על הבימה הוחלט שיש
לאסור את ההצגות ביידיש 495".אכיפת הגזרה הקטגורית ,שהחזיקה מעמד במשך  17שנה ,נמסרה
לידי המשטרה.
תקופת היצירה השנייה ,שבה התאטרון היהודי של גולדפאדן התמקם ,התבסס ושגשג ,נגדעה
והגיעה אל קצה באחת .עם יציאת הצו ובעקבות הפרעות שקדמו לו ,התאטרון היהודי על קהלו
ויוצריו נאלץ להגר מאירופה לעולם החדש .ככל שהלך התאטרון היהודי והתבסס בתור מוסד
חברתי ,כלכלי ותרבותי והעמיק את שורשיו במולדתו החדשה ,כן הלכה ונשמטה הקרקע תחת
רגליו של מייסדו .מקומו של גולדפאדן הלך ונדחק מחוץ לעולם התאטרון ובשל כך התרבו נדודיו
בין ערים ,ארצות ויבשות .לאחר ש"המולדת הישנה" הפנתה לו את גבה ,התנכרו לו גם שחקניו,
קהלו והבימה היהודית שהייתה ביתו .שוב לא היה לו לאן לחזור ,ודפוס היצירה תוך כדי נדודים
בטריטוריה מוכרת ,שאפיין את פעילותו של גולדפאדן ואת גיבושו של התאטרון ,נהפך לכורח
מאיים ,לקללה .מה שנדמה לבית מוכר וקרוב התברר לגולדפאדן בתור מקום זר ,עוין ומדכא,
ולכן גם מעורר אימה.

 494הערת בימוי שכיחה הבאה בתום מערכה או בסוף מחזותיו של גולדפאדן .ראה למשל:
גולדפאדן ,מליץ יושר ,מערכה שנייה ,עמ'  ;37או :גולדפאדן ,ימות המשיח?! ,עם תום המערכה
האחרונה ,עמ' .100
 495ראה :פישמן" ,המדיניות כלפי יידיש" ,עמ'  ;261וכן :קליר" :האיסור על תאטרון יידיש
באימפריה הרוסית" ,עמ' .163

163
כפי ש ראינו בפרק השני "המקום ב(אין) מקום ליוצר ולקהלו" ,חוויית "האלביתי" כפי שפיתח
אותה פרויד קיימת במידת-מה בחיים היהודיים בגולה ומזוהה עם המצב הלימינלי של המקום
והזהות 496.בהיותו יהודי משכיל ראה גולדפאדן ברוסיה מולדת תרבותית ורוחנית שבה ניתן לו
מרחב ליצור ,להתפתח ולזכות בהוקרה ,ולכן תחושת האלביתי שחווה עם סגירת התאטרון שלו
הייתה כפולה .בפרק זה נראה כי תחושת האלביתי הטראומטית שחווה גולדפאדן ,הכרוכה בחוסר
התמצאות ,בזרות ובסכנה ומשקפת את הביוגרפיה הנפשית שלו ,קיבלה ביטוי דרמטי וחזותי
במחזותיו .בתקופת היצירה השלישית ,כשנדד בתור פליט ויוצר בודד ,ללא להקה משלו וללא
נקודת משען ,קיבל הדיאלוג בין המקום הקונקרטי למקום הבדיוני ממד אישי ,שהשפיע על
תפישת המקום ועל עיצובו בחלל הדרמטי במחזות החדשים שכתב והעלה על הבימה.
המושג "גאופתולוגיה" שטבעה צ'ודרי לייצוג השיח הדרמטי המודרני על הבית בדרמה
המודרנית ,ולייצוג החוויה האוניברסלית של "חוסר מקום" או קשר עם טריטוריה מסוימת
בעקבות גלות מודרנית ותודעתית הנחווית כניכור אוניברסלי טרגי ,מאפיין את מחזותיו החדשים
497
של גולדפאדן ,שנכתבו על רקע הטראומה של חורבן המקום האישי ,האמנותי והלאומי.
המאבק במקום התגלם בדיאלוג תמידי בין שייכות לגלות ובין בית לחוסר בית .הגירת המונים
ופליטות ,נושאים מרכזיים של הדרמה המודרנית באים לידי ביטוי במחזותיו בצורה ובתוכן.
בדוגמאות שלפנינו נבחן כיצד השפיעו נדודיו והכרסום ההולך וגובר במעמדו על אופיו של
החלל הדרמטי ועל ניידותן של הדמויות במחזות שכתב בתקופת היצירה השלישית .להבדיל מדעת
החוקרים והמבקרים ,שהמעיטו בערכם ובחשיבותם של המחזות שנכתבו בשנים אלה ,נטען כי
בתקופה זו יצר גולדפאדן את הדרמה הבשלה והעמוקה ביותר .המחזות האלה מתאפיינים ברובד
מטא-תאטרוני ואוטוביוגרפי גלוי וסמוי המעמיד אותם באור מודרני ומקורי .דווקא כשנותר
גולדפאדן בחוסר כול ,נע ונד ,ממודר ומנותק מקהלו וללא להקה משלו ,הוא התמקד בחלל
הבדיוני והעניק לו משמעות טעונה ,אישית ומורכבת .כפי שנראה אירועים מחייו הפרטיים של
היוצר עלו בהסוואה ותפשו את מקומם בחלל הדרמטי ועל הבימה .סצנות ודמויות ממחזותיו
הקודמים הוטמעו בעלילות החדשות ויצרו הקשרים אינטר-טקסטואליים בעלי ערך אמנותי עשיר
ומורכב .באמצעות האינטר-טקסטואליות אפשר לראות את קורפוס מחזותיו של גולדפאדן כעולם
שלם המתכתב עם עצמו ותוך כדי כך מצפין דיאלוג רב-משמעי בין היוצר ובין קהלו ובין היוצר
ובין התאטרון שלו ,על כל רבדיו ותהפוכותיו .בתקופה זו שאף גולדפאדן ליצור ממה שנותר
מהתאטרון שלו "סביבת חיים" אוטונומית ,המשמשת חלופה למה שנמנע ממנו במציאות .למרבה
הפרדוקס ,השאיפה הזו התבטאה גם ב"ניפוץ המקום" הפיזי והמנטלי-ערכי בחלל הדרמטי
והמעוצב.
כשם שלא העמיד במחזותיו ייצוג ראליסטי למאורעות הזמן והמקום ,כך נהג בשיקוף ניסיונו
האישי ורגשותיו והביע אותם בעיבוד דרמטי-אמנותי .כדי להימנע ממסקנות פשטניות ינותחו
המחזות המייצגים של התקופה בהשפעת המודל הפרשני של פולוק ,המערב בין הגישה
האוטונומית ובין הגישה הקונטקסטואלית .הרובד האוטוביוגרפי ייבחן כחלק בלתי נפרד מההיבט

 496פרויד הדגים את המשמעויות הרבות והמגוונות שיש בגרמנית למילה  heimlichולמילה
שאמורה להיות ניגודה –  .unheimlichהוא הסב את תשומת לבנו לכך ששתי המילים נגזרות גם
מהמילה "בית" ( )Heimוגם מהמילה "מולדת" (( )Heimatפרויד ,האלביתי ,עמ' .)77-43
 497צ'ודרי ,העמדת המקום על הבמה ,עמ' .14-12
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האסתטי של היצירה ,והמחזה ייבחן בתור "טקסט הרמטי המעיד יותר מכל על יכולתו של היוצר
498
לשלוט במדיום האמנותי".
על פי הרעיון המנחה המרכזי במחקרנו יודגשו כאן מושגי המרחב ושאלת המקום ,מושגים
המאפיינים את האסתטיקה הייחודית למדיום התאטרון והטבועים בעומק החוויה האסתטית
שלו והכלי הפרשני לחקר הרובד האוטוביוגרפי ומשמעותו האמנותית ביצירה יהיה פענוח
"הדרמה של המקום" .נראה כי מלבד הגילויים הקונקרטיים על הציר הכרונולוגי וההקשר
ההיסטורי-תרבותי ,היכולים להעיד על מקורות ההשראה או על הנסיבות הנפשיות והקונקרטיות
לכתיבת המחזה ,נסיבות חייו של היוצר המתבטאות בחלל הדרמטי ובניידות הדמויות השונות הן
חלק בלתי נפרד מהממד האסתטי של היצירה .זאת ועוד ,הסממנים הביוגרפיים המתבטאים
ב"דרמה של המקום" ישמשו אמצעי לפירוש המשמעות האמנותית של היצירה .ההתמקדות
בווידוי האישי הסמוי יגלה איכויות הטמונות בעיקר במחזותיו האחרונים של גולדפאדן ,שנכתבו
במצב של שבר ,נישול וגלות בתוך גלות ,ומהם התעלם המחקר.
כדי לעמוד על הפן האוטוביוגרפי וההיבט האינטר-טקסטואלי הקשורים בעיצוב החלל
הדרמטי במחזות החדשים ,נסקור את השינויים החברתיים והתרבותיים-אמנותיים שחלו
בתאטרון היהודי עם המעבר לאמריקה ואת המעורבות וההתנסויות של גולדפאדן בתהליך
המטלטל .תחילה נבחן את התנהלותו והתמודדותו עם רוע הגזרה בשנים הראשונות והמכריעות
לאחר יציאת הצו האוסר את הצגות התאטרון היהודי.
 .1ההשתהות במקום
להבדיל משחקניו של גולדפאדן ,שעזבו את הלהקה ,ולהבדיל ממחזאים כמו יוסף לטיינר ומשה
הורוביץ ,שזמן קצר לאחר יציאת הצו האוסר על הצגות מטעם השלטונות ברוסיה עשו את דרכם
לעולם החדש ,גולדפאדן עצמו התעכב זמן רב וקפא על מקומו במולדת הישנה .מכיוון שהצליח לא
אחת לגבור על מכשולים וצווים שהציב השלטון הרוסי בפני התאטרון שלו ,קיווה גם הפעם
להסיר מעליו את רוע הגזרה .אך נגד ציפיותיו ותקוותיו ,האיסור שהוטל על תאטרון יידיש
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באימפריה הרוסית נאכף בקפידה ונשמר במשך שנים רבות.
דוד אליהו פישמן טוען כי האיסור על הצגות התאטרון היהודי נבע מהמדיניות האנטישמית,
שהלכה והקצינה בשלטונו של אלכסנדר השלישי ובשל מעמדה הבעייתי של היידיש ברוסיה
הצארית .המדיניות הצארית הגבילה את היידיש בהקשרים שונים,ובהם איסור על הוראה ביידיש
בבתי ספר יהודים מודרניים; איסור על שימוש ביידיש בארגונים חברתיים או תרבותיים; ואיסור
על הוצאת עיתון ביידיש 500.אחרי שנות שגשוג בודדות של התאטרון היהודי ברחבי האימפריה
 498על פי גישת הפורמליזם של אסכולת תל אביב ,המבקשת למנוע תנועה בטוחה מדי מן הטקסט
אל ההיסטוריה .ב' הרושובסקי ,פתיח למאמרו של מנחם פרי" ,האנלוגיה ומקומה במבנה הרומן
של מנדלי מוכר ספרים" ,הספרות א ,)1968( 1עמ' .65
 499ב 1900-הרפו מעט השלטונות הצאריים את המושכות וחלה הקלה בכפיית החוק בכמה אזורים
ברוסיה .בסוף  1905ניתנה רשות להעלות את המחזה מירעלע אֿפרת (מירלה אפרת) בערי
האימפריה הרוסית .על הפקת מירהלה אפרת בהשתתפות אסתר רחל קמינסקה ראה :נוברשטרן,
כאן גר העם היהודי ,עמ'  .205רשמית הוסר הצו רק ב ,1917-ערב המהפכה .ראה :ד"א פישמן,
"המדיניות כלפי יידיש ברוסיה הצארית" ,חוליות  ,)1996( 3עמ' ( 263-261להלן :פישמן,
"המדיניות כלפי יידיש").
 500לאורך המאה ה 19-יצא ברוסיה הצארית עיתון יידיש אחד בלבד ,קול מֿבׂשר ,בידי אלכסנדר
צדרבוים באודסה ,במסווה של מוסף ביהודית-גרמנית לשבועון העברי המליץ .על עיתונות יידיש
וההגבלות שחלו עליה באותה תקופה ברחבי האימפריה הרוסית ראה :שם ,עמ' .258-255
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הרוסית ,ב א גם הצו האוסר על קיומו של תאטרון ביידיש .ג'ון קליר טוען כי הסיבה לחרם אינה
ברורה לחלוטין עד היום ,וכנראה נבעה ממדיניות כללית לא לאשר זכויות חדשות באווירה
השמרנית בעקבות הפוגרומים בשנים  .1882-1881לדעתו את מקומן של העובדות החסרות
ממלאות השערות ,גם כאלה שנוסחו בידי חוקרים סובייטים ולא הוכחו מעולם 501.עם זאת ,על פי
מקורותיו של קליר בדו"ח של השלטונות תואר גולדפאדן בתור אישיות בלתי מוסרית ,בעלת
"מוניטין רע" וצוין כי הוא "מפיק תאטרון של מחזות מזיקים" .חוות דעת זאת ודאי לא הקלה על
502
גורל התאטרון שלו.
חוקרים כגון גו רין ,זילברצווייג ,פינקל ואויסלנדר מציינים כי ייתכן שאחד הגורמים שזירזו את
הטלת החרם היה הלשנה לצנזור הרוסי מצד מתחריו או שונאיו של גולדפאדן בקרב
האורתודוכסים ,או מצד הבורגנות היהודית המתבוללת בסנט פטרבורג .גורין אף מזכיר שמועה
שההלשנה על תוכנו הממריד של המחזה החדש בר-כוכבא הייתה מפי "פרופסור" שקיווה
להתמנות למשרת הצנזור הראשי בזכות מידע זה 503.ייתכן כי הצמידות בין תאריך יציאת הצו
להצגת הבכורה של בר-כוכבא ,לאחר שהמחזה אושר על ידי הצנזורה ,מבהירה את הלשון
העמומה של הגזרה בדבר "מחזות מסוימים שהותרו ונמצאו בלתי הולמים" ,והיא המקור
504
לחשדות אלה.
הצו ,שאכיפתו כאמור הופקדה בידי המשטרה המקומית ,לא היה הרמטי .השוטרים היו מעטים,
בלתי מקצועיים וידועים ככאלה שאפשר לשחדם בקלות .על פי דוחות המשטרה ,כרזות
התאטרון ,חשבונות ומסמכים שונים מתברר כי תאטרון יידיש המשיך להופיע בזהות בדויה .היו
שחקנים שהמשיכו לשחק ביידיש במסווה של תאטרון גרמני או קברט .לעתים ,בשעה ששוטר
נכנס לבדוק מהי שפת ההצגה עברו השחקנים כהרף עין לשיר בגרמנית או שהמשיכו כמתוכנן
תמורת שוחד .לדוגמה אברהם פישזון הצליח לנהל להקת תאטרון ולהופיע במשך שנים בתנאים
אלה בעיירות נידחות ושכוחות-אל בתחום המושב לאחר ששערי הערים הגדולות הוגפו לחלוטין
505
בפני התאטרון היהודי באימפריה הרוסית.
הצו האוסר על קיומו של תאטרון יידיש הביא מכת מוות על התאטרון של גולדפאדן .בן לילה
התפרקה הלהקה והתפזרה לכל עבר .גורין מתאר בהרחבה את נדודיהם של השחקנים ואת
ניסיונותיהם היצירתיים להמשיך ולהופיע במצב החדש שנוצר .כמה מהשחקנים הגיעו לגרמניה
ריענטאלישע טרוּפע" (הלהקה היהודית מזרחית) .שחקנים אחרים,
ַ
והופיעו בשם "די ייִדישע ָא
שמוצאם מרומניה ,חצו את הגבול וחזרו לנדוד ברומניה ,ובסופו של דבר הגיעו ללונדון ,ששימשה
תחנה בדרך לאמריקה 506.בתוך שנים אחדות הגיעו מרבית שחקניו של גולדפאדן לאמריקה ,ושם
ביססו את מעמדם ואת התאטרון היהודי המקצועי בעזרת הנסיון שרכשו כחברי הלהקה של
גולדפאדן והנכסים שאימצו לעצמם :מיומנות בשיטות הפקה ,ניסיון מקצועי ובעיקר רפרטואר
 501ראה :קליר" ,האיסור על תאטרון יידיש באימפריה הרוסית" ,עמ' .174-159
 502שם ,עמ' 164
 503גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,כרך ראשון ,עמ' .237
ּפאסטעכל" מתוך המחזה בר-כוכבא שכלל בקובץ שיריו
 504בהערה שהוסיף גולדפאדן לשיר "ד ָאס ַ
לדֿפאדן,
ַ
גא
יׂשראליק ציין כי המחזה הועלה לראשונה באודסה ב 5-במאי  .1883ראה :א' ָ
יׂשראליק יודישע לידער ,אודסה ,1884 ,עמ' ( 8להלן :גולדפאדן ,ישראליק).
 505גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,עמ'  ;243-237קליר" ,האיסור על תאטרון יידיש באימפריה
הרוסית" ,עמ'  ;174-173 ,170-168פישמן" ,המדיניות כלפי יידיש" ,עמ'  .262על אברהם פישזון:
מוקדוני ,תאטרון ,עמ' .108-107
 506למסלול מסעות השחקנים עד שהגיעו לאמריקה ראה :גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,כרך
ראשון ,עמ' .243-237
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עשיר ומגוון של מחזות שכתב גולדפאדן אשר שמם נישא בפי כול .השימוש ברפרטואר בכל מקום
שהגיעו אליו השחקנים הנודדים משני עברי האוקיינוס נעשה ללא רשותו וללא מתן זכויות
יוצרים.
גולדפאדן ,שלא נסחף מיד בגל ההגירה של אנשי התאטרון לעולם החדש ,נאחז ברוסיה ,בבית
הישן והמתנכר ,נסע לסנט פטרבורג "כמו אב מיואש המתחנן על חיי בנו" כדי לבטל את רוע
507
הגזרה ונכשל .במשך שנתיים נשאר באודסה ולאחר מכן עבר לוורשה ושהה בה שנתיים נוספות.
ה"הקפיאה" במקום לא הייתה אופיינית למי שהנדודים והיוזמה היו חלק בלתי נפרד מחייו מאז
שעזב את עיר הולדתו בהיותו בן  17ובייחוד מאז שקשר את גורלו וחייו בתאטרון .בל נשכח כי כדי
לעקוף את הצו האוסר על הוצאת עיתון יידיש בתחום האימפריה הרוסית נקט גולדפאדן
בתחבולה מתוחכמת ועבר את הגבול לגליציה ,שהייתה חלק מהאימפריה ההבסבורגית ,ובין 1875
ל , 1876-בשיתוף פעולה עם יצחק יואל לינצקי החל לפרסם בלמברג (לבוב) את עיתונו
"שרוליק" 508.גם לרומניה הגיע מלכתחילה כדי להוציא עיתון יידיש עבור קהל קוראים ברוסיה.
אך בניגוד לעיתון ,שיכול להתקיים במרחב וירטואלי ללא גבולות ואפשר להדפיסו במקום אחד
ולהפיצו לקהל מנויים בכל מקום ,התאטרון הינו תלוי במרחב המחיה המקיף אותו ,ותלוי בקהל
של כאן ועכשיו .זאת ועוד ,כפי שנוכחנו לראות המקום והיחס הייחודי של היוצר כלפיו השפיעו
השפעה מכריעה על ההתפתחות של גולדפאדן ביצירת החלל הדרמטי במחזותיו לאורך השנים.
הדימויים והאירועים שהציג בחלל הממשי שפעל בו נשאבו מהדיאלוג היצירתי עם אותו חלל.
במאמרו האוטוביוגרפי של גולדפאדן "משמנדריק ועד בן-עמי",שפרסם באמריקה כשנה לפני
מותו ,תיאר את הימים בם פעל התאטרון שלו ברוסיה ,טרם יציאת הצו האוסר על קיומו ,כימים
מאושרים ונדירים" :ילדתי את התאטרון בשעה מוצלחת ,בזמן היחיד שבו חיו היהודים בשמחה
בשלטונו המתון של אלכסנדר השני [ ]...נראה היה לנו ,היהודים ,שזהו סוף הגלות!" 509גולדפאדן
התקשה לוותר על המ קום המזין ולהתרחק ממנו ,ונותר שבוי במה שכינה באחד ממכתביו
"המולדת העריצה והמשעבדת" .כפי שנראה במחזות שכתב לאחר שעזב את רוסיה ,הדיאלוג עם
הבית המתעלל במובן האישי והלאומי לא חדל מעולם.
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למרות ההאשמות שהועלו כנגדו ,הבימה מעולם לא הייתה עבורו מקור פרנסה גרדא .ייתכן
שכמו פישזון ,גולדפאדן היה יכול לשרוד בתנאים הקשים בעזרת קשריו ,אך הוא לא בחר בדרך זו.
לאחר שבתוך זמן קצר וכנגד כל המכשולים הצליח להעלות את התאטרון שלו ממעמדו השולי
והחובבני ולהופיע בפני האינטליגנציה היהודית ,וזו הכירה בערך התאטרון שיצר ,הוא לא העלה
בדעתו לנדוד כמחזר על הפתחים תוך כדי משא ומתן עם השוטר המקומי על חיי הבימה שלו.
לאחר שהצליח לקיים שגרה של עשייה תאטרונית יצירתית בעלת חשיבות חברתית-לאומית,
לאחר שהוכיח התפתחות אמנותית ומקצועית ולאחר שזכה בשבחים והוקרה גם מצד העיתונות
הרוסית על המלודרמות ההיסטוריות הגדולות שהעלה זו אחר זו (דוקטור אלמסדו ,שולמית ובר-
כוכבא) באולמות תאטרון גדולים – התנאים המחתרתיים והמאולצים שנוצרו עבור התאטרון
היהודי באימפריה הרוסית נראו עתה כנסיגה אל המקום השולי ,ואף גרוע מכך .מבחינתו של
 507להבדיל מחוקרים אחרים שצקי טוען כי גולדפאדן נשאר באודסה עד סוף  1885ובוורשה שהה
עד ספטמבר  .1887ראה :שצקי ,מאה שנות גולדפאדן ,עמ'  ,3הערה מס'  4על הנסיעה לפטרבורג
אנו למדים מהאוטוביוגרפיה של גולדפאדן ,שפרסם לראשונה בעיתונו בניו יורק בסוף  ,1887ראה
בתוך :שצקי ,ספר גולדפאדן ,עמ' .46
 508פישמן" ,המדיניות כלפי יידיש" ,עמ' .261-258
 509גולדפאדן" ,משמנדריק ועד בן-עמי" ,עמ' .251
 510ראה למשל :גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,כרך ראשון ,עמ' .166-162
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גולדפאדן להופיע בהתחזות ,בעורמה ,בעמדה של "מחוץ לחוק" כעבריין נמלט או לכתת רגליים
אל המקומות הקטנים במזרח אירופה ,להופיע בשפה מגורמנת שהקהל התקשה להבין ,במתכונת
של קרקס נודד בין ירידים ,תחת כיפת השמים ,תוך משכון התפאורה והתלבושות בכדי לעמוד
בהוצאות הדרך – כפי שנאלצו שחקניו לעשות כדי להתקיים – היה כמו לקבור במו ידיו את עצם
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מהותו ותמציתו של התאטרון המודרני שייסד.
ה"מולדת" הייתה מרחב מחיה ממשי שבתחומו אפשר היה לשכון ,לנדוד ולהתפתח ,ובה בעת
גם המקום שבו "הרגו את ילדו לאור יום" 512.ההשתהות הארוכה והקושי להפנים את המצב
החדש יכולים להעיד על עוצמת הזעזוע והשיתוק שחש בחוויית ה"אלביתי" .גולדפאדן השעה את
עצמו לחלוטין מפעילות תאטרונית וחזר לכתיבה ספרותית .כבר בסוף  1883פרסם באודסה קובץ
הומאריסטישע און
ָ
ֿפאלקס לידער,
זאמלונג יודישען ָ
דאס ֿפידעלע – ַ
שירים שהיה מוכן אצלוָ :
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ערנסטע (הכינור – אוסף שירי יידיש עממיים ,הומוריסטיים ורציניים) .שנה לאחר מכן הוציא
קובץ נוסף בשם יׂשראליק (שרוליק) ,שכלל שירים ממחזותיו ואת שיריו הלאומיים הגדולים,
הארצן" (אבן מהלב) "שבתיאל"
המזוהים עם הרעיונות של תנועת חיבת ציון ,כגון ַא שטיין ֿפונעם ַ
ניאשא בן ישי" 514.בשירים המתריסים ולעתים אף בוטים ,הכתובים במתכונת
ווא ַ
ו"יודעל סעמיט ַ
שירת התוכחה המקראית של נביאי ישראל ,תלה גולדפאדן את האשמה לפוגרומים ביהודים
עצמם :השכבה המשכילה והעשירה המבקשת להשתלב בחברה הרוסית והעמדה המתבדלת של
היהדות החרדית החיה בתוך בועה ומתעלמת מכל מה שקורה סביבה .בשפה עממית ,ומתוך
מעמדו של משורר מחאה ,הוא הוביל את קוראיו לעבר התובנה הלאומית :ציון היא החזון שיש
לשאוף אליו 515.בעקבות הטראומה של הפרעות וסגירת התאטרון שלו ,נושאים אלו לא ירפו .הם
יקרמו עור וגידים ויתפשו את מקומם על הבימה במחזותיו האחרונים.
כעש רים שנה עברו מאז שגברת סלונימסקי פתחה בפני התלמיד אברהם גולדפאדן את הדלת
אל הבימה היהודית וכעת ,משעמדה הדלת להיטרק בפניו ,נחלץ בעלה בכבודו ובעצמו לבוא
לעזרת תלמידו האהוב 516.נוסף להיותו מנהל בית הספר לרבנים בז'יטומיר ,חיים זליג סלונימסקי
היה גם מוציא לאור עברי ,אסטרונום ,ממציא ,עורך מדעי ,מייסדו ועורכו הראשון של עיתון
הצפירה וצנזור רשמי מטעם שלטון הצאר .בעזרת קשריו עם השלטונות הצליח סלונימסקי להשיג
עבור גולדפאדן היתר ,ובעזרתו יוכל להופיע ביידיש בתאטרון "אלדוראדו" ,במסווה של תאטרון
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גרמני ובתור חלק מלהקת תאטרון רוסית בעלת רישיון בוורשה.

 511למשל ,על שגרת יומה של הלהקה של מוגולסקו ,שהופיעה ברומניה במשך שלוש שנים ,ראה:
שעראוויטש" ,דוד קעסלער" ,בתוך :שצקי ,ארכיון ,עמ' ( 313-311להלן :אושרוביץ'" ,דוד
ָ
מָ .א
קסלר") .על השחקנים הנודדים בתקופה זו ראה :סנדרו ,כוכבים נודדים ,עמ' .59
 512קליר" ,האיסור על תיאטרון יידיש באימפריה הרוסית" ,עמ' ( 160ראה לעיל בפרק השני
בעבודה זו" ,המקום ב(אין) מקום ליוצר ולקהלו".
 513שצקי טוען כי עוד לפני בואו ליאסי הגיע גולדפאדן ב 1876-לביקור בוורשה כדי למצוא שם
הוצאה לאור עבור ד ָאס ֿפידעלע (שצקי ,מאה שנות גולדפאדן ,עמ' .1
 514שם ,עמ' .3-2
 515על שיריו הלאומיים ושירי התוכחה שכתב ב 1885-והביקורת החברתית ,ראה :מ' קצ'נסקי,
"יידיש וחיבת ציון :דיאלוג הדדי ובונה ,על מהות הדיאלוג שנוצר בלשון יידיש בין 'חיבת ציון'
לציבור היהודי באימפריה הרוסית" (עבודת דוקטור) ,הסמינר התאולוגי היהודי של אמריקה,
 ,1999עמ' ( 272-268להלן :קצ'נסקי" ,יידיש וחיבת ציון").
 516חיים זליג סלונימסקי גילה יחס אוהד לגולדפאדן עוד מימי לימודיו בבית הספר לרבנים (
שצקי ,מאה שנות גולדפאדן ,עמ' )1
 517שם ,עמ'  . 5על פי פישמן בחמש השנים הראשונות לא הקפידו על כפיית הגזרה בוורשה (פישמן,
"המדיניות כלפי יידיש " ,עמ' .262
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נראה היה כי נמצא מוצא שיאפשר לגולדפאדן לשוב אל היצירה הדרמטית המקצועית ברוסיה,
בעיר מרכזית שבשנים האחרונות התפתחה בה בהשראתו מסורת תאטרונית .גולדפאדן התקבל
בכבוד רב בעיר ,שנהפכה בהדרגה למרכז תרבותי יהודי פעיל ,בתור חובב ציון ובעיקר בתור
משורר בקרב סופרים משכילים כגון :י"ל פרץ ,יעקב דינזון ,י"י לינצקי ,נחום סוקולוב ואליקום
צונזר .במהרה הקים להקה משלו ,עם שחקנים שהופיעו אתו בעבר ברוסיה וברומניה ,והעלה את
מחזותיו .גם בוורשה התעוררו השגות מעל דפי העיתונות של היהדות המתבוללת בנוגע לאופי
הלא נטורליסטי של מחזותיו ובנוגע לדמויות המעוצבות על הבימה ,והובעה הטענה שהתאטרון
של גולדפאדן מעורר אנטישמיות ולכן יש להחרימו 518.בקרב הקהל זכו ההצגות להצלחה רבה,
שולמית עלתה כ 150-פעם בפני אולם מלא ואף תורגמה לפולנית והוצגה בשפה זו כמה פעמים.
על אף הצלחה זו גולדפאדן לא שגשג ולא החזיק מעמד זמן רב במתכונת זו .העובדה כי במשך
השנתיים ששהה בהן בוורשה כתב מחזה אחד בלבד ,המלך אחשוורוש ,מעידה על חוסר השראה
ואי-שביעות רצון מהמקום החדש ומהתנאים שסבבו אותו 519.למרות הכבוד וההערכה כלפיו,
ורשה לא הייתה סביבה מפרה והיידיש המגורמנת גם היא ככל הנראה לא עודדה את גולדפאדן
ליצירתיות חדשה .לקראת סוף  ,1887לאחר ריב עם מנהלת התאטרון הרוסי ,שאת גרעונותיו היה
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צריך לכסות ,החליט גולדפאדן לעזוב את ורשה.
לאחר אותן "שבע השנים הטובות" יצא גולדפאדן למסע ארוך של  25שנים רעות ,ובהן נדד
ממקום למקום בחיפוש אחר סביבת עבודה יציבה ומפרה ואט-אט נושל מנכסיו הרוחניים
וממעמדו .החוקרים רואים בהוצאת הצו נגד תאטרון היידיש מכה קטלנית שהונחתה על
גולדפאדן בשיא הלבלוב וההצלחה .גורין חותם את הכרך הראשון של ספרו ,המתאר את תולדות
התאטרון היהודי עד המעבר לאמריקה ,בהספד על הקריירה של מייסדו וטוען כי קשה לשער כיצד
היה גולדפאדן משתנה ומתפתח אילולא נקטעה עבודתו .מכת המוות ,מסכם גורין ,ניחתה עליו
521
בשעה שיצר את יצירותיו הטובות ביותר ,כאשר כישרונו הגיע לבשלות וכך גם שחקניו וקהלו.
ההספד של גורין היה מוקדם מדי .אף על פי שלהקתו של גולדפאדן התפרקה בעקבות הצו ואף
שלא שחזר את הצלחתו ותהילתו ,התפתחותו בתור מחזאי ובימאי לא נעצרה ,והוא הוסיף לכתוב
מחזות חדשים ולהעלותם על הבימה בצד הרפרטואר הישן עד יום מותו .מחזות אלה לא זכו
להערכה ,וההתייחסות אליהם מצד החוקרים מועטה ,על אף העובדה שכמה מהם זכו להצלחה
רבה והם עלו על בימת היידיש לעתים קרובות ובמשך שנים רבות .המחזות נכתבו בתנאים קשים,
הופקו עם להקות ארעיות מזדמנות שהקים בעצמו או הצטרף אליהן על בימות מאולתרות ובצלו
המתמיד והולך של המסך המאיים לרדת עליו כעל יוצר לא רלוונטי שעבר ובטל מן העולם .לפני
ששב לכתוב ולהעלות מחזות חדשים ,נכונה לו טריקת דלת נוספת ונידוי קשה ומשפיל עוד יותר
מחיסול תאטרון היידיש במולדת הישנה ,והפעם מידי "אחיו".
בהיותו בן  , 47לאחר שחולל שינוי כה מהותי בחיי התרבות היהודיים במזרח אירופה וזכה
לתהילה ,יצא למסע נדודים מחוץ למולדתו .התחנה הראשונה במסע המפרך ,שיצא אליו עם
 518שצקי ,מאה שנות גולדפאדן ,עמ' .8-6
 519על ניהול התאטרון והיחסים הבעייתיים בין תאטרון היידיש לתאטרון הרוסי מפרט
זילברצווייג בספר גולדפאדן ומוגולסקו ,עמ'  ;101-98וכן בלקסיקון ,עמ'  .313המלך אחשוורוש
הועלה גם בניו יורק באוגוסט  1888בידי תלמידיו של גולדפאדן בבית הספר למשחק שהקים.
ראה :זייגר" ,היסטוריה של תאטרון היידיש בניו יורק" ,עמ' ,448הערה מס' .29
 520שצקי מעיר כי הנסיבות לעזיבתו הפתאומית את ורשה אינן ידועות .ראה :שצקי ,מאה שנות
גולדפאדן ,עמ' .9
 521גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,כרך ראשון ,עמ' .256
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רעייתו ,הייתה אמריקה .אל ביתו החדש של תאטרון היידיש הגיע באיחור ובעיתוי גרוע.
ההשתהות ב"בית הישן" הייתה אחד הגורמים שסייעו למתחריו ,שהתמקמו בינתיים ,למנוע בעדו
מלתפוס את מקומו הטבעי בתור מייסד ומנהיג או לכל הפחות להשתלב ולתרום את חלקו.
התאטרון היהודי באמריקה הרחיק בינתיים מאוד מכור מחצבתו ומאביו מולידו .כפי שניווכח,
באמריקה השתנו כללי המשחק ואופיו של התאטרון התפתח במתכונת חדשה ושונה בתכלית.
התהליכים והתמורות שחלו על בימת התאטרון היהודי והשינויים במערך הכוחות מאחורי
הקלעים נבעו בראש ובראשונה מהמעבר מתאטרון נודד המנוהל בידי איש אחד – מפיק ,בימאי
ומחזאי – לתאטרון של קבע ,שהתנהל בידי אנשים שונים שמילאו תפקידים שונים.
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 .2הביקור הראשון באמריקה – "גולדפאדן ללא גולדפאדן"
פרטים רבים על אודות הביקור הראשון של גולדפאדן באמריקה ,שנמשך שנה וחצי ,לוטים
בערפל .עובדה זו יכולה להעיד על ההתדרדרות שחלה במעמדו בעולם התאטרון וגם על מעמדו
במחקר העוסק ביצירתו בתקופה זו 523.העיתונות בת הזמן מיעטה לעסוק בביקור זה ולסקר את
האירועים שהתרחשו בו ,וגולדפאדן עצמו כמעט לא הזכיר את הביקור הטראומטי במכתביו
ובאוטוביוגרפיה שלו 524.גורין ,זילברצווייג ,מייזל וחוקרים נוספים מסתמכים בעיקר על ספרי
525
הזיכרונות של השחקנים ואנשי התאטרון ,שנכתבו כעבור שנים רבות בסובייקטיביות אופיינית.
על פי מקורות אלה סיבת הכישלון של גולדפאדן להשתלב בעולם התאטרון קשורה להשגות על
יכולותיו האמנותית ,ובעיקר מדובר בפועל יוצא של היחסים העכורים שהתקיימו בינו ובין
שחקניו עוד באירופה .כדי לחשוף את הדינימיקה השלילית ואת הסיבות שהובילו לכישלון הצורב
שנחל גולדפאדן בביקורו הראשון באמריקה ולשחזר את מצבו שם יש ללקט את הראיות
המפוזרות במיני מקורות שונים .כפי שנראה בהמשך הפרק ,הדימויים הדרמטיים במחזותיו הם
סובלימציה של ההתנסויות המרות שהיו מנת חלקו ,שבאמצעותם הביע את כאבו האישי ,ביקורת
על התנהלות התאטרון היהודי באמריקה ומחאה חברתית כנגד היחס למהגרים החדשים.
המועד המדויק שבו הגיע גולדפאדן לניו יורק אינו ידוע ,והחוקרים חלוקים בגרסאותיהם.
מרווין לאון זייגר ) ,(Seigerבהסתמכו על זיכרונותיו של השחקן דוד קסלר ,מניח שגולדפאדן הגיע
לניו יורק באוקטובר  526.1887הנחה זו מתיישבת בדוחק עם העובדה שהגיליון הראשון שהוציא
צײטונג (עיתון יהודי
גולדפאדן לדו-שבועון שייסד בניו יורק ניו-י ָארקער יודישע איללוסטרירטע ַ

 522ראה :טורקוב-גרודברג ,גולדפאדן וגורדין ,עמ' .17
 523שתי עבודות דוקטור מקיפות המתבססות על עיתונות התקופה משמשות מקור עדכני ומקיף
על העשורים הראשונים של תאטרון היידיש בניו יורק ומהם אפשר להבין את תהליכים
החברתיים-פוליטיים והכלכליים מאחורי הקלעים שקבעו את הרפרטואר ואת ההתקבלות של
ההצגות :זייגר" ,היסטוריה של תאטרון היידיש בניו יורק"; N. Warnke, "Reforming the New
York Yiddish Theater: The Cultural Politics of Immigrant Intelllectuals and the
( Yiddish Press, 1887-1910”, PhD thesis, Columbia University, 2001להלן :ורנקה,
"הרפורמה בתאטרון היידיש בניו יורק") .הכרך השני בספרו של גורין (גורין ,תולדות תאטרון
היידיש ,כרך שני) והלקסיקון של זילברצווייג מביאים פרטים נוספים ממקורותיהם על מהלכיו
של גולדפאדן בעת הביקור ופרטים על ההפקות השונות והביקורות שקיבלו המחזות שגולדפאדן
כתב בתקופה זו.
 524ראה :זייגר" ,היסטוריה של תאטרון היידיש בניו יורק" ,עמ' .257
 525ראה לדוגמה :גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,כרך שני ,עמ'  ;53-52זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ'
גראשן
ָ
רלאג
ֿפא ַ
טעאטערַ ,
ַ
ֿפאטער ֿפון ייִדישן
לדֿפאדען דער ָ
ַ
גא
 ,315-314נ .מײַ זילַ ,אֿברהם ָ
ווארשע ,1935 ,עמ' ( 57להלן :מייזיל ,אברהם גולדפאדן אבי תאטרון היידיש).
ביבליאטעקַ ,
ָ
 526זייגר" ,היסטוריה של תאטרון היידיש בניו יורק" ,עמ' .255
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ניו-יורקי מאויר) הודפס ב 22-באוקטובר 527.שצקי טוען כי גולדפאדן עזב את ורשה בדרכו
לאמריקה עוד בספטמבר  528.1887לעומתם ראובן גולדברג ,בהסתמכו על ידיעה קצרה בת שתי
פאלקסצײַ טונג ,מוצא כי גולדפאדן הגיע לניו יורק ב25-
יארקער יודישע ָ
שורות בעיתון ניוָ -
באוגוסט .גולדברג מוצא כי בניגוד לטענתו של גורין כי גולדפאדן פנה להוציא עיתון לאחר שנכשל
בתאטרון (טענה זו הטעתה את החוקרים שצקי ,מייזל ,זילברצווייג ,אויסלנדר ופינקל ואחרים)
החל גולדפאדן את פעילותו באמריקה דווקא בתחום העיתונות ורק לאחר מכן ניסה להשתלב
בעולם התאטרון 529.לעובדה זו יש חשיבות רבה ,והיא שוללת את הדעה שהתקבעה במחקר ולפיה
גולדפאדן ניסה להסתער ו"להשתלט" מתוקף "ייחוסו מבית" על הבימה היהודית בניו יורק בלי
שהיה מוכן וערוך לתנאים החדשים .הנחתו של גולדברג עולה בקנה אחד עם הפירוט בלוחות
הרפרטואר ,שמהם מתברר כי שתי ההצגות היחידות שהעלה גולדפאדן בעת ביקורו הראשון בניו
יורק התקיימו ב"בית האופרה הרומנית" ב 30-בדצמבר באותה שנה וב 13-בינואר בשנה
530
שאחריה.
אין ספק שאברהם גולדפאדן הגיע לאמריקה מתוך תקווה לחדש את ימי הזוהר שלו ואת פעילותו
בתאטרון שנקטעה בידי השלטונות ברוסיה כארבע שנים קודם לכן .ממכתב שכתב כמה שנים
לאחר הביקור הכושל אנו למדים ,על אף הטון האירוני ,על התקוות והציפיות שלו עת עמד על
סיפונה של ספינת הקיטור הגרמנית "טראייע" (נאמנה) בדרכו ל"מולדת החדשה":
רשקלאֿפטע
ַ
ֿפא
מײנע ַ
רלאזט ַ
ֿפא ָ
מאל ַ
ָ
האב איך צום ערשטן
ָ
אים י ַארע 1887
ֿפרײע לוֿפט אין דער געבענטשטער
ַ
היימאט – רוסלאנד אום צו שעּפּֿן
ַ
דעסּפאטישע
ָ
באהערשט איין ָארט
נטאזיע ַ
ֿפא ַ
האט מײַ ן ַ
נײַ ער וועלט ַאמעריקע .אויף דעם וועג ָ
האט ַאזוי שנעל
נאיִ וויטעט [ַ ]...אזוי ווי די יונגע שוועסטער ַאמעריקע ָ
קינדישע ַ
אייראּפע אין געוויסע ֿפעלע ווי אין דער
ָ
קאנקורענץ איר עלטערער שוועסטער
געבאטן ָ
ָ
ראלישן
מא ַ
האט זיך געוויס אויך אין ָ
טעכנישער קונסט ,רײַ כטום און ערֿפינדונגעןָ ,
לעבן ַאנטוויקלט ביז דער העכסטער שטוּפע .אונדזער "ואהבת לרעך ּכמוך" שטייט
דארט ניט
ווײטַ ,אז איך וועל ָ
ּפראקטישן לעבן ַאזוי ַ
ַ
אין דער שּפיצע ֿפון זייער
וואס וועלן ליגן איינער דעם ַאנדערן אויף די
נאר אמתע ברידערָ ,
באגעגענען מענטשןָ ,
ַ
האט
שווערמערײ ָ
ַ
האלטן אין איין קוש [ ]...די איבערגעטריבענע
העלדזער און זיך ַ
געבראכט צו דער איבערגעטריבענער ַאנטוישונג
ַ
מיך וו ַארשײַ נלעך
[בשנת  1887עזבתי לראשונה את מולדתי העריצה והמשעבדת – רוסיה כדי לנשום אוויר חופשי
בעולם החדש והמבורך אמריקה .בדרך השתלטה עליי פנטזיה ילדותית תמימה ]...[ .היות
שהאחות הצעירה אמריקה ניצחה מהר כל כך את אחותה המבוגרת אירופה בתחום הטכנולוגי,
בנכסים וממון ,בחידושים והמצאות ,הרי שוודאי התפתחה גם בחיים המוסריים והגיעה למדרגה
 527העיתון הודפס במשך תשעה חודשים ,מ 22-לאוקטובר  1887ועד  12ביולי .1888
 528ב 30-ביולי  1887קיבל גולדפאדן מהשגריר האמריקאי בוורשה אישור רשמי כי הוא מחזאי
הנוסע לאמריקה בצירוף רשימת שמות מחזותיו בתרגום לאנגלית .ראה :שצקי ,מאה שנות
גולדפאדן ,עמ' .3-2
באזוך אין ַאמעריקע ( ,")1887די צוקונפט
לדֿפאדנס ערשטן ַ
ַ
גא
עּפיזאד ֿפון אָ .
ָ
"אן
 529ר .ג ָאלדבערגַ ,
(פברואר  ,)1973עמ' ( 51-47להלן :גולדברג" ,ביקורו הראשון של גולדפאדן באמריקה") .על
הטענה שלפיה גולדפאדן נפנה להוצאת עיתון לאחר שנכשל להשתלב בתאטרון ראה :גורין,
תולדות תאטרון היידיש ,כרך שני ,עמ' .60
 530זייגר" ,היסטוריה של תאטרון היידיש בניו יורק" ,עמ'.541
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הגבוהה ביותר .ה"ואהבת לרעך כמוך" שלנו ודאי עומד אצלם בראש החיים המעשיים ,ואני
אפגוש שם לא סתם אנשים אלא אחים אמתיים וניפול זה על צווארו של זה בנשיקה [ ]...הציפיות
531
המוגזמות הביאו אותי ,כמובן ,לאכזבה מרה].
לעומת המצב בעולם הישן ,התאטרון היהודי באמריקה היה יכול לשגשג ללא הפרעה של צווים
ממשלתיים או צנזורה .היהודים המשכילים ובעלי האמצעים שהגיעו לאמריקה מגרמניה עוד
במחצית המאה ה 19-היו תושבים לכל דבר ,שלטו באנגלית ולא התעניינו בתאטרון יידיש .כמוהם
גם יהודים שהגיעו ממזרח אירופה עוד לפני הפרעות ,התבוללו ונהפכו ל"אמריקאים" .זרם
ההגירה ,שכלל שחקנים ומחזאים ,סיפק פוטנציאל אדיר של צופי תאטרון שהיו ברובם בלתי
משכילים 532.בביתו החדש הניח תאטרון היידיש מידיו את מקל הנדודים ונהפך לתאטרון יציב.
הקהל הגיע בהמוניו אל התאטרון וצבא על הפתחים .עד סוף המאה הוקמו באזורים שהיו למוקדי
בילוי כמו הבאוורי ) ,(Boweryהלואר איסט סייד ( )Lower East Sideוסקונד אווניו (2nd
) Avenueארבעה תאטרונים יהודיים ,שהיו מלאים ערב-ערב באלפי אנשים ,ובעשור הראשון
533
לייסוד התאטרון נכתבו כאלפיים מחזות להזין את קהל המהגרים הרעב ללחם ולבידור.
קהל הצופים של התאטרון היהודי באמריקה היה קרוב יותר באופיו ובהרגלי הצפייה שלו לקהל
הפרימיטיבי ב"בית האחות המבוגרת" ,בראשית דרכו של תאטרון היידיש ברומניה .את קהלו,
תושבי הגשר האדום ביאסי ,תיאר גולדפאדן באוטוביוגרפיה שלו במילים "דור של בעלי מלאכה
הגונים ומוכשרים אך נבערים מדעת [ ]...אשר כל מזונם הרוחני היה זמר בז'ארגון שזכרו עוד
מימיהם ברוסיה" 534.כמו הקהל ברומניה ,קהל הפועלים המהגרים באמריקה הגיע לתאטרון
אחרי יו ם עבודה מפרך בסדנאות היזע כדי להתבדר בשפתו ,לשכוח את צרות היום-יום ,לצחוק
ולבכות ,להיאנח ולהזדהות עם הדמויות על הבימה 535.התאטרון בתור מקום לבידור ולפורקן היה
אופייני לראשית דרכו ברומניה ,ואילץ את גולדפאדן לכתוב את מחזותיו הראשונים בצורת
מערכונים ופארסות .לא פעם נאלץ להתנצל על כך בפני מבקריו וטען כי לקהל ברומניה לא היה
מושג בתאטרון וכי הצופים הגיעו כדי להתבדר "תמורת הפראנק שלהם" ולשכוח את הצרות
שהשאירו בבית 536.ההון התרבותי ואופק הציפיות של הקהל השפיעו השפעה זהה גם על תהליך
ההתקבלות של ההצגות והרפרטואר בתאטרון היידיש באמריקה .באירופה התפתח טעמו של
הקהל בתוך שנים אחדות באופן טבעי ,בד בבד עם השתכללות הרפרטואר ,אולם עם המעבר
באבה והיה צריך להתחיל מבראשית 537.החוליה המקשרת לעולם
לאמריקה ,ההתפתחות נקטעה ִ
הישן הייתה הדרמה של גולדפאדן ,שייבאו ,ללא כל מחויבות למחזאי ועריקים מלהקותיו.
 531המכתב אינו מתוארך ,ושצקי קובע כי נכתב בפריז .הדף הראשון והאחרון חסרים .ראה:
שצקי ,מאה שנות גולדפאדן ,עמ' ( 184ההדגשה במקור).
 532בשנים  1914-1881היגרו מרוסיה לארצות הברית כמעט מיליון וחצי יהודים ( ברטל ,מאומה
ל'לאום' :יהודי מזרח אירופה  ,1772-1881עמ' .)195
 533זייגר" ,היסטוריה של תאטרון היידיש בניו יורק" ,עמ'  ;366-361ורנקה" ,הרפורמה בתאטרון
היידיש בניו יורק" ,עמ'  ;29גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,כרך שני ,עמ' .31-28
 534הציטוט לקוח מהתרגום לעברית .גולדפאדן" ,תולדותי",עמ'  .231זהו התרגום של
האוטוביוגרפיה הגדולה שכתב גולדפאדן ב 1901-בשבתו בפריז .המקור נמצא בתוך :שצקי ,ספר
גולדפאדן ,עמ' .68-46
 535על אופיו של הקהל וההתקבלות בתאטרון באותם ימים ראה :זייגר" ,היסטוריה של תאטרון
היידיש בניו יורק" ,עמ' .224-219
 536גולדפאדן" ,משמנדריק ועד בן-עמי" ,עמ' .245
 537על הדמיון בחוסר העידון בין הקהל באמריקה ובין הקהל ברומניה אפשר לעמוד על פי הערת
הבימוי של גולדפאדן במחזה עקדת יצחק ,שכתב בעת ביקורו הראשון באמריקה" :ברומניה
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הצגת היידיש הראשונה שעלתה בניו-יורק ב 1882-הייתה המכשפה ,ובעקבותיה הועלו שוב
ושוב מחזות מהרפרטואר הישן של גולדפאדן כגון הכלה הקפריזית או קבצנזון את הונגרמן
והסבתא ונכדתה בידי שחקנים חובבים וחסרי ניסיון 538.מלבד מחזותיו של גולדפאדן כלל
הרפרטואר מחזות שהיו בעיקר תרגומים למלודרמות וקומדיות מגרמנית ומצרפתית ,אשר נערכו
והותאמו לחיים היהודיים .לקראת סוף שנות השמונים של המאה ה 19-החל התאטרון היהודי
לאמץ את סגנון המלודרמות האמריקאיות על הבימה גם בעיצוב התפאורה ובסגנון המשחק.
אטרקציה ויזואלית ,חיזיון וסנסציה ,תלבושות מפוארות ותזמורת גדולה הועדפו על פני טקסט
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ועלילה הגיוניים ,רגשות עדינים ומורכבים ומסר חינוכי.
בזכות הפופולריות שלו ציפה גולדפאדן לתפוס את מקומו בביתו החדש של תאטרון היידיש .כל
שחקני תאטרון היידיש בניו יורק הכירו את גולדפאדן .בהם היו שחקנים בלהקתו ובלהקות
המשנה שלו במזרח אירופה ,ובהם היו כאלה ששיחקו עם שחקניו או במחזותיו ,שהיו הפופולריים
ביותר ברפרטואר היידיש בניו יורק בשנים .1886-1884
יש לציין כי גולדפאדן היה למוד תחרויות .מרגע שייסד את תאטרונו קמו לו מתחרים
ומתנגדים ,אך איש לא הצליח להתחרות בו בעולם הישן .ראינו כי לטיינר והורוביץ כתבו והעלו
מחזות עוד באירופה עם להקות משלהם ,שהורכבו משחקנים שערקו מלהקתו של גולדפאדן ,אך
לא הצליחו להציב איום של ממש על מעמדו ההגמוני-פטריארכלי של האב המייסד רב-הכישורים.
שמו היה למותג ,והרפרטואר העשיר והמקורי שלו היה האהוב והשגור ביותר 540.ואולם כשהגיע
גולדפאדן לאמריקה השתנו כלי המשחק וכלליו .למרות תקוותיו איש לא נפל על צווארו כאח או
בן ,ואף לא כמכר רחוק .המחזאים הורוביץ ולטיינר ,השחקנים ועסקני התאטרון כבר קנו להם
אחיזה בתאטרון היהודי בעולם החדש בשנים שגולדפאדן השתהה ברוסיה ,ולא היו מעוניינים
במתחרה מקצועי ופופולרי כמוהו ,שהיה יכול לאיים על מעמדם .מתחריו חששו לעמוד למבחן
אמתי אל מול יכולותיו המקצועיות והצליחו לדחוק את צעדיו עוד לפני שניתנה לו אפשרות
להתחרות בהם .הוא נושל ממעמדו ללא תחרות אף על פי שמחזותיו המשיכו להציף את השוק.
דרכו של גולדפאדן נחסמה מלכתחילה וההזדמנות החד-פעמית שניתנה לו – כפי שמעידים לוחות
הרפרטואר ,להוכיח את יכולתו המקצועית והאמנותית – הייתה חסרת סיכוי .השחקנים ,שנהפכו
בינתיים לכוח הדומיננטי בתאטרון ,הפיקו וביימו את כישלונו והדחתו .תבוסתו כללה מפגן של
אי-אמון מצד הקהל ואולטימטום שהציבו השחקנים כנגד כניסתו לתאטרון .גולדפאדן וחסידיו,
המהגרים ה"ירוקים" ,שהכירו אותו עוד מאירופה ,והיהודים האמריקאים שצפו במחזותיו
שהועלו עשרות פעמים ,לא תיארו לעצמם התנגדות כה עזה מצד מתחריו.

ואמריקה יכול הקומיקאי להרשות לעצמו לנהוג כך" .גולדפאדן מתכוון לטריק סלפסטיק זול:
ישמעאל מגיש לאורחים תקרובת ,דוחף את ראשו לקערה וממשיך לדבר כשאפו ושפתיו מרוחות
בשמנת .ראה :גולדפאדן ,עקדת יצחק ,עמ'  .25העיר על כך דוברושין" ,הדרמטורגיה של
גולדפאדן" ,עמ' .385
 538על השערורייה ועל כישלון ההצגה הראשונה ראה :גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,כרך שני,
עמ'  .23-17בשל המחסור בשחקניות גילם בוריס טומשבסקי ,שבימים ההם היה שחקן חובב
בלהקה שניהל אביו ,את תפקיד הנשים הצעירות .כיוון שאלו היו הפעמים הראשונות שעלה על
הבימה ,הטקסט קוצץ והושארו רק השירים ,ממש כמו בתאטרון בהתהוותו ברומניה (שם ,עמ'
 .)24על הלהקות החובבניות בתאטרון היהודי בניו יורק עד 1884ראה גם :זייגר" ,היסטוריה של
תאטרון היידיש בניו יורק" ,עמ' .195-177
 539ראה :ורנקה" ,הרפורמה בתאטרון היידיש בניו יורק",עמ' .29 ,14-1
 540על ניסיונותיהם הלא מוצלחים של הורוביץ ולטיינר לחקות את מחזותיו של גולדפאדן בעולם
הישן ראה :זייגר" ,היסטוריה של תאטרון היידיש בניו יורק" ,עמ' .242
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לרוע מזלו הגיע גולדפאדן לניו יורק בשיאה של אווירה עכורה ואבדן ערכים הומניסטיים
אוניברסליים בתאטרון היידיש .העקרונות המוסריים ששלטו ב"חיים המעשיים" היו חומרניים,
דווערטײזמענט",
ַ
מפלגים ומסוכנים .יעידו על כך המונחים שחדרו ליידיש – כמו "ביזנעס"ַ " ,א
"הארי ַאּפ" – על פי הסטנדרטים והקודים האמריקאיים 541.התחרות הגדולה
ַ
"סוקסעס"
והעבודה המאומצת בשכר נמוך גרמו לשחקנים להתייחס אלה לאלה בתוקפנות ,והערך של
"ואהבת לרעך כמוך" נדחק לפינה בפני עקרונות אנרכיסטיים נוסח "שחקן לשחקן זאב" או "כל
דאלים גבר" .הסולידריות התקיימה לרוב במקרה של התאגדות כנגד ה"ירוקים" ,אלה שבאו
לאמריקה זה מקרוב 542.בימת היידיש נשלטה באותם ימים בידי שתי להקות מקצועיות שהתחרו
ביניהן – "התאטרון האוריינטלי" עם המחזאי יוסף לטיינר מול "בית האופרה הרומנית" עם
המחזאי "פרופסור" הורוביץ 543.כאמור ,שתי הלהקות הוקמו בידי שחקניו של גולדפאדן ,ייחוס
שהכריזו עליו בהגיעם לאמריקה ובעזרתו זכו לפרסום ולתו איכות 544.במקום להשקיע את מרב
האנרגיה והאמצעים הכספיים ביצירת מחזות והפקות איכותיים ,התמקדו הלהקות בדינמיקה
של תחרותיות לשמה ,וזו הלכה והתדרדרה עד כדי אבסורד 545.התחרות כללה גנבה של שמות
המחזות ,כתיבה חפוזה של מחזות בסטנדרטים נמוכים והפקה בקצב מסחרר ,בימוי ראוותני כדי
לשאת חן בעיני הקהל והפקת אותו מחזה בו-זמנית בידי שתי הלהקות כדי להוכיח ולהפגין
עליונות ,גנבת שחקנים פופולריים מהקבוצה היריבה ושימוש "יצירתי" ביחסי ציבור .כרוזים,
עלונים וחרוזים סטיריים הופצו מחוץ לתאטרון ,ברחובות הסמוכים ,שבהם כל להקה רוממה את
שחקניה והכפישה את המתחרים .לעתים חרוז סטירי כזה ,הלועג לשחקן מסוים ,שורבב לתוך
מחזה רצי ני .התחרות הגלויה בין שתי הלהקות גררה הוצאות כספיות אדירות ,גרמה להסתאבות
ולהתדרדרות מוסריות ,אמנותיות וכלכליות והרחיקה את הקהל האינטליגנטי מהתאטרון.
החוקרים תמימי דעים כי בסופו של דבר הובילה התחרות מאחורי הקלעים ועל הבימה לשבירתה
של ההרמוניה בין השחקנים למחזאים ולהתרוששותן של הלהקות .השביתה הגדולה שהכריז

 541עסקים ,פרסומת ,הצלחה ומהר  -המילים באנגלית מופיעות ביידיש בסיפורים של שלום
עליכם על ההגירה לאמריקה ,שכתב בניו יורק ב 1915-ראה :מ' חרמוני (עורך) ,אמריקה :העולם
החדש ביידיש ובעברית ,עם עובד ,תל אביב ,2012 ,עמ' ( 25-23להלן :חרמוני (עורך) ,אמריקה:
העולם החדש).
 542קבלת הפנים הזעומה שזכו לה ה"ירוקים" שהגיעו לאמריקה מצד אחיהם ה"וותיקים",
שהגיעו לארץ החופש רק כמה שנים קודם לכן ,מקבלת ביטוי בסיפורו של שלום עליכם "מעשה
ב'ירוק'" – מיסטר ברבאן ,ביזנס ברוקר ,מספר איך לימד לקח מהגר "ירוק" שהתחתן בשביל
ה"ביזנס" (שם ,עמ' .)25-17
 543כאמור ,התואר זויף לצורך פרסום וקידום מכירות .על משה הורוביץ בתחילת דרכו ברומניה
ראה :גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,כרך ראשון ,עמ'  .198-195על השפעת התואר "פרופסור"
על הקהל האמריקאי ראה :זייגר" ,היסטוריה של תאטרון היידיש בניו יורק" ,עמ' .255-254
 544להקת "התאטרון האוריינטלי" ,שנקראה תחילה "להקת האופרה היהודית רוסית" ,בניהולם
של השחקנים מקס קארפ ומוריס זילברמן החלה להופיע בניו יורק ביולי  ,1884ו"להקת האופרה
הרומנית" בניהולם של השחקנים זיגמונד מוגולסקו ומוריס פינקל הופיעה לראשונה בני יורק
באוקטובר  .1886ראה את רשימות מצבת כוח האדם בתאטרונים בני יורק בתוך :שם ,עמ' ,498
.502
 545העיתונאי משה זייפרט טוען כי ניו יורק הייתה יכולה ללא ספק לתמוך בפעילותם של שני
תאטרונים יהודיים ,והתחרות לא הצליחה להגדיל את מספר הצופים (ראה :שם ,עמ'  )249על
המחזות שלטיינר ,הורוביץ ואחרים היו צריכים "לירות מהשרוול" על פי העקרון האמריקאי
" "hurry upראה :גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,כרך שני ,עמ' .93-72
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עליה איגוד השחקנים שהוקם בסוף  1888הוסיפה על האי-יציבות והובילה להרס מה שמכונה
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"תור הזהב" בתאטרון היהודי באמריקה.
להקת "בית האופרה הרומנית" בראשותם של זליג מוגולסקו ומוריס (משה) פינקל העלתה את
המחזה בר-כוכבא רק משום שבזכותו התבלטה הלהקה המתחרה ,להקת "התאטרון
האוריינטלי" ,שהעלתה אותו קודם לכן בהצלחה .מוגולסקו ופינקל הכריזו על "גרסה משופרת
ומשודרגת" משלהם ,עם תוספות ושיפורים בבימוי ובמוזיקה ובתוספת ריקודים ,עם דוד קסלר
בתפקיד הראשי ומוגולסקו בתפקיד פאפוס 547.הגרסה "המשופרת והמשודרגת" הועלתה כמה
חודשים לפני ביקורו של גולדפאדן .זיכרונותיו של קסלר נהפכו לנרטיב הרווח על אודות המפגש
בין גולדפאדן לשחקניו ,החוזר ומצוטט במקורות שונים ולעתים ללא ציון המקור .קסלר ציטט
כביכול במדויק את דברי גולדפאדן באותו מפגש שהתקיים מיד לאחר שירד מהאונייה אחרי
המסע הארוך בלוויית רעייתו והשחקן ספיבקובסקי 548.קסלר מתאר כיצד הגיעו השחקנים לחכות
לגולדפאדן ליד האונייה .משתוקקים להראות לו עד כמה עלו וגדלו באמריקה ועד כמה הם
מיטיבים לשחק ,הם מיהרו והזמינו אותו ואת ספיבקובסקי לתאטרון לראות את "בר-כוכבא
שלו" עוד באותו ערב .לדברי קסלר הם היו בטוחים שגולדפאדן יקבל את המחווה בהכרת טובה,
אבל להפתעתם לא כך היה .קסלר מתאר את ההתרחשות בצורה דרמטית כמפגש בין זאב טורף
לכבשים תמימות:
געּפאסט ַארײַ נצוקומען צו אונדז ַאלס ַא געוויינלעכער
ַ
האט ניט
לדֿפאדענען ָ
ַ
ג ָא
זײן היימישן ייִחוס און ער
וועקצוווארֿפן ַ
ַ
געּפאסט ַא
ַ
האט ניט
לדֿפאדענען ָ
ַ
גא
גאסטָ .
ַ
געוואלט ַארײַ ן צו אונדזָ ,אבער אויף איין ּתנאי – און דער ּתנאי איז געוועןַ ,אז
ָ
האט
ָ
זײנע ווערטער ,וועלכע ער
ֿפארגעסן ַ
קאן ניט ַ
דירעקטאר .איך ָ
ָ
זאל בלײַ בן אונדזער
ער ָ
געזאגט אין די אויגן" :אום צו גיין אין ַא
ָ
קלאר און ָאֿפן אונדז ַאלעמען
ָ
דאן
האט ַ
ָ
טעאטער וועל איך ניט
ַ
טעאטער ,אין ַא ֿפרעמדן
ַ
האבן ַאן אייגן
טעאטער מוז איך ָ
ַ
האבן מיר ַאלע ,די גרויסע ווי די קליינע זיך
גיי ן ".הערט ַאזעלעכע ווערטערָ ,
וואלף
סטאדע שעּפסן ,ווען זיי דערזעען ַא ָ
ַ
צוזאמענגעקליבן ווי ַא
ַ
דערשראקן און זיך
ָ
ֿפארלירן זייער
ֿפאר ַ
געהאט ַ
ַ
איינֿפאך מורא
ַ
האבן
ָ
ָאנקומענדיק .די גרויסע
נײע
ֿפאר ַ
געשראקן ַ
ָ
האבן זיך איבערהויּפט
ֿפירערשאֿפט איבער אונדז ,די קלענערע ָ
ַ
האבן
נאר מיר ָ
יוניאן ָ
ָ
רגאניזירט קיין ָאֿפיציעלע
האבן ניט ָא ַ
צרות [ ]...מיר ָ
 546זייגר" ,היסטוריה של תאטרון היידיש בניו יורק" ,עמ'  .361בדצמבר  1888הקימו השחקנים
איגוד משלהם ,שנקרא "איחוד השחקנים היהודים" ,ופתחו בשביתה לאחר ששכרם לא שולם.
לאחר שהמנהלים הסכימו לדרישותיהם התחדשו ההופעות ,אך התקנות החדשות של הארגון,
שהתירו לשחקנים לנדוד הלוך ושוב מלהקה ללהקה ,הגבירו אף יותר את האי-יציבות .ראה:
ורנקה" ,הרפורמה בתאטרון היידיש בניו יורק" ,עמ' .28-27
 547על ההפקה ה"מחודשת" ראה :זייגר" ,היסטוריה של תאטרון היידיש בניו יורק" ,עמ'  .248דוד
קסלר ,לימים אחד הכוכבים הגדולים של תאטרון היידיש בניו יורק ,החל את דרכו בלהקה של
יודל גולדפאדן ,אחיו של גולדפאדן בקישינב .אחרי הוצאת הצו נגד תאטרון יידיש ברוסיה הצטרף
ללהקת "האופרה הרומנית" שקיבצו מוגולסקו ופינקל ברומניה ועמם הגיע לאמריקה באוקטובר
 ,1886ראה :אושרוביץ'" ,דוד קסלר" ,בתוך :שצקי ,ארכיון ,עמ'  .311-308על הגעתה של הלהקה
לניו יורק ועל מעמדו של קסלר בלהקה ראה גם :זייגר" ,היסטוריה של תאטרון היידיש בניו
יורק" ,עמ' .229-227
 548יעקב ספיבקובסקי ,שהיה שחקן ותיק של גולדפאדן ולימים גם בימאי בזכות עצמו ,נמנה עם
שחקני להקתו של גולדפאדן בוורשה והתלווה אליו ואל רעייתו בדרכם לאמריקה .ראה :שצקי,
מאה שנות גולדפאדן ,עמ' .3
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לדֿפאדענען צו נעמען
ַ
גא
דערלאזן בשום-אוֿפן ָ
ָ
ֿפאראייניקט און ניט
ּפגעמאכט צו זײַ ן ַ
ַ
ָא
אויבערהאנט איבער אונדזער טרוּפע.
ַ
ַאן
[לגו לדפאדן לא היה נאה לבוא אלינו כאורח רגיל .לגולדפאדן לא התאים לזרוק את הייחוס שלו
מהבית והוא הסכים לבוא אלינו בתנאי – והתנאי היה שהוא יישאר המנהל שלנו .איני יכול
לשכוח את מילותיו ,שאותן אמר חד וגלוי לכולנו ישר בפנים" :אם להיכנס לתאטרון אז רק
לתאטרון שלי .לתאטרון זר לא אכנס" .מששמענו זאת נחרדנו כולנו ,גדולים וקטנים והצטופפנו
כמו עדר כבשים אל מול הזאב .הגדולים חששו לאבד את מנהיגותם והקטנים פחדו מצרות
חדשות [ ]...לא היה לנו ארגון רשמי אבל החלטנו להתאחד ולא לתת לגולדפאדן בשום אופן לקחת
549
את הפיקוד על הלהקה שלנו].
קסלר הוסיף וסיפר כי גולדפאדן נדבר עם המנהלים ושכנע אותם "למסור לידיו את המושכות".
כאשר פנו המנהלים לשחקני הקבוצה והודיעו להם על התכנית שלפיה יעלו את בר-כוכבא בבימויו
של גולדפאדן ,הכריזו השחקנים על שביתה וחסמו את התאטרון בפני שוברי שביתה " :הקפנו
וחסמנו את התאטרון ,מאסרים גם לא חסרו .אותי עצרו פעם אחת והובילו לתחנת המשטרה
550
ברחוב אסקס".
לאון בלאנק ,שהיה שחקן ומנהל המקהלה ב"בית האופרה הרומנית" ,מתאר בזיכרונותיו את
האירועים מנקודת מבטו .על פי גרסתו "ביום בהיר אחד" הורו המנהלים למוגולסקו לצאת עם
חברי הלה קה מהתאטרון ,שכן התאטרון עובר לידיו של גולדפאדן ,שכינס להקה חדשה ושמו של
התאטרון לא ייקרא עוד "בית האופרה הרומנית" אלא "תאטרון אברהם גולדפאדן" .כמה מחברי
הלהקה נשארו עם גולדפאדן ,אך יתר השחקנים עשו כל שביכולתם כדי למנוע פיזית את הכניסה
דאס געווען איינער ֿפון די
זאגן ַאז לויט מײַ ן מיינונג איז ָ
לתאטרון ,ולא רק הם"" :איך מוז ָ
האב ווען עס איז געווען .ניט צונויֿפריידנדיק זיך איינער מיט דעם
וואס איך ָ
שענסטע סטרײַ קס ָ
לדֿפאדענען
ַ
גא
געגאנגען צו ָ
ַ
דאס ּפובליקום מיטגעסטרײַ קט מיט אונדז .מען איז ניט
האט ָ
ַאנדערן ָ
551
אין טע ַאטער" (אני חייב לומר שלדעתי הייתה זו אחת השביתות היפות שראיתי .בלי להידבר
מראש זה עם זה הצטרף אלינו הקהל ושבת יחד אתנו .לא הלכו לתאטרון של גולדפאדן).
משה זייפרט ,עיתונאי ומחזאי ,שאמנם לא תמיד כתב על גולדפאדן בנדיבות ,ראה את בואו
לניו יורק כגלגל הצלה כנגד ההתדרדרות והחובבנות ששררו על בימת היידיש .לטענתו שתי
הלהקות עשו יד אחת נגד גולדפאדן בניגוד להיגיון כלכלי ,שכן מחזותיו ,שהמשיכו להפיק ,היו
רווחיים יותר "מכל חבילת המחזות של כל הכותבים האחרים גם יחד" .לדעת זייפרט ,גם
חששותיהם של השחקנים שגולדפאדן אינו פרודוקטיבי דיו או שישעבד אותם כפי שעשה באירופה
היו תירוצים .לטענתו גולדפאדן לא היה עד כדי כך נאיבי לחשוב שבאמריקה יוכל לשעבד אנשים,
וכל שדרש משחקניו היה לעבוד כאמנים אמתיים ולהתייחס אל הבימה בכבוד .לדעתו הסיבה
552
האמתית לחסימתו של גולדפאדן בידי שחקניו הייתה החשש שיערער את מעמדם בתור כוכבים.
לוי ורוט ,המנהלים והחוכרים של "בית האופרה הרומנית" ,קיבלו את גולדפאדן בתור שותף מלא
ומחזאי-בימאי כדי למלא את הקופה שהתרוקנה בגלל התחרות מול "התאטרון האוריינטלי"

 549מצוטט בתוך :זילברצווייג ,לעקסיקון ,עמ' .314
 550שם ,עמ' .315
 551שם.
טעאטער מצוטטים בתוך :שם.
ַ
 552דברי זייפרט מתוך ספרו די געשיכטע ֿפון יודישן
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בעונה הקודמת 553.זליג מוגולסקו וזיגמונד פיינמאן ,שהיו שחקנים-מנהלים ,ועמם גם מרבית
חברי הלהקה ,דרשו את פיטוריו .החוכרים העדיפו את גולדפאדן ופיטרו את השחקנים 554.בזמן
השביתה ,שנמשכה כחודש וחצי ,קיבץ גולדפאדן להקה חדשה ,שהורכבה ממעט השחקנים
המקצועיים שנשארו לצדו בתוספת שחקנים חובבים ובלתי מוכרים 555.בסוף השבוע האחרון של
השנה העלה גולדפאדן עם להקתו החדשה את דאס צענטע געבאט – לא תחמוד (הדיבר העשירי –
לא תחמוד) אך ההצגה נחלה כישלון 556.גולדפאדן ולהקתו פוטרו בתוך זמן קצר ,והלהקה
המקורית בראשותם של מוגולסקו ופיינמאן והמחזאי הורוביץ חזרה ל"בית האופרה הרומנית".
בעיתונים הופיעה ידיעה כי בעזרת חברים עשירים קנו השחקנים את השליטה בתאטרון מידי
החוכרים לוי ורוט ,וכעת יוכלו להעלות מחזות על פי רצון הקהל .השחקנים ניצחו אמנם במאבקם
נגד "הבוסים" ונהפכו לעצמאיים ,אך לשביתה כנגד גולדפאדן היתה השפעה הרסנית על להקת
"בית האופרה הרומנית" .לאחר שאיבדה כמה משחקניה "שוברי השביתה" ,הלהקה בקושי
557
הצליחה לסיים את העונה ופשטה את הרגל כחודשיים לאחר מכן.
המחזה לא תחמוד מוכר גם בשמות אחדים ,כגון יצר-הטוֿב און יצר-הרע (יצר הטוב ויצר הרע)
ֿפאוסט (פאוסט היהודי) 558.בדף השער
אין גיהנום און גן-עדן (בגיהינום ובגן עדן) ,ודער ייִדישער ַ
המחזה מוגדר בתור אופרטה קומית פנטסטית (צויבערמערכען) בחמש מערכות ,עשרה חילופי
תפאורה ו 28-תמונות ,ומשתתפות בו  15דמויות בתוספת מלאכים ,מכשפות ,צוענים ,ערבים,
תורכים ,יהודי ארץ ישראל ,מסכות ,תוכי ,נחש ,כלבלב של גברת ,שלדים ,שדים ,נשמות ,גלגולים
559
ועוד.
גורין מציין בטעות כי המחזה שהעלה גולדפאדן עם הלהקה שקיבץ במהירות היה טודרוס
בלאז (טודרוס תקע) ,מחזה השייך לרפרטואר הישן ,שנכתב עוד ברומניה .זילברצווייג מעיר כי
ָ
ייתכן שטעותו של גורין נובעת מכך שגולדפאדן אכן העלה את המחזה טודרוס תקע ,אך בשלב
"לירא" ,שהקים בניו יורק ביולי  1888בנסיון למצוא
ַ
מאוחר יותר ,עם תלמידי בית הספר לדרמה
לעצמו מקור פרנסה 560.ייתכן שבכך אפשר להסביר את מקורה של הטעות ,אך אין בכך בכדי
לעמעם את הטון השיפוטי שגורין נוקט מלבד המידע המוטעה שעמד לרשותו:
לדֿפאדן זיך ניט ָאּפגעגעבען קיין רעכנונגַ ,אז ֿפון דער
ַ
גא
האט ָ
ווי עס ווײַ זט אויסָ ,
דערשײנען ַאלס
ַ
זײן
יאס ביז ַ
דאס ערשטע שטיק אויֿפגעֿפירט אין ַ
האט ָ
וואס ער ָ
צײַ ט ָ
 553זייגר" ,היסטוריה של תאטרון היידיש בניו יורק" ,עמ' . 257-256
 554על פי רשימת מצבת כוח האדם עולה כי גולדפאדן היה מנהל ובימאי בבית האופרה הרומנית
מסוף דצמבר  1887ונאלץ להתפטר ב 3-בפברואר ( 1888ראה :שם ,עמ' .)505
 555השחקנים שנותרו לצדו של גולדפאדן היו מקס וסופי קארפ ,שערקו מ"התאטרון האוריינטלי",
מוריס ואנטה פינקל ומקס ובינה אברמוביץ' מלהקת "בית האופרה הרומנית".
קראקע( 1897 ,להלן:
ָ
געבאט לא תחמד ,דֿפוס יוסף ֿפישער,
ָ
דאס צענטע
לדֿפאדןָ ,
ַ
גא
 556אָ .
גולדפאדן ,לא תחמוד).
 557הלהקה העצמאית יצאה להופיע מחוץ לניו יורק ונשארה "תקועה" בניו ג'רזי .הפרסום האחרון
מטעם הלהקה פורסם ב 21-במרץ ( 1888ראה :זייגר" ,היסטוריה של תאטרון היידיש בניו יורק",
עמ'  ,505הערה מס'  .1על התדרדרותה המהירה של הלהקה בשל התחרות והשביתה שאורגנה
כנגד גולדפאדן ראה :שם ,עמ' .260-258
 558זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ'  .317ייתכן שזו הסיבה שבלוחות הרפרטואר מופיע בטעות שם
המחזה פאוסט ,אופרה היסטורית מאת גתה .ראה :שם ,עמ'  .541זו אחת מהטעויות והשיבושים
שאינם נעדרים מלוחות הרפרטואר שהרכיב זייגר על פי הפרסומות בעיתוני התקופה .באחת
הפרסומות מופיע כי המחזה הוא פאוסט מאת הרנני (ראה :שם ,עמ'  ,256הערה מס' .)31
 559גולדפאדן ,לא תחמוד ,עמ' .3
 560ראה :זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ' .318
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וואס איז געווען
דאס ָ
יאר און ָ
יארק ,זײַ נען ַאריבער מער ווי צען ָ
דירעקטאר אין ניוָ -
ָ
באגריֿפן ַאז מיט די
האט אויך ניט ַ
האט שוין ניט געטויגט איצט [ ]...ער ָ
עמאלט ָ
גוט ד ָ
האט
געקאנט צוצ ִיען [ ]...ער ָ
ָ
טעאטער ניט
ַ
האט מען קיין עולם אין
ַאלטע שטיקער ָ
האט שוין
וואס ָ
רעּפערטואר ַאן ַאלטע ָאּפגעשּפילטע שטיקָ ,
ַ
ַארויסגענומען ֿפון זײַ ן
נאמען ֿפון
האט איבערגעביטן דעם ָ
סאביעצקיס צײַ טןָ ,
געקלונגען ווי ֿפון מלך ָ
האט דערמיט מכבד געווען דעם ניו-
בלאז" אויף "צויבער ֿפלייטע" און ָ
ָ
"טודרוס
יארקער ּפובליקום".
ָ
[גולדפאדן לא העריך נכונה כי מאז שהעלה ביאסי את המערכון הראשון שלו ועד שהופיע בניו
יורק עברו יותר מעשר שנים ,ומה שהיה מספק פעם לא התאים לעכשיו [ ]...הוא לא הפנים שעם
המערכונים הישנים שלו אי אפשר למשוך את הקהל לתאטרון [ ]...הוא שלף מהרפרטואר שלו
מערכון ארכאי ששוחק בלי סוף שינה את השם מטודרוס תקע לחליל הקסם ,ובכך התכוון לכבד
561
את הציבור בניו-יורק].
ראינו כי גם בימי מסעותיו ברומניה וברוסיה גולדפאדן לא נהג "לשלוף מערכון" מהרפרטואר
שלו .בהיותו מנהל-בימאי של תאטרון נודד הוא הפעיל שיקול דעת בהערכת ההצלחה שיזכה לה
כל מחזה על פי המקום ,הרכב הלהקה והקהל שיועלה בפניו .תוך כדי נדודיו הוסיף וכתב מחזות
חדשים ,נוסף על הרפרטואר הישן ,כדי לתת מענה לצרכים המשתנים בערים מרכזיות
ובפרובינציות .נוכחנו כי על פי מסעות התאטרון שלו חלו במחזות שינויים מהותיים בעיצוב החלל
הדרמטי ובהתאמתו לזהותם ולתנועתם של הגיבורים בתוכו .במאמר הרטרוספקטיבי שכתב בזמן
ביקורו השני באמריקה" ,משמנדריק ועד בן-עמי" ,שצוטט כאן בתחילת הפרק ,הדגים גולדפאדן
את פרקטיקת הכתיבה שלו לבימה במקומות שונים ולקהלים שונים ברומניה ,ברוסיה ובגליציה.
הוא ציין כי בהיותו "סופר זקן" שהגיע שנית לאמריקה היה חייב להמתין זמן רב עד אשר למד את
אורחות המקום ,את טעמו של הקהל ועד אשר גיבש את דעתו על תהליכים חברתיים והיסטוריים
שעברו על העם היהודי בשנים האחרונות ,לפני שישלים את המחזה החדש 562.בהיותו איש
תאטרון מנוסה ומיומן ,מנהל ומפיק שהסביבה שפעל בה והאינטראקציה עם הקהל נהירות לו
וכה חשובות ביצירתו ,ההיגיון מחייב שגולדפאדן לא העלה בדעתו שיהיה בכוחו לכבוש את
אמריקה מיד כשירד מהאונייה .העובדה שפנה קודם לעיסוק בעיתונות מעידה על כך שהבין כי
עליו להמתין להכיר את המקום ולהתוודע אליו היטב על כל משמעויותיו לפני שיחזור אל הבימה.
ה"הארי ַאּפ" ( hurry
ַ
תהליך כזה לא התאפשר ,והוא נאלץ להיכנע ולפעול על פי הסטנדרטים של
 ) upבסביבה חדשה ואלימה .יתרה מכך ,הוא נאלץ ליצור בתנאים בלתי הולמים; היה עליו לגבש
במהירות להקה חדשה של שחקנים חובבים לאחר שמרבית השחקנים המקצועיים עזבו ולמצוא
מחזה מתאים לאחר שהרפרטואר הישן שלו הועלה שוב ושוב בגרסאות "חדשות ומשודרגות"
ולמלא את הקופה המתרוקנת.
בניגוד לידיעותיו וחוות דעתו של גורין ,המחזה לא תחמוד ,שבחר גולדפאדן להעלות על הבימה
בניו יורק ,לא הוצג מעולם באף מקום .אף כי נכתב באודסה בסוף  1882ואושר בידי הצנזורה,
גולדפאדן לא הספיק להעלותו על הבימה ברוסיה בשל הצו .המחזה לא הועלה בוורשה ,והעלאתו

 561גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,כרך שני ,עמ' .54
 562גולדפאדן" ,משמנדריק ועד בן-עמי" ,עמ' .250
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בניו יורק הייתה הופעת הבכורה 563.נוסף לעלילה המתוחכמת והביקורת החברתית והמוסרית לא
חסרו בלא תחמוד אטרקציות וסנסציות כפי שהקהל באמריקה אהב והורגל לראות על הבימה:
עלילה סוחפת ופיקנטית ,דמויות קומיות וגרנדיוזיות כמו אחיתופל ,שמש הגיהינום ,מטילדה
ולודוויג – זוג אריסטוקרטים נהנתנים מברלין ,פרץ ,סוחר חסיד בעל תאווה ורעייתו החסודה
וההגונה פרומה – זוג יהודים מפולין ,יצר הטוב ויצר הרע ,נשף מסכות מפואר ,ריקודים ,סצנות
קומיות רבות-משתתפים ,פעלולים וחילופי מקום פנטסטיים ,שכמוהם לא נראו עד אז על בימת
היידיש.
העלאת המחזה החדש הייתה אתגר הדורש התמודדות מקצועית ווירטואוזית עם כל מרכיבי
ההפקה .אין ספק שלגולדפאדן לא היו הכוחות המקצועיים להעלותו כראוי על הבימה ,לאור
הנסיבות האומללות שציינו כאן ,אך הזדמנות נוספת לא ניתנה לו 564.גולדפאדן צדק בהערכתו כי
המחזה עשוי היה להתאים לקהל בניו יורק .עדות לכך היא העובדה שכעבור שנה בדיוק הועלה לא
תחמוד על ידי להקת "התאטרון האוריינטלי" ,בתאטרון "פולס" ) ,(Poole'sשהכיל לא פחות מ-
 1,400מושבים .ההנחה הייתה שהמחזה "החדש" של גולדפאדן יתקבל בידי הקהל ויעזור לאושש
את קופת התאטרון 565.למרבה האירוניה הניסיון להרוויח ממחזה אשר שמו הוא לא תחמוד
נעשה בידי אלה שבגללם הוכשל .גולדפאדן עדיין שהה בניו יורק בעת העלאת המחזה ,וגם הפעם
חמדו ואף גזלו את קניינו ,לא קיימו את הדיבר החמישי ולא שילמו לו שכר סופרים 566.למרות
ההערכות והתקוות שתלו במחזה ,גם הפעם הוא לא התקבל בהצלחה .עם השתלטות השחקנים
על הניהול ,התאטרון נותר ללא הנהגה אחראית וללא ערכים אמנותיים .התככים והסיאוב גברו
והובילו אותו למסלול ההתרסקות.
מפלתו של גולדפאדן הייתה סוף ידוע מראש שאינו תלוי במהלך כזה או אחר שלו .למרות
טענות נו ספות שהושמעו ,כישלונו אינו קשור בעריצותו ובתולדות היחסים בינו ובין שחקניו בעבר,
שהשחקנים ועסקני התאטרון הרבו לכתוב עליהם והחוקרים נטו לצטט במחקריהם 567.זייגר טוען
כי התחרות המרה ,שהחלה עוד ברומניה והגיעה גם לאודסה ,מעידה על האיבה שנטרו השחקנים
לגולדפאדן ,וכי הייתה לכך השלכה על היחס שזכה לו כשניסה להשתלב בתאטרון היידיש בהגיעו
לאמריקה 568.גם מוקדוני רואה את מקורה של הדחייה בכך שגולדפאדן היה "אבא שלא ידע כיצד
ווא בתיק כתבי
 563ראה :זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ'  .317-316כתב היד של המחזה הנמצא בייִ ָ
היד של גולדפאדן נושא חותמת של הצנזורה מתאריך  15במאי 1883
 564ברבות הימים זכה המחזה המקורי להפקות יוקרתיות בתאטרוני היידיש האמנותיים
המרכזיים בעולם .ב ,1926-שנת היובל לייסודו של התאטרון היהודי ,הועלה המחזה במוסקבה
בבימויו של גרנובסקי ,בפולין בבימויו של זיגמונד טורקוב ובניו יורק ב"קונסט-
טע ַאטער"(התאטרון האמנותי) בבימויו של מוריס שוורץ .ראה :שם ,עמ'  .317ביקורת על הגודש
הדרמטי והוויזואלי" ,דבר שלא נראה ולא נשמע עד עתה בתאטרון היהודי" ,בבימויו ובעיבודו של
מוריס שוורץ ראה בתוך :מוקדוני ,תאטרון ,עמ' .222-214
 .565המחזה הועלה בידי "התאטרון האוריינטלי" בראשותו של השחקן-מנהל מוריס (היינה)
חיימוביץ' ללא מוגולסקו בתחילת דצמבר , 1888לאחר קריסתו הגדולה של "ארגון נבל דוד" (
זייגר" ,היסטוריה של תאטרון היידיש בניו יורק" עמ' .)271
 566שמו של המחזה היה חידוש שלטיינר מיהר לחקות ,וכתב עוד במאי  1888מחזה בשם בעל
געבאט ָאדער ּכֿבודָ -אֿב (הדיבר החמישי או כבוד אב) עבור "התאטרון
ָ
דאס ֿפינֿפטע
תבנית זההָ :
האוריינטלי" .ראה :גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,עמ' .547
 567לדוגמא ראה :זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ'  ;301טורקוב-גרודברג ,גולדפאדן וגורדין ,עמ' ;64
גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,,כרך שני ,עמ'  ;53נחמה סנדרו מדברת על שנאה אדיפלית מצד
ילדיו הרוחניים .ראה :סנדרו ,כוכבים נודדים ,עמ'  ;68וכן את זיכרונותיו של השחקן והבימאי
קלמן יובליר בתוך :שצקי ,ספר גולדפאדן ,עמ' .34
 568כפי שהראנו בפרק השני של עבודה זו זייגר שותף להשערה כי גולדפאדן נאלץ לעזוב את אודסה
בשל הפופולריות וההצלחה של מוגולסקו ,שהגיע לאודסה עם להקתו .ראה זייגר" ,היסטוריה של
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לגדל את ילדיו ,לא ידע כיצד לקרבם אליו וכיצד להפכם לאמנים" 569.אורח החיים ה"צועני",
שנבע מהחסר המוסדי ,אפיין את התאטרון הנודד בראשיתו וגרם לאי-יציבותן של להקתו של
גולדפאדן ושל הלהקות שהתפצלו ממנה .עריקתם של שחקנים בניסיון להתחרות בו וחזרתם
ללהקה היו דפוס חוזר .למצב זה היה חלק חשוב בעובדה שההיסטוריה של התאטרון היהודי
הייתה רצופה במריבות ,גנבות ובגידות הדדיות ,חמדנות ,פשיטות רגל ושערוריות 570.כדי לנהל את
התאטרון הנודד ולשמור על יציבותו נאלץ גולדפאדן לנהוג בשתלטנות .מלבד היותו קפדן ומלא
בערך עצמי ,הוא דרש משחקניו משמעת וכאמור סירב להיענות לדרישת הקהל ולהפוך את הבימה
שלו ל"בלגן" .האלתור שאפיין את המערכונים הראשונים שכתב פינה את מקומו בתוך חודשים
אחדים לטקסט קבוע שגולדפאדן דרש משחקניו לכבד 571.עם זאת גם שחקניו המוכשרים היו
מלאים בערך עצמי .הם שאפו להשתחרר מעולו ולנדוד עם להקות עצמאיות אף שלא יכלו לייצר
רפרטואר משלהם .לאור הדינמיקה שאפיינה את תאטרון היידיש המודרני מאז הקמתו ולאור
שגשוגו והתפתחותו בתוך שנים מעטות ,טענותיהם של זייגר ומוקדוני וחוקרים נוספים כי
גולדפאדן לא ידע כיצד להתנהל עם שחקניו נראות כנגועות בדעה קדומה ובשיפוט חד-צדדי.
אחד המתחרים המוכשרים של גולדפאדן עוד בעולם הישן היה כאמור זיגמונד מוגולסקו.
"הכוכב הפופולרי הראשון" של תאטרון היידיש במזרח אירופה וברוסיה היה גם מראשוני
הכוכבים-מנהלים החשובים והאהובים בניו יורק 572.כבר ציינו שמוגולסקו לא היסס להתחרות
בגולדפאדן בעזרת הרפרטואר של גולדפאדן ,והשתמש בו בגנבה .מושגים כמו "זכויות יוצרים",
"תמלוגים" ו"שכר סופרים" היו גם באותם ימים מכשולים שאפשר לעקוף בקלות באמצעות
השמטת שם המחבר או שינוי שם המחזה 573.הניידות מלהקה ללהקה והתחרות בגולדפאדן
בעזרת הרפרטואר שלו היו אופייניים לשחקניו המוכשרים .נדגיש כאן כי ה"שימוש ברפרטואר"
תאטרון היידיש בניו יורק" ,עמ'  .138-137כאמור ,אויסלנדר ופינקל טוענים כי באופן כללי
במסעות להקתו של גולדפאדן אי אפשר למצוא תכנית או מתווה וכי הניידות הייתה תלויה
בנסיבות וביד המקרה.
 569שם ,עמ' .258
דײן
 570לכך התכוון איציק מאנגר כשהכריז" :הפקרות  -זהו שמך ,תאטרון יהודי" (הֿפקרות ַ -
מאנגער" ,די ביידע קוני-לעמעלס" ,בתוך :מאנגר ,כתבים
טעאטער) ראה :אַ .
ַ
נאמען איז י ִידיש
ָ
בפרוזה ,עמ' ( 486להלן :מאנגר" ,שני קוני-למל") .גורין נותן נקודת מבט משלו על הדינמיקה
שהביאה לעריקתו של מוגולסקו ובעקבותיו שחקנים נוספים מהלהקה של גולדפאדן ללהקה
המתחרה של גרודנר ראה :גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,כרך ראשון ,עמ'  192-186וכן באותו
עניין ראהL. Adler, The Yiddish Theatre and Jacob P. Adler, Shapolsky Publishers, :
( New York, 1988, p. 47להלן :אדלר ,תאטרון יידיש ויעקב אדלר).
 571כאמור ,ישראל גרודנר עזב את הלהקה של גולדפאדן לאחר שהשחקן מוגולסקו הצטרף
בתפקיד הראשי של שמנדריק ,גנב את ההצגה ונהפך לאהוב הקהל .לימים חזר ישראל גרודנר
ללהקתו של גולדפאדן באודסה ואף חתם על חוזה המבטיח את זכויותיו של גולדפאדן על
מחזותיו .על פי אותו חוזה היה על גרודנר להתחייב כי לא יאלתר על הבימה מעבר לטקסט של
גולדפאדן .החוזה במלואו מופיע בתוך :מייזיל" ,שני מסמכים" ,עמ' .26-24
 572על זיגמונד מוגולסקו ראה :ברקוביץ' ,מאה שנות תאטרון יידיש ברומניה  ,עמ' .88–87
חודשים אחדים לאחר שהצטרף מוגולסקו ללהקה בבוקרשט הוא עזב אותה והצטרף ללהקה
המתחרה שהקים ישראל גרודנר ,שחקנו הראשון של גולדפאדן ביאסי .לאחר זמן קצר פרש
גרודנר ,ומוגולסקו "ירש" את הלהקה ,שנקראה מעתה על שמו ,והיה למתחרה העיקרי של
גולדפאדן .הוא צירף את יוסף לטיינר בתפקידד הלחשן ומחזאי הלהקה ,אך מחזותיו לא יכלו
להתחרות בפופולריות של מחזותיו של גולדפאדן .לימים חזרו מוגולסקו וגרודנר והצטרפו
ללהקתו של גולדפאדן באודסה.
 573רק באמריקה נדהם ויינשטיין לגלות שרבים מהמחזות שהציג מוגולסקו עם להקתו היו
ווא
למעשה עבודות של גולדפאדן (ראה :ויינשטיין" ,השנים הראשונות" ,עמ'  .)250בארכיון בייִ ָ
מצוי בתיק כתבי היד של גולדפאדן המחזה עקדת יצחק ,שכתב גולדפאדן בזמן הביקור הראשון
באמריקה והעלה אותו לראשונה בגאלאץ ב .1893-שם המחבר הושמט ,ועל הדף הראשון מופיעה
חותמת של מוגולסקו ,מנהל ,מתוארכת ל 11-במרץ .1896
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לא הסתכם בטקסט הכתוב ,אלא כלל את כל הקשור במופע על הבימה ,כגון השירים והלחנים,
הכוראוגרפיה ,עבודת הבימוי והליהוק 574.כפי שראינו ,הנכסים שרכשו השחקנים מידי גולדפאדן
ברומניה ,ברוסיה ובאמריקה כוללים ,נוסף לרפרטואר עשיר ומגוון של מחזות אשר שמם נישא
בפי כול ,גם מיומנות בשיטות הפקה וניסיון מקצועי .הפרקטיקה שבזכותה התפרנסו ונבנו לא
עמדה לזכותו של האב המייסד ,אלא שימשה להדחתו .בעולם החדש שאפו השחקנים להיות
אדונים לעצמם.
מלבד התחרות על אגו ,יוקרה ופרנסה ,האופיינית לעולם התאטרון בכל המקומות ובכל
הזמנים ,יש לבחון את להט היצרים ואת עוצמת המאבק בגולדפאדן ביחס להקשר התרבותי,
החברתי והפוליטי הטעון שתאטרון היידיש בניו יורק התנהל בו באותם ימים .נינה ורנקה,
המתחקה אחרי המאבק על השליטה בעיצוב תאטרון היידיש בניו יורק בשנות השיא של ההגירה
ממזרח אירופה ,בוחנת את הקונפליקט כפי שהתבטא ביחסי הגומלין המורכבים של המבקרים
בעיתונות והאינטלקטואלים עם מוסד התאטרון הפופולרי על כותביו ,שחקניו וקהלו 575.ורנקה
רואה בשנים  1891-1886תקופת מעבר לא יציבה שחלו בה שינויים באופיו ובהתנהלותו של
תאטרון היידיש באמריקה ,ובה התאטרון ,נהפך ממוסד מזרח-אירופי למוסד אמריקאי .התמורה
התבטאה ברפרטואר ,והסוגה שכונתה "צײַ ט בילדס" (תמונות מהחיים) קיבלה עדיפות על פני
סוגת המלודרמה ,שרווחה באירופה .ה"דרמות הראליסטיות" ,שהופיעו והתרבו ,בעידודה של
האליטה האינטלקטואלית מעל דפי העיתונות הסוציאליסטית והרדיקלית ,התיימרו לחנך את
הקהל הפשוט ,שהיה אמור לזהות את עצמו ואת החיים שלו בסיטואציות המועלות על הבימה.
עם זאת ,מציינת וורנקה ,המחזות ה"ראליסטיים" בתקופת המעבר נשארו שבויים בגישה
המסורתית ובמוסכמות המלודרמה בנוסח הרפרטואר הישן 576.השינוי ברפרטואר היה למעשה
ביטוי למאבק כולל בין מבקרים ,פעילי תרבות ,סופרים ,מחזאים ועיתונאים בעלי אידאולוגיות
וטעמים שונים מצד אחד ובין הקהל והשחקנים מצד אחר על השליטה באופי המופע ובמוסד
התאטרון .זאת ועוד ,לחלק מהמבקרים בעיתונות היידיש היו שאיפות להציג מחזות משלהם על
הבימה ,והביקורת שלהם הייתה מגויסת גם למטרה אישית .מכירת מחזה באותם ימים ,לאנשים
שהתפרנסו בקושי מכתיבה עיתונאית ,הייתה לא רק הוקרה אלא גם הכנסה ניכרת .אם כן,
בקלחת הרותחת של התאטרון היידיש רחשו שיקולים פוליטיים-כלכליים ומניעים אישיים
577
במסווה של יצירה וביקורת אסתטית.
כפי שהזכרנו ,שמ"ר ,אבי רומן השונד (הרומן הפופולרי והסנסציוני ביידיש) ,היה גם מחזאי
שניהל להקה משלו באודסה ובוורשה .הוא גויס בידי השחקנים-מנהלים ל"תאטרון האופרה
הרומנית" והודח אחרי עונה אחת בלבד 578.בעיתונו ,שהחל לפרסם לאחר שפוטרִ ,הרבה שמ"ר

לדֿפאדען
ַ
 574על הבימוי של גולדפאדן ,שעבר מדור לדור כמסורת שבעל פה ,ראה :י .מעסטעל" ,ג ָא
טראדיציע אויף דער בינע" ,בתוך :שצקי ,ספר גולדפאדן ,עמ' ( 15-11להלן :מסטל,
ַ
ַאלס
"גולדפאדן כמסורת על הבימה") .על הפופולריות של מחזותיו ועל השימוש ברפרטואר שלו בגנבה
יאר צוריק (לויט ַא געשּפרעך מיט דעם
לדֿפאדען מיט ָ 35
ַ
גא
"אֿברהם ָ
ראה :ל .קרישט ָאלַ ,
שוישּפילער קלמן יואוועליר)" ,בתוך :שם ,עמ' ( 39-35להלן :קרישטול" ,גולדפאדן לפני  35שנה").
 575ורנקה" ,הרפורמה בתאטרון היידיש בניו יורק".
 576על השינוי ברפרטואר בתקופת המעבר והניסיון לעצבו בידי האינטלקטואלים והעיתונות
הסוציאליסטית והרדיקלית ראה :שם ,עמ' .57-21
 577שם ,עמ' .27-26
 578על שמ"ר ותאטרון היידיש באמריקה ראה :שם ,עמ'  ;57-47גורין ,תולדות תאטרון היידיש,
כרך שני ,עמ' .73
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לבקר את המחזאים חסרי הסמכות ובעיקר את השחקנים היהירים ,שראה בהם את האחראים
579
להתדרדרותו של התאטרון.
השינוי המהותי במעבר מתאטרון מזרח-אירופי לתאטרון אמריקאי שמילא את התפקיד
הראשי בהדחתו של גולדפאדן היה מעמדם החדש של השחקנים ,שגרם למאבק חריף בינם ובין
המחזאים .הטקסט והמחזאי היוצר נדחקו מפני השחקנים ,שאלתרו בחופשיות וזכו לתגובה
ישירה מהקהל ,בין שבשריקות בוז ובין שבדרישה להדרן 580.בעוד שבמזרח אירופה היו השחקנים
תלויים במחזאים מעטים ויחידי סגולה ,שהיו גם המנהלים והמפיקים בלהקה ,השחקנים
באמריקה קבלו מעמד של כוכבות ,וכמה מהם היו למנהלי התאטרון ולמחזאים בעצמם .הקהל
לא הגיע לתאטרון בעקבות המחזה והמחזאי ,אלא כדי לראות את הכוכבים ואת הופעתם על
581
הבימה .במודעות הגדולות הופיעו דיוקנאות השחקנים ,ואילו שמו של המחזאי הושמט.
המאבק על מנהיגות וכוכבות בין שחקנים למחזאים הוסיף שמן חדש למדורת התשוקות והיצרים
וליחסי הכוחות המורכבים בין השחקנים למנהלים 582.הידוק היחסים בין הקהל לשחקנים,
שנהפכו למושא הערצה ,הפך את הבימה לזירת התגוששות וכוכבנות .לאינטראקציה שהייתה
בתאטרון ה נודד בין המחזאי והחלל הדרמטי והמעוצב שיצר ובין קהלו ,הנתון בין אשליה
להתפכחות ,לא היה ערך בחוויית הצפייה בחלל התאטרון היהודי באמריקה.
תופעה חדשה בהקשר התרבותי ,החברתי והפוליטי של תאטרון היידיש בניו יורק הייתה
תופעת הכוכבים ומעריציהם – "הפטריוטים" – שהחלה לצבור תאוצה באותם ימים .ורנקה מזהה
583
דיאלוג סמוי בין הבימה לקהל ,שנהפך לדיאלוג מורכב של יחסי כוחות של בעלי עניין.
"הפטריוטים" היו ברובם גברים ,פועלים צעירים ומהגרים עניים שאהבו את הביקור בתאטרון
אבל לא כדי לחוות חוויה תרבותית ואפילו לא בידורית .הם קנו כרטיסים זולים וישבו דחוסים
בגלריות ,שנהפכו לחלל גברי ואלים וכמו בתרבות הספורט או גרוע מכך בהתארגנות של כנופיות
ההשתייכות הקבוצתית ותחושת התחרותיות והכוח היו עיקר העניין .את השחקנים המועדפים
עליהם קיבלו ה"פטריוטים" בפרצי מחיאות כפיים ואף היו מעורים במכירת הכרטיסים.
השחקנים מצדם עודדו את ההערצה ,שהתפתחה לכדי פולחן אישיות .ואילו להפקות של להקות
יריבות הפריעו בקריאות ביניים ,רעשים והסחות דעת ואף ביצירת מהומה בגלריה .התפרעותם
הביאה לא פעם להתערבות המשטרה .כמה חרוזים אנונימיים שחוברו בימי מה שכונה "השביתה
מענשענֿפרײנד (אחווה) .העיתון יצא ככל הנראה
ַ
 579כמו גולדפאדן הוציא שמ"ר עיתון משלו ,דער
מסוף  1889ועד תחילת  .1891ראה :ורנקה" ,הרפורמה בתאטרון היידיש בניו יורק" ,עמ' .57-47
בכתבותיו האשים שמ"ר את השחקנים ביהירות על הבימה ומחוצה לה" :הם להוטים לקבל
מחיאות כפיים מהקהל ה'ירוק' של מהגרים לא מחונכים ולא משכילים ,מבזים את עצמם
בסלפסטיק ומיני גסויות המתאימות למרתפי יין או בתי קפה ולא לתאטרון" (שם ,עמ' .)51-50
ורנקה טוענ ת כי כדי לשמור על נאמנות לטקסט היה צורך בשליטה של מחזאי שיאכוף על זירת
המופע גישה של תאטרון המבוסס על טקסט ,ואת המשימה הזו מילא גורדין בסמכותו
האינטלקטואלית (שם ,עמ' .)53
 580ורנקה מציינת כי כמו בכל התאטראות העממיים של מעמד הפועלים ,גם בתאטרון היידיש
השחקנים ,המופע ותודעת הקהל היו מרכזיים יותר מהמחזאי והטקסט (שם).
 581ראה :שם ,עמ' .53
 582עקב הופעתם של מחזאים חדשים נדחק גם מעמדם של לטיינר והורוביץ ,שהיו המחזאים
הבלעדיים בשנים הראשונות לקיום התאטרון היהודי באמריקה ונראותם על הבימה צומצמה .עם
זאת שום מחזאי לא הצליח להדביק את הקצב שבו ירו "מחזות מהשרוול" ,והם שמרו על מעמדם
בתור דרמטורגים קבועים בלהקותיהם.
 583על תופעת ה"פטריוטים" ושיתוף הפעולה בינם ובין השחקנים ראה:
N. Warnke, "Patriotn and Their Stars: Male Youth Culture in the Galleries of the
" ,New York Yiddish Theatreבתוך :ברקוביץ ,תאטרון יידיש – תפישות חדשות ,עמ' 182-
( 161להלן :ורנקה" ,פטריוטים וכוכביהם").
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הראשונה של השחקנים באמריקה" מבטאים את כוחו של הכוכב הבלתי מעורער ואת המגויסות
של "הפטריוטים" לצדו במאבק שגלש מחלל התאטרון לרחוב:
גולעסקא אונדזער ליבע
ָ
מ ָא
ֿפארטריבן,
מּפאניע ַ
קא ַ
מיט זײַ ן ָ
"סקאבס" ,וועלעכע ַא "שטיק" זוכן
ַ
און
ֿפארבליבן
ּפלאץ ַ
זײַ נען אויף זייער ַ
באהעלֿפערֿ ,פון דעם ָארט
ַאוועקַ ,
דארט!
האבן געשּפילט קינסטלער ָ
ווי עס ָ
זאגן ַאלע ,אומעטום –
ַאזוי ָ
584
יארקער ּפובליקום
ֿפון ניוָ -
[מוגולסקו אהובנו\ עם להקתו גורש\ ושוברי שביתה שמחפשים כסף\ נשארו על מקומם \.הלאה,
משרתים ,מהמקום\ בו אמנים מופיעים!\ כך נאמר כולנו פה אחד –\ אנו ,הקהל של ניו יורק].
בבואנו להעריך הצלחה או כישלון של מחזה ,מחזאי ,שחקן או קבוצה של שחקנים יש להביא
בחשבון מערכות יחסים אלה בין שחקנים לצופים .לגולדפאדן בתור מהגר שהגיע זה מקרוב לא
היה גיבוי של קהל או "פטריוטים" משלו ,ולעומת זאת הוא היה חשוף לתגובות שליליות של
"פטריוטים" שהעריצו שחקנים אחרים.
ההתרחשות ברחובות הסמוכים לתאטרון הייתה חלק מהלך רוח רדיקלי .שביתות ומהומות
שטפו את המדינה ,תנועת העבודה היהודית ( )Jewish Labor Movementשהייתה עוד בחיתוליה,
הורגשה היטב בלואר איסט סייד והאווירה הייתה לוחמנית .פגישות רחוב נערכו פעמיים ביום,
ונואם נלהב ,אנרכיסט או סוציאליסט ,עמד ושלהב את הקהל למהפכה כנגד הכוחות המנצלים
והמושחתים 585.כישלונו של גולדפאדן עם המחזה שהעלה בסוף השבוע האחרון של  1887ב"בית
האופרה הרומנית" לא התרחש על הבימה אלא ברחוב .הדחתו נבלעה במערבולת המאבק
החברתי-פוליטי שהכריז העולם החדש ,עולמם של מהגרים ,פועלי סדנאות היזע ,שניסו לפלס את
586
דרכם בלָבָ ה הרותחת של כור ההיתוך ,כנגד העולם הישן וסדריו.
כאמור ,השביתה כנגד גולדפאדן גרמה לפשיטת הרגל של "בית האופרה הרומנית" .כעבור חצי
שנה הגה הורוביץ ,שהיה בינתיים למנהל העסקים של התאטרון ,תכנית ולפיה ייהפך התאטרון
למפעל מינויים במתכונת של חברת ביטוח .תמורת תשלום דמי חבר יקבלו המבוטחים כרטיסים
בחינם להצגות והטבות כלכליות למשפחתם במקרה של מחלה או מוות .הארגון החדש נקרא "נבל
דוד" וחיש קל התפקדו לשורותיו כ 900-מנויים 587.התכנית יצאה לדרך במצעד מפואר וחגיגי
 584מצוטט בתוך :אדלר ,תאטרון יידיש ויעקב אדלר ,עמ' .238
 585ראה :שם  ,עמ'  .237על הקמת ארגון השחקנים היהודיים ועל השביתה שפרצה בסוף
1888בתמיכת ארגון בעלי המלאכה הגרמני והוועד המנהל של התאחדות העובדים האמריקאית
( the German United Workshop and the Central Committee of the American Federation
 ,)of Laborכנגד תאטרון "פולס" ראה :זייגר" ,היסטוריה של תאטרון היידיש בניו יורק" ,עמ'
.272-271
 586למחקר מעשיר ונרחב על ראשית המגמה הרדיקלית ועל הקשר בין התאטרון היהודי בניו יורק
עם הפוליטיקה של מעמד הפועלים ותופעת ה"כוכבים ומעריציהם" ראהE. Nahshon (ed.), :
New York's Yiddish Theater: From the Bowery to Broadway, Colombia
( University Press, New York, 2016להלן :נחשון ,תאטרון היידיש של ניו יורק).
 587גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,כרך שני ,עמ' .56-55
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מלווה בכלי נגינה ברחובות שליד התאטרון .בצד הצועדים רכבו פרשים ,ובראש התהלוכה הובל
הורוביץ לבוש בפראק שחור ומחובק משני צדיו בנשים לבושות לבן .המוני אדם הצטרפו אל
שורות הצועדים אל התאטרון .לכבוד פתיחת העונה של ארגון "נבל דוד" בתאטרון ""Poole's
העלו את שני קוני-למל ובערב אחריו את שמנדריק להנאת הקהל .המחזות הציעו תפקידים
קומיים גדולים למוגולסקו ולחיימוביץ'-היינה ,ותפקידים ראויים לדוד קסלר ולאחרים .בביקורת
שהתפרסמה באחד העיתונים נכתב כי הכוכבים מעולם לא שיחקו טוב יותר וספק אם "יצירות
588
המופת הללו היו יכולות להתבצע בטעם טוב יותר ובאופן אמנותי יותר".
גולדפאדן נאלץ לראות כיצד "אוכלים אותו חי" ,כפי שהתלונן על היחס אליו באחד ממכתביו,
וכיצד מעלים על הבימה את מחזותיו בלעדיו – גולדפאדן ללא גולדפאדן  -כאילו הוא עבר ובטל מן
העולם .הצלחת מחזותיו על הבימה אירעה בשעה שהוא עצמו הגיע עד פת לחם והתהלך בנעליים
מחוררות ברחובות הלואר איסט סייד ללא מקור פרנסה .במכתב פתוח לעורך העיתון דער
קאט  ,שפורסם סמוך למועד המצעד הגדול של ארגון "נבל דוד" ,פנה גולדפאדן אל
דווא ַ
לקסא ָ
ַ
ֿפא
ָ
הנהלת התאטרון וביקש מה"חברים" הרוצים להעלות את מחזותיו לפצות את היוצר ו"לא
לחמוס ולגנוב את זכויותיו בגלוי" 589.ההנהלה התעלמה ממנו ,את שכר הסופרים המגיע לו לא
קיבל והוא נאלץ לחפש לעצמו מקום ופרנסה בדרכים אחרות .הוא חזר לדפוס התאטרון הנודד
בנוסח הבית הישן ,ויצא לסיבוב הופעות בפרובינציות מחוץ לניו יורק עם "להקת האופרה
590
מאודסה" שהקים .בבוסטון ניסה אמנם לחבור לבוריס טומשבסקי ,אך יוזמה זו נכשלה.
"לירא" שהקים היה
ַ
בתקופה זו התגלתה שוב יוזמתו וחדשנותו .בית הספר למשחק בשם
ראשון מסוגו בתרבות היהודית ,ותכניתו הייתה להנחיל את יסודות המשחק לנערים ולנערות
חובבי תאטרון .בית הספר לשחקנים חובבנים יועד לפועלים "קשי יום ובעלי כישרון" העובדים
בפרך בבתי החרושת ,כדי שיוכלו להעביר את זמנם החופשי וליהנות בשירה ,דקלום וכיוצא
באלה" ,ולא ייגררו להתדרדרות מוסרית" .בבית הספר ,שכלל לימודי מוזיקה ומשחק ,העלה
גולדפאדן עם התלמידים מחזות מתוך הרפרטואר שלו בימי ראשון באולמות שונים בלואר איסט
סייד .מתוך תכנית הלימודים ,מתווה מפורט שכלל מערכת שעות ,חוקים ותקנות ,אפשר לתפוש
את החשיבות שייחס למשמעת ולמוסר בעבודת השחקן ,גם כשמדובר היה בשחקנים חובבים.
בנוגע ליחסו המקצועי אל הבימה בבית ספרו ,המנוגד לחלוטין לדילטנטיות בתאטרון היידיש בני
יורק באותם ימים ,אפשר להתרשם ממערכת חוקים והוראות כמו :השחקן נדרש ללמוד את
תפקידו בעל פה – אחרת לא יורשה להשתתף בחזרה; בשעת החזרה אין להחזיק את הטקסט ביד;
בחזרה הגנרלית יש לשחק באופן מלא כמו בהצגה עצמה; בשעת ההצגה אין לעמוד ליד
הקוליסות; אין לשוחח על הבימה שיחות פרטיות .קנסות הוטלו על שחקנים המאחרים לחזרה או
יוצאים ממנה ללא רשות ,ועל שחקנים המעליבים שחקן אחר או מתנהגים שלא כראוי 591.בית
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הספר לא הצליח לקיים את גולדפאדן ,אך המשיך להתקיים בלעדיו אחרי שעזב את ניו יורק.

 588מצוטט בתוך :זייגר" ,היסטוריה של תאטרון היידיש בניו יורק" ,עמ' .265
 589המכתב פורסם ב 19-בספטמבר  .1888ראה :שם ,עמ' .281
 590שם ,עמ' .280
 591המתווה מובא במלואו בתוך :שצקי ,ארכיון ,עמ' .290-286
 592בית הספר נוהל בידי השחקנים משה פיינמן ומאקס קארפ .אלה החליפו את שמו ,ככל הנראה
לצורך פרסום וקידום מכירות ,מ"ליר ַא " ל"החוג הדרמטי של גולדפאדן" .שחקנים פופולריים כמו
מוריס מוסקוביץ' ,גוסטב שכט ,סול וולרשטיין ואחרים החלו בו את דרכם האמנותית ובין מנהליו
היו גם יעקב גורדין ,יוהאן פליי ,משה זייפרט ואחרים .ראה :זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ' .318
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החלל היחיד שבו הצליח גולדפאדן ליצור אינטראקציה ,גם אם וירטואלית ,עם קהלו היה
יארקער יודישע אילוסטרירטע צײַ טונג שהופיע בקביעות ושרד כתשעה חודשים.
עיתונו ניו ָ
(ּפראבע נומער) פירט גולדפאדן את הקשיים העומדים בפניו בתור עורך
ָ
בגיליון הראשון והניסיוני
"ירוק" ,שאינו בקי דיו באורחות החיים באמריקה .בדיאלוג הומוריסטי הוא נותן לעיתונו עצה
אבהית" :עמוד מרחוק ,היה א-מפלגתי ,הבט והקשב לכול ואל תתערב [ ]...אל תעליב ואל תלעג
[ ]...קח אתך את המצלמה וצלם את חיי היהודים" 593.ואכן עיתונו היה עיתון בעל אופי בידורי
ל"כלל ישראל" ונמנע מלהיות פוליטי בשעה שעיתונים אחרים באמריקה היו שופר לרעיונות
סוציאליסטים ,אורתודוכסים ,דמוקרטים או אנרכיסטים .רק במדור הסטירי של עיתונו
"הפילוסוף המשוגע" ,שכתב בהמשכים ,יצא גולדפאדן כנגד כל מהפכה שיש בה קרבנות אדם וגם
כנגד "המשיח החדש הנקרא בשם 'אנרכיסמוס'" ,הרוצה להשמיד את השלטון הקפיטליסטי
המזיק" .כשמתיזים ראש אחד מיד מופיע ובא אחר במקומו [ ]...והשאלה העתיקה והתמיד
אקטואלית לגבי היהודים היא האם הם יהיו טובים יותר כשיהיו בשלטון?" 594עם זאת היה
עיתונו הציוני ביותר מכל עיתוני התקופה ,ועל כך מעיד המוטו בעברית" :אם אשכחך ירושלים
תישכח ימיני" ,והאיור הסמלי המופיע בדף השער .האיור נראה כציטטה של תיאור מקום
משולמית  ,וגולדפאדן מתאר אותו במכתבו לרבניצקי ופרנקפלד ,ידידיו שבאודסה ,בנוסח זהה
להערות הבימה שבמחזותיו:
אייראּפע און
ָ
זײט
ֿפא ר ֿפון איין זײַ ט "ירושלים" ֿפון דער ַאנדערער ַ
שטעלט ָ
האנט און
הירטנשטאב אין דער ַ
ַ
(א ייִד) שטייט מיטן
וואנדערער ַ
ַאמעריקע – איין ַ
זײן היים קיין ירושלים
דאס ּתורהלע ,קוקט זיך אום צו ַ
אויף די ּפלייצעס ָ
[תאר לך מצד אחד ירושלים ומן הצד האחר נראות אירופה ואמריקה – יהודי נודד עומד בתווך
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עם מקל הנדודים בידו וספר תורה על השכם ומביט לאחור אל ביתו בירושלים].
בעיתונו נתן גולדפאדן מקום נרחב לשאלות לאומיות וליישוב ארץ ישראל ,לסקירת האנטישמיות
באירופה ובאמריקה ולסקירת מצבם הקשה ולעתים הטרגי של הפועלים ה"ירוקים" (די גרינע),
גארדן,
לאנד" ,וכן כתב על קבלת הפנים בקעסלַ -
ב"גאלדַ -
ָ
המנוצלים בידי "מלכים" קפיטליסטים
בסיס הקליטה של המהגרים ,בתור סמל למגע הראשון של המהגרים עם המציאות באמריקה.
הוא מתאר את המקום בתור חלל כאוטי שהכיל המון אדם ,בליל שפות ותלבושות ,פקידים
הצועקים בשפה לא מובנת ומאיצים בהמון למהר לתחנות הבדיקה השונות.
בגיליון הרביעי של עיתונו פרסם גולדפאדן את האוטוביוגרפיה הקצרה שלו תחת הכותרת:
גראֿפיע געשריבן ֿפון אים ַאליין" (הביוגרפיה של גולדפאדן כתובה על ידו).
ביא ַ
ָ
לדֿפאדענס
ַ
"גא
ָ
בקיצור ובצמצום כמעט פרוטוקולי ניסה להזכיר ולהדגיש את ייחוסו ואת תרומתו לתאטרון

קטאבער  ,1888 ,22ז' .1-2
ָ
יארקער יודישע אילוסטרירטע צײַ טונגָ ,א
לדֿפאדן ,ניו ָ
ַ
גא
 593אָ .
594גולדברג" ,ביקורו הראשון של גולדפאדן באמריקה" ,עמ' .48
 595מצוטט בתוך :שם ,עמ'  ,50הערה מס'  .8י"ל גורדון ,עורך המליץ ,דיווח בעיתונו על הופעת
עיתונו של גולדפאדן בניו יורק .בידיעה הוזכר כי הצייר והמאייר הוא פרופ' משה וורבל (אחיה של
פאולינה גולדפאדן) והאיור המופיע בדף השער מתואר בפרוטרוט .נוסף על כך מצוין כי העיתון
טעריאלן" ,אין :שצקי ,מאה
ַ
מא
לדֿפאדןַ -
ַ
זכה לשבחים בעיתונות האנגלית .ראה :א .ר .מלאכי" ,ג ָא
שנות גולדפאדן ,זז' ( 77-75להלן :מלאכי" ,חומרים בנוגע לגולדפאדן").
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היהודי 596.להבדיל משמ"ר נמנע גולדפאדן מהתנגחות עם אויביו מעל דפי עיתונו .למרות המוניטין
שיצאו לו באירופה בתור תוקפן ועריץ ,מעולם לא הלעיז או דיבר בגנות מתחריו ולא פגע בכבודו
של שום שחקן ,ומלבד פרסום האוטוביוגרפיה הקצרה שלו נמנע כמעט לחלוטין מלהתייחס
בעיתונו לתאטרון באמריקה.
יוזמות אלה לא סיפקו לגולדפאדן מקור לקיים את עצמו ואת רעייתו ,ובתחילת  1889עזב את
אמריקה ללא כוונה לחזור 597.כמו נבואה שהגשימה את עצמה ,לא הצליח גולדפאדן "להגיע" אל
מחוז חפצו כמו היהודי הנודד המופיע באיור השער של עיתונו הניו-יורקי ,אחז שוב במקל
הנדודים ויצא לדרך .בעוד הוא עצמו היה כצל חולף בתאטראות הלואר איסט סייד ,המשיך
הרפרטואר שלו ,כולל המחזות החדשים שכתב וביים באירופה לאחר עזיבתו ,לעלות על הבימות
בניו יורק ולזכות להצלחה.
בשנים  ,1887-1885שבהן דוכאה רוחו היצירתית בוורשה ,לא כתב גולדפאדן מחזות חדשים.
החוויות הקשות שליוו את תחושת האלביתי באמריקה היו מקור ליצירה שאתגרה את נושא
המקום כפי שהתבטא בדרמטורגיה שלו .שהייתו בעולם החדש ,מנודה מהבימה ,מנושל ממעמדו,
מזהותו ומנכסיו ,הייתה מקור כואב ומפרה למחזותיו החדשים .חוויית הנטישה ,אווירת
ההפקרות והניכור שחש במקום הכאוטי והאלים ב"ארץ הזהב" ,המצעד ,ההפגנות ,והאנרכיה
נוצקו וחלחלו לחלל הדרמטי והמעוצב ולרובד אישי ואוטוביוגרפי סמוי ,הקיים במחזות הבאים
שכתב והעלה .נראה כאן כי מחזות מקוריים אלה ,שכתב בהיותו נע ונד בשולי התודעה והעשייה,
ללא נקודת משען ,הם חדשניים בתפישת הבימה ובעיצוב החלל הדרמטי ומעידים על גדולתו בתור
מחזאי פורץ דרך הזכאי לתואר "אבי התאטרון היהודי".
 .3החזרה אל הבית הישן
גולדפאדן ,שלא הצליח להיכנס להיכל תאטרון היידיש במקומו המרכזי והמוביל בעולם ,חזר על
עקבותיו וחצה שנית את האוקיינוס .בשעה שקהלו ושחקניו היגרו מערבה ,גולדפאדן חזר מזרחה,
מן המרכז אל מה שנהפך בינתיים לשוליים של התאטרון היהודי באירופה .נוכחנו לדעת כי ב15-
השנים הבאות הוא נדד הלוך ושוב ב"בית הישן" בין כמה ערים :לונדון ,פריז ,למברג (לבוב),
קרקוב ,בוקרשט ,גאלאץ וצ'רנוביץ ,והופיע עם להקות מקומיות או להקות שהקים באולמות
קטנים או בתאטרוני גן ,בעוד מצבו הכלכלי והבריאותי הולך ומתערער 598.החזרה אל המקום
שהניח בו את היסודות לתאטרון היהודי שיצר הייתה שיבה לבית מתפורר וישן ,שכל מי שיכול
 596כאמור ,האוטוביוגרפיה הקצרה פורסמה בתוספת מבוא מאת שצקי בתוך :שצקי ,ספר
גולדפאדן ,עמ' .46-43
 597הפרסומת האחרונה למחזה שהעלה עם התלמידים בבית ספרו נושאת את התאריך  1בפברואר
 . 1889כמו תאריך בואו ,כך גם תאריך לכתו לא ידוע (זייגר" ,היסטוריה של תאטרון היידיש בניו
יורק" ,עמ' .)281
598למקורות העיקריים על התקופה ,פרטים על נדודיו של גולדפאדן מרגע שעזב את ניו יורק ועד
ששב אליה בסוף נובמבר  1903וציטוטים ממכתבים שכתב בתחנות שונות במסע הנדודים ראה:
זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ'  .328-318שצקי מביא ארבעה מכתבים שכתב גולדפאדן לשלום עליכם
ב 1889-בזמן שהותו בפריז (ראה :שצקי,ספר גולדפאדן .)33-23 ,על פעילותו של גולדפאדן בלמברג
וברומניה ראה :גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,כרך שני ,עמ'  ;154-142וכן :קרישטול" ,גולדפאדן
באן,
לא ַ
בא ַ
לפני  35שנה" ,עמ'  .38-34על פעילותו בלמברג בתאטרון של י"ב גימפל ראה :מַ .
לדֿפאדען" ,בתוך :שצקי ,מאה
ַ
גא
טעאטער אין לעמבערג און זײַ ן גרינדער אָ .
ַ
"זכרונות וועגן ייִדישן
שנות גולדפאדן ,זז' ( 21-17להלן :בלבן" ,זיכרונות מתאטרון היידיש בלמברג") .על שהותו בפריז
ּפאריז" ,בתוך :שצקי ,מאה שנות גולדפאדן ,זז' 35-27
לדֿפאדן אין ַ
ַ
"גא
ָ
ראה :ז .שייק ָאווסקי,
(להלן :שייקובסקי" ,גולדפאדן בפריז").
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נטש אותו ,ואיש לא רצה לשוב אליו .גולדפאדן שאף לשוב ל"מקום" המרכזי שיצר על בימת
התאטרון שלו בימי זוהרו ,לזכות להכרה בתודעת הקהל ולהוקרה מצד החברה ומוסדותיה .בתוך
זמן קצר פינתה האופטימיות את מקומה לייאוש ,למרירות ולמאבק להשרדות.
כפי שנראה בפרק זה הפער בין המרחב הדל והבלתי מתגמל מבחינה תרבותית-אמנותית
שהקיף אותו ,שנאלץ לנוע בו לבדו וללא להקה משלו ,ובין שאיפתו לחדש את ימיו כקדם הוא
המאפיין המרכזי של החלל הדרמטי במחזות שכתב מרגע זה והלאה .הפער בין הפנטזיה והיומרה
של החלל הדרמטי שעיצב במחזות החדשים ובין הסביבה והאמצעים המצומצמים שעמדו
לרשותו ,החללים הארכיטקטוניים הקיקיוניים ,חוסר באמצעים טכניים ,השחקנים הבלתי
מיומנים ואופיו הקרתני של הקהל ,הכריעו אותו .דוגמה שיש בה כדי להבליט את המגמה השלטת
היא ביקורו בלונדון והופעתו עם להקה מקומית ב"מועדון הדרמטי העברי" ( Hebrew Dramatic
 ,) Clubשבו הופיעו אדלר ושחקנים אחרים בדרכם לאמריקה .די בלשון הכרזה שפורסמה כדי
להעיד על מצבו ומעמדו הירודים של התאטרון ועל התנאים החדשים-ישנים שבהם נאלץ
גולדפאדן לעבוד למחייתו :
קטיארן שּפילן אונטער
ָ
ֿפאראייניקטע טרוּפע ייִדישע ַא
ֿפון נעקסטן שבת ָאן וועט די ַ
טעאטערס – די
ַ
ֿפאטער דעם ייִדישן
לדֿפאדן דער ָ
ַ
גא
די לײַ טונג ֿפון הערן ַאֿברהם ָ
ציאנען און קליידער []...
רא ָ
דעקא ַ
ָ
גאנץ נײַ ע מענעדזשמענט ,נײַ ע
האלע איז אונטער ַ
ַ
האבן מיט אונדזער ייִדישע שוישּפילער
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599
ֿפאלקסגעדיכטע .קומט ַאלע און איבערצײַ גט אײַ ך!
ָ
[החל בשבת הבאה תופיע קבוצת השחקנים היהודים בהנהגתו של אברהם גולדפאדן ,אבי
התאטרון היהודי ,האולם בהנהלה חדשה לחלוטין ,עם תפאורות ותלבושות חדשות [ ]...כעת אין
לנו מה להתבייש באמנות המשחק היהודית שלנו .אדון גולדפאדן ידקלם משיריו העממיים
הידועים ,בואו כולכם ותיווכחו!]
לא זו בלבד שגולדפאדן שימש מקדם מכירות לאולם שנשרף ,לשחקנים ולתפאורות עלובים הוא
אולץ לקרוא משיריו העממיים ולשעשע את הקהל ,כפי שנהג לעשות בחוסר רצון בתחילת הדרך
600
על בימת התאטרון שלו כדי שההצגה לא תסתיים מוקדם מדי.
גם פריז ,שהגיע אליה בסתיו  ,1889לא האירה לו פנים .לאחר שהקים להקה וכלל בה שחקנים
מקומיים ,צירף אליהם כמה שחקנים שהזמין מלמברג והעלה את המחזה המלך אחשוורוש.
"התאטרון אמנם היה מלא אך הקופאי ברח עם הכסף" 601.תאטרון יהודי שהועלו בו מחזותיו של
מאטיק קלוב" ,שנקרא קודם לכן בשם
 599המופע נערך בתחילת יולי  1889בתאטרון "היברו דר ַא ַ
"ּפרינצעס-קלוב" .האולם נסגר בעקבות אסון שגרם למותם של  17צופים כחצי שנה לפני בואו של
גולדפאדן .ראה :זילברצווייג ,גולדפאדן ומוגולסקו ,עמ'  .109-108תוכן המודעה מובא בתוך:
זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ' ( 318ההדגשה במקור).
 600גולדפאדן העיד כי במשך הזמן פיתח רתיעה מלהופיע על בימת התאטרון שלו .ראה:שם ,עמ'
.296
 601שם ,עמ'  .319בבואו לפריז קיווה גולדפאדן כי יבואו סוחרים יהודים רבים לתערוכה העולמית
שעמדה להיערך בעיר ותאטרונו יזכה לפריחה מחודשת ,אך תקוותו התבדתה .במכתב אופטימי
לשלום עליכם הוא הודיע על כוונותיו "להקים תאטרון ואולי להישאר פריזאי לתמיד" .המכתב
נכתב מיד עם בואו לפריז ,ומובא בשלמותו בתוך :שצקי ,ספר גולדפאדן ,עמ'  .28-25במכתב ציין
ביבליאטעק" של שלום עליכם.
ָ
ֿפאלקס-
גם שירים ישנים וחדשים שהתפרסמו במאסף " ָ
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גולדפאדן היה סנסציה בפריז ,אולם קהילת המהגרים היהודים הדוברים יידיש ממזרח אירופה
הייתה קטנה מדי מכדי שהתאטרון יוכל להתקיים .לאחר כחצי שנה בה העלו מחזות מהרפרטואר
הישן ,הקבוצה נקלעה לקשיים כלכליים והתפרקה 602.במכתב לדינזון ,שהיה סוכנו הספרותי
בוורשה ,ביקש למכור את זכויותיו לדפוס בכל מחיר וכתב כי בעל הבית הצרפתי חזר וביקש את
שכר הדירה כמה פעמים וכי הוא ורעייתו סובלים מחוסר במזון ובביגוד מתאים .לשמ"ר ,שנשאר
ידידו עד סוף חייו ,הוא גילה כי מדי פעם הוא יורק דם בשל מחלת האסטמה ש"רכש"
603
בתאטרון.
למברג ,שהגיע אליה בסוף  ,1890הייתה יוצאת דופן ביחס לערים אחרות בעולם הישן מבחינת
מצבו של התאטרון היהודי ,וגולדפאדן זכה לשוב אל הבימה ואל היצירה .גולדפאדן התקבל שם
בקרב האינטליגנציה העברית והחוגים הציוניים בכבוד ובהתלהבות רבה .הוא הופיע בערבי
קריאה במועדונים ציוניים והצטרף בתור בימאי לתאטרון היידי–גרמני היציב שפעל בעיר מ1886-
בניהולו של יעקב בר גימפל .היה זה תאטרון פרובינציאלי ודל אמצעים .בקיץ התנהלו ההצגות
תחת כיפת השמים ,ובימים גשומים באולם קטן .שמש בית הכנסת היה הכרטיסן ,והחזן הלחין
חלק מהמוזיקה להצגות 604.האווירה סביב התאטרון הייתה משפחתית ,והקשר בין השחקנים
לקהל היה הדוק .בזיכרונותיו של ל' דרייקורס מתואר כיצד "אבי התאטרון היהודי" כתב שם את
מחזותיו ,אכל מעשה מרקחת וניהל את החזרות בנוכחות הקהל .צופים שבאו לתאטרון בערב
הביאו לשחקנים את ארוח תם בשעות היום ,ערכו שולחן גדול בגן התאטרון ואכלו עם השחקנים
בין החזרות" .הקהל בלמברג אהב את התאטרון היהודי שלו" 605.התאטרון היציב בלמברג משך
אליו שחקנים חשובים ,ובהם גם את מי שעתידה להיות הכוכבת הגדולה של בימת היידיש
606
והופיעה גם על הבימה האנגלית ,ברטה קאליש.
אחרי תקופה ארוכה של היעדרות היה גולדפאדן להוט לחזור אל הבימה .הוא העלה את
מחזותיו המוכרים וכלל בהם את המחזה לא תחמוד ,שנכשל באמריקה ,בעיבוד ובליווי מוזיקלי
חדשים .כעשור לאחר שנכתב באודסה זכה המחזה להצלחה בקרב הקהל .הלהקה היציבה ,שגרת
העבודה והאווירה האינטימית שהקיפו אותו החזירו לגולדפאדן את קולו .במשך עונה אחת כתב
וביים שלושה מחזות חדשים .בינואר  1891העלה את מליץ יושר או רבי יוזעלמאן ,שהחל לכתוב
עוד בפריז .לאחר מכן העלה את האופרטה רוטשילד ,והיא זכתה להצלחה רבה 607.בסוף אותה
שנה נכתב והועלה ימות המשיח?! וזכה אף הוא להצלחה גדולה .שני המחזות רבי יוזלמאן וימות
המשיח?! נכללו ברפרטואר תאטרון היידיש שנים רבות ,והועלו על הבימות במקומות שונים
 602זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ'  ;319וכן ראה :שייקובסקי" ,גולדפאדן בפריז" ,עמ' .42-26
 603ראה :זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ'  ;320וכן :גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,כרך שני ,עמ' .143
 604בלבן" ,זיכרונות מתאטרון היידיש בלמברג" ,עמ'  .21-17החזן ברוך שור פוטר מבית הכנסת
לאחר שעלה לבמה להשתחוות ולחץ את ידה של הכוכבת ברטה קאליש .ראה :גורין ,תולדות
תאטרון היידיש ,כרך שני ,עמ' .145
 605זיכרונותיו של ל' דרייקורס ,שהודפסו בכתב העת "ליטער ַארישע בלעטער" ,מצוטטים בתוך:
זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ' .321
 606בין השחקנים שהצטרפו ללהקה היה קלמן יובליר ,אשר לימים היה מנהל להקה משלו
ברומניה וגליציה .קאליש ויובליר מספרים בהערכה על עבודתו של גולדפאדן בתור בימאי
ומתארים את התקופה שבה עבדו אתו בלמברג כאחת התקופות היפות בקריירה שלהם .ראה :ב.
ק ַאליש" ,מײַ ן לעבן-זכרונות" ,דער טאג (מײַ  ,)1925 ,27ז' ( 5להלן :קאליש" ,זיכרונות מחיי").
זיכרונותיה של קאליש מצוטטים בחלקם גם בתוך :זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ'  .323 ,322על
ברטה קאליש ראה :גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,כרך שני ,עמ'  .145-143קלמן יובילר מגלה
שהעלה ביאסי את מחזהו של גולדפאדן עקדת יצחק ללא רשות .גולדפאדן תבע אותו ,והסכסוך
הסתיים כשיובליר פיצה אותו .ראה :שצקי ,ספר גולדפאדן ,עמ' .38-37
 607המחזה לא הודפס מעולם והועלה על הבימה לעתים נדירות.

188
לעתים קרובות .הדחתו של גולדפאדן מבימת היידיש באמריקה לא הפריעה למתחריו להשתמש
במחזותיו החדשים ,וכשנה בלבד לאחר שגולדפאדן העלה אותם בלמברג ,העלה אותם יעקב
608
גורדין בניו יורק בעיבוד משלו.
 .3המחזות מלמברג – שופר תעמולה או משל קיומי?
למרות ההצלחה הגדולה של המחזות של גולדפאדן על הבימה והמקום שתפשו ברפרטואר
תאטרון היידיש לדורותיו ,מחזותיו האחרונים נתפשו כמחזות "חלשים" ולא זכו לתשומת לב
מצד החוקרים והמבקרים .יחס מסויג למחזה ימות המשיח?! אפשר למצוא אצל זילברצווייג,
המעיר כי ערכו האמנותי דל וכי הפופולריות שלו נבעה מרעיונות "חיבת ציון" המצויים בו.
לדעת החוקרים השונים היו מחזותיו של גולדפאדן שופר תעמולה ,בין של התנועה הציונית ובין
של זרמים סוציאליסטיים שונים .מרים קצ'נסקי ,החוקרת את הדיאלוג ביידיש בין הציבור
היהודי באימפריה הרוסית לתנועת "חיבת ציון" ,בוחנת את התאטרון של גולדפאדן מתוך
הדיסצפלינה של חקר ההיסטוריה היהודית ורואה במחזותיו שולמית ,בר-כוכבא וימות המשיח?!
"מחזות ציוניים בשרות התנועה" 609.חוקרים משנות הארבעים של המאה העשרים בברית
המועצות כגון בילוב ווולדניצקי ,שהחזיקו בדעות סוציאליסטיות מהפכניות או שנאלצו להחזיק
בדעות מסוג זה ,ניסו לטשטש בביקורתם המגמתית את יחסו לתנועה הציונית וראו בגולדפאדן
מהפכן וסוציאליסט ,בהתייחסם בעיקר למחזותיו הראשונים .למשל דוברושין טוען כי בשולמית
הנושאים המרכזיים הם ערכים אוניברסליים – אהבה ונאמנות ,ובר-כוכבא הוא מהפכן
המתקומם נגד שלטון הדיכוי ללא קשר לחירות לאומית 610.גם ההפקות של מחזותיו בתאטרון
611
"גוסט" תאמו את גיוסם האידאולוגי ברוח המהפכה.
קצ'נסקי טוענת כי המחזה ימות המשיח?! היה "כלי יעיל להפצת אינוונטר הערכים הלאומים
של התנועה" .לטענתה המסרים הלאומיים שהועלו בימות המשיח?! ללא הסוואה הלמו את
מסריה של "חיבת ציון" בעיקר "בסוף הטוב בו מתקבצים כל גיבורי העלילה ברגיעה במושבות
הנבנות בארץ ישראל" 612.כמו זילברצווייג ,אויסלנדר ופינקל ואחרים מעירה גם קצ'נסקי על
613
אופיו האוטוביוגרפי של ימות המשיח?! ,החושף את דעתו השלילית של גולדפאדן על אמריקה.
קצ'נסקי מזהה כי מעבר הגיבור ממקום למקום מייצג את התחנות שעבר גולדפאדן בדרכו:
"מעבר מחיים במשפחה יהודית אדוקה וחברה מסורתית לחברה מתבוללת ,התפכחות מרעיונות
ההשכלה ,הגירה לאמריקה ,ההתפכחות מהאשליה האמריקאית ,ומעבר לחיים בארץ ישראל".
למרות היעדרה של התחנה האחרונה מהביוגרפיה של היוצר קצ'נסקי רואה בה תחנה המייצגת
ציון דרך "לפתרון קיומו של היהודי בעולם המודרני" .קצ'נסקי רואה בגולדפאדן מתווך ו"סוכן
 608זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ'  338גורדין ,הרפורמטור ומבשר הראליזם בתאטרון היידיש ,טען כי
אחרי העיבוד שלו דבר לא נשאר בו מהמקור.
 609קצ'נסקי" ,יידיש וחיבת ציון" ,עמ' .273-254
 610ראה :דוברושין" ,הדרמטורגיה של גולדפאדן" ,עמ'  ;375-366וכן :פינקל" ,דמויות חברתיות",
עמ' .348-313
 611על הרדיקליות של ההפקה בפרשנות המהפכנית של גרנובסקי הקוראת תיגר על תאטרון
היידיש הישן שעלתה בתאטרון "גוסט" ב 1922-ראה :ב' פיקון-ואלין'" ,המכשפה' או הבטחת
הגוסאט" ,בתוך :אלטשולר ,מ' (עורך) ,התיאטרון היהודי בברית המועצות ,המרכז לחקר ולתיעוד
יהדות מזרח אירופה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים ,1996 ,עמ' .238-225
 612קצ'נסקי" ,יידיש וחיבת ציון" ,עמ' .263
 613ראה :זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ'  ;321אויסלנדר ופינקל ,גולדפאדן ,עמ'  ;8ו גולדברג,
"מבוא" ,עמ' .23
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תרבות" מודע לתפקידו .הוכחה לכך היא מוצאת באוטוביוגרפיה ,שבה כתב כי התאטרון הוא בית
614
ספר שמטרתו לחשוף בפני הקהל תמונות מההיסטוריה ובכך ולעורר את לאומיותו.
בל נשכח כי גולדפאדן ,בהיותו איש השכלה ,ראה בתאטרון מוסד תרבות וכלי חינוכי ,אך
הניסיון שלו בתור מחזאי ובימאי ואיש תאטרון חפים מהפן הדידקטי .כפי שהראינו בפרק השני
גם במחזות שכינו החוקרים "מחזות משכיליים" הדמויות ה"חיוביות" וה"שליליות" כאחת
חורגות מהמתכונת האופיינית לסוגה .המחזות ,על איכותם הלימינלית-אסתטית ,מסתיימים ללא
615
סגירה חד-משמעית ובניגוד למסר הדידקטי והלקח המסיימים את המחזה המשכילי.
גולדפאדן העיד על עצמו כי הוא "ציוני מלידה" ,והיה פטריוט נלהב עד יומו האחרון .אולם
בעת שגר בפריז ונתבקש לכתוב מחזה תעמולתי על פי הזמנה ,סירב למרות עוניו .במכתבו
ללווינסון הוא דחה רעיון כזה מכול וכול והדגיש כי היה רואה בכך חרפה לעצמו אילו אפשר היה
מעטאל" (במתכת העדינה
ַ
לקנות את הרגש הפטריוטי שלו "מיט דעם ֿפײַ נעם קלינגענדיקן
המצלצלת) 616.יתרה מכך ,במכתב אחר ובהקשר אחר גולדפאדן מגן על חופש הביטוי האמנותי
שלו" :מרגע שאחזתי בנוצה מעולם לא הרגשתי צורך לכתוב דברי חנופה ולא לשיר שבחים
לאיש 617".אף כי קרא משיריו הלאומיים בתאטרונו לאחר ההצגה ,וזאת עוד לפני ייסודה של
תנועת "חיבת ציון" ,מעולם לא ראה בעצמו מתווך או מי ש"גייס את כשרונותיו האמנותיים עבור
התנועה" ,כפי שקצ'נסקי מתארת את יצירתו 618.כפי שנראה כאן ימות המשיח?! ,ככל מחזותיו
והמאוחרים בפרט ,הוא מחזה מורכב שאינו יכול לשמש שופר לתעמולה לעניין כלשהו.
הניסיונות לראות במחזותיו ביטוי לערכי תנועה חברתית-פוליטית מרדדים את ערכם
האמנותי ,מפשטים את תוכנם הרב-משמעי ובעיקר מתעלמים מהביטוי הדרמטי והפרפורמטיבי
המתגלם במחזה ועל הבימה .בחינת מחזותיו של גולדפאדן מתוך המדיום של התאטרון תשרש
את הנטייה הרווחת לראותו כרתום לשירות אידאולוגיה כזו או אחרת ,ותערער על ההתייחסות
לרובד האוטוביוגרפי באופן פשטני וקונקרטי ,כפי שנותחו מחזותיו בידי קצ'נסקי ואחרים .בחינת
המחזות במתוד ה היסטורית וניתוח השאלות האידאולוגיות בהם כהשתקפות ישירה של
המציאות חוטאים ליצירה של גולדפאדן.
גם אם הפרטים האוטוביוגרפיים המוכמנים והגלויים במחזה ימות המשיח?! אומרים דרשני,
יש לקרוא אותו בתור מעשה אמנות אוטונומי .נראה דוגמה אחת מני רבות המדגימות את הרובד
האוטוביוגרפי הגלוי בתיאורי מקום קונקרטיים ובניסיונו של המחבר .על המערכה הרביעית שבה
חיי המהגרים בניו יורק מעוצבים על הבימה ,נפרט בהמשך הפרק .במערכה החמישית ,המתרחשת
על הים בדרך לארגנטינה ,ליזה רוצה לשים קץ לחייה ולקפוץ מהסיפון אל מולדת הים" :נעם מיך
היימאט אויף דײַ ן שויס" (אספי אותי ,מולדת רטובה ,אל חיקך) .המונולוג שלה
ַ
אויף ,דו פליסיקע
על סיפון האונייה מהדהד ברעיונותיו את מכתבו של גולדפאדן שצוטט בתחילת הפרק ,שבו תיאר
את מחשבותיו כשהפליג לראשונה מרוסיה לאמריקה .ליזה חוזרת על ההשוואה בין אמריקה ובין
 614קצ'נסקי" ,יידיש וחיבת ציון" ,עמ'  .263-256על התאטרון כבית ספר באוטוביוגרפיה של
גולדפאדן ראה :שצקי ,ספר גולדפאדן ,עמ' .56
 615דוני ענבר טוען כי גולדפאדן עטה על עצמו מסכה משכילית במאמריו האוטוביוגרפיים,
שהייתה שונה מאופיים הבידורי הקליל של מחזותיו ,ומכנה אותו בשל כך "בדרן בארון" .ראה:
ענבר" ,ליצן בארון",עמ' .211
 616המכתב נכתב בידי גולדפאדן ב 1900-בשבתו בפריז לה' לווינסון בשיקגו .ראה :שצקי ,מאה
שנות גולדפאדן ,עמ'  .118-116המכתב תורגם לעברית בידי שלונסקי ,בתוך :אורלוגין ,)1957( 13
עמ' .312-311
 617שצקי ,מאה שנות גולדפאדן ,מכתב  ,8עמ' .126
 618קצ'נסקי" ,יידיש וחיבת ציון" ,עמ' .265
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מולדתה הקודמת – רוסיה – ומדגישה את הפער בין ההתקדמות הטכנולוגית לנסיגה מבחינה
מוסרית כפי שעולה מהמכתב של גולדפאדן .לעתים היא משתמשת במילים זהות ,כפי שיודגש
להלן:
מארדעט אין מיטן
דארט רויבט מען עֿפענטלעך ,מען ָ
גראב ,רוי ,ווילד! ָ
רוסלאנד איז ָ
ַ
וואס
אייראּפעסָ ,
ָ
טאג! און ַאמעריקע? – ַאמעריקע ,די יונגסטע שוועסטער
העלן ָ
געמאכט ֿפון איר עלטערער
ַ
ֿפארטשריטע
האט אין ַא קורצער צײַ ט ֿפיל מער ָ
ָ
מאשינען?
וואס? מיט ערֿפינדונגען? מיט ַ
שוועסטער [ ]...מער ֿפררטשריטע? מיט ָ
ֿפארבעסערט?
עטוואס ַ
ָ
מענטשנהארץ? – האט עס דען
ַ
דאס
ָאבער ָ
[רוסיה גסה ,לא מפותחת ,פראית! שם שודדים בגלוי ,רוצחים לאור היום! ואמריקה? אמריקה,
האחות הצעירה של אירופה ,שבזמן קצר התקדמה יותר מאחותה הבכירה [ ]...התקדמה יותר?
במה? בהמצאות? במכונות? אבל לבם של האנשים? האם הם נהיו טובים יותר?) (מערכה חמישית,
עמ'  ,78ההדגשות שלי].
כזכור ,גולדפאדן מסיים את מכתבו ב"אכזבה מרה" ובהתפכחות מהציפיות המוגזמות ו"הפנטזיה
הילדותית" .ליזה מתוודה על שברון הלב ,על הייאוש והדיכאון .המונולוג שלה הוא וידוי אמנותי
של גולדפאדן ,אשר נאלץ לעמוד פעם נוספת על סיפונה של אוניית הקיטור ,מגורש מביתו השני אל
הלא נודע:
מענטשנהאנדל
ַ
געלטֿפרעסערײ און – אין
ַ
געמאכט! חחח! אין שווינדל
ַ
ֿפארטשריטע
ָ
נא? – ווּו
לאר! ַ
דא ַ
דא ווייניקער ווערט ווי דער ָ
האט ָ
[ ]...דעם מענטשנס לעבן ָ
ווײטער
וואס ַ
וואס ווײַ טער איך גיי איז ַאלץ ֿפינצטערער [ָ ]...
האלט מען זיך יעצט? ָ
בא ַ
ַ
שמערצהאֿפטער ,קרענקלעכער [ ]...אומערטרעגלעך!
ַ
איך לעב איז אלץ
[התקדמה! חחח! בתאוות בצע ובסחר בבני אדם [ ]...חיי אדם שווים פה פחות מדולר! נו? היכן
מתחבאים עכשיו? ככל שאני ממשיכה בדרך נהיה יותר ויותר חשוך [ ]...ככל שאני ממשיכה לחיות
המכאוב החולני בלתי נסבל] (שם).
המקום שבו נפגש גולדפאדן עם דמויותיו הוא המקום שבו נפגשת האמנות עם האמת ,ולא בייצוג
קונקרטי .הדוגמאות שהבאנו וגם הכוונות הדידקטיות והאמנותיות שהצהיר עליהן גולדפאדן
באוטוביוגרפיה שלו – ליצור "תמונות נאמנות מחיי היום-יום שיישקפו לכם את הטוב והרע" –
אינן מאפשרות לקרוא את מחזותיו כתיאור היסטורי או כהצהרה אידאולוגית ,אלא בתור מעשה
אמנות מורכב .כאמור ,בבואנו לבחון את הרובד האוטוביוגרפי והאינטר-טקסטואלי במחזות
שגולדפאדן כתב והעלה מ 1891-נתמקד בממד האסתטי של היצירה ולא בהקשרים ביוגרפיים
פשטניים .בכך נעמוד על הזיקה הטוטלית בין גולדפאדן לתאטרון שלו ועל יכולתו לשלוט באמצעי
המדיום.
 .4מליץ יושר  -משל אוטוביוגרפי במסווה לאומי
למברג הייתה מקום מכיל שעודד את היצירתיות של גולדפאדן בתור בימאי ומחזאי ,מקום מרפא
שבו שיקם את חלל האינטראקציה בינו ובין קהלו וזכה להצלחה ולכבוד .עם זאת החלל הבדיוני
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של מחזותיו החדשים ,גם אם הרחיק לדרום אמריקה ,ציון ,גרמניה ,קייב או ורשה ,ניהל דיאלוג
עם המקומות שחווה בהם כאב – עם רוסיה ואמריקה .באמצעות דיאלוג חסר מנוח וחשבון נפש
מטריד וחושפני ניסה גולדפאדן למצוא את מקומו החדש בעיני עצמו ובעיני קהלו בתנאים
החדשים של התאטרון שלו.
המוסכמה הקומדית שביסס גולדפאדן במחזותיו הקודמים ,ולפיה סופו הטוב של המחזה נחגג
בטקס חתונה ,מתהפכת במחזה מליץ יושר ,והוא נפתח בטקס חתונה 619.נוסף על ה"שיבוש"
במבנה הדרמטי ופתיחת המחזה כביכול "מהסוף" ,החתונה המתקיימת בחלל בית הכנסת העתיק
לא רק נקטעת ,אלא גם אינה מתממשת בסוף המחזה על הבימה .הטקס התאטרלי בחלל הקדוש
והמפואר נראה לכאורה כיריית פתיחה ללא סגירה 620.זו אינה הפעם הראשונה שגולדפאדן פותח
מחזה היסטורי בחלל בית הכנסת .המחזה בר-כוכבא ,שעמו נסתם הגולל על פעילות התאטרון
שלו ברוסיה הצארית ,נפתח בחלל בית הכנסת ,המשמש מקום התכנסות לדיון קהילתי פוליטי
נוקב ברגע של חורבן .כזכור הסצנה הפותחת את בר-כוכבא מתרחשת באווירת נכאים בבית כנסת
חשוך ,פרוכת שחורה מכסה את ארון הקודש ,יהודים יושבים על הארץ בראשים מושפלים
ושומעים מאלעזר על חורבנם ואבדנם .לאחר שבר-כוכבא מדרבן אותם בדבריו ,הם מתייצבים
לצדו ונשבעים למרוד .ווליץ רואה בסצנה "טקס מעבר" המעניק תוך כדי כך לבית הכנסת גם את
קולו החילוני 621.שמונה שנים מפרידות בין המחזות בר-כוכבא למליץ יושר ,ובהן נותקה
השרשרת וגולדפאדן עבר ממרכז העשייה וההצלחה בעולם התאטרון אל השוליים .החלל הטקסי
והיציב הפותח את המחזה מליץ יושר מתיימר להמשיך מהמקום שנקטעה בו פעילותו של
גולדפאדן בתור מי שממשיך ומוביל את התאטרון היהודי.
במחזה מליץ יושר ,המוגדר בדף השער במילים "אופרה היסטורית" ,קיים פן לאומי בהציגו,
כאמור ,את היחלצותה של הקהילה היהודית מגזרות הגירוש ושריפת הספרים באלזס,
שהתרחשה במחצית המאה ה 622.16-מושיעה של הקהילה היהודית הוא מליץ היושר שלה,
השתדלן רבי יוזלמאן ,מנהיג חכם וכריזמטי ,בעל כישורים דיפלומטיים ,שמונה בידי הקיסר.
הזכרנו כאן את התניידותו הפלאית של רבי יוזלמאן כמלאך שליח מעבר למקום ולזמן ,ולצדו
העמיד גולדפאדן את שרה ,שותפה אמיצה שנשארה במצב הלימינלי של כלה טרום חופתה עד סוף
המחזה .שלא כמו במחזה בר-כוכבא ,אשר בחללו הבדיוני השתקפו הפרעות שהתרחשו בזמן
כתיבתו ,האירועים ההיסטוריים במקום ובזמן הבדיוני אינם משמשים בבואה מוחשית לחיי
היהודים בלמברג תחת שלטונו הנוח של הקיסר פראנץ יוזף באימפריה האוסטרו-הונגרית,

 619סצנת חתונה מסיימת את שמנדריק ,שני קוני-למל ,שולמית ודוקטור אלמסדו ובמובן מסוים
גם בהסבתא ונכדתה מסתיים בחתונה המתקיימת בחלל החזיונות .גולדפאדן חורג כאן מהתבנית
הבנלית של סוף הקומדיה .ראה :נ' פריי" ,מיתוס האביב :קומדיה" ,מאנגלית :א' עוז ,עכשיו 24-
 ,)1968( 21עמ' .236-243
 620גם בשולמית מתקיימת החתונה בחלל בית המקדש .על ההשפעה הנוצרית על קיומו של טקס
חתונה בבית האלוהים ועל הפיכתה לאובייקט אסתטי בידי גולדפאדן ראה :ווליץ" ,חלל תאטרוני
ומקום היסטורי" ,עמ' .64
 621ווליץ" ,עיצוב הגיבור לבימה היהודית".
 622במהדורת לבוב ,שיצאה ב ,1891-הקדיש גולדפאדן את הספר למלומד היהודי-צרפתי איזידור
לב ( ,) 1892-1839פילולוג והיסטוריון יהודי צרפתי ששימש מזכיר הארגון "כל ישראל חברים"
בפריז ,ולדוקטור מאיר להמן ( ,)1831-1890רב אורתודוכסי גרמני ,פובליציסט וסופר נוער ,אשר
ספרו רבי יוזלמאן שימש מקור השראה לכתיבת המחזה ראה :י"ד ,אייזנשטיין (עורך),
אינציקלופדיה אוצר ישראל ,כרך ו' ,פרדס ,ניו יורק ,1952 ,עמ' ( 54-56להלן :אייזנשטיין,
אנציקלופדיה אוצר ישראל).
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שהעניק להם יחס אדיב וסובלני ושוויון זכויות 623.נחיצותה של תחבולת המשל ההיסטורי בתור
אמצעי הסוואה לא הייתה צו השעה בנסיבות העלאתו של מליץ יושר בלמברג ,והנמשל הלאומי
במצב בן הזמן נשאר אנמי וכללי.
ברצוננו להציע כאן קריאה חדשה ולפיה המשל בלבוש ההיסטורי במחזה הוא דרמטי ,ואילו
הנמשל הסמוי בחלל הדרמטי והמעוצב על הבימה הוא אוטוביוגרפי .כפי שנראה הבחירה של
גולדפאדן מעצימה את חיוניותו של "האב הזקן" לאחר שנושל ממעמדו ומנכסיו הרוחניים .כנגד
הכישלונות והבזיונות שספג ,ואף על פי שכבר הספידו אותו בתור מחזאי עבר ,גולדפאדן רצה
להביא במחזה החדש שלו מפגן תאטרוני חגיגי ואישי ולהוכיח :אני עוד כאן ואני יכול! הוא בחר
לעשות זאת בסוגת המחזה ההיסטורי ,אשר זוהתה עם התאטרון שלו בשיאו .הפעם אף הרחיק
לכת ,הגדיר את מחזהו החדש באופן יוצא דופן בתור אופרה היסטורית וכלל בו תפקיד נכבד
למקהלה .בהתאם לאופיו החילוני-דתי-לאומי של המחזה ,הלחנים בו שאובים ממקורות
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ליתורגיים ואופראיים כאחד.
חלל בית הכנסת המפואר בפרנקפורט ,שבו נפתחת העלילה ובו נערכת חופתם של ברוך ושרה
המוקפים בקרוביהם  -נשים וגברים כאחד – הוא חלל מטא-תאטרוני מובהק הכולל בימה,
שחקנים וקהל .על פי תיאור הבימה של גולדפאדן ,הסצנה מתרחשת בבית כנסת עתיק במחוז
(אלטֿפרענקישער) בפרנקפורט על המיין .במרכז ניצבת במה עם גרם מדרגות משני
פראנקוניה ַ
צדיה ,בארבעת העמודים דולקים נרות ובית הכנסת מואר כולו .על הבמה מתחת לחופה ניצבים
ברוך החתן ,לידו המחותן שלו אהרן ,רבי מוזס ,רבי יוזף ויהודים רבים אחרים .משמאלו של ברוך
נ יצבת כלתו שרה בלבוש חגיגי ולידה ועל המדרגות עומדות נשים לבושות לבן ,מחזיקות נרות
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בידיהן ,וכשהמסך עולה החזן והמקהלה שרים.
הכלה והחתן הם השחקנים הראשיים הניצבים על הבמה בבית הכנסת ,והמקהלה המהווה את
קהל המתפללים העדים לטקס מתאחדת עם הקהל באולם .השחקנים ,הבימה והקהל מקבלים
ייצוג כפול :חלל תאטרון חילוני מצוי בתוך חלל טקסי דתי ובה בעת מתקיים טקס חילוני
תאטרלי בחלל דרמטי דתי .המיזוג בין הדתי לחילוני מודגש בשיר חתונה מקורי מלא שמחת חיים
שבו החזן מהלל את האל בדברי שבח חילוניים המשובצים במוטיבים פגניים :האל שבירך את
השמש העולה ואת היום ,את השמים ואת הפלנטות ,את האביב ואת השושנים בפריחתם ,הוא
יברך את הכלה והחתן .מקהלת הגברים והנשים עונה:
זאל
נאטור\ דער ָ
באגליקן די ַ
זאל ַ
"ווער עס שיקט אויף דער וועלט דעם רעגן\ ער ָ
יא מיט געזונט\
ֿפאר\ ער ז ָאל דעם בונד\ ָ
שיקן יעצט זײַ ן זעגן\ אויף דעם נײַ עם ליבענד ַ
נאר
זאל מען הערן ָ
האבן ליב\ און בײַ זיי אין שטוב\ ָ
לאנג\ זיך ָ
גאנץ ַ
האלטן אויף ַ
ַ
געזאנג.
ַ
 623היהודים העריצו אותו וחיברו עבורו תפילות ושירים שהודפסו בסידורי התפילה וכינוהו בחיבה
יארק ,1951 ,עמ'
קאמיטעט ,ניוָ -
מאנגער ָ
לאדע ,איציקַ -
בא ַ
פראנץ יוזפל .ראה :א .מ ַאנגער ,ליד און ַ
( 375להלן :מאנגר ,שיר ובלדה).
 624ראה :זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ'  .320האופרה מוגדרת בתור דרמה שבה המצבים הדרמטיים
והרגשות "מוגבהים" בידי שילוב בין שירה לטקסט בליווי תזמורתי .לעומת זאת האופרטה היא
מעין "אופרה קטנה" ועליזה ,סיפור המעשה הוא בדרך כלל סנטינמנטלי עם סוף שמח ,אף
שאופרטות מסוימות סטיריות וקומיות .ראהN. Lloyd, The Golden Encyclopedia of :
( Music, Golden Press, New York, 1968, p. 366להלן :לויד ,אנציקלופדיה למוזיקה).
 625גולדפאדן ,מליץ יושר ,מערכה ראשונה ,עמ' .5
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[מי שבירך את העולם בגשם\ הוא יחיה את הטבע \,הוא ישלח כעת את ברכתו לזוג החדש
והאהוב\ הוא יברך את הקשר בבריאות ,אהבה ואריכות ימים\ ושבביתם ישמעו רק שירים]
(מערכה ראשונה ,עמ' .)5
אחרי הכישלון שחווה עם לא תחמוד על בימת "בית האופרה הרומנית" בניו יורק ואחרי שנים של
שתיקה ,שבהן העלה מחזות מהרפרטואר הישן עם להקות מקרטעות ,נושאת סצנת הפתיחה
במחזה החדש טון הצהרתי .הנמשל החבוי במרכיביה התאטרליים ועיצובה בתור "תאטרון בתוך
תאטרון" הוא אקט של חידוש הקשר ,סוג של "חתונה" בין גולדפאדן ובין דמויותיו ,קהלו
והבימה .החזן מבקש מהאל ,הנותן השראה ,אהבה ,יופי ופוריות בעולם כולו ,לברך את הקשר,
שיאריך ימים בבית התאטרון ושבחללו ישמעו רק שירים ,המזוהים כל כך עם התאטרון של
גולדפאדן .באקורד פתיחה מרשים העמיד גולדפאדן את עצמו ואת התאטרון שלו במרכז הבימה
תחת החופה ושילב בין האישי ללאומי ,ובין הדתי לאמנותי.
אחרי הפתיחה המרוממת והשלווה על האלוזיות המיתולוגיות האוניברסליות התניע גולדפאדן
את הדרמה הסוערת .הטקס התאטרלי המרשים נקטע בידי כניסתו של פפרקורן המשומד ופוגלר
מזכירו של ראש העיר ,האוחז בידו מגילה ובה גזרת הקיסר 626.פקודת הקיסר קארל החמישי,
הקובעת כי מאחר שספרי התלמוד יוצאים כנגד הדת הנוצרית יש לשרפם ,מהדהדת את הצו שיצא
כנגד תאטרון היידיש באימפריה הרוסית ב .1883-האיום על שריפת התלמוד מקביל לאיום על
קיומו של התאטרון היהודי של אברהם גולדפאדן .ההיבט האישי המשתקף באירוע הלאומי
והאיום התרבותי-אמנותי המשתקף בצו שהוצא על רקע דתי מוסיפים ומתקיימים בהמשך
העלילה.
מכאן ואילך שזר גולדפאדן עלילה דמיונית וססגונית ,מרובת חילופי מקום ובלתי מסתברת,
שאפשרה לו להוכיח את יכולתו משכבר הימים להעלות על הבימה סצנות מרהיבות ומלאות מתח
דרמטי .הגיבורה ,בת דמותו של היוצר ,עומדת בניסיונות קשים בבית הכלא ,בארמונו המפואר של
אולריך ,בבריחה נועזת ליער ,מעורבות במרד האיכרים המורדים ,חילוץ דרמטי ברגע האחרון
לסירה של רבי יוזלמאן ומגיעה לסיום המרשים בחצר המלך קארל החמישי .כזכור ,במסלול
בריחתה שרה נקלעת ליער ונאלצת לשיר ולרקוד כבדרנית צוענייה ולשעשע את האיכרים
המורדים .תוך כדי המופע היא נסחפת אחר רגשותיה ועוברת לשיר שירים עצובים .קונץ החושש
וואס ַאזוי טרויעריק? – ֿפריילעך ,מונטער!" (מה את
ֿפאר ָ
"וואס טוסטו? ַ
ָ
שזהותה תתגלה נוזף בה:
עושה? למה את כל כך עצובה? גלי שמחה ,עליזות!) (מערכה רביעית ,עמ'  .)57-56המופע של שרה
דײטשישער
אולי מזכיר את מצבו של תאטרון היידיש ,שנאלץ להציג במסווה של "י ִידישער ַ
טעאטער" (תאטרון יידיש גרמני) ,שבו היה על השחקנים היהודים לאלתר ולעבור מיידיש לגרמנית
ַ
כשהגיע השוטר .שרה הגיבורה הנשית ,לב-לבו של התאטרון של גולדפאדן ,מניעה ומקדמת את
העלילה ועוברת בשלום את מסע ההישרדות תוך כדי שמירה על זהותה היהודית .גולדפאדן עיצב
 626יוהאן פפרקורן ( ,)1523-1469יהודי מומר שפעל נגד היהודים והצליח להשפיע על הוצאת הצו
לשריפת הספרים מידי הקיסר מקסימיליאן הראשון .לאחר שבוטל הצו ננזף פפרקורן בידי הקיסר
קארל החמישי באספת הממלכה בוורמס .אחד מהישגיו החשובים של רבי יוזלמאן היה ביטול
הגזרה על שריפת הספרים ב .1510-הישג חשוב נוסף היה כאשר הצליח ,תוך כדי סיכון חייו,
להשפיע על מנהיגי מרד האיכרים באלזס שלא לטבוח ביהודים כפי שתכננו תחילה .ראה :י'
גולדשטיין וי' הס ,שנאת ישראל בין רפורמציה לאמנציפציה ,האוניברסיטה הפתוחה ,תל אביב,
כרך שלישי ,1987 ,עמ' .17-14
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את תנועתה הנועזת בחלל הדרמטי בתור משל לדרך הייסורים של התאטרון ,שלו הנאבק על חייו
וזהותו מול אויבים החפצים בהשמדתו ,כגון פפרקורן הבוגד ואולריך האביר הגוי .המשל על כלה
הנשדדת מנכסיה הרוחניים והחומריים בשיאו היפה של טקס חתונתה ,המצליחה לשמור על
זהותה ואינה נכנעת לפיתויים או לפחד וזוכה לבסוף לכבוד ולהוקרה במקום הגדול ,מקבל כאמור
נמשל במישור האישי ,הלאומי ,הדתי והאמנותי .גולדפאדן ראה בתאטרון שייסד ונגדע בשיא
פריחתו ועל סף הגשמה נכס תרבותי יהודי חיוני וחשוב .את גורלו של התאטרון שלו ראה בבחינת
גורל אישי ולאומי וייחל להשבת ההרמוניה בינו ובין קהלו במקום הגדול והמרכזי.
סופו של המחזה ,המתקיים בחצר המלך קארל החמישי ברייכסטאג ,מתרחש אף הוא בחלל
מטא-תאטרוני .החלל הדרמטי והמעוצב הוא הפעם מקום פומבי ,בכיכר פתוחה עם המון המריע
לקארל החמישי ,היושב על כס המלכות .שרה ניצבת על "בימה בתוך בימה" בצד חתנה ,אביה
ורבי יוזלמאן ,וזוכה לכבוד ויקר .קארל החמישי מבטל את צו הגירוש ומשיב ליהודים את בתיהם
ורכושם .ברובד האוטוביוגרפי הסמוי בחלל הדרמטי של מחזהו החדש ,מקבל גולדפאדן את רכושו
– מחזותיו והיכולת להעלותם ,ואת הרשות לשוב אל התאטרון -ביתו קבל עם ועדה ובשיתוף
הקהל.
כאמור כתיבתו של המחזה החלה בתנאים של לחץ ומחסור בפריז והמשיכה בלמברג בחזרות
פתוחות לעיני הקהל תוך כדי אכילת ריבה ושתיית תה .החלל הדרמטי מאותת על אמן רעב
להוקרה ,וגולדפאדן גילה בו את הנזקקות שלו .בתור אמן הוא צריך סנגור שיעמוד לצדו ,מליץ
יושר שידבר בעדו וישיב לו את זכויותיו ואת התאטרון שלו .עם זאת החריגה מהדפוס הקומדי
יוצרת התרה מורכבת המערערת על האפשרות להשיב את הסדר על כנו ב"התחלה חדשה",
הגיבורה לא זוכה להשלים את הטקס היפה על הבימה ומבקשת מהקיסר רק לשוב ולחיות בבתים
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העניים בשלווה.
במחזות שנכתבו לאחר הביקור הכושל באמריקה ניהל גולדפאדן דיאלוג עם התאטרון שלו
והתקבלותו והציג את תקומתו על הבימה .כפי שנראה במחזות הבאים ,הפיחות במעמדו ו"העוני"
מעוצבים בעושר ובגודש המעידים דווקא על שבר בלתי ניתן לתיקון .בסצנות של "ניתוץ המקום"
הוא העלה על הבימה תצוגה מרשימה של יכולת ודמיון .בשעה שעל בימת תאטרון היידיש
באמריקה שלטו בכיפה מחזות שונד" ,צײַ ט-בילדס" ומלודרמות ראליסטיות ,חשף גולדפאדן מגוון
גדול ומקורי של עלילות רחבות וסבוכות ,המכילות ריבוי של דמויות ודמויות משנה ,שירים
וריקודים ,בשילוב סצנות גרוטסקיות ,דרמטיות ,וקומיות תוך כדי חשיפה ראוותנית של
האמצעים התאטרוניים.
 .5ימות המשיח?! – בית ל"אלביתי"
באחד ממכתביו לשלום עליכם ,שנכתב באפריל  ,1890כשנה לאחר שהגיע מניו יורק לפריז ,הצהיר
גולדפאדן שיש בכוונתו לכתוב יצירה בשם "גולדפאדן באמריקה" .מלבד ערכה האמנותי תשמש
היצירה גם אזהרה ,למען יראו וייראו כולם ,ובעיקר המהגרים ,מה טיבו של המקום שאליו פניהם
מועדות .שצקי מעיר כי כמו תכניות רבות אחרות שלו ,ככל הידוע לו גולדפאדן מעולם לא מימש
את תכניתו לכתוב את הזיכרונות שלו מאמריקה 628.ואכן ככל הידוע גולדפאדן מעולם לא כתב על
אודות השבר האישי שחווה בביקורו הראשון באמריקה ,לא במכתביו ,לא בשיריו ,לא במאמריו
 627גולדפאדן ,לא תחמוד ,מערכה חמישית ,עמ' .68
 628ראה :שצקי ,ספר גולדפאדן ,עמ'  ,32 ,26הערה .6
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בעיתון ,לא במה שנשתייר בידינו מהאוטוביוגרפיה שלו וגם לא במאמריו האוטוביוגרפיים,
שנכתבו בנסיבות עגומות בשנים האחרונות לחייו.
אף כי יצירה בשם "גולדפאדן באמריקה" מעולם לא יצאה לאור ,גולדפאדן אכן מימש את
תכניתו והרשה לעצמו לפתוח את סגור לבו ולהעלות סצנות קשות שהיה מעורב בהן והיה עד להן
עת הגיע לשפל המדרגה במשך שנת שהייתו בניו יורק .כפי שנראה כאן הביוגרפיה הטראומטית
הועלתה למדרגת עידון אמנותי ,והשבר האישי שחווה מופיע בצורה מוסווית במחזותיו .במחזה
עקדת יצחק או מהפכת סדום ועמורה ,שכתב עוד בהיותו בניו יורק ב 1887-והעלה כמה שנים
לאחר מכן בגאלאץ ,ובמחזה ימות המשיח?! עולים עוניו ,נישולו והאקט האלים שחווה עם גנבת
קניינו הרוחני והחומרי בידי ילדיו-שחקניו ,שהיו בינתיים לכוכבים הגדולים של הלואר איסט
סייד.
כבר ציינו כי התאטרון הנודד שימש בית לגולדפאדן וכי הוא ראה בשחקניו את ילדיו
"טאטע" (אבא) ,ובאמריקה הפגינו כלפיו
ַ
הרוחניים .בבית הישן נהגו שחקניו לכנותו "רבי" או
שנאה אדיפלית" 629.בית"" ,מקום"" ,מולדת"" ,דרך" ו"זהות יהודית" הם מושגי יסוד ביצירתו
הספרותית והדרמטית כאחד .כפי שראינו במחזותיו מליץ יושר ,עקדת יצחק וימות המשיח?!,
המישור האישי והלאומי נשזרו זה בזה וזכו לייצוג אמנותי מורכב בחלל הדרמטי והמעוצב על
הבימה .מעשה השזירה התבטא גם בעירוב מודע של סוגות ,המעיד על חדשנותו ותעוזתו של
גולדפאדן בתור מחזאי ובימאי .סיווג מחזותיו האחרונים בתור "מחזות ציוניים" מתעלם כפי
שעולה ממחקרנו מהשפה האמנותית הייחודית להם.
דוני ענ בר ,החוקר את התאטרון של גולדפאדן ורואה בו שבוי בין האידאולוגיה של תנועת
ההשכלה ובין פעילותו האמנותית בעולם התאטרון ,מגדיר את המחזות ימות המשיח?! ובן-עמי
במילים "אקסטראווגנדה ציונית" .לדעתו שאף גולדפאדן לסכם באמצעותם את דרכו האמנותית
ולשפר את תדמיתו המקצועית ביצירת דימוי של מחנך מסור ,הוגה דעות ונביא 630.הניסיון
המגמתי ביצירת התדמית מתבטא במסר הציוני המובהק בשני המחזות ובהרחבת "ההיקפים
הממדיים" ,ואלה העניקו להם מעמד של טרגדיות קלאסיות או דרמות חזקות .ענבר טוען שבכך
קיווה גולדפאדן להוכיח למבקריו את יכולתו הדרמטית בהיותו מחזאי רציני ולא "כותב
631
קומדיות".
כנגד מגמת ההתעלמות ממורכבותו וערכו האמנותי של המחזה וסיווגו כ"מחזה מגויס" טוענת
אהובה בלקין במאמרה על אידאולוגיה ופרודיה בימות המשיח?! כי "המחזה הוא הכול מלבד
תעמולה" .לראשונה במחקר בוחנת בלקין את גולדפאדן באור פוסטמודרניסטי וחושפת אותו
 629גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,כרך ראשון ,עמ'  .209גולדפאדן מעולם לא חשף את חייו
הפרטיים .על פי חילופי הכתובות במכתביו אפשר לתאר את חיי הנדודים שלו ושל רעייתו .ידידו
הקרוב פרקוף סיפר כי באחד מביקוריו בדירתם הקטנה והדלה אך המטופחת של בני הזוג בפריז
הראה לו גולדפאדן את תמונת ילדו המת ,שהייתה תלויה על הקיר ,ולידה תמונות שחקניו
זײנע בריעף,
מעמוארען און ַ
ַ
לדֿפאדען :מ ַײנע
ַ
גא
ערקאףַ ,אֿברהם ָ
ָ
ושחקניותיו הראשונים .ראה :יּ .פ
דפוס  ,Jouques Print. Workלונדון ,1908 ,ז' ( 10להלן :פרקוף ,גולדפאדן :זיכרונותיי ומכתביו).
את הצלם י' פרקוף פגש גולדפאדן לראשונה בשנת  1900בלונדון בקונגרס היהודי ,שנשלח אליו
בתור נציג מפריז ובין השניים התפתחה ידידות אמיצה.
 630ענבר ,הסבור כי גולדפאדן מעולם לא היה הוגה רדיקלי ,טוען כי המהפכה שחולל הייתה לשם
הכנסתם של עסקי הבידור לחיי החברה היהודית ( .)Jewish Show Businessראה :ענבר" ,ליצן
בארון" ,עמ' .17-1
 631ענבר מציין כי דיכאון ואומללות יצירתיים וחומריים גרמו לו "לתבלן את מחזותיו
באידאולוגיה ציונית" (שם ,עמ'  .)169-168לניתוח המחזה ימות המשיח?! ראה :שם ,עמ' 188-
.183
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בתור מחזאי מודרני וחתרני יוצא דופן לעומת מחזאי יידיש בני תקופתו ואף לעומת הבאים
אחריו 632 .בלקין מבחינה בפרודיה גלויה וסמויה שעיצב גולדפאדן במודע ,כציר ביקורתי וחתרני
תוך כדי שימוש במאפיינים מלודרמטיים המובאים עד אבסורד ,ומראה כיצד הפרודיה משמשת
אסטרטגיה ביקורתית על המצב המוסרי ,השולל כל אפשרות לבואו של המשיח .את חוסר
ההערכה למחזה היא תולה באופיו ההיברידי וה"ברכטיאני"" :המחזה גדוש שערוריות וצירופי
מקרים מדהימים ,מעברים מהירים מהקומי לטראגי משמחה לייאוש ,מבדיחה לרצח ,מדמעות
לשיר" .גולדפאדן השתמש באי-לכידות ,בשבירת העלילה ובחשיפת אמצעי המדיום כדי לנפץ את
633
האשליה של הקהל בדבר פתרון אחד ויחיד שהציעה האידאולוגיה הנפוצה למצב העגום.
ההתרה שגולדפאדן מציע אינה תרפויטית ,לדבריה ,אלא רב–משמעית ,ומבטלת את האמונה
בדבר פתרון אולטימטיבי יחיד ,ואפילו שם המחזה לו הוסיף גולדפאדן סימן שאלה וסימן קריאה
מטיל ספק ומביע לעג 634.הסוף השמח הוא סוף מזויף על פי מתכונת המלודרמה .הדמויות כביכול
מתאחדות ,אבל המחזה אינו מסתיים בהבטחה של אופק חדש או חזרה למציאות שפויה
ונורמלית .בלקין טוענת שבכך הפך גולדפאדן את הבעייתיות של המצב לדיון תאטרלי חיוני ונמרץ
635
והעלה על הבימה דילמות חברתיות ופוליטיות שהתעוררו בעקבות האנטישמיות.
שלא כטענה של ענבר ,המגמה של הרחבת היריעה הדרמטית במחזותיו כבר החלה ,כפי
שראינו ,עם המחזה לא תחמוד ,שנכתב ב 1882-ברוסיה .המחזה החדשני ,המכיל מארג אירועים
מפותל ומורכב ,שינויי מקום מפתיעים ושלל דמויות ודמויות משנה ,הוא סימן דרך להתפתחות
בפרקטיקה הדרמטית של גולדפאדן .התפתחות זו נמשכה ולא חדלה גם בנסיבות חייו העגומות
ולמרות נידויו ממרכז העשייה התאטרונית .יתרה מכך ,ברצוני לטעון כי הרחבת היריעה בהגזמה
במחזה ימות המשיח?! היא אמצעי אמנותי שהשתמש בו גולדפאדן כדי להמחיש את תחושת
האלביתי ,והמסר הציוני הוא רק אחד ההיבטים בה.
הסיווג הסוגתי יוצא הדופן שגולדפאדן נתן למחזהו ימות המשיח?! ,הכולל שש מערכות ,ארבעה
מעברי מקום ושלושים תמונות ,מאותת על כוונה לכתוב מחזה בעל פרספקטיבה היסטורית
רחבה 636.בהמשך הטקסט פירט גולדפאדן את רשימת התמונות והמערכות ,ופרטים נוספים על
זמן ומקום ,והגדי ר את משך ההתרחשות בין שנות השישים ועד זמן כתיבת המחזה .המחזה,
שעלילתו פורטה כאן למעלה ,מתרחש במשך  18שנה על פני שלוש יבשות ומתאר דרך קורות
משפחה אחת את השבר האידאולוגי שחל בחברה היהודית בעקבות גל הפוגרומים "סופות בנגב".
כפי שכבר הזכרנו זו הפעם הראשונה שגולדפאדן השתמש בדרמטורגיה שלו בראליזם תקופתי
ובנטורליזם ועיצב על הבימה חתונה פסטורלית בכפר רוסי ,סלון בורגני בקייב ,פוגרום ברחוב
בקייב ,תאונת חשמלית ברחוב בניו יורק ,אונייה וסערה בלב ים ומושבה של הברון בפלשתינה.
עם זאת ,כפי שהעירה בלקין ,המחזה הנושא אופי היברידי ו"ברכטיאני" אינו ריאליסטי ,אלא
מספק "אשליה של ראליזם" 637.חוסר ההסתברות שבעלילה והאופי הפרודי והסנטימנטלי כאחד
 632בלקין" ,גאולה עכשיו?" ,עמ'  .130-115יש לציין כי זה המאמר המחקרי הראשון ולמעשה
היחיד הבוחן את המחזה במונחי הדיסצפלינה של לימודי המופע (.)Performance Studies
 633שם ,עמ 117
 634שם ,עמ' .129
 635גורדין ,כאמור ,עיבד את המחזה וטען כי השימוש של גולדפאדן במושג "ימות המשיח" הוא
שטחי ומעיד על חוסר הבנה (זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ' .)338
 636גולדפאדן ,ימות המשיח?! ,עמ'  .3כזכור נהג גולדפאדן לסווג את רוב מחזותיו הקודמים בתור
אופרטה או מלודרמה.
 637בלקין" ,גאולה עכשיו?" ,עמ' .16
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הופכים את הניסיון לסווג את המחזה לבלתי אפשרי .המבנה האפי מכיל ריבוי של מארגי סיפור
בתוספת שירים וריקודים ויוצר סוגה חדשה המחברת ומעמתת תאטרון אפי כמעט מפלצתי
בממדיו עם הז'נר ההיברידי של גולדפאדן .יד המקרה היא המכוונת את העלילה במעברים חדים
ומדהימים ,והדמויות מסתחררות חסרות אונים מטריטוריה לטריטוריה ומאשליה לאשליה.
כאמור המחזה הוא ביטוי אמנותי להתעמרות ולאלימות שחווה מצד שחקניו וקהלו בביתו
החדש של התאטרון ,והוא היחיד מבין מחזותיו הכולל ייצוג ראליסטי של חיי המהגרים בניו
יורק .באמצעות החלל הדרמטי והדמויות המיטלטלות בתוכו ביטא גולדפאדן היבטים שונים של
ניפוץ המקום הישן והחרבתו בתמונות חיות על הבימה בפוגרום ושריפה ,בתאונה ובסערה על הים.
ניפוץ הערכים המוסריים ואיבוד הזהות היהודית והאנושית מתבטא בהונאה ,סחר בבני אדם,
רצח ,התאבדות ,ניסיונות התאבדות והרס התא המשפחתי ומצפין את ניסיונו האישי בחוויית
הקרע והעקירה מכל מה שהיה עולמו .אל מול ההיעדרות שנכפתה עליו ואל מול השתיקה וחוסר
יכולתו להזהיר או לספר על קבלת הפנים המטלטלת שזכה לה באמריקה ,המחזה שכתב רצוף
אלימות ,אכזריות והתפכחות מרה .כפי שראינו ,לפני התפכחותו של הרשל'ה מרעיונות ההשכלה
ומאהבתו לגויה העלה גולדפאדן את התפכחותו של זיינוויל ,אביו .לאחר שנים של פרדה ,הדיאלוג
הראליסטי בין הרשל'ה לאב שבא להחזיר אליו את בנו מסתיים בסטירת לחי שהבן סוטר לאביו,
הבא לדרוש את זכות האב שלו .הסצנה היא עיבוד דרמטי למפגש הטראומטי בין גולדפאדן
לשחקניו בבית החדש לאחר ארבע שנות פרדה .הרשל'ה החליף את שמו ,לבושו ואפילו את כלתו,
והתאטרון היהודי שינה את פניו ללא הכר" :לא רצה להכיר את אביו ולא רצה לדעת ממנו".
התפכחותו של הרשל'ה מתרחשת באחת ,כאשר הוא רואה שמריה ,אהובתו ,יוצאת עם אחיה
"להחטיף ליהודים":
געדארֿפט
ַ
האב איך
ערֿפאר ָ
ַ
ּפגעֿפאלן [ ]...ד
ַ
רא
מאסקע ַא ָ
ה ַא! ענדלעך איז די ַ
מײנע גלויבנסברידער []...
ּפזאגן זיך ֿפון מײַ נע עלטערןֿ ,פון ַ
ָאּפֿפערן מײַ ן לעבןָ ,א ָ
ווײזט
ֿפארווערטס ווערענד איר ַאליין ַ
זאלן גיין ָ
ֿפאדערט איר מיר ָ
ֿפון אונדז ָ
זאל זיך
יארהונדערט ָ
אונדז דעם אוממענטשלעכן בײַ שּפילַ ,אז אין נײַ נצנטן ָ
אינקוויזיציאן?!
ָ
מיטלאלטער ֿפון דער
ַ
ווידערהאלן סצענען ֿפון דעם
ָ
[הא! סוף סוף נפלה המסכה! [ ]...לשם כך הייתי צריך להקריב את חיי? להיפרד מהוריי?
מהאמונה של בני עמי? [ ]...מאתנו אתם דורשים להתקדם בזמן שאתם עצמכם נותנים לנו דוגמה
חסרת אנושיות ,שבמאה ה 19-נחזה שוב בסצנות מימי הביניים ,מימי האינקוויזיציה?!] (מערכה
שלישית ,עמ' .)52
בעוד המהפך של הרשל'ה מתרחש ברגע אחד בסצנת הפוגרום ,התפכחותו של זיינוויל ,אביו,
מתעכבת  ,בדיאלוג ארוך ומכאיב ,המחטט בפצע ומסתיים באקט קיצוני המתעלם מצו מוסרי
ראשוני של כבוד ההורים .הסטירה שזיינוויל חוטף מבנו היא מחווה חריפה ,בלתי צפויה
וקטלנית ,וכך הדגים גולדפאדן על הבימה את עוצמתה של המכה שספג מידי שחקניו-ילדיו
באמריקה .זיינוויל מופיע עם מרכולתו ברחוב בניו יורק .במקום להכריז על סחורתו הוא מציע
למכירה את תולדות חייו ואת "ימות המשיח" של בנו ,ומשבש בשפתו בין מגפה – מלריה
זײנוויל איז
בײ! ַ
בײ! ַ
צײטן – ַ
(מאלעריקע) – לאמריקה" :בײַ ! בײַ ! – קויֿפט! מײַ ן זונס משיחס ַ
ַ
דאבע ,האט
גראלניע ,מיט ַא שענער ה ָא ָ
מאל אין זײַ ן היים ַא שענער בעל-הבית מיט ַא ַ
געווען ַא ָ
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מאלעריקע צו ווערן ַא סוחר ֿפון קנעּפלעך מיט
רטראגן קיין ַ
ָ
ֿפא
יאר ַ
שווארצער ָ
ַ
אים דער
שּפילקעס" (! Buy! Buyקנו! את ימות המשיח של הבן שלי ! Buy! Buyזיינוויל היה פעם בביתו
בעל בית לתפארת ,עם טחנה ,יקב ומקנה רב עד שהשנה השחורה גירשה אותו למאלריקה להיות
סוחר בכפתורים וסיכות) (מערכה רביעית ,עמ'  .)70מצבו של היהודי הארצי ,ה"יישובניק",
מתערער ומתדרדר באמריקה ,והוא מתגלגל בדמותו של הוצמיך ,הרוכל חסר הבית .בעוד הוצמיך
נושא את ביתו על גבו ומרגיש בכל מקום כאילו הוא בביתו ,זיינוויל ,האב ,בעל הנכסים ובעל הבית
הגאה חווה במקום החולה ,אמריקה-מאלריקה את הזרות ,הניכור ואת חורבן הבית והמשפחה.
כפי שהזכרנו ,דמותו של הוצמיך היטיבה לייצג את התנועה והיצירתיות של גולדפאדן בתחילת
דרכו עם התאטרון הנודד שלו .עם המעבר של התאטרון לאמריקה דמותו של זיינוויל משקפת את
מצבו בתור אב ובעל בית מנושל מרכושו וממעמדו.
ההתנכרות בין הורים לילדים מובאת עד אבסורד .האקט הדרמטי של בן הסוטר לאביו הולך
ומקצין ,והמצב אף מתדרדר .בני משפחה אינם מזהים זה את זה ,ואב מוכר את בתו .שטיינהארץ,
ששינה את שמו באמריקה לליוואי ,מוכר את ליזה לזנות בארגנטינה ,מביא למאסרו של בנו
ומתאבד כשמתגלית לו זהות ילדיו ,אך כפי שהוא עצמו טוען בתחילת המערכה" ,אין אמעריקע
דאס לעבן זיך צו נעמען" (באמריקה זה לא דבר חדש להתאבד) (מערכה רביעית,
איז קיין נײַ עס ָ
עמ'  .) 55נציין כאן כי ליזה והרמן הם שמות הגיבורים בסיפורו של פושקין "מלכה פיק" ,סיפור
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השזור באירוניה ביקורתית-מוסרית העוסק בתשוקה בלתי נשלטת המסתיימת ברצח ובשיגעון.
בסוגה הקלידוסקופית ,סצנת ההתוודעות בין שטיינהארץ לילדיו ולאשתו עוצבה בידי גולדפאדן
בסגנון אבסורדי גרוטסקי .ליוואי עובר ממצב קיצוני אחד למשנהו ,מצחוק היסטרי להתייפחות
בלתי נשלטת ,ואחרי שהוא רוצח את הסרסור בתקיעת סכין הוא מתאבד בירייה מאקדחו
"אך!" ,ובאותו רגע
המוזהב .על פי הוראות הבימוי ,הנוכחים בחדר מוחאים כף וקוראים יחד ַ
מופיע יונטיל שנורר .במצב שנוצר מתברר לו שלא יוכל לקבל מליוואי את השוחד שהובטח לו,
ּפאזע ,אין דעם
ֿפארצווייֿפללטער ָ
קאמישער ַ
ולכן" :דערזעט די לײַ כע ,בלײַ בט שטיין אין ַא ָ
רהאנג" (רואה את הגופה וקופא על מקומו בתנוחה קומית
ֿפא ַ
ֿפאלט שנעל דער וועקסל – ָ
מאמענט ַ
ָ
של ייאוש .באותו רגע המסך נופל מהר) (מערכה רביעית ,עמ' .)69
ה"צײט-בילדס"
ַ
המבקרים בני זמנו של גולדפאדן בחנו את מחזותיו על פי מתכונת סוגת
שנחשבה בימים ההם לאמנות הגבוהה ,וראו פגם אסתטי בחוסר הסבירות שבני משפחה אינם
מזהים זה את זה .אף שגולדפאדן אכן סיווג את מחזהו ימות המשיח?! בתור "תמונות
תקופתיות" ,העיצוב הז'נרי בפועל חורג מייצוג ראליסטי.
הביקורת על אמריקה ,שגולדפאדן נמנע מלהביע בגלוי בכתביו ,עולה בחריפות במחזה שבו הוא
מבטא את יחסו הפטרוני בהזדעזעות ממצבו המוסרי והסתאבותו של התאטרון היהודי
באמריקה .יונטיל שנורר ,חותנו של זיינוויל ,שפגשנו במערכה הראשונה בכפר ברוסיה ,מגיע עד
למשרדו של ליוואי באמריקה כדי לקבץ נדבות לשם הכנסת כלה ונענה ברוח אטימות הלב
באמריקה בסירוב מוחלט" .באמריקה אסור לקבץ" ,מזהיר אותו ליוואי ומציע לו במקום זאת
 638א"ס' פושקין" ,מלכה פיק" ,בתוך :הנ"ל ,הכושי של פטר הגדול ,מרוסית :רנה לטווין ,הקיבוץ
המאוחד ,בני ברק ,2001 ,עמ'  .111-83בגרסת הסיפור לאופרה פיק דאם של צ'ייקובסקי
מתאבדת ליזה בקפיצה לנהר .הצגת הבכורה של האופרה נערכה בפטרבורג בדצמבר  ,1890בעת
שגולדפאדן שהה בלמברג .עדות להיכרותו של גולדפאדן עם האופרה מביא זילברצווייג ,המציין כי
במחזה מליץ יושר (שנכתב אף הוא בלמברג) שיבץ גולדפאדן מלודיה מהאופרה "ד ַאמע פיק".
ראה :זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ' .320
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רײס איך
האב דיך ַ
לקבל שוחד .יו נטיל עונה בהומור אירוני" :אוי קילימביס קילימביס! ווען איך ָ
ֿפאר
נאר געלט ַ
וואס מען גיט ָ
לאנד ָ
אויסגעטראכט ַא ַ
ַ
האסטו
וואס ָ
בארד און ּפאות! ָ
דיר אויס דיין ָ
עֿבירות?" (אוי קילימביס קילימביס! כשאתפוס אותך אקרע לך את הזקן והפאות! איך המצאת
ארץ שבה נותנים כסף רק עבור פשעים?) .השיר הסטירי בפיו של יונטל שנורר הטריקסטר ,בן
דמותו של הוצמיך ,החורג מהבדיון ומצליף בחמדנות ,כמו לקוח ממחזה של ברכט" :אוי אוי
דאס וועלטעניו" (אוי אוי כספצ'יק ,אתה העולמצ'יק) (מערכה רביעית ,עמ' 65-
געלטעניו דו ביסט ָ
)63
המערכה הרביעית ,המתרחשת בניו יורק ,גדושה באי-נחת ועימותים ,חטאים וייאוש ,ריקודים
ושירים סטיריים בסגנון "ברכטיאני" מעורבים בהתגוששות ,תהלוכות ונשיאת שלטים ,תעמולות
והפגנות ,רמאות ,סרסרות ,התאבדות ורצח .המסך היורד במהירות לאחר התאבדותו של ליוואי
מחלק את המ ערכה הרביעית לשני חלקים ומפריד בין החלל המשפחתי ומשרדו המסואב והאפל
של ליוואי ובין החלל הפומבי ברחוב הניו-יורקי שבו מתקבצות כל הדמויות במחזה .כשהמסך
עולה ,הרחוב שוטף את הבימה ומתחולל עליה כאוס רועש ומנוכר הדומה לחוויה שעברו המהגרים
גארדן" וגולדפאדן תיאר בעיתונו 639.הוראת הבימה מתארת סצנה רבת-משתתפים
ב"קעסלַ -
בסגנון הסרט האילם :המכונאי מצלצל בלי הרף בפעמון ,אנשים שונים הולכים הלוך ושוב ,ילדים
צועקים ומוכרים עיתונים ,חשמלית חוצה את הרחוב ,שני מתגוששים חצי עירומים נאבקים זה
בזה ,קהל אנשים צופה בהם ומעודד אותם בקצב ,אחד מפיל את האחר ,כולם צוחקים ,הם
לוחצים ידיים ונעלמים בקהל .ישראל ונדרמאן מופיע בקדמת הבימה כמודעה חיה – לבוש במעיל
גשם צהוב וחובש צילינדר גבוה ,ועליהם כתוב באותיות גדולות בעברית" :מסעדה כשרה אצל
סיימון ,רחוב נופלק מס'  ,"33וכתובת דומה באנגלית מצדה השני .הוא מטייל לאט וצועק לכל
עבר "מסעדה כשרה" .עובר אורח לבוש בחליפה משובצת מציע לו עבודה רווחית יותר ב"עסק"
בארגנטינה (מערכה רביעית ,עמ'  .)69העיצוב הבימתי של ההתרחשות ברחוב נראה כאיור לאחת
מהכתבות בעיתונו של גולדפאדן ,שבה ביקר את מצב המהגרים ה"ירוקים" והפועלים המנוצלים
640
לאנד".
ב"גאלדןַ -
ָ
בידי "מלכים" קפיטליסטים
כל דמויות המחזה מתקבצות ל"כור ההיתוך" של הרחוב הניו-יורקי וגילויי אנטישמיות ניכרים
אף הם :נערים זורקים על זיינוויל הרוכל אבנים ,מכים אותו וקוראים לעברו" :דשוי! שיני!" -
) sheeny jewכינוי גנאי ליהודים) 641.הרמן עוזר לו לאסוף את סחורתו שהתפזרה ,שני שחורים
מופיעים ושרים ביידיש ובאנגלית על צליק הסנדלר ,נשיא אגודת הזפת ,רמאי ונוכל שהגיע
קטאר מעדיצין" (הוא קנה
ָ
דא
דיּפלאם און הייסט שוין ָ
ָ
ֿפאר געלט זיך ַא
מרוסיה" :ער קויֿפט ַ
בכסף דיפלומה ונקרא כבר 'דוקטור מדיצינה) (מערכה רביעית ,עמ'  .)72יונטיל שנורר משתלב
באווירה ומקבץ נדבות .ואז מופיעה גיטלה ,אמם של הרמן וליזה ,ובידיה היא אוחזת את שמלת
בתה החטופה .בוכה והוזה היא משליכה את עצמה מתחת לפסי החשמלית .אנשים מתקהלים,
 639גולדפאדן תיאר בעיתונו את ה"קעסל ג ַארדן" בתור סמל לקשר הראשון בין המהגרים למולדת
נאוועמבער  ,1887 ,15עמ'  ;8וכן:
צײטונג ָ ,1
החדשה .ראה :ניו-י ָארקער יודישע איללוסטרירטע ַ
מארץ  ,1888 ,12עמ'  .8וראה את סקירתו של העיתון בתוך :גולדברג" ,ביקורו הראשון של
ַ
גולדפאדן באמריקה" ,עמ' .49-48
 640ראה :שם ,עמ' .49
 641גולדפאדן היה הראשון שהתייחס לתופעת האנטישמיות באמריקה .הכינוי  sheeny Jewמופיע
פעמים אחדות בלבד בספרות היידיש בעשורים שלאחר מכן ,ומקורו אינו ברור דיו .על פי אחת
ומקורו מיידיש .ראה:
ה19-
נוצר בלונדון במאה
הגרסאות הכינוי
https://blog.oup.com/2009/07/sheeny/
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ושוטר מבקש שיפנו אותה משם .האווירה הפוליטית כובשת את הסצנה ,ואת הבימה חוצה מצעד,
שהוא הפגנת תמיכה מלווה בכלי נגינה ,דגלים ושלטים שכתוב עליהם "אסור לרחם" .כמו
ה"פטריוטים" ,התומכים הנלהבים משמיעים ססמאות וקריאות מתוזמרות" :אמריקה ארץ
החופש"" ,כאן כולם שווים"" ,הנה הנשיא שלנו"" ,הובילו אותו בזרועותיו" .בראש המצעד צועד
צליק הסנדלר ,נשיא אגודת "אסור לרחם" ,לבוש בפראק מזויף ופרסה מוזהבת על חזהו .הוא
מובל בכבוד בידי שני אנשים האוחזים בידיו משני צדיו.
הסמיכות בין ניסיון התאבדותה המלודרמטי של האם ובין המצעד האלים והדורסני יוצרת
זעזוע וחוסר הלימה .דמותו של צליק הסנדלר ,נשיא אגודת הזפת שקנה לעצמו תואר בכסף,
גזורה על פי מידותיו של "פרופסור" הורוביץ ,נשיא ארגון "נבל דוד" .המצעד המתקדם תחת
השלט "אסור לרחם" הוא בבואה גרוטסקית למצעד שהוביל "פרופסור" הורוביץ ,לבוש פראק
ומחובק משני צדיו בידי שתי נשים ,בדרך לתאטרון "פולס" ,שבו נערכה הצגה חגיגית של שני
קוני-למל  .באותו הזמן ,ואולי באותו רחוב ,הסתובב גולדפאדן מנודה ,מריר ונסער כמו האם
642
האומללה.
החלל הדרמטי המייצג את הרחוב בניו יורק ,מעוצב על הבימה כגיהינום בזעיר אנפין,
שמתרחשות בו בעת ובעונה אחת סצנות מנוגדות בתוכנן ובסגנון המשחק :מלודרמה ,פנטומימה,
קרקס ,מצעד וקרב אגרוף .המוזיקה המלווה את המצעד היא חלק מההתרחשות הדרמטית על פי
כללי הסגנון הנטורליסטי .בקרשנדו תנועתי מוזיקלי ודרמטי הגורם לקהל לשקוע באשליה
ולהתנער ממנה ,להתרשם מהחיזיון ולהזדעזע ממנו הפגין גולדפאדן שליטה אמנותית במדיום
ויצר לראשונה סגנון מודרני שנראה לראשונה על בימת היידיש .כמחזאי-בימאי מודרני המעורב
ביצירתו הוא ביטא את זעקתו האישית בתוך סצנה רבת-משתתפים ואקסטרווגנטית של הרחוב
בניו יורק ,המייצגת את הפליטות ,הניכור והגלות המאפיינים את תחושת האלביתי.
המבקרים אמנם לא התעלמו מאופיו האוטוביוגרפי של המחזה וזיהו בפרוטגוניסט הרשל'ה-
איוואן איוואנוביץ'-צבי הירש את בן דמותו של גולדפאדן .כאמור הם פירשו את את השתקפות
האוטוביוגרפיה של גולדפאדן במחזה על פי הההקשר ההיסטורי ולא מתוך היצירה עצמה .ניתוחנו
את המחזות שואף ,כאמור ,לבטל את התנועה הפשטנית מהטקסט אל ההיסטוריה ובמקום זאת
ישאף להסיק את המסקנות מתוך המדיום האמנותי ויכולתו של גולדפאדן לשלוט בו ולעצבו .כפי
שראינו בפרק השלישי ,עיצובה של הדמות הנשית ומעמדה בחלל הדרמטי ועל הבימה משמשים
מעין "ברומטר" למעמדו של גולדפאדן ולהתקבלות תאטרונו .הדגשתי כי גולדפאדן הזדהה עם
רבות מדמויותיו ,אך הגיבורה היא שמעידה יותר מכול על מצבו בתור יוצר ועל יצירתו .בימות
המשיח?! ליזה היא הדמות המיטיבה להמחיש את חולשתו ואת כניעתו חסרת האונים
להתעללות שהייתה מנת חלקו .מחשבותיה ותחושותיה של ליזה על סיפון האונייה עשויות להלום
את הלך רוחו הפסימי ואת ייאושו במסעו מאמריקה חזרה לאירופה .להבדיל ממירה'לה ,הנמכרת
אף היא לסרסור בתורכיה אך אינה פוצה את פיה ,נתן גולדפאדן לליזה מרחב וזמן לחשוף את
מצוקותיה ולהתעכב באריכות על העוול שנעשה לה .המערכה החמישית ,המתרחשת בלב הים,
עוסקת במקום של ליזה .את ניסיון ההתאבדות מקדים שיר מלחים ,המהלל את השתייה ואת
 642גולדפאדן כמובן לא הוזמן להצגת מחזהו באירוע החגיגי ולא נכח בה .כמו גיטה'לה האם
המבכה את בִ תה הוא נשאר ברחוב לבכות על יציר כפיו שנחטף ממנו .בפרגמנט ממכתב לא
מתוארך הסביר גולדפאדן מדוע החליט לנסוע לאמריקה ודיבר על עצמו כעל אב נאמן שהלך
בעקבות הבת שגורשה מרוסיה – "הבימה היהודית" .ראה :שצקי ,מאה שנות גולדפאדן ,עמ' ,113
מכתב מס' .1
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התענוגות על אוניית השעשועים 643.על רקע ההוללות על הספינה אפשר לשמוע את ייאושו העמוק
של גולדפאדן בקול נשי:
האבן טויזנטע
וואסערוועלט ,ווּו אין זײַ ן ֿפינצטערן ָאּפגרונט ָ
ד ָא אין דער גרויסער ַ
געּפלאגטע געֿפינען זייער רו; זוך
ַ
שיקזאל שווער
ַ
עלנטע אומגליקלעכעֿ ,פון ביטערן
ֿפאר דער
האלטן ַ
בא ַ
איך אויך מײַ ן לעצטע רוהע [ַ ]...אהין וויל איך ַאנטלויֿפן זיך ַ
האט מיר ניט געגליקט"
זינדיקער וועלט – ווען די אירדישע וועלט ָ
[פה בעולם הים הגדול אשר בקרקעיתו החשוכה מצאו את מנוחתם אלפי אומללים בודדים
שנמלטו מגורלם המר וייסוריהם; כאן אחפש גם אני את מנוחתי האחרונה [ ]...לכאן אברח
ואסתתר מהעולם החוטא – עולם היבשה שבו לא היה לי מזל] (מערכה חמישית ,עמ' .)78
נדערמאן (ישראל הנודד) ,המזהה אותה
ַ
ווא
ראעל ַ
מי שמציל את ליזה מניסיון ההתאבדות הוא יז ַ
על הסיפון וזוכר לה את "ייחוסה מבית" .דוני ענבר יוצר הקשר מעניין ורואה בדמותו של ישראל
ונדרמאן – המתחיל בתדמות מורה משכיל ונהפך לנביא מר ,סוכן מגייס כספים לקרבנות הפוגרום
וקרבן למציאות האכזרית בניו יורק – אלטר אגו של גולדפאדן .שמו ישראל מעורר אסוציאציה
לשרוליק  ,קובץ שיריו של גולדפאדן שנדפס בוורשה לאחר יציאת הצו האוסר על הצגות ביידיש
ברוסיה 644.ליזה מספרת לו את הנסיבות שהביאוה להחלטה לקפוץ מהסיפון:
ווייקלאגן
ָ
מײן
שרײען ַ
ַ
מײן
מ'האט מיט מיר געשּפילט [ַ ]...
ָ
קאמעדיע
ֿפאר ַא ָ
"וואס ַ
ָ
שוואך ֿפרויען-צימער דער
ַ
האב געמוזט ַאלס
געהאלֿפן ,איך ָ
ָ
האט ניט
מײַ ן בעטן ָ
האב איך מיך געֿפונען אין די ַארמע ֿפון דעם אונמענטש וועלכן
מאכט אונטערליגן [ָ ]...
ַ
שוואך איז מיר
ַ
ווארֿפן געלט און שיּכורן מיט ַאלע ,צו
דא געזען אויֿפן שיף ַ
האט ָ
איר ָ
זאל מיך ווערן קעגן אים".
געווען איך ָ
[איזו קומדיה שיחקו אתי [ ]...הצעקות שלי ,האנחות שלי ,הבקשות שלי לא עזרו ,נאלצתי כאישה
חלשה להיכנע לכוח [ ]...מצאתי את עצמי בזרועות התת-אדם הזה שראית כאן על הספינה זורק
כסף ומשתכר עם כולם .חלשה מדי הייתי בשביל להילחם בו] (מערכה חמישית ,עמ' .)81-80
למרחב הפיזי בלב ים יש משמעות מנטלית ודרמטית ,והוא המעטפת למסע הפנימי של ליזה ,שבו
היא מאבדת את נכסיה החומריים והרוחניים .היא נמכרת בידי אביה ,מגורשת מביתה ,מהמולדת
הישנה והחדשה וממשפחתה ,היא נאנסת ונעשית רכושו של הגבר שקנה אותה .חנה נוה ,הבוחנת
את החללים במסען של נשים בספרות ,טוענת כי להבדיל מהים ,האדמה והארץ הם מושגים לציון
מקום .האדמה נחשבת מקדמת דנא לנכס שיש לבעול אותו ולהגן עליו כדי ליצור מרחב מחיה,
ואילו הים לא נועד לאכלוס האדם .איש הים מוותר על המקום שבו קבועה נקודת התצפית

 643בלקין מעירה כי השיר מעוצב בסגנון שיאפיין בעשורים הבאים את המיוזיקל בברודווי .בלקין,
"גאולה עכשיו?" ,עמ' .128
 644בנוסף מעיר ענבר כי דמותו של צדרבוים – עורך עיתון עברי ,המופיע בשמו – היא מחווה לעורך
המליץ  ,שבו התפרסמו שיריו הראשונים של גולדפאדן בעברית וביידיש .על כך נוסיף ונזכיר כי
שרוליק היה שם העיתון הראשון שהוציא גולדפאדן עם ידידו לינצקי בלמברג לפני שהגיע ליאסי
(ענבר" ,ליצן בארון" ,עמ' .)185
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האנושית 645.דחיקתה של ליזה מהיבשה אל הים הפתוח מייצגת את האימה של הביתי הנהפך
לאלביתי .היא נשארת ללא נקודת אחיזה בטריטוריה כלשהי .המעבר שלה לחלל לימינלי צף בין
ארץ לארץ ,בין המוות לחיים ,מקום שבו מופרים חוקי המוסר ומאיימים עליה מקביל לערעור
במעמדו של גולדפאדן ושמיטת הקרקע מתחת לרגליו .אמריקה כולה משולה לאנושות שירדה
646
מהפסים ,מתנדנדת באוניית תענוגות שעל סיפונה בעלי הממון מתהוללים ,מנצלים ומתעללים.
הדמויות מהמערכה הרביעית ,שהצטופפו ברחוב בניו יורק ,שבות ומתקבצות כמוטיב חוזר
בתום המערכה השישית ,המתרחשת במושבה של הברון בפלשתינה .הביקורת על תחלואים
חברתיים-מוסריים מתקיימת בצד ההתרה באמצעות "דאוס אקס מכינה" של העלילה הראשית
ועלילות המשנה ומתממשת במפגש שהוא מעין תחיית המתים ויישור ההדורים בין אבות לבנים,
בין אמהות לבנות ,סבים לנכדים ,כלות לחתנים ,בין חסידים למשכילים ,בין קבצנים-אנשי אוויר
לעובדי אדמה .גולדפאדן כינס אל הבימה דמויות שנעלמו במערבולת האירועים הקודמים
וגלגולים של דמויות ממחזות אחרים .מירה'לה בדמותה של ליזה ,הוצמיך בדמותו של יונטיל
שנורר ואבשלום השב אל כלתו הראשונה ואל עבודת האדמה בדמות הירש .דמויות הנודדות בין
יבשות לאחר תהפוכות הגורל שבות לחיים ומופיעות זו אחר זו באופן מקרי ובלתי מסתבר .בשיבה
המקרית ,ולא מכוחה של אידאולוגיה ,צצות הדמויות כמו גולים בביתם בתור מי שאינם
מצליחים לחולל החלמה פלאית כקהילה מגובשת .ארץ ישראל רק נותנת בית לתחושת
האלביתיות של היוצר.
שלא כבעולם שבחוץ ,בחלל הדרמטי יש לגולדפאדן שליטה מוחלטת .כמו רסיסים אחרי הניפוץ
הגדול של המקום מתכנסות הדמויות הרבגוניות ,הנבדלות בלבושן ,בתנועתן ובשפתן ,לגלריה
הטרוגנית מלאכותית ואלגורית .הן ניצבות ,זרי פרחים על ראשיהן ,בקדמת הבימה בתמונה חיה
בתבנית של פירמידה ,והילד בן -ציון בקודקודה .יותר משתמונה זו מייצגת את האידאולוגיה
הציונית או הסוציאליסטית המהפכנית ,היא מייצגת מצב אמביוולנטי ושאלה ללא תשובה:
תמונה חיה על הבימה ,בין קפיאה להתעוררות .המקום מפסיק לגלם מקום קונקרטי כלשהו,
ומייצג את המדיום האמנותי הווירטואלי שבו נפגש גולדפאדן עם דמויותיו הבדיוניות.
נראה כי במחזותיו האחרונים השתמש גולדפאדן באינטר-טקסטואליות הקושרת מחזה
במחזה ודמות בדמות .כך עיבה את המשמעויות של המחזה הבודד והפך את קורפוס מחזותיו
למאגר המזין את עצמו ,לרומן שאפשר לקוראו מהסוף להתחלה ומההתחלה לסוף .מחזה אחד
מספק פרשנות לאחר .כך לדוגמה חוזרת ליזה לנעליה של מירה'לה ופופלאקס הסרסור למגפיו של
אליקים ,הרחוב הניו-יורקי נהפך לשוק בבוטושאן וימות המשיח?! מנהל דיאלוג רטרוספקטיבי
עם המכשפה .ימות המשיח?! הוא גם צומת לדיאלוג עם המחזה הבא שיעלה על הבימה ,עקדת
יצחק ,שנכתב כבר כמה שנים קודם לכן ,אך גולדפאדן טרם מצא את המקום והזמן המתאימים
להעלותו.
ואמעריקע
 .6עקדת יצחק או מהפכת סדום ועמורה – על עמורהקע ַ
 645בעקבות מישל פוקו מציינת נוה את הקשר בין המים לשגעון ששימש בסיס בספרות הסטירית
לדימוי של "ספינת השוטים" .היא מזכירה כי בסיפורי המסע הימי התקבעה נורמה של הצגת
צוות האניה ונוסעיה כאוסף של אנשים חבולים ,מוכים ומושחתים .נוה ,נוסעים ונוסעות ,עמ' 69-
.68
 646במסתו תולדות השגעון בעידן התבונה מתאר פוקו את "ספינת השוטים" כמולדת לאסיר
המסע "באותו מרחב עקר בין שתי ארצות שאינן יכולות להיות שלו ".ראה :מ' פוקו ,תולדות
השיגעון בעידן התבונה ,מצרפתית :א' אמיר ,כתר ,ירושלים ,1986 ,עמ' .17
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האופרטה התנ"כית בארבע מערכות וארבעים תמונות נכתבה ,כאמור ,בעת הביקור של גולדפאדן
באמריקה 647.לאור הנסיבות שהתבהרו לגולדפאדן חודשים אחדים לאחר בואו לאמריקה נראה כי
בשעה שנכתב ,שימש המחזה הביקורתי והסטירי מקום מפלט ופורקן יצירתי יותר מאשר מחזה
המיועד לבימה האמריקאית בת הזמן .גולדפאדן טרם מצא את המקום המתאים להעלות את
עקדת יצחק ,אך המחזה החדש-ישן נכח בתודעתו בזמן שכתב את ימות המשיח?! ,וגולדפאדן
מאותת על כך ואף חומד לצון בנוגע ל"שוויו" והתקבלותו של עקדת יצחק בניו יורק .במערכה
הרביעית נכנס ישראל ונדרמאן למשרדו של ליוואי כדי למשכן ציור שמן ולהרוויח כמה פרוטות.
בציור מופיע ראש מתולתל עם זקן ושפם .ונדרמאן מסביר כי זו מיסיס לוט לפני שנהפכה לנציב
"א
מלח ,כשעוד הייתה מתוקה כמו סוכר" .זו ענתיקה" ,הוא מנסה להעלות את ערכהַ ,
צײט!
לאנגע ַ
זא ַ
געווארן ֿפון ַא ַ
ָ
וואקסן
בא ַ
יאר איז געוויס ַ
היסטאריש בילד ֿפון ַאזוי ֿפיל טויזנטער ָ
ָ
בארגט איר מיר עּפעס" (תמונה היסטורית ולכן צמח לה זקן ארוך כמה תיתני לי בעדה
לזא ָ
ַא ָ
כמשכון?) (מערכה רביעית ,עמ'  )57רייצ'ל עונה" :נוטינג" ,ומבקשת ממנו לקחת את התמונה
בחזרה .ונדרמאן מסרב ומשאיר אותה על הכיסא .בסצנה הבאה יונטיל שנורר מתיישב עליה
בטעות 648.מלבד האפקט הקומי יש כאן "פרסומת סמויה" ,או לכל הפחות בדיחה פרטית של
המחזאי בינו לבין עצמו.
כפי שהראנו במערכה השישית מוזכר המחזה עקדת יצחק בתור בדיחה בעלת עוקץ עמוק יותר.
בסצנת ההתוודעות ,שבה הירש מציג את בנו בן-ציון לאביו זיינוויל ,שואל בן -ציון אם זה הסבא
שרצה לשחוט את בנו יצחק ,וזיינוויל עונה כי הוא האב שבנו רצה לשחוט .החלפת העוקד בנעקד
היא אחד הנושאים הבולטים ביותר ברובד האוטוביוגרפי הסמוי במחזה.
למרות העונה הפורה בתאטרון של יעקב בר גימפל ,גולדפאדן עזב את למברג כעבור שנה.
ייסורי הנדודים שעוד נכונו לו רק ילכו ויתעצמו .גם במסע התאטרון השלישי הסיבות למעברי
המקום הפתאומיים שלו אינן ברורות ,והחוקרים מביאים גרסאות שונות .כך או כך יש
649
בהתנהלותו גם ביטוי ברור לחוסר נחת ולתלישות.
ביולי  1892הגיע גולדפאדן לבוקרשט והצטרף ללהקה בתאטרון ז'יגניצה ,תאטרון הגן אשר הופיע
על בימתו ושגשג בו לפני המעבר לרוסיה .גולדפאדן הזמין אליו שחקנים מלמברג ,והעלה אתם
את לא תחמוד 650.מסיבה לא ברורה עזב את בוקרשט והגיע לגאלאץ ,שהיה לה תפקיד חשוב

 647שצקי מתארך את זמן כתיבת המחזה ב .1887 -ראה :שצקי ,ספרגולדפאדן ,עמ'  .83בלקסיקון
שלו זילברצווייג בדרך כלל מביא פרטים על הדפסת המחזה והפקתו לאחר הופעת הבכורה ,אך
בנוגע לעקדת יצחק אין פרטים על העלאתו מלבד ציון העובדה כי האופרטה נשארה ברפרטואר עד
מועד כתיבת הלקסיקון ( )1931ומלבד אזכור העימות בין גולדפאדן לקלמן יובילר על העלאת
המחזה ביאסי ב( 1895-זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ' .)323
 648ראה :גולדפאדן ,ימות המשיח?! ,מערכה רביעית עמ' .57
 649שצקי טוען כי הסביבה הגליציאנית לא הייתה נוחה להתפתחותו של תאטרון יהודי ,השכבה
המשכילית הייתה צרה ומתבוללת ולעומתה הרוב היה דתי ופנאטי ולא ראה בחיוב את ה"ייִ דישע
מעדיאנטן" (בדרנים יהודים) (שצקי ,ספר גולדפאדן ,עמ'  .)24זילברצווייג טוען כי גולדפאדן
ַ
קא
ָ
הסתכסך עם מנהל התאטרון ועזב בלי למצוא לעצמו פרנסה חלופית .מצבו הכלכלי הגיע עד כדי
כך שהסתובב רעב ברחובות למברג .ראה :זילברצוויג ,לקסיקון ,עמ'  .322למרות התנאים
הפרימיטיביים תמיד הקדיש גולדפאדן תשומת לב מרבית לאפקטים הדרמטיים בתאטרון שלו.
יצחק טורקוב טוען כי המריבה הייתה על רקע קמצנותו של גימפל ,שלא נתן לגולדפאדן להעלות
את המחזות באמצעים המתאימים .ראה :טורקוב-גרודברג ,גולדפאדן וגורדין ,עמ' .82
 650יש להדגיש כי גם בשנים אלה חנך שחקנים צעירים והכשיר אותם לבימה .אלה "נחטפו" תוך
זמן קצר בידי אמרגנים שהגיעו במיוחד כדי לחפש שחקנים חדשים ,והיגרו לאמריקה .כעבור
כמה שנים הם היו לדור הבא של כוכבי הלואר איסט סייד .ראה :שצקי ,ספר גולדפאדן ,עמ' .37
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בתחילת דרכו 651.ב 1876-התקבל גולדפאדן בעיר בכבוד ובחום בידי אגודת "לבנון" ,שגייסה את
הסכום הדרוש להביא את שני שחקניו שנותרו "תקועים" בדרך .בגאלאץ הקים את הבימה
הראשונה שלו בבית הקפה במלון צוקר ,ופגש במעצב התפאורה המקצועי הראשון שלו ,הצבע ר'
משה בס .בגאלאץ הצטרפה שרה סגל ,השחקנית הראשונה ,ללהקה ,ושם גם העלה גולדפאדן את
הוודביל בן שלוש המערכות הסבתא ונכדתה .גולדפאדן בחר להעלות בגאלאץ את מחזהו הגנוז
עקדת יצחק חמש שנים לאחר שנכתב .בתפקיד הזוג הקשיש שרה ואברהם שיחקו השחקנית
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מלבינה לובל (טרייטלר) ,אז נערה בת  ,15וזיגמונד הרט ,בן .26
האופרטה התנ"כית היא סוגה שגולדפאדן אימץ ממסורת הּפורים-שּפיל ועיצב על הבימה לא
לצורך עקיפת הצנזורה ,אלא לשם העצמת הסטירה והווירטואוזיות התאטרלית המאפיינת את
המחזה 653.הרובד האוטוביוגרפי הגלוי קיבל אזכור בהתייחסות החוקרים למחזה ,וכן זכו לציון
השירים המטא-תאטרוניים המופיעים במערכה השנייה .כאמור ראובן גולדברג מזכיר בקצרה כי
גולדפאדן ביטא במחזה את אכזבתו מאמריקה ומיחסה למהגרים ,ומציין את משחק המילים בין
לעמורהקאנער
ַ
מעריקאנער (אמריקאי)
ַ
אמריקה לעמורהקע (צורת הקטנה של עמורה) ובין ַא
(עמורקאי – תושב עמורה) .דוברושין מציין אף הוא את משחק המילים ומצביע על האנכרוניזם
בעיצוב דמותו של לוט ובשיריו .הוא מעיר כי גולדפאדן בחר להביע באמצעות דמותו התנ"כית של
לוט ביקורת חברתית נגד אמריקה מתוך ניסיונו האישי הנואש לשרוד בה 654.גורין התייחס אף
הוא בקצרה לאנכרוניזם בשירים המטא-תאטרוניים של לוט במערכה השנייה ,וטען כי הם חסרי
הצדקה מבחינה אמנותית ונכללו במחזה רק כי הקהל אהב לשמוע אותם ולשיר אותם .על אחד
השירים של לוט ,החורז את חווה והתפוח עם קופת התאטרון הריקה ,הוא מעיר כי הוא בלתי
הולם למחזה בדיוק כפי ש"כובע אופנתי של ימינו" אינו הולם "לחווה העירומה" 655.בהתייחסו
לשירים הקברטיים במחזה טוען דוני ענבר כי למרות שגולדפאדן הצהיר באוטוביוגרפיה
ובמאמריו האוטוביוגרפיים על מטרה חינוכית-משכילית בהקמת התאטרון שלו ,הוא הזדהה יותר
מכול עם דמות הבדחן במחזותיו .ענבר רואה בשירים בעלי התוכן המטא-תאטרוני ,המופנים
ישירות לקהל בידי לוט במערכה השנייה ובידי ישמעאל לפני העקדה ,ביטוי ליחס האמתי של
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גולדפאדן לתאטרונו בתור עסק בידורי רווחי ולא בתור אמנות גבוהה.
כבר נוכחנו לראות במחזות כגון המכשפה ושולמית כי שבירת הקיר הרביעי והמעבר בין
התפכחות לאשליה מאפיינים את הטכניקה התאטרונית של גולדפאדן ואת חוויית הצפייה של
הקהל בתאטרון שלו .בעזרת השירים הפופולריים ,הקברטיים והסנטימנטליים ששילב גולדפאדן
באופן מושכל במחזותיו הוא שאף להעשיר ולהעצים את האינטראקציה עם הקהל כדי לחדד את
על ברטה קאליש וכיכובה על הבימה האמריקאית ראה  :גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,כרך שני,
עמ' .177-175 ,154-153 ,150 ,145-143
 651העיר זוכה לפרק מיוחד באוטוביוגרפיה הגדולה שלו בתוך :שצקי ,ספר גולדפאדן ,עמ' .61
 652מלבינה טרייטלר נולדה ב 1878-בגליציה ומילדות שיחקה שם בלהקתו של אביה חיים בנימין
טרייטלר ,שחקן ומנהל תאטרון ,שעמו שמר גולדפאדן על קשר מכתבים .ראה :גורין ,תולדות
תאטרון היידיש ,כרך שני ,עמ'  ;141זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ'  ;323נּ .פרילוצקי ,ייִדיש
ליסטאק ,1921 ,זז' ( 62-51להלן :פרילוצקי ,תאטרון יידיש) .זימונד הרט,
ָ
ביא
באנד ַ ,2
טעאטערַ ,
ַ
יליד  1866בצ'רנוביץ ,שיחק בלהקתו של טרייטלר והצטרף ללהקתו של גולדפאדן.
 653לאחר  120שנה הופק בישראל הסרט "זוהי סדום" בידי צוות היוצרים של תכנית הטלוויזיה
הסטירית "ארץ נהדרת" בבימויים של מולי שגב ואדם סנדרסון .הסרט עושה שימוש דומה
בסיפור סדום כדי להעביר ביקורת על הסתאבות החיים הפוליטיים והחברתיים בישראל.
 654דוברושין" ,הדרמטורגיה של גולדפאדן" ,עמ'  ;384-383גולדברג" ,מבוא" ,עמ' .50
 655גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,כרך ראשון ,עמ' .251-250
 656ענבר" ,ליצן בארון" ,עמ' .213 -211
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הביקורת החברתית ולא ,כפי שטוענים גורין וענבר ,כדי לספק בידור לשם בידור .ראינו כי מיום
ייסוד התאטרון שאף גולדפאדן להרחיק את קהלו מהמולת החיים ומבית המרזח ,ולעצב את
הבימה בתור מקום אסתטי רפלקסיבי וכ"הטרוטופיה של פיצוי" בחוויה מגבשת ומתקנת של
טרנספורמציה לצופים לשחקנים וליוצר .במחזה עקדת יצחק גולדפאדן הביא לשיאם את
המעברים בין אשליה להתפכחות בחלל הדרמטי והמעוצב ובכך להמחיש את התפוררות המקום
האמנותי והחברתי ואת הצורך בגאולה.
ניסיונותיהם של החוקרים לאתר ולדלות מן המחזה פרטים המעידים על הממד האוטוביוגרפי
באמצעות מילים מסוימות או דמות מסוימת ,או בהצבעה על אמצעי אמנותי בודד ,חוטאים
לשפת היצירה ומשבשים את הערכתה והבנתה בתור מעשה אמנות אחד מורכב ושלם .כפי
שאראה כאן ,בעקדת יצחק ביטא גולדפאדן ביקורת אישית חריפה וסרקסטית על החברה
היהודית ועל התאטרון היהודי באמריקה ,העוברת כחוט השני וניכרת בכל מרכיבי היצירה:
עלילה ,דמויות ,סוגה ,שפה וחיזיון .אמצעי המדיום ,ובכלל זה השירים המטא-תאטרוניים,
מבטאים את הכאב של המקום בין מהפכת סדום ועמורה ובין העקדה.
כאמור המחזה נפתח במריבה על המקום .הרועים של לוט והרועים של אברהם רבים על שטחי
המרעה .נוסף על כך מתפתח ויכוח לוהט על הירושה :לוט ,ישמעאל ואליעזר ,עבד אברהם,
מתווכחים מי ראוי לרשת את רכושו הגדול של אברהם כשייאסף אל אבותיו .במחזה ,כמו בסיפור
התנ"כי ,אברהם הוא איש שוחר שלום הנותן ללוט לבחור את שטחי המרעה .לוט בוחר בסדום
גאלד און
ועמורה ,שבה ,על פי הפתגם השגור המתייחס לאמריקה מתגלגל הזהב ברחובות" :ווּו ָ
דא ֿפיל" (זהב וכסף ומזון יש בה למכביר) (מערכה ראשונה עמ'  .)12מרגע
זילבער און ברויט איז ָ
זה מתפצל המקום הראשוני לשני חללים :החלל-בימה של אברהם בכנען והחלל-בימה של לוט
ו"דאס ֿפ ָאלק ֿפון סדום"
ָ
ֿפאלק ֿפון ּכנען" (העם של כנען)
"דאס ָ
ָ
בסדום ,ולכל חלל מקהלה נפרדת:
(העם של סדום) .הפיצול מתבטא בז'נר הדרמטי ,בעיצוב הבימה ,בסגנון המשחק ,בהבניית
ההשתתפות של הקהל ובחלוקה למערכות תלויות מקום .המערכה השנייה היא היחידה
המתרחשת בסדום ,והיא מסתיימת בחיזיון מרשים של חורבנה.
תיאור המקום של המערכה הראשונה תחת שמיו הכחולים של אזור בפלשתינה ,סמוך לאוהל
אברהם בצל הדקל מעורר אסוציאציה לתיאורה של בית לחם במערכה השלישית במחזה שולמית
ויוצר קשר אינטר-טקסטואלי בין שני המחזות .כפי שנראה ,קשר זה מופיע גם בהמשך המחזה.
עבור הקהל המדומיין של גולדפאדן ,זה שהתלווה למסעו עם התאטרון מראשיתו ,האסוציאציה
מעוררת נוסטלגיה למקום הפסטורלי וגם לימים הטובים של התאטרון היהודי בבית הישן.
המערכה נושאת אופי של מלודרמה היסטורית ,עם רגעי קסם והפוגות קומיות ,שלרבות מהם
אחראי ישמעאל .בזמן שאברהם מתנמנם מופיעים שלושה נוודים המברכים את שרה בבן זקונים.
ישמעאל האמור להגיש להם את התקרובת זולל אותה בעצמו ,והמערכה מסתיימת בדואט בין
צחוקה של שרה ובין אלעזר והנוודים לפני שהם מתגלים בתור מלאכים ,חושפים את כנפיהם
ועפים למרום:
לאכן
ֿפאר ַא ַ
דאס ַ
וו ָאס איז ָ
מאל ניט טרעֿפן
קען זיך דען ַא ָ
געהאלֿפן ווערן
ָ
זאל מען
נאר אויף דער עלטער ָ
ַאז ָ
ֿפאר ַא ווינדער
דאס ַ
וואס איז ָ
ָ
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האבן קען מען אויך קינדער
ָ
באשערן
נאר ַ
גאט וויל ָ
יא מעג זײַ ן אויף דער עלטער ווען ָ
ָ
[מה הצחוק הזה? האם לא ייתכן שגם לעת זקנה תזכי לעזרה? מה הפלא? אפשר לזכות בבן לעת
זקנה בברכת האל] (מערכה ראשונה ,עמ' .)27
המערכה השנייה מתרחשת בחלל-בימה של לוט בסדום ועמורה ,המעוצבת כזירת קרקס מרובת
מקומות ומוקדים :שער העיר גדול הממדים ,הבאר ליד הגבעה ,מגדל התצפית ,ביתו של לוט,
כיסא האבן של השופט ורחובות העיר .המערכה פותחת ברצח של אחד מקשישי העיר,
המתקוטטים ביניהם על אחת הנערות הבאות לשאוב מים מן הבאר ,ומסתיימת במהפכת סדום.
חורבן המקום מובא בחיזיון ללא מילים .על פי הערת הבימה החותמת את המערכה נשמעת
אזעקת שרפה ,גשם של אש ניתך על העיר בידי המלאך המשחית ,המרחף מעליה עם חרב האש
בידו .לוט ובנותיו בורחים דרך הגבעה שליד הבאר .עירית (אשת לוט) מביטה לאחור ונהפכת
לנציב מלח .הכול עולה בלהבות ונהפך לנהר של אש ועשן כסערה בליווי התזמורת (מערכה שנייה,
עמ' .)55
המערכה השלישית מתרחשת בחלל-בימה של אברהם בכנען ,עוסקת ברעיון העקדה ,כוללת
דברי הגות על האמונה המונותאיסטית ומגיעה לשיאה בפרדה של יצחק מאמו ובמות שרה.
המערכה הרביעית כוללת שתי סצנות המתרחשות בחללים נפרדים על בימה ריקה ומייצגות את
התהליך המנטלי בדרך אל העקדה ועל הר המוריה .תיאור הבימה בדרך אל העקדה מצומצם
לעומת תיאורי המקום השופעים שקדמו לו ,וגולדפאדן תיאר אותו כתמונה פשוטה של אופק:
ווײטע געבירגן" (דמיינו
ֿפארלירן זיך אין ַ
ריזאנטֿ ,פילע וועגן ַ
הא ָ
בלא ָ
טא ָ
איינֿפאכע ַ
ַ
ֿפא ר
"שטעלט ָ
תמונה חד-גונית של אופק ,דרכים רבות הולכות ונעלמות בהרים הרחוקים) (מערכה רביעית ,עמ'
 .)83גם תיאור הבימה בהר המוריה מצומצם" :תארו לעצמכם את הר המוריה" ,אויף דעם שּפיץ
שטראל" (פסגתו מוארת בקרן אור חשמל) (מערכה רביעית ,עמ'  .)91על
ַ
ליכט אן עלעקטרישער
הבימה הריקה ניצב מזבח והוא מסתיים ב"דאוס אקס מכינה" ,עם פתיחת השמים ויציאת
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המלאכים.
את שינוי התפאורה בין שני חלקי המערכה הרביעית בחר גולדפאדן לערוך על רקע שיר סטירי
בסגנון קברטי המבוצע בידי שני שחקנים :ישמעאל והחמור .השיר שובר את האשליה בשיא
המלודרמה ,לאחר מות שרה וייסוריו של יצחק המתגעגע לאמו ולפני הסצנה המחרידה האמורה
להתרחש .ישמעאל שר עם חמורו על אנשים המתנהגים כ"חמורים" ומסיים בבית בעל תוכן מטא-
תאטרוני ,שעל פי הוראות הבימה הוא מפנה לקהל כהדרן לאחר מחיאות הכפיים .ישמעל וחמורו
מבקשים מהקהל לקנות כרטיסים בקופת התאטרון ,אחרת ייאלצו השחקנים לאכול קש (מערכה
רביעית ,עמ'  .) 90-88המעבר החד שיצר גולדפאדן מהשיר העליז והסטירי ומחיאות הכפיים
הנלהבות לתמונת המזבח הניצב על הבימה הריקה מטלטל את הקהל ומעצים את הפחד והאימה
מאותו דבר נורא העומד להתרחש ולהיראות .כפי שהראה ברוק ניגודים ומעברים כמו אלה
הנראים כאן ,הזגזוג בין "נמוך" ל"גבוה" ,בין הרואי לגרוטסקי ,בין קומי ולמלודרמטי ובין לירי

 657על הימצאותו של המזבח על הבימה אנו למדים מהתיאור המופיע בסוף המערכה ,לאחר
ֿפײער" (המזבח ובתוכו
שיצחק שוחרר מכבליו" :דער מזבח מיט דעם ווידער ברענט אין רויט ַ
האייל ממשיך לבעור באש אדומה) (מערכה רביעית ,עמ' .)98
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ולוולגרי בין ה"מחוספס" ל"קדוש" ,מעורר בקהל דריכות וקשת רחבה של רגשות מעורבים.
הקהל מסוחרר בין חלל אחד למשנהו ,וחווה בדרך זו את הסערה ואת "מהפכת סדום" עד
להזדככות וגאולה עם פתיחת השמים .הטרנספורמציה של הקהל ,אחד המאפיינים של התאטרון
של גולדפאדן ,מגיעה לשיאה בעקדת יצחק .גולדפאדן משתף את הקהל באירוע התאטרוני בתור
חלק בלתי נפרד מאמצעי המדיום :חלל ,בימה ,שחקנים ,קהל ,תאורה ומוזיקה.
הפרדת החללים בין סדום וכנען והפרדת העלילות בין אברהם ולוט מעוררת תהייה בנוגע
לקשר בין סיפור "מהפכת סדום ועמורה" ובין סיפור "עקדת יצחק" .גולדברג ,כמו גורין ,טוען כי
המערכה השנייה ,הכוללת את ניבולי הפה ואת שיריו המטא-תאטרליים והאנכרוניסטיים של לוט,
היא מערכון העומד בפני עצמו ומיועד לחלק מהקהל שאינו מסוגל לשאת את העומס הרעיוני
והאמוציונלי של העקדה 659.ההתייחסות אל המערכה השנייה כאל הפוגה קומית אינה עולה בקנה
אחד עם העובדה שהעומס הרעיוני והאמוציונלי במחזה מתעצם דווקא במערכה השלישית
והרביעית .ברצוני לטעון כי הקשר בין סיפור העקדה למהפכת סדום ,הקיים כבר בשם המחזה
עקדת יצחק או מהפכת סדום ועמורה טמון ברובד האוטוביוגרפי הסמוי ,המתייחס אל החלל
הבדיוני והמעוצב בתור חלל אלגורי ,חלל המעמת בין בימת התאטרון של אברהם גולדפאדן
בעולם הישן ובין בימת תאטרון היידיש באמריקה .זהו חלל הבוחן ומפרק את יחסי הגומלין בין
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אברהם ,לילדיו-יורשיו ובין גולדפאדן לבנו היחיד– התאטרון שייסד.
לסדום ועמורה אין תקנה ,אך הזוג התנ"כי הקשיש אברהם ושרה ,הפותחים את המחזה
בדואט מרגש על העייפות והבדידות שבזקנה ועל הכמיהה לבן משותף ,זוכים בנס המיוחל .את
הסיבה לקיומם בתור גבר ואישה הם רואים בבן שימשיך בדרכם ,יירש את רכושם הגשמי
והרוחני ,וימשיך לזרוע הלאה מדור לדור .אברהם גולדפאדן עיצב את דמותו ואת תשוקתו של
אברהם אבי נו לבן בערוב ימיו מתוך הזדהות מוחלטת עם רצונו להמשך את פועלו על רקע הצו
שיצא כנגד התאטרון שלו ברוסיה ועל רקע חיסולו המוחלט באמריקה .גולדפאדן הוא גם אברהם,
קדוש מעונה המתבקש להקריב את בנו ,אבל גם יצחק הנעקד בידי אביו .היפוך של שתי וערב
מתקיים בין אב לבן ובין עוקד לנעקד .כפי שראינו ,ההיפוך מקבל משמעות גם במחזה הבא שכתב
גולדפאדן בעיצוב היחסים בין זיינוויל להרשל'ה 661.יצחק העקוד הוא ביטוי לתחושת הקרבן של
אברהם גולדפאדן כמי שנעקד בידי ממשיכיו .בעודו שוכב על המזבח הוא מצפה לנס פדיונו מן
ההרחקה והשכחה .כפי שראינו נסים אלה אכן קורים בהתרה מסוג "דאוס אקס מכינה" ,בשני
המחזות הדנים בחיסולו ובחורבנו על הבימה באמריקה אך לא בחייו של גולדפאדן.
אחד ההיבטים של הפרשנות היהודית לסיפור המקראי קובע כי חטאם של תושבי סדום
ועמורה היה שלא נתנו דבר משל עצמם אף על פי שארצם הייתה רחבת ידיים ולא היה חסר להם
דבר ,ואף לא רצו לקחת דבר מאחרים .היבט אחר קשור בהתנהגותם העוינת והממוסדת כלפי
 658ברוק ,החלל הריק ,עמ' 92-85
 659גולדברג ,מבוא ,,עמ' .48
 660גורין מציין את הכבוד והיראה ("מורא און דרך-ארץ" )שחשו השחקנים לגולדפאדן ברוסיה
ומזכיר את ההקבלה בין אברהם גולדפאדן לאברהם אבינו בכינוי שהוצמד לשחקן לייזר צוקרמן
– אליעזר עבד אברהם .צוקרמן הצטרף ללהקה בבוקרשט ,ושלא כשחקנים שערקו וחזרו ,נשאר
נאמן לגודלפאדן ועזר לו בניהול הלהקה עד יציאת הצו ב .1883-ראה :גורין ,תולדות תאטרון
היידיש ,כרך ראשון ,עמ' .189
 661שתיקתו של גולדפאדן מקבלת משמעות נוספת דרך סיפור העקדה ,שבו האב קיבל גזרה
אלוהית להרוג את בנו ותגובתו התאפיינה בשתיקה .על שתיקת אברהם בסיפור העקדה :א'
גרינולד" ,שתיקתו המתמשכת של אברהם מהדהדת באוזני כזעקת מחאה" ,הארץ ,מוסף תרבות
וספרות ( 11במאי )1997

208
זרים ,שהתבטאה באונס של כל אורח בעיר ובמעשים אכזריים 662.כפי שראינו שני ההיבטים
ניכרים בניסיון של גולדפאדן להתקבל ולהשתלב בתאטרון היהודי באמריקה .במערכה השנייה
בסדום אנו פוגשים בתבל ,מהגר צעיר המתחבא מאחורי הבאר .גולדפאדן מיקם את הבאר בחלל
הבימה של סדום בתור רפליקה קומית-אירונית למחזה שולמית .הבאר מדגישה את העיצוב
האבסורדי-גרוטסקי של החלל המסואב בסדום .כאשר עירית ,אשת לוט ,יוצאת לשאוב מים ,היא
מבחינה בתבל ומנסה להודיע לבעלה כי בחור צעיר ויפה ,היכול להשתדך לאחת מבנותיהן
האסטו
המבוגרות ,מסתתר בבאר .אך לוט השיכור מבטל אותה במחי יד" :צי ביסטו משוגע? ווי ָ
מאן?" (את משוגעת? מה פתאום שתמצאי בחור צעיר בתוך
אין ברונעם ָאנגעשעּפט ַא יונגען ַ
הבאר?) (מערכה שנייה ,עמ' .)37
בדבריו של לוט לתבל ,המהגר הצעיר והתשוש המתחבא מאחורי הבאר ,נשמע קולו של
גולדפאדן ,אשר במקום לכתוב יצירה בשם "גולדפאדן באמריקה" הזהיר את המהגרים במחזה
המשקף את ניסיונו:
דא נישט גוט
שאד! ווייסט מײַ ן ליבער ַאז איר זענט ָ
שאד ,כ'לעבןַ ,א ָ
ַא ָ
לאנד
דאס ַ
געֿפאלן! די אײַ נוווינער ֿפון די שטעט זענען בטֿבע שלעכטע מענטשןָ .
ַ
ֿפארגינען נישט ַאז ַא
האבן זיי מורא ָאדער זיי ַ
איז דווקא רײַ ך אין ַאלעמעןָ .
לאנד קיין
האט אין דעם הֿפקר ַ
זאל ֿפון דעם געניסןַ .א ֿפרעמדער ָ
ֿפרעמדער ָ
רעכט!
[חבל ,באמת חבל ,אתה יודע ,יקירי ,שלא נפלת פה למקום טוב! תושבי העיר רעים מטבעם .הארץ
הזו דווקא עשירה בכול אבל הם פוחדים ,לא מוכנים שזר ירוויח על חשבונם מכל השפע הזה.
למהגר אין שום זכויות במדינת ההפקר הזו] (מערכה שנייה ,עמ' .)38
בחלל הדרמטי ועל הבימה עיצב גולדפאדן את סדום ועמורה כקלחת הרותחת של התאטרון
היהודי באמריקה-עמורהקע .סדום עיר החטאים הנעשים בידי כול לאור היום ,המקום היציב ,על
מוסדותיו וארגוני הפשע שבו ,משמש ניגוד לחלל התאטרון היהודי שנוצר במסורת של נוודות בידי
אברהם גולדפאדן .העיצוב נעשה על פי חוויית המפגש האישית של גולדפאדן עם התאטרון היהודי
בניו יורק ,על כל חלליו ורבדיו :על הבימה ומאחורי הקלעים ,באולם וברחוב .הניגודים בין הבימה
של סדום לבימה של אברהם מבטאים באותו זמן את הניגודים במאפייני חלל התאטרון ויחסי
הגומלין בינו ובין האנשים שהוא מכיל:


חלל מסוכן ואלים לעומת חלל תרפויטי.



חלל בנוי מוגדר ויציב לעומת אוהל ,חלל הטרוטופי ,ארעי ונודד ,הנמצא מעבר למקום ומעל
לזמן.



חלל מנוכר המשליט אנרכיה ופילוג לעומת חלל קהילתי המזמין את קהלו לדיאלוג
ולאינטראקציה.



חלל המאחד את תושביו רק בפעולה נגד המהגרים ה"ירוקים" ,לעומת חלל המקיים הרמוניה
בין המייסד ,השחקנים והקהל.

 662תלמוד בבלי ,סנהדרין ק"ט עמוד א'-עמוד ב'.
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חלל המקיים בתוכו (ומחוצה לו) סצנות של בידור זול ,הוקעה והשפלה למען שעשוע וסיפוק
יצרים לעומת חלל המקריב קרבן מתוך אמונה.



חלל המעורר וחוגג יצרים ואלימות לעומת חלל המעורר חוויה קהילתית של "קומיוניטס".



חלל אפוקליפטי ,המביא להרס עצמו מבפנים ומבחוץ ,לעומת חלל בהתהוות ,העומד למבחן
ומצפה לנס.

גולדפאדן הדגיש את הניגוד בין שתי הבימות באמצעות סימטריה בחזיונות תאטרליים הנערכים
בשני החללים הנפרדים :המערכה השנייה מתחילה ברצח ומסתיימת בחזיון אפוקליפטי של הרס
וחורבן ,ואילו המערכה הרביעית מתחילה באמונה והקרבה גורלית ומסתיימת בנס .הסימטריה
מתקיימת באמצעים תאטרליים נוספים ,כגון :שירי הקברט הוולגריים של לוט עם הפזמון החוזר,
אל מול שירו הדידקטי של יצחק "נחס ּתיֿבה" (תיבת נוח) והפזמון-נמשל החוזר" :קום צו מיר אין
ּתיֿבה ַארײַ ן ,קום ַארײַ ן קום ַארײַ ן" (בוא אליי אל תוך התיבה) (מערכה שלישית ,עמ'  .)72שיתוף
הקהל בפזמון החוזר יוצר ניגוד סימטרי גם בחוויית הצפייה וההתקבלות :קהל בבית המרזח של
לוט מול קהל המבקש הצלה וגאולה בתיבת נוח לפני המבול .הניגוד הסוגתי באופי השירים מדגיש
את הפער בין התאטרון בהיותו מקום של בידור וולגרי ובין התאטרון בהיותו מקום מקלט מגונן.
תהלוכת חגיגת הבר מצווה ,שנערכת ליצחק במערכה השלישית ,מציבה ניגוד סימטרי לתהלוכת
משפט סדום ,הנערכת במערכה השנייה .המצעד האלים בתור מוטיב תאטרוני חוזר במחזותיו של
גולדפאדן ,וכבר ראינו אותו במחזות כמו ימות המשיח?! ודוקטור אלמסדו ונראה אותו גם
במחזהו האחרון של גולדפאדן בן-עמי .המצעד על הבימה הוא אמצעי דרמטי מרשים ,ובעזרתו
המחיש גולדפאדן תמונה רחבה ומרובת פרטים של "פני" החברה .כמו המצעד בימות המשיח?!,
המצעד בעיר סדום משמש בבואה אמנותית למצעדי הרחוב שנערכו חדשים לבקרים ברחוב הניו-
יורקי בעת ביקורו של גולדפאדן .המצעד הגרוטסקי והאבסורדי שוטף את הבימה .בסך צועדים
ילדים הנושאים מניפות ,משרתות הנושאות שלישים ותופים ,גברים הנושאים נחשים ואת מיטת
סדום ושני קשישים המחזיקים לוחות שיש לכתיבה .שאר הצועדים ברחובות העיר נושאים חפצים
שונים ,כגון אלות ,ענפים ,פטיש גדול ונבל ,המעורר אסוציאציה קונקרטית לארגון "נבל דוד".
ארבעה שוטרים נושאים אפיריון ,ובתוכו יושב השופט החירש של סדום ,החורץ גזרי דין אכזריים
ואבסורדיים :אם תושב מקומי פוצע מהגר ,על המהגר לשלם למקומי עבור הקזת דם כמו לרופא.
במקרה של משרתת מהגרת הרה שהוכתה והפילה את עוברה ,השופט פוסק כי עליה לחזור אל בית
ה"עמורהקאנער" ,והוא כבר ידאג שתתעבר שנית (מערכה שנייה ,עמ'  .)44השופט החירש
ַ
מעסיקה
מניע ב ראשו לשלילה ,ובקול רם עונה בחיוב .השוטרים המבהירים לתושבי העיר (ולקהל) את
פסיקותיו של השופט עושים זאת בחוסר תיאום בין תשובה לשאלה עד כדי קקופוניה.
הבימה של סדום ועמורה מעוצבת כלימבו ,תוהו ובוהו של צבעים ,צלילים וסוגות ,שירים
וריקודים ,מחוות והתרחשויות ,במופע המשלב ליצנות אכזרית עם סצנות אלימות ורבות-
משתתפים .תוך כדי ניהולו של המשפט מתרחשות בקדמת הבימה סצנות קטנות ,כגון :מריבה בין
לוט לאשתו ,בנותיו של לוט דקלה וצקלה ,המעוצבות כקריקטורות ,שרות ורוקדות ומחפשות חתן,
וכן מתרחשת סצנת אהבה ליד הבאר בין תבל לצילה .לוט ומשפחתו מופיעים בשירים ובריקודים
בעלי אופי קברטי של מופע בידור השובר את המצעד הגרנדיוזי .לוט מבהיר לקהל כי בכל הזדמנות
מתאים ורצוי לשתות :כשקשה להשיא את הבנות וכשמשיאים אותן ונפטרים מהן סוף-סוף,
כשהאישה מקללת וצועקת וכשהיא מתה סוף-סוף ובייחוד כאשר לוקחים במקומה בתולה צעירה.
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בבית האחרון של השיר מתייחס לוט ישירות לחלל התאטרון ,לקהל ולשחקנים :גם כאשר אין
שום גברת בתאטרון והקופאי מיואש והנושים תובעים את חובם ,השחקנים נאנחים ובוודאי
מוכרחים לשתות .השחקנים מתאפרים ומשחקים בלהט ,הקבצן רוקד עם המלך ,מודיעים להם
שהאולם מלא ויש גם מי שמזמין את כולם לשתייה על חשבונו (מערכה שנייה ,עמ'  .)33-31הגבול
בין שכרות לאכזריות ,ובין הצגה להפגנה אלימה ,מתחלף במהירות והמצעד נעצר ליד צלה ותבל,
והם נאזקים ומובלים לאחורי הבימה .צלה מבקשת רחמים ונענית" :רחמנות היא נגד חוקי
ארצנו" 663.לסצנת אהבה רומנטית ולירית ליד הבאר אין מקום בחלל הבימה של סדום .הבאר,
כאמור ,מסומנת בתחילת המערכה כמקום שבו מתרחש רצח.
התאטרון הגרנדיוזי ,הקרקסי והמודע לעצמו המפגין את רבגוניותו ואת גבולותיו הנזילים
מסמן התפתחות בתפיסת התאטרון של גולדפאדן .הבימה הגדושה והפרוצה מעוצבת כמה שהיינו
מכנים היום "תאטרון טוטלי" היוצר פעולה משברית ,מטלטלת ויצרית ומעורר בצופה תחושת
סכנה כמו לפני פריצת מגפה על פי המודל הפנומנולוגי-מטפורי של אנטואן ארטו ( 664.(Artaudהרס
החלל הריבוני-לאומי ,המסיים את המחזה בר-כוכבא ,חוזר ומופיע בתאטרון של גולדפאדן
בתקופת יצירתו השלישית ומשקף על הבימה גם את ניפוץ המקום האישי ואת חורבן התאטרון.
בתוך כאוס של יצרים ואלימות גלויה ,שהופגנה כלפיו עם חסימת הדרך – גם באופן פיזי –
לתאטרון בידי שחקניו וקהלו ,נחרבו כללי המשחק וחוקיו והתאטרון נהפך לזירת מלחמה והרס
ללא גבולות וללא חוקים .החלל הבדיוני והמעוצב בעקדת יצחק הוא הוכחה לכל אלה שהדירו
אותו מהעשייה התאטרונית והפכו אותו ללא רלוונטי ,כי כוחו של האב הזקן עוד במותניו
בחדשנות ,בפנטזיה ובשליטה מרשימה באמצעי המדיום .שתי הבימות גם יחד זוכות לעיצוב
תאטרלי מרהיב וחדשני.
נוכחנו לראות כי עקדת יצחק הוא מחזה מורכב בעל אפקטים תאטרליים רבים ומגוונים,
החל באפקטים של תאורה ומוזיקה וכלה במלאכים מרחפים ,אשת לוט הנהפכת לנציב מלח,
חיזיון של חורבן ומטר אש ,מזבח בוער ושמים נפתחים .גולדפאדן ידוע בתור מי שהקדיש תשומת
לב רבה לאפקטים תאטרליים למרות התנאים הפרימיטיביים שעמדו לרשותו .החוקרים שכתבו
על הצגותיו בתחילת המאה הקודמת מציינים ומדגישים את החוש האסתטי ואת הפנטזיה
הבימתית האופיינית לו ומזכירים דימויים ואפקטים דרמטיים שהצליח לצרוב בזיכרון
הקולקטיבי של הקהל .רבים מהם לקוחים מהמחזה עקדת יצחק ,שהועלה בחוסר אמצעים
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טכניים ובתנאי יצירה קשים.
כאמור ,מחזותיו החדשים של גולדפאדן עמדו ביחס הפוך בין מורכבותם הדרמטית
והתאטרונית ובין המסגרת המקצועית שעבד בה ,ללא להקה משלו ,בתאטרוני שוליים עניים
מבחינה חומרית ורוחנית .ייתכן שהפער בין החלל הדרמטי ,הקיים בדמיונו-חלומו של המחבר,
ושברו הממומש על הבימה ,היו מהסיבות לחוסר הנחת שהוסיפה וטלטלה את גולדפאדן ממקום
 663גולדפאדן ,עקדת יצחק ,עמ'  .47והססמה כמובן מהדהדת את ססמת המצעד בימות המשיח?!
"אסור לרחם".
 664כזכור ב 1938-הוציא ארטו את קובץ מאמריו על תאטרון האכזריות והשוואתו למגפת הדבר,
המנוגד לתאטרון האפי של ברכט שנוצר באותה תקופה .ראה :א' ארטו ,התאטרון וכפילו,
מצרפתית :אוולין עמר ,בבל ,תל אביב.1996 ,
 665קלמן יובילר מזכיר את אשת לוט ,הנהפכת לנציב מלח ,ואת המלאך (שגולם בידי ילד) המוציא
מידיו של אברהם את המאכלת .ראה :שצקי ,ספר גולדפאדן ,עמ'  .36גורין מזכיר את שלושת
הנוודים הנעמדים על ענן ונישאים אל על ,פושטים את מעיליהם ומגלים את כנפיהם .ראה :גורין,
תולדות תאטרון היידיש ,כרך ראשון ,עמ'  .252-251על צריבתם של דימויים תאטרליים בתודעת
הקהל במחזות שעלו על הבימה ראה :דוברושין" ,הדרמטורגיה של גולדפאדן" ,עמ' .371
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למקום ,עד שבריאותו לא אפשרה לו להמשיך .גולדפאדן חדל ממסעות התאטרון שלו ,ונסע לווינה
עם רעייתו בחוסר כול ובמצב ירוד מבחינה נפשית ובריאותית כדי להחלים .בנקודה זו בוחר
זילברצווייג להספידו וכותב כי ב , 1896-עשרים שנה לאחר שהקים את התאטרון היהודי ברומניה,
העלה גולדפאדן את מחזותיו האחרונים ברומניה .בכך ,טוען זילברצווייג ,באה לקצה פעילותו
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בתחום התאטרון ומעתה מתחילים עבורו חיי עוני ודחקות.
לאחר טלטולים נוספים בין למברג לקרקוב בניסיון להתפרנס מהוצאת שיריו ומחזותיו ,הגיע
גולדפאדן לפריז והתגורר בעליית גג ברובע העני של מהגרים יהודים מרוסיה 667.במכתב לדינזון
כתב כי עזב את חיי התאטרון לתמיד ,וטוב לו בכך אחרי החיים הקדחתניים שהיו לו .נחמתו
היחידה בשש השנים האחרונות ,כתב גולדפאדן ,היא שאין לו תאטרון משלו .הוא כבר שכח את
חיי התאטרון השרלטניים ומרוצה לנהל חיי בית בשלווה ובשקט 668.גם ממכתבה של גברת
גולדפאדן מתעורר הרושם שתמו חיי הנדודים של הזוג הקשיש והערירי .פאולינה גולדפאדן הייתה
האטעל-מענטשן .מיר וווינען
מרוצה מאורח חייהם החדש" :מיר זענען שוין נישט מער קיין ָ
אײנריכטונג .רויִק בּכֿבוד
ּפאסי ,אין זייער ַא שיינער וווינונג ,מיט אייגענער ַ
שטאט אין ַ
ָ
אויסער דער
און צוֿפרידן" (שוב איננו "אנשי אכסניות" .אנחנו מתגוררים מחוץ לעיר ברחוב פסי ,בדירה יפה עם
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משק בית משלנו .בשקט ,בכבוד ובנחת).
כמה חודשים לאחר כתיבת המכתבים ארזו גולדפאדן ורעייתו את המזוודות וחצו את
האוקיינוס בפעם השלישית .הם הגיעו לניו יורק בנובמבר  .1903קבלת פנים חגיגית נערכה לכבוד
טעאטער" ) (Grand Theaterבניו יורק ב 2-בדצמבר באותה שנה 670.אכן הגיע
ב"גראנדַ -
ַ
גולדפאדן
סוף לנדודים ,אך לא כפ י שקיווה גולדפאדן .בעולם החדש ה"גדול" וה"פתוח" התכווץ החלל
הדרמטי של מחזותיו האחרונים.

פרק 5
מבית המרזח לסלון בוורשה – סוף הנדודים
בעשור האחרון לחייו חדל גולדפאדן מ"מסעות התאטרון" שלו .במכתב שכתב לדינזון מפריז הוא
תיאר את מצבו החומרי והרוחני:
דאס
נאך ָ
[ ]...ווי ַא זוי ַא מענטש עקזיסטירט ָאן ַא ּפרנסה [ ]...און ווי ַאזוי לעבט ָ
גאנץ שטיק גליק איז געווען,
מײן ַ
וואס מען עסט עס אויף לעבעדיק? – ַ
באשעֿפעניש ָ
ַ
האבן זיי איינס מיר
האלבע וועלט עסט אויף און לעבט ֿפון מײַ נע ֿפרוכטע [ָ ]...
ווען ַא ַ
 666זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ' .324
 667שם ,עמ' .326
 668מכתב שכתב לדינזון בשנת  ,1903מצוטט בתוך:שם ,עמ' .327
 669נכתב באפריל  .1903ראה :שצקי,מאה שנות גולדפאדן ,מכתב מס'  ,30עמ' .187
 670זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ' .328
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מײן
דאס איז ַ
נבײסןָ :
געקאנט ָא ַ
ָ
נאך ניט
האבן עס ָ
וואס זיי ָ
ערלאזן ָ
ָ
געמוזט איב
ֿפאר ווי מײַ ן "איך" איז עּפעס ַא שטיקל לעבעדיקע
נאמען [ ]...עס קומט מיר ָ
ָ
ריא
אימּפרעסא ָ
ַ
אייגענשאֿפט ֿפון ַאן
ַ
"רעליקוויע" ֿפון ַא מוזעאום און איך ,אין דער
לאנען צו דער אויסשטעלונג און
סא ָ
ֿפיר אים ַארום אין לענדער און שטעט אין גרויסע ַ
נאר ָאנצוקוקן דעם ַאנטיק.
צאלט ַאנטרע ָ
דער עולם ָ
[כיצד מתקיים אדם בלי פרנסה [ ]...ואיך נשאר בחיים מי שאוכלים אותו חי? – מזלי היחיד הוא
שכאשר חצי עולם ניזון ומתקיים מפֵרותי [ ]...הותירו לי דבר אחד שלא יכלו לנגוס בו :זהו שמי
[ ]...נדמה לי שה"אני" הזה הוא שריד מוזאוני חי ,וכמו אמרגן אני מוביל אותו בין ערים וארצות
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לתצוגה בסלונים ואנשים משלמים דמי כניסה כדי להביט בענתיקה].
לעומת תקופת היצירה השלישית ,שבה פעל גולדפאדן בשוליים של התאטרון היהודי מתאפיינת
תקופת היצירה הרביעית בתחושת נתק וחוסר רלוונטיות .כאמור ,הניתוק מתאטרון פעיל נמשך
שנים ארוכות ,שבהן המשיך גולדפאדן ורקם את חזונו על התאטרון היהודי בד' אמותיו הדלות,
בביתו .לאחר "ניפוץ המקום" ,המאפיין את עיצוב החלל הדרמטי והמעוצב במחזות שכתב
בתקופה השלישית של יצירתו ,בנה גולדפאדן את המקום מחדש במחזות שנכתבו בעשור האחרון
לחייו .בפרק זה אדון בשני מחזותיו האחרונים ,הנבדלים זה מזה בכל פרמטר אמנותי .בשני
המחזות שבר גולדפאדן את המטריצה שעל פיה עיצב את מחזותיו בתאטרון היהודי שייסד
כשלושים שנה קודם לכן" .בני זקוניו" ,המחזות דוד במלחמה ובן-עמי ,הם אקורד סיום יוצא
דופן המנוגד לכלל יצירתו ,הן מבחינת יחסי הגומלין המתקיימים בתוכם בין החלל לזהות ולמגדר
והן ביחסי הגומלין והדיאלוג הסמוי בין המחזאי לקהל .כפי שנראה ,למרות הלך רוחו המלנכולי-
נוסטלגי והתקרבותו לזרמים מסוימים ברבנות המתבטאים במאמרים שכתב בערוב ימיו,
מחזותיו האחרונים מתאפיינים בחופש וביציאה מכבלי המסגרת האמנותית שלו עצמו .אף על פי
שכתב אותם אב תשוש ,נבגד ונשכח בזקנתו ,כפי שראה את עצמו ,מתגלה בהם תפישה חדשה של
המקום והם מבטאים האדרה של הנעורים ,יוזמה ואקטיביות .מחזותיו האחרונים של גולדפאדן,
שלא כמצופה ,מלאי תקווה וחזון ומעמידים במרכז את העתיד ואת הצעירים.
בשנים אלה נאלץ גולדפאדן להמשיך ולהיטלטל בין פריז ללונדון ובערים אחרות באנגליה,
ולהופיע בערבי קריאה מתישים לפרנסתו 672.מפעם לפעם ערכו לכבודו אירועים חגיגיים שעזרו לו
ולרעיית ו להתקיים ,ולעתים אף התבזה בעריכת ערבי התרמה למען עצמו 673.מחוץ לעולם
 671חלק מהמכתב מצוטט בתוך :זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ' ( 327-326ההדגשות במקור) .בהמשך
המכתב הזכיר גולדפאדן את הערב הגדול שנערך לכבודו בידי ועד מיוחד בראשותו של הרב
דוקטור גאסטר ,בזמן הקונגרס הציוני הרביעי שנשלח אליו בתור ציר .גולדפאדן תיאר ופירט
באירוניה את הכספים ,המתנות ,המזכרות ,השירים (באנגלית) ,הנאומים וה"טררם" שזכה לו
במסע ההופעות שארגן הוועד ושנמשך כחצי שנה בערים שונות ,כגון ליברפול ,מנצ'סטר וגלזגו.
ֿפאר ַא לעבעדיקן"
באותו עניין ראה במכתב לרעייתו שבו תיאר את ההתרחשות כ"הזּכרת-נשמה ַ
(הזכרת נשמה לאדם חי) (בתוך :שצקי ,ארכיון ,עמ' .)259-257
 672כפי שהזכרנו יצחק פרקוף ,שפגש לראשונה בימי הקונגרס בלונדון ,היה ידיד קרוב ביותר של
גולדפאדן בשנות חייו האחרונות והתקיימה ביניהם התכתבות ענפה ואינטימית .חלק ממנה חשף
פרקוף בספר שהוציא כדי לתמוך באלמנה פאולינה גולדפאדן .פרקוף תיאר את פגישותיו עם
גולדפאדן העייף והתשוש ברחוב או במסעדה זולה ,מוכר כרטיסים או עורך חזרות עם המקהלה
לערבי קריאה שערך בלונדון ובערים אחרות באנגליה ,שהיטלטל בהן עם רעייתו עד  .1903ראה:
פרקוף ,גולדפאדן :זיכרונותיי ומכתביו ,עמ' .24 ,8-7
 673ב 22-לפברואר  1901נערך בני יורק בתאטרון "פיפלס" ערב לכבודו בציון חצי יובל לתאטרון
היהודי .הכותרת שהופיעה על הכרזה הייתה":אל תשליכני לעת זקנה – קורא אלינו אברהם
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התאטרון התפרנס גולדפאדן בדוחק מכתיבה לעיתונים ומהוצאה מחודשת לאור של שיריו
העבריים ושיריו הלאומיים .במאמרים אוטוביוגרפיים שפרסם התמקד בראשית דרכו בתאטרון
שייסד.
במכתביו משנים אלה ניכרים מצוקה חומרית ,תשישות והלך רוח מריר .שצקי ערך והביא
לדפוס כשלושים ממכתביו האחרונים בתוספת הקדמה והערות 674.אוסף זה משמש מקור ביוגרפי
חשוב על אודות העשור האחרון לחייו של גולדפאדן ,והחוקרים ממעטים לבחון אותו בכלל
ומההיבט האמנותי של יצירתו בפרט .בהקדמה לקובץ המכתבים מציין שצקי" :בשנים 1907-
 1902גולדפאדן לא יצר עוד עבור התאטרון והתמקד בעיקר במאבק שהתאטרון לא ישכח אותו,
אם לא מבחינה רוחנית לפחות מבחינה חומרית" 675.הערה גורפת זו מתעלמת מכך שלפני מותו
הוסיף גולדפאדן וכתב עוד שני מחזות .את המחזה דוד במלחמה ,מחזהו הראשון והיחיד בעברית,
ֿפאלק ,מחזהו האחרון,
מײן ָ
בן מערכה אחת ,העלה בתאטרון חובבים .בן-עמי אדער דער זון ֿפון ַ
עלה בתאטרון המסחרי .את שני מחזותיו האחרונים כתב גולדפאדן לאחר שחזר לניו יורק שנית
וחי בה בחולי ובדוחק כנטע זר בעולם העשייה התאטרונית ובסביבת היצירה התרבותית .אמנם
התנאים המחפירים שהתדרדר אליהם בערוב ימיו מוזכרים במקורות שונים ,שני המחזות שחתם
676
בהם את יצירתו בתאטרון דוד במלחמה ובן-עמי כמעט לא נבדקו לגופם.
ככלל מציינים החוקרים את מחזותיו האחרונים של גולדפאדן בתור "חלשים"" ,סרח עודף",
או כ"כתיבה מגויסת" שנועדה לשפר את תדמיתו של היוצר ולזכותו בהוקרה והכרה מצד האליטה
והקהל בניו יורק 677.ענבר ,המסתמך על גירסת העיבוד של המחזה ,טוען כי לעומת מחזותיו
הקודמים ,בן-עמי הוא מחזה יצא דופן ששימש ניסיון מגמתי לאמץ תדמית חדשה רק כדי
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להירשם בדפי ההיסטוריה בתור "נביא ,הוגה דעות ומחנך" ולא בתור כותב קומדיות קלילות.
בהתייחסות המצומצמת שהחוקרים העניקו למחזותיו האחרונים הם מסתפקים בעיקר בתיאור
הנסיבות ה"טרגיות" שנכתבו והועלו בהן ובהערות כלליות על דוד במלחמה בהיותו המחזה העברי
הראשון שהוצג באמריקה ועל "המסר הציוני המובהק" של בן-עמי 679.שלא כחוקרים אלה ,נטען
כי מחזותיו האחרונים אינם חלשים או מגויסים וכי זקנתו אינה מביישת את צעירותו .יתר על כן,
דוד במלחמה ובן-עמי מהווים נדבך חדש בדרמטורגיה של גולדפאדן ואלטרנטיבה מקורית
ומתריסה כנגד מה שהציעה הבימה היהודית באמריקה לקהלה באותו הזמן.
בשל מעורבותו של גולדפאדן בפוליטיקה הציונית בשנות חייו האחרונות הוא נשלח בשנת 1900
מפריז לשמש ציר בקונגרס הרביעי בלונדון .למרות זאת ,כפי שראינו בפרק הקודם ,ל"ציונות"
במחזותיו ,גם באלה המוגדרים "מחזות לאומיים" ,יש גרסה מיוחדת ,שאינה עולה בקנה אחד עם
גולדפאדן" בערב הופיעו שחקניו הוותיקים בקטעים מתוך הצגותיו .ראה כרזה בתוך :שצקי ,ספר
גולדפאדן ,עמ'  ;70על היוזמה לעריכת ערב ההתרמה ראה :שצקי ,ארכיון ,עמ'  ;256וכן ראה:
גולדברג" ,מבוא" ,עמ' .21
 674שצקי ,מאה שנות גולדפאדן ,עמ'  .188-111למכתבים נוספים שכתב באותן שנים לידידו יצחק
פרקוף ראה :הערה  2בפרק זה.
 675שצקי ,מאה שנות גולדפאדן ,עמ' .111
 676על שנותיו האחרונות בפריז ובאמריקה ראה :זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ'  327-324וכן:
גולדברג" ,מבוא" ,עמ' .25-24
 677ראה :גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,כרך שני ,עמ'  ;184-182ענבר" ,ליצן בארון" ,עמ' 216-
 .215זילברצווייג מביא כמה עדויות על התייחסות של אנשי תאטרון למחזה בן-עמי ועל נסיבות
העלאתו .ראה :זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ' .333-330
 678ענבר" ,ליצן בארון" ,עמ' .211
J. Berkowitz, "The Bard of Old Constantine", Pakn Treger (Winter 2004), pp 11-19 679
(להלן :ברקוביץ" ,המשורר של קונסטנטין ישן").
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הקו המוביל של האידאולוגיה הציונית .נזכיר כאן כי הציונים הסתייגו מאז ומתמיד מהתאטרון
של גולדפאדן והמשיכו ביחסם הצונן אליו ואל מפעלו גם בימי הקונגרס בלונדון 680.כאמור ,אף על
פי שהכריז על עצמו כי הוא "ציוני מלידה" ,מחזותיו לא יכלו לשמש כלי תעמולה לתנועה ולא כל
שכן שני מחזותיו האחרונים .כפי שנראה הגותו הלאומית המתגלה בשני מחזותיו האחרונים ,כמו
במכתביו ובכתביו המאוחרים ,אינה הציונות על פי משנתו של הרצל ואינה קוראת לגאולת הארץ
באופן מדיני או מעשי 681.במחזהו האחרון הרעיון הציוני של "שיבת ציון" מעוצב על הבימה
בחיזיון סמלי רוחני ,ומתרחש בחלל אידאלי מעבר למקום וזמן קונקרטיים.

 .1אקורד סיום דיסהרמוני
את מחזהו העברי דוד במלחמה סיווג גולדפאדן כך" :חיזיון בן מערכה אחת וחמישה מחזות
בשירים ומחולות" 682.המחזה שנכתב במיוחד עבור קבוצת הנערים והנערות של המועדון הציוני
על שם הרצל ( )Dr. Herzl Zion Clubעלה לראשונה באולם אספות במרץ  .1906כעבור שנה
הועלה שנית בידי אותה "להקה" ופעם נוספת לאחר מותו של גולדפאדן באפריל  .1908על פי
העדויות ,למרות מצבו הבריאותי והחומרי הגרוע ,עסק גולדפאדן במסירות בכל מרכיבי ההפקה.
דוד במלחמה הוא האחרון מתוך מחזותיו שכתב ,הלחין ,ביים והפיק כמקשה אחת ל"להקה"
ול"בימה" ידועים מראש .גולדפאדן ,שהיה מעורב בהפקה ,אהב את המחזה ועל ערש דוויי ביקש
משחקניו החובבים להשמיע באוזניו את שירו של דוד "עורה כינורי" ,הפותח ומסיים את התמונה
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השנייה ,והעדיף אותו על פני שיריו המוכרים.
לעומת המחזה העברי ,שנכתב לחובבים ,כתב גולדפאדן ככל הנראה את מחזהו האחרון בן-עמי
להצגה בתאטרון המסחרי באמריקה בידיעה כי בשל מצבו הבריאותי ומעמדו המעורער בעולם
התאטרון לא יוכל לביימו .במחקרי נשענתי בעיקר על שתי גרסאות של המחזה שלא הודפסו
ווא ,בתיק כתבי היד של
מעולם .כתב היד שמופיע עליו התאריך  8בנובמבר  1906נמצא בארכיון ייִ ָ
גולדפאדן .על כתב היד מופיעים קווים אלכסוניים וסימני סוגריים ,המעידים על העריכה שנעשתה
 680על יחסם המסתייג אליו ועל התעלמותם מהוועד שהוקם לאחר ימי הקונגרס כדי לסייע לו
כתב במכתביו לידידו טורצ'ינר .ראה :שצקי ,מאה שנות גולדפאדן ,עמ'  .123-122על הביקורת
השלילית של הציונים והמשכילים כאחד כנגד התאטרון של גולדפאדן ראה :צ' זהר" ,אבי
התיאטרון היהודי 80 ,שנה לתיאטרונו של אברהם גולדפאדן"אורלוגין  ,)1957( 13עמ' 223-222
(להלן :זהר" ,אבי התיאטרון היהודי") .בהקדמה של ר"א ברודס להוצאת קובץ שיריו הלאומיים
נאלע געדיכטע ( )1898אפשר ללמוד על התנערותם של הציונים
ציא ַ
נא ָ
של גולדפאדן י ִידישע ַ
מציונותו של גולדפאדן" :נשמה פיוטית כשל גולדפאדן אינה צריכה פתקים .רוחו בריאה למדי,
ליבו חי למדי ,רגשו עז למדי ,ואין הוא צריך פתקים ציוניים" .ר"א ברודס" ,סביבי במות",
מיידיש :דב סדן ,במה ( 4ינואר  ,)1960עמ' ( 59להלן :ברודס" ,סביבי במות") .ראובן גולדברג
מתאר את ציונותו בתור ציונות "עממית-שורשית הנובעת ממעמקי הנשמה היהודית וממסורת
הדורות" .ראה בתוך :גולדברג" ,מבוא" ,עמ' .22
 681על הזרמים השונים בתנועה הציונית ראה :ג' שמעוני ,האידאולוגיה הציונית ,מאגנס,
ירושלים( 2001 ,להלן :שמעוני ,האידאולוגיה הציונית).
 682במונח "מחזה" התכוון כאן גולדפאדן לתמונה .ראה :א' גולדפאדן ,דוד במלחמה ,בתוך :הנ"ל,
שירים ומחזות ,עמ' ( 126-107להלן :גולדפאדן ,דוד במלחמה) .הגרסה שהביא גולדברג נשענת על
ווא ובספרייה הלאומית בירושלים .ראה בהקדמה של גולדברג למחזה:
שני כתבי יד הנמצאים בייִ ָ
שם ,עמ'  .114-111תאריך סיום כתיבת המחזה והסיווג מופיעים על דף השער (שם ,עמ' .)110
 683גולדברג" ,מבוא" ,עמ' " .25עורה כנורי ,עורה!\ עורה כנורי ,עורה!\ אנכי לד' אשירה \,אנכי לד'
אשירה – ממי אירא?\\ צורי ,סלעי ומצודתי \,חושה ,חושה לעזרתי – ממי אירא?\ מיד רודפי
הצילני \,מכל אויבי הושיעני – ממי אירא! – ממי אירא? – [ ]...את השיר המלא ראה :שם ,עמ'
 .119התווים לשיר מופיעים בתוך :שצקי ,ארכיון ,עמ' .296
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בטקסט המקורי 684.גרסה מעובדת ומקוצרת בת שלוש מערכות בכתב יד נמצאת אף היא בארכיון
ווא באוסף פרלמוטר ,והיא ככל הנראה קרובה לגרסה שהועלתה על הבימה 685.כתב היד של
י ִי ָ
גולדפאדן למחזה בן-עמי מעיד על הקשיים שחווה בזמן הכתיבה .האיכות הגרועה של הנייר והדיו
שעמדו לרשותו מעידים על מצבו הכלכלי .המחיקות הרבות והתוספות בשולי העמוד ועל גבי
פתקים מצורפים ,החזרה על משפטים והשינויים בשמות הגיבורים שנעשו בשוגג וכן סימני
העריכה מעידים על תהליך כתיבה מורכב וכואב .בתנאים הקשים שחי בהם הוא התייגע במשך
זמן רב בכתיבת המחזה ,שנוצר בהשראת הרומן הפרו-יהודי דניאל דרונדה לג'ורג' אליוט .בדף
טריאטישע
ָ
ּפא
נאל ַ
ציא ַ
"נא ָ
ַ
השער הקדיש גולדפאדן את מחזהו החדש לעמו ,וסיווג אותו כך:
עּפילאג" (דרמה פטריוטית לאומית מוזיקלית
ָ
לאג און
ּפרא ָ
ָ
דראמע אין  4אקטן מיט
ַ
מוזיקאלישע
ַ
בארבע מערכות עם פרולוג ואפילוג) .המחזה נקנה בראשונה בידי כוכב ומנהל התאטרון הדרמטי
טעאטער" ) (Grand Theaterי"פ אדלר ,אך לאחר כשנה איבד בו עניין 686.לאחר
ַ
ה"גראנד
ַ
מאמצים רבים הצליח גולדפאדן "לפדות" את המחזה מידיו של אדלר ולמכור אותו לטומשבסקי,
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והמחזה הועלה בגרסה מעובדת ומקוצרת בידי בוריס טומשבסקי בתאטרון "פיפלס" .
התאטרון של בוריס טומשבסקי היה תאטרון "אופרטה" (ולעתים אף כונה תאטרון "שונד"),
טעאטער" ,שהיה תאטרון "דרמטי" .העיבוד המסיבי
ַ
להבדיל מהתאטרון של י"פ אדלר ,ה"גר ַאנד
והבימוי של טומשבסקי ,אשר גם שיחק בתפקיד הראשי ,כללו תוספת של ריקודים ושירים
שנכתבו והולחנו ברובם בידי לואיס פריצל וזיגמונד מוגולסקו ,ששיחק גם הוא באחד התפקידים
המרכזיים .המחזה ,שחובר במקור בתור דרמה ,נהפך על הבימה לאופרטת שונד רדודה
ומאולצת 688.העובדה שהמחזה לא הוערך מתבטאת בכך שלא נמצא לנכון להוציאו לאור .קובץ
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שירי המחזה ,הכולל גם שלושה שירים שכתב גולדפאדן ,יצא לאור לאחר מותו.
העיבוד שנעשה לבן-עמי מעיד ,כפי שאראה ,על ניסיון להחזיר את יצירתו של גולדפאדן לתלם
ולהפיק מחזה משעשע ,סוחט דמעות ושובר קופות ,שיתקבל היטב בקרב הקהל על פי מה שנחשב
 684להלן" :הגרסה המקורית של גולדפאדן".
עּפילאג (להלן" :כתב יד פרלמוטר") .שני
ָ
לאג און
ּפרא ָ
ָ
ֿפאלקס שטיק אין ַ 3אקטען מיט
 685בן עמי ָ
כתבי היד מופיעים בנספח לעבודה באורתוגרפיה עדכנית.
 686יעקב אדלר היה שחקן באחת מהלהקות של גולדפאדן באודסה .בעקבות סכסוך על עניינים
כספיים עזב את הלהקה .ראה  :אדלר ,תאטרון יידיש ויעקב אדלר ,עמ' .128-126
 687החוזה על בן -עמי נחתם בין גולדפאדן ובין טומשבסקי ושותפו י' אדלשטיין בתאטרון
"פיפלס" בנובמבר  .1907ראה :שצקי ,מאה שנות גולדפאדן ,עמ'  ,134הערה מס'  .7על התהליך
המשפיל שנאלץ גולדפאדן לעבור בין שני התאטרונים ועל התגובות שספג אחרי שהקריא את
המחזה הארוך בפני אדלר ושחקניו הצעירים ראה :זילברצוויג ,לקסיקון ,עמ' .332-331
 688עותק משוכפל במכונת כתיבה באיכות גרועה ,זהה ברובו לגרסה המעובדת באוסף פרלמוטר,
לדֿפאדן ,בן עמי...
ַ
גא
נמצא ללא פרטים מזהים כלשהם בספרייה הציבורית בניו יורק ,ראה :אָ .
עּפילאג ).(New York Public Libraryדוני ענבר
ָ
לאג און
ּפרא ָ
ָ
ֿפאלקסשטיק אין דרײַ ַאקטען מיט
ָ
מציין בפרטים הביבליוגרפיים על מקור זה כי זוהי גרסה משוכפלת לצורך החזרות מ .1908-ראה:
ענבר" ,ליצן בארון" ,עמ'  .275על הטענה כי העיבוד גרם לכישלונו של המחזה ראה בדבריו של
מוריס שוורץ המצוטטים בתוך :גולדברג" ,מבוא" ,עמ'  ,46הערה מס'  .9על העיבוד שנעשה בניגוד
לרצונו של המחזאי ראה :מכתבה של פאולינה גולדפאדן שנכתב כשנה לאחר מות בעלה ,בתוך:
שצקי ,ארכיון ,עמ'  .273-272על התחרות בין שני התאטרונים ומנהליהם ועל העיבוד הבוטה של
המחזות שכתב להם שלום עליכם ב 1907-ראה :י"ד ברקוביץ' ,הראשונים כבני אדם ,דביר ,תל
אביב ,1976 ,עמ' ( 447-440להלן :ברקוביץ' ,הראשונים כבני אדם).
 689השירים בתוספת שמות השחקנים ששרו אותם הודפסו בתוך :להלן :גולדפאדן ואחרים ,בן-
עמי :שירים .בספר זיכרונותיו של השחקן ,הבימאי ומנהל תאטרון "פיפלס" בוריס טומשבסקי
מאשעווסקי,
מופיעים שירי המחזה והתוכנייה עם שמות השחקנים והתפקידים .ראה :ב .ט ָא ַ
יארק ,1908 ,עמ' ( 102-86להלן:
טהעאטער שריֿפטען ,ליֿפשיץ ּפרעס ,ניוָ -
ַ
טהאמאשעֿפסקי'ס
ָ
טומשבסקי ,כתבי תאטרון) .מוגולסקו גילם את דמותו הקומית של שמחה שץ.
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למתכונת מחזותיו הפופולריים .למרבה האירוניה ההפקה של טומשבסקי הייתה הצלחה לא
בזכות העיבוד האמנותי ,אלא בשל עיתוי מותו של המחזאי .ההצגה עמדה לרדת מן הבימה ,אך
מותו של גולדפאדן שבועיים לאחר הבכורה ,שנערכה ב 25-בדצמבר  ,1907שימש לה מקדם
מכירות .למרות משך החיים הקצר של המחזות על בימת היידיש באמריקה באותם ימים ,ההצגה
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בן-עמי המשיכה להיות מוצגת עוד חודשים אחדים מול אולמות מלאים.
אף כי מחזותיו האחרונים לא נכללו ברפרטואר של המחזות שהועלו בתאטרון היהודי ,הם
משמשים ציון דרך חשוב ואף היסטורי בדרמטורגיה של גולדפאדן ,בדיאלוג בין עברית ליידיש
בחיי המהגרים היהודים בניו יורק בתחילת המאה ובין תאטרון היידיש לתאטרון העברי שיתפתח
בעקבותיו .כאמור ,גם בביקורו השני באמריקה לא הצליח גולדפאדן להשתלב בעולם התאטרון
ושימש לכל היותר "בובה בחלון ראווה" או "שריד מוזאוני" .ככל שמרחב המחיה שלו ושל
התאטרון שלו הלך והצטמצם בחברה היהודית באמריקה ,כן עלתה שאיפתו ויומרתו של
גולדפאדן לתת מענה רלוונטי אמנותי וחברתי לתהליכי הכרסום העוברים עליה ולהיות חלק פעיל
מהעשייה התרבותית .בזמן הפנוי שעמד לרשותו הוא ִהרבה לשוטט ,לחקור ולבקר ,תרתי משמע,
את הבימה היהודית וכן היטיב לבחון ולהכיר מקרוב את אורחות החיים היהודיים ברחובות ניו
יורק .במכתביו ובכתביו בעשור האחרון לחייו הוא ביקר את המחזות המתורגמים והמעובדים
לבימה המתבוללת והרדודה ,את הקהל המתרחק מלאומיותו ושורשיו ואת התא המשפחתי
ההולך ומתפורר בחברה היהודית .תוך כדי כך ערך חשבון נפש אישי בנוגע לדרמטורגיה שלו
ולדרכו בתור אבי התאטרון היהודי ,וכאמור לא ויתר על התואר והתפקיד האלה עד יומו האחרון.
מנקודת המבט של המייסד הוא התקומם על אבדן זהות בתאטרון היהודי ועל השפעתו השלילית
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על קהלו" ,שמוכרח להאזין לכל מה שבו מפטמים אותו".
בחינה מעמיקה של המרחב והזהות בחלל הדרמטי של שני מחזותיו האחרונים לאור
הכרונוטופ הבכטיני מעלה מודל חדש שהציב גולדפאדן לבימה היהודית .מחקרה של חנה
שקולניקוב יאיר את עינינו בנוגע ליחס המשתנה אל המפגש בין החלל ובין ההיבט המגדרי
מנקודת המבט הפמיניסטית .השינויים במוסכמות החלל בתאטרון של גולדפאדן ייבחנו כביטוי
נאמן למעמדה החדש של האישה במחזותיו ובתאטרון שלו בתקופה זו .גולדפאדן עיצב מחדש את
החלל הדרמטי הלאומי ואת החלל הדרמטי הביתי של המשפחה השסועה .בסוף חייו עורך
גולדפאדן חשבון נפש ,ובתהליך של התכנסות ונסיינות ,הוא חושף את חזונו של תאטרון יהודי
המוצא מחדש את זהותו ,גם אם בד' אמותיו הדלות של מייסדו.
692

" .2וילה יפה מאחורי העיר" או בד' אמותיו הדלות של המחבר
מאז שכתב גולדפאדן והעלה את מחזותיו מליץ יושר ,ימות המשיח?! ורוטשילד בלמברג באה
שתיקה ארוכה של כ 15-שנה בהן לא הוסיף לכתוב מחזות מקוריים .כפי שתיארנו כאן ,לאחר
 690בסי טומשבסקי מספרת בזיכרונותיה כי המחזה הועלה ברציפות במשך כ 14-שבועות .ראה:
זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ'  .333במקורות אחרים מצוין כי המחזה העלה כחצי שנה ברציפות.
ראה :ברקוביץ" ,המשורר של קונסטנטין ישן" ,עמ'  ;15וכן ראה :הסקס ,המוזיקה של
גולדפאדן ,עמ' .9
 691מתוך מכתב שכתב בסוף  1904מניו יורק לידידו בפריז ה' ליכטנשטיין .המקור ביידיש מופיע
בתוך :שצקי ,ספר גולדפאדן ,עמ' ( 75-74בתוספת הקדמה מאת שצקי) .לתרגום לעברית ראה :א'
גולדפאדן" ,מן העזבון" ,מיידיש :צ' זוהר ,אורלוגין ( 13פברואר  ,)1957עמ' ( 313להלן :גולדפאדן,
"מן העזבון").
" 692הוילה היפה מאחורי העיר" מופיעה בתיאור הבימה הפותח את המערכה הרביעית בבן-עמי
(הגרסה המקורית של גולדפאדן) ,עמ' .73
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שעזב את למברג והעלה את מחזותיו בתנאים גרועים עם להקות מזדמנות ,בשל מצבו הבריאותי
הוא נאלץ לחדול מכך ולפרוש מעולם התאטרון .באוטוביוגרפיה שכתב ב 1901-בפריז ציין
גולדפאדן בסגנונו המריר-אירוני כי ההשגחה בחרה בו ,בעל כורחו ,למלא את המשימה הגדולה
והחשובה של הולדת התאטרון היהודי ,ולאחר שמילא את המשימה נתנה לו ההשגחה "כתב
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פיטורין".
אף שהצהיר כי לעולם לא יחזור לעסקי התאטרון וכי עזב את אמריקה שלא על מנת לשוב ,אף
ש"הבין" כי ההשגחה נתנה לו כתב פיטורין ממפעלו ,גולדפאדן לא ויתר על חלומו לשוב ולחבר את
השרשרת שנותקה .הוא שב אל הכתיבה הדרמטית עם מחזותיו דוד במלחמה ( )1905ובן-עמי
( 694.)1906הנסיבות שבהן שב גולדפאדן לכתוב מחזות אינן מחוורות דיין .ייתכן שאת דוד
במלחמה כתב בעקבות הזמנה מהנהלת המועדון הציוני ,וייתכן שהעלאת המחזה הייתה פרי
יוזמתו שלו 695.ככל הידוע התחיל גולדפאדן לכתוב את המחזה בניו יורק לאחר הקמת המועדון
בעקבות מותו של הרצל ב .1904-לעומת זאת אין לדעת מתי והיכן החל גולדפאדן לכתוב את בן-
עמי ,וייתכן שהכתיבה של המחזה רחב היריעה החלה עוד בפריז .ביוני  1903הוא שלח מכתב נזעם
ליהודה קצנלבויגן ,מוותיקי המוציאים לאור בניו יורק ,ומחה על שהלה שלח אליו מחזה של
גורדין בתור דוגמה או מודל לסוג המחזות המתאימים לבימת היידיש באמריקה 696.גולדפאדן
היה אמור להגיע לאמריקה עוד באוגוסט ,ובמכתב הוא התמרמר על שהמחזה של גורדין נשלח
אל יו במקום הכסף הדרוש לו לנסיעה .הוא הוסיף כי אינו זקוק לעצות ולהתערבות בענייני
כתיבתו וכי מחזהו החדש ,שיציג עם בואו לאמריקה בפני טובי הסופרים ,העיתונאים והשחקנים,
יגרום לקצנלבויגן להכות על חטא על שהעז לשלוח לו "דוגמה" שכזו 697.תיאור המחזה בתור מודל
חדש ומודרני שהזכיר גולדפאדן במכתבו ,עולה בקנה אחד עם הסיווג של בן-עמי בתור "דרמה",
שהוא יחיד מסוגו ברפרטואר שלו .גולדפאדן קיווה לשפר את סיכוייו להשתלב בעולם התאטרון
באמריקה ולחיות בו בכבוד בזכות מחזהו החדש.
בתשובתו מפריז בראשית  1902למכתבו של אחיו נפתלי ,שהפציר בו לבוא לאמריקה לעת זקנה
ולחיות בה בקרב בני משפחתו ,גילה גולדפאדן בקיאות רבה בדינמיקה של הפרסום ,השיווק ודעת
הקהל בעולם החדש .הוא הבהיר לאחיו כי אמרגנים מיומנים צריכים להכין את התנאים
המתאימים לבואו .הוא התוודה על חששותיו שעולם התאטרון בניו יורק ,על שחקניו ומעריציהם,
לא יניח לו להתפרנס ממחזותיו ולא ידאג לקיומו הכלכלי בדרך אחרת" .אסון" יהיה עבורו להגיע
לעיר שבה קיים התאטרון שלו בלי שירצה להכיר או לזהות אותו ,ולהסתובב בניו יורק כקבצן זקן

 693שצקי ,ספר גולדפאדן ,עמ' .48
ווא מופיע התאריך  8בנובמבר .1906
 694בכתב היד של גולדפאדן על דף השער הנמצא בארכיון י ִי ָ
גולדפאדן הציג את מחזהו האחרון בן-עמי ונתן פרטים על הנסיבות של כתיבתו ועיצובו במאמרו
האוטוביוגרפי "משמנדריק ועד בן-עמי" .המאמר פורסם לראשונה במרץ  1907בעיתון דער
מעריקאנער בניו יורק.
ַ
ַא
 695המחזה הובא לדפוס לראשונה ב 1930-בידי יהושוע בלוך ,שאף הוסיף לו הקדמה ובה הציג את
כתיבת המחזה והעלאתו בתור מימוש חלום של גולדפאדן החובב ציון ליצור בימה עברית .ראה
בתוך :שצקי ,ארכיון ,עמ'  ;291גולדפאדן ,דוד במלחמה ,עמ'  .298-293למחזה מצורפים גם
התווים לשני השירים במחזה (ראה:שם) .לטענתו של ראובן גולדברג בגרסת המחזה שפרסם
יהושע בלוך בארכיון נפלו שיבושים וטעויות ,וההגהה רשלנית.
גאט מענטש און טײַ וועל .גולדפאדן טען כי המחזה אינו חדשני בסגנון או בתוכן והוא
 696המחזה ָ
חיקוי לא מוצלח של פאוסט לגתה ,והעלה את החשד כי גורדין נשען גם על המחזה שלו לא
תחמוד .ראה בתוך :שצקי ,מאה שנות גולדפאדן ,עמ' .170-163
 697שם ,עמ' .169
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"ירסק את לבו" 698.ממכתבו זה לאחיו אנו למדים כי גולדפאדן כבר נמצא בקשר עם עיתונאים
ומוציאים לאור ועם אנשי תאטרון כגון טומשבסקי ושותפו בניהול התאטרון אדלשטיין ,שגילו
"יחס חיובי" כלפיו.
למרות תלונותיו על תשישותו ועל חוסר יכולתו הרוחנית והפיזית לכתוב בכלל ולא כל שכן
לבימה ,היה גולדפאדן חצוי בין מצבו הפיזי והנפשי ורצונו לנוח במקום קטן ומבודד ובין חלומו
ותשוקתו לחזור בסערה ולכבוש מחדש את מקומו בתאטרון היהודי בניו יורק .בשל חוסר יכולתו
להשתתף בהווה הדורסני ,הוא חלם על שיבה למקום מן העבר – אלט-קונסטנטין (קונסטנטין ישן)
 עיר הולדתו בוולין ,רוסיה ,או לנסוע לפלשתינה ,המקום המתהווה והמסמל את העתיד לבוא.הפסקה האחרונה במכתבו לאחיו נפתלי מבהירה את יחסו האמביוולנטי לאמריקה ,ואת רצונותיו
הסותרים למנוחה ורגיעה במקום הקטן והשולי וגם הרצון להצלחה וחיוניות במקום הגדול .שלא
כהרגלו הוא גם מתוודה כי ילד משלו היה משנה את גורלו מן הקצה אל הקצה:
פאלעסטינע ָאדער ַאֿפילו אין ַאלט-
זאלסט וווינען אין ַ
ווען צום בײַ שּפיל דו ָ
דײ צו
בא ַ
באלד געקומען צו לויֿפן ָ
וואלט איך ַ
זאלסט שרײַ בן צו מיר ָ
נסטאנטין און ָ
ַ
קא
ָ
יארק
גאר ַא שטיל ווינקל ,און ניוָ -
דארף איך ָ
שוואכע נערוון ַ
ַ
ֿפאר מײַ נע
ֿפוס ,ווײַ ל ַ
דאס
ֿפאר יונגע קינדער ָאבער איז ָ
קראנקע מענטשן איז ַא שנעלער טויט; ַ
ַ
ֿפאר ַאלטע
ַ
וואלטן מיר צוליב דעם
געהאט ַאֿפילו איין קינדָ ,
ַ
וואלטן מיר
איינע אין דער וועלטָ .
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ֿפאר יונגע קינדער איז ַאמעריקע ַא גליק.
וועקֿפארןַ .
ָ
ניט געווען ַא
(אילו למשל היית גר בפלשתינה או אפילו באלט-קונסטנטין והיית כותב לי ,מיד הייתי רץ
אליך ברגל ,אילו היה צורך ,כי עצביי הרופפים זקוקים לפינה שקטה ,וניו יורק ,לאיש חולה
וזקן ,היא מוות מהיר; לילדים צעירים היא אחת ויחידה בעולם .אילו היה לנו אפילו ילד
אחד ,למענו לא היינו עוזבים .לילדים קטנים אמריקה היא אושר).
כפי שנראה כאן ,את הרצון לנוח וליצור בפינה שקטה ועם זאת להצליח לכבוש מחדש את מקומו
בתור מייסד ומנהיג מימש גולדפאדן בחלל הדרמטי של מחזהו בן-עמי .המערכה הרביעית
מתרחשת בווילה יפה בשולי העיר ורשה שהברון הוהנשטטר מעניק לחברו האהוב ,האמן החולה
והמיוסר בן-עמי .המקום המבודד והקטן מחוץ לשאון העיר ,שהאוויר בו בריא ומרפא ,מאפשר
לבן-עמי להמשיך באמנותו ובפיתוח חזונו ,אשר יביא ,בבוא הזמן ,תקומה לעמו האומלל
והמעונה .חזון הגאולה של שיבת ציון המתגלה באפילוג ומסיים את המחזה בחלל הווילה
המבודדת מקבל ממדים מונומנטליים המעוצבים על הבימה בקשר ישיר ומועצם עם מותו של
האמן במות קדוש מעונה.
בהמשך הפרק נרחיב על אופיו הייחודי של החלל הדרמטי ועל הרובד האוטוביוגרפי הסמוי
והגלוי במחזה .לעת עתה נציין כאן את ההקבלה הגלויה בין הפרוטגוניסט בן-עמי במחזה הנושא
את שמו לדמותו של המחזאי עצמו .בן-עמי הוא כינויו הספרותי של נחמיה ,אמן חולה ומיוסר
בעל חזון אמנותי ולאומי ,שכאמור הזדהה עמו גולדפאדן הזדהות מוחלטת .בן-עמי מקדיש
ומקריב את חייו באהבה רבה" ,אהבת אם" ,למען עמו ומת כקדוש מעונה .במשך שנים ארוכות
הוא שוקד על ציור :חזונו הרוחני לאומי ,ובו האלמנה בת-ציון זוכה לחזות בשיבת בניה אליה.
 698ראה :שם ,עמ'  .134-127התוכן המצוטט לקוח מעמ' .133
 699שם ,עמ' .134
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גולדפאדן מקדיש את מחזהו האחרון ,שהגדיר בתור מחזה לאומי פטריוטי ,לעם היהודי .הקדשה
ריגינאל
ַ
זו ,היחידה במינה שהוסיף בדף השער ,העניקה למחזה מעמד של צוואה רוחניתָ " :א
ֿפאלק" (חובר במקור ונוצר במיוחד לבני עמי
ֿפאר מײַ ן י ִידישן ָ
רֿפאסט און סּפעציעל געשריבן ַ
ֿפא ַ
ַ
היהודי) .ההקבלה בין מותו של בן-עמי למותו של גולדפאדן שבועיים לאחר הצגת הבכורה
מפליאה ומעידה על ההזדהות המוחלטת של גולדפאדן עם התאטרון שלו .סימביוזה טוטלית בין
היוצר ליצירתו אינה יכולה להיות מגמתית או מניפולטיבית ,כפי שנטען נגד גולדפאדן לא אחת.
כפי שהתנבא בבלי דעת באוטוביוגרפיה שלו ,גורלו אכן נכפה עליו בעל כורחו .חייו ,ובעיקר מותו,
היו להצלחה מסחררת על הבימה היהודית בניו יורק ולחלק בלתי נפרד ממנה.
יצחק פרקוף ,ידידו הקרוב ,חוזר וטוען כי גולדפאדן היה קרבן ,קדוש מעונה על מזבח האמנות.
לטענתו ניו יורק לא הניחה לישיש החולה לנוח כפי שביקש ,הזמינה אותו לבוא ולכתוב כדי
להרוויח מהמוניטין שלו וניצלה אותו עד מוות 700.בהספד שכתב לגולדפאדן העיד בפירוש כי
הכתיבה המפרכת של בן-עמי הביאה על גולדפאדן את מותו :

אומֿפארגעסלעכן פרײַ נד
ַ
צו מײַ ן
לדֿפאדן.
ַ
גא
ַאֿברהם ָ

לחברי הבלתי נשכח
אברהם גולדפאדן

ֿפילנדיק ,דענקענדיק,
נאך "ציון" בענקענדיק,
ָ
דערוואכט...
ַ
ֿפאלק
האסטו דײַ ן ָ
ָ

בעת שהרגשת ,חשבת,
אל ציון התגעגעת,
ואת עמך עוררת...

שּפילנדיק ,זינגענדיק,
טאנצנדיק ,שּפרינגעניק,
ַ
געמאכט...
ַ
זייער "גלות" ֿפריילעכער

בעת ששיחקת ,שרת,
רקדת ,קפצת,
ואת גלותם שימחת...

קרעכצנדיק ,לײַ דנדיק,
בעטלען אויסמײַ דנדיק,
געשריבן ביז ס'רירט זיך איין אֿבר.
"בן-עמי" שליסנדיק
ַאליין ניט וויסנדיק,
גראבסטו דײַ ן קֿבר!...
ַאז שרײַ בנדיק ָ

בעת שגנחת ,סבלת,
לפשוט יד סירבת
וכתבת עד שרעד בך כל אבר.
את בן-עמי סיימת,
ובעצמך לא ידעת
701
שבכתיבה אתה חופר לך קבר.

חששותיו של גולדפאדן התאמתו .אמריקה ,שלא האירה לו פנים בביקורו הראשון ,אכזבה אותו
גם בביקורו השני .בעיתוי מפתיע ,עשרים שנה בדיוק לאחר שנכשל עם מחזהו לא תחמוד ,עלה
מחזהו האחרון בן-עמי על הבימה היהודית בניו יורק ,ואף הוא לא נחל הצלחה .יש לציין כי
 700פרקוף טוען כי גולדפאדן מת בשל כתיבה מאומצת וניצול ציני מחפיר .ראה :פרקוף,
גולדפאדן :זיכרונותיי ומכתביו ,עמ'  .24-23במכתב המובא בספר באופן חלקי ,שנשלח באוקטובר
 ,1906כחודש לפני שחתם את כתב היד בן-עמי ,התלונן גולדפאדן כי הוא תשוש מהפוליטיקה של
התאטרון ומהכתיבה המאומצת ,שמתענה בה כבר שלוש שנים (ראה :שם ,עמ' .)26
 701ראה :שם ,עמ' ( .3תרגום שלי א.נ).
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גולדפאדן עצמו זכה למחיאות כפיים סוערות וזרי פרחים הורעפו עליו מהקהל בכל פעם שעלה
להשתחוות על הבימה במשך חמישה ערבים רצופים 702.בשתי ההפקות ,הן בלא תחמוד והן בבן-
עמי  ,עמד גולדפאדן למבחן בתנאים בלתי הולמים ,והם שגרמו לפרקוף מיודעו להאשים את עולם
התאטרון בניו יורק במותו .גולדפאדן רצה לזכות להכרה והוקרה עם מחזהו האחרון ובאותו זמן
בריאותו ומצבו החומרי והנפשי הקשו עליו לכתוב לבימה ,ולשאת ולתת עם השחקנים-בימאים
ומנהליה .כפי שנראה הרובד האוטוביוגרפי והאינטר-טקסטואלי של המחזה בן-עמי משקף
פנטזיה אמנותית של האמן למות על "קידוש" הבימה כדי להפיח חיים בתאטרון שלו .בבחינת
הגרסה המקורית של מחזהו האחרון נראה כי החלל הדרמטי על רבדיו השונים ,אשר נרקם ועוצב
במוחו של המחזאי לא תאם את זה שמומש על הבימה.
 .3חשבון נפש על ה"ישנים" ועל ה"חדשים"
כפי שראינו ,היחס החם והאוהב למסורת ולקניינים רוחניים של העם היהודי ,שאפיינו את
המשכילים ש"ירדו אל העם" ,העמידו את יצירתו של גולדפאדן בנקודת המפגש בין ההשכלה
לחסידות ובין המסורת לקדמה 703.ואולם בעשור האחרון לחייו חל שינוי בדעותיו ובנטיות לבו.
עוד בתקופת שבתו הראשונה בפריז התקרב גולדפאדן לרבנות על זרמיה השונים .גולדפאדן היה
מבאי ביתו של הרב צדוק כהן ,רבה של פריז ,ואף כתב לכבודו שיר הלל בעברית בשם "ציץ הזהב"
לרגל מינויו לתפקיד 704.ב 1891-כתב את המחזה מליץ יושר ,שבמרכזו ניצבת דמותו של הרב
יוזלמאן בתור סנגור ומושיע ,והקדיש אותו ,כפי שהזכרנו ,לרב דוקטור מאיר להמן ,רב
אורתודוכסי גרמני וסופר ,ששאף להציל את הדור הצעיר מההשפעה ההרסנית של תנועת
ההשכלה .כאמור ,גולדפאדן כתב את המחזה בהשראת ספרו של להמן על רבי יוזלמאן .יש לשער
כי בידודו ,הדרתו והחרמתו מהתאטרון היהודי באמריקה היו בין הגורמים שהשפיעו על השינוי
בדעותיו ,בנהיית לבו ובכתיבתו .ממכתב שכתב לחנן מיניקס ב 1897-עולה טון של חרטה וחשבון
נפש על כי לעג במחזותיו ליהודי הדור הישן .מהשוואה בין ה"חדשים" ל"ישנים" ,הוא כותב
במכתבו ,עולה המסקנה כי לעומת ה"ישנים" וה"פנאטים" שהביאו בושה על היהדות" ,החדשים"
מציבים לה סכנה ממשית:
מצאתי ,לדאבון ליבי ,שהחדשים גרועים בהרבה מהישנים; כי בזמן שרדפו אחרי
הקידמה אבדה להם הלאומיות והאנושיות [ ]...כמעט שהצטערתי למה העלבתי את
הזקנים [ ]...לא צדיקי סדיגורה עוררו את האנטישמיות כי אם יהודי ווינה הסרוחים
ביום-הכיפורים בבתי-הקפה ומשחקים בקלפים [ ]...ותחת שציפינו למפלגת הקידמה
שלנו שתגן עלינו בפני אומות העולם ,הרי שהם עצמם הפכו למתנגדינו המסוכנים –
אנטישמיים יהודים!...אניח לו כבר ליהודי שיכה כפרות בתרנגול ,והנה פניתי אל
705
הבריון שמכה כפרות ביהודי וכפי שתראה מוקדש לרוב עטי של היום נגדם.
 702זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ' .332
 703סדן ,אבני בחן , ,עמ' .22-18
 704ראה :זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ'  .326השיר שנכתב ב 1889-חותם את המהדורה השנייה של
ספר שיריו העבריים ציצים ופרחים ,אשר הודפסה בקרקוב ב ,1897-ראה :גולדפאדן ,שירים
ומחזות ,עמ' .108
 705הציטוט לקוח מתוך התרגום לעברית :גולדפאדן" ,מן העזבון" ,עמ'  .311חלקים מהמכתב של
האט
וואס עס ָ
בלאט ( )1897בכותרת "ֿפון ַא בריוו ָ
גולדפאדן פורסמו במאסף של מיניקס חנוּכהַ -
מאטורג" (ממכתב ששלח אלינו המשורר
דרא ַ
ַ
ּפאעט און
אונדז צוגעשיקט דער גרויסער י ִידישער ָ
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בשנים הארוכות שבהן התנזר מכתיבת מחזות ומעסקי התאטרון עסק גולדפאדן בכתיבה
פובליצסטית ,וזו התפרסמה בבימות שונות .טקסט מקיף ומפורט הפורש את השינוי בהשקפותיו
בנוגע למצבה ועתידה של החברה היהודית בעולם הישן ובעולם החדש הוא חיבורו דור הולך ודור
בא  ,שהחל לכתוב עם שובו מהקונגרס הציוני בלונדון לפריז ,וכתיבתו נמשכה כמה שנים .חיבורו
יוצא הדופן בממדיו וברוחו הדידקטית יסייע בניתוח שני מחזותיו האחרונים דוד במלחמה ובן-
עמי ,אשר נכתבו באותה תקופה ובדיאלוג צמוד עמו .בהקדמה לדור הולך ודור בא הרגיש
גולדפאדן צורך להסביר מדוע פנה לכתיבה דידקטית ,והעיד כי בהיותו "חולה ושבור" נאלץ לפרוש
מעסקי התאטרון שייסד ו"להפקיד את חינוכו והשכלתו ברוח יהודית בידיים אחרות" .לאחר
הקדמה ,הלאומיות ,ההגירה
שגילה שהוא "חסר בית" החליט להקדיש את זמנו למחקר בנושאי ִ
והציונות 706.בתור מי שקיבל חינוך דתי ומשכילי כאחד ופנה להשכלה הוא בחן בשלב זה של חייו
את התופעות השליליות שהביאה עמה הרפורמה בחינוך שנכפתה בבתי הספר מטעם הממשלה
והביאה ,לדבריו ,ליצירת דור צעיר המתנכר לעברו ,לדתו וללאומיותו .מנגד האשים גם את
החינוך החרדי הסגור והמתבדל וראה בו גורם לפירוד בחברה היהודית .את ההתנגשות והמאבק
בין המגמות השונות והקרע בתוך המשפחה והחברה בין ה"ישנים" ל"חדשים" הוא ביטא במלוא
העוצמה במחזה בן-עמי.
למרות נטייתו אל הזרם הקונסרבטיבי הצהיר גולדפאדן כי הוא כותב לכל העם ולא למחלקה,
כת או מפלגה מסוימת ,והבהיר" :שידעו הפילוסופים ,הליברלים ,הקונסרבטיבים,
הפובליציסטים ,הציונים ,או הסוציאליסטים והניהילסטים [ ]...פה מדבר מי שחקר ומכיר אותם
היטב" .מכיוון שלמד תאורטית ומעשית בשני בתי הספר – של הליברלים ושל האורתודוכסים –
לטענתו יש לו "מושג נכון" בנוגע אליהם ואף זכות "לשפוט אותם" 707.בהערה מקדימה זו אנו
מוצאים את הרקע האידאולוגי למחזהו האחרון ,המציג את הקרע אך גם קורא להתגייסות
משותפת של כל השכבות והזרמים בעם למען יצירת עתיד טוב יותר .המסר של הדרמה
הפטריוטית ניכר כבר בכינוי של הפרוטגוניסט " בן-עמי" 708.עם זאת בולטת האלוזיה לכינויו
הספרותי של אשר גינצבורג ,שהוא אחד העם ,שכידוע התנגד לציונות המדינית של הרצל וצידד

ומחזאי היידיש הגדול) .ראה :שצקי ,מאה שנות גולדפאדן ,עמ'  .115-113המאסף של חנן מיניקס
מיניקעס יום-טוֿב בלעטער יצא לאור בניו יורק מ 1897-במשך  35שנה .בין הכותבים שהשתתפו
באוסף היו סופרים בעברית ויידיש מזרמים שונים ,כגון אנרכיסטים ,ציונים ,אתאיסטים
נײער ייִדישער
לעקסיקאן ֿפון דער ַ
ָ
שאצקי או ַאנדערע (רעד).
ואורתודוכסים .ראה :ניגערַ ,
באנד ,זז' 646-
יארקֿ ,1963 ,פינֿפטער ַ
קאנגרעס ,ניוָ -
ליטעראטורַ ,אלוועלטלעכער י ִידישער קולטורָ -
ַ
( 644להלן :ניגר ,שצקי ואחרים ,לקסיקון).
יארק ,תרע"? ,זז' .7-6
מּפאני ,ניו– ָ
קא ַ
ּפאבלישינג ָ
לדֿפאדן ,דור הולך ודור בא ,היברו ַ
ַ
 706א .ג ָא
(להלן :גולדפאדן ,דור הולך ודור בא) .בספר כינס גולדפאדן שני מאמרים :החלק הראשון ,שנקרא
געבלאט החל ב28-
ַ
"דור הולך" ,נכתב בפריז והושלם ב 1902-והחל להופיע בהמשכים על דפי הט ַא
בנובמבר  1904ועד  2בדצמבר באותה השנה .ראה :שם ,עמ'  .114במכתב לשרהזון ,עורך
געבלאט ,מסוף  1902מפריז ,התייחס גולדפאדן לחלקו הראשון של החיבור .ראה בתוך:
ַ
הט ַא
שצקי ,מאה שנות גולדפאדן ,עמ'  .140בחלקו השני של הספר ,הנקרא "דור בא" ,מצוין כי נחתם
ב 6-לאוקטובר  1905בניו יורק .ראה :שם ,עמ' .70
 707גולדפאדן ,דור הולך ודור בא ,עמ' .9-7
 708בכתב היד של המחזה מאוסף פרלמוטר הגיבור בן-עמי נקרא בשם המקורי של גיבור הרומן
מאת ג'ורג' אליוט :עזרא.
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במה שהגדיר "ציונות רוחנית" 709.זאב גולדברג ,המנתח את המאמר דור הולך ודור בא ,מציין כי
לעומת חלקו הראשון ,שבו ניכרת אהדתו של גולדפאדן לתנועה הציונית ,חלקו השני ,המופנה
ליהודי ארצות הברית ,כתוב ברוח סגנונו של אחד העם ,הקורא קודם לפדיון הרוח ואינו עוסק
בגאולת הארץ .גולדפאדן טען כי דווקא הקניית חינוך יהודי-דתי ,לאומי ומוסרי תסייע ליהודי
אמריקה להיות אזרחים נאמנים ומועילים .בכך הוא רואה את ראשיתו של הפתרון לחולי בחברה
היהודית 710.בהמשך הפרק נראה כי הציונות הרוחנית בנוסח של אחד העם התבטאה בגלוי במחזה
בן-עמי ובמובלע גם במחזה דוד במלחמה; ניצחונו של דוד – "נמלה קטנה" – את גוליית – "עגל
מרבק" – נובע מאמונתו ומחוסנו של הנער שנבחר לייצג את מחנה ישראל בקרב הביניים .נושא
האמונה והחוסן המוסרי חוזר ומודגש במחזה הקצר ומתבטא בציטוט מן הכתובים .לפני שדוד
מוציא את האבן מילקוטו הוא מאיים על גוליית" :כי לא בחרב ובחנית יהושיע ד' ,כי לד'
711
המלחמה!"
תהליך ההתבוללות בחברה היהודית בעולם החדש הביאו את גולדפאדן לערוך חשבון נפש עם
מחזותיו הראשונ ים ,כפי שכבר ראינו ממכתבו לחנן מיניקס .לעגו ל"פנאטים" בני הדור הישן
המשיך לייסרו בעיקר בעקבות פרעות קישינב ,שהתרחשו בשנים  1905-1903ובהן "הציביליזציה
חשפה את שיניה" 712.במאמרו האוטוביוגרפי "משמנדריק ועד בן-עמי" ,שפורסם בעיתונות
חודשים אחדים לאחר שסיים את כתיבת בן-עמי ,הוא סקר את התפתחות התאטרון שלו על רקע
הנסיבות ההיסטוריות והתרבותיות והתייחס אל פרעות קישינב כאל פרשת דרכים שממנה החלה
מגמה חדשה ביצירתו לבימה .לדבריו ,מלבד האופרטות ההיסטוריות ,מחזותיו הקודמים היו
מלאי סטירה עוקצנית כנגד "מנהגים טיפשיים ,פנאטיות ואמונות תפלות" של החסידים בהתאם
לצו השעה והתקופה .לעומת זאת כתיבתו לאחר פרעות קישינב נועדה לנחם ,לעודד ולארגן את כל
שכבות העם לפעולה משותפת למען קירוב עצמאות וחופש לאומי .במאמר חזר גולדפאדן והדגיש
כי המחזה החדש בן-עמי הוא תוצר עכשווי של התקופה ,ואין להשוות בינו ובין מחזותיו
הקודמים 713.כפי שנראה האירוע הטראומטי של הפרעות משמש אירוע מחולל במחזהו האחרון.

 .4בן-עמי – דרמה וחזון לאומי בחלל הביתי
א .בית משלו – כל הדרכים מובילות הביתה
 709על הציונות הרוחנית ראה :אחד העם" ,לא זה הדרך" ,המליץ ,י"ב אדר"ש תרמ"ט ( ,)1889וכן:
א"י גוטשלק" ,אחד העם :ציונות רוחנית-תרבותית וקיום יהודי בתפוצות הגולה" ,גשר 117
( ,)1988עמ' ( 88-82להלן :גוטשלק" ,אחד העם :ציונות רוחנית-תרבותית").
 710ראה :ז' גולדברג" ,דור הולך ודור בא – השקפותיו של אברהם גולדפאדן בנושא החינוך
היהודי" ,הגות :מחקרים בהגות החינוך היהודי ט' ( ,)2010עמ' ( 252להלן :גולדברג" ,דור הולך
ודור בא").
 :711ראה :גולדפאדן ,דוד במלחמה ,עמ'  .126הציטוט לקוח מתוך :שמואל א יז' ,מז'.
 712גולדפאדן" ,משמנדריק ועד בן-עמי" ,עמ' .252
 713גולדפאדן" ,משמנדריק ועד בן-עמי" ,עמ' .254
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לכאורה קיימים קווים מקבילים בין המחזה ימות המשיח?! לבן-עמי .שניהם מתמקדים
בקורותיה של משפחה אחת ,ביחסי הורים וילדים ובהתנגשות ובניגודים בין אדוקים למתבוללים
בתוכה .ואולם במחזה החדש ,שכאמור סיווג גולדפאדן בתור דרמה ,מעוצב הקונפליקט באופן
שונה .הפרודיה החתרנית בשילוב המלודרמה בימות המשיח?! ,המפגישה ומאחדת אבות ובנים
ואמהות ובנות בדרך נס תחת כיפת השמים בפלשתינה ,מומרת במחזה בן-עמי בדרמה ממוקדת,
קודרת וטעונה המתרחשת בחלל הביתי בגולה .דור ההמשך משלם על חטא האבות בשנאה עצמית
ומביא על עצמו ברוב ייאוש התפוררות וחורבן ללא תקנה או נחמה.
להבדיל מהמחזה ימות המשיח?! ,המתפרש בזמן ובמרחב על פני  18שנה בין ארצות ויבשות
שונות ,עלילת המחזה בן-עמי ממוקדת בזמן הווה ,קרוב לזמן כתיבתו על רקע גל הפוגרומים
ברוסיה בראשית המאה העשרים .מלבד הפרולוג ,המתרחש בשעת הפוגרום באודסה ,מקום
התרחשותן של ארבע המערכות והאפילוג הוא ורשה .גולדפאדן העלה נושאים בוערים ומורכבים
הנוגעים לגורל הפרט והמשפחה ולעתידה של החברה היהודית בעקבות הטראומה של הפוגרומים.
כאמור הרומן דניאל דרונדה שימש מקור השראה לחלק מהעלילה והדמויות 714.הציר הדרמטי
המרכזי הוא הקונפליקט בין משפחתם המתבוללת של פאבל איסקוביץ' מרגולין ,בעל "הצלב
האדום " (אות כבוד מהדומה) ,רעייתו פדוסיה (לשעבר דבוסיה) ושני ילדיהם אולגה ופליקס ,ובין
קרוביהם האדוקים ,זוג ערירי :שמחה שץ ,אחיה של פדוסיה ,מורה לעברית לילדים ,ורעייתו
נחמה ,המכונה נֶּחֶּ ה .רחל ונחמיה ,המכונה בן-עמי ,הם אחייניה היתומים של נחה .הפוגרום מאלץ
את קרובי המשפחה הרחוקים להיפגש ולהתעמת ,וגורלותיהם נכרכים אלה באלה .צד נוסף של
העימות מתקיים בין יהודים העוסקים במסחר ובקשרי הון-שלטון עם החברה הנכרית כדי
להעשיר ולקדם את עצמם ובין מורים ואמנים בעלי מעורבות חברתית ומודעות לאומית,
העוסקים בחינוך הדור הצעיר ,ובצדם יהודי "עמך" וילדים.
הדמויות השונות מתמודדות עם יהדותן ומייצגות קשת של דעות פוליטיות ,זהויות,
והתנהגויות על פי חינוך ,מגדר ומבנה אישיות .שלא כעלילות הסוערות והעשירות בחילופי מקום,
המאפיינות את מחזותיו הקודמים של גולדפאדן ,עלילת המחזה בן-עמי נשענת ברובה על
הדיאלוגים בין הדמויות בנוגע לשאלת הזהות היהודית במישור הלאומי ,המשפחתי והפרטי .כפי
שנראה ,באפיון הדמויות ולעתים בדיאלוגים מסוימים שילב גולדפאדן פרטים אוטוביוגרפיים
שונים המעידים על תחושת ההחמצה ועל חשבון הנפש האישי שלו בצד תחושת השליחות
שליוותה את כתיבת מחזהו האחרון .בן-עמי על שלל דמויותיו והעמדות המנוגדות שהן מייצגות
משמש רטרוספקטיבה על חייו האישיים של גולדפאדן ומשקף את השינוי ביחס של גולדפאדן אל
החלל הביתי ,הלאומי והבדיוני .זאת ועוד המרחבים הפתוחים ,ההתמקדות בדרך והיציאה למסע
שאפיינו את מחזותיו הקודמים מתבטלים בפני התכנסות פנימה לחלל "ביתי" ו"משפחתי",
שעיצב גולדפאדן בוואריאציה מקורית ובלתי שגרתית בחלל הדרמטי .הדמויות המהוות מוקדים
בהתפתחות ציר העלילה מדגישות באפיונן את הרצון לדבוק בקבוע .לא בכדי מאופיין הגיבור
בתור צייר שמקבע את המציאות בציורי נוף.
בן-עמי ,גבור המחזה הנושא את שמו ,הוא צייר חשוך ילדים השוהה בירושלים ומצייר את
נופיה .גולדפאדן מאפיינו כקדוש מעונה המצטיין בפתוס נבואי ומליץ יושר המגן על עמו האהוב
האט ש.
 714הרומן ראה אור לראשונה ב 1876-ותורגם ליידיש ב .1900-ראה :ר .א .מלאכי" ,ווען ָ
נדא?" ,ייִדישע קולטור ,)1976( 10 ,38,עמ'  .32-20הרומן
דערא ַ
ָ
ערדבערג איבערגעזעצט "דניאל
תורגם לעברית :ג' אליוט ,דניאל דרונדה ,מאנגלית :אלינוער ברגר ,מקסוול-מקמילן-כתר,
ירושלים.1991 ,
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וקורא לאחדות בין כל הזרמים .את הסיבה למצבו העגום והמדורדר של העם הוא רואה בנדודים
המתמשכים .כאשר משפחה עוברת מדירה לדירה ,אומר בן-עמי ,נשברים דברי זכוכית והולכים
לאיבוד כלים יקרים ,קל וחומר כאשר עם נודד בגלות מארץ לארץ במשך אלפיים שנה:
דײן ערשטער ווערט אין דער
ֿפארלוירן ֿפון ַ
האסטו ַ
ֿפאלק ,וויֿפל ָ
אוי מײַ ן ָארעם ָ
מײן
געדאנק צו זען דיךַ ,
ַ
וואלגערן זיך אין גלות ,אוי דער
לאנגער צײַ ט ֿפון דײַ ן ַארומ ַ
ַ
הארץ".
מײן ַ
גלאנץ ֿפילט אויס ַאלע ווינקלען ֿפון ַ
מאליקן ַ
ֿפאלק ,אין דײַ ן ַא ָ
טײַ ער ָ
[הו עמי העני ,כמה איבדת מערכך הראשון בזמן הארוך של נדודיך בגלות .המחשבה לראותך ,עמי
היקר ,בזוהרך מימים ימימה ממלאת את כל פינות לבי] (הגרסה המקורית של גולדפאדן ,מערכה
שנייה ,עמ' .)44
גאט ווי מענטש! [ ]...ווי
הברון הוהנשטטר ,ידידו הנוצרי ,מתאר את בן-עמי בפרולוג" :ער איז מער ָ
מארטירער ֿפונעם מיטלַ -אלטער" (הוא יותר אל מאשר אדם! [ ]...כמו הקדושים שלכם
אײַ ערע ַ
"מײן
ַ
מימי הביניים) (פרולוג ,עמ'  .)8רחל ,אחותו של בן עמי ,מתארת צד רך ונשי באישיותו:
ֿפאלק ווי ַאן אמתע מוטער אין איר
ֿפארליבט אין אונדזער געליבט ָ
טײַ ערער ברודער איז ַאזוי ַ
גאר קיין ֿפעלער ניט זען אין אים" (אחי היקר אוהב את עמנו
וואס וויל ָ
ֿפארצערטלט איינציק קינד ָ
ַ
כ מו שאם אוהבת את בנה המפונק ואינה רוצה לראות בו אף מגרעת) (מערכה שנייה ,עמ'  .)43על
אף היותו ערירי ,ללא אישה וילדים ,בן-עמי מפגין רגשות הוריים ומתפקד כאב לבנו המאומץ ,נער
בן  12שנעקר מביתו והובא עם יתומים אחרים לירושלים לאחר שהוריו נרצחו מול עיניו בפוגרום
ב רוסיה .את שאיפתו הכמוסה של גולדפאדן לדור המשך או לבנים ,המתגלה בעקיפין עוד במחזה
עקדת יצחק ,מימש גולדפאדן במחזה האחרון באמצעות אימוץ נער יתום ,גם אם בדמיון בלבד.
גולדפאדן העניק לדמות הבן המאומץ שם סמלי – צמח – אשר יעלה ויצמח ויביא נחת לאביו
מאמצו ,המייעד אותו להיות ממשיך דרכו :צייר משכיל ,מופת ודוגמה לנערים בני עמו.
כל הסובבים את בן-עמי אוהבים ומעריצים אותו ונדבקים בלהט חזונו ,והראשונה בהם היא
אחותו רחל ,מורה לפסנתר ,המעוצבת בתור גיבורה יהודייה גאה ובעלת מודעות לאומית
וחברתית .היא מזדהה בכל מאודה עם רעיונותיו הלאומיים של אחיה ובעיקר עם תכניתו לחינוך
הדור הצעיר .שלא כאחיה נעים ההליכות בן-עמי ,היא נחרצת בדיבורה כנגד אלה מבני עמה ומבני
משפחתה המתבוללים ,הנגועים בשנאה עצמית ,ומתארת אותם כמוצצי דם המחסלים את הגוף
כולו .אהבתה לברון הוהנשטטר הנוצרי מציבה בפניה דילמה אישית קשה ,והיא נאבקת בין
רגשותיה ובין נאמנותה לזהותה היהודית.
הזהות היהודית משמשת נושא לעימותים ודיונים בין הדמויות ומקבלת שלל ייצוגים,
מהמסורתי ועד המהפכני .בסטודיו המשותף לבן-עמי הצייר ולפשקוף הצלם מתנהלת שיחה
ערנית על המעמדות בחברה ,על זהות לאומית ועל אמנות יהודית ואוניברסלית .פשקוף ,ידיד ובר-
פלוגתא לבן-עמי ,מחזיק בדעות רדיקליות וסוציאליסטיות ואינו מאמין בעצמאות האומה
היהודית אלא בדרך של מהפכה כלל-עולמית .הוא בוחן את ציוריו של בן-עמי התלויים על קירות
הסטודיו ומעיר כי לדעתו האמנות צריכה להיות כלל-אנושית ולא להתמקד בנושא לאומי צר .את
דמותו של פשקוף הצלם הוסיף גולדפאדן למחזה בתור מחווה והוקרה לידידו האהוב באחרית
ימיו ,הצלם יצחק פרקוף .בספרו מתאר פרקוף את גולדפאדן כקדוש מעונה ומי ש"אוהב את עמו
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באהבה אמהית יותר מאשר באהבה אבהית" ,בדיוק כפי שהברון ורחל מתארים את בן-עמי.
פרקוף מתאר בספרו גם את הוויכוחים והשיחות שניהל עם גולדפאדן בפגישותיהם על מצבו
מאל דיסקוטירן די טעמע' :אידישע מעלות
ועתידו של העם " :בײַ מיר אין הויז ֿפלעגן מיר ָאֿפט ָ
נאטירלעך די
האב ַ
און חסרונות' ,ער האט שטענדיק דעם ייִ חוס און מעלות געוויזן און איך ָ
שוואכהייטן געוויזן" (בביתי נהגנו לשוחח לעתים קרובות בנושא "מעלות וחסרונות אצל יהודים",
ַ
716
הוא תמיד הראה את המעלות והחיוב ואני כמובן את החולשה) .בדיאלוג בין פשקוף לבן-עמי
במערכה השנייה ניכר העיבוד הדרמטי לשיחותיהם ועמדותיהם של פרקוף וגולדפאדן .להבדיל
מבן-עמי ,הרואה רק את היתרונות בבני עמו ,פשקוף מתקשה לגלות הבנה וסבלנות ללקוחותיו,
יהודי "עמך" בורים ופרימיטיבים .אלה מגיעים לסטודיו להצטלם או להתלונן על תצלומיהם,
מפריעים לשיחה הפילוסופית-אידאולוגית ויוצרים בה הפוגות קומיות .אחד מתלונן שהתצלום
אינו דומה לו כלל ,שכן אפו נראה ארוך כשופר ,הוא חסר אוזן והצלם אף הוציא לו עין אחת.
ההסבר של פשקוף כי מדובר בתמונת פרופיל אינו מספק את הלקוח ,הטוען כי מאחר שבתמונה
מופיע מישהו אחר ,האחר הזה גם ישלם תמורתה (מערכה שנייה ,עמ'  .)42נכנסת יהודייה
ומתלוננת על ש היא רוחצת בכל בוקר את צווארה בסבון כשר ,ובתמונה הוא נראה מרוח בפיח.
פשקוף מנסה להסביר לה את רזי האור והצל ,אך היא דורשת להלבין את צווארה כשלג ולא – לא
תשלם (שם ,עמ'  .) 45פשקוף מאבד את סבלנותו לנוכח היהודים הפשוטים ,המורטים את עצביו
והגורמים לו לבחילה ושאט נפש .בן-עמי מסנגר עליהם ועורך השוואה בין האספסוף היהודי ובין
האספסוף הרוסי:
"אונדזער ּפלעביי שטייט ֿפיל העכער אין ֿפע ִיקייט ווי ַאנדערע [ ]...אונדזער ייִדישער
ריאט איז אֿפשר עם-הארציש ָאבער ערלעך ,לעכערלעךָ ,אבער ניט שעדלעך
לעטא ַ
ַ
ּפרא
ָ
ֿפאבריק
סיאקעס [ַ ]...אז אונטערצינדן ַא ַ
בא ַ
ֿפארשיּכורטע ָ
אין אונטערשייד ֿפון יענע ַ
מיט ַארבעטער".
[האספסוף שלנו בדרגת כישרון וחריצות הרבה יותר גבוהה מאחרים [ ]...הפרולטריון היהודי שלנו
הוא אולי בור ועם הארץ אבל חרוץ ,נלעג אבל לא מזיק ,שלא כיחפנים השיכורים המבעירים בית
חרושת עם הפועלים שבתוכו] (מערכה שנייה ,עמ' .)43
נאך וועלן
"אז איר וועט זיי ָ
במכתביו לפרקוף באותו עניין התבטא גולדפאדן בסגנונו של בן-עמיַ :
טאג
גאנצן ָ
ֿפארגלײַ כן די אומגליקלעכע מיט יענע בירגער ,די גליקלעכע וועלכע שטיין אין שענק ַא ַ
ַ
שטאלצירן" (כשתשווה בין
ָ
נאך מעגן
דאס אויס [ ]...וועט איר ָ
דאס ביר און ברעכן ָ
און זויֿפן ָ
האומללים האלה ובין אזרחים שלווים שיושבים יום שלם בבית המרזח ,שותים את הבירה
717
ומקיאים [ ]...תוכל להיות גאה")
לעומת האח והאחות היתומים ,השותפים לאידאל הלאומי ,הציב גולדפאדן צמד של אח
ואחות ,אולגה ופליקס ,המתנכרים להוריהם ולשורשיהם הדתיים והלאומיים .אולגה אינה
מוצאת טעם וייעוד בחייה ,מתייסרת באהבה נכזבת לברון הוהנשטטר ,מפונקת ואנוכית ונתונה
למצבי רוח סוערים .היא מתעבת את הוריה ,את אחיה ואת קרוביה .גם פליקס אחיה ,אוהב
 715ראה:פרקוף ,גולדפאדן :זיכרונותיי ומכתביו ,עמ' .21
 716ראה :שם ,עמ' . 22
 717המכתב נכתב בפריז ב( 1903-ראה :שם ,עמ' .)23-22
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הסוסים ובעל מזג חם וסוער ,לועג לאמו ולאחותו ומתעמת עם אביו .הוא מנפנף באקדחו ומאיים
להרוג או להתאבד .כפי שראינו הרצון להתאבד באמריקה תפס מקום מרכזי במחזה ימות
המשיח?! .פרקוף מביא בספרו פרגמנט ממכתב שגולדפאדן שלח אליו ב 1904-מניו יורק ,וממנו
עולה אותה תחושת ניכור וחוסר תוחלת המאפיינת גם את דמויותיהן של פליקס ואולגה .ייתכן כי
כבר באותו זמן טווה גולדפאדן את מחזהו החדש ועיצב את דמותו של פליקס מתוך הזדהות
אישית:
ֿפארגליווערט
"די הייליקע ֿפליכטן ֿפון מענטש צו מענטש ֿפון קינדער צו עלטערן זענען ַ
זײן
ניטא! ַ
ָ
עגאאיסטישער איז אויך
קאלט [ַ ]...אֿפילו זײַ ן אייגענער "איך" דער ָ
– אײַ ז ַ
טאן ,איין מיטל
וואס מיט אים צו ָ
לאנגווײַ לט אים און ווייסט ניט ָ
אייגענער "איך" ַ
דא מער
דערֿפאר געשעט ָ
ַ
ֿפארניכטן
רעוואלווער און אים ַ
ָ
כאּפן דעם
בלײַ בט איםַ ,
געזאגט ַאז ַאמעריקע איז
ָ
האט מען
איבעראל .ניט אומזיסט ָ
ַ
זעלבסטמארד ווי
ָ
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אונטער דער ערד".
[המחויבות הקדושה בין איש לרעהו ,בין ילדים להוריהם קפאה כקרח [ ]...אפילו ה"אני" העצמי
האגואיסטי איננו ,האני משתעמם וכבר אינו יודע מה לעשות עם עצמו ונשאר רק מוצא אחד,
לתפוס את האקדח ולהתאבד .לכן כמות המתאבדים פה גדולה יותר מבכל מקום אחר .לא לחינם
אומרים שאמריקה נמצאת מתחת לאדמה].
אלא שפליקס מוצא מוצא למלכוד בין רצונו להרוג או להתאבד ומקריב עצמו בהגנה על יהודי
אודיסה בזמן הפוגרום .שלא כאחותו ובניגוד לרצון אביו ,פליקס נמשך לקרוביו בן-עמי ושמחה
שץ ומתאהב ברחל ,שעמה הוא מתקשה לתקשר בשל הפער הלשוני והמנטלי הקיים ביניהם.
גולדפאדן היטיב לייצג את הפער הזה בעזרת שתי נשים פשוטות ומנוגדות באופיין ,המשתייכות
לדור הישן :נחמה-נחה ,החסרת ילדים משלה ,ודבוסיה-פדוסיה ,האם שאינה ממלאת את
תפקידה .דבוסיה מעוצבת בתור דמות גרוטסקית המנסה להשתייך בהנחיית בעלה וילדיה לחברה
הרוסית ומתכחשת לבית היהודי-מסורתי שגדלה בו עם אחיה שמחה שץ .בהיותה יהודייה פשוטה
שמנסה ניסיון עקר לסגל לעצמה שם ,לבוש ,שפה וגינוני אצולה רוסית ,משתבשות עליה לשונה
ודעתה גם יחד .המשפט המשובש ,חציו יידיש וחציו רוסית ,שהיא שבה ומשמיעה כמו תוכי בכל
טאק!
נעכײ בודע ַ
ַ
"אז דיר איז ניחא איז מיר אויך ניחא.
התלבטות ,מאפיין את הפיצול בזהותהַ :
(אם לך טוב אז גם לי טוב .שיהיה כך) .נחה ,גיסתה ,מחזיקה באמונות תפלות ולשונה העממית
שזורה בניבים ובפתגמים משעשעים .כמו בעלה שמחה שץ ,היא מאופיינת בתור דמות חיונית
וקומית .דבקותה במנהגים עממיים ומסירותה למשפחתה מספקים מקור לנחמה.
על פי חזון הגאולה של בן-עמי ,שהוא יוצר בתמונה סמלית של האלמנה בת-ציון הזוכה לחזות
בשיבת בניה היתומים מכל קצות תבל ,חברת המחזה מחולקת בין אלה הגדלים במשפחה תקנית
לדמויות הנגועות בסימן העריריות והיתמות .משפחת מרגולין היא משפחה נורמלית לכאורה,
הכוללת בתוכה אימא ואבא ושני ילדים – בן ובת – ולעומתה מעוצבים כל האחרים כחלקים
מהשלם :בן-עמי ,ערירי חשוך ילדים ,והוא ומרים אחותו יתומים מאם ואב .שמחה שץ ונחה
רעייתו הם זוג ערירי ,צמח היתום מאומץ וכמוהו גם הברון הוהנשטטר ,שאומץ בילדותו בידי מכר
ערירי וחשוך ילדים.
 718שם ,עמ' .25
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דווקא דמות חיצונית היא המלכדת סביבה באופן מסתורי ובלתי מסתבר את הקרובים
והרחוקים .אהבתו של הברון לרחל וגילוי שורשיו היהודיים מביאים אותו להשתלבות מלאה
במעגל המשפחתי של בן-עמי .הברון הוהנשטטר הוא בן דמותו של האציל האנגלי דניאל דרונדה,
הגיבור הראשי ברומן של ג'ורג' אליוט 719.כאמור אצל גולדפאדן הוא מופיע בתור אתנולוג ,אציל
וינאי נוצרי המחפש את שורשיו ואת זהותם הנעלמה של הוריו .הברון מגלה התעניינות ומשיכה
בלתי מוסברת לעם היהודי ,לשפתו ולערכיו ,ידיד נפש ומעריץ של בן-עמי ,שפגש בו במקרה
במסעותיו בירושלים .במקרה הוא מציל את רחל מחבורת פורעים בפוגרום באודסה בלי לדעת כי
היא אחות ידידו האהוב והנערץ .הוא מתחיל את מסלולו בתור דמות חיצונית לימינלית ,אשר,
כמו רבי יוזלמאן ,מגיעה בזמן הנכון למקום הנכון כדי להציל ,להפגיש ולקדם את העלילה .על פי
הנוסח של גולדפאדן ובמקביל לעלילת הרומן של ג'ורג' אליוט ,לאחר שמתגלים לברון שורשיו
היהודיים ,הוא יכול לשאת את רחל לאישה .הזוג הצעיר מתעתד לנסוע לפלשתינה כדי להכין את
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הקרקע להגשמת חלומו הלאומי של בן-עמי.
המקריות המאפיינת את פגישותיו של הברון הוהנשטטר עם בן-עמי בירושלים ועם אחותו
באודסה ,היכרותו עם קרוביהם בוורשה ושורשיו היהודיים המתגלים לו בפתאומיות מפרים את
העיצוב הראליסטי של "דרמה בורגנית בסלון" שהמחזה מתיימר להציג .בשל הסכנה הנשקפת
לחייה של רחל באודסה היא עוברת להתגורר בבית קרוביה המרגולינים בוורשה .הברון ,המכיר
את המרגולינים ,נוהג לבקרה בביתם מפעם לפעם .גם דודיה העניים של רחל – שמחה שץ ונחה –
"אוכלי הבצל והשום" ,מביאים מדי יום ביומו לאחייניתם אוכל כשר כדי שתימנע מהמאכלים
הטרפים המוגשים ל"שולחן ערוך" בביתו של פאבל איסקוביץ' מרגולין .המפגש הצורם בין
ה"חדשים" ל"ישנים" בסלון ביתם של המרגולינים הוא עימות בין משפחה עשירה ומתבוללת
המתנתקת משורשיה וזהותה ובין קרוביהם העניים האדוקים ,על מחוותיהם ,לבושם ,בכיים
ואמונותיהם התפלות .חלל הסלון מתמלא בבליל של לשונות ,שירים ,תמונות ומאכלים עד כדי
קקופוניה .פאבל איסקוביץ' מרגולין בז לקרוביו ומארחם בעל כורחו מתוך כוונה לשאת חן בעיני
הברון ,חתנו לעתיד ,כך הוא מקווה .תוך כדי אכילה ושתייה מופרזת הוא מבקר בחריפות ובזלזול
את החינוך והמנהגים היהודיים ומתפאר בחינוך הנכרי שהעניק לילדיו האהובים .שמחה שץ,
המתפקד ,בהתאם לשמו הסמלי שמחה ,כדמות הליצן במחזה ,מתארח בביתו של מרגולין ,מרבה
לשתות גם הוא ואינו מהסס לענות לגיסו בבוטות.
ציוויליזאציע אין טרייֿפענע
ַ
גאנצע
נאך דײַ ן מויל ליגט די ַ
א טרייֿפענע בהמה! ָ
רײנֿפירן עטלעכע
נאר ַא ַ
שּפראכןָ ,
ַ
דארף מען זיך ניט קוועלן צולייגן ֿפרעמדע
מאכליםַ .

 719דניאל דרונדה ,הג'נטלמן האנגלי שאינו בטוח בנוגע לזהות הוריו מציל את מירה לפידות ,זמרת
יהודייה המשליכה את עצמה לנהר התמזה ועוזר לה לחפש את אמה ואחיה .בחיפושיו הוא
מתוודע ומתקרב לאחיה של מירה ,עזרא מרדכי כהן ,חולה שחפת ובעל חזון לאומי יהודי .ידידות
אמיצה מתפ תחת בין השניים ,ועזרא מצליח להדביק את דניאל בלהט רעיונותיו .לאחר שדניאל
מגלה את שורשיו היהודיים הוא נושא את מירה לאישה ומוכן להיענות לבקשתו של עזרא
ולהירתם למען הגשמת חלום הגאולה של עמו בארץ המובטחת .נוסף לדמותו של הברון ,גם
דמויותיהן של רחל ,בן-עמי ואולגה נשענות על הדמויות המרכזיות ברומן של אליוט.
 720גורין ,שלא העריך את המחזה וראה בו ניסיון סרק ,מעיר ללא ביסוס כי למרות הצהרתו של
גולדפאדן כי הושפע מהרומן בכתיבת המחזה ,אין קשר רעיוני בין הרומן למחזה .ראה :גורין,
תולדות תאטרון היידיש ,כרך שני ,עמ'  .182גולדפאדן ציין את הרומן בתור מקור השראה
במאמרו "משמנדריק ועד בן-עמי" ,עמ' .254
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ֿפארטיק געבילדעטער .ווען שוין עסן טריֿפות איז שוין
בלעטלעך סווינינע איז ער שוין ַ
גלײַ כער בײַ ַאן אמתן גוי איידער בײַ ַא טרייֿפענעם ייִד צו עסן חזיר.
[בהמה טרפה ,בתוך הפה שלך תלויה כל הציביליזציה במאכלים טרפים ,לא צריך להתאמץ עם
שפות זרות ,מספיק לתקוע פנימה קותלי חזיר והנה יש לך חינוך מוכן .אם כבר לאכול טרפות אז
עדיף לאכול חזיר אצל גוי אמתי מאשר אצל יהודי טרף] (מערכה ראשונה ,עמ' .)14
זײן גענוג.
זאל שוין ַ
אולגה מפסיקה את הוויכוח הרעשני והמטריד המתפתח בסלון ופוסקת" :נו ָ
מאמעשע
ליבעראלע מוז ווערן ַא סטיטשקעַ .
ַ
נסערוואטיווע מיט
ַ
קא
באקומען זיך צונויף ָ
ווען עס ַ
קאווע!" (נו ,די .כשיושבים יחד קונסרבטיבי וליברל חייב להיות ויכוח .אמאל'ה,
הייס סערווירן ַ
צווי להגיש את הקפה) (שם) .היא מבחינה באהבתו של הברון לרחל ומודיעה לה בגלוי כי מעתה הן
נאבעלער קריסט ֿפונעם
זאלסט וויסן ַאז ער איז ַא ָ
דערמאנעןָ ,
ָ
אויבות בנפש" :איך מוז דיר
זשידאאווקע" (אני חייבת להזכיר לך שהוא
ָ
ּפראסטע
ָ
גרעסטן ָאדל און דו ביסט נישט מער ווי ַא
נוצרי מיוחס המשתייך לאצולה הגבוהה ואת אינך אלא יהודונת פשוטה) (מערכה ראשונה ,עמ'
 .) 33-32למורת רוחו של אביו ,המייעד לו לאישה את בתו של ראש המועצה ,פליקס מתאהב גם
הוא ברחל .ההזדהות של גולדפאדן עם פליקס ניכרת באסוציאציות הרבות שפליקס משלב בדבריו
מתוך עולם התאטרון ,שהוא מרבה לפקוד:
האב איך
זשידאאווקע .דו וויינסט? אויָ ,
ָ
כאטש דו ביסט ַא
האב איך ליבָ ,
און דיך ָ
לאכן,
לאכן און ַ
נאר זיי ַ
וואס איך קעןָ ,
דיך אויך ליב ַאז דו וויינסטַ .אלע מיידלעך ָ
געשרײ
ַ
האט ַא
קײזער ָ
ַאזוי מיאוס און דו וויינסט ַאזוי שיין .דו געדענקסט ווי יענער ַ
מײנע
ֿפאר ַא ֿפערד" .איך גיב ַאוועק ַאלע ַ
וואלט געגעבן ַא קעניגרײַ ך ַ
געטאן – "איך ָ
ָ
ֿפאר דיר.
ֿפערדלעך ַ
[ואותך אני אוהב אף על פי שאת יהודונת .את בוכה? אוי אני אוהב אותך גם כשאת בוכה .כל
הנערות שאני מכיר רק צוחקות וצוחקות כל כך מכוער ואת בוכה כה יפה .את מכירה את הקיסר
ההוא שזעק "מלכות עבור סוס"? אני מוותר על כל הסוסים שלי למענך] (מערכה ראשונה ,עמ' .)35
אולגה מספרת לאביה על רחל המחבלת בסיכוייה להינשא לברון ומבקשת ממנו לסלקה מביתם.
הוא נמלא זעם ועושה זאת באישון לילה:
גאנצער ּכשרער משּפחטע און,
נעמט אײַ ך צונויף אײַ ערע ּכשרע טעּפלעך מיט דער ַ
טאקע די אויך ,במחילה ּכֿבוד הּתורני המוֿפלג מהור"ר [מורי הגדול ורב רבי ,א.נ ].רב
ַ
נסטאנטין ישן ,ואשתו הּכֿבודה הדריּפקע המֿפורסמת מרת
ַ
קא
ׂשמחה שץ מק"ק ָ
מארש!
יאר .נוַ ,
שווארץ ָ
ַ
נעכע ּתחיה און גייט אײַ ך ַאלע צו ַאלדע
[קחו מפה את הסירים הכשרים שלכם יחד עם כל המשפחה הכשרה וגם אתה במחילה כבוד
התורני המופלג מהור"ר רב שמחה שץ מק"ק קונסטנטין ישן ואשתו הכבודה הדריפקה
המפורסמת מרת נחה תחיה ולכו לכם לכל השנים השחורות .קדימה צעד!] (מערכה ראשונה ,עמ'
 .37ההדגשה שלי)
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ציון שמו המפורש של מקום לידתו של גולדפאדן ,קונסטנטין ישן ,הוא עוד אחד מהגילויים
הבולטים לרובד האוטוביוגרפי של המחזה .גולדפאדן רואה בעצמו שייך לצד האדוק של
המשפחה ,המגורש והפונה לד' אמותיו הדלות .הסלון הבורגני של משפחת מרגולין מתגלה בתור
מקום מסוכן עבור רחל .שמחה שץ מנחם אותה ,ובדבריו הוא מציין את אחת האבחנות המרכזיות
של המחזה בנוגע לבית היהודי על כל משמעויותיו:
שלאנגען-נעסט .קום מיט
ַ
לאמיר ַאוועק ֿפון דער געֿפערלעכער
קום ,נשמה ,קוםָ ,
אונדז אין אונדזער ָארעם שטיבל ,מיר וועלן טיילן מיט דיר דעם לעצטן ביסן .מיר
גאט .אייגענע ׂשונאים זענען ערגער ֿפון די ֿפרעמדע.
האבן ַא ָ
זײַ נען רײַ כער ֿפון זיי ,מיר ָ
[בואי ,נשמה ,נלך מ קן הנחשים הנורא הזה .בואי אתנו אל בתינו העני ,נחלוק עמך את הנגיסה
האחרונה .אנחנו עשירים מהם ,לנו יש אלוהים .שונאים משלנו גרועים יותר מזרים] (מערכה
ראשונה ,עמ' .)38-37
המערכה הראשונה מסתיימת כשאל חלל הסלון נכנסים הברון וידידו בן-עמי .שלא כמצופה,
למרות שובו המפתיע והמשמח של בן-עמי הגיבור הנערץ ממסעותיו בירושלים בלוויית ידידו
הברון – האיש הנכון במקום הנכון ובזמן הנכון – גירושם של רחל והקרובים מבית המרגולינים
אינו נמנע .בן-עמי הוא נטע זר בבית המרגולינים ,ואינו זוכה לקבלת פנים חמה .אבי המשפחה,
פאבל איסקוביץ' ,רואה בבן-עמי איום לשלווה המשפחתית ,למעמד החברתי ולזהות החדשה
שקנה לו ולבני משפחתו בכסף ובהתרפסות .המסך היורד על המערכה הראשונה מותיר שאלה
פתוחה על המקום שיוכל בן-עמי לחזור אליו עם שובו ממסעותיו בירושלים .השאלה על המקום
שאפשר לחזור אליו אחרי היעדרות ונדודים ארוכים היא השאלה של גולדפאדן על עצמו ועל
התאטרון שלו.
כרונוטופ הדרך ,ששימש תבנית אופיינית לגיבורים הנעים ונדים ולהתקדמות העלילה במחזות
כמו הסבתא ונכדתה ,המכשפה ,שולמית ,ותחושת ה"אלביתי" המאפיינת את החלל במחזות כמו
ימות המשיח?! ועקדת יצחק ,שכתב גולדפאדן בתקופת היצירה השלישית ,מוחלפים בכרונוטופ
הטרקלין או כרונוטופ חדר האורחים .את כרונוטופ הסלון הבורגני ברומן ,המאפיין את החלל
בדרמה המודרנית ,מגדיר בכטין ככזה שמצטלבים בו רצפי הזמן והמרחב לזמן אחד ולמקום אחד
מוחשי וגלוי לעין של הזמן ההיסטורי ,הביוגרפי ושל הוויית היום-יום .בטרקלין ,כותב בכטין,
מתרחשות פגישות שכבר ניטל מהן האופי המקרי של פגישה על אם הדרך או בעולם זר ,נקשרות
בו אינטריגות וחשוב מכך – נערכים בו דיאלוגים ונחשפים "האופי ,האידאות והיצרים של
הגיבורים" 721.העברת הסצנה מהחוץ לפנים ,אל תוך הטריטוריה של האישה ,מרמזת על מהפך
מורכב בתפישת החלל במחזה .ציינו כי מנקודת מבט פמיניסטית החלל התאטרוני משקף את
מצבה של האישה ומבטא הבדלים מגדריים ואת הגישה כלפי מעמדה ומיניותה .שקולניקוב
טוענת כי במאה ה , 19-עם ביסוס המעמד הבורגני ,חל מהפך במוסכמות החלל על הבימה ,והמפתן
פינה את מקומו לטרקלין ,שבו היחסים בין האישה לבעלה מתנהלים כביכול תחת מעטה של
שוויוניות ,הגינות ואצילות .אולם לדבריה ,העברת הסצנה מסף הדלת אל תוך הטריטוריה של
האישה מתגלה כאכזבה .מקומה של האישה ,החולקת את החלל שהיה שייך רק לה עם הגבר,

 721בכטין ,הכרונוטופ ברומן ,עמ' .174-173
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מקוצץ ומוגבל ,והיא נסוגה לחדר פנימי משלה ,שאינו נראה על הבימה 722.האזיקים המוסריים
והתרבותיים של דקורום חברתי בלתי אפשרי מאלצים אותה לנהוג בחוסר אותנטיות או לנטוש
את ביתה 723.כפי שראינו במחזותיו הקודמים של גולדפאדן ,כגון שולמית ,בר-כוכבא ומליץ יושר,
הגיבורה נאלצת לנטוש את ביתה ורק בחסות הדרך היא יכולה לפעול באופן שוויוני בצד הגיבור
בחלל הפומבי והלאומי .בבן-עמי הגירוש מן הבית ,הנעשה בידי "שונאים משלנו" ,מוביל את
הגיבורה ליצירתו של חלל ביתי אינטימי חדש .בבית החדש המקום ישמש נקודת מוצא לחזון
ולמהפכה לאומית ,שבבוא היום תביא לכינונו של "בית לאומי" .רחל מגורשת מן הטרקלין
הבורגני ושבה לחלל הביתי .גולדפאדן מעצב את חדר האורחים הבורגני כ"מאורת נחשים"
המתאפיינת ברעש קקופוני ,שכרות ועימותים .הוא מציב כנגדו חדר אורחים שוויוני ,תומך ומכיל
וחף מאינטריגות .חדר האורחים החדש מתגלה בתור חלל ביתי ,מקורי ויצירתי ,שונה מהסלון
הבורגני בביתה של משפחת מרגולין ,שונה מסלון ביתו המפואר של ר' אברמצ'י במחזה המכשפה,
שונה מסלון ביתו של לאון שטיינהארץ במחזה ימות המשיח?! ורחוק מלהיות "הבית הדל"
שהיהודים משוועים לחזור אליו לאחר גירושם מידי זרים במחזה מליץ יושר.
המסך נפתח במערכה השנייה על מקום מגוריהם של הצייר בן-עמי ,ובתוכו מתקבצים קרובי
משפחתו המגורשים וחברים .הגרעין המשפחתי ללא אב ואם מורכב מאח ואחות ,דוד ודודה,
ידידי אמת ,ילד מאומץ וילדים נוספים ,תלמידיו של שמחה שץ .החלל הביתי מעוצב כסטודיו
משותף לבן-עמי ולידידו הצלם פשקוף ,והוא משמש מרחב עבודה ,לימוד ויצירה פורייה באווירה
חברית .כאופייני לכרונוטופ הטרקלין ,הסטודיו משקף את הזמן ההיסטורי והביוגרפי ואת הוויית
היום-יום ,ומתפתחים דיונים בסוגיות אידאולוגיות ופוליטיות ,בעניינים פרטיים ולאומיים כמו
בנושא הזהות היהודית והמשכיותה ,האמנות ותפקידה .מרחב העבודה המשמש את הצייר ואת
הצלם הוא גם תאטרון ביתי ,ובחללו שמחה שץ ותלמידיו מעלים הצגה קטנה ,חלקה בעברית,
בנושא התקומה והגאולה בפני הוריהם ואורחי הבית .ההצגה בתוך ההצגה יוצרת זיקה וזהות בין
החלל הביתי לחלל התאטרון ,שבו השחקנים הצעירים והקהל הם בני משפחה אחת .כפי שנראה
בהמשך הפרק ,אירוע כזה משקף מציאות מניסיונו של גולדפאדן .מחזהו העברי דוד במלחמה
הועלה בבימויו באולם קטן בניו יורק בהשתתפות נערים ונערות שחקנים חובבים ,והקהל כלל
ברובו הגדול חברים ,בני משפחה ושותפים לרעיון של תאטרון עברי.
במערכה השלישית מופיע שוב הסלון של המרגולינים ,המייצג אינטריגות ,זהות מתבוללת
והייררכיה חברתית התלויה בשלטונו של הכסף 724.פאבל שולח את בנו לאודסה במהירות
באמתלה של הצלת ההון המשפחתי ,אך למעשה המטרה היא להרחיקו מהשפעתם המזיקה של
קרוביו .למרבה הפרדוקס פליקס ,המנפנף באקדחו ומאיים דרך קבע להרוג או להתאבד ,נהרג
בזמן שהשתתף בהגנה העצמית שארגנו יהודי אודסה כנגד הפורעים בפוגרום .בעיצומו של נשף
מפואר שעורכים המרגולינים בסלון ביתם לפקידי השלטון מובא אליו בנם המדמם למוות לאחר
שנורה בידי הפורעים בזמן הפוגרום באודסה .המערכה האחרונה מציבה אנטיתזה לסצנה
המדממת ולחלל הסלון של המרגולינים ,המתגלה בתור מלכודת גרוטסקית-טרגית.

 722שקולניקוב ,חלל התאטרון של האישה ,עמ' .96-93
723שם ,עמ' .107
 724בכטין מתאר את הטרקלין בתור מקום שנמצא בו "הברומטר של החיים המדיניים
והעסקיים" ,ובו מיוצגים שלביה של הייררכיה חברתית חדשה ושלטונו של האדון החדש – הכסף
– שידו בכול (בכטין ,הכרונוטופ ברומן ,עמ' .)174
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המחזה מסתיים בחלל דרמטי ,המתואר בהערת הבימה בתור "וילה יפה מאחורי העיר" טבולה
בירק ועצים ,מזרקה וברכה שצפים בה פרחי נוי ,מקום מרפא להתבודדות והתכנסות ,שהברון
קנה לבן-עמי .גולדפאדן ,שסבל ממחלת הקצרתִ ,הרבה לתאר במכתביו לפרקוף מניו יורק את
אהבתו וגעגועיו לטבע ואת המחסור באוויר רענן בכרך הסואן .פינה שקטה שיוכל ליצור בה הייתה
משאת נפשו .הוועד שהוקם למענו בימי הקונגרס בלונדון הכריז על הקמת קרן כדי לרכוש עבורו
וילה בפלשתינה .את שמחתו על כך הביע גולדפאדן כשעלה על הבימה בסוף הערב מנפנף בדגלון
קטן ועליו כתובה המילה "מכבי" 725.החלל הדרמטי של המערכה הרביעית בווילה יפה בשולי
ורשה והאפילוג ,המתממש כחיזיון ב"ירושלים ד'וורשה" ,משמש פיצוי ומימוש בדיוני לתכנית
נכספת שלא יצאה אל הפועל .הווילה המבודדת יכולה לשמש מקום מרפא ללב ונפש .כאן רחל
מתוודה בפני אחיה על אהבתה האסורה לברון ,כאן הם נישאים וכאן ,בחלל הביתי ,אפשר לטפל
בפאבל איסקוביץ' מרגולין שיצא מדעתו מרוב צער על מות בנו .נחה ,ולא רעייתו פדוסיה ,מאכילה
אותו ומנסה לרפאו בעזרת שיקויים ולחשים .במערכה האחרונה הוא יושב בכיפה לראשו ,חוזר
וממלמל את הקדיש על בנו .פאבל איסקוביץ' ,המגלם את דמות היהודי המתבולל במחזה
המתיימר לשקף את החברה היהודית באמריקה בראשית המאה העשרים עדיין לא שכח את
העברית .כפי שראינו היא שבה ומשתלטת על לשונו בשעת זעם ובשעת כאב.
חנה וירט-נשר ) (Wirth-Nesherהחוקרת את האינטר-טקסטואליות העברית בספרות יהודית
אמריקאית ,מוצאת היאחזות חזקה ב"קדיש" ובאמירתו "כפעולה מנחמת של זיכרון קולקטיבי
ופרטי" ומגדירה אותו בתור סמן לשוני של "'תמצית' היהודיות" 726.באמירת ה"קדיש" מתבטאת
התערערותו הנפשית של פאבל איסקוביץ' ,תהליך המתחיל למעשה עם התערערות השפה והזהות.
אמירת הקדיש בתור "פעולה מנחמת" בקרב המשפחה גם מביאה את המזור ,או לפחות משככת
את הכאב .זאת ועוד ,בחלל הביתי התרפויטי נגלה גם החזון הלאומי של בן-עמי בפני מכריו,
אורחיו ,ידידיו ואהוביו .בהקשר זה אנו נדרשים לשוב ולצטט את הפנומנולוג בשלר ,הרואה בבית
מקום שהוא הפינה שלנו בעולם ,מקום מגונן אשר בו אפשר "להיות" ,להתכנס ולחלום בהקיץ על
בית שאבד .החלימה בהקיץ מנחמת ומבריאה ומביאה את החולם לחוות "ריבונות קדומה" של
בית לא באופן היסטורי ,אלא פואטי 727.כפי שהזכרנו לעיל בשלר ,העוסק בתחום האינטימי של
החדר והמחסה ,מעיר גם על חשיבותו של הצד המוחצן והפיזי ,העומד מנגד למקום האינטימי
והנפשי .בד בבד עם השהייה המבריאה במקום המחסה האדם מחפש את החללים המזמינים
אותו לצאת מתוך עצמו אל הדרכים ואל אירועי החיים 728.גולדפאדן ,חסר הבית ,שואף לעצב על
הבימה במחזהו האחרון חלל ביתי שאפשר לחלום בו על בית .אפשר לראות בחלל הביתי שהוא
מעצב לראשונה בתאטרון שלו מקום המאפשר חלימה שמטרתה להקדים את הדמיון לפעולה.

 725גולדברג" ,מבוא" ,עמ' .23
 726במאמרה מתמקדת וירט-נשר בייצוגה של העברית בספרות ובחוויה של יהודי אמריקה בעיקר
במחצית השנייה של המאה העשרים ,ומתארת תהליך מעניין של שיבה לשפת האבות אחרי
שהיידיש המשפחתית הלכה ונשכחה .וירט-נשר מראה כי ביצוע השפה ,גם ללא הבנתה ,באמירת
הקדיש מאותתת בין היתר על השתייכות דתית-תרבותית ונובעת מצורך בסמן לשוני של שוני ושל
משמעות על רקע הרב-תרבותיות .ראה :ח' וירט-נשר" ,לשון הקודש בספרות יהודית
אמריקאית" ,בתוך :מ' גלוזמן וא' לובין (עורכים) ,אינטרטקסטואליות בספרות ובתרבות :ספר
היובל לזיוה בן פורת ,הקיבוץ המאוחד ,בני ברק ותל אביב ,2012 ,עמ'  , 422-411עמ' ( 416להלן:
וירט-נשר" ,לשון הקודש בספרות יהודית אמריקאית").
 727בשלר ,הפואטיקה של החלל ,עמ' 10-6
 728ראה :שם ,עמ' .11
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גולדפאדן מצרף את הצופים באולם אל האורחים של חברת המחזה באמצעות גילום החלום
הלאומי-הרואי בתור חיזיון המוצג על הבימה.
אפשר להבין את הדרך הארוכה שעשה גולדפאדן בעיצוב החלל בהשוואה של החלל הביתי
בשלושים השנים שעברו בין המחזה סבתא ונכדתה ובין החלל הביתי במחזה בן-עמי .ביתה של
הסבתא עוצב בתור מקום כולא שאדלה הצעירה ,המתאווה להגיע לפריז ,בורחת ממנו .ארץ
ישראל הנחלמת בו והמתגלה מאחורי הווילון היא ארץ קברים חרבה שהזקנים מגיעים אליה כדי
למות .במחזה בן-עמי נגלה "הבית הפואטי" מאחורי הווילון בחזון מרשים ועדכני של מצעד צבאי
רב-משתתפים .גולדפאדן יצר מקום אלטרנטיבי לבית המאיים ,ובו שילב ומיזג את החלל הביתי
והמשפחתי עם החלל הלאומי .בווילה המבודדת של בן-עמי מתכנסים חברים ושותפים לדרך,
ובהם בני הדור הצעיר ,שתפקיד מימוש חזון הגאולה מוענק להם .אפיונו של צמח היתום בתור
דמות מובילה של הדור החדש בחברה היהודית ביצירת עתיד אחר לכל שכבות העם ,מזקן ועד טף,
עומד בניגוד לניסיונה של הסבתא לכפות על אדלה אורח חיים השייך לעבר; והכשרתו וחינוכו של
הדור הצעיר עומדים בניגוד להפקרתם של מירה'לה ומוכר הכעכים בשוק ביום חורף במחזה
המכשפה .בעיצוב החלל הדרמטי החדש יצר גולדפאדן משפחה אחת גדולה המתכנסת בחלל
הביתי ומתאחדת בתקווה ובחלום משותפים ,שעתידים להתקיים במקום הרחוק והקונקרטי
בבוא הזמן.
כפי שראינו בדרמטורגיה של גולדפאדן החלל הביתי נעדר בתור תחנה סופית ואופטימית.
יציאת הבת מהבית או גירושה ממנו הם שהניעו את העלילה במחזות כמו הסבתא ונכדתה,
המכשפה ,שולמית ,דוקטור אלמסדו ,בר-כוכבא ומליץ יושר ואותתו על משבר או אי-צדק.
ההתרה הדרמטית כוללת בדרכים שונות את מיקומה של הדמות הנשית מחדש בהייררכיה
המשפחתית והחברתית-לאומית ,אך אף לא אחת כוללת שיבה לחלל ביתי .שלושים שנות מסע של
התאטרון הנודד של גולדפאדן מסתיימות בחלל הביתי הפיקטיבי בבן-עמי ,המאגד בתוכו
"חדשים" ו"ישנים" ,קרובים ורחוקים ,זקנים וילדים ,בהיותו מקום של אופטימיות והשלמה.
אולם גם הפעם לא גלש גולדפאדן לסיום מתקתק ומאולץ .המורכבות מתבטאת באקורד צורם,
ולא כל הדמויות חוסות בד' אמות הביתיות בבטחה .פליקס ואולגה – "החדשים" – אינם זוכים
להשתלב בחלל הביתי החדש .פליקס מאופיין בתור דמות יוצאת דופן בין בני הדור הצעיר והוא
מסיים את חייו באופן טרגי .הטרקלין הבורגני של המרגולינים נחרב ללא תקומה ומוסיף גוון
קודר לסיום האופטימי והחגיגי של המחזה .אולגה ,החווה אהבה נכזבת ,אינה יכולה לתפוס את
מקומה בתא המשפחתי ,ובאקט בוטה ותאטרלי היא זורקת אבן ומנפצת את החלון של הווילה
בשעה שהברון ורחל חוגגים בה את אירוסיהם .על רקע תנועת ההתכנסות פנימה אל החלל הביתי
המגן נתפשת בחירתה של אולגה לעזוב ולצאת אל הלא נודע בתור צעד חסר תקדים .אולגה היא
גיבורה יוצאת דופן .לעומת הגלריה של הדמויות הנשיות במחזותיו של גולדפאדן ,המגלה דמויות
כמו שרה ,דינה ,שולמית ,מירה'לה אדלה וליזה ,הבוחרות כל אחת את זהותה ודרכה ודבקות בה
עד להתמקמות החדשה בחברה ובמשפחה ,נותרת אולגה תלושה וחסרת זהות" ,מתה בין
החיים" 729.באמצעות הגוון הקודר המחלחל למחזה בעלילה ובסגנון העצים גולדפאדן את
מורכבותו של המסר שלו.
 729דמותה של אולגה מקבילה לדמותה של גוונדלין ,המאוהבת בדניאל ומחפשת משמעות לחייה.
כמו גוונדלין ,הנחשבת לאחת הדמויות הבולטות ביותר במורכבותן ביצירתה של אליוט ,כך גם
אולגה היא דמות מורכבת ומרתקת בגלריית הדמויות הנשיות של גולדפאדן.
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 .5דור הולך – הרס הקן המשפחתי
תופעת ההתבוללות והשנאה העצמית של הדור הצעיר העסיקה את גולדפאדן והוא ראה בה את
האיום החמור ביותר להמשך הקיום היהודי .בחלקו השני של חיבורו דור הולך ודור בא הוא
התייחס במפורש ליהודים באמריקה והתריע בבוטות על התופעה ותוצאותיה ההרסניות.
"צעירים שצריכים להתחיל את חייהם שמים להם קץ ,הורגים את עצמם או אחרים" 730.לדעתו
חינוכו של הדור הצעיר בארץ שבה חיים אנשים מלאומים ומקומות שונים חייב להיעשות
בתשומת לב רבה יותר מאשר בכל ארץ אחרת .הדוגמאות שהביא במאמר מלמדות על היכרותו
שהרבה לשוטט בהם.
האינטימית עם הוויית המשפחה היהודית ברחובות הלואר איסט סיידִ ,
נראה כי הוא מעורה בפרטי פרטים בהוויי היהודים ,החל בכרזות אבסורדיות של המופעים
לקראת החגים היהודיים בתאטרונים קטנים ואולמות מוזיקה ברחבי העיר ועד לספרי לימוד
בבתי הספר היסודיים; מהתכנית האמנותית והמוזיקלית בסגנון נוצרי בטקסי הבר מצווה ועד
לכיבוד המוגש בפיקניק המשפחתי; מהיחס הציני והמזלזל של הילדים הדוברים אנגלית שוטפת
דזשייקאב" (אלוהי
ָ
אײזיקס און ֿפון
אייבראם ֿפון ַ
ַ
לרב שמנסה ללמד אותם חומש או "ג ָא ט ֿפון
אברהם ,יצחק ויעקב) ועד הדרך שבה משפחת מהגרים יהודית מבלה את השבת בביתה בעבודת
פרך .כפי שמראה אברהם נוברשטרן בספרו כאן גר העם היהודי ,אמריקה לא הייתה "בית
פואטי" עבור סופרים ,משוררי יידיש ומחזאים אחרים בני זמנו של גולדפאדן 731.בדומה בחר
גולדפאדן למקם את עלילת המחזה העוסק בבעיית ההתבוללות בחברה היהודית בת זמנו בעולם
הישן ,ברוסיה .בכך נסוג גולדפאדן צעד נוסף מהייצוג הראליסטי בדרמה הפטריוטית ,שלדבריו
כתב על פי מודל חדש ובהתאם לזמן המודרני .לראשונה בדרמטורגיה שלו היחסים בתוך
המשפחה מקבלים מקום מרכזי .הדור האבוד של הבנים – האחים והאחיות החיים בתרבות זרה
732
– מקבל זרקור תוך כדי אמירה נוקבת על גורלו.
המחזות שעלו על הבימה היהודית באמריקה בעשור האחרון של המאה ה ,19-כגון מחזותיו של
גורדין דער ייִדישער קעניג ליר (המלך ליר היהודי) וכמה שנים אחריו מירעלע אפרת (מירלה
אפרת) עוסקים ביחסים בין הדורות בתוך המשפחה היהודית .נוברשטרן מבהיר כי ההתייחסות
אל האמהות והאבות נעשתה בכפפות של משי ובהלקאה עצמית ,מתוך רגשות אשם של המהגרים
היהודים על הפקרת ההורים בעולם הישן ללא תמיכה 733.ואילו גולדפאדן ,שהתמקד בילדיהם
שנטשו את היהדות והייִדישקייט לטובת תרבות זרה ,הפנה אצבע מאשימה כלפי דור ההורים.
 730גולדפאדן ,דור הולך ודור בא ,עמ' .68
 731המציאות באמריקה אינה נזכרת בפירוש ברבים מן המחזות ,הרומנים והפואמות שנכתבו
בזמנו ועוד שנים רבות לאחר מכן .ראה :נוברשטרן ,כאן גר העם היהודי ,עמ' .96-77,211
 732על הדור השני ,שנטש את היידיש לטובת האנגלית ונחשב אבוד גם מבחינת יהדותו ,ראה :שם,
עמ' .12-11
 733שם,עמ'  .222 , 209נוברשטרן מציין כי נושא המשפחה היהודית והיחסים בין הדורות היה
נושא מרכזי בספרות יידיש ובתאטרון יידיש ,והתבטא גם במחזה של שלום עליכם צעזייט און
צעשּפרייט (מפוזר וממורט) ,שהועלה בוורשה ב 1905-ובמחזה דער נסיון (הניסיון) מאת י"ל פרץ,
שמאטעס (סמרטוטים) מאת ה'
ַ
שהועלה אף הוא בוורשה ב .1906-את הצלחתו של המחזה
לייוויק ,שהועלה ב 1921-בניו יורק ,מייחס נוברשטרן לעובדה כי עסק בחיי המשפחה היהודית
בניו יורק .ראה :שם ,עמ' .229
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במאמרו דור הולך ודור בא הוא פיתח את הטענה שלפיה הדור הישן ,דור ההורים ,הוא האחראי
למצב הירוד של החינוך והמוסר ולנ ֶֶּּתק בינו ובין הילדים שנטשו את תרבותם היהודית לטובת זו
האמריקאית .פעם ,כתב גולדפאדן ,נהגו הורים להטיף מוסר לילדיהם ,ואילו היום ילדים מטיפים
באמה על התנהגותה הרעה ובנים מענישים את אבותיהם על
ומחנכים את הוריהם" .בת גוערת ִ
תשוקות בלתי הולמות" 734.ראינו במחזה בן-עמי כי גורלם של כל בני משפחת מרגולין רע ומר
ללא יוצא מן הכלל .על רקע ההתבוללות של דור ההורים ילדיהם נהפכים לקרבנות ,והקרע בתוך
המשפחה אינו ניתן לאיחוי .אולגה אינה יכולה לחזור הביתה ,ואחיה המורד באביו מת בהגנה על
בני עמו בזמן הפוגרום.
שלא כמחזות שעלו באותו זמן על בימת היידיש ,שבהם האם היהודייה מעוצבת כקרבן
סנטימנטלי או אשת חיל ,עיצב גולדפאדן בבן-עמי אם קלת דעת שאינה ממלאת את חובתה .האם
הסוררת אף היא דמות נשית יוצאת דופן בדרמטורגיה של גולדפאדן .פדוסיה המשתדלת בכל
מאודה ללכת בעקבות בעלה ומנסה למחוק את יהדותה ולחקות את הגויים בלבושה ובשפתה
ונכשלת ,יוצרת אפקט גרוטסקי .בהיפוך יוצרות היא מתנהגת כילדה פתיה ,וילדיה פליקס ואולגה
דײנע
מחנכים אותה ומעירים לה בגסות ואף נוזפים בה בכל הזדמנות" :מ ַאמעשעֿ ,פוי ,ווידער מיט ַ
דאך שוין צו( "...אמא ,פוי ,שוב
באנעס! קענסט דיך ַאלץ ניט ָאּפגעווינען .ביסט ָ
בא ָ
זא ַ
זשידאווסקי ַ
ָ
את עם האמונות התפלות היהודוניות שלך ,את כבר לא תצליחי .את יותר מדי( )...מערכה
ראשונה ,עמ'  .)12לא רק שפדוסיה אינה סמכות הורית ,בטרקלין ביתה היא גם נכתשת עד דק
בידי בעלה ואורחיה .בסוף המערכה השנייה היא מופיעה במכנסי רכיבה תפוחים רכובה על
אופניים ומבקשת להצטלם בסטודיו של בן-עמי .במערכה השלישית היא מקבלת את הבשורה
המרה על מות בנה בשמלת נשף מפוארת ,כשהיא רוקדת עם מ ַאטוויי גריגורוביץ' השיכור ,מזכיר
הדומה ,שאינו מרוצה מחברתה של הגברת .זו הפעם האחרונה שהיא מופיעה במחזה .בעלה,
הנראה במערכה הרביעית ,יצא מדעתו עקב האסון שנחת עליו ובכך גם הוא "יוצא מהתמונה".
נוברשטרן מציין כי אחת התכונות הבולטות של ספרות ומחזאות יידיש אמריקנית היא היותה
ספרות מהגרים אשר מבטה מופנה אחורה אל דור ההורים המעוצב מתוך הזדהות והבלטה של
ערך ההמשכיות היהודית .בהתייחסותו להצלחה ולפופולריות של מירלה אפרת לאורך דורות הוא
מראה כי האיחוד המשפחתי היה חלק מערך הבטחת ההמשכיות היהודית ,שחשיבותה עלתה
במשך השנים בתרבות היידיש ולכן "עזיבת המשפחה אמורה להיות מלווה בחזרה ,התפוררות
בהתלכדות מחודשת" 735.כזכור ימות המשיח?! מסתיים בבני המשפחה ,הורים וילדים
המתייצבים על הבימה כגלריה הטרוגנית ופרודית שאינה משתלבת במהפכה הלאומית או
במהפכה המודרנית .המשפחה ניצבת בתמונה קפואה המעידה על המשך אך ללא תשובה על תוכן
החיים שייווצרו לאחר האיחוד .ואילו המחזה בן-עמי ,המציג סוף שאין בו ייצוג לדור ההורים,
כולל גם האשמה חריפה נגדם .בן-עמי ,המלמד בדרך כלל סנגוריה על כל פגם ,קורא" :איר זעט,
רֿפאלגונגען ֿפון די ׂשונאים אויף די ייִדישע מענטשן זענען ניט ַאזוי
ֿפא ָ
מײַ נע טײַ ערעַ ,אז די ַ
רֿפאלגונגען ֿפון אונדזערע י ִידישע עלטערן אויף זייערע קינדערס ייִדישער
ֿפא ָ
געֿפערלעך ,ווי די ַ
נשמה [( ]...אתם רואים ,יקיריי ,שהרדיפות שאנו סובלים מידי שונאינו אינן מזיקות כמו הרדיפות
של ההורים את נשמתם היהודית של ילדיהם) (מערכה רביעית ,עמ'  .)86במחזה בן-עמי הראה
גולדפאדן את התפוררותה של המשפחה החולה והבטיח את המשכיות העם היהודי ואחדותו
 734גולדפאדן ,דור הולך ודור בא ,עמ' .68
 735נוברשטרן ,כאן גר העם היהודי ,עמ' .225 ,202
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בהתלכדות המשפחה האלטרנטיבית שיצר ,המורכבת מילדים יתומים ,הורים מאמצים ,קרובי
משפחה עריריים וידידי נפש ,גם אם הם מחזיקים בדעות שונות.
למרות האקורד הקודר והצורם בחר גולדפאדן לחתום את המחזה במודוס אחר ,ועורר לחיים
את תמונתו של בן-עמי כהשראה רוחנית לחיי העתיד .לאחר שפיתח בארבע מערכות את
ההתדרדרות הטרגית לתופעה של "אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה" ,סיים גולדפאדן בחיזיון
אופטימי רב-משתתפים של גאולה ותקווה על הבימה .המצעד המרשים עומד בניגוד למצעדים
ותהלוכות ששיבץ במחזותיו הקודמים ,כמו המצעד האבסורדי-אכזרי בעקדת יצחק ,מצעד
ההפגנה האלים ברחוב בימות המשיח?! או התהלוכה החגיגית המשותפת לנוצרים ויהודים
בדוקטור אלמסדו  .זהו מצעד הרואי המייצג סדר ,שיתוף ואחדות לאומית .צבא יהודי רבגוני צועד
ומתקבץ להצדיע ולהישבע אמונים לאלמנה בת-ציון בירושלים .המחלקות צועדות בגאון ובגאווה
כיאה לאנשי חיל אמיצים ומאורגנים.
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ג .האפילוג " -ויאמר אליי הינבא אל הרוח"
גולדפאדן בחר לסיים את מחזהו האחרון בחלל אוטופי ,חלל החזיונות המתרחש מעבר למקום
ומעל לזמן .בהערת הבימה ציין גולדפאדן כי מאחורי המסך האחורי נגלה על הבימה חלומו-חזונו
של בן-עמי .החזון הדרמטי מהדהד את חזון העצמות היבשות בספר יחזקאל .בתמונה מקורית
ומרהיבה העלה גולדפאדן ,או רצה להעלות ,על בימת היידיש באמריקה מימוש תאטרוני לפסוק
"תבוא בהם הרוח ויחיו ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאד מאד" (יחזקאל לז' ,י') .כמו חזונו של
הנביא יחזקאל ,גם חזונו של בן-עמי קורם עור וגידים תוך כדי התנבאות .כמו בשאלה המופנית
ליחזקאל ומדרבנת אותו להתנבא – "התחיינה העצמות האלה" –האלמנה בת–ציון שואלת את
השומר אם עוד חיים בניה המפוזרים על פני העולם ,אם ייזכרו בה וישובו בזמן הנכון ויתייצבו
נאלן גליק מיט דער
ציא ַ
נא ָ
ּפאליטישער זעלבסטשטענדיקייט און ַ
תחת דגלה" .צו העלֿפן איר ָ
נאציעס ,ווּו זיי וווינען
טרײ די ֿפענער ֿפון די ַ
ַ
טריישאֿפט און איבערגעגעבנהייט ווי זיי זענען
ַ
זעלבער
באשיצן זיי מיט מוט און בלוט (האם יבואו לעזור לעצמאותה הפוליטית ולאושרה הלאומי
און ַ
באותה הנאמנות והמסירות שבה התייחסו לדגל האומות שחיו בתוכן ,והגנו עליו בדם ואומץ?)
(אפילוג ,עמ'  .)87על פי הגרסה המקורית של גולדפאדן המחזה מסתיים בתנועה גדולה של
התכנסות והתארגנות בכוראוגרפיה מדוקדקת המפורטת בהוראת הבימה.
הוראות הבימה במחזה בן-עמי ,האחרונות שכתב גולדפאדן בחייו ,מוכיחות כי גם לאחר
שנמנע זמן כה רב מכתיבה דרמטית ובימוי ,השתמרו מקוריותו ודמיונו הדרמטיים שאפיינו את
סגנונו בתאטרון .כך גם השתמרה ואף התעצמה יכולתו להעלות דימוי בימתי מקורי וטעון של
שאלות חברתיות לאומיות רלוונטיות ,שאלות התקפות בימים ההם וגם בימינו .חזון התחייה
התנ"כי של יחזקאל קיבל ביטוי דרמטי לאומי מודרני בחלל התאטרון של גולדפאדן .על פי
הוראותיו ,במצעד קיבוץ הגלויות מופיעים הגדודים על פי המוזיקה ,הלבוש והדגל של ארץ
מוצאם.
מארשירט ייִ דיש מיליטער
מארש .עס ַ
ריענטאלישן ַ
ַ
 .1די מוזיק שּפילט ַאן ָא
קאַ ,אביסיניע ,מיט זייערע ֿפענער (מתנגן מארש מזרחי .צועד
רא ָ
מא ָ
ֿפון ַ
בסך צבא יהודי מרוקו ואתיופיה על דגליהם).
 736יחזקאל לז' ,ט'.
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מארש (צבא יהודי אוסטרי עם
עסטרײַ כיש-ייִדיש מיליטער מיט זייער ַ
המארש שלו).
ֿפראנצייזישע ייִדישע מיליטער,
ַ
מארשירן
מארסעליעזע – עס ַ
ֿפראנצייזישע ַ
ַ
ּפיטאן דרײַ ֿפוס( ...המרסלייז ] - [La Marseillaiseצועד
ַ
קא
געֿפירט ֿפון ַ
צבא יהודי צרפת ובראשם הקצין דרייפוס)...
מארשירן רוסיש-ייִדישע מיליטער ,אַלע מיינסטנס
מארש – עס ַ
רוסישער ַ
ֿפארווּונדעטע (מארש רוסי – צועדים חיילים יהודים רוסים ,רובם
ַ
פצועים).
ֿפאן ,יעקע דידל
נאלער ָ
ציא ַ
נא ָ
מעריקאנער-ייִדיש מיליטער מיט זייער ַ
ַ
ַא
מארש (צבא יהודי אמריקה על דגלם הלאומי לצלילי יאנקי דודל [Yankee
ַ
]( )Doodleאפילוג ,עמ' .)88

הדימוי הדרמטי של הצבא הרבגוני על לשונותיו ,מנגינותיו ,דגליו ומלבושיו השונים מעמת את
הצופים עם שאלות לאומיות-חברתיות ותרבותיות .מושגים בעיתיים כמו "קיבוץ גלויות" או "כור
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ההיתוך" בהקשר של "הנדסת התרבות" ממשיכים ועולים לדיון בישראל עד ימינו.
גולדפאדן המשיך לבנות את החיזיון בהוראת הבימוי ושילב בו אמצעים ויזואליים ודרמטיים
מגוונים :תפאורה מפוארת ,רקוויזיטים סנסציוניים ,מוזיקה ,תאורה והעמדה כוראוגרפית.
החצוצרה משמיעה תרועה גדולה והתוף מכה בחוזקה .על פי הוראת הבימה התמונה מתחלפת
מיד – שורת עמודים ומדרגות בחזיתו של מקדש ענקי מוארים באור חזק – האלמנה ניצבת
בשמלת זהב ויהלומים וחיוך מאושר על פניה .בימינה דגל ארוך כחול לבן ,ובשמאלה היא מניפה
לפיד בוער .כולם כורעים לרגליה ומתרוממים בקריאה פה אחד :האח!!! בן-עמי מנסה להתרומם
ונופל לאחור .ברק נשלח ממנו ופוגע במגן דוד המונח על ראשה המנצנץ בשלל צבעים ,התזמורת
מנגנת את ההמנון הלאומי ,המענה האופטימי לחזון העצמות היבשות של ספר יחזקאל:
"התקווה".
גם אם המחזה מסתיים בטון הרואי-צבאי ,אין לראות בו כתיבה מגויסת מדינית-פוליטית
שלפיה היוצר מעודד את המימוש המעשי המידי של הרעיון הציוני .גולדפאדן ביטא במחזה את
השקפתו על עבודת ההכנה החינוכית והחריש העמוק שיש לבצע לפני הגשמת הרעיון הציוני הלכה
למ עשה .הברון מודיע כי ייסע עם רחל לפלשתינה כדי להקים שם מוסד מרכזי לחינוך הדור
הצעיר .נוסף על כך הוא יממן את הקמתו של בית הספר לחינוך יהודי ברוח לאומית לדור הצעיר
בוורשה ,שינהל שמחה שץ:
שטארבן.
ַ
ֿפארט מען
נטאן .קיין ארץ-יׂשראל ָ
נעכע :כ'וועל מיר ַא מעׂשה ָא ָ
מאכן ,און לעבעדיק
ֿפארן די יונגע ,צו לעבן און לעבעדיק ַ
ֿפאר ַאלטע לײַ ט .איצט ָ
שץַ :
דא ,ער
בלײבן ָ
ַ
ּפגעשטארבן ֿפון אונדז .און מיר
ָ
וואס זענען ָא
מאכן ַאלע טויטע י ִידןָ ,
ַ
 737דורית ירושלמי מדמה את המגמה האידאולוגית שהציבה חיץ בין הוויית החיים בארץ ישראל
ובין החיים הגלותיים כתהליך של הנדסת התרבות .ד' ירושלמי" ,תיאטרון יידיש כתשתית
אמנותית לתיאטרון העברי" ,ביקורת ופרשנות ( 41חורף תשס"ט) ,עמ'  .8שאלת התרבות עמדה
על סדר היום של הקונגרס הרביעי ,שבו השתתף גולדפאדן .בקונגרס הרביעי נוסחה ונשלחה
איגרת הקוראת ליהדות צפון אפריקה להצטרף לתנועה הציונות .ראה :ב"ז הרצל" ,מוכוחי
הקונגרס הרביעי" ,באתר פרויקט בן יהודהhttp://benyehuda.org/herzl/herzl_060.html :
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גאנצער בעל-
זײן דער ַ
מאכן ַא גרויסן חדר און איך וועל ַ
קויֿפט ָאּפ ַא גרויס הויז צו ַ
הבית ,דער משגיח
[נחה :שככה אמות על המקום .לארץ ישראל נוסעים כדי למות .שץ :אנשים זקנים .עכשיו נוסעים
לשם צעירים .לחיות ולהחיות ,להחיות את היהודים שאבדו לנו .ואנו נשארים כאן .הוא יקנה בית
ויקים חדר ,ואני אהיה בעל הבית והמשגיח] (מערכה רביעית ,עמ' .)86
העתיד הממשי שהוא רוקם לדור הצעיר קרוב יותר לציונות הרוחנית בנוסח אחד העם ובעיקר
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למושג "הכשרת הלבבות" בתור הפעולה הראשונית והעיקרית שצריכה להיעשות.
בבן-עמי נשאר גולדפאדן כדרכו במישור האמנותי-סימבולי ,ויותר מחזון ציוני לשמו ,מעלה
הסיום את החזון האמנותי של עצמו על התאטרון היהודי שלו .כוחו ותפקידו של התאטרון
בחברה היהודית אינו אמצעי בידור אלא בתור מקור חיוני להשראה בהווה ולדורות הבאים .הוא
הראה כי יצירת התאטרון היא תהליך רוחני מורכב ,דרך חיים ולא תוצר מסחרי מתכלה וחד-
פעמי .באמצעות התאטרון התכוון גולדפאדן להשפיע ולאתגר את החברה ,ולא לרדת לטעמו של
הקהל .אמנות הציור שעוסק בה בן-עמי היא טכסיס דרמטי ותאטרלי שבאמצעותו הצהיר
גולדפאדן על החזון האמנותי של התאטרון שלו .החלל הביתי עוצב כסטודיו של צייר ,והחזון
המוצג על הבימה באפילוג נבנה כתמונה קפואה שהצייר מעיר לחיים וגורם לה "לחיות ולהחיות"
את מה שאבד .הדיון בנושאים חברתיים ולאומיים המתנהל ומתפתח במערכה השנייה נערך
בסטודיו תוך כדי שיעור ציור שמעביר בן-עמי לצמח ,בנו המאומץ ותלמידו .בו בזמן ,כפי שראינו,
פשקוף הצלם נאלץ להסביר ללקוחות הפשוטים והבורים שלו ,שאינם מרוצים מתמונות הפורטרט
שלהם ,מהו פרופיל או תצלום שחור-לבן .את ההבדלים בין הצילום לאמנות הציור חידד
גולדפאדן באיפיונם של פשקוף בתור דמות מעשית וראליסטית ובן-עמי כאמן בעל חזון ומעוף.
באמצעות העיצוב המייחד כל דמות המחיש גולדפאדן את הדרך שבה תפש את עצמו ואת תפקידו
בתור אמן ,ובשוני בין שני המדיומים הדגים את איכויות המחזה שלו לעומת סוגת ה"תמונות
מהחיים" שנחשבה לאיכותית ולראויה ביותר לעלות על הבימה .בן-עמי רואה את הטכניקה של
ֿפארבינדן ד ָאס
הציור הראליסטי בתור שלב ראשוני שאינו יכול לעמוד בפני עצמו" :מיר מוזן ַ
אידעאליסטישן" (עלינו לשלב את הראליסטי עם האידאליסטי) .הוא
ַ
רעאליסטישע מיט דעם
ַ
מסביר לתלמידו כי הפנטזיה והשירה עומדות בסולם ההייררכיה האסתטי מעל לבסיס
ּפאעזיע" (עכשיו מגיעות הפנטזיה
נטאזיע און ָ
ֿפא ַ
הראליסטי" :איצט קומט די דערהויבענע ַ
והשירה הנעלות) (מערכה שנייה ,עמ' .)47 ,החזון התאטרלי המונומנטלי המסיים את המחזה
מתחיל בסטודיו בעבודה טכנית על שתי תמונות נפרדות .החיבור ביניהן יגרום לחזון הגאולה
הלאומי לחיות ו"לדבר אל הרוח".

 738הציונות הרוחנית כפי שהגה אותה אחד העם רואה את התגשמות התחייה הלאומית של העם
היהודי ביצירת מרכז רוחני בארץ ישראל .זה יהיה מרכז מחנך לתפוצות וישמש חיץ מול סכנת
ההתבוללות .ראה :גוטשלק" ,אחד העם :ציונות רוחנית-תרבותית" במחזה בן-עמי ניכרת השפעת
מאמרו של אחד העם "תחית הרוח" ,שבו עסק ב"שאלת הקולטורה" המאמר הודפס בתוך:
ברשת:
נמצא
והוא
()1902
ה'–ו'
חוברת
י'
כרך
השילוח,
( http://benyehuda.org/ginzburg/Gnz078.htmlלהלן :אחד העם" ,תחית הרוח") .בשנה זו
התגורר גולדפאדן בפריז ,וממכתביו עולה כי ִהרבה להתענג על גיליונות השילוח והעריץ את אחד
העם ,עורכו .השפעת המאמר ניכרת גם במאמרו של גולדפאדן דור הולך ודור בא ,שהחל לכתוב
בפריז באותן שנים.
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לעגארישע ַאלמנה בת-ציון אין איר טרויערקלייד און
ָ
איר זעט אויֿפן מויער זיצט די ַא
ווײזן
דערווײל דורכֿפירן און ַ
ַ
גאט ,ביז זי וועט געהאלפן ווערן ,זאל ער איר
בעט בײַ ָ
דאס צווייטע
גאנצער וועלט [ָ ]...
וואס זײַ נען צעזייט אין דער ַ
אירע ליבע קינדער ָ ,
בראווע קעמֿפער,
ַ
ֿפארבײַ אירע קינדער ,מוטיקע
בילד איז לעבעדיקער .עס גייט איר ַ
לאנד ווּו ער וווינט מיט די ֿפענער אין די
קאסטיום ֿפון זײַ ן ַ
יעדער אין ַא מיליטערָ -
נטאן די הייליקע
ֿפאר איר זעלבסטשטענדיקייט ,און איר ָא ָ
הענט צו קעמֿפן אויך ַ
דאס בילד)
טראכט ָ
בא ַ
(ֿפעשקאוו גייט צו צו דער גרוּפע און ַ
ָ
קרוין ,ווען די צײַ ט קומען
נאך דער
דאן קומט ָ
ֿפארטיקַ ,
נאך ניט ַ
נאר דעם אומרוים ,עס איז ָ
נאטירלעך זעט מען ָ
ַ
שאטירונגען און די ּפערסּפעקטיוו.
ֿפארבן ,די ַ
לאריט ֿפון די ַ
קא ָ
לעבעדיקער ָ
[אתה רואה שם על הקיר את האלמנה בת-ציון האלגורית בבגדי אבלה המבקשת מאלוהים
שיראה לה ,בינתיים ,עד שתיגאל ,את בניה האהובים המפוזרים ברחבי תבל [ ]...והנה התמונה
השנייה מלאת חיים ,ילדיה צועדים בסך ,לוחמים אמיצים במדי הצבא של המדינות שחיו בהן,
דגליהם בידיהם ,כדי ללחום למען עצמאותה ולהניח על ראשה את הכתר הקדוש לכשיגיע הזמן
(פשקוף מתקרב לקבוצה ומתבונן בתמונה) כמובן כעת רואים רק את הרקע בקווים כלליים ,זה
עדיין לא מוכן ,עוד יבואו שילוב הצבעים החיים ,הגוונים והפרספקטיבה] (מערכה שנייה ,עמ' .47
ההדגשה שלי).
גולדפאדן נותן ביטוי דרמטי להשקפתו על תפקידה של האמנות בתור מקור השראה למציאות
שתתרחש "לכשיגיע הזמן" ,לא באופן קונקרטי ואף לא כשיקוף פשטני ,ראליסטי .בד בבד עם
עבודת ההכנה החינוכית הוא מבטא את השקפתו על האמנות ותפקידה בחברה היהודית
בהתוויית תהליכים ושינוי.
מכיוון שאמנות הציור והאמנויות הפלסטיות אינן מפותחת בתרבות היהודית ישלים צמח את
הכשרתו ואת חינוכו באקדמיות הגבוהות לאמנות באירופה .גולדפאדן בדמות בן-עמי רואה בחיוב
את השפעתה של האמנות המערבית על האמנות היהודית בתנאי שהצורה החדשה תעזור לפתח
רײן אין ֿפרעמדע קונסט-גערטנער,
תכנים יהודיים" ,ניט ווי ַאנדערע אונדז טוען ,ווען זיי גיין ַא ַ
דארטן אויף שטענדיק און וועלן זיך מער צום
ֿפארבליבן שוין ָ
ֿפארּכישוֿפטַ ,אז זיי ַ
ווערן זיי ַאזוי ַ
ֿפאלק ניט אומקערן" (ולא כמו אלה מאתנו אשר בבואם אל גני האמנות הזרה הולכים
אונדזער ָ
739
שבי אחרי כישופה ,נשארים שם לתמיד ואינם רוצים לחזור לעמנו) (מערכה שנייה ,עמ' .)40
את דמותה האלגורית של האלמנה בת-ציון בבגדי אבלה המופיעה בתמונה התלויה על הקיר
בסטודיו של בן-עמי עיצב גולדפאדן לראשונה באופרטה ההיסטורית שולמית בשיר "צימוקים
ושקדים" ,שבו היא נוכחת במעמד האני השר .האלמנה מבקשת מבנה יחידה לזכור בזמן נדודיו
בגלות את השיר הקטן (לידל) ,ובכך לשמור את הזיקה בין העם לארצו ולזהותו .בעיצובה החדש
של האלמנה בת-ציון הדגים גולדפאדן כיצד תוכן יהודי מקבל השראה מצורה נכרית ומעוצב
בהתאם לזמן המשתנה .במחזהו האחרון יצר גולדפאדן אינטר-טקסטואליות עם דמות שהייתה
פופולרית בזכות המחזה המצליח ונטמעה בתודעה הקולקטיבית של הצופים במעמד של נכס צאן
 739במאמרו "תחית הרוח" כתב אחד העם על מיטב הכישרונות שנולדו בעמנו ,אשר הלכו בשדות
זרים ואינם תורמים לתרבות עמם .אחד העם הביא לדוגמה את הפסל היהודי הראשון מרק
(מרדכי) אנטוקולסקי ,שנפטר ב 1902-סמוך לכתיבת המאמר ,וציין כי אילולא נמצא העם היהודי
במצב לאומי כה שפל ודל ,כישרונות מצויינים כמו אנטוקולסקי לא היו מבקשים מפלט בין זרים.
ראה :אחד העם" ,תחית הרוח".
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ברזל .הוא משתמש בדמותה של האלמנה בת-ציון היושבת בחדר צדדי בבית המקדש ,המזוהה כל
כך עם שפת התאטרון שלו ,ומעצב אותה בתור סמל לתקומה ולשיבה .בכך הוא יוצר זיקה כפולה:
בין התמונה הראשונה ,של האלמנה בבגדי אבלה ,לתמונה השנייה ,של שיבת ציון ובין תולדות
התאטרון הנודד שלו להיסטוריה היהודית .האלמנה בת-ציון פושטת את בגדיה השחורים
ומופיעה בגאון בשמלת זהב משובצת יהלומים על פי מודל אסתטי מערבי .גולדפאדן לא היסס
להשתמש באלוזיה לפסל החירות ,מהסמלים המובהקים של אמריקה המוכר לכל יהודי שבא
בשעריה ,בתור מודל לעיצוב החדש של האלמנה בת-ציון .כמו אלת החירות ,האלמנה בת-ציון
מראה את הדרך לבאים בגבולה בעזרת הלפיד הבוער שהיא מניפה בידה .את מקומו של הנזר בעל
שבעת החודים על ראשה מחליף סמל יהודי :מגן דוד .כמו אמריקה ,גם פלשתינה באחרית הימים
תהיה ארץ מהגרים והאלמנה בת-ציון תשמש להם מקור מאחד להשראה ולביטחון .האינטר-
טקסטואליות בין מחזהו האחרון ובין מחזהו הפופולרי והמצליח ביותר מתבטאת בעיצוב
האפילוג כקודה לשולמית וכסגירת מעגל .העלייה לרגל של צבאות היהודים על דגליהם ומדיהם
הבאים לחלוק כבוד לאלמנה בת-ציון ,בתרועות חצוצרה ובליווי תזמורת ,מאזכרות את סצנת
העלייה לרגל הפותחת את המחזה שולמית .בסצנה זו צעירים וזקנים ,אוחזים במקלותיהם
ותרמיליהם ונושאים כל טוב ,צועדים ושרים בדרך מבית לחם ל"בית האלוהים" .האלמנה בת-
740
ציון כסמל המייצג את התאטרון של גולדפאדן זוכה במחזהו האחרון למעמד של סמל לאומי.
החלל הדרמ טי של "חזון העצמות היבשות" מתבטא רק בהוראות הבימה בכתב היד של
גולדפאדן .הוא נותר בדמיונו של הבימאי ולא נכלל בגילום המחזה כשהועלה על הבימה .האפילוג
המרשים ושירת התקווה אינם מופיעים בכתב היד של העיבוד הכלול באוסף פרלמוטר ,שבו קוצר
המחזה לשלוש מערכות והוא מסתיים בשובה של אולגה אל חיק המשפחה ובנישואיה לבן-עמי,
אשר ייחל כל העת לשובה של אהובתו משכבר הימים .העיבוד לבימה בידי טומשבסקי המיר את
הדרמה המורכבת ,האישית-פטריוטית ,במלודרמה מתקתקה ומאולצת .דמותה וגורלה הטרגי של
אולגה וחורבנו המוחלט של בית משפחת מרגולין הוצאו; דמות הקדוש המעונה" ,יותר אל מאשר
אדם" ,כפי שתיאר הברון הוהנשטטר את בן-עמי ,מתעמעמת ובמקומה מתייצב גיבור רומנטי
המתייסר באהבתו לאולגה .השיחות והדיונים בנושאים לאומיים ותרבותיים הנערכים בסלון
מקוצצים ונותרים חסרי משמעות והרובד האינטרטקסטואלי אינו קיים.
גרסה מעובדת זו רצופה ברומנטיקה לשמה ,שירים סנטימנטליים ועליזים ,ריקודים וגאגים
( .)gagsבמערכה השלישית למשל מתוודה בן-עמי בפני אולגה אהובתו כי "דמותה האלוהית" לא
ֿפאקל אין
רײהייטסַ -
משה מעיניו ושימשה לו מודל לאידאל שלו" :די געטלעכע יונגֿפרוי מיט דעם ֿפ ַ
דער צוקונֿפט" (האלה הצעירה בתולת בת-ציון האוחזת בלפיד הבוער של העתיד) (כתב יד
פרלמוטר ,מערכה שנייה ,עמ'  .)34הגאג ( )gagאינו מאחר להגיע ,נשמע קול חבטה ופדוסיה
מופיעה מאחורי הווילון של תא הצלם ,ספסל שבור בידה והיא מתלוננת" :אוי וויי איז צו מיר איך
דאנעט .זיי וועלן מיך משוגע
מאשינקע קום ַאוועק ֿפון ַ
דאך שיעור נישט דערהרגעט ֿפון זײַ ן ַ
בין ָ
 740החיזיון באפילוג היה יכול לשמש מקור השראה למארש הנמרץ "פה בארץ חמדת אבות,
שנכתב בארץ ישראל ב 1912-בידי ישראל דושמן .יש הטוענים כי המארש חובר בתור אנטיתיזה
לשיר ביידיש "גלות-מ ַארש" (מארש הגלות) מאת מוריס רוזנפלד .מוריס רוזנפלד כתב את שירו
המריר בהשפעת הציור "גלות" ,שצייר האמן הפולני-יהודי שמואל הירשנברג ב .1904-הציור זכה
לעותקים ולחיקויים רבים ,ונפוץ על גבי גלויות .בציור הקודר והמדכא ,שמקורו אבד ,נראים
יהודים נודדים זקנים וילדים עטופים במעילים וצעיפים צועדים בשלג ,מובלים בידי זקן העדה.
ייתכן שהתמונה "גלות" עמדה לנגד עיניו של גולדפאדן ,ואת הסצנה האחרונה במחזהו האחרון
בן-עמי עיצב כניגוד שלה .על הציור ראה :עפרת ,שבחי גלות ,עמ' .206-208
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מאכן" (אוי ואבוי לי כמעט נהרגתי מהמכונה שלו ,בואי נלך הם משגעים אותי) (כתב יד פרלמוטר,
ַ
מערכה שנייה ,עמ' .)35
על פי העיבוד של טומשבסקי המחזה מסתיים בחתונה כפולה וסימטרית של הברון ורחל,
אולגה ועזרא (בן-עמי) .לפני מותו באושר בזרועות אהובתו עזרא מבקש מהנוכחים לראות את
נבואתו ואת חזונו .העיבוד נחתם בהערת בימה קצרה" :מוזיקה ,מארש-ילדים ,מסך" 741.בקובץ
מארש" (מארש ציון) נכתב בידי לואיס פרידזל,
השירים של המחזה מצוין כי השיר המסיים "ציוןַ -
ועל פי תוכנו הוא מושר בידי "ילדי ציון" 742.ייתכן שחלק מהתמונה הבימתית שיצר גולדפאדן
בגרסה המקורית של המחזה עלתה על הבימה בלי שהדבר פורט בכתב היד של פרלמוטר .גם אם
האפילוג המקורי עלה בחלקו על הבימה ,הייתה בכך חוסר הלימה לנופך המתקתק והקליל של
המחזה המסורס .שתי חתונות ,מותו של בן-עמי בזרועותיה של אהובתו וילדים השרים על ציון
נראו כאמצעים בטוחים לייצר סוף מרגש וסוחט דמעות שיהפוך את המחזה החדש של אברהם
גולדפאדן ללהיט שובר קופות .כאמור ,למרות העיבוד המניפולטיבי המכוון לטעם המוני ורדוד,
ההצגה לא הצליחה לקלוע לטעם הקהל ונחלה כישלון.
גולדפאדן קיווה להציל את התאטרון שלו ולהפיח בו רוח חיים כשם שבן-עמי החיה במותו את
חזונו במכת ברק שנשלחה מגופו לכתר הנישא על ראש האלמנה בת-ציון .את המחזה האחרון
שכתב על סף מותו בחר לסיים בשירת "התקווה" .על פי עדותה של השחקנית בסי טומשבסקי ,גם
מילתו האחרונה של גולדפאדן טרם מותו הייתה "התקווה" 743.במחזהו האחרון של גולדפאדן,
שכתב בתור דרמה פטריוטית לעמו בלי שזכה לביימה ,הוא שאף להשתייך לעולם הפעיל של
התאטרון היהודי באמריקה ולשוב לקהלו אחרי שנים של הרחקה והיעדרות .החלל הביתי שעיצב
לראשונה בדרמטורגיה שלו ,שהגיבור מוקף בו בידידיו וקרוביו ובבני הדור הצעיר ,משמש בית
אישי ואמנותי לו ולתאטרון שלו .המחזה ,שנעלם בתהום הנשייה ,מעמיד שאלות מורכבות
הקשורות במדיום עצמו ובמצב העם בגולה על כל ההיבטים הפוליטיים והתרבותיים שהתרחשו
במקום ובזמן שנכתב בהם .באמצעות סגנונו העתידני של האפילוג הוא אף הרחיק ראות והעלה
שאלות מהותיות על כינון התרבות העברית בארץ ישראל.
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ד" .ודור בא" – גיבור הזמן החדש
מילותיו האחרונות של בן-עמי לצמח הן סוג של צוואה מאב לבנו ממשיכו .בקולו של בן-עמי ביטא
גולדפאדן את ה"אני מאמין" שלו בנוגע ליצירתו ושרטט את דיוקן האמן היהודי כאיש צעיר
מאוד:
זאלסטו
צײט ָ
דו יונגער שיינער שּפערלינג ון דער נײַ ער צײַ ט .קוק זיך צו ,און מיט דער ַ
האט דיר געגעבן
וואס זי ָ
אידעאל .זײַ ַא מוסטער ֿפון דײַ ן קונסטָ ,
ַ
דאס בילד ֿפון מײַ ן
ענדיקן ָ
דײנע יונגע חֿבריםַ ,אז
שטאלץ ֿפון דײַ ן געשיכטע און צײַ ג איבער ַאלע ַ
ָ
גאט ַא ּת ורה און זײַ
ַא ָ
מע קען זײַ ן ַא געבילדעטער ייִד.

 741ראה :גולדפאדן ואחרים ,בן-עמי :שירים ,עמ' .15-14
 742ראה :שם.
רײהייט" הניו-יורקי שתיאר את מותו
 743ראה :זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ'  .333כתב ה"ֿפ ַ
והלווייתו טוען כי דבריו האחרונים היו "אך ,ציון ,ציון!" ראה :גולדברג" ,מבוא" ,עמ' . 25
 744גולדפאדן ,דור הולך ודור בא ,עמ' .66
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[דרור צעיר ויפה של הזמן החדש .הבט היטב ובמשך הזמן תשלים את תמונת האידאל שלי .היה
מומחה באמנותך .היא נתנה לך אלוהים ותורה .היה גאה בשורשיך ומופת לחבריך הצעירים.
הראה להם שאפשר להיות יהודי משכיל] (הגרסה המקורית של גולדפאדן ,אפילוג ,עמ' .)87
בשני מחזותיו האחרונים של גולדפאדן אנו עדים להיפוך מגדרי :האישה הצעירה הנלחמת על
זהותה וזהות עמה ,שהייתה נשמת אפו של התאטרון של גולדפאדן מתחילתו ,העבירה את הלפיד
לבחור הצעיר .צמח ,והנער דוד הנלחם בגוליית ומנצחו ,מייצגים את האלטרנטיבה החברתית
לחינוך היהודי המדורדר ולמחזות התפלים והממוחזרים שעלו על הבימה בניו יורק בתקופה זו.
כאמור ,מאז ומתמיד היו ילדים חלק מהתאטרון של גולדפאדן ,והופעתם על בימת היידיש הייתה
מוסכמה לגיטימית שנועדה לרגש את הקהל .הזרקור שכיוון גולדפאדן לדור הצעיר בשנים
האחרונות לחייו מדגיש את התפקיד שהוא ייעד להם ולתאטרון שלו .יצירת הגיבור החדש לא
הייתה גחמה ,אלא תולדה ישירה של התמורה בדעותיו ובנטיות לבו בשנים האחרונות לחייו.
השינוי שחל בתפישת תפקידם של הצעירים ניכר כבר בחיבורו דור הולך ודור בא .לאחר שאיבד
את תאטרונו העמיד גולדפאדן את נושא חינוכו של הדור הצעיר בראש מעייניו .בחלקו השני של
חיבורו "ודור בא – הרפואה" הוא עוסק במצב הירוד של החינוך והמוסר ,במעמד הנחות של
המורה ובנתק בין הורים ,מהגרים קשי יום שהגיעו ממזרח אירופה בעיקר לאחר פרעות קישינב,
ובין ילדיהם ,שנולדו והתחנכו בחברה החומרנית באמריקה .הרעיון של הברון הוהנשטטר בבן-
עמי להקים מוסד חינוכי בוורשה עולה במאמרו של גולדפאדן ודומה לו בפרטיו .המוסד יתנהל
ברוח יהודית לאומית במקום שקט ומבודד מחוץ לעיר ומחוץ לחסות ההורים .ייתכן כי בית
המדרש לרבנים בפאתי העיר ז'יטומיר שהתחנך בו ,המשלב לימודי עברית ,תורה והשכלה,
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ואווירת העליצות שבו עמדו לנגד עיניו בתור מודל חלקי למוסד החינוכי שהציע בחיבורו.
עם הוויתור על הדור ההולך והתמקדותו בדור הבא התרחק גולדפאדן מהסוף המאכזב של
גורלו האישי וחזר לגרעין ולהתחלה התמימה של יצירתו .התמורה בדעותיו וההתכנסות
הנוסטלגית פנימה התבטאו גם בשיבתו אל השפה העברית בתור שפה תרפויטית ומנחמת אל מול
קשיי היום-יום וקרקע פורייה ליצירה רעננה וחדשה .לאחר שיצר בה את שיריו הראשונים ונפרד
ממנה לארבעה עשורים ,חזר גולדפאדן לשפה העברית ,התרפק עליה בשלל מליצות והגדיר אותה
בתור גן העדן של עלומיו .במכתביו לטורצ'ינר 746הוא חזר וביקש כי ישלח לו ירחונים עבריים
ואפילו גיליונות ישנים של השילוח בעריכת אחד העם" ,לכופף עליהם את גבו הזקן [ ]...ולחמם
את לבו ומוחו של מאהב זקן באהובתו ,בחירת ליבו מעלומיו' ,השפה העבריה' ,אשר תתן בו את
הזכרונות המתוקים של ימי העלומים המלאים חלומות" 747.לעומת מחזותיו ביידיש ,שהותירו
 745בגישתו החינוכית דתית-ליברלית העמיד גולדפאדן את לימודי הקודש ואת החינוך לערכי הדת
היהודית ומצוותיה בראש סדר העדיפויות ,ואחריהם הציב את לימודי המדעים והתרבות
המערבית .זאב גולדברג מציין כי השקפותיו של גולדפאדן בנושא החינוך היהודי והמודל החינוכי
שהציע דומות לחינוך הממלכתי-דתי ולדגם הישיבה התיכונית בישראל .ראה :גולדברג" ,דור
הולך ודור בא" ,עמ' .259-258
נאל
ציא ַ
נא ָ
 746חברו של גולדפאדן .גולדפאדן הקדיש לו את ספר שיריו הלאומיים ייִדישע ַ
געדיכטע .ראה :שצקי ,מאה שנות גולדפאדן ,עמ'  ,120הערה מס' .1
 747ראה את מכתבו לטורצ'ינר בתוך :שם ,עמ'  .123בתרגום לעברית :גולדפאדן" ,,מן העזבון" עמ'
 .314ב"התנצלות המחבר" שהקדימה את המהדורה השנייה של ציצים ופרחים ,שיצאה בקרקוב
ב ,1897-כתב גולדפאדן כי המשכילים הם שהפרידו בינו ובין אהובתו הראשונה ,כאשר בראשית
דרכו בתור משורר עברי טענו בפניו" :מי זה האיש החפץ חיים ללכת לרוח הזמן יוואל לבלות
עתותיו לריק לקלוע זר פטורי ציצים על ראש שפה נשכחה ,אשר כבר עבר עליה כלח?" ראה :א'
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אותו לקבץ נדבות במפעל חייו לעת זקנה ,הכתירה אותו העברית המיוחסת בראשית דרכו
בז'יטומיר למשורר צעיר ונבחר" :היא נתנה בידי כינור נעים ורוח השירה החלה לפעמני! – כגן עדן
היתה אז הארץ לפני" 748.בעוד התאטרון שלו זכה לביקורות צולבות מהאליטה התרבותית ,מאז
ומתמיד זכו שיריו לשבחים מפי כול .מוריו בבית המדרש נהגו בכבוד בשיריו העבריים וניבאו לו
גדולות בשדה הספרות העברית .לימוד השפה העברית אמנם מילא מקום נכבד במוסד החינוכי
פרי רוחו ,אך שלא כתנועה הציונית ,שקראה לתחיית השפה (נושא שעלה בדיוני הקונגרס הרביעי,
שבו השתתף) ,התנגד גולדפאדן לשימוש בעברית במעמד שפת חול" ,שפת עסקים ופרסומות",
וראה בה שפת קודש 749.כל עוד מערת המכפלה נשארת במנוחה במקומה ,כתב גולדפאדן בציניות-
מה ,היא נחשבת לענתיקה יקרת ערך במוזאון דברי הימים ,אולם לכשיעבירו אותה לניו יורק מיד
תיהפך לבית הימורים .הוא ביקש לעזוב במנוחה את השפה העברית היפה ,ללמוד בה תורה ,לומר
בה תהילים ,לקרוא בה את ההיסטוריה הלאומית ולעורר בעזרת לימוד ה"נביאים" את הרגשות
הנשגבים ששותקו בחיי החולין חסרי הטעם" ,החיים הפרקטיים והמודרניים שבקושי אפשר
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לשאתם".
אף על פי שבמאמרו "ודור בא – הרפואה" ביקש "להניח" לשפה העברית במקומה כתב
גולדפאדן את מחזהו העברי דוד במלחמה עבור נערים ונערות חברי המועדון הציוני שהוקם למען
החייאת השפה העברית בידי האגודה הציונית של דוברי עברית בניו יורק 751.על דף השער מופיעה
גם הקדשת המחבר" :מוגש ומוקטר לכל נערי ישראל הלומדים באהבה וברצון את שפת קדשנו".
כידוע זו לא הייתה הפעם הראשונה שגולדפאדן יזם ושימש בימאי בתאטרון חובבים .בבית
"לירא" ,שייסד בביקורו הראשון באמריקה ,השתמש גולדפאדן בתאטרון בתור
ַ
הספר הדרמטי
כלי חינוכי-חברתי למנוע התדרדרות מוסרית ולמלא בתוכן ראוי את זמנם הפנוי של "פועלים קשי
יום ובעלי כישרון" והעלה עמם מחזות מהרפרטואר הישן שלו 752.במחזהו העברי החדש דוד
במלחמה ,שנכתב במיוחד לקבוצה מסוימת ,הוא השתמש בתאטרון בתור כלי חינוכי-קהילתי גם
לחיזוק זהותם הלאומית של נערים ונערות יהודים באמריקה .ביוזמה בודדת זו ,שנעשתה
באמצעים הדלים ,הקדים גולדפאדן את זמנו והעמיד את התאטרון בחברה היהודית בתור מסגרת
קהילתית-חינוכית אלטרנטיבית .הדור הצעיר הופיע לראשונה על הבימה היהודית בתור אמצעי
ומטרה מתוך בחירה אמנותית מושכלת ולראשונה על הבימה היהודית.
ה" .נישט י ִידיש און נישט גוייִש"
כפי שקרה לא אחת ,משניגש גולדפאדן אל הבימה פינתה ה"תאוריה" את מקומה "לחוש
התאטרלי" אותו הרבו מבקריו להזכיר ולשבח .כאמור ,החלטתו להעלות את העברית על בימת
גולדפאדן" ,התנצלות המחבר" ,בתוך:הנ"ל ,שירים ומחזות עמ' ( 130-127להלן :גולדפאדן,
"התנצלות המחבר") .ראובן גולדברג פרסם גם את ציצים ופרחים במבחר שירים ומחזות
בעריכתו .ראה :שם ,עמ' .108-61
 748ראה :גולדפאדן" ,התנצלות המחבר" ,עמ'  .127ראובן גולדברג מוצא כי שיריו העבריים
מקוריים ומודרניים והשפיעו גם על שירתו של ביאליק .על שיריו העבריים ראה :גולדברג,
"מבוא" ,עמ' .34-25
 749שאלת התרבות העברית החדשה שתכונן בחברה היהודית בארץ ישראל הייתה היה מהנושאים
שנדונו בקונגרס הרביעי .ראה :מ' היימן (עורך) ,מפתח השמות והעניינים לפרוטוקול של
הקונגרס הציוני הרביעי ,לונדון  16-13באוגוסט  ,1900אוניברסיטת תל אביב ,המכון לחקר
הציונות על שם חיים ויצמן ,תל אביב.1967 ,
 750גולדפאדן ,דור הולך ודור בא ,עמ' .105-104
 751זילברצווייג ,לקסיקון ,עמ' .330
 752שצקי ,ארכיון ,עמ' .286
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התאטרון הייתה מנוגדת למה שכתב במאמרו על העברית בתור שפה ללימודי קודש ,אך גם
לפרקטיקה האמנותית שלו ולדיאלוג הסמוי וארוך הימים בינו ובין הקהל הרחב .בהעלותו מחזה
בעברית מליצית במסגרת מצומצמת וחובבנית ,יצר גולדפאדן בימה אלטרנטיבית המנוגדת
לאופייה של בימת היידיש בת זמנו בניו יורק .הוא פנה ל"מקום הקטן" ,ופנה ביודעים לקהל
מצומצם ומובחר ,קהל ציוני שוחר עברית.
בסוף הכרך השני של ספרו על ההיסטוריה של התאטרון היהודי סוקר גורין את השינויים
והתמורות שחלו ברפרטואר ובאופי הבימה היהודית באמריקה בראשית המאה העשרים .לדבריו
אולמות המוזיקה ( )The Music Hallsניצחו את התאטרון היהודי בקרב על לב הקהל ,ומגמה של
התדרדרות במחזה ה"איכותי" התחילה לתפוס תאוצה .המחזות הזוכים להצלחה בקרב הקהל
היו דרמות זולות ,מחזות "שונד" בנושאים מפוקפקים או מחזות רוויים בנוסטלגיה מתקתקה
וממוחזרת 753.גורין מציין כי אחת מהסיבות העיקריות להתדרדרות זו נעוצה בעובדה כי בשנים
 1908-1905בעקבות הפרעות בקישינב הגיעו לניו יורק כחצי מיליון מהגרים יהודים שהשפיעו על
ההתקבלות של מה שהוא מכנה "המחזה האיכותי" ,ודרדרו את הרמה הגבוהה שהגיע אליה.
הדרישה למחזות קלילים התחזקה ומנהלי התאטרון נענו לאינסטינקטים הפרימיטיביים ביותר
של קהל קשה יום זה 754.גורין מוסיף כי על אף הצלחות נקודתיות בתחילת העשור ,ירדה קרנה של
סוגת האופרטה ההיסטורית וטוען כי עם היעלמותה איבדה הבימה את הרוח היהודית .סוגת
ה"תמונות מהחיים" החסכונית יותר להפקה ,שתפשה מקום מרכזי ברפרטואר ,התרחקה יותר
ויותר מהוויי החיים היהודיים .באותה תקופה החלה גם התבססות מעמדו של גורדין ,שנחשב
לרפורמטור של הבימה היהודית ונלחם לחלץ את תאטרון היידיש מסגנון האופרטות הזולות
וההמוניות .לפיו המחזאות ביידיש הייתה אמורה להיכתב על פי דוגמאות מהמחזאות
העולמית 755.אולם ,כפי שמציין נוברשטרן ,כתיבתו של גורדין ,שנחשבה בזמנו לפנייה ברורה
ל"ראליזם מהוגן" ,לא התנזרה משילוב אפקטים מלודרמטיים .גורין מציין כי עם מחזותיו של
גורדין השתנה גם המרקם הלשוני של היידיש על הבימה ונהפך לסינתטי .הביטויים העממיים
הלכו ונעלמו מהטקסט ,ועמם גם המילים מן המרכיב של לשון הקודש ,עד אשר השחקנים חששו
756
פן יטעו בביטויה של מילה בעברית.
אבחנתו של גורין עולה בקנה אחד עם ביקורתו החריפה של שלום עליכם על הבימה היהודית
בעת ביקורו הראשון באמריקה ב .1907-השחקן והבימאי אדלר פנה לסופר הגדול בעל "עט הזהב"
בהצעה שיכתוב למענו מחזה ראוי עם תפקיד אטרקטיבי .גם שלום עליכם ,כמו גולדפאדן לפניו,
התבקש לקרוא את מחזותיו של גורדין כדי להכיר את הבימה האמריקאית ולקבל השראה בנוגע
לתוכן והסגנון הרצויים .שלום עליכם התייחס למחזותיו של גורדין בביטול בטענה כי הדמויות
שעיצב גורדין אינן יהודיות כלל ,לא בדיבורן ולא בהתנהגותן 757.עם בואו של שלום עליכם
 753על סוף עידן "המחזה האיכותי" והתדרדרות תאטרון היידיש בתחרות עם אולמות המוזיקה
ראה ,גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,כרך שני ,עמ' . 205-203 ,185-184
 754שם ,עמ' .179-178
 755אברהם נוברשטרן מציין כי גורדין שאף לשנות את המציאות התאטרונית ונלחם במחזות
ה"שונד" של לטיינר והורוביץ כמו במחזותיו של גולדפאדן .גורדין פסל את האופרטה ובכלל זה
האופרטה ההיסטורית המעלה למרכז הבימה גיבורים גדולים מהחיים ,מלכים ,מצביאים
ומרטירים .גורדין "פנה מהעבר אל ההווה וצמצם את המרכיב המוזיקלי" ,שהיה חלק בלתי נפרד
מהצגות ביידיש באותם ימים (נוברשטרן ,כאן גר העם היהודי ,עמ' .)211
 756גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,כרך שני ,עמ' .228-231
 757גם שלום עליכם התמרמר על ההשפלה בהצעה לחקות את סגנונו הקלוקל של גורדין ,שנהג
לשבץ "פתגמים פילוסופיים ואמרי חוכמה מפוצצים" בדיבורם של יהודים פשוטים כדי "להפיל
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לאמריקה נדמה היה כי הוא האיש שיצליח להבריא את הבימה היהודית ולהעלות את קרנה.
ב"גראנד טעאטער" העביר גולדפאדן ,אבי התאטרון
ַ
בקבלת הפנים החגיגית שנערכה לכבודו
היהודי ,במחווה טקסית את הבימה לידיו של שלום עליכם כמו אב ליורשו .גורין מציין שזו
הייתה מחווה ריקה מתוכן ,שכן לגולדפאדן כבר לא הייתה אחיזה בבימה היהודית של אותם
ימים ,ושלום עליכם עדיין היה בלתי מוכר בתור מחזאי .כעבור חודשיים התברר שמחווה זו לא
עזרה לא שלום עליכם ולא לבימה היהודית 758.בימת היידיש איבדה את זהותה הראשונית ואת
שפתה ,ועל רקע זה הניסיון החתרני של העלאת המחזה דוד במלחמה ראוי להערכה גדולה יותר .
נוכחנו לדעת כי גם בבן-עמי ,שייעד גולדפאדן מלכתחילה לבימה המקצועית השפה הייתה
נושא חשוב ולשונן של הדמויות במחזה מעוצבת ביחס ישיר לזהותן הלאומית .את הרב-לשוניות
בסלון המרגולינים הוא עיצב בתור ביטוי דרמטי לשיבוש ,ניכור ,חוסר תקשורת והרס המשפחה,
וגם בתור סימן לחולי תרבותי ורוחני .פליקס מתואר בידי שמחה שץ ,המורה לעברית ,כךַ " :א יונג
רעדט ַאלע שֿבעים לשונות און קען קיין איין לשון ריכטיק" (יודע לדבר בשבעים לשונות ואינו יודע
אף שפה אחת על בורייה) (הגרסה המקורית של גולדפאדן ,מערכה ראשונה ,עמ'  .)15כשפליקס
מתאהב ברחל הוא מבקש ללמוד עברית ,ושואל ביידיש מעורבת ברוסית :װי אַזױ רוֿפסטו מיך ּפאָ
יעװרײסקי? (כיצד קוראים לי בעברית?) (מערכה ראשונה ,עמ'  .)34בסלון המרגולינים נשמעים
שיבושים אבסורדיים וקומיים בלשון הקודש ביידיש וברוסית לאורך כל המערכה הראשונה ,כגון
יתגדל וסקנדל ,גולה וגולש ,המלט ואומלט ,קוולריה רוסטיקנה וכולרע פיסטיקנה .כאמור שפתו
של פאבל איסקוביץ' ,היורה בסרקזם משפטים בעברית מליצית משכילית ,משתבשת מגודל
האסון ,והוא מסוגל רק לדקלם את טעמי המקרא ואת הקדיש .הברון הוהנשטטר לומד עברית עם
בן-עמי מתוך אהבה לשפה ולעם היהודי 759.צמח פותח את ההופעה החגיגית ששמחה שץ מעלה
עם תלמידיו בסלון הבית לקהל מצומצם של הורים ואורחים בנאום מליצי בעברית על החורבן
והגאולה .מיותר לציין כי הסצנה הושמטה בנוסח המעובד לבימה 760.טומשבסקי ומנהלי
התאטרון היו בטוחים שסצנה כזו לא תדבר אל לב הקהל.
שהרבה לשוטט ברחובות הלואר איסט סייד ,נראה תכופות גם מאחורי הקלעים
גולדפאדןִ ,
בתאטרוני ניו יורק .במאמרו דור הולך ודור בא ניכר כי הוא היטיב להכיר את הקהל ואת
המתרחש באולם התאטרון ועל הבימה .הוא תיאר את הצגות הבוקר בתאטראות ובאולמות
המוזיקה ,המלאים מהשורות הראשונות ועד היציע בילדי רחוב חסרי השגחה החשופים לבימה

אימה ופחד על הקהל היהודי התמים" .נוסף על כך ביקר שלום עליכם את הזיוף בניסיונותיו של
גורדין להיתלות באילנות גבוהים ולחקות את המחזאים הלועזיים ,וטען אף כי "יש לשלח את
גורדין מן התיאטרון היהודי כשם ששילחנו את שמ"ר מן הספרות היהודית" .על ביקורתו של
שלום עליכם על מחזותיו של גורדין ראה :י"ד ברקוביץ' ,הראשונים כבני אדם ,עמ' .391-389
בניסיון הראשון כתב שלום עליכם את דויד בן דויד ,מחזה המעמיד במרכזו את הזהות היהודית
והנושא הציוני ,אך המחזה והתפקיד לא מצאו חן בעיני אדלר והמחזה נגנז .ראה :שם ,עמ' 395-
.391
 758על המחווה הטקסית ראה :גורין ,תולדות תאטרון היידיש ,כרך שני ,עמ'  .183-182באותו עניין
ראה :טורקוב-גרודברג ,גולדפאדן וגורדין ,עמ'  .86שני מחזותיו של שלום עליכם ,שעלו בסופו של
טעאטער" ועל בימת תאטרון "פיפלס" – שמואל
ַ
ה"גראנד
ַ
דבר בתחילת  1907בו זמנית על בימת
פסטרנאק או בן בליעל וסטמפניו או בנות ישראל – לא החזיקו מעמד יותר משבועיים בשני
התאטרונים .ראה :י"ד ברקוביץ' ,הראשונים כבני אדם ,עמ' .447-440
 759גולדפאדן טען כי לימוד השפה העברית אינו דומה ללימוד שפה אחרת .מי שלומד עברית לומד
להיות יהודי ,ומלומדים גדולים בעולם הלומדים את השפה העברית לשמה נעשים אוהבי יהודים
מובהקים .גולדפאדן ,דור הולך ודור בא ,עמ' .103
 760גולדפאדן ,בן-עמי (הגרסה המקורית של גולדפאדן) ,מערכה שנייה ,עמ' .48
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הזולה והחולה ,מעשנים בחוצפה או שותים בירה 761.במכתב ששלח מניו יורק בסוף  1904לידידו
ליכטנשטיין ,מחזאי יידיש מוכר בפריז ,הוא ניתח את בימת היידיש וטען כי הבימה היהודית
הפרימיטיבית החטיאה את מטרתה והיא איננה יהודית עוד כי אם גויית ,או ליתר דיוק – היא לא
יהודית ולא גויית 762.הוא סיכם את המכתב בטענה שהרפרטואר הישן שלו אינו רצוי עוד,
ולכתיבת מחזה מקורי אין כוחו עומד לו 763.כעבור כשנה ,למרות תשישותו ,סיים לכתוב את דוד
במלחמה ,והעלה את ההצגה הראשונה בעברית על הבימה באמריקה ,הצגה שהייתה אירוע יוצא
דופן על רקע גסיסתו של התאטרון היהודי במתכונתו המקורית.
.9דוד במלחמה – הטקסט והאירוע התאטרוני
בתקופה האחרונה בקריירה שלו ,משהפך איש שוליים ,כמעט מוקע מהתאטרון הממוסד ,התנתק
גולדפאדן מהצורך להשביע את הקהל בכל מחיר על פי התבנית הממוסחרת .למרבה הפרדוקס
נראה כי הוצאתו אל מחוץ לקונצנזוס ,אי-יכולתו או רצונו להשתלב בנורמות של בימת היידיש
באמריקה אפשרו לו ,בצד הסבל והתסכול ,גם חופש אמנותי .המחזה דוד במלחמה מקורי ושונה
מכל מה שנראה לפניו בשלושים שנותיו של התאטרון היהודי וחדשנותו מתבטאת בכל מרכיב:
בעיצוב המגדרי ,בעיצוב החלל הדרמטי ,בדיאלוג עם הקהל ובראש וראשונה בבחירה בעברית
לשפת התאטרון .גולדפאדן יצר על הבימה הקבלה מטא-תאטרלית סמויה ל"מלחמה" בין הבימה
העברית התמימה והבוסרית בהנהלתו ובין בימת היידיש הדקדנטית והמתבוללת .בד בבד עם
הבחירה בעברית על פני היידיש אפשר לראות בפנייה למיתוס של מלחמת דוד בגוליית בהצגה
שהועלתה במסגרת אזוטרית וחובבנית ,אקט הפגנתי הקורא תיגר על תאטרון היידיש הענקי על
מנגנוניו המשומנים ,תכניו המפוקפקים וקהלו השבוי .במושגיו של פיטר ברוק ,גולדפאדן קרא
764
תיגר על "התאטרון הממית" ,המסחרי ,המנייריסטי והמשמר בחקיינות מוסכמות שעבר זמנן.
בכך שאף להשיב את התאטרון היהודי לחיים ולחדש את יכולתו להשיג מטרות חברתיות.
אחד העקרונות החשובים שוויתר עליהם בתהליך העבודה על דוד במלחמה הוא היחס אל
ההצגה כאל מטרה והמרתו בתהליך ניסיוני הדורש סטנדרטים אמנותיים ומקצועיים שונים
לחלוטין מעבודתו עד כה 765.גולדפאדן ראה בניסיון החדשני להעלות מחזה בעברית שליחות
אמנותית-לאומית וחברתית ותהליך בעל ערך בתקווה כי יהיה פסיעה ראשונה בדרך אמנותית
חדשה .בהעלאת השפה ה"מיוחסת" לבימה בעזרת נערים מהגרים או ילדי מהגרים ,הוא ביטא את
רצונו לכונן תאטרון הפונה לקהל מובחר ,לעומת הפנייה למכנה המשותף הרחב בתאטרון היהודי
 761גולדפאדן ,דור הולך ודור בא ,עמ' .78
 762ראה :שצקי ,ספר גולדפאדן עמ' ( 75-74בתוספת הקדמה מאת שצקי) .לתרגום לעברית של
המכתב ראה :גולדפאדן" ,מן העזבון" ,עמ' .313
ביײווא (תיק מס'  )47נמצא עיבוד בכתב יד של גולדפאדן
ָ
 763בהקדמה למכתב מעיר שצקי כי
ראן (ברון צועני) מתקופת התכתבותו של גולדפאדן
בא ָ
לאופרה של יוהאן שטראוס בשם ציגײַ נער ַ
עם ליכטנשטיין .ראה :שצקי ,ספר גולדפאדן ,עמ' .73
 764על התאטרון הממית כתאטרון שבו תהליך היצירה נעדר ובמקומו מתבצעת חזרה וחיקוי ללא
חיות או התחדשות ראה  :ברוק ,החלל הריק ,עמ' .21-17
 765כעבור יותר מעשור ליוותה מחשבה דומה את חבריה ומייסדיה של "הבימה" כאשר רצו להקים
תאטרון עברי שונה ממודל תאטרון היידיש ,התלוי לצורך פרנסתו בקהלו ומתאפיין בזמן חזרות
קצר ובתנאי תחרות קשים .כדי להתרחק מכל אלה בדרך להגשמה אמנותית בירושלים הפך נחום
צמח את "הבימה" ל"סטודיה העברית הבימה" כגוף זמני וניסיוני המוקם לצורך פיתוח ולימוד
ואילו ההצגה היא תוצר משנה לתהליך העומד במרכז .על "שלב החניכות" ראה :י' טרטקובסקי,
"'הבימה' בין סטודיה לתיאטרון :בעית היעדר המנהיגות האמנותית" ,מכאן ז' (נובמבר ,)2006
עמ' ( 49-29להלן :טרטקובסקי'" ,הבימה' בין סטודיה לתיאטרון").
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שייסד שלושה עשורים קודם לכן .למעשה במחזהו העברי החד-פעמי והאלטרנטיבי מידר
גולדפאדן את הקהל שנהג להגיע לתאטרון היידיש המסחרי.
תחושת השליחות דבקה בכל השותפים לניסיון :הנערים-שחקנים חובבים ,הקהל שהגיע להשתתף
באירוע הבלתי רגיל ,שהתרחש באולם הקטן והצנוע באחד מרחובות הלואר איסט סייד,
וגולדפאדן המחזאי-בימאי ,מלחין ,כוראוגרף ,תפאורן והפעם גם מורה לעברית ולהיגוי .מתוך
כבוד לשפה העברית טרח גולדפאדן על המחזה והוציא תחת ידו לא פחות משלוש טיוטות וחלקי
ווא 766.אף לא אחת מהן מושלמת ,והתמונה החמישית חסרה .עם
טיוטות הנמצאות בארכיון י ִי ָ
זאת נמצאה עדות מההתרחשות הדינמית של המופע בפני קהל נוכח כחלק בלתי נפרד מהאירוע
התאטרוני .כפי שהראיתי ,שלל המרכיבים של יצירת התאטרון של גולדפאדן נבנה מלכתחילה
בתור אירוע אינטראקטיבי התואם את התנהלות התאטרון הנודד והדינמי שלו .מחזותיו ,מלבד
הראשון – הדודה סוסיה –נכתבו ללהקה ,לבימה ולקהל מסוימים ובוימו בהתאמה אליהם .עלינו
לזכור כי הטקסט הכתוב של דוד במלחמה המצוי בידינו אינו מסמך ספרותי-לשוני אלא תקציר,
ואי אפשר לשחזר לפיו את מה שהתרחש או אפילו נאמר בפועל על הבימה ,ולא כל שכן את
החוויה הייחודית ויוצאת הדופן שהמחזה הקצר היה רק חלק ממנה בין כל מרכיבי-משתתפי
האירוע.
כדי לעמוד על ערכה על רקע ההקשר התרבותי ולנתח את גבולותיה הרחבים של ההצגה דוד
במלחמה בתור אירוע תאטרוני ) (performance analysisמעבר לטקסט הדרמטי המצוי בידינו
) ,)textual analysisאדרש למודל "האירוע התאטרוני" כפי שניסח אותו ריצ'רד שכנר 767.שכנר
מחלק את האירוע התאטרוני בגבולותיו הרחבים לשלושה שלבים :את השלב הראשון הוא רואה
בגיבוש החומר והקבוצה ובתהליך החזרות ,שלב האמצע הוא החימום ,ההתקהלות והאירוע עצמו
והשלב הסופי הוא הזיכרונות וההשפעה על המופעים הבאים 768.מודל זה הוא כלי פרשני המחשיב
כל הצגה לאירוע בעל אופי חברתי ,פוליטי ואידאולוגי מובהק .לאירוע התאטרוני ,אליבא דשכנר,
יש השפעה הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך ,וגבולותיו נמתחים גם אל מה שהתרחש לפניו וגם
אחריו ,אל מה שנשאר בזיכרון ומשמש מקור השפעה והשראה לאירועים הבאים .כאמור המחזה
דוד במלחמה הועלה מדי שנה בשנה במועדון הציוני על שם הרצל ,במשך שלוש שנים רצופות
וכמעט באותו מועד .התהוותה של מסורת בהעלאתו ,שנקטעה עם מותו של המחבר ,מעידה על
769
התפקידו הקהילתי של המחזה ,שעד כה ניתפש במחקר כקוריוז.
כתיבת מחזותיו האחרונים בהוויה נפרדת ומבודדת ,בעולם סגור משל עצמו ,שחררה את
גולדפאדן משיקולים "מסחריים" או מניסיון לקלוע לטעמם הקפריזי של הצופים ומנהלי
התאטרון .במחזותיו האחרונים של גולדפאדן אנו עדים לעתים להתעלמותו מהרובד המעשי
ומהפרקטיקה של הבימה לעומת המחזות שכתב בתור בימאי ,מחזאי ומפיק .ההתעלמות היחסית
מכל אלה הביאה אותו לחיפוש דרך ,לניסיונות דרמטיים יצירתיים ולשבירת התבנית של "נוסח

ִווא בשם
 766דוד במלחמה  3טיוטות וחלקי טיוטות של המחזה נמצאות בכתב יד בארכיון יי ָ
"המנצח דוד" תיק מס' .48
 767שכנר" ,שש אקסיומות" ,עמ' .43
 768שכנר ,מחקרים בפרפורמנס ,עמ' .191
 769זאב גולדברג מגדיר את שני מחזותיו האחרונים של גולדפאדן בתור מערכונים קלילים .ראה:
גולדברג",דור הולך ודור בא " ,עמ' .251
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גולדפאדן" 770.גולדפאדן ניתץ את עקרונות הבסיס שנשמרו מתקופה לתקופה בתאטרון היידיש,
ובין היתר היו אלה עקרונות שאת רובם הוא עצמו יצר ועיצב.
להבדיל מעקדת יצחק ,הנשען אף הוא על המיתוס התנ"כי ,הפעם לא הוסיף גולדפאדן פרשנות
או עיבוד לדמויות ולסצנות מעבר למה שמתאר הטקסט המקראי וליסודותיו הדרמטיים .למרות
הכללתם של שירים ומחולות ,נעדרים מהמחזה המאפיינים המלודרמטיים .הדרמה של המקום
וחילופי המקום ,האופייניים לדרמטורגיה של גולדפאדן עד כה ,אינם ציר מארגן ומכריע מבחינה
דרמטית .על אף חילוף מקום אחרי התמונה השלישית מ"מחנה ישראל בעמק האלה" ל"אפס
דמים" – מחנה הפלשתים – החלל הדרמטי נותר סטטי ,או לכל היותר אילוסטרציה של חלל מיתי
תנ"כי .התפקידים הדרמטיים מיועדים לנערים בלבד והשתתפותן האילמת של הנערות –
ה"בתולות" – באה עם ניצחונו של דוד בשירה ובמחול.
החלל הדרמטי ,הכלי העיצובי הבולט ביותר בדרמטורגיה של גולדפאדן ,מתממש במחזהו העברי,
בן המערכה האחת ,בשפה .השפה עצמה והדיבור בה משמשות בתפקיד המקום הבדיוני והאקזוטי
ובתפקיד הפעולה הדרמטית כאחד .העברית מקבלת את כוחה הדרמטי המועצם והמרגש
כשהשחקנים היוצרים והמעצבים אותה בקולותיהם על הבימה הם ילדים .ילדי מהגרים אלה,
שהיו בעיצומו של תהליך למידת השפה האנגלית תוך כדי ניסיון להתגבר על המבטא היידישאי
"הזר" ,עמדו בפני אתגר גדול בהתמודדות עם משחק על בימה בעברית תנ"כית .משימה כזו
הייתה קשה גם לשחקני היידיש המנוסים מהתאטרון המסחרי ,וככל הנראה היו מוותרים עליה
מראש .בתארה את תהליך הכתיבה היהודית-אמריקנית הרב-לשונית מראשית ההגירה היהודית
מציבה וירט-נשר את השאלה "מה פירוש לדבר בשפה שלך" ,ומגדירה את העברית בתור שפה של
שחזור" ,לא של תולדות המשפחה אלא של היסטוריה קדומה; לא של קרובים אלא של אבות
רחוקים" .בבחינת התמודדותם של סופרים יהודים באמריקה עם הדיבור והמבטא היהודי "על
הדף האילם" היא מציינת כי "המבטא מסמן את הגוף כאתר זיכרון ,כמקום בו נפגשים הגופני
והתרבותי" 771.ההתמודדות על הבימה עם המבטא והמאבק עם המילים העבריות בניסיון
להחיותן" ,לשחזרן" ולפעול באמצעותן במציאות מדומה מהווים את הדרמה שבתוך הדרמה.
הקהל המקשיב ,ה"רואה" את הצלילים ,הוא חלק בלתי נפרד מהמאבק ומפעולת המשחק .רמות
שונות של מודעות ורבדים שונים של שפה" ,שפת האבות"" ,שפת התפילה" ושפה מתחדשת
מגבירים את ההנאה האסתטית מהמשחק ומהצפייה .למרות שוליותו ועוניו של המחזה הקצר
דוד במלחמה ,ניווכח לראות כי על רקע ההקשר התרבותי והעובדה שהועלה בתאטרון החובבים
הוא משמש ציון דרך היסטורי לתאטרון היהודי ולקשרי הגומלין בין תאטרון יידיש לתאטרון
עברי.
כפי שמעיד אברהם רגלסון ,אשר צפה בהצגה כשהועלתה בפעם השנייה ,האירוע התרחש
"באולם עני" 772.לאורך רשימתו רגלסון מנהל דיאלוג עם זיכרונו ומוסיף" :ואז נראה לי האולם
 770את המונח "נוסח גולדפאדן" טבע והדגים ראובן גולדברג בטכניקה הלשונית והדרמטית
במחזות שונים .ראה :גולדברג" ,מבוא" ,עמ'  .46על הבימוי של גולדפאדן כמסורת ותורה שבעל
פה ראה :שצקי ,ספר גולדפאדן ,עמ' .15-11
 771ח' וירט-נשר" :עקבות מן העבר :כתיבה יהודית אמריקנית רב-לשונית" ,זמנים ( 97חורף
 ,)2007עמ' ( 51- 40הציטוט לקוח מעמ' ( )43להלן :וירט-נשר" ,עקבות מן העבר").
 772אברהם רגלסון כתב את הרשימה ב 1940-בניו יורק והעיד כי ראה את דוד במלחמה  33שנה
קודם לכן .ראה :א' רגלסון" ,אברהם גולדפאדן משורר עברי" ,הדאר 19 ,בינואר  ,1940עמ' 170
(להלן :רגלסון" ,אברהם גולדפאדן משורר עברי") .אברהם רגלסון ( )1981-1896משורר עברי,
סופר ,עורך ומתרגם .היגר עם משפחתו מבלורוסיה לניו יורק בהיותו בן  ,9ולאחר מכן התגורר

248
הדור למדי" .נראה כי חוויית האירוע התאטרוני הוסיפה קסם והדר לחלל האובייקטיבי ,שהיה
"אסיפת יהודים באולם עני ברחוב קלינטון" .רגלסון מתאר את ההתרגשות שאחזה בקהל למראה
הנערים הצעירים המשחקים בעברית תחת שרביטו של אבי התאטרון היהודי הקשיש ,שכתב
וביים עד כה את מחזותיו הידועים והאהובים ביידיש .למי מקרב הצופים שלא הבין את השפה
המליצית ,עשו השירים והמחולות ,שעליהם לא ויתר גולדפאדן ,את שלהם .במקומות מסוימים
דאג גולדפאדן לספק לקהל אפשרות ליהנות מסצנה חיונית ללא מילים ,כמו למשל בתמונה
השלישית ,שבה דוד הרועה הצעיר מתקשה להתנועע בשריון ובכובע הנחושת שהמלך מצווה
להלבישו בהם לקראת מלחמתו בגוליית.
כפי שעולה מזיכרונותיו של אברהם רגלסון הצליחה בימת החובבנים לרגש ולרתק את הקהל:
"עיני היו צמודות אל הבמה עליה עמד דוד הקטן ,ובטון של גבורה הטיח כלּפי גלית הענק את
הּפסוק העברי אתה בא אלי בחרב ובחנית ובכידון ,ואנכי בא אליך בשם ד' צבאות ,אלהי מערכות
ישראל אשר חרפת!" (ההדגשה במקור) 773.אף כי גולדפאדן נצמד לעלילה המקראית ולטקסט
שלה כפי שהם מובאים בספר שמואל א' פרק יז' ,הפסוק שרגלסון מצטט מזיכרונו אינו מופיע
בכתבי היד של המחזה .ייתכן שרגלסון טעה ,וייתכן שבגרסה שהועלתה על הבימה נערכו שינויים
ונוספו תוספות שלא הופיעו בטקסט הכתוב .היעדרה של התמונה החמישית ,הנמנית במניין
התמונות בדף השער אך נעדרת מהטקסט עצמו ,מעוררת שאלות נוספות הקשורות בפער בין
ווא
החומרים שהשתמרו וההצגה בפועל .רק באחת מהטיוטות למחזה הנמצאת בארכיון יײ ָ
מופיעה הערת בימוי החושפת בפנינו משהו מהטקסט הבימתי של התמונה החמישית:
גלית נופל על פניו ארצה .וכעת ישלוף דוד את חרב גלית מתערה ויכרות ראשו .נאספו
בני ישראל בשמחה ,המלך ויונתן ניגשו ונשקו את דוד על לחייו ,ונערות רבות עשו זר
פרחים לראש דוד – כולם שמחים ומרקדים לפניו ונושאים אותו על כתפיהם על
מיטת זהב כלול בהדרו (גולדפאדן ,דוד במלחמה ,עמ' .)126
רגלסון משלים בזיכרונותיו את התמונה החמישית ומוסיף" :לאחר נצחונו של הצעיר בבני ישי
הסתובבו כל השחקנים (גלית והפלשתים ביניהם) מסביב לעמוד דגול [עמוד שעליו נישא הדגל]
מגן-דוד כחול-לבן ושרו פזמון שאני זוכרו עד היום הזה" .השיר שרגלסון מצטט מילה במילה אינו
מוזכר באף לא אחד מכתבי היד של המחזה.
את השלבים הראשונים של ההפקה כאירוע תאטרוני יש לראות עם גיבוש הקבוצה וכתיבת
המחזה ,שנעשו סמוך לסיום כתיבתו של החיבור דור הולך ודור בא .גולדפאדן התאורטיקן הציע
מסגרת חינוך אלטרנטיבית לדור הצעיר ,וכמו שכנר אחריו ,חרג מתחום התאוריה ויצא לממש את
תכניתו באמצעים שעמדו לרשותו .רגלסון ,שככל הנראה היה מקורב לחברי הלהקה הצעירה,
סיפק לנו פרטים חשובים על ההכנות בהן הנערים ,שחקנים חובבים ,עסקו בהתלהבות בלימוד
המחזה ובחזרות .כפי שקורה בתאטרון שוליים או בתאטרון הקהילתי ,לדברי רגלסון עסקו
השחקנים גם במכירת הכרטיסים ובהתדפקות על דלתות מערכות העתונים כדי להשיג מעט

ולמד באיסט סייד בניו יורק .כשצפה בהצגה דוד במלחמה היה כבן  .11ראה:
https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/00926.php
 773רגלסון" ,אברהם גולדפאדן משורר עברי".
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'לאנדסלייט' או אגודת פועלים ,שלא ניסו לחדור
פרסום" :לא היתה אספה של בית-כנסת ,חברת ַ
774
אליה [ ]...ואגב כך להודיע את תחיית הלשון העברית".
בזכות עבודת ההכנה הקהל שהתאסף באותו ערב באולם ,ובו מכרים ובני המשפחה של
הנערים ,היה קהל אוהד מלכתחילה ,הן לרעיון תחיית השפה והן ללהקת השחקנים הצעירים
הנלהבת .היה זה קהל נרגש ,המייחל לא רק לצפות בתאטרון דוגמת זה הממוסד והממוסחר ,אלא
גם להשתתף בחוויה הבלתי שגרתית הצפויה לו" .לו היתה קנאותם היום כקנאותם אז!" מוסיף
רגלסון ותוהה" :מה היה על אותם הצעירים? [ ]...מהם נעשו רבנים נושאי-מליצה בהיכלים
אדירי-כיפה ,עסקנים-פוליטיקנים במוסדות ציבור ,אנשי מסחר ותעשיה ,ורק קומץ מועט
שבמועט מהם עודנו עומד בעקשנותו העברית" 775.עצם השאלה הנשאלת שנים כה רבות לאחר
הצפייה בהצגה מורה על תחושתו של רגלסון כי לאירוע המרגש ויוצא הדופן צריכה הייתה להיות
השפעה על דרכם של אלו שהשתתפו בו ,ובעיקר בשנים שהקמת המדינה והנחלת השפה העברית
בתור שפתה היו בגדר חלום.
במסגרת המשלבת בין תאטרון אלטרנטיבי לתאטרון חינוכי יצר גולדפאדן שינוי באופי הפעולה
הדרמטית והפן החברתי-פוליטי והתרפויטי בהצגה דוד במלחמה התבטא בצד הערך האסתטי של
האירוע .ההצגה התרחשה בחלל אלטרנטיבי לאולם תאטרון ממוסד של שחקנים ומעריציהם,
המבטא את המנגנון המנדה .בחלל האלטרנטיבי התרחש האירוע התאטרוני כמשחק טהור של
לראות ולעשות המשותף לשחקנים ולקהל כאחד 776.ביסוס וחיזוק לזיכרונותיו של רגלסון על
הצלחתו של האירוע התאטרוני נמצא בהקדמתו של יהושע בלוך למחזה ,שבה ציין כי בכל אחת
משלוש הפעמים שהוצג דוד במלחמה משך אליו קהל רב ותגובות חמות בעיתונות היידיש
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ובעיתונות האנגלית.
שכנר המוצא בעקבות המודל הלימינלי של טרנר שלושה שלבים בארוע התאטרוני ממקם את
הטרנספורמציה כיסוד דומיננטי בשלב הסיפי .התאטרון אינו רק צפייה בהצגה ,אלא מבנה חברתי
שהציבור מתכונן ונחשף אליו בהדרגה .הטרנספורמציה התאטרונית משפיעה על האירוע
התאטרוני בארבעה רבדים שונים של התאטרון :השחקן ,הקהל ,החלל והזמן .על פי המודל של
שכנר ,אפשר לראות את האירוע התאטרוני של דוד במלחמה על מרכיביו ושלביו כטקס חניכה בו
חלה טרנספורמציה במשתתפיו .השחקנים החובבים נהפכו מנערים גלותיים לנערים עבריים.
היצירה מימשה בזמן הווה בחלל המנטלי והפיזי את חזון אחרית הימים של שפה מתה הקמה
לתחייה והנכיחה בלשונם ובגופם חיים הרואיים של ניצחון ואומץ לב צעיר ותמים .הטקסט
התנ"כי עבר טרנספורמציה לטקסט תאטרוני חילוני .הקהל היהודי ,שכפי שראינו כלל גם נערים
צעירים זוכה לזהות קולקטיבית לאומית-תרבותית חדשה ונהפך מקהל תאטרון יידיש לקהל של
תאטרון עברי ,שצפה לראשונה בחיזיון בשפה של אבות רחוקים שאיננה שפת היום-יום שלו.
המקום התממש בשפה והפך אותה לחיזיון מקורי ומרשים .אברהם גולדפאדן נהפך ממייסד
תאטרון היידיש לחלוץ התאטרון העברי .הבימה העברית שלו הייתה מקום מפגש בין הגופני

 774שם.
 775שם.
 776כך מתארת לב אלג'ם את האירוע של "תרבות משחקת" כדי לברוח מהמציאות ובאותו זמן
לשוב אליה מחדש ולהשפיע עליה (לב-אלג'ם" ,תרבות משחקת" ,עמ' .)35
דראמע" ,בתוך :שצקי ,ארכיון ,עמ' .291
ַ
לדֿפאדענס העברעיִשע
ַ
"גא
 777ראה :י .בל ָאךָ ,
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הצגת הדיבוק של

לתרבותי ,כפי שהתחולל או מקובל לחשוב שהתחולל ,בהתקבלות של
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"התיאטרון המוסקבאי הבימה" כעבור יותר מ 15-שנים.
אפשר לומר כי ההיצמדות למיתוס ולשפה והיעדרם של הרב-לשוניות ,הרגשות הרכים
ומאפיינים נוספים של המלודרמה ,היעדרו של העיצוב הגרוטסקי או הפרודי וחילופי מקום –
המאפיינים את מחזהו העברי של גולדפאדן להבדיל ממחזותיו הקודמים –הם מתוויו הבולטים
של התאטרון העברי בארץ ישראל בראשיתו .התאטרון העברי בארץ ישראל עבר תהליכים
ושינויים מרחיקי לכת בעשורים הבודדים לקיומו .כאשר יוצרים בארץ ובעולם מתחבטים כיום
בשאלה על מהות תאטרון יהודי ואם הוא בכלל קיים ,הם מנהלים ביודעים או שלא ביודעים,
דיאלוג עם אברהם גולדפאדן ,שביצירתו המוקדמת והמאוחרת נתן לה שלל תשובות מגוונות
ורלוונטית לזמנו ובחלקן אף לזמננו 779 .גולדפאדן ייחס חשיבות רבה למחזהו העברי היחיד,
ובזכותו חש ראוי גם לתואר "אבי התאטרון העברי".
אף על פי שששני מחזותיו האחרונים של גולדפאדן לא הודפסו מעולם ולא נשארו ברפרטואר
של בימת היידיש והבימה העברית ,ייחס להם גולדפאדן חשיבות רבה וצירף להם הקדשות יוצאות
דופן .אף שבשנים שנכתבו חי גולדפאדן בניו יורק כנטע זר בעולם העשייה התאטרונית והסביבה
התרבותית ,שני המחזות ,בנוסף לחדשנותם וערכם האמנותי ,משמשים גם מסמך אישי ותרבותי
מרתק בעל ערך היסטורי וחברתי .האחד ,שביים לתאטרון חובבים – דוד במלחמה – והאחר ,שלא
העלה בעצמו – בן-עמי – חקוקים על לוח מצבתו של גולדפאדן בצד שמות מחזותיו המוכרים
והוותיקים – שולמית ,בר-כוכבא ,עקדת יצחק והמכשפה.

 778גד קינר טוען כי העברית בהדיבוק הייתה שפה אמנותית מלאכותית מופשטת ומוזיקלית
"שהזכירה במעומעם דיבור עברי באיזשהו משלב סגנוני" .על שיעבודה האידאולוגי והחניכות של
"הבימה" ,שהתיימרה להיות "סטודיה תנ"כית" המעלה מחזות יהודיים בנושאים מקראיים,
בתאטרון האמנותי המוסקבאי (מחא"ת) ראה :ג' קינר'" ,הפקת וכטנגוב – התקבלות אגנוסטית
כמיתוס לאומי :בין התכוונות להתקבלות"בתוך :ירושלמי ,ד' ולוי ,ש' (עורכים) ,אל נא תגרשוני:
עיונים חדשים בהדיבוק ,ספרא ,תל אביב ,2009 ,עמ' ( 136-123הציטוט בעמ' .)133
 779לשאלות שעולות בעקבות הדיון בנושא מהו תאטרון יהודי בימינו ראה Nahshon, E., :
"Introductory Essay: What is Jewish Theatre?", in: idem (ed.), Jewish Theatre: a
.Global View, Brill, Leiden, 2009, pp. 1-11
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סיכום ומסקנות
 ,1908שנת מותו של אברהם גולדפאדן" ,אבי התאטרון היהודי" בניו יורק הייתה גם השנה שבה
התכנסה בצ'רנוביץ ועידת הסופרים שהכריזה על היידיש כלשון לאומית של העם היהודי המפוזר
בעולם .בהזמנה לוועידה ,שעל סדר יומה עלה גם נושא התאטרון היהודי ,צוינו הישגיה של ספרות
יידיש תוך כדי הדגשת הקשר בין הסופר לעם ונכתב" :סופרי יידיש כותבים סיפורים שהעם אוהב
לקרוא ,שירים שהעם אוהב לשיר ומחזות שהעם רץ לראות על הבימה" 780.נוסח ההודעה ,הרואה
בתאטרון סוגה ספרותית ומייחס את הצלחתו בקרב העם לסופרים כותבי המחזות ,ביטא את
הגישה המקובלת באותם ימים בקרב האליטה התרבותית כלפי המדיום החדש ,אך לא שיקף את
המציא ות .העם לא "רץ לראות" ,ובייחוד לא בימים ההם ,את מחזותיהם של הסופרים ,אף לא
את אלה של י"ל פרץ ,שהיה מיוזמיה ומנהיגיה של הוועידה 781.עם זאת נוסח ההזמנה היטיב
לשקף את הצלחתו ואת יוקרתו של התאטרון הצעיר ,אשר שלושה עשורים בלבד לאחר הקמתו
היה למוסד תרבותי פופולרי ושוקק חיים – הישג מרשים שנמצא ראוי לניכוס.
המחקר הפוסט-מודרני על אודות התגבשותה המאוחרת והמהירה של הבימה היהודית נוטה
להמעיט בערכם של היסודות המוצקים והרחבים שהניח לה אברהם גולדפאדן ,למרות מהפכנותו
בראיית התאטרון בתור מדיום נפרד מהספרות או מהמופע החובבני .במחקר זה שאפנו להראות
כי התאטרון נהפך ל"הון תרבותי" בחברה היהודית ומצא בה את מקומו בזכות הבנתו
האינטואיטיבית של מייסדו ,איש תאטרון מלידה ,כי הבימה היא מקום ליצירת אירוע בעל חוקים
אסתטיים-אינטראקטיביים ואמצעים מדיומליים משלו ולא מקום המיועד לפרישתו של טקסט
ספרותי מבוים.
בחילוצו של טקסט המופע מתוך המחזות ובקריאת המחזות בקריאה סמיוטית ,אנתרופולוגית
ופנומנולוגית הדגמנו את איכותם האמנותית המודרנית של המחזות וביססנו את הטענה כי
גולדפאדן עצמו היה יוצר מקורי ,מודרני ומתוחכם שפעל כחלוץ נודד ,ולרוב אף בודד בזירה
מרובת מכשולים .גולדפאדן ,שהצהיר בגאווה מהולה בהצטדקות כלפי מבקריו כי היה הראשון
שבנה את הקרון והניח את הפסים ,סלל דרך ששימשה בסיס לחיקוי .הסגנון המקורי שיצר
 780על כינוס הוועדה ונושאי הדיון ,הסמליות שנבעה מהרכבה ביחס החדש כלפי היידיש כנכס
תרבותי ועל נוסח ההזמנה ראה :נוברשטרן ,לאן? ,עמ'  .106-105וכן ראה:
R. D. King, "The Czernowitz Conference in Retrospect", in: D. B. Kerler (ed.), the
.Politics of Yiddish, Walnut Creek, London-New Delhi, 1998, pp. 41-49
 781למשל ראה על חוסר ההצלחה של מחזותיהם של י"ל פרץ ושלום עליכם באותו זמן בוורשה
ובאמריקה :נוברשטרן ,כאן גר העם היהודי ,עמ' .229
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במחזותיו וביחסו אל המופע התאטרוני היה מקור להשראה ולדיאלוג עם צורות מופע שונות,
מהמחזמר ועד התאטרון הפוסט-מודרני 782.מחזותיו זכו לתהילה גם אחרי מותו ועלו על בימות
התאטרון היהודי בהפקות שונות ,מסורתיות ,חתרניות ומהפכניות ברחבי העולם ובישראל עד
783
היום.
אם נתייחס למקורו של התאטרון המודרני כראקציה נגד הראליזם ו"המחזה הבנוי היטב",
בערבוב סוגות ובמעברים סצנריים בלתי מסתברים מבחינה פשטנית וללא כל ניסיון לשמור על
מוסכמת הקיר הרביעי ,אפשר לראות את הדרמטורגיה של גולדפאדן כמודרנית מיסודה .בהיותו
ראקציה לתרבות הממוסחרת המופע האוונגרדי מאופיין בפרובוקטיביות ומעורבות חברתית
ופוליטית ,בחיפוש אחר גישה שתוכל להגיע לקהל הרחב והפשוט ,בעירוב סוגות ואמצעים,
במשחקיות ,פרפורמטיביות ,שימוש בצורות פופולריות בדרכים חדשות ובתכנים חדשים ,בשבירת
החוקים ובסוף פתוח 784.נוכחנו לראות כי כל אלה אפיינו את התאטרון הנודד של אברהם
גולדפאדן.
במשך שלושה עשורים היה התאטרון של גולדפאדן נתון בשינוי תמידי ,שחל עליו ועל קהלו
ממופע למופע וממחזה למחזה ,שינוי שנבע ישירות ובראש ובראשונה מעצם היותו תאטרון נע ונד.
כמו המחזאים המודרניים ברכט ובקט ,שלדבריה של צ'ודרי ראו בבעיה של המקום "אתגר,
משימה והזמנה יותר מאשר מבוי סתום וטראגי" ,785כך גם גולדפאדן חגג בתאטרון שלו
בהתמודדות יצירתית את חוסר המקום על היבטיו האמנותיים ,הלאומיים והאישיים .בכל
מחזותיו ,המוקדמים והמאוחרים ,מצא גולדפאדן דרכים אמנותיות להתגבר על כאב
ה"גאופתולוגיה" ,בין שביציאה לדרך ובדיאלקטיקה בין "המקום הקטן" ל"מקום הגדול" ובין
שבחיזיון של הרס המקום ובנייתו מחדש .יש שראו במחזותיו המאוחרים והאחרונים ירידה
בכושר יצירתו של מחזאי "מגויס" או "סנילי" ,או ככזה המנסה להירשם בדפי ההיסטוריה בתור
מחזאי רציני ולא כמחבר קומדיות קלילות .אולם בבחינת החלל הדרמטי והקשריו המטא-
תאטרליים והאינטר-טקסטואליים התגלו מחזותיו המאוחרים בתור התפתחות שהייתה יכולה
להיחשב שיא טבעי או פסגת יצירתו אלמלא התנאים הבלתי טבעיים והבלתי הולמים שבהם כתב,
ביים ,הלחין והעלה אותם.
חלל התאטרון ,גורם מורכב ובעייתי ובמידה רבה אף נעדר בקיום העם היהודי חסר
הטריטוריה בגולה ,היה בסיס מהותי ומפרה מבחינה פיזית ואמנותית לפרקטיקה התאטרונית של
גולדפאדן ,ובו התמקדנו במחקרנו .כפי שהראינו הדיאלקטיקה בין המקום התאטרוני למקום
הראלי העומדת בצד הדיאלקטיקה בתפישת המקום היהודית השפיעו על עיצוב החלל בתאטרון
הסּפִ י הייחודי והאותנטי .השלבים בהתפתחות השפה
הנודד של גולדפאדן והעניקו לו את אופיו ִ
האמנותית של התאטרון המקורי שייסד מיומו הראשון עד יומו האחרון הלכו בד בבד עם
 782גד קינר מתאר את העידן הפוסט-מודרני בתור מעבר בין תאטרון דרמטי שבו ההצגה תלוית
טקסט נרטיבי לאירוע פרפורמטיבי חזותי ופיזי המפרק את הסינתזה וההייררכיה בין טקסט,
נרטיב ודמויות .בהתאם לכך גם הדרמטורגיה נהפכת למעשית או יישומית ,ושלא כפרשנות
אקדמית היא מעוגנת בשיקולים מעשיים קונטקסטואליים הנובעים מהמימוש הבימתי המיועד,
יותר מאשר שיקולים טקסטואליים תלויי יצירה (ג' קינר" ,דרמטורגיה מעשית :טקסט
כקונטקסט כטקסט" ,תאטרון  ,)2007( 20עמ' .)53-50
 783בימים אלה מועלה מחזהו די ביידע קוני-לעמעל (שני קוני-למל) בשם "קוני לעמל – חלום
מוזיקלי" בהפקה מפתיעה וחדשנית בתאטרון היידישפיל.
M. Carlson, Performance: A Critical Introduction, Routledge, London, 1996, 784
pp.79-87
 785צ'ודרי ,העמדת המקום על הבמה ,עמ' .15-14
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הביוגרפיה האישית והאמנותית של היוצר ,אשר התאטרון ,שלדבריו "ילד" אותו "בעל כורחו",
היה ביתו וילדו ,עיצב את דרך חייו ואף הביא עליו את מותו .במחזותיו התגלה התאטרון בתור
המדיום והתוכן ,הסימן והמסמן ,ושיקף את עצמו ואת יוצרו בחלל הדרמטי והמעוצב בכל אחת
מארבע תקופות היצירה שהובחנו כאן.
בהשוואת ארבע התקופות על ציר המקום ועיצובו במחזות חשפנו תהליך התפתחות דינמי של
שלושים שנות פעילות ,שבהן קיבל החלל הדרמטי דגשים שונים אישיים ,לאומיים ופואטיים.
הגיבורה היהודייה ועיצובה על הבימה – פרי המצאתו של גולדפאדן ,שראה בה תנאי לקיומו של
תאטרון מקצועי ואמנותי מודרני – התגלתה כסיסמוגרף המאותת על ההתקבלות של התאטרון
ועל המעמד שלו ושל יוצרו בחברה.
בראשית הדרך ,בתקופה הראשונה ליצירת גולדפאדן ,שימש החלל הארעי מקום אינטימי
ותרפויטי ,אשר כונן לראשונה את החוויה הקיומית של המבט והנראות היהודיים .בחלל הדרמטי
קיבלה היציאה לדרך של האישה הצעירה משמעות אופטימית של טרנספורמציה והתבגרות
ששיקפה גם את ראשית דרכו של התאטרון הצעיר .בתקופה השנייה קיבל החלל הדרמטי
והמעוצב דגש פומבי-לאומי ועוצב בדיאלקטיקה בין המקום הקטן והאינטימי למקום הגדול
והטקסי .הדיון הדרמטי בחלל התאטרון התמקד בחוויית חיים ריבוניים ולאומיות יהודית
מתעוררת ,אשר יוצגו באופן שווה על ידי גיבור יהודי וגיבורה יהודייה בחלל הדרמטי והמעוצב על
הבימה .סיום המסע ואישור הסטטוס של שולמית ,רועת הצאן מבית לחם בירושלים – היא
המקום הטקסי – שיקף את תחושת השייכות ,ההכרה וההוקרה שזכה לה התאטרון היהודי
במרחב החוץ-בימה ,שהגדיר בכטין "כרונוטופ ראלי חיצוני" 786.גולדפאדן ניהל דיאלוג יצירתי
ומורכב עם המרחב הממשי והמסועף של מעברים וגבולות שהקיף אותו ברחבי האימפריה הרוסית
עד שנסתם עליו הגולל בתחומה.
במחזות שנכתבו בתקופה השלישית מתבטאים נדודיו חסרי המנוח ורצונו לשוב ולתפוס את
מקומו בעיצוב חלל פרוץ ,סוער ואינטרוספקיבי ,ומסעה הפיזי והמנטלי של הדמות הנשית,
העומדת בעין הסערה בעלילות המפותלות ,מבטא את מצוקתו של היוצר .הראינו כיצד זעקתה של
שרה במחזה עקדת יצחק ביטאה את כאבו של גולדפאדן על תחושת הנטישה ,שכמעט ולא העז
לבטא בכתיבתו הספרותית והפובליציסטית ואף לא במכתביו האישיים .כך גם המונולוג של ליזה
על סיפון האונייה במחזה ימות המשיח?! וניסיון ההתאבדות של אמה גיטלה מבטאים את קולו
ואת מצבו של גולדפאדן .מורכבותם של המחזות שנכתבו בלמברג ,המתגלים כמקוריים ואף
סנסציוניים ,מתבטאת בניפוץ המקום ובשימוש מופגן וראוותני באמצעי המדיום .חוויית
האלביתי שליוותה את שהייתו בעולם החדש ,מנודה מהבימה ,מנושל ממעמדו ,מזהותו ומנכסיו,
הייתה מקור כואב ומפרה למחזותיו החדשים .אווירת ההפקרות והניכור שחש במקום הכאוטי
והאלים ב"ארץ הזהב" ,המצעד ,ההפגנות והאנרכיה נוצקו וחלחלו לחלל הדרמטי והמעוצב ברובד
אישי ואוטו ביוגרפי סמוי ומעידים בחדשנותם על זכאותו לתואר "אבי התאטרון היהודי" גם
כשהמשיך לפעול בשולי התודעה והעשייה.
בתקופה הרביעית ,בשעה שהתאטרון היהודי באמריקה נהפך לקלישאה מסחרית ,שקע
גולדפאדן בתהליך של חשבון נפש אישי ואמנותי בד' אמותיו .הוא שאף לתת מענה לשאלות כמו
"מדוע בכלל תאטרון ולשם מה" ,ו"איזה תפקיד יש לו בחיינו" ,שאלות שהציב פיטר ברוק בשלהי
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המאה העשרים לתאטרון הממית ,המשתמש בנוסחאות ישנות מהמלאי 787.בשני מחזותיו
האחרונים ,שנכתבו לאחר שנים ארוכות של ניתוק ושתיקה ,שבר גולדפאדן את הנוסח שלו עצמו,
והחלל הדרמטי במחזותיו ,שכתמיד שיקף את מצב החברה ואת מצבו האישי ,התכווץ והתכנס.
חזונו האמנותי של התאטרון היהודי בשפה העברית במחזה דוד במלחמה עלה על הבימה באירוע
תאטרוני נאיבי ולא ממוסד וגולם בידי שחקנים צעירים ולא מקצועיים ,ובמחזה בן-עמי הוא
התגלם בחלל דרמטי ביתי ומרפ א בקרב ידידים ,שותפים לדרך ובני הדור הצעיר .במחזהו
האחרון ,שהותיר מעין צוואה רוחנית לאמנים הצעירים ,התגלתה הדמות הנשית – האלמנה בת-
ציון ,סמל התאטרון שלו – בתור דמות אלגורית של יצירה והשראה לעתיד.
תוך כדי החקירה הבחנו כיצד הגיבור היהודי והגיבורה היהודייה חורגים מהתפקידים
המגדריים המסורתיים ושוברים בתנועתם בחלל הדרמטי והמעוצב על הבימה את היחס המסורתי
הקיים בספרות ובפולקלור היהודי בין מגדר לחלל .פריצת גבולות המגדר המסורתי העניקה
לאישה ולגבר פיצוי על הבימה והפכה אותם לגיבורים מסוג חדש .דמויות הנשים הצעירות ,כגון
שרה במליץ יושר ודינה בבר-כוכבא ,הן גיבורות חדשות המעוצבות כסמל ומקור להשראה .הן
מייצגות את ערכי התרבות היהודית באומץ ובעקשנות ,מתנהלות בחלל הפומבי ושותפות במידה
ניכרת בנרטיב הלאומי .לעומתן שרה במחזה עקדת יצחק אינה מוכנה לייצג ערכים פטריארכליים
המנו גדים לרגשותיה האותנטיים .היא מערערת על תקפותו של הצו האלוהי ועל מוסריותו
ומתנגדת לציות העיוור של אברהם .בכך היא חורגת גם מהדמות הסנטימנטלית והרגשנית או
המאופקת והגאה ,כפי שאופיינה "האם היהודייה" במחזות שנכתבו בידי מחזאים אחרים בני
זמנו של גולדפאדן ואחריו .הדמויות הגבריות ,כגון אבשלום ובר-כוכבא ,מעוצבות בתור גיבורים
גדולים מהחיים אך בעלי "מעשה כשל" שהם מביעים חרטה עליו .אבשלום שב לבית לחם לקיים
את הבטחתו אחרי שהבין כי מות ילדיו נגרם בשל חטא הפרת האמונים ,ובר-כוכבא ,המעוצב
במתכונת הגיבור הטרגי ,מתאבד אחרי שהבין כי חטא ברצח אלעזר הזקן ובכך הוביל לכישלון
המרד.
העיצוב הנועז על הבימה של עימות מגדרי ,דתי ולאומי בין דמויות יהודיות ונכריות מעיד על
אופיו המודרני והאינטראקטיבי של התאטרון ,הנותן מקום בחללו לנושאים הבוערים בחיי היום-
יום של הקהילה היהודית בתקופת מעבר סוערת .החלל הבדיוני והמעוצב לא התיימר להיות
נטורליסטי ,אך ייצג את שאלות הזמן וביטא ביקורת עצמית בשיקוף זהותם של היהודים וקיומם
ההיסטורי במקומות ובזמנים שונים .למרות העמדה הריכוזית בייצוג הזהות היהודית על בימתו
נכנס גולדפאדן לנעליו של הגבר הנכרי ,למשל פאפוס במחזה בר-כוכבא ,ואילץ את הצופים
להשתחרר מדעה קדומה ולהבין את האחר דרך המודעות לאחרותם שלהם.
גלריית דמויותיו מתגלה בתור מערכת ייצוגים ביקורתית מגוונת המעצבת מחדש דמויות
עממיות השייכות לדור הישן ומעמתת אותן עם ליברלים ,בורגנים ומתבוללים ותוך כדי כך מעלה
על פני השטח פגמים בחברה היהודית ,כגון פנאטיות ,צביעות והסתאבות מוסרית ,דעות קדומות
והכללות .הוצמיך הרוכל הנודד הפחדן מתגלה כידיד נאמן ,ויונטיל השנורר ,מתגלה כמבקר
חברתי חריף ודק אבחנה .שניהם אינם ממודרים מהחלל המודרני או הבורגני ולא מהמקום
הלאומי והטקסי .הוצמיך מתקבל בשמחה בסלון של ר' אברמצ'י ,ויונטיל שנורר מגיע בדרך נס
לשנורר במושבה של הברון בפלשתינה ומתקבל בזרועות פתוחות בקרב בני המשפחה .כמוהם גם
צינגיטאנג הפרא מחולל עם כל האחרים בבית המקדש בטקס נישואיהם של שולמית ואבשלום.
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הדמויות הגרוטסקיות ,אשר מבקריו של גולדפאדן ראו בהן קריקטורות מכפישות ,אוויליות
או "מטורפות" ,למעשה גילמו מערכת מגוונת ואקספרסיבית של זהויות אנושיות שעוררו בקהל
דעניאדע
ַ
לדֿפא
ַ
הזדהות ,נצרבו בתודעה ובחלקן אף הונצחו בבלדה מאת איציק מאנגר בשם ג ָא
(גולדפאדנידה) 788.כמו המבקרים והחוקרים ,איציק מאנגר מתייחס בעיקר לדמויות ממחזותיו
הסּפִ י וצעידתן בין עולם ישן לעולם חדש
הראשונים של גולדפאדן ,אך מיטיב לשקף את אופיין ִ
ובין החיים לאמנות .הדמויות נעות ומסתובבות ברחוב בתהלוכה ססגונית קומית-לירית ,שהיא בו
ּפאמול ווערדע' – 'גרינער בוים' – וויג פון ייִדישן
בזמן גם נשף מסכות ,עד שהן מגיעות ל"' ַ
טעאטער" ("פמול ורדה" – "העץ הירוק" – עריסת התאטרון היהודי) ,ושם הן מוארות ומתבהרות
ַ
באור הזרקורים.
את חוסר הפרופורציה בהיסטוריה הרת הגורל של התאטרון של גולדפאדן ,המתבטאת כפי
שראינו גם במחקר על אודותיו ,אפשר להמחיש בחלוקת פעילותו לשתי תקופות בלבד .האחת
קצרה ומזהירה ,והשנייה ארוכה ומרובת ניכור; בראשונה הוביל מהפכה תרבותית וזכה למעמד
והישגים מרשימים ,ובשנייה נאלץ לנהל מאבק הישרדותי פיזי כדי להמשיך ליצור ולהישאר
בתודעה .לאחר שהתאטרון היהודי נהפך לתאטרון של קבע באמריקה בלעדיו ,המשיך גולדפאדן
להתנהל במתכונת נפרדת של תאטרון נודד של איש אחד – התאטרון של גולדפאדן .נוכחנו לראות
כי בתקופה הארוכה שבה המשיך לנדוד באירופה בגפו וללא להקה משלו קיבל המקום הבדיוני
במחזותיו החדשים עיצוב מודרני מובהק המאופיין באינטר-טקסטואליות ובמודעות פנימית.
אירועים מחייו הפרטיים ,שהיו גם חיי התאטרון שלו ,עלו בו בהסוואה ותפשו את מקומם ,וכך גם
סצנות ,דמויות ומקומות ממחזותיו הקודמים הוטמעו בעלילות החדשות ויצרו הקשרים בעלי
משמעות סמלית מורכבת.
מתוך בחינתם של יחסי הגומלין בין החלל ובין זהות ומגדר במחזות ובתאטרון של אברהם
גולדפאדן עולה כי ערכם האמנותי מתגלה במלואו כאשר מנתחים אותם כמכלול ולא כל מופע-
מחזה בנפרד .קורפוס מחזותיו הוא מערכת שבה כל חלק תלוי וקשור בשאר החלקים ,כל מחזה
מקבל פרשנות נוספת מהמחזות שנכתבו לפניו ואחריו ומהראשון ועד האחרון שבהם .מירה'לה
גיבורת המכשפה ,הנמכרת בידי המכשפה לסרסור באיסטנבול ,שבה ומתדרדרת בדמותה של
ליזה בימות המשיח?! ,הנמכרת בידי אביה לסרסור בארגנטינה .הרב יוזלמאן – המלאך המושיע
מקצר הזמנים וגומע המרחקים במליץ יושר – שב ומתגלגל במפתיע בדמותו המסתורית של
הברון ה והנשטטר ,אתנולוג נוצרי המחפש את שורשיו ,המגיע בזמן הנכון למקום הנכון כדי להציל
את הדמויות ,להפגיש ביניהן ולקדם את העלילה במחזה בן-עמי .סיפור אהבתם של רחל והברון
נותן ביטוי בזמן החדש לסיפור אהבתם של מרים ואלונזו ,המתחזה לנוצרי ,במחזה דוקטור
אלמסדו .כך גם שבה ועולה הבאר ,שבצִ דה נשבעו שולמית ואבשלום לקיים את הבטחתם במחזה
שולמית ,ומשמשת זירת רצח בסדום במחזה עקדת יצחק .הר המוריה ,שבו נמשח בר-כוכבא
למלך המשיח בידי כהנים ולוויים לעיני חייליו במחזה בר-כוכבא בסצנה אינפלציונית ,שב ומופיע
ברקע אופק חד-גוני מינורי בדרך אל העקדה .חזיון הרס החלל הריבוני-לאומי ,המסיים את
המחזה בר-כוכבא בתמרות אש ועשן ,חוזר ומחריב את סדום ועמורה ומקבל גם משמעות אישית
בהרס המקום האמנותי .הווילון הנפתח כמו פרוכת ,שמאחוריו נראה באור חיוור קברו של רבי
שמעון בעל הנס במחזה המוקדם סבתא ונכדתה ,שנכתב בראשית הדרך ,מגלה מאחוריו מצעד
מרשים וצבעוני על פי חזון העצמות היבשות במחזה בן-עמי ,שנכתב בסוף הדרך .המצעד האחרון,
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שנותר בדמיונו של המחזאי והבימאי בחלל הבדיוני של מחזהו האחרון בן-עמי ,מהדהד ומתעצם
על רקע מצעדים ותהלוכות ממחזותיו הקודמים החל במצעד החתונה בדוקטור אלמסדו וכלה
במצעדים האלימים בימות המשיח?! ובעקדת יצחק .האינטר-טקסוטאליות של גיבוריו ודימוייו
הדרמטיים מילאה תפקיד ביצירת הדיאלוג הסמוי והגלוי בין היוצר לתודעת הצופים שהכירו את
המחזות.
המסע שגולדפאדן מזמין אליו את קוראי האוטוביוגרפיה הגדולה שלו ,החסרה את הפרקים
האחרונים ,ניתן לשחזור מלא בחלל הבדיוני שבמחזותיו ,שנותרו כשרידי התאטרון החי והמחיה
שלו .מחזותיו מתגלים בתור עולם שלם המתכתב עם עצמו ותוך כדי כך מצפין דיאלוג רב-משמעי
בין היוצר ובין קהלו ובין היוצר ובין התאטרון שלו ,על כל רבדיו ותהפוכותיו .את יצירתו
הדרמטית כולה אפשר לקרוא כמחזה אחד מורכב ,רב-תחנות ותהפוכות ,המגולל את הדרמה
הסוערת של המקום; מחזה על אודות הגירוש מהמקום והשיבה אליו ,חורבנו ובנייתו מחדש.
המסע של גולדפאדן ותאטרונו מתנהל בין חללים סימבוליים-פואטיים ,לימינליים ואקזוטיים:
בדרך ובפונדק ,ביער ובכרי המרעה ,בבית המקדש ובבית האסורים ,באונייה ובסירה ,בבית
הכנסת ועל החומה ,בסדום ועל הר המוריה ,ליד קברו של מאיר בעל הנס ובמושבה ,בסטודיו,
בווילה מבודדת משאון העיר ובחלל החזיונות הנמצא מעבר למקום ומעל לזמן .בחילוץ האירוע
התאטרוני מתוך המחזות בחנו את הפער בין ההפקה להתקבלות ואת הפער ההולך וגדל בין החלל
הבדיוני לחלל המעוצב .בכל תאטרון "נורמלי" היה הפער בין החלל הבדיוני למעוצב אמור
להצטמצם ,אך כפי שנוכחנו לראות בתאטרון של גולדפאדן ,שמתכונת נדודיו רק הלכה
והתדרדרה ,הלך הפער בין המדומיין למעוצב וגדל עד כדי אבסורד ובה בעת הגדיר גם את ערכו
האסתטי ואופיו המודרני.
מתוך הכוונה לנתח את ערכו האסתטי של התאטרון של גולדפאדן ביקש מחקרנו להדוף את
הביקורת הרואה בו כלי תקשורת להפצת רעיונות פוליטיים או אידאולוגיים ואת גולדפאדן עצמו
בתור סוכן שלהם .נוכחנו לראות כי החיים היהודיים והנושאים החברתיים והלאומיים ששיקף
במחזותיו מוצגים כקונפליקט בין קולות וזהויות ,בריבוי ובהתנגשות בין עמדות שונות בחברה
היהודית בת זמנו .ארץ ישראל ,שיוצגה בחלל הבדיוני ועל הבימה כמוטיב חוזר פיוטי ופואטי,
עוצבה בו באופנים שונים בכל אחת מהתקופות .בעזרתה יצר גולדפאדן דימוי מורכב ולעולם לא
קונקרטי-פשטני סביב שאלת המקום והזהות – "מי אנחנו ומה אנחנו בעולם" ,כפי שמנסחת זאת
צ'ודרי ,או "מהו המקום שבו אנחנו 'בבית' בעולם" ,כפי שמנסח זאת גורביץ' .שאלת המקום
מקבלת בכל תקופה תשובה אישית ולאומית ,אך גם אנושית ואוניברסלית.
ואף על פי כן ,גם אם לא היה פוליטי או מגויס ,שיקף גולדפאדן בכל מחזותיו את רצונו לעורר
מודעות ולגרום לטרנספורמציה בקהלו .על פי מאפייני התאטרון הסביבתי או "המחיה",
גולדפאדן לא ִאפשר לצופים לשקוע בכיסא אל מול מלודרמה מתקתקה עם סוף ידוע מראש או
מופע בידור גרדא ,ובנה את חוויית ההתקבלות בזגזוג בין התפכחות לאשליה ,בין אי-נחת לצחוק
משחרר ובין ביטחון לחרדה ,ללא סוף .החוויה הדיאלקטית של הצופה בחלל התאטרון הובנתה
בתור פעולה מנחמת ומבריאה .על פי ה"טופואנליזה" שטבע בשלר השווינו את חוויית הצופה
לחלימה בהקיץ בבית ,שבתוכו אפשר בעת ובעונה אחת להצטנף בפנים ובכל זאת תמיד להיות
קשוב לחוץ.
בד בבד עם השהייה המבריאה במקום המחסה ,התאטרון בכלל והתאטרון של גולדפאדן בפרט
הוא גם מקום פומבי מוחצן המעורר את קהלו לצאת ממקום המקלט ולפעול בחיים ובעולם
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הגדול .הדרך ,הנדודים והאופק הרחוק וגם המקום המגן ,הפרוץ או הכולא ,מאכלסים את יצירתו
בדיאלקטיקה אינסופית בין יציאה לחזרה .הראינו כיצד במחזה דוקטור אלמסדו ,העוסק בגירוש
ובשיבה אל המקום ,עיצב גולדפאדן תמונה עוצמתית ורבת-משתתפים שבה היהודים ,הממוקמים
מחוץ לבימה ,נפרדים מהמקום בשיר תפילה ונחמה על קיומם של קניין ומקום הנמצאים בספר
נאר" (אלוהים נמצא
דארט\ אין יעדען ָארט\ ווּו מען בעט אים ָ
גאט איז ד ָאך ָ
התורה ובאלָ ..." :
בכל מקום שבו פונים אליו) (דוקטור אלמסדו ,מערכה ראשונה ,עמ'  .)21שערי בית הכנסת
נפתחים ,ומתוכם ,לקול קריאות הנוצרים "החוצה מאדמתנו" ,יוצאים היהודים המגורשים אל
תוך חלל הבימה ,נושאים ספרי תורה וספרי קודש .למעשה הם מגורשים ויוצאים מן החוץ אל
הפנים ,אל הבימה ,ועושים את דרכם אל מחוצה לה .סצנת גירוש היהודים מהמקום מקבלת גוון
אבסורדי ,ובכך מתערערת מן היסוד תקפותו של המקום הפיזי באמצעות ייצוגו בחלל .תפישת
המקום היהודית הדיאלקטית היא ביטוי אסתטי ליחסי הגומלין המורכבים בין המקום
התאטרוני לבין המקום הראלי של גולדפאדן והתאטרון שלו.
בנדיקט אנדרסון ) (Andersonבוחן בספרו קהיליות מדומיינות את השינויים בתפישת המרחב
והזמן של קהיליות שונות כתוצאה מדמיון מחדש של האומה כעתיקת יומין .את סוד כוחה של
הלאומיות בתור תופעה מודרנית על רקע המהפכה באמצעי התקשורת הוא רואה ביכולתה לספק
תשובות מדומיינות בעלת כוח רב לשאלות הקשורות בהוויות היסוד של חיי האדם .אנדרסון
רואה בציונות "דמיון מחדש" ) (reimaginationשל "קהילה דתית עתיקה בתור אומה []...
המשרטטת את התמורה האלכימית שהפכה את בעל האמונה הנודד לפטריוט מקומי" 789.למראית
עין נראה כי יש מן המשותף בין פעולת "הדמיון מחדש" שאנדרסון מצביע עליה ובין אותה חלימה
בהקיץ מנחמת ומדרבנת לפעולה שהתרחשה בחלל התאטרון של גולדפאדן .אך כפי שנוכחנו
לראות ,האסתטיקה הלימינלית המאפיינת את כל מחזותיו מותירה אותם דווקא בתור שאלה
פתוחה ללא תשובה .כמו התאטרון שלו נשאר גולדפאדן מחוץ לממסד ,במצב ביניים של בעל
אמונה ופטריוט נודד בין "מקום" ל"אין מקום" ,בדרך ,בשאיפה גדולה להתמקם ,שלא התממשה
אלא בחלל הבדיוני של מחזהו הפטריוטי האחרון .תפישת המקום במחזותיו המוקדמים
והמאוחרים ,העממיים והלאומיים ,נותרה בתווך מחוץ ל"פתוס החלוצי" ול"תפישת המקום
הציונית" 790,או כפי שמתאר בנימין הרשב את הוויית המקום והזמן הגלותי" ,מחוץ לכל זמן ולכל
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מרחב נתונים ,מחוץ לכל היסטוריה וגיאוגרפיה קונקרטית".
בעזרת המושג שטבע טרנר "קומיוניטס" ,העומד מעבר למקום ומעל לזמן ויוצר שוויון ואחווה
עם האחר ללא כל הייררכיה חברתית ,תיארנו את הטרנספורמציה של הקהל ,השחקנים ,החלל
והזמן ,שהיוו חלקים בלתי נפרדים ושווים באירוע התאטרוני .את האופי הספונטני והבלתי
אמצעי של קה ילה ויחסי הגומלין האנושיים שבתוכה כניגוד לאופי הממסדי הנשלט בידי הנורמות
של מבנה חברתי היטיב לתאר מרטין בובר" :קהילה היא לא עוד קיומם של המוני אנשים זה בצד
זה (ואפשר להוסיף ,מעל ומתחת זה לזה) ,אלא קיומם זה עם זה .והמון זה ,אף שהוא נע אל
 789ב' אנדרסון ,קהיליות מדומיינות :הגיגים על מקורות הלאומיות ועל התפשטותה ,מאנגלית:
דן דאור ,האוניברסיטה הפתוחה ,תל אביב ,2000 ,עמ' .184
 790גורביץ' ,על המקום ,עמ' .47-37
 791בנימין הרשב (הרושובסקי) מציין כי הספרות הדתית הפוסט-מקראית החליפה את המיתוס
ההיסטורי של המקרא בתפישה על-היסטורית של "עם עולם" על-זמני הנתון ברשת מורכבת של
מערכות חוק אמונות אגדות והתנהגות הקשורות קשרי גומלין אלה באלה" .עולם" ,מבאר הרשב,
הוא גם נצח אבל גם יקום ומכאן ,העם הנצחי פירושו גם עם העולם כולו .ראה :ב' הרשב,
התרבות האחרת :יידיש והשיח היהודי ,כרמל ,ירושלים ,2006 ,עמ' .34
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תכלית אחת ,מתנסה בכ ל מקום בפנייה אל הזולת ,במפגש דינמי אתו פנים אל פנים ,בזרימה מן
האני אל האתה .קהילה נמצאת במקום שבו קהילה מתרחשת" 792.אופיו האינטראקטיבי,
המחוספס והקדוש של התאטרון של גולדפאדן גרם לקהל החד-פעמי להיהפך לחלק מקהילת
היהודים שצפו במחזותיו ,שהתפרשה על פני ערים ועיירות ,ארצות ויבשות.
שאלות להמשך הדרך
בן-עמי ,גיבורו האחרון של גולדפאדן ,טוען ,אולי ביותר משמץ התנבאות ,שמעברים מדירה
לדירה גורמים לעתים לאיבוד של דברי ערך ולשבירת כלי זכוכית עדינים .נוכחנו לראות כי על אף
טלטולי הדרך המשיך גולדפאדן לכתוב מחזות שהוסיפו והתגלגלו בעולם וזכו להצלחה ,אולם
רבים מנכסיו נפגעו או לא שרדו את המעבר ממקום למקום .מתוך יותר מחמישים מחזות שכתב
רק כמחציתם שרדו ונותרו בידינו בדפוס ,בכתב יד או בחלקי טיוטות .רבים מהמחזות המופיעים
ברשימתו של שצקי אבדו ,ולא נותר בידינו מידע על אודותיהם ואף לא מושג על תוכנם .ייתכן
שכמה מהם שהוגשו לאישור הצנזור נמצאים ,ואתם מסמכים שונים הקשורים בתאטרון של
גולדפאדן בשנים שבהן שהה ברוסיה ,בארכיוני הצנזורה בסנקט פטרבורג בRussian State -
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.Historical Archive
ווא בניו יורק הם גם שרידי התאטרון
המחזות המצויים בתיק כתבי היד של מחזותיו בארכיון י ִי ָ
של גולדפאדן ,ולכן פיענוחם ותיעודם הם משימות דחופות במיוחד לאור מצבם הלקוי ההולך
ומתדרדר .חשיפתם של מחזות או פרגמנטים אלה ,ובהם להיטים מפורסמים כגון בריינדלה קוזק
והכלה האילמת ,ובהם כמעט ללא אזכור כמו דער סמבטיון (הסמבטיון) ,שנכתב ככל הנראה
לאחר הביקור הכושל באמריקה ,תאיר את קורפוס מחזותיו ואת שפת התאטרון שלו .כך גם
יוסיף מחקרם של מחזות שכבר הודפסו אך עדיין לא נבדקו לגופם ,כגון לא תחמוד ,שהזכרנו כאן
בקצרה ,או המחזה היחיד שכתב בוורשה ,המלך אחשוורוש או המלכה אסתר .איתורם של
כתריסר ממחזותיו שהודפסו בסוף המאה ה 19-תחילת המאה העשרים היא משימה לא פשוטה
ולכן הוצאה לאור מחודשת ומוערת של המחזות שכבר נדפסו תנגיש אותם לחוקרים וליוצרי
תאטרון וייתכן שאף תרחיב את הרפרטואר המצומצם של מחזותיו הממשיך לעלות על הבימה
בארץ ובעולם.
מכיוון שיצירתו הדרמטית של גולדפאדן מגוונת ורבת-פנים ונסמכת על מקורות ספרותיים
תאטרוניים ומוזיקליים שונים ,היא משמשת כר פורה נרחב ומרתק למחקר בתחומים ובנושאים
שונים שחרגו מתחום מחקרנו .אף שכתב מחזות בסוגות המוזיקליות ,טרם נכתב עליהם מחקר
מקיף מתחום המוזיק ה .עיון מעמיק בפרטיטורות של המוזיקה במחזותיו ,המפוזרות על פני
ספריות וארכיונים למוזיקה ,התייחסות למלודיה ,הרמוניה מקצב ומבנה וכן להשפעות של חזנים
ומלחינים שונים עשויים להוסיף לשחזור הפן החווייתי של האירוע התאטרוני .מחקר שיעקוב
אחרי הלחנים במחזות ,ומלבד חשיפת המקורות שנשאבו מהם ,ינתח גם את עיבודם לבימה ואת
המשמעות והערך האמנותי של שיבוצם במחזות ,חיוני ביותר למחקר בנושא ההתקבלות של
מחזותיו.

M. Buber, Between Man and Man, trans. by R.G. Smith, Fontana Library, London 792
 .and Glasgow, 1961מצוטט בתוך :טרנר ,התהליך הטקסי ,עמ' .112
 793הארכיונים נגישים לחוקרים דוברי רוסית.http://www.fgurgia.ru/ :
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לפחות בשלושה ממחזותיו נשען גולדפאדן בבירור על יצירות ספרות .בר-כוכבא נשען על הרומן
העברי הריסות ביתר מאת קלמן שולמן ( ,)1858מליץ יושר – על הרומן הגרמני Rabbi
 Joselmann von Rosheimמאת הסופר והרב מאיר להמן ( )1879ובן-עמי – על הרומן האנגלי
 Daniel Derondaמאת ג'ורג' אליוט ( ,1876תורגם ליידיש ב .)1900-בדיקה מדוקדקת של
העיבוד מול המקור תאפשר לנו לעקוב אחרי הפרקטיקה של גולדפאדן בתור מחזאי ובימאי.
ניתוח בחירותיו בעיבודו ,וההשמטות והתוספות לתשתית הספרותית ,יעזור לנו לחשוף את יחסו
אל הבימה ,הקהל והמופע.
מלבד ההשפעה של אופרות ואופרטות על מחזאותו יצר גולדפאדן אלוזיות למחזאים כמו גוגול,
שילר ,גתה שייקספיר ואחרים .הדהוד המחזות האירופאיים ביצירתו ,המתבטא באופנים שונים
הוא כר פורה למחקר מרתק .כפי שהראינו נהג גולדפאדן לשבץ דמויות ומצבים דרמטיים
הלקוחים מהמחזאות העולמית ,ויצר דיאלוג ומערכת של הקשרים בין תאטרון יידיש לתאטרון
הנכרי .כך למשל ייבא את דמותו של שיילוק המושפל ותאב הנקם או את רוח אביו של המלט
היישר מהבימה האליזבטנית ,ויצר מפגש בין התאטרון האירופאי לבימה היהודית .מחקר הרב-
תרבותיות בקורפוס מחזותיו יכול להוביל לחשיפת צדדים נוספים בסגנון המודרני ,האקלקטי
והקוסמופוליטי של המחזות והתאטרון של גולדפאדן.

אפילוג  -גולדפאדן בישראל
תאטרון נודד בהנהלת איש אחד – מחזאי ,בימאי ,מלחין ומפיק ,שכתב והעלה מחזות רבים
ומגוונים ופיתח שפה אמנותית מקורית משלו במשך שלושה עשורים בין ערים ,ארצות ויבשות,
הוא תופעה ייחודית בהיסטוריה העולמית של התאטרון ,ולא כל שכן בתולדות התאטרון היהודי
והעברי .היה זה תאטרון ִסּפִ י ,פרדוקסלי ומפר גבולות .ריבוי הפנים והרבדים בתאטרון החיוני
שיצר גולדפאדן נבע מאישיותו וכישוריו הרב-גוניים .המצב הבלתי יציב של יצירת תאטרון בחברה
היהודית בהקשר התרבותי של המעבר מהמאה ה 19-למאה העשרים שימש קרקע פורייה ליצירת
התאטרון הייחודי המהווה קטגוריה בין קטגוריות .השפה האמנותית של גולדפאדן ,שאימצה
ועיבדה מבנים קיימים ויצרה ביניהם סינתזה ,ללא דעות קדומות או חיקוי של קאנון מסוים
ולעתים אף ב צרימה או בניגוד "לטעם הטוב" והמקובל ,היא שפה ִסּפִ ית העומדת בשטח הפקר בין
הקיים למתחדש ובין הממוסד לממוסד הבא .כיום ,בעידן הפוסט-מודרניסטי של טשטוש
הגבולות ושילוב בין הסוגות ,ערבוב כגון זה כבר נעשה נורמטיבי ,וההיברידיות נהפכה למהות
התרבות 794.על רקע תפישתה של התפתחות התרבות בתור מאבק בין קאנון לאנטי-קאנון ,בין
הממוסד לבלתי ממוסד ,יצירות שנחשבו שוליות ,נחותות ופרימיטיביות מעוררות עניין.
הדרך החיובית לאמץ את ההיברידיות בהקשר התרבותי היא ההכרה המתמדת שהזהות נבנית
דרך הידברות בין יסודות שונים ,ושהפיצול ,הפערים והסתירות אינם בהכרח סימן לכישלון:
"זהות אינה קומבינציה או הצטברות או מיזוג או סינתזה של כמה מרכיבים ,אלא שדה אנרגטי

 794טרנר ,מפולחן לתאטרון ,עמ' .41
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של כוחות שונים" 795.ההיברידיזציה בתרבות היא הניסיון לראות את הדברים כדינמיקה ולא
כקונפליקט ,כמשא ומתן ולא כעימות .כידוע הנתק בין תאטרון יידיש לתאטרון עברי בארץ
ישראל ,שהחל עם ייסודו של תאטרון "הבימה" ,הוא אחד הביטויים לקונפליקט התרבותי-לשוני
הקשור גם לזהות "היהודי החדש" בין התרבות העברית ובין תרבות היידיש ,שבנימין הרשב מכנה
"התרבות האחרת" .הקונפליקט והדיאלוג שהתנהל מאז וממשיך להתנהל עד ימינו בין בימת
היידיש לבימה בעברית באופן גלוי וסמוי ,מודע ולא מודע ,הוא סיפור דיאלקטי המתרחש בטווח
שבין שנאה-אהבה ,דחייה-משיכה ,התכחשות-נוסטלגיה ,אמנות-קיטש ,ממסד-אנטי-ממסד.
בעשור האחרון עסקו חוקרים ישראלים באותו דיאלוג ובנתק המלאכותי בתהליך פרשני
המודע למעורבות של התאטרון הלאומי "הבימה" ביצירת המיתוס ההיסטורי של התאטרון
העברי .המחקרים שנעשו על שני צדיה של תופעת התאטרון היהודי מערערים על הנרטיב
הטלאולוגי של התאטרון העברי "הבימה" ומציעים תחתיו סיפור מורכב .במחקר ההשוואתי נבחן
הדיאלוג על פי פרמטרים סגנוניים ,תרבותיים וחברתיים כגון :עיצוב החלל הדרמטי ,מגויסות
אידאולוגית ,שאלת הרפרטואר ואופני המעתק לבימה של המחזות שכונו "מחזות גלותיים" ,נושא
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ההתקבלות ,השפה ודימוי הגוף היהודי על הבימה.
בחינת התאטרון של גולדפאדן בתור נדבך חשוב בהתפתחות התאטרון הישראלי עשוי להיות כר
מחקרי פורה ובעל משמעות למקום ולזהות הישראליים .כאמור בזכות מחזהו דוד במלחמה ראה
בעצמו גולדפאדן גם את אבי התאטרון העברי ,אך התאטרון העברי בראשיתו התנהל במסלול
שונה לחלוטין מבחינה אמנותית ולאומית .העלאתו של מחזהו העברי ב 1905-בניו יורק במסגרת
קהילתית ,לא מקצועית ואנטי-ממסדית ממקמת אותו קרוב יותר לחיפושי הדרך של התאטרון
N. Papastergiadis, "Tracing Hybridity in Theory", in: P. Werbner and T. Modood 795
(eds.), Debating Cultural Hybridity: Multi-Cultural Identities and Politics of
)Anti-Racism, Zed Books, London and New Jersey, 1997, pp. 257-281 (p.258
 796כמה מהם מפורטים להלן:
S. Levy, "Yiddish and Hebrew Theatre: On Dramatic Space and Audience", Assaf 22;23 (2008), pp. 101-112
מקובץ המאמרים בכתב העת בקורת ופרשנות ( 41חורף תשס"ט) בעריכת בוריס קוטלרמן בנושא
תאטרון יידיש ראה :ירושלמי" ,תאטרון יידיש כתשתית אמנותית לתאטרון העברי" ,עמ' ( 39-7על
קשרים אינטר-רפרטואריים ואופני העתקתם של מחזות ביידיש לבמה העברית בידי שלושה
בימאים שונים ב"הבימה" ,וב"האוהל" ,ובהם גם המחזה המכשפה בבימויו של משה הלוי
ב"האוהל" ב ;)1946 -ר' רוז'אנסקי" ,המאבק לקיומו של תאטרון רפרטוארי ביידיש בישראל",
שם ,עמ' ( 64-41על גורלה של להקת תאטרון יידיש שבחרה לעצמה את השם "תאטרון גולדפאדן"
בתו ר מראה למעמדה חסר הבית של היידיש בישראל בשנות החמישים); ש' זר ציון" ,ה'ווילנער
טרופע' – פרולוג להיסטוריה של 'הבימה'" ,שם ,עמ' ( 92-65על ההתכחשות לקשר בין "הבימה"
לתאטרון יידיש מזרח-אירופי מלכתחילה ועל השתרשותו של הנתק בהיסטוריוגרפיה של
התאטרון העברי) .מחקר ו של יאיר ליפשיץ מתמקד בחלקו האחרון בזיקה בין דימוי גוף יהודי
למסורות טקסטואליות יהודיות בהעלאת המחזות הדיבוק והגולם בתאטרון העברי :י' ליפשיץ,
"הגילום בגוף" ,עמ' ;241-171
מתוך המאמרים בספר אל נא תגרשוני :עיונים חדשים בהדיבוק בעריכת דורית ירושלמי ושמעון
לוי (ספרא ,תל אביב ,)2009 ,העוסקים בין היתר במחקר יחסי הגומלין בין תאטרון יידיש
לתאטרון העברי ,חשוב לענייננו בהקשר המתודולוגי מאמרה של אהובה בלקין ,הבוחן את
המתודולוגיה של המחקר ההיסטוריוגרפי הנשען על ספרות הזיכרונות בתור דגם פרשני המסביר
את האירוע ההיסטורי" :ונאמר לדיבוק טוב :הצגת הדיבוק וההיסטוריוגרפיה של התאטרון
העברי" ,שם ,עמ'  .266-256לפרשנות לתפקיד החברתי והתרבותי-אמנותי של המחזה במגוון
הפקותיו ומקומו במפגש התרבות הגולה עם ההווה החלוצי ראה :פ' רוקם" ,הדיבוק בארץ
ישראל :התיאטרון ,הביקורת והתגבשותה של התרבות העברית" ,שם ,עמ'  .107-90וראה גם את
מאמרו המכונן של גד קינר החושף" ,קולוניאליזציה מרצון" של הלהקה הצעירה על האידאולוגיה
הציונית שלה ,כולל זהותה היהודית ,לשפה האמנותית הרוסית-סובייטית" :הפקת וכטנגוב –
התקבלות אגנוסטית כמיתוס לאומי :בין התכוונות להתקבלות" ,שם ,עמ' .123-136
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הישראלי בשלב מאוחר יותר ועד ימינו .כמו התאטרון של גולדפאדן ,התאפיין התאטרון
הישראלי ,שהתפתח ופעל כראקציה לשורשי התאטרון העברי הלאומי "הבימה" ,בנטייה של
מחזאיו לקשר בין הרובד האישי לשיקולים חברתיים ,לאומיים ופוליטיים ,והתהווה בתור
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תאטרון מרדני ומודע לעצמו.
התאטרון העברי החל אמנם גם הוא את דרכו במעמד חובבני ,בתור סטודיה על פי המודל
האמנותי המוסקבאי בחסותו הרוחנית של סטניסלבסקי ובבימויו של וכטנגוב ,אך במהרה זכה
להתקבלות ומעמד של "התאטרון הלאומי" דה-פקטו ,וזאת עוד לפני שעלה ארצה .דפוס
התאטרון הנודד שאימצה "הבימה" בראשיתה מתאטרון היידיש לשם המטרה הכפולה של הפצת
הרעיון הציוני והשפה העברית והצגתם בתור הישג אמנותי תאטרוני הם "שאיפשרו לה באופן
דיאלקטי להיעשות סמל לאומי" 798.עדות מכרעת לאופיו האלטרנטיבי של התאטרון של גולדפאדן
הסּפִ י והבלתי ניתן לגיוס או לניכוס אידאולוגי ,והישארותו לא רק מתוך כורח אלא
היא אופיו ִ
מבחירה בשלב הביניים של תאטרון נודד .התאטרון של גולדפאדן נשאר בשולי הממסד או מחוצה
לו ,כפי שהיה מאז ומתמיד ,גם כשהעלה את מחזהו העברי בתור אירוע תרבותי אזוטרי ,ובייחוד
בשלב זה.
מחקר השוואתי בין המתאם הייחודי של מגדר-זהות וחלל בתאטרון של גולדפאדן ובין קיומו
במחזאות ,בתאטרון ובתחום המופע בישראל לאורך המאה העשרים ועד ימינו יכול לבחון את
ההשפעה של גולדפאדן ושפת התאטרון הייחודית לו על התאטרון העברי .המחזות קוני-למל
והמכשפה (ובמידה מצומצמת יותר גם שולמית) ממשיכים לעלות על הבימה בישראל מאז תקופת
היישוב ועד היום בהפקות בעלות אופי מגוון ,מהמסחרי ועד החתרני ,במסגרות תאטרון שונות,
מהממסדי ועד לאלטרנטיבי ולחובבני .למרבה הפלא אלה הם גם המחזות הזוכים להפקות
חוזרות ונשנות בתאטרון ה"יידישפיל" ,ועובדה זו יכולה להעיד על הקשר הקיים בין שני
הרפרטוארים בארץ בימינו .מאחר שמחזותיו של גולדפאדן מקפלים בתוכם באופן אינהרנטי גם
את הבימוי ואת עיצוב החלל הדרמטי והיחס אל האירוע התאטרוני ,מחקר בנושא "גולדפאדן
בישראל" יוכל להיערך גם על בסיס ההפקות של מחזותיו בארץ במשך השנים.
מחזות מתורגמים מיידיש של שלום עליכם ,לייוויק וגורדין ,עלו בתאטרון הלאומי "הבימה"
וזכו להצלחה קופתית ,אך עד שנת  2000הועלה רק מחזה אחד משל גולדפאדן :מעשה בנסיך,
עיבוד רחוק מהמקור של המחזה קבצנזון את הונגרמאן ,בעריכתו ובבימויו של דוד ליכט ב-
 799.1953לעומת ההצלחות הקופתיות של "מחזות שטעטל" ,העיבוד בבימויו של הבימאי האורח
ליכט ,שעלה כמה פעמים בהצלחה בניו יורק ובארגנטינה ,זכה להצלחה בינונית בארץ .למרות
 797שוש אביגל סוקרת את ההיסטוריה ה"לא ארוכה" של התאטרון הישראלי בתור "התרחקות
מעידן מיתולוגי מקודש של חזונות אידיאולוגיים" אל עבר "מציאות חילונית של התפכחות
ומודעות עצמית גם לאמנויות וגם לחברה" .ראה :ש' אביגל" ,דפוסים ומגמות בדרמה ובתאטרון
הישראליים ,מתש"ח עד היום ( ,")1996בתוך :ש' לוי וג' קינר (עורכים) ,שוש אביגל :עיונים
בתאטרון ,אוניברסיטת תל אביב ,תל אביב ,2005 ,עמ'  .201-170אחד מביטויי ההתרחקות מייצוג
אידאולוגי מתבטא למשל בכך שהדרמה המקראית נסוגה מהממד הלאומי לטובת פארסה קומית
או סטירית או דרמה פסיכולוגית .ראהY. S. Feldman, "Deconstructing the Biblical :
Sources in Israeli Theater: Yisurei Iyov by Hanoch Levin", AJS Review 12:2
.(Autumm 1987), pp. 251-277
 798ירושלמי" ,תאטרון יידיש כתשתית אמנותית לתאטרון העברי" ,עמ' .9
 799תיק חומרי התיעוד על המחזה בארכיון לתאטרון באוניברסיטת תל אביב עמוס גזרי עיתון של
המבקרים ומכתבים למערכת ,ומלב ד התוכנייה והמחזה כולל רק תמונה אחת של שתי דמויות לא
מזוהות (המילא"ה ,תיק מס'  ,14.4.9מעשה בנסיך) .על הבימאי דוד ליכט ראה :ניגר ,שצקי
ואחרים ,לקסיקון ,עמ' .138
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זאת הצליחה ההצגה לעורר סערה שגלשה מדיון או שיפוט אסתטי של יצירת אמנות לביקורת
ולביקורת על הביקורת ועל הקהל ,על התרבות בארץ ועל תפקידו של תאטרון "הבימה" ומעמדו.
על פי כמה מהדיווחים ,אירוע פולמוסי שנערך במסגרת "עיתון העיתונאים" בנושא מעשה בנסיך
לתגרה בין "תומכי גולדפאדן" למתנגדיו ,עם ד"ר גמזו בראשם 800.הוויכוח הסוער סביב
התפתח ִ
המחזה והתאמתו לתאטרון העברי הוא למעשה המשכו של אותו דיון שהחל כמעט שבעים שנה
קודם לכן עם ייסודו של התאטרון היהודי ביידיש ,שהתנהל בין יוצריו ,צופיו ומבקריו על הכיוון
שעליהם ללכת בו ועל טבעה של התרבות התאטרונית שלהם .קיומם המתמיד של שיח ביקורתי
ומודעות עצמית ,אשר האיצו את התפתחותה של בימת היידיש ואף כפו עליה התבגרות מוקדמת,
חזרו ומילאו תפקיד מכריע גם בתהליך השתלבותו בתאטרון העברי ,שהתגבש על רקע האווירה
האידאולוגית הטעונה של התקופה .אף שהעיבוד לא הותיר הרבה ממחזהו של גולדפאדן,
התגובות החריפות בעיתונות הזכירו את הביקורות שהופנו כלפיו וכלפי והתאטרון שלו ,והמושגים
"קיטש" ו"סנטימנטליות" תפסו בהם את המקום המרכזי .כזכור סנטימנטליות התקיימה גם
ב"מחזות קיבוץ" או ב"מחזות ישראליים" באותם ימים ,אך הסנטימנטליות במעשה בנסיך
הותקפה על רקע השימוש בה בהקשר של ערכים והוויה גלותיים ושל הפחד מנוסטלגיה
ומראקציה .הביקורת ואפילו התאטרון שהזמין את ההצגה התעלמו מהמסר החתרני שהתבטא
בשימוש באמצעי האמנותי של הצגה בתוך הצגה ,אשר שיקף את מעמדם של שחקני יידיש ושל
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שפת יידיש בישראל באותן שנים.
י"מ ניימן ,המבקר היחיד שלעומת הטון הכללי הבחין בטון הפרודי ויצא להגן על ערכיה
האסתטיים של ההצגה ,כתב" :יש אבק חשש שהמבקרים הנכבדים ניגשו ל'מעשה בנסיך' במשפט
קדום .אילו לא היה כתוב בתוכניה 'גולדפאדן' אלא 'גולדפאדוני' היה היחס משתנה מהקצה אל
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הקצה".
רק כעבור כחמישים שנה העלתה "הבימה" את המכשפה ,בעיבודו ובבימויו של מיכאל
גורביץ ' .התייחסות קצרה למחזה השני של גולדפאדן שהועלה ב"הבימה" תיטיב לסגור את מעגל
מחקרנו ולפתוח את המעגל המחקרי על אודות יחסי הגומלין בין התאטרון של גולדפאדן
לתאטרון הישראלי.
מיכאל גורביץ' ,כמו דוד ליכט במעשה בנסיך וכמו בימאים קודמים שהעלו את המכשפה
בארץ ,כגון יוסף מילוא בתאטרון של גיורא גודיק ב 1970-ומשה הלוי בתאטרון "האוהל" ב,1946-
נקט בתחבולה האמנותית של הצגה בתוך הצגה .אולם אין זו המוסכמה היחידה .כמעט ללא יוצא
מהכלל ,בהפקת המחזה בעולם ובישראל נשמרה הקונבנציה הגולדפאדנית לפיה גבר שיחק
בתפקיד המכשפה 803נראה כי הבחירה באמצעים אמנותיים אלה – כמו שילוב אנכרוניזם בשירים,
בלחנים ובתפאורה ,הפרודיה והעיצוב הגרוטסקי של המשחק והבימוי ,שילוב הסגנונות ,שנעשה
במינונים ופרשנות שונה בכל הפקה – אינם מקריים ואינם תוספות מלאכותיות .המוסכמות הן
" 800עיתון העיתונאים" היה אירוע פולמוסי שנערך מדי שבת באולם מוגרבי בתל אביב ובו הביעו
עיתונאים את דעתם על ענייני היום בפני קהל .האירוע נערך עד תחילת שנות החמישים וזכה
לפופולריות רבה.
801ראה :רוז'אנסקי" ,המאבק לקיומו של תיאטרון רפרטוארי ביידיש בישראל".
 802י"מ ניימן" ,שני מבקרים ושלושה סימני שאלה ,בשולי 'מעשה בנסיך ב'הבימה'" ,דבר ,ללא
תאריך (המילא"ה ,תיק מס'  ,14.4.9מעשה בנסיך).
 803כך גם בתאטרון הקומדיה הארץ-ישראלית ב ,1935-בבימויו של מיכאל גור .באינטרפטציה
המהפכנית של גרנובסקי ,שקראה תיגר על תאטרון היידיש הישן ועלתה בתאטרון "גוסט" ב-
 ,1922גילם השחקן בנימין זוסקין את המכשפה .ראה :זוסקין-פרלמן ,מסעות בנימין זוסקין ,עמ'
.65
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פועל יוצא שמכתיב הסגנון הגולדפאדני עצמו הטבוע במחזותיו – תאטרון הנמנע מייצוג ראליסטי
ומפגין לראווה את נוכחותו ואת נוכחות קהלו .משה הלוי בחר להבליט בעזרת המוסכמה של
הצגה בתוך הצגה דווקא את המרחק בין המחזה ה"הפרימיטיבי" לתאטרון ה"מודרני" ,ובכך
לצאת ידי חובה מבחינה אמנותית ולהצדיק את בחירת המחזה הגלותי 804.לעומת זאת בימויו של
מיכאל גורביץ' למחזה בתאטרון הלאומי בעשור התשיעי לקיומה של "הבימה" היה אירוע בעל
משמעות סמלית שהכיל בתוכו רבדים שונים ,ובהם גם פיוס ,מחווה ודיאלוג מפרה ומשוחרר
805
מדעות קדומות.
ידה לאביה
סיפור המסגרת שנוסף למקור מכיל בבסיסו גרעין משפחתי :נתק ארוך בין פ ִר ָ
הקשיש ,חבר בלהקת שחקנים חובבים מוורשה ,ניצולי שואה .לאחר שסירבה להמשיך ולהשתתף
בטקס הנערך כל שנה ,שבו מעלה הלהקה בסיוע בני המשפחה הצעירים את המכשפה ,שקע אביה
בדיכאון והיגר לפריז .השנה מחליטה פרידה להיענות להפצרות חברי הלהקה ובאה לעזור
ולהשתתף .מרגע זה מתקיימת ההצגה במבנה תלת-ממדי של שלושה צירי עלילה :עלילת המחזה,
העלילה הפרטית של המשפחה הקטנה והניסיון להעלות את ההצגה כנגד כל המכשולים .קהל של
שלושים חיילים עומד להגיע והשחקנים הצעירים דואגים .יש למצוא מחליפים לאביה של פרידה,
המגלם את תפקיד העגלון ,ולצורניק ,המגלם את תפקיד המכשפה .אך יותר מכך מדאיגה העובדה
שבֵ בָ ה וניקולאי הקשישים מגלמים את הזוג הצעיר מירה'לה ומרקוס ,והדבר עלול לפגום בהצלחה
ואולי אף לעורר לעג .מהפכת ליהוק ורענון של סגנון המשחק חייבת להיערך ,אך מחאותיהם של
השחקנים הוותיקים מחוללות שערורייה .השיקוף הפרודי לתחלואיה של "הבימה" ,עם חנה
רובינא בתפקיד לאה'לה בהדיבוק בהיותה כמעט בת שבעים ,מתרחש במלוא האירוניה ,אך לא
פחות מכך משתקפים בתהליך הליהוק וההיערכות הלהט והתשוקה המשותפים לתאטרון היידיש
ולתאטרון העברי בראשית דרכם .החיילים מבטלים את הגעתם ברגע האחרון ,ופונקציית הקהל
בתוך קהל מוכנסת לתוך המבנה המורכב כשילדה סקרנית מגיעה לשם במקרה" .יש קהל"!
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ואפשר להתחיל ,ורק למענה מועלית המכשפה בידי הלהקה בת  19השחקנים.
סגנון המשחק והסוגה משתנים במהירות בין מחזמר ,מלודרמה ,סטנד-אפ קומדי,
 ,Storytellingמשחק ראליסטי ו .tableau vivant-המבנה ההיברידי ,המחלק את הבימה לכמה
חללים בו-זמנית ,יוצר מעברים חדים בין מציאות לאשליה ,מרובד המחזה לרובד סיפור המסגרת,
מקדמת הבימה בדיבור ישיר לקהל-ילדה לסצנה פנטסטית בעומקה ,הלוך ושוב ,עד שהגבול
ביניהם מיטשטש .העירוב של עלילת המחזה עם הדרמה הפרטית-אוטוביוגרפית מתפתח ומתהדק
עד לסוף המרגש ,הסמלי והמלודרמטי באיחוד המשפחתי .האב הזקן ,המופיע לפתע ובידו
מזוודה ,זוכה להשלים בהצלחה את תפקיד העגלון בסגנון אוונגרדי אקספרסיוניסטי ,המשמש
פרודיה עדינה על הסגנון האוונגרדי-אקספרסיוניסטי של "הבימה" בראשיתה ,ומת לקול מחיאות
הכפיים בזרועות בִ תו על הבימה .ההצגה מסתיימת בשיר הערש המפורסם של גולדפאדן שקדים
וצימוקים ,המושר לאב הזקן בביצוע משותף של כל הנוכחים ,חציו עברית – על הבימה – וחציו
יידיש – בקהל .התאטרון של גולדפאדן ,על כל מורכבותו ורבדיו האישייים ,האנושיים ,הלאומיים

 804על בימוי המכשפה בתאטרון "האוהל" בידי משה הלוי ראה :ירושלמי" ,תאטרון יידיש
כתשתית אמנותית לתאטרון העברי" ,עמ' .32-29
 805חומר תיעודי הכולל קלטת וידאו של ההצגה נמצא בארכיון לתאטרון באוניברסיטת תל אביב
(המילא"ה ,תיק מס'  ,23.1.10המכשפה).
 806הליהוק כלל שחקנים ותיקים וצעירים של "הבימה" ושחקנים מתאטרון היידיש.
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והאמנותיים ,עולה על "הבימה" במקום שהוא בו בזמן מקלט ברחוב בן-עמי ליד כיכר דיזנגוף,
ואולם חנה רובינא ב"הבימה".
גורביץ' ניהל דיאלוג אמנותי עם המטא-תאטרליות ועם אופייה ההיברידי של הדרמטורגיה של
גולדפאדן ,הן בעיבוד והן במיזנסצנה המרחבית והמשחקית .סיפור המסגרת יכול אולי להתפרש
כביטוי להתכחשות בין "הבימה" לגולדפאדן אולם בבימויו התאטרון של גולדפאדן משקף את
התאטרון העברי ומתפייס עמו .ההצגה ,שתוכננה לעלות שלושים פעם בלבד ,עלתה  180פעם
ובסופו של דבר הוחלט להוריד אותה למרות הביקוש הגדול ,בשל התפעול היקר .הביקורת
בעיתונות ,כמחווה ותזכורת מטעמה לסוף המאה ה ,19-התייחסה להפקה בשלילה ועירבה את
שמות התואר המקובלים לאי-שביעות הרצון מהאסתטיקה הלימינלית של היצירה :קיטש ,בידור
זול ,שאיפה לרצות ו"יציאה משליטה" (הכוונה בעיקר לשלמה בראבא בתפקיד המכשפה) .יוצאת
דופן היא ביקורתו של שי בר יעקב ,שחווה את האופייני לאסתטיקה הלימינילית ולאופיו
האוונגרדי של האירוע התאטרוני וטען כי "המופע מקסים דווקא בגלל הבלבול הסגנוני":
רבים מאנשי המקצוע והביקורת דחו את המופע הזה בבוז של מקצוענים שאינם סובלים
יצירות שלא נכנסות לקטגוריות המוכרות [ ]...בשבילי ,הקסם המיוחד של היצירה הזו הוא
בבלבול הסגנוני שלה .זהו הסגנון היהודי האולטימטיבי ,שמוליד רגעים של חסד מתוך
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התנגשות של הגבוה והנמוך ,הנשגב והמגוחך.
לאור ההיסטוריה של מאבק תרבותי והתכחשות העלאתה של המכשפה בתאטרון הלאומי בידי
בימאי מוערך ובהשתתפות שחקנים פופולריים היוותה תהליך של ריפוי הדדי .חשיפת השכבות
הארכאולוגיות של התאטרון של גולדפאדן שימשה מקור להפריה הדדית ,יצירתיות והשראה.
גישה המתמקדת באמנות התאטרון הייתה קריטית להצלחת הדיאלוג שנוצר.
כזכור ,במערכ ה השנייה של המחזה בסצנת השוק בבוטושן נכנס ילד לבימה ושר על הצביעות
והפרזיטיות של אחרים ,בזמן שהוא ,כמו השחקנים בתאטרון ,צריך לעבוד בפרך ולמכור לביבות
חמות .וכך אמר המשורר אבות ישורון בדברים שנשא עם קבלת פרס ברנר בשנת " :1967היידיש
הזאת שמכרה בחצות הלילה בחוצות ורשה לביבות חמות כדי לפרנס בכבוד קרובה אחת מכובדת,
חצי משותקת [ ]...תלך עכשיו השפה העברית ,המלכותית ,למכור פלאפל חם בעיר דיזנגוף
לזכרה" 808.המפגש בין ורשה לתל אביב ובין המכשפה ל"הבימה" הוא יותר ממחווה לשם זיכרון,
והוא ניסיון לפתיחת מעגל בשיח הישראלי בנושא אמנות התאטרון כשלעצמה העשוי עוד להתרחב
בפניה למחזות אחרים של גולדפאדן ,מוכרים פחות .תנאי ראשוני להיכרות עם מחזות אלה הוא
תרגומם לעברית.

 807ש' בר יעקב" ,מטיל כישוף" ,ידיעות אחרונות ( 2.2.2000המילא"ה ,תיק מס' ,23.1.10
המכשפה).
 808מתוך ראיונות עם הלית ישרון "זה בא כמו ממצולות :המשורר אבות ישורון ) (1904-1992על
יידיש" ,דווקא ( 1יולי  ,)2006עמ' .13-10
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דרא ַ
לדֿפאדן ,א ,.געקליבענע ַ
ַ
גא
סאסיע" ,איןָ :
"די מומע ָ
רלאג ,קיִעוו ,1940 ,זז' 127-65
ֿפא ַ
וועלעדניצקי ,א( .רעד ,).מעלוכעַ -
בילאוו ,ש .או
ָ
מאטישע ווערק,
דרא ַ
לדֿפאדן ,א ,.געקליבענע ַ
ַ
גא
"די צוויי קוני-לעמלעכ" ,איןָ :
רלאג ,קיִעוו ,1940 ,זז' 266-199
ֿפא ַ
וועלעדניצקי ,א( .רעד ,).מעלוכעַ -
בילאוו ,ש .או
ָ
מאטישע ווערק,
דרא ַ
ַ
לדֿפאדן ,א ,.געקליבענע
ַ
גא
קישעֿפמאכערנ" ,איןָ :
ַ
"די
רלאג ,קיִעוו ,1940 ,זז' 263-238
ֿפא ַ
וועלעדניצקי ,א( .רעד ,).מעלוכעַ -
בילאוו ,ש .או וועלעדניצקי,
ָ
מאטישע ווערק,
דרא ַ
לדֿפאדן ,א ,.געקליבענע ַ
ַ
גא
"שמענדריק" ,איןָ :
רלאג ,קיִעוו ,1940 ,זז' 198-159
ֿפא ַ
א( .רעד ,).מעלוכעַ -
ווארשע( 1929 ,להלן ,גולדפאדן,
רלאג "בינע"ַ ,
ֿפא ַ
עקדת יצחק ָאדער מהּפיכת סדום ועמורהַ ,
עקדת יצחק)
ווארשע( 1905 ,להלן :גולדפאדן ,הסבתא ונכדתה)
נדאַ ,
לא ַ
באבע מיטן אייניקל ,דרוק ש .בַ .
די ָ
ווארשע( 1905 ,להלן :גולדפאדן ,שני קוני-למל)
רלאג י .לידסקיַ ,
ֿפא ַ
די ביידע קונילעמעלַ ,
ווארשע( 1902 ,להלן :גולדפאדן ,המכשפה)
ּכישוֿפמאכערןַ ,
ַ
דיא
יארק( 1900 ,להלן :גולדפאדן ,מליץ יושר)
בינאוויטץ ,ניוָ -
רא ָ
זעלמאן ,בַ .
ַ
יא
מליץ יושר ָאדער רבי ָ
קראקע( 1900 ,להלן :גולדפאדן ,ימות
ָ
ֿפערלאג יוסף ֿפישער,
ַ
משיח'ס צײַ טן?! ,דרוק און
המשיח?!)
קראקע( 1897 ,להלן :גולדפאדן ,לא תחמוד)
ָ
געבאט לא תחמד ,דֿפוס יוסף ֿפישער,
ָ
דאס צענטע
ָ
יארק,
סאֿפירשטיין ,ניוָ -
לערמא ,דרוק ֿפון יעקֿב ַ
ָ
ּפא
דא ָאדער דיא אידען אין ַ
סא ָ
למא ַ
קטאר ַא ַ
ָ
דא
ָ
( 1893להלן :גולדפאדן ,דוקטור אלמסדו)
ווארשע( 1887 ,להלן :גולדפאדן ,בר-
גאנשארַ ,
ֿפאן בוימריטטער עט ַ
בר-כוכבא ,דרוק אונד ליטָ .
כוכבא)
ווארשע( 1886 ,להלן:
גאנשארַ ,
ֿפאן בוימריטטער עט ַ
שולמית ָאדער בת-ירושלים ,דרוק אונד ליטָ .
גולדפאדן ,שולמית)
בוכהאנדלונגּ ,פשעמישל ,ללא
ַ
ֿפרײנד
בלאזֿ ,פערלאג ֿפון אמקרויט עט ַ
דער ליגנער ָאדער טודרוס ָ
שנת הוצאה
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כתבי יד של מחזות מאת אברהם גולדפאדן
ווא ( YIVO Institute for
ֿפאלק ,ארכיון אברהם גולדפאדן בי ִי ָ
בן-עמי ָאדער דער זון ֿפון מײַ ן ָ
 ,)Jewish Researchניו יורק ,תיק מס' ( 42כתב יד שמופיע עליו התאריך  8בנובמבר  ;1906להלן:
הגרסה המקורית של גולדפאדן)
ווא
עּפילאג ,ארכיון שלום פרלמוטר בייִ ָ
ָ
לאג און
ּפרא ָ
ָ
ֿפאלקס שטיק אין ַ 3אקטען מיט
בן-עמי ָ
( ,)YIVO Institute for Jewish Researchניו יורק תיק מס' ( ,146להלן :כתב יד פרלמוטר)
עּפילאג ,הספרייה הציבורית בניו יורק
ָ
לאג און
ּפרא ָ
ָ
ֿפאלקסשטיק אין דרײַ ַאקטען מיט
בן עמיָ ...
)( (New York Public Libraryעותק משוכפל במכונת כתיבה באיכות גרועה ,זהה ברובו לגרסה
המעובדת באוסף פרלמוטר ,נמצא ללא פרטים מזהים כלשהם)
ווא ( ,)YIVO Institute for Jewish Researchניו
"המנצח דוד" ,ארכיון אברהם גולדפאדן בי ִי ָ
יורק ,תיק מס' ( 48טיוטות וחלקי טיוטות של המחזה דוד במלחמה)
ווא ( ,)YIVO Institute for Jewish Researchניו
נערבארון" ,ארכיון אברהם גולדפאדן בייִ ָ
ַ
"ציגײַ
יורק ,תיק מס' ( 47כתב יד חלקי ,עיבוד של גולדפאדן לאופרה של יוהאן שטראוס)
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85-65
געזעלשאֿפט
ַ
לדֿפאדען :אויסגעקליבענע שריֿפטן ,ליטער ַאטור-
ַ
גא
זשאנסקי ,ש( .רעדַ ,).אֿברהם ָ
ר ָא ַ
בוענאס אײַ רעס( 1963 ,להלן :גולדפאדן ,מבחר כתבים)
ָ
ִווא אין ַארגענטינע,
בײַ ם יי ָ
זשאנסקי ,ש( .רעדַ ,).אֿברהם
געזאנגשּפילן" ,אין :ר ָא ַ
ַ
לדֿפאדן ,א",.די מוזיק ֿפון מײַ נע
ַ
גא
ָ
ווא אין ַארגענטינע,
בײם ייִ ָ
געזעלשאֿפט ַ
ַ
לדֿפאדען :אויסגעקליבענע שריֿפטן ,ליטער ַאטור-
ַ
גא
ָ
בוענאס אײַ רעס ,1963 ,זז' ( 254-240להלן :גולדפאדן" ,המוזיקה")
ָ
לדֿפאדען:
ַ
גא
זשאנסקי ,ש( .רעדַ ,).אֿברהם ָ
לדֿפאדן ,אֿ" ,.פון שמענדריק ביז בן-עמי" ,אין :ר ָא ַ
ַ
גא
ָ
אײרעס,
בוענאס ַ
ָ
ווא אין ַארגענטינע,
געזעלשאֿפט בײַ ם י ִי ָ
ַ
אויסגעקליבענע שריֿפטן ,ליטער ַאטור-
 ,1963זז' ( 261-240להלן :גולדפאדן" ,משמנדריק ועד בן-עמי")
בילאוו ,ש .או וועלעדניצקי ,א( .רעד ,).מעלוכע-
ָ
מאטישע ווערק,
דרא ַ
ַ
לדֿפאדן ,א ,.געקליבענע
ַ
ג ָא
רלאג ,קיִעוו( 1940 ,להלן :גולדפאדן ,מבחר יצירות בדרמה)
ֿפא ַ
ַ
זײן ענטשטעהונג און ענטוויקלונג ,ווי
טעאטערַ :
ַ
גראֿפיע ֿפון דעם אידישען
ביא ַ
לדֿפאדן ,א" ,.די ָ
ַ
גא
ָ
אויטאקריטיק ֿפון מײַ נע ּפיעסען (אין ֿפינף טהיילן)" ,מיניקעס יום-טוֿב בלעטער 33
ָ
אויך די
( ,)1927זז 22-10
לדֿפאדן-בוך,
ַ
גא
שאצקי ,יָ ,.
גראֿפיע" ,איןַ :
ביא ַ
אויטא ָ
ָ
לדֿפאדענס גרויסע
ַ
"גא
לדֿפאדן ,אָ ,.
ַ
גא
ָ
יארק ,1926 ,זז' 68-46
טעאטער מוזיי ,ניוָ -
ַ
אידישער
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לדֿפאדן-בוך,
ַ
גא
שאצקי ,יָ ,.
גראֿפיע" ,איןַ :
ביא ַ
אויטא ָ
ָ
לדֿפאדענס קורצע
ַ
"גא
לדֿפאדן ,אָ ,.
ַ
גא
ָ
יארק ,1926 ,זז' 46-43
טעאטער מוזיי ,ניוָ -
ַ
אידישער
יארק ,תרע"? (להלן:
מּפאני ,ניו– ָ
קא ַ
ּפאבלישינג ָ
לדֿפאדן ,א ,.דור הולך ודור בא ,היברו ַ
ַ
גא
ָ
גולדפאדן ,דור הולך ודור בא)
יארק1908 ,
גולעסקא ,ס ,.בן-עמי ,Theodore Lore ,ניוָ -
ָ
מא
לדֿפאדן ,אֿ ,.פריעדזעל ,ל .און ָ
ַ
גא
ָ
(להלן :גולדפאדן ואחרים ,בן-עמי :שירים)
ווארשע,
שּפראך ,נ.א .יעקוביַ ,
ַ
ּפראסט ייִדיש
ָ
דאס ייִדעלע :ייִדישע לידער אויף
לדֿפאדן ,אָ ,.
ַ
גא
ָ
( ]1866[ 1896להלן :גולדפאדן ,היהודי)
קטאבער 1887 ,22
ָ
יארקָ ,א
צײטונג ,ניוָ -
לדֿפאדן ,א( .רעד ,).ניו-י ָארקער יודישע איללוסטרירטע ַ
ַ
גא
ָ
– יולי ( 1888 ,12דו שבועון שהוציא א' גולדפאדן וכתב בו חלק ניכר מהמאמרים והמדורים).
לדֿפאדן ,א ,.יׂשראליק יודישע לידער ,אודסה( 1884 ,להלן :גולדפאדן ,ישראליק)
ַ
גא
ָ
ּפראסט י ִידיש ,אולריך עט
ָ
טהעאטער אין
ַ
לדֿפאדן ,א ,.די יודענעֿ :פערשיידענע געריכטע אונ
ַ
גא
ָ
שולטצעָ ,אדעס( 1872 ,להלן :גולדפאדן ,היהודייה)
יארק( 1951 ,להלן :מאנגר ,שיר
קאמיטעט ,ניוָ -
מאנגער ָ
לאדע ,איציקַ -
בא ַ
מ ַאנגער ,א ,.ליד און ַ
ובלדה)
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שעראוויטש ,מ" ,.דוד קעסלער" ,איןַ :
ָ
ָא
וויסנשאֿפטלעכער אינסטיטוט ,ווילנע ,1930 ,זז' ( 340-302להלן:
ַ
דראמע ,ייִדישער
טעאטער און ַ
ַ
אושרוביץ'" ,דוד קסלר")
לדֿפאדען",
ַ
גא
זײן גרינדער אָ .
טעאטער אין לעמבערג און ַ
ַ
באן ,מ" ,.זכרונות וועגן י ִידישן
לא ַ
בא ַ
ַ
וויסנשאֿפטלעכער אינסטיטוט ,ניו-
ַ
לדֿפאדן ,י ִידישער
ַ
גא
יאר ָ
אין :ש ַאצקי ,י( .רעד ,).הונדערט ָ
יארק ,1940 ,זז' ( 21-17להלן :בלבן" ,זיכרונות מתאטרון היידיש בלמברג")
ָ
מאטישע
דרא ַ
לדֿפאדן ,א ,.געקליבענע ַ
ַ
גא
בילאוו ,ש .און וועלעדניצקי ,אַ " ,.ארײַ נֿפיר" ,איןָ :
ָ
רלאג ,קיִ עוו ,1940 ,זז' ( 64-3להלן:
ֿפא ַ
בילאוו ,ש .און וועלעדניצקי ,א( .רעד ,).מעלוכעַ -
ָ
ווערק,
בילוב ווולדניצקי" ,מבוא")
ֿפאר דער געשיכטע
שאצקי ,י( .רעדַ ,).ארכיוו ַ
דראמע" ,איןַ :
ַ
לדֿפאדענס העברעיִשע
ַ
"גא
בל ָאך ,יָ ,.
וויסנשאֿפטלעכער אינסטיטוט ,ווילנע ,1930 ,זז' 292-
ַ
דראמע ,ייִדישער
טעאטער און ַ
ַ
ֿפון ייִדישן
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קריטעריאן,
ָ
רלאג
ֿפא ַ
טעאטער אין רומעניע ַ ,1976-1876
ַ
יאר ייִדיש
בערקאוויטש ,י' ,הונדערט ָ
ָ
בוקארעשט( 1976 ,להלן :ברקוביץ' ,מאה שנות תאטרון יידיש ברומניה)
ַ
באזוך אין ַאמעריקע ( ,")1887די צוקונֿפט
לדֿפאדנס ערשטן ַ
ַ
גא
עּפיזאד ֿפון אָ .
ָ
"אן
ג ָאלדבערג ,רַ ,.
(ֿפעברואר  ,)1973זז' ( 51-47להלן :גולדברג" ,ביקורו הראשון של גולדפאדן באמריקה")
ַ
79

יארק( 1918 ,להלן:
ֿפערלאג ,ניוָ -
ַ
ליטערארישע
ַ
טהעאטער,
ַ
ג ָארין ,ב ,.די געשיכטע פון אידישען
גורין ,תולדות תאטרון היידיש)
מאטורגיע" ,אין :טורני ַאנסקי ,ח .און שמערוק ,ח( .רעד ,).די
דרא ַ
ַ
לדֿפאדענס
ַ
"גא
דאברושין ,יָ ,.
ָ
יארהונדערט ,מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים1993 ,
ליטעראטור אין נײַ נצעטן ָ
ַ
ייִדישע
לדֿפאדענ,
ַ
גא
קלאסיקער (אָ .
ַ
מאטורגיע ֿפון די
דרא ַ
(במקור הודפס בתוך :ד ָאברושין ,י' ,די ַ
רלאג "דער עמעס",
ֿפא ַ
שאלעמַ -אלייכעמ ,י .לּ .פערעצ) ,מעלוכעַ -
מענדעלע מויכער-סֿפריםָ ,
מאסקווע ,1948 ,זז' ( )52-6להלן :דוברושין" ,הדרמטורגיה של גולדפאדן")
ָ
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שאצקי ,י.
יארק" ,איןַ :
טעאטער אין ָאדעס און אין ניוָ -
ַ
יארן ֿפון ייִדישן
ווײַ נשטיין ,ב" ,.די ערשטע ָ
באנד ,ייִ דישער
דראמע ,ערשטער ַ
טעאטער און ַ
ַ
ֿפאר דער געשיכטע ֿפון ייִדישן
(רעדַ ,).ארכיוו ַ
וויסנשאֿפטלעכער אינסטיטוט ,ווילנע ,1930 ,עמ' ( 254-243להלן :ויינשטיין" ,השנים הראשונות")
ַ
ֿפאלקסלידער ,מאגנס ,ירושלים,
לאגיע ֿפון י ִידישע ָ
נטא ָ
ווינקאוועצקי ,א .און ַאנדערע (רעדַ ,).א ָ
ָ
( 1989להלן :וינקובצקי ואחרים (עורכים) ,אנתולוגיה של שירי עם ביידיש)
אײרעס,
וענאסַ -
רלאג אלישֿבע ,ב ָ
ֿפא ַ
מאגולעסק ָאַ ,
לדֿפאדן און זיגמונט ָ
ַ
גא
זילבערצווײַ ג ,זַ ,.אֿברהם ָ
( 1936להלן :זילברצווייג ,גולדפאדן ומוגולסקו)
יארק( 1931 ,להלן:
ֿפארלאג אלישֿבע ,ניוָ -
טעאטערַ ,
ַ
לעקסיקאן ֿפון ייִדישן
ָ
זילבערצווײַ ג ,ז,.
זילברצווייג ,לקסיקון)
יארק1937 ,
ּפאבלישינג ,ניוָ -
ווארהייט ַ
מאשעווסקי ,מ ,.מײַ ן לעבענס-געשיכטעַ ,
טא ַ
ָ
יארק1908 ,
טהעאטער שריֿפטען ,ליֿפשיץ ּפרעס ,ניוָ -
ַ
טהאמאשעֿפסקי'ס
ָ
ט ָאמ ַאשעווסקי ,ב,.
(להלן :טומשבסקי ,כתבי תאטרון)
יארהונדערט,
נײנצעטן ָ
ליטעראטור אין ַ
ַ
טורני ַאנסקי ,ח .און שמערוק ,ח( .רעד ,).די ייִדישע
מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים( 1993 ,להלן :טורניאנסקי ,ספרות היידיש במאה ה)19-
גארדין ,דפוס אורליּ ,תלָ -אֿביֿב ,1969 ,עמ' ( 57-56להלן:
לדֿפאדען און ָ
ַ
גא
טורק ָאוו-גרודבערג ,יָ ,.
טורקוב-גרודברג ,גולדפאדן וגורדין)
לדֿפאדן-בוך,
ַ
גא
שאצקי ,יָ ,.
לדֿפאדענען" ,איןַ :
ַ
גא
טראלישקייט בײַ ָ
"טעא ַ
ַ
טייטעלבוים ,א,.
יארק ,1926 ,זז' ( 22-15להלן :טייטלבוים" ,תאטרליות אצל
טעאטער מוזיי ,ניוָ -
ַ
אידישער
גולדפאדן")
רלאג י .לּ .פרץּ ,תלָ -אֿביֿב( 1980 ,להלן :מאנגר ,כתבים
ֿפא ַ
ּפראזעַ ,
ָ
מאנגער ,א ,.שריֿפטן אין
ַ
בפרוזה)
יארק( 1927 ,להלן :מוקדוני ,תאטרון)
קאמיטעט ,ניוָ -
טעאטער ,מוקדוני יוביליי ָ
ַ
מוקדוני ,א,.
יאר
גראֿפיע" ,אין :ש ַאצקי ,י( .רעד ,).הונדערט ָ
ביא ַ
לדֿפאדנס ָ
ַ
גא
מײַ זיל ,נ" ,.צוויי ד ָאקומענטן צו ָ
יארק ,1940 ,זז' ( 26-22להלן :מייזיל,
וויסנשאֿפטלעכער אינסטיטוט ,ניוָ -
ַ
לדֿפאדן ,י ִידישער
ַ
גא
ָ
"שני מסמכים")
ביבליאטעק,
ָ
גראשן
רלאג ָ
ֿפא ַ
טעאטערַ ,
ַ
ֿפאטער ֿפון ייִדישן
לדֿפאדען דער ָ
ַ
גא
מײַ זיל ,נַ ,.אֿברהם ָ
ווארשע( 1935 ,להלן :מייזיל ,אברהם גולדפאדן אבי תאטרון היידיש)
ַ
נדא'?" ,ייִדישע קולטור 10 ,38
דערא ַ
ָ
האט ש .ערדבערג איבערגעזעצט 'דניאל
מלאכי ,א.ר" ,.ווען ָ
( ,)1976זז' 32-20
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לדֿפאדן,
ַ
גא
יאר ָ
טעריאלן" ,אין :ש ַאצקי ,י( .רעד ,).הונדערט ָ
ַ
מא
מלאכי ,א .ר" ,.ג ָאלדֿפ ַאדןַ -
יארק ,1940 ,זז' ( 77-75להלן :מלאכי" ,חומרים בנוגע
וויסנשאֿפטלעכער אינסטיטוט ,ניוָ -
ַ
ייִדישער
לגולדפאדן")
לדֿפאדן-בוך,
ַ
גא
שאצקי ,יָ ,.
טראדיציע אויף דער בינע" ,איןַ :
ַ
לדֿפאדען ַאלס
ַ
מעסטעל ,י" ,.ג ָא
יארק ,1926 ,זז' ( 15-11להלן :מסטל" ,גולדפאדן כמסורת על
טעאטער מוזיי ,ניוָ -
ַ
אידישער
הבימה")
ליטעראטור, ,
ַ
נײער ייִדישער
לעקסיקאן ֿפון דער ַ
ָ
שאצקי ,י .און ַאנדערע (רעד,).
ניגער ,שַ .
יארק( 1963 ,להלן :ניגר ,שצקי
קאנגרעס ,ניוָ -
באנדַ ,אלוועלטלעכער י ִידישער קולטורָ -
ֿפינֿפטער ַ
ואחרים ,לקסיקון)
ראדן
סקא ַ
ַ
מא
רווײלונגען און ַ
ֿפא ַ
טעאטערַ ,
ַ
ערנסט ,ש" ,.טעקסטן און קוועלן צו דער געשיכטע ֿפון
דראמע,
טעאטער און ַ
ַ
ֿפאר דער געשיכטע ֿפון ייִדישן
שאצקי ,י( .רעדַ ,).ארכיוו ַ
בײַ ייִדן" ,איןַ :
וויסנשאֿפטלעכער אינסטיטוט ,ווילנע ,1930 ,זז' 37-35
ַ
באנד ,י ִידישער
ערשטער ַ
יארק( 1909 ,להלן :פינסקי ,הדרמה
דרוקערמאן ,ניוָ -
ַ
דראמע ,ש.
ַ
דאס אידישע
ּפינסקי ,דָ ,.
ביידיש)
מעמוארען און זײַ נע בריעף ,דפוס ,Jouques Print. Work
ַ
לדֿפאדען :מײַ נע
ַ
גא
ערקאף ,יַ ,.אֿברהם ָ
ָ
ּפ
לונדון( 1908 ,להלן :פרקוף ,גולדפאדן :זיכרונותיי ומכתביו)
ליסטאק( 1921 ,להלן :פרילוטסקי ,תאטרון יידיש)
ָ
ביא
באנד ַ ,2
טעאטערַ ,
ַ
ּפרילוצקי ,נ ,.ייִדיש
ֿפאטער ,י ,.אין דער וועלט ֿפון מוזיק און מוזיקערס ,יׂשראל-בוךּ ,תלָ -אֿביֿב( 1998 ,להלן :פאטר,
ָ
בעולם המוזיקה והמוזיקאים)
לדֿפאדענס ערשטע ווערק" ,אין :טורני ַאנסקי ,ח .און
ַ
גא
ציאלע ֿפיגורן אין אָ .
"סא ַ
ָ
ֿפינקל ,א,.
יארהונדערט ,מאגנס ,האוניברסיטה
נײנצעטן ָ
ליטעראטור אין ַ
ַ
שמערוק ,ח( .רעד ,).די ייִדישע
העברית ,ירושלים ,1993 ,זז' ( 348-313להלן :פינקל" ,דמויות חברתיות")
ליטערארישע דורות :זכרונות וועגן ייִדישע שריֿפטשטעלער ,ש .שרעברעק,
ַ
ציטר ָאן ,ש .ל ,.דרײַ
ווארשע( 1922 ,להלן :ציטרון ,שלושה דורות)
ַ
טאג ,מײַ  ,1925 ,27ז' ( 5להלן :קאליש" ,זיכרונות מחיי")
ק ַאליש ,ב" ,.מײַ ן לעבן-זכרונות" ,דער ָ
יאר צוריק (לויט ַא געשּפרעך מיט דעם שוישּפילער
לדֿפאדען מיט ָ 35
ַ
גא
"אֿברהם ָ
קרישט ָאל ,לַ ,.
יארק ,1926 ,זז'
טעאטער מוזיי ,ניוָ -
ַ
לדֿפאדן-בוך ,אידישער
ַ
גא
שאצקי ,יָ ,.
קלמן יואוועליר)" ,איןַ :
( 39-35להלן :קרישטול" ,גולדפאדן לפני  35שנה")
טעאטער אין רומעניע" ,אין :ש ַאצקי ,י( .רעד,).
ַ
מאן ,ש .ס" ,.די ערשטע רעצענזיעס וועגן י ִידישן
ר ָא ַ
יארק ,1940 ,זז' 61-43
וויסנשאֿפטלעכער אינסטיטוט ,ניוָ -
ַ
לדֿפאדן ,י ִידישער
ַ
גא
יאר ָ
הונדערט ָ
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לדֿפאדען:
ַ
גא
זשאנסקי ,ש( .רעדַ ,).אֿברהם ָ
טאר" ,אין :ר ָא ַ
גיא ָ
לא ַ
רומשינסקי ,י" ,.דער ליבער ּפ ַ
אײרעס,
בוענאס ַ
ָ
ווא אין ַארגענטינע,
געזעלשאֿפט בײַ ם י ִי ָ
ַ
אויסגעקליבענע שריֿפטן ,ליטער ַאטור-
 ,1963זז' ( 282-270להלן :רומשינסקי" ,הפלגיאטור האהוב")
יארק,
וויסנשאֿפטלעכער אינסטיטוט ,ניוָ -
ַ
לדֿפאדן ,ייִדישער
ַ
גא
יאר ָ
ש ַאצקי ,י( .רעד ,).הונדערט ָ
( 1940להלן :שצקי ,מאה שנות גולדפאדן)
דראמע ,ייִדישער
טעאטער און ַ
ַ
ֿפאר דער געשיכטע ֿפון ייִדישן
שאצקי ,י( .רעדַ ,).ארכיוו ַ
ַ
וויסנשאֿפטלעכער אינסטיטוט ,ווילנע( 1930 ,להלן :שצקי ,ארכיון)
ַ
יארק( 1926 ,להלן :שצקי ,ספר
טעאטער מוזיי ,ניוָ -
ַ
לדֿפאדן-בוך ,אידישער
ַ
גא
שאצקי ,יָ ,.
ַ
גולדפאדן)
שאצקי ,י( .רעד,).
גראפיע" ,בתוךַ :
ביא ַ
לדֿפאדענס ָ
ַ
גא
ֿפאר ַאֿברהם ָ
טעריאלן ַ
ַ
"מא
ַ
רקמאן ,מ,.
ַ
שט ַא
וויסנשאֿפטלעכער
ַ
דראמע ,ייִדישער
טעאטער און ַ
ַ
ֿפאר דער געשיכטע ֿפון ייִדישן
ַארכיוו ַ
אינסטיטוט ,ווילנע1930 ,
לדֿפאדן,
ַ
גא
יאר ָ
ּפאריז" ,בתוך :ש ַאצקי ,י( .רעד ,).הונדערט ָ
לדֿפאדן אין ַ
ַ
"גא
שייק ָאווסקי ,זָ ,.
יארק ,1940 ,זז' ( 35-27להלן :שייקובסקי" ,גולדפאדן
וויסנשאֿפטלעכער אינסטיטוט ,ניוָ -
ַ
ייִדישער
בפריז")
צײטן ביז ,1750
דראמע ֿפון די עלטסטער ַ
טעאטער ,קונסט און ַ
ַ
שיֿפער ,י ,.געשיכטע ֿפון ייִדישער
ווארשע1928-1923 ,
קולטור-ליגעַ ,
Adler, L., the Yiddish Theatre and Jacob P. Adler, Shapolsky Publishers, New York,
( 1988להלן :אדלר ,תאטרון יידיש ויעקב אדלר)
Anscombe, G. E. M., "On Brute Facts", Analysis 18 (1958), pp. 69-72
Avigal, S., "Patterns and Trends in Israeli Drama and Theatre, 1948 to Present", in:
Ben Zvi, L. (ed.), Theatre in Israel, the University of Michigan Press, Ann Arbor, 1996
( Bachelard, G., the Poetics of Space, Beacon Press, Boston, 1969להלן :בשלר ,הפואטיקה
של החלל)
Bakhtin, M., “Comedy and Carnival Tradition”, in: Palmer, D.J. (ed.), Comedy:
Development in Criticism, Palgrave Macmillan, Hampshire, 1984, pp.95-102
Bauman, R., "Performance", in: Barnouw, E. (ed.), International Encyclopedia of
Communication, Oxford University Press, New York, 1989, Vol. 3, pp. 262-266
Belkin, A., "Salvation Now? Ideology and Parody in Abraham Goldfaden's Messiah
( Time?!, Assaf 22-23 (2008), pp. 115-130להלן :בלקין" ,גאולה עכשיו?")
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