שיילדק עדלה
לארץ  -ישראל*
*

שלי זר  -ציון

' הסוהר מוונצ' ה ' לשקספיר בממויו
של לאופולד יסגר בשנת 1936

אני מאשים שלושה שותפים  ,שיד להם במעשה הצגת שיילוק בארץ ישראל :

א  .אני מאשים את הדרמטורגן האנגלי הגדול  ,ויליאם שקספיר  ,שהקל את ראשי

וכתב מחזה שבו

שילב עניין אנטי  -יהודי  ,מבלי שהיה בקיא בבעיה זו במידה מספקת כדי לטפל בה  ,באופן שניתנה
לנו דמות דימונית  ,בלתי אפשרית  ,בהארה אנטישמית הריפה  ,אם לא במזיד הרי

ב.

אני מאשים את התיאטרון העברי בא " י  ,את ' הבימה '  ,שהעלתה על קרשי במתינו מהזה זה

לו צידוק  ,וכפה כביכול על היהדות תפקיד של מצטדק בעניין שהוא

ג.

בשוגג .

 ,שאין

בדותא מלכתחילה .

ואני מאשים את הבמאי ייסנר שנתן את האינטרפרטציה לדמותו של שיילוק  ,שאיננה מתאימה
1

למציאות ולא השיגה את מטרתה ,

ומתוך כך השיגה את היפוכה .

כך טען ישעיהו קלינוב  ,התיבע

במשפט הספרותי שערך ' חוג הבימה ' בעקבות העלאת ' הסוהר

.

מוונציה ' לשקספיר על ידי תאטרון ' הבימה ' הצגה זו בוימה בידי הבימאי היהודי  -גרמני לאופולד
יסנר והועלתה לראשונה

ב 14 -

במאי

. 1936

יסנר היה אהד הבימאים הבולטים בברלין בתקופת רפובליקת ויימר  ,ולאחר עליית הנאציזם נאלץ

.

לעזוב את גרמניה הוא הוזמן על ידי מרגוט קלאוזנר  ,המנהלת האדמיניסטרטיווית של

באותה התקופה ,
1
2

לביים בתאטרין .

2

' הבימה '

בבואי לתל  -אביב בחר לביים את ' הסוהר מוונציה '  ,בהירה אשר

' המשפט הספרותי על שיילוק '  ,במה  ,יא  -יב ( תשרי תרצ " ז ) ,
מ ' קלאוזנר  ,יומן הבימה  ,תל  -אביב , 1971

עמ ' 213 - 204

קתדרה

, 110

עמ '

. 24

.
טבת

השס " ה ,

עמ '

100 - 73

חדרה

שלי זר  -ציון
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-

הייתה חדשנית על רקע הרפרטואר של

' הבימה ' באותם

הימים  ,שכלל רק מיעוט של מחזות מן

.

הקלסיקה האירופית עצם הבחירה בשקספיר הייתה נועזת  ,מאחר שבשנת

כמעט לא הייתה

1936

.

מסורת של הצגת שקספיר על הבמה העברית ' הסוחר מוונציה ' היה המחזה השקספירי השני אשר

.

עלה בתאטרון העברי המקצועי קדמה לו הצגת ' הלילה השנים  -עשר '  ,אשר הועלתה אף היא על ידי

' הבימה '  ,בבימויו של מיכאל צ ' כוב  ,בשנת  , 1930בעת שהלהקה שהתה

בברלין .

3

' הסוחר מוונציה '

היה המחזה השקספירי הראשון שהועלה ב ' הבימה ' לאחר שהלהקה השתקעה בארץ  -ישראל  ,בשנת
 , 1931והחלה להציג בעיקר לקהל המצומצם של היישוב היהודי בארץ  ,מחזה זה היה יומרני יותר מן
' הלילה השנים  -עשר '  ,מאחר שבמרכזו עומדת דמותו של שיילוק  ,אשר נתפסה כאחת הדמויות

השקספיריות הגדולות מסוגם של המלט או מקבת .
על מנת לבדוק את משמעויותיה השונות של הצגת ' הסוחר מוונציה ' בארץ  -ישראל יש לעמוד

.

בראש ובראשונה על האופן שבו מוטענת הצגת תאטרון במשמעות בשיח תרבותי מסוים מופע
התאטרון  ,טוען מרווין קרלסון  ,פועל כמדיום מורכב  ,אשר מכיל  ,לבד מהסיפור המוצג על הבמה ,
שלל טקסטים תאטרוניים ותרבותיים המהדהדים בו ונוכחים בו נוכחות רפאים

)

. Ghosting
(

מופע

תאטרון קונקרטי מכיל את הטקסטים הנוספים שהמשתתפים בו ייצרו בעבר  :המחזה המוצג מכיל
טקסטים קודמים של המחזאי שכתב אותו וכן את הסגנון הדרמטי שבו יצר ; תפקידי העבר החשובים
של השחקנים המשחקים במופע זה  ,תפקידים אשר עיצבו את הדימוי הבימתי שלהם  ,נוכחים כזיכרון
בתפקידיהם העכשוויים ; הבימאי על סגנון עבודתו והרפרטואר שלו  ,המעצב ועבודותיו הקודמות וכן

סיפורי החיים של המשתתפים השונים במופע  -כל אלה הם נוכחים סמויים במופע עצמו  ,המהדהדים

.

בו ובונים את משמעותו באופן זה הופך התאטרון לחוויה תרבותית רב  -שכבתית החורגת ממראית

העין השטוחה של המופע עצמו .

4

מה הייתה אם כן המשמעות של הצגת ' הסוחר מוונציה ' בתאטרון ' הבימה ' בשנת

נכתב אמנם על ידי ויליאם שקספיר ב  , 1596 -אך בעת ההצגה של המחזה ב

? 1936

' הבימה ' ב 1936 -

המחזה

הוא נתפס

.

כתגובה לאנטישמיות הגואה באירופה בשנות השלושים דמותו של שיילוק היא דמות של יהודי החי

.

בסביבה אירופית אך הוא מנודה ומושפל בשל יהדותו הבימאי אשר העלה את ההצגה נרדף אף הוא

.

בשל יהדותו ונאלץ לעזוב את ביתו בגרמניה באמצעות ' הסוהר מוונציה ' הוא סיפר למעשה את
הטרגדיה האישית שלו ,

ותבע צדק מן העולם הנוצרי  ,אשר נישל אותו מן העולם שאליו השתייך .

הבמה העברית בארץ  -ישראל סיפקה ליסנר בית הם שבו יכול היה לגולל את הטרגדיה האישית שלו
באיל מפריע ולקבל את ההערכה הראויה לו  ,אמנם הצגת

' הסוהר מוונציה ' לא התקבלה ללא הרמת

.

גבה מחזה זה היה מזוהה עם תפיסה אנטישמית של היהודים  ,ומבקרי תאטרון שונים העלו שאלות

.

נוקבות באשר למשמעותה של בהירה רפרטוארית זו בהקשר הארץ  -ישראלי הפולמוס בעיתונות
הוביל לעריכת המשפט הספרותי  ,ואירוע זה פתח פתח בסופו של דבר להתקבלותה של ההצגה

ולאישורה כיצירה לגיטימית בתרבות התאטרון העברי .
3

4

מ ' קוהנסקי ,
1 - 15

' שקספיר על הבמה

 .קק  ,י200

העברית ' ,

מ ' רוסטון

,

עורך )  ,העולם השקספירי  ,תל  -אביב , 1965

 Arborחתן Carlson , The Haunted Stage: The Theatre as Memory Machine ,

.א

עמ ' 284 - 275

.

שצלוק עולה לארץ  -ישראל
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ץתדרה

התבוננות נוספת בתהליך התקבלותה של ההצגה מגלה דפוס התקבלות אמביוולנטי של ההצגה

.

ושל יוצרה דפוס הקליטה אפשר את ניכוס המחזה לקנון התאטרון העברי  ,תוך השתקת המסורת

.

הפרשנית היהודית  -גרמנית לדמותו של שיילוק ולמחזה כולו  ,מסורת שמתוכה פעל אף יסנר כמו
כן נדחו המשמעויות הפרשניות האקטואליות  ,אשר שיקפו את הניסיון האוטוביוגרפי של יסנר

.

כגולה  ,ושהיו השראה לבחירת המחזה המחזה התקבל תוך התאמתו לאתוס הציוני  ,בעוד יסנר עצמו

.

לא התקבל בהוגי התאטרון העברי המסורת התאטרונית המורכבת של התאטרון הגרמני אשר הביא

.

נדהתה  ,ואף התעלמו מהישגיו האמנותיים החשובים בגרמניה מאמר זה מבקש לשרטט את תהליך

ההתקבלות המורכב של הצגת ' הסוחר מוונציה ' בארץ  -ישראל  ,על האופן שבו נוכס המחזה לתרבות

.

הציונית הארץ  -ישראלית בהצגה זו נכחו טקסטים תרבותיים ותאטרוניים רבים ומגוונים  ,ותהליך
ההתקבלות שלה משקף מאבק תרבותי שנסב על השאלה אילו טקסטים תרבותיים משמעותיים צריך

' הסוחר מוונציה ' להכיל  ,ואילו טקסטים יש לשכוח  ,מאחר שנוכחותם במופע לא עלתה בקנה אהד

עם האידאולוגיה הציונית ועם הסביבה הארץ  -ישראלית של המופע .
הבלמאל לאופולד לסנר
הסיפור האישי והאמנותי של יסנר

נכח נוכחות רפאים בהצגה  ,והטעין אותה במשמעויות שנגעו

.

.

לביוגרפיה שלו ולערך התרבותי והאמנותי של סגנון הבימוי הייהודי לו כיצד נתפס בואו של הבימא ,
היהודי  -גרמני יסנר לפלשתינה כדי לביים ב ' הבימה ' ? דומה כי פובליציסטים אשר סיקרו
את תחום התרבות הסכימו כי יסנר הוא בימאי השוב  ,ובואו היה אירוע בחיי התרבות

,,

רך "

, 11
'

והתאטרון בארץ במחצית השנייה של שנות השלושים אפשר ללמוד על מעמדו מדיווח

~~
88ננ

מוונציה ' בבימויו :

,

.

בעיתון

' הארץ '

ב 15 -

במאי

1936

על הצגת הבכורה של

' הסוהר

' במעמד קהל רב ובאוירה חגיגית נערכה אור ליום ו ' באולם

" מוגרבי " הצגת

הבכורה של " הסוחר מוונציה " מאת שקספיר ובבימויו של פרופ '

ייסנר . . .

הקהל נראו אנשים מעולם הספרות  ,האמנות והציבוריות . . .
ב " גינתי " מסיבת כבוד לבמאי וללהקה '  .יסנר זכה אפוא

בתור

בתום ההצגה נערכה

5

כבימאי אוונגרדי ומחדש  .הישגיו האמנותיים הקונקרטיים
כמעט לא באו לידי ביטוי בשיח העיתונאי והביקורתי של

התקופה .

הביקורת

ובראשונה את יהדותו
5

והעיתונות

הדגישו

בראש

%

1

8

ואת אהדתו למפעל הציוני .

' הצגת הבכורה של " הסוחר מוונציה " ב " הבימה " '  ,הארץ ,

לכבוד בהוגי

15

8

8

במאי

936ן

)]0
, 1 '888

קמ שש

א "8 8

Shhh

וש

!שששש!8

לאופולד יסנר

ץתדרה

שלי
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זר  -ציון

כדי להעריך כראוי את אופן התקבלותו של יסנר בתאטרון העברי יש להביא בהשבון את מעמדו

.

בתאטרון הגרמני ואת החידוש בסגנון הבימוי אשר פיתה היסטוריונים של התאטרון הגרמני בתקופת
רפובליקת ויימר מסכימים כי יסנר היה אהד הבימאים החשובים ביותר אשר עבדו בגרמניה בתקופה

זו .

6

הוגו פטינג  ,אשר ערך את כתביו  ,אף הגדיל לעשות וקבע כי הוא נחשב לאחד משלושת הבימאים

החשובים ביותר בתקופת רפובליקת ויימר  ,בצד ארווין פיסקטור ומקס

ריינהרדט .

7

יסנר נולד

למשפחה יהודית בקניגסברג שבמזרח פרוסיה  ,ושם ההל את דרכו כשחקן  ,ולאחר מכן עבר לביים

.

בהמבורג בתום מלחמת העולם הראשונה ולאחר נפילת הקיסרות התמנה למנהל האמנותי של
ה ' תאטרון הממלכתי '

) ( Staatstheater

.

בברלין תאטרון זה  ,אשר לפני המלהמה היה התאטרון הקיסרי

החשוב  ,הפך לאחר המלחמה לתאטרון הלאומי המרכזי בגרמניה  ,ואמור היה לייצג את רוחה

.

הסוציאל  -דמוקרטית של הרפובליקה הצעירה יסנר  ,אשר היה בימאי מוכשר ובעל השקפת עולם
סוציאל  -דמוקרטית ,

נתפס כמועמד מצוין לעיצוב התרבות התאטרונית המהפכנית של הרפובליקה .

8

הוא היה היהודי הראשון אשר הגיע לעמדה כה בכירה בתאטרון ציבורי בגרמניה  ,מאחר שעד להקמת

הרפובליקה היו תאטרוני החצר חסומים כמעט לחלוטין בפני יהודים .

9

בהיותו מנהל ה ' תאטרון הממלכתי ' בברלין שכלל יסנר את סגנונו כבימאי  ,ונחשב לאחד מאלו אשר

הביאו את הסגנון האקספרסיוניסטי הפוליטי המאוחר לכדי שלמות .

10

עיקר הרפרטואר שלו היה מחזות

.

קלסיים  :מחזות שקספיריים ומחזות מן הקלסיקה הגרמנית המאפיין המרכזי בבימוי שלו היה הפשטה

.

קיצונית של היצירות והפיכתן לסמלים על  -זמניים ההפשטה באה לביטוי בשני תהומים

מרכזיים .

ראשית הוא יצר  ,יחד עם מעצב הבמה שלו אמיל פירכן )  , ( Pirchanבמה ארכיטקטונית ומופשטת ,

.

שהאלמנט המרכזי בה היה גרם מדרגות השימוש בגרם המדרגות שיקף אימוץ של תפיסת הבמה
הארכיטקטונית של יוצרים אוונגרדים כגון אדולף אפייה

) ( Appia

וגורדון קרייג

)

. Craig
(

הבמה

המופשטת הנשלטת על ידי גרם מדרגות זוהתה עם יסנר ועם סגנון התאטרון שפיתח  ,ונקראה מדרגות
יסנר

) Treppen

( Iessneer

t

שנית  ,הוא פיתח סגנון משחק אשר דייוויד קונס מכנה

משחק אמבלמטי .

.

סגנון משחק זה היה מופשט ורחוק מן הראליזם כל שחקן גילם תכונה אחת ויחידה בקיצוניות רבה
והמחיש אותה באופן פיזי  ,ללא יצירה של עומק פסיכולוגי ותת  -טקסט האופייניים

באופן זה הפך השחקן לדימוי פיזי ונפשי של תכונה ,

למשחק הראליסטי .

וקיבל במהלך המופע מהות סימבולית של ממש .

ההפשטה לא נותרה רק בבחינת חידוש סגנוני  ,אלא הפכה בהצגות מסוימות לאלמנט חתרני -

.

פוליטי אחת ההצגות החשובות והפוליטיות ביותר אשר ביים יסנר במסגרת תפקידו כמנהל האמנותי
של ה ' תאטרון הממלכתי ' הייתה ההצגה ' וילהלם טל ' לשילר  ,בשנת
6

לדיון בשפת התאטרון אשר פיתח ייסגר ראו :
,ש

ש

,

"

וט

,

Theater

.(,

"

,

"

.ס

~

;  . 11 - 45קק Republik, FrankhJrt a . M . 1967 ,

,.

 German Theatre 1900- 1933 , Boston lPslת 1 Patterson , The Revolution

 .קק

Leopold lessner: Schriften, Berlin 1979 ,

)[ . R

ט ) hle , ' Das Theater der Republik ' , idem

Kuhns , German Expressi
ם ) -Honis ( Theatre: The Actor and the 5

.( ,

. 1919

הצגה זו הייתה חלק

; Cambridge 1997

ט ) תוססן ' ]1 . Fetting, ' Notizen zu lessner

7

287 -305

8

 , 1956תקא 11 . M~ llenmeister , ' Leopold lessner: Geschichte eines Regiestils ' Ph . D . dissertation , Universit t

9

 .ק ]1 .

.

זTheater
39 - 56

10

,

~
deutschen

 .קק

Beitrag des ludent
Itums zum

"

Der

? ' Schrittmacher der Moderne

Deutshce luden und die Moderne, M nchen 1994 ,

קונם לעיל  ,הערה , ) 6

~
עמ ' 195

217 -

.

.( ,

"

ט ) Sh . Volkov

"

Bayerd~ rfer ,

zs~ ischen 1848 - 1933

שצלוק עולה לארץ  -ישראל

מקורפוס המחזות הקנוניים ביותר של התאטרון הפרוסי השמרני  ,והיא הדגישה באופן מסורתי את

יופייה הפסטורלי של שווייץ ואלמנטים גרמניים  -שוויצריים עממיים  ,שנתפסו כייצוג אותנטי של

.

לאומיות פרוסית במקום ציורי הרים העמיד יסנר במרכז הבמה גרם מדרגות ערום  ,מודרני  ,המזכיר

.

יותר מכול עולם אורבני וקר סגנון המשהק האמבלמטי הפך את הדמויות לסמלים המבטאים את

.

המתח בין דיכוי לחופש המחזה הפך לביטוי אקספרסיווי ומרוכז של הזעקה האוניוורסלית לחירות

.

באשר היא  ,והסמלים הלאומיים ששייכו את המחזה לקבוצה מסוימת פורקו באופן זה הפקיע יסנר
את המחזה מן האסתטיקה הלאומית והפך אותו לזעקה מודרניסטית וחתרנית לחירות של האדם

.

המודרני הצגה זו עוררה סקנדל ואף התפרעויות של ממש כאשר הועלתה לראשונה  ,בראשית ימי
רפובליקת ויימר המסוכסכת  ,אשר נקרעה בין פלגים רדיקליים

בשמאל ובימין .

11

.

יסנר היה ללא ספק הבימאי הגרמני החשוב ביותר אשר הגיע לביים בארץ  -ישראל הוא לא היה

דמות זרה לאנשי התאטרון העברי  .רבים מהם שהו תקופות ארוכות בברלין  ,והכירו אותו באופן אישי .
השחקנים מרים ברנשטיין  -כהן  ,שמעון פינקל ומרגוט קלאוזנר  ,שעבדה כמנהלת האדמיניסטרטיווית
של ' הבימה ' בשלהי שנות העשרים ובראשית שנות השלושים  ,הזכירו בספרי זיכרונותיהם את מעמדו

.

הרם בחיי התאטרון של גרמניה  ,מעמד אשר היה עבורם מקור לגאווה יהודית עם זאת קשה להצביע
על התייחסות מעמיקה בכתביהם לאסתטיקה התאטרונית אשר פיתח ולמשמעותה בהקשר

הגרמני .

הקשר בין יסנר לאנשי התאטרון העברי נוצר על בסיס יהדותו ויחסו החם אל אנשי התאטרון האלו

.

יותר מאשר על יסוד זהותו האמנותית קשר מיוחד נוצר בינו לבין קבוצת התא " י ( ' התאטרון הארץ -

ישראלי ' )  ,קבוצה של שהקנים ארץ  -ישראלים אשר הגיעו בשנת

התאטרון ,

ושהו בה עד ראשית . 1925

נוצר כבר בשנת

1924

1923

לברלין כדי להשתלם באמנות

ברנשטיין  -כהן  ,ממנהיגות הקבוצה  ,סיפרה על הקשר החם אשר

.

בינם לבין יסנר  ,שהיה באותם ימים בשיא תהילתו הוא פתח לפניהם את

דלתות תאטרונו  ,ואף סייע להם למצוא מורים למשחק וקהל אוהד מקרב האליטה האיטלקטואלית

של יהודי גרמניה .

12

היא סיפרה אנקדוטה מיחסיה עם יסנר באותה תקופה :

לעיתים  ,ובפרט בשבת בבוקר  ,הייתי הולכת אל האינטנדנטורה  ,מרכז תיאטראות גרמניה  ,בה ' מלך '

.

.

ליאופולד יסנר היתה לי זכות כניסה מן המסדרון הפנימי יום השבת היה נחשב אצל ייסנר ליום חג  ,והוא

.

היה זכאי לחופש מה תמיד היה אומר  ' :המשרה שאני תופס מחייבת אותי לעבוד בשבת ולכתוב  ,אך לעומת

.

זה אינני מעשן ! זה בראשותי ! זאת זכותי ' היה פוגש אותי בחביבות של סבא טוב  ' :אה  ,דא איסט זי  ,די קליינע
פורטוגזין ! ' הוא קרא לי בשם ' הפורטוגזית ' על שום המבטא הספרדי שלי

בעברית .

תנ " ך היה מונח תמיד

במגירת שולחנו  .הוא היה מוציאו ומושיטו לי  ' :ליז סיר ואס פור אום דען תהילים  ,אבער
היה מקשיב עיניו עצומות למחצה  ,כמו חולם  ,וראשו הגדול נשען על

ידו .

פורטוגזיש ! '

הוא

13

אנקדוטה זו מדגישה את העניין המשותף של יסנר ושל אנשי התאטרון האלו בתרבות היהודית  ,אך

.

עניין זה לא ניתרגם לעשייה תאטרונית קונקרטית לפינקל  ,אשר גילם את שיילוק לחלופין עם
אהרון מסקין בהצגה שביים יסנר ב ' הבימה '  ,היו יחסים מיוחדים עם הבימאי עוד בראשית שנות

.

11

רילה ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ

12

מ ' ברנשטיין  -כהן  ,כטיפה בים  ,רמת  -גן , 1971

13

שם ,

עמ '

. 129

' 25 - 20

עמ '

. 131 - 129

,

חררה

77
-

ץתדרה

78

שלי זר  -ציון

.

העשרים פינקל שהה מספר שנים בברלין  ,ואף הוא השתייך לקבוצת

התא " י .

כבר אז צפה יסנר

.

בעבודתו של פינקל פינקל היגר עם אנשי התא " י מברלין לפלשתינה  ,אך בשנת
מ ' התאטרון

הארץ  -ישראלי ' ,

1927

נואש

והזר לברלין על מנת ולנסות ולהתקבל שם כשחקן בתאטרון הגרמני .

הוא ציין כי שמע מידידו גד ז ' לנו  ,אשר שיחק אצל יסנר תקופת מה  ,כי ידוע היה בקרב היהודים

ממזרח אירופה אשר הגיעו לברלין שיסנר מקבל כל שנה לתאטרונו ' אוסט  -יודה ' ( יהודי ממזרח
אירופה

)

אחד  ,כדי להרגיז את הגויים .

14

פינקל התקבל לתפקיד קטן בתאטרונו של יסנר  ,ובה בעת

.

הוצע לו להצטרף ל ' הבימה '  ,אשר שהתה באותה התקופה בברלין הוא נועץ ביסנר  ,וזה שכנע אותו

.

להצטרף ל ' הבימה '  ,בגלל האנטישמיות הגואה פינקל ציטט את דבריו של יסנר בשיחתו עמו :
היום עודני האינטנדנט הראשי של התיאטראות הממלכתיים של גרמניה ; מה יהיה גורלי בעוד שנה אינני
? הוא
יודע האם לא קראת את תשובתי ב ' פוסישה צייטונג ' למבקר האנטישמי של העיתון ' Lokal Anzeiger

.

כתב  ,כי בהצגותיי אין מורגש ההבדל בין כנסיה לבין בית  -כנסת  ,בין לטינית לבין עברית ; עניתי לו כי הדבר

הזה אינו ייתכן  :עברית היא שפת אימי  ,ואני מתגאה בה ; אין אני סתם יהודי  ,אלא אף יהודי דתי  .נניח אפוא

שאקבל אותך  ,אני מאמין בכשרונך ובכושר התפתחותך על הבמה . . .

אך מה יקרה לך ולי ולכולנו בזמן הקרוב ,

ל ' הבימה ' ' .

קשה מאוד לדעת ; עצתי איפא  ,שתבהר בדרך הקוסמת לך פחות  ,אך המתאימה לך יותר  -הצטרף

.

יסנר עזב את משרתו זמן קצר מאוד לאחר אירועים אלו עקב האנטישמיות הגוברת בשנת

1928

1

הוא

.

הזר להיות בימאי עצמאי  ,וביים בהמבורג ובברלין בשנת  , 1933לאחר עליית הנאצים  ,הוא עזב את

גרמניה וביים באמסטרדם ובלונדון .

כאשר הוזמן ארצה על ידי קלאוזנר לא הייתה לו להקה קבועה

16

.

או בית תאטרון מסוים אשר אליו היה קשור קלאךזנר סיפרה עליו בזיכרונותיה :
אינני יכולה שלא להזכיר עוד בחיבה את הבמאי האחרון שהבאתי ל ' הבימה '  ,הלא הוא ליאופולד ייסנר  ,דמות

.

מפורסמת בהיי התיאטרון הגרמני  ,אף כי לא הגיע לשיעור קומתו של מכס ריינהרדט ייסנר התעניין תמיד

.

ב ' הבימה ' בשנים בהן ביקרה בגרמניה שמעון פינקל היה תלמידו ומי מן השחקנים הגדולים באותה תקופה
לא שיתק

אצלו ?

בשנת

1935

אחרי שלינדטברג ביקר בארץ בפעם השניה  ,היה ברור  ,כי לא ישוב עוד ואז

.

הגברנו את מאמצינו להביא את ייסנר הוא היה איש זהיר וכבר לא צעיר  -את מפתן הששים עבר  -אבל ,

גם הוא כמו כל האישים הגדולים שפגשתי  ,היה עניו והברותי מאוד  . . .הוא הרגיש כי זו תחנתו האחרונה .

17

.

בציטוט זה באה לידי ביטוי הנימה הפטרונית והמתנשאת של קלאוזנר ביחסה ליסנר יסנר הוערך

.

לא בזכות עבודתו  ,אלא רק באופן יחסי  ,בהשוואה ללינדטברג מזה ולריינהרדט מזה הוא הובא

ארצה לא מתוך הכרה ביכולותיו  ,אלא בראש ובראשונה משום שלינדטברג  ,בימאי יהודי  -אוסטרי

.

צעיר אשר היה מתלמידיו של יסנר  ,לא הסכים להישאר ב ' הבימה ' והשתקע בציריך לינדטברג היה
איש צעיר ומוכשר  ,אשר קל היה לו לפתוח בקריירה חדשה לאחר שנאלץ לעזוב את

ברלין .

לריינהרדט היו הישגים נדירים מבהינת האיכות וההיקף של פעילותו התאטרונית המגוונת  ,והוא

.

היה מעורב במוסדות תאטרוניים אין  -ספור הוא היה ממקימי הקברט ' צליל
14
15

ש ' פינקל  ,במה וקלעים  ,תל  -אביב תשכ " ה ,
שם  ,עמ '

. 118

16

פטינג ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ '

17

קלאוזנר ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ

302 - 229

.

' 211 - 210

.

עמ ' 117 - 116

.

ועשן '

) und Rauch

שצלוק עולה לארץ  -ישראל

 , ( Schallהמנהל האמנותי של

ועוד .

בזלצבורג

ה ' תאטרון הגרמני ' ) Theater

r ( Deutsches

ממקימי פסטיוול התאטרון

הוא גם עסק בהקמת בתי ספר למשחק בגרמניה ובאוסטריה  ,והיה מעורב

.

בפרויקטים ניסיוניים של תאטרון סביבתי ויצירת סרטי קולנוע ספק רב אם ניתן עד היום להצביע
על איזה שהוא בימאי תאטרון שהישגיו משתווים או אפילו מתקרבים לאלו של ריינהרדט הן מבהינה

.

אמנותית והן מבחינת התפוקה ברור כי ההשוואה בין השניים לא רק שאינה הוגנת  ,אלא היא

יסנר .

מתעלמת לחלוטין מהישגיו החשובים של

יתר על כן  ,קלאוזנר הייתה אטומה לחלוטין

לטרגדיה של יסנר  ,אשר גורש מן המדינה שבה חי ועבד כל הייו  ,נותק מן המוסדות התאטרוניים
אשר אליהם היה קשור  ,ושבנה והתאים לתפיסתו האמנותית  ,ונותק אף מן השחקנים אשר עמם נהג
לעבוד במשך

שנים .

בשנות השישים להייו נאלץ לגלות מביתו  ,להיאבק על קיומו  ,להיקלט

.

במוסדות תאטרוניים חדשים ובתרבות תאטרונית זרה לו ולבנות מחדש קריירה מקצועית הד
לטרגדיה הגדולה של יסנר ניתן למצוא בהתבטאות לקונית משהו שלו בדברים שאמר במסיבה לאחר
הצגת הבכורה של ' הסוחר מוונציה '  ' :אם יתכנס אי פעם קונגרס של אלה " היהודים הנודדים " שנתנו

חילם לכל מיני מולדות  ,ועל כל אחד יהיה למסור דין והשבון על מעשיו  -אוכל אני לזכות את
עצמי רק בשני דברים  :שעבדתי גם בארץ הניכר כיהודי וברוח היהדות  ,ושזכיתי לעבוד יחד עם

" הבימה " ' .

התבטאות זו מעידה על עצמת הפגיעה שפגעה בו גרמניה  ,הארץ אשר שירת כל חייו ,

18

ושכעת בגדה בו .
יסנר מיקם את עצמו בהקשר היהודי  -הציוני כבן האובד אשר התפכה  ,ואשר מבקש ליטול חלק
בעשייה התאטרונית לא משום מקצועיותו ושליטתו ברזי המדיום התאטרוני  ,אלא בראש ובראשונה

.

משום היותו בעל זהות יהודית עמוקה ואוהד את הרעיון הציוני הוא חיווה את דעתו על מקומו של

.

התאטרון בחיי התרבות הארץ  -ישראליים הוא קרא לתאטרון הארץ  -ישראלי לצאת משלב הילדות
שלו  ,אשר התבסס על קסם ראשוני ואקזוטי  ,וליצור תאטרון בוגר יותר  ,אשר מתמודד הן עם בניין

התרבות הארץ  -ישראלית והן עם תרבות יהודית עולמית .

19

הוא אף תיאר את חזונו על התפתחות

התאטרון העברי :
מרבים לעלות אל ארץ

כיסופיהם  :יהודים רוסים  ,פולנים  ,ליטאים  ,רומנים  ,גרמנים

ועוד .

גורל משותף

הביאם הנה  ,ועתה מצווים להביא את בני הארצות השונות הללו לידי חטיבה פוליטית אחת  :הדת היא שליכדה

.

את האנשים האלה בגלות  ,פה בקשר חזק יותר  ,שם בקשר רופף יותר כאן בא " י הדת בצורתה האורתודוכסית

.

או המודרנית אינה עוד הדבק המשמש להידוקם כאן קיימת תורת הדת הישראלית בתור אמונה  ,בתור דבר
מה הקשור קשר טבעי לאדמה ; אבל כדי שלדורות הבאים אחרי התרבותנו תופיע אחדות  -העם  ,נחוץ מצע

.

משותף בית  -הכנסת איננו המצע הזה  ,כי לכל קיבוץ ארצי יש כאן  ,כך נראים כמעט הדברים  ,בית כנסת

.

שלה ; ובכן יהיה התיאטרון [ ההדגשה במקור  -ש  .ז צ ] אותו המצע לאיחוד המתהווה ; התיאטרון שלפי כיוונו

.

איננו לא רוסי  ,לא פולני או גרמני התיאטרון ברוח העברית נועד לקחת הבל במפעל מחזיק  -ברכה זה של
התהוות

18

19
20

עם .

20

' הצגת הבכורה ' ( לעיל  ,הערה

.) 5

ל ' ייסנר  ' ,על התיאטרון הארצישראלי ותעודתו '  ,במה  ,י ( סיוון תרצ " ו )  ,עמ '
שם  ,עמ '

.7

7-3

.

79

ץתדרה

קתדרה
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שלי

זר  -ציון

דומה כי דווקא יהדותו של יסנר  ,אהדתו לציונות ותחושת המעורבות העמוקה שלו הן בתרבות
היהודית והעברית והן בתאטרון העברי היו לו לרועץ בקשריו עם תאטרון ' הבימה ' בבואו לארץ -

.

ישראל במגעיו עם אנשי התאטרון העברי ביקש לבנות עמם דיאלוג אשר התבסס בראש ובראשונה
על שותפות גורל יהודית  ,ולאו דווקא על עיצוב שפה תאטרונית  .אולם עיקר עניינה של

' הבימה '

באנשי תאטרון זרים היה בבימאים מקצועיים בעלי שם בין  -לאומי  ,אשר ידעו ליצור שפה תאטרונית
משוכללת  ,ושלא יהיו הלק אינטגרלי מן הקבוצה ולא ישפיעו על התכנים הקונקרטיים

.

והאידאולוגיים של בחירת הרפרטואר בדרך

זי

הקנה ההון הסימבולי של הבימאים הזרים לקבוצה

יוקרה אמנותית  ,ואילו ברמה האידאולוגית  -התוכנית היא נותרה קבוצה ציונית אידאולוגית

' אותנטית ' .
.

דפוס עבודה זה התקיים ב ' הבימה ' למן הקמתה כבר בראשיתה חברו אנשיה אל ה ' תאטרון
המוסקוואי '

האמנותי

בניהולו של קונסטנטין סטניסלבסקי ופעלו שם כסטודיו בעל מעמד

.

אוטונומי  ,ונהנו מן היוקרה שהקנה להם השם סטניסלבסקי דפוס עבודה זה חזר על עצמו ביחסיה

של ' הבימה ' עם בימאים זרים כגון יבגני וכטנגוב  ,אשר ביים את ' הדיבוק ' לאנסקי בשנת , 1922
עם אלכסיי דיקי  ,אשר ביים את ' האוצר ' לשלום עליכם בשנת
 , 1929ועם אנטון צ ' כוב  ,אשר ביים בשנת

1930

1928

ואת

' כתר דוד ' לקלדרון בשנת

את ' הלילה השנים  -עשר ' לשקספיר  .אנשי

' הבימה '

.

סירבו בעקשנות לחבור לבימאים יהודים מן התאטרון היירי רק כאשר שהתה הלהקה בברלין ,

בשנת  , 1930עבדו השחקנים לראשונה עם אלכסנדר גרנובסקי  ,אשר התפרסם בראשית שנות
העשרים כמנהל

ה ' תאטרון

היידי הממלכתי במוסקבה ' )  , ( GOSETוהיה אחד מן ההשובים והאוונגרדים

שבבימאי התאטרון היידי בשנות

העשרים .

גרנובסקי ביים ב ' הבימה ' את ' אוריאל אקוסטה '

לגוצקוב  ,אולם גם הוא  ,בדומה ליסנר שנים מאוחר יותר  ,סולק מיד לאחר מכן  ,ולא קיבל כל
דריסת

רגל בלהקה .

קבוצת ' הבימה ' הייתה קבוצה אליטיסטית וסגורה מאוד  ,שלא מיהרה לקלוט לשורותיה אנשים
הדשים  .קלאוזנר  ,אשר הביאה את יסנר  ,הייתה מן ה ' זרים ' היחידים אשר פעלי בקבוצה  .היא באה

ממשפחה יהודית  -גרמנית שהתגוררה בברלין  ,ובשנת  , 1927בעת ביקורה הראשון של הלהקה

.

בברלין  ,הברה אליה והחלה לעסוק בענייניה האדמיניםטרטיוויים קלאוזנר אף היא מעולם לא הפכה

.

לחלק אינטגרלי מן הלהקה  ,לא כל שכן הבימאי הגרמני שהביאה יסנר נותר נטע זר ומאיים

.

ב ' הבימה ' הוא הגיע אל התאטרון מעמדת חולשה ובעקבות משבר אישי קשה אשר נבע מן הגלות

.

מגרמניה בבואו לארץ  -ישראל לא רק שלא הדגיש את הישגיו הניהוליים והאמנותיים  ,אלא הגיע
מעמדה של אדם שמצא שכל הייו היו מיקח טעות  ,וכעת הוא מודה בדרכו השגויה  ,ומבקש שיקבלו

.

אותו נוסף על כך הוא גילה עניין עמוק דווקא בתכנים ובייעוד של התאטרון העברי  ,ואולי יצר
בכך איום על כוהה של הלהקה כקולקטיב מגובש  ,ובכל אופן לא כיוון לרצון החברים

בה .

.

לדברי פינקל היחסים בין חברי הקולקטיב ליסנר נעכרו במהרה משיקולי יוקרה שונים יהושוע

ברטונוב  ,המבוגר שבשחקני ' הבימה '  ,אשר נתקל בעצמו בקושי להתקבל ללהקה מאחר ששיחק

.

בתאטרוני יידיש לפני הגיעו ל ' הבימה '  ,התמודד אף הוא על תפקיד שיילוק  ,בצד מסקין ופינקל הוא

שהלוק עולה לארץ  -ישראל

.

נטר טינה ליסנר לאחר שזה לא העניק לו את התפקיד  ,והתסיס את השחקנים כנגדו בסופו של דבר
הוביל ריב שנתגלע בין חברי ' הבימה ' לבין קלאוזנר לניתוק היחסים בינה לבין התאטרון  ,ויסנר ,

.

אשר היה בימאי ' שלה '  ,שוב לא היה מקובל כלל על הקבוצה לאחר שביים שתי הצגות עזב באכזבה
את הארץ ,

מתוך כעס גם על ' הבימה ' וגם על קלאוזנר .

שעלוק בגרמניה
יסנר בחר להעלות בארץ  -ישראל שתי הצגות  ' :הסוהר מוונציה ' לשקספיר ו ' וילהלם טל ' לשילר  ,ואת
שתיהן ביים בשנת

. 1936

בבהירה במחזות אלו המשיך את הקו הרפרטוארי שנקט כל חייו  :מתן

.

פרשנות בימתית הדשה למחזות קלסיים לא כאן המקום לעמוד על משמעות הבהירה ב ' וילהלם טל ' ,
אשר היה אחד מן המהזות המרכזיים אשר יסנר חזר לביימם שוב ושוב  ,אך נשאלת השאלה מה הייתה

.

משמעות הבחירה ב ' הסוהר מוונציה ' במרכז מחזה זה עומדת דמותו של שיילוק  ,דמות שלילית של

.

יהודי רודף בצע ונקמה מדוע בחר יסנר דווקא במחזה שקספירי זה להעלותו בארץ  -ישראל לקהל
יהודי ?

אילו טקסטים תרבותיים הכיל המחזה ' הסוחר מוונציה ' בהקשר של התרבות הגרמנית

והגרמנית  -יהודית  ,ומה הייתה משמעותם עבור יסנר בתקופה

זו ?

.

למכלול יצירתו של שקספיר היה מעמד יוצא דופן בתרבות הגרמנית סופרי ' הסער והפרץ '
4 Drangת

"

) Sturm

)  ,שפעלו בגרמניה במאה השמונה  -עשרה  ,העריצו את סגנון כתיבתו  ,וראו בו מקור

השראה  ,למן המאה השמונה  -עשרה הרבו להעלות את מחזותיו על הבמה הגרמנית  ,ולחקור ולנתח

.

את יצירתו הספרותית סימון ויליאמס קבע כי כבר במאה התשע  -עשרה עסקו יוצרים והוגים גרמנים
ביצירתו של שקספיר באינטנסיוויות כה רבה  ,עד שהוא נתפס בתרבות הגרמנית כיוצר גרמני קלסי
בצד גתה ושילה

; 21

במאה העשרים  ,בעידן המהפכות  ,התערער מעמדה המובן מאליו של תרבות התאטרון הקנוני

הקלסי  ,כתוצאה משינויים אידאולוגיים מרחיקי לכת ומשינויים מפליגים במבנה התאטרון המודרני .
התאטרון המודרני רומם את תפקיד הבימאי והקנה לו מעמד של אחד היוצרים המרכזיים בתאטרון ,

.

וכן העלה על הבמה רפרטואר מסוג הדש  :ראליסטי  ,סימבוליסטי ואקספרסיוניסטי יוצרי התאטרון
החדשים ביקשו לשנות באופן רדיקלי את האסתטיקה התאטרונית  ,ומקומה של ה ' קלסיקה ' שוב לא

.

היה מובן מאליו הערעור על מסורת התאטרון עורר צורך להיאבק עליה מחדש ולהתאימה לרוח

הזמן  .ברפובליקת ויימר ניצבו הצגותיו של שקספיר במרכז מאבק על אופייה של התרבות החדשה .
היוצרים האוונגרדים ביקשו לנכס את התרבות הקלסית בכלל ואת שקספיר בפרט לקורפוס
התרבותי המתקדם  ,ובכך לממש את המהפכה התרבותית הטוטלית שביטאה עבורם הרפובליקה

.

ולערער על הקישור של שקספיר לתרבות הקיסרית ההייררכית והשמרנית לעומתם השמרנים

ביקשו לשמר את מעמדו של שקספיר  ,ולכונן אותו כשופר אסתטי לתפיסת עולם פרוסית שמרנית .
יסנר נמנה עם חשובי הבימאים ברפובליקת ויימר אשר נענו לאתגר הפוליטי של מתן פרשנות
21
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שיילוק עולה לארץ  -ישראל

דווקא בגלל ממדיו החריגים של שיילוק  ,אשר אינם הולמים את ז ' אנר הקומדיה שבה הוא

83

פועל ,

.

הפכה דמות זו לדמות אניגמטית  ,הפתוחה לפרשנויות בימתיות שונות ומנוגדות שיילוק  ,בניגוד
לנתן החכם  ,מעולם לא היה דמות ' נקייה ' של יהודי נאור  ,ואף על פי כן  -ואולי משום כך  -הוא

הפך ל ' דמות מבחן '  ,וגלגולי ייצוגיו הבימתיים משקפים יותר מכול את מעמדו של היהודי בעולם

.

המודרני  ,הקרוע בין אמנציפציה לאנטישמיות בגרמניה הוצג שיילוק החל משלהי המאה השמונה -

.

עשרה באופן קומי וגרוטסקי  ,כ ' ארלקינו בבגדים יהודיים ' הוא נתפס כדמות נלעגת ומגוחכת  ,אשר

.

לא היוותה איום של ממש על שלומם של אנשי בלמונט במהלך המאה התשע  -עשרה  ,בד בבד עם
מתן שוויון זכויות ליהודים  ,התפתה באנגליה סגנון המשחק הרומנטי  ,והדבר הוביל לשינוי קיצוני

.

בתפיסתו הבימתית של שיילוק השחקנים האנגלים הרומנטים החשובים אדמונד קין

איריווינג

) ( Iwing

( Kean

והנרי

.

נשבו בעצמתו התאטרונית  ,והציגו אותו כגיבור טרגי נרדף אינטרפרטציה זו

.

שינתה את האיזון הפנימי של המחזה  ,והעמידה את דמותו של שיילוק כדמות המרכזית בו מסורת
הומניסטית זו חדרה אף לגרמניה  ,כאשר יצר לודויג דוורינט

מעורר אהדה .

) ( Devrient

את שיילוק שלו באופן

26

החל מראשית המאה העשרים  ,ובמיוחד בתקופת רפובליקת ויימר  ,באה שעתו הגדולה של שיילוק .
הוא היה לאחד המוקדים ההשובים ביותר של המאבק התרבותי סביב השאלה היהודית  ,בעוד דמותו

הנאורה של נתן החכם הייתה בלתי רלוונטית לחלוטין לשיח ששלט בתקופה זו .

27

דמותו של שיילוק

הייתה אחד הארכיטיפים המרכזיים של היהודי השטני  ,אשר כוננו את הדמיון האנטישמי

הנאצי .

28

היהודים ביקשו להשיב מלחמה שערה ולנכס את דמותו לתרבות הגרמנית הנאורה  ,זו אשר רואה את
הטרגי והאנושי בדמות זו ,

ומסוגלת להעניק ליהודים המודרנים  ,צאצאיו של שיילוק  ,שוויון זכויות .

דמותו של שיילוק הפכה בתרבות היהודית  -גרמנית לסמל לטרגדיה של העם היהודי  ,ויוצרי תאטרון

יהודים  -גרמנים ביקשו לתת קול לזהותם ולמורשת ההיסטורית שלהם באמצעות ייצוג

' נכון ' של

.

שיילוק  ,אשר גואל אותו מן הסטראוטיפים האנטישמיים אחת היצירות אשר כוננו את מעמדו של
שיילוק כסמל יהודי בתרבות היהודית  -גרמנית הייתה הרומן של קרל אמיל פרנצוז

הכפר ' )  r Der Pojazאשר יצא לאור בגרמנית בשנת

1905

.

) ( Franzos

' ליצן

גיבורו של ספר זה הוא סנדר  ,יהודי החי

.

בעיירה בגליציה לאחר שהוא רואה את ' הסוחר מוונציה ' בתאטרון  ,חלום הייו הוא להפוך לשחקן

.

על מנת לגאול דמות זו מעליבותה ' הסוחר מוונציה ' הוא המפגש הראשון שלו עם התאטרון  ,מפגש

אשר משנה את חייו .
אלכסנדר גרנך )  , ( Granachשחקן התאטרון היהודי  -גרמני אשר נולד במזרח גליציה  ,ולימים הפך
לאחד מחשובי השחקנים האקספרסיוניסטים בברלין ועבד רבות עם יסנר  ,הושפע מאוד מתפיסה זו

.

של שיילוק הוא תיאר באוטוביוגרפיה שלו את החותם העמוק שהותיר בו ספרו של פרנצוז :
26
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בן שבע  -עשרה רבצתי על האדמה והכרתי לדעת את דמותו של שילוק  ,על פי הרומאן לקארל אמיל פראבצוז

.

כן רבצתי וקוננתי על העוול שנעשה לאותו האיש אז גמרתי אומר להקדיש את כל חיי לכך  ,שאוכל ביום

.

מן הימים להטיח בפני העולם קריאת  -תיגר ? ל עוול זה עתה הייתי בן עשרים ותשע  ,ושוב שכוב הייתי לארץ
נכון לקיים תעודה

זו .

29

הוא הוסיף ותיאר את שיילוק כסמל לקיום היהודי  ,ואת האופן שבו
שהקנים יהודים גואלים את דמותו מעלבונה :
לימים נשא שילוק באוקראינה בת של נגר ,

קיימא . . .

וה '

פקדה וברכם בזרע של

דורות הלכו ודורות באו  ,ומקצתם של צאצאים אלו שוב נתעוררו

.

בלבם כיסופים למערב והם פתחו בנדודים למדו אומנויות חדשות  ,מהם היו
לשחקנים וגילו במתזות שקספיר את אבי אבותיהם  ,את

שילוק . . .

והם שיהקו

את אבי  -אבותיהם באורח טראגי  ,אישי  ,נתלים בגאונותו של שקספיר  ,שכה

.

השפיע על דמות יגון זו און ועצמה  ,חיות  ,חוש לצדק וגאון אדם הם שיהקוהו
כשתק את קרבנה וקטיגורה של אותה חברה נשחתת הרודפת אותו ורוקקת

חסדו . . .

בפניו  ,כתובע זכויות אדם ליהודי  ,כמות שבראו בוראו ברב

ובהרגשה זו שיהקתי את תפקיד  -חפצי  ,את

שילוק .

.

הוא בא עדיין לא היה כחפצי  -אך ילך  -וטוב ברבות

הימים .

גרנך גילם את דמותו של שיילוק לראשונה בשנת
) ( Schauspielhaus

במינכן ,

בדעה זו

הזיון  -חלומי  -ברתת הנה
30

1920

בתאטרון

ולאחר מכן שב לגלם דמות זו פעמים מספר .

שהקן יהודי  -גרמני נוסף  ,פריץ קורטנר )  , ( Kortnerשאף הוא היה מגדולי
השחקנים הגרמנים בשנות העשרים  ,ואשר הרבה לעבוד עם יסנר  ,שיחק

.

אלכסנדר גרנך

שוב ושוב את דמותו של שיילוק יסנר עצמו התייחס ברשימה משנת

כשיילוק ב ' הסוחר

שגילם אותו קורטנר בהפקה משנת  , 1927בבימויו של יורגן פהלינג

מוונציה' , 1920 ,
תאטרון

1928
)

לדמותו של שיילוק כפי

. Fehling
(

העצמה שבה עיצב קורטנר את הדמות  ' :תפקידו האהרון בג ' נדרמן מרקס היה קרוב לוודאי ניצחונו

Schauspielhaas
במינכן

יסנר הדגיש את

29

א ' גראנאך  ,אדם ונתיבו  ,תרגם ג " ק גרשוני  ,מרחביה , 1948
ber

?מ '

. 310

ובמקור :

,

' 11 siebzehn Tahren lag ich auf

 . Ich lag da und heulteתטחתטן der Erde und lemte aus dem Roman von Karl Emil Franzos den Shylock

~
 , mein ganzes Leben daranzusetzenן
,

)

,

das Unrecht, das diesem Menschen widerfahren ~var. Damals beschloE

 . Tetzt ~var ich neunundzwanzig und lagתטתח ( 5 Gesicht schleudern zuתן um einmal der Welt dieses llnrecht
aufder Erde und hatte die Erfiillung dieser~ Aufgabe vor mir
M
wieder
'תש ' ) 4 . Granach , 1 ( Igeht
nchen

,

"

"

 . 410ק~  Z rich 1973 ,ש )
30

.

תן ' Schylock hat dann
' geheiratet, und der
der Ukraine die Tochter eines Tischler
שם  ? ,מ '  ~315 - 314ובמקיר :
machte seine Ehe fruchtbar und sevnete sie
Herr
4 dann.תן . . . Viele , viele Generationen 5וחט4תס 1מוח
und gegangen , und bei einzelnen dieser Nachkommen ensachte manchmal aufs neue die Sehsucht nach dem

 ergriffen da neue Berufe , manche wurden Schauspielerטן auszuwandern . 5ת firngen wieder 8טןWesten , und 5

 " spielten diesen Urahenen tragisch undן. . . Und 5
viel Kraft , 50 vlel Leben ,

"

50

und entdeckten bei Shakespeare ihren Urahnen , den Shylock

"

ז1ת ]  Gestaltטשתט1 4 5 Genie Shakespeare st tzend, der eine 4טpalteiisch , sich 8
~

4 denת  als das Opferתקן viel Gerechtigkeitssinn und menschlicher WUrde beschenkt hat . Sie spielten
תהו Ani ger dieser Gesellschah, die
und als Vertreter der Menschenrechte des
anspeit und
 ,תטקטק
~
 auch.תקן 5זט1קהן ) wozu die Gnade seines 5
411 diesen Ansichten und Gefdhlen spielte ich meineג hat . . .

,

50

.

,0111" , -

ן 5ט

( 416 - 417

 zitternden Traum . Es war noch nicht, wie ichת1ט  Shylock, erffihllte sich mirחטShensuchtsrolle , 4

 .קק 4 . ,ן, 6

) ' 11 den lahren wird es schon besser werdenות aber

שיילוק עולה לארץ  -ישראל

85

ץתדרה

.

הגדול ביותר הואיל ושיילוק זה הראה רגע שיא של בגרות  ,ברגע של חיבור פורה בין כוהות המשחק
החיוביים עם השירה הקיימת בתפקיד -

רגע שיא המוביל לציפייה נרגשת לבאות ' .

31

מן התצלומים

.

של גרנך ושל קורטנר בתפקיד שיילוק ניתן ללמוד על המאפיינים התרבותיים של דמות זו בשני
המקרים שיילוק מעוצב מבחינה חזותית כיהודי מזרח אירופי  ,תושב השטעטל  ,אשר גינוניו ואופן

.

הופעתו רחוקים מרחק רב מן העולם העירוני של ונציה זקנו ארוך

.

ופרוע  ,ובגדיו אינם מעידים על מעמד חברתי גבוה דווקא יהודי
מזרה אירופי זה  ,שחי לפני עידן הנאורות  ,הפך לאבן הבוחן
התרבותית

המשמעותית ,

יסנר בחר להציג את הסוחר מוונציה בארץ  -ישראל בגלל ההקשר

.

התרבותי הגרמני הוא הדגיש כי התאטרון העברי צריך להתמודד
עם מחזה זה ולאו דווקא בגלל חשיבותו להבנת החוויה הארץ -

ישראלית  ,אלא מתוך הזדהות ושותפות גורל עם יהודי גרמניה
וראה בהעלאתו תאטרון פוליטי ממדרגה ראשונה :

ואירופה ,

' בגניזה  ,בשרפה  ,ובשאר אמצעים דומים אין מוציאים שום יצירה מן

.

העולם נראה לנחוץ ונכון יותר  ,שהבימה הארצישראלית תתפוס
עמדה בפרובלימה

זו .

וזאת נראית לי בכלל כאחת התעודות

המוטלות על הבימה הארצישראלית בשדה הפוליטיקה החיצונית

שלה ' .

32

אכן ' הסוהר מוונציה ' היה מחזה חשוב בהקשרו היהודי -

.

גרמני ניבוס המחזה לתרבות היהודית  -גרמנית והצגה אוהדת של

שיילוק ביטאו לא רק סימפתיה לדמות והדגשה של האלמנטים הטרגיים שבה  ,אלא אף את הקשר

פריץ קורטנר

וההזדהות העמוקה של היהודים עם אתוס הנאורות העיסוק של יהודים במחזה זה  ,אשר נתפס כשייך

כשיילוק ואליזבת
ברגנך כפורציה

לעולם הנאורות הגרמני  ,ביטא את תביעתם לשוויון זכויות שאתוס זה הבטיח להם  ,באופן אשר יאפשר

ב ' הסוחר מוונציה ' ,

.

.

את השתלבותם בחברה הלא יהודית כיצד התקבלה הפרובלמטיקה הזו של המחזה בהקשר של התרבות
הארץ  -ישראלית ? אתוס הנאורות  ,על קורפוס היצירות המגוונות שבנו אותו  ,מעולם לא היה אתוס מכונן

.

בתרבות הציונית האנטישמיות  ,ולאו דווקא הנאורות  ,נתפסה בתרבות הציונית כאתוס מכונן  ,המצדיק

.

את הצורך לנטוש את אירופה  ,לעזוב את עושרה ולפנות לציון זאת ועוד  ,האידאולוגיה הציונית בארץ -

.

ישראל לא ראתה בקיום היהודי בגולה קיום מלא הדר טרגי הגולה נתפסה כמשהיתה את המידות של
העם היהודי ,
31

ורק הקיום בארץ  -ישראל אמור היה לאפשר את השיקום והתקומה של האדם היהודי .

Schylock zeiiite den

dieser

תתסס  am Gendarmenmarkt was vielleicht sein rdgter: Sieg .תחר Rolle

"

ט1ע ens
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 Moment des fruchtbarsten Ineirש
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Schauspieler und Regisseur, Berlin [ 987 ,
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 , )2 Korher:ו

' Seine: ngste

hepunkt einer Reife , die sich

~ HOhepunkt, der die Enartung des
ת ] ט dichterischen Gegebenheiten der Rolle zeigte -

 ,ן1928ן ' lessner, iFritz Kortner und das Staatstheater

33
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32

ישר ( לעיל  ,הערה , ) 19

33

רבות נכתב על מוטיב שלילת הגלות ועל היחס בין גלות לציונות בתרבות העברית ראו לדוגמה  :א ' אבן  -זהר ,

עמ '

' הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית וילידית בארץ ישראל

' 1948 - 1882

.
 .קתדרה ,

16

( תמוז תש " ם ) ,

 , 1927בימאי יורגן
פהלינג תאטרון
/

המדינה -
- StaaGtheater

בברלין

ץתדרה

שלי זר  -ציון

86

' הסוחר מוונציה ' בארץ  -ישראל
מהי הפרשנות הבימתית אשר העניק יסנר למחזה ' הסוחר מוונציה ' על הבמה העברית  ,ומה היו
המשמעויות האסתטיות והאידאולוגיות בביצוע הבימתי של

המחזה ?

ומה היו המשמעויות שהוסיפו

להפקה זו שהקני ' הבימה '  ,להקת הדגל של התאטרון העברי  ,ששיהקו בה ? על מנת לענות על שאלות
אלו יש לבחון את התיעוד שנותר מן המופע  ,ולפענח מתוכו ככל שניתן את הקונצפצייה ואת אופן

.

הביצוע של מופע זה התעודות המרכזיות אשר נותרו מהפקה זו הן עדויות של המשתתפים במופע

.

ושל מבקרי התאטרון אשר צפו בו כמו כן נותרו מעט תצלומים  ,אשר אמנם אינם מאפשרים לבנות
תמונה שלמה של מיזנסצנות שונות במהלך המופע  ,אך נותנים מושג מה על תמונת המשפט ועל

תלבושות השחקנים .
נכון להתחיל את בחינת המופע בדבריו של יסנר על הקונצפצייה שביקש לבנות בהצגת

' הסוחר

.

מוונציה ' הוא ראה במתה שבין שיילוק לעולם האידילי של החברה הנוצרית את המפתה להצגה זו :
כן נחוץ היה סוף סוף לצאת בגלוי בלי היסוס נגד אותו שיילוק  ,שסביבתו לפי ההצגות שעד עכשיו  ,הייתה
עטורה פאר ואהדה  :נתוץ היה לגלות
מלחכי פנכא אצל הידיד העשיר

את קלון ההברה הזאת  ,חברת שוטים  ,לווים ואינם משלמים  ,הולכי בטל ,

אנטוניו .

ומעתה שיילוק המוצב כנגד חברה זו איננו עוד מופיע בגורלו

הפרטי  ,אלא כאהד מן העם המדוכא זה אלפי שנים  ,כנוקם  ,וכלוחם נגד מחרפיו  ,נגד מעניו ! זהו משהו יותר
מן הצער

הפרטי .

34

כוונתו של יסנר מלכתחילה הייתה לחתור תחת הדימויים האנטישמיים המיטבעים בדמותו של

.

שיילוק ולהאירו באור אוהד לשם כך ביקש להדד את הקונפליקט שבין שיילוק לעולם הנוצרי הזוהר

.

של בלמונט וונציה הוא ביקש להציג את החברה הוונציאנית בצורה שלילית ביותר ולהבליט את

.

הוסר מוסריותה  ,וכך להצדיק את פעולותיו של שיילוק יסנר רצה לעצב את

אגדה מרוחקת  ,יבנה

' הסוחר מוונציה ' כמעין

.

את ההצגה כמופע תקופתי שמתרחש בעבר רנסנסי קסום הוא יצר על הבמה

ביטוי לאווירה האופטימית של הרנסנס  ,המופרת רק על ידי דמותו של שיילוק  ,שעליה נסוך אופי

.

טרגי יסנר הידד את המאפיינים הטרגיים של הדמות באמצעות עיבוד דרמטורגי של המהזה  :הוא

ערך וטשטש את הצימוד המצוי במחזה בין היהודי לכסף והשמיט קטעים שעניינם עסקיו של שיילוק .
כמו כן השמיט את הקטע שבו שיילוק מפלל למות בתו ג ' סיקה וזועם על כי גנבה את כספו .
מידה הצליח יסנר להציב חלופה לדמות השטנית של שיילוק בהפקה

זו ?

35

באיזו

המפתח להבנת זיכויו של

.

שיילוק טמון בראש ובראשונה בעיצוב העולם של בלמונט וונציה הנוצרית ובהבנת משמעותם רק

.

אם העולם הנוצרי מוצג כאפל מאוד  ,זיכויו של שיילוק אפשרי על העולם של ונציה ובלמונט  ,עולם
נאור לכאורה אשר למעשה אינו סובלני ליהודים  ,ניתן ללמוד מעדותו של מלחין המוזיקה להצגה ,
קרול רטהאוס :
עמ '  ; 193 - 165א ' רז  -קרקוצקין ' גלות בתוך ריבונות  :לביקורת שלילת הגלות בתרבות הישראלית  ,חלק א ' ,
תיאוריה וביקורת  , ) 1993 ( 4 ,עמ ' . 56 - 23
עמ '

.6

34

יסנר ( לעיל  ,הערה , ) 19

35

לתיאור האופי של קיצורי המחזה ראו :

' המשפט הספרותי '

( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

28

.

שיידק
לפי רצונו של הפרופ ' ייסנר פתחתי את הרמת המסך הראשונה בשירת טנור

(

עולה לארץ  -ישראל

בסגנון איטלקי . . .
)

אופיו של

חדרה

87
-

שיר זה ( המילים עוד צריכות להיכתב ) לפי הפרופ ' ייסנר  -קריאת ' היפ  -היפ '  ,קריאת הציד השגורה בפי

.

רודפי היהודים אני מתאר לי  ,כי השיר צריך להישמע כבר עם הרמת המסך ועליו להיות ' טנורי ' מאוד  ,מאוד

איטלקי והרפריין המושר במקהלה  -הולך והופך לאותו ביטוי פראי  -ה ' היפ היפ '  ,שעמד לכתחילה נגד
עיני

הפרופ '

ייסנר .

36

היסוד המוזיקלי של ה ' היפ היפ '  ,אשר הורם את ההרמוניה המוזיקלית הנעימה  ,מסמן את רדיפת

.

היהודים פרעות ' היפ היפ ' היו הרדיפה הטראומטית המשמעותית האחרונה בזיכרון התרבותי של

יהדות גרמניה עד לבואו של היטלר ולרדיפות המשטר הנאצי  .פרעות אלה התרחשו בשנת , 1819
והיו

תוצאת לוואי אלימה של רעיונות האמנציפציה .

37

אולם כבר במוטיב המוזיקלי הפותח טמונה

.

הפרובלמטיקה של האינטרפרטציה הבימתית של יסנר העולם הוונציאני יוצג על ידי הרמוניה

נעימה ,

.

זהו עולם אשר נוצר מלכתחילה כחיובי ומצודד  ,ורק קיומו של המוטיב היהודי פגע בשלוותו העולם
הוונציאני נבנה אם כן כבעל משמעות אמביוולנטית  :אין זה עולם מושהת מן היסוד  ,רקוב  ,מקולקל

ודוהה ; אמנם עולם זה אינו מקבל את היהודים  ,אולם זהו עולם מושך ומצודד כשלעצמו .

תמונת הבמה
בסצנת המשפט
ב ' הסוחר מוונציה

ב ' הבימה ' ,

1936

/

/

תפאורה משה מוקדי
( כילדם ; ד " ר פריברגר

;

באדיבות הסילא " ה  ,המרכז
אמנויות
אוניברסיטת מל -
הישראלי לתיעוד
הבמה ,
אביב )

.

תצלום הבמה היחיד שנותר הוא מתוך סצנת המשפט בתצלום זה נראה חלק מן הבמה  ,בעיצובו
של משה

36

37

מוקדי .

גם במקרה זה ניכרת הקונצפצייה אשר הבנתה את העולם הנוצרי כעולם

ק ' רטהאוז  ' ,על המוסיקה לשיילוק '  ,במה  ,י ( סיוון תרצ " ו ) עמ '

ש ' וולקוב  ,במעגל המכושף  ,תל  -אביב תשס " ב ,

עמ '

. 63 - 59

. 18 - 17

חדרה

88

שלי

-

מושך .
הבמה

זר  -ציון

התפאורה היא ארכיטקטונית וממלאת את הלל

כולו .

היא מורכבת מקשתות ומגרם מדרגות לא

.

גבוה המצוי במרכז הבמה על הקיר האחורי תלוי ציור קיר
שבו מתוארת דמות אלגורית של אלת המשפט המחזיקה

במאזניים .

התפאורה המונומנטלית בהצגותיו האקספרס -

יוניסטיות של יסנר מראשית שנות העשרים  ,אשר במרכזה
גרם המדרגות ההשוף  ,התמתנה ואיבדה את עצמתה
ואת תחושת הניכור שהקרינה על הבמה  ,תפאורה זו של
מוקדי מזכירה יותר מכול את האדריכלות ההומניסטית ,

.

שמקורה ברנסנס זהו הלל המבוסס על קנה מידה אנושי ,

קולז ' תמונות הדמויות מתוך ההצגה

תלבושותמוונציה ' ב ' הבימה ' 936 ,נ  ,עיצוב
' הסוחר
מוקדי  .שורה ראשונה

למעלה :

גריסה  -ח ' הנדלר  ,הדוכס  -ח '

אמיתי  ,תעל  -ח ' אמיתי

; באמצע :

רובינא ; למטה  :לנצילוט

פורציה  -ח '
 א ' ברץ  ,גובו  -אביו  -ב ' צ ' מרינפקי ,משרתת פורציה  -ת ' יודלביץ

,

.

.

תצלומים במפתח העתוים ד ר פריבר ( ר )

שצלוק עולה לארץ  -ישראל

והמקנה תחושה של הרמוניה  .יתר על כן  ,ציור הקיר  ,אם כי איננו נראה
כתמשיח קיר ( פרסקו ) רנסנסי מובהק  ,אלא מצויר בסגנון חופשי יותר  ,מזכיר
ומסמן את ההדר של תמשיחי הקיר

האיטלקיים .

עיצוב הבמה בסצנת

.

המשפט לא שיקף את תודעתו של שיילוק  ,שתפם את העולם הזה כמעוות זהו
עולם הרמוני שרק שיילוק ערער את שלוותו  ,ולא הוונציאנים בעיוות הדין

שביצעו .
התלבושות  ,שאף הן עוצבו בידי מוקדי  ,הדגישו גם הן  ,כפי שמשתקף מתוך
קולז ' של תמונות השחקנים  ,את הניגוד בין העולם הזוהר של ונציה ובלמונט

.

לבין עולם היהודים היהודים לבשו בגדים מסורתיים כהים וכבדים  ,בעוד אצילי

.

ונציה לבשו בגדים רנסנסיים מסתלסלים ובהירים יסנר  ,אשר הרבה להשתמש
למעלה ( מימין )  :ונציאנית  -נ ' שיין  ,סלריו ושלניו  -אביטל ערוק ,
ונציאנית  -פ ' ליעיץ ' ; למטה  :גרעינו  -ר ' קלצ ' קין ,
נסיך ארגון  -מ ' בנימיני  ,לורנצו  -א ' קוטאי

מימין  :פורציה  -ח רובינא ;
/

משמאל  :אנטוגיו  -צ ' פרידלגד
באמצע  :בסניו  -א' ורשבר ;

למטה  :יייכה  -א ' גובינסקה

תדרה

89
-

חדרה

90

-

בהצגותיו בסימבוליקה של צבעים ,

38

בנה את העולם הונציאני  -בלמונטי כעולם קליל  ,בהיר וזוהר ,

והיהודי הופיע כדמות שחורה  ,אפלה  ,על כל המשמעויות הסמליות של צבע זה  ,והפר בבוטות את

ההרמוניה החזותית של עולם זה .
.

שיילוק נבנה אפוא כניגוד המוחלט של העולם הוונציאני  -בלמונטי יסנר אימץ את ההתנגדות
שרווחה בארץ  -ישראל להצגתו כקרבן טרגי של ההברה הנוצרית הרודפת אותו :
להצגת
חדש ,

' הבימה '

המכוונת על ידי מהלך מחשבות
שבמרכזה מוצא

לא תסכון אגדה כזאת ,

ש.ז.צ .

שיילוק סבלן [ ההדגשות במקור -

הטראגי . . .

] את

קצו

לכן מציגה היא את האגדה הזאת עם

שיילוק כבד  -המשקל  ,אך לא עם שיילוק הסבלן
אלא עם שיילוק הלוחם  ,שאמנם נופל הוא מנוצח
בתחבולות מרמה של יריביו  ,וגומר גם הוא באופן
טראגי  ,אבל לא כסבלן  ,כי אם כגיבור

טראגי .

39

יסנר ביקש לבטא תפיסה חדשה של דמותו של
תפיסה אשר

שיילוק ,

תהלום

את ההקשר

.

הציוני ההדש של הדמות הדמות של שיילוק
הקרבן

הסבלן ,

אשר

אינו

מהרהר

שנאה ,

.

נתפסה כאינטרפרטציה שגויה של דמותו על
פי ההשקפה הציונית אינטרפרטציה זו מקורה
היה בעולמם של היהודים המתבוללים במאה
התשע  -עשרה ,

אשר

ביקשו

להאיר

את

ההרמוניה של חייהם בין הנוצרים  ,ולכן לא
אהרון משקין כשיילוק

.

התאימה להקשר הציוני של הדמות יסנר טען

ב ' הסוחר מוונצית '

ב ' תבימה ' ,

1936

 ' 1לם  ,פר  ,בר ( ר )

כי דווקא בהקשר הציוני ראוי כי שיילוק יהיה
לון -ם ונוקם וכדרכו בעיצוב אמבלמטי של
דמויות ובהנחיית משהק אמבלמטי  ,בנה את
שיילוק כדמות של נוקם ארכיטיפי  ,המונע על ידי דחף אהד ויחיד לאורך כל

ההצגה .

.

בתפקיד שיילוק שיהקו לחלופין מסקין ופינקל  ,והם יצרו שתי דמויות שונות למדי מן הביקורות

.

ועדויות השחקנים עצמם ניתן לראות כיצד נבנה שיילוק כנוקם ולוחם קלינוב סיפר על הרושם
התקיף ורב העצמה אשר הותיר בו שיילוק בגילומו של מסקין :
מסקין  -בתפקידו של

שיילוק . . .

.

הזק עד כדי איתנות מלכתחילה גלוי וידוע לך  :אתה הולך לוקח מוסר ,

לשמוע לקה בענייני מצפון  - ,אלא שקודם כל אתה נתקל  -בכוח הדמות  :גבורה חיצונית ,
38

קונס ( לעיל ,

39

יסנר לעיל ,

,

הערה  , ) 6עמ ' . 217 - 195
הערה  , ) 19עמ ' . 6

רחבות . . .

כאילו

שיידק

עולה לארץ  -ישראל

91

קתדרה

.

כל יסודו של החיזיון הוא בכך  :עדיף אני מכם  ,ודמותי  ,הופעתי בלבד  ,דיין להעיד ועל כן  :כבר מלכתחילה

.

לא חשוב מה אומר שיילוק  -מפקין  ,אלא איך הוא אומר ועל כן הוא מצוין כל  -כך בתמונת המשפט  ,למשל ,
בשעה שהנוכחים מתקלסים בשיילוק  ,לאחר פסק הדין של ' צדק '  ,העושק ומעוול אותו  ,והם מריעים במחיאות

.

כפים מחיאות הכפים שכנגד והזעקה שזועק מסקין בקול נהם ומחריש את תרועת יריביו וצחוקם  ,מזעזעות

.

את הלב והולמות על צד היותר עקבי את כל תפיסת הדמות הזאת שנתנה כאן ובכלל לא מקרה הוא שהגוף ,

הידיים  ,ממלאים

אצל מסקין

תפקיד כזה .

40

בניגוד לעצמה ולתקיפות הרבה אשר נבעה
ממשחקו של מסקין  ,ביטא משהקו של פינקל
לדעתו של המבקר משהו רך יותר ושונה :
טוב ועקבי בתפקיד שיילוק

הוא גם פינקל

-

.

שהופיע בהצגת הבכורה השנייה טוב ועקבי  -אבל

.

.

אחר הוא יותר רך הוא יותר אב  .וביתר דיוק  :אב

.

יהודי  ,כשם שתפקידו הוא בכלל יהודי יותר לא רק
במשהק כי אם באופן

דיבורו .

הדיבור -

והחיוך .

אמנם  ,גם הוא יודע את הרון האף  ,אבל על שפתיו
מרחפת תמיד בת צחוק ערמומית  ,כאילו הוא יודע

בסתרי ליבו היהודי את הסוף . . .

מסקין מרעים בידיו

בבית הדין  ,ושואג בגבו כמעט ' אורך רוח '  .פינקל

צוחק בפה .
סימפטומאטי .

זהו

כמובן

אבל

פרט ,

פרט

41

אף שעיצבו דמויות שונות אפשר ללמוד רבות
על המבנה הבסיסי של הדמות מתוך הדימוי
ההזותי שיצרו שניהם

לשיילוק .

שיילוק של

מסקין ושל פינקל  ,בניגוד לזה של גרנך או של
קורטנר  ,לא היה דימוי של יהודי מזרה אירופי

.

עלוב מראה  ,שזה עתה יצא מן הגטו אמנם הוא
לבש בגדים מסורתיים  ,אולם הוא היה מסודר ,

.

זקנו גזוז היטב  ,לבושו נאה ומראהו מוקפד דמות זו הזכירה יותר מכול את דמות הגביר היהודי ,

.

אשר אמנם טרם עבר תהליכי אסימילציה  ,אולם הוא מצוי על סף כניסה לעולם זה זוהי דמותו של
יהודי החצר המרכז אירופי על סף עידן הנאורות או של גביר יהודי מכובד הפועל כשליח ציבור אל
מול השלטונות  ,והיא רחוקה מרחק רב מדימוי היהודי המזרה אירופי השקוע רובו ככילו בעולם הגטו

.

על עסקיו הקטנים דמות זו של שיילוק כוונה לעולם המרכז אירופי  ,שממנו בא יסנר  ,ולאו דווקא
לעולם המזרה אירופי  ,שממנו באו שחקני

40

י  ,קלינוב ,

41

שם .

"  ,הסוחר מוונציה " -

' הבימה ' .

ב " הבימה " '  ,הארץ ,

22

במאי

1936

שמעון פינקל

מ

מי

ב

תטיחי

1936
מה ' ,פריבדנרן
הג  ',ד " ר
צילום
(ב '

? חדרה

92

כל אהד מן השחקנים עיצב את הדמות על פי אישיותו ונתוניו הגופניים ,

אולם בשני המקרים

.

התמקד המאמץ ביצירת שיילוק לוחם שתובע את שלו מתוך שאיפת נקם וללא התרפסות בניגוד

לאחדים משחקני ' הבימה ' לא היו מסקין ךפינקל מזוהים באופן מובהק עם דמויות של יהודים בכלל

.

ועם דמויות האנשים הקטנים מעולם העיירה היהודית בפרט מסקין מאז בואו ל ' הבימה ' היה ה ' גוי '

של הלהקה  .הוא היה חייל בצבא האדום  ,ומוצאו היה ממשפחה דלה יחסית  .דימוי הפרא הבור ואיש
האדמה ליווה אותו משך שנים ב ' הבימה '  ,וחברי הלהקה סיפרו שוב ושוב בזיכרונותיהם את סיפור

.

בואו אל התאטרון ותיארו את הרושם שעשה עליהם בהגיעו הוא היה גבר גבה קומה ובעל קול עמוק ,

והתפקיד אשר כונן את מעמדו ב ' הבימה ' היה תפקיד הגולם בהצגת ' הגולם ' ללויק בשנת

. % 925

תפקיד זה הדגיש לא רק את העצמה הגופנית  ,אלא אף קיום ארצי  ,פשוט וקשור לאדמה  ,מסקין
אמנם לא הותיר עדויות על תהליך עבודתו על דמותו של שיילוק  ,אולם העצמה הייתה אהד מסימני
ההיכר של משחקו  ,וכוחו הפיזי הודגש בתפקידים שונים  ,לדוגמה בתפקיד ההרצוג בייהודי

זיס ' על

.

פי הרומן של ליאון פויכטוונגר לכן ניתן להניח כי הוא בנה את שיילוק שלו בעיקר כלוחם גדול

ממדים .
.

פינקל בנה את עצמו כשחקן האוניוורסלי של ' הבימה ' הוא הדגיש את מסורת המשחק הגרמנית
שממנה בא לתאטרון  ,והתעקש לשחק תפקידים אוניוורסליים או תפקידי יהודים אסימילטוריים ,

.

החיים בין נוצרים פינקל העיד עד כמה הנחה יסוד הנקמה את משחקו  ' :השתדלתי אפוא בהצגה זו

.

להבליט קו מסוים באופיו של אדם המשוגע לדבר אהד  :לנקום את עלבונו ואת עלבון עמו מיד
מתהילת הופעתו על הבמה  ,עוד בטרם תפגע בו הדרמה הפרטית של חטיפת ביתו על ידי נוצרי ,

הוא כבר הוגה את רעיון נקמתו בגויים ' .

ויחד אתה גם כספו וזהבו ,

42

גישתו זו של פינקל מעידה כי

עבד ברוחו של יסנר  ,ויותר משביקש לבנות דמות אינדיווידואלית  ,ביקש לבנות דמות ארכיטיפית .
הוא עסק בארכיטיפ הנוקם לא רק בתפקיד זה  ,אלא בשורה של תפקידים אשר גילם בשנים

- 1933

 , % 936וביניהם דמותו של היהודי זים במחזה ' היהודי זיס ' ודמותו של פרופסור מנהיים במחזה בעל

.

שם זה מאת פרידריך וולף פינקל עסק רבות בדמויות שאפתניות ומניפולטיוויות  ,אשר מפלסות את

.

דרכן  ,ונאבקות עליה במחיר הייהן לעתים שיילוק היה דמות נוספת של נוקם מניפולטיווי וציני
אשר יצר

פינקל .

שיילוק נבנה אפוא כלוחם או נוקם  ,אולם כיצד תפקד כדמות טרגית ? התשובה על שאלה זו טמונה

.

דווקא בעיצוב העולם הנוצרי תמוהה הבהירה לעצב את ונציה הנוצרית  -הרחוקה מן העולם האוטופי

של בלמונט  ,ושבה נעשק שיילוק  -באופן כה הרמוני ומצודד  .כיצד ניתן להבין את עיצוב העולם
הוונציאני באופן שכה מעורר רצון להשתייך

אליו ?

לדעתי משמעותו של עולם זה נעוצה דווקא

.

באמביוולנטיות שלו מצד אחד זהו עולם הומניסטי  ,אשר מושך את הזר להבותייך אליו  ,ולכאורה

ממקם את האדם באשר הוא  -במרכז  .ומצד אחר זהו עולם אשר למרות ההבטחות שהוא טומן בחובו ,

אינו מאפשר ליהודי כניסה  .זהו עולם אשר היהודי אינו רוצה להתעלם מקיומו או להתרחק ממנו  ,אך
בה בעת זהו עולם בלתי מושג עבורו  .האמביוולנטיות הזו היא מקור הוויית הדהייה העמוקה והעלבון
42

ש ' פינקל  ,במבוך תפקידי  ,תל  -אביב , 1971

עמ '

. 35

שצלוק עולה לארץ  -ישראל

.

העמוק של שיילוק עולם זה יותר משהוא משקף קיום יהודי היסטורי  ,משקף את הווייתו של יסנר
עצמו ואת הווייתם של בני דורו  ,אשר נטלו הלק פעיל בעולם הרנסנס הגרמני  ,הנאור  ,עד אשר בגד

.

בהם עולם זה והדיר אותם מתוכו העלבון והטרגדיה הם בראש ובראשונה אלו של היהודים הגרמנים ,

.

על גן העדן התרבותי שסולקו ממנו דומה כי שאיפת הנקם אף היא אינה קשורה בהכרח לדמות ציונית

ולהקשר הארץ  -ישראלי של שיילוק  ,אלא זוהי שאיפתו של אזרח אשר הפנים את זכויותיו המגיעות

לו כחוק  ,וכעת עיוות השלטון את החוק עצמו על מנת לעשוק אותו .
כנוקם .

יסנר ביטא ב ' הסוחר מוונציה ' את הוויית דורו  ,ובהתאם לכך עיצב את שיילוק

אינטרפרטציה זו הייתה יכולה להיות משמעותית ולהביע עמדה פוליטית נחרצת  ,לו הועלתה ההצגה
בסביבה דוברת גרמנית  ,שיילוק היה מגולם על ידי שהקן יהודי בולט  ,וההצגה הייתה נתפסת באופן

.

מסורתי כביטוי לזהות יהודית בהקשר הארץ  -ישראלי חדרו לטקסט המופע של ' הבימה ' משמעויות
נוספות  ,אשר הוסיפו מטענים להצגה ,

וגרעו במידת מה מתוקפה של האינטרפרטציה של יסנר .

שלא כבגרמניה  ,אשר בה דמותו של שיילוק גולמה לרוב על ידי יהודי  ,והעולם הנוצרי גולם

.

ברובו על ידי נוצרים  ,הרי כאן היו אנשי הלהקה כולם יהודים השחקנים אשר שיהקו את אנשי
בלמונט וונציה נשאו עמם את השפה הבימתית של תפקידי היהודים אשר גילמו  ,ותפקידיהם

.

הקודמים נכחו נוכחות רפאים על הבמה והאפילו על המשמעויות הרנסנסיות של ונציה דוגמה

לכך יש בתפקיד הקטן שגילם בהצגה ברוך צ ' מרינסקי  -תפקיד אביו הזקן של לנצלוט

גובו .

צ ' מרינסקי עסק ב ' הבימה ' בעיקר בבימוי הצגות שנושאן חיי יהודים פשוטים בעיירה המזרה

.

אירופית ובגילום דמויות מסוג זה בתפקידו

ב ' הסוחר

מוונציה '  ,למרות  -ואולי בגלל  -היותו

תפקיד קטן וקומי  -טרגי  ,הדהדו ללא ספק דימויי היהודים הפשוטים  ,הקומיים  -טרגיים  ,שבהם

.

הרבה לעסוק  ,ובלטה בו השפה המשחקית שפיתח בגלמו דמויות אלה הדוגמה המובהקת ביותר

.

לתופעה זו היא ללא ספק שיבוצה של חנה רובינא בתפקיד פורציה התפקיד המשמעותי ביותר
אשר גילמה רובינא בכל הקריירה הארוכה שלה בתאטרון היה תפקיד לאה ב ' הדיבוק '  ,בבימויו של

.

וכטנגוב תפקיד זה לא רק עיצב את כל מהלך הקריירה שלה כשחקנית לאחר מכן  ,אלא אף הפך

.

אותה  -לאור מעמדה בתפקיד זה  -לסמל הלאומי של אם האומה משמעות הופעתה של רובינא
חרגה לכל אורך הקריירה שלה מן התפקיד הקונקרטי שגילמה  ,והיא נותרה מזוהה בכל תפקידיה
עם האיקונה של לאה

ב ' הדיבוק ' ועם הסמל של אם

האומה .

43

אינטרטקסטואליות זו שבדמותה

הבימתית עוררה רמה מסוימת של הזדהות אפריורי עם השחקנית כאיקונה ואהדה לכל תפקיד
שגילמה  ,בתפקיד פורציה הפכה רובינא  -גם לאור המשמעויות שנשאה עמה  ,וגם לאור העיצוב

.

הסמלי והבהיר של דמות זו  -לסמל של ממש לעולם זוהר  ,יפה ומלא אהבה בביקורתו של יעקב

.

פיכמן על ההצגה בולטת המשמעות התרבותית של הופעתה של רובינא הוא הדגיש את איכות
משחקה  ,והתקשה לראות את השלילי בדמות שגילמה  ,אף שבתפקידה זה לא רק סימלה את ניגודו
של היהודי  ,אלא גם הובילה בסופו של דבר
43

ד ' ירושלמי ,

. 1997

' לא

למפלתו .

אצא  -שפת הדיבוק אצל אלוני  ,שבול ולוין '  ,עבודת מוסמך  ,אוניברסיטת תל  -אביב ,

93

לקתדרה

קתדרה

שלי
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מי הוא

זר  -ציון

זה  ,שידו כבדה ביותר על שיילוק ? דווקא הזכאית שבאויביו  .מנצחת אותו האחת  ,שבה

באמת מן הבהירות הרנסנסית  :פורציה

(

רובינה .
)

נרמז משהו

בידי רובינה עלה להגשים על הבמה דמות תן זו  ,שיש בה

.

מן הקלות של התקופה  ,מן הצימאון לאושר  ,לחדווה  ,אבל לא מן הלהיטות הזולה של החבורה כולה מעבר

לקלות ( שאמנם לא תמיד הושגה כולה )  ,מעבר לצהלות ההומור  ,דופק לב אדם מלא חדווה להעניק אושר
[ ההדגשה

במקור ]  ,להסיר כל מכשול מדרך האנשים  ,האהובים והזכאים

עליה .

לא נוח למשתקת עבריה

להמשיך חן על עולם זה  ,שכל הטיה לזכותו מכרעת לחובתנו  ,ובהתגברות זו יש בלי ספק לראות נצחונה

האומנותי של ' הבימה '  .כשאנו רואים את רובינה  ,העומדת

כ ' דוקטורוס לתורת המשפטים ' ומצהלת על הבמה

בהמצאותיה היורידיות הפוגעות כל אחת פגיעת מות בשיילוק

למעלה ממנה .

העלוב  ,אנו חשים נאמנות לתפקיד שאין

44

מדבריו של פיכמן עולה כי אפשר היה לראות בהצגה זו סיפור הדש  ,נוסף  ,אשר שיילוק לא היה

.

קשור אליו באופן ישיר הדרמה שבהצגה הוסטה משיילוק  ,הדמות הבימתית  ,אל רובינא  ,השחקנית ,

.

והיא הפכה לגיבורה הטרגית של ההצגה היא שיהקה ' על קידוש

האומנות ' מתוך מסירות נפשית

.

עצומה  ,למרות הקושי שבדבר היא הקריבה עצמה למען האמנות  ,ועל כן הייתה הדמות המשמעותית

ביותר בהצגה .

באינטרפרטציה של יסנר להצגה היו גוונים אוטוביוגרפיים  ,והיא התייחסה אל הגלות שלו מגרמניה .
אך הליהוק של ההצגה ב ' הבימה ' והמטענים התרבותיים אשר שחקני להקה עברית יוקרתית זו הטעינו
בהם את הטקסט התאטרוני ערערו על תוקפה של האינטרפרטציה הבימתית שיצר יסנר למחזה זה

ופתחו פתח להבנות שונות ואפילו מנוגדות של ההצגה .

כאינטרפרטציה הדומיננטית או היחידה ,

משפטו של שלליקוק בארץ לשראל

.

ההצגה ' הסוחר מוונציה ' עוררה מחלוקת בעיתונות באו לביטוי דעות שונות על הפקת המחזה בכלל

ועל הזכות להעלות דמות כשיילוק  ,אשר מאירה את היהודים באור שלילי  ,בפרט  ,מבקרי התאטרון

.

עסקו בנושא בחירת הרפרטואר  ,והעלו לדיון את הבחירה במחזה זה ואת משמעויותיה להלן אביא שתי

.

דוגמאות לדעות ההלוקות בדבר חשיבותה של הצגת ' הסוחר מוונציה ' לאה גולדברג  ,אשר כתבה על
ההצגה ב ' דבר '  ,אמנם ראתה השיבות בעיסוק בדרמה מן הקלסיקה האירופית  ,אך הקשתה על הבחירה :
עצם העובדה של הצגת שכספיר על הבמה העברית משמשת הוכהה על הרצון לפרוץ את הגדר של תיאטרון

.

' לוקאלי ' ולתת יריעה מהאמנות העולמית השאלה היא  ,אם מן הרפרטואר העולמי הקלאסי עלינו לקחת
דווקא את המחזות שהנושא בהם הוא

יהודי .

האם עלינו

לבחור . . .

מיצירות שכספיר דווקא את ' הסוחר

מואנאציה '  ,אשר הנושא שלו אחת מאותן מאה הנוואלות הפלוראנטיניות  ,המגלה לפנינו טיפוס יהודי על
הטוב והרע
מהנימה

שבו ?

האמנם קרובה לנו הנימה היהודית באינטארפראטאציה של יצירות מופת עולמיות יותר

האנושית  -הכללית ?

האם עלול היהודי שיילוק לזעזע אותנו יותר מבן  -המלך הדאני

האמלאט ?

ביהוד

רצינית השאלה לגבי ' שיילוק '  ,אשר על טיבו  ,תכנו ומגמתו מתנהל ויכוח במשך עשרות שנים ולא נמצא לו
עד היום פתרון

44

י ' מיכמן ,

45

לוג [ לאה

מכריע ' .

1

' על התיאטרון הקלאסי '  ,במה  ,יא  -יב תשרי תרצ " ז  ,עמ ' . 10
גולדברגן  " ' ,הסוחר מוונציה " ב " הבימה " '  ,דבר  15 ,במאי . 1936
(

)

שצלוק עולה לארץ  -ישראל
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ץתדרה

קלינוב ברשימתו ב ' הארץ ' נקט עמדה ביקורתית יותר כלפי העלאת ההצגה בארץ  -ישראל :
אך הבעיה היסודית בהצגה זו היא  - :לשם מה כל העניין הזה

מעיקרו ?

שלוש כוונות  ,שלושה רצונות עלולים

להיות אצלנו בהצגת שיילוק  - :לפענח שקספיר אחר ;  -לגלות שיילוק אחר כלפי פנים בשבילינו ;  -ללמד

.

סנגוריה על שיילוק השלילי כלפי חוץ ובכן  :האמנם השוב ומעניין כל כך לבקש הידושי תורה אצל שקספיר
דווקא בעניין

זה . . .

אחרי הכל כלום יוצאים אנו כתום ההצגה בספוק מדמותו של

שיילוק . . .

האמנם ובאמת ,

כזו  ,דווקא כזו היא דמותה הסמלית של היהדות  ,ואף בתקופה ההיא  ,האם כך הורגלנו לראות ראייה היסטורית
את ביאת כוחנו  ,את הסמל שלנו  ,את הדיוקן העילאי של הווייתנו  ,הוויית ' נצח

ישראל ' ? 46

המשורר שא71
טשרגיחובסקי

שתי דוגמאות אלו משקפות את הדעות החלוקות של הביקורת בדבר משמעות
' הסוחר

מוונציה ' .

גולדברג צידדה בהעלאתה של דרמה אירופית על במת

התאטרון  ,ואילו קלינוב הקשה על משמעות הצגת המחזה בסביבה שכולה יהודית .
אולם מתוך דיון זה במשמעות ההצגה עולה עמדתם התרבותית העקרונית

.

המשותפת של המבקרים בסוגיית ' הסוהר מוונציה ' הנרטיב אשר שניהם התייחסו
אליו בבואם לדון בהצגה זו אינו הנרטיב של יסנר וגורלם של היהודים בגרמניה ,

.

אף שנקל היה להבין את ' הסוחר מוונציה ' כאלגוריה ברורה על נושא זה המבקרים
לא התעניינו בשאלות כגון מדוע וכיצד מבטא מחזה זה את הטרגדיה היהודית -
גרמנית  ,או מה הרקע התרבותי אשר נושא עמו המחזה

זה .

השאלה היחידה

שהטרידה את שניהם היא איזה פרק כותבת הפקת ההצגה בסיפור תולדותיו של
התאטרון העברי המתהווה בארץ  -ישראל הציונית  ,ומהי תכליתו של פרק זה

.

בפיתוחו של התאטרון העברי קלינוב אמנם התייחס לאפשרות לקרוא את ההצגה

.

מחוץ להקשר זה  ,אך דחה אפשרות זו מכול וכול ההקשר הציוני הארץ  -ישראלי
היה מבהינתם ההקשר היחיד האפשרי

להבנת הצגה זו .

ההתקבלות התרבותית של הצגת ' הסוחר מוונציה ' עוררה שאלות רבות ,
ו ' הבימה ' וחוג ידידי התאטרון עודדו ופיתחו את העיסוק התרבותי בהצגה זו ,
כנראה כדי להפכה לאבן בוחן תרבותית  ,ובעקבות זאת למשוך עוד ועוד קהל

.

לצפות בה המשפט הספרותי על ההצגה היה יזמה של תאטרון ' הבימה ' ונערך לקהל

.

של חוג ' הבימה ' המשפט התקיים באולם ' אוהל שם '

ב 23 -

ביוני

.

צדקיהו הרכבי שימש אב בית הדין בתפקיד השופטים שימשו

. 1936

ד" ר

השופט

חיים הררי ,

.

יעקב זנדבנק  ,שאול טשרניהובסקי ופישל לחובר הברי הנשיאות היו אשר ברש

ופיכמן  .קלינוב  ,אשר ביקר קשות את ההצגה בעיתון ' הארץ '  ,היה הקטגור  ,ודב

.

.

בר מלכין היה הסנגור שמעון הלקין היה עד מומחה אברהם קריב ואלכסנדר פן

.

הופיעו בתור עדי התביעה  ,ועו " ד ד " ר אליהו אפשטיין  -הלוי היה עד הסנגוריה כתב  -העת לתאטרון

.

' במה ' היה הזירה המרכזית לפולמוס על ההצגה המשפט הפומבי פורסם בכתב  -העת  ,וכן ראו בו אור

.

שורה של מאמרים העוסקים במחזה ובהצגה מהיבטים שונים מתוך תהליך ההתקבלות הסוער של
46

,

קלינוב לעיל  ,הערה

) 40

.

תן:יגנ

יעקב זנדבנק  ,מנהל

שקדרה

שלי

96

יר  -ציון

ההצגה ניתן ללמוד על הדינמיקה התרבותית בשנות השלושים ועל האופן המורכב שבו קלטה התרבות

הציונית המתגבשת את התרבות אשר הביאו עמם מאירופה יוצרים ואנשי רוח כיסנר .
מתנגדי ההצגה התמקדו באינטרפרטציה של דמותו של שיילוק  ,ובהנו

.

אותו בעיקר על רקע ההקשר הציוני בארץ  -ישראל הם ביקשו לברר

מהי המשמעות של הדמות הזו בארץ  -ישראל  ,וכיצד היא עשויה

.

להשפיע על התרבות הציונית קריב  ,עד התביעה הראשון  ,טען כי

.

דמותו של שיילוק אינה מעוררת אמון מלכתחילה הוא הסביר כי אין
זו דמות יהודית כלל ועיקר  ,וכי כל מהותה היא ביטוי של נקמה

.

פרימיטיווית  ,אשר יהודי לא יסכון לה דמות זו אף בונה דגם חינוכי
גרוע במיוחד  ,מאחר שהצופה מזדהה עם העולם הוונציאני  ,ולא עם

.

דמותו האפלה של שיילוק שאיפת הנקם של שיילוק אינה ברורה ,
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יךגם משמאמיוג

עובדתית לדמותו של שיילוק  ,וכי רק

הציונות יכולה להביא גאולה לשיילוק זה  ,מאחר שבידה לתקן את מצבו של היהודי :
והנה במקום להאשים את החברה ולהביאה לפני

כס משפטו של המצפון האנושי  ,ובלי התחסדות  ,באומין

ובגלוי לב להודות  ,כי  ,אמנם  ,צברנו כספים  ,נשכנו נשך  ,אבל אתם האשמים בכך  ,כי נגשתם ורדפתם אותנו
מבלי לתת לנו את האפשרות המינימלית להתפתח  ,כדרך הטבע  ,על קרקע ללא הגבלות כלכליות ופוליטיות

 -במקום לעשות זאת  ,הפכו את הקערה על פיה  ,התחילו להתנצל ונקטו באמצעי התגוננות

פיקטיבית .

הצטדקויות ממין זה אינן הולמות את התחדשות חיינו כאן ! חייב היה הפרופ ' ייסנר לגלות את הנגע הטמון

שיילוק עולה לארץוישראל

בפרצופו ההברותי של שיילוק  ,כי מבחינה חינוכית  -א " י  -הנהו גם דמות אנטי  -ציונית ! אם כלפי העולם

הצגת ' הסוהר מוונציה ' צריכה להיות האשמה  ,הרי שכלפי פנים  -כלפינו  ,הבאים הנה להביא תמורה רוהנית -

כלכלית בחיינו  -צריכה הייתה הצגה זו לשמש אזהרה חמורה  ,התגוננות בפני אותם השיילוקים הזעירים ,

.

הספקולנטים והספסרים החודרים ארצה אני עומד  ,איפא  ,על דעתי  ,כי הבמאי ייסנר לא הבין שהשגותיו
ושאיפותיו של היישוב בארץ סותרות עד היסוד את דמותו של שיילוק בניתוחו  ,ולכן האינטרפרטציה שלו

היא  ,לדעתי  ,אנטי  -חינוכית  ,אנטי  -ציונית

וגלותית .

47

פן ראה בדמותו של שיילוק ביטוי של הפתולוגיה היהודית בגלות  ,שהייתה בעיניו אויבת

הציונות ,

הוא לא רק התעלם מן ההקשר התרבותי היהודי  -גרמני אשר ממנו נוצרה הצגה זו  ,וממצבם של
היהודים באירופה האנטישמית באמצע שנות השלושים  ,אלא אף אימץ את דמותו של שיילוק על

.

מנת לנגח בה את יהודי אירופה הוא ראה בציונות גאולה ליהודים ולקיומם המעוות  ,ולמעשה השליך

.

ללא היסוס וללא כל קושי על יהודי הגלות את אחד הסטראוטיפים האנטישמיים החריפים ביותר את

פרשת ' ליטרת הבשר ' תפס פן כעלילת  -דם מרושעת  ,אך הוא ביטל אותה כלאחר יד

כ ' פיקנטריה '

.

מבלי לתת את הדעת על האופן בו היא ליבתה את השנאה ליהודים הוא לא ביקש כלל להבין מחדש
ולבדוק את משמעותו של שיילוק ואת תקפותו כדימוי לקיום היהודי  ,אלא מיהר להזהיר מפני הסכנה

.

שיוצר שיילוק זה  ,סכנה המאיימת על הציונים בארץ  -ישראל ולא עוד על הנוצרים שבוונציה למעשה
השתמש פן בדמותו של שיילוק על מנת לבנות השקפה ציונית אשר רואה בציונות את גאולתם של

היהודים  ,אולם בה בעת היא רואה ביהודים שעלו לארץ זה מקרוב  -יהודי העלייה הרביעית
וחמישית  ,אשר היו ברובם בורגנים וזעיר בורגנים שהגיעו ממרכז אירופה ובעיקר מפולין כתוצאה
מהתעצמות האנטישמיות והמצוקה הכלכלית  ,וחיו בערים  -אויבים שיש להישמר מפניהם ולהרוס

אותם כדי לקדם את הפרוייקט הציוני .
בניגוד לשוללי ההצגה  ,אשר עסקו רבות בדימוי האסתטי של שיילוק ובמשמעותו האידאולוגית ,
כמעט לא עסקו מחייבי ההצגה בדמותו של שיילוק באופן

ישיר .

מלבין  ,הסנגור  ,דן בעצם

הלגיטימציה בהעלאת המחזה  ,והדגיש כי המחזה פתוח לאינטרפרטציות שונות  ,תוך הימנעות

.

המכוונת מהדגשה של קריאה כזו או אחרת של המחזה כקריאה הנכונה שלו הוא הצהיר :

.

כבוד בית המשפט . . .
לראותו לא כבית דין בשלב הראשון  ,כי אם כבית דין לערעורים . . .
בא להגן  ,כי אם לערער  .משפט שיילוק הוא עתיק יומין  .מתעורר הוא בכל פעם כשמציגים את המחזה על
במת תיאטרון יהודי או לא יהודי וכמעט תמיד מוציאים פסק  -דין מאשים  . . .קשה להגן על נאשם המפסיד תמיד
הייתי רוצה  ,אם אפשר  ,לשנות את אופי המשפט  :את סמכותו של בית הדין רצוני
[ ההדגשות במקור -

. ..

ש ז צ ן  1אין אני

ואם משפט זה מתעורר ונשנה מידי פעם ופעם  ,סימן שמשהו לא בסדר  ,לא בנאשם ולא במאשים  ,כי אם

בעצם המשפט . . .

אני רוצה  ,איפוא  ,לערער על עמדה זו מצדנו  ,להוציא את הקרבן מפי טורפו ולראותו באור

.

חדש מכיוון שבית הדין הגביל את מספר העדים  -שנים לכל צד  ,אני מבקש לשמוע כאן דיברי שני עדים ,
 זוג משונה  - ,את הד " ר אפשטיין הלוי הנמצא בתוכנו ואת גוסטב לנדאואר  ,מספרו על שקספיר  ,ומשאירלעצמי את הזכות להסתמך  ,כשיהיה צורך בדבר  ,על עדים שעדותם אינה נשמעת כאן  ,כהינריך גרץ  ,הינריך
היינה  ,שמריהו לוין  ,המשורר האמריקאי אדוין ארלינגטון

47

' המשפט הספרותי '
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( לעיל  ,הערה , ) 1

עמ '
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1

 . . .לודויג לואיסון .
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97

ץתדרה

"

חדרה

שלי זר  -ציון

98

מלבין הסיט את נקודת הכובד מדמותו של שיילוק אל המחזה כולו  ,ואף העלה את שאלת הלגיטימציה

של המשפט  .במקום עיסוק אינטרפרטטיווי במחזה ובפרשנותו הנכונה בהקשר הארץ  -ישראלי התמקד
קו ההגנה בעיסוק מטא  -ביקורתי  ,היינו בבחינת מסורות ביקורתיות שונות ומגוונות של המחזה

.

והאפשרויות הפרשניות הרבות העולות מן הדיון במחזה הוא לא הצביע כאמור על פרשנות מרכזית
מסוימת של המחזה  ,אך מיקם אותו בתוך קהילה פרשנית מסוימת  ,אשר רובה

יהודית  -גרמנית .

פרשנים אלה עשויים היו לחלוק זה על זה באשר למהות המחזה  ,אך הם לא היו חלוקים ביניהם באשר
למעמדו כטקסט קנוני משמעותי  ,הראוי לדיון ולאינטרפרטציה וכן להפקה

בימתית .

שני עדי ההגנה המרכזיים שהזמין מלכין היו אנשי רוח יהודים אשר עסקו במהזה  ,והם סייעו למקם

.

.

את המחזה בקהילה הפרשנית היהודית  -גרמנית ראשון העדים היה עורך הדין אפשטיין  -הלוי הוא
סיפר על פולמוס אינטלקטואלי בין שני משפטנים גרמנים  ,רודלוף פון יירינג ויוסף קוהלר  ,אשר

התווכחו על המשמעויות הפסיכולוגיות והחוקתיות של תביעת שיילוק  .אינני יודעת מה היה מוצאו
של אפשטיין  ,אך הוא מיקם את המהזה בהקשר של השיח המשפטי בגרמניה והציג אותו כמקרה מבחן

.

אשר פיתח את החשיבה המשפטנית עד התביעה השני היה גוסטב לנדאואר  ,יהודי  -גרמני אנרכיסט

.

שהיה דרמטורג הוא היה מראשי ההנהגה המהפכנית שקמה במינכן בסוף מלחמת העולם הראשונה

(  ,ונרצח בשנת

) iterepublik

.

1919

עקב פעילותו

הפוליטית .

בעבודתו כדרמטורג עסק רבות

~

בשקספיר סדרת הרצאות על שקספיר אשר נשא בברלין כונסה לאחר מותו על ידי ידידו הקרוב
מרטין בובר לספר ' שקספיר  :מוצג

בהרצאות ' .

49

חלק מן ההרצאה אשר עסקה ב ' הסוהר

מוונציה ' שימש את מלכין בהגנתו על המהזה  ,וקטע זה אף תורגם ופורסם

ב ' במה ' .

50

לנדאואר תפס את המשמעות הכוללת של העולם הרנסנסי של בלמונט כגן עדן בתוך העולם
הבדיוני  ,גן עדן שהכול יכולים להשתתף בו  ,מבלי שנדרש מהם טוב לב קיצוני או יושר

.

מוחלט שקספיר אפשר לכולם להיכנס לעולם האוטופי של בלמונט  ,תוך שהוא חוגג את
אנושיותם  ,ומקבל אותם כבני אדם שהטוב

והרע שוכנים בהם זה בצד זה .

שאר העדים אשר הזמין מלכין היו אף הם יהודים  -גרמנים אשר עסקו במחזה  ,איש איש

.

מן הזווית אשר עניינה אותו  ,מתוך רוה תקופתו ועולמו האינטלקטואלי גרץ היה אחד
מגדולי ההיסטוריונים אשר קמו לעם היהודי במהלך המאה התשע  -עשרה ודמות מרכזית בהיי
סמי

גרוגיטן

.

הרוה היהודיים בגרמניה היינה  ,המשודך אשך המיך את דתו  ,התקבל בארץ  -ישראל כמשורר יהודי

לכל דבר .

51

ושמריהו לוין היה ציוני מזרח אירופי אשר שהה שנים רבות בברלין והיה מחשובי התנועה

.

הציונית בגרמניה ב ' במה ' פורסם אף מאמר מפורט של סמי גרונימן  ,אשר היה פעיל ציוני בגרמניה

.

ומחזאי  ,ועלה באותה שנה לארץ  -ישראל גרונימן הדגיש דווקא את האופי הטרגי בדמותו של

שיילוק .

52

גרץ לעומת זאת הדגיש את התרגשות הקהל למראה דמותו של שיילוק המוצגת על הבמה

הגרמנית .
49
50
51

52

.
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. 204

שצלוק עולה לארץ  -ישראל

.

מלכין הבנה את התקבלותו של המחזה בשני שלבים בשלב הראשון הוא מיקם את המחזה בתוך

.

קהילה פרשנית יהודית  -גרמנית  ,והדגיש כי היה מקובל על קהילה זו כטקסט קנוני קהילה וו לא נכחה

.

במשפט באופן פיזי יתר על כן  ,קהילה פרשנית זו לא הייתה מלייה תרבותי קיים  ,אלא הייתה זו

.

קהילה על  -זמנית ועל  -דורית חברים נכבדים בקהילה זו  ,כגון לנדאואר  ,היינה וגרץ  ,לא היו בין החיים

.

בשעה שהתנהל המשפט  ,וכל אהד מהם חי בתקופה אחרת ובאקלים תרבותי שונה חברים אחרים

בקהילה זו  ,כגרונימן או יסנר עצמו  ,עדיין לא התערו בארץ  -ישראל  ,והיו שייכים יותר מכול למקום

.

שעזבו באמצעות המחזה כונן מלכין את הקהילה הפרשנית היהודית  -גרמנית  ,שלא הייתה קימת באופן
פיזי בשום מקום  ,אלא אצורה הייתה כאינטרטקסטואליות פרשנית הנמצאת בזיכרון התרבותי של

.

.

המחזה עצמו קהילה פרשנית וירטואלית זו זכתה ליוקרה רבה לדברי נעמה שפי התרבות היהודית -
גרמנית נתפסה בתרבות היהודית המזרח אירופית באופן מסורתי כתרבות אליטיסטית ומשפיעה וכן

.

כמקור להתפשטותם של רעיונות ההשכלה והמודרניזם במזרח אירופה היהודית גרמנית הייתה שפת

.

התרבות וההשכלה באזורים שונים במרכז אירופה ובמזרחה מעמדה המיוחד של התרבות הגרמנית

נשמר אף בארץ  -ישראל באותן שנים  ,וזה היה הרקע למפעל התרגום הגדול של ספרות גרמנית

לעברית .
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בקשרו את ' הסוחר מוונציה ' לקהילה הפרשנית היהודית  -גרמנית הטעין מלכין את המהזה

בהון התרבותי הסימבולי של קהילה זו  ,והפך אותו לטקסט קנוני שאין להתעלם ממנו .
אולם מלכין לא הסתפק בכך  .בשלב השני הוא פתח את המחזה  -באמצעות עדי ההגנה  -לשלל
אינטרפרטציות שונות ומגוונות  ,אשר לעתים סתרו זו את זו וחתרו זו כנגד זו  ,ולא התעקש על

פרשנות יחידה  ,הוא אף לא התעקש להסביר את הפרשנות של יסנר עצמו למחזה  ,על הזעקה הגלומה

בה  .בדרך זו הוא הבנה את המחזה כמטפורה פתוחה  ,אשר יכולה להכיל בו  -זמנית טקסטים רבים

.

ומגוונים  ,מבלי להתחייב לאהד מהם הדבר חסך ממנו את הצורך להתפלמס עם שוללי ההצגה על

.

האינטרפרטציה הראויה לדמותו של שיילוק בכך שהבנה את המחזה כמטפורה פתוחה  ,אפשר מלכין
לשוללי ההצגה לאמץ את המהזה ולקבל את העובדה כי הוא מציג פרדיגמה תרבותית משמעותית ,
ובד בבד אפשר להם ליצוק לתוכו תכנים אשר מבקרים את שיילוק והופכים אותו לסמל בזוי ודחוי

.

של יהודי בגלות תפיסת המחזה כמטפורה פתוחה אפשרה למתנגדי ההצגה מצד אחד לקבל את הצגת
' הסוהר מוונציה ' של יסנר כאירוע תרבותי משמעותי  ,ומצד אחר לדחות את דמותו הסימבולית של
שיילוק בהקשר הציוני ואף להשליך על יסנר עצמו את הדימוי השלילי של שיילוק כדי לדחות אותו

ואת יצירתו התרבותית  ,מאחר שהיא ' גלותית ' ואינה הולמת את המסגרת הציונית .
סיכרתי
אתרי הפסקה של רבע שעה להתייעצות הוציא חבר השופטים את פסק הדין הבא :
אין להאשים את הדרמטורגן הגאון ויליאם שקספיר בקלות ראש  ,בשלבו את הטיפוס של שיילוק בקומדיה

' הסוחר מוונציה ' .
אנושי היסטורי עמוק . . .

להפך  ,ע " י שלוב הדמות הדימונית הטראגית הפך את הקומדיה הקלה למחזה בעל ערך
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ץתדרה

ץתדרה 100

שלי

זרוציון

על כן אין להאשים את התיאטרון העברי ' הבימה '  ,שהעלה על במותנו את המתזה הזה  ,להפך  ,יש לראות
בבהירה זו

TTY

רות מצד ' הבימה '  ,שלא היססה להציג מחזה  ,שעם כל רום ערכו האומנותי  ,כרוכות בו סכנות

בשביל במה עברית לאומית . . .
הבמאי ייסנר ראה את המחזה באור הזמן  ,ועשה ככל יכולתו האומנותית הגדולה להדגיש ולהבליט את שני
הצדדים האלה  :את שיעור קומתו המוסרית  ,הסובלת והגאה של שיילוק ואת קלות דעתם וליקוי מצפונם של

צורריו . . .
אי לזאת התליט בית הדין פה אחד לדחות את טענות הקטיגוריה ולזכות את

הנאשמים .
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יסנר ביים את ההצגה ' הסוהר מוונציה ' מתוך הקודים התרבותיים היהודיים  -גרמניים  ,וההצגה ביטאה

.

את זעקתו על גרמניה אשר נישלה אותו הוא נתן בהצגה זו ביטוי בהיר ותקיף לזהותו היהודית

.

העמוקה  ,שהייתה מרכיב מרכזי בתרבות הגרמנית  -יהודית שבה פעל הן הביקורת והן המשפט
הפומבי סירבו לקרוא את עבודתו של יסנר מתוך ההקשר התרבותי שבו פעל  ,ושבגללו בא לעבוד

.

עם ' הבימה ' בארץ  -ישראל מלכתחילה דומה כי רוב המבקרים ומחוללי המשפט היו אדישים לגורלו
של יסנר כיהודי נרדף וכיוצר  ,והיו מרוכזים בראש ובראשונה בבניית התאטרון העברי והתרבות

.

הציונית בארץ  -ישראל על כן התעלמו מן התכנים  ,מהעולם התרבותי ומהטרגדיה האישית אשר היו

משוקעים באינטרפרטציה הבימתית למחזה .
מלבין הוביל את מהלך התקבלותו של המחזה בהבנותו את ' הסוחר מוונציה ' כמטפורה

פתוחה .

המחזה היה מטפורה אשר הכילה קהילה פרשנית יהודית חשובה  ,אולם הייתה זו מטפורה הרחוקה

.

מפרשנות יחידה ומחייבת או מרגישות קונקרטית לחברי קהילה זו כך הפך המחזה לנכס סימבולי
השוב  ,משום שהיה שייך לקהילה פרשנית יהודית משמעותית  ,ועל כן ראוי היה לנכס אותו אף אל

.

התרבות העברית אולם מאחר שהמחזה הובנה כמטפורה פתוחה  ,אפשר היה לדחות את המשמעויות
היהודיות  -גרמניות שהיו משוקעות בו  ,ולהפוך את שיילוק לסמל ציוני לשלילת

הגלות .

דפוס

.

אמביוולנטי זה של התקבלות אפשר קבלה ודהייה של המחזה בעת ובעונה אתת המחזה התקבל  ,אך

.

ההפקה הבימתית נדונה רק בהקשר הציוני תהליך התקבלות זה לא רק שלא היווה צינור לפגישה
עם תרבותו של יסנר באמצעות
מוונציה ' בהקשר

' הסוהר

מוונציה '  ,אלא היווה צינור לכתיבה מהדש של ' הסוחר

הציוני ולמחיקה של הקודים התרבותיים היהודיים  -גרמניים אשר מתוכם קרא יסנר

.

את המהזה רק המסגרת של המחזה התקבלה  ,אך התכנים התרבותיים הכתובים מחדש אפשרו את

ניכוינו לתרבות הציונית .

.

שיילוק זוכה ' הסוחר מוונציה ' התקבל בארץ  -ישראל  ,ומכאן ואילך הפך מחזה זה למחזה לגיטימי

.

להצגה על הבימה העברית יסנר עזב באכזבה את הארץ בשנת

1936

.

ושב לאירופה לאחר האנשלוס

היגר לארצות  -הברית  ,וחי בלוס  -אנג ' לס  ,כחלק מקהילה גדולה של אנשי רוח ואינטלקטואלים
גרמנים ויהודים  -גרמנים אשר ברחו לארצות  -הברית ,

.

וביניהם ברכס  ,פיסקטור  ,ריינהרדט ,

פויכטוונגר  ,קורטנר  ,גרנך  ,היינריך מאן ועוד רבים הוא עבד כלקטור באולפנים בהוליווד  ,ונפטר

בשנת . 1946
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