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אפרילחודשבראשית

לישראללהניעאמורה

אייפמזבוריסשללהקתו

שהוגלולהוריםבסיביר,נולדאייפמן ..........

נגדהטיהוריםבמסעמאוקראינהלשם ~
מותלאחרסטאלין.שלשלטונובימיהיהודים

בעירוהתיישבהמערבההמשפחהחזרההרודן

 .לרקודהתחילהואיל,דבהיותו ,שם .קישנייב

 ,בתנועהעצמואתלהביעצורךחשדיתמ

הכוריאוגראפיםאחד ,אייפמןבוריסבריקוד.

גםהסבוריםישהיום,רוסיהשלהבולטים

שניהליומניםרשימות,מזמןלאמצאבעולם,

המשפטאתקראלתדהמתוושם , 13בגיל

כדיהאלה,הרשימותאתמתחילייאני :הבא

אתלהביןהמחוללמבקריבעתידלעזור

 ."שליהיצירהמקורות

ראשונהכוריאוגראפיהמעיןצריכבר 13בגיל

זואולייימסביר:הואחייכניתבנימהשלו.

אמביציוזיילדשלשאיפתוהיתה

שלכמוייעודתחושתואולי ,מהפרובינציה

'עליעליכםשלוםשלבסיפורוילדאותו

-15הבןאייפמןבוריספגשבקישינייב ."כינור'

יעקובסוןליאונידהדגולהכוריאוגראףאת

להיותאניאוכלייאיךאותו:ושאל

היתה:שקיבלהתשובה ."כוריאוגראף?

כוריאוגראפים ,נעשיםלאייכוריאוגראפים

 ."נולדים

היתההדרךאך ,אףאוגרכורינולדהוא,ואכן

קונסרבטוריוןדרךעברההיאארוכה.

למחול,בפקולטהאייפמןלמדשםבלנינגר,ד

שנתייםותיאוריה.המוסיקהתולדותאתגם

התקבלבקונסרבטוריוןלימודיוסיוםלפני

שםעללמחולבאקדמיהכוריאוגראףכמורה

להתקבלעצוםכבודהיהזהוואגאנובה.

התלמידותייביןהזאת.לאקדמיהככוריאוגראף

לפרימההפכוהזמןשבבואכאלההיושלי

בולשוי".ושלקירובאופרתשלבלרינות

גאיינה"ייאייפמן,שלהראשונותהעבודות

וגםבקירובגםבוצעו ,האש"ציפור"ו

לאחר ,-1977ב .בלנינגרדמאלנהליבתיאטרון

להרפתקהיצאהואבאקדמיה,שניםשבע

הואהסובייטית:הביורוקרטיהכלליאתושבר

משלו,להקה ,"המחולתיאטרוןייאתהקים

 .השולטהאקדמיזםנגדיצאהואואיתה

טכניקהלשלבניסההואהרבגוניבסגנונו

תנועהעמוקה,פילוסופיהעםקלאסית

וראייהעצומהאקספרסיביותעםמודרנית

כשישיםבלהקתויש ,כיוםתיאטרלית.

יצירות-40כיצרהואעבורםרקדנים,

וקצרהעולםבכלאיתםהופיעהואמרהיבות.

מסחררת.הצלחה

ביצירה ,בארץהופיעהשלהקתולאחרנפגשנו

של "קישוטדוןיילגרסתו-מייצגתכךכללא

 ,האמרגן"שלבחירתוהיתהזויי .נקוסימ

 ,כאןלהופיערציתיכךכליי ,אייפמןמצטדק

איזועםליחשובהיהלאמקוםשבאיזשהו

 ."אופיעאניעבודה

מייצגתשבהחלטיצירהעםמגיעהואעכשיו

צ'ייקובסקי".ייהבאלטשלו,האמנותיהקואת

פסיכולוגיים.ניגודיםמלאת ,עמוקהעבודהזו

המוסיקה.המחשתבעצםשזומדגישאייפמן

בטבורינוקשוריםהבאלט,אנשי ,ייאנחנו

עצמיאתזוכראניצ'ייקובסקי.שללמוסיקה

אתלשמועכדילתיאטרוןרץבקישנייב,כנער

'אגםשלהשלישיתהמערכהבסוףהמוסיקה

אחרישבתיטראגית!כךכלהיאהברבורים'.

רקדמיינתי.התייסרתי, ,בכיתי ,בביתכך

ייקובסקי,'צשלדמותולהבנתהגעתיעכשיו

עליעטורהיההרשמיותהביוגרפיותשלפי

מוסיקהוצריכזהאדםאיךתהילה.ורבדפנה

למסעיצאתיהזאתמהכפילות ?טראגיתכה

גם ,לעצמיגםלגלותניסיתימשלי.חיפושים

אתהמוסיקהשלהטראגיותדרךלצופים,

בבאלטעלילהישהאםהאיש.שלהטרגדיה

 ,בומופיעחייוסיפורייקובסקי?'צעלשלי

דמיוןקוויישערטילאית.מאודבצורהאבל

אשתו,למשל ,צ'ייקובסקישללחייושמשיקים

מק,ופןהברוניתאומיליוקובה,אנטונינה

בכפילהואהעיקראבלכלכלית.בושתמכה

פרטנרזהושלו.אגוהאלטרייקובסקי,'צשל

גםהואהזמן.כלוהתווכחשוחחשאיתו

נערוגםנסיךגםהואהקלפים,במשחקהג'וקר

שלבמוסיקההעוברותהדמויותכלהוא ,רקדן

שליבבאלטהאמיתיהגיבוראבל,צ'ייקובסקי.

המוסיקה".היא

שלהבאלטיםכלדרךהעוברהברורהקו

זהאםביןהספרותי.הקוהואאייפמן

מאתקאראמזוב"ו"האחים "ב"אידיוט

שלבכפילהוא"העיקר

שלו.אנו,האלטרציייקובסקי

שוחחשאיתופרטנרזהו

נםהואהזמן.כלוהתווכח

הקלפים,במשחקהניוקר

 ,רקדןנערונםנסירנםהוא
העוברותהדמויותכלהוא

ציייקובסקי.שלבמוסיקה

בבאלטהאמיתיהניבור ,אבל

המוסיקה"היאשלי

ומרגריטה"יימסטרזהאםוביןדוסטויבסקי,

מבקריבולגקוב.מאתממוסקווה")(ייהשטן

אייפמןשלמשיכתואתהדגישורביםבאלט

כךכלאדוקהזיקהאיןייספרותיים.למקורות

רקהםהספריםגיבורי ,בשבילי .עצמולספר

לביןביניהמשחקחוקיסמלים,אוסימנים

מוצאנקודתאיזושהילקהלנותןאניהצופים.

מכןלאחרשלו.להתנסותשלו,לאסוציאציות

שלאלחלוטין,עצמאיתהצגהלומראהאני

יצירה-הספרותיתהיצירהבכבליכבולה

היצירההמחול.חוקיכללפיגראפית,אוכורי

תפקידים,שם,עטיפה:רקהיאהספרותית

קרששתהווהכדיעלילהאיזושהילסמןניסיון

עולמולתפיסת ,הצופהשללדמיונוקפיצה

 ."שליהיצירהשלהואולהבנתו

רחוקרחוקאותולהוביליכולההזאתהגישה

הדמויותשלוהמסורתיתהמקובלתמהתפיסה

למסעלצאתכוונתו:וזאת ,הספרותיות

האחיםיילמשל, .דמיונוגליעלמשלוהרפתקני

בהחלטהבאלטשלהראשוןהחלק .קרמזוב"

בחלקאךהמוכרתהספרותיתהיצירהעלבנוי

אלאנכתב,שלארומןעלמתבססאייפמןהשני

 ·דוסטויבסקישלבדמיונורקקייםהיה

הרומןאתהמשכתי,ייאייפמןאומר ,"אנייי

בה ,משליהצגהמשלי,עצמאיתגרסהויצרתי

משנית(דמותאלכסייהואהראשיהגיבור

דרךארוכה,ייסוריםדרךהעובר ,בסיפור)

לאהבהחוזרהואחייובסוףורק ,וחטאטרור

 ."שבאדםהטובולהוקרת
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מטריךפחותהכלכליהעתיך

עליותרחושב.הואאותו

להקתו.שלהאמנותיהעתיך

בלתילהתפתחותמייחלהוא

שלושהתיאטרוןכךיצפויה,

אתנםפעם,בכליפתיע

.והואעצמואתונםהצופים

יצירהכללהפוךישתךל

מקוךמותיה,לשונהעתיךית

כךרקבצורה.ונםבתוכןנם

להצלחההךרךאתרואההוא
: -::-:-"60--

טכניקהעללהתבססממשיךהןאבעבןדןתין

כמן ,חדשבתןכןאןתהממלאאבל ,קלאסית

היגןןאבירדמןת ."קישןטב"דןןלמשל

לחלןטין,מחןדשתתדמיתמקבלתהמןכרת

משןגעיס.לביתהעלילהאתמעבירכשאייפמן

יידןןביןהמפליאהדמיןןעלמצביעכשאני

הןאשגס ,מאצאקשליזל"'ג"ןשלן "קישןט

הבאלטגיבןרתאת ,השנייהבמערכההכניס,

לרגעמשתתקאייפמן ,המשןגעיסלביתשלן

הןאשהדמיןןמצייןרבהבזהירןתכךןאחר

בעןלסחישלןקישןטדןןבלבד.חיצןני

כתןצאהשסנמצאתג'יזלןאילן ,האשליןת

בלבד.שןליתהארהזואך ,טראגיותמסיבות

וכמןבן,אןתה.המייצגתהצורהתקופה"לכל

העולסשלבבואההואהמודרניהבאלט

שלרצונןזמננן.בןאדסשלהפנימי

עצמואתלהביעאחראמןכלאוהכןריאוגראף

ליצירהמביא ,לסביבתןהמוכריסבאמצעיס

פלסטיקהזובבאלט.עכשווית ,חדשהצןרה

עולסיוצרכוריאוגראףכלבוודאי,חדשה.

וזהאישיותן,שלהשתקפןתשהיאשלופרטי

נןצרן-19הבמאהשלנו.שבזמניסהיופי

רןבעבדושלפיהס ,סטריאוטיפיס ,קאנוניס

קיימתהיןס,בעולס.הכוריאוגראפיס

מוחלטשוני ,פניסריבוי ,רבגוניות

אתהמשקפיס ,ובפלסטיקהבכוריאוגראפיה

 ."אחדאחדהיןצריס

שלדרכווממשיךיןרשןפעסלאכןנהאייפמן

ערךבצןרהשראההאמן,יעקובסוןליאוניד

בתחוסלחפשממשיךבהחלטאייפמןעליון.

ממדיהאתמרחיבאך ,הכוריאוגראפיתהצןרה

הפילוסופיהלתהומיומעמיקיעקובסןןלעומת

ממדיסמחפשאייפמןוהפסיכולוגיה.

ליימחשבה-טועןהואיותר.תיאטרלייס

המטרהיימעניין.צירןףאמוציונלית"

אתלמצואהיהתמיד ,שליהרעיון ,העיקרית

הפלסטיהסימןאת ,ביותרהקצרההדרך

לא.אניהרגשאתשמייצג,ביותרהמדויק

עלאלאיי ,אייפמןשימדג ,"סמליסעלמדבר

 ,לבשימווהבעתו.רגשביןאמצעיבלתיקשר

להתנועע.מתחילהןאמליס,חסרןתכשלאדס

בריקוד. ,בתנןעהביטןילמצואחייברגשיגודש

מאסהאחריחיפוששלי:הסגנוןעיקרכאן

לתנועה.המתפרצותאמוציותשלקריטית

כבןד,דלאדסלפרט,פונהשליהאמנות

אתומביעהצפןיהבלתיהיאקרובותולעיתיס

הרגעייס.הרוחמצביאת ,המיידייסהרגשות

כןתבכשאניככןריאןגראף.שליהחידושבזה

זהכוריאוגראףהרבה.רוקדאניכוריאוגראפיה

לאעודמהותושאתומופלאנפלאמקצוע

כולנןתראו,בעתיד.יבינואולי ,היוסעדהבינו

שליצירותרקאךיוצריסכןלנומתנןעעיס,

רבבותאתהמרגשותהגדוליס,הכןריאוגראפיס

כוחאלהבכוריאוגראפיותישכי ,הצןפיס

אותסלחושאנשיסשלמאסןתהמכריחמאגי,

הואהכןריאןגראףמקצועזהבגללרגשות.

ההבנהעומדתמאחוריוכיייחודי,

 ."העןלסשלהאמוציונלית

חל 1940שנתלאחר .הסברמתחייבכאן

הסובייטיסהמןסיקולוגיסעלמוחלטאיסור

אךהרגישיסההיבטיסאחדאתלחקןר

-צ'יקובסקישלאישיותןלהבנתהחשוביס
מהביןגראפיןתשלו.ההומוסקסואליות

אפופתדמותמצטיירתבהחלטהרשמיןת

ניגודהיןןתהשלהשהמוסיקה ,והערצהתהילה

בסיסהיוןהזהאיסורהאישייס.לחייהגמור

מהןאחתוהשערות.רכילויןתשמועות,להרבה

שלבמוסיקההליריתהטראגיותשהיא

הטמוןהעצוסהכאבאתמבטאתקובסקי'ייצ

מרגשותיולהתעלס ,שלוהפנימיבמאבק

האמיתייס.

העקשניותלשמועותהבסיסהיהגסזהעניין

לפיצ'ייקובסקי.שלהתאבדותןעלשנפוצו

במגפתמתהוא ,הרשמיתהביוגראפיה

בשנתפטרבורגסנטאתשפקדההכולירה

ייקובסקי'צשלנישואיוסו,דזהאין . 1893

שהקרעמשעריסטןטאלי.בכישלןןהסתיימן

הרבהכלכליתבושתמכהידידתןלביןבינו

רקעעלהיההואגסמק,פוןנדז'דהשניס,

ידידה.שלההומוסקסואליותדברעלגילוייה

שללמןתןשנה 100לציון , 1993לקראת

חדשיססימחקרמעטלאאורראו ,המלחין

בדמותושעסקוספריספחןתלאונכתבו

 ,מהסבאחדצ'יקובסקי.שלהטראגית

מיתוס-יקןבסקי'צשלהתאבדותויי

פןזננסקיאלכסנדרהחוקרמפריך ,"ומציאות

שסשהמלחיןכךעלהשמועןתכלאתכמעט

וכתוביסמסמכיסעלבהסתמךלחייו.קץ

של "כפןליס"השחייןמוכיחהואאחריס,

סבלואססודייס,כההיולאצ'ייקובסקי

כהלביטוישהובילדברבכךהיהלאמנטייתו,

טראגי.



מצייןצ'ייקובסקי,אתשהעריץבלנשין,ג'ורג'

לסלומון(שהכתיבשלי"ייצ'ייקובסקיבספרו

שלבחייוהגדולותהטרגדיותשאחתוולקוב),
אהדהדיחששלאהעובדההיתההמלחין

סודזהאיןהעם.בקרברחבותבשכבות

הרסניתמביקורתמעטלאסבלייקובסקי'שצ

באותםרוסיהשלהמוסיקלייםהמבקריםשל

בגסותשלוהמוסיקהאתשהאשימו ,ימים

חוגיכלקודםהיומעריציוביןוחיספוס.

האצולה.

חותמםאתהותירורביםלאאייפמן,לדעת

ומדגישלמנותמתחילוהואהעכשווי.במחול

ניז'ינסקי ,פוקיןמשלו:פרטיתרשימהשזומיד

דיאגילב.לידשעבדוכוריאוגראפיםשלושורה

עושהשהואבמהלהתחשב(בליבז'ארכמובן,

ואפשרויותחדשותדרכיםשגילההיום),

שורהישאומר,הואהיום,המודרני.בריקוד

להקותשהקימומבריקים,אנשיםשלשלמה

אתמכירהואייחודי.סגנוןעםמשלהם

יירישלבשמםונוקבהיטבעבודותיהם

,בילבאוש,פינהמאיירנוי,ג'וןקיליאן

שמעשאייפמןשלנו,נהריןואוהדפורסייט

לדאבונואךעבודותיו,אתראההרבה,עליו

איתו.נפגשלאעדיין

בהגדרהאפיהאוגרכורילהגדירהיוםניתןהאם

במלואיהודיייאניקשרךכלשאיןאולאומית,

בסיבירנולדתיההלכה.לפיהמלה,מובן

עוצבהגםשםנגר,דבלניחינוכיאתוקיבלתי

שונותתרבויותשתישלזהשילובאישיותי.

היוםגםליועוזרקשים,ברגעיםמאודליעזר

הסגנוןבחיפושיועצמאיותייחודיותבהשגת

הנותןוהואבורחים,לאמהדםבאמנות.שלי

רוסית.תרבותלאותההמסוימתהנימהאת

שלהזה,הצירוףשאבי.וממנהגדלתיעליה

שלשלי,הזיכרוןשלשלי,גנטייםנתונים

והתרבותבדמינושאשאניהגדולההתרבות

היום."שאנילמילהפוךליעזרוהרוסית,

יש,בכךמשלו.להקהלאייפמןיששנה 20כבר

לבואמאפשרהדבריתרונות.מעטלאלדבריו,

אנשיםעםלעבודהחזרות,לאולםבוקרבכל

דרךאתומכיריםאותושמוקיריםמוכרים

שלהמקצוענותאתמשבחהואעבודתו.

אךמהם.אחדכלשלהייחודיותואתרקדניו

ההדוקהקשרבגללדווקאמחיר.גםלכךיש

רבותהזמנותעללוותרנאלץהואלהקתו,עם

גםוליצור.לבואארה"ב,כוללתבל,מקצווי

שלומארינסקיותיאטרוןהמוסקבאיהבולשוי

לוקשה,אבלאותוהזמינופטרבורגסנט

 ,אייפמןאומרלי",מחמיאמאודייזהלהתפנות.
שאנימרגישאניכילהיענות,יכוללאאניייאך

שלי."הרקדניםעםיוםבכללהיותחייב

ביותרלעבודורצוןמהמציאותבריחה/זוהאין

מדיךיותרעצמואתלהסבירהצורךבלינוחות,

נוחותאיתחושת,ייישאייפמןאומרנכון",יי

בדברהואהעיקראךאחרים,עםבעבודה

שאיתם ,מקצועאנשיישתיאטרוןבכלאחר.

לאאו-שלישיתבחזרהלהבנהמגיעאתה

מרבדיםיוצראניאבללעולם.מגיע

 ,מייסרתהליךזהענקיים.כוריאוגראפיים

זומחיי.לחלקהופךהתהליךממושך.קשה,

אניהזאתובתקופה ,יצירהדרךזועבודה,לא

במשפחה."כמושליהלהקהעםלעבורחייב

ותנאיהמשמעותיתהעירוניתהתמיכהלמרות
מספיקזהאיןפטרבורג,בסנטמצויניםעבודה

נאותהבצורההלהקהחייאתלקיים

הרבהלסיירנאלץאייפמןשלוהתיאטרון

ברוסיה,המפורסמותהלהקותלכלבעולם.

מימוןלהשיגביותרהטובההדרךהיוםזו

ביותר.טבעידברבזהרואהאייפמןותמיכה.

חושבהואאותו.מטרידפחותהכלכליהעתיד

הואלהקתו.שלהאמנותיהעתידעליותר

כדיצפויה,בלתילהתפתחותמייחל

אתגםפעם,בכליפתיעשלושהתיאטרון

כללהפוךישתדלוהוא .עצמואתוגםהצופים

בתוכןגםמקודמותיה,לשונהעתידיתיצירה

הדרךאתרואההואכךרקבצורה.וגם

להצלחה.

חדשהכוריאוגראפיהעםיצאהואינוארבסוף

הבלרינהבמרכזההאדומה",ייג'זלבשם

בסנטשרקדהספסיבצבה,אולגההגדולה

פריז,שלהאופרהבבאלטכךאחרפטרבורג,

חייהשנות 20אתובילתהדיאגילבעםשעבדה

הרחקלארוח,לחוליחוליםבביתהאחרונות

שלהביוגראפיהאייפמן,שללדעתויורק.מניו

דרכהכלשלהשתקפותהיאספסיבצבה

מתחילתהרוסיתההגירהשלהטראגיוגורלה

המאה.

אק,מאץהשוודיהכוריאוגראףזההיה

בגרסתוהמשוגעיםלכתונתג'יזלאתשהכניס

יצראייפמןגםוהנההרומנטי.לבאלטשלו

אתעזבנורואה,שאתהייכפישונה.וריאציה

חזרעצמוהואאך .אייפמןצוחקהספרות",

שמרגש,ך"התנהגדולה,ולספרותלספרות

תנ"כיותדמויותיהיולאייאלה .מאודעדאותו

צמודיהיהלאשליוהבאלטקונקרטיות,

להיותחייבתתהיהזויצירההתנ"כי.לטקסט

בתנ",ךשקיימתהעצומהבאנרגיהספוגה

רואהלאעדייןאניבשבילי.השראההמהווה

וזהרגעיבואמשהו.חשכבראבלאי,ך

יתפרץ."

ם
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