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כתןב:היהישראלפסטיבלשלבמןדעןת

שםעלאןקראינהשלהלאןמיייהבאלט

אינהקרלאןכיתמיהה,המעןררענייןןירסקי",

מדןברשאכןהתברר,במהרהלאןמי.באלטאין

ןבכלפןלקלןרי.מחןלשלאך ,לאןמיתבלהקה

ןירסקילהקתרקדניאתכשרןאים ,זאת

היאבאלטעםההשןןאההבמה,עלבפעןלה

 .נמנעתבלתי

היצירןת,באןפיאןבסגנןןניכרלאהדבר

 ,המדהיםבדיןקהתנןעה,בליטןשמדןבר

לבאלט.אןפיינייםכךהכל-הביצןעבאחידןת

יןםיןםמקבליםזןלהקהרקדניפלא.זהןאין

מהםכמהספקןללאקלאסי,באלטשיעןרי

אןזןבלהקהבקלןתלהשתלבהיןיכןלים

המןדרנית.הקלאסיקהשלאחרת

כןריאןגרףעצמן,ןירסקיהניחלכךיסןדןת

האןקראיני,בפןלקלןרהמאןהבאיש ,מחןנן

את-1937בהקיםבןלןטןב,עמיתן,עםשיחד

עבדהשנייההעןלםמלחמתבזמןהלהקה.

חייםןהפיחלקייבחזר-1955ןבבמןסקבה,

להקתביןמבדילמההדןעכת.בלהקתןחדשים

אחרןת?רבןתפןלקלןרימחןלןלהקןתןירסקי

דןןקאאןתהעןשהמהבה?המיןחדמה

בריתברחביהריאחרת?ןלאאןקראינית

ספןראיןהיןםעדקיימןתלשעבר,המןעצןת

פןלקלןר.להקןת

שלדרכןןממשיךתלמידןןאנטן,ןמירןסלב

שלייחןדןאתמדגיש ,כמנהלןירסקיפאבלן

בכלדראמטןרגיהשרןאהכאישןירסקי

ללהקןתגםאןפייניזה ,אמנםריקןד.

מדגישןאנטןךאךאחרןת,פןלקלןר

עלמסןגלהיהשןןירסקי

בלב,דאחתתנןעהבסיס

כשרקדניןבחטףשראה

לבנןת ,להםהשתעשען

 .שלמהקןמפןזיציה

ןאנטן,ןמדגיש ,ןבזה

שלגדןלתןהיתה

כל ,היןם .ןירסקי

בנןיהלהקהשלהרפרטןאר

ןןאנטןךןירסישלכןריאןגרפיןתעל

שלייחןדהעלשןמרזהןדברבלב,ד

הלהקה.
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הןאהלהקהאתהמייחדנןסףדבר

 .אליההצמןדלמחןלהספרבית

הספרביתשלבקיןמןהצןרך

רקדניםשלעזיבתםעםהתעןרר

 ''''גI~~;בשיכלהלמשל,למןסקבהמעןלים
 LוIIןירסקייזםלכןיןתר.להציע

הספרביתשלהקמתןאת

מתקבליםאליןבמינן,המיןחד

מדןקדקמיןןלאחרשבע,מגילילדים

אןקראינהרחבימכלמגיעיםהםןקפדני.

הםבהןשנים,שבעהספרבביתןמבלים

לןמדיםהכלבסך .במחןלהכשרהמקבלים

תלמידים.-200כהספרבבית

~, 

וסיימאת

ויופקילהקתוקוניאתכשוואים

עםההשוואההבטה,עלבפעולה
לאהובונטנעת,בלתיהיאבאלט
היציוות,באופיאובפננוןניכו

בויוקהתנועה,בליטושטוובו

הכל-הביצועבאחיוותהטוהים,

לבאלטאופיינייםכך
מיןןןלאחרהראשןנןת,השניםשבעבתןם

לסטןדיןתלמידים-40כמתקבלים ,נןסףקפדני

ארבעלעןדהלהקה,שלידלמחןל ",:ג:נ: ::a::די
נשארמהםזעירחלקלימןד.שנןת

בלהקה.רקדניםכעתןדת

בפסטיבלהלהקהביקןר

-20מיןתרישראל.

צעירים,ילדים

" 

I ןך. 7ך-' 
מנהלתןאנטן,ןגברתשלןטיפןלהבהשגחתה

לאהדהימןהילדיםלביקןר.צןרפן ,הספרבית

כלקןדםאלא ,העשייהןשמחתבלהטרק

פגשתימהםשלןשהמרתקת.במקצןעיןת

אתבפניהםןכשמנינן ,עיתןנאיםבמסיבת

הםאםןשאלנןהרקדןבחייהכרןכיםהקשיים

הרבה,כךכלבןלהשקיעשצריךלעתידמןכנים

 .כן-היתההפסקניתהתשןבה

לגאןןהןמקןרפנינהתמידהיתהןירסקילהקת

הייצןגלהקתלמעשהזן .האןקראיניתלתרבןת

יןתר .בהלהתפאריכלהשאןקראינההיחידה

רבןתפעמיםהלהקהסןבבהשנים-50מ

הפךלתפארת,ייצןגתחילהשהיהןמהבעןלם,

שהלהקהלמרןת ,היןםלתפארת.לייצןא

 ,כמקןדםמןעדפיםבתנאיםכלכליתנתמכת

המשכןרןת,לתשלןםבקןשימספיקההתמיכה

סדיר,באןפןמגיעלאהכסףכאשרשכן,כללא

 ·ןאנטןךמתלןנן

הלהקהשלהיחידההמאסיביתייההכנסה

שקןדםלחן"ל,סיןריםמאןתםדןןקאמגיעה

מאן,דמכןבדתןרםגםלנןיש .מןתרןתהין

בלהקתמקצןעירקדןפעםשהיהפןלןנין,פיןדןר

אישהןאהיןםאחרת.אןקראיניתמחןל

אןקראיניתלאמנןתמרכזןמנהלעסקים

 .ןאנטןןאןמר ,במןסקבה"

בעבר,קיימתהיתהשלאלמימןן,הדאגה

רןבאתמבלההלהקההחןפש.מחירהיא

הגיעההיאלישראלבחן"ל.זמנה

יצאהכאן,הביקןרןאחרי

 ,פלאזהאין .ןספרדפלןרידה ,למקסיקן

ןכפיתיירןתמרכזיהםאלהמקןמןתכי

להשיגאפשרןירסקילהקתאתששמעתי,

כאןהאמרגן.שלכיסןעלמכבידשאינןבמחיר

ייהבחןרןת .שבחןפשנןספתייסכנה"טמןנה

ליפהפיןתיינחשבןתןאנטן,ןמספרשלנן",

פעםלאןקןרההעןלם,בכלגבריםבעיני

 ' 94שראליפסטיבל

המחוללהקת-וירסקי

האוקראיניתהלאומית



תנועהבסיסעלפסוגלהיהוירסקי

בחפףשראהבלב,ואחת

לבנותלהם,השתעשעוכשרקדניו

שלפהקופפוזיציה

אנחנובהםבמרכזיםנשארותהןאחרות,

באיטליהבניו-יורק,בלידו,בפריס, .מופיעים

אבלהלהקה.יוצאותרוקדותאחריםומקומות

העזיבהולכןעתודה,ישלנוקודם,שאמרתייפכ

אנחנו IIואנטוך.מחייךאותי",מדאיגהלא

פולקלורללהקותגםרקדניםמספקים

ספרנו".ביתתלמידימקרבאחרותאוקראיניות

השינוייםבעקבותבלהקהנשתנהמהלשאלתי

החופשאתמדגישואנטוךהפוליטיים,

לאשהואאףהלהקה.עצמאותאתהאמנותי,

קודם.גםמדיגדולהכפייהעללהתלונןיכול

ליצורהשלטונותביקשולפעםמפעם

המפלגה.לוועידתאחרתאוזוכוריאוגרפיה

השאיפותבעקבותקרהשהדברכנראה

המנהיגיםשלהנסתרותהלאומניות

הלהקהאתלטפחוהרצוןהאוקראינים,

שבעקבותכךעלמתלונןואנטוךהלאומית.

להקותוהרבהבשוק,אנארכיהנוצרההחופש,

וירסקילהקתאתלחקותמנסותאחרות

הלהקה IIהשםתחתמופיעותואפילו

 . IIהלאומית

אמרגניםאליופנופעם,שלאטועןואנטוך

אלו,פניותבשל ."סדר"לעשותוביקשול IIמחו

להעמידהתרבותלשרלהציעמתכווןהוא

האחרות.ללהקותיותרמחמיריםקריטריונים

כוריאוגרפיות,-40כהלהקהברפרטואר

מכלעממייםריקודיםשלרחבמגווןשמייצגות

אנומקרוב,בהתבוננותאוקראינה.קצוות

ו 'I ]הונגריפולקלורשלאלמנטיםלזהותיכולים

מאזוריםרוסייםאלמנטיםמהקרפטים,רומני

אבלוכו'. IIפולניות IIתנועות ,ברוסיההגובלים

הקפיצות ,האוקראינישהסגנוןספקאין

הריקודותנועותהמסחררהקצבהגבוהות,

מייחדותברכיים,כפיפתתוךלרצפההקרובות

אחרת.להקהמכלהלהקהאת

היאהלהקהשלאחרביקורכרטיס

אוקראינימחול ,"ל"זאפורוז'צ'יהכוריאוגרפיה

למרותבחניתות.שימושהעושהמובהק,

אתשמכירלמי ,נמנעתהבלתיהאסוציאציה

שלהקוזקיםואתהאוקראיניתההיסטוריה

מותירהולאכובשתהאמנותחמלניצקי,בוגדאן

ריקודיםבתוכניתאין .מריםלהרהוריםמקום

בלב,דמחולתנועותעלבנויהכלעלילתיים.

להסירקשההשעתייםכלבמשךזאתובכל

הגבריםשלהווירטואוזיות .העינייםאתמהם

היווהקהלהביקורתכאן.במיוחדבולטת

ומהנה.מקצועימופענתנההלהקהדעים,תמימי

II המקצועיתהרמהעללשמורמצליחיםאנחנו

אומר ,"האחרוןבזמןאותהלהעלותואפילו

תודותהיוםקיימיםאנחנואח,דמצד IIואנטוך.

ומצדממשלתית,לתמיכהתודותולאלעצמנו,

העצמאיתהמדינהאתלייצגגאיםאנושני

 ."נעיםמאודמאודזהשלנו.

 ,נקו'שבצבשדרותקייבבמרכזהבניין

שכניולכלדומה ,הלהקהשוכנתבו

ממשלתי.משרדכללשמשהיהויכול

 .מהיפנשנכנסיםברגענעלםהדמיון

אתממלאיםתלבושותעםארגזים

היהשניבקומה ,הראשונההקומה

מראותעםידייםרחבסטודיומשתרע

 ,פרקטורצפתהקירותלאורךומעקים

כל .נמצאאתהאיפהיודעאתהומיד

בהםלימיםזכרהםוההדרהפאר

 ,מוגבלבלתיתקציבקיבלההלהקה

לתפארתריקודיםביצירתוהתמקדה

כללמרותיצר,וירסקיהמשטר.

 ,מלמעלהוההנחיותהקשיים

הצליחשבהןנהדרות,כוריאוגרפיות

הפןעלולשמורצנזורהעםלהתמודד

בתנאיםגםהלהקה.שלהאמנותי

- 'ו'רסול ', 94שראל'פסט'בל
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 ,תוכןשלכפייהעללהתגברצריךהיהבהם

 .להתגברבווירסקיהטמוןהכשרוןהצליח
מונחהאפילופרויקט,בכלעצמךאתלהביע"

זוומקצועית,מעניינתצורהלמצוא ,מלמעלה

אנחנוכאןואנטוך.אומר ,"הכשרוןתמצית

ליצירההמניעהיאצנזורהלפרדוקס:מגיעים

אפשרמכשוליםעלהתגברותתוךרקכיפורה,

היצירה.ולפסגתלתחכוםלהגיע

הקשייםכללפרותיצר,וירסקי

כוריאוגרפיותפלפעלה,וההנחיות

להתפודדהצליחשבהןנהדרות,

הפןעלולשפורצנזורהעם
הלהקהשליהאפנות

הואואנטו,ןבאוזניזהמשפטמשמיעכשאני

באופןרקצודקאתה IIואומר,לרגעמשתתק

הוא ,יותרגדולהיוצרשלשכשרונוככל .חלקי

לאהואיצירתו.כלפייותרגדולהאחריותשח

הואברשלנות.כלשהובדברלעסוקמסוגל

בתהליךלהשתתףיסרבאו ,לחלוטיןיתמסר

להגשיםהאפשרותאתיראהלאאם ,היצירה

בלהקהשהאווירה ,מדגישוהוארעיונותיו".את

 .קודםשהיתהממהטובהיותרהרבההיא

אנשיבגללם)דווקא(ואוליהקשייםלמרות

מעטמופיעיםהםהתלהבות.מלאיםהלהקה

קונצרט,כשישאך .בקייב ,בביתמאוד

הקהל IIואנטוך.שללדבריומפוצצים,האולמות

מקבל ,אינטליגנטי ,מביןנפלא,הואבמערב

מופיעיםכשאנחנואבלבהתלהבות.אותנו

אנחנונפלאה.התחושהבבית,לפעםמפעם

אותנו."שאוהבים ,אותנושצריכיםמרגישים
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