
"ץיק תגיגח" דעו "ץוחב םיבכוכ"מ - ןמרתלא תריציב ריעה 

רימש הויז 

יפב ,ביבא־לת ריעה לש התישאר לע הבסנ ןירבוג תירונ 'םורפ לש התאצרה 

הדסוויה רחאל םידחא םישדוח דלונ ןמרתלא .ןמזה תב תירבעה תורפסב הפקתשהש 

,וז ריע יפלכ וסחי לע המודמכ העיפשה וז הדבועו ,הנושארה תירבעה ריעה לש 

םשל ,תפרצל ותעיסנ דע "הילצרה" היסנמיגב דמל הבו 15 ליגב הלע אוה הילאש 

אל התע דעו זאמש רמאנ םא זירפנ אלש ינמוד .תיאלקח הסדנהו הימונורגא ידומיל 

לע םג ,וימי לכ ריעה לע בתכש ררושמ ,ןמרתלאכו ןמרתלאמ יביבא-לת ררושמ היה 

וכרד תא לחה אוה .לעפו יח ןהבש תויפיצפס םירע לע םגו העידיה א"הב ריעה 

יריש תמגודכ םיינברוא יריש לש םרוביחב "ץראה" תכרעמב תירבעה תונותיעב 

םיריש רוזחמ ריטלזיו ריאמ ררושמה רביח םימיל) "תויביבא-לת תוציקס"ו "םיעגר" 

ךא .(ךז ןתנ לש ורודב ללוחתהש ינמרתלא־יטנאה דרמה דגנ האחמ ךותמכ הז םשב 

לכבו ןמז לכבש ריעה אלא ,ןמרתלא לש ותריצי זכרמב הדמע הדבל ביבא-לת אל 

יריש תרבחמ ןמל - ותריצי תוביטח לכב תינברואה תואיצמה לע בתכ אוה .רתא 

תגיגח" יריש ,ולש רתויב םיליפאה םירישל דעו ,ויזנג ןיב הרתונש ,זירפמ רסוב 

ןג ,הדשה ילודיג ןיב ויתונש תא תולבל ונממ ופיצ וירומו וירוהש ףא .1965-מ "ץיק 

. ינברואה ןוטבה רעי תא םהינפ לע ףידעה אוה ,שרוחה יצעו קריה 

ןבאה יתב ןיב יאורה יטנאו ךובנ םדא הריזה זכרמב עודיכ ביצהש אוה םזינרדומה 

ירישב רכזיהל ידו ,תותפשאהו םיביבה ןיב ,הלודגה ריעה לש םירכונמהו םירקה 

סנכ ךרענ הבש ריעה ןב ,אקפק לש וירופיסב וא ,ןילפ'צ ילר'צ לש םיטרסב ,רלדוב 

,ןומראה עקר לע בור-יפ-לע השחרתה ,הרקיעמ תיטסיציסלקה ,הלכשהה תריש .הז 

עבטה קיחב עעורתהלו רפכה לא תאצל יטרקוטסיראה רוביגה טילחה ןכ םא אלא 

,תיתפרצה הכפהמה ירחא ברעמה תורפסב הדלונש ,הקיטנמורה .המתה העורה םע 

הבעמב וא ,רפכב הנטק התקבב םיטושפ םייח יחה טושפה םדאה תא סנ לע התלעה 
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דימש הויז 

קילאיב ובתכש םירישב תאזה תיטנמורה המגמה האטבתה ונלצאו ,רעיה 
.םירעי תמוח ףקומה ןנאשה םתדלוה רפכ לע יקסבוחינרשטו 

ינשב תודחא תורשבמ תוינונס םנמא ויה תירבעה הרישה לש היצזינברואה ךילהתל 

גרבנייטש בקעי לש ריעה יריש הז ללכבו ,םירשעה האמה לש םינושארה םירושעה 

אוה יקסנולשש רמאנ םא תילנידרק תועט העטנ אלש המוד ךא ,רואינש ןמלז לשו 
לש הבל בל לא תינרדומה ריעה תא הכפהמהו המחלמה תונש םותב איבהש שיאה 

ראיתו ,האמוט ירעש ט"מב עוקשה "לאיכרכ" תא וירישב ארב אוה .תירבעה הרישה 

ךכ לע ובתכ) 1937־ב רקיב הבש ,גארפ תא "סויפהו תלופמה יריש" ויריש ץבוקב 

םיריש רוזחמבש חכוויהל ןיינעמ .(ןירפלה תיגח 'פורפ םגו ןירבוג תירונ 'פורפ םג 

יופצה ןמ רומגה ךפהה תא יקסנולש השע ,ארבתסמ אכפיא לש תומכחתה ןיעכב ,הז 

םיצפחל תכרוע איהש הרזהה יכילהתב תרכינ תינרדומה הרישה .לבוקמהו 

עודיה גשומל בשרה ןימינב לש ומוגרת איה הרזה הלימה) םירכומ תומוקמלו 

 estrangement וא defamiliarization). רזל רכומה תא תכפוה תינרדומה הרישה

וב שגפ אל וליאכ ,תושדח םייניעב רכומב ןנובתהל ררושמה לכויש ידכ ,רכונמלו 

תוחוקפ ייניע םויה ילא ךל" :"תרגיא" ורישב ןמרתלא ירבדכו) ודועמ 
הרזה ריעה תא יקסנולש ךפוה "עוברה דחפה יריש" רוזחמב .("םיימואתפכ 

םיעודי םיכילהת הב םישחרתמש ,תרכומו הבורק ,תיראילימפ ריעל היירכנהו 
.םירעה לכבכ ,שארמ םייופצו 

םוחתב ורומו וברמ תושעל לידגה ,הלוכסאל ורבחו יקסנולש לש ודימלת ,ןמרתלא 

ריע וזש ןיב ,ותריצי לש תישארה הרוביגל ריעה תא ךפה אוה .תינברואה הרישה 

הרוביגה איה איה ריעה .העידיה א"הב תיפיטיכראה ריעה וזש ןיבו תיפיצפס 

ומסרפתנש ולש םימולעה ירישב תבככמה זירפ ןמל - ותריצי תוביטח לכב תישארה 

ןמרתלא םסרפש "םיעגר" יריש ךרד ,תיביבא-לתה תונותיעב 1929-1935 םינשה ןיב 

,(1938) "ץוחב םיבכוכ" יריש לש תיפיטיכראה ריעה ךרד ,"ץראה" ןותיעב ריעצה 

תוכמ יריש" לש ןומא אונ לא ,(1941) "םיינע תחמש" לש הרוצנה ריעה לא הנממו 

ריע" םירישה ץבוק לש תעמתשמה הרוביגה ,ופי-ביבא־לת לא ,(1944) "םירצמ 

.(1965) "ץיק תגיגח" לש ,ביבא-לת איה אלה ,"לובמטס" ריעל דעו ,(1957) "הנויה 

תנייצמ ,([BOVL] שידייב הייגהבו) "לבב" הלימה ומכ ,"לובמטס" הלימה ,בגא 

תצבוקמה ריע לש הרואיתל הב רחב ןמרתלאו ,הקלובמו הלולב העפות םעה יפב 

.לבת תוצק לכמ םיסופיט לש בר-ברעו םיינוגסס םיקווש האלמ ,הברה םיפוצרפמ 

שמשמ ,םייברעה יפב תיטנזיבה הכלממה תריב ,לופוניטנטסנוק איה ,לובנטסיא ומכ 

ןיב ,ברעמל חרזמ ןיב תרשגמה םינפ תבר ריעל תפומו םגד ןמרתלא תריציב לובמטס 

לשמ ולצא תשמשמ םג איה .תוינרדומו תומודק ,תויוברתו תותד ןיב ,הפוריאל היסא 
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האמב הלגלגתנש ,תויטסיאתונומו תוילילא תותד לש ןשרע ,הלוכ לארשי ץראל 

הילעב לא - ונממו ,יטירבה שבוכה ידיל תינאמ'תועה הירפמיאה ןמ םירשעה 

וליפא .שאר םירהו בשו רפע דע הכוהש ,לובחהו הכומה לארשי םע לא : םייקוחה 

ימי" תרתוכב הרתכוה ,ותרגמב הרומג-יתלב הרתונש ,ןמרתלא לש הנורחאה ותריצי 

."ריע"."ריע" השוריפ "רוא"ו ,"םינורחאה ייפמופ ימי" לקשמ לע ,"םינורחאה רוא 

דלווסוא לש ורפס תעפשה תחת בתכש םירוכיבה תוריציב דחוימבו - ותריצי לכב 

לצבו ישוג-ןיבה חתמה ןמזב ומוי בורעב בתכש תוריציבו "ברעמה תעיקש" רלגנפש 

לשמכו למסכ ריעה ןברוח ינפמ ויתוששח תא ןמרתלא עיבה - םוטאה ימויא 

,הלת לע תבצינה ,ריעב האר ןמרתלא .המדאה ינפ לעמ םדאה לש וחור תוחמיהל 

התומלגתהו התיצמת תא ,םירשגו םישיבכ תייוצח ,םיעברל תקלוחמ 
.בשוחמהו לכלוכמה ןונכתה ירפ - םדאה חור לש תיביטמיטלואה 

אוהש ,עבטה - "art & nature" דוגינה עודי םלועה תריש לע םייטרואתה םינוידב 

עודיכ שי "art" הלימלו) םדא ידי השעמ איהש תונמאה תמועל ,לאה ידי השעמ 

בושיח ,תויתוכאלמ תואטבמה ,"artifice" artifactn" תמגודכ םילימל הקיז 
השעמ לש וארובל ךא ,םדא ידי השעמכ לאה ידי השעמ ירה אל םנמא .(לוכלכו 

"רצוי""רצוי" יוניכה תמגודכ םייהולא־ומכ םייוניכ תובר תופשב תאז לכב וקינעה תונמאה 

 (creator), לש תינימש הב שי םיינבאה לע הללוחמ ןמאהש הריצי םגש ךדמלל

,םירצויה םינמאה ןיב ןמרתלא הנמ הינובו ריעה ילכירדא תא םג .תישארב השעמ 

לש םיווק חתמ אוה ,(חירבו תלד םהבו) םיתב שי רישב םגו ריעב םגש רחאמו 

ךרכ דימעמה ררושמה ןיבל ,םיתבו תורדש ובו ךרכ דימעמה לכירדאה ןיב היגולנא 

הטודקנאה העודי .םהיחירבו םהיתותלדו םהיתורוש לע ,םיתבו םיריש ,םירודמ ובו 

.םימלש םיתב ונממ בנוג ,ריעצ ררושמ ,ינולפש ןמרתלא ינזואב ונעט היפלש 

,הרמה-ינב םיגשומל ולצא וכפה רישהו ריעה ."...תונוכש" ,ןמרתלא המת "י םיתב" 

ריעז יפרגותרוא ףוליח ."nature" אוהש רעיה תא דימעה "art" איהש ריעה לומו 

תואובב לש הריש איה ןמרתלא תריש יכ ,יארל רואיה תאו ,רעיל ריעה תא ךפוה 

,םלועה תא ףקשמה קצומו יתוכאלמ יארל הב ךפוה תויעבטב םרוזה םימה הווקמו 

.םלועה תא תפקשמ הרישהש םשכ 

תוריתס ינימ םכותב םיליכמה ,םיבר םירבד ורמאנ "ץוחב םיבכוכ" ירישב ריעה לע 

־לת לע םהב בתכ אוהש ורמא ,זירפ לע הלא םירישב בתכ ןמרתלאש ורמא :תוכרפו 

,םייניבה-ימי לש הנטקה ריעה לע הלא םירישב בתכ אוהש ורמא ,ביבא 

םא .יקלח ןפואב קר ךא םינוכנ םירבדה לכ .דועו דועו ,רנ רוא קלד היתונולחבש 

יביבא-לת ץע ,לשמל ,םהב השוע המ - זירפ לע "ץוחב םיבכוכ" ירישב בתכ אוה 

לע תוטרדנא" םהב תושוע המ ,ביבא-לת לע םהב בתכ םא ?המקשה ץעכ קהבומ 
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רימש הויז 

ימימ ריעה לע הלא םירישב בתכ םא .תיפוריאה תואיצמה ןמ תוחוקלה ,"רשגה 

?תובכרו םיסובוטוא ,תומוק שמח ינב םיתב הב םישוע המ ,םייניבה 

ריע "ץוחב םיבכוכ" ירישב בצעל ןמרתלא רחב ,ןשיל שדח ןיבש תוחוכה תיליבקמב 

ריע - היתב יבוכרכ לעש םינויהו הלש קושה רכיכ ,היתוראב לע - תיביאנו הנטק 

הנעמ איה הלא םירישב ריעה .םינשונ הדגא ירפס לש םהיפד ךותמ וליאכ הלועה 

ןמ ןראהרו לימא יגלבה־יתפרצה ררושמה לש יטנדקדה סילופורטמל ןנורתמו זילע 

יבגל .יקסנולש לש באוסמהו רדוקה "לאיכרכ" ךרכלו יסור-יתפרצה םזילובמיסה 

תואיצמב חיפמ תורופאו תועקוש תשורח ירע לע םיריש תביתכב םעט היה אל ודיד 

הכלה ןהבש םינש ,םירשעה האמה לש םינושארה םירושעה לש תילארשי־ץראה 

הלא ועט .םנבולב וקהב היתבו תואורה ויניע לומ התנבנו הנושארה תירבעה ריעה 

םינייפאמ הב ןיא םנמא .תימייניב ריע איה "ץוחב םיבכוכ" לש ריעהש ועבקש 

יסורה םזירוטופה ןמ תוריציבכ הפועת הדשו םיקחש ידרוג ומכ םיינרדומ-ארטלוא 

הארנ .םיפונמו םישבכמ הב שיו ,תבכר תונחתו םיסובוטוא הב שי לבא ,יקלטיאהו 

,הפוריאבו ץראב המחלמה ברע לע ,ונמז לע "ץוחב םיבכוכ"ב בתכ ןמרתלאש יל 

הנבלה ביבא-לתו תיטנדקדה זירפ לש 'זטנומ תנומת ןושארה ורפסב ךרעו 

ברע ימי םה םימיה יכ ,רנה קלוד תיבה ןולחב .בתכו יח ןהיתשבש ,המימתהו 

.םיברקתמ םייניבה ימיו ,המחלמ 

ריע יריש ינש ךותמ תודחא תועפות קר שיגדנ ונתושרל תדמועה הרצקה העיריב 

,ףצרה תא םיעטוקה ,קוסיפ ינמיסב רישע דחאה ,"ץוחב םיבכוכ" ירישמ ,םיעודי 

ריעה ריש אוה אלה ,םהבש ןושארב :קוסיפ ינמיס אלל טעמכ ,ףצוש-ףטוש ינשהו 

ילותח לש םינושיאה רואיתב חתופ רישהש ,ךכל בל םישל יואר ,"ץיק ליל" 

רמנ ידממל ןורחאה תיבב לדגו םמורתמו ,ןיכס תרוצ םתרוצש ,םיטושפה תותפשאה 

רחא הרתה ריעל הרופטמ ,םידממ תמוצע תיגולותימ ףרט תייח ידממל ,קנע 

.הליל המכ .הליל" ומכ ,תוכרו עגור לש השוחת תורשמה תורוש ןאכ שי .היתונברק 

סנכנ ,גנועמ בחרתמ בלה ובש םעפ לכב ךא ."םילותיחב םיבכוכ / .טקש םימשב 

(בלגמ תפילצ ,ןועש לוצלצ ,הקיהבמ ןיכס ,הקירש) ךתוחו דח םרוג הנומתל 

.המיענה המדרתה ןמ ארוקה תא ררועמש 

ריעה הדאתמ ובש ,ףשוכמ ימיכלא ךילהת ןימ הכלהל ראתמ רישה לש ופוס 

הנומתה ןיא השעמל .ריעה יתב לש ןבאה תורמתב ,בהז תופוצמ היניעש 
,תרחואמ הליל תעשב הליגר ריע ראתל ךרד אלא וזה תפשוכמהו תיטסילאירוסה 

,המדרתה תעש תארקל הגרדהב םיבכ בוהז למשח רואב םיראומה תונולחהש העש 

ץלחל םג רשפא לבא .םימלענ וליאכו ,לפא לפרעב לילכ םיסכתמ היתבו ריעהש דע 

העש ,תמדקומ רקוב תעשב ריע לש רואית :הכופה הנומת הזה רואיתה ןמ 
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המיהנב" תררועתמ איהש דע בוהזה החירזה רואב טא טא םיקלדנ היתונולחש 

תופוכת םיראתמ ןמרתלא לש ויריש .הכאלמו למע לש שדח םוי תארקל "תבערומ 

תוומ ,הדל לש ,םייח תונוע לש ,הנוע תפדור הנוע לש ,הלילו םוי לש יפוס-ןיא לגעמ 

םג ךא ,םימשה ימורמל דע תותפשאה ילותחו לבזה יחפמ םמורתמ רישה .הייחתו 

.םיבעל לעמו (םימה יקמעמבש ןומטמה) חטשה ינפל תחתמש םידממה תא דכול 

המ םהיפלש ,רלדוב תרישמ correspondences^ לש תנוכתמב יונב רישה 
תואיצמהו ,םינוילעה תומלועב הליבקמ ול שי םינותחת תומלועב שחרתמש 

רומג םאותש םילדגו םיכלוה םילגעמב תנגראתמ תימסוקורקמהו תימסוקורקימה 
.םהיניב 

לש םירטמרפה לכ תאו הלילהו םויה ילגעמ תא דכול רישה ךיא בל םישל יאדכ 

םיעבצ םג םה בהזהו רוחשה יעבצ .הבוגהו קמועה ,בחורהו ךרואה :םוקיה 
םיעבצ םגו הכרדמה לע תופילצמה בוחרה יסנפ לש רואה תומולא לש םייטסילאיר 

הלימל וליפא .ריעה ירד לש ןוממה תוואתו תותיחשה לש ,הלילהו םויה לש םיילמס 

טוחו התייה תקורקרי רתסא"ב ומכ) בהז לש הארוה שי ישילשה תיבבש "קרקרי" 

קרקריב היתורבאו ףסכב הפחנ הנוי יפנכ" וא ,(טמ גי הליגמ) "הילע ךושמ דסח לש 

תא בואב תולעהל לוכי "םילותיחב םיבכוכ" ףוריצהש םשכ ,(די חס םיליהת) "ץורח 

תיב ךינח ,ןמרתלא .(ט ,חל בויא) "ותלותח לפרעו ושובל ןנע ימושב" בויאמ קוספה 

־םוי שובלב םיידוהיה תורוקמה ןמ םיקוספ רכזאל תופוכת גהנ ,בונישיקב יתד רפס 

תימוי-פוי ןושל ,האלפומ הנומתו תימוי-םוי הנומת ליבקמב ןאכ תולוע .ינרדומ ימוי 

.הרידנו הקוחר תורוקמ ןושלו 

םויה ידוגינב תימניד תוננובתה תרשפאמ ןמרתלא תריש לש תיטסילאודה התנוכת 

יכ דע) ילגעמ ףצר יבג לע םתבצה בגא ,עגורהו תוררועתהה ,תוומהו םייחה ,הלילהו 

תיבב .(רומגה הכופיה תא וא ,המצע העפותה תא דכול רואיתה םא תעדל ןיא םיתעל 

לש "תונטקה תועשה" תוראותמ םא רורב אל ללכ "ץיק ליל" רישה לש ןורחאה 

תעש תארקל טא טא םיבכ בוהז למשח רואב םיראומה תונולחה ןהבש ,הלילה 

רשפא :ןוכנה אוה ךפיהה אמש וא :ךיבא ןשע תורמיתכ םימלענ ומכו המדרתה 

טא טא םיקלדנ תונולחהש העש ,תמדקומ רקוב תעשב ריע ןאכ תראותמ אקוודש 

תבערומ המיהנב ךבואהו לפואה ןמ תררועתמ וז ריעש דע בוהזה החירזה רואב 

היריצו ריעה ירעש רואיתב םג ךכ .םישדח םייח תארקל ,שדח למע םוי תארקל 

םישדח םייח לש םרואית קפס ונינפל םש ."םירצמ תוכמ יריש" רוזחמה חתפב 

םרואית קפס ,(הימדב תססובתמו היריצב תכפהתמה תדלוי תנומת) השדח הלחתהו 

היתותלד יריצ ,היביוא ידי-לע השבכנש תעקוש ריע תנומת) ןויליכהו ץקה יעגר לש 

.(םמדב םיססובתמ היבשויו וצרפנ םידולחה 
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דע השק - "רקוב תונפל הפ רבע רעסה" - דקמתהל ונרחב ובש ינשה רישב םג 
דחא דצמ .תשגרנ תוררועתה לש וא תועגריה לש בצמ ונינפל םא טילחהל דואמ 

,קנעה קושה לש תיתגרדה תוששואתה הרואכל תואטבמ "םקו קושה עגרנ" םילימה 

ךותמ םגו וכרד תא ששגמ אוה התעו "םישרקה לא" תוששוגתהה ןמזב לפוהש 

"ויניע ומק" יארקמה ףוריצב ומכ) הכיעד םג תאטבמ "םק" הלימה לבא .הכפהה 

דצמ :וכופיהו רבד תאטבמ "עגרנ" הלימה םגו ,("תוארל וקספו והכ" לש ןבומב 

ותברק ךותמ ,הכופה תועמשמ םג שי ע"גר שרושל ינש דצמו ,ופעזמ חנ קושה ,דחא 

ןאכ לולכ .(וט אנ והיעשי) "וילג ומהיו םיה עגר" יארקמה קוספב ומכ ,ש"גרו ז"גרל 

עגור וא העגרנש תושגרתה ונינפל םא תעדל ןיא ובש ,יטסילאוד רואית אופא 
.וצברמ זגרוהש 

רבודמ םא רורב אל : חוכב וב תויוצמ תודגונמה תויצפואה יתשש ירניב ריש ונינפל 

.היגרנא אלמ וא יטטס הארמב ,החמשב וא המיאב ,תשגרנ הציקיב וא העיגרב 

דלייו רקסוא לש הגותה תדגאל זמר לולכ "רשגה לע תוטרדנא יניעב םימ" םילימב 

ינחיר דוע בוחרה ,ינש דצמ .ןוגי תועמד תוגלוז ולש ןבאה יניעש רשואמה ךיסנה לע 

םייח תחמש הב ךסונ ,התוא הייחמו תואיצמה תא ןנערמ םשגהש ךכל תוא - םשגמ 

האירב תוננער אטבל לוכי ןמרתלא לצא "החירפ דוקי" םימודר תוחוכ הב ררועמו 

הלוכי הנומתה .תקלד לש המודא החירפו הווד ףוג לש דקוי םוח :הכופיה וא 

הלוכי איהו ,ןסרדנא תודגא תמגודכ ,תומימתה םידליה תודגא תא בואב תולעהל 

.םידליה תודגא לש תויביאנה ןמ רבד הב ןיאש ,תתחשומו הלפא תואיצמל םג זומרל 

רעס ןיבש קבאמה תריזכו העיגרהו השגרה יעגרל עגרכ קושה רחבנ הרקמב אל 

םיחירפמה וינרגת לעו תינוגססה הרוחסה יסומע וינכודו ויתונורק לע קושה .ןסרל 

היגוסל ןמרתלא תריציב הווהמ - םינפ ינשל תעמשנה ןושלב םידודיחו תואירק 

ידוגינו םידוגינ אלמ ,ילמסו ילאיר רתא (תואיצמה קוש ירישל דעו םיעגר ירישמ) 

,טלמו ןוטב השובל ,השק תינברוא תואיצמ לש - "nature" לשו "art" לש םידוגינ 

םייעבטה הייוליגמ אוה קושה דחא דצמ .תילרוטספ ,תיאלקח תואיצמ לשו 

וב שי .תיטנדקדהו תתחשומה ךרכה תוברת לא הקיז אלל ,ריעה לש םיירציהו 

איה םתוטשפש םיירפכ םיסופיט וב םיכלהמו ,רפכה ןמ האבוהש תיאלקח תרצות 

םינמזה חוללו ריעה יקוחל תייצמ קושה .ריע ירחוס לשו המדא ידבוע לש תוטשפ 

הרזגנ urban הלימהמ בגא) םיקוח תצירפ וב שי ךא ,הנשה תונוע לשו הממיה לש 

רדס תועיצמש םילימ "סילופ" הלימהמו "ינילקרט" השוריפש ,urbane הלימה םג 

= politics ,סומינ = politeness :תוברת ינבל םיינייפואה סומינו רטשמ ,תעמשמו 

םיסופיט םיבבותסמ קושב (.דועו תוינידמ = policy ,הרטשמ = police ,הקיטילופ 
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"ץיק תגיגח" דעו "ץוחב םיבכוכ"מ- ןמרתלא תריציב ריעה 

אלל ,ירפכה םותה םלועמ והשמ םג וב שי ךא ,הפ ילבנמו םיירגלוו 
.עקושה יברעמה ךרכה לש ןינאה םזילאוטקלטניאה 

קמועו תילאוטקא תועמשמ ילעב ,םייאדיא םיריש לוכה תולככ םה םירישה ינש 

ריע לש הנברוח : ומצע אשונ ותואל ןמרתלא שרדנ ויתוריצי בורב .יפוסוירוטסיה 

ץקלו (רלגנפש דלווסוא לש ורוביח םשכ) ברעמה תעיקשל לשמכו הימינוטמכ 

ןמרתלא האר ,רלגנפש תארשהב .(קולב רדנסכלא לש ורוביח םשכ) םזינמוהה 

םלועה תריב ,אמור לש תוטטומתהה תפוקת לש הרומת בגא הרזח םירשעה האמב 

,יומסב הלא םיריש םירמוא ,דחא הפוס בשמב יד .ץוחמו תיבמש תוביסמ ,קיתעה 

סרהה ןמ המוקתהו ,תורוד לש למעב וגשוהש תוברת יניינק לש סרהל איבהל ידכ 

.תוברוחה ןמ םוקל המכ יפ השק ךא ,ץתנלו סורהל לק .םינש תואמ ךוראל היושע 

לש רוביח יתאצמ ביבא־לת תטיסרבינואבש תורפסה רקחל פיק זכרמבש ותיירפסב 

Notes sur la grandeur et - (Valéry) ירלוו לופ יתפרצה תועדה הגוהו ררושמה 

 la décadence de l'Europe - ("הפוריא לש התעיקשו התלודג לע תורעה")
שי .("ונרודב םלועה לע טבמ") Regards sur le monde actuel ורוביח ךותב 
תוברתו המכוח בורמ ,םדאהש דע ,התוחתפתהב יוור הכ בלשל העיגמ תושונאהש 

םינש תואמ םלועה תא תעד ילבמ גיסמ ,יטנדקד קוניפ לש םינמשמ בורמ רקיעבו 

יכ ,"םירברבל הייפיצה" עדונה ורישב סיפאווק ומכ ןמרתלא זמור וירישב .רוחאל 

ןמזה לש םיתוגיזיווהו םינוטבטה ,םירברבה ידימ תושונאל יופצה לרוגה אוה הזכ 

.םיטסקטה יטיש ןיבמ ץלחל ארוקה ךירצ ותואש דבלב זמרב רבודמ ןיאו .שדחה 

"סרוגתיפ טפשמ" והזחמ ףוסב ןמרתלא ביצה ותואש ,"רופיסל הרפס ןיב" ורמאמב 

יקרפמ קרפ לכב יכ שרופמב ןמרתלא רמוא ,(בשחמה תאצמהב קסועה הזחמ) 
תא הבירחמו - תומחלמה ,תונוסאה ,עבטה יעגפ - היכיטסה האב הירוטסיהה 

לש הלרוגב םיקסוע ולש "םירצמ תוכמ יריש" .למע בורב וגשוהש תורודה יגשיה 

לכ תוריב לש ןרפא"ל ךופהל הדיתעו םימע תוביתנ תישאר לע תבצינה ןומא אונ 

ויפלש םגדה תא - תואבל תואה תא העבקש הירוטסיהב הנושארה ריעה - "רוד 

היבשות תולכס לשב תוברוח לגל ךופהל חורו רמוח יניינק תריתע ריע הלולע 

םגו ,תישונאה תוברתה לש האיש אוה ןמרתלא תריציב ךרכה .היגיהנמ תוננאשו 

דחא םלעהב ולש ךר?ה תרישב ךרכ אוה .עורהו ןווינה תומוהת םייוצמ ובש םוקמה 
לגעמב םתוא לברעו - המיאהו יפויה תא - תינרדומ העפות לכ לש הינפ ינש תא 

תרשקנ םיננע תרשחו ,ומויק םויאב בוש ונאשכ ,םויהו .המוקתו הטומת לש יפוסניא 

- ריעה ךישמת "םירצמ תוכמ יריש" לש םויסה רישב ומכש תווקל שי ,לבת לעמ 

ךולמי אל יכ" רדנ רודי רואנה םלועהשו הלת לע דומעל - תישונאה הריציה תיצמת 

לש ץצונ םלועב יכ // .םטיברש תא קשנ םימע ולפי אלו / עדרפצ ךולמת אלו םנכ 
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רימש הויז 

בצעו הבהא לש יחצנ רפע ילע / םילעב חורכ תורוד תווקת בושנת / ףסכ לשו ברח 

תדיח איהו / ןיא ול הלכתש חוכה תדיח איהו [...] .םילבחו םיריצ לילב איה תדלונ / 

הילא םיליסכה לש םשאר / ןיידע אוושלו ,הנרתפי רענ לכ / ץק ול ספאש ,ןמואה 

."ץפנתמ 
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