
ףסוי-רב לטומח ףסוי-רב לטומח 

רפסמ לש ויתונומת 
תויתורפס-אל תונמא תוריצי רוכזיא 

ןיסגג לש הזורפב ןדיקפתו 

רפסמ לש ויתונומת 
תויתורפס-אל תונמא תוריצי רוכזיא 

ןיסנג לש הזורפב ןדיקפתו 

רחא יתורפס טסקטל יתורפסה טסקטה לש תוסחייתה »ך 
 I I ןה ,תורפסב בטיה תרכומ העפות איה יתונמא יעצמאכ
רשפא "ינוציח"ה יתורפסה טסקטה תא .הזורפב ןהו הרישב 
םיקלח תאבה ידי-לע ,(היזולא) הזימרה ךרד לע הריציב בלשל 
תועצמאב ותוא רכזאל םג רשפא .םייונישב וא םנושלכ ונממ 
םיעיפומה ('דכו תומוקמ ,םירוביג תומש ןוגכ) םיניינע תרכזה 
ומש יוהיז אלל תושענ ינוציח טסקטל תויוסחייתהה בור .וב 
לכוי ארוקה היפלש תמדקומ החנה ךותמ תאזו ,(שי םא)ורבחמו 
הרשקה ןיבו םניב רשקל לכויו רשקהה תאו טסקטה תא תוהזל 
תויהל םילוכי רכזואמה וא זמרנה טסקטל .המצע הריציה לש 
שי ולש תוימינונאה םצעל לבא ,םינוש םייתונמא םידיקפת 
םייתוברת תוימיטניא יסחיל הנמזה ןיעמ יהוז :ומצע ינפב דיקפת 
םיתתשומה םיסחי ,עלבומה-ארוקל עלבומה-רפוסה ןיב םייתרבח 
תיתוברתה תוירדילוסה תחנהב .ףתושמ יתוברת ןפוצ תחנה לע 
םג םיתעל תעלבומ רוכזיאה ןמ תעמתשמה ארוקל רפוסה ןיב 
עדיהו םכוניח תמר לע תזמורה ,םהינשל תפתושמ האמחמ ןיעמ 
ריכמ וניא ארוקה רשאכ םג תלעופה האמחמ ,םהלש יתוברתה 
לש יללכה עקרה תא ההזמ אוה ךא ,קייודמה רשקהה תא 
תומדקומה תוחנהה םא קר תלעופ הלובחתהש ןבומ .רוכזיאה 
להק לש הלכשההו ךוניחה ילגרהב םייוניש .תומייקתמ וללה 
ךופהל םייושע םהלש יתוברתה םיכרעה םלוסבו םיארוקה 
ארוקה לש ותונעיה תא תלכסמה ףגנ-ןבאל הלאכ תולובחת 
םג אלא ,תורפס תוריצי יבגל קר אל םירומא םירבדה .טסקטל 
תוסחייתה לשמל ומכ ,םיפסונ תוברת ימוחתמ םירוכזיא יבגל 
לש הקיטסיצילבופלו היפוסוליפל ,היגולותימל ,הירוטסיהל 
תיצחמו הרשע-הנומשה האמב תיפוריאה תורפסב יסאלקה םלועה 

.הרשע-עשתה האמה 

,רויצ) תויתורפס-אל תונמא תוריציל תיתורפס תוסחייתה 
תורפסב החמצש העפות איה (המודכו תולכירדא ,לוסיפ ,הקיסומ 
לע הרשע-עשתה האמה לש הינשה תיצחמה תארקל תיפוריאה 
ותליחתש ןויער ,"תויונמאה ןיב הווחאה" לש ןויערה עקר 
תרגסמב .תיטסילובמיסה הקיטאופב ואישו תיטנמורה הבשחמב 
רפוסה רחוב ותואש תונמאה גוסל תיטאופ תועמשמ שי וז 
םג ,יטאופה עקרה דבלמ ,ועייס וז העפות לש התחימצל .רכזאל 
תא וכפהש ,רודיבה תוברתו ךוניחה ,הלכשהה תורגסמב םייוניש 
.םיארוקה להק לש יתוברתה ןפוצב דבוכמ קלחל תופיה תויונמאה 
תורכזואמה תוריציהש תופצל רפוסה היה לוכי הז עקר לע 

.רחבנ םיארוק להקל תוחפל ,תורכומ הנייהת 

"םיינזאמ" 

,תוילולימ-אלתונמא תוריצי םילמב רזחשל םיסנמה םיריש דצב 

ותרתוכש (La Musique" (1857" רילדוב לש וריש לשמל ומכ 
"in der Kapelle st. הקליר לש וריש ,"ןבוהטב" איה תירוקמה 
 "1895) Wenzels), ןדוא לש וריש וא "Musee des Beaux Arts"
רשפא - "סורקיא" לגיורב לש ותנומת תא ראתמה ,(1930) 
תונמא תוריצי רוכזיאל תוטעמ אל תואמגוד הזורפב םג אוצמל 
ןיב ,תישאר :תונחבה שולש תושעל יואר ןאכמו .תויתורפס-אל 
םשורה תאו הריציה תא טרופמב רזחשל ןויסנ ןיבו אדירג רוכזיא 
(1889)יוטסלוט לש "רציורק תטנוס"ב ,לשמל ,ךכ .השוע איהש 
ךא ,רופיסה תלילעב יזכרמ דיקפת ןבוהטב לש הטנוסה תאלממ 
דבלמ םוקמ םושב תרכזנ הניאו טסקטב תראותמ הניא איה 
(1903) ןאמ סאמות לש ךטסירט"ב וליאו ,רופיסה תרתוכב 
9 סופוא רו'זמ לומב ימב ונרוטקונה לש רוכזיא הליחת עיפומ 
לש "ןטסירט" תניגנל הרוביגה הנופ ךכ רחאו ,ןפוש לש 2 רפסמ 
תכפוהה ,הריציהו (הרפואה לש רתנספל דוביע הארנכ) רנגו 
שי ,תינש .הבחרהב תראותמ ,הלרוג תא עינמה ינומד חוכל 
לש היצאיצוסאב ,יומידה ךרד לע הריציה רוכזיא ןיב ןיחבהל 
איהשכ הריצי לש רוכזיא ןיבו ,םירוביגה דחא לש וא רפסמה 
,לשמל ,ךכ .הלילעב דיקפת תאלממו ינוידבה םלועב תחכונ 
אלא הניאש ,הלניבמז תרמזה (1830) קזלב לש "ןיזרס" הלבונב 
לספ תאו סונו לש הלספ תא ןיזרס לספל הריכזמ ,סירס 
רמוא (1866) יקסביוטסוד לש "ושנועו אטחה"בו ,ןוילמגיפ 
יטסקיסה הנודמה" לש הינפל תומוד ותלכ ינפש ,בוליאגירדוס 
תא רייצמ סלפא" דוד יאול ןיז לש ורויצ וליאו .לאפר לש "תינ 
תפומה תריצי" הלבונה עקרב דמועה "רדנסכלא ינפב הפספמק 
יזכרמ הלילע ריצ הווהמ ,קזלב לש איה םג ,(1831) "תינומלאה 

.הריציה יעוראל 
רושימה תא הריציה רוכזיא גזממ הבש ,םייניב תורשפאכ 

םהבש ,םירקמ תוארל רשפא תושממה רושימ תאו ינוימדה 
יגולוכיספ עינמ תווהמ 'דכו הקיסומה ,רויצה םוחתמ תויצאיצוסא 
,קזלב לש רחא רופיסב ,לשמל ,ךכ .רוביגה לש ויתולועפל 
איהש ןוימדה ללגב ןשי לייחב תבהאתמ הרענ ,(1830) "המקנה" 
."ןוימידנא" ,הדורי'ז לש ותנומתב ןשיה ןוימידנא ןיבו וניב תאצומ 
תונמא תוריצי ןיב ,הזורפב רקיעב ,ןיחבהל יואר ,תישילש 
תועיפומ רשאכ ,לשמל ,תיטסילאיר הקמנה שי ןרוכזיאלש 
תונמאה-תריצי רשאכ וא םינמא לש תויומד המצע הריציב 
וא יהשלכ תומד לש יתוברתהו ינחורה המלוע תא תנייפאמ 
ןרוכזיאלש תונמא תוריצי ןיבו ,התוברתו התביבס בוציעמ קלחכ 
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וא יטאמיתה רושימב תוקמונמ ןהו תיטסילאיר הקמנה ןיא 
ורפסה הריציה אשונל תורשקתמה תוריצי ונייהד ,יטאופ-אטמה 
המגודכ .רפוסה לש תוינונגס-תויטאופה ויתונווכל וא תית 
די'ז הרדנא לש ןמורה תרתוכ תא תוארל רשפא הינשה תורשפאל 
לש וז הריציב הריחבה :(1925) "תילארוטסאפ הינופמיס" 
רקיע .ינוידבה םלועה לש םינותנהמ תעבונ הניא אקוד ןבוהטב 
תא םיטילבמה ,םיינוריא תועמשמ ירשק תריציב אוה הדוקפית 
תזמור תרתוכה .תרוויעה הרענל רמוכה לש םיפיוזמה םיסחיה 
לש תוירוטר-תוינונגסה היתומגמ לע יטאופ-אטמה רושימב םג 
תודקפתמ המוד ןפואב .ינוריאה טקפאל ןה ףא תומרותה ,הריציה 
- תירבעה הרישבו ,הקליר לש "םאיווקר" גוסמ םיריש תורתוכ 
צ"א לש "הקיאורה" וא ,(1900) יקסבוחינרשט לש "ונרוטקונ" 

.(1925) גרבנירג 

תמיוסמה הריציה םע ארוקה לש ותורכיה רוכזיא לש הז גוסב 
םשלו רוכזיאה לש ותועמשמ חונעיפ םשל הצוחנ הניא םיתעל 
תרתוכה לש תילולימה התועמשמ תנבה .רשקהל ותמורת תכרעה 
הלוכי - (רכו הליל ריש - ונרוטקונ ,הבכשא תליפת - םאיווקר) 
איה יכ םא ,רוכזיאה לש יטאמיתה ודוקפית תנבהל קיפסהל 
,ןבומכ ,םיירשפא .יטאופ-אטמה ודוקפית תנבהל הקיפסמ הניא 
םג ,יטסילאירה רושימב םג קמונמ הריציה רוכזיא םהבש םירקמ 
שי הלאכ םירקמבו ,יטאופ-אטמה רושימב םגו יטאמיתה רושימב 

.יטננימודה אוה וללה םירושימהמ הזיא ,ררבל םוקמ 
תורפס תוריציל טסקטה לש תוסחייתהה ןיב ינורקעה לדבהה 
הרקמבש ,ךכב אוה תורחא תויונמאמ תוריציל ותוסחייתה ןיבו 
קר ירשפא .המצע הריציהמ םיקלח טסקטב בלשל ןתינ אל ינשה 
רואית ןכו ,הנממ םיקלח וא הריציה תא גציימה ילולימ רוזחיש 
הריציה םש רוכזיא םג ירשפא .תררועמ איהש תומשרתהה 

דיא ,רומאכ .הרבחמ םש ילב וא םא ,בגא ךרדב וא טלבומב 
תויונמאב הבחר תואצמתה לעב ארוק םיחינמ הז גוסמ םירוכ 
קלח איה הלא תויונמא םוחתב הלכשהש ארוק ,תויתורפס-אלה 
אוצמל יוכיסהש ,אלפ ןיא .ותוברתמו וכוניחמ וילאמךבומ 
אוה האמה תישאר לש תירבעה תורפסב הלאכ םירוכזיא 
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ינב ירבעה רפוסל ןהו ירבעה ארוקל ןה :יספא רתוי-וא-תוחפ 
היה םא םגש ,םוחת תויתורפס-אלה תויונמאה ויה רודה ותוא 
לש רגאמ הווהמה תיתוברת-תיתייווח תיתשתל ךפה אל ,רכומ 
,רנרב) ורוד ינבו ןיסנג לש ויתוריציב .תופתושמ תויצטונוק 
לש םיטוטיצ ףאו תוזימר אוצמל רשפא (םדקומה רואינשו ןמפוש 
תודע ,תויליריק תויתואבו רוקמה תפשב ,תיסורב הריש יעטק 
לצא .סופדבו רמזב ,תיסור הריש ריכהל היה רומא ארוקהש ,ךכל 
םירפוסלו תוריציל םירוכזיאו תוזימר לש ברה םרפסמ טלוב ןיסנג 
תינויח םיתעל איה םתנבהש ,תיסאלקה תיפוריאה תורפסהמ 
,לצא) סנפוטסיראל ,(284 ,םרטב) סורמוהל ,ארקנה תנבהל 
ןכו 248 ,222 ,םרטב) ריפסקשל ,(284 ,םרטב) סויצרוהל ,(444 
רלישל ,(425 ,לצא) התגל ,("ולתואב השעמ" רופיסה תרתוכ 
,(628 ,םרטב) יוטסלוטל ,(586 ,הדצה) לוגוגל ,(153 ,הדצה) 
ףאו (414 ,לצא) רילדובל ,(436 ,לצא ;281 ,םרטב) בוח'צל 
,לאומש ןב לאומש)יקסנפסוא בילג ומכ םיעודי תוחפ םירפוסל 
.(448 ,לצא)יוטסלוט ייסכלאו (149 ,הדצה)רליש-בוליאכימ ,(69 
,447 ,לצא) טראקד :םייפוסוליפ םיבתכל תוזימר םג תויוצמ 
,לצא) ליילראק ,(466 ,442 ,391 ,לצא ;281 ,םרטב) טנאק ,(463 
ירופיסב .(268 ,םרטב) השטינו (261 ,לצא) ראואהנפוש ,(452 
םע יריש יעטקו תיניטלב םימגתפ המכ םג םיטטוצמ ןיסנג 
ולש הטושלו ןאילימיסקאמ רסיקל תוסחייתה ףא שיו ,םייסור 

.יפוריאה יממעה הזחמב םיעובק םירוביג ויהש ,(382 ,לצא) 
תעפוש ןיסנג לש ותריציש ,ןייצל שי הנומתה תא ןזאל ידכ 
קילאיב תרישמ תוזימרה ,תוידומלתו תויאנשמ ,תויארקמ תוזימר 
ןמ םירפוסו תוריצי לש םירוכזיא םג שיו ,דאמ תובורמ ןה 
םויסב םגו "הינ'ג" ,ןושארה ורופיסב רקיעב תירבעה תורפסה 
תריציב םירוכזיאו תוזימר לש הזה עפשה לכ ."הדצה" רופיסה 
דימעהל ידכ קר רכזומ אוהו ,ומצע ינפב רקחמל יואר ןיסנג 
השולש :רמאמה ןודי ובש ןיינעה תא הנוכנ היצרופורפב 
םוחתמ םייתש - תויתורפס-אל תונמא תוריצי לש םירוכזיא 

לש םירופיס השולשב םיעיפומה - הקיסומה םוחתמ תחאו רויצה 
.ןיסנג 

"םיינזאמ" 
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'!וילש לכה הקפישה לע" ןיגא'צשרוו לש ותנומת 
"תקספמ הדועס"ב 

,"הנומת" ,תרתוכ-תת שי (1905) "תקספמ הדועס" רופיס 
 r חונ 'ר .לטינ ותיבו חונ 'ר תיבב רופיכ םוי ברע ראתמ אוהו
לע העונת אלל העורש לטינ וליאו תסנכה תיבל תכלל ןנוכתמ 
.הנשמ תוחפ ינפל הרטפנש םאה לע תונורכזב העוקש ,התטימ 
ילפנוק םוש .תעבשומ תינוחמצו תינרטסקא הדימלת איה לטינ 
באה .הנשה לש הז שיגר דעומב תבל באה ןיב ררועתמ וניא טק 
.הכרעהבו תונידעב תבל סחייתמ אוהו ינלבוסו הפר שיא אוה 
רזוח באהשכ תויטנמור תויזהב העוקש ןולחה דיל תדמוע תבה 
השקבב הילא הגופ אוה תומגמוגמ םילמב .תסנכה תיבמ 
"...יתא...יתא...יכונא" תרישב תקספמ החוראל וילא ףרטצתש 
הניאש ,תירזכאו תימואתפ תמא-תעדותל לטיג העיגמ ןאכו 
תא הערק שמש-תכמכ .דיסכ הניבלה לטיג" :שרופמב תחסונמ 
ןולח ותוא) הדגנ רשא ,ןולחה .הנמוהתו הרוחש הבשחמ החומ 
(י"בח ,"תישפוחו הרוהט םימש תפיכ" הל הפקשנ ןכל םדוק ובש 
באה ,םהינשו ,(129)"ןבלה לתוכב רוחש עבורמל עגר הל המדנ 
ותסינכב חתופ רופיסה .תפתושמ יכב-תלליב םיצרפתמ תבהו 
הלגנה רדחה הארמבו תבה לש הרדחל חונ 'ר לש הריהזה 

:ויניעל 
חתפה חכונל תצצונתמהו הרוחשה הדומוקה לע ,רדס דקפנ רדחב" 
םיגותע תונוילג ,םיכרוכמ-יתלבו םיכרוכמ םירפס םירמוח םירמוח ורבוצ 
,םיבותכ-יתלבו םיבותכ ריינ יעטק םשו הפ וללוגתה הפצרה לע ;תורבחמו 
:הלעמל ובגו חותפ רפס ערכ היתושארמל הטימה די לע ;םיקלחו םיצווכמ 
ססונתה ,הטימה חכונל תונולחה ינש ןיב יארה לא ןעשנה ,ןחלושה לע 
תוקלח ,תובותכ ריינ תורבוח וילעו והצקב לודג סלטא ,ורובטב סובולג 
התיה הדומוקל לעמ ריקה לע ;םיעורקו םימלש ,םיקד םירפס ,תוקותמו 
ףסואה לכ ..."וילש לוכה הפקיש לע" :ןיגא'צשרוו לש הנומתה היולת 
םשו הפ וילע ליפה רשא ,םירהצה שמש רואב ראומ היה הזה זיגרמה 

.(122) ".תוקיהבמ תובוהצ תועוצר ,תועוצר 

היציזופסקא תלובחת ןאכ טקונ ןיסנגש ,הארנ ןושאר טבמב 
רואית תועצמאב תריידה תא גיצמ אוה :תרכומ תיטסילאיר 
םשורה תא םג ףקשמ רואיתה תאז םע דחי .הרדח לש ימינוטמ 
זיגרמה ףסואה לכ" ךותב .וב ןנובתמה באה לע ריאשמ רדחהש 
היושע "וילש לוכה הקפיש לע" תרתוכה תלעב הנומתה "הזה 
רעשי הנומתה תא ריכמ וניאש ארוק .ןפוד תאצויכ תואריהל 
תא ןיביו רהנ דיל ילידיא ףונ הארמ תראתמ הנומתה יכ ילוא 
.תינוריא הלובחתכ רדחה תא םיסלכאמה םיטרפה ראשל הפוריצ 

לש התוישיאב ,רתוי ךר ,ףסונ ןפל זמר םג הב תוארל לכוי אוה 
,תיללכ הלכשהל תולבלובמהו תורעוסה תופיאשה דצב ,לטיג 
הנומתה רבד לש ותימאל .באה לש ומלועמ התוא תוקיחרמה 
איהו - ןבל-רופאב :קויד רתילו - ןבל-רוחשב ןוכיטפירט איה 
יטפירטה .גלשב יסור לייח לש ותסיסגב םיבלש השולש תראתמ 

לע לייחה תומד לש תיתגרדהה תושטשטיהה תא ראתמ ןוכ 
ןואפיקה ןיב דוגינהמ עבונ םשורה רקיעו ,גלשה לש ןבלה עקרה 
רופא ינוגב םיראותמה ,תומדה תחונתבו ףונב הרואכל-הוולשהו 
.הב םיזמרנה םייטמרדה תואיצמה יעורא ןיבו ,םיינוטונומ ןבל 
"Ha Wunke bee nokoe!" אוה רוקמב הנומתה לש המש 
1879*1878 םינשב הריוצ איהו ,(רוקמב האירקה ןמיסו תואכדמה) 
(1879-1842) ןיגא'צשרוו 'ץיבייליסוו יליסוו יסורה רייצה י"ע 
םיכרותב ירגלוב-וברסה דרמב היסור לש התכימת תובקעב 
הלודג תיוואלס-ןאפ תוררועתהב התוולש הכימת ,(1877-1876) 
תצובק ,יקינ'זיוודרפה תצובק םע הנמנ ןיגא'צשרוו .היסורב 
סיפיצאפ היגולואידיא ילעבו ינוציק יטסילאיר וק ילעב םינמא 
דגנ ותאחמ תא עיבה םיעשתהו םינומשה תונשמ וירויצב .תיט 

תוראותמ הלא םירויצב .היסור העלקנ הכותלש המחלמה תוארומ 
.תויטאטס תויומדו םיממוד םיפונ תועצמאב המחלמה תועווז 
בושח טרפ אופיא ףיסומ רדחה רואיתב וז הנומת לש הרוכזיא 
תעונת םע תיביסאפה התוהדזה :לטיג לש התוישיא ןויפיאב 
תוריסמ וידישכ באה ראותמ ךשמהב .תיסור תיטסיפיצאפ האחמ 
םילפונ תוטומפהו ,ןחלושה ןמ הפמה תא תינאכימ העונתב 
תבה לש םיקחדומה האחמה יפחד ןיב תלובקת תרצונ ךכ .שערב 
אוה הנומתה םע תורכיהה לש התובישח רקיע םלואו .באה לשו 
המחלמ ,הנומתה אשונ :תיטאופהו תיטאמיתה התועמשמ תנבהב 
.רופיסה אשונל רשקתמ ,םימחולה לש םנוצר תורמל תלהנתמה 
המחלמ לש תונברוק םה היבאו לטיק הנומתבש יסורה לייחה ומכ 
תויטנל דוגינב סרתימ ידיצ ינשמ םתוא הדימעהש ,תירוטסיה 
תא הז םדקומ רופיסב בצעל שקבמ ןיסנג .תויתימאה םביל 
תואיצמהמ םייפיטואירטס םייגולואידיא םידוגינ לש םקותינ 

.יקסביוטסוד תעפשהב ילוא ,תישונאה 
יטאופה ןוויכל זמר םג תוארל רשפא ןיגא'צשרוו לש ותנומתב 
,םיפסונה םירופיסה ינשל המודב ,הז רופיסב ןיסנג הנפ וילאש 
המודב :ותביתכב בלש ותואל םיכיישה ,"הדצה"ו "אבס תיבב" 

תואיצמ תנומת בצעל הלא םירופיסב ןיסנג הסנמ ןיגא'צשרוול 
,םיינוציק םייטמרד םיטקפא םיעקוב הכותמש ,תיטאטסו הרופא 
הלא םיעגרב .תימצע-תועדומ לש םירידנ םיעגר ידי לע םימרגנה 
ןבל-רופאב תינוטונומ הנומתמ רופיסב תואיצמה תנומת תכפוה 
הבישי וא הביכש לש בצמב היוצמ לטיג .ןבל-רוחשב זע םושירל 
רופא ,ןבל יעבצב תריוצמה ,התביבסב םגו רופיסה לכ ךרואל 
םויסה .דחוימ עורא רדגב אוהש רבד םוש שחרתמ אל ,תלכתו 
לש תועדומה םלה תא ,םיינורומיסקוא ןבל-רוחש ידוגינב ,ראתמ 

.היבא ןיבו הניב דוגינה לש תועמשמה רסוחל לטיג 

'השודקה השרוחה" ןילקב לש ותנומת 
"לצא"בו "סרט"ב 

תא תוארל רשפא ובש ,(1909) "םרטב" לש ישימחה קרפ ב 
ירואל ילימ לש התורסמתה תראותמ ,הלילעב אישה קרפ 
תבבותסמ ילימ תורסמתהה ינפל .הל תונעיהל לגוסמ וניאש ,לא 
הליחתהו הטימה לצא תבצינ הראשנ בגאו" החונמ רסוחב רדחב 
לש הלודגה הנומתה לא ,הארנכ ,בל-םושב תלכתסמ םואתפ 
האיבמ הנומתב תוננובתהה .(279) "ריקבש 'השודקה השרוחה' 
תארוק איה זאו ,התוא םחנל הסנמ לאירוא ,יכב ידכל התוא 
.לאירוא לש וירוציב טטר הריבעמה האירק "!אמאמ !אמאמ" 
םא ,(280)"שחלבש הרוהט הליפת"כ וינזואב תעמשנ האירקה 

.אווש-תליפת יכ 

לש הלודג ןמש תנומת לש המש אוה "השודקה השרוחה" 
לש וירויצ .(Bocklin, 1910*1927)ןילקב דלונרא ירציושה רייצה 
טרפב היסורבו ללכב הפוריאב דאמ םיירלופופ ויה ןילקב 
תדחוימ תוירלופופל התכז תמיוסמה הנומתה .האמה תישארב 
תוזוחאב םינתסובו תושרוח תתירכ תעפותש םושמ ילוא היסורב 
םג העיפוהו להקה תעד תא הקיסעה תוטטומתמ םיליצא 
אשונה .תיסורה הרבחה לש הבצמ תורדרדתהל למסכ תורפסב 

,1ידדצ ןיינעכ יוטסלוט לש "הנינראק הנא"ב ,לשמל ,עיפומ 
.הלילעה זכרמכ בוח'צ לש "םינבדבודה ןג"בו 

תהל דמועה "ןיסנג ירופיסב םיילמס םיעבד" ירמאמ האר הז ןיינעל .1 
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,םילשורי ירקחמב םסרפ 
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תהל דמועה "ןיסנג ירופיסב םיילמס םיעבד" ירמאמ האר הז ןיינעל .1 
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,םילשורי ירקחמב םסרפ 
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,םייתורפס םיאשונ לע רייצל הבריהש ,ןילקב לש וז ותנומתב 
חבזמ דיל ךרענה ילילא יתד סקט ראותמ ,םייתדו םייגולותימ 
,ןבל תופוטע תויומד יתש תוערוכ ןשע הלעמה חבזמה דיל .רעיב 
לש האשונ .ןרבעל תדעוצ ,ןבלב ןה םג ,תורחא תויומד תרושו 
םיראותמהו ילימ םע השיגפל ומדקש םיעוריאב רושק הנומתה 
רבעש רחאל ילימ םע השיגפל עיגמ לאירוא :קרפה ותואב 
תשרוחש הליג אוה .עבטה קיחב ויטוטיש ידכ ךות השק המוארט 
םויב דימ וירוה תיבמ חרוב לאירוא .התרכנ הבוהאה וירוענ 
תקעומ"מ רטפיהל ידכ עבטל אצוי אוה .ואוב רחאל ןושארה 
רופה תובבלה תא תצחול התיה"ש "תינדרוטהו השקה היימהה 
ףונב תוינויחהו רהוטה תא ושפנל בישהל שקבמ אוהו ,(264) "םיח 
היהש יוג ,שבוחה יינרוקב שגופ אוה לחנה דיל .לחנהו םירהה 
,םינרואה תשרוח התואב" רכזנ אוה זאו ,האירק ירפס ול ליאשמ 
לצאש לחנה תפשבש ,לודגה רהה שארב הליפאמ דימת התיהש 

פיטנא תא רקבל ידכ יצמס רפכל הנופ לאירוא .(265) "יצמס 
ותמהדתל הלגמ אוה ךרדב לבא ,יינרוק לש ונב ,וירוענ דידי 
תומדשב הפיכב תלשומ התיהש ,וז האגו תרדהנ השרוח"ש 
הפ תבצינ התיהש ,הנתיא םימודק תשרוח התוא ,וללה תובחרה 

(267).התרכנ "התרובגב םדאה תמשנ תא קוחרמ תשבוכו 

והשמ לע תוומ-ןיד-רזגכ השרוחה תתירכ תא ספות לאירוא 
םרטה !סונאפ ארפ לדוגמה ילילא !סונאפ ...הח-הח" :ומצע ךותב 

לש וז האירק (268)"?דחי ונדבא התאו ינא יכ - ונדבא יכ הארת 
לודגה ןאפ" האירקה תא ,ןורימ ןד ןייצמש יפכ ,תדהדהמ לאירוא 
תיגולאנא תוזחכ "הידגרטה תדלוה"ב השטינ איבמ התואש "תמ 
םלועה ןמ הדבא המעו !הידגרטה התמ" - תינרדומה האירקל 
ישית" םשב םג סונאפ לאה תא הנכמ לאירוא ."!הרישה םצע 
ףחדה ןיבו הריציה ףחד ןיב רשקה לע זמור אוה ךכבו ,"לוכשה 

 34

,תיארפ תורבג לאידיא לש רציק םג איה השרוחה תתירכ .ינימה 
.יסינוידה ריטאסב ,השטינד אבילא ,םלגתמה ,תטלושו תינומדק 
איה :רהוטו השודק לש תועמשמ םג השרוחה תאשונ ךכל ףסונב 
וא "הפיכב תטלוש"כ ןבל-רוחש יעבצב םימעפ המכ תראותמ 
הנבל וא הרוחש הפיכל השרוחה לש הז יומיד ."הפיכב תלשומ" 

עיפומ אוה ןכש ,ללכ שגרומ היה אלש ןכתי וילע תורזחה ילול) - 
ובש ,"םרטב" לש החיתפה קרפל ונתוא ריבעמ - (בינ תרוצב 
גהונ היהש "הפרהו הרוחשה הפיכ התוא" לא לאירוא רבדמ 

אל ינא ?הפיכ ,האור תא" :הל רמוא אוהו ,רבעב ושארל שובחל 
לש םלש לולכמב אופא תרשקתמ השרוחה .(213-212) "יתמ 
ותייווה תדסוימ התיה םהילעש םיכרע לשו תוילמס תויועמשמ 
תויחהלו בושל שקבמ לאירוא .וירוענ ימיב לאירוא לש תישפנה 
ןיד-רזג הל הכחמ ןאכ ךא ,וירוה תיב לש "תדלומ"ב וז הייווה 
ףונבו םירוהה תיבב לאירוא לע תרבועה המוארטה .יפוס תוומ 
שממ לש עגמ רוציל ולש תלוכיה-רסוחל רבסה תקפסמ םירוענה 
םלועמ קלח ויהש ,םירבגו םישנ ,תויומדה ראש םע םגו ילימ םע 
,ילימ .לאירוא לש ושפנ ךותב ןמזמ תרכנ הזה םלועה :וירוענ 
איה (הנקזה הזייר-הרש וליפאו) "םרטב"ב םישנה ראש ומכ 
.הנממ וקתינ הז רופיסב םירבגהש הננער תוינויח לש הרהמש 
לאירואלש תשדוקמ-תינויח הייוה התוא תוגציימ ילימו השרוחה 

.הילא הסינכ ןיא רבכ 
לש תורסמתהה תנצסב העיפומ "השודקה השרוחה" תנומת 
לש ילמס םוליגכ ןהו ילימ לש השפנל הימינוטמכ ןה ילימ 
וטניאה התועדומ תא אטבמ ילימ לש יכבה .תודובא תויורשפא 
בצמה ןיבו הנומתב עבומה תויווחה םלוע ןיבש קותינל תיביטיא 
ןפואב ,םיימעפ תרכזואמ הנומת התוא .לאירוא לשו הלש ישממה 
םויס תארקל - הנושארה םעפב ."לצא"ב יבגאו עלבומ רתוי דוע 
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לש תורסמתהה וב תראותמ :איש קרפ אוה םגש ,יעיברה קרפה 
םירפא לש תורכזיהה היסרגרב תבלושמ הכותבו ,םירפאל הניד 
תורכזיה .יליט ותוחא יאושינ ותודליב וילע ושעש השקה םשורב 
התוא לש התיצמת ,הארנכ ,יהוז" םילמב תמייתסמו תחתופ וז 
תא החוד םירפאש רחאל .(456 ,454) "הב םירבדמ םהש הבהא 
לע םיאכדמ םירוהרהב עוקש ראשנ אוה הניד לש התורסמתה 
םיעוגעגו הגות הכומ אוה הז םע דחיו ,תוריחה לעו םיאושינה 

:האבה הקסיפה העיפומ ןאכו .הנידל 

התיה .הטימה הצקב אפקו בשיו ,ויכרב וקפש ימכ ,םרק םואתפו" 
חתפב היולתו האפוק הראשנ ונימיו ולאמשל קר ול השובל ותרדא 
תרהב וזיא יפלכ םינווכמ ויהו םיבישקמכ ויהו םירווח ויה וינפו הלוורש 
תרהב התוא התיה וז .תצקמב ותוא הדריטו הפרפירו הפרפירש ,המותכ 
הנומתב רשא ,םיחושמה םיגרואה תשרוחב הדרוי המח הליטהש ,המותכ 
דחי םהינשו - התלוז רחא רבד םג םש היהו ,חכונל רשא ריקה לעש 
םירוהרה וזיא יטוח תא רובצל ול ונתנ אלו ,םיקחרממ וליאכ ,והודרט 
,הבושמ וזיאב ונממ םיקתינו םיקתינ ויהש ,ול המדנש יפכ ,רתויב םיבושח 
הקאנ םואתפ !םירוסיי ופירוסיי .תוזיזפה שמשה ינרקב אצומ התאש וזכ 

.החוכנ תוארל ורזח וינפו וכותב ושפנ 
:שחל אוה 

...המחור - 

.(462-461)'ובו "...חתפהמ קוחר אל תבצינ האצמנ וז 

טעמכ ,םירפא לש ויניע דגנל תוצצ ןואכיד לש הז בצמב 
,המחור לש התומדו השודקה השרוחה תנומת ,תחא הנועבו תעב 
המחור .הניד לש התשרויו הכרד תכישממכ רופיסב תראותמה 
התואש ,(םש) "המח תיכורכר התוא" תא םירפאב ררועל החילצמ 
עגמלו הבהאל תלוכיה םעו םירוענה תייווה םע דחי דביא 
היחל תירופיצ תומדמ הגרדהב תכפוה המצע איה יכ םא ,ישונא 
."לצא"ב תובהואה םישנה לכ תא ןייפאמה ךילהת ,תפרוט 
,שברב םוחנ םע לאירוא לש השיגפב תרכזנו תרזוח הנומתה 
.(473) הניד לש התומ לע לאירואל עדונ ויפמש ,הניד לש היחא 
לע ול רפסיש םוחנמ לאירוא שקבמ הז ןיינע ררבתמש ינפל 
ונוימדב התוא האור אוה םוחנ לש ורוביד ידכ ךותו ,הניד 
".הלש רוחצה לאשבו הרופאה התרדאב השובל וחכנ תבצינ" 
ריקב רשא הנומתבש ,החושמה םינראה תשרוח התיה" :ןלהלו 
,םירהצה ירחאלש תואלנ המח ינרק תוהוגנמ המותכ ,חכונלש 
ינשב .(473) "הדיל התייסכ תא תכשומו תכשומ התיה איהו 
קלחל תישממה שמשה רוא ךפוה םינורחאה הנומתה ירואית 
ךפוה ("החושמה") תריוצמה הנומתה קהובו תריוצמה הנומתהמ 
ןיבו שמשה רוא ןיב וז תוגזמתה .רדחב ישממה רואהמ קלחל 
ןוידבה רושיממ הנומתה לש המלוע תא ,לוכיבכ ,תלאוג ,הנומתה 
תישממ תורשפאל התוא תכפוהו - ןוזחהו היסטנאפה רושימ - 
תא רוזשל ךישמהל לאירואל העירפמ המותכה תרהבה .היחו 
באתהל וליבויש םירוהרה ,תוומל הבהא ןיב רשקה לע וירוהרה 
תשגרה וכותב תררועמו ("רתויב םיבושח םירוהרה וזיא") תוד 

.םירוסייה ,תורמלו ,ךותמ ,תובבוש 
אופא שי "לצא"ב םירשקהה ינשב הנומתה לש הרוכזיאל 
הניא הנומתה ןאכ :"םרטב"ב העיפומה וזמ הנוש תועמשמ 
תחיתפ לע העיבצמ איה ,ךפיהל אלא ,תודובא תויורשפא תגציימ 
תילכת םהל תונתונו םייחה ךשמה תא תוקידצמה תויצפוא 
תינוידבה תושממהמ קלחל תכפוהה תונמאה תריצי .השדח 
ןויערה .הלואג לש ץונצנב םירפא לש ויניע דגנל העיפומ 
ילעבל םייחה תא תכפוהה איה הבהאה אלו תיתונמאה הריציהש 
םיעבומה םייזכרמה םייבויחה תונויערה דחא אוה ךרעו תועמשמ 

ינשב המצע הנומתה התוא לש תונושה תויועמשמה ."לצא"ב 
"םרטב" תמועל "לצא"ב תנמתסמה תינפתה ינמיסמ ןה םירופיסה 
ןפואב םלוהה ןוויכ ,רוביגה לש ותקוצמל יבויח-יאידיא ןווכיב 

'םיינזאמ' 

ןיסנג תא 'דזליג"ש ,ןמשירפ לש תויטתסאה ויתופקשה תא יקלח 
.רופיסה שדקומ ףא ולו ,ותוא םסריפו 

"לצא''ב "תוומה תניגנמ"ו "השרוחב תונצס" 

תויחאה תיבב רוקיבל הניז העיגמ "לצא" לש ינשה קרפ ^ 
רתנספב ןגנמ ימ תעדל תניינעתמ איה .המחורו הריו ^ 
םינש רחאל ןגנל הלדח המחורש ,תרפסמ הריוו רדחב בצינה 
התניגנ תא העמש איה .בר ןורשיכב הנגינש תורמל דומיל 
הניז .רתנספה לא השגינ אל וליפא זאמו ,הניד לש האלפנה 
ףקותב תברסמ וזשכו ,והשמ ןגנתש המחור לע עיפשהל הסנמ 
תררועמ הריו לש התניגנ .תנגנמו רתנספל התוחא הריו תשגינ 
החרואה הטיבה" :הבש ףרטה תייח תא (הנושארל) המחורב 
התריש םיקלדנה הינושיאב השפתו הנטק התוא תא המוקממ 
,בהבהצו טהול קיז ,תצקמב הנושמ היהש ,דחא קיז התוחא יפלכ 
ותרואממ חיגמה ,הז רחוש רמנכ ,לפא אובחמ הזיאמ חיגהש 

.(42)"זוגנ דימו 

...הפי המכ ...הפי" :הריציה תא תוהזל השקתמ הניא הניז 
לש ותריצי .(403) "'השרוהבש תונצס'ה תא תנגנמ וז-ירה 

סופוא "Waldszenen")''רעי תונצס'' אוה ירוקמה המשש ,ןאמוש 
םירצק םיעטק רוזחמ איה (1848-9 םינשב הרבחתה ,82 
תא ."םירוענה ינבל םובלא"ל ךשמה ןיעמ הווהמה ,רתנספל 
רשפא רופיסה לש ומלוע ןיבו וז הריצי לש המש ןיב רשקה 
תילקיסומה הריציל ףתושמה ,השרוחה ביטומב ,בוש ,תוארל 
תונמאה תוריציש ,החנהה תקזחתמ ךכב .תריוצמה הנומתלו 
לש ותבוגת םג הארו ,הניגנה - ןאכ) תיתונמאה תויתריציה בצמו 
יוכיסב "לצא"ב תוגצומ (437 ימע ,רמלק לש ורופיסל םירפא 
ךרע הקינעמה תשדוקמה-תטלחומה הייווהב תוזחאיהל דיחי 
רשק אוצמל לכוי הריציה תא ריכמש ימ םלואו .םייחל תילכתו 
תונצסה" תרדס ךותמ רתויב םסרופמהו הפיה עטקה :ףסונ 
יזכרמ למס אוה רופיצה ."איבנכ רופיצה" םשב הנוכמ "השרוחב 

תויצאיראו תורשעב ולוכ רופיסה ךרואל עיפומ אוהו "לצא"ב 
לש העדותה תוחתפתהבו תישפנה היפרגויבב םיבלש תובצעמה 
הלוק .טבלתמ אוה ןהיניבש תונוש תוינחור תויצפואו םירפא 
תרשבמ האובנכ רופיסה תחיתפב דימ עיפומ רופיצה לש םרוצה 
הלילבש השובכה היימודב ומשנש תובחרה תומדשב") תוער 
הדורצ הריסנ רופיצ וזיא םואתפ הרסינ הייוורה ותילולפאו 

וילש ףוצפיצ לוק עמשנ רופיסה םויסב וליאו ,(379) "תזגורמו 
.(485) לוגנרתה לש הקוחרה ותאירק םע דחי המנ רופיצ לש 
,םירפא לש תימינפה תמאה תולוק םה "לצא"ב םירופיצה תולוק 
תנווגמה םתועמשמ תנבהש ,"םייאובנ" תולוק םה הז ןבומבו 

.רופיסה לש האלמה הנבהב בושח חתפמ איה 

םירפא לש וטוטיש-ורוקיב אוה "לצא" תא םייסמה עוריאה 
עתפל עמוש אוה םש .התמה הניד לש הקירה התרידב הלילב 
הגונ הניגנמ" ,ןגנל תגהונ התיה הנידש ,הריצי לש רתנספ תניגנ 
עיפומ ןאכ .2(482) "תוומה תניגנמ הל םיארוק ויהש ,תמלוחו 
תררועמ איהש םימשרה לשו הניגנמה לש ידמל טרופמ רואית 
תולעמה ,תובחרנ תויפא תורופאטמ תועצמאב ראשה ןיב ,םירפאב 
םינפבש םידרוקאה וליחתה םואתפ" :םיבהוא-תומ ביטומ תא 

ב הטנוסה ךותמ (Danse Funebre) "לבאה שראמ"ל הנווכהש ןכתי .2 
(Totentanz) "תוומה דוקיר"ל וא ,ןפוש לש 35 סופוא רונימ לומב יס 
מה תרומזתלו רתנספל הריצי ,(ויתוריצי תמישרב 457 'סמ) טסיל לש 
וריצימ המכב עיפומו רזוחה ביטומ ,Dies irae -ה ביטומ לע תססוב 

.זוילרב לש תיטסטנאפה הינופמיסב םגו טסיל לש וית 
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ר הז רחא הזב םיאשינו םימוה 

דחוימב היימהו היימה לכ התיה 
,התוא תננצמו שפנה לא תרדוח 
םיכוכהמ הצרופה ,וז הרק חורכ 
ה ,תורבקה תודשבש םילולפאה 
רקב הקבוחו ,לגר ינמ םיחכשנ 
יחיה דדונה יכרב תא הרזה הת 

מל תרדוחו הגונ הניגנמ / .../יד 
ח ילילצ יתאלמו תומוה תולוצ 
בשמב רתוחו רתוחה ,קוחר םול 
ח ותוא - ברקו םירוחשה םיר 
קוש הינאת חורו ללוחתמ םול 
דימת שיחמ לודגה שואיהש ,הק 
וצק לא ואוב ידמ ,וילא טלפמ 

.(483)'רוחשה 

ולימ רוזחישל ןויסנ ונינפל 
םיינומת ,םיירוטר םיעצמאב ,יל 
ב ,רתנספה ילילצ לש ,םירחאו 
בגה לש התניגנ רואיתל המוד 

לש "ןאטסירט"ב ןארטיילק תר 
עשת בתכנ "לצא") .ןאמ סאמות 
סירט"ב םוסריפ רחאל םינש 

לש םויס דרוקא ןיעמ והז.("ןאט 
הבריס התליחת םעש ,הלילעה 
רתנספה לא תשגל ,רוכזכ ,המחור 

העימשמש תוומה תניגנמ .ןגנלו 
אמת תובישח תלעב איה המחור 
לש תומשגתה איה :תיזכרמ תיט 
הארנ הליחתבש ,תוריח התוא 
תה ידי לע קרש םירפאל היה 
וליאו ,הילא עיגהל ןתינ תודבא 
,הנקסמל עיגמ אוה ךכ רחא 
תירשפא "םייחהמ הריציה"ש 

,"ןאטמירט"ב ומכ אל ,ןאכ הקיסומה .(466) םמצע םליחב םג 
תנגנמש תוומה תניגנמ תא .תוומל אלו םייחל עינמה חוכ איה 
תיתונמאה ותמגמל יטאופ-אטמ למסכ םג ןיבהל רשפא המחור 
הלבונב לפוטמ .הבהאו תוומ ,לופכה אשונה :"לצא"ב ןיסנג לש 
םיינייפוא םניאש רומוה שוח רסוחבו יטנמור-טסופ סותאפב וז 

הקיטתסאב ןרוקמש תומגמ תעפשהב הארנכ ,ויתוריצי ראשל 
,(ןאמ סאמות ,רנגאו ,השטינ) הפוקתה תונב תוינמרגה תורפסבו 
הסננ םא .תירבעה תרוקיבב ירקיעה ןגיצנ היה ןמשירפ רשאו 
תויתורפס-אלה תוריציה ירוכזיא לש םדוקפיתו םייפוא תא םכסל 
לכ :תופתושמ תונוכת המכ םהל שיש ,הארנ ןיסנג ירופיסב 
.ינוידבה םלועב "םיישממ" םיטרפכ תוחכונ תורכזואמה תוריציה 
תא ןיבהל ידכ הצוחנ תמיוסמה הריציה םע תישממ תורכיה 
ףיקעךויפיאל יעצמא ןה תוריציה .רופיסב הדוקפיתו התועמשמ 
ןמלועב ףתושמה תא תוגציימ ןהש וא תויומד לש שפנה ייח לש 
קלח ןה תוילקיסומה תוריציהו תונומתה .תויומד יתש לש 
תוריעצו םיריעצ ,רופיסה ירוביג לש תיתוברת-תינחור הביבסמ 
וילאמ-ןבומ קלחל תכפוה הפוריא תוברתש ,םיליכשמ םיידוהי 
לכל שי הז ןבומב .םהלש תויצאיצוסאה םלועמו םהייחמ 
תיטננימוד איה יכ םא תיטסילאיר הקמנה תורכזואמה תוריציה 
םע דחי .םירחאה םירופיסה ינשב רשאמ "תקספמ הדועס"ב רתוי 

קלחכ ןה ,ילמסה רושימב םג םירוכזיאה לכ םידקפתמ תאז 
לש האשונ תאו התועמשמ תא הנובה תיביטרוגיפה תכרעמהמ 
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"זאמוש לש רעיה תונדס" ךותמ "איבנכ רופיצה" עטקה לש החיתפה דומע- 

.תינונגס-תיטאופ המגמל זמרכ ןהו תיתורפסה הריציה 
םג םינושה םירופיסב םיעיפומה םירוכזיאה ןיב שי ,םלואו 

אופה ויתויטנו תיתורפסה וכרד תוחתפתהב םירושקה ,םילדבה 
םירוכזיאה "םרטב"בו "תקספמ הדועס"ב :ןיסנג לש תויט 

תא רזחשל ןויסנ אללו טרופמ רואית אלל ,בגא ךרדבכ םיעיפומ 
:דועו תאז .ןנובתמה לע השוע איהש םשורה תא וא הריציה 

םרוג תושמשמ ןניא הלא םירופיס ינשב תועיפומה תונומתה 
עיפומ "לצא"ב תאז תמועל .הלילעה תעונתב יזכרמ ליעפמ 
םגו ("תוומה תניגנמ") הקיסומה תא רזחשמה טרופמ רואית 
בושחש המו ,('"השודקה השרוחה") הנומתה לש יקלח רואית 
עירכמ וליפאו בושח דיקפת שי "לצא"ב תונמאה תוריציל - רתוי 
תעמתשמה תיכרעה תוסחייתהב אוה ףסונ ןיינעמ לדבה .הלילעב 
וז ןיא .תורכזואמה תונמאה תוריצי יפלכ תיתורפסה הריציהמ 
לש ותופקתל אלא תונמאה תריצי לש יטתסאה גשיהל הכרעה 
תראותמה תואיצמה ךותב ןהב בצועמה יאידיא-ינחורה םלועה 
תואיצמה תנומת םע רוביגה לש תוהדזהה .תיתורפס הריציב 
איה ןהב תעבומה דוסיה תייווח םעו תונמאה תריציב תגצומה 

"םרטב"בו "תקספמ הדועס"ב .תמאה ןחבמ ינפב תדמועה 
רוביגה לש ותוהדזה ,תואיצמהמ תוקתונמ תונומתהש ,ררבתמ 
.הביאכמה תוחכפתהה תא ראתמ רופיסהו ,היילשא איה ןמיע 
ןיבו תונמאה תוריצי ןיב תוגזמתהה תראותמ "לצא"ב תאז תמועל 

■.התושממ-יאמ תואיצמה תלואגב תישממה תואיצמה 

"םיינזאמ" 
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