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        התקפההתקפההתקפההתקפה
        
        
1111....        

        
השירה צריכה  ;השירה משוועת להלניזם; סיציזםאהשירה זקוקה לקל

פולקלור , קולקטיביזם עירוני, קצב של מכונה, יית מוגברתרגישות דימּו

השירה האומללה נרתעת נוכח ... כפרי

מכוונים החמורות אשר -הדרישות-ַמְקֵלֵעי

לי כלל ואו? כן-מה עליה להיות אם. כלפיה

אולי ; לא צריכה, לא זקוקה,  מוכרחהאינה

אין לך דבר קל ! מהכל נושיה מתחזים ה

: יותר מאשר לקבוע מה נחוץ לאמנות

 כאלה הן ככלל שרירותיות קביעות, ראשית

, שנית;  כל דרישה או עיקרוןונעדרות

נדלה להתפלספויות -מדובר במקור בלתי

מדובר בשיטה נפלאה , שלישית; למיניהן

תודה עבור מה -הכרת:  לא נעים בעלילדבר להידרש לכורחר מן הטלהיפ

  . שהתקופה הנוכחית מציגה כשירה

  

, לחלבניקוב, למאיאקובסקי, כפיות הטובה המשוועת ביחס לקוזמין, הו

, לפסטרנק, לאחמטובה, לסולוגוב, סלאב איבנוב'לוויאצ, לאסייב

הם והחומרים  על ההבדלים ביני–לוואגינוב ', לחודסביץ, לגומיליוב

הרי משוררים רוסים אלה לא נועדו לאתמול או . כך מהם קורצו- השונים כל

העם אינו בוחר . אותם העניק לנוהוא שאלוהים . אלא לנצח, להיום בלבד

להמון שאין ביכולתו .  אינו בוחר לו את הוריושם שאישכ, את משורריו

 אולי פשוט אין –,  מגיע לואינו דבר ...בעצם... להעריך את משורריו מגיע

הידיעה הטהור של -אולם ישנו הבדל עצום בין חוסר, לו פנאי עבורם

  
 )1891-1938 (מנדלשטם אוסיפ



 251

 ]בושמנים [להוטנטוטים. לבין ידיעתו החלקית של הגנדרן הנבער, ההמון

על הנבחנים לטפס על עץ בעת שזה : שיטה להעמדת זקניהם למבחן

יש , אם חולשתו של הזקן מכריעה אותו והוא נופל. מטולטל בחוזקה

התחבולה הביקורתית המועדפת ; יהסנוב מחקה את ההוטנטוט. הורגול

השיב כזה יש לשעל עיסוק , לטעמי. עליו מזכירה את זו שתוארה כעת

  . בין השעשוע ההוטנטוטייש להבדיל בין השירה ו. בבוז

  

אין דבר המחזק את הסנוביזם כמו תחלופה תכופה של דורות פואטיים 

לעמדת הקורא מתרגל . דור קוראיםעיניו של אותו המתרחשת לנגד 

מט את הוא מק. ים והתנועות השיריות מול פניו חולפים הנוסח;הצופה

צומחת בקרבו , לבסוף. מתנהל בחוסר שביעות רצון, מעווה את פניו, מצחו

 עליונות של, המשתנהעל מבוססת בעליל של עליונות הקבוע -תודעה בלתי

מן הסימבוליזם , ריות ברוסיהתחלופת האסכולות השי. המתנועעעל הנייח 

  . התרסקה על ראשיהם של אותם הקוראים, עד לימינו אנו

  

גרמה ] 19-של המאה ה[עליבותו הפואטית של דור קוראי שנות התשעים 

אותם סימבוליסטים עלו . לסימבוליסטים להמתין ארוכות לקוראיהם

-הדור זבעל , בהשכלתם ובבשלותם, מונים בעוצמתם השכלית-עשרות

היה , בחינת הדקדנטיות של הטעם הציבורימ. וטם אליו ביקשו לפנותהח

ר כאשר זה לצד זה ,העשור הראשון של המאה העשרים מעט מוצלח יות

 על 2"חוח"והוצאת , מבצרה של האסכולה החדשה, 1"מאזניים"ניצבו 

מפלצתית ממש ביומרנותה , דעת- חסרתהמונים -ספרות; מסורתה הנבערת

  .המצטעצעת

  

ן חו מחיקו הרחב של הסימבוליזם תופעות פואטיות בשלות מכאשר צמ

 כאשר הדור חרב ונכנס לתוקפו שלטון האישיות –האישית בחינה ה

הקוראים אשר חונכו על שבטיות שירית הבאה , והיחידנות הפואטית
                                                         

 בהוצאת 1904-1909יצא במוסקבה בין השנים .  ירחון לתורת הספרות והביקורת1

 . העת המוביל של התנועה הסימבוליסטית ברוסיה-כתב). עקרב" (סקורפיון"
 עברה 1917בשנת . 1906פטרבורג בשנת -הוקמה בסנט.  הוצאה לאור–" חוח" 2

, רי פילוסופיהספ, התמחתה בהוצאת שנתונים לספרות רוסית סימבוליסטית. למוסקבה

  . אמנות ותיאטרון
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היא , שאת במסגרת עריסתה של השירה הרוסית המודרנית- לביטוי ביתר

נוכח המצב , כה נוכח הגיוון המלבלבבאו במבו, המסורת הסימבוליסטית

בתום התקופה השבטית אשר . בו הפרטים לא חוסים עוד בצלו של הדור

, דופן-אשר הכריזה על קאנון בעל יכולת הכלה יוצאת, הזרימה דם חדש

הפעמונים - הסמיכה שחגה את ניצחונה בצלצולרביכהבתום תקופת ה

. ידנות האישיותית החלה תקופת היח– 3סלב איוונוב'העמוק של וויאצ

ק השבטי של יחמן האולם מוצאה של השירה הרוסית העכשווית הוא 

, הו.  אין ברצונו לדעת זאת–קצר הוא זכרונו של הקורא . הסימבוליזם

  ?האלון אם כבר יש לנו בלוטים-למה לנו עץ, בלוטים, בלוטים

  

  

  

2222....        

  

גשר עם בתצלום התגלו לאחר מכן . מישהו הצליח פעם לצלם עין של דג

אולם חוקי האופטיקה של ראיית הדג , מסילת רכבת ופרטי נוף בודדים

 לצלם את עינו הפואטית של אילו ניתן היה. עיוות מחריד שלהםגרמו ל

וללכוד ,  או של אינטליגנט רוסי ממוצע4קוליקובסקי-האקדמאי אובסניקו

 הייתה מתקבלת תמונה מפתיעה, את האופן בו הם רואים את פושקין למשל

  . עינו של הדגבעד העולם הנראה מתמונת לא פחות 

  

התעוותותה של היצירה השירית בתפישתו של הקורא היא תופעה חברתית 

קל יותר לרשת את רוסיה כולה : תועלת-הכרחית וכל מאבק בה הינו חסרת

וכתוב לקרוא את פושקין -מאשר ללמד את כל יודעי קרוא, במערכת חשמל

מאפשרות כפי שליבם או -דורשים זאת רחשיכפי שהוא נכתב ולא כפי ש

  . יכולותיהם השכליותזאת 

  

                                                         

מחזאי , מתרגם, פילוסוף, סימבוליסט-משורר –) 1866-1949(סלב איוונוב ' וויאצ3

 .הכסף-נציג בולט של תור. ומבקר ספרות רוסי
חבר של כבוד .  בלשן ופילולוג–) 1853-1920(קוליקובסקי -י אובסיאניקו דמיטר4

 . באקדמיית המדעים הרוסית
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, להבדיל מן האוריינות המוסיקאלית הבאה לביטוי בכתב התווים למשל

מחוונים והרמזים , הכתיבה השירית מותירה מרווחים נרחבים ללא סמנים

אך כל הסימנים הללו . למיניהם ההופכים את הטקסט למובן ועקבי

קורא בעל ; ות מאשר התווים או ההירוגליפים של הריקודמדויקים לא פח

  .אוריינות פואטית שולה אותם מן הטקסט ומציבם בעצמו

וכתוב ואף לא -אופן לידיעת קרוא-אוריינות פואטית אינה דומה בשום

 אך מידת ,אחוז האנאלפביתים והבורים ברוסיה גבוה. לבקיאות ספרותית

מצער עוד יותר הוא הזיהוי . הנבערות הספרותית הינה מפלצתית ממש

הנאמר מתייחס . הרווח בין האוריינות הבסיסית לבין האוריינות הפואטית

לו אבדה תחושת , באופן בלעדי להמון המשכיל למחצה הלוקה בסנוביזם

הוא אמורפי , המון זה הוא לחלוטין נעדר לשון, למעשה. השורשיתהלשון 

שר קהו זה מכבר בגירויים  המון זה מגרה את עצבי השפה א.ביחס לשפתו

עוינים וזרים תכופות לעיתים ם שבניאולוגיזמי, בליריות מפוקפקת, זולים

  . למהותה של השפה הרוסית

  

השירה צריכה , המרוששת מבחינה לשונית,  סביבה זו בדיוקה שלאת צרכי

  . למלאהרוסית העכשווית 

  

, רשיםאמורה לשרת את הח, המילה אשר נבראה בנבכי התודעה הלשונית

  .  ההדיוטות והדגנרטים של המבע הלשוני–אילמים ואת העילגים את ה

  

עמדתו המדויקת ביחס לקהיליית הקוראים , הישגו הכביר של הסימבוליזם

בתוקף , בסמכותיותו המולדת, טמונה בדבקותו בהוראה, הרוסית

  . באמצעותם התעקש לחנך את הקורא, הפטריארכלי אשר לו ובכוחו לחוקק

  

טיפח ויחד אתו גם את המבקר אותו הוא , מיד את הקורא במקומויש להע

היא .  של השירה אסור לה שתתקייםביקורת כפירושה האקראי. ורומם

  .לתורת השירה, צריכה לפנות את מקומה למחקר אובייקטיבי

  

הדבר המנחם ביותר במצבה של השירה הרוסית הוא אולי הבורות העמוקה 

  .את שירתוידיעתו של העם -אי; והטהורה
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אותן שכבות בהן , אשר שימרו את החוש הספרותי הבריא, ההמונים

 באו במגע עם השירה טרם, מתפתחת ומתחזקת המורפולוגיה של הלשון

והיא תגיע , שירה זו טרם הגיע לקוראיה. תיבידואליסטיהרוסית האינד

אותם מאורות אשר שילחו את ;  רק כשמאורות השירה יכבו, אולי,םאליה

  . ם לעבר המטרה הרחוקה והבלתי מושגת עדייןקרניה
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  )טינו מושקוביץטינו מושקוביץטינו מושקוביץטינו מושקוביץ: : : : תרוסימ( 


