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ד-אחמטרגםלקפוץמסוגליםהיולאוליצ'קוביץ'שלהקופצים
היולאשלוהרציםוהספורטאיםראש'להםהיהאילולגובה

 .עצמםבכוחותלחשובהתחילואילואחדצעדגםלרוץמסוגלים

לאנשיםמדוע
שלהרצים

איווליצ'קוביץ'
• 

ראש!

קישדנילו
בן-ציוןקטןדינה :מסרבית-קרואטית

שהכהזאתהיאביותרהטובהשהביקורתבכנותמאמיןאני

אשרוהאלגבראית,הקרהזוולאפיוטית,וגםמשעשעתגם
ולאאהבהלאבהאיוהכללהסבירשואפתהיאכיבתואנה
-ואולם ;הטמפרמנטסוגימכלנמנעתהיאומרצונהשנאה
משמעותלוהעניקשהאמןטבעבעצםהיאיפהשתמוכהכיוון

תמוכהאותהבבחינתשתהיהביקורתבעדילפיכךיהנני-
 .משמעותלההעניקהורגישהאינטליגנטיתשרוחעצמה
להיותעשויכלשהיתמוכהשלביותרהטובהסיקורזה,במובן
 .באלגיהאויניטהכסו

בודלייר

כרפלקסבתודעתיהופיעה ' rוליצ'קובשלהרציםהאנשיםשלעייתםב
אמנותית'סקירההמכונותמאלהמסויימת,שברשימהבשעהפולמוסי,

כיהזיכרון)פיעלהדבריםאתמביאאני(בערך'קראתימקצועית',
אתלהציגחפץשהאמןכיווןראשאיןוליצ'קוביץ'שלהרצים"לאנשים

אותהאיפואלהציגמהיר'וקצבמכונותשלהמסוחררתבתקופההמודרניהאדם
כאשרבו,החיהאדםואתהמודרניהעולםאתהמאפיינתהראש""איבודשלתנוכה

בעידןהראשאיבודשלכלליתתכונהאותהשלסמלאלאאינםהאלההרציםהאנשים
תוך 'כל-יכולכוחבידיכמריונטהמו~עהיחידשבו 'והפוסט-תעשייתיהתעשייתי

ברורהתפיסהבהעדריותר,עודמעורפלעתידאלבטוחהלאההווהמןמסוחררמרוץ
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רק(זוהילפיתוחזוכהזהמעין "סוציולוגי"הסברכאשרונו,' 'ונו ...ותכנית"
אלכזאתגישה ,ואולם !האמנותיתהביקורתשלהאחרונהכמלהמוצגוהואתמציתו)
אךלהמשמשתהאמנותיתהיצירהבאשרביותר,הפסולותמןהיאהאמנותיתהיצירה
מורכבתיחסיםמערכתאותההאמנותי,הביטויבעייתואילו ,הכרחיכחרוץכעילה,

 ;מערכתבמאמרמצטמצמתהפנימית)הקרינה(ובעצם,צורה-תוכן-משמעותשל
קביעותלכדימתמעטות ,הפועלאלהנחמןהוצאתההאמנותית,הראיהשלייחודה

סוג .מדוברשעליההיצירהעםממשיקשרשוםלהןשאיןמשמעותחסרותכוללניות
 ,מחטיאהסוציולוגיזאציה)של(בדרך "סוציולוגית"ופנוזגנולוגית""פרשנותשלזה
שלנוחהנוסחהשאותהכיוון 'לסיקורנושאלההמשמשתיצירהכלמאפסת,או
היצירהעלדבראומרתאינהוכדומה "התעשייתיתהתקופהבן" ,"זמננובןאדם"

באצטלה(המתכסהובנאליתשרירותיתמחשבהאותההזאת.הנוסחהואילועצמה,
יצירהלכללחלוטיןשווהבמידהליישוםניתנתו"סוציולוגיה")"פנומנולוגיה"של

ביקורת .כצורת-תוכןלייחודה .צורניתאוהמונחיתכהבעהלערכהקשרללאשהיא,
של"העולםאודותעלכוללניבאופןומדברתהצידההיצירהאתמסלקתוכזאתזאת

ובלתירחוקכתירוץ,אךלהמשמשתתהיה,אשרתהיהעצמה,היצירהבעודהיום",
(סיחרור "והסיחרורהחיפזון"עידןאודותעלאלהכוללנייםדבריםואולם .מספיק

ללאהדוהר .המודרניהאדםשלאיבוד-הראשועלהפוטוריסטים)עםכברשהתחיל
גםמידהבאותהלהיאמרניתניםהמצפן)ש.דהיהעוד(לפוטוריסטיםן pומצמטרה

-דרכיםתאונותשלסטטיסטיקהלמשל-לגמרישונהובהקשראחרתבאמתלא
מביאהשאיננהמכיווןדווקא .והגיונייםרלבנטייםיותרהרבהישמעווהדברים
בתופעההגלומותהשונותהמשמעויותואתהאסתטיתהתופעהאתבחשבון

בהלעשותנקלהעלניתןמחייבת,בלתיבהיותה ,זאתשביקורתהריהאסתטית.
שלזהבסוגיהפוךבעל-רגלי-עופרת","בשר-ודם ן~~זה(באופןלרעה.שימוש
 ,'ונו "האקסיסטנציאליתהבריחה" ,האנושיאי-השקטלסמלפנומנולוגיתביקורת
גופניתפרדיספוזיציהכלחסר "אקסיסטנציאלי"אצןאותוכיאף .הגיוןלכלבניגוד

ועודלרוץמסוגלאינוחולה-סרטןזקןאדם :זהמעין Cross Countryל-נפשיתאו
ניתוחכלשלחמתוועלאפועל-אקסיסטנציאלילרקודמןלהיותמזהפחות

של ,האבחנהמבחינת ,הרפואיתהמציאותמןשחלקמפנירקולו-"פנומנאלי"
 .התשישות)האנמיה,היא-וכזהזהאדם

סקירהתמונה,סמל.שהם' 'קוביץ'וליצשלהרציםהאנשיםעל ,איפואלומר,
הרציםשדמויותמפניורקאךזאתלומר .המודרניהאדםשל(השתקפות!)
מקריתאסוציאציהעלהמבוססתאמירהזוהי-ראש""חסרותהאלההמתנשמים

ה Wקליעלהמבוססתלשוניתלסינטגמהשלםאורעהמצמצמתשרירותית.וגישה
שלבביצועו .אנשים-רציםשאותםהעובדהואולם .הראש")אתשמאבדכמידוהר"(

מטרה"לאוגםברקע)נוףתבנית(ללאמוצאנקודתשוםלהםאין ,'קוביץ'וליצ
חציםרקאלאאחרת)תבניתאו(פיסת-נוףחזותיתפרספקטיבהכלומר ,"ברורה

אינוזהכל ,ברוריםלאערכיםבעלותרמות-חישובורישומימוגדריםלאבכיוונים
החוויהאתשבציור,האמנותיהעיצובמכלולאותוכלשלצימצומואתמצדיק

הצהירואפילו ! "ימינובןאדםשלהפרספקטיבה"העדרלכדי ,שבתמונההחזותית
חסר-ראש" .ימינובןאדם"זה.באמתשזהמהצהרותיובאזיךתבאדנינועצמוהאמן

הואנהענגםואם .מגלםהואמצייר.הוא .תיאוריותלהשמיעאוהבאינו '(וליצ'קוביץ
ןישאסבוראניהפנומנולוגית-סוציולוגית,ברוח .המוצעיםהפרשנותלדברילעיתים

חסרתנוסחהאותהנוכחידוכמריםהוויכוח,מןלהסתלקכדיאלאכןעושההוא
ויחיקוראתומצמצמתהיצירהשלהאמנותי-חזותיהביטוימבעייתהמתעלמתהגיון

 .).הראשאתשאיבדואנשיםמיצגותראשחסרותדמויות :"מסר"לכדיהצורניים
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ובתנופהבתנועהעיון •

אותו ;התעשייתית"התקופהכןראש,נטולאדם"מצייראינוקוכיץ''וליצו:אולם,
אלאאינןשלוהמתנשמיםודמרי;ת-ה~~ניםצררה,מתןשלהקשההבעיהמעסיקה

 ,ט;מי Jאכלימודכאןמדוברלא .הציוראמנותכלשוןוהתנופה,התנועהכמהותעיוניו
 ,שלביהםכלימודוכתנופה,כתנועההמדוקדקכעיוןדווקאאםכי ,השריריםמודיל

התנועהחקרואילו ,סטטיסטיעיקרוןעלמכוססהשריריםחקר ;רגעיים"נ:"צילומים
הציוראמנותשלוכאמצעיהכשפתהק:;;גע 7כסיוןכן,אםדהו,דינאמי.עיקרוןעל-
השיעוראתלמדוד ;האצבעותשכיןהרווחאתוהידיים,הרגלייםהגוף,תנופתאת

שתכליתה ,כמעטמורגשתלאתנועהאותה ,התנופהכשעתהכוהןריחוקשלז;-מירכי
 .מהירותתוספתשלהקטנותכתכליתקטןכשיעורולויזכהשהגוףלכךלתרום

האופןאת-כאןמחפשקוכיץ''וליצ-כאןמחפשותהמפושקותהידאצבעות
כקלותלגבורניתןשכההאידיאלית,התנוחהאת ,האפשרישכגדרכיותרהמוצלח

דולהיצמדאם ,הללוהאצבעותמתלבטות,הןולפיכךהאוויר,התנגדותעליותררכה
קלשיהיהכדיכיניהןהרווחאתלהרחיבהמלאה,הפרישהמצבאתלהעדיףאו 'לדו

חומת"להאוויר,לדחיסותמכעדלחדורכדיהאוויר,התנגדותעללהשתלטיותר
ממשקלויותרדחוס ,דחוסלפתע'נעשההגוףתנופתעם ,הזינוקעם ,שעתה ,"האוויר

לצורת-הגוףזקוקעתה .יותרככדלהיותהפךלפתעשהגוףכשםהסגולי,שלו
חלקיק (כככיותרהמוצלחתהתנוחהאתהאצבעותמחפשותכךמשום !הציפור

הגוף,אלסמוכהתימצאשכרלרגעועדמאחורעדייןהיאהידשכררגעמאותו ,שכיח
לפניאת~נ.מ N"הי ,התנופהכדיתוךשכר,לרגעועדשלו,המסהאתככךכהגדילה

כיתופסתףוולכסמתנשם)לאדםכיחסמשתמשיםשכר(ביטויאווירגורפת ,הגוף

הריםרוח ,סערהכרוחשיתנגדככל 'הגוףשללמסהכיחסדחוסשיהיהככלהאוויר'
אחדרגעהאצבעותמשתדלותלפיכך ; iהיככףלתפשוניתןלאכפנים,המכהזועפת

היעילכאופןלשמשוכדילסנפיריםלהיותמשתדלות ;להתפרשומשנהולהתכנס
לברווזים,אותןשהעניקכשםלאדם,להעניקןלנכוןמצאשהאלהיםכיוון ·.כיותר

אף ,איפואהנההדה).החסדאתאיפשרההמיםשלהמסה(כאשרלכנפיים,כתחליף
וטלפיהביצהציפורישלהאבולוציהתהליךכדיתוךהמתרחשתמדוהפוכהכדרךכי

אחדמהרף-עיןמכקשות,כתנופתןהאצןזרועותוליצ'קוכיץ'אצלכךשלהן,השיט
 ,ההשתנותתהליךאתלעכור ,האבולוציהשנותמיליוניאתלחיות-לחוות ,למשנהו
שהכנפייםלאחרציפורי-השיט,שלהדקיקכקרוםהאצבעותאתלצייד ;להתפתח

גםמכאןכציורי,-שרטוטיו,האצבעותשלמיקרומטמורפודהאותהמכאן .מהןנבצרו
אחרורגע ,מתכנסים-מתכווציםומשנהו ,מתפרשיםאחדלרגעאשראגודליםאותם

אינםכאילונמהר,היסוסשלהרף-עיןכמעין-כיותרהשכיחהמצבודהו-נתונים
הזינוק,התנופה,כשביל ,הגוףכשביל ,כשבילםכיותרהטובההדרךמהייודעים

וכפותהרגלייםכפותאת ,אבריוואתהגוףאתהמפעמתמחשכהאותה .הקפיצה
ושלכשלכככלשמורגשהואהיסוס,אותוחריפה,מרוכזתמחשכהאותה ,הידיים

אותועל-ידינשלטיםתנועהוכלכל-מיתרכאשרוליצ'קוכי.-ץשלאצניושעוכרים
אשרהוא ,האידיאליתהתנוחהשלזהוחיפוש .תיקוןכסיוןאותורפלקס-מחשכה'

 ,"מדוייקותלא"ההתנועותשלהכו-זמניותאת ,הקוויםהמוןאתלציירמכתיב
 :הקריםשלוהסימולציההדיוקכדיתוך-וסופיותקבועותאינןשלעולםהתנועות
 ,כדמןורגערגעוכלמיתרכללגביהציור,ולגביהאצןלגביומכחן-התיקוןהמבחן

 ,אנושיתמכונהכאותהלהביטמעמיקשאדם(שעה .ככללותההאנושיתהמכונהלגבי
כפניכקנאההיוםועדהרנסאנסימימאדהואניצב ,מושלםכהכאופןמושלמתהכלתי
אי-אתהזאת,הקנאהאתהדה.היוםועדמליאונארדוהציפור,שלהאנטומיהפלא
 .דרכה)לפיוהטכניקהדרכם,לפיהצייריםפותרים ,הדההאלוהיהצדק

דהו ; "ראשכלי"דוהריםהםואנהוליצ'קוכיץ'שלאצניושעושיםהדבראיפואדהו
מחלום ,ליאונארדועדמאיקארוס:מעופםמוצא ,עצמםאתמכונניםהםשאליוהיעד
כיסופית,תכניתקיימת'לאנוףאיןרקע,שוםכנמצאאיןכןעל.מעוףחלוםאלמעוף
מפניזאת .התנופהככיווןמוגדר,שאינומהדברלעברהמכווניםהחיציםרקאם

סמלהםואיןהציור,אמנותכלשון ,טהורההפשטההנםאצנים-מזנקיםשאותם
 ."ראשואתשאיכרימינוכןאדם"התעשייתית",התקופהאיש"שלוטרנספודיציה

נחוץאינוהראשקוכי.-ץ'וליצשלהמזנקהאצן !ראשנטולאדםוכללכללזהאיןלא,
מחשכתהגוף,מחשכתאתמתאםרקהראשמאליו,מוכןכבחינתהואהראשכלל,לו

מחשכתוהרגליים,הידייםאצבעותמחשכת ,ופרקיהןהעצמותמחשכתהשרירים,
מחשכת ,חשוקהמחשכתוהמרפקים,הברכייםמחשכתוהקרסוליים,המיפרקים
כמתקתקים ,צורךכליכאן;ניטלטליםשעתההמיןאברימחשכתהאיומות,הכתפיים

מעידים,אלהמיןאברי .וניצביםזוויותמודדיםאנטומי,אנךוכמיןערך,יקרותשניות
אותוומודדים 'הארץכדורשלהמשיכהנחנוכחותעליעיל'אךפרימיטיביכמכשיר

 ,(שעתההשדרהוחוטהשדרהעמודהזה,העדיןהמכשירגביעלכאשרמשיכה,נח
 ,ראשערופתצפרדעכאצלהמוח,תיפקדואתעצמםעלקיבלוהגיוני,כאופן

הקוראלעינימופיעההמדומה),המחושבתהקפיצהאתאחרוןכרפלקסהמפרפרת
המיןאכדשלהמך~ךתהמטולטלתשכ'.ס"מ/ 981-עצמהנוסחהאותהתמיד
עדימינה,רגעשמאלה,רגעתזזית,לאיזוהנתוןכמכשירכמחטמתרוצצתהזכרי
עתידזהרגיששמחוגכיווןהמכונה,כתנופתורקאךהספרות,לוחשללקצהו

הארץשלהמשיכהנחוכיהמתההנקודהמןמשלאכעצםכיהנכוןכרגעלהראות
הלא-אופייניתותגובתוכמכשירהשיבושוכיהמעוף,שלמהלכוכלכמשךקבועהיה

פנימיתסערהאיזוכגללאו-מסויימותחיצוניותעוכרותכגללורקאךנגרמו
להוסיףהאנושיתלמכונההפרעהרקלמעשהמהווהזהמכשירוכימגנטית,

שלכשיעורהחללאלעצמולהניף-ולגוףנוסף,מילימטרשללגובהולהתרומם
מהירות.שלנוספת:;נזגאית-שניה ,לגובהנוסףמילימטר

לואיןהראשהציור'שפתשלראותהמנקודת •
כאןלעשותמה
נחוץאינושובעתההראש ·.ראשקוכיץ''וליצשלהמזנקיםלאצניםאיןכךמשוםהנה
ודווקא .הפרעההראשמהווהזאת,גוףתנופתשלהגראפישלכיצועכיוון ,להם

שלכסדרותשלוהאצנים-המזנקיםדמויותאתכתעדוניכר 'קוכיץ'שוליצמכיוון

 1982יוני·אוגוסט

המצולמותהמונפותהרגלייםשלפלא(ואותוהמצלמהשפתשלרגעייםצילומים
המהפכניהפרקכידוע,להיות,עתידאשרהואוכמצלמת-קולנוערגילהכמצלמה
שרירלאהואהראש ,"אחרתל"תכניתשייךהראשכיהואיודעהמודרנית)כאמנות

העיניים,שלהמיק,טיקה ,וקלסתר-פנים"פרצוף"ביטוי,הואהראשמיתר,ולא
שלנולנושאשייךלאככרזהאך-האישייםהשריריםתכניתשלהמיקור-עולם

הואשכרזהקוכי.-ץ'וליצשלהמוקדמיםהמחזוריםמןלאחדנושאמשמשזה(ראש
הואהגוףעקבי,כאופןואכןשם,כאשר , Grande Gueuו eה-הגדול,לנואםמתיחס
למחוז ,אחרלעולם ,כן'אםשייךזהראש .טח).מריוכ.דמותעלשהעמואו ,נעדראשר
אותו ,אובדותאומכווצותעינייםאותןמיקרו-עוויתות,אותן ,הציוראמנותשלאחר
הגדולהההפרעהאתמהווההראשאלה,אצנים-מזנקיםשלמבחינתם .צפרדעיפה

כלשוןהעיצובראות'מנקודתתמונתיהההיבטמןכיותרהכבדההדיבוריתהואכיותר,

 ,להחלטהלמאמץ'לעווית,עדותמשמשהואהאופי,עלמדברהראשהציור,אמנות
פרקיםחסרארטיקולציה,חסרהראשמשלו,ייחודיתתנועהכאןמשוללהראשואותו

מאסההוא ,סטאטיהואהראש-מתנועעלאהאףזעות,לאהאדנים ,וקשרים
כאורחרקואשר ,סוכלנושא,הגוףשאותהמתנועעת,שאינה ,סגלגלהאוכדורית
ככרהואהראש .ואבריוהגוףשלהמושלםהמכאניזםכעקבותהולכתופאסיכיעיוור

אינםואלהוהאופי,הטיפוסהפיזיונומיה,ככרהואהראשהפסיכולוגיה,כרשות
לאשלנוכהקשרואולםופנומנולוגיה,סוציולוגיה-ככרהואהראש ;כאןמענייננו

כהקשרנקלטתדמותו ;האצן-המזנקשלכפניומסתכליםאנואין .תפקידלונודע
"סגנונם"פיעלאותםזוכריםואנושלוסך-הכלכתכניתאותומצלמותעינינו .הרחב
ככוונתאיןשהריהזכורית,רקכאןהוא ,שאמרנוכפיהראש, .כזינוק) ,כריצה

טכניקתשלהיוצאוכפועלהעינייםשלכמיקרו-ההעויותחקרלהעמיק 'קוכיץ'וליצ
ואכדיהתנועהמשחקשלהמורכבכמכלולאםכי ,והמאמץהעוויתהשפתיים,

איןהראשטהורה,ציוריתמכחינהשלהם.הבלעדיתהדיאלקטיקהשלביהם,ההנעה,
התנועות,ולתאוםהמושלםלמשחקלהפריעאלאעשוילאהראש .כאןלחפשמהלו

תנועהכלימרריתלבט,כהגיגים,ישקעאו ,כפסיכולוגיזציהאלאיעסוקלאהראש
המצח,כיווץ ,הלסתותהידוקהפנים,שריריהתעוותותמתוךאותהילווהותנועה,
העיצובמבחינתהטוב(כלומרהטובכמקרהאו,ראות",ה"מרחיקמבטומתוך

זהואולם .מטורפתכהזיהכשרויושמאלה,ימינהיתנועעהציור)כלשוןהאמנותי
-חושבראשככר;זהוה"דיוקן"ה"אופי",הראש,של "פסיכולוגי"חקריהיהככר
לאוליצ'קוכיץ'שלהמזנקים .מעוכבתתנופהככרדוהיכתנופה,ספקהטלתככרזוהי
היולאאצניו ;כתפיהםעלראשנשאואילולגובה דח\'/מטרגםלקפוץמסוגליםהיו

נא(הביטו !עצמםככוחותחושכיםהתחילואילואחדצעדגם .לרוץמסוגלים
 .הידייםתנועותואתהגוףתנופתאתמלווההואאין .הדיסקוס)מטילשלכראשו
 ,זהפסלהיההעתיקיםהפסליםמכל .הכתףעלשעוןכשראשו ,חולםהדיסקוסמטיל
שלהמזנקיםלאצניםלהם, .פחות)הכימפסידהראש,בלעדיאלינוהגיעאילו

כשעההתנופה,לראשיתקודםהזינוק,להתחלתקודםרקהראשנדרשוליצ'קוכיץ',
אחתככתשעתידהגוףשלחומועללשמורמנתעל ,כריכוזשרויהיהשהגוף

ככרקאוהשסתוםשחרורעםהמתפרץכקיטור ,השריריםמאחיזתלהשחתרר
 ;זהלשלבעדרקאלהלאצניםלהםנדרשהראש .האינטלקטהכרעתשלהתגלמותה

וגובהה,ההפשטהאתהמרחק,אתהמבטכחןעודכלהזינוק,כנקודתניצבועודכל
כעיןהמזורזים,והסיכומיםהמוקדמיםהחישוביםאתעורךהראשהיהעודכל

זכוריתאותההראש,הזינוקאותשלהירינפץקולשבקעמשעה ,ואולם .מחשב
 .מחימרעשויהיהכאילונושרמיותרת,

השרירים'מכונתאלעוכרהחישובמחשב,עודאין 'עודאיננוהראששובעתה
מתוכנת,שרירכלעתה .העצביכאטלס ,הנימיםכרשת ,השלדכמעכורתמשוקע

להיותיכולאנושישאורגניזםככלמושלםכאופןותנועה'תנועהכלומתוכנתת
עםעניןלנוואין ;קצריםלמרחקיםרציםאינםכיץ''קו'וליצשלהאצניםכימושלם.
איקארוסומחשכתהשחקים,אלביעףמתנשאיםהיושלוהמזנקים .התנועותקיצוב
לאשובעתה .התהוםאלהשמימי,הריקאתצוללשהגוףמשעהעודנהגיתאינהזאת

אתוימצאיחזורהמטרהאצל .לארץשמיםשכיןהבינייםתחנתאלאעודקיימת
 • .כדרך ,לואכדלאאם .ראשו

קישדנילועל
הסופריםמבכיריאחדכיוםהואיהודי,אבשלבנו , 1935ילידקיש,דנילו

בארצו .ומוכשרפורהכמתרגםגםוהצטיירספרים, 9פרסםהיוםעד .ביוגוסלביה

באוניברסיטת-לפילוסופיההפקולטהבוגרהוא .ייהחדשייהגלכאישמזוהההוא
בפאריס.יוגוסלבית,לספרותמרצהמשמשוכיוםכלגרד
לוהוציאו- *) 1967 (דוידוביץ'"לבור,ס"מצבת-קברהספרובמיוחד-ספרים
לעילהנזכרהספר .בפרסיםוזיכוהואחרותלשפותתורגמו ,בינלאומימוניטין

קישדנילוזכהבצרפת .להמחוץרביםוהדיםוממושך,סוערפולמוסבארצועורר
יילהוכתב-העת Grand Aigle d'Or de la Ville de Nice , 1980ה-בפרסזהספרועל
 .ביותרהטובהזרכסופראותוהכתירייליטררל jנן

שאלותבאינטנסיביותעולותהאחריםובספריודוידוביץ"'לבוריסב"מצבת·קבר
הןהעולם,אומותביוהיהודישלוביעודובסבלובגורלו,במקומו,הקשורות

הקונגרסבמסגרתבישראל, .לאבנגארדהחץראשבמימדוהןהקרבןבמימד
קישדנילושלליצירתוהוקדשה , 1981בקיץבירושליםשהתקייםהעולמיהיהודי
אריובסופרעסקההאחרת(המחציתלוינגריוסףהחוקרשלהרצאתומחצית
שלמאנגליתבתרגוםאפר","גן,קיש,דנילושלהראשוניםמספריואחדקרש).

 .עובדעםבהוצאת ,-1980בבעבריתאורןאה ,פורתאמציה

 ,ספרותלענייני(עיתון " KNJIZEVNE NOVINEב"התפרסםבזההמובאהמאמר
 • . 1981בספטמבר 3מתאריךחברתיות)ושאלותאמנות

המתרגמת.

 .ירושליםלאור'מוציאיםאדםבהוצאתעברי'בתרגוםבקרובאוריראה *
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