
רמוחה ןורכיז 

רבדמב רתיבב ,ולש ריאמ לש םותימהךמור 

ןמצכ ןמור 

ו ול זביקרהזנשב וא רשקה תא ול םיחתופשכ ילבחל באוכ רתוי יתמ 

(רבדמב ותיבב ,ולש ריאמ) 

םייגולותימהו םייאלפה ,םייטסטנפה תודוסיה לע םתעד תא ונתנ םיבר םירקוחו םירקבמ 

שומיש וב תושעל ופידעהו ,ומצע סותימה גשומב ונד אל ךא ',ולש ריאמ לש םינמורב 

ןולימ ותוא תא םשייל ןתינ אל ,ראשהמ יטסטנפ תוחפה ,רבדמב ותיבב ןמורב .םומע 

ןה השורד תשדוחמ הניחב .םהילאמ םינבומו םירכומ הכ םיארנה םייטאופותימה םיגשומה 

רבדמב ותיבב יכ ,הז רמאמב תוארהל הסנא .ולש לש ןמורב ומושיי ןפואל ןהו הז ןולימל 

לע רופיס אוה ולש לש ןמורה .גשומה לש קיודמה ןבומב סותימךמורכ רדגומ תויהל לוכי 

רשא ,סותימ־ןמורכ רדגומ תויהל לוכי הזכ רופיס .ותויחתהו ותווהתה לע ,יחה רמוחה 

2,תיגולאמוסה הקיטתסאה וז — רתויב השדחהו רתויב הקיתעה הקיטתסאה לע ססבתמ 

,רדענ וא חכונ ,תמ וא יח לש דיקפתב עיפוהל לוכי רשא ,קחשמה ףוגה לש הקיטתסאה 

ץוחמ אצמנ דימת קחשמ לש הביבסו יאנת ותויהב רשא ;עקעוקמ וא קלח ,עוצפ וא םלש 
.ול 

יגולאמוסה (םיסותימה תריצי) סיסאופותימה תא חתנל איה אופא רמאמה לש ותרטמ 

:ירופיס־וד יתוברת לדומ לש תויטרואית תוחנה (1):םיבלש השולשב הנביי חותינה .ןמורב 

הניחבמ םיינפוג םינמיס חותינ ,ןמורב תירופיס־וד האירק (2) ;יטסילנוסרפ־יביטרנג 

דחא לכב םיינשרפ םיווק ינש ןיב םיסחיה יקוח תקידב ,תיתימ־תיתוישיא הניחבמו תיביטרנג 

הנקסמ ,תיגולודותמ הנקסמ ,תיטתסא־תירוטסיה הנקסמ ,תירנא'ז הנקסמ (3) :םירקמהמ 
.תיגולואידיאו תיגולותוברת 

תא םג ואר .(199-197 :1999)רבחמה לש ועבצא תעיבט הרפסב ןמפיש רדמס לש התריקס תא ואר 
ןוילבה תדרפמ .הלילע ורפסב סיו ללה לש ויתורעה תא ואר ,ןכ ומכ .(204-199 ,םש)ןיינעב התדמע 
ורמאמב ,לשמל ,'סותימ'ה גשומב שמתשהל הברמ ןרוא ףסוי םג .(127 ,121-120 :1992)תילארשיה 
'בתכ סותימ' ומכ םיפוריצב דחוימב ,1998 ילוי ,ב"ע ךרכ ,10 וביינואמ ,'תונויצל הנורחאה הנחתה' 

.(49-48)'סותימה (עוקעק וא) ץותינ'ו 
יסקלא לש ויתודובעב המצוע־ברו ליעומ רקחמ ילכל חתופו שבוג 'תיגולאמוס הקיטתסא' גשומה 

Aleksey Losev, Istoriia antichnoy estetiki, Moscow, 'Iskusstvo', 1994: 503 :ואר .בסול 
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ןמצכ ןמור 270 

,רמוח — הליה :םזיאוזוליה אוה הקיתעה תינוויה הקיטתסאב םייזכרמה תונורקעה דחא 

ףוג אלא וניא םדאה ,יאוזוליהה םלועב 3.יחה רמוחה תסיפת — םזיאוזוליה ,םייח — האוז 

איה ,גרואימד ידי־לע םיובמה ,ימסוקה הזחמב ףתתשמש ןקחשכ םדאה תסיפת .קחשמ 

אוה ,קחשמל ץוחמ אוה ףוגה .המיס — ףוגכ םדאה תסיפת לש תיטקלאיד הזתיטנא 

אוה ףוגה .םדאה לש םייטמרדה םידיקפתה תא ויפתכ לע אשונש םייחה לש היצנטסבוסה 

היה ושוריפ ,םיטרקוס־הרפה לצא .הרישעו הכורא הירוטסיה המוסה גשומל .םדאה לרוג 

תויתרבח תויצקנופ לעבכ םדאה — רחא דצמו ,רמוח ,יזיפ ףוג — דחא דצמ :לופכ 

ןכמ רחאלו ,סרוגתיפ לצא רבכ .תוירסומ תונוכתו תושגר לש דקומכו ,ןיתנכו חרזאכ ,תויתדו 

הלימב .ףוגה תייומדכ שפנל םגו ףוגל םג יוניכ התיה 'המוס' הלמה ,ורוד ינבו ןוטלפא לצא 

,יתרבח רוצי וא ,וטסירא לצא ומכ ,דבע ,תמ וא יח) טרפכ םדאל עגונב םג ושמתשה תאזה 

4.שפנה ןוגריא ןורקע יבגל ,רתוי טשפומ ןבומב םגו ,(ןפסומד לצא ומכ 

.תינוויה הקיטתסאב רשאמ תוחפ אל יזכרמ יגולאמוסה ןורקיעה ,תינרדומטסופה הקיטתסאב 

איה אמש וא ,הקיתעה הקיטתסאה ומכ ,(יחה רמוחה תסיפת) םזיאוזוליה םג איה םאה 

.תומגמה יתש תורכינ תינרדומטסופה הבשחמב ,הארנה לככ ?(תמה רמוחה תסיפת)'םזיטנטוליה' 

תוירואיתב ומכ ,יחכ וא 5,ראירדוב ןאר לש םירקלומיסה תרותב ומכ ,תמכ ספתנ רמוחהש ןיב ךא 

תנומת לשו םלועה תנומת לש ןבוציעב עירכמ םרוגכ תספתנ (ורדעיה־יא וא)ותוחכונ 6,תויגולוקא 

'ףוג'ב וא 7,זלד ליד לש ותסיפתב ,ילאוסקסה ףוגה חטש לע היתובקע תא הריאשמ הביתכ .םדאה 

.504 ,םש ואר 

.520-516 ,םש ואר 

העשב .םלוע לש הימדה ,גוציי אלל טקייבוא ,תבזוכ הרוצ ,תואיצמה לש םיכירכת ןיעמ אוה רקלומיס 

םייחה .רקלומיס לש רקלומיס איה תונמאה ,םירקלומיס לש תכרעמל תכפהנ המצע תואיצמהש 
:לשמל האר .םיטנרפר ירסח םינמיס לש קחשמל םוקמ הנפמ תואיצמה גוציי !הקיטתסאה ןמ םידאתמ 

 Jean Baudrillard, The Ecstasy of Communication. The Anti-Aesthetics. Essays on Postmodern
 .1988 ,Culture, trans. Bernard and Caroline Schutze, New York, Semiotext

Yrjö Sepänmaa, The Beauty of Environment. A General Model of Environmental Aesthetics, :ואר 

 1986 ,Helsinki. ןותנש הז ,רמולכ ,יטתסא טקייבואכ תספתנ הלוכ הביבסה ,תיגולוקאה הקיטתסאב
בלשל רומא הזה סחיה .עבטה יפלכ ליעפ יטתסא סחי תעבות תיגולוקאה הקיטתסאה .יטתסא ןוידל 

תוירואיתב .היגולויצוסו היגולוכיספ ,הקיתא ומכ תונילפיצסיד םע הרקחו תונמאה לש ןויסינה תא 
.הז תכימתב הז הייחתל םימק תוברתהו עבטה ,הלא 

Gilles Deleuze, The Logic of Sense, trans. Mark Lester and Charles Stivale, New York, :ואר 
 1989 ,Columbia University Press, םירבד לש יזיפה חטשה ,זלד לש ותרותב .34 הרדיס טרפב ואר

ןוגריאל סיסב הווהמ ילאוסקסה ןוגריאה :תועמשמה — יזיפאטמה חטשה תריציל סיסב הווהמ 
לש הירוטסיהה :ןושלב הסוכמו לפכומש חטשה איה אלא ,ןושלב תגצוימ אל תוילאוסקס !ןושלה 

.ןושלה לש היוליגו היתודוסי לכב ,תלרטונמו תאכודמ ,תראשנ םלועל ילאוסקסה ףוגה 
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271 רמוחה ןורכיז 

התוחכונב וא ,תקעוצה התורדעיהב 8.הדירד קא'ז לש ותסיפתב ,'הרוח' לש םוקמ־הנפמה 

.רבד לכל תועמשמ הנקמ ,רתח ךוליהב ,וא ,תועמשממ םינמיסה תא תנקורמ תוינפוג ,תחפומה 

הלגתמ היגולוימס .ףוגה לש ותועמשמ תלאשכ הלגתמ תועמשמה לש תורדעיהה/תוחכונה תלאש 

המ' ,הלאשה םע טעמכ ההוזמה ,'?יתורפסה טסקטב ןמיסל הרוק המ' ,הלאשה .היגולאמוסכ 

לש תינרדומטסופה הקיטתסאב תיזכרמ הלאשל ילוא תכפוה ,'?יתורפסה טסקטב ףוגל הרוק 

.תורפסה 

9ררי'ז הנר לש תיפוסוליפה היגולופורתנאה לש התבושת איה וז הלאשל תובושתה תחא 

לע ןכו ,התמדוק לע תססבתמה ,סנג קירא לש תיביטרנגה היגולופורתנאה לשו 

תייחד ןורקע לעו differenced גשומ לע ,רתיה ןיב) הדירד קא'ז לש היצקורטסנוקרה 

ויפלכ תומילא תטיקנש ,ןברוק לש ופוגמ דלונ ןמיס ,וז הסיפת יפל ,0.(גוציי ךרד תומילאה 

םרגנ רשא ,יתרבחה רבשמה תא רותפל הדעונ (סנג יפל) תומילאה תייחד וא (ררי'ז יפל) 

.ףוגה לש ופילחת אוה ןמיס .שדוקמו יזכרמ טקייבוא יפלכ הצובקה ירבח לש םהיתוקושתב 

ירבח לכ לש םנוצר תועיבשל ,יפוסניא שומישלו לופכישל ןתינ ןמיסה ,ףוגהמ לדבהב 

ךפוה ,(סנג יפל) חצרה תייחדמ וא (ררי'ז יפל) ףוגה חצרמ דלונש ,ןמיסה לבא .הצובקה 

ףוגה רדעיהכ ןמיסה הלגתמ ךכ .ושודיקב תמייתסמה ,תיתצובק תומילא לש טקייבואל 

היגולוריטרמכ הלגתמ יביטרנ טסקט לכ ךכו .וייח תורוק תא רכוזש (תמ ףוגכ ,רחא ןושל) 
".םינמיס לש 

(כ"ר — ילש אלא סנג לש אל אוה םיגשומה ףוריצ)'תיביטרנגה היגולאמוסה'ש העשב 

תיפוסוליפה היגולופורתנאה .ןמיסה תודלוויה ךילהתב תמכו ןמיסל םדוקכ ףוגה תא האור 

ןמיסכ ,תועמשמה לש טילבתב ףוגה תא האור ,בסול יסקלא לש וז ומכ ,תיטסילנוסרפה 

תורוק תא רכוזש ףוג אוה ןמיסה ,תאזה הסיפתה יפל םג 12.תחא הנועבו תעב תוישיאכו 

התילכת תושממתה לע ,ונייהד ,תוישיאה תווהתה לע ןורכיז והז :בושח לדבהב לבא ,וייח 

ארקנ הזה תושממתהה עוריא ,בסול לש ותסיפתל .תיריפמאה הירוטסיהב תילטנדנצסנרטה 

םצעכ 'הרוח'ה תא האור הדירד .Jacques Derrida, 'Khöra', On the Name, Stanford, 1995 :ואר 8 
ןורקע ומכ איה הרוח .היפוסוליפה לש הביסכ — הרוח לע רובידה תאו ,סומסוקה לש הביסה ,חרכהה 

.יח ףוגל תומדיהל ךירצ בטיה יושע סוגול :היפוסוליפבו סומסוקב — ילסרבינואה ףוגה 
Rene Girard, To double business bound — Essays on Literature, Mimesis, and :לשמל ,ואר 9 

 (1988 ,Anthropology (London, The Athlone Press 45-44 ,םש :תיטמימה הקושתה לע דחוימב ואר,
 96-94.

 10 Eric Gans, 'Introductory Remarks', Anthropoetics — The Electronic Journal of Generative

 Anthropology, II, no. 1 (June 1996: 3) http://www.humnet.ucla.edu/humnet/anthropoetics

Eric Gans, The Origin of Language. A Formal Theory of Representation (Berkeley, Los :לשמל ,ואר 11 

 (1-28 :1981 ,Angeles, London: University of California Press. לש ורמאמ תא םג ואר Gans, שדקומה

'Originary Narrative,' Anthropoetics, III, n. 2 (Falll997 / Winter 1998: 4) ביטרנה חותינל דחוימב 

 12 (834-847 :1993 ,Aleksey Losev, 'Vesch i imia,' Bytie. Imia. Kosmos (Moscow: Mysl.
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יביטרנ טסקט לכו ,תוישיאכ ןמיסה הלגתמ ךכ .סותימ ארקנ הזה סנה לע רופיסהו ,סנ 

.םינמיס לש היגולונוסרפכ ,ונייהד ,סותימכ אופא הלגתמ 

לש םינפ ינש תוגציימה ,תיטסילנוסרפהו תיביטרנגה ,תושיגה יתש לש הרצקה ןתגצה 

אלא ,וז תא וז תורתוס ןניאש תושיג הלאש ,ךכ לע הדיעמ ,ינרדומה םינמיסה םזימינא 

תוישיאכו ףוגכ הלגתמ ןמיסה .וז תא וז תונזאמו תוליבגמ תעב־הבו וז תא וז תומילשמ 

יביטרנה טסקטה .יגולונוסרפו יגולוריטרמ — םירופיס ינש רפסמו רכוז ןמיסה .דחאכ 

.תוישיאב תיסינה ותייחת לע ןכו יגרטה ותומ לע ףוגה ןורכיזכ :יביטרנ־ודכ אופא הלגתמ 

ןורכיזכ הלגתמ ףוגה ןורכיז ,ךכ .תוברתה ןוניכ יכילהת תא רזחשמו גציימ הזה ביטרנ־ודה 

(סותימה תריציכ רמולכ)ודיתעבו ורבעב ףוגה תורכזיהב ספתנש ,יביטרנה טסקטה .יתוברת 
.הנוניכ יכילהתב תוברתה תורכזיהב הלגתמ 

קסוע וז הקיטקרפב .רמוחה תונורכיזל הבשקהב ךכיפל תרייטצמ תינשרפה הקיטקרפה 

ינש .ףרטצהל ארוקה תא ןימזמ אוהו ,ולש ריאמ לש סותימהךמורב רפסמהו רוביגה ,לאפר 

לש יגארטה תוומב ןמיסה תורכזיה :האירקה לש תמאה ןמזב ונינפל םישרפנ םיכילהתה 

ןיחבהל — ונתרטמ .ןמיסב התילכת לש תיסינ תושממתה ךות תוישיאה תווהתהו ,ופוג 
םיליעפמש םינונגנמה תכרעמ תא חתנלו וללה םיכילהתה ינש לש םיבלשבו םיביכרמב 

ךא ,הרובק לש ןמור אוה יסור ןמור' :ולש ריאמ לש ןושארה ןמורה לע בתכ סיו ללה .םתוא 

שי .רבדמב רתיבב יבגל םג הפקת וז הנחבה יכ המדנ 13.'הייחת לש ןמור םג אוה אלפ חרואב 

.רפוסה תריצי לש יללכ ןויפיאכ תיארנה ,תאזה העפותה תא תקדקודמ הרוצב חתנל 

ףוגבו ןורכיזב ןאכ םיקסוע ונא ןיא יכ שיגדהל שי ,רמוחה תונורכיזל ונתבשקה תישארב 

,גנוי ,דיורפ חסונ — תויגולוכיספ תוינבתב םיקסוע ונא ןיא .םילימה לש יגולוכיספה ןבומב 

־וכיספ־וריונ וא היגולוטאמוסוכיספב םיקסוע ונא ןיא ,רחא דצמ .תורחא וא ןאקאל 

היגולאמוסב השעמל םיקסוע ונא .תיטתסא האנה לש וא האירק לש ,הביתכ לש היגולויזיפ 

רזחשל — ונתרטמ .תוישיאכו ףוגכ ןמיס לש curriculum vitae ירחא תוקחתה — תיביטרנ 

.יגולוכיספ רקחמ לש טקייבוא ונדידל םניא םרוזחישו וייח ,ןמיס .ןמיס לש וייח תורוק תא 

םיסנמ ונא .םייביטרנה וייחל יטנדנצסנרטכ ןאכ ונידי לע ספתנ ןמיסה לש יגולוכיספה ומויק 

אלו ,דועיתו תויפצת 'םירקחנ'ל ךורעל ,םינמיסה תייגולופורתנא לש תוינבתב ןיחבהל 
.םייטילנאוכיספ םילופיט 

.(119);ולילצ 13 
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רמוחה תייחתו רמוחב ןורכיזה תומלגתה :םינמיסה ךותב רמוחה ילוגליג רחא בוקענ ונא 

ןודנ .ולש לש ןמורב םרופיס תא םירפסמש םינמיסה לכב ןודל לכונ אל ,ןבומכ .ןורכיזב 

:םירחבנ םידעהו םינמיס לש תוצובק עבראב 

:ןורכיזה תדובע לע רפסמה לש םידגיה :םינמיס־אטמ — 

:הלימו םש :םיינושל םינמיס — 

םוקמוק ,רעיש ,רבג־לספס ,הבצמ־ןחלוש ,טילבת תפמ :רמוחה תוחכונכ םינמיס — 

;לבחו 

םירבגה' תונומתו םהרבא לש ותיב :ורדעיה ןיבו רמוח לש תוחכונ ןיב לובגכ םינמיס — 
.'ונלש 

םינמיס ־אטמ .1 

איה ,ותדוד ,ומיא ,ותבס)םישנ עברא לש םהיכרב לע לדג ,ןמורה לש ורוביגו ורפסמ ,לאפר 

לש םתבריקב ,(תתסה םהרבא) דחא רבגו (המודאה הדודה איה ,ותסיגו ,הרוחשה הדודה 

לע רופיסה תא םיארוקה ינזואב לגלגמ אוה .םיעגושמה תיבו םירוויעה תיב ,םימותיה תיב 

:ופוגב עבטומ תאזה תווהתהה ןורכיז .ופוג תווהתה לעו ותוישיא תווהתה 

,םידיגב זחאנ ןורכיזה ,םיתתסה לש דיה יקרפבו םירוויעה שקה־יעלוק לש םהיתועבצאב ומכ 

תונומת ,ףאה הלעמב תוחוחינה תזנג .תועורזהו םייכריה ירירשב רבצנ ,תוילוחה ןיב סחדנ 

14.(422) תולתפתמה םיכרדהו הזיחאו עגמ ןורכיז ,תולוק ,העונת ןורכיז ,תיתשרה לע עקעקה 

רבד לש ופוסב ירה :יפוסה בלשה הז ןיא ךא .ןורכיזה תרוצ תא לבקמ ףוגהו ,ףוגב רמשנ ןורכיזה 

םג וז .ןורכיזה תדובע לע תעדויה הביתכה וז .ונושלב ,ותביתכב לאפר לש ףוגה/ןורכיזה םלגתמ 

תדובע לע תודע איה הביתכה .ןורכיזה תדובע לע רופיסה ןורכיז תא הפוגב תרמשמה הביתכה 

םינמיס ינשב לאפר שמתשמ ,ןורכיזה תדובע לע ותביתכב ,ליעל הטטיצב .הנממ קלח םגו ןורכיזה 

.םיתתס לש םיידיו םירוויע לש תועבצא :ןמורה ךלהמב לגלגמ אוה םהירופיס תאש ,םיינפוג 

לאפר לש תבתוכה ודי אוה ,טטוצמה עטקה תביתכ ירוחאמ דמועה ,עלבומה ,ישילשה ןמיסה 

,תותיס וא שק תעילק ומכ ,המצע הביתכה .ןורכיזה תדובע לע ןורכיזה תא תרמושש דיה וז .ומצע 

איה דימ :ןורחאה בלשה הניא הביתכה םג ךא .רמוחה ךותב ןורכיזה לוגליג ןונגנמ אלא הניא 

.תורחא רמוח תורוצל תלגלגתמ ,ופוגב תזחאנ ,ארוקה לש ונורכיזמ קלחל תכפוה 

הלא תורעה ,ללכ ךרדב .ןורכיזה תדובע לע רפסמ תורעה רפסמה ריעמ ,ןמורה ךלהמב 

תייגוסו (םירכוז אל םירבג ,תורכוז םישנ) רדגימה תייגוס :תופסונ תויגוס יתשל תועגונ 

:המגודל .(הנבה ילב ןורכיז לומ הנבה םע ןורכיז) הנבהה 

.(1998) רבדמב ותיבב ,ולש ריאמ 14 
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לש הרעש ילחג ,הרוחשה הדודה לש החיר תוורמ .יתנבה אל .יתחרה .יתעגנ .יתיאר .יתעמש 

םיעוקשה ,םיאולכה ונמא ידש ,אתבס לש םיעושעשה־בצ ,יתוחא לש הקוחצ ,המודאה הדודה 

תא עמוש ינא [...] .ייחל דגנכ םימחו קלחו חופת םרכיז לבא ,ןיעה ןמ ויה םייומס — הזח בולכב 

.(154)ןרכזיהב ןרשב תניק תא עמוש ינא ,ןייכב תא עמוש ינא ,םישנ תריש 

אוה ןורכיזה .ולש הירוטסיההו ןמיס לכ .םינבל־םינבל םינמיסמ יונב רפסמה לש ונורכיז 

רופיסה ,הידגרטב ומכו .רשבה תניק ,ףוגה לש הקיתעה הידגרטה — הילעו ,ןורטאיתה תמב 

תיידגרטב תוכרעמה תחא איה הביתכה .ןבומ תויהל ידכ בושו בוש רפוסמ תויהל ךירצ 

,רפסמה לש ורשב תרמיזל תלגלגתמ ,ןמורה תורוביג ,םישנה לש ןרשב תניק .םינמיסה 

םייארונה לבסה תאו באכה תא דימ םילגמ םניא םינמיסה .ןמורה תורושב תמלגתמה 
:םרכזיה לשו םתייווה לש גנועה אוה םרופיס לש ינוציחה דצה .םפוגב םינומטה 

ידמש דע הלודג הכ התייה תומיענהו ,הביאה אל םגו הכובמה יב התייה אל ,יתוקניב ,זא לבא 

תא תוררמצמו ןהב ווקנש רשב יבג ךותמ תושוחתה לכ תולוע ,שממ הז עגרב ומכ ,הב ירבד 

תדמח .תוטבוצ ,תוקילחמ ,תונחוב תועבצא תוצק ,ןכור שארמ רגינ רעיש לפמ עגמ עגמ .ירשב 

.(214) םייתפש תקלח 

.רתסנה באכה תא תפשוח ,ידמל תרחואמהו תרגובה ,הנבהה .תומיענה תא רכוז רשבה 

יעוריא תא תקדהמו רוחאל הווהתמ איה ,ןמזה ןוויכ תא ,רקיר לש ונושלב ,תכפוה הנבהה 

הדודה יפל .רכוז קר ףוגה ,קדהמ וניאו ןיבמ וניא ףוגה לבא 15.ביטרנה תא תרצוי ,רופיסה 

ןורכיזל דוגינב .יטסינויסרפמיא רויצ םא יכ ,יווק ביטרנ ונמא םירבגה ןורכיז ,המודאה 

:םירבגל ינייפוא עגמו תוזח לש ןורכיז ,םישנ לש ילולימ 

,םילמ רוכזל ךירצ אל התא .בל־לע ,הצילמה לע יל חלסת ,ותוא דמלת ,הפ־לע דמלת לא אבא תא 

חוליג־תשרבמה תא רוכזת ,תוטיבמ םייניע רוכזת ,תולוק רוכזת ,ךב תעגונ ולש דיה תא רוכזת קר 

.(229) ףאה הצק לע ףצק תצק ךל המש ולש 

רצויו באה לש ורשב עגמ תא רכוז ןבה לש רשבה :רשבה ילוגליג אלא וניא ןורכיזה ןכבו 

םג ,הביתכב ,אבה בלשב .ועגמ תאו ורשב תא ,תמה באה תא ףילחהל אבש ןמיסה הז .ןמיס 

לשו 'ירבג'ה ןמיסה לש ופוס הז ,דחא דצמ .יביטרנ וקב רדוסו תתוס ,ףלחוה הזה ןמיסה 

לש םילימב רפסמה לש ותוישיא תושממתה לש התליחת וז ,רחא דצמ ;ינפוגה ונורכיז 

ךילהת המילשמ סותימה תורצוויה .ולש סותימה תורצוויה לש התליחת ,ונייהד ,ותביתכ 

הווהמ ןורכיזה .ולש םימדקומה םיבלשה םה ורכזיהו ורדעיה ,ותומ ,באה רשבש ,ךורא 

 Paul Ricoeur, Time and Narrative, vol. 1, trans, by Kathleen McLaughlin and David Pellauer 15
 (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1984: 67)
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לש הרופיסו ףוגה לש ורופיס — ןמזב־וב םירופיס ינש וב םיטורחש רמוח ותוא תא אופא 
.תוישיאה 

רפסמה :הלא תונקסמל הליבומ ןורכיזה תדובע לע רפסמה ידגיהב תירופיס־ודה האירקה 

איה הזה לוגליגה לש אצומה תדוקנ ;רמוחה לוגליגכ וא רמוחה ןורכיזכ קרכיזה תא גיצמ 

ןורכיזה דקפתמ ,יביטרנגה האירקה וקב ;'הלודגה השיאה' לש הפוג ןכו תמה באה לש ופוג 

רשא ,םייתוברתה םינמיסה תריצי ךרוצל הקושתה טקייבוא תייחד — ףוגה תקחרה ןונגנמכ 

:רפסמה לצא ינפוג־יתעדות רבשמ תרצוי איה ,תבאוכו השק וז הנבה לבא .הנבהל םינתינ 
לש ותביתכ .םיינפוגה תונורכיזה תומיענ םע תכסכתסמו תירבגה ותוהז תא תרערעמ הנבהה 

הגרד לש םינמיסה לע וליחהלו הזה רבשמה תא שדחמ רשאל אלא הלוכי הניא רפסמה 

ץב קותינ — ךכל הביסה .רבשמה תא רותפל תורשפא ילב ,םייתונמא םינמיס ונייהד ,היינש 

תונשרפה .ןמורה לש תורהצומה וא 'תוימשר'ה סיסבה תוחנהמ תחא וניה רשא ,ףוגל הנבה 

איה :הרומג תויטנטסיסנוקל עיגהל הלוכי אל ךא ,תאזה החנהה תא תרשאמ תיביטרנגה 

לבס ץבל רשבה גנוע ןיב ,תישנה הנבהה ןיבל ירבגה ףוגה ץב ךוסכיסה בלשב תקדסנ 

אל ,'רשב תניק' םילימב עבומה ,יגרטה ךוסכיסה .רותפ יתלבו םילא רתונ רשא ,תועמשמה 

.הרתה ־דיל אב 

תא תטטרשמ איה :בויחל תנבומ תויהל הכירצ תיביטרנגה תונשרפה לש תודיכלה־רסוח 

וקב רצונש קדס ותואב ליחתמ תייאופותימה האירקה וק .תיביטנרטלאה תונשרפה תולובג 

גצומ תויהל לוכי תישנה הנבהה ןיבל ירבגה ףוגה ץב ריתפ־יתלבה םיסחיה רבשמ :םדוקה 

.סוניגורדנא לש סותימה תריצי ןונגנמכ ,ונייהד ,רפסמה לש תוישיאה תווהתה לש ןונעמכ 

לש טקייבואהו טקייבוסה ,תויחה םישנהו םיתמה םירבגה ,לבסהו גנועה ,הנבההו ןורכיזה 

לש םזילוה וא םזינומ .דחא יניגורדנא ףוגב לוכה — התייחדו תומילאה שומימ ,הקושתה 

תינייפואה ,תיגולומסוק־תיגולאמוס תודחא לש תרגסמב ןבומ תיניגורדנאה הסיפתה 

תצובקב תירופיס־ודה האירקה לש לע־תינבת הווהמ סוניגורדנאה סותימ תריצי .סותימל 

תא םג ומלצב בצעמה ,בתוכה־רפסמה סותימ אוהש ,סוניגורדנאה סותימ .םינודנה םינמיסה 

,רמוחה ןורכיז לש םילוגליגה דחאכ קר אל התע תרייטצמ הביתכה .ןמורב הביתכה תסיפת 

הנבהה םע ההדזמ ירבגה רמוחה ןורכיז (התועצמאבו הכותב) הבש הביבס התואכ אלא 

רצויה ,יניגורדנאה ףוגה אוה ונינפלש ןמורה ,המצע הביתכה .יניגורדנא ףוגכ ,ונייהד ,תישנה 

תוהזה ןבומב ,סותימ־ןמור אוה רבדמב רתיבב יכ ,ונתרעשה תקזחתמ ךכב .ומצע לש סותימ 

.גשומה יקלח ינש ןיב תיתוהמה 

םיימשל םינמיס .2 

םמצעבש םינמיסב קהבומ יוטיב ידיל האב ,תוישיאו םילימ ,רמוח ןיב םיסחיה תובכרומ 

,ובס םשל ההזה ,רפסמה לש ומש :םיילברוו םינמיס לש םירקמ ינשב דקמתנ .םילימ םעה 
.התודליב רפסמה לש ומא הדמלש םילימו 
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ןושארהו החפשמה דסיימ .הריציב חתפמה תויומדמ תחא אוה לאפר אבס ,קפס אלל (א) 

תודבאתה היה ותומ .ידמל רזומ תוומ תמ ,לאפר אבס ,החפשמה לש םיתמה םירבגה ןיב 

.תודבאתהה תא עונמל ידכ רבד התשע אלש ,ותשיא ללוכ ,החפשמה לכ יניעל השחרתהש 

םג המ ,חצר וא תודבאתה הז היה םאה :דוס ראשנ םלועל לאפר אבס לש ותומ ,ןכל 

םגו הזה טרפל םג ךא .םייפסכ תובוחל טרפ ,םיעודי םניא תודבאתהל אבסה לש םיעינמהש 

אבסה תא ףילחהל אבש ןמיסכ אופא עיפומ 'לאפר' םשה .הירוטסיה התיה אבסה לש ומשל 

םלגתמש ,ולש םשה אלממ בסה לש קירה םוקמה תא .חצרנ קפס דבאתה קפסש ,לאפר 

רמולכ ,אבסה ןורכיז לש תינפוג תושממתהכ הלגתמ ומצע רפסמה לאפר .ודכנ תוישיאב 

:ותילכת שומימכ תוומה תונערופל דעומ רפסמה לש ןמיסה־ףוגה .ןמיסכ 

.ימא תלאוש 'ילדגת רבכ יתמ ,לאפר' 

.יתבס תניינעתמ 'יתומת רבכ יתמ ,הקניפר' 

לע םייולת — םידודה ינשו אבס אבא — ונלש םירבגה תעברא םיהות 'י ונילא ףרטצת רבכ יתמ' 

(5).יל םיכחמ ,ןורדסמה ריק 

תוישיאל .תמ אל רפסמה לאפר ,ןמיסה־ףוגה לש וייח תורוק תניחבמ יופצ יתלב ןפואב ךא 

היהנש ךכב הווהתמ רפסמה לאפר .ולש םשה ןמיס רפסמש הזמ הנוש ,רחא רופיס שי ולש 

,ונייהד ,הביתכב לאפר לש ותוישיא תווהתה תניחבמ .הביתכה השעמב ,ונייהד ,רפסמ 

אל תמדוק תאז תוחכונל .לאפר תא חיכנמ יחכונה ןמורה ,ולש סותימה תורצוויה תניחבמ 

.אבסה ןורכיז לש — הז הרקמב ,תרחא ןמיס־תוישיא לש ,תרחא תוחכונ אלא ,תורדעיה 

־יתימה דממל קישמ וניאש דממ ,הזה ןורכיזה לש רחא דממ איה (אבסה לש) תורדעיה 

לאפר לש ותוישיא תא תשמממ ,אבסה לאפר לש ופוג תא תנייאמה ,הביתכה .יתוישיא 

שיו ,ידממ־וד ךילהת אופא ונינפל .ונורכיזבו ומשב שדחמ אבסה תא החיבנמ ךכבו ,רפסמה 

.ותוא םיליעפמש םינונגנמ ינש חתנלו ןיחבהל 

,ןורחאה הנברוקש ,תונברוק לש תלשושכ תרייטצמ רפסמה תחפשמ ,יביטרנגה דממב 

תונברוקכ םיגצומ םירבגה לכ .ןושארה ןברוקה לש יטמימ ליפכ תויהל רומא ,דכנה לאפר 

,יביטרנגה םתירוגלאה יכ ,תולקב תוארל ןתינ ךא .הרזומה תיטמימה תוומה תקושת לש 

ידי לע תקזחותמו תרצונ וז הילשא .הילשא אלא וניא ,תלשושה תתנכותמ הרואכל ויפלש 

לכ לע תצבורה תוומה תללק תא תררשאמ תאזה םזיטמימה תיילשא .'הלודגה השיאה' 

תומ ןיבל אבסה לאפר לש ותומ ןיב ינורקעה לדבהה תא הקיחדמ לבא ,החפשמב םירבגה 

הלאשה וז ילואו .תלשושל תוכיישה תייגוסכ הלגתמ םזיטמימה תייגוס .םירבגה ראש 

םאה ?ךייתשהל ידכ תומל בייח אוה םאה ?תלשושל לאפר ךייש םאה :ןמורה לש תירקיעה 

הלגתמ ךכ ?הבש םיקדסה ןומיסכ וא תלשושה לש התופיצר שומימכ הווהתמ ותוישיא 

,תמ אלש ךכב 'ונלש םירבגה' לכמ הנוש דכנה לאפר :לאפר םשה לש ילסקודרפה יפואה 

לכמ הנוש אוה תאזב םגו ,םירבגה ראשמ הנוש אוהש ,ךכב אבסה לאפרל המוד אוה לבא 

ודיקפת ,הל ץוחמ םגו תלשושה ךותב םג אוה לאפר לש ומוקמ .ובסמ ץוח 'ונלש םירבגה' 
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יתייעב לבא ,ללכ ךרדב ךכ לכ ןבומהו רכומה ,הזה סקודרפה .ימעפ־דח םגו יטמימ םג אוה 

היווק תאו התווהתה ןפוא תא הוותמ ,ותוישיא דוחיי תא רידגמ ,לאפר לש ותביבסב ךכ לכ 

־יא — תלשושב קדסה סקודרפ תא םלגמ לאפר םשה יכ ,אופא םכסל ןתינ .םייגולוכיספה 

לש ייאופותימה גראמב סותימ דוע אוה קדסה סקודרפ :רוכזל שי לבא .תכיישה תוכיישה 

תירבגה המרגורפה איה תלשושב קדסה ,תישנ הילשא איה תלשושה תופיצרש דועב .ןמורה 

םירקמה ינשב .ודוחייו ותואמצע ןעמל ולש (יגולוכיספהו יגולואידיאה)קבאמה ,רפסמה לש 

סותימ תא תרצוי וללה םיסותימה ינש לש תילסקודרפה תודחאה .םינוש םיסותימ ינש ורצונ 

ינפ .סוניגורדנאה סותימ לש ףסונ ןפ ,ןבומכ ,אוה הזה סקודרפה סותימ .רפסמה לש ותוישיא 

.תירופיס־ודה האירקב תופשחנ הזה סותימה 

 (p תנייפואמ אמאה לש התומד .םיילברווה םינמיסה םיטלוש אמא—לאפר אבס ריצב

תא הריהמה התסיפתו םילימל תדחוימה התבהא — טלובה טרפה .םירפסל התבהאב רקיעב 

ומיאמו ובסמ םילימה תבהא תא שרי רשא ,ומצע רפסמל ריצה ךשמנ ןאכמ .םילימה ביתכ 

ומכ ,תרייצמ ,היתודלות תא תרפסמ ןמיסכ הביתכה ךכב .ותביתכ םצעב התוא שמימו 

לש התאירקב הרוקמ רפסמה לאפר לש ותביתכ .המצע הלש תלשושה ןליא תא ,רפסמה 

:אבסה לאפר לש ותביתכב הרוקמ וזו ,ומא 

רצק ןמזב .םינש שולש הל ואלמש םדוק תועונתה ינמיס תאו תויתואה תא התוא דמיל [אבסה] 

לכ לש םידקונמה תומשה ןהילעו תואקתפ לאפר אבס הל הלת זאו ,ןלוכ תא רישלו תוהזל העדי 

,יתלד' ,יריס' ,'אבא' ,'הרפ' ,'ןורא' ,'ןחלוש' :רומאל ,רצחבו תיבב ויהש רוציו ןליאו ילכו ץפח 

.(12)'שורב'ו 'זרב' ,'ןבואר' 

בלש הווהמו םאה לש יתוברתה המלוע תא ןנוכמ תומשב םירוציה יוניכ לש יגולותימ השעמ 

םע דחי ,והשלכ ףוג רמולכ ,םדא וא ץפח םייק ןותנה בלשב .ןהיתומשל תויושיימ רבעמ 

ומויק חטבומ ךכבו ,הקתפה לע בותכה טסקטכ עיפומ םשה התע רבכ ךא .ולש ןמיסה־םשה 

תא םיביכרמש הלא םה ,םיתמ םיפוגהש ירחא םיראשנש םינמיסה־תומשה .דיתעב יאמצעה 

תואקתיפה ומכ ,הלאה ןורכיזה תואקתיפ ,תאז םע דחי .טסקטה תאו ןושלה תא ,ןורכיזה 

תא ומילשהב ארוקו הלגמ לאפרשו ,אורקל המייס אלש הירפסב הריאשמו תבתוכ םאהש 

לכ ,ןכ ומכ .לאפר לש ותוישיאו ותביתכ תשבגתמו תכלוה ובש רמוח ןה ,םירפסה תאירק 

.ורופיס תא רפסמה ,ןמיסל לאפר לש ותביתכב ךפוה הלאה תואקתפה־תומשה ןמ דחא 

הדודה ידי־לע הפלואש הרפכ — 'הרפ' ,םהרבא לש ותבצמ/ונחלושכ הווהתמ 'ןחלוש' 

ףוגה לש ונמיסכ םש לכ .יוכו המודאה הדודה לש תבשה קרמ ריסכ — 'ריס' ,הרוחשה 

גראמכ תרצונ רפסמה לש ותביתכ .ידוחייה הרופיסב הייחתל המקש תוישיאכ הלגתמ תמה 

.הלאה םירופיסה 

־ןורכיז שי ,רבתסמ ךכ ,תומשל :רמוחה ןורכיז לש ףסונ דממ ףשחנ תואקתפה השעמב 

ךשמהה םג ומכ ,תומשה תואקתפ .םהלש טנרפרה לש היצקנופ וניאש ,םהלשמ רמוחה 

לש ,תיגולוקאה רמוא יתייה ,תינפוגה הביבסה תא תווהמ ,ןורכיזה תואקתפ — ןהלש 
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הינפ טילבת אוה הלימה ףוג .הלש ןמסמה ,תיפרגה התרוצ וניא הלימה ףוג ןאכ .םילימה 

קר אל אמאה לש ןורכיזה תואקתפ .םדאה לש ישיאה ןורכיזה תא רמשמו םלגמש ,רמוחב 

תואקתפה תא אצומה ,רפסמה .ןפוגב הנורכיז תא תומלגמ םג אלא ,היתולימ תא תוללמתמ 

לש ףוגה ןורכיז .הנורכיז טילבת תא תוששממ וידי ,אמאה לש היתולימ ףוגב עגונ ,הלאה 

לש היגולאמוס יוטיב ידיל האב ךכב .ןתועמשמ תא ןנוכמ ,ןנבומ רשאמ תוחפ אל ,םילימה 

.ףסונ יתימ טביה ולש לש ןמורל הנקמה ,הקיטסימבו תורפסב הצופנ הסיפת ,ןושל 

רמוחה תוחכונב םינמיס .3 

םירוויעה ,וביבס םישנאו אוה ,םייניעב וא םיילגרב ,םיידיב .טילבתה םלועב יח רפסמה (א) 

שיא לש וינפ לע רוויעה ידי ומכ .ותועמשמ תא םינוב ךכו םלועה תא םיששממ ,םיתתסהו 

תועמשמה לש הקיתעה הסיפתה .םלועה לש וינפ טילבת לע רפסמה ידי תוטטושמ ,רז 

רמוחה ,הז םיתתס ןמורב .ןמורה ינפ תא תבצעמ ,רמוחב הרוצה םתוחכ ונייהד ,טילבתב 

תפמ .ץראה תפמכ ,ונייהד ,ףונה טילבתכ — הרוצהו ,ןבאכ תיטמגידרפה ותרוצב הלגתמ 

םידקומה דחא אוה ,הידימלתו תרוויעה לחר ליבשב םהרבא תתימש ,לארשי ץרא לש ןבאה 

ןורכיזה תדובע תא ןכו תועמשמה תדובע תא תגציימ ןבאה תפמ .ןמורה לש םייתועמשמה 

תועמשמ הנקמ ,גרואימד לש ותדובעל המודב ,םהרבא לש תותיסה תדובע .רמוחה ילוגליגכ 

ןורכיזלו תועמשמל םיכפוה ןבאה לש ןורכיזהו תועמשמה ,םיידיה עגמ ךרד .רמוחל ןורכיזו 

:םירוויעה לש םתעדותב לארשי־ץרא לש 

.הלאש '?ןבאמ והשמ יל תושעל לוכי התא' 

.םהרבא רמא ,'ןבאמ לוכה תושעל לוכי ינא' 

'?תושעל לוכי התא ןבאמ לארש^א' 

'?ןבאמ לארשי־ץרא' :םמותשה םהרבא 

(197).יתעדלו רוכזלו דומללו ששמל ולכויש .ילש םירוויעה םידליה ליבשב טילבת־תפמ' 

,טילבתה תפמ ,דחא דצמ .םינונגנמ ינשב ןיחבהל ןתינ הז ןמיסב םג ,םימדוק םירקמב ומכ 

לש רדעיהה תא החיכנמ ,תיתימאה לארשי־חא לש ףילחת הווהמ תעצעוצמה לארש^א 

טילבת איה תאזה הפמה ,רחאה דצה ןמ ךא .לפכתשמ ןמיסל התוא תכפוה ,הנורחאה 

,ףטלל ,עגמ רוציל תורשפאמה ,לארש^א לש תוידוחייהו תוישממה םינפה ,תועמשמה 

תוחכונכ ,רמדג לש םיגשומב ,אלא ,ףילחתכ אל לבא ,גוציי איה וז הפמ .רוכזל — ךכבו 

תועמשמה תא יתוישיא ןפואב החיכנמה ,טילבתה תפמ 16.רשפאש ידיחיה ןפואב תוישיאה 

 Hans-Georg Gadamer, 'The Relavance of the Beautiful,' trans, by Nicholas Walker, The 16
 Relavance of the Beautiful, Cambridge, Cambridge University Press, 1987: 35.
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שגרתמ ,םיסותימה רצויו תונוקיאה רצוי ,םהרבא .סותימבו הנוקיאכ הלגתמ ,ןורכיזה תאו 

:הפמה לש יתוישיאה הדמעמ תא דדחמו וילע הלטוהש המישמהמ יופצ יתלב ןפואב 

.וינפ לעש קבאה ןבול ךותמ וצצונתה םהרבא לש ויניע 

תא ודיגי םהש יל יחיטבת תא וישכעש יאנתב ,םידליל הנתמ ,ינובשח לע ,התוא ךל השעא ינא' 

(198).'הפמב ועגיש םעפ לכב ילש םשה 

.הפמה רצוי לש יטרפה ומש — ילולימה ןמיסה רשקנ ןבאה תפמ לש ירמוחה ןמיסל ,ךכ 

ומכ הז — הפמב תעגל :םהרבא לש םינפכ תולגתמ לארשי־סא לש תויתוישיאה םינפה 

,וניבא םהרבא) תיארקמ היזולאל ףסונב .ומש תא דיגהלו וב רכזיהל ,ותוהזל ,וינפב תעגל 

ןנוכמ רמוחה לוגליג :יקסבשטס םהרבא לש ישיאה סותימה ןאכ רצונ ,(ןושארה pאה הנוק 

.םהרבא לש ןורכיזה תטרדנאב הלגתמ טילבתה תפמ ,ןורכיז 

:רפסמה לש םירגובה וייחב ךשמה שי הז ןמיסל 

אל ןויצה־תודוקנ ירפסמ תאו םיצורעהו תועבגה תומש תא םגו ,בוט ןורכיז יל ןיאש יתרמא רבכ' 

,ינעמל רוכזל [רבדמב] םש ויה אל יתבסו יתודודו ימאו יתוחאש ןוויכו ,יוארכ ןנשל יתחלצה 

(267).יידי ףכב תועבגו םיצורע רכוז ,ןהילע קילחהלו לוחב תונטק טילבת־תופמ יל תונבל יתגהנ 

תוהזה תא דדחמ ,לוחבו ןבאב ,רמוחב ןורכיזה תטירח תכאלמ ,רפסמה לש היינבה השעמ 

הסיפת .תיגולאמוס־תיגולומסוקה תוהזה — םלועה ףוג ןיבו םדאה ףוג ןיב תיגולותימה 

לש curriculum vitae לש הקיטתסאל דיחא סיסב ,הארנה לככ ,הווהמ וז תיגולותימ 

.ןמורב םינמיסה 

ותומ ןויצל וביבסמ רבד לכ טעמכ םהרבא ךפוה ,ןופצמ ירוסייו םשא ישגר לוכא (ב) 

ןידה אוה .ותבצמלו ורבק הסכמל הכפהנ לארשי־ץרא לש טילבתה תפמ .ונורכיז תטרדנאלו 

חטשמכ שמשמ דחאה ודיצש ,ןבא תבצמ אלא וניא הז ןחלוש .םהרבא לש ונחלוש יבגל 

ךיראתל םוקמ שי ןכו םהרבא לש ותדיל ךיראתו ומש םיטורח רחאה ודיצ לעו ,ליגר ןחלוש 

— םירופיס ינש רפסל ותלוכימ עבונ הז ןמיס לש תוילמסה רשוע .(74)וירבדל ,דבאתי ובש 

ידממ לכב ןמזב־וב םיחכונ — תוומו םייח — םיילמסה וידדצ ינש .ודיתע לעו ורבע לע 

.וכרד קתינ תאז םע דחיו ,הז ןמיסב רשקנ ןמזה לשו רופיסה לש יראינילה ףצרה .ןמזה 

תומלגתהכ עיפומ ןחלושה ,רפסמה לש ויתונורכיז בצקב ןמורה ךרואל הענה ,הווהה תדוקנב 

ךא ,ןמורב ותעפוה עגרמ וב הטורח תודבאתהה תנווכ .דיתעה ירותסמ לשו רבעה ןורכיז לש 

.הארנ יתלב ךא ,ארונו םוצע קרכיז קוקח וז ןבאב יכ ,רורב יתלחתה עגרב .םימותס היעינמ 

רתיל וא ,ופוג םצעב ןמסמ ןחלושה .דיתעה ירותסמ םיתחופו םיכלוה ,רבעה הלגתמש לככ 

קר אלו ,תעטקנ איה ,הפיצר הניא וז העונת ךא .ןמזה תעונת תא ,ופוג תועמשמב קויד 

ילוא תאה ,םג אלא ,יביטרנ ןפואב קר אל יוטיב ידיל אב עוטיקה .הווהה עגרב ,תמלוגמ 

תושממה תוליפכ תא תפקשמ גשומה תוליפכו ,יתוישיא־יביטרנג ןפואב ,תירקיעה הדוקנה 

הדודב (א) ןיחבהל ןתינ ,יביטרנג ןמיסכ ןחלושה לש curriculum vitae^ .ןמיסה לש 
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תומרוגה ,םהרבא לש תיטמימה ותקושת לשו דראודא דודה תקושת לש טקייבואכ המודאה 

תא ןנוכמה עוריאבו רבשמה ןורתפכ דראודא דודה לש ותומב (ב) ,ןתושגנתהב רבשמל 

המודאה הדודה לש הדמעמ תא ,ונייהד ,תיתוברתה תרגסמה תאו רופיסה תא ,ןורכיזה 

ותקושת שומימכ םהרבא לש תיטמימה תודבאתהה תפיאשב (ג) ,רפסמה תחפשמב 

וא ,םהרבאב (ד) ,תומילאו ךוסכס אללו רבשמה ןורתפ ירחא ,רמולכ ,ינשה בלשב תיטמימה 

הדודה לש הילגשמב ,דראודא דודה לש ופוגל יטמימ ףילחתכ עיפומה ,ופוגב השעמל 

ותודבאתה לע ןורכיזה תוכזב םהרבאל חטבומ הז םוקמו ,רפסמה תחפשמבו המודאה 

הדעונ םהרבא לש ותודבאתה .הבצמה־ןחלושה חולב הווצמ ומכ קוקחו םלוגמ רשא ,דיתעב 

.תיפוס ךוסכסה תא םייסל 

:דואמ יתועמשמ םוקמב תעטקנו תקדסנ ןחלושה ןמיס לש תיביטרנגה היגולאנגה םלוא 

לע אלא רבשמה ןורתפ לע אל הדיעמ רפסמה תחפשמ לש תיתרבחהו תיתוברתה תואיצמה 

סוכינה תווחמ תועצמאב הנזוא קר איה :הלשכנ אל (םהרבא לש) סוכינה תווחמ .ותקחרה 

התרפהל ליבומ ףא אלא ,הקיתאה תא ןאכ ןנוכמ וניאש קר אל רבשמה ןורתפ .החפשמה לש 

ןוניכ לע הרמ תודע אלא ,תוברתה ןוניכ לע ןורכיזה תטרדנא וניא הבצמה־ןחלוש .הטובה 

,הילשאה תריצי ןונגנמ תא ,הלילשה ךרד לע ,אופא ףשוח יביטרנגה חותינה .תותיחשה 

יקלח ןקויד רייצמ יביטרנגה םזילמרופה .ירקיעה ונברוק אוה רפסמהש ,ירטילטוטה ןונגנמה 

תוברתה ןוניכ ןונגנמ תא תולגל חילצמ וניא אוה :רקיעהו .הבצמה־ןחלוש ןמיס לש קודסו 

.הלילשה ךרד לע קר אלא ,הזה ןמיסבש 

ןיב — תיתימ — תדחוימ הבריק לע רופיס והז .רחא רופיס רפסמ תוישיאכ ןחלושה 

ומכ ,ןודנה ןמיסב .תתסמ אוהש םינבאב תשממתמ תתסה לש ותוישיא .ןבאה ןיבל םהרבא 

.המש םעו תוישיאה םע ההוזמ ןבאה ,(לארשי־ץ־וא טילבת ןוגכ)ןמורב םירחא ןבא ינמיסב 

הבצמה־ןחלוש .תוישיאכ ותווהתה לע םג אלא ,יטמימה רבשמה לע קר אל רפסמ ןמיסה 

רופיס תא וארקיו חולה ינפ לע וטטושי םייניעהו םיידיה .םהרבא לש ותוישיא טילבת אוה 

— ונייהד ,תישפוח הריחב ךותמ ומצע לע רזג אוהש שנועה הז .יח ומצע תא רבקש םדאה 

הקיטקלאידה .תילרוג רמולכ ,תיחרכה טעמכ ,תשקבתמ התיה וז הריחב ,תאז םע דחי .תיתא 

הזכרמב .תיתימה םלועה תנומת תא ןמורב תססבמ ,לרוגהו הקיתאה ,חרכההו שפוחה לש 

םע יתאה סחיה תועצמאב תננכמש ,םהרבא לש ותוישיא — ןותנה הרקמב ,תוישיא תאצמנ 

ןבאמ הנואתב עגפנש ,דראודא דודה לש ותומל תוירחא ומצע לע לבקמ םהרבא :רחאה 

:ןבא םע םהרבא לש תוהדזהה וק ,תיגולונורכ הניחבמ ,ליחתמ ןאכ .םיעלסה ץוציפ תובקעב 

־תיגולומסוק ,תיתימה םלועה תנומת תשבגתמו תכלוה ךכ .גרה םהרבא ירק ,הגרה ןבא 

תחפשמל תפתושמ וז הסיפת .ימסוקה (סונ)לכשב בטיה ןגועמ שחרתמש המ לכ :תיגולואונ 

קלח היהנ ,ןידה רזג תא האילפמ תויעבטב ומצע לע לבקמ אוה ןכל ,םהרבאלו רפסמה 

המודאה הדודה ,דראודא דודה .תודבאתהל ומצע דעיימו ,'ונלש םירבגה'מ דחא ,החפשמהמ 

,יתאה סחיה .לרוגה לש קרו ךא אלא ,תונברוקכ וז תיתימ תואיצמב םיספתנ םניא םהרבאו 

,תודבאתה לע םולח /דיתעה ןורכיז' .םהרבא לש ותוישיא תא םיננוכמ ,תוירחאה תלבק 
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.תוישעמה תלעב ןבאה תוירמוחב םימלגתמ ,תענמנ יתלב ךא תישפוח — תוומב הריחב 

תא תננוכמו הקיתאה ידי־לע תננוכמ ,תודבאתה תארקל םהרבא לש ותוישיא תווהתה 

תלבקב הדועיי תא תשמממה תוישיאה סותימ ,םהרבא לש סותימה רצונ ךכ .הקיתאה 

.הבצמהךחלושב םלוגמה ,רחאל תוירחאה 

תנבהל םיצוחנ םהינש ,הריתסב םידמוע םניא הבצמהךחלושה לש םירופיסה ינש 

שומימו תוירחאה תלבק לע םולחהו ,ןברוקו סוכינ ,תומילא לע טויסה :ןמיסה תועמשמ 

תועצמאב תלהונמ ןמיסה לש תירופיס־ודה תכרעמה ןודנה הרקמב יכ ,קיסהל ןתינ .דועייה 

ןמיסהשכו ,הזתיטנאו הזת םניה ,יתוישיאהו יביטרנגה ,םירופיסה ינששכ ,הקיטקלאידה קוח 

.תיטקלאיד הזתניסכ עיפומ ומצע 

םיליבשה דחאב העוקתה ןבאה םג ,םהרבא לש ורצחב סונאי־ףוצרפ תלעב ןבאה ומכ (ג) 

הב םילגתמ הלאה םינפהש ,ךכב הנוש איה ךא .םינפ־תבר הניה 'הלודגה השיאה' לש הנגב 

לש תורוצ יתש תומלגמ םינבאה יתש .הז דצל הז אלו ,הז ירחא הז םהרבא לש ולמזיא תחת 

ןבאהש העשב .ןמורה ירוביג לש םתנחבה יפל ,תישנהו תירבגה — ולוגליגו ןורכיזה תרימש 

הלודגה השיאה לש ןבאה ,(ירבגה אוה)יתוזחה־יבחרמה ןורכיזה תא תמלגמ םהרבא לש 

תבתכומ וז תירדגימ הנחבה ,הרואכל .(ישנה אוה)יראינילה־ילולימה ןורכיזה תא תמלגמ 

הנחבה ןובשחב חקינ םא ךא .םינבאה יתש תא תתסמש הז אוה םהרבא ירה :םירבגה ידי־לע 

יכ ונל ררבתי ,םירבג לש םתדובע וז תומל היפל ,הלודגה השיאל תכיישה ,תרחא תירדגימ 

לש תיסיסבה תיתימה םלועה תסיפת תרגסמב תונומאב ןמורב תוגצומ תוירדגימה תונחבהה 

ןבאל םהרבא לש ותשיג תא טרפבו ,תואיצמה תא תובצעמ הלא תונומא .ןמורה ירוביג לכ 

תונחבהה תא םינבאה תורכוז ,םייטרפה ןהיתונורכיז דבלמש ,ררבתמ .רפסמה לש ותיב ןגבש 

לש ןבאה טילבת תא תרצוי ןמורה בחרמב םינבאה יתש לש ןתודחא .תוילרוגה תוירדגימה 

.ןמורה ירופיס לכ םירוכזו םיטורח ובש ,יניגורדנאה ףוגה 

ידי ךא .םינפ תרסחו תימתס ,תרתוימו העירפמ איהש ,ךכב ליחתמ ןגב ןבאה לש הרופיס 

ונא הז ךילהתל .תוישיאכ הווהתמו תכלוה ןבאהו ,ןורכיזו םינפ ,הרוצ הל תונקמ תתסה 

:סיסאופותימ םיארוק 

תוצור אל ונחנא' .אתבס הרמא ,'ךלש הזה קמולה םע ותוא רוקעת ?םהרבא ,םש קפוד התא המי 

.'ןש םירקועש ומכ ,ירמגל ותוא איצות .םש ותוא 

ויקושו ויתועורזו והזחו וינפש ,םוריע ןבא רבג לש ופרועו ויכריו ויפתכו ובג השענ עלסה [...] 

הדודה [...] .ץוח יפלכ םיטלוב ויתובגעו ובגו תוריבכה ויתומכשו ודוקדוקו ,המדאב םירובק 

השקה ונבשיב תטבוח ,םיכוראה היפגב תפפונמ ,ןבאה שיא לש ובג לע הבכרו הצפק הרוחשה 

.תקחוצו 

תבשל םילוכי םישנא ינשש ,חוטשו ךומנ ,ןבל ןבא־לספס התע השענ רבגל היהש עלסה [...] 

.חחושלו אורקל ,וילע 

אלא תועובצ ןניא ויתוצבשמש ,טמחש־חול התע השענ ,לספסל היהש רבגל היהש עלסה [...] 
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ללגב .ןתוא םיריהבמו םיהכמ םהיללצש ךכ ,ןהלש םיקומעה תותיסה יצירח ןוויכב וזמ וז תולדבנ 

־ירחא תונבל ושענ רקובב תורוחש ויהש הלא .ןעבצ תא תוצבשמה ופילחה לצהו שמשה תעונת 

.םיירהצה 

םג' :הרמא וזו ,איה םג ותוא הארתש ידכ ,הצוחה המודאה הדודה תא הררג הרוחשה הדודה [...] 

(140-137).'חש םימעפל קחשמ היה ונלש דראודא 

רכיה ינמיס םהרבאל שי םהבש ,םייתימה (תוזופרומאטמה) הרוצה ילוגליג לש ףצר ונינפל 

רצוי הזה ףצרה .לארש^א טילבת השעמב רבכ וטלב רשא ,גרואימד־לא לש םירורב 

.ךופה האירק ןוויכב ,תוישיאה תווהתה לעו ,דחא האירק ןוויכב ,תוברתה תווהתה לע רופיס 

.וב רוכזו רומש ,ומצע רמוחה לוגליגב עבטומ אוה :שיגדנ ,הזה רופיסה תא ארקנ םרטב 

לש תינורכאידה תויראינילה .ףוגה ילוגליגב רצונ סותימה ,סוידיבוא לש תודופרומאטמב ומכ 

,טסקטה תאירק לש ןמזה ןיבל םילוגליגה רופיס לש ןמזה ןיב תוהז תרצוי הלאה םילוגליגה 

ינושארה ,ירקיעה עוריאה .ןמורה תאירקו סותימה תריצי ןיב וא ,ןמורהו סותימה ןיב ,ונייהד 

וניאש ,םותימה תריצי לש עוריאה רמולכ ,ומצע לוגליגה ,ןבומכ ,אוה הזה סותימב יסיסבהו 

תא רומשל ןורכיזה לש תלוכיה .רמוחה ןורכיזב תמלוגמה ,תרחאה תואיצמה תולגתה אלא 

תרחא תואיצמל םוקמ תונפל תאז םע דחיו ,רמוחה ינפ טילבתב תמלוגמה ,הנותנה תואיצמה 

תולגתהה ,יתורפסה סיסאופותימב .תולגתהה תא תרשפאמ ,תורחא רמוח ינפ תלעב 

17.הל ההז םצעבו טסקטה תאירק ןמזב תשחרתמ 

תודלוויה תא ראתמ ןושארה .םירופיס ינש תוחפל תפשוח תולגתהה לש הקיטיונמרהה 

:םילספ השולשל םאתהב ,םיבלש השולש םינחבומ הז ךילהתב .תמה םדאה ףוגמ תוברתה 

רשקה לע (א) תזמרמ המדאה יפלכ םינפה םע ותביכש ;ותרובקו םדאה תומ (1) 

לש יתישארבה ,יאכראה יפואה לע תודע — המדאה םע ולש ימיטניאה ,קודהה (קוביחה) 

ילוא ,ןומדק חצר — 'ב־ו 'א ףוריצב) חצר — ותתימ לש םילאה ןפואה לע (ב) ,הז בלש 

,חצורה ןיק תאו חצרנה לבה תא ,תחא־הנועבו־תעב ,גציימ רבגה לספ ;לבה חצרל זמר 

ןיא ,הז הרקמב ;(ןמזב־וב ןברוקכו חצורכ גצומ םהרבא םג ךכב :המדאה דבוע היהש 

:תוומ היה התישארבש תרכוז תוברתהש קיפסמ .תמה םדאה לש תיטרפה ותוהזל תובישח 

ינשל םוקמה תורצוויהב (א) תגצוימ תוברתה תחימצ :םישנא ינשל לספסה תיינב (2) 

ןמזו םוקמ לש תורצוויהב (ב) ,תרושקתה ןוניכו תומילאה תייחד ,ונייהד ,םיחחושמ םישנא 

לש תיזיפאטמה תילאוטקאה הדבועה אוה תולגתה לכב הלגתמה ירקיעה ןכותה ,סניוול יפ־לע 17 
Emmanuel Levinas, Beyond the Verse, trans, by Gary D. Mole, London: The Athlone) תולגתהה 

 129 :1994 ,Press). ןמזב־ובו ,קחה ןמ האב הלש הלימהש ,ךכב רדגומ תולגתהה לש סוטאטסה
םזיאתאה לובגל תברקתמ תולגתהה תלימ ,טסקטב התומלגתהב .(133 ,םש) םדאה ידי־לע תספתנ 
טסקטש ,ךכ תוכזב תירשפא תאזה תומלגתהה .(121 ,םש) תונשרפו ןורכיז ,הירוטסיה ינפב תפשחנו 

.(171 ,םש) תולגתהה דוסי לע םייונב ,המצע האירקה ,הזככ יתורפס 
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לש וא תוברתה יגשיה לש הרבעהלו רומישל םיאנתה תורצוויהב (ג) ,(האירק ,החיש)יאנפל 

יגוצייה קלחה — יאנפה תוברת ;'דכו תונותיע ,תורפס — תספדומ הרוצב יאנפה ישימשת 

תומילא ,תוומ וב ויהש םוקמ ותואמ תחמוצכ תגצומ — תינרדומה תוברתה לש רתויב 
18.חצרו 

— קחשמכ רתויב תיתוהמה התרוצב (א) תוברתה תא גציימ טמחשה קחשמ (3) 

(ב) ,תוריחלו תומילאה תייחדל יחרכה ןפואב רושקה ,תוברתה לש יסיסבה ןייפאמה 

תלוכיו ינחור סיסב שרודה ,טמחש ומכ יטסיטילא קחשמכ רתויב תמדקתמה התרוצבו 

תאו ותוחכונ תא ,קיחדמ ףא ילואו ,לוכיבכ ,שרוד אלו ,דואמ ההובג תילאוטקלטניא 

.(הווהב — יחה ,רבעב — תמה) ףוגה לש ותוינושאר 
:המודאה הדודה לש הירבדב רתוי יולג השענו לגעמה תא רגוס הזה יביטרנגה רופיסה 

הידי־לע ספתנה ,תמה דראודא דודה ןורכיז אלא וניא טמחשה חול יכ ,רורב התניחבמ ירה 

תונשרפכ םיעיפומ ליעל טטוצמה עטקה ףוסב הירבד .חצרנכ (םהרבא ידי־לע םג הארנכו) 

רופיסה תא הניבה לבא ,ןורחאה לוגליגה תא קר 'הארק' המודאה הדודה .הזה רופיסל 

(הלוכ תוברתל תוירחאה תלבק) חצרב ותאדוה וז :ורפסל ןווכתה םהרבאש יפכ ,ואולמב 

.תוינחורלו תויתוברתל ,רדסל תיטמימה ותקושתבו 

לספסה ךרד ,טמחשה חולמ :ךופהה ןוויכב ארקנ ,ןבאה ילוגליגב םלוגמה ,ינשה רופיסה 

איה ךופהה ןוויכב האירקה .הב רובקהו המדאה תא קבחמה רבגה תומד תארקל ,םיינשל 

תא ,רקיר ירבדל ,הפילחמו ןורכיזה לע תססבתמ איה .תונשרפהו הנבהה לש ילרגטניא קלח 

,ודיתע תא ,לוכיבכ ,רכוז טמחשה חול ,ןודנה הרקמב ךכ ,9.דיתעהו רבעה לש םהיתומוקמ 

,םילוגליגה תשולש .המדאב רובקה רבגכ םילוגליג ינש דועב שממתהל — ודועיי תא ונייהד 

תגציימ לוגליגל לוגליגמ ןמזב העונתהו ,םהרבא לש ותוישיא תא םיגציימ ,םילספה תשולש 

תא תתסמ םהרבא :קהבומ יטמימ דוסי שי וז תווהתהב ,דחא דצמ .ותוישיא תווהתה תא 

הירוטסיהל ,רחא דצמ ךא .דראודא דודה לש הירוטסיהה לש יוקיחכ ומצע לש הירוטסיהה 

ךחלוש לש הרקמב ומכ .המדאה םע תוקבחתהה סנב תולגתמה ,תוידוחיי םינפ םהרבא לש 

אלש חצרל תוירחא ומצע לע לבקמ ,המשא־אלל־ותמשא תא ןבאב תתסמ םהרבא ,הבצמה 

.ותוא ןיבמ אוהש יפכ ,ודועיי תא ךכב שמממו — המדאב ומצע תא רבוקו שינעמ ,עציב 
םינפ־לא־םינפ יתאה דמעמב תלעפומ סותימה תריצי .ומצע לש סותימה תא רצוי םהרבא 

קחשמב — תוישיאה לש םינושארה םילוגליגה ינשב םלוגמ הזה דמעמה .רחאה לומ 
הלוגליגב .רחאה םע גולאידב תלעפומכ תוישיאה תווהתה תא גציימ סותימה .החישבו 

לע ססבתהב .Denis Hollier, 'Blood Sundays,' Critique 516 (1990: 347-363) :לשמל ,ךכ לע ואר 18 
לש םימסרופמ םיירוטסיה תוערואמ ןיב תיתוברת־וכיספ הקיזב ןד רקוחה ,יאטב 'זרו'ז לש תוירואיתה 

תומוקמב רתוי רחואמ ונבנש תורייתו שפונ ,תוגיגח לש תויצקרטא ץבל זיראפב םימד תוכיפש 
.וללה תוערואמה 

 Ricoeur, Time and Narrative, pp. 67-77 19
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.תיריפמאה הירוטסיהב ילטנדנצסנרטה הדועיי שומימ — םנ הרוק תוישיאה לש ןורחאה 

— (ןבאה)המדאה םע תיתימה ותוגוודזהכ הלגתמ ,םהרבא לש תודבאתהה ,הפ־הד־וטואה 

־יגולומסוק־יגולאמוס ןמיסכ הלגתמ רובקה רבגה לספ ךכ .ימיימשה תתסה לש ותבוהא 

לדבהב ,ןכבו .םלועה לש ותועמשמ טילבת אוה ףוגה ,םלועה םע ההוזמ ףוגה :ינגומסוק 

תייחד לש יטמימ ךילהתכ םהרבא לש ותוישיא תווהתה תא גיצמה ,יביטרנגה לדומהמ 

תריציכ התוא גיצמ םילספה רופיס לש ייאופותימה לדומה ,ףוגה תלילש תועצמאב תומילאה 

/תועמשמה ןוניכ .רחאה םע יתאה סחיה ןוניכ תועצמאב ומצע ףוגב תידוחייה תועמשמה 

ינש ,םינוויכ ינשב האירק דימת איה האירק םא .ףוגה/תוישיאה ןוניכ םע ההדזמ ןמיסה 
.תונשרפל םייחרכה םילדומה 

לש תוצופנה תורוצה תחא וניה ,ותועצמאבו םיצפחה ףוגב תוישיאה לש התווהתה סנ (ד) 

םיצפח השולשב ןאכ ןודנ .רמוחה ןורכיז לש םיירקיעה םיגוסה דחאו ןמורב סיסאופותימה 

.לבחו םוקמוק ,המודאה הדודה לש הרעיש :ןורכיזה ירמוש 

.התוישיא רופיס תא רפסמו םלגמ ,המודאה הדודל םשה תא ןתונ םודאה רעישה (1) 

:תיארקמ־תישמשו תינימ — הרישע תוילמס הז רעישל 

היה הייחת לש יעגר סנ לבא ,הארמל טושפ ,קיקדו םוח המודאה הדודה לש רצקה הרעש [...] 

רבדל ליחתמו תומודא־תוימואתפ םישא ףלאב קלדנ היה זא .היצח תא שמשה וב תוריב ללוחתמ 

,יניע דגנל שממל גהונ ןמזהש םיירזכאה םידבעידה דחאב ,ךכ־רחא תובר םינש קרש ,הפשב 

,ךיתועבצא תא יב עסה ,יתוא ףטלי ,רעישה רמא ,'לאפר ,יב עגי :הניבהל וליפאו העמושל יתדמל 

[...] /ינבהא 

לש םירוחב ,לאפר ,לכתסת־לכתסת' [...] םהרבא ידידי יל רמא ,ישא ומכ רעיש הל היה םעפ' 

לש בנזה ומכ .םעפ היה הלש רעישה הככ' [...] 'רבדמ ינא שא ןימ הזיא לע ןיבתו ,םילחגה־חפה 

.'םידיפלהמ רעוב םגו לעושה לש תורעשהמ םודא םג ,רוביגה ןושמש לש םילעושה 

'י הרק המוי 

(43-42) .'ותוא הל וביכ' 

.תוחולה דחא לע ךפשו םימ ילד לטנו ,ולש 'לאפר ,לכתסת־לכתסת'ה תא [םהרבא] יל רמא זאו' 

,םימעפה רתי לכב ומכ לבא ,שחרתמ ןבאהו םימה סנ תא יתיארש הנושארה םעפה תאז התייה אל 

.שדחמ םעפה םג יתמעפנ 

תודוסהו םירויצה לכ תא םואתפ םיאור ךיא יתקלדנ תאזה התמה ןבאה ךיא ,לאפר ,האור התא' 

הל תכפשנ שמשהשכ תקלדנ ,איה םג הככ ?תיאר ,לאפר ,תיאר [...] ?הלש םייחה תאו רואה תאו 

(213).ישארה לע 

הריהנ ,תוומה תרה תילרוג הבהאכ רעישה לש ('תינושמש'ה) תיארקמה־תישמשה תוילמסה 

הנוב ,התמ ןבאו םילחג לש םייומיד םע דחי ,תאזה תוילמסה .םיטטוצמה םיעטקב ידמל 

םיממודה םימצעה תכיפהכ עיפומ הייחתה סנ ,תוטטיצה יתשב .סנה רואיתל יטאופ סיסב 
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תא העידומ ןבאה ,ותקושת תא עיבמו רבדמ רעישה :תוישיאל ,תורבדמו תויח תודשייל 

השעמ לש דימתמה שודיחה תמצוע תא ראתמ ,ונשרפו ונעמנ ,סנה דע ,רפסמה .היתודוס 

לש התוידוחייב ,תרחאה תואיצמה תולגתה עוריאב — תאזה המצועה רוקמ .הייחתה 

,תוישיאה ןורכיז תא ררחשמ הייחתה סנ .ויניע דגנל (תרצונ אל םא) הלגתמה תוישיאה 

תוזופרומאטמה יסותימ תא ללוכה ,המודאה הדודה סותימ רצונ ךכ .םמודה רמוחב רוצאה 

הז טרפ .ןבאל הלושמ איה ליעל טטוצמה עטקב .ולש תודוזיפאכ ןבאה לשו רעישה לש 

גרואימדכ גצומ רשא ,םהרבאל הלש 'הבהאה' רשקהב תדחוימ תיתימ תועמשמ לבקמ 

תנומת תרגסמב תספתנ ,תודרפיהה רחאלש םתורחאתה ,ץראהו םיימשה תוגוודזה .ימיימש 

.רמוחל (הרוצה ןורכיז וא)ןורכיזה תרוצ ןתמכ ןמורבש תיתימה םלועה 

,םימדוקה םירקמב ומכ ,םירפסמ ,ןורכיזה תא םיררחשמהו םירמשמה ,רמוחה ילוגליג 

רופיסה .התע הז ונראית ,ייאופותימה לדומה יפ־לע יונבה ,דחאה תא .ןמזב־וב םירופיס ינש 

רוא .ןבאהו רעישה לש ןורכיזה יקמעמ תא ףשוח ,יביטרנגה לדומה יפ־לע יונבה ,רחאה 

לש ותומ :'ויוביכ' תורוק תא םג אלא ,רעישה לש דחוימה ויפוי תא קר אל הייחמ שמשה 

רדסה .הלודגה השיאה תחפשמ ידיב המודאה הדודה לש הלוצינו הסוכינ ,דראודא דודה 

,החפשמה תא ךכב תסנרפמו םהרבא לש ושגליפכ המודאה הדודה תשמשמ ובש ,ןותנה 

יכ ,וניאר םירחא םינמיס חותינב רבכ .םידדצה לכ תא הרואכל קפסמה רבשמה ןורתפכ ספתנ 

םיבגשנה םינמיסה יכ בושח ,יביטרנגה םזילמרופה תניחבמ ךא .םילאו בזוכ ומצע הז ןורתפ 

אוהש הז ידכ ךות .לפאה םרוקמ לע תוירבאקמה תוישעמה תא םירפסמ הייחתה סנ לש 

דודה לש הרקמב יתימאה)יגרטה ותומ לע םג רפסמ ישמשה רעישה ,הקושתה לע רבדמ 

לע ,ןברוקה — הקושתה טקייבוא לש (המודאה הדודה לש הרקמב יטמימה ,דראודא 

ךות .(ינשה בלשה ןברוק)ומצע ולש םילאה סוכינה לעו (יובכה רעישה)ןמיסה תורצוויה 

תאז איה :הלש לפאה דוסה תא םג תרפסמ התמה ןבאה ,התויחתהו התוקלדיה ידכ 

תומלגתההו ןמיסה איה :דראודא דודה תא הגרהו ןובריקה ילככ (יטמימ ןפואב) השמישש 

.םהרבא לש ןברקמהו רצויה ולמזיא תחת ןברוקל ךופהל הדעונ איהו ,תוומה לש 

.ןמורב תחא םעפ קר רמוחה ןורכיז לש ןמיסכ עיפומ המודאה הדודה לש םוקמוקה (2) 

:הבר העבה תמצוע לעבו דואמ יגוציי ךא ,טושפ הזה הרקמה 

.םמוח תא םימה ודבאי אלש ,ינוחרפ הבע ליעמ ןיעמ ול היהש ,רתוי לודג םוקמוק 

וקדח הארמל הרוחשה הדודה יל השחל ,'תונחה תא רוגסל חכש הלש םוקמוקה ,לאפר ,לכתסת' 

.וליעמ ירותפכ ןיבמ ץיצמה ,םוקמוקה לש 

,יל הגזמש בלחב־התה תא יתאקה טעמכ ינאו ,המודאה הדודה הרמא ,יונממ יל ראשנש המ הז' 

תומצע ומכ ,ויתוידיבו ולש תונידעה הניסרחה תונפודב ,ונממ יתיתשש לפסה יל ומדנ םואתפ יכ 

(320).תופושחו תולחלחכ־תונבל ,דלש לש וילסכו ויפתכ 

ךלהמה ןוויכב .ירתס־ודה ךלהמה תא ןאכ תוהזל ןתינ ,םימדוקה םירקמב ומכ ,בוש 

תילאוטקא תוישיאכ הלגתמו הייחתמ םוקמוקה ,הרוחשה הדודה תרציימש ,ייאופותימה 
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לע רפסמ םוקמוקה ,המודאה הדודה תרציימש ,יביטרנגה ןוויכב .קהבומ ינימ יפוא תלעב 

ךפוה םוקמוקה ,תייאופותימה הזופרומאטמב .תמה ןורכיז — תדחוימה ותועמשמ רוקמ 

החפרומאטמה ,רפסמה לש ותעדותב .תמ ףוגל — תיביטרנגה החפרומאטמב ,יח ףוגל 

הזופרומאטמה תדקפתמ תאזכ הרוצב .דואמ תישגרו תישחומ הרוצב תשממתמ תיביטרנגה 

םיינשה לש םתושיגר תוכזב ןה ,ירשפא רבדה .הרוחשה הדודה לצא תייאופותימה 

.ןמורב םיצפחה לש תיתימ־תיתוישיאה העבהה תמצוע תוכזב ןהו תוזופרומאטמל 

רפסמה לש ותימע ,ןינקו ץב םיסחיה לע לשמכ עיפומה ,לבחל םג תינייפוא וז המצוע (3) 

וליפכל ןינקו תא ךפוהו לאפר לע םג ךלשומ לבחה לשמ .ומיא ןיבל ,רבדמב ותדובעב 
:ודוגינלו 

ילש אמאש דחפמ ןמזה לכ ינאו ,תיבהמ ךתוא קורזת ךלש אמאש דחפמ ןמזה לכ התא' [:לאפר] 

.'הרזחכ יתוא חקית 

,יל דיגת' :וינפ לע החרז הנושמ הרהנ .ןינקו חנאנ ,'לבחכ רשק ומכ ןכ םג הז ילש אמא םע ינא' 

תא ול םיחתופשכ ?לבחל באוכ רתוי יתמ ,םימכח םכמצע תא םיבשוח םיקיה םתא ירה ,לאפר 

(375)'יול םיקדהמשכ וא רשקה 

שפנה לבס ,סותימה־ןמורב וא סותימב :המצוע־בר יתימ עבמב תמלוגמ תיגולוכיספ תואיצמ 

לשמ .היגולומסוקלו היגולאמוסל ההז היגולוכיספ ,םלועה לבסב םידחואמ ףוגה לבסו 

תודחאה תא — ןמורה לש יזכרמה יתימה ןייפאמה תא שיחממ אוה .לשמ קר ומא לבחה 

.רמוחה ןורכיז ול שי יכ ,לבוס תמאב לבחה ,סותימב .תיגולומסוק־תיגולאמוס־תיגולוכיספה 

:תומילאה ןברוקל ותוא תכפוה ,לאפר לש ושפנ־ופוגב (ןמיסה תריצי) 'רשק תרישק' לכ 

ריתהל ןויסינ לכ .םילאה 'רשוק'ה לש ונורכיז תאו אוה ונורכיז תא תננוכמו לבס ול תמרוג 

תא ןנוכמו לופכ לבס ול םרוג ,תומילאה ןברוקל ומצע ותוא ךפוה ןורכיזה־ןמיסה־רשקה תא 

.הלופכה המוארטה ןורכיז 

ורדעיה ןיבו רמוח לש תוחגונ ןיב לובגכ םינמיס .* 

םינמיסל התע רובענ .תיתוישיאה םתוחכונ אולמב םידקפתמ םדוקה קרפב ונודנש םינמיסה 

תונומתו םהרבא לש ותיב :תוישיא לש תורדעיה ןיבל תוחכונ ןיב לובגב תרצונ םתועמשמש 
.'ונלש םירבגה' 

תיב הז .הז גוסמ םינמיס לש תובושחה תואמגודה תחא אוה םהרבא לש קירה ותיב (א) 

תא הנב םהרבא .ויתוגרדמ לע ךרד אל םדא ףאו לוענ רתונשו ורצחב םהרבא הנבש ןבאה 

.'הכלמ ומכ' תיבל סנכיתו אובת איהש ,הווקת דבאמ וניאו המודאה הדודה ליבשב תיבה 

ורוקמ ,םירחא םיבר םינמיס ומכ .הזה תיבה לש ורוקמ תא תולקב ההזי יביטרנגה חותינה 

לש ,קויד רתיל ,ןבא לש ןברוקכ גרהנ דראודא .דראודא דודה לש ותומב הזה ןמיסה לש 

,היינבלו הריציל — תוברתה ןוניכל ןורקיעב ןווכמה ,םילאה חוכה .ןבאב היינבה תודובע 
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דיל קיר ללח ריאשה הזה גרהה .םדאה ןברוק תא הבגו ולש תוירזכאה ךלומ ינפ תא הליג 

ךותמ ,םעפה .םהרבא לש תיטמימה ותוליעפ לש תואמגוד רפסמ רבכ וניאר .המודאה הדודה 

קירה ללחה תא ודיל םהרבא רצוי ,הלעב תומל תוירחא תלבק ךותמו המודאה הדודל ותבהא 

,המודאה הדודה .םדאה ןברוק לע תרפסמה ,ןבאמ רשעה קירה תיבה תא — ולש יטמימה 

הניאו תיבה תלעבל תכפוה הניא ,תיבל תסנכנ הניא ,םהרבא םע הילגשמ ףרח ,ינשה ןברוקה 

ותורדעיה תא חיכנמ ,תומילאה ןורכיז תא חיצנמ ,תוברתה למס ,תיבה .וללח תא תאלממ 

.ןברוקה לש 

ולש ייאופותימה רופיסה יכ הארנ ,הרהבוה תיבה לש תיביטרנגה תועמשמהש העשב 

,תיבהמ םירדענ הלש םיסותימה םג תוישיאה םע דחי ,םנמא .ונינתאל עיגהלמ עונמו םוסח 

תוישיאה .םויק־יא לש לובגכ הווהתמה תוישיאה סותימ — שדח סותימ רצונ תעב הב לבא 

לאפר םהיניבו ,ןמורה ירוביג לש תילובגה תוהמה לש תומלגתהכ ,ומצע תיבה איה תאזה 

תווהתהה לש התוהמ תא ךכב םימלגמו ,תוומה ,םויק־יאה לובגב םיווהתמ םה .רפסמה 

וניא יוקיחה לש ןורחאה טקייבואה ,תיטמימ תוליעפכ תראותמ םירוביגה תוליעפשכ .המצע 

20,יאטאב 'חו'ז לש םיגשומב ,ויומיבב תוומה תיימדה ,יטמימה תוומה לאוטיר .תוומ אלא 

ןורחאה לובגה תייצחב הווהתמ תוישיאה ,הז לאוטירב .ןיאב תעגל הדיחיה תורשפאה איה 

םלוע ,תועמשמה םלוע לש ותורצוויה לע תרפסמ וז תוישיא .היסרגסנרטב — המויק לש 

לע סותימ אופא רצונ םהרבא לש תיבב .םיתמה םלוע ,ןיאה םלועמ ודודיב ךות ,םייחה 

אוהש ךכב .סותימה תריצי לע סותימ ,תורחא םילימב וא ,תועמשמה תריצי לע ,תווהתהה 

לש התווהתה סנ לע יטקלאידה סותימה תא תיבה רצוי ,תוישיאה תורדעיה תא חיכנמ 

.ולש ןורכיזה תא הווהמו תיבה ימאב םלוגמ הזה סותימה .סיסאופותימ לע ונייהד ,תוישיאה 

תוישיאה תא םג אלא ,ןברוקה תורדעיה תא קר אל חיכנמ םהרבא לש קירה ותיב 
.יהמ תווהתה לע תרפסמה ,תיביסרגסנרטה 

חוורב — רחא רדעיה ןמיסב תווהתהה סותימ רצונ ,רתוי ףא היולגו הבר המצועב (ב) 

:רפסמה לש ותיבב ריקה לע תויולתה 'ונלש םירבגה' תונומת ןיב 

לומ ילגר תונוהב לע דדונתמ ינא הליחת .יתהבג תא ימצעב קודבל ,ידבל ןורדסמה לא בנגתמ ינא 

םינבלה תויאיגב אקווד יטבמ תא ץעונו םהילע םירעמ ינא ךכ־רחאו ,דרויו הלוע ,םירבגה תעברא 

הסנמ ינאש ןורכיזה תונומת ןיבש םיחוורה ומכ ,ילש טלפמה ירוזא םה הלא — תונומתה ןיבש 

הידש ןיב ומכ ,ןיזאהל ,חונל ,ערתשהל לוכי ינא ,וללה םינטקה םינבלה תויאיגב ,ןאכ .ןאכ םיקהל 

,םיעותעת־ןיע ,תפסונ ןיע ןימ םש תרצונ ,ןהיניבש חוורב טיבמ ינאשכ .הנור לש היניע ןיבו 

,ישימח ,ףסונ רבג חוורב הווהתמ ונלש םירבגה תעברא לצא וליאו ,הקיחצמו תינוימדו תישילש 

(296).ללכ קיחצמ אלו 

 Georges Bataille, 'Hegel, la mort et le sacrifice,' Deucalion 5 (1955: 21-43) 20
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ייא ןיבש קירב ןנובתמ לאפר .תוומל העיגנב ,היסרגסנרטב תוישיאה תווהתה תראותמ הטטיצב 

תלשושל תופרטצהב ותוישיא תווהתה תא הווחו ,תוומה ןורכיז הניה המצעבש ,תועמשמה 

־ייאופותימה העבט םע יטקלאיד ןפואב דחואמ וז תוסנתה לש יביסרגר־יטמימה יפואה .םיתמה 

הכינחה לדומ יפל היונבה ,ילאוטירה תוומה תיימדהב ,ונייהד ,תיביסרגסנרט הזתניסב יביסרגורפ 

סנ תא הווח תוישיאה ,הז לדומב .(םירבגה תרבחל ,תלשושל תופרטצה ,תורגבתה)יגולותימה 

ריקה לע 'ונלש םירבגה' תונומת יכ ,אופא םכסל ןתינ .ןברוקה דיקפת יולימ ךות הדועיי שומימ 

לש ותכינחלו ותחכנהל ,ילאוטריו חבזמ ,תילאוטיר המב תורצויו םירבגה תורדעיה תא תוחיכנמ 

לע קר אלו ,תוומו ןברוק לע קר אל תורפסמ תונומתה ,םהרבא לש ותיב ומכ .שדחה רבגה 

הרקמב .הלש תיביסרגסנרטה תוהמה לע ,ומצע תווהתהה ךילהת לע םג אלא ,השדחה תוישיאה 

ןוניכ לש סותימל םיהז םהינשו ,ןברוקה תכינח לש סותימל ההז סותימה תריצי לש סותימה ,הז 

אוה הזה ןורכיזהש תורמל .אוה ותומ ןורכיז תא לאפר ןנוכמ ,תונומתה ןיב ותוננובתהב :ןורכיזה 

־תוישיאה ןוניכו (יביטרנגה רושימב)תלשושה־תוברתה ןוניכ וב םיפקתשמ ,תילאוטיר הימדה קר 

הסנמ' אוה :תרחא תיטמימ תוליעפב לאפר קסוע ,תומל םוקמב .(ייאופותימה רושימב) רבגה 

תונומתמ תחאש ,רורב .ולש ןמורה תא בתוכ אוה ,רמולכ ,'ןורכיזה תונומת' תא 'ןאכ םיקהל 

בתוכה תתסמ ותביתכב ירה יכ ,ומצע לאפר לש ותנומת איה ןמורה תוריק לע תויולתה ןורכיזה 

לש ןורכיזה תנומת תא חוורב הלגי ,ןמורה תונומת ןיב ארוקה ןנובתי םאש ,םג רורב .ותבצמ תא 

.דוע ונניאו היהש ארוקה לש ורבק תא ןמורב הריאשמ האירק םג ילוא יכ ,הווהתמו תכלוה ומצע 

תונקסמ 

,סותימ־ןמורכ רדגומ תויהל לוכי רבדמב רתיבב ,תירנא'זה היגולופיטה תניחבמ (1 
:הלא םה וינייפאמש 

,ינפוגה רושימב ,יתוישיאה רושימב הווהתמ רשא ,סוניגורדנאה סותימ רצונ ןמורב (א) 

לכ תא דחאמ רשאו ,ימסוקה רושימבו יתוברתה רושימב ,יגולוכיספה רושימב 

:ומצע ןמורה לש יניגורדנאה ופוגב וללה םירושימה 

 (p תיגולאמוס־תיגולומסוק תודחאב תדחוימה ,תיתימ םלוע תנומת ןנוכמ ןמורה;

— ןושלה לש היגולאמוסה אוה תאזה םלועה תנומת לש םיירקיעה היקוחמ דחא (ג) 

:םילימ לש תיגולוקאה־תינפוגה ןתביבסב םלוגמה רמוחה ןורכיזכ תועמשמה תסיפת 

םיכילהתה תא תומלגמה תוזופרומאטמכ ,ונייהד ,ףוגה ילוגליגכ ןמורב ספתנ ןורכיזה (ד) 

;םייתוישיאהו םייתוברתה ,םיימסוקה 

תלעפומ — ןורכיזה תריציו תוברתה תריצי ,תוישיאה תריצי ונייהד — סותימה תריצי (ה) 

םע םיסחיה ,הקיתאה תא םיליעפמ רחא םדא םע םיסחיה :רחאה םע םיסחיה תועצמאב 
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ןמורל ההזה ,סותימב תודחאתמ תולגתההו הקיתאה :תולגתהה תא םיננוכמ רחא םלוע 

:םיילאוטסקטה וינמיסמ דחא לכלו ללככ 

ןורכיזה תלעב (תחכונ וא תרדענ ,היח וא התמ) תוישיאכ הלגתמ ,רבד לכ ,ץפח לכ (ו) 

:ןורכיזה ןונגנמל ההז רמוחב תוישיאה תייחת לש סנה :רופיסה תלעבו 

םינונגנמכ םדוקפית לעו תיתימה םתוהמ לע םמצעב םידיעמ ןמורב םימיוסמ םינמיס (ז) 

תוהמ .הלש היסרגסנרטה סנ תארקל תוישיאה תווהתה לש ,ונייהד ,סותימה תריצי לש 

םע ילאוטיר עגמב היתולובג תצירפ ךות ,תוישיאה לש ימצעה שומימב הצוענ הזה סנה 

.תוישיאה־תורדעיה — תוומה 

,הלש םיגשומה ןולימ תא שדחמ תנחובה ,(תורפסב םיסותימה רקח) תרוקיבותימ 

לע ,םירופיס לש החותפ תכרעמכ ,רופיס־ברכ סותימ תוארל ךרוצבו תורשפאב הריכמ 

ינשה םומרטסקאבו ,תמ ףוג אצמנ הלש דחאה םומרטסקאבשכ ,םינמיסה ילוגליג 
.היח תוישיא תאצמנ 

הנקסמה לע תססבתמ רשא ,תיטתסא־תירוטסיהה הנקסמה תא תוריהזב חסנל הסנא (2) 

תירבעה תורפסה לש התסינכ תא תפקשמ ולש ריאמ לש ותריצי :םדוקה ףיעסב תירנא'זה 

םיסותימ־םינאמור .הקיתעה תיגולומסוק־תיגולאמוסה הקיטתסאה לש שדחה בוביסל 

גוסה ןמ הקיטתסא לע םיססבתמ חרכהב אלו דימת אל תונורחאה םינשה םייתאמב םייפוריא 

הקיטתסאב תויגולאמוסה תומגמה עקר לע ןבומ תויהל לוכי ולש לש ותריצי דוחיי .הזה 

םיעשתה תונש תורפסב רבדמב ותיבב לש ומוקמ תא רידגהל ןתינ ,ןכבו .תינרדומטסופה 

.ינרדומטסופה יגולאמוסה סותימה־ןמורכ 

תורפסב ןורכיזה ןוניכ ינונגנמ רקח :הבושח תיגולודותמ הנקסמ חסנל ןתינ ,חותינה ףוסב (3) 

תוישיא לש ףילחת ץרכיזה ינמיסב האורה וז תא :האירקה תויורשפא יתש תא בלשל ךירצ 

תעגונ תפסונ תיגולודותמ הנקסמ .תחכונ תוישיא לש תושממתה םהב האורה וז תאו ,תרדענ 

תאו היתולובג תקידב תא לולכל ךירצ םותימה תריצי חותינ :תורפסב םיסותימה רקח תייגוסל 

לע םירופיסה גראמ ,םינמיסה לש curriculum vitae איהש ,רתוי תללוכ תכרעמב המוקמ תניחב 

םינונגנמ חתנל .וללה םירופיסה דחא איה תיביטרנגה תונשרפה יכ אצמנ .םינמיסה תווהתה 

.הזב הז םיכרכנ םינוש םייגולופורתנא םירופיס דציכ ןיבהל ושוריפ ,טסקטב םינוש םייתוברת 

תואיצמה תא ראתמה ,יגולואידיא־יתוברת לדומ עיצמ רבדמב ותיבב ןמורה ,קפס אלל (4) 

תובא יסחי :יסופיט אשונב דקמתמ אוה ,יסופיט ילארשי־ץרא ןמורכ .תילארש^אה תיתרבחה 

לכ רמולכ .ירופיס־וד ןפואב תואיצמה תא לדממ אוה ,יניגורדנאה סותימה־ןמורכ לבא .םינבו 

ינש תוחפל םירפסמ ,םייגולואידיאו םייתוברת םילמסכ םידקפתמה ,(ןאכ ונודנש הלא ןיב)וינמיס 

קפס ליטמ אוה ,תאז םע דחי לבא ,והנשמ תא ללוש וא רתוס וניא םהמ דחא לכ .םירופיס 

ותוא דימעמ ,ויתולובג תא רידגמ ,טלחומה ונוטלש תא רערעמו רחאה רופיסה לש ותומלשב 

סותימה לש ותוהמ תא ףקשמה ,הז יגולואדיא־יתוברת לדומ .ולש רחאה לומ םינפ־לא־םינפ 

תוישיאה תא זכרמב הדימעמה ,תיטנמור הינוריא תאז ןיא .יתא־ינוריאכ רדגומ תויהל לוכי ,ומצע 

סרהב הרטמ םוש אללו םישוח ןורכיש דע תקחשמה ,םלועה לש ומויק־יאבו המויקב הנימאמש 
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,תומלוע יובירב הנימאמש ,תינרדומטסופ הינוריא םג תאז ןיא .הלש ימצעה־תומלוע לש היינבבו 

הינוריא לע רנב ולש לש ןמורה .םסרוהל ילבמ התאנהל םהב תקחשמו ,ולש 'תוישיא'הו םלוע לכ 

תא דימעהל תשקבמ תיטרקוסה הינוריאה .ייאופותימה ויפוא תא ךכ לכ תמאותה ,תיטרקוס 

,שדחמ ותוא תונבל דימ ךא ,תיטנמורה הינוריאה ומכ ,המלוע תא סורהל ,היתולובג לע תוישיאה 

איה ןיא ,תינרדומטסופה הינוריאה ומכו .ויתולובג תא עדוי רמולכ ,יתא השענ אוה ךכ בקעש 

יכ ,ןועטל ןתינ דוע לכ ,ןכל .סקודרפב םג םיתעל ילואו הקיטקלאידב םא יכ ,זכרמב הנימאמ 

ויתודמע תא עבקל רשפא יא ,יתא־ינוריאו יניגורדנא סותימ־ןמור אוה רבדמב ותיבב 

תובא ולש לדומה יפל םאה 21,ינויצ־טסופ וא ינויצ־יטנא ,ינויצ ןמור אוה םאה :תויגולואידיאה 

תגצומה ,חאה םאה ?םיתמ לש וא םייח לש חא איה לארשי םאה ?ךפיהל וא םהינב תא םירבוק 

לשו םירשקה תוקסרתה לש םיגוסה תשולש) םיעגושמו םימותי ,םירוויע לש ץראכ ןמורב 

תריצי לש ץרא וזש וא ,הלוח ןורכיח החירב ,תועמשמה ןדבוא לש חא איה ,(ףצרה תוצצופתה 

?רחא ןורכיז ןוניכ לשו שדחמ תועמשמה 

היפרגוילביב 

ףסוי ,ןרוא 

.ב"ע ךרכ ,10 םיינואמ ,'תונויצל הנורחאה הנחתה' :1998 

ללה ,סיו 

.לא-תיב תיירפס ,תילארשיה ןוילכה תורפס .הלילצ :1992 

רדמס ,ןמפיש 

.ביבא-לת ,דחואמה חביקה תאצוה ,רבחמה לש ועבצא תעיבט : 1999 

ריאמ ,ולש 

.ביבא-לת ,דבוע םע תאצוה ,רבדמב ותיבב : 1998 

 Bataille, Georges

 'Hegel, Death, and Sacrifice,' trans. Jonathan Strauss, The Bataille Reader, ed. Fred Botting

 and Scott Wilson, Blackwell Publishers, Oxford, pp. 279-295.

הנחתה') 'רבד לכל ינויצ־יטנא הביתכ לעפמ'כ ולש לש םינמורה תרדיס לכ תא רידגה ןרוא ףסוי 21 
.(50 ימע ,'תונויצל הנורחאה 
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 Baudrillard, Jean

 1988: The Ecstasy of Communication. The Anti-Aesthetics. Essays on Postmodern Culture,

 trans. Bernard and Caroline Schutze, Semiotext, New York.

 Deleuze, Gilles,

 1989: The Logic of Sense, trans. Mark Lester and Charles Stivale, Columbia University

 Press, New York.

 Derrida, Jacques

 1995: 'Khöra', On the Name, trans. David Wood, John P. Leavey, and Ian McLeod,

 Stanford University Press, Stanford.

 Gadamer, Hans-Georg

 1987: 'The Relavance of the Beautiful,' trans. Nicholas Walker, The Relavance of the

 Beautiful, Cambridge, Cambridge University Press.

 Hollier, Denis

 1990: 'Blood Sundays', Critique 516: 347-363.

 Levinas, Emmanuel

 1994: Beyond the Verse, trans, by Gary D. Mole, The Athlone Press, London.

 Losev, Aleksey

 1994: Istoriia antichnoy estetiki. Itogi tysiacheletnego razvitiia, v. 2, 'Iskusstvo,' Moscow.

 1993: 'Vesch i imia,' By tie. Imia. Kosmos, Mysl, Moscow.

 Ricoeur, Paul

 1984: Time and Narrative, vol. 1, trans. Kathleen McLaughlin and David Pellauei; The

 University of Chicago Press, Chicago and London.

 Sepänmaa, Yrjö

 1986: The Beauty of Environment. A General Model of Environmental Aesthetics, Helsinki.
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