
עמדה

ופולקלור*רעייייםעס

לנדארואים

 ) 2002-1930 (בודדייהפיירשללזכרו

באותהתמירמבטאהיה'פולקלור'המילה"ואת

'ז'רגון'"למשל, ,אומרהיהשבהסלידההעוויית
וחוש,ךאהבהעלס'פור ,עוזעמוס . 1ועוזעמוס

 . 47עמ' , 2002'רושל'םכתר,

בטיבוהדיוןאתבעברשליווהיסודמהנחותכמהמחדשלבחוןרוצהאני

חונכנו,בצלןאושלאורןהאסתטיות,להבחנותמעברהרע"."הטעםשל

''הגבוהה".האסתטיקהשלהחברתייםהשורשיםעללעמודלדעתיחשוב

בהמשך .גאסטאיאורטגהחוסהשלתפיסתועלבביקורתלפיכךאפתח

עבריתלספרותבמחלקהכתלמידהמפוקפקעבריעלאישיתבנימהאספר

הטעםהלכותבשיטתיות,לראשונה,ביהוטמעושם ,חיפהבאוניברסיטת

ספק.עכשיומטילאנישבתקפותןהאמנותי,

א

גאסטאיאורטגהתיארהעשריםהמאהשלוהשלושיםהעשריםבשנות

מתוכןתכונות,שלכמכלולאפייןהמודרניזםאת .זמנובתהאמנותאת

 .ואליטיזםדה·הומניזציהאוטונומיה,בלשוני:אותןואסכםשלוש,אזכיר

צורה,לשםצורהאמנות,לשםאמנותפירושהאורטגה,בעיניאוטונומיה,

 .שליליתתכונהאיננהדה·הומניזציהפנטזיה.לשםפנטזיהסגנון,לשםסגנון

 ,השנאהאוהחמלהמן ,ההמונימן ,ההומנימןהאמנותהרחקתמשמעותה

המצויירוהדיוקןהאדם .טהוראסתטימושאליצורכדיהראליים,החייםמן

המציאות,בתוךשרוייםאנוהאדם,עםמזדהיםאנואםמזה:זהנבדלים

אנושבו,והצלהאורבמשחקיבצבעיו,בציור,מתבונניםאנואםאולם

אורטגההשתמשלאבומונח-אליטיזם 2אמנות.כביצירתבומביטים

אףאלאההמון,שלהטעםעםהתפשרותאירקלאתובע-עצמו

להמונים.מובנתלבלתיהאמנותהפיכת

שנשאת'רבר'םעלמבוססזהאמר.מ

במושבנו'דבפרופסורשלודובלכ

למדע'העולמ'הקונגרסשלהמל'אה

 ,העכר'תנ'ברס'טה(האוה'הדות

21'רושל'ם / 8/ 2001 ( 

Jose Ortega y Gasset, Tlie .2 

1/e/1111111111i1"1io11 <Jf A,·r '""' 01/1e1· 

ess(l_ys 011 A,·r, C11/111re '""' 

Li1er(l /11re, Princeton University 

Press, Priווce tסn - Ne,v Jersey 

. 1968 ( 1948). pp. 5-17 
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1928-1םהשנ' ['כסמורופש 922 . 

Jose Ortega y Ga sset, TJ,e .4 

Rev<Jlt of rlie M"sses, W.W. 

Nסtrסוו & Company. New York 

1932, p. 11 

 . 54 'עמם,ש . 5

/ 1 -ה852 ןמ מ"כתב פלרכר, גסרטכ .6 

הלוק , T'ארלל ם' מכתכ , "15- 16/ 5 

לת- ,ררועמה צרהתא מנ,רו ר'רר ם תרג

.6 t -60 'מע אנ'כ 1999 ,

Jhס ור Carey, Tl,e /111ellec·111als .7 

<111<1 1/1e M<1 .,.,·e;·: P,·i,Ie ,,,,,/ 

P1·ej1.11/ice 11111011g 1/1e Li1e1·,11·y 

/111e/lige111.,i(I 1880-/939, Faber 

a11d Faber, London 1992 

 . 55 'עמם,ש . 8

 ,פופולריתשאיננהבלבדזולאלשמהראויהאמנות ,זהעיקרוןעל-פי

שלהסוציולוגילבסיסהיטבמודעהיהאורטגהאנטי-פופולרית.גםהיא

בספרדיתשפורסםההמונים","מרדספרו:אתהאמנותית.תפיסתו

חשיבותלהשישעובדה"אין :כךפתח ,ן-932בלאנגליתותורגם 3ן-930ב

הנגישותמאשרזו,בשעהבאירופההציבורבחיילרע,אולטוביותר,גדולה

לדאגותיוהמקור ". 4החברתייםהכוחמוקדיאלההמוניםשלהטוטלית

המאהמןהמודרני.בעידןבאירופהשהתחוללהכבירהדמוגרפינוייהשהיה

באירופההאוכלוסיןמנייןעלהלאעשרההשמונההמאהועדהשישית

מנייןזינק 1914ועדעשרההשמונההמאהמן .נפשמיליון 180על

על· ,הייתהזהשינוישל ""המחרידההתוצאה 5ליון.ימ 460ל"האוכלוסין

היפר·דמוקרטיהשל ,ההמוניםשלדיקטטורהשלכינונה ,אורטגהפי

ולהשלטתהחברהפנילהשטחתהביאהחינוך-לכול .היחידאתהמוחצת

 ,תיהאצילהרוחכממלכתהאמנותמצטיירתאלהתמורותלנוכחהבינוניות.

לאמנותבזההמון .האסתטייםהתענוגותמןההמוניםאתהמדירה

מסוגלהואשאיןמפניאלא ,טעמהעלחולקשהואמשוםלאתיהמודרנ

לזה.זהמנוגדיםושוויוןאמנות .אותהלהבין

ותפיסותרוחהלכימסכםאלאמחדשאיננואורטגה ,רביםבמובנים

 ,האמנותשלהאוטונומימעמדהאתהדגיש ,למשל ,קאנטלו.שקדמו

 .התשוקותאתמעדנתואשר ,לאינטרסיםעצמהאתמכפיפהשאיננה

 . L'artre pour l'artre :הץ;כסמהאתלסינגבעקבותהנציחוהצרפתים
"משקלו :קולהללואיזכתב ,אורטגהלפנישנהכשמונים ,פלוברגוסטב

שלמרותובמקוםבאואלהכללהמונים,הכבודוחישת ,המספרשל

האנושיתהתודעההעתיקהבעתהרוח.ושררתהאלוהיתהזכות ,היחיד

כתשורהניתנוהםקדושים,היוהנצחונות .במחאהקולהאתנשאהלא

בעליולומשבזפחותלאלעצמובזהעבד .צודקיםהיוהםהאלים,מיד

 ,עליונותכלשלחירות,כלשלשלילתםלאאםהשוויוןאפואמהו ] ... [

שםעלי.חביבההאמנותולכן .שיעבודהואהשוויוןעצמו?הטבעשל
ספרואתשיקראמי 6בכול".שורההחירות ,בעולם·הבדיון ,לפחות

שלשפעבוימצא 1 ,וההמונים""האינטלקטואלים ,קריג'וןשלהמאלף

אנגליהשלהנודעיםמסרפדיהרביםשלהעוינותאתהמתעדותציטטות

כלפיהשנייההעולםמלחמתראשיתעדעשרההתשעהמאהמסוף

עזראגיסינג,ג'ורג'אליוט,כת"סדמויותהספרמןנפקדותלאההמונים.

מור:ג'ורג'כתב 1sssב-וולף.ניהיווירג'פאונד

לשמובהקתאנטיתזהאיההאמנות !דמוקרטית"אמנות

הםיאדונויהשםיבודדםיאזרחאלפיאתונה!שיאנ 1 ... 1היהדמוקרט

מדבריאנ !אל !דמוקרטיהלזהקראובדיםעשלדניםםיאלפשל

ריךעהלליכוההמון .םיההמונלע-תיהמודרנהדמוקרטיהלע

-לכולומעלילדותי,יופיונאיביים,םיפשוטותשרגודקאך
 8 ."ותיקונבנצ
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שלוהלגיטימיתהאלוהיתבזכותמאמין"אנילרוכס:ד"הכתב 1921ב"

הסמכותאתלהפעילהקדושהובחובתהבזכותהטבעית,אריסטוקרטיה

 . 77עמ' ,םש . 9איןהטוב""הטעםשלזושאסתטיקהאפואיוצא 9מפוקפקת",הבלתי

קונקרטית.והיסטוריתחברתיתבמציאותמעוגנתהיא .בלבדעיונימקורה

שצמחהניו·קריטיסיזםמאוים.עצמואתשחשמעמדשלאסתטיקהזוהי

שמחוץמהמכלהאפשרככלהתעלםהעשריםהמאהבראשיתבאנגליה

הביוגרפיה ,אותושיעממוהאידאותאותו,עניינהלאהיההיסטורלטקסט.

לכלתפסמקומוואתהחוצההושלךהמחבראותו.העסיקהלאהאמןשל

מציאותמתוךנוצרוהתאורטיותהנחותיואולם ,המשתמעהמחברהיותר

אוסיזםיהניו·קריטשתרומתהדברפירושואין .להיעלםשסירבה

 .זניחההייתההספרותלחקרהרוסיהפורמליזם

r-י 
;;;;; 
i:כ 
r-י 

;::: 
""' 

שהשפיעהמסהזךנתןפרסם 1964ב" .באיחורכיאםבישראל,גםקרהכך

בחברת"הסופרהכותרתתחתבארץ,חדשהפואטיקהשלעיצובהעל
 ,"ם'נהמוהתכרחופרכסה",זך.נתן 10 ,דבריועםהסכמהמתוך ,אורטגהאתבהלהזכירמרבהזך 10 .ההמונים"

-1964אמות,מודעגםזך .האיטלקיקיארומונטהניקולאאתפניועלמעדיףהואכיאם 1963) n (, '35עמ- 7 . 

אבלבחיבורו,מזכירשהואההוגיםמןרביםשלהראקציוניתלגישה

אוהנבחר""היחידכגוןביטויים .במיוחדלומפריעהדברשאיןדומה

 ,זובמסה .באירוניהלאו·דווקא ,בדבריושזוריםם"יאציליערכים"נושאי

מון"י"הלהיהמכגון ,לשוןחידושירקלאלמצואאפשר ,המובאותשופעת

שטופחוקולקטיבייםמאתוסיםהסתייגותרקלא ,"מ"המוןהנגזרת

עלהמגונןהנגזלדיהיחזעקתאתרקלאבפלמ"ח,אוהנוערבתנועות

אתהפותחתחינוךמערכתשלגינויהאתגםאלא ,האסתטיתחירותו

ם,יאחרדבריעלהסתמך ,זובאזהרהאוזה,בגינויגם .דכפיןלכלשעריה

כתב:וכך

בתורתאוארבאך,גםאפואןיימצל,ימסטוארטון'לגבדומה"

ממיתעהההשכלההתפשטותאתזציה,יהאוניפודמתהליךגודמי

בתחבורההטכנייםההישגיםואתתיהצרפתהמהפכהבעקבות

אותןבמהירותלקלוטאדםלכלהמאפשרותות,יעדיובמסירת

המהפכהלשבימיהעודדיםיליחגלויההייתההסכנה .דעות

 11 .הצרפתית"

אפשר"האםהבא:האלמותיהמשפטאתזךציטטקיארומונטהמדברי

אתלקרואהמתקשה ,אני l/12נוסעים?גדושהברכבתקאנטאתלקרוא

למענהקוליאתלצרףשלאיכולאינני ,נוחהכורסהעלבישניגםקאנט

עלמאלפיםדבריםשכתבקלדרון,נסיםזו.רטוריתלשאלההשלילי

הדבריםתוכןאתאבלשלה,הסגנוניהרישולאתביקרז,ךשלהמסה

 13 .מלבקרנמנע

 . 9עמ' ,םש . 11

 . 12.שם,עמ' 12

תןנעל :ודםקפרקון,לדרקם'נס . 13

וץכהק'הש'ש'ם,שנותש'תכראזך

כ'-אכלת ,ה'אדקןמ'סספד'ואוחרהמ

 . 18-9עמ' , 1985

 ·לפוסטכ'חס'ום"ה"חנוהמ . 14

דככהואנהאופכו ',סח'הואם'זדנמו

אתלמשלואדוו'ה.דמנ''סהמגל

ר,נדלןדע'שלהק'דכמההמסה

 ,'ודסטוולחוץ",השפהמןם'"משחק

-38עמ' ,) 1997 ( 83היררכיהואיןהולך","הכולשבה 14היום,שלהפוסטמודרניזםבתרבות 19 . 
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ץ,האר ",אכזרגורל" ,אלפוגלור. i15ח
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Pie rre B o rd i e tו . La .16 

Disti11 cוio11: Criוiq11e Socia/ d11 

J11ge111e111, Les editions de Minu it, 

Paris 1979, pp. 56 1-573 

הבוטחהמודרניזםשלשרידיועדייונמחקולאקנון,ואיןודאותואין

רע.פופולרילטעםביחסלשיפוטיותנוגעשהענייןככלבאמיתותיו,
למצואאפשר /151באושר"לגעתהטלנובלהעלאלפודוגלשלברשימתו

אינםהאדם"בניאלה:כגוןמעורערותבלתילוגיותטענותשלשורה

גםוישמצליחים,ופחותחכמיםפחותוישומצליחים,חכמיםיששווים.

האדםבניכל-באושר'ב'לגעתצפייהבעתאןמושלמים,אידיוטים

מבין.שלאמיאיןהבוכה:הילדשלהקיטשציורבמקרהכמושווים.

אדם.מכלמאמץחוסרשלמידהאותהדורשתבאושר''לגעתהבנת

זו,טלנובלהבזכותדבריםלומררוצהאיננידבר".שווהשאינוומכאן

 .רעזה-מביניםכולםאםפסילתה:לשםהמובאהנימוקבגנותאלא

קריטריוןשלהפונקציותשאחתלכןדוגמאותמאותהביאבורדייהפייר

אואדם,בניביןחברתייםהבדליםלכונןהיא"הרע"או"הטוב"הטעם

שונות:אסתטיקותשתיביןלהבחיןישתפיסתועל-פי .להצדיקם

מפניהיוםנרתעיםאנו 16צרכים.שלואסתטיקהמותרותשלאסתטיקה

ועםבזמנו,הסטרוקטורליזםעלחביביםכהשהיובינריים,ניגודיםהצבת

מושתתתהמותרותשלהאסתטיקהעיניים.מאירותאלההבחנותזאת

אתיקהביןוהפרדהחידושאמנותי,ריחוק ,עידון ,טוהרכמומושגיםעל

 .לאסתטיקה

אוטונומימעמדמעניקהאינהזאת,לעומתהצרכים,שלהאסתטיקה

רגשות,ממיתהאומצננתהיאאין .ופונקציונליתמעורבתהיאלאמנות.

אומפלטלצרכניהמספקתהיא .קרובותולעתיםאותםסוחטתאלא

הסרתעלמתענגתאוהעוול,נגד"בגסות"מוחהגםהיאלפעמיםקתרזיס.

החזרה,מןחוששתהיאאיןלפורנוגרפיה.ארוטיקהביןהמפרידההמחיצה

 :קונקרטייםצרכיםמניעיםהפועלותהדמויותאתהנוסחתי.מןהצפוי,מן

לספקכדיאוהקיומיתחירותואתלממשכדילאלמסעיוצאהגיבור

כלה.להשיגאוהרעבאתלהשתיקכדיאלאאבסטרקטיים,מאוויים

בחזרהומסתייםמספקמצבבתיאורנפתחהעםשסיפורכןעלנכתבהרבה

מהותיתאולםנכון,שהדברמוצאאניפורמליתמבחינהמספק.למצב

סיומו.לביןהסיפורתחילתביןשחלקיצונישינויעלמספריםהעםסיפורי
העםסיפורילארץבאנואנוסגור.איננוזואסתטיקהשלהאתיהמעגל

להיבנותבשבילגםאן ,סבלםעלולמחותהסובליםעםלהזדהותבשביל

לטובה.רדיקלישינויעלמשאלותולהגשיםולשמוחנחמהולמצוא

שלהאסתטיקהבחובהשטומנתהאפשרויותמגוון .לעצורכדאיפה

העתוהגיעהברורות,בדיכוטומיותנעזרנועכשיועדרב.הואהצרכים

"הגבוהה",והאמנותהפופולריהפולקלורי,ביןהמתנהלהרב-שיח .לפרקן

ובצדםעשירים,יבוליםמניבזה,עלזהומשפיעיםזהלצדזההמתקיימים

לגלותהראוימןהאסתטיהשיפוטבענייוכיאם ,באושיםפ,רותמעטלא
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בהערכותיהם.פעםלאהטעםאנינישגוכמהעדהוכחכברוענווה.פתיחות

"מלמעלה"הפופולריתאוהעממיתבאמנותשדנההפטרנליסטית,הגישה

הראליזםרדודים.מתכוניםלפעמיםהנפיקההעם,עלאהובמהופסקה

אוהאפריקניתהעממיתהאמנותמןרחוקכדוקטרינההסוציאליסטי

מסטייק.רחוקשהמבורגרכשםהיפנית,
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שלהאסתטיקהמןהטוב""הטעםשלהאסתטיקהרחוקהכההאמנם

האמןב"דיוקןג'ויסג'ימסשלגיבורו-דדלוסכשסטיפןהרע"?"הטעם

הואות,יהאמנותהשקפותיועללינץ'חברובאוזנימרצה-צעיר"כאיש

 :לואומר

רגשותהםלשמהראויהשאינהאמנותשמעודדת"הדגשות

ללכתלרכוש,אותנודוחפתהתשוקה .סלידהאותשוקהקינטיים:

 .ממשהולהתרחקלזנוח,אותנודוחפתהסלידה .משהואל

הדידקטיות,אוותיהפורנוגרפאלה,רגשותהמעוררותהאמנויות

האסתטיתהאמוציה .לשמןראויותשאינןאמנויותכךמשוםהן

נעצרתהרוח .סטטיתאמוציהאפואהיאהכללי)במושג(השתמשתי

ולסלידה".לתשוקהמעלומועלית

לינץ':מעירהאלההדבריםלשמע

לךיסיפרתו ...ו ?תשוקהלעוררלהאסורשהאמנותאומר"אתה

שלהוונוסשלהאחוריצרועלבעיפרוןשמיאתפעםשכתבתי

תשוקה?זוהייתהלאוכי .במוזאוןפראכסיטלס

 17 ."סטיפןאמרנורמליות,נפשותעלמרבדאני

המחיצותאתהשוברההומה,ברחובדדלוסמדברהאסתטייםגילוייועל

התשוקות-לנפשהגוףביןלהפרידיכולתואיהאמנות:לביןהחייםבין

לתאוריותאירוניממדמחדירה-פניועלהחולפותהנערותבושמעוררות

"סיפורמיןלומספרדדלוססטפןמיודדשעמוצעיראיכר ,למשלכךשלו.

סיפורו .עליושעברהחוויהאודותעל-פולקלוריסטיבמינוח-אישי"

ישושלומפגישתווסיסראיעלמפרשתארמזיםבמהופךבתוכומשלב

 18שומרונית:אישהעם

כאישהאמןדיוקן , Dג'וי Dמיי'ג . ( 7

ודניאליביןאברהםחרגמו ,צעיר

עמ' , 1979באבי-חלעובר,עםון,דור

179 . 

31השופטים . 18 - -29ריוחנן ; 24 1 . 

מואר.שחלונהקטנהבקתהגיליתיבדר,ךעיקולאחרי"לבסוף,

שהייתיעניתיואנישםמישאלקול .הדלתעלודפקתיניגשתי

בעבורתורהאסירואהיהברגלמשםחוזרואניבבוטבנטבמשחק

והביאההדלתאתצעירהאישהפתחהזמן-מהכעבורמים.כוס

עמדהכאילולמחצהערומההייתההיא .גדולחלבספלהחוצהלי

במבטומשהוגופהולפי ,סתורהיהושערהכשדפקתילישוןלשכב

ארוכהשעהבדיבוריםאותיבהעיכהיא .הרההיאששיערתיעיניה
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 . 159-158 'עמ ,לע'ל 17העדה . 19

חשופים.היווכתפיהשחזהמפניהדברליהיהומוזרהדלתליד

 .ללילהשםלהישארארצהואםעייףאניאםאותישאלההיא

אתללוותבוקרבאותויצאושבעלהבביתלבדהשהיאאמרה

עמדהוהיאפנייעלמבטההזמןכלנחסטיווי,כשדיברה,אחותו.

להכשהושטתינשימתה,אתלשמועשיכולתיכל-כךאלייקרוב

הסףאתאותיולהעבירלמשוךכדיבידיאחזה ,הספלאתלבסוף

איןלפחד.מהלךאין .ילהלהכאןוהישארהיכנס'בוא :ואמרה

לדרכי,ושבתילההודיתיסטיווי.נכנסתי,לאמלבדנו:איששום

עדייןיאוהלאחורייהבטתיהראשוןהדרךבעיקול .קודחכולי

 19 ."בפתחעמדה

וז'נט.דד'דה 'במכחבשאוהד'מו' . 20

הואז'נט,שלספדושםכפל'מפססט,

נרשםו'על ,ה'טכנמחקשלאעודקלף

החדשבלכחמכעד .אחדטקסט

 G .דאו .מחוקההטקסט ,,,,שמצ'צ'ם

npsestes. Ed it ions וette. Pali רוGe 

1982 du Seuil . Paris 

החאוד'ה",אזורנוח'אודוד . 21

 2יקורת,בותיאוריה ,"האסתטית

אחםגודאו ; 136-119עמ' ,) 1992 (

משהשלבספדוהמעולהאובהמ

של'ה'ולוגכסוצפדק'ם ,צוקדמן

אוניברסיטה"ספריית ,האמנות

 . 1996אכ'כ-חל ",משודדת

מעורפלת;כח'כהעל",לו'פד'מו . 22

עחכחבעודד:מהל,הראכדוןחרגם

 . 89 'עמ ,) 1998 ( 3ואמנות,לספרות

קרבתואתשלוהאמנותיבפרקסיסממחיש-להמוןהבז-ג'ויסדווקא

בונותרושעדייןהמחוק,הגווילעלהמסורתיים.הסיפורלדפוסי

כמו 20חדש.אישיטקסטכותבהואקדומים,טקסטיםשלעקבותיהם

מסורתלעברלאחור,בחטףמביטג'ויס ,דלעילהקטעמןאיכראותו

 .לדרכולוילךבטרםמכתביו,להיעלםהמסרבת

אתדחה 2אדורנויהשמאל.אוהימיןנחלתננויאהאסתטיהאליטיזם

חלוקתאתלדעתוששחזרפופולרית,אמנותשלמדורדרכביטויאז'הג

והסתייגהקולנוע,אתגםדחההואהחרושת.בבתיהמכאניתהעבודה

נובטדגלשבוהאסתטיהניכורעיקרוןלמזלנו, .צ'אפליןמסרטיאפילו

אסתטיקתשלהראקציוניתהמהותעלבלב.דהניירעלביצירתונותר

כתב:כאשרלויפרימועמדוהערפולהעמימות

הואאותהלהביןיכולשאינובלשוןכמוךאדםאללדבר"המנהג

 .מהפכנימכשיראינופניםבשוםאךמהפכנים,כמהשלפסולהרגל

לאכוףשנונהדרךזוו ...והאדםאתלדכאעתיקהתחבולהזו :להפך

 22עליונותך'.'את

שלהאישימזגווכיויחי,דאחדכתיבהסוגעללהגןשישהדברפירושאין

שללצועצמםאתלהכפיףחייביםבועוסקשהואהנושאועצםהכותב

 .ערפול"לשםה"ערפולהואלהסתייגותשראוימהקטגורי."מובנות"

להצהרותיהתוםעדנאמנההיא-אםואקספרימנטלית"גבוהה"אמנות

בהיעצרחמצןבלינותרתהיאאבל ,וצלולזךפסגותאוויראולינושמת-

נידונההיאזוזרימהללא .העממייםהיצירהדפוסיאליהשמזרימיםהדם

הספרות.שלההיסטוריהדפיביןמפוארתולקבורההנשייה,בתהוםלשקוע

ב

אותיחשפובוהאופןעלעכשיואספרהאישי,המישוראלחדבמעבר

העבריתהספרותמלימודיאינטגרליחלקשהיוהפולקלור,לימודי

17/f 



באוניברסיטתלימודייאתהניו·קריטיסיזם.שללתאוריותבאוניברסיטה,

התנהלהזותקופה .הימיםששתמלחמתלאחר , 1968ב"התחלתיחיפה

גאהבארץהיסטוריים:שעוניםשנישלההפוכהמחוגיהםתנועתעל·פי

הבריתובארצותבאירופהואילוהמלחמה,שלהאלבומיםפטריוטיזם

האוניברסיטאית,המערכתעלתיגרשקראהסטודנטיםמהפכתהתנהלה

בפריזהקפיטליזם.שלהחברתיהצידוקעצםועלויאטנםמלחמתעל

מילוליתשנראתה,באוניברסיטהשאצלנו,בעודלרחובותהסטודנטיםיצאו

הנין·בכיפהמשלהעולם,ומןהעירמןהרחקשן,כמגדלומטפורית,

מסורתהטוב","הטעםשלהאסתטיקהכנציגלשוליים,שדחקקריטיסיזם,

אגב,דרךוחברתי·היסטורי.ביוגרפיבהקשרטקסטיםקריאתשלארוכה

הדורסנייםגילויהנגדמאבקמתנהלבעולםעכשיו:גםקורהזהמעיןמשהו

הגאווהשמןאלאבפלסטינים,נאבקיםשאנחנובעוד ,הגלובליזציהשל

עלניצביםשאנוההרגשהתופסתמקומהואתהרבה,נותרלאהלאומית

קדימה!שואג:ומישהותהוםסף
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הצמודההקריאהבאמצעות .יופימבושםהיההכלימים.לאותםנחזוראבל

בטקסטיםהמדוקדקתבקריאהלאחתאחתשפוענחולדקויותהתוודענו

וכךאקדמיים,תאריםעדייןהיולאהמוריםלמרביתלעילא.קנוניים

לפרשנותהוסיףההיסטורי,החוגראשבהט,יעקבעכשיו:אותםאזכיר

עתידהיהלימיםארמזים;חשיפתשלייחודיפןלטקסטיםשהעניק

שלמדרשהמביתבין-טקסטואליות,המונחהספרותבמחקרלהשתרש

כגןציפורהחשפהבוהאופןאתבהתפעמותזוכראניקריסטבה;יוליה

 .ברדיצ'בסקימ"ימאתקרבני""אתבסיפורהמיתיתהתשתיתאת

עממיתספרות"מכוערת",אסתטיקהאחר:משהומירושליםהביאנוידב

סיפוריםתרגום.שלכתרגוםונשמעההכתבעלשהועלתהפהשבעל

מזדמניםרושמיםבידיהניירעלהועלואחרות,בלשונותתחילהשסופרו

למשלבתורגמוהםכךאחרותת·תקנית.דלהמצומקת,עבריתבשפה

הכול,ולמרותחריפות.ונטולשגיאותנטולמליצי,יותר,"גבוה"לשון

המוטיביםבמפתחותהמודרכיםהסיוריםואתהאלההשיעוריםאתאהבתי

ליצירתמתכוןאולריקבחוקישראוהיוכך.הגיבוכולםלאוהטיפוסים.

מאחוריהםגרידא.אסתטייםנימוקיםכאןפעלולאושטחית."זולה"ספרות

בוזהעממית.ליצירהשבזה-מודעתלאאולי-אידאולוגיההסתתרה

לעיל. 1הערה . 23שהיה 23עוז,עמוסמאתוחושך"אהבהעל"סיפורברומןלפולקלור,האב

העתים,בחלוףכנועלנותר(היידיש),הז'רגוןכלפישלולבוזשווה·ערך

המזרח.עדותפולקלורבפינו:שמכונהמהכלפיחציואתכיווןעתהאך

הסלידהמקורהיהכאןאבלהפולקלור,מןסלדובאירופההאליטותאנשי

הפרק,עלהיוביידישעםסיפורילאשהריעדתי.גםאלאמעמדירקלא

אמפתיהאפילוהאליטותאנשיחשולאשכלפיופולקלוראלא

לספרותבחוגהפולקלורלימודילהשתלבהצליחואיךאנתרופולוגית.
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רוקם,-חזןגל'חלדוגמהאוור . 24

נספרותהעממ'חה'צ'רהח"ם:רקמת

 . 1996-אנ'נחל ,עונדעם ,ל"חז

"משמעותהוארטון,רובוטוראו: . 25

 ,) 1984 ( 61 ,זמנ'ם ",אמא-אווזהשל

 Rtוו h B. B011igheiו ner , ; 19-6עמי

G1·i111111s' B"d Gi,·/s (111d Boltl 

tl Soci"I וו{I/ a ו·e Mo וBo_)•s: Tl 

Visio 11 o_f 1/1 e Tr1/ es , Yale 

y Press , New Haven וiversi ווU 

. 1987 , pp. 112- 122: James M 

,). hers (eds וery and O וl וMcGla 

'"'" e Bro1/1 e1·s G1·i111111 וTl 

Folkt{l/e, Uni versity of lllinois 

1991 Press, Urbana 

שוקן, ,ואלואלו ,עגנון '"ש . 26

19אנ'נ-וחל'רושל'ם -קצועמ' , 78

שלהמעולהמאמרהאחראו .קצז

משאלח :'אח'וחלושש"'ארבל,מ'כל

 '"עגנוןכ'צ'רחהנחמהוכקשתהס'ום

(נכחוכ'ם). 6 'סרן

לפולקלורהערכהמתוךשלאנדמהליאבלרבות,סיבותבוודאיישנןעברית?

נוי,לדבוחיבההערכהמתוךבעיקראלאכלפיו,פתיחותמתוךאועצמו,

דוברשבובעידןהאוניברסיטה.כותליביןמקוםהעממיתהיצירהלהקנתה

כך:עלמחירשילםהואפלורליסטית.ראייהנוידבייצגההיתו,ךכורעל

רובווהופנהשמרני,מפויס,אופידברשלבעיקרונשאבפנינושהציגמה

מאבקיםזכרושלאבקהילותיהם,היהודיםשלהמדומייןהעבראלככולו

יצירהלרובהייתהזאתחוץ.כלפימחאתםעיקראתכיוונואלאפנימיים,

כבת-ביתולאמשניתכדיירתבחוגנקלטההיאמסוכנת.לאעממית

מספרותמסורתייםטקסטיםבקריאתמבוטללאמאמץהושקעלגיטימית.

נעשהלפעמים .למדניתאליטהשלמובהקיםטקסטיםהיוכאילוחז"ל,

המייתאתולהרחיקלבטלרצוןמתוךכלומרכדין,שלאולפעמיםכדיןהדבר

למעגלצורפההמעגלחונישחגהעוגהאפילוהאגדה.מןוהשוקהרחוב

כעבורהמגיים.סממניהממנהוסולקוהגבוהה,הפרשנותשלההרמנויטי

העממיהצבעאתוהחזירוהפולקלורחקרמתוךשצמחוחוקריםקמושנים

הספרותיות,הניתוחדרכיאתלזנוחמבליחז"ל,מאגדותכמהשלללחייהן

איכלוםבלאפטוראבלשמות,כאןאזכירלאוהעדינות.המתוחכמות

 24זה.בכיווןלהליכהנאהדוגמההםחזן·רוקםגליתשלמחקריהאפשר:

ג'ויסשלברומןעממייםדפוסיםמתקיימיםכיצדלעיללהראותניסיתי

הטווח""שלוש-קלאסיתמעשייהתובאלהלןצעיר".כאישהאמן"דיוקן

החדההדיכוטומיהטשטושאתהמדגימהגרים,האחיםשלהיוצרמבית-

גריםהאחיםשלהתערבותםעלהביקורתאםגםלפולקלורי.הספרותיבין

שלהםבאנתולוגיהנושביםעדיין 2s ,מוצדקתאספושהםהסיפוריםבעיצוב

בסיפורועגנוןאתשימשההסיפורתשתיתאותנטיים.עממייםרוחמשבי

עצמה:במעשייהאםכיעכשיואעסוקבולאאבל 26אחיות","שלוש

להאמרהאשרכללטוות.רצתהשלאעצלהנערההייתהה"הי

ערבכעסונתקפהסבלנותההאםאיברהלבסוףהועיל.לאאמה,

שםעברהשעהבאותהוהנה .בבכיפרצהוהנערהאותה,שהכתה

לביתנכנסהלעצור,ציוותההבכיקולאתוכששמעההמלכה,

אתברחובומעיםששערבתהאתמכההיאמרועהאםאתושאלה

ואמרה:בתהשלעצלותהעללספרהתביישההאישההצעקות.

הזמןכלרוצההיאמטווייה,שתרפהיבתאתלשכנעיכולה'אינני

ענתה '.פשתןדילהלספקביכולתיואיןענייהואניולטוות,לטוות

הגורםדברואיןהטווייהמרחשיותרעליחביבדבר'איןהמלכה:

ישבארמוןבת,ךאתליתנישור.הכימזמזוםיותרגדולתענוגלי

לבה,בכלמרוצההייתההאםחפצה.'ככלתטווהוהיאפשתןדילי

אותההובילהלארמוןכשהגיעואתה.הנערהאתלקחהוהמלכה

עדמלמטהביותרהיפהבפשתןמלאיםשהיוחדריםלשלושה

יהיה'וכשתסיימי,אמרה, 'הזה,הפשתןאתליטווי'עכשיולמעלה.

בחריצותךדיענייה,כךכלשאתאף-על-פילבעל.הבכורבנילך
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גםהפשתןאתלטוותיכלהלאכינבהלההנערהנלאית.'הבלתי

שנה.מאותשלושעורערבעדמבוקרוטווהיושבתהייתהאילו

בליימיםשלושהישבהכךלבכות.החלהלבדה,לבסוףכשהייתה

נטווהשלאוכשראתההמלכה,באההשלישיביוםאצבע.לנקוף

גדולשכהואמדההתנצלההנערהאבלהתפלאה,-עדייןדבר

המלכה .להתחיליכלהשלאעדאמהמביתהריחוקעלצערההוא

בעבודה.'להתחילעלייך'מחראמרה:ביציאתהאבלבזההסתפקה

ניגשהובייאושהלעשותמהידעהלאלבדה,שובהנערהכשהייתה

שטוחהרגלמהןלאחתקרבות,נשיםשלושראתהשם .החלוןאל

מעברשהשתלשלהעדכל-כךגדולהתחתונהשפהלשנייה ,רחבה

הביטולחלון,מתחתהנשיםנעמדורחב.אגודלולשלישיתלסנטר

מצוקתה;עלהתלוננההיאלה.חסרמההנערהאתושאלולמעלה

לחתונה,אותנותזמיני'אסואמרו:עזרתןאתהנשיםלההציעו

לשולחנ,ךאותנותושיביוגם"דודות",לנותקראיבנו,תתביישילא

'רקענתהלב;בחפץ'קצר.'זמןתוךהפשתןאתלךנטווהאז

שלושאתהכניסההיאבעבודה.'מידוהתחלנההיכנסנהאנא,

והחלוהתיישבושםהראשון,בחדרמקוםפינתההמוזרות,הנשים

לחלחההאחרתהגלגל,אתוהדפהבחוטמשכההאחתטווייתן.

השולחן,עלבאצבעוהקישהאותוסובבההשלישיתהחוט,את

לעילאטוויוהיהארצה,טוויסלילנפלשהקישה,פעםובכל

וכשבאה,מהמלכה,הטרדתשלושאתהסתירההנערהולעילא.

ידעולאותשבחותיההטורייםהרביםהסליליםאתלההראתה

לשלישיגםולבסוףלשני'עברההראשוןהחדרכשהתרוקן .גבול

לנערה:ואמרוהנשיםשלושנפרדואזזה.גםהתרוקןמהרהועד

אושר.'לךיביאזהלנו,שהבטחתמהתשכחי'אל

ערמתואתהריקיםהחדריםשלושתאתלמלכההנערהכשהראתה

שקיבלשמחוהחתןחתונה,הכינההיאהטוריים,הפשתןסלילי

שלושלי'יש .ביותראותהושיבחומוכשרתחרוצהכהאישה

רוצהאינימאוד,עמיהיטיבושהן'ומאחרהנערה,אמרהדודות,'

לחתונהאותןלהזמיןלינאהרשה .אושריבשעתאותןלשכוח

נרשהלא'מדועוהחתן:המלכהאמרושולחננו.'עלאותןולהושיב

מופלאבלבושהבתולותשלושהופיעוהמסיבהכשהחלהזאת?'

יקרות.'דודותבואכן,'ברוךאמרה:והכלה

אלניגשאזשכאלה?'מגעילותחברותלך'מניןהחתן,אמר ',הא'

רחבהרגללךיש'מדועושאל:הרחבההשטוחההרגלבעלת

החתןהלך '.הגלגל'מדריכתענתה,בגלגל''מדריכה-כזאת?'

'מליקוק'-כזאת?'תלויהשפהלךיש'מדועושאל:לשנייה

רחבאגודללךיש'מדועהשלישית:אתשאל'מליקוק.'ענתה,

תרגםהשלם,האוסףמעש'ות: . 27 :ואמרהחתןנבהלהחוט.''מגלגולענתה, 'החוט'מגלגול-כזה?'
תל-אנ'נפועל'ם,ספר'תלו,'שמעוןהטווייה.'בגלגלהיפהכלתיעודתיגעלאעולםועדמעתה'ובכן,

 . 52-51עמ' , 1994 27השנואה'.'הפשתןמטווייתנפטרהכך

r--
::ii:: 
i::ב 
r--
F 
"" 

111 



s::כ 
=י
ם
,-
~ 

!::! 
אל('חזוהזומעש"ההמןם'ננש . 28 ~
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רהמספיפמשמהנרשיהודית,יהמעשי

ראק'ת:'עהמנורר'סטןלו'אולש'וסף

 "המלכהאתשהצ'להאר'ג"נס'פור

כללארוגל,מאסנ"הגערהאומרת

כ' !למלךתא'ש(ה"ת' 1הלווא'הזמן,

 .'ותר"גרולאהכצר'ה"ת'לאזא

 ,,לברועוכרנר'האתשומעהמלך

ושםלא'שה.ותהאאונושנ'תהחלון

 '' 1 (רבראו .לחלוט'[נהשוהמגמה

ע'ר"ת , 1970וס'פורו:שחורחורש

וג'הגוללאתאוןמוז'ה :ח'פה

61עמ' , 1971ח'פהופולקלור, - 58 . 

הפולקלור" ,נסוןקוא'ורמאן . 29

אכןא'תמר '"הר'צ'שלמ'וחרתכצורה

קה,'ט 1סמ'(עורכ'ם),טור'וגרעוןזוהר

מאמר'ם,מבחרפואט'קה:לשנות,כ

-286 'עמ , 1986נ'נא-תל 272 . 

הולוג'הא'רא"מארקס,קארל . 30

השלמתרגםרות,שחכתב' ,"הגרמג'ת

 . 251 'עמ , 1965'הרחנמ ',רג'נא

 ,עממיותסיפוריותמסורותשללמחצההמחוקהקלףעלנרשםזהטקסט

בואין :אנטי·דידקטיתהיאהדידקטיות .מהןהתנערותכדיתוך

עםשסיפורי ,ממוות"תציל"מלאכהבמתכונתהעבודהשלגלוריפיקציה

 ,"פרו·צרצרי"דגםשלטיפוחאלא 28 ,לנפקמרביםיהודייםולאיהודיים

מידהבהכרחאיננולעצמוהשקרלגיטימי.חפץמחוזיאההבטלהשבו

וגםלמלכה,משקרתהנערהלמלכה,משקרתהאם .עונששסופורעה

עםהכיעורזיהוירווחהעםבמעשיותהאמת.אתמגלההיאאיןלחתן

שלרגשכלמגלותשאינןטובותבתולותהןהטוותשלושכאן.לא .הרוע

צנועה:בקשהמילויתמורתלהלעזורמוכנותהןהיפה.הנערהכלפיקנאה

לבושןאודותעלהנמסרוהמרגשהמשניהפרט .בחתונתהלהשתתף

השקיעושהןלשערמוכןיאנ .במראיתןמהפךשוםמחוללאיננוהמופלא

מלבושיהןיפיאבלהסלילים,בטווייתמאשרלנשףבהכנותתריורבזמן

מגעילותחברותלךמנין" :לכלתוהחתןשלהנבזיתהשאלהאתמונעאינו

עבודהכנגדהמחאהאתבעצמההמבטא ,הראליסטיהסיפור "שכאלה?

מילותבכוחלאאבל ,פנטסטיתמעשייהשלעורעוטהומנכרת,מעוותת

 ,מאומצתגופניתעבודהבזכותאלא ,המופלגהייצורנסמתרחשקסם

 .הפלאגבולשעל

אותוהסגנון,ם.ישחקמרקיעידושיםיחזובמעשייהאיןסגנוניתמבחינה

 29סוסיר,זהשקבע langueלמושגובוגטיריוביאקובסוןמכברזההשוו

שלמלאכתןחיוור.שהסיפורהדברפירושןיאפולקלור.ליצירותאופייני

המוכנותהנוסחתיותבסכמותםייחהמפיחבדיוקלפרטיהמתוארתהטוות

מהדהדשמתוכןדיבור,בהכפלותהטוותעונותהחתןשללשאלותיו .מראש

לרגעלהזדקקאם ."מליקוק-ענתה-"מליקוק :העממיהשיחקול

אסתטיקהלביןצרכיםשלאסתטיקהביןלהבחיןכדיהיבורדילמושגי

כוחעלמוותרהחתןהצרכים.אתהתענוגמנצחשכאןהרי ,תענוגשל

אתממירההמשוחררתוהכלה ,התענוגלמעןכלתושלהזולהעבודה

אינניבחלקו.השמחימינאובייקטשלבמעמדמנוצלכאובייקטמעמדה

אילואבוש:ולאאודהאבל ,הטוותשלושאתלחבבאישלחייביכול

רכלה,אי·שםמסוביםאליושולחןאותולידאותןמושיביהייתיכולתי

 .בהןמתביישולא-ועגנוןסרוונטס

לראותהיא ,עממיתתרבותכחוקריעלינוהמוטלותהמשימותאחת

גםאלאשלהם,המסורתיהפןאתרקלאהפופולריתובתרבותבפולקלור

שלבסיפוריהםלעסוקמרביםאנולמשלמדועשלהם.הסרבניהממדאת

מרקסבשאלה?החוזריםשלבסיפוריהםפחותוהרבהבתשובהחוזרים

השליטיםהרעיונותתקופהבכלהםהשליטהמעמד"שלשהרעיונותכתב

הפיקוחאף-לרשותועומדיםהחומרייםהייצורישאמצעמעמדאותו ] ... [

כפופיםכללבדרךכילומרשניתןכךבחזקתו;מצויהרוחניתהיצירהעל

 30 .רוחנית"ליצירהאמצעיםלהםשאיןהאנשיםאותםשלרעיונותיהםלו

היצירותמוחלט.באופןלאבוודאיאבל-מרקסאומר-כללבדרך
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מןדוגמההנההתנגדות.בביטויימשופעותוהפופולריתהפולקלורית

בתרבותלאגדהבחייהשנהפכהדמות-דניפואולן :האחרוןהזמן

עשרה,שחיםבגיללזנותשנמכרהמושפלתלקסטהבת ,הודושלהעממית

המדוכאיםשלההשלמהעלהבנויבהודו,ההגמוניהשיחאשראתעשתה

והקימההחדשיםמבעליהברחהפואולןשתעשה.ציפהלאמצבם,עם

באזורים 1983ל" 1979ביןשפעלהשודדיםחבורתרובין·הודיתבמתכונת

שהנציחוובסרטיםבספריםהמסופרעל·פיובמרכזה.הודובצפוןנרחבים

שישבהאחרישאנסוה.הגבריםושנייםעשריםאתחיסלההיאמעלליהאת

המפלגהמטעםההודילפרלמנטונבחרההשתחררהבכלאשנהעשרהאחת

 , 2001יוליבסוף .במעשיותכמוממוזלהיהלאסופההסוציאליסטית.

להשהמתינופניםרעולישניבידינרצחה ,ושמונהשלושיםבתוהיא

 31 .בניו·דלהיביתהבפתח

rיי
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לרמוזכדיזאתעשיתיאבלגרמניה,עדאוהודועדלהרחיקחייביםאיננו

ספרותנושלהחדשיםבאוספיםהעיוןמןשמתקבלהכללישהרושם

ססמוגרףשלתפקידממלאתהספרותאםמדיי.מרגיערושםהואהעממית

סיפוריבאיסוףנקלטזהמכלמעטרקבהתהוותן,רעידותהמאתרשירג

סיפוריאתזיהם""לאהדי·די·טיריח .המדינהבדורישראלעדותשלהעם

לאהימאיםמרד ,הפולקלורמפתעלנרשםלאסאליבוואדיהעלייה,

הרבתהלאמאדמתםהערביםהעקוריםזעקת ,הפולקלוריסטיםאתהעסיק

אותנו.להטריד

באותןשנכתבה ,הטכני"השעתוקבעידןהאמנות"יצירתהנודעתבמסה

אתבנימיןולטרתקף ,אורטגהשלחיבוריופורסמושבהןשנים

של"הפוליטיזציהאתכנגדהוהציבהפוליטיקה",שלאסתטיזציה"ה

כאקט ,הרחבבמובןפוליטיכאקטהאמנותראייתאתדהיינו ,"האסתטיקה

כך 32 .העםשלהתרבותיההוןאתלהעשירהבאבמציאות,מעורבותשל

הסטודנטיםתאטרון ,"לה·ברקה"עםנדדכאשרלרוקהגארסיהפרדיקונהג

 1932-השניםביןהספרדיתהרפובליקהשלביותרהנידחותבפינותשלו,

ראושלא ,םיופועלאיכריםלעיניהספרדיתהקלסיקהאתוהציג , 1935

 ,הצופיםכינלהבת,הייתההפניםקבלתכלשהו.תאטרלימחזהמימיהם

 ,לה·ברקהזהקלדרוןשלאוסרוונטסשללדקויותתמידירדולאאםגם

אותקףבטרם .המתרסשלצדבאותוניצביםוהאמניםשהםהיטבהבינו

מתוךאצטטלהיות",ישובלאולעולם"שהיהלמהמגוחכתנוסטלגיהעל

לרוחי:והיאשאו,נדנודמפישהביאקצרהאמירהזךנתןשלחיבוראותו

האם 33 .אחד"משפטבכתיבתמתייגעהייתילאבלבדהאמנות"למען

(והקידום)המחקרלמעןולומר:זהעיקרוןלאמץהמוכניםהחוקריםרבים

אחד?משפטבכתיבתמתייגעהייתילאבלבד

בנגבבן-גוריוןאוניברסיטת

G. Al ז ares . "Asesinada .31 

Ph oo lan Devi: La legendaria 
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האמנות"יצירת ,ימיןבנולטר . 32

ביראויורגן ",יהטכנשעתוקהכעירן

 ,הרהורים :כ ,כתכיםמבחר(עורך),

-176 'עמ , 1996תל-אביב 175 . 

זואמרה . 23 'עמלעיל, 10הערה . 33

הגרישללדבריונגרמשקלמהווה

שלשוןהראמניפסטכטוןכר

אוישרכל" : 1924משנתהסוריאליזם

ראו. "השירלעשותזהבורועלהתאמץ

האנטי-אוונגרריזם"ירגר,כפטר

תאוריה ",ארורנושלתטיקהכאס

 . 131עמ' ,) 1991 ( 2וביקורת,
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