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 .סת'וש'רההבהרותוהוס'פהמאנגל'ת

עלנו'בורגרלקאר'ןמודההמתרגמת

מגומנ'ת.המונח'םכתרגוםעזרתה

טרגד'הפארסט:גתה,וולפגנג'והן . 1

תל-אנ'בונ'ו,כפכפ'),'צחק(תרגום

 . 15עמ' , 1975

ו'וג'ל'וס,מאתהא'ניאדהג'נור . 2

שככתנההוומ'ות,שכפואמותהגדולה

(המתרגמת).ק'סואוגוסטוסנ'מ'

ל'צ'ותוהמפורסמתהפת'חהשוות . 3

"כאמצעהאלוהית:הקדמד•הונטה,של

'ערשלכלנושאב'ג'ל'ת'ח"נו,מסע

(חמתו'), "'לאנדהודוב'אפל,

"רומןכמונחאשתמשהצורךנעת . 4

המודלג'זלהנח'ןכד'קלס'"חנ'כה

לג'זואוסטןגתהש'צדוהנוט'נ'

החנ'כה.דומןשלהכלל•הז'אנר

הםח'נוות"ו"וומןהתהוות""רומן

אחו'םאפשו"םז'אנר"םס'ווג'ם

למנועכד•בהםמשתמש ' Jשא'

מ'ותר.כלבול

הדרהלהצד'קל'הרשוזהכהקשר

ה'הלאודא'גולרהשהגנרלכפולה

הרוס'הרומןהורתעל'ה:מתמרמר

סופר'םדקאותומ"צג'ם(שכאן

הא'רופ'תלמסורתהדוקקשוהקשור'ם

וטורגנ"ב),פושק'ןכגוןהמעונ'ת,

(הכעור ' Jהאמר'קהרומןוהורת

נונעהונולווס'ה,כאשדלחלוט'ן).

בולטדת'ממדשלהמתמדתמנוכחותו

של"הפול'ט'-לאומ'"בנוסחזה ה'ה'(

המטפ'ז'-מוסד'בזהאוושלרםמלחמה

לק'וםהמ"חסווסטו"נסק'),של

בדרכ'םמשמעותהא'נו'נ'דואל'

כל'להמחולןכ'קום"תכנושלא

 .המערב'הא'רופ'החנ'כהדומןשל

בנוסףשבו, ' Jהאמר'קננרט'נגםכך

אתהנוגדסמל'עדך'של"טבע"לכך,

הרומןשלכ'סווההאורכנ'תהתמט'קה

החוו'הכנא'רופה,שלאונו,הא'וופ';



עםמפגשאינההגיבורשלהמכריעה =:

לרוב-"הזו"עםאלאנודע""הלא י;:
שחוו.אואינדיאני §=י

5 c )1813.גיבוותספוהשלג'ייןאוסטן ( 
s::: 
 .)'תמה(קדומהודעהגאווה י;;
c:: 
 ) 1831 (סטנולשלספדוגיבור . 6 ;:::::

(חמתו').והשחורהאדום ......י=
c:: 
 ) 1835-1834.גיבורספרושלבלואק( 7 ;:::::
<:; 
(חמתו').גור'ואבאי=

 ) 1869 (פלובוגוסטבשלספדוגיבור . 8 :::::! '""
ו:יר

E::: (חמתו').הסנטימנטליהח'נוך

 ) 1885 (מופסדוהשלגיספרוגיבור . 9

(חמתו').בל-אמי

 ) 1814 (סקוטוולטושלספדוגיבור . 10

Waverley .('חמתו)

ויקנסצ'ולסשלספדוגיבור . 11

קופדפ'לדדיוו'ד ,) 1850-1849 (

(חמתו').

מנצרניאלסנורושלספדוגיבור . 12

) 1827 (, i promessi sposi .('חמתו)

 1823- (פושקיןשלספרוגיבור . 13

(חמתו').אונייגיןיבגני ,) 1831

 ,) 1862 (טווגנייבשלספרוגיבור . 14

(חמתו').ובניםאבות

אליוטג'ווג'שלספרהגיבורת . 15

(חמתו').מידלמדאץ' ,) 1872-1871 (

16 . Karl Mannheim, "The 

," Problem of Generations 

in: Essays on the Sociology 

of Knowledge (ed. Paul 

, 1952 Kecskemeti), London 

) 2 p.300 (footnote . מנהייםקול

הונגרי,סוציולוגהוא ) 1947-1893 (

הידע",של"הסוציולוגיהתורתאבי

(חמתו').חברתיכמוסדהמדעחקו

בית-הספרביןהמתמדתהעוינות . 17

לכתשומתמעוורתהרומןלכין

קריאתמגנהבית-הספדמיוחדת:

עלמשפיעהשהיאוטועןרומנים

הרומןולעומתולועה.התלמידים

לימודיואתלנטושמגיבורודורש

בית-הספדאלומתייחסמרקוםכשלכ

תועלת.וחסרמיותרפרקכאל

שלהכפולטבעועלמלמדזהעימות

אובייקטיבי·תהליךהמודרני:הח:כוות

והנעוריםהעדיפויות,סדריהשתנוהשמונה-עשרההמאהבסוףאולם

הבאיםואתמייסטררילהלםאת-רבהבמידה-שעשרהםכשלעצמם

שלהרביםהנוסחיםדיוקליתרהנעורים,ומעניינים.ייצוגייםאחריו

הנושאתלתקופההמודרניתתרבותנובעיניהפכוהאירופי,ברומןהנעורים

לפארסט.מציעשמפיסטרהראשונההמתנהזוהיהחיים":"משמערתאת

עלהזאת,הסמליתלתמורההגורמיםעלאורלזרועכוונתיזהבמחקר

תוצאותיה.רעלמאפייניה

* 

"להיות"מסורתיות",ארמעמדיותבחברותכלומר,יציבות",ב"קהילרת
אלהבחברות 16מנהיים.קולכותבביולוגית,הבחנהשלשאלההואצעיר"

יחידכלשלנעוריומבוגר.להיותלאעדייןפשוטמשמערצעירלהיות
משתנה:בלתיבתפקידאותרומציביםאבותיו,שלאלהעלנאמנהחוזרים

לצטטאםלמימוש,זוכיםשאינםנעוריםמתכון","עלפינעוריםהםאלה
ערכם.אתומטעימהאותםשמייחדתתרבותשרםאיןמנהיים.אתשרב

משמערת".ר"חסרינראים""בלתינעוריםהםאלהכילומרנרכל
העיר,לטובתנזנחהכפרלהתמוטט,מתחילההמעמדיתמשהחברהאך

הצבע,חסרהז:ייברותהרף,וללאייאמןשלאבקצבמשתנההעבודהועולם
עלמתקבל"הישנים"הנעוריםשלהאירועיםונטרלהריגושיםנטרלכלומר
עצמםהנעוריםאתשערשהבעיהלבעיה,הופךהואופחות:פחותהדעת

התקדמותארתהאינהשרב"חניכות"מייסטרשלבמקרהכברבעייתיים.

המרחבשלמהוססתחקירהאלאהאב,שלעבודתואלוצפריהאיטית
באמצעותמספרר,רבותפעמיםהתשע-עשרההמאהשתדגישהחברתי,

שהתעשר.והעניהבוהמיבדר,ךוהתעייההשוטטותוההרפתקה,המסע

הכוחותלדור,מדורהרציפותפירוקבאמצעותכידוע,הכרחית:חקירהזר

שלא ) mobility (נייוד·תכרפיםהקפיטליזםשלוהמערעריםהחדשים
תהליךזהרשהריאליה,שנכספיםחקירהגםזוהיאךאז.עדמוכרתהיתה

שהיא ) interiority (פנימיו·תמחוללרכךצפריות,בלתיתקרותהמעורר

שהבחיןכפי-ומנוחנחתחסרתלעולםגםאלאמשתיתה,גדושהרקלא

זאת.שגינההגםהגל,בבירור

אחרים:רביםדבריםגםהםהמודרנייםהנעוריםאמנם,ופנימיות.ניידות

יחסיםהדורות,בתרךהקשריםהיזרקהחינו,ךשלוהולכתהגדלההשפעתו
אלהתכונות-הנעוריםשל"הספיריטראליזציה"הטבע,עםחדשים
זונחהחניכהרומןואולם"הממשית".בהתפתחותןפחותלאחשובות

"סמליים",נעוריםהממשייםהנעוריםמןומפשיטבר,חפץאיןככליאותן
מזרע?זרבחירהובפנימיות.דובניידותאמרנו,כךהמתמצים,

המאזנייםכףעלהוטלהשמונה-עשרההמאהשבמפנהמשרםלדעתי,

והסיוטיםהחלומותמתוךהנעורים.עלמחדשחשיבהמאשריותרהרבה
אלהתראה,ללאלמעשהאירופה,צללההכפולה""המהפכהשקרוימהשל

הנעוריםאםלפיכ,ךמודרניות.שלתרבותשתעבדובליהמודרניותתוך
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מתחילההחניכהרומןשלהעל"ו"עלילתסמלית,למרכזיותזוכים
דווקאולאומשמעותלצקתחייבתשאירופהמשוםזההרילהתקיים,

במודרניות.כמובנעורים

בסקי, iופנ 1Bקסיררלטענתהמודרניות:שלהסמלית"כ"צורההחניכהרומן

שלספציפידימויזה,[במקרהמסויםרוחני"תוכןכזוצורהבאמצעות

ומזוההנעורים]זה,[במקרהמסויםחומריסימןעםמתקשרמודרניות]

שאיפיוניהדימויבדיוקמודרניות":שלספציפי"דימוי 1911עמו.עמוקות

כתהליךהמודרניותמבטאים.הפנימימנוחחוסרושלניידותשלהנעורים
מודרניותאבודות".ו"אשליותגדולות""תקוותגדושקסם,ומלאמסוכן

שנצברהניסיוןאתהתופסתמרקס,שלבמילותיומתמדת",כ"מהפכה

פחותועודשהבגרות,לחושעודיכולהאינהולכןערך,כחסרבמסורת

אותה.מייצגותהז~נה,מכך

שלהספציפי"החומרי"הסימןבתורהנעורים"נבחרים"זהראשוןבמובן

בזכותאחריםאפשרייםסימניםהמונימתוךנבחריםהםהחדשה.התקופה

הנעורים, 20הפכפכותה.ואתהמודרניותשלהדינמיותאתלהטעיםיכולתם

המחפשעולםשלסימנוהמודרניות,"מהות"הסכן,לומרמותראם

עםלהתמודדאפשרהיהלאהאמתולמעןבעבר.ולאבעתידמשמעות

לעשותיכלהשלאסמליתצורהשלהם:המהפכניבדחףלהכירבליהזמנים

זאת,אתרקלעשותיכלהאםשני,ומצדלחלוטין.ערךחסרתחיתהזאת

על-פישקרה,מהבדיוק-כצורהעצמהאתשתהרוסבכךהסתכנה

אתלייצגגתהשלהאחרהגדוללניסיוןבביקורת,ימיםעתיקתמסורת

עושיםפנימיתנחתואיניידותאםאחרות,במיליםפאוסט.המודרניות:

לקחתאותםמאלציםגםהםהמודרניות,את"יסמלו"ברומןשהנעורים

המתעתעת.חמקנותהעלהחדשה,התקופהשלהצורה"ב"חוסרחלק

כמעטמאו,דשונהבתכונהלהתאפייןהנעוריםעל"צורה",להיעשותכדי

מעט,הקרתנימאו,דהפשוטהרעיוןהזכרנו:שכברהתכונותמןהפוכה

מוגבלים,מקוםומכלקצרים,הנעוריםלעד".נמשכים"אינםשהנעורים

ציורעלפורמלימעצורמראשלהטילמאלץ,שכןכללאשמאפשר,מה

ביסודה,הגבולותחסרתהדינמיות,אתמרסניםאםשרקנראההמודרניות.

רקמהותה,בעצםמהבמידתלבגודמסכימיםאםרקהמודרניות,של

אנושית";"להיעשותיכולההיאכךרקועו,דזאתאותה.לייצגאפשרכך

והאינטלקטואליתהרגשיתהמערכתמןנפרדבלתילחלקלהפוךיכולה
ב"עודףמבחוץהזאתהמערכתאתהמפגיזעויןכוחשאותובמקוםשלנו,

נתפס-בנימיןועדפרוידדרך 21מזי~ל-ומתמידשמאזכוחגירויים",

 22המודרניות.שלביותרהטיפוסיכאיום

החניכהרומןהקץ":ו"תחושתמנוחחוסרוגבולות,דינמיות-זאתועם

מבנהו,ביסודסתירותמלאבהכרחיהיהבולטיםכהניגודיםעלהבנוי

כצורההרומן-האסתטיקהלפניבמיוחדמעניינותבעיותהמציבהעובדה
אףמעניינותובעיות-הצעירלוקאץ'כדברילסכנות"ביותר"הפתוחה

ננסההבהבכך,שנדוןקודםאךהתרבות.שלההיסטוריהלפנייותר
הזאת.הפורמליתהסתירהשלהפנימיהגיונהעללהתחקות
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 ~ל"שילובלהביאשמטרתוהתמחותי,
§ 

 '""החברתי,הסדרתוךאלפונקציונלי"
;= 
המוסדיהחינוךשלמשימתוהוא '=!!

שמטרתוג~ד.יסובייקטיביותהליך-

הסדרשלסמלית""הצדקהליצור

הספרות.שלמשימתההואהחברת,י

בתי-ספוכגוןמוסדותאחדות:במילים

ותהאההתנהגות,אתלחבותפועלים

(הואההאאשדהיחידשלאמונתו

להאמיןלאהחומד,אתלדעתצדיך

הדומןכגוןמוסדותבאמיחותו).

שהתיאודיהמהאתלחבותמטרתם

מוסווה"נשמתנו":מכנההרומןשל

"הסכם"באותומטפליםהרומןכגון

רציפוחהמבטיחיותראופחותמודע

המבנהלביןהיחידשלקיומובין

שלהחידתיתההצלחה .החברתי

השטן!עם!הברית Teufelspaktה-

יראהשאינה-המודרניתבתרבות

היא-וכללכללהגיהנוםמןבוודאי

לאהזה:השנילתהליךאלגוריהמעין

גםהואנשמה,ישהמודרנישלאדםרק

קונים.יהיוותמידאותהלמכוריכול

הוא ) 1945-1874 (קסיוואונסט . 18

גרמנ,ירעיונותוהיסטוריוןפילוסוף

הנאו-קנטיאניתהמחשבהממובילי

החשוביםספריוניןהעשרים.במאה

הצורותשלהפילוסופיה :) 1929-1923 (

(חמתו').הסמליות

19 . Erwin Panofsky, "Die 

Perspektive als 'Symbolische 

Form"', Vortrdge der Bibliothek 

. 1927 Warburg, Leipzig-Berlin 

הוא ) 1968-1892 (פנובסקיאווין

בפרשנויותיו .גרמניאמנותהיסטוריון

שלניתוחשילבאמנותליצירות

היסטורייםסימבוליים,גורמים

(חמתו').וחברתיים

חיבתואתגםמסביוזהעניין . 20

מןלגיבוריםהחניכהרומןשל

הטווחשלגבולותיוהבינוני:המעמד

יציביםבדרך-כללנותריםהחברתי

עוניושלובעושרשל(תנאיםיחסית

אבלכלל),בדרךלאטמשתניםדב

יחידכל-לקוותיכולהכול"באמצע"

"להתרושש"אווה",את"לעשותיכול



0-
r
r-
לדמותמתח'ל'םוהח"םעצמו,בכוחות ~ =י=
הב'נונ'המעמדאתשעושהמה .לדומן ~
המודרנ'ותשלא'ר'אל'תהודהללוח ~

תקווהשלק'ום-'חיאותואפואהוא 8
g :מ"ת'אור"תהגמורההפךופ'כחון
r-
האנגלו-הרומן"של ' Jהב'נוהמעמד ~

הרומןב'ןהקשראתהמסב'רהסקס'ת, ~

"על"תו"במונחי ' Jהב'נוו.מעמדלב'ן ~
C:; 

המעמדשלהחברת'תוהתחזקותו

בפועלמתדחש'םכשהדבר'ם .הב'נונ'

שלהנרחבתצ'ה Tהב'ורוקרט'בצר-

מסתמן-האחרונותהשנ'םמאה

המקור'ת:בצורתוהרומןשלסופו

תחת'ו,הראש"םהחותר'םשכ'

צ'ודהשאר,ב'ןצ"רו,וג'ו'ס,קפקא

המעמדשעברהגלגולשלמאודח'

הזאת.במאההב'נונ'

הוא ) 1918-1858 (!'מלגאורג . 21

תפ'סתאתשפ'תחגרמנ'סוצ'ולוג

גומליןפעולותשלכרשתהחברה

(המחר').מובנות

אתרוא'םאנוהתמט'ברובד . 22

שלבחיברותהזהה"הסדרה"תהל'ך

הנ"דהזה,הג'בוד .ברומןהג'בור

צע'ררווקמוגדר,והכלת'חברת'ת

אלכברלאזהשהגיעוא'נטל'גנטי

הסוער'םהה'בט'םאתמגלםהע'ר,

ולאהוא,לכןהמודרנ'ות:שלביותר

"צורה"לקבלשח"בה.והים,חבד'ו

החלשתהדברפ'רושאםגם-

שאכןכפ''ותו,הח'ונ'ותתכונות'ו

דנות.פעמ'םנעשה

זאתדבר,שוםבזהמב'ןלא"אב' . 23

'וזףהרוזןעכש'ו."האופנת'תהמ'לה

הוגההוא ) 1821-1753 (דה-מ"סטר

הצרפת'תהמהפכהממתנגדידעות,

משעב').לדרורותודה(המחר:

* 

שובסמליתנצרדהאותםשמכונןמהלע.ד//נמשכיםאינם//הנעורים

זהאיןבזמן.אלאברנסנס,בפרספקטיבהכמו//במרחב,,,התיחוםאינו

.ראשיתהתשע-עשרההמאהעלהיההמודרניותלחץתחתשהדימפתיע,
מדי,דנותשפעמיםתפיסה-שלההשינויתפיסתאתמחדשלעדרךכל

ולפיכךמשמעותחסותכמציאותהתגלתההצרפתית,המהפכהימימאז

 (מאיימת
11 ,Je n'y comprends rien11 11 ,-1796בדה-מייסטדכתבc'est 

23 
.) le grand mot du jour11 שלמרכזיותהאתלהסבירכדיבכךיש

מרכזיותואתאףדרוויןומאזהתשע-עשרה,המאהנתונותההיסטוריה

הנרטיבלמעשה,הספרות.בתחוםהנרטיבשלמרכזיותוואתהמדע,של

אתמדגימיםאלאהאירועים,מתקפתמפנינסוגיםאינםוההיסטוריה

שמשמעותמציעיםהםכן,עליתדומשמעות.סדולהםלהעניקהאפשרות

דקלאשלה.ההיסטודי·דיאכדוניבממדודקאךמעתהתובןהמציאות

דקמשמעותלהיותיכולהמעתהמשמעות";//חסדיאירועיםעודשאין

אירועים.באמצעות

הבדליםובראשונה(בואשמספודדניםהבדליםשישנםעל-פיאףלכן,

סביבזהמחקואערוךהחניכה,דומןשלהשוניםהסוגיםבין"סגנוניים//)

המהותלהבנתלדעתי,ביותו,העניינייםההבדליםשהםבעלילה,הבדלים
הבדליםהזאת.ההיסטורית-נרטיביתהתרבותשלוהאידיאולוגיתהרטורית

משמעות.מחוללתשהעלילהבאופניםהבדליםדיוק,ליתדאו,בעלילה
במשקלםכשינויההבדלאתלהביענוכללרו.קמן,שלהבסיסייםבמושגיו

 ) classification ( 11סיווג 11העקרוןטקסטואלי:אוגרןשלעקרונותשנישל
מופיעיםתמידהעקרונותשני .) transformation ( 11השתנות 11הועקרון

ביניהםהיחסולמעשהשווה,משקלםאיןדובעל-פיאךנרטיבית,ביצירה

חשבוןעלאחתוטוויתאסטרטגיהשלהדגשתהשנדאה,כפיהפוך:

מאודשוניםבעוניםבחידהעלמרמזתקיצונית,בצודהבייחודהאחדת,

לה.הפוכותגישותעלואפילוהמודרניותמן
ובדומןהאנגליהמשפחתי//כב,,דומן-ביותוהחזקהואהסיווגכאשד

שהןבמידהדקמשמעותישהעלילהלהשתנויות-הקלסיהחניכה

המקורי,מזהשונהסיווגהקובעסיוםבמיוחד:בולטלסיוםמוליכות

המילה.מובניבשנימכריע,סיום-לחלוטיןויציבנהיוזאתועם

בסופיותםמונחתהאירועיםמשמעות-הזאתהתכליתיתהרטוריקה

עמהחולקתוהיאההגליאניתלמחשבההנרטיביתהמקבילההיא-

אח,דלסיוםמשהוליכומשמעותקוניםהאירועיםחזק:נורמטיביייעוד

בלבד.ואחד

ככליותרגדולהמשמעותלסיפורישהסיווגעקרוןלאודאחדות,במילים
עקרוןלאודיותר.דנהבנאמנותסיפוריותואתלהסוותמצליחשהוא

ועדשמבלזקבזוכמואוופושקין,סטנדלשמייצגיםכבמגמה-ההשתנות

הנרטיביותהואמשמעותלסיפורשמקנהמההנכון:הואההפך-פלובד
תכליתשלתוצאתהאינההמשמעותפתוח.שסופותהליךהיותושלו,
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שלכדחייתושכזה,פתרוןשלהטוטליתהדחייהשלאלאשהוגשמה,
משמערתוסירוגית,מנטליותשלמיוחסנרטיבירגעאותרהסירם,דרווין.

החתימותאונייגין,שלההרוס,האחרון,הפרקביותר.הפחותההיאכאן

שלתמידהמושהיםהסיומיםארסטנדל,שללהחציףהשרירותיות
משמערתשעל-פירנרטיבילהיגיוןדוגמאותהםהאנושית,הקומדיה

אותר."לסדר"האפשרותבחוסרבדיוקטמונההסיפור

מצדכ,ךקץ.איןעדלהתמשךכמרבןיכוליםהמודליםשניביןהניגודים
באופןוהמסווגהמכריעכמעשההנראיםהנישואים,רומןישנוהסירוג

הנישואיםיהפכואףהחניכהרומןשלהתפתחותובסוףביותר:המובהק

נושאשאינולאלירט,דיררנדהדניאלשלבדמותומופשט,עקרוןלכלל

רומןישנוההשתנויות,מצדנוקשה.נורמטיביתתרבותאלאממשאישה

האנגלירת-גרמאנירתהמסורותדעתעלמתקבליםשאינםיחסיםהניאוף:

בלבדוההרסניהמרושעככוחמופיעיםארלחלוטיןנעדריםהם(שמהן

נעשיםגבהים),באנקתאר ] Elective Affinities [שבבחירהכבהקךבה

ובסופרלהפכפכות.המוקדשקירםשלהטבעימשכנרלכך,בניגודכאן,

לפלרבר,מררופרדריקשלבדמותולהפשטההניאוףגםהופךדברשל

אלאאישהעםערדנואףאינודיררנדהלדניאלמושלמתבהקבלהאשר

הכרעה.חוסרשלחומריבלתיעקרוןעם
ת iהנבדלת iברטרריקמתבונניםאנוכאשרמופיעפחותלאבולטניגוד

שלעלילתוכ,ךהרעיונות.שלההיסטוריהשלהמבטמנקודתהנרטיבשל

כדירקאךשבערכים,כגברהה"ארשר"אתמעמידההקלסיהחניכהרומן

סטנדל,ואילו-לביטולולהביאזאתובעקבותה"חרפש"בערךלפגוע
היקטמותולכך,בדרמההחלטיות.ובאותהההפוך,בנתיבהולךמצדו,

הזהרתרעיוןעצםאתלפרקסופההגלגוליםומןהניידותמןבלזקשל
מחוללת,האישיתהזהרתערךשלמרכזיותובאנגליה,ואילו-האישית

לשינוי.התנגדותהכורח,אותרמתוך

המודרניות:אלהפוכרתגישרתמבטאיםהמודליםשניכיברורמזה,יתרה

ההשתנותעקרוןדיה, IP'אתומגרשארתהכולאהסירוגעקרוןאשרבערד

המלאפיתוחוכיברורובייחודטית. iהיפנארתהוערשהארתהמסכסך

עקרוןשברבמקרםהנעורים.דימויבעצםפיצולעלמצביעהניגודשל
האנגלי,הרומןוסופריגתהכאצלמוטעם,הואשברבמקרם-גוברהסירוג

בדרמהה"בגרות":לרעיוןכפופיםהנעורים-להסתיים////חייביםהנעורים

יציבהלזהותמוליכיםשהםבמידהרקמשמערתקוניםהםלסיפור,
הנעוריםשלוהדינמיותגוברההשתנותעקרוןשברובמקרםר,,סרפית,,,

אריכוליםאינםהנעוריםהצרפתי,הרומןסופריכאצלשמוטעמת,היא
הצעירהגיבורחששכזהב,,סירם//הדרך:אתלבגרותלפנותרוציםאינם

אשרתחתמשמערתם,אתמנעוריותגזולאשרבגידה,מעיןלמעשה

אותם.תעשיר

המטעימההתרבותהפרך:יחסאפואישהנעוריםלביןהבגרותבין

המנוגדיםבקטביםולהפך.הנעורים,שלבערכםמפחיתההבגרותאת

אחד,מצדלאלירטדיוונדהודניאלהולטפליקסנמצאיםזהפיצולשל
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במ•ל•ם . 78עמ'פאוסט,מתוך . 24

פאוסטביןההסכםאמוראלה

ותודה(חמתו.'קצואללבואומפ•סטו

הראל).למע'י(

בוגרהגיבוראליוט,שלברומניםשני.מצדלפלובוהסנטימנטליוהחינון
מנוחבחוסושקשורמהמכלמתנעושהואעדההתחלה,מןכבוכל-כך

אולישקייםקסםכלהחניקההקץ""תחושתחשד:מתוךהנעוריםשל

הכוחותמןכל-כךמהופנטמווופודויקשני,מצדפלובו,ואצלבנעורים.

ארנוןבהורואהשהיא,הכרעהבכלבוחלשהואעדבנעוריו,הטמונים

החפציםוהנרקיסיסטיים,הנבואייםנעוריומשמעות:שלנסבלבלתי

קהותתוךאללילהבןויקרסוהבגו~תאתיחסלוקץ,איןעדלהתמשך
הזקנה.שלהחושים

הנגדיהעיקרוןאתמבטלתאחדעיקרוןשלהמופרזתהתפתחותו
הואעצמוהחניכהרומןזאת,עושהמשהיאאךמלאה:בסימטריה

ככלבז'אנר.האחרונותהןופלובואליוטשלהמופתיצירות-שנעלם

למוותלאלהתקייםיכלהזוסמליתצווהפרדוקסלי,הדברשייראה

משוםלהתקייםיכלההיאסתירות.המלאטבעהמכוחדווקאאלא

שני-בכללותוהז'אנרובתוךהיצירותמןאחתכלבתוך-שבתוכה

היאומאוזן.שווההיהלאכוחםאםגםבזמןבופעיליםהיוהעקרונות

בסתירהשכןלהתקיים.חייבתהיתההיאדיוק,ליתרלהתקיים:יכלה

הערכיםביןאוהנעורים,ושלהמודרניותשלהמתנגשותההערכותבין

גםבהישואולי-פגםאיןהסמליות,היחסיםמערכותוביןהמנוגדים

שלהפרדוקסליהתפקודיהעיקרוןלכלמעלהיאזוסתירהאך-פגם

חופש-לעילשהזכרנובערכיםניזכרהמודרנית.התרבותמןגדולנתח

כולםמנוגדים,שהםעל-פיאףומטמורפוזה:ביטחוןושינוי,זהותואושר,

אתתובעעולמנוהמודרנית.המערביתלמנטליותשווהבמידהחשובים

המסוגלתרבותימנגנוןכן,אםדווש,הואקשה;הדבראםגםיחדקיומם

אותו.ולבחוןאותולחקוריח,דקיומםאתלייצג

להצליח"לוו"לגווםהסתירות,ובבקיום-יחדלשלוטבמיוחד"חזק"ניסיון

בתוך-המודרניתהתרבותשלהרבותהנשמותבתוךכאן,בפאוסט.מצוי

 Strebenה·שלוהחופש 24נפלאת."")נ'ההןהשתהה,("נאלאושרהכמיהה
 T •:י

הזהותבתוךהלאה";אותנוסוחף"תמידאשולגדולות]לשאוף[החופש

כאן-ההיסטוריותהשתנויותיואינספורעלהגיבורשללוסנrושאין
בידהעלהלאמעולםזאת,ועםכול.חובקתלסינתזהאפשרותגתהמציע

יהיהניתןלאלעולםשמאהספק-ספקותינואתלפזוזוסינתזהשל

שההימורופילימון;::נ.א~קיסשלזוואתגוטכן,שלהטרגדיהאתלמחות
היאשסינתזהאחוות,במיליםזיוף:אלאאינהפאוסטשלשישועתונכשל;

המפעלפאוסט,שלהעשוריםבאותםוכ,ךעו.דלהגשימוניתןשלאאידיאל

שונהפתרוןעלמעידהחניכהרומןשלמודעוהבלתיהעצוםהקולקטיבי
השאפתניהאחו,הפתרוןהמודרנית.התרבותשלסתירותהמלאלטבעה

התמהגםהיאבמפתיע,ושלאה~שרה:היאהסינתזה,מןפחותהרבה

הרומן.שלביותוהמפורסמת

לאבלזקסטנדל,אתמבטלאינוגתהשבוסתום,מבויאפואנוצרכך

יחידשלכלמאליומובןאליוט.אתמבטללאפלובודיקנס,אתמבטל
 • Dבלעדייייחשבולאלעולםהםאךשלהם:ההעדפותיהיותרבותולכל
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המוקדםלחיבורולהתייחסאם-מוצאיםאיננוהזההממרקבעולם
: T " 

אתאלא ," i/א i"אשלהטרגיההיגיוןאת-קיוקגוועללוקאץ'של

הפשרהאלזושנטייהנראהמכלויותרוגם"."גםשליותר,הפשרניזה

צורותביןהמוחשיהקיום"ב"מאבקלנצחהחניכהלרומןשאיפשוההיא

הרומןהשמונה·עשוה:המאהבמפנהשהתרחשמאבקהשונות,הנרטיב

ה"וומנטי",הסטירי,האלגורי,הלירי,הרומןהמכתבים,ורומןההיסטורי

היהאלוצורותשלגורלןדרווין,כאצלהאמן]."[רומן Ktinstleח omanה·

למבנהמחויבותשנותרוככלכלומר,מהן:ואחתאחתכלשלב"טוהו"תלוי

גמישהחיתהשהצורהככלולהפך:הישרדותם.חיתהקשהכןקשיח,מקווי

ההיסטוריהשלהסינתזהנטולתבמבוכהלשגשגהיטיבהכןופשרנית,

השליטלז'אנרשהפןהואהצורותשביןחוקיהבלתיוהילדהמודרנית.
המודרניותשלהאליםליו,בחמלןכאליםשלאמשוםהמערבי:בנרטיב

חוקיים.הלאהילדיםשללצדםבאמתעומדים
"האידיאולוגיהשלהנוכחיהמושגאתמחדשלבחוןאותנומאלץזהכל

הצלחתולמעשה,כרצונכם.לכןקראוהבורגנית","התרבותאוהמודרנית",

בעולמנובאמתהמרכזיותשהאידיאולוגיותמלמדתהחניכהרומןשל
הדה·במחשבתאגב,יותר,אףהרווחותהרווחות;לוודאויותבניגוד-

סובלניות,בלתיאינןוכללכללאלהאידיאולוגיות-קונסטרוקציה
לחלוטין.לדחותןאולחלוטיןלהןלהיכפףשישמימונולוגיות,נורמטיביות,

ו"בלתי"חלשות"בנסיבות,תלויותלהשפעה,נוחותהןהנכון:הואההפך
אתשציירההסמליתהצורה-החניכהשרומןנזכוראםטהורות".

הכיגםהוא-אחותצווהמכליותראותו,וטיפחההמודרניהז:זיבוות

בעולמנוכיניווכחהמודרניות,הסמליותהצורותמביןסתירותמלא
הצעדהסתירה.שלההפנמהובראשונהבואשמהווהעצמוהז:זיבוות

להפכהואףעמהלחיותללמודאלאהסתירה,את"ליישב"אינוהבא

להישרדות.המסייעלאמצעי

* 

לטרגדיהפרוידיאניותפרשנויותשישייתכןאידשאלה:נציגהבה
ביחסלזהשישווהדברשוםאן-ולקומדיההאגדהלסיפורולמיתוס,

ממשיתפרוידיאניתאנליזהשוםשאיןסבור,אניהסיבה,מאותהלרומן?
הפסיכואנליזהשלהקיום]נטעם raison detreשה·משוםהנעורים:של

שלמשימתםואילו-מנוגדים"כוחות"לכדיהנפששלבפירוקהטמון
התכונותאתיח,דלצוףהפחותלכללמזג,הפוכה:הרומןושלהנעורים

שהפסיכואנליזהמשוםאחוות,במיליםהיחי.דאישיותשלהמתנגשות
אתלבנותמנסההחניכהרומןואילו-לאגומעבראלמביטהתמיד

 25מבנהו.שלמעורערהבלתילמרכזולעשותוהאגו

בהיותו,-הז:זיבוותשלבתמהכמובן,קשווה,האגושלמרכזיותו

יעילהפשרהלאותההודותהאגו,שלת" iהנא"התפקודרבה,במידה

לבחוןאותנומאלץהדבראןהפרוידיאני.המציאות""עקרון-במיוחד
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שלהעיקר"םהטיפוסיםארבעת . 25

בע"ת"םהיבטיםמאיריםהחניכהרומן

החניכהרומן .האגובהתעצבותשונים

הפחדאתלהטעיםנוהגהאנגלי

כאיוםהחיצוניהעולםמןהראשוני

האיריאלואילוהיחיד'שלזהותועל

מעודנתפשרה-להרמוניהגתהשל

מתמקד-מגוונותהתח"כויותכין

סופרי .האגושלהפנימיתכדינמיקה

ישירהכרוךפוסעיםהצרפתיהרומן

האגובערךממעיטהאשרפחות,

סכנותאתומטעימהלעצמו,כשהוא

ושלהסופר-אגושלהמופרזכוחם

אצלהחובה"ב"מושגהמתגלםהאיר,

אופ"ניבלזק.אצלוב"תשוקה"סטנרל

ברובושם,-האחרונותשבדוגמאות

מאשרבהרבהחלשהאגו"הסיפור",של

חשיבותועולה-הראשונותבדוגמאות

 daxaוה·"הריסקורסיבי",הוונושל

אתמשיבההמספרשלהעולם!!השקפת

לגיבור.שאברהכוחותאיזון
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26 • 
"ההתנהלותהיומיום",חיי 11

"אנתוופוצנטו'ות','התק'נה",

עוו"הזדמנות": ,"ןו'ס'נ" ,"תו'ש'א"

המונח'םמןאחדבכלבהרחבהנדון

שהםמוצא'םשאנומשום ,הללו

והעק'בהשלםבאופןמתבטא'ם

אף-על- .הקלס'החנ'כהברומןב'ותו

בתחוםלעשותש'שהמלאכהשובהפ'

תקווהמתוךלתוכהעצמ'הטלת'זה,

מענ"ןמחקולשדהמהובולתוום

אפשוו'ות.ועת'ובמ'וחו

מאודמביךרעיון-ה"נורמליות"רעיוןאלהחנינהרומןשלגישתואת

חלקכידוע,ניגו.דעםמתחיליםאנוהפעםגםהמודרנית.התרבותבעבור

הגדיר-למשלפוקרועדמפרויד-העשריםהמאהממחשבתגדול

מולהחדים,הקצוותמולהפתולוגיה,מולהיפוכה:מולהנורמליותאת
בלתינישותאלאמשמעות,נבעלתנתפסתאינההנורמליותההדחקה.

עלהמגוננתתוצאתואלאשאינההנורמליות,שלמשמעותהאתנינות.

ולאמדירהשהיאבמהלה:מחוץלמצואניתן"שלילה",תהליךשלעצמה
מנילה.שהיאבמה

(המסורתהחנינהרומןשלביותרהאלמנטריתהצורהאתבצדנשאיראם

ל"בלתיהקולינריתהמקבילהשהואמונח-ה"תפל"הגיבורשלהאנגלית

בעבורבוהשתמשוסקוטג'ונסטרםבעבורבוהשתמששפילדינגני~ר",
Waverley , ברורקופופילד),ולדיווידאייולג'ייןגםהמתאיםמונח

אותנוהרגילהואלעיל.שתיארנומזוהפונהבאסטרטגיהנקטשהרומן

והואלה;מחוץהיוצאיםשלממקומםולאמתוכהבנורמליותלהתבונן

בהיותהורבת-משמעותמעניינתהנורמליותאתשעושהפנומנולוגיהיצר

הרואיתאנטיתמידהיאהחנינהרומןשלהמחדלברירתנורמליות.

ז'וליאןפאוסט;לאמייסטר,וילהלםהואהגיבור-במפורשופרוזאית

אצלהלאה(רנןהקדושהתרזהאונפוליאוןלאקרוק,ודורותיאהסורל

אלהמדמויותאחתשכלעל-פיואף-ג'ויס)אצלואחריופלובר,

ניכרותבלתימלהיותרחוקותעדייןהןשלה,בדרנהלחלוטין"נורמלית"

משמעות.חסרותאו

שלכהדרתןנורמליות-מתונהחייםומלאתמעניינתברורה,נורמליות

ליישבניתןלאתיאורטי,באופןאמיתי.סמנטינריקהניכרות,התכונותכל
הבחינהמןאךולהפך.שגויה,האחרתנכונה,האחתאםהתפיסות:שתיבין

והמרחב.הזמןחלוקתעבודה:חלוקתלמעיןהזההניגודהפךההיסטורית

~ש~רנפול:איוםשלתוצרהיאנ"שלילה"הנורמליות , iפוקשהראהנפי

הזמןהנוח.שלהאלימה,החדשה,והיערכותוחברתי-תרבותי,סדרשל

חברתייםמוסדותהמוקףשלה,המרחביצירה.ושלמשברשלזמןהואשלה

תשוקתהגדורים".ה"בלתישללחלוטיןהשליליהאזורהואבמיוח,דחזקים

בה.שיבחינובלאלעבוררנןאחראחדככללהיותהיא

התשע-עשרה:המאהשלההמוניםנרטיבהואהספרותיביטויהועו,דזאת

אבלהקיצוניים.והריפוייםהקיצונייםהחולייםהחריגים,המצביםספרות

בביקורתנרחבתלהתייחסותזנה(אשרההמוניםנרטיבכך:בדיוק

הרומןבודקנדירותלעיתיםרקהרומן.ולא-במקרה)ולאהפרוידיאנית,

"באמצע",נשארהואבדרך-כללהקיים:העולםשלוהמרחבהזמןגבולותאת

כל-המודרניותההנאה,ואתההרגשהאתיוצר,אוליאומגלה,הואשם

מרחבהיומיום:חייהתקינה"."ההתנהלותושלהיומיום""חיישלכ,ך

האובייקטיביותאתבומאבדותהחברתיותהפעילויותשכלאנתרופוצנטרי

זמןהתקינה:ההתנהלות"האישיות".בתחומיומתכנסותשלהןהחמורה

אךב"הזדמנויות",מלאשהואזמן-אישיתצמיחהושלחיים""ניסיוןשל

 26שבה.היצירהאתוגםשבתרבותהמשבראתגםמדירהגדרתומעצם
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ג'ייןועםגתהעםנולדהואבהיסטוריה:החניכהרומןשלדרכועלז:ושבו

מןלהימנעהיהשניתןלהוכיחמנתעלכמוכותביםשנראה,שכפיאוסטן,

שלגיבוריועםממשיךהואהשמונה-עשרה.המאהשלהכפולההמהפכה

הנפוליוני.המהפכניבאפוסחלקלקחתמכדי"מאוחר"הנולדיםסטנדל,

(המהפכההסנטימנטליהחיכוךפלוברשלבספרו 1848עםגוועהוא

אליוט,שלבספריההאנגליותהשלושיםשנותועםמהפכה)חיתהשלא

זוהישהבטיחו).אתקיימושלא(ה"רפורמות"ומידלמואץ'הולטפליקס

התחמקותההיסטוריים:הבקיעיםומןהמפנהמנקודותמתמדתהתחמקות

מעצם , Soul and Formsבספרולוקאץ'שכותבכפיולפיכך,הטרגדיהמן

 21האמת".ב"רגעימשמעותםמלואאתקוניםויחידיםשחברותהרעיון

הכוחותאיזוןאתלהפרשיכולמהמכלהתחמקותזוהידבר,שלסיכומו

הקיוםאופניאלהימשכותזה,ולעומת-שלוה~שרותאתולסכלבאגו

אםובעיקר-זהבמובן 28במלואו.עצמואתלהציגלאגוהמאפשרים

עלינו-הכללמרותקיימיםעודםאמתורגעישהזדמנויותלהאמיןנוסיף

שהיא-זווחולשההוא,אכןוכךחלשה.צורההואשהרומןלהסיק

אחריםמאפייניםעםאחדבקנהעולה-שלנוחולשתנוגםכמובן

אלותכונותואולם,והפשרני.ההיברידיסתירות,המלאטבעוש~~נו:

למחצהמודעתנורמלית,יומיומית,-הקיוםדרךאתגםמאפיינות

להגןהפסקללאניסתההמערביתשהתרבות-במכווןהרואיתובלתי

הפקידהאשרעדוגדלה:הולכתמשמעותלהוהאצילהולהרחיבה,עליה

"משמעותאחרת,הגדרהבהעדרלכנות,ממשיכיםשאנומהאתבידיה

שעיצבהכפיהזההערךאתשעיצבוהדבריםשמעטיםומשוםהחיים''.

הרומןשלחולשתוכילהסיקשעלינואפשרשלנו,הרומןמסורתאותו

תמימה.מלהיותרחוקה

הציוויליזציהרווחת

כנקודתמתבלטהואהמונח.אתאופףכמומסתוריקסםחניכה"."רומן

שאותוסדירהבלתישבמרחבהמעטותמביןביותרהברורהההתייחסות

שלהפילוסופיותבחקירותמרכזיתפקידממלאהוא"רומן".מכניםאנו

שלהתיאוריתועד 29בדילת.יי,עבורהגל,מאתהאסתטיקהמןהרומן,

מיכאילשלהרחביםההיסטורייםבמבניםלמצאוניתןלוקאץ'.מאתהרומן

 3Uלוטמןיורישבנהבמודליםלהכירוואפילואואןבך,אדיךושלבאחטין

התהוות",("רומןשונותבכותרותומופיע,חוזרהואהנרטיב.לעלילת

אתאפילוהעיקריות.הספרותיותהמסורותבכל"חינוך"),"התקבלות",

איןהתהוות,שלרומניםאוחניכהשלרומניםאינםבפירושאשרהרומנים

"כישלוןעלמדבריםאנוכךהזה;המושגיהאופקכנגדאלאתופסיםאנו

השלילה,דרךעלההגדרותככלבעייתית"."התהוותעלאוההתקבלות"
עלמעידיםהםזאתובכלבספק;מוטלתאלהביטוייםשלתועלתם

שלנו.הניתוחבאופניזוצורהלהשקנתההאחיזה
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משוםדווקאווסטוי'בסקי, . 27

מוחלטותאמיתותשלסופושהוא

מגרריוצאותטרגיותכסינרהושל

באחטיזאחהלאשצ"זכפי-הרגיל

כתבלאמעולם-ובעצמובכבורו

עמדשתמירוארורנו,חניכה.רומז

האמת,אלהאמנותשלמחויבותהעל

החניכה,ברומזעב"(גילהלאמעולם

 .בכללברומזאו

היירזביאפואלתמוהלנואל . 28

 Metahistoryכספרוהעוקבוייט,

הנרטיבשלהשונותהרטוריקותאחר

התשע·המאהשלבהיסטוריוגרפיה

הרומנסה,הקומדיה,אתמזכירעשרה,

מזכיראינואך-והטרגדיההסטירה

שהרומז·פיעלאף .הרומןאת

במהלךמשגשגיםוההיסטוריוגרפיה

למעשהיוצרהרומןתקופה,אותה

ו"ההתנהלותהיומיום""חייעם-

מקביל,זמןצירמעין-התקינה"

התשע·המאהשלשההיסטוריוגרפיה

כהיסטוריאוחותופסתאינהעשרה

המנטליותשלההיסטוריהבאמת.

הארוך!!הטווח longue dureeה·ושל

חקירתןשנושאכךכמרכז'זאתשינתה

זמננו,בנותרבותהיסטוריוגרפיותשל

רומיםשלהן'הקטגוריותגםולעיתים

 .הרומןשללאלועזומיון

 ) 1911-1833 (רילתייוילהלם . 29

תוברחוהיסטוריוןפילוסוףהוא

עלניכרתהשפעהשהשפיעגרמני,

מתוךהרוח,מרעישלהמתודולוגיה

(המחר').ההיסטוריתהראייההרגשה

הוא ) 1993-1922 (לוטמןיורי . 30

ולרימירמתלמידידרס,'סמיוטיקאי

(המחר').פרופ
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החניכהרומןשמושגעל-פיאףמקרית.איננהכזאתסמנטיתהתפשטות

מןאחדאתבולצייןמבקשיםשאנוברורויותר,יותרמעורפלנעשה

בציוויליזציההגובלתלדילמהפעםאישהוצעוביותרההרמונייםהפתרונות

העצמיתההגדרהשלהאידיאלביןהקונפליקטהמודרנית:הבורגנית

הכירומאותשתילפניהr:ויברו·ת.שלפחות,לאהתקיפותהתביעותלבין

עצמיובמושגעצמיבמוסרלבחורהיחידשלבזכותוהמערביותהחברות

שהצהרותזכויות-האישיגורלואתולעצבבחופשיותלדמיין"אושר",של

ניתנותהןאיןזאתוחרףהכתב,עלאותןהעלווחוקותעליהןהכריזו

ואםסותרות.שאיפותבבירורמעוררותהןשכןאוניברסלי,למימוש

מיטיבהאשרכזוספקללאהיאוקפיטליסטיתליברלית-דמוקרטיתחברה
חברתייםיחסיםשלמערכתבהיותהכיגםברורקונפליקט,"לשאת"

סדירים,צפויים,פעולהבאופניעצמהאתלשקענוטההיאאףופוליטיים,

קונצנזוס.הומוגניות,הסכמה,תובעתהיאהמערכות,ככל"נורמליים".
תרבותשלההכרחיהפריהאינדיביודאליות,אללנטייהלגרוםאפשראיד
התולדההנורמליות,אלההפוכההנטייהלצדלהתקייםעצמית,הגדרהשל

הבעיה,שלהראשוןההיבטזהוהחיבר~ת?מנגנוןשלנמנעתהבלתי

הציוויליזציהשלאחרמאפייןעםיותראףמרתקתונעשיתהמסתבכת
ולכןטבעיות,זכויותשלתורותאליהחלחלושתמידציוויליזציהשלנו,

לסמכות.גמורהכניעהעלמבוססשהז:ויבר~תלהודותמסוגלתהיאאין

מבחינהגםכשרלהיראותעליו"חוקי";הואהחברתישהסדרבכךדיאין

כיסודיים,אותםרואהשהחברהמערכיםהשראתואתלינוקעליוסמלית.

שעושהכמילהיראותעליוהפחותלכלומעודדת.משקפתשהחברהערכים

זאת.

היצריםאתתכבושפשוטהמודרניתהבורגניתשהחברהבכךדיאפואאין

בנורמותיראהשאדםגםההכרחמןה"נורמליות".למושגיהמתנגדים

חופשי"כ"אדםמשוכנע,כאזרחאלאמפוחדכנתיןלא-החברתיות

הכפייהאתולמזגאותןלהפניםחייבהואעצמו.שלוהנורמותאת-

עודיוכללאכיעדחדשה,אחדותלכללהפנימייםהדחפיםואתהחיצונית

"הסכמה"לכנותנוהגיםשאנומהאלאאינההזאתהמזיגהביניהם.להבחין

צירנקודתיסודי,היוםגםבעינינונראההחניכהרומןאם"הצדקה".או

בכוחהזאתהמזיגהאתלייצגשהצליחמשוםזההרישלנו,בהיסטוריה
למעשה,מתחרים.להםיהיולאשלעולםאופטימיתובבהירותשכנוע

ביןחיבר~ת,לביןאינדיבידואליותביןקונפליקטכללאיןשכאןנראהעוד
התעצבותואובייקטיביות.לביןפנימיותביןנורמליות,לביןאוטונומיות

השתלבותואתסייגללאתואמתולעצמובעצמוכאינדיבידואלאדםשל

זה,אתזהמזיניםהללוהמסלוליםשניהשלם.שלכחלקבחברה

כ-החיברותשלכואבתתפיסהאותההדעתעלבהםמתקבלתלאועדיין

Entsagung , "והנרטיביתהפסיכולוגיתהבעייתיותאת(היוצרתכ"פרישה

הציוויליזציה":"רווחתוהעשרים).התשע-עשרההמאהשלהעצומה

שלההיסטוריתמשמעותואתלתארהמיטיבותהמיליםהןאלהאולי

החניכה.רומן
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ה-ביןהקודםהניגודאתהמבטלתכסינתזההקלסיהחניכהדומן

Entwicklungsroman שלהסובייקטיביהפיתוח"ההתפתחות",(דומן

תהליך"החינון",(דומן Erziehungsromanה-לביןהאינדיבידואליות)

הקלסיהחניכהדומןהמחנך).שלמבטומנקודתהנצפהאובייקטיבי

מסבירהזוהגדרהכיהבנתיבמחקרי,שהתקדמתיככלזאת,ועםכסינתזה:

כאילוזההדיהאנלוגיה,דדןעלבוחן.שאניהיצירותשלאחדהיבטדק

המונחיםגדוליםמישוריםמשנימורכבהקלסיהחניכהדומןשלמבנהו

אתכובשהואהסינתזה:תחוםהואהמשותףהשטחזה.גביעלזהבחלקם

יותרכולה.אתלכבושבכוונתואיןגםואוליכולה,אתלאאןהתבנית,מרכז

המנוגדיםהמתחיםשניאתמתאדתהקלסיהחניכהדומןשלמשהסינתזה

כמשלימיםאותםמציגההיאוצורה,ממדשוויכמתחיםהמודרניהקיוםשל

דווקאדיוק,ליתדאו-גםאןכמובן,אורגני,משקלבשיוויזה.אתזה

לחלוטין.מזהזהודחוקיםהיסודעדשונים-שהםמשום

ביןסינתזהשלנו.בניתוחהמוצאנקודתאפואהואהסינתזהשטח

המרחבהיחיד:של"אושרו"אתמטעימיםאשדהנרטיבבמבנהההיבטים
האישיות,שלוהפתוחההחופשיתה~~יהשל"האסתטית",ההרמוניהשל

ההשגחהעולםזה:כלשלהאחדותהפניםוביןהנרטיבי,הסו·ז'טשל

הפ:נ.ו·לה.ההכרח,"האורגני",האי-שוויוןהחברתית,
תפיסהאופניבידיומונהגיםשונים,קיוםלשטחימיוחסיםשונים,ערכים

מפליאהבמיומנותומחולקיםשונים,נרטיב.שלשוניםומנגנוניםשונים
נראיתשהיאעדהלב,אתכןכלהשובהא-סימטדיהסימטרי:לאבאופן

תחושתאתהמש.ביעיםוהחוויותשהערכיםמשוםערמומית.כמעט

מרכיביםמלאים,מאירים,הדודים,בחזית:תמידהםשלנוהאינדיבידואליות

פ:נ.ו·לה,בלאסוז'טאיןאבלהסוז'ט.הסיפור:מעשהשלהעיקריחלקואת

היצירה,של"הדומיננטי"כהיבטונדאהמונים,אלפימרתקהסוז'טאםוגם

אופןבכלנשארת-תלויהבלתילגמדילוגית,יסודית,-הפ::נ.~לההדי
יותר.הרבהמוצקהאןלעין,נראיתפחותשלה:"הקובע"היסוד
המחשבהשלנמחיתהבלתישצורתהנדאההאורגנית,לסינתזהמעבד

יתממשו?ואחדיםכאלהשערכיםרוציםהייתםמתחלפת.-הבורגנית
יוכלולאבלעדיהםכיאחדים,גםלקבלעליכםעמםאןויפה,טוב-

אחד.זבדומאבדיםמהזבדמשיגיםובהםחילופים,להתקיים.הראשונים
להוכיח.שננסהמהבדיוק

החייםמעגל

רגוענעשיתילישנתגלוהדבריםנובחמעמיק.בעיוןשקעתי

איניכיחשתישמץ-מה,לישנודעלאחררקכאחד.רגועובלתי

ביןהקשרראייתליחסרהעדייןבכך:צדקתיואכןמאומה,יודע

העיקר.הואהואזהקשרוהרין, Zusammenhanglהדברים

 !Jרביעי)פרקראשון,ספרמייסטר,(וילהלם
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מייסטר:רילהלסגתה,ורלפגנגירחן . 31

כפכפי),יצחק(חוגרםהחביכרתשברת

 . 1979תל-אביבהמאוחד,הקיבוץ

מייסטרר"להלםמתוךהציטוטיםכל

(המחר').זהמתרגוםלקוחיםשלהלן
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Wilhelm Dilthey, Esperienza .32 

vissuta e Poesia (Das Erlebnis 

und die Dichtung, 1905), Milan 

1947, pp. 198-199. 

 . p . 259שם, . 33

מקרבתחיתהלווהמוכרותהישנותהאמנותיצירותשלמציאותן

נקודהמצאלאאותוהסובבככלאחת.וכעונהבעתאותוודוחה

בזכדונו,שעלהוכדכלממנה.להינתקשיוכלאובה,להיאחזשיוכל

המונחחייו,מעגלבכלהיההוגהיחד.עמוכרוךהכלאתהעלה

(וילהלםעולמית.תקנהעודלואיןוכמולדגליו,מרוסקעתה

שביעי)פרקשמיני,ספדמייסטד,

ליצורמצליחלאהואבעיה:אותהלוילהלםיח,דגםובסופוהרומןבתחילת
הדבר,יתרחשלאואםאותם.ולחתוםמעגל,צורתלחייולשוות"קשר",

שכןמשמעות.חסרימכך:גרוע-גמוריםבלתייוותרושחייוסכנהיש
דילתיי,כךעצמו:הדבראותוהםו"קשר""משמעות"מייסטובוילהלם
גתה":שלהפואטי"הדמיון

האירועיםביןהארעייםהקשריםאתההופכתהפואטיתו,[היצירה

הערכיםאתלתחייהכךמשיבהמאליהם,למובניםוהפעולות

 .ammenhangl ~ IZuבעלילההמבודדיםולחלקיולאירועהשייכים

 • 1 ". 1משמעותואלמוגבההאירועזו,בדדךהם.באשדהחייםשל

האירועאתלציידביכולתםטמונההגדוליםהמשודדיםשלגאונותם

חושפתכךהמשמעות.לביןהחייםשביןהיחסיםאתשיאירכך

משודדשללעיניומבעדהחיים.שלתבונתםאתבפנינוהשידה

הקשרואתהאנושייםהדבריםשלעדכםאתמגליםאנוגדול,

ammenhangl ~ Zu. 32ביניהם.ו 

Zusammenhang : ההגיוןאתלהציגמיטיבהמונחשלהמשמעותכפל

בעליהםהחייםכילנומגלההואהקלסי.החניכהרומןשלהנרטיבי

החייםשל("העלילההיחידשלבזמנוהפנימייםהקשריםאםמשמעות

מתמידורחבהצפופהרשתאלהחוץ,אלהיפתחותעלגםרומזיםכולם")

דילתיימוסיף-זובראייהאנושיים".//דבריםעםחיצונייםיחסיםשל

 11fiir das 11חישהואבמידהרק 11עצמוהוא 11באמתהואאדם-ומעיר
" Ganze , אומשברים,ליצורעלולשהחיברותהרעיוןכאן, 33השלם.למען

ההתפתחותהדעת.עלעולהאינוהיחי,דשלמהתעצבותוקורבנותלתבוע
וההתגלותומתלכדים,משלימיםמסלוליםהןוההשתלבותהעצמית
המפגשבנקודתשוכנת//הבגרות,,,היאהמשמעות,שלוהכפולההמלאה

אתהסיפורמעשההגשיםאליה,שהגיעמשעהביניהם.הכוחותואיזון
בנחת.להסתייםיכולוהואמטרתו

שאדםבכךדיאפואאיןהבגרות,שלהמכריעההסינתזהאללהגיעכדי
מקצוע,רכישת-יהיואשראלהיהיו//אובייקטיביות,,,תוצאותישיג

"העלילהאתלכווןוילהלם,כמוללמו,דעליולכלראשיתמשפחה.הקמת
ההשתייכותתחושתאתבויחזקורגערגעשכלכך //]ולש[החייםשל

כן,יעשהלאאםמולדת.למצואכדיהזמןאתלהקדישעליורחבה.לקהילה

משמעות.חסרימטרה,חסרימבוזבזים:חייםהיאהתוצאהיצליח,לאאו
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רעה"ילדהן: iמיניאר.וליהנבל,כגבתהיאלכןההוכחההאחרונים,בספרים

לבן!"פרעםמהנאראימאמץ?כלעליךאסרנולאהאם ,]".[

ספרמייסטו,(וילהלםהוא."פרעםמדירבזמן ]".[כבר!יישבר"לו

חמישי).פרקשמיני,

העלילה-הזמןחלוףבעבורה,מינירן.שלהאחרונותמילותיההןאלה
יחסים,שלכמערכתלעלילהוהפןצורתואתשינהלא-כרונולוגיכרצף

 Kennst du das Land, wo die Zitronen-שלההנוסטלגיהכ"מעגל":
." bltihn ששרםלחייםתסמיןהיא-פורח]הלימוןשםהארץאת[הידעת

פרעםהזמןכאןהמקורית.המולדתשלמקרמהאתבהםמילאהלאמולדת
רומןשלהאורגניתוהתכליתיותושוחק,מכניבמאמץמשתנה,לאבקצב

מחוץלשלם,מחוץהמרות.הלמותהיהכאילואותרלה 1ו;נהקלסיהחניכה
חיים.שרםאיןכמולדת,לעולם

מהם.מאושררקואולימפוקפק:פיצויחיים,מאשריותרמעטישובתוכם

אן ,]".[יודעאינימלרכהשלערכה"מהרילהלם:שלהאחרונותמילותיו

דברבשרםאמירתוושלאלו,ראוישאיניאושרבחלקישנפליודעאני

עשירי).פרקשמיני,ספרמייסטו,(וילהלםשבעולם."

מצארהחייםהושלם,"המעגל"הרומן.שלהאחרונותמלרחיוגםהןאלה
בעיגול,לזרום,ממשיךהזמןמטרתם,אתשהגשימומשעהמשמערתם.את

הזמן:חיסולשלדימויים-העיגולהמעגל,ומשינויים.מזעזועיםחופשי

רילהלם-שבעולם."דברבשרםאמירתוושלאלו,ראוישאיני"אושר
מדברתשהבגרותמבלבלת:מסקנהילדותית.בתמימותלהיעלמותומייחל

האגדות.בשפת
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שהציגהרביםבחידושיםהמשמעותיזהרכ"רשת",ארכ"מעגל",העלילה
 .] Lehrjahre [החניכותשנותמייסטו,וילהלםשלהשניבנוסחגתה

 ] Theatralische Sendung [התאטווניתהשליחות-הראשוןבנוסח
ודמותוצפריה,ובלתי"דרמטית"יותרהרבהחיתההעלילההתקדמות-

בשנותהאחרות.הדמויותמכליותרעורריןללאהתבלטהרילהלםשל

ואילוותחזיות;זיכרונותנבראות,שלגדושברצףמואטהזמןזרםהחניכ~ת

של"מרכזיותו"המשניות,הדמויותשלוגדלהההולכתהרלוונטיותעם

שהספרולרומן,לדרמההאנטיתזהזוהישרנה.משמערתרוכשתהגיבור

בהרחבה:בהדןהחמישי

והתרחשויות,היפעלויותבעיקרלפנינולהציגחייבהרומן

לאיטר,להתנהלהרומןעלומעשים.טיפוסים-הרדמהואילו

שלחתירתואתלרסןחייבותהמרכזיתהרמותשלוהיפעלויותיה

להיותחייבתהרדמהזאתלעומתהתפענחותו.לקראתהמכלול

למרותהסוףלקראתלחתורחייבתהמרכזיתוהרמותשוטפת,

מקוםומכלסביל'להיותחייבהרומןגיבורהמרסנות.הנסיבות

נתבעהרדמהגיבורואילוהמירה;עליתרפעילשיהיהאסור

וייקפילר,שלהכומרפמלה,קלריסה,גרנריסון,ומעשים.לפעולות
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השליחותאתלכתובהחלגתה . 34

והפסיקן-777כהתאטוונית

 . 1785כ"

מעכבותדמויותסבילות,דמויותאינםאםאףעצמם,ג'ונסתום

מסוימתבמידהמעוצבותההתרחשויותוכלהפחות,לכלהם,

על-פימאומהמעצבהגיבוראיןבדרמההיפעלויותיהם.על-פי

המכשוליםאתומסידמ~נהוהריהוכנגדו,קםהכלאלאעצמ~תו,

חמישי,ספדמייסטר,(וילהלםתחתיהם.מוכרעשהואאומדרכו,

שביעי)פרק

שדהערכים,שלשלםעולםבתוכואוצוהגיבורבדומה,כן:זאתלנסחנוכל
מוטלהחייםמשמעותשאתהטרגי,הגיבורשל"בדידותו"זוהיתבניתי:

אפשרי:הדבראיוהקלסיהחניכהברומןאבלקונפליקט.דוןלהשיגעליו
בהשתתפותאלאבקונפליקט,טמונהאינההמשמעותשלודאותהכאן,

סתירהאלאאינו"דרמטי"קלסיחניכהרומןכן.אחריהגלכאצלבשלם,
את"לסיים"גתהשלבידועלהלאשמעולםמקרהזהואין-מושגית

אתישליםהראשוןשוילהלםבלאונזנחשנקטעהתאטווכית,השליחות
לאהעבודה,אלגתהכששבמכן,לאחושניםלעשוקורב 34התעצבותו.

משנהמבראשית,מתחילהואהראשון:הנוסחאתלסייםאפילוניסה
שמתאוהסוגלרומן.אחומסוגבגיבורבבירורובוחרהעלילה,מבנהאת

 : 1796בנובמבר 2sה·מןלגתהבמכתבשילד

שבהן;החשובלאאךשבדמויות,החיוניהואמייסטרוילהלם

איןגםגיבור,בושאיןהיאשלךברומןהמוזרותהתכונותאחת

משוםדווקאנעטיר:לאאךסביבו,מתרחשהכללו.נזקקהוא

הואבעודעוצמות,ומבטאיםמייצגיםאותוהסובביםשהדברים

שוניםלהיותחייביםהיוהדמויותשארעםיחסיולהשפעה,נוח

אחדים.ברומניםגיבוריםשלמאלה

אפואדווש-מוצלחתחניכהשלייצוגה-הרומןאלהדומהמןהמעבר

במחלוקתהיאואיןעוד,"לבדה"שאינהזו,דמותלהשפעה:נוחהדמות

ההקשרשלהגווניםגווניאינספורובההיטב,בנויהפריזמההיאהעולם,עם

שבדמויות,"החיוניהרמונית."אישיות"לכללבזהזהנמזגיםהחברתי

פוטנציאליכמניעלהבחין.שילדשמיטיבכפישבהן,"החשובלאאן
רומןאםחיוני,הואאולםחשוב.אינובפירושוילהלם-העלילהשל

"חייב-אשולגיבורמסלולשלמופתלהעמידמבקשהקלסיהחניכה

מותיר-המידה"עליתרפעילשיהיהאסורמקוםומכלסביל,להיות
וילהלםמביןלהכריע",אפשרותרואה"אינןשלו.חייואתלעצבלאחרים
עליךותכפההחוץמןההכרעהתבואכיהיית"מבקשהטקסט,במהלן

ולבסוף:תשעה-עשו).פרקוביעי,ספומייסטו,(וילהלםהבחירה"את

ובאושר,חי,אניאחוות,במיליםאו, ,,,ולראוישאיניאושרבחלקי//נפל

רוח,באוון//מסביבי//שנטוותהעלילהאלגישהלישה~תוהמשוםרק

שהסכמתימשוםעצמי,,,//למעןחיאני ,,,הווצ//וכשתיהמגדל.חבותבידי

החיגרותשלהאידיאליתהתבניתזוהיואכן,אותי.יגדירשהחוץמרצוני
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לבסוף,ממילא.לעשותעלישהיהמהאתלעשותמשתוקקאניהמודרני:
מיניאטורההםכוונותיו,אףעלשמחלהיותנאלץכשוילהלםהנישואים,

כולו.התהליךשלתוצאהמושלמת,

לפיקוחברצוןנעתרהואאםרקלאינדיבידואללהפוךיכולוילהלםאם

כחברת"חזקים','חברתייםלמוסדותהנכון:הואההפךגםהמגדל,מן

רצונואתלהשביעמנתעלרקולטוותןעלילותלתכנןהזכותישהמגדל,

רקקייםמייסטובוילהלםשהמגדלנאמראםנפריזלאשלהן.החניךשל

עדאך-באמריקהביקרלותריווילהלם.של"אושרו"אתלאפשרכדי

(וילהלםמקום!"בשוםשאינהאוהיא,כאן"אמריקהחוזר:הואמהרה

בזוזוהכרוכותהדמויות,עליהיהשלישי).פרקשביעי,ספרמייסטו,

מתרחשזהכלאךברוסיה.באמריקה,העולם,ברחבילהתפזרבעיקשות,
הואוהאחריםלותריושלהאוטונומיקיומםלאגתה:שללרומןמעבר

מטרתוילהלם.עללהםשישההשפעותורקאךאלאאותנו,המעניין
עללהעידאחת,היאהרומןסוףלקראתווונושלהמחודשתהופעתו

מלאחיצוניגורםשלבמילותיוהמגדלשלהחינוךמערכתשליעילותה
הנניבטוחכןעל-פיואףעו,דליקרתהלאכזאת ]".[לא!"לא,קנאה:

נלבבנעשהופיךנתעדן,חוטמךנתרחב,מצחךהעמיקו,עיניךבצדקתי.

אני,ואילו ]".[אחד!בקנההכלעולהכיצדעמידתו!אתנאראויותר.

הןהאלה,הימיםבכללמכבירכסףצברתיאילולא ,]".[שכמוניחל.כה
ראשון).פרקשמיני,ספרמייסטו,(וילהלםואין"אפסהייתי

משפר(ואפילואותומעצבשהואמכיווןוילהלם,"למען"אפואקייםהמגדל

יותר.שורשיבמובןגםאךווונו):שאומרכפיהגופניות,תכונותיואת

החניכותשנותהטקסטכיוילהלםמגלההשביעיבספרהאחרוןבעמוד

ביותרהסודיבחדרהעבר,בהיכלהנשמרגווילהואמייסטווילהלםשל

שאנוהרומןאתאחרות,במיליםלהיכנס.לבסוףהורשהשאליובמגדל,

קונהחזקתואלהכניסהעםורקוילהלם,למעןהמגדלכתבקוראים

רצףנעלמת,הדו-משמעותבגווילבהם.ושליטהחייועלחזקהוילהלם

לבסוףנראיתהשלם""תחושתכיוון,ובעלהגיוניהופךהמבלבלהאירועים
המגדלשהריכפולה:הצדקהאותומצדיקזהמאורעלמגדל,ובאשרלעין.

טקסטלכתובוגם-וילהלםשלכזומופתית,חניכהלחוללגםהצליח
מייסטו.וילהלםשלהחניכותשנותכגוןתבניתי,

האושרשלהרטוריקה

מכפיףשהואלכךהודותרקמושגתוילהלםשלהתעצבותומושלם:עיגול

עושהשהואלכךהודותרקמושגתהמגדלוהצדקת-למגדלעצמואת

"לתועלתמושלם:תואםיפהפייה,סימטריהזוהי 35מאושר.וילהלםאת

אלהכמומושלמים:נישואיםנבט.אליזבתשלבמילותיהשניהם",
קדומה.ודעהגאווהואתמייסטווילהלםאתהחותמים
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אליזבתבמעט:זהיםבקוויםקרומה

שהיאעםעצמהאתלבסוףמוצאת

וארסישלב"עליונותו"מבירה

אצילותמגלהמצוו,ווארסי,-

אישיובמידעבכסףומשתמשנפש

אותומקשריםגבולללאוירע(נוח

אתלהשפילנוילאהמגדל)אל

להביאלהלאפשרנויאלאאליזבת,

נותבובךהמשמח.סופםאלנעוריהאת

תבונותעל ) Trilling (טרילינגליובל

אוסטן:אצלהאהבהשלהחיברות

אנונימית!במבקרתאוסטן"ג'יין

 North British Reviewב·שנתבה

ב"רעיוןיה" 1"רוחיתה ]-1870ב

ברעיוןונקההיא-אפלטוני"

שעל-פיוהאינטיליגנטית","האהבה

ביותרוהאמיתייםהעמוקיםהיחסים

הםאוםבניביןלהתקייםשיכולים

מורכביםאלהיחסיםפדגוגיים.יחסים

התנהגותעלירעשלומקבלהמנתינה

כיריאוםשלומותומעיצובטובה,

להדרכתוההיענותמןאחר,אום

העצמית"הצמיחהלשםאחרשל

, Sincerity and Authenticity ( 

.) 82 . Oxford 1972, p 
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מצטט ) Tanner (טאנרוטוני , 1861

 Adultery in the Novel :נספרואותו

, n סContract and Transgressi 

ohns Hopkins University ) 

. Press 1979, p.s 

ללאהעולם".לניןהיחיד"נין . 37

שניניןנערכיםהנישואיםספק,

וילחלםנענודאבלנלכד:יחידים

הרטורי(והמנכהאליזבתונענוד

הקוראאתמאלץהרומניםשנישל

עלעולמם)בהשקפתעמםלחלוק

יותרהונחמוטלהמאזנייםכף

כלאתמסכמיםהנישואיםשכןמזח,

אותם.ומייצביםהחברתייםיחסיהם

המגדל)עםקשריה(באמצעותנטליה

נצווחלמעשהמייצגיםורארסי

האופייניתהכוחמערכתאתמושלמת

הקלסי'החניכהלרומן

שלהעצמאותהכרזתמתוך . 38

הארבעהאמריקה,שלחבריתארצות

(חמתו'), 1776ביולי

 ,) 1794-176 7 (סן-ז'יסטלראי . 39

(חמתו').הצרפתיתהמהפכהממובילי

40 . Francois, Furet, "The 

',' French Revolution is over 

in Interpreting the French 

n, (tran. Elborg סReva/uti 

Forster) Carnbridge University 

Press, Carnbridge and Paris 

. 46 ; 3 . 1981, pp 

המודרניהאינדיבידואלאתלשכנעאפשראידהראשונית:בשאלתנוניזכר
ובראשונהבראששלו?החופשאתמרצונולהגביל-"החופשי"-

זהמייחסיםאנשיםכששניבנישואים:-כןבדיוקהנישואים,באמצעות

בסוףהחלכילהבחיןאפשרהנישואים.לכבליהיענותכדיעדעדןלזה
מסוגחברתילחוזהמודלנהיוהנישואיםואילןהשמונה-עשרההמאה

(כמולאינדיבידואלשמחוץכוחותבידינחתםאינוששובחוזהחדש:

מתקבלתתזה 36אישית"."מחויבותשלתחושהעלמיוסדאלאמעמד),

תמיד"חייב''הקלסיהחניכהדומןמדועלהביןלנוהמסייעתהדעת,על

משפחה,הקמתדקלאמוטלותהמאזניים?כףעלבנישואים.להסתיים
אשדגומלין"הסכם"אותו 37העולם,לביןהיחידשבין"בדית"אותהגםאלא

לו.שנישאיןסמלימיזוגהכלולותשבטקסהכפול " do 1 "ב-דואה
החניכהשדומןעדהדבר,נכוןכההחברתי:החוזהשלכמטפורההנישואים

אחדיהגיוני,שהיהמההרווקות,אתהנישואיםכנגדמעמידאינוהקלסי
מתחתן,שאדםאו(אוסטן).ה"חדפה"אתאו(גתה)המוותאתאלאהכול,

יותרובמשךהחברתיים:החייםאתלעזובעליואחרתאוזושבדדןאו
מפרידדקשלאקרעהנישואיםבמשברהאירופיתהתודעהתדאהממאה

עלהשומריםרגשותאותםשלשורשיהםאתמשמידגםאלאזוג,בניבין

בהשקפתבדיסט.אפיבובאדי,אמהקדנינה,אנה-היחידשל"חיותו"

מתקבל"סיום"להיותיכוליםאינםלעולםוגירושיםמשבדהזאת,העולם

שכפההאמיתי,אןאפשריהבלתי-ב'חלק-הבובותביתהדעת:על

סופו-ומוותצעדהכלעלשתמיטאוהביתה,לשובהלמ.ינודהעל
התשע-עשרה.המאהשל"אמת"אותהשלהברבורשידתלהיות

דקלאהקלסיהחניכהדומןשללמרכזיותוהסיבהאפואטמונהכאן

מתאר,זהז'אנרכולה.התרבותיתבמורשתנוגםאלאהדומןשלבהיסטוריה

החברתית,הטוטליותעםהיחסיםאתבו,קריאתנואגבמחדשומחוקק

ביתיות""תחושתבאותהומתוקה,"אינטימית"דווחהבאותההרווייםיחסים

וילהלםכתיבתבמהלןגתהאלבמכתבושילדשהזכירובוטחתשלווה

בממשיותבשלווה,בבהירות,הזאתהרווחהתחושתאתתולה"אנימייסטו:

היכוליםמינורייםפרטיםבאותםאפילוהדומן,בכלהשולטותובשקיפות

יותררגשותיהאתמאמציםואינםומנוח,סיפוקחסרתהנפשאתלהותיר
מחדש.""ולהציתההחייםשמחתאתבאדםלשמדהנדרשמן

הדבריםאליזבת.ושלוילהלםשלעדכםעלהעולההאושרהחיים.שמחת

הרעיון"אושר, 38האושד."";רדיפתחדות,"חיים,ידועות:מיליםמהדהדים

הגמורההפךהואגתהושלשילדשל"האושר"אבללאירופה.""החדש

מלחמהשללוואיבאושרדאהסן-זייסט 39וסן-ז'יסט.ג'פדסוןשדמיינומזה

שיימשךבעייתי,בקשר-קשורעדייןהואמערער.דינמי,הואומהפכה:

ללאלרדוףישהזההאושראתה"חדות".ברעיון-יימוגואזסטנדל,עד

מייצגתהמהפכהשהדיומהפכה.מלחמהבמחירגםפשרות:וללאמנוחה

ששיעורה"ההבטחהאתאפשרויותיה":למלואהחברהשל"פתיחותהאת
 4011אחדית.לואיןאןראשיתלוש"יש"עדגדול,כה
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סוףאתהחופש,שלהיפוכואתבאושרראווגתהשילדזאת,לעומת

לביןהיחידשביןהמתחכלשלקצואתמסמנתהופעתוהאישית.התמורה

הגרמניהמונחשרומזכפידועכת.נוספיםלגלגוליםתשוקהכלהעולם;

Gliick -ו"מזל","אושר"יחדהמצרףbonheur -וfortune , אוfelicit 
41ו- fortuna -,מייסטו,ברילהלםהאחרוןבמשפטבמקרה,ולאומופיע

חיברותשלהסובייקטיביהתסמיןהואהקלסיהחניכהברומןהאושר

בהומוגניותספקלהטילסיבהכלאיןאובייקטיבית:בצורהשהושלם

שכזו.דיאלקטית

הזההאושראתלחתוםהקלסיהחניכהלרומןטיפוסיכיראינוכבר

אפשרי:חברתילחוזהמטפורהעדייןהיאכאןהמשפחהואולם,בנישואים.

המאהבעבורלאשכריסטופרשבנהלב"חסרבעולם"מקלטאותוהיאאין

יכולהאושרשבוהיחידהתחוםאינההמשפחהאחרות,במילים 42הבאה.

התחוםרקאלאהרמונית,אובייקטיבית-סובייקטיביתבשניותלהתקיים

ולבקשהמשפחהתוךאללסגתאינוהענייןלכן, 43האופייני.אוהטיפוסי

להאיראלאאותם,מסכלתהציבוריתהספ.רהכישנראההיעדיםאתשם

שלבוטחתוקבלהפנימיתהרמוניהשלמושגאותואתלמשפחהמחוץ

הואהענייןאחרות,במילים 44ביותר.הבולטותמתכונותיהשהםקשרים

של-הציבוריתלספרההאינטימיתהספרהביןהדרךבאמצע-מיסוד

אתמחדשלשרטטהדורשמפעלב"קירבה".האמוןאתהמשיבההאווירה

בקיוםהעבודהשלתפקידהאתובראשונהבראשהמודרניים,היומיוםחיי
הסמלי.ערכהואתהאנושי,

בינזון-11אנט·

שבההשיחההיאמייסטוברילהלםביותרהידועותהאפיזודותמןאחת

מעלותאתהקרובידידולפנימתאר-וילהלםשלהאלטר-אגו-רודנו

המסחר:

ליוברינמל'עריבכמהגדולות,מסחרעריבכמהתחילהנאבקר

האנשיםרביםמהבעיניךלכשתחזהבהתלהבות.תיגרףאתהגםכי

ודאיהולך,הואולאןהשפעכלבאמאיןלכשתחזהבכ,ךהעוסקים

אףכילדעתתיגבהאצבעותיך.ביןמקצתולהעביראתהגםתשמח

לאושובכולו,המסחרלמהלךקשורהביותרהערךפחותתהסחורה

הזןהמחזור,אתמרבההכלשהריבעיני,ךערךפחותדברשוםיהיה

עשירי)פרקראשון,ספרמייסטר,(וילהלםאותך.גםומפרנס

העקרונותשלפותח-תקופההסברכעלרודנושלנאומועללחשובנהוג

ברישוםהמובלעהבנריאניההיגיוןשלובייחודהחדשים,"הבורגניים"

מכן.לאחראחדותשורותמדברהואשעליוהחשבונות,בהנהלתהכפול

לחלוטין.שונהבאופןהמצוטטהקטעאתלקרואניתןפנים,כלעל
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§. 
Harald Weinrich' s "Retorica 

rica סdella felicita" in: Ret 

e critica letteraria, Lea Ritter 

,). and Ezio Raimondi (eds 

. 1978 Bologna 

הוא )-1932נ(נולדלאשכר'סטופר . 42

 Havenספרו .אמר'קנ'תוכותמנקר

1978) in a Heartless Warld ( 

עלהמודרנ'סט'תהמתקפהאתמנקר

לאכ'וםכ'להראותומכקשהמשפחה,

השחרורשלנדרכועומדתהמשפחה

המת"מר'םהמוסדותאלאהא'ש'

"" ;:::: 
!" 

(חמתו').מקומהאתלמלא

הצעדאתכמשפחהרואההגלגם . 43

 " ungeselligeעלכהתגברותהראשון

" Geselligkeit , האנט'-החכרת'ות

הכלכל'תהספרהשלחנדת'ת

הצרכ'םשל"שר'רות'ותםהמודרנ'ת:

אחדרגעה'אמסו'םלאדוןה"חוד"ם

הרגעאכלכהפשטה;שהוכןננכס'ם

התשוקה,שלאנוכ'ותהעם'חדהזה,

לענודהאת''למשהו]כמשפחה]הופך

 )" Theמשותף."לנכסולדאגה

Philosophy of Right" 118211 in 

e Philosophy of Right and the hד

Philosophy af History, Chicago 

.) 60 . 1952, section 170, p 

 Richard Sennett ,(סנטלר'צ'דד

, e Fall af Pablic Man hד

91 . Cambridge 1976, p ( ש'קול'ם

מדודות""תשוקותדקכמשפחהדומ'ם:

שנחסמותתשוקותלנ'טו',זוכות

עלאפואומע'דות-מלכתח'לה

שלפונקצ'ונל'תל"אחדותהאפשרות

שלדשתעלהמבוססתהאנוש',"המ'ן

טנע'ות."'"ס'מפט'ות'

ח"הכ'הצה'דשלותר'ולאחר . 44

הע'ל'תהדוגמההםהנ'תעקדתשל

האנושותשלהעצמ'תלהגשמהכ'ותר

שנהם,הפנ'מ'תההדמונ'הכזכות-

כאמצע'םמלאה"של'טהאותהכזכות

וכזכותשלנו,"למטרותהמול'כ'ם

לעצמךאושרלגדוםהאפשרות

להצ'עמהססא'נוהוא-ולאחר'ם

(ו'להלם"למד'נה"כמודלאלהח"ם



 .)'ש'שפרקשכ'ע',ספדמ"סטד, =:
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 .לתארמנסהשאב•"ההארה"

כמערכתאלאהכלכליות,מעלותיובשללאלשבחיםזוכההשוקמנגנון

השונותהאנושיותהפעילויותשביןה"קשר"אתולגלותלהסתגלשהיטיבה
בדיוקביותר.והזניחיםהערךחסריבדבריםאפילומשמערתלצקתביותר;

חייומשמערתעללפיכןולהחליטאביר,ביתאתלעזובעומדכשרילהלם
אתשתעשהרשתעלילה,אפשרית,משמערתורונולומציעהעתידיים,

עצמואתלמקםכיצדליחידותראהלעין,נראיםהחברתייםהיחסים
כלשלוהמלאכותייםהטבעייםהתוצריםכלעלמבטןנא"הץ.ףבתרכם:

בלעדיו!אפשרשאילצורןבנ:יתר,תוצרכלנעשו,כיצדוהתבונןתבל,יבשות

מהרלמצואנלאיתבלתישקידהארתההיאחרשיהרבתרמהנעימהמה

עשירי).פרקראשון,ספרמייסטו,(וילהלםרגע.""בכלביותרהמבוקש

האדם.עסקיעלזרלהשקפהזר,אפשריתלעלילהמתנגדרילהלםאולם
אלאורונו,יהיהלאהחניכהגיבורלהן:מתנגדעצמוגתהמכ,ןוחשוב

אתבמובהקממקםביותרהקלסיהחניכהרומןאחרות,במיליםרילהלם.

העבודה.לעולםמחוץרהחיבררתההתעצבותתהליך

מפתיעההתפתחותלעבודה:מחוץממרקםרהחיבררתההתעצבותתהליך
המודרני""המוסראתלצבותהאוטומטיתנטייתנולאורבמקצת,ומטרידה

הקפיטליסטישהייצורכמרבן,להכחיש,מנסהאינניבכן"הקפיטליזם".עם
אותם,חוללגםחוללהואהגירנו.אתכולםהמשרתיםערכיםמערכתחולל

איקנואלהערכיםאםעצמנואתלשאולעלינוכןעל-פיאףברור:והדבר

אר-אלההםראםהטהור,הכלכלילתחוםשמחוץמהעלשליטהפעם

נדרשתהמערביתשהמודרניות-הםאילוכן,ראםאחרים,ערכיםשמא

"משמערת".לקירםלהעניקכדיאליהם

הסמליתהווייתוושלהכלכליהתחוםשללייצוגכישנבחיןבכןנפתח

האחרונות.המאותבשתיהגדוליםבנרטיביםחשיבותכלחיתהשלאכמעט
שיקוף,היאשהאמנותלתיאוריהיתרהחיבהרחשתילאשמעולםמאחר

מספר:בעירתמציבבפירושהואאןאסרן.הואהזהההעדרכיסבוראינני

עבודה,עלמדבראיננוהרומןמדועלתהותלנרגררםהואהפחות,לכל
העבודה.שלפעולתהלתחוםמחוץלהתרחשחייבתהחניכהומדוע

ורונו:שלמנאומואחרבקטעאוליטמונהתשובהשלתחילתה

הריהכפולה!החשבונותהנהלתלסוחרשמקנההיתרונותרביםמה

בעלשכלהראויומןהאדם,דוחשלביותרהיפותההמצאותאחתזו

הםאחדדברוהתוכן[."].הצורהבעסקיואותהינהיגלשמוראויעסק

אתמגביריםוהבהירותהסדרמשנהו.בלילאחדקיוםאיןזה;במקרה

שרוילהיותמעדיףכושלים,שעסקיואדםוהרכישה.החיסכוןתשוקת

איןמצליח,עסקיםבעלואילוחובותיו,אתלסכםששהואאיןבאפלה;

הצלחותיוסיכומיחישובבשעתמאשריותרגדולהרוחקורתבחייולו

עשירי)פרקראשון,ספרמייסטד,(וילהלםיום.מדיהגדלות

אינוהקפיטליסטיההיגיוןמדועמסבירותורונושלהאחרונותהמילים
שהואולתחרותההון,שלהטהורהכמותילטבעוהודרתחניכה.לחולליכול
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"מסע"אתשהחללאחרוכלומר:הגבולאתחוצהשהגיבורמרגע

שמנגרמהופך","שרהאחר,סמנטישרהאלנכנסהואנעוריו],

להיהפךבשרה,להיבלעעליוהתנועה,שתחולכרי .המקורילזה

הרצףכן,ייעשהלאאםניירת.בלתילאישיותניירתמאישיות

 Yuri Lotman, The Structure . 46 46נמשכת.והתנועהסיומו,אלבאלאהעלילתי

1970 , of the Artistic Text 

: trans. M. Suino), Ann Arbor ( 

University of Michigan Press 

עליולגזול.מוסיףשהואבמידהרקלעושרלהפוךיכולהואבה,נתון
בספרוסמיתאזםשהבחיןנפילעצרו:לאולעולםצורה,ולשנותלגדול,

מדינהשלאזרחאינוהסוחר ,] The Wealth of Nations [העמיםעושר
אינולעולםהסוחרשלמסעוהנקודה:בדיוקוזוהיכן,אכן 45מסוימת.

אחוזתהמגדל,ננסי-ההםהאיזיאלייםבמקומותסיומואללבואיכול
הואוממשיות".שקיפות"רווחה,הכלשם-קדומהוזעהבגאווהפמברלי

קבוע.למקוםשב"השתיינות"השקטהאושראתידעלאלעולם

לעולםהרפתקאותיוכךהמרחב,בצירלעצוריכולהואאיןשלעולםונשם

אתשנתבבשעהדפושגילהנפיהזמן,בציוסיומןאללבואיכולותאינן

לאאךהאחרונים,העמודיםקווזו.וובינזוןבספורהאחרוניםהעמודים
אופןבעייתזאת,ועםשני.וובינזוןלכתובלהתחילעליויהיהמידהמסיימים:

מוצאשםשלישי.בוובינזוןצורךישנפתרת:אינהעדייןהרומןשלסיומו
הואכךלאלגוריה:הרומןאתהופךשהואמשוםרקאךלבסוף,פתרוןדפו

שלה.בשטחהעמהשיתעמתתחתהזמן,צירשלהבעייתיותאתמבטל

ליחיד"מולדת"לבנותההכרחשמןנשםכאן,הקלסי.החנינהברומןכןלא

החנינהמיוחס.ברגעייעצרשהזמןכךעללוותראיןכךהמרחב,בציו

סיומה:אלשבאהלראותניתןמסויםברגעאםאלאבאמתחנינהאינה
אלהזמןגםבאועמםקצם.אלבאוושםלבגרות,הנעוריםהפנואםרק

 :ןמ)\;לבנרטיב.הזמןהפחותלכל-קצו

"ייבלע"שהגיבורההכרחמןקצו,אללבואחייבהעלילתישהוצףמאחו
"הסיום":שלהמטפוריהשדהשלנוספתגרסהזוהיהחדש.בעולמו

היטב;סגורכמעגלמשמעות""בעליחייםלנבלים;מוצרןההיעתרות
הצדקהטקסט.משמעותשלנמסדהחברתייםהקשריםשליציבותם

הקלסיהחנינהורומןלהסתיים,המסעיכולה"היבלעות"עםלוטמן:עם
שכלהמהופך"הסמנטי"השדהאבלייעודו.אתהגשיםהוא-נגמר

החנינהמימושעללפינך,החולש,-אליושיינותהללוהמטפורות
הואאיןמעורב.בלתיאוסמלית,מבחינהנייטרליאינובפירוש-במלואה

העולמותאחדאלא-הסטרוקטורליזםכהשקפתהידיעה",ב"האהעולם

יחסיםועםייחודיים.ותרבותייםהיסטורייםמאפייניםעםהאפשריים:

 47הלו:אגנסהמודרניות.עםמשלובעייתיים

בו-זמני,אינולעולםוהמוסדותהמנהגיםהאובייקטים,מערכתסיגול

דיוקליתר .בוגרלאדםהופךשהילדמשעהסיומואלבאאינוואף
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הוא ) 1790-1723 (סמיתאדם . 45

ערשרספרד .סקוטיופילוסוףכלכלן

הכלכלהאתהעמיד ) 1776 (העמים

השיטהאתוייסדאוטונומיכתחום

הפרטיתהיזמותשלהכלכלית

(חמתו').

1977, p. 241. 

היא )-1929כ(נולדההלואגנס . 47

שלמתלמידותיוהונגריה,פילוסופית

(חמתו').לדקאץ'גאדרג
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48 . , Agnes Heller, Everyday Life 

4-5 . London 1984, pp . ההדגשה

מודט'.של

 ,) 1858-1857 (מרקסקולשלספדו . 49

המד'נ'תהכלכלהב'קודת'סודותעל

(חמתו').

מתא'םבר"תו,מטבע"האדם, . 50

מטרותמוגבלת;בסב'בהלח"ם

בתחוםהןמוגדרות,קרובות,פשוטות,

באמצע'םלהשתמשהואוג'להבנתו;

נקלעמשהואאך'דו;תחתהמצו"ם

מה'ודעהואא'ןשובהמרחב,אל

"סטר'מ(ו'להלםחובתו"ומהרצונו

נפש).אצ'לתשלו'דו"ה ,'ש'שספר

שלדודהאומרהללוהמ'ל'םאת

חברתשלהמקורשהואהנפש,אצ'לת

המפעלכללשלגםולפ'כךהמגדל,

החנ'כות:שנותשלהחברת'-תרבות'

הואגםמפל'גמכן,לאחדקצרזמן

עלעולההואכ' 1ומכר'הכפר,נשכח'

שלהמבטמנקודתש'עודלא'ןהע'ר

האדם.שלהעצמ'תההגשמה

מורכבותשתבניותיוככליותר,מפותחהרכישהשתהליךככל-

במעגליםאוסטטיות,בחברותויעילותו.מהירותופוחתותכךיותר,

מושגתהיומיוםבחייהמינימליתהיכולתאלו,חברותשלהסטטיים

עצמואתבהצלחהלשעתקיכולתו .ו".[בוגרלארםההפיכהעם

בספק.עורמוטלתאינהלבגרות,בהגיעוכעת,כאדם,

לביןהאדםשביןהיחסיםכךיותר,דינמיתשהחברהככל

בחברהבמיוחדנכון(והדבריותרארעייםנולדשלתוכההחברה

המאמץכךואילך),השמונה-עשרההמאהלמןהקפיטליסטית,

שלוהקיוםזכותאתלבססכדיחייובמהלךהאדםמןהנדרש

יושלםהנתוןהעולםשסיגולהסיכוייםפוחתיםוכךיותר,ממושך

 48לבגרות.ההגעהעם

"הבגרות"-העולםעםיחסיוושלהיחי,דשלהסופיתהתייצבותו

הקדם-בעולםרקבמלואהאפואאפשרית-בסיפורהסופיהשלבבתור

הלושחוזרתכפי-הסגורות"החברתיות"הצורותבעולםרקקפיטליסטי.
יכול- 49Grundrisseה-מןמפורסםקטעמהדהדתרבות,פעמיםואומרת

תחתהגבולות,אתמייצבאשרהאידיאלשבערכים:העליוןלהיות"האושר"
כבמקומותהמטרופולין,מןהרחקרקלשאתן.שאיןמגבלותבהםשיראה

הארעיותיכולהקדומה,ודעהגאווהושלמייסטווילהלםשלהמכריעים
של"מסע"מתגלהשםרקפיוס:לכלללהגיעהנעוריםשלהמנוחחסרת

 soוניצחת.ברורהמטרהיש

החברהולהפך."המודרניות".אתהולמתאינה"הבגרות"-כןכיהנה

בבואתה,אתבהםראתההנעורים,את"המציאה"המודרניתהמערבית

פחותיכלהאלוומסיבות-שבערכיההאמבלמטילהיותבהםבחרה

והתעשר,הנעוריםדימוישהלךככל"בגרות".שלברורמושגליצורופחות
"רומן"שהבטיחככלועו,דזאתרחם.ללאוהידלדלהבשלותדימויהלךכך

לכתוב,סיומו;אתלקבליותרקשההיהכך-הלבאתלשבותהחיים

"סוף".המילה:אתותקיף,איתןשכנועמתוך

המוחלטתהמשמעותבעלהמוחלטסיומועל-הקלסיהחניכהרומן

הואועוד,זאתהגדולה.הסמליתהמיםפרשתשלזהבצדנמצאעדיין-

טרםוהבגרותמלאיםכברהנעוריםכאןהעולמות:שניביןכצירפועל

היההניסיוןלא.עדייןהעולםאך"מודרני",כברהצעירהגיבורהידלדלה;
בספרומכן,לאחרבלבדשניםעשרקצרים:היוחייואךושאפתני,נועז

איתןסיוםאינםטוב,סוףאינםשהנישואיםגתהיראהשבבחירה,הקךבה

עםההשלמהלביןהאושרביןהקשרבפאוסט,ואילוהמודרניים;לח;ים
יותר.בעייתייהיההגבולות

קיוםאיןעדייןהקלסי,החניכהרומןשלהאגדה,דמויהסגור,בעולםאך

טוריעםהסגורהצורתואתלפרוץהחפץווונו,והסוחראלה,לבעיות

הרחוקות,הנמלעריעלחזיונותיוועםשלו,האינסופייםהמספרים

האנושיבשפעמרהקנאהמתוךיהרהרובומאו,דמשניתפקידימלא
העצל.ידידושל
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