
פרושאירים

סופריראשוניעםנמנהספרים,מוכרמנדליהואאברמוביץ,יעקבשלום

י . Zeitgeistה-לציוןהזמן""רוחהעבריבצירוףשהשתמשוההשכלה

המשכיליתהספרותמןתבעשבו ,) 1867 (נקבל"היאקבלה"אםבמאמר

אברמוביץהשתמשבהווה,היהודיתהמציאותשלומהימןאמיץתיאור
ספרותשלהרלוונטיותחוסרעלהןביקורתלמתוחכדיזהבצירוף

ונבוב,מליציבמילוןשלההשימושעלוהןהיהודייםלחייםההשכלה
הספרותשלהללוהזיקותשלושאלהמתהלכת.האופנהברוחהעשוי

וההכרחמתחלפותבאופנותהתלותהמציאות,מןהבריחההזמן":ל"רוח

דבריומכווניםכהווייתה,המציאותעםלהתמודדהמוסרי-האמנותי

ברחייםהיאמצויההזמן''רוח"כיולרע,לטובהאומר,אברמוביץ,של

 2הספרותים".

יוצרישלהספרותייםברחייםרקלאמצויההזמן""רוחואולם,

וקוראיםמוריםחוקרים,שלברחייםאףאלאההשכלהתקופת

שלמעמדהשכן,ואחת.העשריםהמאהשלבראשיתההניצבים

תלותתלויהואגםובמחקר,בהוראהבתרבות,היוםההשכלהספרות

לירידתהההסברנעוץהזמן"ב"רוחאח,דמצדהזמן":"ברוחכפולה

שנתגבשוהמחקרכליאחר,ומצדההשכלה,ספרותשלולהשתכחותה

חקרשלה.הרלוונטיותלגילויהמפתחאתבחובםטומניםהזמן"ל"רוח

האנתרופולוגיה,מתחוםבכלים-חדשותבגישותההשכלהספרות

ב"לימודיהנוהגתהבין-תחומיותוברוחוהספרות,הסוציולוגיה

זאת,חדשים.חייםובקריאהבהוראהבמחקר,להפיחעשויהתרבות",

ספרותשלנגיעתהאתלחשוףזהמחקרשלבכוחוישכיהיתר,בין
החברהאתשקרעופתורים,ובלתיעמוקיםבקונפליקטיםההשכלה
בחברהבעינםונותרוהתשע-עשרהבמאהאירופיתהמזרחהיהודית

הזו.העתשלהיהודיתובתרבותזמננובתהישראלית
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הוצאהעלמבוססיםהדברים *

שנעדן NAPHבכנסשנשאתי

שבעבכאדבז-גודיוזבאוניברסיטת

 . 2002יוניבחודש

מפעלשלהמובאותמאגדעל-פי . 1

לספרותהמדורההיסטורי,המילוז

הופיעהעת""רוחהמונחחדשה,

שמשרזשלבספדו-1822בלראשונה

אשד"מההבדליםשכתב:בלו.ןהלוי

דאובו".בוססוההיאהעתמדוח

דף , 1822זאלקוואא,עולםשבילי

מצויהזמן""דוחהמונחב.עמ' 109

קריתגינזבווג,אחוזמרדכישלכספרו

עלהעדה"ולו :-1835בשהופיעספר,

דברגבולקצהאתלילהגידהזמזדוח

קריתבארצם".תפרוץאשדהמבוכה

 . 33עמ' ,) 1835 (תקצ"הוילנהספ,ר

שהפנתהפישלובדנהגב'למודהאני

אלה.למקורותאותי

קבלה"אםיעקב,שלוםאבדמוביץ . 2

תדכ"וזיטאמידמשפט,עיןנקבל",היא

 . 15עמי ,) 1867 (
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and Lynn Hunt (eds.), Beyond 

:5 the Cultural Turn, University 

of California Press, Berkeley, C 
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Los Angeles & London 1999 p , 

. 8 • 6 · PP 

 . 9-8עמ'ובמיוחד , 32-1עמ'שם, . 4

 Richardגם:דאושם.שם, . 5

Biernacki, "Method and 

Metaphor after the New 

" Cultural History , ,62-עמ'שם 

דאו:כןכמו . 92

, Lynn Hunt, "History, Culture 

,). and Text", in: Lynn Hunt (ed 

, The New Cultural History 

University of California 

& Press, Berkeley, Los Angeles 

. 1-21 . London 1989, pp 

תרופהדאונגע-יירימודי·תרבותיי

שלתרצוהןדברימכרוניםשאליהןההשכלהלחקרהחדשותהגישות
לכינוייםמכבוזהשזכווהתרבות,החברהההיסטוריה,בחקרתפניתשתי

התפניתהיאהשישים,שנותסביבשהתחוללההאחת,התפניתמוסכמים.

מעיסוקבמענובעיקרההתבטאהזותפנית 3החבותית"."ההיסטוריהאל

שלבהיסטוריהלעיסוקהאידיאותשלובהיסטוריהפוליטיתבהיסטוריה
מתודולוגיות,אימוץתוךשלהם,יומיוםחייושל"פשוטים"אדםבני

מגדוגזע,מעמ,דכמרהחברה,מדעימתחוםומושגיםקטגוריותמודלים,
ההיסטוריהחוקרישלהמקורותמאגונשתנהזומתפניתכתוצאהרעו.ד

"שוליים"טקסטיםאלה.מקורותשלהקריאהאסטרטגיותונשתנו

קריאהודרכימרכזי,מידעמקווהפכומהםלהתעלםנהגושהיסטוריונים

משמשרתהחלוהספרותשלוהתיאווטיקניםהחוקריםביןשהשתכללו
ההתכוונותנגדהמקררותקריאתהשתכללההיתר,ביןההיסטוריונים.את

וה"סתמיים",הקטניםהפכיםאחרהתחקותתוךכלומרישלהםהעיקרית
אגב.כבדרךהטקסטיםאלשנשתרבבו

התחוללה,ממנהיוצרוכפועלהחברתיתההיסטוריהאלהפנייהבעקבות

התרבותית""התפניתאו ) The linguistic turn (הלינגוויסטית""התפנית

) The cultural turn (, התפניות 4השבעים.שנותסביבמסתמנתשהחלה

שלבסימנהכלומרהבין-תחומיות,בסימןובראשונהבראשעמדוהללו

הספרות,הבלשנות,מתחומיומתודולוגיותתיאוריותשלהדדית"פלישה"

הספרות,ולחקרוההיסטוריההחברהלחקרוהאנתרופולוגיההסוציולוגיה

הדיסציפלינות.ביןהגבולותשלקריסהאוטשטושכדיעדלעתים

שלכמקבץואמונותיהפולחניהטקסיה,מנהגיה,עלהתרבותתפיסת

יששארתםמילולייםלאוסמליםסימניםכמערכתכלומרטקסטים,
כמטפורהה"קריאה"במטפורתהשימושבלשניות;במתודותלחקור

תפיסתהתחומים;בכלהתרבותחוקרישלפעילותםלתיאורדומיננטית

מיטונימירת(מטפורות,טרופיםסביבהנבנהכטקסטההיסטוריהטקסט

באיםאלהכל-פואטי"ב"אקטמחבורעל·ידישנבחרוסינקדוכות)או

ואתהספרות"של"ההיסטוריותאתהמדגישותבגישותביטוילידי

 sביניהן.ממששלהבדלבקירםוכרפדותההיסטוריה",של"הספרותיות

אחדשלכינונוגםנערץשבהוהתרבותית",הלינגוויסטית"התפנית
קריסתועלהבין-תחומיתחגיגתעלהתרבות",ב"לימרדיהמרכזייםהזרמים

המסקנותקבלתגובות.לביקורתבאחרונהנתונהשבצידה,המחיצות

ובשיחבלשוןהוראותפוסט·סטרוקטווליסטיות,מתפיסותהמתחייבות
 ) always already (כבר""תמידארמראשתמידשמעצבתנתרנהתבנית

לביןהאדםביןממנולהיחלץשאיןחיץוקובעתהמציאות,תפיסתאת
"המציאותמהילדעתאומציאותלתארביכולתהספקהטלתהעולם;
לטעוןאואובייקטיבימחקרלעדרךניתןשלאהמחשבהשהיא";כמות

נותרושלאטקסט",ש"הכלהטענותהסבר;אופירושכלשללאמיתותו

ולשאול,ספרותיניתוחההיסטוריוגרפיהשלהפואטיקהאתלנתחאלאלנר
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היסטורימהלןלתיאורהמשמשתהסוגהמהיהואהמטפורותמהןלמשל,

סתום.מבוישלתחושההיסטוריוניםבקוביצוואלהכל-

דווקאזהרקעעלתקפהפחותלאחריפהמשבויתשתחושהדומהאן

 4.11.1999ב"בארצות-הברית.באוניברסיטאותאנגליתלספרותחוגים

השםאתהנושאמאמו 11New York Review of Books "ב·פורסם

" 11The Decline and Fall of Literature , כמהעללביקורתשהוקדש

דומה:שםהנושאסקולסרובוטהספרותחוקושלספדוובהםספרים
11The Rise and Fall of English: Reconstructing English as 

" 6.a Discipline טען 1ושימהבאותהשנסקרולספריםהדוקהבזיקה

באוניברסיטאותאנגליתלספרותשהמחלקותןל~נקו,אנדורהמאמרמחבר

סימפטוםאלאאינוזהשמשבועמוק;במשבונתונותבארצות-הברית

ויוקרתםשמעמדםבכללותם;והחברההדוחמדעיאתהפוקדמשבושל

ומחלקותתכניותשלצמיחתןוכיקריסה,סףעלעומדיםהדוחמדעישל
שלוהגרוטסקיהעצובהמוחץ,גילויואלאאיננההתרבות"ל"לימודי
זה.משבו

בשניםהרווחיםההוצאותנושאיאתדלבנקוסקרדבריולהוכחת

 ,) Modem LanguageAssociation) MLAה·שלבכנסיםהאחרונות
"תרבותביןההבחנהשלהמוחלטתהתמוטטותהאתהיתד,ביןהמשקפים,

פופולרית,-המונים""תרבותאונמוכה"//תרבותלביןקנונית-גבוהה"

טועןהואספרותיים.לאל"טקסטים//ספרותייםטקסטיםביןגםכמו

כמו(//ספוות·ספוות//ומודרניתקלסיתבספרותהעוסקיםשק~וסים

המוקדשיםלקורסיםבקוויקולוםמקומםאתנים gמהיום)לומדשנוהגים
סוטיםפרסומת,כמוההמון,,,ל,,תובותבלשונו,או,הפופולריתלתרבות

כיצדבנקודלמתאוכןכמופורנוגרפיה.ואפילוגרפיטיקליפים,מצוייוים,

והםק~ןבהםהסטודנטיםמספויורדת,לספרותהחוגיםשליוקרתם

ההיסטוריוניתשלדבריהעלנשעןהואהיתד,ביןומתפוררים.הולכים

דברשלבסופועלוליםהתרבות////לימודיכישטענההגטליןהתרבותשל

בספקםבכלל, Humanitiesה·עלכלומדהדוח,מדעיעלחורבןלהמיט

בפקולטותמחלקותלכנסצידוקוגםשיטהגםהאוניברסיטאותלדיקני

מספרםאתולצמצםמחלקותלסגודכדיאחת,קוות-גגתחתהדוחלמדעי

 sהסגל.חבוישלהכולל

לקלקלותהתיקוןאתמובהקת:שמוניתעמדההיאדלבנקושלעמדתו
השיבהדקלהביאלדעתו,יכולה,הפוסט·מודוניסטיהולטיוויזםשגדם

ספרותתפיסותשלהמוסדיבסיסןואלהניו·קויטיסיזם,אלהקנון,אל

לציין,מענייןאונול.דומתיואמוסוןשלכאלההתשע-עשרההמאהבנות

אתלתאומיטיבה//תיקון//העבריתהמילהשנושאתהדתיתשהקונוטציה

רליגיוזי,ממקווהספרותיונקתשעל-פיהדלבנקו,שלהספרותתפיסת

רליגיוזי.דחףלדעתו,היה,הניו-קויטיסיזםאנשישלהבסיסישהדחףכשם

מופתיצירותללמדלספרותהמודהשלשתפקידודלבנקו,טועןבהשראתם
לחוויהתלמידיואתלהובילעליולכהן-דתאולמודה-דתובדומהקנוניות,

ועמוקה.נצחיתאנושית-מוסדיתאמתגילויושלוהארההזדהותשל
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6 . , Andrew Delbanco, "The 

," Decline and Fall ofLiterature 

New York Review of Books 

. 4.11.1999 , 32-37 . pp 

ברשימה:הנידוניםהספדיםבין . 7

Alvin Kernan (ed.), What's 

? the Humanities סHappened t 

, Princeton University Press 

; Princeton, N.j C1997 

Alvin Kernan, The Death of 

Literature, Yale University 

; 1990 Press, New Haven 
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, ment of English: Theory, ]obs 

and the Future of Literary 

Studies, New York University 
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אללשובזלבנקושלתביעותיועםמזדההשאינניואומר,שאקדיםראוי

להתייצבמסרבתשאניבלבדזולאהניו-קריטיסיזם.שלהספרותתפיסת

לפרוץשחובהסבורהאףאניהספרותי;הקנוןשלהחומותשומרילימין

האנטי-ואתהרלטיביזםאתלדחותנוטהאניזלבנקו,כמואולם,אותם.

התרבות"."לימודיבתחוםמרכזייםזרמיםששטףהקיצוניפוזיטיביזם

גישותלאוראותהולהורותהספרותאתלחקורניסיוןשכללי,נראה

עללביקורתלהתייחסמחייבהתרבותית""התפניתבהשראתשגובשו

ברצוניזהעםעמה.להתמודדולנסותראשבכובדהתרבותלימודי

לספרותהחוגיםאתהפוקדהמשברבתיאורלפתוחשבחרתילהדגיש,
מוזערתשאנילומרכזירקלאהתרבות","לימודיעלובוויכוחאנגלית

מגרסתומוטרדתשאנימפניגםאלאבתחום,המחקרכרוךשבהןלבעיות
ספרותשללמעמדהשנוגעבמהבעיקרזה,כפולמשברשלה"מקומית"

ובמחקר.בהוראהבתרבות,ההשכלה

החוגיםשלמצבםביןזמירןשאיןצדק,שלרבהבמידהלטעוןאפשר
בארצות-הברית.אנגליתלספרותהחוגיםשללמצבםבארץעבריתלספרות

ה"פופולרית"התרבותרחוקהעבריתלספרותהחוגיםשלבקוריקולום
לטובלומר,בהחלטוניתןהקנונית,בספרותהזיוןשלמקומואתמלתפוס

רחוקהעודנההפופולריתלספרותהקנוניתהספרותביןשהמחיצהולרע,
שכברמגמותאחרים,בנושאיםשכמוהנמנעמןזהאיןאולםמלקרוס.

בבטחהזרכןאתעושותבארצות-הבריתבאוניברסיטאותלשיאןהגיעו

יירתמועבריתלספרותהחוגיםשגםאפשרותישנהאח,זמצדאלינו.
זהובכללכתובהבספרותהעיסוקויוזנחחדש,יוםסדרשללשרותו

אפשרות,ישנהפחות,לאמאייםאחר,מצדהקלסית.הקנוניתבספרות

מוצהבטרםהסף,עליידחוהתרבותלימודיבתחוםשהתגבשושהגישות

האלההאפשרויותשבשתילינראהבהן.הטמוןהפורההתובנותפוטנציאל
ההשכלה.ספרותשללהוראהוהןלמחקרהןסכנהאורבת

ספרותשלומעמדההיהודיייהספריםייארוןהמודרני,הקורא

ההשכרה

ניתןגורפותבהכללותשימושבכלהנדרשתהזהירותכלעם
עבריתלספרותהחוגיםברובהמחקרונושאישהקוריקולוםלומר,

חוקריםשלוהולכתגוברתנטייהעלמצביעיםבאוניברסיטאות
פוסט-תיאוריותלאורהעכשוויתבספרותלעסוקצעיריםומורים

כלאתלנתחהמקוםכאןלאופוסט-מוזרניות.סטרוקטורליסטיות

הןבהשלכותיולזרןהמקוםכאןולאהעכשווי,אלל"סחף"הגורמים
מחקרית.לעבודהסטודנטיםשלהכשרתםבתחוםוהןהדידקטיבתחום

ספרותשלהשולילמעמדהזהסחףשלבתרומתולכפורקשהאולם

שלזניחתהאתלתלותאפשרשאיאף-על-פיבקוריקולום.ההשכלה

לאהפוסט-מוזרני",ב"משבראוהתרבותי"ב"מפנהההשכלהספרות
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בקנההעולהפופוליסטי,ממדלהשישלצייןרלוונטיבלתיזהיהיה
קשהמזאת,יתירהלפופולרי.הקנוניביןההיררכיהביטולעםאחד

וא"בעוזלעמוסשקדמההספרותהסטודנטיםרובשבעינימכךלהתעלם
תקופתשלסרפדיהמבחיריכמהואםעתיקה",כ"ספרותנתפסתיהושע

נלמדים,עודםוטשרניחובסקיביאליקוברדיצ'בסקי,בדנוכמוהתחייה

התודעה.מןנמחקהכברואוליונמחקתהולכתההשכלהשספרותהרי

שלמספרםפוחת,ההשכלהספרותעלהקורסיםשלשמספרםדומה

אתלהמקדישיםהםובודדיםבהתמדה,יורדבהםהבוחריםהסטודנטים

שלהם.הדוקטורטעבודתאתלומרשלאהמ"א,עבודות

שלאקלסיקההיאההשכלהשספרותלומר,ניתןמשהופרדוקסליבניסוח
כלומרלקלסיקה,הישראליתהחברהשלשיחסהגםמהלהכרה.זכתה

שלאוהסבר.ניתוחהתובעתמוהיחסהואלהכרה,זכתהשכןלספרות
אחתספריםהוצאתולובארץאיןהמערב,בתרבותאחרותבאומותכמו

נפש,לכלשווהבמחירהעבריתהספרותמןקלסייםטקסטיםהמפרסמת

אםהמדף.עלהקלסיתהספרותאתהמחזיקהאחתספריםחנותולוואין
כיראשית,הכיסאות".בין"נופלתההשכלהשספרותהריאלהבכלדילא
כאילוהמודרנית.העבריתהספרותלהבנתחיוניכפרקנתפסתאיננההיא

ויהושעעוזואפילווהזזעגנוןוטשרניחובסקי,ביאליקוברדיצ'בסקי,בדנו
ממהאינטגרליכחלקנתפסתאיננהשהיאכיווןושנית,הים".מן"נולדו

העבריתהספרותאכןכאילו 9היהודי",הספרים"ארוןלכנותהיוםשמקובל
לדורותיה,היהודיתהספרותמןמוחלטנתקשלבסימנועומדתהחדשה

זהרקעעלוצער.סרכעסתוקף,שלגדולהבמידהקורצווילברוךשטעןכפי

ספרותשלזהמעמדהמסוימתשמבחינהלומר,לכתמרחיקזהיהיהלא

שוניםשאינםתרבותולתפיסתחברתייםלשסעיםסימפטוםהואההשכלה
ההשכלה.בתקופתנרחביםבחוגיםשרווחומאלהבהרבה

ההשכלהמספרותההתרחקותתהליךמסוימותשמבחינותלהודות,ראוי

לשיקוליםשבנוסףמכךלהתעלםאפשראינמנע.ובלתיטבעיתהליךהוא

כלכליים-פופוליסטיים'אופוליטייםאידיאולוגיים'פואטיים'אסתטיים'
המוצקההיגיוןפועלהקוריקולום,ושלהקנוןשלבעיצובםחלקהנוטלים

וב"עדכון"במודרניזציההמתמידוהצורךתוציאו",חדשמפני"ישןשל
סופריאצלשכברמכךגםלהתעלםאפשראיהלימודים.ייתכניתשל

ההתרחקותתהליךמבוטלתבלתיבעוצמההסתמןהתחייהתקופת
ההשכלה.מספרות

"תהופרישמןשלקונטרסובהשפעתבנעוריו,שכברמעידברדיצ'בסקי
אתמתארוהואלחייו,רלוונטיתאיננהההשכלהשספרותגילהו 2ובהו",

בקריאתה:כרוךשהיההמעיקהתסכול

מקראות""ביאוריעברו,השמים""אורםשירתוכלציון""אהבתימי

עור,לנוהספיקולארבינוביץהכהןצבישלהיבשהוחכמת-הטבע

חדלבישראל"ו"תעודהיהודה"ב"ביתהישריםבמחקריווריב"ל

מבקשים."אנואותואשרהאישלהיות
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וחששהתופעהאתחזהביאליק . 9

הכינוס,רעיוןאתכשהגהמפניה

כתניכלביאליק,נחמןחייםוראו:

תרצ"טתל-אניבוניר,ביאליק,ח.נ.

לענייןעודקצר-רא.עמ' ,) 1939 (

ספררתיקברןפרוש,איריסראו:זה

ביאליקמוסדלארמית,ראידיארלרגיה

ירושליםכן-גוריון'ואוניברסיטת

 . 143-130עמ' , 1992

יסוד"נעירתקודצווייל'נדרך . 10

ספדרתנרהחדשה",ספרותנושל

שוקן,מהפכה,ארהמשך-החדשה

 ,) 1960 (תש"ךותל-אניבירושלים

 . 146-11עמ'

 john Guillory, Cultural .וו

e Prablem af Literary hד: Capita 

n, University סn Farmati סCan 

of Chicago Press, Chicago & 

. 1993 London 

ווארשאוכהר,תהופרישמן,דוד . 12

 .) 1883 (תרמ"ג

"דודנדדיצנסקי,יוסףמיכה . 13

יוסףמיכהכתכיציון",-פרישמן

(מאמרים),(נדדיצנסקי)כן·גדירן

 ,) 1966 (חשכ"וחל-אניבוניר,

רז-רה.עמ'



tו
כתביםליליינבלום,ליבמשה . 14 ~
ביאליק,מוסרא-ג,אוטוביוגרפיים ~

 . 1970ירושלים ..;
~ 

"= 
 .... ,..;:י=
r-
~ 
C:נ 
י=
cכ
ו:ר
r-
~ 
ליב"משהברריצבסקי,יוסףמיכה . f15י

רה.עמ'שם,רשימה",-ליליינבלום

הקיבוץו,כתביםנרנו,חייםיוסף . 16

תל-אניבפועלים,וספריתהמאוחר

 . 1306-1305עמ' ,) 1985 (תשמ"ה

פרישמןדורכתביכלפרישמן,דור . 17

תרע"רורשהמרכז,א,תרגומיוומבחר

 . 46עמ' ,) 1914 (

הלמדנית''"הטכניקהכהן,טובה . 18

מחקריההשכלה",ספרותשלצופן-

 ,) 1992 (יגעבריתבספרותירושלים

 . 161-137עמ'

שלהחוויהעומקאתניכרתבהתרגשותבודיצ'בסקימתאוזאתלעומת

 14נעווים":"חטאותכמורלוונטיתביצירההקריאה

עלהקובלהאישהתועה,בד-חושיםצלפחדשלהגדולהוידוי

והמכתב,הכתבעלוהקובל ]".[רבותיו,עלהקובלאבותיו,

ללא-אדםאותנוועשונעורינולשדשהובישוחיינו,אתשהחשיכו

בנוועודדאנו,בנשמתנואשדהדוחקאתלהדגישאותנוהעיד-

הארוך."מהמאסרולצאתחרצובותלהתירוכליון-נפש,געגועים

כמוחיינואנו,חיינואםכילפנינו,נגולומחמולזכדונות אל]".[

בדבדיו'.ימצאנושהם

ההתרחקותתהליךועלרלוונטיתלבלתיההשכלהספורתשלהפיכתהעל

בספריהראשונההקריאהחוויתלתיאורפונהכשהואבונו,גםמספוממנה

תקרה":"באפס(אז"ו)ובינוביץזיסקינדאלכסנדרשלובסיפורואגורה

 ]" .[אז"דשלהראשונותהיצירותאחתתקוה","באפסהספורהנה
אחרתשפהבית-המדרש.חובשנערבראשונה,בהבקראיהייתינער

"הידרשה"ומוזר;זדמאפושלצבוע""עיט-ובעברית .ידעתילא

יכנה"זיל"ג,שלסיפוריהםלכאב;עדמשעמםסמולנסקיןשל

כללמהןתרווהלאשהנפשלחידודא,ה"לשון"המצאות-ונו'

מדרשומביתהחדש""המהלךראשיתימי-ההםוהימים .וכלל

המלה"דיאליזם".המלהלראשונהבהישמעהסופד","מנחםשל

מזלנואבלנערי-הישיבה,לנו,מובנתחיתהלאהזאתהת;ךית

שהיו"ספדי-האגודה",באמת.כאןנעשהחדשדברשאיזהחזה

כבכורהנבלעוההםהקטניםהספדים ] ... ["הוא",בישרמתחילים

נשוא.'ילבלתיעדצמאון-הקדיאהלi:זט ]".[ .קיץבטרם

שלזהובפרטההשכלה,מספורתימינובןהסטודנטשלהורחקאולם

ואפילוכפולרוחקהואהכללית,החינוןמעוכתחניךהחילוני,הסטודנט
שהישגיהכספורתלונראיתההשכלהשספרותבלבדזולאמשולש.

בעידןהנתונהספורתמזה,למטהלאאםמוגבליםהאמנותיים-האסתטיים

נראיתשהיאבלבדזולא 17פוישמן;כבוזאתשניסחכדוןילדות,של

בודיצבסקיכבושחשוכפירלוונטיות,לאבחוויותהעוסקתכספרותלו

ואלרסיבית,ארכאיתוחוקה,"זרה",בלשוןכתובהשהיאאלאובונו.

זהיהיהלאו sלמדנים.שלידעתובעתבשעתה)כתיבתה(כמושקריאתה

לספורתהחוגיםשלהחילונייםתלמידיהםשרובלומר,לכתמרחיקאפוא
ספרותשלהטבעייםנמעניהעםנמניםאינםבאוניברסיטאותעברית

האוויינותכישוריאתגםכמוהתהודה""תיבתאתחסריםוהםההשכלה,

לפענוחה.הנדושיםהתרבותית

לטעון,ברצוניההשכלהלספרותביחסכמשבולישנואהמהרקעעל
לימודיבתחוםויושמוהוגדרושפותחו,ומושגיםתיאוריותשדווקא
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מודדותהןכיסבוריםבמערבחוקריםמעטשלאגישותאותןהתרבות,

הקריאהאתלרענןיכולותסתום,למבוימובילותאוהספרותיהדיוןאת

נטילהעיניים.ולהאירענייןלעודובכוחןישוכיההשכלה,בספרות
"לימודימתחוםומתודולוגיותתיאוריותהנחות,שלוביקורתיתאחראית

חקועלוהחלתם 19הבויטית,במסוותשנתגבשוכפיבעיקרהתרבות",

פניםזובספרותלגלותדקלאמאפשרתוהודאתה,ההשכלהספרות
שלבקוויקולוםלההראויהמעמדאתלהלהחזיראףאלאחדשות,

יותר,עודוחשובשלו.התרבותובתודעתעבריתלספרותהסטודנט
לעדשתמבעדסוציו-ספוותיתמפרספקטיבהזוספרותשלבחינתה
שלמחקריובדוחהקוראים,קהלושלהספדשלההיסטוריהמחקרי
הרלוונטייםהיבטיהאתלחשוףעשויה 20הובים,וממשיכיודונטוןרובוט

כאמוד,שנותרו,תרבותיותובעיותמתחיםשלהעומקממדיאתולהאיר

 2פתווות.יבלתיהיום,גם

ההשכלהספרותשלהקריאה"ויימהפכתמיגורכוח,ידע,

בהקשרהובראשונהבואשולהודותלקרואלחקור,ישההשכלהספרותאת
הפלגיםגייסושלשמהמלחמהנוצרה,שבכנשוכההתרבותמלחמתשל

ז : . ·.·

עיקרלרשותם.שעמדווהתרבותייםהחברתייםהמשאביםכלאתהניצים
ששימשוהמנגנוניםוביתובלשוןבחינוך,השליטהעלניטשהמאבק

החדשה,הספרותהקיים.החברתיהסדרשלולשכפולוהתודעהלעיצוב

המאבקמזידותאחתדקחיתהמשכילי,ועיוניכשופרחשיבותהכלעם

אופייהאחוות,במיליםהאחוות.הזירותעל-ידיובהבמידהועוצבההללו,

האוויינותממדיניותהושפעוההשכלהספרותשלהתפתחותהוניווני

הנוחבמבניהפרדלבליקשווהחיתהזוומדיניותהזמן,בתבחברהשנהגה

ביןהתפקידיםמחלוקתהמיגדוית;ההיררכיהמןזו:בחברהשהתקיימו

על-פיהחברתיהריבודמןהמשפחה;ממבנההנישואין;ממנהגיהמינים;

וגודלמשלח-הידעל-פיהמעמדיהריבודמןוהייחוס;הלמדנותיוקדת

המסורתיתהמנהיגותשלהשליטהממידת-אלהלכלומעבוהממון;
כלשימשו,הללוהגודמיםחייה.ובאורחותבמנהגיההחברה,במוסדות

המאהלאודךשהתנהלוהאידיאולוגייםלמאבקיםזיוהדונו,על-פיאחד

כישורישלשווההבלתיהחלוקה 22למשנילים.חודיםביןהתשע-עשרה

אתשעיצבהארצות,לעמיחכמיםתלמידיוביןלנשיםגבריםביןהאוויינות
ואפקטיביחשובכליההשכלהבתקופתשימשההמסורתית,החברהמבנה

החברהאתלאטוםהרבניםבידיוסייעהובספרותם,במשכיליםבמלחמה
 23והמודוניזציה.ההשכלהרעיונותשלחדירתםמפני

המבנהבתוךופעלהנכתבההיאהריק.בחללנוצרהלאההשכלהספרות
עיצבזהמבנהנתונים.קוראיההיושבווהאידיאולוגיהחברתיהתרבותי,

בואשתלויותהיושלההספרותיותהבדידותמנועת.במידהדמותהאת

והתרבותיתהטכניתהאוויינותובכישורינמעניהשלבדיוקנםובראשונה
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תרפ"ג,ורשהשטיבלכנ,רהכהן,הלל

(בנות-"קואקא ; 208עמ' , 1923

ו,המגיד,רוניהן)",משרכותסוררות

בררךועור. , 395עמ' , 48גלי ,) 1987 (

נשאלא"חורים"בכינויהשימושכלל,

מכינוייםלהבדילשלילית,משמעות

כגוןהמשכיליםבלשוןשרווחואחרים

ודומיהם.אור""מוודי"קנאים",

ותגובתההאורתודוקסיהלאפיון

ישראלראו:אירופהבמזרחלמודרנה

במזרחלמודרנה"תגובותבוטל'

אורתודוקסיה,השכלה,אירופה:

יהודיתאלמוג,שמואללאומיות",

כעורכים),שפיראואניטהריינהרץ

ומכוןשזרזלמןמרכזודת,ציונות

עמ' , 1994ירושלים-בוסטוןטאובר,

32-21 . 

קוראותנשיםפרוש,איריס . 23

עובר'עםולירת,ששליתרונה-

 . 43-1עמ' , 2001תל-אביב

 . 247-101עמ'שם, . 24

התפתחותעלההיסטורי,הדומןאלהפנייהעלהשפיעואלהגודמיםשלהם.

לאלוזיותמאגדששמשוהקודפוסיםבחידתעלביידיש,הפופולריהדומן

עלהעלילות,מהלכיעלהדמויות,משקעלבין-טקסטואליות,ולזיקות
ועו.דהתרגוםמדיניות

המסורתיתהיהודיתבחברהשהונהגההאודיינותמדיניותאחדההתחקות

שהופקדוהגברים,עלהפיקוחאתלהדקחיתההטבעיתשנטייתהמעלה

הנשים.עלבפיקוחואשולהקלוהדוח,התרבותהדת,עדנישמידתעל
לאהמסורתית,החברהשלהעוניםסולםעל-פיהגברים,שלעליונותם

אלאהמועדף,המעמדאוהמיןלבניהניתנותבפריבילגיותדקהתבטאה

האודייניות,הנשיםזאתלעומתהחדות.ובהגבלתהפיקוחבהגברתגם

שלאשוליותן.ומיתרוןחופשמזוגותנהנומהן,נמנעורבותשפריבילגיות

ולקוראשלהןהקריאהחומדאתלבחרויכלואלהנשיםהגברים,כמו

מפריע.באיןכמעטובלעזביידישיפהספורת
בחומתהגדולותהפוצותאחתשאתלכךהביאוזומדיניותשלתוצאותיה

הנשיםאוכלוסייתדווקאקרעהלקריאההנוגעבכלהחוזיתהבדלנות
כשלקיומןבעצםחשפווהלעזהיידישקרואותנשיםאותןהאודייניות.

המסורתית.החברהשלהפיקוחבמנגנוןמובנה

קריאהלמהפכתעדיםאנופשוטים,לאאילוציםותחתזהרקעעל
השנייההמחציתלמןבעיקראירופהבמזרחהיהודיתבחברהשהתחוללה

ואצלגבריםאצלשונותצורותלבשהזומהפכהתתעש-עשרה.המאהשל

הצפניםמןכמהלפענחיכולביניהםההבדליםשלביקורתיתוקריאהנשים,
לסבוכדי 24התקופה.באותההיהודיתהחברהשלהעמוקיםהתרבותיים

קריאה.סיטואציותשתישלבדמותןדוגמאות,שתילכךאביאהאוזןאת
מתמשכליםישיבהבחודישלקבוצהמנדלימתאווהבנים""האבותבספדו

שילד:קרואים

קראאחדמבחורי-ישיבהפרחי-משכיליםישבוהעציםאחדתחת

גמרא,הלומדיםכדרךגופו,ומנענעאצבעשולחבניגון,ספרמתוך

להבים.[."]ופניהםמתלהביםוכולםלקולו.מקשיביםוחבריו

 .בן-דודלהםאמר-תורהמתלמודאתכםלבטלרוצהאיני

קוראיםאנחנולשילדמשה""שליחותתורה.נטולבזאתאין-

"האבותספרים,מוכרמנולי . 25 25 ] ••• [כאחדהבחוריםעונים-

מוכרמנדליכתכיכלוהבנים",

ללימודהמכווניםאודיינותכישוריאךהטבע,בחיקבחוץ,נעשיתהקריאהתשי"!תל-אביבוביו,ספרים,

שילד.שליצירתובקריאתמופעליםהתלמודטו.עמ' ,) 1957 (

רומניםבקריאתמדובוכשהפעםקרואת,אישהפרץי"למתאוכךואילו

ביידיש:רומנטיים

עבריומשנישכמה,עלומפוזרותפרועותהאדומותשערותיה

ידיהאךתפוחי-ארמה.מזונותיהרובכיהמעידיםהירוקים,פניה
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מתרומםוהחזהלוהטותהגדולותהעיניםמפעם,הלברועדות,

כגל."ונופל

קוראת."שהיאהספור,הואנורא

נראה."השפיפוןבאו."וגם."שודדיםנפרדווהנעימיםהנאהבים

 !השפיפון !הה

יהאמהתדעלאוהיאהנר,ויכבהמעטעודמהבהב,אךוהנר

 26השפיפון.שלבסופו

לפענחעשויהנשיםשלהשוליותיתרוןדגםמסוימים,שבמובניםלינראה
סופררתשלהיחסיהריבויובהןהיום,גםהמתחוללותתרבותיותתופעות

החברהשלכתבי-העתבעריכתנשיםשלוהבולטותדתיות,ומשוררות
לזרמיההדתית

פורמליסטיבדירןלהצטמצםיכולאינוההשכלהספררתחקר-ולסיכום
ההתגוששויותבמסכתבדירןלהצטמצםיכולהואשאיןכשםופואטי,

המחקרעלרמשכילירת.מסורתיותאליטותשלבהגרתןארהאידאירת,

קהלישלהקבוצתיודיוקנםיחידים,קוראיםשלדיוקנםאחרלהתחקות
אותם.הרכיבוהשררהמןונשיםשאנשיםהקוראים,

ההשכלהספררתשליותרשלמהלהבנהשהתקרבותערלה,זרממגמה

לחקרמעבראללחרוגמחייבתוהמודרניזציההחילוןבתהליכיחלקהושל
התרבותיתהמפהשלקריאהתובעתהיאשכןהקנונית.העבריתהספרות

הצורןהשוליים.אלהמרכזמןרקולאהמרכזאלהשולייםמןוהספרותית
ומןקוראיה,לעברההשכלהספררתאתשיצרההאליטהמןזהבהיסט

עםאחדבקנהכמרבןערלההפופולרית,הספרותעבראלהקנוניתהספרות
הסרציר-ספררתי.והמחקרהתרבות""לימודישלהיסודמהנחרתכמה

מעוררעיסוקהואסוציולוגייםבכליםבספרותשהעיסוקלכןערהאני
היסטוריים,תרבותיים,הסבריםשלהרדוקציוניזםמןחוששיםרביםחש.ד

מהבשלספרותיות,לתופעותאידיארלרגייםארכלכלייםחברתיים'
האישיותשלבחשיבותםלמעטארלהתעלם,אלהשלכנטייתםשנראה

ביצירההאסתטייםההיבטיםושלהיוצרת,הגאונותשלהאינדיבידואלית,
שלהבין-תחומיבקרנצפטהספרותשחקרבלבדזרלאאולםהאמנותית.

אלאאלה,מהיבטיםבהתעלמותבהכרחכרוןאיננוהתרבות""לימודי
להיענותמפליאהאמניה,גדולישלספררתםזהובכללההשכלה,שספררת
זה.לקרנצפט

בנגבגוריוןבן-אוניברסיטת

189 

""' i'-
Eב
~ 
r-
3 

כל"הקוראת",פרץ,ל'בוש'צחק . 26

תל-ראשון,ספרר,פרץל. ·'כתב'

כו-כז.עמ' ,) 1949 (תש"טאב'ב


