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והרומאנטיקה החוויה
 להיות צריכה מה הקובעת ״כנורמה

 סתמיים דיבורים אין אידיאלית, שירה
ו,או ,חווייתית' •אישית', שירה על אלה

 אם ביקורת. כל בפני עומדים תנטית'
 מאמרי-ביקורת בכמה הקריאה לאחר

ו,חוו ,אישית׳ לשירה כזה סניגור של
 אהוב ומי מה יודע אני אין עדיין ייתית;

בשי רק ולא - עליו שנוא ומי ומה עליו
מטא אחרים, בתחומים גם אלא רה,

 כן ומשום וסוציאליים, מוסרים פיסיים,
 זעומה מה מוכיח זה הרי - בשירה גם

זו." שבטרמינולוגיה התועלת
 סיפדי מדף .לפט נדזדזנסקי, שלמד,

.1961 חדשים', שידה

 שהכניס הראשון היה מי מושג לי אין באמת
 ״חוויה״(מאוחר זו מהדהדת בתיבה השימוש את

 אישית״) קיומית ״חוויה ואף קיומית״ ״חוויה יותר
 אם האופנתית. הישראלית הביקורת של לתחומה

 זו בה, בשימוש ושם פה חטאתי אני גם כי יימצא
 נראתה לא מעולם שכן מחילה, לבקש ההזדמנות

 אמנות. ביצירת הקשור משהו לציון מתאימה לי
 בעלת ואף בהחלט מתאימה לי נראית ״חוויה״

 המעדכנת דבורה, שכנתי בפי מוגדרת משמעות
 הנפלאות ה״חוויות״ דבר על לפעם מפעם אותי
 את היודע כל אבל שלה. אריק עם לה שהיו

 ובאמנות בשירה, הנחווה של התנהגותו מסתרי
 ינסה בטרם פעמים וכמה כמה יחשוב בכלל,

 סמאנטי ערפל — ה״חוויה״, על עליה, להשתית
״מיתודה.״ או ״פואטיקה״ — המאיה בצעיף

 מציירים, או הכותבים מאיתנו מי שהרי
 או במתכת בעץ, מפסלים או מוסיקה מחברים

 במלים ממחישים או מושגי ציור הוגים באבן,
 ראוי אמן ששום יודע אינו פלאסטיים, רעיונות

 עיצב או כתב על העלה לא עוד מעולם לשמו
 זאת, גם וכן ״חוויות." אחר מדיום(מימצע) בכל

 העם בלשון חווה, זו"שאתה ״חוויה״ בין שהזיקה
 בטיול הנאה נפלאה, שמש שקיעת מראה —

 או השיר לבין — אשה עם מיפגש או בהרים
 אחר־כף אחר־כך; בהכרח הנוצרים(לא התמונה

 כיחס שאינה בוודאי מדי!), תשוש לעיתים אתה
 בקיא להיות צורך כל אין גם ומסובב. סיבה בין

 והמדומה המימזים בתורת או בקאנט גדול
 של סיפרו'המרשים (ראה ובסיפרות באמנות

 ״הדבר שאת לדעת כדי בנידון), ברינקר מנחם
 הזמניים הדברים גופי את ואפילו כשלעצמו״

 סביבותינו כאן מקרין כשלעצמו״ ״דבר שאותו
 דווקא אותם,—חיינו שהם הללו הצללים בחיי

 ״לתפוס" לא אף למילים, לתרגם אי־אפשר אותם,
 ניתן היותר, לכל אמנות. של מכליה כלי בשום

 שדווקא מראית דברים, של מראיתם את להעלות
 שאותו לדבר ביותר דומה קרובה/ שהיא בעת
 ביותר מתחוור אז דווקא ״למסור״, מבקשת היא

 החושים. של תרמית מיבדה, כאשליה, אופיה
 לימוד שפה וכל משלה, שפה כידוע, היא, אמנות

 דבר שכל כדרך בחיים קשורה היא צריכה. היא
 שאמנים זה בהבדל בחיים, קשור עושה חי שגוף

 בחיים קשור עושים שהם שמה טוענים וחסידיהם
 מעוללים, או עושים אחרים שאנשים ממה יותר

 ממעשיהם יותר ימים מאריך לפחות או
 לא כאן אף מקום, מכל אחרים. של ומעלליהם
 שהותירו במה אם כי עוסקים אנו ב״חוויות״

אחריהן.
 בלב החי הגרעין את לשמר וכדי זה, מטעם

 ה־ את לתרגם מעדיף אני ה״חוויתי״, המוץ
 ז16£חל13ה־ את ובוודאי האנגלי 6x1(61־16000
 ואפילו ״התנסות״ או ״ניסיון" ללשון הגרמני

 העובדה את לציין כדי וזאת, ״היפעלות״.
 כאן להצטמצם ובכוונתי — השירה שאמנות

 ידועות בתקופות לפחות — זו של בגבולותיה
 לשמר ביקשה ידועים, אמני־שירה של ובידיהם

 לבין המילים אמנות שבין זה קשר להדגיש ואף
 אפילו (כולל גווניו כל על האנושי הניסיון
 והמקובל). היומיומי מן החורגת מיסטית התנסות

 שיר את שכתב מי המאוחר, שמאלארמה זה
 לשמר, ביקש לא המפורסם, הקוביה״ ״הטלת

 לנתק גם אפשר ואם לרופף ביקש אדרבה, אלא,
 של ניסיונם לבין שירו מילות שבין אלה קשרים

 שהרי להרתיענו. צריך אינו רגילים, בני־תמותה
 באסכולה. היותר, לכל או, יחיד באדם רק מדובר
 דווקא שדגלו היוצרים הם לאין־ערוך יותר רבים

ס 6ק\6ז16מ06ב״  למדנו כבר שאותה ,006117 ז
 את החוויה. לשירת ולא ההתנסות, לשירת לתרגם

 השעה כבר באמת הגיעה אולי האחרונה זו
 השאול — הארס של חיוור מדור לאותו ״להגלות

ו,כפל ,אירוניה׳ המושגים זוכים שבו — היווני
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 אך האימפוטנטית להישארות־הנפש משמעות׳
שלהם.״ היומרנית

ובזשצמת קיומית חוויה
 לאט- מגיעים אנו שאליו מירון, שדן מה־חבל

 שעה לא זו, ברשימה הנפתלת בדרכנו לאט
 פרגוסון, פראנסיס של הנבונה לעצתו־אזהרתו

 שכן המוקדמים. מספריו באחד מצטט הוא אותה
 כדי בחר ״חוויה״, זו, משומשת בתיבה דווקא

 ״הפואטיקה בנושא הירהוריו את עליה להשתית
 ״רווחת אשר זו העברית; בספרות החוויה" של

 אחדים,״ דורות מזה שלנו הסיפרותית במחשבה
הת היא המערביות הסיפרויות בכל ״כמו ואשר
וב הרומאנטית״. המהפכה מן אצלנו גם חייבה

 כידוע, אצלנו, ״נתאחרה זו שמהפכה כיוון המשך:
 החוויה של הפואטיקה ״הופיעה — עד־מאוד״
 אחר שנה כמאה (רק) שלנו השירה במחשבת
 מבססה האירופית״. הסיפרותית בחשיבה הופעתה
ביאליק.״ היה אצלנו... הראשון ״הגדויל ומבטאה

 תמה, ואתה בהא־הידיעה. — ב״הרומאנטיקה"
 למושגיו ואחראי מבקר"רציני עוד ייתכן כלום

 חד־ תוכן בעלת היתה כאילו זו במילה שישתמש
 הלא עוררין. עליו שאין ומוגדר, ברור משמעי,

 שעסקו מי של בחיבוריהם כיום קראנו כבר כולנו
 גדול ה״רומאנטיקות״ שמיספר הנושא, בחקר
 האנשים או הרומאנטיקאים כמיספר כמעט

 זה מילולי צמר־גפן ספק בספק־מושג שהשתמשו
 — אחת דוגמה רק אביא — הנה בעבודותיהם.

 היסטורית) כתנועה (כאן רומאנטיקה מצויה
 קאתולית, מיסטית, ברובה, שהיא, גרמנית,

 פוליטית מבחינה ריאקציונית ואף אליטיסטית
 צרפתית, רומאנטיקה לעומת אחרות, ומבחינות

דמו ליברלית, נאורה, ,להיפך דווקא, שהיא
 ר״ל. הגיעה, הסוציאליזם של סיפו אל ואף קרטית

 אבל לדבר עוד ניתן ״רומאנטיות״ תכונות על
 למה להגדיר בלא כך, סתם ״רומאנטיקה״ על

 זה בהקשר ל״חוויה״ יש מובן ואיזה מתכוונים?
 שהרומאנטיקנים זה האירופית? הרומאנטיקה של

הפור משכלתנותה הרגש את לשחרר ביקשו
 והניאו־ האנציקלופריה של היתירה מאלית

 כל יודע זאת — 18ה־ המאה של קלאסיקה
לא מתוקן(אבל אירופי תיכון בית־ספר תלמיד

 הנודע האנגלי המחזאי לטרגדיה, קומדיה בין רנולדס: (יהושוע) ג׳ושוא
אנגליה. אמני מגדולי אחד מאת שמן כציור )1779-1716( גריק דייויד

 את ש״קבע דמירון, אליבא ביאליק, זה היה
 אף אלא השירה כיסוד רק לא המעוצמת החוויה
 לשון בין שהבחין והוא בכללה, הלשון כמקור
 על בהכרח המבוסס תיקשורת, כאמצעי הפרוזה

 סימנים כמערכת בה והשימוש הלשון איבון
 אמצעי שהיא השירה לשון לבין לכלל... משותפת

 על־ידי הלשון של להחייאה חותרת והיא הבעה,
 ועל־ידי ההווייתיים מקורותיה אל החזרתה
 ליחסי שמעבר קיום בעלת כביישות בה השימוש

 החוויה הייחודית"של ההמחשה לשם סימן־מסומן,
).11 עיקר, אל האישית.״(מפרט הקיומית

 אחד מושג גם אין אבל נכון הכל בקיצור:
 דן שלמד מה כל חרף כראוי, ומובחן מחוור שהוא
 בלשון״, וכיסוי ״גילוי ביאליק של ממאמרו מירון

 במישנתו מעיון לי, נראה מכן, פחות ולא
 הריעות מהוגי יולם, ת״א אחד של ה״קלאסית״

 בראשית האנגלזת־אמריקאית המודרנה של
 מכדי כמדומה, קרוב, בניסוח (הדימיון המאה
בלבד). זימון־מיקרים כאן שיהיה

 המעוצמת״ ה״חוויה כמובן, היתה, בראשית
 מירון של זיקתו אישית.״ קיומית ו״חוויה

 כבר ניכרת אלה ״בלתי־חווייתיות״ להפשטות
 מכתיר הוא כך ביותר. המוקדמים בחיבוריו

 בכותרת )7.1.55 (זמנים, מוקדמת רשימה
 מנסה ואף חווייתית״, ושאינה חווייתית ״ציוריות
 ולא אודה כשלעצמי, זו. לבין זו בין להבחין
 לא ועדיין ״ציוריות״ ״חוויתי״ לא מעולם אבוש,

 אבל כן. עשה אכן כי באוזניי שטען אדם פגשתי
 ראשונים ימים אותם שמאז היא, עובדה לזה. נניח
 קיומית״ ו״חוויה אישית" ו״חוויה ״חוויה״ להן קנו

 באמת שמתקבל עד וספריו, חיבוריו בכל שביתה
 האדירה לתפוצתה שגרם הוא־הוא כי הרושם

 במקומונים שבשבועונים, זו כולל — בביקורתנו
ובעיתוני־נשים.
מילולי צמר־גפן

 לבילבולים בהשוואה זוטות הן אלה כל
 ההיסטורית־ בתמונה האצורים ולעירפולים

ונפתח עינינו. לנגד כאן המצויירת כביכול

 שבה ״חוויה״, אותה מהי אבל כמובן!). בישראל,
 ״חווה״ האם כזאת? כוללנית בלשון כאן מדובר

 מאבות ושאטובריאן, העתיקה יוון את הלדרין
 את הוא ״חווה" כלום הצרפתית, הרומאנטיקה
 בהיבט או, שלו? הצפון־אפריקאים האינדיאנים

 ״חווייתית״ מודיליאני של אמנותו האם אחר,
 ק1פול ג׳קסון של זו ואילו פיקאסו, של מזו יותר

 מונדריאן של מזו יותר חווייתית הגרמני לס1ו או
מרוסיה? הגיאומטריים הקונסטרוקטיביסטים או

 ה״רומאנטיקה" של החזקה זיקתה על יהא ומה
 של המעניינת התופעה את (ראה לפוליטיקה

 כל־כך רבים גרמניים ליריקנים של הפיכתם
 יולי מהפיכת שבין בתקופה פוליטיים למשוררים
 מרם של הפיכת־הנגד לבין )1830( הצרפתית

 החשוב, בקובץ מתוארת שהיא כפי ),1849(
 שיצא בגרמניה״, הפוליטית הליריקה ״תולדות

 על גם האם ״רקלאם״. בהוצאת לא־מכבר לאור
 חווייתית, שהיא דן"מירון יאמר זו פוליטית שירה

 שירה כל או פוליטית, שירה היש — כך ואם
 גם אז והלא חווייתית? שאיננה שהיא, אחרת

 אי־פעם טען מי אבל חווייתית, — הבלדה
 או מבשרו, אותן חזה או ״חווה״ בלדות שמחבר

 ״מעו־ אף או קיומיות" ״חוויות מתארות שהן
 עשויה הליריקה רק זאת, לעומת אם, שלו? צמות״
 מישפטו את נפטור האם — ״חווייתית״ להיות

 היא ביותר הנעלה ״הליריקה פיו על גתה של
 כעגת או סתם הבאי כדיברי מובהקת״ היסטורית

ול אנטי־רומאנטי? ״ניאוקלאסיקן״ של פולמוס
 הרבה של הפוליטי אופיה עם השלמנו שכבר אחר

 נעשה מה הרומאנטית, הלירית השירה מן
 ההוגים אחרון קרוצ׳א, בנדטו של בקביעתו

רומאנ ״פוליטיקה כי מירון, לפי הרומאנטיים
והיפוכו״? דבר היא טית

 מצוי מקודמו, לא־פחות חמור נוסף, בילבול
 בין מטשטש מירון שדן זה בטישטוש־תחומים

לה״רומאנטיקה״ של שאיפתה ב  רומאנטיקה, (
 את לשחרר מחסידיה), ורבים מבקריה לטענת
 לבין עקרה, שכלתנות של מכבליה הרגש

האידיאליסטית בהגות שראשיתה המחשבה

ה שנ : מ ך ר ש ! ל עו מ ת ש ר מ צ

 שופנהאואר של במישנתם המשכה בגרמניה,
 — העשרים ובמאה ניטשה ותלמידו־יריבו

 מארסל של ובפראקסיס ברגסון של במישנתו
 זו, מבחינה ״ברגסוני״ בו הרואים שיש פרוסט,

 ובעצם האמנות, לשון את לשחרר הצורך בדבר
 בכלל, ה״לשון״ את אף ואולי יצירתית לשון כל

 שפשתה היתירה וההפשטה המושגיות מקלקלת
 ו״זמנה״, ציוריותה חיותה, את לה להחזיר כדי בה,

 אם גם ותמונתית. חושית קונקרטית, ולעשותה
 מצויים שהרי הם. חד לא לזה, זה בין קירבה יש

 — לא־מעטים ניאו־קלאסיקנים העשרים במאה
 אליוט את רק ואזכיר — מדומים או אמיתיים
 ממשוררי כמה וכן והאימאג׳יסטים יולם ופאונד,

 ואלרי ל1פ גם ואולי בצרפת, הריאקציוני הימין
 התנגדות לזווג בהחלט ניתן כי שסברו — ביניהם

 בלתי־ רגש של להפרזותיו (אנטי־רומאנטית)
 ״חוויות כל או אישיות״ קיומיות ו״חוויות מבוקר

 למלאות, (רומאנטית) זיקה עם שהן, אישיות״
 ה״רגע" של למוחשיות(קונקרטיות) ואף לעושר

והחולף. החד־פעמי
 זמן יותר מעט משקיע מירון דן היה אילו אכן,

 הפיוטית המחשבה הוגי של בכיתביהם בעיון
 והזרמים 19ה־ המאה שילהי של האירופית

 על ואפילו חעשרים, המאה בראשית המהפכניים
 תיאו־ של התיכונה בקומדיה עיוניו חשבון

 עירובים וכמה כמה מעצמו חוסך היה פראסטס,
מיותרים. ו״פיתולים״

 אי־ההתמצאות בהפגנת מסתפק אינו הוא אבל
 שלו ה״חוויה" אחר בלכתו כה עד שהפגין

 לדלג יכול שהיה זרועה(תחת לא בארץ במידבר,
 מחקרים). ואלפי מאות זרועה בארץ בעיקבותיה

 כל את תולה שהוא עד מרפה הוא אין עכשיו
 מבלי בביאליק. שלו. החוויה״ של ה״פואטיקה

 שיר אם אנו, ששאלנו כדרך עצמו, את לשאול
 שיר ואפילו ההריגה״, ״בעיר או מידבר״ כ״מתי

 לירי שיר או כ״המתמיד״ כביכול אוטו״ביוגראפי
בפשטות? כך — חווים כלשהו

ודורשיו דור דור
 שהיה זה הוא ביאליק אכן אם הלאה. נלך אבל

 של אצלנו״ הראשון הגדול ומבטאה ״מבססה
 את לכתוב עוד מסוגל (אינני ה... של הפואטיקה

 דבר נתחדש לא מירון, כדיברי ואם, המילה),
 היום ועד ביאליק מאז העברית השירה במחשבת

 נטועה עודנה שלנו הסיפרותית ו״המחשבה
 המניחות הרומאנטיות, ההנחות בקרקע בעיקרה

 למימושה חוויה בין וחד־משמעי מיידי קשר
 כף), על הצבענו וכבר גמורה, המילולי״(שטות

 אנו(חיים) עדייו זו ״מבחינה כולנו באמת ואם
 סיפרות של ההיסטורית ובמפה ביאליק, של בדורו

 שלגל,״ והאחים קולרידג׳ של בדורם — המערב
 גם — השק מן שלנו המרצע יוצא וכאן — אז כי

 קולרידג׳ של ״בדורם כמובן חי עצמו ביאליק
 להציג ניתן כיצד — כך ואם שלגל״, והאחים

 את שהכניס במי כזה מוקדם רומאנטיקן
 פתח ואפילו המודרני לעידן העברית השירה

מודר בתר־רומאנטיות השפעות לעבר ״פתח
 וכאדם ),34 ׳עמ לילה, (בואה, ניסטיות״
 מודרנית״(שם, סיפרותית אווירה גם בו ש״ניכרת

 כי ומציין מירון מוסיף אמנם זהירות ליתר ).31
 ״אווירת היא זו מודרנית או מודרניסטית אווירה

 יכול אינו אותה דווקא והרי הרוסי״, הסימבוליזם
 — רוסית קורא שאינו כיוון בעצמו לחקור
 (אבל ביאליק חוקר אצל לא־מבוטל חיסרון
 סיפרות לחוקרי הכל התרגלו כבר הרי אצלנו
 ערבית, יודעים שאינם בספרד, שלנו הזהב״ ״תור
 של זה בנושא דווקא אגב, זה!). לעומת זה ומה

 עשתה ביאליק על הרוסי הסימבוליזם השפעת
חשובה. חלוצית עבודה נתן אסתר הגב׳

 ה״פו־ מבחינת שהוא, משורר בעיה: לך והרי
 קולרידג׳ של ״בדורם עדיין חי שלו, אטיקה״
 של בדורו המאוחר, לכל או, שלגל, והאחים
 ״שאיפשר מי. — גיסא ומאידך קרוצ׳ה,״ בנדטו

 המודרניות והרגישות התודעה של פריצתן את
 סיפרותנו את והכניס סיפרותנו״ תוך אל

 המאה שילהי של המודרניזם של ל״אווירתו״
 זה ובין העשרים! המאה וראשית התשע־עשרה

 גם — ובילבול מבוכה להרבות כמו — לזה
 משיריו, ברבים במיקרה״, ״לא הפונה משורר

 הפורמאלית האודה של הז׳אנריות ״למוסכמות
 האפיסטולארי ההגות שיר של הניאו־קלאסית

).40 (שם, העתיקה״!!! הרומית בשירה שמקורו
 של הזה הביאליק הוא מצויה שאינה בריה אכן,

 או האגדי ה־מזססזמס(החד־קרן) ממין מירון. דן
 יאמרו: וספקנים וחי. ראהו לא עוד שאיש זה יוכני

 המציאו עצמו מירון שדן הוא מופלא בעל־חיים
 לו יש ובאמת ידו. ועוצם כוחו גודל להפגנת
 ניאו- מידו, לגזול יבקש מי שהרי עליו, מונופול

 עידן שילהי של זה קלאסיקן־רומאנטי־מודרני
שלנו? ההשכלה


