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שמירזיוה

הקיטשתופעתשלמהתוה

וזהו ,נרועעטםשלנילויכלאפילואונרועה,אמנותשלנילייכלקיטשייבשםהמכניםיש

כךרבית,צירותשלאמניתכשםיהבהרה.תיקיןהתיבעיבלתי-מדויק,שפטניזיהייכמיןנ

אתלזהותואין ,מהןאחתאדהיאהקיטשתופעת;רבותצורותהנרועהלאמנותנם
הכיעורמיטודבהשיש ,יוצרמתגרועהלאמונתבניגודהכלל.עםהפרטיהמקרה

-אינטטינקטיביתטלידהלמאז,ןאולצופה ,קלוראהגורמתזו-וחסןרהטעם
ציבור .בדיעבדרקולטלידהדלחייהההופכיםוהמשיכה,הקטםמיטידדווקאשיבקישט

אכןהקיטשותכופותאמת,אמונתבוולראותלטעיתעלולאףבלתי-מיומןאמנותצרכני

עםיוהייפההיהרמונייאתהמזהההנאיבי,הקהלשלוהשיופטההערכהיכולתאתמשבש

של?מרהבעלא~מיהיותו)בשלדווקא(ואוליהיותוףר,חהקישטייצרןיגם .האיכותי
לשכל,אמנותירעךסחרתוצרידיומתחתשהפיקכללבדרדיודהלאאמת,אמן,ולאןאמ

הראויהאמניתיצירתהיאשתוצרתןייאמיןדקורטיבי,בערךלהתברךיוכלהיותר
שלמה.

הרמיניה ,יויכעיוריייפיי :עיוננושבמוקדהמושגיםחידודשלםשוב,כאןיודנש

רקלא ,אטתטיקהבונשאילשיופטקריטריוניםלשמשכידוע. ,בכוחסאיןודיטהרמוניה,
ת, I1ע'ושלדיספריפורציהשל ,דיסהרמוניהשלשיטודותמפניאלאיחטיותס,בשל

חוטרשלןטימבהכרחאינסוהצורמת,הכעורההנרועה,האמנותאתלעתיסהמאיפיניס

יצירותלשב~גויולמכבירמצוייםהללוהסיןדות.דארבה,אמנותיכשרווחוסרושלעטם
נמצא,בקישט ,זאתעלומת '.הבלתי-אטתטישלהאטתטיקהיללכליהנענות ,מופת
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אלהיסדוותהאוזו.ואתהעיואתהשוביםומפתים,הרמונייםיסודותשלו;!נוווכאמור,
הרמוניהלביואורנניתואחדותהרמוניהביולהבדיליועד,שאינוהציבורללבהמדברים

טיעםשלנושהנקסליצסיטיתכלליםבמערכתדבקשהואמתודהזיוף,גבולשעלזתרמופ

שאינולמיאסתטיתהאנהאפואמעניקהקיטשכלח.עליהשאבד , bienseanceושלטובי

ושלהמובנ-רשלזךה t1ומוסכמותשבירתכללבדרדבהשישאמת,אמנותביומבחיו
אלהפונהאמנותית,~מרהלביוהאמו,שלהגניוסמתבלטבהואשרהטיפסוי,

טיבהמעצםכי ,מהולסטותכללמתכוונתואינהוהמשומשות,השחוקותהקובננציות

והחביב.'המוכריאלדווקאנוכשכתהיא

אינטואיטיבילזיהוייותרהקלהוחמקמקה,נזילהתופעהאואפהיאהקישטתופעת

רבשוםכרוכההקיטשתועפתהאניבית,בצורתה .ונרמטיביתאותיאוריתלהנדרהאמשר

שמתיימרמישלהביצועביו ,התוצאהלביוהכווהנביובולטאבי"תואםשמקורו ,הדוחה

מוצרשלפניו,היודעוהביקורתיהמביוהמתבוןנשלושיופטוהערתכולביואמולהיות
הקלויה,אדהטובה,כוונתוביוההתנגשותפריהואהקיטש:אחרות.ובמליםיצירהולא

 ,העגומהאוהמנוחכתהתוצאהלביוהטוב,בעטמוהמתברדהצרכו,אוהיצרושל

,שראוידעיניםחרסינהבספלוניעצמושיקיף,איכר,למשלכד .המביניםעליוהמתגלה

מתקשטהואכיבתמימותויאמיו ,מלכיםאברמוומפוארויטרינהבארוולהציבם
הקרוי(זהוהאינטקלטואליהמפוכחהמתבוןנואילו,עורריוללאאסתטייםבאובייקטים

יתט 9בז>עליניושתתנלחהתוצאהאתטפור.ויגבהינביה )' highbrow 'בשםהאגנליםבפי

בתיאורלהסתקפאי"אשפרהקיטש,שלהיחסיתמהותובשל ,אולםטש.'יקי-המזלזל

 .ההקשרוהואנוסף,במשתנהלהתחשבכורדוישלתוצאה,הכוונהשביוהיחסיםמערכת

היולא ,האריסטוקרטיהיטעבייבמקומםמוצביםהיואילו ,עצמםספלוניםאותם

ברהיטיםעצמוהקיף,אילועצמואיכראיתומזלזלת.תנובהאותההסתם,מומעוררים,

תערימתדגנומעוררהיהלאופלקלירובחפצימשובציםיבווילאותבמפות ,כרפיים

יאביזריומחיסספיםכדניםכפררהיטיאותםטעם.כבעלאוליחנשבוהיה .וביקירת

קיטששלכנילויחנשביםהיויצפופהקטנהעיריניתבדירההוצבואילוכפרייםפולקלור
 .משתניםבכמהותלייהדינמיתהיאהקיטשהגדרתכיבניןמכאן .הבנהחוסרושל

שלכגליויאחרבהקשרלהישחבעלולטובעטםשלנכילויאחדבהקשרשייתספאובייקט

איכותויבשלהקיטששלהיסחיתמהיתיבשלהאסתטיקה.בכלליותרובוטעםחוסר

בנולותתציבאשרהגדרה,לולהעניקקללאקבועה.נורמהלשוםנעניתשאינההדינמית,

שימושלביווהרנשנייםהמתקתקיםביוסדיתילניטימיישימושביוומובחניםברורים

 .עצמםיסודיתאבותםסר"טעם

רכששטםרהשפוט,הקחלשלזיולביהאניוהקהלהערכתביןהאבחנהגם ,ולמשעה
רקלאשהריהתופעה.לזיהוימספיקקריטריוןאיהנטעמים,בענייניוהבנהמיומנות

קסםמהודהואעלתיםולאביזריו.לקיטשנמשכיםמתוחכמים-חבתליהאמונתצרכני

יהטוביהעטםוןמהאניוהאינטקלטואליזםמומפלטהמחשפ ,המביןהצרכןלעגס
האצולהאשילשהאגלנטיתמסתיבמיוחדומענייתנסימפטומטיתזה.בהקשרייהמעודוי

לעהמחברמתוודההנאשר ,) Lyell . 1979 : 197-208 (גייניורלאיילהרכיהבריטית

מוהאנתובשלגמור,קישטבחביתנשהםייפיס;לחפציםהאובססיביתהתמכריתו

שטבעהמישג- ) camp (היקמפיתופתעגס .והמלאכותיהמוגזםוהמסיגןנ,הגרנדיוזי

ליזב'ל.כמו-ורפורטיתבאהבההניכר ,הקיטששלהמשנהמסוגיאחדלגביזונטנסוזן

האולכוסייהבניאתאליהמושכת- ) SonI8g . 1966 : 2ו S- 292 (ולחתבולהליית~ר
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האוהבתזועטמים,שלינוייוהפתוחההאפנהלהלכיהמודעתהתרבות,עיפתהעירונית

 ,הבורגניםיאתיהלדהים

הציבורהואתרבות,הלםשספ.גהחשדים,המתעשריםציבוררקשאלאפואיוצא

מתכחום-כברשתנעייופמובהקים,אסתטיקוניםגםלעתיםהקישט,תוצריאתהצורך

להימשךשעוייםחיגם,בנילעהמקובליםהנפאהתכתיביכלאתכברבעו'ושהיתר

והבלתי-האניביותאךגיסא,מחדוהמלאכותיות,המסוגננותאיכויותיו,בשללקישט

שוניםמעמדותאושונותשכבותשבנימגלים,אנואחתלאגיסא,מאידךמתוחכמות,

והמביןהאניןהמעמדשבניאלאלמדי,ו~לגרילכשעצמושהואעניין,לאותונמשכים

אתגםהמושךעיסוקהואין I:דלוגמה,אצליות,שלהילהמשיכתםלמושאלשוותיודעים

בדרךשיגלהלמשל,הבורגני,את(ולאהעטםאניןהאציליםבןאתוגםחפלאביהצייד

אלאמלעיה)ן,עירןושפיטתלכידןתשלםעי.רחיותאחרהמדרףמעריוןלסידהכלל

למשיכתושלוותעריפ-רוב~דעהחברתי,חסולםמתחתיתלציידבנינודהאציל,שהצייד

ניתן,מכאןכמו-אריסטוקרטיגווןלעיה,המאצילמיוחדסגונןהאטאוויסטיתההאנהאל

הקשתקצותמשנינציגיםשלהקיטשאלהימשכותםלגבישווהג!רהולגזורהלקיש

שלהקישטמןוהאינסטינקטיביתהאותנטיתההנאהביןחבדליהיהעלולם:המעמדית

הנאתולבין ,אמנותיצירתשלפניוובתמיםאבמתהמאמיןההדיוטות,צינור

הקיטש,תוצרישלולו~לגריותלחניתותהער,האניןהציבורשלהפרובוקטיבית-מדעת

ואונפת,טעמיםחילופישלנפתלתדיאלקטיקהבתוקףאליחםנמשןלע-פי-כן-ואף

המלהשלהאטימולוגיהאף ,להנדרחוקשהחמקמקההקיטששלמהותורקלא

kitsch מקורלגבישוונתהשערותמצויותשוניםובלקסיקוניםהצורן,דימח~ירתאינה

אמניתי)ערדחסרחטוף,(רישום sketchהאגנליתבמלהשמקורההסבורים,ישהמלה,

סבורים,אחריםזו)ל,דבר(לעשות verkitschenהגרמניהפועלמןאותהגוזריםואחרים

 ,מקוםמכלטעונה,המלהמהרחו)ב,אשפה(ללקט kitschenהגרמניהופעלמןשמקורה
 mביקושלתחומיהאלגאנישלכביטויבאהוהיאומובחנת,ברורהשליליתבמשמעות
ןמתכולע-פיהשעויהתמונהשלל~פיונההמלהמשמשתשבוהציור,מביקורתהסרפות

 ,הטריוויאליהעטםואלוהידועיםהמוכריםהדימוייםאלוהפונהדקורטיביסנטימנטלי

 'בגרמניה,דויקאהתיאןרטיאפיןהנןאתשמהאתהתןפעהקיבלהבאקראילאןאגב,

הןגולספיהפוללקוראביזרילמןיומין,עתיקתקיטשמסורתתנבססהבהאשר

הנשמעיםהסטריאוטיפייםהעממייםהלחניםדרדבכפרים,התכיםאתהמקשטים

הילטר,שלטוןתחתגברמניה ,השרמיתהאמנותלשלקיטשועדה\\יכר,במסבאות

אידיליים,-טספוריליםבובנןניירהינופיי :הםהחזותיהקיטששלהמובהקיםהמןטיבים

אוהביםהקיטשאמני ,לזראעדעצמםעלהחוזריםמסוגננים,א~רכנייםנופים,ולחלויפן

גונילעיהםלהעטותאדמוניים,שקיעהובצבעיורודיםזריחהבצעבינופיהםאתלצבוע

החזותיבקיטשרווחיםהטיפיליגית,נהיחבחמןקלים,שלגפתיתיאועזיםשלתכ

ענןגביעלורכיםורדדריםמלאכים ,עינייםגעומיאוחייכנייםילדיםשלדמויותיהם

אנמנים,כלבים ,עצובים,ליצניםכתףחשופותצועניית ,מבטנוגיאציליםשלוכן,צמרייר

 ,גייניםעזתשקעיהרקעעלאוהביםזוגית ,רה mבעתרפאסוסי ,פרוותייםחתלוים
 ,המדייהרגשימטענםבשלהקישטליצרני,הקורציםומוטיביםונשאיםבאלהצא,וכיו

לעצביתקשהאמתאמןאיפליכי,עדינאנליאיטומטיכההיאזהמןעט,דברשללאמיתו

שמעהלאאוזןשכמוהוואידיוסינקריט,מקיריעיציבלקישטהאופיינייםהמוטיביסתא

הקיטש),תחומיאלכלללגלושלביורפיותירךחתילעלצבלמשל, ,קל(לאראתהלאעוין
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ואין ,עצמסעלקהישטביצירותחוזירסהקישטלש 'האביזריסמסחןומהללוםהמוטיבי
האסתטית,אוהספיכולוגיתלהבנתנישרחממדכלתורמיסהס

לזיהוילנויסיעיוסיודתאנישלושהכיטוןע, ) 101-88 :(תשמייבקולקהתומס
אויפיםכללבדרדהחנשביסהנושאיםאלהנפייההואהראשון:התנאיבאמנותהקישט
אלהפנייההואהשני,התנאיצרכניילעמידיתהשפעההמשפיע,כבדרבשימטעןטעונים

יצירות ,האוטומיטותהקוטטציותשובלאתאחריהסוהגורריםלזיהויהקליםהנושאים
להיותעלולםינסהאלהקישט ,ושחוקיםמוסכמיםבסגטנותתמידמשתמשותהקיטש
הקיטש:קישטצייררתלזיהריקולקהמתהנחאדתאניועוד ,המקובלמןולחרוגחשרני

אשפר,המתואריקיטבלאוהקשורותהאסוציאציותשלמשמעותיתלהעשרהתורסאיט

 :כלהלןהקישטמאפייניאתוסלכםקולקה,תומסשקבעהקריטריוניםסיודעל ,הוכללי
תגובהבקלותמעוררתסטנדרטי,רגשימטעועטוהנהקיטשיצירתשלנושאיהשקת

לפנותמשתדלהקישטיצרןשכןהאינדיבידואלי,האמןשלדוימגעכחניכרולארגשית
אבורחהניוזן,טריביאלימסרהואהקיטשכיצירתהמסר ,והידוע,המוכרהטיפוסיאל

 ,התיאורמושאלגבימכברזההקיימותוהקונוטציות,האסוציאציותמןוטפילייגוני t 9:ו
טסבריאוטייפםבקובננציות, ,בקלישאותלהשתמשכללכדרדירבההקישטיצרן

לשדליאוטומטיזציהלגרוםישתדלאשר ,שלמוהראויאמןהעלומת ,כנתיתכם

 Slocic (הקעבתגוטתאלונפלתישתדלאףטשיהקיצרן,והסטריאוטיפיהקובננציונלי
responses ( צייפותלהפראולהתפעיינהסולא ,קהלושלביותרוהאוטומטיותהנוחות, 

 ,ייתורושלהנזמהלשתהושה,הנועטורגשיחושייעומסלרובישהקיטשביצירת
ירסרליבמונרושמנההסיודותשלושתמביוכידומה ,ובמזויףבשקריהטכלים

) 499 -454 : 1958 , Beardsley ( מורכטתחאדות,-שלמהראויהאמנותכיצירת

בדרדיפריזהואזאתועלומתהמורכבות,יסודבקישטכללבדרדיסחר-ואינטנסיכיות

עשוייםיחדנסהיסודותשלושתכיטןעו(קולקההאחריםהסיודותשלבכיסוסםכלל

באמועצתהקהל,אתסלהשריהמאמץיורגשקיטשצירתיכ ,ולסבוף ,בקי)שטלהימצא

 2 ,לרגנסחוטמםתאוקעימשהמכינים ,והמונייסליםוזב;!ווני-חומיני

תוהעפהיא ,אבמונתרבותרוניותיואאפרודיותתועפותכמו ,הספדיו-קישטתותעפ

שלתוצרהיאהספדיו-עממיותתותעפוכמו ,המוחנשליהשילריאנ,במוןניסנטימנטליתי

,שתיהסרפותייהיכלאלויחנותיםייהמונייםיסיודותשלהכנסתםשהתירההרומנטיקה, , 
העמדתאגבואלמוניים,אניבייםאמניסהמשמשיסביסודות,שימושעושותהתועפות

יסגונןבשםבצרפתהאמונתבכיקורתמכ\נהזה(סגנוןדתמתמעיווקריצתפנים

האשליות,וחסרהתרטתשעב ,והמפוכחהעירוניהאמו ,)' faux na'if slyle '(ספידו-נאיבי

והותעפסלהתרשגהואמסוגלוכאילו ,עצמיתמ\ןעזתכלטאיוכאילופניסמעמיד
ביצירהכשהדובר ,נאיביכאיכראןתמיסכידל ,קמאיכרפאממשהבראיהמנילויי

והקורא ,ברציונתלכדמתכווןאכןאוהי,לגזריםחינקערלגועלמתלוןכאותנטיתעממית

עלולוהפרזות,הנזמותהמאל,ההי~גולישהסגנווהגם,כוונותיוגכנותלרנעיפקקפלא

הדונר ,להשיגהאכיביהמחברמקווהשאותההוזדהות,לגרוםבמקוסגיחורעלורר
הכמן-סביפוראולמשל,האמנותי,העם(גשירזאתעלומתהספדיו-עממית,רהיציב

עוצהנאשר ,:(דיוניתדמותהואאניגי)"כמו ' 9סטייפו:tלקהואהדוברשבהסעממי,

ומחילףוהמחוכםהמפוחכהמחברעומדימאחיריהמסיימיס,רטורייסלצרכיסובננתה

כאשרגם ,יציר-כפיוהדמות,שלתמימותהחשבוועלהקוראעסאירזניותעיךקריצות

 ,הקהללביךביטטמןיחוזהמעיךיוצןהריהיבספייוק-ישט,משתמשמתוכחםחמבר
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שניתן,אניביקטםגםבןשיאד ,טיובמעצםיטר-עטםגרעוהואשהקישטלכילבחרליפי
לשביטידיתמשתמשגדילכשאמו .האפקטהגברתשלםמטוימיםזמשקריםלנצלי
הגיינים,הרגשית,עידףואזאחרים,יטידותעםעל"יפ-ריבמגנידםאףהיאקישט,

היטידותאתיבליטייאףשבעתייםעליןיבלטייכייהמחיית ,הקישוטיםהטעמים,
יהרמיניים,יפהפייםתביאיריםגדישהכמי-אידילית,הביציר,למשל,(כדלהםיםהמניגד
בזיאנראמשרייתרהטיבי,הטדריאתלהפרהמאיימיםהדיטהרמיגיים,הסיידיתיטלבי
ניכ.רשאיונכמעטהאינדיבדייאליהאמןשלידןיעגמישזמ ,קישטיצירתועלמת .חאר)
חביתםהטבעוה ,הרשאיהנהמעלהןמאמונתיצירתלהייתיכיל;;יספדי-קישטשליצירה

 .ייצרהשלאשיייתי

הקיטש mידוסלא mלפנלאתרמואתשהנעייהיסבית

איתםאלהמשיכהאתקריביתלעתיםמגליםאונאלתרמן,שירתשלהמיטיביםאביצר
הסידויתמאיתםלטיגיי,הקיטשמןלניהמיכריםיהיהמינייםי,היזיליםיהיטידית
אהבהחמיית :האשכמנפימהםיתתרקחמהםתתנזרלריביאמיתיתיהשהאמונת
 ,יהדידבןנהטפלגבינימתקנ:יקיםשקהעיצעבייתיאטלריית,מיגזמיתנפשימטירית

מדמתעלחיתיעשניהןנשים ,ת-הקהפייבהרחיבגננישלגנינהיתיבותמופחיתניגיני

כתאפירההרנאיםעירתיאיריבעריטיתיהם,מניממניםיתיונקיתהקרבההדרפה

אלתרמןמצאעטםמה ,השאלהנשאלת .המציאיתמןעזיםמיגזמים,בכייגיםמציירת

חייהדכלפיהםיגהלהאניוהתרביתשאישחים,'יייניקליםיגיריייםמינייביצירתשללב
בטתירהיכילבכמדתיהעאחרת,קישיהאףעילה , mאחמיצאימנקידתה!יסלדי

ממימישילהימלטקשה,שבימטיןכימיקשיםבישדהאלתרמןהיל,עטםמה :לקיימתה
טתירהרקכמיןנ,היא,הטתירהשל!רהיקישבפחליופליקלהקיטשופטגציאלשל

הסמקלית ,ההרמיגייתהמתפיתאיכיייתיישכל ',ףונחיקליגםהואהקיטש :לאכירה

איכייותאיתןלשב ,אמתלאןמיקשהייפריבלמטיאףהיא .יכרעירייירימה.צילכהצדה

שלשבמשיכתי ,להניחשי .הזייףיאלהייתיראלהיצירהתאלגרירהמאיימית .עצמן

זו ,אחתלמחותדבעיבדשהתלכדי .טיבותיכמהכמהחברולטיגייהקישטאלאתלרמן
שהקשטילהניח,כמדימהאףמיתר .המייחדתאיכיתהאתאלתרמןליצירתהמגונה

טרנטופרמציית,שלדרה Qשעברקישטספידי-קיטש,עלילםהיאאלתרמןביצירת
אמת.ליצירתחימרלהיותשהכשיריהו

הטנטימנטלייםהיטודיתאלאתלרמןשללפגייתיהקרדינליתהטיבחכיייתכן,

 :המשוררשלליטרריהיביוגפרהייבנעוצהסלוגיו,הקיטשעםחמזוחיםוהמנ:וקתקים,
שקהלא .וכשרונוכוחומיטבאתלהקדשיבחרשזמםחאמונתיים,העיסוקיםבמכלול

המשוררשלהימשכותואתאלתרמןשביצירתהמוגזרמתהתיאטרליותבחמויתלזהית

בלכוהתנסה,התאיטרוןמןדכרותיראשלמןהוסקםאלתרמן.סלוגיההבמהאמונתאל
בתרגוםכבדרהגות,ואףקלילים ,מקורייםמחזיתשלבחיביםר :הדרמטירגיהמקצעוית

חביבירהדורות,בכלהמחזאיםחשובימשלהעולם,מטפרותוקומדייתטרגדייתמבחר

שלםהאקפטיקשתאתהיטבהכיר,הואכד.מתוןיעידהקלההרייי~מתבלפזמונים
הרגשימטעןנ.שונהבאיפןשוניםלצופים,הפונותהרגשעתירותרליותייהתיאטהמחוית

שההפגלה ,הלכתי-מתוחכמיםהאמונתצרכניאתמעפליאלחמחורתשלהעמוס

הקלוחיםהמוטיביםןמותמרגשיםמתלעפיםאלה .לאלתרלבםאתשובותוההגזמה
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רקעעלנישא,אדשזהאוהבים,(זונהקישטאמנותשלהקמעהאיונונטרמןהשיר
אהבההצהרותפטלי,שלישיקעותדכונמתקים J:1מתקתפאורהצבעירומנטית,שקעיה

הקהלאלמרבדיה,אחדברובדאפואפונהאלתרמןשליצירתווכדי),אופראיותמונזמות
אתעברהוטרםובלתי·אמצעית,בסיסיתהיאהאמנותואלהעולםאלשנישתויהפשוטי,

(כנוןיהשפוטיהקהלאללאפונה,יצירתואחרבד,ברוהאמנותיייהחינודשלההיתודכור

יביתאתשמילאוהעברי,הישיובמבניובני·התשחורת,הפועליםבעלי·הבתים,ציבור

 ,וניתהאירהעיןלקריצתהרעיותר,האניןהקוראאלאלא'המטאטאי),בהצנותהעםי

החשיבשאלתרמןחבורתו,ובנישלונסקי(כנוןהמביןהקוראבסמוי,שולחתשהיצירה
מןחקלהםהקישטיסודותכי ,ןלהבחיאל·נכוןידעלטעמם)וכיווןביקורתםאת

שלפניוסהתם,מןהבחין,אףהמיומןהקוראהסננון,וממלאכתהאמנותיתה~קפטציה

ביסודותמשתמששהואהיטבהיודעאניבי,לאאמןשלאמנותופריעלצמוי,מודעיקיטש

בפסידו·דיוקוביתרבקיטש,השימושבאמצעותאפואהשינאלתרמןומזולזלים,בזויים

שמקנותהיתרונותשלמקסימליניצולוןתשונים,לקהליםבו"זמניתפנייהקיטש,

מזה,האינטלקטואליתוהאנינותמזההפוופלריות

כרודשהיההאמנותי,באתנרנעוצהסלוניוקביטשאלתרמןשללשימושונוספתסיבה

לבהלבאלהקסלית,הקאנוניתהספרותאתשימששטרםינחותי,אלמנטשלבהכנסתו
לדיאן"-גמורה mלהזביצירתוהביאאלתרמןוהנכבדת,הנחשבתהספרותשל

שלםהטקסט,רמותבכל ',יהועלםושלהשלוןלש-ולדיפמיליאריזציהטומטיזציה
 mתמואליחזירו,אשרונתרטפונשתחקושטרםיסודות,אחרתר,הואהמוכרשלניכורו

אבמצעיםאלתרמןשלשימושוהספידו"נאיבי),אתדיוק(וליתרהאניביאתהמציאות

האמצעיםבאותםמשימושולמשל,(להבדיל,ניתהקאנוביצירתוויפשוטיםייהמוכייםי

הקהל,לבמהשהועיד,בפזמוניםוהעיתוןהעת,בשירייצירתושלהמשנייםבזיאנרים

הציירשלאוהמחוכם,האורגניהמשוררשלכשימושוכמוהווכדי)שלוהילדיםבשירי

אלשנכנסוהיסודותביתרוכןלגילוייה,עבממיותאובפרימיטיביזםהאינטלקטואל,

(אבן"זהר,האותנטיהפולקלורשלמכובדיםייהבלתיהשולייםמןהקאנוניתהאמנות

ביסודותופארודי-אירונימחוכםוירטואוזישימושלהשתמשהיכולת ,) 46- 45 , 1974

היאואוטומטית,פשוטהקליטהכללבדרדיםהמעודדוי~קליםי,יפחותיםיכמו-אניביים,

עדוממשיתמובהקתבצורההבעריתבספרותנתאשפרשלאאמיתי,תלחכוםעדות

האמנותתבודהקיטשיסודותשלבשילובםראהשאלתרמן,דומהאלתרמןלהופעת

כדמשום,ודווקאלמעודמבליבועלמודהיהקל,שלאלולייניאמנותיאתגרהקאנוכית

הטומכיםהימסוכניםי,ובמוטיביםבנשואיםלגעתאהב,אלתרמןבמיוחדלוקסםהוא

כן,עליתרזה,פוטנציאלשלממימושולחמוקולהצליחקיטש,שלפוטנציאלבחובם

לשתהלידבעצמםעברווהזרה,העדהלשםמלכתחילהששימשוהוקיטש,דפיסיאותם
העדות .לספידו·קישטוהיוהשגרתיתהאוטומטיתאיכותםאתלרובואיבדוהזרה

שעלומתהיא,ספידי·קישטעלולםהואאתלרמןביצירתשהיקיטשילכד,ביותרהברורה

האמןשלידוטבעיתאתהבלהכירשאיןהקישט,יצירתשלהסטכדרטיות

 .בולטעזת,שקשההייחודיבסנכןנהלאלתרניכרתאלתרמןשל,יצירתוהאיכדיבידואלי
השחנבת,סלפרותכביכיליאיםשאינםההמוכיים,הקיטשיסודותאתחיבבאלתרמן

נית·!א~~מטית, nהאוקסימוהאמכותתיפתסאתלססבבידוסייעושאלהמשיםגם
השאר,ביןלהם,שימשהזותפסיההבערית.בספרותהמודרנסיטיםוחבריוהואשחידשו

ביאליקלרביתהרומנטיקונים,שלוההרמוניתהאורגניתהשירלתסיפתאכיטתזה
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יסודות,שרירותיבאורחלזהזהמצמידיס~מה Iה!אונסהאוקסימורוןנסהןומחקיו,

שאינסהפכיס,שנימצרףשהאוקסימורוןכשסזה,עסזהאחדכקנהעוליסשאינס

מיןמצרפתה!א~~מהנסכדחאת,לישיותלרנעומתיכסזה,עסזהכללבדרדמתיישביס

כאןיצויןכביכול,לשווי-ערדשוניסענייניסשנישרירותיאבוןפוהופכת,מיונבשאינו

שרירותיאבופןמנונדיסאוזריסיסודותלהצמידהנוהנתפואטיקהכימוסנר,במאמר

מהפכותשלאידיאולוניות,התגנשויותשלערכיס,התמוטטותשללתקופותאופיינית

הלצמידתכופותנהנאלתרמןמוחלטת,בדיסאוריינטצ'ההאדסאתהמותירותנדולות,

אתוהדקדנטי,המשרחתעסוהתמיסהידלותיאתהתרבותי,עסההמוניאתביצירתו

עסוקל-הדעתהקונדסיאתהאריסטוקטרי,עסוהנחותהעממיאתהטרני,עסהעליז

סידוותוכד.'האליסעסהנעיסאתוהמקאבר.יהמרעסהמתוקאתוההנותי,הרציני

כמותומאיןמתאיסחומרלאתלרמ,ןשימשובחילה,כדיעדוהייפיסיהזוליסהקיטש,

חפדהטרניקה,הכבדה,:ההנותו mיציעיקרשהסהמנונדיס,היסודותשללהדנשתס

שלהראשוהנהחטיבהכשיריהשואה,ומוראותהשנייההעולסמלחמתערבשלהכיליון

יהלילהיהאנוסי,יהדלקהי,הפיליס,'יאלאדומה,'יכיפהשביריס(ובמיוחדחנוץייכוכביס

המתחנשליסהשפיסיטיסהמשטריסאימת , furor teutonicusה-אימתניכרתהזהי)

ועליזיתמימיסילדיסשירישלחזותהשיריסכשלמקצתנסהמתקרבת,מלחמהואימת

עצמה,בפניתכליתאלהשביריסשימשלאוהירעןניהייפהיהיתמיסי,הקיטשוצבע,צליל

לצליליסהולסקונטטסריצירתשלס ,והעשרהעיבויכחומראליהסהובאאסכי

ובסמוי,בנלוימכיליס,אלהששיריסהקשות,ולאמירותהקודריסלצעביסהצורמיס,

בקהנעלהשבהס,ובייתורבהנזמהתכוופתהמתאפייניסקיטש,שלביסדוותהשימוש

משוררישהציבוסממןהיאאףאלתרמן,שללית iרנ 9ההיהאמנותתפיסתעסנסאחד

ב'אל'קושל ,בכללהרומנט'קהשלהמטונימיתהאמונתלתפיסתכאניטתזההמודרהנ

יתרכלואתההנזמהואתההפלנהאתמחבביםאלתרמןשיריבפרט,וממשיכיו

רמותככלניכרתההיפרבוליתההנזמה '.החייסמןינדולהתמונההמציירותהיפנורות,

והצבעיסהחדיסהצליליסאל,במשיכה fortissimoו-הדנשותמיניאחר:בנהייההטסקט

אלתרמןיאמר,למשל,כדוהרמות,היגדולותיהאמירותבחנירתוהמובחניס,העזיס

שאףהריוהמשורר ,ככולצירוףהואשהאחרוומשוס(נסככושייבכיולאכבשרהי,יזעקה

ההקצנהאבמצעותוהלעמידוהבאנלי,השגורשללהזרתוביצירתותדירלהביא

חזקפוטנציאלעבלתהיאיזעקהישהמלהמשוסנסאדומעניין,חדשניאוסקימורון

יצלצולהאידיוסינקרטיהצירוףנסהסמיסומוגז/::>-מימטייסמיבכיי),יותרודרמטי

(תחתשי Iאניסתיועז-המעבוהצירוףהאילנותי)ירשרושהשנורהצירוף(תחתהאילונתי'
פינורטיבייסצירופיסשהןמצונןי,יסתיואוחולהייסתיויותרהשפוטותההאנשות

דולף),סתיו,יוסלמראהאוטומטיוכמעטטבעיבאורחלהיווצרהעשוייסלמדי,בנאלייס

ת imמכלהזוהבחינהומןההיפרבולייס,הייתורואתהעודףאתלרובמבכראלתרמן

השואפתלפואטיקה,כמותןמאיןמתאימותשביצירתווהתיאטרליותזמותמונההקישט

כיאל-נכון,יודעהלא-אניביהקוראואל"טבעייס,עזיסבצעביםמציאותתמותנלהעמיד

כהוויתה,המציאותאתלשקףאי"יכותלשלתוצאהאינסוהמונזמיסהעזיסהתיאוריס

מתודהמקולביס,המימזיסכלליעלמדעתויתוראסכיהטבעייס,ובממדיהבצבעיה

המודרנית,האמנותלוצויהעיונת

שביריו,שהעמדיהמציאות,תבמותנכרודבקישטאלתרמןשלשלימושונוסףמניע

,קיבהלשרירותיאבורחבההוצמדו ) art, anifice (ומלאכות'ות,שטבעזומצ'אותתמינת
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השירלתפסיתת uאנממתוךוהעצמה.חיזוק-הקיטשבדפסויהשימושבאמצעות-
מלאכותייםבגווניםהטבעאתתכופותאלתרמןצעבשלו,האוקטימורונית-זאוגמטית

יטודותושלניגודיםשלהצמדתם(באמצעותהשיגוכיטטגונית,תיאטרוןתפאורתשל

בכלהמימזסיאת,המחפשהרומנטי:הקוראכפולהאמירהלזה)זהמתאימיםייבלתי

מתיקותשלגבילוייםעלתיםים mמהטעבכיהמוגזםהתיאורמןיביןטפרות,יצירת
שותתלוחם(ירחובקיטששלגכיסייםלהיחשבעלוליםהיואמןבדיעוצבושאילונפרזת,

יזהיבעודהיהפ'ברחובךהדובדבןי,טליאתבדרינשאהיהשקעיהטפלי,שלשקעיות

המדרניותהאמנותיותההתכוונויותואתלטוניוהמודרניזםאתהמכירהקוראהמולדי).

הישניםהמימזסיכלליעלהמוותרתאמנותית,פקטציה >::lלפניוכייביןבו,הנלומות

תענהללכבדרךאלתרמןשליצירתושהיא.'יכמותהמציאותאתשלקףמתיימרתואינה

המנקותתעניקהיאהשמרניהעטםבעל:לקוראהקוראיםטוגישנישלציפיותיהםעל
עםתגפישהיאחדשניותלתמורותהפתוחהקוראאתואילולמיניהן,ריאליטטיות

בשעפ.ובלתי-מנומקותמופררותת Uתמוערםאמירות

הקישטשלוהמופרזותזמותהמינבמחוות,ובמיוחדבקיטששלימושנוטפתוטיבה

ביןהוא,שלוהיהךלי .ביצירתובראשאלתרמןהאמן,שלבדמותוקשירההמלודרמטי,

(כדונמתהענייםליחפניםההפקר,לאנשיהמשתייךנייד,נאדור Iטרמ~יןשהאר,

לשהארכיטייפתדמיתושליהיופכהשלונטקי,שירתשלהגבדקריעיהמשוררים

ילשהתשע-שערההמאהשלפואטיתיךט >::lהיבשירהועצבהשזיכפיהרומנטי,המשורר

המשוררלשהארכיטיפיתדמיתוימחקיו).ביאליקשירתלרובתהעשרים,המאהראשית

המדורניטטי,המשוררשלדמותושלוטרנ9סוזיציההשלכהשהיאהמידרנייטסת, mבשי
בניאשללאואףבמקשדכוהןשלדמות,איהנביתיכיתליביויושבכשהואנםהינולהי

אוזועבירקבעשליתדעפלםמפעםותוקעבדרכיםההילךבאיין,(אגאנטשלאםכיזעם,

אלכזרייתהגבולשאיואסירטוקטרית,ינבירהילאיזונבולללאאנמוהיאאחרת.

-הבי,ימייםלמשורריםדמיוני .לנאמנותוגמולמבקשהואואיןולדורטנותה;
אתלהחייתמחייבו-למיסיטרזיגנריםלייינגלרים,למינטטרלים,לטר\אנדורים,

תקוותללאמוית,עדאהבהללא-טייג,ת uנאמ:הצהרותשירתםשלוהמחוותהדפוטים

עשרבואהל,מחוותתרתי-משמ)ע.נשואה,הנבירהואילווחנות,עניהמשורר(שכןמימוש

דעעצמםעלחזרושדפוטיהןהמתק:ז:וקות,הרומאנטותאלנאדורית Iהטרהשירהמן

המחוותאתוהופיליושהנ, mעטמחזיר.אלתרמןגמורלקיטשהדורותברבותהיולזרא,
אורפציותבהןעורישהואתוךלגיטימי,יפוטילחימרונתרפטושנתיישנו ·'הללי

והידיע.המוכרשללהזרתוהמביאותשונות,וטרנטפורמציות

יטודותאלאלתרמןתאמשכואחרותירבותטיבותשגםלוודאיוקרובאלהיטיבות
הזלוהקישטאלהמעידהמולהימנעהצליחהוא . mאכןהמטןכניםהנןחיםהקיטש

בנשואישmתוכןלנטיךבידןשעלהמתןךהשאריביןלהלן,כאןשתידןנהשונות,דברכים
המצויה,הקיטשיצירתשלהאוטומטיותלעומת .אירוניאורעליהםולשופךהקישט
,אביא.להלןהבנאלישלילהלפאההמוכרשללהזרהתמידנורמתאלתרמןשליצירתן
מצדוהושלהוטיולןגיה I;Iהמצדהו ,לאפיינוןאנטהבחוץייכוכביםמשירידונמאןתכמה

הדונמאיתביוההמוני.הקישטאלהנלשיהמוהלימלטכדיהמחבר,שנקטהאמצעים

ת uאמונטר Uמאי;דמויותונפרזיםעזיםגבווניםצבועיםמלאכותיים,טעבתיאורינמצא

האופרהמתוךהישראכילוהלקוחותמופלנות,מלודרמטיותמחוותוכוסלוגיההקיטש

המוסיקליותכימהרה,דעינלהובחתכעיןיהופקחקשובהאוזןהכורה.הקוראוהמחזמר



 123קיטששלופצנטיאלבלע,מכיטיביםואלתרמשלהשירמשדרכי

השטחימעטהורקהו ,והתססותהרושעתהצעבוניותוכוכביכול,והעליזההמיכנית

כוכבישלתחפושותיהסמאוחרי .פנשלכללכאורה,חיפהחאלתרמניהשירלשוהנוצץ

הטרניותהקיוסעביותמתנלותשלהס,התאיטרליותוהמחויתהרפליקותעלהתיאטרוו,
ששיקעוטרפותה,הלשוושלוהפילוטויפהההיטטוריוטופיהטוניות ,ההנותיוהעומק

כביכול.הקליליסבשיריואלתרמו

 :אמניתילפסידן-קיטשהזלוהקיטששלהיפתכי
פרןןר'שלזיוות Iבשירעיןו

מופרזותתיאטרליותובמחויתייפהפיותינוףבתמונות ,כאמורעשירה,אלתרמושירת

בדרןהתמיימרתהחנותהבאמטת(ונםבחייסייתיחשבנהאשרוברנשנות,ןבמתיקותו

אמטתלחומרילהןכפיכולנדולאמווקר ,נמירקלישטהחייסי),ייפיאתלשקףכלל

לראותעלול ,לספידו-קישטקישטשביולהבדליםערשאינוקורא ,,למשלכדלניטימייס.
זולקישט mחננישהס ,וטכארינייסו~לנרייםמוטיביסשלספיספרפוורישליזוויתבשיר

עלוומתהצליל,ענומתמנדולינה mמגני ,העירבפאתיאוהליואתהנוטהקקרט :והמיני

תזמורתשובי(העירשבןגהנשיהפכליתזמורתשלוחטרי-האנינותהמאזיורייסצליליה

שלבנונפףרומנטיותפרדותועלומתורננשותאהבהפנישות ,פיתחתי)המתכתנואת

בילטהקיטש.'תרבות'שלהקבועהמאנרמוומחויתתיאוריסבאלהוכיוצאמטפחת,
שהימושבעזרתהמדניש ,החמישיהביתוהמתיייפיףהמתק~קבטיבובמיוחדכאו

ובנופיס 'שבמראותהאופראית-מלודרמטיתההנזמהאת ' ...פה ...פה ...פהיבאנפירה
 :הפרוורטמטאותשלהאשuיים

~א,דמן ?jאי~ךהי>iל~ו;נ~ספה
 ,~ (iי;:ו:;נדילץiלב >t;:וכייכאירפה
חי~ת,כr,נ~רכ;ות ,~? ה?ו:: ?i ~פה

 .iיל-iיןת 9 ~!>נ,rדךג:>ייו,~את jי

חוטרשלנילויחנשבשאינומקובל,ענייוהיאלגפישהצאתהלפניהרנעשלהתבשמות

וחתמבlאיתהבנהשללגילוינחשבתלביליייציאהשלפניהתבשמית ,אדרהבעטס.

מו ,מתאמצתוהיאחופשי,ערבלהתי,.שניתו mבימשמדובר ,כאואולסהעולם.בהוויות

ההפרזה 1 .יתרההבתבשמותבהשדקנוהניקיוווחומריהמטבחריחותעללחפותהסתם,
חבוקיאי-הבנהשלתוצאהכשהובמיוחד ,הקיטששלהמובהקיסמנילו?והווההנזמה

ולשהפרובינציאללשהפיליטסר,שלהעצמיתבאשליהשמקורההבנה-איהאסתטיקה,
להגעיכדיהחברתיתהלעיתשלהןקירוס-כלליבחיקוידיכאילוטעמיסבענייניהטר

יתרלהשתדלותחאתלאמונילהכוזעצמיתאשליהואתסטיות.מעודנותלתוצאות

 .יחדגםועגומהמגוחתכאוגעומה,אומגיחכתלתוצאהמצדומביאותואלהולהרפזה,

השמיסכגנד ,רומנטי rendezvo(Jsל-בהנזמה,מבושמת ,היוצאתהאקציה,שלה mתמו

היאכדנ,תיאטלריוכבאיפוראופרהכבתפאורת ,מיגזמיסשקעיהבצנעיהבlרנעיס
האקציהתצליחלאהשתדלותה,חרף:ניחיןוגסחמלהנסהמעוררתתפטית,תמונה

היאגיטניהואתואשרעובדתהיאשבשירותו ,אריסטוקרטיותנבירותכאותולהיראות

צופינרגשת,תכונהלההנורמתהקרבה,הגפישהחרףונפרזת.זולהבצורהלחקותמנטה

טהעושהיאתאטתטית,העטותובשלהגדולותציפיותיה,בשלמפח-פנשהרנאה'כללה

מתעד.שלא
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,בהמוניותווהומורזtמתפיהנטולהשאינהאירונית,התבונמתאס,כילפנינוקישטלא

שהוואנטויומתלעהמלגלגמופכח,מחברשלעכיניונוצר,הואשהכוובדרכיסהקיטששל
עכינילהתאנותהחנות)האןמשלגסאולי(ובכללסוהפשוטיסהאניבייסהטיפוסיסשל

והאניביות,הפשטותגכילוייימגבוהימתבונוהמובלעהמחברבדרנה.ולעלותהזולת
היתר,ביומקורה,האהדהי. mוביקועויולגלונמתוןולאאהדה,שלללגונמתון

ו mבצייחזרשעליוהדבוק,ההיסטוריוסופיבעיקרוואיש-ההנותאלתרמושלבהכרתו

ו~לנרייסיסדוותשלהיתודהסופסרות,שלווומדינה,חברהתהליכילפיוסלוניה,

ושאונס,המונסעלהחייסי,ובישוקבפרוורבנעשהלזלזלאיוכוולעיח,דנסוזtליטרייס

שלניחוכהדומהבהס.ימצאהאניוהתרבותשאישוכיעורניחודשלצדדיסלמרות

הואנסוחפוניו.צריפיועלהפרוורשללניחוכוהמידהעליתרהמבושמתהאקציה

אלאשאיננובשעהל?יסי), iJ9קך?ה iJעי~י ()I /ו;;כi~ 01 ?(ימ~לרבתיכרןלהיותמתיימר

אתתורסהואאףהפרוור,שלופחיתות-ערכועליבותו.ולמרותהעירשבשוליפשוטפרוור

דיאלקטייסתהליכיסבתוקףשלה,ההוויהולמל.א~תהעירשללהיווצרותהשלותרומתו

אופאכאוישבו.גסלהתחשבראויכוולע-ותרבותייסחרבתייסהיסטורייס,-

הזולהקיטשממלכודתהיצירהאתהמחץלעלצמוי,מןדעיקישטשלמובהקתדונמה
אתינישעללוסהרעיוני ..(הקישטהסמויהההנותבאמצעותוביניהסשוניס,אבמצעיס

משרבבהואכיאפואיודע.המשוררהסוואה)אמצעיכלבלאכסף,'שלמנשיעלהנותו

להסנזקקהואואף-על-פי-כוהמידה,לעיתרמתוקיסיחנותיס,'יסודותשירתולתוד
היתרה.ממתיקותסלהינזסשלאכדיבהסלנהונאידיודעונסבשעפ,

לקוראיסהתמונהאתמתאיסשהואמתידנסהקישטממעשקיכאול I;:ניאלתרמו
לחידושיסהתפוחולקוראהשמרו,לקוראממנוהסודלולקהלקישטאוהבילקהלשוניס,

-מימטית )tכההנראיתוהתיאטלרית,המסונננתהתמונהמאחורי ..ולהפתעות

נמודץעהיאשיהט,אואקציה, :שפוטהנית 1\בואמתנסלמשעהמסתתרתומלאכותית,

שפלותולכרמיס.לפרדסיסכמשוכותמשמשוהואריחנייס,פרחיסהעטורענפיס,וכפוף

אותומכשיריסהימכודביס,'הפריעצילהננתכמשוהכבושעושיסוהשימושקומתו

יירח,'(בשירקומהוזקופתרמת-יחש'כנביךהולאכופפה,כמשרתתהיפלבאי,'דלימויו
:;<ידיוגיל!רח iJ (' ~ראששומרלמ(!יןרהיההקומהוזקוףהנבוההברושהואנשלמשל,

iJ .(הקלסית-רומנטיתהשירהעקרונותלעהאמוויותר,השמרניהטעסעכלהקורא~רישי

 .~רציוזיננדורהמסונןכתכואורויראההריאליסטיתההנמקהאתבשירימצאהאורננית,
כלליסבשבירתהמדורניתהאמנותשלדרכהאתהיודעיותר,המתקדסהקורא

הלהוההלפאה.ההץרהדרכיאתאסכיהריאליסטית,ההנמקהאתיחפשלאומוסכמות,

בדרנהלהעלותאלתרמןהשכילשאבמצעותההמופלאה,היאלכימיהימןלמשל,יתפעל,

אינדיבידואלייופילעיהולהטעותההמוני,הטעסאלהפונהשפוטה,קיטשתמונת

 .הבנאלישלהפלאתואבמצעותדח-פעמי,
אתהשובריסשלו,המיוחדיסהמליסשימושימצדץהבשירלהתבוננותמקוסאףיש

הזולהקישטתחומיאלמנלישההתמוהנאתבדרכסהסאףימציליסהלשין,שנרת
אסוציאטיבי~שרירבאמצעיתנלפאיתכאומחיללתהמליסישלהימאניהוהבאנלי.

באשקרקסמשיסהביתזמעלוחישפהת mהאקציה-המשקיבלהמדיע :במינומיוחד

אכונזכרתאיננהימיתריסיהמלהאד ,ובמיתרייבאיהלנקשרהו:הקרקסהעירההלילה
ל.יס i:;א'(1נחו,ןהמשיואהאבמצועתפרוור,'שליץוויתהשירעלמרחתפשהיאאףכלל,

שלהמנדילינהימיתריימיתריס,יתדותבעזרתאיהליסניטההקרקסו;ר?יייל,ינית.'~ע~ה
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כניכלהשתמש(כמקוסלכוצוכטתמתק~קהמגנינהמשמיעיסהזוליסהקיטשאמני

המנדוליהנ,כאילומנדולינותיימעהנמשלואישירוףיצאלתרמןמככר,לכייצוכטהשחוק

לשוןשימושיאפיאלפניניהלכ).אתיהמהניסהמעניסהסצליליהילאהמעינה,היא
והנדישה,האיטומטיתהאמירהשלהנמורהיפיכהשהס ,ואידייסינקרטייסייחידייס

 .קליטשהאייפינית
מנ«ר(טיס9iציעניסשלקקרסאייירתנו,ישראכפיעממי,דפרוורישליזיייתהשיר

יכלתיתמימהחיננת,כמשרתת 1האקציהמסתפחתשאליה ,הקיטש)דפיסיממאנר
ספידי"קישטלפניניילמעשה,נמיר,קישטלפנינילכאירה,התפטי.לניחוכהמ~תעד

סטירי"איריני.אירהמחכרשיפןשלעיהסהחומריס,מןחימרהיאהקיטששכימחוכס,
אמניתשלצרכניהציכירשליאידיאילתיכנצינהכאןמיפעיההאקציהשלדמיתה
שלהייירטואוזייתמןהקרקס,שלהתזזיתממראיתמתפעמתכיודאיהיאהקיטש.

לההמצהפהאההככיסומליליכניסהמסהפעליליסשלהרננשתהאווירהמן ,לילייניו

הקקרסעלליכיתכללערההיא.איןהמדיהלעיתרתנכשמההסתס,מןלקראתי,יאשר

להערכמיה,פרוכינציאלישאינונוהמפיכח,האינטקלטיאלישהמחכרהקעליס,מאחורי

ס I;געז,ןע,י:כנ;וונידקסiת;גאiכעיךהן~להלס ~ני~~יסריונת ?i ~'(לתארהייעדואףהיטכ
i?1 ס ,יי~ל<;:עסריאית,ןiךןיחיתרנ?\iכנi1 האקציה"המששלדמותה .יכוי)יס:גירהm ,ת

הפיג:tקלסטיפידמיתשלהקריקטורינילימההיאהספדיי"עממיות,היצירותמןכרונתכמי
עלייתנאירועיןקריציתכיניהסמחליפיסיהקיראשהמחרכדמותיהאניכי,העליכ

שאיניהמיעלב,המכחרשלהנורמיתניצכות.למילהשלהההכנהוחיסרתמימותהשחכין
 ,מורכונתאלתרמןשלכשירייצרהנירמיתמערכיתשתישלעימיתןעיקר.כלסיתמ

 .המתיחכסהפסידרקיטשאתאסכיהקישט,יצירתאתמאפייתנשאינה

האקויסמןרןן:עבזותהקיטש mיסדושל~טרלום

קץ'לאין'פגישהבשיועיןן

להלפיאלכאורהדימהרפיירישליזיייתכשירהמידהעליתרהמכישמתהאקציהתיאור

כאנפורהשימוששועההקץ,'לאיןיפגשיהמתןךהדיןעלביתהרטררירתתיר iרבמחרתנוכונ

 . . .. ,)' ...חפ ...ה 9 ... ;; 9 ' ,לשפנינן mלאפנו(יהשיוה ' ....שס ...שס ...;עס'
 תכו(;(',\קתי~?<;:?רוכ טו::; jל~ס

 .ז,ןנ,יךיס,לי I~ע~תלחךקעי~ס
'{i ס~ i? וה,rנ!נ:ו~לי'P. )ת~?\כ:י<;:ל 

 .-,-יאני
~קדלח

 .ג:tךיסו

מופעי ,מכושתמכנכרתלגפישההייצאתהימשרתת,'האקציהכתיאירכמיכאן,נס

עקוסץע(שהיאהשקמהלנכירה.להידמות,המנסהשפל"תוארעץשלתיאוה"האנשתי

סמלהריהיסכיתנס)אתהמזהמיססרי-עטסי~רותימועקליסעכיסענפיסכעלנזע,

מתחתיתערן-שלפלאדסנרדףכיוניהואשקמהישלנריפיתייהכיטוי ,יהכעיורהיחנתות

ש(אינההתואר"שפלתהשקמהככיכולעוהלקץילאיןכיגפישהאלוס,החכרתי.הסילס
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חא)תבנשימהאתההנזכרתוהלוהטת,הלהוטההטבתחמויותריא;יסטוקרטיתי

נפיהמעמידתלמשרתתאונ!iכ-רישית,גבירהלמעיוקסמיםיכבמטהויהופכתבדרגה,

 .מכברזהשנכחדתלתרבותהיאיםנושנים,אצילותגינונימפגינהשהיאכדמתוןגבירה,
אכןמןצאיםאףשהםאלאהעולם,מוובטלועברושכברבלבדזולאאלה,גינונים

יכמטחפתי,ענףמליפה.תשקמהגיחוןמעורריאלאתםאיוכדומשוםהיטבעיי,מהקשרם

לעובופליטשרידהיטר!::גאדורי,ההלד;והוא,למעןנשירימנההאביריתמחזרמוומצהפ

לפנייתהנענההואכו.עושהאןכהעולם,מוחלהפשכברהמפוארת,החצרניתהתרבותמו

במחווהומריםהימים,כבמשכברקייהקדהבלתי-כתובים,הנימוסולחוקישבלא-מלים
תחילה.בכוונההולפהאשרהמטפחת,אתגלנטית

מתחיוצרתתלחהרקיעשלשיעולולתיאורהמטפחתתיאוראסמכתכו,לעיתר

המלמלהמטחפתתמותכביוסתירהכביכולמגתלעת :מענייוואוקסימורוןמטפורי

המטפחתשלהמשתמעתתמותנהלביוהאריסטוקרטיותהסלוןגבירותשלהמעודנת

עימותאזפאמעמתתהמטזפהרהליחה.ומרקיקתהאףמקינוחהמטונפתהשפוטה,

אתהמביחל,ואתהאניןאתהייחה,ואתהעדיואתוגרוטסקיצורםאוסקימורוני

כילנפיןנ,אפואקיטשלא .השימושיואתהדקורטיביאתהפלאכי,ואתהאריסטוקרטי

ניגודיהן,באמצעותוביהמיניהונסתרותהמנוטלרותוסנטימנטליות;מתיקותאם

מושלםייקסםקהלועללהפעילשואףהקישטיצרושןכקיטש,ביצירתיופיעולאשעלולם
ודחייה,משיכהקלהלשתגרוםתמוהכ,לפנינודוחה).לדברפרדוקסליבאורחהופן(אשר

אתח.ובעוהכבעתולסידה,התעפלות

שרירותיתהצמדהוהדוחההנעיםאתהמצמידה ,זומדהימהפיגורהולמעשה,
השיראתהמבריחהאוקסימורה,דסרתמתוןאחדאוקסימורוןרקהיאומקוטבת,

זהבשירהוכפתומרגשקצרזימוןכללבדרןשהיאהגפישה:כבריחקץילאיויגפישה
,דווקאובהירקראורזורעשהואשטיבוהירח,קץי).(ילאיןנצחיואפילוארידלענייו
אליםתיאורהואטפלישלשקיעיתהישותתהרחוב,תיאור.קררקיעכגנדאכןילוהטי
הארוכה,ה9iאטןורוהפמונפיתשאליההנמענת Iוילידיתיי.ימתוקיתיאירוגםמדםיעקוב
ורעירותו,עוניו,חרףההלדיאילועלילליה,רחומהאםיגםומשוחררסעוריצורגםהיא

מחכה-וצימוקיםיישקדיםיין)והפרהעישרהתגלמות(שהיאהנעלהלגבירתומביא

מיובשתבביאהיהאמןנתי,כמושהיא,(מחכהילפריוולשפעסמלגםשהיאיקרה,
 .יהטבעי)שלומצומקת
ארציתיחימה,ןגמוקתפמזהרת,בבדידותהשרויההמלכותית,הנמעתנעלומת

המשרתיםאגףכאומוצגסיסים,ומרככותראווהמשטפימגשת,הנסוגיםואבירים

גינונילוהתט,(נשיקהויצריתארציתחייםשמחתשכולוכמקוםהתחתוהנשבדיוטה

כאןאומרהאמנות,היכלאללבואראוייםהמשרתותאגףשלהרומניםגםחיזור).

למדיהומוגניקוץב(שהואבחוץייכוכביםהקובץשירימכל.ולמעשה,בסמויאלתרמן

הסימבו-התנחהבמובעלעולהשלו),והאיייאולוגיההתימטיקההמוטיביקה,מבחיתנ

בעכרחכשבואשרביסודות,ולהעשירויהיהפיגבולותאתלהרחיבישלפיהליסטית,

המכובדתהקאנונית,הליריקהשלהקבעדזפסירקלאוהכיעור.הרועלפרחי
 :יבחוץישנשארו(השקחנים)היכוכביםיגםאםכיער.ןבעליהםוהארסיטוקרטית

המאזיוריותהצעבוניות,המתיקות,;הקיטש,האתבותומנקהב 'iהר ,המשרתתהטחבת,

והקוף,התוכיפייטני,והאקורדיוןהמפוחיתצליליוהחצוצרה,התוףקולהמאשרים,של

 :אכמןנתשפטותבהכרחמולידהאינהשחבייםהפשטותוהשוק.הקרקסהמולת
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והקשרסצירוםפורקנייטרלייס,הסהקיטש,שלהאופיינייסחומריולרמתהחומריס,

שחנייסבשפטותמחוללתהאמונתהאסתטית,איכיתסאתלהסשמקהנהיא

שליהפשטותהקישטההיכל,אללביאהראייה , mבנילמגויןאיתהוהיפכתטממירופזה
יהנשחביס,~הארקןטסיטרייסליסןדותשייי-ערדישעניסאבמונתדברגהעלויסהמציאןת

שליזוויתהשירעלומת:השיניצדדיגסבולטיסהשיריס,ביןשלאכירההדמייןמתידאד
איריניהתחבילותשלהלעפתןבשלבעיקרהקיטשפוטנציאלממימושהניצלפרוירי,

 :האיקסימיריניתאיכיתיאבמצעיתעביקרהקיטשמןנחץליקץלאיןיפגישההשירשינית,
תממזגיס,הניגידיסאיןכיאףהמיחלטיס,ניגידיהסמיליהמתיקהיפההצבתאבמצעית

איןשובהאגפיס,שנישביןהקינטסרטבילטשבהסבינארייס,ניגידיסבבחינתיניתרים

איהמבחילהאלים, ,המרהיסודבצדושהוצבלאחרכשהיה,מתוקמתוקייההיסיד

המקארבי,

שלדוסייתעבזרתוהסנטימנלטיהסכאריניהקיטשאתתכיופתאפואמנטרלאלתרמן

מנטרלהיאהידליתיאת ,יהמאייסהאליםבאמצעיתמנטרלהואהמתיקאת :הגנדה

מנטרלהואהיהפאת ,המקאבריאבמצעיתילעתיםוהדקדנטי,המישחתבאמצעית

יסודיתאבמצעיתתמידו;ןפרהיאיההרמיניהיסמטריאתיהמבחיל,המכיערבאמצעות

עסמעמתהואוהקרקסיהעליזאת,דיסהרמיניה,ישל~-סימטריהשלצרימה,לש
שלעהאשליהאתהמפנצת 'הרימנטית,לאיריניהנזקקהיאתכיפיתיהרציני,ההגיתי

היקשט,עלולםהאבסירדישלהאיריניהשלהעיןקריצתאתימחבבהמחרב,עמלבנייתה

שלמרזtהמילמלישטתמר!:!ההאמןמציבכאיליי,עלצמימ~דעיקיטשהיאביצירתי
היתממית,מתיר,ישמקפיאמת),אמנותפניתמימית,מתירמצדי,(המעמדיתמיםקישט

קיטש,שלופטנציאלבעליבמיטיביסמשתמשתאלתרמןשליצירתי ,יגיחיכייחנבכל

על-פי-הספימיתהעמיקה,ההגיתבאמצעיתגםממימישסהרףללאלחמיקימצליחה

המדימה,עליציתהעלעיטיס,שהסהמסכהמאחירימכיליסאלהששיריסריב,

הקיטשממלכתדונחלץלשאנעוריםשיר

תשלייט: ,(דירמןהטיבייהראש-אלתרמןשלנעיריםשירמתירדביגמהאסייס

שהתמינהאףקהיטש,ממלכידיתלהיחלץאלתרמודימניהצליחאלשבי- ) 97- 91

המסתירהמתעתעת,פאסאדהאדדברשללאמיתיהיאיהסנטימנלטיתהמתקוה

 ,איקסימיריניתניטרילטכניקתאותההעפלת(מתיראפיקליפטיתאימהריהימאח
חנץוי),יכיכביסשיריבמיטבלימיםשהפעלי

מעביתיםהבמרכיביהיןנשהיפורהעירכת ,עממית-פסידיבדלהלמעשה, ,היאזהשיר

הידלים,ספרימדףאלהגותיתהאימהמאגדתכידיע,שנתגלגלהאדומהייכיפהאגדתשל

לזר(רמזהאכזריתלאהיבתופרחיסכאש:,ירה~ר~תראשיאתונשאהתמיםהאוהב
החירגת,לאסשהוגשהכריתללבאוסבת;:ו,לביתבדרןאדימהכיהפשקפטההפרחיס

שאהיבהשעה ,כבצעצועביומשתשעעתהכרותהראשאתניטלתבהיהאה ,הבת)לבחלף

ס Oשלג'r,נלה (ii!\אזם iIIיה! l:IiJ;ו~,?לז.ידן ה!:!~ י'1~' :תהילה-שירלכבודהנושאהעריף
iJ ו:וז.י!;ויסן;i? '\כ iJ !Y,) ת\:ילדסiץ~iJ ~לבןכבגדריבשמתיארעהריףהאהיבראש '.ן!ך

האכזרית,האהובהשלבחיקהתעהמינחהחג,אתרלקאמישהלבישתהי ,יטהיר

רעיף-הראשהאוהבשלמדייתיויטיהרתמימיתי ,יאזמדס,העקיבהאדומהששמלתה

האכזרית,האהיבהשללביתהשב:היאקרהייתריבאכזרעפדיתברשעיתמתחלפים
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לטיפירהתעלליתה.עלכתגמולבקרדימיאיתהיריצחהטירף,הזאבאלשאבכצייד

ממטיריסשביכביכיל,יטנטימנטלטסיימתקנ;וקאפיליגישהחלחלהימעיררהגותי

הדרד .יהתהפיוכתהתמיריתכללאחרשתנחאדהאיהביםזיגעלקנו~ישלגשםהשמים

שקעיהניףאליחגיגיתבכרכרהילכהכחתןונטעיםיהאיהביםדיבשניאיפקמלקקת
 :דידיםאהבתשוכלי ,אדמדם

 .כש~טשוט ,ט~
גית. Qנו ה~~ר~
 .קו~~Iןי~ם pונ!?ליםכו:;<נים

~נ;י- ;ךא ?iז>קול;;!בלי
גידה Q ~ ...ה Q ?כה

 !אותיתא;:(ניכירן~ה י(~~

'! \:I דהוד;ר)\:I ר. 
 !ר I:\ !~ה ?i;ו !סר !ע.r.יק

 .:וש~י!,א?קו;Iלק,ק,תד.ך'י
בגירב~ך~ת

-אראהדרהאשאת .,. .. ,-.. .. . : 

 .שני:,ו~ו;כלת;<ב~להסיא

מזכירההריתמיתלעשיצותה,הזוומרהיבת-העיןהמתקנ;וקההתמינה,דברשללאמיתו

הזהב,מרכבתעלמילידוסבהקקדיהלשהמטיגנןהידליםשירכדיגמתידלים,שירי

ייאציםיהם ,נישאיאדשזהאנהבים,מרכבתובהעליזהחתינהסצנתשלתיאוראיננה

הנישאיםמתים,תחינתשלמקאבריתתמינהאלאאינההתמנוה .שלהםהדבשייירחאל
אדמוניות,בהזדהרוייתהבוערים ,השקעיהשמיעבראלסליטיםרתימהאשבמרכבת

תניבםעלהניתדצבענוי,קיפנטייכגשםונפליםשביטככיכבינראיםירשפיהןשגיציהן

הראש.ערופיהאיהביםשלהטעיר

יהמעבית,היפהניגידיאתיחדהשריריתיתהצמדהאפיאכאןמצמידאלתרמן
אתכביכילעושיםהארהביםרהקידר.הצעבנוייהונרא,העליזיהמקאברי,הידליתי

הם .האחרנוהדרכםאלמפליגיםהםילמשעההמשיתפים,חבייהםהראשנויםצעדיהם

בהשנתערביהפטאלית,האהבהילמשעה ,יהדבשירחיבכזיגזיאתזהאיהביםכביכיל

מעירר crime passionnelב-חמרקצםאלהשנייםאתהביאהישנאה,קאנהרגשית

המונגדיםביטידיתהתמנוהשלמתיקיתהאתמנטלרשאלתרמןילמרית'חלחלה.
דחרי-ההטיייתגםהקישט,מןלהערכתי,ניצלת,היאאיןניגיד,תכליתלמתיקית
יהיייפ,הכעיורניגידיאתזהבצדזהמציבים ,יהדרםפארםעלאיים,האמריק

לנטרלבניטייןאופאדילא .הקיטשתכליתהםיאף-לע-פי-כןיהמתיקית,המקאבריית
 J,שבקץילאיןיפגישהכבשירי.שלאלהיפדאייייפי.'שליטידיתבאמצעיתהמקאבריאת

חבינההנישתאופרדיקטלית,עמיקהלאמירהנטיטהאיקטימירהשרשרתשימשה

הניגידיםאיןכאןנעילם,האמןשלמצביילגביהאמניתדרכילגבימתחרי~יקיפנליקט

 ,דלתעיזרועה.טיופרילמקראהעולה ,האיפייניתההתרגשיתתחישתאתאלאמשרתים
הזיליםהאפקטיםמןלחליטיןהתמינהאתכאןמחלציםוהאקןטימירההפרדיקטיםאין
אל.ית~חלחלה,שלרטטאאלמלעיםהםאיןשכןהקיטש,לש
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מצלוליםרהוט,מקצבביצירתאלתרמןשלכשרונוניכרזהנעוריםבשירגםאמנם,

א~קת ?i ?'ק?יייידהפינורטיביבצירוףלמשל,,כדמדהימות,לשוןופיגורותוירטואוזיים
אדמדם),שקעיהאורהמוצףהאופקאלהמוליכההדרדאתלתאר(שנועד יי~~ו;::כ

דובשני),(מקלקת,העטםחנושואוטומטיטבעיבאורחהנקשרות ,מליםמשמשות

שלהצבעומתיקותהטעםמתיקותמכד,כתוצאה ,הראייהחנושהנקלטחוזתי,לתיאור

ולמשעה,בחשוניותה,הקוראאתהמדהימהאחת,סינזtסתיטתליישותהוכפותהדבש
התיאוראתהמחשפהשמרן,הקורא:שונותבדרכיםשוניםקוראיםתעפילזוהאנשה

נראהשהואכפיהטעבאתהמשקףומיפרז,עזמראהלפניוכילעצמייאמר ,המימטי

שאנמנותימתיקים,מלידרמטייםבנייניםטבעיכאיפןהטכענצכעיי(תעליםלפעמים

המידרניתהאמניתשלדרכיהאתהמכירהקוראזאת,לעימת ,גמיר)לקיטשיישחבי

 ,יגריטקסיתאחכהשליןבדמיתהדרדאתריחיעביניאילייממש,כר Iהמשלכניכירי

תמינתימתיק,געילדיבשןאיתכימה,דכשטירכייתכקלקהשיקעתהששמאתהמלקקת

כגשםשהימטרהאיהכים,זיגשלהתמכוהכמיהדיבשני,האופקאתהמלקקתהדרד

כהשתשעעיתכאןמתכרריתלטיגיי),קליטשאופיינייתתמונית(שתיהןקינפיטתפיתי
כן,-אף-על-פימדהימה,הפתעהליצירתהקורא,שלכתגוכיתיוישוכנהמניפולטיכית

כי ,זאת,איוהגניזהנעיריםבשירכישישמרשים,אמונתיכשריולשהבזקיםילמרית

בידולעהלאיכיימשמעיתית,עמיקהאמירההמכילשירהואאיוכי ,חשאלתרמן
 ,שיריוכאסופותאותיכלללאכוילעהקיטש,שלממיקשייכולהימלט



שמירויןה 130

יתהער

רסלפ nגלייראה, .גרמניסאסת;ויטיניסשלמרפי"עטסהסהקיטשתיפתעעלהראשיניסהיתביריס . 1

) 303-304 , 1969 . Dorfles (. ,הרמןשלאממריראהכמי"כןiברן) 49 - 76 , 1969 . Broch ( ס)תשיר

קלייגס,ראה .) Giesz, 1960, IS6-174 (גדילידייי(שלימאמרו , Dichten und erkennenמספרו

) 1961 , Killy ( ירפידלנדר) 23 - 2 1 , 198S (, 

מרביסיסנטימנלטייסזיל'סחתנויתיגננישנייהממדר(הזמר'ס ,) Ehrenzweig (ארנציייגטלענת . 2

בלתיכמטע(ואףמכתכללאיבאיפןאבקראיהמופיע'סמאלהיתגליש'ס,תרטטי'סבהשמתעבממין

 .) 101 ,(יי(השמציר,ירהא .(דיל'סאמנ'סאצלמיחש)

3 , U פ ,לכהלןהיההאקציחתיאורשלהראשוןסןחiיזlצ(~יךה ,~? ~~ןן!נi/'t'j ות, j זר~אתj'I:< ן~r,1 נI' זירת

 ,הארהניסח'ס,השויתאעל ,) IS3ט,יי(תשלדירמןיראה, .'~ 'I;:ומ~לת >:Iס~~בי;יr,נת tה J\ח~תן

רוסאתהאוקיסמוריןכדןרהמצמדי ,המירחבהזההדימייתאוהשיוה ,) 42- 33 ,(תשמייבבליס"קרטון

 "~ (,I?7~י;ו 'ג.P'('ן~ליr,נה 'D ~ p ~ ] .. ,[ תiJו:rן\ת 'P~י I ~?רח טו::;!ל i D:י'דלימוי ,היסחשפליאתהישח
שיריס'כלגילג. ,יז(שירסתםיישלזנקסישלהמיקדםשיריןכמחזורהניעולדיסןי .גסוהשייה

tקחתל?וסיותוxז>iהן.ג;qו;כ~עדיר'סן >:I "ל~ו<i' ",1;:ול?הןן~רצףlעל ץ?ק'תךjו:;~'תרפייז),-תרפייכ
חיתש mשמסירןירפאI'\כת,עממדיותהשלוכתישהלסהדימיייסכלל/יחי. liנ!ד"I;ו?;:ו.,,חטדת ו;;י/!\'

מהפכתלשכעיוצמההבושלביקיתכמהכפהשתנליןתההמסיבלות,ההיררכיותיהoוהיהקפרי

כאמנית.רניזםדהמו

היהווכלהן .אקציהיי-העולזיתדבןכטציהכאןהשתמשמקצעון,לפיהאגרןנוםשאלתרמי,מענייו . 4

תאהדעיףזתאיכנלהריתמית,הכסימהשתיפעגלבי ',~דחזירת li' נ,r~ייr:י~ית,יה\ן i)'ז9iילתכוכ,
שהימושאתהכתיןבפחויוךיםששיקיולס pnיי .ת~~תי)ת 'itלו;נ~ר ,Q:ח? ה?~ ?i ~ ;; 9 '(הכועזיתטציה Uהד

עיס ,ין ?i'\ ' ,שכירהמפתחממליתכמהלשצליליהןעסאחתבתשרמשתלכיסשצליליה ',יאקציהבמלה

שלס ,הערבתיע"לפניהסעזיתהדניטציהאתהעדיףשאחלרמןייתןכ ,רי) <I,')itי;:ו ',ץ! '\i ו:;י~י~ריי,'~ל
 B8nlieu-ההתראביבי,ר~רוירהליותיכולחפרררר :הלןקאלירמוהצפסיפיןממכורתכהתנזרןת
שההלמאףייתןכרכיןנIס,"י~'טי'ןjjס )tשל(פריירחעןלס'יפרייר-בשירכנכזר-יאיפליהרפיזאי,
רדדע,זחאןמתייפייתפ).רייה,נכצעירה,גרצהייי (' I:(כמ(האקציחההאנשהירסדאתבשירמחזקת Jיאקציה

בשיריביאליקלששליומשו(ישהייחהרדיחהשימישמןבידיללשממשמשתשחמחלאףייתכן

,לחדהשנ.כהבלטה ,הלזרה"מביאבידרליחתתי).פרתחויוהשיהט :בלילה{ןלאבירםאל Iעממי-הספידן

S . לסרסייס,כאןהמתצפניתשקוחות,מופטריתכומהכמהעלמכיססהאדימהחשקעיהשלזה.תיאיר

הלח,ןמתיאורמרן+יתמ'דמיiכיקצירהניכשלסיין .-פלטישלשסעיותילשותתהופךדםיישיתתתניכ

השיאתיןדוס,'ילהיאםלשהחיקהניכעלגסתמססבאללימיתיאיתיתאלמייהציריףלאלימית,שאגלס

אתכאליימתמיקהכפי'יטהידסיתמרת .אחדכהעילםןהדימייה,הדס ,האל,מהואתםל ljהאתכירד

דביבעדמכיןמשהןא ,עבתהאריקוגררמתגסהיאלמעשהאד .כמן·ידלותיתאיכןתלהןז.נשןיההתמןנה

במטבלחיראיתעששייטפל,'שלקשיעיתשיתתיהציריף .יל"תקסמיתת Iחלשתאכשי(גלוגרסמה
יעuזיםאגיסרכייםיהבחייאהכמימושמתבררצעב,רח,ית , nמתקנ;וק .יטפוסתיקישטnכמיnנראשין

והאיוטמטי,כר Iחמ ,יסו. (Iיהאתהמחבב ,האיתניטהקישטשלהיפיכישנשתחקי,שליןמטעביתשל

 ~"חl/O i)יי 'I:';:ןו;יפ:יכיי~ >:Iיננ >:Iר ~~ Iיל ,יאי(רתיבשיר,הכלולהייידיילשהאמירהתיכןזהי ,לעמהש . 6

ת uהאמ .'ג:!לי~ס'?ראדתאוננס ' >:Iכי Q ~ן 'D,;;ושגrר .ל?!ג:!לי,ור~ל.י;;וס,(לווס,ן ~ Q !:געל ,.ק i!\ ~דג
אצלמקלבתףןלכ·.ייקיטשנההריאהזה .הנאיוהציבןרבעיניהחנןתה ,שרת-הטםע . mהממןסח

עלנפיהמנחדףעממדיאוליפיהאילימזורפ,;ררפנסיסשלהשמ'ס'בתיהשירהשללזהזההמעדמאלתרמו
 .הtייtליטריחהשירהשל



 131קיטששלפןטנציאלבלעיבמןטיביסאתלרמןשלהשימןשדרכי

 •ביבליוגרפיה

אתימד.ךבאזדה,

 . 49-45,17הספרןת,י,הפסרןתשלברב-מערתכןמשוגיןתראשןגיןתמערכןתביןיהיסחיס , 1974

נםח, II<רבנקו,

תראכ(ב.משידרת,או(יבסריהטוסרפיתהביטוחןשמרדהיצאתהביסירת,כתןרתקיהסתט:א 1982

(ייוך),וכםחנדרו"ן,

 ,תל-אביבחמיאח,ןהקיבץןחן:!תאב,אתלרמן,'חובןתימ ,תשלייט

ייוי,ייט~,
198Z , 147-145אה,ריססימןטןהב.'ןשירהגרעוהשירהילע , 13-IZ . 

D שלוא,יולדדנ,ו

ירשוילס.כתר,ןמןןת.'יקיטש , 198.5

,rזאובן,וזנ

 .תל-באיבאןניבסריטתהבעיות,הספרןתרלחסץכמטןשכירה,ןריגשומשעמןתג,ייתשמ

דעי.צמח,

 .תל-אביבפסרןת, mסריאהסימןופסי ,לאסתיטקהמבןאסופן,בתון '.ןמ"טעסי , 1976

,תסמו,קקלוה

101אל,עיןן,מהן!,'טישיסתשמייב, - 88 . 

 , mו ,קרטןו"לבים
אביב.-תליהמארחדהיקץוב.הוצאתאלירו(והכשגב:כיןתשמייב

. ey, Monro. C lוBeard 
. osophy 01 Criticism, Harcourt, New York ןems in IM Phi 1958ן: Aesthetics: Prob 

 Broc:h, H.rmeח.
. 49-76 : 1969 . Dorfles ח:the Problem 01 Kitseh', i 1969חס: 'Notes 

. p ןjptןj , Crick 
. 48-52 : 23 , 01 Aesthelics 1983ן: 'Kitsch', Sritish Journ8 

. Dorfl •• , GHlo 
. d 01 Sad 711S(8, Studio Vi.la, New York 1969ן: Kitsch - the Wor 

, Ludwig ~ Gi 
. he, Heidelberg 1960ז: Ph6nomenologie des Kilsches, RO 

, t חG""",berg, C\eme 
 Ava' :1961זח Garde aח d Kil.ch', i:ח Art 8nd Cu!ז ure, 8eacoח Press, 8OS10.ח

. Hume, D.vid 
.. d U.P ",אf and Lit8rary, O ןitica ןESS8YS - Mor8/. Po 851:חe', i 01ז dards חthe Sta '1963 :חס 

 Londo.ח

. KIIV, W.lt.r 
 1961 :סutscher Kitsch, Va eח deח hoeck uח d Ruprecht, Goniח ge,ח

, Heruy Jr ,ייLye 
: 13 , ture ןtN Cu 01ן Popu ןs 01 8 Kitsch Addict', JournlJ חlessio 1979ח: 'Fe!ched by Beauty - CO 

. 197-208 
• 

, . 
הכלהווהמקלהפ.לבלבללןגריפהתוסחפבעלקרההןאהקןשטתועפתלעהלווע"םהחןבוחםשרןמת •

 . ) Dorfle •. 1969 ,-303 304 (דןרסלפלשפסרןוסכף



שמזרויוה 132

, MoIes. Abrah.m 
. du bonh8ur. Denoiil, Psris 1971 : /' 8ח: Psychologi8 du kitsch 

, Gu_vo מ,I'8Ilo 
. 186-210 : 37 , sch Psradigms YS. Psradigmatic Structure', Sympo';um זi1983: 'K 

, g. SU88n aוSon 
ן Notes' :966מס Camp ',ז owsrds Inlerpretstions sndס ther Esssys, Farrar, Strauss and Girou,א

, ork ץNew 




