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תגובה למאמרו של יואב רינו "על העדרו של הממד הטרגי מיצירתו של חנו לוי" )"תרבות
וספרות"(7.10 ,
במאמרו המרתק "על העדרו של הממד הטרגי מיצירתו של חנו לוי " )"תרבות
וספרות" ,(7.10 ,מציי

יואב רינו

כי "בהיסטוריה של תרבות המערב" נודעו לטרגדיה

"שלוש תקופות פריחה עיקריות :אתונה של המאה החמישית לפני הספירה )שנציגיה
העיקריי" ה" אייסכילוס ,סופוקלס ואוריפידס( ,אנגליה של הרנסס )שנציגיה העיקריי"
ה" מארלו ושקספיר( במחצית השנייה של המאה השש עשרה והמחצית הראשונה של המאה השבע
עשרה( ,וצרפת של הניאו#קלאסיקה )שנציגיה העיקריי" ה" קורניי וראסי בתקופת שלטונו של לואי
הארבע עשרה במאה השבע עשרה(".
לכרונולוגיה זאת מ הראוי צרי להוסי $כמה אבחנות חשובות ביותר של ארי אוארב
על המופע הטרגי בספרות המערב .כפי שטע

הפילולוג הגרמני הדגול בספרו "מימזיס:

ייצוג המציאות בספרות המערב" ) ,(1946היסוד הטרגי מומש ג" בעוד שתי מהפכות חשובות בתרבות
המערב .ראשית ,המהפכה הנוצרית ,כפי שאפשר לראות בסיפור חייו ומותו של ישו ,אשר הביא
לביטול ההפרדה ההיררכית המובנַית בסגנו הקלאסי בי הנשגב ,טרגדיה ,והנמו ,העממי .ושנית,
המהפכה ההיסטוריציסטית של המאות ה  18וה ,19#שנמצא לה ביטוי בולט ברומא הריאליסטי
הצרפתי של המאה התשע עשרה ,שבו אנשי" פשוטי" והנסיבות ההיסטוריות של חייה" נעשו נושא
לייצוג רציני וטרגי .כ ,קובע אוארב ,נשבר הכלל הקלאסי של רמות סגנו שונות היררכיות
ומובחנות זו מזו.
ראשית הנצרות ,קובע אוארב ,הביאה למהפכה גמורה למהפכה גמורה ביחס לסגנונות
החשובי" ,הנפרדי" וההיררכיי" ,של המורשת הקלאסית  #הסגנו

הנמו ,המקושר ע"

הקומדיה והמעמדות העממיי" ,והסגנו הנשגב הקשור לטרגדיה ולגבורה .בתפישה הקלאסית ,הסגנו
הקומי היה שמור לאנשי" נמוכי מעמד ,והנשגב  #לגיבורי" ,מלכי" ואצילי" .משמע ,קיימות רמות
סגנו שונות המביאות לדרכי ייצוג שונות של מציאות .א ע" סיפור חייו ומותו של ישו השתנתה
התמונה תכלית שינוי .הממד הטרגי שוב לא היה מקושר באורח בלעדי לסגנו הנשגב ולמעמדות
העליוני" אלא נית זו הפע" הראשונה לבטא אותו בלשו הע" ולייצג את פשוטי הע".
"הסיפור של ישו" ,כתב אוארב" ,על המרק" חסר המעצורי" שבו של מציאות יו"#יומית
וטרגדיה עילאית ונשגבת ביותר ,הדביר את חוקי הסגנו הקלאסיי"" .וכ "פופוליז" נוצרי מעורב
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בשגב טרנסצנדנטי בישר הומניז" דמוקרטי" .לשו אחר ,בסיפור של חייו ומותו של ישו "הדבר אותו
אנו מכני" הפרדת סגנונות ,הסילוק של ריאליז" מטרגדיה ,התבטל ודבר זה הוא תנאי הכרחי ה
לריאליז" היסטורי וה לריאליז" ב הזמ בעל ממדי" טרגיי"".
המהפכה השנייה לדעת אוארב התחוללה על בסיס התפישה ההיסטוריציסטית של המאה השמונה
והתשע עשרה  #הגישה שתקופות וחברות צריכי" להיבח לנוכח ההקשר ההיסטורי ,האידיאולוגי
והתרבותי הייחודי שלה" ,ולא לנוכח מה שראוי ורצוי" .מה שאנו מכני" הפרדת סגנונות ,הסילוק של
ריאליז" מטרגדיה ,הסתיי" ,ודבר זה היווה תנאי יסודי ה לריאליז" היסטורי ועכשווי" ,כותב
אוארב .ביטוי לתמורה חשובה זו נמצא ביצירות של הסופרי" הריאליסטי" הצרפתי" הגדולי" של
המאה התשע עשרה ,סטנדל ,פלובר ,האחי" גונקור וזולא ,שהביאו "לשחרור מהדוקטרינה"
הקלאסית.
הסופרי" הריאליסטי" הצרפתי" "דנו באנשי" פשוטי" ,הסתמכו על נסיבות חייה"
ההיסטוריות ,והפכו אות" לנושא של ייצוג רציני ,בעייתי וטרגי" ,ובדר זו ,טוע אוארב ,ה" "שברו
את הכלל הקלאסי של רמות סגנו שונות ומובחנות זו מזו" .ע" זאת ,נאמ לשיטה ההיסטוריוגרפית
של ג'אמבטיסטה ויקו הטוענת שמהל ההיסטוריה מבוסס על התחדשות ושקיעה ,קבע אוארב כי
עליית הרומא המודרני של ראשית המאה העשרי" הביאה לשקיעת הריאליז" ולשקיעת המופע
הטרגי .שעה שהריאליסטי" הצרפתי" הגדולי" שאפו לתאר ולייצג את המציאות הריאלית,
החיצונית ,הממשית ,הרי מרסל פרוסט ,ג'יימס ג'ויס ווירג'יניה וול $ויתרו כליל על ייצוג המציאות
החיצונית והתמקדו בזר" התודעה הפנימית" .תהלי ההתפוררות המורכב ,שהביא לידי התפרקות
העלילה החיצונית" בספרות המודרנית ,טוע אוארב ,לא זו בלבד שהוא "סימ למבוכה ולאובד
עצות" אלא ג" "אספקלריה לשקיעת עולמנו" ,או ל"שקיעת המערב".

2

