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*היידרוב רייפ 

**הבודרוק יבא 

?היידרוב לש ותלודג רשפ המ 

,ילאוטקלטניאו ,טרפב ,יגולויצוס תמוצ לכ לש וזכרמב ומצע תא דימעה היידרוב 

היישעה לש תוינורקעה תומלידה תא חייטל היידרוב בריס ,וינפל רבו ומכ .ללכב 

לש םירצה םיקדסה ךותל ושאר תא בחתו ,תילאוטקלטניאה הדמעה לשו תיגולויצוסה 

.עוצקמה 

:הלאכ (םיקדס וא) תומליד המכ הנמא וז המישרב 

תרתוכה תא אשונה ,{The Rules of Art) Les regies de l'art ורפסב ןורחאה רמאמב .1 

 "Pour un corporatisme de l'universel", ־לדגמ לש המלידה תא היידרוב דימעמ

דגנכ (ילאוטקלטניאה הדשה לש הימונוטואה ,רמול הצור) ילאוטקלטניאה ןשה 

 engagements. לש סונאיה ינפ ינש הלא יכו ,המודמ המליד וז יכ ןעוט אוה

דצמ ,ימונוטואה הדשב הדמעה ףקותמ יתוברת ןוה תריבצ ,ונייהד ,לאוטקלטניאה 

.רחאה דצה ןמ ,תיתרבח תוברועמל תוכז תיינקל ירוביצה בחרמב ותרמהו ,דחא 

- ילאוטקלטניאה הדשה לש הימונוטואה לע ףרה אלל ןגמ ומצע תא אצמ היידרוב 

איהש ךות ירוביצה בחרמה לע הטלתשהש ,היזיוולטה לומ ,לשמל - ול הרקי התייהש 

ברעתהל לדח אל ומצע אוה ,רחאה דצה ןמ .ילכלכה הדשה תונורקע תא וב הרידחמ 

אלל הפקתהב ,ימדקאה רקחמה לש לקשמה דבוכ אולמ סויג ךות ,ירוביצה בחרמב 

־ואינה היגולואידיאה לעו ,חצנמה יוושכעה םזילטיפקה לע ,היצזילבולגה לע תואל 

לע םירמאמ ץבוק וניה ,לשמל ,La misere du monde) םיבוכר םה הילעש תילרביל 

.(המודכו ךוניחה תכרעמ יטילפ לע ,םילטבומה לע - הלא לכ לש תונברוקה 

םינתינה םיבאשמב ילובמיסה ןוהה לשו יתוברתה ןוהה לש היצזיטרואיתה םצע 

תא עובקלו יתרבחה קחשמה יללכ תא רידגהל תלוכי לש םיחנומל הרמהלו ןיפילחל 

תודגנתהה תיזחב היידרוב תא ודימעה ,gates <fe rates לש לופכה ןבומב ,"םירעש"ה 

- הסיפתל ןהו ,רקיעו ללכ ישפוח וניאש ,ישפוחה קושה לש היגולואידיאל ןה 
תילאודיווידניאה הריחבה" לש - השעמל תיגולואידיאהו הרואכל תיטרואיתה 

."תילנויצרה 

אל םלועמ היידרוב ,ןכא ."ןורחאה טסיסקרמה" היידרוב תא הנכמ רדנסקלא ירפ'ג .2 

לע אקווד והופקת ויבירי בורו ,ידמעמ חוכ הדשכ יתרבחה בחרמה תסיפת לע רתיו 

."תע םרטב" השענ "דמעמ" גשומה לש דפסהה ,ןבומכ ,יתעדל .ךכ 

קבאמה תא ותשגדהב קר אל ,טסיסקרמ־טסופ וניה היידרוב הדימ התואב ךא 

םיטסיסקרמה ידי־לע דמעמה לש תינתוהמה הסיפתל בריסש ךכב אלא ,ילובמיסה 

םיצוענה ,םיילאוטקלטניאה וישרוש .("דובירה" לש םייאקירמאה םיגולויצוסה ידי־לעו) 

2002 ראורבפב 7־ב ךרענש ,היידרוב רייפ לש ורכזל ברעב האצרהה חסונ לע םיססובמ םירבדה * 

.ביבא־לת תטיסרבינואב 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה ** 
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תודשה לש תינתוהמ־אל הסיפתל והוכילוה ,םישישה תונש לש םזילרוטקורטסב 
.םייתרבחה 

יתוברתה ןוהה תסיפתל קר ותוא הליבומ הניא היידרוב לש תינאירבווה תשרומה .3 

.ומצע ידמעמה הדשה לש תילובמיס הינבה לש הסיפתל אלא ,ילובמיסה ןוההו 

תא ידמל קודא ןפואב שיגדמ היידרוב ,אסיג דחמ :המלידב בוש םיאצמנ ונא ןאכ 

לש ־ תונוש תוילרוטקורטס תוסיפתד אבילאו a la Dürkheim - תויביטקייבואה 

תיטסיווגנילה תשרומה לע ןומאבו ינאירבו־ואינכ ,אסיג ךדיאמ ךא :יתרבחה בחרמה 

תיטרואיתה ותסיפת זכרמב דימעהל אלא לוכי וניא אוה ,יתרוקיבה חישה תרות לש 

.חוכה תודש לש הרדגהה םצע וניה םללשש ,םיילובמיסה םיקבאמה תא 

לש תויביטיזופב ןימאהל לוכי וניא אוה ,רומאכ :טסילרוטקורטס־טסופ וניה היידרוב .4 

םיקבאמה ידי־לע ןנוכמש הדשכ ספות אוה ותואש ,"יביטקייבוא"ה יתרבחה הדשה 

תסיפתב םיגולונמוגפה לשו רבו לש םכישממ וניא אוה הדימ התואב ךא ;םיילובמיסה 

הנבמה תא גיצהל ןיינועמ אוה ,דחא דצמ :המליד יגפב דמוע אוה .ןנוכמה טקייבוסה 

אוה ,ךפיהל אלא ,טקייבוסה לש הטילשב אצמנ וניא אוהש הז ןבומב יביטקייבואכ 

תויביטיזופ קינעהל תצרחנ הרוצב ברסמ אוה ,רחא דצמ ךא :ולש סוטיבהה לש םשרוש 

.ןנוכמה טקייבוסל ןהו םייתרבחה תודשל ןה יהשלכ 

תייארב ,ונייהד ,תיתוברתה תורירשה לש הסיפתב היידרוב קבד ויתודובע בורב .5 

הקיטתסאה תטלשהלו distinctions תטלשהל רישכמכ תויתוברתה תוריציה 

הייארל תכשומ וז הדמע .הרבחה לש םידברה לכ לע ,יתוברת ןוהכ ,תינגרובה 

תוריצי לש יזנירטניאה יטתסאה ךרעה תלילשלו ,תוברתה יסכנ לש תיטסיביטלר 

לש ויצמאמ םע תוחונב תבשייתמ הניא וז תיטסיביטלר הייאר ךא .ההובגה תוברתה 

יעדמה תודשה לשו ,ללכב יתוברתה הדשה לש הימונוטואה תא רמשלו רוקחל היידרוב 

Gustave תאו Claude Monet תא ץירעמ אוה עודמ ,תרחא .טרפב יתונמואהו 

 Flaubert? יפלכ ןה ךכ־לכ ןדשח אוה עודמ ^science studies םיפוסוליפ יפלכ ןהו
אוה עודמ ?(ללכ םהילא סחייתהל ליאוה רשאכ) סמלפתה םתיאש ,םייטסינרדומטסופ 

?יגולויצוסה רקחמה תכאלמל סחיב ךכ־לכ יסקודותרוא 

.תולקב הנממ םיאצוי ,םכדבע ,ינא אלו אוה אלש המליד יהוז 
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